
ايلًیت بىذی بخص َای صىعتی جُت اعطای  
 تسُیالت باوکی

 (با تاکیذ بر ضاخص َای عملکردی ي مالی)

 دکتر جُاوگیر بیاباوی
 عباس خًرضیذی

 
1392خرداد   



 مقذمٍ

 ثب .ثبؽذ هی هٌبثع ایي اس تغْیالت اعطبی ٍ هزدم ّبی عپزدُ جذة ثبًکی عیغتن ٍظیفِ هْوتزیي•

 هبلی تبهیي در اعبعی ًمؼ کؾَر ثبًکی ًظبم ّوچٌبى عزهبیِ ثبسار هٌبعت تَععِ عذم ثِ تَجِ

 کبرگیزی ثِ هَجت ّبی ثٌگبُ عَی اس ثبًکی تغْیالت تمبضبی فشایٌذُ افشایؼ .دارد ّب پزٍصُ

 توزکش .اعت ؽذُ ثبسپزداخت عذم ریغک کبّؼ سهیٌِ در آهبری ّبی رٍػ جولِ اس ًَیي ّبی رٍػ

 ثِ ٍ اعت ثَدُ هتمبضیبى اعتجبری ریغک اعبط ثز تغْیالت اعطبی ریغک ثزآٍرد در ّب ثبًک اعبعی

 ثزًبهِ یک دیگز عجبرت ثِ .اعت ؽذُ کوتزی تَجِ آًْب حزکت عَی ٍ عوت ٍ فٌبیع کلی ٍضعیت

 اٍلَیت ّبی گزٍُ تغْیالت، اعطبی ریغک کبّؼ هٌظَر ثِ ثبًک هذیزیت آى در کِ کالى ٍ هذٍى

  تقوین در ًمؾی اهز ایي ٍ ًذاؽتِ ٍجَد ثبؽٌذ کزدُ هؾخـ را هٌبثع دریبفت در آًْب عْن ٍ دار

   .ًذارد ّب ثبًک تغْیالت اعطبی ثزای گیزی

 



 مسالٍ بیان

 عَددّی هیشاى جولِ اس هبلی ّبی ؽبخـ اعبط ثز فزفبً فٌبیع اٍلَیت ّب ثبًک ًظز اس•

  ّبی ؽبخـ اعبط ثز فٌبیع اٍلَیت هلی تَععِ هٌظز اس کِ فَرتی در گزدد هی تعییي

 هی تعییي دار اٍلَیت فٌبیع عٌَاى ثِ التقبدی عولکزد ٍ اؽتغبل عطح ٍیضُ ثِ التقبدی

 هبلی ّبی ؽبخـ لیذ ثب التقبدیدار اٍلَیت فٌبیع هعزفی ّذف تحمیك، ایي در لذا .گزدد

  کؾَر فٌبیع اٍلَیت تعییي جْت التقبدی ٍ هبلی هٌظز دٍ اس تلفیمی دیگز عجبرت ثِ .اعت

  دارا لیذ ثب الجتِ گزدًذ تعییي دار اٍلَیت فٌبیع کؾَر هلی تَععِ عیبعتْبی اعبط ثز کِ اعت

  دار اٍلَیت ثزای جذیذ کٌٌذُ تعییي عبهل هبلی ّبی ؽبخـ ایي لذا .هبلی ّبی ؽبخـ ثَدى

   .ثبؽذ هی فٌبیع ؽذى



 محذيدیت مىابع ي رضذ وامتًازن

 دریبفت در فٌبیع اٍلَیت تعییي عبهل هْوتزیي تغْیالت ثبالی تمبضبی ٍ هٌبثع کوجَد•

   .ثبؽذ هی تغْیالت

  جْت کلیذی ّبی ثخؼ ًیش ٍ هٌبعت اعتزاتضی اًتخبة تئَریک ّبیپبیِ ٍ افَل•

ِ گذاری،  .اعت پیؾزٍ ثخؼ ثب ًبهتَاسى رؽذ فزضیِ اس ثزگزفتِ عزهبی

 ٍ هبّز کبر ًیزٍی ًجَد عزهبیِ، کوجَد ثِ تَجِ ثب ًبهتَاسى، رؽذ هکتت طزفذاراى ًظز اس•

 ّوشهبى ٍ هتَاسى رؽذ اعتزاتضی تَععِ، حبل در کؾَرّبی در اعبعی عبختبرّبی کوجَد

 .ثَد خَاّذ ٍالعی غیز تَععِ حبل در کؾَرّبی ثزای هختلف ثخؼ ّبی
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 وامتًازن رضذ دربارٌ َیرضمه وظریٍ

ِ ّبی التقبدی ثزاعبط یک اعتزاتضی  هعیي  ثْتزیي   ًبهتعبدل عبختي ثزًبه
 راُ رعیذى ثِ رؽذ در یک کؾَر در حبل تَععِ اعت

هی تَاى اس هٌبفع حبفل اس عزهبیِ گذاری در فٌبیع پیؾتبس، هٌبثع السم ثزای 
 عزهبیِ گذاری در عبیز فٌبیع را فزاّن ًوَد

،  هی داًذکِ ثبیذ آًْب را ثِ جبی حذف« سًجیز ًبثزاثزیْب»تَععِ را ثِ عٌَاى 
 .  حفظ کزد کِ ًؾبًِ ّبی آى در التقبد، ٍجَد عَد ٍ سیبى اعت

عزهبیِ گذاری در آى دعتِ اس پزٍصُ ّب ثبیذ فَرت گیزد کِ اس ًظز  ؽبخـ 
ّبی کلیذی التقبدی هطلَثتز ثبؽٌذ ٍ عپظ ایي ثخؼ عبیز ثخؾْبی  

 التقبدی را ثِ جلَ خَاّذ کؾیذ
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 ريش َای معرفی ضذٌ برای اوتخاب بخص َای ايلًیت دار

 ثز هجٌبی هزاحل تَععِ التقبدی•

 ثز اعبط دیذگبّْبی هشیت ًغجی ٍ رلبثتی پَیب•

 ثز هجٌبی فزفِ ّبی همیبط•

 ثز اعبط تَاًوٌذی تعبهل فٌعتی•

 ثز اعبط پتبًغیل تَععِ فٌعتی•

 ثز اعبط ًَآٍری تکٌیکی  •

 ثز اعبط تَععِ پبیذار•
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 محذيدیتُا -محذيدٌ تحقیق

 .اعت گزفتِ فَرت 1388 . 1383 ،1379 عبلْبی در فٌبیع هطبلعِ•

  عبلْب درایي هطبلعِ اًجبم اهکبى ،1388 اس پظ عبلْبی در فٌبیع اطالعبت ًجَد ثِ تَجِ ثب•

 .ًجَد فزاّن

 دعتزط در ثَرط در هَجَد ؽزکتْبی هَرد در فزفب فٌبیع، هبلی اطالعبت ایٌکِ ثِ تَجِ ثب•

  ثْبدار اٍراق ثَرط در هَجَد آهبر ٍ خبؿ ثٌذی طجمِ ثِ تَجِ ثب هبلی ّبی ؽبخـ ثَد،

 .اعت هحبعجِ

 

7 



 مىابع گرد آيری اطالعات مًرد ویاز

 سالٌاهِ ّای آهاری هزوش آهار ایزاى–
 آهارًاهِ ّای هزبَط بِ صٌایع وارخاًِ ای هزوش آهار ایزاى–
 باًه هزوشی ایزاى–
 گوزن جوَْری اسالهی ایزاى–
 ساسهاى بَرس ٍ اٍراق بْادار–
 شزوت بَرس اٍراق بْادار تْزاى–
 Codalساهاًِ اطالعات –
 PC-TASباًه اطالعاتی –
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 ضاخص َای مًرد استفادٌ در تحقیق

 :در ایي تحمیك اس دٍ دعتِ ؽبخـ اعتفبدُ ؽذُ اعت

ـ ّبی عولکزدی•  ؽبخ

ـ ّبی هبلی•  ؽبخ

 



شاخصهای  
 اقتصادی

ارسش  -1
افشوده  
شاخص  -2 صنعتی

 سودآوری

عدم  -3
وابستگی به 
 منابع خارجی

تغییزات  -4
 ساختاری

نسبت  -5
موجودی انبار 

به ارسش 
 تولیدات

نسبت  -6
سزمایه گذاری 

به ارسش 
 تولیدات

اشتغال  -7
 صنعتی

ارسش  -8
سزمایه  
 گذاری

ارسش  -9
تولیدات 

 صنعتی
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ضاخصهای 
 هالی

نسبت   -1
 بدهی

تغییرات   -2
 قیوت

درجه  -3
 نقد ضوندگی

بازده   -4
 کل

درصد -5
افسایص  
 سرهایه

سرهایه  -6
 هوجود

تعداد -7
سهام هعاهله  

 ضده

ارزش -8
 بازاری سهام

نسبت  -9
p/e 

بازدهی -10
حقوق صاحباى 

 سهام

سود -11
تقسیوی هر 

 سهن
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 ضیًٌ تجسیٍ ي تحلیل دادٌ َا

 ٍ ثزرعی تحلیل، سیز رٍػ دٍ اس ؽذُ آٍری گزد ّبی ؽبخـ ٍ ّب دادُ
   .ؽذ ثٌذی اٍلَیت

 عبهلی تحلیل•

 عذدی تبکغًََهی•

 



 عاملی ي تحلیل  تجسیٍ

 ثِ ّبی ؽبخـ اس ای هجوَعِ ثیي کِ اعت آهبری تکٌیک عبهلی تحلیل
 عجبرت ثِ کٌذ هی ثزلزار فزضی هذل یک تحت خبفی راثطِ هزتجط غیز ظبّز
 الگَی کٌذ هی ععی کِ اعت آهبری ی هتغیزُ چٌذ رٍػ یک ایي دیگز

 حغت ثز را هؾبّذُ لبثل تقبدفی ثزدار یک تَسیع در هَجَد ّوجغتگی
 تَجیِ ّب عبهل ًبم ثِ هؾبّذُ لبثل غیز تقبدفی هتغیزّبی تعذاد کوتزیي

 .اعت سیز هزحلِ 4 ؽبهل ٍ ًوبیذ
 اًتخبة هتغیزّب ثزای تحلیل عبهل 1.
 اعتخزاج هجوَعة اٍلیة عَاهل 2.
 (  دٍراى)اعتخزاج هجوَعة عَاهل ًْبیی ثِ ٍعیلِ 3.
 ّبی ثعذی  عبختي همیبط عبهلی ثزای اعتفبدُ در تحلیل4.



 تاکسًوًمی عذدی

 ایٌکِ یکی دّذ، اًجبم یکذیگز کٌبر در را عول دٍ اعت لبدر رٍػ ایي
ِ ّبی سیز ثِ ؽذُ دادُ ّبی ؽبخـ اعبط ثز را هجوَعِ یک   هجوَع

ِ ثٌذی را هجوَعِ اعضبء آًکِ، دیگز ٍ کٌذ هی تمغین ّوگي  .کٌذ هی رتج
  درجِ تعییي ثزای همیبط یک عٌَاى ثِ رٍػ ایي اس هطبلعِ، ایي در

  رٍػ ایي اس اعتفبدُ ثب ثٌبثزایي .ؽَد هی اعتفبدُ ًظز هَرد فٌبیع اّویت
ِ ثٌذی ثِ ٍ کزدُ تعییي را فٌبیع ّوگي گزٍُ ّبی تَاى هی  آًْب رتج

 .ًوَد هحبعجِ ًیش را فٌبیع اّویت درجِ ٍ پزداخت



 1379عامل َای بذست آمذٌ برای سال 

 مجموع عامل ها Factor 1 Factor 2 Factor 3 عامل/خذمات  سدیف

 2.38 2.153 0.862- 1.092 اًتشار،چاپ ٍتىثیز 1

 2.64 0.464 2.534 0.356- خَدرٍ ٍ ساخت لطعات 2

 3.51- 2.494- 0.368- 0.645- دباغی ٍ ساخت چزم 3

 0.79- 0.360 0.172- 0.979- ٍسایل ارتباطی 4

 0.79- 0.225 0.334- 0.686- هحصَالت فلشی 5

 0.23- 0.339 0.373- 0.191- هحصَالت واًی غیز فلشی 6

 0.92 0.164 0.661- 1.412 فزاٍردُ ّای ًفتی 7

 0.16- 0.040 0.003- 0.201- فلشات اساسی 8

 0.14- 0.015 0.085- 0.069- الستیه ٍ پالستیه 9

 0.32- 0.700 0.634- 0.386- دستگاّْای بزلی 10

 0.14- 0.404 0.140 0.681- هاشیي آالت ٍ تجْیشات 11

 0.09- 0.755 0.428- 0.419- هحصَالت چَبی 12

 3.87 0.643 2.819 0.411 هحصَالت شیویایی 13

 2.66 0.708- 0.497- 3.861 هحصَالت واغذی 14

 1.61- 0.229- 0.612- 0.770- هٌسَجات 15

 1.10 0.808 0.633 0.343- هحصَالت غذایی ٍ آشاهیذًی 16

 3.18- 1.835- 1.020- 0.321- هبلواى ٍ هصٌَعات دیگز 17

 0.93 1.479- 1.970 0.436 شزوتْای چٌذ رشتِ ای صٌعتی 18

 0.82 0.320 0.075- 0.573 مواد و محصوالت داسویی 19

 0.11 1.307 0.303- 0.893- سایانه 20

 1.04- 0.226 0.671- 0.601- سایش وسایل حمل و نقل 21

 1.77- 0.189- 0.650- 0.929- استخشاج سایش معادن 22

 0.10 0.943- 1.283 0.236- سشمایه گزاسیها 23

 0.89 0.118- 0.047- 1.058 سیمان آهک و گچ 24

 0.02 0.581 0.526- 0.041- قنذ و شکش 25

 0.20 0.229 0.412- 0.378 کاشی و سشامیک 26

 2.86- 1.738- 0.647- 0.474- استخشاج کانه های فلزی 27



 1383عامل َای بذست آمذٌ برای سال 

 مجموع عامل ها Factor 1 Factor 2 Factor 3 عامل/خذمات  سدیف

 0.750 0.11 2.42 1.78- اًتشار،چاپ ٍتىثیز 1

 1.022- 1.36- 0.45 0.11- خذهات فٌی ٍ هٌْذسی 2

 2.828- 0.58 1.66- 1.74- اًذاسُ گیزی ٍ پششىی 3

 2.006- 0.84- 0.01- 1.16- خَدرٍ ٍ ساخت لطعات 4

 2.947- 3.17- 0.62- 0.84 دباغی ٍ ساخت چزم 5

 0.302 1.81 0.61- 0.89- ٍسایل ارتباطی 6

 0.406- 0.60 0.83- 0.17- هحصَالت فلشی 7

 0.388- 0.26 0.85- 0.20 هحصَالت واًی غیز فلشی 8

 0.234 0.27- 0.71 0.20- فزاٍردُ ّای ًفتی 9

 0.763 0.22 0.31- 0.86 فلشات اساسی 10

 0.127 0.75 0.42- 0.20- الستیه ٍ پالستیه 11

 2.091 0.57 0.41 1.11 دستگاّْای بزلی 12

 0.156 0.54 0.28- 0.10- هاشیي آالت ٍ تجْیشات 13

 1.307- 0.68 1.62- 0.37- هحصَالت چَبی 14

 1.019- 1.03- 0.21 0.20- هحصَالت شیویایی 15

 1.958 0.76 0.95 0.26 هحصَالت واغذی 16

 1.241- 0.12- 0.45- 0.67- هٌسَجات 17

 0.298 0.97 0.11- 0.57- هحصَالت غذایی ٍ آشاهیذًی 18

 1.596- 0.57- 0.81- 0.21- هبلواى ٍ هصٌَعات دیگز 19

 2.103 0.41 0.07 1.62 استخشاج رغال سنگ 20

 0.986 0.65- 0.34- 1.97 اًبَُ ساسی ،اهالن ٍ هستغالت 21

 1.964 0.50 0.04- 1.50 بانکها و نهادهای پولی 22

 2.365 0.64 2.81 1.09- پیواًىاری صٌعتی 23

 2.863- 1.68- 0.70- 0.48- شزوتْای چٌذ رشتِ ای صٌعتی 24

 1.913 0.19 0.74 0.99 حمل و نقل 25

 0.259 0.43- 0.53 0.16 مواد و محصوالت داسویی 26

 0.644 0.44- 1.08 0.00 سایانه 27

 0.744- 1.14 1.17- 0.71- سایش وسایل حمل و نقل 28

 3.511 0.89 0.84 1.78 سایش واسطه گشیهای مالی 29

 3.095 0.86 0.18 2.05 استخشاج سایش معادن 30

 3.560- 1.88- 1.03- 0.65- سشمایه گزاسیها 31

 0.017- 0.86- 1.74 0.90- سیمان آهک و گچ 32

 0.255- 0.62 0.75- 0.13- قنذ و شکش 33

 0.990- 0.68 0.51- 1.17- کاشی و سشامیک 34

 0.330- 0.48- 0.03- 0.18 استخشاج کانه های فلزی 35



 1388عامل َای بذست آمذٌ برای سال 

 مجموع عامل ها Factor 1 Factor 2 Factor 3 عامل/ خذمات  سدیف

 0.047- 0.425 0.586- 0.113 اًتشار،چاپ ٍتىثیز 1

 0.402- 0.480- 0.262 0.184- خذهات فٌی ٍهٌْذسی 2

 5.972 0.853 0.355- 5.474 اًذاسُ گیزی ٍ پششىی 3

 2.214 0.262- 2.438 0.038 خَدرٍ ٍ ساخت لطعات 4

 2.020- 1.411- 0.626- 0.018 دباغی ٍ ساخت چزم 5

 0.789- 1.294- 0.611 0.106- ٍسایل ارتباطی 6

 1.155- 0.479- 0.529- 0.147- هحصَالت فلشی 7

 1.122- 0.531- 0.511- 0.079- هحصَالت واًی غیز فلشی 8

 0.797 0.686 0.287 0.176- فزاٍردُ ّای ًفتی 9

 4.685 0.503 4.132 0.050 فلشات اساسی 10

 0.881- 0.157- 0.512- 0.211- الستیه ٍ پالستیه 11

 0.525- 0.056- 0.460- 0.008- دستگاّْای بزلی 12

 0.592- 0.402- 0.077- 0.113- هاشیي آالت ٍ تجْیشات 13

 1.398- 0.632- 0.617- 0.149- هحصَالت چَبی 14

 0.873 0.731 0.308 0.167- هحصَالت شیویایی 15

 0.057 0.694 0.585- 0.051- هحصَالت واغذی 16

 1.997- 1.090- 0.654- 0.252- هٌسَجات 17

 0.276- 0.212 0.355- 0.133- هحصَالت غذایی ٍ آشاهیذًی 18

 1.051- 0.380- 0.610- 0.062- هبلواى ٍ هصٌَعات دیگز 19

 2.309- 1.351- 0.641- 0.316- استخشاج رغال سنگ 20

 0.554 2.905 0.637- 1.715- اًبَُ ساسی ،اهالن ٍ هستغالت 21

 0.809 0.437- 1.334 0.088- بانکها و نهادهای پولی 22

 2.068- 1.373- 0.466- 0.229- پیواًىاری صٌعتی 23

 0.231 0.677- 1.135 0.226- شزوتْای چٌذ رشتِ ای صٌعتی 24

 0.381 0.248 0.137- 0.270 حمل و نقل 25

 0.918 1.519 0.330- 0.271- مواد و محصوالت داسویی 26

 1.247 1.855 0.483- 0.125- سایانه 27

 1.356- 0.760- 0.621- 0.025 سایش وسایل حمل و نقل 28

 0.405- 0.108 0.437- 0.076- سایش واسطه گشیهای مالی 29

 0.623- 0.176 0.625- 0.174- استخشاج سایش معادن 30

 0.444- 1.140- 0.718 0.022- سشمایه گزاسیها 31

 0.826 0.421 0.427 0.022- سیمان آهک و گچ 32

 1.814- 0.858- 0.589- 0.367- قنذ و شکش 33

 0.175 0.720 0.513- 0.032- کاشی و سشامیک 34

 1.535 1.716 0.306 0.488- استخشاج کانه های فلزی 35



 1388نتایج رتبه بندی تاکسونومی برای سال 

 (Hi)  (fi)  (Cio)  فعالیت ردیف اولىیت

ول
 ا
ت

ىی
ول

ا
 

 0.0120 0.2902 2.168 فلزات اساسی 1

 0.0304 0.4477 3.345 خُدسَ َ ساخت قطعات 2

 0.0550 0.5970 4.460 سیمان آٌک َ گچ 3

 0.0800 0.6058 4.526 باوکٍا َ وٍادٌای پُلی 4

5 
 حمل َ وقل

4.564 0.6109 0.1052 

 0.1326 0.6658 4.974 محصُالت شیمیایی 6

 0.1603 0.6714 5.016 اوتشاس،چاپ َتکثیش 7

 0.1881 0.6747 5.041 فشاَسدي ٌای وفتی 8

 0.2166 0.6914 5.165 کاشی َ سشامیک 9

 0.2453 0.6952 5.194 سشمایً گزاسیٍا 10



 1388نتایج رتبه بندی تاکسونومی برای سال 

 (Hi)  (fi)  (Cio)  فعالیت ردیف اولىیت

وم
 د

ت
ىی

ول
ا

 

 0.2744 0.7059 5.274 سایاوً 11

 0.3035 0.7078 5.288 محصُالت کاغزی 12

 0.3331 0.7164 5.352 دستگاٌٍای بشقی 13

14 

 ششکتٍای چىذ سشتً ای صىعتی

5.359 0.7173 0.3626 

 0.3927 0.7292 5.448 سایش َاسطً گشیٍای مالی 15

 0.4232 0.7397 5.526 محصُالت غزایی َ آشامیذوی 16

 0.4537 0.7406 5.533 ماشیه آالت َ تجٍیزات 17

 0.4846 0.7488 5.594 خذمات فىی َمٍىذسی 18



 1388نتایج رتبه بندی تاکسونومی برای سال 

ىم
س

ت 
ىی

ول
ا

 

 0.5156 0.7524 5.621 وسایل ارتباطی 19

 0.5474 0.7705 5.756 مُاد َ محصُالت داسَیی 20

 0.5792 0.7726 5.772 مبلمان َ مصىُعات دیگش 21

 0.6111 0.7741 5.783 سایش َسایل حمل َ وقل 22

 0.6433 0.7793 5.822 محصُالت کاوی غیش فلزی 23

 0.6758 0.7889 5.894 استخشاج سایش معادن 24

 0.7090 0.8055 6.018 محصُالت فلزی 25

 0.7425 0.8138 6.080 الستیک َ پالستیک 26



 1388نتایج رتبه بندی تاکسونومی برای سال 

 (Hi)  (fi)  (Cio)  فعالیت ردیف اولىیت

رم
ها

چ
ت 

ىی
ول

ا
 

 0.7766 0.8257 6.169 محصُالت چُبی 27

 0.8109 0.8324 6.219 دباغی َ ساخت چشم 28

 0.8464 0.8611 6.433 استخشاج کاوً ٌای فلزی 29

30 

 پیماوکاسی صىعتی

6.764 0.9054 0.8837 

 0.9212 0.9104 6.802 مىسُجات 31

 0.9604 0.9493 7.092 قىذ َ شکش 32

 1.0000 0.9618 7.185 استخشاج رغال سىگ 33



 وتایج تحقیق
 1388 1383 1379 ردیف

 تَلیذ ٍسایل ًملیِ هَتَری فَالد ٍ آّي اٍلیِ هحصَالت تَلیذ اساسی شیویایی هَاد تَلیذ 1

 تَلیذ هَاد شیویایی اساسی اساسی شیویایی هَاد تَلیذ هَتَری ًملیِ ٍسایل تَلیذ 2

 تَلیذ هحصَالت اٍلیِ آّي ٍ فَالد ... ٍ ًملیِ ٍسایل  هلحمات ٍ لطعات تَلیذ فَالد ٍ آّي اٍلیِ هحصَالت تَلیذ 3

 ...تَلیذ فلشات اساسی گزاًبْا ٍ  ... ٍ گزاًبْا اساسی فلشات تَلیذ ... ٍ هاّی گَشت، حفاظت ٍ آٍری عول ٍ تَلیذ 4

 ...تَلیذ لطعات ٍ هلحمات   ٍسایل  ًملیِ ٍ  لبٌی ّای فزاٍردُ تَلیذ ... ٍ گزاًبْا اساسی فلشات تَلیذ 5

 تَلیذ فزاٍردُ ّای لبٌی ... ٍ هاّی گَشت، حفاظت ٍ آٍری عول ٍ تَلیذ ... ٍ ًملیِ ٍسایل هلحمات ٍ لطعات تَلیذ 6

 باسیافت ضایعات ٍ خزدُ ّای فلش شیویایی هحصَالت سایز تَلیذ لبٌی ّای فزاٍردُ تَلیذ 7

 تَلیذ سایز هحصَالت شیویایی آبی ًملیِ ٍسایل اًَاع تعویز ٍ تَلیذ شیویایی هحصَالت سایز تَلیذ 8

 ...تَلیذ ٍ عول آٍری  ٍ حفاظت گَشت، هاّی ٍ  وفش بجش پالستیىی هحصَالت تَلیذ غذایی هحصَالت سایز تَلیذ 9

 ...تَلیذ هَتَرّای بزق ٍ صًزاتَر ٍ  ًشذُ بٌذی طبمِ الىتزیىی تجْیشات سایز تَلیذ واغذی هحصَالت ٍ واغذ تَلیذ 10

ِ ّای  آسیاب  شذُ  ٍ  غذایی هحصَالت سایز تَلیذ ّا آشاهیذًی اًَاع تَلیذ 11  ...تَلیذ هحصَالت اس داً

ِ بٌذی ًشذُ ... ٍ فابزیىی فلشی هحصَالت سایز تَلیذ ... ٍ  شذُ  آسیاب  ّای داًِ اس هحصَالت تَلیذ 12  تَلیذ سایز تجْیشات الىتزیىی طبم

 تَلیذ سین ٍ وابل عایك بٌذی شذُ ًشذُ  بٌذی طبمِ ًمل ٍ حول ٍسایل سایز تَلیذ ًشذُ بٌذی طبمِ  فلشی غیز واًی هحصَالت تَلیذ 13

 تَلیذ هاشیي آالت اداری ٍ حسابگز ٍ هحاسباتی شذُ بٌذی عایك وابل ٍ سین تَلیذ شذُ بٌذی عایك وابل ٍ سین تَلیذ 14

 تَلیذ هاشیي آالت باواربزد عام ... ٍ  شذُ  آسیاب  ّای داًِ اس هحصَالت تَلیذ هخاسى ساختواًی، فلشی هحصَالت تَلیذ 15



 رتبٍ بىذی وُایی صىایع

 :اٍلَیت اٍل
 فلشات اساسیتَلیذ •
 هحصَالت شیویاییتَلیذ •
 خَدرٍ هلحمات آىتَلیذ •
 هحصَالت اٍلیِ آّي ٍ فَالد تَلیذ•

 :اٍلَیت دٍم
 واشی ٍ سزاهیهتَلیذ •
 دباغی ٍ ساخت چزمتَلیذ •
 هحصَالت غذایی ٍ آشاهیذًیتَلیذ •
 تَلیذ هَاد شیویایی اساسی تَلیذ•
ِ بٌذی ًشذُ•  تَلیذ هحصَالت واًی غیز فلشی طبم



 ادامٍ -رتبٍ بىذی وُایی صىایع

 :اٍلَیت سَم
 تَلیذ فلشات اساسی گزاًبْا•
ِ ای الىتزًٍیىی•  تَلیذ الهپ ّا ٍ الهپ ّای لَل
 ّای وَرُ وهتَلیذ فزاٍردُ•
 ّای تَسیع ٍ وٌتزل ًیزٍی بزقتَلیذ دستگاُ•

 اٍلَیت چْارم
 ای تَلیذ شیشِ ٍ هحصَالت شیشِ•
 ...هَتَری ٍ  ًملیِ بزای ٍسایل -ساسی اتاق -تَلیذ بذًِ•
 هبلواى ٍ هصٌَعات دیگزتَلیذ •
 استخزاج واًِ ّای فلشیتَلیذ  ٍ•

 



 با تطکر
 


