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عزاحي ،اجزا ٍ هحبسجبت ثيص اس  211ميلَهتز پزٍصُ ّبي گبس رسبًي ضْزي ٍ رٍستبيي در استبى فبرس (هٌغقِ فسب،
ضطذُ ٍ قزُ ثالؽ ،سؼبدت ضْز ٍ ،) ...هٌْذسيي هطبٍر هْسبس هْز
هغبلؼبت  ،عزاحي ،هحبسجبت ٍ تزسيوبت ًْبيي پزٍصُ ّبي  asbuiltگبس رسبًي رٍستبيي در استبى قن (هٌغقِ گيَ،
عيٌَج ،ػيسي آثبد ٍ ،)...هٌْذسيي هطبٍر هْسبس هْز
هغبلؼبت هسيز ثشرگزاُ ّبي سزاسزي ٍ هلي  ،راُ ّبي درجِ  ٍ 9 ٍ7راُ ّبي رٍستبيي در استبى ّبي فبرس  ،مْگلَيِ ٍ
ثَيز احوذ  ،ثَضْز ّ ،زهشگبى ٍ  ...ثِ عَل ثيص اس  211ميلَهتز ،هٌْذسيي هطبٍر پبرس چگبلص
اجزاي هزاحل هغبلؼبت هسيز اس هزحلِ ثزداضت تب پيبدُ سبسي ٍ تحَيل راُ ّبي اصلي درجِ ٍ 9 ٍ7فزػي رٍستبيي
دراستبى ّبي فبرس  ،مْگلَيِ ٍ ثَيز احوذ  ،ثَضْز ّ ،زهشگبى ٍ  ...ثِ عَل ثيص اس  211ميلَهتز ،هٌْذسيي هطبٍر
پبرس چگبلص
عزاحي ٍ ًظبرت تقبعغ غيز ّوسغح ثشرگزاُ سزاسزي سيزجبى ثِ ثٌذر ػجبس (سِ راّي گْنن _ حبجي آثبد) ،
هٌْذسيي هطبٍر پبرس چگبلص
ًظبرت هغبلؼبت هسيز ٍ اجزاي ػوليبت راُ سبسي در استبى ّبي فبرس ٍ مْگلَيِ ٍ ثَيز احوذ ،هٌْذسيي هطبٍر پبرس
چگبلص
هغبلؼبت ثْسبسي ًَع ة هحَر ضيزاس  -ثَضْز ( ثْسبسي عزح ٌّذسي راُ  ،اثٌيِ فٌي  ،تًَل ّب  ،پل ّب  ،ديَارُ ّب ،آثزٍ
ّب ٍ جذاٍل  ،تبثلَ ّبي راٌّوبيي ٍ ، ) ...هٌْذسيي هطبٍر پبرس چگبلص
هغبلؼبت هسيز ٍ اجزاي راُ ّبي رٍستبيي ٍ فزػي ثِ هٌظَر فزار اس سيل گيز در استبى اصفْبى (تَاثغ ضْزّبي اصفْبى ٍ
ثْبرستبى)
هغبلؼبت ٍ عزاحي پزٍصُ پبرك جٌگلي _ تفزيحي ضْزداري فتح آثبد(مبرسيي) ضْزستبى قيز ٍ مبرسيي ،هٌْذسيي هطبٍر
رّنبٍراُ جٌَة
هذيزيت پزٍصُ عزح هلي مبداستز ضْزي در استبى فبرس ضْزستبى ّبي ارسٌجبى ٍ داريَى ثْوزاُ رٍستبّبي تبثغ ثِ
هسبحت تقزيجي ّ 7111نتبر ،هٌْذسيي هطبٍر پيوبيص گستز جٌَة






هغبلؼبت  ،آًبليش ٍ تْيِ ضجنِ صئَدسي هبَّارُ اي ) (GPSهؼذى خبك ًسَس استقالل آثبدُ (ثشرگتزيي هؼذى خبٍرهيبًِ) ،
هٌْذسيي هطبٍر رّنبٍراُ جٌَة
هغبلؼبت فبس يل خظ راُ آّي ضيزاس  -ػسلَيِ اًتقبلي اس خظ راُ آّي ضيزاس  -اصفْبى ثِ رٍش صئَدسي هبَّارُ اي
) ، (GPSهٌْذسيي هطبٍر رّنبٍراُ جٌَة
هغبلؼبت ًَع د ٍ ُ هحَر ساّذاى  -ثن ثِ رٍش صئَدسي هبَّارُ اي ) (GPSثِ عَل  81ميلَهتز ،هٌْذسيي هطبٍر پبسيلَ
هغبلؼبت فبس يل ايجبد  1سذ هخشًي در استبى مْگلَيِ ٍ ثَيز احوذ ٍاثستِ ثِ هٌْذيي هطبٍر سايٌذآة اصفْبى ثِ رٍش
صئَدسي هبَّارُ اي)(GPS

فعالیت هاي شخص حقوقی:















هغبلؼبت مبًبل سبسي جْت رٍدخبًِ ٍاقغ در جٌَة ضيزاس ثِ رٍش صئَدسي هبَّارُ اي) ، (GPSهٌْذسيي هطبٍر
رّنبٍراُ جٌَة
هغبلؼبت عزح يًَسنَ ثزاي ثجت ثبؽ ّبي ضْز ضيزاس در فْزست جْبًي هيزاث فزٌّگي ثِ رٍش صئَدسي هبَّارُ اي
) ، (GPSهٌْذسيي هطبٍر رّنبٍراُ جٌَة
هغبلؼبت عزح سبهبًذّي ثبفت ّبي فزسَدُ ضْز دهبًٍذ– ضزمت هبدرتخصصي ػوزاى ٍ ثْسبسي ضْزي ،هٌْذسيي
هطبٍر آريب پبد ضْز
هغبلؼبت عزح سبهبًذّي ثبفت ّبي فزسَدُ ضْز چْبرداًگِ– ضزمت هبدرتخصصي ػوزاى ٍ ثْسبسي ضْزي ،هٌْذسيي
هطبٍر آريب پبد ضْز
هغبلؼبت عزح سبهبًذّي ثبفت ّبي غيز رسوي هزٍدضت – ضزمت ػوزاى ٍ هسنيسبساى استبى فبرس ،هٌْذسيي هطبٍر
پبرس آرايِ
هغبلؼبت عزح ّبدي رٍستبيي در هٌغقِ فيزٍسآثبد فبرس – ثٌيبد هسني اًقالة اسالهي فبرس ،هٌْذسيي هطبٍر عزح آخز
هغبلؼبت ٍ ثزداضت هيذاًي ثبسًگزي عزح تفضيلي ضْز ضيزاس -هٌبعق دّگبًِ ضْزداري ضيزاس ،هٌْذسيي هطبٍر ضْز ٍ
خبًِ
هغبلؼبت ٍ ثزداضت هيذاًي عزح جبهغ ضْز داراة ،هٌْذسيي هطبٍر ضْز ٍ خبًِ
هغبلؼبت ٍ ثزداضت هيذاًي عزح جبهغ ضْز فيزٍسآثبد ،هٌْذسيي هطبٍر فزًْبد
هستٌذ ًگبري تپِ ّبي تبريخي استبى فبرس ،سبسهبى هيزاث فزٌّگي استبى فبرس
هغبلؼبت اهنبىسٌجي تَسؼِ ضْزي اراضي هؼَض ،هزمش هغبلؼبت ٍ تحقيقبت ضْزسبسي ٍ هؼوبري ايزاى
هغبلؼبت عزح جبهغ گزدضگزي ثٌذر سيزاف ،هزمش هغبلؼبت ٍ تحقيقبت ضْزسبسي ٍ هؼوبري ايزاى
هغبلؼبت ارسيبثي اثز ثخطي اصالحبت اًجبم ضذُ در ًقبط حبدثِ خيش ،هزمش تحقيقبت راّجزدي پليس راَّر ًبجب

توانمنذي ها و مهارت ها
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