
 

 

     شرکت معرفی

ٍ ثب هذیریت  1335ضرکت آة هٌطوِ ای کرهبًطبُ در سبل            

ػـــبهل جـــٌبة آهـــبی هظلر صلری ٍ هرکسیت ضْرستبى کرهبًطبُ ٍ 

آثرسبًی، ثْرُ ثِ هٌظَر هطبلؼِ ٍاجرای طرحْبی ثسرگ تبهیي آة، 

ثرداری از هٌبثغ آثْبی سطحی ٍزیر زهیٌی ثرای کلیِ هصبرف کطبٍرزی، صٌؼتی ٍ ضرة در استبى کرهبًطبُ 

 .تطکیل ضذ

حَزُ ػول ضرکت، استبى کرهبًطبُ ضبهل ضْرستبًْبی کرهبًطبُ ، اسالم آثبدؿرة ، داالَّ ،هصر 

 حالث ٍ  سٌور ٍ کلیبئی ، پبٍُ ، جَاًرٍد ، رٍاًسرضیریي ،سرپل رّبة ،گیالًـرة ،صحٌِ ، کٌگبٍر ، ّرسیي ، 

 .هیلیَى ًلر هی ثبضذ 2 کیلَهتر هرثغ ٍ جوؼیت  24250 هسبحت ثب  ثبثبجبًی

 ی چَى:تحون اّذاك راستبی درًیس 

 کبرضٌبسبى پژٍّطی خالهیت ٍ ػلوی رٍحیِ اكسایص  -1

 ضرکت در تحوین كرٌّگ ضذى ًْبدیٌِ -2

 کطَر آثریس ّبی حَضِتحویوبتی  چبلطْبی ركغ  -3

 هطکالت ٍ چبلطْب حل سوت ثِ ًْب آ دادى سَم ٍ تکویلی تحصیالت داًطجَیبى ًبهِ پبیبى از حوبیت -4

 آة  ثخص

 صٌؼت هطکالت ٍ چبلطْب ركغ جْت در هطبلؼبتی كرصت اًجبم جْت اسبتیذ ظركیت از حذاکخر استلبدُ -5

 آة 

 تطکیل ٍ ضرٍع ثکبر ًوَد. ضرکت کویتِ تحویوبت ٍ كٌبٍری ضرکت در ثذٍ تأسیس

 کویتِ ضبهل اكراد ریل هی ثبضذ کِ زیر ًظر هستوین هذیرػبهل ضرکت اًجبم ٍظیلِ هی ًوبیٌذ:اػضبی ایي 

 کویتِ ( سرئی)  هذیرػبهل     -

  طرح ٍ تَسؼِ هؼبًٍت     -

 ثرًبهِ ریسی هؼبًٍت     -



 

 

 هذیر هطبلؼبت پبیِ هٌبثغ آة      -

  آة صٌؼت در خجرُ کبرضٌبس ًلر دٍ    -

 داًطگبُ ػلوی ّیئت ػضَ ًلر دٍ    -

 کویتِ دثیر     -

گركتِ ٍ در هبلت اٍلَیتْبی تحویوبتی  هرار ثررسی ٍ ثحج هَرد ضرکت هؼضالت ٍ هطکالت کویتِ ایي در     

ثِ پژٍّطگراى ٍ داًطگبّیبى اػالم هی ضَد. پرٍپَزال ّبی ارائِ ضذُ ثِ کویتِ تحویوبت ، ثب حضَر اػضبء هَرد 

ثحج ٍ ثررسی هرار هی گیرد ٍ ثب تَجِ ثِ ًیبز ضرکت ٍ اٍلَیتْبی تحویوبتی اػالم ضذُ ٍ ثب ًظر اػضبء کویتِ 

 ُ ٍ جْت اًؼوبد هرارداد اثالؽ هی گردد.پرٍپَزال ّب هصَة ضذ

 9911 خالصه گزارش عملکرد شرکت در سال

 ًطذُ دریبكت پژٍّطی پیطٌْبدات ػٌبٍیي پژٍّطی، اٍلَیت تؼریق ػذم ثِ تَجِ ثب  1311 سبل رد -1

 .است ًطذُ هٌؼوذ پژٍّطی هراردادًیس  .است

تطکیل  کبرثردی تحویوبت حَزُ در هطرٍحِ هَضَػبتجلسِ ای ثب ػٌَاى  11/10/1311در تبریخ  -2

 ضذ. 

 000/000/334ثِ هجلؾ  13-11 هبلی سبل در ضرکت پژٍّص ثِ ضذُ دادُ تخصیص اػتجبرات کرد ّسیٌِ -3

 ای هٌطوِ آة ضرکت حسبة از کل خساًِ ) سیصذ ٍ سی ٍ چْبر هیلیَى ریبل( در هبلت ثرداضت

 پژٍّطی ثَدُ است. ّسیٌِ ثبثت کرهبًطبُ

 ّوکبری ًبهِ تلبّن اسبس ثر هؼیي داًطگبُ ثب تؼبهل در ای هطبٍرُ ٍ پژٍّطی آهَزضی، كؼبلیتْبی  -4

 ثِ آة هٌبثغ ریسی ثرًبهِ در پیطركتِ ّبی رٍش آهَزضی دٍرُ ثِ ضکل ثرگساری (11 سبل در) هرثَطِ

 رازی داًطگبُ آة پژٍّطی هرکس تَسط آة هٌْذسیي تَاًوٌذسبزی طرح هبلت در سبػت 43 هذت

 .گردیذُ است ثرگسار

 9011لویت های پژوهشی شرکت در سال وا

 ارزیبثی ضجکِ ّبی آثیبری در حبل ثْرُ ثرداری -1

 ٍ ًحَُ ركغ آًْب GPRثررسی هطکالت لَلِ ّبی  -2

 ثررسی جبهغ هیساى آة ٍرٍدی سذ ٍ ثرًبهِ ریسی ثْتر هصرف آة ثب ّذف استلبدُ در ضرة ٍ صٌؼت -3

 ة در ضجکِ ّبی آثیبری ٍ زّکطیثْرُ گیری از كٌبٍری تصبٍیر هبَّارُ ای جْت هذیریت آ -4


