
1 
 

 اعضای اوجمه مدیران صىایع شعبه گیالن

 وًع تًلید وام ياحد وام ي وام خاوًادگي ردیف

 اًذیطِ ضوبل ػلی هْزپَر دارستبًی 1
 هبضیي آالت فیلتز سبسی ٍ تَلیذ

 فیلتزّبی صٌؼتی 

 ایحب گستزضوبل هحوذػلی حمّی 2
 خذهبت تَلیذاًَاع پلیوزٍچبح،

 ثٌذیثستِ پس اس چبح ٍ 

 ثتي آهبدُ ایذُ آل ثتي سحوتىص هحوذرضب سحوتىص 3

 اًَاع رادیبتَر آلَهیٌیَهی ایزاى رادیبتَر خؼفز ًبصز پژٍّص 4

 اًَاع رادیبتَر آلَهیٌیَهی ایزاى رادیبتَر ًبدر ضىیت 5

 اًَاع پبرچِ هخول رٍهُجلی ثبسیبثبى فزّبد هحزّر 6

 ثَتبى هْذی ثبدپز 7
 خزیذ ،  فزٍش ٍ تَسیغ گبس هبیغ

 ادارات گبسی ٍ 

 لَاسم ثزلی خبًگی پبرس خشر حسي ّوتی 8

 لَاسم خبًگی )طزاحی ٍ هٌْذسی ( پبرس سرآسب فزحوٌذ پَرػلی 9

 الیبف پلی پزٍپیلي ٍ اًَاع هَوت پبرس هَوت وبهل رسا لی 11

 ًَضت افشار پبن تحزیز خوبل هؼصَهی 11

 ًَضت افشار پبن تحزیز هْزداد چْزسیویي 12

 داًِ ثٌذی ضي ٍ هبسِ پذٍوبل اثزاّیوی تجبر  هحوّذ 13

 پیٌَه سادُ اهیز راستگبر لزثبى 14
 ًبیلَى ٍ ًبیلىس -PPاًَاع گًَی

 PEوبهپَسیت ٍ 

 تبثلَّبی ثزق دول ّبی تَسیغ ًیزٍ تذارن ًیزٍ هٌصَر ویبى هْز 15

 اًَاع تَح ّبی ٍرسضی تَپه ایزاى هحوذرضب صبدق  صویوی 16

 اًَاع لطؼبت پالستیىی ثبدی ٍ تشریمی تَلیذی گیالى اردستبًیهحسي سٍارُ  17

 ثستِ ثٌذی چبی ٍ هَاد غذائی تیوي )چبی( یَسف  فالح اثزاّیوی 18

 اًَاع تیغِ ّبی فَالدی تیغِ ّبی فَالدی ایزاى هدیذ دستَری 19

 خلَثٌذی ٍاوسل اًَاع خَدرٍ خلَثٌذی خَدرٍالّیدبى هحوذ  پَرًصیز 21



2 
 

 وًع تًلید وام ياحد وام ي وام خاوًادگي ردیف

 داًِ ثٌذی ضي ٍ هبسِ خَ ثي  وبر هحوّذیهحوّذ    21

 اًَاع تیَح دارٍئی ٍثْذاضتی دارٍپَش سیذ اوجز خضزائی 22

 لطؼبت ثتًَی ٍ ثتَى آهبدُ درٍ ثتَى ضوبل گبرًیه ّبرطًَیبى 23

 اًَاع دستىص خبًگی ٍ صٌؼتی دستىص گیالى فزّبد پٌبّی رٍدسزی 24

 آهبدُثتي  راُ پل گستز سحوتىص ػلی سحوتىص 25

 رٍغي سیتَى رٍغي سیتَى سفیذ رٍد خوطیذ ضْزستبًی 26

 لَلِ ٍ اتصبالت پلیوزی رٍگب گستز گیالى سیذ اهیز حسیي ػلَی 27

 اًَاع ًَضبثِ ّبی گبسدار سهشم رضت سیذرضب هَسَی 28

 سٌگذضت گیالى فزیذٍى ػلیشادُ 29
داًِ ثٌذی  –تیزثزق ثتًَی  -ثتَى آهبدُ

 ثلَن دیَرای ٍ سیوبًی –ضٌَهبسِ 

 اًَاع اسفٌح ٍ ػبیك ّبی حزارتی سیستن ّبی  یَرتبى هدیذ صفی ًیب 31

 ضبلیشار چبی خبى سز سزٍت ػسگزی راًىَّی 31
فزآٍری ، اًدوبد ٍ ثستِ ثٌذی  هیَُ ٍ 

 تأسیسبت سزدخبًِ ای  -سجشیدبت 

 ٍرق پلیوز صٌؼتیتَلیذ لطؼبت تشئیٌی  ضوبل پالستیه چبثىسز هحوَد ػجذالخبلمی 32

 ثْذاضتی ، آرایطی ٍ  ضَیٌذُ ضْبة ضیوی پبرس ضْبة الذیي ّوتی پبضبوی 33

 اًَاع ضیطِ ّبی اتَهجیل ضیطِ گیالى هْذی تىیّبى 34

 اسبًس ّبی طجیؼی ٍ سبضت ّبی ثْذاضتی صبهت ته افطیي  رحیوی 35

 رًگ ٍلؼبةسبخت وَرُ ٍتدْیشات خط  صٌبیغ وَرُ ایزاى رضبحسي سادُ غفبری 36

 خذهبت تخلیِ ٍثبرگیزی وبال صٌؼت خذهبت دریبیی ٍثٌذری وبٍُ هحوذصبدق وبٍُ 37

 ظزٍف  آلَهیٌیَهی  ثب  پَضص تفلَى ظزفیزاى اصغز خلیلیبى 38

 اًَاع فزآٍردُ ّبی گَضتی فزآٍردُ ّبی گَضتی چن چوبل خلیل هحجَثی 39

 لجٌیبت فزآٍردُ ّبی لجٌی خبتَى گیالى اثزاّین آسبیص 41

 پبیبوالذ-فزآٍری ٍسبخت ضبّیي ػلیدبًی پَر 41
 دیسه ٍصفحِ ثلجزیٌگ ٍوالذ

 خَدرٍّبی سجه ٍسٌگیي 

 هٌسَج ًجبفتِ فزسین اهیز یشداًی 42



3 
 

 وًع تًلید وام ياحد وام ي وام خاوًادگي ردیف

 فله اردالى  ضىَری 43
طزاحی ، هحبسجِ ، اخزای  سیستن ّبی ثزق 

 هىبًیىی ٍ  ًصت هبضیي آالت

 فَهي ضیوی ػجبس هَسَی رُ پیوب 44
 اًَاع اسپزی -تزهشٍ ضذ یخرٍغي 

 حطزُ وص ٍ خَضجَوٌٌذُ 

 ضیت )ٍرق( پالستیىی وبرتي  پالست  ًفیس هحوذ اسوبػیل رحین سادُ 45

 اًَاع ویسِ ٍ رٍل پزٍپلیي ویسِ گیالى هدیذ ٍرسیذُ وبر تْزاًی 46

 اًَاع وبضی ٍ سزاهیه  وف ٍ دیَاری وبضی خشر هحوذ خَاد ثزاسخبًی 47

 سَسیس ٍ وبلجبس وبهپَرُ خشر هیزساییهحوذتمی  48

 غالت حدین ضذُ  ٍ ًَضبثِ گزٍُ صٌؼتی  اضی هطی ایزج هحجَثی 49

 گیالى لَت هحوذ احوذسادُ فز 51
 اًَاع ٍیفز ,  ضىالت ، آداهس

 ٍ غالت حدین ضذُ 

 هَاد هؼذًی گیالى هیىب حسیي حسي پَر هطلك 51

 ضٌذاًِ ٍ آسفبلتهصبلح  التَم وبهجیش  حسٌی اسپیلی 52

 الستیه سبسی گیالى ًبصز ًجی پَر 53
 اًَاع لطؼبت ٍ وفپَش الستیىی ٍ

 پالستیىی اتَهجیل 

 هبضیي سبسی هجتىزاى سپیذرٍد هحوذ ًمی اُهیبى 54
تَلیذ لطؼبت ٍ هبضیي آالت غذائی ٍ 

 صٌؼتی

 هبضیي سبسی هیزًظبم هیزًظبم گزاوَئی 55
 هبضیي آالت چبیسبسی ٍ وطتبرگبُ 

 صٌؼتی طیَر

 پزایذ ٍ ....  -دیسه تزهش پیىبى هثلث في آٍری حسي پَرًصیز 56

 ٍرق اس فَالد هدتوغ فَالد گیالى سادُ رسَل  داًیبل 57

 هسؼَد  پَررستگبر 58
هزوش ثبسیبفت لطؼبت خَدرٍ 

 فزسَدُ
 تَلیذ هَاد اٍلیِ ضوص ٍثیلت

 گبسٍئیل سَسهطؼل ّبی گبسسَسٍ  هطؼل وبر   ری ًبصز  ضىیت 59

 تَلیذ هصبلح  آسفبلت ًَرد فَالد گیالى اوجز هحوذ  ػلیشادُ رستگبر 61



4 
 

 وًع تًلید وام ياحد وام ي وام خاوًادگي ردیف

 ًَسبس ضیوی ضوبل هدیذ یؼمَة سادُ 61
ثزش اًَاع وبغذ –اًَاع ًَارچست وبغذی 

 پطت چست دار  ٍ  چبح

 گبًِتَلیذ اًَاع الجسِ سًبًِ ،  هزداًِ ٍ  ثچِ  ًَیي ثبفبى پزًگ)سزسهیي ضبد( احوذ  طبّزی 62

 ًیىبى پَدر ویبضْز هحوذ ػلی  ضدبع پَر 63
پَدر هبّی ) خَران هزغذاری ٍ استخز 

 هبّی (

 تبثلَّبی ثزق  فطبرلَی ٍضؼیف ًیزٍ تبثلَ سیزٍس رضب همذم 64

 ًئَپبى فَهٌبت ػلی هطوَلی 65
 ًئَپبى سبدُ ٍ رٍوص هالهیٌِ 

 ٍ ام دی اف هالهیٌِ

 تأسیسبتی ، سبختوبًی ٍ تَلیذی ّیتبل  ثتي هٌصَر ضبدهٌذ 66

 یخچبل سبسی خشر احوذ یَسفی 67
 سزدخبًِ –اًَاع یخچبلْبی ٍیتزیٌی 

 ٍ   فِز  لٌبدی 

 


