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تقویم اجرایی شرکت پارس رستاک



 

 "فهرست اهم فعاليتهاي انجام شده توسط شركت پارس رستاك "

 

 1371 ضْطيَض 4 لغبيت 2ّوىبضي زض ثطگعاضي اجالس وويتِ اجطائي وٌفطاًس ضْطزاضاى پبيترتْبي جْبى هَضخ -1

 . تْطاى 1372  فطٍضزيي 25 لغبيت 23ّوىبضي زض ثطگعاضي سويٌبض ثيي الوللي ضاُ آّي هَضخ  -2

  (زاًطگبُ علن ٍ صٌعت)  تْطاى 1372 ضْطيَض 3  لغبيت1ّوىبضي زض ثطگعاضي سويٌبض ثيي الوللي ضاُ آّي هَضخ  -3

هطوع ) تْطاى 1372 ضْطيَض هبُ 8  لغبيت1ّوىبضي زض ثطگعاضي اٍليي وٌفطاًس ثيي الوللي فطش ايطاى هَضخ  -4

  .(تَسعِ صبزضات ايطاى 

 . اصفْبى1372 هْط 15 لغبيت  12  خّوىبضي زض ثطگعاضي سويٌبض ثيي الوللي ضْطّبي  جسيس هَض -5

 . تْطاى 1373سبل هبُ هَضخ اضزيجْطت  (وبپالم)ّوىبضي زض ثطگعاضي اجالس ٍظضاي وبض آسيب ٍ اليبًَسيِ  -6

ِ گصاضي زض هٌبعك آظاز هَضخ هْط هب ُ  -7  .1373ّوىبضي زض ثطگعاضي سويٌبض فطصتْبي سطهبي

 1373. هطزاز 31  لغبيت 29ّوىبضي زض ثطگعاضي سويٌبض ثيي الوللي سيوبى هَضخ  -8

ّوـىبضي زض ثـطگعاضي اٍليي اجـالس ضؤسبي ضاُ آّي عضَ اوــَ ٍ ضــطويي گــطٍُ اجـالس حول  ٍ ًمل اوَ  -9

 .1373 ضْطيَض 15 لغبيت 12هَضخ 

هْط 15 لغبيت 10هَضخ  (ثيستويي ًوبيطگبُ ثيي الوللي تْطاى )ّوىبضي زض ثطگعاضي ًوبيطگبُ سيبحتي ويص - 10

    1373.هبُ

 .  ثب حضَض ضطوتْبي ايطاًي1374هَضخ ضْطيَض هبُ سبل  (لعالستبى)ا زض آلوبتب .ا.ثطگعاضي ًوبيطگبُ اذتصبصي ج- 11

 ضطوت 32 ثب حضَض1374ّوىبضي ٍ هطبضوت زض ثطگعاضي ًوبيطگبُ ثيي الوللي هسمظ عوبى هَضخ هْطهبُ - 12

 .ايطاًي ٍ گطٍُ وثيطي اظ ضطوتْبي ذبضجي

 ثب 1374ثب ّوىبضي استبًساضي وطهبى زض آشض هبُ سبل  (لعالستبى)ا زض آلوبتب .ا.ثطگعاضي ًوبيطگبُ اذتصبصي ج- 13

 . ضطوت74حضَض

هيْوبى اظ 150ّوىبضي زضاسىبى هيْوبًبى اجالس سطاى وطَضّبي اسالهي هطثَط ثِ تططيفبت ٍ البهت - 14

 1376.وطَضّبي عطثستبى ـ سَضيِ ـ ليجي ٍ آشضثبيجبى هَضخ آشض هبُ سبل 

 65ثب حضَض 1377ثطگعاضي پٌجويي ًوبيطگبُ اذتصبصي ايطاى زض لغط ثب ّوىبضي استبًساضي ثَضْط هَضخ سبل - 15

 .ضطوت ايطاًي

 ضطوت ذبضجي  22 ضطوت زاذلي 85ٍثطگعاضي اٍليي ًوبيطگبُ ثيي الوللي سبظهبى هٌغمِ آظاز ويص ثب  حضَض - 16

 .1377زض آشض هبُ سبل 



 

هـطبضوت زض ًوـبيطگبُ ثيـي الوــللي لَاظم ٍ تجْيعات هسضسِ زض لغط ثب حضَض ضطوتْبي ايطاًي زض ضْطيَض - 17

 .1378هبُ سبل 

ّوىبضي زض هطبضوت ضطوتْبي ايطاًي زض ًوبيطگبُ ثيي الوللي هحصَالت وطبٍضظي زض هسمظ عوبى زض ضْطيَض - 18

 . 1378هبُ سبل 

 ضطوت ذبضجي 45 ضطوت زاذلي ٍ 80ثطگعاضي زٍهيي ًوبيطگبُ ثيي الوللي سبظهبى هٌغمِ آظاز ويص ثب حضَض- 19

 .1378 آثبى هبُ سبل 22 لغبيت 12هَضخ 

 .1378ّوىبضي ٍ هطبضوت زض ًوبيطگبُ ثيي الوللي هْطجبى العيس لغط زض اسفٌس هبُ سبل - 20

ا زضتفـليس گـطجستـبى ثب ّـوىبضي استـبًـساضي گيـالى .ا.ثـطگـعاضي سـَهيي ًوبيـطگـبُ  اذتصـبصـي ج- 21

 .ضطوت ايطاًي 25ثب حضَض 1379 اضزيجْطت هبُ ، سبل 6 لغبيت1هَضخ 

 لغبيت 18ضطوت ايطاًي ٍ ذبضجي هَضخ  110ثطگعاضي سَهيي ًوبيطگبُ ثيي الوللي هٌغمِ آظاز ويص ثب حضَض - 22

  1379. آثبى هبُ ، سبل 27

 فطٍضزيي 16 لغبيت 13هَضخ    FoodEXPO-Gulf Agrofishهـطبضوت زض ثـطگـعاضي ًوبيطگبُ ثيي الوللي- 23

 .زض ضْط هسمظ عوبى 1380هبُ ، سبل 

 زض 1380هطبضوت زض ثطگعاضي اٍليي ًوبيطگبُ ثيي الوللي گفتگَي توسًْب هَضخ هْط هبُ سبل ّوىبضي ٍ- 24

 .اصفْبى

 .1380ّوىبضي ٍ هطبضوت زض ًوبيطگبّْبي ثيي الوللي هْطجبى العيس زٍحِ لغط هَضخ آشضهبُ ٍ اسفٌسهبُ سبل - 25

لـطاضزاز ّوىـبضي ثب هجتـوع فـطٌّگي ٍضظضـي ًٍـه زض هَضز هـسيطيـت ٍتبًهيي ًيطٍي اًسبًي هترصص هَضخ - 26

 .1380سبل لغبيت اسفٌس هبُ سبل 1379آثبى هبُ 

ًفط هَضخ 116لطاضزاز ّوىبضي ثب ٍظاضت وطَض زض هَضز تبًهيي ًيطٍي اًسبًي زض ظهيٌِ اهَض ذسهبتي ثِ تعساز - 27

 .ثِ هست يىسبل 1380فطٍضزيي هبُ سبل 

لطاضزاز ّوىبضي ثبضطوت فطٍزگبّْبي وطَض زض هَضز تأٌهيي ًيطٍي اًسبًي زض ظهيٌِ حفبظت فيعيىي فطٍزگبُ - 28

 .1381 لغبيت پبيبى اسفٌس هبُ سبل 1380  ًفط هَضخ هْط هبُ سبل120ثِ تعساز  (ضُ )اهبم ذويٌي 

 ًفط هَضخ 75لطاضزاز ّوىبضي ثب ضطوت تَاًيط زض هَضز تبهيي ًيطٍي اًسبًي زض ظهيٌِ اهَض ذسهبتي ثِ تعساز - 29

 .ثِ هست زٍسبل 1381اضزيجْطت  هبُ سبل 

لطاضزاز ّوىبضي ثب هإسسِ آهَظضي علَم ٍفٌَى ويص ٍاثستِ ثِ سبظهبى هٌغمِ آظاز ويص زض هَضز تبًهيي - 30

 .  ثِ هست يىسبل 81 ًفط هَضخ ذطزاز هبُ سبل 65ًيطٍي اًسبًي زض ظهيٌِ ًگْجبًي ٍاهَض ذسهبت ثِ تعساز  



 

 .   تْطاى 1381ثطگعاضي ًوبيطگبُ اضتجبعبت ٍ عالئن الىتطيىي ضاُ آّي هَضخ اضزيجْطت هبُ سبل - 31

 .  سبضي 1381ثطگعاضي ًوبيطگبُ زست آٍضزّبي ضاُ آّي هَضخ هْطهبُ سبل - 32

 .  ّتل ّوبي تْطاى 1381هَضخ آثبى هبُ سبل  (ضًگْبي زضيبئي) Transocean ثطگعاضي سويٌبض- 33

 . 81 اسفٌس هبُ سبل 12 لغبيت 8تجْيعات ٍاثستِ زض ويص هَضخ  ثطگعاضي اٍليي  ًوبيطگبُ ثيي الوللي ذَزضٍ ٍ- 34

 فطٍضزيي 31 لغبيت 26ثطگـعاضي ًوـبيطگـبُ اذتصبصي جوَْضي اسالهي ايطاى زض ثيطىه لطليعستبى هَضخ - 35

 .1382هبُ سبل 

- لطاضزاز ّوىبضي ثب زاًطگبُ تْطاى زض هَضز تب هيي ًيطٍي اًسبًي اهَض ًگْجبًي ٍ حفبظت فيعيىي زاًطىسُ فٌي- 36

 . ثِ هست يىسبل 1382اهَضعوَهي زاًطگبُ تْطاى هَضخ  اضزيجْطت سبل - وَي زاًطگبُ 

ضطوت ايطاًي ٍ ذبضجي هَضخ 110ثطگـعاضي اٍليي ًوبيطگبُ ثيي الوللي ثبظضگبًي هٌغمِ آظاز چبثْبض ثب حضَض - 37

 . 1382 ضْطيَض هبُ سبل 21 لغبيت 16

 ضطوت ايطاًي ٍذبضجي 48ثطگعاضي زٍهيي ًوبيطگبُ ثيي الوللي ذَزضٍ ٍ لغعبت ٍاثستِ زض ويص ثب حضَض - 38

 .1382 ثْوي هبُ سبل 3 زي هبُ لغبيت 30هَضخ 

ثطگعاضي زٍهيي ًوبيطگبُ ثيي الوللي ثبظضگبًي هٌغمِ آظاز چبثْبض زض هٌغمِ آظاز چبثْبض ثب حضَض ضطوتْبي  - 39

 . 1383 هطزاز هبُ سبل 7 لغبيت 16ذبضجي ٍ زاذلي هَضخ 

 . 1383 آشضهبُ سبل 18 لغبيت 14ا زض تبضىٌس اظثىستبى هَضخ .ا.ثطگعاضي زٍهيي ًوبيطگبُ اذتصبصي ج- 40

 .1384هَضخ اضزيجْطت هبُ سبل  (ثيطىه )ثطگعاضي ثرص ايطاًي ًوبيطگبُ ثيي الوللي لطليعستبى - 41

 1384.ثطگعاضي اٍليي ّوبيص سطهبيِ گصاضاى ثَهي زض هٌغمِ آظاز چبثْبض هَضخ اضزيجْطت هبُ سبل - 42

 فطٍضزيي هبُ لغبيت 31هطبضوت زض ثطگعاضي يبظزّويي ًوبيطگبُ ثيي الوللي ًفت، گبظ ٍ پتطٍضيوي هَضخ- 43

 .1385اضزيجْطت هبُ سبل 

 ذطزاز 19لغبيت16آلوبتي هَضخ –ثطگعاضي اٍليـي ًوـبيطگبُ اذتصبصي وطَض پبزضـبّي تبيلٌس زض لعالستـبى - 44

 .1385هبُ سبل 

ثطگعاضي اٍليي ّوبيص ٍاگصاضي ضسوي سْبم عسالت ثب حضَض ضيبست هحتطم جوَْضي ٍ ضيبست هحتطم هجلس - 45

ضَضاي اسالهي ٍ تٌي چٌس اظ اعضبء ّيأت زٍلت ٍ ًوبيٌسگبى هجلس ٍ سبيط هسيطاى اضضس وطَض، تْطاى، هطوع 

  .1385 آثبى هبُ سبل 6ّوبيطْبي ثيي الوللي صسا ٍ سيوب هَضخ 

تين زاذلي، تْطاى 3تين ذبضجي ٍ 12ثطگعاضي اٍليي زٍضُ هسبثمبت لْطهبًي تىَاًسٍ ثبضگبّْبي آسيب ثب حضَض - 46

 .1386 ثْوي هبُ سبل 23  لغبيت 22استبزيَم ضْيس ضيطٍزي سبلي ضْيس افطاسيبثي هَضخ 



 

زض ظهيٌِ هصبلح ، تجْيعات سبذتوبًي ، سٌگ ٍ زوَضاسيَى زض اهبضات ا .ا.ثطگعاضي اٍليي ًوبيطگبُ اذتصبصي ج- 47

 لغایت 21مورخ   Dubai World Trade centerزض هطوع ثيي الوللي ًوبيطگبُ ّـبي زثـي  (زثي)هتحسُ عطثي 

 .1386ذطزاز هبُ سبل  23

ثطگعاضي اٍليي ًوبيطگبُ اذتصبصي جوَْضي اسالهي ايطاى زض ظهيٌِ هبضيي آالت ، تجْيعات ٍ تَليسات صٌعتي - 48

 . ضطوت ايطاًي20گطجستبى ثب حضَض -   تفليسExpo Georgia زض 1386 آشضهبُ سبل 8 لغبيت 6هَضخ 

 آشض هبُ 20ثطگـعاضي هاللـبت تـجبضي ًوبيٌسگبى ضطوتْبي وطُ اي ثب هسيطاى ٍ ًوبيٌسگبى ضطوتْبي ايطاًي - 49

 . زض ّتل استمالل 1386سبل 

 زي هبُ 12ثطگـعاضي هاللـبت تجـبضي ًوـبيٌسگبى ضطوتْبي وطُ اي ثب هسيطاى ٍ ًوبيٌسگبى ضطوتْبي ايطاًي - 50

 . زض ّتل استمالل 1386سبل 

 هْطهبُ 14 هسيطاى ضطوتْبي ايطاًي هَضخ  وثطگعاضي هاللبت تجبضي ًوبيٌسگبى ضطوت ّبي وطُ اي ثب ًوبيٌسگبى- 51

 .1387سبل 

  .1387 هْطهبُ سبل 26 لغبيت 23هطبضوت زض ًوبيطگبُ ثيي الوللي اًطغي هيٌسه ـ ثالضٍس هَضخ - 52

 16هطبضوت زض ثطگعاضي ًوبيطگبُ ثيي الوللي تبضىٌس ثب ّوىبضي اتبق ثبظضگبًي ، صٌبيع ٍ هعبزى اضان ثب حضَض - 53

  .1387 آثبى هبُ سبل 7 لغبيت 4ضطوت هَضخ 

 ًفط اظ هسيطاى ٍ 25 سئَل ـ وطُ جٌَثي ثب حضَض G-FAIRاععام ّيأت تجبضي جْت ثبظزيس اظ ًوبيطگبُ - 54

  .1387 آثبى هبُ سبل 9 لغبيت 7ًوبيٌسگبى ضطوتْبي زاذلي هَضخ 

 ٍ ثطپبيي غطفِ جوَْضي اسالهي ايطاى ثِ  UZ Build هطبضوت زض ًوبيطگبُ ثيي الوللي سبذتوبًي تبضىٌس- 55

ثطگعاضي ًوبيطگبُ - 1388 اسفٌس هبُ سبل  23 لغبيت 20 ضطوت ، هَضخ 9 هتطهطثع ٍ ثب هطبضوت 144هتطاغ 

 هتطهطثع هَضخ 850 ضطوت ٍ زض هسبحت 35اذتصبصي جوَْضي اسالهي ايطاى زض تفليس گطجستبى ثب حضَض 

  .(ثب هجَظ سبظهبى تَسعِ تجبضت  ) 1388 اضزيجْطت هبُ سبل 17 لغبيت 14

ثطگعاضي ّوبيص ثيي الوللي سطهبيِ گصاضي ذبضجي زض ايطاى ثب حوبيت ثبًه تَسعِ اسالهي ثب هسيطيت سبظهبى - 56

 هيْوبى 100سطهبيِ گصاضي ٍ ووىْبي فٌي ٍ التصبزي ايطاى ٍاثستِ ثِ ٍظاضت التصبز ٍ زاضايي ٍ ثب حضَض 

 .1388 ذطزاز  هبُ سبل 9 هيْوبى ايطاًي زض هحل هطوع ّوبيص ّبي ثيي الوللي ضايعى هَضخ 200ذبضجي ٍ 

زض ايطاى ثب  (ٍظاضت اهَض التصبزي ٍ زاضائي)ثطگعاضي ًوبيطگبُ ترصصي جبًجي ّوبيص سطهبيِ گصاضي ذبضجي - 57

 .   هتطهطثع300 ضطوت ايطاًي ٍ ذبضجي زض  فضبيي ثِ هسبحت 17حضَض 



 

ثطگعاضي ٍ اجطاي ثرص ايطاًي سَهيي ًوبيطگبُ ثيي الوللي ترصصي صٌعت ٍ تجْيعات آة زض ذبضعَم سَزاى ثب - 58

 .ثب ّوىبضي ازاضُ ول ضٍاثظ عوَهي ٍ ثيي الولل ٍظاضت ًيطٍ 1388 تيطهبُ 18 لغبيت 15ّوىبضي ٍظاضت ًيطٍ ثِ تبضيد 

لغبيت 11ثـطگعاضي ثرص ايطاًي زٍاظزّويي ًوبيطگبُ ترصصي ثيي الوللي سبذتوبى لعالستبى زض آلوبتي هَضخ - 59

 . ثب ّوىبضي سبظهبى ثبظضگبًي استبى تْطاى1388 ضْطيَضهبُ سبل 14
 هْطهبُ 29 ـ ثطگعاضي ثرص ايطاًي پبًعزّويي ًوبيطگبُ ترصصي ثيي الوللي سبذتوبى ثبوَ زض آشضثبيجبى هَضخ 60 

 . 1388 آثبى هبُ سبل 2لغبيت 

 5 ـ ثطگعاضي ثرص ايطاًي ضطويي ًوبيطگبُ ترصصي ثيي الوللي سبذتوبى تبجيىستبى زض ضْط زٍضٌجِ هَضخ 61

  .(ثب هجَظ سبظهبى تَسعِ تجبضت  ) 1388 آثبى هبُ 7لغبيت 

 آثبى 14 لغبيت 12 ـ ثطگعاضي ثرص ايطاًي ًوبيطگبُ ترصصي ثيي الوللي ّفتِ صٌعت اظثىستبى زض تبضىٌس هَضخ 62

 . ثب ّوىبضي اتبق ثبظضگبًي، صٌبيع ٍ هعبزى استبى هطوعي 1388هبُ سبل 

 آثبى هبُ 15 لغبيت 12 ـ ثـطگعاضي ثـرص ايطاًي ًوبيطگبُ ترصصي ثيي الوللي غصايي لعالستبى زض آلوبتي هَضخ 63

 .1388سبل 

 آشضهبُ 29 ـ ثطگعاضي ثرص ايطاًي ًوبيطگبُ ثيي الوللي فطٍش ثِ هٌبسجت وطيسوس زض تفليس گطجستبى هَضخ 64

 .1388 زي هبُ سبل 8لغبيت 

 ضطوت ثب ّوىبضي اتبق ثبظضگبًي، صٌبيع ٍ هعبزى اضان 30 ـ ثطًبهِ ضيعي ٍ اععام تَض تجبضي تبيلٌس ثب حضَض هسيطاى 65

 .1388 ثْوي هبُ سبل 7 زي هبُ لغبيت 29هَضخ 

 21 لغبيت 18 ـ ثطگعاضي ثرص ايطاًي يبظزّويي ًوبيطگبُ ترصصي ثيي الوللي سبذتوبى اظثىستبى زض تبضىٌس هَضخ 66

 .1388اسفٌس هبُ سبل 

 ًفط اظ هسيطاى 250ثب حضَض  (گطجستبى) ـ ثطگعاضي سويٌبض فطصت ّبي سطهبيِ گصاضي زض هٌغمِ آظاز پَتي 67

 .1388 اسفٌس هبُ سبل 24ضطوتْبي ايطاًي زض ّتل استمالل تْطاى هَضخ 

 فطٍضزيي هبُ 20 لغبيت 17 ـ ثـطگعاضي ثرـص ايـطاًي ًوبيطـگبُ ترصصـي ثيي الوـللي سبذـتوبى هسىـَ هَضخ 68

 .1389سبل 

 19 لغبيت 17هَضخ  (Batumi Expo 2010)ثطگعاضي ثرص ايطاًي ًوبيطگبُ ثيي الوللي تَضيستي ثبتَهي - 69

 .1389اضزيجْطت هبُ 

 ضطوت ٍ ثبظزيس 15ثب حضَض هسيطاى  (ثبظزيس اظ تفليس، پَتي ٍ ثبتَهي)ثطًبهِ ضيعي ٍ اععام تَض تجبضي گطجستبى  – 70

 .1389 اضزيجْطت هبُ سبل 23 لغبيت 15اظ اتبق ثبظضگبًي ٍ سبظهبى تَسعِ التصبزي گطجستبى هَضخ 

هَضخ  (Caucasus Build 2010)ثطگعاضي ثرص ايطاًي ًوبيطگبُ ترصصي ثيي الوللي سبذتوبى گطجستبى  - 71

 .1389 اضزيجْطت هبُ لغبيت اٍل ذطزاز هبُ سبل 29



 

 16 لغبيت 14ثطگعاضي ثرص ايطاًي ّفسّويي ًوبيطگبُ ترصصي ثيي الوللي سبذتوبى لعالستبى زض آلوبتي هَضخ - 72

  .1389ضْطيَضهبُ سبل 

 ضْطيَضهبُ 31ثطگعاضي ثرص ايـطاًي اٍلـيي ًوـبيطگبُ ثـيي الـوللي سـبذـتوبى وـَاالالهپَض زض هبلعي هَضخ - 73

 .1389 هْطهبُ سبل 3لغبيت 

 22ثطگعاضي ثرص ايطاًي ّفتويي ًوبيطگبُ ترصصي ثيي الوللي سبذتوبى تبجيىستبى زض ضْط زٍضٌجِ هَضخ - 74

 . 1389 هْط هبُ سبل 24لغبيت 

 هْطهبُ 28ثطگعاضي ثرص ايطاًي ضبًعزّويي ًوبيطگبُ ترصصي ثيي الوللي سبذتوبى ثبوَ زض آشضثبيجبى هَضخ - 75

 .1389 آثبى هبُ سبل 1لغبيت 

 13 لغبيت 10ثطگعاضي ثرص ايطاًي زٍاظزّويي ًوبيطگبُ ترصصـي ثيي الوللي غصايـي لعالستبى زض آلوبتي هَضخ - 76

 .1389آثبى هبُ سبل 

 لغبيت 12ثطگـعاضي ثرص ايـطاًي زّـويي ًوـبيطگبُ ترصصـي ثيي الوللي غصايـي گطجستبى زض تفليس هَضخ - 77

 .1389 آثبى هبُ 15

 ثٌگلَض ـ ٌّسٍستـبى هَضخ  ICA EXPO COOP 2010ثطگـعاضي ثرـص ايـطاًـي ًوبيطـگبُ ثيـي الولـلي - 78

 .  (ثب ّوىبضي ٍظاضت تعبٍى )1389 آشضهبُ سبل 19 لغبيت 17

ثطگعاضي ثرص ايطاًي ّجسّويي ًوبيطگبُ ترصصـي ثيي الوللي سبذتوبى لعالستبى زض - 79

 .1389 اسفٌس هبُ سبل 14 لغبيت 11هَضخ  (  KAZ BUILD SPRING) آلوبتي 

ثطگعاضي ثرص ايطاًي ضبًعزّويي ًوبيطگبُ ترصصي ثيي الوللي سبذتوبى گطجستبى - 80

(Caucasus Build 2011)  1390 اضزيجْطت هبُ سبل 31 لغبيت 28هَضخ. 

ثطگعاضي ًوبيطگبُ ترصصي لَاظم هٌعل ٍ تجْيعات آضپعذبًِ استبى الجطظ ثب ّوىبضي - 81

 . ضطوت 35 ثب هطبضوت 1390 تيطهبُ سبل 17 لغبيت 14سبظهبى ثبظضگبًي استبى الجطظ هَضخ 

ثطگعاضي ثرص ايطاًي ّجسّويي ًوبيطگبُ ترصصـي ثيي الوللي سبذتوبى لعالستبى زض - 82

 .1390 ضْطيَض هبُ سبل 18 لغبيت 15هَضخ  (  KAZ BUILD)آلوبتي 

ثطگعاضي ثرص ايطاًي ّفسهيي ًوبيطگبُ ترصصي ثيي الوللي سبذتوبى ثبوَ زضآشضثبيجبى - 83

  .1390 هْطهبُ سبل 30 لغبيت 27هَضخ 

گطجستبى هَضخ  –هطبضوت زض اٍليي ًوبيطگبُ ثيي الوللي سبذتوبى ٍ زوَضاسيَى ثبتَهي - 84

 .1390 آثبى هبُ سبل 8 لغبيت 6

 ثب 1390 آشضهبُ سبل 28 لغبيت 23اععام ّيئت تجبضي استبى الجطظ ثِ وطَض تطويِ هَضخ - 85

 ًفط اظ هسيطاى زاذلي ٍ اعضبء اتبق ثبظضگبًي ، صٌبيع ٍ هعبزى ٍ سبظهبى صٌعت ، 32هطبضوت 

 .هعسى ٍ تجبضت استبى الجطظ



 

 هَضخ (kyiv build)ثطگعاضي ثرص ايطاًي ضبًعزّويي ًوبيطگبُ ترصصي ويف زض اوطايي - 86

 .1390 اسفٌس هبُ سبل 12 لغبيت 10

ثطگعاضي ّوبيص آضٌبيي ثب فطصت ّبي سطهبيِ گصاضي ٍ وست ٍ وبض زض تبجيىستبى ثب - 87

حضَض ثيست ًفط اظ هسيطاى ضطوتْبي ايطاًي ٍ ًوبيٌسگبى سبظهبًْب ٍ ٍظاضت ذبًِ ّبي زٍلتي 

 .تبجيىستبى زض ضْط زٍضٌجِ ثِ هيعثبًي ٍظاضت ضضس ، التصبز ٍ ثبظضگبًي جوَْضي تبجيىستبى

ثطگعاضي ثرص ايطاًي زٍهيي ًوبيطگبُ ترصصي ثيي الوللي سبذتوبى سليوبًيِ زض عطاق - 88

  .1390 اسفٌسهبُ سبل 27 لغبيت 23هَضخ 

ايطاى زض ّفسّويي ًوبيطگبُ ثيي الوللي سبذتوبى لفمبظ زض تفليس . ا.ا.ثطگعاضي پبٍيَى ج- 89

 .1391 اضزيجْطت هبُ سبل 30 لغبيت 27گطجستبى هَضخ 

ايطاى زض ّجسّويي ًوبيطگبُ ثيي الوللي سبذتوبًي ثبوَ ثيلس هَضخ . ا.ثطگعاضي پبٍيَى ج-90

 .1391 هْط هبُ سبل 29 لغبيت 26

ايطاى زض ّفتويي زٍضُ ًوبيطگبُ ثيي الوللي سبذتوبى اضثيل هَضخ . ا.ثطگعاضي پبٍيَى ج- 91

 .  اللين وطزستبى عطاق– زض اضثيل 1391 آشض هبُ سبل 15 لغبيت 12

ایران در  سومیه  ومایشگاه بیه المللی تخصصی ساختمان .ا.برگزاری پاویون ج- -92

 اقلیم –درسلیماویه  (2013 آپریل 13 تا 10 )1392 فروردیه  24 لغایت 21سلیماویه مورخ 

 .کردستان عراق 

 لغبيت 5ّفتويي ًوبيطگبُ ثيي الوللي سبذتوبى اضثيل هَضخ ایران در .ا.برگزاری پاویون ج- 93

 .  اللين وطزستبى عطاق – زض اضثيل 1392 ذطزاز هبُ سبل 8

ايطاى زض ًَظزّويي ًوبيطگبُ ثيي الوللي صٌعت غصايي آشضثبيجبى  . ا.ثطگعاضي پبٍيَى ج- 94

 .آشضثبيجبى -  زض ثبو1392َ ذطزاز هبُ سبل 3 لغبيت 1هَضخ 

 .1392هَضخ ضْطيَض هبُ سبل  (تبجيىستبى- زٍضٌجِ)ثبظاضيبثي - اععام ّيبت تجبضي- 95

هَضخ   (استبًجَل- تطويِ)سفط ّيبت تجبضي ايطاى ثطاي ثبظزيس اظ ًوبيطگبُ ايوٌي ٍ اهٌيت - 96

 .1392 ضْطيَض هبُ سبل30 لغبيت 28

, الىتطًٍيه, اضتجبعبت, اععام ّيبت تجبضي ثِ وطَض تطويِ جْت ثبظزيس اظ ًوبيطگبُ ثيي الوللي فٌبٍضي اعالعبت- 97

 .1392 آثبى هبُ سبل 4 لغبيت 2هَضخ  (تطويِ-استبًجَل)وبهپيَتط ٍ تجبضت الىتطًٍيه سجيت 

 13هَضخ   ( تطويِ–ايٌگَل )اععام ّيبت تجبضي ثِ وطَض تطويِ جْت ثبظزيس اظ ًوبيطگبُ هجلوبى ٍ زوَضاسيَى - 98

 .1392آثبى هبُ سبل  18لغبيت 

اععام ّيبت تجبضي ثِ وطَض گطجستبى جْت ثبظزيس اظ سيعزّويي ًوبيطگبُ ثيي الوللي غصايي ٍ وطبٍضظي  - 99

 .1392آشض هبُ 1 آثبى هبُ لغبيت 29هَضخ  (گطجستبى- تفليس)گطجستبى 



 

 23پٌجويي ًوبيطگبُ ثيي الوللي سبذتوبى ثصطُ هَضخ ایران در . ا.برگزاری پاویون ج- 100

 . عطاق – زض ثصطُ 1393 فطٍضزيي هبُ سبل 26لغبيت 

اععام ّيبت تجبضي ثِ وطَض تطويِ جْت ثبظزيس اظ ًوبيطگبُ صٌعت اتَثَسطاًي تطويِ - 101

 .1393 اضزيجْطت هبُ سبل 7 لغبيت 4هَضخ  (تطويِ- استبًجَل)

ايطاى زض ّطتويي ًوبيطگبُ ثيي الوللي صٌعت سبذتوبى اضثيل . ا. ثطگعاضي پبٍيَى ج- 102

 .عطاق -  زض اضثيل1393 اضزيجْطت هبُ سبل 27 لغبيت 24هَضخ 

ايطاى زض ثيست ٍ يىويي ًوبيطگبُ ثيي الوللي صٌعت سبذتوبى . ا. ثطگعاضي پبٍيَى ج- 103

لعالستبى ثِ -  زض آلوبتي1393 ضْطيَض هبُ سبل 14 لغبيت 11هَضخ  (KCM)لعالستبى 

 . هتط هطثع 250هسبحت 

ثطگعاضي غطفِ ضطوت في ثبظاض ثيي  الولل ايطاًيبى ٍاثستِ ثِ پبضن فٌبٍضي پطزيس زض - 104

 ضاىي ٍ ضىالت ايىيضيش ت،يسىَي ةُي آالت ٍ هَاز اٍلىي هبشيالولل ىي ةضگبُي ًوبىيظزّنيس

 .1393 ضْطيَض هبُ سبل 27 لغبيت 24هَضخ 

ًوبيطگبُ ثيي الوللي اهٌيت، اهساز ٍ   ًفطي ثِ وطَض تطويِ جْت ثبظزيس اظ ّجسّويي30اععام ّيبت تجبضي - 105

 .1393 ضْطيَض هبُ سبل 30 لغبيت 27  هَضخ ISAFًجبت استبًجَل  

,  ًفطُ ثِ وطَض تطويِ ثب هجَظ سبظهبى تَسعِ تجبضت جْت ثبظزيس اظ ًوبيطگبُ آسبًسَض52اععام ّيبت تجبضي -106

 .1393  هْط هبُ سبل  6 لغبيت 3استبًجَل هَضخ - ، تجْيعات الىتطًٍيىي ٍ سيىلْبي اًتمبل ثطقLEDچطاغْبي

 ًوبيطگبُ ثطگعاضي غطفِ ضطوت في ثبظاض ثيي الولل ايطاًيبى ٍاثستِ ثِ پبضن فٌبٍضي پطزيس زض ًْويي- 107

 .1393 هْط7 لغبيت 4ايطاى پالست هَضخ  ثيي الوللي

 ًوبيطگبُ ثطگعاضي غطفِ ضطوت في ثبظاض ثيي الولل ايطاًيبى ٍاثستِ ثِ پبضن فٌبٍضي پطزيس زض چْبضزّويي- 108

 .1393هْط17 لغبيت 14صٌعت هَضخ  الوللي ثيي

ايطاى زض ّفسّويي ًوبيطگبُ ثيي الوللي ترصصي غصايي . ا. ثطگعاضي پبٍيَى ج- 109

 1393 آثبى هبُ  سبل 16 لغبيت 14هَضخ  (WORLDFOOD 2014)لعالسـتبى آلوبتي  

 ( .آتبوٌت)زض هحل هطوع ًوبيطگبّي ثيي الوللي آلوبتي  (2014 ًَاهجط7 لغبيت 5)

 ، اًطغي، ضاُ ٍ سبذتوبى صٌعت- سطهبيِ گصاضي ٍ تَسعِ تجبضت ايطاى ٍ گطجستبى فطصتْبي ّوبيص ٍ سويٌبض- 110

 لغبيت 19) 1393 هبُ آشض 1 لغبيت هبُ آثبى 28 گطجستبى هَضخ – تفليس-فٌي ٍ هٌْسسي  ذسهبت ، فبضالة ٍ آة

 .  (2014 ًَاهجط 22

 آشض 26ثطگعاضي هاللبتْبي زٍجبًجِ هيبى ّيبت اععاهي اظ وطَض وطُ جٌَثي ٍ ًوبيٌسگبى ضطوتْبي ايطاًي هَضخ - 111

 .ّتل استمالل -  ، تْطاى2014 زسبهجط 17 ثطاثط ثب 1393هبُ سبل 



 

اظثىستبى  صٌعت سبذتوبى الوللي، ترصصي ثيي ايـطاى زض ضـبًعزّوـيي ًوبيطگبُ. ا.ثـطگعاضي پبٍيـَى ج- 112

 زض هطوع ثيي الوللي ًوبيطگبّْبي 2015 فَضيِ سبل 27 لغبيت 24 ثطاثط ثب 1393سبل   اسفٌس هب8ُ لغبيت 5هَضخ 

  .Uz Expo Center تبضىٌس–اظثىستبى

 لغبيت  14هَضخ FOTEG اععام ّيبت تجبضي ثِ وطَض تطويِ جْت ثبظزيس اظ ًوبيطگبُ تىٌَلَغي هَاز غصايي - 113

  .ISTANBUL EXPO CENTER-  ، استبًجَل2015 هبضچ 8 لغبيت 5 ثطاثط ثب 1393 اسفٌس هبُ سبل 17

 ذطزاز 21 لغبيت 19هَضخ  (4×1) ًيجطيِ –ثطگعاضي اٍليي ًوبيطگبُ ترصصي جوَْضي اسالهي ايطاى الگَس - 114

 .2015   جَى سبل11 لغبيت 9ثطاثط ثب   1394هبُ سبل 

ثطگـعاضي پبٍيـَى ايـطاى زض سَهـيي ًوـبيطگبُ ثـيي الـوللي ترـصصي هجلوبى، فطش ٍ زوَضاسيَى اضثيل - 115

 .2015 جَى سبل 13 تب 10 ثطاثط ثب 1394 ذطزاز هبُ سبل 23 لغبيت 20هَضخ 

ثطگعاضي پبٍيَى ايطاى زض زٍاظزّويي ًوبيطگبُ ثيي الوللي هَاز غصايي ، آضبهيسًيْب ٍ تىٌَلَغي هَاز غصايي - 116

  .2015 سپتبهجط 3 لغبيت 1 ثطاثط ثب 1394 ضْطيَض هبُ سبل 12 لغبيت 10وطاچي هَضخ - پبوستبى 

 زض ضْط KCMثطگعاضي پبٍيَى ايطاى زض ثيست ٍ زٍهيي ًوبيطگبُ ثيي الوللي هصبلح سبذتوبًي لعالستبى - 117

  .2015 سپتبهجط سبل 5 لغبيت 2 ثطاثط ثب 1394 ضْطيَض هبُ سبل 14 لغبيت 11آلوبتي هَضخ 
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