
 

 خدمبتی ، صنعتی و ببزرگبنی –کبرفرمب در برابر کبرکنبن  تطبقه بندی مشبغل در بیمه نبمه مسئولی

 - دفشش اػٌبد سػوي  - ثفشٍؿي وبسوٌبى وشب - وبسوٌبى ًوبيـگبُ اسَهجيل) ًضاع ٍ دسگيشي هؼشثٌي( - ًوبيـگبُ لشآى وشين  - ػبصهبى ّبي ًمـِ وـي  - وبسثشاى وبهذيَسش  - هٌْذػيي ًبظش -وبسوٌبى دفششي  طبقه یک:

هذسػبى هشاوض   - وبسوٌبى دفششي ؿشوشْبي صبدسار ٍ ٍاسدار وبال  -وبسوٌبى وشبثخبًِ  -ًوبيـگبُ هجلوبى  -وٌششلچي ػيٌوب) ًضاع ٍ دسگيشي هؼشثٌي (  -فشؽ فشٍؿي  -وبسوٌبى داًـگبُ  -سػذـي ّشل  -وبسوٌبى ّشل 
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َيشي  طبقه دو: َسي ٍ سص اسم ص دبر سَليذ ٍ سؼويض َل ي  -وبسخًب ّبي سَليذ اؿيبء ػفبلي ٍ گلي  -سَليذ لبلي ٍ لبليچِ  -هشاوض دسهًب ذاؿشي  -فشٍؿگبُ  وبسگشاى  -وبسوٌبى هْذ وَدن  -دشٍسؽ هبّي  -سَليذ داسٍ ٍ هحصَالر آسايـي ْث
ٌبى آسايـگبُ  -فشٍؿگبّْبي صًديشُ اي  ّبي هيَُ ٍ سشُ ثبس  -وبسو ٌْذػيي ًبظش )ػيبس(  -وبسگشاى ثبصاسچِ  ْبي وبسر خَاى  -وبسوٌبى ًوبيـگبُ ثيي الوللي  -ه ٍيِ  -ًـز يبثي گبص ثب دػشگبُ  -سفَگش فشؽ  -ًصت ٍ دـشيجبًي دػشگبّ س

گبسيَ ٍوليـِ  -سسَؿىبس -سسَؽ گش ػىبػي  -وَثي هجل  ٌٌذًُ  َسشي  -صٌبيغ دػشي  -سسَؽ وٌٌذُ صفحِ چبح  -گبى( اثضاس فشٍؿي صٌؼشي) فشٍؿٌذ -سسَؽ و ْبي وبهذي بي اداسي ٍػيؼشو ْبل  -سَليذ ٍ سؼويش هبؿيٌْ وبسوٌبى  -سَليذً 
ًبم(  -فشٍؿگبُ گل  -فشٍؿگبُ دَؿبن  -ًذاهشگبُ  ملِي )ثب  هَسد( 81) -وبسوٌبى ؼال فشٍؿي )ثبًبم( -ثبصاسيبة ثذٍى ٍػيلًِ 

َا  -هشغذاسي  -داهذاسي  طبقه سه: ٌبيغ وبغز ٍ هم دبر سَليذ سٍغي  -وٌؼشٍػبصي  -صٌبيغ چَة  -ص ْب  -وبسخبًدبر ٍ وبسگبّْبي سَليذ ٍ سؼويشار دَؿبن  -وبسخًب ٌبيغ غزائي ٍ آؿبهيذًي دبر چبي  -ص وبسخًبدبر  -وبسخًب
ذاؿشي  ذُ ٍ ْث َادؿٌَي گي  -ه َاصم خًب ْبي ل فز ٍ گبص دششٍؿيوي -وـز ٍ صٌؼز  -سؼويشگبّ ٌبيغً  ٌبدس ٍ وـشيشاًي و - ص ّب  -صٌبيغ ؿيش  -وبسخًبدبر سَليذ وبؿي  -بسوٌبى ث جبس گي  -ًا اصم خًب ؼبخي  -وبسخًبدبر سَليذ َل  -وبسخًبدبرً 

ّب  -سػشَساى  -وبسخًبدبر سَليذ وفؾ  ّبي دزيشائي  -اغزِي فشٍؿي  بى  -خوغ آٍسي صثبِل  -سبالس ْجًب ـبًي  -ًگ ْبي آسؾً  ْبي ؿبسط وذؼَل ي ٍ هَوز وبسخب -وبسگبّ ايي  -داهذشٍسي  -ًدبر فشؽ هبؿٌي بًَ اًشـبسار ٍ  -وبسگشاىً 
ٌبدي ٍ گض ػبصي  -دشػٌل هشوضآهبس  -وبسوٌبى لؽبس  -صحبفي  ذي اػجبة ثبصي  -سَليذ آخش ػفبلي ٍ سيشچِ ثلَن  -ل َدشهبسوز  -ثؼِش ٌث بي دبسچِ ثبفي  -ػ  ِّ َسش  -ػٌگفشٍؿي  -وبسگشاى وبسخًب  -ؿگبُ سًگ فشٍ -ًصت وبثل وبهذي

ي( - وبسگبُ ػَّبى دضي -سَليذ سـه ٍ خَؿخَاة  -وبسگشاى هَصائيه ػبصي  -وبسثشاى ًشم افضاسٍػخز افضاس  -وبسخبًِ سٍغي وـي  ٌبدي ) دخز ٍ فشٍؽ ؿيشٌي مـِ ثشداسي ٍخوغ  -وـجبفي  -سَليذ هَوز خَدسٍ  - ل اخشاي ػوليبرً 
َاسض آة ٍ فبظالة  ي ػ ًبم( هششوـي -آٍسي اؼالػبر هىًب مبؿي صٌبيغ چَثي  -ًظبفشچي هٌبصل )ؿؼشي ؿيـِ دس اسسفبع هؼشثٌي(  -ًمشُ ػبصي  -ٍ لشائز دفششي) ثب ِ ؿىالر ػبصي  -وبسگبًُ   - فشٍؿگبُ ػبػز -خَاسثبسفشٍؿي  -وبسخًب

بم (  َثي(  -وبسوٌبى خـه ؿَيي  -وبسگشاى ثبغْبي هشوجبر ) ثبً  ذاؿشي -ًَي( سَليذ ويؼِ)گ -وبسخبًِ ثشًح وَثي )ؿبلي و َاصم ْث  هَسد( 06) - سَليذ ل
ذ ٍ ؿىش  -وبسخًبدبر سَليذي الػشيه ٍ دالػشيه  -خَسان دام ٍ ؼيَس  -وبسگبّْبي چبح دبسچِ ٍ ػيله  -داهذشٍسي  طبقه چهبر: دبر ٌل ْبي  -سَليذ هَاد ٍ هحصَالر ؿيويبئي  -سَليذ ؿيـِ ٍ هحصَالر ؿيـِ اي  -وبسخًب ؿشوش

ظبفشي  بى و -خذهبسي ًٍ  بى  -بسخًبدبر سَليذ آسد ًٍ  بي سخلِي ٍ ثبسگيشي -هحيػ ثًب بي سَليذ ٍ سؼويش وفؾ  - وبسوٌبى وـشي ٍ ؿشوْش ٌِج دبن وٌي  -وبسگبُّ  ـشبسگبُ  -دبسوجبى  -وبسخبًدبر د ّبي  -ؿيـِ ثشي  -وبسوٌبى و وبسگبُ 
ّبي آة،گبص ٍ ثشق  -سَليذ ػين ٍ وبثل  ٌشش صت و بي سؼويش ًٍ  ل -وبسگبُّ  ٌبى سُا آّي  -ِ وـي ػبخشوبى َل ضاع ٍ دسگيشي هؼشثٌي(  -سَليذ آيٌِ ٍؿوؼذاى  -وبسو بي دلي اسيلي  -وبسٍاؽ )ً   ّ ِل ٍاسدار ٍ صبدسار  -سَليذ َل ْبي   -ؿشوش

جبس ػٌگ )سخلِي ٍ ثبسگيشي (  ل ٍ دي ٍي ػي  -ادشاسَس دؼز ثشق  -وبسگبُ ٍ ًا َاد غزايي -وبسخًبدبر سَليذ گشاًَ ٍدخؾ ه ٌبى دبسويٌگ خَدسٍ  - سَصيغ  ّبي آة  -ًمبؽ ػبخشوبى  -وبسو ِل   -وبسگبُ صحبفي  -اهذاد سػًبي ٍ سؼويش َل
لِ ٍ اسصبالر دليىب  ضاع ٍ دس گيشي هؼشثٌي(  -سَليذ سًگ  -سَليذ وبٍس  -سَليذ َل ٌبى ػذ هؼجش )ً  َاس دًذاى ػبصي  -وبسو ي  -وبسًدبر سَليذهَوز  -ًي فشٍؿٌذگبى هصبلح ػبخشوب -سَليذ سيَح خويشدًذاى  -الثشاس سَليذ  -وبسگبُ سَليذ ثؼٌش

َا  -ظشٍف يىجبس هصشف  ٌبى ػشدخبًِ ) هيَُ ٍ سشُ ثبس(  -سَليذ آييٌِ ٍلؽؼبر دَليوشي خَدسٍ  -سَليذ فيلشش سٍغيّ  بم ديچ  -وبسو بيلىغ  -دٌي ًبيلَى ًٍ  ٌبى ػشد خبًِ هَاد غزايي  -سَليذ  ذي ٍ دبو -وبسو سدشداصي ٍآريي ٌث ؼبصي ثب دػشگبُ ًَ
ـبٍسصي  -ػٌذ دالػز  مـِ وـي(  -آصهبيـگبُ و ـبٍسُ ًٍ  ـبٍس ٍ ؼشاح ًيشٍگبُ ) ه ٌْذػيي ه ّبٍ دخ صًي ٍ دٍ دْي گيشي  -ًصت دٍسثيي هذاسثؼِش  -سَليذ چشم  -ه لِ   ًمـِ ثشداسي اهبوي ٍ هؼبثش ؿْشي ٍ سٍػشبيي -دليغ هحلِ  -سًگضًي َل

ٌيه ػوليبر ٍ ه -سَليذ فبيجش گالع  - َسى ٌششلچي ٍ هشصذي دػشگبّْبي ؿْش ثبصي  -ؽبلؼبر طئ ي ثبًه  -دشػٌل ثيوبسػشبى  -وبسوٌبى سخليِ چبُ)ثب ًبم(  -وبسوٌبى اػبيـگبُ هؼلَليي ٍ ػبلوٌذاى  -و ًٍوه  -اويخ دَل سػًب ثشف سٍثي 
ٌششل خَاى آة ٍ ثشق ٍ گبص  -دبؿي دس ػؽح صهيي  بي صَسي ٍ سصَيشي سَ -سَليذ ؿوغ  -الػشيه ػبصي خَدسٍ  -و ًَْ ٌبى وـشي ) ثبًبم(  -ًگْذاسي فعبي ػجض  -ثبصيبفز اليبف  -ليذ آيف سخلِي ٍ  -سَليذ اليِ داخلي دسة خَدسٍ  -وبسو

ًيضُ (  -ثبسگيشي  اس دالػشيىي هجلوبى  -حفشچبُ ثب دػشگبُ )هىب فز  -سَصيغ ٍ دخؾ هصٌَػبر دالػشيىي  -ًگْجبى هحلِ  -سَليذ چؼت ٍ سصيي  -سَليذ ًَ ـبفً  ٌبع اوش ًَشبط خَددشداص  -يخ ػبصي  -وبسوٌبى اػشخش  -وبسؿ  -دػشگبُ ه
شىغ  -ػٌگ ؿَيي دبسچِ  -دباليؾ ػعَ ثذى دام  مبؿي )للن هَ(  -ػبخز وًب اصمً  ذاسد )ثبًبم(  -سَليذ َل ذگي  -وبسؿٌبع اداسُ اػشًب ٌبى لصبثي  -رسر خـه وٌي  -سيؼٌذگي ٍ ثبٌف دبر دؼشِ دب -وبسو سَليذ  -ن وٌي وبسخًب

ًبم( ـبٍسصي )ثب  هَسد( 28)  - هحصَالر و

دبر خَدسٍػبصي : پنجطبقه  َسَسػيىلز ٍ دٍچشخِ  -وبسخًب يَم  -سَليذ هحصَالر فلضي  -ه ٌبيغ آّي فَالد  -آٌّگشي  -وبسخًبدبر آلَهٌي ْبي خَدسٍ  -ص ػشة ٍ سٍي  -وبسخًبدبر ػيوبى آّه گچ  -وـشي ػبصي  -سؼويشگبّ
َاصم  - ًبهِ ٍ فيلن  -وبسّبي ثشًَي  -ًصبة سبثلَ  -ساًٌذگبى  -ٍ هبؿيي آالر ثشلي ٍ غيشثشلي سَليذ ل ذسوبساى سَليذ ثش ْيضار دضؿىي  -دػز ًا ضيي  -سَليذ سد الل احوش  -وبسگشاى خشثميل  -وبسگشاى دوخ ٌث  -اػشيل ػبصي  -اهذادگشاىّ 



 

ّبي سَليذ دي -آثىبسي فلضار  -ثبسشي ػبصي  -صبفىبسي  َاد غزايي  -ًصت هبؿيي آالر دس ػؽح صهيي  -چ ٍ هْشُ وبسگبُ  ذي ه ّبي آخش دضي  - CNGوبسگشاى خبيگبّْبي ػَخز  -فشٍؿٌذُ اثضاس آالر  -آؿذض  -ثؼشِ ٌث  -وَسُ 
ذي  -آؿذضي)دخز ٍ سَصيغ غزا(  َيط سٍغٌي  -سَليذ لؽؼبر ثشًدي  -سَليذ دػشگبُ ثؼشِ ٌث چشگيشي ٍ ثبالًغ  -سؼ ّبي هصٌَػي  -سَليذ اػجبة ثبصي  -ٌد ٍسض ٍهبػِ  -خيبؼبى  -سَليذ سَسي وجبة دض  -هفشَل ػبصي  -ػبخز دش  -سَليذ ؿي 

ـبػِش اي ٍ آسدي  -صٌذلي اسَهجيل  ذاؿشي  -سًگ لؼبة ثذًِ اخبق گبص  -وبسخبًِ سَليذ هَادً  ًَشبط ؿيشآالر ْث َدبى  -ه ًئ ْبي سٍؿٌبيي  -سَليذ هحصَالر فلضي ٍ هًَشبط  -وبسگبُ سَليذ  ز ػبصي فلضي  -ًصت چشاغ خوغ آٍسي ٍ  -وبثٌي
فدبس هؼشثٌي(  ي  -سَليذ لؽؼبر خَدسٍ  -سفىيه ظبيؼبر فلضي ) ًا ـٌـًب ْبي آس ٍسَليذ وذؼَل ذ  -صيگضال دٍص  -ػبخز  َهجيل  -سَليذ دسة لَؼي آثويَُ  - MDFوبثيٌز ػبصي  -صٌبيغ سيخشِ گشي  -آسهبسَس ٌث ّجشي ل -صبفىبسي اس ؽبس سا

َاصم آصهبيـگبّي  -ثبسي لَوَهشيَ ساى ٍ سئيغ لؽبس  َيي  -سَليذ اػفٌح  -سَليذ ٍ سؼويش ل ًبم (  -لبلي ؿ ؼبصي ) ثب  ضيي ٍ خبيگبُ ػَخز  -سَليذ آوَاسيَم  -ػبخز وًبىغ  -هىبًيه ػيبس هبؿيي آالر سّا سَليذ  - CNGوبسگشاى دوخ ٌث
ـبٍسصي  َا(  -دوخ آة و ٌيَم ٍ آّي  -هؼبثش  خػ وـي -دشع وبسسي ) هم َا(  -سَليذ لؽؼبر آلَهي بم(  - ثبصيبفز صثبِل -دشع ٍ ثشؽ وبسسي ) هم ٌبؼك خذيذ ػيبحشي ) ثبً  ٌوب دس وـف ه ّبي سّا سؼويش ٍ ساُ  -فشاٍسي ٍ سَليذ ًوه  -اويخ 

ّيذسٍليىي  ذاصي ًٍ صت لؽؼبر  َاصم الشحشيش )ثشؽ وبغز ٍ دشع (  -چبدخبًِ  -ًا ٌبئي سَليذ هح -سَليذ ل هي ـبس آة لَي  -صَالر ػشاهيىي ٍ آَل ذاؿشي  -سػَة صدايي ثب ف َاصم ْث ذي ل سَليذ دَدس  -سَليذ ٍ هًَشبط هجلوبى ٍ دبسسيـي  -ثؼِش ٌث
بم  -سَليذ ؿبًِ سخن هشؽ  -ػٌگ  َسَس( ثًب )ه ملِي ًيضُ(  -ثبصاسيبة ثب ٍػيلًِ  ذس )هىب ٍاًي -وبسگبُ ؼال ػبصي  -سَليذ ػيٌل  هَسد( 10) – آػبيـگبُ س

ٍثبص :ششطبقه  ذس  - هؼبدى س ْبي گبصدشوٌي ػيٌل دبر آػفبلز ٍ ليش  -ًصت داسثؼز  -ؿشوش ْبي آػًبؼَس  -وبسخًب ٌبىً صت دػشگبّ ْبي هؼىًَي ٍ سدبسي  -ػَِل ػبصي  -وبسو ـبًي  -ثبصػبصي ػبخشوًب  -ًصت ايضٍگبم  -آسؾً 
ًيشٍ -ًگْذاسي ٍ ػش ٍيغ سبػيؼبر  فشي  -بي هخبثشاسي ٍ ثشق ًصت دولْ - ثبصسػبى ٍصاسر  ّبيً  ّبي لذيوي  -ًگْذاسي دبيگبُ  ٍيغ الىششٍدّبي صٌؼشي  -ًوبوبسي ػبخشوبى  سؼويش ٍ سَليذ سَسثيي  -ثبصسػبى ٍصاسر وبس  -ًصت ٍ ػش

دبر وجشيز ػبصي  -ّبي گبصي ٍ ديؼه ثخبس  َِي  -سَليذ لؽؼبر الىششًٍيىي  -وبس دس اسسفبع  -وبسخًب گ ل -ًصت دػشگبّْبي ْس ِي  -بلت ػبصي ثِ سٍؽ الىششٍ فشهٌي ي ٍ خذهبسي  -ؼشاحي هشهز )سشهين( ثبصػبصي اٌث  -سىٌؼيي اهَس ٌف
بي صٌؼشي  ْيضار ػالئن الىششيىي ٍ الىششًٍيىي خؽَغ سُا آّي  -ًصت ٍ سؼويش گبسدسيل  -ػبخز يخچبْل ذاصي ٍ سؼويش ًٍ گْذاسي سد ْبي ػَخز  -ًصت ٍ سُا ًا بي دٍ خذاسُ  ًصت -وبسگشاىً صت خبيگبّ دشُ  -ؿيـِّ  ًصت دس ٌٍد

ؼِ  - ْيضار هشَث ليز ػبصي  -احذاص ايؼشگبُ ساديَئي  -ًصت گلخبًِ فلضي ٍ سد ًََ ْيضار ػالئن الىششيىي ٍ الىششًٍيىي خؽَغ سُا آّي ٍ هششٍ  -سخشيت ػَِل  -ي ذاصي ٍ سؼويش ًٍ گْذاسي سد ؼَص ٍ  -ًصت ٍ سُا ًا َادً  ًصت آخش ٍ ه
ي  َيي و -خشهْبي سيخٌش َاديوب  -بسخبًِ صغبل ؿ ٍثي) هحذٍدُ اػىلِ (  -سؼويشّ  ٌبى وـشي اليش ًٍوه دبؿيً ظبفز اسَثبى(  -وبسو ٍثي  ذاسي ) سؼويش گبسدسيل ثشف س ِل  -اهذاد گبصسػًبي  -ًگْذاسي ٍ سّا ظخبهز ػٌدي خؽَغ َل
ًبم(  َاد دالػشيىي  -ػٌگ ؿىي  -دششٍؿيوي)ثب  ٌّگي  -سضسيك ه ِ سَليذ دىيح و -ثبصػبصي هيشاص فش بي ديؾ ػبخشِ  -بسخًب  ِّ (  -هؼذى ػٌگ ٍ ؿي ٍ هبػِ  -وبسگشاىً صبة خًب ًىش ثشَى )حول ٍ سخلِي حول سشيلشّبي چشخذاس هشصل  -َث

ـٌذُ )هحوَِل ِث اػت هشصل ؿَد(  ْبي هخبثشاسي ) ثبًبم(  -ًصت وشوشُ ثشلي  -ِث و ْيضار ػشدخبًِ اي  -ثشف سٍثي ػبيش ْيضار ػالئن الىششيىي ٍ الىششًٍيىي ًصت ٍ سُا  -سَليذ سد ٍسؼويش ًٍ گْذاسي سد ذاصي  سؼويش خضئي ٍ فشٍؽ  -ًا
لِ ثخبسي  -سؼويش ٍ ًگْذاسي ػيؼشن اػالم ٍ اؼفبء حشيك  -ًصت اگَػشيه  -ووذشػَسّبي هؼذًي ٍ صٌؼشي  ٍدليي  -سَليذ َل وبثل وـي  -سَليذ ثشَى  -الػشَ فَم سَليذ د -% حك ثيوِ اظبفي( 06اخشاي ػمف ػبخشوبًي) -سَليذ اليبف دلي دش

ْيضار صٌبيغ گبص  -ٍ ػمف وبرة ERTؿجىِ حفش چبُ بي اوؼيظى  -سَليذ ٍ ًصت ديگ ثخبس ٍ هخبصى سحز فـبسٍ هجذل حشاسسي ٍ سد ٌٌذُ وذؼَْل ٍسَصيغ و بي دش   -سَليذ دشٍفيل  -دَؿبل ػبصي  -وبسخبًِ ػيگبس ػبصي  -وبسگشاى ؿشوْش
ي ديوًب -اليبف دلي اػشش  ًٌذُ ووجبيي)ثبًبم(  -ىبس ثشق صٌؼشي ٍ ػبخشوًب ًيضُ(  -سا ّبي دليوشي  -ًصت هبؿيي آالر دس اسسفبع  -وبسخبًِ ػٌگجشي )ًيوِ هىب ِل  ًٍصت وبهذَصيز  -سَليذ َل ي  -سَليذ  ٌجغ آة ثٌش ي  -احذاص ه  -ًصت ؿيشًٍا

فز  ّبي فشػَدُ  -ديوبًىبسي ؿشوزً  ؼيَى -ثذًِ وـشي  سؼويشار ٍ سًگ آهيضي -ثبصيبفز خَدسٍ ًَذًا ّبي ايوٌي  - اخشاي ف َسَس ٍ ؿيش َسيَ  -سؼز الىششٍ ه َه  هَسد( 18) – سَليذ گيشثىغ صٌؼشي -وبسوٌبى سؼويشار ًٍ گْذاسي لى
َسَسػَاساى ٍ سحصيل داساى  -دشػىبسي  -رٍة فلضار  -سشاؿىبسي  -وبسگبّْبي ًدبسي ٍ چَة ثشي طبقه هفت:  ي ثدض هؼبدى رغبل ػٌگ هؼبدى صي -سَليذ اوؼيظى  -ه ٌشي)دػشي(  -شصهٌي ًبسِي  -حفش چبُ ثشٍؽ ػ ْبي هَاد   -ؿشوش

ذس دشوٌي گبص هبيغ  -غَاصبى  ْبي ػيٌل بي فلضي  -وبسگبّ بي گبص هبيغ  -ًصت ٍ ػبخز اػىلْش َاديوب  -وبسگبُّ  ذاساىّ  ّبي فلضي  -ثبصػبصي ػيلَ  -هْوًب ـبغل صٌؼشي ٍ سَلي -فشص وبسي  -ثشؽ ٍسق  بي ولِي ه ذي وِ اص دػشگبُّ 
ٌٌذ  ٍدشع  -وبسخًبدبر ػٌگجشي  -ثشؽ،دشع ٍ خَؽ اػشفبدُ هي و ٌّگشي ثب خَؿىبسي  ْبي ثشخي ) سبٍسوشيي (  -ا ًٍصت ٍ ديبدُ ػبصي خشثميل وبس دس اسسفبع .)ً صت دولْبي هخبثشاسي ً(صت ٍ ايدبد وَسُ فيلشش ٍ وبس ثش سٍي  -سؼويش

بم(  ّبي حفبسي ) ثبً  َاي اثضاس دليك ) وبس دس اسسفبع(  -وبسگبًُ دبسي  -% افضايؾ حك ثيوِ( 86بل ػٌگ)هؼبدى صغ -ػىَ ِل وـي آة ،لدي ٍّ  ًبم(  -وبسگشاى َل ـشي صيبدي) ثب  ٌبى و دْبي سدبسي  -وبسو دبلز ػبصي)ثب  -وبسوٌبى ٌل
ـبف )حفبسي (  -دػشگبُ خَؽ ٍ دشع(  ٍهؼوَلي  -ػوليبر اوش ْبي سصفيِ آة ؿَس  ي ٍ خذهبسي( -سَليذ دػشگبّ ـبر صٌؼشي ) سىٌؼيي اخشا ٍ ولِي اهَس ٌف ًبم(  -ثبصسػي فٌي ٍ ًادبم آصهبي سَليذ  - ػبخز ًٍ صت ٍػبيل ٍسصؿي -)ثب 

ه ظشفـَيي ثب دػشگبُ دشع  ًيىي  -ًمـِ ثشداس هؼذى  -ػٌي ْيضار هىب ٍسد بي هخبصى  -ًصت هبؿيي آالر  صت دسيچِّ  جبس آّي ٍ ثشؿىبسي  -ػبخز ًٍ  دشػىبسي  -لبلجؼبصي ٍ دشع  -دبسيل ثشگشداى لبلت رٍة فلض  -ثب خَؽ آّي ثش  -ًا
َثلِ سًگ آهيضي ٍ سؼويشار(  -الػشيه ٍ دالػشيه  ًَشبطٍ سَليذ ديضل طًشاسَس) و ٌبٍس  -ه ٌبى ثبسج،يذن وؾ،ؿ ًبم(  -وبسو ْبي خٌگي  -وبسوٌبى لؽغ ٍ ثشؽ دسخشبى)ثب  -صى هؼذى  ديلن -ػبخز هبؿيي آالر ِث سٍؽ دػشي  -سَليذ فيلو

ْبي سؼَثشي  ْبي صٌؼشي  -صًگ صدايي  -سَليذ ػبيم (  -ًگْذاسي ٍ سؼويشار ؿْشو بسِي َادً  فدبس ثب ه ٍثبص )ًا فدبس  -هؼبدى س ملِي  -سَليذ گبصّبي اوؼيظى،اصر ٍ آسگَى  -لشصُ ًگبسي ثب ًا صت خشثميل ثش سٍي ٍػبئػً  هؼذى  -سَليذ ًٍ 
ٍهيز) ٌشَس ثشق  ًصت سبثلَ -% حك ثيوِ اظبفي( 86وش صت سبٍس وشيي  -و بم(  -ػبخز ًٍ  ٌبى ػيشن)ثًب طي(  -سَليذ وه  -وبسو َاد )هشبَل ذس )ػٌشي( -سدضِي ه ظين3 م             هَسد( 08) – سَليذ ػيٌل ٍيذ**.م.**ٌس  خب


