ردیف

نام شرکت

نام اولویت

1

قطوت ّٔی پبالیف پرف
فطاٚضزٞ ٜبی ٘فتی ایطاٖ

ایجبز ؾبٔب٘ٔ ٝسیطیت ٔجبزالت ٔٛاز ٘فتی قطوت ّٔی پبالیف  ٚپرف (زیؿپچیٔٚ )ًٙیعاٖ احطٌصاضی آٖ ثط
افعایف ثٟطٚ ٜضی ؾبظٔبٖ ٚجٌّٛیطی اظلبچبق فطاٚضزٞ ٜبی ٘فتی

2

قطوت ّٔی پبالیف پرف
فطاٚضزٞ ٜبی ٘فتی ایطاٖ

آؾیت قٙبؾی اؾتمطاض  ٚتٛؾق ٝؾیؿتٓ ٔسیطیت  ٚ HSEاضائ ٝضاٞىبضٞبی ثٟجٛز ٚضقیت

3

قطوت ّٔی پبالیف پرف
فطاٚضزٞ ٜبی ٘فتی ایطاٖ

اضائ ٝضٚـ اضظیبثی فّٕىطز ایٕٙی قطوتٟب ثطاؾبؼ قبذهٟبی پیكٍیطا٘ٝ

4

قطوت ّٔی پبالیف پرف
فطاٚضزٞ ٜبی ٘فتی ایطاٖ

أىبٖ¬ؾٙجی اؾتفبز ٜاظ تىِٛٛٙغی¬ٞبی ٘ٛیٗ پبوؿبظی ذبن آِٛز ٜث ٝتطویجبت ٘فتی ٔتٙبؾت ثب قطایظ
فّٕیبتی پبالیف  ٚپرف  ٚثب تأویس ثط ضٚـ ¬ٞبی ظیؿتی

5

قطوت ّٔی پبالیف پرف
فطاٚضزٞ ٜبی ٘فتی ایطاٖ

ایجبز ثب٘ه اعالفبت آ٘تطٚپٔٛتطیىی وبضوٙبٖ زض ؾغح قطوت ّٔی پبالیف  ٚپرف  ٚوبضثطز آٖ زض عطاحی ٞب
 ٚانالح فطایٙسٞب ،تجٟیعات ،ایؿتٍبٞ¬ٜبی وبض  ٚتٟیِٛ ٝاظْ

6

قطوت ّٔی پبالیف پرف
فطاٚضزٞ ٜبی ٘فتی ایطاٖ

ثطضؾی التهبزی ثبظاض آیٙس ٜلیط زض ٔٙغم ٚ ٝجٟبٖ ثب زض ٘ؾط ٌطفتٗ التهبز پبالیكٍبٟٞب ثب ٔغبِق ٝتجسیُ VB
ث ٝلیط

7

قطوت ّٔی پبالیف پرف
فطاٚضزٞ ٜبی ٘فتی ایطاٖ

ثطضؾی ضاٞىبض تبحیط افعایف ٔیقب٘بت ٌبظی ث ٝذٛضان پبالیكٍبٟٞب ثط ٔیعاٖ ویفیت  ٚوٕیت فطآٚضزٞ ٜبی ثٝ
ٚیػ ٜفطآٚضزٞ ٜبی ؾٍٙیٗ ثب زض ٘ؾط ٌطفتٗ التهبز پبالیكٍبٟٞب

8

قطوت ّٔی پبالیف پرف
فطاٚضزٞ ٜبی ٘فتی ایطاٖ

ثطضؾی ضٚـ ٞبی پیكطفت ٝایٕٙی  ٚاضائ ٝیه چبضچٛة ثطای ٔسیطیت پیكٍیطا٘ ٝضیؿه زض فّٕیبت
پبالیكٍبٞی

9

قطوت ّٔی پبالیف پرف
فطاٚضزٞ ٜبی ٘فتی ایطاٖ

ثطضؾی وبٞف وٕی  ٚاضتمبء ویفی ٘فت وٛض ٜپبالیكٍبٞ ٜب  ٚضاٞىبضٞبی وٛتبٔ ٜست  ٚثّٙس ٔست ثطای
جٌّٛیطی اظ شذیطٜؾبظی ٘فت وٛضٜ

10

قطوت ّٔی پبالیف پرف
فطاٚضزٞ ٜبی ٘فتی ایطاٖ

پیبز ٜؾبظی ؾیؿتٓ  onlineایٕٙی  ٚآتف ٘كب٘ی جٟت وٙتطَ وبُٔ  ٓٞ ٚظٔبٖ ٔجٛظٞبی وبضی  ،افعایف
قسیس وٙتطَ ٘ٚؾبضت ٘ ٚیع تٕبٔی أٛضات ا٘جبْ قس ٜزض ٚاحس ٞبی ایٕٙی  ٚآتف ٘كب٘ی قطوت ٞبی ظیط
ٔجٕٛفٝ

11

قطوت ّٔی پبالیف پرف
فطاٚضزٞ ٜبی ٘فتی ایطاٖ

تسٚیٗ ٔسَ ثطضؾی التهبزی حٛازث ثط ٔجٙبی قطوتٟبی زضج ٝا َٚجٟب٘ی

12

قطوت ّٔی پبالیف پرف
فطاٚضزٞ ٜبی ٘فتی ایطاٖ

تسٚیٗ ٔسَ قبیؿتٍی ٞبی حطف ٝای ٘ ٚیبظٞبی آٔٛظقی ٔكبغُ ٚاضظیبثی فّٕىطز آٔٛظـ  HSEزض وبٞف
٘طخ حٛازث  ٚقج ٝحٛازث

13

قطوت ّٔی پبالیف پرف
فطاٚضزٞ ٜبی ٘فتی ایطاٖ

تسٚیٗ ٘ؾبْ ثٔٛی ٔسیطیت ذٛضزٌی  ٚپیبز¬ٜؾبظی آٖ زض قطوت ّٔی پبالیف  ٚپرف فطآٚضزٞ¬ ٜبی ٘فتی
ایطاٖ

14
15

قطوت ّٔی پبالیف پرف
فطاٚضزٞ ٜبی ٘فتی ایطاٖ
قطوت ّٔی پبالیف پرف
فطاٚضزٞ ٜبی ٘فتی ایطاٖ

ؾبظٌبضی نٙبیـ پبالیكی وكٛض ثب ٔكىُ وٓ آثی
عطاحی  ٚؾبذت پٟجبز زض ثبظضؾی ذغٛط ِ ِٝٛا٘تمبَ ٘فت

16

قطوت ّٔی پبالیف پرف
فطاٚضزٞ ٜبی ٘فتی ایطاٖ

عطاحی  ٚؾبذت ضثبت پط٘س ٜثطای ثبظضؾی ذغٛط ِ ِٝٛا٘تمبَ ٘فت زض ٍٙٞبْ ٚلٛؿ حبزح ٚ ٝثحطاٖ

17

قطوت ّٔی پبالیف پرف
فطاٚضزٞ ٜبی ٘فتی ایطاٖ

ٔقطفی ضٚـ¬ٞبی ٘ٛیٗ زض تهفی ٝپؿبة ٔٙبعك قطوت ذغٛط ِٔ ٚ ِٝٛربثطات ٘فت ایطاٖ

18

قطوت ّٔی پبالیف پرف
فطاٚضزٞ ٜبی ٘فتی ایطاٖ

ٔقطفی ضٚـ¬ٞبی ٘ٛیٗ زض تهفی ٝپؿبة ٔٙبعك قطوت ّٔی پرف فطآٚضزٞ ٜبی ٘فتی ایطاٖ

ردیف

نام شرکت

نام اولویت

19

قطوت ّٔی پبالیف پرف
فطاٚضزٞ ٜبی ٘فتی ایطاٖ

اؾتفبز ٜاظ ضثبت زض ِجٗ ظزایی ٔربظٖ ٘فتی

20

ثب٘ه ؾپٝ

اضتمبی ٔعیت ضلبثتی ثب٘ه ؾپ ٝزض حٛظ ٜثب٘ىساضی ذطز

21

ثب٘ه ؾپٝ

تسٚیٗ ٔسَ وؿت  ٚوبض ثب٘ىساضی اجتٕبفی

22

ثب٘ه ؾپٝ

عطاحی ٔسَ اضتمب ثٟطٚ ٜضی زض ثب٘ه ؾپٔ( ٝبِی٘/یطٚی ا٘ؿب٘ی/ققت)

23

ثب٘ه ٔؿىٗ

آؾیتقٙبؾی ٘مف ثب٘هٞب زض تأٔیٗ ٔبِی ٘ٛؾبظی ثبفت ٞبی فطؾٛزٔ - ٜغبِقٛٔ ٝضزی :ثب٘ه ٔؿىٗ (پبیبٖ
٘بٔ ٝزا٘كجٛیی)

24

ثب٘ه ٔؿىٗ

اضائ ٝا٘ٛاؿ ٔسَ ٞبی تأٔیٗ ٔبِی ٔؿىٗ ذب٘ٛاض (التهبز ٔؿىٗ)

25

ثب٘ه ٔؿىٗ

اضائٔ ٝسَ جٟت پیف ثیٙی فطض ٚ ٝتمبضبی ٔؿىٗ زض ٔطاوع اؾتبٖ ٞب  ٚقٟطٞبی ثعضي (التهبز ٔؿىٗ)

26

ثب٘ه ٔؿىٗ

اضائٔ ٝسِی جٟت پیف ثیٙی ض٘ٚك  ٚضوٛز ثبظاض ٔؿىٗ (التهبز ٔؿىٗ)

27

ثب٘ه ٔؿىٗ

اضائ ٝیه ٔسَ جبٔـ جٟت افتجبضؾٙجی ٔكتطیبٖ حمیمی  ٚحمٛلی ثب ٍ٘ب ٜثط ؽطفیت ٞبی ٔٛجٛز زض زاذُ
وكٛض

28

ثب٘ه ٔؿىٗ

اِعأبت ،آٔبزٌی  ٚپیبز ٜؾبظی ٛٞـ تجبضی  ٚزاز ٜوبٚی (پبیبٖ ٘بٔ ٝزا٘كجٛیی) ثب٘ه ٔؿىٗ

29

ثب٘ه ٔؿىٗ

أىبٖ ؾٙجی  ٚعطح ضیعی  ٚاجطای اضائ ٝذسٔبت ثب٘ىی اظ عطیك فیٙته ٞب ثٙٔ ٝؾٛض حطوت ث ٝؾٕت
ثب٘ىساضی ثبظ  -ثب٘ه ٔؿىٗ

30

ثب٘ه ٔؿىٗ

أىبٖ ؾٙجی وبضثطز ثیٔٛتطیه زض حٛظٞ ٜبی احطاظ ٛٞیت  ٚاضائ ٝذسٔبت ثٔ ٝكتطیبٖ  -ثب٘ه ٔؿىٗ

31

ثب٘ه ٔؿىٗ

أىبٖ ؾٙجی وبضثطز پٔ َٛجبظی  -ثب٘ه ٔؿىٗ

32

ثب٘ه ٔؿىٗ

أىبٖ ؾٙجی٘ ،یبظ ؾٙجی  ٚاضظیبثی زض ثىبض ٌیطی ٔقٕبضی ٞب زض زازٞ ٜبی ثعضي  ٚزاز ٜوبٚی

33

ثب٘ه ٔؿىٗ

أىبٖؾٙجی٘ ،یبظؾٙجی  ٚاضظیبثی زض ثىبضٌیطی ٔقٕبضیٞب زض زازٜٞبی ثعضي  ٚزاز ٜوبٚی (پبیبٖ ٘بٔٝ
زا٘كجٛیی) ثب٘ه ٔؿىٗ

34

ثب٘ه ٔؿىٗ

ثطضؾی احطات حبقی٘ ٝطخ ؾٛز ثب٘ىی ثط التهبز

35

ثب٘ه ٔؿىٗ

ثطضؾی تبحیط ا٘حطاف ترهیم ٔٙبثـ (فطض ٝتؿٟیالت) ثب٘ىی ثط ؾٛزآٚضی ثب٘هٞب (ٔغبِقٛٔ ٝضزی :ثب٘ه
ٔؿىٗ)

36

ثب٘ه ٔؿىٗ

ثطضؾی تبحیط ٞعی ٝٙاجبضٜثٟب ثط تبثـ تمبضبی ٔؿىٗ اؾتیجبضی (التهبز ٔؿىٗ)

37

ثب٘ه ٔؿىٗ

ثطضؾی تغجیمی ضٔ ٗٞجسز زض ؾبیط وكٛضٞب  ٚاضائٔ ٝسِی جٟت ثٝوبضٌیطی ثٟی ٝٙآٖ زض ایطاٖ

38

ثب٘ه ٔؿىٗ

ثطضؾی جبیٍب ٜضٔ ٗٞجسز زض فم ٚ ٝحمٛق اؾالٔی

39

ثب٘ه ٔؿىٗ

ثطضؾی فٛأُ ٔٛحط ثط ؾیىُ ٞبی لیٕتی زض ثبظاض ٔؿىٗ  ٚضاٞىبضٞبی وبٞف ٘ٛؾب٘بت زض ثبظاض ٔؿىٗ
(التهبز ٔؿىٗ)

40

ثب٘ه ٔؿىٗ

ثطضؾی ٔمبیؿٝای ثب٘ىساضی تٛؾقٝای زض ایطاٖ  ٚؾبیط وكٛضٞبی اؾالٔی (پبیبٖ ٘بٔ ٝزا٘كجٛیی)

41

ثب٘ه ٔؿىٗ

ثطضؾی ٘مف افتجبضات ثب٘ىی زض ٘ٛؾبظی  ٚثٟؿبظی ثبفت ٞبی فطؾٛزٔ -ٜغبِقٛٔ ٝضزی :ثب٘ه ٔؿىٗ (پبیبٖ
٘بٔ ٝزا٘كجٛیی)

42

ثب٘ه ٔؿىٗ

ثطضؾی  ٚآؾیت قٙبؾی زالیُ ثطٚظ ٘بضضبیتی قغّی  ٚضٚقٟبی پیكٍیطی  ٚاضتمبء اٍ٘یع ٚ ٜپٛیبیی وبضوٙبٖ
(ثب٘ه ٔؿىٗ)

43

ثب٘ه ٔؿىٗ

ثطضؾی  ٚتحّیُ ضیؿهٞبی ٔٛجٛز زض ضٔ ٗٞجسز  ٚضاٞىبضٞبی وبٞف آٖ

ردیف

نام شرکت

نام اولویت

44

ثب٘ه ٔؿىٗ

ثطضؾی  ٚعطح ضیعی أىبٖ اؾتفبز ٜاظ ظیطؾبذت ٔ ٚ OMNI Channelسیطیت یىپبضچ ٝزضذٛاؾتٟبی
ٔكتطیبٖ  ٚاضائ ٝذسٔبت ث ٝایكبٖ-ثب٘ه ٔؿىٗ

45

ثب٘ه ٔؿىٗ

ثطضؾی  ٚعطح ضیعی ٔسَ ٔجتٙی ثط ثب٘ىساضی اجتٕبفی  -ثب٘ه ٔؿىٗ

46

ثب٘ه ٔؿىٗ

پیبز ٜؾبظی ٔسیطیت زا٘ف (ثب٘ه ٔؿىٗ )

47

ثب٘ه ٔؿىٗ

تحّیُ آحبض ضٔ ٗٞجسز ثط ثبظاض ٔؿىٗ زض ایطاٖ

48

ثب٘ه ٔؿىٗ

تسٚیٗ ٘مك ٝضا ٜجٟت اؾتمطاض اؾتب٘ساضز  - EMVثب٘ه ٔؿىٗ

49

ثب٘ه ٔؿىٗ

تقییٗ قىبف ویفیت ذسٔبت ثیٗ ثب٘ىٟبی ذبضجی  ٚزاذّی ثب ثب٘ه ٔؿىٗ

50

ثب٘ه ٔؿىٗ

جبیٍب ٜثط٘س ثب٘ه ٔؿىٗ  ،ثط٘س ؾبظی  ٚاضتمبی آٖ زض اشٞبٖ فٕٔٛی

51

ثب٘ه ٔؿىٗ

زازٜٞبی ثعضي  ٚتحّیُ زاز ٚ ٜزاز ٜوبٚی (پبیبٖ ٘بٔ ٝزا٘كجٛیی) ثب٘ه ٔؿىٗ

52

ثب٘ه ٔؿىٗ

زازٜٞبی ثعضي ٛٞ ٚـ ضلبثتی (پبیبٖ ٘بٔ ٝزا٘كجٛیی) ثب٘ه ٔؿىٗ

53

ثب٘ه ٔؿىٗ

ضاثغ ٝؾطفت ٌطزـ پ ٚ َٛتمبضبی تؿٟیالت

54

ثب٘ه ٔؿىٗ

ضاٞىبض  ،ظیطؾبذت ٛٔ ٚا٘ـ تٛؾق ٝضایب٘ف اثطی زض یه ٔطوع زاز( ٜثب٘ه ٔؿىٗ )

55

ثب٘ه ٔؿىٗ

قٙبؾبیی ثبظاضٞبی وؿت  ٚوبض ٔٛجٛز ثطای حفؼ ٔكتطیبٖ فقّی  ٚجصة ٔكتطیبٖ جسیس

56

ثب٘ه ٔؿىٗ

قٙبؾبیی ضاٞىبضٞبی تطغیت ٔكتطیبٖ  ٚتغییط ٍ٘طـ ٔكتطیبٖ جٟت جصة ٔٙبثـ اضظاٖ لیٕت

57

ثب٘ه ٔؿىٗ

قٙبؾبیی ٘یبظٞب ،ا٘تؾبضات  ٚضفتبضٞبی ٔبِی ٔكتطیبٖ ثب تأویس ثطٔكتطیبٖ ٚیػ )VIP(ٜثٙٔ ٝؾٛض عطاحی
ٔحهٛالت  ٚذسٔبت ثب٘ىی ٔٙبؾت

58

ثب٘ه ٔؿىٗ

عطاحی ٔحهٛالت ثیٕ ٝای ثطای اثعاضٞبی ٔبِی پطضیؿه

59

ثب٘ه ٔؿىٗ

عطح ضیعی تٛؾق ٝثب٘ىساضی ٔجبظی  ٚاِىتط٘ٚیىی  -ثب٘ه ٔؿىٗ

60

ثب٘ه ٔؿىٗ

ؽطفیتؾبظی زض ثب٘هٞبی زِٚتی جٟت تٛإ٘ٙسؾبظی ثبفتٞبی فطؾٛز٘ ٚ ٜبوبضآٔس قٟطی(ٔغبِقٛٔ ٝضزی:
ثب٘ه ٔؿىٗ)

61

ثب٘ه ٔؿىٗ

فط ٚ ًٙٞتفىط تحّیُ زاز( ٜپبیبٖ ٘بٔ ٝزا٘كجٛیی)

62

ثب٘ه ٔؿىٗ

فط ٚ ًٙٞتفىط ٔسیطیت زا٘ف (پبیبٖ ٘بٔ ٝزا٘كجٛیی) ثب٘ه ٔؿىٗ

63

ثب٘ه ٔؿىٗ

ٔحبؾج ٝوكف لیٕتی تمبضبی ٔهطفی  ٚؾفت ٝثبظی ٔؿىٗ

64

ثب٘ه ٔؿىٗ

ٔغبِقبت ٔىبٖ یبثی  ٚجبٕ٘بیی ققت

65

ثب٘ه ٔؿىٗ

٘ؾبْ ٔٙسی ٘ ٚمك ٝضا ٜزض ٛٞـ وؿت  ٚوبض  ٚزاز ٜوبٚی (ثب٘ه ٔؿىٗ )

66

ثب٘ه ٔؿىٗ

٘ؾبْٔٙسی ٘ ٚمك ٝضا ٜزض ٛٞـ وؿت  ٚوبض  ٚزاز ٜوبٚی (پبیبٖ ٘بٔ ٝزا٘كجٛیی) ثب٘ه ٔؿىٗ

67

ثب٘ه ٔؿىٗ

ٛٞـ ضلبثتی ٛٞ ٚـ تجبضی (پبیبٖ ٘بٔ ٝزا٘كجٛیی) ٔغبِقٛٔ ٝضزی ثب٘ه ٔؿىٗ

68

ؾبظٔبٖ ثٙبزض  ٚزضیب٘ٛضزی

تحّیُ آحبض احساث ٔٛجقىٗٞبی ٔطزٔی  ٚتبحیط آٖ ثط فقبِیت ثٙبزض وٛچه (ٔغبِقٛٔ ٝضزی اؾتبٖ ٞطٔعٌبٖ)

69

ؾبظٔبٖ ثٙبزض  ٚزضیب٘ٛضزی

ثطضؾی ٘مف  ٚجبیٍب ٜالتهبزی ،اجتٕبفی ثٙسض أیطاثبز زض اؾتبٖ ٙٔ ٚغمٝ

70

ؾبظٔبٖ ثٙبزض  ٚزضیب٘ٛضزی

ثطضؾی  ٚقٙبؾبیی ؽطفیت ٞبی تٛؾقٌ ٝطزقٍطی ؾبحّی  ٚزضیبئی زض ثٙبزض ٔٙترت اؾتبٖ ذٛظؾتبٖ

71

ؾبظٔبٖ ثٙبزض  ٚزضیب٘ٛضزی

ثٍٟٙبْ ؾبظی  ٚتٛؾقٔ ٝسَ ٞبی غّتبٖ ثٙبزض تجبضی وكٛض

72

ؾبظٔبٖ ثٙبزض  ٚزضیب٘ٛضزی

تسٚیٗ ؾیبؾتٞبی ضاٞجطزی  ٚثط٘بٔٞٝبی فّٕیبتی ِجؿتیه ثٙسضی

ردیف

نام شرکت

نام اولویت

73

ؾبظٔبٖ ثٙبزض  ٚزضیب٘ٛضزی

عطاحی ٔقٕبضی یىپبضچٔ ٝجٕٛف ٝپبیب٘ٞ ٝبی ٔؿبفطیٙٔ ،غم ٝای  ٚآییٙی ضاٞیبٖ ٘ٛضثب ضٚیىطز تٛؾقٝ
ٌطزقٍطی زضیبیی ثٙسض آثبزاٖ

74

ؾبظٔبٖ ثٙبزض  ٚزضیب٘ٛضزی

عطاحی  ٚاؾتفبز ٜاظ زؾتٍب ٜغیطٞؿتٝای ا٘ساظٌ ٜیطی غّؾت ضؾٛة  ٚثبض فجٛضی زض ٔمیبؼ الیطٚثی

75

ؾبظٔبٖ ثٙبزض  ٚزضیب٘ٛضزی

ٔغبِقبت جبٕ٘بیی ٔطاوع ِجؿتیه زض پٟٞٝٙبی ثٙسضی قفٌب٘ٝ

76

ؾبظٔبٖ ذهٛنی ؾبظی – ٔبزض
ترههی

پیكٟٙبزات وبضثطزی ثٙٔ ٝؾٛض زؾتیبثی ث ٝضاٞىبضٞبئی جٟت تٛإ٘ٙسؾبظی ثرف غیطزِٚتی  ٚزؾتیبثی ثٝ
تٛؾقٔ ٝكبضوت فٕٔٛی زض فقبِیتٟبی التهبزی وكٛض

77

ؾبظٔبٖ ذهٛنی ؾبظی – ٔبزض
ترههی

تسٚیٗ ثط٘بٔ ٝفّٕی ثبظاضیبثی ثطای ٚاٌصاضی قطوتٟبی ٔكٕٚ َٛاٌصاضی

78

قطوت ثطق ٔٙغم ٝای غطة

اضظیبثی  ٚثطضؾی فٙی التهبزی حٛازث ٔ ٚكىالت ٘بقی اظ ؾطلت تجٟیعات  ٚلغقبت زوُ ٞب  ٚپؿت ٞبی
ا٘تمبَ  ٚفٛق تٛظیـ ثطق  ٚاضائ ٝضاٞىبضٞبی فّٕی وبٞف  ٚیب جٌّٛیطی اظ ؾطلت ٞب

79

قطوت ثطق ٔٙغم ٝای غطة

أىبٖ ؾٙجی ٚثطضؾی فٙی زض ذهٛل ثىبض ٌیطی ضٚـ ٞب ٚاٍِٛضیتٓ ٞبی ضٔع ٍ٘بضی زض ؾیؿتٓ ٞبی
نٙقتی ٔ ٚربثطاتی حٛظ ٜاؾىبزا  ٚتحّیُ چبِف ٞبی پیف ضٚ

80

قطوت ثطق ٔٙغم ٝای غطة

ثطضؾی فٙی التهبزی  ٚعطاحی  ٚؾبذت یه ٕ٘ ٝ٘ٛآظٔبیكٍبٞی ؾیؿتٓ ٞكساض ؾطلت اظ تجٟیعات زوُٞبی
ا٘تمبَ ثطق :ثط اؾبؼ پبیف أٛاج نٛتی  ٚاضتقبقی

81

قطوت ثطق ٔٙغم ٝای غطة

ثطضؾی فٙی چبِكٟب  ٚضاٞجطزٞبی ثٟی ٝٙؾبظی ٔهطف ا٘طغی  ٚاضائٔ ٝسَ ٞبی ضٌطؾی٘ٛی ثطای پیف ثیٙی
ٔهطف زض ؾبذتٕبٖ ٞبی ازاضی قطوت ثطق ٔٙغم ٝای غطة  ٚاضائ ٝضاٞىبض ٞبی فّٕی ٛ٘ٚیٗ جٟت وبٞف
ٔهطف ا٘طغی

82

قطوت ثطق ٔٙغم ٝای غطة

ثطضؾی فٙی  ٚاضظیبثی آؾیت¬پصیطی ِطظ ٜای تجٟیعات پؿتٟبی  63 ٚ132 ٚ230ویِّٚ ٛت قٟطؾتبٟ٘بی
ؾطپُ شٞبةٌ ،یالٖ غطة ،لهطقیطیٗ  ٚحالث ثبثبجب٘ی ثبتٛج ٝث ٝاحطات ؾبذتٍبٞی ٚ

83

قطوت ثطق ٔٙغم ٝای غطة

ثطضؾی فٙی  ٚالتهبزی تبحیط پبضأتطٞبی ٘بقی اظ ٔجٕٛف ٝقطایظ ٔحیغی ٚالّیٕی ثط تٛاٖ ذطٚجی پبُ٘ ٞبی
ذٛضقیسی زض حٛظ ٜثطق غطة ٚاضائ ٝضاٞىبضٞبی فّٕی افعایف تٛاٖ ٚضا٘سٔبٖ پبُ٘ ٞب

84

قطوت ثطق ٔٙغم ٝای غطة

ثطضؾی فٙی  ٚعطح  ٚپیبز ٜؾبظی جساؾبظی ِطظ ٜای یىی اظ تطا٘ؿفٛضٔبتٛضٞبی لسضت زض حٛظ ٜپؿت ٞبی
ا٘تمبَ  ٚفٛق تٛظیـ ثطق غطة

85

قطوت ثطق ٔٙغم ٝای غطة

ثطضؾی فٙی ٚالتهبزی ٚاضائ ٝعطح ٘ٛیٗ ثطای ؾبذت ٚاجطای وطاؼ آضْ ثطج ٞبی ا٘تمبَ تیپ ٔكجه ِتیؽ
ثب اؾتفبز ٜاظ ٔٛاز غیط ٞبزی وبٔپٛظیتی

86

قطوت ثطق ٔٙغم ٝای غطة

ثطضؾی فٙی ٚالتهبزی ٚاضائ ٝعطح ٘ٛیٗ جٟت ایجبز أىبٖ اجطای ثٟی ٝٙؾیؿتٓ ظٔیٗ پؿتٟبی ثطق فكبض
لٛی تیپ وٛچه

87

قطوت ثطق ٔٙغم ٝای غطة

قٙبؾبیی ٚتحّیُ فُّ ٚلٛؿ حٛازث ٘بقی اظ ذغب ٞبی ا٘ؿب٘ی اپطاتٛضٞب ٌ ٚطٞ ٜٚبی تقٕیطاتی زض قجىٝ
ا٘تمبَ ٚفٛق تٛظیـ ثطق غطة  ٚاضائ ٝضاٞىبضٞبی الظْ

88

قطوت ثطق ٔٙغم ٝای غطة

ٔغبِق ٚ ٝثطضؾی تبة آٚضی قجىٞ ٝبی ا٘تمبَ ٚفٛق تٛظیـ ثطق غطة زض ثطاثط فٛأُ  ٚحٛازث عجیقی ٚتقییٗ
پٙٔ ٟٝٙبعك ذغط ٚآؾیت پصیط  ٚاضائ ٝضاٞىبضٞبی الظْ

ردیف

نام شرکت

نام اولویت

89

قطوت ثطق ٔٙغم ٝای وطٔبٖ

تٟی٘ ٝطْ افعاض ؾبذت ٔسَ ؾ ٝثقسی ٔؿیط پیكٟٙبزی احساث ذظ ا٘تمبَ  ٚپؿت ثب اؾتفبز ٜاظ تهبٚیط اذص
قس ٜتٛؾظ پٟپبز

90

قطوت ثطق ٔٙغم ٝای وطٔبٖ

ؾبذت زؾتٍب ٜتٕیعوبض ِیعضی ثٙٔٝؾٛض پبنؾبظی آالیٙسٜٞبی فط٘ٚكؿت ٝثط ضٚی ؾغح إِبٖٞبی اِىتطیىی

91

قطوت ثطق ٔٙغم ٝای وطٔبٖ

عطاحی جساؾبظٞبی ِطظ ٜای تطا٘ؿفطٔبتٛضٞبی لسضت پؿت ٞبی قجى ٝثطق

92

قطوت ثطق ٔٙغم ٝای وطٔبٖ

عطاحی  ٚؾبذت زؾتٍب ٜتٙؾیٓ وٙٙسِٚ ٜتبغ ٚضٚزی ثبتطی ثط اؾبؼ زٔبی ٔحیظ ثبتطیرب٘ ٚ ٝایجبز حبِت
 Boostثطای قبضغضٞبی فبلس ایٗ لبثّیت

93

قطوت پبالیف ٌبظ ایالْ

اضظیبثی تّفبت تطا٘ؿفٛضٔبتٛضٞبی پبالیكٍب٘ ٜبقی اظ حضٛض ٞبضٔ٘ٛیىٟب زض قجى ٝزاذّی

94

قطوت پبالیف ٘فت اضان

ا٘جبْ پػٞٚف جٟت تطٔیٓ وب٘بِٟبی ثتٙی آؾیت زیس ٜزض احط تٕبؼ ثب ٔحیظ اؾیسی  ٚثبظی

95

قطوت پبالیف ٘فت اضان

پػٞٚف جٟت فیت یبثی  ٚترٕیٗ فٕط ثبلیٔب٘س )RUL( ٜثیطیٞ ًٙبی غّتكی ث ٝوٕه ٛٞـ ٔهٛٙفی

96

قطوت پبالیف ٘فت اضان

عطاحی،قجی ٝؾبظی ،تحّیُ پػٞٚكی وٛپّی ًٙزیبفطإٌی ٔ ٚمبیؿ٘ ٝتبیج پػٞٚف ثب ٘تبیج آظٔبیكبت ٔرطة
 ٚغیط ٔرطة

97
98

قطوت تِٛیسی ٘یطٚی ثطق
قٟیس ٔفتح
قطوت تِٛیسی ٘یطٚی ثطق
قٟیس ٔفتح

پیكٍیطی اظ تٟسیسات ؾبیجطی ٘یطٌٚبٞ ٜبی تحت پٛقف
پیكٍیطی اظ تٟسیسات فیعیىی ٘یطٌٚبٞ ٜبی تحت پٛقف

99

قطوت زِٚتی پؿت ثب٘ه

اضائ ٝاٍِٛی ثٟی ٝٙوؿت  ٚوبض ثب٘ىساضی قطوتی ٔجتٙی ثط اؾتطاتػی ٞبی پؿت ثب٘ه ایطاٖ

100

قطوت زِٚتی پؿت ثب٘ه

تسٚیٗ ٔسَ ثط٘بٔ ٝجبٔـ ثبظاضیبثی پؿت ثب٘ه ایطاٖ

101

قطوت زِٚتی پؿت ثب٘ه

ضٚقٟبی ثطضؾی ،اضظیبثی ٘ ٚؾبضت ثط عطحٟبی حٛظ ٚ ICT ٜاضظقٍصاضی زاضائیٟبی ٘بٔكٟٛز

102

قطوت زِٚتی پؿت ثب٘ه

عطاحی ٔسَ زضج ٝثٙسی ققت ،ثبجٞ ٝبی ذسٔبت ثب٘ىی  ٚازاضت ؾتبزی زض پؿت ثب٘ه ایطاٖ

103

قطوت زِٚتی پؿت ثب٘ه

عطاحی ٔسَ وؿت  ٚوبض ثبجٞ ٝبی ثب٘ىی پؿت ثب٘ه ایطاٖ

104

قطوت زِٚتی پؿت ثب٘ه

عطاحی  ٚاؾتمطاض چطذٔ ٝسیطیت ثٟطٚ ٜضی زض پؿت ثب٘ه ایطاٖ

105

قطوت زِٚتی پؿت ثب٘ه

عطاحی  ٚتسٚیٗ اٍِٛی ثٟی ٝٙاؾتمطاض ؾیؿتٓ ٘ؾبضت  ٚوٙتطَ زاذّی زض پؿت ثب٘ه ایطاٖ

106

قطوت زِٚتی پؿت ثب٘ه

عطاحی  ٚتسٚیٗ ثٛزج ٝضیعی فّٕیبتی ٔ ٚحبؾج ٝلیٕت تٕبْ قس ٜذسٔبت پؿت ثب٘ه ایطاٖ

107

قطوت زِٚتی پؿت ثب٘ه

ٔغبِق ٝتغجیمی ٚضقیت فّٕىطزی ثب٘ىٟبی تٛؾق ٝای  ٚترههی زض ؾغح ّٔیٙٔ ،غم ٝای  ٚثیٗ إِّّی

108

قطوت ؾٟبٔی ثطق ٔٙغم ٝای
ؾیؿتبٖ  ٚثّٛچؿتبٖ

تحّیُ فٙی  ٚالتهبزی تِٛیس پٛقكٟبی فبیك ؾیّیى٘ٛی (ٛٔ )RTVضز اؾتفبز ٜزض نٙقت ثطق زض زاذُ وكٛض
 ٚؾبذت ٕ٘ ٚ ٝ٘ٛاؾتفبز ٜزض ٔٙغمٔ ٚ ٝمبیؿ ٝثب ٕ٘ ٝ٘ٛفبیك ٔٛجٛز

109

قطوت ؾٟبٔی ثطق ٔٙغم ٝای
آشضثبیجبٖ

اؾتفبز ٜاظ تىِٛٛٙغی ٘ب٘ ٛثطای ثٟی ٝٙؾبظی ذغٛط  ٚپؿتٟبی ا٘تمبَ  ٚفٛق تٛظیـ قجى ٝثطق آشضثبیجبٖ
ٔغبثك ثب الّیٓ آشضثبیجبٖ

110

قطوت ؾٟبٔی ثطق ٔٙغم ٝای
آشضثبیجبٖ

ثطضؾی أىبٖ ث ٝوبضٌیطی فٙبٚضی ثبضٌصاضی زیٙبٔیه ذظ ( )Dynamic Line Ratingزض قجى ٝثطق
ٔٙغم ٝای آشضثبیجبٖ

ردیف

نام شرکت

نام اولویت

111

قطوت ؾٟبٔی ثطق ٔٙغم ٝای
آشضثبیجبٖ

ثطضؾی چبِف ٞبضٔ٘ٛیىی قجى ٝثطق آشضثبیجبٖ  ٚاضائ ٝضاٞىبضٞبی فّٕی جٟت ثٟجٛز آٖ

112

قطوت ؾٟبٔی ثطق ٔٙغم ٝای
آشضثبیجبٖ

ثطضؾی قطایظ ثطٚظ فطٚضظ٘ٚب٘ؽ زض قجى ٝثطق آشضثبیجبٖ ٔ ٚغبِق ٝپیبٔسٞب  ٚاضائ ٝضٚـ ٞبی پیكٍیطی اظآٖ

113

قطوت ؾٟبٔی ثطق ٔٙغم ٝای
آشضثبیجبٖ

ثطضؾی  ٚتجعی ٚ ٝتحّیُ ذغبٞبی ا٘ؿب٘ی ثب اؾتفبز ٜاظ تىٙیه  CREAMزض ٚاحسٞبی ثٟط ٜثطزاضی قطوت
ثطق ٔٙغم ٝای آشضثبیجبٖ

114

قطوت ؾٟبٔی ثطق ٔٙغم ٝای
آشضثبیجبٖ

تحمیك  ٚثطضؾی ضٚقٟبی جٌّٛیطی اظ ید ظزٌی ذغٛط  ٚالساْ جٟت ید ظزایی زض حسالُ ظٔبٖ ٕٔىٗ ثب
ثىبضٌیطی  ٚاثساؿ ضٚقٟب  ٚتجٟیعات ٔٙبؾت

115

قطوت ؾٟبٔی ثطق ٔٙغم ٝای
آشضثبیجبٖ

تحّیُ جبٔـ ؾٛاثك اعالفبت ثٟط ٜثطزاضی قطوت ثطق ٔٙغم ٝای آشضثبیجبٖ ٔ ٚسِؿبظی احتٕبِی آٖ ثب
ضٚیىطز اضائ ٝثط٘بٔ ٝجبٔـ تقٕیطات

116

قطوت ؾٟبٔی ثطق ٔٙغم ٝای
آشضثبیجبٖ

تكریم ٔ ٚىبٖ یبثی ترّی ٝجعیی ثٙٔ ٝؾٛض ا٘جبْ تقٕیطات ٛٞقٕٙسا٘ ٚ ٝپیكٍیطا٘ ٝثب ٔؾبِقٛٔ ٝضزی ثط
ضٚی وبثُ  132ویِّٚٛت ضی ًٙتجطیع

117

قطوت ؾٟبٔی ثطق ٔٙغم ٝای
آشضثبیجبٖ

تقییٗ قبذم ؾالٔت تطا٘ؿفٛضٔبتٛضٞبی لسضت زض قجى ٝثطق آشضثبیجبٖ

118

قطوت ؾٟبٔی ثطق ٔٙغم ٝای
آشضثبیجبٖ

قٙبؾبیی  ٚاضظیبثی آحبض ضیعٌطزٞبی ٘بقی اظ ذكىؿبِی زضیبچ ٝاضٔٚی ٝثط تبة آٚضی قجى ٝا٘تمبَ  ٚفٛق تٛظیـ

119

قطوت ؾٟبٔی ثطق ٔٙغم ٝای
آشضثبیجبٖ

قٙبؾبییٔ ،غبِق ٚ ٝاضظیبثی ٔیعاٖ تبة آٚضی قجى ٝا٘تمبَ  ٚفٛق تٛظیـ زض ٔمبثُ تٟسیسات ٔ ٚربعطات
عجیقی  ٚا٘ؿبٖ ؾبذت

120

قطوت ؾٟبٔی ثطق ٔٙغم ٝای
آشضثبیجبٖ

عطاحی  ٚؾبذت زؾتٍب ٜا٘ساظٌ ٜیطی أپسا٘ؽ ٚالقی ذغٛط زض ٔحُ ثٕٟطا ٜاؾتفبز ٜاظ اعالفبت  GISجٟت
تٟیٔ ٝسَ ذغٛط قجى ٝثطق آشضثبیجبٖ

121

قطوت ؾٟبٔی ثطق ٔٙغم ٝای
آشضثبیجبٖ

عطاحی  ٚؾبذت ضثبت ید قىٗ ثطای ذغٛط فٛق تٛظیـ  ٚا٘تمبَ زض ٔٙبعك ؾطزؾیط

122

قطوت ؾٟبٔی ثطق ٔٙغم ٝای
آشضثبیجبٖ

عطاحی  ٚؾبذت ؾٛئیچ ٌیط  Compactقبُٔ وّیس  ،ؾىؿی٘ٛط  CT ٚثهٛضت  packوبُٔ

123

قطوت ؾٟبٔی ثطق ٔٙغم ٝای
آشضثبیجبٖ

عطاحی  ٚؾبذت ؾیؿتٓ جسیس پبیف آ٘الیٗ ٔجتٙی ثط ا٘ساظٌ ٜیطی اضتقبـ جٟت اضظیبثی ٚضقیت ٚ
تكریم فیٛة تطا٘ؿفٛضٔبتٛضٞبی لسضت

124

قطوت ؾٟبٔی ثطق ٔٙغم ٝای
آشضثبیجبٖ

عطاحی  ٚؾبذت ٕ٘٘ ٝ٘ٛیٕ ٝنٙقتی تجٟیع یىپبضچTCSC-FCL ٝ

125

قطوت ؾٟبٔی ثطق ٔٙغم ٝای
آشضثبیجبٖ

عطاحی  ٚؾبذت یه ؾیؿتٓ لبثُ حُٕ ٘ ٚمُ اِٚتطاؾ٘ٛیه ثٙٔ ٝؾٛض تكریم ٞطٌ ٝ٘ٛتطن  ،پبضٌی ٚ
قىبف ثیط٘ٚی  ٚزض٘ٚی زض ؾیؿتٕٟب  ٚتجٟیعات قجى ٝثطق

126

قطوت ؾٟبٔی ثطق ٔٙغم ٝای
آشضثبیجبٖ

ٔحبؾج ٝاضظـ ثبض لغـ قس ٜث ٝتفىیه ا٘ٛاؿ ثبضٞب زض قجى ٝثطق ٔٙغم ٝای آشضثبیجبٖ جٟت ٔكبضوت زض
ثحج پیه ؾبئی  ٚپبؾرٍٛیی ثبض

127

قطوت ؾٟبٔی ثطق ٔٙغم ٝای
آشضثبیجبٖ

ٔغبِقبت عطح تٛؾق ٝؾیؿتٓ ا٘تمبَ  ٚفٛق تٛظیـ ثطق ٔٙغم ٝای آشضثبیجبٖ ثب ِحبػ ٕ٘ٛزٖ فسْ لغقیت ٞب

128

قطوت ؾٟبٔی ثطق ٔٙغم ٝای
آشضثبیجبٖ

ٔغبِقبت وّیسظ٘ی ثٟی ٝٙؾیؿتٓ ا٘تمبَ قجى ٝثطق آشضثبیجبٖ جٟت ثٟجٛز ٔالحؾبت فٙی  ٚلبثّیت اعٕیٙبٖ
قجىٝ

129

قطوت ؾٟبٔی ثطق ٔٙغم ٝای
انفٟبٖ

پیبز ٜؾبظی ؾیؿتٓ ٔسیطیت ا٘طغی  EMSزض یه پؿت ا٘تمبَ جٟت وبٞف ٔهطف زاذّی

130

قطوت ؾٟبٔی ثطق ٔٙغم ٝای
انفٟبٖ

عطاحی  ٚاجطای یه ؾیؿتٓ ٛٞقٕٙس جٟت تقییٗ فٕط ثبلیٕب٘س ٜوّیسٞبی لسضت  ٚتٟی ٝزؾتٛض اِقُٕ
اجطایی

ردیف

نام شرکت

نام اولویت

131

قطوت ؾٟبٔی ثطق ٔٙغم ٝای
انفٟبٖ

ٔغبِق ٚ ٝثطضؾی احطات فّٕىطز ٔمبٔٚت  ٚذبظٖ وّیسٞبی  400ویِّٚ ٛت ثط تجٟیعات  ٚقجى ٝثطق انفٟبٖ

132

قطوت ؾٟبٔی ثطق ٔٙغم ٝای
انفٟبٖ

عطاحی  ٚاجطای یه قجى ٝؾٙؿٛضی ثطای ا٘ساظٌ ٜیطی پبضأتطٞبی غیط اِىتطیىی ٕٞطا ٜثب اٍِٛضیتٓ ٞبی
ٔطثٛع ٝزض ثركی اظ قجى ٝثطق انفٟبٖ

133

قطوت ؾٟبٔی ثطق ٔٙغم ٝای
انفٟبٖ

عطاحی  ٚایجبز ؾیؿتٓ پبیف ویفیت تٛاٖ ٔجتٙی ثط SCADA

134

قطوت ؾٟبٔی ثطق ٔٙغم ٝای
انفٟبٖ

ٔحبؾج ، ٝعطاحی  ٚوبضثطز ٔحسٚز وٙٙسٞ ٜبی جطیبٖ اتهبَ وٛتب ٜزض قجى ٝفكبض ٔتٛؾظ  FCLثطق ٔٙغمٝ
ای انفٟبٖ

135

قطوت ؾٟبٔی ثطق ٔٙغم ٝای
ظ٘جبٖ

آؾیت قٙبؾی  ٚتقییٗ فُّ ٛٔ ٚا٘ـ ٟ٘بزی ٝٙؾبظی ٘ؾبْ ٞبی ٔسیطیتی* زض قطوت ثطق ٔٙغم ٝای ظ٘جبٖ ٚ
اضائ ٝضاٞىبضٞبی اجطایی ( * .ؾیؿتٓ ٔسیطیت یىپبضچ ،)IMS( ٝاضظیبثی تقبِی ؾبظٔب٘ی ثط اؾبؼ ٔسَ
 ، EFQMثط٘بٔ ٝضیعی اؾتطاتػیه  ٚثط٘بٔٞ ٝبی فّٕیبتی ٔطثٛع)ٝ

136

قطوت ؾٟبٔی ثطق ٔٙغم ٝای
ظ٘جبٖ

ثطضؾی تبحیطتقطفٞ ٝبی ثطق ٔكتطویٗ نٙقتی زض ٔسیطیت ثبض  ٚثطضؾی ضٚـ  TOUضٚـ ظٔبٖ اؾتفبز ٜثطای
تقطفٞ ٝبی ثطق

137

قطوت ؾٟبٔی ثطق ٔٙغم ٝای
ظ٘جبٖ

ثطضؾی ضاٟٞبی اؾتفبز ٜاظ اثعاضٞبی ٘ٛیٗ ٔٛجٛز زض ثبظاض ؾطٔبیٛٔ( ٝضز اؾتفبز ٜثرف ذهٛنی) جٟت تبٔیٗ
ٔبِی زض قطوتٟبی زِٚتی (قطوتٟبی ثطق ٔٙغم ٝای )

138

قطوت ؾٟبٔی ثطق ٔٙغم ٝای
ظ٘جبٖ

ثطضؾی عطح ٞبی تٛؾق٘ ٝیطٌٚبٞ ٜبی فؿیّی  ٚتجسیس پصیط  ٚاحساث ذغٛط جسیس ثط فّٕىطز فٙی قجىٝ
ا٘تمبَ تحت ٔسیطیت قطوت ثطق ٔٙغم ٝای ظ٘جبٖ ثب زض٘ؾط ٌطفتٗ فسْ لغقیت زض ضا ٜا٘ساظی ٚاحسٞب

139

قطوت ؾٟبٔی ثطق ٔٙغم ٝای
ظ٘جبٖ

ثطضؾی ،قٙبؾبیی  ٚاضظیبثی ٔتغیطٞبی ٔٛحط ثط فط ًٙٞؾبظٔب٘ی جٟت اضتمب آٖ زض قطوت ثطق ٔٙغم ٝای
ظ٘جبٖ

140

قطوت ؾٟبٔی ثطق ٔٙغم ٝای
ظ٘جبٖ

عطاحی  ٚؾبذت ضاوتٛض تىفبظ ؾطی جطیبٖ ٘ ٚDC-reactorهت آٖ زض قجى ٝلسضت جٟت ٔمبثّ ٝثب
تغییطات جطیبٖ ؾطیـ ذظ  ٚوبٞف ٞبضٔ٘ٛیه¬ٞبی ٘بقی اظ آٖ  ٚافعایف ظٔبٖ ضؾیسٖ ذغب ث ٝجطیبٖ
ذغبی ٘بٔی(فبظ ا)َٚ

141

قطوت ؾٟبٔی ثطق ٔٙغم ٝای
فبضؼ

أىبٖ ؾٙجی فٙی  ٚالتهبزی عطح ٞبی ٘ٛیٗ پیه ؾبیی زض قجى ٝثطق ٔٙغم ٝای فبضؼ

142

قطوت ؾٟبٔی ثطق ٔٙغم ٝای
فبضؼ

أىبٖؾٙجی ا٘جبْ ٔب٘ٛضٞبی ٔرتّف زض قجى ٝثطق فبضؼ ثطای افعایف وٙتطَپصیطی  ٚأٙیت قجى ٚ ٝاضائٝ
ضٚـ ٔٙبؾت اظ زیس پبیساضی اؾتبتیىی ِٚتبغ

143

قطوت ؾٟبٔی ثطق ٔٙغم ٝای
فبضؼ

ثطضؾی تأحیط ثبال ثٛزٖ ٞبضٔ٘ٛیه  ٚتٛاٖ ضاوتی ٛنٙبیـ فٛالز ،آِٙٔٛیٓ  ٚشٚة آ ٗٞثط ضٚی قجىٔ( ٝغبِقٝ
ٔٛضزی :شٚة آ ٗٞوٛاض)

144
145
146
147

قطوت ؾٟبٔی ثطق ٔٙغم ٝای
فبضؼ
قطوت ؾٟبٔی ثطق ٔٙغم ٝای
فبضؼ
قطوت ؾٟبٔی ثطق ٔٙغم ٝای
ٌیالٖ
قطوت ؾٟبٔی ثطق ٔٙغم ٝای
ٔبظ٘سضاٖ

تجسیُ وبضت  FXSاضیىؿ ٖٛث ٝوبضت FXO
ؾبذت وبضت ضاثظ فیجط ٘ٛضی جٟت  RTUتٌّ ٝیط
اضظیبثی تغییطات حفبؽتی ٔٛضز ٘یبظ پؽ اظ ٚضٚز ٞ DGب
ثطضؾی چبِفٞبی تٛؾق٘ ٝیطٌٚبٜٞبی ظثبِٝؾٛظ زض اؾتبٖ ٔبظ٘سضاٖ  ٚعطاحی ؾبذتبض ٔ ٚىب٘یعْ ٔٙبؾت جٟت
ایجبز اٍ٘یع ٜزض ثرف ذهٛنی ثطای ٚضٚز ث ٝایٗ ثرف

ردیف

نام شرکت

نام اولویت

148

قطوت ؾٟبٔی ثطق ٔٙغم ٝای
ٞطٔعٌبٖ

ثطضؾی ٔؿئِٛیت ٞبی اجتٕبفی  ٚحمٛق قٟط٘ٚسی قطوت ؾٟبٔی ثطق ٔٙغم ٝای ٞطٔعٌبٖ

149

قطوت ؾٟبٔی ثطق ٔٙغم ٝای
ٞطٔعٌبٖ

ثطضؾی ٔیعاٖ ٔ ٚسیطیت اؾتطؼ ٞبی قغّی وبضوٙبٖ قطوت ثطق ٔٙغم ٝای ٞطٔعٌبٖ ٔجتٙی ثط تقٟس ثط
ؾالٔت ضٚا٘ی ،ثٟعیؿتی قغّی ٔ ٚیُ ثٔ ٝكبضوت ٛ٘ ٚآٚضی زض وبضوٙبٖ

150

قطوت ؾٟبٔی ثطق ٔٙغم ٝای
ٞطٔعٌبٖ

پطٚغ ٜثطضؾی ٔٛا٘ـ فٙی ،التهبزی ،ازاضی  ٚفطٍٙٞی ؾطٔبیٌ ٝصاضی زض نٙقت ٘یطٌٚبٞ ٜبی ظثبِ ٝؾٛظ زض
اؾتبٖ ٞطٔعٌبٖ  ٚاضائ ٝضاٞىبضٞب

151

قطوت ؾٟبٔی ثطق ٔٙغم ٝای
ٞطٔعٌبٖ

پػٞٚف  ٚأىبٖ ؾٙجی اؾتفبز ٜاظ ٕٔب٘قت وٙٙسٞ ٜبی ذٛضزٌی جٟت وبٞف ٘طخ ذٛضزٌی فٛالز زض ثتٗ

152

قطوت ؾٟبٔی ثطق ٔٙغم ٝای
ٞطٔعٌبٖ

پػٞٚف  ٚثطضؾی افٕبَ ٘ب٘ٛپٛقف اثط آثٍطیع ثب فطٔٛالؾی ٖٛپیكطفت ٝثط ضٚی ٔمطٞ ٜبی ِٚتبغ ثبال جٟت
اؾتفبز ٜزض ٔحیظ ٞبی حبٚی ضیعٌطز  ٚضعٛثت

153

قطوت ؾٟبٔی ثطق ٔٙغم ٝای
ٞطٔعٌبٖ

تسٚیٗ ثط٘بٔ ٝتقٕیطات ٍٟ٘ ٚساضی پیف ٌیطا٘ٔ ٝجتٙی ثط ضٚیىطز لبثّیت اعٕیٙبٖ  RCMزض قجى ٝثطق
ٞطٔعٌبٖ  ٕٝ٘ٛ٘ ٚؾبظی آٖ زض یه ایؿتٍب ٜفٛق تٛظیـ  ٚیه ایؿتٍب ٜا٘تمبَ ثب ٍ٘طـ ثٔ ٝسیطیت ٔٙبثـ
ا٘ؿب٘ی TPM

154

قطوت ؾٟبٔی ثطق ٔٙغم ٝای
یعز

اؾترطاج تقطفٞ¬ٝبی ذطیس ثطق تضٕیٙی ( FITظٔبٖ ٔحٛض) اظ ٘یطٌٚبٞ¬ٜبی تِٛیس پطاوٙس ٜثرف ذهٛنی
ثب ٔقیبض ٘یبظ قجى ٝثٛیػ ٜزض ظٔبٖ¬ٞبی پیه ثبض

155

قطوت ؾٟبٔی ثطق ٔٙغم ٝای
یعز

ثطضؾی أىبٖ ؾٙجی جعیط ٜای قسٖ ٔٙبثـ تِٛیس پطاوٙس ٚ ٜذٛضقیسی ٔٛجٛز زض قجى ٝثطق اؾتبٖ یعز

156

قطوت ؾٟبٔی ثطق ٔٙغم ٝای
یعز

ثطضؾی ٘مبط ٔ ٚ ٟٓحؿبؼ  ٚتبحیطٌصاض قجى ٝثطق ٔٙغم ٝای یعز زض أٙیت  ٚپبیساضی ثب ضٚیىطز پسافٙس
غیطفبُٔ

157

قطوت ؾٟبٔی ثطق ٔٙغم ٝای
یعز

تٟی ٝاٍِٛی ٔسیطیت تحمیمبت ثب ٔغبِق ٝتغجیمی ٔطاوع تحمیمبتی ،ا٘سیكىسٞ ٜب  ٚپػٞٚكىسٞ ٜبی ذبضجی
ٔطتجظ ثب نٙقت ثطق

158

قطوت ؾٟبٔی ثطق ٔٙغم ٝای
یعز

عطاحی ٕٝ٘ٛ٘ ،ؾبظی  ٚتؿت ؾطوبثُ ٔ ٚفهُ  63ویِّٚٛت

159

قطوت ؾٟبٔی تٟی ٚ ٝتِٛیس
ٔٛاز ٔقس٘ی ایطاٖ

اؾتفبز ٜاظ تىِٛٛٙغی ثیٛاوؿیساؾی ٖٛثطای افعایف ثبظیبثی  ٚوبٞف ٔهطف ٔٛاز قیٕیبیی زض ٔقسٖ عالی
ٔٛتٝ

160

قطوت ؾٟبٔی تٟی ٚ ٝتِٛیس
ٔٛاز ٔقس٘ی ایطاٖ

تكریم  ٚتقییٗ ذٛضزٌی تجٟیعات وبضذب٘ ٝپتبؼ  ٚاضائ ٝضاٞىبضٞبی پیف ٌیطی

161

قطوت ؾٟبٔی تٟی ٚ ٝتِٛیس
ٔٛاز ٔقس٘ی ایطاٖ

تقییٗ ققبؿ تبحیط آتكجبضی ضٚثبظ ثط ظیطظٔیٙی  ٚتقییٗ زلیك ٔیعاٖ ضربٔت ِ ٍٝٙحبیُ ضٚثبظ  ٚظیطظٔیٙی زض
ٔقسٖ اٍ٘ٛضاٖ

162

قطوت ؾٟبٔی تٟی ٚ ٝتِٛیس
ٔٛاز ٔقس٘ی ایطاٖ

جصة عال ٘ ٚمط ٜاظ ٔحّ َٛؾیب٘یسی تٛؾظ ٔٛاز ٌطافٙی  ٚأىبٖ ؾٙجی جبیٍعیٙی ث ٝجبی وطثٗ فقبَ

163

قطوت ؾٟبٔی تٟی ٚ ٝتِٛیس
ٔٛاز ٔقس٘ی ایطاٖ

قٙبذت احط ویفیت آة ٔٛضز اؾتفبز ٜزض فطایٙس ِیچی ٚ ًٙجصة ثط ثٟطٚ ٜضی تِٛیس زض ٔجتٕـ عالی ٔٛتٝ

164

قطوت ؾٟبٔی تٟی ٚ ٝتِٛیس
ٔٛاز ٔقس٘ی ایطاٖ

عطاحی ؾیؿتٓ ثطزاقت وبض٘بِیت اظ اؾترطٞبی تجریط ذٛضقیسی ث ٝنٛضت تط

165

قطوت ؾٟبٔی قٟطن ٞبی
نٙقتی تٟطاٖ

ٟٔٙسؾی ٔجسز فطآیٙس ٞب  ٚثٟجٛز ضٚـ ٞبی ا٘جبْ وبض زض ؾبظٔبٖ نٙبیـ وٛچه  ٚقٟطن ٞبی نٙقتی
ایطاٖ  ٚقطوت ٞبی تبثق ٝثط اؾبؼ اؾتب٘ساضز BPMNv2

ردیف

نام شرکت

نام اولویت

166

قطوت ؾٟبٔی قٟطوٟبی
نٙقتی اؾتبٖ ذٛظؾتبٖ

ان ٚ َٛضاٞجطزٞبی پسافٙس غیطفبُٔ زض قٟطن ٞبی نٙقتی اؾتبٖ ذٛظؾتبٖ

167

قطوت ؾٟبٔی قٟطوٟبی
نٙقتی اؾتبٖ ذٛظؾتبٖ

ثطضؾی فّٕىطز تهفی ٝذب٘ٞ ٝبی ٔٛجٛز  ٚاضتمب قطایظ ثٟط ٜثطزاضی  ٚفّٕىطز آٟ٘ب

168

قطوت ؾٟبٔی قٟطوٟبی
نٙقتی اؾتبٖ ذٛظؾتبٖ

تٟی٘ ٝمك ٝجبٔـ ٔسیطیت ٔحیظ ظیؿت ()IEMS

169

قطوت ؾٟبٔی قٟطوٟبی
نٙقتی اؾتبٖ ذٛظؾتبٖ

ٔغبِق ٝفطنت ٞبی ؾطٔبیٌ ٝصاضی نٙبیـ وٛچه ٔ ٚتٛؾظ زض قٟطوٟب ٘ٛاحی نٙقتی اؾتبٖ ذٛظؾتبٖ

170

قطوت ؾٟبٔی فٕطاٖ قٟط
جسیس نسضا

ؾٙجف ٚضقیت پبیساضی قٟطی  ٚتٟی ٝاعّؽ پبیساضی قٟطی زض قٟط جسیس نسضا

171

قطوت قٟطوٟبی نٙقتی
ٞطٔعٌبٖ

تبٔیٗ ثركی اظ وؿطی ثطق قٟطن ٞب ٛ٘ ٚاحی نٙقتی اظ عطیك ٔٙبثـ تِٛیس پطاوٙسٔ ٚ ٜغبِقبت ٔطثٛط ثٝ
اضظیبثی پبیساضی ٌصضا ثط ؾیؿتٓ ٞبی لسضت ثب تٛج ٝث٘ ٝفٛش ٞ DJب

172

قطوت قٟطوٟبی نٙقتی
وطٔب٘كبٜ

ثطضؾی ٘ح ٜٛاضتمبء احط ثركی زٚضٞ ٜبی آٔٛظقی

173

قطوت ٌبظ اؾتبٖ ِطؾتبٖ

174

قطوت ٌبظ اؾتبٖ ِطؾتبٖ

HSE
آٔٛظـ

175

قطوت ٌبظ اؾتبٖ ِطؾتبٖ

ا٘ساظٌ ٜیطی  ٚتٛظیـ ٌبظ

176

قطوت ٌبظ اؾتبٖ ِطؾتبٖ

ذٛضزٌی

177

قطوت ٌبظ اؾتبٖ ِطؾتبٖ

ٔكتطویٗ

178

قطوت ٌبظ اؾتبٖ ِطؾتبٖ

ٔمب ْٚؾبظی تبؾیؿبت  ٚظیطؾبذت ٞب

179

قطوت ٌبظ اؾتبٖ ِطؾتبٖ

ٟٔٙسؾی اضظـ

180

قطوت ٌبظ اؾتبٖ ِطؾتبٖ

ٞیتط ایؿتٍبٟٞبی CGS

181

قطوت ّٔی ٘فت ایطاٖ ٔ -بزض
ترههی

پػٞٚف زض ظٔی ٝٙفٙبٚضیٞبی ؾًٞٙبی وطثٙبت ٝقىبفزاض

182

قطوت ّٔی ٘فت ایطاٖ ٔ -بزض
ترههی

پػٞٚف  ٚتٛؾق ٝفٙبٚضی ثٟجٛز تهٛیطؾبظی ظیط ؾغحی زض اوتكبف ٔٙبثـ ٞیسضٚوطثٛضی

183

قطوت ّٔی ٘فت ایطاٖ ٔ -بزض
ترههی

پػٞٚف  ٚتٛؾق ٝفٙبٚضیٞبی ٘ٛیٗ غئٛقیٕیبیی اوتكبفی

184

قطوت ّٔی ٘فت ایطاٖ ٔ -بزض
ترههی

وبضثطز غئٔٛىب٘یه زض اوتكبف ٔٙبثـ ٞیسضٚوطثٛضی  ٚفٙبٚضی ٞبی ٘ٛیٗ حفبضی ٟٙٔ ٚسؾی ٘فت زض چبٜٞبی
اوتكبفی

185

قطوت ٟٔٙسؾی آة  ٚفبضالة
وكٛض – ٔبزض ترههی

آؾیت قٙبؾی التهبزی  ،اجتٕبفی  ،فٙی  ٚحمٛلی لطاض زازٞبی ؾطٔبیٌ ٝصاضی نٙقت آة  ٚفبضالة

186
187

قطوت ٟٔٙسؾی آة  ٚفبضالة
وكٛض – ٔبزض ترههی
قطوت ٟٔٙسؾی آة  ٚفبضالة
وكٛض – ٔبزض ترههی

ثطضؾی  ٚاضائ ٝضاٞىبضٞبی اضتمبء جبیٍب ٜاجتٕبفی نٙقت آة  ٚفبضالة وكٛض
ثطضؾی  ٚاضظیبثی ضاٞىبضٞبی تحمك ٔبز 36 ٜلب٘ ٖٛثط٘بٔ ٝقكٓ تٛؾقٝ

