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 فزآيىدَاا مديزيت پزيصٌ

 فزآيىد وزوامٍ ريشا تاسماوي

 محصًالت ي خدمت مىحصز وٍ فزد
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 تًاوايي تاسماوي

 فزآيىد تعزيف محديدٌ پزيصٌ
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 فزآيىد وزوامٍ ريشا ارتباطات

 تكىيك َا ي اوشار الس وزاا وزوامٍ ريشا
ارتباطات
 فزآيىد تًسيت اطالعات

 تكىيك َا ي اوشار الس در تًسيت اطالعات
 فزآيىد گشارضات عملكزد
 تكىيك َا ي اوشار الس در گشارضات عملكزد
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 مديزيت تداركات پزيصٌ
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