موضوعات نمایشگاه FachPack
.1هَاد تستِ تٌذی ٍ هلشٍهات _________________________________________________________________
* هَاد کاغذ ٍ هقَای تستِ تٌذی ٍ هلشٍهات
ٔٛاد تسس ٝتٙذی واغزی ّٔ ٚضٔٚاذ ،سان  ٚویس ٝواغزی؛ ٔٛاد تسس ٝتٙذی ٔمٛایی ّٔ ٚضٔٚاذ ،جعثٞ ٝای زاضٛ؛ ٔٛاد تسس ٝتٙذی ٔمٛایی
ضیاسی ّٔ ٚضٔٚاذٔ ،مٛای ضیاس داس تا خٛضص خالسسیىی دس٘ٚی ،تسسٞ ٝای ٔمٛای وأدٛصیر تشای ٔایعاذٛٔ ،اد تسس ٝتٙذی فیثشی لاِثی ٚ
ِضٔٚاذ٘ ،أٞ ٝا  ٚلٛطی ٞای وأدٛصیرٛٔ ،اد تسس ٝتٙذی ضا٘ ٝعسُ ،دیٍش ٔٛاد تسس ٝتٙذی واغز ی ٔ ٚمٛایی ّٔ ٚضٔٚاذ  ،وأدٛصیر ٞا
* تستِ تٌذی پالستیک هٌعطف ٍ هلشٍهات
فٛیُ ٞای خالسسیىی ،فٛیُ ٞای وأدٛصیسی ،ویف ٞای خالسسیىی ،ویف ٞای تضسي خالسسیىی ،ویف ٞای سیاَ ،سان ٞای خالسسیىی ،سان
ٞای زٛسی ،دیٍش ٔٛاد تسس ٝتٙذی ٞای خالسسیه ٔٙعطف ّٔ ٚضٔٚاذٛٔ ،اد تسس ٝتٙذی خالسسیه لاِثی ،تسس ٝتٙذی خالسسیه وص آٔذ ،ٜتسسٝ
تٙذی تا سٚوص خالسسیىی ،تسس ٝتٙذی لاِة زضسیمی  ٚخشضذ ٜخالسسیىی ،تسس ٝتٙذی خالسسیه ف ،ْٛزیٛب ٞای خالسسیىیٔ ،حفظٞ ٝای
خالسسیه چٙذتاسٔصشف ،خالسسیه خاِر ٞا ضأُ فشسسٙذٞ ٜای  ،RFIDدیٍش ٔٛاد تسس ٝتٙذی خالسسیه لاِثی ّٔ ٚضٔٚاذ
* تستِ تٌذی ّای فلشی ٍ هلشٍهات
فٛیُ ٞای فّضی ،تطشی  ٚلٛطی ٞای فّضی ،تطىٞ ٝا ٔٚحفظٞ ٝای فّضی ،صٙذٚق ٞای فّضی ضأُ صٙذٚق ٞا تا اجضای جذاض٘ٛذٞ ِِٝٛ ،ٜای
فّضی ،خاِر ٞای فّضی ،دیٍش ٔٛاد تسس ٝتٙذی فّضی ّٔ ٚضٔٚاذٛٔ ،اد تسس ٝتٙذی ضیط ٝای  ٚسفاِی ّٔ ٚضٔٚاذ ،آٔدٞ َٛای ضیط ٝای ،ضیطٝ
ٞای وٛچه  ٚضیطٞ ٝای عطش ،تطشی ٞای سفاِی  ٚضیط ٝای ،ظشٚف ضیط ٝای  ٚدیٍش ٔٛاد تسس ٝتٙذی ٞای ضیط ٝای  ٚسفاِی ّٔ ٚضٔٚاذ،
ٔٛاد تسس ٝتٙذی ٞای چٛتی ّٔ ٚضٔٚاذ ،صٙذٚق ٞای چٛتی  ٚزخس ٝس ٝال ضأُ جعثٞ ٝایی تا اجضای جذاض ،ٛصفحٞ ٝای چٛتی  ٚصفحٞ ٝایی
ٔثسٙی تش چٛب ،دیٍش ٔٛاد تسس ٝتٙذی چٛتی یا ٔثسٙی تش چٛب ّٔ ٚضٔٚاذ
*تستِ تٌذی صادراتی
دیٍش ٔٛاد تسس ٝتٙذی ّٔ ٚضٔٚاذ ،تسس ٝتٙذی خاسچّٔ ٚ ٝضٔٚاذ ،جعثٞ ٝا ،جعثٞ ٝای صٙعسی ،تسس ٝتٙذی واالٞای خطش٘ان ،تسس ٝتٙذی ٞای
خاظ
 .2اتشار ّای تستِ تٌذی _____________________________________________________________________
*اتشار ّای جا دادى ٍ ثاتت کزدى
*اتشارّای ًطاًِ گذاری ٍ تزچسة سدى
ِیثُ( تشچسة) خیسِ ،یثُ ٞای چسثذاسِ ،یثُ ضشیٙه ،ضشیٙه اسّی ،ٛتشچسة ِ ،RFIDیثُ  ،RFIDجٞٛش  ْٛٔ ٚتشای جٞٛش افطاٖ ٚ
زجٟیضاذ ٘طاٌ٘ ٝزاسی ،فٛیُ ٞای ٟٔش داغ  ٚا٘سماَ حشاسزی ،دیٍش اتضاسٞای ٘طاٖ ٌزاسی  ٚتشچسة صدٖ
*عَاهل خطک کٌٌذگی ٍ ضذ اکسیذاسیَى
*هَاد پزکٌٌذُ ٍ الیِ گذار ،هحافظ ّای لثِ
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*در پَش فلشی ،پالستیکی ،ضیطِ ای ٍ چَب پٌثِ ای
*اتشارّای هْز ٍ هَم ،تسوِ ًَار ٍ تسوِ تستِ تٌذی
ٔ ٚ ٍٝٙٙسٛصٖ ٌٔ ،ٍٝٙٙیش ٜتشای تسسٗ ویف  ٚزٛسٛ٘ ،اسچسثذاسٞای واغزی  ٚخالسسیىیٛ٘ ،اس چسثذاسٞای خیس واغزی ،زسٕٛ٘ ٝاس ٞای
اسسیُ  ٚخالسسیىی ،چسة( سشیص) سشد ،چسة حشاسزی ،زیٛج ٞای تسس ٝتٙذی ،دیٍش اتضاسٞای تسس ٝتٙذی
 .3هاضیي آالت تستِ تٌذی __________________________________________________________________
*سیستن ّای پزکزدى ،پیواًِ کزدى ٍ رٍی ّن گذاضتي هحصَالت
زّٕث ٝتشای سیسسٓ ٞای خشوشدٖ ،خیٕا٘ ٝوشدٖ  ٚسٚی ٌ ٓٞزاضسٗٔ ،ایعاذ ٛٔ ٚاد خٕیشی ضىُ ،سیسسٕٟای خشوٙٙذ ٚ ٜخیٕا٘ ٝوٗ ٔایعاذ ٚ
ٔٛاد خٕیشی ،زجٟیضاذ سیسسٓ ٞای ٌٙذصدٚدٚ ،ٜصٖ وشدٖ  ٚخیٕا٘ ٝوشدٖ خٛدسٌ ،شا٘ٔ ٚ َٛحصٛالذ فّ ،ٝسیسسٓ ٞای ا٘سخاب  ٚجاٌزاسی
ٔحصٛالذ تسس ٝتٙذی ٘طذٜ
*هاضیي آالت پزداسش فیلن ٍ دیگز هلشٍهات تستِ تٌذی پالستیک هٌعطف
ٔاضیٗ آالذ ویس ٝوُٗ اسسٛا٘ ٝای عٕٛدی  ٚافمی ٔ ،اضیٗ آالذ ٟٔش  ْٛٔ ٚویس ٚ ٝسان ّٔ ٚضٔٚاذٔ ،اضیٗ آالذ دیح دسائی ٚ ًٙتّیسسش،
ٔاضیٗ آالذ اسىیٗ خهٔ ،اضیٗ آالذ تا٘ذس ،َٚتسس ٝتٙذی وأُ  ٚزِ ُ٘ٛفاف خیچیٔ ،اضیٗ آالذ زسٕ ٝصٖ ،دیٍش ٔاضیٗ آالذ تسس ٝتٙذی
خالسسیه ٞا ٔٙعطف
*هاضیي آالت تستِ تٌذی هقَا ٍ هقَای ضیاردار
ٔاضیٗ آالذ واسزٗ صٖٔ ،اضیٗ آالذ تّٙذ وٙٙذٔ ٜمٛا ٔ ٚمٛای ضیاس داسٔ ،اضیٗ آالذ ٟٔش  ْٛٔ ٚتسس ٝتٙذی ٔمٛای ضیاس داس
ٔاضیٗ آالذ چٙذ واس ٜتشای تسس ٝتٙذی ٔمٛا ٔ ٚمٛای ضیاسداس
*هاضیي آالت تزای تَلیذ ٍ پزداسش تستِ تٌذی کاغذی
ٔاضیٗ آالذ فشْ دٙٞذ ،ٜخشوٙٙذٟٔٚ ٜش  ْٛٔٚتسس ٝتٙذی واغزی ،دیٍش ٔاضیٗ آالذ چٙذواس ٜتشای تسس ٝتٙذی واغزی
*هاضیي آالت تزای تَلیذ ٍ پزداسش تستِ تٌذی پالستیک تاضَ
ٔاضیٗ آالذ فشْ دٙٞذ ٚ ٜدٔٙذ ٜتسس ٝتٙذی خالسسیىیٔ ،اضیٗ آالذ ٟٔش  ْٛٔ ٚتشای تسس ٝتٙذی خالسسیه زاض ،ٛدیٍش ٔاضیٗ آالذ چٙذواسٜ
تشای تسس ٝتٙذی خالسسیىی
*هاضیي آالت فزایٌذ تستِ تٌذی فلشی
ٔاضیٗ آالذ ٟٔش  ْٛٔ ٚتشای تسس ٝتٙذی فّضیٔ ،اضیٗ آالذ زسٕٛ٘ ٝاس اسسیُ ،دیٍش ٔاضیٗ آالذ چٙذواس ٜتشای تسس ٝتٙذی فّضی
*هاضیي آالت فزایٌذ تستِ تٌذی ضیطِ ای ٍ سفالی
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ٔاضیٗ آالذ ٟٔش  ْٛٔ ٚتشای تسس ٝتٙذی ضیط ٝای  ٚسفاِی ،دیٍش ٔاضیٗ آالذ چٙذ واس ٜتشای تسس ٝتٙذی ضیط ٝای  ٚسفاِی
*پز کزدى ٍ تار سدى هحصَالت تستِ تٌذی ضذُ
زاج ِٛدس ٞا ،سیسسٓ ٞای ستازیه ،ا٘سخاتٍشٞا ،سیسسٓ ٞای الی ٝای  ٚستازیه خاِر ساص(تاسوف)
*هاضیي آالت ایوي ساسی تارکف ّا
ٔاضیٗ آالذ اسسشچ سجٔ ،اضیٗ آالذ اسسشچ یىداسچٔ ،ٝاضیٗ آالذ ٛٞدیِ ٚ ًٙفاف خیچیٔ ،اضیٗ آالذ زسٕ ٝصٖ تاسوف ،دیٍش ٔاضیٗ آالذ
چٙذواس ٜتشای ایٕٗ ساصی تاسوف ٞا
*هاضیي آالت تخیلِ تار ٍ تاس کزدى تستِ تٌذی
ٔاضیٗ آالذ تشداضسٗ فیّٓٔ ،اضیٗ آالذ اص خاِر دسآٚسدٖٔ ،اضیٗ آالذ زخّی ٝتاس  ٚخشٚج اص تسس ٝتٙذی
*هاضیي آالت تَلیذ ،پزداسش ،الیِ گذاری ٍ پز کزدى هَاد
ٔاضیٗ آالذ الیٌ ٝزاسی  ٚخش وشدٖ ٔٛاد خالسسیىیٔ ،اضیٗ آالذ تسس ٝتٙذی حثاتیٔ ،اضیٗ آالذ الیٌ ٝزاسی  ٚخش وشدٖ ٔٛاد واغزی ٚ
ٔمٛایی ،دیٍشٔاضیٗ آالذ چٙذواس ٜالیٌ ٝزاسی  ٚخش وشدٖ ٔٛاد
*تخص ّا ،اجشا ٍ ًزم افشار
زجٟیضاذ ازاق زٕیض  ٚجشیاٖ آساِْٛ ،اصْ اِىسش٘ٚیه ٔاضیٗ آالذ ،وٙسشٍِشٞاِٛ ،اصْ اِىسشیىی ٔاضیٗ آالذِٛ ،اصْ ٔىا٘یىی  ٚتادی ٔاضیٗ آالذ،
ِٛاصْ حسٍشٞای ٔاضیٗ آالذ ،سیسسٓ ٞای فیّٕثشداسیِٛ ،اصْ ایٕٙی ٔاضیٗ آالذ ،تاصٞٚای ستازی ،اطالعاذ تشای تشٚضٛسٞا ،تشٌٞ ٝای حُٕ ٚ
دی ٚی دی ٞأ ،اضیٗ آالذ زا صٖ ،دسایٞٛا ( اِىسشیىی  ٚتادی)ٔ ،حفظٞ ٝای وٙسشَ ،دیٍش ِٛاصْ ٔاضیٗ آالذ٘ ،شْ افضاسٞای صٙعسی خاظ٘ ،شْ
افضاس ERP
*خطَط تستِ تٌذی کاهل
تسس ٝتٙذی اِٚی ،ٝتسس ٝتٙذی ثا٘ٛیٝ
*دیگز هاضیي آالت ٍ تجْیشات
سیسسٓ ٞای چسة صٖ تشای سشیص یا چسة ٞای داغ  ٚسشد ،سیسسٓ ٞای ٔٛسد اسسفاد ٜخٛضص ٞای ٔیا٘ی سیاَ ،زجٟیضاذ تشش  ٚازصاَ،
سیسسٓ ٞای فشاصٛذ
 .4تجْیشات لیثل گذاری ٍ ًطاًِ گذاری _________________________________________________________
*چاپگزّای لیثل ٍ هَاد تستِ تٌذی
چاخٍشٞای ِیثُ ٞای سِٚی  ٚفیّٓ ٞا ،چاخٍشٞای اسسه ِیثُ ،جعث ٝزاض ،ٛتّیسسش ٚ ،اسىیٗ واسد ،دیٍش چاخٍشٞا تشای ٔٛاد تسس ٝتٙذی٘ ،شْ افضاس
ٞای طشاحی ِیثُ  ٚخشیٙسش
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*هاضیي آالت لیثل سى
ٔاضیٗ آالذ ِیثُ ٞای چسثذاسٔ ،اضیٗ آالذ ِیثُ ٞای خیسٔ ،اضیٗ آالذ اسّی ،ٛسیسسٓ ٞای زشویثی عالٔر ٌزاسی ٚ ٚصٖ وشدٖ ،دیٍش
زجٟیضاذ ٔ ٚاضیٗ آالذ ِیثُ صٖ
*تجْیشات عالهت گذاری
سیسسٓ ٞای جٞٛشافطاٖ ،سیسسٓ ٞای عالٔر ٌزاسی ِیضسی ،چاخٍشٞای ا٘سماَ حشاسزی ،سیسسٓ ٞای ٞاذ اسسٕح ( ٟٔشداغ) ٟٔ ٚش تشجسس،ٝ
چاج اِىسش٘ٚیىی ،دیٍش سیسسٓ ٞای عالٔسٍزاسی
*دیگز تجْیشات لیثل سى ٍ عالهتگذار
 .5هاضیي آالت جاًثی تستِ تٌذی ٍ تجْیشات ______________________________________________________
*تجْیشات ًظارت ٍ آسهایص
سیسسٓ ٞای خشداصش عىس ٘ ٚظاسذ ٘ٛسی ،زشاصٞ ٚا ،یاتٙذٞ ٜای فّضی ،یاتٙذٞ ٜای اضع ٝایىس ،زجٟیضاذ آصٔایص تسس ٝتٙذی ،دیٍش زجٟیضاذ
٘ظاسذ  ٚآصٔایص
*هاضیي آالت ٍ تجْیشات تستِ تٌذی تاسیافت
جٛسوٙٙذٞ ٜای تسس ٝتٙذی تاصیافر ،سیض وٙٙذٞ ٜای تسس ٝتٙذی تاصیافر ،خشس تسس ٝتٙذی تاصیافر ،سیسسٓ ٞای زفىیه صتاِٝ
دیٍش زجٟیضاذ ٔ ٚاضیٗ آالذ تسس ٝتٙذی تاصیافر
*ایوٌی صٌعتی ٍ حافظت اس هحیط سیست HACCP
زصفی ٝآب  ٚزجٟیضاذ ٔٙطثك تا لا٘(Water Resources Act ٖٛحٕایر اص ٔٙاتع آتی) ،وف صٙعسی  ٚخٛضص ٞای وف  ،تسس ٝتٙذی ٔیض ٚ
اثاش ،اتضاس ٞا  ٚزجٟیضاذ ٔ ،HACCPشطٛب ساصی ٛٞا ،تاصداسی آفر  ٚتٟذاضر صٙعسی ،سیسسٓ ٞای ایٕٙی صٙعسی
 .6چاج ٍ پزداسش تستِ تٌذی ________________________________________________________________
*قثل اس چاج
سخر افضاس ٘ ٚشْ افضاسٞای ٘ٛضساسی  ٚواس تش سٚی عىس ،تاصزِٛیذ ،زِٛیذ صفحاذ چاج
*هَاد ،هلشٍهات ٍ هاضیي آالت تستِ تٌذی ٍ چاج لیثل
ِسشخشس ،چاج دیجیساَ ،فّىسٌٛشافی ،چاج افسر ،چاج صفح ،ٝچاج خذ ،چاج ٌشاٚس ،چاج س ٝتعذی ،دیٍش سیسسٓ ٞای چاج
*هَاد ،هلشٍهات ٍ هاضیي آالت فزایٌذ تستِ تٌذی
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ٔٛاد تسس ٝتٙذی واغز ٔ ٚمٛاٛٔ ،اد تسس ٝتٙذی ٔمٛای ضیاسداسٛٔ ،اد تسس ٝتٙذی خالسسیه ٔٙعطفٙٔ ،اتع تسس ٝتٙذی خالسسیه لاِثیٛٔ ،اد
تسس ٝتٙذی فّضیٙٔ ،اتع تسس ٝتٙذی ضیط ٚ ٝسفاَٙٔ ،اتع تسس ٝتٙذی چٛتی  ،دیٍش ٔٛاد ٙٔ ٚاتع تسس ٝتٙذی
*هَاد،هلشٍهاتٍ ،هاضیي آالت تَلیذ هٌاتع تستِ تٌذی ٍ چاج
ٔٙاتع تسس ٝتٙذی واغز ٔ ٚمٛاٙٔ ،اتع تسس ٝتٙذی ٔمٛای ضیاسداسٙٔ ،اتع تسس ٝتٙذی خالسسیه ٔٙعطفٙٔ ،اتع تسس ٝتٙذی خالسسیه لاِثیٙٔ ،اتع
تسس ٝتٙذی فّضی ،دیٍش ٔٙاتع تسس ٝتٙذی٘ ،شْ افضاسٞای زِٛیذ ٔٙاتع تسس ٝتٙذی  ٚفشایٙذ چاج
*چاج ًْایی
٘مص تشجسس ٝصِٖٕ ،یٙر وٙٙذ ،ٜدیٍش زىٙیه ٞای چاج ٟ٘ایی
 .7تذارکات تستِ تٌذی ____________________________________________________________________
*سیستن ّای تزاتزی
٘ماِٞ ٝای عٕٛدی  ٚتاستشداسٞا(جشثمیُ) ،وأیٞ ٖٛای صٙعسی تا واتیٗ سا٘ٙذ ٜیا تذ ٖٚآٖ ،سیسسٓ ٞای جات ٝجایی تذ ٖٚسا٘ٙذ٘ ،ٜماِ ٝزسٕ ٝای،
٘ماِ ٝص٘جیش ٜای٘ ،ماِٞ ٝای دایش ٜای  ٚوططی٘ ،ماِٞ ٝای ٕٔسذ ،سیسسٓ ٞای ا٘سماِی غّساٖ ،ا٘سماَ تٛسیّ ٝثمُ ،سیسسٓ ٞای ا٘سماَ تا جشیاٖ
ٛٞا ٞ ٚیذسِٚیه ،سیسسٓ ٞای سمفی٘ ،ماِٞ ٝای رخیش ٜساص٘ ،ماِٞ ٝای خا٘ذِٚی  ٚسطّی ،دیٍشزجٟیضاذ ا٘سماِی٘ ،شْ افضاس ٞای سیسسٓ ٞای
ا٘سماِیِٛ ،اصْ سیسسٓ ٞای ا٘سماِی
* سیستن ّای اًثارٍ اًتخاب کاالّای سفارش
لفس ٝتٙذی ،لفس ٝتٙذی خاِر ،لفس ٝتٙذی ضاخ ٝای ،لفس ٝتٙذی لسٕر ٞای تاالیی ،لفس ٝتٙذی ٔسحشن ،لفس ٝتٙذی فّٛزش ٚ ٚوشٚطاَ،
لفس ٝتٙذی خٛدساٞش ،ٚلفس ٝتٙذی تش اساس ا٘سخاب سفاسش ،لفس ٝتٙذی وا٘ثاٖ ،لفس ٝتٙذی ٔٙاتع ٘صة ،لفس ٝتٙذی وا٘اِی ،لفس ٝتٙذی
خاظ ،زجٟیضاذ دسسشسی ت ٝلفس ٝتٙذی ،سیسسٓ ٞای وٙسشَ واال  ٚحشور ٔٛادِٛ ،اصْ  ٕٝٞسیسسٓ ٞای ا٘ثاس ،سیسسٓ ٞای زشویثی ا٘سخاب
واالی سفاسش  ٚتسس ٝتٙذی ،سیسسٓ ٞای ا٘سخاب واالی سفاسش ،چیذٖ  ٚزٛصیع وشدٖ ،سیسسٓ ٞای ا٘سخاب واِی سفاسش صٛزی ،سیسسٓ
ٞای زذاسواذ تسس ٝتٙذی وّیذداس
*سیستن ّای تارگیزی
زجٟیضاذ تاسٌیشی ،زخّی ٝتاس  ٚا٘سماَ تاس ،سطٛح ضیثذاس ،دسٚاصٞ ٜا  ٚخُ ٞای تاسٌیشیٚ ،سایُ ایٕٗ ساصی اجضای تاسٌیشی  ٚتاس ،دیٍش ِٛاصْ ٚ
زجٟیضاذ تاسٌیشی
*تارگیزی کوکی ،جاتِ جایی ٍ تجْیشات اًثار کزدى
خاِر(تاسوف) ٞای چٛتی ،فّضی  ٚخالسسیىی ،تاسٌیشٞای وٛچه  ٚخاِر ٞای جعث ٝایٔ ،ذیشیر وا٘سیٙش ،وٕه وٙٙذٞ ٜای تاسٌیشی ،وٕه
وٙٙذٞ ٜای سٚی  ٓٞا٘ثاضسٗ ،دیٍش زجٟیضاذ وٕىی جات ٝجایی  ٚا٘ثاس
*سیستن ّای اطالعات ٍ کٌتزل ٍ ًزم افشار تزای تذارکات تستِ تٌذی

موضوعات نمایشگاه FachPack
سیسسٓ ٞای وأدٛزشی  ٚسیسسٓ وٙسشَ ،سیسسٓ ٞای ٔذیشیر ص٘جیش ٜزأیٗ ( ، )SCMسیسسٓ ٞای اسزثاطاذ  ٚضثى ،ٝدیٍش سیسسٓ ٞای
وأدیٛزشی  ٚوٙسشِی٘ ،شْ افضاس ٞای ٘ٛسی تشای تسس ٝتٙذی ٔٙاتع  ٚخاِر ٞا٘ ،شْ افضاسٞای ا٘ثاس  ٚا٘سخاب واالٞای سفاسش
*ضٌاسایی ،کذگذاری ٍ سیستن ّای اهٌیت کاال
سیسسٓ ٞای ضٙاسایی ،اسىٙشٞای  ٚ RFIDتاسوذ( ،) 1D/2Dخٛدواس/RFID/خاسخٍشٞای خٛدواسِ ،یثُِ ،RFLDیثُ تاسوذ ،اِىسش٘ٚیه چاخی،
سیسسٓ ٞای جٕع آٚسی اطالعاذ عّٕیازی ،سیسسٓ ٞای ساٞیاتی ،UMTS/GPRS/WLAN ،سیسسٓ ٞای سٍٞیشی واال ،سٍٞیشی  ٚسدیاتی
واال ،سیسسٓ ٞای وأدیٛزشیٔ-خاتشازی ،اسزثاطاذ خٛدس ٚ ٚتش٘أ ٝسیضی ٔ ،سیش ،سخر افضاس ،زجٟیضاذ ِٛ ٚاصْ
 .8خذهات ___________________________________________________________________________
*خذهات تستِ تٌذی
ساخساس تسس ٝتٙذی ،طشاحی تسس ٝتٙذیٞ ٕٝ٘ٛ٘ ،ای تسس ٝتٙذی ،تش٘أ ٝسیضی ٔ ٚطاٚس ٜتشای تسس ٝتٙذی ،آصٔایص تسس ٝتٙذی ،اسائ ٝوٙٙذٌاٖ
خذٔاذ وأُ  ٚخیٕا٘ىاساٖ عٕٔٛی ،خذٔاذ ٔاضیٗ آالذ  ٚزجٟیضاذٍٟ٘ ،ذاسی ٔ ٚذیشیر زاسیساذ ،وا٘سشور خه  ٚوٛخه ،تسس ٝتٙذی
یىثاسٔصشف  ٚلاتُ تاصیافر
خذهات تذارکات تستِ تٌذی
ٔطاٚس ،ٜتش٘أ ٝسیضی  ٍٖٕٛٞ ٚساصی زذاسواذ تسس ٝتٙذی ،زذاسواذ خیٕاٖ واسی  ٚخذٔاذ زذاسواذ ،سیسسٓ ٞای اسسخشی  ٚلاتُ اسسفادٜ
ٔجذد ،سشٚیسٟای ٘ظافسی ،ضشور ٞای حُٕ ٘ ٚمُ  ٚجات ٝجایی ،سشٚیس ٞای خیه  ٚخاور٘ ،شْ افضاسٞای ساٞیاب  ٚحُٕ ٘ ٚمُ ،سشٚیس
ٞای زذاسواذ اِىسش٘ٚیىی  ٚزجاسذ اِىسش٘ٚیىی ،زذاسواذ ٔعىٛس
دیگز خذهات
زٛسع ٚ ٝزحمیكٔ ،طثٛعاذ ٛ٘ ٚضسجاذ زجاسی ،ا٘جٕٗ ٞا ٛٔ ٚسسٞ ٝا ،آٔٛصش ِیضی ،ًٙزأیٗ ٔاِی  ٚاجاس ،ٜتیٕ ،ٝدیٍش خذٔاذ

