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 اهللُ العلیم
 تا عالم ٍ احتزام

 :وؾاٍرسی( هذیته )في آٍری پشؽىی( –ّای تعاًٍی تحمیماتی هٌْذعی )پشؽىی  لیغت فعالیت
ًصة در هزوش تحمیمات تیَتىٌَلَصی داًؾگاُ اصفْاى ٍ ؽزوت پاواى تذر  –هتزهىعة تِ تاال  99ای فَق تشري )اًىَتاتَرّطزاحی ٍ عاخت  -1

 اصفْاى(

 ی هیٌیاتَری تشئیٌیتاغات ٍ حَض ّا -2

 پتَی تزلی تا وٌتزل پیَعتِ دها -3

 تؾه خَاب تادی هاعاصٍر دار -4

 حَضچِ سایواى در آب جْت سایواى ّای غیزطثیعی -5

 تیوارعتاى عیغی تي هزین اصفْاى( ccuطزاحی ٍ عاخت دعتگاُ هخاطثی تیوار تا خارج اس تخؼ )ًصة در  -6

 (اصفْاى –داًؾگاُ آساد خَراعگاى ) ٍجی دّاى ٍ تیٌی جْت ارتَدًغی ّادعتگاُ اًذاسُ گیزی َّای ٍرٍدی ٍ خزطزاحی ٍ عاخت  -7

 تا تاد گزم دعتگاُ پتَطزاحی ٍ عاخت  -8

 دعتگاُ تشریك تذٍى عَسىطزاحی ٍ عاخت  -9

 اعتفادُ اس پٌاّگاُ ّا تعٌَاى هٌاتع اؽتغال ٍ تَلیذ غذا -19

 صٌعتی( –دعتگاُ تَلیذ اًَاع جَاًِ ّا )خاًگی طزاحی ٍ عاخت  -11

 غیزلاتل وٌذُ ؽذى اس سهیي  تَلیذ چوي -12

 دعتگاُ تَلیذ علَفِ تِ رٍػ ّیذرٍپًَیه ٍ ارگاًیهطزاحی ٍ عاخت  -13

 صٌعتی( –دعتگاُ تَلیذ عثشی تِ رٍػ ّیذرٍپًَیه )خاًگی طزاحی ٍ عاخت  -14

 دعتگاُ تَلیذ آب اوغیضى دار تا اًَاع طعن ّاطزاحی ٍ عاخت  -15

 دعتگاُ ٍویَم تزاپیطزاحی ٍ عاخت  -16

 دعتگاُ ٍویَم جْت ؽٌاخت ًماط حغاط تذىطزاحی ٍ عاخت  -17

 عیغتن ّای هغٌاطیظ درهاًی )دعتثٌذ، تزط، گي، وفی وفؼ، ساًَتٌذ ٍ...(طزاحی ٍ عاخت  -18

 )در حال عاخت( صٌذلی ًواس لاتل حولطزاحی  -19

  )در حال عاخت( طزاحی دعتگاُ هغٌاطیظ تزاپی -29

 )در حال عاخت( TMSطزاحی دعتگاُ  -21

 )پایاى یافتِ( ٍ دّىذُ ّای عالهت تحمیمات چگًَگی عاخت ؽْزن ّا -22

 تحمیمات تَلیذ گیاّاى تا آب هغٌاطیغی -23

 تحمیمات تَلیذ تَت فزًگی گلخاًِ ای تصَرت اًثَُ -24

 )پایاى یافتِ( جَجَتا –تحمیمات تَلیذ گیاُ اتز داًِ وَیزی  -25

 

 طزح در حال تحمیك 39تِ ّوزاُ تیؼ اس 


