چِارىیً دوره ىطاةلَ ظساحی و ضادث ُّاپیيای ةرون ضسٌغیً – داٌغگاه ؼٍعحی عسیف – پژوُغکره عِیر رضایی – ةِار 1331

نتایج مرحله طراحی ،ساخت و نصب تجهیزات
جاریخ اٌحغار1331/02/11 :
ضيً جغکس و كررداٌی از زحيات جیوُای عسکثکٍٍره در ایً ىسحهَ و ُيچٍیً داوران ىححسمٌ ،حایج ىسحهَ ظساحی ،ضاادث
و ٌؽب ججِیشات چِارىیً دوره ىطاةلَ ظساحی و ضادث ُّاپیيای ةرون ضسٌغیً ةَ ؼّرت زیس اعالم ىیگسدد:

نتایج ارزیابی
پص از ةسرضی ٌحایج ارزیاةی جّضط داوران ،ردهةٍری جیوُا ةَ عکم زیس اعالم ىیگسدد.
ًام تین

ًام داًشگاُ /شرکت

ًتیجِ ردُبٌدی

هتیي

داٌغگاه آزاد اضالىی واحر ةّعِس

گسوه پیغسو

شبح خلیج فارس

داٌغگاه دهیج فارس ةّعِس

گسوه پیغسو

کلیاک

داٌغگاه ؼٍعحی عسیف

گسوه پیغسو

ایآرسی

داٌغگاه ؼٍعحی اىیسکتیس

گسوه دّب

چکاٍک

داٌغگاه عِیر ةِغحی

گسوه دّب

راپکَ

داٌغگاه جِسان

گسوه دّب

پیشگاهاى آسواى

عسکث پیغگاىان جحلیق جّضعَ ضِا

گسوه دّب

ایرچیتا

داٌغگاه ؼٍعحی عسیف

گسوه ىیاٌَ

شاّیي

داٌغگاه ؼٍعحی ٌّعیسواٌی ةاةم

گسوه ىیاٌَ

رّام

داٌغگاه آزاد اضالىی واحر ديیٍیعِس

گسوه ىیاٌَ

پارسیاى اسکای

داٌغگاه یشد

گسوه ىیاٌَ

اطلس

داٌغگاه آزاد اضالىی واحر ديیٍیعِس

گسوه ىیاٌَ

سْا

داٌغگاه آزاد اضالىی واحر اضالىغِس

گسوه ىیاٌَ

برآیٌد علن ٍ صٌعت

داٌغگاه عهو و ؼٍعث

گسوه ٌیازىٍر فعانیث و حيایث ةیغحس

ّوای آزاد

داٌغگاه آزاد اضالىی واحر عهّم و جحلیلات

گسوه ٌیازىٍر فعانیث و حيایث ةیغحس

صاعقِ

داٌغگاه آزاد اضالىی واحر جیسان

گسوه ٌیازىٍر فعانیث و حيایث ةیغحس

باالباى

داٌغگاه ؼٍعحی جٍریعاپّر

گسوه ٌیازىٍر فعانیث و حيایث ةیغحس

طرالى

داٌغگاه آزاد اضالىی واحر عهّم و جحلیلات

گسوه ٌیازىٍر فعانیث و حيایث ةیغحس
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گرٍُ پیشرٍ :روٌر فعانیث جیو عيا ىٍاضب جغذیػ داده عره و حفغ ایً روٌر ىیجّاٌر زىیٍَ ىّفلیث عيا را فساُو
ٌيایر.
گرٍُ خَب :روٌر فعانیث جیو عيا کافی ةّده ونی ایً پحاٌطیم وجّد دارد کَ آن را ةِتّد ةذغیر و نزا دّب اضاث
کَ از پحاٌطیمُای دّد اضحفاده ةِحسی کٍیر جا عاٌص ةیغحسی ةسای ىّفلیث در آزىّن ٌِایی داعحَ ةاعیر.
گرٍُ هیاًِ :روٌر فعانیث جیو عيا ةس اضاس انگُّای عٍادحَ عره ةَ جهّ رفحَ و داّب اضاث کاَ ةاا اضاافَکاسدن
اعضای جریر و کطب حيایث ىانی و یا اجسای آزىایظُای ةیغحس روی ظساحی دّد ،جایگاه دّد را ةِتّد ةذغیر.
کيیحَ عهيی ىطاةلَ ىیجّاٌر اظالعات ةیغحسی را در ادحیار جیو عيا كسار دُر.
گرٍُ ًیازهٌد فعالیت ٍ حوایت بیشتر :جیو عيا ةَ ُس دنیهی از فسؼثُای كتهی ةَ اٌرازه کافی اضحفاده ٌکاسده و نازا
در زىان ةاكیياٌره ةایر فعانیثُای ةیغحسی را در دضحّر کار كسار دُر .کيیحَ ةسگشاری كععاً پیگیاسیُاای ةیغاحسی را
ىحّجَ جیو عيا دّاُر کسد جا از حضّر ىّفلیثآىیش عيا در آزىّن ٌِایی اظيیٍان حاؼم عّد.
ةا جّجَ ةَ رعایث ىطائم ایيٍی و ٌیم ةَ ُرف پسوازی ایيً ةا جّجَ ةَ ىالحظات حّزه پسواز ُيجّار ىٍااظق ىطاکٌّی
در عِس کالنَ ،الزم اضث جا جیوُایی کَ در ىسحهَ ارزیاةی ضادث در گسوهُاای "ىیاٌاَ" و "ٌیازىٍار فعانیاث و حيایاث
ةیغحس" كسار گسفحَاٌر ،ححيا در ىسحهَ پیظآزىّن حضّر داعحَ ةاعٍر .ةسای ضایس جیوُا در دو گسوه "پیغسو" و "داّب"،
ایً ةذظ انشاىی ٌیطث و کافی اضث ٌيٌَّ فیهو از جطث پسوازی کَ ٌغان از ؼحث عيهکسد ُيَ زیسضیطاحوُاا را دارد،
ارضال ٌيایٍر.

نكات
 .1در ؼّرت وجّد ُس گٌَّ ضؤال و یا اةِام اححيانی ،ىّضّع را ةَ عکم ىکحّب ةَ ایيیم ىطاةلات ارضال ٌياییر جا کيیحاَ
عهيی رضیرگی الزم را ةَ عيم آورد.
 .2کيیحَ ةسگشاری ىطاةلات ،آىادگی الزم را جِث ُسگٌَّ ُيکاری ةا جیوُای عسکث کٍٍاره ةاسای کطاب حيایاث ىاانی و
ُيچٍیً دسیر ججِیشات اعالم ىیدارد.
 .3ظتق دفحسچَ كّاٌیً ،ىسحهَ ةعر جحث عٍّان "ارزیاةی آىادگی آزىّن" ةّده کَ جا كتم از ةسگشاری آزىّنُای پسوازی اداىَ
دارد.
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