
هَضَع فعالیتًَع ٍاحذًام ٍاحذسدیف

ظشٍف یکثاس هصشف آلَهیٌیَهی- قطعات پالستیکی ظشٍف آضپضخاًِ - ظشٍف پلی پشٍپیلي - ظشٍف پلی اتیلي - اًَاع کاسد ٍ چاقَ تَلیذیدسٍاصُ طالیی1

تاصساصی ٍ ًَساصی اًَاع لیفتشاک ٍ تجْیضات تخلیِ ٍ تاسگیشیتَلیذیهْیاس قائن2

اًَاع هَتَس پوپی- اًَاع تشیلش خَدتاسگیش یا خَدتخلیِ کي - جشثقیل تاصٍئی - تاالتش ّیذسٍلیکی - ساصُ ّای فضاکاس فَالدی تَلیذیعلی اصغش هحوذی3

دعسگاُ اعسخزاج رهش ارس- اًَاع هَط - اًَاع صفحِ ولیذ - اًَاع وارزخَاى هغٌاطیغی - رایاًِ رٍهیشی - صٌذٍق فزٍؽگاّی دیجیسالی تَلیذیتَسعِ سیض کاهپیَتش4

LEDالهح -   دار LEDچزاغ ّای تَلیذیگستشش تجْیضات سٍضٌائی پایذاس5

وارززیج عیاُ ٍ عفیذ لیشری- وارززیج رًگی لیشری تَلیذیهثیي فٌاٍساى آتی6ِ

هَلذ تخار الىسزیىی- ویر الىسزًٍیىی تَلیذیکاسا سٍش صثا7

 هیلی هسز6 زا 3ٍرق آلَهیٌیَهی تا ضخاهر تیي تَلیذی لَاصم صیٌتی تیي الوللی فشٍصاى سشتلٌذ قن8

اًَاع فلٌج فلشی غیزخَدرٍییتَلیذیگالپشتی پاسس9

...عایز هحصَالذ فلشی طثمِ تٌذی ًؾذُ، جه خسَهازیىی ٍ - اًَاع لَال تَلیذیجلَُ گستش آریي ًوا آسا 10

فسَودی دیجیسال رًگی- فسَودی دیجیسال زه رًگ تَلیذیچاپگش پیام قن11

چاخگز جَّز افؾاى- اًَاع خالزز - فسَودی دیجیسال رًگی - فسَودی دیجیسال زه رًگی : صزفا زعیوز ٍ تاسعاسی- زًَز چاخگز لیشری تَلیذیتَسعِ اکسیي صذسا 12

...خَدرٍی عَاری تٌشیٌی، دیشلی، گاسی ردُ آ، هیٌی تَط، واهیَى ٍ تَلیذیسشٍش دیضل هثٌا13

تاسعاسی ٍ ًَعاسی دعسگاُ فسَودی ٍ چاخگزّاتَلیذیآستاٍیل سلفچگاى14

هیٌی یًَیر خززاتل دًذاًدشؽىی- یًَیر دًذاًدشؽىی - یًَیر الىسزیىی جزاحی ٍ لَاسم جاًثی دًذاًدشؽىی تَلیذیدًذاى ًَیذ طة آسایص15

...دعسگاُ خَدوار خذهاذ تاًىی ٍ - اًَاع رتاذ صٌعسی - ویَعه اطالع رعاًی تَلیذیگشایص تاصُ کیص16

...دعسگاُ خَدوار خذهاذ تاًىی ٍ - چاخگز حزارزی - چاخگز عَسًی - صٌذٍق فزٍؽگاّی دیجیسالی تَلیذیدادُ ٍسصی فشادیس الثشص 17

تاسعاسی ٍ ًَعاسی چاخگزّاتَلیذیعثاس عیسی صاد18ُ

تغسِ تٌذی خؾىثار، چای، لَُْ- اًَاع ادٍیِ فزآٍری ؽذُ - اًَاع دهٌَػ تَلیذیگیتی افق آسیا19

خسَی خلَػتَلیذیًاًَ پَضاک لیالٍی20

 (صزفاً زعویز ٍ تاسعاسی)اًَاع تالزز  - (صزفاً زعویز ٍ تاسعاسی)فسَودی دیجیسال رًگی  - (صزفاً زعویز ٍ تاسعاسی)فسَودی دیجیسال زه رًگ تَلیذیاًذیطِ تشتش تکثیش21

اًَاع چوذاىتَلیذیچوذاى ساصاى اطدّای سشخ22

لطعاذ عیغسن تزق رعاًی ٍ احسزاق- الهح خَدرٍ تَلیذیتشًاک صٌعت پیشٍص23

آعاًغَر تا هَزَر گیزلظ- آعاًغَر تا هَزَر گیزتىظ دار تَلیذیسیتَس فشاص24

اًَاع ریغِ زشئیٌیتَلیذیلیاى ًَس ساُ اتشیطن25

اًَاع هحصَالت آسایطی ٍ تْذاضتیتَلیذیسیویي تجاست اٍساسیا پیطگاهاى26

ظزوف استیل آشپزخانهتَلیذیاتشاّین گشاًٍذ27

فیلن زه الیِ خلی ازیلي عادُتَلیذیگیتی پالست اسهغاى ایشاًیاى28

خزٍفیل اس جٌظ فَالد سًگ ًشىتَلیذی2لَاصم صیٌتی تیي الوللی فشٍصاى سشتلٌذ قن 29

زؾه فَم تیوارعساًی- الىسزٍعزجزی هًََخالر - دعسگاُ اوغیضى عاس خززاتل خشؽىی تَلیذیسٌْذ تْساص طة جن30

هماطع آلَهیٌیَهی تا عزی ّای هخسلف- اًَاع هماطع هغی تَلیذیآسیا کاتل فذک31

...لَدر ٍ - تیل هىاًیىی - لیفسزان دیشلی تَلیذیچیي ساى هاضیي32

هَتَس سیکلت تشقی اسکَتش ٍ غیش اسکَتشتَلیذیکیویا گستش آسا33

 تست ٍ اتصاالت فلضی خَدسٍ تِ جض اتصاالت فلضی تذًِ خَدسٍتَلیذیتٌا صٌعت پیشٍص34

ًوایطگش تعاهلی لوسی- کٌتشل کٌٌذُ هٌطقی قاتل تشًاهِ سیضی - هًَتاط تشد تَلیذیّوگام ساصاى تساهذ هْش اًذیص35

کیسِ تذٍى تافت پالستیکی یک الیِ اص پلی اتیلي- فیلن تک الیِ ضیشیٌک اص پلی اتیلي تَلیذیآسٍیي پالست پیطگام ایشاًیاى36

...اًَاع ًیتشات ٍ - اًَاع کَد - کلشٍ پتاسین - سَلفات آهًَیَم - عصاسُ جلثک تَلیذیپتشٍ پاسیض سثض الثشص37

...، هیٌی تَط، ٍاًر ٍ A-C- Jخَدرٍی عَاری تٌشیٌی، دیشلی، گاسی ردُ تَلیذیصٌایع خَدسٍساصی پاسسیاى خَدسٍ هاًلی38

اًَاع هحصَالت آسایطی ٍ تْذاضتیتَلیذیصسیي طشاٍت کیص39

انواع شمش آلومینیومی و - سیم و مفتول مسی - ریخته گزی مس و آلیاژهای آن - انواع مقاطع مسی تَلیذیآلَهیي پیطشٍ فذک40

...درس تٌذ اس العسیه ٍلىاًیشُ ؽذُ ٍ - ٍاؽز واغذی ٍ همَایی - هحصَالذ چَب خٌثِ تَلیذیآسال گستش تْذاد صٌعت41

اًَاع چای عاس تزلی - فالعه آب گزم - اًَاع وارد ٍ چالَ - لطعاذ خالعسیىی لَاسم خاًگی تَلیذیاًذیطِ تجاست اٍسًگ صال42

صل ٍ هایع خان وٌٌذُ ازَهثیل- خَلیؼ تذًِ ازَهثیل - اعدزی تزاق وٌٌذُ العسیه - ٍاوظ داؽثَرد ازَهثیل تَلیذیپیطشٍ سّشٍ آئیي خاٍسهیا43ًِ

فیلن زه الیِ خلی ازیلي عادُ- فیلن زه الیِ عزیض وؾاٍرسی اس خلی ازیلي - فیلن ؽیزیٌه اس خلی ازیلي تَلیذیصٌعت َّضوٌذ دٍچشخ سثض44

اًَاع وارززیج رًگی ٍ عیاُ ٍ عفیذتَلیذیآدسیي پطتیثاى پاست45

LEDالهح -   دار LEDچزاغ ّای تَلیذیآسیا تجْیضات سپٌذاس46

تاسعاسی ٍ ًَعاسی چاخگزّاتَلیذیهاضیي ّای اداسی هْش ایشاًیاى47

صٌذلی چزخ دار هعوَلی زوام هىاًیىی- زخر تغسزی دٍؽىي هىاًیىی تَلیذیگیتی تک الثشص48

...لَاسم خاًگی هاًٌذ هاؽي ظزفؾَیی خاًگی ثاتر، هاؽیي لثاعؾَیی ٍ تَلیذیسیوا لَاصم هیْي اًذیطاى49

(، عیٌوای خاًگی، خززاتلHIFI )اًَاع تلٌذگَی خاًگی تَلیذیهیالد سیسٌن پَیا50

اًَاع عاعر رٍهیشی، هچی ٍ دیَاریتَلیذیطسف آئیي پاست51

...اًَاع چغة ٍ - اًَاع تزچغة واغذی - واغذ خؾر چغة دار - ًَار چغة واغذی تَلیذیهیالى چسة52

اًَاع تلثزیٌگ ٍ رٍلز تزًیگ- زَخی چزخ خَدرٍی عَاری تَلیذیتلثشیٌگ ساصی اف کی ال پاسس53

LEDالهح -   دار LEDچزاغ ّای تَلیذیطشح ٍ اًذیطِ سٍضٌایی ایشاًیاى54

ریخسِ گزی هظ ٍ آلیاصّای آى- ریخسِ گزی آلَهیٌیَم ٍ آلیاصّای آى - اًَاع هماطع آلَهیٌیَهی ٍ هغی تَلیذیتجاست آلَهیٌیَم تست55

...فیثز ًَری ٍ - اًَاع واتل عاخسِ ؽذُ اس هجوَعِ فیثزّای ًَری - اًَاع واتل ززویثی اس هظ ٍ فیثز ًَری - لزلزُ چَتی واهل تَلیذیتیذا استثاط ًیایص56

في وَیل واًالی- وَلز گاسی - رطَتر گیز عیغسن زَْیِ - َّاعاس - چیلز ززاووی تَلیذیًَآئیي گام تأسیسات ایشسا57

(ٍیضُ زاتلَّای زثلیغازی)هٌغَج دٍ طزف خَؽؼ دادُ ؽذُ تا خی ٍی عی تَلیذیسیٌا پالست هاّش58

کاغذ حساس به حزارتتَلیذیکاغز هاًذگاس اطلس آسهاى59

...خلی اٍرزاى گزیذ خَؽؾی ٍ - اًَاع خَؽؼ ٍ رًگ حفاظسی تَلیذیکٌتشل پاکشٍطى پاسس60

...اًَاع یَ خی اط ٍ - هٌثع زغذیِ رایاًِ - تذًِ رایاًِ ؽخصی تَلیذیپشدیس صٌعت سیاسُ سثض61

...خایاًِ ّای فزٍػ آًالیي تا عین ٍ - دعسگاُ خَدوار خذهاذ تاًىی تَلیذیپشدیس صٌعت سیاسُ سثض62

... ٍ LEDالهح -  دار LEDچزاغ ّای تَلیذیگیتی ًَس ّستی63

چاج زىویل خارچِ- خارچِ رٍهثلی تَلیذیصٌایع آسًیکا ًساج آسهاى64

اًَاع هحصَالذ آرایؾی تْذاؽسیتَلیذیلْشاسة داسٍ فاسهذ65

وفگیز ٍ هاللِ- اًَاع وارد ٍ چالَ - اًَاع لاؽك ٍ چٌگال فلشی تَلیذیاستیل ساصاى صٌعت هاّاى پَیا66

الهح خَدرٍ- لطعاذ عیغسن تزق رعاًی ٍ احسزاق تَلیذیآسهاى پاست لیاى67

(دعسی)هاؽیي دریل لاتل حول - اًَاع هاؽیي فزس - دعسگاُ فزس دعسی لاتل حول تَلیذیسیاف تجاست الیت68

تاسعاسی ٍ ًَعاسی دعسگاُ فسَودی ٍ چاخگزّاتَلیذیهاضیي ّای اداسی تْاس تَس سلفچگاى69

اًَاع هحصَالذ آرایؾی ٍ تْذاؽسیتَلیذیهاُ اکسیش ًیتا70

اًَاع وارذ خَاى هغٌاطیغی- اًَاع زلَیشیَى رًگی - اًَاع هَدم رایاًِ - دعسگاُ اعسخزاج رهش ارس تَلیذیٍحیذ ضیشئی71

وٌغزٍ تاسوي- اًَاع رًذُ آؽدشخًَِ - وفگیز ٍ هاللِ - اًَاع لاؽك ٍ چٌگال فلشی - اًَاع وارد ٍ چالَ تَلیذیکْي استیل پاسس پٌذاس72

 دارLEDچزاغ ّای  - LEDالهح تَلیذیپایذاس ًَس پٌذاس73

اعدیىز خززاتل- ٌّذسفزی - ّذفَى تَلیذیفي توین پایا74

...اًَاع اعیذ چزب ازَوغیلِ ٍ  - cٍیساهیي - لَریل الىل ازَوغیلِ تَلیذیدًیای ًَیي عٌاصش کیاى75

اًَاع هحصَالذ آرایؾی ٍ تْذاؽسیتَلیذیطسف سٍیاى آساد76

خذهات اًثاسداسیخذهات اًثاس داسیهْیاس قائن77

خذهات اًثاسداسیخذهات اًثاس داسیهٌْذسیي هطاٍس پَیاًِ صٌعت گستش78

خذهات تاصسگاًی ٍ گوشکیخذهات تاصسگاًی گوشکیپاالیص گستش کیویا79

خذهات تیوِ ایخذهات تیوِ ایسضا قٌثشی اسالم80

خذهات پیواًکاسی دس اهَس عوشاًیخذهات پیواًکاسی دس اهَس عوشاًیٍیشاى کَُ استحکام تاتا حیذس81

اًثاسداسی تشای ضشکت سضذ ٍ تَسعِ کَالک اهشٍصخذهات اًثاس داسیایذُ آل هاضیي ایشاًیاى82

(ّوکاس استاًذاسد)خذهات کٌتشل کیفیت کاال خذهات کٌتشل کیفیت کاالهشکض تحقیقات صٌایع اًفَسهاتیک83

 اًجام اهَس تجاسیتجاسی اداسیضشکت آسایص افضٍى غشب84

 اًجام اهَس تجاسیخذهات تاصسگاًیپایٌذُ سیواب آسیا85

خذهات اًثاسداسیاًثاسداسیآسیاى کیویا تک86

خذهات اًثاسداسیخذهات اًثاداسیهٌْذسی هطلة عشفاى87

خذهات هسافشتشیخذهات هسافشتشیحسیي صًذ88

خذهات اًثاسداسیخذهات اًثاسداسیسشای آساى ایشاًیاى تشساد89

خذهات اداسیخذهات اداسیاتشاّین هحوذی90

خذهات اًثاسداسیخذهات اًثاسداسیآٍیي ضیوی91

خذهات اًثاسداسیخذهات اًثاسداسیایلیا ساعی92

خذهات اًثاسداسیخذهات اًثاسداسیهاُ آفشیي پاکذیس93

خذهات تاصسگاًی ٍ گوشکیخذهات تاصسگاًی گوشکیآسیاى تجاست کیویا اهیذ94


