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 _____________________________________________________________ پرٍفیلی ٍ ساختاری ّای سیستن.1

 رٍکار ّای سیستن*

 ای، چَتی، پالستیکی، آٌّی، کاهپَسیتی، غیزُ،  آلویٌیَهی، ضیطِ

 فراًسَی بدر ٍ پٌجرُ ّای *سیستن

 آلویٌیَهی، چَتی، پالستیکی، آٌّی، کاهپَسیتی، غیزُ

  صٌعتی ّای درب ّای *سیستن

 آلویٌیَهی، چَتی، پالستیکی، آٌّی، کاهپَسیتی، غیزُ

 ّاب در تِ هرتَط ّای *سیستن

 آلویٌیَهی، چَتی، پالستیکی، آٌّی، کاهپَسیتی، غیزُ

  گلخاًِ ّای *سیستن

 آلویٌیَهی، چَتی، پالستیکی، آٌّی، کاهپَسیتی، غیزُ

 *سیستن ّا ترای دیگر ساختارّا

 ای، پالستیکی، آٌّی، کاهپَسیتی، غیزُ آلویٌیَهی، چَتی، ضیطِ

 _______________________________________________________________________ آهادُ ًیوِ . هصالح2

 رٍکار هصالح ًیوِ آهادُ ترای*

 ای، چَتی، پالستیکی، آٌّی، کاهپَسیتی، غیزُ آلویٌیَهی، ضیطِ

 فراًسَی بدر ٍ پٌجرُ ترای آهادُ ًیوِ هصالح *

 آلویٌیَهی، چَتی، پالستیکی، آٌّی، کاهپَسیتی، غیزُ

  صٌعتی ّای درب ترای آهادُ ًیوِ هصالح *

 آلویٌیَهی، چَتی، پالستیکی، آٌّی، کاهپَسیتی، غیزُ

 ّاب در ترای آهادُ ًیوِ هصالح *

 آلویٌیَهی، چَتی، پالستیکی، آٌّی، کاهپَسیتی، غیزُ
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  گلخاًِ ترای آهادُ ًیوِ هصالح *

 آلویٌیَهی، چَتی، پالستیکی، آٌّی، کاهپَسیتی، غیزُ

 دیگر ساختارّا ترای آهادُ ًیوِ هصالح *

 ای، پالستیکی، آٌّی، کاهپَسیتی، غیزُ آلویٌیَهی، چَتی، ضیطِ

 __________________________________________________________________________ هَاد ٍ اتسارّا.3

 *رٍکص ّا

 آستز تتًَِ، ًگْسارًسُ چَب، رٍغي جال، لعاب زارساسی، پَضص ّای پَزری، زیگز پَضص ّا ٍ رٍکص ّارًگ ّا، فَیل ّا، 

 *هحصَالت هْر ٍ هَم

 ًَار هْز ٍ هَم، تزکیثات هْز ٍ هَم، ساهاسکِ، کف، زیگز هحصَالت هْز ٍ هَمضس آب، رذٌِ گیز، 

 هحصَالت تیرچَتی ٍ الَار*

 تیزچِ، پارکت ٍ لویٌت، چَب سرت، الَارّای تزاش ذَرزُ، زیگز هحصَالت چَتی الَارّای هکعثی، الّای ترتِ، ترتِ ٍ

 *چسة ّا

 ًَارّای چسة، چسة ّا، سزیص ّا، زیگز هحصَالت چسثٌسُ

  هحصَالت پاک کٌٌذُ*

 اک کٌٌسُتزای آلویٌیَم، تزای هحصَالت هْز ٍ هَم، تزای ضیطِ، تزای الَار ٍ چَب، تزای پالستیک، تزای آّي، زیگز هحصَالت پ 

 هَاد سایٌذُ*

 کوزتٌس سوثازُ ای، کاغذ سوثازُ، سوثازُ گزز، زیگز هحصَالت سایٌسُ

 _______________________________________________________________ . ضیطِ ٍ هحصَالت ضیطِ ای4

 *ٍرقِ ضیطِ

ی پزٍفیلی تزای ساذت ٍ ساس، زیگز اًَاع ضیطِ سیوی ، ضیطِ هسطح، ضیطِ کطیسُ ضسُ، ضیطِ زهیسُ ضسُ، ضیطِ طزح زار، ضیطِ ّا

 ضیطِ

 ساختار ضیطِ*
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پلِ ّای ضیطِ ای، ضیطِ ّای کف، لعاب زر ساسی ضیطِ ًوا، پاًل ّای ضیطِ ای، سایثاى ّای سِ گَش ضیطِ ای، سقف ّای ضیطِ ای، 

 ضیطِ ای، ًززُ ّای ضیطِ ای، سایز

 ضیطِ تا ٍیژگی ّای خاظ*

 ایوٌی تک جسارُ، ضیطِ ضس اًعکاس، ضیطِ ذویسُ، ساسُ ّای فتٍَلتائیک، ضیطِ پثی کزتٌات، سایزضیطِ آکزیلیک، ضیطِ ًسَس، ضیطِ 

 عایق سازی ضیطِ*

عایق ساسی ّوزاُ تا جلَُ ّای تصزی، ضیطِ ّای ٌّزی ٍ ضیطِ ّوزاُ تا قاب پٌجزُ، لعاب ّای پرص کٌٌسُ ًَر ٍ ضس ًَر، ضیطِ ّای 

 ذَرضیسی، ضیطِ ّای اهٌیتی، ضیطِ ّای عایق گزها، سایزضیطِ ّای عایق صسا، ضیطِ ّای عایق، 

 ضیطِ ّای دست ساز*

 ضیطِ ٌّزی، ضیطِ ًقاضی ضسُ، کزیستال زست ساس، ضیطِ تیفاًی، سایز

 __________________________________________________________ . اتسارآالت، تعویرات ٍ تجْیسات ایوٌی5

 *اتسارآالت

ّای کزکزُ ای، تزای ًوا، تزای پٌجزُ ّا، تزای زرّای فزاًسَی، تزای ضاتزّا، تزای زرب ّا ٍ زرٍاسُ ّای صٌعتی، تزای تزای ًَرگیزّا ٍ پٌجزُ 

 سایززرّا، تزای گلراًِ ّا، اتشار ذاظ، 

 *تجْیسات تعویر

 سیستن ّای تعویز، زٍضاذِ ّا ٍ ستاًِ ّا، گیزُ ّای آٌّی ٍ هٌگٌِ ّا، هید ّا ٍ پیچ ّا

 ایوٌیتجْیسات *

آصیزّای ذطز، سیستن ّای ضسحزیق، سیستن ّای ذطز، سیستن ّای اذطار زٍز، سیستن ّای تستي، قفل ّا، ضثکِ ّای اهٌیتی، کٌتزل 

 ٍرٍز ٍ ذزٍج، سایز

 *سیستن ّای ّذایت ٍ کٌترل

 ّا ٍ تَْیِ ّا، تزای گلراًِ ّا، سایزتزای ًوا، تزای گٌجزُ ٍ زرّای فزاًسَی، تزای زرب ّای صٌعتی ٍ زرٍاسُ ّا، تزای زرّا، تزای سایثاى 

 ______________________________________________________________________ . سایثاى ٍ تَْی6ِ

 *تجْیسات تَْیِ

 زستگاُ ّای تَْیِ، پٌجزُ ّای تَْیِ، ذزٍجی تَْیِ، سیستن ّای تَْیِ فطاری، سایز
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 سایثاى ٍ حفاظ*

زکزُ تاضَ، سایثاى، پززُ ًٍیشی ذارجی، زرب کزکِ ای، پززُ فٌززار قزقزُ ای، کزکزُ ریلی، سایثاى ّای تَری ٍ پطِ گیز، پززُ ًٍیشی، ک

 ًاهتقارى، زستگاُ ّای سایثاى، سایثاى پارجِ ای، سقف پاسیَ، سایز

 تجْیسات سایثاى*

 هیلِ گززاى سایثاى، سیستن کٌتزل سایثاى، تجْیشات تاریک کي، سایز

 _______________________________________________________________ ّا ٍ ًصة . هاضیي آالت، اتسار7

 ضیطِ پردازش*هاضیي آالت، اتسارّا ٍ ًصة ترای 

 تزای سَراخ کززى ضیطِ، تزای ارُ کززى ضیطِ، تزای سائیسى ضیطِ، تزای صیقل زازى ضیطِ، تزای عایق تٌسی ضیطِ، تزای پززاذت ضیطِ

 چَبپردازش *هاضیي آالت، اتسارّا ٍ ًصة ترای 

زى، تزای عولکزز اتشار، تزای هْز ٍ هَم، تزای اتصال تا هید پزچ، تزای ضکل زازى، تزای طزاحی، تزای تزش چَب، تزای ساییسى، تزای اتصال زا

 تزای چسثاًسى، سایز

 پردازش پالستیک ترای ًصة ٍ اتسارّا آالت، هاضیي *

عولکزز اتشار، تزای ذن کززى، تزای زریل کززى ٍ پیچ سزى، تزای هْز ٍ هَم، تزای پززاذت گَضِ ّا، تزای ضکل زازى، تزای تزای تزای تقَیت، 

 چسثاًسى، تزای تزش زازى پالستیک، تزای جَش زازى، تزای پززاذت ًْائی، سایز

 فلس پردازش ترای ًصة ٍ اتسارّا آالت، هاضیي *

ساذتاری، تزای ایجاز ضکاف هَم، تزای ٍصل گَضِ ّا، تزای ضکل زازى، تزای چسثاًسى، تزای ایجاز سَراخ ّای تزای عولکزز اتشار، تزای هْز ٍ 

 ّای ساذتاری، تزای تزش زازى فلش، تزای جَش زازى، تزای هَجسار کززى، تزای پاًچ کززى، سایز

 سیستن ّای کارتردی ٍ توام کردى سطَح*هاضیي آالت، اتسار ٍ ًصة ترای 

 چَب، تزای پالستیک، تزای فلشات سثک، تزای فلشات، تزای زیگز هحصَالتتزای 

 ترای سیستن ّای حفاظت از هحیط زیست ًصة ٍ اتسار آالت، هاضیي *

 تزای سیستن ّای ّای زفع ستالِ، تزای سیستن ّای گزهایطی، تزای سیستن ّای تاسیافت، تزای اًَاع زیگز حفاظت اس هحیط سیست

 _____________________________________________________ تجْیسات عولیاتی .سیستن عاهل ّا 8ٍ

 *في آٍری ّای خَدکار
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 *لثاس ّای کار

 *سیستن ّای حول ٍ ًقل

 *سیستن ّای چسثاًذى

 *سیستن ّای رخیرُ

 *سیستن ّای اًذازُ گیری ٍ آزهایص

 *سیستن ّای ًصة ٍ راُ اًذازی

 *سیستن ّای توام کٌٌذُ سطَح

 ّای حول ٍ ًقل*سیستن 

 *سیستن ّای خطک کي

 *سیستن ّای عرضِ

 *اتسارآالت) قاتل جاتجایی، الکترًٍیکی ٍ تادی(

 *سایر

 _______________________________________________________________________ سازهاًذّی اداری. 9

 *کسة اطالعات تَلیذ

 *سیستن ّای دفتری

*CAD 

CAM* 

*CIM 

 ی*سخت افسارّای کاهپیَتر

 *ًرم افسارّای کاهپیَتری ٍ اپلیکیطي ّا

 *طراحی تَلیذ ٍ کٌترل

 *في آٍری اطالعات
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 *سیستن ّای ارتثاطی

 *سازهاًذّی دفتری ٍ عرضِ کٌٌذُ ّا

 *سایر

 _________________________________________________ .خذهات، اًجوي ّا، تحقیق ٍ تَسعِ، اطالعات فٌی11

 *آهَزش

 *خذهات هطاٍرُ تَلیذ

 *اطالعات فٌی

 *هطثَعات  فٌی ٍ رساًِ ّا

 اًجوي ّا*

 *تحقیق ٍ تَسعِ

 *خذهات هٌْذسی

 *تازیافت

 *خذهات هطاٍرُ هذیریتی

 *سایر

 ______________________________________________________________ .اجسا ٍ اِلواى ّای پیص ساخت11ِ 

 *ًواّای پیص ساختِ

 فلشی، کاهپَسیتی، سایزچَتی، پالستیکی،  آلویٌیَهی، ضیطِ ای،

 ّای فراًسَی پیص ساختِب پٌجرُ ّا ٍ در*

 سایز کاهپَسیتی، فلشی، پالستیکی، آلویٌیَهی، چَتی،

 *درب ّا ٍ درٍازُ ّای پیص ساختِ

 سایز کاهپَسیتی، فلشی، پالستیکی، آلویٌیَهی، چَتی،

 ّای پیص ساختِب *در
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 سایز کاهپَسیتی، فلشی، پالستیکی، چَتی، آلویٌیَهی،

 پیص ساختِ بقاب پٌجرُ ٍ چارچَب ّای در*

 سایز کاهپَسیتی، فلشی، پالستیکی، ضیطِ ای، چَتی، آلویٌیَهی،

 گلخاًِ ّای پیص ساختِ*

 سایز کاهپَسیتی، فلشی، پالستیکی، چَتی، آلویٌیَهی،

 *ًردُ ّا ٍ حائل ّای پیص ساختِ

 سایز کاهپَسیتی، فلشی، پالستیکی، ضیطِ ای، چَتی، آلویٌیَهی،

 _______________________________________________________________هحصَالت پیص ساختِ  سایر.11

 

 

 

 

 

 

 

 


