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  ارزيابي كيفي پيمانكاران پرسشنامه

 



 )) پيمانکاران كيفي ارزیابي فراخوان ((

 

 واجد شركتهای كليه ، پيمانکاران صالحيت تشخيص و كيفي ارزيابي منظور به دارد نظر در پااليش نفت تهران شركت

 شناسايي، را باشند مناسب مالي و مديريتي توان و الزم تجربه و دانش ، معتبر صالحيت گواهينامه دارای كه شرايط

 . نمايد بندی درجه و بندی امتياز

 اقدام زير شرح به ارزيابي روش و معيارها از اطالع و آمادگي اعالم منظور به ميشود دعوت شرايط واجد شركتهای كليه از

 : نمايند

 : زير آدرس به ارزيابي مستندات تحويل و ارزيابي پرسشنامه تکميل و مراجعه به سايت شركت 

:  تلفن– امورحقوقي و پيمانها-111اتاق -ساختمان شهيد بهشتي-شركت پااليش نفت تهران-ابتدای جاده قديم قم-تهران

 11590505: فاكس –(  34935داخلي )  11-11091951

 برای متقاضيان جهت حقي هيچگونه و بوده متقاضيان كيفي ارزيابي منظور به صرفاً مذكور آمادگي اعالم است يبديه

 . كرد نخواهد ايجاد مناقصه در شركت

 . آيد بعمل دعوتآنها  از مناقصات در تا گرفته قرار شركت پااليش نفت تهران منابع ليست در شده تاييد شركتهای

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 تکميل پرسشنامهراهنماي 
 

پااليش نفت  شركت در كار متقاضي پيمانکاران كيفي ارزيابي و صالحيت تشخيص ، پرسشنامه اين تهيه از هدف

 اطالعات گرفتن به نياز مناقصات برگزاری مراحل در است ممکن و بوده كلي بصورت پرسشنامه . ميباشد تهران

 . باشد شده طرح سواالت خصوص در تکميلي

 . شوند مي نگهداری و در شركت پااليش نفت تهران شده تلقي محرمانه شركتها توسط شده ارائه مدارک كليه

اعتبار نشانگر كه را اسنادی و مدارک و نموده تکميل را پرسشنامه در شده درخواست اطالعات كليه بايد متقاضيان 

 . شد نخواهد داده اثر ترتيب ، معتبر مدرک بدون شده ارائه اطالعات به . نمايد ضميمه ، باشد مي مذكور اطالعات

سوال شماره و پيمانکار نام و نموده تهيه ای جداگانه صفحات ، باشد تکميلي اطالعات ارائه به نياز صورتيکه در 

 . نماييد قيد آنها روی نيز را نظر مورد

 اساس بر منسجم مجموعه يك در و ، شده بندی فهرست موضوع تفکيك به بايد شركتها ارسالي مدارک و رزومه 

 .گردد ارسال  )*(  ذيل شده ذكر راهنمای

  فرمت تحت و الکترونيکي بصورت فقط مدارک و رزومه ارسال P.D.F برابر توضيحات )صفحات ترتيب رعايت با *

 .تهيه گردد CDدر لوح فشرده **( و 

 فرمائيد خودداری جداً ارتباط بي يا و تکراری مستندات و مدارک ارسال از لطفاً محترم شركت های. 

 اثری ترتيب بهيچوجه ؛ راهنما اين در شده داده توضيحات با منطبق غير يا و ناقص مدارک به كه است بديهي 

 . شد نخواهد داده

به ، امضاء صاحب توسط امضاء شركت پااليش نفت تهران قرار دارد پس از تکميل و سايت وب ای كه در پرسشنامه 

 ارسال زير آدرس به ، CDحلقه  يك در ، باشند شده شركت مهر به ممهور همگي كه نياز مورد مستندات همراه

 : نمائيد

– امورحقوقي و پيمانها-111اتاق -ساختمان شهيد بهشتي-شركت پااليش نفت تهران-ابتدای جاده قديم قم-تهران

 11590505: فاكس –(  34935داخلي )  11091951-11:  تلفن

 

 

 

 

 

 



 : باشد صورت اين به الزاماً فولدرها چيدمان ترتيب *

 آنان تحصيلي مدارک و كليدی پرسنل ليست : 7فولدر گر مناقصه توسط شده تکميل پرسشنامه های:1فولدر

 شركت رزومه : 5فولدر
 اخير سال پنج مالي توانمنديهای و مستندات :  1فولدر

 ) ممهور (

 پيمانکار شركت امکانات و تجهيزات فهرست :  0فولدر كاری ظرفيت ، بندی رتبه های ابالغيه: 4 فولدر

 های روزنامه در تغييرات آخرين آگهي ، اساسنامه : 3 فولدر

 رسمي

 نظامنامه های مديريتي و كيفيت: 19فولدر 

HSE & QC در صورت موجود بودن 

بازمينه فعاليت های ذكر  مرتبط دادهای قرار رونوشت :1فولدر

 گذشته سال 1در  شده
 موارد ساير و كاتالوگ و توانمنديها ساير: 11فولدر

  قبلي كارفرمايان از كار انجام رضايت گواهي های برگه: 5فولدر

 

 با و مربوطه های فولدر در شده خواسته ترتيب رعايت با الزاماً شده تهيه فشرده لوح و الکترونيکي فايلهای

 .گردد ارسال و تهيه dpi Resolution 200=و PDFفرمت  با فقط و (*) مطابق بندی فهرست

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 اطالعات عمومي -1

 :اختصاری/نام تجاری   -5-1                                                :شركت نام -1-1

 .……ساير با ذكر نام   با مسئوليت محدود             سهامي عام            سهامي خاص              :    وضعيت حقوقي-1-4

 :نام قبلي شركت                          :       كداقتصادی                           :شناسه ملي             مليت  -1-3

                          :تاريخ ثبت                      : ثبت محل                       :شركت ثبت شماره -1-1

 ………………دولتي            خصوصي                   تحت پوشش                خارجي: نوع مالکيت-1-5

 شركت اصلي و نمايندگي          نمايندگي          شركت اصلي     :نحوه تامين-1-7

 :شدهسرمايه پرداخت :                                                 سرمايه ثبت شده-1-1

 : شركت مجاز امضاء صاحبان يا صاحب نام-1-0

 

  :مديرعامل خانوادگي نام و نام-1-19

 مورخ      شماره                به /ريزی كشور سازمان مديريت و برنامه از معتبر گواهينامه دارای-1-11

  با رتبه های 

                          مورخ                                          دارای گواهينامه صالحيت معتبر از وزارت كار به شماره -1-15

  در زمينه 

  مورخ     به شماره              / دارای گواهينامه صالحيت ايمني از وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي-1-14

 



 اطالعات آدرس-1-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 (رونوشت مصدق اساسنامه،آگهي تاسيس،اظهارنامه ثبتي،آگهي روزنامه،آخرين صورت مجلس مجمع و آگهي مربوطه:مدارک الزم)

 (…ارائه كپي شناسنامه،كارت ملي،مدرک تحصيلي و سوابق كاری وبا ) :سهامداران /اطالعات اعضاي هيئت مدیره– 1-11

 شماره همراه (سال)سابقه مفيد كد ملي تاريخ اخذ مدرک مقطع تحصيلي/رشته تاريخ عضويت درصد سهم سمت نام و نام خانوادگي

  در اين شركت كل

          

          

          

          

          

  

 

 كارگاه/كارخانه دفترمركزي عنوان
   (بهمراه كد)تلفن

   فاكس

   تلفن همراه

   كدپستي

   پست الکترونيك

   وب سایت

   آدرس



 خدمات قابل ارائه-2

 .ليست زمينه فعاليتهاي قابل ارائه توسط شركت خود را ذكر نمائيد

كد زمينه 

 فعاليت

تعداد كارهای مجاز و حجم  زمينه فعاليت

 ريال معامالت

 گواهينامه صالحيت

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 



 :سوابق كاري-1

 (، مفاصاحسابها و مستندات الزمبصورت كامل با ارائه نمونه قراردادها ).سال گذشته ارائه نمائيد 5زمينه فعاليت كاري در ليست قراردادهاي خود را در 

كد زمينه 

 فعاليت
تاريخ  (ارزی/ريالي )مبلغ شرح قرارداد

 شروع

تاريخ خاتمه 

 طبق برنامه

تاريخ خاتمه 

تحويل )واقعي

 (موقت

ميزان 

 پيشرفت
فکس /تلفن كارفرما

 كارفرما

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 

 



 :حسن سابقه در كارهاي قبلي-1

 رضایت كارفرمایان قبلي مربوط به كارهاي انجام شده

 نام شركت ارائه دهنده رضايت نامه
 نظريه مثبت كارفرما در خصوص

 تاريخ دريافت رضايت كار تحقق اهداف زماني كفايت كاركنان كليدی كيفيت كار

  14 14 14 حداكثر امتياز

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 

 



 :توانایي مالي-5

 (به ریال.)یکي از شاخص هاي مالي زیر را براي پنج سال گذشته ذكر كنيد

 (ماه اخير بهمراه مستندات الزم 5مالياتي،پرينت حساب يا حسابهای بانکي شركت ممهور به مهر بانك،حداقل مربوط به ارائه اظهار نامه )

 مبلغ اعتبار بانکي تائيد شده دارائي ثابت درآمد ناخالص ساالنه ماليات ساليانه سال مالي

     01سال

     05سال

     04سال

     03سال

     01سال

 

 :تقدیرنامه ها/هاي مدیریتنظام -6

 (با ارائه مستندات الزم)پياده شده/نظامها و گواهينامه های ملي و بين المللي كسب شده/تقدير نامه ها

 تاريخ انقضاء تاريخ دريافت (بين المللي/ملي)نوع گواهينامه نام موسسه صادر كننده نظام/شرح گواهينامه

     ISO 9001سيستم مديريت كيفيت

     ISO 14001مديريت زيست محيطيسيستم 

     :ساير نظامها و سيستم ها

 :تقديرنامه ها و رضايت نامه ها

1- 

5- 

    

 

 



 گواهي صالحيت-7

 (با مستندات الزم.)…گواهي صالحيت اخذ شده از سازمان مدیریت و برنامه ریزي،اداره كار،سازمان صنایع و 

حداكثر ظرفيت كاری  رشته پايه

 مجاز به ريال

مبلغ كارهای در  سازمان صادر كننده تاريخ انقضا حداكثر تعداد كار مجاز

 دست اجرا

تعداد كارهای در 

 دست انجام

        

        

        

        

 

 :كادر فني/مشخصات كاركنان كليدي-8
با ارائه .)بازرگاني با ارائه چارت سازماني در جدول زیر ارائه نمائيدليست كاركنان كليدي خود را در زمينه هاي طراحي و مهندسي،فني و اجرایي،كنترل كيفي و 

 (ليست بيمه كاركنان

 عنوان شغل در شركت سابقه كار رشته تحصيلي مدرک تحصيلي نام و نام خانوادگي

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 



 

 توان تجهيزاتي-9

 (با ارائه كپي سند یا فاكتور خرید و یا اجاره نامه بهمراه مستندات الزم).آالت،تجهيزات و ابزار آالت خود را اعالم نمائيدليست ماشين  -9-1

 كشور سازنده وضعيت اجاره ای/نوع مالکيت ملکي تعداد مدل تجهيزات/دستگاه/نام ابزار

 كاركرده نو

       

       

       

       

       

 فهرست نرم افزارها-9-2

department version description Software name item 

    1 

    2 

    3 

    4 

    5 

 .فهرست سخت افزارهاي كامپيوتري كه پيمانکار قادر به تامين آن مي باشد-9-1

 تعداد سخت افزار رديف

   

   

   

   



 

 سازماني بخش طراحي و مهندسيمعيار ارزيابي و امتياز ساختار -19

 
  شرح ردیف

كامل بودن سازمان و كفايت كاركنان اصلي و ثابت بخش طراحي  1

 و مهندسي

 

شركتهای محترم مي بايست به تشخيص خود كليه مدارک و شواهدی 

بديهي است امتياز .را كه در احراز شرايط فوق ضروری است ارائه نمايد

مفاد ارائه شده توسط شركت و طبق رديفهای اين جدول با توجه به 

 .نظر دستگاه مناقصه گزار تخصيص داده خواهد شد

 نظام برنامه ريزی و كنترل پروژه 2

 HSEنظام  1

 نظام مستند سازی و روش گزارش دهي 1

استفاده از نظامها و ابزار فناوری اطالعات در سطح سازمان  5

 مناقصه گر

 

 پاالیش نفت تهرانسابقه كار در شركت -11

 شركت كننده در مناقصه

 (موضوع مناقصه)

تائيد ارزيابي  شماره مناقصه

 كيفي

شركت در نظام پيشنهادات  برنده در مناقصه ارائه پاكات پيشنهادی

 پااليشگاه

      

      

      

      

      

      



 پيمانکاران ارزیابي روش

 كل امتياز و شده داده  199تا  صفر بين امتيازی ، ارزيابي معيارهای از يك هر به . ميشود انجام وزني روش به و زير معيارهای اساس بر پيمانکاران ارزيابي

 حداقل كسب به منوط مناقصات در پيمانکاران دادن شركت . آن وزني ضريب در معيار هر شده كسب امتياز ضرب حاصل مجموع با است برابر پيمانکار هر

 . باشد مي قبول قابل امتياز

 صورت به زير درجدول و ضرب مربوطه وزني ضريب در را آن ، معيار هر امتياز تعيين از پس و نموده ارزيابي را خود ، معيارها كليه برای است خواهشند

 . نمائيد مشخص درصد

 ضريب وزني معيارهای ارزيابي رديف
 امتياز خودارزيابي پيمانکار

 نهائيامتياز  199امتياز از 

   %25 تجربه و دانش در زمينه مورد نظر 1

   %15 حسن سابقه در كارهای قبلي 5

   %25 توان مالي و اعتباری 4

   %15 توان فني و برنامه ريزی 3

   %14 توان تجهيزاتي 1

   %2 توان مديريتي 5

   %1 سابقه كار در شركت پااليش نفت تهران 7

   %2 بومي بودن 1

   % 144 جمع كل

 

 

 

 



 تجربه و دانش در زمينه مورد نظر(1

 (امتياز 79)روش ارزيابي تجربه(1-1

 براي كارهاي مستمر(1-1-1

 تعداد كار

 مبلغ كار در سال
 كار و بيشتر 1 كار 1 كار 2 كار 1

امتياز خود ارزيابي 

 پيمانکار

  79 15 41 17 ميليارد ريال 11بيش از 

  15 40 55 14 ميليارد ريال 11تا  19بيش از 

  41 57 17 0 ميليارد ريال 19تا  1بيش از 

  17 13 0 1 ميليارد ريال 1كمتر از 

 براي كارهاي مقطعي( 1-1-2

 تعداد كار

 مبلغ كار در سال
 كار و بيشتر 1 كار 1 كار 2 كار 1

 

  79 15 41 17 ميليارد ریال 1بيش از 

  15 40 55 14 ميليارد ریال 1ميليون تا  544

  41 57 17 0 ميليون ریال 544تا  244

  17 13 0 1 ميليون ریال 244كمتر از 

 .در صورتي كه قرارداد پيمانکار بيش از يك سال باشد هر يك سال معادل يك كار محاسبه مي شود: نکته

 

 

 



 (امتياز 14)روش ارزیابي دانش در زمينه مورد نظر(2-1

 امتياز خودارزیابي پيمانکار امتياز موضوع

بازاء هر )مديرعامل، رئيس و نايب رئيس هيئت مديره ( مرتبط)سابقه اجرائي 

سه امتياز و سابقه : سال 19تا  1دو امتياز، با سابقه : سال 1تا  1با سابقه : نفر

 (چهار امتياز:سال 19بيش از 
15 

 

مديرعامل،رئيس و نائب رئيس هيئت ( مرتبط)مدارک تحصيلي و دانش فني

امتياز، فوق  4: امتياز ، ليسانس 1/4:باالتر از ليسانس: نفر بازای هر)مديره

 (امتياز 1/1: امتياز، ديپلم و پايين تر 1/5: ديپلم
19 

 

  1 رتبه بندی و ارائه گواهي صالحيت

 

 حسن سابقه در كارهاي قبلي-2

 معيارهاي ارزیابي
 تعداد كارها

 امتياز خودارزیابي پيمانکار
 و بيشتر كار 1 كار 1 كار 2 كار 1

ارزیابي كارفرمایان 

قبلي از عملکرد 

متقاضي در سطح 

 خوب

      كيفيت كار

      كفایت كادر فني

      اجراي كار در موعد مقرر

  144 84 54 14 جمع كل امتياز

امتياز  2امتياز منفي و در صورتي كه فقط اخطار كتبي گرفته باشد به ازاء هر اخطار  5هر ماه  ءچنانچه متقاضي در دوره هاي قبلي در ليست سياه بوده بازا:نکته

 .منفي به وي تعلق مي گيرد

 

 



 توان مالي و اعتباري(1

 :امتياز مربوط به این معيار بر اساس مبلغ یکي از پارامترهاي زیر تخصيص مي یابد

 .كه مبلغ برآوردی مناقصه معادل يا كمتر از يکي از مقادير زير باشد حداكثر توان مالي در صورتي احراز مي شود (الف

 :ساله يکي از مقادير زير 1ميانگين (ب

 برابر بيمه تامين اجتماعي قطعي 79برابر ماليات متوسط ساالنه يا  19

 برابر دارايي های ثابت مستند به اظهار نامه مالياتي 1

 ورت وضعيتهای قطعيبرابر درآمد ناخالص ساالنه مستند به ص 4

 11بيش از  11تا  19 19تا  1 1كمتر از  (ميليارد ريال)مبلغ ميانگين برای كارهای مستمر

 1999بيش از  1999تا  199 199تا  599 599كمتر از  (  ميليون ريال)مبلغ ميانگين برای كارهای مقطعي

 199 71 19 51 امتياز قابل كسب

     امتياز  خود ارزيابي

 

 توان تجهيزاتي(1

متقاضي مي بايست ليست تجهيزات ملکي و استجاری خود را در فرم ليست تجهيزات و ماشين .عيار به تناسب تملك تجهيزات ، به متقاضي امتياز تعلق مي گيرددر اين م-الف

 .اجاره آنها ارائه نمايد/آالت به همراه اسناد مدارک احراز مالکيت 

به ( امتياز  199)ارائه شده توسط متقاضي در صورتيکه امکان تامين ماشين آالت و تجهيزات مورد نياز كار احراز شود حداكثر امتيار توان تجهيزاتي بر اساس ليست تجهيزات (ب

 .متقاضي تعلق مي گيرد

 .امتياز تعلق مي گيرد% 19نمايد معادل  در صورتيکه جهت اجرای كار به ماشين آالت خاصي نياز باشد كه در توان خريد متقاضي نباشد و آنها را اجاره(ج



 :توان فني و برنامه ریزي(5

 (امتياز 54)توان فني پرسنل كليدي-5-1

 در مذكور كاركنان و شود ارائه متقاضي چارت سازماني ، فرمها تکميل بر عالوه كه شود مي داده صورتي در زير جدول اساس بر متقاضي كليدی پرسنل فني توان امتياز حداكثر

 . باشند پيمانکار استخدام

 امتياز خود ارزيابي پيمانکار امتياز شرح

  51 ) سال 1 باالی ( كليدی پرسنل سابقه و فني توان

 در كارشناس نفر 1 حداقل ( كاری تيم تركيب و تعداد

 ) تکنسين نفر 1 و دقيق وابزار برق ، مکانيك های رده
51 

 

 

 (امتياز 54)پروژه  كنترل و ریزي برنامه توان -5-2

 امتياز خود ارزيابي پيمانکار امتياز شرح

تيم برنامه ريزی،مستند سازی و كيفيت با ارائه گواهي 

 معتبر
51 

 

  51 اجرای كار بدون برنامه و بدون تاخير زماني

 . باشد شده انجام آن شده ريزی برنامه پايان زمان به نسبت تاخير بدون پروژه دو حداقل گذشته سال 1 طي كه ميشود داده صورتي در امتياز حداكثر: نکته

 

 

 

 

 

 



 سابقه كار در شركت پاالیش نفت تهران(6

 امتياز خود ارزيابي پيمانکار شرح حداكثر امتياز موضوع

آشنايي و سابقه كار در شركت پااليش نفت 

 19 تهران

 امتياز 19:كمتر از يکسال

 امتياز 49:تا دو سال 1بين 

 امتياز 19: بيش از دو سال

 

در شركت پااليش نفت  hseرعايت الزامات 

 تهران
49 

عدم گرفتن اخطار در طول اجرای پروژه و رعايت 

 hseالزامات 

 

شركت در مناقصات پااليشگاه تهران و ارائه پاكات 

 59 پيشنهاد فني و مالي

 امتياز 1: شركت در يك مناقصه

 امتياز 19:شركت در دو مناقصه

 امتياز 59:بيشترشركت در سه مناقصه و 

 

 

 بومي بودن(7

 .باشند داشته در تهران فعالي تجاری دفتر و كرده ثبت تهران شهرهای از يکي در را خود شركت كه شود مي داده شركتهائي به امتياز حداكثر
 

 امتياز خود ارزيابي پيمانکار مالحظات امتياز موضوع

   19 ثبت شركت در استان تهران

و  فعال در تهرانداشتن دفتر تجاری 

 شهر ری

  49در ساير شهرهای استان تهران 19

 

 

 

 

 



 زمينه هاي فعاليت پيمانکاران
كد زمينه 

 فعاليت

 ردیف زمينه فعاليت زیر مجموعه ها

 نگهداری،تعميرات فونداسيون ها و ساختمانها 191

 1 ساختمان

 سازه های فلزینگهداری،تعميرات و بازسازی  195

 عمليات خاكبرداری،خاكريزی،آرماتوربندی و بتن ريزی 194

 احداث ساختمان 193

 رنگ آميزی ساختمان های صنعتي و غيرصنعتي 191

 عايق كاری و تعمير سقف های شيرواني سوله های صنعتي 195

 عمليات عمومي ساختمان 197

 نگهداری و تعمير شبکه های برق  111

 2 نيرو
 احداث و نوسازی پستهای توزيع و انتقال نيرو 115

 احداث و نگهداری و تعميرات روشنائي محوطه ها و اماكن 114

 كاليبراسيون تجهيزات حفاظتي،تست و اندازه گيری برقي 113

نگهداری و تعميرات شبکه های تاسيساتي،تجهيزاتي،تصفيه  151

 خانه ها ی آب و فاضالب

تاسيسات و 

 تجهيزات
1 

نگهداری و تعميرات تجهيزات سيستمهای سرمايش و  155

 گرمايش

 لوله كشي آب 154

 لوله كشي گاز 153

 تعميرات انواع كمپرسورها،فن ها ،بويلرها،پمپ ها و متعلقات 151

عايق كاری لوله ها و كانالهای توزيع هوا،مخازن و مبدلهای  155

 حرارتي

 تعميرات توربين های آب و گاز 157

 تعميرات مبدلهای حرارتي 151

 احداث كانال،منهول و نصب تجهيزات زيرزميني 150

 اليروبي كانالها،حوضچه ها و منهول ها 149

 احداث موتورخانه ها 141

 1 آب تصفيه خانه ها 131
 5 راه و ترابري راه سازی و جاده سازی 111
 6 ارتباطات ارتباطات 151



 7 نفت و گاز نفت و گاز 171
 8 طرح و ساخت  111
 امور حمل و نقل 101

 9 خدمات عمومي

 نگهداری و تعميرات  105

 امور آشپزخانه و رستوران 104

 نگهداری و خدمات فضای سبز 103

 امور چاپ و تکثير 101

 امور بهره برداری از تاسيسات 105

 انسانيتامين نيروی  107

 نقاشي ساختمان 101

 نگهداری و تعميرات تجهيزات آتش نشاني 100

 خدمات آموزشي 599

 خدمات نظافت اماكن 591

 خدمات سمپاشي و طعمه گذاری 595

 خدمات نگهباني و حفاظت 594

 خدمات تبليغاتي 593

 خدمات استحصال مواد نفتي 591

 انبارهاخدمات كارگری  595

 ديگر خدمات عمومي 597

 طراحي،نگهداری و تعمير شبکه و تجهيزات فيبر نوری 511

اتوماسيون و ابزار 

 دقيق
14 

طراحي،نگهداری و تعمير شبکه و تجهيزات راديوئي و بي  515

 سيم

 كاليبراسيون تجهيزات اندازه گيری 514

های صنعتي طراحي،كاليبراسيون،نگهداری و تعمير توزين 513  

طراحي،تهيه،نصب،نگهداری و تعمير سيستم های اتوماسيون  511

 صنعتي

طراحي،تهيه،نصب و نگهداری و تعميرات و تجهيزات و  515

 سيستم های اعالم و اطفا حريق

طراحي،تهيه،نصب و نگهداری و تعميرات و تجهيزات و  517

 سيستم های دوربين های مداربسته و كنترل

 تعميرات و كاليبراسيون تجهيزات آزمايشگاهي 511

510 UPS تعمير و نگهداری 



 

 طراحي،ايجاد و پشتيباني سيستم های اطالعاتي 551

 11 خدمات رایانه اي
 نگهداری نرم افزار های پايه 555

 نگهداری و تعميرات سخت افزار پايه 554

 نگهداری و تعميرات شبکه های كامپيوتری 553

 معماری و شهرسازی 541

 12 مشاوره

 راه و ترابری 545

 آب 544

 انرژی 543

 پست و مخابرات 541

 صنعت 545

 نفت و گاز 547

 خدمات مديريتي 541

 خدمات برنامه ريزی و اقتصاد 540

 ديگر خدمات 539

 11 بازرسي فني  531
535  HSE 11 

 15 دیگر خدمات  534


