
 

 

 

 



 

 

 ))و ان ليسَ لاِلِنسانِ ااِّل ما سعي (( 
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 عبادت  ده جز دارد هك  ُنه دهم كار و تالش رباي  روزي حالل است 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

٘جبیس زؾشٕبٖ ضا ثٝ زیٍطی زضاظ وٙیٓ ثطای أٛضی وٝ وكٛضٔبٖ ٔحشبج اؾز. اضظـ وبض قٕب أطٚظ اضظـ یه أطی اؾز وٝ ٔب 

زض آٖ ٔحیٍ، ٕٔىٗ اؾز ـ وٝ سٛخٝ، الثس سٛخٝ ثٝ ٕٞۀ ٔحیُٟب زاقشٝ   اـ وطز ثب ظٔبٟ٘بی ؾبثك. ضؾَٛ اِّّٝ قٛز ٔمبیؿٝ ٕ٘ی

وٙٙس، وف زؾز وبضٌط ٚ ٔحُ وبض ضا ثٛؾیسٜ سب اضظـ وبض ضا زض سبضید  ض وٝ ٘مُ ٔیاؾز ـ زض آٖ ٔحیٍ، زؾز وبضٌط ضا آٖ َٛ

 .ػطيٝ وٙٙس. ٚ ٔب ٔفشرطیٓ ٚ قٕب ٚ ٕٞٝ ٔفشرط٘س ثٝ ایٙىٝ یه ٕٞچٛ ٘كب٘ی دیغٕجط اوطْ ثٝ قٕب زازٜ

 

ٞب وبض  زض أط نٙؼز ٚ زض وبضذب٘ٝوٙیٓ،  وٙیٓ؛ زض أط وكبٚضظی وبض ٔی ثبیس ازضان ایٗ ٔؼٙب ضا ثىٙیٓ وٝ ٔب وٝ زض ٞط خب وبض ٔی

 .وٙیٓ، ثبیس ذٛزٔبٖ ثٝ ذٛزٔبٖ سّمیٗ وٙیٓ وٝ ٔب ٔؿشمّیٓ ٚ ٔب ثبیس ٔؿشمُ ثبقیٓ ٔی

 

 



 

 

 اثالغی ٔمبْ ٔؼظٓ ضٞجطی  ٞبی وّی اقشغبَ ؾیبؾزثٙسٞبی اظ  

ٌیطی اظ ٘ظبْ  وبض، سِٛیس، وبضآفطیٙی ٚ اؾشفبزٜ اظ سِٛیسار زاذّی ثٝ ػٙٛاٖ اضظـ اؾالٔی ٚ ّٔی ثب ثٟطٜسطٚیح ٚ سمٛیز فطًٞٙ  .1

 .آٔٛظقی ٚ سجّیغی وكٛض

آٔٛظـ ٘یطٚی ا٘ؿب٘ی ٔشرهم، ٔبٞط ٚ وبضآٔس ٔشٙبؾت ثب ٘یبظٞبی ثبظاض وبض )فؼّی ٚ آسی( ٚ اضسمبء سٛاٖ وبضآفطیٙی ثب ٔؿؤِٚیز ٘ظبْ  .2

ٞبی  آٔٛظـ ٚ دطٚضـ، آٔٛظـ فٙی ٚ حطفٝ ای ٚ آٔٛظـ ػبِی( ٚ سٛأْ وطزٖ آٔٛظـ ٚ ٟٔبضر ٚ خّت ٕٞىبضی ثٍٙبٜآٔٛظقی وكٛض )

.الشهبزی خٟز اؾشفبزٜ اظ ظطفیز آٟ٘ب
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    ضأه فطح آثبزی

 حؿیٗ ضً٘ آٚض

 
  ٞیئز ػّٕی زا٘كٍبٜ قٟیس ضخبیی 

 اضزقیط ػجسی

 
  ضئیؽ زا٘كىسٜ فٙی قٕؿی دٛض 

 اثطاٞیٓ آلبضفیؼی

 
  قطوز نٙبیغ چٛة افكبض ٚ زا٘كٍبٜ سٟطاٖ 

 ٔحؿٗ ٘یىجرز

 
ٞٙطؾشبٖ قٟیس ذساییٞٙطآٔٛظ     

 ٔحٕس قبٜ ٘ظطی

 
  ٞٙطآٔٛظ ٞٙطؾشبٖ ٔطحْٛ ػاللٝ ٔٙساٖ 

 حؿیٗ ٘بزػّی ظازٜ

 
 

 ٔسضؼ زا٘كٍبٜ ٚ ٔسیطػبُٔ اسحبزیٝ

 چٛة فطٚقبٖ سٟطاٖ
 

 

 نظارت بر تدوين و فرايند اجرا و تاييد نهايي:

 

 دفتر برنامه ريسي و تاليف  كتابهاي درسي فني و حرفه اي و كاردانش



 

 

 ػّیطيب ػجساِٟی

 
  ٞٙطآٔٛظ ٞٙطؾشبٖ قٟیس ٌّكٙی 

 زاٚز ٔؼهٛٔی

 
  ٔسیط ػبُٔ قطوز نٙبیغ چٛة ٔؼهٛٔی 

 زاٚز ضثیغ

 
ػبُٔ  قطوز ضثیغ چٛةٔسیط     

 ػّیطيب ػجبؾی

 
 

 ٔسیطػبُٔ ٔجُ دبیشرز ٚ ٘بیت ضئیؽ

 اسحبزیٝ ٔجّٕبٖ
 

 ٔحؿٗ يیبئی

 
  زثیط اسحبزیٝ نبزضوٙٙسٌبٖ ٔجّٕبٖ 

 فطٞبز نبِحی

 
  ٔسیط فٙی قطوز وٕدب چٛة 

 ٔحٕس ضحٕب٘ی

 
 

 ٔسیطػبُٔ قطوز چٛة ٘مف خٟبٖ

 انفٟبٖ
 

 ٟٔسی ػّی قیطی

 
 

یبزٔبٖ ؾبظٜ دطزاظٔسیط ػبُٔ قطوز   

 دبضؾٝ
 

 ٔحٕسضيب ٌُ دٛض

 
 

 ٔطوع سطثیز ٔطثی ؾبظٔبٖ آٔٛظـ

 فٙی ٚ حطفٝ ای ٚظاضر وبض
 

 

 



 

 

 فهرست :

 

 

 1..............................................................................    مقدهم

رد ارزشيابي حرهف :  مرحلو ششم پيماُن  3................................................     طراحي مفهىم استاندا

تحليل گروه بندي كار اه :  مرحلو هفتم پيماُن
       ........................................................11 

رد ارزشيابي كار   :  مرحلو هشتم و نهم پيماُن رد عملكردو تدويه استاندا تحليل استاندا
   ...................................   11 

رد ارزشيابي حرهف :  مرحلو دهم  پيماُن                               111....................................................     تدويه استاندا

 113............. ................ع :     ..............................................مناب 

 



1 

 

 ٔمسٔٝ:

 ٞبیٛؾؼٝ دبیساض وكٛضٞب زاضز. ٌعاضـٞبی فٙی ٚ حطفٝ ای ثٝ ػٙٛاٖ ِٔٛس اقشغبَ ٘مف ٔؤثطی زض سآٔٛظـ

ای ٞبی فٙی ٚ حطفٝثجز ٘بْ زض ٞٙطؾشبٖافعایف ثب ٔیعاٖ زاذُ وكٛضٞب یٛ٘ؿىٛ ٘كبٖ ٔی زٞس ؾطا٘ٝ سِٛیس ٘بذبِهی 

 ٘ؿجز ٔؿشمیٓ زاضز. 

ای ٚ ویفیز ثركی آٟ٘ب زض ٝٞبی فٙی ٚحطفٔٛظـآزض إٞیز ثٝ  اِؼبِی()ٔسظّٝٔمبْ ٔؼظٓ ضٞجطی سأویسٞبی

 خٕؼیزٞبی وّی ٞبی وّی اقشغبَ ٚ ٕٞچٙیٗ ؾیبؾزٙیبزیٗ زض آٔٛظـ ٚ دطٚضـ ٚ ؾیبؾزٞبی وّی سحَٛ ث ؾیبؾز

ای حطفٝ ٞبی فٙی ٚای ثٝ آٔٛظـالشهبزی ٚ دبیساض ثبیس ٍ٘بٜ ٚیػٜٔؤیس ایٗ ُّٔت اؾز وٝ ثطای زؾشیبثی ثٝ ضقس 

ٚ  لبٖ٘ٛ ثط٘بٔٝ دٙدٓ سٛؾؼٝ الشهبزی ، اخشٕبػی 21لبٖ٘ٛ اؾبؾی ٚ ٔبزٜ  42، انُ  1404ؾٙس چكٓ ا٘ساظ  زاقز.

ٞبی خٛا٘بٖ ٚ ٘یطٚی وبض ثب افعایف زا٘ف ٟٚٔبضر ٚ سٛإ٘ٙسؾبظی ٘یطٚی ا٘ؿب٘ی ٚ فطٍٞٙی وكٛض ثط ٌؿشطـ قبیؿشٍی

 اؾشب٘ساضز خٟب٘ی سأویس زاضز. وبٞف فبنّٝ قبیؿشٍی ٞبی ٘یطٚی وبض وكٛض ثب ؾُح 

ٔفبٞیٓ  زضنثٝ دطٚضـ سطثیز یبفشٍب٘ی وٝ ثب  ؾٙس سحَٛ ثٙیبزیٗ آٔٛظـ ٚ دطٚضـ اظ یهزض ٞسف ػّٕیبسی 

ٚ اً٘جبٌ  ، لٙبػزثی ٚ خٟبزی، وبضآفطیٙیضٚحیٝ ا٘مال ٔؼیبض اؾالٔی اظ َطیك وبض ٚ سالـ ٚضچٛة ٘ظبْ چبالشهبزی زض 

ٞبی ثب زیٍطاٖ زض فؼبِیزضػبیز ٚخساٖ، ػساِز ٚ ا٘هبف زض ضٚاثٍ ٚ ثب  سجصیط، ٔهطف ثٟیٙٝ ٚ زٚضی اظ اؾطاف ٚ ٔبِی

ّٔی ٝ زضؾی ثط٘بٔ ؾٙس ٕٞچٙیٗ .قسٜ اؾزسبویس  ، ّٔی ٚ خٟب٘ی ٔكبضوز ٔی ٕ٘بیٙس،الشهبزی زض ٔمیبؼ ذب٘ٛازٌی

 ٞب دطزاذشٝلّٕطٚ ٚ ؾبظٔب٘سٞی ٔحشٛای ایٗ آٔٛظـ ثٝ "ٚضیآیبزٌیطی وبضٚفٗحٛظٜ سطثیز ٚ "خٕٟٛضی اؾالٔی ایطاٖ 

 اؾز. 

وبضزا٘ف ػالٜٚ ثط انَٛ زیٗ ٔحٛضی، سمٛیز ٞٛیز ّٔی، اػشجبض٘مف ای ٚ ٞبی زضؾی فٙی ٚحطفٝزض ثط٘بٔٝ

ٞبی فطزی، سؼبزَ،  بٚرسف، سٛخٝ ثٝ ٔؼیز، خب٘ٛازٜای ذب، اػشجبض ٘مف دبیٝیبزٌیط٘سٜ، اػشجبض ٘مف ٔطخؼیز ٔؼّٓ

ی،آٔٛظـ دصیطٞب، ا٘ؼُبفظـثركی آٔٛ، انَٛ سٙٛعفطاٌیطی اِؼٕط، خّت ٔكبضوز ٚ سؼبُٔ، یىذبضچٍی ٚی ٔبزاْیبزٌیط

 ایٌیطی سسضیدی ٞٛیز حطفٝٚ سِٛیس ثطٚر، قىُ اض ٚ وبٞف فمطسٛؾؼٝ دبیس ای،اذالق حطفٝ ،ثط اؾبؼ ٘یبظ ثبظاض وبض

 ٌیطز.  ٔٛضز سٛخٝ لطاض ٔی

-سٛنیٕٝٞچٙیٗ زاذُ وكٛض ٚ سغییط زض اؾشب٘ساضزٞب ٚ  ییطار فٙبٚضی ٚ ٘یبظ ثبظاض وبض، سغُٔبِجبر اؾٙبز ثبالزؾشی

سب ثط اؾبؼ ٚظیفٝ ای ٚ وبضزا٘ف ضا ٔىّف ٕ٘ٛز ؾی فٙی ٚحطفٝٞبی زضضیعی ٚ سأِیف وشبة، زفشط ثط٘بٔٝإِّّیٞبی ثیٗ

ای وٝ اظ ؾبَ ٚاحسی فٙی ٚحطفٝقٙبؾی ٘ظبْ ؾبِی ثطضؾی ٚ آؾیت  ٞبیدػٚٞف ٚ ا٘دبْ لب٘ٛ٘ی ذٛز دؽ اظ ؾفبضـ

 ٞبی٘بَٔٝطاحی ٚ ثبظٍ٘طی ثطای زؾشیبثی ثٝ اٍِٛیی ٔٙبؾت ثٝ ، ثطٞبی وكٛض زض حبَ اخطا اؾززض ٞٙطؾشبٖ 1379

-ٚ سسٚیٗ فطآیٙس ثط٘بٔٝ َطاحی"َطح دػٚٞكی ثب ػٙٛاٖ الساْ ثٝ ؾفبضؼ  1390 زض ؾبَزضؾی الساْ ٕ٘بیس. ِصا زفشط 

 ٔب٘ٙسٕ٘ٛز. َطح دػٚٞكی ٔصوٛض ثطاؾبؼ اؾٙبز ثبالزؾشی  "ای ٚ ٟٔبضسیٞبی فٙی ٚ حطفٝ آٔٛظـضیعی زضؾی زض 

، اِؼبِی(ٔؼظٓ ضٞجطی )ٔسظّٝٔمبْ  اثالغی )اقشغبَ،الشهبز ٔمبٚٔشی ٚ حٕبیز اظ وبض ٚ ؾطٔبیٝ ایطا٘ی(ٞبی وّیؾیبؾز

ثط٘بٔٝ زضؾی ّٔی خٕٟٛضی اؾالٔی  ،س سحَٛ ثٙیبزیٗ زض آٔٛظـ ٚ دطٚضـ، ؾٙلبٖ٘ٛ ثط٘بٔٝ دٙدٓ سٛؾؼٝ 19ٚ21زٜٔب

ایطاٖ ٚ ٘مكٝ خبٔغ ػّٕی وكٛض سٙظیٓ قسٜ اؾز. ٕٞچٙیٗ ثٝ خٟز اضسمبی ؾُح قبیؿشٍی ٘یطٚی وبض وكٛض زض 
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لبثُ سٛخٝ اؾز.  قسٜسٛخٝ ٘یع ٘بٔٝ ٞبی ٔطثَٛٝٛنیٝإِّّی ٚ س٘ساضز خٟب٘ی ثٝ اؾشب٘ساضزٞبی ثیٗٔمبیؿٝ ثب ؾُح اؾشب

قبغُ ٚ ٚ سٛخٝ ثٝ ٚیػٌی ٞبی قغُ ٚ  ؾُٛح قبیؿشٍی ٚ سغییط ضٚیىطز اظ سحّیُ قغُ ثٝ سحّیُ حطفٝ اؾز وٝ سؼییٗ

ٞبی ٔكشطن ٚ غیطفٙی زض سسٚیٗ ثط٘بٔٝ ٞب اظ ٚیػٌی ٞبی ای ّٔی ، سّفیك قبیؿشٍیسٛخٝ ثٝ ٘ظبْ نالحیز حطفٝ

 ٔصوٛض اؾز.  اٍِٛی

ای ٚ ٟٔبضسی زض زٚ ثرف ز٘یبی وبض ٚ ی فٙی ٚ حطفٝٞبضیعی زضؾی آٔٛظـاٍِٛ فطآیٙس ثط٘بٔٝ ایٗ ثط اؾبؼ 

زٜ ٔطحّٝ ٚ ثرف ز٘یبی آٔٛظـ قبُٔ دب٘عزٜ ٔطحّٝ اؾز.  قبُٔز٘یبی وبض ز٘یبی آٔٛظـ َطاحی قسٜ اؾز. ثرف 

ٌطٜٚ ثعضي قغّی ٔكرم ٌطزیس ٚ  30ٚ زض فبظ اَٚ  1391دؽ اظ سسٚیٗ فطآیٙس ثط٘بٔٝ ضیعی زضؾی زض ؾبَ 

 ٘یبظؾٙدی قغّی ثٝ ػٙٛاٖ اِٚیٗ ٔطحّٝ سسٚیٗ اؾشب٘ساضزٞبی قبیؿشٍی زض ٌطٜٚ ٞبی ثعضي قغّی نٛضر ٌطفز. 

ٞبی قبیؿشٍی اضظقیبثی حِطَف ٔٛضز سٛخٝ زٝ ػٙٛاٖ یه انُ زض َطاحی ٚ سسٚیٗ اؾشب٘ساضٔكبضوز شی ٘فؼبٖ ث

ثیف اظ زٚیؿز زؾشٍبٜ، انٙبف ٚ قطوز ٞبی ثعضي ٚ وٛچه ٚ اظ اَالػبر ٔدٕٛع زض  ض ٌطفشٝ اؾز. ثط ایٗ اؾبؼلطا

اؾٙبز ٔطثَٛٝ  وٝقسٜ اؾز، زض حطف ٔرشّف زض خّؿبر سسٚیٗ اؾشب٘ساضزٞب اؾشفبزٜ  چٟبضنس ذجطٜاظ سدطثیبر ثیف اظ 

 زض ٔطوع اؾٙبز زفشط لبثُ زؾشطؾی اؾز. 

ٔی ثبقس وٝ یىی اظ دٙح ؾٙس سٟیٝ ٚ سِٛیس  ؾبذزٌطٜٚ ثعضي قغّی  اؾشب٘ساضز اضظقیبثی حطفٝؾٙس دیف ضٚ ، 

-طٜٚاضظقیبثی حطفٝ، ٌ اؾشب٘ساضز ٔطاحُ َطاحی ٔفٟٛٔیٚ قبُٔ  فٙبٚضی چٛة ٚ وبغصقسٜ زض ضقشٝ سحهیّی حطفٝ ای 

 اوشبًؽاـؼ اـقٌيبثي ضففِسسٚیٗ اؾشب٘ساضز اضظقیبثی وبضٞب ٚ زض ٟ٘بیز سسٚیٗ ، ثٙسی وبضٞب، سحّیُ اؾشب٘ساضز ػّٕىطز

 ٔطثَٛٝ ٔی ثبقس. 

ٟب ٚ ضٕٞٙٛزٞبی اضظقٕٙس خٙبة آلبی زوشط ٔحٕسیبٖ ٔؼبٖٚ ٔحشطْ ٚظیط ٚ ضئیؽ زض دبیبٖ الظْ ٔی زا٘ٓ اظ حٕبیش

، سرههی یٞبقٛضاٚ اػًبی ٔحشطْ  ٌطأی اٖٕٞچٙیٗ اظ ٕٞىبض .ٛظقی سكىط ٕ٘بیٓآٔؾبظٔبٖ دػٚٞف ٚ ثط٘بٔٝ ضیعی 

ٔكبغُ، انٙبف ٚ اسحبزیٝ ٞبی  اظ زؾشٍبٜ ٞب، ٚثٝ ذبَط سالـ ٞبی ثی ٚلفٝ ٚ ٔؿئٛال٘ٝ زض سسٚیٗ ایٗ ؾٙس لسضزا٘ی 

یبر اضظقٕٙس ذٛز زض سسٚیٗ ثب اضائٝ اَالػبر ٚ سدطث ، وٝفحطَز٘یبی وبض ٚ ٚ ذجطٌبٖ  ، ثٍٙبٜ ٞبی الشهبزیقطوز ٞب

 ٕ٘بیٓ. ؾذبؾٍعاضی ،٘ساٜ ایٗ ؾٙس ٔب ضا یبضی زاز
 

 

 احٕسضيب زٚضا٘سیف

 سأِیف وشبة ٞبی زضؾیضیعی ٚ ثط٘بٔٝٔسیطوُ زفشط 

 فٙی ٚحطفٝ ای ٚ وبضزا٘ف
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اـقٌيبثي ضففِ 

گفٍُ ثٌؽ  كبـّب سطلي  اوشبًؽاـؼ ػول فؼ
سؽٍيي اوشبًؽاـؼ اـقٌيبثي 
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ضففِ
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مقدمه6-1  

-ٔؤؾؿٝ آٔٛظقی ا٘دبْ قٛز یب ایٗآٔٛظـ وٝ زض ، نطف ٘ظط اظ ایٗ(20011)فطسَٛ  یبثی زض فطایٙس سٛؾؼٝ ؾطٔبیٝ ا٘ؿب٘ی ٘مف ٟٕٔی ثٝ ػٟسٜ زاضزقاضظ

یبثی اظ خّٕٝ ققٛز. اضظز ٚ یب زض حیٗ قغُ یب ثطای اضظیبثی سدبضة حبنُ زض ََٛ ظ٘سٌی ثٝ وبضثطزٜ ٌیطٞبی آٔٛظقی ضؾٕی ا٘دبْ وٝ ذبضج اظ ثط٘بٔٝ

یبثی ٚ اٞسای ٌٛاٞیٙبٔٝ ٔؼشجط زض ٔطاحُ ٔرشّف ظ٘سٌی احشیبج زاض٘س ٚ ٞٓ قٞٓ ثطای افطاز وٝ ثٝ ضٚقی ثطای اضظ ،اِؼٕط اؾزاخعاء ٟٔٓ یبزٌیطی ٔبزاْ

ٞبی آٔٛظـ زضاظٔسر ذٛز ضا سحمك اضظقیبثی ذٛز ٞؿشٙس سب ثشٛا٘ٙس ؾیبؾزدصیطی سحطنٞبی ثطای ٔؤؾؿبر ٟٔبضر آٔٛظی وٝ زض دی اضسمبء ثط٘بٔٝ

 (. OECD– 2000ثركٙس )

وٝ اظ اؾشب٘ساضزٞبی آٔٛظقی الشجبؼ قٛز(. ٞب سسٚیٗ قٛز )٘ٝ آٖای ٔطسجٍ ثبقس ٚ ثطاؾبؼ آٖحطفٝقبیؿشٍی یبثی ثبیس ٔؿشمیٕبً ثب اؾشب٘ساضزٞبی قاضظ

وٙس سٛا٘س ٔٙدط ثٝ نسٚض ٌٛاٞیٙبٔٝ قٛز. ثٝ افطاز وٕه ٔیطزی، اضظقیبثی ٔیاظ ٘ظط ف.ثبقسیبثی زلیك ٔیعاٖ سٛا٘بیی فطز يطٚضی ٔیقایٗ أط ثطای اضظ

افطاز زض قطایٍ  ٞبیٚ قبیؿشٍی ٞبقغُ ذبنی قٛ٘س ٚ زض آٖ دیكطفز ٕ٘بیٙس ٚ زض قطایٍ یبزٌیطی زائٕی ضٚقی ضا ثطای ثجز سٛا٘بییحطفٝ ٚ سب ٚاضز 

ٞبی زاذّی ثٝ وبض ثطزٜ قٛز. ضیعی ثطای آٔٛظـٚ ثط٘بٔٝ سٛا٘س زض اؾشرساْ، اضسمبءیبثی ٔیقاضظ ٞبی ٔشفبٚر ثٝ زؾز زٞس.اظ ٘ظط وبضفطٔبیبٖٔرشّف ٚ ظٔبٖ

ٞبی ٚالؼی ٔٛضز ٘یبظ زض ٞب ٚ زا٘ف آٔٛذشٝ قسٜ زض ثطاثط قبیؿشٍیضٚقی ثطای سؼییٗ ویفیز ٟٔبضر ٚ ؾٙدف یبثیقاظ ٘ظط ٔؤؾؿبر ٟٔبضر آٔٛظی اضظ

 ٞبی آٔٛظقی ذٛز ضا ثٝ افطاز ٚ وبضفطٔبیبٖ اضائٝ ٕ٘بیٙس. سٛا٘ٙس ثط٘بٔٝافطاز، ٔؤؾؿبر آٔٛظقی ٔییه حطفٝ اؾز. ثب اػُبی ٌٛاٞیٙبٔٝ ثٝ 

-ٞب ٔمبٚٔز ٕ٘بیٙس. ثٝ ٘ظط آٖای ٚ ثٝ وبض ثطزٖ آٖ ٞب ٕٔىٗ اؾز زض ٔمبثُ سسٚیٗ اثعاض اضظیبثی ثطاؾبؼ اؾشب٘ساضزٞبی حطفٝٔؤؾؿبر آٔٛظقی ٚ وبزض آٖ

وٙٙس. ایٗ ٔٛيٛع زا٘ٙس، وٓ ٔیٞب اخعاء انّی یه حطفٝ ٔیچٝ ضا وٝ آٖٞب زض اضظقیبثی آٖٞب ضا اظ ثیٗ ثطزٜ ٚ ا٘ؼُبف آٖٞب ایٗ وبض حمٛق ؾٙشی آٖ

 ذٛاؾشٝ  قٛز ثط٘بٔٝ زضؾی ضا سسٚیٗ وٙٙس. ٚ وبضقٙبؾبٖ وٝ اظ ٞٙطآٔٛظاٖ وٙس ثٝ خبی آٖییس ٔیأای زض ٌبْ اَٚ ضا سيطٚضر سسٚیٗ اؾشب٘ساضزٞبی حطفٝ

ٞبی ثطاؾبؼ اؾشب٘ساضزٞبی ػّٕىطز طاحی ٔفٟٛٔی اؾشب٘ساضزٞبی اضظقیبثی حطفٝ ثٝ انَٛ، اخعاء، اضسجبٌ ٚ ؾبظٚ وبض لًبٚر وؿت قبیؿشٍیزض َ

 قٛز.دطزاذشٝ ٔی

 ه بّين هَـؼ ًيبق ؼـ اوشبًؽاـؼ اـقٌيبثي  -2-6

 (skillsال ( هْبـر )

 زیٍط ٕٞبٍٞٙی ثیٗ اػٕبَ ضٚا٘ی، حطوشی ضا ٟٔبضر ٌٛیٙس.ٞب، ثٝ ػجبضر سٛا٘بیی ػًالر ٚ ایدبز ٕٞبٍٞٙی ثیٗ آٖ

 ( knowledgeة( ؼاًً )

 ثٝ سٛا٘بیی ٞبی شٞٙی، ػمال٘ی اظ لجیُ وؿت زا٘ف، ضقس ٟٔبضر شٞٙی، لسضر سدعیٝ ٚ سحّیُ ضا زا٘ف ٌٛیٙس.

 (Attitudeج( ً في )

قٛز. سٛا٘بیی ٔكبضوز فؼبَ سٛأْ ثب ػاللٝ ٔثبِی اظ ایٗ ٘ٛع یك ٔطثٌٛ ٔیقٛز وٝ ثٝ خٙجٝ احؿبؾی ٚ ػبَفی، اضظـ ػالٞبیی ٌفشٝ ٔیٍ٘طـ ثٝ سٛا٘بیی 

 سٛا٘بیی اؾز. ٍ٘طـ زض ٚالغ ٘ٛػی ٟٔبضر شٞٙی ٚ ػّٕی اؾز.

 ( Qualification Levelؼ( وٙص ِالضيز كبـ )

 ؾُح نالحیز وبض ػجبضسؿز اظ ؾُح حطفٝ ٚ یب قغّی وٝ آٖ وبض ثبیس زض آٖ ؾُح نٛضر ثٍیطز.

                                                           
 زفشط ثط٘بٔٝ ضیعی ٚ سبِیف فٙی ٚ حطفٝ ای -2001فطسَٛ, ثب٘ه خٟب٘ی  -چٟبضچٛة سؼطیف ٚ اضظیبثی اؾشب٘ساضزٞبی حطفٝ ای ٚ آٔٛظقی1
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 ( Competency) ٌبيىش يّ( 

قٛز، ثٝ َٛض وّی قبیؿشٍی ثٝ ٟٔبضر ٞبی ػٕٛٔی، زا٘ف، ٍ٘طـ ٚ ثبٚض ٚ ایٕبٖ ٌفشٝ ٔیٞبی قغّی، ٟٔبضرقبیؿشٍی ثٝ ٔدٕٛػٝ ٚ ؾُحی اظ ٟٔبضر

 قٛز.ا٘دبْ زازٖ ذٛة ٚ ٔٙبؾت یه وبض ٌفشٝ ٔی

ثٙسی قبیؿشٍی ٔیّط وٝ ؾُح  6-1ٔؼطفی قس. زض ایٙدب زض قىُ  زض چٟبض ؾُح آٌبٞی، زا٘ف، ٟٔبضر ٚ سؿٍّ 2008ثٙسی قبیؿشٍی ٚٞبة لجالً ؾُح

 قٛز.ٞبی حطفٝ دعقىی ٚ دطؾشبضی وبضثطز زاضز ٔؼطفی ٔیثٙسی چٟبض ؾُحی اؾز ٚ زض حٛظٜیه ؾُح 

 

سطح بندی شایستگی میلر 1-6  

 ٍ( زفغِ ٌبيىش ي 

 قٛز.اؾٕؼیّی ٔؼطفی ٔیای )فٙی ٚ غیطفٙی( اظ آلبی زوشط چطذٝ قبیؿشٍی حطفٝ 6-2زض قىُ 

 

زفغِ ٌبيىش ي )اووؼيلي( – 2-6  

ٍط(ٔبقیٗ)اثعاض  ػّٕ
-زلز-اخطای ٔؿشمُ-سمّیس

ػبزر

هطَّ  
هَخَؼ

ٔساذّٝ

هطَّ  
هٙلَة

ٔساذّٝ

(زضیبفز ٚ دبیف)حؿٍط 
سكریم -زلز -سٛخٝ

ٔساذّٝ

(شذیطٜ زا٘ف)حبفظٝ 
-اٍِٛضیٓش-ٔفبٞیٓ-حمبیك
(ویفیز)اؾشب٘ساضز -لٛاػس

ٔساذّٝ

دطزاظقٍط 
ّیُ اضظقیبثی-سطویت-سدعیٝ ٚ سح

ٔساذّٝ

ٟٔبض ٌط
فطػی-انّی

ٔساذّٝ

هْبـر

ؼاًً

ايوبى

   ٌبيىش ي

هطيٗ كبـ 

(فٌي ٍ  يف فٌي)زفغِ ٌبيىش ي ضففِ ا  

ّیف یه ا٘دبْ سٛا٘بئی ثٝ ای حطفٝ قبیؿشٍی    ٚ ٟٔبضر ،زا٘ف اظ ٘ظبٔی قبیؿشٍی، .قٛز ٔی ٌفشٝ ٔحهَٛ یه سِٛیس خٟز (ای قسٜ سٛافك حسالُ یه اؾبؼ ثط) وبضی سى
ساضز ٘ٛع ٝث سٛخٝ ثب وٝ اؾز ایٕبٖ ٜٛ ٚ ػّٕىطز اؾش٘ب  .قٛز ٔی ثٙسی سمؿیٓ احؿٗ ٚ ذجطٌی ،(ٟٔبضر)سجحط ،آٌبٞی زضخٝ، ٚ ؾُح چٟبض ٝث ای حطفٝ اذالق ثىبضٌیطی ٘ح
ٛع ؾُح، ثٝ سٛخٝ ثب وٝ اؾز ای حطٝف ٞب قبیؿشٍی اظ ای ٔدٕٛػٝ ای، حطفٝ نالحیز .ٞؿشٙس ویفی ثیكشط ٔشغیطٞبیی ایٕٖب ٚ ٟٔبضر أب وٕ ی ثیكشط ٔشغیطی زا٘ف ٘  ٚ
ٍط ؾُٛح ثٝ آٟ٘ب ٚؾؼز دبْ زض ثیطٚ٘ی ػّز اظ ٔٙفی یب ٔثجز سبثیط ٔساذّٝ .اؾز ػبْ ٔفْٟٛ ثٝ ذسٔبر ٚ وبال  قبُٔ ٔحهَٛ .ٌكز ذٛاٞٙس سمؿیٓ زی س یه ٘ا .اؾز فطآٙی

ٔحیٍ وبض
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 ق( اَِ  اـقٌيبثي 

ٌیطی وٙس( ٚ زاضای اػشجبض ٘یع ثبقس )یؼٙی ای ا٘شربة قسٜ ضا ا٘ساظٜحطفٝػّٕىطز ٌیطی ثبیس اؾشب٘ساضز یبثی ثبیس ٚاخس حسالُ ضٚائی ثبقس )یؼٙی ا٘ساظٜقاضظ

ثطاؾبؼ اؾشب٘ساضزٞبی ٔحّی ٚ یب ّٔی  –قٛز یبثی زض ؾُح ُٔٙمٝ زضؾز ٔیقیىٙٛاذز اضظقیبثی وٙس(. اٌط اثعاض اضظاؾشب٘ساضزٞب ضا ثٝ نٛضر ایٗ ثشٛا٘س 

ٞبی وبفی آٔٛظـ ،ُٔٙمٝ وبضقٙبؾبٖ ٔطاوع ّٔی ؾٙدف ٚ ٞٙطآٔٛظاٖٚ ٘شبیح ٘یع زاضای اػشجبض ٚؾیغ ثبقٙس. يطٚضی اؾز  -ٚ یب ثب٘ه ؾئٛاالر أشحبٖ

یبثی اؾشب٘ساضز قسٜ ثٝ نٛضر ٔشٕطوع سسٚیٗ قٛ٘س، الظْ اؾز ایٗ وبض سٛؾٍ قیبثی ضا زیسٜ ثبقٙس. اٌط اثعاضٞبی اضظقحی اضظزض ظٔیٙٝ ٔسیطیز ٚ َطا

ٞبی ّٔی زاضای ا٘س نٛضر دصیطز. ذُب زض ٔمساض ضٚائی ٚاػشجبض آظٖٔٛٔشرههبٖ اضظقیبثی ٚ ثب وٕه افطازی وٝ اؾشب٘ساضزٞبی حطفٝ ای ضا سسٚیٗ وطزٜ

 ثؿیبضی ذٛاٞسثٛز. اثطار ٔٙفی

 

 ای ثبیس :ٞبی حطفٝیه اضظقیبثی قبیؿشٍی ٚ نالحیز

 ٕٞرٛاٖ ثب اٞساف ٚ اؾشب٘ساضز ػّٕىطز وبضی زض ؾُح نالحیز ٔٛضز ٘ظط ثبقس. 

 ٔشٙبؾت ثب ؾُح قبیؿشٍی ثبقس. 

 ؾُٛح ثبالی قٙبذشی ضا اضظقیبثی وٙس 

 أىبٖ دصیط ثبقس. 

 ضٚایی زاقشٝ ثبقس. 

 دبیبیی زاقشٝ ثبقس. 

 ٔٙهفب٘ٝ ٚ ٔشؼبزَ ثبقس. 

 ٔجشٙی ثط قٛاٞس ٔٙبؾت ثبقس. 

 ٕٞٝ خب٘جٝ ثبقس. 

 

 ش( هطشَ  هَـؼ اـقٌيبثي 

،ٟٔبضر ٚ زا٘فقبیؿشٍی ا٘دبْ وبض ثطاؾبؼ اؾشب٘ساضز ػّٕىطز ضا ؾٙدف ٕ٘بیس. ایٗ قبیؿشٍی سطویجی اظ ای ثبیس حطفٝػّٕىطز اضظقیبثی اؾشب٘ساضزٞبی 

ٞبی ٌٛ٘بٌٖٛ ذٛاٞٙس ثٛز. ٔثالً، آیب ٞبی ٔٛضز اضظیبثی ثٝ نٛضرٞب، قبیؿشٍیای ٚ قطایٍ اضائٝ آٔٛظـاضزٞبی حطفٝثبقس. ثب سٛخٝ ثٝ اؾشب٘سٍ٘طـ ٔی

ا٘س؟ آیب ٚاحس آٔٛظـ زٞٙسٜ سٟٙب ٔحشٛای فٙی ضا  ا٘س؟ آیب ثطذی اظ افطاز زض يٕٗ قغُ آٔٛظـ زیسٜٞب سٛؾٍ ٚاحس آٔٛظـ زٞٙسٜ اضائٝ قسٜسٕبٔی ٟٔبضر

ٌیطی ٞبی زیٍطی ضا٘یع ا٘ساظٜٟٔبضر ٞبیی وٝ ٔؿشمیٕبً ثب حطفٝ فطز زض اضسجبٌ ٞؿشٙس،یبثی ٕٔىٗ اؾز ػالٜٚ ثط اضظقیبثی ٟٔبضرقاؾز؟ اضظاضائٝ وطزٜ 

ٞبی اخشٕبػی ٚ قٟطٚ٘سی، ٞبی ظ٘سٌی قبُٔ ٟٔبضرٞب ػجبضسٙس اظ ؾٛاز ٚ حؿبة، ٟٔبضرٌٛیٙس: ایٗ ٟٔبضرٞبی ٔحٛضی ٔیٞب ٟٔبضروٙس ٚ ثٝ آٖ

-ثبقس ثِٝصا اضظقیبثی ثهٛضر وُ ٍ٘ط ٔی ٞبی ٔسیطیز ٚ وبضآفطیٙی.ؾبظی ٚ ثطاؾبؼ حطفٝ فطز ٟٔبضرٞبی ػبْ وبضیبثی ٔب٘ٙس اضسجبَبر ٚ سهٕیٟٓبضرٔ

 ٞبی فٙی ٚ غیط فٙی زض سحّیُ وبضٞب ٔٛضز سٛخٝ لطاض ذٛاٞس ٌطفز.َٛضی وٝ قبیؿشٍی

ثٙسی ٞبی ٔرشّف زؾشٝسٛا٘س ثطاؾبؼ قبذمای ٔیآیٙس ٚ ؾیؿشٓ آٔٛظـ ٚ سطثیز فٙی ٚ حطفٝٞبی ؾٙدف ٚ اضظیبثی ٔحشٛی یه فطضٚیىطزٞب ٚ ضٚـ

 ٌطزز:
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 ا ـٍي فؼّب  هجشٌي ثف اخكاء ويىشن ؼـ آهَقي ٍ سفثيز فٌي ٍ ضففِ-1

 (Input)ٔجشٙی ثط زضٖٚ زاز آٔٛظقی  

 (Process) ٔجشٙی ثط فطآیٙس 

 (Output)ٔجشٙی ثط ثطٖٚ زاز  

 (Outcome)ٔجشٙی ثط دیبٔس  

 (Impact)ٔجشٙی ثط سبثیط  

 

 ا ـٍي فؼّب  هجشٌي ثف اخكاء ويىشن ؼـ آهَقي ٍ سفثيز فٌي ٍ ضففِ -2

 زا٘ف 

 ٟٔبضر  

 ٍ٘طـ  

 قبیؿشٍی   

 ٖ( اًَاع آقهَى 

 ٞبی ٔٛضز اؾشفبزٜ زض اؾشب٘ساضز اضظقیبثی حطفٝ ثط زٚ ٘ٛع اؾز:آظٖٔٛ

 اِف( ٔالن ٔحٛض

 ة( ٞٙدبض ٔحٛض

 

 آقهَى هالک هطَـ

سٛا٘س ػُٕ قٛز وٝ ٘شیدٝ آٖ لجَٛ یبضز اؾز )ٔثالً، یه فطز ٔىب٘یه یب ٔیٔمبیؿٝ ٔیی قبیؿشٍی حطفٝ زض ایٗ ضٚـ ػّٕىطز یه فطز ثب اؾشب٘ساضزٞب

ٔٛاضز سٟٙب  سٛاٖ ثب اؾشفبزٜ اظ اثطاظ اضسفبع ؾٙدف ػُٕ چطذف ضا ا٘دبْ زٞس یب ذیط(. زض ثطذی اظسؼٛیى الؾشیه ضا ا٘دبْ زٞس یب ذیط. یه ذّجبٖ ٔی

االر ضا زضؾز دبؾد زٞس سب ٌٛاٞی ٘بٔٝ ؤزضنس ؾ 70قٛ٘س )یه ٔىب٘یه یب ذّجبٖ ثبیس االر اؾز وٝ ثٝ َٛض نحیح دبؾد زازٜ ٔیؤزضنسی اظ ؾ

 زضیبفز وٙس(.

 

 ٌّدبـ هطَـ

. اظ ٞٙدبضی ٔیشٛاٖ ثطای لجَٛ یب ضز  افطاز قٛززض ایٗ ضٚـ ثب اؾشفبزٜ اظ اثعاض ٞٙدبض ٚ ٔحٛض فطز ثب زیٍط افطاز قطوز وٙٙسٜ زض آظٖٔٛ ٔمبیؿٝ ٔی

االسی ضا زض ٔٛضز وبضایی ٚ أٙیز ایٗ ضٚـ ؤإِّّی اؾز. أب اؾشفبزٜ اظ ایٗ ضٚـ ٕٔىٗ اؾز ؾاؾشفبزٜ وطز. ایٗ ضٚـ ٔٙبؾت ؾُٛح ٔحّی، ّٔی ٚ ثیٗ

ُ لجَٛ ثبقس، اٌط زض یه ٔطحّٝ آظٖٔٛ ٕ٘طار ٕٞٝ افطاز دبییٗ ُ ٚ ٘مُ ػٕٛٔی( ٚ اؾشب٘ساضزٞب ٕٔىٗ اؾز دبییٗ سط اظ حس لبثٕایدبز وٙس )ٔب٘ٙس حطفٝ ح

 ثبقس. أب ایٗ ضٚـ ٔٙبؾت ثؼًی ٔكبغُ ٔب٘ٙس دعقىی اؾز )دطؾشبضی( وٝ حسالُ ضا ٔی سٛاٖ ثطای ضز یب لجَٛ سؼییٗ وطز.

ای ذسٔبر ٞٙدبض ٔحٛض اضائٝ ٔی زٞس . حطفٝ ۀظٔیٙ 110ایبالر ٔشحسٜ أطیىب ثطای ثیف اظ  (NOCTI)ای ٌیطی قبیؿشٍی حطفٝی ا٘ساظٜٔٛؾؿٝ ّّٔ

ای ٚ ٞٙط آٔٛظاٖ ٔٛؾؿبر فٙی ٔٛضز اؾشفبزٜ ٞبی اؾشب٘ساضز قسٜ زا٘ف ٚ ػّٕىطز ایٗ ٔٛؾؿٝ سٛؾٍ وبضفطٔبیبٖ ٚ ٔٛؾؿبر آٔٛظـ فٙی ٚ حطفٝظٖٔٛ آ
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.  )WWW.nocti.org(ضا ثب زیٍط ٔٛؾؿبر ٔمبیؿٝ وٙٙس  وٝ ٞٙدبضٞبی ذٛزسٛا٘ٙس ٕ٘طٜ لجِٛی ضا ذٛز سؼییٗ وٙٙس ٚ یب ایٗؾؿبر ٔیؤٌیطز. ٔلطاض ٔی

 ای ػطثؿشبٖ ؾؼٛزی اؾشفبزٜ قس.ٕبٖ وبضآٔٛظ حطفٝاظ ایٗ ضٚـ ثطای اضظیبثی ٔؼّّ 1980زض زٞٝ 

 َٛض ذالنٝ ٔی سٛاٖ ٌفز:ثٝ

 ّی حطفٝ، ٚ اٞساف قغّی ...ٔالن ٔؼیبض قبُٔ : ٔجشٙی ثط اؾشب٘ساضز قبیؿشٍی حطفٝ، اٞساف و 

 ٞبی قغّی  ای، قبیؿشٍیٞبی حطفٝٞٙدبض ٔحٛض قبُٔ: ٔجشٙی ثط قبیؿشٍی 

ٞبی ثبقس . ضٚـ ای ٔیزض ٘ظبْ چبضچٛة نالحیز ّٔی ضٚـ ؾٙدف ٚ اضظقیبثی ثط ٔجٙبی ضٚـ ٔالن ٔؼیبض ٔجشٙی ثط اؾشب٘ساضز قبیؿشٍی حطفٝ

 قٛز ٘ٝ آظٖٔٛ.ی ٚ قغّی ثط اؾبؼ ؾٙدف زض ٘ظط ٌطفشٝ ٔیاٌیطی قبیؿشٍی حطفٝاؾشفبزٜ قسٜ زض ا٘ساظٜ

 ا  ٍ اثكاـّب  وٌدًّب  فٌي ٍ ضففِّب  وٌدً ٍ اـقٌيبثي ثب سَخِ ثِ قهبى ؼـ آهَقيـٍي

 ؾٙدف اغبظیٗ 

 ؾٙدف سىٛیٙی  

 ؾٙدف سكریهی  

 ؾٙدف سطاوٕی 

 ؾٙدف سىٕیّی 

ٞبی ٔرشّف ای ٚ ٘ٛع ٘ظبْ یبزٌیطی )ٔبزاْ اِؼٕط ٚ ...( اظ ضٚـؾُح نالحیز حطفٝٞبی حطفٝ ای ثطای زض ثب سٛخٝ ثٝ ٘ٛع حطفٝ ٚ زض ٘ظبْ نالحیز

 ٌیطز.ای لطاض ٔیٌیطی ؾُح قبیؿشٍی ٚ سؿٍّ زض ٞط وبض حطفٝ ٔٛضز سٛخٝ ٚیػٜقٛز. اِجشٝ ؾٙدف سطاوٕی ثطای ا٘ساظٜظٔب٘ی اؾشفبزٜ ٔی

 

 اثكاـ ّب  وٌدً:

ٞب ثطای حٛظٜ قٙبذشی ای، سكطیحی، وٛسٝ دبؾد ٚ .... ایٗ آظٖٔٛطز٘ی، چٙس ٌعیٙٝغٍّ، خٛض و-آظٖٔٛ )قفبٞی، وشجی(: قبُٔ نحیح 

 قٛ٘س.ٔشٙبؾت ثب ؾُح قبیؿشٍی ٔٛضز ا٘شظبض ا٘شربة ٔی

 360ٞبی َٛال٘ی ٔسر, ؾٙدف ؾبظی قسٜ، ٕ٘ٛ٘ٝ وبض، دطٚغٜؾٙدف ػّٕىطزی قبُٔ وشجی ػّٕىطزی، ؾٙدف قٙبؾبیی، قجیٝ 

 ای ٚ ...زضخٝ

 ثٙسی، ٚالغ ٍ٘بضی ٚ ...ٞبی زضخٝای: قبُٔ ؾٙدف ثط اؾبؼ فٟطؾز ٚاضؾی، ٔمیبؼؾٙدف ٔكبٞسٜ 

 ؾٙدف ػبَفی: قبُٔ دطؾف ٘بٔٝ، سفىیه ٔؼٙبیی، ؾٙدف ٍ٘طـ ثب ٔمیبؼ ِیىطر، ٔهبحجٝ 

٘ظط زض  ؾٙدف سىٕیّی: ٔهبحجٝ ثب وبضفطٔب، ٔكبٞسٜ زض حیٗ وبض، ؾٙدف دیطٚ ٚ ... ایٗ ٘ٛع ؾٙدف ثطای إَیٙبٖ اظ قبیؿشٍی ٔٛضز 

 قٛز.ٔحیٍ وبض ٚالؼی اؾشفبزٜ ٔی

ٞبی یبزٌیطی اؾشفبزٜ ٞب ثطای ؾٙدف وّی  حٛظٜای ٚ ... ایٗ ٘ٛع ؾٙدفزضخٝ 360ؾٙدف ٕٞٝ خب٘جٝ )سطویجی(: قبُٔ وبضدٛقٝ،  

 قٛز. ٔی

 

 

 

 

 

 

http://www.nocti.org/
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)٘فاضي ه َْهي اوشبًؽاـؼ اـقٌيبثي ضففِ ؼـ گفٍُ ٌ لي ٌِبيغ زَة( 1-6ًوَى ثفگ   

 

 ضففِ اـقٌيبثيسؽٍيي اوشبًؽاـؼ 

 

كشبثْب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًًؼفشف سبلي    

هفضلِ ٌٍن: ٘فاضي ه َْهي اوشبًؽاـؼ ضففِ-ؼًيب  كبـ  

٘فاضي ه َْهي اوشبًؽاـؼ اـقٌيبثي ضففِ ؼـ وٙص ِالضيز 1-6ًوَى ثفگ   

 ٌفش هََٔع رديف

 ٔٙظٛض اظ اضظقیبثی 1
 Appraisal  اضظیبثی            Assessmentؾٙدف                  Evaluation  اضظقیبثی

 Testآظٔٛزٖ                   Monitoring  دبیف               Measurement   ا٘ساظٜ ٌیطی 

 اػُبی ٌٛاٞیٙبٔٝ نالحیز                  اػُبی ٌٛاٞیٙبٔٝ قبیؿشٍی  ٞسف اظ اضظقیبثی 2

  قغُ                حطفٝ                ٌطٜٚ وبضی زض حطفٝ               وبض)سىّیف وبض( حطفٝ  ٔٛيٛع اضظقیبثی 3

                 سبثیط                  دیبٔس                     ثطٚ٘ساز           فطآیٙس         زضٚ٘ساز  یبزٌیطی -٘ٛع اضظقیبثی ثطحؿت اخعاء ٘ظبْ یبززٞی 4

 (ٍ٘طـ             ٟٔبضر             خعء ٍ٘ط)زا٘ف        وُ ٍ٘ط )قبیؿشٍی فٙی ٚ غیط فٙی(  ضٚیىطز اضظقیبثی 5

 ؾبظٔبٖ                            ثط٘بٔٝ                                            فطز )٘یطٚی وبض(  اضظقیبثی قٛ٘سٜ 6

 ٔالن ٔطخغ                    ٞٙدبض ٔطخغ               ػّٕىطز لجّی(-ٔحٛض)اضظـ افعٚزٜفطاٌیط  ٔؼیبض ٔمبیؿٝ زض اضظقیبثی 7

   اضظقیبة           ٌطٜٚ           ٔطثی         ٕٞشبیبٖ       وبضفطٔب         ٘یطٚی وبض  اضظقیبثی وٙٙسٜ 8

   دیٍیطا٘ٝ زض ٔحُ وبض           دبیب٘ی       سىٛیٙی             آغبظیٗ  ٘ٛع اضظقیبثی ثط حؿت ظٔبٖ 9

        ٚاٌطا                     ٍٕٞطا  ٘ٛع اضظقیبثی اظ ٔٙظط دبؾد 11

            غیط ضؾٕی )غیط ٔىشٛة(                                       ضؾٕی )ٔىشٛة( ٘ٛع اضظقیبثی )ضؾٕی/غیطضؾٕی( 11

            ذبضخی )سٛؾٍ ٔطوع ّٔی ؾٙدف(           زاذّی )سٛؾٍ اضائٝ زٞٙسٜ آٔٛظـ(  ٔطخؼیز اضظقیبثی وٙٙسٜ  12

        ٘ؿجی               فبنّٝ ای               ضسجٝ ای                       اؾٕی  ٔمیبؼ ٞبی ا٘ساظٜ ٌیطی 13

 وٕی                                 ویفی  ٘ٛع اضظقیبثی )ویفی/وٕی( 14

     غیط ٔؿشمیٓ                     ٔؿشمیٓ  ٘ٛع اضظقیبثی)ٔؿشمیٓ/غیط ٔؿشمیٓ( 15

 اثعاضٞبی ؾٙدف ٚ اضظقیبثی 16

    آظٖٔٛ ػّٕىطزی         دطٚغٜ           ٕ٘ٛ٘ٝ وبض         دطؾف      ٔهبحجٝ       وبضدٛقٝ 

     دػٚٞف ٔٛضزی       آظٖٔٛ وشجی    ٔكبٞسٜ      ٌعاضـ      ضٚثطیه   زضخٝ  360آظٖٔٛ 

            .................... وبضٌطٚٞی      ایفبی ٘مف       اضائٝ       فٟطؾز ٚاضؾی    ٔحه ظ٘ی 

17 

 سؼساز ؾُٛح قبیؿشٍی خعء

 وبض(ؾُح قبیؿشٍی ا٘دبْ  4)ثط ٔجٙبی 

   4 2 2 زا٘ف

   4 4 4 ٟٔبضر )قٙبذشی(

   4 4 5 ٟٔبضر )ضٚاٖ حطوشی(

   4 4 5 ٍ٘طـ
 

   دٙح ؾُحی             چٟبض ؾُحی        ؾٝ ؾُحی          ذیط( -زٚ  ؾُحی )ثّی ٔمیبؼ ٞبی اؾشفبزٜ خٟز لًبٚر زض ضؾیسٖ ثٝ  قبیؿشٍی خعء 18

   دٙح ؾُحی            چٟبض ؾُحی          ؾٝ ؾُحی         ذیط( -زٚ  ؾُحی )ثّی ٔمیبؼ ٞبی اؾشفبزٜ خٟز لًبٚر قبیؿشٍی  19

 اخعاء اؾشب٘ساضز اضظقیبثی حطفٝ 21

    سحّیُ اؾشب٘ساضز ػّٕىطز وبضٞب          ٌطٜٚ ثٙسی وبضٞب          سؼییٗ ضٚیىطز ٚ ٘ٛع اضظقیبثی 

 سؼییٗ ٔؼیبض اػُبی نالحیز    سؼییٗ ٔؼیبض اضظقیبثی ٌطٜٚ وبضی      سؼییٗ اؾشب٘ساضز اضظقیبثی وبض 

 سؼییٗ اثعاض ٚ ضٚـ ؾٙدف            سؼییٗ قطایٍ ؾٙدف 

   ؾٝ ٘ٛثز                          زٚ ٘ٛثز                                          یه ٘ٛثز  حساوثط ٘ٛثز ٞبی اضظقیبثی  21

   ٚاحس                             30ٚاحس                                          45ٚاحس  60 سؼساز ٚاحس ٞب خٟز اػُبی نالحیز 22
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Evaluation Occupational Standard Development 

 

 مرحلو هفتم : گروه بندي كاراهپيماُن 

Task Grouping 

 

 

 

 

 

ضففِ/ ًيبق وٌدي ٌ لي ضففِ٘فاضي  ه َْهي  ضففِسطلي    كبـس بلي  سطلي  
سؽٍيي اوشبًؽاـؼ ٌبيىش ي  

ضففِ

ؼًيب  كبـ 

اوشبًؽاـؼ ٘فاضي ه َْهي  
اـقٌيبثي ضففِ 

گفٍُ ثٌؽ  كبـّب سطلي  اوشبًؽاـؼ ػول فؼ
سؽٍيي اوشبًؽاـؼ اـقٌيبثي 

كبـّب
سؽٍيي اوشبًؽاـؼ اـقٌيبثي 

ضففِ
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 ؼفشف سألي  كشبثْب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 كبـّب ثٌؽ  هفضلِ ّ شن: گفٍُ-ؼًيب  كبـ

 كبـّب ثٌؽ  گفٍُ 1-7ًوَى ثفگ 

 ِ طِ   اق    

 L1 وٙص: 75230191 كؽ: ٌِبيغ زَة نام حرفه:

ًبم ٌ  : سؼَيٓ كبـ سىوِ ٍ 

 ـٍاً بـ هبٌيي آالر

 

ًبم ٌ  : وبغز خبكشبثي كَؼک ٍ 

 اؼاـ 

 

ًبم ٌ  :ًّت قٙؼبر س ويلي ٍ 

 كو ي

 

ًبم ٌ  : فٌفثٌؽ  ٍ ًَاـكٍي 

 ـٍيِ كَثي

 

ًبم ٌ  : اًشػبة دبـزِ ٍ هَاؼ 

 كو ي ٍ كبـ ثب اثكاـ ـٍيِ كَثي

 7523 41كؽ ٌ  : 7523 42كؽ ٌ  : 752343كؽ ٌ  :  7523 44كؽ ٌ  : 752345كؽ ٌ  :  ًَثز وَم 

 1003ٍ 1002كؽ كبـّب:  1005ٍ 1004كؽ كبـّب:  307ٍ  208كؽ كبـّب:  504ٍ  304كؽ كبـّب:  1104ٍ 1103كؽ كبـّب: 

 41قهبى:  2ٍاضؽ:  46قهبى:  3ٍاضؽ:  52قهبى:  2ٍاضؽ: 75قهبى: 3ٍاضؽ: 66بى:قه 2ٍاضؽ:

           

ًبم ٌ  : ـًگ كبـ  دٌٍَي 

 ـٍ ٌي ٍ فَـ 

 

ًبم ٌ  : ـًگ كبـ   قيفوبق  ٍ 

 هبوشيك كبـ 

 

ًبم ٌ  : وبغز كوؽ لجبن ٍ 

 دبسػشي ٍ) وفٍيه غَاة(

 

هًَشبلكبـ  ٍ ًّبثي  ًبم ٌ  :

 كبثيٌز

 

ًبم ٌ  : وبغز يًَيز ٍ ؼـ 

 كبثيٌز

 752336كؽ ٌ  :  752337كؽ ٌ  :  7523 38كؽ ٌ  : 752339كؽ ٌ  :  7523 40كؽ ٌ  : ًَثز ؼٍم 

 104ٍ  102كؽ كبـّب:  107ٍ 105كؽ كبـّب:   409ٍ 408كؽ كبـّب:  901كؽ كبـّب:  903ٍ 902كؽ كبـّب: 

 92قهبى:  3ٍاضؽ:  47قهبى:  1ٍاضؽ:  62قهبى:  2ٍاضؽ:  55قهبى:  2ٍاضؽ:  72هبى: ق 2ٍاضؽ: 

           

ًبم ٌ  : وبغز قبة آييٌِ ٍ 

 ٍيشفيي خبكشبثي

 

ًبم ٌ  : وبغز ٌِؽلي كَؼک ٍ 

 ًيو ز آهَقٌي

 

ًبم ٌ  : وبغز كوؽ ٍ هيكسطفيف 

 كَؼک

 

 ًقٍِ كٍي كبثيٌزًبم ٌ  : 

 

 ّب  زَثي ًبم ٌ  : وبغز ًفؼُ

 752331كؽ ٌ  :  752332كؽ ٌ  :  752333كؽ ٌ  :  7523 34كؽ ٌ  : 752335كؽ ٌ  :  ًَثز اٍ  

 802كؽ كبـّب:  101كؽ كبـّب:  303ٍ 302كؽ كبـّب:  405ٍ 507كؽ كبـّب:  404ٍ 402كؽ كبـّب: 

 54قهبى:  2ٍاضؽ:  54قهبى:  2ٍاضؽ:  70قهبى:  2ٍاضؽ:  62قهبى:  2ٍاضؽ:  52قهبى:  2ٍاضؽ: 

 

 اوش بؼُ گفؼؼ. 6-1 ػٌبٍيي گفٍّْب  كبـ  ٍ كؽّب  آًْب ثف اوبن هٍب   ؾي  ّف ٍاضؽ ضففِ ؼـ ففم 
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 ؼفشف سبلي  كشبثْب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 كبـّب ثٌؽ  هفضلِ ّ شن: گفٍُ-ؼًيب  كبـ

 كبـّب ثٌؽ  گفٍُ 1-7ًوَى ثفگ 

 L2 وٙص: 71150292ٍ71150191 كؽ: ٌِبيغ زَة

ًبم ٌ  : ًّت هجلوبى اؼاـ  ٍ 

 زيؽهبى ؼـ هط  اوشقفاـ

 

ًبم ٌ  : كٍيؽى دبـزِ ـٍ  هج  

 ٍ ؼٍغز دبـزِ

 

ًبم ٌ  : ل بف كبـ  ٍ او ٌح 

 كبـ  ٍ ثفٌ بـ  دبـزِ ٍ فَم

 

ًبم ٌ  : ويلف ٍ كيلفكبـ  ٍ 

 زَةوٌؽثالوز ٍ وَقاًؽى 

 

ًبم ٌ  : وبغز لَاقم زَثي 

 دبـک ٍ ًوبوبق  غبًِ زَثي

 711541كؽ ٌ  : 7115 42كؽ ٌ  : 7115 43كؽ ٌ  : 7115 44كؽ ٌ  : 7115 45كؽ ٌ  : ًَثز وَم 

 807ٍ  805كؽ كبـّب:  907ٍ 905كؽ كبـّب:   1008ٍ 1007ٍ 1006كؽ كبـّب:  1010ٍ  1009كؽ كبـّب: 509 كؽ كبـّب:

 65قهبى:  2ٍاضؽ:  71قهبى:  3ٍاضؽ:  76قهبى:  3ٍاضؽ:  68قهبى:  2ٍاضؽ:  17قهبى:  1ٍاضؽ: 

           

ًبم ٌ  : وبغز كٍَ  كبثيٌز ٍ 

 وبغز هيك آـايً ٍ ؼـاٍـ

 

ًبم ٌ  : اخفا  وبلي آه ي سئبسف 

 ٍ ويٌوب

 

ًبم ٌ  : اخفا  ك  ٍ وق  ٍ 

 ؼيَاـ كبؾة

 

ٌ  : اخفا  وبلي آهَقٌي, ًبم 

 كٌ فاًه ٍ خلىبر

 

 ًبم ٌ  : وبغز ؼـّب  دفوي

 711536كؽ ٌ  :  7115 37كؽ ٌ  : 7115 38كؽ ٌ  : 7115 39كؽ ٌ  : 7115 40كؽ ٌ  : ًَثز ؼٍم 

 603كؽ كبـّب: 702كؽ كبـّب: 704كؽ كبـّب: 706كؽ كبـّب: 403ٍ 103كؽ كبـّب: 

 25قهبى:  1ٍاضؽ:  37قهبى:  1ٍاضؽ:  33قهبى: 1ٍاضؽ: 52قهبى:  2ٍاضؽ:  95بى:قه 3ٍاضؽ:

           

ًبم ٌ  : وبغز هيككبهذيَسف ٍ 

 هيكسطفيف ٍ كٌ فاًه

 

 ًبم ٌ  : سؼَيٓ قٙؼبر هؼيَة 

 

ًبم ٌ  : ًقٍِ كٍي هجلوبى 

 كَؼک ٍ وفٍيه غَاة

 

وبغز هيك خلَهجلي ٍ  ًبم ٌ  :

 هيك سلَيكيَى

 

ًبم ٌ  : وبغز هج  س ي ٍ 

 ٌِؽلي زَثي

 711531كؽ ٌ  :  7115 32كؽ ٌ  :  7115 33كؽ ٌ  : 7115 34كؽ ٌ  : 7115 35كؽ ٌ  : ًَثز اٍ  

 210ٍ 204كؽ كبـّب: 211ٍ 206كؽ كبـّب: 401ٍ 301كؽ كبـّب: 1102كؽ كبـّب: 503ٍ 410كؽ كبـّب:

 86قهبى: 3ٍاضؽ: 80قهبى: 3ٍاضؽ: 103قهبى: 3ٍاضؽ:  30قهبى:  1ٍاضؽ:  60قهبى:  2ٍاضؽ: 

 

 اوش بؼُ گفؼؼ. 6-1 ػٌبٍيي گفٍّْب  كبـ  ٍ كؽّب  آًْب ثف اوبن هٍب   ؾي  ّف ٍاضؽ ضففِ ؼـ ففم 
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 ؼفشف سبلي  كشبثْب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 كبـّب ثٌؽ  هفضلِ ّ شن: گفٍُ-ؼًيب  كبـ

 كبـّب ثٌؽ  گفٍُ 1-7ثفگ ًوَى 

 L3 وٙص: 31190193 كؽ: ٌِبيغ زَة نام حرفه:

 ًبم ٌ  :وبغز فبي  ٍ كبثيٌز

 

 ًبم ٌ  :ػيت يبثي هبٌيي

 

 ًبم ٌ  : اًشػبة هؽ  ـٍيِ كَ

 

 ًبم ٌ  : ثي ـًگ كفؼى, الک

 

 ـًگ كبـ  زفٍک ًبم ٌ  :

 ًَثز زْبـم 
 3119 46كؽ ٌ   : 3119 47كؽ ٌ  : 3119 48كؽ ٌ  : 3119 49كؽ ٌ  :  311950كؽ ٌ  : 

 910ٍ911كؽ كبـّب: 904ٍ906ٍ908ٍ909كؽ كبـّب: 1001ٍ1012كؽ كبـّب: 1105ٍ1106ٍ1107كؽ كبـّب: 106ٍ505ٍ508 كؽ كبـّب:

 60قهبى: 2ٍاضؽ: 146قهبى: 5ٍاضؽ: 57قهبى: 2ٍاضؽ: 162قهبى: 6ٍاضؽ: 127بى:قه 4ٍاضؽ:

                

  ّب ًبم ٌ  : وبغز دٌدفُ  ٍهًَشبلؼـ ًبم ٌ  :ًّجبة يفاق  ًبم ٌ  :وبغز هدوَػِ وًَب  ًبم ٌ  :وبغز اسبق اوشَؼيَ  ًبم ٌ  :وبغز وبيجبى زَثي

 وَمًَثز 
  3119  41كؽ ٌ  :  3119 42كؽ ٌ  :  3119 43كؽ ٌ  :  311944كؽ ٌ  :   311945كؽ ٌ  : 

  606ٍ607ٍ608كؽ كبـّب:  609ٍ610كؽ كبـّب:  703كؽ كبـّب:  705كؽ كبـّب:  502ٍ803ٍ804ٍ806كؽ كبـّب:

  117قهبى: 4ٍاضؽ:  67قهبى: 2ٍاضؽ:  80قهبى: 3ٍاضؽ:  45قهبى: 1ٍاضؽ:  134قهبى: 4ٍاضؽ:

           

ًبم ٌ  :وبغز ؼـّب  قبة ٍ 

 سٌ ِ

 

 ًبم ٌ  :وبغز دبـسيٍي 

 

 ًبم ٌ  : وبغز سػشػَاة 

 

 ًبم ٌ  : وبغز گَْاـُ كَؼک

 

 ًبم ٌ  : هًَشبل ًْبيي هج 

 3119 36كؽ ٌ  :  3119 37كؽ ٌ  : 311938كؽ ٌ  :  3119 39كؽ ٌ  : 3119 40كؽ ٌ  : ًَثز ؼٍم 

 207ٍ1011كؽ كبـّب: 305ٍ306كؽ كبـّب: 406ٍ407كؽ كبـّب: 506كؽ كبـّب: 604ٍ605كؽ كبـّب:

 48قهبى: 1ٍاضؽ: 72قهبى: 3ٍاضؽ: 82قهبى: 3ٍاضؽ: 37قهبى: 1ٍاضؽ: 77قهبى: 3ٍاضؽ:

           

 ًبم ٌ  : وبغز هج  ؼًٍ فُ

 

 ًبم ٌ  :وبغز ٌبثلَى هج 

 

 ًبم ٌ  : ًقٍِ كٍي ؼكَـ

 

 كٍي ؼـٍدٌدفُ ًبم ٌ  : ًقٍِ

 

 ًبم ٌ  :ًقٍِ كٍي هجلوبى

 ًَثز اٍ  
 3119 31كؽ ٌ  :  311932كؽ ٌ  :  311933كؽ ٌ  :  3119 34كؽ ٌ  : 3119 35كؽ ٌ  :

 201ٍ501كؽ كبـّب: 601ٍ801كؽ كبـّب: 701كؽ كبـّب: 202ٍ203ٍ602كؽ كبـّب: 205ٍ209كؽ كبـّب:

 114قهبى: 4ٍاضؽ: 75قهبى: 3ٍاضؽ: 60قهبى: 2ٍاضؽ: 111قهبى: 4ٍاضؽ: 81قهبى: 3ٍاضؽ:

 

 اوش بؼُ گفؼؼ. 6-1 ػٌبٍيي گفٍّْب  كبـ  ٍ كؽّب  آًْب ثف اوبن هٍب   ؾي  ّف ٍاضؽ ضففِ ؼـ ففم 
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 ضففِ اـقٌيبثيسؽٍيي اوشبًؽاـؼ 

Evaluation Occupational Standard Development 

 

رد ارزشيابي كار  پيماُن مرحلو هشتم رد عملكرد/ تدويه استاندا تحليل استاندا
 و نهم : 

Performance Standard Analysis 

& 

 Task Evaluation Standard Development
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 هقؽهِ: -1-8

 زض ایٗ ٔطحّٝ فطآیٙس، اؾشب٘ساضز ػّٕىطز سىبِیف وبضی زض اؾشب٘ساضز قبیؿشٍی حطفٝ ٔٛضزسحّیُ لطاض ٔی ٌیطز.

ٚ سحّیُ اؾشب٘ساضز ػّٕىطز، اظ سّفیك ضٚیىطزٞبی سفىط سحّیُ ٚ سفىط ؾیؿشٕی ثٝ َٛض ٕٞعٔبٖ ثٟطٜ ٌطفشٝ  زض ایٗ سدعیٝ

 ٌیطز. قٛز. ایٗ سدعیٝ ٚ سحّیُ ثب ٘یز زضن ٚ فٟٓ ثیكشط ٔٛيٛع نٛضر ٔی ٔی

 

 (8-1ًطَُ س وي  ًوَى ثفگ سطلي  اوشبًؽاـؼ ػول فؼ كبـ )ًوَى ثفگ  -2-8

شوط چٙس ٘ىشٝ حبئع إٞیز اؾز. زض ؾطثطي خسَٚ زٚ فبوشٛض ؾُح نالحیز ٚ ؾُح قبیؿشٍی  زض سىٕیُ ٕٖ٘ٛ ثطي ٔصوٛض

ضا ثٝ سطسیت ثٝ وبضٌط ٔبٞط، وٕه سىٙؿیٗ  L1 ،L2  ٚL3وبض ٔٛضز ٘ظط اؾز، ؾُح نالحیز چٙب٘چٝ لجالً اقبضٜ قس ؾٝ ؾُح 

 زاضز. ٚ سىٙؿیٗ اقبضٜ ٔی

 ( ٔس٘ظط ٘حٜٛ ا٘دبْ وبض اؾز.4( ٚ سؿٍّ )3(، ٟٔبضر)2آٌبٞی)(، 1أب زض ؾُح قبیؿشٍی وبض، چٟبض ؾُح، زا٘ف )

 

 ٛٔ ضز٘یبظ اؾز.قطایٍ ا٘دبْ وبض: زض ایٗ لؿٕز فبوشٛضٞبیی اظ لجیُ ظٔبٖ ا٘دبْ وبض، ٔىبٖ، سدٟیعار، اؾشب٘ساضزٞب ٚ ؾبیط قطایٍ الظْ خٟز ا٘دبْ وبض 

  َٚاغٜ ثبضْ ثٙسی لطاض ٌطفشٝ اؾز.قبذم ٞبی انّی اؾشب٘ساضز ػّٕىطز وبض: زض ایٗ لؿٕز قبذم ٔؼبز 

 ثٝ َٛض اخٕبِی ؾٝ ٘ٛع قبذم زض اؾشب٘ساضز ٔس٘ظط اؾز:

 قبذم ٔحهَٛ -قبذم زضٚ٘سازی                       ج -قبذم فطآیٙس                 ة -اِف

ٔثبَ فطْ وبض، فطآیٙس ا٘دبْ وبض آیس ویفیز ا٘دبْ وبض یب فطآیٙس وبض ٟٔٓ اؾز. زض ایٗ  زض قبذم فطآیٙس، چٙب٘ىٝ اظ ٘بْ آٖ ثطٔی

 ٌیطز. اؾز  اٌط فطْ وبضی ٟٔٓ ثبقس، قبذم فطآیٙسی ٔس٘ظط لطاض ٔی

ٌیطز. ٔثالٌ زض ایٗ ٔساض ا٘شربة ٘ٛع وٙشبوشٛض  زض قبذم زضٚ٘سازی، ا٘شربة اثعاض ٚ سدٟیعار اظ َطف ٔدطی وبض ٔس٘ظط لطاض ٔی

 ٌیطز. ٚ یب زیٍط سدٟیعار ٔس٘ظط لطاض ٔی

وٙس. ثٝ ػجبضر زیٍط چٙب٘چٝ ذطٚخی وبض إٞیز زاقشٝ ثبقس ایٗ  ثٝ خٛاة ٟ٘بیی ٚ ذطٚخی وبض اقبضٜ ٔیقبذم ٔحهَٛ 

 ٌیطز. زض ٔثبَ ٔصوٛض، خٛاة زازٖ ٔساض ٔحهَٛ ٟ٘بیی وبض اؾز. قبذم ٔس٘ظط لطاض ٔی

 

 

 ًوًَِ ٍ ًقٍِ كبـ 
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زٜ ٔی قٛز، دبؾرٙبٔٝ أشحبٖ یب ٕٞبٖ دبؾد چٙب٘چٝ ثطای وبض ٔٛضز٘ظط، ٘مكٝ ذبل ٔٛضز٘ظط ثبقس ثب ضػبیز اؾشب٘ساضز آٚض

اؾز. ٔثالً چٙب٘چٝ وبض، ؾبذز یه چىف یب لبة You willسىّیف وبضی اؾز. ثٝ ػجبضر زیٍط ٕ٘ٛ٘ٝ ٚ ٘مكٝ وبض ٕٞبٖ 

 ػىؽ ثبقس، ٘مكٝ ثب اثؼبز ٚ زیٕب٘ؿیٖٛ ٔٛضز ٘ظط اؾز.

 :اثكاـ اـقٌيبثي 

ثُٛض وّی ٔی سٛاٖ اثعاض ظیط ضا خٟز اضظقیبثی وبض ٔٛضز٘ظط اثعاض اضظقیبثی ثطای وبضٞبی ٔرشّف ٔشفبٚر اؾز ِٚی 

ٔٙسی ٔكشطی،  اؾشفبزٜ وطز. دطؾكٙبٔٝ، ٔكبٞسٜ، ٔهبحجٝ، ٕ٘ٛ٘ٝ وبض، وبض دٛقٝ )ٌعاضـ وبض(، ضػبیز اؾشب٘ساضز، ضيبیز

 ذٛزاضظیبثی ٚ ....

 ٗس بلي  كبـ  هفسج 

ضای ٞٓ ذب٘ٛازٜ زض ایٗ ثرف ثبقس. چٙب٘ىٝ زیسٜ قس ُٔبثك ثب ٌطٜٚ ثٙسی وبضٞب، ٕٔىٗ اؾز ثؼًی اظ سىبِیف وبضی زا 

 ٌطفز. لطاض ٔی 1-6ٞط ٌطٜٚ وبضی زض شیُ یه قغُ اظ ٔكبغُ حطف ٕٖ٘ٛ ثطي 

 

 ثفا  س بلي  كبـ  ٍظبي  سؼفي  ٌؽُ ثفا  س ٌىيي ٌِبيغ زَة 1-9ٍ  1-8ًوَى ثفگ ّب  اـقٌيبثي 
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 ٍقاـر آهَقي ٍ دفٍـي

ثفًبهِ ـيك  آهَقٌيوبقهبى دمًٍّ ٍ   

 ؼفشف سبلي  كشبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  كبـ ػول فؼ اوشبًؽاـؼ سطلي  - 1-8ًوَى ثفگ

 اٍ :ًَثز  : سبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي    ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 اوشبًؽاـؼ ػول فؼ كبـ:     L1 وٙص ِالضيز  ٌِبيغ زَةكبـگف هبّف  ضففِ : 75220191  كؽ ضففِ 

ثب اوش بؼُ اق لَقام ٍ اثكاـ ًقٍِ كٍي  ٍ هٙبثق 

ًقٍِ كبثيٌز ـا سفوين   ISOّب  اوشبًؽاـؼ  ًقٍِ

 كٌؽ.

 G1-2 گفٍُ كبـ  سَليؽ كبثيٌز زَثي آٌذكغبًِ ٍظي ِ:  01 كؽ ٍظي ِ 

 هْبـر وٙص ٌبيىش ي  ًقٍِ كٍي كبثيٌز  كبـ: 0101 كؽ كبـ

  

 هطيٗ اًدبم كبـ:ٌفايٗ -1

.ٌفايٗ كبـگبُ: كبـگبُ ًقٍِ كٍي اوشبًؽاـؼ ثبيؽ ؼاـا  ًَـ٘جيؼي )دٌدفُ ّب  ثبقٌَ( ٍ ًَـهٌَّػي )الهخ ّب  فلَـوٌز(، ك ذَي هٌبوت 1 

 هشفهفثغ  ٍ سَْيِ هٌبوت ثبٌؽ. 96;12×8ثؽٍى گفؼٍ جبـ، فٕب  اوشبًؽاـؼ 

 ًفم افكاـّب  ًقٍِ كٍي                                                  -اثكاـ ًقٍِ كٍي -كبهذيَسف –سدْيكار : هيك ًقٍِ كٍي  .  اثكاـ 3ٍ. اوٌبؼ: ًقٍِ كبثيٌز آٌذكغبًِ       2

 وبػز 4. قهبى:  5. هَاؼ: كب ؿ ٍ هؽاؼ       4

 / هفاض  اخفا  دفٍلُ/ ـٍيِ اًدبم كبـ:ًقٍِ كبـ /ًوًَِ -2
 سفوين ًوبّب ٍ ػالئن اوشبًؽاـؼ ًقٍِ كٍي                                  .1

 اوش بؼُ اق ٍوبي  ٍ لَاقم ًقٍِ كٍي                                    .2

 ـػبيز ؼقيق ٔػبهز غَٖٙ .3

 سفوين دالى آٌذكغبًِ ٘جق اوشبًؽاـؼ .4

 سفوين يًَيز ّب  كبثيٌز ثب ثفٌْب  هَـؼ ًيبق .5

 

 ٌبغُ ّب  اِلي اوشبًؽاـؼ ػول فؼ كبـ:  -3
 ISOًقٍِ سَّيف هدىن ٍ ًوبّب  كبثيٌز وبؼُ ٍ قبة ؼاـ ثب ـػبيز اوشبًؽاـؼ  .1

 ISOٍ ي ٙففِ ٍ ؼٍ٘ففِ ٍ خكيفُ ا  ٘جق اوشبًؽاـؼ  Lًقٍِ دالى هَقؼيز كبثيٌز ثِ ٌ   ّب   .2

 ISO٘جق اوشبًؽاـؼ  Detailّب  هقٙؼي ٍ  ًقٍِ دالى آٌذكغبًِ ٍ ًقٍِ ّب  ثفي .3

 ISOًقٍِ يًَيز ّب  آٌذكغبًِ ّوفاُ ثب ثفي ّب  خكئي ٍ ؼسبي  ٘جق اوشبًؽاـؼ  .4

 ISOًقٍِ يًَيز ّب  هػشل  آٌذكغبًِ ثب ًفم افكاـّب  سػّّي ًقٍِ كٍي ٘جق اوشبًؽاـؼ  .5

 اثكاـ اـقٌيبثي: -4

 ّب  هَخَؼ( ا  )ثفاوبن زك ليىز هٍبّؽُ -ػولي -كشجي

 سدْيكار هَـؼ ًيبق اًدبم كبـ:اثكاـ ٍ  -5

 كبهذيَسف ٍ ًفم افكاـّب  سػّّي -هيك ـون فٌي هدْك ثِ ؼـافشيٌگ  -ٍوبي  ؼوشي ٍ ؼقيق ًقٍِ كٍي كبثيٌز

 س بلي  كبـ  هفسجٗ ؼـ گفٍُ كبـ : -6
 0301 -0201 -0101كبـّب  
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 ٍقاـر آهَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك  آهَقٌي

كشبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًًؼفشف سبلي    

 

  اـقٌيبثي - 1 -9ًوَى ثفگ

 اٍ ًَثز    سبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 اوشبًؽاـؼ ػول فؼ كبـ:     L1 وٙص ِالضيز  ٌِبيغ زَةكبـگف هبّف  ضففِ : 75220191  كؽ ضففِ 

ثب اوش بؼُ اق لَقام ٍ اثكاـ ًقٍِ كٍي هٙبثق ًقٍِ 

 ٍظي ِ :  01 كؽ ٍظي ِ  ًقٍِ كبثيٌز ـا سفوين كٌؽ.  ISOاوشبًؽاـؼ 
سَليؽ كبثيٌز زَثي 

 آٌذكغبًِ
 G1-2 گفٍُ اـقٌيبثي كبـ

  هْبـر وٙص ٌبيىش ي  ًقٍِ كٍي كبثيٌز  كبـ 0101 كؽ كبـ

  

 هفا ض  كبـ ـؼي 
 ٌفايٗ ػول فؼ

 )اثكاـ،هَاؼ، سدْيكار، قهبى، ه بى ٍ ...(
 ًوفُ )ٌبغُ ّب/ؼاٍـ /ًوفُ ؼّي(اوشبًؽاـؼ  ًشبيح هو ي

1 

 یعٚ ٔ اثعاض: ٚؾبیُ ٘مكٝ وكی آٔبزٜ ؾبظی ٔمسٔبسی

 ضؾٓ

 وبغص ٘مكٝ وكی ٚ ٔساز ٔٛاز: 

 ٔىبٖ: وبضٌبٜ ٘مكٝ وكی

 زلیمٝ  30 :ظٔبٖ

آٔبزٜ ؾبظی وبُٔ اثعاض 

 ٘مكٝ وكی 

٘یٕٝ وبضٜ آٔبزٜ ؾبظی 

 اثعاض ٘مكٝ وكی

آٔبزٜ ؾبظی ٘بزضؾز اثعاض 

 ٘مكٝ وكی

چؿجب٘سٖ وبغص ٚ آٔبزٜ ؾبظی ِٛاظْ ثٝ َٛض نحیح ٚ 

  وبُٔ
3 

 2 چؿجب٘سٖ وبغصفمٍ  

 1 چؿجب٘سٖ وبغص ثٝ نٛضر وح ٚ اقشجبٜ

2 

ٚ  اثعاض: وّیٝ ِٛاظْ ٘مكٝ وكی سطؾیٓ دالٖ

 ٔیع ضؾٓ

 ٚ ٔسازٔٛاز: وبغص ٘مكٝ وكی 

 وبضٌبٜ ٘مكٝ وكیٔىبٖ: 

 زلیمٝ  90 :ظٔبٖ

سطؾیٓ دالٖ آقذعذب٘ٝ ثٝ 

 َٛضوبُٔ

سطؾیٓ دالٖ آقذعذب٘ٝ ثٝ 

 َٛض ٘بسٕبْ

سطؾیٓ دالٖ آقذعذب٘ٝ ثٝ 

 َٛض ٘بزضؾز

ثٝ  یىُطفٝ ٚ خعیطٜ  ثٝ قىُ سطؾیٓ دالٖ ٔٛلؼیز 

 وبُٔ ٚ زلیكَٛض 
3 

 2 ٞبی آقذعذب٘ٝ  سطؾیٓ زٚ ٔٛضز اظ دالٖ 

 1 ٞبی آقذعذب٘ٝ  سطؾیٓ ٘بزضؾز دالٖ

3 

سطؾیٓ ٘مكٝ وبثیٙز 

 آقذعذب٘ٝ

ٚ  اثعاض: وّیٝ ِٛاظْ ٘مكٝ وكی

 ٔیع ضؾٓ

  ٔساز ٔٛاز: وبغص ٘مكٝ وكی ٚ

 وبضٌبٜ ٘مكٝ وكیٔىبٖ: 

 زلیمٝ 90 :ظٔبٖ

سطؾیٓ ٘مكٝ وبثیٙز ثٝ 

 َٛض وبُٔ

سطؾیٓ ٘مكٝ وبثیٙز ثٝ 

 َٛض ٘یٕٝ سٕبْ

سطؾیٓ ٘مكٝ وبثیٙز ثٝ 

 ٘بزضؾز َٛض

 

 3 سطؾیٓ ٘مكٝ وبُٔ یه یٛ٘یز زض دالٖ

 

 2 سطؾیٓ ٘مكٝ ٘یٕٝ سٕبْ یه یٛ٘یز زض دالٖ

 1 ٘بزضؾزسطؾیٓ ٘مكٝ یٛ٘یز ثٝ نٛضر 

4 

ٞبی  سطؾیٓ ٘مكٝ فٙی یٛ٘یز

 ٔرشّف وبثیٙز آقذعذب٘ٝ

ٚ  اثعاض: وّیٝ ِٛاظْ ٘مكٝ وكی

 ٔیع ضؾٓ

 ٚ ٔسازٔٛاز: وبغص ٘مكٝ وكی 

 وبضٌبٜ ٘مكٝ وكیٔىبٖ: 

 زلیمٝ 30 :ظٔبٖ

سطؾیٓ ٘مكٝ ٞبی فٙی ثٝ 

 َٛض وبُٔ 

سطؾیٓ ٘مكٝ ٞبی فٙی ثٝ 

 َٛض وبُٔ ٚ ٘یٕٝ سٕبْ

سطؾیٓ ٘مكٝ ٞبی فٙی ثٝ 

 َٛض ٘بزضؾز

سطؾیٓ ٘مكٝ ٞبی فٙی یه ٚاحس یٛ٘یز وبُٔ ظٔیٙی ٚ 

 ٞٛایی
3 

 
 2 سطؾیٓ ٘مكٝ ٞبی فٙی فمٍ ظٔیٙی ٚ ا٘ساظٜ ٌصاضی

٘مكٝ ٞبی فٙی ثٝ نٛضر غٍّ ٚ ثسٖٚ ا٘ساظٜ  سطؾیٓ

 ٌصاضی
1 

5 

   
 3 

  2 

 1 

قبیؿشٍی ٞبی غیط فٙی , 

ایٕٙی, ثٟساقز, سٛخٟبر 

 ظیؿز ٔحیُی ٚ ٍ٘طـ

 N 92 ٔحبؾجٝ ٚ ضیبيی-1

2---------- - 

3- -------- 

 ٔبِىیز ٔؼٙٛی ٘مكٝ -زلز ٚ ؾطػز -4

  ػّٕىطز لبثُ لجَٛ

 

  لجَٛلبثُ غیط ػّٕىطز 

- 2 

 

- 1 

 اـقٌيبثي كبـ )ٌبيىش ي اًدبم كبـ(
 ثّی    

 ذیط    

 ٔؼیبض قبیؿشٍی ا٘دبْ وبض  :

 4ٚ 3ٚ  2اظ ٔطاحُ   2وؿت حسالُ ٕ٘طٜ  

 سٛخٟبر ظیؿز ٔحیُی ٚ ٍ٘طـ ، ثٟساقز ،ایٕٙی ، اظ ثرف قبیؿشٍی ٞبی غیط فٙی 2وؿت حسالُ ٕ٘طٜ  

 وبضاظ ٔطاحُ  2وؿت حسالُ ٔیبٍ٘یٗ 
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 ٍقاـر آهَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك  آهَقٌي

 ؼفشف سبلي  كشبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  كبـ ػول فؼ اوشبًؽاـؼ سطلي  - 1-8ًوَى ثفگ

 اٍ :ًَثز  : سبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي    ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 اوشبًؽاـؼ ػول فؼ كبـ:     L1 وٙص ِالضيز  ٌِبيغ زَةكبـگف هبّف  ضففِ : 75220191  كؽ ضففِ 

ّب  ثفي ٍ لجِ زىجبى ٍ وبيف  ثب اوش بؼُ اق هبٌيي

يًَيز  هلياثكاـ ٍ سدْيكار ٍ هٙبثق ثب اوشبًؽاـؼ 

 ا  ـا ثىبقؼ. كبثيٌز ِ طِ

 G2-1 گفٍُ كبـ  سَليؽ كبثيٌز زَثي آٌذكغبًِ ٍظي ِ:  01 كؽ ٍظي ِ 

  هْبـر وٙص ٌبيىش ي  وبغز يًَيز كبثيٌز  كبـ: 0102 كؽ كبـ

  

 ٌفايٗ هطيٗ اًدبم كبـ:-1

ؾُٛح ضاٞطٚٞب ثطای ضفز ٚ آٔس ٚ ؾُح الظْ  ،فًبی الظْ ثطاؾبؼ اؾشب٘ساضزٞبی ٔطثَٛٝ ثب احشؿبة ؾُح ٔبقیٗ آالر قطایٍ ٔحیٍ: .1

ثطای لسضر ٔب٘ٛض وبض ثب ٔبقیٗ آالر، ٘ٛضوبفی ثطای ا٘دبْ وبض، ٞٛای دبن ٚ ػبضی اظ آِٛزٌی ٚ ٔدٟع ثٛزٖ وبضٌبٜ ثٝ ؾیؿشٓ ٞبی ٔىٙسٜ، 

 ؾیؿشٓ ٞبی ٌطٔبیكی ٚ ؾطٔبیكی 

 ، دیچ ٚ یطاق آالر     PVC٘ٛاض  ،. ٔٛاز:  نفحبر فكطز3ٜاؾٙبز: ٘مكٝ یٛ٘یز وبثیٙز آقذعذب٘ٝ                              .2

  ؾبػز 8زضیُ قبضغی                               ظٔبٖ:  ٚ ؾٛضاخ ظٖ ،زؾشٍبٜ ِجٝ چؿجبٖ ،اثعاض ٚ سدٟیعار: ٔبقیٗ اضٜ ٌطز ذٍ ظٖ .1

 :/ هفاض  اخفا  دفٍلُ/ ـٍيِ اًدبم كبـًقٍِ كبـ /ًوًَِ -2

 ( ثب ضٚوف ٔهٙٛػیMDFسٟیٝ نفحبر فكطزٜ چٛثی )سرشٝ ذطزٜ چٛة یب  -

 ٌطز )سٟیٝ ثس٘ٝ ٞب، ؾمف، وف، دبؾًٙ(ٚ ثطـ آٖ ٞب ثب سٛخٝ ثٝ اثؼبز یٛ٘یز ثب زؾشٍبٜ اضٜ  

 ِجٝ چؿجب٘ی لُؼبر   -

 ؾٛضاذىبضی ثب زؾشٍبٜ ؾٛضاخ ظٖ ثطای ثؿشٗ دیچ ٚ یطاق -

 ٔٛ٘شبغ اِٚیٝ -

 ٘هت دبؾًٙ -

 

 

 

 ٌبغُ ّب  اِلي اوشبًؽاـؼ ػول فؼ كبـ:  - 3

 ٞبی اؾشب٘ساضز ٚ سٙظیٓ آٟ٘ب اؾشفبزٜ اظ ٔبقیٗ -

 ثطـ ٌٛ٘یبیی لُؼبر َجك ا٘ساظٜ  ٚ ضػبیز خٟز اِیبف -

 ؾٛضاذىبضی نحیح اظ ٘ظط لُط ؾٛضاخ ٚ ٔٛلؼیز آٖ -

 ٔٛ٘شبغ نحیح ٚ زلیك ٚ اؾشفبزٜ اظ یطاق ٚ دیچ ٔٙبؾت -

 اثكاـ اـقٌيبثي: -4

 ّب  هَخَؼ( ا  )ثفاوبن زك ليىز هٍبّؽُ -ػولي -كشجي

 اثكاـ ٍ سدْيكار هَـؼ ًيبق اًدبم كبـ: -5

اثـعاضآالر   -زؾشٍبٜ ِجـٝ چؿـجبٖ زؾـشی ٚ ٘یٕـٝ اسٛٔبسیـه      -زضیُ قبضغی  -زؾشٍبٜ ؾٛضاخ ظٖ چٙس ٔشٝ -اضٜ ٌطز ضازیبَ)زیٛاِز( -اضٜ ٌطزدبُ٘ ثط

  ا٘ٛاع یطاق -اع دیچ چٛةا٘ٛ -ٔشط -زؾشی)ا٘ٛاع ٔغبض ٚ ا٘ٛاع دیچ ٌٛقشی( 

 س بلي  كبـ  هفسجٗ ؼـ گفٍُ كبـ : -6
104- 105 
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 ٍقاـر آهَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك  آهَقٌي

 ؼفشف سبلي  كشبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  اـقٌيبثي - 1 -9ًوَى ثفگ

 اٍ ًَثز    سبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 اوشبًؽاـؼ ػول فؼ كبـ:     L1 وٙص ِالضيز  ٌِبيغ زَةكبـگف هبّف  ضففِ : 75220191  كؽ ضففِ 

ٞبی ثطـ ٚ ِجٝ چؿجبٖ ٚ  ثب اؾشفبزٜ اظ ٔبقیٗ

ؾبیط اثعاض ٚ سدٟیعار ٚ ُٔبثك ثب اؾشب٘ساضز ّٔی 

 ای ضا ثؿبظز. وبثیٙز نفحٝیٛ٘یز 

 G2-1 گفٍُ اـقٌيبثي كبـ سَليؽ كبثيٌز زَثي  ٍظي ِ :  01 كؽ ٍظي ِ 

  هْبـر وٙص ٌبيىش ي  كبثيٌز وبغز يًَيز كبـ 0102 كؽ كبـ

  

 هفا ض  كبـ ـؼي 
 ٌفايٗ ػول فؼ

 )اثكاـ،هَاؼ، سدْيكار، قهبى، ه بى ٍ ...(
 ًوفُ ّب/ؼاٍـ /ًوفُ ؼّي()ٌبغُ اوشبًؽاـؼ  ًشبيح هو ي

1 

وبضی ثطاؾبؼ سمؿیٓ  ثطـ

 ٘مكٝ فٙی 

 اثعاض: اضٜ ٌطز ذٍ ظٖ

 MDF ٔٛاز:

ٔىبٖ: وبضٌبٜ وبثیٙز ؾبظی 

 زلیمٝ 120 :ظٔبٖ

 

ثطـ ا٘ساظٜ ٞب َجك ٘مكٝ ثٝ َٛض 

 وبُٔ 

 ثطـ ٘بلم لُؼبر

 ثطـ ٘بزضؾز لُؼبر 

سٕبْ لُؼبر یٛ٘یز ضا ثٝ َٛض وبُٔ ٚ ٌٛ٘یبیی 

 ثطـ ثع٘س.
3 

 2 سؼسازی اظ لُؼبر یٛ٘یز ضا ثطـ ثع٘س. 

لُؼبر یٛ٘یز ضا وٛچه یب ثعضي ٚ غیط 

 ٌٛ٘یبیی ثطـ ثع٘س.
1 

2 

ِجٝ چؿجب٘ی لُؼبر یٛ٘یز 

 وبثیٙز

 PVCاثعاض: زؾشٍبٜ 

 PVCٔٛاز: ٘ٛاض 

ٔىبٖ: وبضٌبٜ وبثیٙز ؾبظی 

 زلیمٝ 120ظٔبٖ: 

 

 ِجٝ چؿجب٘ی سٕبْ لُؼبر

 لُؼبرِجٝ چؿجب٘ی ٘یٕٝ وبضٜ 

 ِجٝ چؿجب٘ی ٘بزضؾز لُؼبر

سٕبْ لُؼبر یٛ٘یز ضا َجك اؾشب٘ساضز ِجٝ 

 چؿجب٘ی وٙس.
3 

 
سؼسازی اظ لُؼبر یٛ٘یز ضا َجك اؾشب٘ساضز 

 ِجٝ چؿجب٘ی وٙس.
2 

لُؼبر یٛ٘یز ضا ثٝ نٛضر وح یب اقشجبٜ ِجٝ 

 چؿجب٘ی وٙس.
1 

3 

ٔٛ٘شبغ اِٚیٝ یٛ٘یز 

 آقذعذب٘ٝ

 اثعاض: زضیُ قبضغی

 اسهبالر اِیز  :ٔٛاز ٚسدٟیعار

ٔىبٖ: وبضٌبٜ وبثیٙز ؾبظی 

 زلیمٝ 120ظٔبٖ: 

 

 ٔٛ٘شبغ وبُٔ یٛ٘یز

 ٔٛ٘شبغ ٘یٕٝ وبضٜ یٛ٘یز

 ٔٛ٘شبغ ٘بزضؾز یٛ٘یز

سٕبْ لُؼبر یٛ٘یز ضا َجك اؾشب٘ساضز ٔٛ٘شبغ 

 وٙس.
3 

 2 یٛ٘یز وبثیٙز ضا ثٝ نٛضر ٘بسٕبْ ٔٛ٘شبغ وٙس. 

ثٝ نٛضر خب ثٝ خب  سٕبْ لُؼبر یٛ٘یز ضا

 ٔٛ٘شبغ وٙس.
1 

4 

ٔٛ٘شبغ یٛ٘یز ٞبی آقذعذب٘ٝ 

زض وٙبض یىسیٍط ٚ ٘هت 

 دبؾًٙ

 اثعاض: زضیُ قبضغی ٚ زضیُ ثطلی

ٔٛاز ٚ سدٟیعار: دیچ فیىؽ ٚ 

 ضَٚ دالن

 ٔىبٖ: آقذعذب٘ٝ ٔٛضز ٘ظط

 زلیمٝ 120ظٔبٖ: 

ٞبی  وبُٔ سٕبْ یٛ٘یز غٔٛ٘شب

 آقذعذب٘ٝ

ٞبی  سؼسازی اظ  یٛ٘یز غٔٛ٘شب

 آقذعذب٘ٝ

ٞبی  یٛ٘یز ٘بزضؾز غٔٛ٘شب

 آقذعذب٘ٝ

سٕبْ یٛ٘یز ٞب ضا زض آقذعذب٘ٝ ثٝ نٛضر 

 وبُٔ ٚ نحیح زض وٙبض ٞٓ ٔٛ٘شبغ وٙس.
3 

 
سؼسازی اظ یٛ٘یز ٞب ضا زض آقذعذب٘ٝ زض وٙبض 

 .ٞٓ ٔٛ٘شبغ وٙس
2 

یٛ٘یز ٞب ضا زض آقذعذب٘ٝ ثٝ نٛضر خب ثٝ خب 

 .اؾشب٘ساضز ز ضوٙبض ٞٓ ٔٛ٘شبغ وٙسٚ غیط 
1 

5 

   
 3 

  2 

 1 

قبیؿشٍی ٞبی 

غیط فٙی , ایٕٙی, 

ثٟساقز, سٛخٟبر 

ظیؿز ٔحیُی ٚ 

 ٍ٘طـ

 N 66  ٔسیطیز ٔٛاز ٚ سدٟیعار --1 

  وفف ایٕٙی ، والٜ، ٔبؾه، ػیٙه، ٌٛقی ٚاؾشفبزٜ اظ ِجبؼ وبض-2

 ٞب ثب ٔىٙسٜ ذطٚج يبیؼبر ٔٛاز اٚایٝ اظ ٔحیٍ وبض -3

 نطفٝ خٛیی ٚ ُٔبثمز ثب ٘مكٝ -4

  ػّٕىطز لبثُ لجَٛ 

 

 لبثُ لجَٛغیط ػّٕىطز 

ٚ وفف ایٕٙی ٚ اؾشفبزٜ اظوالٜ،  ِجبؼ وبضدٛقیسٖ 

 ٔبؾه، ػیٙه ٚ ٌٛقی 
2 

 

 1 دٛقیسٖ ِجبؼ وبض ٚ والٜ

 اـقٌيبثي كبـ )ٌبيىش ي اًدبم كبـ(
 ثّی    

 ذیط    

 وبض  : ٔؼیبض قبیؿشٍی ا٘دبْ

 اظ ٔطاحُ  ...... ٚ .......ٚ ........  2وؿت حسالُ ٕ٘طٜ  

 سٛخٟبر ظیؿز ٔحیُی ٚ ٍ٘طـ  ،ایٕٙی, ثٟساقز ،اظ ثرف قبیؿشٍی ٞبی غیط فٙی 2وؿت حسالُ ٕ٘طٜ  

 اظ ٔطاحُ وبض 2وؿت حسالُ ٔیبٍ٘یٗ 
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 ٍقاـر آهَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك  آهَقٌي

كشبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًًؼفشف سبلي    

 

  كبـ ػول فؼ اوشبًؽاـؼ سطلي  - 1-8ًوَى ثفگ

 اٍ :ًَثز  : سبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي    ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 اوشبًؽاـؼ ػول فؼ كبـ:     L2 وٙص ِالضيز  ا  وبقًؽُ هجلوبى ِ طِ ضففِ : 71150292  كؽ ضففِ 

ثفي ٍ لجِ زىجبى ٍ وبيف  ّب  ثب اوش بؼُ اق هبٌيي

اثكاـ ٍ سدْيكار ٍ هٙبثق ثب اوشبًؽاـؼ هلي كٍَ  

 ا  ـا ثىبقؼ. كبثيٌز ِ طِ

 G2-5 گفٍُ كبـ  سَليؽ كبثيٌز زَثي آٌذكغبًِ ٍظي ِ:  01 كؽ ٍظي ِ 

 هْبـر  وٙص ٌبيىش ي  وبغز كٍَ  كبثيٌز كبـ: 0103 كؽ كبـ

  

 ٌفايٗ هطيٗ اًدبم كبـ :-1

فٕب   -ثبٌؽ ًؽاويَى هٌبوتَك  ثب ف ،ًَـ٘جيؼي ٍ ًَـهٌَّػي ثبيؽ ؼاـا هًَشبل كبثيٌز زَثي اوشبًؽاـؼ ٌفايٗ كبـگبُ: كبـگبُ  .1

 -هبٌيي اـُ گفؼ ؼٍـكي –. اثكاـ ٍ سدْيكار: هيككبـ هٌبوت هًَشبل كبثيٌز زَثي 2هشفهفثغ           216; 18×12اوشبًؽاـؼ هًَشبل كبثيٌز 

 . اوٌبؼ:  ًقٍِ ك4ٍَدير  ٍ اليز   -.  هَاؼ : ِ طبر فٍفؼُ هٌَّػي3ؼـي  ٌبـل           –ـوي ثف فب -لجِ زىجبى

 ؼقيقِ  150 :قهبى .2

 :/ هفاض  اخفا  دفٍلُ/ ـٍيِ اًدبم كبـًقٍِ كبـ /ًوًَِ -2
 ثفٌ بـ  قٙؼبر كٍَ ثفاوبن ًقٍِ كبـ ثب سَخِ ثِ ًَع هبؼُ اٍليِ .1

 لجِ زىجبًي قٙؼبر .2

 هط  ك  كٍَ ؼـ ثؽًِ ّبكٌٍ بف قؼى  .3

 وَـاغ بـ  خب  دير ٍ اليز .4

 هًَشبل كٍَ ثفاوبن ًقٍِ كبـ  .5

 ٌبغُ ّب  اِلي اوشبًؽاـؼ ػول فؼ كبـ:  – 3
 ثفي گًَيبيي ٍ ثب اًؽاقُ ِطيص قٙؼبر كٍَ ٍ سويك  لجِ ثفي غَـؼُ .1

 لجِ زىجبًي ّوَاـ ٍ ي ؽوز ثب لجِ دفؼاغز ٌؽُ ي ٌَاغز .2

 اًؽاقُ هٌبوت اق ًظف ػوق ٍ ػفْ ٘جق ًقٍِكٌٍ بف ِطيص ٍ سويك ثب  .3

 وَـاغ بـ  ِطيص ثب قٙف هٌبوت ثب سَخِ ثِ اًؽاقُ دير ٍ اليز .4

 هًَشبق ِطيص ٍ گًَيبيي كٍَ .5

 اثكاـ اـقٌيبثي: -4

 ّب  هَخَؼ( ا  )ثفاوبن زك ليىز هٍبّؽُ -ػولي -كشجي

 اثكاـ ٍ سدْيكار هَـؼ ًيبق اًدبم كبـ: -5
 -اثكاـ اًؽاقُ گيرف   -قٙؼبر كٍَ  كبثيٌز زَثي -ًقٍِ ّب  هًَشبل -اثكاـ ؼوشي هًَشبل-اـُ فبـوي ثف – زىجبى لجِ -هبٌيي اـُ گفؼ ؼٍـكي

 ؼوش بُ اـُ ػوَؼثف -ؼوش بُ ّب  ثفٌ بـ  ك  -ه ٌؽُ ّب  ويبـ ٍ ثبثز -هيككبـ اوشبًؽاـؼ هًَشبل كبثيٌز

 س بلي  كبـ  هفسجٗ ؼـ گفٍُ كبـ : -6
 403كبـ 
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 ٍقاـر آهَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك  آهَقٌي

 ؼفشف سبلي  كشبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  اـقٌيبثي - 1 -9ًوَى ثفگ

 اٍ ًَثز    سبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 اوشبًؽاـؼ ػول فؼ كبـ:     L2 وٙص ِالضيز  ا  هجلوبى ِ طِوبقًؽُ  ضففِ : 71150292  كؽ ضففِ 

ّب  ثفي ٍ لجِ زىجبى  ثب اوش بؼُ اق هبٌيي

ٍ وبيف اثكاـ ٍ سدْيكار ٍ هٙبثق ثب اوشبًؽاـؼ 

 ا  ـا ثىبقؼ. هلي كٍَ  كبثيٌز ِ طِ

 G2-5 گفٍُ اـقٌيبثي كبـ سَليؽ كبثيٌز زَة ٍظي ِ :  01 كؽ ٍظي ِ 

 هْبـر  وٙص ٌبيىش ي  وبغز كٍَ  كبثيٌز  كبـ 0103 كؽ كبـ

  

 هفا ض  كبـ ـؼي 
 ٌفايٗ ػول فؼ

 )اثكاـ،هَاؼ، سدْيكار، قهبى، ه بى ٍ ...(
 ًوفُ )ٌبغُ ّب/ؼاٍـ /ًوفُ ؼّي(اوشبًؽاـؼ  ًشبيح هو ي

1 

ثطقىبضی ٚ لُؼبر وكٛ 

ثطاؾبؼ ٘مكٝ وبض ثب سٛخٝ 

 ثٝ ٘ٛع ٔٛاز اِٚیٝ

 ثط فبضؾی -اثعاض: اضٜ ٌطز زٚضوٗ

 ٔٛاز: نفحبر فكطزٜ

 ٔىبٖ: وبضٌبٜ وبثیٙز ؾبظی

 زلیمٝ 30ظٔبٖ: 

 ثطـ وبُٔ لُؼبر

 ثطـ ٘بلم لُؼبر

 ثطـ ٘بزضؾز لُؼبر

 3 ثطـ ٌٛ٘یبیی ٚ زلیك َجك اؾشب٘ساضز

ثطـ ٌٛ٘یبیی ٚ زلیك فمٍ ثس٘ٝ ٞب یب لُؼبر  

 زیٍط
2 

 1 ثطـ غیط ٌٛ٘یبیی ٚ ذبضج اظ ا٘ساظٜ لُؼبر

2 

چؿجب٘ی لُؼبر ثطـ  ِجٝ

 ذٛضزٜ وكٛ

 ثط فبضؾی -اثعاض: اضٜ ٌطز زٚضوٗ

 ٚ اسٛیی PVCٔٛاز: ٘ٛاض 

 ٔىبٖ: وبضٌبٜ وبثیٙز ؾبظی

 زلیمٝ 30ظٔبٖ: 

 ثطـ وبُٔ لُؼبر

 ثطـ ٘بلم لُؼبر

 ثطـ ٘بزضؾز لُؼبر

 3 ِجٝ چؿجب٘ی وبُٔ ٚ سٕیع لُؼبر وكٛ

 2 ِجٝ چؿجب٘ی سؼسازی اظ لُؼبر وكٛ 

چؿجب٘ی وٓ ٚ ظیبز ٚ غیط یىٙٛاذز ِجٝ 

 لُؼبر وكٛ
1 

3 

وٙكىبف ظزٖ ثس٘ٝ خؼجٝ 

 ثطای وف خؼجٝ

 ثط فبضؾی -اثعاض: اضٜ ٌطز زٚضوٗ

 ٔٛاز: نفحبر فكطزٜ

 ٔىبٖ: وبضٌبٜ وبثیٙز ؾبظی

 زلیمٝ 15ظٔبٖ: 

 وٙكىبف ظزٖ ثس٘ٝ وكٛ

 وٙكىبف ظزٖ ٘بلم ثس٘ٝ وكٛ

 ثس٘ٝ وكٛ وٙكىبف ظزٖ ٘بزضؾز

٘ظط ػٕك ٚ ػطو ٞط  وٙكىبف نحیح اظ

 زٚثس٘ٝ
3 

 2 وٙكىبف یه ثس٘ٝ 

 1 وٙكىبف اقشجبٜ ثس٘ٝ ٞب اظ ٘ظط ػٕك ٚ ػطو

4 

ؾٛضاخ وبضی خبی دیچ ٚ 

 اِیز

 ثط فبضؾی -اثعاض: اضٜ ٌطز زٚضوٗ

 ٔٛاز: نفحبر فكطزٜ

 ٔىبٖ: وبضٌبٜ وبثیٙز ؾبظی

 زلیمٝ 30ظٔبٖ: 

 ؾٛضاذىبضی وبُٔ لُؼبر وكٛ

 وبضٜ لُؼبر وكٛ ٘یٕٝؾٛضاخ وبضی 

 ؾٛضاذىبضی اقشجبٜ لُؼبر وكٛ

ؾٛضاخ وبضی وبُٔ ٚ نحیح اظ ٘ظط لُط . 

 ٔحُ ؾٛضاذٟب
3 

 2 ؾٛضاخ وبضی ٔحُ دیچٟب یب فمٍ اِیز ٞب 

ؾٛضاخ وبضی خب ثٝ خب ٚ اقشجبٜ اظ ٘ظط لُط ٚ 

 ٞب  ػٕك ؾٛضاخ
1 

5 

 ثط فبضؾی -اثعاض: اضٜ ٌطز زٚضوٗ ٔٛ٘شبظ وكٛ

 نفحبر فكطزٜ ٔٛاز:

 ٔىبٖ: وبضٌبٜ وبثیٙز ؾبظی

 زلیم45ٝظٔبٖ: 

 وبُٔ وكٛ غٔٛ٘شب

 ٔٛ٘شبغ ٘یٕٝ وبضٜ وكٛ

 ٔٛ٘شبغ ٘بزضؾز لُؼبر

 3 ٔٛ٘شبغ وبُٔ ٚ ٌٛ٘یبیی وكٛ

 2 ٔٛ٘شبظ ٘یٕٝ سٕبْ وكٛ 

 1 ٔٛ٘شبظ خبثٝ خبی لُؼبر ٚ غیط ٌٛ٘یبیی وكٛ

قبیؿشٍی ٞبی 

غیط فٙی , ایٕٙی, 

سٛخٟبر ثٟساقز, 

ظیؿز ٔحیُی ٚ 

 ٍ٘طـ

 N 66ٔسیطیز ٔٛاز ٚ سدٟیعار  -1 

  ، والٜ، ػیٙه، ٌٛقی ٚ ٔبؾه اؾشفبزٜ اظ ِجبؼ وبض ٚ وفف ایٕٙی -2

 ذطٚج يبیؼبر ٔٛاز اظ ٔحیٍ وبضٌبٜ ثب اؾشفبزٜ اظ ٔىٙسٜ -3

 زلز زض وبض -4

  ػّٕىطز لبثُ لجَٛ

 

 لبثُ لجَٛغیط ػّٕىطز 

اؾشفبزٜ اظ ، والٜ ٚ ِجبؼ وبض ٚ وفف ایٕٙیدٛقیسٖ 

  ػیٙه، ٌٛقی ٚ ٔبؾه 
2 

 

 1 ػیٙه ٚ ٌٛقی ایٕٙیاؾشفبزٜ اظ 

 اـقٌيبثي كبـ )ٌبيىش ي اًدبم كبـ(
 ثّی    

 ذیط    

 ٔؼیبض قبیؿشٍی ا٘دبْ وبض  :

 اظ ٔطاحُ  ...... ٚ .......ٚ ........  2وؿت حسالُ ٕ٘طٜ  

 سٛخٟبر ظیؿز ٔحیُی ٚ ٍ٘طـ  ،ثٟساقز ،ایٕٙی ،اظ ثرف قبیؿشٍی ٞبی غیط فٙی 2وؿت حسالُ ٕ٘طٜ  

 اظ ٔطاحُ وبض 2وؿت حسالُ ٔیبٍ٘یٗ 
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 ٍقاـر آهَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك  آهَقٌي

 ؼفشف سبلي  كشبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  كبـ ػول فؼ اوشبًؽاـؼ سطلي  - 1-8ًوَى ثفگ

 اٍ :ًَثز  : سبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي    ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 اوشبًؽاـؼ ػول فؼ كبـ:     L1 وٙص ِالضيز  ٌِبيغ زَةكبـگف هبّف  ضففِ : 75220191  كؽ ضففِ 

ّب  ثفي ٍ لجِ زىجبى ٍ وبيف  ثب اوش بؼُ اق هبٌيي

هلي ؼـ كبثيٌز  اثكاـ ٍ سدْيكار ٍ هٙبثق ثب اوشبًؽاـؼ

 ـا ثىبقؼ.

 G2-1 گفٍُ كبـ  سَليؽ كبثيٌز آٌذكغبًِ ٍظي ِ:  01 كؽ ٍظي ِ 

 هْبـر  وٙص ٌبيىش ي  وبغز ؼـ كبثيٌز كبـ: 0104 كؽ كبـ

  

 ٌفايٗ هطيٗ اًدبم كبـ :-1

هشفهفثغ ثب ك  ؼاـا  96;12×8اثؼبؼ ٌفايٗ كبـگبُ: ؼاـا  ًَـ٘جيؼي )دٌدفُ ّب  ثبقٌَ( ٍ ًَـهٌَّػي )الهخ ّب  فلَـوٌز( ٍ ؼاـا   .1

ثبيؽ هبٌيي آالر اق ًظف فٌي ٍ ٍوبي  ايوٌي  -ًؽاويَى هٌبوت ثَؼُ ٍ َّاكً ٍ ٍوبي  سَْيِ هٙجَع ًيك ؼـ كبـگبُ هَخَؼ ثبٌؽَف

 لجِ زىجبى   -. اثكاـ ٍ سدْيكار: هبٌيي اـُ گفؼ ؼٍـكي3       .  اوٌبؼ: ًقٍِ ؼـ كبثيٌز  2 .                   كبهالً هدْك ثبٌٌؽ

 وبػز  2 :قهبى. PVC                                                     5ًَاـ  –. هَاؼ: ِ بر فٍفؼُ 4

 / هفاض  اخفا  دفٍلُ/ ـٍيِ اًدبم كبـ:ًقٍِ كبـ /ًوًَِ -2

 ثفي ؼـ وبؼُ  ٍ سٌ ِ ثفا  ؼـّب  قبثؽاـ ثب سَخِ ثِ اثؼبؼ ًقٍِ  .1

 لجِ زىجبًي قٙؼبر ثفي غَـؼُ ثِ َِـر ِبف ٍ سويك ٍ ي ٌَاغز .2

 ّب ثفا  ؼـّب  قبثؽاـ ثفي َ٘  دفٍفي  .3

 هًَشبل ؼـّب  قبثؽاـ .4

 ٌبغُ ّب  اِلي اوشبًؽاـؼ ػول فؼ كبـ:  – 3

  ِ ثفا  ؼـّب  قبة ؼاـ(ثفي گًَيبيي ٍ سويك ِ طِ )ؼـّب  وبؼُ يب سٌ .1

 لجِ  زىجبًي ِطيص ٍ ّوَاـ  ثب وٙص ٍ لجِ سويك ٍ دفؼاغز ٌؽُ  .2

 ثفي ؼقيق ٍ هٌٙجق ثف قاٍيِ ؼلػَاُ ثِ َِـر گًَيبيي ٍيب فبـوي .3

 هًَشبل ؼـّب  قبثؽاـ ثِ َِـر كبهال گًَيبيي ٍ سويك ٘جق اًؽاقُ

 اثكاـ اـقٌيبثي: -4

 ّب  هَخَؼ( ليىزا  )ثفاوبن زك  هٍبّؽُ -ػولي -كشجي

 اثكاـ ٍ سدْيكار هَـؼ ًيبق اًدبم كبـ: -5

  -ؼـي  ٌبـل  -ؼوش بُ اـُ دبً  ثف -ُ لَال  گبقـ قىبؼوش  -PVCؼوش بُ لجِ زىجبى  -ؼوش بُ اـُ گفؼ)غٗ قى( -لجِ زىجبى ؼوشي -هيككبـ

 اًَاع دير -PVC٘ٛاض -MDFهَاؼ هّففي: ِ طبر 

 كبـ :س بلي  كبـ  هفسجٗ ؼـ گفٍُ  -6
 0102ٍ  0105كبـّب  
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 ٍقاـر آهَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك  آهَقٌي

 ؼفشف سبلي  كشبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  اـقٌيبثي - 1 -9ًوَى ثفگ

 اٍ ًَثز    سبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 اوشبًؽاـؼ ػول فؼ كبـ:     L1 وٙص ِالضيز  كبـگف هبّف ٌِبيغ زَة ضففِ : 75220191  كؽ ضففِ 

ّب  ثفي ٍ لجِ زىجبى  ثب اوش بؼُ اق هبٌيي

ٍ وبيف اثكاـ ٍ سدْيكار ٍ هٙبثق ثب اوشبًؽاـؼ 

 هلي ؼـ كبثيٌز ـا ثىبقؼ.

 G2-1 كبـگفٍُ اـقٌيبثي  سَليؽ كبثيٌز آٌذكغبًِ ٍظي ِ :  01 كؽ ٍظي ِ 

  هْبـر وٙص ٌبيىش ي  وبغز ؼـ كبثيٌز  كبـ 0104 كؽ كبـ

  

 هفا ض  كبـ ـؼي 
 ٌفايٗ ػول فؼ

 )اثكاـ،هَاؼ، سدْيكار، قهبى، ه بى ٍ ...(
 ًوفُ )ٌبغُ ّب/ؼاٍـ /ًوفُ ؼّي(اوشبًؽاـؼ  ًشبيح هو ي

1 

 اثعاض: اضٜ ٌطز زٚضوٗ ثطـ زض ٚ سٙىٝ

 ٔٛاز: نفحبر فكطزٜ

 وبثیٙز ؾبظی ٔىبٖ: وبضٌبٜ

 زلیمٝ 30ظٔبٖ: 

زض ؾبزٜ ٚ سٙىٝ زض  وبُٔثطـ 

 لبثساض

 ثطـ زض ؾبزٜ

 ثطـ زض ٚ سٙىٝ ثٝ نٛضر اقشجبٜ

 3 ثطـ نبف ٚ سٕیع ٚ ٌٛ٘یبیی َجك ا٘ساظٜ

 2 ثطـ فمٍ زض ؾبزٜ ٚ یب فمٍ سٙىٝ 

 1 ثطـ وٛسبٜ یب ثّٙس یب غیط ٌٛ٘یبیی زض ٚ سٙىٝ

2 

ِجٝ چؿجب٘ی نفحبر زض 

 وبثیٙز چٛثی

 اثعاض: ٔبقیٗ ِجٝ چؿجبٖ

 ٚ اسٛیی PVCٔٛاز: ٘ٛاض 

 ٔىبٖ: وبضٌبٜ وبثیٙز ؾبظی

 زلیمٝ 30ظٔبٖ: 

 وبُِٔجٝ چؿجب٘ی 

 ِجٝ چؿجب٘ی ثب ویفیز ٔشٛؾٍ

 ِجٝ چؿجب٘ی ٘بزضؾز

 3 َطف زض 4ِجٝ چؿجب٘ی سٕیع ٚ یىٙٛاذز ٞط 

 2 َطف زض 3ِجٝ چؿجب٘ی سٕیع ٚ یىٙٛاذز  

چؿجب٘ی یه َطف یب چٙسَطف ثٝ نٛضر ِجٝ 

 غٍّ
1 

3 

 ثط فبضؾیاضٜ اثعاض:  ثطـ دطٚفیُ زضٞبی لبة زاض

 MDFٔٛاز: دطٚفیُ 

 ٔىبٖ: وبضٌبٜ وبثیٙز ؾبظی

 زلیمٝ 30ظٔبٖ: 

 ثطـ وبُٔ دطٚفیُ

 ٞب ثطـ ٘یٕٝ وبضٜ دطٚفیُ

 ٞب ثطـ اقشجبٜ دطٚفیُ

 3 ثطـ وبُٔ ٚ زلیك ثٝ َٛض ٌٛ٘یبیی

 
 75ثطـ سؼسازی اظ لُؼبر دطٚفیُ حسٚز 

 زضنس 
2 

 1 ثطـ وٛسبٜ ٚ ثب ظاٚیٝ غٍّ ٚ یب وٓ آٚضزٖ ٔٛاز

4 

 زؾشی دیچ -ای اثعاض: ٌیطٜ سؿٕٝ ٔٛ٘شبغ زض لبة زاض

 ٔٛاز: چؿت

 ٔىبٖ: وبضٌبٜ وبثیٙز ؾبظی

 زلیمٝ 30ظٔبٖ: 

 ٔٛ٘شبغ وبُٔ

 ٔٛ٘شبغ ٘بسٕبْ

 ٔٛ٘شبغ ٘بزضؾز

 3 ثٝ نٛضر وبُٔ ٚ ٌٛ٘یبییٔٛ٘شبغ زض ثب سٙىٝ 

 2 ٔٛ٘شبغ وبُٔ ٚ نحیح زض ثسٖٚ لبة 

 1 ٔٛ٘شبغ ٘بسٕبْ لبة

5 

   
 3 

  2 

 1 

قبیؿشٍی ٞبی 

غیط فٙی , ایٕٙی, 

ثٟساقز, سٛخٟبر 

ظیؿز ٔحیُی ٚ 

 ٍ٘طـ
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  ، والٜ، ػیٙه، ٌٛقی ٚ ٔبؾه اؾشفبزٜ اظ ِجبؼ وبض ٚ وفف ایٕٙی -2

 ذطٚج يبیؼبر ٔٛاز اظ ٔحیٍ وبضٌبٜ ثب اؾشفبزٜ اظ ٔىٙسٜ -3

 زلز زض وبض -4

  ػّٕىطز لبثُ لجَٛ

 

 لبثُ لجَٛغیط ػّٕىطز 

اؾشفبزٜ اظ ، والٜ ٚ ِجبؼ وبض ٚ وفف ایٕٙیدٛقیسٖ 

  ػیٙه، ٌٛقی ٚ ٔبؾه 
2 

 

 1 ػیٙه ٚ ٌٛقی ایٕٙیاؾشفبزٜ اظ 

 )ٌبيىش ي اًدبم كبـ( اـقٌيبثي كبـ
 ثّی    

 ذیط    

 ٔؼیبض قبیؿشٍی ا٘دبْ وبض  :

 اظ ٔطاحُ  ...... ٚ .......ٚ ........  2وؿت حسالُ ٕ٘طٜ  

 سٛخٟبر ظیؿز ٔحیُی ٚ ٍ٘طـ  ،ثٟساقز ، ایٕٙی ،اظ ثرف قبیؿشٍی ٞبی غیط فٙی 2وؿت حسالُ ٕ٘طٜ  

 اظ ٔطاحُ وبض 2وؿت حسالُ ٔیبٍ٘یٗ 
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 ٍقاـر آهَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك  آهَقٌي

 ؼفشف سبلي  كشبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  كبـ ػول فؼ اوشبًؽاـؼ سطلي  - 1-8ًوَى ثفگ

 اٍ :ًَثز  : سبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي    ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 اوشبًؽاـؼ ػول فؼ كبـ:     L1 وٙص ِالضيز  كبـگف هبّف ٌِبيغ زَة ضففِ : 75220191  كؽ ضففِ 

ثب اوش بؼُ اق لَاقم ٍ اثكاـ هًَشبل كبثيٌز آٌذكغبًِ ـا 

 هًَشبل كٌؽ.هلي هٙبثق اوشبًؽاـؼ 
 G2-2 گفٍُ كبـ  سَليؽ كبثيٌز آٌذكغبًِ ٍظي ِ:  01 كؽ ٍظي ِ 

 هْبـر  وٙص ٌبيىش ي  هًَشبل كبثيٌز كبـ: 0105 كؽ كبـ

  

 اًدبم كبـ : ٌفايٗ هطيٗ-1

ثب  يك  ًٍَـ٘جيؼي )دٌدفُ ّب  ثبقٌَ( ٍ ًَـهٌَّػي )الهخ ّب  فلَـوٌز( يؽ ؼاـا ٌفايٗ كبـگبُ: كبـگبُ هًَشبل اوشبًؽاـؼ ثب .1

 ثبٌؽ. هيككبـ هٌبوت هًَشبل كبثيٌز ٍ هشفهفثغ 96هشف ;8×12فٕب  اوشبًؽاـؼ هًَشبل كبثيٌز  ،ًؽاويَى هٌبوتَف

 . هَاؼ: قٙؼبر كبثيٌز4گًَيب          –هشف  -. اثكاـ ٍ سدْيكار: لَاقم هًَشبل3ٌذكغبًِ            اوٌبؼ: ًقٍِ هًَشبل كبثيٌز آ .2

 ؼقيقِ 165قهبى:  .5

 / هفاض  اخفا  دفٍلُ/ ـٍيِ اًدبم كبـ:ًقٍِ كبـ /ًوًَِ -2

 كؽيٌگ)كؽگؿاـ ( قٙؼبر كبثيٌز ٍ ـون ػالئن هًَشبل اوشبًؽاـؼ ثف ـٍ  قٙؼبر كبثيٌز .1

 هًَشبل ثؽًِ كبثيٌز ثب ـػبيز اوشبًؽاـؼّب ثفاوبن ًقٍِ كبـ  .2

 هًَشبل ٘جقبر ثبثز ٍ هشطفک كبثيٌز ثب ـػبيز اوشبًؽاـؼ فَاِ  ٘جقبر ٍ ًّت قيفوف  ّب  .3

 هًَشبل ؼـّب  كبثيٌز ثب ـػبيز اوشبًؽاـؼّب  ؼـّب  قبثؽاـ ٍ ثؽٍى قبة )ًقٍِ كبـ( .4

 ز اق قهيي ٍ دبيِ ّب  فلك  ٍ دالوشي ي )ًقٍِ كبـ(ًّت دبوٌگ كبثيٌز ثب ـػبيز اـس بع ك  كبثيٌ .5

 اوش بؼُ اق زَة هٌبوت ثفا  ـي  زَثي -ًّت كٍَ  كبثيٌز ثب اوش بؼُ اق ـي  كٍَ  اوشبًؽاـؼ .6

 ٌبغُ ّب  اِلي اوشبًؽاـؼ ػول فؼ كبـ:  -3 

 اوش بؼُ اق ػالهز ّب  ِطيص ٍ اوشبًؽاـؼ هًَشبل .1

 هًَشبل ثؽًِ يًَيز كبثيٌز ثِ َِـر گًَيبيي ٍ ثب ؼقز  .2

 سفاق ثَؼى ٘جقبر ٍ ِطيص ثَؼى سؼؽاؼ وَـاظ ّب ٍ قٙف آًْب .3

 هيلي هشف( 2سب  1ًّت ِطيص ٍ گًَيبيي ؼـ، ثب ؼـ ًظف گففشي فبِلِ يب ثبؼغَـ ؼـّب )ضؽاق   .4

 ًّت ِطيص دبوٌگ)دبغَـ( ثب سَخِ ثِ هقؽاـ سًٍَىش ي .5

 ثؽًِ ثِ َ٘ـ سفاق ٍ ـٍاى ثب ؼـ ًظف گففشي ثبؼغَـ هٌبوتًّت كٍَ ثب ـي  ثِ  .6

 اثكاـ اـقٌيبثي: -4

 هٍبّؽُ ا  )ثفاوبن زك ليىز ّب  هَخَؼ( -ػولي -كشجي

 اثكاـ ٍ سدْيكار هَـؼ ًيبق اًدبم كبـ: -5

هيككربـ اورشبًؽاـؼ هًَشربل     -اًؽاقُ گؿاـ اثكاـ اًؽاقُ گيف  ٍ  -قٙؼبر كبثيٌز زَثي -ًقٍِ ّب  هًَشبل -سٌگ دٌَهبسيك -اثكاـ ؼوشي هًَشبل

 ه ٌؽُ ّب  ويبـ ٍ ثبثز غفؼُ زَة -كبثيٌز

 س بلي  كبـ  هفسجٗ ؼـ گفٍُ كبـ : -6

 0105 -0104 -0102كبـّب  



26 

 

 

 ٍقاـر آهَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك  آهَقٌي

 ؼفشف سبلي  كشبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  اـقٌيبثي - 1 -9ًوَى ثفگ

 اٍ ًَثز    سبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 اوشبًؽاـؼ ػول فؼ كبـ:     L1 وٙص ِالضيز  كبـگف هبّف ٌِبيغ زَة ضففِ : 75220191  كؽ ضففِ 

ثب اوش بؼُ اق لَاقم ٍ اثكاـ هًَشبل كبثيٌز 

 هًَشبل كٌؽ.هلي آٌذكغبًِ ـا هٙبثق اوشبًؽاـؼ 
 G2-2 گفٍُ اـقٌيبثي كبـ سَليؽ كبثيٌز آٌذكغبًِ ٍظي ِ :  01 كؽ ٍظي ِ 

  هْبـر وٙص ٌبيىش ي  هًَشبل كبثيٌز كبـ 0105 كؽ كبـ

  

 هفا ض  كبـ ـؼي 
 ٌفايٗ ػول فؼ

 )اثكاـ،هَاؼ، سدْيكار، قهبى، ه بى ٍ ...(
 ًوفُ )ٌبغُ ّب/ؼاٍـ /ًوفُ ؼّي(اوشبًؽاـؼ  ًشبيح هو ي

1 

لُؼبر وبثیٙز وسٌصاضی 

 چٛثی آقذعذب٘ٝ ثطای ٔٛ٘شبغ

 اثعاض: ِٛاظْ ا٘ساظٜ ٌصاضی

 ٔٛاز: لُؼبر وبثیٙز

 ٔىبٖ: وبضٌبٜ ٔٛ٘شبغ وبثیٙز

 زلیمٝ 15ظٔبٖ: 

 وسٌصاضی وبُٔ ٚ نحیح لُؼبر

 وسٌصاضی ٘بلم لُؼبر وبثیٙز

 وسٌصاضی اقشجبٜ لُؼبر وبثیٙز

 3 وسٌصاضی وبُٔ ُٔبثك ثب ػالئٓ اؾشب٘ساضز

 2 وسٌصاضی سؼسازی اظ لُؼبر 

وسٌصاضی ٘بزضؾز ثب اؾشفبزٜ اظ ػالئٓ غیط 

 اؾشب٘ساضز
1 

2 

ٔٛ٘شبغ ثس٘ٝ یٛ٘یز وبثیٙز 

 چٛثی آقذعذب٘ٝ 

دیچ  -اثعاض: زضیُ قبضغی

 ٔشط -ٌٛقشی 

 ٔٛاز: دیچ ٚ اِیز

 ٔىبٖ: وبضٌبٜ ٔٛ٘شبغ وبثیٙز

 زلیمٝ 60ظٔبٖ: 

 وبُٔ یٛ٘یز غٔٛ٘شب

 ٘بلم یٛ٘یز غٔٛ٘شب

 ٘بزضؾز یٛ٘یز غٔٛ٘شب

 3 ٔٛ٘شبغ وبُٔ ٚ ٌٛ٘یبیی ٚ سطاظ یٛ٘یز

 2 زضنس 70ٔٛ٘شبغ ٘یٕٝ وبضٜ ثیف اظ  

 1 خبی لُؼبر یٛ٘یز ٔٛ٘شبغ غٍّ ٚ خبثٝ

3 

ٔٛ٘شبغ َجمبر ثبثز ٚ 

 ٔشحطن وبثیٙز آقذعذب٘ٝ

 اثعاض: زضیُ قبضغی

 ٔٛاز: دیٗ َجمٝ

ٔىبٖ: وبضٌبٜ ٔٛ٘شبغ وبثیٙز 

 زلیمٝ 30ظٔبٖ: 

 وبُٔ َجمبر غٔٛ٘شب

 ٘بلم َجمبر وبثیٙز غٔٛ٘شب

 ٘بزضؾز وبثیٙز غٔٛ٘شب

ٔٛ٘شبظ َجمبر ثبثز ٚ ٔشحطن ثٝ َٛض نحیح 

 ٚ سطاظ
3 

 2 ٔٛ٘شبغ فمٍ َجمبر ثبثز یب َجمبر ٔشحطن 

 1 ٔٛ٘شبغ اقشجبٜ ٚ غیط اؾشب٘ساضز َجمبر

4 

 ٌٛقشیاثعاض: زضیُ قبضغی دیچ  ٘هت زض وبثیٙز آقذعذب٘ٝ

 ٔٛاز: ِٛال ٚ دیچ

 ٔىبٖ: وبضٌبٜ ٔٛ٘شبغ وبثیٙز

 زلیمٝ 30ظٔبٖ: 

 ٘هت وبُٔ زض

 ٘هت ٘بلم ٚ ٘بسٕبْ زض

 ٘هت اقشجبٜ زض وبثیٙز

 3 ٘هت نحیح ٚ ثسٖٚ ػیت ثب ضػبیز ثبزذٛض

 
٘هت یه زض اظ زٚ زض ٚ یب فمٍ ظزٖ ؾٛضاخ 

 ِٛال
2 

ػسْ ٘هت ٞیچىساْ اظ زضٞب ٚ یب اقشجبٜ زض 

 ٘هت
1 

5 

٘هت وكٛی وبثیٙز 

 آقذعذب٘ٝ

 اثعاض: زضیُ قبضغی

 دیچ -ٔٛاز: ضیُ وكٛ

 ٔىبٖ: وبضٌبٜ ٔٛ٘شبغ وبثیٙز

 زلیمٝ 30ظٔبٖ: 

 ٘هت وبُٔ وكٛی وبثیٙز

ز یٙ٘هت ٘بسٕبْ وكٛی وبث

 آقذعذب٘ٝ

٘هت اقشجبٜ وكٛی وبثیٙز 

 آقذعذب٘ٝ

 3 ٘هت وبُٔ ٚ ثسٖٚ ػیت ٚ ضٚاٖ وكٛ

 2 ٚ یب ضٚی وكٛ٘هت ضیُ فمٍ ضٚی ثس٘ٝ  

 1 زض ٔحُ ٚ خب ثٝ خب ٘هت اقشجبٜ 

قبیؿشٍی ٞبی 

غیط فٙی , ایٕٙی, 

ثٟساقز, سٛخٟبر 

ظیؿز ٔحیُی ٚ 

 ٍ٘طـ
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  ، والٜ، ػیٙه، ٌٛقی ٚ ٔبؾه اؾشفبزٜ اظ ِجبؼ وبض ٚ وفف ایٕٙی -2

 اظ ٔىٙسٜذطٚج يبیؼبر ٔٛاز اظ ٔحیٍ وبضٌبٜ ثب اؾشفبزٜ  -3

 زلز زض وبض -4

  ػّٕىطز لبثُ لجَٛ

 

 لبثُ لجَٛغیط ػّٕىطز 

اؾشفبزٜ اظ ، والٜ ٚ ِجبؼ وبض ٚ وفف ایٕٙیدٛقیسٖ 

  ػیٙه، ٌٛقی ٚ ٔبؾه 
2 

 

 1 ػیٙه ٚ ٌٛقی ایٕٙیاؾشفبزٜ اظ 

 اـقٌيبثي كبـ )ٌبيىش ي اًدبم كبـ(
 ثّی    

 ذیط    

 ٔؼیبض قبیؿشٍی ا٘دبْ وبض  :

 اظ ٔطاحُ  ...... ٚ .......ٚ ........  2وؿت حسالُ ٕ٘طٜ  

 سٛخٟبر ظیؿز ٔحیُی ٚ ٍ٘طـ  ،ثٟساقز، ایٕٙی ،اظ ثرف قبیؿشٍی ٞبی غیط فٙی 2وؿت حسالُ ٕ٘طٜ  

 اظ ٔطاحُ وبض 2وؿت حسالُ ٔیبٍ٘یٗ 
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 ٍقاـر آهَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك  آهَقٌي

ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًًؼفشف سبلي  كشبة ّب    

 

  كبـ ػول فؼ اوشبًؽاـؼ سطلي  - 1-8ًوَى ثفگ

 اٍ :ًَثز  : سبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي    ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 اوشبًؽاـؼ ػول فؼ كبـ:     L3 وٙص ِالضيز  ٌِبيغ زَةس ٌىيي  ضففِ : 31190193 كؽ ضففِ 

هٙبثق ثب ثب اوش بؼُ اق اثكاـ ٍ سدْيكار القم ٍ 

اوشبًؽاـؼ هلي زيؽهبى ٍ ًّت كبثيٌز آٌذكغبًِ ـا 

  .اًدبم ؼّؽ

 G4-5 گفٍُ كبـ  سَليؽ كبثيٌز آٌذكغبًِ ٍظي ِ:  01 كؽ ٍظي ِ 

 كبـ: 0106 كؽ كبـ
زيؽهبى ٍ ًّت كبثيٌز 

 آٌذكغبًِ
 هْبـر  وٙص ٌبيىش ي 

  

 ٌفايٗ هطيٗ اًدبم كبـ :-1

هشفهفثغ،  ًَـ٘جيؼي ٍ ًَـهٌَّػي ٍ ك ي ثب فًَؽاويَى  96; 18×12ٌفايٗ كبـگبُ: كبـگبُ هًَشبل كبثيٌز اوشبًؽاـؼ ثبيؽ ؼاـا  اثؼبؼ  .1

 ويىشن ا٘ بء ضفيق  -ؼاـا  وين كٍي اسّب  ثِ قهيي -هٌبوت ثفا  ًّت هبٌيي آالر

 هشف -گًَيب -سفاق -.  اثكاـ ٍ سدْيكار: ؼـي  ٌبـل 3  ّب  دالى زيؽهبى كبثيٌز آٌذكغبًِ ٍ وِ ثؼؽ         اوٌبؼ: ًقٍِ .2

 ؼقيقِ                                  165. قهبى 5ؼوش يفُ ٍ لَال                                                           –. هَاؼ: يًَيز قهيٌي ٍ ؼيَاـ  كبثيٌز آٌذكغبًِ  4

 اخفا  دفٍلُ/ ـٍيِ اًدبم كبـ:/ هفاض  ًقٍِ كبـ /ًوًَِ -2
 سؼييي هط  كبثيٌز ّب  .1

 ًّت دبيِ  ٍ قفاـؼ ؼاؼى كبثيٌز قهيٌي ؼـ هط  غَؼ ٍ ًّت ِ طِ سبده  .2

  هٍػُ كفؼى خبي بُ ويٌك ٍ اخبق گبق .3

 ّب  ؼيَاـ  ثف اوبن ًقٍِ ًّت كبثيٌز .4

 ّب ٍ سٌظين آًْب   ًّت ؼـ ٍ كٍَ  كبثيٌز .5

 ؼ كبـ: ٌبغُ ّب  اِلي اوشبًؽاـؼ ػول ف – 3

 ّب اًؽاقُ گيف  ٍ ػالهز گؿاـ  ؼقيق هط  ًّت كبثيٌز .1

 ِبف ٍ سفاق  قفاـ گففشي ِ طِ سبده  ٍ دبيِ ّب  .2

 گؿاـ  ٍ غٗ كٍي ِطيص هط  ًّت ويٌك ٍ گبق ػالهز .3

 ًّت ؼقيق ٍ سفاق كبثيٌز ؼيَاـ  .4

 ِبف ثَؼى ؼـّب ٍ كٍَّب   ًّت ٌؽُ ٍ ـٍاى ثَؼى كٍَ ٍ ـػبيز فبِلِ ثيي آًْب .5

 اثكاـ اـقٌيبثي: -4

 ّب  هَخَؼ( ا  )ثفاوبن زك ليىز هٍبّؽُ -ػولي -كشجي

 اثكاـ ٍ سدْيكار هَـؼ ًيبق اًدبم كبـ: -5

 هشِ گبقـ -ؼـي  -دير گٌَشي ٌبـل  -سفاق -هشف -گًَيب -اـُ فبـوي ثف ثفقي –اثكاـّب  ؼوشي ٍ ؼوشي ثفقي: اـُ ؼوشي 

 س بلي  كبـ  هفسجٗ ؼـ گفٍُ كبـ : -6
 508 -106كبـّب  
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 ٍقاـر آهَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك  آهَقٌي

 ؼفشف سبلي  كشبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

  اـقٌيبثي - 1 -9ًوَى ثفگ

 اٍ ًَثز    سبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 اوشبًؽاـؼ ػول فؼ كبـ:     L3 وٙص ِالضيز  ٌِبيغ زَةس ٌىيي  ضففِ : 31190193 كؽ ضففِ 

ثب اوش بؼُ اق اثكاـ ٍ سدْيكار القم ٍ هٙبثق 

ثب اوشبًؽاـؼ هلي زيؽهبى ٍ ًّت كبثيٌز 

 .آٌذكغبًِ ـا اًدبم ؼّؽ

 G4-5 گفٍُ اـقٌيبثي كبـ سَليؽ كبثيٌز آٌذكغبًِ ٍظي ِ  01 كؽ ٍظي ِ 

 هْبـر  وٙص ٌبيىش ي  زيؽهبى ٍ ًّت كبثيٌز آٌذكغبًِ كبـ 0106 كؽ كبـ

  

 هفا ض  كبـ ـؼي 
 ٌفايٗ ػول فؼ

 )اثكاـ،هَاؼ، سدْيكار، قهبى، ه بى ٍ ...(
 ًوفُ )ٌبغُ ّب/ؼاٍـ /ًوفُ ؼّي(اوشبًؽاـؼ  ًشبيح هو ي

1 

سؼييي هط  ًّت 

ّب ثفاوبن دالى  كبثيٌز

 زيؽهبى

 اثعاض: ٔشط ٚ ٌٛ٘یب ٚ سطاظ

 ٔٛاز: یٛ٘یز وبثیٙز

 آقذعذب٘ٝٔىبٖ: 

 زلیمٝ 15ظٔبٖ: 

 سؼییٗ وبُٔ ٔحُ ٘هت وبثیٙز

 سؼییٗ ٘یٕٝ وبضٜ ٔحُ ٘هت وبثیٙز

 سؼییٗ غٍّ ٔحُ ٘هت وبثیٙز

ٌصاضی زلیك ٚ نحیح ٔحُ ٘هت  ػالٔز

 وبثیٙز ثط اؾبؼ ٘مكٝ
3 

 2 ٌصاضی لؿٕشی اظ ٔحُ ٘هت ػالٔز 

 1 ٌصاضی غٍّ ٚ ثسٖٚ سٛخٝ ثٝ ٘مكٝ ػالٔز

2 

ًّت دبيِ ّب ٍ قفاـ ؼاؼى 

كبثيٌز ّب  قهيٌي ؼـ 

 هط  هَـؼًظف 

 ٌٛ٘یب-ٔشط -اثعاض: زضیُ قبضغی

 دیچ -ٔٛاز: دبیٝ 

 آقذعذب٘ٝٔىبٖ: 

 زلیمٝ 15ٔبٖ: ظ

 ٘هت وبُٔ دبیٝ ٞب 

 ٘هت ٘یٕٝ وبضٜ دبیٝ ٞب 

 ٞب ٘هت ٘بزضؾز دبیٝ 

 3 ٘هت وبُٔ دبیٝ ٞب ٚ سٙظیٓ وطزٖ آٟ٘ب

 2 سٙظیٓ٘هت دبیٝ ٞب ثسٖٚ  

 1 ٘هت ٘یٕی اظ دبیٝ ٞب ٚ یب زض خبی ٘بزضؾز

3 

ًّت ِ طِ ـٍيِ كبثيٌز 

 قهيٌي )ِ طِ سبده(

 ٌٛ٘یب-ٔشط -اثعاض: زضیُ قبضغی

 دیچ -ٔٛاز: نفحٝ سبدؽ 

 ٔىبٖ: وبضٌبٜ ٔٛ٘شبغ وبثیٙز

 زلیمٝ 60ظٔبٖ: 

 ٘هت وبُٔ نفحٝ سبدؽ

 ٘هت ٘بلم نفحٝ سبدؽ

 ٘هت ٘بزضؾز نفحٝ سبدؽ

ٚ  یىسؾز ثٛزٖ ٔمساض ثیطٖٚ ظزٌی نفحٝ  سطاظ 

 اظ ثس٘ٝ
3 

 2 ٘هت نحیح ٚ  ثؿشٗ ثیكشط دیچ ٞب 

 1 ٘هت وح ٚ غیط سطاظ نفحٝ

4 

هٍػُ كفؼى خبي بُ 

 ويٌك ٍ گبق

 ٌٛ٘یب -سطاظ–اثعاض: ٔشط 

 ٔٛاز: لُؼبر وبثیٙز

 آقذعذب٘ٝٔىبٖ: 

 زلیمٝ 15ظٔبٖ: 

 سؼییٗ ٔحُ ؾیٙه ٚ ٌبظ

 ٔحُ ؾیٙه ٚ ٌبظ سؼییٗ ٘یٕٝ وبضٜ

 ٔحُ ؾیٙه ٚ ٌبظ سؼییٗ ٘بزضؾز

 3 ػالٔز ٌصاضی ٔحُ ٘هت ؾیٙه ٚ ٌبظ

ػالٔز ٌصاضی ٔحُ ٘هت ؾیٙه یب فمٍ ٔحُ  

 ٌبظ
2 

 1 ػالٔز ٌصاضی ثسٖٚ سٛخٝ ثٝ ٘مكٝ

5 

ًّت كبثيٌز ّب  ؼيَاـ  

 ثفاوبن ًقٍِ كبـ

 ٌٛ٘یب-ٔشط  -اثعاض: زضیُ قبضغی

 یٛ٘یز زیٛاضی -ٔٛاز: لُؼٝ آٚیع

 آقذعذب٘ٝٔىبٖ: 

 زلیمٝ 60ظٔبٖ: 

 ٘هت وبُٔ وبثیٙز زیٛاضی

 ٘هت ٘یٕٝ وبضٜ وبثیٙز زیٛاضی

 ٘هت ٘بزضؾز وبثیٙز زیٛاضی

 3 ٘هت نحیح ٚ سطاظ وبثیٙز زیٛاضی

 
٘هت آٚیع ثٝ َٛض وبُٔ ٚ لطاض ٍ٘طفشٗ وبثیٙز 

 زض ٔحُ
2 

 1 ٘هت اقشجبٜ اظ ٘ظط اضسفبع ٚ سطاظ ٘جٛزٖ

6 

    3 

  2 

 1 

قبیؿشٍی ٞبی 

غیط فٙی , ایٕٙی, 

ثٟساقز, سٛخٟبر 

ظیؿز ٔحیُی ٚ 

 ٍ٘طـ

 N 66ٔسیطیز ٔٛاز ٚ سدٟیعار  -1 

  ، والٜ، ػیٙه، ٌٛقی ٚ ٔبؾه اؾشفبزٜ اظ ِجبؼ وبض ٚ وفف ایٕٙی -2

 ذطٚج يبیؼبر ٔٛاز اظ ٔحیٍ وبضٌبٜ ثب اؾشفبزٜ اظ ٔىٙسٜ -3

 زلز زض وبض -4

  ػّٕىطز لبثُ لجَٛ

 

 لبثُ لجَٛغیط ػّٕىطز 

اؾشفبزٜ اظ ، والٜ ٚ ِجبؼ وبض ٚ وفف ایٕٙیدٛقیسٖ 

  ػیٙه، ٌٛقی ٚ ٔبؾه 
2 

 

 3 ػیٙه ٚ ٌٛقی ایٕٙیاؾشفبزٜ اظ 

 اـقٌيبثي كبـ )ٌبيىش ي اًدبم كبـ(
 ثّی    

 ذیط    

 ٔؼیبض قبیؿشٍی ا٘دبْ وبض  :

 اظ ٔطاحُ  ...... ٚ .......ٚ ........  2وؿت حسالُ ٕ٘طٜ  

 سٛخٟبر ظیؿز ٔحیُی ٚ ٍ٘طـ  ،ثٟساقز  ،ایٕٙی ،    اظ ثرف قبیؿشٍی ٞبی غیط فٙی 2طٜ وؿت حسالُ ٕ٘ 

 اظ ٔطاحُ وبض 2وؿت حسالُ ٔیبٍ٘یٗ 
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 ٍقاـر آهَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك  آهَقٌي

ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًًؼفشف سبلي  كشبة   

 

  كبـ ػول فؼ اوشبًؽاـؼ سطلي  - 1-8ًوَى ثفگ

 اٍ :ًَثز  : سبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي    ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 اوشبًؽاـؼ ػول فؼ كبـ:     L1 وٙص ِالضيز  كبـگف هبّف ٌِبيغ زَة ضففِ : 75220191  كؽ ضففِ 

القم ٍ هٙبثق ثب اوشبًؽاـؼ  ثب اوش بؼُ اق اثكاـ ٍ سدْيكار

 هلي يفاق آالر كبثيٌز وبغشِ ٌؽُ ـا ًّت كٌؽ.
 G4-5 گفٍُ كبـ  سَليؽ كبثيٌز زَثي آٌذكغبًِ ٍظي ِ:  01 كؽ ٍظي ِ 

  هْبـر وٙص ٌبيىش ي  ًّت يفاق كبثيٌز  كبـ: 0107 كؽ كبـ

  

 ٌفايٗ هطيٗ اًدبم كبـ :-1

 ،ًؽاويَى هٌبوت ثفا  ًّت هبٌيي آالرَثب في ك ، هشفهفثغ 96 ; 8×12اثؼبؼ  ،ًَـكبفي ؼاـا ثبيؽ ٌفايٗ كبـگبُ:  كبـگبُ اوشبًؽاـؼ  .1

      ب  ثِ قهيي ٍ ويىشن ا٘ بء ضفيق ثبٌؽ.وين كٍي اسّ

 كَليه –هشف  –ؼـي  ٌبـل   -ؼـي  وشًَي -. اثكاـ ٍ سدْيكار: لَال گبقـ قى3اوٌبؼ: ًقٍِ ًّت يفاق آالر كبثيٌز        .2

 وبػز3.  قهبى 5دير                     -اًَاع يفاق -هَاؼ: لَال  .   4

 / هفاض  اخفا  دفٍلُ/ ـٍيِ اًدبم كبـ:ًقٍِ كبـ /ًوًَِ -2

 سؼييي هط  ًّت لَال ٍ ؼوش يفُ ٍ ـي  كٍَ ٍ وبيف يفاق آالر -

 وَـاظ كبـ  هط  ًّت لَال ٍ ؼوش يفُ ٍ ـي  كٍَ ٍ وبيف يفاق آالر -

 ٍ ـي  كٍَ ٍ وبيف يفاق آالر ًّت لَال ٍ ؼوش يفُ -

 ّب ؼـّب ٍ ٘جقِسٌظين  -

 

 

 

 ٌبغُ ّب  اِلي اوشبًؽاـؼ ػول فؼ كبـ:   - 3
 هيليوشف 5/0ثف اوبن ًقٍِ ؼاؼُ ٌؽُ ثب سلفاًه  ػالهز گؿاـ  ؼقيق هط  ًّت يفاق آالر .1

 ثف اوبن ًقٍِ ؼاؼُ ٌؽٍُ ػوَؼ ثفوٙص  دير هَـؼ اوش بؼُهٌبوت  وَـاظ كبـ  ثب هشِ  .2

 ؼـ ًّت يفاق آالر اق ًظف هَقؼيز ٍ سؼؽاؼ ثب سَخِ ثِ ٍقى ؼـؼقز  .3

 ؼـخِ 2ثب غٙب  ضؽاكثف ّب ٍ ـػبيز فبِلِ ثيي ؼـّب ٍ كٍَّب ٍ ـٍاًي ضفكز كٍَّب سفاق ثَؼى ؼـّب ٍ ٘جقِ .4

 اثكاـ اـقٌيبثي: -4

 ( ّب  هَخَؼ ثف اوبن زك ليىزهٍبّؽُ ا ) -ػولي -كشجي

 اًدبم كبـ:اثكاـ ٍ سدْيكار هَـؼ ًيبق  -5
 دير گٌَشي ٌبـل  -ؼـي  -لَال  فٌفؼاـ)گبقٍـ( -هشِ -هؽاؼ -غٗ كً -هشف -دير هػََّ -لَال  كبثيٌز

 س بلي  كبـ  هفسجٗ ؼـ گفٍُ كبـ : -6

 35 -27 -30 -307 -208كبـّب  
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 ٍقاـر آهَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك  آهَقٌي

 ؼفشف سبلي  كشبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  اـقٌيبثي - 1 -9ًوَى ثفگ

 اٍ ًَثز    سبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 اوشبًؽاـؼ ػول فؼ كبـ:     L3 وٙص ِالضيز  ٌِبيغ زَة ضففِ : 75220191  كؽ ضففِ 

ثب ثب اوش بؼُ اق اثكاـ ٍ سدْيكار القم ٍ هٙبثق 

اوشبًؽاـؼ هلي يفاق آالر كبثيٌز وبغشِ ٌؽُ ـا 

 .ًّت كٌؽ

 G4-5 گفٍُ اـقٌيبثي كبـ سَليؽ كبثيٌز زَثي آٌذكغبًِ ٍظي ِ :  01 كؽ ٍظي ِ 

  هْبـر وٙص ٌبيىش ي  ًّت يفاق كبثيٌز  كبـ 0107 كؽ كبـ

  

 هفا ض  كبـ ـؼي 
 ٌفايٗ ػول فؼ

 ...()اثكاـ،هَاؼ، سدْيكار، قهبى، ه بى ٍ 
 ًوفُ )ٌبغُ ّب/ؼاٍـ /ًوفُ ؼّي(اوشبًؽاـؼ  ًشبيح هو ي

1 

سؼييي هط  ًّت لَال ٍ 

ؼوش يفُ ٍ ـي  كٍَ ٍ 

 وبيف يفاق آالر

 

 وِٛیؽ-ٔشط -اثعاض: دیچ ٌٛقشی

 ٔٛاز: یطاق

 ٔىبٖ: وبضٌبٜ ٔٛ٘شبغ وبثیٙز

 زلیمٝ 30ظٔبٖ: 

 سؼییٗ وبُٔ ٔحُ ٘هت یطاق آالر

سؼییٗ ٔحُ ٘هت سؼسازی اظ  یطاق 

 آالر

سؼییٗ  ٘بزضؾز ٔحُ ٘هت یطاق 

 آالر

ت سٕبْ یطاق ٌصاضی زلیك ٔحُ ٘ه ػالٔز

 آالر
3 

 
ٌصاضی ِٛالٞب ٚ ضیُ ٞب ثسٖٚ زؾشٍیطٜ  ػالٔز

 ٚ ؾبیط یطاق آالر
2 

ٌصاضی غٍّ ٚ ثسٖٚ زض٘ظط ٌطفشٗ  ػالٔز

 ٘مكٝ
1 

2 

وَـاظ كبـ  هط  ًّت 

لَال ٍ ؼوش يفُ ٍ ـي  

 آالركٍَ ٍ وبيف يفاق 

 

 وِٛیؽ-ٔشط -اثعاض: دیچ ٌٛقشی

 ٔٛاز: یطاق

 ٔىبٖ: وبضٌبٜ ٔٛ٘شبغ وبثیٙز

 زلیمٝ 30ظٔبٖ: 

وبضی وبُٔ ٔحُ  ؾٛضاخ

وبضی ٔحُ ٘هت سؼسازی اظ   ؾٛضاخ

 یطاق آالر

وبضی ٘بزضؾز ٔحُ ٘هت  ؾٛضاخ

 یطاق آالر

ؾٛضاذىبضی نحیح ٚ زلیك ٔحُ ٘هت سٕبْ 

 یطاق آالر
3 

 2 ؾٛضاخ وبضی وٙس..فمٍ ٔحُ ِٛال ضا  

 1 فمٍ ٔحُ ٘هت ضا اقشجبٜ ؾٛضاخ وٙس.

3 

ًّت لَال ٍ ؼوش يفُ ٍ 

ـي  كٍَ ٍ وبيف يفاق 

 آالر

 

 وِٛیؽ-ٔشط -اثعاض: دیچ ٌٛقشی

 ٔٛاز: یطاق

 ٔىبٖ: وبضٌبٜ ٔٛ٘شبغ وبثیٙز

 زلیمٝ 90ظٔبٖ: 

 ٘هت وبُٔ یطاق آالر

 ٘هت سؼسازی اظ  یطاق آالر

 ٘هت ٘بزضؾز یطاق آالر

ِٛال ٚ زؾشٍیطٜ ٚ ضیُ ٞب ضا وبُٔ ٚ نحیح 

 ٘هت وٙس.
3 

 2 فمٍ ِٛالٞب ضا ٘هت وٙس. 

 1 ِٛال ٞب ٚ ضیُ ٞب ضا زضخبی غٍّ ٘هت وٙس.

4 

سٌظين لَال ٍ ؼوش يفُ ٍ 

ـي  كٍَ ٍ وبيف يفاق 

 آالر

 وِٛیؽ-ٔشط -اثعاض: دیچ ٌٛقشی

 ٔٛاز: یطاق

 ٔىبٖ: وبضٌبٜ ٔٛ٘شبغ وبثیٙز

 زلیمٝ 30ظٔبٖ: 

 سٙظیٓ وبُٔ یطاق آالر

 سٙظیٓ سؼسازی اظ یطاق آالر

 سٙظیٓ ٘بزضؾز یطاق آالر

 3 ٘هت سٕبْ یطاق آالر ثب ػّٕىطز نحیح

 2 وكٛٞب یب فمٍ ٘هت زضٞب  

 1 ٘هت غٍّ زضٞب ٚ ٘هت خبثٝ خبی وكٛٞب

5 

   
 3 

  2 

 1 

قبیؿشٍی ٞبی غیط 

فٙی , ایٕٙی, 

سٛخٟبر ثٟساقز, 

ظیؿز ٔحیُی ٚ 

 ٍ٘طـ

 N 66ٔسیطیز ٔٛاز ٚ سدٟیعار  -1 

، والٜ، ػیٙه، ٌٛقی ٚ اؾشفبزٜ اظ ِجبؼ وبض ٚ وفف ایٕٙی -2

  ٔبؾه 

 ذطٚج يبیؼبر ٔٛاز اظ ٔحیٍ وبضٌبٜ ثب اؾشفبزٜ اظ ٔىٙسٜ -3

 زلز زض وبض -4

  ػّٕىطز لبثُ لجَٛ

 

 لبثُ لجَٛغیط ػّٕىطز 

اؾشفبزٜ اظ ، والٜ ٚ ِجبؼ وبض ٚ وفف ایٕٙیدٛقیسٖ 

  ػیٙه، ٌٛقی ٚ ٔبؾه 
2 

 

 1 ػیٙه ٚ ٌٛقی ایٕٙیاؾشفبزٜ اظ 

 اـقٌيبثي كبـ )ٌبيىش ي اًدبم كبـ(
 ثّی    

 ذیط    

 ٔؼیبض قبیؿشٍی ا٘دبْ وبض  :

 اظ ٔطاحُ  ...... ٚ .......ٚ ........  2وؿت حسالُ ٕ٘طٜ  

 سٛخٟبر ظیؿز ٔحیُی ٚ ٍ٘طـ  ،ثٟساقز ، ایٕٙی ،اظ ثرف قبیؿشٍی ٞبی غیط فٙی 2وؿت حسالُ ٕ٘طٜ  

 اظ ٔطاحُ وبض 2وؿت حسالُ ٔیبٍ٘یٗ 
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 ٍقاـر آهَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك  آهَقٌي

 ؼفشف سبلي  كشبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  كبـ ػول فؼ اوشبًؽاـؼ سطلي  - 1-8ًوَى ثفگ

 اٍ :ًَثز  : سبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي    ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 اوشبًؽاـؼ ػول فؼ كبـ:     L3 وٙص ِالضيز  ٌِبيغ زَة ضففِ :   كؽ ضففِ 

ثب اوش بؼُ اق اثكاـ ٍ لَاقم ًقٍِ كٍي هٙبثق 

 ٍظي ِ:  02 كؽ ٍظي ِ  .ًقٍِ هجلوبى هى ًَي ـا سفوين كٌؽ ISOاوشبًؽاـؼ 
سَليؽ هجلوبى زَثي ِ طِ ا  

 غبً ي 
 G1-1 گفٍُ كبـ 

 هْبـر   وٙص ٌبيىش ي  ًقٍِ كٍي هجلوبى هى ًَي  كبـ: 0201 كؽ كبـ

  

 ٌفايٗ هطيٗ اًدبم كبـ :-1

ك ذَي هٌبوت ثؽٍى گفؼ ٍ ، ؼاـا  ًَـ٘جيؼي )دٌدفُ ّب  ثبقٌَ( ٍ ًَـ هٌَّػي )الهخ فلَـوٌز(ثبيؽ كبـگبُ ًقٍِ كٍي .ٌفايٗ كبـگبُ: 1 

 هشفهفثغ ٍ سَْيِ هٌبوت ثبٌؽ. 96 ;8×12ثِ اثؼبؼ  ، فٕب  اوششبًؽاـؼك  كبـگبُ ثب ك ذَي ٔؽگفؼ ٍ  جبـ  جبـ،

 او ٌف -دفيٌشف  -ًقٍِ كٍي ّب ًفم افكاـ -كبهذيَسف -هيك ًقٍِ كٍي -.اثكاـ ٍ سدْيكار: لَاقم ًقٍِ كٍي2

 هؽاؼ -.هَاؼ: كب ؿ3

 وبػز 4قهبى : 

 / هفاض  اخفا  دفٍلُ/ ـٍيِ اًدبم كبـ:ًقٍِ كبـ /ًوًَِ -2
 سفوين ًقٍِ وِ ًوب  اًَاع هجلوبى هى ًَي  .1

 ًوًَِ ًقٍِ سَّيف هدىن ٍ ًقٍِ هًَشبلاًَاع هجلوبى هى ًَي  .2

 سفوين ًقٍِ ثفي ّب  هَـؼًيبق اًَاع هجلوبى هى ًَي  .3

 ًقٍِ دفٍلُ كبه  هجلوبى هى ًَي ثب اوش بؼُ اق ًفم افكاـ .4

 
 
 
 
 
 
 

 ٌبغُ ّب  اِلي اوشبًؽاـؼ ػول فؼ كبـ:  - 3
 ISOسفوين وِ ًوب  قٙؼبر هجلوبى هى ًَي ثب اًؽاقُ گؿاـ  كبه  هٙبثق ثب اوشبًؽاـؼ  .1

 سفوين دفوذ شيَ ايكٍهشفيك ٍ اً دبـ  هجلوبى هى ًَي غبً ي ثب كؽگؿاـ  قٙؼبر .2

 سفوين ثفي ّب  َ٘لي، ػفٔي ٍ ديٍبًي ٍ ثفي خكئيبر هجلوبى غبً ي  ثب ػالئن اوشبًؽاـؼ هَاؼ ٍ يفاق  .3

 ّب  اِلي ٍ هٙبثق ثب اًؽاقُ ًقٍِ كبه  دفٍلُ هجلوبى هى ًَي ثب ًفم افكاـ اسَكؽ ثب خكئيبر كبه  .4

 اثكاـ اـقٌيبثي: -4

 ّب  هَخَؼ( ا  )ثفاوبن زك ليىز هٍبّؽُ -ػولي -كشجي

 اثكاـ ٍ سدْيكار هَـؼ ًيبق اًدبم كبـ: -5
 -دفيٌشرف  -اًَاع ًفم افكاـ ًقٍرِ كٍري   -ويىشن كبهذيَسف كبه  -اًَاع هيك ًقٍِ كٍي ثب ِ طِ قبث  سٌظين  -اثكاـ ٍ لَاقم ًقٍِ كٍي ؼوشي

 او ٌف

 س بلي  كبـ  هفسجٗ ؼـ گفٍُ كبـ : -6

 0501 -0201كبـّب  
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 ٍقاـر آهَقي ٍ دفٍـي

دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك  آهَقٌيوبقهبى   

 ؼفشف سبلي  كشبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  اـقٌيبثي - 1 -9ًوَى ثفگ

 اٍ ًَثز    سبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 اوشبًؽاـؼ ػول فؼ كبـ:     L3 وٙص ِالضيز  ٌِبيغ زَة ضففِ :   كؽ ضففِ 

ثب اوش بؼُ اق اثكاـ ٍ لَاقم ًقٍِ كٍي هٙبثق 

ًقٍِ هجلوبى هى ًَي ـا  ISOاوشبًؽاـؼ 

 سفوين كٌؽ.

 G1-1 گفٍُ اـقٌيبثي كبـ سَليؽ هجلوبى زَثي ِ طِ ا  غبً ي  ٍظي ِ :  02 كؽ ٍظي ِ 

 هْبـر   وٙص ٌبيىش ي  ًقٍِ كٍي هجلوبى هى ًَي  كبـ 0201 كؽ كبـ

  

 هفا ض  كبـ ـؼي 
 ٌفايٗ ػول فؼ

 )اثكاـ،هَاؼ، سدْيكار، قهبى، ه بى ٍ ...(
 ًوفُ )ٌبغُ ّب/ؼاٍـ /ًوفُ ؼّي(اوشبًؽاـؼ  ًشبيح هو ي

1 

سطؾٓ ؾٝ ٕ٘بی ٔجّٕبٖ 

 ذبٍ٘ی

، ٌٛ٘یب، T: ذٍ وفسدٟیعار

 ٔیع٘مكٝ وكی-دطٌبض 

 ٔساز-ٔٛاز: وبغص، دبن وٗ

 ٘مكٝ وكی بضٌبٜٔىبٖ: و

 زلیمٝ 30ظٔبٖ: 

سهٛیط ٔدؿٓ سطؾیٓ ؾٝ ٕ٘ب ٚ 

 ا٘فدبضی ثٝ َٛض وبُٔ

 ٘بلم ٕ٘بٞبسطؾیٓ 

 غٍّ ٕ٘بٞبسطؾیٓ 

ضؾٓ نحیح  ی ٔجّٕبٖ ٔؿىٛ٘ی ضاؾٝ ٕ٘ب 

 وٙس. ا٘ساظٜ ٌصاضی ٚ وبُٔ وطزٜ
3 

 2 ضؾٓ وٙس. ٘بلم ضا زٕٚ٘ب ٚ سهٛیط ٔدؿٓ 

 1 ضا سطؾیٓ وٙس. فمٍ یه ٕ٘ب

2 

سطؾیٓ سهٛیط ٔدؿٓ ٚ ٘مكٝ 

  ٔٛ٘شبغ

 - ؾیؿشٓ وبٔذیٛسط: سدٟیعار

 ٔیعوبٔذیٛسط ٚ ٔشؼمبر

 ٔٛاز: ٘طْ افعاض ٘مكٝ وكی

 ٔىبٖ: وبضٌبٜ ٘مكٝ وكی

 زلیمٝ 60ظٔبٖ: 

ٚ ا٘فدبضی سطؾیٓ سهٛیط ٔدؿٓ 

 وبُٔ

 سهٛیط ٔدؿٓسطؾیٓ 

 غٍّ یب ٘بلمسطؾیٓ 

ٚ ا٘فدبضی  ایعٚٔشطیه سهٛیط ٔدؿٓضؾٓ 

ضا ا٘دبْ  ثب وسٌصاضی لُؼبروبُٔ ٚ نحیح 

 زٞس

3 

 
 2 ضا سطؾیٓ وٙس. سهٛیط ٔدؿٓ ایعٚٔشطیهفمٍ 

 1 سطؾیٓ وٙس.غٍّ سهٛیطٔدؿٓ ضا 

3 

: ٔیعوبٔذیٛسط، ِٛاظْ سدٟیعار ٘مكٝ ٞبی اخطایی

 ، دطیٙشط، اؾىٙط٘فكٝ وكی

 ٚ ... CDٔٛاز: وبغص، ٔساز، 

 وبضٌبٜ ٘مكٝ وكی :ٔىبٖ

 زلیمٝ 60ظٔبٖ: 

ٚ ثطـ َِٛی ٚ  زیشیُسطؾیٓ 

 ػطيی

 ٚ ثطـ زیشیُسطؾیٓ ٔشٛؾٍ 

 زیشیُسطؾیٓ ٘بلم ثطـ ٚ 

شیُ، دطؾذىشیٛ ٚ ثطـ َِٛی ٚ یسطؾیٓ ز

 ضا ا٘دبْ زٞس. ػطيی
3 

 2 ضا ا٘دبْ زٞس. ُ ٚ یه ثطـیشیسطؾیٓ ز 

 1 ضا ا٘دبْ زٞس. ُ یب ثطـیشیسطؾیٓ ز

4 

وبُٔ ٘مكٝ  اخطای دطٚغٜ

 ٔجّٕبٖ ٔؿىٛ٘ی ثب ٘طْ افعاض

 اسٛوس

ٔیعوبٔذیٛسط ٚ ِٛاظْ  سدٟیعار:

 ، دطیٙشط، اؾىٙط٘مكٝ وكی

 CDٔٛاز: وبغص، ٔساز، 

 ٔىبٖ: وبضٌبٜ ٘مكٝ وكی

 زلیمٝ 90ظٔبٖ: 

سطؾیٓ وبُٔ یه دطٚغٜ ٔجُ 

 ٔؿىٛ٘ی 

 سطؾیٓ ٔشٛؾٍ یه دطٚغٜ ٔجُ

 سطؾیٓ ٘بلم دطٚغٜ ٔجُ

 3 ضا سطؾیٓ وٙس. دطٚغٜ وبُٔ یه ٔجُ٘مكٝ 

 2 ضا سطؾیٓ وٙس. ؾٝ ٕ٘ب ٚ دطؾذىشیٛ 

 1 ضا سطؾیٓ وٙس. فمٍ ؾٝ ٕ٘بی ٔجُ

5 

   
 3 

  2 

 1 

قبیؿشٍی ٞبی 

غیط فٙی , ایٕٙی, 

ثٟساقز, سٛخٟبر 

ظیؿز ٔحیُی ٚ 

 ٍ٘طـ

 N 92 ٔحبؾجٝ ٚ ضیبيی-1

2---------- - 

3- -------- 

 ٔبِىیز ٔؼٙٛی ٘مكٝ -زلز ٚ ؾطػز -4

  ػّٕىطز لبثُ لجَٛ

 

  لبثُ لجَٛغیط ػّٕىطز 

- 2 
 

- 1 

 اـقٌيبثي كبـ )ٌبيىش ي اًدبم كبـ(
 ثّی    

 ذیط    

 ٔؼیبض قبیؿشٍی ا٘دبْ وبض  :

  4ٚ  3ٚ  2اظ ٔطاحُ  2وؿت حسالُ ٕ٘طٜ  

 سٛخٟبر ظیؿز ٔحیُی ٚ ٍ٘طـ  ،ثٟساقز ،ایٕٙی ،اظ ثرف قبیؿشٍی ٞبی غیط فٙی 2وؿت حسالُ ٕ٘طٜ  

 اظ ٔطاحُ وبض 2وؿت حسالُ ٔیبٍ٘یٗ 
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 ٍقاـر آهَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك  آهَقٌي

 ؼفشف سبلي  كشبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  كبـ ػول فؼ اوشبًؽاـؼ سطلي  - 1-8ًوَى ثفگ

 اٍ :ًَثز  : سبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي    ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 اوشبًؽاـؼ ػول فؼ كبـ:     L3 وٙص ِالضيز  ٌِبيغ زَة ضففِ :   كؽ ضففِ 

ثب اوش بؼُ اق اثكاـ ٍ لَاقم ٍ سدْيكار القم ٍ هٙبثق 

ـا  هى ًَيٌبثلَى ٍ ال َ  هجلوبى  هَخَؼاوشبًؽاـؼ 

 .ثىبقؼ

 ٍظي ِ:  02 كؽ ٍظي ِ 
سَليؽ هجلوبى زَثي ِ طِ ا  

 غبً ي 
 G1-1 گفٍُ كبـ 

 كبـ: 0202 كؽ كبـ
وبغز ٌبثلَى ٍ ال َ  هجلوبى 

 هى ًَي 
 هْبـر   وٙص ٌبيىش ي 

  

 ٌفايٗ هطيٗ اًدبم كبـ :-1

ٍ ًَـ٘جيؼي )دٌدفُ ّب  ثبقٌَ( ٍ ًَـهٌَّػي )الهخ فلَـوٌز( يؽ ؼاـا هشفهفثغ ثب 96 ;12×8كبـگبُ سَليؽ هجلوبى ثِ اثؼبؼ .ٌفايٗ كبـگبُ: 1 

 ثبٌؽ. ًؽاويَى هٌبوتَثب ف يك 

 غٗ كً -وَّبى -زَثىب  -اـُ ػوَؼثف -ٌبثلَى -دفگبـ.اثكاـ ٍ سدْيكار: 2

 وٌجبؼُ -هي  3سػشِ وِ اليي يب فيجف  -هؽاؼ -.هَاؼ: كب ؿ3

 وبػز 3قهبى : 

 / هفاض  اخفا  دفٍلُ/ ـٍيِ اًدبم كبـ:ًقٍِ كبـ /ًوًَِ -2 

 سفوين ٘فش ٌبثلَى ثف ـٍ  كب ؿ .1

 ـٍ  سػشِ وِ اليِاًشقب  ٍ زىجبًؽى ٘فش ٌبثلَى ثف  .2

 ثفي ٘فش .3

 دفؼاغز ٌبثلَى .4

 كٌشف  كي ي ٍ ـفغ ػيت اق ٌبثلَى .5

 ٌبغُ ّب  اِلي اوشبًؽاـؼ ػول فؼ كبـ: -3

 سويك  ٍ ثؽٍى اٌ ب  ثَؼى ٘فش .1

 ي ٌَاغشي وٙص زىت ٍ كب ؿ زىجبًؽُ ٌؽُ ثف ـٍ  سػشِ وِ اليي .2

 ِبف ثَؼى لجِ ّب .3

 ًفهي وَٙش ٌبثلَى .4

 هٙبثقز اًؽاقُ ٌبثلَى ثب ًقٍِ  .5

 اثكاـ اـقٌيبثي: -4

 ّب  هَخَؼ( ا  )ثفاوبن زك ليىز هٍبّؽُ -ػولي -كشجي

 اثكاـ ٍ سدْيكار هَـؼ ًيبق اًدبم كبـ: -5

 هيككبـ اوشبًؽاـؼ  -اثكاـ دفؼاغز كبـ  ٌبثلَى -اثكاـ ثفي -ٍوبي  ًقٍِ كٍي ؼوشي ٍ ٍوبي  ًقٍِ كٍي ٍ اًؽاقُ گيف  كبـگبّي 

 كبـ : س بلي  كبـ  هفسجٗ ؼـ گفٍُ -6
 602 -202كبـّب  
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 ٍقاـر آهَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك  آهَقٌي

 ؼفشف سبلي  كشبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  اـقٌيبثي - 1 -9ًوَى ثفگ

 اٍ ًَثز    سبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 اوشبًؽاـؼ ػول فؼ كبـ:     L3 وٙص ِالضيز  ٌِبيغ زَة ضففِ :   كؽ ضففِ 

ثب اوش بؼُ اق اثكاـ ٍ لَاقم ٍ سدْيكار القم ٍ 

هٙبثق اوشبًؽاـؼ هَخَؼ ٌبثلَى ٍ ال َ  هجلوبى 

 هى ًَي ـا ثىبقؼ.

 ٍظي ِ :  02 كؽ ٍظي ِ 
 سَليؽ هجلوبى زَثي ِ طِ ا 

 غبً ي
 G1-1 گفٍُ اـقٌيبثي كبـ

 كبـ 0202 كؽ كبـ
وبغز ٌبثلَى ٍ ال َ  هجلوبى 

 هى ًَي 
 هْبـر   وٙص ٌبيىش ي 

  

 هفا ض  كبـ ـؼي 
 ٌفايٗ ػول فؼ

 )اثكاـ،هَاؼ، سدْيكار، قهبى، ه بى ٍ ...(
 ًوفُ )ٌبغُ ّب/ؼاٍـ /ًوفُ ؼّي(اوشبًؽاـؼ  ًشبيح هو ي

1 

 سطؾیٓ َطح 

قبثّٖٛ لُؼبر 

ٔجّٕبٖ ٔؿىٛ٘ی 

 چٛثی

 وبٔذیٛسط ٔیع -وبٔذیٛسطاثعاض: 

  ٘طْ افعاضٔٛاز: وبغص، 

  ٘مكٝ وكیٔىبٖ: وبضٌبٜ 

 زلیمٝ 60ظٔبٖ: 

سطؾیٓ ا٘ٛاع ٔٙحٙی ٞب ٚ ٔٙحٙی ٞبی ثؿشٝ 

 ثٝ َٛض وبُٔ

 ٘یٕٝ وبضٜ َطحسطؾیٓ 

 غٍّ َطحسطؾیٓ 

ا٘ٛاع ٔٙحٙی ٞب ٚ ٔٙحٙی ثؿشٝ )زایطٜ ، 

 ضا سطؾیٓ وٙس. دیچی ٚ ...(
3 

 2 ضا سطؾیٓ وٙس.ٞب  ٔٙحٙیا٘ٛاع  

 1 وٙس. سطؾیٓ یه ٔٙحٙی ٘بلم

2 

ا٘شمبَ َطح ثط 

ضٚی سرشٝ 

 الیی ؾٝ

 وبضزناثعاض: 

  َطح سطؾیٓ قسٜٔٛاز: 

  ٔجّٕبٖٔىبٖ: وبضٌبٜ 

 زلیمٝ 30ظٔبٖ: 

چؿجب٘سٖ وبُٔ ٚ نحیح َطح ثط ضٚی سرشٝ 

 ؾٝ الیٝ

چؿجب٘سٖ ٘یٕٝ وبضٜ َطح ثط ضٚی سرشٝ ؾٝ 

 الیٝ

 چؿجب٘سٖ غٍّ َطح

سٕیع ثط ضٚی سرشٝ َطح ضا وبُٔ ٚ 

 .ثچؿجب٘س
3 

 2 َطح یىٙٛاذز چؿجب٘سٖ وبُٔ ٚ ٘ؿجشب 

 1 چؿجب٘سٖ اقشجبٜ ٚ غیط یىٙٛاذز َطح

3 

ؾبذز قبثّٖٛ 

 لُؼبر 

 چٛثؿبی -ؾٛٞبٖ  -اضٜ ػٕٛزثطاثعاض: 

 ٔشط -وِٛیؽ –

 ؾٙجبزٜ -ٔٛاز: ؾٝ الیی

 ٔجّٕبٖٔىبٖ: وبضٌبٜ 

 زلیمٝ 60 ظٔبٖ:

 ؾبذز وبُٔ قبثّٖٛ

 ؾبذز ٘بلم قبثّٖٛ

 قبثّٖٛ یب غٍّ ؾبذز وبٔالً ٘بلم

قبثّٖٛ ضا ثٝ َٛض وبُٔ ٚ زلیك 

 ثطقىبضی ٚ دطزاذز وٙس.
3 

 2 قبثّٖٛ ضا فمٍ ثطقىبضی وٙس. 

ثطـ قبثّٖٛ ضا ٘یٕٝ وبضٜ ٚ ٘بزضؾز 

 ا٘دبْ زٞس.
1 

4 

وٙشطَ ویفی ٚ 

ضفغ ػیت اظ 

 قبثّٖٛ

 ذٍ وف -ٔشط -اثعاض: وِٛیؽ

 قبثّٖٛ ؾبذشٝ قسٜٔٛاز: 

 ٔىبٖ: وبضٌبٜ ٔجّٕبٖ

 زلیمٝ 30ظٔبٖ: 

 وٙشطَ ویفی ٚ ضفغ ػیت وبُٔ

 وٙشطَ ویفی

 ػسْ سٛا٘بیی زض وٙشطَ ویفی

قبثّٖٛ ضا ثب ٘مكٝ سُجیك زازٜ ٚ ٔؼبیت 

 آٖ ضا ثطَطف وٙس.
3 

قبثّٖٛ ضا ثطضؾی وطزٜ ٚ ٔؼبیت آٖ ضا  

 قٙبؾبیی وٙس.
2 

 1 ٘مكٝ سُجیك زٞس.٘شٛا٘س قبثّٖٛ ضا ثب 

5 

    3 

  2 

 1 

قبیؿشٍی ٞبی 

غیط فٙی , ایٕٙی, 

ثٟساقز, سٛخٟبر 

ظیؿز ٔحیُی ٚ 

 ٍ٘طـ

 N 66ٔسیطیز ٔٛاز ٚ سدٟیعار  -1 

، والٜ، ػیٙه، ٌٛقی ٚ اؾشفبزٜ اظ ِجبؼ وبض ٚ وفف ایٕٙی -2

  ٔبؾه 

 ٔىٙسٜذطٚج يبیؼبر ٔٛاز اظ ٔحیٍ وبضٌبٜ ثب اؾشفبزٜ اظ  -3

 زلز زض وبض -4

  ػّٕىطز لبثُ لجَٛ

 

 لبثُ لجَٛغیط ػّٕىطز 

اؾشفبزٜ ، والٜ ٚ ِجبؼ وبض ٚ وفف ایٕٙیدٛقیسٖ 

 ػیٙه، ٌٛقی ٚ ٔبؾه اظ 

سٙظیٓ ٘ٛض ٚ زٔبی  -اؾشفبزٜ اظ قبثّٟٛ٘بی ایٕٙی

 ٔحیٍ

2 
 

 1 ػیٙه ٚ ٌٛقی ایٕٙیاؾشفبزٜ اظ 

 اـقٌيبثي كبـ )ٌبيىش ي اًدبم كبـ(
 ثّی    

 ذیط    

 ٔؼیبض قبیؿشٍی ا٘دبْ وبض  :

  4ٚ  3ٚ  2اظ ٔطاحُ   2وؿت حسالُ ٕ٘طٜ  

 سٛخٟبر ظیؿز ٔحیُی ٚ ٍ٘طـ  ،ثٟساقز، ایٕٙی ،اظ ثرف قبیؿشٍی ٞبی غیط فٙی 2وؿت حسالُ ٕ٘طٜ  

 اظ ٔطاحُ وبض 2وؿت حسالُ ٔیبٍ٘یٗ 
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 ٍقاـر آهَقي ٍ دفٍـي

آهَقٌيوبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك    

 ؼفشف سبلي  كشبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  كبـ ػول فؼ اوشبًؽاـؼ سطلي  - 1-8ًوَى ثفگ

 اٍ :ًَثز  : سبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي    ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 اوشبًؽاـؼ ػول فؼ كبـ:     L3 وٙص ِالضيز  ٌِبيغ زَة ضففِ   كؽ ضففِ 

هبٌيي آالر ثفاثف ًقٍِ ٍ  ثب اوش بؼُ اق  ـا  قٙؼبر هج 

 ٍظي ِ  02 كؽ ٍظي ِ  ًوًَِ وبق  كٌؽ.قج  اق سَليؽ اوشبًؽاـؼ ّب  هَخَؼ 
 ا  سَليؽ هجلوبى زَثي ِ طِ

 غبً ي
 G1-1 گفٍُ كبـ 

 هْبـر   وٙص ٌبيىش ي  ًوًَِ وبق  قج  اق سَليؽ  كبـ 0203 كؽ كبـ

  

 ٌفايٗ هطيٗ اًدبم كبـ :-1

 ًٍَـ٘جيؼي )دٌدفُ ّب  ثبقٌَ( ٍ ًَـهٌَّػي )الهخ فلَـوٌز(يؽ ؼاـا  هشفهفثغ ثب 96 ;12×8ٌفايٗ كبـگبُ: كبـگبُ سَليؽ هجلوبى ثِ اثؼبؼ  .1 

 ثبٌؽ. ًؽاويَى هٌبوتَثب ف يك 

 اوٌبؼ: ًقٍِ س  ي ي هجلوبى ًٍيوي. 2

 ٌبثلَى قٙؼبر -اـُ ػوَؼثف -اـُ فبـوي ثف-هبٌيي لجِ زىجبى -وَـاظ قى -اثكاـ ٍ سدْيكار: هبٌيي اـُ گفؼ غٗ قى .3

 ًَاـ لجِ -زىت –دير  –يفاق  اًَاع-اًَاع ِ طبر فٍفؼُ -زَةهَاؼ:  .4

 وبػز 5قهبى : . 5

 / هفاض  اخفا  دفٍلُ/ ـٍيِ اًدبم كبـ:ًقٍِ كبـ /ًوًَِ -2 
 هطبوجِ هَاؼ اٍليِ ًوًَِ هَـؼ سَليؽ .1

 اًشػبة هَاؼ اٍليِ ثفا  ًوًَِ .2

 ًوًَِوبغز قٙؼبر  .3

 هًَشبل قٙؼبر ًوًَِ .4

 آقهبيً فيكي ي ٍ ه بًي ي ًوًَِ .5

 كي يز قٙؼبر ٍ ـفغ ػيت .6

 ٌبغُ ّب  اِلي اوشبًؽاـؼ ػول فؼ كبـ:  – 3
 ثفـوي ؼقيق ًقٍِ ٍ سْيِ فْفوز هَاؼ اٍليِ .1

 اًشػبة ًَع هَاؼ اٍليِ ٍ ًَع اسّبالر .2

 اًؽاقُ ِطيص قٙؼبر ٍ هٙبثقز ثب ٌبثلَى .3

 ًقٍِ گًَيبيي ثَؼى ٍ هٙبثقز ثب .4

 ّب  ه بًي ي ؼاٌشي ضؽاق  اوشبًؽاـؼ غَاَ فيكي ي ٍ هقبٍهز .5

  ًؽاٌشي ايفاؼ ظبّف  ٍ هٙبثقز كبه  ثب ًقٍِ .6

 اثكاـ اـقٌيبثي: -4

 ّب  هَخَؼ( ا  )ثفاوبن زك ليىز هٍبّؽُ -ػولي -كشجي

 اثكاـ ٍ سدْيكار هَـؼ ًيبق اًدبم كبـ: -5

ؼوش بُ سىز هقبٍهز ه بًي ي  -اـُ گفؼهيك  -هبٌيي اـُ فبـوي ثف -اًؽاقُ گيف  ٍ اًؽاقُ گؿاـ  ؼقيق ،ففم ؼّي ،ؼوشي ثفي ّب اًَاع اثكاـ

 قٙؼبر 

 س بلي  كبـ  هفسجٗ ؼـ گفٍُ كبـ : -6
 502 -203كبـّب  
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 ٍقاـر آهَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك  آهَقٌي

كبـؼاًًؼفشف سبلي  كشبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ   

 

  اـقٌيبثي - 1 -9ًوَى ثفگ

 اٍ ًَثز    سبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 اوشبًؽاـؼ ػول فؼ كبـ:     L3 وٙص ِالضيز  ٌِبيغ زَة ضففِ    كؽ ضففِ 

قٙؼبر هج  ـا  ثب اوش بؼُ اق  هبٌيي آالر ثفاثف ًقٍِ ٍ 

 وبق  كٌؽ.اوشبًؽاـؼ ّب  هَخَؼ قج  اق سَليؽ  ًوًَِ 
 G1-1 گفٍُ اـقٌيبثي كبـ  غبً ي ا  سَليؽ هجلوبى زَثي ِ طِ ٍظي ِ  02 كؽ ٍظي ِ 

 هْبـر   وٙص ٌبيىش ي  ًوًَِ وبق  قج  اق سَليؽ كبـ 0203 كؽ كبـ

  

 هفا ض  كبـ ـؼي 
 ٌفايٗ ػول فؼ

 )اثكاـ،هَاؼ، سدْيكار، قهبى، ه بى ٍ ...(
 ًوفُ ّب/ؼاٍـ /ًوفُ ؼّي()ٌبغُ اوشبًؽاـؼ  ًشبيح هو ي

1 

ٔحبؾجٝ ٚ ا٘شربة ٔٛاز 

 اِٚیٝ

اثعاض: ا٘ٛاع اثعاضآالر زؾشی ٚ 

 ٔیعوبض -ٔبقیٙی

 ٔٛاز: ا٘ٛاع چٛة ٚ نفحبر فكطزٜ

 وبضٌبٜ ٔجّٕبٖ  :ٔىبٖ

 زلیمٝ 30ظٔبٖ: 

 وبُٔثُٛضا٘شربة ٔٛاز اِٚیٝ 

 شربة ٔٛاز اِٚیٝ ثٝ نٛضر ٘بسٕبْ٘ا

 ا٘شربة اقشجبٜ ٔٛاز اِٚیٝ

آٟ٘ب ضا وبُٔ ٚ زلیك ٚ ضا سٟیٝ فٟطؾز ٔٛاز 

 ا٘شربة وٙس.
3 

 2 ضا سٟیٝ وٙس. فٟطؾز ٔٛاز اِٚیٝ 

ػسْ سٛا٘بیی زض سٟیٝ فٟطؾز ٔٛاز یب فٟطؾز 

 غٍّ
1 

2 

ؾبذز لُؼبر ٕ٘ٛ٘ٝ 

 ٔجّٕبٖ ٔؿىٛ٘ی چٛثی 

ٔبقیٗ ِجٝ  -اضٜ ٌطز ذٍ ظٖاثعاض: 

 ؾٛضاخ ظٖ –چؿجبٖ 

نفحبر ٔٛاز: ا٘ٛاع چٛ ة ٚ 

 فكطزٜ

 وبضٌبٜ ٔجّٕبٖ  :ٔىبٖ

 زلیم120ٝ ظٔبٖ:

 ؾبذز وبُٔ لُؼبر ٕ٘ٛ٘ٝ ٔجّٕبٖ 

 ؾبذز ٘بلم لُؼبر ٔجّٕبٖ 

 ؾبذز ٘بزضؾز لُؼبر ٔجّٕبٖ

وبضی، ِجٝ چؿجب٘ی ٚ  ثطـلُؼبر ٔجُ ضا 

 ؾٛضاذىبضی ٕ٘بیس.
3 

 2 وبضی ٚ ِجٝ چؿجب٘ی ٕ٘بیس لُؼبر ٔجُ ضا ثطـ 

 1 لُؼبر ٔجُ ضا فمٍ ثطقىبضی ٕ٘بیس 

3 

ٔٛ٘شبغ لُؼبر ٕ٘ٛ٘ٝ 

 ٔجّٕبٖ ٔؿىٛ٘ی چٛثی

ٔٛ٘شبغ ٚؾبیُ  –دیچ زؾشی اثعاض: 

 دیچ ٌٛقشی -٘یٛٔبسیه

 ٔٛاز: ا٘ٛاع چٛة

 ٔجّٕبٖوبضٌبٜ  :ٔىبٖ

 زلیمٝ 60ظٔبٖ: 

 وبُٔ لُؼبر ٔجُ ٔؿىٛ٘ی غ ٔٛ٘شب

 لُؼبر ٔجُ٘بلم ٔٛ٘شبغ 

 لُؼبر ٔجُ٘بزضؾز ٔٛ٘شبغ 

 3 ٔٛ٘شبغ وبُٔ یه ٔجُ ذبٍ٘ی 

 2 ٔٛ٘شبغ اؾىّز ٔجُ ذبٍ٘ی  

 1 ٔجُ ذبٍ٘ی اقشجبٜ ٚ غیط اؾشب٘ساضزٔٛ٘شبغ 

4 

وٙشطَ ویفی ٚ سبییس 

 ٕ٘ٛ٘ٝ ؾبذشٝ قسٜ

اثعاض: اثعاضٞبی زلیك ا٘ساظٜ ٌیطی ٚ 

 وٙشطَ ویفیز 

 ٔٛاز: أىب٘بر وبضٌبٞی ٔٙبؾت

 ٔىبٖ: آظٔبیكٍبٜ وٙشطَ ویفیز

 زلیمٝ 30 ظٔبٖ:

ثطضؾی زلیك لُؼبر ؾبذشٝ قسٜ 

 اظ ٘ظط قىُ ظبٞطی ٚ اثؼبز

ثطضؾی ٔشٛؾٍ لُؼبر ؾبذشٝ 

 قسٜ

 ثطضؾی ٘بلم لُؼبر ؾبذشٝ قسٜ

وٙشطَ وبُٔ ویفیز لُؼبر ٚ ٕ٘ٛ٘ٝ ٔجُ 

 ؾبذشٝ قسٜ
3 

 2 ٕ٘ٛ٘ٝ ؾبذشٝ قسٜ ضا فمٍ وٙشطَ وٙس. 

وٙشطَ ویفیز غیط اؾشب٘ساضز لُؼبر ٚ ٕ٘ٛ٘ٝ 

 ؾبذشٝ قسٜٔجُ 
1 

5 

   
 3 

  2 

 1 

قبیؿشٍی ٞبی 

غیط فٙی , ایٕٙی, 

ثٟساقز, سٛخٟبر 

ظیؿز ٔحیُی ٚ 

 ٍ٘طـ

 N 66ٔسیطیز ٔٛاز ٚ سدٟیعار  -1 

  ، والٜ، ػیٙه، ٌٛقی ٚ ٔبؾه اؾشفبزٜ اظ ِجبؼ وبض ٚ وفف ایٕٙی -2

 ذطٚج يبیؼبر ٔٛاز اظ ٔحیٍ وبضٌبٜ ثب اؾشفبزٜ اظ ٔىٙسٜ -3

 زلز زض وبض -4

  ػّٕىطز لبثُ لجَٛ

 

 لبثُ لجَٛغیط ػّٕىطز 

اؾشفبزٜ اظ ، والٜ ٚ ِجبؼ وبض ٚ وفف ایٕٙیدٛقیسٖ 

 ػیٙه، ٌٛقی ٚ ٔبؾه

  ٞبی چٛثی ثب حساوثط اؾشفبزٜ ٔٙبؾت اظ چٛة ٚ فطاٚضزٜ

  زضنس زٚضضیع  30

2 
 

 1 ػیٙه ٚ ٌٛقی ایٕٙیاؾشفبزٜ اظ 

 اـقٌيبثي كبـ )ٌبيىش ي اًدبم كبـ(
 ثّی    

 ذیط    

 ٔؼیبض قبیؿشٍی ا٘دبْ وبض  :

 4ٚ  3ٚ  2اظ ٔطاحُ   2وؿت حسالُ ٕ٘طٜ  

 اظ ثرف قبیؿشٍی ٞبی غیط فٙی، ایٕٙی،  ثٟساقز،  سٛخٟبر ظیؿز ٔحیُی ٚ ٍ٘طـ  2وؿت حسالُ ٕ٘طٜ  

 اظ ٔطاحُ وبض 2وؿت حسالُ ٔیبٍ٘یٗ 
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ـيك  آهَقٌيوبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ   

 ؼفشف سبلي  كشبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  كبـ ػول فؼ اوشبًؽاـؼ سطلي  - 1-8ًوَى ثفگ

 اٍ :ًَثز  : سبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي    ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 اوشبًؽاـؼ ػول فؼ كبـ:     L3 وٙص ِالضيز  ٌِبيغ زَة ضففِ :   كؽ ضففِ 

ثب اوش بؼُ اق اثكاـ ٍ سدْيكار ٍ هٙبثق ثب اوشبًؽاـؼ 

 ٍظي ِ:  02 كؽ ٍظي ِ  هَخَؼ هج  س ي ثىبقؼ. 
ا   سَليؽ هجلوبى زَثي ِ طِ

 غبً ي
 G1-1 گفٍُ كبـ 

 هْبـر   وٙص ٌبيىش ي  وبغز هج  س ي  كبـ: 0204 كؽ كبـ

  

 ٌفايٗ هطيٗ اًدبم كبـ :-1

هشفهفثغ ثبيؽ ؼاـا  ًَـ٘جيؼي )دٌدفُ ّب  ثبقٌَ( ٍ ًَـهٌَّػي )الهخ فلَـوٌز( ٍ  96 ;12×8. ٌفايٗ كبـگبُ: كبـگبُ سَليؽ هجلوبى ثِ اثؼبؼ 1 

 ك  ثب فٌؽاويَى هٌبوت ثبٌؽ.

 . اوٌبؼ: ًقٍِ هجلوبى س ي2

 ٌبثلَى قٙؼبر -اـُ ػوَؼثف -بـوي ثفاـُ ف-هبٌيي لجِ زىجبى -وَـاظ قى -. اثكاـ ٍ سدْيكار: هبٌيي اـُ گفؼ غٗ قى3

 ًَاـ لجِ -زىت –دير  –اًَاع يفاق -اًَاع ِ طبر فٍفؼُ -. هَاؼ: زَة4

 وبػز 5. قهبى : 5

 / هفاض  اخفا  دفٍلُ/ ـٍيِ اًدبم كبـ:ًقٍِ كبـ /ًوًَِ -2

 سْيِ فْفوز هَاؼ .1

 اًشػبة هَاؼ اٍليِ .2

 وبغز قٙؼبر هج  .3

 وبغز اسّبالر هج  .4

 هًَشبل قٙؼبر هج  .5

 كٌشف  كي يز قٙؼبر هج  .6

 

 ٌبغُ ّب  اِلي اوشبًؽاـؼ ػول فؼ كبـ:  – 3
 سدكيِ ٍ سطلي  ًقٍِ ٍ سْيِ فْفوز هَاؼ .1

 اًشػبة ؼقيق هَاؼ ٍ يفاق آالر ٘جق ًقٍِ  .2

 گًَيبيي ثَؼى ٍ اًؽاقُ ِطيص قٙؼبر .3

 كبـ  ِطيص هط  اسّبالر  وَـاظ .4

 هًَشبل ِطيص ٍ كبه  قٙؼبر .5

 اًؽاقُ ِطيص آًْبًؽاٌشي ػيت ظبّف  ؼـ قٙؼبر ٍ  .6

 اثكاـ اـقٌيبثي: -4

 ّب  هَخَؼ( ا  )ثفاوبن زك ليىز هٍبّؽُ -ػولي -كشجي

 اثكاـ ٍ سدْيكار هَـؼ ًيبق اًدبم كبـ: -5
 هيككبـ اوشبًؽاـؼ هًَشبل  -اثكاـ اًؽاقُ گيف  –اسّبالر هج  س ي  -قٙؼبر زَثي -ًقٍِ هًَشبل –اثكاـ ؼوشي هًَشبل 

 ؼـ گفٍُ كبـ :س بلي  كبـ  هفسجٗ  -6

 210 -206كبـّب  
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 ٍقاـر آهَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك  آهَقٌي

 ؼفشف سبلي  كشبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  اـقٌيبثي - 1 -9ًوَى ثفگ

 اٍ ًَثز    سبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 اوشبًؽاـؼ ػول فؼ كبـ:     L3 وٙص ِالضيز  ٌِبيغ زَة ضففِ :   كؽ ضففِ 

ثب اوش بؼُ اق اثكاـ ٍ سدْيكار ٍ هٙبثق ثب 

 اوشبًؽاـؼ هَخَؼ هج  س ي ثىبقؼ.
 G1-1 گفٍُ اـقٌيبثي كبـ غبً يسَليؽ هجلوبى زَثي ِ طِ ا   ٍظي ِ :  02 كؽ ٍظي ِ 

 هْبـر   وٙص ٌبيىش ي  وبغز هج  س ي  كبـ 0204 كؽ كبـ

  

 هفا ض  كبـ ـؼي 
 ٌفايٗ ػول فؼ

 )اثكاـ،هَاؼ، سدْيكار، قهبى، ه بى ٍ ...(
 ًوفُ )ٌبغُ ّب/ؼاٍـ /ًوفُ ؼّي(اوشبًؽاـؼ  ًشبيح هو ي

1 

سٟیٝ فٟطؾز ٚ ا٘شربة ٔٛاز 

 اِٚیٝ ٔجُ سىی

ٔبقیٗ  -وِٛیؽ -ٔشطاثعاض: 

 حؿبة

ٔٛاز: ا٘ٛاع چٛ ة ٚ نفحبر 

 فكطزٜ

 ٔىبٖ: وبضٌبٜ ٔجّٕبٖ 

 زلیمٝ 30ظٔبٖ: 

 وبُٔ ثُٛضا٘شربة ٔٛاز اِٚیٝ 

 شربة ٔٛاز اِٚیٝ ثٝ نٛضر ٘بسٕبْ٘ا

 ا٘شربة اقشجبٜ ٔٛاز اِٚیٝ

فٟطؾز ٔٛاز ضا سٟیٝ ٚ آٟ٘ب ضا وبُٔ ٚ زلیك 

 ا٘شربة وٙس.
3 

 2 فٟطؾز ٔٛاز اِٚیٝ ضا سٟیٝ وٙس. 

سٟیٝ ػسْ سٛا٘بیی زض سٟیٝ فٟطؾز ٔٛاز یب 

 ٘بزضؾزفٟطؾز 
1 

2 

ٔبقیٗ  -اثعاض: اضٜ ٌطز ذٍ ظٖ ٔجُ سىیؾبذز لُؼبر 

 ؾٛضاخ ظٖ –ِجٝ چؿجبٖ 

ٔٛاز: ا٘ٛاع چٛة ٚ نفحبر 

 فكطزٜ

 وبضٌبٜ ٔجّٕبٖ  :ٔىبٖ

 زلیم120ٝظٔبٖ: 

 ؾبذز وبُٔ لُؼبر ٔجُ سىی

 ؾبذز ٘یٕٝ وبضٜ لُؼبر ٔجُ سىی

 ؾبذز ٘بلم لُؼبر ٔجُ سىی 

وبضی، ِجٝ چؿجب٘ی ٚ  لُؼبر ٔجُ ضا ثطـ

 ؾٛضاذىبضی ٕ٘بیس.
3 

 
وبضی ٚ ِجٝ چؿجب٘ی  لُؼبر ٔجُ ضا ثطـ

 .ٕ٘بیس
2 

 1 وبضی ٕ٘بیس. لُؼبر ٔجُ ضا فمٍ ثطـ

3 

 ؾٛضاخ ظٖ زضیُاثعاض:  ؾبذز اسهبالر ٔجُ سىی 

 نفحبر فكطزٜٔٛاز: ا٘ٛاع 

 جّٕبٖوبضٌبٜ ٔ :ٔىبٖ

 زلیمٝ 60ظٔبٖ: 

 ؾبذز وبُٔ لُؼبر ٔجُ سىی

 اسهبَ لُؼبر٘بلم ؾبذز 

 اسهبالر ٔجُ سىی ٘بزضؾز ؾبذز

 3 .وبُٔ ثؿبظز ضا  اسهبَ لُؼبر ٔجُ سىی

 2 .ضا ثؿبظز ٔجُ سىی سؼسازی اظ اسهبالر 

غٍّ یب ػسْ سٛا٘بیی زض ؾبذز ؾبذز 

  اسهبالر
1 

4 

ٔٛ٘شبغ ٚؾبیُ  -دیچ زؾشیاثعاض:  ٔٛ٘شبغ لُؼبر ٔجُ سىی 

 زضیُ قبضغی -٘یٛٔبسیه

 دیچ ٚ یطاقٔٛاز: 

 ٔٛ٘شبغٔىبٖ: وبضٌبٜ 

 زلیمٝ 60ظٔبٖ: 

ؾبذز وبُٔ ٔٛ٘شبغ لُؼبر ٔجُ 

 سىی

 ٔٛ٘شبغ ٔشٛؾٍ لُؼبر ٔجُ سىی

 ٔٛ٘شبغ ٘بلم لُؼبر ٔجُ سىی

 3 ضا وبُٔ ٔٛ٘شبغ وٙس.لُؼبر ٔجُ سىی 

 2 ضا ٘یٕٝ وبضٜ ٔٛ٘شبغ وٙس.لُؼبر ٔجُ سىی  

 1 ٔٛ٘شبغ ٘بلم لُؼبر ٔجُ سىی

5 

وٙشطَ ویفیز لُؼبر ٔجُ 

 سىی 

 اثعاض: ا٘ٛاع اثعاضآالر

 ٔجُ ٔٛ٘شبغ قسٜٔٛاز: 

 ٌٛ٘یب -ٔشط -وِٛیؽسدٟیعار: 

 ٔجّٕبٖٔىبٖ: وبضٌبٜ 

 زلیمٝ 30ظٔبٖ: 

وٙشطَ وبُٔ ؾبذز لُؼبر ٔجُ 

 سىی

 وٙشطَ ٔشٛؾٍ لُؼبر ٔجُ سىی

 ػسْ وٙشطَ لُؼبر ٔجُ سىی

 3 وبُٔ ٔجُ سىی ثطاؾبؼ ٘مكٝ  وٙشطَ

 2 ٔشٛؾٍ ٔجُ سىی  وٙشطَ 

 1 ػسْ وٙشطَ لُؼبر ٔجُ سىی 

قبیؿشٍی ٞبی 

غیط فٙی , ایٕٙی, 

ثٟساقز, سٛخٟبر 

ظیؿز ٔحیُی ٚ 

 ٍ٘طـ

 N 66ٔسیطیز ٔٛاز ٚ سدٟیعار  -1 

  ، والٜ، ػیٙه، ٌٛقی ٚ ٔبؾه اؾشفبزٜ اظ ِجبؼ وبض ٚ وفف ایٕٙی -2

 ذطٚج يبیؼبر ٔٛاز اظ ٔحیٍ وبضٌبٜ ثب اؾشفبزٜ اظ ٔىٙسٜ -3

 زلز زض وبض -4

  ػّٕىطز لبثُ لجَٛ

 

 لبثُ لجَٛغیط ػّٕىطز 

اؾشفبزٜ اظ ، والٜ ٚ ِجبؼ وبض ٚ وفف ایٕٙیدٛقیسٖ 

  ػیٙه، ٌٛقی ٚ ٔبؾه 
2 

 

 1 ػیٙه ٚ ٌٛقی ایٕٙیاؾشفبزٜ اظ 

 اـقٌيبثي كبـ )ٌبيىش ي اًدبم كبـ(
 ثّی    

 ذیط    

 ٔؼیبض قبیؿشٍی ا٘دبْ وبض  :

 4ٚ  3ٚ  2اظ ٔطاحُ   2وؿت حسالُ ٕ٘طٜ  

 سٛخٟبر ظیؿز ٔحیُی ٚ ٍ٘طـ  ، ثٟساقز ،ایٕٙی ، اظ ثرف قبیؿشٍی ٞبی غیط فٙی 2وؿت حسالُ ٕ٘طٜ  

 اظ ٔطاحُ وبض 2وؿت حسالُ ٔیبٍ٘یٗ 
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 ٍقاـر آهَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك  آهَقٌي

 ؼفشف سبلي  كشبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  كبـ ػول فؼ اوشبًؽاـؼ سطلي  - 1-8ًوَى ثفگ

 اٍ :ًَثز  : سبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي    ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 اوشبًؽاـؼ ػول فؼ كبـ:     L3 وٙص ِالضيز  ٌِبيغ زَة ضففِ :   كؽ ضففِ 

ثب اوش بؼُ اق اثكاـ ٍ سدْيكار القم ٍ هٙبثق ثب 

 ٍظي ِ:  02 كؽ ٍظي ِ  هج  ؼًٍ فُ ثىبقؼ.هَخَؼ اوشبًؽاـؼ 
سَليؽ هجلوبى ِ طِ ا  زَثي 

 غبً ي
 G1-1 گفٍُ كبـ 

 هْبـر   وٙص ٌبيىش ي  وبغز هج  ؼًٍ فُ كبـ: 0205 كؽ كبـ

  

 ٌفايٗ هطيٗ اًدبم كبـ :-1

ك   -هشفهفثغ ثب ؼاٌشي ًَـ٘جيؼي )دٌدفُ ّب  ثبقٌَ( ٍ ًَـهٌَّػي )الهخ فلَـوٌز( 96 ;12×8.ٌفايٗ كبـگبُ: كبـگبُ سَليؽ هجلوبى ثِ اثؼبؼ 1 

 كبـگبُ ثب فٌؽاويَى هٌبوت

 ؼًٍ فُ. اوٌبؼ: ًقٍِ هجلوبى 2

 ٌبثلَى قٙؼبر -اـُ ػوَؼثف -اـُ فبـوي ثف-هبٌيي لجِ زىجبى -وَـاظ قى -.اثكاـ ٍ سدْيكار: هبٌيي اـُ گفؼ غٗ قى3

 ًَاـ لجِ -زىت –دير  –اًَاع يفاق -اًَاع ِ طبر فٍفؼُ -.هَاؼ: هَاؼ: زَة4

 وبػز 5. قهبى : 5

 

 / هفاض  اخفا  دفٍلُ/ ـٍيِ اًدبم كبـ:ًقٍِ كبـ /ًوًَِ -2
 سْيِ فْفوز هَاؼ .1

 اًشػبة هَاؼ اٍليِ .2

 وبغز قٙؼبر هج  .3

 وبغز اسّبالر هج  .4

 هًَشبل قٙؼبر هج  .5

 كٌشف  كي يز قٙؼبر هج  .6

 ٌبغُ ّب  اِلي اوشبًؽاـؼ ػول فؼ كبـ:  –3
 سدكيِ ٍ سطلي  ًقٍِ ٍ سْيِ فْفوز هَاؼ .1

 اًشػبة ؼقيق هَاؼ ٍ يفاق آالر ٘جق ًقٍِ  .2

 لجِ ِبف ثفي ٍ اًؽاقُ ِطيص قٙؼبر ٍ لجِ زىجبًي سويك ٍ دفؼاغز ٌؽُ .3

 وَـاغ بـ  ِطيص  ٍ ؼقيق هط  اسّبالر  .4

 گًَيبيي ثَؼى ٍ ؼقز ؼـ اًؽاقُ ّب هٙبثق ًقٍِ .5

  ًؽاٌشي ػيت ظبّف  ؼـ قٙؼبر ٍ اًؽاقُ ِطيص آًْب .6

 اثكاـ اـقٌيبثي: -4

 ّب  هَخَؼ( ا  )ثفاوبن زك ليىز هٍبّؽُ -ػولي -كشجي

 اثكاـ ٍ سدْيكار هَـؼ ًيبق اًدبم كبـ: -5
 -اًَاع اليز قى -اـُ ؼٍـكي -دبً  ثف -اـُ گفؼهيك  اًَاع هبٌيي آالر ٍ اثكاـّب  ؼوشي ثفقي: ز ً ٍ -گًَيب -ـًؽُ -اـُ: ؼوشي ّب اًَاع اثكاـ

 )لجِ زىجبى( PVCهبٌيي  -ؼـي  -دير گٌَشي ٌبـل 

 س بلي  كبـ  هفسجٗ ؼـ گفٍُ كبـ : -6

 505 -209 -205كبـّب  
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 ٍقاـر آهَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك  آهَقٌي

 ؼفشف سبلي  كشبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  اـقٌيبثي - 1 -9ًوَى ثفگ

 اٍ ًَثز    سبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 اوشبًؽاـؼ ػول فؼ كبـ:     L3 وٙص ِالضيز  ٌِبيغ زَة ضففِ :   كؽ ضففِ 

ثب اوش بؼُ اق اثكاـ ٍ سدْيكار القم ٍ هٙبثق 

 هج  ؼًٍ فُ ثىبقؼ.هَخَؼ ثب اوشبًؽاـؼ 
 G1-1 گفٍُ اـقٌيبثي كبـ غبً يسَليؽ هج  ِ طِ ا  زَثي  ٍظي ِ :  02 كؽ ٍظي ِ 

 هْبـر   وٙص ٌبيىش ي  وبغز هج  ؼًٍ فُ كبـ 0205 كؽ كبـ

  

 هفا ض  كبـ ـؼي 
 ٌفايٗ ػول فؼ

 )اثكاـ،هَاؼ، سدْيكار، قهبى، ه بى ٍ ...(
 ًوفُ )ٌبغُ ّب/ؼاٍـ /ًوفُ ؼّي(اوشبًؽاـؼ  ًشبيح هو ي

1 

ا٘شربة ٔٛاز  سٟیٝ فٟطؾز ٚ

 اِٚیٝ ٔجُ زٚ٘فطٜ

ٔبقیٗ  -وِٛیؽ -ٔشطاثعاض: 

 حؿبة

ٔٛاز: ا٘ٛاع چٛة ٚ نفحبر 

 فكطزٜ

 ٔىبٖ: وبضٌبٜ ٔجّٕبٖ 

 زلیمٝ 30ظٔبٖ: 

 ا٘شربة ٔٛاز اِٚیٝ نحیح ٚ وبُٔ

 شربة ٔٛاز اِٚیٝ ثٝ نٛضر ٘بسٕبْ٘ا

 ا٘شربة اقشجبٜ ٔٛاز اِٚیٝ

فٟطؾز ٔٛاز ضا سٟیٝ ٚ آٟ٘ب ضا وبُٔ ٚ زلیك 

 ا٘شربة وٙس.
3 

 2 فٟطؾز ٔٛاز اِٚیٝ ضا سٟیٝ وٙس. 

ػسْ سٛا٘بیی زض سٟیٝ فٟطؾز ٔٛاز یب فٟطؾز 

 غٍّ
1 

2 

ٔبقیٗ  -اثعاض: اضٜ ٌطز ذٍ ظٖ ؾبذز لُؼبر ٔجُ زٚ٘فطٜ

 ؾٛضاخ ظٖ –ِجٝ چؿجبٖ 

ٔٛاز: ا٘ٛاع چٛ ة ٚ نفحبر 

 فكطزٜ

 وبضٌبٜ ٔجّٕبٖ  :ٔىبٖ

 زلیم120ٝظٔبٖ: 

 زٚ٘فطٜؾبذز وبُٔ لُؼبر ٔجُ 

ؾبذز ٘یٕٝ وبضٜ لُؼبر ٔجُ 

 زٚ٘فطٜ

  زٚ٘فطٜؾبذز ٘بلم لُؼبر ٔجُ 

وبضی، ِجٝ چؿجب٘ی ٚ  لُؼبر ٔجُ ضا ثطـ

 وبضی ٕ٘بیس. ؾٛضاخ
3 

 
وبضی ٚ ِجٝ چؿجب٘ی  لُؼبر ٔجُ ضا ثطـ

 .ٕ٘بیس
2 

 1 .وبضی ٕ٘بیس  لُؼبر ٔجُ ضا فمٍ ثطـ

3 

 اثعاض: ؾٛضاخ ظٖ زضیُ ؾبذز اسهبالر ٔجُ زٚ٘فطٜ 

 ٔٛاز: ا٘ٛاع نفحبر فكطزٜ

 وبضٌبٜ ٔجّٕبٖ :ٔىبٖ

 زلیمٝ 60ظٔبٖ: 

 زٚ٘فطٜؾبذز وبُٔ لُؼبر ٔجُ 

ٔجُ  ؾبذز ٘بلم اسهبَ لُؼبر

 زٚ٘فطٜ

ؾبذز ٘بزضؾز اسهبالر ٔجُ 

 زٚ٘فطٜ

 3 .ضا  وبُٔ ثؿبظز زٚ٘فطٜاسهبَ لُؼبر ٔجُ 

 2 .ضا ثؿبظز زٚ٘فطٜسؼسازی اظ اسهبالر ٔجُ  

ؾبذز غٍّ یب ػسْ سٛا٘بیی زض ؾبذز 

 اسهبالر 
1 

4 

ٔٛ٘شبغ ٚؾبیُ  -اثعاض: دیچ زؾشی  زٚ٘فطٜ ٔٛ٘شبغ لُؼبر ٔجُ

 زضیُ قبضغی -٘یٛٔبسیه

 ٔٛاز: دیچ ٚ یطاق

 ٔىبٖ: وبضٌبٜ ٔٛ٘شبغ

 زلیمٝ 60ظٔبٖ: 

ؾبذز وبُٔ ٔٛ٘شبغ لُؼبر ٔجُ 

 زٚ٘فطٜ

 زٚ٘فطٜٔٛ٘شبغ ٔشٛؾٍ لُؼبر ٔجُ 

 زٚ٘فطٜٔٛ٘شبغ ٘بلم لُؼبر ٔجُ 

 3 ضا وبُٔ ٔٛ٘شبغ وٙس. زٚ٘فطٜلُؼبر ٔجُ 

 2 ضا ٘یٕٝ وبضٜ ٔٛ٘شبغ وٙس. زٚ٘فطٜلُؼبر ٔجُ  

 1 زٚ٘فطٜٔٛ٘شبغ ٘بلم لُؼبر ٔجُ 

5 

وٙشطَ ویفیز لُؼبر ٔجُ 

  زٚ٘فطٜ

 اثعاض: ا٘ٛاع اثعاضآالر

 ٔٛ٘شبغ قسٜٔٛاز: ٔجُ 

 ٌٛ٘یب -ٔشط -سدٟیعار: وِٛیؽ

 ٔىبٖ: وبضٌبٜ ٔجّٕبٖ

 زلیمٝ 30ظٔبٖ: 

وٙشطَ وبُٔ ؾبذز لُؼبر ٔجُ 

 زٚ٘فطٜ

 زٚ٘فطٜوٙشطَ ٔشٛؾٍ لُؼبر ٔجُ 

 زٚ٘فطٜػسْ وٙشطَ لُؼبر ٔجُ 

 3 وبُٔ ٔجُ سىی ثطاؾبؼ ٘مكٝ  وٙشطَ

 2  زٚ٘فطٜٔشٛؾٍ ٔجُ  وٙشطَ 

 1  زٚ٘فطٜػسْ وٙشطَ لُؼبر ٔجُ 

قبیؿشٍی ٞبی 

غیط فٙی , ایٕٙی, 

ثٟساقز, سٛخٟبر 

ظیؿز ٔحیُی ٚ 

 ٍ٘طـ
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  ، والٜ، ػیٙه، ٌٛقی ٚ ٔبؾه اؾشفبزٜ اظ ِجبؼ وبض ٚ وفف ایٕٙی -2

 ذطٚج يبیؼبر ٔٛاز اظ ٔحیٍ وبضٌبٜ ثب اؾشفبزٜ اظ ٔىٙسٜ -3

 زلز زض وبض -4

  ػّٕىطز لبثُ لجَٛ

 

 لبثُ لجَٛغیط ػّٕىطز 

اؾشفبزٜ اظ ، والٜ ٚ ِجبؼ وبض ٚ وفف ایٕٙیدٛقیسٖ 

  ػیٙه، ٌٛقی ٚ ٔبؾه 
2 

 

 1 ػیٙه ٚ ٌٛقی ایٕٙیاؾشفبزٜ اظ 

 اـقٌيبثي كبـ )ٌبيىش ي اًدبم كبـ(
 ثّی    

 ذیط    

 ٔؼیبض قبیؿشٍی ا٘دبْ وبض  :

 4ٚ  3ٚ  2اظ ٔطاحُ   2وؿت حسالُ ٕ٘طٜ  

 سٛخٟبر ظیؿز ٔحیُی ٚ ٍ٘طـ  ،ثٟساقز ، ایٕٙی  ،اظ ثرف قبیؿشٍی ٞبی غیط فٙی 2وؿت حسالُ ٕ٘طٜ  

 اظ ٔطاحُ وبض 2وؿت حسالُ ٔیبٍ٘یٗ 
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 ٍقاـر آهَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك  آهَقٌي

 ؼفشف سبلي  كشبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  كبـ ػول فؼ اوشبًؽاـؼ سطلي  - 1-8ًوَى ثفگ

 اٍ :ًَثز  : سبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي    ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 اوشبًؽاـؼ ػول فؼ كبـ:     L3 وٙص ِالضيز  ا  كوك س ٌىيي هجلوبى ِ طِ ضففِ :   كؽ ضففِ 

ثب اوش بؼُ اق اثكاـ ٍ سدْيكار ٍ هٙبثق اوشبًؽاـؼ 

 هَخَؼ هيك خلَ هجلي ثىبقؼ.
 G1-1 گفٍُ كبـ  غبً يا   سَليؽ هجلوبى زَثي ِ طِ ٍظي ِ:  02 كؽ ٍظي ِ 

 وبغز هيكخلَهجلي كبـ: 0206 كؽ كبـ
وٙص 

 ٌبيىش ي 
 هْبـر  

  

 ٌفايٗ هطيٗ اًدبم كبـ :-1

 ٍ ًَـ٘جيؼي )دٌدفُ ّب  ثبقٌَ( ٍ ًَـهٌَّػي )الهخ فلَـوٌز( يؽ ؼاـا هشفهفثغ ثب 96 ;12×8.ٌفايٗ كبـگبُ: كبـگبُ سَليؽ هجلوبى ثِ اثؼبؼ 1 

 ثبٌؽ. ًؽاويَى هٌبوتَك  ثب ف

 . اوٌبؼ: ًقٍِ هيك خلَ هجلي2

 ٌبثلَى قٙؼبر -اـُ ػوَؼثف -اـُ فبـوي ثف-هبٌيي لجِ زىجبى -وَـاظ قى -.اثكاـ ٍ سدْيكار: هبٌيي اـُ گفؼ غٗ قى3

 ًَاـ لجِ -زىت –دير  –فاق اًَاع ي-اًَاع ِ طبر فٍفؼُ -.هَاؼ: زَة4

 وبػز 5. قهبى : 5

 / هفاض  اخفا  دفٍلُ/ ـٍيِ اًدبم كبـ:ًقٍِ كبـ /ًوًَِ -2
 سْيِ فْفوز هَاؼ .1

 اًشػبة هَاؼ اٍليِ .2

 وبغز قٙؼبر هيكخلَهجلي .3

   وبغز اسّبالر هيكخلَهجلي .4

 هًَشبل قٙؼبر هيكخلَهجلي .5

 كٌشف  كي يز قٙؼبر هيكخلَهجلي .6

 ٌبغُ ّب  اِلي اوشبًؽاـؼ ػول فؼ كبـ:  -3
 سدكيِ ٍ سطلي  ًقٍِ ٍ سْيِ فْفوز هَاؼ .1

 اًشػبة ؼقيق هَاؼ ٍ يفاق آالر ٘جق ًقٍِ  .2

 لجِ ِبف ثفي ٍ اًؽاقُ ِطيص قٙؼبر ٍ لجِ زىجبًي سويك ٍ دفؼاغز ٌؽُ .3

 كبـ  ِطيص  ٍ ؼقيق هط  اسّبالر  وَـاظ .4

 گًَيبيي ثَؼى ٍ ؼقز ؼـ اًؽاقُ ّب هٙبثق ًقٍِ .5

 ًؽاٌشي ػيت ظبّف  ؼـ قٙؼبر ٍ اًؽاقُ ِطيص آًْب .6

 اثكاـ اـقٌيبثي: -4

 هٍبّؽُ ا  )ثفاوبن زك ليىز ّب  هَخَؼ( -ػولي -كشجي

 اثكاـ ٍ سدْيكار هَـؼ ًيبق اًدبم كبـ: -5

 گًَيب ٍ ... ،هشف: اثكاـ اًؽاقُ گيف  ٍ اًؽاقُ گؿاـ  -قٙؼبر كبـ خلَ هجلي -َهبسيكًيسٌگ  -سٌگ ؼوشي -اثكاـ ؼوشي هًَشبل

 س بلي  كبـ  هفسجٗ ؼـ گفٍُ كبـ : -6
 204 -210كبـّب  
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 ٍقاـر آهَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك  آهَقٌي

 ؼفشف سبلي  كشبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  اـقٌيبثي - 1 -9ًوَى ثفگ

 اٍ ًَثز    سبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 اوشبًؽاـؼ ػول فؼ كبـ:     L3 وٙص ِالضيز  ا  كوك س ٌىيي هجلوبى ِ طِ ضففِ :   كؽ ضففِ 

ثب اوش بؼُ اق اثكاـ ٍ سدْيكار ٍ هٙبثق 

 اوشبًؽاـؼ هَخَؼ هيك خلَ هجلي ثىبقؼ.
 G1-1 گفٍُ اـقٌيبثي كبـ سَليؽ هج  زَثي ِ طِ ا   ٍظي ِ :  02 كؽ ٍظي ِ 

 هْبـر   وٙص ٌبيىش ي  هيكخلَ هجلي وبغز كبـ 0206 كؽ كبـ

  

 هفا ض  كبـ ـؼي 
 ٌفايٗ ػول فؼ

 )اثكاـ،هَاؼ، سدْيكار، قهبى، ه بى ٍ ...(
 ًوفُ )ٌبغُ ّب/ؼاٍـ /ًوفُ ؼّي(اوشبًؽاـؼ  ًشبيح هو ي

1 

سٟیٝ فٟطؾز ٚ ا٘شربة ٔٛاز 

 اِٚیٝ ٔیع خّٛ ٔجّی

ٔبقیٗ  -وِٛیؽ -اثعاض: ٔشط

 حؿبة

نفحبر ة ٚ ٔٛاز: ا٘ٛاع چٛ

 فكطزٜ

 : وبضٌبٜ ٔجّٕبٖ .ٔىبٖ

 زلیمٝ 30ظٔبٖ: 

 ا٘شربة ٔٛاز اِٚیٝ نحیح ٚ وبُٔ

 شربة ٔٛاز اِٚیٝ ثٝ نٛضر ٘بسٕبْ٘ا

 ا٘شربة اقشجبٜ ٔٛاز اِٚیٝ

فٟطؾز ٔٛاز ضا سٟیٝ ٚ آٟ٘ب ضا وبُٔ ٚ زلیك 

 ا٘شربة وٙس.
3 

 2 فٟطؾز ٔٛاز اِٚیٝ ضا سٟیٝ وٙس. 

سٟیٝ ػسْ سٛا٘بیی زض سٟیٝ فٟطؾز ٔٛاز یب 

 فٟطؾز غٍّ
1 

2 

ؾبذز لُؼبر ٔیع خّٛ 

 ٔجّی

ٔبقیٗ  -اثعاض: اضٜ ٌطز ذٍ ظٖ

 ؾٛضاخ ظٖ –ِجٝ چؿجبٖ 

ة ٚ نفحبر چٛ ٔٛاز: ا٘ٛاع

 فكطزٜ

 وبضٌبٜ ٔجّٕبٖ  :ٔىبٖ

 زلیم120ٝظٔبٖ: 

 ٔیع خّٛ ٔجّیؾبذز وبُٔ لُؼبر 

ٔیع خّٛ ؾبذز ٘یٕٝ وبضٜ لُؼبر 

  ٔجّی

ٔیع خّٛ ؾبذز ٘بلم لُؼبر 

 ٔجّی

وبضی، ِجٝ  ضا ثطـ ٔیع خّٛ ٔجّیلُؼبر 

 وبضی ٕ٘بیس. چؿجب٘ی ٚ ؾٛضاخ
3 

 
وبضی ٚ ِجٝ  ضا ثطـ ٔیع خّٛ ٔجّیلُؼبر 

 چؿجب٘ی ٕ٘بیس
2 

وبضی  ضا فمٍ ثطـ ٔیع خّٛ ٔجّیلُؼبر 

 ٕ٘بیس 
1 

3 

ؾبذز اسهبالر ٔیع خّٛ 

 ٔجّی

 اثعاض: ؾٛضاخ ظٖ زضیُ

 ٔٛاز: ا٘ٛاع نفحبر فكطزٜ

 ٔىبٖ وبضٌبٜ ٔجّٕبٖ

 زلیمٝ 60ظٔبٖ: 

 ؾبذز وبُٔ لُؼبر ٔجُ زٚ٘فطٜ

ٔیع ؾبذز ٘بلم اسهبَ لُؼبر 

  خّٛ ٔجّی

ٔیع خّٛ ؾبذز ٘بزضؾز اسهبالر 

 ٔجّی

 3 ضا  وبُٔ ثؿبظز ٔیع خّٛ ٔجّیاسهبَ لُؼبر 

 2 ضا ثؿبظز ٔیع خّٛ ٔجّیسؼسازی اظ اسهبالر  

ؾبذز غٍّ یب ػسْ سٛا٘بیی زض ؾبذز 

 اسهبالر 
1 

4 

ٔٛ٘شبغ ٚؾبیُ  -اثعاض: دیچ زؾشی ٔیع خّٛ ٔجّیٔٛ٘شبغ لُؼبر 

 زضیُ قبضغی -٘یٛٔبسیه

 ٔٛاز: دیچ ٚ یطاق

 ٔىبٖ: وبضٌبٜ ٔٛ٘شبغ

 زلیمٝ 60ظٔبٖ: 

ٔیع ؾبذز وبُٔ ٔٛ٘شبغ لُؼبر 

  خّٛ ٔجّی

ٔیع خّٛ ٔٛ٘شبغ ٔشٛؾٍ لُؼبر 

 ٔجّی

 ٔیع خّٛ ٔجّیٔٛ٘شبغ ٘بلم لُؼبر 

 3 ضا وبُٔ ٔٛ٘شبغ وٙس. ٔیع خّٛ ٔجّیلُؼبر 

 
ضا ٘یٕٝ وبضٜ ٔٛ٘شبغ  ٔیع خّٛ ٔجّیلُؼبر 

 وٙس.
2 

ٔیع خّٛ ٔٛ٘شبغ غٍّ یب ذیّی ٘بلم لُؼبر 

 ٔجّی
1 

5 

ٔیع وٙشطَ ویفیز لُؼبر 

 خّٛ ٔجّی

 اثعاض: ا٘ٛاع اثعاضآالر

 ٔٛاز: ٔجُ ٔٛ٘شبغ قسٜ

 ٌٛ٘یب -ٔشط -سدٟیعار: وِٛیؽ

 ٔىبٖ: وبضٌبٜ ٔجّٕبٖ

 زلیمٝ 30ظٔبٖ: 

ٔیع وٙشطَ وبُٔ ؾبذز لُؼبر 

  خّٛ ٔجّی

ٔیع وٙشطَ ٔشٛؾٍ لُؼبر 

 خّٛٔجّی

 ٔیع خّٛ ٔجّیػسْ وٙشطَ لُؼبر 

 3 ثطاؾبؼ ٘مكٝ  ٔیعخّٛٔجّیوبُٔ  وٙشطَ

 2 ٔیع خّٛ ٔجّی وٙشطَ ثؼًی اظ لُؼبر 

 1  ٔیع خّٛ ٔجّیػسْ وٙشطَ لُؼبر 

قبیؿشٍی ٞبی 

غیط فٙی , ایٕٙی, 

ثٟساقز, سٛخٟبر 

ظیؿز ٔحیُی ٚ 

 ٍ٘طـ

 N 66ٔسیطیز ٔٛاز ٚ سدٟیعار  -1 

  ، والٜ، ػیٙه، ٌٛقی ٚ ٔبؾه اؾشفبزٜ اظ ِجبؼ وبض ٚ وفف ایٕٙی -2

 ذطٚج يبیؼبر ٔٛاز اظ ٔحیٍ وبضٌبٜ ثب اؾشفبزٜ اظ ٔىٙسٜ -3

 وبضزلز زض  -4

  ػّٕىطز لبثُ لجَٛ

 

 لبثُ لجَٛغیط ػّٕىطز 

اؾشفبزٜ اظ ، والٜ ٚ ِجبؼ وبض ٚ وفف ایٕٙیدٛقیسٖ 

  ػیٙه، ٌٛقی ٚ ٔبؾه 
2 

 

 1 ػیٙه ٚ ٌٛقی ایٕٙیاؾشفبزٜ اظ 

 اـقٌيبثي كبـ )ٌبيىش ي اًدبم كبـ(
 ثّی    

 ذیط    

 ٔؼیبض قبیؿشٍی ا٘دبْ وبض  :

 4ٚ  3ٚ  2اظ ٔطاحُ   2وؿت حسالُ ٕ٘طٜ  

 سٛخٟبر ظیؿز ٔحیُی ٚ ٍ٘طـ  ،ثٟساقز ،ایٕٙی ،اظ ثرف قبیؿشٍی ٞبی غیط فٙی 2وؿت حسالُ ٕ٘طٜ  

 اظ ٔطاحُ وبض 2وؿت حسالُ ٔیبٍ٘یٗ 



43 

 

 

 ٍقاـر آهَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك  آهَقٌي

كبـؼاًًؼفشف سبلي  كشبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ   

 

  كبـ ػول فؼ اوشبًؽاـؼ سطلي  - 1-8ًوَى ثفگ

 اٍ :ًَثز  : سبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي    ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 اوشبًؽاـؼ ػول فؼ كبـ:     L3 وٙص ِالضيز  ا  كوك س ٌىيي هجلوبى ِ طِ ضففِ   كؽ ضففِ 

ثب اوش بؼُ اق لَاقم ٍ اثكاـ هًَشبل قٙؼبر هػشل  هج  

 هٙبثق اوشبًؽاـؼ وف ّن ٍ هًَشبل ًوبيؽ.زَثي ـا 
 G1-1 گفٍُ كبـ  ا  غبً ي سَليؽ هجلوبى زَثي ِ طِ ٍظي ِ  02 كؽ ٍظي ِ 

 هْبـر   وٙص ٌبيىش ي  هًَشبل ًْبيي هج   ـكب 0207 كؽ كبـ

  

 ٌفايٗ هطيٗ اًدبم كبـ :-1

ٍ  ًَـ٘جيؼي )دٌدفُ ّب  ثبقٌَ( ٍ ًَـهٌَّػي )الهخ فلَـوٌز( يؽ ؼاـا هشفهفثغ ثب 96 ;12×8.ٌفايٗ كبـگبُ: كبـگبُ سَليؽ هجلوبى ثِ اثؼبؼ 1 

 ثبٌؽ. ًؽاويَى هٌبوتَك  ثب ف

 وبى غبً ي. اوٌبؼ: ًقٍِ هًَشبل هجل2

 ٌبثلَى قٙؼبر -اـُ ػوَؼثف -اـُ فبـوي ثف-هبٌيي لجِ زىجبى -وَـاظ قى -.اثكاـ ٍ سدْيكار: هبٌيي اـُ گفؼ غٗ قى3

 ًَاـ لجِ -زىت –دير  –اًَاع يفاق -اًَاع ِ طبر فٍفؼُ -َة.هَاؼ: ز4

 وبػز 3. قهبى : 5

 / هفاض  اخفا  دفٍلُ/ ـٍيِ اًدبم كبـ:ًقٍِ كبـ /ًوًَِ -2
 قٙؼبر هج  غَاًي كؽ .1

 ػالئن اوشبًؽاـؼ هًَشبل ثف ـٍ  قٙؼبر سٍػيُ .2

 هًَشبل قٙؼبر هج  ثب زىت زَة .3

 هًَشبل قٙؼبر هج  ثب اليز .4

 هج  هًَشبل ٌؽُكٌشف  كي يز  .5

 ـفغ ػيت هج  هًَشبل ٌؽُ  .6

 

 ٌبغُ ّب  اِلي اوشبًؽاـؼ ػول فؼ كبـ:  – 3

 اوش بؼُ اق ـٍي كؽيٌگ )كؽگؿاـ ( ثف ـٍ  قٙؼبر هج  ٘جق اوشبًؽاـؼ .1

 ػالئن اوشبًؽاـؼ ثف ـٍ  قٙؼبر هج  ثِ َِـر ِطيص سٍػيُ .2

 زىت قًي ي ٌَاغز ٍ هًَشبل ِطيص .3

 ًّت ِطيص ٍ ثؽٍى ػيت اليز ّب .4

 ثؽٍى ػيت ثَؼى ظبّف هج  .5

 اِالش ٍ سؼَيٓ قٙؼِ يب يفاق   .6

 اثكاـ اـقٌيبثي: -4

 ّب  هَخَؼ( ا  )ثفاوبن زك ليىز هٍبّؽُ -ػولي -كشجي

 اثكاـ ٍ سدْيكار هَـؼ ًيبق اًدبم كبـ: -5
اغشّبِري   ٍوربي   -هيككبـ اوشبًؽاـؼ -ًقٍِ ّب  هًَشبل هجلوبى  -َّاكوذفوَـ -هبسيكًيَسٌگ  -اثكاـّب  ؼوشي هٌبوت هًَشبل قٙؼبر هج 

 ّب  ويبـ ٍ ثبثز  ه ٌؽُ -هبسيك ٍ ؼٍغز وَقًي ٍ هيػيًيَّب   ز ً -ٌبـل   ؼـي  :هًَشبل

 س بلي  كبـ  هفسجٗ ؼـ گفٍُ كبـ : -6

 610 -207كبـّب  
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 ٍقاـر آهَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك  آهَقٌي

سبلي  كشبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًًؼفشف   

 

  اـقٌيبثي - 1 -9ًوَى ثفگ

 اٍ ًَثز    سبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 اوشبًؽاـؼ ػول فؼ كبـ:     L3 وٙص ِالضيز  ا  كوك س ٌىيي هجلوبى ِ طِ ضففِ :   كؽ ضففِ 

هػشل  هج   ثب اوش بؼُ اق لَاقم ٍ اثكاـ هًَشبل قٙؼبر

 زَثي ـا هٙبثق اوشبًؽاـؼ وفّن ٍ هًَشبل ًوبيؽ.
 G1-1 گفٍُ اـقٌيبثي كبـ  غبً ي ا  ِ طِ يسَليؽ هجلوبى زَث ٍظي ِ :  02 كؽ ٍظي ِ 

 هْبـر   وٙص ٌبيىش ي  هًَشبل ًْبيي هج  كبـ 0207 كؽ كبـ

  

 هفا ض  كبـ ـؼي 
 ٌفايٗ ػول فؼ

 ه بى ٍ ...()اثكاـ،هَاؼ، سدْيكار، قهبى، 
 ًوفُ )ٌبغُ ّب/ؼاٍـ /ًوفُ ؼّي(اوشبًؽاـؼ  ًشبيح هو ي

1 

ثبظوطزٖ ثؿشٝ ٞبی لُؼبر ٚ 

ذٛا٘سٖ ٘مكٝ ٔٛ٘شبغ 

  لُؼبر ٔجُ ٞبیوسٚ

 -٘مكٝ ٔٛ٘شبغ ٔجُ : اثعاض

 دیچ ٌٛقشی -لیچی

 ٔٛاز: ثؿشٝ ٞبی ٔٛ٘شبغ 

 ٔىبٖ: وبضٌبٜ ٔجّٕبٖ

 زلیمٝ 30ظٔبٖ: 

٘مكٝ ذٛا٘ی وبُٔ ٚ آقٙبیی ثب 

 ػالئٓ اذشهبضی ؾبظٜ ٞبی چٛثی 

 ٘بلم٘مكٝ ذٛا٘ی 

 غٍّ٘مكٝ ذٛا٘ی 

ثبظوطزٜ ٚ ٘مكٝ ذٛا٘ی  ضا  ی ٔٛ٘شبغبثؿشٝ ٞ

 وٙس.
3 

 
ضا ثبظوٙس ٚ ٘مكٝ ضا ٘یٕٝ وبضٜ ثؿشٝ ٔٛ٘شبغ 

 ثرٛا٘س.
2 

 1 ٞبی ٔٛ٘شبغ ضا ثبظوٙس. ثؿشٝفمٍ 

2 

ٚیػٜ  ضؾٓ ػالئٓ اؾشب٘ساضز

 ٔٛ٘شبغ

 ٔشط -ٔسازاثعاض: 

 ٔٛاز: ا٘ٛاع لُؼبر ٔجُ 

 : وبضٌبٜ ٔجّٕبٖٔىبٖ

 زلیمٝ 30ظٔبٖ: 

ضؾٓ ػالئٓ اؾشب٘ساضز ٔٛ٘شبغ ثٝ 

 نٛضر وبُٔ

ضؾٓ ػالئٓ اؾشب٘ساضز ٔٛ٘شبغ ثٝ 

 نٛضر ٘بلم

ضؾٓ ػالئٓ ٔٛ٘شبغ ثٝ نٛضر غیط 

 اؾشب٘ساضز

 3 ػالئٓ ٔٛ٘شبغ ضا ثٝ نٛضر اؾشب٘ساضز ضؾٓ وٙس.

 

 2 ػالئٓ ٔٛ٘شبغ ضا ثٝ نٛضر ٘بلم ضؾٓ وٙس.

ٚ  اؾشب٘ساضز غیط  ػالئٓ ٔٛ٘شبغ ضا ثٝ نٛضر

 1 ضؾٓ وٙس. اقشجبٜ 

3 

 ٌٛ٘یب -ٔشط –دیچ ٌٛقشی اثعاض:  ٘كیٕٗ ٔٛ٘شبغ ٟ٘بیی ٔجُ

 -ٔٛ٘شبغ٘مكٝ   -ٔٛاز: چؿت

 دیچ ٌٛقشی -دیچ زؾشی

 ٔجّٕبٖوبضٌبٜ : ٔىبٖ

 زلیمٝ 60ظٔبٖ: 

 ٔجُٔٛ٘شبغ وبُٔ 

 ٔجُٔٛ٘شبغ ٘یٕٝ سٕبْ 

 ٔٛ٘شبغ غٍّ 

 3 ا٘دبْ زٞس. ٚ اِیز ثب چؿت ضا  ٔٛ٘شبغ ٟ٘بیی

 2 ا٘دبْ زٞس.چؿت ثب لُؼبر ٔجُ ضا فمٍ  

ػسْ سٛا٘بیی ٔٛ٘شبغ یب ٔٛ٘شبغ غیط اؾشب٘ساضز 

 لُؼبر
1 

4 

ٔجّٕبٖ  زوٙشطَ ویفی

 ٔٛ٘شبغ قسٜ

 اثعاض: اثعاضآالر زؾشی ٚ وٙشطَ

 ویفیز

 ٔجُ ٔٛ٘شبغ قسٜٔٛاز: 

 ٔجّٕبٖٔىبٖ: وبضٌبٜ 

 زلیمٝ 30ظٔبٖ: 

وٙشطَ ویفیز وبُٔ ٔجُ اظ ِحبِ 

 ر ٚ . . .اسهبال

 وٙشطَ ویفیز ٘بلم ٔجُ 

 ػسْ سٛا٘بیی وٙشطَ ویفیز

ضا زلیك  ٞب، اسهبالر ٚ ؾُٛح ٔجُ لٛؼ

 ثطضؾی وٙس.
3 

ضا ثطضؾی ٚ ضفشٝ  وبضٝ اسهبالر ثسؼسازی اظ  

 وٙس.وٙشطَ 
2 

 1 ضا وٙشطَ ٚ ثطضؾی وٙس. ٔجُ ثركی اظ

5 

اثعاض: اثعاضآالر زؾشی ٚ ثطلی  ضفغ ػیت ٔجُ ٔٛ٘شبغ قسٜ

 نٙبیغ چٛة

 ٔٛاز: ٔجُ ؾبذشٝ قسٜ وبُٔ 

 ٔجّٕبٖوبضٌبٜ  :ٔىبٖ

 زلیمٝ 30ظٔبٖ: 

ػیت یبثی وبُٔ ٔجُ ؾبذشٝ قسٜ 

 ٚ ضفغ ػیت ٞبی ٔٛخٛز

 ػیت یبثی ٔجُ ٔٛ٘شبغ قسٜ

 سٛا٘بیی ػیت یبثیػسْ 

ثٝ ضا  ٞبی ٔٛخٛز زض ٔجُ ؾبذشٝ قسٜ ػیت

 .ضفغ وٙسوبُٔ َٛض
3 

 2 .ضفغ وٙس٘بلم ثٝ َٛض ضا  ٞبی ٔٛخٛز ػیت 

 1 ضا ثطَطف ٘ىٙس. ٞبی ٔجُ ؾبذشٝ قسٜ ػیت

قبیؿشٍی ٞبی 

غیط فٙی , ایٕٙی, 

ثٟساقز, سٛخٟبر 

ظیؿز ٔحیُی ٚ 

 ٍ٘طـ

 N 66ٔسیطیز ٔٛاز ٚ سدٟیعار  -1 

  ، والٜ، ػیٙه، ٌٛقی ٚ ٔبؾه اؾشفبزٜ اظ ِجبؼ وبض ٚ وفف ایٕٙی -2

 ذطٚج يبیؼبر ٔٛاز اظ ٔحیٍ وبضٌبٜ ثب اؾشفبزٜ اظ ٔىٙسٜ -3

 زلز زض وبض -4

  ػّٕىطز لبثُ لجَٛ

 

 لبثُ لجَٛغیط ػّٕىطز 

اؾشفبزٜ اظ ، والٜ ٚ ِجبؼ وبض ٚ وفف ایٕٙیدٛقیسٖ 

  ػیٙه، ٌٛقی ٚ ٔبؾه 
2 

 

 1 ػیٙه ٚ ٌٛقی ایٕٙیاؾشفبزٜ اظ 

 اـقٌيبثي كبـ )ٌبيىش ي اًدبم كبـ(
 ثّی    

 ذیط    

 ٔؼیبض قبیؿشٍی ا٘دبْ وبض  :

 4ٚ  3ٚ  2اظ ٔطاحُ   2وؿت حسالُ ٕ٘طٜ  

 سٛخٟبر ظیؿز ٔحیُی ٚ ٍ٘طـ  ،ایٕٙی, ثٟساقز ،اظ ثرف قبیؿشٍی ٞبی غیط فٙی 2وؿت حسالُ ٕ٘طٜ  

 اظ ٔطاحُ وبض 2 وؿت حسالُ ٔیبٍ٘یٗ
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 ٍقاـر آهَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك  آهَقٌي

 ؼفشف سبلي  كشبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  كبـ ػول فؼ اوشبًؽاـؼ سطلي  - 1-8ًوَى ثفگ

 اٍ :ًَثز  : سبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي    ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 اوشبًؽاـؼ ػول فؼ كبـ:     L1 وٙص ِالضيز  كبـگف هبّف ٌِبيغ زَة ضففِ : 31190191  كؽ ضففِ 

ثب اوش بؼُ اق اثكاـ ٍ سدْيكار ٍ هٙبثق اوشبًؽاـؼ هَخَؼ 

قٙؼبر س ويلي ٍ يفاق آالر ـا ثف ـٍ  هجلوبى غبً ي ًّت 

 كٌؽ.

 ٍظي ِ:  02 كؽ ٍظي ِ 
ا   سَليؽ هجلوبى زَثي ِ طِ

 غبً ي 
 G1-1 گفٍُ كبـ 

 هْبـر   وٙص ٌبيىش ي  يفاقٍ س ويلي قٙؼبر ًّت  كبـ: 0208 كؽ كبـ

  

 ٌفايٗ هطيٗ اًدبم كبـ :-1

 ٍؼاـا  ًَـ ٘جيؼي)دٌدفُ ثبقٌَ( ٍ ًَـهٌَّػي )الهخ ّب  فلَـوٌز(  هشف هفثغ ثبيؽ216 ;18×12 ثِ اثؼبؼ .ٌفايٗ كبـگبُ: كبـگبُ سَليؽ هجلوبى1

  جبٌؽ.ك  ثب فًَؽاويَى هٌبوج

 هجلوبى غبً ي. اوٌبؼ: ًقٍِ  2

 هيككبـ  -ؼـي  ٍ دير گٌَشي ثفقي  -وَـاظ قى  -اـُ فبـوي ثف -.اثكاـ ٍ سدْيكار: 3

 قٙؼبر س ويلي ٍ كو ي -دير –.هَاؼ: يفاق 4

 وبػز 2قهبى: .5

 / هفاض  اخفا  دفٍلُ/ ـٍيِ اًدبم كبـ:ًقٍِ كبـ /ًوًَِ -2
 ًّت قَّاـّب  فلك  ٍ زَثي ثفا  هجلوبى هى ًَي ِ طِ ا   .1

 ًّت يفاق ؼـ سػشػَاة  .2

 ًّت يفاق آالر ثفاق سػشػَاة ّب  كن خب ٍ هجلوبى سػشػَاة ٌَ  .3

 ًّت سكئيٌبر هجلوبى هى ًَي ٘جق اوشبًؽاـؼ ٍ ًقٍِ ّب  فٌي كبـ .4

 هيكّب  خلَهجلي ثب ـػبيز اوشبًؽاـؼ ٍ ًقٍِ كبـ -ًّت يفاق آالر اًَاع خبدبيي .5

 ط بم ٍ كبـايي القم ٘جق اوشبًؽاـؼ ٍ ًقٍِ كبـكٌشف  ٍ اـقٌيبثي يفاق آالر ًّت ٌؽُ اق ًظف اوش .6

 ٌبغُ ّب  اِلي اوشبًؽاـؼ ػول فؼ كبـ:  - 3 
 ِبف ٍ ؼقيق ًّت كفؼى قَّاـّب  زَثي ٍ آلَهيٌيَهي ٘جق اوشبًؽاـؼ ٍ ًقٍِ كبـ .1

 ِبف ٍ گًَيبيي ثَؼى يفاق سػشػَاة يك ً فُ ٍ ؼًٍ فُ .2

 سػشػَاة ٌَّب  سػشػَاة ّب  كن خب ٍ هجلوبى  ِطز ػول فؼ يفاق .3

 ًّت ِطيص آٍيكّب  كوؽ اق ًظف اـس بع ٍ ػول فؼ .4

 ّب  خبدبيي  هٙبثق اوشبًؽاـؼ ًّت ِطيص يفاق .5

 اًشػبة ِطيص ٍ ؼقز ؼـ ًّت يفاق آالر ٍ كبـايي هٌبوت آًْب .6

 اثكاـ اـقٌيبثي: -4

 ّب  هَخَؼ( ا  )ثفاوبن زك ليىز هٍبّؽُ -ػولي -كشجي

 كبـ: اثكاـ ٍ سدْيكار هَـؼ ًيبق اًدبم -5

 ٌبثلَى ّب  اًؽاقُ گيف  ٍ غٗ كٍي -َهبسيكًياثكاـّب   -دير ؼوشي -آزبـّب  هػشل  -دير گٌَشي – ٌبـل ؼـي  

 س بلي  كبـ  هفسجٗ ؼـ گفٍُ كبـ : -6
 0208 -0107  ّبكبـ
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 ٍقاـر آهَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك  آهَقٌي

ٍ كبـؼاًًؼفشف سبلي  كشبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا    

 

  اـقٌيبثي - 1 -9ًوَى ثفگ

 اٍ ًَثز    سبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 اوشبًؽاـؼ ػول فؼ كبـ:     L1 وٙص ِالضيز  كبـگف هبّف ٌِبيغ زَة ضففِ : 31190191  كؽ ضففِ 

ثب اوش بؼُ اق اثكاـ ٍ سدْيكار ٍ هٙبثق اوشبًؽاـؼ 

يفاق آالر ـا ثف ـٍ  هَخَؼ قٙؼبر س ويلي ٍ 

 هجلوبى غبً ي ًّت كٌؽ.

 ٍظي ِ :  02 كؽ ٍظي ِ 
ا   سَليؽ هجلوبى زَثي ِ طِ

 غبً ي
 G1-1 گفٍُ اـقٌيبثي كبـ

 هْبـر   وٙص ٌبيىش ي  ًّت قٙؼبر س ويلي ٍ يفاق كبـ 0208 كؽ كبـ

  

 هفا ض  كبـ ـؼي 
 ٌفايٗ ػول فؼ

 )اثكاـ،هَاؼ، سدْيكار، قهبى، ه بى ٍ ...(
 ًوفُ )ٌبغُ ّب/ؼاٍـ /ًوفُ ؼّي(اوشبًؽاـؼ  ًشبيح هو ي

1 

٘هت ظٞٛاضٞبی فّعی ٚ 

ٔجّٕبٖ ثط ضٚی چٛثی 

 ٔؿىٛ٘ی چٛثی

ٔشط  -ٌٛ٘یب -قبضغی زضیُاثعاض: 

 چؿت -وِٛیؽ–

 ٔٛاز: ا٘ٛاع ظٞٛاضٞبی ٔرشّف

 ٔٛ٘شبغ ٔجّٕبٖوبضٌبٜ  :ٔىبٖ

 زلیمٝ 30ظٔبٖ: 

 ٘هت ا٘ٛاع ظٞٛاضٞبی چٛثی ٚ فّعی

 ظٞٛاضٞبی چٛثی٘هت 

 ظٞٛاض چٛثی یب فّعی ٘بلم ٘هت 

ضا ثٝ َٛض وبُٔ  فّعی ٚ ظٞٛاضٞبی چٛثی

 ٘هت وٙس.
3 

 
ضا ٘هت  چٛثی ٚ یب فّعی ٞبیظٞٛاض سؼسازی اظ

 وٙس.
2 

 1 ٞب ضا ثٝ نٛضر غٍّ ا٘دبْ زٞس.٘هت ظٞٛاض

2 

٘هت یطاق سرشرٛاة قٛ 

 ٔجّٕبٖ ٔؿىٛ٘ی چٛثی

ٔشط  -ٌٛ٘یب -قبضغی زضیُاثعاض: 

 وِٛیؽ-

 ٔٛاز: ا٘ٛاع یطاق سرشرٛاة

 ٔىبٖ: وبضٌبٜ ٔٛ٘شبغ ٔجّٕبٖ

 زلیمٝ 30ظٔبٖ: 

٘هت وبُٔ یطاق آالر سرشرٛاة 

 یه ٚ زٚ٘فطٜ

 ٘هت یطاق ثٝ َٛض ٘بلم

 ػسْ سٛا٘بیی ٘هت یطاق 

 3 ضا وبُٔ ٘هت وٙس. یطاق سرشرٛاة

 2 ٞبی سرشرٛاة ضا ٘هت وٙس. سؼسازی اظ یطاق 

یطاق سرشرٛاة ضا غیط اؾشب٘ساضز ٚ غٍّ ٘هت 

 وٙس.
1 

3 

ٞبی سعئیٙی  ٘هت یطاق

 ٔجّٕبٖ 

ٔشط  -ٌٛ٘یب -قبضغی زضیُاثعاض: 

 وِٛیؽ-

 ٔٛاز: ا٘ٛاع یطاق سعئیٙی

 ٔىبٖ: وبضٌبٜ ٔٛ٘شبغ ٔجّٕبٖ

 زلیمٝ 30ظٔبٖ: 

٘هت ا٘ٛاع یطاق سعئیٙی ٚ وٙشطَ 

 آٖ

 ٘هت یطاق ثٝ َٛض ٘بلم

 یطاقػسْ سٛا٘بیی ٘هت 

ثٝ ضا  یطاق آالر سعئیٙی زض ٞط قىُسٕبٔی 

 وبُٔ ٘هت وٙس.َٛض
3 

 2 ضا ٘هت وٙس. یطاق آالر سؼسازی اظ 

 1 ضا ٘بزضؾز ا٘دبْ زٞس. ٘هت یطاق آالر

4 

ٞبی خبدبیی  ٘هت یطاق

 خّٛٔجّی

ٔشط  -ٌٛ٘یب -قبضغی زضیُاثعاض: 

 وِٛیؽ-

 ٔٛاز: یطاق آالر خبدبیی

 ٔٛ٘شبغ ٔجّٕبٖٔىبٖ: وبضٌبٜ 

 زلیمٝ 30ظٔبٖ: 

٘هت وبُٔ ا٘ٛاع یطاق خبدبیی 

 ٔجّی

 یطاق خبدبیی ٘بلم٘هت 

 ػسْ ٘هت یطاق خبدبیی

 3 ضا وبُٔ ٘هت وٙس. یطاق خبدبیی خّٛٔجّی

 2 ضا ا٘دبْ زٞس. ٘هت یىی اظ یطاق آالر 

ضا ثٝ نٛضر ٘بزضؾز ا٘دبْ  ٘هت یطاق آالر

 زٞس.
1 

5 

   
 3 

  2 

 1 

قبیؿشٍی ٞبی 

غیط فٙی , ایٕٙی, 

ثٟساقز, سٛخٟبر 

ظیؿز ٔحیُی ٚ 

 ٍ٘طـ
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  ، والٜ، ػیٙه، ٌٛقی ٚ ٔبؾه اؾشفبزٜ اظ ِجبؼ وبض ٚ وفف ایٕٙی -2

 ذطٚج يبیؼبر ٔٛاز اظ ٔحیٍ وبضٌبٜ ثب اؾشفبزٜ اظ ٔىٙسٜ -3

 زلز زض وبض -4

  ػّٕىطز لبثُ لجَٛ

 

 لبثُ لجَٛغیط ػّٕىطز 

اؾشفبزٜ اظ ، والٜ ٚ ِجبؼ وبض ٚ وفف ایٕٙیدٛقیسٖ 

  ػیٙه، ٌٛقی ٚ ٔبؾه 
2 

 

 1 ػیٙه ٚ ٌٛقی ایٕٙیاؾشفبزٜ اظ 

 اـقٌيبثي كبـ )ٌبيىش ي اًدبم كبـ(
 ثّی    

 ذیط    

 ٔؼیبض قبیؿشٍی ا٘دبْ وبض  :

 4ٚ  3ٚ  2اظ ٔطاحُ   2وؿت حسالُ ٕ٘طٜ  

 سٛخٟبر ظیؿز ٔحیُی ٚ ٍ٘طـ  ،ثٟساقز ، ایٕٙی ،اظ ثرف قبیؿشٍی ٞبی غیط فٙی 2وؿت حسالُ ٕ٘طٜ  

 اظ ٔطاحُ وبض 2وؿت حسالُ ٔیبٍ٘یٗ 

 



47 

 

 

 ٍقاـر آهَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك  آهَقٌي

 ؼفشف سبلي  كشبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  كبـ ػول فؼ اوشبًؽاـؼ سطلي  - 1-8ًوَى ثفگ

 اٍ :ًَثز  : سبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي    ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 اوشبًؽاـؼ ػول فؼ كبـ:     L3 وٙص ِالضيز  ٌِبيغ زَة ضففِ :   كؽ ضففِ 

ثب اوش بؼُ اق اثكاـ ٍ سدْيكار ٍ هٙبثق اوشبًؽاـؼ 

 ٍظي ِ:  02 كؽ ٍظي ِ  هَخَؼ هيكًْبـغَـ  ـا ثىبقؼ.
 ا  سَليؽ هجلوبى زَثي ِ طِ

 غبً ي
 G1-1 گفٍُ كبـ 

 هْبـر   وٙص ٌبيىش ي  وبغز هيك ًبّبـغَـ  كبـ: 0209 كؽ كبـ

  

 ٌفايٗ هطيٗ اًدبم كبـ :-1

 ٍ ًَـ٘جيؼي )دٌدفُ ّب  ثبقٌَ( ٍ ًَـهٌَّػي )الهخ فلَـوٌز( يؽ ؼاـا هشفهفثغ ثب 96 ;12×8.ٌفايٗ كبـگبُ: كبـگبُ سَليؽ هجلوبى ثِ اثؼبؼ 1 

 ثبٌؽ. ك  كبـگبُ ثب فٌؽاويَى هٌبوت

 . اوٌبؼ: ًقٍِ هيك ًبّبـغَـ 2

 ٌبثلَى قٙؼبر -اـُ ػوَؼثف -اـُ فبـوي ثف-هبٌيي لجِ زىجبى -وَـاظ قى -.اثكاـ ٍ سدْيكار: هبٌيي اـُ گفؼ غٗ قى3

 ًَاـ لجِ -زىت –دير  –اًَاع يفاق -اًَاع ِ طبر فٍفؼُ -.هَاؼ: زَة4

 وبػز 5/5. قهبى : 5

 / هفاض  اخفا  دفٍلُ/ ـٍيِ اًدبم كبـ:ًقٍِ كبـ /ًوًَِ -2
 سْيِ فْفوز هَاؼ .1

 اًشػبة هَاؼ اٍليِ .2

 وبغز قٙؼبر هيكخلَهجلي .3

 وبغز اسّبالر هيكخلَهجلي .4

 هًَشبل قٙؼبر هيكخلَهجلي .5

 كٌشف  كي يز قٙؼبر هيكخلَهجلي .6

 ٌبغُ ّب  اِلي اوشبًؽاـؼ ػول فؼ كبـ:  –3
 سدكيِ ٍ سطلي  ًقٍِ ٍ سْيِ فْفوز هَاؼ .1

 اًشػبة ؼقيق هَاؼ ٍ يفاق آالر ٘جق ًقٍِ  .2

 گًَيبيي ثَؼى دبيِ ّب ٍ قيؽّب ٍ ِ طِ ٍاًؽاقُ ِطيص آًْب .3

 كبـ  ِطيص  ٍ ؼقيق هط  اسّبالر  وَـاظ .4

 ق ًقٍِگًَيبيي ثَؼى هيك هًَشبل ٌؽُ ٍ ؼقز ؼـ اًؽاقُ ّب هٙبث .5

 ًؽاٌشي ػيت ظبّف  ؼـ قٙؼبر ٍ اًؽاقُ ِطيص آًْب .6

 اثكاـ اـقٌيبثي: -4

 ّب  هَخَؼ( ا  )ثفاوبن زك ليىز هٍبّؽُ -ػولي -كشجي

 اثكاـ ٍ سدْيكار هَـؼ ًيبق اًدبم كبـ: -5

 -ٍ سػشِ غفؼُ زَة MDFهبٌيي ثفي ِ طبر  –هبٌيي آالر هَـؼًظف ثِ هٌظَـ ثفي، ـًؽُ، گٌؽگي  -ؼوشي ثفقي ّب اثكاـ -ؼوشي ّب اثكاـ

 هبٌيي دفن ـٍكً ٘جيؼي  –هبٌيي لجِ زىجبى

 س بلي  كبـ  هفسجٗ ؼـ گفٍُ كبـ : -6
 505 -205كبـّب  
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 ٍقاـر آهَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك  آهَقٌي

 ؼفشف سبلي  كشبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  اـقٌيبثي - 1 -9ًوَى ثفگ

 اٍ ًَثز    سبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 اوشبًؽاـؼ ػول فؼ كبـ:     L3 وٙص ِالضيز  ٌِبيغ زَة ضففِ :   كؽ ضففِ 

ثب اوش بؼُ اق اثكاـ ٍ سدْيكار ٍ هٙبثق 

 اوشبًؽاـؼ هَخَؼ هيكًْبـغَـ  ـا ثىبقؼ.
 G1-1 گفٍُ اـقٌيبثي كبـ غبً ي ا  ِ طِ سَليؽ هجلوبى زَثي ٍظي ِ :  02 كؽ ٍظي ِ 

 هْبـر   وٙص ٌبيىش ي  وبغز هيك ًبّبـغَـ  كبـ 0209 كؽ كبـ

  

 هفا ض  كبـ ـؼي 
 ٌفايٗ ػول فؼ

 )اثكاـ،هَاؼ، سدْيكار، قهبى، ه بى ٍ ...(
 ًوفُ )ٌبغُ ّب/ؼاٍـ /ًوفُ ؼّي(اوشبًؽاـؼ  ًشبيح هو ي

1 

سٟیٝ فٟطؾز ٚ ا٘شربة ٔٛاز 

 ٔیع ٘بٞبضذٛضیاِٚیٝ 

ٔبقیٗ  -وِٛیؽ -اثعاض: ٔشط

 حؿبة

ٔٛاز: ا٘ٛاع چٛ ة ٚ نفحبر 

 فكطزٜ

 ٔىبٖ: وبضٌبٜ ٔجّٕبٖ 

 زلیمٝ 30ظٔبٖ: 

 ٔٛاز اِٚیٝ وبُٔ ا٘شربة 

 شربة ٔٛاز اِٚیٝ ثٝ نٛضر ٘بسٕبْ٘ا

 ا٘شربة اقشجبٜ ٔٛاز اِٚیٝ

فٟطؾز ٔٛاز ضا سٟیٝ ٚ آٟ٘ب ضا وبُٔ ٚ زلیك 

 ا٘شربة وٙس.
3 

 2 فٟطؾز ٔٛاز اِٚیٝ ضا سٟیٝ وٙس. 

سٟیٝ ػسْ سٛا٘بیی زض سٟیٝ فٟطؾز ٔٛاز یب 

 فٟطؾز غٍّ
1 

2 

ؾبذز لُؼبر ٔیع 

 ٘بٞبضذٛضی

ٔبقیٗ  -اثعاض: اضٜ ٌطز ذٍ ظٖ

 ؾٛضاخ ظٖ –ِجٝ چؿجبٖ 

ٔٛاز: ا٘ٛاع چٛ ة ٚ نفحبر 

 فكطزٜ

 وبضٌبٜ ٔجّٕبٖ  :ٔىبٖ

 زلیم120ٝظٔبٖ: 

ٔیع ؾبذز وبُٔ لُؼبر 

  ٘بٞبضذٛضی

ٔیع ؾبذز ٘یٕٝ وبضٜ لُؼبر 

 ٘بٞبضذٛضی

ٔیع لُؼبر  ٘بزضؾزؾبذز  

 ٘بٞبضذٛضی

لیسٞب ٚ وبضی  ثطقىبضی، ِجٝ چؿجب٘ی ٚ ؾٛضاخ

 .دبیٝ ٞب ٚ نفحٝ ٔیع٘بٞبضذٛضی ضا ا٘دبْ زٞس.
3 

 
وبضی ٚ ِجٝ  ضا ثطـ ٘بٞبضذٛضیٔیع لُؼبر 

 چؿجب٘ی ٕ٘بیس
2 

وبضی  ثطـ ضا فمٍ ٘بٞبضذٛضیٔیع لُؼبر 

 .ٕ٘بیس
1 

3 

ؾبذز اسهبالر ٔیع 

 ٘بٞبضذٛضی

 اثعاض: ؾٛضاخ ظٖ زضیُ

 ٔٛاز: ا٘ٛاع نفحبر فكطزٜ

 وبضٌبٜ ٔجّٕبٖ :ٔىبٖ

 زلیمٝ 90ظٔبٖ: 

 ؾبذز وبُٔ لُؼبر ٔجُ زٚ٘فطٜ

ٔیع ؾبذز ٘بلم اسهبَ لُؼبر 

 ٘بٞبضذٛضی

ٔیع ؾبذز ٘بزضؾز اسهبالر  

 ٘بٞبضذٛضی

 3 .وبُٔ ثؿبظز ضا ٘بٞبضذٛضیٔیع اسهبَ لُؼبر 

 2 .ضا ثؿبظز ٘بٞبضذٛضیٔیع سؼسازی اظ اسهبالر  

ؾبذز غٍّ یب ػسْ سٛا٘بیی زض ؾبذز 

 اسهبالر 
1 

4 

ٔیع ٔٛ٘شبغ لُؼبر 

 ٘بٞبضذٛضی

ٔٛ٘شبغ ٚؾبیُ  -اثعاض: دیچ زؾشی

 زضیُ قبضغی -٘یٛٔبسیه

 ٔٛاز: دیچ ٚ یطاق

 ٔىبٖ: وبضٌبٜ ٔٛ٘شبغ

 زلیمٝ 60ظٔبٖ: 

ٔیع ؾبذز وبُٔ ٔٛ٘شبغ لُؼبر 

 ٘بٞبضذٛضی

ٔیع ٔٛ٘شبغ ٔشٛؾٍ لُؼبر 

  ٘بٞبضذٛضی

ٔیع ٔٛ٘شبغ ٘بلم لُؼبر 

 ٘بٞبضذٛضی

 3 ضا وبُٔ ٔٛ٘شبغ وٙس. ٘بٞبضذٛضیٔیع لُؼبر 

 

ضا ٘یٕٝ وبضٜ ٔٛ٘شبغ  ٘بٞبضذٛضیٔیع لُؼبر 

 وٙس.
2 

ٔیع ٔٛ٘شبغ غٍّ یب ذیّی ٘بلم لُؼبر 

 ٘بٞبضذٛضی
1 

5 

ٔیع وٙشطَ ویفیز لُؼبر 

 ٘بٞبضذٛضی

 اثعاض: ا٘ٛاع اثعاضآالر

 ٔٛاز: ٔجُ ٔٛ٘شبغ قسٜ

 ٌٛ٘یب -ٔشط -سدٟیعار: وِٛیؽ

 ٔىبٖ: وبضٌبٜ ٔجّٕبٖ

 زلیمٝ 30ظٔبٖ: 

ٔیع وٙشطَ وبُٔ لُؼبر 

  ٘بٞبضذٛضی

ٔیع وٙشطَ ٔشٛؾٍ لُؼبر 

  ٘بٞبضذٛضی

 ٘بٞبضذٛضیٔیع ػسْ وٙشطَ لُؼبر 

 3 ثطاؾبؼ ٘مكٝ  ٘بٞبضذٛضی ٔیع وبُٔ وٙشطَ

 2 ٘بٞبضذٛضیٔیع  سؼسازی اظ لُؼبر وٙشطَ 

 1 ٘بٞبضذٛضیٔیع لُؼبر  وٙشطَػسْ 

قبیؿشٍی ٞبی 

غیط فٙی , ایٕٙی, 

ثٟساقز, سٛخٟبر 

ظیؿز ٔحیُی ٚ 

 ٍ٘طـ
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  ، والٜ، ػیٙه، ٌٛقی ٚ ٔبؾه اؾشفبزٜ اظ ِجبؼ وبض ٚ وفف ایٕٙی -2

 ذطٚج يبیؼبر ٔٛاز اظ ٔحیٍ وبضٌبٜ ثب اؾشفبزٜ اظ ٔىٙسٜ -3

 زلز زض وبض -4

  ػّٕىطز لبثُ لجَٛ

 

 لبثُ لجَٛغیط ػّٕىطز 

اؾشفبزٜ اظ ، والٜ ٚ ِجبؼ وبض ٚ وفف ایٕٙیدٛقیسٖ 

 ػیٙه، ٌٛقی ٚ ٔبؾه

   ثط اؾشفبزٜ اظ خیً ٚ فیىؿچط ٔبقیٗ دبُ٘
2 

 

 1 ػیٙه ٚ ٌٛقی ایٕٙیاؾشفبزٜ اظ 

 اـقٌيبثي كبـ )ٌبيىش ي اًدبم كبـ(
 ثّی    

 ذیط    

 ٔؼیبض قبیؿشٍی ا٘دبْ وبض  :

 4ٚ  3ٚ  2اظ ٔطاحُ   2وؿت حسالُ ٕ٘طٜ  

 سٛخٟبر ظیؿز ٔحیُی ٚ ٍ٘طـ  ،ثٟساقز ،ایٕٙی  ،اظ ثرف قبیؿشٍی ٞبی غیط فٙی 2وؿت حسالُ ٕ٘طٜ  

 اظ ٔطاحُ وبض 2ٔیبٍ٘یٗ وؿت حسالُ 
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 ٍقاـر آهَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك  آهَقٌي

 ؼفشف سبلي  كشبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  كبـ ػول فؼ اوشبًؽاـؼ سطلي  - 1-8ًوَى ثفگ

 اٍ :ًَثز  : سبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي    ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 اوشبًؽاـؼ ػول فؼ كبـ:     L3 وٙص ِالضيز  ٌِبيغ زَة ضففِ :  كؽ ضففِ 

ثب اوش بؼُ اق اثكاـ ٍ لَاقم هَـؼًيبق  ٍ هٙبثق اوشبًؽاـؼ 

 ٍظي ِ:  02 كؽ ٍظي ِ  هَخَؼ ٌِؽلي زَثي ثىبقؼ.
 ا  سَليؽ هجلوبى زَثي ِ طِ

 غبً ي
 G1-1 گفٍُ كبـ 

 هْبـر   وٙص ٌبيىش ي  وبغز ٌِؽلي زَثي كبـ: 0210 كؽ كبـ

  

 ٌفايٗ هطيٗ اًدبم كبـ :-1

 ًٍَـ٘جيؼي )دٌدفُ ّب  ثبقٌَ( ٍ ًَـهٌَّػي )الهخ فلَـوٌز( يؽ ؼاـا هشفهفثغ ثب 96 ;12×8.ٌفايٗ كبـگبُ: كبـگبُ سَليؽ هجلوبى ثِ اثؼبؼ 1 

 ثبٌؽ ًؽاويَى هٌبوتَك  ثب ف

 ٌِؽلي زَثي. اوٌبؼ: ًقٍِ 2

 ٌبثلَى قٙؼبر -اـُ ػوَؼثف -اـُ فبـوي ثف-هبٌيي لجِ زىجبى -وَـاظ قى -.اثكاـ ٍ سدْيكار: هبٌيي اـُ گفؼ غٗ قى3

 ًَاـ لجِ -زىت –دير  –اًَاع يفاق -اًَاع ِ طبر فٍفؼُ -.هَاؼ: زَة4

 وبػز 5. قهبى : 5

 / هفاض  اخفا  دفٍلُ/ ـٍيِ اًدبم كبـ:ًقٍِ كبـ /ًوًَِ -2
 ًقٍِ كبـوبغز ثؽًِ ٌِؽلي ثب ـػبيز اوشبًؽاـؼّب  اثؼبؼ ثفاوبن  .1

 وبغز ك   ٍ دٍشي ٌِؽلي ثب ـػبيز اوشبًؽاـؼّب  هفثَٖ .2

 وبغز قيؽّب  خلؽ ٍ دٍز ٌِؽلي ثب ـػبيز اوشبًؽاـؼّب  هفثَٖ .3

 ففقكبـ  قيؽّب ٍ كالف ٌِؽلي ثب ـػبيز اوشبًؽاـؼّب  هفثَٖ .4

 هًَشبل قٙؼبر ٌِؽلي زَثي ثب ـػبيز اوشبًؽاـؼّب  هفثَٖ .5

 ػبيز اوشبًؽاـؼّب  هفثَٖـٍيِ كَثي دٍشي ٍ ك  ٌِؽلي زَة ثب ـ .6

 ٌبغُ ّب  اِلي اوشبًؽاـؼ ػول فؼ كبـ:  -3
 گًَيبيي ثَؼى ٍ اًؽاقُ ِطيص ثؽًِ ٌِؽلي .1

 اًؽاقُ ِطيص ٍ گًَيبيي ثَؼى ك   ٍ دٍشي ٌِؽلي .2

 گًَيبيي ثَؼى ٍ ِطز اًؽاقُ ّب  قيؽّب  ٌِؽلي .3

 ِبف ٍ ّوَاـ ثَؼى قىوشْب  ففقغَـؼُ .4

 هًَشبل ِطيص قٙؼبر ٌِؽلي .5

  كَثي ثؽٍى ػيت ٍ ِبف ٍ ّوَاــٍيِ  .6

 اثكاـ اـقٌيبثي: -4

 ّب  هَخَؼ( ا  )ثفاوبن زك ليىز هٍبّؽُ -ػولي -كشجي

 اثكاـ ٍ سدْيكار هَـؼ ًيبق اًدبم كبـ: -5

 زَثيٌِؽلي  -اثكاـ اًؽاقُ گيف  ٍ اًؽاقُ گؿاـ  -قٙؼبر ٌِؽلي زَثي -ًقٍِ ّب  هًَشبل -هبسيكًيَسٌگ  –اثكاـ ؼوشي وبغز ٍ هًَشبل 

 س بلي  كبـ  هفسجٗ ؼـ گفٍُ كبـ : -6
 204 -206 -210كبـّب  
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 ٍقاـر آهَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك  آهَقٌي

 ؼفشف سبلي  كشبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  اـقٌيبثي - 1 -9ًوَى ثفگ

 اٍ ًَثز    سبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 اوشبًؽاـؼ ػول فؼ كبـ:     L3 وٙص ِالضيز  ٌِبيغ زَة ضففِ :   كؽ ضففِ 

ثب اوش بؼُ اق اثكاـ ٍ لَاقم هَـؼًيبق  ٍ هٙبثق 

 اوشبًؽاـؼ هَخَؼ ٌِؽلي زَثي ثىبقؼ.
 G1-1 گفٍُ اـقٌيبثي كبـ غبً ي سَليؽ هجلوبى زَثي ِ طِ ا  ٍظي ِ :  02 كؽ ٍظي ِ 

 هْبـر  وٙص ٌبيىش ي  وبغز ٌِؽلي زَثي كبـ 0210 كؽ كبـ

  

 هفا ض  كبـ ـؼي 
 ٌفايٗ ػول فؼ

 )اثكاـ،هَاؼ، سدْيكار، قهبى، ه بى ٍ ...(
 ًوفُ )ٌبغُ ّب/ؼاٍـ /ًوفُ ؼّي(اوشبًؽاـؼ  ًشبيح هو ي

1 

سٟیٝ فٟطؾز ٚ ا٘شربة ٔٛاز 

 نٙسِی چٛثیاِٚیٝ 

ٔبقیٗ  -وِٛیؽ -اثعاض: ٔشط

 حؿبة

ٔٛاز: ا٘ٛاع چٛ ة ٚ نفحبر 

 فكطزٜ

 ٔىبٖ: وبضٌبٜ ٔجّٕبٖ 

 زلیمٝ 30ظٔبٖ: 

 ٔٛاز اِٚیٝ وبُٔ ا٘شربة 

 شربة ٔٛاز اِٚیٝ ثٝ نٛضر ٘بسٕبْ٘ا

 ا٘شربة اقشجبٜ ٔٛاز اِٚیٝ

فٟطؾز ٔٛاز ضا سٟیٝ ٚ آٟ٘ب ضا وبُٔ ٚ زلیك 

 ا٘شربة وٙس.
3 

 2 فٟطؾز ٔٛاز اِٚیٝ ضا سٟیٝ وٙس. 

 سٟیٝ سٛا٘بیی زض سٟیٝ فٟطؾز ٔٛاز یبػسْ 

 فٟطؾز غٍّ
1 

2 

 -وف ض٘س -٘ٛاضیاثعاض: اضٜ  نٙسِی چٛثیؾبذز لُؼبر 

 ٌٙسٌی

ٔٛاز: ا٘ٛاع چٛ ة ٚ نفحبر 

 فكطزٜ

 وبضٌبٜ ٔجّٕبٖ  :ٔىبٖ

 زلیم120ٝظٔبٖ: 

 نٙسِی چٛثیؾبذز وبُٔ لُؼبر 

نٙسِی ؾبذز ٘یٕٝ وبضٜ لُؼبر 

 چٛثی

نٙسِی ؾبذز ٘بزضؾز لُؼبر  

 چٛثی

 ض٘سٜ وبضی ٚ ٌٙسٌی سٕبْ لُؼبروبضی،  ثطـ

 ضا ا٘دبْ زٞس..
3 

 2 ض٘سٜ وبضی لُؼبر ضا ا٘دبْ زٞس.وبضی ٚ  ثطـ 

 1  وبضی فُؼبر نٙسِی ضا ا٘دبْ زٞس. ثطـفمٍ 

3 

نٙسِی ؾبذز اسهبالر 

 چٛثی

 زضیُ -فطظ -وٓ وٗاثعاض: 

 لُؼبر نٙسِیٔٛاز: 

 ٔجّٕبٖوبضٌبٜ  :ٔىبٖ

 زلیمٝ 60ظٔبٖ: 

 نٙسِی چٛثیؾبذز وبُٔ لُؼبر 

ؾبذز ٘بلم اسهبَ لُؼبر 

 نٙسِی چٛثی

نٙسِی ؾبذز ٘بزضؾز اسهبالر  

 چٛثی

 3 ضا  وبُٔ ثؿبظز نٙسِی چٛثیاسهبَ لُؼبر 

 2 ضا ثؿبظز نٙسِی چٛثیسؼسازی اظ اسهبالر  

ؾبذز غٍّ یب ػسْ سٛا٘بیی زض ؾبذز 

 اسهبالر 
1 

4 

ٔٛ٘شبغ  -اثعاض: دیچ زؾشی چٛثی نٙسِیٔٛ٘شبغ لُؼبر 

 زضیُ قبضغی -٘یٛٔبسیه

 ٔٛاز: دیچ ٚ یطاق

 جّٕبٖٔىبٖ: وبضٌبٜ ٔ

 زلیمٝ 60ظٔبٖ: 

ؾبذز وبُٔ ٔٛ٘شبغ لُؼبر 

  نٙسِی چٛثی

 نٙسِی چٛثیلُؼبر  ٘بلمٔٛ٘شبغ 

نٙسِی لُؼبر  ٘بزضؾزٔٛ٘شبغ  

 چٛثی

 3 ضا وبُٔ ٔٛ٘شبغ وٙس. نٙسِی چٛثیلُؼبر 

 
ضا ٘یٕٝ وبضٜ ٔٛ٘شبغ  چٛثینٙسِی لُؼبر 

 وٙس.
2 

نٙسِی ٔٛ٘شبغ غٍّ یب ذیّی ٘بلم لُؼبر 

 ضا ا٘دبْ زٞس. چٛثی
1 

5 

وٙشطَ ویفیز لُؼبر 

 نٙسِی چٛثی

 ٌٛ٘یب -ٔشط -وِٛیؽاثعاض: 

 ٔٛاز: ٔجُ ٔٛ٘شبغ قسٜ

 ٌٛ٘یب -ٔشط -سدٟیعار: وِٛیؽ

 ٔجّٕبٖٔىبٖ: وبضٌبٜ 

 زلیمٝ 30ظٔبٖ: 

 نٙسِی چٛثیوٙشطَ وبُٔ لُؼبر 

  نٙسِی چٛثیلُؼبر  ٘بلموٙشطَ 

 نٙسِی چٛثیػسْ وٙشطَ لُؼبر 

 3 ثطاؾبؼ ٘مكٝ  نٙسِی چٛثیوبُٔ  وٙشطَ

 
 وٙشطَضا  نٙسِی چٛثیسؼسازی اظ لُؼبر 

 وٙس.
2 

 1 ضا ا٘دبْ ٘سٞس. نٙسِی چٛثیوٙشطَ لُؼبر 

قبیؿشٍی ٞبی 

غیط فٙی , ایٕٙی, 

ثٟساقز, سٛخٟبر 

ٚ ظیؿز ٔحیُی 

 ٍ٘طـ

 N 66ٔسیطیز ٔٛاز ٚ سدٟیعار  -1 

  ، والٜ، ػیٙه، ٌٛقی ٚ ٔبؾه اؾشفبزٜ اظ ِجبؼ وبض ٚ وفف ایٕٙی -2

 ذطٚج يبیؼبر ٔٛاز اظ ٔحیٍ وبضٌبٜ ثب اؾشفبزٜ اظ ٔىٙسٜ -3

 زلز زض وبض -4

  ػّٕىطز لبثُ لجَٛ

 

 لبثُ لجَٛغیط ػّٕىطز 

اؾشفبزٜ اظ ، والٜ ٚ ِجبؼ وبض ٚ وفف ایٕٙیدٛقیسٖ 

  ػیٙه، ٌٛقی ٚ ٔبؾه 

  ثط  اؾشفبزٜ اظ خیً ٚ فیىؿچط ٔبقیٗ دبُ٘
2 

 

 1 ػیٙه ٚ ٌٛقی ایٕٙیاؾشفبزٜ اظ 

 اـقٌيبثي كبـ )ٌبيىش ي اًدبم كبـ(
 ثّی    

 ذیط    

 ٔؼیبض قبیؿشٍی ا٘دبْ وبض  :

 4ٚ  3ٚ  2اظ ٔطاحُ   2وؿت حسالُ ٕ٘طٜ  

 سٛخٟبر ظیؿز ٔحیُی ٚ ٍ٘طـ  ،ایٕٙی, ثٟساقز ،اظ ثرف قبیؿشٍی ٞبی غیط فٙی 2وؿت حسالُ ٕ٘طٜ  

 اظ ٔطاحُ وبض 2وؿت حسالُ ٔیبٍ٘یٗ 
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 ٍقاـر آهَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك  آهَقٌي

 ؼفشف سبلي  كشبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  كبـ ػول فؼ اوشبًؽاـؼ سطلي  - 1-8ًوَى ثفگ

 اٍ :ًَثز  : سبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي    ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 اوشبًؽاـؼ ػول فؼ كبـ:     L3 وٙص ِالضيز  ٌِبيغ زَة ضففِ :   كؽ ضففِ 

ثب اوش بؼُ اق اثكاـ ٍ سدْيكاسوَـؼ ًيبق ٍ هٙبثق 

 اوشبًؽاـؼ هَخَؼ هيك قيفسلَيكيًَي ثىبقؼ.
 G1-1 گفٍُ كبـ  سَليؽ هجلوبى ِ طِ ا  غبً ي  ٍظي ِ:  02 كؽ ٍظي ِ 

 هْبـر   وٙص ٌبيىش ي  وبغز هيك قيفسلَيكيًَي  كبـ: 211 كؽ كبـ

  

 ٌفايٗ هطيٗ اًدبم كبـ :-1

 ًٍَـ٘جيؼي )دٌدفُ ّب  ثبقٌَ( ٍ ًَـهٌَّػي )الهخ فلَـوٌز( ـا ؼا يؽهشفهفثغ ثب 96 ;12×8.ٌفايٗ كبـگبُ: كبـگبُ سَليؽ هجلوبى ثِ اثؼبؼ 1 

 ثبٌؽ. ًؽاويَى هٌبوتَك  ثب ف

 هيك قيف سلَيكيَى. اوٌبؼ: ًقٍِ 2

 ٌبثلَى قٙؼبر -اـُ ػوَؼثف -اـُ فبـوي ثف-هبٌيي لجِ زىجبى -وَـاظ قى -.اثكاـ ٍ سدْيكار: هبٌيي اـُ گفؼ غٗ قى3

 ًَاـ لجِ -زىت –دير  –ع يفاق اًَا-اًَاع ِ طبر فٍفؼُ -.هَاؼ: زَة4

 وبػز 5/5. قهبى : 5

 / هفاض  اخفا  دفٍلُ/ ـٍيِ اًدبم كبـ:ًقٍِ كبـ /ًوًَِ -2
 ثفٌ بـ  قٙؼبر هيك سلَيكيَى .1

 لجِ زىجبًي قٙؼبر هيك سلَيكيَى .2

 وبغز كٍَ ٍ هًَشبل آى .3

 هًَشبل هيك سلَيكيَى .4

 ًّت ؼـ ٍ كٍَ .5

 كٌشف  كي ي .6

 ٌبغُ ّب  اِلي اوشبًؽاـؼ ػول فؼ كبـ:  – 3
 ثفٌ بـ  ثب لجِ ِبف ٍ گًَيبيي ٘جق اًؽاقُ ًقٍِ .1

 لجِ زىجبًي سويك ٍ دفؼاغز ٌؽُ  .2

 وبغز كٍَ ٍ هًَشبل آى ثِ َِـر گًَيبيي .3

 گًَيب ثَؼى او لز هًَشبل ٌؽُ هيك سلَيكيَى .4

 كٍَ ثِ ـاضشي ثبق ًٌَؽ.ًّت يفاق آالر ؼـ ٍ كٍَ  هيكسلَيكيَى ثِ َِـر ِطيص ثِ َ٘ـ  كِ ؼـ ٍ  .5

 ؼاٌشي ظبّف ثؽٍى ػيت .6

 اثكاـ اـقٌيبثي: -4

 ّب  هَخَؼ( ا  )ثفاوبن زك ليىز هٍبّؽُ -ػولي -كشجي

 اثكاـ ٍ سدْيكار هَـؼ ًيبق اًدبم كبـ: -5

 ه ٌؽُ ّب  ويبـ ٍ ثبثز -هيككبـ اوشبًؽاـؼ –ؼـي  ٌبـل   -هبٌيي لَال قى -هبٌيي لجِ زىجبى -اـُ دبً  ثف -هبٌيي اـُ ؼٍـكي -اثكاـ ثفي

 س بلي  كبـ  هفسجٗ ؼـ گفٍُ كبـ : -6

 0503 -0702 -0410 -0211كبـّب  
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 ٍقاـر آهَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك  آهَقٌي

 ؼفشف سبلي  كشبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  اـقٌيبثي - 1 -9ًوَى ثفگ

 اٍ ًَثز    سبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   غبًَاؼگيًبم ٍ ًبم 

 اوشبًؽاـؼ ػول فؼ كبـ:     L3 وٙص ِالضيز  ٌِبيغ زَةكبـگف هبّف  ضففِ :   كؽ ضففِ 

ثب اوش بؼُ اق اثكاـ ٍ سدْيكاسوَـؼ ًيبق ٍ 

هٙبثق اوشبًؽاـؼ هَخَؼ هيك قيفسلَيكيًَي 

 ثىبقؼ.

 G1-1 گفٍُ اـقٌيبثي كبـ سَليؽ هجلوبى ِ طِ ا  غبً ي  ٍظي ِ :  02 كؽ ٍظي ِ 

 هْبـر   وٙص ٌبيىش ي  وبغز هيك قيفسلَيكيًَي  كبـ 211 كؽ كبـ

  

 هفا ض  كبـ ـؼي 
 ٌفايٗ ػول فؼ

 )اثكاـ،هَاؼ، سدْيكار، قهبى، ه بى ٍ ...(
 ًوفُ )ٌبغُ ّب/ؼاٍـ /ًوفُ ؼّي(اوشبًؽاـؼ  ًشبيح هو ي

1 

ا٘شربة ٔٛاز سٟیٝ فٟطؾز ٚ 

 اِٚیٝ ٔیع سّٛیعیٖٛ

ٔبقیٗ  -وِٛیؽ -اثعاض: ٔشط

 حؿبة

ٔٛاز: ا٘ٛاع چٛ ة ٚ نفحبر 

 فكطزٜ

 ٔىبٖ: وبضٌبٜ ٔجّٕبٖ 

 زلیمٝ 30ظٔبٖ: 

 ٔٛاز اِٚیٝ وبُٔ ا٘شربة 

 شربة ٔٛاز اِٚیٝ ثٝ نٛضر ٘بسٕبْ٘ا

 ا٘شربة اقشجبٜ ٔٛاز اِٚیٝ

فٟطؾز ٔٛاز ضا سٟیٝ ٚ آٟ٘ب ضا وبُٔ ٚ زلیك 

 ا٘شربة وٙس.
3 

 2 فٟطؾز ٔٛاز اِٚیٝ ضا سٟیٝ وٙس. 

سٟیٝ ػسْ سٛا٘بیی زض سٟیٝ فٟطؾز ٔٛاز یب 

 فٟطؾز غٍّ
1 

2 

ٔبقیٗ  -اثعاض: اضٜ ٌطز ذٍ ظٖ ؾبذز لُؼبر ٔیع سّٛیعیٖٛ

 ؾٛضاخ ظٖ –ِجٝ چؿجبٖ 

ٔٛاز: ا٘ٛاع چٛ ة ٚ نفحبر 

 فكطزٜ

 وبضٌبٜ ٔجّٕبٖ  :ٔىبٖ

 زلیم120ٝظٔبٖ: 

 ٔیع سّٛیعیٖٛؾبذز وبُٔ لُؼبر 

ٔیع ؾبذز ٘یٕٝ وبضٜ لُؼبر 

 سّٛیعیٖٛ

ٔیع ؾبذز ٘بزضؾز لُؼبر  

 سّٛیعیٖٛ

وبضی ٚ ِجٝ چؿجب٘ی سٕبْ لُؼبر ضا  ثطـ

 ا٘دبْ زٞس..
3 

 2 ضا ا٘دبْ زٞس. ٔیع سّٛیعیٖٛوبضی لُؼبر  ثطـ 

ضا  ٔیع سّٛیعیٖٛوبضی سؼسازی اظ  فُؼبر  ثطـ

 ا٘دبْ زٞس. 
1 

3 

ؾبذز اسهبالر ٔیع 

 سّٛیعیٖٛ

 -زضیُ -فطظ -اثعاض: وٓ وٗ

 ؾٛضاخ ظٖ

 ٔیع سّٛیعیٖٛٔٛاز: لُؼبر 

 وبضٌبٜ ٔجّٕبٖ :ٔىبٖ

 زلیمٝ 60ظٔبٖ: 

 ٔیع سّٛیعیٖٛؾبذز وبُٔ لُؼبر 

ٔیع ؾبذز ٘بلم اسهبَ لُؼبر 

 سّٛیعیٖٛ

ٔیع ؾبذز ٘بزضؾز اسهبالر  

 سّٛیعیٖٛ

 3 ضا  وبُٔ ثؿبظز ٔیع سّٛیعیٖٛاسهبَ لُؼبر 

 2 ضا ثؿبظز ٔیع سّٛیعیٖٛسؼسازی اظ اسهبالر  

ؾبذز غٍّ یب ػسْ سٛا٘بیی زض ؾبذز 

 اسهبالر 
1 

4 

ٔٛ٘شبغ  -اثعاض: دیچ زؾشی ٔیع سّٛیعیٖٛٔٛ٘شبغ لُؼبر 

 زضیُ قبضغی -٘یٛٔبسیه

 ٔٛاز: دیچ ٚ یطاق

 ٔىبٖ: وبضٌبٜ ٔٛ٘شبغ

 زلیمٝ 60ظٔبٖ: 

ٔیع ؾبذز وبُٔ ٔٛ٘شبغ لُؼبر 

 سّٛیعیٖٛ

  ٔیعسّٛیعیٖٛٔٛ٘شبغ ٔشٛؾٍ لُؼبر 

 ٔیع سّٛیعیٖٛٔٛ٘شبغ ٘بلم لُؼبر 

 3 ضا وبُٔ ٔٛ٘شبغ وٙس. ٔیع سّٛیعیٖٛلُؼبر 

 2 ضا ٘یٕٝ وبضٜ ٔٛ٘شبغ وٙس. ٔیع سّٛیعیٖٛلُؼبر  

ٔیع ٔٛ٘شبغ غٍّ یب ذیّی ٘بلم لُؼبر 

 سّٛیعیٖٛ ضا ا٘دبْ زٞس.
1 

5 

ٔیع وٙشطَ ویفیز لُؼبر 

 سّٛیعیٖٛ

 ٌٛ٘یب -ٔشط -وِٛیؽاثعاض: 

 ٔٛاز: ٔجُ ٔٛ٘شبغ قسٜ

 ٌٛ٘یب -ٔشط -سدٟیعار: وِٛیؽ

 ٔىبٖ: وبضٌبٜ ٔجّٕبٖ

 زلیمٝ 30ظٔبٖ: 

 ٔیع سّٛیعیٖٛوٙشطَ وبُٔ لُؼبر 

 ٔیع سّٛیعیٖٛوٙشطَ ٘بلم لُؼبر 

 ٔیع سّٛیعیٖٛػسْ وٙشطَ لُؼبر 

 3 ثطاؾبؼ ٘مكٝ  ٔیع سّٛیعیٖٛثطضؾی وبُٔ 

 2 ٔیع سّٛیعیٖٛثطضؾی سؼسازی اظ لُؼبر  

 1 ٔیع سّٛیعیٖٛػسْ وٙشطَ لُؼبر 

قبیؿشٍی ٞبی 

غیط فٙی , ایٕٙی, 

ثٟساقز, سٛخٟبر 

ظیؿز ٔحیُی ٚ 

 ٍ٘طـ

 N 66ٔسیطیز ٔٛاز ٚ سدٟیعار  -1 

  ، والٜ، ػیٙه، ٌٛقی ٚ ٔبؾه اؾشفبزٜ اظ ِجبؼ وبض ٚ وفف ایٕٙی -2

 ذطٚج يبیؼبر ٔٛاز اظ ٔحیٍ وبضٌبٜ ثب اؾشفبزٜ اظ ٔىٙسٜ -3

 زلز زض وبض -4

  ػّٕىطز لبثُ لجَٛ

 

 لبثُ لجَٛغیط ػّٕىطز 

اؾشفبزٜ اظ ، والٜ ٚ ِجبؼ وبض ٚ وفف ایٕٙیدٛقیسٖ 

  ػیٙه، ٌٛقی ٚ ٔبؾه 

  ثط  اؾشفبزٜ اظ خیً ٚ فیىؿچط ٔبقیٗ دبُ٘
2 

 

 1 ػیٙه ٚ ٌٛقی ایٕٙیاؾشفبزٜ اظ 

 اـقٌيبثي كبـ )ٌبيىش ي اًدبم كبـ(
 ثّی    

 ذیط    

 ٔؼیبض قبیؿشٍی ا٘دبْ وبض  :

 4ٚ  3 ٚ 2اظ ٔطاحُ   2وؿت حسالُ ٕ٘طٜ  

 سٛخٟبر ظیؿز ٔحیُی ٚ ٍ٘طـ  ،ایٕٙی, ثٟساقز ،اظ ثرف قبیؿشٍی ٞبی غیط فٙی 2وؿت حسالُ ٕ٘طٜ  

 اظ ٔطاحُ وبض 2وؿت حسالُ ٔیبٍ٘یٗ 
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دفٍـي ٍقاـر آهَقي ٍ  

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك  آهَقٌي

 ؼفشف سبلي  كشبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  كبـ ػول فؼ اوشبًؽاـؼ سطلي  - 1-8ًوَى ثفگ

 اٍ :ًَثز  : سبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي    ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 اوشبًؽاـؼ ػول فؼ كبـ:     L3 وٙص ِالضيز  ٌِبيغ زَة ضففِ  34320193  كؽ ضففِ 

ثب اوش بؼُ اق لَاقم ًقٍِ كٍي ٍ ًفم افكاـّب  هفثَِ٘ 

ًقٍِ هجلوبى كَؼک ٍ  ISOٍ هٙبثق ثب اوشبًؽاـؼ 

 .ًَخَاى ـا سفوين كٌؽ

 ٍظي ِ  03 كؽ ٍظي ِ 
ا   ِ طِ يسَليؽ هجلوبى زَث

 كَؼک ٍ ًَخَاى
 G2-1 گفٍُ كبـ 

 كبـ 0301 كؽ كبـ
ٍ  ًقٍِ كٍي هجلوبى كَؼک

 ًَخَاى
 هْبـر  وٙص ٌبيىش ي 

  

 ٌفايٗ هطيٗ اًدبم كبـ : -1

ك ذَي هٌبوت ثؽٍى ٍ ٌَ( ٍ ًَـ هٌَّػي )الهخ فلَـوٌز( قثب ّب    ًَـ٘جيؼي )دٌدفُاؼاـثبيؽ كبـگبُ ًقٍِ كٍي اوشبًؽاـؼ ٌفايٗ كبـگبُ:

 ثبٌؽ.سَْيِ هٌبوت ٍ هشفهفيغ  96 ;8×12ٍ  جبـثب فٕب  اوشبًؽاـؼ  گفؼ

 ًفم افكاـّب  ًقٍِ كٍي -لَاقم ًقٍِ كٍي -او ٌف -دفيٌشف-ويىشن كبهذيَسف -اثكاـ ٍ سدْيكار: هيك ًقٍِ كٍي .2

 هَاؼ: كب ؿ .3

 وبػز  4قهبى . 4

 / هفاض  اخفا  دفٍلُ/ ـٍيِ اًدبم كبـ:ًقٍِ كبـ /ًوًَِ -2

 سفوين ًقٍِ وِ ًوب  هجلوبى كَؼک ٍ ًَخَاى  .1

 سفوين ًقٍِ سَّيف هدىن هجلوبى كَؼک ٍ ًَخَاى  .2

 سفوين ًقٍِ قٙؼبر هجلوبى كَؼک ٍ ًَخَاى  .3

 ّب  هقٙؼي ٍ خكئيبر هجلوبى كَؼک ٍ ًَخَاى  سفوين ًقٍِ ثفي .4

 سفوين ًقٍِ هًَشبل هجلوبى كَؼک ٍ ًَخَاى .5

 ٌبغُ ّب  اِلي اوشبًؽاـؼ ػول فؼ كبـ:  - 3

 ISOسفوين ؼقيق وِ ًوب ثب اًؽاقُ گؿاـ  كبه  ٘جق اوشبًؽاـؼ  .1

 ISO٘جق اوشبًؽاـؼ سفوين ؼقيق سَّيفهدىن ايكٍهشفيك  .2

 ISO٘جق اوشبًؽاـؼ  سفوين قٙؼبر س  يك ٌؽُ هجلوبى كَؼک ٍ ًَخَاى .3

 ISO٘جق اوشبًؽاـؼ  Detailّب  َ٘لي ٍ ػفٔي ٍ ديٍبًي ٍ  سفوين ثفي .4

 ISOبى كَؼک ٍ ًَخَاى ٘جق اوشبًؽاـؼ سفوين دفوذ شيَ اً دبـ  هجلو .5

 

 اثكاـ اـقٌيبثي: -4

 ّب  هَخَؼ( ا  )ثفاوبن زك ليىز هٍبّؽُ -ػولي -كشجي

 اثكاـ ٍ سدْيكار هَـؼ ًيبق اًدبم كبـ: -5
 -ًرفم افكاـّرب  ًقٍرِ كٍري اسَكرؽ ٍ ...      -ويىشن كبهذيَسف -هيك كبهذيَسف -ز قاٍيِطهيك ًقٍِ كٍي ثب ِ طِ س -لَاقم ًقٍِ كٍي ؼوشي

 غبم CD  ٍDVD -كب ؿ -او ٌف -دفيٌشف

 س بلي  كبـ  هفسجٗ ؼـ گفٍُ كبـ : -6

 0401 -0301كبـّب  
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 ٍقاـر آهَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك  آهَقٌي

ا  ٍ كبـؼاًًؼفشف سبلي  كشبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ   

 

  اـقٌيبثي - 1 -9ًوَى ثفگ

 اٍ ًَثز    سبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 اوشبًؽاـؼ ػول فؼ كبـ:     L3 وٙص ِالضيز  ٌِبيغ زَة ضففِ  34320193  كؽ ضففِ 

ثب اوش بؼُ اق لَاقم ًقٍِ كٍي ٍ ًفم افكاـّب  

ًقٍِ  ISOهفثَِ٘ ٍ هٙبثق ثب اوشبًؽاـؼ 

 هجلوبى كَؼک ٍ ًَخَاى ـا سفوين كٌؽ.

 ٍظي ِ  03 كؽ ٍظي ِ 
ِ طِ ا   يسَليؽ هجلوبى زَث

 كَؼک ٍ ًَخَاى
 G2-1 گفٍُ اـقٌيبثي كبـ

  هْبـر وٙص ٌبيىش ي  ًقٍِ كٍي هجلوبى كَؼک ٍ ًَخَاى كبـ 0301 كؽ كبـ

  

 هفا ض  كبـ ـؼي 
 ٌفايٗ ػول فؼ

 ه بى ٍ ...()اثكاـ،هَاؼ، سدْيكار، قهبى، 
 ًوفُ )ٌبغُ ّب/ؼاٍـ /ًوفُ ؼّي(اوشبًؽاـؼ  ًشبيح هو ي

1 

ٔجّٕبٖ سطؾیٓ ؾٝ ٕ٘بی 

 وٛزن ٚ ٘ٛخٛاٖ

 ٌٛ٘یب -سی وف ذٍ -ٔیع٘مكٝ وكیاثعاض: 

 دبن وٗ -ٔساز -ٔٛاز: وبغص

 ٔىبٖ: وبضٌبٜ ٘مكٝ وكی 

 زلیمٝ 30ظٔبٖ: 

 ؾٝ ٕ٘بی وبُٔ

 سطؾیٓ ٘بلم ؾٝ ٕ٘ب

 ٝ نٛضر غٍّثٕ٘بٞب سطؾیٓ 

ضا ضؾٓ  یٚ ٕ٘بی خب٘ج ثبالٕ٘بی  ،ٕ٘بی ضٚثطٚ

 وٙس.
3 

 2 ضا سطؾیٓ وٙس. ٕ٘بی ضٚثطٚ ٚ ٕ٘بی خب٘جی 

 1 .سطؾیٓ وٙسضا  فمٍ ٕ٘بی ضٚثطٚ

2 

سطؾیٓ دطؾذىشیٛ 

ایعٚٔشطیه ٔجّٕبٖ 

  وٛزن ٚ ٘ٛخٛاٖ

 ٌٛ٘یب -سی وف ذٍ -ٔیع٘مكٝ وكیاثعاض: 

 دبن وٗ -ٔساز -وبغصٔٛاز: 

 ٔىبٖ: وبضٌبٜ ٘مكٝ وكی 

 زلیمٝ 30 :ظٔبٖ

 

سطؾیٓ دطؾذىشیٛ ایعٚٔشطیه 

 ثٝ َٛض نحیح ٚ وبُٔ

٘یٕٝ ثٝ َٛض  دطؾذىشیٛٓ یسطؾ

 سٕبْ

 یب ضز قسٜ ٘بزضؾزسطؾیٓ 

 3 سطؾیٓ وٙس. ثٝ نٛضر وبُٔ ضا دطؾذىشیٛ ٔجُ

 2 سطؾیٓ وٙس.ثٝ َٛض ٘بلم ضا  دطؾذىشیٛ ٔجُ 

 1 ضؾٓ وٙس. ٘بزضؾز ثٝ َٛضدطؾذىشیٛ ٔجُ ضا 

3 

ٞبی  سطؾیٓ ثطـ

 ٔمُؼی ٚ خعئیبر

 ٔجّٕبٖ وٛزن ٚ ٘ٛخٛاٖ

 ٌٛ٘یب -سی وف ذٍ -ٔیع٘مكٝ وكیاثعاض: 

 ٔساز  -ٔٛاز: وبغص

 ٔىبٖ: وبضٌبٜ ٘مكٝ وكی 

 زلیمٝ 60ظٔبٖ: 

 ٞب ٚ زیشیُ سطؾیٓ ثطـ

 ٞب ثسٖٚ زیشیُ سطؾیٓ ثطـ

ثٝ نٛضر غٍّ ٞب  سطؾیٓ ثطـ

 یب وٓ

 ٞب شیُیٚ ز ػطيی ٚ دیكب٘یی َِٛی ٚ ٞب ثطـ

 ضا سطؾیٓ وٙس.
3 

 
ضا سطؾیٓ  ٚ دیكب٘ی َِٛی، ػطيی ٞبی ثطـ

 وٙس.
2 

 1 ضا سطؾیٓ وٙس. ٞبی َِٛی، ػطيی ثطـ

4 

سطؾیٓ ٘مكٝ ٔٛ٘شبغ یب 

دطؾذىشیٛ ا٘فدبضی 

 ٔجّٕبٖ وٛزن ٚ ٘ٛخٛاٖ

 ٌٛ٘یب -سی وف ذٍ -اثعاض: ٔیع٘مكٝ وكی

 ٔساز  -ٔٛاز: وبغص

 ٔىبٖ: وبضٌبٜ ٘مكٝ وكی 

 زلیمٝ 30ظٔبٖ: 

سطؾیٓ وبُٔ دطؾذىشیٛ 

 ا٘فدبضی

 ركی اظ ٘مكٝثسطؾیٓ 

 سطؾیٓ غٍّ یب اِٚیٝ ٘مكٝ

 3 دطؾذىشیٛ ا٘فدبضیسطؾیٓ وبُٔ 

 2 دطؾذىشیٛ ا٘فدبضی سطؾیٓ ثیف اظ ٘یٕی اظ  

 1 لؿٕز وٕی اظ دطؾذىشیٛ ا٘فدبضیسطؾیٓ 

5 

 اخطای دطٚغٜ ٘مكٝ وكی

اسٛوس  ٘طْ افعاض ثب

 ٔجّٕبٖ وٛزن ٚ ٘ٛخٛاٖ

 اؾىٙط -دطیٙشط -وبٔذیٛسط  -اثعاض: ٔیع

 CD- DVD -ٔساز -ٔٛاز: وبغص

 ٔىبٖ: وبضٌبٜ ٘مكٝ وكی 

 زلیمٝ 90ظٔبٖ: 

 ٕبٖسطؾیٓ دطٚغٜ وبُٔ ٔجّ

 سطؾیٓ ٘بلم دطٚغٜ

 غٍّ یب ػسْ سطؾیٓسطؾیٓ 

 3 اخطای وبُٔ دطٚغٜ

 2 زضنس دطٚغٜ 70اخطای ثیف اظ   

اخطای لؿٕشی اظ ٘مكٝ  یب ػسْ سٛا٘بیی اخطای 

 ٘مكٝ
1 

قبیؿشٍی ٞبی 

غیط فٙی , ایٕٙی, 

ثٟساقز, سٛخٟبر 

ظیؿز ٔحیُی ٚ 

 ٍ٘طـ

 N 92 ٔحبؾجٝ ٚ ضیبيی-1

2---------- - 

3- -------- 

 ٔبِىیز ٔؼٙٛی ٘مكٝ -زلز ٚ ؾطػز -4

  ػّٕىطز لبثُ لجَٛ

 

  لبثُ لجَٛغیط ػّٕىطز 

- 2 
 

- 1 

 اـقٌيبثي كبـ )ٌبيىش ي اًدبم كبـ(
 ثّی    

 ذیط    

 ٔؼیبض قبیؿشٍی ا٘دبْ وبض  :

 6ٚ  5ٚ  2اظ ٔطاحُ   2وؿت حسالُ ٕ٘طٜ  

 سٛخٟبر ظیؿز ٔحیُی ٚ ٍ٘طـ  ،ثٟساقز ، ایٕٙی ،اظ ثرف قبیؿشٍی ٞبی غیط فٙی 2وؿت حسالُ ٕ٘طٜ  

 اظ ٔطاحُ وبض 2وؿت حسالُ ٔیبٍ٘یٗ 
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آهَقي ٍ دفٍـيٍقاـر   

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك  آهَقٌي

 ؼفشف سبلي  كشبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  كبـ ػول فؼ اوشبًؽاـؼ سطلي  - 1-8ًوَى ثفگ

 اٍ :ًَثز  : سبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي    ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 اوشبًؽاـؼ ػول فؼ كبـ:     L3 وٙص ِالضيز  ٌِبيغ زَة ضففِ  34320193  كؽ ضففِ 

كوؽ لجبن ٍ ٍ سدْيكار القم ثب اوش بؼُ اق اثكاـ 

ثق اوشبًؽاـؼ هلي بٙهلَاقم كَؼک ٍ ًَخَاى ـا 

 ثىبقؼ.

 ٍظي ِ  03 كؽ ٍظي ِ 
ا   ِ طِ يسَليؽ هجلوبى زَث

 كَؼک ٍ ًَخَاى
 G1-1 گفٍُ كبـ 

 كبـ 0302 كؽ كبـ
وبغز كوؽ لجبن ٍ لَاقم كَؼک 

 ٍ ًَخَاى
  هْبـر وٙص ٌبيىش ي 

  

 ٌفايٗ هطيٗ اًدبم كبـ :-1

ثبقٌَ( ٍ ًَـهٌَّػي )الهخ ّب   ّب  ًَـ ٘جيؼي)دٌدفُ ؼاـا هشف هفثغ، ثبيؽ 216 ;18×12 ثِ اثؼبؼ سَليؽ هجلوبىكبـگبُ ٌفايٗ كبـگبُ:  .1

  ثبٌؽ. ًؽاويَى هٌبوتَك  ثب ف ٍفلَـوٌز( 

 ًَخَاى. اوٌبؼ: ًقٍِ كوؽ لجبن ٍ لَاقم كَؼک ٍ 2

 هيككبـ  -ؼـي  ٍ دير گٌَشي ثفقي  -وَـاظ قى -هبٌيي لجِ زىجبى -اـُ فبـوي ثف - گفؼ غٗ قىاثكاـ ٍ سدْيكار: هبٌيي اـُ  .3

 PVCًَاـ  -دير –يفاق  -هَاؼ: ِ طبر فٍفؼُ هٌَّػي .4

 وبػز  5 :قهبى .5

 / هفاض  اخفا  دفٍلُ/ ـٍيِ اًدبم كبـ:ًقٍِ كبـ /ًوًَِ -2

  كوؽ لجبن ٍ لَاقم كَؼک ٍ ًَخَاىثفي قٙؼبر  .1

 لجِ زىجبًي كوؽ لجبن ٍ لَاقم كَؼک ٍ ًَخَاى .2

 ايدبؼ اسّبالر كوؽ لجبن ٍ لَاقم كَؼک ٍ ًَخَاى .3

 هًَشبل آقهبيٍي كوؽ لجبن ٍ لَاقم كَؼک ٍ ًَخَاى .4

  ثىشِ ثٌؽ  كوؽ لجبن ٍ لَاقم كَؼک ٍ ًَخَاى .5

 ٌبغُ ّب  اِلي اوشبًؽاـؼ ػول فؼ كبـ:  – 3

 اًؽاقُ ٍ گًَيبيي ثَؼى قٙؼبر ٘جق ًقٍِؼقز ؼـ  .1

 لجِ زىجبًي ِطيص ٍ سويك ثب لجِ ّب  دفؼاغز ٌؽُ .2

 وَـاظ كبـ  ّب ٘جق ًقٍِ ز ؼـاسّبالر ؼـ هط  هٌبوت ٍ ثب وبيك ِطيص ٍ ؼق .3

 كٌشف  قٙؼبر اق ًظف گًَيبيي ٍ والهز ظبّف  ٍ ـفغ ػيت ٘جق ًقٍِ .4

 سىوِ كٍي ِطيص ٍ كؽگؿاـ  قٙؼبرثىشِ ثٌؽ  ٍ  .5

 

 اثكاـ اـقٌيبثي: -4

 (ثف اوبن زك ليىز ّب  هَخَؼ)هٍبّؽُ ا   -ػولي -كشجي

 اثكاـ ٍ سدْيكار هَـؼ ًيبق اًدبم كبـ: -5

  -هبسيرك ًيَسٌگ  -اثكاـ ؼوشي  -هيككبـ –ؼـي  ٍ دير گٌَشي ثفقي  -وَـاظ قى -هبٌيي لجِ زىجبى -اـُ فبـوي ثف-هبٌيي اـُ گفؼ غٗ قى 

 ؼوش بُ سىوِ كً -ه ٌؽُ ويبـ ٍ ثبثز  -هيككبـ اوشبًؽاـؼ  -اثكاـ اًؽاقُ گيف  ٍ اًؽاقُ گؿاـ 
 

 س بلي  كبـ  هفسجٗ ؼـ گفٍُ كبـ : -6

 0409 -0304 -030 -0302كبـّب 
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 ٍقاـر آهَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك  آهَقٌي

ا  ٍ كبـؼاًًؼفشف سبلي  كشبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ   

 

  اـقٌيبثي - 1 -9ًوَى ثفگ

   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي
سبـيع 

 اـقٌيبثي
 اٍ ًَثز   

 اوشبًؽاـؼ ػول فؼ كبـ:     L3 وٙص ِالضيز  ٌِبيغ زَة ضففِ  34320193  كؽ ضففِ 

هَـؼ ًيبق  سدْيكارثب اوش بؼُ اق لَاقم ٍ 

كوؽ لجبن ٍ لَاقم كَؼک ٍ ًَخَاى ـا 

 ٘جق اوشبًؽاـؼ هلي ثىبقؼ.

 ٍظي ِ  03 كؽ ٍظي ِ 
ِ طِ ا  كَؼک  يسَليؽ هجلوبى زَث

 ٍ ًَخَاى
 G1-1 گفٍُ اـقٌيبثي كبـ

 كبـ 0302 كؽ كبـ
كَؼک ٍ  وبغز كوؽ لجبن ٍ لَاقم

 ًَخَاى
  هْبـر وٙص ٌبيىش ي 

  

 هفا ض  كبـ ـؼي 
 ػول فؼٌفايٗ 

 )اثكاـ،هَاؼ، سدْيكار، قهبى، ه بى ٍ ...(
 ًوفُ )ٌبغُ ّب/ؼاٍـ /ًوفُ ؼّي(اوشبًؽاـؼ  ًشبيح هو ي

1 

ثطـ لُؼبر وٕس ِجبؼ 

 ٚ ِٛاظْ وٛزن ٚ ٘ٛخٛاٖ

 )سٟیٝ ٔٛاز اِٚیٝ(

 اثعاض: ٔبقیٗ اضٜ ٌطز ذٍ ظٖ

  نفحبر فكطزٜٔٛاز: 

 ٔىبٖ: وبضٌبٜ ٔجّٕبٖ 

 زلیمٝ  60ظٔبٖ: 

 

ثطـ وبُٔ سٙظیٓ ٔبقیٗ ٚ 

 لُؼبر

 ٘بسٕبْثطـ سٙظیٓ ٔبقیٗ ٚ 

 لُؼبر

ػسْ سٛا٘بیی زض سٙظیٓ ٔبقیٗ 

 ثطـ غٍّ ٚ 

 3 ثطـ ثع٘س وبُٔ ٚ ٌٛ٘یبیی َجك ٘مكٝلُؼبر ضا 

 
 2 ضا ثطـ ثع٘س. ٘یٕی اظ لُؼبرثیف اظ 

 1 ثطـ ثع٘س.غٍّ ٚ غیط ٌٛ٘یبیی لُؼبر ضا  ثٝ َٛض 

2 

لُؼبر ثطـ ِجٝ چؿجب٘ی 

ذٛضزٜ  وٕس ِجبؼ ٚ 

 ِٛاظْ وٛزن ٚ ٘ٛخٛاٖ

 ٔبقیٗ ِجٝ چؿجبٖاثعاض: 

 ٚ چؿت ٌطاَ٘ٛ PVC٘ٛاض ٔٛاز: 

 ٔىبٖ: وبضٌبٜ ٔجّٕبٖ 

 زلیمٝ  60ظٔبٖ: 

 

سٙظیٓ ٔبقیٗ ٚ ِجٝ چؿجب٘ی 

 وبُٔ لُؼبر

سٙظیٓ ٔبقیٗ ٚ ِجٝ چؿجب٘ی 

 ٘بسٕبْ لُؼبر

ػسْ سٛا٘بیی زض سٙظیٓ ٔبقیٗ 

 ٚ ِجٝ چؿجب٘ی غٍّ

 3 ا٘دبْ زٞس. وبُٔ ٚ دطزاذز قسٜ ضا ِجٝ چؿجب٘ی

 
 2 ضا ا٘دبْ زٞس. ِجٝ چؿجب٘ی سؼسازی اظ لُؼبر

 1 ا٘دبْ زٞس. ِجٝ چؿجب٘ی اقشجبٜ ٚ غیط اؾشب٘ساضز

3 

ؾبذز ا٘ٛاع اسهبَ ٞب زض 

 نفحبر چٛثی 

 زضیُ -ؾٛضاخ ظٖاثعاض: 

 اِیز ٚ یطاق آالر -ٔٛاز: دیچ

 ٔىبٖ: وبضٌبٜ ٔجّٕبٖ 

 زلیمٝ  60ظٔبٖ: 

 ؾبذشٗ ا٘ٛاع اسهبالر

 ؾبذز اسهبَ ثب زلز ٔشٛؾٍ

ؾبذز اسهبَ يؼیف ٚ 

 غیطلبثُ لجَٛ

 3 ضا ا٘دبْ زٞس.اسهبالر زض نفحبر  ا٘ٛاع

 
 2 ضا ا٘دبْ زٞس.اسهبالر سؼسازی اظ  ؾٛضاخ ظ٘ی ٔحُ

ضا  ؾٛضاخ ظ٘ی غٍّ ٚ ٘بزضؾز ٔحُ اسهبالر

 ا٘دبْ زٞس.
1 

4 

آظٔبیكی ٚ ضفغ  غٔٛ٘شب

ػیت وٕس ِجبؼ ٚ ِٛاظْ 

 وٛزن ٚ ٘ٛخٛاٖ

 اثعاض: اثعاض ا٘ساظٜ ٌیطی، ٘مكٝ وبض 

 اِیز ٚ یطاق آالر -ٔٛاز: دیچ

 ٔىبٖ: وبضٌبٜ ٔجّٕبٖ 

 زلیمٝ  60ظٔبٖ: 

ٚ  ا٘ٛاع یطاق ٞبوبُٔ  ٘هت

 اسهبالر ٚ ضفغ ػیت

 ٘هت یطاق ٞب

 ػسْ ٔٛ٘شبغ وبُٔ ٚ ضفغ ػیت

َٛض وبُٔ ٘هت وطزٜ ٚ ٞب ضا ثٝ  ٞب ٚ دیچ یطاق

 ضفغ ػیت  وٙس.
3 

 
 2 ٞب ضا ٘هت وٙس. یطاق ٞب ٚ دیچ

 1  ٞب ضا ٘هت وٙس. سؼسازی اظ یطاق

5 

وٕس ثؿشٝ ثٙسی لُؼبر 

ِجبؼ ٚ ِٛاظْ وٛزن ٚ 

 ٘ٛخٛاٖ

  سؿٕٝ وف -چؿتاثعاض: 

 سؿٕٝ -وبضسٗ -ِفبفٔٛاز: 

 ٔىبٖ: وبضٌبٜ ٔجّٕبٖ 

 زلیمٝ  60ظٔبٖ: 

 ثؿشٝ ثٙسی وبُٔ لُؼبر

 ثؿشٝ ثٙسی ٘یٕٝ سٕبْ لُؼبر

 ثؿشٝ ثٙسی غٍّ لُؼبر

وسٌصاضی ٚ سؿٕٝ وكی وبُٔ ، ِفبف ثٙسی

 ا٘دبْ زٞس.ضا ثٝ َٛض وبُٔ ٞب  وبضسٗ
3 

 2 ضا ا٘دبْ زٞس. ِفبف ثٙسی ٚ وسٌصاضی 

 1 ضا فمٍ ا٘دبْ زٞس. ِفبف ثٙسی

ٞبی  قبیؿشٍی

غیط فٙی , ایٕٙی, 

ثٟساقز, سٛخٟبر 

ظیؿز ٔحیُی ٚ 

 ٍ٘طـ

 N 66ٔسیطیز ٔٛاز ٚ سدٟیعار  -1 

  ، والٜ، ػیٙه، ٌٛقی ٚ ٔبؾه اؾشفبزٜ اظ ِجبؼ وبض ٚ وفف ایٕٙی -2

 ذطٚج يبیؼبر ٔٛاز اظ ٔحیٍ وبضٌبٜ ثب اؾشفبزٜ اظ ٔىٙسٜ -3

 زلز زض وبض -4

  ػّٕىطز لبثُ لجَٛ

 

 لبثُ لجَٛغیط ػّٕىطز 

ػیٙه، اؾشفبزٜ اظ ، والٜ ٚ ِجبؼ وبض ٚ وفف ایٕٙیدٛقیسٖ 

  ٌٛقی ٚ ٔبؾه 

 زضنسزٚضضیع 10ٔهطف ٔٛاز اِٚیٝ حساوثط ثب 
2 

 

 1 ػیٙه ٚ ٌٛقی ایٕٙیاؾشفبزٜ اظ 

 اـقٌيبثي كبـ )ٌبيىش ي اًدبم كبـ(
 ثّی    

 ذیط    

 ٔؼیبض قبیؿشٍی ا٘دبْ وبض  :

 6ٚ  5ٚ  2اظ ٔطاحُ   2وؿت حسالُ ٕ٘طٜ  

 سٛخٟبر ظیؿز ٔحیُی ٚ ٍ٘طـ  ،ثٟساقز ، ایٕٙی ،اظ ثرف قبیؿشٍی ٞبی غیط فٙی 2وؿت حسالُ ٕ٘طٜ  

 اظ ٔطاحُ وبض 2وؿت حسالُ ٔیبٍ٘یٗ 
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 ٍقاـر آهَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك  آهَقٌي

كبـؼاًً ؼفشف سبلي  كشبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ  

 

  كبـ ػول فؼ اوشبًؽاـؼ سطلي  - 1-8ًوَى ثفگ

 اٍ :ًَثز  : سبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي    ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 اوشبًؽاـؼ ػول فؼ كبـ:     L3 وٙص ِالضيز  ٌِبيغ زَة ضففِ :   كؽ ضففِ 

ثب اوش بؼُ اق اثكاـ ٍ سدْيكار القم ٍ هٙبثق ثب اوشبًؽاـؼ 

 ٍظي ِ:  03 كؽ ٍظي ِ  هيك سطفيف ٍ ٌِؽلي كَؼک ٍ ًَخَاى ثىبقؼ. هلي
ا   ِ طِ يسَليؽ هجلوبى زَث

 كَؼک ٍ ًَخَاى
 G1-1 گفٍُ كبـ 

 كبـ: 0303 كؽ كبـ
وبغز هيك سطفيف ٍ ٌِؽلي 

 كَؼک ٍ ًَخَاى

وٙص 

 ٌبيىش ي 
 هْبـر 

  

 ٌفايٗ هطيٗ اًدبم كبـ :-1

 ٍثبقٌَ( ٍ ًَـهٌَّػي )الهخ ّب  فلَـوٌز(  ّب  ؼاـا  ًَـ ٘جيؼي)دٌدفُهشف هفثغ 216 ;18×12ثِ اثؼبؼ .ٌفايٗ كبـگبُ: كبـگبُ سَليؽ هجلوبى 1

  ثبٌؽ. ك  ثب فًَؽاويَى هٌبوت

 . اوٌبؼ: ًقٍِ هيكسطفيف ٍ ٌِؽلي كَؼک ٍ ًَخَاى2

 هيككبـ  -ؼـي  ٍ دير گٌَشي ثفقي  -وَـاظ قى -هبٌيي لجِ زىجبى -ثفاـُ فبـوي  -.اثكاـ ٍ سدْيكار: هبٌيي اـُ گفؼ غٗ قى 3

 PVCًَاـ  -دير –يفاق  -.هَاؼ: ِ طبر فٍفؼُ هٌَّػي4

 وبػز  5قهبى: .5

 / هفاض  اخفا  دفٍلُ/ ـٍيِ اًدبم كبـ:ًقٍِ كبـ /ًوًَِ -2

  ثفي قٙؼبر هيكسطفيف ٍ ٌِؽلي كَؼک ٍ ًَخَاى .1

 كَؼک ٍ ًَخَاىلجِ زىجبًي هيكسطفيف ٍ ٌِؽلي  .2

 ايدبؼ اسّبالر هيكسطفيف ٍ ٌِؽلي كَؼک ٍ ًَخَاى .3

 هًَشبل آقهبيٍي هيكسطفيف ٍ ٌِؽلي كَؼک ٍ ًَخَاى .4

  ثىشِ ثٌؽ  هيكسطفيف ٍ ٌِؽلي كَؼک ٍ ًَخَاى .5

 ٌبغُ ّب  اِلي اوشبًؽاـؼ ػول فؼ كبـ:  -3

 ؼقز ؼـ اًؽاقُ ٍ گًَيبيي ثَؼى قٙؼبر ٘جق ًقٍِ .1

 ثب لجِ ّب  دفؼاغز ٌؽُلجِ زىجبًي ِطيص ٍ سويك  .2

 ّب ٘جق ًقٍِ اسّبالر ؼـ هط  هٌبوت ٍ ثب وبيك ِطيص ٍ ؼقز ؼـ وَـاظ كبـ  .3

 كٌشف  قٙؼبر اق ًظف گًَيبيي ٍ والهز ظبّف  ٍ ـفغ ػيت ٘جق ًقٍِ .4

 ثىشِ ثٌؽ  ٍ سىوِ كٍي ِطيص ٍ كؽگؿاـ  قٙؼبر .5

 اثكاـ اـقٌيبثي: -4

 خَؼ(ّب  هَ ا  )ثفاوبن زك ليىز هٍبّؽُ -ػولي -كشجي

 اثكاـ ٍ سدْيكار هَـؼ ًيبق اًدبم كبـ: -5

  -سٌگ ًيَهبسيرك  -اثكاـ ؼوشي  -هيككبـ –ؼـي  ٍ دير گٌَشي ثفقي  -وَـاظ قى -هبٌيي لجِ زىجبى -اـُ فبـوي ثف-هبٌيي اـُ گفؼ غٗ قى 

 ؼوش بُ سىوِ كً -ه ٌؽُ ويبـ ٍ ثبثز  -هيككبـ اوشبًؽاـؼ  -اثكاـ اًؽاقُ گيف  ٍ اًؽاقُ گؿاـ 
 

 س بلي  كبـ  هفسجٗ ؼـ گفٍُ كبـ : -6

 409 -304 -302 -303كبـّب  
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 ٍقاـر آهَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك  آهَقٌي

 ؼفشف سبلي  كشبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  اـقٌيبثي - 1 -9ًوَى ثفگ

   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي
سبـيع 

 اـقٌيبثي
 اٍ ًَثز   

 اوشبًؽاـؼ ػول فؼ كبـ:     L3 وٙص ِالضيز  ٌِبيغ زَة ضففِ    كؽ ضففِ 

ثف ثب اوش بؼُ اق اثكاـ ٍ سدْيكار القم ٍ 

هيك سطفيف ٍ  هلياوشبًؽاـؼ  اوبن

 ٌِؽلي كَؼک ٍ ًَخَاى ثىبقؼ.

 G1-1 گفٍُ اـقٌيبثي كبـ ِ طِ ا  كَؼک ٍ ًَخَاى يسَليؽ هجلوبى زَث ٍظي ِ  03 كؽ ٍظي ِ 

 هْبـر  وٙص ٌبيىش ي  ٍ ًَخَاى طفيف ٍ ٌِؽلي كَؼکسوبغز هيك كبـ 0303 كبـكؽ 

  

 هفا ض  كبـ ـؼي 
 ٌفايٗ ػول فؼ

 )اثكاـ،هَاؼ، سدْيكار، قهبى، ه بى ٍ ...(
 ًوفُ )ٌبغُ ّب/ؼاٍـ /ًوفُ ؼّي(اوشبًؽاـؼ  ًشبيح هو ي

1 

ثطـ لُؼبر ٔیعسحطیط ٚ 

 نٙسِی وٛزن ٚ ٘ٛخٛاٖ

 ٌطز ذٍ ظٖاثعاض: ٔبقیٗ اضٜ 

  نفحبر فكطزٜٔٛاز: 

 ٔىبٖ: وبضٌبٜ ٔجّٕبٖ 

 زلیمٝ  60ظٔبٖ: 

 

سٙظیٓ ٔبقیٗ ٚ ثطـ وبُٔ 

 لُؼبر

سٙظیٓ ٔبقیٗ ٚ ثطـ ٘بسٕبْ 

 لُؼبر

ػسْ سٛا٘بیی زض سٙظیٓ ٔبقیٗ ٚ 

 ثطـ غٍّ 

لُؼبر ضا وبُٔ ٚ ٌٛ٘یبیی َجك ٘مكٝ 

 ثطـ ثع٘س
3 

 2 ضا ثطـ ثع٘س. ثیف اظ ٘یٕی اظ لُؼبر 

لُؼبر ضا  ثٝ َٛض غٍّ ٚ غیط ٌٛ٘یبیی 

 ثطـ ثع٘س.
1 

2 

ِجٝ چؿجب٘ی لُؼبر ثطـ 

ذٛضزٜ  ٔیعسحطیط ٚ نٙسِی 

 وٛزن ٚ ٘ٛخٛاٖ

 اثعاض: ٔبقیٗ ِجٝ چؿجبٖ

 ٚ چؿت ٌطاَ٘ٛ PVCٔٛاز: ٘ٛاض 

 ٔىبٖ: وبضٌبٜ ٔجّٕبٖ 

 زلیمٝ  60ظٔبٖ: 

 

سٙظیٓ ٔبقیٗ ٚ ِجٝ چؿجب٘ی 

 وبُٔ لُؼبر

چؿجب٘ی سٙظیٓ ٔبقیٗ ٚ ِجٝ 

 ٘بسٕبْ لُؼبر

ػسْ سٛا٘بیی زض سٙظیٓ ٔبقیٗ ٚ 

 ِجٝ چؿجب٘ی غٍّ

ِجٝ چؿجب٘ی ضا وبُٔ ٚ دطزاذز قسٜ 

 ا٘دبْ زٞس.
3 

 
ِجٝ چؿجب٘ی سؼسازی اظ لُؼبر ضا ا٘دبْ 

 زٞس.
2 

ِجٝ چؿجب٘ی اقشجبٜ ٚ غیط اؾشب٘ساضز 

 ا٘دبْ زٞس.
1 

3 

ؾبذز ا٘ٛاع اسهبَ ٞب زض 

ٔیعسحطیط ٚ نفحبر چٛثی 

 نٙسِی وٛزن ٚ ٘ٛخٛاٖ

 زضیُ -اثعاض: ؾٛضاخ ظٖ

 اِیز ٚ یطاق آالر -ٔٛاز: دیچ

 ٔىبٖ: وبضٌبٜ ٔجّٕبٖ 

 زلیمٝ  60ظٔبٖ: 

 

 ؾبذشٗ ا٘ٛاع اسهبالر

 ؾبذز اسهبَ ثب زلز ٔشٛؾٍ

ؾبذز اسهبَ يؼیف ٚ غیطلبثُ 

 لجَٛ

 3 ا٘ٛاع اسهبالر زض نفحبر ضا ا٘دبْ زٞس.

 
سؼسازی اظ اسهبالر ضا ؾٛضاخ ظ٘ی ٔحُ 

 ا٘دبْ زٞس.
2 

ؾٛضاخ ظ٘ی غٍّ ٚ ٘بزضؾز ٔحُ 

 اسهبالر ضا ا٘دبْ زٞس.
1 

4 

ٔٛ٘شبظ آظٔبیكی ٚ ضفغ ػیت 

ٔیعسحطیط ٚ نٙسِی وٛزن ٚ 

 ٘ٛخٛاٖ

 اثعاض: اثعاض ا٘ساظٜ ٌیطی، ٘مكٝ وبض 

 اِیز ٚ یطاق آالر -ٔٛاز: دیچ

 ٔىبٖ: وبضٌبٜ ٔجّٕبٖ 

 زلیمٝ  60ظٔبٖ: 

وبُٔ ا٘ٛاع یطاق ٞب ٚ ٘هت 

 اسهبالر ٚ ضفغ ػیت

 ٘هت یطاق ٞب

 ػسْ ٔٛ٘شبغ وبُٔ ٚ ضفغ ػیت

ٞب ضا ثٝ َٛض وبُٔ ٘هت  ٞب ٚ دیچ یطاق

 وطزٜ ٚ ضفغ ػیت  وٙس.
3 

 
 2 ٞب ضا ٘هت وٙس. یطاق ٞب ٚ دیچ

 1 ٞب ضا ٘هت وٙس.  سؼسازی اظ یطاق

5 

ثؿشٝ ثٙسی لُؼبر 

ٔیعسحطیط ٚ نٙسِی وٛزن ٚ 

 ٘ٛخٛاٖ

 سؿٕٝ وف  -اثعاض: چؿت

 سؿٕٝ -وبضسٗ -ٔٛاز: ِفبف

 ٔىبٖ: وبضٌبٜ ٔجّٕبٖ 

 زلیمٝ  60ظٔبٖ: 

 

 ثؿشٝ ثٙسی وبُٔ لُؼبر

 ثؿشٝ ثٙسی ٘یٕٝ سٕبْ لُؼبر

 ثؿشٝ ثٙسی غٍّ لُؼبر

وسٌصاضی ٚ سؿٕٝ وكی ،ِفبف ثٙسی

ٞب ضا ثٝ َٛض وبُٔ ا٘دبْ  وبُٔ وبضسٗ

 زٞس.

3 

 
 2 ا٘دبْ زٞس. ِفبف ثٙسی ٚ وسٌصاضی ضا

 1 ِفبف ثٙسی ضا فمٍ ا٘دبْ زٞس.

قبیؿشٍی ٞبی 

غیط فٙی , ایٕٙی, 

ثٟساقز, سٛخٟبر 

ظیؿز ٔحیُی ٚ 

 ٍ٘طـ
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  ، والٜ، ػیٙه، ٌٛقی ٚ ٔبؾه اؾشفبزٜ اظ ِجبؼ وبض ٚ وفف ایٕٙی -2

 ٔىٙسٜذطٚج يبیؼبر ٔٛاز اظ ٔحیٍ وبضٌبٜ ثب اؾشفبزٜ اظ  -3

 زلز زض وبض -4

  ػّٕىطز لبثُ لجَٛ

 

 لبثُ لجَٛغیط ػّٕىطز 

اؾشفبزٜ ، والٜ ٚ ِجبؼ وبض ٚ وفف ایٕٙیدٛقیسٖ 

  ػیٙه، ٌٛقی ٚ ٔبؾه اظ 

 زضنسزٚضضیع 10ٔهطف ٔٛاز اِٚیٝ حساوثط ثب 
2 

 

 1 ػیٙه ٚ ٌٛقی ایٕٙیاؾشفبزٜ اظ 

 اـقٌيبثي كبـ )ٌبيىش ي اًدبم كبـ(
 ثّی    

 ذیط    

 ٔؼیبض قبیؿشٍی ا٘دبْ وبض  :

 6ٚ  5ٚ  2اظ ٔطاحُ   2وؿت حسالُ ٕ٘طٜ  

 سٛخٟبر ظیؿز ٔحیُی ٚ ٍ٘طـ  ، ثٟساقز ، ایٕٙی ،اظ ثرف قبیؿشٍی ٞبی غیط فٙی 2وؿت حسالُ ٕ٘طٜ  

 اظ ٔطاحُ وبض 2وؿت حسالُ ٔیبٍ٘یٗ 
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 ٍقاـر آهَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك  آهَقٌي

 ؼفشف سبلي  كشبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  كبـ ػول فؼ اوشبًؽاـؼ سطلي  - 1-8ًوَى ثفگ

 اٍ :ًَثز  : سبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي    ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 كؽ ضففِ 
 

 ٌِبيغ زَة ضففِ  343601930304
وٙص 

 ِالضيز 
L3 

 اوشبًؽاـؼ ػول فؼ كبـ:    

 ثف اوبنثب اوش بؼُ اق اثكاـ ٍ سدْيكار القم ٍ 

 ٍظي ِ  03 كؽ ٍظي ِ  .كَؼک ٍ ًَخَاى ثىبقؼ خبكشبثي هلياوشبًؽاـؼ 
ِ طِ ا   يسَليؽ هجلوبى زَث

 كَؼک ٍ ًَخَاى
 G1-1 گفٍُ كبـ 

 وبغز خبكشبثي كَؼک ٍ ًَخَاى كبـ 0304 كؽ كبـ
وٙص 

 ٌبيىش ي 
  هْبـر

  

 : ٌفايٗ هطيٗ اًدبم كبـ-1

ثبقٌَ( ٍ ًَـهٌَّػي )الهخ ّب   ّب  ؼاـا  ًَـ ٘جيؼي)دٌدفُ ، ثبيؽهشف هفثغ 216 ;18×12 ثِ اثؼبؼ.ٌفايٗ كبـگبُ: كبـگبُ سَليؽ هجلوبى 1

  ثبٌؽ. ك  ثب فًَؽاويَى هٌبوت ٍفلَـوٌز( 

 كَؼک ٍ ًَخَاى خبكشبثي . اوٌبؼ: ًقٍِ 2

 هيككبـ  -ؼـي  ٍ دير گٌَشي ثفقي  -وَـاظ قى -هبٌيي لجِ زىجبى -اـُ فبـوي ثف -.اثكاـ ٍ سدْيكار: هبٌيي اـُ گفؼ غٗ قى 3

 PVCًَاـ  -دير –يفاق  -.هَاؼ: ِ طبر فٍفؼُ هٌَّػي4

 وبػز  5قهبى: .5

 / هفاض  اخفا  دفٍلُ/ ـٍيِ اًدبم كبـ:ًقٍِ كبـ /ًوًَِ - 2
 ثفي قٙؼبر خبكشبثي كَؼک ٍ ًَخَاى .1

 لجِ زىجبًي خبكشبثي كَؼک ٍ ًَخَاى  .2

 ايدبؼ اسّبالر خبكشبثي كَؼک ٍ ًَخَاى .3

 هًَشبل آقهبيٍي خبكشبثي كَؼک ٍ ًَخَاى   .4

 كَؼک ٍ ًَخَاىثىشِ ثٌؽ  خبكشبثي  .5

 

 ٌبغُ ّب  اِلي اوشبًؽاـؼ ػول فؼ كبـ:  –3

 ؼقز ؼـ اًؽاقُ ٍ گًَيبيي ثَؼى قٙؼبر ٘جق ًقٍِ .1

 لجِ زىجبًي ِطيص ٍ سويك ثب لجِ ّب  دفؼاغز ٌؽُ .2

 اسّبالر ؼـ هط  هٌبوت ٍ ثب وبيك ِطيص ٍ ؼقز ؼـ وَـاظ كبـ  ّب ٘جق ًقٍِ .3

 ـفغ ػيت ٘جق ًقٍِكٌشف  قٙؼبر اق ًظف گًَيبيي ٍ والهز ظبّف  ٍ  .4

 ثىشِ ثٌؽ  ٍ سىوِ كٍي ِطيص ٍ كؽگؿاـ  قٙؼبر .5

 اثكاـ اـقٌيبثي: -4

 ّب  هَخَؼ( ا  )ثفاوبن زك ليىز هٍبّؽُ -ػولي -كشجي

 اثكاـ ٍ سدْيكار هَـؼ ًيبق اًدبم كبـ: -5

  -سٌگ ًيَهبسيرك  -اثكاـ ؼوشي  -هيككبـ –ؼـي  ٍ دير گٌَشي ثفقي  -وَـاظ قى -هبٌيي لجِ زىجبى -اـُ فبـوي ثف-هبٌيي اـُ گفؼ غٗ قى 

 ؼوش بُ سىوِ كً -ه ٌؽُ ويبـ ٍ ثبثز  -هيككبـ اوشبًؽاـؼ  -اثكاـ اًؽاقُ گيف  ٍ اًؽاقُ گؿاـ 

 س بلي  كبـ  هفسجٗ ؼـ گفٍُ كبـ : -6

 302 -409 -303كبـّب  
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 ٍقاـر آهَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك  آهَقٌي

ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًًؼفشف سبلي  كشبة   

 

  اـقٌيبثي - 1 -9ًوَى ثفگ

 اٍ ًَثز    سبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 اوشبًؽاـؼ ػول فؼ كبـ:     L3 وٙص ِالضيز  ٌِبيغ زَة ضففِ  343601930304  كؽ ضففِ 

ثف ثب اوش بؼُ اق اثكاـ ٍ سدْيكار القم ٍ 

خبكشبثي كَؼک ٍ  هلياوبن اوشبًؽاـؼ 

 ًَخَاى ثىبقؼ.

 ٍظي ِ  03 كؽ ٍظي ِ 
سَليؽ هجلوبى زَة ِ طِ ا  كَؼک ٍ 

 ًَخَاى
 G1-1 گفٍُ اـقٌيبثي كبـ

  هْبـر وٙص ٌبيىش ي  وبغز خبكشبثي كَؼک ٍ ًَخَاى كبـ 0304 كؽ كبـ

  

 هفا ض  كبـ ـؼي 
 ٌفايٗ ػول فؼ

 )اثكاـ،هَاؼ، سدْيكار، قهبى، ه بى ٍ ...(
 )ٌبغُ ّب/ؼاٍـ /ًوفُ ؼّي(اوشبًؽاـؼ  ًشبيح هو ي

ًوف

ُ 

1 

ثطـ لُؼبر خبوشبثی 

 وٛزن ٚ ٘ٛخٛاٖ

 اثعاض: ٔبقیٗ اضٜ ٌطز ذٍ ظٖ

  نفحبر فكطزٜٔٛاز: 

 ٔىبٖ: وبضٌبٜ ٔجّٕبٖ 

 زلیمٝ  60ظٔبٖ: 

 

 سٙظیٓ ٔبقیٗ ٚ ثطـ وبُٔ لُؼبر

 سٙظیٓ ٔبقیٗ ٚ ثطـ ٘بسٕبْ لُؼبر

ػسْ سٛا٘بیی زض سٙظیٓ ٔبقیٗ ٚ ثطـ 

 غٍّ 

لُؼبر ضا وبُٔ ٚ ٌٛ٘یبیی َجك ٘مكٝ ثطـ 

 ثع٘س
3 

 2 ضا ثطـ ثع٘س. ثیف اظ ٘یٕی اظ لُؼبر 

لُؼبر ضا  ثٝ َٛض غٍّ ٚ غیط ٌٛ٘یبیی ثطـ 

 ثع٘س.
1 

2 

ِجٝ چؿجب٘ی لُؼبر 

خبوشبثی ثطـ ذٛضزٜ  

 وٛزن ٚ ٘ٛخٛاٖ 

 اثعاض: ٔبقیٗ ِجٝ چؿجبٖ

ٚ چؿت  PVCٔٛاز: ٘ٛاض 

 ٌطاَ٘ٛ

 ٔىبٖ: وبضٌبٜ ٔجّٕبٖ 

 زلیمٝ  60ظٔبٖ: 

سٙظیٓ ٔبقیٗ ٚ ِجٝ چؿجب٘ی وبُٔ 

 لُؼبر

سٙظیٓ ٔبقیٗ ٚ ِجٝ چؿجب٘ی ٘بسٕبْ 

 لُؼبر

ػسْ سٛا٘بیی زض سٙظیٓ ٔبقیٗ ٚ ِجٝ 

 چؿجب٘ی غٍّ

ِجٝ چؿجب٘ی ضا وبُٔ ٚ دطزاذز قسٜ ا٘دبْ 

 زٞس.
3 

 
 2 لُؼبر ضا ا٘دبْ زٞس.ِجٝ چؿجب٘ی سؼسازی اظ 

 1 ِجٝ چؿجب٘ی اقشجبٜ ٚ غیط اؾشب٘ساضز ا٘دبْ زٞس.

3 

ؾبذز ا٘ٛاع اسهبَ ٞب 

زض نفحبر چٛثی 

خبوشبثی وٛزن ٚ 

 ٘ٛخٛاٖ

 زضیُ -اثعاض: ؾٛضاخ ظٖ

 اِیز ٚ یطاق آالر -ٔٛاز: دیچ

 ٔىبٖ: وبضٌبٜ ٔجّٕبٖ 

 زلیمٝ  60ظٔبٖ: 

  

 

 ؾبذشٗ ا٘ٛاع اسهبالر

 ثب زلز ٔشٛؾٍؾبذز اسهبَ 

 ؾبذز اسهبَ يؼیف ٚ غیطلبثُ لجَٛ

 3 ا٘ٛاع اسهبالر زض نفحبر ضا ا٘دبْ زٞس.

 

ؾٛضاخ ظ٘ی ٔحُ سؼسازی اظ اسهبالر ضا ا٘دبْ 

 زٞس.
2 

ا٘دبْ ٘بزضؾز ؾٛضاخ ظ٘ی ٔحُ اسهبالر ضا 

 زٞس.
1 

4 

آظٔبیكی ٚ ضفغ  غٔٛ٘شب

خبوشبثی وٛزن ٚ ػیت 

 ٘ٛخٛاٖ

 ٘مكٝ وبض  -ا٘ساظٜ ٌیطیاثعاض: اثعاض 

 اِیز ٚ یطاق آالر -ٔٛاز: دیچ

 ٔىبٖ: وبضٌبٜ ٔجّٕبٖ 

 زلیمٝ  60ظٔبٖ: 

٘هت وبُٔ ا٘ٛاع یطاق ٞب ٚ اسهبالر ٚ ضفغ 

 ػیت

 ٘هت یطاق ٞب

 ػسْ ٔٛ٘شبغ وبُٔ ٚ ضفغ ػیت

ٞب ضا ثٝ َٛض وبُٔ ٘هت وطزٜ ٚ  ٞب ٚ دیچ یطاق

 ضفغ ػیت  وٙس.
3 

 2 وٙس. یطاق ٞب ٚ دیچٟب ضا ٘هت 

 1 سؼسازی اظ یطالٟب ضا ٘هت وٙس. 

5 

ثؿشٝ ثٙسی لُؼبر 

خبوشبثی وٛزن ٚ 

 ٘ٛخٛاٖ

 سؿٕٝ وف  -اثعاض: چؿت

 سؿٕٝ -وبضسٗ -ٔٛاز: ِفبف

 ٔىبٖ: وبضٌبٜ ٔجّٕبٖ 

 زلیمٝ 60ظٔبٖ: 

 ثؿشٝ ثٙسی وبُٔ لُؼبر

 ثؿشٝ ثٙسی ٘یٕٝ سٕبْ لُؼبر

 ثؿشٝ ثٙسی غٍّ لُؼبر

سؿٕٝ وكی وبُٔ وسٌصاضی ٚ -ِفبف ثٙسی

 ٞب ضا ثٝ َٛض وبُٔ ا٘دبْ زٞس. وبضسٗ
3 

 2 ِفبف ثٙسی ٚ وسٌصاضی ضا ا٘دبْ زٞس. 

 1 ِفبف ثٙسی ضا فمٍ ا٘دبْ زٞس.

قبیؿشٍی ٞبی 

غیط فٙی , ایٕٙی, 

ثٟساقز, سٛخٟبر 

ظیؿز ٔحیُی ٚ 

 ٍ٘طـ

 N 66ٔسیطیز ٔٛاز ٚ سدٟیعار  -1 

، والٜ، ػیٙه، ٌٛقی ٚ ایٕٙیاؾشفبزٜ اظ ِجبؼ وبض ٚ وفف  -2

  ٔبؾه 

 ذطٚج يبیؼبر ٔٛاز اظ ٔحیٍ وبضٌبٜ ثب اؾشفبزٜ اظ ٔىٙسٜ -3

 زلز زض وبض -4

  ػّٕىطز لبثُ لجَٛ

 

 لبثُ لجَٛغیط ػّٕىطز 

اؾشفبزٜ اظ ، والٜ ٚ ِجبؼ وبض ٚ وفف ایٕٙیدٛقیسٖ 

  ػیٙه، ٌٛقی ٚ ٔبؾه 

 زضنسزٚضضیع 10ٔهطف ٔٛاز اِٚیٝ حساوثط ثب 
2 

 

 1 ػیٙه ٚ ٌٛقی ایٕٙیاؾشفبزٜ اظ 

 اـقٌيبثي كبـ )ٌبيىش ي اًدبم كبـ(
 ثّی    

 ذیط    

 ٔؼیبض قبیؿشٍی ا٘دبْ وبض  :

 6ٚ  5ٚ  2اظ ٔطاحُ   2وؿت حسالُ ٕ٘طٜ  

 اظ ثرف قبیؿشٍی ٞبی غیط فٙی , ایٕٙی, ثٟساقز , سٛخٟبر ظیؿز ٔحیُی ٚ ٍ٘طـ  2وؿت حسالُ ٕ٘طٜ  

 اظ ٔطاحُ وبض 2ٔیبٍ٘یٗ وؿت حسالُ 
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 ٍقاـر آهَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك  آهَقٌي

 ؼفشف سبلي  كشبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  كبـ ػول فؼ اوشبًؽاـؼ سطلي  - 1-8ًوَى ثفگ

 اٍ :ًَثز  : سبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي    ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 اوشبًؽاـؼ ػول فؼ كبـ:     L3 وٙص ِالضيز  ٌِبيغ زَة ضففِ :   كؽ ضففِ 

ثب اوش بؼُ اق اثكاـ ٍ سدْيكار القم ٍ هٙبثق ثب 

 ٍظي ِ:  03 كؽ ٍظي ِ  اوشبًؽاـؼ هلي گَْاـُ كَؼک ـا ثىبقؼ.
سَليؽ هجلوبى زَة ِ طِ ا  

 كَؼک ٍ ًَخَاى
 G1-1 گفٍُ كبـ 

  هْبـر وٙص ٌبيىش ي  وبغز گَْاـُ كَؼک كبـ: 0305 كؽ كبـ

  

 ٌفايٗ هطيٗ اًدبم كبـ :-1

ثبقٌَ( ٍ ًَـهٌَّػي )الهخ ّب   ّب  ؼاـا  ًَـ ٘جيؼي)دٌدفُهشف هفثغ ثبيؽ 216 ;18×12 ثِ اثؼبؼ.ٌفايٗ كبـگبُ: كبـگبُ سَليؽ هجلوبى 1

  ثبٌؽ. ك  ثب فًَؽاويَى هٌبوت ٍفلَـوٌز( 

 . اوٌبؼ: ًقٍِ  گَْاـُ كَؼک2

 هيككبـ  -ؼـي  ٍ دير گٌَشي ثفقي  -وَـاظ قى -هبٌيي لجِ زىجبى -اـُ فبـوي ثف -.اثكاـ ٍ سدْيكار: هبٌيي اـُ گفؼ غٗ قى3

 PVCًَاـ  -دير –يفاق  -.هَاؼ: ِ طبر فٍفؼُ هٌَّػي4

 وبػز  5قهبى: .5

 

 / هفاض  اخفا  دفٍلُ/ ـٍيِ اًدبم كبـ:ًقٍِ كبـ /ًوًَِ -2 

 ثفي قٙؼبر گَْاـُ كَؼک .1

 لجِ زىجبًي گَْاـُ كَؼک .2

 ايدبؼ اسّبالر گَْاـُ كَؼک .3

 هًَشبل آقهبيٍي گَْاـُ كَؼک .4

 ثىشِ ثٌؽ  گَْاـُ كَؼک .5

 

 ٌبغُ ّب  اِلي اوشبًؽاـؼ ػول فؼ كبـ:  -3

 ؼقز ؼـ اًؽاقُ ٍ گًَيبيي ثَؼى قٙؼبر ٘جق ًقٍِ .1

 لجِ زىجبًي ِطيص ٍ سويك ثب لجِ ّب  دفؼاغز ٌؽُ .2

 اسّبالر ؼـ هط  هٌبوت ٍ ثب وبيك ِطيص ٍ ؼقز ؼـ وَـاظ كبـ  ّب ٘جق ًقٍِ .3

 كٌشف  قٙؼبر اق ًظف گًَيبيي ٍ والهز ظبّف  ٍ ـفغ ػيت ٘جق ًقٍِ .4

 ىشِ ثٌؽ  ٍسىوِ كٍي ِطيص ٍ كؽگؿاـ  قٙؼبرث .5

 اثكاـ اـقٌيبثي: -4

 ّب  هَخَؼ( ا  )ثفاوبن زك ليىز هٍبّؽُ -ػولي -كشجي

 اثكاـ ٍ سدْيكار هَـؼ ًيبق اًدبم كبـ: -5

  -سٌگ ًيَهبسيرك  -اثكاـ ؼوشي  -هيككبـ –ؼـي  ٍ دير گٌَشي ثفقي  -وَـاظ قى -هبٌيي لجِ زىجبى -اـُ فبـوي ثف-هبٌيي اـُ گفؼ غٗ قى 

 ؼوش بُ سىوِ كً -ه ٌؽُ ويبـ ٍ ثبثز غفؼُ زَة -هيككبـ اوشبًؽاـؼ  -اثكاـ اًؽاقُ گيف  ٍ اًؽاقُ گؿاـ 
 

 س بلي  كبـ  هفسجٗ ؼـ گفٍُ كبـ : -6
 306كبـّب  
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 ٍقاـر آهَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك  آهَقٌي

فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًًؼفشف سبلي  كشبة ّب  ؼـوي   

 

  اـقٌيبثي - 1 -9ًوَى ثفگ

 اٍ ًَثز    سبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 اوشبًؽاـؼ ػول فؼ كبـ:     L3 وٙص ِالضيز  ٌِبيغ زَة ضففِ :   كؽ ضففِ 

ثب اوش بؼُ اق اثكاـ ٍ سدْيكار القم ٍ هٙبثق 

 ثىبقؼ.ثب اوشبًؽاـؼ هلي گَْاـُ كَؼک ـا 
 G1-1 گفٍُ اـقٌيبثي كبـ سَليؽ هجلوبى زَة ِ طِ ا  كَؼک ٍ ًَخَاى ٍظي ِ :  03 كؽ ٍظي ِ 

  هْبـر وٙص ٌبيىش ي  وبغز گَْاـُ كَؼک كبـ 0305 كؽ كبـ

  

 هفا ض  كبـ ـؼي 
 ٌفايٗ ػول فؼ

 )اثكاـ،هَاؼ، سدْيكار، قهبى، ه بى ٍ ...(
 ًوفُ ّب/ؼاٍـ /ًوفُ ؼّي()ٌبغُ اوشبًؽاـؼ  ًشبيح هو ي

1 

 اثعاض: ٔبقیٗ اضٜ ٌطز ذٍ ظٖ ثطـ لُؼبر ٌٟٛاضٜ وٛزن

  نفحبر فكطزٜٔٛاز: 

 ٔىبٖ: وبضٌبٜ ٔجّٕبٖ 

  زلیمٝ 60ظٔبٖ: 

 ثطـ وبُٔ لُؼبر

 ثطـ ٘بسٕبْ لُؼبر

  لُؼبرػسْ سٛا٘بیی زض ثطـ 

 3 لُؼبر ضا وبُٔ ٚ ٌٛ٘یبیی َجك ٘مكٝ ثطـ ثع٘س

 2 ضا ثطـ ثع٘س. لُؼبرثیف اظ ٘یٕی اظ  

 1 لُؼبر ضا  ثٝ َٛض غٍّ ٚ غیط ٌٛ٘یبیی ثطـ ثع٘س.

2 

ِجٝ چؿجب٘ی لُؼبر ثطـ 

 ذٛضزٜ  ٌٟٛاضٜ وٛزن

 اثعاض: ٔبقیٗ ِجٝ چؿجبٖ

 ٚ چؿت ٌطاَ٘ٛ PVCٔٛاز: ٘ٛاض 

 ٔىبٖ: وبضٌبٜ ٔجّٕبٖ 

 زلیمٝ 60ظٔبٖ: 

 ِجٝ چؿجب٘ی وبُٔ لُؼبر

 ِجٝ چؿجب٘ی ٘بسٕبْ لُؼبر

 ػسْ سٛا٘بیی زض ِجٝ چؿجب٘ی 

 3 .ِجٝ چؿجب٘ی ضا وبُٔ ٚ دطزاذز قسٜ ا٘دبْ زٞس

 2 ِجٝ چؿجب٘ی سؼسازی اظ لُؼبر ضا ا٘دبْ زٞس. 

 1 ِجٝ چؿجب٘ی اقشجبٜ ٚ غیط اؾشب٘ساضز ا٘دبْ زٞس.

3 

ؾبذز ا٘ٛاع اسهبَ ٞب زض 

ٌٟٛاضٜ نفحبر چٛثی 

 وٛزن

 زضیُ -اثعاض: ؾٛضاخ ظٖ

 اِیز ٚ یطاق آالر -ٔٛاز: دیچ

 ٔىبٖ: وبضٌبٜ ٔجّٕبٖ 

 زلیمٝ 60ظٔبٖ: 

 ؾبذشٗ ا٘ٛاع اسهبالر

ؾبذز اسهبَ ثب زلز 

 ٔشٛؾٍ

ؾبذز اسهبَ يؼیف ٚ 

 غیطلبثُ لجَٛ

 3 ا٘ٛاع اسهبالر زض نفحبر ضا ا٘دبْ زٞس.

 
ؾٛضاخ ظ٘ی ٔحُ سؼسازی اظ اسهبالر ضا ا٘دبْ 

 زٞس.
2 

 1 ضا ا٘دبْ زٞس. ؾٛضاخ ظ٘ی ٘بزضؾز ٔحُ اسهبالر

4 

ٔٛ٘شبظ آظٔبیكی ٚ ضفغ ػیت 

 ٌٟٛاضٜ وٛزن

 اثعاض: اثعاض ا٘ساظٜ ٌیطی، ٘مكٝ وبض 

 اِیز ٚ یطاق آالر -ٔٛاز: دیچ

 ٔىبٖ: وبضٌبٜ ٔجّٕبٖ 

 زلیمٝ 60ظٔبٖ: 

٘هت وبُٔ ا٘ٛاع یطاق ٞب ٚ 

 اسهبالر ٚ ضفغ ػیت

 ٘هت یطاق ٞب

 ػسْ ٔٛ٘شبغ وبُٔ ٚ ضفغ ػیت

ضا ثٝ َٛض وبُٔ ٘هت وطزٜ ٚ ٞب  ٞب ٚ دیچ یطاق

 ضفغ ػیت  وٙس.
3 

 
 2 ٞب ٚ دیچٟب ضا ٘هت وٙس. یطاق

 1 ٞب ضا ٘هت وٙس.  سؼسازی اظ یطاق

5 

ٌٟٛاضٜ ثؿشٝ ثٙسی لُؼبر 

 وٛزن

 سؿٕٝ وف  -اثعاض: چؿت

 سؿٕٝ -وبضسٗ -ٔٛاز: ِفبف

 ٔىبٖ: وبضٌبٜ ٔجّٕبٖ 

 زلیمٝ 60ظٔبٖ: 

 ثؿشٝ ثٙسی وبُٔ لُؼبر

ثٙسی ٘یٕٝ سٕبْ ثؿشٝ 

 لُؼبر

 ثؿشٝ ثٙسی غٍّ لُؼبر

وسٌصاضی ٚ سؿٕٝ وكی وبُٔ -ِفبف ثٙسی

 ٞب ضا ثٝ َٛض وبُٔ ا٘دبْ زٞس. وبضسٗ
3 

 
 2 ِفبف ثٙسی ٚ وسٌصاضی ضا ا٘دبْ زٞس.

 1 ِفبف ثٙسی ضا فمٍ ا٘دبْ زٞس.

قبیؿشٍی ٞبی 

غیط فٙی , ایٕٙی, 

ثٟساقز, سٛخٟبر 

ظیؿز ٔحیُی ٚ 

 ٍ٘طـ

 N 66ٔسیطیز ٔٛاز ٚ سدٟیعار  -1 

  ، والٜ، ػیٙه، ٌٛقی ٚ ٔبؾه اؾشفبزٜ اظ ِجبؼ وبض ٚ وفف ایٕٙی -2

 ذطٚج يبیؼبر ٔٛاز اظ ٔحیٍ وبضٌبٜ ثب اؾشفبزٜ اظ ٔىٙسٜ -3

 زلز زض وبض -4

  ػّٕىطز لبثُ لجَٛ

 

 لبثُ لجَٛغیط ػّٕىطز 

اؾشفبزٜ اظ ، والٜ ٚ ِجبؼ وبض ٚ وفف ایٕٙیدٛقیسٖ 

  ػیٙه، ٌٛقی ٚ ٔبؾه 
2 

 

 1 ػیٙه ٚ ٌٛقی ایٕٙیاؾشفبزٜ اظ 

 اـقٌيبثي كبـ )ٌبيىش ي اًدبم كبـ(
 ثّی    

 ذیط    

 ٔؼیبض قبیؿشٍی ا٘دبْ وبض  :

 6ٚ  5ٚ  2اظ ٔطاحُ   2وؿت حسالُ ٕ٘طٜ  

 اظ ثرف قبیؿشٍی ٞبی غیط فٙی , ایٕٙی, ثٟساقز , سٛخٟبر ظیؿز ٔحیُی ٚ ٍ٘طـ  2وؿت حسالُ ٕ٘طٜ  

 اظ ٔطاحُ وبض 2وؿت حسالُ ٔیبٍ٘یٗ 
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 ٍقاـر آهَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك  آهَقٌي

 ؼفشف سبلي  كشبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  كبـ ػول فؼ اوشبًؽاـؼ سطلي  - 1-8ًوَى ثفگ

 اٍ :ًَثز  : سبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي    ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 اوشبًؽاـؼ ػول فؼ كبـ:     L3 وٙص ِالضيز  ٌِبيغ زَة ضففِ :   كؽ ضففِ 

ثب اوش بؼُ اق اثكاـ ٍ لَاقم هَـؼ ًيبق وبغز 

اوشبًؽاـؼ  ثف اوبنسػشػَاة كَؼک ٍ ًَخَاى ـا 

 اًدبم ؼّؽ. ليه

 ٍظي ِ:  03 كؽ ٍظي ِ 
ِ طِ ا  كَؼک  يسَليؽ هجلوبى زَث

 ٍ ًَخَاى
 G1-1 گفٍُ كبـ 

 هْبـر  وٙص ٌبيىش ي  وبغز سػشػَاة كَؼک ٍ ًَخَاى كبـ: 0306 كؽ كبـ

  

 ٌفايٗ هطيٗ اًدبم كبـ :-1

ثبقٌَ( ٍ ًَـهٌَّػي )الهخ ّب   ّب  ٘جيؼي)دٌدفُؼاـا  ًَـ هشف هفثغ ثبيؽ  216 ;18×12ثِ اثؼبؼ .ٌفايٗ كبـگبُ: كبـگبُ سَليؽ هجلوبى 1

 ثبٌؽ. ك  ثب فًَؽاويَى هٌبوت ٍفلَـوٌز( 

 . اوٌبؼ: ًقٍِ سػشػَاة كَؼک ٍ ًَخَاى2

 هيككبـ  -ؼـي  ٍ دير گٌَشي ثفقي  -وَـاظ قى -هبٌيي لجِ زىجبى -اـُ فبـوي ثف -.اثكاـ ٍ سدْيكار: هبٌيي اـُ گفؼ غٗ قى 3

 PVCًَاـ  -دير –يفاق  -ٌَّػي.هَاؼ: ِ طبر فٍفؼُ ه4

 وبػز  5قهبى: .5

 / هفاض  اخفا  دفٍلُ/ ـٍيِ اًدبم كبـ:ًقٍِ كبـ /ًوًَِ -2

 ثفي قٙؼبر سػشػَاة كَؼک ٍ ًَخَاى .1

 لجِ زىجبًي سػشػَاة كَؼک ٍ ًَخَاى .2

  ايدبؼ اسّبالر سػشػَاة كَؼک ٍ ًَخَاى .3

 هًَشبل آقهبيٍي سػشػَاة كَؼک ٍ ًَخَاى .4

 سػشػَاة كَؼک ٍ ًَخَاىثىشِ ثٌؽ   .5

 ٌبغُ ّب  اِلي اوشبًؽاـؼ ػول فؼ كبـ:  -3

 ؼقز ؼـ اًؽاقُ ٍ گًَيبيي ثَؼى قٙؼبر ٘جق ًقٍِ .1

 لجِ زىجبًي ِطيص ٍ سويك ثب لجِ ّب  دفؼاغز ٌؽُ .2

 ّب ٘جق ًقٍِ اسّبالر ؼـ هط  هٌبوت ٍ ثب وبيك ِطيص ٍ ؼقز ؼـ وَـاظ كبـ  .3

 ظبّف  ٍ ـفغ ػيت ٘جق ًقٍِكٌشف  قٙؼبر اق ًظف گًَيبيي ٍ والهز  .4

 ثىشِ ثٌؽ  ٍ سىوِ كٍي ِطيص ٍ كؽگؿاـ  قٙؼبر .5

 اثكاـ اـقٌيبثي: -4

 ّب  هَخَؼ( ا  )ثفاوبن زك ليىز هٍبّؽُ -ػولي -كشجي

 اثكاـ ٍ سدْيكار هَـؼ ًيبق اًدبم كبـ: -5

  -سٌگ ًيَهبسيرك  -اثكاـ ؼوشي  -هيككبـ –ؼـي  ٍ دير گٌَشي ثفقي  -وَـاظ قى -هبٌيي لجِ زىجبى -اـُ فبـوي ثف-هبٌيي اـُ گفؼ غٗ قى 

 ؼوش بُ سىوِ كً -ه ٌؽُ ويبـ ٍ ثبثز غفؼُ زَة -هيككبـ اوشبًؽاـؼ  -اثكاـ اًؽاقُ گيف  ٍ اًؽاقُ گؿاـ 
 

 س بلي  كبـ  هفسجٗ ؼـ گفٍُ كبـ : -6

 0305ٍ  0304 ّب بـك
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 ٍقاـر آهَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك  آهَقٌي

 ؼفشف سبلي  كشبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  اـقٌيبثي - 1 -9ًوَى ثفگ

 اٍ ًَثز    سبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 اوشبًؽاـؼ ػول فؼ كبـ:     L3 وٙص ِالضيز  ٌِبيغ زَة ضففِ :   كؽ ضففِ 

سػشػَاة  سدْيكار القمثب اوش بؼُ اق اثكاـ ٍ 

 لياوشبًؽاـؼ ه ثف اوبنكَؼک ٍ ًَخَاى ـا 

 .ثىبقؼ

 ٍظي ِ :  03 كؽ ٍظي ِ 
ِ طِ ا  كَؼک ٍ  يسَليؽ هجلوبى زَث

 ًَخَاى
 G1-1 گفٍُ اـقٌيبثي كبـ

 هْبـر  وٙص ٌبيىش ي  وبغز سػشػَاة كَؼک ٍ ًَخَاى كبـ 0306 كؽ كبـ

  

 هفا ض  كبـ ـؼي 
 ٌفايٗ ػول فؼ

 )اثكاـ،هَاؼ، سدْيكار، قهبى، ه بى ٍ ...(
 ًوفُ )ٌبغُ ّب/ؼاٍـ /ًوفُ ؼّي(اوشبًؽاـؼ  ًشبيح هو ي

1 

 اثعاض: ٔبقیٗ اضٜ ٌطز ذٍ ظٖ لُؼبر  یثطا٘ساظٜ 

  نفحبر فكطزٜٔٛاز: 

 ٔىبٖ: وبضٌبٜ ٔجّٕبٖ 

 زلیمٝ 60ظٔبٖ: 

 ٔبقیٗ ٚ ثطـ وبُٔ لُؼبرسٙظیٓ 

سٙظیٓ ٔبقیٗ ٚ ثطـ ٘بسٕبْ 

 لُؼبر
 ػسْ سٛا٘بیی زض سٙظیٓ ٔبقیٗ ٚ ثطـ غٍّ 

لُؼبر ضا وبُٔ ٚ ٌٛ٘یبیی َجك ٘مكٝ ثطـ 

 ثع٘س
3 

 2 ضا ثطـ ثع٘س. ثیف اظ ٘یٕی اظ لُؼبر 

 1 لُؼبر ضا  ثٝ َٛض غٍّ ٚ غیط ٌٛ٘یبیی ثطـ ثع٘س.

2 

ضٚوف وبضی نفحبر، 

 ِجٝ چؿجب٘ی زٚضثطی ٚ 

 اثعاض: ٔبقیٗ ِجٝ چؿجبٖ

 ٚ چؿت ٌطاَ٘ٛ PVCٔٛاز: ٘ٛاض 

 ٔىبٖ: وبضٌبٜ ٔجّٕبٖ 

 زلیمٝ 60ظٔبٖ: 

 سٙظیٓ ٔبقیٗ ٚ ِجٝ چؿجب٘ی وبُٔ لُؼبر

 سٙظیٓ ٔبقیٗ ٚ ِجٝ چؿجب٘ی ٘بسٕبْ لُؼبر

ػسْ سٛا٘بیی زض سٙظیٓ ٔبقیٗ ٚ ِجٝ 

 چؿجب٘ی غٍّ

 3 وبُٔ ٚ دطزاذز قسٜ ا٘دبْ زٞس. ِجٝ چؿجب٘ی ضا

 2 ِجٝ چؿجب٘ی سؼسازی اظ لُؼبر ضا ا٘دبْ زٞس. 

 1 ِجٝ چؿجب٘ی اقشجبٜ ٚ غیط اؾشب٘ساضز ا٘دبْ زٞس.

3 

 زضیُ -اثعاض: ؾٛضاخ ظٖ اسهبالر

 اِیز ٚ یطاق آالر -ٔٛاز: دیچ

 ٔىبٖ: وبضٌبٜ ٔجّٕبٖ 

 زلیمٝ 60ظٔبٖ: 

 ؾبذشٗ ا٘ٛاع اسهبالر

 اسهبَ ثب زلز ٔشٛؾٍ ؾبذز

 اسهبَ غٍّ ؾبذز 

 3 ا٘ٛاع اسهبالر زض نفحبر ضا ا٘دبْ زٞس.

 2 ؾٛضاخ ظ٘ی ٔحُ سؼسازی اظ اسهبالر ضا ا٘دبْ زٞس. 

 1 ؾٛضاخ ظ٘ی غٍّ ٚ ٘بزضؾز ٔحُ اسهبالر ضا ا٘دبْ زٞس.

4 

 زضیُ -اثعاض: ؾٛضاخ ظٖ ؾبذز وكٛ

 اِیز ٚ یطاق آالر -ٔٛاز: دیچ

 ٔىبٖ: وبضٌبٜ ٔجّٕبٖ 

 زلیمٝ 60ظٔبٖ: 

 ؾبذز وبُٔ سٕبْ وكٛٞب

 ؾبذز سؼسازی اظ وكٛٞب

 ؾبذز ٘بلم وكٛٞب

 3 سٕبْ وكٛٞب ضا ثٝ َٛض وبُٔ ثؿبظز.

 2 سؼسازی اظ وكٛٞب ضا ثؿبظز. 

 1 وكٛٞب ضا ثٝ َٛض ٘یٕٝ وبضٜ ثؿبظز.

5 

 زضیُ -ؾٛضاخ ظٖاثعاض:  ؾبذز ٘طزثبْ

 اِیز ٚ یطاق آالر -دیچٔٛاز: 

 ٔىبٖ: وبضٌبٜ ٔجّٕبٖ 

 زلیمٝ 60ظٔبٖ: 

 ؾبذز وبُٔ ٘طزثبْ

 ؾبذز ٘بلم ٘طزثبْ

 ؾبذز غٍّ ٘طزثبْ

 3 ٘طزثبْ ضا ثٝ َٛض وبُٔ ثؿبظز.

 2 ٘طز ثبْ ضا ٘یٕٝ وبضٜ ثؿبظز 

 1 ٘طز ثبْ ضا غٍّ ثؿبظز

6 

 سؿٕٝ وف -اثعاض:  ٚ ثؿشٝ ثٙسی غٔٛ٘شب

-یطاق آالراِیز ٚ  -ٔٛاز: دیچ

 سؿٕٝ -وبضسٗ -ِفبف -چؿت

 ٔىبٖ: وبضٌبٜ ٔجّٕبٖ 

 زلیمٝ 60ظٔبٖ: 

٘هت وبُٔ ا٘ٛاع یطاق ٞب ٚ اسهبالر 

 ٚ ثؿشٝ ثٙسی ٚ ضفغ ػیت

 ٚ ٔٛ٘شبغ ٘هت یطاق ٞب

 ػسْ ٔٛ٘شبغ وبُٔ ٚ ضفغ ػیت

ٞب ضا ثٝ َٛض وبُٔ ٘هت وطزٜ ٚ  یطالٟب ٚ دیچ

 وٙس. ثؿشٝ ثٙسی
3  

  2 ٘هت وٙس.ٞب ضا  یطاق ٞب ٚ دیچ

  1 ٞب ضا ٘هت وٙس.  سؼسازی اظ یطاق

قبیؿشٍی ٞبی 

غیط فٙی , ایٕٙی, 

ثٟساقز, سٛخٟبر 

ظیؿز ٔحیُی ٚ 

 ٍ٘طـ

 N 66ٔسیطیز ٔٛاز ٚ سدٟیعار  -1 

  ، والٜ، ػیٙه، ٌٛقی ٚ ٔبؾه اؾشفبزٜ اظ ِجبؼ وبض ٚ وفف ایٕٙی -2

 ٔىٙسٜذطٚج يبیؼبر ٔٛاز اظ ٔحیٍ وبضٌبٜ ثب اؾشفبزٜ اظ  -3

 زلز زض وبض -4

  ػّٕىطز لبثُ لجَٛ

 

 لبثُ لجَٛغیط ػّٕىطز 

اؾشفبزٜ اظ ، والٜ ٚ ِجبؼ وبض ٚ وفف ایٕٙیدٛقیسٖ 

  ػیٙه، ٌٛقی ٚ ٔبؾه 
2 

 

 1 ػیٙه ٚ ٌٛقی ایٕٙیاؾشفبزٜ اظ 

 اـقٌيبثي كبـ )ٌبيىش ي اًدبم كبـ(
 ثّی    

 ذیط    

 ٔؼیبض قبیؿشٍی ا٘دبْ وبض  :

 6ٚ  5ٚ  2اظ ٔطاحُ   2وؿت حسالُ ٕ٘طٜ  

 اظ ثرف قبیؿشٍی ٞبی غیط فٙی،  ایٕٙی، ثٟساقز، سٛخٟبر ظیؿز ٔحیُی ٚ ٍ٘طـ  2وؿت حسالُ ٕ٘طٜ  

 اظ ٔطاحُ وبض 2وؿت حسالُ ٔیبٍ٘یٗ 
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 ٍقاـر آهَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك  آهَقٌي

كبـؼاًً ؼفشف سبلي  كشبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ  

 

  كبـ ػول فؼ اوشبًؽاـؼ سطلي  - 1-8ًوَى ثفگ

 اٍ :ًَثز  : سبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي    ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 اوشبًؽاـؼ ػول فؼ كبـ:     L3 وٙص ِالضيز  ٌِبيغ زَة ضففِ :   كؽ ضففِ 

ثب اوش بؼُ اق لَاقم ٍ اثكاـ هَـؼ ًيبق ٍ ثف اوبن 

كو ي هجلوبى كَؼک ٍ اوشبًؽاـؼ هلي، قٙؼبر 

 ًَخَاى ـا ًّت كٌؽ.

 ٍظي ِ:  03 كؽ ٍظي ِ 
سَليؽ هجلوبى زَثي ِ طِ ا  

 كَؼک ٍ ًَخَاى
 G1-1 گفٍُ كبـ 

 كبـ: 0307 كؽ كبـ
ًّت قٙؼبر كو ي هجلوبى 

 كَؼک ٍ ًَخَاى
 هْبـر  وٙص ٌبيىش ي 

  

 ٌفايٗ هطيٗ اًدبم كبـ :-1

ّب  ثبقٌَ( ٍ ًَـهٌَّػي )الهخ ّب  فلَـوٌز(  هشف هفثغ ثبيؽ ؼاـا  ًَـ ٘جيؼي)دٌدفُ 96 ;12×8ثِ اثؼبؼ.ٌفايٗ كبـگبُ: كبـگبُ سَليؽ هجلوبى 1

 ٍ ك  ثب فًَؽاويَى هٌبوت ثبٌؽ.

 . اوٌبؼ: ًقٍِ  سػشػَاة كَؼک ٍ ًَخَاى ٍ قٙؼبر س ويلي2

 هيككبـ  -ؼـي  ٍ دير گٌَشي ثفقي  -وَـاظ قى  -اـُ فبـوي ثف -.اثكاـ ٍ سدْيكار: 3

 قٙؼبر س ويلي ٍ كو ي -دير –يفاق  -.هَاؼ: 4

 وبػز3قهبى: .5

 / هفاض  اخفا  دفٍلُ/ ـٍيِ اًدبم كبـ:ًقٍِ كبـ /ًوًَِ -2

 اًشػبة قٙؼبر كو ي سػشػَاة كَؼک ٍ ًَخَاى .1

 اًدبم اسّبالر قٙؼبر كو ي سػشػَاة كَؼک ٍ ًَخَاى .2

 ًّت ٍ هًَشبل قٙؼبر كو ي سػشػَاة كَؼک ٍ ًَخَاى .3

 
 

 ٌبغُ ّب  اِلي اوشبًؽاـؼ ػول فؼ كبـ:  -3

  اًشػبة ثدب ٍ هٌبوت قٙؼبر كو ي ٘جق ًقٍِ .1

 ػالهز گؿاـ  هط  ًّت قٙؼبر كو ي ٍسٌظين ِطيص هبٌيي  .2

 كبـ  ٍ ايدبؼ اسّب  يفاق آالر وَـاظ .3

 ًّت ٍ هًَشبل ِطيص ٍ گًَيبيي قٙؼبر كو ي ٘جق ًقٍِ .4

 

 اثكاـ اـقٌيبثي: -4

 ّب  هَخَؼ( )ثفاوبن زك ليىزا   هٍبّؽُ -ػولي -كشجي

 اثكاـ ٍ سدْيكار هَـؼ ًيبق اًدبم كبـ: -5
هيككربـ   -اثكاـ اًرؽاقُ گيرف  ٍ اًرؽاقُ گرؿاـ      -ًقٍِ ّب  ًّت قٙؼبر كو ي هجلوبى كَؼک ٍ ًَخَاى -ؼـي  ٍ دير گٌَشي ٌبـل  ٍ ثفقي 

 اوشبًؽاـؼ ًّت قٙؼبر هفثَٖ

 س بلي  كبـ  هفسجٗ ؼـ گفٍُ كبـ : -6

 0107-0208 -0307كبـّب  
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 ٍقاـر آهَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك  آهَقٌي

 ؼفشف سبلي  كشبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  اـقٌيبثي - 1 -9ًوَى ثفگ

 اٍ ًَثز    سبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 اوشبًؽاـؼ ػول فؼ كبـ:     L3 وٙص ِالضيز  ٌِبيغ زَة :ضففِ    كؽ ضففِ 

ثب اوش بؼُ اق لَاقم ٍ اثكاـ هَـؼ ًيبقٍ قٙؼبر 

 ٍظي ِ :  03 كؽ ٍظي ِ  كو ي هجلوبى كَؼک ٍ ًَخَاى ـا ًّت كٌؽ.
سَليؽ هجلوبى زَة ِ طِ ا  كَؼک ٍ 

 ًَخَاى
 G1-1 گفٍُ اـقٌيبثي كبـ

 كبـ 0307 كؽ كبـ
هجلوبى كَؼک ٍ ًّت قٙؼبر كو ي 

 ًَخَاى
  هْبـر وٙص ٌبيىش ي 

  

 هفا ض  كبـ ـؼي 
 ٌفايٗ ػول فؼ

 )اثكاـ،هَاؼ، سدْيكار، قهبى، ه بى ٍ ...(
 ًوفُ )ٌبغُ ّب/ؼاٍـ /ًوفُ ؼّي(اوشبًؽاـؼ  ًشبيح هو ي

1 

 زٔٛض ا٘شربة لُؼبر وٕىی

ٔجّٕبٖ وٛزن ٚ اؾشفبزٜ زض 

  ٘ٛخٛاٖ

 وِٛیؽ -: ٔشط اثعاض 

ثؿز ٚ ِٛاظْ  ٚ ثٙسٔٛاز: 

 سعئیٙی ٚ ا٘ٛاع یطاق

 ٔىبٖ: وبضٌبٜ ٔجّٕبٖ 

 زلیمٝ 60ظٔبٖ: 

 اسٙربة وبُٔ لُؼبر وٕىی

 اسربة ٘بسٕبْ لُؼبر وٕىی

  ا٘شربة اقشجبٜ لُؼبر وٕىی

ٔٛ٘شبغ وبُٔ ٔجُ )ٔٛ٘شبغ وبُٔ ٚ ٘هت ِٛاظْ 

 سعئیٙی(
3 

 2 ٔٛ٘شبغ ٔجّٕبٖ ٚ ٘هت ٔشٛؾٍ یطاق آالر 

زض ا٘شربة ٚ٘هت وبُٔ یطاق ٚ ػسْ سٛا٘بیی 

 ٚؾبیُ وٕىی
1 

2 

ػالٔشٍصاضی ٚ ؾٛضاذىبضی 

  ٔحُ ٘هت یطاق

 زؾشی ثطلی  : زضیُاثعاض

یطاق آالر ٚ لُؼبر ٔٛاز: 

 بٖ ّٕجوٕىی ٔهطفی زض ٔ

 ٔىبٖ: وبضٌبٜ ٔجّٕبٖ 

 زلیمٝ 60ظٔبٖ: 

وبضی  ػالٔز ٌصاضی ٚ ؾٛضاخ

  وبُٔ لُؼبر ٘هت

وبضی  ػالوز ٌصاضی ٚ ؾٛضاخ

 وبضٜ لُؼبر ٘یٕٝ

وبضی  ػالٔز ٌصاضی ٚ ؾٛضاخ

 اقشجبٜ

وبضی زلیك ٔحُ ٘هت  ػالٔز ٌصاضی ٚ ؾٛضاخ

 لُؼبر وٕىی
3 

 2 لُؼبر وٕىی تفمٍ ػالٔز ٌصاضی ٔحُ ٘ه 

 1 ربػالٔز ٌصاضی ٚ ٘هت لُؼػسْ سٛا٘بیی زض 

3 

٘هت ٚ ٔٛ٘شبغ لُؼبر وٕىی 

 سرشرٛاة وٛزن ٚ ٘ٛخٛاٖ

 زضیُ قبضغی: اثعاض

 آالر ٚ دیچیطاق  ٔٛاز:  

 ٔىبٖ: وبضٌبٜ ٔجّٕبٖ 

 زلیمٝ 60ظٔبٖ: 

٘هت ٚ ٔٛ٘شبغ وبُٔ لُؼبر 

 وٕىی

٘هت ٚ ٔٛ٘شبغ ٘بلم لُؼبر 

 وٕىی

٘هت ٚ ٔٛ٘شبغ ٘بزضؾز لُؼبر 

 وٕىی

 3 ٘هت یطاق، ٔٛ٘شبغ لُؼبر ٚ ضفغ ػیت اظ وبض

 
 2 ٘هت یطاق ٚ ٔٛ٘شبغ لُؼبر ثسٖٚ ضفغ ػیت اظ وبض

 1 یطاق یب ٔٛ٘شبغ غیط اؾشب٘ساضز لُؼبرفمٍ ٘هت 

4 

   
 3 

  2 

 1 

5 

   
 3 

  2 

 1 

قبیؿشٍی ٞبی 

غیط فٙی , ایٕٙی, 

ثٟساقز, سٛخٟبر 

ظیؿز ٔحیُی ٚ 

 ٍ٘طـ

 N 66ٔسیطیز ٔٛاز ٚ سدٟیعار  -1 

  ، والٜ، ػیٙه، ٌٛقی ٚ ٔبؾه اؾشفبزٜ اظ ِجبؼ وبض ٚ وفف ایٕٙی -2

 ذطٚج يبیؼبر ٔٛاز اظ ٔحیٍ وبضٌبٜ ثب اؾشفبزٜ اظ ٔىٙسٜ -3

 زلز زض وبض -4

  ػّٕىطز لبثُ لجَٛ

 

 لبثُ لجَٛغیط ػّٕىطز 

ػیٙه، اؾشفبزٜ اظ ، والٜ ٚ ِجبؼ وبض ٚ وفف ایٕٙیدٛقیسٖ 

  ٌٛقی ٚ ٔبؾه 
2 

 

 1 ػیٙه ٚ ٌٛقی ایٕٙیاؾشفبزٜ اظ 

 اـقٌيبثي كبـ )ٌبيىش ي اًدبم كبـ(
 ثّی    

 ذیط    

 ٔؼیبض قبیؿشٍی ا٘دبْ وبض  :

 6ٚ  5ٚ  2اظ ٔطاحُ   2وؿت حسالُ ٕ٘طٜ  

 اظ ثرف قبیؿشٍی ٞبی غیط فٙی , ایٕٙی, ثٟساقز , سٛخٟبر ظیؿز ٔحیُی ٚ ٍ٘طـ  2وؿت حسالُ ٕ٘طٜ  

 اظ ٔطاحُ وبض 2وؿت حسالُ ٔیبٍ٘یٗ 
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 ٍقاـر آهَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك  آهَقٌي

 ؼفشف سبلي  كشبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  كبـ ػول فؼ اوشبًؽاـؼ سطلي  - 1-8ًوَى ثفگ

 اٍ :ًَثز  : سبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي    ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 اوشبًؽاـؼ ػول فؼ كبـ:     L3 وٙص ِالضيز  ٌِبيغ زَة ضففِ : 343601930401  كؽ ضففِ 

ثب اوش بؼُ اق لَاقم ًقٍِ كٍي ٍ ًفم افكاـّب  هفثَِ٘ 

غَاة  اسبقًقٍِ هجلوبى  ISOاوشبًؽاـؼ  ثف اوبنٍ 

 .ـا سفوين كٌؽ

 ٍظي ِ:  04 كؽ ٍظي ِ 
غَاة  هجلوبى اسبقسَليؽ 

 ا  زَثي ِ طِ
 G2-1 گفٍُ كبـ 

 كبـ: 0401 كؽ كبـ
هجلوبى اسبق ًقٍِ كٍي 

 غَاة

وٙص 

 ٌبيىش ي 
 هْبـر  

  

 ٌفايٗ هطيٗ اًدبم كبـ :-1

ي هٌبوت ثؽٍى دَ هٌَّػي )الهخ فلَـوٌز( ك  ثبقٌَ( ٍ ًَـ ّب  ؼاـا  ًَـ ٘جيؼي )دٌدفُثبيؽ كبـگبُ ًقٍِ كٍي اوشبًؽاـؼ .ٌفايٗ كبـگبُ: 1

 ثبٌؽ.سَْيِ هٌبوت  ٍهشفهفثغ  96; 8×12 قيفثٌب ثب  گفؼ ٍ  جبـ

 او ٌف -دفيٌشف-ًفم افكاـّب  ًقٍِ كٍي-لَاقم ًقٍِ كٍي -كبهذيَسف –. اثكاـ ٍ سدْيكار: هيك ًقٍِ كٍي2

 هؽاؼ -. هَاؼ: كب ؿ3

 وبػز 4. قهبى: 4

 / هفاض  اخفا  دفٍلُ/ ـٍيِ اًدبم كبـ:ًقٍِ كبـ /ًوًَِ -2

 ًقٍِ وِ ًوب  هجلوبى اسبق غَاة  .1

 ًقٍِ سَّيف هدىن هجلوبى اسبق غَاة  .2

 ًقٍِ ًقٍِ قٙؼبر هجلوبى اسبق غَاة  .3

 ًقٍِ ًقٍِ هًَشبل هجلوبى اسبق غَاة  .4

 ّب  هجلوبى اسبق غَاة ًقٍِ اًَاع ثفي  .5

 ًقٍِ كبه  دفٍلُ هجلوبى اسبق غَاة .6

 

 ٌبغُ ّب  اِلي اوشبًؽاـؼ ػول فؼ كبـ:  - 3

 ISOسفوين وِ ًوب ثب اًؽاقُ گؿاـ  كبه  ٘جق اوشبًؽاـؼ  .1

 ISOـون سَّيف هدىن ثب قاٍيِ ٍ هقيبن هٌبوت ٘جق اوشبًؽاـؼ  .2

 ISOسفوين ًقٍِ قٙؼبر  وفٍيه غَاة ثِ َِـر س  يك ٌؽُ ٘جق اوشبًؽاـؼ  .3

 ISOسفوين دفوذ شيَ اً دبـ  ثِ ػٌَاى ًقٍِ هًَشبل ٘جق اوشبًؽاـؼ  .4

 ISOاوشبًؽاـؼ  ٘جق اق اسّبالر (Detailّب  َ٘لي ٍ ػفٔي ٍ ديٍبًي ٍ خكئيبر ) سفوين ثفي .5

 افكاـ اسَكؽسفوين ًقٍِ دفٍلُ اسبق غَاة ثب اوش بؼُ اق ًفم  .6

 اثكاـ اـقٌيبثي: -4

 ّب  هَخَؼ( ا  )ثفاوبن زك ليىز هٍبّؽُ -ػولي -كشجي

 اثكاـ ٍ سدْيكار هَـؼ ًيبق اًدبم كبـ: -5

 -ًفم افكاـّرب  ًقٍرِ كٍري )اسَكرؽ ٍ ...(     -ويىشن كبهذيَسف -هيككبهذيَسف -هيك ًقٍِ كٍي ثب ِ طِ سػز قاٍيِ -لَاقم ًقٍِ كٍي ؼوشي

 غبم CD  ٍDVD -كب ؿ -او ٌف -دفيٌشف

 س بلي  كبـ  هفسجٗ ؼـ گفٍُ كبـ : -6
 0301-0401كبـّب 
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دفٍـيٍقاـر آهَقي ٍ   

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك  آهَقٌي

 ؼفشف سبلي  كشبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  اـقٌيبثي - 1 -9ًوَى ثفگ

 اٍ ًَثز    سبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

:    ثب اؾشفبزٜ اظ ِٛاظْ ٘مكٝ اوشبًؽاـؼ ػول فؼ كبـ L3 وٙص ِالضيز  ٌِبيغ زَة  ضففِ :   كؽ ضففِ 

وكی ٚ ٘طْ افعاضٞبی ٔطثَٛٝ ٚ ثط اؾبؼ اؾشب٘ساضز 

ISO  .٘مكٝ ٔجّٕبٖ ؾطٚیؽ ذٛاة ضا سطؾیٓ وٙس 

 

 G2-1 گفٍُ اـقٌيبثي كبـ سِٛیس ٔجّٕبٖ اسبق ذٛاة نفحٝ ای چٛثی  ٍظي ِ:  04 كؽ ٍظي ِ 

 هْبـر   وٙص ٌبيىش ي  ٘مكٝ وكی ٔجّٕبٖ اسبق ذٛاة  كبـ 0401  كؽ كبـ

  

 هفا ض  كبـ ـؼي 
 ٌفايٗ ػول فؼ

 )اثكاـ،هَاؼ، سدْيكار، قهبى، ه بى ٍ ...(
 ًوفُ )ٌبغُ ّب/ؼاٍـ /ًوفُ ؼّي(اوشبًؽاـؼ  ًشبيح هو ي

1 
سطؾیٓ ٘مكٝ ؾٝ ٕ٘بی 

 ٔجّٕبٖ اسبق ذٛاة

ِٛاظْ ٘مكٝ  -اثعاض: ٔیع ٘مكٝ وكی

 وكی

 ٔٛاز: وبغص ٘مكٝ وكی

 ٔىبٖ: وبضٌبٜ ٘مكٝ وكی 

 زلیم30ٝظٔبٖ: 

 سطؾیٓ وبُٔ ؾٝ ٕ٘بی ٔجّٕبٖ اسبق ذٛاة

سطؾیٓ ٘بلم ٘مكٝ ٞبی ٔجّٕبٖ اسبق 

 ذٛاة

 سطؾیٓ غٍّ ٘مكٝ ٞبی ٔجّٕبٖ اسبق ذٛاة

 3 سطؾیٓ  نحیح ؾٝ ٕ٘ب ثب ا٘ساظٜ ٌصاضی

 2 سطؾیٓ فمٍ ؾٝ ٕ٘ب ثسٖٚ ا٘ساظٜ ٌصاضی 

 1 زٚ ٕ٘بسطؾیٓ غٍّ ؾٝ ٕ٘ب یب فمٍ 

2 

سطؾیٓ سهٛیط ٔدؿٓ ٚ  

٘مكٝ ا٘فدبضی ٔجّٕبٖ 

 اسبق ذٛاة

 -اثعاض: ٘طْ افعاض ٘مكٝ وكی

 وبٔذیٛسط

 ٔٛاز: وبغص ثطای چبح ٘مكٝ

ثب   ٔىبٖ: وبضٌبٜ ٘مكٝ وكی

 وبٔذیٛسط 

 زلیمٝ 30ظٔبٖ: 

سطؾیٓ وبُٔ ٘مكٝ ٞبی  ٔجّٕبٖ اسبق ذٛاة ثب  

 ٘طْ افعاض

اسبق ذٛاة ثب سطؾیٓ ٘بلم ٘مكٝ ٞبی ٔجّٕبٖ 

 ٘طْ افعاض

سطؾیٓ غٍّ ٘مكٝ ٞبی ٔجّٕبٖ اسبق ذٛاة ثب 

 ٘طْ افعاض

 3 سطؾیٓ سهٛیطٔدؿٓ ٚ ٘مكٝ ا٘فدبضی وبُٔ

 2 سطؾیٓ سهٛیطٔدؿٓ  

 1 سطؾیٓ غٍّ سهٛیطٔدؿٓ ٚ ا٘فدبضی

3 
سطؾیٓ ٘مكٝ لُؼبر 

 ٔجّٕبٖ اسبق ذٛاة

ِٛاظْ ٘مكٝ  -اثعاض: ٔیع ٘مكٝ وكی

 وكی

 وبغص ٘مكٝ وكیٔٛاز: 

 ٔىبٖ: وبضٌبٜ ٘مكٝ وكی 

 زلیمٝ 60ظٔبٖ: 

 

سطؾیٓ وبُٔ ٘مكٝ  لُؼبر ٔجّٕبٖ اسبق 

 ذٛاة

سطؾیٓ ٘بلم ٘مكٝ لُؼبر ٔجّٕبٖ اسبق 

 ذٛاة

سطؾیٓ غٍّ ٘مكٝ ٞبی لُؼبر ٔجّٕبٖ 

 اسبق ذٛاة

 3 سطؾیٓ وبُٔ ٘مكٝ سٕبْ لُؼبر 

 2 زضنس اظ لُؼبر 70سطؾیٓ ٘مكٝ  

 1 زضنس لُؼبر 70یب وٕشط اظ سطؾیٓ غٍّ 

4 
ٞبی  سطؾیٓ ثطـ 

 ٔجّٕبٖ اسبق ذٛاة

ِٛاظْ ٘مكٝ  -اثعاض: ٔیع ٘مكٝ وكی

 وكی

 ٔٛاز: وبغص ٘مكٝ وكی

 ٔىبٖ: وبضٌبٜ ٘مكٝ وكی 

 زلیمٝ 60ظٔبٖ: 

 

 ٞبی ؾطٚیؽ ذٛاة سطؾیٓ وبُٔ ٘مكٝ ثطـ 

ٞبی ٔجّٕبٖ اسبق  سطؾیٓ ٘بلم ٘مكٝ ثطـ 

 ذٛاة 

 ٞبی ٔجّٕبٖ اسبق ذٛاة  سطؾیٓ غٍّ ٘مكٝ ثطـ

ٞبی َِٛی ٚ ػطيی ٚ  سطؾیٓ نحیح ٚ وبُٔ ثطـ

 دیكب٘ی ٚ خعئیبر
3 

 2 سطؾیٓ ثطقٟبی َِٛی ٚ ػطيی ٚ دیكب٘ی  

ٞبی َِٛی ٚ  ٞب یب فمٍ ثطـ سطؾیٓ غٍّ ثطـ

 ػطيی
1 

5 
٘مكٝ وكی یه دطٚغٜ  

 وبُٔ ثب ٘طْ افعاض

 -٘مكٝ وكیاثعاض: ٘طْ افعاض  

 وبٔذیٛسط

 ٔٛاز: وبغص ثطای چبح ٘مكٝ

ثب   ٔىبٖ: وبضٌبٜ ٘مكٝ وكی

 وبٔذیٛسط 

 زلیمٝ 60ظٔبٖ: 

سطؾیٓ وبُٔ ٘مكٝ ٞبی  دطٚغٜ ٔجّٕبٖ اسبق  

 ذٛاة ثب ٘طْ افعاض

سطؾیٓ ٘بلم ٘مكٝ ٞبی دطٚغٜ ٔجّٕبٖ اسبق 

 ذٛاة ثب ٘طْ افعاض

سطؾیٓ غٍّ ٘مكٝ ٞبی دطٚغٜ ٔجّٕبٖ اسبق 

 ٘طْ افعاضذٛاة ثب 

سطؾیٓ وبُٔ ٚ نحیح دطٚغٜ اسبق ذٛاة ثب ٘طْ 

 افعاض
3 

 2 سطؾیٓ لؿٕشی اظ دطٚغٜ اسبق ذٛاة ثب ٘طْ افعاض 

 1 سطؾیٓ غٍّ دطٚغٜ اسبق ذٛاة ثب ٘طْ افعاض

6 

    3 

  2 

 1 

قبیؿشٍی ٞبی 

غیط فٙی , ایٕٙی, 

ثٟساقز, سٛخٟبر 

ظیؿز ٔحیُی ٚ 

 ٍ٘طـ

 N 92 ٔحبؾجٝ ٚ ضیبيی-1

2---------- - 

3- -------- 

 ٔبِىیز ٔؼٙٛی ٘مكٝ -زلز ٚ ؾطػز -4

  ػّٕىطز لبثُ لجَٛ

 

  لبثُ لجَٛغیط ػّٕىطز 

- 2 
 

- 1 

 اـقٌيبثي كبـ )ٌبيىش ي اًدبم كبـ(
 ثّی    

 ذیط    

 ٔؼیبض قبیؿشٍی ا٘دبْ وبض  :

 اظ ٔطاحُ  ...... ٚ .......ٚ ........  2وؿت حسالُ ٕ٘طٜ  

 سٛخٟبر ظیؿز ٔحیُی ٚ ٍ٘طـ  ،ثٟساقز ، ایٕٙی ،اظ ثرف قبیؿشٍی ٞبی غیط فٙی 2وؿت حسالُ ٕ٘طٜ  

 اظ ٔطاحُ وبض 2وؿت حسالُ ٔیبٍ٘یٗ 
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 ٍقاـر آهَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك  آهَقٌي

ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًًؼفشف سبلي  كشبة ّب    

 

  كبـ ػول فؼ اوشبًؽاـؼ سطلي  - 1-8ًوَى ثفگ

 اٍ :ًَثز  : سبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي    ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 اوشبًؽاـؼ ػول فؼ كبـ:     L3 وٙص ِالضيز  ٌِبيغ زَة  ضففِ    كؽ ضففِ 

 ثف اوبنهَـؼ ًيبق ٍ ٍ سدْيكار اوش بؼُ اق اثكاـ ثب 

 ٍظي ِ  04 كؽ ٍظي ِ  ىبقؼ.ث قبة آيٌِ هلياوشبًؽاـؼ 
ا   غَاة ِ طِ هجلوبى اسبقسَليؽ 

 زَثي
 G1-1 گفٍُ كبـ 

 هْبـر  وٙص ٌبيىش ي  وبغز قبة آيٌِ  كبـ 0402 كؽ كبـ

  

 ٌفايٗ هطيٗ اًدبم كبـ :-1

ّب  ثبقٌَ( ٍ ًَـهٌَّػي )الهخ ّب  فلَـوٌز(  هشف هفثغ ثبيؽ ؼاـا  ًَـ ٘جيؼي)دٌدفُ 96 ;12×8.ٌفايٗ كبـگبُ: كبـگبُ سَليؽ هجلوبى ثِ اثؼبؼ 1

 ك  ثب فًَؽاويَى هٌبوت ثبٌؽ. ٍ

 . اوٌبؼ: ًقٍِ قبة آيي2ٌِ

 هيككبـ  -ؼـي  ٍ دير گٌَشي ثفقي  -وَـاظ قى -هبٌيي لجِ زىجبى -اـُ فبـوي ثف -.اثكاـ ٍ سدْيكار: هبٌيي اـُ گفؼ غٗ قى 3

 زىت گفاًَ  -PVCًَاـ  -دير –يفاق  -ؼ: ِ طبر فٍفؼُ هٌَّػي.هَا4

 وبػز  3قهبى: .5

 / هفاض  اخفا  دفٍلُ/ ـٍيِ اًدبم كبـ:ًقٍِ كبـ /ًوًَِ –2
 سْيِ فْفوز هَاؼ اٍليِ  .1

 ثفي قٙؼبر  .2

 لجِ زىجبًي قٙؼبر ثفي غَـؼُ .3

 ايدبؼ اسّبالر  .4

 هًَشبل  .5

 ثىشِ ثٌؽ  .6

 

 ٌبغُ ّب  اِلي اوشبًؽاـؼ ػول فؼ كبـ:  -3
 ّب  قٙؼبر اق ـٍ  ًقٍِ  اوشػفاج ؼقيق اًؽاقُ .1

 ؼقز ؼـ اًؽاقُ ٍ گًَيبيي ثَؼى قٙؼبر ثفي غَـؼُ ٍ لت دف ًجَؼى آًْب .2

 دفؼاغز سويك لجِ ّب  ًَاـ لجِ زىجبى .3

 اسّبالر ؼـ هط  هٌبوت ٍ ثب وبيك ِطيص ٍ ؼقز ؼـ وَـاظ كبـ  ّب ٘جق ًقٍِ .4

 ّب هًَشبل ِطيص ٍ گًَيبيي قٙؼبر ٍ ِطز ًّت يفاق .5

 ثىشِ ثٌؽ  قٙؼبر ٍ كؽگؿاـ  ٘جق اوشبًؽاـؼ  .6

 اثكاـ اـقٌيبثي: -4

 ّب  هَخَؼ( ا  )ثفاوبن زك ليىز هٍبّؽُ -ػولي -كشجي

 اثكاـ ٍ سدْيكار هَـؼ ًيبق اًدبم كبـ: -5

اثركاـ اًرؽاقُ گيرف  ٍ      -هبسيكًيَسٌگ  -ؼـي  ٍ دير گٌَشي ثفقي -وَـاظ قى -هبٌيي لجِ زىجبى -اـُ فبـوي ثف -هبٌيي اـُ گفؼ غٗ قى 

 هيككبـ اوشبًؽاـؼ  -اًؽاقُ گؿاـ 

 س بلي  كبـ  هفسجٗ ؼـ گفٍُ كبـ : -6
 0408 -0402كبـّب  
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 ٍقاـر آهَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك  آهَقٌي

 ؼفشف سبلي  كشبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  اـقٌيبثي - 1 -9ثفگ ًوَى

 اٍ ًَثز    سبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 :   اوشبًؽاـؼ ػول فؼ كبـ L3 وٙص ِالضيز  ٌِبيغ زَة  ضففِ :   كؽ ضففِ 

ثف هَـؼ ًيبق ٍ  اثكاـ ٍ سدْيكارثب اوش بؼُ اق  

 ٌِ ثىبقؼ.يقبة آي لياوشبًؽاـؼ ه اوبن

 G1-1 گفٍُ اـقٌيبثي كبـ سَليؽ وفٍيه غَاة ِ طِ ا  زَثي  ٍظي ِ:  04 كؽ ٍظي ِ 

 هْبـر  وٙص ٌبيىش ي  وبغز قبة آييٌِ  كبـ 0402 كؽ كبـ

  

 هفا ض  كبـ ـؼي 
 ٌفايٗ ػول فؼ

 )اثكاـ،هَاؼ، سدْيكار، قهبى، ه بى ٍ ...(
 )ٌبغُ ّب/ؼاٍـ /ًوفُ ؼّي(اوشبًؽاـؼ  ًشبيح هو ي

 

1 
وبضی  ثطـ

 لُؼبر 

 زٚضوٗ -فبضؾی ثط  -اثعاض: 

 ٔٛاز: ا٘ٛاع نفحبر فكطزٜ چٛثی

 زلیمٝ 30ظٔبٖ: 

 ٔىبٖ: وبضٌبٜ ٔجّٕبٖ

 وبضی وبُٔ  لُؼبر لبة آییٙٝ ثطـ

 وبضی ٘بلم لُؼبر لبة آییٙٝ ثطـ

 وبضی غٍّ لُؼبر لبة آییٙٝ ثطـ

 3 ثطـ وبُٔ سٕبْ لُؼبر لبة آییٙٝ
 
 

 2 ثطـ لُؼبر ػٕٛزی یب فمٍ افمی لبة آییٙٝ

 1 ثطـ وٛسبٜ یب ثّٙس یب غیط ٌٛ٘یبیی لُؼبر لبة 

 ِجٝ چؿجب٘ی  2

 اثعاض: ٔبقیٗ ِجٝ چؿجبٖ

  PVCٔٛاز: ٘ٛاض 

 زلیمٝ 30ظٔبٖ: 

 ٔىبٖ: وبضٌبٜ ٔجّٕبٖ

 ِجٝ چؿجب٘ی وبُٔ  لُؼبر لبة آییٙٝ

 ِجٝ چؿجب٘ی ٘بلم لُؼبر لبة آییٙٝ

 ِجٝ چؿجب٘ی غٍّ لُؼبر لبة آییٙٝ

  3 سٕبْ لُؼبر لبة آییِٙٝجٝ چؿجب٘ی وبُٔ ٚ سٕیع 
 

 2 ِجٝ چؿجب٘ی سؼسازی اظ لُؼبر لبة آییٙٝ

ِجٝ چؿجب٘ی اقشجبٜ ٚ وح یب ٘بلم یب زٚ ضً٘ 

 لُؼبر لبة آییٙٝ

1 

3 
ؾٛضاخ وبضی ٚ 

 قیبضظ٘ی 

 –ٔشٝ  -اثعاض: ٔبقیٗ ؾٛضاخ ظٖ 

 زضیُ -فطظ

 ٔٛاز: لُؼبر لبة

 زلیمٝ 30ظٔبٖ: 

 ٔىبٖ: وبضٌبٜ ٔجّٕبٖ

 وبضی ٚ قیبضظ٘ی وبُٔ  لُؼبر لبة آییٙٝ ؾٛضاخ

 وبضی ٚ قیبضظ٘ی ٘بلم لُؼبر لبة آییٙٝ ؾٛضاخ

 وبضی ٚ قیبضظ٘ی غٍّ لُؼبر لبة آییٙٝ ؾٛضاخ

وبضی ٚ قیبضظ٘ی وبُٔ ٚ نحیح لُؼبر  ؾٛضاخ

 لبة آییٙٝ

3  
 

 2 وبضی نحیح لُؼبر لبة آییٙٝ فمٍ ؾٛضاخ

ٞب ٚ قیبضظ٘ی   ؾٛضاخوبضی خب ثٝ خبی  ؾٛضاخ

 اقشجبٜ لُؼبر لبة آییٙٝ

1 

4 
ٔٛ٘شبغ اِٚیٝ ٚ  

 ٘هت یطاق 

 اثعاض: زضیُ قبضغی 

 دیچ -یطاق  -ٔٛاز: لُؼبر لبة

 زلیمٝ 30ظٔبٖ: 

 ٔىبٖ: وبضٌبٜ ٔجّٕبٖ

 ٘هت یطاق ٚ ٔٛ٘شبغ  وبُٔ  لُؼبر لبة آییٙٝ 

 ٘هت یطاق ٚ ٔٛ٘شبغ  ٘بلم لُؼبر لبة آییٙٝ

 غٍّ لُؼبر لبة آییٙٝ  ٘هت یطاق ٚ ٔٛ٘شبغ

  3 ٘هت یطاق  ٚ ٔٛ٘شبغ نحیح ٚ وبُٔ لبة آییٙٝ
 

 2 فمٍ ٘هت نحیح یطاق لبة آییٙٝ

 1 ٘هت ٚ ٔٛ٘شبغ اقشجبٜ ٚ ٘بثدبی لُؼبر

5 
وٙشطَ ویفی ٚ  

 ثؿشٝ ثٙسی 

 وِٛیؽ -اثعاض: ٔشط  

 ٔٛاز: لُؼبر لبة

 زلیمٝ 30ظٔبٖ: 

 ٔىبٖ: وبضٌبٜ ٔجّٕبٖ

ٚ ثؿشٝ ثٙسی وبُٔ  لُؼبر وٙشطَ ویفی 

 لبة آییٙٝ

وٙشطَ ویفی ٚ ثؿشٝ ثٙسی ٘بلم لُؼبر 

 لبة آییٙٝ

وٙشطَ ویفی ٚ ثؿشٝ ثٙسی غٍّ لُؼبر لبة 

 آییٙٝ

وٙشطَ ویفی وبُٔ لُؼبر ثط حؿت اؾشب٘ساضز ٚ 

 ثؿشٝ ثٙسی نحیح

3  
 

 2 فمٍ وٙشطَ ویفی  لُؼبر ثط حؿت اؾشب٘ساضز 

وٙشطَ ویفی غیط اؾشب٘ساضز  لُؼبر ٚ ثؿشٝ ثٙسی 

 ٘بزضؾز 

1 

6   

  3  
 

 2 

 1 

قبیؿشٍی ٞبی 

غیط فٙی , ایٕٙی, 

ثٟساقز, سٛخٟبر 

ظیؿز ٔحیُی ٚ 

 ٍ٘طـ
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  ، والٜ، ػیٙه، ٌٛقی ٚ ٔبؾه اؾشفبزٜ اظ ِجبؼ وبض ٚ وفف ایٕٙی -2

 ٔٛاز اظ ٔحیٍ وبضٌبٜ ثب اؾشفبزٜ اظ ٔىٙسٜذطٚج يبیؼبر  -3

 زلز زض وبض -4

  ػّٕىطز لبثُ لجَٛ

 

 لبثُ لجَٛغیط ػّٕىطز 

ػیٙه، اؾشفبزٜ اظ ، والٜ ٚ ِجبؼ وبض ٚ وفف ایٕٙیدٛقیسٖ 

  ٌٛقی ٚ ٔبؾه 
2 

 

 1 ػیٙه ٚ ٌٛقی ایٕٙیاؾشفبزٜ اظ 

 اـقٌيبثي كبـ )ٌبيىش ي اًدبم كبـ(
 ثّی    

 ذیط    

 ٔؼیبض قبیؿشٍی ا٘دبْ وبض  :

 اظ ٔطاحُ  ...... ٚ .......ٚ ........  2وؿت حسالُ ٕ٘طٜ  

 اظ ثرف قبیؿشٍی ٞبی غیط فٙی، ایٕٙی،  ثٟساقز، سٛخٟبر ظیؿز ٔحیُی ٚ ٍ٘طـ  2وؿت حسالُ ٕ٘طٜ  

 اظ ٔطاحُ وبض 2وؿت حسالُ ٔیبٍ٘یٗ 
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 ٍقاـر آهَقي ٍ دفٍـي

آهَقٌيوبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك    

 ؼفشف سبلي  كشبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  كبـ ػول فؼ اوشبًؽاـؼ سطلي  - 1-8ًوَى ثفگ

 اٍ :ًَثز  : سبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي    ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 اوشبًؽاـؼ ػول فؼ كبـ:     L3 وٙص ِالضيز  ٌِبيغ زَة ضففِ    كؽ ضففِ 

ثب اوش بؼُ اق اثكاـ ٍ سدْيكار هَـؼ ًيبق ٍ ثف اوبن 

 ٍظي ِ  04 كؽ ٍظي ِ  اوشبًؽاـؼ هلي هيك آـايً ٍ ؼـاٍـ ثىبقؼ. 
سَليؽ وفٍيه غَاة ِ طِ ا  

 زَثي
 G1-4 گفٍُ كبـ 

 هْبـر  وٙص ٌبيىش ي  وبغز هيك آـايً ٍ ؼـاٍـ كبـ 0403 كؽ كبـ

  

 ٌفايٗ هطيٗ اًدبم كبـ :-1

ّب  ثبقٌَ( ٍ ًَـهٌَّػي )الهخ ّب  فلَـوٌز(  هشف هفثغ ثبيؽ ؼاـا  ًَـ ٘جيؼي)دٌدفُ 96 ;12×8كبـگبُ: كبـگبُ سَليؽ هجلوبى ثِ اثؼبؼ .ٌفايٗ 1

 ك  ثب فًَؽاويَى هٌبوت ثبٌؽ. ٍ

 . اوٌبؼ: ًقٍِ هيكآـايً ٍ ؼـاٍـ2

 هيككبـ  -ؼـي  ٍ دير گٌَشي ثفقي  -وَـاظ قى -هبٌيي لجِ زىجبى -اـُ فبـوي ثف -.اثكاـ ٍ سدْيكار: هبٌيي اـُ گفؼ غٗ قى 3

 زىت گفاًَ  -PVCًَاـ  -دير –يفاق  -.هَاؼ: ِ طبر فٍفؼُ هٌَّػي4

 وبػز  4قهبى: .5

 / هفاض  اخفا  دفٍلُ/ ـٍيِ اًدبم كبـ:ًقٍِ كبـ /ًوًَِ –2
 سْيِ فْفوز هَاؼ اٍليِ  .1

 ثفي قٙؼبر  .2

 لجِ زىجبًي قٙؼبر ثفي غَـؼُ .3

 ايدبؼ اسّبالر  .4

 هًَشبل  .5

 ثىشِ ثٌؽ  .6

 ٌبغُ ّب  اِلي اوشبًؽاـؼ ػول فؼ كبـ:  -3
 ّب  قٙؼبر اق ـٍ  ًقٍِ  اوشػفاج ؼقيق اًؽاقُ .1

 ؼقز ؼـ اًؽاقُ ٍ گًَيبيي ثَؼى قٙؼبر ثفي غَـؼُ ٍ لت دف ًجَؼى آًْب .2

 دفؼاغز سويك لجِ ّب  ًَاـ لجِ زىجبى .3

 ّب ٘جق ًقٍِ اسّبالر ؼـ هط  هٌبوت ٍ ثب وبيك ِطيص ٍ ؼقز ؼـ وَـاظ كبـ  .4

 هًَشبل ِطيص ٍ گًَيبيي قٙؼبر ٍ ِطز ًّت يفاقْب .5

 ىشِ ثٌؽ  قٙؼبر ٍ كؽگؿاـ  ٘جق اوشبًؽاـؼ ث .6

 اثكاـ اـقٌيبثي: -4

 ّب  هَخَؼ( ا  )ثفاوبن زك ليىز هٍبّؽُ -ػولي -كشجي

 اثكاـ ٍ سدْيكار هَـؼ ًيبق اًدبم كبـ: -5

اثركاـ اًرؽاقُ گيرف  ٍ      -سٌگ ًيَهبسيك -ؼـي  ٍ دير گٌَشي ثفقي -وَـاظ قى -هبٌيي لجِ زىجبى -اـُ فبـوي ثف -هبٌيي اـُ گفؼ غٗ قى 

 هيككبـ اوشبًؽاـؼ  -اًؽاقُ گؿاـ 

 س بلي  كبـ  هفسجٗ ؼـ گفٍُ كبـ : -6
 0403 -0103كبـّب  
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 ٍقاـر آهَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك  آهَقٌي

كبـؼاًًؼفشف سبلي  كشبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ   

  اـقٌيبثي - 1 -9ًوَى ثفگ

 اٍ ًَثز    سبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

  اوشبًؽاـؼ ػول فؼ كبـ L3 وٙص ِالضيز  ٌِبيغ زَة  ضففِ :   كؽ ضففِ 
ثب اؾشفبزٜ اظ اثعاض ٚ سدٟیعار ٔٛضز ٘یبظ ٚ ثط 

 اؾبؼ اؾشب٘ساضز ّٔی ٔیع آضایف ٚ زضاٚض ثؿبظز.

 G1-4 گفٍُ اـقٌيبثي كبـ سِٛیس ؾطٚیؽ ذٛاة نفحٝ ای چٛثی  ٍظي ِ:  04 كؽ ٍظي ِ 

 هْبـر  وٙص ٌبيىش ي  ضایف ٚ ؾبذز زضاٚضآ ؾبذز ٔیع  كبـ 0403 كؽ كبـ

  

 هفا ض  كبـ ـؼي 

 ٌفايٗ ػول فؼ

)اثكاـ،هَاؼ، سدْيكار، قهبى، 

 ه بى ٍ ...(

 ؼّي( اوشبًؽاـؼ )ٌبغُ ّب/ؼاٍـ /ًوفُ ًشبيح هو ي

 

 وبضی لُؼبر  ثطـ 1

 زٚضوٗ -فبضؾی ثط -اثعاض: 

ٔٛاز: ا٘ٛاع نفحبر فكطزٜ 

 چٛثی

 زلیمٝ 60ظٔبٖ: 

 ٔىبٖ: وبضٌبٜ ٔجّٕبٖ

  ٔیع آضایف ٚ زضاٚضوبضی وبُٔ  لُؼبر  ثطـ

  ٔیع آضایف ٚ زضاٚضوبضی ٘بلم لُؼبر  ثطـ

 ٔیع آضایف ٚ زضاٚضوبضی غٍّ لُؼبر  ثطـ

 3 ثطـ وبُٔ سٕبْ لُؼبر 
 
 

 2 ثطـ لُؼبر ػٕٛزی یب فمٍ افمی

 1 ثطـ وٛسبٜ یب ثّٙس یب غیط ٌٛ٘یبیی لُؼبر 

 ِجٝ چؿجب٘ی لُؼبر  2

 اثعاض: ٔبقیٗ ِجٝ چؿجبٖ

ٚ   PVC  ٚABSٔٛاز: ٘ٛاض 

 چؿت

 زلیمٝ 60ظٔبٖ: 

 ٔىبٖ: وبضٌبٜ ٔجّٕبٖ

 ٔیع آضایف ٚ زضاٚضِجٝ چؿجب٘ی وبُٔ  لُؼبر 

 ٔیع آضایف ٚ زضاٚضِجٝ چؿجب٘ی ٘بلم لُؼبر 

 ٔیع آضایف ٚ زضاٚضِجٝ چؿجب٘ی غٍّ لُؼبر 

 3 ِجٝ چؿجب٘ی وبُٔ ٚ سٕیع سٕبْ لُؼبر 
 
 

 ِجٝ چؿجب٘ی سؼسازی اظ لُؼبر 
2 

ِجٝ چؿجب٘ی اقشجبٜ ٚ وح یب ٘بلم یب زٚ ضً٘ 

 لُؼبر 
1 

3 

ؾٛضاخ اسهبالر ٚ 

وبضی ٚ قیبضظ٘ی 

 لُؼبر 

ٔشٝ  -اثعاض: ٔبقیٗ ؾٛضاخ ظٖ 

 زضیُ -فطظ –

 ٔٛاز: لُؼبر ٔیعآضایف ٚ زضاٚض

 زلیمٝ 30ظٔبٖ: 

 ٔىبٖ: وبضٌبٜ ٔجّٕبٖ

 وبضی ٚ قیبضظ٘ی وبُٔ  لُؼبر ٔیع آضایف ٚ زضاٚض ؾٛضاخ

 وبضی ٚ قیبضظ٘ی ٘بلم لُؼبر ٔیع آضایف ٚ زضاٚض ؾٛضاخ

 وبضی ٚ قیبضظ٘ی غٍّ لُؼبر ٔیع آضایف ٚ زضاٚض  ؾٛضاخ

 3 وبضی ٚ قیبضظ٘ی وبُٔ ٚ نحیح لُؼبر  ؾٛضاخ
 
 

 2 وبضی نحیح لُؼبر  فمٍ ؾٛضاخ

ٞب ٚ قیبضظ٘ی   وبضی خب ثٝ خبی ؾٛضاخ ؾٛضاخ

 اقشجبٜ لُؼبر 
1 

 ٘هت یطاق ٚ ٔٛ٘شبغ   4

 اثعاض: زضیُ قبضغی 

ٔٛاز: لُؼبر ٔیع آضایف ٚ 

 دیچ -یطاق  -زضاٚض

 زلیمٝ 30ظٔبٖ: 

 ٔجّٕبٖٔىبٖ: وبضٌبٜ 

ٔیع آضایف ٚ ٘هت یطاق ٚ ٔٛ٘شبغ  وبُٔ  لُؼبر  

 زضاٚض

ٔیع آضایف ٚ ٘هت یطاق ٚ ٔٛ٘شبغ  ٘بلم لُؼبر 

 زضاٚض

 ٔیع آضایف ٚ زضاٚض٘هت یطاق ٚ ٔٛ٘شبغ  غٍّ لُؼبر 

 3 ٘هت یطاق  ٚ ٔٛ٘شبغ نحیح ٚ وبُٔ 
 
 

 2 فمٍ ٘هت نحیح یطاق آالر

 1 لُؼبر٘هت ٚ ٔٛ٘شبغ اقشجبٜ ٚ ٘بثدبی 

5 
وٙشطَ ویفی ٚ  

 ثؿشٝ ثٙسی لُؼبر 

 وِٛیؽ -اثعاض: ٔشط  

 ٔٛاز: لُؼبر ٔیعآضایف ٚ زضاٚض

 زلیمٝ 30ظٔبٖ: 

 ٔىبٖ: وبضٌبٜ ٔجّٕبٖ

وٙشطَ ویفی ٚ ثؿشٝ ثٙسی وبُٔ  لُؼبر ٔیع آضایف ٚ 

 زضاٚض

وٙشطَ ویفی ٚ ثؿشٝ ثٙسی ٘بلم لُؼبر ٔیع آضایف ٚ 

 زضاٚض

 وٙشطَ ویفی ٚ ثؿشٝ ثٙسی غٍّ لُؼبر ٔیع آضایف ٚ زضاٚض 

وٙشطَ ویفی وبُٔ لُؼبر ثط حؿت اؾشب٘ساضز ٚ 

 ثؿشٝ ثٙسی نحیح
3 

 
 

 2 فمٍ وٙشطَ ویفی  لُؼبر ثط حؿت اؾشب٘ساضز 

وٙشطَ ویفی غیط اؾشب٘ساضز  لُؼبر ٚ ثؿشٝ ثٙسی 

 ٘بزضؾز 
1 

6   

 
 3 

 
 

 2 

 1 

قبیؿشٍی ٞبی غیط فٙی 

, ایٕٙی, ثٟساقز, 

سٛخٟبر ظیؿز ٔحیُی 

 ٚ ٍ٘طـ
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  ، والٜ، ػیٙه، ٌٛقی ٚ ٔبؾه اؾشفبزٜ اظ ِجبؼ وبض ٚ وفف ایٕٙی -2

 ذطٚج يبیؼبر ٔٛاز اظ ٔحیٍ وبضٌبٜ ثب اؾشفبزٜ اظ ٔىٙسٜ -3

 زلز زض وبض -4

  ػّٕىطز لبثُ لجَٛ

 

 لبثُ لجَٛغیط ػّٕىطز 

اؾشفبزٜ اظ ، والٜ ٚ ِجبؼ وبض ٚ وفف ایٕٙیدٛقیسٖ 

  ػیٙه، ٌٛقی ٚ ٔبؾه 
2 

 

 1 ػیٙه ٚ ٌٛقی ایٕٙیاؾشفبزٜ اظ 

 اـقٌيبثي كبـ )ٌبيىش ي اًدبم كبـ(
 ثّی    

 ذیط    

 ٔؼیبض قبیؿشٍی ا٘دبْ وبض  :

 3ٚ  2ٚ  1اظ ٔطاحُ   2وؿت حسالُ ٕ٘طٜ  

 اظ ثرف قبیؿشٍی ٞبی غیط فٙی،  ایٕٙی، ثٟساقز، سٛخٟبر ظیؿز ٔحیُی ٚ ٍ٘طـ  2وؿت حسالُ ٕ٘طٜ  

 اظ ٔطاحُ وبض 2وؿت حسالُ ٔیبٍ٘یٗ 
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 ٍقاـر آهَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك  آهَقٌي

 ؼفشف سبلي  كشبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  كبـ ػول فؼ اوشبًؽاـؼ سطلي  - 1-8ًوَى ثفگ

 اٍ :ًَثز  : سبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي    ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 اوشبًؽاـؼ ػول فؼ كبـ:     L3 وٙص ِالضيز  ٌِبيغ زَة ضففِ :   كؽ ضففِ 

ثب اوش بؼُ اق اثكاـ ٍ سدْيكار هَـؼ ًيبق ثف اوبن 

 ٍظي ِ:  04 كؽ ٍظي ِ  اوشبًؽاـؼ هلي ٍيشفيي ٍ خبكشبثي ثىبقؼ.
ا   سَليؽ وفٍيه غَاة ِ طِ

 زَثي
 G1-5 گفٍُ كبـ 

 وبغز ٍيشفيي ٍ وبغز خبكشبثي كبـ: 0404 كؽ كبـ
وٙص 

 ٌبيىش ي 
 هْبـر 

  

 ٌفايٗ هطيٗ اًدبم كبـ :-1

ّب  ثبقٌَ( ٍ ًَـهٌَّػي )الهخ ّب  فلَـوٌز(  هشف هفثغ ثبيؽ ؼاـا  ًَـ ٘جيؼي)دٌدفُ 96 ;12×8.ٌفايٗ كبـگبُ: كبـگبُ سَليؽ هجلوبى ثِ اثؼبؼ 1

 ك  ثب فًَؽاويَى هٌبوت ثبٌؽ. ٍ

 . اوٌبؼ: ًقٍِ ٍيشفيي ٍ خبكشبثي2

  هيككبـ -ؼـي  ٍ دير گٌَشي ثفقي  -وَـاظ قى -هبٌيي لجِ زىجبى -اـُ فبـوي ثف -.اثكاـ ٍ سدْيكار: هبٌيي اـُ گفؼ غٗ قى 3

 زىت گفاًَ  -PVCًَاـ  -دير –يفاق  -.هَاؼ: ِ طبر فٍفؼُ هٌَّػي4

 وبػز  5/5قهبى: .5

 / هفاض  اخفا  دفٍلُ/ ـٍيِ اًدبم كبـ:ًقٍِ كبـ /ًوًَِ -2 

 سْيِ فْفوز هَاؼ اٍليِ  .1

 ثفي قٙؼبر  .2

 لجِ زىجبًي قٙؼبر ثفي غَـؼُ .3

 ايدبؼ اسّبالر  .4

 هًَشبل  .5

 ثىشِ ثٌؽ 

 ٌبغُ ّب  اِلي اوشبًؽاـؼ ػول فؼ كبـ:  –3
 ّب  قٙؼبر اق ـٍ  ًقٍِ  اوشػفاج ؼقيق اًؽاقُ .1

 ؼقز ؼـ اًؽاقُ ٍ گًَيبيي ثَؼى قٙؼبر ثفي غَـؼُ ٍ لت دف ًجَؼى آًْب .2

 ّب  ًَاـ لجِ زىجبى دفؼاغز سويك لجِ .3

 اسّبالر ؼـ هط  هٌبوت ٍ ثب وبيك ِطيص ٍ ؼقز ؼـ وَـاظ كبـ  ّب ٘جق ًقٍِ .4

 ّب هًَشبل ِطيص ٍ گًَيبيي قٙؼبر ٍ ِطز ًّت يفاق .5

 ثىشِ ثٌؽ  قٙؼبر ٍ كؽگؿاـ  ٘جق اوشبًؽاـؼ

 اثكاـ اـقٌيبثي: -4

 ّب  هَخَؼ( ا  )ثفاوبن زك ليىز هٍبّؽُ -ػولي -كشجي

 اثكاـ ٍ سدْيكار هَـؼ ًيبق اًدبم كبـ: -5
اثركاـ اًرؽاقُ گيرف  ٍ      -سٌگ ًيَهبسيك -ؼـي  ٍ دير گٌَشي ثفقي -وَـاظ قى -هبٌيي لجِ زىجبى -اـُ فبـوي ثف -هبٌيي اـُ گفؼ غٗ قى 

 هيككبـ اوشبًؽاـؼ  -اًؽاقُ گؿاـ 

 س بلي  كبـ  هفسجٗ ؼـ گفٍُ كبـ : -6

 0405-0404كبـّب 
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 ٍقاـر آهَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك  آهَقٌي

 ؼفشف سبلي  كشبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  اـقٌيبثي - 1 -9ًوَى ثفگ

 اٍ ًَثز    سبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 :   اوشبًؽاـؼ ػول فؼ كبـ L3 وٙص ِالضيز  ٌِبيغ زَة  ضففِ :   كؽ ضففِ 

ثب اوش بؼُ اق اثكاـ ٍ سدْيكار هَـؼ ًيبق ثف اوبن 

 اوشبًؽاـؼ هلي ٍيشفيي ٍ خبكشبثي ثىبقؼ.

 G1-5 گفٍُ اـقٌيبثي كبـ سِٛیس ؾطٚیؽ ذٛاة نفحٝ ای چٛثی  ٍظي ِ:  04 كؽ ٍظي ِ 

 هْبـر  وٙص ٌبيىش ي  ؾبذز ٚیشطیٗ ٚ خبوشبثی  كبـ 0404 كؽ كبـ

  

 هفا ض  كبـ ـؼي 

 ٌفايٗ ػول فؼ

)اثكاـ،هَاؼ، سدْيكار، قهبى، 

 ه بى ٍ ...(

 اوشبًؽاـؼ )ٌبغُ ّب/ؼاٍـ /ًوفُ ؼّي( ًشبيح هو ي

 

1 
ثط٘بٔٝ سِٛیس سٟیٝ 

 ٚیشطیٗ ٚ خبوشبثی

 وِٛیؽ –اثعاض: ٔشط 

 یطاق آالر -ٔٛاز: ٘مكٝ وبض

 زلیمٝ 30ظٔبٖ: 

 ٔىبٖ: وبضٌبٜ ٔجّٕبٖ

 ٚیشطیٗ ٚ خبوشبثیاؾشرطاج وبُٔ ا٘ساظٜ ٞب اظ ضٚی ٘مكٝ 

 ٚیشطیٗ ٚ خبوشبثیاؾشرطاج ٘بلم ا٘ساظٜ ٞب اظ ضٚی ٘مكٝ 

 خبوشبثی ٚیشطیٗ ٚاؾشرطاج غٍّ ا٘ساظٜ ٞب اظ ضٚی ٘مكٝ 

  3 اؾشرطاج وبُٔ سٕبْ ا٘ساظٜ ٞبی لُؼبر
ٞبی فمٍ لُؼبر ػٕٛزی یب  اؾشرطاج ا٘ساظٜ 

 افمی
2 

 1 اؾشرطاج غٍّ ا٘ساظٜ ٞبی لُؼبر  

2 
وبضی لُؼبر  ثطـ

 ٚیشطیٗ ٚ خبوشبثی

 زٚضوٗ -فبضؾی ثط -اثعاض: دبُ٘ ثط

 ٔٛاز: ا٘ٛاع نفحبر فكطزٜ چٛثی

 زلیم60ٝظٔبٖ: 

 وبضٌبٜ ٔجّٕبٖٔىبٖ: 

 وبضی وبُٔ  لُؼبر ٚیشطیٗ ٚ خبوشبثی ثطـ

 وبضی ٘بلم لُؼبر ٚیشطیٗ ٚ خبوشبثی ثطـ

 وبضی غٍّ لُؼبر ٚیشطیٗ ٚ خبوشبثی ثطـ

 3 ثطـ وبُٔ سٕبْ لُؼبر 
 
 

 2 ثطـ لُؼبر ػٕٛزی یب فمٍ افمی

 1 ثطـ وٛسبٜ یب ثّٙس یب غیط ٌٛ٘یبیی لُؼبر 

3 

ِجٝ چؿجب٘ی 

ٚیشطیٗ ٚ لُؼبر 

 خبوشبثی

 اثعاض: ٔبقیٗ ِجٝ چؿجبٖ

 ٚ چؿت  PVC  ٚABSٔٛاز: ٘ٛاض 

 زلیمٝ 60ظٔبٖ: 

 ٔىبٖ: وبضٌبٜ ٔجّٕبٖ

 ِجٝ چؿجب٘ی وبُٔ  لُؼبر ٚیشطیٗ ٚ خبوشبثی

 ِجٝ چؿجب٘ی ٘بلم لُؼبر ٚیشطیٗ ٚ خبوشبثی

 ِجٝ چؿجب٘ی غٍّ لُؼبر ٚیشطیٗ ٚ خبوشبثی

  3 ِجٝ چؿجب٘ی وبُٔ ٚ سٕیع سٕبْ لُؼبر 
 

 2 ِجٝ چؿجب٘ی سؼسازی اظ لُؼبر 

ِجٝ چؿجب٘ی اقشجبٜ ٚ وح یب ٘بلم یب زٚ ضً٘ 

 لُؼبر 
1 

4 

ؾٛضاخ وبضی ٚ 

قیبضظ٘ی لُؼبر 

 ٚیشطیٗ ٚ خبوشبثی

 –ٔشٝ  -اثعاض: ٔبقیٗ ؾٛضاخ ظٖ 

 زضیُ -فطظ

 ٔٛاز: لُؼبر ٚیشطیٗ ٚ خبوشبثی

 زلیمٝ 60ظٔبٖ: 

 ٔىبٖ: وبضٌبٜ ٔجّٕبٖ

 ٚ قیبضظ٘ی وبُٔ  لُؼبر ٚیشطیٗ ٚ خبوشبثی وبضی ؾٛضاخ

 وبضی ٚ قیبضظ٘ی ٘بلم لُؼبر ٚیشطیٗ ٚ خبوشبثی ؾٛضاخ

 وبضی ٚ قیبضظ٘ی غٍّ لُؼبر ٚیشطیٗ ٚ خبوشبثی ؾٛضاخ

  3 وبضی ٚ قیبضظ٘ی وبُٔ ٚ نحیح لُؼبر  ؾٛضاخ
 2 وبضی نحیح لُؼبر  فمٍ ؾٛضاخ 

ٞب ٚ قیبضظ٘ی   وبضی خب ثٝ خبی ؾٛضاخ ؾٛضاخ

 1 اقشجبٜ لُؼبر 

5 

٘هت یطاق ٚ  

ٔٛ٘شبغ اِٚیٝ 

 ٚیشطیٗ ٚ خبوشبثی

دیچ ٌٛقشی  –اثعاض: زضیُ  

 دیچ زؾشی -قبضغی

 دیچ -یطاق  -ٔٛاز: لُؼبر ٚیشطیٗ

 زلیمٝ 60ظٔبٖ: 

 ٔىبٖ: وبضٌبٜ ٔجّٕبٖ

 خبوشبثی٘هت یطاق ٚ ٔٛ٘شبغ  وبُٔ  لُؼبر ٚیشطیٗ ٚ  

 ٘هت یطاق ٚ ٔٛ٘شبغ  ٘بلم لُؼبر ٚیشطیٗ ٚ خبوشبثی

 ٘هت یطاق ٚ ٔٛ٘شبغ  غٍّ لُؼبر ٚیشطیٗ ٚ خبوشبثی

  3 ٘هت یطاق  ٚ ٔٛ٘شبغ نحیح ٚ وبُٔ 
 2 فمٍ ٘هت نحیح یطاق آالر 

 1 اقشجبٜ ٚ ٘بثدبی لُؼبر غ٘هت ٚ ٔٛ٘شب

6 

وٙشطَ ویفی ٚ  

ثؿشٝ ثٙسی 

لُؼبر ٚیشطیٗ ٚ 

 خبوشبثی

 وِٛیؽ -اثعاض: ٔشط  

 ٔٛاز: لُؼبر ٚیشطیٗ ٚ خبوشبثی

 زلیمٝ 60ظٔبٖ: 

 ٔىبٖ: وبضٌبٜ ٔجّٕبٖ

وٙشطَ ویفی ٚ ثؿشٝ ثٙسی وبُٔ  لُؼبر ٚیشطیٗ ٚ 

 خبوشبثی

وٙشطَ ویفی ٚ ثؿشٝ ثٙسی ٘بلم لُؼبر ٚیشطیٗ ٚ 

 خبوشبثی

 وٙشطَ ویفی ٚ ثؿشٝ ثٙسی غٍّ لُؼبر ٚیشطیٗ ٚ خبوشبثی

وبُٔ لُؼبر ثط حؿت اؾشب٘ساضز ٚ وٙشطَ ویفی 

 ثؿشٝ ثٙسی نحیح
3 

 
 

 2 فمٍ وٙشطَ ویفی  لُؼبر ثط حؿت اؾشب٘ساضز 

 1 وٙشطَ ویفی غیط اؾشب٘ساضز  لُؼبر ٚ ثؿشٝ ثٙسی ٘بزضؾز 

قبیؿشٍی ٞبی 

غیط فٙی , ایٕٙی, 

ثٟساقز, سٛخٟبر 

ظیؿز ٔحیُی ٚ 

 ٍ٘طـ

 N 66ٔسیطیز ٔٛاز ٚ سدٟیعار  -1 

  ، والٜ، ػیٙه، ٌٛقی ٚ ٔبؾه اؾشفبزٜ اظ ِجبؼ وبض ٚ وفف ایٕٙی -2

 ذطٚج يبیؼبر ٔٛاز اظ ٔحیٍ وبضٌبٜ ثب اؾشفبزٜ اظ ٔىٙسٜ -3

 زلز زض وبض -4

  ػّٕىطز لبثُ لجَٛ

 

 لبثُ لجَٛغیط ػّٕىطز 

اؾشفبزٜ اظ ، والٜ ٚ ِجبؼ وبض ٚ وفف ایٕٙیدٛقیسٖ 

  ػیٙه، ٌٛقی ٚ ٔبؾه 
2 

 

 1 ػیٙه ٚ ٌٛقی ایٕٙیاؾشفبزٜ اظ 

 اـقٌيبثي كبـ )ٌبيىش ي اًدبم كبـ(
 ثّی    

 ذیط    

 ٔؼیبض قبیؿشٍی ا٘دبْ وبض  :

 3ٚ  2ٚ  1اظ ٔطاحُ   2وؿت حسالُ ٕ٘طٜ  

 سٛخٟبر ظیؿز ٔحیُی ٚ ٍ٘طـ  ،ثٟساقز ، ایٕٙی، اظ ثرف قبیؿشٍی ٞبی غیط فٙی 2وؿت حسالُ ٕ٘طٜ  

 ٔطاحُ وبضاظ  2وؿت حسالُ ٔیبٍ٘یٗ 
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 ٍقاـر آهَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك  آهَقٌي

 ؼفشف سبلي  كشبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  كبـ ػول فؼ اوشبًؽاـؼ سطلي  - 1-8ًوَى ثفگ

 اٍ :ًَثز  : سبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي    ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 اوشبًؽاـؼ ػول فؼ كبـ:     L3 وٙص ِالضيز  ٌِبيغ زَة ضففِ :   كؽ ضففِ 

ثف اوبن ثب اوش بؼُ اق اثكاـ ٍ سدْيكار القم ٍ 

 ٍظي ِ:  04 كؽ ٍظي ِ  .ٌِؽلي آـايً ثىبقؼ ليه اوشبًؽاـؼ
سَليؽ وفٍيه غَاة ِ طِ ا  

 زَثي
 G-32 گفٍُ كبـ 

 هْبـر  وٙص ٌبيىش ي  وبغز ٌِؽلي آـايً كبـ: 0405 كؽ كبـ

  

 هطيٗ اًدبم كبـ :ٌفايٗ -1

ّب  ثبقٌَ( ٍ ًَـهٌَّػي )الهخ ّب  فلَـوٌز(  هشف هفثغ ثبيؽ ؼاـا  ًَـ ٘جيؼي)دٌدفُ 96 ;12×8.ٌفايٗ كبـگبُ: كبـگبُ سَليؽ هجلوبى ثِ اثؼبؼ 1

 ك  ثب فًَؽاويَى هٌبوت ثبٌؽ. ٍ

 ٌِؽلي آـايً. اوٌبؼ: ًقٍِ 2

 هيككبـ  -ؼـي  ٍ دير گٌَشي ثفقي  -وَـاظ قى -هبٌيي لجِ زىجبى -ثف اـُ فبـوي -.اثكاـ ٍ سدْيكار: هبٌيي اـُ گفؼ غٗ قى 3

 زىت گفاًَ  -PVCًَاـ  -دير –يفاق  -.هَاؼ: ِ طبر فٍفؼُ هٌَّػي4

 وبػز  5/4قهبى: .5

 / هفاض  اخفا  دفٍلُ/ ـٍيِ اًدبم كبـ:ًقٍِ كبـ /ًوًَِ -2
 سْيِ فْفوز هَاؼ اٍليِ  .1

 ثفي قٙؼبر  .2

 غَـؼُلجِ زىجبًي قٙؼبر ثفي  .3

 ايدبؼ اسّبالر  .4

 هًَشبل  .5

 ثىشِ ثٌؽ  .6

 ٌبغُ ّب  اِلي اوشبًؽاـؼ ػول فؼ كبـ:  –3
 ّب  قٙؼبر اق ـٍ  ًقٍِ  اوشػفاج ؼقيق اًؽاقُ .1

 ؼقز ؼـ اًؽاقُ ٍ گًَيبيي ثَؼى قٙؼبر ثفي غَـؼُ ٍ لت دف ًجَؼى آًْب .2

 دفؼاغز سويك لجِ ّب  ًَاـ لجِ زىجبى .3

 ّب ٘جق ًقٍِ ِطيص ٍ ؼقز ؼـ وَـاظ كبـ اسّبالر ؼـ هط  هٌبوت ٍ ثب وبيك  .4

 ّب هًَشبل ِطيص ٍ گًَيبيي قٙؼبر ٍ ِطز ًّت يفاق .5

 ثىشِ ثٌؽ  قٙؼبر ٍ كؽگؿاـ  ٘جق اوشبًؽاـؼ .6

 اثكاـ اـقٌيبثي: -4

 ّب  هَخَؼ( ا  )ثفاوبن زك ليىز هٍبّؽُ -ػولي -كشجي

 اثكاـ ٍ سدْيكار هَـؼ ًيبق اًدبم كبـ: -5

اثركاـ اًرؽاقُ گيرف  ٍ      -سٌگ ًيَهبسيك -ؼـي  ٍ دير گٌَشي ثفقي -وَـاظ قى -هبٌيي لجِ زىجبى -اـُ فبـوي ثف -هبٌيي اـُ گفؼ غٗ قى 

 هيككبـ اوشبًؽاـؼ  -اًؽاقُ گؿاـ 

 س بلي  كبـ  هفسجٗ ؼـ گفٍُ كبـ : -6
 0404كبـ 
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 ٍقاـر آهَقي ٍ دفٍـي

آهَقٌي وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك   

 ؼفشف سبلي  كشبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  اـقٌيبثي - 1 -9ًوَى ثفگ

 اٍ ًَثز    سبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

  اوشبًؽاـؼ ػول فؼ كبـ L3 وٙص ِالضيز  ٌِبيغ زَة  ضففِ :   كؽ ضففِ 
ثب اوش بؼُ اق اثكاـ ٍ سدْيكار القم ٍ هٙبثق 

 اوشبًؽاـؼ هَخَؼ ٌِؽلي آـايً ـا ثىبقؼ.

 G-32 گفٍُ اـقٌيبثي كبـ سِٛیس ؾطٚیؽ ذٛاة نفحٝ ای چٛثی  ٍظي ِ:  04 كؽ ٍظي ِ 

 هْبـر  وٙص ٌبيىش ي  ؾبذز نٙسِی آضایف  كبـ 0405 كؽ كبـ

  

 هفا ض  كبـ ـؼي 

 ٌفايٗ ػول فؼ

)اثكاـ،هَاؼ، سدْيكار، قهبى، 

 ه بى ٍ ...(

 اوشبًؽاـؼ )ٌبغُ ّب/ؼاٍـ /ًوفُ ؼّي( ًشبيح هو ي

 

1 
سٟیٝ ثط٘بٔٝ سِٛیس 

 نٙسِی آضایف

 وِٛیؽ –اثعاض: ٔشط 

 یطاق آالر -ٔٛاز: ٘مكٝ وبض

 زلیمٝ 30ظٔبٖ: 

 ٔىبٖ: وبضٌبٜ ٔجّٕبٖ

 اؾشرطاج وبُٔ ا٘ساظٜ ٞب اظ ضٚی ٘مكٝ نٙسِی آضایف

اؾشرطاج ٘بلم ا٘ساظٜ ٞب اظ ضٚی ٘مكٝ نٙسِی 

 آضایف

 ا٘ساظٜ ٞب اظ ضٚی ٘مكٝ نٙسِی آضایفاؾشرطاج غٍّ 

 3 اؾشرطاج وبُٔ سٕبْ ا٘ساظٜ ٞبی لُؼبر 
 
 

 2 ٞبی فمٍ لُؼبر ػٕٛزی یب افمی اؾشرطاج ا٘ساظٜ

 1 اؾشرطاج غٍّ ا٘ساظٜ ٞبی لُؼبر  

2 
وبضی لُؼبر  ثطـ

 نٙسِی آضایف

 زٚضوٗ -فبضؾی ثط -اثعاض: دبُ٘ ثط

 ٔٛاز: ا٘ٛاع نفحبر فكطزٜ چٛثی

 زلیمٝ 60ظٔبٖ: 

 ٔىبٖ: وبضٌبٜ ٔجّٕبٖ

  نٙسِی آضایفوبضی وبُٔ  لُؼبر  ثطـ

  نٙسِی آضایفوبضی ٘بلم لُؼبر  ثطـ

 نٙسِی آضایفوبضی غٍّ لُؼبر  ثطـ

  3 ثطـ وبُٔ سٕبْ لُؼبر 
 2 یب افمیثطـ سؼسازی اظ لُؼبر ػٕٛزی  

 1 ثطـ وٛسبٜ یب ثّٙس یب غیط ٌٛ٘یبیی لُؼبر 

3 

چؿجب٘ی ِجٝ 

لُؼبر نٙسِی 

 آضایف

 اثعاض: ٔبقیٗ ِجٝ چؿجبٖ

 ٚ چؿت  PVC  ٚABSٔٛاز: ٘ٛاض 

 زلیمٝ 60ظٔبٖ: 

 ٔىبٖ: وبضٌبٜ ٔجّٕبٖ

 نٙسِی آضایفِجٝ چؿجب٘ی وبُٔ  لُؼبر 

 نٙسِی آضایفِجٝ چؿجب٘ی ٘بلم لُؼبر 

 نٙسِی آضایف ِجٝ چؿجب٘ی غٍّ لُؼبر

  3 ِجٝ چؿجب٘ی وبُٔ ٚ سٕیع سٕبْ لُؼبر 
 2 ِجٝ چؿجب٘ی سؼسازی اظ لُؼبر  

یط غِجٝ چؿجب٘ی اقشجبٜ ٚ وح یب ٘بلم یب 

 ٕٞطً٘ ثب ثس٘ٝ 
1 

4 

ؾٛضاخ وبضی ٚ 

قیبضظ٘ی لُؼبر 

 نٙسِی آضایف

 –ٔشٝ  -اثعاض: ٔبقیٗ ؾٛضاخ ظٖ 

 زضیُ -فطظ

 ٔٛاز: لُؼبر نٙسِی آضایف

 زلیمٝ 30ظٔبٖ: 

 ٔىبٖ: وبضٌبٜ ٔجّٕبٖ

 نٙسِی آضایفوبضی ٚ قیبضظ٘ی وبُٔ  لُؼبر  ؾٛضاخ

 نٙسِی آضایفوبضی ٚ قیبضظ٘ی ٘بلم لُؼبر  ؾٛضاخ

 نٙسِی آضایفوبضی ٚ قیبضظ٘ی غٍّ لُؼبر  ؾٛضاخ

 3 وبضی ٚ قیبضظ٘ی وبُٔ ٚ نحیح لُؼبر  ؾٛضاخ
 
 

 2 وبضی نحیح لُؼبر  فمٍ ؾٛضاخ

ٞب ٚ قیبضظ٘ی   وبضی خب ثٝ خبی ؾٛضاخ ؾٛضاخ

 اقشجبٜ لُؼبر 
1 

5 

٘هت یطاق ٚ  

ٔٛ٘شبغ اِٚیٝ 

 نٙسِی آضایف

دیچ ٌٛقشی  –اثعاض: زضیُ  

 دیچ زؾشی -قبضغی

 دیچ -یطاق  -ٔٛاز: لُؼبر نٙسِی 

 زلیمٝ 30ظٔبٖ: 

 ٔىبٖ: وبضٌبٜ ٔجّٕبٖ

 نٙسِی آضایف٘هت یطاق ٚ ٔٛ٘شبغ  وبُٔ  لُؼبر  

 نٙسِی آضایف٘هت یطاق ٚ ٔٛ٘شبغ  ٘بلم لُؼبر 

 نٙسِی آضایف٘هت یطاق ٚ ٔٛ٘شبغ  غٍّ لُؼبر 

 3 ٘هت یطاق  ٚ ٔٛ٘شبغ نحیح ٚ وبُٔ 
 
 

 2 فمٍ ٘هت نحیح یطاق آالر

 1 اقشجبٜ ٚ ٘بثدبی لُؼبر غ٘هت ٚ ٔٛ٘شب

6 

وٙشطَ ویفی ٚ  

ثؿشٝ ثٙسی 

لُؼبر نٙسِی 

 آضایف

 وِٛیؽ -اثعاض: ٔشط  

 ٔٛاز: لُؼبر نٙسِی آضایف

 زلیمٝ 60ظٔبٖ: 

 ٔىبٖ: وبضٌبٜ ٔجّٕبٖ

نٙسِی وٙشطَ ویفی ٚ ثؿشٝ ثٙسی وبُٔ  لُؼبر 

 آضایف

نٙسِی  وٙشطَ ویفی ٚ ثؿشٝ ثٙسی ٘بلم لُؼبر

 آضایف

نٙسِی وٙشطَ ویفی ٚ ثؿشٝ ثٙسی غٍّ لُؼبر 

 آضایف

وٙشطَ ویفی وبُٔ لُؼبر ثط حؿت اؾشب٘ساضز 

 یحٚ ثؿشٝ ثٙسی نح
3 

 
 

 2 فمٍ وٙشطَ ویفی  لُؼبر ثط حؿت اؾشب٘ساضز 

وٙشطَ ویفی غیط اؾشب٘ساضز  لُؼبر ٚ ثؿشٝ 

 ثٙسی ٘بزضؾز 
1 

قبیؿشٍی ٞبی 

غیط فٙی , ایٕٙی, 

ثٟساقز, سٛخٟبر 

ظیؿز ٔحیُی ٚ 

 ٍ٘طـ
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  ، والٜ، ػیٙه، ٌٛقی ٚ ٔبؾه اؾشفبزٜ اظ ِجبؼ وبض ٚ وفف ایٕٙی -2

 ذطٚج يبیؼبر ٔٛاز اظ ٔحیٍ وبضٌبٜ ثب اؾشفبزٜ اظ ٔىٙسٜ -3

 زلز زض وبض -4

  ػّٕىطز لبثُ لجَٛ

 

 لبثُ لجَٛغیط ػّٕىطز 

اؾشفبزٜ اظ ، والٜ ٚ ِجبؼ وبض ٚ وفف ایٕٙیدٛقیسٖ 

  ػیٙه، ٌٛقی ٚ ٔبؾه 
2 

 

 1 ػیٙه ٚ ٌٛقی ایٕٙیاؾشفبزٜ اظ 

 )ٌبيىش ي اًدبم كبـ( اـقٌيبثي كبـ
 ثّی    

 ذیط    

 ٔؼیبض قبیؿشٍی ا٘دبْ وبض  :

 3ٚ  2ٚ  1اظ ٔطاحُ   2وؿت حسالُ ٕ٘طٜ  

 سٛخٟبر ظیؿز ٔحیُی ٚ ٍ٘طـ   ،ثٟساقز ، ایٕٙی ،اظ ثرف قبیؿشٍی ٞبی غیط فٙی 2وؿت حسالُ ٕ٘طٜ  

 اظ ٔطاحُ وبض 2وؿت حسالُ ٔیبٍ٘یٗ 
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 ٍقاـر آهَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك  آهَقٌي

 ؼفشف سبلي  كشبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  كبـ ػول فؼ اوشبًؽاـؼ سطلي  - 1-8ًوَى ثفگ

 اٍ :ًَثز  : سبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي    ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 اوشبًؽاـؼ ػول فؼ كبـ:     L3 وٙص ِالضيز  ٌِبيغ زَة ضففِ    كؽ ضففِ 

 ثف اوبنهَـؼًيبق ٍ ثب اوش بؼُ اق اثكاـ ٍ سدْيكار 

 .سػشػَاة يك ً فُ ٍ ؼًٍ فُ ثىبقؼ لياوشبًؽاـؼ ه
 G3-2 گفٍُ كبـ  سَليؽ وفٍيه غَاة ِ طِ ا  زَثي ٍظي ِ  04 كؽ ٍظي ِ 

 هْبـر  وٙص ٌبيىش ي  وبغز سػشػَاة يك يب ؼًٍ فُ كبـ 0406 كؽ كبـ

  

 ٌفايٗ هطيٗ اًدبم كبـ :-1

ّب  ثبقٌَ( ٍ ًَـهٌَّػي )الهخ ّب  فلَـوٌز(  هشف هفثغ ثبيؽ ؼاـا  ًَـ ٘جيؼي)دٌدفُ 96 ;12×8.ٌفايٗ كبـگبُ: كبـگبُ سَليؽ هجلوبى ثِ اثؼبؼ 1

 ك  ثب فًَؽاويَى هٌبوت ثبٌؽ. ٍ

 . اوٌبؼ: ًقٍِ سػشػَاة يك ً فُ ٍ ؼًٍ ف2ُ

 هيككبـ  -ؼـي  ٍ دير گٌَشي ثفقي  -وَـاظ قى -هبٌيي لجِ زىجبى -اـُ فبـوي ثف -.اثكاـ ٍ سدْيكار: هبٌيي اـُ گفؼ غٗ قى 3

 زىت گفاًَ  -PVCًَاـ  -دير –يفاق  -.هَاؼ: ِ طبر فٍفؼُ هٌَّػي4

 وبػز  5/4قهبى: .5

 / هفاض  اخفا  دفٍلُ/ ـٍيِ اًدبم كبـ:ًقٍِ كبـ /ًوًَِ -2
 سْيِ فْفوز هَاؼ اٍليِ  .1

 ثفي قٙؼبر  .2

 لجِ زىجبًي قٙؼبر ثفي غَـؼُ .3

 ايدبؼ اسّبالر  .4

 هًَشبل  .5

 ثىشِ ثٌؽ  .6

 ٌبغُ ّب  اِلي اوشبًؽاـؼ ػول فؼ كبـ:  –3
 ّب  قٙؼبر اق ـٍ  ًقٍِ  اوشػفاج ؼقيق اًؽاقُ .1

 ؼقز ؼـ اًؽاقُ ٍ گًَيبيي ثَؼى قٙؼبر ثفي غَـؼُ ٍ لت دف ًجَؼى آًْب .2

 دفؼاغز سويك لجِ ّب  ًَاـ لجِ زىجبى .3

 ؼقز ؼـ وَـاظ كبـ  ّب ٘جق ًقٍِاسّبالر ؼـ هط  هٌبوت ٍ ثب وبيك ِطيص ٍ  .4

 ّب هًَشبل ِطيص ٍ گًَيبيي قٙؼبر ٍ ِطز ًّت يفاق .5

 ثىشِ ثٌؽ  قٙؼبر ٍ كؽگؿاـ  ٘جق اوشبًؽاـؼ .6

 اثكاـ اـقٌيبثي: -4

 ّب  هَخَؼ( ا  )ثفاوبن زك ليىز هٍبّؽُ -ػولي -كشجي

 اثكاـ ٍ سدْيكار هَـؼ ًيبق اًدبم كبـ: -5
اثركاـ اًرؽاقُ گيرف  ٍ      -سٌگ ًيَهبسيك -ؼـي  ٍ دير گٌَشي ثفقي -وَـاظ قى -هبٌيي لجِ زىجبى -فبـوي ثفاـُ  -هبٌيي اـُ گفؼ غٗ قى 

 هيككبـ اوشبًؽاـؼ  -اًؽاقُ گؿاـ 

 س بلي  كبـ  هفسجٗ ؼـ گفٍُ كبـ : -6

 0406ٍ 0407كبـّب  
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 ٍقاـر آهَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك  آهَقٌي

ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًًؼفشف سبلي  كشبة   

 

  اـقٌيبثي - 1 -9ًوَى ثفگ

 اٍ ًَثز    سبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 اوشبًؽاـؼ ػول فؼ كبـ:     L3 وٙص ِالضيز  ٌِبيغ زَة ضففِ :   كؽ ضففِ 

هَـؼًيبق ٍ ثف ثب اوش بؼُ اق اثكاـ ٍ سدْيكار 

سػشػَاة يك ً فُ ٍ  اوبن اوشبًؽاـؼ هلي

 ؼًٍ فُ ثىبقؼ.

 G3-2 گفٍُ اـقٌيبثي كبـ سَليؽ وفٍيه غَاة ِ طِ ا  زَثي ٍظي ِ :  04 كؽ ٍظي ِ 

 هْبـر  وٙص ٌبيىش ي  وبغز سػشػَاة يك يب ؼًٍ فُ كبـ 0406 كؽ كبـ

  

 هفا ض  كبـ ـؼي 
 ٌفايٗ ػول فؼ

 )اثكاـ،هَاؼ، سدْيكار، قهبى، ه بى ٍ ...(
 ًوفُ )ٌبغُ ّب/ؼاٍـ /ًوفُ ؼّي(اوشبًؽاـؼ  هو يًشبيح 

1 

ذٛا٘سٖ ٘مكٝ ٚ اؾشرطاج 

 ا٘ساظٜ ٞب

 ٔبقیٗ حؿبة -اثعاض: ٔشط

 ٔٛاز: ٘مكٝ وبض

 زلیمٝ 30 :ظٔبٖ

 ٔىبٖ: وبضٌبٜ ٔجّٕبٖ

 اؾشرطاج وبُٔ ا٘ساظٜ ٞب 

 ا٘ساظٜ ٞب  ٘بلماؾشرطاج 

 اؾشرطاج غٍّ ا٘ساظٜ ٞب 

 3 اؾشرطاج وبُٔ سٕبْ ا٘ساظٜ ٞب

 2 اؾشرطاج سؼسازی اظ ا٘ساظٜ ٞب 

 1 اؾشرطاج اقشجبٜ ا٘ساظٜ ٞب

2 

ثطـ وبضی لُؼبر 

 سرشرٛاة

 -زٚضوٗ -اثعاض: دبُ٘ ثط

 زیٛاِز

 ٔٛاز: ا٘ٛاع نفحبر فكطزٜ

 زلیمٝ 60 :ظٔبٖ

 ٔىبٖ وبضٌبٜ ٔجّٕبٖ

 ثطـ وبضی وبُٔ لُؼبر

 ثطـ وبضی ٘بلم لُؼبر

 ثطـ وبضی غٍّ لُؼبر

 3 ثٝ نٛضر ٌٛ٘یبییثطـ وبُٔ لُؼبر 

 2 ثطـ سؼسازی اظ لُؼبر ثٝ نٛضر ٌٛ٘یبیی 

 1 ثطـ غٍّ ا٘ساظٜ ٞب

3 

ِجٝ چؿجب٘ی لُؼبر 

 سرشرٛاة

 اثعاض: ٔبقیٗ ِجٝ چؿجبٖ 

 ، چؿت PVCٔٛاز: ٘ٛاض 

 زلیمٝ 60 :ظٔبٖ

 ٔىبٖ وبضٌبٜ ٔجّٕبٖ

 ِجٝ چؿجب٘ی وبُٔ لُؼبر

 ِجٝ چؿجب٘ی ٘بلم لُؼبر

 لُؼبرِجٝ چؿجب٘ی غٍّ 

 3 ِجٝ چؿجب٘ی وبُٔ ٚ سٕیع ٕٞٝ لُؼبر

 2 ِجٝ چؿجب٘ی وبُٔ سؼسازی اظ لُؼبر 

 1 ِجٝ چؿجب٘ی اقشجبٜ ٚ غیطاؾشب٘ساضز

4 

 اثعاض: زضیُ ؾشٛ٘ی اِیز ظٖ ؾٛضاخ وبضی لُؼبر 

 ٔٛاز: لُؼٝ آٔبزٜ قسٜ

 زلیمٝ 30 :ظٔبٖ

 ٔىبٖ وبضٌبٜ ٔجّٕبٖ

 ؾٛضاخ وبضی وبُٔ لُؼبر

 وبضی ٘بلم لُؼبرؾٛضاخ 

 ؾٛضاخ وبضی غٍّ لُؼبر

 3 ؾٛضاخ وبضی وبُٔ ٕٞٝ لُؼبر

 2 ؾٛضاخ وبضی وبُٔ سؼسازی اظ لُؼبر  

 1 ؾٛضاخ وبضی اقشجبٜ لُؼبر

5 

 اثعاض: ٚؾبیُ ٔٛ٘شبغ ٔٛ٘شبغوبضی سرشرٛاة

 ٔٛاز: لُؼبر آٔبزٜ قسٜ

 زلیمٝ 60 :ظٔبٖ

 ٔىبٖ وبضٌبٜ ٔجّٕبٖ

 ٔٛ٘شبغ وبُٔ لُؼبر

 ٔٛ٘شبغ ٘بلم لُؼبر

 ٔٛ٘شبغ غٍّ لُؼبر

 3 ٔٛ٘شبغ وبُٔ سرشرٛاة

 2 ٔٛ٘شبغ ٘یٕٝ وبضٜ لُؼبر 

 1 ٔٛ٘شبغ اقشجبٜ لُؼبر 

6 

 اثعاض: ٚؾبیُ ا٘ساظٜ ٌیطی وٙشطَ ویفیز سرشرٛاة

 ٔٛاز: لُؼٝ ٔٛ٘شبغ قسٜ

 زلیمٝ 30 :ظٔبٖ

 ٔجّٕبٖ ٔىبٖ وبضٌبٜ

 وٙشطَ وبُٔ لُؼبر

 وٙشطَ  ٘بلم لُؼبر

 وٙشطَ غٍّ لُؼبر

 3 وٙشطَ وبُٔ لُؼبر َجك  اؾشب٘ساضز

 2 وٙشطَ ثطذی لُؼبر َجك اؾشب٘ساضز 

 1 وٙشطَ لُؼبر ثسٖٚ سٛخٝ ثٝ اؾشب٘ساضز

قبیؿشٍی ٞبی 

غیط فٙی , ایٕٙی, 

ثٟساقز, 

سٛخٟبر ظیؿز 

 ٔحیُی ٚ ٍ٘طـ

 N 66ٔسیطیز ٔٛاز ٚ سدٟیعار  -1 

، والٜ، ػیٙه، ٌٛقی ٚ ایٕٙی اؾشفبزٜ اظ ِجبؼ وبض ٚ وفف -2

  ٔبؾه 

 ذطٚج يبیؼبر ٔٛاز اظ ٔحیٍ وبضٌبٜ ثب اؾشفبزٜ اظ ٔىٙسٜ -3

 زلز زض وبض -4

  ػّٕىطز لبثُ لجَٛ

 

 لبثُ لجَٛغیط ػّٕىطز 

ػیٙه، اؾشفبزٜ اظ ، والٜ ٚ ِجبؼ وبض ٚ وفف ایٕٙیدٛقیسٖ 

  ٌٛقی ٚ ٔبؾه 
2 

 

 1 ػیٙه ٚ ٌٛقی ایٕٙیاؾشفبزٜ اظ 

 اـقٌيبثي كبـ )ٌبيىش ي اًدبم كبـ(
 ثّی    

 ذیط    

 ٔؼیبض قبیؿشٍی ا٘دبْ وبض  :

 3ٚ  2ٚ  1اظ ٔطاحُ   2وؿت حسالُ ٕ٘طٜ  

 سٛخٟبر ظیؿز ٔحیُی ٚ ٍ٘طـ  ،ثٟساقز ، ایٕٙی ،اظ ثرف قبیؿشٍی ٞبی غیط فٙی 2وؿت حسالُ ٕ٘طٜ  

 اظ ٔطاحُ وبض 2وؿت حسالُ ٔیبٍ٘یٗ 
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دفٍـي ٍقاـر آهَقي ٍ  

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك  آهَقٌي

 ؼفشف سبلي  كشبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  كبـ ػول فؼ اوشبًؽاـؼ سطلي  - 1-8ًوَى ثفگ

 اٍ :ًَثز  : سبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي    ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 اوشبًؽاـؼ ػول فؼ كبـ:     L3 وٙص ِالضيز  ٌِبيغ زَة ضففِ :   كؽ ضففِ 

ثف اوبن هَـؼًيبق ٍ ثب اوش بؼُ اق اثكاـ ٍ سدْيكار 

 ٍظي ِ:  04 كؽ ٍظي ِ  هج  سػشػَاة ٌَ ثىبقؼ. لياوشبًؽاـؼ ه
سَليؽ وفٍيه غَاة ِ طِ ا  

 زَثي
 G3-2 گفٍُ كبـ 

 هْبـر  وٙص ٌبيىش ي  وبغز هج  سػشػَاة ٌَ كبـ: 0407 كؽ كبـ

  

 اًدبم كبـ :ٌفايٗ هطيٗ -1

ّب  ثبقٌَ( ٍ ًَـهٌَّػي )الهخ ّب  فلَـوٌز(  هشف هفثغ ثبيؽ ؼاـا  ًَـ ٘جيؼي)دٌدفُ 96 ;12×8.ٌفايٗ كبـگبُ: كبـگبُ سَليؽ هجلوبى ثِ اثؼبؼ 1

 ك  ثب فًَؽاويَى هٌبوت ثبٌؽ. ٍ

 . اوٌبؼ: ًقٍِ هج  سػشػَاة 2ٌَ

 هيككبـ  -ؼـي  ٍ دير گٌَشي ثفقي  -وَـاظ قى -هبٌيي لجِ زىجبى -اـُ فبـوي ثف -.اثكاـ ٍ سدْيكار: هبٌيي اـُ گفؼ غٗ قى 3

 زىت گفاًَ  -PVCًَاـ  -دير –يفاق  -.هَاؼ: ِ طبر فٍفؼُ هٌَّػي4

 وبػز  5/4قهبى: .5

 / هفاض  اخفا  دفٍلُ/ ـٍيِ اًدبم كبـ:ًقٍِ كبـ /ًوًَِ -2 
 سْيِ فْفوز هَاؼ اٍليِ  .1

 ثفي قٙؼبر  .2

 لجِ زىجبًي قٙؼبر ثفي غَـؼُ .3

 ايدبؼ اسّبالر  .4

 هًَشبل  .5

 ثىشِ ثٌؽ  .6

 

 

 ٌبغُ ّب  اِلي اوشبًؽاـؼ ػول فؼ كبـ:  –3

 ّب  قٙؼبر اق ـٍ  ًقٍِ  اوشػفاج ؼقيق اًؽاقُ .1

 ؼقز ؼـ اًؽاقُ ٍ گًَيبيي ثَؼى قٙؼبر ثفي غَـؼُ ٍ لت دف ًجَؼى آًْب .2

 لجِ ّب  ًَاـ لجِ زىجبىدفؼاغز سويك  .3

 ّب ٘جق ًقٍِ اسّبالر ؼـ هط  هٌبوت ٍ ثب وبيك ِطيص ٍ ؼقز ؼـ وَـاظ كبـ  .4

 هًَشبل ِطيص ٍ گًَيبيي قٙؼبر ٍ ِطز ًّت يفاقْب .5

 ثىشِ ثٌؽ  قٙؼبر ٍ كؽگؿاـ  ٘جق اوشبًؽاـؼ .6

 اثكاـ اـقٌيبثي: -4

 ّب  هَخَؼ( ا  )ثفاوبن زك ليىز هٍبّؽُ -ػولي -كشجي

 سدْيكار هَـؼ ًيبق اًدبم كبـ: اثكاـ ٍ -5
اثركاـ اًرؽاقُ گيرف  ٍ      -سٌگ ًيَهبسيك -ؼـي  ٍ دير گٌَشي ثفقي -وَـاظ قى -هبٌيي لجِ زىجبى -اـُ فبـوي ثف -هبٌيي اـُ گفؼ غٗ قى 

 هيككبـ اوشبًؽاـؼ  -اًؽاقُ گؿاـ 

 س بلي  كبـ  هفسجٗ ؼـ گفٍُ كبـ : -6

 0406 -0407كبـّب 
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دفٍـيٍقاـر آهَقي ٍ   

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك  آهَقٌي

 ؼفشف سبلي  كشبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  اـقٌيبثي - 1 -9ًوَى ثفگ

 اٍ ًَثز    سبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 اوشبًؽاـؼ ػول فؼ كبـ:     L3 وٙص ِالضيز  ٌِبيغ زَة ضففِ :   كؽ ضففِ 

هَـؼًيبق ٍ ثف ثب اوش بؼُ اق اثكاـ ٍ سدْيكار 

هج  سػشػَاة ٌَ  اوبن اوشبًؽاـؼ هلي

 ثىبقؼ.

 G3-2 گفٍُ اـقٌيبثي كبـ سَليؽ وفٍيه غَاة ِ طِ ا  زَثي ٍظي ِ :  04 كؽ ٍظي ِ 

 هْبـر  وٙص ٌبيىش ي  وبغز هج  سػشػَاة ٌَ كبـ 0407 كؽ كبـ

  

 هفا ض  كبـ ـؼي 
 ٌفايٗ ػول فؼ

 )اثكاـ،هَاؼ، سدْيكار، قهبى، ه بى ٍ ...(
 ًوفُ )ٌبغُ ّب/ؼاٍـ /ًوفُ ؼّي(اوشبًؽاـؼ  ًشبيح هو ي

1 

ذٛا٘سٖ ٘مكٝ ٚ اؾشرطاج 

ا٘ساظٜ ٞبی ٔجُ سرشرٛاة 

 قٛ

 ٔبقیٗ حؿبة -اثعاض: ٔشط

 ٔٛاز: ٘مكٝ وبض

 زلیمٝ 30 :ظٔبٖ

 ٔىبٖ: وبضٌبٜ ٔجّٕبٖ

 اؾشرطاج وبُٔ ا٘ساظٜ ٞب 

 ا٘ساظٜ ٞب  ٘بلماؾشرطاج 

 اؾشرطاج غٍّ ا٘ساظٜ ٞب 

 3 اؾشرطاج وبُٔ سٕبْ ا٘ساظٜ ٞب

 2 اؾشرطاج سؼسازی اظ ا٘ساظٜ ٞب 

 1 اؾشرطاج اقشجبٜ ا٘ساظٜ ٞب

2 

ثطـ وبضی لُؼبر ٔجُ 

 سرشرٛاة قٛ

 -زٚضوٗ -اثعاض: دبُ٘ ثط

 زیٛاِز

 ٔٛاز: ا٘ٛاع نفحبر فكطزٜ

 زلیمٝ 60ظٔبٖ 

 ٔىبٖ وبضٌبٜ ٔجّٕبٖ

 ثطـ وبضی وبُٔ لُؼبر

 ثطـ وبضی ٘بلم لُؼبر

 ثطـ وبضی غٍّ لُؼبر

 3 ثطـ وبُٔ لُؼبر ثٝ نٛضر ٌٛ٘یبیی

 2 ثطـ سؼسازی اظ لُؼبر ثٝ نٛضر ٌٛ٘یبیی 

 1 ثطـ غٍّ ا٘ساظٜ ٞب

3 

ٔجُ  ِجٝ چؿجب٘ی لُؼبر ر

 سرشرٛاة قٛ

 اثعاض: ٔبقیٗ ِجٝ چؿجبٖ 

 ، چؿت PVCٔٛاز: ٘ٛاض 

 زلیمٝ 60 :ظٔبٖ

 ٔىبٖ وبضٌبٜ ٔجّٕبٖ

 ِجٝ چؿجب٘ی وبُٔ لُؼبر

 ِجٝ چؿجب٘ی ٘بلم لُؼبر

 ِجٝ چؿجب٘ی غٍّ لُؼبر

 3 ِجٝ چؿجب٘ی وبُٔ ٚ سٕیع ٕٞٝ لُؼبر

 2 ِجٝ چؿجب٘ی وبُٔ سؼسازی اظ لُؼبر 

 1 ِجٝ چؿجب٘ی اقشجبٜ ٚ غیطاؾشب٘ساضز

4 

ٔجُ ؾٛضاخ وبضی لُؼبر 

 سرشرٛاة قٛ

 ؾشٛ٘ی اِیز ظٖاثعاض: زضیُ 

 آٔبزٜ قسٜ برٔٛاز: لُؼ

 زلیمٝ 30 :ظٔبٖ

 ٔىبٖ وبضٌبٜ ٔجّٕبٖ

 ؾٛضاخ وبضی وبُٔ لُؼبر

 ؾٛضاخ وبضی ٘بلم لُؼبر

 ؾٛضاخ وبضی غٍّ لُؼبر

 3 ؾٛضاخ وبضی وبُٔ ٕٞٝ لُؼبر

 2 ؾٛضاخ وبضی وبُٔ سؼسازی اظ لُؼبر  

 1 ؾٛضاخ وبضی اقشجبٜ لُؼبر

5 

سرشرٛاة ٔجُ ٔٛ٘شبغوبضی 

 قٛ

 اثعاض: ٚؾبیُ ٔٛ٘شبغ

 ٔٛاز: لُؼبر آٔبزٜ قسٜ

 زلیمٝ 60 :ظٔبٖ

 ٔىبٖ وبضٌبٜ ٔجّٕبٖ

 ٔٛ٘شبغ وبُٔ لُؼبر

 ٔٛ٘شبغ ٘بلم لُؼبر

 ٔٛ٘شبغ غٍّ لُؼبر

 3 ٔٛ٘شبغ وبُٔ سرشرٛاة

 2 ٔٛ٘شبغ ٘یٕٝ وبضٜ لُؼبر 

 1 ٔٛ٘شبغ اقشجبٜ لُؼبر 

6 

ٔجُ وٙشطَ ویفیز 

 سرشرٛاة قٛ

 اثعاض: ٚؾبیُ ا٘ساظٜ ٌیطی

 ٔٛاز: لُؼٝ ٔٛ٘شبغ قسٜ

 زلیمٝ 30 :ظٔبٖ

 ٔجّٕبٖ ٔىبٖ وبضٌبٜ

 وٙشطَ وبُٔ لُؼبر

 وٙشطَ  ٘بلم لُؼبر

 وٙشطَ غٍّ لُؼبر

 3 وٙشطَ وبُٔ لُؼبر َجك  اؾشب٘ساضز

 2 وٙشطَ ثطذی لُؼبر َجك اؾشب٘ساضز 

 1 وٙشطَ لُؼبر ثسٖٚ سٛخٝ ثٝ اؾشب٘ساضز

قبیؿشٍی ٞبی 

غیط فٙی , ایٕٙی, 

ثٟساقز, 

سٛخٟبر ظیؿز 

 ٔحیُی ٚ ٍ٘طـ

 N 66ٔسیطیز ٔٛاز ٚ سدٟیعار  -1 

، والٜ، ػیٙه، ٌٛقی ٚ اؾشفبزٜ اظ ِجبؼ وبض ٚ وفف ایٕٙی -2

  ٔبؾه 

 ذطٚج يبیؼبر ٔٛاز اظ ٔحیٍ وبضٌبٜ ثب اؾشفبزٜ اظ ٔىٙسٜ -3

 زلز زض وبض -4

  ػّٕىطز لبثُ لجَٛ

 

 لبثُ لجَٛغیط ػّٕىطز 

اؾشفبزٜ اظ ، والٜ ٚ ِجبؼ وبض ٚ وفف ایٕٙیدٛقیسٖ 

  ػیٙه، ٌٛقی ٚ ٔبؾه 
2 

 

 1 ػیٙه ٚ ٌٛقی ایٕٙیاؾشفبزٜ اظ 

 اـقٌيبثي كبـ )ٌبيىش ي اًدبم كبـ(
 ثّی    

 ذیط    

 ٔؼیبض قبیؿشٍی ا٘دبْ وبض  :

 3ٚ  2ٚ  1اظ ٔطاحُ   2وؿت حسالُ ٕ٘طٜ  

 سٛخٟبر ظیؿز ٔحیُی ٚ ٍ٘طـ  ،ثٟساقز ، ایٕٙی ،اظ ثرف قبیؿشٍی ٞبی غیط فٙی 2وؿت حسالُ ٕ٘طٜ  

 اظ ٔطاحُ وبض 2وؿت حسالُ ٔیبٍ٘یٗ 
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 ٍقاـر آهَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك  آهَقٌي

 ؼفشف سبلي  كشبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  كبـ ػول فؼ اوشبًؽاـؼ سطلي  - 1-8ًوَى ثفگ

 اٍ :ًَثز  : سبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي    ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 اوشبًؽاـؼ ػول فؼ كبـ:     L3 وٙص ِالضيز  ٌِبيغ زَة ضففِ :   كؽ ضففِ 

 ثف اوبنهَـؼًيبق ٍ ثب اوش بؼُ اق اثكاـ ٍ سدْيكار 

 ٍظي ِ:  04 كؽ ٍظي ِ  كوؽ لجبن ثىبقؼ. لياوشبًؽاـؼ ه
سَليؽ وفٍيه غَاة ِ طِ ا  

 زَثي
 G3-2 گفٍُ كبـ 

 هْبـر  وٙص ٌبيىش ي  وبغز كوؽ لجبن كبـ: 0408 كؽ كبـ

  

 ٌفايٗ هطيٗ اًدبم كبـ :-1

ّب  ثبقٌَ( ٍ ًَـهٌَّػي )الهخ ّب  فلَـوٌز(  هشف هفثغ ثبيؽ ؼاـا  ًَـ ٘جيؼي)دٌدفُ 96 ;12×8.ٌفايٗ كبـگبُ: كبـگبُ سَليؽ هجلوبى ثِ اثؼبؼ 1

 ك  ثب فًَؽاويَى هٌبوت ثبٌؽ. ٍ

 كوؽ لجبن. اوٌبؼ: ًقٍِ 2

 هيككبـ  -ؼـي  ٍ دير گٌَشي ثفقي  -وَـاظ قى -هبٌيي لجِ زىجبى -اـُ فبـوي ثف -.اثكاـ ٍ سدْيكار: هبٌيي اـُ گفؼ غٗ قى 3

 زىت گفاًَ  -PVCًَاـ  -دير –يفاق  -.هَاؼ: ِ طبر فٍفؼُ هٌَّػي4

 وبػز  5/4قهبى: .5

 / هفاض  اخفا  دفٍلُ/ ـٍيِ اًدبم كبـ:ًقٍِ كبـ /ًوًَِ -2
 سْيِ فْفوز هَاؼ اٍليِ  .1

 ثفي قٙؼبر  .2

 لجِ زىجبًي قٙؼبر ثفي غَـؼُ .3

 ايدبؼ اسّبالر  .4

 هًَشبل  .5

 ثىشِ ثٌؽ  .6

 ٌبغُ ّب  اِلي اوشبًؽاـؼ ػول فؼ كبـ:  –3
 ّب  قٙؼبر اق ـٍ  ًقٍِ  اوشػفاج ؼقيق اًؽاقُ .1

 ؼقز ؼـ اًؽاقُ ٍ گًَيبيي ثَؼى قٙؼبر ثفي غَـؼُ ٍ لت دف ًجَؼى آًْب .2

 دفؼاغز سويك لجِ ّب  ًَاـ لجِ زىجبى .3

 اسّبالر ؼـ هط  هٌبوت ٍ ثب وبيك ِطيص ٍ ؼقز ؼـ وَـاظ كبـ  ّب ٘جق ًقٍِ .4

 ّب ِطيص ٍ گًَيبيي قٙؼبر ٍ ِطز ًّت يفاقهًَشبل  .5

 ثىشِ ثٌؽ  قٙؼبر ٍ كؽگؿاـ  ٘جق اوشبًؽاـؼ .6

 اثكاـ اـقٌيبثي: -4

 ّب  هَخَؼ( ا  )ثفاوبن زك ليىز هٍبّؽُ -ػولي -كشجي

 اثكاـ ٍ سدْيكار هَـؼ ًيبق اًدبم كبـ: -5

اثركاـ اًرؽاقُ گيرف  ٍ      -سٌگ ًيَهبسيك -ٍ دير گٌَشي ثفقي ؼـي  -وَـاظ قى -هبٌيي لجِ زىجبى -اـُ فبـوي ثف -هبٌيي اـُ گفؼ غٗ قى 

 هيككبـ اوشبًؽاـؼ  -اًؽاقُ گؿاـ 

 س بلي  كبـ  هفسجٗ ؼـ گفٍُ كبـ : -6

 0402 -0408كبـّب 
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 ٍقاـر آهَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك  آهَقٌي

 ؼفشف سبلي  كشبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  اـقٌيبثي - 1 -9ًوَى ثفگ

 اٍ ًَثز    سبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 اوشبًؽاـؼ ػول فؼ كبـ:     L3 وٙص ِالضيز  ٌِبيغ زَة ضففِ :   كؽ ضففِ 

هَـؼًيبق ٍ ثف ثب اوش بؼُ اق اثكاـ ٍ سدْيكار 

 كوؽ لجبن ثىبقؼ. اوبن اوشبًؽاـؼ هلي
 G3-2 گفٍُ اـقٌيبثي كبـ وفٍيه غَاة ِ طِ ا  زَثيسَليؽ  ٍظي ِ :  04 كؽ ٍظي ِ 

 هْبـر  وٙص ٌبيىش ي  وبغز كوؽ لجبن كبـ 0408 كؽ كبـ

  

 هفا ض  كبـ ـؼي 
 ٌفايٗ ػول فؼ

 )اثكاـ،هَاؼ، سدْيكار، قهبى، ه بى ٍ ...(
 ًوفُ )ٌبغُ ّب/ؼاٍـ /ًوفُ ؼّي(اوشبًؽاـؼ  ًشبيح هو ي

1 

ذٛا٘سٖ ٘مكٝ ٚ اؾشرطاج 

 ٞبی وٕسِجبؼا٘ساظٜ 

 ٔبقیٗ حؿبة -اثعاض: ٔشط

 ٔٛاز: ٘مكٝ وبض

 زلیمٝ 30 :ظٔبٖ

 ٔىبٖ: وبضٌبٜ ٔجّٕبٖ

 اؾشرطاج وبُٔ ا٘ساظٜ ٞب 

 ا٘ساظٜ ٞب  ٘بلماؾشرطاج 

 اؾشرطاج غٍّ ا٘ساظٜ ٞب 

 3 اؾشرطاج وبُٔ سٕبْ ا٘ساظٜ ٞب

 2 اؾشرطاج سؼسازی اظ ا٘ساظٜ ٞب 

 1 اؾشرطاج اقشجبٜ ا٘ساظٜ ٞب

2 

ثطـ وبضی لُؼبر وٕس 

 ِجبؼ

 -زٚضوٗ -اثعاض: دبُ٘ ثط

 زیٛاِز

 ٔٛاز: ا٘ٛاع نفحبر فكطزٜ

 زلیمٝ 60 :ظٔبٖ

 ٔىبٖ وبضٌبٜ ٔجّٕبٖ

 ثطـ وبضی وبُٔ لُؼبر

 ثطـ وبضی ٘بلم لُؼبر

 ثطـ وبضی غٍّ لُؼبر

 3 ثطـ وبُٔ لُؼبر ثٝ نٛضر ٌٛ٘یبیی

 2 ثطـ سؼسازی اظ لُؼبر ثٝ نٛضر ٌٛ٘یبیی 

 1 ثطـ غٍّ ا٘ساظٜ ٞب

3 

وٕس  ِجٝ چؿجب٘ی لُؼبر ر

 ِجبؼ

 اثعاض: ٔبقیٗ ِجٝ چؿجبٖ 

 ، چؿت PVCٔٛاز: ٘ٛاض 

 زلیمٝ 60 :ظٔبٖ

 ٔىبٖ وبضٌبٜ ٔجّٕبٖ

 ِجٝ چؿجب٘ی وبُٔ لُؼبر

 ِجٝ چؿجب٘ی ٘بلم لُؼبر

 ِجٝ چؿجب٘ی غٍّ لُؼبر

 3 ِجٝ چؿجب٘ی وبُٔ ٚ سٕیع ٕٞٝ لُؼبر

 2 سؼسازی اظ لُؼبرِجٝ چؿجب٘ی وبُٔ  

 1 ِجٝ چؿجب٘ی اقشجبٜ ٚ غیطاؾشب٘ساضز

4 

وٕس ؾٛضاخ وبضی لُؼبر 

 ِجبؼ

 اثعاض: زضیُ ؾشٛ٘ی اِیز ظٖ

 آٔبزٜ قسٜ برٔٛاز: لُؼ

 زلیمٝ 30 :ظٔبٖ

 ٔىبٖ وبضٌبٜ ٔجّٕبٖ

 ؾٛضاخ وبضی وبُٔ لُؼبر

 ؾٛضاخ وبضی ٘بلم لُؼبر

 ؾٛضاخ وبضی غٍّ لُؼبر

 3 لُؼبرؾٛضاخ وبضی وبُٔ ٕٞٝ 

 2 ؾٛضاخ وبضی وبُٔ سؼسازی اظ لُؼبر  

 1 ؾٛضاخ وبضی اقشجبٜ لُؼبر

5 

 اثعاض: ٚؾبیُ ٔٛ٘شبغ وٕس ِجبؼٔٛ٘شبغوبضی 

 ٔٛاز: لُؼبر آٔبزٜ قسٜ

 زلیمٝ 60 :ظٔبٖ

 ٔىبٖ وبضٌبٜ ٔجّٕبٖ

 ٔٛ٘شبغ وبُٔ لُؼبر

 ٔٛ٘شبغ ٘بلم لُؼبر

 ٔٛ٘شبغ غٍّ لُؼبر

 3 ٔٛ٘شبغ وبُٔ سرشرٛاة

 2 ٔٛ٘شبغ ٘یٕٝ وبضٜ لُؼبر 

 1 ٔٛ٘شبغ اقشجبٜ لُؼبر 

6 

 اثعاض: ٚؾبیُ ا٘ساظٜ ٌیطی وٕس ِجبؼوٙشطَ ویفیز 

 ٔٛ٘شبغ قسٜ برٔٛاز: لُؼ

 زلیمٝ 30 :ظٔبٖ

 ٔجّٕبٖ ٔىبٖ وبضٌبٜ

 وٙشطَ وبُٔ لُؼبر

 وٙشطَ  ٘بلم لُؼبر

 وٙشطَ غٍّ لُؼبر

 3 وٙشطَ وبُٔ لُؼبر َجك  اؾشب٘ساضز

 2 وٙشطَ ثطذی لُؼبر َجك اؾشب٘ساضز 

 1 وٙشطَ لُؼبر ثسٖٚ سٛخٝ ثٝ اؾشب٘ساضز

قبیؿشٍی ٞبی 

غیط فٙی , ایٕٙی, 

ثٟساقز, سٛخٟبر 

ظیؿز ٔحیُی ٚ 

 ٍ٘طـ

 N 66ٔسیطیز ٔٛاز ٚ سدٟیعار  -1 

، والٜ، ػیٙه، ٌٛقی ٚ اؾشفبزٜ اظ ِجبؼ وبض ٚ وفف ایٕٙی -2

  ٔبؾه 

 اظ ٔحیٍ وبضٌبٜ ثب اؾشفبزٜ اظ ٔىٙسٜذطٚج يبیؼبر ٔٛاز  -3

 زلز زض وبض -4

  ػّٕىطز لبثُ لجَٛ

 

 لبثُ لجَٛغیط ػّٕىطز 

اؾشفبزٜ اظ ، والٜ ٚ ِجبؼ وبض ٚ وفف ایٕٙیدٛقیسٖ 

  ػیٙه، ٌٛقی ٚ ٔبؾه 
2 

 

 1 ػیٙه ٚ ٌٛقی ایٕٙیاؾشفبزٜ اظ 

 اـقٌيبثي كبـ )ٌبيىش ي اًدبم كبـ(
 ثّی    

 ذیط    

 قبیؿشٍی ا٘دبْ وبض  :ٔؼیبض 

 3ٚ  2ٚ  1اظ ٔطاحُ   2وؿت حسالُ ٕ٘طٜ  

 سٛخٟبر ظیؿز ٔحیُی ٚ ٍ٘طـ  ،ثٟساقز ، ایٕٙی ،اظ ثرف قبیؿشٍی ٞبی غیط فٙی 2وؿت حسالُ ٕ٘طٜ  

 اظ ٔطاحُ وبض 2وؿت حسالُ ٔیبٍ٘یٗ 
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 ٍقاـر آهَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك  آهَقٌي

ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًًؼفشف سبلي  كشبة   

 

  كبـ ػول فؼ اوشبًؽاـؼ سطلي  - 1-8ًوَى ثفگ

 اٍ :ًَثز  : سبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي    ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 اوشبًؽاـؼ ػول فؼ كبـ:     L3 وٙص ِالضيز  ٌِبيغ زَة ضففِ :   كؽ ضففِ 

 القم ٍ ثف اوبنثب اوش بؼُ اق اثكاـّب ٍ سدْيكار 

 ٍظي ِ:  04 كؽ ٍظي ِ  دبسػشي ثىبقؼ. لياوشبًؽاـؼ  ه
سَليؽ وفٍيه غَاة ِ طِ ا  

 زَثي
 G3-2 گفٍُ كبـ 

 هْبـر  وٙص ٌبيىش ي  وبغز دبسػشي كبـ: 0409 كؽ كبـ

  

 ٌفايٗ هطيٗ اًدبم كبـ :-1

ّب  ثبقٌَ( ٍ ًَـهٌَّػي )الهخ ّب  فلَـوٌز(  هشف هفثغ ثبيؽ ؼاـا  ًَـ ٘جيؼي)دٌدفُ 96 ;12×8.ٌفايٗ كبـگبُ: كبـگبُ سَليؽ هجلوبى ثِ اثؼبؼ 1

 ك  ثب فًَؽاويَى هٌبوت ثبٌؽ. ٍ

 . اوٌبؼ: ًقٍِ دبسػشي2

 هيككبـ  -ؼـي  ٍ دير گٌَشي ثفقي  -وَـاظ قى -هبٌيي لجِ زىجبى -اـُ فبـوي ثف -.اثكاـ ٍ سدْيكار: هبٌيي اـُ گفؼ غٗ قى 3

 زىت گفاًَ  -PVCًَاـ  -دير –يفاق  -ِ طبر فٍفؼُ هٌَّػي.هَاؼ: 4

 وبػز  5/4قهبى: .5

 / هفاض  اخفا  دفٍلُ/ ـٍيِ اًدبم كبـ:ًقٍِ كبـ /ًوًَِ –2
 سْيِ فْفوز هَاؼ اٍليِ  .1

 ثفي قٙؼبر  .2

 لجِ زىجبًي قٙؼبر ثفي غَـؼُ .3

 ايدبؼ اسّبالر  .4

 هًَشبل  .5

 ثىشِ ثٌؽ  .6

 ٌبغُ ّب  اِلي اوشبًؽاـؼ ػول فؼ كبـ:  -3
 ّب  قٙؼبر اق ـٍ  ًقٍِ  اوشػفاج ؼقيق اًؽاقُ .1

 ؼقز ؼـ اًؽاقُ ٍ گًَيبيي ثَؼى قٙؼبر ثفي غَـؼُ ٍ لت دف ًجَؼى آًْب .2

 دفؼاغز سويك لجِ ّب  ًَاـ لجِ زىجبى .3

 اسّبالر ؼـ هط  هٌبوت ٍ ثب وبيك ِطيص ٍ ؼقز ؼـ وَـاظ كبـ  ّب ٘جق ًقٍِ .4

 هًَشبل ِطيص ٍ گًَيبيي قٙؼبر ٍ ِطز ًّت يفاقْب .5

 ىشِ ثٌؽ  قٙؼبر ٍ كؽگؿاـ  ٘جق اوشبًؽاـؼث .6

 اثكاـ اـقٌيبثي: -4

 ّب  هَخَؼ( ا  )ثفاوبن زك ليىز هٍبّؽُ -ػولي -كشجي

 اثكاـ ٍ سدْيكار هَـؼ ًيبق اًدبم كبـ: -5
اثركاـ اًرؽاقُ گيرف  ٍ      -سٌگ ًيَهبسيك -ؼـي  ٍ دير گٌَشي ثفقي -وَـاظ قى -هبٌيي لجِ زىجبى -اـُ فبـوي ثف -هبٌيي اـُ گفؼ غٗ قى 

 هيككبـ اوشبًؽاـؼ  -اًؽاقُ گؿاـ 

 س بلي  كبـ  هفسجٗ ؼـ گفٍُ كبـ : -6
 0302 -0304 -0303 -0409كبـّب 
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 ٍقاـر آهَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك  آهَقٌي

ا  ٍ كبـؼاًً ؼفشف سبلي  كشبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ  

 

  اـقٌيبثي - 1 -9ًوَى ثفگ

 اٍ ًَثز    سبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 اوشبًؽاـؼ ػول فؼ كبـ:     L3 وٙص ِالضيز  ٌِبيغ زَة ضففِ :   كؽ ضففِ 

ثب اوش بؼُ اق اثكاـّب  ؼوشي ٍ سدْيكار 

هٌبوت ٘جق اوشبًؽاـؼ  هَخَؼ دبسػشي 

 ثىبقؼ.

 ٍظي ِ :  04 كؽ ٍظي ِ 
سَليؽ وفٍيه غَاة ِ طِ ا  

 زَثي
 G3-2 گفٍُ كبـ 

 هْبـر  وٙص ٌبيىش ي  وبغز دبسػشي كبـ 0409 كؽ كبـ

  

 هفا ض  كبـ ـؼي 
 ٌفايٗ ػول فؼ

 )اثكاـ،هَاؼ، سدْيكار، قهبى، ه بى ٍ ...(
 )ٌبغُ ّب/ؼاٍـ /ًوفُ ؼّي(اوشبًؽاـؼ  ًشبيح هو ي

 

1 

ذٛا٘سٖ ٘مكٝ ٚ 

اؾشرطاج ا٘ساظٜ ٞبی 

 دبسرشی

 ٔبقیٗ حؿبة -اثعاض: ٔشط

 ٔٛاز: ٘مكٝ وبض

 زلیمٝ 30 :ظٔبٖ

 ٔىبٖ: وبضٌبٜ ٔجّٕبٖ

 اؾشرطاج وبُٔ ا٘ساظٜ ٞب 

 ا٘ساظٜ ٞب  ٘بلماؾشرطاج 

 اؾشرطاج غٍّ ا٘ساظٜ ٞب 

 3 اؾشرطاج وبُٔ سٕبْ ا٘ساظٜ ٞب
 
 

 2 اؾشرطاج سؼسازی اظ ا٘ساظٜ ٞب

 1 اؾشرطاج اقشجبٜ ا٘ساظٜ ٞب

2 

ثطـ وبضی لُؼبر 

 دبسرشی

 زیٛاِز -زٚضوٗ -اثعاض: دبُ٘ ثط

 ٔٛاز: ا٘ٛاع نفحبر فكطزٜ

 زلیمٝ 60 :ظٔبٖ

 ٔىبٖ وبضٌبٜ ٔجّٕبٖ

 ثطـ وبضی وبُٔ لُؼبر

 ثطـ وبضی ٘بلم لُؼبر

 ثطـ وبضی غٍّ لُؼبر

 3 ثطـ وبُٔ لُؼبر ثٝ نٛضر ٌٛ٘یبیی
 
 

 2 لُؼبر ثٝ نٛضر ٌٛ٘یبییثطـ سؼسازی اظ 

 1 ثطـ غٍّ ا٘ساظٜ ٞب

3 

ِجٝ چؿجب٘ی لُؼبر 

 دبسرشی

 اثعاض: ٔبقیٗ ِجٝ چؿجبٖ 

 ، چؿت PVCٔٛاز: ٘ٛاض 

 زلیمٝ 60 :ظٔبٖ

 ٔىبٖ وبضٌبٜ ٔجّٕبٖ

 ِجٝ چؿجب٘ی وبُٔ لُؼبر

 ِجٝ چؿجب٘ی ٘بلم لُؼبر

 ِجٝ چؿجب٘ی غٍّ لُؼبر

 3 ِجٝ چؿجب٘ی وبُٔ ٚ سٕیع ٕٞٝ لُؼبر
 
 

 2 ِجٝ چؿجب٘ی وبُٔ سؼسازی اظ لُؼبر

 1 ِجٝ چؿجب٘ی اقشجبٜ ٚ غیطاؾشب٘ساضز

4 

ؾٛضاخ وبضی 

 دبسرشیلُؼبر 

 اثعاض: زضیُ ؾشٛ٘ی اِیز ظٖ

 آٔبزٜ قسٜ برٔٛاز: لُؼ

 زلیمٝ 30 :ظٔبٖ

 ٔىبٖ وبضٌبٜ ٔجّٕبٖ

 ؾٛضاخ وبضی وبُٔ لُؼبر

 ؾٛضاخ وبضی ٘بلم لُؼبر

 لُؼبرؾٛضاخ وبضی غٍّ 

 3 ؾٛضاخ وبضی وبُٔ ٕٞٝ لُؼبر
 
 

 2 ؾٛضاخ وبضی وبُٔ سؼسازی اظ لُؼبر 

 1 ؾٛضاخ وبضی اقشجبٜ لُؼبر

5 

 اثعاض: ٚؾبیُ ٔٛ٘شبغ دبسرشیٔٛ٘شبغوبضی 

 ٔٛاز: لُؼبر آٔبزٜ قسٜ

 زلیمٝ 60 :ظٔبٖ

 ٔىبٖ وبضٌبٜ ٔجّٕبٖ

 ٔٛ٘شبغ وبُٔ لُؼبر

 ٔٛ٘شبغ ٘بلم لُؼبر

 لُؼبرٔٛ٘شبغ غٍّ 

 3 ٔٛ٘شبغ وبُٔ سرشرٛاة
 
 

 2 ٔٛ٘شبغ ٘یٕٝ وبضٜ لُؼبر

 1 ٔٛ٘شبغ اقشجبٜ لُؼبر 

6 

وٙشطَ ویفیز 

 دبسرشی

 اثعاض: ٚؾبیُ ا٘ساظٜ ٌیطی

 ٔٛ٘شبغ قسٜ برٔٛاز: لُؼ

 زلیمٝ 30 :ظٔبٖ

 ٔجّٕبٖ ٔىبٖ وبضٌبٜ

 وٙشطَ وبُٔ لُؼبر

 وٙشطَ  ٘بلم لُؼبر

 وٙشطَ غٍّ لُؼبر

 3 لُؼبر َجك  اؾشب٘ساضزوٙشطَ وبُٔ 
 
 

 2 وٙشطَ ثطذی لُؼبر َجك اؾشب٘ساضز

 1 وٙشطَ لُؼبر ثسٖٚ سٛخٝ ثٝ اؾشب٘ساضز

قبیؿشٍی ٞبی 

غیط فٙی , ایٕٙی, 

ثٟساقز, سٛخٟبر 

ظیؿز ٔحیُی ٚ 

 ٍ٘طـ

 N 66ٔسیطیز ٔٛاز ٚ سدٟیعار  -1 

  ، والٜ، ػیٙه، ٌٛقی ٚ ٔبؾه اؾشفبزٜ اظ ِجبؼ وبض ٚ وفف ایٕٙی -2

 ذطٚج يبیؼبر ٔٛاز اظ ٔحیٍ وبضٌبٜ ثب اؾشفبزٜ اظ ٔىٙسٜ -3

 زلز زض وبض -4

  ػّٕىطز لبثُ لجَٛ

 

 لبثُ لجَٛغیط ػّٕىطز 

ػیٙه، اؾشفبزٜ اظ ، والٜ ٚ ِجبؼ وبض ٚ وفف ایٕٙیدٛقیسٖ 

  ٌٛقی ٚ ٔبؾه 
2 

 

 1 ػیٙه ٚ ٌٛقی ایٕٙیاؾشفبزٜ اظ 

 )ٌبيىش ي اًدبم كبـ( اـقٌيبثي كبـ
 ثّی    

 ذیط    

 ٔؼیبض قبیؿشٍی ا٘دبْ وبض  :

 3ٚ  2ٚ  1اظ ٔطاحُ   2وؿت حسالُ ٕ٘طٜ  

 سٛخٟبر ظیؿز ٔحیُی ٚ ٍ٘طـ  ،ثٟساقز ،ایٕٙی ،اظ ثرف قبیؿشٍی ٞبی غیط فٙی 2وؿت حسالُ ٕ٘طٜ  

 اظ ٔطاحُ وبض 2وؿت حسالُ ٔیبٍ٘یٗ 
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 ٍقاـر آهَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك  آهَقٌي

 ؼفشف سبلي  كشبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  كبـ ػول فؼ اوشبًؽاـؼ سطلي  - 1-8ًوَى ثفگ

 اٍ :ًَثز  : سبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي    ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 اوشبًؽاـؼ ػول فؼ كبـ:     L3 وٙص ِالضيز  ٌِبيغ زَة ضففِ    كؽ ضففِ 

 القم ٍ ثف اوبنثب اوش بؼُ اق اثكاـّب ٍ سدْيكار 

 ٍظي ِ  04 كؽ ٍظي ِ  ثىبقؼ. هيكسطفيف ٍ كبهذيَسف لياوشبًؽاـؼ  ه
سَليؽ وفٍيه غَاة ِ طِ ا  

 زَثي
 G1-5 گفٍُ كبـ 

 وبغز هيك سطفيف ٍ كبهذيَسف  كبـ: 0410 كؽ كبـ
وٙص 

 ٌبيىش ي 
 هْبـر 

  

 ٌفايٗ هطيٗ اًدبم كبـ :-1

ثبقٌَ( ٍ ًَـهٌَّػي )الهخ ّب  فلَـوٌز(  ّب  ؼاـا  ًَـ ٘جيؼي)دٌدفُ هشف هفثغ ثبيؽ 96 ;12×8 ثِ اثؼبؼ .ٌفايٗ كبـگبُ: كبـگبُ سَليؽ هجلوبى1

 ثبٌؽ. ك  ثب فًَؽاويَى هٌبوت ٍ

 . اوٌبؼ: ًقٍِ هيكسطفيف ٍ كبهذيَسف2

 هيككبـ  -ؼـي  ٍ دير گٌَشي ثفقي  -وَـاظ قى -هبٌيي لجِ زىجبى -اـُ فبـوي ثف -.اثكاـ ٍ سدْيكار: هبٌيي اـُ گفؼ غٗ قى 3

 زىت گفاًَ  -PVCًَاـ  -دير –يفاق  -.هَاؼ: ِ طبر فٍفؼُ هٌَّػي4

 وبػز  5قهبى: .5

 / هفاض  اخفا  دفٍلُ/ ـٍيِ اًدبم كبـ:ًقٍِ كبـ /ًوًَِ –2

 سْيِ فْفوز هَاؼ اٍليِ  .1

 ثفي قٙؼبر  .2

  لجِ زىجبًي قٙؼبر ثفي غَـؼُ .3

 ايدبؼ اسّبالر  .4

 هًَشبل .5

 ثىشِ ثٌؽ  .6

 ٌبغُ ّب  اِلي اوشبًؽاـؼ ػول فؼ كبـ:  -3
 ّب  قٙؼبر اق ـٍ  ًقٍِ  اوشػفاج ؼقيق اًؽاقُ .1

 ؼقز ؼـ اًؽاقُ ٍ گًَيبيي ثَؼى قٙؼبر ثفي غَـؼُ ٍ لت دف ًجَؼى آًْب .2

 دفؼاغز سويك لجِ ّب  ًَاـ لجِ زىجبى .3

 اسّبالر ؼـ هط  هٌبوت ٍ ثب وبيك ِطيص ٍ ؼقز ؼـ وَـاظ كبـ  ّب ٘جق ًقٍِ .4

 هًَشبل ِطيص ٍ گًَيبيي قٙؼبر ٍ ِطز ًّت يفاقْب .5

 ىشِ ثٌؽ  قٙؼبر ٍ كؽگؿاـ  ٘جق اوشبًؽاـؼث .6

 اثكاـ اـقٌيبثي: -4

 ّب  هَخَؼ( ا  )ثفاوبن زك ليىز هٍبّؽُ -ػولي -كشجي

 اثكاـ ٍ سدْيكار هَـؼ ًيبق اًدبم كبـ: -5
اثركاـ اًرؽاقُ گيرف  ٍ      -سٌگ ًيَهبسيك -ؼـي  ٍ دير گٌَشي ثفقي -وَـاظ قى -هبٌيي لجِ زىجبى -اـُ فبـوي ثف -هبٌيي اـُ گفؼ غٗ قى 

 هيككبـ اوشبًؽاـؼ  -اًؽاقُ گؿاـ 

 س بلي  كبـ  هفسجٗ ؼـ گفٍُ كبـ : -6
 0211 -0702 -0503كبـّب  
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 ٍقاـر آهَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك  آهَقٌي

كبـؼاًً ؼفشف سبلي  كشبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ  

 

  اـقٌيبثي - 1 -9ًوَى ثفگ

 اٍ ًَثز    سبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 :اوشبًؽاـؼ ػول فؼ كبـ L3 وٙص ِالضيز  ٌِبيغ زَة  ضففِ :   كؽ ضففِ 

ثب اؾشفبزٜ اظ اثعاضٞب ٚ سدٟیعار الظْ ٚ ثط اؾبؼ 

 ثؿبظز. ٔیعسحطیط ٚ وبٔذیٛسطاؾشب٘ساضز  ّٔی 

 G1-5 گفٍُ اـقٌيبثي كبـ سَليؽ وفٍيه غَاة ِ طِ ا  زَثي  ٍظي ِ:  04 كؽ ٍظي ِ 

 هْبـر  وٙص ٌبيىش ي  وبغز هيكسطفيف ٍ كبهذيَسف  كبـ 0410 كؽ كبـ

  

 هفا ض  كبـ ـؼي 

 ٌفايٗ ػول فؼ

)اثكاـ،هَاؼ، سدْيكار، قهبى، 

 ه بى ٍ ...(

 ؼّي(اوشبًؽاـؼ )ٌبغُ ّب/ؼاٍـ /ًوفُ  ًشبيح هو ي

 

1 
ٔیعسحطیط ٚ سٟیٝ ثط٘بٔٝ سِٛیس 

 وبٔذیٛسط

 وِٛیؽ –اثعاض: ٔشط 

 یطاق آالر -ٔٛاز: ٘مكٝ وبض

 زلیمٝ 30ظٔبٖ: 

 ٔىبٖ: وبضٌبٜ ٔجّٕبٖ

اؾشرطاج وبُٔ ا٘ساظٜ ٞب اظ ضٚی ٘مكٝ ٔیع سحطیط ٚ 

 وبٔذیٛسط

اؾشرطاج ٘بلم ا٘ساظٜ ٞب اظ ضٚی ٘مكٝ ٔیع سحطیط ٚ 

 وبٔذیٛسط

ا٘ساظٜ ٞب اظ ضٚی ٘مكٝ ٔیع سحطیط ٚ اؾشرطاج غٍّ 

 وبٔذیٛسط

 3 اؾشرطاج وبُٔ سٕبْ ا٘ساظٜ ٞبی لُؼبر ٚ یطاق
 
 

 2 ٞبی فمٍ لُؼبر ػٕٛزی یب افمی اؾشرطاج ا٘ساظٜ

 1 اؾشرطاج غٍّ ا٘ساظٜ ٞبی لُؼبر  

2 
ٔیعسحطیط ٚ ثطقىبضی لُؼبر 

 وبٔذیٛسط

 -فبضؾی ثط -اثعاض: دبُ٘ ثط

 زٚضوٗ

 ا٘ٛاع نفحبر فكطزٜ چٛثیٔٛاز: 

 زلیمٝ 60ظٔبٖ: 

 ٔىبٖ: وبضٌبٜ ٔجّٕبٖ

  ٔیع سحطیط ٚ وبٔذیٛسطثطقىبضی وبُٔ  لُؼبر 

  ٔیع سحطیط ٚ وبٔذیٛسطثطقىبضی ٘بلم لُؼبر 

 ٔیع سحطیط ٚ وبٔذیٛسطثطقىبضی غٍّ لُؼبر 

 3 ثطـ وبُٔ سٕبْ لُؼبر 
 
 

 2 ثطـ سؼسازی اظ لُؼبر ػٕٛزی 

 1 ثطـ وٛسبٜ یب ثّٙس یب غیط ٌٛ٘یبیی لُؼبر 

3 
ٔیعسحطیط ٚ ِجٝ چؿجب٘ی لُؼبر 

 وبٔذیٛسط

 اثعاض: ٔبقیٗ ِجٝ چؿجبٖ

 ِجٝ ٚ چؿتٔٛاز: ٘ٛاض 

 زلیمٝ 60ظٔبٖ: 

 ٔىبٖ: وبضٌبٜ ٔجّٕبٖ

 ٔیع سحطیط ٚ وبٔذیٛسطِجٝ چؿجب٘ی وبُٔ  لُؼبر 

 ٔیع سحطیط ٚ وبٔذیٛسطِجٝ چؿجب٘ی ٘بلم لُؼبر 

 ٔیع سحطیط ٚ وبٔذیٛسط چؿجب٘ی غٍّ لُؼبرِجٝ 

  3 ِجٝ چؿجب٘ی وبُٔ ٚ سٕیع سٕبْ لُؼبر 
 2 ِجٝ چؿجب٘ی سؼسازی اظ لُؼبر  

 ِجٝ چؿجب٘ی اقشجبٜ ٚ وح یب ٘بلم یب ػیط ٕٞطً٘ ثب ثس٘ٝ 
1 

4 
ؾٛضاخ وبضی ٚ قیبضظ٘ی لُؼبر 

 ٔیعسحطیط ٚ وبٔذیٛسط

ٔشٝ  -اثعاض: ٔبقیٗ ؾٛضاخ ظٖ 

 زضیُ -فطظ –

 آٔبزٜ قسٜٔٛاز: لُؼبر 

 زلیمٝ 60ظٔبٖ: 

 ٔىبٖ: وبضٌبٜ ٔجّٕبٖ

ٔیع سحطیط ٚ وبضی ٚ قیبضظ٘ی وبُٔ  لُؼبر  ؾٛضاخ

 وبٔذیٛسط

ٔیع سحطیط ٚ وبضی ٚ قیبضظ٘ی ٘بلم لُؼبر  ؾٛضاخ

 وبٔذیٛسط

ٔیع سحطیط ٚ وبضی ٚ قیبضظ٘ی غٍّ لُؼبر  ؾٛضاخ

 وبٔذیٛسط

 3 وبضی ٚ قیبضظ٘ی وبُٔ ٚ نحیح لُؼبر  ؾٛضاخ
 
 

 2 وبضی نحیح لُؼبر  فمٍ ؾٛضاخ

ٞب ٚ قیبضظ٘ی   وبضی خب ثٝ خبی ؾٛضاخ ؾٛضاخ

 اقشجبٜ لُؼبر 
1 

5 
٘هت یطاق ٚ ٔٛ٘شبغ اِٚیٝ  

 ٔیعسحطیط ٚ وبٔذیٛسط

 اثعاض: زضیُ قبضغی 

 یطاق -یچد - لُؼبر آٔبزٜٔٛاز: 

 زلیمٝ 60ظٔبٖ: 

 ٔىبٖ: وبضٌبٜ ٔجّٕبٖ

ٔیع سحطیط ٚ ٘هت یطاق ٚ ٔٛ٘شبغ  وبُٔ  لُؼبر  

 وبٔذیٛسط

  ٔیع سحطیط ٚ وبٔذیٛسط٘هت یطاق ٚ ٔٛ٘شبغ  ٘بلم 

 ٔیع سحطیط ٚ وبٔذیٛسط٘هت یطاق ٚ ٔٛ٘شبغ  غٍّ 

 3 ٘هت یطاق  ٚ ٔٛ٘شبغ نحیح ٚ وبُٔ 
 
 

 2 فمٍ ٘هت نحیح یطاق آالر

 1 ٘بثدبی لُؼبر ٘هت ٚ ٔٛ٘شبظ اقشجبٜ ٚ

6 
وٙشطَ ویفی ٚ ثؿشٝ ثٙسی  

 ٔیعسحطیط ٚ وبٔذیٛسطلُؼبر 

 وِٛیؽ -اثعاض: ٔشط  

ٔٛاز: لُؼبر ٔیع سحطیط ٚ 

 وبٔذیٛسط

 زلیمٝ 30ظٔبٖ: 

 ٔىبٖ: وبضٌبٜ ٔجّٕبٖ

ٔیع وٙشطَ ویفی ٚ ثؿشٝ ثٙسی وبُٔ  لُؼبر 

 سحطیط ٚ وبٔذیٛسط

ٔیع  وٙشطَ ویفی ٚ ثؿشٝ ثٙسی ٘بلم لُؼبر

 سحطیط ٚ وبٔذیٛسط

ٔیع وٙشطَ ویفی ٚ ثؿشٝ ثٙسی غٍّ لُؼبر 

 سحطیط ٚ وبٔذیٛسط

وٙشطَ ویفی وبُٔ لُؼبر ثط حؿت اؾشب٘ساضز ٚ 

 ثؿشٝ ثٙسی نحیح
3 

 
 

 2 فمٍ وٙشطَ ویفی  لُؼبر ثط حؿت اؾشب٘ساضز 

وٙشطَ ویفی غیط اؾشب٘ساضز  لُؼبر ٚ ثؿشٝ 

 ثٙسی ٘بزضؾز 
1 

غیط فٙی  قبیؿشٍی ٞبی

, ایٕٙی, ثٟساقز, 

سٛخٟبر ظیؿز ٔحیُی 

 ٚ ٍ٘طـ

 N 66ٔسیطیز ٔٛاز ٚ سدٟیعار  -1 

  ، والٜ، ػیٙه، ٌٛقی ٚ ٔبؾه اؾشفبزٜ اظ ِجبؼ وبض ٚ وفف ایٕٙی -2

 ذطٚج يبیؼبر ٔٛاز اظ ٔحیٍ وبضٌبٜ ثب اؾشفبزٜ اظ ٔىٙسٜ -3

 زلز زض وبض -4

  ػّٕىطز لبثُ لجَٛ

 

 لبثُ لجَٛغیط ػّٕىطز 

اؾشفبزٜ اظ ، والٜ ٚ ِجبؼ وبض ٚ وفف ایٕٙیدٛقیسٖ 

  ػیٙه، ٌٛقی ٚ ٔبؾه 
2 

 

 1 ػیٙه ٚ ٌٛقی ایٕٙیاؾشفبزٜ اظ 

 اـقٌيبثي كبـ )ٌبيىش ي اًدبم كبـ(
 ثّی    

 ذیط    

 ٔؼیبض قبیؿشٍی ا٘دبْ وبض  :

 3ٚ  2ٚ  1اظ ٔطاحُ   2وؿت حسالُ ٕ٘طٜ  

 سٛخٟبر ظیؿز ٔحیُی ٚ ٍ٘طـ  ،ثٟساقز ، ایٕٙی ،اظ ثرف قبیؿشٍی ٞبی غیط فٙی 2وؿت حسالُ ٕ٘طٜ  

 اظ ٔطاحُ وبض 2وؿت حسالُ ٔیبٍ٘یٗ 
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 ٍقاـر آهَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك  آهَقٌي

 ؼفشف سبلي  كشبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  كبـ ػول فؼ اوشبًؽاـؼ سطلي  - 1-8ًوَى ثفگ

 اٍ :ًَثز  : سبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي    ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 اوشبًؽاـؼ ػول فؼ كبـ:     L3 وٙص ِالضيز  ٌِبيغ زَة ضففِ :   كؽ ضففِ 

 ٍ ثف اوبن ثب اوش بؼُ اق لَاقم ٍ اثكاـ ًقٍِ كٍي

ا  اؼاـ  ـا  ًقٍِ هجلوبى ِ طِ ISOاوشبًؽاـؼ 

 سفوين كٌؽ.

 G1-1 گفٍُ كبـ  سَليؽ هجلوبى ِ طِ ا   ٍظي ِ:  05 كؽ ٍظي ِ 

  هْبـر وٙص ٌبيىش ي  ًقٍِ كٍي هجلوبى اؼاـ  كبـ: 0501 كؽ كبـ

  

 ٌفايٗ هطيٗ اًدبم كبـ :-1

دَي هٌبوت ثؽٍى  فلَـوٌز( ك ّب  ثبقٌَ( ٍ ًَـ هٌَّػي )الهخ  .ٌفايٗ كبـگبُ: كبـگبُ ًقٍِ كٍي اوشبًؽاـؼ ثبيؽ ؼاـا  ًَـ ٘جيؼي )دٌدف1ُ

 هشفهفثغ ٍ سَْيِ هٌبوت ثبٌؽ. 96; 8×12گفؼ ٍ  جبـ ثب قيفثٌب  

 او ٌف -دفيٌشف-ًفم افكاـّب  ًقٍِ كٍي-لَاقم ًقٍِ كٍي -كبهذيَسف –. اثكاـ ٍ سدْيكار: هيك ًقٍِ كٍي2

 وبػز 5ى: .  قهب4هؽاؼ                                                  -. هَاؼ: كب ؿ3

 / هفاض  اخفا  دفٍلُ/ ـٍيِ اًدبم كبـ:ًقٍِ كبـ /ًوًَِ– 2
 سفوين وِ ًوب  هجلوبى اؼاـ   .1

 سفوين دفوذ شيَ ايكٍهشفيك هجلوبى اؼاـ   .2

 سفوين ثفي ّب  هػشل  هجلوبى اؼاـ   .3

 سفوين دفوذ شيَ اً دبـ  هجلوبى اؼاـ  .4

 

 ٌبغُ ّب  اِلي اوشبًؽاـؼ ػول فؼ كبـ:  -3
 ISOسفوين وِ ًوب  هج  اؼاـ   ثب ـػبيز اوشبًؽاـؼ  .1

 ISOاًؽاقُ گؿاـ  ؼقيق وِ ًوب ثب ـػبيز اوشبًؽاـؼ  .2

 ISOسفوين دفوذ شيَ ايكٍهشفيك ثب ـػبيز اوشبًؽاـؼ  .3

 ISOّب  ػوَؼ ، افقي ٍ ديٍبًي، ثفي ٌ ىشِ ٍ ثفي خكئيبر ثب ـػبيز اوشبًؽاـؼ  سفوين ثفي .4

 ISOز اوشبًؽاـؼ سفوين دفوذ شيَ اً دبـ  ثب ـػبي .5

 سفوين ًقٍِ كبه  هجلوبى اؼاـ  ثب ًفم افكاـ سػّّي .6

 اثكاـ اـقٌيبثي: -4

 ّب  هَخَؼ( ا  )ثفاوبن زك ليىز هٍبّؽُ -ػولي -كشجي

 اثكاـ ٍ سدْيكار هَـؼ ًيبق اًدبم كبـ: -5

 غٗ كً ٍ گًَيب ٍ ٌبثلَى                -هيك ًقٍِ كٍي هدْك ثِ ؼـافز  -زبد ف-كبهذيَسف ثب ًفم افكاـ سػّّي

 س بلي  كبـ  هفسجٗ ؼـ گفٍُ كبـ : -6
 0201 -0501كبـّب  

 



88 

 

 

 ٍقاـر آهَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك  آهَقٌي

 ؼفشف سبلي  كشبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  اـقٌيبثي - 1 -9ًوَى ثفگ

 اٍ ًَثز    سبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 اوشبًؽاـؼ ػول فؼ كبـ:     L3 وٙص ِالضيز  ٌِبيغ زَة ضففِ    كؽ ضففِ 

ثب اوش بؼُ اق لَاقم ٍ اثكاـ ًقٍِ كٍي ٍ ثف 

ًقٍِ هجلوبى  ISOاوبن اوشبًؽاـؼ 

 ا  اؼاـ  ـا سفوين كٌؽ. ِ طِ

 G1-1 گفٍُ اـقٌيبثي كبـ سَليؽ هجلوبى ِ طِ ا   ٍظي ِ  05 كؽ ٍظي ِ 

 هْبـر  وٙص ٌبيىش ي  ًقٍِ كٍي هجلوبى اؼاـ  كبـ 0501 كؽ كبـ

  

 هفا ض  كبـ ـؼي 
 ٌفايٗ ػول فؼ

 )اثكاـ،هَاؼ، سدْيكار، قهبى، ه بى ٍ ...(
 ًوفُ )ٌبغُ ّب/ؼاٍـ /ًوفُ ؼّي(اوشبًؽاـؼ  ًشبيح هو ي

1 

 اثعاض: ٔیع ضؾٓ ازاضیسطؾیٓ ٕ٘بٞبی ٔجّٕبٖ 

 دبن وٗ -وبغص -ٔٛاز: ٔساز

 زلیمٝ 30 :ظٔبٖ

 ٘مكٝ وكی بضٌبٜٔىبٖ: و

 سطؾیٓ نحیح ؾٝ ٕ٘ب

 ٘بلم ؾٝ ٕ٘بسطؾیٓ 

 ٕ٘بٞب  سطؾیٓ غٍّ

 ؾٝ ٕ٘بی لبئٓ، خب٘جی ٚوبُٔ سطؾیٓ نحیح

 افمی ٚ
3 

 2 زٚ ٕ٘ب ٚ ا٘ساظٜ ٌصاضی ٘بلمسطؾیٓ  

 1  ٘بلمؾٝ ٕ٘ب ٚ ا٘ساظٜ ٌصاضی  غٍّ سطؾیٓ

2 

سطؾیٓ دطؾذىشیٛ )سهٛیط 

ٔدؿٓ( ایعٚٔشطیه ٔجّٕبٖ 

 ازاضی

 اثعاض: ٔیع ضؾٓ

 دبن وٗ -وبغص -ٔٛاز: ٔساز

 زلیمٝ 30ظٔبٖ: 

 ٔىبٖ: وبضٌبٜ ٘مكٝ وكی

 ٚٔشطیهعسطؾیٓ نحیح سهٛیط ٔدؿٓ ای

 سطؾیٓ ٘بسٕبْ سهٛیط ٔدؿٓ ایعٚٔشطیه

 ایعٚٔشطیهسطؾیٓ ٘بزضؾز سهٛیط ٔدؿٓ 

 3 سطؾیٓ نحیح سهٛیط ٔدؿٓ ایعٚٔشطیه 

 2  ٘بلم سهٛیط ٔدؿٓ ایعٚٔشطیهسطؾیٓ  

 1 سهٛیط ٔدؿٓ ایعٚٔشطیه غٍّسطؾیٓ 

3 

سطؾیٓ ثطـ ٞبی ٔٛضز ٘یبظ 

 ٔجّٕبٖ ازاضی

 اثعاض: ٔیع ضؾٓ

 دبن وٗ -وبغص -ٔٛاز: ٔساز

 زلیمٝ 60ظٔبٖ: 

 ٔىبٖ: وبضٌبٜ ٘مكٝ وكی

ٚ سطؾیٓ ثطـ ٞبی افمی ٚ ػٕٛزی 

 Detailخعئیبر 

  افمی ٚ ػٕٛزیسطؾیٓ ثطـ 

 ٞب غٍّ ثطـسطؾیٓ 

سطؾیٓ نحیح ثطـ افمی ٚ ػٕٛزی ٚ ثطـ 

 خعئیبر 
3 

 
سطؾیٓ نحیح ثطـ افمی ٚ ػٕٛزی ثسٖٚ 

 ثطـ خعئیبر 
2 

 1 ٞب  ثطـ غٍّ سطؾیٓ

4 

سطؾیٓ دطؾذىشیٛ ا٘فدبضی 

 ٔجّٕبٖ ازاضی

 ٔیع ضؾٓاثعاض: 

 دبن وٗ -وبغص -ٔٛاز: ٔساز

 زلیمٝ 60ظٔبٖ: 

 ٔىبٖ: وبضٌبٜ ٘مكٝ وكی

 دطؾذىشیٛ ا٘فدبضیٚوبُٔ سطؾیٓ نحیح 

 سطؾیٓ نحیح ٚوبُٔ دطؾذىشیٛ ا٘فدبضی

 غٍّ دطؾذىشیٛ ا٘فدبضی سطؾیٓ ٘بلم ٚ

 3 دطؾذىشیٛ ا٘فدبضینحیح ٚ وبُٔ سطؾیٓ 

 2 دطؾذىشیٛ ا٘فدبضی٘بلم سطؾیٓ  

 1 دطؾذىشیٛ ا٘فدبضی ٘بلم ٚ غٍّسطؾیٓ 

5 

سطؾیٓ ٘مكٝ ٞبی اخطایی 

 ٔجّٕبٖ ازاضی ثب ٘طْ افعاض

 اثعاض: ٔیع ضؾٓ

 دبن وٗ -وبغص -ٔٛاز: ٔساز

 زلیمٝ 120ظٔبٖ: 

 ٔىبٖ: وبضٌبٜ ٘مكٝ وكی

 وبُٔ ٘مكٝ ٞبی اخطایی دطٚغٜ ٔجّٕبٖسطؾیٓ 

سطؾیٓ ٘یٕٝ سٕبْ ٘مكٝ ٞبی اخطایی دطٚغٜ 

 ٔجّٕبٖ

 ٘بلم ٘مكٝ ٞبی اخطایی دطٚغٜ ٔجّٕبٖ سطؾیٓ

 

 3 دطٚغٜ ٘مكٝ ٔجّٕبٖ وبُٔسطؾیٓ 

 2 ٘یٕٝ وبضٜ دطٚغٜ ٘مكٝ ٔجّٕبٖسطؾیٓ  

 1 دطٚغٜ ٘مكٝ ٔجّٕبٖ سطؾیٓ غٍّ

قبیؿشٍی ٞبی 

غیط فٙی , ایٕٙی, 

ثٟساقز, سٛخٟبر 

ظیؿز ٔحیُی ٚ 

 ٍ٘طـ

 N 92 ٔحبؾجٝ ٚ ضیبيی-1

2---------- - 

3- -------- 

 ٔبِىیز ٔؼٙٛی ٘مكٝ -زلز ٚ ؾطػز -4

  ػّٕىطز لبثُ لجَٛ

 

  لبثُ لجَٛغیط ػّٕىطز 

- 2 
 

- 1 

 اـقٌيبثي كبـ )ٌبيىش ي اًدبم كبـ(
 ثّی    

 ذیط    

 ٔؼیبض قبیؿشٍی ا٘دبْ وبض  :

 3ٚ  2ٚ  1اظ ٔطاحُ   2وؿت حسالُ ٕ٘طٜ  

 سٛخٟبر ظیؿز ٔحیُی ٚ ٍ٘طـ  ،ثٟساقز ، ایٕٙی ،اظ ثرف قبیؿشٍی ٞبی غیط فٙی 2وؿت حسالُ ٕ٘طٜ  

 اظ ٔطاحُ وبض 2وؿت حسالُ ٔیبٍ٘یٗ 
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 ٍقاـر آهَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك  آهَقٌي

 ؼفشف سبلي  كشبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  كبـ ػول فؼ اوشبًؽاـؼ سطلي  - 1-8ًوَى ثفگ

 اٍ :ًَثز  : سبـيع اـقٌيبثي   هليٌوبـُ     ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 اوشبًؽاـؼ ػول فؼ كبـ:     L3 وٙص ِالضيز  ٌِبيغ زَة ضففِ    كؽ ضففِ 

اوشبًؽاـؼ هلي  ٍ ثف اوبنثب اوش بؼُ اق اثكاـ ثفي ٍ هًَشبل 

 ثىبقؼ.اًَاع ففين زَثي 
 G3-5 گفٍُ كبـ  ا   سَليؽ هجلوبى اؼاـ  ِ طِ ٍظي ِ  05 كؽ ٍظي ِ 

  هْبـر وٙص ٌبيىش ي  وبغز ٍ هًَشبل  ففين زَثي كبـ 0502 كؽ كبـ

  

 ٌفايٗ هطيٗ اًدبم كبـ :-1

ّب  ثبقٌَ( ٍ ًَـ هٌَّػي  ًَـ٘جيؼي )دٌدفُ ـا ؼا يؽثبهشفهفثغ ،  216;18×12 ثب قيف ثٌب  .ٌفايٗ كبـگبُ: كبـگبُ هًَشبل ففين زَثي اوشبًؽاـؼ1

  ثبٌؽ. هٌبوتًؽاويَى َك  ثب ف ٍ)الهخ ّب  فلَـوٌز(

 گًَيب           -هشف-هبٌيي ضىبة-ؼـي   -وَـاظ قى -دبً  ثف -. اثكاـ ٍ سدْيكار: اـُ ؼٍـكي3: اوٌبؼ: ًقٍِ ففين زَثي                                      2 

 ؼقيقِ  210 :.قهبى5دير              -اليز -. هَاؼ: ِ طبر فٍفؼُ زَثي4

 هفاض  اخفا  دفٍلُ/ ـٍيِ اًدبم كبـ:/ ًقٍِ كبـ /ًوًَِ - 2
 سْيِ َِـر قٙؼبر هَـؼ ًيبق ؼـ وبغز ففين زَثي .1

 ثفي قٙؼبر ففين زَثي ثب ـػبيز اوشبًؽاـؼ ٘جق ًقٍِ كبـ  .2

 وبغز اسّبالر قيؽّب  ففين زَثي  .3

 هًَشبل قٙؼبر ففين زَثي ثب ـػبيز اوشبًؽاـؼ ٘جق ًقٍِ كبـ  .4

 

 
 

 ٌبغُ ّب  اِلي اوشبًؽاـؼ ػول فؼ كبـ:  -3
  ّب  قٙؼبر ففين زَثي اق ـٍ  ًقٍِ سْيِ اًؽاقُ .1

 هيليوشف ±5/0ثب سلفاًه ثفي قؼى ؼقيق قٙؼبر  .2

 هيليوشف ± 5/0ثب سلفاًه وبغز اسّبالر قيؽّب  ففين زَثي ثب ـػبيز اوشبًؽاـؼ ٘جق ًقٍِ كبـ  .3

 هيليوشف ± 1ثب سلفاًه   هًَشبل ففين زَثي .4

 اثكاـ اـقٌيبثي: -4

 ّب  هَخَؼ( ا  )ثفاوبن زك ليىز هٍبّؽُ -ػولي -كشجي

 اثكاـ ٍ سدْيكار هَـؼ ًيبق اًدبم كبـ: -5

هيككبـ اوشبًؽاـؼ هًَشبل  -اثكاـّب  اًؽاقُ گيف  ٍ اًؽاقُ گؿاـ  -قٙؼبر ففين زَثي -ًقٍِ ّب  هًَشبل -َهبسيكًيسٌگ  -اثكاـّب  ؼوشي هًَشبل

 ه ٌؽُ ّب  ويبـ ٍ ثبثز  –

 س بلي  كبـ  هفسجٗ ؼـ گفٍُ كبـ : -6
 0203 -0502كبـّب  
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 ٍقاـر آهَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك  آهَقٌي

 ؼفشف سبلي  كشبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  اـقٌيبثي - 1 -9ًوَى ثفگ

 اٍ ًَثز    سبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   غبًَاؼگيًبم ٍ ًبم 

 اوشبًؽاـؼ ػول فؼ كبـ:     L3 وٙص ِالضيز  ٌِبيغ زَة ضففِ    كؽ ضففِ 

ثب اوش بؼُ اق اثكاـ ثفي ٍ هًَشبل ٍ ثف اوبن 

 اوشبًؽاـؼ هلي اًَاع ففين زَثي ثىبقؼ.
 G3-5 كبـگفٍُ اـقٌيبثي  سَليؽ هجلوبى ِ طِ ا   ٍظي ِ  05 كؽ ٍظي ِ 

  هْبـر وٙص ٌبيىش ي  وبغز ٍ هًَشبل  ففين زَثي كبـ 0502 كؽ كبـ

  

 هفا ض  كبـ ـؼي 
 ٌفايٗ ػول فؼ

 )اثكاـ،هَاؼ، سدْيكار، قهبى، ه بى ٍ ...(
 ًوفُ )ٌبغُ ّب/ؼاٍـ /ًوفُ ؼّي(اوشبًؽاـؼ  ًشبيح هو ي

1 

اؾشرطاج  ا٘ساظٜ ٞبی لُؼبر 

 فطیٓ چٛثی 

 -حؿبةٔبقیٗ  -اثعاض: ٔشط

 ٔساز -وبغص

 -ٔٛاز: سرشٝ ذطزٜ چٛة

 MDF -چٙسالیی سرشٝ 

 زلیمٝ 30 :ظٔبٖ

 ٔىبٖ: وبضٌبٜ ٔجّٕبٖ

اظ ضٚی  لُؼبر فطیٓ فٟطؾز وبُٔسٟیٝ 

 ٘مكٝ 

سٟیٝ ٘یٕٝ وبضٜ خسَٚ لُؼبر فطیٓ اظ 

 ضٚی ٘مكٝ 

سٟیٝ غٍّ خسَٚ لُؼبر فطیٓ اظ ضٚی 

 ٘مكٝ

 3 ضا سٟیٝ وٙس.لُؼبر فطیٓ  فٟطؾز وبُٔ

 
 2 وٙس. سٟیٝضا  لُؼبر فطیٓٔٙبؾت  فٟطؾز

 1 ضا ٘بزضؾز سٟیٝ وٙس. فطیٓ فٟطؾز لُؼبر

2 

اثعاض: ا٘ٛاع آچبض ٚ دیچ  سٙظیٓ وطزٖ ٔبقیٗ آالر

 ٌٛقشی 

-دبُ٘ ثط  -ٔٛاز: اضٜ زٚضوٗ

 فبضؾی ثط 

 زلیمٝ 30 :ظٔبٖ

 ٔىبٖ: وبضٌبٜ ٔجّٕبٖ

ثطـ  ٚ ػطو ظاٚیٝ سٙظیٓ ََٛ

 لُؼبر 

 لُؼبر ػطو ثطـََٛ ٚ سٙظیٓ 

 سٙظیٓ ََٛ یب ػطو لُؼبر

 3  ا٘ساظٜ َِٛی ٚ ػطيی ٚ ظاٚیٝ ضا سٙظیٓ وٙس.

 
 2  ا٘ساظٜ َِٛی ٚ ػطيی ضا سٙظیٓ وٙس.

 1  ا٘ساظٜ َِٛی یب ػطيی ضا سٙظیٓ وٙس.

3 

ثطـ لُؼبر فطیٓ ٞبی 

 چٛثی

 دبُ٘ ثط -اثعاض: اضٜ زٚضوٗ

-ٔٛاز: سرشٝ ذطزٜ خٛة 

MDF - سرشٝ چٙسالیی 

 زلیمٝ  30ظٔبٖ: 

 ٔىبٖ: وبضٌبٜ ٔجّٕبٖ

 لُؼبر فطیٓ ثطـ وبُٔ

 لُؼبر فطیٓ اوثط ثطـ

 لُؼبر فطیٓسؼساز وٕی اظ ثطـ

 3 ضا ثٝ َٛض وبُٔ ثطـ ثع٘س. لُؼبر فطیٓ 

 2 ضا ثطـ ثع٘س. لُؼبر فطیٓاوثط  

 1  سؼساز وٕی اظ لُؼبر فطیٓ ضا ثطـ ثع٘س.

4 

اثعاض: زؾشٍبٜ ؾٛظاخ ظٖ ٚ  ایدبز اسهبالر فطیٓ ٞب 

 اِیز ظٖ
 اسهبالر اِیز -ٔٛاز: ٔید زٚثُ

 زلیمٝ 60ظٔبٖ: 

 ٔىبٖ: وبضٌبٜ ٔجّٕبٖ

 ؾبذز وبُٔ اسهبالر

 ؾبذز اوثط اسهبالر

  ؾبذز سؼساز وٕی اظ اسهبالر

 3 .ضا ثؿبظز سٕبْ اسهبالر

 2 ضا ثؿبظز. ؾٝ چٟبضْ اسهبالر 

 1 ضاا ثؿبظز. اسهبالر یٕی اظ٘

5 

ٔٛ٘شبغ فطیٓ ٞبی چٛثی ٚ 

 فّعی

 -دطٚفیُ -ٔشٝ -اثعاض: زضیُ

 دیچ ٌٛقشی ثطلی یب قبضغی

  -اسهبالر اِیز -ٔٛاز: دیچ

 زلیمٝ 60ظٔبٖ: 

 ٔىبٖ: وبضٌبٜ ٔجّٕبٖ

 ٔٛ٘شبغ وبُٔ فطیٓ

 ٔٛ٘شبغ ثیكشط لُؼبر فطیٓ

  ٔٛ٘شبغ سؼساز وٕی اظ اسهبالر فطیٓ

 3  وبُٔ ٔٛ٘شبغ وٙس.فطیٓ ضا ثٝ َٛض 

 2 ؾٝ چٟبضْ فطیٓ ضا ٔٛ٘شبغ وٙس. 

 1 فطیٓ ضا ٘شٛا٘س ٔٛ٘شبغ وٙس.

قبیؿشٍی ٞبی 

غیط فٙی , ایٕٙی, 

ثٟساقز, سٛخٟبر 

ظیؿز ٔحیُی ٚ 

 ٍ٘طـ

 N 66 ٔسیطیز ٔٛاز ٚ سدٟیعار-1 

، والٜ، ػیٙه، ٌٛقی ٚ اؾشفبزٜ اظ ِجبؼ وبض ٚ وفف ایٕٙی  -2

  ٔبؾه 

 يبیؼبر ٔٛاز اظ ٔحیٍ وبضٌبٜ ثب اؾشفبزٜ اظ ٔىٙسٜ ذطٚج -3

 زلز زض وبض -4

  ػّٕىطز لبثُ لجَٛ

 

 لبثُ لجَٛغیط ػّٕىطز 

اؾشفبزٜ اظ ، والٜ ٚ ِجبؼ وبض ٚ وفف ایٕٙیدٛقیسٖ 

  ػیٙه، ٌٛقی ٚ ٔبؾه 
2 

 

 1 ػیٙه ٚ ٌٛقی ایٕٙیاؾشفبزٜ اظ 

 اـقٌيبثي كبـ )ٌبيىش ي اًدبم كبـ(
 ثّی    

 ذیط    

 ٔؼیبض قبیؿشٍی ا٘دبْ وبض  :

   3ٚ  2ٚ   1اظ ٔطاحُ   2وؿت حسالُ ٕ٘طٜ  

 اظ ثرف قبیؿشٍی ٞبی غیط فٙی، ایٕٙی،  ثٟساقز، سٛخٟبر ظیؿز ٔحیُی ٚ ٍ٘طـ 2وؿت حسالُ ٕ٘طٜ  

 اظ ٔطاحُ وبض 2وؿت حسالُ ٔیبٍ٘یٗ 
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 ٍقاـر آهَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك  آهَقٌي

 ؼفشف سبلي  كشبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  كبـ ػول فؼ اوشبًؽاـؼ سطلي  - 1-8ًوَى ثفگ

 اٍ :ًَثز  : سبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي    ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 اوشبًؽاـؼ ػول فؼ كبـ:     L3 وٙص ِالضيز  ٌِبيغ زَة ضففِ   كؽ ضففِ 

ًيبق هيكسطفيف ٍ ثب اوش بؼُ اق لَاقم ٍ اثكاـ هَـؼ 

هيككٌ فاًه اؼاـ  ـا هٙبثق اوشبًؽاـؼ هَخَؼ 

 ثىبقؼ.

 G1-5 گفٍُ كبـ  سَليؽ هجلوبى زَثي ِ طِ ا   ٍظي ِ  05 كؽ ٍظي ِ 

  هْبـر وٙص ٌبيىش ي  وبغز هيكسطفيف ٍ هيك كٌ فاًه اؼاـ  كبـ: 0503 كؽ كبـ

  

 ٌفايٗ هطيٗ اًدبم كبـ :-1

ّب  ثبقٌَ( ٍ ًَـ  هشفهفثغ ، ثبيؽ ؼاـا  ًَـ٘جيؼي )دٌدفُ 216;18×12ثب قيف ثٌب  ٌفايٗ كبـگبُ:كبـگبُ وبغز هجلوبى زَثي ِ طِ ا  اوشبًؽاـؼ 

 هٌَّػي )الهخ ّب  فلَـوٌز(ٍ ك  ثب فًَؽاويَى هٌبوت ثبٌؽ. 

 ؼـي  -وَـاظ قى -لجِ زىجبى -ٍ سدْيكار: اـُ گفؼ غٗ قى. اثكاـ 3اوٌبؼ: ًقٍِ هيكسطفيف ٍ هيك كٌ فاًه اؼاـ                   .2

 وبػز 5. قهبى: 5                                    اليز -يفاق دير  -PVCًَاـ  –. هَاؼ: ِ طبر فٍفؼُ 4

 / هفاض  اخفا  دفٍلُ/ ـٍيِ اًدبم كبـ:ًقٍِ كبـ /ًوًَِ – 2
 كٌ فاًه اؼاـ سْيِ َِـر هَاؼ اٍليِ ثفا  وبغز هيكسطفيف ٍ هيك  .1

 ثفي قٙؼبر هيك سطفيف ٍ هيك كٌ فاًه  .2

 لجِ زىجبًي قٙؼبر ٍ ِ طبر هيكسطفيف ٍ هيك كٌ فاًه  .3

 وبغز اسّبالر هيك سطفيف ٍ هيك كٌ فاًه  .4

 هًَشبل آقهبيٍي هيك سطفيف ٍ هيك كٌ فاًه  .5

 ثىشِ ثٌؽ  هيك سطفيف ٍ هيك كٌ فاًه .6

 ٌبغُ ّب  اِلي اوشبًؽاـؼ ػول فؼ كبـ:  -3

 سدكيِ ٍ سطلي  ًقٍِ ٍ سْيِ فْفوز هَاؼ اٍليِ  .1

 سٌظين هبٌيي اـُ ثفا  ثفي قٙؼبر ٍ اًدبم ثفي ثب ـػبيز اوشبًؽاـؼ هفثَٖ .2

 لجِ زىجبًي قٙؼبر ثفي غَـؼُ ٘جق ًقٍِ ثب ـػبيز اوشبًؽاـؼ هفثَٖ .3

 سٌظين هبٌيي وَـاظ قى ٍ وَـاغ بـ  قٙؼبر ٘جق ًقٍِ ثب ـػبيز اوشبًؽاـؼ هفثَٖ .4

 اليز ّب ٍ هًَشبل ثب ـػبيز اوشبًؽاـؼ هفثَٖخبوبق   .5

 ثىشِ ثٌؽ  هٌبوت ٍ ؼقيق ثب ـػبيز اوشبًؽاـؼ هفثَٖ .6

 اثكاـ اـقٌيبثي: -4

 ّب  هَخَؼ( ا  )ثفاوبن زك ليىز هٍبّؽُ -ػولي -كشجي

 اثكاـ ٍ سدْيكار هَـؼ ًيبق اًدبم كبـ: -5

هيككربـ   -اثكاـ اًؽاقُ گيف  ٍ اًؽاقُ گؿاـ  -قٙؼبر وبغز هيكسطفيف ٍ هيك كٌ فاًه –ًقٍِ ّب  وبغز  -سٌگ دٌَهبسيك -اثكاـ ؼوشي هًَشبل

 ه ٌؽُ ّب  ويبـ ٍ ثبثز غفؼُ زَة -اوشبًؽاـؼ وبغز ٍ هًَشبل

 س بلي  كبـ  هفسجٗ ؼـ گفٍُ كبـ : -6
 702ٍ  410ٍ  211ٍ  0503كبـّب  
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 ٍقاـر آهَقي ٍ دفٍـي

آهَقٌيوبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك    

 ؼفشف سبلي  كشبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  اـقٌيبثي - 1 -9ًوَى ثفگ

 اٍ ًَثز    سبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 اوشبًؽاـؼ ػول فؼ كبـ:     L3 وٙص ِالضيز  ٌِبيغ زَة ضففِ   كؽ ضففِ 

ثب اوش بؼُ اق لَاقم ٍ اثكاـ هَـؼ ًيبق 

ٍ هيككٌ فاًه اؼاـ  ـا هٙبثق  هيكسطفيف

 اوشبًؽاـؼ هَخَؼ ثىبقؼ.

 G1-5 گفٍُ اـقٌيبثي كبـ سَليؽ هجلوبى زَثي ِ طِ ا   ٍظي ِ  05 كؽ ٍظي ِ 

  هْبـر وٙص ٌبيىش ي  وبغز هيك سطفيف ٍ هيك كٌ فاًه اؼاـ  كبـ 0503 كؽ كبـ

  

 هفا ض  كبـ ـؼي 
 ٌفايٗ ػول فؼ

 قهبى، ه بى ٍ ...()اثكاـ،هَاؼ، سدْيكار، 
 ًوفُ )ٌبغُ ّب/ؼاٍـ /ًوفُ ؼّي(اوشبًؽاـؼ  ًشبيح هو ي

1 

ٔٛاز اِٚیٝ فٟطؾز سٟیٝ 

ٔیعسحطیط ٚ ٔیع 

 وٙفطا٘ؽ ازاضی

  -ٔبقیٗ حؿبة -اثعاض: ٘مكٝ وبض

 سرشٝ ذطزٜ چٛة  -MDFٔٛاز: 

 زلیمٝ 30 :ظٔبٖ

 ٔىبٖ: وبضٌبٜ سِٛیس ٔجّٕبٖ

 سحعیٝ ٚ سحّیُ ٘مكٝ
 اظ ضٚی ٘مكٝ اؾشرطاج ا٘ساظٜ ٞب

 ا٘شربة ٔٛاز اِٚیٝ اظ ضٚی ٘مكٝ

 3 سدعیٝ ٚ سحّیُ نحیح ٘مكٝ 

 
اؾشرطاج نحیح ا٘ساظٜ ٞبی ٚ ا٘شربة ٔٛاز اِٚیٝ 

 ُٔبثك ثب ٘مكٝ
2 

 1 ٞب  ػسْ سدعیٝ ٚ سحّیُ نحیح ٘مكٝ ٚ اؾشرطاج ا٘ساظٜ

2 

ثطـ لُؼبر ٔیعسحطیط 

 ٚ ٔیع وٙفطا٘ؽ ازاضی

 فبضؾی ثط -اثعاض: اضٜ دبُ٘ ثط

 سرشٝ ذطزٜ چٛة -MDFٔٛاز: 

 ؾبػز 1 :ظٔبٖ

 ٔىبٖ: وبضٌبٜ سِٛیس ٔجّٕبٖ

 سٙظیٓ ٔبقیٗ آالر

ای  ثطـ لُؼبر ٔجُ نفحٝ

 ازاضی

 زٚضثطی نفحبر

 3 سٙظیٓ نحیح ٔبقیٗ آالر

 
ٔیعسحطیط ٚ ٔیع ثطـ ٔٙبؾت ٚ نحیح لُؼبر 

 وٙفطا٘ؽ ازاضی
2 

 1 ػسْ سٙظیٓ نحیح ٔبقیٗ آالر ٚ ثطـ ٚ زٚضثطی نفحبر 

3 

ِجٝ چؿجب٘ی لُؼبر 

ٔیعسحطیط ٚ ٔیع 

 وٙفطا٘ؽ ازاضی

ظٖ اسٛٔبسیه یب PVCاثعاض: زؾشٍبٜ 

 اسٛ -زؾشی

 یب اسٛیی PVC٘ٛاض ٔٛاز: 

 ؾبػز  1ظٔبٖ: 

 ٔىبٖ: وبضٌبٜ سِٛیس ٔجّٕبٖ

ثب ٔبقیٗ  PVCِجٝ چؿجب٘ی 

 ِجٝ چؿجب٘ی 

 لُؼبر لٛؼ زاضِجٝ چؿجب٘ی 

 ٘ٛاضوبضی ثب اسٛ

ٚ َطظوبض ٔٙبؾت ثب  PVCِجٝ چؿجب٘ی نحیح 

 ٔبقیٗ ِجٝ چؿجبٖ
3 

 2 ِجٝ چؿجب٘ی نحیح لُؼبر لٛؼ زاض 

ػسْ نحیح وبض ثب زؾشٍبٜ ِجٝ چؿجبٖ ٚ ِجٝ 

 چؿجب٘ی لُؼبر لٛؼ زاض
1 

4 

ؾٛضاخ وبضی ٞب ٚ ؾبیط 

وبضٞبی ٔطثٌٛ ثٝ 

ؾبذز اسهبالر 

 غیطثبثز 

 اثعاض: ٔبقیٗ ؾٛضاخ ظٖ 

  -سرشٝ ذطزٜ چٛة -MDFٔٛاز: 

 زلیمٝ 30ظٔبٖ:  

 ٔىبٖ: وبضٌبٜ سِٛیس ٔجّٕبٖ

 ؾٛضاخ وبضی اسهبالر غیطثبثز 

 خبؾبظی اِیز ٞب 

ٞب ٚ  يخبؾبظی ضَٚ دال

 ٞب ٟٔطٜ

 3 ؾٛاضخ وبضی ٚ خبؾبظی ا٘ٛاع اِیز ٞب 

 
 2 خبؾبظی ٔٙبؾت اِیز ٞب 

ػسْ ؾٛضاخ وبضی نحیح ٚ خبؾبظی ٔٙبؾت ضَٚ 

 دالن ٞب اِیز ٞب ٚ ٟٔطٜ ٞب 
1 

5 

ٔٛ٘شبغ آظٔبیكی 

ٔیعسحطیط ٚ ٔیع 

 وٙفطا٘ؽ ازاضی

دیچ ٌٛقشی  -ٔشٝ -اثعاض: زضیُ

 زؾشی، ثطلی یب قبضغی

 ٔٛاز: لُؼبر ٔجُ نفحٝ ای 

 ؾبػز 1ظٔبٖ 

 ٔىبٖ: وبضٌبٜ سِٛیس ٔجّٕبٖ

ٔیع ٔیعسحطیط ٚ ٔٛ٘شبغ ثس٘ٝ ٞبی 

ٔٛ٘شبغ لُؼبر ٚ  وٙفطا٘ؽ ازاضی

 ٔیعسحطیط دبیٝ ٞبی 

ٔٛ٘شبغ یطاق آالر ٔجّٕبٖ 

 ای  نفحٝ

 3 ٔٛ٘شبغ نحیح ثس٘ٝ ٞبی ٔجّٕبٖ نحفٝ ای 

 
 2 ای  ٔٛ٘شبغ نحیح لُؼبر ٚ دبیٝ ٞبی ٔجّٕبٖ نفحٝ

ٞب، لُؼبر ٚ دبیٝ ٞبی ٔیعسحطیط ٚ ٔیع  ػسْ ٔٛ٘شبغ نحیح ثس٘ٝ

 وٙفطا٘ؽ ازاضی
1 

6 

ٔیعسحطیط ٚ ثؿشٝ ثٙسی 

 ٔیع وٙفطا٘ؽ ازاضی

 -سیغ ثطـ -اثعاض: لیچی

 وبضسٗ -دالؾشیه يطثٝ ٌیط-اثطٔٛاز: 

 ؾبػز  1ظٔبٖ: 

 ٔىبٖ: وبضٌبٜ سِٛیس ٔجّٕبٖ

ٔیع سحطیط ِفبف دیچی لُؼبر 

 ٚ ٔیع وٙفطا٘ؽ ازاضی

 چیسٖ لُؼبر زض وبضسٗ

 ثؿشٝ ثٙسی وبضسٗ

 3 ِفبف دیچی نحیح ٚ ثؿشٝ ثٙسی ٔٙبؾت لُؼبر 

 2 ضػبیز انَٛ چیسٔبٖ لُؼبر زض وبضسٗ 

 1 ػسْ ضػبیز انَٛ نحیح ثؿشٝ ثٙسی ٚ چیسٔبٖ لُؼبر زض وبضسٗ

قبیؿشٍی ٞبی 

غیط فٙی , ایٕٙی, 

ثٟساقز, سٛخٟبر 

ظیؿز ٔحیُی ٚ 

 ٍ٘طـ

 N66 ٔسیطیز ٔٛاز ٚ سدٟیعار -1 

  ، والٜ، ػیٙه، ٌٛقی ٚ ٔبؾه ِجبؼ وبض ٚ وفف ایٕٙیاؾشفبزٜ اظ   -2

 ذطٚج يبیؼبر ٔٛاز اظ ٔحیٍ وبضٌبٜ ثب اؾشفبزٜ اظ ٔىٙسٜ -3

 زلز زض وبض -4

  ػّٕىطز لبثُ لجَٛ

 

 لبثُ لجَٛغیط ػّٕىطز 

ػیٙه، اؾشفبزٜ اظ ، والٜ ٚ ِجبؼ وبض ٚ وفف ایٕٙیدٛقیسٖ 

  ٌٛقی ٚ ٔبؾه 
2 

 

 1 ایٕٙیػیٙه ٚ ٌٛقی اؾشفبزٜ اظ 

 اـقٌيبثي كبـ )ٌبيىش ي اًدبم كبـ(
 ثّی    

 ذیط    

 ٔؼیبض قبیؿشٍی ا٘دبْ وبض  :

   3ٚ  2ٚ   1اظ ٔطاحُ   2وؿت حسالُ ٕ٘طٜ  

 اظ ثرف قبیؿشٍی ٞبی غیط فٙی، ایٕٙی،  ثٟساقز، سٛخٟبر ظیؿز ٔحیُی ٚ ٍ٘طـ 2وؿت حسالُ ٕ٘طٜ  

 اظ ٔطاحُ وبض 2وؿت حسالُ ٔیبٍ٘یٗ 
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 ٍقاـر آهَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك  آهَقٌي

 ؼفشف سبلي  كشبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  كبـ ػول فؼ اوشبًؽاـؼ سطلي  - 1-8ًوَى ثفگ

 اٍ :ًَثز  : سبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي    ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 اوشبًؽاـؼ ػول فؼ كبـ:     L3 وٙص ِالضيز  ٌِبيغ زَة ضففِ    كؽ ضففِ 

اًَاع خبكشبثي ٍ ق ىِ اؼاـ  ِ طِ ا  ـا ثب 

اوش بؼُ اق اثكاـ ٍ هبٌيي آالر هٙبثق ثب 

 اوشبًؽاـؼ هلي ثىبقؼ.

 G3-4 گفٍُ كبـ  ا   سَليؽ هجلوبى زَثي ِ طِ ٍظي ِ  05 كؽ ٍظي ِ 

 كبـ 0504 كؽ كبـ
اؼاـ   ّب  وبغز خبكشبثي ٍ ق ىِ

 ا   ِ طِ
  هْبـر وٙص ٌبيىش ي 

  

 ٌفايٗ هطيٗ اًدبم كبـ :-1

ّب  ثبقٌَ( ٍ ًَـ  هشفهفثغ ، ثبيؽ ؼاـا  ًَـ٘جيؼي )دٌدفُ 216;18×12ثب قيف ثٌب  ا   ا. ٌفايٗ كبـگبُ: كبـگبُ اوشبًؽاـؼ سَليؽ هجلوبى ِ طِ

 . اوٌبؼ: ًقٍِ خبكشبثي ٍ ق ىِ اؼاـ               2                              هٌَّػي )الهخ ّب  فلَـوٌز(ٍ ك  ثب فًَؽاويَى هٌبوت ثبٌؽ.        

 دير  -يفاق -. هَاؼ: ِ طبر فٍفؼ4ُاليز قى             –وَـاظ قى  -لجِ زىجبى –اـُ گفؼ غٗ قى  -. اثكاـ ٍ سدْيكار: دبً  ثف3

 وبػز  5/4. قهبى  5

 / هفاض  اخفا  دفٍلُ/ ـٍيِ اًدبم كبـ:ًقٍِ كبـ /ًوًَِ – 2

 سْيِ َِـر هَاؼ اٍليِ هَـؼ ًيبق ثفا  وبغز خبكشبثي ٍ ق ىِ اؼاـ  اق ـٍ  ًقٍِ .1

 ثفي قٙؼبر خبكشبثي ٍ ق ىِ ّب  اؼاـ  ِ طِ ا   .2

 لجِ زىجبًي قٙؼبر هػشل  خبكشبثي ٍ ق ىِ ّب  اؼاـ  ِ طِ ا   .3

 وَـاغ بـ  قٙؼبر خبكشبثي ٍ ق ىِ ّب  اؼاـ  ِ طِ ا   .4

 اًدبم اسّبالر  يف ثبثز ؼـ قٙؼبر خبكشبثي ٍ ق ىِ ّب  اؼاـ  ِ طِ ا   .5

 هًَشبل آقهبيٍي قٙؼبر خبكشبثي ٍ ق ىِ ّب  اؼاـ  ِ طِ ا  .6

 ِ ّب  اؼاـ  ِ طِ ا ثىشِ ثٌؽ  قٙؼبر خبكشبثي ٍ ق ى .7

 ٌبغُ ّب  اِلي اوشبًؽاـؼ ػول فؼ كبـ:  -3
 سْيِ اًؽاقُ قٙؼبر هػشل  اق ـٍ  ًقٍِ .1

 سٌظين هبٌيي آالر ٍ ثفي قٙؼبر خبكشبثي ٍ ق ىِ اؼاـ  ثب ـػبيز اوشبًؽاـؼ هفثَٖ )٘جق ًقٍِ كبـ( .2

 لجِ زىجبًي قٙؼبر ثب ـػبيز اوشبًؽاـؼ هفثَٖ )٘جق ًقٍِ كبـ( .3

 قٙؼبر ثفا  ايدبؼ اسّبالر ثب ـػبيز اوشبًؽاـؼ هفثَٖ )٘جق ًقٍِ كبـ(وَـاغ بـ   .4

 سٌظين هبٌيي اليز قى ثفا   اًدبم اسّبالر ثب اليز ثب ـػبيز اوشبًؽاـؼ هفثَٖ )٘جق ًقٍِ كبـ( .5

 هًَشبل آقهبيٍي ٍ ثبقكفؼى هدؽؼ قٙؼبر ثب ـػبيز اوشبًؽاـؼ هفثَٖ )٘جق ًقٍِ كبـ( .6

 شبًؽاـؼ هفثَٖ )٘جق ًقٍِ كبـ(ثىشِ ثٌؽ  قٙؼبر ثب ـػبيز او .7

 اثكاـ اـقٌيبثي: -4

 ّب  هَخَؼ( ا  )ثفاوبن زك ليىز هٍبّؽُ -ػولي -كشجي

 اثكاـ ٍ سدْيكار هَـؼ ًيبق اًدبم كبـ: -5
هيككربـ اورشبًؽاـؼ هٌبورت وربغز      -اثكاـ اًؽاقُ گيف  ٍ اًؽاقُ گؿاـ  -قبة آيٌِ -ًقٍِ ّب  وبغز قٙؼبر -سٌگ دٌَهبسيك -اثكاـ وبغز

 خبكشبثي ٍ ق ىِ ّب  اؼاـ  ِ طِ ا  

 س بلي  كبـ  هفسجٗ ؼـ گفٍُ كبـ : -6

 0507ٍ  0504كبـّب  
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دفٍـيٍقاـر آهَقي ٍ   

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك  آهَقٌي

 ؼفشف سبلي  كشبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  اـقٌيبثي - 1 -9ًوَى ثفگ

 اٍ ًَثز    سبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 اوشبًؽاـؼ ػول فؼ كبـ:     L3 وٙص ِالضيز  ٌِبيغ زَة ضففِ    كؽ ضففِ 

اًَاع خبكشبثي ٍ ق ىِ اؼاـ  ِ طِ ا  ـا ثب 

اوشبًؽاـؼ  ثف اوبناوش بؼُ اق اثكاـ ٍ هبٌيي آالر 

 هلي ثىبقؼ.

 سَليؽ هجلوبى زَثي ِ طِ ا   ٍظي ِ  05 كؽ ٍظي ِ 
گفٍُ اـقٌيبثي 

 كبـ
G3-4 

 هْبـر وٙص ٌبيىش ي  ا   ّب  اؼاـ  ِ طِ وبغز خبكشبثي ٍ ق ىِ كبـ 0504 كؽ كبـ

  

 هفا ض  كبـ ـؼي 
 ٌفايٗ ػول فؼ

 )اثكاـ،هَاؼ، سدْيكار، قهبى، ه بى ٍ ...(
 ًوفُ )ٌبغُ ّب/ؼاٍـ /ًوفُ ؼّي(اوشبًؽاـؼ  ًشبيح هو ي

1 

ٔٛاز اِٚیٝ خبوشبثی ٚ  ٟیٝس

 ای لفؿٝ ازاضی نفحٝ

 ٔشط -اثعاض: ٔبقیٗ حؿبة

 ٔٛاز: ٘مكٝ وبض 

 زلیمٝ 30ظٔبٖ: 

 ٔىبٖ: وبضٌبٜ سِٛیس ٔجّٕبٖ

 ا٘ساظٜ ٞبی لُؼبر خبوشبثیاؾشرطاج 
 اؾشرطاج ا٘ساظٜ ٞبی لُؼبر زوٛض

ثجز ا٘ساظٜ ٞبی لُؼبر زوٛض 

 خبوشبثی

 3 ىّیٝ لُؼبر خبوشبثیوبّٔاؾشرطاج 

 2 وّیٝ لُؼبر زوٛض  وبُٔاؾشرطاج  

 1 ػسْ اؾشرطاج نحیح ا٘ساظٜ ٞب ی لُؼبر زوٛض خبوشبثی

2 

ثطـ لُؼبر خبوشبثی ٚ 

 ای نفحٝلفؿٝ ازاضی 

 ثط  اضٜ دبُ٘ -اثعاض: اضٜ زٚضوٗ

 ٔٛاز: نفبر فكطزٜ 

 ؾبػز  1ظٔبٖ: 

 ٔىبٖ: وبضٌبٜ سِٛیس ٔجّٕبٖ

 سٙظیٓ ٔبقیٗ آالر ٔطثَٛٝ 

ثطـ لُؼبر ثب ا٘ٛاع ٔبقیٗ ٞبی 

 اضٜ زٚضوٗ

 ثطـ ثب ٔبقیٗ فبضؾی ثط ٚ دبُ٘ ثط

 3 ٔبقیٗ اضٜ ٌطز فبضؾی ثط وبُٔسٙظیٓ 

 
سٛخٝ ثٝ ضاٜ ٚ ثیطاٜ نفحٝ ثطـ ٔٙبؾت لُؼبر ثب 

 ضٚوف قسٜ
2 

 1 ػسْ سٙظیٓ ٔبقیٗ آالر ٚ ثطـ لُؼبر 

3 

ِجٝ چؿجب٘ی لُؼبر خبوشبثی 

 ای ٚ لفؿٝ ازاضی نفحٝ

 ظٖ  PVCاثعاض: زؾشٍبٜ 

 چؿت  PVCٔٛاز: ٘ٛاض 

 ؾبػز 1ظٔبٖ 

 ٔىبٖ: وبضٌبٜ سِٛیس ٔجّٕبٖ

 زاض ِجٝ چؿجب٘ی ثب ٘ٛاض لُؼبر لٛؼ

 سٙظیٓ ٔبقیٗ ِجٝ چؿجبٖ 

ِجٝ چؿجب٘ی لُؼبر ثب ٔبقیٗ ثٝ 

 چؿجب٘ی زؾشی

 3 ِجٝ چؿجب٘ی وبُٔ لُؼبر لٛؾساض ٚ ؾبزٜ

 2 سٙظیٓ ٔبقیٗ ِجٝ چؿجبٖ اسٛٔبسیه ٚ زؾشی  

 1 ػسْ سٙظیٓ ٔبقیٗ ٚ ِجٝ چؿجب٘ی ٔٙبؾت 

4 

دبز ؾٛضاخ وبضی ٚ ای

اسهبالر اِیز زض لُؼبر 

ازاضی ثی ٚ لفؿٝ خبوشب

 ای نفحٝ

 -اثعاض: ٔبقیٗ ؾٛضاخ ظ٘ی

 ٔشٝ -زضیُ

سرشٝ ذطزٜ  -MDFٔٛاز: 

 سرشٝ چٙسالیی  -چٛة

 ؾبػز  1ظٔبٖ 

 ٔىبٖ: وبضٌبٜ سِٛیس ٔجّٕبٖ

سٙظیٓ ٚ ؾٛضاخ وبضی ثب ٔبقیٗ 

 ؾٛضاخ ظٖ چٙس ٔحٛضٜ

 سٙظیٓ ٔبقیٗ اِیز ظٖ

ا٘دبْ اسهبَ غیطثبثز ثب ٔبقیٗ 

 اِیز ظٖ

ثب ٔبقیٗ ؾٛضاخ ظٖ  وبُٔ سٙظیٓ ٚ ؾٛضاخ وبضی

 چٙسٔحٛضٜ 
3 

 
 2 سٙظیٓ ٚ ایدبز غیطثبثز ثب زؾشٍبٜ ٔبقیٗ اِیز ظٖ

ػسْ ؾٛضاخ وبضی ٔٙبؾت ثب ٔبقیٗ ؾٛضاخ ظٖ 

 چٙسٔحٛضٜ ٚ زؾشٍبٜ اِیز ظٖ
1 

5 

ٔٛ٘شبغ آظٔبیكی خبوشبثی ٚ 

 ای لفؿٝ ازاضی نفحٝ

 اثعاض: زضیُ قبضغی

 دیچ –ٔٛاز: اِیز 

 ؾبػز 1ظٔبٖ: 

 ٔىبٖ: وبضٌبٜ سِٛیس ٔجّٕبٖ

  ٔٛ٘شبغ وبُٔ خبوشبثی ٚ لفؿٝ

 ٔٛ٘شبغ ٘یٕٝ وبضٜ خبوشبثی ٚ لفؿٝ

ٔٛ٘شبغ ٘بلم خبوشبثی ٚ لفؿٝ 

 ازاضی

 3 ثس٘ٝ ٞبی خبوشبثی ٚ لفؿٝ وبُٔٔٛ٘شبغ

 

  ٔٛ٘شبغ لُؼبر ٚ دبیٝ ٞبی خبوشبثی ٚ لفؿٝ

  خبوشبثی ٚ لفؿٝٞب، لُؼبر ٚ دبیٝ ٞبی  ػسْ ٔٛ٘شبغ نحیح ثس٘ٝ

6 

ثؿشٝ ثٙسی خبوشبثی ٚ لفؿٝ 

 ای  ازاضی نفحٝ

 

 سیغ ثطـ -اثعاض: لیچی

دالؾشیه يطثٝ -ٔٛاز: اثط

 َٙبة  -وبضسٗ -ٌیط

 ؾبػز 1ظٔبٖ: 

 ٔىبٖ: وبضٌبٜ سِٛیس ٔجّٕبٖ

 ضػبیز انَٛ ثؿشٝ ثٙسی

دیچیسٖ الیٝ يطثٝ ٌیط ثٝ زٚض  

 لُؼبر 

 لطاض زازٖ لُؼبر زاذُ وبضسٗ

ٚ ٔٙبؾت انَٛ ثؿشٝ ثٙسی َجك  ضػبیز نحیح

 اؾشب٘ساضز
 

 2 دیچیسٖ ٚ لطاض زازٖ لُؼبر زض زاذُ ثؿشٝ ثٙسی 

 1 ػسْ ضػبیز انَٛ ثؿشٝ ثٙسی لُؼبر 

قبیؿشٍی ٞبی 

غیط فٙی , ایٕٙی, 

ثٟساقز, سٛخٟبر 

ظیؿز ٔحیُی ٚ 

 ٍ٘طـ

 N66 ٔسیطیز ٔٛاز ٚ سدٟیعار -1 

، والٜ، ػیٙه، ٌٛقی ٚ ایٕٙیاؾشفبزٜ اظ ِجبؼ وبض ٚ وفف   -2

  ٔبؾه 

 ذطٚج يبیؼبر ٔٛاز اظ ٔحیٍ وبضٌبٜ ثب اؾشفبزٜ اظ ٔىٙسٜ -3

 زلز زض وبض -4

  ػّٕىطز لبثُ لجَٛ

 

 لبثُ لجَٛغیط ػّٕىطز 

ػیٙه، اؾشفبزٜ اظ ، والٜ ٚ ِجبؼ وبض ٚ وفف ایٕٙیدٛقیسٖ 

  ٌٛقی ٚ ٔبؾه 
2 

 

 1 ػیٙه ٚ ٌٛقی ایٕٙیاؾشفبزٜ اظ 

 اـقٌيبثي كبـ )ٌبيىش ي اًدبم كبـ(
 ثّی    

 ذیط    

 ٔؼیبض قبیؿشٍی ا٘دبْ وبض  :

   3ٚ  2ٚ   1اظ ٔطاحُ   2وؿت حسالُ ٕ٘طٜ  

 اظ ثرف قبیؿشٍی ٞبی غیط فٙی، ایٕٙی، ثٟساقز، سٛخٟبر ظیؿز ٔحیُی ٚ ٍ٘طـ 2وؿت حسالُ ٕ٘طٜ  

 اظ ٔطاحُ وبض 2وؿت حسالُ ٔیبٍ٘یٗ 
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ٍ دفٍـي ٍقاـر آهَقي  

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك  آهَقٌي

 ؼفشف سبلي  كشبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  كبـ ػول فؼ اوشبًؽاـؼ سطلي  - 1-8ًوَى ثفگ

 اٍ :ًَثز  : سبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي    ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 اوشبًؽاـؼ ػول فؼ كبـ:     L3 وٙص ِالضيز  ٌِبيغ زَة ضففِ    كؽ ضففِ 

اًَاع فبي  ٍ كبثيٌز زٌؽكٍَيي اؼاـ  ـا ثب اوش بؼُ 

 اق اثكاـ ٍ هبٌيي آالر هٙبثق ثب اوشبًؽاـؼ هلي ثىبقؼ
 G4-5 گفٍُ كبـ  سَليؽ هجلوبى اؼاـ  ِ طِ ا   ٍظي ِ  05 كؽ ٍظي ِ 

  هْبـر وٙص ٌبيىش ي  وبغز فبي  ٍ كبثيٌز زٌؽ كٍَيي كبـ 0505 كؽ كبـ

  

 ٌفايٗ اًدبم كبـ :-1

ّب  ثبقٌَ( ٍ ًَـ  هشفهفثغ ، ثبيؽ ؼاـا  ًَـ٘جيؼي )دٌدفُ 216;18×12اوشبًؽاـؼ ثب قيف ثٌب  . ٌفايٗ كبـگبُ: كبـگبُ سَليؽ هجلوبى ِ طِ ا  1

 هٌَّػي )الهخ ّب  فلَـوٌز(ٍ ك  ثب فًَؽاويَى هٌبوت ثبٌؽ. 

 اليز قى     –وَـاظ قى  -لجِ زىجبى –اـُ گفؼ غٗ قى  -. اثكاـ ٍ سدْيكار: دبً  ثف3            . اوٌبؼ: ًقٍِ خبكشبثي ٍ ق ىِ اؼاـ        2 

 وبػز 5/5. قهبى  5          اليز –دير  -يفاق -. هَاؼ: ِ طبر فٍفؼ4ُ 

 / هفاض  اخفا  دفٍلُ/ ـٍيِ اًدبم كبـ:ًقٍِ كبـ /ًوًَِ - 2
 فبي  ٍ كبثيٌز زٌؽ كٍَيي اق ـٍ  ًقٍِ سْيِ َِـر هَاؼ اٍليِ هَـؼ ًيبق ثفا  وبغز .1

 ثفي قٙؼبر فبي  ٍ كبثيٌز زٌؽ كٍَيي .2

 لجِ زىجبًي قٙؼبر هػشل  فبي  ٍ كبثيٌز زٌؽ كٍَيي .3

 وَـاغ بـ  قٙؼبر فبي  ٍ كبثيٌز زٌؽ كٍَيي  .4

 اًدبم اسّبالر  يف ثبثز ؼـ قٙؼبر فبي  ٍ كبثيٌز زٌؽ كٍَيي .5

 َييهًَشبل آقهبيٍي قٙؼبر فبي  ٍ كبثيٌز زٌؽ كٍ .6

 ثىشِ ثٌؽ  قٙؼبر فبي  ٍ كبثيٌز زٌؽ كٍَيي .7

 ٌبغُ ّب  اِلي اوشبًؽاـؼ ػول فؼ كبـ:  -3
 اوشػفاج سؼؽاؼ قٙؼبر فبي  ٍ كبثيٌز زٌؽ كٍَيي ٍ اًؽاقُ ّب  آًْب اق ـٍ  ًقٍِ .1

 سٌظين هبٌيي آالر ٍ ثفي قٙؼبر فبي  ٍ كبثيٌز زٌؽ كٍَيي ثب ـػبيز اوشبًؽاـؼ هفثَٖ )٘جق ًقٍِ كبـ( .2

 زىجبًي قٙؼبر ثب ـػبيز اوشبًؽاـؼ هفثَٖ )٘جق ًقٍِ كبـ(لجِ  .3

 وَـاغ بـ  قٙؼبر ثفا  ايدبؼ اسّبالر ثب ـػبيز اوشبًؽاـؼ هفثَٖ )٘جق ًقٍِ كبـ( .4

 سٌظين هبٌيي اليز قى ثفا   اًدبم اسّبالر ثب اليز ثب ـػبيز اوشبًؽاـؼ هفثَٖ )٘جق ًقٍِ كبـ( .5

 ػبيز اوشبًؽاـؼ هفثَٖ )٘جق ًقٍِ كبـ(هًَشبل آقهبيٍي ٍ ثبقكفؼى هدؽؼ قٙؼبر ثب ـ .6

 ثىشِ ثٌؽ  قٙؼبر ثب ـػبيز اوشبًؽاـؼ هفثَٖ )٘جق ًقٍِ كبـ( .7

 اثكاـ اـقٌيبثي: -4

 ّب  هَخَؼ( ا  )ثفاوبن زك ليىز هٍبّؽُ -ػولي -كشجي

 اثكاـ ٍ سدْيكار هَـؼ ًيبق اًدبم كبـ: -5
ه ٌؽُ ّب   -هيككبـ اوشبًؽاـؼ هًَشبل كبثيٌز –اثكاـ اًؽاقُ گيف  ٍ اًؽاقُ گؿاـ   -ًقٍِ ّب  هًَشبل -اثكاـ ؼوشي هًَشبل –قٙؼبر كبثيٌز زَثي 

 ويبـ ٍ ثبثز غفؼُ زَة

 س بلي  كبـ  هفسجٗ ؼـ گفٍُ كبـ : -6
 505كبـّب 
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 ٍقاـر آهَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك  آهَقٌي

ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًًؼفشف سبلي  كشبة   

 

  اـقٌيبثي - 1 -9ًوَى ثفگ

 اٍ ًَثز    سبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 اوشبًؽاـؼ ػول فؼ كبـ:     L3 وٙص ِالضيز  ٌِبيغ زَة ضففِ    كؽ ضففِ 

ا٘ٛاع فبیُ ٚ وبثیٙز چٙسوكٛیی ازاضی ضا  ثب اؾشفبزٜ اظ 

 اؾشب٘ساضز ّٔی ثؿبظز.ثط اؾبؼ اثعاض ٚ ٔبقیٗ آالر 
 G4-5 گفٍُ اـقٌيبثي كبـ سَليؽ هجلوبى اؼاـ  ِ طِ ا   ٍظي ِ  05 كؽ ٍظي ِ 

  هْبـر وٙص ٌبيىش ي  وبغز فبي  ٍ كبثيٌز زٌؽكٍَيي كبـ 0505 كؽ كبـ

  

 كبـهفا ض   ـؼي 
 ٌفايٗ ػول فؼ

 )اثكاـ،هَاؼ، سدْيكار، قهبى، ه بى ٍ ...(
 ًوفُ )ٌبغُ ّب/ؼاٍـ /ًوفُ ؼّي(اوشبًؽاـؼ  ًشبيح هو ي

1 

ٔٛاز اِٚیٝ فبیُ ٚ  سٟیٝ

 وبثیٙز چٙس وكٛیی ازاضی 

 ٔشط -اثعاض: ٔبقیٗ حؿبة

 ٔٛاز: ٘مكٝ وبض 

 زلیمٝ 30ظٔبٖ: 

 ٔىبٖ: وبضٌبٜ سِٛیس ٔجّٕبٖ

فبیُ ٚ وبثیٙز اؾشرطاج ا٘ساظٜ ٞبی لُؼبر 

 چٙس وكٛیی

فبیُ ٚ وبثیٙز اؾشرطاج ا٘ساظٜ ٞبی لُؼبر 

 چٙس وكٛیی

فبیُ ٚ وبثیٙز چٙس ثجز ا٘ساظٜ ٞبی لُؼبر 

 وكٛیی

فبیُ ٚ وبثیٙز اؾشرطاج ٚ ثجز وّیٝ ا٘ساظٜ ٞبی لُؼبر 

 چٙس وكٛیی
3 

 
وبثیٙز فبیُ ٚ اؾشرطاج ٚ ثجز وّیٝ ا٘ساظٜ ٞبی لُؼبر 

 چٙس وكٛیی
2 

فبیُ ٚ وبثیٙز ػسْ اؾشرطاج ٚ ثجز نحیح لُؼبر 

 چٙس وكٛیی
1 

2 

ثطـ لُؼبر فبیُ ٚ وبثیٙز 

 ازاضی  ییوكٛچٙس 

 ثط  اضٜ دبُ٘ -اثعاض: اضٜ زٚضوٗ

 ٔٛاز: نفحبر فكطزٜ 

 ؾبػز  1ظٔبٖ: 

 ٔىبٖ: وبضٌبٜ سِٛیس ٔجّٕبٖ

 ثطـ ثس٘ٝ، ؾمف ٚ وف وبثیٙز ازاضی

ثٙس ٚ وكٛٞب ٚ وبثیٙز ثطـ دكز 

 ازاضی
 ثطـ َجمبر فبیُ وبثیٙز ازاضی

 3 لُؼبر  وبُٔثطـ 

 2 ثطـ ٔٙبؾت دكز ثٙسٞب ٚ وكٛٞب 

 1 ػسْ ثطـ نحیح لُؼبر ثس٘ٝ، دكز ثٙسٞب یب وكٛٞب

3 

ِجٝ چؿجب٘ی لُؼبر فبیُ ٚ 

 ازاضی  چٙسوكٛییوبثیٙز 

 ظٖ  PVCاثعاض: زؾشٍبٜ 

 چؿت  PVCٔٛاز: ٘ٛاض 

 ؾبػز 1ظٔبٖ 

 ٔىبٖ: وبضٌبٜ سِٛیس ٔجّٕبٖ

ِجٝ چؿجب٘ی، ٘ٛاض لُؼبر لٛؼ 

 وبثیٙز نفحٝ ای ازاضی -زاض

 چؿجبٖ اسٛٔبسیه سٙظیٓ ٔبقیٗ ِجٝ

ِجٝ چؿجب٘ی لُؼبر ثب ٔبقیٗ ِجٝ 

 چؿجبٖ زؾشی ٚ اسٛیی

 3 لُؼبر لٛؼ زاض ٚ ؾبزٜ وبُٔ ِجٝ چؿجب٘ی 

 
 2 ٔبقیٗ ِجٝ چؿجبٖ ٔٙبؾت سٙظیٓ 

 1 ػسْ سٙظیٓ ٔبقیٗ ٚ ِجٝ چؿجب٘ی 

4 

ؾٛضاخ وبضی ٚ ایدبز 

اسهبالر اِیز زض لُؼبر 

چٙسوكٛیی فبیُ ٚ وبثیٙز 

 ازاضی 

 -اثعاض: ٔبقیٗ ؾٛضاخ ظ٘ی

 ٔشٝ -زضیُ

 ٔٛاز: لُؼبر فبیُ ٚ وبثیٙز

 ؾبػز  1ظٔبٖ 

 ٔىبٖ: وبضٌبٜ سِٛیس ٔجّٕبٖ

سٙظیٓ ٚ ؾٛضاخ وبضی ثب ٔبقیٗ 

 ؾٛضاخ ظٖ چٙس ٔحٛضٜ 

 سٙظیٓ ٔبقیٗ اِیز ظٖ

ا٘دبْ اسهبَ غیطثبثز ثب ٔبقیٗ 

 اِیز ظٖ

ٔبقیٗ ؾٛضاخ  وبُٔسٙظیٓ ٚ ؾٛضاخ وبضی 

 ظٖ چٙسٔحٛضٜ
3 

 2 سٙظیٓ ٚ ایدبز اسهبَ غیطثبثز ثب اِیز ظٖ 

ػسْ ؾٛضاخ وبضی ٔٙبؾت ثب ٔبقیٗ ؾٛضاخ 

 ظٖ چٙسٔحٛضٜ ٚ زؾشٍبٜ اِیز ظٖ
1 

5 

ٔٛ٘شبغ آظٔبیكی فبیُ ٚ 

 ازاضی چٙسوكٛییوبثیٙز 

 اثعاض: زضیُ قبضغی

 دیچ –ٔٛاز: اِیز 

 ؾبػز 1ظٔبٖ: 

 ٔىبٖ: وبضٌبٜ سِٛیس ٔجّٕبٖ

  ٔٛ٘شبغ وبُٔ خبوشبثی ٚ لفؿٝ

 ٔٛ٘شبغ ٘یٕٝ وبضٜ خبوشبثی ٚ لفؿٝ

ٔٛ٘شبغ ٘بلم خبوشبثی ٚ لفؿٝ 

 ازاضی

   فبیُ ٚ وبثیٙز ثس٘ٝ ٞبی  وبُٔٔٛ٘شبغ 

فبیُ ٚ وبثیٙز لُؼبر ٚ دبیٝ ٞبی  اوثطٔٛ٘شبغ 

 چٙس وكٛیی
  

فبیُ ٚ وبثیٙز لُؼبر  ٔٛ٘شبظ اسؼساز وٕی اظ 

 چٙس وكٛیی
  

6 

ثؿشٝ ثٙسی فبیُ ٚ وبثیٙز 

  ازاضی چٙسوكٛیی

 سیغ ثطـ -اثعاض: لیچی

 -دالؾشیه يطثٝ ٌیط-ٔٛاز: اثط

 َٙبة  -وبضسٗ

 ؾبػز 1ظٔبٖ: 

 ٔجّٕبٖٔىبٖ: وبضٌبٜ سِٛیس 

 ضػبیز انَٛ ثؿشٝ ثٙسی 

دیچیسٖ الیٝ يطثٝ ٌیط زٚض 

 لُؼبر

 لطاضزازٖ لُؼبر زاذُ وبضسٗ

 3 َجك اؾشب٘ساضز وبُٔ لُؼبر ثؿشٝ ثٙسی

 
دیچیسٖ يطثٝ ٌیط ٚ لطاض زازٖ لُؼبر زض 

 زاذُ وبضسٗ
2 

 1 ػسْ ضػبیز نحیح ٚ انَٛ ثؿشٝ ثٙسی 

قبیؿشٍی ٞبی 

غیط فٙی , ایٕٙی, 

ثٟساقز, سٛخٟبر 

ظیؿز ٔحیُی ٚ 

 ٍ٘طـ

 N66 ٔسیطیز ٔٛاز ٚ سدٟیعار -1 

  ، والٜ، ػیٙه، ٌٛقی ٚ ٔبؾه اؾشفبزٜ اظ ِجبؼ وبض ٚ وفف ایٕٙی  -2

 ذطٚج يبیؼبر ٔٛاز اظ ٔحیٍ وبضٌبٜ ثب اؾشفبزٜ اظ ٔىٙسٜ -3

 زلز زض وبض -4

  ػّٕىطز لبثُ لجَٛ

 

 لبثُ لجَٛغیط ػّٕىطز 

اؾشفبزٜ اظ ، والٜ ٚ ایٕٙی ِجبؼ وبض ٚ وففدٛقیسٖ 

  ػیٙه، ٌٛقی ٚ ٔبؾه 
2 

 

 1 ػیٙه ٚ ٌٛقی ایٕٙیاؾشفبزٜ اظ 

 اـقٌيبثي كبـ )ٌبيىش ي اًدبم كبـ(
 ثّی    

 ذیط    

 ٔؼیبض قبیؿشٍی ا٘دبْ وبض  :

   3ٚ  2ٚ   1اظ ٔطاحُ   2وؿت حسالُ ٕ٘طٜ  

 ایٕٙی، ثٟساقز، سٛخٟبر ظیؿز ٔحیُی ٚ ٍ٘طـاظ ثرف قبیؿشٍی ٞبی غیط فٙی،  2وؿت حسالُ ٕ٘طٜ 

 اظ ٔطاحُ وبض 2وؿت حسالُ ٔیبٍ٘یٗ 
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 ٍقاـر آهَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك  آهَقٌي

 ؼفشف سبلي  كشبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  كبـ ػول فؼ اوشبًؽاـؼ سطلي  - 1-8ًوَى ثفگ

 اٍ :ًَثز  : سبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي    ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 اوشبًؽاـؼ ػول فؼ كبـ:     L3 وٙص ِالضيز  ٌِبيغ زَة ضففِ :   كؽ ضففِ 

وبغز اًَاع دبـسيٍي اؼاـ  ثب اوش بؼُ اق اثكاـ ٍ هبٌيي 

 اوشبًؽاـؼ هلي ثىبقؼ. ٍ ثف اوبنآالر 
 G2-3 گفٍُ كبـ  سَليؽ هجلوبى اؼاـ  ِ طِ ا   ٍظي ِ:  05 كؽ ٍظي ِ 

  هْبـر وٙص ٌبيىش ي  وبغز دبـسيٍي اؼاـ  كبـ: 0506 كؽ كبـ

  

 ٌفايٗ اًدبم كبـ :-1

ّب  ثبقٌَ( ٍ ًَـ  هشفهفثغ ، ثبيؽ ؼاـا  ًَـ٘جيؼي )دٌدفُ 216;18×12اوشبًؽاـؼ ثب قيف ثٌب  . ٌفايٗ كبـگبُ: كبـگبُ سَليؽ هجلوبى ِ طِ ا  

 هٌَّػي )الهخ ّب  فلَـوٌز(ٍ ك  ثب فًَؽاويَى هٌبوت ثبٌؽ. 

 اليز قى     –وَـاظ قى  -لجِ زىجبى –اـُ گفؼ غٗ قى  -. اثكاـ ٍ سدْيكار: دبً  ثف3                . اوٌبؼ: ًقٍِ خبكشبثي ٍ ق ىِ اؼاـ         2

 وبػز 5/5. قهبى  5                اليز –دير  -يفاق -َاؼ: ِ طبر فٍفؼُ. ه4

 / هفاض  اخفا  دفٍلُ/ ـٍيِ اًدبم كبـ:ًقٍِ كبـ /ًوًَِ – 2
 سْيِ َِـر هَاؼ اٍليِ هَـؼ ًيبق ثفا  وبغز دبـسيٍي اؼاـ  اق ـٍ  ًقٍِ .1

 ثفي قٙؼبر دبـسيٍي اؼاـ  .2

  لجِ زىجبًي قٙؼبر هػشل  دبـسيٍي اؼاـ  .3

 وَـاغ بـ  قٙؼبر دبـسيٍي اؼاـ   .4

 اًدبم اسّبالر  يف ثبثز ؼـ قٙؼبر دبـسيٍي اؼاـ  .5

 هًَشبل قٙؼبر دبـسيٍي اؼاـ   .6

 ًّت يفاق دبـسيٍي اؼاـ  .7

 ٌبغُ ّب  اِلي اوشبًؽاـؼ ػول فؼ كبـ:  -3

 اوشػفاج سؼؽاؼ قٙؼبر دبـسيٍي اؼاـ  ٍ اًؽاقُ ّب  آًْب اق ـٍ  ًقٍِ .1

 قٙؼبر دبـسيٍي اؼاـ  ثب ـػبيز اوشبًؽاـؼ هفثَٖ )٘جق ًقٍِ كبـ(سٌظين هبٌيي آالر ٍ ثفي  .2

 لجِ زىجبًي قٙؼبر ثب ـػبيز اوشبًؽاـؼ هفثَٖ )٘جق ًقٍِ كبـ( .3

 وَـاغ بـ  قٙؼبر ثفا  ايدبؼ اسّبالر ثب ـػبيز اوشبًؽاـؼ هفثَٖ )٘جق ًقٍِ كبـ( .4

 ـؼ هفثَٖ )٘جق ًقٍِ كبـ(سٌظين هبٌيي اليز قى ثفا   اًدبم اسّبالر ثب اليز ثب ـػبيز اوشبًؽا .5

 هًَشبق قٙؼبر دبـسيٍي اؼاـ  ثب ـػبيز اوشبًؽاـؼ )٘جق ًقٍِ كبـ( .6

 ًّت يفاق دبـسيٍي اؼاـ  ثب ـػبيز اوشبًؽاـؼ )٘جق ًقٍِ كبـ( .7

 اثكاـ اـقٌيبثي: -4

 ّب  هَخَؼ( ا  )ثفاوبن زك ليىز هٍبّؽُ -ػولي -كشجي

 اثكاـ ٍ سدْيكار هَـؼ ًيبق اًدبم كبـ: -5
ه ٌؽُ ّب   -هيككبـ اوشبًؽاـؼ هًَشبل كبثيٌز –اثكاـ اًؽاقُ گيف  ٍ اًؽاقُ گؿاـ   -ًقٍِ ّب  هًَشبل -اثكاـ ؼوشي هًَشبل –قٙؼبر كبثيٌز زَثي 

 ويبـ ٍ ثبثز غفؼُ زَة

 س بلي  كبـ  هفسجٗ ؼـ گفٍُ كبـ : -6

  504ٍ 505كبـّب 

 



98 

 

 

دفٍـيٍقاـر آهَقي ٍ   

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك  آهَقٌي

 ؼفشف سبلي  كشبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

  اـقٌيبثي - 1 -9ًوَى ثفگ

 اٍ ًَثز    سبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 اوشبًؽاـؼ ػول فؼ كبـ:     L3 وٙص ِالضيز  ٌِبيغ زَة ضففِ    كؽ ضففِ 

دبـسيٍي اؼاـ  ثب اوش بؼُ اق اثكاـ ٍ وبغز اًَاع 

 هبٌيي آالر هٙبثق ثب اوشبًؽاـؼ هلي ثىبقؼ.
 G2-3 گفٍُ اـقٌيبثي كبـ سَليؽ هجلوبى اؼاـ  ِ طِ ا   ٍظي ِ  05 كؽ ٍظي ِ 

 هْبـر  وٙص ٌبيىش ي  وبغز دبـسيٍي اؼاـ  كبـ 0506 كؽ كبـ

  

 هفا ض  كبـ ـؼي 
 ٌفايٗ ػول فؼ

 سدْيكار، قهبى، ه بى ٍ ...()اثكاـ،هَاؼ، 
 ًوفُ )ٌبغُ ّب/ؼاٍـ /ًوفُ ؼّي(اوشبًؽاـؼ  ًشبيح هو ي

1 

سؼییٗ ٔٛاز اِٚیٝ فبیُ ٚ 

وبثیٙز چٙس وكٛیی ازاضی 

 اظ ضٚی ٘مكٝ 

 ٔشط -اثعاض: ٔبقیٗ حؿبة

 ٔٛاز: ٘مكٝ وبض 

 زلیمٝ 30ظٔبٖ: 

 ٔىبٖ: وبضٌبٜ سِٛیس ٔجّٕبٖ

اؾشرطاج ا٘ساظٜ ٞبی لُؼبر 

 ازاضیدبضسیكٗ 

اؾشرطاج ا٘ساظٜ ٞبی لُؼبر 

 دبضسیكٗ ازاضی

ثجز ا٘ساظٜ ٞبی لُؼبر 

 دبضسیكٗ ازاضی

 3 دبضسیكٗ ازاضیاؾشرطاج ٚ ثجز وّیٝ ا٘ساظٜ ٞبی لُؼبر 

 2 دبضسیكٗ ازاضیا٘ساظٜ ٞبی لُؼبر  ثیكشطاؾشرطاج ٚ ثجز  

 1 دبضسیكٗ ازاضیػسْ اؾشرطاج ٚ ثجز نحیح لُؼبر 

2 

دبضسیكٗ ازاضی ثطـ لُؼبر 

 َجك ا٘ساظٜ ٞبی ٘مكٝ

 -دبُ٘ ثط –اثعاض: ٔبقیٗ زٚض وٗ 

 فبضؾی ثط

 ٔٛاز: نفحبر فكطزٜ 

 ؾبػز 1: ظٔبٖ

 سِٛیس ٔجّٕبٖوبضٌبٜ  :ٔىبٖ

سٙظیٓ ٔبقیٗ ثطـ زٚض وٗ ٚ 

 دبُ٘ ثط

 ثطیسٖ لُؼبر دبضسیكٗ ازاضی 

 ثطـ لُؼبر ظاٚیٝ زاض

 3 ٔبقیٗ ثطـ زٚض وٗ ٚ دبُ٘ ثط وبُٔسٙظیٓ 

لُؼبر دبضسیكٗ ازاضی ثطاؾبؼ ٘مكٝ ثیكشط ثطیسٖ  

 اخطایی
2 

 1 سٙظیٓ ٔٙبؾت ٔبقیٗ آالرٚ ػسْ ثطـ 

3 

ِجٝ چؿجب٘ی لُؼبر دبضسیكٗ 

 ازاضی 

ظٖ اسٛٔبسیه، PVCاثعاض: زؾشٍبٜ 

 زؾشی یب اسٛ

  PVC، چؿت PVCٔٛاز: ٘ٛاض 

 ؾبػز  1 :ظٔبٖ

 ٔىبٖ: وبضٌبٜ سِٛیس ٔجّٕبٖ

لٛؼ زاض ٚ ِجٝ چؿجب٘ی لُؼبر 

 ؾبزٜ

سٙظیٓ ٔبقیٗ ِجٝ چؿجبٖ 

 اسٛٔبسیه

ِجٝ چؿجب٘ی لُؼبر ثب ٔبقیٗ 

 ِجٝ چؿجبٖ زؾشی 

 3 لُؼبر لٛؼ زاض وبُِٔجٝ چؿجب٘ی 

 2 سٙظیٓ ٔٙبؾت ٔبقیٗ ِجٝ چؿجبٖ اسٛٔبسیه 

ػسْ سٙظیٓ ٔبقیٗ ِجٝ چؿجبٖ ٚ ِجٝ چؿجبٖ لُؼبر 

 ؾبزٜ ٚ لٛؼ زاض
1 

4 

اسهبالر ؾٛضاخ وبضی ٚ ایدبز 

 اِیز زض لُؼبر دبضسیكٗ ازاضی

 زضیُ -اثعاض: ٔبقیٗ ؾٛضاخ ظٖ

 ٔٛاز: لُؼبر دبضسیكٗ

 ؾبػز  1 :ظٔبٖ

 ٔىبٖ: وبضٌبٜ سِٛیس ٔجّٕبٖ

سٙظیٓ ٔبقیٗ ؾٛضاخ ظٖ ٚ 

 اِیز ظٖ

 ؾٛضاخ ظ٘ی اسهبالر غیطثبثز 

 خبؾبظی ا٘ٛاع اِیز زض اسهبالر

 3 ٔبقیٗ ؾٛضاخ ظٖ ٚ اِیز ظٖ وبُٔسٙظیٓ 

 2 ؾٛضاخ ظ٘ی ٔٙبؾت اسهبالر غیطثبثز ثیٗ ؾمف ٚ زیٛاضٞب 

 1 ػسْ ؾٛضاخ ظ٘ی ٚ خبؾبظی اِیز

5 

دیچ ٌٛقشی  -ٔشٝ -اثعاض: زیُ ٔٛ٘شبغ دبضسیكٗ ازاضی

 ثطلی قبضغی  –زؾشی 

 دیچ -یطاق آالر ٔٛ٘شبغ -ٔٛاز: 

 ؾبػز  1ظٔبٖ: 

 ٔحُ ٘هت :ٔىبٖ

ضػبیز انَٛ ٔٛ٘شبغ دبضسیكٗ ٚ 

 زوٛض نفحٝ ای 

ٔٛ٘شبغ لُؼبر انّی دبضسیكٗ ٚ 

 زوٛض نفحٝ ای 

ٔٛ٘شبغ لُؼبر وٕىی دبضسیكٗ ٚ 

 زوٛض نفحٝ ای 

 3 ضػبیز انَٛ ٔٛ٘شبغ دبضسیكٗ ازاضی ثب ضػبیز اؾشب٘ساضز

 
ٔٛ٘شبغ نحیح لُؼبر انّی ٚ وٕىی دبضسیكٗ نفحٝ ای 

 ثسٖٚ  آؾیت زیسٖ لُؼبر
2 

 1 ػسْ ضػبیز انَٛ فٙی ٔٛ٘شبغ دبضسیكٗ نفحٝ ای 

6 

دیچ ٌٛقشی  -ٔشٝ -اثعاض: زضیُ ٘هت یطاق آالر دبضسیكٗ ازاضی

 ثطلی قبضغی -زؾشی

 ٔٛاز: دیچ

 ؾبػز 1 :ظٔبٖ

 ٔىبٖ: ٔحُ ٔٛ٘شبغ

 ضػبیز انَٛ ٘هت یطاق آالر

 ٘هت ِٛال ٚ خه

ضػبیز فبنّٝ َِٛی ٚ ػطيی زض 

 ٘هت یطاق آالر

 3 یطاق آالر ثب ضػبیز اؾشب٘ساضز ٚ ٘ٛع یطاق آالر وبُٔ ٘هت

 2 ٘هت ٔٙبؾت ِٛال ٚ خه ثب ضػبیز فٛانُ ٔٙبؾت 

ػسْ ضػبیز انَٛ فٙی زض ٘هت یطاق آالر ٚ ػسْ ضػبیز فٛانُ 

 ٔٙبؾت
1 

قبیؿشٍی ٞبی 

غیط فٙی , ایٕٙی, 

ثٟساقز, سٛخٟبر 

ظیؿز ٔحیُی ٚ 

 ٍ٘طـ

 N66 ٔسیطیز ٔٛاز ٚ سدٟیعار -1 

  ، والٜ، ػیٙه، ٌٛقی ٚ ٔبؾه اؾشفبزٜ اظ ِجبؼ وبض ٚ وفف ایٕٙی  -2

 ذطٚج يبیؼبر ٔٛاز اظ ٔحیٍ وبضٌبٜ ثب اؾشفبزٜ اظ ٔىٙسٜ -3

 زلز زض وبض -4

  ػّٕىطز لبثُ لجَٛ

 

 لبثُ لجَٛغیط ػّٕىطز 

ػیٙه، اؾشفبزٜ اظ ، والٜ ٚ ِجبؼ وبض ٚ وفف ایٕٙیدٛقیسٖ 

  ٌٛقی ٚ ٔبؾه 
2 

 

 1 ػیٙه ٚ ٌٛقی ایٕٙیاؾشفبزٜ اظ 

 اـقٌيبثي كبـ )ٌبيىش ي اًدبم كبـ(
 ثّی    

 ذیط    

 ٔؼیبض قبیؿشٍی ا٘دبْ وبض  :

   3ٚ  2ٚ   1اظ ٔطاحُ   2وؿت حسالُ ٕ٘طٜ  

 اظ ثرف قبیؿشٍی ٞبی غیط فٙی، ایٕٙی، ثٟساقز، سٛخٟبر ظیؿز ٔحیُی ٚ ٍ٘طـ 2وؿت حسالُ ٕ٘طٜ  

 اظ ٔطاحُ وبض 2ٔیبٍ٘یٗ وؿت حسالُ 
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 ٍقاـر آهَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك  آهَقٌي

 ؼفشف سبلي  كشبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  كبـ ػول فؼ اوشبًؽاـؼ سطلي  - 1-8ًوَى ثفگ

 اٍ :ًَثز  : سبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي    ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 اوشبًؽاـؼ ػول فؼ كبـ:     L3 وٙص ِالضيز  ٌِبيغ زَة ضففِ    كؽ ضففِ 

ثب اوش بؼُ اق اثكاـ هَـؼ ًيبق ًيو ز آهَقٌي ـا هٙبثق 

 ثب اوشبًؽاـؼ هلي ثىبقؼ.
 G3-4 گفٍُ كبـ  سَليؽ هجلوبى اؼاـ  ِ طِ ا   ٍظي ِ  05 كؽ ٍظي ِ 

 هْبـر  وٙص ٌبيىش ي  وبغز ًيو ز آهَقٌي كبـ 0507 كؽ كبـ

  

 ٌفايٗ اًدبم كبـ :-1

ّب  ثبقٌَ( ٍ ًَـ  هشفهفثغ ، ثبيؽ ؼاـا  ًَـ٘جيؼي )دٌدفُ 216;18×12ثب قيف ثٌب  . ٌفايٗ كبـگبُ: كبـگبُ سَليؽ ًيو ز آهَقٌي اوشبًؽاـؼ 1

 هٌَّػي )الهخ ّب  فلَـوٌز(ٍ ك  ثب فًَؽاويَى هٌبوت ثبٌؽ. 

 . اوٌبؼ: ًقٍِ ًيو ز آهَقٌي           2

 ؼوش بُ خَي ٍ ثفي دفٍفي  فلك                                             -ؼوش بُ دفذ ًيَهبسيك -اـُ دبً  ثف -. اثكاـ ٍ سدْيكار:  اـُ ؼٍـكي3

 وبػز  4.قهبى: 5دفذ ٍ دير                                             -دفٍفي  فلك  -. هَاؼ: سػشِ زٌؽالي4ِ

 / هفاض  اخفا  دفٍلُ/ ـٍيِ اًدبم كبـ:ًقٍِ كبـ /ًوًَِ – 2
 سْيِ َِـر هَاؼ اٍليِ هَـؼ اوش بؼُ ؼـ وبغز ًيو ز آهَقٌي  .1

 سْيِ قٙؼبر فلك   .2

 زَثي ًيو ز آهَقٌي  سْيِ قٙؼبر .3

 هًَشبل قٙؼبر ًيو ز آهَقٌي .4

 ثىشِ ثٌؽ  قٙؼبر ًيو ز آهَقٌي .5

 ٌبغُ ّب  اِلي اوشبًؽاـؼ ػول فؼ كبـ:  -3

 اق ـٍ  ًقٍِ قٙؼبر سٍ ي  ؼٌّؽُ  ًيو ز آهَقٌي سْيِ فْفوز .1

 هيليوشف ±5/0سْيِ دبيِ ّب ٍ قيؽّب  فلك  ًيو ز آهَقٌي ثب سلفاًه  .2

 هيليوشف ±5/0سْيِ ًٍيوي ٍ دٍشي ًيو ز آهَقٌي ثب سلفاًه  .3

 هيليوشف ±1هًَشبق قٙؼبر ًيو ز آهَقٌي ثب سلفاًه  .4

 كؽگؿاـ  ٍ ثىشِ ثٌؽ  قٙؼبر ًيو ز آهَقٌي  .5

 اـ اـقٌيبثي:اثك -4

 ّب  هَخَؼ( ا  )ثفاوبن زك ليىز هٍبّؽُ -ػولي -كشجي

 اثكاـ ٍ سدْيكار هَـؼ ًيبق اًدبم كبـ: -5
 اثكاـّب  ؼوشي ثفي كبـ ، وَـاظ كبـ ، خٌَ بـ  ٍ ... فلكار اثكاـّب  ؼوشي ٍ هبٌيي آالر ثفٌ بـ ، لجِ زىجبًي، وَـاغ بـ ، ففقكبـ  ثف

 ويىشن ّب  ه ٌؽُـٍ  زَة هيككبـ اوشبًؽاـؼ، 

 س بلي  كبـ  هفسجٗ ؼـ گفٍُ كبـ : -6

 0504ٍ  0507كبـّب 
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 ٍقاـر آهَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك  آهَقٌي

 ؼفشف سبلي  كشبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  اـقٌيبثي - 1 -9ًوَى ثفگ

 اٍ ًَثز    سبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 اوشبًؽاـؼ ػول فؼ كبـ:     L3 وٙص ِالضيز  ٌِبيغ زَة ضففِ    كؽ ضففِ 

ثب اوش بؼُ اق اثكاـ هَـؼ ًيبق ًيو ز آهَقٌي ـا 

 هٙبثق ثب اوشبًؽاـؼ هلي ثىبقؼ.
 G3-4 گفٍُ اـقٌيبثي كبـ سَليؽ هجلوبى اؼاـ  ِ طِ ا   ٍظي ِ  05 كؽ ٍظي ِ 

 هْبـر وٙص ٌبيىش ي  وبغز ًيو ز آهَقٌي كبـ 0507 كؽ كبـ

  

 هفا ض  كبـ ـؼي 
 ٌفايٗ ػول فؼ

 )اثكاـ،هَاؼ، سدْيكار، قهبى، ه بى ٍ ...(
 ًوفُ )ٌبغُ ّب/ؼاٍـ /ًوفُ ؼّي(اوشبًؽاـؼ  ًشبيح هو ي

1 

ثطزاقشٗ ا٘ساظٜ ٞبی ٘یٕىز 

 آٔٛظقی اظ ضٚی ٘مكٝ

ٔبقیٗ  -اثعاض: ٘مكٝ وبض

  -حؿبة

 وبغص -ٔٛاز: ٔساز

 زلیمٝ  30 :ظٔبٖ

 ٔجّٕبٖٔىبٖ: وبضٌبٜ 

سؼییٗ سؼساز لُؼبر ٘یٕىز 

 آٔٛظقی اظ ضٚی ٘مكٝ

اؾشرطاج ا٘ساظٜ ٞبی دبیٝ ٞبی 

 فّعی اظ ضٚی ٘مكٝ

اؾشرطاج ا٘ساظٜ ٞبی وفی ٚ 

 نفحٝ ٔیع ٘یٕىز آٔٛظقی

لُؼبر ٚ ثطآٚضز ٔیعاٖ ٔٛاز ٔهطفی  وبُٔسؼییٗ 

 ٘یٕىز آٔٛظقی
3 

 
ا٘ساظٜ ٞبی دبیٝ ٞبی فّعی وفی  ٔٙبؾتاؾشرطاج 

 ٚ دكشی ٘یٕىز آٔٛظقی اظ ضٚی ٘مكٝ
2 

ػسْ سؼییٗ سؼساز لُؼبر ٚ ػسْ اؾشرطاج نحیح 

 ا٘ساظٜ ٞب 
1 

2 

ؾبذز اؾىّز فّعی ٘یٕىز 

 آٔٛظقی

 اثعاض: زؾشٍبٜ خٛـ ٚ ثطـ

 ٔٛاز: لَٛی فّعی

 ؾبػز 1 :ظٔبٖ

ٔىبٖ: وبضٌبٜ فّعوبضی ٚ 

 خٛقىبضی

ا٘ساظٜ ٌصاضی لُؼبر فّعی 

 اؾىّز ٘یٕىز

 ثطـ وبضی لُؼبر فّعی

اسهبَ لُؼبر فّعی ثب خٛـ یب 

 دیچ ٚ ٟٔطٜ

 3 اؾشب٘ساضز لُؼبر فّعی وبُٔ ا٘ساظٜ ٌصاضی ٚ ثطـ

 
اسهبَ ٔٙبؾت لُؼبر فّعی ثب خٛـ یب دیچ ٚ 

 ٟٔطٜ 
2 

 1 ا٘ساظٜ ٌصاضی ٚ ػسْ ثطـ وبضی ٚ اسهبَ لُؼبر 

3 

٘كیٕٗ ٚ نفحٝ ٔیع ؾبذز 

 ٘یٕىز آٔٛظقی

 -دبُ٘ ثط -اثعاض: اضٜ زٚض وٗ

 فبضؾی ثط ...

 ٔٛاز: سرشٝ چٙسالیٝ

 ؾبػز1ظٔبٖ: 

 وبضٌبٜ ٔجّٕبٖ :ٔىبٖ

ا٘ساظٜ ٌیطی لُؼبر وفی ٚ 

 دكشی 

سٙظیٓ ٚ ثطـ لُؼبر وفی ٚ 

 دكشی 

 ا٘شربة ٔٛاز

لُؼبر ٘كیٕٗ ٚ نفحٝ ٔیع ثب  وبُٔا٘ساظٜ ٌیطی 

 ضػبیز اؾشب٘ساضز 
3 

 
ٔبقیٗ آالر ٚ ثطـ ٔٙبؾت لُؼبر  ٔٙبؾتسٙظیٓ 

 ٘كیٕٗ ٚ نفحٝ ٔیع 
2 

ػسْ ضػبیز انَٛ ا٘ساظٜ ٌیطی ٚ سٙظیٓ ٔبقیٗ ٚ ثطـ 

 لُؼبر 
1 

4 

فطظوبضی ٘كیٕٗ ٚ نفحٝ 

 ٔیع ٘یٕىز آٔٛظقی

 اثعاض: فطظ ٔیعی ٚ زؾشی 

 ٔٛاز: وفی ٚ دكشی 

 زلیمٝ 30 :ظٔبٖ

 ٔىبٖ: وبضٌبٜ ٔجّٕبٖ

ٞبی وفی ٚ دكشی ثطای فطظ ِجٝ 

 چٛة ٚ سرشٝ چٙسالیٝ

سٙظیٓ ٔبقیٗ فطظ ٔیعی ٚ 

 سٙظیٓ فطظ زؾشی 

 فطْ زٞی اقشجبٜ لُؼبر 

 3 دطزاذز یىسؾز ٚ ٔٙبؾت ِجٝ ٞبی وفی ٚ دكشی 

 2 سٙظیٓ نحیح ٔبقیٗ آالر ٚ فطظ  

ػسْ فطْ زٞی نحیح ِجٝ ٞب ٚ فطظ ٘رٛضزٖ 

 اٍ٘كشی نفحٝ ٔیع
1 

5 

 اثعاض: سؿٕٝ وف ٘یٕىز آٔٛظقیثؿشٝ ثٙسی 

دالؾشیه يطثٝ  -ٔٛاز: اثط

 سؿٕٝ -وبضسٗ -ٌیط

 ؾبػز  1 :ظٔبٖ

 ٔىبٖ وبضٌبٜ ٔجّٕبٖ

 ضػبیز انَٛ ثؿشٝ ثٙسی 

وكیسٖ الیٝ يطثٝ ٌیط ثط ضٚی 

 لُؼبر فّعی ٚ وفی ٚ دكشی

 لطاضزازٖ لُؼبر زض زاذُ وبضسٗ

 3 لُؼبر ٘یٕىز ضا ثٝ َٛض وبُٔ ثؿشٝ ثٙسی وٙس.

 2 ثذیچس.الیٝ يطثٝ ٌیط  لُؼبر ٘یٕىز ضا ثب 

ػسْ ضػبیز انَٛ ثؿشٝ ثٙسی ٚ دیچیسٖ الیٝ يطثٝ ٌیط 

 ٚ لطاض زازٖ زض وبضسٗ
1 

قبیؿشٍی ٞبی 

غیط فٙی , ایٕٙی, 

ثٟساقز, سٛخٟبر 

ظیؿز ٔحیُی ٚ 

 ٍ٘طـ

 N66 ٔسیطیز ٔٛاز ٚ سدٟیعار -1 

، والٜ، ػیٙه، ٌٛقی ٚ اؾشفبزٜ اظ ِجبؼ وبض ٚ وفف ایٕٙی  -2

  ٔبؾه 

 ذطٚج يبیؼبر ٔٛاز اظ ٔحیٍ وبضٌبٜ ثب اؾشفبزٜ اظ ٔىٙسٜ -3

 زلز زض وبض -4

  ػّٕىطز لبثُ لجَٛ

 

 لبثُ لجَٛغیط ػّٕىطز 

ػیٙه، اؾشفبزٜ اظ ، والٜ ٚ ِجبؼ وبض ٚ وفف ایٕٙیدٛقیسٖ 

  ٌٛقی ٚ ٔبؾه 
2 

 

 1 ػیٙه ٚ ٌٛقی ایٕٙیاؾشفبزٜ اظ 

 )ٌبيىش ي اًدبم كبـ( اـقٌيبثي كبـ
 ثّی    

 ذیط    

 ٔؼیبض قبیؿشٍی ا٘دبْ وبض  :

   3ٚ  2ٚ   1اظ ٔطاحُ   2وؿت حسالُ ٕ٘طٜ  

 اظ ثرف قبیؿشٍی ٞبی غیط فٙی، ایٕٙی، ثٟساقز، سٛخٟبر ظیؿز ٔحیُی ٚ ٍ٘طـ 2وؿت حسالُ ٕ٘طٜ  

 اظ ٔطاحُ وبض 2وؿت حسالُ ٔیبٍ٘یٗ 
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 ٍقاـر آهَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك  آهَقٌي

 ؼفشف سبلي  كشبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  كبـ ػول فؼ اوشبًؽاـؼ سطلي  - 1-8ًوَى ثفگ

 اٍ :ًَثز  : سبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي    ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 اوشبًؽاـؼ ػول فؼ كبـ:     L3 وٙص ِالضيز  ٌِبيغ زَة ضففِ    كؽ ضففِ 

اًَاع هجلوبى اؼاـ  ـا ثب اوش بؼُ اق اثكاـ هَـؼًيبق ؼـ 

 .اوشبًؽاـؼ هلي هًَشبل كٌؽ ٍ ثف اوبنهط  اوشقفاـ 
 G4-5 گفٍُ كبـ  سَليؽ هجلوبى اؼاـ  ِ طِ ا   ٍظي ِ  05 كؽ ٍظي ِ 

 هْبـر  وٙص ٌبيىش ي  هًَشبل هجلوبى اؼاـ  ؼـ هط  اوشقفاـ كبـ 0508 كؽ كبـ

  

 اًدبم كبـ :ٌفايٗ -1

 .اوٌبؼ: ًقٍِ هًَشبل هجلوبى اؼاـ 2. ه بى: ٌفايٗ هٌبوت هطيٗ اوشقفاـ هجلوبى )ًَـ، هىبضز ٍ ...(                 1

 وبػز 3.قهبى: 5دير               -يفاق   -. هَاؼ: قٙؼبر هج  اؼاـ 4گًَيب                -هشف -. اثكاـ ٍ سدْيكار: ؼـي  ٍ دير گٌَشي ثفقي ٍ ؼوشي3

 / هفاض  اخفا  دفٍلُ/ ـٍيِ اًدبم كبـ:ًقٍِ كبـ /ًوًَِ - 2

 سدكيِ ٍ سطلي  ًقٍِ دالى فٕب  اوشقفاـ هجلوبى اؼاـ  .1

 س  يك قٙؼبر هجلوبى اؼاـ  اق ـٍ  ًقٍِ هًَشبل .2

 هًَشبل قٙؼبر هجلوبى  .3

  كٌشف  كي يز هجلوبى هًَشبل ٌؽُ .4

 

 
 

 ٌبغُ ّب  اِلي اوشبًؽاـؼ ػول فؼ كبـ:  -3

 ثفـوي ًقٍِ زيؽهبى هجلوبى اؼاـ  ٍ سؼيي هط  اوشقفاـ ّف هج  .1

 س  يك قٙؼبر ّف هج  ٍ قفاـؼ ؼاؼى آًْب ؼـ هط  ًّت  ثب سَخِ ثِ كؽيٌگ قٙؼبر اق ـٍ  ًقٍِ هًَشبل .2

 هًَشبق قٙؼبر هج  ثب سَخِ ثِ ًقٍِ ٍ اوشبًؽاـؼ هفثَِ٘ .3

 كٌشف  كي ي  قٙؼبر ٍ ـفغ ػيت اق قٙؼبر .4

 

 اـقٌيبثي:اثكاـ  -4

 ّب  هَخَؼ( ا  )ثفاوبن زك ليىز هٍبّؽُ -ػولي -كشجي

 اثكاـ ٍ سدْيكار هَـؼ ًيبق اًدبم كبـ: -5
 قٙؼبر هجلوبى -ًقٍِ ّب  اخفايي -اثكاـّب  ؼوشي ثفا  هًَشبل هجلوبى

 

 س بلي  كبـ  هفسجٗ ؼـ گفٍُ كبـ : -6
 508 -106كبـّب 
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آهَقي ٍ دفٍـي ٍقاـر  

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك  آهَقٌي

 ؼفشف سبلي  كشبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  اـقٌيبثي - 1 -9ًوَى ثفگ

 اٍ ًَثز    سبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 اوشبًؽاـؼ ػول فؼ كبـ:     L3 وٙص ِالضيز  ٌِبيغ زَة ضففِ    كؽ ضففِ 

اًَاع هجلوبى اؼاـ  ـا ثب اوش بؼُ اق اثكاـ هَـؼًيبق ؼـ 

 هط  اوشقفاـ هٙبثق ثب اوشبًؽاـؼ هلي هًَشبل كٌؽ
 G4-5 گفٍُ اـقٌيبثي كبـ سَليؽ هجلوبى اؼاـ  ِ طِ ا   ٍظي ِ  05 كؽ ٍظي ِ 

 هْبـر  وٙص ٌبيىش ي  هًَشبل هجلوبى اؼاـ  ؼـ هط  اوشقفاـ  كبـ 0508 كؽ كبـ

  

 هفا ض  كبـ ـؼي 
 ٌفايٗ ػول فؼ

 )اثكاـ،هَاؼ، سدْيكار، قهبى، ه بى ٍ ...(
 ًوفُ )ٌبغُ ّب/ؼاٍـ /ًوفُ ؼّي(اوشبًؽاـؼ  ًشبيح هو ي

1 

ُٔبِؼٝ ٚ ثطضؾی دالٖ فًبی 

 ٔحُ اؾشمطاض ٔجّٕبٖ ازاضی

 اثعاض: ٘مكٝ دالٖ

 ٔساز -وبغص -ٔٛاز: ٔشط

 زلیمٝ 30ظٔبٖ: 

ٔىبٖ: ٔحُ چیسٔبٖ 

 ٔجّٕبٖ

زلیك دالٖ خٟز ثطضضؾی 

 اؾشمطاض ٔجّٕبٖ ازاضی

 

 3 سدعیٝ ٚ سحّیُ دالٖ ٔحُ اؾشمطاض ٔجّٕبٖ

 2 ثطضؾی ٔٛلؼیز چیسٔبٖ سؼسازی اظ ٔجُ ٞب 

 1 ثطضؾی ثسٖٚ زلز دالٖ چیسٔبٖ

2 

 ٔجّٕبٖ لُؼبر سفىیه

 ٔٛ٘شبغ ٘مكٝ ضٚی اظ ازاضی

 اثعاض: ٘مكٝ ٔٛ٘شبغ

ٔٛاز: لُؼبر ثؿشٝ ثٙسی 

 ازاضیقسٜ ٔجّٕبٖ 

 زلیمٝ 30ظٔبٖ: 

 ٔىبٖ: ٔحُ چیسٔبٖ

زؾشٝ ثٙسی ٚ آٔبزٜ ؾبظی 

 نحیح لُؼبر ٔجّٕبٖ ازاضی

 زؾشٝ ثٙسی ٘یٕٝ سٕبْ لُؼبر

 زؾشٝ ثٙسی ٘بزضؾز لُؼبر

سفىیه وبُٔ سٕبْ ٔجّٟب ٚ چیسٖ زض ٔحُ اظ ضٚی 

 ٘مكٝ ٔٛ٘شبغ
3 

 2 سفىیه لُؼبر ٔجُ ثسٖٚ زض ٘ظط ٌطفشٗ چیسٔبٖ 

 1 لُؼبر ٔجّٕبٖ ثسٖٚ سٛخٝ ثٝ وسیًٙسفىیه 

3 

ٔٛ٘شبغ لُؼبر ٔجّٕبٖ ازاضی 

 زض ٔحُ اؾشمطاض

 

دیچ ٌٛقشی  -اثعاض: زضیُ

 ٔشٝ  -ثطلی، قبضغی، زؾشی

 -ٔٛاز: لُؼبر ؾبذشٝ قسٜ

 دیچ ٚ یطاق آالر

 زلیمٝ 60ظٔبٖ: 

 ٔىبٖ: ٔحُ اؾشمطاض

ٔٛ٘شبظ نحیح ٚ وبُٔ سٕبْ 

 لُؼبر

 ٔٛ٘شبغ ٘یٕٝ سٕبْ لُؼبر

 ٔٛ٘شبغ ٘بزضؾز لُؼبر ٔجُ

ضػبیز انَٛ اؾشمطاض لُؼبر ٔٛ٘شبظ قسٜ َجك 

 ٘مكٝ چیسٔبٖ
3 

 2 زضنس لُؼبر 70ٔٛ٘شبغ ثیف اظ  

 1 خبی لُؼبر ٔٛ٘شبظ وٕشط اظ ٘یٕی یب اقشجبٜ ٚ ٘بثٝ

4 

وٙشطَ ویفی اؾشمطاض 

 ٔجّٕبٖ

 ٔشط ٚ وِٛیؽ ٔشط -اثعاض: 

 ٔٛاز: ٔجُ ٔٛ٘شبغ قسٜ

 زلیمٝ 60ظٔبٖ: 

 ٔىبٖ: ٔحُ ٘هت

ثطضؾی زلیك ظبٞطی ٔجُ 

 ٔٛ٘شبغ قسٜ

ثطضؾی ٘بسٕبْ ظٚایب ٚ ا٘ساظٜ ٞب ٚ 

 ضفغ ػیت

ثطضؾی ظٚایب ٚ ا٘ساظٜ ٞب ٚ ػسْ 

 ضفغ ػیت

ثطضؾی ظٚایب ٚ ا٘ساظٜ ٞبی ٔجُ ثٝ َٛض زلیك ٚ ضفغ 

 ٘ٛالم
3 

 
 2 ثطضؾی ویفیز ٔجّٕبٖ ثب چكٓ ٚ ضفغ ٘ٛالم

 1 ثطضؾی ویفیز ٚ ضفغ ػیتػسْ سٛا٘بیی زض 

5 

   
  

   

  

قبیؿشٍی ٞبی 

غیط فٙی , ایٕٙی, 

ثٟساقز, سٛخٟبر 

ظیؿز ٔحیُی ٚ 

 ٍ٘طـ

 N66 ٔسیطیز ٔٛاز ٚ سدٟیعار -1 

، والٜ، ػیٙه، ٌٛقی ٚ اؾشفبزٜ اظ ِجبؼ وبض ٚ وفف ایٕٙی  -2

  ٔبؾه 

 ٔىٙسٜذطٚج يبیؼبر ٔٛاز اظ ٔحیٍ وبضٌبٜ ثب اؾشفبزٜ اظ  -3

 زلز زض وبض -4

  ػّٕىطز لبثُ لجَٛ

 

 لبثُ لجَٛغیط ػّٕىطز 

ػیٙه، اؾشفبزٜ اظ ، والٜ ٚ ِجبؼ وبض ٚ وفف ایٕٙیدٛقیسٖ 

  ٌٛقی ٚ ٔبؾه 
2 

 

 1 ػیٙه ٚ ٌٛقی ایٕٙیاؾشفبزٜ اظ 

 اـقٌيبثي كبـ )ٌبيىش ي اًدبم كبـ(
 ثّی    

 ذیط    

 ٔؼیبض قبیؿشٍی ا٘دبْ وبض  :

   3 ٚ 2ٚ   1اظ ٔطاحُ   2وؿت حسالُ ٕ٘طٜ  

 اظ ثرف قبیؿشٍی ٞبی غیط فٙی، ایٕٙی، ثٟساقز، سٛخٟبر ظیؿز ٔحیُی ٚ ٍ٘طـ 2وؿت حسالُ ٕ٘طٜ  

 اظ ٔطاحُ وبض 2وؿت حسالُ ٔیبٍ٘یٗ 
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 ٍقاـر آهَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك  آهَقٌي

ٍ كبـؼاًً ؼفشف سبلي  كشبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا   

 

  كبـ ػول فؼ اوشبًؽاـؼ سطلي  - 1-8ًوَى ثفگ

 اٍ :ًَثز  : سبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي    ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 اوشبًؽاـؼ ػول فؼ كبـ:     L3 وٙص ِالضيز  ٌِبيغ زَة ضففِ  34360193  كؽ ضففِ 

هجلوبى اؼاـ  ـا ثب اوش بؼُ اق اثكاـ هٙبثق اوشبًؽاـؼ 

 اوشقفاـ ًّت كٌؽ.هلي ؼ ـهط  
 G3-5 گفٍُ كبـ  سَليؽ هجلوبى اؼاـ  ِ طِ ا   ٍظي ِ  05 كؽ ٍظي ِ 

 كبـ 0509 كؽ كبـ
ٍ زيؽهبى ًّت هجلوبى اؼاـ  

 اوشقفاـ ؼـهط 

وٙص 

 ٌبيىش ي 
 هْبـر 

  

 ٌفايٗ اًدبم كبـ :-1

 ك  وبق  هٌبوت )هىٙص( ثِ هٌظَـ اوشقفاـ هجلوبى -ٌفايٗ هط : فٕب  هٌبوت ثفا  اوشقفاـ ٍ زيؽهبى هجلوبى  .1

 اوٌبؼ: ًقٍِ زيؽهبى ٍ هًَشبل هجلوبى اؼاـ  .2

 هشف ٍ گًَيب  -ؼـي  ٍ دير گٌَشي –اثكاـ ٍ سدْيكار: ٍوبي  ه بًي ي هٌبوت ضو  ٍ اًشقب  هجلوبى  .3

 دير -هَاؼ: اًَاع يفاق آالر .4

 وبػز  3قهبى  .5

 / هفاض  اخفا  دفٍلُ/ ـٍيِ اًدبم كبـ:ًقٍِ كبـ /ًوًَِ - 2
 زيؽهبى ٍ دالى ثفـوي هط  اوشقفاـ هجلوبى اؼاـ  .1

 سؼييي هط  اوشقفاـ هجلوبى اؼاـ  .2

 هًَشبل هجلوبى اؼاـ  .3

 هجلوبى اؼاـ  ؼـ هط  ٘جق ًقٍِ اوشقفاـ  .4

  زيؽهبى هجلوبى اؼاـ  .5

 

 

 

 ٌبغُ ّب  اِلي اوشبًؽاـؼ ػول فؼ كبـ:  -3
 ٍ هط  ًّت سدكيِ ٍ سطلي  دالى هَقؼيز اوشقفاـ هجلوبى اؼاـ  .1

 ٍ ػالهز گؿاـ  هط  ًّت وبى اؼاـ هط  هجل ؼقيق سؼييي .2

 هًَشبل كبه  هجلوبى اؼاـ  .3

 قفاـؼاؼى هجلوبى اؼاـ  ؼ ـ هط  هفثَِ٘ ثب سَخِ ثِ ًقٍِ .4

 ثِ ي ؽي ف ٍ اسّب  آًْب ِطيص هجلوبى اؼاـ ٍ زيؽهبى ًّت  .5

 اثكاـ اـقٌيبثي: -4

 ّب  هَخَؼ( ا  )ثفاوبن زك ليىز هٍبّؽُ -ػولي -كشجي

 اثكاـ ٍ سدْيكار هَـؼ ًيبق اًدبم كبـ: -5
ٍوبي  هٌبوت ثبق كفؼى ثىشِ ثٌؽ  قٙؼبر  –ٍوبي  هٌبوت ثىشِ ثٌؽ  قٙؼبر هجلوبى  -سدْيكار ه بًي ي هٌبوت ًق  ٍ اًشقب  هجلوبى

 ًقٍِ ّب  هًَشبل -اثكاـ ؼوشي هًَشبل -هجلوبى

 س بلي  كبـ  هفسجٗ ؼـ گفٍُ كبـ : -6

 0509كبـّب 
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 ٍقاـر آهَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك  آهَقٌي

ٍ كبـؼاًًؼفشف سبلي  كشبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا    

 

  اـقٌيبثي - 1 -9ًوَى ثفگ

 اٍ ًَثز    سبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 اوشبًؽاـؼ ػول فؼ كبـ:     L3 وٙص ِالضيز  ٌِبيغ زَة ضففِ :   كؽ ضففِ 

هجلوبى اؼاـ  ـا ثب اوش بؼُ اق اثكاـ هٙبثق 

 اوشبًؽاـؼ هلي ؼ ـهط  اوشقفاـ ًّت كٌؽ.
 G3-5 گفٍُ اـقٌيبثي كبـ سَليؽ هجلوبى اؼاـ  ِ طِ ا   ٍظي ِ :  05 كؽ ٍظي ِ 

 كبـ 0509 كؽ كبـ
ًّت هجلوبى اؼاـ  ٍ زيؽهبى ؼـ هط  

 اوشقفاـ 
 هْبـر  وٙص ٌبيىش ي 

  

 هفا ض  كبـ ـؼي 
 ٌفايٗ ػول فؼ

 )اثكاـ،هَاؼ، سدْيكار، قهبى، ه بى ٍ ...(
 ًوفُ ّب/ؼاٍـ /ًوفُ ؼّي()ٌبغُ اوشبًؽاـؼ  ًشبيح هو ي

1 

ثطضؾی دالٖ ٔحُ اؾشمطاض 

 ٔجّٕبٖ ازاضی

 اثعاض: ٘مكٝ دالٖ

ذٍ  -وبغص -ٔٛاز: ٔساز

 وف 

 زلیمٝ  60 :ظٔبٖ

 ٔحُ ٘هت :ٔىبٖ

 ثطضؾی زلیك ٘مكٝ ٔحُ اؾشمطاض

 ثطضؾی ٘مكٝ ثب ویفیز ٔشٛؾٍ 

 دطضؾی ٘بزضؾز ٘مكٝ اؾشمطاض

 3 سدعیٝ ٚ سحّیُ دالٖ ٔحُ اؾشمطاض ٔجّٕبٖ

 2 سؼییٗ ٔٛلؼیز ٔجُ ازاضی 

 1 سؼییٗ ٘بزضؾز ٔٛلؼیز ٔجّٕبٖ ازاضی

2 

چیسٔبٖ ٔجّٕبٖ ازاضی زض 

 ٔحُ ثب سٛخٝ ثٝ دالٖ

 اثعاض: زضیُ ٚ دیچ ٌٛقشی

 ٔٛاز: یطاق آالر

 ؾبػز  2 :ظٔبٖ

 ٔحُ ٘هت :ٔىبٖ

اؾشمطاض نحیح ٚ وبُٔ ٔجّٕبٖ زض 

 ٔحُ اؾشمطاض

 ٘هت ٘یٕٝ وبضٜ ٔجّٕبٖ زض ٔحُ

 ٘هت ٘بوبضآٔس ٚ غٍّ ٔجّٕبٖ زض ٔحُ

اؾشمطاض نحیح ٚ زلیك ٔجّٕبٖ زض ٔحُ 

 اؾشمطاض اظ ضٚی ٘مكٝ
3 

 
لطاض زازٖ سؼسازی اظ ا٘ٛاع ٔجُ زض ٔحُ 

 اؾشمطاض
2 

 1 ػسْ سٛا٘بیی ٘مكٝ ذٛا٘ی زض اؾشمطاض ٔجُ

 

   
 3 

  2 

 1 

 

   
 3 

  2 

 1 

 

   
 3 

  2 

 1 

قبیؿشٍی ٞبی 

غیط فٙی , ایٕٙی, 

ثٟساقز, سٛخٟبر 

ظیؿز ٔحیُی ٚ 

 ٍ٘طـ

 N66 ٔسیطیز ٔٛاز ٚ سدٟیعار -1 

، والٜ، ػیٙه، ٌٛقی ٚ اؾشفبزٜ اظ ِجبؼ وبض ٚ وفف ایٕٙی  -2

  ٔبؾه 

 ذطٚج يبیؼبر ٔٛاز اظ ٔحیٍ وبضٌبٜ ثب اؾشفبزٜ اظ ٔىٙسٜ -3

 زلز زض وبض -4

  ػّٕىطز لبثُ لجَٛ

 

 لبثُ لجَٛغیط ػّٕىطز 

اؾشفبزٜ اظ ، والٜ ٚ ِجبؼ وبض ٚ وفف ایٕٙیدٛقیسٖ 

  ػیٙه، ٌٛقی ٚ ٔبؾه 
2 

 

 1 ػیٙه ٚ ٌٛقی ایٕٙیاؾشفبزٜ اظ 

 اـقٌيبثي كبـ )ٌبيىش ي اًدبم كبـ(
 ثّی    

 ذیط    

 ٔؼیبض قبیؿشٍی ا٘دبْ وبض  :

 2ٚ  1اظ ٔطاحُ   2وؿت حسالُ ٕ٘طٜ  

 سٛخٟبر ظیؿز ٔحیُی ٚ ٍ٘طـ  ،ثٟساقز ،ایٕٙی ،اظ ثرف قبیؿشٍی ٞبی غیط فٙی 2وؿت حسالُ ٕ٘طٜ  

 اظ ٔطاحُ وبض 2وؿت حسالُ ٔیبٍ٘یٗ 
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 ٍقاـر آهَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك  آهَقٌي

 ؼفشف سبلي  كشبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  كبـ ػول فؼ اوشبًؽاـؼ سطلي  - 1-8ًوَى ثفگ

 اٍ :ًَثز  : سبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي    ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 اوشبًؽاـؼ ػول فؼ كبـ:     L3 وٙص ِالضيز  ٌِبيغ زَة ضففِ :   كؽ ضففِ 

ثب اوش بؼُ اق لَاقم ٍ اثكاـ ًقٍِ كٍي  ٍ ثف اوبن 

ؼـ ٍ دٌدفُ زَثي ـا سفوين ًقٍِ   ISOاوشبًؽاـؼ 

 كٌؽ.

 G3-5 گفٍُ كبـ  سَليؽ ؼـ ٍ دٌدفُ زَثي ٍظي ِ:  06 كؽ ٍظي ِ 

 هْبـر  وٙص ٌبيىش ي  ًقٍِ كٍي ؼـ ٍ دٌدفُ زَثي كبـ: 0601 كؽ كبـ

  

 ٌفايٗ هطيٗ اًدبم كبـ :-1

ك  دَي هٌبوت  ،ثبقٌَ( ٍ ًَـ هٌَّػي )الهخ فلَـوٌز(  ّب  ؼاـا  ًَـ ٘جيؼي )دٌدفُ ثبيؽ .ٌفايٗ كبـگبُ: كبـگبُ ًقٍِ كٍي اوشبًؽاـؼ1

 ثبٌؽ.سَْيِ هٌبوت  ٍهشفهفثغ  96; 8×12فٕب  اوشبًؽاـؼ  ،ثؽٍى گفؼ ٍ  جبـ 

 او ٌف -دفيٌشف-ًفم افكاـّب  ًقٍِ كٍي  -لَاقم ًقٍِ كٍي -كبهذيَسف –هيككبهذيَسف  -. اثكاـ ٍ سدْيكار: هيك هٌبوت ًقٍِ كٍي2

 اع ًفم افكاـ ًقٍِ كٍياًَ -. هَاؼ: كب ؿ3

 ؼقيقِ 210. قهبى: 4

 / هفاض  اخفا  دفٍلُ/ ـٍيِ اًدبم كبـ:ًقٍِ كبـ /ًوًَِ - 2
 سفوين وِ ًوب  اِلي اًَاع ؼـ ٍ دٌدفُ زَثي .1

  ّب  زَثي سفوين ثفي ّب   ؼـّب ٍ دٌدفُ .2

 ّب  زَثي  قىوز ّب  هػشل  ؼـ ٍ دٌدفُ (Detailسفوين ثفي خكئيبر ) .3

 ّب  زَثي ثب ًفم افكاـ ؼـّب ٍ دٌدفُ ٍ ٘فاضيسفوين ٌبثلَى ّب  وبؼُ ٍ قَن ؼاـ  .4

 ٌبغُ ّب  اِلي اوشبًؽاـؼ ػول فؼ كبـ:   -3

 سفوين وِ ًوب  كبه  ثب اًؽاقُ گؿاـ   ٍ ؼقز هٙبثق اوشبًؽاـؼ .1

 ّب  َ٘لي، ػفٔي ٍ ديٍبًي ؼـ ٍ دٌدفُ زَثي ثب ػالئن اوشبًؽاـؼ سفوين ثفي .2

 خكئيبر ثب ًوبيً يفاق آالر ٍ اسّبالرسفوين ثفي  .3

 َٖٙ ِبف ٍ هٌطٌي ثب ًقٍِ ٌبثلَى غسٌبوت ٍ سٙبثق كبه  ٍ ؼقيق  .4

 اثكاـ اـقٌيبثي: -4

 ّب  هَخَؼ( ا  )ثفاوبن زك ليىز هٍبّؽُ -ػولي -كشجي

 اثكاـ ٍ سدْيكار هَـؼ ًيبق اًدبم كبـ: -5
 ًقٍِ كٍي ّب ًفم افكاـ -او ٌف -دفيٌشف -كبهذيَسف –هيككبهذيَسف  -ثب ؼـافز هيك ًقٍِ كٍي -غٗ كً سي -گًَيب

 س بلي  كبـ  هفسجٗ ؼـ گفٍُ كبـ : -6

 0801ٍ  0601كبـّب 
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 ٍقاـر آهَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك  آهَقٌي

 ؼفشف سبلي  كشبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  اـقٌيبثي - 1 -9ًوَى ثفگ

 اٍ ًَثز    سبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 اوشبًؽاـؼ ػول فؼ كبـ:      L3 وٙص ِالضيز  ٌِبيغ زَة ضففِ :   كؽ ضففِ 

ٍ ثف  ًقٍِ كٍي ثب اوش بؼُ اق لَاقم ٍ اثكاـ 

ؼـ ٍ دٌدفُ ًقٍِ   ISOاوبن اوشبًؽاـؼ 

 زَثي ـا سفوين كٌؽ.

 G3-5 گفٍُ اـقٌيبثي كبـ سَليؽ ؼـ ٍ دٌدفُ زَثي ٍظي ِ :  06 كؽ ٍظي ِ 

 هْبـر  وٙص ٌبيىش ي  ًقٍِ كٍي ؼـ ٍ دٌدفُ زَثي كبـ 0601 كؽ كبـ

  

 هفا ض  كبـ ـؼي 
 ٌفايٗ ػول فؼ

 )اثكاـ،هَاؼ، سدْيكار، قهبى، ه بى ٍ ...(
 ًوفُ )ٌبغُ ّب/ؼاٍـ /ًوفُ ؼّي(اوشبًؽاـؼ  ًشبيح هو ي

1 

 سطؾیٓ ٕ٘بٞبی زضٚدٙدطٜ 

 

 ضؾٓ ٔیع -ٚؾبیُ ٘مكٝ وكیاثعاض: 

وبغص ٘مكٝ وكی، ٔساز، دبن  :ٔٛاز

 وٗ

 ٘مكٝ وكی وبضٌبٜ :ٔىبٖ

 زلیمٝ  30 :ظٔبٖ

سطؾیٓ وبُٔ ؾٝ ٕ٘ب َجك 

 اؾشب٘ساضز

سطؾیٓ ٘بلم ٚ ٘بُّٔٛة 

 ٕ٘بٞب 

 سطؾیٓ غٍّ ٕ٘بٞب

 ثب ا٘ساظٜ ٌصاضی ی زضٚ دٙدطٜ ضاؾٝ ٕ٘ب

 وٙس.سطؾیٓ  وبُٔ
3 

 2 .سطؾیٓ وٙس ضػبیز اؾشب٘ساضز ثب زٕٚ٘ب ضا 

 1 ضا ثٝ َٛض ٘بزضؾز سطؾیٓ وٙس. ؾٝ ٕ٘ب

2 

 ٔیع ضؾٓ -ٚؾبیُ ٘مكٝ وكیاثعاض:  سطؾیٓ ثطـ ٞبی زض ٚ دٙدطٜ

ٔٛاز: وبغص ٘مكٝ وكی، ٔساز، دبن 

 وٗ

 ٔىبٖ: وبضٌبٜ ٘مكٝ وكی

  زلیمٝ 60 :ظٔبٖ

سطؾیٓ ثطـ وبُٔ َِٛی، 

 ػطيی ٚ دیكب٘ی 

سطؾیٓ ٘بلم ٚ ٘بُّٔٛة 

 ثطـ ٞب

 سطؾیٓ غٍّ ثطـ ٞب

 ضا ٞبی َِٛی ٚ ػطيی ٚ دیكب٘ی ثطـ

 وبُٔ سطؾیٓ وٙس.
3 

 2 سطؾیٓ وٙس. ضػبیز اؾشب٘ساضزثب ضا زٚ ثطـ 

سطؾیٓ  زضؾز ٚ غیط اؾشب٘ساضز٘بٞب ضا  ثطـ

 وٙس.
1 

3 

زض ٚ  خعئیبرسطؾیٓ ثطـ 

 دٙدطٜ

 ٔیع ضؾٓ -اثعاض: ٚؾبیُ ٘مكٝ وكی

ٔٛاز: وبغص ٘مكٝ وكی، ٔساز، دبن 

 وٗ

 ٔىبٖ: وبضٌبٜ ٘مكٝ وكی

 زلیمٝ 60ظٔبٖ: 

سطؾیٓ وبُٔ ثطـ زسبیُ 

 زضٚدٙدطٜ

سطؾیٓ ٘بلم ٚ ٘بُّٔٛة 

 زسبیُ زضٚدٙدطٜ

سطؾیٓ غٍّ ثطـ زسبیُ 

 زضٚدٙدطٜ

ضا ثب خعئیبر اسهبالر ٚ یطاق آالر ثطـ 

 سطؾیٓ وٙس. وبُٔثٝ َٛض 
3 

 
ثطـ ضا ثب خعئیبر اسهبالر یب یطاق آالر  

 سطؾیٓ وٙس.
2 

ضا ٘بزضؾز سطؾیٓ  زضٚدٙدطٜخعئیبر ثطـ 

 وٙس. 
1 

4 

سطؾیٓ قبثّٖٛ ٞبی زض ٚ 

 زاض ثب ٘طْ افعاض  ٞبی لٛؼ دٙدطٜ

 اؾىٙط -دطیٙشط -اثعاض: وبٔذیٛسط

 ٘طْ افعاض ٘مكٝ وكی -ٔٛاز: وبغص

 وبضٌبٜ ٘مكٝ وكیٔىبٖ: 

  زلیمٝ 60 :ظٔبٖ

سطؾیٓ وبُٔ ٘مكٝ 

 ٞب ثب ٘طْ افعاض قبثّٖٛ

ٞب ثب  سطؾیٓ ٘بلم قبثّٖٛ

 ٘طْ افعاض

ٞب ثب ٘طْ  سطؾیٓ غٍّ قبثّٖٛ

 افعاض

ٞب ضا ثب ٘طْ افعاض َجك ٘مكٝ  ٘مكٝ قبثّٖٛ

 وبُٔ سطؾیٓ وٙس.
3 

 
ثب ضػبیز  ضا ٞب ٘مكٝ سؼسازی اظ قبثّٖٛ

 اؾشب٘ساضز سطؾیٓ وٙس.
2 

ٞب ضا ثٝ َٛض ٘بلم ٚ غٍّ  ٘مكٝ قبثّٖٛ

 سطؾیٓ وٙس. 
1 

5 

    3 

  2 

 1 

ٞبی  قبیؿشٍی

غیط فٙی , ایٕٙی, 

ثٟساقز, سٛخٟبر 

ظیؿز ٔحیُی ٚ 

 ٍ٘طـ

 N 92 ٔحبؾجٝ ٚ ضیبيی-1

2---------- - 

3- -------- 

 ٔبِىیز ٔؼٙٛی ٘مكٝ -زلز ٚ ؾطػز -4

  ػّٕىطز لبثُ لجَٛ

 

  لبثُ لجَٛغیط ػّٕىطز 

- 2 

 

- 1 

 اـقٌيبثي كبـ )ٌبيىش ي اًدبم كبـ(
 ثّی    

 ذیط    

 قبیؿشٍی ا٘دبْ وبض  :ٔؼیبض 

   3ٚ  2ٚ   1اظ ٔطاحُ   2وؿت حسالُ ٕ٘طٜ  

 اظ ثرف قبیؿشٍی ٞبی غیط فٙی، ایٕٙی، ثٟساقز، سٛخٟبر ظیؿز ٔحیُی ٚ ٍ٘طـ  2وؿت حسالُ ٕ٘طٜ  

 اظ ٔطاحُ وبض 2وؿت حسالُ ٔیبٍ٘یٗ 
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 ٍقاـر آهَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك  آهَقٌي

ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًًؼفشف سبلي  كشبة   

 

  كبـ ػول فؼ اوشبًؽاـؼ سطلي  - 1-8ًوَى ثفگ

    ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي
ٌوبـُ 

 هلي
 اٍ :ًَثز  : سبـيع اـقٌيبثي  

 ٌِبيغ زَة ضففِ :   كؽ ضففِ 
وٙص 

 ِالضيز 
L3  

 اوشبًؽاـؼ ػول فؼ كبـ:    

هَـؼًيبق ٍ هٙبثق  سدْيكارثب اوش بؼُ اق اثكاـ ٍ 

 G3-5 گفٍُ كبـ  سَليؽ ؼـٍدٌدفُ زَثي ٍظي ِ:  06 كؽ ٍظي ِ  ٌبثلَى ٍ ال َ  ؼـٍ دٌدفُ ـا ثىبقؼ. لياوشبًؽاـؼ ه

 كبـ: 0602 كؽ كبـ
وبغز ٌبثلَى ٍ ال َّب  

 ؼـٍدٌدفُ زَثي

وٙص 

 ٌبيىش ي 
 هْبـر

  

 ٌفايٗ هطيٗ اًدبم كبـ :-1

ثب  ّب  ثبقٌَ( ٍ ًَـ هٌَّػي )الهخ فلَـوٌز(، ك  كبـ: كبـگبُ سَليؽ ؼـٍ دٌدفُ اوشبًؽاـؼ ثبيؽ ؼاـا  ًَـ ٘جيؼي )دٌدفُ هطيٗ .ٌفاي1ٗ

 ثبٌؽ.ٍ سَْيِ هٌبوت  هشفهفثغ 96; 8×12فٕب  اوشبًؽاـؼ  ثب فًَؽاويَى هٌبوت ثفا  ًّت هبٌيي آالر

 هشف  –هبٌيي وٌجبؼُ  -اـُ ػوَؼثف -اـُ گفؼ -كن كي -گٌؽگي -ك  ـًؽ -. اثكاـ ٍ سدْيكار: هبٌيي اـُ ًَاـ 2

 فيجف -وِ الييسػشِ  –دير ٍ هيع  -اًَاع يفاق –زىت  -. هَاؼ: زَة3

 وبػز 5/4. قهبى: 4

 / هفاض  اخفا  دفٍلُ/ ـٍيِ اًدبم كبـ:ًقٍِ كبـ /ًوًَِ - 2
 اًشقب  ٘فش ثف ـٍ  سػشِ وِ اليِ .1

 وَـاظ كبـ  ٍ ثفي كبـ  ٌبثلَى .2

  دفؼاغز لجِ ّب  ثفي غَـؼُ ثب زَثىب  ٍ وَّبى ٍ وٌجبؼُ .3

 كٌشف  كي ي ٌبثلَى .4

 

  ٌبغُ ّب  اِلي اوشبًؽاـؼ ػول فؼ كبـ:  -3
 زىجبًؽى ِبف ٍ ي ٌَاغز ًقٍِ ٌبثلَى ثف ـٍ  سػشِ وِ اليي .1

 كبـ  ؼقيق ٍ ثفي ِبف ٍ كٌبـ غٗ ثؽٍى لفقي ؼوز وَـاظ .2

 ِبف ٍ سويك ثَؼى لجِ دفؼاغز ٌؽُ .3

 هٙبثقز كبه  ٌبثلَى وبغشِ ٌؽُ ثب ًقٍِ  .4

 اثكاـ اـقٌيبثي: -4

 (ثف اوبن زك ليىز ّب  هَخَؼ) هٍبّؽُ ا  -ػولي -كشجي

 اثكاـ ٍ سدْيكار هَـؼ ًيبق اًدبم كبـ: -5
ًقٍِ ٍ ٘فش ّب ٍ  - غٗ كً –هشف  –هبٌيي وٌجبؼُ  -زَثىب  ٍ وَّبى -اـُ ػوَؼثف -اـُ گفؼ -كن كي -گٌؽگي -ك  ـًؽ -هبٌيي اـُ ًَاـ 

 هيككبـ اوشبًؽاـؼ –كبسبلَگ ّب 

 س بلي  كبـ  هفسجٗ ؼـ گفٍُ كبـ : -6
 0602كبـ
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 ٍقاـر آهَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك  آهَقٌي

 ؼفشف سبلي  كشبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  اـقٌيبثي - 1 -9ًوَى ثفگ

 اٍ ًَثز    سبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 اوشبًؽاـؼ ػول فؼ كبـ:      L3 وٙص ِالضيز  زَة ٌِبيغ ضففِ :   كؽ ضففِ 

ثب اوش بؼُ اق اثكاـ ٍ اٍاقم هَـؼًيبق ٍ هٙبثق 

ٌبثلَى ٍ ال َ  ؼـٍ دٌدفُ ـا  لياوشبًؽاـؼ ه

 ثىبقؼ.

 G3-5 گفٍُ اـقٌيبثي كبـ سَليؽ ؼـٍدٌدفُ زَثي ٍظي ِ :  06 كؽ ٍظي ِ 

 كبـ 0602 كؽ كبـ
وبغز ٌبثلَى ٍ ال َّب  ؼـٍدٌدفُ 

 زَثي
 هْبـر وٙص ٌبيىش ي 

  

 هفا ض  كبـ ـؼي 
 ٌفايٗ ػول فؼ

 )اثكاـ،هَاؼ، سدْيكار، قهبى، ه بى ٍ ...(
 ًوفُ )ٌبغُ ّب/ؼاٍـ /ًوفُ ؼّي(اوشبًؽاـؼ  ًشبيح هو ي

1 

ا٘شمبَ ٘مكٝ قبثّٖٛ ضٚی 

 ٔٛاز ا٘شربثی

 -چؿت -اثعاض: وبضزن

 ٔیع - سرشٝ ؾٝ الیی

 ٔٛاز: ٘ٛقز افعاض

 زضٚدٙدطٜٔىبٖ: وبضٌبٜ 

 زلیمٝ 30: ظٔبٖ

٘مكٝ ثط ضٚی  وبُٔا٘شمبَ 

 سرشٝ ؾٝ الیی

ا٘شمبَ ٘بلم ٘مكٝ ثط ضٚی 

 سرشٝ ؾٝ الیی

٘مكٝ قبثّٖٛ ثط  ٘شمبَ ٘بزضؾزا

 ضٚی سرشٝ ؾٝ الیی

 3 چؿجب٘سٖ نبف ٚ یىٙٛاذز ٘مكٝ ثط ضٚی سرشٝ

 
 2 چؿجب٘سٖ ٘ؿجشب یىٙٛاذز ٘مكٝ ثط ضٚی سرشٝ ؾٝ الیی

 1 چؿجب٘سٖ ٘بٕٞٛاض ٘مكٝ ثط ضٚی سرشٝ ؾٝ الیی 

2 

ؾبذز قبثّٖٛ ٚ اٍِٛٞبی 

 زضٚدٙدطٜ

اضٜ  -اثعاض : اضٜ ٘ٛاضی

 زضیُ -ػٕٛزثط

  سرشٝ ؾٝ الییٔٛاز: 

 ٔىبٖ: وبضٌبٜ زضٚ دٙدطٜ

 زلیمٝ 120ظٔبٖ: 

 قبثّٖٛ ٚ اٍِٛ وبُٔؾبذز 

 ؾبذز ٘بلم قبثّٖٛ ٚ اٍِٛ

 ؾبذز ٘بزضؾز قبثّٖٛ ٚ اٍِٛ

 3 وبضی قبثّٖٛ  ثطاؾبؼ ٘مكٝ  وبضی ٚ ثطـؾٛضاخ 

 2 ؾٛضاخ وبضی ٚ ثطـ ٔمساضی اظ َطح 

 1 ؾٛضاخ وبضی ٚ ثطـ اقشجبٜ ٚ غیط اؾشب٘ساضز 

3 

دطزاذز قبثّٖٛ زضٚ 

 دٙدطٜ

 –ؾٛٞبٖ  -اثعاض : چٛثؿبی

 ٔبقیٗ ؾٙجبزٜ

 ؾبذشٝ قسٜٔٛاز: قبثّٖٛ 

 ٔىبٖ: وبضٌبٜ زضٚ دٙدطٜ

 زلیمٝ 60ظٔبٖ: 

 دطزاذز وبُٔ قبثّٖٛ

 دطزاذز ٘بلم قبثّٖٛ

 دطزاذز ٘بزضؾز قبثّٖٛ

 

 3 دطزاذز قبثّٖٛ ضا وبُٔ ا٘دبْ زٞس.

 2 دطزاذز لؿٕشی اظ قبثّٖٛ ضا ا٘دبْ زٞس. 

 1 دطزاذز قبثّٖٛ ضا ثٝ َٛض ٘بزضؾز ا٘دبْ زٞس.

4 

وٙشطَ ویفی ٚ ضفغ ػیت 

 اٍِٛ ٚ قبثّٖٛ زضٚ دٙدطٜ

 –ؾٛٞبٖ  -اثعاض : چٛثؿبی

 وِٛیؽ -ٔبقیٗ ؾٙجبزٜ

 ٔٛاز: قبثّٖٛ آٔبزٜ

 ٔىبٖ: وبضٌبٜ زضٚ دٙدطٜ

 زلیمٝ 60ظٔبٖ: 

 وٙشطَ ویفی ٚ ضفغ ػیت وبُٔ

 وٙشطَ ویفی فمٍ 

 وٙشطَ ویفی ٘بزضؾز

 3 ُٔبثمز ثب ٘مكٝ ٚ ضفغ ػیت قبثّٖٛ ضا ا٘دبْ زٞس.

 2 قبثّٖٛ ضا ثب ٘مكٝ ُٔبثمز زٞس. 

 1 سٛا٘بیی وٙشطَ ویفی ٚ ضفغ ػیت اظ قبثّٖٛ ػسْ

5 

    3 

  2 

 1 

قبیؿشٍی ٞبی 

غیط فٙی , ایٕٙی, 

ثٟساقز, سٛخٟبر 

ظیؿز ٔحیُی ٚ 

 ٍ٘طـ

 N 72ٔؿئِٛیز دصیطی -1 

، والٜ، ػیٙه، اؾشفبزٜ اظ ِجبؼ وبض ٚ وفف ایٕٙی - -2

  ٌٛقی ٚ ٔبؾه 

 ثب اؾشفبزٜ اظ ٔىٙسٜذطٚج يبیؼبر ٔٛاز اظ ٔحیٍ وبضٌبٜ  -3

 زلز زض وبض -4

  ػّٕىطز لبثُ لجَٛ

 

 لبثُ لجَٛغیط ػّٕىطز 

ػیٙه، ٌٛقی ٚ اؾشفبزٜ اظ ، والٜ ٚ ِجبؼ وبض ٚ وفف ایٕٙیدٛقیسٖ 

  ٔبؾه 
2 

 

 1 ػیٙه ٚ ٌٛقی ایٕٙیاؾشفبزٜ اظ 

 اـقٌيبثي كبـ )ٌبيىش ي اًدبم كبـ(
 ثّی    

 ذیط    

 وبض  :ٔؼیبض قبیؿشٍی ا٘دبْ 

   3ٚ  2ٚ   1اظ ٔطاحُ   2وؿت حسالُ ٕ٘طٜ  

 اظ ثرف قبیؿشٍی ٞبی غیط فٙی، ایٕٙی، ثٟساقز، سٛخٟبر ظیؿز ٔحیُی ٚ ٍ٘طـ  2وؿت حسالُ ٕ٘طٜ  

 اظ ٔطاحُ وبض 2وؿت حسالُ ٔیبٍ٘یٗ 
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 ٍقاـر آهَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك  آهَقٌي

ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً ؼفشف سبلي  كشبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ  

 

  كبـ ػول فؼ اوشبًؽاـؼ سطلي  - 1-8ًوَى ثفگ

 اٍ :ًَثز  : سبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي    ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 اوشبًؽاـؼ ػول فؼ كبـ:      L3 وٙص ِالضيز  ٌِبيغ زَة ضففِ :   كؽ ضففِ 

ٍ ثف اوبن  هَـؼ ًيبقثب اوش بؼُ اق لَاقم ٍ اثكاـ 

 اوشبًؽاـؼ هلي ؼـ دفوي ثىبقؼ.
 G3-5 گفٍُ كبـ  سَليؽ ؼـٍدٌدفُ زَثي ٍظي ِ:  06 كؽ ٍظي ِ 

 هْبـر وٙص ٌبيىش ي  وبغز اًَاع ؼـّب  دفوي كبـ: 0603 كؽ كبـ

  

 ٌفايٗ هطيٗ اًدبم كبـ :-1

ّب  ثبقٌَ( ٍ ًَـ هٌَّػي )الهخ فلَـوٌز(، ك  ثب  ٌفايٗ هطيٗ كبـ: كبـگبُ سَليؽ ؼـٍ دٌدفُ اوشبًؽاـؼ ثبيؽ ؼاـا  ًَـ ٘جيؼي )دٌدفُ .1

 هشفهفثغ ٍ سَْيِ هٌبوت ثبٌؽ. 96; 8×12فًَؽاويَى هٌبوت ثفا  ًّت هبٌيي آالر ثب فٕب  اوشبًؽاـؼ 

هٌ ٌِ قى  –هبٌيي وٌجبؼُ  -اـُ ػوَؼثف -لَالقى-كوذفوَـ-اـُ گفؼ -كن كي -گٌؽگي -ك  ـًؽ -اـُ ًَاـ  -دفن . اثكاـ ٍ سدْيكار: هبٌيي2

 هيع كَة -

 ّبًي بم)ٌج ِ كب ؿ ( -فيجف -وِ الييسػشِ  –دير ٍ هيع  -اًَاع يفاق –زىت  -. هَاؼ: زَة3

 وبػز 6. قهبى: 4

 / هفاض  اخفا  دفٍلُ/ ـٍيِ اًدبم كبـ:ًقٍِ كبـ /ًوًَِ - 2
 فْفوز ٍ اًشػبة هَاؼسْيِ  .1

 ثفي قٙؼبر ؼـ) كالف ٍ ـٍيِ ٍ ٌج ِ  ٍ د ( .2

 ّب  فٌي ّب ٘جق ًقٍِ هًَشبل كالف ٍ ًّت د  .3

 ٌج ِ ـيك  ٘جق ًقٍِ .4

 دفن ؼـ .5

 ؼٍـثف  ٍ ؼٍـاِّ قؼى .6

 ايدبؼ خب  ق   ٍ لَال .7

 ٌبغُ ّب  اِلي اوشبًؽاـؼ ػول فؼ كبـ:  -3
 آًْبسْيِ فْفوز ؼقيق هَاؼ اق ـٍ  ًقٍِ ٍ اًشػبة ِطيص  .1

 ثفي ِبف ٍ سويك ٍ گًَيبيي كفؼى ٘جق اًؽاقُ .2

 گًَيبيي ثَؼى ٍ ديسيؽُ ًجَؼى ٍ ِطز اسّبالر كالف .3

 سَقيغ ي ٌَاغز ٌج ِ  ٍ ًّت ِطيص آًْب .4

 سٌظين هبٌيي دفن ٍ زىت قًي ي ٌَاغز ٍ دفن ِطيص ـٍيِ .5

 ٍ ؼٍـاِّ قؼى ٘جق اًؽاقُ كفؼى گًَيبيي ،اًؽاقُ ثف  .6

 اثؼبؼ ٘جق ًقٍِكن كٌي ؼقيق  خب  ق   اق ًظف  .7

 اثكاـ اـقٌيبثي: -4

 ّب  هَخَؼ( ا  )ثفاوبن زك ليىز هٍبّؽُ -ػولي -كشجي

 اثكاـ ٍ سدْيكار هَـؼ ًيبق اًدبم كبـ: -5
هيككبـ اوشبًؽاـؼ  -اثكاـ اًؽاقُ گيف  ٍ اًؽاقُ گؿاـ  -س ٌگ هٌ ٌِ قًي ٍ هيع كَثي ٍ كوذفوَـ َّا -َهبسيكًيسٌگ  -سٌگ ؼوشي -دير ؼوشي

 ففق ق   ٍ لَالقًي( -ّب  ػوَهي ٌِبيغ زَة هبٌيي -دفن ّيؽـٍليك گفم -ه ٌؽُ ّب  ويبـ ٍ ثبثز  -وبغز ؼـدفوي

 س بلي  كبـ  هفسجٗ ؼـ گفٍُ كبـ : -6
 0603كبـ 
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 ٍقاـر آهَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك  آهَقٌي

 ؼفشف سبلي  كشبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  اـقٌيبثي - 1 -9ًوَى ثفگ

 اٍ ًَثز    سبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 اوشبًؽاـؼ ػول فؼ كبـ:      L3 وٙص ِالضيز  ٌِبيغ زَة ضففِ :   كؽ ضففِ 

ثف ٍ  هَـؼ ًيبقثب اوش بؼُ اق لَاقم ٍ اثكاـ 

 ؼـ دفوي ثىبقؼ. هلي اوشبًؽاـؼ اوبن

 G3-5 گفٍُ اـقٌيبثي كبـ سَليؽ ؼـٍ دٌدفُ ّب  زَثي ٍظي ِ :  06 كؽ ٍظي ِ 

 هْبـر وٙص ٌبيىش ي  وبغز اًَاع ؼـّب  دفوي كبـ 0603 كؽ كبـ

  

 هفا ض  كبـ ـؼي 
 ٌفايٗ ػول فؼ

 سدْيكار، قهبى، ه بى ٍ ...()اثكاـ،هَاؼ، 
 ًوفُ )ٌبغُ ّب/ؼاٍـ /ًوفُ ؼّي(اوشبًؽاـؼ  ًشبيح هو ي

1 

ا٘شربة ٚ آٔبزٜ 

ؾبظی  ٔٛاز 

 زضٞبی دطؾی

 ٔشط-ٔیعوبض -اثعاض: ضَٛثز ؾٙح

 فكطزٜنفحبر  -ٔٛاز: چٛة، ضٚوف

 زلیمٝ 30 :ظٔبٖ

 زضٚ دٙدطٜ ؾبظی وبضٌبٜ :ٔىبٖ

 وبُٔا٘شربة ٚ آٔبزٜ ؾبظی 

 ٔٛاز زضدطؾی

ا٘شربة ٘بلم ٚ آٔبزٜ ؾبظی 

 ٔٛاز زضدطؾی

 زضؾزا٘شربة ٚ آٔبزٜ ؾبظی ٘ب

ثط اؾبؼ ٘مكٝ ٔٛاز ضا  وبُٔا٘شربة ٚ آٔبزٜ ؾبظی 

 ا٘دبْ زٞس.وبض
3 

ٔمساضی اظ وبض ا٘شربة ٚ آٔبزٜ ؾبظی ٔٛاز ضا ا٘دبْ  

 زٞس.
2 

 1 ػسْ ا٘شربة ٚ آٔبزٜ ؾبظی ٔٛاز زض دطؾی

2 

سٟیٝ لُؼبر 

 دطؾیزضٞبی 

 ٌٙسٌی  -وف ض٘س -اثعاض: اضٜ ٘ٛاضی

 ٔٛاز: ا٘ٛاع چٛة ٚ نفحبر چٛثی

 زلیمٝ 120 :ظٔبٖ

 ٔىبٖ: وبضٌبٜ زضٚ دٙدطٜ ؾبظی

 سٟیٝ وبُٔ لُؼبر

 سٟیٝ سؼسازی اظ لُؼبر

سٟیٝ لُؼبر ثٝ اقشجبٜ ٚ غیط 

 اؾشب٘ساضز 

 َجك ٘مكٝضا ٞب ٚ ضٚیٝ  لُؼبر والف ٚ اسهبالر ٚ دُ

 سٟیٝ وٙس.
3 

 
 2 ضا سٟیٝ وٙس ٞب لُؼبر والف ٚ دُ فمٍ

 1 سٟیٝ وٙس.  ثسٖٚ اسهبالرضا لُؼبر والف 

3 

آٔبزٜ ؾبظی زض 

 ثطای دطؼ

 دیچ زؾشی -ٍٔٙٙٝ ظٖ  -اثعاض: چىف

ؾٛظٖ ٍٔٙٙٝ  -زٚثُ –ٔٛاز: چؿت 

 زلیمٝ 90 :ظٔبٖ

 ٔىبٖ: وبضٌبٜ زضٚ دٙدطٜ ؾبظی

آٔبزٜ ؾبظی وبُٔ زض ثطای 

 دطؼ

 وبضٜ زضآٔبزٜ ؾبظی ٘یٕٝ 

 ػسْ آٔبزٜ ؾبظی زض ثطای دطؼ

 3 ضا ا٘دبْ زٞس. ٔٛ٘شبغ والف ٚ ٘هت دُ ٚ قجىٝ ضیعی

 
 2 ضا ا٘دبْ زٞس. ٔٛ٘شبغ والف ٚ ٘هت دُ

 1 ٔٛ٘شبغ والف یب ؾبذز غیط اؾشب٘ساضزفمٍ 

4 

دطؾىبضی ٚ 

 زٚضثطی

 -ٔبقیٗ اضٜ ٌطز -ٍٔٙٙٝ ظٖاثعاض: 

 زؾشٍبٜ دطؼغّشه چؿت ظٖ 

 ضٚیٝ ٞبی زض –ٔٛاز: چؿت 

 زلیمٝ 60 :ظٔبٖ

 ٔىبٖ: وبضٌبٜ دطؼ

 وبضی ٚ زٚضثطی نحیح  دطؼ

 فمٍ دطؼ وبضی

وبضی یب زٚضثطی غٍّ ٚ  دطؼ

  غیط اؾشب٘ساضز

ٚ وٓ وٙی خبی  ٚ زٚضاٞٝ ظزٖوبضی ٚ زٚضثطی  دطؼ

 ا٘دبْ زٞس. َجك ٘مكٝضا زض  لفُ
3 

   2 

ثسٖٚ ضػبیز ٘مكٝ وبض ٚ  زضؾزوبضی ٚ زٚضثطی ٘ب دطؼ

 ا٘دبْ زٞس. اؾشب٘ساضزٞبی سِٛیسی
1 

5 

دطزاذز ٚ وٙشطَ 

 ٔطغٛثیز

 -اثعاض: ٔبقیٗ ٞبی ؾٙجبزٜ

 ٔٛاز: وبغص ؾٙجبزٜ، 

 زلیمٝ 60 :ظٔبٖ

 ٔىبٖ: وبضٌبٜ زضٚ دٙدطٜ ؾبظی

دطزاذز ٚ وٙشطَ ٔطغٛثیز 

 وبُٔ

دطزاذز ٚ وٙشطَ ٔطغٛثیز 

 ٘بلم

دطزاذز ٚ وٙشطَ ٔطغٛثیز 

 زضؾز٘ب

ثب سٛخٝ ثٝ ٘مكٝ وبض  زض ضا دطزاذز ٚ وٙشطَ ٔطغٛثیز

 ا٘دبْ زٞس.ٚ اؾشب٘ساضزٞبی سِٛیسی 
3 

 
 2  .ضا ا٘دبْ زٞس وبضیدطزاذز فمٍ 

ثسٖٚ ضػبیز  لُؼبر ضا  دطزاذز ٚ وٙشطَ ٔطغٛثیز

  ا٘دبْ زٞس.اؾشب٘ساضزٞبی سِٛیسی 
1 

6 

    3 

  2 

 1 

قبیؿشٍی ٞبی 

فٙی , غیط 

ایٕٙی, ثٟساقز, 

سٛخٟبر ظیؿز 

 ٔحیُی ٚ ٍ٘طـ

 N 72ٔؿئِٛیز دصیطی -1 

  ، والٜ، ػیٙه، ٌٛقی ٚ ٔبؾه اؾشفبزٜ اظ ِجبؼ وبض ٚ وفف ایٕٙی - -2

 ذطٚج يبیؼبر ٔٛاز اظ ٔحیٍ وبضٌبٜ ثب اؾشفبزٜ اظ ٔىٙسٜ -3

 زلز زض وبض -4

  ػّٕىطز لبثُ لجَٛ

 

لبثُ غیط ػّٕىطز 

 لجَٛ

ػیٙه، ٌٛقی اؾشفبزٜ اظ ، والٜ ٚ ٚ وفف ایٕٙی ِجبؼ وبضدٛقیسٖ 

  ٚ ٔبؾه 
2 

 

 1 ػیٙه ٚ ٌٛقی ایٕٙیاؾشفبزٜ اظ 

 اـقٌيبثي كبـ )ٌبيىش ي اًدبم كبـ(
 ثّی    

 ذیط    

 ٔؼیبض قبیؿشٍی ا٘دبْ وبض  :

   3ٚ  2ٚ   1اظ ٔطاحُ   2وؿت حسالُ ٕ٘طٜ  

 اظ ثرف قبیؿشٍی ٞبی غیط فٙی، ایٕٙی، ثٟساقز، سٛخٟبر ظیؿز ٔحیُی ٚ ٍ٘طـ  2وؿت حسالُ ٕ٘طٜ  

 اظ ٔطاحُ وبض 2وؿت حسالُ ٔیبٍ٘یٗ 
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 ٍقاـر آهَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك  آهَقٌي

 ؼفشف سبلي  كشبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  كبـ ػول فؼ اوشبًؽاـؼ سطلي  - 1-8ًوَى ثفگ

 اٍ :ًَثز  : سبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي    ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 اوشبًؽاـؼ ػول فؼ كبـ:      L3 وٙص ِالضيز  ٌِبيغ زَة ضففِ :   كؽ ضففِ 

ثف اوبن هَـؼ ًيبق ٍ ٍ سدْيكار ثب اوش بؼُ اق اثكاـ 

 ؼـّب  قبة ٍ سٌ ِ ثىبقؼ.اوشبًؽاـؼ هلي 
 G3-5 گفٍُ كبـ  سَليؽ ؼـٍدٌدفُ زَثي ٍظي ِ:  06 كؽ ٍظي ِ 

 هْبـر وٙص ٌبيىش ي  وبغز ؼـّب  قبة ٍ سٌ ِ كبـ: 0604 كؽ كبـ

  

 ٌفايٗ هطيٗ اًدبم كبـ :-1

ّب  ثبقٌَ( ٍ ًَـ هٌَّػي )الهخ فلَـوٌز(، ك  ثب  ٌفايٗ هطيٗ كبـ: كبـگبُ سَليؽ ؼـٍ دٌدفُ اوشبًؽاـؼ ثبيؽ ؼاـا  ًَـ ٘جيؼي )دٌدفُ .1

 هشفهفثغ ٍ سَْيِ هٌبوت ثبٌؽ. 96; 8×12فًَؽاويَى هٌبوت ثفا  ًّت هبٌيي آالر ثب فٕب  اوشبًؽاـؼ 

 هبٌيي وٌجبؼُ  - لَالقى -ففقهيك  -اـُ ػوَؼثف -اـُ گفؼ -كن كي -گٌؽگي -ًؽك  ـ -. اثكاـ ٍ سدْيكار: هبٌيي اـُ ًَاـ 2

 وبػز 6. قهبى: 4                  فيجف -وِ الييسػشِ  –دير ٍ هيع  -اًَاع يفاق –زىت  -. هَاؼ: زَة3

 / هفاض  اخفا  دفٍلُ/ ـٍيِ اًدبم كبـ:ًقٍِ كبـ /ًوًَِ – 2
 قبة ٍ سٌ ِثفي كبـ  ٍ ـًؽُ كبـ  قٙؼبر ؼـ  .1

 وبغز اسّبالر ؼـ .2

 ففقكبـ  قٙؼبر .3

 هًَشبل ؼـ قبة ٍ سٌ ِ .4

 كٌشف  كي ي قٙؼبر قبة ٍ سٌ ِ .5

 

 

 ٌبغُ ّب  اِلي اوشبًؽاـؼ ػول فؼ كبـ:  -3

 ثفي ِطيص ٍ ـًؽُ كبـ  ِطيص ٍ گًَيبيي قٙؼبر ؼـ ٘جق ًقٍِ .1

 هط ن ثَؼى ٍ لق ًكؼى ٍ ًؽاٌشي ؼـق اسّبالر .2

 وَغش ي ٍ ففم ؼاؼى قٙؼبرففقكبـ  ِبف ٍ ثؽٍى دلِ ٍ  .3

 هًَشبل گًَيبيي ٍ ثؽٍى ديسيؽگي .4

 ًؽاٌشي ػيت ظبّف   .5

 اثكاـ اـقٌيبثي: -4

 هٍبّؽُ ا  )ثفاوبن زك ليىز ّب  هَخَؼ( -ػولي –كشجي  -ٌ بّي

 اثكاـ ٍ سدْيكار هَـؼ ًيبق اًدبم كبـ: -5

ز رً   -هٌ ٌرِ قى  –فرفق ؼورشي    -اـُ ػوَؼ ثف -اثكاـّب  هبٌيٌي ؼوشي )فبـوي ثف –هشف ٍ ...(  -گًَيب -اـُ -اثكاـّب  ػوَهي ؼوشي )ـًؽُ

 (لَالقى -وٌجبؼُ -ؼـي  - اـُ گفؼ ـاؼيب -ؼٍـكي -يك هففق  -گٌؽگي -ـًؽُ -كن كي -اـُ فل ِ )هبٌيي آالر –َهبسيك( يً

 س بلي  كبـ  هفسجٗ ؼـ گفٍُ كبـ : -6
 0604كبـّب  
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 ٍقاـر آهَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك  آهَقٌي

 ؼفشف سبلي  كشبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  اـقٌيبثي - 1 -9ًوَى ثفگ

 اٍ ًَثز    سبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 اوشبًؽاـؼ ػول فؼ كبـ:      L3 وٙص ِالضيز  ٌِبيغ زَة ضففِ :   كؽ ضففِ 

ثب اوش بؼُ اق اثكاـ ٍ سدْيكار هَـؼ ًيبق ٍ ثف 

اوبن اوشبًؽاـؼ هلي ؼـّب  قبة ٍ سٌ ِ 

 ثىبقؼ.

 G3-5 گفٍُ اـقٌيبثي كبـ سَليؽ ؼـٍ دٌدفُ ّب  زَثي ٍظي ِ :  06 كؽ ٍظي ِ 

 سٌ ِ ٍ وبغز ؼـّب  قبة  كبـ 0604 كؽ كبـ
وٙص 

 ٌبيىش ي 
 هْبـر

  

 هفا ض  كبـ ـؼي 
 ٌفايٗ ػول فؼ

 )اثكاـ،هَاؼ، سدْيكار، قهبى، ه بى ٍ ...(
 ًوفُ )ٌبغُ ّب/ؼاٍـ /ًوفُ ؼّي(اوشبًؽاـؼ  ًشبيح هو ي

1 

ا٘شربة ٔٛاز ثطای 

ؾبذز زضٞبی 

 لبة ٚ سٙىٝ

 وِٛیؽ -ٔشط -ضَٛثز ؾٙح:اثعاض

 ٚ نفحبر فكطزٜٔٛاز: ا٘ٛاع چٛة 

 زلیمٝ 30ظٔبٖ: 

 وبضٌبٜ زضٚ دٙدطٜ ؾبظیٔىبٖ: 

 ٔٛازوبُٔ ا٘شربة ٚ آٔبزٜ ؾبظی 

 ا٘شربة ٚ آٔبزٜ ؾبظی ٘بلم ٔٛاز

 زضؾزا٘شربة ٚ آٔبزٜ ؾبظی ٘ب

 ٘مكٝ وبض  ثط اؾبؼا٘شربة ٚ آٔبزٜ ؾبظی ٔٛاز 

 ا٘شربة وٙس.
3 

 2 ا٘شربة ٚ آٔبزٜ ؾبظی ٔٛاز ثسٖٚ اؾشفبزٜ اظ اؾشب٘ساضز 

 1 ٔٛاز ثسٖٚ سٛخٝ ثٝ ٘مكٝ وبض  زضؾزا٘شربة ٘ب

2 

آٔبزٜ ؾبظی 

زضٞبی  لُؼبر

 لبة ٚ سٙىٝ 

 ٌٙسٌی  -وف ض٘س -اثعاض: اضٜ ٘ٛاضی

 ٔٛاز: ا٘ٛاع چٛة ٚ نفحبر چٛثی

 زلیمٝ 120 : ظٔبٖ

 ٔىبٖ: وبضٌبٜ زضٚ دٙدطٜ ؾبظی

 سٟیٝ وبُٔ لُؼبر

 سٟیٝ سؼسازی اظ لُؼبر

سٟیٝ لُؼبر ثٝ اقشجبٜ ٚ غیط 

 اؾشب٘ساضز

 3 سٕبْ لُؼبر زض ضا ا٘دبْ زٞس.ثطـ ٚ ض٘سٜ ٚ ٌٙسٌی 

 2 ثطـ ٚ ض٘سٜ سٕبْ لُؼبر زض ضا ا٘دبْ زٞس. 

 1 ثطـ وبضی ٚ ض٘سٜ وبضی غیط اؾشب٘ساضز ٚ غٍّ  

3 

ؾبذز اسهبالر 

زضٞبی لبة ٚ 

 سٙىٝ

 فطظ  -اضٜ ٌطز -اثعاض: وٓ وٗ

 ٔٛاز: ا٘ٛاع چٛة ٚ نفحبر چٛثی

 زلیمٝ 90ظٔبٖ:  

 ٔىبٖ: وبضٌبٜ زضٚ دٙدطٜ ؾبظی

 وبُٔ اسهبالر ؾبذز

 سٟیٝ سؼسازی اظ لُؼبر

سٟیٝ لُؼبر ثٝ اقشجبٜ ٚ غیط 

 اؾشب٘ساضز

 3 ٚ فطظ وبضی سٕبْ لُؼبر ؾبذز اسهبالر ٚ زٚضاٞٝ

 2 ؾبذز اسهبالر ٚ زٚضاٞٝ سٕبْ لُؼبر 

 1 ؾبذز اسهبالر ٚ زٚضاٞٝ ثؼًی اظ لُؼبر

4 

ٔٛ٘شبغ ٚ زٚضاٞٝ 

ٚ  ظ٘ی زضٞبی لبة

 ای  سٙىٝ

دیچ  –فطظ  -اضٜ ٌطز -اثعاض: وٓ وٗ

 زؾشی

 ٔٛاز: زض ؾبذشٝ قسٜ

 زلیمٝ 60ظٔبٖ:  

 ٔىبٖ: وبضٌبٜ زضٚ دٙدطٜ ؾبظی

 وبُٔزٚضاضٞٝ ظ٘ی ٚ ٔٛ٘شبغ 

 ٔٛ٘شبغ ٚ زٚضاٞٝ ظ٘ی ٘بلم

 زضؾزٔٛ٘شبغ ٚ زٚضاٞٝ ظ٘ی ٘ب

 ٚ وٓ وٙی خبی لفُ ٔٛ٘شبغ لُؼبر زض ٚ زٚضاٞٝ ظ٘ی

 ثطاؾبؼ ٘مكٝ 
3 

 2 زٚضاٞٝ ظ٘ی  ٚ ٔٛ٘شبغ لُؼبر زض 

 1 زض لبة ٚ سٙىٝ غیط اؾشب٘ساضزٔٛ٘شبغ فمٍ 

5 

دطزاذز ٚ وٙشطَ 

ٔطغٛثیز زضٞبی 

 لبة ٚ سٙىٝ 

 ِیؿٝ  -اثعاض: ٔبقیٗ ؾٙجبزٜ

 ٔٛاز: وبغص ؾٙجبزٜ

 زلیمٝ 60ظٔبٖ:  

 ٔىبٖ: وبضٌبٜ زضٚ دٙدطٜ ؾبظی

 وبُٔ ٔطغٛثیزدطزاذز ٚ وٙشطَ 

 دطزاذز ٚ وٙشطَ ٘بلم

 زضؾزدطزاذز ٚ وٙشطَ ٘ب

 3 دطزاذز ؾُٛح ٚ وٙشطَ اثؼبز ثطاؾبؼ ٘مكٝ وبض

 2 دطزاذز ؾُٛح ثسٖٚ وٙشطَ اثؼبز ٚ ٘مكٝ وبض  

 1 ثسٖٚ ٘مكٝ زضؾز ٚٚ وٙشطَ ٘ب ٔٙبؾتدطزاذز ٘ب

6 

   
 3 

  2 

 1 

قبیؿشٍی ٞبی 

 غیط فٙی , ایٕٙی,

ثٟساقز, سٛخٟبر 

ظیؿز ٔحیُی ٚ 

 ٍ٘طـ

 N 72ٔؿئِٛیز دصیطی -1 

  ، والٜ، ػیٙه، ٌٛقی ٚ ٔبؾه اؾشفبزٜ اظ ِجبؼ وبض ٚ وفف ایٕٙی - -2

 ذطٚج يبیؼبر ٔٛاز اظ ٔحیٍ وبضٌبٜ ثب اؾشفبزٜ اظ ٔىٙسٜ -3

 زلز زض وبض -4

  ػّٕىطز لبثُ لجَٛ

 

لبثُ غیط ػّٕىطز 

 لجَٛ

ػیٙه، ٌٛقی اؾشفبزٜ اظ ، والٜ ٚ ِجبؼ وبض ٚ وفف ایٕٙیدٛقیسٖ 

  ٚ ٔبؾه 
2 

 

 1 ػیٙه ٚ ٌٛقی ایٕٙیاؾشفبزٜ اظ 

 اـقٌيبثي كبـ )ٌبيىش ي اًدبم كبـ(
 ثّی    

 ذیط    

 ٔؼیبض قبیؿشٍی ا٘دبْ وبض  :

   3ٚ  2ٚ   1اظ ٔطاحُ   2وؿت حسالُ ٕ٘طٜ  

 اظ ثرف قبیؿشٍی ٞبی غیط فٙی، ایٕٙی، ثٟساقز، سٛخٟبر ظیؿز ٔحیُی ٚ ٍ٘طـ  2وؿت حسالُ ٕ٘طٜ  

 اظ ٔطاحُ وبض 2وؿت حسالُ ٔیبٍ٘یٗ 
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 ٍقاـر آهَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك  آهَقٌي

 ؼفشف سبلي  كشبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  كبـ ػول فؼ اوشبًؽاـؼ سطلي  - 1-8ًوَى ثفگ

 اٍ :ًَثز  : سبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي    ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 اوشبًؽاـؼ ػول فؼ كبـ:      L3 وٙص ِالضيز  ٌِبيغ زَة ضففِ :   كؽ ضففِ 

ثب اوش بؼُ اق اثكاـ ٍ سدْيكار القم ٍ هٙبثق اوشبًؽاـؼ 

 ؼـّب  ٔؽوفقز ثىبقؼ. هلي
 G3-5 گفٍُ كبـ  سَليؽ ؼـ ٍ دٌدفُ زَثي ٍظي ِ:  06 كؽ ٍظي ِ 

 هْبـر وٙص ٌبيىش ي  وبغز ؼـّب  ٔؽوفقز كبـ: 0605 كؽ كبـ

  

 ٌفايٗ هطيٗ اًدبم كبـ :-1

ّب  ثبقٌَ( ٍ ًَـ هٌَّػي )الهخ فلَـوٌز(، ك  ثب  ٌفايٗ هطيٗ كبـ: كبـگبُ سَليؽ ؼـٍ دٌدفُ اوشبًؽاـؼ ثبيؽ ؼاـا  ًَـ ٘جيؼي )دٌدفُ .1

 هشفهفثغ ٍ سَْيِ هٌبوت ثبٌؽ. 96; 8×12فًَؽاويَى هٌبوت ثفا  ًّت هبٌيي آالر ثب فٕب  اوشبًؽاـؼ 

 هبٌيي وٌجبؼُ  -اـُ ػوَؼثف -اـُ گفؼ-لَالقى -كن كي -گٌؽگي -ًؽك  ـ -. اثكاـ ٍ سدْيكار: هبٌيي اـُ ًَاـ 2

 وبػز 4. قهبى: 4                        فيجف -وِ الييسػشِ  –دير ٍ هيع  -اًَاع يفاق –زىت  -. هَاؼ: زَة3

 / هفاض  اخفا  دفٍلُ/ ـٍيِ اًدبم كبـ:ًقٍِ كبـ /ًوًَِ - 2
 وبغز زبـزَة ؼـّب  ٔؽوفقز ٘جق ًقٍِ .1

 وبغز ِ طبر ؼـّب  ٔؽوفقز ٘جق ًقٍِ .2

 خب  ق   ؼـّب  ٔؽوفقز ثب ؼوش بُ لَالقى ايدبؼ .3

 ؼـآٍـؼى خب  لَال ثب هبٌيي لَالقى .4

 ّب  ؼـّب  ٔؽ وفقز ًّت يفاق .5

 

 
 

 ٌبغُ ّب  اِلي اوشبًؽاـؼ ػول فؼ كبـ:  -3

 وبغز اسّبالر ٍ هًَشبل زبـزَة ٍ اًَاع ؼـ ٔؽوفقز ثِ َِـر ِطيص .1

 خب  ق   ٍ لَال ؼـ اـس بع اوشبًؽاـؼ ايدبؼ .2

 ّب  ًّت ٌؽُ ِبفي وٙص ٍ ثؽٍى ػيت ثَؼى ًوب  ؼـ ٍ ِطز ػول فؼ يفاق .3

 ًّت يفاق ؼـّب  ٔؽ وفقز ٘جق اوشبًؽاـؼ .4

 اثكاـ اـقٌيبثي: -4

 ّب  هَخَؼ( ا  )ثفاوبن زك ليىز هٍبّؽُ -ػولي -كشجي

 اثكاـ ٍ سدْيكار هَـؼ ًيبق اًدبم كبـ: -5
 اًَاع ِ طبر فٍفؼُ زَثي  -هبٌيي لَالقى -هبٌيي ففقهيك  -هبٌيي ّب  ػوَهي -اثكاـ ؼوشي ثفقي ؼـٍؼگف  -اثكاـّب  ؼوشي ؼـٍؼگف 

 س بلي  كبـ  هفسجٗ ؼـ گفٍُ كبـ : -6
 0605كبـ
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 ٍقاـر آهَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك  آهَقٌي

سبلي  كشبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًًؼفشف   

 

  اـقٌيبثي - 1 -9ًوَى ثفگ

 اٍ ًَثز    سبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 اوشبًؽاـؼ ػول فؼ كبـ:      L3 وٙص ِالضيز  ٌِبيغ زَة ضففِ :   كؽ ضففِ 

ثب اوش بؼُ اق اثكاـ ٍ سدْيكار القم ٍ هٙبثق 

 ؼـّب  ٔؽوفقز ثىبقؼ. لياوشبًؽاـؼ ه
 G3-5 گفٍُ اـقٌيبثي كبـ سَليؽ ؼـ ٍ دٌدفُ ّب  زَثي ٍظي ِ :  06 كؽ ٍظي ِ 

 وبغز ؼـّب  ٔؽوفقز كبـ 0605 كؽ كبـ
وٙص 

 ٌبيىش ي 
 هْبـر

  

 هفا ض  كبـ ـؼي 
 ٌفايٗ ػول فؼ

 )اثكاـ،هَاؼ، سدْيكار، قهبى، ه بى ٍ ...(
 ًوفُ ّب/ؼاٍـ /ًوفُ ؼّي()ٌبغُ اوشبًؽاـؼ  ًشبيح هو ي

1 

ؾبذز چبضچٛة زضٞبی 

 يسؾطلز

ض٘سٜ ٌٙسٌی  –اثعاض: اضٜ ٘ٛاضی 

 فطظ -

 ٚ فّعٔٛاز: چٛة 

 زلیمٝ 60ظٔبٖ: 

 ٔىبٖ: وبضٌبٜ زضٚدٙدطٜ ؾبظی

 

 ؾبذز وبُٔ چبضچٛة

 ؾبذز ٘بلم چبضچٛة

 ؾبذز ٘بزضؾز چبضچٛة

ؾبذز چبضچٛة ثطاؾبؼ ٘مكٝ وبض ٚ 

 اؾشب٘ساضزٞبی اسهبالر 
3 

 2 ؾبذز چبضچٛة ثسٖٚ ضػبیز اؾشب٘ساضز اسهبالر 

چبضچٛة ثسٖٚ ضػبیز ٘مكٝ ٚ  ٘بزضؾزؾبذز 

 اؾشب٘ساضز
1 

2 

ؾبذز ثس٘ٝ )نفحبر( 

 زضٞبی يسؾطلز

 -ٌٙسٌی  -ض٘سٜ –اثعاض: اضٜ ٌطز

 فطظ

 ٔٛاز: چٛة ٚ فّع

 زلیمٝ 60ظٔبٖ: 

 ٔىبٖ: وبضٌبٜ زضٚدٙدطٜ ؾبظی

 ثس٘ٝ  وبُٔؾبذز 

 ثس٘ٝؾبذز ٘بلم 

 ثس٘ٝ  زضؾزؾبذز ٘ب

كٝ مؾبذز ثس٘ٝ ثب اؾشفبزٜ اظ اٚضاق چٛثی ثب ٘

 وبض ٚ اؾشب٘ساضزٞب 
3 

 
بذز ثس٘ٝ ثب اؾشفبزٜ اظ اٚضاق چٛثی ثسٖٚ ؾ

 ضػبیز اؾشب٘ساضز
2 

ٚ ثسٖٚ ضػبیز اؾشب٘ساضز ٚ  زضؾزؾبذز ثس٘ٝ ٘ب

 ٘مكٝ وبض 
1 

3 

زضآٚضزٖ خبی لفُ زضٞبی 

 يس ؾطلز

 فطظ -وٓ وٗ  –ٌطزاثعاض: اضٜ 

 لُؼبر ثس٘ٝٔٛاز: 

 زلیمٝ 30ظٔبٖ: 

 ٔىبٖ: وبضٌبٜ زضٚدٙدطٜ ؾبظی

 خبی لفُ وبُٔزضآٚضزٖ 

 زضآٚضزٖ ٘بلم خبی لفُ

 خبی لفُ زضؾززضآٚضزٖ ٘ب

 3 زضآٚضٖ خبی لفُ َجك ٘مكٝ ٚ ثطاؾبؼ اؾشب٘ساضز

 2 زضآٚضزٖ ٘بلم خبی لفُ ٚ ِك ظزٖ لفُ 

 1 خبی لفُ ثسٖٚ ٘مكٝ ٚ اؾشب٘ساضز  زضؾززضآضٚزٖ ٘ب

4 

زضآٚضزٖ خبی ِٛالی زضٞبی 

 يسؾطلز

 -زؾشی زضٚزٌطی  :اثعاض

ٔبقیٗ ٞبی زؾشی ثطلی ٚ 

 ػٕٛٔی

 زض ٚ خبضخٛة زضٔٛاز: 

 زلیمٝ 30ظٔبٖ: 

 ٔىبٖ: وبضٌبٜ زضٚدٙدطٜ ؾبظی

 خبی ِٛال وبُٔزضآٚضزٖ 

 زضآٚضزٖ ٘بلم خبی ِٛال

 خبی ِٛال زضؾززضآٚضزٖ ٘ب

 3 خبی ِٛال َجك ٘مكٝ ٚ اؾشب٘ساضز  وبُٔزضآٚزضٖ 

 
 2 زضآٚضزٖ ٘بلم خبی ِٛال ٚ ػسْ چفز قسٖ ِٛال 

خبی لفُ ثسٖٚ ٘مكٝ ٚ ثٝ  زضؾززضآٚضزٖ ٘ب

 نٛضر اقشجبٜ
1 

5 

٘هت یطاق ٞبی زضٞبی يس 

 ؾطلز

زؾشی زضٚزٌطی اثعاضٞبی  :اثعاض

 ٔیعوبض -

 ٔٛاز: ا٘ٛاع یطاق آالر

 زلیمٝ 60ظٔبٖ: 

 ٔىبٖ: وبضٌبٜ زضٚدٙدطٜ ؾبظی

 یطاق آالر وبُٔ٘هت 

 ٘هت ٘بلم یطاق آالر

 یطاق آالر زضؾز٘هت ٘ب

یطاق آالر ثطاؾبؼ ٘مكٝ ٚ  وبُٔ٘هت 

 اؾشب٘ساضز
3 

 2 ٞب  ٘هت ٘بلم یطاق آالر ٚ ػسْ چفز قسٖ آٖ 

 1 ٘هت ٘بلم یطاق آالر ثٝ نٛضر اقشجبٜ ٚ ثسٖٚ ٘مكٝ 

قبیؿشٍی ٞبی 

غیط فٙی , ایٕٙی, 

ثٟساقز, سٛخٟبر 

ظیؿز ٔحیُی ٚ 

 ٍ٘طـ

 N 72ٔؿئِٛیز دصیطی -1 

، والٜ، ػیٙه، ٌٛقی ٚ اؾشفبزٜ اظ ِجبؼ وبض ٚ وفف ایٕٙی - -2

  ٔبؾه 

 ذطٚج يبیؼبر ٔٛاز اظ ٔحیٍ وبضٌبٜ ثب اؾشفبزٜ اظ ٔىٙسٜ -3

 زلز زض وبض -4

  ػّٕىطز لبثُ لجَٛ

 

 لبثُ لجَٛغیط ػّٕىطز 

ػیٙه، اؾشفبزٜ اظ ، والٜ ٚ وبض ٚ وفف ایٕٙی ِجبؼدٛقیسٖ 

  ٌٛقی ٚ ٔبؾه 
2 

 

 1 ػیٙه ٚ ٌٛقی ایٕٙیاؾشفبزٜ اظ 

 اـقٌيبثي كبـ )ٌبيىش ي اًدبم كبـ(
 ثّی    

 ذیط    

 ٔؼیبض قبیؿشٍی ا٘دبْ وبض  :

   3ٚ  2ٚ   1اظ ٔطاحُ   2وؿت حسالُ ٕ٘طٜ  

 اظ ثرف قبیؿشٍی ٞبی غیط فٙی، ایٕٙی، ثٟساقز، سٛخٟبر ظیؿز ٔحیُی ٚ ٍ٘طـ  2وؿت حسالُ ٕ٘طٜ  

 اظ ٔطاحُ وبض 2وؿت حسالُ ٔیبٍ٘یٗ 
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 ٍقاـر آهَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك  آهَقٌي

 ؼفشف سبلي  كشبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  كبـ ػول فؼ اوشبًؽاـؼ سطلي  - 1-8ًوَى ثفگ

 اٍ :ًَثز  : سبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي    ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 اوشبًؽاـؼ ػول فؼ كبـ:      L3 وٙص ِالضيز  ٌِبيغ زَة ضففِ :   كؽ ضففِ 

ثف اوبن ثب اوش بؼُ اق اثكاـ ٍ سدْيكار القم ٍ 

 ّب  وبؼُ ٍ كشيجِ ؼاـ ثىبقؼ. دٌدفُ لياوشبًؽاـؼ ه
 G3-5 گفٍُ كبـ  سَليؽ ؼـ ٍ دٌدفُ زَثي ٍظي ِ:  06 كؽ ٍظي ِ 

 كبـ: 0606 كؽ كبـ
وبغز دٌدفُ ّب  وبؼُ ٍ 

 كشيجِ ؼاـ
 هْبـر وٙص ٌبيىش ي 

  

 ٌفايٗ هطيٗ اًدبم كبـ :-1

ّب  ثبقٌَ( ٍ ًَـ هٌَّػي )الهخ فلَـوٌز(، ك  ثب  ٌفايٗ هطيٗ كبـ: كبـگبُ سَليؽ ؼـٍ دٌدفُ اوشبًؽاـؼ ثبيؽ ؼاـا  ًَـ ٘جيؼي )دٌدفُ .1

 هشفهفثغ ٍ سَْيِ هٌبوت ثبٌؽ. 96; 8×12فًَؽاويَى هٌبوت ثفا  ًّت هبٌيي آالر ثب فٕب  اوشبًؽاـؼ 

. 3 -اثكاـّب  ػوَهي ٌِبيغ زَة –هبٌيي وٌجبؼُ  -اـُ ػوَؼثف -اـُ گفؼ -كن كي -گٌؽگي -ًؽك  ـ -. اثكاـ ٍ سدْيكار: هبٌيي اـُ ًَاـ 2

 وبػز 5/5. قهبى: 4                          فيجف -وِ الييسػشِ  –دير ٍ هيع  -اًَاع يفاق –زىت  -هَاؼ: زَة

 / هفاض  اخفا  دفٍلُ/ ـٍيِ اًدبم كبـ:ًقٍِ كبـ /ًوًَِ – 2

 اًشػبة هَاؼ ٘جق اوشبًؽاـؼ .1

 وبغز  قٙؼبر ٘جق ًقٍِ .2

 وبغز اسّبالر ٘جق ًقٍِ .3

 هًَشبل ؼـ ٍ دٌدفُ وبؼُ ٍ كشيجِ ؼاـ .4

 كٌشف  كي ي ٍ ـفغ ػيت اق ؼـٍ دٌدفُ .5

 

 
 

 ٌبغُ ّب  اِلي اوشبًؽاـؼ ػول فؼ كبـ:  -3
 اًشػبة ِطيص هَاؼ ٘جق ًقٍِ ٍ اوشبًؽاـؼّب  هَخَؼ .1

 گًَيبيي ثَؼى ٍ ؼقيق ثَؼى اًؽاقُ ّب ٘جق ًقٍِ ؼـ هفاض  وبغز .2

 وبغز ِطيص ٍ ثؽٍى ؼـق ٍ ؼقيق اسّبالر .3

 هًَشبل گًَيبيي ٍ ثؽٍى ديسيؽگي ٘جق ًقٍِ اخفايي .4

 ّب ر ٍ اًؽاقًُؽاٌشي ػيت ظبّف  ٍ ؼقز ؼـ اسّبال .5

 اثكاـ اـقٌيبثي: -4

 ّب  هَخَؼ( ا  )ثفاوبن زك ليىز هٍبّؽُ -ػولي -كشجي

 اثكاـ ٍ سدْيكار هَـؼ ًيبق اًدبم كبـ: -5

ز ً  -هٌ ٌِ قى –ففقؼوشي  -اـُ ػوَؼثف -ؼـي  ٌبـل  –فبـوي ثف  )اثكاـّب  ؼوشي ثفقي –هشفُ ٍ ...(  -گًَيب -اـُ -ي )ـًؽُشاثكاـّب  ؼو

 وٌجبؼُ( –ؼـي   - اـُ گفؼ ـاؼيب -ؼٍـكي -سٌگ ًيَهبسيك -لَالقى -ففقهيك  -گٌؽگي -ـًؽُ -كن كي - ِلهبٌيي آالر )اـُ ف -(َهبسيكًي

 س بلي  كبـ  هفسجٗ ؼـ گفٍُ كبـ : -6
 0606كبـ
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 ٍقاـر آهَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك  آهَقٌي

سبلي  كشبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً ؼفشف  

 

  اـقٌيبثي - 1 -9ًوَى ثفگ

 اٍ ًَثز    سبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 اوشبًؽاـؼ ػول فؼ كبـ:      L3 وٙص ِالضيز  ٌِبيغ زَة ضففِ :   كؽ ضففِ 

ثب اوش بؼُ اق اثكاـ ٍ سدْيكار القم ٍ ثف اوبن 

 ّب  وبؼُ ٍ كشيجِ ؼاـ ثىبقؼ. هلي دٌدفُ اوشبًؽاـؼ
 G3-5 گفٍُ اـقٌيبثي كبـ سَليؽ ؼـ ٍ دٌدفُ زَثي ٍظي ِ :  06 كؽ ٍظي ِ 

 كبـ 0606 كؽ كبـ
وبغز دٌدفُ ّب  وبؼُ ٍ 

 كشيجِ ؼاـ
 هْبـر وٙص ٌبيىش ي 

  

 هفا ض  كبـ ـؼي 
 ٌفايٗ ػول فؼ

 )اثكاـ،هَاؼ، سدْيكار، قهبى، ه بى ٍ ...(
 ًوفُ )ٌبغُ ّب/ؼاٍـ /ًوفُ ؼّي(اوشبًؽاـؼ  هو يًشبيح 

1 

دٙدطٜ ؾبزٜ ٚ ا٘شربة ٔٛاز 

 وشیجٝ زاض

ٔبقیٗ  –وِٛیؽ  -اثعاض: ٔشط

 حؿبة

 زٜ فكطنفحبر  ٚ ٔٛاز: چٛة

  زلیمٝ 30 :ظٔبٖ

 زضٚ دٙدطٜ ؾبظی وبضٌبٜ :ٔىبٖ

 ٔٛازوبُٔ ا٘شربة 

 ا٘شربة سؼسازی اظ ٔٛاز

ا٘شربة ٘بزضؾز یب ػسْ سٛا٘بیی زض 

 اسشربة

ٚ ٔٛاز ضا ا٘شربة  ٔٛاز ضا سٟیٝ  فٟطؾز

 وٙس.وٙس
3 

٘یٕٝ وبضٜ ٔٛاز ضاسٟیٝ ٚ ٔٛاز ضا  فٟطؾز 

 سٟیٝ وٙس.
2 

 1 ػسْ سٛا٘بیی زض سٟیٝ فٟطؾز ٔٛاز

2 

ؾبذز لُؼبر دٙدطٜ ؾبزٜ 

 ٚ وشیجٝ زاض

 -وف ض٘س -اثعاض: اضٜ ٘ٛاضی

 ٌٙسٌی

ٔٛاز: چٛة ٚ نفحبر فكطزٜ 

 زلیمٝ  90ظٔبٖ: 

 ٔىبٖ: وبضٌبٜ زضٚ دٙدطٜ ؾبظی

 ؾبذز وبُٔ سٕبْ لُؼبر

 ؾبذز سؼسازی اظ لُؼبر

ؾبذز اقشجبٜ لُؼبر یب سؼساز وٕی 

 اظ آٟ٘ب

ضا  وبضی، ض٘سٜ ٚ ٌٙسٌی سٕبْ لُؼبر ثطـ

 ا٘دبْ زٞس.
3 

 2 وٙس.وبضی ٚ ض٘سٜ وبضی  ثطـلُؼبر ضا  

 1 ضا ا٘دبْ زٞس ثطقىبضی لُؼبرفمٍ 

3 

ؾبذز اسهبالر چٛثی ٚ 

غیطچٛثی دٙدطٜ ٞبی ؾبزٜ 

 ٚ وشجیٝ زاض

اضٜ  -اضٜ ٌطز -فطظ -وٓ وٗاثعاض: 

 ٘ٛاضی

 لُؼبر دٙدطٜٔٛاز: 

 زلیمٝ 90ظٔبٖ 

 ٔىبٖ: وبضٌبٜ زضٚ دٙدطٜ ؾبظی 

ؾبذز وبُٔ اسهبالر چٛثی ٚ 

 غیطچٛثی

ؾبذز ٘بلم اسهبالر چٛثی ٚ 

 غیطچٛثی

 اسهبالر  زضؾزؾبذز ٘ب

ثطاؾبؼ ٘مكٝ وبض ضا ؾبذز وبُٔ اسهبالر 

 ا٘دبْ زٞس.
3 

 2  سؼسازی اظ اسهبالر ضا ثؿبظز. 

 1 ؾبذز اسهبالر چٛثی ػسْ سٛا٘بیی زض

4 

ٔٛ٘شبغ ٟ٘بیی دٙدطٜ ٞبی 

 ؾبزٜ ٚ وشیجٝ زاض

سًٙ  -اثعاض: اثعاضزؾشی ٔٛ٘شبغ

 ٘یٛٔبسیه

 زٚثُ -چؿت -ٔٛاز: اِیز

  زلیمٝ 60 :ظٔبٖ

 ٔىبٖ: وبضٌبٜ زضٚ دٙدطٜ ؾبظی

ٔٛ٘شبغ وبُٔ دٙدطٜ ٞبی ؾبزٜ ٚ 

 وشیجٝ زاض

ٔٛ٘شبغ ٘بلم دٙدطٜ ٞبی ؾبزٜ ٚ 

 وشیجٝ زاض

دٙدطٜ ٞبی ؾبزٜ ٚ  زضؾزٔٛ٘شبغ ٘ب

 وشیجٝ زاض

 3 ٔٛ٘شبغ وبُٔ ثطاؾبؼ ٘مكٝ وبض ٔٛ٘شبغ

 
 2 چٟبضچٛة دٙدطٜ ٞب  لؿٕشی اظٔٛ٘شبغ 

 1 ثسٖٚ ضػبیز ٘مكٝ ٔٛ٘شبغ  ٚ زضؾز٘بٔٛ٘شبغ 

5 

 یوٙشطَ ویفیز دٙدطٜ ٞب

 ؾبزٜ ٚ وشیجٝ زاض

 وِٛیؽ -ٌٛ٘یب –ٔشط اثعاض: 

 ٔٛاز: 

 سدٟیعار ٔیعوبض

  زلیمٝ 60 :ظٔبٖ

 ٔىبٖ: وبضٌبٜ زضٚ دٙدطٜ ؾبظی

 وٙشطَ ویفیز وبُٔ

 وٙشطَ ویفیز ٘بلم

 زضؾزوٙشطَ ویفیز ٘ب

ٚ ضفغ  زضظٞب، ٌٛ٘یبییوٙشطَ ویفیز 

 دٙدطٜٔؼبیت 
3 

 2 دٙدطٜ ٌٛ٘یبییوٙشطَ ویفیز  

وٙشطَ ویفیز ثسٖٚ زض ٘ظط ٌطفشٗ 

 ٔؼیبضٞبی اؾشب٘ساضز
1 

قبیؿشٍی ٞبی 

غیط فٙی , ایٕٙی, 

ثٟساقز, سٛخٟبر 

ظیؿز ٔحیُی ٚ 

 ٍ٘طـ

 N 72ٔؿئِٛیز دصیطی -1 

  ، والٜ، ػیٙه، ٌٛقی ٚ ٔبؾه اؾشفبزٜ اظ ِجبؼ وبض ٚ وفف ایٕٙی - -2

 ذطٚج يبیؼبر ٔٛاز اظ ٔحیٍ وبضٌبٜ ثب اؾشفبزٜ اظ ٔىٙسٜ -3

 زلز زض وبض -4

  ػّٕىطز لبثُ لجَٛ

 

 لبثُ لجَٛغیط ػّٕىطز 

اؾشفبزٜ اظ ، والٜ ٚ ِجبؼ وبض ٚ وفف ایٕٙیدٛقیسٖ 

  ػیٙه، ٌٛقی ٚ ٔبؾه 
2 

 

 1 ػیٙه ٚ ٌٛقی ایٕٙیاؾشفبزٜ اظ 

 )ٌبيىش ي اًدبم كبـ( اـقٌيبثي كبـ
 ثّی    

 ذیط    

 ٔؼیبض قبیؿشٍی ا٘دبْ وبض  :

   3ٚ  2ٚ   1اظ ٔطاحُ   2وؿت حسالُ ٕ٘طٜ  

 اظ ثرف قبیؿشٍی ٞبی غیط فٙی، ایٕٙی، ثٟساقز، سٛخٟبر ظیؿز ٔحیُی ٚ ٍ٘طـ  2وؿت حسالُ ٕ٘طٜ  

 اظ ٔطاحُ وبض 2وؿت حسالُ ٔیبٍ٘یٗ 
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 ٍقاـر آهَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك  آهَقٌي

 ؼفشف سبلي  كشبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  كبـ ػول فؼ اوشبًؽاـؼ سطلي  - 1-8ًوَى ثفگ

 اٍ :ًَثز  : سبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي    ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 اوشبًؽاـؼ ػول فؼ كبـ:      L3 وٙص ِالضيز  ٌِبيغ زَة ضففِ :   كؽ ضففِ 

ثف اوبن ثب اوش بؼُ اق اثكاـ ٍ سدْيكار القم ٍ 

 ّب  سكئيٌي ثىبقؼ. دٌدفُلي اوشبًؽاـؼ ه
 G3-5 گفٍُ كبـ  سَليؽ ؼـ ٍ دٌدفُ زَثي ٍظي ِ:  06 كؽ ٍظي ِ 

 هْبـر وٙص ٌبيىش ي  وبغز دٌدفُ ّب  سكئيٌي كبـ: 0607 كؽ كبـ

  

 :ٌفايٗ هطيٗ اًدبم كبـ -1
ّب  ثبقٌَ( ٍ ًَـ هٌَّػي )الهخ فلَـوٌز(، ك  ثب  ٌفايٗ هطيٗ كبـ: كبـگبُ سَليؽ ؼـٍ دٌدفُ اوشبًؽاـؼ ثبيؽ ؼاـا  ًَـ ٘جيؼي )دٌدفُ .1

 هشفهفثغ ٍ سَْيِ هٌبوت ثبٌؽ. 96; 8×12فًَؽاويَى هٌبوت ثفا  ًّت هبٌيي آالر ثب فٕب  اوشبًؽاـؼ 

سٌگ -كوذفوَـ –هبٌيي وٌجبؼُ  -زَثىب  ٍ وَّبى -اـُ ػوَؼثف -اـُ گفؼ -كن كي -گٌؽگي -ك  ـًؽ -. اثكاـ ٍ سدْيكار: هبٌيي اـُ ًَاـ 2

 غٗ كً –هشف -ًيَهبسيك

 وبػز 6. قهبى: 4                         فيجف -وِ الييسػشِ  –دير ٍ هيع  -اًَاع يفاق –زىت  -. هَاؼ: زَة3

 / هفاض  اخفا  دفٍلُ/ ـٍيِ اًدبم كبـ:ًقٍِ كبـ /ًوًَِ - 2
 وبغز زبـزَة كشيجِ ّب  دٌدفُ ٘جق ًقٍِ ٍ اوشبًؽاـؼ .1

 هٍجك كبـ  ٍ گفُ زيٌي ؼـ وبغز ؼـٍ دٌدفُ زَثي .2

 هؼفق كبـ  ثف ـٍ  قٙؼبر دٌدفُ زَثي .3

 ًّت قٙؼبر هٍجك ٍ هؼفق ٘جق ًقٍِ .4

 كٌشف  كي ي دٌدفُ ّب  سكئيٌي .5

 

 

 ي اوشبًؽاـؼ ػول فؼ كبـ: ٌبغُ ّب  اِل -3

 گًَيبيي ثَؼى زبـزَة ٍ ًؽاٌشي ديسيؽگي .1

 ّب  قٙؼبر هٍجك ٘جق ًقٍِ ِطز قاٍيِ .2

 گفُ زيٌي ٍ آلز ثٌؽ  -ّب  قٙؼبر هؼفق ِطز ثفي .3

 ِبف ٍ سويك قفاـگففشي قٙؼبر هٍجك ٍ هؼفق .4

 سويك  وٙص دٌدفُ ّب  سكئيٌي .5

 اثكاـ اـقٌيبثي: -4

 ّب  هَخَؼ( زك ليىزا  )ثفاوبن  هٍبّؽُ -ػولي -كشجي

 اثكاـ ٍ سدْيكار هَـؼ ًيبق اًدبم كبـ: -5
اثكاـ اًؽاقُ گيف  ٍ اًؽاقُ گؿاـ ، هيككربـ،   -قٙؼبر دٌدفُ ّب  زَثي -اثكاـآالر ؼوشي هؼفق كبـ  ٍ هٍجك كبـ ، ٘فش ّب  هٍجك ٍ هؼفق

 ػوَهي ٍ ؼوشي ثفقي ٌِبيغ زَةاثكاـّب   -سٌگ ًيَهبسيك -ّب  ػوَهي ِشبيغ زَة هبٌيي -ه ٌؽُ ّب  ويبـ ٍ ثبثز

 س بلي  كبـ  هفسجٗ ؼـ گفٍُ كبـ : -6
 0607كبـ

 



118 

 

 

 ٍقاـر آهَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك  آهَقٌي

 ؼفشف سبلي  كشبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  اـقٌيبثي - 1 -9ًوَى ثفگ

 اٍ ًَثز    سبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 اوشبًؽاـؼ ػول فؼ كبـ:      L3 وٙص ِالضيز  ٌِبيغ زَة ضففِ :   كؽ ضففِ 

ثب اوش بؼُ اق اثكاـ ٍ سدْيكار القم ٍ ثف اوبن 

 ّب  سكئيٌي ثىبقؼ. اوشبًؽاـؼ هلي دٌدفُ
 G3-5 كبـگفٍُ اـقٌيبثي  سَليؽ ؼـ ٍ دٌدفُ ّب  زَثي ٍظي ِ :  06 كؽ ٍظي ِ 

 هْبـر وٙص ٌبيىش ي  وبغز دٌدفُ ّب  سكئيٌي  كبـ 0607 كؽ كبـ

  

 هفا ض  كبـ ـؼي 
 ٌفايٗ ػول فؼ

 )اثكاـ،هَاؼ، سدْيكار، قهبى، ه بى ٍ ...(
 ًوفُ )ٌبغُ ّب/ؼاٍـ /ًوفُ ؼّي(اوشبًؽاـؼ  ًشبيح هو ي

1 

ؾبذز چبضچٛة وشیجٝ ٞبی 

 دٙدطٜ ٞبی سعئیٙی 

ٌٙسٌی وف  -اثعاض: اضٜ ٘ٛاضی

 فطظ -ٌٙسٌی -ض٘س

 ا٘ٛاع چٛة ٚ نفحبر فكطزٜٔٛاز: 

 زلیمٝ  90ظٔبٖ: 

 ٔىبٖ: وبضٌبٜ زضٚ دٙدطٜ ؾبظی

 چبضچٛة وشیجٝ ٞب وبُٔؾبذز 

 ؾبذز ٘بلم چٟبضچٛة ٞب

 چبضچٛة وشیجٝ ٞب زضؾزؾبذز ٘ب

 3 ثؿبظزثطاؾبؼ ٘مكٝ وبض  ضا چبضچٛة

 2  ضا ثؿبظز.چبضچٛة  لؿٕشی اظ 

 1 چبضچٛة  غیط اؾشب٘ساضزؾبذز 

2 

ٔكجه وبضی ؾبزٜ لُؼبر 

 دٙدطٜ ٞبی سعئیٙی 

 فطظ -فبضؾی ثط -ٔغبض -اضٜاثعاض: 

 ٔٛاز: ا٘ٛاع چٛة فكطزٜ

 زلیمٝ  60ظٔبٖ: 

 ٔىبٖ: وبضٌبٜ زضٚ دٙدطٜ ؾبظی

 ؾبذز نحیح لُؼبر 

 ؾبذز ٘بلم لُؼبر 

 لُؼبر  زضؾزؾبذز ٘ب

ثطاؾبؼ ٘مكٝ وبض ٚ  ٔكجه ضا لُؼبر

 ثؿبظز. ٔشٙبؾت ثب ٘ٛع وبض
3 

 
 2 ثطـ ٚ ؾبذز ٘بلم لُؼبر ٔكجه

 1  ٔكجهَطاحی ٚ ثطـ غٍّ لُؼبر 

3 

ٔؼطق وبضی ؾبزٜ لُؼبر 

 دٙدطٜ ٞبی سعئیٙی 

 چىف -زضیُ -اثعاض: اضٜ وٕب٘ی

 ٔٛاز: ا٘ٛاع چٛة فكطزٜ

 زلیمٝ  60ظٔبٖ: 

 ٔىبٖ: وبضٌبٜ زضٚ دٙدطٜ ؾبظی

 ٔؼطق وبُٔلبِجٍیطی ٚ ؾبذز 

 لبِجٍیطی ٚ ؾبذز ٘بلم ٔؼطق

ػسْ لبِجٍیطی ٚ ؾبذز 

 ٕؼطق زضؾش٘ب

 3 ثؿبظز ثطاؾبؼ َطح وبُٔ ضا ٔؼطق لُؼبر

 
 2 ؾبذز ٘بلم ٔؼطق ٚ ػسْ ٕٞطٚ ثٛزٖ وبض

 1 ؾبذز ٘بلم ٚ چیسٔبٖ ٘بلم لُؼبر

4 

٘هت لُؼبر ٔكجه ؾبزٜ 

 دٙدطٜ ٞبی سعئیٙی 

 -زضیُ -زؾشیاثعاض: دیچ 

 چىف

 ٔید-ٔٛاز: چؿت

 زلیمٝ  60ظٔبٖ: 

 ٔىبٖ: وبضٌبٜ زضٚ دٙدطٜ ؾبظی

 كجهٔلُؼبر  وبُٔ٘هت 

 ٔكجهلُؼبر  لؿٕشی اظ٘هت 

 كجهٔ ٘هت غٍّ لُؼبر

٘هت ثطاؾبؼ ٘مكٝ ٔٛ٘شبغ  ضا لُؼبر ٔكجه

 وٙس.
3 

 2 ضا ٘هت وٙس. ثركی اظ لُؼبر ٔكجه 

 ثسٖٚ ضػبیز ٘مكٝ وبض ضا  لُؼبر ٔكجه

 ٘هت وٙس.
1 

5 

 ٔیعوبض -ٔغبض -: چىفاثعاض  ٘هت لُؼبر ٔؼطق ؾبزٜ 

 ٔید -چؿت :ٔٛاز

 زلیمٝ  60ظٔبٖ: 

 ٔىبٖ: وبضٌبٜ زضٚ دٙدطٜ ؾبظی

 لُؼبر  وبُٔ٘هت 

 سؼسازی اظ لُؼبر٘هت 

 ٘هت غٍّ لُؼبر

ثطاؾبؼ ٘مكٝ وبض ثط ضٚی ضا لُؼبر ٔؼطق 

 ٘هت وٙس.دٙدطٜ 
3 

ثطضٚی دٙدطٜ ضا  لُؼبر ٔؼطق سؼسازی اظ 

 ٘هت وٙس.
2 

 1 ضا ا٘دبْ زٞس. ٘هت غٍّ لُؼبر ٔؼطق

6 

وٙشطَ ؾبذز دٙدطٜ ٞبی 

 سعئیٙی

 ٔیعوبض -ا٘ساظٜ ٌیطی اثعاض :اثعاض

 ٔٛاز: ٘ٛقز افعاض

 زلیمٝ  30ظٔبٖ: 

 ٔىبٖ: وبضٌبٜ زضٚ دٙدطٜ ؾبظی

 ٞبی دٙدطٜ  لؿٕز سٕبْوٙشطَ 

 وٙشطَ ثركی اظ دٙدطٜ ٞب 

  دٙدطٜ ٞبػسْ وٙشطَ 

 3 ضا ثطضؾی وٙس.ٞب  وّیٝ لُؼبر دٙدطٜ

 2 ضا ثطضؾی وٙس.لُؼبر دٙدطٜ  سؼسازی اظ 

 1 ػسْ ثطضؾی لُؼبر دٙدطٜ 

قبیؿشٍی ٞبی 

غیط فٙی , ایٕٙی, 

ثٟساقز, سٛخٟبر 

ظیؿز ٔحیُی ٚ 

 ٍ٘طـ

 N 72ٔؿئِٛیز دصیطی -1 

، والٜ، ػیٙه، ٌٛقی ٚ ِجبؼ وبض ٚ وفف ایٕٙی اؾشفبزٜ اظ - -2

  ٔبؾه 

 ذطٚج يبیؼبر ٔٛاز اظ ٔحیٍ وبضٌبٜ ثب اؾشفبزٜ اظ ٔىٙسٜ -3

 زلز زض وبض -4

  ػّٕىطز لبثُ لجَٛ

 

 لبثُ لجَٛغیط ػّٕىطز 

اؾشفبزٜ اظ ، والٜ ٚ ِجبؼ وبض ٚ وفف ایٕٙیدٛقیسٖ 

  ػیٙه، ٌٛقی ٚ ٔبؾه 
2 

 

 1 ایٕٙیػیٙه ٚ ٌٛقی اؾشفبزٜ اظ 

 اـقٌيبثي كبـ )ٌبيىش ي اًدبم كبـ(
 ثّی    

 ذیط    

 ٔؼیبض قبیؿشٍی ا٘دبْ وبض  :

   3ٚ  2ٚ   1اظ ٔطاحُ   2وؿت حسالُ ٕ٘طٜ  

 اظ ثرف قبیؿشٍی ٞبی غیط فٙی، ایٕٙی، ثٟساقز، سٛخٟبر ظیؿز ٔحیُی ٚ ٍ٘طـ  2وؿت حسالُ ٕ٘طٜ  

 اظ ٔطاحُ وبض 2وؿت حسالُ ٔیبٍ٘یٗ 
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 ٍقاـر آهَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك  آهَقٌي

 ؼفشف سبلي  كشبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  كبـ ػول فؼ اوشبًؽاـؼ سطلي  - 1-8ًوَى ثفگ

 اٍ :ًَثز  : سبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي    ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 اوشبًؽاـؼ ػول فؼ كبـ:      L3 وٙص ِالضيز  ٌِبيغ زَة ضففِ :   كؽ ضففِ 

ثب اوش بؼُ اق اثكاـ ٍ سدْيكار القم ٍ ثف اوبن 

 ّب  ؼٍخؽاـُ ثىبقؼ. اوشبًؽاـؼ هلي دٌدفُ
 G3-5 گفٍُ كبـ  سَليؽ ؼـ ٍ دٌدفُ زَثي ٍظي ِ:  06 كؽ ٍظي ِ 

 هْبـر وٙص ٌبيىش ي  وبغز دٌدفُ ّب  ؼٍخؽاـُ كبـ: 0608 كؽ كبـ

  

 كبـ :ٌفايٗ هطيٗ اًدبم -1

ّب  ثبقٌَ( ٍ ًَـ هٌَّػي )الهخ فلَـوٌز(، ك  ثب  . ٌفايٗ هطيٗ كبـ: كبـگبُ سَليؽ ؼـٍ دٌدفُ اوشبًؽاـؼ ثبيؽ ؼاـا  ًَـ ٘جيؼي )دٌدف1ُ

 هشفهفثغ ٍ سَْيِ هٌبوت ثبٌؽ. 96; 8×12فًَؽاويَى هٌبوت ثفا  ًّت هبٌيي آالر ثب فٕب  اوشبًؽاـؼ 

 هبٌيي وٌجبؼُ  -لَالقى  -ففقهيك  -اـُ ػوَؼثف -اـُ گفؼ -كن كي -گٌؽگي -ك  ـًؽ -. اثكاـ ٍ سدْيكار: هبٌيي اـُ ًَاـ 2

 ٍوبي  آقهبيً كي ي دٌدفُ ّب  وبغشِ ٌؽُ -فيجف -وِ الييسػشِ  –دير ٍ هيع  -اًَاع يفاق –زىت  -. هَاؼ: زَة3

 وبػز 5. قهبى: 4

 هفاض  اخفا  دفٍلُ/ ـٍيِ اًدبم كبـ:/ ًقٍِ كبـ /ًوًَِ - 2
 اًشػبة هَاؼ دٌدفُ ٘جق ًقٍِ ٍ اوشبًؽاـؼ .1

 وبغز قٙؼبر دٌدفُ ٘جق ًقٍِ .2

 ففم ؼاؼى قٙؼبر دٌدفُ .3

 وبغز اسّبالر زَثي دٌدفُ ّب  ؼٍخؽاـُ ٘جق ًقٍِ .4

 آ ٍشِ وبق  دٌدفُ ثِ هَاؼ ض بظشي .5

 هًَشبل قٙؼبر دٌدفُ ٘جق ًقٍِ .6

 

 

 ٌبغُ ّب  اِلي اوشبًؽاـؼ ػول فؼ كبـ:  -3

 اًشػبة ِطيص هَاؼ اق ـٍ  ًقٍِ ٘جق اوشبًؽاـؼ .1

 گًَيبيي ثَؼى ٍ اًؽاقُ ِطيص قٙؼبر ٘جق ًقٍِ .2

 ّب  ففقغَـؼُ ثؽٍى ًبّوَاـ  ٍ وَغش ي سويك ثَؼى قىوز .3

 ّب ثؼؽ اق وبغز ِطز اسّبالر ٍ لق ًكؼى ٍ ؼـقًؽاٌشي اسّب  .4

 زَثي ٍ آقهبيً كي يآ ٍش ي كبه  ٍ هَثف قٙؼبر  .5

 گًَيبيي ثَؼى ٍ ًؽاٌشي ديسيؽگي دٌدفُ هًَشبل ٌؽُ .6

 اثكاـ اـقٌيبثي: -4

 ّب  هَخَؼ( ا  )ثفاوبن زك ليىز هٍبّؽُ -ػولي -كشجي

 اثكاـ ٍ سدْيكار هَـؼ ًيبق اًدبم كبـ: -5

هبٌريي آالر القم ؼـ وربغز اسّربالر ٍ هًَشربل     اًَاع  -سي ِ ّب  هشٌَع ففق -هبٌيي ففق -اثكاـآالر ؼوشي وبغز دٌدفّب  ؼٍخؽاـُ زَثي

 ٍوبي  القم اقهبيً كي ي -ضَٔسِ ّب  آ ٍشِ كفؼى -هَاؼ ٌيويبيي ثفا  آ ٍشِ وبق  -يفاق آالر دٌدفُ ّب  ؼٍخؽاـُ -دٌدفُ ؼٍخؽاـُ

 س بلي  كبـ  هفسجٗ ؼـ گفٍُ كبـ : -6

 0608كبـ
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 ٍقاـر آهَقي ٍ دفٍـي

آهَقٌيوبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك    

 ؼفشف سبلي  كشبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  اـقٌيبثي - 1 -9ًوَى ثفگ

 اٍ ًَثز    سبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 اوشبًؽاـؼ ػول فؼ كبـ:      L3 وٙص ِالضيز  ٌِبيغ زَة ضففِ :   كؽ ضففِ 

اوبن ثب اوش بؼُ اق اثكاـ ٍ سدْيكار القم ٍ ثف 

 ّب  ؼٍخؽاـُ ثىبقؼ. اوشبًؽاـؼ هلي دٌدفُ

 G3-5 گفٍُ اـقٌيبثي كبـ سَليؽ ؼـٍ دٌدفُ زَثي ٍظي ِ :  06 كؽ ٍظي ِ 

 هْبـر وٙص ٌبيىش ي  وبغز دٌدفُ ّب  ؼٍخؽاـُ كبـ 0608 كؽ كبـ

  

 هفا ض  كبـ ـؼي 
 ٌفايٗ ػول فؼ

 )اثكاـ،هَاؼ، سدْيكار، قهبى، ه بى ٍ ...(
 ًوفُ )ٌبغُ ّب/ؼاٍـ /ًوفُ ؼّي(اوشبًؽاـؼ  ًشبيح هو ي

1 

ا٘شربة لُؼبر دٙدطٜ 

 زٚخساضٜ

ٔبقیٗ  –وِٛیؽ  -اثعاض: ٔشط

 حؿبة

 ٔٛاز: چٛة ٚ نفحبر فكطزٜ 

 زلیمٝ  30ظٔبٖ: 

 ٔىبٖ: وبضٌبٜ زضٚ دٙدطٜ ؾبظی

 ٔٛاز وبُٔا٘شربة 

 ا٘شربة سؼسازی اظ ٔٛاز

ا٘شربة ٘بزضؾز یب ػسْ سٛا٘بیی 

 زض ا٘شربة

 3 ٔٛاز ضا سٟیٝ ٚ ٔٛاز ضا ا٘شربة وٙس.فٟطؾز 

 2 ٔٛاز ضا سٟیٝ ٚ ٔٛاز ضا ٘یٕٝ وبضٜ ا٘شربة وٙس. 

 1 ػسْ سٛا٘بیی زض سٟیٝ فٟطؾز ٔٛاز

2 

ؾبذز لُؼبر دٙدطٜ 

 ٞبی زٚخساضٜ چٛثی

 -وف ض٘س -اثعاض: اضٜ ٘ٛاضی

 ٌٙسٌی

ٔٛاز: چٛة ٚ نفحبر فكطزٜ 

 زلیمٝ  90ظٔبٖ: 

 دٙدطٜ ؾبظیٔىبٖ: وبضٌبٜ زضٚ 

 ؾبذز وبُٔ سٕبْ لُؼبر

 ؾبذز سؼسازی اظ لُؼبر

ؾبذز اقشجبٜ لُؼبر یب سؼساز 

 وٕی اظ آٟ٘ب

وبضی ٚ ض٘سٜ وبضی ٚ فطظوبضی ایٕٗ چٛة  ثطـ

 ثطاؾبؼ ٘مكٝ وبض ٚ ثب قبثّٖٛ ضا ا٘دبْ زٞس.
3 

 2 وبضی ٚ ض٘سٜ وبضی فطظوبضی لُؼبر ضا ا٘دبْ زٞس. ثطـ 

 1 فطظوبضی نحیح چٛةػسْ سٛا٘بیی 

3 

ؾبذز اسهبالر دٙدطٜ 

 ٞبی زٚخساضٜ چٛثی

 اضٜ ٘ٛاضی -اضٜ ٌطز -فطظ -وٓ وٗاثعاض: 

 ٔٛاز: لُؼبر زضٚ دٙدطٜ

 زلیمٝ 90ظٔبٖ: 

 ٔىبٖ: وبضٌبٜ زضٚ دٙدطٜ ؾبظی 

 ؾبذز وبُٔ اسهبالر 

 ؾبذز ٘بلم اسهبالر

 ؾبذز ٘بزضؾز اسهبالر 

 3 ٘مكٝ وبض ثؿبظز.اسهبالر ضا ثب ضػبیز اؾشب٘ساضز ٚ 

 2 ثركی اظ اسهبالر ضا ثؿبظز. 

 1 ؾبذز غٍّ اسهبالر ٚ ثسٖٚ ضػبیز ٘مكٝ وبض 

4 

آغكشٝ ؾبظی دٙدطٜ ثٝ 

 ٔٛاز قیٕیبیی حفبظشی 

 اثعاض: حٛيچٝ ٔٛاز 

 ٔٛاز:  ٔٛاز حفبظشی قیٕیبیی

 زلیمٝ 30ظٔبٖ: 

 ٔىبٖ: وبضٌبٜ زضٚ دٙدطٜ ؾبظی 

 آغكشٝ ؾبظی سٕبٔی لُؼبر 

 آغكشٝ ؾبظی ثركی اظ لُؼبر 

 ػسْ آغكشٝ ؾبظی 

 3 لُؼبر ضا زضٖٚ حٛيچٝ آغكشٝ وٙس.

 2 سؼسازی اظ لُؼبر ضا آغكشٝ وٙس.  

 1 ػسْ آغكشٝ ؾبظی لُؼبر 

5 

ٔٛ٘شبغ لُؼبر دٙدطٜ 

 زٚخساضٜ چٛثی

سًٙ  -اثعاض: اثعاضزؾشی ٔٛ٘شبغ

 ٘یٛٔبسیه

 زٚثُ -چؿت -ٔٛاز: اِیز

 زلیمٝ  60ظٔبٖ: 

 ٔىبٖ: وبضٌبٜ زضٚ دٙدطٜ ؾبظی

 ٔٛ٘شبغ وبُٔ لُؼبر 

 ٔٛ٘شبغ ٘بلم لُؼبر 

 ٔٛ٘شبغ ٘بزضؾز لُؼبر 

 3 ٔٛ٘شبغ لُؼبر دٙدطٜ ضا ثٝ َٛض وبُٔ ا٘دبْ زٞس.

 2 ٔٛ٘شبغ لُؼبر دٙدطٜ ضا ٘یٕٝ وبضٜ ا٘دبْ زٞس. 

 1 ٔٛ٘شبغ ثسٖٚ ضػبیز ٘مكٝ ٚ اؾشب٘ساضزٞب

6 

    3 

  2 

 1 

قبیؿشٍی ٞبی 

غیط فٙی , ایٕٙی, 

ثٟساقز, سٛخٟبر 

ظیؿز ٔحیُی ٚ 

 ٍ٘طـ

 N 72ٔؿئِٛیز دصیطی -1 

، والٜ، ػیٙه، ٌٛقی ٚ اؾشفبزٜ اظ ِجبؼ وبض ٚ وفف ایٕٙی - -2

  ٔبؾه 

 ذطٚج يبیؼبر ٔٛاز اظ ٔحیٍ وبضٌبٜ ثب اؾشفبزٜ اظ ٔىٙسٜ -3

 زلز زض وبض -4

  لبثُ لجَٛػّٕىطز 

 

 لبثُ لجَٛغیط ػّٕىطز 

ػیٙه، اؾشفبزٜ اظ ، والٜ ٚ ِجبؼ وبض ٚ وفف ایٕٙیدٛقیسٖ 

  ٌٛقی ٚ ٔبؾه 
2 

 

 1 ػیٙه ٚ ٌٛقی ایٕٙیاؾشفبزٜ اظ 

 اـقٌيبثي كبـ )ٌبيىش ي اًدبم كبـ(
 ثّی    

 ذیط    

 ٔؼیبض قبیؿشٍی ا٘دبْ وبض  :

 اظ ٔطاحُ  ...... ٚ .......ٚ ........  2وؿت حسالُ ٕ٘طٜ  

 اظ ثرف قبیؿشٍی ٞبی غیط فٙی، ایٕٙی، ثٟساقز، سٛخٟبر ظیؿز ٔحیُی ٚ ٍ٘طـ  2وؿت حسالُ ٕ٘طٜ  

 اظ ٔطاحُ وبض 2وؿت حسالُ ٔیبٍ٘یٗ 
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 ٍقاـر آهَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك  آهَقٌي

ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًًؼفشف سبلي  كشبة ّب    

 

  كبـ ػول فؼ اوشبًؽاـؼ سطلي  - 1-8ًوَى ثفگ

 اٍ :ًَثز  : سبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي    ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 اوشبًؽاـؼ ػول فؼ كبـ:      L3 وٙص ِالضيز  ٌِبيغ زَة ضففِ :   كؽ ضففِ 

 ثف اوبنثب اوش بؼُ اق اثكاـ ٍ سدْيكار القم ٍ 

 ؼـٍ دٌدفُ ّب  زَثي ـا ًّت كٌؽ. لي اوشبًؽاـؼ ه
 G3-5 گفٍُ كبـ  سَليؽ ؼـ ٍ دٌدفُ زَثي ٍظي ِ  06 كؽ ٍظي ِ 

 هْبـر وٙص ٌبيىش ي  ًّت يفاق آالر ؼـ ٍ دٌدفُ زَثي كبـ: 0609 كؽ كبـ

  

 ٌفايٗ هطيٗ اًدبم كبـ :-1

ّب  ثبقٌَ( ٍ ًَـ هٌَّػي )الهخ فلَـوٌز(، ك  ثب  ٌفايٗ هطيٗ كبـ: كبـگبُ سَليؽ ؼـٍ دٌدفُ اوشبًؽاـؼ ثبيؽ ؼاـا  ًَـ ٘جيؼي )دٌدفُ .1

 هشفهفثغ ٍ سَْيِ هٌبوت ثبٌؽ. 96; 8×12فًَؽاويَى هٌبوت ثفا  ًّت هبٌيي آالر ثب فٕب  اوشبًؽاـؼ 

 كوذفوَـ َّا -اثكاـّب  ؼوشي ٍ ؼوشي ثفقي ثفا  ًّت يفاق -ه بـ -غٗ كً –هشف  -وَّبىزَثىب  ٍ  -. اثكاـ ٍ سدْيكار: اـُ ػوَؼثف2

 وَقى ؼٍغز -قَّاـ -الوشيك -فيجف -وِ الييسػشِ  –دير ٍ هيع  -اًَاع يفاق –زىت  -. هَاؼ: زَة3

 وبػز 5/5. قهبى: 4

 / هفاض  اخفا  دفٍلُ/ ـٍيِ اًدبم كبـ:ًقٍِ كبـ /ًوًَِ - 2
 آالر ٘جق اوشبًؽاـؼاًشػبة يفاق  .1

 ًّت ق   ّب  ؼـ ٍ دٌدفُ ّب  زَثي ٘جق ًقٍِ .2

 ًّت لَالّب  ؼـ ٍ دٌدفُ ّب  زَثي ٘جق ًقٍِ .3

 ًوًَِ ؼوش يفُ ّب  ؼـّب  زَة ٘جق ًقٍِ .4

 ًّت يفاقْب  ٍيمُ ؼـ ٍ دٌدفُ ٘جق ًقٍِ .5

 

 

 ٌبغُ ّب  اِلي اوشبًؽاـؼ ػول فؼ كبـ:  -3

 ّب  فٌي ؼـٍ دٌدفُ ٘جق اوشبًؽاـؼ ٍ ًقٍِ ًّت ِطيص لَال ٍ ثىشِ ٌؽى كبه  ٍ ثي ػيت .1

 ًّت ؼوش يفُ ؼـ اـس بع هٌبوت ثؽٍى لق قؼى ٘جق ًقٍِ .2

 ثىشِ ٌؽى ِطيص ٍ ـاضز ق   اقهبيً كي ي كبـ .3

 ػول فؼ ِطيص يفاقْب  ٍيمُ ٘جق ٘جق ًقٍِ ثب كي يز .4

 اثكاـ اـقٌيبثي: -4

 (ّب  هَخَؼ زك ليىزثف اوبن ا )  هٍبّؽُ -ػولي  -كشجي 

 اثكاـ ٍ سدْيكار هَـؼ ًيبق اًدبم كبـ: -5
اثكاـّب  اًؽاقُ گيف  ٍ  -القم ثفا  ًّت يفاق آالر ٍ ؼوشي ثفقي اثكاـّب  ؼوشي –ؼوش يفُ ّب  ؼـّب  زَثي  -اًَاع يفاق آالر ؼـّب  زَثي

 هيككبـ  –اًؽاقُ گؿاـ  هٌبوت 

 س بلي  كبـ  هفسجٗ ؼـ گفٍُ كبـ : -6

 0609كبـ
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 ٍقاـر آهَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك  آهَقٌي

 ؼفشف سبلي  كشبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  اـقٌيبثي - 1 -9ًوَى ثفگ

 اٍ ًَثز    سبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 اوشبًؽاـؼ ػول فؼ كبـ:      L3 وٙص ِالضيز  ٌِبيغ زَة ضففِ :   كؽ ضففِ 

ثب اوش بؼُ اق اثكاـ ٍ سدْيكار القم ٍ ثف اوبن 

 اوشبًؽاـؼ هلي ؼـٍ دٌدفُ ّب  زَثي ـا ًّت كٌؽ.
 G3-5 گفٍُ اـقٌيبثي كبـ سَليؽ ؼـ ٍ دٌدفُ زَثي ٍظي ِ :  06 كؽ ٍظي ِ 

 هْبـر وٙص ٌبيىش ي  ًّت يفاق آالر ؼـٍ دٌدفُ زَثي كبـ 0609 كؽ كبـ

  

 هفا ض  كبـ ـؼي 
 ٌفايٗ ػول فؼ

 )اثكاـ،هَاؼ، سدْيكار، قهبى، ه بى ٍ ...(
 ًوفُ )ٌبغُ ّب/ؼاٍـ /ًوفُ ؼّي(اوشبًؽاـؼ  ًشبيح هو ي

1 

ا٘شربة ا٘ٛاع یطاق آالر زضٚ 

 دٙدطٜ چٛثی

 وِٛیؽ -ٔشط -: ٘مكٝاثعاض

 ا٘ٛاع یطاق آالر  :ٔٛاز

 زلیمٝ  30ظٔبٖ: 

 ٘هت زضٚ دٙدطٜٔىبٖ: ٔحُ 

 یطاق آالروبُٔ ا٘شربة 

 ا٘شربة ٘بلم یطاق آالر 

 یطاق آالر زضؾزا٘شربة ٘ب

ا٘شربة وبُٔ یطاق آالر ثطاؾبؼ ٘مكٝ وبض ٚ 

 اؾشب٘ساضزٞب
3 

 2 یطاق آالر  سؼسازی اظا٘شربة  

ثسٖٚ ضػبیز ٘مكٝ ٚ آالر ا٘شربة یطاق 

 اؾشب٘ساضزٞب 
1 

2 

  ٌٛقشی دیچ -چىف -: ٔغبضاثعاض زض چٛثی ٘هت ا٘ٛاع لفُ

 دیچ  -لفُ ٔٛاز: ا٘ٛاع 

 زلیمٝ  60ظٔبٖ: 

 ٔىبٖ: ٔحُ ٘هت زضٚ دٙدطٜ

 لفُ  وبُٔ٘هت 

 لفُ  یٕٝ وبضٜ٘هت ٘

 لفُ زضؾز٘هت ٘ب

 3 ٘هت لفُ ثطاؾبؼ ٘مكٝ وبض ٚ اؾشب٘ساضزٞب

 
 2 آٖ  ثسٖٚ سٙظیٓ٘هت لفُ 

 1 ٚ ػسْ چفز قسٖ لفُ زضؾز٘هت ٘ب

3 

 ٌٛقشی  دیچ -چىف -اثعاض: ٔغبض ٘هت ا٘ٛاع ِٛالی زض چٛثی

 دیچ  -ٔٛاز: ا٘ٛاع ِٛال 

 زلیمٝ  60ظٔبٖ: 

 ٔىبٖ: ٔحُ ٘هت زضٚ دٙدطٜ

 ِٛالی زض وبُٔ٘هت 

 ٞبِٛال سؼسازی اظ٘هت 

 ِٛالی زض زضؾز٘هت ٘ب

 3 ٘هت ِٛال ثطاؾبؼ ٘مكٝ وبض ٚ اؾشب٘ساضزٞب 

 2 ٘هت ٘بلم ِٛال ٚ ٚخٛز زضظ ظیبز زض  

 1 ِٛال ٚ ػسْ ثؿشٝ قسٖ زض چٛثی زضؾز٘هت ٘ب

4 

٘هت ا٘ٛاع زؾشٍیطٜ زض ٚ 

 دٙدطٜ چٛثی

 ٌٛقشی  دیچ -چىف -اثعاض: ٔغبض

 دیچ  -ٔٛاز: ا٘ٛاع زؾشٍیطٜ 

 زلیمٝ  60ظٔبٖ: 

 ٔىبٖ: ٔحُ ٘هت زضٚ دٙدطٜ

 زؾشٍیطٜ وبُٔ٘هت 

 ٘هت ٘بلم زؾشٍیطٜ

 زؾشٍیطٜ زضؾز٘ب٘هت 

 3 ٘هت زؾشٍیطٜ ثطاؾبؼ ٘مكٝ وبض ٚ اؾشب٘ساضزٞب

 
 2 ٘هت ٘بلم زؾشٍیطٜ ٚ وح ثٛزٖ ٔحُ ٘هت

زؾشٍیطٜ ٚ ػسْ اسهبَ نحیح ثٝ  زضؾز٘هت ٘ب

 ٔحُ ٘هت
1 

5 

٘هت ا٘ٛاع قیكٝ دٙدطٜ 

 زٚخساضٜ

 دیچ ٌٛقشی  -اثعاض: چىف

ٔٛاز: ا٘ٛاع قیكٝ ٚ چؿت ٚ 

 ٚاقط

 زلیمٝ  60ظٔبٖ: 

 ٔىبٖ: ٔحُ ٘هت زضٚ دٙدطٜ

 قیكٝ  وبُٔ٘هت 

 ٘هت ٘بلم قیكٝ

 قیكٝ زضؾز٘هت ٘ب

٘هت قیكٝ ثب اؾشفبزٜ اظ ٚاقط َجك ٘مكٝ ٚ 

 اؾشب٘سضازٞب 
3 

 2 ٘هت ٘بلم قیكٝ ثسٖٚ ضػبیز اؾشب٘ساضزٞب 

 1 ٞب  ػسْ زضظثٙسی قیكٝ ٚقیكٝ  زضؾز٘هت ٘ب

6 

 ٘هت ا٘ٛاع ِٛالی دٙدطٜ

 زٚخساضٜ چٛثی

دیچ  -چىف -اثعاض: ٔغبض

 ٌٛقشی 

 دیچ  -ٔٛاز: ا٘ٛاع زؾشٍیطٜ 

 زلیمٝ  60ظٔبٖ: 

 ٔىبٖ: ٔحُ ٘هت زضٚ دٙدطٜ

 ِٛالی دٙدطٜ وبُٔ ٘هت 

 ٘هت ٘بلم ِٛالی دٙدطٜ 

 ِٛالی دٙدطٜ زضؾز٘هت ٘ب

٘هت ِٛالی دٙدطٜ ثطاؾبؼ ٘مكٝ وبض ٚ 

 اؾشب٘ساضزٞب
3 

 2 ظیبز زض دٙدطٜ٘هت ٘بلم ِٛال ٚ ٚخٛز زضظ  

 1 ٚ ػسْ چفز قسٖ دٙدطٜزضؾز ٘هت ٘ب

قبیؿشٍی ٞبی 

غیط فٙی , ایٕٙی, 

ثٟساقز, سٛخٟبر 

ظیؿز ٔحیُی ٚ 

 ٍ٘طـ

 N 72ٔؿئِٛیز دصیطی -1 

، والٜ، ػیٙه، ٌٛقی ٚ اؾشفبزٜ اظ ِجبؼ وبض ٚ وفف ایٕٙی - -2

  ٔبؾه 

 ٔىٙسٜذطٚج يبیؼبر ٔٛاز اظ ٔحیٍ وبضٌبٜ ثب اؾشفبزٜ اظ  -3

 زلز زض وبض -4

  ػّٕىطز لبثُ لجَٛ

 

 لبثُ لجَٛغیط ػّٕىطز 

ػیٙه، اؾشفبزٜ اظ ، والٜ ٚ ِجبؼ وبض ٚ وفف ایٕٙیدٛقیسٖ 

  ٌٛقی ٚ ٔبؾه 
2 

 

 1 ػیٙه ٚ ٌٛقی ایٕٙیاؾشفبزٜ اظ 

 اـقٌيبثي كبـ )ٌبيىش ي اًدبم كبـ(
 ثّی    

 ذیط    

 ٔؼیبض قبیؿشٍی ا٘دبْ وبض  :

 اظ ٔطاحُ  ...... ٚ .......ٚ ........  2وؿت حسالُ ٕ٘طٜ  

 اظ ثرف قبیؿشٍی ٞبی غیط فٙی، ایٕٙی، ثٟساقز، سٛخٟبر ظیؿز ٔحیُی ٚ ٍ٘طـ  2وؿت حسالُ ٕ٘طٜ  

 اظ ٔطاحُ وبض 2وؿت حسالُ ٔیبٍ٘یٗ 
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 ٍقاـر آهَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك  آهَقٌي

ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًًؼفشف سبلي  كشبة ّب    

 

  كبـ ػول فؼ اوشبًؽاـؼ سطلي  - 1-8ًوَى ثفگ

 اٍ :ًَثز  : سبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي    ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 اوشبًؽاـؼ ػول فؼ كبـ:      L3 وٙص ِالضيز  ٌِبيغ زَة ضففِ :   كؽ ضففِ 

 ٍ ثف اوبنهَـؼ ًيبق  ٍ سدْيكار اثكاـاوش بؼُ اقثب 

 ؼـٍ دٌدفُ زَثي ـا ًّت ٍ هًَشبل كٌؽ.اوشبًؽاـؼ هلي 
 G3-5 گفٍُ كبـ  سَليؽ ؼـٍ دٌدفُ زَثي ٍظي ِ:  06 كؽ ٍظي ِ 

 هْبـر وٙص ٌبيىش ي  ًّت ٍ هًَشبل ؼـٍ دٌدفُ زَثي كبـ: 0610 كؽ كبـ

  

 ٌفايٗ هطيٗ اًدبم كبـ :-1

ّب  ثبقٌَ( ٍ ًَـ هٌَّػي )الهخ فلَـوٌز(، ك  ثب  ثبيؽ ؼاـا  ًَـ ٘جيؼي )دٌدفُ . ٌفايٗ هطيٗ كبـ: كبـگبُ سَليؽ ؼـٍ دٌدفُ اوشبًؽاـؼ1

 هشفهفثغ ٍ سَْيِ هٌبوت ثبٌؽ. 96; 8×12فًَؽاويَى هٌبوت ثفا  ًّت هبٌيي آالر ثب فٕب  اوشبًؽاـؼ 

 ه بـ -غٗ كً –هشف  -زَثىب  ٍ وَّبى -. اثكاـ ٍ سدْيكار: اـُ ػوَؼثف2

 فيجف -وِ الييسػشِ  –دير ٍ هيع  -ع يفاقاًَا –زىت  -. هَاؼ: زَة3

 وبػز 5/3. قهبى: 4

 / هفاض  اخفا  دفٍلُ/ ـٍيِ اًدبم كبـ:ًقٍِ كبـ /ًوًَِ – 2
 كؽگؿاـ  قٙؼبر ٘جق ًقٍِ ٍ اوشبًؽاـؼ .1

 ػالهز گؿاـ  قٙؼبر ؼـ ٍ دٌدفُ .2

 هًَشبل ؼـ ٍ دٌدفُ زَثي ٘جق ًقٍِ .3

 ًّت ؼـٍ دٌدفُ ّب  زَثي ٘جق ًقٍِ .4

 

 

 ٌبغُ ّب  اِلي اوشبًؽاـؼ ػول فؼ كبـ:  -3

 هًَشبل ؼـ ٌّ بماوش بؼُ اق ـٍي كؽيٌگ قٙؼبر ثفا  سٍػيُ ثْشف قٙؼبر  .1

 ـون ػالئن اوشبًؽاـؼ ثف ـٍ  قٙؼبر ثفا  وَْلز ؼـ هًَشبل .2

 هًَشبل گًَيبيي ٍ هٙبثق ًقٍِ ثؽٍى ديسيؽگي ٘جق اوشبًؽاـؼ .3

 ) كٌشف  كي يز( سفاق ثَؼى ٍ ِطز ػول فؼ ؼـٍ دٌدفُ ده اق ًّت .4

 اثكاـ اـقٌيبثي: -4

 ّب  هَخَؼ( ا  )ثفاوبن زك ليىز هٍبّؽُ -ػولي -كشجي

 اثكاـ ٍ سدْيكار هَـؼ ًيبق اًدبم كبـ: -5
هيككبـ اوشبًؽاـؼ  -اثكاـّب  اًؽاقُ گيف  ٍ اًؽاقُ گؿاـ  -قٙؼبر ؼـٍ دٌدفُ زَثي -ًقٍِ ّب  هًَشبل -سٌگ دٌَهبسيك -اثكاـّب  ؼوشي هًَشبل

 اثكاـّب  ػوَهي  -ؼـي  ٍ دير گٌَشي ٌبـل  -اثكاـّب  ؼٍغز ًيَهبسيك -كوذفوَـَّا –هًَشبل ؼـٍدٌدفُ ّب  زَثي ه ٌؽُ ويبـ ٍ ثبثز

 س بلي  كبـ  هفسجٗ ؼـ گفٍُ كبـ : -6

  0610كبـ
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 ٍقاـر آهَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك  آهَقٌي

 ؼفشف سبلي  كشبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  اـقٌيبثي - 1 -9ًوَى ثفگ

 اٍ ًَثز    سبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 اوشبًؽاـؼ ػول فؼ كبـ:      L3 وٙص ِالضيز  ٌِبيغ زَة ضففِ    كؽ ضففِ 

ثب اوش بؼُ اقاثكاـ ٍ سدْيكار هَـؼ ًيبق ٍ ثف اوبن 

اوشبًؽاـؼ هلي ؼـٍ دٌدفُ زَثي ـا ًّت ٍ هًَشبل 

 كٌؽ.

 G3-5 گفٍُ اـقٌيبثي كبـ سَليؽ ؼـ ٍدٌدفُ زَثي ٍظي ِ  06 كؽ ٍظي ِ 

 هْبـر وٙص ٌبيىش ي  ًّت ٍ هًَشبل ؼـ ٍ دٌدفُ زَثي كبـ 0610 كؽ كبـ

  

 هفا ض  كبـ ـؼي 
 ٌفايٗ ػول فؼ

 )اثكاـ،هَاؼ، سدْيكار، قهبى، ه بى ٍ ...(
 ًوفُ )ٌبغُ ّب/ؼاٍـ /ًوفُ ؼّي(اوشبًؽاـؼ  ًشبيح هو ي

1 

وسٌصاضی ٚ ػالٔز ٌصاضی 

 لُؼبر زضٚدٙدطٜ چٛثی

  وِٛیؽ -: ٔشطاثعاض

 دٙدطٜلُؼبر زض ٚ   ٔٛاز:

 زلیمٝ 30ظٔبٖ: 

 ٔىبٖ: وبضٌبٜ زضٚدٙدطٜ ؾبظی

 وبُٔٚ ػالٔز ٌصاضی  وسٌصاضی 

 ٘بلمٚ ػالٔز ٌصاضی  وسٌصاضی 

  ٚ ػالٔز ٌصاضی  ٘بزضؾز وسٌصاضی

لُؼبر زضٚ دٙدطٜ ضا ثطاؾبؼ ٘مكٝ ٔٛ٘شبغ 

  ٌصاضی وٙس. وسٌصاضی ٚ ػالٔز
3 

 
سؼسازی اظ وسٌصاضی ٚ ػالٔز ٌصاضی 

  لُؼبر ضا ا٘دبْ زٞس.
2 

ضا ثسٖٚ ضػبیز وسٌصاضی ٚ ػالٔز ٌصاضی 

  ٘مكٝ ٚ اؾشب٘ساضز ا٘دبْ زٞس.
1 

2 

ٔٛ٘شبغ ٚ ٘هت زضٚدٙدطٜ 

 ثب اثعاض ٚٞبی چٛثی 

 ٞبی ٔٛ٘شبغ ٔبقیٗ

اثعاض  -وِٛیؽ -اثعاض:  ٔشط

 چؿت –ٔٛ٘شبغ 

 ٔٛاز: لُؼبر زض ٚ دٙدطٜ

 زلیمٝ 60ظٔبٖ: 

 ٔىبٖ: وبضٌبٜ زضٚدٙدطٜ ؾبظی

 زضٚ دٙدطٜ وبُٔٔٛ٘شبغ 

 زضٚ دٙدطٜ ٘بلمٔٛ٘شبغ 

 زضٚ دٙدطٜ ٘بزضؾزٔٛ٘شبغ 

 

چٛثی ضا ثٝ َٛض وبُٔ ٔٛ٘شبغ   زضٚدٙدطٜ

 وٙس.
3 

 2 .زضٚ دٙدطٜ خٛثی ضا ٔٛ٘شبغ وٙس ثركی اظ 

 1 زضٚ دٙدطٜ چٛثی ضا ثٝ َٛض غٍّ ٔٛ٘شبغ وٙس.

3 

  سطاظ -دیچ ٌٛقشی -: ٔشطاثعاض ٘هت زض چٛثی

ا٘ٛاع  -زض ؾبذشٝ قسٜٔٛاز: 

 دیچ -یطاق 

 زلیمٝ 60ظٔبٖ: 

 ٘هت زضٔحُ ٔىبٖ: 

 زض چٛثی وبُٔ٘هت 

 ٘هت ٘بلم زض چٛثی

 زض چٛثی زضؾز٘هت ٘ب

 3 ضا ٘هت ٚ سٙظیٓ وٙس.زض چٛثی 

 

 2 ٘هت وٙس. سٙظیٓ وطزٖثسٖٚ ضا زض چٛثی 

 1 زض چٛثیػسْ ثؿشٝ قسٖ ٚ چفز قسٖ 

4 

 اثعاض ٔٛ٘شبغ -ٔشط :اثعاض ٘هت دٙدطٜ چٛثی

 -دٙدطٜ ؾبذشٝ قسٜ ٔٛاز:

 دیچ -ا٘ٛاع یطاق 

 زلیمٝ 60ظٔبٖ: 

 ٘هت دٙدطٜٔحُ ٔىبٖ: 

 دٙدطٜ چٛثی وبُٔ٘هت 

 دٙدطٜ چٛثی یٕٝ وبضٜ٘هت ٘

 دٙدطٜ چٛثی زضؾز٘هت ٘ب

٘هت ٚ سٙظیٓ  وبُٔدٙدطٜ چٛثی ضا ثٝ َٛض 

  وٙس.
3 

 2  دٙدطٜ چٛثی ضا ثسٖٚ سٙظیٓ ٘هت وٙس. 

 1 چٛثی دٙدطٜػسْ ثؿشٝ قسٖ ٚ چفز قسٖ 

5 

    3 

  2 

 1 

ٞبی  قبیؿشٍی

غیط فٙی , ایٕٙی, 

ثٟساقز, سٛخٟبر 

ظیؿز ٔحیُی ٚ 

 ٍ٘طـ

 N 72ٔؿئِٛیز دصیطی -1 

، والٜ، ػیٙه، ٌٛقی ٚ اؾشفبزٜ اظ ِجبؼ وبض ٚ وفف ایٕٙی - -2

  ٔبؾه 

 ذطٚج يبیؼبر ٔٛاز اظ ٔحیٍ وبضٌبٜ ثب اؾشفبزٜ اظ ٔىٙسٜ -3

 زلز زض وبض -4

  ػّٕىطز لبثُ لجَٛ

 

 لبثُ لجَٛغیط ػّٕىطز 

اؾشفبزٜ اظ ، والٜ ٚ ِجبؼ وبض ٚ وفف ایٕٙیدٛقیسٖ 

  ػیٙه، ٌٛقی ٚ ٔبؾه 
2 

 

 1 ػیٙه ٚ ٌٛقی ایٕٙیاؾشفبزٜ اظ 

 اـقٌيبثي كبـ )ٌبيىش ي اًدبم كبـ(
 ثّی    

 ذیط    

 ٔؼیبض قبیؿشٍی ا٘دبْ وبض  :

 اظ ٔطاحُ  ...... ٚ .......ٚ ........  2وؿت حسالُ ٕ٘طٜ  

 اظ ثرف قبیؿشٍی ٞبی غیط فٙی، ایٕٙی، ثٟساقز، سٛخٟبر ظیؿز ٔحیُی ٚ ٍ٘طـ  2وؿت حسالُ ٕ٘طٜ  

 اظ ٔطاحُ وبض 2وؿت حسالُ ٔیبٍ٘یٗ 
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 ٍقاـر آهَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك  آهَقٌي

 ؼفشف سبلي  كشبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  كبـ ػول فؼ اوشبًؽاـؼ سطلي  - 1-8ًوَى ثفگ

 اٍ :ًَثز  : سبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي    ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 اوشبًؽاـؼ ػول فؼ كبـ:      L3 وٙص ِالضيز  ٌِبيغ زَة ضففِ :   كؽ ضففِ 

ثب اوش بؼُ اق لَاقم ٍ اثكاـّب  ًقٍِ كٍي هٙبثق 

ًقٍِ ؼكَـاويَى ؼاغلي ـا سفوين  ISOاوشبًؽاـؼ 

 كٌؽ.

 G1-3 گفٍُ كبـ  سَليؽ ؼكَـاويَى ؼاغلي  ٍظي ِ:  07 كؽ ٍظي ِ 

 هْبـر  وٙص ٌبيىش ي  ؼاغلي ًقٍِ كٍي ؼكَـاويَى كبـ: 0701 كؽ كبـ

  

 ٌفايٗ اًدبم كبـ :-1

ّب  ثبقٌَ( ٍ ًَـ هٌَّػي )الهخ ّب  فلَـوٌز(، ك  دَي  .ٌفايٗ هطيٗ كبـگبُ: كبـگبُ ًقٍِ كٍي اوشبًؽاـؼ ثبيؽ ؼاـا  ًَـ٘جيؼي )دٌدف1ُ

 ثبٌؽ. هشف هفثغ ٍسَْيِ هٌبوت  8; 96×12ثب قيفثٌب   هٌبوت ثؽٍى گفؼ ٍ  جبـ

 دفيٌشف ٍ او ٌفًفم افكاـّب  ًقٍِ كٍي، لَاقم ًقٍِ كٍي، كبهذيَسف،، . اثكاـ ٍ سدْيكار: هيك ًقٍِ كٍي 2

 وبػز 4. قهبى: 4                          هؽاؼ -. هَاؼ: كب ؿ ًقٍِ كٍي3

 / هفاض  اخفا  دفٍلُ/ ـٍيِ اًدبم كبـ:ًقٍِ كبـ /ًوًَِ - 2
 ًوبّب  ؼكَـاويَى سفوين  .1

 دالى ؼكَـاويَى  سفوين .2

 خؽٍ  هَاؼ اٍليِ اِلي ٍ كو ي  .3

  ًفم افكاـًقٍِ ؼكَـّب  زَثي ثب  .4

 ًقٍِ ؼكَـّب  زَثي ثب ًفم افكاـ .5

 
 

 ٌبغُ ّب  اِلي اوشبًؽاـؼ ػول فؼ كبـ:  -3
  ISOؼكَـاويَى ثب ـػبيز اوشبًؽاـؼ  سفوين وِ ًوب اق .1

  ISOًقٍِ ّب  دالى ؼكَـاويَى ثب ـػبيز اوشبًؽاـؼ  .2

 ٘جق ًقٍِ كبـخؽٍ  هَاؼ اٍليِ اِلي ٍ كو ي  .3

  ISOًقٍِ ؼكَـّب  زَثي ثب اسَكؽ ٘جق اوشبًؽاـؼ  .4

 ISO٘جق اوشبًؽاـؼ  3DMAXًقٍِ ؼكَـّب  زَثي ثب ًفم افكاـّب   .5

 اثكاـ اـقٌيبثي: -4

 ّب  هَخَؼ( ا  )ثفاوبن زك ليىز هٍبّؽُ -ػولي -كشجي

 اثكاـ ٍ سدْيكار هَـؼ ًيبق اًدبم كبـ: -5

ًفم افكاـّرب    -هيك ًقٍِ كٍي اوشبًؽاـؼ -ٍوبي  اًؽاقُ گيف  ٍ اًؽاقُ گؿاـ  -هيك ًقٍِ كٍي هدْك ثِ ؼـافشيٌگ -ؼوشي ًقٍِ كٍي لَاقم

  او ٌف -دفيٌشف  -ًقٍِ كٍي

 س بلي  كبـ  هفسجٗ ؼـ گفٍُ كبـ : -6

 0701كبـ 
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 ٍقاـر آهَقي ٍ دفٍـي

ٍ ثفًبهِ ـيك  آهَقٌيوبقهبى دمًٍّ   

 ؼفشف سبلي  كشبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  اـقٌيبثي - 1 -9ًوَى ثفگ

 اٍ ًَثز    سبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 اوشبًؽاـؼ ػول فؼ كبـ:      L3 وٙص ِالضيز  ٌِبيغ زَة ضففِ :   كؽ ضففِ 

ثب اوش بؼُ اق لَاقم ٍ اثكاـّب  ًقٍِ كٍي 

ًقٍِ ؼكَـاويَى  ISOهٙبثق اوشبًؽاـؼ 

 ؼاغلي ـا سفوين كٌؽ.

 G1-3 گفٍُ اـقٌيبثي كبـ سَليؽ ؼكَـاويَى ؼاغلي ٍظي ِ :  07 كؽ ٍظي ِ 

 ًقٍِ كٍي ؼكَـاويَى ؼاغلي  كبـ 0701 كؽ كبـ
وٙص 

 ٌبيىش ي 
 هْبـر 

  

 هفا ض  كبـ ـؼي 
 ػول فؼٌفايٗ 

 )اثكاـ،هَاؼ، سدْيكار، قهبى، ه بى ٍ ...(
 ًوفُ )ٌبغُ ّب/ؼاٍـ /ًوفُ ؼّي(اوشبًؽاـؼ  ًشبيح هو ي

1 

٘مكٝ وكی زوٛضٞبی 

 چٛثی زاذّی 

ِٛاظْ ٘مكٝ  -ٔیع ٘مكٝ وكی :اثعاض

 -ٔساز -Tوكی زؾشی )ذٍ وف 

 ٔساز دبن وٗ( -وبغص

 ٘مكٝ وكی  بضٌبٜٔىبٖ: و

  زلیمٝ 30: ظٔبٖ

زوٛضٞبی  وبُٔ ٕ٘بیؾٝ سطؾیٓ 

 زاذّی 

 زٕٚ٘بی زوٛضٞبی زاذّی سطؾیٓ 

سطؾیٓ ٘بزضؾز ٕ٘بٞب یب فمٍ یه 

 ٕ٘ب

ٕ٘بی  ٚ ٕ٘بی ؾُحی ،سطؾیٓ ٕ٘بی ضٚثطٚ

 ٘جیبخ
3 

 2 ٕ٘بی خب٘جی ٚ ٕ٘بی ضٚثطٚسطؾیٓ  

 1 ضٚثطٚ سطؾیٓ فمٍ ٕ٘بی

2 

 اؾىٙط  -دطیٙشط -وبٔذیٛسط-ٔیعاثعاض:  ٘مكٝ وكی ثب ٘طْ افعاض

 ٘طْ افعاض  -CD-DVDٔٛاز: 

 ٔىبٖ: وبضٌبٜ ٘مكٝ وكی 

  زلیمٝ 60 :ظٔبٖ

 ٘مكٝ وكی وبُٔ ثب ٘طْ افعاض 

 ٘بلمسطؾیٓ ٘مكٝ 

 ٘مكٝ ٘بزضؾز سطؾیٓ 

سطؾیٓ ثب  -اسٛوسثب سطؾیٓ ٘مكٝ زوٛض 

3DMAX 
3 

 2 سطؾیٓ ٘مكٝ زوٛض ثب اسٛوس 

َٛض ٝ زوٛض اسٛوس ثسطؾیٓ ٘مكٝ ٚ ٕ٘بی 

 ٘بلم
1 

3 

٘مكٝ ٞبی اخطایی 

 زوٛضٞبی چٛثی 

ِٛاظْ ٘مكٝ  -ٔیع ٘مكٝ وكی اثعاض: 

ٔساز  -وبغص -ٔساز -Tوكی )ذٍ وف 

 دبن وٗ(

 ٔىبٖ: وبضٌبٜ ٘مكٝ وكی 

 زلیمٝ 120 :ظٔبٖ

سطؾیٓ ٘مكٝ ٞبی اخطایی ثطـ ٞب ٚ 

 َٛض وبُٔ ٝ ث ثطـ خعئیبر

 ٘بلمَٛض ٝ سطؾیٓ ٘مكٝ ث

 ٘مكٝ  ٘بزضؾز  سطؾیٓ

ٚ  دیكب٘یسطؾیٓ ثطـ َِٛی، ػطيی ٚ 

 خعئیبر
3 

 2 ٚ دیكب٘ی ػطيی ،سطؾیٓ ثطـ َِٛی 

 1 سطؾیٓ ثطـ دیكب٘ی 

4 

آ٘بِیع ٚ سٟیٝ فٟطؾز 

 ٔٛاز انّی ٚ وٕىی 

ٔبقیٗ  -اثعاض: ٚؾبیُ ا٘ساظٜ ٌیطی

 حؿبة

 ٔساز -ٔٛاز: وبغص

 ٔىبٖ: وبضٌبٜ ٘مكٝ وكی 

 زلیمٝ 30ظٔبٖ: 

آ٘بِیع ٚسٟیٝ فٟطؾز ٔٛاز انّی ٚ 

 وٕىی ثطحؿت اثؼبز

 ٘بلمَٛض ٝ سٟیٝ فٟطؾز ٔٛاز ث

 ٘بزضؾزسٟیٝ فٟطؾز ٔٛاز ثٝ َٛض 

آ٘بِیع ٚ سٟیٝ فٟطؾز ٔٛاز انّی ٚ وٕىی 

 ثب اثؼبز
3 

 2 آ٘بِیع ٔٛاز ٚ فٟطؾز ٔٛاز انّی 

 1 وٕىی ٔٛاز آ٘بِیع ٔٛاز ٚ سٟیٝ فٟطؾز 

5 

    3 

  2 

 1 

6 

    3 

  2 

 1 

قبیؿشٍی ٞبی 

غیط فٙی , ایٕٙی, 

ثٟساقز, سٛخٟبر 

ظیؿز ٔحیُی ٚ 

 ٍ٘طـ

 N 92 ٔحبؾجٝ ٚ ضیبيی-1

2---------- - 

3- -------- 

 ٔبِىیز ٔؼٙٛی ٘مكٝ -زلز ٚ ؾطػز -4

  ػّٕىطز لبثُ لجَٛ

 

  لبثُ لجَٛغیط ػّٕىطز 

- 2 

 

- 1 

 )ٌبيىش ي اًدبم كبـ(اـقٌيبثي كبـ 
 ثّی    

 ذیط    

 ٔؼیبض قبیؿشٍی ا٘دبْ وبض  :

  4ٚ  3ٚ  2اظ ٔطاحُ  2وؿت حسالُ ٕ٘طٜ  

 اظ ثرف قبیؿشٍی ٞبی غیط فٙی، ایٕٙی، ثٟساقز، سٛخٟبر ظیؿز ٔحیُی ٚ ٍ٘طـ  2وؿت حسالُ ٕ٘طٜ  

 اظ ٔطاحُ وبض 2وؿت حسالُ ٔیبٍ٘یٗ 
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 ٍقاـر آهَقي ٍ دفٍـي

دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك  آهَقٌي وبقهبى  

 ؼفشف سبلي  كشبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  كبـ ػول فؼ اوشبًؽاـؼ سطلي  - 1-8ًوَى ثفگ

 اٍ :ًَثز  : سبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي    ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 اوشبًؽاـؼ ػول فؼ كبـ:      L3 وٙص ِالضيز  ٌِبيغ زَة ضففِ :   كؽ ضففِ 

 ثف اوبنثب اوش بؼُ اق اثكاـ ٍ سدْيكار القم ٍ 

ٍ كٌ فاًه  ي،وبلي ّب  آهَقٌ هلياوشبًؽاـؼ 

 .ثىبقؼخلىبر 

 G2-2 گفٍُ كبـ  سَليؽ ؼكَـاويَى ؼاغلي  ٍظي ِ:  07 كؽ ٍظي ِ 

 كبـ: 0702 كؽ كبـ
 ،وبغز وبلي آهَقٌي

 كٌ فاًه ٍ خلىبر 
 هْبـر  وٙص ٌبيىش ي 

  

 :ٌفايٗ اًدبم كبـ -1
ّب  ثبقٌَ( ٍ ًَـ هٌَّػي  ؼاـا  ًَـ ٘جيؼي )دٌدفُثبيؽ هشفهفثغ  216;18×12 ثب قيفثٌب  كبـگبُ سَليؽ ؼكَـاويَى اوشبًؽاـؼٌفايٗ هطيٗ كبـ: .1

  ثبٌؽ. ًؽاويَى هٌبوت ًّت هبٌيي آالرَك  ثب فّب  فلَـوٌز(، سَْيِ هٌبوت ٍ  الهخ)

 اثكاـّب  ؼوشي -هبٌيي آالر هًَشبل -هبٌيي آالر لجِ زىجبًي -كبـ  هبٌيي آالر ثفي. اثكاـ ٍ سدْيكار: 2

 وبػز 4. قهبى: PVC                           4ًَاـ  -دير -يفاق -ِ طبر فٍفؼُ زَثي. هَاؼ: 3

 / هفاض  اخفا  دفٍلُ/ ـٍيِ اًدبم كبـ:ًقٍِ كبـ /ًوًَِ – 2
 اًشػبة هَاؼ اٍليِ ٍ يفاق آالر .1

 ثفي كبـ  قٙؼبر .2

 زىجبًي ٍ قَّاـكَثيلجِ  .3

 ًّت قٙؼبر ٍ هًَشبل ًْبيي .4

 ّب  اِلي اوشبًؽاـؼ ػول فؼ كبـ:  ٌبغُ -3

 اًشػبة هَاؼ ٍ يفاق هٙبثق ًقٍِ كبـ .1

 هيليوشف ± 5/0ثفي كبـ يؽقيق ٍ گًَيبيي قٙؼبر ثب سلفاًه  .2

 لجِ زىجبًي ٍ قَّاـكَثي ؼقيق ٍ سويك ثؽٍى لت دفيؽگي  .3

 هيليوشف ± 1سلفاًه  ًقٍِ ثبًّت قٙؼبر ٍ هًَشبل ًْبيي هٙبثق  .4

 اثكاـ اـقٌيبثي: -4

 ّب  هَخَؼ( ا  )ثفاوبن زك ليىز هٍبّؽُ -ػولي -كشجي

 اثكاـ ٍ سدْيكار هَـؼ ًيبق اًدبم كبـ: -5
 هبٌيي آالر هًَشبل  -ؼٍـكي( هبٌيي آالر لجِ زىجبًي -كبـ  )دبً  ثف هبٌيي آالر ثفي -اثكاـّب  ؼوشي

 گفٍُ كبـ :س بلي  كبـ  هفسجٗ ؼـ  -6

 0211 -0410 -0503 -0702كبـّب  
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 ٍقاـر آهَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك  آهَقٌي

 ؼفشف سبلي  كشبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  اـقٌيبثي - 1 -9ًوَى ثفگ

 اٍ ًَثز    سبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 اوشبًؽاـؼ ػول فؼ كبـ:      L3 وٙص ِالضيز  ٌِبيغ زَة ضففِ   كؽ ضففِ 

ثب اوش بؼُ اق اثكاـ ٍ سدْيكار القم ٍ ثف اوبن 

اوشبًؽاـؼ هلي وبلي ّب  آهَقٌي، كٌ فاًه ٍ 

 خلىبر ثىبقؼ.

 سَليؽ ؼكَـاويَى ؼاغلي ٍظي ِ  07 كؽ ٍظي ِ 
گفٍُ اـقٌيبثي 

 كبـ
G2-2 

 وبغز وبلي آهَقٌي كٌ فاًه ٍ خلىبر كبـ 0702 كؽ كبـ
وٙص 

 ٌبيىش ي 
 هْبـر 

  

 هفا ض  كبـ ـؼي 
 ٌفايٗ ػول فؼ

 )اثكاـ،هَاؼ، سدْيكار، قهبى، ه بى ٍ ...(
 ًوفُ )ٌبغُ ّب/ؼاٍـ /ًوفُ ؼّي(اوشبًؽاـؼ  ًشبيح هو ي

1 

وبضٌیطی ٔٛاز اِٚیٝ ٝ ث

 ٚ یطاق آالر

 اثعاض: اثعاضزؾشی ٚ ا٘ساظٜ ٌیطی 

–نفحبر چٛثی چٛة ٚ ٔٛاز: ا٘ٛاع 

 آوٛؾشیه -چؿت  -یطاق آالر

 زلیمٝ 30ظٔبٖ: 

 ٔىبٖ: وبضٌبٜ زوٛضاؾیٖٛ

 اؾشفبزٜ ٔٙبؾت اظ ٔٛاز، یطاق آالر

 اؾشفبزٜ اظ ٔٛاز ثٝ سٟٙبیی

اؾشفبزٜ ٘بٔٙبؾت اظ ٔٛاز ٚ یطاق 

 آالر

ثٝ وبضٌیطی ٔٛاز یطاق آالر ثب اؾشفبزٜ اظ 

 اؾشب٘ساضزٞبی سِٛیس ٚ ٘مكٝ
3 

ثىبضٌیطی ٔٛازاِٚیٝ ثب اؾشفبزٜ اظ  

 اؾشب٘ساضزٞب
2 

 1 اِٚیٝ ٚ یطاق آالر وبضٌیطی غٍّ ٔٛازٝ ث

2 

 -ٔیعوبض -زؾشی زضٚزٌطی : اثعاضاثعاض ثطـ لُؼبر

 ٔبقیٗ ٞبی زضٚزٌطی

 نفحبر دطٚضزٜ چٛثی  -چٛة ٔٛاز:

 زلیمٝ 60ظٔبٖ: 

  ٔىبٖ: وبضٌبٜ زوٛضاؾیٖٛ

 ثطـ ٔٙبؾت لُؼبر

 ٘بلم لُؼبرثطـ 

 لُؼبر ٘بزضؾزثطـ 

 3  وبُٔ لُؼبر ثطـ ٚ قیبضظ٘ی

 

 2 سؼسازی اظ لُؼبر ٚ قیبضظ٘ی ثطـ

ثطـ غٍّ ثسٖٚ ضػبیز ا٘ساظٜ ٞب ٚ 

 اؾشب٘ساضزٞبی سِٛیس ٚ ٘مكٝ وبض
1 

3 

ِجٝ چؿجب٘ی ٚ 

 ظٞٛاضوٛثی 

اثعاض زؾشی  -ِجٝ چؿجبٖ زؾشیاثعاض: 

 چؿجبٖٔبقیٗ ِجٝ  -ٔیعوبض -زضٚزٌطی

 ظٞٛاض -چؿت -٘ٛاض ِجٝ چؿجبٖ ٔٛاز: 

 زلیمٝ 60ظٔبٖ: 

 ٔىبٖ: وبضٌبٜ زوٛضاؾیٖٛ

 ِجٝ چؿجب٘ی ٚ ظٞٛاضوٛثی ٔٙبؾت

 ِجٝ چؿجب٘ی ٚ ظٞٛاضوٛثی ٘بلم

 ٘بزضؾزِجٝ چؿجب٘ی ٚ ظٞٛاضوٛثی 

 3  وبُٔ لُؼبرِجٝ چؿجب٘ی ٚ ظٞٛاضوٛثی 

 

 2 ِجٝ چؿجب٘ی ثطاؾبؼ ٘مكٝ وبض

لُؼبر  زضؾزظٞٛاضوٛثی ٘بِجٝ چؿجب٘ی ٚ 

 ثسٖٚ اؾشفبزٜ اظ ٘مكٝ 
1 

4 

٘هت لُؼبر ٚ ٔٛ٘شبغ 

 ٟ٘بیی

 -اثعاض زؾشی ٔٛ٘شبغ ٚ ٘هتاثعاض: 

 ٔیعوبض

 ا٘ٛاع لُؼبر ٔٛاز:

 زلیمٝ 90ظٔبٖ: 

 ٔىبٖ: وبضٌبٜ زوٛضاؾیٖٛ

 ت ٟ٘بییهٔٛ٘شبغ وبُٔ لُؼبر ٚ٘

 ٔٛ٘شبغ لُؼبر ثٝ سٟٙبیی

 زضؾزٔٛ٘شبغ ٚ ٘هت ٘ب

ٟ٘بیی لُؼبر ثطاؾبؼ ٔٛ٘شبغ ٚ ٘هت 

 ٘مكٝ ٚ اؾشب٘ساضزٞب
3 

 2 ٔٛ٘شبغ لُؼبر ثطاؾبؼ ٘مكٝ وبض  

ٔٛ٘شبغ ٚ ٘هت غٍّ ثسٖٚ اؾشفبزٜ اظ ٘مكٝ 

 وبض ٚ اؾشب٘ساضزٞب
1 

5 

    3 

  2 

 1 

6 

    3 

  2 

 1 

قبیؿشٍی ٞبی 

غیط فٙی , ایٕٙی, 

ثٟساقز, سٛخٟبر 

 ظیؿز ٔحیُی ٚ

 ٍ٘طـ

 N 66 ـ ٔسیطیز ٔٛاز ٚ سدٟیعار1

  ، والٜ، ػیٙه، ٌٛقی ٚ ٔبؾه اؾشفبزٜ اظ ِجبؼ وبض ٚ وفف ایٕٙی  -2

 ذطٚج يبیؼبر ٔٛاز اظ ٔحیٍ وبضٌبٜ ثب اؾشفبزٜ اظ ٔىٙسٜ -3

 زلز زض وبض -4

  ػّٕىطز لبثُ لجَٛ

 

 لبثُ لجَٛغیط ػّٕىطز 

اؾشفبزٜ اظ ، والٜ ٚ ِجبؼ وبض ٚ وفف ایٕٙیدٛقیسٖ 

  ػیٙه، ٌٛقی ٚ ٔبؾه 
2 

 

 1 ػیٙه ٚ ٌٛقی ایٕٙیاؾشفبزٜ اظ 

 اـقٌيبثي كبـ )ٌبيىش ي اًدبم كبـ(
 ثّی    

 ذیط    

 ٔؼیبض قبیؿشٍی ا٘دبْ وبض  :

 4ٚ  3ٚ  2اظ ٔطاحُ   2وؿت حسالُ ٕ٘طٜ  

 اظ ثرف قبیؿشٍی ٞبی غیط فٙی، ایٕٙی، ثٟساقز، سٛخٟبر ظیؿز ٔحیُی ٚ ٍ٘طـ  2وؿت حسالُ ٕ٘طٜ  

 اظ ٔطاحُ وبض 2وؿت حسالُ ٔیبٍ٘یٗ 
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 ٍقاـر آهَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك  آهَقٌي

 ؼفشف سبلي  كشبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  كبـ ػول فؼ اوشبًؽاـؼ سطلي  - 1-8ًوَى ثفگ

 اٍ :ًَثز  : سبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي    ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 اوشبًؽاـؼ ػول فؼ كبـ:      L3 وٙص ِالضيز  ٌِبيغ زَة ضففِ :   كؽ ضففِ 

اثكاـ ٍ سدْيكار هَـؼ ًيبق ٍ ثف اوبن ثب اوش بؼُ اق 

 ثىبقؼ.هدوَػِ وًَب اوشبًؽاـؼ هلي 
 G3-3 گفٍُ كبـ  سَليؽ ؼكَـاويَى ؼاغلي  ٍظي ِ:  07 كؽ ٍظي ِ 

 هْبـر  وٙص ٌبيىش ي  وبغز هدوَػِ وًَب كبـ: 0703 كؽ كبـ
  

 ٌفايٗ هطيٗ اًدبم كبـ :-1

ّب  ثبقٌَ( ٍ ًَـ  هشفهفثغ ثبيؽ ؼاـا  ًَـ ٘جيؼي )دٌدفُ 216;18×12اوشبًؽاـؼ ثب قيفثٌب    كبـگبُ وبغز هدوَػِ وًَب.ٌفايٗ هطيٗ كبـ:1

 ّب  فلَـوٌز(، سَْيِ هٌبوت ٍ ك  ثب فٌؽاويَى هٌبوت ًّت هبٌيي آالر ثبٌؽ. )الهخ هٌَّػي

 ًقٍِ ّب  هًَشبل -ّب  هدوَػِ وًَب . اوٌبؼ: ًق2ٍِ

 سٌگ ًيَهبسيك -اثكاـّب  ؼوشي هًَشبل -هبٌيي آالر هًَشبل -هيككبـ -. اثكاـ ٍ سدْيكار: اثكاـّب  اًؽاقُ گيف  ٍ اًؽاقُ گؿاـ 3

 وبػز 6. قهبى: 5ـًگ                            -دير -يفاق-اًَاع زَة  -ِ طبر فٍفؼُ زَثي. هَاؼ: 4

 / هفاض  اخفا  دفٍلُ/ ـٍيِ اًدبم كبـ:ًقٍِ كبـ /ًوًَِ – 2
 ًوًَِ هًَشبل قٙؼبر هدوَػِ وًَب ثب ـػبيز اوشبًؽاـؼّب  اثؼبؼ ثفاوبن ًقٍِ كبـ  .1

 ًوًَِ ًّت يفاق آالر هدوَػِ وًَب ثب ـػبيز اوشبًؽاـؼّب  اثؼبؼ ثفاوبن ًقٍِ كبـ  .2

 ّب  زَثي هدوَػِ وًَب ثب ـػبيز اوشبًؽاـؼّب  اثؼبؼ  ًوًَِ قيفوبق  ٍ ًّت وبقُ .3

 ثفاوبن ًقٍِ كبـ 

 وجِ ّب  وق  هدوَػِ وًَب ثب ـػبيز اوشبًؽاـؼّب  اثؼبؼ ثفاوبن ًقٍِ كبـ لًوًَِ ًْبيي  .4

 ـًگ كبـ  هدوَػِ وًَب ثب ـػبيز اوشبًؽاـؼّب  اثؼبؼ ثفاوبن ًقٍِ كبـ  ًوًَِ .5

 ٌبغُ ّب  اِلي اوشبًؽاـؼ ػول فؼ كبـ:  -3
 يفاق ٍ هَاؼ هٌبوت ثب سَخِ ثِ ًقٍِ هَخَؼاوش بؼُ اق  .1

 هيليوشف ± 5/0ثفي قٙؼبر ثِ َِـر ؼقيق ٍ گًَيبيي ثب سلفاًه  .2

 هيليوشف ٘جق ًقٍِ ± 5/0ثب سلفاًه  هدوَػِ وًَب ّب  زَثي وبقُ قيفوبق  ٍ ًّت .3

 ٘جق ًقٍِ ًّت ًْبيي لوجِ ّب ٍ ؼـٍ دٌدفُ ّب .4

  ـًگ كبـ  ي ؽوز ٍ ي ٌَاغز ثؽٍى ٌفُ .5

 اثكاـ اـقٌيبثي: -4

 ّب  هَخَؼ( ا  )ثفاوبن زك ليىز هٍبّؽُ -ػولي -كشجي

 اثكاـ ٍ سدْيكار هَـؼ ًيبق اًدبم كبـ: -5

ّب  ويبـ ٍ  ه ٌؽُ -هيككبـ اوشبًؽاـؼ هدوَػِ وًَب -اثكاـ اًؽاقُ گيف  ٍ اًؽاقُ گؿاـ   -ًقٍِ ّب  هًَشبل -َهبسيكًيسٌگ  -اثكاـ ؼوشي هًَشبل

 ثبثز 

 س بلي  كبـ  هفسجٗ ؼـ گفٍُ كبـ : -6
 0703كبـ 
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 ٍقاـر آهَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك  آهَقٌي

ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًًؼفشف سبلي  كشبة   

 

  اـقٌيبثي - 1 -9ًوَى ثفگ

 اٍ ًَثز    سبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 اوشبًؽاـؼ ػول فؼ كبـ:      L3 وٙص ِالضيز  ٌِبيغ زَة ضففِ :   كؽ ضففِ 

ثب اوش بؼُ اق اثكاـ ٍ سدْيكار هَـؼ ًيبق ٍ ثف 

 هدوَػِ وًَب ثىبقؼ.اوبن اوشبًؽاـؼ هلي 

 G3-3 گفٍُ اـقٌيبثي كبـ سَليؽ ؼكَـاويَى ؼاغلي  ٍظي ِ :  07 كؽ ٍظي ِ 

 هْبـر  وٙص ٌبيىش ي  وبغز هدوَػِ وًَب كبـ 0703 كؽ كبـ
  

 هفا ض  كبـ ـؼي 
 ٌفايٗ ػول فؼ

 )اثكاـ،هَاؼ، سدْيكار، قهبى، ه بى ٍ ...(
 ًوفُ ّب/ؼاٍـ /ًوفُ ؼّي()ٌبغُ اوشبًؽاـؼ  ًشبيح هو ي

1 

وبضٌیطی ٔٛاز اِٚیٝ ٝ ث

 ٚ یطاق آالر

 ٔیعوبض -اثعاض: اثعاضزؾشی زضٚزٌطی 

ا٘ٛاع چٛة  -فكطزٜنفحبر ٔٛاز: 

 زٚثُ -دیچ -ٔید -چؿت-ؾٛظ٘ی ثطي

 زوٛضاؾیٖٛٔىبٖ: وبضٌبٜ 

 زلیمٝ 60ظٔبٖ: 

ٚ یطاق اِٚیٝ اؾشفبزٜ ٔٙبؾت اظ ٔٛاز 

 آالر

 ثٝ سٟٙبیی اِٚیٝ اؾشفبزٜ اظ ٔٛاز

ٚ اِٚیٝ اؾشفبزٜ ٘بٔٙبؾت اظ ٔٛاز 

 یطاق آالر

وبضٌیطی ٔٛاز ٚ یطاق آالر ثب ٝ ث

 اؾشب٘ساضزٞبی سِٛیس ٚ ٘مكٝ وبض 
3 

ثىبضٌیطی ٔٛاز اِٚیٝ ثب اؾشفبزٜ اظ  

 اؾشب٘ساضزٞب 
2 

 1 وبضٌیطی غٍّ ٔٛاز ٚ یطاق آالرٝ ث

2 

ا٘ٛاع  -زؾشی زضٚزٌطی اثعاضٞبی  :اثعاض لُؼبر ثطقىبضی 

 ٞبی زضٚزٌطی ٔبقیٗ

 چٛة ؾٛظ٘ی ثطي ٔٛاز:

 زوٛضاؾیٖٛٔىبٖ: وبضٌبٜ 

 زلیمٝ 60ظٔبٖ: 

آالر ثب ٔبقیٗ  وبُٔوبضی  ثطـ

 آالر وبضی ٘بلم ثب ٔبقیٗ ثطـ

 آالرثب ٔبقیٗ  زضؾزوبضی ٘ب ثطـ

وبضی ثطاؾبؼ ٘مكٝ وبض ٚ  ثطـ

 اؾشب٘ساضزٞبی سِٛیس 
3 

 2 وبضی ٘بلم ثطاؾبؼ ٘مكٝ وبض  ثطـ 

وبضی غٍّ ثسٖٚ ضػبیز ا٘ساظٜ ٞب ثب  ثطـ

 اؾشفبزٜ اظ ٘مكٝ وبض 
1 

3 

ظیطؾبظی ٚ ٘هت ؾبظٜ 

 ٞبی چٛثی

-زؾشی زضٚزٌطی : اثعاضٞبیاثعاض

  سفًٙ ٔید وٛةا -ٔیعوبض

ٔید -دیچ -ٕجٝ ٞبی چٛثیِا٘ٛاع ٔٛاز: 

 ضزیفی

 ٔىبٖ: وبضٌبٜ زوٛضاؾیٖٛ

 زلیمٝ 60ظٔبٖ: 

 ظیطؾبظی ٚ ٘هت وبُٔ ؾبظٜ ٞب 

 ظیطؾبظی ٚ ٘هت ٘بلم ؾبظٜ ٞب 

 ٞب ؾبظٜ زضؾزظیطؾبظی ٚ ٘هت ٘ب

 3 ٞب  ٕجِٝٚ ٘هت ؾبظٜ ٞب ٚ  وبُٔظیطؾبظی 

 

ظیطؾبظی ٘بلم ٚ ٘هت ؾبظٜ ٞب ثب ضػبیز 

 ٘مكٝ وبض
2 

ثسٖٚ ضػبیز  زضؾزظیطؾبظی ٚ ٘هت ٘ب

 ٘مكٝ ٚ اؾشب٘ساضزٞب 
1 

4 

ٕجٝ ٞب ٚ ِ٘هت ٟ٘بیی 

 زض ٚ دٙدطٜ ٞب 

-اثعاض: اثعاضٞبی زؾشی زضٚزٌطی

 سفًٙ ٔید وٛة  -ٔیعوبض

ٔید  -دیچ -ٔٛاز: ا٘ٛاع ِٕجٝ ٞبی چٛثی

 ضزیفی

  ٔىبٖ: وبضٌبٜ زوٛضاؾیٖٛ

 زلیمٝ 90ظٔبٖ: 

 ٞب ٞب ٚ زض ٚ دٙدطٜ ٕجِٝ٘هت وبُٔ 

 ٞب  ٞب ٚ زض ٚ دٙدطٜ ٕجِٝ٘هت ٘بلم 

زض ٚ ٞب ٚ  ٕجِٝ زضؾز٘هت ٘ب

 ٞب  دٙدطٜ

جٕٝ ٞب ٚ زض ٚ دٙدطٜ ٞب ِ٘هت ٟ٘بیی 

 ثطاؾبؼ ٘مكٝ وبض ٚ اؾشب٘ساضزٞب 
3 

 
ٕجٝ ٞب ٚ زض ٚ دٙدطٜ ٞب ثب ِ٘هت ٘بلم 

 اؾشفبزٜ اظ ٘مكٝ وبض 
2 

ثسٖٚ ضػبیز ٘مكٝ  ٞب ِٕجٝ ٘بزضؾز٘هت 

 وبض ٚ اؾشب٘ساضزٞب 
1 

5 

زؾشی ضً٘ وبضی چٛة  : اثعاضٞبیاثعاض ضً٘ وبضی ٟ٘بیی

 ٔیعوبض  -

 یضً٘ ضٚغٙ -ویّط-ؾیّط-ا٘ٛاع آؾشطیٔٛاز:

 ٔىبٖ: وبضٌبٜ زوٛضاؾیٖٛ

 زلیمٝ 90ظٔبٖ: 

  وبُٔآؾشطوبضی ٚ ضً٘ وبضی 

 ضً٘ وبضی ٘بلمآؾشطوبضی ٚ 

  ٘بزضؾزضً٘ وبضی 

وبُٔ ٚ آؾشطی وبضی ٚ ضً٘ وبضی 

  یىٙٛاذز
3 

 2 ٚ ٕٞٛاضضً٘ وبضی ٘بلم آؾشطوبضی ٚ  

ثسٖٚ ضػبیز  ٕٞٛاض٘بضً٘ وبضی 

 اؾشب٘ساضزٞب 
1 

قبیؿشٍی ٞبی 

غیط فٙی , ایٕٙی, 

ثٟساقز, سٛخٟبر 

ظیؿز ٔحیُی ٚ 

 ٍ٘طـ

 N 66 ـ ٔسیطیز ٔٛاز ٚ سدٟیعار1 

  ، والٜ، ػیٙه، ٌٛقی ٚ ٔبؾه اؾشفبزٜ اظ ِجبؼ وبض ٚ وفف ایٕٙی -2

 ٔىٙسٜذطٚج يبیؼبر ٔٛاز اظ ٔحیٍ وبضٌبٜ ثب اؾشفبزٜ اظ  -3

 زلز زض وبض -4

  ػّٕىطز لبثُ لجَٛ

 

 لبثُ لجَٛغیط ػّٕىطز 

اؾشفبزٜ اظ ، والٜ ٚ ِجبؼ وبض ٚ وفف ایٕٙیدٛقیسٖ 

  ػیٙه، ٌٛقی ٚ ٔبؾه 
2 

 

 1 ػیٙه ٚ ٌٛقی ایٕٙیاؾشفبزٜ اظ 

 اـقٌيبثي كبـ )ٌبيىش ي اًدبم كبـ(
 ثّی    

 ذیط    

 ٔؼیبض قبیؿشٍی ا٘دبْ وبض  :

 4ٚ  3ٚ  2اظ ٔطاحُ   2وؿت حسالُ ٕ٘طٜ  

 اظ ثرف قبیؿشٍی ٞبی غیط فٙی، ایٕٙی، ثٟساقز، سٛخٟبر ظیؿز ٔحیُی ٚ ٍ٘طـ  2وؿت حسالُ ٕ٘طٜ  

 اظ ٔطاحُ وبض 2وؿت حسالُ ٔیبٍ٘یٗ 



131 

 

 

 ٍقاـر آهَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك  آهَقٌي

كبـؼاًًؼفشف سبلي  كشبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ   

 

  كبـ ػول فؼ اوشبًؽاـؼ سطلي  - 1-8ًوَى ثفگ

 اٍ :ًَثز  : سبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي    ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 اوشبًؽاـؼ ػول فؼ كبـ:      L3 وٙص ِالضيز  ٌِبيغ زَة ضففِ   كؽ ضففِ 

ٍ سدْيكار القم ٍ ثف اوبن اق اثكاـ  ثب اوش بؼُ

 ك  ٍ وق  ٍ ؼيَاـ كبؾة ثىبقؼ. اوشبًؽاـؼ هلي
 G2-3 گفٍُ كبـ  سَليؽ ؼكَـاويَى ؼاغلي ٍظي ِ  07 كؽ ٍظي ِ 

 هْبـر  وٙص ٌبيىش ي  وبغز ك  ٍ وق  ٍ ؼيَاـ كبؾة كبـ 0704 كؽ كبـ
  

 ٌفايٗ اًدبم كبـ :-1

ّب  ثبقٌَ( ٍ  هشفهفثغ ثبيؽ ؼاـا  ًَـ ٘جيؼي )دٌدفُ 216;18×12اوشبًؽاـؼ ثب قيفثٌب   وبغز ك  ٍ وق  ٍ ؼيَاـ كبؾة كبـگبُ.ٌفايٗ هطيٗ كبـ:1

 ّب  فلَـوٌز(، سَْيِ هٌبوت ٍ ك  ثب فٌؽاويَى هٌبوت ًّت هبٌيي آالر ثبٌؽ. ًَـ هٌَّػي )الهخ

 ًقٍِ ّب  هًَشبل -ك  ٍ وق  ٍ ؼيَاـ كبؾةّب   . اوٌبؼ: ًق2ٍِ

 زىجبى  لجِ ّب  هبٌيي -ّب  ثفي هبٌيي -اثكاـّب  اًؽاقُ گيف  ٍ اًؽاقُ گؿاـ  -سٌگ ًيَهبسيك -. اثكاـ ٍ سدْيكار: اثكاـّب  ؼوشي هًَشبل3

 وبػز 4. قهبى: PVC                           5ًَاـ  -دير -يفاق-اًَاع زَة  -. هَاؼ: ِ طبر فٍفؼُ زَثي4

 / هفاض  اخفا  دفٍلُ/ ـٍيِ اًدبم كبـ:ًقٍِ كبـ /ًوًَِ - 2
 قيفوبق  ك   .1

 قيفوبق  وق  كبؾة  .2

  قيفوبق  ؼيَاـ كبؾة .3

 ك   كبـ  دًٌَ .4

 وق  كبؾة  كبـ  دًٌَ .5

 ؼيَاـ كبؾة  كبـ  دًٌَ .6

 

 ٌبغُ ّب  اِلي اوشبًؽاـؼ ػول فؼ كبـ:  -3

 قيفوبق  ك  ثب ـػبيز اوشبًؽاـؼ هفثَٖ .1

 قيفوبق  وق  كبؾة ثب ـػبيز اوشبًؽاـؼ هفثَٖ .2

 هفثَٖقيفوبق  ؼيَاـ كبؾة ثب ـػبيز اوشبًؽاـؼ  .3

 دًٌَ ك  ثب ـػبيز اوشبًؽاـؼ هفثَٖ .4

 دًٌَ وق  كبؾة ثب ـػبيز اوشبًؽاـؼ هفثَٖ .5

 دًٌَ ؼيَاـ كبؾة ثب ـػبيز اوشبًؽاـؼ هفثَٖ .6

 اثكاـ اـقٌيبثي: -4

 ّب  هَخَؼ( ا  )ثفاوبن زك ليىز هٍبّؽُ -ػولي -كشجي

 اثكاـ ٍ سدْيكار هَـؼ ًيبق اًدبم كبـ: -5
هيك كبـ اوشبًؽاـؼ هًَشبل ك   -اثكاـ اًؽاقُ گيف  ٍ اًؽاقُ گؿاـ  -زىجبى  لجِ ّب  هبٌيي -ّب  ثفي هبٌيي -هبسيكًيَسٌگ  -اثكاـ ؼوشي هًَشبل

 ه ٌؽُ ّب  ويبـ ٍ ثبثز غفؼُ زَة  -هيككبـ  اوشبًؽاـؼ هًَشبل -ٍ وق  ٍ ؼيَاـ كبؾة

 س بلي  كبـ  هفسجٗ ؼـ گفٍُ كبـ : -6

 0708 -0706 -0704كبـّب  
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آهَقي ٍ دفٍـيٍقاـر   

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك  آهَقٌي

 ؼفشف سبلي  كشبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  اـقٌيبثي - 1 -9ًوَى ثفگ

 اٍ ًَثز    سبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 اوشبًؽاـؼ ػول فؼ كبـ:      L3 وٙص ِالضيز  ٌِبيغ زَة ضففِ :   كؽ ضففِ 

اوش بؼُ اق اثكاـ ٍ سدْيكار القم ٍ ثف اوبن  ثب

 اوشبًؽاـؼ هلي ك  ٍ وق  ٍ ؼيَاـ كبؾة ثىبقؼ.

 G2-3 گفٍُ اـقٌيبثي كبـ سَليؽ ؼكَـاويَى ؼاغلي  ٍظي ِ :  07 كؽ ٍظي ِ 

 هْبـر  وٙص ٌبيىش ي  وبغز ك  ٍ وق  ٍ ؼيَاـ كبؾة  كبـ 0704 كؽ كبـ
  

 هفا ض  كبـ ـؼي 
 ٌفايٗ ػول فؼ

 )اثكاـ،هَاؼ، سدْيكار، قهبى، ه بى ٍ ...(
 ًوفُ )ٌبغُ ّب/ؼاٍـ /ًوفُ ؼّي(اوشبًؽاـؼ  ًشبيح هو ي

1 

وبضٌیطی ٔٛاز اِٚیٝ ٝ ث

 ٚ یطاق آالر 

 ٔیطوبض اثعاضٞبی زؾشی زضٚزٌطیاثعاض: 

نفحبر دطٚضزٜ ا٘ٛاع چٛة دٟٗ ٔٛاز:  

ٚ ؾٛظ٘ی ثطي، چؿت، ٔید، دیچ،  يثط

  -PVCیطاق آالر، ، ٘ٛاض 

 ٔىبٖ: وبضٌبٜ زوٛضاؾیٖٛ

 زلیمٝ 60ظٔبٖ: 

ٚ یطاق  اِٚیٝ اؾشفبزٜ ٔٙبؾت اظ ٔٛاز

 آالر

 ثٝ سٟٙبیی اِٚیٝ اؾشفبزٜ اظ ٔٛاز

ٚ اِٚیٝ اؾشفبزٜ ٘بٔٙبؾت اظ ٔٛاز 

 یطاق آالر

وبضٌیطی ٔٛاز ٚ یطاق آالر ثب ٝ ث

 اؾشب٘ساضزٞبی سِٛیس ٚ ٘مكٝ وبض 
3 

 
اظ وبضٌیطی ٔٛاز اِٚیٝ ثب اؾشفبزٜ ٝ ث

 اؾشب٘ساضزٞب
2 

 1 ٚ یطاق آالر اِٚیٝ وبضٌیطی غٍّ ٔٛازٝ ث

2 

  ٔبقیٗ اضٜ زٚضوٗ :اثعاض ثطـ لُؼبر 

ا٘ٛاع چٛة دٟٗ ثطي ٚ ؾٛظ٘ی  ٔٛاز:

 ثطي 

 ٔىبٖ: وبضٌبٜ زوٛضاؾیٖٛ

 زلیمٝ 60ظٔبٖ: 

 لُؼبر َجك ا٘ساظٜ  وبُٔوبضی  طـث

 ثطـ وبضی ثركی اظ لُؼبر 

 وبضی ٘بزضؾز لُؼبر  ثطـ

لُؼبر ثطاؾبؼ ٘مكٝ وبض وبُٔ وبضی  ثطـ

 ٚ اؾشب٘ساضزٞبی سِٛیس 
3 

 
وبضی ٘بلم ثطاؾبؼ ا٘ساظٜ ٞب ثسٖٚ  ثطـ

 ضػبیز اؾشب٘ساضزٞب 
2 

وبضی ٘بزضؾز لُؼبر ثسٖٚ ضػبیز  ثطـ

 اؾشب٘ساضزٞب ٚ ٘مكٝ وبض 
1 

3 

ِجٝ چؿجب٘ی ٚ 

 ظٞٛاضوٛثی 

زؾشٍبٜ ِجٝ  -ِجٝ چؿجب٘ی زؾشیاثعاض: 

 ٔیعوبض -ظٞٛاض چٛثیچؿجبٖ اسٛٔبسیه 

 چؿت -ٔید - PVC٘ٛاض  ٔٛاز:

 ٔىبٖ: وبضٌبٜ زوٛضاؾیٖٛ

 زلیمٝ 60ظٔبٖ: 

 ِجٝ چؿجب٘ی ٚ ظٞٛاض وٛثی ٔٙبؾت 

 ِجٝ چؿجب٘ی ٚ ظٞٛاضوٛثی ٘بلم

 ِجٝ چؿجب٘ی ٚ ظٞٛاضوٛثی ٘بزضؾز

ِجٝ چؿجب٘ی ٚ ظٞٛاضوٛثی ثطاؾبؼ ٘مكٝ 

 وبض ٚ اؾشب٘ساضزٞبی سِٛیسی 
3 

 2 ِجٝ چؿجب٘ی ثطاؾبؼ ٘مكٝ وبض  

لُؼبر  ٘بزضؾزِجٝ چؿجب٘ی ٚ ظٞٛاضوٛثی 

 ثسٖٚ اؾشفبزٜ اظ ٘مكٝ ٚ اؾشب٘ساضز
1 

4 

٘هت لُؼبر ٚ یطاق 

 آالر 

 -اثعا ضزؾشی زضٚزٌطی ٚ ٔٛ٘شبغاثعاض:

 ٔیعوبض 

ا٘ٛاع  -دیچ - -ٔید -چؿتٔٛاز:

 لُؼبر ٚ یطاق آالر

 ٔىبٖ: وبضٌبٜ زوٛضاؾیٖٛ

 زلیمٝ 60ظٔبٖ: 

 ٘هت نحیح لُؼبر ٚ یطاق آالر

 ٘هت لُؼبر ثٝ سٟٙبیی

 ٘هت ٘بزضؾز لُؼبر ٚ یطاق آالر

٘هت لُؼبر ٚ یطاق آالر ثطاؾبؼ ٘مكٝ 

 وبض ٚ اؾشب٘ساضزٞبی سِٛیس
3 

 
 2 ٘هت لُؼبر ثطاؾبؼ ٘مكٝ وبض 

٘هت لُؼبر ٚ یطاق آالر ثٝ نٛضر 

ٚ ثسٖٚ ضػبیز ٘مكٝ ٚ  ٘بزضؾز

 اؾشب٘ساضزٞب 

1 

5 

    3 

  2 

 1 

قبیؿشٍی ٞبی 

غیط فٙی , ایٕٙی, 

ثٟساقز, سٛخٟبر 

ظیؿز ٔحیُی ٚ 

 ٍ٘طـ

 N 66 ـ ٔسیطیز ٔٛاز ٚ سدٟیعار1

  ، والٜ، ػیٙه، ٌٛقی ٚ ٔبؾه اؾشفبزٜ اظ ِجبؼ وبض ٚ وفف ایٕٙی - 2

 ذطٚج يبیؼبر ٔٛاز اظ ٔحیٍ وبضٌبٜ ثب اؾشفبزٜ اظ ٔىٙسٜ -3

 زلز زض وبض -4

  ػّٕىطز لبثُ لجَٛ

 

 لبثُ لجَٛغیط ػّٕىطز 

اؾشفبزٜ اظ ، والٜ ٚ ِجبؼ وبض ٚ وفف ایٕٙیدٛقیسٖ 

  ػیٙه، ٌٛقی ٚ ٔبؾه 
2 

 

 1 ػیٙه ٚ ٌٛقی ایٕٙیاؾشفبزٜ اظ 

 اـقٌيبثي كبـ )ٌبيىش ي اًدبم كبـ(
 ثّی    

 ذیط    

 ٔؼیبض قبیؿشٍی ا٘دبْ وبض  :

 4ٚ  3ٚ  2اظ ٔطاحُ   2وؿت حسالُ ٕ٘طٜ  

 اظ ثرف قبیؿشٍی ٞبی غیط فٙی، ایٕٙی، ثٟساقز، سٛخٟبر ظیؿز ٔحیُی ٚ ٍ٘طـ  2وؿت حسالُ ٕ٘طٜ  

 اظ ٔطاحُ وبض 2وؿت حسالُ ٔیبٍ٘یٗ 
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 ٍقاـر آهَقي ٍ دفٍـي

آهَقٌيوبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك    

 ؼفشف سبلي  كشبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  كبـ ػول فؼ اوشبًؽاـؼ سطلي  - 1-8ًوَى ثفگ

 اٍ :ًَثز  : سبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي    ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 اوشبًؽاـؼ ػول فؼ كبـ:      L3 وٙص ِالضيز  ٌِبيغ زَة ضففِ :   كؽ ضففِ 

سدْيكار القم ٍ ثف اوبن اوشبًؽاـؼ ٍ ثب اوش بؼُ اق اثكاـ 

 ّب  آكَوشيك ثىبقؼ. ٍ وبلي اسبق اوشَؼيَ هلي
 G3-4 گفٍُ كبـ  سَليؽ ؼكَـاويَى ؼاغلي  ٍظي ِ:  07 كؽ ٍظي ِ 

 كبـ: 0705 كؽ كبـ
اوشَؼيَ ٍ  قوبغز اسب

 ّب  آكَوشيك وبلي
 هْبـر  وٙص ٌبيىش ي 

  

 ٌفايٗ اًدبم كبـ :-1

ّب   هشفهفثغ ثبيؽ ؼاـا  ًَـ ٘جيؼي )دٌدفُ 216;18×12اوشبًؽاـؼ ثب قيفثٌب   ّب  آكَوشيك وبغز اسبق اوشَؼيَ ٍ وبلي.ٌفايٗ هطيٗ كبـ:كبـگبُ 1

 ّب  فلَـوٌز(، سَْيِ هٌبوت ٍ ك  ثب فٌؽاويَى هٌبوت ًّت هبٌيي آالر ثبٌؽ. ثبقٌَ( ٍ ًَـ هٌَّػي )الهخ

 ًقٍِ ّب  هًَشبل -ّب  آكَوشيك وبلياوشَؼيَ ٍ ّب   . اوٌبؼ: ًق2ٍِ

 زىجبى  لجِ ّب  هبٌيي -ّب  ػوَهي ؼـٍؼگف  هبٌيي -ٍوبي  هًَشبل -. اثكاـ ٍ سدْيكار: اثكاـّب  ؼوشي ؼـٍؼگف 3

                          دبـزِ -هَكز -وٌگ  -زفم -ٌيٍِ -آكَوشيك -فيجف -اليِ سػشِ زٌؽ - PVCًَاـ  -دير -يفاق-اًَاع زَة  -. هَاؼ: ِ طبر فٍفؼُ زَثي4

 وبػز 4. قهبى: 5

 / هفاض  اخفا  دفٍلُ/ ـٍيِ اًدبم كبـ:ًقٍِ كبـ /ًوًَِ - 2

 وبغز قٙؼبر وق  اوشَؼيَ ٍ هًَشبل آى ّب   .1

 ّب  قٙؼبر ؼيَاـّب  آكَوشيك ٍ .... ٍ هًَشبل آىوبغز  .2

 ّب  آىٍ  ٍ هًَشبل  اسبق اوشَؼيَ هيككبـقٙؼبر وبغز  .3

 هًَشبل ؼيَاـّب  ديً وبغشِ خؽاكٌٌؽُ  .4

 وبغز ٍ هًَشبل ٍ ًّت ؼيَاـّب ٍ قٙؼبر آكَوشيك ثفا  وبلي ّب  .5

 

 

 ٌبغُ ّب  اِلي اوشبًؽاـؼ ػول فؼ كبـ:  -3

 ٘جق ًقٍِ ٍ اوشبًؽاـؼّب  وبغز قٙؼبر وق  اوشَؼيَ ٍ هًَشبل آى .1

 اوشبًؽاـؼ ٘جق ًقٍِ ٍّب  وبغز قٙؼبر ؼيَاـّب  آكَوشيك ٍ .... ٍ هًَشبل آى .2

 ٘جق ًقٍِ ٍ اوشبًؽاـؼّب  ٍ  ٍ هًَشبل آى اسبق اوشَؼيَ وبغز قٙؼبر هيككبـ .3

 ٘جق ًقٍِ ٍ اوشبًؽاـؼهًَشبل ؼيَاـّب  ديً وبغشِ خؽاكٌٌؽُ  .4

 ٘جق ًقٍِ ٍ اوشبًؽاـؼّب  وبغز ٍ هًَشبل ٍ ًّت ؼيَاـّب ٍ قٙؼبر آكَوشيك ثفا  وبلي .5

 اثكاـ اـقٌيبثي: -4

  (هٍبّؽُ ا  )ثفاوبن زك ليىز ّب  هَخَؼ –ػولي  -كشجي

 اثكاـ ٍ سدْيكار هَـؼ ًيبق اًدبم كبـ: -5
ّب  هٌبوت ػوَهي ٌِبيغ زَة ثفا  وبغز قٙؼربر   هبٌيي -سدْيكار هًَشبل قٙؼبر -اثكاـّب  ؼوشي ػوَهي ٌِبيغ زَة ٍ ه بًيك ٍ ثفق

 ّب  ثبثز ٍ ويبـ  ه ٌؽُ –هيككبـ هٌبوت  -ّب  هفثَِ٘ اسبق اوشَؼيَ ٍ وبلي

 س بلي  كبـ  هفسجٗ ؼـ گفٍُ كبـ : -6

 0703ٍ  0704كبـّب  

 



134 

 

 

 ٍقاـر آهَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك  آهَقٌي

 ؼفشف سبلي  كشبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  اـقٌيبثي - 1 -9ًوَى ثفگ

 اٍ ًَثز    سبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 اوشبًؽاـؼ ػول فؼ كبـ:      L3 وٙص ِالضيز  ٌِبيغ زَة ضففِ :   كؽ ضففِ 

ثب اوش بؼّبق اثكاـ ٍ سدْيكار القم ٍ هٙبثق اَِ  

 اسبق اوشَؼيَ ـا ثىبقؼ 1614اوشبًؽاـؼ 
 G3-4 كبـگفٍُ اـقٌيبثي  سَليؽ ؼكَـاويَى ؼاغلي  ٍظي ِ :  07 كؽ ٍظي ِ 

 هْبـر  وٙص ٌبيىش ي  وبغز اسبق اوشَؼيَ آكَوشيك  كبـ 0705 كؽ كبـ
  

 هفا ض  كبـ ـؼي 
 ٌفايٗ ػول فؼ

 )اثكاـ،هَاؼ، سدْيكار، قهبى، ه بى ٍ ...(
 ًوفُ )ٌبغُ ّب/ؼاٍـ /ًوفُ ؼّي(اوشبًؽاـؼ  ًشبيح هو ي

1 

ثىبضٌیطی ٔٛاز اِٚیٝ ٚ 

 یطاق آالر 

 ٔیعوبض زضٚزٌطی،اثعاضٞبی زؾشی اثعاض: 

نفحبر دطٚضزٜ، ا٘ٛاع چٛة ٔٛاز: 

 -دیچ -ٔید -ؾٛظ٘ی ثطي ٚ دٟٗ ثطي

 PVC ٘ٛاض–یطاق آالر 

 ٔىبٖ: وبضٌبٜ زوٛضاؾیٖٛ

 زلیمٝ 60ظٔبٖ: 

ٚ یطاق  اِٚیٝ اؾشفبزٜ ٔٙبؾت اظ ٔٛاز

 آالر 

 ثٝ سٟٙبییاِٚیٝ اؾشفبزٜ اظ ٔٛاز 

ٚ  اِٚیٝ اؾشفبزٜ ٘بٔٙبؾت اظ ٔٛاز

 یطاق آالر

ٚ یطاق آالر ثب  اِٚیٝ وبضٌیطی ٔٛازٝ ث

 اؾشب٘سازضٞبی سِٛیس ٚ ٘مكٝ وبض 
3 

 
 ظا وبضٌیطی ٔٛاز اِٚیٝ ثب اؾشفبزٜٝ ث

 اؾشب٘ساضزٞب 
2 

ٚ یطاق  اِٚیٝ وبضٌیطی ٘بزضؾز ٔٛازٝ ث

 آالر  
1 

2 

 -زؾشی زضٚزٌطیاثعاضٞبی  :اثعاض ثطـ لُؼبر 

 ػٕٛٔی ٔبقیٗ آالر

ا٘ٛاع چٛة ؾعٚ٘ی ثطي ٚ دٟٗ ٔٛاز: 

 ثطي 

 ٔىبٖ: وبضٌبٜ زوٛضاؾیٖٛ

 زلیمٝ 60ظٔبٖ: 

 لُؼبر  وبُٔوبضی  ثطـ

وبضی ثطذی لُؼبر ثٝ نٛضر  ثطـ

 ٘بلم

 وبضی ٘بزضؾز لُؼبر  ثطـ

وبضی نحیح ثب اؾشفبزٜ اظ ٘مكٝ وبض  ثطـ

 ٚ اؾشب٘ساضزٞبی سِٛیسی 
3 

وبضی ثطذی لُؼبر ثٝ نٛضر ٘بلم ثطـ   2 

ثسٖٚ ضػبیز  ٘بزضؾزوبضی  ثطـ

 اؾشب٘ساضزٞب ٚ ٘مكٝ وبض 
1 

3 

ِجٝ چؿجب٘ی ٚ 

 ظٞٛاضوٛثی

–اسٛٔبسیه  اثعاض: زؾشٍبٜ ِجٝ چؿجبٖ

 ٔیعوبض -اثعاضٞبی زؾشی

٘ٛاض  -چؿت -ٔید -ٔٛاز: ظٞٛاضچٛثی 

PVC- 

 ٔىبٖ: وبضٌبٜ زوٛضاؾیٖٛ

 زلیمٝ 60ظٔبٖ: 

 وبُِٔجٝ چؿجب٘ی ٚ ظٞٛاضوٛثی 

 ظٞٛاضوٛثی ٘بلمِجٝ چؿجب٘ی ٚ 

 ِجٝ چؿجب٘ی ٚ ظٞٛاضوٛثی ٘بزضؾز

ِجٝ چؿجب٘ی ٚ ظٞٛاضوٛثی ثطاؾبؼ ٘مكٝ 

 وبض ٚ اؾشب٘ساضزٞبی سِٛیس 
3 

 2 ِجٝ چؿجب٘ی ثطاؾبؼ ٘مكٝ وبض  

ِجٝ چؿجب٘ی ٚ ظٞٛاضوٛثی ٘بزضؾز لُؼبر 

 ثسٖٚ ٘مكٝ ٚ اؾشب٘ساضزٞب
1 

4 

٘هت لُؼبر ٚ یطاق 

 آالر 

اثعاض  –زؾشی زضٚزٌطی : اثعاضٞبی اثعاض 

 ٍٔٙٙٝ ظٖٔیعوبض  –زؾشی ٔٛ٘شبغ 

 دیچ -ٔید -ؿتچ ٔٛاز:

 ٔىبٖ: وبضٌبٜ زوٛضاؾیٖٛ

 زلیمٝ 60ظٔبٖ: 

 ٘هت نحیح لُؼبر ٚ یطاق آالر 

 ٘هت لُؼبر ثٝ سٟٙبیی

 لُؼبر ٚ یطاق آالر ٘بزضؾز٘هت 

ٚ یطاق لُؼبر افمی ٚ ػٕٛزی وبُٔ ٘هت 

 ثطاؾبؼ ٘مكٝ وبض آالر 
3 

 
افمی ٚ ػٕٛزی لُؼبر ثسٖٚ ٘هت 

 اوٛؾشیه
2 

٘هت ٘بزضؾز لُؼبر ٚ یطاق آالر ثسٖٚ 

 ضػبیز ٘مكٝ وبض 
1 

5 

    3 

  2 

 1 

قبیؿشٍی ٞبی 

غیط فٙی , ایٕٙی, 

ثٟساقز, سٛخٟبر 

ظیؿز ٔحیُی ٚ 

 ٍ٘طـ

 N 66 ـ ٔسیطیز ٔٛاز ٚ سدٟیعار1 

  ، والٜ، ػیٙه، ٌٛقی ٚ ٔبؾه اؾشفبزٜ اظ ِجبؼ وبض ٚ وفف ایٕٙی - 2

 ذطٚج يبیؼبر ٔٛاز اظ ٔحیٍ وبضٌبٜ ثب اؾشفبزٜ اظ ٔىٙسٜ -3

 زلز زض وبض -4

  ػّٕىطز لبثُ لجَٛ

 

 لبثُ لجَٛغیط ػّٕىطز 

اؾشفبزٜ اظ ، والٜ ٚ ِجبؼ وبض ٚ وفف ایٕٙیدٛقیسٖ 

  ػیٙه، ٌٛقی ٚ ٔبؾه 
2 

 

 1 ػیٙه ٚ ٌٛقی ایٕٙیاؾشفبزٜ اظ 

 )ٌبيىش ي اًدبم كبـ( اـقٌيبثي كبـ
 ثّی    

 ذیط    

 ٔؼیبض قبیؿشٍی ا٘دبْ وبض  :

 4ٚ  3ٚ  2اظ ٔطاحُ   2وؿت حسالُ ٕ٘طٜ  

 اظ ثرف قبیؿشٍی ٞبی غیط فٙی، ایٕٙی، ثٟساقز، سٛخٟبر ظیؿز ٔحیُی ٚ ٍ٘طـ  2وؿت حسالُ ٕ٘طٜ  

 اظ ٔطاحُ وبض 2وؿت حسالُ ٔیبٍ٘یٗ 
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 ٍقاـر آهَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك  آهَقٌي

 ؼفشف سبلي  كشبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  كبـ ػول فؼ اوشبًؽاـؼ سطلي  - 1-8ًوَى ثفگ

 اٍ :ًَثز  : سبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي    ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 اوشبًؽاـؼ ػول فؼ كبـ:      L3 وٙص ِالضيز  ٌِبيغ زَة ضففِ :   كؽ ضففِ 

ثف اوبن ثب اوش بؼُ اق اثكاـ ٍ سدْيكار القم ٍ 

 ثىبقؼ.آه ي سئبسف ٍ ويٌوب ّب   وبلي هلياوشبًؽاـؼ 
 G2-4 گفٍُ كبـ  ؼكَـاويَى ؼاغلي  ٍظي ِ:  07 كؽ ٍظي ِ 

 كبـ: 0706 كؽ كبـ
وبغز وبلي ّب  آه ي سئبسف ٍ 

 ويٌوب 
 هْبـر  وٙص ٌبيىش ي 

  

 ٌفايٗ اًدبم كبـ :-1

ّب  ثبقٌَ(  هشفهفثغ ثبيؽ ؼاـا  ًَـ ٘جيؼي )دٌدفُ 216;18×12ثب قيفثٌب  ّب  آه ي سئبسف ٍ ويٌوب  وبغز وبلي .ٌفايٗ هطيٗ كبـ:كبـگبُ اوشبًؽاـؼ1

 ّب  فلَـوٌز(، سَْيِ هٌبوت ٍ ك  ثب فٌؽاويَى قبث  ًّت هبٌيي آالر ثبٌؽ. ٍ ًَـ هٌَّػي )الهخ

 ًقٍِ ّب  هًَشبل -ّب  آه ي سئبسف ٍ ويٌوب  وبليّب   . اوٌبؼ: ًق2ٍِ

 زىجبى  لجِ ّب  هبٌيي -ّب  ػوَهي ٍ سػّّي ٌِبيغ زَة هبٌيي -ٍوبي  هًَشبل -. اثكاـ ٍ سدْيكار: اثكاـّب  ؼوشي ؼـٍؼگف 3

 وبػز 4. قهبى: PVC                           5ًَاـ  -دير -يفاق-اًَاع زَة  -. هَاؼ: ِ طبر فٍفؼُ زَثي4

 ًوًَِ/ ًقٍِ كبـ/ هفاض  اخفا  دفٍلُ/ ـٍيِ اًدبم كبـ: - 2
 اًشػبة هَاؼ اٍليِ .1

  ّب قٙؼبر وبليثفي  .2

 PVCسَوٗ ًَاـ ثب  MDFِ طبر  لجِ زىجبًي .3

 يفاق آالر وبغز وبلي قٙؼبر ٍ ًّت .4

 ّب  افقي ٍ ػوَؼ  ٍ قيفوبق  وبلي  ًّت دبً  .5

 

 

 ٌبغُ ّب  اِلي اوشبًؽاـؼ ػول فؼ كبـ:  -3
 اًشػبة هَاؼ اٍليِ .1

  ّب قٙؼبر وبليثفي  .2

 PVCثب سَوٗ ًَاـ  MDFلجِ زىجبًي ِ طبر  .3

 يفاق آالر هَـؼ اوش بؼُ ؼـ وبغز وبلي ثفاوبن اوشبًؽاـؼ قٙؼبر ٍ ًّت .4

 ّب  افقي ٍ ػوَؼ  ٍ قيفوبق  وبلي ثفاوبن اوشبًؽاـؼ ًّت دبً  .5

 اثكاـ اـقٌيبثي: -4

 ّب  هَخَؼ( ا  )ثفاوبن زك ليىز هٍبّؽُ -ػولي -كشجي

 اثكاـ ٍ سدْيكار هَـؼ ًيبق اًدبم كبـ: -5

 هبٌيي لجِ زىجبى سوبم اسَهبسيك  -ؼٍـ كي ٍ ٌيبـقى -هبٌيي قٙغ كي -هبٌيي آالر ؼوشي ٍ ثفقي –ؼوشي  اثكاـ

 س بلي  كبـ  هفسجٗ ؼـ گفٍُ كبـ : -6
 0704 -0807كبـّب  
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آهَقي ٍ دفٍـيٍقاـر   

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك  آهَقٌي

 ؼفشف سبلي  كشبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  اـقٌيبثي - 1 -9ًوَى ثفگ

 اٍ ًَثز    سبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 اوشبًؽاـؼ ػول فؼ كبـ:      L3 وٙص ِالضيز  ٌِبيغ زَة ضففِ :   كؽ ضففِ 

ثب اوش بؼُ اق اثكاـ ٍ سدْيكار القم ٍ ثف اوبن 

آه ي سئبسف ٍ ويٌوب ّب   اوشبًؽاـؼ هلي وبلي

 ثىبقؼ.

 G2-4 گفٍُ اـقٌيبثي كبـ سَليؽ ؼكَـاويَى ؼاغلي  ٍظي ِ :  07 كؽ ٍظي ِ 

 هْبـر  وٙص ٌبيىش ي  وبغز وبلي ّب  آه ي سئبسف ٍ ويٌوب  كبـ 0706 كؽ كبـ

  

 هفا ض  كبـ ـؼي 
 ٌفايٗ ػول فؼ

 )اثكاـ،هَاؼ، سدْيكار، قهبى، ه بى ٍ ...(
 ًوفُ )ٌبغُ ّب/ؼاٍـ /ًوفُ ؼّي(اوشبًؽاـؼ  ًشبيح هو ي

1 

وبضٌیطی ٔٛاز اِٚیٝ ٝ ث

یطاق آالر ثب ٚ 

 آوٛؾشیه 

 ٔیعوبض اثعاضٞبی زؾشی زضٚزٌطی،اثعاض: 

ٔٛاز: نفحبر دطٚضزٜ، ا٘ٛاع چٛة 

 -دیچ -ٔید -ؾٛظ٘ی ثطي ٚ دٟٗ ثطي

 PVC ٘ٛاض–یطاق آالر 

 ٔىبٖ: وبضٌبٜ زوٛضاؾیٖٛ

 زلیمٝ 60ظٔبٖ: 

 اؾشفبزٜ ٔٙبؾت ٔٛاز اِٚیٝ 

 اؾشفبزٜ ٘بلم ٔٛا اِٚیٝ

 اؾشفبزٜ ٘بزضؾز ٔٛاز اِٚیٝ

ٔٛاز اِٚیٝ ثطاؾبؼ  وبُٔوبضٌیطی ٝ ث

 ٘مكٝ وبض ٚاؾشب٘ساضزٞب 
3 

 
نٛضر ٘بلم ٚ ٝ وبضٌیطی ٔٛاز اِٚیٝ ثٝ ث

 ثسٖٚ اؾشفبزٜ اظ اوٛؾشیه 
2 

وبضٌیطی غٍّ ٔٛاز اِٚیٝ ٚ یطاق آالر ٝ ث

 ثسٖٚ ضػبیز ٘مكٝ وبض 
1 

2 

 -اثعاض: اثعاضٞبی زؾشی زضٚزٌطی ثطـ لُؼبر 

 ٔبقیٗ آالر ػٕٛٔی

ٔٛاز: ا٘ٛاع چٛة ؾٛظ٘ی ثطي ٚ دٟٗ 

 ثطي 

 ٔىبٖ: وبضٌبٜ زوٛضاؾیٖٛ

 زلیمٝ 60ظٔبٖ: 

 لُؼبر  وبُٔثطقىبضی 

 ثطقىبضی ٘بلم لُؼبر 

 ثطقىبضی ٘بزضؾز لُؼبر 

وبضی لُؼبر ثطاؾبؼ ٘مكٝ وبض  ثطـ

 اؾشب٘ساضزٞبی سِٛیس 
3 

 
وبضی ٘بلم ثطذی لُؼبر ثطاؾبؼ  ثطـ

 ٘مكٝ وبض 
2 

وبضی ٘بزضؾز لُؼبر ثسٖٚ ضػبیز  ثطـ

 اؾشب٘ساضزٞبی ٚ ٘مكٝ وبض 
1 

3 

 ِٚجٝ چؿجب٘ی 

 ظٞٛاضوٛثی 

–اثعاض: زؾشٍبٜ ِجٝ چؿجبٖ اسٛٔبسیه 

 ٔیعوبض -اثعاضٞبی زؾشی

٘ٛاض  -چؿت -ٔید -ٔٛاز: ظٞٛاضچٛثی 

PVC- 

 ٔىبٖ: وبضٌبٜ زوٛضاؾیٖٛ

 زلیمٝ 60ظٔبٖ: 

 وبُِٔجٝ چؿجب٘ی ٚ ظٞٛاض وٛثی 

 ِجٝ چؿجب٘ی لُؼبر 

 ِجٝ چؿجب٘ی ٚ ظٞٛاضوٛثی ٘بزضؾز

چؿجب٘ی ٚ ظٞٛاضوٛثی ثطاؾبؼ ٘مكٝ  ِجٝ

 وبض ٚ اؾشب٘ساضزٞب 
3 

 2 چؿجب٘ی لُؼبر ثطاؾبؼ ٘مكٝ وبض  ِجٝ 

چؿجب٘ی ٚ ظٞٛاضوٛثی ٘بزضؾز لُؼبر  ِجٝ

 ثسٖٚ ضػبیز اؾشب٘ساضزٞب 
1 

4 

٘هت لُؼبر ٚ یطاق 

 آالر 

اثعاض  –اثعاض: اثعاضٞبی زؾشی زضٚزٌطی 

 ٔیعوبض ٍٔٙٙٝ ظٖ –زؾشی ٔٛ٘شبغ 

 دیچ -ٔید -ٔٛاز: چؿت

 ٔىبٖ: وبضٌبٜ زوٛضاؾیٖٛ

 زلیمٝ 60ظٔبٖ: 

 لُؼبر ٚ یطاق آالر وبُٔ ٘هت 

 ٘هت ٘بلم لُؼبر 

نٛضر ٝ ٘هت لُؼبر ٚ یطاق آالر ث

 ٘بزضؾز

لُؼبر ٚ یطاق آالر ثطاؾبؼ وبُٔ ٘هت 

 ٘مكٝ وبض ٚ اؾشب٘ساضزٞب ٚ ٘مكٝ 
3 

 2 لُؼبر ثطاؾبؼ ٘مكٝ وبض سؼسازی اظ٘هت  

لُؼبر ٚ یطاق آالر ثسٖٚ ٘بزضؾز ٘هت 

 ضػبیز اؾشب٘ساضزٞب ٚ ٘مكٝ وبض 
1 

5 

    3 

  2 

 1 

قبیؿشٍی ٞبی 

غیط فٙی , ایٕٙی, 

ثٟساقز, سٛخٟبر 

ظیؿز ٔحیُی ٚ 

 ٍ٘طـ

 N 66 ـ ٔسیطیز ٔٛاز ٚ سدٟیعار1 

  ، والٜ، ػیٙه، ٌٛقی ٚ ٔبؾه اؾشفبزٜ اظ ِجبؼ وبض ٚ وفف ایٕٙی - 2

 ذطٚج يبیؼبر ٔٛاز اظ ٔحیٍ وبضٌبٜ ثب اؾشفبزٜ اظ ٔىٙسٜ -3

 زلز زض وبض -4

  ػّٕىطز لبثُ لجَٛ

 

 لبثُ لجَٛغیط ػّٕىطز 

اؾشفبزٜ اظ ، والٜ ٚ ِجبؼ وبض ٚ وفف ایٕٙیدٛقیسٖ 

  ػیٙه، ٌٛقی ٚ ٔبؾه 
2 

 

 1 ػیٙه ٚ ٌٛقی ایٕٙیاؾشفبزٜ اظ 

 اـقٌيبثي كبـ )ٌبيىش ي اًدبم كبـ(
 ثّی    

 ذیط    

 ٔؼیبض قبیؿشٍی ا٘دبْ وبض  :

 4ٚ  3ٚ  2اظ ٔطاحُ   2وؿت حسالُ ٕ٘طٜ  

 اظ ثرف قبیؿشٍی ٞبی غیط فٙی، ایٕٙی، ثٟساقز، سٛخٟبر ظیؿز ٔحیُی ٚ ٍ٘طـ  2وؿت حسالُ ٕ٘طٜ  

 اظ ٔطاحُ وبض 2وؿت حسالُ ٔیبٍ٘یٗ 
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 ٍقاـر آهَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك  آهَقٌي

 ؼفشف سبلي  كشبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  كبـ ػول فؼ اوشبًؽاـؼ سطلي  - 1-8ًوَى ثفگ

 اٍ :ًَثز  : سبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي    ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 اوشبًؽاـؼ ػول فؼ كبـ:    L3 وٙص ِالضيز  ٌِبيغ زَة ضففِ   كؽ ضففِ 

اوشبًؽاـؼ  ٍ ثف اوبنثب اوش بؼُ اق اثكاـ ٍ لَاقم ًقٍِ كٍي 

ISO ًقٍِ هجلوبى ٌْف  ـا سفوين كٌؽ. 
 G3-2 گفٍُ كبـ  سَليؽ هجلوبى زَثي ٌْف   ٍظي ِ  08 كؽ ٍظي ِ 

 هْبـر  وٙص ٌبيىش ي  ًقٍِ كٍي هجلوبى ٌْف  كبـ 0801 كؽ كبـ
  

 ٌفايٗ اًدبم كبـ :-1

 ، ك ذَيّب  فلَـوٌز( ّب  ثبقٌَ( ٍ ًَـهٌَّػي )الهخ ًَـ ٘جيؼي )دٌدفُ ـا ؼا يؽًقٍِ كٍي اوشبًؽاـؼ ثب ٌفايٗ كبـگبُ: كبـگبُ .1

 .هشفهفثغ ٍ سَْيِ هٌبوت ثبٌؽ 96; 12×8 فٕب  اوشبًؽاـؼ هٌبوت ثؽٍى گفؼ ٍ  جبـ،

 او ٌف -دفيٌشف-ًفم افكاـّب  ًقٍِ كٍي-لَاقم ًقٍِ كٍي -كبهذيَسف -اثكاـ ٍ سدْيكار: هيك ًقٍِ كٍي .2

 هَاؼ:  ًفم افكاـّب  ًقٍِ كٍي .3

 وبػز  4قهبى:   .4

 ًوًَِ/ ًقٍِ كبـ/ هفاض  اخفا  دفٍلُ/ ـٍيِ اًدبم كبـ: - 2

 لوبى ٌْف جسفوين ًوبّب اق ه .1

 سفوين دفوذ شيَ اق هجلوبى ٌْف   .2

 ّب  القم اق هجلوبى ٌْف  سفوين ثفي .3

 سفوين دفٍلُ كبه  هجلوبى ٌْف   .4

 ٌبغُ ّب  اِلي اوشبًؽاـؼ ػول فؼ كبـ:  -3

 ISOسفوين ِطيص وِ ًوب  هجلوبى ٌْف  ثب اًؽاقُ گؿاـ  كبه  ثِ َِـر ؼوشي ٘جق اوشبًؽاـؼ  .1

 ISO ٘جق اوشبًؽاـؼ ثِ َِـر ؼوشيسفوين دفوذ شيَّب  هجلوبى ٌْف    .2

 ISO ثِ َِـر ؼوشي ٘جق اوشبًؽاـؼ ( ثفا  اسّبالرDetailسفوين ثفي خكئيبر) .3

 كبه  دفٍلُ هجلوبى ٌْف  ثب اوش بؼُ اق ًفم افكاـّب  ًقٍِ كٍي سفوين .4

 اثكاـ اـقٌيبثي: -4

 ّب  هَخَؼ( ا  )ثفاوبن زك ليىز هٍبّؽُ -ػولي -كشجي

 اثكاـ ٍ سدْيكار هَـؼ ًيبق اًدبم كبـ: -5
ً   -اوش بؼُ اق اثكاـّب  ًقٍِ كٍي اوشبًؽاـؼ )هيكًقٍِ كٍري  -ا٘بق ًقٍِ كٍي اوشبًؽاـؼ ثفضىت وفاًِ اففاؼ ؼـ ضب  آهَقي ٍ  Tغرٗ كر

  كبهذيَسف ٍ ًفم افكاـّب  سػّّي-هؽاؼ–كب ؿ  -گًَيب

 س بلي  كبـ  هفسجٗ ؼـ گفٍُ كبـ : -6

 0601ٍ  0701كبـّب  
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 ٍقاـر آهَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك  آهَقٌي

 ؼفشف سبلي  كشبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  اـقٌيبثي - 1 -9ًوَى ثفگ

 اٍ ًَثز    سبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 اوشبًؽاـؼ ػول فؼ كبـ:     L3 وٙص ِالضيز  ٌِبيغ زَة ضففِ :   كؽ ضففِ 

ثب اوش بؼُ اق اثكاـ ٍ لَاقم ًقٍِ كٍي ٍ ثف اوبن 

 ًقٍِ هجلوبى ٌْف  ـا سفوين كٌؽ. ISOاوشبًؽاـؼ 
 G3-2 گفٍُ اـقٌيبثي كبـ سَليؽ هجلوبى زَثي ٌْف   ٍظي ِ :  08 كؽ ٍظي ِ 

 هْبـر  وٙص ٌبيىش ي  ًقٍِ كٍي هجلوبى ٌْف   كبـ 0801 كؽ كبـ
  

 هفا ض  كبـ ـؼي 
 ٌفايٗ ػول فؼ

 )اثكاـ،هَاؼ، سدْيكار، قهبى، ه بى ٍ ...(
 ًوفُ )ٌبغُ ّب/ؼاٍـ /ًوفُ ؼّي(اوشبًؽاـؼ  ًشبيح هو ي

1 

سطؾیٓ ٕ٘بٞبی ٔجّٕبٖ 

 قٟطی

-دطٌبض  -ا٘ٛاع ٌٛ٘یب -Tاثعاض: ذٍ وف 

 ٔیع ضؾٓ 

 چؿت  -ٔٛاز: وبغص

 ٔىبٖ: وبضٌبٜ ٘مكٝ وكی

 زلیمٝ 30ظٔبٖ: 

 سطؾیٓ وبُٔ ٕ٘بٞبی ٔجّٕبٖ قٟطی 

ی ٔجّٕبٖ ٞبٕ٘ب٘بلم ٓ یسطؾ

 قٟطی 

 قٟطی ٕبٖسطؾیٓ یه ٕ٘ب اظ ٔجّ

سطؾیٓ نحیح ٕ٘بٞبی ٔجّٕبٖ قٟطی ثب 

 ا٘ساظٜ ٌصاضی وبُٔ 
3 

سطؾیٓ ٕ٘بٞبی ٔجّٕبٖ قٟطی ثسٖٚ ا٘ساظٜ  

 ٌصاضی 
2 

 1 سطؾیٓ یه ٕ٘ب اظ ٔجّٕبٖ قٟطی 

2 

سطؾیٓ دطؾذىشیٛٞبی 

 ٔجّٕبٖ قٟطی

دطٌبض  -ا٘ٛاع ٌٛ٘یب -Tاثعاض: ذٍ وف  

 ٔیع ضؾٓ 

 چؿت  -ٔٛاز: وبغص

 ٔىبٖ: وبضٌبٜ ٘مكٝ وكی

 زلیمٝ 60ظٔبٖ: 

ٔجّٕبٖ  وبُٔ دطؾذىشیٛٞبیسطؾیٓ 

 قٟطی 

ٔجّٕبٖ  ٘بلم دطؾذىشیٛٞبی سطؾیٓ 

 قٟطی

یب وٓ دطؾذىشیٛ   ٘بزضؾزسطؾیٓ 

 قٟطیٔجّٕبٖ 

دطؾذىشیٛ اظ ٔجّٕبٖ  ؾٝسطؾیٓ وبُٔ 

 قٟطی
3 

 2 دطؾذىشیٛ اظ ٔجّٕبٖ قٟطی زٚسطؾیٓ  

 1 سطؾیٓ یه دطؾذىشیٛ اظ ٔجّٕبٖ قٟطی

3 

ٞبی الظْ  سطؾیٓ ثطـ

 اظ ٔجّٕبٖ قٟطی

دطٌبض  -ا٘ٛاع ٌٛ٘یب -Tاثعاض: ذٍ وف  

 ٔیع ضؾٓ 

 چؿت  -ٔٛاز: وبغص

 ٔىبٖ: وبضٌبٜ ٘مكٝ وكی

 زلیمٝ 60ظٔبٖ: 

 ٞب ٚ زیشیُ ٞب ثطـ سطؾیٓ وبُٔ

 ٞب  سطؾیٓ سؼسازی اظ ثطـ

 ٞب ٚ زیشیُ ٞب  سطؾیٓ ٘بلم ثطـ

سطؾیٓ وبُٔ زیشیُ ٞب ٚ ثطـ ٞبی 

ٔرشّف َِٛی ٚ ػطيی ٚ دیكب٘ی ا٘ٛاع 

 ٔجّٕبٖ قٟطی 

3 

 
 2 ٞب ثسٖٚ زیشیُ سطؾیٓ ثطـ

 1 سطؾیٓ فمٍ یه ثطـ یب یه زیشیُ

4 

٘طْ افعاضٞبی ٘مكٝ  -وبٔذیٛسطاثعاض:  اخطای دطٚغٜ

 وكی 

 ٘طْ افعاض -ٔٛاز: وبغص

 ٔىبٖ: وبضٌبٜ ٘مكٝ وكی

 زلیمٝ 90ظٔبٖ: 

 

یه دطٚغٜ وبُٔ اظ ٔجّٕبٖ سطؾیٓ 

 قٟطی ضا ثب وُ خعئیبر آٖ 

 دطٚغٜ زضنس 70سطؾیٓ ثیف اظ 

 زضنس دطٚغٜ  70سطؾیٓ وٕشط اظ 

یه دطٚغٜ اظ ٔجّٕبٖ قٟطی ضا ثٝ َٛض 

 وبُٔ سطؾیٓ وٙس
3 

 

ٞب ثسٖٚ  ٕ٘بٞب ٚ دطؾذىشیٛ ٚ ثطـ

 .ٞبی ٔجّٕبٖ قٟطی ضا سطؾیٓ وٙس زیشیُ
2 

ؾٝ ٕ٘بی یه دطٚغٜ اظ ٔجُ قٟطی یب ٘طزٜ 

 چٛثی ضا سطؾیٓ وٙس.
1 

5 

    3 

  2 

 1 

قبیؿشٍی ٞبی 

غیط فٙی , ایٕٙی, 

ثٟساقز, سٛخٟبر 

ظیؿز ٔحیُی ٚ 

 ٍ٘طـ

 N 92 ٔحبؾجٝ ٚ ضیبيی-1

2---------- - 

3- -------- 

 ٔبِىیز ٔؼٙٛی ٘مكٝ -زلز ٚ ؾطػز -4

  ػّٕىطز لبثُ لجَٛ

 

  لبثُ لجَٛغیط ػّٕىطز 

- 2 

 

- 1 

 اـقٌيبثي كبـ )ٌبيىش ي اًدبم كبـ(
 ثّی    

 ذیط    

 ٔؼیبض قبیؿشٍی ا٘دبْ وبض  :

 3ٚ  2ٚ  1اظ ٔطاحُ   2وؿت حسالُ ٕ٘طٜ  

 اظ ثرف قبیؿشٍی ٞبی غیط فٙی، ایٕٙی، ثٟساقز، سٛخٟبر ظیؿز ٔحیُی ٚ ٍ٘طـ  2وؿت حسالُ ٕ٘طٜ  

 اظ ٔطاحُ وبض 2وؿت حسالُ ٔیبٍ٘یٗ 
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 ٍقاـر آهَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك  آهَقٌي

 ؼفشف سبلي  كشبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  كبـ ػول فؼ اوشبًؽاـؼ سطلي  - 1-8ًوَى ثفگ

 اٍ :ًَثز  : سبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي    ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 اوشبًؽاـؼ ػول فؼ كبـ:     L3 وٙص ِالضيز  ٌِبيغ زَة ضففِ  34360193 كؽ ضففِ 

ّب  زَثي ـا  ثب اوش بؼُ اق اثكاـ ٍ سدْيكار القم ًفؼُ

 هٙبثق ثب اوشبًؽاـؼ هلي ثىبقؼ.
 G1-1 گفٍُ كبـ  سَليؽ هجلوبى زَثي ٌْف   ٍظي ِ  08 كؽ ٍظي ِ 

 هْبـر  وٙص ٌبيىش ي  وبغز ًفؼُ ّب  زَثي  كبـ 0802 كؽ كبـ
  

 ٌفايٗ هطيٗ اًدبم كبـ :-1

ّب   هشفهفثغ ثبيؽ ؼاـا  ًَـ ٘جيؼي )دٌدفُ 216;18×12ثب قيفثٌب  وبغز هجلوبى زَثي ٌْف   كبـگبُ اوشبًؽاـؼكبـ: هطيٗ ٌفايٗ  .1

 ّب  فلَـوٌز(، سَْيِ هٌبوت ٍ ك  ثب فٌؽاويَى قبث  ًّت هبٌيي آالر ثبٌؽ. ٍ ًَـ هٌَّػي )الهخ ثبقٌَ(

 اوٌبؼ: ًقٍِ ًفؼُ ّب  زَثي .2

 ففق هيك  ٍ ؼوشي -كن كي -گٌؽگي -ك  ـًؽ -اثكاـ ٍ سدْيكار:  اـُ ًَاـ  .3

 هَاؼ: زَة ٍ زىت .4

 وبػز 6قهبى:  .5

 ًوًَِ/ ًقٍِ كبـ/ هفاض  اخفا  دفٍلُ/ ـٍيِ اًدبم كبـ: – 2
 ثفـوي ٍ سدكيِ ٍ سطلي  ًقٍِ ًفؼُ ّب  زَثي ٍ اوشػفاج اًؽاقُ ّب .1

 اًشػبة زَة هٌبوت )وَقًي ثفگ ٍ دْي ثفگ( ؼـ وبغز ًفؼُ ّب  .2

 هبٌيي كبـ  قٙؼبر ًفؼُ زَثي .3

 وبغز اسّبالر هٌبوت هٙبثق ًقٍِ كبـ  .4

 غز ًفؼُ زَثيهًَشبل كفؼى اسّبالر ٍ وب .5

 ٌبغُ ّب  اِلي اوشبًؽاـؼ ػول فؼ كبـ:  -3
 اوشػفاج سؼؽاؼ ٍ قٙؼبر ٍ اًؽاقُ ّب  ؼقيق ًفؼُ ّب  زَثي .1

 غَاـّب ٍ ضٍفار زَةّب، كذكؼـ ثفاثف قبـذ هقبٍم اًشػبة زَة هٌبوت ٍ اٌجبع ٌؽُ ثب هَاؼ ض بظشي هٌبوت ٍ اوشبًؽاـؼ  .2

 ٍ سٌظين آًْب ّب ٍ هبٌيي آالر هٌبوتـاوش بؼُ اق اثكا .3

 وبغز ؼقيق اسّبالر ثب سَخِ ثِ ًقٍِ ٍ اوشبًؽاـؼ هفثَٖ .4

 هًَشبل ؼقيق  ًفؼُ زَثي .5

 اثكاـ اـقٌيبثي: -4

 ّب  هَخَؼ( ا  )ثفاوبن زك ليىز هٍبّؽُ -ػولي -كشجي

 اثكاـ ٍ سدْيكار هَـؼ ًيبق اًدبم كبـ: -5

 س ٌگ هيع كرَة  -اـُ ز ٍي -ؼـي  -دير ؼوشي -ه بـ -اـُ ؼوشي -ـًؽُ ؼوشي- ففق هيك  ٍ ؼوشي -كن كي -گٌؽگي -ك  ـًؽ -اـُ ًَاـ 

 هبٌيي وٌجبؼُ -ًيَهبسيك 

 س بلي  كبـ  هفسجٗ ؼـ گفٍُ كبـ : -6
 0802 كبـ
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 ٍقاـر آهَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك  آهَقٌي

ضففِ ا  ٍ كبـؼاًًؼفشف سبلي  كشبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ   

 

  اـقٌيبثي - 1 -9ًوَى ثفگ

 اٍ ًَثز    سبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 اوشبًؽاـؼ ػول فؼ كبـ:     L3 وٙص ِالضيز  ٌِبيغ زَة ضففِ :   كؽ ضففِ 

ّب   ثب اوش بؼُ اق اثكاـ ٍ سدْيكار القم ًفؼُ

 زَثي ـا هٙبثق ثب اوشبًؽاـؼ هلي ثىبقؼ.

 G1-1 گفٍُ اـقٌيبثي كبـ سَليؽ هجلوبى زَثي ٌْف   ٍظي ِ :  08 كؽ ٍظي ِ 

 هْبـر  وٙص ٌبيىش ي  وبغز ًفؼُ ّب  زَثي  كبـ 0802 كؽ كبـ
  

 هفا ض  كبـ ـؼي 
 ٌفايٗ ػول فؼ

 )اثكاـ،هَاؼ، سدْيكار، قهبى، ه بى ٍ ...(
 ًوفُ )ٌبغُ ّب/ؼاٍـ /ًوفُ ؼّي(اوشبًؽاـؼ  ًشبيح هو ي

1 

ثطضؾی ٚ سدعیٝ ٚ 

سحّیُ ٘مكٝ ٘طزٜ ٞبی 

 چٛثی 

 ٔبقیٗ حؿبة -اثعاض: ٔشط

 ٔٛاز: ٘مكٝ ٘طزٜ ٞبی چٛثی

 ٔىبٖ: وبضٌبٜ زضٚزٌطی 

 زلیمٝ 30 :ظٔبٖ

ثطضؾی ٘مكٝ ٚ اؾشرطاج وبُٔ 

 ا٘ساظٜ ٞب

ثطضؾی ٘یٕٝ سٕبْ ٚ ا٘ساظٜ ثطزاضی 

 ٘بلم لُؼبر

ثطضؾی ٘مكٝ ٚ ػسْ اؾشرطاج 

 ٞب ا٘ساظٜ

 3 ٔحبؾجٝ ا٘ساظٜ لُؼبرثطضؾی ٘مكٝ ٚ 

 

ثطضؾی ٘مكٝ ٚ ٔحبؾجٝ ا٘ساظٜ سؼسازی اظ 

 لُؼبر
2 

ػسْ سٛا٘بیی ٔحبؾجٝ ا٘ساظٜ ٞب اظ ضٚی 

 ٘مكٝ 
1 

2 

ا٘شربة ٔٛاز اِٚیٝ ٘طزٜ 

 چٛثی

 وِٛیؽ-ٔشط-اثعاض: ضَٛثز ؾٙح

ا٘ٛاع چٛثٟبی ؾٛظ٘ی ثطي ٚ دٟٗ ٔٛاز: 

 -ا٘ٛاع یطاق آالر -دیچ ٚ ٟٔطٜ-ثطي

 ٔٛاز حفبظشی -چؿت-ضً٘

 ٔىبٖ: وبضٌبٜ زضٚزٌطی 

 زلیمٝ 60ظٔبٖ: 

ا٘شربة وبُٔ ٔٛاز اِٚیٝ ٔٙبؾت 

 ٘طزٜ ؾبظی 

 ا٘شربة ٘بلم ٔٛاز اِٚیٝ 

شربة ٔٛاز  اِٚیٝ ٔٙبؾت ٘ػسْ ا

 ثطای ٘طزٜ چٛثی

ا٘شربة چٛة ؾبِٓ ٚ ذكه ٚ یطاق آالر 

 ٔٙبؾت 
3 

 
ا٘شربة چٛة ذكه ثسٖٚ سٛخٝ ثٝ 

 ٞب سؼسازی اظ یطاقدٛؾیسٌی ٚ ا٘شربة 
2 

ا٘شربة چٛة ثسٖٚ سٛخٝ ثٝ ضَٛثز ٚ 

 ٔؼبیت َجیؼی
1 

3 

وبضی ٚ آٔبزٜ  ٔبقیٗ

ؾبظی لُؼبر ٘طزٜ 

 ٞبی چٛثی

  -ٌٙسٌی -وف ض٘س –اثعاض:  اضٜ ٘ٛاضی 

 نفحبر فكطزٜ چٛثی -ٔٛاز: چٛة

 ٔىبٖ: وبضٌبٜ زضٚزٌطی 

 زلیمٝ 120ظٔبٖ: 

 

ٔبقیٙىبضی وبُٔ ٚ زلیك لُؼبر 

 چٛثی٘طزٜ 

وبضی ٘یٕٝ سٕبْ لُؼبر ٘طزٜ  ٔبقیٗ

 چٛثی

 ػسْ آٔبزٜ ؾبظی لُؼبر ٘طزٜ چٛثی 

 3 ض٘سٜ وبضی ٚ ٌٙسٌی لُؼبر ٘طزٜ ،ثطـ

 2 ثطـ ٚ ض٘سٜ وبضی لُؼبر ٘طزٜ  

 1 ثطـ لُؼبر ٘طزٜ 

4 

ؾبذز اسهبالر چٛثی 

ٔٙبؾت ثطای ٘طزٜ 

 چٛثی

 فطظ  -وٓ وٗ–اثعاض:  اضٜ ٘ٛاضی 

 آٔبزٜ قسٜٔٛاز: لُؼبر 

 ٔىبٖ: وبضٌبٜ زضٚزٌطی 

 زلیمٝ 120ظٔبٖ: 

 

ؾبذز وبُٔ سٕبْ اسهبالر ٘طزٜ 

 چٛثی

 ؾبذز ٘ب سٕبْ اسهبالر ٘طزٜ چٛثی

 ؾبذز اقشجبٜ اسهبالر

 3 ؾبذز سٕبْ اسهبالر ٔٛضز ٘یبظ

 2 سؼساز ظیبزی اظ اسهبالر ٘طزٜؾبذز  

ؾبذز اسهبَ غٍّ ٚ ٘بٔٙبؾت ثسٖٚ سٛخٝ 

 ثٝ ٘مكٝ
1 

5 

دیچ ٌٛقشی  -اثعاض: دیچ زؾشی ٔٛ٘شبغ ٔٛ٘شبغ ٘طزٜ ٞبی چٛثی

 ٘یٛٔبسیه سفًٙ ٔید وٛة –

 یطاق -چؿت دیچ  -ٔٛاز: لُؼبر آٔبزٜ

 ٔىبٖ: وبضٌبٜ زضٚزٌطی 

 زلیمٝ  30 :ظٔبٖ

 ٔٛ٘شبغ وبُٔ ٘طزٜ چٛثی

 ٔٛ٘شبغ لؿٕز ظیبزی اظ ٘طزٜ ٞب

 ٞب ٔٛ٘شبغ اقشجبٜ ٚ یب ػسْ ٔٛ٘شبغ ٘طزٜ

نحیح ٚ ٌٛ٘یبیی ٘طزٜ  ٔٛ٘شبغ وبُٔ ٚ

 َجك ٘مكٝ
3 

 2 ٔٛ٘شبغ ثیكشط لُؼبر ٘طزٜ ثب سٛخٝ ثٝ ٘مكٝ 

 1 ٔٛ٘شبغ لؿٕز وٕی اظ ٘طزٜ یب ػسْ ٔٛ٘شبغ

قبیؿشٍی ٞبی 

غیط فٙی , ایٕٙی, 

ثٟساقز, سٛخٟبر 

ظیؿز ٔحیُی ٚ 

 ٍ٘طـ

 N 72ٔؿئِٛیز دصیطی -1 

  ، والٜ، ػیٙه، ٌٛقی ٚ ٔبؾه اؾشفبزٜ اظ ِجبؼ وبض ٚ وفف ایٕٙی - -2

 ذطٚج يبیؼبر ٔٛاز اظ ٔحیٍ وبضٌبٜ ثب اؾشفبزٜ اظ ٔىٙسٜ -3

 زلز زض وبض -4

  ػّٕىطز لبثُ لجَٛ

 

 لبثُ لجَٛغیط ػّٕىطز 

اؾشفبزٜ اظ ، والٜ ٚ ِجبؼ وبض ٚ وفف ایٕٙیدٛقیسٖ 

  ػیٙه، ٌٛقی ٚ ٔبؾه 
2 

 

 1 ػیٙه ٚ ٌٛقی ایٕٙیاؾشفبزٜ اظ 

 )ٌبيىش ي اًدبم كبـ( اـقٌيبثي كبـ
 ثّی    

 ذیط    

 ٔؼیبض قبیؿشٍی ا٘دبْ وبض  :

 5ٚ  4ٚ  3اظ ٔطاحُ   2وؿت حسالُ ٕ٘طٜ  

 اظ ثرف قبیؿشٍی ٞبی غیط فٙی، ایٕٙی، ثٟساقز، سٛخٟبر ظیؿز ٔحیُی ٚ ٍ٘طـ  2وؿت حسالُ ٕ٘طٜ  

 اظ ٔطاحُ وبض 2وؿت حسالُ ٔیبٍ٘یٗ 
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 ٍقاـر آهَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك  آهَقٌي

 ؼفشف سبلي  كشبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  كبـ ػول فؼ اوشبًؽاـؼ سطلي  - 1-8ًوَى ثفگ

 اٍ :ًَثز  : سبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي    ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 اوشبًؽاـؼ ػول فؼ كبـ:     L3 وٙص ِالضيز  ٌِبيغ زَة ضففِ   كؽ ضففِ 

ثب اوش بؼُ اق  هبٌيي آالر ٍ اثكاـ ؼـٍؼگف  وبيِ ثبى 

 ٍ آالزيق زَثي ـا ٘جق اوشبًؽاـؼ هلي ثىبقؼ.
 G3-5 گفٍُ كبـ  سَليؽ هجلوبى ٌْف   ٍظي ِ  08 كؽ ٍظي ِ 

 وبغز وبيِ ثبى ٍ آالزيق  زَثي  كبـ 0803 كؽ كبـ
وٙص 

 ٌبيىش ي 
 هْبـر 

  

 ٌفايٗ هطيٗ اًدبم كبـ :-1

ّب   هشفهفثغ ثبيؽ ؼاـا  ًَـ ٘جيؼي )دٌدفُ 216;18×12ثب قيفثٌب  وبغز هجلوبى زَثي ٌْف   كبـ: كبـگبُ اوشبًؽاـؼ ٌفايٗ هطيٗ .1

 ّب  فلَـوٌز(، سَْيِ هٌبوت ٍ ك  ثب فٌؽاويَى قبث  ًّت هبٌيي آالر ثبٌؽ. ثبقٌَ( ٍ ًَـ هٌَّػي )الهخ

 اوٌبؼ: ًقٍِ ًفؼُ ّب  زَثي .2

 ففق هيك  ٍ ؼوشي -كن كي -گٌؽگي -ك  ـًؽ -اثكاـ ٍ سدْيكار:  اـُ ًَاـ  .3

 هَاؼ: زَة ٍ زىت .4

 وبػز 6قهبى:  .5

 ًوًَِ/ ًقٍِ كبـ/ هفاض  اخفا  دفٍلُ/ ـٍيِ اًدبم كبـ: - 2

 ثبى ٍ آالزيق زَثي ٍ اوشػفاج اًؽاقُ ّب ثفـوي ٍ سدكيِ ٍ سطلي  ًقٍِ وبيِ .1

 ٍ آالزيق زَثيثبى  اًشػبة كفؼى زَة هٌبوت )وَقًي ثفگ ٍ دْي ثفگ( ؼـ وبغز وبيِ .2

 ثبى ٍ آالزيق زَثي هبٌيي كبـ  قٙؼبر وبيِ .3

 وبغز اسّبالر هٌبوت هٙبثق ًقٍِ كبـ  .4

 ثبى ٍ آالزيق زَثي هًَشبل كفؼى اسّبالر ٍ وبغز وبيِ .5

 

 ٌبغُ ّب  اِلي اوشبًؽاـؼ ػول فؼ كبـ:  -3

 ثبى ٍ آالزيق زَثي اوشػفاج سؼؽاؼ ٍ قٙؼبر ٍ اًؽاقُ ّب  ؼقيق وبيِ .1

 غَاـّب ٍ ضٍفار زَةّب، كذكاًشػبة زَة هٌبوت ٍ اٌجبع ٌؽُ ثب هَاؼ ض بظشي هٌبوت ٍ اوشبًؽاـؼ ؼـ ثفاثف قبـذ  .2

 اوش بؼُ اق اثكـاّب ٍ هبٌيي آالر هٌبوت ٍ سٌظين آًْب .3

 وبغز ؼقيق اسّبالر ثب سَخِ ثِ ًقٍِ ٍ اوشبًؽاـؼ هفثَٖ .4

 ثبى ٍ آالزيق زَثي هًَشبل ؼقيق  وبيِ .5

 

 اـقٌيبثي:اثكاـ  -4

 ّب  هَخَؼ( ا  )ثفاوبن زك ليىز هٍبّؽُ -ػولي -كشجي

 اثكاـ ٍ سدْيكار هَـؼ ًيبق اًدبم كبـ: -5
ز ً ًيَهبسيك  -اـُ ز ٍي -ؼـي  -دير ؼوشي -ه بـ -اـُ ؼوشي -ـًؽُ ؼوشي- ففق هيك  ٍ ؼوشي -كن كي -گٌؽگي -ك  ـًؽ -اـُ ًَاـ 

 هبٌيي وٌجبؼُ -ثفا  هيع كَثي

 كبـ  هفسجٗ ؼـ گفٍُ كبـ :س بلي   -6

 0506 -0705كبـّب  
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 ٍقاـر آهَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك  آهَقٌي

 ؼفشف سبلي  كشبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

  اـقٌيبثي - 1 -9ًوَى ثفگ

 اٍ ًَثز    سبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 اوشبًؽاـؼ ػول فؼ كبـ:     L3 وٙص ِالضيز  ٌِبيغ زَة ضففِ :   كؽ ضففِ 

ثب اوش بؼُ اق  هبٌيي آالر ٍ اثكاـ ؼـٍؼگف  

وبيِ ثبى ٍ آالزيق زَثي ـا ٘جق اوشبًؽاـؼ 

 هلي ثىبقؼ.

 G3-5 گفٍُ اـقٌيبثي كبـ سَليؽ هجلوبى ٌْف   ٍظي ِ :  08 كؽ ٍظي ِ 

 هْبـر  وٙص ٌبيىش ي  وبغز وبيِ ثبى ٍ آالزيق زَثي  كبـ 0803 كؽ كبـ

  

 هفا ض  كبـ ـؼي 
 ٌفايٗ ػول فؼ

 )اثكاـ،هَاؼ، سدْيكار، قهبى، ه بى ٍ ...(
 ًوفُ )ٌبغُ ّب/ؼاٍـ /ًوفُ ؼّي(اوشبًؽاـؼ  ًشبيح هو ي

1 

ثطضؾی ٚ سدعیٝ ٚ 

سحّیُ ٘مكٝ ؾبیجبٖ 

 ٚ آالچیك چٛثی 

 ٔبقیٗ حؿبة -اثعاض: ٔشط

 ٘مكٝ ٘طزٜ ٞبی چٛثیٔٛاز: 

 ٔىبٖ: وبضٌبٜ زضٚزٌطی 

 زلیمٝ 30ظٔبٖ 

 ثطضؾی ٘مكٝ ٚ اؾشرطاج وبُٔ ا٘ساظٜ ٞب

ثطضؾی ٘یٕٝ سٕبْ ٚ ا٘ساظٜ ثطزاضی ٘بلم 

 لُؼبر

 ٞب ثطضؾی ٘مكٝ ٚ ػسْ اؾشرطاج ا٘ساظٜ

 3 ثطضؾی ٘مكٝ ٚ ٔحبؾجٝ ا٘ساظٜ لُؼبر

ثطضؾی ٘مكٝ ٚ ٔحبؾجٝ ا٘ساظٜ سؼسازی اظ  

 لُؼبر
2 

 1 ػسْ سٛا٘بیی ٔحبؾجٝ ا٘ساظٜ ٞب اظ ضٚی ٘مكٝ 

2 

ا٘شربة ٔٛاز اِٚیٝ 

ثبٖ ٚ آالچیك  ؾبیٝ

 چٛثی

  -وِٛیؽ – اثعاض: ضَٛثز ؾٙح

ا٘ٛاع چٛثٟبی ؾٛظ٘ی ثطي ٚ ٔٛاز: 

دیچ ٚ ٟٔطٜ، ا٘ٛاع یطاق -دٟٗ ثطي

 آالر، ضً٘، چؿت، ٔٛاز حفبظشی

 ٔىبٖ: وبضٌبٜ زضٚزٌطی 

 ؾبػز  1:ظٔبٖ

ا٘شربة وبُٔ ٔٛاز اِٚیٝ ٔٙبؾت ؾبذز 

 ثبٖ ٚ آالچیك چٛثی  ؾبیٝ

 ا٘شربة ٘بلم ٔٛاز اِٚیٝ 

ػسْ اسٙربة ٔٛاز  اِٚیٝ ٔٙبؾت ثطای 

 ثبٖ ٚ آالچیك چٛثی ؾبیٝ

ا٘شربة چٛة ؾبِٓ ٚ ذكه ٚ یطاق آالر 

 ٔٙبؾت 
3 

 
ا٘شربة چٛة ذكه ثسٖٚ سٛخٝ ثٝ 

 دٛؾیسٌی ٚ ا٘شربة سؼسازی اظ یطالٟب
2 

ا٘شربة چٛة ثسٖٚ سٛخٝ ثٝ ضَٛثز ٚ 

 ٔؼبیت َجیؼی
1 

3 

وبضی ٚ آٔبزٜ  ٔبقیٗ

ؾبظی لُؼبر 

ثبٖ ٚ آالچیك  ؾبیٝ

 چٛثی

 -وف ض٘س –اثعاض:  اضٜ ٘ٛاضی 

  -ٌٙسٌی

 نفحبر فكطزٜ چٛثی -چٛةٔٛاز: 

 ؾبػز 2ظٔبٖ: 

 ٔىبٖ: وبضٌبٜ زضٚزٌطی 

ثبٖ  ؾبیٝٔبقیٙىبضی وبُٔ ٚ زلیك لُؼبر 

ٔبقیٙىبضی ٘یٕٝ سٕبْ  ٚ آالچیك چٛثی

 ثبٖ ٚ آالچیك چٛثی ؾبیٝلُؼبر 

ثبٖ ٚ آالچیك  ؾبیٝػسْ آٔبزٜ ؾبظی لُؼبر 

 چٛثی

ثبٖ  ثطـ ض٘سٜ وبضی ٚ ٌٙسٌی لُؼبر ؾبیٝ

 ٚ آالچیك چٛثی
3 

ثبٖ ٚ  ثطـ ٚ ض٘سٜ وبضی لُؼبر ؾبیٝ 

 آالچیك چٛثی 
2 

 1 ثبٖ ٚ آالچیك چٛثی ثطـ لُؼبر ؾبیٝ

4 

ؾبذز اسهبالر 

چٛثی ٔٙبؾت ثطای 

ثبٖ ٚ آالچیك  ؾبیٝ

 چٛثی

 فطظ  -وٓ وٗ–اثعاض:  اضٜ ٘ٛاضی 

 ٔٛاز: لُؼبر آٔبزٜ قسٜ

 ؾبػز 2ظٔبٖ: 

 ٔىبٖ: وبضٌبٜ زضٚزٌطی 

ثبٖ ٚ  ؾبیٝ ؾبذز وبُٔ سٕبْ اسهبالر ٖ

 آالچیك چٛثی
 ثبٖ ٚ آالچیك چٛثی ؾبیٝؾبذز ٘بسٕبْ اسهبالر 

 ثبٖ ٚ آالچیك چٛثی ؾبیٝؾبذز اقشجبٜ اسهبالر 

 3 ؾبذز سٕبْ اسهبالر ٔٛضز ٘یبظ

 
ثبٖ ٚ  ؾبیٝسؼساز ظیبزی اظ اسهبالر ؾبذز 

 آالچیك چٛثی
2 

 1 ٘بٔٙبؾت ثسٖٚ سٛخٝ ثٝ ٘مكٝ رؾبذز اسهبال

5 

ثبٖ ٚ  ؾبیٝٔٛ٘شبغ 

 آالچیك چٛثی

دیچ  -اثعاض: دیچ زؾشی ٔٛ٘شبغ

 چىف ٘یٛٔبسیه –ٌٛقشی 

چؿت دیچ  -آٔبزٜٔٛاز: لُؼبر 

 یطاق -

 زلیمٝ  30ظٔبٖ 

 ٔىبٖ: وبضٌبٜ زضٚزٌطی 

 ثبٖ ٚ آالچیك چٛثی ٔٛ٘شبغ وبُٔ ؾبیٝ

ثبٖ ٚ آالچیك  ٔٛ٘شبغ لؿٕز ظیبزی اظ ؾبیٝ

 چٛثی

ثبٖ ٚ  ٔٛ٘شبغ اقشجبٜ ٚ یب ػسْ ٔٛ٘شبغ ؾبیٝ

 آالچیك چٛثی

ثبٖ ٚ  ٔٛ٘شبغ وبُٔ ٚ نحیح ٚ ٌٛ٘یبیی ؾبیٝ

 آالچیك چٛثی َجك ٘مكٝ
3 

 
ثبٖ ٚ آالچیك  ٔٛ٘شبغ ثیكشط لُؼبر ؾبیٝ

 چٛثی ثب سٛخٝ ثٝ ٘مكٝ
2 

ثبٖ ٚ آالچیك  ٔٛ٘شبغ لؿٕز وٕی اظ ؾبیٝ

 چٛثی یب ػسْ ٔٛ٘شبغ
1 

قبیؿشٍی ٞبی غیط 

فٙی , ایٕٙی, ثٟساقز, 

سٛخٟبر ظیؿز 

 ٔحیُی ٚ ٍ٘طـ

 N 72ٔؿئِٛیز دصیطی -1 

، والٜ، ػیٙه، اؾشفبزٜ اظ ِجبؼ وبض ٚ وفف ایٕٙی - -2

  ٌٛقی ٚ ٔبؾه 

ذطٚج يبیؼبر ٔٛاز اظ ٔحیٍ وبضٌبٜ ثب اؾشفبزٜ اظ  -3

 ٔىٙسٜ

 زلز زض وبض -4

  ػّٕىطز لبثُ لجَٛ

 

 لبثُ لجَٛغیط ػّٕىطز 

اؾشفبزٜ اظ ، والٜ ٚ ِجبؼ وبض ٚ وفف ایٕٙیدٛقیسٖ 

  ػیٙه، ٌٛقی ٚ ٔبؾه 
2 

 

 1 ػیٙه ٚ ٌٛقی ایٕٙیاؾشفبزٜ اظ 

 )ٌبيىش ي اًدبم كبـ( اـقٌيبثي كبـ
 ثّی    

 ذیط    

 ٔؼیبض قبیؿشٍی ا٘دبْ وبض  :

 5ٚ  4ٚ  3اظ ٔطاحُ  2وؿت حسالُ ٕ٘طٜ  

 اظ ثرف قبیؿشٍی ٞبی غیط فٙی، ایٕٙی، ثٟساقز، سٛخٟبر ظیؿز ٔحیُی ٚ ٍ٘طـ  2وؿت حسالُ ٕ٘طٜ  

 اظ ٔطاحُ وبض 2وؿت حسالُ ٔیبٍ٘یٗ 
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 ٍقاـر آهَقي ٍ دفٍـي

دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك  آهَقٌيوبقهبى   

 ؼفشف سبلي  كشبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  كبـ ػول فؼ اوشبًؽاـؼ سطلي  - 1-8ًوَى ثفگ

 اٍ :ًَثز  : سبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي    ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 اوشبًؽاـؼ ػول فؼ كبـ:     L3 وٙص ِالضيز  ٌِبيغ زَة ضففِ :   كؽ ضففِ 

ثف اوبن  ٍ ّب ٍ سدْيكار هَـؼ ًيبقاوش بؼُ اق  اثكاـثب 

 ٌِؽلي زَثي دبـک ثىبقؼ.اوشبًؽاـؼ هلي 
 G3-5 گفٍُ كبـ  سَليؽ هجلوبى ٌْف   ٍظي ِ:  08 كؽ ٍظي ِ 

 هْبـر  وٙص ٌبيىش ي  وبغز ٌِؽلي ّب  دبـک  كبـ: 0804 كؽ كبـ

  

 ٌفايٗ هطيٗ اًدبم كبـ :-1

ّب   هشفهفثغ ثبيؽ ؼاـا  ًَـ ٘جيؼي )دٌدفُ 216;18×12ثب قيفثٌب  وبغز هجلوبى زَثي ٌْف   كبـگبُ اوشبًؽاـؼٌفايٗ هطيٗ كبـ: . 1 .1

 ّب  فلَـوٌز(، سَْيِ هٌبوت ٍ ك  ثب فٌؽاويَى قبث  ًّت هبٌيي آالر ثبٌؽ. ثبقٌَ( ٍ ًَـ هٌَّػي )الهخ

 اوٌبؼ: ًقٍِ ٌِؽلي زَثي دبـک.    2

 ففق هيك  ٍ ؼوشي -كن كي -گٌؽگي -ك  ـًؽ -اـ اثكاـ ٍ سدْيكار:  اـُ ًَ. 3

 هَاؼ: زَة ٍ زىت. 4

 وبػز 6قهبى: . 5

 ًوًَِ/ ًقٍِ كبـ/ هفاض  اخفا  دفٍلُ/ ـٍيِ اًدبم كبـ: -2
 زَثي دبـک ٍ اوشػفاج اًؽاقُ ّب ٌِؽليثفـوي ٍ سدكيِ ٍ سطلي  ًقٍِ  .1

 زَثي دبـک ٌِؽلياًشػبة زَة هٌبوت )وَقًي ثفگ ٍ دْي ثفگ( ؼـ وبغز  .2

 زَثي دبـک ٌِؽليهبٌيي كبـ  قٙؼبر  .3

 وبغز اسّبالر هٌبوت هٙبثق ًقٍِ كبـ  .4

 زَثي دبـک ٌِؽليهًَشبل كفؼى اسّبالر ٍ وبغز  .5

 ٌبغُ ّب  اِلي اوشبًؽاـؼ ػول فؼ كبـ:  -3

 زَثي دبـک ٌِؽلياوشػفاج سؼؽاؼ ٍ قٙؼبر ٍ اًؽاقُ ّب  ؼقيق  .1

 غَاـّب ٍ ضٍفار زَةّب، كذكؼـ ثفاثف قبـذ هقبٍم اًشػبة زَة هٌبوت ٍ اٌجبع ٌؽُ ثب هَاؼ ض بظشي هٌبوت ٍ اوشبًؽاـؼ  .2

 ّب ٍ هبٌيي آالر هٌبوت ٍ سٌظين آًْبـاوش بؼُ اق اثكا .3

 وبغز ؼقيق اسّبالر ثب سَخِ ثِ ًقٍِ ٍ اوشبًؽاـؼ هفثَٖ .4

 زَثي دبـک ٌِؽليهًَشبل ؼقيق   .5

 اـقٌيبثي:اثكاـ  -4

 ّب  هَخَؼ( ا  )ثفاوبن زك ليىز هٍبّؽُ -ػولي -كشجي

 اثكاـ ٍ سدْيكار هَـؼ ًيبق اًدبم كبـ: -5

 س ٌگ هيع كرَة  -اـُ ز ٍي -ؼـي  -دير ؼوشي -ه بـ -اـُ ؼوشي -ـًؽُ ؼوشي- ففق هيك  ٍ ؼوشي -كن كي -گٌؽگي -ك  ـًؽ -اـُ ًَاـ 

 هبٌيي وٌجبؼُ -ًيَهبسيك 

 هفسجٗ ؼـ گفٍُ كبـ :س بلي  كبـ   -6
 803 -506 -705كبـّب  
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 ٍقاـر آهَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك  آهَقٌي

 ؼفشف سبلي  كشبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  اـقٌيبثي - 1 -9ًوَى ثفگ

 اٍ ًَثز    سبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 اوشبًؽاـؼ ػول فؼ كبـ:     L3 وٙص ِالضيز  ٌِبيغ زَة ضففِ   كؽ ضففِ 

ثب اوش بؼُ اق  اثكاـّب ٍ سدْيكار هَـؼ ًيبق ٍ ثف 

 اوبن اوشبًؽاـؼ هلي ٌِؽلي زَثي دبـک ثىبقؼ.
 G3-5 گفٍُ اـقٌيبثي كبـ سَليؽ هجلوبى ٌْف   ٍظي ِ  08 كؽ ٍظي ِ 

 هْبـر  وٙص ٌبيىش ي  ٌِؽلي ّب  دبـکوبغز  كبـ 0804 كؽ كبـ

  

 هفا ض  كبـ ـؼي 
 ٌفايٗ ػول فؼ

 )اثكاـ،هَاؼ، سدْيكار، قهبى، ه بى ٍ ...(
 ًوفُ )ٌبغُ ّب/ؼاٍـ /ًوفُ ؼّي(اوشبًؽاـؼ  ًشبيح هو ي

1 

ثطضؾی ٚ سدعیٝ 

ٚ سحّیُ ٘مكٝ 

نٙسِی چٛثی 

 دبضن 

 ٔبقیٗ حؿبة -اثعاض: ٔشط

 نٙسِی چٛثی دبضنٔٛاز: ٘مكٝ 

 ٔىبٖ: وبضٌبٜ زضٚزٌطی 

 زلیمٝ 30 :ظٔبٖ

ثطضؾی ٘مكٝ ٚ اؾشرطاج وبُٔ 

 ٞب ا٘ساظٜ

ثطضؾی ٘یٕٝ سٕبْ ٚ ا٘ساظٜ ثطزاضی 

 ٘بلم لُؼبر

 ٞب ثطضؾی ٘مكٝ ٚ ػسْ اؾشرطاج ا٘ساظٜ

 3 ثطضؾی ٘مكٝ ٚ ٔحبؾجٝ ا٘ساظٜ لُؼبر

 2 ثطضؾی ٘مكٝ ٚ ٔحبؾجٝ ا٘ساظٜ سؼسازی اظ لُؼبر 

 1 ػسْ سٛا٘بیی ٔحبؾجٝ ا٘ساظٜ ٞب اظ ضٚی ٘مكٝ 

2 

ا٘شربة ٔٛاز 

اِٚیٝ نٙسِی 

 چٛثی دبضن

 وِٛیؽ-ٔشط – اثعاض: ضَٛثز ؾٙح

ا٘ٛاع چٛثٟبی ؾٛظ٘ی ثطي ٚ ٔٛاز: 

دیچ ٚ ٟٔطٜ، ا٘ٛاع یطاق  -دٟٗ ثطي

 آالر، ضً٘، چؿت، ٔٛاز حفبظشی

  زلیمٝ 60ظٔبٖ: 

 ٔىبٖ: وبضٌبٜ زضٚزٌطی 

ا٘شربة وبُٔ ٔٛاز اِٚیٝ ٔٙبؾت 

 نٙسِی چٛثی دبضنؾبذز 

 ا٘شربة ٘بلم ٔٛاز اِٚیٝ 

ػسْ اسٙربة ٔٛاز  اِٚیٝ ٔٙبؾت ثطای 

 نٙسِی چٛثی دبضن

 3 ا٘شربة چٛة ؾبِٓ ٚ ذكه ٚ یطاق آالر ٔٙبؾت 

 

ا٘شربة چٛة ذكه ثسٖٚ سٛخٝ ثٝ دٛؾیسٌی ٚ 

 ا٘شربة سؼسازی اظ یطالٟب
2 

ثسٖٚ سٛخٝ ثٝ ضَٛثز ٚ ٔؼبیت ا٘شربة چٛة 

 َجیؼی
1 

3 

وبضی ٚ  ٔبقیٗ

آٔبزٜ ؾبظی 

نٙسِی لُؼبر 

 چٛثی دبضن

 -وف ض٘س –اثعاض:  اضٜ ٘ٛاضی 

 ٌٙسٌی 

 نفحبر فكطزٜ چٛثی -ٔٛاز: چٛة

 ٔىبٖ: وبضٌبٜ زضٚزٌطی 

 زلیمٝ 120ظٔبٖ: 

ٔبقیٙىبضی وبُٔ ٚ زلیك لُؼبر 

 نٙسِی چٛثی دبضن

ٔبقیٙىبضی ٘یٕٝ سٕبْ لُؼبر  

ػسْ آٔبزٜ ؾبظی نٙسِی چٛثی دبضن 

 نٙسِی چٛثی دبضنلُؼبر 

نٙسِی چٛثی ثطـ ض٘سٜ وبضی ٚ ٌٙسٌی لُؼبر 

 دبضن
3 

 2 نٙسِی چٛثی دبضنثطـ ٚ ض٘سٜ وبضی لُؼبر  

 1 نٙسِی چٛثی دبضنثطـ لُؼبر 

4 

ؾبذز اسهبالر 

چٛثی ٔٙبؾت 

نٙسِی ثطای 

 چٛثی دبضن

 فطظ  -وٓ وٗ–اثعاض:  اضٜ ٘ٛاضی 

 ٔٛاز: لُؼبر آٔبزٜ قسٜ

 ٔىبٖ: وبضٌبٜ زضٚزٌطی 

 زلیمٝ 120ظٔبٖ: 

نٙسِی ؾبذز وبُٔ سٕبْ اسهبالر 

 چٛثی دبضن
 نٙسِی چٛثی دبضن ؾبذز ٘ب سٕبْ اسهبالر 

 نٙسِی چٛثی دبضنؾبذز اقشجبٜ اسهبالر 

 3 ؾبذز سٕبْ اسهبالر ٔٛضز ٘یبظ

 2 نٙسِی چٛثی دبضنسؼساز ظیبزی اظ اسهبالر ؾبذز  

 1 ؾبذز اسهبَ غٍّ ٚ ٘بٔٙبؾت ثسٖٚ سٛخٝ ثٝ ٘مكٝ

5 

نٙسِی ٔٛ٘شبغ 

 چٛثی دبضن

 –دیچ ٌٛقشی  -اثعاض: دیچ زؾشی 

 ٘یٛٔبسیه ٔید وٛة
 یطاق -چؿت دیچ  -ٔٛاز: لُؼبر آٔبزٜ

 ٔىبٖ: وبضٌبٜ زضٚزٌطی 

 زلیمٝ  30 :ظٔبٖ

 چٛثی دبضننٙسِی ٔٛ٘شبغ وبُٔ 
 نٙسِی چٛثی دبضن  ثیكشطٔٛ٘شبغ لؿٕز 

نٙسِی ٔٛ٘شبغ اقشجبٜ ٚ یب ػسْ ٔٛ٘شبغ 

 چٛثی دبضن

ٔٛ٘شبغ وبُٔ ٚ نحیح ٚ ٌٛ٘یبیی نٙسِی چٛثی 

 دبضن َجك ٘مكٝ
3 

ثب سٛخٝ ثٝ  نٙسِی چٛثی دبضنٔٛ٘شبغ ثیكشط لُؼبر  

 ٘مكٝ
2 

 1 یب ػسْ ٔٛ٘شبغ نٙسِی چٛثی دبضنٔٛ٘شبغ لؿٕز وٕی اظ 

قبیؿشٍی ٞبی 

غیط فٙی , ایٕٙی, 

ثٟساقز, سٛخٟبر 

ظیؿز ٔحیُی ٚ 

 ٍ٘طـ

 N 72ٔؿئِٛیز دصیطی -1 

، والٜ، ػیٙه، اؾشفبزٜ اظ ِجبؼ وبض ٚ وفف ایٕٙی - -2

  ٌٛقی ٚ ٔبؾه 

ذطٚج يبیؼبر ٔٛاز اظ ٔحیٍ وبضٌبٜ ثب اؾشفبزٜ اظ  -3

 ٔىٙسٜ

 زلز زض وبض -4

  ػّٕىطز لبثُ لجَٛ

 

 لبثُ لجَٛغیط ػّٕىطز 

ػیٙه، اؾشفبزٜ اظ ، والٜ ٚ ِجبؼ وبض ٚ وفف ایٕٙیدٛقیسٖ 

  ٌٛقی ٚ ٔبؾه 
2 

 

 1 ػیٙه ٚ ٌٛقی ایٕٙیاؾشفبزٜ اظ 

 اـقٌيبثي كبـ )ٌبيىش ي اًدبم كبـ(
 ثّی    

 ذیط    

 ٔؼیبض قبیؿشٍی ا٘دبْ وبض  :

 5ٚ  4ٚ  3اظ ٔطاحُ   2وؿت حسالُ ٕ٘طٜ  

 اظ ثرف قبیؿشٍی ٞبی غیط فٙی، ایٕٙی، ثٟساقز، سٛخٟبر ظیؿز ٔحیُی ٚ ٍ٘طـ  2وؿت حسالُ ٕ٘طٜ  

 اظ ٔطاحُ وبض 2وؿت حسالُ ٔیبٍ٘یٗ 
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 ٍقاـر آهَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك  آهَقٌي

 ؼفشف سبلي  كشبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  كبـ ػول فؼ اوشبًؽاـؼ سطلي  - 1-8ًوَى ثفگ

 اٍ :ًَثز  : سبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي    ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 اوشبًؽاـؼ ػول فؼ كبـ:     L3 وٙص ِالضيز  ٌِبيغ زَة ضففِ :   كؽ ضففِ 

اثكاـ ٍ سدْيكار القم ٍ ثف اوبن ثب اوش بؼُ اق 

 ثبق  زَثي دبـک ثىبقؼ.اوشبًؽاـؼ لَاقم 
 G2-1 گفٍُ كبـ  هجلوبى زَثي ٌْف سَليؽ  ٍظي ِ:  08 كؽ ٍظي ِ 

 هْبـر  وٙص ٌبيىش ي  وبغز لَاقم ثبق  زَثي ؼـ دبـكْب كبـ: 0805 كؽ كبـ

  

 ٌفايٗ هطيٗ اًدبم كبـ :-1

ّب   هشفهفثغ ثبيؽ ؼاـا  ًَـ ٘جيؼي )دٌدفُ 216;18×12ثب قيفثٌب  وبغز هجلوبى زَثي ٌْف   ٌفايٗ هطيٗ كبـ: كبـگبُ اوشبًؽاـؼ .1

 ّب  فلَـوٌز(، سَْيِ هٌبوت ٍ ك  ثب فٌؽاويَى قبث  ًّت هبٌيي آالر ثبٌؽ. ًَـ هٌَّػي )الهخ ثبقٌَ( ٍ

 زَثي دبـک لَاقم ثبق اوٌبؼ: ًقٍِ  .2

 ففق هيك  ٍ ؼوشي -كن كي -گٌؽگي -ك  ـًؽ -اثكاـ ٍ سدْيكار:  اـُ ًَاـ  .3

 هَاؼ: زَة ٍ زىت .4

 وبػز 6قهبى:  .5

 ـٍيِ اًدبم كبـ: ًوًَِ/ ًقٍِ كبـ/ هفاض  اخفا  دفٍلُ/ -2
 زَثي دبـک ٍ اوشػفاج اًؽاقُ ّب لَاقم ثبق ثفـوي ٍ سدكيِ ٍ سطلي  ًقٍِ  .1

 زَثي دبـک لَاقم ثبق اًشػبة كفؼى زَة هٌبوت )وَقًي ثفگ ٍ دْي ثفگ( ؼـ وبغز  .2

 زَثي دبـک لَاقم ثبق هبٌيي كبـ  قٙؼبر  .3

 وبغز اسّبالر هٌبوت هٙبثق ًقٍِ كبـ  .4

 زَثي دبـک لَاقم ثبق ز هًَشبل كفؼى اسّبالر ٍ وبغ .5

 

 

 ٌبغُ ّب  اِلي اوشبًؽاـؼ ػول فؼ كبـ: -3

 زَثي دبـک لَاقم ثبق اوشػفاج سؼؽاؼ ٍ قٙؼبر ٍ اًؽاقُ ّب  ؼقيق  .1

 غَاـّب ٍ ضٍفار زَةّب، كذكاًشػبة زَة هٌبوت ٍ اٌجبع ٌؽُ ثب هَاؼ ض بظشي هٌبوت ٍ اوشبًؽاـؼ ؼـ ثفاثف قبـذ  .2

 هبٌيي آالر هٌبوت ٍ سٌظين آًْباوش بؼُ اق اثكاـّب ٍ  .3

 وبغز ؼقيق اسّبالر ثب سَخِ ثِ ًقٍِ ٍ اوشبًؽاـؼ هفثَٖ .4

 زَثي دبـک لَاقم ثبق هًَشبل ؼقيق   .5

 اثكاـ اـقٌيبثي: -4

 ّب  هَخَؼ( ا  )ثفاوبن زك ليىز هٍبّؽُ -ػولي -كشجي

 اثكاـ ٍ سدْيكار هَـؼ ًيبق اًدبم كبـ: -5
ز ً ًيَهبسيك  -اـُ ز ٍي -ؼـي  -دير ؼوشي -ه بـ -اـُ ؼوشي -ـًؽُ ؼوشي- ففق هيك  ٍ ؼوشي -كيكن  -گٌؽگي -ك  ـًؽ -اـُ ًَاـ 

 هبٌيي وٌجبؼُ -ثفا  هيع كَثي

 س بلي  كبـ  هفسجٗ ؼـ گفٍُ كبـ : -6

 0805كبـ
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 ٍقاـر آهَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك  آهَقٌي

كبـؼاًً ؼفشف سبلي  كشبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ  

 

  اـقٌيبثي - 1 -9ًوَى ثفگ

 اٍ ًَثز    سبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 اوشبًؽاـؼ ػول فؼ كبـ:     L3 وٙص ِالضيز  ٌِبيغ زَة ضففِ   كؽ ضففِ 

اثكاـ ٍ سدْيكار القم ٍ ثف اوبن ثب اوش بؼُ اق 

 ثبق  زَثي دبـک ثىبقؼ.اوشبًؽاـؼ لَاقم 

 G2-1 گفٍُ اـقٌيبثي كبـ سَليؽ هجلوبى زَثي  ٍظي ِ  08 كؽ ٍظي ِ 

 هْبـر  وٙص ٌبيىش ي  وبغز لَاقم ثبق  زَثي ؼـ دبـک ّب  كبـ 0805 كؽ كبـ

  

 هفا ض  كبـ ـؼي 
 ٌفايٗ ػول فؼ

 )اثكاـ،هَاؼ، سدْيكار، قهبى، ه بى ٍ ...(
 ًوفُ )ٌبغُ ّب/ؼاٍـ /ًوفُ ؼّي(اوشبًؽاـؼ  ًشبيح هو ي

1 

ثطضؾی ٚ سدعیٝ ٚ 

سحّیُ ٘مكٝ ِٛاظْ 

 ثبظی چٛثی دبضن 

 ٔبقیٗ حؿبة -اثعاض: ٔشط

ِٛاظْ ثبظی چٛثی ٔٛاز: ٘مكٝ 

 دبضن

 ٔىبٖ: وبضٌبٜ زضٚزٌطی 

 زلیمٝ 30ظٔبٖ 

 ٞب ثطضؾی ٘مكٝ ٚ اؾشرطاج وبُٔ ا٘ساظٜ

ثطضؾی ٘یٕٝ سٕبْ ٚ ا٘ساظٜ ثطزاضی ٘بلم 

 لُؼبر

 ٞب ثطضؾی ٘مكٝ ٚ ػسْ اؾشرطاج ا٘ساظٜ

 3 ثطضؾی ٘مكٝ ٚ ٔحبؾجٝ ا٘ساظٜ لُؼبر

 
ثطضؾی ٘مكٝ ٚ ٔحبؾجٝ ا٘ساظٜ سؼسازی اظ 

 لُؼبر
2 

 1 ػسْ سٛا٘بیی ٔحبؾجٝ ا٘ساظٜ ٞب اظ ضٚی ٘مكٝ 

2 

ا٘شربة ٔٛاز اِٚیٝ 

ِٛاظْ ثبظی چٛثی 

 دبضن

اثعاض: ا٘ٛاع چٛثٟبی ؾٛظ٘ی ثطي 

 ضَٛثز ؾٙح -ٚ دٟٗ ثطي

یطاق آالر، دیچ ٚ ٟٔطٜ، ا٘ٛاع ٔٛاز: 

 ضً٘، چؿت، ٔٛاز حفبظشی

 ٔىبٖ: وبضٌبٜ زضٚزٌطی 

 ؾبػز  1ظٔبٖ 

ا٘شربة وبُٔ ٔٛاز اِٚیٝ ٔٙبؾت ؾبذز 

 ِٛاظْ ثبظی چٛثی دبضن

 ا٘شربة ٘بلم ٔٛاز اِٚیٝ 

ِٛاظْ ػسْ اسٙربة ٔٛاز  اِٚیٝ ٔٙبؾت ثطای 

 ثبظی چٛثی دبضن

ا٘شربة چٛة ؾبِٓ ٚ ذكه ٚ یطاق آالر 

 ٔٙبؾت 
3 

 
ا٘شربة چٛة ذكه ثسٖٚ سٛخٝ ثٝ 

 دٛؾیسٌی ٚ ا٘شربة سؼسازی اظ یطالٟب
2 

ا٘شربة چٛة ثسٖٚ سٛخٝ ثٝ ضَٛثز ٚ 

 ٔؼبیت َجیؼی
1 

3 

ٔبقیٙىبضی ٚ آٔبزٜ 

ِٛاظْ ؾبظی لُؼبر 

 ثبظی چٛثی دبضن

 -وف ض٘س –اثعاض:  اضٜ ٘ٛاضی 

  -ٌٙسٌی

 نفحبر فكطزٜ چٛثی -چٛةٔٛاز: 

 ؾبػز 2ظٔبٖ: 

 ٔىبٖ: وبضٌبٜ زضٚزٌطی 

ِٛاظْ ٔبقیٙىبضی وبُٔ ٚ زلیك لُؼبر 

 ثبظی چٛثی دبضن

ِٛاظْ ثبظی ٔبقیٙىبضی ٘یٕٝ سٕبْ لُؼبر  

 چٛثی دبضن 
 ِٛاظْ ثبظی چٛثی دبضنػسْ آٔبزٜ ؾبظی لُؼبر 

ِٛاظْ ثطـ ض٘سٜ وبضی ٚ ٌٙسٌی لُؼبر 

 ثبظی چٛثی دبضن
3 

ِٛاظْ ثبظی ثطـ ٚ ض٘سٜ وبضی لُؼبر  

 دبضن چٛثی
2 

 1 ِٛاظْ ثبظی چٛثی دبضنثطـ لُؼبر 

4 

ؾبذز اسهبالر چٛثی 

ِٛاظْ ٔٙبؾت ثطای 

 ثبظی چٛثی دبضن

 فطظ  -وٓ وٗ–اثعاض:  اضٜ ٘ٛاضی 

 ٔٛاز: لُؼبر آٔبزٜ قسٜ

 ؾبػز 2ظٔبٖ: 

 ٔىبٖ: وبضٌبٜ زضٚزٌطی 

 

ِٛاظْ ثبظی ؾبذز وبُٔ سٕبْ اسهبالر 

 چٛثی دبضن 

ِٛاظْ ثبظی چٛثی ؾبذز ٘ب سٕبْ اسهبالر 

ِٛاظْ ثبظی ؾبذز اقشجبٜ اسهبالر دبضن 

 چٛثی دبضن

 3 ؾبذز سٕبْ اسهبالر ٔٛضز ٘یبظ

 
ِٛاظْ ثبظی سؼساز ظیبزی اظ اسهبالر ؾبذز 

 چٛثی دبضن
2 

 1 ؾبذز اسهبَ غٍّ ٚ ٘بٔٙبؾت ثسٖٚ سٛخٝ ثٝ ٘مكٝ

5 

ِٛاظْ ثبظی ٔٛ٘شبغ 

 چٛثی دبضن

دیچ  -اثعاض: دیچ زؾشی ٔٛ٘شبغ

 چىف ٘یٛٔبسیه –ٌٛقشی 

چؿت دیچ  -ٔٛاز: لُؼبر آٔبزٜ

 یطاق -

 زلیمٝ  30ظٔبٖ 

 ٔىبٖ: وبضٌبٜ زضٚزٌطی 

 ِٛاظْ ثبظی چٛثی دبضنٔٛ٘شبغ وبُٔ 

ِٛاظْ ثبظی چٛثی ٔٛ٘شبغ لؿٕز ظیبزی اظ 

 دبضن

ِٛاظْ ثبظی ٔٛ٘شبغ اقشجبٜ ٚ یب ػسْ ٔٛ٘شبغ 

 چٛثی دبضن

ِٛاظْ ُ ٚ نحیح ٚ ٌٛ٘یبیی ٔٛ٘شبغ وبٔ

 َجك ٘مكٝ ثبظی چٛثی دبضن
3 

 
ِٛاظْ ثبظی چٛثی ٔٛ٘شبغ ثیكشط لُؼبر 

 ثب سٛخٝ ثٝ ٘مكٝدبضن 
2 

ِٛاظْ ثبظی چٛثی ٔٛ٘شبغ لؿٕز وٕی اظ 

 یب ػسْ ٔٛ٘شبغ دبضن
1 

ٞبی غیط فٙی  قبیؿشٍی

, ایٕٙی, ثٟساقز, 

سٛخٟبر ظیؿز ٔحیُی 

 ٚ ٍ٘طـ

 N 72ٔؿئِٛیز دصیطی -1 

، والٜ، ػیٙه، اؾشفبزٜ اظ ِجبؼ وبض ٚ وفف ایٕٙی - -2

  ٌٛقی ٚ ٔبؾه 

ذطٚج يبیؼبر ٔٛاز اظ ٔحیٍ وبضٌبٜ ثب اؾشفبزٜ اظ  -3

 ٔىٙسٜ

 زلز زض وبض -4

  ػّٕىطز لبثُ لجَٛ

 

 لبثُ لجَٛغیط ػّٕىطز 

اؾشفبزٜ اظ ، والٜ ٚ ِجبؼ وبض ٚ وفف ایٕٙیدٛقیسٖ 

  ػیٙه، ٌٛقی ٚ ٔبؾه 
2 

 

 1 ػیٙه ٚ ٌٛقی ایٕٙیاؾشفبزٜ اظ 

 اـقٌيبثي كبـ )ٌبيىش ي اًدبم كبـ(
 ثّی    

 ذیط    

 ٔؼیبض قبیؿشٍی ا٘دبْ وبض  :

 5ٚ  4ٚ   2اظ ٔطاحُ   2وؿت حسالُ ٕ٘طٜ  

 اظ ثرف قبیؿشٍی ٞبی غیط فٙی، ایٕٙی، ثٟساقز، سٛخٟبر ظیؿز ٔحیُی ٚ ٍ٘طـ  2وؿت حسالُ ٕ٘طٜ  

 اظ ٔطاحُ وبض 2وؿت حسالُ ٔیبٍ٘یٗ 
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 ٍقاـر آهَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك  آهَقٌي

 ؼفشف سبلي  كشبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  كبـ ػول فؼ اوشبًؽاـؼ سطلي  - 1-8ًوَى ثفگ

 اٍ :ًَثز  : سبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي    ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 اوشبًؽاـؼ ػول فؼ كبـ:     L3 وٙص ِالضيز  ٌِبيغ زَة ضففِ :   كؽ ضففِ 

ثب اوش بؼُ اق  اثكاـ ٍ سدْيكار هَـؼ ًيبق ٍ ثف اوبن 

 اوشبًؽاـؼ هلي غبًِ ديً وبغشِ زَثي ثىبقؼ.
 G3-5 گفٍُ كبـ  سَليؽ هجلوبى ٌْف  ٍظي ِ:  08 كؽ ٍظي ِ 

 كبـ: 0806 كؽ كبـ
وبغز غبًِ ّب  ديً وبغشِ  

 زَثي
 هْبـر  وٙص ٌبيىش ي 

  

 ٌفايٗ هطيٗ اًدبم كبـ :-1

ّب   هشفهفثغ ثبيؽ ؼاـا  ًَـ ٘جيؼي )دٌدفُ 216;18×12ثب قيفثٌب  وبغز هجلوبى زَثي ٌْف   ٌفايٗ هطيٗ كبـ: كبـگبُ اوشبًؽاـؼ .1

 ّب  فلَـوٌز(، سَْيِ هٌبوت ٍ ك  ثب فٌؽاويَى قبث  ًّت هبٌيي آالر ثبٌؽ. ثبقٌَ( ٍ ًَـ هٌَّػي )الهخ

 غبًِ ديً وبغشِ زَثياوٌبؼ: ًقٍِ  .2

 ففق هيك  ٍ ؼوشي -كن كي -گٌؽگي -ك  ـًؽ -اثكاـ ٍ سدْيكار:  اـُ ًَاـ  .3

 هَاؼ: زَة ٍ زىت .4

 وبػز 6قهبى:  .5

 دفٍلُ/ ـٍيِ اًدبم كبـ: ًوًَِ/ ًقٍِ كبـ/ هفاض  اخفا  -2

 ٍ اوشػفاج اًؽاقُ ّب غبًِ ديً وبغشِ زَثيثفـوي ٍ سدكيِ ٍ سطلي  ًقٍِ  .1

 اًشػبة زَة هٌبوت )وَقًي ثفگ ٍ دْي ثفگ( ؼـ وبغز غبًِ ديً وبغشِ زَثي .2

  هبٌيي كبـ  قٙؼبر غبًِ ديً وبغشِ زَثي .3

 وبغز اسّبالر هٌبوت هٙبثق ًقٍِ كبـ  .4

 ديً وبغشِ زَثيهًَشبل كفؼى اسّبالر غبًِ  .5

 

 ٌبغُ ّب  اِلي اوشبًؽاـؼ ػول فؼ كبـ:  -3

 لَاقم غبًِ ديً وبغشِ زَثياوشػفاج سؼؽاؼ ٍ قٙؼبر ٍ اًؽاقُ ّب  ؼقيق  .1

 غَاـّب ٍ ضٍفار زَةّب، كذكؼـ ثفاثف قبـذٍ هقبٍم اًشػبة زَة هٌبوت ٍ اٌجبع ٌؽُ ثب هَاؼ ض بظشي هٌبوت ٍ اوشبًؽاـؼ   .2

 هبٌيي آالر هٌبوت ٍ سٌظين آًْب ّب ٍـاوش بؼُ اق اثكا .3

 وبغز ؼقيق اسّبالر ثب سَخِ ثِ ًقٍِ ٍ اوشبًؽاـؼ هفثَٖ .4

 غبًِ ديً وبغشِ زَثيهًَشبل ؼقيق قٙؼبر  .5

 اثكاـ اـقٌيبثي: -4

 ّب  هَخَؼ( ا  )ثفاوبن زك ليىز هٍبّؽُ -ػولي -كشجي

 اثكاـ ٍ سدْيكار هَـؼ ًيبق اًدبم كبـ: -5
 س ٌ گ هيع كَة -اـُ ز ٍي -ؼـي  -دير ؼوشي -ه بـ -اـُ ؼوشي -ـًؽُ ؼوشي- ففق هيك  ٍ ؼوشي -كن كي -گٌؽگي -ك  ـًؽ -اـُ ًَاـ 

 هبٌيي وٌجبؼُ -ًيَهبسيك 

 س بلي  كبـ  هفسجٗ ؼـ گفٍُ كبـ : -6

 0609كبـّب  
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 ٍقاـر آهَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك  آهَقٌي

سبلي  كشبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً ؼفشف  

 

  اـقٌيبثي - 1 -9ًوَى ثفگ

 اٍ ًَثز    سبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 اوشبًؽاـؼ ػول فؼ كبـ:     L3 وٙص ِالضيز  ٌِبيغ زَة ضففِ :   كؽ ضففِ 

سدْيكار هَـؼ ًيبق ٍ ثف ٍ اثكاـ ثب اوش بؼُ اق  

غبًِ ديً وبغشِ اوبن اوشبًؽاـؼ هلي 

 زَثي ثىبقؼ.

 G3-5 گفٍُ اـقٌيبثي كبـ سَليؽ هجلوبى زَثي ٌْف   ٍظي ِ :  08 كؽ ٍظي ِ 

 هْبـر  وٙص ٌبيىش ي  وبغز غبًِ ّب  ديً وبغشِ زَثي كبـ 0806 كؽ كبـ

  

 هفا ض  كبـ ـؼي 
 ٌفايٗ ػول فؼ

 سدْيكار، قهبى، ه بى ٍ ...()اثكاـ،هَاؼ، 
 ًوفُ )ٌبغُ ّب/ؼاٍـ /ًوفُ ؼّي(اوشبًؽاـؼ  ًشبيح هو ي

1 

ثطضؾی ٚ سدعیٝ ٚ 

سحّیُ ٘مكٝ ذب٘ٝ 

 دیف ؾبذشٝ چٛثی 

 ٔبقیٗ حؿبة -اثعاض: ٔشط

ذب٘ٝ دیف ؾبذشٝ ٘مكٝ ٔٛاز: 

 چٛثی 

 ٔىبٖ: وبضٌبٜ زضٚزٌطی 

 زلیمٝ 30ظٔبٖ 

 ٞب ثطضؾی ٘مكٝ ٚ اؾشرطاج وبُٔ ا٘ساظٜ

ثطضؾی ٘یٕٝ سٕبْ ٚ ا٘ساظٜ ثطزاضی ٘بلم 

 دیف ؾبذشٝ چٛثیلُؼبر 

 ٞب ثطضؾی ٘مكٝ ٚ ػسْ اؾشرطاج ا٘ساظٜ

 3 ثطضؾی ٘مكٝ ٚ ٔحبؾجٝ ا٘ساظٜ لُؼبر

 2 ثطضؾی ٘مكٝ ٚ ٔحبؾجٝ ا٘ساظٜ سؼسازی اظ لُؼبر 

 1 ػسْ سٛا٘بیی ٔحبؾجٝ ا٘ساظٜ ٞب اظ ضٚی ٘مكٝ 

2 

ا٘شربة ٔٛاز اِٚیٝ 

دیف ؾبذشٝ ذب٘ٝ 

 چٛثی

 وِٛیؽ-ٔشط-اثعاض: ضَٛثز ؾٙح

ا٘ٛاع چٛثٟبی ؾٛظ٘ی ثطي ٚ ٔٛاز: 

ا٘ٛاع یطاق  -دیچ ٚ ٟٔطٜ -دٟٗ ثطي

 ٔٛاز حفبظشی-چؿت-ضً٘-آالر

 ٔىبٖ: وبضٌبٜ زضٚزٌطی 

 زلیمٝ 60: ظٔبٖ

ا٘شربة وبُٔ ٔٛاز اِٚیٝ ٔٙبؾت ؾبذز 

 ذب٘ٝ دیف ؾبذشٝ چٛثی

 ا٘شربة ٘بلم ٔٛاز اِٚیٝ 

ذب٘ٝ شربة ٔٛاز  اِٚیٝ ٔٙبؾت ثطای ٘ػسْ ا

 دیف ؾبذشٝ چٛثی

 3 ا٘شربة چٛة ؾبِٓ ٚ ذكه ٚ یطاق آالر ٔٙبؾت 

 

ا٘شربة چٛة ذكه ثسٖٚ سٛخٝ ثٝ دٛؾیسٌی ٚ 

 ٞب ا٘شربة سؼسازی اظ یطاق
2 

 1 ا٘شربة چٛة ثسٖٚ سٛخٝ ثٝ ضَٛثز ٚ ٔؼبیت َجیؼی

3 

ٔبقیٙىبضی ٚ آٔبزٜ 

ذب٘ٝ ؾبظی لُؼبر 

 ؾبذشٝ چٛثیدیف 

 -وف ض٘س –اثعاض:  اضٜ ٘ٛاضی 

  -ٌٙسٌی

نفحبر فكطزٜ  -ٔٛاز: چٛة

 چٛثی

 ٔىبٖ: وبضٌبٜ زضٚزٌطی

 زلیمٝ 120ظٔبٖ: 

ذب٘ٝ دیف ٔبقیٙىبضی وبُٔ ٚ زلیك 

 ؾبذشٝ چٛثی

ذب٘ٝ دیف ٔبقیٙىبضی ٘یٕٝ سٕبْ لُؼبر  

 ؾبذشٝ چٛثی 

ذب٘ٝ دیف ػسْ آٔبزٜ ؾبظی لُؼبر 

 ؾبذشٝ چٛثی

ذب٘ٝ دیف ثطـ ض٘سٜ وبضی ٚ ٌٙسٌی لُؼبر 

 ؾبذشٝ چٛثی
3 

 
ذب٘ٝ دیف ؾبذشٝ ثطـ ٚ ض٘سٜ وبضی لُؼبر 

 چٛثی
2 

 1 ذب٘ٝ دیف ؾبذشٝ چٛثیثطـ لُؼبر 

4 

ؾبذز اسهبالر 

چٛثی ٔٙبؾت ثطای 

ذب٘ٝ دیف ؾبذشٝ 

 چٛثی

 فطظ  -وٓ وٗ–اثعاض:  اضٜ ٘ٛاضی 

 ٔٛاز: لُؼبر آٔبزٜ قسٜ

 زضٚزٌطی ٔىبٖ: وبضٌبٜ

 زلیمٝ 120ظٔبٖ: 

 ذب٘ٝ دیف ؾبذشٝ چٛثی ؾبذز وبُٔ سٕبْ اسهبالر 

 ذب٘ٝ دیف ؾبذشٝ چٛثی ؾبذز ٘ب سٕبْ اسهبالر 

 ذب٘ٝ دیف ؾبذشٝ چٛثیؾبذز اقشجبٜ اسهبالر 

 3 ؾبذز سٕبْ اسهبالر ٔٛضز ٘یبظ

 
ذب٘ٝ دیف سؼساز ظیبزی اظ اسهبالر ؾبذز 

 ؾبذشٝ چٛثی
2 

 1 غٍّ ٚ ٘بٔٙبؾت ثسٖٚ سٛخٝ ثٝ ٘مكٝؾبذز اسهبَ 

5 

ذب٘ٝ دیف ٔٛ٘شبغ 

 ؾبذشٝ چٛثی

دیچ  -اثعاض: دیچ زؾشی ٔٛ٘شبغ

 ٘یٛٔبسیه ٔید وٛة –ٌٛقشی 

-چؿت  -ٔٛاز: لُؼبر آٔبزٜ

 یطاق -دیچ 

 ٔىبٖ: وبضٌبٜ زضٚزٌطی

 زلیمٝ 30ظٔبٖ: 

 ذب٘ٝ دیف ؾبذشٝ چٛثیٔٛ٘شبغ وبُٔ 

ذب٘ٝ دیف ؾبذشٝ ٔٛ٘شبغ لؿٕز ظیبزی اظ 

 چٛثی 

ذب٘ٝ دیف ٔٛ٘شبغ اقشجبٜ ٚ یب ػسْ ٔٛ٘شبغ 

 ؾبذشٝ چٛثی

ذب٘ٝ دیف ٔٛ٘شبغ وبُٔ ٚ نحیح ٚ ٌٛ٘یبیی 

 َجك ٘مكٝ ؾبذشٝ چٛثی
3 

 
ذب٘ٝ دیف ؾبذشٝ چٛثی ٔٛ٘شبغ ثیكشط لُؼبر 

 ثب سٛخٝ ثٝ ٘مكٝ
2 

ذب٘ٝ دیف ؾبذشٝ ٔٛ٘شبغ لؿٕز وٕی اظ 

 یب ػسْ ٔٛ٘شبغچٛثی 
1 

قبیؿشٍی ٞبی 

غیط فٙی , ایٕٙی, 

ثٟساقز, سٛخٟبر 

ظیؿز ٔحیُی ٚ 

 ٍ٘طـ

 N 72ٔؿئِٛیز دصیطی -1 

، والٜ، ػیٙه، اؾشفبزٜ اظ ِجبؼ وبض ٚ وفف ایٕٙی - -2

  ٌٛقی ٚ ٔبؾه 

 ذطٚج يبیؼبر ٔٛاز اظ ٔحیٍ وبضٌبٜ ثب اؾشفبزٜ اظ ٔىٙسٜ -3

 زلز زض وبض -4

  ػّٕىطز لبثُ لجَٛ

 

 لجَٛلبثُ غیط ػّٕىطز 

اؾشفبزٜ اظ ، والٜ ٚ ِجبؼ وبض ٚ وفف ایٕٙیدٛقیسٖ 

  ػیٙه، ٌٛقی ٚ ٔبؾه 
2 

 

 1 ػیٙه ٚ ٌٛقی ایٕٙیاؾشفبزٜ اظ 

 اـقٌيبثي كبـ )ٌبيىش ي اًدبم كبـ(
 ثّی    

 ذیط    

 ٔؼیبض قبیؿشٍی ا٘دبْ وبض  :

 4ٚ  3ٚ  1اظ ٔطاحُ   2وؿت حسالُ ٕ٘طٜ  

 اظ ثرف قبیؿشٍی ٞبی غیط فٙی، ایٕٙی، ثٟساقز، سٛخٟبر ظیؿز ٔحیُی ٚ ٍ٘طـ  2وؿت حسالُ ٕ٘طٜ  

 اظ ٔطاحُ وبض 2وؿت حسالُ ٔیبٍ٘یٗ 
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 ٍقاـر آهَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك  آهَقٌي

 ؼفشف سبلي  كشبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  كبـ ػول فؼ اوشبًؽاـؼ سطلي  - 1-8ًوَى ثفگ

 اٍ :ًَثز  : سبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي    ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 اوشبًؽاـؼ ػول فؼ كبـ:     L3 وٙص ِالضيز  ٌِبيغ زَة ضففِ :   كؽ ضففِ 

 اثكاـ ٍ سدْيكار هَـؼ ًيبق ٍ ثف اوبنثب اوش بؼُ اق  

 زَثي ثىبقؼ.  ًوب  غبًِاوشبًؽاـؼ هلي 
 G3-1 گفٍُ كبـ  سَليؽ هجلوبى زَثي ٌْف   ٍظي ِ:  08 كؽ ٍظي ِ 

 3هْبـر  وٙص ٌبيىش ي  وبغز ًوب  غبًِ ّب  زَثي  كبـ: 0807 كؽ كبـ

  

 ٌفايٗ هطيٗ اًدبم كبـ :-1

ّب   هشفهفثغ ثبيؽ ؼاـا  ًَـ ٘جيؼي )دٌدفُ 216;18×12ثب قيفثٌب  وبغز هجلوبى زَثي ٌْف   ٌفايٗ هطيٗ كبـ: كبـگبُ اوشبًؽاـؼ .1

 ّب  فلَـوٌز(، سَْيِ هٌبوت ٍ ك  ثب فٌؽاويَى قبث  ًّت هبٌيي آالر ثبٌؽ. ٍ ًَـ هٌَّػي )الهخ ثبقٌَ(

 ًوب  غبًِ زَثياوٌبؼ: ًقٍِ  .2

 ؼوش بُ سىوِ كً -ففق هيك  ٍ ؼوشي -كن كي -گٌؽگي -ك  ـًؽ -اثكاـ ٍ سدْيكار:  اـُ ًَاـ  .3

 سىوِ ثىشِ ثٌؽ  -قَّاـ -دير –هيع  –هَاؼ: زَة  .4

 وبػز 6قهبى:  .5

 ًوًَِ/ ًقٍِ كبـ/ هفاض  اخفا  دفٍلُ/ ـٍيِ اًدبم كبـ: -2
 ٍ اوشػفاج اًؽاقُ ّب ًوب  غبًِ زَثيثفـوي ٍ سدكيِ ٍ سطلي  ًقٍِ  .1

  ًوب  غبًِ زَثياًشػبة زَة هٌبوت )وَقًي ثفگ ٍ دْي ثفگ( ؼـ وبغز  .2

 ًوب  غبًِ زَثيهبٌيي كبـ  قٙؼبر  .3

 وبغز اسّبالر هٌبوت هٙبثق ًقٍِ كبـ  .4

 ثٌؽ  قٙؼبر ًوب  غبًِ زَثيثىشِ  .5

 

 

 ٌبغُ ّب  اِلي اوشبًؽاـؼ ػول فؼ كبـ:  -3

 ًوب  غبًِ زَثياوشػفاج سؼؽاؼ ٍ قٙؼبر ٍ اًؽاقُ ّب  ؼقيق  .1

 غَاـّب ٍ ضٍفار زَةّب، كذكؼـ ثفاثف قبـذٍ هقبٍم اًشػبة زَة هٌبوت ٍ اٌجبع ٌؽُ ثب هَاؼ ض بظشي هٌبوت ٍ اوشبًؽاـؼ   .2

 ٍ هبٌيي آالر هٌبوت ٍ سٌظين آًْبّب ـاوش بؼُ اق اثكا .3

 وبغز ؼقيق اسّبالر ثب سَخِ ثِ ًقٍِ ٍ اوشبًؽاـؼ هفثَٖ .4

 ٘جق ًقٍِ ثىشِ ثٌؽ  قٙؼبر ًوب  زَثي .5

 اثكاـ اـقٌيبثي: -4

 ّب  هَخَؼ( ا  )ثفاوبن زك ليىز هٍبّؽُ -ػولي -كشجي

 اثكاـ ٍ سدْيكار هَـؼ ًيبق اًدبم كبـ: -5
 س ٌگ هيع كرَة  -اـُ ز ٍي -ؼـي  -دير ؼوشي -ه بـ -اـُ ؼوشي -ـًؽُ ؼوشي- ففق هيك  ٍ ؼوشي -كن كي -گٌؽگي -ك  ـًؽ -اـُ ًَاـ 

 ؼوش بُ سىوِ كً –ه ٌؽُ ويبـ ٍ ثبثز  -هبٌيي وٌجبؼُ  -ًيَهبسيك 

 س بلي  كبـ  هفسجٗ ؼـ گفٍُ كبـ : -6

 0704 -0706 -0807كبـّب  
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 ٍقاـر آهَقي ٍ دفٍـي

ـيك  آهَقٌيوبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ   

 ؼفشف سبلي  كشبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  اـقٌيبثي - 1 -9ًوَى ثفگ

 اٍ ًَثز    سبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 اوشبًؽاـؼ ػول فؼ كبـ:     L3 وٙص ِالضيز  ٌِبيغ زَة ضففِ :   كؽ ضففِ 

ًيبق ٍ ثف اوبن ثب اوش بؼُ اق  اثكاـ ٍ سدْيكار هَـؼ 

 زَثي ثىبقؼ.  اوشبًؽاـؼ هلي ًوب  غبًِ

 G3-1 گفٍُ اـقٌيبثي كبـ سَليؽ هجلوبى ٌْف  زَثي ٍظي ِ :  08 كؽ ٍظي ِ 

 هْبـر  وٙص ٌبيىش ي  وبغز ًوب  غبًِ ّب  زَثي  كبـ 0807 كؽ كبـ

  

 هفا ض  كبـ ـؼي 
 ٌفايٗ ػول فؼ

 ...()اثكاـ،هَاؼ، سدْيكار، قهبى، ه بى ٍ 
 ًوفُ )ٌبغُ ّب/ؼاٍـ /ًوفُ ؼّي(اوشبًؽاـؼ  ًشبيح هو ي

1 

ثطضؾی ٚ سدعیٝ ٚ 

سحّیُ ٘مكٝ ٕ٘بی 

 ذب٘ٝ چٛثی 

 ٔبقیٗ حؿبة -اثعاض: ٔشط

ٕ٘بی ذب٘ٝ چٛثی ٔٛاز: ٘مكٝ 

 ٔىبٖ: وبضٌبٜ زضٚزٌطی 

 زلیمٝ 30 :ظٔبٖ

 ٞب ثطضؾی ٘مكٝ ٚ اؾشرطاج وبُٔ ا٘ساظٜ

ثطضؾی ٘یٕٝ سٕبْ ٚ ا٘ساظٜ ثطزاضی 

 ٕ٘بی ذب٘ٝ چٛثی٘بلم لُؼبر 

 ٞب ثطضؾی ٘مكٝ ٚ ػسْ اؾشرطاج ا٘ساظٜ

 3 ثطضؾی ٘مكٝ ٚ ٔحبؾجٝ ا٘ساظٜ لُؼبر

 
 2 ثطضؾی ٘مكٝ ٚ ٔحبؾجٝ ا٘ساظٜ سؼسازی اظ لُؼبر

 1 ػسْ سٛا٘بیی ٔحبؾجٝ ا٘ساظٜ ٞب اظ ضٚی ٘مكٝ 

2 

ا٘شربة ٔٛاز اِٚیٝ 

 ذب٘ٝ چٛثیٕ٘بی 

 ضَٛثز ؾٙح -اثعاض: 

ا٘ٛاع چٛثٟبی ؾٛظ٘ی ٔٛاز: 

-دیچ ٟٚٔطٜثطي ٚ دٟٗ ثطي 

-چؿت-ضً٘-ا٘ٛاع یطاق آالر

 ٔٛاز حفبظشی

 ٔىبٖ: وبضٌبٜ زضٚزٌطی 

 زلیمٝ 60ظٔبٖ: 

ا٘شربة وبُٔ ٔٛاز اِٚیٝ ٔٙبؾت ؾبذز 

 ٕ٘بی ذب٘ٝ چٛثی

 ا٘شربة ٘بلم ٔٛاز اِٚیٝ 

ػسْ اسٙربة ٔٛاز  اِٚیٝ ٔٙبؾت ثطای 

 ٕ٘بی ذب٘ٝ چٛثی

 3 ا٘شربة چٛة ؾبِٓ ٚ ذكه ٚ یطاق آالر ٔٙبؾت 

 

ا٘شربة چٛة ذكه ثسٖٚ سٛخٝ ثٝ دٛؾیسٌی ٚ 

 ٞب ا٘شربة سؼسازی اظ یطاق
2 

ا٘شربة چٛة ثسٖٚ سٛخٝ ثٝ ضَٛثز ٚ ٔؼبیت 

 َجیؼی
1 

3 

ٔبقیٙىبضی ٚ آٔبزٜ 

ٕ٘بی ؾبظی لُؼبر 

 ذب٘ٝ چٛثی

 -وف ض٘س –اثعاض:  اضٜ ٘ٛاضی 

 ٌٙسٌی

نفحبر فكطزٜ  -ٔٛاز: چٛة

 چٛثی

 ٔىبٖ: وبضٌبٜ زضٚزٌطی 

 زلیمٝ 120ظٔبٖ: 

ٕ٘بی ذب٘ٝ ٔبقیٙىبضی وبُٔ ٚ زلیك 

 چٛثی

ٕ٘بی ٔبقیٙىبضی ٘یٕٝ سٕبْ لُؼبر  

 ذب٘ٝ چٛثی 

ذب٘ٝ ٕ٘بی ػسْ آٔبزٜ ؾبظی لُؼبر 

 ذب٘ٝ چٛثی

ذب٘ٝ دیف ض٘سٜ وبضی ٚ ٌٙسٌی لُؼبر  ،ثطـ

 ؾبذشٝ چٛثی
3 

 
 2 ٕ٘بی ذب٘ٝ چٛثیثطـ ٚ ض٘سٜ وبضی لُؼبر 

 1 ذب٘ٝ دیف ؾبذشٝ چٛثیثطـ لُؼبر 

4 

ؾبذز اسهبالر 

چٛثی ٔٙبؾت ثطای 

 ٕ٘بی ذب٘ٝ چٛثی

 فطظ  -وٗ وٓ–اثعاض:  اضٜ ٘ٛاضی 

 ٔٛاز: لُؼبر آٔبزٜ قسٜ

 ٔىبٖ: وبضٌبٜ زضٚزٌطی 

 زلیمٝ 120ظٔبٖ: 

ٕ٘بی ذب٘ٝ ؾبذز وبُٔ سٕبْ اسهبالر 

 چٛثی 

 ٕ٘بی ذب٘ٝ چٛثی ؾبذز ٘ب سٕبْ اسهبالر 

 ٕ٘بی ذب٘ٝ چٛثیؾبذز اقشجبٜ اسهبالر 

 3 ؾبذز سٕبْ اسهبالر ٔٛضز ٘یبظ

 2 ٕ٘بی ذب٘ٝ چٛثیسؼساز ظیبزی اظ اسهبالر ؾبذز  

 1 ؾبذز اسهبَ غٍّ ٚ ٘بٔٙبؾت ثسٖٚ سٛخٝ ثٝ ٘مكٝ

5 

ثؿشٝ ثٙسی لُؼبر 

 ٕ٘بی ذب٘ٝ چٛثی
 اثعاض:  سؿٕٝ وف 

دالؾشیه  –ٔٛاز: ِفبف 

 وبضسٗ -حجبثساض

 ٔىبٖ: وبضٌبٜ ثؿشٝ ثٙسی

 زلیمٝ 60ظٔبٖ: 

 ثؿشٝ ثٙسی وبُٔ سٕبْ لُؼبر

 ثؿشٝ ثٙسی ٘یٕٝ سٕبْ لُؼبر

 ثؿشٝ ثٙسی اقشجبٜ یب سؼساز وٕی اظ لُؼبر

 3 لُؼبرِفبف دیچی ٚ وبضسٗ ثٙسی  ٚ  سؿٕٝ وكی 

 2 ِفبف دیچی ٚ وبضسٗ ثٙسی 

 1 ِفبف دیچی لُؼبر

قبیؿشٍی ٞبی 

غیط فٙی , ایٕٙی, 

ثٟساقز, سٛخٟبر 

ظیؿز ٔحیُی ٚ 

 ٍ٘طـ

 N 72ٔؿئِٛیز دصیطی -1 

، والٜ، ػیٙه، اؾشفبزٜ اظ ِجبؼ وبض ٚ وفف ایٕٙی - -2

  ٌٛقی ٚ ٔبؾه 

اؾشفبزٜ اظ ذطٚج يبیؼبر ٔٛاز اظ ٔحیٍ وبضٌبٜ ثب  -3

 ٔىٙسٜ

 زلز زض وبض -4

  ػّٕىطز لبثُ لجَٛ

 

 لبثُ لجَٛغیط ػّٕىطز 

ػیٙه، اؾشفبزٜ اظ ، والٜ ٚ ِجبؼ وبض ٚ وفف ایٕٙیدٛقیسٖ 

  ٌٛقی ٚ ٔبؾه 
2 

 

 1 ػیٙه ٚ ٌٛقی ایٕٙیاؾشفبزٜ اظ 

 اـقٌيبثي كبـ )ٌبيىش ي اًدبم كبـ(
 ثّی    

 ذیط    

 : ٔؼیبض قبیؿشٍی ا٘دبْ وبض 

  4ٚ  2ٚ  1اظ ٔطاحُ   2وؿت حسالُ ٕ٘طٜ  

 اظ ثرف قبیؿشٍی ٞبی غیط فٙی، ایٕٙی، ثٟساقز، سٛخٟبر ظیؿز ٔحیُی ٚ ٍ٘طـ  2وؿت حسالُ ٕ٘طٜ  

 اظ ٔطاحُ وبض 2وؿت حسالُ ٔیبٍ٘یٗ 
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 ٍقاـر آهَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك  آهَقٌي

ا  ٍ كبـؼاًًؼفشف سبلي  كشبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ   

 

  كبـ ػول فؼ اوشبًؽاـؼ سطلي  - 1-8ًوَى ثفگ

 اٍ :ًَثز  : سبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي    ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 اوشبًؽاـؼ ػول فؼ كبـ:      L3 وٙص ِالضيز  ٌِبيغ زَة ضففِ :   كؽ ضففِ 

 ٍ ثف اوبنالقم اثكاـّب ٍ سدْيكار  ثب اوش بؼُ اق

قيف وبق  ٍ هبوشيك كبـ  هجلوبى  لياوشبًؽاـؼ ه

  .زَثي ـا اًدبم ؼّؽ

 G2-4 گفٍُ كبـ  ـًگ كبـ  هجلوبى زَثي ٍظي ِ:  09 كؽ ٍظي ِ 

 هْبـر  وٙص ٌبيىش ي  قيفوبق  كبـ ٍ هبوشيك كبـ  كبـ: 0901 كؽ كبـ

  

 ٌفايٗ اًدبم كبـ :-1

هشفهفثغ ثبيؽ ؼاـا  ًَـ٘جيؼي )دٌدفُ ّب  ثبقٌَـ( ٍ ًَـهٌَّػي  96 ;12×8اثؼبؼ . ٌفايٗ كبـگبُ : كبـگبُ ـًگ كبـ  هجلوبى اوشبًؽاـؼ ثِ 1

 )الهخ ّب  فلَـوٌز( ٍ ك  ثب فًَؽاويَى هٌبوت ٍ هدْك ثِ آثٍبـ ـًگ، سَْيِ هٌبوت ٍ ويىشن ا٘ بء ضفيق ثبٌؽ.

 ليىِ      -ز ً -آزبـ -وٌجِ ًٍبى -دير گٌَشي –سدْيكار: هبٌيي وٌجبؼُ .2

 .  هَاؼ: هجلوبى ٍ قٙؼبر هج   3

     وبػز 6.  قهبى: 4

  ًوًَِ/ ًقٍِ كبـ/ هفاض  اخفا  دفٍلُ/ ـٍيِ اًدبم كبـ: -2
 ّب ثبقكفؼى يفاق آالر ٍ ق   ٍ ثىز .1

 ّب ّب ٍ غكيٌِ كفؼى دير وٌجِ كفؼى هيع .2

 سؼويف كفؼى قٙؼبر هؼيَة .3

 وٌجبؼُ كفؼى وٙص كبـ .4

 

 

 ٌبغُ ّب  اِلي اوشبًؽاـؼ ػول فؼ كبـ:  -3

 ثبقكفؼى كبه  يفاق آالر .1

 ّب ّب ٍ غكيٌِ كفؼى كبه  دير وٌجِ كفؼى كبه  هيع .2

 سفهين ٍ ـفغ كبه  ػيَة ًبٌي اق ٌ ىش ي .3

 ي ٌَاغشي وٙص  قٙؼِ كبـوٌجبؼُ ٌؽُ  .4

 اثكاـ اـقٌيبثي: -4

 ّب  هَخَؼ( ا  )ثفاوبن زك ليىز هٍبّؽُ -ػولي -كشجي

 ٍ سدْيكار هَـؼ ًيبق اًدبم كبـ: اثكاـ -5
                          ز ً -آزبـ -دير گٌَشي وٌجِ ًٍبى -كبـؼک -ليىِ -هبٌيي وٌجبؼُ -هيككبـ اوشبًؽاـؼ هٌبوت قيفوبق  ٍ هبوشيك كبـ 

 س بلي  كبـ  هفسجٗ ؼـ گفٍُ كبـ : -6

 903ٍ  902ٍ   0901كبـّب  
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 ٍقاـر آهَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك  آهَقٌي

 ؼفشف سبلي  كشبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  اـقٌيبثي - 1 -9ًوَى ثفگ

 اٍ ًَثز    سبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 اوشبًؽاـؼ ػول فؼ كبـ:      L3 ؾُح نالحیز  ٌِبيغ زَة ضففِ    كؽ ضففِ 

ثب اوش بؼُ اق اثكاـّب ٍ سدْيكار القم ٍ ثف 

اوبن اوشبًؽاـؼ هلي قيف وبق  ٍ هبوشيك 

 كبـ  هجلوبى زَثي ـا اًدبم ؼّؽ.

 G2-4 ٌطٜٚ اضظقیبثی وبض ـًگ كبـ  هجلوبى زَثي ٍظي ِ  09 كؽ ٍظي ِ 

 هْبـر  ؾُح قبیؿشٍی  قيفوبق  كبـ ٍ هبوشيك كبـ  كبـ 0901 كؽ كبـ

  

 هفا ض  كبـ ـؼي 
 ٌفايٗ ػول فؼ

 )اثكاـ،هَاؼ، سدْيكار، قهبى، ه بى ٍ ...(
 ًوفُ )ٌبغُ ّب/ؼاٍـ /ًوفُ ؼّي(اوشبًؽاـؼ  ًشبيح هو ي

1 

ثبظ وطزٖ یطاق آالر ٚ لفُ ٚ 

 ثؿز ٞب 

دیچ -زؾشیدیچ ٌٛقشی اثعاض:

 ٌٛقشی قبضغی

 ٔٛاز: ٔحهَٛ چٛثی

وبضی  ٔىبٖ: وبضٌبٜ ضً٘

 زلیمٝ 60: ظٔبٖ

 وبُٔ ثبظ قٛز.ٞب ثٝ َٛض یطاق

 ثبظ قٛز.ٞب  ثیكشط یطاق

 .٘بلم ثبظ قٛز ٞب ثؼًی اظ یطاق

 . ٚ. .ٞب ِٛال ،زؾشٍیطٜ ٞب ،ٞب ، لفُیطاق آالر

 ضا ثٝ َٛض وبُٔ ثبظ وٙس.
3 

 2 ٞب ٚ ِٛال ٞب ضا ثبظ وٙس. فمٍ زؾشٍیطٜ 

 1 ضا ثبظ وٙس.ٞب  فمٍ زؾشٍیطٜ

2 

ؾٙجٝ وطزٖ ٔید ٞب ٚ ذعیٙٝ 

 وطزٖ دیچ ٞب

 -چىف -ؾٙجٝ ٘كبٖاثعاض: 

دیچ  -زضیُ -ٔشٝ ذعیٙٝ

 ٌٛقشی

وبضی  ٔىبٖ: وبضٌبٜ ضً٘

 زلیمٝ 60ظٔبٖ: 

ؾٙجٝ وطزٖ ٚ ذعیٙٝ وطزٖ وبُٔ 

 ا٘دبْ قٛز.

ؾٙجٝ وطزٖ ٚ ذعیٙٝ وطزٖ ٘بلم 

 ا٘دبْ قٛز.

 وبضی قٛزفمٍ ؾٙجٝ 

 3 وبُٔ ضا ا٘دبْ زٞسؾٙجٝ ٚ ذعیٙٝ وطزٖ 

 2 ؾٙجٝ ٚ ذعیٙٝ وطزٖ ٘بلم ضا ا٘دبْ زٞس. 

 1 ٞب ضا ا٘دبْ زٞس. فمٍ ؾٙجٝ وطزٖ ؾطدیچ

3 

 اثعاض: اثعاض زؾشی زضٚزٌطی سؼٕیطوطزٖ لُؼبر ٔؼیٛة

 چؿت چٛة-ٔٛاز: لُؼٝ وبض

وبضی  ٔىبٖ: وبضٌبٜ ضً٘

 زلیمٝ 120ظٔبٖ: 

سؼٕیط لُؼٝ ٔؼیٛة ثٝ َٛض وبُٔ 

 ا٘دبْ قٛز

سؼٕیط لُؼٝ ٔؼیٛة ثٝ َٛض ٘بلم 

 ا٘دبْ قٛز.

 سٛا٘بیی ضفغ ػیت ٚخٛز ٘ساقشٝ ثبقس

 3 .ثطَطف قسٜ ٚ لبثُ سكریم ٘جبقس  ،ػیت

ثطَطف قسٜ ِٚی اثط آٖ لبثُ  ، ػیت 

 .سكریم اؾز
2 

 1 .ػیت ثطَطف ٘كسٜ اؾز

4 

ؾٙجبزٜ وطزٖ ؾُح وبض ٔبقیٗ 

 ؾٙجبزٜ

 ؾٙجبزٜٔبقیٗ  -اثعاض: 

ؾٙجبزٜ ظثط  -ٔٛاز: لُؼٝ وبض

 ٚ ٘طْ

وبضی  ٔىبٖ: وبضٌبٜ ضً٘

 زلیمٝ 120ظٔبٖ: 

 دطزاذز وبُٔ ؾُح ا٘دبْ قٛز.

 دطزاذز وبُٔ ثب ویفیز دبییٗ

 ا٘دبْ قٛز.

 دطزاذز ٘بلم ا٘دبْ قٛز.

دطزاذز وبُٔ ؾُح ثب ویفیز ثبال ا٘دبْ 

 قٛز.
3 

 2 دطزاذز ؾُح ثب ویفیز دبییٗ ا٘دبْ قٛز. 

 1 ویفیز دبییٗ ا٘دبْ قٛز.ثبدطزاذز ٘بلم ٚ 

5 

    3 

  2 

 1 

6 

       3 

  2 

 1 

قبیؿشٍی ٞبی 

غیط فٙی , ایٕٙی, 

ثٟساقز, سٛخٟبر 

ظیؿز ٔحیُی ٚ 

 ٍ٘طـ

 N 72ٔؿئِٛیز دصیطی -1 

  ، والٜ، ػیٙه، ٌٛقی ٚ ٔبؾه اؾشفبزٜ اظ ِجبؼ وبض ٚ وفف ایٕٙی - -2

 ذطٚج ٌطز  ٚغجبض اظ ٔحیٍ وبضٌبٜ ثب اؾشفبزٜ اظ ٔىٙسٜ -3

 زلز زض وبض -4

  ػّٕىطز لبثُ لجَٛ

 

 لبثُ لجَٛغیط ػّٕىطز 

اؾشفبزٜ اظ ، والٜ ٚ ِجبؼ وبض ٚ وفف ایٕٙیدٛقیسٖ 

  ػیٙه، ٌٛقی ٚ ٔبؾه 
2 

 

 1 ػیٙه ٚ ٌٛقی ایٕٙیاؾشفبزٜ اظ 

 اـقٌيبثي كبـ )ٌبيىش ي اًدبم كبـ(
 ثّی    

 ذیط    

 ٔؼیبض قبیؿشٍی ا٘دبْ وبض  :

 3ٚ  2ٚ  1اظ ٔطاحُ  2وؿت حسالُ ٕ٘طٜ  

 اظ ثرف قبیؿشٍی ٞبی غیط فٙی، ایٕٙی، ثٟساقز، سٛخٟبر ظیؿز ٔحیُی ٚ ٍ٘طـ  2وؿت حسالُ ٕ٘طٜ  

 اظ ٔطاحُ وبض 2وؿت حسالُ ٔیبٍ٘یٗ 
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 ٍقاـر آهَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك  آهَقٌي

سبلي  كشبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً ؼفشف  

 

  كبـ ػول فؼ اوشبًؽاـؼ سطلي  - 1-8ًوَى ثفگ

 اٍ :ًَثز  : سبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي    ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 اوشبًؽاـؼ ػول فؼ كبـ:      L3 وٙص ِالضيز  ٌِبيغ زَة ضففِ   كؽ ضففِ 

ثب اؾشفبزٜ اظ اثعاض ٚ سدٟیعار الظْ ٚ ثط اؾبؼ اؾشب٘ساضز ّٔی 

ثط ضٚی ٔجّٕبٖ  ضا)فٛضی(  یػّٕیبر ضً٘ وبضی دٛقك

 .چٛثی ا٘دبْ زٞس

 G2-5 گفٍُ كبـ  ـًگ كبـ  هجلوبى زَثي ٍظي ِ  09 كؽ ٍظي ِ 

 كبـ 0902 كؽ كبـ
)فَـ ( ـًگ كبـ  دٌٍَي 

 زَة
 هْبـر  وٙص ٌبيىش ي 

  

 اًدبم كبـ :ٌفايٗ -1

هشفهفثغ ثبيؽ ؼاـا  ًَـ٘جيؼي )دٌدفُ ّب  ثبقٌَـ( ٍ ًَـهٌَّػي  96 ;12×8. ٌفايٗ كبـگبُ : كبـگبُ ـًگ كبـ  هجلوبى اوشبًؽاـؼ ثِ اثؼبؼ 1

 )الهخ ّب  فلَـوٌز( ٍ ك  ثب فًَؽاويَى هٌبوت ٍ هدْك ثِ آثٍبـ ـًگ، سَْيِ هٌبوت ٍ ويىشن ا٘ بء ضفيق ثبٌؽ.

 وبػز       6 :وٌجبؼُ                  قهبى -فَـ  ـًگ دٌٍَي -.  هَاؼ : ثش3ًَِ         ديىشَلِ -ه ٌؽُ–آثٍبـ ـًگ  -ار: كوذفوَـ َّادْيكاثكاـ ٍ س.2

 ًوًَِ/ ًقٍِ كبـ/ هفاض  اخفا  دفٍلُ/ ـٍيِ اًدبم كبـ: - 2

 هبوشيك كفؼى وٙص قٙؼبر .1

 وٌجبؼُ كفؼى وٙص كبـ .2

 فَـ آوشف  قؼى وٙص كبـ ثب ـًگ  .3

 ل ِ گيف  كفؼى وٙص كبـ ثب ثشًَِ فَـ  .4

 ـًگ كفؼى وٙص كبـ ثب ـًگ فَـ  .5

 

 ٌبغُ ّب  اِلي اوشبًؽاـؼ ػول فؼ كبـ:  -3
 ي ٌَاغشي وٙص هبوشيك .1

 ي ٌَاغشي وٙص وٌجبؼُ غَـؼُ .2

 آوشف  ي ؽوز ٍ ي ٌَاغز .3

 ل ِ گيف  كبه  ٍ ي ؽوز .4

 ي ٌَاغشي وٙص ـًگ ٌؽُ .5

 اثكاـ اـقٌيبثي: -4

 ّب  هَخَؼ( ا  )ثفاوبن زك ليىز هٍبّؽُ -ػولي -كشجي

 اثكاـ ٍ سدْيكار هَـؼ ًيبق اًدبم كبـ: -5

 ، آثٍبـ خؿة ـًگ، َّاكً، آلجَم ـًگ كبـغبًِثفقيكبـؼک، ديىشَلِ، هبٌيي ّب  وٌجبؼُ ؼوشي 

 س بلي  كبـ  هفسجٗ ؼـ گفٍُ كبـ : -6
 0903 -0902 -0901كبـّب 
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 ٍقاـر آهَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك  آهَقٌي

 ؼفشف سبلي  كشبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  اـقٌيبثي - 1 -9ًوَى ثفگ

 اٍ ًَثز    سبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 اوشبًؽاـؼ ػول فؼ كبـ:      L3 وٙص ِالضيز  ٌِبيغ زَة  ضففِ :   كؽ ضففِ 

ثب اؾشفبزٜ اظ اثعاض ٚ سدٟیعار الظْ ٚ ثط اؾبؼ 

اؾشب٘ساضز ّٔی ػّٕیبر ضً٘ وبضی دٛقكی 

 .)فٛضی( ضا ثط ضٚی ٔجّٕبٖ چٛثی ا٘دبْ زٞس

 ـًگ كبـ  هجلوبى زَثي ٍظي ِ :  09 كؽ ٍظي ِ 
گفٍُ اـقٌيبثي 

 كبـ
G2-5 

 هْبـر  وٙص ٌبيىش ي  زَةـًگ كبـ  دٌٍَي )فَـ (  كبـ 0902 كؽ كبـ
  

 هفا ض  كبـ ـؼي 
 ٌفايٗ ػول فؼ

 )اثكاـ،هَاؼ، سدْيكار، قهبى، ه بى ٍ ...(
 ًوفُ )ٌبغُ ّب/ؼاٍـ /ًوفُ ؼّي(اوشبًؽاـؼ  ًشبيح هو ي

1 

ٝ ؾبذشٗ ثشٛ٘ٝ آثی ٚ ث

 وبضثطزٖ ثشٛ٘ٝ فٛضی

 اثعاض: ِیؿٝ، وبضزن

 ُٔ، ؾطیف، آة، ٔٛاز: 

ٔىبٖ: وبضٌبٜ ضً٘ وبضی 

 زلیمٝ 120 :ظٔبٖ

 

 ویفیز ثبال  ثبثشٛ٘ٝ وبضی یىسؾز 

 ثشٛ٘ٝ وبضی ثب ویفیز ٔشٛؾٍ 

 ثشٛ٘ٝ وبضی ؾُح ثب ویفیز دبییٗ 

 3 ثشٛ٘ٝ وبضی ضا یىٙٛاذز ا٘دبْ زٞس

 

 2 ثشٛ٘ٝ وبضی ضا٘ؿجشبً ذٛة ا٘دبْ زٞس

 1 ثشٛ٘ٝ وبضی ضا غیط یىٙٛاذز ا٘دبْ زٞس

2 

لُؼٝ وبض  ؾُح ؾٙجبزٜ ظزٖ

  ثشٛ٘ٝ ذٛضزٜ

  ؾٙجبزٜسرشٝ اثعاض: 

 ٚ ظثط ٔٛاز: ؾٙجبزٜ ٘طْ

وبضٌبٜ ضً٘ وبضی  :ٔىبٖ

 زلیمٝ 60 :ظٔبٖ

 دطزاذز یىٙٛاذز ٚ وبُٔ ؾُح ا٘دبْ قٛز.

 دطزاذز ٘ؿجشبً یىٙٛاذز ا٘دبْ قٛز.

 دطزاذز غیطیىٙٛاذز ا٘دبْ قٛز.

 3 ؾُح وبض ضا یىٙٛاذز دطزاذز وٙس.

 2 ٘ؿجشب یىٙٛاذز دطزاذز وٙس.ؾُح وبض ضا  

 1 ؾُح وبض ضا غیط یىٙٛاذز دطزاذز وٙس.

3 

ِىٝ ٌیطی وطزٖ ؾُح وبض 

 ثب ثشٛ٘ٝ

 اثعاض: ِیؿٝ ٚ وبضزن

 ُٔ، ؾٙىب، ؾطـ، آة، ٔٛاز: 

ٔىبٖ: وبضٌبٜ ضً٘ وبضی 

 زلیمٝ 60 :ظٔبٖ

 ِىٝ ٌیطی وبُٔ ٔٙبفص ؾُح وبض ا٘دبْ قٛز.

ؾُح وبض ا٘دبْ ِىٝ ٌیطی ٘ؿجشبً ذٛة ٔٙبفص 

 قٛز.

 ِىٝ ٌیطی ٘بلم ٔٙبفص ؾُح وبض ا٘دبْ قٛز.

 3 ٔٙبفص ؾُح وبض ضا ثٝ َٛض وبُٔ ِىٝ ٌیطی وٙس.

 2 ٔٙبفص ؾُح وبض ضا ٘ؿجشب ذٛة ِىٝ ٌیطی وٙس. 

 1 ٔٙبفص ؾُح وبض ضا ثٝ َٛض ٘بسٕبْ ِىٝ ٌیطی وٙس.

4 

آؾشطی ظزٖ ؾُح وبض 

 )آؾشطی اَٚ(

 وٕذطؾٛض ٞٛادیؿشِٛٝ، اثعاض: 

 ضً٘ فٛضی ٔٛاز:

ٔىبٖ: وبضٌبٜ ضً٘ وبضی 

 زلیمٝ 60 :ظٔبٖ

 

آؾشطی فٛضی وبُٔ ٚ یىٙٛاذز ؾُح وبض 

 ا٘دبْ قٛز.

آؾشطی فٛضی وبُٔ ِٚی غیط یىٙٛاذز  

 ا٘دبْ قٛز.

آؾشطی فٛضی ٘بلم ٚ غیطیىٙٛاذز ا٘دبْ  

 قٛز.

ؾُح وبض ضا ثٝ نٛضر وبُٔ ٚ یىٙٛاذز آؾشطی 

 وٙس.
3 

 
ضا ثٝ نٛضر ٘ؿجشب یىٙٛاذز آؾشطی ؾُح وبض 

 وٙس.
2 

ؾُح وبض ضا ثٝ نٛضر ٘بلم ٚ غیطیىٙٛاذز 

 آؾشطی وٙس.
1 

5 

 اثعاض: ِیؿٝ، وبضزن ِىٝ ٌیطی ثب ثشٛ٘ٝ ٕٞطٍ٘ی 

 ثشٛ٘ٝ ٕٞطٍ٘ی ٔٛاز:

 ٔىبٖ: وبضٌبٜ ضً٘ وبضی

 زلیمٝ 30ظٔبٖ: 

 ِىٝ ٌیطی وبُٔ ٚ یىٙٛاذز ا٘دبْ قٛز.

 ا٘دبْ قٛز.ِىٝ ٌیطی ٘ؿجشب ذٛة 

 ِىٝ ٌیطی ٘بلم ا٘دبْ قٛز.

 3 ِىٝ ٌیطی ضا وبُٔ ثب ویفیز ثبال ا٘دبْ زٞس.

 2 ضا  ثب ویفیز ٔشٛؾٍ ا٘دبْ زٞس. ِىٝ ٌیطی 

 1 ِىٝ ٌیطی ثب ویفیز دبییٗ ا٘دبْ زٞس.

6 

 اثعاض: دیؿشِٛٝ، وٕذطؾٛض ٞٛا ضً٘ دبقی ٟ٘بیی 

 ٔٛاز: ضً٘ فٛضی

ٔىبٖ: وبضٌبٜ ضً٘ وبضی 

 زلیمٝ 30ظٔبٖ: 

 ضً٘ دبقی یىسؾز ٚ وبُٔ ا٘دبْ قٛز.

 ضً٘ دبقی یىسؾز ا٘دبْ قٛز.

 ضً٘ دبقی ٘بلم ا٘دبْ قٛز.

 3 ثٝ َٛض یىسؾز ٚ وبُٔ ضً٘ دبقی وٙس. 

 2 ثٝ َٛض غیط یىٙٛاذز ٚ وبُٔ ضً٘ دبقی وٙس.  

 1 ثٝ َٛض غیط یىٙٛاذز ٚ غٍّ ضً٘ دبقی وٙس. 

قبیؿشٍی ٞبی 

ایٕٙی,  غیط فٙی ,

ثٟساقز, سٛخٟبر 

ظیؿز ٔحیُی ٚ 

 ٍ٘طـ

 N 72ٔؿئِٛیز دصیطی -1 

، والٜ، ػیٙه، ٌٛقی ٚ اؾشفبزٜ اظ ِجبؼ وبض ٚ وفف ایٕٙی - -2

  ٔبؾه 

 ذطٚج ٌطز  ٚغجبض اظ ٔحیٍ وبضٌبٜ ثب اؾشفبزٜ اظ ٔىٙسٜ -3

 زلز زض وبض -4

  ػّٕىطز لبثُ لجَٛ

 

 لبثُ لجَٛغیط ػّٕىطز 

اؾشفبزٜ اظ ، والٜ ٚ ایٕٙی ِجبؼ وبض ٚ وففدٛقیسٖ 

  ػیٙه، ٌٛقی ٚ ٔبؾه 
2 

 

 1 ػیٙه ٚ ٌٛقی ایٕٙیاؾشفبزٜ اظ 

 اـقٌيبثي كبـ )ٌبيىش ي اًدبم كبـ(
 ثّی    

 ذیط    

 ٔؼیبض قبیؿشٍی ا٘دبْ وبض  :

 6ٚ  5ٚ  3اظ ٔطاحُ   2وؿت حسالُ ٕ٘طٜ  

 اظ ثرف قبیؿشٍی ٞبی غیط فٙی، ایٕٙی، ثٟساقز، سٛخٟبر ظیؿز ٔحیُی ٚ ٍ٘طـ  2وؿت حسالُ ٕ٘طٜ  

 اظ ٔطاحُ وبض 2وؿت حسالُ ٔیبٍ٘یٗ 
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 ٍقاـر آهَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك  آهَقٌي

 ؼفشف سبلي  كشبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  كبـ ػول فؼ اوشبًؽاـؼ سطلي  - 1-8ًوَى ثفگ

 اٍ :ًَثز  : سبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي    ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 اوشبًؽاـؼ ػول فؼ كبـ:      L3 وٙص ِالضيز  نٙبیغ چٛة ضففِ :   كؽ ضففِ 

ثب اوش بؼُ اق اثكاـ ٍ سدْيكار القم ٍ ثف اوبن اوشبًؽاـؼ 

ػوليبر ـًگ كبـ  دٌٍَي ـٍ ٌي ـا ثف ـٍ  هجلوبى هلي 

 اًدبم ؼّؽ.زَثي 

 G2-5 گفٍُ كبـ  ضً٘ وبضی ٔجّٕبٖ چٛثی ٍظي ِ:  09 كؽ ٍظي ِ 

 كبـ: 0903 كؽ كبـ
)ضٚغٙی(ٔجّٕبٖ  یضً٘ وبضی دٛقك

 چٛثی 
 هْبـر  وٙص ٌبيىش ي 

  

 ٌفايٗ اًدبم كبـ :-1

هشفهفثغ ثبيؽ ؼاـا  ًَـ٘جيؼي )دٌدفُ ّب  ثبقٌَـ( ٍ ًَـهٌَّػي  96 ;12×8. ٌفايٗ كبـگبُ : كبـگبُ ـًگ كبـ  هجلوبى اوشبًؽاـؼ ثِ اثؼبؼ 1

 )الهخ ّب  فلَـوٌز( ٍ ك  ثب فًَؽاويَى هٌبوت ٍ هدْك ثِ آثٍبـ ـًگ، سَْيِ هٌبوت ٍ ويىشن ا٘ بء ضفيق ثبٌؽ.

              ه ٌؽُ -آثٍبـ ـًگ –كبـؼک  –ليىِ  -ديىشَلِ -سدْيكار ٍ اثكاـ: كوذفوَـ ثبؼ.2

 وبػز      6قهبى:   .4                                     وٌجبؼُ -ـًگ ـٍ ٌي  –: ثشًَِ ـٍ ٌي هَاؼ.3

 ًوًَِ/ ًقٍِ كبـ/ هفاض  اخفا  دفٍلُ/ ـٍيِ اًدبم كبـ: – 2
 هبوشيك كفؼى وٙص قٙؼبر  .1

 وٌجبؼُ كبـ  وٙص  .2

 آوشف  قؼى وٙص كبـ ثب ـًگ ـٍ ٌي  .3

 ل ِ گيف  وٙص كبـ ثب ثشًَِ  .4

 ـًگ كبـ  ؼوز اٍ   .5

 ـًگ كبـ  ًْبيي  .6

 ٌبغُ ّب  اِلي اوشبًؽاـؼ ػول فؼ كبـ:  -3

 ثب ـػبيز اَِ  اوشبًؽاـؼ قيفوبق  كبـ هبوشيك كفؼى ي ٌَاغز وٙص .1

 ثب ـػبيز اَِ  اوشبًؽاـؼ وٌجبؼُ كبـ  ؼوشي ٍ هبٌيٌي ي ٌَاغشي وَٙش وٌجبؼُ غَـؼُ .2

 هٙبثق ثب اَِ  اوشبًؽاـؼ آوشف  ـٍ ٌي آوشف  ي ٌَاغز ثب ـًگ ـٍ ٌي .3

 ل ِ گيف  وٙص كبـ ثب ثشًَِ .4

 ثب ـػبيز ّن دٌَبًي وَٙش ٍ ـػبيز اَِ  ـًگ كبـ  ثب ديىشَلِ دًٌَ ي ٌَاغز ـًگ ؼوز اٍ  .5

 ثب ـػبيز اوشبًؽاـؼ ٔػبهز ـًگ ٍ ثؽٍى هؼبيت ـًگ كبـ  دٌَبًي ـًگ ًْبيي دًٌَ ي ٌَاغز ٍ ّن .6

 اثكاـ اـقٌيبثي: -4

 ّب  هَخَؼ( ا  )ثفاوبن زك ليىز هٍبّؽُ -ػولي -كشجي

 اثكاـ ٍ سدْيكار هَـؼ ًيبق اًدبم كبـ: -5
 -ـًگ ـٍ ٌي -ليىِ ٍ كبـؼک، دوخ ثبؼ )كوذفوَـ( -هَاؼ القم وبغز ثشًَِ )ه ، ـٍ ي الي ، ـًگ( -اًَاع وٌجبؼُ ثب ففم ثٌؽ  ٍ خٌه هٌبوت

 وٌجبؼُ لفقاى -ضال  ـًگ، هبٌيي دَوز

 كبـ  هفسجٗ ؼـ گفٍُ كبـ :س بلي   -6

 0901 -0902 -0903كبـّب  
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 ٍقاـر آهَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك  آهَقٌي

 ؼفشف سبلي  كشبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  اـقٌيبثي - 1 -9ًوَى ثفگ

 اٍ ًَثز    اـقٌيبثيسبـيع    ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 اوشبًؽاـؼ ػول فؼ كبـ:      L3 ؾُح نالحیز  ٌِبيغ زَة ضففِ :   كؽ ضففِ 

ثب اوش بؼُ اق اثكاـ ٍ سدْيكار القم ٍ ثف اوبن 

اوشبًؽاـؼ هلي ػوليبر ـًگ كبـ  دٌٍَي 

 ـٍ ٌي ـا ثف ـٍ  هجلوبى زَثي اًدبم ؼّؽ.

 G2-5 ٌطٜٚ اضظقیبثی وبض ـًگ كبـ  هجلوبى زَثي ٍظي ِ :  09 كؽ ٍظي ِ 

 كبـ 0903 كؽ كبـ
 ي)ـٍ ٌي(ـًگ كبـ  دٌٍَ

 زَثي هجلوبى 
 هْبـر  ؾُح قبیؿشٍی 

  

 هفا ض  كبـ ـؼي 
 ٌفايٗ ػول فؼ

 )اثكاـ،هَاؼ، سدْيكار، قهبى، ه بى ٍ ...(
 ًوفُ )ٌبغُ ّب/ؼاٍـ /ًوفُ ؼّي(اوشبًؽاـؼ  ًشبيح هو ي

1 

ٔبؾشیه وطزٖ ؾُح وبض ثب 

 ثشٛ٘ٝ ضٚغٙی 

  ِیؿٝ -وبضزن -اثعاض: 

 ٔٛاز: ثشٛ٘ٝ ضٚغٙی

ٔىبٖ: وبضٌبٜ ضً٘ وبضی 

 زلیمٝ 60 :ظٔبٖ

 

 ٔبؾشیه یىسؾز ٚ وبُٔ 

 ٔبؾشیه وبُٔ غیطیىسؾز

 ٔبؾشیه غیطیىسؾز ٚ ٘بلم

 3 ٔبؾشیه ضا یىٙٛاذز ٚ یىسؾز ا٘دبْ زٞس.

 
 2 ا٘دبْ زٞس. ٔبؾشیه ضا وبُٔ ٚ ٘بٕٞٛاض

 1 ا٘دبْ زٞس. ٔبؾشیه ٘بلم

2 

 سرشٝ دٛؾزاثعاض:  ؾٙجبزٜ وطزٖ ؾُح وبض

 ٔٛاز: ؾٙجبزٜ ظثط ٚ ٘طْ

ٔىبٖ: وبضٌبٜ ضً٘ وبضی 

 زلیمٝ 60ظٔبٖ: 

 ؾٙجبزٜ وبضی یىسؾز ٚوبُٔ

 ؾٙجبزٜ وبضی یىسؾز ِٚی ٘بلم

 ؾٙیبزٜ وبضی غیطیىٙٛاذز ٚ ٘بلم

 3 ا٘دبْ قٛز.ؾٙجبزٜ وبضی یىسؾز ٚ وبُٔ 

 
 2 ؾٙجبزٜ وبضی یىسؾز ِٚی ٘بلم ا٘دبْ قٛز.

 1 قٛز. ا٘دبْ غیطیىٙٛاذزی ٘بلم ٚ وبض ؾٙجبزٜ

3 

آؾشطی ظزٖ ؾُح وبض ثب 

 ضً٘ ضٚغٗ

 وٕذطؾٛضٞٛا -دیؿشِٛٝاثعاض: 

 ضً٘ ضٚغٙی ٔٛاز:

ٔىبٖ: وبضٌبٜ ضً٘ وبضی 

 زلیمٝ 60ظٔبٖ: 

 آؾشطی وبُٔ ٚ یىسؾز

 ٔشٛؾٍآؾشطی ثب ویفیز 

 آؾشطی ثب ویفیز دبییٗ

 3 .ظزٜ قٛزآؾشطی وبُٔ ٚ یىسؾز 

 
 2 .ظزٜ قٛزآؾشطی وبُٔ ٚ غیطیىٙٛاذز 

 1 .آؾشطی ٘بٕٞٛاض ٚ ٘بلم ظزٜ قٛز

4 

ِىٝ ٌیطی وطزٖ ؾُح وبض 

 ثب ثشٛ٘ٝ

  وبضزن-ِیؿٝ اثعاض: 

 ثشٛ٘ٝ ضٚغٙی ٔٛاز: 

ٔىبٖ: وبضٌبٜ ضً٘ وبضی 

 زلیمٝ 60ظٔبٖ: 

 

 یىسؾز ٚ یىٙٛاذز ِىٝ ٌیطی

 ِىٝ ٌیطی ثب ویفیز ٔشٛؾٍ

 ِىٝ ٌیطی ثب ویفیز دبییٗ

 3 ٌیطی ثب ویفیز ثبال ٚ یىٙٛاذز ا٘دبْ زٞس. ِىٝ

 

 2 ِىٝ ٌیطی ثب ویفیز لبثُ لجَٛ ا٘دبْ قٛز.

ِىٝ ٌیطی غیطیىٙٛاذز ٚ غیطلبثُ لجَٛ 

 ا٘دبْ قٛز.
1 

5 

 دیؿشِٛٝاثعاض: ضً٘ زؾز اَٚ

 ضً٘ ضٚغٙی ٔٛاز:

وبضی  ٔىبٖ: وبضٌبٜ ضً٘

 زلیمٝ 60ظٔبٖ: 

 ضً٘ یىسؾز ٚ یىٙٛاذز 

ؾبیٝ  ٚ زاضای ضً٘ غیطیىٙٛاذز

 ضٚقٗ

 ضً٘ غیطیىٙٛاذز ٚ غیط لبثُ لجَٛ

 3 ضً٘ یىسؾز ٚ یىٙٛاذز ا٘دبْ قٛز.

 2 ضً٘ غیطیىٙٛاذز ا٘دبْ قٛز. 

 1 ضً٘ غیطلبثُ لجَٛ ا٘دبْ قٛز.

6 

 اثعاض:دیؿشِٛٝ ضً٘ ٟ٘بیی

  ٔٛاز: ضً٘ ضٚغٙی

 ٔىبٖ: وبضٌبٜ ضً٘ وبضی 

 زلیمٝ 60ظٔبٖ: 

 ضً٘ یىسؾز ٚ یىٙٛاذز 

 ویفیز ٔشٛؾٍٚ ثب ضً٘ یىسؾز 

 ٚ غیط لبثُ لجَٛ ٘بٕٞٛاضضً٘ 

 3 ضً٘ یىسؾز ٚ یىٙٛاذز ا٘دبْ قٛز. 

 2 ضً٘ یىسؾز ثب ویفیز ٔشٛؾٍ ا٘دبْ قٛز. 

 1 ا٘دبْ قٛز.ضً٘ یىٙٛاذز ٚ غیطلبثُ لجَٛ 

قبیؿشٍی ٞبی 

غیط فٙی , ایٕٙی, 

ثٟساقز, سٛخٟبر 

ظیؿز ٔحیُی ٚ 

 ٍ٘طـ

 N 72ٔؿئِٛیز دصیطی -1 

، والٜ، ػیٙه، ٌٛقی ٚ اؾشفبزٜ اظ ِجبؼ وبض ٚ وفف ایٕٙی - -2

  ٔبؾه 

 ذطٚج ٌطز  ٚغجبض اظ ٔحیٍ وبضٌبٜ ثب اؾشفبزٜ اظ ٔىٙسٜ -3

 زلز زض وبض -4

  ػّٕىطز لبثُ لجَٛ

 

 لبثُ لجَٛغیط ػّٕىطز 

اؾشفبزٜ اظ ، والٜ ٚ ِجبؼ وبض ٚ وفف ایٕٙیدٛقیسٖ 

  ػیٙه، ٌٛقی ٚ ٔبؾه 
2 

 

 1 ػیٙه ٚ ٌٛقی ایٕٙیاؾشفبزٜ اظ 

 اـقٌيبثي كبـ )ٌبيىش ي اًدبم كبـ(
 ثّی    

 ذیط    

 ٔؼیبض قبیؿشٍی ا٘دبْ وبض  :

 6ٚ  4ٚ  2اظ ٔطاحُ   2وؿت حسالُ ٕ٘طٜ  

 اظ ثرف قبیؿشٍی ٞبی غیط فٙی، ایٕٙی، ثٟساقز، سٛخٟبر ظیؿز ٔحیُی ٚ ٍ٘طـ  2وؿت حسالُ ٕ٘طٜ  

 اظ ٔطاحُ وبض 2وؿت حسالُ ٔیبٍ٘یٗ 
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 ٍقاـر آهَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك  آهَقٌي

 ؼفشف سبلي  كشبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  كبـ ػول فؼ اوشبًؽاـؼ سطلي  - 1-8ًوَى ثفگ

 اٍ :ًَثز  : سبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي    ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 اوشبًؽاـؼ ػول فؼ كبـ:      L3 وٙص ِالضيز  ٌِبيغ زَة ضففِ :   كؽ ضففِ 

ثي ـًگ كفؼى ثب اوش بؼُ اق اثكاـ ٍ سدْيكار القم 

 ًدبم ؼّؽ.ااوشبًؽاـؼ هلي ثف اوبن زَة ـا 
 G3-2 گفٍُ كبـ  ـًگ كبـ  هجلوبى زَثي ٍظي ِ:  09 كؽ ٍظي ِ 

 هْبـر  وٙص ٌبيىش ي  ثي ـًگ كفؼى زَة كبـ: 0904 كؽ كبـ
  

 ٌفايٗ اًدبم كبـ :-1

هشفهفثغ ثبيؽ ؼاـا  ًَـ٘جيؼي )دٌدفُ ّب  ثبقٌَـ( ٍ ًَـهٌَّػي  96 ;12×8. ٌفايٗ كبـگبُ : كبـگبُ ـًگ كبـ  هجلوبى اوشبًؽاـؼ ثِ اثؼبؼ 1

 )الهخ ّب  فلَـوٌز( ٍ ك  ثب فًَؽاويَى هٌبوت ٍ هدْك ثِ آثٍبـ ـًگ، سَْيِ هٌبوت ٍ ويىشن ا٘ بء ضفيق ثبٌؽ.

 سػشِ وٌجبؼُ -وٍَاـ ٌِؼشي -قلن هَ –غفک  -. اثكاـ:  هيككبـ2

 وبػز 5. قهبى: 4وٌجبؼُ               -لَـي ( وؽين -هَاؼ: اضيبكٌٌؽُ)هشيلي كلفايؽ .1

 ًوًَِ/ ًقٍِ كبـ/ هفاض  اخفا  دفٍلُ/ ـٍيِ اًدبم كبـ: – 2

 ثي ـًگ كفؼى وَٙش ـًگ ـٍ ٌي ٌؽُ  .1

 ش ـًگ فَـ  دٌٍَي َثي ـًگ كفؼى وٙ .2

 ًيشفٍولَلك  ٌؽُ ثب دًٌَ ثي ـًگ كفؼى وَٙش ـًگ  .3

 ثي ـًگ كفؼى وَٙش زَة هبويَ  .4

 ٌبغُ ّب  اِلي اوشبًؽاـؼ ػول فؼ كبـ:  -3
 ثب ـػبيز اوشبًؽاـؼ ـًگ ـٍ ٌيـًگ ٌؽُ ثبـً جف  كبه  وٙص  .1

 ثب ـػبيز اوشبًؽاـؼ وٙص ـًگ ٌؽُ ثب ـًگ فَـ  كبه  ـً جف  .2

 ثب ـػبيز اوشبًؽاـؼ ًيشفٍولَلك  ٌؽُ ثب دًٌَ ـً جف  كبه  وٙص ـًگ .3

 ثب ـػبيز اوشبًؽاـؼ غبم ـً جف  كبه  وٙص زَة .4

 اثكاـ اـقٌيبثي: -4

 ّب  هَخَؼ( ليىز )ثف اوبن زكهٍبّؽُ ا  –ػولي  -كشجي -ٌ بّي

 اثكاـ ٍ سدْيكار هَـؼ ًيبق اًدبم كبـ: -5

 وؽين لَـي  اسف وَل بر( -ضال  ـًگ )هشيلي كلفايؽ -سػشِ دَوز -وٌجبؼُ -وٍَاـ ٌِؼشي -قلن هَ -آة -آهًَيبک –آة اكىيمًِ 

 گفٍُ كبـ :س بلي  كبـ  هفسجٗ ؼـ  -6

 0908كبـّب  
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 ٍقاـر آهَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك  آهَقٌي

 ؼفشف سبلي  كشبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  اـقٌيبثي - 1 -9ًوَى ثفگ

 اٍ ًَثز    سبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 اوشبًؽاـؼ ػول فؼ كبـ:      L3 وٙص ِالضيز  ٌِبيغ زَة ضففِ :   كؽ ضففِ 

ثب اوش بؼُ اق اثكاـ ٍ سدْيكار القم ثي ـًگ كفؼى 

 زَة ـا ثف اوبن اوشبًؽاـؼ هلي اًدبم ؼّؽ.

 G4-2 گفٍُ اـقٌيبثي كبـ ـًگ كبـ  هجلوبى زَثي ٍظي ِ :  09 كؽ ٍظي ِ 

 هْبـر  وٙص ٌبيىش ي  ثي ـًگ كفؼى زَة كبـ 0904 كؽ كبـ
  

 هفا ض  كبـ ـؼي 
 ٌفايٗ ػول فؼ

 )اثكاـ،هَاؼ، سدْيكار، قهبى، ه بى ٍ ...(
 ًوفُ )ٌبغُ ّب/ؼاٍـ /ًوفُ ؼّي(اوشبًؽاـؼ  ًشبيح هو ي

1 

آٔبزٜ وطزٖ ٔٛاز احیب وٙٙسٜ 

 ضً٘ چٛة

 ظطف -سطاظٚاثعاض: 

 ٔٛاز احیب وٙٙسٜ ٔٛاز: 

ٔىبٖ: وبضٌبٜ ضً٘ وبضی 

 زلیمٝ 60ظٔبٖ: 

 

ٔٛاز احیب وٙٙسٜ ثبزضنس سطویجبر 

 نحیح آٔبزٜ قٛز.

ٔٛاز احیب وٙٙسٜ ثب زضنس سطویجبر 

 لبثُ لجَٛ أبزٜ قٛز.

ٔٛاز احیب وٙٙسٜ ثب زضنس سطویجبر 

 غیطلبثُ لجَٛ آٔبزٜ قٛز.

 3 زضنس سطویجبر ضا نحیح آٔبزٜ وٙس.

 
 2 زضنس سطویجبر لبثُ لجَٛ ا٘دبْ زٞس.

 1 سطویجبر غیطلبثُ لجَٛ ا٘دبْ زٞس.زضنس 

2 

وكیسٖ ٔٛاز احیب وٙٙسٜ 

 ضٚی ؾُح چٛة

 اثعاض: لّٓ ٔٛ 

–ٔٛاز احیب وٙٙسٜ  ٔٛاز:

 سٙظیف

ٔىبٖ: وبضٌبٜ ضً٘ وبضی 

 زلیمٝ 60ظٔبٖ: 

 ضً٘ ثطی یىٙٛاذز ا٘دبْ قٛز.

 ضً٘ ثطی لبثُ لجَٛ ا٘دبْ قٛز.

 ثطی غیطیىٙٛاذز ا٘دبْ قٛز. ضً٘

 3 نحیح ا٘دبْ زٞس. ضً٘ ثطی یىٙٛاذز ٚ

 2 ضً٘ ثطی غیطیىٙٛاذز ٚ ٔشٛؾٍ ا٘دبْ زٞس. 

ضً٘ ثطی غیطیىٙٛاذز ٚ غیط لبثُ لجَٛ 

 ا٘دبْ زٞس.
1 

3 

آٔبزٜ وطزٖ ٔٛاز ثی ضً٘ 

 وٙٙسٜ ضً٘ دٛقكی

 اثعاض: لّٓ ٔٛ 

ؾسیٓ  -ٔشیّٗ وّطایس ٔٛاز:

 ِٛضیُ اسط ؾِٛفبر

ٔىبٖ: وبضٌبٜ ضً٘ وبضی 

 زلیمٝ 60ظٔبٖ: 

 ضً٘ ثطی یىٙٛاذز ا٘دبْ قٛز.

 ضً٘ ثطی لبثُ لجَٛ ا٘دبْ قٛز.

 ضٍ٘جطی غیطیىٙٛاذز ا٘دبْ قٛز.

 3 ضً٘ ثطی یىٙٛاذز ا٘دبْ زٞس.

 
 2 ضً٘ ثطی ضا ٘ؿجشب ذٛة ا٘دبْ زٞس.

ضً٘ ثطی غیطیىٙٛاذز ٚ غیطلبثُ لجَٛ 

 ا٘دبْ زٞس.
1 

4 

 ؾكٛاض حطاضسیاثعاض:  ضً٘ ظزایی ثب ؾكٛاض حطاضسی

 ٔٛاز: لُؼٝ وبض

ٔىبٖ: وبضٌبٜ ضً٘ وبضی 

 زلیمٝ 60ظٔبٖ: 

ضً٘ ؾُح وبض ثٝ َٛض وبُٔ ثطزاقشٝ 

 قٛز.

 ضً٘ ؾُح وبض ٘ؿجشب ذٛة ثطزاقشٝ قٛز.

ضً٘ ؾُح وبض ثٝ نٛضر ٘بلم 

 ثطزاقشٝ قٛز

 3 ضً٘ ثطی وبُٔ ٚ یىٙٛاذز ا٘دبْ زٞس.

 2 ضً٘ ثطی لبثُ لجَٛ ا٘دبْ زٞس. 

 1 لجَٛ ا٘دبْ زٞس. ضً٘ ثطی غیطلبثُ

5 

 ؾٙجبزٜسرشٝ  -ؾٙجبزٜاثعاض:  ؾٙجبزٜ وطزٖ ؾُح وبض

 ٔٛاز: ؾٙجبزٜ ظثط ٚ ٘طْ

ٔىبٖ: وبضٌبٜ ضً٘ وبضی 

 زلیمٝ 60ظٔبٖ: 

 ؾٙجبزٜ وبضی یىٙٛاذز ا٘دبْ قٛز.

 ؾٙجبزٜ وبضی لبثُ لجَٛ ا٘دبْ قٛز.
 ؾٙجبزٜ وبضی غیطلبثُ لجَٛ ا٘دبْ قٛز.

 3 ا٘دبْ زٞس.ؾٙجبزٜ وبضی ضا یىٙٛاذز 

 
 2 ؾٙجبزٜ وبضی ضا لبثُ لجَٛ ا٘دبْ زٞس.

 1 ؾٙجبزٜ وبضی ضا غیطلبثُ لجَٛ ا٘دبْ زٞس.

6 

    3 

  2 

 1 

قبیؿشٍی ٞبی 

غیط فٙی , ایٕٙی, 

ثٟساقز, سٛخٟبر 

ظیؿز ٔحیُی ٚ 

 ٍ٘طـ

 N 72ٔؿئِٛیز دصیطی -1 

، والٜ، ػیٙه، ٌٛقی ٚ اؾشفبزٜ اظ ِجبؼ وبض ٚ وفف ایٕٙی - -2

  ٔبؾه 

 ذطٚج ٌطز  ٚغجبض اظ ٔحیٍ وبضٌبٜ ثب اؾشفبزٜ اظ ٔىٙسٜ -3

 زلز زض وبض -4

  ػّٕىطز لبثُ لجَٛ

 

 لبثُ لجَٛغیط ػّٕىطز 

اؾشفبزٜ اظ ، والٜ ٚ ِجبؼ وبض ٚ وفف ایٕٙیدٛقیسٖ 

  ػیٙه، ٌٛقی ٚ ٔبؾه 
2 

 

 1 ػیٙه ٚ ٌٛقی ایٕٙیاؾشفبزٜ اظ 

 )ٌبيىش ي اًدبم كبـ(اـقٌيبثي كبـ 
 ثّی    

 ذیط    

 ٔؼیبض قبیؿشٍی ا٘دبْ وبض  :

 4ٚ  3ٚ  2اظ ٔطاحُ   2وؿت حسالُ ٕ٘طٜ  

 اظ ثرف قبیؿشٍی ٞبی غیط فٙی، ایٕٙی، ثٟساقز، سٛخٟبر ظیؿز ٔحیُی ٚ ٍ٘طـ  2وؿت حسالُ ٕ٘طٜ  

 اظ ٔطاحُ وبض 2وؿت حسالُ ٔیبٍ٘یٗ 
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 ٍقاـر آهَقي ٍ دفٍـي

دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك  آهَقٌي وبقهبى  

 ؼفشف سبلي  كشبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  كبـ ػول فؼ اوشبًؽاـؼ سطلي  - 1-8ًوَى ثفگ

 اٍ :ًَثز  : سبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي    ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 كؽ ضففِ 
 

33601930904 
  L3 وٙص ِالضيز  ٌِبيغ زَة ضففِ :

 اوشبًؽاـؼ ػول فؼ كبـ:    

ثب اوش بؼُ اق اثكاـ ٍ سدْيكار القم ٍ ثف اوبن 

كبـ  ويلف ٍ كيلف  ـا اوشبًؽاـؼ هلي هجلوبى زَثي

 كٌؽ.

 G4-2 گفٍُ كبـ  ـًگ كبـ  هجلوبى زَثي ٍظي ِ:  09 كؽ ٍظي ِ 

 هْبـر  وٙص ٌبيىش ي  ويلف ٍ كيلف كبـ  كبـ: 0905 كؽ كبـ
  

 كبـ :ٌفايٗ اًدبم -1

هشفهفثغ ثبيؽ ؼاـا  ًَـ٘جيؼي )دٌدفُ ّب  ثبقٌَـ( ٍ ًَـهٌَّػي  96 ;12×8. ٌفايٗ كبـگبُ : كبـگبُ ـًگ كبـ  هجلوبى اوشبًؽاـؼ ثِ اثؼبؼ 1

 )الهخ ّب  فلَـوٌز( ٍ ك  ثب فًَؽاويَى هٌبوت ٍ هدْك ثِ آثٍبـ ـًگ، سَْيِ هٌبوت ٍ ويىشن ا٘ بء ضفيق ثبٌؽ.

 وبػز 6. قهبى: 4آوشف     -ويلف -. هَاؼ: كيلف3كبـؼک      –ليىِ  -ديىشَلِ -كوذفوَـ َّا-آثٍبـ ـًگ -اثكاـ ٍ سدْيكار: ه ٌؽُ .2

 ًوًَِ/ ًقٍِ كبـ/ هفاض  اخفا  دفٍلُ/ ـٍيِ اًدبم كبـ: – 2
 آوشف  كفؼى كبـ  .1

 ويلف كبـ   .2

 ثشًَِ ّوفً ي قؼى  .3

 ّوفً ي قؼى  .4

 كيلف ٍ ًين دلي اوشف كبـ   .5

 ٌبغُ ّب  اِلي اوشبًؽاـؼ ػول فؼ كبـ:  -3

 ثب ـػبيز اَِ  اوشبًؽاـؼ ثب سَخِ ثِ اًَاع آوشف  ّب ي ٌَاغشي ٍ ي فً ي آوشف  .1

 ثب سَخِ ثِ اوشبًؽاـؼّب   لظز ـًگ ٍ قؽـر ً َؾ ٍ ٔػبهز اليِ ـًگ يلفوـٍاًي ٍ  لظز هٌبوت  .2

 ثب ـػبيز اوشبًؽاـؼ ّوفًگ كفؼى وٙص كبـ ثب ثشًَِ ّوفًگ ثَؼى ثشًَِ ّوفً ي .3

 ثب سَخِ ثِ اوشبًؽاـؼ ٍ ثِ كبـگيف  ٍ سفكيت ـًگ ّب  فَـ  ؼـ وبغز ّوفً ي ّوفًگ ثَؼى ّوفً ي ثب ـٍكً وٙص كبـ .4

 بهز اليِ ـًگثب سَخِ ثِ اوشبًؽاـؼ  لظز ـًگ، قؽـر ً َؾ ٍ ٔػ ٍ ًين دلي اوشف ٍ ي ٌَاغشي اليِ ـًگ ـٍاًي ٍ  لظز هٌبوت كيلف .5

 اثكاـ اـقٌيبثي: -4

 ّب  هَخَؼ( ا  )ثفاوبن زك ليىز هٍبّؽُ -ػولي -كشجي

 اثكاـ ٍ سدْيكار هَـؼ ًيبق اًدبم كبـ: -5

 هبوك سٌ ىي -ليىِ ٍ كبـؼک -ـًگ آثٍبـ -دوخ ثبؼ -ديىشَلِ -ثشًَِ ّوفً ي -دلي اوشف ايىشبؼُ -ًين دلي اوشف -كيلف -ويلف

 ؼـ گفٍُ كبـ : س بلي  كبـ  هفسجٗ -6
 0905 -0907كبـّب  
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 ٍقاـر آهَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك  آهَقٌي

 ؼفشف سبلي  كشبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  اـقٌيبثي - 1 -9ًوَى ثفگ

 اٍ ًَثز    سبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 اوشبًؽاـؼ ػول فؼ كبـ:      L3 وٙص ِالضيز  ٌِبيغ زَة ضففِ :   كؽ ضففِ 

ثب اوش بؼُ اق اثكاـ ٍ سدْيكار القم ٍ ثف اوبن 

 ويلف ٍ كيلف كبـ  كٌؽ. ـا اوشبًؽاـؼ هلي هجلوبى زَثي

 G4-2 گفٍُ اـقٌيبثي كبـ ـًگ كبـ  هجلوبى زَثي ٍظي ِ :  09 كؽ ٍظي ِ 

 هْبـر  وٙص ٌبيىش ي  ٍ كيلف كبـ  ويلف كبـ 0905 كؽ كبـ
  

 هفا ض  كبـ ـؼي 
 ٌفايٗ ػول فؼ

 )اثكاـ،هَاؼ، سدْيكار، قهبى، ه بى ٍ ...(
 ًوفُ )ٌبغُ ّب/ؼاٍـ /ًوفُ ؼّي(اوشبًؽاـؼ  ًشبيح هو ي

1 

 اثعاض: سٙظیف آؾشطی ظزٖ

آؾشطی  -آؾشطی ٘فٛشیٔٛاز: 

 آؾشطی زٚززاز٘ی  -ٕٞطٍ٘ی

 ٔىبٖ: وبضٌبٜ ضً٘ وبضی

 زلیمٝ 60ظٔبٖ: 

آؾشطی یىسؾز ٚ یىٙٛاذز ا٘دبْ 

 قٛز.

 .آؾشطی لبثُ لجَٛ ا٘دبْ قٛز

 .آؾشطی غیطلبثُ یىٙٛاذز ا٘دبْ قٛز

آؾشطی وبُٔ ٚ یىسؾز ٚ یىٙٛاذز ا٘دبْ 

 زٞس.
3 

 2 ا٘دبْ زٞس.ِٚی ٘بلم  آؾشطی یىٙٛاذز 

 1 ا٘دبْ زٞس.آؾشطی ٘بلم ٚ غیط یىٙٛاذز 

2 

 دیؿشِٛٝاثعاض:  ؾیّط ظزٖ

 دیؿشِٛٝ -سیٙط –ؾیّط ٔٛاز: 

 ٔىبٖ: وبضٌبٜ ضً٘ وبضی 

 زلیمٝ 60ظٔبٖ: 

 .ؾیّطوبضی یىسؾز ٚ وبُٔ ا٘دبْ قٛز

 ؾیّط وبضی لبثُ لجَٛ ا٘دبْ قٛز.

 ؾیّط وبضی غیطلبثُ لجَٛ ا٘دبْ قٛز.

 3 ا٘دبْ زٞس.ؾیّطظ٘ی وبُٔ، یىسؾز ٚ یىٙٛاذز 

 2 زٞس.ا٘دبْ ؾیّطظ٘ی وبُٔ ِٚی غیطیىٙٛاذز  

 1 ا٘دبْ زٞس.ؾیّطظ٘ی ٘بلم ٚ غیطیىٙٛاذز 

3 

ٚ ؾبذشٗ ثشٛ٘ٝ ٕٞطٍ٘ی 

 ثشٛ٘ٝ وطزٖ ؾُح وبض

 وبضزن -اثعاض: ِیؿٝ

 دٛزضٞبی ثشٛ٘ٝٔٛاز:  

 ٔىبٖ: وبضٌبٜ ضً٘ وبضی 

 زلیمٝ 60ظٔبٖ: 

 ثشٛ٘ٝ ٕٞطٍ٘ی یىسؾز قٛز.

 ثشٛ٘ٝ ٕٞطٍ٘ی لبثُ لجَٛ قٛز. 

 ثشٛ٘ٝ ٕٞطٍ٘ی ٘بٔٙبؾت ا٘دبْ قٛز. 

 3 ا٘دبْ زٞس.ثشٛ٘ٝ ٕٞطٍ٘ی یىسؾز ٚ یىٙٛاذز 

 2 ا٘دبْ زٞس.ثشٛ٘ٝ ٕٞطٍ٘ی ٔٙبؾت  

 1 ا٘دبْ زٞس.ثشٛ٘ٝ ٕٞطٍ٘ی ٘بٕٞرٛاٖ ٚ ٘بٔٙبؾت 

4 

 اثعاض: دیؿشِٛٝ ؾیّط ظ٘ی زؾز زْٚ

 -یفٛضسیٙط  -ؾیّطٔٛاز: 

 دیؿشِٛٝ

 ٔىبٖ: وبضٌبٜ ضً٘ وبضی

 زلیمٝ 60ظٔبٖ:  

 ؾیّط ظ٘ی یىسؾز ٚ یىٙٛاذز قٛز

 ؾیّطظ٘ی لبثُ لجَٛ ا٘دبْ قٛز.

 ؾیّطظ٘ی غیطیىٙٛاذز ا٘دبْ قٛز.

 3 ا٘دبْ زٞس.ؾیّطظ٘ی یىسؾز ٚ یىٙٛاذز 

 

 2 ا٘دبْ زٞس.ؾیّطظ٘ی ٔٙبؾت 

 1 ا٘دبْ زٞس.ؾیّطظ٘ی غیطیىٙٛاذز 

5 

 اثعاض: دیؿشِٛٝ ٕٞطٍ٘ی ظزٖ

 -ضً٘ ٞبی فٛضی –ویّط ٔٛاز: 

 سیٙط 

 ٔىبٖ: وبضٌبٜ ضً٘ وبضی 

 زلیمٝ 60ظٔبٖ: 

 ٕٞطٍ٘ی یىسؾز ٚ یىٙٛاذز قٛز.

 ٕٞطٍ٘ی لبثُ لجَٛ ا٘دبْ قٛز.

 ٕٞطٍ٘ی ٘بٕٞبًٞٙ ا٘دبْ قٛز.

 3 ا٘دبْ زٞس.ٕٞطٍ٘ی یىسؾز ٚ لبثُ لجَٛ 

 2 ا٘دبْ زٞس.ٔٙبؾت  یٕٞطٍ٘ 

 1 ا٘دبْ زٞس. ٕٞطٍ٘ی غیطیىٙٛاذز ٚ ٘بٔٙبؾت

6 

 اثعاض: دیؿشِٛٝ ویّط ٚ ٘یٓ دّی اؾشط ظ٘ی

 سیٙط  -٘یٓ دّی اؾشط -ویّطٔٛاز: 

 ٔىبٖ: وبضٌبٜ ضً٘ وبضی 

 زلیمٝ 60ظٔبٖ: 

 ضً٘ ٟ٘بیی یىسؾز ٚ یىٙٛاذز قٛز.

 .ضً٘ ٟ٘بیی لبثُ لجَٛ ا٘دبْ قٛز

 ا٘دبْ قٛز. ضً٘ ٟ٘بیی غیطیىٙٛاذز

 3 ا٘دبْ زٞس.ضً٘ ٟ٘بیی یىسؾز ٚ یىٙٛاذز 

 2 ا٘دبْ زٞس.ضً٘ ٟ٘بیی یىٙٛاذز لبثُ لجَٛ  

 1 ا٘دبْ زٞس.ضً٘ ٟ٘بیی غیطیىٙٛاذز 

قبیؿشٍی ٞبی 

غیط فٙی , ایٕٙی, 

ثٟساقز, سٛخٟبر 

ظیؿز ٔحیُی ٚ 

 ٍ٘طـ

 N 72ٔؿئِٛیز دصیطی -1 

، والٜ، ػیٙه، ٌٛقی ٚ اؾشفبزٜ اظ ِجبؼ وبض ٚ وفف ایٕٙی - -2

  ٔبؾه 

 ٔحیٍ وبضٌبٜ ثب اؾشفبزٜ اظ ٔىٙسٜذطٚج ٌطز  ٚغجبض اظ  -3

 زلز زض وبض -4

  ػّٕىطز لبثُ لجَٛ

 

 لبثُ لجَٛغیط ػّٕىطز 

اؾشفبزٜ اظ ، والٜ ٚ ِجبؼ وبض ٚ وفف ایٕٙیدٛقیسٖ 

  ػیٙه، ٌٛقی ٚ ٔبؾه 
2 

 

 1 ػیٙه ٚ ٌٛقی ایٕٙیاؾشفبزٜ اظ 

 اـقٌيبثي كبـ )ٌبيىش ي اًدبم كبـ(
 ثّی    

 ذیط    

 قبیؿشٍی ا٘دبْ وبض  :ٔؼیبض 

 6ٚ  5ٚ  3اظ ٔطاحُ   2وؿت حسالُ ٕ٘طٜ  

 اظ ثرف قبیؿشٍی ٞبی غیط فٙی، ایٕٙی، ثٟساقز، سٛخٟبر ظیؿز ٔحیُی ٚ ٍ٘طـ  2وؿت حسالُ ٕ٘طٜ  

 اظ ٔطاحُ وبض 2وؿت حسالُ ٔیبٍ٘یٗ 



161 

 

 

 ٍقاـر آهَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك  آهَقٌي

ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًًؼفشف سبلي  كشبة ّب    

 

  كبـ ػول فؼ اوشبًؽاـؼ سطلي  - 1-8ًوَى ثفگ

 اٍ :ًَثز  : سبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي    ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 اوشبًؽاـؼ ػول فؼ كبـ:   L3 وٙص ِالضيز  ٌِبيغ زَة ضففِ :   كؽ ضففِ 

اوشبًؽاـؼ  ثب اوش بؼُ اق اثكاـ ٍ سدْيكار القم ٍ ثف اوبن

 ـا الک ٍ ال   كبـ  كٌؽ.هلي هجلوبى زَثي 

 G4-2 گفٍُ كبـ  ـًگ كبـ  هجلوبى زَثي ٍظي ِ:  09 كؽ ٍظي ِ 

 هْبـر  وٙص ٌبيىش ي  الک ٍ ال   كبـ  كبـ: 0906 كؽ كبـ
  

 ٌفايٗ اًدبم كبـ :-1

هشفهفثغ ثبيؽ ؼاـا  ًَـ٘جيؼي )دٌدفُ ّب  ثبقٌَـ( ٍ ًَـهٌَّػي  96 ;12×8. ٌفايٗ كبـگبُ : كبـگبُ ـًگ كبـ  هجلوبى اوشبًؽاـؼ ثِ اثؼبؼ 1

 )الهخ ّب  فلَـوٌز( ٍ ك  ثب فًَؽاويَى هٌبوت ٍ هدْك ثِ آثٍبـ ـًگ، سَْيِ هٌبوت ٍ ويىشن ا٘ بء ضفيق ثبٌؽ.

 ديىشَلِ -سػشِ وٌجبؼُ -غفک-. اثكاـ: هيككبـ2  

 وبػز 6 :. قهبى4دٍن                   كٌِْ  -وٌجبؼُ -ـٍ ي ثكـک -.   هَاؼ: الک ٍ ال  3

 ًوًَِ/ ًقٍِ كبـ/ هفاض  اخفا  دفٍلُ/ ـٍيِ اًدبم كبـ: – 2
 وٌجبؼُ كفؼى وٙص كبـ .1

 وبغز الک ٍ ال   ٍ ِبف كفؼى آى  .2

 يب غبک آخف كثَم كفؼى وٙص ثب ـٍ ي ّب  گيبّي هٌبوت ٍ دَؼـ دٌ .3

 دبـزِ يب كٌِْ دٍنالک ٍ ال   قؼى ٍ دبٌيؽى دَؼـ دٌك ثفا  وبييؽى ثب  .4

 وٌجبؼُ قؼى ثب سػشِ دَوز ًوؽ   .5

 ال   ـٍ  وٙص كبـ  ٍ دبٌيؽى الک .6

 الک ٍ ال   قؼى ثب كٌِْ دٍن  .7

 دَليً كبـ  وٙص الک ٍ ال   ٌؽُ ثب اًَاع قثف ٍ ًفم  .8

 

 ٌبغُ ّب  اِلي اوشبًؽاـؼ ػول فؼ كبـ:  -3
 ي ٌَاغشي وٙص كبـ .1

 ثب ـػبيز اَِ  ايوٌي آهبؼُ كفؼى الک ٍ ال   ثب  لظز هٌبوت .2

 ثَم كفؼى ي ٌَاغز وٙص كبـ .3

 هبليؽى الک ٍ ال   ثب كٌِْ دٍن ـٍ  وٙص كبـ .4

 ٘جق اَِ  اوشبًؽاـؼ وٌجبؼُ قًي وٌجبؼُ قًي ي ٌَاغز .5

 ثب ـػبيز اَِ  اوشبًؽاـؼ الک ٍ ال   ثب ديىشَلِ ثؽٍى ٌفُ كفؼى يؽىدبٌ .6

 ٘جق اَِ  اوشبًؽاـؼ الک ٍ ال   قؼى ي ٌَاغز وٙص كبـ .7

 ٘جق اوشبًؽاـؼ دَليً كبـ  ي ٌَاغز وٙص كبـ .8

 اثكاـ اـقٌيبثي: -4

 ( ثف اوبن زك ليىز ّب  هَخَؼهٍبّؽُ ا ) -ػولي -كشجي –ٌ بّي 

 اثكاـ ٍ سدْيكار هَـؼ ًيبق اًدبم كبـ: -5
 ًوؽ سػشِ دَوز  -ـٍ ي ثكـک -خَّف گَگفؼ -دَليً قثف ٍ ًفم -كوذفوَـ ثبؼ -ديىشَلِ -ٌكددَؼـ  -ال   -الک

 س بلي  كبـ  هفسجٗ ؼـ گفٍُ كبـ : -6
 0910كبـ
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 ٍقاـر آهَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك  آهَقٌي

 ؼفشف سبلي  كشبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  اـقٌيبثي - 1 -9ًوَى ثفگ

 اٍ ًَثز    اـقٌيبثيسبـيع    ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 اوشبًؽاـؼ ػول فؼ كبـ:   L3 وٙص ِالضيز  ٌِبيغ زَة ضففِ :   كؽ ضففِ 

ثب اوش بؼُ اق اثكاـ ٍ سدْيكار القم ٍ ثف اوبن اوشبًؽاـؼ 

 هلي هجلوبى زَثي ـا الک ٍ ال   كبـ  كٌؽ.

 G4-2 گفٍُ اـقٌيبثي كبـ ـًگ كبـ  هجلوبى زَثي ٍظي ِ :  09 كؽ ٍظي ِ 

 هْبـر  وٙص ٌبيىش ي  الک ٍ ال   كبـ  كبـ 0906 كبـكؽ 
  

 هفا ض  كبـ ـؼي 
 ٌفايٗ ػول فؼ

 )اثكاـ،هَاؼ، سدْيكار، قهبى، ه بى ٍ ...(
 ًوفُ )ٌبغُ ّب/ؼاٍـ /ًوفُ ؼّي(اوشبًؽاـؼ  ًشبيح هو ي

1 

 اثعاض: ؾبذشٗ الن ٚ اِىُ

 اِىُ -النٔٛاز: 

 ٔىبٖ: وبضٌبٜ ضً٘ وبضی 

 زلیمٝ 60ظٔبٖ: 

 سطویت ٔٙبؾت الن ٚ اِىُ

 سطویت ٘ؿجشبً ٔٙبؾت ٚ غّظز ٔٙبؾت

 سطویت ٘بٔٙبؾت ثب الن وٓ

 

 3 الن ٚ اِىُ ضا ثب غّظز ٔٙبؾت آٔبزٜ وٙس.

 2 الن ٚ اِىُ ضا ثب غّظز لبثُ لجَٛ آٔبزٜ وٙس. 

 1 الن ٚ اِىُ ضا ثب غّظز وٓ یب ظیبز آٔبزٜ وٙس.

2 

 دكٓ اثعاض: وٟٙٝ ثْٛ وطزٖ ؾُح وبض

الن  -ضٚغٗ ثعضنٔٛاز: 

 دٙع ضدٛز -اِىُ

 ٔىبٖ: وبضٌبٜ ضً٘ وبضی 

 زلیمٝ 60ظٔبٖ: 

 ا٘دبْ قٛز.ثْٛ وطزٖ وبُٔ 

 ا٘دبْ قٛز.ثْٛ وطزٖ لبثُ لجَٛ 

 ا٘دبْ قٛز.ثْٛ وطزٖ ٘بٔٙبؾت 

 3 ؾُح وبض ضا ثٝ َٛض وبُٔ ثْٛ وٙس.

 

 2 ؾُح وبض ضا ثٝ َٛض لبثُ لجَٛ ثْٛ وٙس.

 1 ضا ثٝ َٛض غیط لبثُ لجَٛ ثْٛ وٙس.ؾُح وبض 

3 

ٕ٘سی  اثعاض:سرشٝ ؾٙجبزٜ ؾٙجبزٜ وطزٖ ؾُح 

 ؾٙجبزٜٔٛاز: 

 ٔىبٖ: وبضٌبٜ ضً٘ وبضی  

 زلیمٝ 60ظٔبٖ: 

ؾٙجبزٜ وطزٖ یىسؾز ٚ یىٙٛاذز 

 ا٘دبْ قٛز.

 ا٘دبْ قٛز.ؾجٙبزٜ وطزٖ لبثُ لجَٛ 
 ا٘دبْ قٛز.ؾٙجبزٜ وطزٖ غیطیىٙٛاذز  

 3 یىسؾز ضا ا٘دبْ زٞس. ؾٙجبزٜ وطزٖ وبُٔ ٚ

 
 2 ؾٙجبزٜ وبضی لبثُ لجَٛ ا٘دبْ زٞس.

 1 ؾٙجبزٜ وبضی غیطلبثُ لجَٛ ا٘دبْ زٞس.

4 

دبقیسٖ الن ٚ اِىُ ضٚی 

 ؾُح وبض

 اثعاض: یؿشِٛٝ

 ٔٛاز: الن ٚ اِىُ

 ٔىبٖ: وبضٌبٜ ضً٘ وبضی 

 زلیمٝ 60ظٔبٖ: 

ا٘دبْ دبقیسٖ یىسؾز ٚ یىٙٛاذز 

 قٛز.

 لجَٛ ا٘دبْ قٛز. دبقیسٖ لبثُ

 دبقیسٖ ٘بلم ٚ غیطیىٙٛاذز قٛز. 

 3 .الن وبضی یىسؾز ٚ یىٙٛاذز ثبقس

 2 الن وبضی لبثُ لجَٛ ثبقس. 

 1 الن وبضی غیطیىٙٛاذز ٚ ٘بلم ثبقس.

5 

 اثعاض: وٟٙٝ دكٓ الن اِىُ ظ٘ی ثب وٟٙٝ دكٓ

 الن ٚ اِىُ ٔٛاز: 

 ٔىبٖ: وبضٌبٜ ضً٘ وبضی 

 زلیمٝ 60ظٔبٖ: 

 ا٘دبْ قٛز.ثْٛ وطزٖ وبُٔ 

 ا٘دبْ قٛز.ثْٛ وطزٖ ٘بلم 

 ا٘دبْ قٛز.ثْٛ وطزٖ غیطلبثُ لجَٛ 

 3 ثْٛ وطزٖ وبُٔ ٚ یىسؾز ا٘دبْ زٞس.

 
 2 ثْٛ وطزٖ لبثُ لجَٛ ا٘دبْ زٞس.

 1 طلبثُ لجَٛ ا٘دبْ زٞس.یثْٛ وطزٖ ٘بلم ٚ غ

6 

 اثعاض: دِٛیف ظثط ٚ ٘طْ وبض دِٛیف وطزٖ

 اِىُ -ٌٌٛطز خٛٞطٔٛاز: 

 ٔىبٖ: وبضٌبٜ ضً٘ وبضی 

 زلیمٝ 60ظٔبٖ: 

ا٘دبْ یىٙٛاذز ٚدِٛیف یىسؾز 

 قٛز.

 دِٛیف لبثُ لجَٛ ا٘دبْ قٛز.

 ا٘دبْ قٛز. دِٛیف غیطلبثُ لجَٛ

 3 دِٛیف وبُٔ ٚ یىسؾز ا٘دبْ زٞس.

 2 دِٛیف لبثُ لجَٛ ا٘دبْ زٞس. 

 1 دِٛیف غیطلبثُ لجَٛ ا٘دبْ زٞس.

ٞبی قبیؿشٍی 

غیط فٙی , ایٕٙی, 

ثٟساقز, سٛخٟبر 

ظیؿز ٔحیُی ٚ 

 ٍ٘طـ

 N 72ٔؿئِٛیز دصیطی -1 

، والٜ، ػیٙه، ٌٛقی ٚ اؾشفبزٜ اظ ِجبؼ وبض ٚ وفف ایٕٙی - -2

  ٔبؾه 

 ذطٚج ٌطز  ٚغجبض اظ ٔحیٍ وبضٌبٜ ثب اؾشفبزٜ اظ ٔىٙسٜ -3

 زلز زض وبض -4

  ػّٕىطز لبثُ لجَٛ

 

 لبثُ لجَٛغیط ػّٕىطز 

اؾشفبزٜ اظ ، والٜ ٚ ِجبؼ وبض ٚ وفف ایٕٙیدٛقیسٖ 

  ػیٙه، ٌٛقی ٚ ٔبؾه 
2 

 

 1 ػیٙه ٚ ٌٛقی ایٕٙیاؾشفبزٜ اظ 

 اـقٌيبثي كبـ )ٌبيىش ي اًدبم كبـ(
 ثّی    

 ذیط    

 ٔؼیبض قبیؿشٍی ا٘دبْ وبض  :

 6ٚ  2ٚ  1اظ ٔطاحُ   2وؿت حسالُ ٕ٘طٜ  

 اظ ثرف قبیؿشٍی ٞبی غیط فٙی، ایٕٙی، ثٟساقز، سٛخٟبر ظیؿز ٔحیُی ٚ ٍ٘طـ  2وؿت حسالُ ٕ٘طٜ  

 اظ ٔطاحُ وبض 2وؿت حسالُ ٔیبٍ٘یٗ 
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 ٍقاـر آهَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك  آهَقٌي

 ؼفشف سبلي  كشبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  كبـ ػول فؼ اوشبًؽاـؼ سطلي  - 1-8ًوَى ثفگ

 اٍ :ًَثز  : سبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي    ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 اوشبًؽاـؼ ػول فؼ كبـ:      L3 وٙص ِالضيز  ٌِبيغ زَة ضففِ    كؽ ضففِ 

ثب اوش بؼُ اق اثكاـ ٍ سدْيكار القم ٍ ثف اوبن 

ٍ وَقاًؽى زَة وٌؽثالوز اوشبًؽاـؼ هلي ػوليبر 

 ـا اًدبم ؼّؽ.

 G3-2 گفٍُ كبـ  ـًگ كبـ  هجلوبى زَثي ٍظي ِ  09 كؽ ٍظي ِ 

 هْبـر  وٙص ٌبيىش ي  وٌؽثالوز كفؼى ٍ وَقاًؽى زَة كبـ 0907 كؽ كبـ

  

 ٌفايٗ اًدبم كبـ :-1

هشفهفثغ ثبيؽ ؼاـا  ًَـ٘جيؼي )دٌدفُ ّب  ثبقٌَـ( ٍ ًَـهٌَّػي  96 ;12×8. ٌفايٗ كبـگبُ : كبـگبُ ـًگ كبـ  هجلوبى اوشبًؽاـؼ ثِ اثؼبؼ 1

 )الهخ ّب  فلَـوٌز( ٍ ك  ثب فًَؽاويَى هٌبوت ٍ هدْك ثِ آثٍبـ ـًگ، سَْيِ هٌبوت ٍ ويىشن ا٘ بء ضفيق ثبٌؽ.

 . هَاؼ: هبوِ     3كوذفوَـَّا               -. اثكاـ ٍ سدْيكار: ؼوش بُ وٌؽثالوز2

 وبػز                                          5/4.قهبى: 4

 ًوًَِ/ ًقٍِ كبـ/ هفاض  اخفا  دفٍلُ/ ـٍيِ اًدبم كبـ: - 2
 دف كفؼى هػكى اق هبوِ ويليه )ٌبـل كفؼى( .1

 الوز ثسٌظيوبر ؼوش بُ وٌؽ .2

 كفؼى وٙصالوز  ثوٌؽ .3

 الوز ثدفؼاغز وٙص وٌؽ .4

 زَة  وَقاًؽى وٙص .5

 وٙص وَغشِ زَة  كفؼى ي ٌَاغشي وٙص دفؼاغز .6

 ٌبغُ ّب  اِلي اوشبًؽاـؼ ػول فؼ كبـ:  -3
 ٌبـل هٌبوت ؼوش بُ .1

 ٍ اـس بع هٌبوت دبًٌ سٌظين ثَؼى ؼوش بُ .2

 ثب ـػبيز اَِ  ايوٌي ٍ اوشبًؽاـؼ ً َؾ وٙطي وٌؽثالوز كفؼى ؼقيق وٙص كبـ .3

 ثب ٍوبي  ٍ اثكاـّب  هٌبوت ٘جق اَِ  اوشبًؽاـؼ وٌؽثالوز ٌؽُ دفؼاغز ي ٌَاغز وٙص .4

 ثب ـػبيز اَِ  ايوٌي ٍ اوشبًؽاـؼ هشٌبوت ثب هبؼُ زَثي وَقاًؽى ي ٌَاغز وٙص زَة .5

 ثب ٍوبي  ٍ اثكاـّب  هٌبوت ٘جق اَِ  اوشبًؽاـؼ ؼـ ـاُ اليبف زَة دفؼاغز ي ٌَاغز وٙص .6

 اثكاـ اـقٌيبثي: -4

 (ّب  هَخَؼ زك ليىزثف اوبن هٍبّؽُ ا  ) –ػولي 

 اثكاـ ٍ سدْيكار هَـؼ ًيبق اًدبم كبـ: -5
 -الورز ثكربثيي هػّرََ وٌؽ   -هبوك فيلشف ؼاـ –لجبن كبـ هٌبوت  -ؼوش ً ثكـًشي -هبوِ ويليه -الوزثؼوش بُ وٌؽ -كوذفوَـ َّا

 ففزِ ويوي -َّاكً -هٍؼ  گبق 

 س بلي  كبـ  هفسجٗ ؼـ گفٍُ كبـ : -6

 0905 -0907كبـّب  
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آهَقي ٍ دفٍـيٍقاـر   

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك  آهَقٌي

 ؼفشف سبلي  كشبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  اـقٌيبثي - 1 -9ًوَى ثفگ

 اٍ ًَثز    سبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 اوشبًؽاـؼ ػول فؼ كبـ:      L3 وٙص ِالضيز  ٌِبيغ زَة ضففِ    كؽ ضففِ 

اوش بؼُ اق اثكاـ ٍ سدْيكار القم ٍ ثف اوبن ثب 

اوشبًؽاـؼ هلي ػوليبر وٌؽثالوز ٍ وَقاًؽى 

 زَة ـا اًدبم ؼّؽ.

 G3-2 گفٍُ اـقٌيبثي كبـ ـًگ كبـ  هجلوبى زَثي ٍظي ِ  09 كؽ ٍظي ِ 

 هْبـر  وٙص ٌبيىش ي  الوز كفؼى ٍ وَقاًؽى زَةثوٌؽ كبـ 0907 كؽ كبـ

  

 هفا ض  كبـ ـؼي 
 ٌفايٗ ػول فؼ

 )اثكاـ،هَاؼ، سدْيكار، قهبى، ه بى ٍ ...(
 ًوفُ )ٌبغُ ّب/ؼاٍـ /ًوفُ ؼّي(اوشبًؽاـؼ  ًشبيح هو ي

1 

دط وطزٖ ٔرعٖ زؾشٍبٜ 

 )قبضغ وطزٖ( ؾٙسثالؾز

 اثعاض: زؾشٍبٜ ؾٙسثالؾز 

 ٔٛاز: ٔبؾٝ ؾیّیؽ

 ؾٙسثالؾزٔىبٖ: وبضٌبٜ 

 زلیمٝ  15 :ظٔبٖ

قبضغ زؾشٍبٜ نحیح ٚ انِٛی ا٘دبْ 

 قٛز. 

 قبضغ لبثُ لجَٛ ا٘دبْ قٛز.

 قبضغ غیطلبثُ لجَٛ ا٘دبْ قٛز.

 3 قبضغ وبُٔ ٚ انِٛی ضا سب ذٍ قبذم ا٘دبْ زٞس.

 2 ٔٙبؾت ا٘دبْ زٞس. قبضغ ٘ؿجشبً 

 1 قبضغ ٘بلم ٚ غیطلبثُ لجَٛ ا٘دبْ زٞس.

2 

سٙظیٓ وطزٖ زؾشٍبٜ 

 ؾٙسثالؾز

– ؾٙسثالؾزاثعاض: زؾشٍبٜ 

 ٞٛا وٕذطؾٛض

 ٔٛاز: ٔبؾٝ

وبضٌبٜ ؾٙسثالؾز ٔىبٖ 

 زلیمٝ 15 :ظٔبٖ

 سٙظیٓ زلیك قیطٞبی وٙشطَ ا٘دبْ قٛز.

 سٙظیٓ لبثُ لجَٛ ا٘دبْ قٛز.

سٙظیٓ ٘بلم غیطلبثُ لجَٛ ا٘دبْ 

 قٛز.

 3 سٙظیٕبر زلیك ٚ وبُٔ ا٘دبْ زٞس.

 
 2 سٙظیٕبر ٘ؿجشبً ٔٙبؾت ا٘دبْ زٞس.

 1 سٙظیٕبر ٘بلم غیطلبثُ لجَٛ ا٘دبْ زٞس.

3 

 -ؾٙسثالؾززؾشٍبٜ اثعاض:  وطزٖ ؾُح وبض ؾٙسثالؾز

 وبثیٗ -وٕذطؾٛض ٞٛا

 ٔٛاز: ٔبؾٝ

وبضٌبٜ ؾٙسثالؾز ٔىبٖ: 

  زلیمٝ 60 :ظٔبٖ

یىسؾز ٚ یىٙبذز ا٘دبْ  ؾٙسثالؾز

 قٛز.

 ٘ؿجشبً ذٛة ا٘دبْ قٛز. ؾٙسثالؾز

 غیطلبثُ لجَٛ ا٘دبْ قٛز. ؾٙسثالؾز

 3 یىسؾز ٚ یىٙٛاذز ا٘دبْ زٞس. ؾٙسثالؾز

 
 2 ٘ؿجشبً ٔٙبؾت ا٘دبْ زٞس. ؾٙسثالؾز

 1 غیطلبثُ لجَٛ ا٘دبْ زٞس. ؾٙسثالؾز

4 

 ؾٙسثالؾزدطزاذز ؾُح 

 قسٜ

 ٕی یفطچٝ ؾ -ثطؼاثعاض: 

 ٔٛاز: لُؼٝ وبض

وبضٌبٜ ؾٙسثالؾز ٔىبٖ: 

 زلیمٝ 60ظٔبٖ: 

 ا٘دبْ قٛز. وبُٔ ٚ یىسؾزدطزاذز 

 ا٘دبْ قٛز. دطزاذز ٘ؿجشبٌ ذٛة

 ا٘دبْ قٛز. دطزاذز غیطلبثُ لجَٛ

 3 دطزاذز یىسؾز ٚ وبُٔ ا٘دبْ زٞس.

 
 2 دطزاذز ذٛة ٚ لبثُ لجَٛ ا٘دبْ زٞس.

 1 غیطلبثُ لجَٛ ا٘دبْ زٞس.ٚ دطزاذز ٘بلم 

5 

 ٔكؼُ ٌبظیاثعاض:  ؾٛظا٘سٖ ؾُح چٛة

 ٔٛاز: لُؼٝ وبض

وبضٌبٜ ؾٙسثالؾز ٔىبٖ: 

 زلیمٝ 60ظٔبٖ: 

ؾٛظا٘سٖ یىسؾز ٚ نحیح ا٘دبْ 

 قٛز.

 ؾٛظا٘ساٖ ٔٙبؾت ا٘دبْ قٛز.

 ؾٛظا٘سٖ غیطلبثُ لجَٛ ا٘دبْ قٛز.

 3 ؾٛظا٘سٖ یىسؾز ٚ یىٙٛاذز ا٘دبْ زٞس.

 2 ؾٛظا٘سٖ ٔٙبؾت ا٘دبْ زٞس. 

 1 ؾٛظا٘سٖ غیطلبثُ لجَٛ ا٘دبْ زٞس.

6 

 فطچٝ ؾیٕی  -ثطؼ اثعاض:  دطزاذز ؾُح چٛة

 ٔٛاز: لُؼٝ وبض

وبضٌبٜ ؾٙسثالؾز ٔىبٖ: 

 زلیمٝ 60ظٔبٖ: 

 دطزاذز یىسؾز ٚ وبُٔ ا٘دبْ قٛز.

 دطزاذز ٔٙبؾت ا٘دبْ قٛز.

 دطزاذز ٘بلم ا٘دبْ قٛز.

 3 دطزاذز وبُٔ ٚ یىسؾز ا٘دبْ زٞس.

 2 لبثُ لجَٛ ا٘دبْ زٞس. ٚ دطزاذز ٔٙبؾت 

 1 لجَٛ ا٘دبْ زٞس.دطزاذز غیطلبثُ 

قبیؿشٍی ٞبی 

غیط فٙی , ایٕٙی, 

ثٟساقز, سٛخٟبر 

ظیؿز ٔحیُی ٚ 

 ٍ٘طـ

 N 72ٔؿئِٛیز دصیطی -1 

، والٜ، ػیٙه، ٌٛقی ٚ اؾشفبزٜ اظ ِجبؼ وبض ٚ وفف ایٕٙی - -2

  ٔبؾه 

 ذطٚج ٌطز  ٚغجبض اظ ٔحیٍ وبضٌبٜ ثب اؾشفبزٜ اظ ٔىٙسٜ -3

 زلز زض وبض -4

  ػّٕىطز لبثُ لجَٛ

 

 لبثُ لجَٛغیط ػّٕىطز 

اؾشفبزٜ اظ ، والٜ ٚ ِجبؼ وبض ٚ وفف ایٕٙیدٛقیسٖ 

  ػیٙه، ٌٛقی ٚ ٔبؾه 
2 

 

 1 ػیٙه ٚ ٌٛقی ایٕٙیاؾشفبزٜ اظ 

 اـقٌيبثي كبـ )ٌبيىش ي اًدبم كبـ(
 ثّی    

 ذیط    

 ٔؼیبض قبیؿشٍی ا٘دبْ وبض  :

 6ٚ  5ٚ  3اظ ٔطاحُ   2وؿت حسالُ ٕ٘طٜ  

 اظ ثرف قبیؿشٍی ٞبی غیط فٙی، ایٕٙی، ثٟساقز، سٛخٟبر ظیؿز ٔحیُی ٚ ٍ٘طـ  2وؿت حسالُ ٕ٘طٜ  

 اظ ٔطاحُ وبض 2وؿت حسالُ ٔیبٍ٘یٗ 
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 ٍقاـر آهَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك  آهَقٌي

 ؼفشف سبلي  كشبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  كبـ ػول فؼ اوشبًؽاـؼ سطلي  - 1-8ًوَى ثفگ

 اٍ :ًَثز  : سبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي    ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 اوشبًؽاـؼ ػول فؼ كبـ:      L3 وٙص ِالضيز  ٌِبيغ زَة ضففِ :   كؽ ضففِ 

اوشبًؽاـؼ  القم ٍ ثف اوبنثب اوش بؼُ اق اثكاـ ٍ سدْيكار 

 هجلوبى زَثي ـا ٍـق ٘ال ٍ لٌؽى كبـ  كٌؽ. ليه
 G4-2 گفٍُ كبـ  ـًگ كبـ  هجلوبى زَثي ٍظي ِ:  09 كؽ ٍظي ِ 

 هْبـر  وٙص ٌبيىش ي  ٍـق ٘ال ٍ لٌؽى كبـ   كبـ: 0908 كؽ كبـ
  

 ٌفايٗ اًدبم كبـ :-1

هشفهفثغ ثبيؽ ؼاـا  ًَـ٘جيؼي )دٌدفُ ّب  ثبقٌَـ( ٍ ًَـهٌَّػي  96 ;12×8. ٌفايٗ كبـگبُ : كبـگبُ ـًگ كبـ  هجلوبى اوشبًؽاـؼ ثِ اثؼبؼ 1

 )الهخ ّب  فلَـوٌز( ٍ ك  ثب فًَؽاويَى هٌبوت ٍ هدْك ثِ آثٍبـ ـًگ، سَْيِ هٌبوت ٍ ويىشن ا٘ بء ضفيق ثبٌؽ.

 زىت ٍـق ٘ال     -. هَاؼ: ٍـق ٘ال3دبـزِ ًفم        -ففزِ -.اثكاـ: ثفن2

 وبػز 5. قهبى: 4

 ًوًَِ/ ًقٍِ كبـ/ هفاض  اخفا  دفٍلُ/ ـٍيِ اًدبم كبـ: - 2

 آ ٍشِ كفؼى دٍز ٍـق ٘ال ثِ زىت  .1

 زىجبًؽى ٍـق ٘ال ـٍ  وَٙش كبـ .2

 ّب  أبفي ٍـق ٘ال  ضؿف كفؼى قىوز .3

  ثف٘فف كفؼى هؼبيت .4

 

 
 

 ٌبغُ ّب  اِلي اوشبًؽاـؼ ػول فؼ كبـ:  -3
 ي ٌَاغشي آ ٍش ي زىت دٍز ٍـق ٘ال .1

 ٍـق ٘ال ـٍ  وٙصي ٌَاغشي زىجبًؽى  .2

 ّب  أبفي  ضؿف كبه  قىوز .3

 وٙص كبـ ـفغ ػيت كبه  .4

 اثكاـ اـقٌيبثي: -4

 (ثف اوبن زك ليىز ّب  هَخَؼهٍبّؽُ ا  )  -ػولي

 اثكاـ ٍ سدْيكار هَـؼ ًيبق اًدبم كبـ: -5
 دَليً –دٌجِ  -زىت ٍـق ٘ال -ٍـق ٘ال

 س بلي  كبـ  هفسجٗ ؼـ گفٍُ كبـ : -6
 0904كبـ
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 ٍقاـر آهَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك  آهَقٌي

 ؼفشف سبلي  كشبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  اـقٌيبثي - 1 -9ًوَى ثفگ

 اٍ ًَثز    سبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 اوشبًؽاـؼ ػول فؼ كبـ:      L3 وٙص ِالضيز  ٌِبيغ زَة ضففِ    كؽ ضففِ 

ثب اوش بؼُ اق اثكاـ ٍ سدْيكار القم ٍ ثف اوبن اوشبًؽاـؼ 

 هلي هجلوبى زَثي ـا ٍـق ٘ال ٍ لٌؽى كبـ  كٌؽ.

 G4-2 گفٍُ اـقٌيبثي كبـ ـًگ كبـ  هجلوبى زَثي ٍظي ِ  09 كؽ ٍظي ِ 

 هْبـر  وٙص ٌبيىش ي  ٍـق ٘ال كبـ  ٍ لٌؽى كبـ   كبـ 0908 كؽ كبـ
  

 هفا ض  كبـ ـؼي 
 ٌفايٗ ػول فؼ

 )اثكاـ،هَاؼ، سدْيكار، قهبى، ه بى ٍ ...(
 ًوفُ )ٌبغُ ّب/ؼاٍـ /ًوفُ ؼّي(اوشبًؽاـؼ  ًشبيح هو ي

1 

آغكشٝ وطزٖ دكز ٚضلٝ َال 

 ثٝ چؿت

 اثعاض: ثطؼ 

 چؿت -ٔٛاز: ٚضق َال

ٔىبٖ: وبضٌبٜ ضً٘ وبضی 

  زلیمٝ 60: ظٔبٖ

 

 آغكشٝ وطزٖ یىسؾز ٚ یىٙٛاذز 

 آغكشٝ وطزٖ لبثُ لجَٛ

 آغكشٝ وطزٖ غیطلبثُ لجَٛ

 3 ٚضق َال ضا یىٙٛاذز ثٝ چؿت آغكشٝ وٙس 

 2 ٚضق َال ضا لبثُ لجَٛ ثٝ چؿت آغكشٝ وٙس 

ٚضق َال ضا غیط لبثُ لجَٛ ثٝ چؿت آغكشٝ 

 وٙس
1 

2 

چؿجب٘سٖ ٚضق َال ضٚی 

 ؾُح وبض

 اثعاض: فطچٝ

 دٙجٝ -چؿت -َالٚضق 

ٔىبٖ: وبضٌبٜ ضً٘ وبضی 

 زلیمٝ  60ظٔبٖ: 

 

چؿجب٘سٖ ٚضق َال ثب ویفیز ػبِی 

 ا٘دبْ قٛز.

چؿجب٘سٖ ٚضق َال ثب ویفیز ُّٔٛة  

 ا٘دبْ قٛز.

چؿجب٘سٖ ٚضق َال ثب ویفیز غیطلبثُ 

 .لجَٛ ا٘دبْ قٛز

 3 ٚضق َال ضا یىسؾز ٚ یىٙٛاذز ثچؿجب٘س

 
 2 ثچؿجب٘سٚضق َال ضا  لبثُ لجَٛ 

 1 ٚضق َال ضا غیطلبثُ لجَٛ ثچؿجب٘س

3 

خسا وطزٖ لؿٕز ٞبی 

 ايبفی ٚضق َال

 اثعاض: فطچٝ

دبضچٝ  -ٔٛاز: ٚضق َال

 آغكشٝ ثٝ دِٛیف

ٔىبٖ: وبضٌبٜ ضً٘ وبضی 

 زلیمٝ 60ظٔبٖ: 

حصف لؿٕز ٞبی ايبفی ثب ویفیز 

 ثبال ا٘دبْ قٛز.

ثب ویفیز حصف لؿٕز ٞبی ايبفی 

 ا٘دبْ قٛز.لبثُ لجَٛ 

 حصف لؿٕز ٞبی ايبفی ا٘دبْ ٘كٛز.

 3 لؿٕز ٞبی ايبفی ضا وبُٔ حصف وٙس.

 
لؿٕز ٞبی ايبفی ضا ثٝ َٛض لبثُ لجَٛ 

 حصف وٙس.
2 

 1 لؿٕز ٞبی ايبفی ضا حصف ٘ىٙس.

4 

دٛقف ٟ٘بیی ؾُح وبض ثب 

 ٘یٓ دّی اؾشط

 وٕذطؾٛضٞٛا -دیؿشِٛٝاثعاض: 

سیٙط  -٘یٓ دّی اؾشطٔٛاز: 

 فٛضی

ٔىبٖ: وبضٌبٜ ضً٘ وبضی 

 زلیمٝ 60ظٔبٖ: 

دبقیسٖ وبُٔ ٚ یىٙٛاذز ٘یٓ دّی 

 اؾشط

 .دبقیسٖ ٔٙبؾت ٘یٓ دّی اؾشط

 دبقیسٖ غیط لبثُ لجَٛ ٘یٓ دّی اؾشط

 3 ٘یٓ دّی اؾشط ضا یىسؾز ٚ یىٙٛاذز ثذبقس.

 2 ٘یٓ دّی اؾشط ضا لبثُ لجَٛ ثذبقس. 

 1 ٘یٓ دّی اؾشط ضا ٘بزضؾز ثذبقس.

5 

   
 3 

  2 

 1 

قبیؿشٍی ٞبی 

غیط فٙی , ایٕٙی, 

ثٟساقز, سٛخٟبر 

ظیؿز ٔحیُی ٚ 

 ٍ٘طـ

 N 72ٔؿئِٛیز دصیطی -1 

، والٜ، ػیٙه، ٌٛقی ٚ اؾشفبزٜ اظ ِجبؼ وبض ٚ وفف ایٕٙی - -2

  ٔبؾه 

 ذطٚج ٌطز  ٚغجبض اظ ٔحیٍ وبضٌبٜ ثب اؾشفبزٜ اظ ٔىٙسٜ -3

 زلز زض وبض -4

  لبثُ لجَٛػّٕىطز 

 

 لبثُ لجَٛغیط ػّٕىطز 

اؾشفبزٜ اظ ، والٜ ٚ ِجبؼ وبض ٚ وفف ایٕٙیدٛقیسٖ 

  ػیٙه، ٌٛقی ٚ ٔبؾه 
2 

 

 1 ػیٙه ٚ ٌٛقی ایٕٙیاؾشفبزٜ اظ 

 اـقٌيبثي كبـ )ٌبيىش ي اًدبم كبـ(
 ثّی    

 ذیط    

 ٔؼیبض قبیؿشٍی ا٘دبْ وبض  :

 4ٚ  3ٚ  2اظ ٔطاحُ   2وؿت حسالُ ٕ٘طٜ  

 اظ ثرف قبیؿشٍی ٞبی غیط فٙی، ایٕٙی، ثٟساقز، سٛخٟبر ظیؿز ٔحیُی ٚ ٍ٘طـ  2وؿت حسالُ ٕ٘طٜ  

 اظ ٔطاحُ وبض 2وؿت حسالُ ٔیبٍ٘یٗ 
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 ٍقاـر آهَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك  آهَقٌي

 ؼفشف سبلي  كشبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  كبـ ػول فؼ اوشبًؽاـؼ سطلي  - 1-8ًوَى ثفگ

 اٍ :ًَثز  : سبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي    ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 اوشبًؽاـؼ ػول فؼ كبـ:      L3 وٙص ِالضيز  ٌِبيغ زَة ضففِ   كؽ ضففِ 

اوشبًؽاـؼ  اوبنثف ثب اثكاـ ٍ سدْيكار هَـؼ ًيبق ٍ 

 هلي هجلوبى زَثي ـا دشيٌِ كبـ  كٌؽ.
 G4-2 گفٍُ كبـ  ـًگ كبـ  هجلوبى زَثي ٍظي ِ  09 كؽ ٍظي ِ 

 هْبـر  وٙص ٌبيىش ي  دشيٌِ كبـ  زَة كبـ 0909 كؽ كبـ
  

 ٌفايٗ اًدبم كبـ :-1

هشفهفثغ ثبيؽ ؼاـا  ًَـ٘جيؼي )دٌدفُ ّب  ثبقٌَـ( ٍ ًَـهٌَّػي  96 ;12×8. ٌفايٗ كبـگبُ : كبـگبُ ـًگ كبـ  هجلوبى اوشبًؽاـؼ ثِ اثؼبؼ 1

 )الهخ ّب  فلَـوٌز( ٍ ك  ثب فًَؽاويَى هٌبوت ٍ هدْك ثِ آثٍبـ ـًگ، سَْيِ هٌبوت ٍ ويىشن ا٘ بء ضفيق ثبٌؽ.

 ين دلي اوشف    ّوفً ي ً -ضال  -. هَاؼ: كيلف3ديىشَلِ        -كوذفوَـ َّا-غفكْب  هػََّ ـًگ كبـ  -.اثكاـ: هيك2

 وبػز 3. قهبى: 4

 ًوًَِ/ ًقٍِ كبـ/ هفاض  اخفا  دفٍلُ/ ـٍيِ اًدبم كبـ: - 2
 ّوفً ي قؼى وٙص كبـ .1

 گ  ٌىشِ كفؼى كبـ .2

 كيلف قؼى وٙص كبـ .3

 وٙص كبـ قؼى ًين دلي اوشف  .4

 ٌبغُ ّب  اِلي اوشبًؽاـؼ ػول فؼ كبـ:  -3
 ّوفً ي ي ٌَاغز ٍ ي ؽوز .1

 گ  ٌىشِ كفؼى كبه  وٙص .2

 ي ٌَاغشي كيلف وٙص كبـ .3

 ي ٌَاغشي ًين دلي اوشف وٙص كبـ .4

 اثكاـ اـقٌيبثي: -4

 ّب  هَخَؼ( ا  )ثفاوبن زك ليىز هٍبّؽُ -ػولي -كشجي

 اثكاـ ٍ سدْيكار هَـؼ ًيبق اًدبم كبـ: -5

 هبٌيي وٌجبؼُ -ايف ثفاي -وبيِ دبي -ديىشَلِ -كوذفوَـ َّا -اثكاـّب  ؼوشي

 گفٍُ كبـ : س بلي  كبـ  هفسجٗ ؼـ -6

 0906-0907-0908كبـّب  
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 ٍقاـر آهَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك  آهَقٌي

 ؼفشف سبلي  كشبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  اـقٌيبثي - 1 -9ًوَى ثفگ

 اٍ ًَثز    سبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 اوشبًؽاـؼ ػول فؼ كبـ:      L3 وٙص ِالضيز  ٌِبيغ زَة ضففِ :   كؽ ضففِ 

ثب اثكاـ ٍ سدْيكار هَـؼ ًيبق ٍ ثف اوبن اوشبًؽاـؼ 

 هلي هجلوبى زَثي ـا دشيٌِ كبـ  كٌؽ.

 G4-2 گفٍُ اـقٌيبثي كبـ ـًگ كبـ  هجلوبى زَثي ٍظي ِ :  09 كؽ ٍظي ِ 

 هْبـر  وٙص ٌبيىش ي  دشيٌِ كبـ  زَة كبـ 0909 كؽ كبـ
  

 هفا ض  كبـ ـؼي 
 ٌفايٗ ػول فؼ

 )اثكاـ،هَاؼ، سدْيكار، قهبى، ه بى ٍ ...(
 ًوفُ )ٌبغُ ّب/ؼاٍـ /ًوفُ ؼّي(اوشبًؽاـؼ  ًشبيح هو ي

1 

 اثعاض: دیؿشِٛٝ ٕٞطٍ٘ی ظزٖ ؾُح وبض

 -حالَ -ٔٛاز: ٕٞطٍ٘ی

 ضً٘ ٞبی فٛضی -ویّط

ٔىبٖ: وبضٌبٜ ضً٘ وبضی 

 زلیمٝ 60: ظٔبٖ

ٕٞطٍ٘ی یىسؾز ٚ یىٙٛاذز ا٘دبْ 

 قٛز.

 ٕٞطٍ٘ی لبثُ لجَٛ ا٘دبْ قٛز.

 ٕٞطٍ٘ی غیطلبثُ لجَٛ ا٘دبْ قٛز.

 3 ٕٞطٍ٘ی ضا یىسؾز ٚ یىٙٛاذز ا٘دبْ زٞس.

 2 ا٘دبْ زٞس. ٕٞطٍ٘ی لبثُ لجَٛ ضا 

 1 ا٘دبْ زٞس. ٕٞطٍ٘ی ضا غیطلبثُ لجَٛ

2 

 اثعاض : سٙظیف ٌُ قؿشٝ وطزٖ

 حالَ ٔٛاز:

ٔىبٖ: وبضٌبٜ ضً٘ وبضی 

 زلیمٝ 60ظٔبٖ: 

ا٘دبْ  وبُٔ ٚ یىسؾزٝ ٌُ قؿش

 قٛز.

 ا٘دبْ قٛز. ٌُ قؿشٝ لبثُ لجَٛ

 ا٘دبْ قٛز. ٌُ قؿشٝ غیطلبثُ لجَٛ

 3 ا٘دبْ زٞس.ٌُ قؿشٝ ضا وبُٔ ٚ یىسؾز 

 2 ا٘دبْ زٞس.ٌُ قؿشٝ ضا لبثُ لجَٛ  

 1 ا٘دبْ زٞس. ٌُ قؿشٝ ضا غیطلبثُ لجَٛ

3 

دبقیسٖ ویّط ٚ ٘یٓ دّی 

 اؾشط

وٕذطؾٛض ٞٛا -اثعاض: دیؿشِٛٝ

 دیؿشِٛٝ -حالَ -ٔٛاز: ویّط

ٔىبٖ: وبضٌبٜ ضً٘ وبضی 

 زلیمٝ 60ظٔبٖ: 

ٚ ٘یٓ دّی ویّط دبقیسٖ یىٙٛاذز 

  اؾشط

ثٝ َٛض   ٚ ٘یٓ دّی اؾشطویّط دبقیسٖ 

 لبثُ لجَٛ 

ویّط ٚ ٘یٓ دّی یطلبثُ لجَٛ دبقیسٖ غ

 اؾشط

ضا یىسؾز ٚ یىٙٛاذز  ٘یٓ دّی اؾشط ٚ  ویّط

 ثذبقس.
3 

 
 لبثُ لجَٛضا ثٝ َٛض  ٚ ٘یٓ دّی اؾشط ویّط

 ثذبقس.
2 

 1 ثذبقس. غیطلبثُ لجَٛ ٚ ٘یٓ دّی اؾشط ضاویّط 

4 

   
 3 

  2 

 1 

5 

   
 3 

  2 

 1 

قبیؿشٍی ٞبی 

غیط فٙی , ایٕٙی, 

ثٟساقز, سٛخٟبر 

ٔحیُی ٚ ظیؿز 

 ٍ٘طـ

 N 72ٔؿئِٛیز دصیطی -1 

، والٜ، ػیٙه، ٌٛقی ٚ اؾشفبزٜ اظ ِجبؼ وبض ٚ وفف ایٕٙی - -2

  ٔبؾه 

 ذطٚج ٌطز  ٚغجبض اظ ٔحیٍ وبضٌبٜ ثب اؾشفبزٜ اظ ٔىٙسٜ -3

 زلز زض وبض -4

  ػّٕىطز لبثُ لجَٛ

 

 لبثُ لجَٛغیط ػّٕىطز 

اؾشفبزٜ اظ ، والٜ ٚ ِجبؼ وبض ٚ وفف ایٕٙیدٛقیسٖ 

  ػیٙه، ٌٛقی ٚ ٔبؾه 
2 

 

 1 ػیٙه ٚ ٌٛقی ایٕٙیاؾشفبزٜ اظ 

 اـقٌيبثي كبـ )ٌبيىش ي اًدبم كبـ(
 ثّی    

 ذیط    

 ٔؼیبض قبیؿشٍی ا٘دبْ وبض  :

  3ٚ  2ٚ 1اظ ٔطاحُ  2وؿت حسالُ ٕ٘طٜ  

 اظ ثرف قبیؿشٍی ٞبی غیط فٙی، ایٕٙی، ثٟساقز، سٛخٟبر ظیؿز ٔحیُی ٚ ٍ٘طـ  2وؿت حسالُ ٕ٘طٜ  

 اظ ٔطاحُ وبض 2وؿت حسالُ ٔیبٍ٘یٗ 
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 ٍقاـر آهَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك  آهَقٌي

 ؼفشف سبلي  كشبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  كبـ ػول فؼ اوشبًؽاـؼ سطلي  - 1-8ًوَى ثفگ

 اٍ :ًَثز  : سبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي    ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 اوشبًؽاـؼ ػول فؼ كبـ:      L3 وٙص ِالضيز  ٌِبيغ زَة ضففِ    كؽ ضففِ 

ثب اوش بؼُ اق اثكاـ ٍ سدْيكار القم ٍ ثف اوبن 

ـًگ كبـ  الَاى )سفک ٍ زفٍک( ـا اوشبًؽاـؼ هلي 

 .اًدبم ؼّؽ

 G4-1 گفٍُ كبـ  ـًگ كبـ  هجلوبى زَثي ٍظي ِ  09 كؽ ٍظي ِ 

 هْبـر  وٙص ٌبيىش ي  ـًگ كبـ  الَاى) سفک ٍ زفٍک( كبـ 0910 كؽ كبـ

  

 ٌفايٗ اًدبم كبـ :-1

ؼاـا  ًَـ٘جيؼي )دٌدفُ ّب  ثبقٌَـ( ٍ ًَـهٌَّػي  ثبيؽ هشفهفثغ 96 ;12×8. ٌفايٗ كبـگبُ : كبـگبُ ـًگ كبـ  هجلوبى اوشبًؽاـؼ ثِ اثؼبؼ 1

 ثبٌؽ.ويىشن ا٘ بء ضفيق  ٍ سَْيِ هٌبوت ،ًؽاويَى هٌبوت ٍ هدْك ثِ آثٍبـ ـًگَك  ثب فٍ )الهخ ّب  فلَـوٌز( 

 وبػز 6. قهبى: 4ـًگ ـٍ ٌي          -ضال -ًين دلي اوشف  -ـًگ فَـ -. هَاؼ: ويٌ ب3قلن هَ            -.اثكاـ ٍ سدْيكار: ديىشَل2ِ

 ًوًَِ/ ًقٍِ كبـ/ هفاض  اخفا  دفٍلُ/ ـٍيِ اًدبم كبـ: - 2
 آوشف  كفؼى وٙص كبـ .1

 دبٌيؽى ويٌ ب .2

 آوشف  كيلف .3

 آوشف  ـٍ ٌي .4

 ٘فش ّب  هػشل او ٌح كبـ  ثب  .5

 قلن هَقًي ـٍ  وٙص كبـ .6

 ٌبغُ ّب  اِلي اوشبًؽاـؼ ػول فؼ كبـ:  -3
 ي ٌَاغشي آوشف  وٙص كبـ .1

 ـٍ  وٙص كبـ ي ٌَاغشي ويٌ ب .2

 وشف  كيلفآي ٌَاغشي ٍ ي ؽوز ثَؼى  .3

 ي ٌَاغشي آوشف  ـٍ ٌي .4

 ي ٌَاغشي ضفكز او ٌح ـٍ  وٙص كبـ .5

 قلن هَقًي ي ٌَاغز .6

 اثكاـ اـقٌيبثي: -4

 ّب  هَخَؼ( هٍبّؽُ ا  )ثفاوبن زك ليىز -ػولي -كشجي –ٌ بّي 

 اثكاـ ٍ سدْيكار هَـؼ ًيبق اًدبم كبـ: -5
 قلن هَ -او ٌح -كوذفوَـ َّا -ديىشَلِ

 س بلي  كبـ  هفسجٗ ؼـ گفٍُ كبـ : -6

 0906-0905-0904كبـّب  
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 ٍقاـر آهَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك  آهَقٌي

 ؼفشف سبلي  كشبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  اـقٌيبثي - 1 -9ًوَى ثفگ

 اٍ ًَثز    سبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 اوشبًؽاـؼ ػول فؼ كبـ:      L3 وٙص ِالضيز  ٌِبيغ زَة ضففِ    كؽ ضففِ 

ثب اوش بؼُ اق اثكاـ ٍ سدْيكار القم ٍ ثف اوبن 

اوشبًؽاـؼ هلي ـًگ كبـ  الَاى )سفک ٍ زفٍک( ـا 

 اًدبم ؼّؽ.

 G4-1 گفٍُ اـقٌيبثي كبـ ـًگ كبـ  هجلوبى زَثي ٍظي ِ  09 كؽ ٍظي ِ 

 هْبـر  وٙص ٌبيىش ي  ـًگ كبـ  الَاى )سفک ٍ زفٍک( كبـ 0910 كؽ كبـ

  

 هفا ض  كبـ ـؼي 
 ٌفايٗ ػول فؼ

 )اثكاـ،هَاؼ، سدْيكار، قهبى، ه بى ٍ ...(
 ًوفُ )ٌبغُ ّب/ؼاٍـ /ًوفُ ؼّي(اوشبًؽاـؼ  ًشبيح هو ي

1 

 اثعاض: دیؿشِٛٝ  آؾشط وبضی فٛضی

 حالَ -ضً٘ فٛضیٔٛاز: 

 ٔىبٖ: وبضٌبٜ ضً٘ وبضی 

  زلیمٝ 60: ظٔبٖ

آؾشطی یىسؾز ٚ یىٙٛاذز ا٘دبْ 

 قٛز.

 آؾشطی لبثُ لجَٛ ا٘دبْ قٛز.

 آؾشطی غیطلبثُ لجَٛ ا٘دبْ قٛز.

 3 آؾشطی یىسؾز ٚ یىٙٛاذز ا٘دبْ زٞس.

 
 2 ا٘دبْ زٞس. آؾشطی لبثُ لجَٛ

 1 ا٘دبْ زٞس. آؾشطی غیطلبثُ لجَٛ

2 

 اثعاض: دیؿشِٛٝ دبقیسٖ ؾیٙىب

 حالَ -ٔٛاز: ؾیٙىب

 ٔىبٖ: وبضٌبٜ ضً٘ وبضی 

 زلیمٝ 60ظٔبٖ: 

 ؾیٙىب دبقف یىسؾز ٚ یىٙٛاذز 

 ؾیٙىبدبقف لبثُ لجَٛ 

 ؾیٙىبدبقف غیطلبثُ لجَٛ 

 3 .ثذبقسیىسؾز ٚ یىٙٛاذز  ؾیٙىب ضا

 2 .ثذبقس لبثُ لجَٛثٝ َٛض  ؾیٙىب ضا 

 1 .ثذبقس غیطلبثُ لجَٛ ؾیٙىب ضا

3 

 اثعاض: دیؿشِٛٝ آؾشطی ویّط

 حالَ -ٔٛاز: ویّط

 ٔىبٖ: وبضٌبٜ ضً٘ وبضی 

 زلیمٝ 60ظٔبٖ: 

 ویّط یىسؾز ٚ یىٙٛاذز دبقف 

 ویّط لبثُ لجَٛ دبقف 

 ویّط غیطلبثُ لجَٛ دبقف 

 3 .ثذبقسیىسؾز ٚ یىٙٛاذز ضا ویّط 

 
 2 ثذبقس. لبثُ لجَٛضا ویّط 

 1 ثذبقس. غیطلبثُ لجَٛضا ویّط 

4 

آؾشطی ضٚغٙی )ضً٘ 

 چطٚن(

 ٔٛ  لّٓ -اثعاض:  دیؿشِٛٝ

 حالَ  –ٔٛاز: ضً٘ ضٚغٙی

 ٔىبٖ: وبضٌبٜ ضً٘ وبضی 

 زلیمٝ 60ظٔبٖ: 

 یىسؾز ٚ یىٙٛاذز ظزٖ آؾشطی 

 لبثُ لجَٛ ثٝ َٛض  ظزٖ آؾشطی

 غیطلبثُ لجَٛ  ظزٖ آؾشطی

 3 ثع٘س.آؾشطی یىسؾز ٚ یىٙٛاذز 

 2 ثع٘س. لبثُ لجَٛثٝ َٛضآؾشطی  

 1 ا٘دبْ زٞس. لجَٛ آؾشطی غیطلبثُ 

5 

اؾفٙح وبضی ثب ضً٘ 

 ٞبی ٔشفبٚر

 اثعاض: اؾفٙح

 ٔٛاز: ضً٘ ضٚغٙی

 ٔىبٖ: وبضٌبٜ ضً٘ وبضی 

 زلیمٝ 60ظٔبٖ: 

 اؾفٙح وبضی یىسؾز ٚ یىٙٛاذز 

 اؾفٙح وبضی لبثُ لجَٛ 

  اؾفٙح وبضی غیطلبثُ لجَٛ

یىسؾز ٚ یىٙٛاذز ا٘دبْ اؾفٙح وبضی 

 زٞس.
3 

 2 ا٘دبْ زٞس. لبثُ لجَٛاؾفٙح وبضی  

 1 ا٘دبْ زٞس. غیطلبثُ لجَٛاؾفٙح وبضی 

6 

لّٓ ٔٛظ٘ی ضٚی ؾُح 

 وبض

 اثعاض: لّٓ ٔٛ

 ٔٛاز: ضً٘ 

 ٔىبٖ: وبضٌبٜ ضً٘ وبضی 

 زلیمٝ 60ظٔبٖ: 

لّٓ ٔٛظ٘ی یىسؾز ٚ یىٙٛاذز ا٘دبْ 

 قٛز.

 ٔٛظ٘ی ٘ؿجشبً ٔٙبؾت ا٘دبْ قٛز.لّٓ 

 لّٓ ٔٛظ٘ی غیطلبثُ لجَٛ ا٘دبْ قٛز.

 3 .ثٝ َٛض یىسؾز ٚ یىٙٛاذز لّٓ ٔٛ ثع٘س

 2 .لّٓ ٔٛ ثع٘س ٔٙبؾت ٘ؿجشبًثٝ َٛض  

 1 .لّٓ ٔٛ ثع٘س غیطلبثُ لجَٛ

قبیؿشٍی ٞبی 

غیط فٙی , ایٕٙی, 

ثٟساقز, 

سٛخٟبر ظیؿز 

 ٔحیُی ٚ ٍ٘طـ

 N 72ٔؿئِٛیز دصیطی -1 

، والٜ، ػیٙه، ٌٛقی ٚ اؾشفبزٜ اظ ِجبؼ وبض ٚ وفف ایٕٙی - -2

  ٔبؾه 

 ذطٚج ٌطز  ٚغجبض اظ ٔحیٍ وبضٌبٜ ثب اؾشفبزٜ اظ ٔىٙسٜ -3

 زلز زض وبض -4

  ػّٕىطز لبثُ لجَٛ

 

 لبثُ لجَٛغیط ػّٕىطز 

اؾشفبزٜ اظ ، والٜ ٚ ِجبؼ وبض ٚ وفف ایٕٙیدٛقیسٖ 

  ػیٙه، ٌٛقی ٚ ٔبؾه 
2 

 

 1 ػیٙه ٚ ٌٛقی ایٕٙیاؾشفبزٜ اظ 

 اـقٌيبثي كبـ )ٌبيىش ي اًدبم كبـ(
 ثّی    

 ذیط    

 ٔؼیبض قبیؿشٍی ا٘دبْ وبض  :

 6ٚ  5ٚ  2اظ ٔطاحُ   2وؿت حسالُ ٕ٘طٜ  

 اظ ثرف قبیؿشٍی ٞبی غیط فٙی، ایٕٙی، ثٟساقز، سٛخٟبر ظیؿز ٔحیُی ٚ ٍ٘طـ  2وؿت حسالُ ٕ٘طٜ  

 اظ ٔطاحُ وبض 2وؿت حسالُ ٔیبٍ٘یٗ 
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 ٍقاـر آهَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك  آهَقٌي

 ؼفشف سبلي  كشبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  كبـ ػول فؼ اوشبًؽاـؼ سطلي  - 1-8ًوَى ثفگ

 اٍ :ًَثز  : سبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي    ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 اوشبًؽاـؼ ػول فؼ كبـ:      L3 وٙص ِالضيز  ٌِبيغ زَة ضففِ    كؽ ضففِ 

ثب اوش بؼُ اق اثكاـ ٍ سدْيكار هَـؼ ًيبق ٍ ثف اوبن 

 ـًگ كبـ  ثفخىشِ اًدبم ؼّؽ.اوشبًؽاـؼ هلي 
 G4-1 گفٍُ كبـ  ـًگ كبـ  هجلوبى زَة ٍظي ِ  09 كؽ ٍظي ِ 

 هْبـر  وٙص ٌبيىش ي  ـًگ كبـ  ثفخىشِ كبـ 0911 كؽ كبـ
  

 ٌفايٗ اًدبم كبـ :-1

هشفهفثغ ؼاـا  ًَـ٘جيؼي )دٌدفُ ّب  ثبقٌَ( ٍ ًَـ  96;12×8.ٌفايٗ كبـگبُ: كبـگبُ ـًگ كبـ  هجلوبى زَثي ثب ٌفايٗ اوشبًؽاـؼ ثِ اثؼبؼ 1

 -كبـگبُ هدْك ثِ آثٍبـ ـًگ -هيكّب ٍ غفک ّب  هػََّ ـًگ كبـ  -هٌَّػي )الهخ ّب  فلَـوٌز( ، ك  كبـگبُ ثب فٌؽاويَى هٌبوت

 ويىشن ٍّؽاـ ايوٌي ٍ ٘ بء ضفيق    -سَْيِ هٌبوت

ًين دلي اوشف            -ّوفً ي -ضال  -.هَاؼ: كيلف3ٌبًِ ّب  ٘فاضي        -قلن هَ -شَلِديى-ّب  هػََّ هيكّب ٍ غفک. اثكاـ ٍ سدْيكار: 2

 وبػز 4قهبى: 

 ًوًَِ/ ًقٍِ كبـ/ هفاض  اخفا  دفٍلُ/ ـٍيِ اًدبم كبـ: - 2
 ـًگ كبـ  وٙص كبـ ثب ـًگ ـٍ ٌي .1

 ّوفً ي فَـ  وٙص كبـ .2

 كيلفكبـ  وٙص كبـ .3

 ًين دلي اوشف قًي وٙص كبـ .4

 ٌبغُ ّب  اِلي اوشبًؽاـؼ ػول فؼ كبـ:  -3
 دًٌَ ي ٌَاغز ـًگ ـٍ ٌي ـٍ  وٙص كبـ .1

 ّوفً ي فَـ  ي ؽوز .2

 ي ٌَاغشي كيلفكبـ  وٙص كبـ .3

 ي ٌَاغشي ًين دلي اوشفوٙص كبـ .4

 اثكاـ اـقٌيبثي: -4

 ّب  هَخَؼ( ا  )ثفاوبن زك ليىز هٍبّؽُ -ػولي -كشجي

 اثكاـ ٍ سدْيكار هَـؼ ًيبق اًدبم كبـ: -5
 سٌظي  -او ٌح -ٌبًِ ّب  ٌؼبػي -ثبلٍشك هوبوي -كوذفوَـ َّا -ديىشَلِ -قلن هَ

 س بلي  كبـ  هفسجٗ ؼـ گفٍُ كبـ : -6

 0904ٍ 0906ٍ0905كبـّب  
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 ٍقاـر آهَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك  آهَقٌي

ا  ٍ كبـؼاًًؼفشف سبلي  كشبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ   

 

  اـقٌيبثي - 1 -9ًوَى ثفگ

 اٍ ًَثز    سبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 اوشبًؽاـؼ ػول فؼ كبـ:      L3 وٙص ِالضيز  ٌِبيغ زَة ضففِ    كؽ ضففِ 

ـًگ كبـ  ثفخىشِ ـا ٘جق اوشبًؽاـؼ هلي 

ثب اوش بؼُ اق اثكاـ ٍ سدْيكار هَـؼ ًيبق 

 اًدبم ؼّؽ.

 G4-1 گفٍُ اـقٌيبثي كبـ ـًگ كبـ  هجلوبى زَثي ٍظي ِ  09 كؽ ٍظي ِ 

 هْبـر  وٙص ٌبيىش ي  ـًگ كبـ  ثفخىشِ  كبـ 0911 كؽ كبـ

  

 هفا ض  كبـ ـؼي 
 ٌفايٗ ػول فؼ

 )اثكاـ،هَاؼ، سدْيكار، قهبى، ه بى ٍ ...(
 ًوفُ )ٌبغُ ّب/ؼاٍـ /ًوفُ ؼّي(اوشبًؽاـؼ  ًشبيح هو ي

1 

ثب وبض ضً٘ ظزٖ ؾُح 

 ضً٘ ضٚغٙی 

 دیؿشِٛٝ -اثعاض: لّٓ ٔٛ

 ٔٛاز: ضً٘ ضٚغٙی

 ٔىبٖ: وبضٌبٜ ضً٘ وبضی 

 زلیمٝ 60ظٔبٖ: 

ضً٘ ضٚغٙی یىسؾز وبُٔ ٚ ثسٖٚ 

 قطٜ وطزٖ

 ضً٘ ضٚغٙی لبثُ لجَٛ ثب وٕی قطٜ

قطٜ وطزٖ ی ٘بیىٙٛاذز ثب ضً٘ ضٚغٙ

 ظیبز

 3 ثع٘س.یىسؾز ٚ یىٙٛاذز ضً٘ ضٚغٙی ضا 

 2 ضً٘ ضٚغٙی ضا ٘ؿجشب یىٙٛاذز ثع٘س. 

 1 ضً٘ ضٚغٙی ضا ٘بٕٞٛاض ثع٘س.

2 

ایدبز ٘مٛـ ضٚی وبض ثب 

اؾشفبزٜ اظ اثعاضٞبی 

 ٔٙبؾت

 اثعاض: قب٘ٝ ٞبی َطاحی 

 ٔٛاز:ضً٘ فٛضی

 ٔىبٖ: وبضٌبٜ ضً٘ وبضی 

 زلیمٝ 60ظٔبٖ: 

ٕٞطٍ٘ی یىسؾز ٚ یىٙٛاذز ا٘دبْ 

 قٛز.

 ٘ؿجشبً ٔٙبؾت ٕٞطٍ٘ی 

 غیطلبثُ لجَٛ ٕٞطٍ٘ی 

 3 ثع٘س.یىسؾز ٚ یىٙٛاذز ٕٞطٍ٘ی ضا 

 2 ثع٘س. لبثُ لجَٕٛٞطٍ٘ی ضا  

 1 ثع٘س.غیطیىٙٛاذز ٕٞطٍ٘ی ضا 

3 

 اثعاض:  دیؿشِٛٝ ؾُح  ضٚی ویّطدبقیسٖ 

 حالَ -ٔٛاز: ویّط

 ٔىبٖ: وبضٌبٜ ضً٘ وبضی 

 زلیمٝ 60ظٔبٖ: 

ویّط وبضی یىسؾز ٚ یىٙٛاذز 

 ویّطوبضی ٘ؿجشبً ٔٙبؾت 

 ویّطوبضی غیطلبثُ لجَٛ 

 3 ثذبقس. یىسؾز ٚ ٔٙبؾتویّط ضا 

 2 ثذبقس. لبثُ لجَٛویّط ضا  

 1 ثذبقس. غیطلبثُ لجَٛویّط ضا 

4 

 اثعاض: دیؿشِٛٝ دبقیسٖ ٘یٓ دّی اؾشط 

 حالَ -ٔٛاز: ٘یٓ دّی اؾشط

 ٔىبٖ: وبضٌبٜ ضً٘ وبضی 

 زلیمٝ 60ظٔبٖ: 

٘یٓ دّی یىسؾز ٚ یىٙٛاذز دبقیسٖ 

 اؾشط

 ٘یٓ دّی اؾشط ٘ؿجشبً ٔٙبؾتدبقیسٖ 

 ٘یٓ دّی اؾشط غیطلبثُ لجَٛدبقیسٖ 

یىسؾز ٚ یىٙٛاذز ٘یٓ دّی اؾشط ضا 

 ثذبقس.
3 

 2 ثذبقس. لبثُ لجَٛ٘یٓ دّی اؾشط ضا  

 1 ثذبقس. غیطلبثُ لجَٛ٘یٓ دّی اؾشط ضا 

5 

    3 

  2 

 1 

6 

    3 

  2 

 1 

قبیؿشٍی ٞبی 

غیط فٙی , ایٕٙی, 

ثٟساقز, سٛخٟبر 

ظیؿز ٔحیُی ٚ 

 ٍ٘طـ

 N 72ٔؿئِٛیز دصیطی -1 

، والٜ، ػیٙه، ٌٛقی ٚ اؾشفبزٜ اظ ِجبؼ وبض ٚ وفف ایٕٙی - -2

  ٔبؾه 

 اؾشفبزٜ اظ ٔىٙسٜذطٚج ٌطز  ٚغجبض اظ ٔحیٍ وبضٌبٜ ثب  -3

 زلز زض وبض -4

  ػّٕىطز لبثُ لجَٛ

 

 لبثُ لجَٛغیط ػّٕىطز 

اؾشفبزٜ اظ ، والٜ ٚ ِجبؼ وبض ٚ وفف ایٕٙیدٛقیسٖ 

  ػیٙه، ٌٛقی ٚ ٔبؾه 
2 

 

 1 ػیٙه ٚ ٌٛقی ایٕٙیاؾشفبزٜ اظ 

 اـقٌيبثي كبـ )ٌبيىش ي اًدبم كبـ(
 ثّی    

 ذیط    

 : ٔؼیبض قبیؿشٍی ا٘دبْ وبض 

 4ٚ  3ٚ  2اظ ٔطاحُ   2وؿت حسالُ ٕ٘طٜ  

 اظ ثرف قبیؿشٍی ٞبی غیط فٙی، ایٕٙی، ثٟساقز، سٛخٟبر ظیؿز ٔحیُی ٚ ٍ٘طـ  2وؿت حسالُ ٕ٘طٜ  

 اظ ٔطاحُ وبض 2وؿت حسالُ ٔیبٍ٘یٗ 
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 ٍقاـر آهَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك  آهَقٌي

ا  ٍ كبـؼاًًؼفشف سبلي  كشبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ   

 

  كبـ ػول فؼ اوشبًؽاـؼ سطلي  - 1-8ًوَى ثفگ

 اٍ :ًَثز  : سبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي    ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 اوشبًؽاـؼ ػول فؼ كبـ:      L3 وٙص ِالضيز  ٌِبيغ زَة  ضففِ :   كؽ ضففِ 

ثب اوش بؼُ اق اثكاـ ٍ سدْيكار القم ٍ ثف اوبن 

 ـٍيِ كَثي ـا اًشػبة كٌؽ.اوشبًؽاـؼ هلي هؽ  

 G4-1 گفٍُ كبـ  ـٍيِ كَثي هجلوبى زَثي  ٍظي ِ:  10  كؽ ٍظي ِ 

 هْبـر  وٙص ٌبيىش ي  اًشػبة هؽ  ـٍيِ كَثي  كبـ: 1001 كؽ كبـ
  

 ٌفايٗ اًدبم كبـ :-1

ّب  ثبقٌَ( ٍ ًَـ هٌَّػي) الهخ  ؼاـا  ًَـ ٘جيؼي )دٌدفُهشف هفثغ ثبيؽ  96;12×8ـٍيِ كَثي اوشبًؽاـؼ ثب قيفثٌب  ٌفايٗ هطيٗ كبـ: كبـگبُ  .1 

 ّب  فلَـوٌز(،سَْيِ هٌبوت ٍ ك  خْز ثب فًَؽاويَى هٌبوت ثبٌؽ.

 ًَاـكً -سدْيكار: ز ً ـٍيِ كَثي.اثكاـ ٍ 2

 او ٌح -ٍيى َق -هشقب -گًَي -فَم -ـٍهجلي دبـزِ -كالف هج  -فٌف-ًَاـ-.هَاؼ: يفاق آالر3

 وبػز 5/2.قهبى: 4

 ًوًَِ/ ًقٍِ كبـ/ هفاض  اخفا  دفٍلُ/ ـٍيِ اًدبم كبـ: - 2
 اًشػبة هؽ  ّب  هػشل  ـٍيِ كَثي ثفاوبن هؽ  هجلوبى .1

 ـٍيِ كَثي  اثكاـاًشػبة  .2

 اًشػبة فَم، ٍيى َق ٍ او ٌح  .3

 اًشػبة فٌف، سىوِ ٍ يفاق آالر كو ي  .4

 ٌبغُ ّب  اِلي اوشبًؽاـؼ ػول فؼ كبـ:  -3

 زٌ ي ٍ كبخي( -هؽاليَم-گٌََاـُ ا  -كَثي ثب ـػبيز اوشبًؽاـؼّب  ـٍيِ كَثي )ففٌشِ ا اًشػبة ِطيص هؽ  ـٍيِ  .1

 اًشػبة ِطيص اثكاـ ٍ سدْيكار القم ثب سَخِ ثِ هؽ  ـٍيِ كَثي .2

 اًشػبة ِطيص فَم، ٍيى َق ٍ او ٌح ثفاوبن هؽ  ـٍيِ كَثي ٍ ثب ـػبيز اوشبًؽاـؼّب  ـٍيِ كَثي .3

 هؽ  ـٍيِ كَثي ٍ ثب ـػبيز اوشبًؽاـؼّب  ـٍيِ كَثي اًشػبة فٌف، ًَاـ ٍ يفاق ثفاوبن .4

 

 اثكاـ اـقٌيبثي: -4

 ّب  هَخَؼ( ا  )ثفاوبن زك ليىز هٍبّؽُ -ػولي -كشجي

 اثكاـ ٍ سدْيكار هَـؼ ًيبق اًدبم كبـ: -5

 ًَاـكً -ز ً ـٍيِ كَثي -او ٌح -ٍيى َق -يفاق آالر -سىوِ -فَم -فٌف -دبـزِ –هؽ  ـٍيِ كَثي 

 

 س بلي  كبـ  هفسجٗ ؼـ گفٍُ كبـ : -6

 1011 -1001كبـّب 
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 ٍقاـر آهَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك  آهَقٌي

 ؼفشف سبلي  كشبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  اـقٌيبثي - 1 -9ًوَى ثفگ

 اٍ ًَثز    اـقٌيبثيسبـيع    ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 اوشبًؽاـؼ ػول فؼ كبـ:      L3 وٙص ِالضيز  ٌِبيغ زَة  ضففِ :   كؽ ضففِ 

القم ٍ ثف اوبن ثب اوش بؼُ اق اثكاـ ٍ سدْيكار 

 هؽ  ـٍيِ كَثي ـا اًشػبة كٌؽ. هلياوشبًؽاـؼ 

 G4-1 گفٍُ اـقٌيبثي كبـ ـٍيِ كَثي هجلوبى زَثي ٍظي ِ :   10 كؽ ٍظي ِ 

 هْبـر  وٙص ٌبيىش ي   اًشػبة هؽ  ـٍيِ كَثي كبـ  1001 كبـكؽ 
  

 هفا ض  كبـ ـؼي 
 ٌفايٗ ػول فؼ

 )اثكاـ،هَاؼ، سدْيكار، قهبى، ه بى ٍ ...(
 ًوفُ )ٌبغُ ّب/ؼاٍـ /ًوفُ ؼّي(اوشبًؽاـؼ  ًشبيح هو ي

1 

 وبسبِٛي-اثعاض وٕىیاثعاض:  ا٘شربة ٔسَ فطقشٝ ای 

 یطاق ٔطثَٛٝ -ٔٛاز: دبضچٝ

 ٔىبٖ: وبضٌبٜ ضٚیٝ وٛثی 

  زلیمٝ 30 :ظٔبٖ

 

یطاق ٚ اثعاض  ،دبضچٝ وبُٔ ا٘شربة

 ای  ثطای ٔسَ فطقشٝ

ٔسَ  دبضخٝ ٚ یطاق ثطایا٘شربة 

 ای  فطقشٝ
 ای  ٔسَ فطقشٝ ثطای دبضچٝا٘شربة 

ا٘شربة ای  ثطای ٔسَ فطقشٝاثعاض یطاق ٚ  ،دبضچٝ

 وٙس.
3 

 2 ا٘شربة وٙس. ای ثطای ٔسَ فطقشٝدبضچٝ ٚ یطاق  

 1 ا٘شربة وٙس. ای ثطای ٔسَ فطقشٝ دبضچٝ

2 

 وبسبِٛي-اثعاض: ، اثعاض وٕىی ای  ا٘شربة ٔسَ ٌٛقٛاضٜ

 یطاق ٔطثَٛٝ -ٔٛاز: دبضچٝ

 ٔىبٖ: وبضٌبٜ ضٚیٝ وٛثی

 زلیمٝ  30ظٔبٖ: 

ا٘شربة وبُٔ دبضچٝ، یطاق آالر ٚ 

 ای  ٌٛقٛاضٜاثعاض ثطای ٔسَ 

ا٘شربة دبضخٝ ٚ یطاق ثطای ٔسَ 

 ای  ٌٛقٛاضٜ

 ای ٌٛقٛاضٜا٘شربة دبضچٝ ثطای ٔسَ 

 ٌٛقٛاضٜ ایٔسَ ثطای یطاق ٚ اثعاض  ،دبضچٝ

 ا٘شربة وٙس.
3 

 2 ا٘شربة وٙس. ای ٌٛقٛاضٜثطای ٔسَ دبضچٝ ٚ یطاق  

 1 ا٘شربة وٙس.ای  دبضچٝ ثطای ٔسَ ٌٛقٛاضٜ

3 

 وبسبِٛي-اثعاض: ، اثعاض وٕىی ا٘شربة ٔسَ ٔساِیْٛ 

 یطاق ٔطثَٛٝ -ٔٛاز: دبضچٝ

 ٔىبٖ: وبضٌبٜ ضٚیٝ وٛثی 

 زلیمٝ  30ظٔبٖ: 

ا٘شربة وبُٔ دبضچٝ، یطاق آالر ٚ 

 ٔساِیْٛ  اثعاض ثطای ٔسَ 

ا٘شربة دبضخٝ ٚ یطاق ثطای ٔسَ 

 ٔساِیْٛ 

 ٔساِیْٛا٘شربة دبضچٝ ثطای ٔسَ 

ا٘شربة  ٔساِیْٛ ٔسَثطای یطاق ٚ اثعاض  ،دبضچٝ

 وٙس.
3 

 2 ا٘شربة وٙس. ٔساِیْٛثطای ٔسَ دبضچٝ ٚ یطاق  

 1 ا٘شربة وٙس. ٔساِیْٛ دبضچٝ ثطای ٔسَ

4 

 وبسبِٛي-اثعاض: ، اثعاض وٕىی ا٘شربة ٔسَ چٍٙی 

 یطاق ٔطثَٛٝ -ٔٛاز: دبضچٝ

 ٔىبٖ: وبضٌبٜ ضٚیٝ وٛثی 

 زلیمٝ  30ظٔبٖ: 

ا٘شربة وبُٔ دبضچٝ، یطاق آالر ٚ 

 چٍٙی اثعاض ثطای ٔسَ 

ا٘شربة دبضخٝ ٚ یطاق ثطای ٔسَ 

 چٍٙی 

 چٍٙی ا٘شربة دبضچٝ ثطای ٔسَ 

ا٘شربة  چٍٙی ٔسَثطای یطاق ٚ اثعاض  ،دبضچٝ

 وٙس.
3 

 
 2 ا٘شربة وٙس. چٍٙیثطای ٔسَ دبضچٝ ٚ یطاق 

 1 وٙس.ضا اقشجبٜ ا٘شربة چٍٙی  دبضچٝ ثطای ٔسَ

5 

 وبسبِٛي -اثعاض: اثعاض وٕىی ا٘شربة ٔسَ وبخی 

 یطاق ٔطثَٛٝ -ٔٛاز: دبضچٝ

 ٔىبٖ: وبضٌبٜ ضٚیٝ وٛثی 

 زلیمٝ  30ظٔبٖ: 

ا٘شربة وبُٔ دبضچٝ، یطاق آالر ٚ 

 وبخی اثعاض ثطای ٔسَ 

ا٘شربة دبضخٝ ٚ یطاق ثطای ٔسَ 

 وبخی 

 وبخیا٘شربة دبضچٝ ثطای ٔسَ 

 3 ا٘شربة وٙس. وبخی ٔسَثطای یطاق ٚ اثعاض  ،دبضچٝ

 2 ا٘شربة وٙس. وبخیثطای ٔسَ دبضچٝ ٚ یطاق  

 1 ا٘شربة وٙس. ٔسَ وبخی ثطای دبضچٝ

قبیؿشٍی ٞبی 

غیط فٙی , ایٕٙی, 

ثٟساقز, سٛخٟبر 

ظیؿز ٔحیُی ٚ 

 ٍ٘طـ

 N 12سهٕیٓ ٌیطی  -N 92 ـ ٔحبؾجٝ ٚ ضیبيی1 

، والٜ، ػیٙه، ٌٛقی ٚ اؾشفبزٜ اظ ِجبؼ وبض ٚ وفف ایٕٙی - -2

  ٔبؾه 

 غجبض اظ ٔحیٍ وبضٌبٜ ثب اؾشفبزٜ اظ ٔىٙسٜ ٚ ذطٚج ٌطز -3

 وبضا٘دبْ  زلز زض  -4

  ػّٕىطز لبثُ لجَٛ

 

 لبثُ لجَٛغیط ػّٕىطز 

ػیٙه، اؾشفبزٜ اظ ، والٜ ٚ ِجبؼ وبض ٚ وفف ایٕٙیدٛقیسٖ 

 سٟٛیٝ ٔٙبؾت - ٌٛقی ٚ ٔبؾه 
2 

 

 1 سٟٛیٝ ٔٙبؾت

 كبـ )ٌبيىش ي اًدبم كبـ(اـقٌيبثي 
 ثّی    

 ذیط    

 ٔؼیبض قبیؿشٍی ا٘دبْ وبض  :

 4ٚ  3ٚ  2اظ ٔطاحُ   2وؿت حسالُ ٕ٘طٜ  

 اظ ثرف قبیؿشٍی ٞبی غیط فٙی، ایٕٙی، ثٟساقز، سٛخٟبر ظیؿز ٔحیُی ٚ ٍ٘طـ  2وؿت حسالُ ٕ٘طٜ  

 اظ ٔطاحُ وبض 2وؿت حسالُ ٔیبٍ٘یٗ 
 



175 

 

 

 ٍقاـر آهَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك  آهَقٌي

 ؼفشف سبلي  كشبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  كبـ ػول فؼ اوشبًؽاـؼ سطلي  - 1-8ًوَى ثفگ

 اٍ :ًَثز  : سبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي    ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 اوشبًؽاـؼ ػول فؼ كبـ:      L3 وٙص ِالضيز  ٌِبيغ زَة  ضففِ :   كؽ ضففِ 

 ثف اوبنثب اوش بؼُ اق اثكاـ ٍ سدْيكار القم ٍ 

ـٍيِ كَثي ـا  كو يدبـزِ ٍ هَاؼ  هلياوشبًؽاـؼ 

 .اًشػبة كٌؽ

 G4-1 گفٍُ كبـ  ـٍيِ كَثي هجلوبى زَثي  ٍظي ِ:  10  كؽ ٍظي ِ 

 كبـ: 1002 كؽ كبـ
اًشػبة دبـزِ ٍ هَاؼ كو ي  

 ـٍيِ كَثي
 هْبـر  وٙص ٌبيىش ي 

  

 ٌفايٗ اًدبم كبـ :-1

الهخ  )ّب  ثبقٌَ( ٍ ًَـ هٌَّػي ًَـ ٘جيؼي )دٌدفُ هشف هفثغ ثبيؽ ؼاـا  96;12×8ـٍيِ كَثي اوشبًؽاـؼ ثب قيفثٌب  ٌفايٗ هطيٗ كبـ: كبـگبُ  .1 

 ثب فًَؽاويَى هٌبوت ثبٌؽ.خْز  (،سَْيِ هٌبوت ٍ ك ّب  فلَـوٌز

 ًَاـكً -كَثي.اثكاـ ٍ سدْيكار: ز ً ـٍيِ 2

 خيف ٍ زفم -او ٌح -ٍيى َق -هشقب  -فَم -دبـزِ ـٍهجلي -كالف هج  -فٌف- .هَاؼ: يفاق آالر3

 وبػز 5/2.قهبى: 4

 ًوًَِ/ ًقٍِ كبـ/ هفاض  اخفا  دفٍلُ/ ـٍيِ اًدبم كبـ: - 2

 اًشػبة دبـزِ ثفاوبن هؽ  ـٍيِ كَثي  .1

 اًشػبة زفم يب خيف ثفاوبن هؽ  ـٍيِ كَثي  .2

 اًشػبة دبـزِ قيفكبـ ثفاوبن هؽ  ـٍيِ كَثي  .3

 اًشػبة او ٌح ٍ فَم ٍ ٍيى َق ثفاوبن هؽ  ـٍيِ كَثي  .4

 ثفا  اوش بؼُ ؼـ ك  ٍ دٍشي هج 

 اًشػبة فٌف ٍ سىوِ هٌبوت ثفاوبن هؽ  ـٍيِ كَثي .5

 اًشػبة يفاق ّب ٍ هَاؼ سكئيٌي ثفاوبن هؽ  ـٍيِ كَثي  .6

 

 ٌبغُ ّب  اِلي اوشبًؽاـؼ ػول فؼ كبـ:  -3

 ـٍ  كبـ ثفا هٌبوت ثَؼى دبـزِ ثب هؽ  ـٍيِ كَثي ثب ـػبيز اوشبًؽاـؼّب  ـٍيِ كَثي  .1

 ـٍ  كبـ ثفا سْيِ زفم يب خيف هٌبوت ثب هؽ  ـٍيِ كَثي ثب ـػبيز اوشبًؽاـؼّب  ـٍيِ كَثي  .2

   ـٍيِ كَثيدبـزِ قيفكبـ هٌبوت ثب هؽ  ـٍيِ كَثي ثب ـػبيز اوشبًؽاـؼّب .3

 ًَع ٍ ٍقى هٌبوت فَم ٍ او ٌح ٍ ٍيى َق ثفا  ك ي ٍ دٍشي هج  ثب ـػبيز اوشبًؽاـؼّب  ـٍيِ كَثي .4

 هٌبوت ثَؼى فٌف ثب هؽ  ـٍيِ كَثي ثب ـػبيز اوشبًؽاـؼّب  ـٍيِ كَثي  .5

 هٌبوت ثَؼى يفاق آالر كو ي ٍ هَاؼ سكئيٌي .6

 اثكاـ اـقٌيبثي: -4

 ّب  هَخَؼ( زك ليىزا  )ثفاوبن  هٍبّؽُ -ػولي -كشجي

 اثكاـ ٍ سدْيكار هَـؼ ًيبق اًدبم كبـ: -5

 ه ك  -وفهِ -هشقب  -كالف هج  -ًَاـ -ّب يفاق –هَاؼ كو ي  -سىوِ  -فٌف  -هشقب  -گًَي -خيف -زفم –دبـزِ -

 س بلي  كبـ  هفسجٗ ؼـ گفٍُ كبـ : -6
 1005 -1004 -1003كبـّب 
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 ٍقاـر آهَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك  آهَقٌي

 ؼفشف سبلي  كشبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  اـقٌيبثي - 1 -9ًوَى ثفگ

 اٍ ًَثز    سبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 اوشبًؽاـؼ ػول فؼ كبـ:      L3 وٙص ِالضيز  ٌِبيغ زَة  ضففِ    كؽ ضففِ 

ثب اوش بؼُ اق اثكاـ ٍ سدْيكار القم ٍ ثف اوبن 

اوشبًؽاـؼ هلي دبـزِ ٍ هَاؼ كو ي ـٍيِ كَثي ـا 

 اًشػبة كٌؽ.

 G4-1 گفٍُ اـقٌيبثي كبـ ـٍيِ كَثي هجلوبى  ٍظي ِ   10 كؽ ٍظي ِ 

 هْبـر  وٙص ٌبيىش ي  اًشػبة دبـزِ ٍ هَاؼ كو ي ـٍيِ كَثي  كبـ  1002 كؽ كبـ

  

 هفا ض  كبـ ـؼي 
 ٌفايٗ ػول فؼ

 )اثكاـ،هَاؼ، سدْيكار، قهبى، ه بى ٍ ...(
 ًوفُ )ٌبغُ ّب/ؼاٍـ /ًوفُ ؼّي(اوشبًؽاـؼ  ًشبيح هو ي

1 

 اثعاض: ٕ٘ٛ٘ٝ دبضچٝ، وبسبِٛي ا٘شربة دبضچٝ ضٚی وبض

 ٔٛاز: دبضچٝ

 ٔىبٖ: وبضٌبٜ ضٚیٝ وٛثی

 زلیمٝ 30: ظٔبٖ

 ثبسٛخٝ ثٝ ٔسَ ٔجُا٘شربة دبضچٝ 

 دبضچٝ ٚ اِیبف ٚ ثبفز

ا٘شربة دبضچٝ ثبسٛخٝ ثٝ ٔسَ ٔجُ 

 ٚ اِیبف دبضچٝ 

 ا٘شربة دبضچٝ ثبسٛخٝ ثٝ ٔسَ ٔجُ 

 3 .وٙس ضٚیٝ وٛثی ا٘شربةثطاؾبؼ ٔسَ  ٔٙبؾت دبضچٝ

 
 2 ا٘شربة وٙس. ٔحیٍ ٔهطفثطاؾبؼ  ضا ضً٘ دبضچٝ 

 1 اقشجبٜ ا٘شربة وٙس.ضا دبضچٝ ٘ٛع  ثبفز ٚ 

2 

 اثعاض: ٕ٘ٛ٘ٝ دبضچٝ، وبسبِٛي ا٘شربة دبضچٝ ظیط وبض

 ٔٛاز: ٌٛ٘ی، ٔشمبَ، دبضچٝ

 ٔىبٖ: وبضٌبٜ ضٚیٝ وٛثی

 زلیمٝ 30ظٔبٖ: 

دبضچٝ ٔٙبؾت ظیطوبض ا٘شربة 

 ثطاؾبؼ ٔسَ

سٟیٝ ضً٘ ٚ َطح دبضچٝ 

 ٔٙبؾت ظیطوبض
 سٟیٝ ثبفز دبضچٝ ٔٙبؾت ظیطوبض

 3 ثب وبض ا٘شربة وٙس.ظیطوبضٔٙبؾت دبضچٝ 

 
ثطاؾبؼ ٔسَ ضٚیٝ ضا ضً٘ ٚ َطح دبضچٝ ظیطوبض 

 ا٘شربة وٙس. وٛثی
2 

 1 ضا اقشجبٜ ا٘شربة وٙس. ثبفز ٚ دبضچٝ ٔٙبؾت ظیطوبض

3 

 آِجْٛ - وبسبِٛي اثعاض: ا٘شربة چطْ ٚ خیط

 خیط –ٔٛاز: چطْ 

 ٔىبٖ: وبضٌبٜ ضٚیٝ وٛثی

 زلیمٝ 30ظٔبٖ: 

 ٔٙبؾت سٟیٝ چطْ ٚ خیط

سٟیٝ ضً٘ ٚ خٙؽ ٔٙبؾت 

 چطْ ٚ خیط

 سٟیٝ ثبفز ٔٙبؾت چطْ ٚ خیط

 ثطاؾبؼ ٔسَ ضٚیٝ وٛثی ضا چطْ ٚ خیط ٔٙبؾت

 ا٘شربة وٙس.
3 

 
 2 ضا زضحس لبثُ لجَٛ ا٘شربة وٙس. چطْ ٚ خیط ٔٙبؾت 

 1 ضا اقشجبٜ ا٘شربة وٙس. چطْ ٚ خیطٔٙبؾت

4 

ا٘شربة اؾفٙح ٚ فْٛ ٚ 

 ٚیؿىٛظ

 ٔشط -سطاظٚاثعاض: 

 ٔٛاز: فْٛ، اؾفٙح، ٚیؿىٛظ

 ٔىبٖ: وبضٌبٜ ضٚیٝ وٛثی

 زلیمٝ 30ظٔبٖ: 

سٟیٝ اؾفٙح، فْٛ ٚ ٚیؿىٛظ 

 ٔٙبؾت

 سٟیٝ فْٛ ؾطز ٚ ٌطْ ٔٙبؾت

 سٟیٝ اؾفٙح ٔٙبؾت

 3 ا٘شربة وٙس. ضا اؾفٙح، فْٛ ٚ ٚیؿىٛظ ٔٙبؾت ضٚیٝ وٛثی

 2 ا٘شربة وٙس. ثطاؾبؼ ٚظٖ ضا فْٛ ؾطز ٚ ٌطْ ٔٙبؾت 

 1 ضا ثٝ غٍّ ا٘شربة وٙس.اؾفٙح، فْٛ ٚ ٚیؿىٛظ 

5 

ا٘شربة ا٘ٛاع فٙط ٚ سؿٕٝ ٚ 

 ٔٛاز وٕىی 

 وِٛیؽ -ٔشطاثعاض: 

 ٔٛاز وٕىی  -سؿٕٝ -ٔٛاز: فٙط

 ٔىبٖ: وبضٌبٜ ضٚیٝ وٛثی

 زلیمٝ 30ظٔبٖ: 

سٟیٝ فٙط، سؿٕٝ ٚ ٔٛاز وٕىی 

 ٔٙبؾت

 سٟیٝ سؿٕٝ ٔٙبؾت

 ٔٙبؾتسٟیٝ ٔٛاز وٕىی 

فٙط، سؿٕٝ ٚ ٔٛاز وٕىی ٔٙبؾت ثطاؾبؼ ٔسَ ضٚیٝ 

 ا٘شربة وٙس. وٛثی
3 

 2 ا٘شربة وٙس. وٛثی ثطاؾبؼ ٔسَ ضٚیٝ ضا سؿٕٝ ٔٙبؾت 

 1 ضا ثٝ غٍّ ا٘شربة وٙس.فٙط ،سؿٕٝ ٚ ٔٛاز وٕىی 

6 

ا٘شربة یطاق ٞب ٚ ٔٛاز  

 سعئیٙی 

 اثعاض: یطاق ٞب ٚ ٔٛاز سعئیٙی  

 ٔٛاز سعئیٙی  -ٔٛاز: یطاق

 ٔىبٖ: وبضٌبٜ ضٚیٝ وٛثی

 زلیمٝ 30ظٔبٖ: 

سٟیٝ یطاق ٚ ٔٛاز سعئیٙی  

 ٔٙبؾت

 سٟیٝ یطاق ٔٙبؾت

 سٟیٝ ٔٛاز سعئیٙی ٔٙبؾت

ثطاؾبؼ ٔسَ ضٚیٝ  ضا یطاق ٚ ٔٛاز سعئیٙی ٔٙبؾت

 ا٘شربة وٙس. وٛثی
3 

 2 ا٘شربة وٙس. یطاق ٔٙبؾت ضٚیٝ وٛثی 

 1 سعئیٙی ضا اقشجبٜ ا٘شربة وٙس.یطاق ٚ ٔٛاز 

قبیؿشٍی ٞبی 

غیط فٙی , ایٕٙی, 

ثٟساقز, سٛخٟبر 

ظیؿز ٔحیُی ٚ 

 ٍ٘طـ

 N 12سهٕیٓ ٌیطی  -N 92 ـ ٔحبؾجٝ ٚ ضیبيی1 

، والٜ، ػیٙه، ٌٛقی ٚ اؾشفبزٜ اظ ِجبؼ وبض ٚ وفف ایٕٙی - -2

  ٔبؾه 

 ذطٚج ٌطز ٚ غجبض اظ ٔحیٍ وبضٌبٜ ثب اؾشفبزٜ اظ ٔىٙسٜ -3

 زلز زض  ا٘دبْ وبض -4

  ػّٕىطز لبثُ لجَٛ

 

 لبثُ لجَٛغیط ػّٕىطز 

ػیٙه، اؾشفبزٜ اظ ، والٜ ٚ ِجبؼ وبض ٚ وفف ایٕٙیدٛقیسٖ 

 سٟٛیٝ ٔٙبؾت - ٌٛقی ٚ ٔبؾه 
2 

 

 1 سٟٛیٝ ٔٙبؾت

 اـقٌيبثي كبـ )ٌبيىش ي اًدبم كبـ(
 ثّی    

 ذیط    

 ٔؼیبض قبیؿشٍی ا٘دبْ وبض  :

 4ٚ  3ٚ  2اظ ٔطاحُ   2وؿت حسالُ ٕ٘طٜ  

 اظ ثرف قبیؿشٍی ٞبی غیط فٙی، ایٕٙی، ثٟساقز، سٛخٟبر ظیؿز ٔحیُی ٚ ٍ٘طـ  2وؿت حسالُ ٕ٘طٜ  

 اظ ٔطاحُ وبض 2وؿت حسالُ ٔیبٍ٘یٗ 



177 

 

 

 ٍقاـر آهَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك  آهَقٌي

كبـؼاًًؼفشف سبلي  كشبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ   

 

  كبـ ػول فؼ اوشبًؽاـؼ سطلي  - 1-8ًوَى ثفگ

 اٍ :ًَثز  : سبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي    ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 اوشبًؽاـؼ ػول فؼ كبـ:      L3 وٙص ِالضيز  ٌِبيغ زَة  ضففِ    كؽ ضففِ 

 ٍ ثف اوبنثب ـػبيز ً بر ايوٌي ٍ ض بظشي 

ّب  ـٍيِ كَثي  ثب اثكاـّب ٍ ؼوش بُهلي اوشبًؽاـؼ 

 كبـ كٌؽ.

 G4-1 گفٍُ كبـ  ـٍيِ كَثي هجلوبى زَثي ٍظي ِ  10  كؽ ٍظي ِ 

 هْبـر  وٙص ٌبيىش ي  كَثي ّب  ـٍيِ كبـ ثب اثكاـّب ٍ ؼوش بُ كبـ 1003 كؽ كبـ

  

 ٌفايٗ اًدبم كبـ :-1

ّب  ثبقٌَ( ٍ ًَـ هٌَّػي) الهخ  هفثغ ثبيؽ ؼاـا  ًَـ ٘جيؼي )دٌدفُهشف  96;12×8ـٍيِ كَثي اوشبًؽاـؼ ثب قيفثٌب  ٌفايٗ هطيٗ كبـ: كبـگبُ  .1

 ًقٍِ كبـ -.اوٌبؼ: كبسبلَگ ثفٌٍَـ2       ّب  فلَـوٌز(،سَْيِ هٌبوت ٍ ك  خْز ثب فًَؽاويَى هٌبوت ثبٌؽ.

 هٌ ٌِ قى-هيع كَة -كوذفوَـ َّا -ًَاـكً -.اثكاـ ٍ سدْيكار: ز ً ـٍيِ كَثي3

 خيف ٍ زفم -او ٌح -ٍيى َق -هشقب -گًَي -فَم -دبـزِ  -كالف هج  -فٌف-ًَاـ-.هَاؼ: يفاق آالر4

 وبػز 5/3.قهبى:5

 ًوًَِ/ ًقٍِ كبـ/ هفاض  اخفا  دفٍلُ/ ـٍيِ اًدبم كبـ: - 2
 اًشػبة ٍ كبـ ثب كوذفوَـ ثفا  سَليؽ َّا  فٍفؼُ  .1

 وَقى ّب  ؼٍغز(  -ٌبًِ ا  -ًيَهبسيك )هيع س ي ّب  هٌ ٌِ قى ٍ هيع كَة س ٌگاًشػبة ٍ كبـ ثب  .2

 اًشػبة اًَاع هيع ّب ٍ وَقى ّب  ؼٍغز  .3

 اًشػبة ٍ كبـ ثب زفظ غيب٘ي  .4

 قيسي ّب  وبؼُ ٍ ثفقي  اًشػبة ٍ كبـ ثب .5

 كبـ ثب اثكاـ  دبـزِ كٍي ٍ ًَاـكٍي  .6

 اًشػبة ؼوش بُ فَم سكـيقي ٍ كبـ ثب آى .7

 ٌبغُ ّب  اِلي اوشبًؽاـؼ ػول فؼ كبـ:  -3
 كٌشف  سٌظيوبر كوذفوَـَّا ثب ـػبيز اوشبًؽاـؼّب  هفثَِ٘ .1

 ثب ـػبيز اوشبًؽاـؼّب  هفثًَِ٘يَهبسيك  ّب  هٌ ٌِ قى ٍ هيع كَة س ٌگ سٌظيوبر .2

 ّب  ؼٍغز ثب سدْيكار اق ًظف اثؼبؼ، ففم ٍ كبـثفؼ ّب ٍوَقى هٌبوت ثَؼى هيع .3

 سٌظيوبر زفظ غيب٘ي  .4

 قيسي ثفقي ٌظيوبرس .5

 ٍ ًَاـكٍي ثب كٌشف  دبـگي ًَاـدبـزِ دبـزِ كٍي ثب كٌشف  دبـگي  .6

 سٌظين ؼوش بُ سكـيق فَم ٍ سكـيق كبه  ٍ ي ٌَاغز فَم ٘جق اوشبًؽاـؼ .7

 اثكاـ اـقٌيبثي: -4

 ّب  هَخَؼ( ا  )ثفاوبن زك ليىز هٍبّؽُ -ػولي -كشجي

 اثكاـ ٍ سدْيكار هَـؼ ًيبق اًدبم كبـ: -5
ِ  -وَقى ٍ ًع -ؼوش بُ فَم سكـيقي -كوذفوَـ َّا -زفظ غيب٘ي – س ٌگ هيع كَة –ؼوش بُ هٌ ٌِ قى  -قيسي ثفقي -قيسي ؼوشي  -ورفه

 ه ك 

 س بلي  كبـ  هفسجٗ ؼـ گفٍُ كبـ : -6
 1005 -1004 -1002كبـّب 
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 ٍقاـر آهَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك  آهَقٌي

ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًًؼفشف سبلي  كشبة ّب    

 

  اـقٌيبثي - 1 -9ًوَى ثفگ

 اٍ ًَثز    سبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 اوشبًؽاـؼ ػول فؼ كبـ:      L3 وٙص ِالضيز  ٌِبيغ زَة  ضففِ :   كؽ ضففِ 

ثب ـػبيز ً بر ايوٌي ٍ ض بظشي ٍ ثف اوبن 

ّب  ـٍيِ  ؼوش بُاوشبًؽاـؼ هلي ثب اثكاـّب ٍ 

 كَثي كبـ كٌؽ.

 G4-1 گفٍُ اـقٌيبثي كبـ ـٍيِ كَثي هجلوبى زَثي ٍظي ِ :   10 كؽ ٍظي ِ 

 هْبـر  وٙص ٌبيىش ي  كبـ ثب اثكاـ ٍ ؼوش بُ ّب  ـٍيِ كَثي كبـ  1003 كؽ كبـ

  

 هفا ض  كبـ ـؼي 
 ٌفايٗ ػول فؼ

 )اثكاـ،هَاؼ، سدْيكار، قهبى، ه بى ٍ ...(
 ًوفُ )ٌبغُ ّب/ؼاٍـ /ًوفُ ؼّي(اوشبًؽاـؼ  هو يًشبيح 

1 

 وٕذطؾٛض ٞٛااثعاض:  وٕذطؾٛض ٞٛاوبض ثب 

 : ٔٛاز

 ٔىبٖ: وبضٌبٜ ضٚیٝ وٛثی

 زلیمٝ 30بٖ: ٔظ

 وٕذطؾٛض ٞٛاوبض ثب زؾشٍبٜ 

 وٕذطؾٛض ٞٛاوبض ثب اثعاض ٚ ٚؾبیُ 

وبض ثب اثعاض ٚ ٚؾبیُ وٕىی 

 وٕذطؾٛض ٞٛا

 3 وبضوٙس.ثب وٕذطؾٛض ٞٛا ثٝ َٛض نحیح 

 
وٕذطؾٛض ٞٛا ثٝ َٛض نحیح اظ اثعاض ٚ ٚؾبیُ 

 اؾشفبزٜ وٙس.
2 

اقشجبٜ ٚ ٚؾبیُ وٕىی  وٕذطؾٛض ٞٛااظ 

 اؾشفبزٜ وٙس.
1 

2 

 اثعاض چطخ ذیبَی وبض ثب چطخ ذیبَی

 دبضچٝ یب چطْ -ٔٛاز: ٘د

 ٔىبٖ: وبضٌبٜ ضٚیٝ وٛثی 

 زلیمٝ 60ظٔبٖ: 

زٚذز چطْ یب خیط ثب چطخ 

 ذیبَی

 زٚذز دبضچٝ ثب چطخ ذیبَی

 وبض ثب چطخ ذیبَی

 3 ثسٚظز. ثب چطخ ذیبَیضا چطْ یب خیط 

 2 .ثسٚظز ثب چطخ ذیبَی ضا  دبضچٝ 

ثٝ نٛضر غیط اؾشب٘ساضز  اظ چطخ ذیبَی

 اؾشفبزٜ وٙس.
1 

3 

وبض ثب زؾشٍٝ ٍٔٙٙٝ ٚ ٔید 

 وٛة

 وٛةاثعاض: ٍٔٙٙٝ ظٖ ٚ ٔید 

 ٔید -ٔٛاز: ؾٛظٖ ٍٔٙٙٝ

 ٔىبٖ: وبضٌبٜ ضٚیٝ وٛثی 

 زلیمٝ 30ظٔبٖ: 

 وٛةوبض ثب زؾشٍبٜ ٍٔٙٙٝ ٚ ٔید 

 وبض ثب زؾشٍبٜ ٍٔٙٙٝ ظٖ

 وٛةوبض ثب زؾشٍبٜ ٔید 

 3 اؾشفبزٜ وٙس. وٛةٚ ٔید  ظٖ اظ زؾشٍبٜ ٍٔٙٙٝ

 2 نحیح اؾشفبزٜ وٙس. اظ زؾشٍبٜ ٍٔٙٙٝ ظٖ 

ثٝ غٍّ اؾشفبزٜ  وٛةاظ زؾشٍبٜ ٍٔٙٙٝ ٚ ٔید 

 وٙس.
1 

4 

وبض ثب لیچی ثطـ ٔىب٘یىی ٚ 

 ثطلی

اثعاض: لیچی ثطـ ثطلی ٚ 

 ٔىب٘یىی

 اثعاض ذٍ وف ٚ سدٟیعار ٔحبؾجٝٔٛاز: 

 ٔىبٖ: وبضٌبٜ ضٚیٝ وٛثی 

 زلیمٝ 60ظٔبٖ: 

وبض ثب لیچی دبضچٝ وكی ٚ سرشٝ 

 ٘ٛاض وكی

 وبض ثب لیچی ثطلی

 وبض ثب لیچی زؾشی 

 3 اؾشفبزٜ وٙس.اظ لیچی ثطـ ثطلی ٚ زؾشی 

 2 اؾشفبزٜ وٙس. اظ لیچی ثطلی 

 1 غیط انِٛی وبض وٙس.ثب لیچی ثطلی ٚ زؾشی 

5 

وبض ثب ا٘جط دبضچٝ وكی ٚ سرشٝ 

 ٘ٛاضوكی

اثعاض: ا٘جط دبضچٝ وكی ٚ سرشٝ 

 ٘ٛاضوكی

 ٔٛاز: ٔجُ آٔبزٜ دبضچٝ وكی

 ٔىبٖ: وبضٌبٜ ضٚیٝ وٛثی 

 زلیمٝ 30ظٔبٖ: 

وبض ثب ا٘جط دبضچٝ وكی ٚ سرشٝ 

 وكی٘ٛاض 

 وبض ثب ا٘جط دبضچٝ وكی

 وبض ثب سرشٝ ٘ٛاضوكی

ثٝ َٛض  ا٘جط دبضچٝ وكی ٚ سرشٝ ٘ٛاض وكیثب 

 انِٛی وبض وٙس.
3 

 2 .ی اؾشفبزٜ وٙساظ ا٘جط دبضچٝ وك  

ثٝ َٛض  ٚ ٘ٛاضوكی ٝا٘جط دبضچٝ وكی سرشثب 

 غیطانِٛی وبض وٙس.
1 

قبیؿشٍی ٞبی 

غیط فٙی , ایٕٙی, 

ثٟساقز, سٛخٟبر 

ظیؿز ٔحیُی ٚ 

 ٍ٘طـ

 N 12سهٕیٓ ٌیطی  -N 92 ـ ٔحبؾجٝ ٚ ضیبيی1 

  ، والٜ، ػیٙه، ٌٛقی ٚ ٔبؾه اؾشفبزٜ اظ ِجبؼ وبض ٚ وفف ایٕٙی - -2

 ذطٚج ٌطز ٚ غجبض اظ ٔحیٍ وبضٌبٜ ثب اؾشفبزٜ اظ ٔىٙسٜ -3

 زلز زض  ا٘دبْ وبض -4

  ػّٕىطز لبثُ لجَٛ

 

 لبثُ لجَٛغیط ػّٕىطز 

اؾشفبزٜ اظ ، والٜ ٚ وفف ایٕٙیِجبؼ وبض ٚ دٛقیسٖ 

 سٟٛیٝ ٔٙبؾت - ػیٙه، ٌٛقی ٚ ٔبؾه 
2 

 

 1 سٟٛیٝ ٔٙبؾت

 اـقٌيبثي كبـ )ٌبيىش ي اًدبم كبـ(
 ثّی    

 ذیط    

 ٔؼیبض قبیؿشٍی ا٘دبْ وبض  :

 4ٚ  3ٚ  2اظ ٔطاحُ   2وؿت حسالُ ٕ٘طٜ  

 اظ ثرف قبیؿشٍی ٞبی غیط فٙی، ایٕٙی، ثٟساقز، سٛخٟبر ظیؿز ٔحیُی ٚ ٍ٘طـ  2وؿت حسالُ ٕ٘طٜ  

 اظ ٔطاحُ وبض 2وؿت حسالُ ٔیبٍ٘یٗ 
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 ٍقاـر آهَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك  آهَقٌي

 ؼفشف سبلي  كشبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  كبـ ػول فؼ اوشبًؽاـؼ سطلي  - 1-8ًوَى ثفگ

 اٍ :ًَثز  : سبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي    ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 اوشبًؽاـؼ ػول فؼ كبـ:      L3 وٙص ِالضيز  ٌِبيغ زَة ضففِ :   كؽ ضففِ 

 ٍ سدْيكار القم ٍ ثف اوبنثب اوش بؼُ اق اثكاـ 

 هجلوبى زَثي ـا فٌف ثٌؽ  كٌؽ.لي اوشبًؽاـؼ ه
 G4-1 گفٍُ كبـ  ـٍيِ كَثي هجلوبى زَثي ٍظي ِ:  10  كؽ ٍظي ِ 

 هْبـر  وٙص ٌبيىش ي  فٌفثٌؽ   كبـ: 1004 كؽ كبـ
  

 ٌفايٗ اًدبم كبـ :-1

ّب  ثبقٌَ( ٍ ًَـ هٌَّػي) الهخ  هشف هفثغ ثبيؽ ؼاـا  ًَـ ٘جيؼي )دٌدفُ 96;12×8ـٍيِ كَثي اوشبًؽاـؼ ثب قيفثٌب  ٌفايٗ هطيٗ كبـ: كبـگبُ  .1

 فلَـوٌز(،سَْيِ هٌبوت ٍ ك  خْز ثب فًَؽاويَى هٌبوت ثبٌؽ.ّب  

 ًقٍِ كالف هج  .اوٌبؼ: 2

 هٌ ٌِ قى-هيع كَة -كوذفوَـ َّا -ًَاـكً -.اثكاـ ٍ سدْيكار: ز ً ـٍيِ كَثي3

 وَقى ٍ ًع -گًَي -دبـزِ  -كالف هج  -فٌف-ًَاـ-.هَاؼ: يفاق آالر4

 وبػز 5/3.قهبى:5

 هفاض  اخفا  دفٍلُ/ ـٍيِ اًدبم كبـ:ًوًَِ/ ًقٍِ كبـ/  - 2
 هطبوجِ هٍػّبر ٍ سؼؽاؼ ٍ ًَع فٌف  .1

 اًشػبة فٌفّب  هجلوبى ـاضشي  .2

 سؼييي خبًوبيي فٌف  .3

 كَک قؼى ٍ هط ن كفؼى فٌف  .4

 ؼٍغشي فٌف ثف ـٍ  ًَاـ  .5

 گًَي كٍي ثف ـٍ  فٌفّب  ثبثز ٌؽُ  .6

 

 
 

 ٌبغُ ّب  اِلي اوشبًؽاـؼ ػول فؼ كبـ:  -3

 ن اوشبًؽاـؼ ٍ ًقٍِ كبـبقٙف ٍ ًَع فٌف ثف او ٍ ٍ هٍػّبر َ٘  هطبوجِ سؼؽاؼ فٌف .1

 ـاضشي( -كالويك -اًشػبة فٌف هٌبوت ثب ـػبيز اوشبًؽاـؼ قٙف ٍ خٌه فٌف ثفاوبن ٌفايٗ ٍ ًقٍِ كبـ)هجلوبى اؼاـ  .2

 اوشقفاـ ِطيص فٌفّب ؼـ هط  غَؼ .3

 ٍيِ كَثيثب ـػبيز اوشبًؽاـؼّب  ـ سؼؽاؼ كبفي فٌفثب ثفي ِطيص ٍ اـس بع هٌبوت .4

 ثب ـػبيز اوشبًؽاـؼّب  ـٍيِ كَثي ؼٍغز هٌبوت فٌف ثب گفُ ّب  هٌبوت .5

 ثب ـػبيز اوشبًؽاـؼّب  ـٍيِ كَثيگًَي كٍي ـٍ  فٌف ثِ َِـر هٌظن ٍ سويك  .6

 اثكاـ اـقٌيبثي: -4

 ّب  هَخَؼ( ا  )ثفاوبن زك ليىز هٍبّؽُ -ػولي -كشجي

 اثكاـ ٍ سدْيكار هَـؼ ًيبق اًدبم كبـ: -5

 كوذفوَـ َّا -8هيككبـ  -7هشف ٍ غٗ كً  -6قيسي فٌف ثف   -5فٌفّب  زيؽهبىًقٍِ  -4فٌف هٌبوت  -3 ـٍيِ كَثيوَقى  -2ًع فٌفثٌؽ   -1

 قى ٍ هيع كَة هٌ ٌِ -9

 س بلي  كبـ  هفسجٗ ؼـ گفٍُ كبـ : -6

 1005 -1003 -1002كبـّب 
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 ٍقاـر آهَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك  آهَقٌي

 ؼفشف سبلي  كشبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  اـقٌيبثي - 1 -9ًوَى ثفگ

 اٍ ًَثز    سبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 اوشبًؽاـؼ ػول فؼ كبـ:      L3 وٙص ِالضيز  ٌِبيغ زَة  ضففِ :   كؽ ضففِ 

اثكاـ ٍ سدْيكار القم ٍ ثف اوبن ثب اوش بؼُ اق 

 اوشبًؽاـؼ هلي هجلوبى زَثي ـا فٌف ثٌؽ  كٌؽ.

 G4-1 گفٍُ اـقٌيبثي كبـ ـٍيِ كَثي هجلوبى زَثي ٍظي ِ :  10 كؽ ٍظي ِ 

 هْبـر  وٙص ٌبيىش ي  فٌفثٌؽ   كبـ  1004 كؽ كبـ

 ، 

 هفا ض  كبـ ـؼي 
 ٌفايٗ ػول فؼ

 ه بى ٍ ...()اثكاـ،هَاؼ، سدْيكار، قهبى، 
 ًوفُ )ٌبغُ ّب/ؼاٍـ /ًوفُ ؼّي(اوشبًؽاـؼ  ًشبيح هو ي

1 

 اثعاض: ٔبقیٗ حؿبة، ٘مكٝ وبض ٔحبؾجبر ٔطثٌٛ ثٝ فٙط

 ٔجُوالف  -ٔٛاز: فٙط

 ٔىبٖ: وبضٌبٜ ضٚیٝ وٛثی 

 زلیمٝ 30ظٔبٖ: 

 

 ٚ ٘ٛع ٚ يربٔز  ٔحبؾجٝ سؼساز

 فٙط ٔشٙبؾت ثب ٘كیٍٕٙبٜ

 ٔحبؾجٝ سؼساز فٙط ثب ٚظٖ ٚاضزٜ

 ٔحبؾجٝ فطْ لطاض ٌیطی فٙط 

ضٚیٝ سؼساز فٙط ٔٙبؾت ثطاؾبؼ ٔسَ ٘ٛع ٚ  

 ٔحبؾجٝ وٙس. ضا وٛثی
3 

 ثب ٔیعاٖ ٚظٖ ٚاضزٜ ثط ٔجُضا سؼساز فٙط  

 ٔحبؾجٝ وٙس.
2 

 1 ٜ ٔحبؾجٝ وٙس.بسؼساز فٙط ضا اقشج

2 

 ٔشط -وِٛیؽ اثعاض:  ا٘شربة فٙط 

 فٙط َِٛ  -ٔٛاز: فٙط ظیٍعاي

 ٔىبٖ: وبضٌبٜ ضٚیٝ وٛثی 

 زلیمٝ 30ظٔبٖ: 

 

سٟیٝ فٙط ٔٙبؾت ثبسٛخٝ ثٝ ٔسَ 

 ٔجُ

 سٟیٝ فٙط ثب لُط ٔٙبؾت

 سٟیٝ فٙط ثب خٙؽ ٔٙبؾت

 3 ا٘شربة وٙس. ٔسَ ضٚیٝ وٛثیؼ بثطاؾضا فٙط ٔٙبؾت 

 

ثب سٛخٝ ثٝ قطایٍ  ضا سٟیٝ فٙط ٔٙبؾت

 ا٘شربة وٙس. ٔهطف
2 

 1 وٙس.٘ٛع فٙط ضا اقشجبٜ ا٘شربة 

3 

 ٔشط -اثعاض: لیچی فٙطثطی ط ثطیٙف

 ٔٛاز: فٙط 

 ٔىبٖ: وبضٌبٜ ضٚیٝ وٛثی 

 زلیمٝ 30ظٔبٖ: 

 

 ثطـ فٙط ثٝ َٛض نحیح

 ػالٔز ٌصاضی اضسفبع فٙط

 ثطـ نحیح فٙط

 3 ضٚیٝ وٛثی ٔحبؾجٝ وٙس.ثب سٛخٝ ثٝ ٔسَ 

 2 ثطـ فٙط ضا ا٘ساظٜ ٌصاضی وٙس. ٔحُ ٔٙبؾت 

ضا اقشجبٜ  ٔحبؾجٝ اضسفبع ٚ ثطـ نحیح فٙط 

 وٙس.
1 

4 

 اثعاض: خٛاَ زٚظ فٙط زٚظی 

 ٘د فٙطزٚظی -ٔٛاز: فٙط

 ٔىبٖ: وبضٌبٜ ضٚیٝ وٛثی 

 زلیمٝ 60ظٔبٖ: 

 

 خبٌساظی نحیح فٙط 

 وٛن ظزٖ ٔٙبؾت فٙط

 ٔحىٓ وطزٖ فٙط 

 3 خب ٌصاضی وٙس. سٛخٝ ثٝ ٔسَ ٔجُ ثبضا  فٙط

 
 2  آٖ وٛن ثع٘س.ثب سٛخٝ ثٝ ٔسَ  ضا فٙط

 1 فٙط ضا اقشجبٜ ا٘شربة وٙس. خبٌصاضی ٔحُ

5 

 ظٖ ٍٔٙٙٝ -وٕذطؾٛض ٞٛااثعاض:  ثبثز وطزٖ فٙط 

 دبضچٝ -ٔٛاز: ٌٛ٘ی

 ٔىبٖ: وبضٌبٜ ضٚیٝ وٛثی 

 زلیمٝ 60ظٔبٖ: 

 

 ٔحبؾجٝ ٔیعاٖ ٌٛ٘ی یب دبضچٝ

 ثبثز وطزٖ ٌٛ٘ی ضٚی ِجٝ ٔجُ

وكیسٖ ٌٛ٘ی ضٚی فٙط ٚ ثبثز 

 وطزٖ ٌٛ٘ی 

ضا ٔحبؾجٝ ٌٛ٘ی یب دبضچٝ  ٔیعاٖ ٔهطف

 وٙس.
3 

 
ثبثز وطزٖ ٌٛ٘ی یب دبضچٝ ثطای  ظٖ اظ ٍٔٙٙٝ

 اؾشفبزٜ وٙس.
2 

ضا اقشجبٜ  ٌٛ٘ی یب دبضچٝ ٔیعاٖ ٔهطف

 ٔحبؾجٝ وٙس.
1 

قبیؿشٍی ٞبی 

غیط فٙی , ایٕٙی, 

ثٟساقز, سٛخٟبر 

ظیؿز ٔحیُی ٚ 

 ٍ٘طـ

 N 12سهٕیٓ ٌیطی  -N 92 ـ ٔحبؾجٝ ٚ ضیبيی1 

  ، والٜ، ػیٙه، ٌٛقی ٚ ٔبؾه اؾشفبزٜ اظ ِجبؼ وبض ٚ وفف ایٕٙی - -2

 ذطٚج ٌطز ٚ غجبض اظ ٔحیٍ وبضٌبٜ ثب اؾشفبزٜ اظ ٔىٙسٜ -3

 زلز زض  ا٘دبْ وبض -4

  ػّٕىطز لبثُ لجَٛ

 

 لبثُ لجَٛغیط ػّٕىطز 

اؾشفبزٜ اظ ، والٜ ٚ ِجبؼ وبض ٚ وفف ایٕٙیدٛقیسٖ 

 سٟٛیٝ ٔٙبؾت - ػیٙه، ٌٛقی ٚ ٔبؾه 
2 

 

 1 سٟٛیٝ ٔٙبؾت

 اـقٌيبثي كبـ )ٌبيىش ي اًدبم كبـ(
 ثّی    

 ذیط    

 ٔؼیبض قبیؿشٍی ا٘دبْ وبض  :

 4ٚ  3ٚ  2اظ ٔطاحُ   2وؿت حسالُ ٕ٘طٜ  

 اظ ثرف قبیؿشٍی ٞبی غیط فٙی، ایٕٙی، ثٟساقز، سٛخٟبر ظیؿز ٔحیُی ٚ ٍ٘طـ  2وؿت حسالُ ٕ٘طٜ  

 اظ ٔطاحُ وبض 2وؿت حسالُ ٔیبٍ٘یٗ 
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 ٍقاـر آهَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك  آهَقٌي

 ؼفشف سبلي  كشبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  كبـ ػول فؼ اوشبًؽاـؼ سطلي  - 1-8ًوَى ثفگ

 اٍ :ًَثز  : سبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي    ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 اوشبًؽاـؼ ػول فؼ كبـ:      L3 وٙص ِالضيز  ٌِبيغ زَة ضففِ :   كؽ ضففِ 

 ثف اوبن ٍٍ سدْيكار القم ثب اوش بُ اق اثكاـ 

 هجلوبى زَثي ـا ًَاـكٍي كٌؽ. لياوشبًؽاـؼ ه

 G4-1 گفٍُ كبـ  ـٍيِ كَثي هجلوبى زَثي  ٍظي ِ:  10  كؽ ٍظي ِ 

 هْبـر  وٙص ٌبيىش ي  ًَاـ كٍي  كبـ: 1005 كؽ كبـ
  

 ٌفايٗ اًدبم كبـ :-1

ّب  ثبقٌَ( ٍ ًَـ هٌَّػي) الهخ  هشف هفثغ ثبيؽ ؼاـا  ًَـ ٘جيؼي )دٌدفُ 96;12×8ـٍيِ كَثي اوشبًؽاـؼ ثب قيفثٌب  ٌفايٗ هطيٗ كبـ: كبـگبُ  .1 

 فلَـوٌز(،سَْيِ هٌبوت ٍ ك  خْز ثب فًَؽاويَى هٌبوت ثبٌؽ. ّب 

 .اوٌبؼ: ًقٍِ كالف هج  2

 هٌ ٌِ قى-هيع كَة -كوذفوَـ َّا -ًَاـكً -.اثكاـ ٍ سدْيكار: ز ً ـٍيِ كَثي3

 وَقى ٍ ًع-كالف هج  -ًَاـ-.هَاؼ: يفاق آالر4

 وبػز 5/2 .قهبى:5

 ـٍيِ اًدبم كبـ:ًوًَِ/ ًقٍِ كبـ/ هفاض  اخفا  دفٍلُ/  - 2
 اًشػبة ًَاـ ثف اوبن خٌه ٍ ػفْ ًَاـ .1

 ٍ ثفيؽى آىهطبوجِ سؼؽاؼ ـؼي  ًَاـ، سؼؽاؼ ًَاـ ٍ هطبوجِ اًؽاقُ ًَاـ  .2

 هٌ ٌِ قًي)اوشَح كبـ ( ٍ ثبثز كفؼى اٍليِ ًَاـ  .3

 كٍيؽى ًَاـ ثب سػشِ ًَاـكً ٍ ثبثز كفؼى ًَاـ ؼـ ٘فف ؼي ف هج  .4

   ًَاـ بػجَـ ؼاؼى ـؼي  ّ .5

 

 
 

 ٌبغُ ّب  اِلي اوشبًؽاـؼ ػول فؼ كبـ:  -3

 اًشػبة خٌه ٍ ػفْ ًَاـ ثب سَخِ ثِ هؽ  ـٍيِ كَثي .1

 هٌبوت ًَاـّب ثب ـػبيز اوشبًؽاـؼّب  ـٍيِ كَثي ثفاوبن ًقٍِ كبـ ٍ سؼؽاؼ فبِلِ ثب سَخِ ثِثفيؽى ِطيص ًَاـّب .2

 ًْبآهٌ ٌِ قؼى ِطيص ًَاـّب ٍكٌشف  فبِلِ  .3

 ي ٌَاغز ثَؼى و شي ًَاـّب .4

 ثِ َِـر هشقب٘غ ؼقيق ٍ ضّيف  ـؼي  ّب  ًَاـ ػجَـ .5

 اثكاـ اـقٌيبثي: -4

 ّب  هَخَؼ( زك ليىزهٍبّؽُ ا  )ثفاوبن  –ػولي  -كشجي –ٌ بّي 

 بق اًدبم كبـ:ياثكاـ ٍ سدْيكار هَـؼ ً -5

 س ٌگ هيع كَة -قيسي -ز ً -كوذفوَـ َّا -ًيَهبسيك قى هٌ ٌِ – سػشِ ًَاـ كٍي

 

 ؼـ گفٍُ كبـ : س بلي  كبـ  هفسجٗ -6
 1004 -1003 -1002كبـّب 
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 ٍقاـر آهَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك  آهَقٌي

 ؼفشف سبلي  كشبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  اـقٌيبثي - 1 -9ًوَى ثفگ

 اٍ ًَثز    سبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 اوشبًؽاـؼ ػول فؼ كبـ:      L3 وٙص ِالضيز  زَةٌِبيغ   ضففِ :   كؽ ضففِ 

ثب اوش بُ اق اثكاـ ٍ سدْيكار القم ٍ ثف اوبن 

 اوشبًؽاـؼ هلي هجلوبى زَثي ـا ًَاـكٍي كٌؽ.

 G4-1 گفٍُ اـقٌيبثي كبـ ـٍيِ كَثي هجلوبى زَثي  ٍظي ِ :  10 كؽ ٍظي ِ 

 هْبـر  وٙص ٌبيىش ي  ًَاـكٍي كبـ  1005 كؽ كبـ
  

 هفا ض  كبـ ـؼي 
 ٌفايٗ ػول فؼ

 )اثكاـ،هَاؼ، سدْيكار، قهبى، ه بى ٍ ...(
 ًوفُ )ٌبغُ ّب/ؼاٍـ /ًوفُ ؼّي(اوشبًؽاـؼ  ًشبيح هو ي

1 

 ٘مكٝ وبض -اثعاض: ٔبقیٗ حؿبة ٔحبؾجٝ سؼساز ٘ٛاض

 ٔٛاز: ٘ٛاض

 ٔىبٖ: وبضٌبٜ ضٚیٝ وٛثی 

 زلیمٝ 15ظٔبٖ: 

 

 ٞبی ٚ ضزیف ََٛ ،ٔحبؾجٝ سؼساز

 ٘ٛاض

 ٘ٛاض ََٛ ٚ ٔحبؾجٝ سؼساز

 ٔحبؾجٝ ضزیف ٞبی ٘ٛاض

٘ٛاض ثب  ضزیف، ََٛ ٚ سؼساز ٔحبؾجٝ سؼساز

 سٛخٝ ثٝ ٔسَ ٔجّٕبٖ
3 

 2 ٔحبؾجٝ ََٛ ٘ٛاض ٚ ضزیف ٞبی ٘ٛاض 

 1 ٔحبؾجٝ ضزیف ٞبی ٘ٛاض

2 

 اثعاض: وبسبِٛي، ٘مكٝ وبض ا٘شربة ٘ٛاض

 ٔٛاز: ٘ٛاض

 ٔىبٖ: وبضٌبٜ ضٚیٝ وٛثی 

 زلیمٝ 15ظٔبٖ: 

 

  ، ػطو ٚ ََٛسٟیٝ ٘ٛاض ثب خٙؽ

 ٔٙبؾت

 ٚ خٙؽ سٟیٝ ٘ٛاض ثب ػطو

 ٔٙبؾت

 ا٘شربة ػطو ٘ٛاض

٘ٛاض ضا اظ ٘ظط خٙؽ، ََٛ ٚ ػطو ا٘شربة 

 وٙس.
3 

 2 ََٛ ٚ ػطو ٘ٛاض ضا ا٘شربة وٙس. 

 1 ػطو ٘ٛاض ضا ا٘شربة وٙس.

3 

ظٖ  ٍٔٙٙٝ -وٕذطؾٛض ٞٛااثعاض:  ٍٔٙٙٝ ظٖثب  ٘ٛاض ٘هت

 ٘ٛاض وف -٘یٛٔبسیه

 ٔٛاز: ٘ٛاض

 ٔىبٖ: وبضٌبٜ ضٚیٝ وٛثی 

 زلیمٝ 60: ظٔبٖ

 ٘ٛاض ٘هت وبُٔ

 ٘هت اوثط ٘ٛاضٞب

 ٘هت سؼسا وٕی اظ ٘ٛاضٞب

 3 ٘ٛاض ضا ثٝ َٛض وبُٔ ٘هت وٙس.

 2  اوثط ٘ٛاضٞب ضا ٘هت وٙس. 

 1  وٕشط اظ ٘یٕی اظ ٘ٛاضٞب ضا ٘هت وٙس.

4 

ٍٔٙٙٝ ظٖ  -وٕذطؾٛضٞٛااثعاض:  ٘ٛاض وبضیزازٖ فطْ 

 ٘یٛٔبسیه

 ٔٛاز: ٘ٛاض

 ٔىبٖ: وبضٌبٜ ضٚیٝ وٛثی 

 زلیمٝ 60ظٔبٖ: 

 

 ٘ٛاض َجك لبػسٜ وبُٔ زازٖ فطْ

ػجٛض زازٖ نحیح ٘ٛاض ثب ضػبیز 

 فبنّٝ

 ثبثز وطزٖ ٚ وكیسٖ نحیح ٘ٛاض 

 3 ثطاؾبؼ ٔسَ ضٚیٝ وٛثی ٞبػجٛض زازٖ ٘ٛاض

 

ٔسَ ضٚیٝ ضػبیز فبنّٝ نحیح ثب سٛخٝ ثٝ 

 وٛثی
2 

 1 ػسْ ضػبیز فبنّٝ ٚ ثبلبػسٜ ٘ٛاض 

5 

    3 

  2 

 1 

قبیؿشٍی ٞبی 

غیط فٙی , ایٕٙی, 

ثٟساقز, سٛخٟبر 

ظیؿز ٔحیُی ٚ 

 ٍ٘طـ

 N 12سهٕیٓ ٌیطی  -N 92 ـ ٔحبؾجٝ ٚ ضیبيی1 

  ، والٜ، ػیٙه، ٌٛقی ٚ ٔبؾه اؾشفبزٜ اظ ِجبؼ وبض ٚ وفف ایٕٙی - -2

 ذطٚج ٌطز ٚ غجبض اظ ٔحیٍ وبضٌبٜ ثب اؾشفبزٜ اظ ٔىٙسٜ -3

 زلز زض  ا٘دبْ وبض -4

  ػّٕىطز لبثُ لجَٛ

 

 لبثُ لجَٛغیط ػّٕىطز 

اؾشفبزٜ اظ ، والٜ ٚ ِجبؼ وبض ٚ وفف ایٕٙیدٛقیسٖ 

 سٟٛیٝ ٔٙبؾت - ػیٙه، ٌٛقی ٚ ٔبؾه 
2 

 

 1 سٟٛیٝ ٔٙبؾت

 اـقٌيبثي كبـ )ٌبيىش ي اًدبم كبـ(
 ثّی    

 ذیط    

 ٔؼیبض قبیؿشٍی ا٘دبْ وبض  :

 4ٚ  3ٚ  2اظ ٔطاحُ   2وؿت حسالُ ٕ٘طٜ  

 اظ ثرف قبیؿشٍی ٞبی غیط فٙی، ایٕٙی، ثٟساقز، سٛخٟبر ظیؿز ٔحیُی ٚ ٍ٘طـ  2وؿت حسالُ ٕ٘طٜ  

 اظ ٔطاحُ وبض 2وؿت حسالُ ٔیبٍ٘یٗ 
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 ٍقاـر آهَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك  آهَقٌي

 ؼفشف سبلي  كشبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  كبـ ػول فؼ اوشبًؽاـؼ سطلي  - 1-8ًوَى ثفگ

 اٍ :ًَثز  : سبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي    ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 اوشبًؽاـؼ ػول فؼ كبـ:      L3 وٙص ِالضيز  ٌِبيغ زَة ضففِ :   كؽ ضففِ 

القم ٍ ثفاوبن ثب اوش بؼُ اق اثكاـ ٍ سدْيكار 

 اوشبًؽاـؼ هلي كالف هج  ـا ل بف كبـ  كٌؽ.

 G4-1 گفٍُ كبـ  ـٍيِ كَثي هجلوبى  ٍظي ِ:  10  كؽ ٍظي ِ 

 هْبـر  وٙص ٌبيىش ي  ل بف كبـ   كبـ: 1006 كؽ كبـ
  

 ٌفايٗ اًدبم كبـ :-1

ّب  ثبقٌَ( ٍ ًَـ هٌَّػي) الهخ  هشف هفثغ ثبيؽ ؼاـا  ًَـ ٘جيؼي )دٌدفُ 96;12×8ـٍيِ كَثي اوشبًؽاـؼ ثب قيفثٌب  ٌفايٗ هطيٗ كبـ: كبـگبُ  .1 

 ثبٌؽ. ثب فًَؽاويَى هٌبوتّب  فلَـوٌز(،سَْيِ هٌبوت ٍ ك  

 اوٌبؼ: ًقٍِ كالف هج   .2

 سفاقٍ -هٌ ٌِ قى-هٌ ٌِ قى ًيَهبسيك -وذفوَـ َّاك -اثكاـ ٍ سدْيكار: ز ً ـٍيِ كَثي .3

 دٌَب  -كفک  -اثف -سػن دٌجِ -وَقى ٍ ًع  -او ٌح -ٍيى َق -هشقب -گًَي -هَاؼ:   فَم .4

 وبػز 4 قهبى: .5

 ًوًَِ/ ًقٍِ كبـ/ هفاض  اخفا  دفٍلُ/ ـٍيِ اًدبم كبـ: - 2
 ثبثز كفؼى گًَي قيف كبـ .1

 كٍيؽى گًَي ـٍ  فٌفثٌؽ  .2

 ثبـگيف  سػن دٌجِ ٍ كفک ـيك   .3

 هطبوجِ اًؽاقُ اثف ٍ ثفي آى .4

 قٙؼبر ثفي غَـؼُ ثب هٌ ٌِ قىفي ه كفؼى  .5

 هج  ٍ دٍشي هط ن كفؼى قٙؼِ في ه ٌؽُ ثف ـٍ  ك ي .6

 

 ٌبغُ ّب  اِلي اوشبًؽاـؼ ػول فؼ كبـ:  -3

 هٌ ٌِ قؼى ي ٌَاغز ٍ ِطيص گًَي ثف ـٍ  فٌفثٌؽ  .1

 سٌظين ي ٌَاغز اـس بع فٌف ٌّ بم في ه كفؼى گًَي .2

 ي ٌَاغشي وٙص ده اق كفک ـيك  .3

 اثفؼقز ؼـ هطبوجِ ٍ ثفي  .4

 في ه كفؼى هٌبوت اثف ثف ـٍ  ًٍيوٌ بُ هج  .5

 سٌظين قَن دٍشي هج  ثف اوبن اَِ  اـگًََهي .6

 اثكاـ اـقٌيبثي: -4

 ّب  هَخَؼ( ا  )ثفاوبن زك ليىز هٍبّؽُ -ػولي -كشجي

 اثكاـ ٍ سدْيكار هَـؼ ًيبق اًدبم كبـ: -5
هيككربـ اورشبًؽاـؼ    -اثكاـ اًؽاقُ گيف  ٍ اًؽاقُ گؿاـ  -قٙؼبر ـٍيِ كَثي هجلوبى -ًقٍِ ّب  هًَشبل -سٌگ دٌَهبسيك -اثكاـ ؼوشي ل بف كبـ 

 هٌ ٌِ قى ًيَهبسيك -كوذفوَـ َّا -سفاقٍ –هٌبوت 

 س بلي  كبـ  هفسجٗ ؼـ گفٍُ كبـ : -6

 1007ٍ  1006كبـّب  
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 ٍقاـر آهَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك  آهَقٌي

 ؼفشف سبلي  كشبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  اـقٌيبثي - 1 -9ًوَى ثفگ

 اٍ ًَثز    سبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 اوشبًؽاـؼ ػول فؼ كبـ:      L3 وٙص ِالضيز  ٌِبيغ زَة ضففِ :   كؽ ضففِ 

ثفاوبن ثب اوش بؼُ اق اثكاـ ٍ سدْيكار القم ٍ 

 اوشبًؽاـؼ هلي كالف هج  ـا ل بف كبـ  كٌؽ.

 G4-1 گفٍُ اـقٌيبثي كبـ ـٍيِ كَثي هجلوبى زَثي ٍظي ِ :   10 كؽ ٍظي ِ 

 هْبـر  وٙص ٌبيىش ي  ل بف كبـ  كبـ  1006 كؽ كبـ
  

 هفا ض  كبـ ـؼي 
 ٌفايٗ ػول فؼ

 )اثكاـ،هَاؼ، سدْيكار، قهبى، ه بى ٍ ...(
 ًوفُ )ٌبغُ ّب/ؼاٍـ /ًوفُ ؼّي(اوشبًؽاـؼ  ًشبيح هو ي

1 

وٕذطؾٛض  -ٍٔٙٙٝ ظٖ ٘یٛٔبسیهاثعاض:  ی وبضیٌ٘ٛ

 ٞٛا

 ؾٛظٖ ٍٔٙٙٝ-ِفبف -ٔٛاز: ٌٛ٘ی

 ٔىبٖ: وبضٌبٜ ضٚیٝ وٛثی 

 زلیمٝ 60 :ظٔبٖ

فیىؽ وطزٖ ٌٛ٘ی اسربة ٚ

 ظیطوبض

 ٌٛ٘ی ٔٙبؾتا٘شربة 

 ا٘شربة ٌٛ٘ی ٔٙبؾتػسْ 

 3  ضا ا٘شربة ٚ فیىؽ وٙس.ٌٛ٘ی ظیط وبض 

 2 ٌٛ٘ی ضا ا٘شربة وٙس. 

 1 ػسْ ا٘شربة ٌٛ٘ی ٔٙبؾت ظیطوبض 

2 

وٕذطؾٛض  -ٍٔٙٙٝ ظٖ ٘یٛٔبسیهاثعاض:  ِفبف وبضی 

 ٞٛا

 ؾٛظٖ ٍٔٙٙٝ-ٔٛاز: ٌٛ٘ی 

 ٔىبٖ: وبضٌبٜ ضٚیٝ وٛثی 

 زلیمٝ 60ظٔبٖ: 

 

فٙطثٙسی ٞبی  ِفبف وبضی وبُٔ

 ٚ فیىؽ وطزٖ ثبثز قسٜ

 وكیسٖ ٌٛ٘ی 

 ا٘شربة ٌٛ٘ی ٔٙبؾت

ضا ثٝ َٛض وبُٔ ِفبف وبضی ضٚی فٙطثٙسی 

 وٙس.
3 

 
ٚ  ٜوكیس زض ٌٛقٝ ا٘شٟبیی ٔجُضا ٌٛ٘ی 

 وٙس.فیىؽ 
2 

ػسْ ٌٛ٘ی وبضی نحیح ٚ فیىؽ وطزٖ 

 زضؾز ٌٛ٘ی ضٚی فٙطٞب
1 

3 

 اثعاض: سطاظٚ  سرٓ دٙجٝ ٚ وطن ضیعی

 ٔٛاز: سرٓ دٙجٝ ٚ وطن ٚ دٛقبَ 

 ٔىبٖ: وبضٌبٜ ضٚیٝ وٛثی 

 زلیمٝ 60ظٔبٖ: 

 ٚ ثبضٌیطی سرٓ دٙجٝ ٚ وطن

 ضیعی دٛقبَ

 ا٘شربة سرٓ دٙجٝ، وطن ٚ دٛقبَ

 ا٘شربة سرٓ دٙجٝػسْ 

 3 وٙس. ثبضٌیطی ٚ دٛقبَ ضا وبُٔ وطن ٚ ٚسرٓ دٙجٝ 

 
 2 ثطیعز.ثٝ َٛض یىؿبٖ زض زٚض وبض ضا دٛقبَ 

ػسْ ثبضٌیطی نحیح سرٓ دٙجٝ ٚ وطن ٚ 

 دٛقبَ ثط ضٚی ٔجّٕبٖ
1 

4 

وٕذطؾٛض  -ٍٔٙٙٝ ظٖ ٘یٛٔبسیهاثعاض:  اثطوبضی 

 ٔبقیٗ حؿبة -ٞٛا

 وبغص -ؾٛظٖ ٍٔٙٙٝ- ٔٛاز: اثط

 ٔىبٖ: وبضٌبٜ ضٚیٝ وٛثی 

 زلیمٝ 60ظٔبٖ: 

 اثطثبثز وطزٖ  ٚ ا٘ساظٜ ٌیطی

 ا٘ساظٜ ٌیطی اثط

 ٔحبؾجٝ ٔیعاٖ اثط ػسْ 

ا٘ساظٜ ٌیطی نحیح ا٘ساظٜ اثط ضٚی ٘كیٍٕٙبٜ 

 یب دكشی ٔجُ
3 

ثبثز وطزٖ نحیح ٚ ٔٙبؾت اثط زض ٔحُ  

 ٘كیٍٕٙبٜ ٚ دكشی ٔجُ
2 

 1 ا٘ساظٜ ٌیطی اثط  سٛا٘بیی زض ػسْ

5 

    3 

  2 

 1 

قبیؿشٍی ٞبی 

غیط فٙی , ایٕٙی, 

ثٟساقز, سٛخٟبر 

ظیؿز ٔحیُی ٚ 

 ٍ٘طـ

 N 12سهٕیٓ ٌیطی  -N 92 ـ ٔحبؾجٝ ٚ ضیبيی1 

  ، والٜ، ػیٙه، ٌٛقی ٚ ٔبؾه اؾشفبزٜ اظ ِجبؼ وبض ٚ وفف ایٕٙی - -2

 ذطٚج ٌطز ٚ غجبض اظ ٔحیٍ وبضٌبٜ ثب اؾشفبزٜ اظ ٔىٙسٜ -3

 زلز زض  ا٘دبْ وبض -4

  ػّٕىطز لبثُ لجَٛ

 

 لبثُ لجَٛغیط ػّٕىطز 

اؾشفبزٜ اظ ، والٜ ٚ ِجبؼ وبض ٚ وفف ایٕٙیدٛقیسٖ 

 سٟٛیٝ ٔٙبؾت - ػیٙه، ٌٛقی ٚ ٔبؾه 
2 

 

 1 سٟٛیٝ ٔٙبؾت

 اـقٌيبثي كبـ )ٌبيىش ي اًدبم كبـ(
 ثّی    

 ذیط    

 ٔؼیبض قبیؿشٍی ا٘دبْ وبض  :

 4ٚ  3ٚ  2اظ ٔطاحُ   2وؿت حسالُ ٕ٘طٜ  

 اظ ثرف قبیؿشٍی ٞبی غیط فٙی، ایٕٙی، ثٟساقز، سٛخٟبر ظیؿز ٔحیُی ٚ ٍ٘طـ  2وؿت حسالُ ٕ٘طٜ  

 اظ ٔطاحُ وبض 2وؿت حسالُ ٔیبٍ٘یٗ 
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 ٍقاـر آهَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك  آهَقٌي

 ؼفشف سبلي  كشبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  كبـ ػول فؼ اوشبًؽاـؼ سطلي  - 1-8ًوَى ثفگ

 اٍ :ًَثز  : سبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي    ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 اوشبًؽاـؼ ػول فؼ كبـ:      L3 وٙص ِالضيز  ٌِبيغ زَة ضففِ :   كؽ ضففِ 

سدْيكار القم ٍ ثف اوبن اوشبًؽاـؼ ثب اوش بؼُ اق اثكاـ ٍ 

 . او ٌح كبـ  ٍ فَم كبـ  هج  ـا اًدبم ؼّؽ هلي

 G4-1 گفٍُ كبـ  ـٍيِ كَثي ٍظي ِ:  10  كؽ ٍظي ِ 

 هْبـر  وٙص ٌبيىش ي  ٍ فَم كبـ كبـ  او ٌح   كبـ: 1007 كؽ كبـ
  

 ٌفايٗ اًدبم كبـ :-1

هٌَّػي) الهخ ّب  ثبقٌَ( ٍ ًَـ  هشف هفثغ ثبيؽ ؼاـا  ًَـ ٘جيؼي )دٌدفُ 96;12×8ـٍيِ كَثي اوشبًؽاـؼ ثب قيفثٌب  ٌفايٗ هطيٗ كبـ: كبـگبُ  .1 

 ّب  فلَـوٌز(،سَْيِ هٌبوت ٍ ك  خْز ثب فًَؽاويَى هٌبوت ثبٌؽ.

 . اوٌبؼ: ًقٍِ كالف هج  2

 قيسي -اـُ فَم ثف  -هٌ ٌِ قى-هيع كَة -وذفوَـ َّاك -. اثكاـ ٍ سدْيكار: ز ً ـٍيِ كَثي3

 او ٌح -ٍيى َق -. هَاؼ:   فَم4

 وبػز 4. قهبى: 5

 اخفا  دفٍلُ/ ـٍيِ اًدبم كبـ:ًوًَِ/ ًقٍِ كبـ/ هفاض   - 2
 هج  ٍ دٍشي اًؽاقُ گيف  ك ي .1

 غٗ كٍي ٍ ًٍبًِ گؿاـ  اثؼبؼ ثف ـٍ  فَم يب او ٌح .2

 ثفي قٙؼبر ػالهش ؿاـ  ٌؽُ .3

 في ه كفؼى قٙؼبر ثفي غَـؼُ ثب هٌ ٌِ قى .4

 هط ن كفؼى قٙؼِ في ه ٌؽُ ثف ـٍ  ك ي هج  .5

 

 

 ٌبغُ ّب  اِلي اوشبًؽاـؼ ػول فؼ كبـ:  -3

 هيليوشف ± 5/0سلفاًه هج  ثب گيف  ِطيص ك ي ٍ دٍشياًؽاقُ  .1

 هيليوشف ± 5/0سلفاًه ثباًؽاقُ گؿاـ  ٍ غٗ كٍي ؼقيق ثف ـٍ  فَم يب او ٌح  .2

 هيليوشف ± 1ثفي ؼقيق ثف اوبن اًؽاقُ گيف  ثبسلفاًه  .3

 سٌظين فٍبـ كوذفوَـ َّا ٔوي في ه كفؼى هٌبوت فَم يب او ٌح .4

 هيليوشف ± 1ٍ ؼقز ؼـ ًّت ثبسلفاًه  ـس بع هٌبوت فَم يب او ٌحا .5

 اثكاـ اـقٌيبثي: -4

 ّب  هَخَؼ( ا  )ثفاوبن زك ليىز هٍبّؽُ -ػولي -كشجي

 اثكاـ ٍ سدْيكار هَـؼ ًيبق اًدبم كبـ: -5
  هٌ ٌِ قى -س ٌگ هيع كَة -كوذفوَـ َّا -هيككبـ اوشبًؽاـؼ -اثكاـ اًؽاقُ گيف  ٍ اًؽاقُ گؿاـ  -اثكاـ ؼوشي او ٌح ٍ فَم كبـ  

 س بلي  كبـ  هفسجٗ ؼـ گفٍُ كبـ : -6
 1006ٍ  1007كبـّب  
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 ٍقاـر آهَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك  آهَقٌي

 ؼفشف سبلي  كشبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  اـقٌيبثي - 1 -9ًوَى ثفگ

 اٍ ًَثز    سبـيع اـقٌيبثي   هليٌوبـُ    ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 اوشبًؽاـؼ ػول فؼ كبـ:      L3 وٙص ِالضيز  ٌِبيغ زَة  ضففِ :   كؽ ضففِ 

ثب اوش بؼُ اق اثكاـ ٍ سدْيكار القم ٍ ثف اوبن اوشبًؽاـؼ 

 . هلي او ٌح كبـ  ٍ فَم كبـ  هج  ـا اًدبم ؼّؽ

 G4-1 اـقٌيبثي كبـگفٍُ  ـٍيِ كَثي هجلوبى زَثي ٍظي ِ :  10 كؽ ٍظي ِ 

 هْبـر   وٙص ٌبيىش ي  او ٌح كبـ  ٍ فَم كبـ  كبـ 1007 كؽ كبـ
  

 هفا ض  كبـ ـؼي 
 ٌفايٗ ػول فؼ

 )اثكاـ،هَاؼ، سدْيكار، قهبى، ه بى ٍ ...(
 ًوفُ )ٌبغُ ّب/ؼاٍـ /ًوفُ ؼّي(اوشبًؽاـؼ  ًشبيح هو ي

1 

 -طٔش -ٔجُ -اثعاض: وبسبِٛي ا٘شربة اؾفٙح

 ٔبقیٗ حؿبة

 وبغص-ٔٛاز: اؾفٙح

 ٔىبٖ: وبضٌبٜ ضٚیٝ وٛثی 

 زلیمٝ 60ظٔبٖ: 

اظ ٘ظط ا٘ساظٜ، ا٘شربة اؾفٙح 

 خٙؽ ٚ ٚظٖ

 اؾفٙح ٚ ٚظٖ ا٘ساظٜا٘شربة 

 خٙؽ ٚ ٚظٖ اؾفٙحا٘شربة  

 

ٔٙبؾت ثب ضا اؾفٙح  ا٘ساظٜ، خٙؽ ٚ ٚظٖ

 ا٘شربة وٙس. ٔسَ ٔجّٕبٖ
3 

 2 ضا ا٘شربة وٙس.اؾفٙح ٚ ٚظٖ ا٘ساظٜ  

 1 خٙؽ ٚ ٚظٖ اؾفٙح ضا ا٘شربة وٙس.

2 

 -ٔشط -ٔجُ -اثعاض: وبسبِٛي ا٘شربة فْٛ

 ٔبقیٗ حؿبة

 ٛاز: فْٛ ؾطز ٚ ٌطْٔ

 ٔىبٖ: وبضٌبٜ ضٚیٝ وٛثی 

 زلیمٝ 60ظٔبٖ: 

اظ ٘ظط  ا٘شربة فْٛ ؾطز یب ٌطْ

 خٙؽ ٚ ٚظٖ

 ا٘شربة فْٛ ثب ٚظٖ ٔٛضز ٘یبظ

 سٟیٝ ٔكرهبر فْٛ

ضا اظ ٘ظط خٙؽ ٚ ٚظٖ  فْٛ ؾطز یب ٌطْ

 ا٘شربة وٙس.
3 

 
فْٛ ثب ٚظٖ ٔٛضز ٘یبظ ثب سٛخٝ ثٝ ٔسَ 

 ضا ا٘شربة وٙس.ٔجّٕبٖ 
2 

 1 ضا ٘بزضؾز ا٘شربة وٙس. ٘ٛع فْٛ

3 

 ظٖ ٍٔٙٙٝ– وٕذطؾٛضٞٛااثعاض:  فْٛ وبضی

ؾٛظٖ  -ٔٛاز: فْٛ ؾطز یب ٌطْ

ٍٝٙٙٔ 

 ٔىبٖ: وبضٌبٜ ضٚیٝ وٛثی 

 زلیمٝ 60ظٔبٖ: 

ٚ ؾُٛح ٔٙحٙی  وبُٔ وبضیفْٛ 

 ٔؿُح

 فْٛ وبضی ؾُٛح ٔؿُح

 ثركی اظ ٔجُفْٛ وبضی 

 3  ؾُٛح ٔؿُح ضا فْٛ وبضی وٙس.

 2 ضا ا٘دبْ زٞس. فْٛ وبضی ؾُٛح ٔؿُح  

 1 وٕشط اظ ٘یٕی اظ ؾُٛح ضا فْٛ وبضی وٙس.

4 

  ظٖ ٍٔٙٙٝ– وٕذطؾٛضٞٛااثعاض:  اؾفٙح وبضی

 ٍٔٙٙٝؾٛظٖ  -ٔٛاز: اؾفٙح

 ٔىبٖ: وبضٌبٜ ضٚیٝ وٛثی 

 زلیمٝ 60ظٔبٖ: 

ٚ اؾفٙح وبضی ؾُٛح ٔٙحٙی 

 ٔؿُح

 اؾفٙح وبضی ؾُٛح ٔؿُح

 اؾفٙح وبضی ثركی اظ ٔجُ

ٚ ٔؿُح ضا ثٝ َٛض وبُٔ ؾُٛح ٔٙحٙی 

 اؾفٙح وبضی وٙس.
3 

 2  ضا اؾفٙح وبضی وٙس.ؾُٛح ٔؿُح  

 1  وٕشط اظ ٘یٕی اظ ؾُٛح ضا اؾفٙح وبضی وٙس.

5 

    3 

  2 

 1 

قبیؿشٍی ٞبی 

غیط فٙی , ایٕٙی, 

ثٟساقز, سٛخٟبر 

ظیؿز ٔحیُی ٚ 

 ٍ٘طـ

 N 12سهٕیٓ ٌیطی  -N 92 ـ ٔحبؾجٝ ٚ ضیبيی1 

  ، والٜ، ػیٙه، ٌٛقی ٚ ٔبؾه اؾشفبزٜ اظ ِجبؼ وبض ٚ وفف ایٕٙی - -2

 ذطٚج ٌطز ٚ غجبض اظ ٔحیٍ وبضٌبٜ ثب اؾشفبزٜ اظ ٔىٙسٜ -3

 ا٘دبْ وبضزلز زض   -4

  ػّٕىطز لبثُ لجَٛ

 

 لبثُ لجَٛغیط ػّٕىطز 

اؾشفبزٜ اظ ، والٜ ٚ ِجبؼ وبض ٚ وفف ایٕٙیدٛقیسٖ 

 سٟٛیٝ ٔٙبؾت - ػیٙه، ٌٛقی ٚ ٔبؾه 
2 

 

 1 دٛقیسٖ ِجبؼ وبض

 اـقٌيبثي كبـ )ٌبيىش ي اًدبم كبـ(
 ثّی    

 ذیط    

 ٔؼیبض قبیؿشٍی ا٘دبْ وبض  :

 4ٚ  3ٚ  2اظ ٔطاحُ   2وؿت حسالُ ٕ٘طٜ  

 اظ ثرف قبیؿشٍی ٞبی غیط فٙی، ایٕٙی، ثٟساقز، سٛخٟبر ظیؿز ٔحیُی ٚ ٍ٘طـ  2وؿت حسالُ ٕ٘طٜ  

 اظ ٔطاحُ وبض 2وؿت حسالُ ٔیبٍ٘یٗ 
 

 

 ٍقاـر آهَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك  آهَقٌي

كبـؼاًً ؼفشف سبلي  كشبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ  

 

  كبـ ػول فؼ اوشبًؽاـؼ سطلي  - 1-8ًوَى ثفگ
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 اٍ :ًَثز  : سبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي    ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 اوشبًؽاـؼ ػول فؼ كبـ:      L3 وٙص ِالضيز  ٌِبيغ زَة ضففِ :   كؽ ضففِ 

ٍ سدْيكار هَـؼ ًيبق ٍ ثف اوبن ثب اوش بؼُ اق اثكاـ 

 دبـزِ ٍ فَم ـا ثفي ثكًؽ. لياوشبًؽاـؼ ه
 G4-1 گفٍُ كبـ  ـٍيِ كَثي هجلوبى ٍظي ِ:  10  كؽ ٍظي ِ 

 هْبـر   وٙص ٌبيىش ي  ثفي دبـزِ  كبـ: 1008 كؽ كبـ
  

 ٌفايٗ اًدبم كبـ :-1

ّب  ثبقٌَ( ٍ ًَـ هٌَّػي) الهخ  )دٌدفُهشف هفثغ ثبيؽ ؼاـا  ًَـ ٘جيؼي  96;12×8ـٍيِ كَثي اوشبًؽاـؼ ثب قيفثٌب  ٌفايٗ هطيٗ كبـ: كبـگبُ  .1

 ّب  فلَـوٌز(،سَْيِ هٌبوت ٍ ك  خْز ثب فًَؽاويَى هٌبوت ثبٌؽ.

 . اوٌبؼ: ًقٍِ كالف هج  2

 هشف ٌبثلَى -قيسي ثفقي –ؼوشي  . اثكاـ ٍ سدْيكار: قيسي3

 سػشِ زٌؽاليِ -هشقب  -خيف –زفم  -. هَاؼ:  دبـزِ ـٍهجلي 4

 وبػز 4. قهبى: 5

 ًوًَِ/ ًقٍِ كبـ/ هفاض  اخفا  دفٍلُ/ ـٍيِ اًدبم كبـ: - 2

 هطبوجِ هشفال دبـزِ  .1

 اًشػبة دبـزِ .2

 غٗ كٍي ٍ ًٍبًِ گؿاـ  اثؼبؼ ـٍ  دبـزِ .3

 ثفي قٙؼبر ػالهز گؿاـ  ٌؽُ .4

 وبغز ال َ ثفا  قٙؼبر قَن ؼاـ يب اٌ ب  غبَ .5

 ثفي دبـزِ يب فَم ثب اوش بؼُ اق ٌبثلَى  .6

 ٌبغُ ّب  اِلي اوشبًؽاـؼ ػول فؼ كبـ:  -3

 دبـزِ ثفاوبن ًقٍِ كبـ هطبوجِ .1

 دبـزِ اق ًظف ًَع خٌه ٍ ٘فشاًشػبة  .2

 خَـ كفؼى ـاُ ٍ ثيفاُ دبـزِ ثِ َ٘ـ ِطيص ٍ سٌظين گ  دبـزِ .3

 ًقٍِ كبـ ٍ كؽگؿاـ  قٙؼبر ثفي غَـؼُ وبنا ثفي دبـزِ ٘جق اًؽاقُ ّب ثف .4

 ًقٍِ وبنا اًؽاقُ ٍ اثؼبؼ ِطيص ٌبثلَى ثف .5

 هٙبثقز دبـزِ ّب  ثفي غَـؼُ ثب ٌبثلَى .6

 اثكاـ اـقٌيبثي: -4

 ّب  هَخَؼ( ا  )ثفاوبن زك ليىز هٍبّؽُ -ػولي -كشجي

 اثكاـ ٍ سدْيكار هَـؼ ًيبق اًدبم كبـ: -5

 هيككبـ اوشبًؽاـؼ ٍ هٌبوت ثفي دبـزِ  -اثكاـ اًؽاقُ گيف  ٍ اًؽاقُ گؿاـ  -اثكاـ ؼوشي ثفي دبـزِ 

 س بلي  كبـ  هفسجٗ ؼـ گفٍُ كبـ : -6
 1010ٍ  1009ٍ  1008كبـّب  
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 ٍقاـر آهَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك  آهَقٌي

 ؼفشف سبلي  كشبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  اـقٌيبثي - 1 -9ًوَى ثفگ

 اٍ ًَثز    سبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 اوشبًؽاـؼ ػول فؼ كبـ:      L3 وٙص ِالضيز  ٌِبيغ زَة  ضففِ :  كؽ ضففِ 

ٍ سدْيكار هَـؼ ًيبق ٍ ثف ثب اوش بؼُ اق اثكاـ 

 دبـزِ ٍ فَم ـا ثفي ثكًؽ. لياوشبًؽاـؼ هاوبن 

 G4-1 گفٍُ اـقٌيبثي كبـ ـٍيِ كَثي هجلوبى زَثي ٍظي ِ :  10 كؽ ٍظي ِ 

 هْبـر   وٙص ٌبيىش ي  ثفي دبـزِ ٍ فَم كبـ 1008 كؽ كبـ
 

 هفا ض  كبـ ـؼي 
 ٌفايٗ ػول فؼ

 )اثكاـ،هَاؼ، سدْيكار، قهبى، ه بى ٍ ...(
 ًوفُ )ٌبغُ ّب/ؼاٍـ /ًوفُ ؼّي(اوشبًؽاـؼ  ًشبيح هو ي

1 

 ٔساز -وبغص -اثعاض: ٔبقیٗ حؿبة ٔحبؾجٝ ٔشطاغ دبضچٝ

 ٔٛاز: دبضچٝ

 وبضٌبٜ ضٚیٝ وٛثی  :ٔىبٖ

 زلیمٝ 60ظٔبٖ: 

 

 ٔجّٕبٖوبُٔ ا٘ساظٜ ٌیطی 

 ٚ ا٘شربة آٖ ٔحبؾجٝ اثؼبز دبضچٝ

ا٘ساظٜ ٌیطی ٔجّٕبٖ ٚ ٔحبؾجٝ 

 ا٘ساظٜ

 ا٘ساظٜ ٌیطی ٔجّٕبٖ

 ا٘ساظٜ ٌطفشٝ ٚ ٔمساض دبضچٝ ضا  ضا ٔجّٕبٖاثؼبز 

  ٔحبؾجٝ ٚ آٖ ضا ا٘شربة وٙس.
3 

 
 ا٘ساظٜ ٌطفشٝ ٚ ٔمساض دبضچٝ ضا  ضا ٔجّٕبٖاثؼبز 

 ٔحبؾجٝ وٙس.
2 

 1 ا٘ساظٜ ثٍیطز.  ضا ٔجّٕبٖاثؼبز 

2 

 خٙؽ -اثعاض: حؽ الٔؿٝ خٛض وطزٖ دبضچٝ

 ٔٛاز: دبضچٝ

 وبضٌبٜ ضٚیٝ وٛثی  :ٔىبٖ

 زلیمٝ 60ظٔبٖ: 

 

، ذٛاة خٛض وطزٖ ضاٜ ٚ ثیطاٜ

 دبضچٝ ٚ ٌُ آٖ

ذٛاة  ضاٜ ٚ ثیطاٜ ٚ خٛض وطزٖ

 دبضچٝ

 دبضچٝضاٜ ٚ ثیطاٜ  وطزٖخٛض 

 3 ، ذٛاة دبضچٝ ٚ ٌُ آٖ ضا خٛض وٙس.ضاٜ ٚ ثیطاٜ

 2  ضا خٛض وٙس.ذٛاة دبضچٝ ضاٜ ٚ ثیطاٜ ٚ 

 1 ضا خٛض وٙس. ٚ ضاٜ ٚ ثیطاٜ دبضچٝ

3 

 -وبغص -ٔبقیٗ حؿبة -اثعاض: ٔشط اٍِٛثطزاضی

 ٔجُ -ٔساز

 ٔمٛا -سرشٝ الیٝ -ٔٛاز: دبضچٝ

 وبضٌبٜ ضٚیٝ وٛثی  :ٔىبٖ

 زلیمٝ 60ظٔبٖ: 

ؾبذز قبثّٖٛ ٚ اٍِٛثطزاضی 

 دبضچٝ

 دبضچٝاٍِٛثطزاضی 

 ػسْ اٍِٛثطزاضی

ؾبذز قبثّٖٛ ضا ا٘دبْ اٍِٛثطزاضی دبضچٝ ٚ 

 زٞس.
3 

 2 اٍِٛثطزاضی دبضچٝ ضا ا٘دبْ زٞس. 

 1 ٚ ؾبذز قبثّٖٛ ثطـ دبضچٝػسْ اٍِٛثطزاضی 

4 

 -لیچی ثطلی -زؾشیاثعاض: لیچی  ثطـ دبضچٝ

 نبثٖٛ ذٍ وكی ٚ ٔساز

 ٔٛاز: دبضچٝ 

 وبضٌبٜ ضٚیٝ وٛثی  :ٔىبٖ

 زلیمٝ 60ظٔبٖ: 

 ثطـ دبضچٝ ثب لیچی ثطلی

 ثطـ دبضچٝ ثب قبثّٖٛ

 ثطـ دبضچٝ ثب لیچی زؾشی 

 ثطـثب لیچی ثطلی  ضا ثٝ َٛض وبُٔ دبضچٝ

 ثع٘س.
3 

ثطـ  ثب اؾشفبزٜ اظ قبثّٖٛضا دبضچٝ  ثیكشط 

 ثع٘س.
2 

 1 ػسْ ثطـ نحیح دبضچٝ ثب لیچی ثطلی ٚ زؾشی 

5 

    3 

  2 

 1 

قبیؿشٍی ٞبی 

غیط فٙی , ایٕٙی, 

ثٟساقز, سٛخٟبر 

ظیؿز ٔحیُی ٚ 

 ٍ٘طـ

 N 12سهٕیٓ ٌیطی  -N 92 ـ ٔحبؾجٝ ٚ ضیبيی1 

  ، والٜ، ػیٙه، ٌٛقی ٚ ٔبؾه اؾشفبزٜ اظ ِجبؼ وبض ٚ وفف ایٕٙی - -2

ٚ زفغ ٔٙبؾت  ٚ غجبض اظ ٔحیٍ وبضٌبٜ ثب اؾشفبزٜ اظ ٔىٙسٜ ذطٚج ٌطز -3

 دؿٕب٘س

 زلز زض  ا٘دبْ وبض -4

  ػّٕىطز لبثُ لجَٛ

 

 لبثُ لجَٛغیط ػّٕىطز 

ػیٙه، اؾشفبزٜ اظ ٚ ٚ وفف ایٕٙی ِجبؼ وبض دٛقیسٖ 

 زفغ ٔٙبؾت دؿٕب٘س - ٌٛقی ٚ ٔبؾه 
2 

 

 1 دٛقیسٖ ِجبؼ وبض

 كبـ( اـقٌيبثي كبـ )ٌبيىش ي اًدبم
 ثّی    

 ذیط    

 ٔؼیبض قبیؿشٍی ا٘دبْ وبض  :

 4ٚ  3ٚ  2اظ ٔطاحُ   2وؿت حسالُ ٕ٘طٜ  

 اظ ثرف قبیؿشٍی ٞبی غیط فٙی، ایٕٙی، ثٟساقز، سٛخٟبر ظیؿز ٔحیُی ٚ ٍ٘طـ  2وؿت حسالُ ٕ٘طٜ  

 اظ ٔطاحُ وبض 2وؿت حسالُ ٔیبٍ٘یٗ 
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 ٍقاـر آهَقي ٍ دفٍـي

ثفًبهِ ـيك  آهَقٌيوبقهبى دمًٍّ ٍ   

 ؼفشف سبلي  كشبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  كبـ ػول فؼ اوشبًؽاـؼ سطلي  - 1-8ًوَى ثفگ

 اٍ :ًَثز  : سبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي    ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 اوشبًؽاـؼ ػول فؼ كبـ:      L3 وٙص ِالضيز  ٌِبيغ زَة ضففِ :   كؽ ضففِ 

اثكاـ ٍ سدْيكار القم ٍ ثفاوبن ثب اوش بؼُ اق 

 دبـزِ ـا ـٍ  هج  ث ٍؽ. اوشبًؽاـؼ هلي

 G4-1 گفٍُ كبـ  ـٍيِ كَثي هجلوبى ٍظي ِ:  10  كؽ ٍظي ِ 

 هْبـر  وٙص ٌبيىش ي  كٍيؽى دبـزِ ثف ـٍ  هج  كبـ: 1009 كؽ كبـ
  

 ٌفايٗ اًدبم كبـ :-1

ّب  ثبقٌَ( ٍ ًَـ هٌَّػي) الهخ  هشف هفثغ ثبيؽ ؼاـا  ًَـ ٘جيؼي )دٌدفُ 96;12×8ـٍيِ كَثي اوشبًؽاـؼ ثب قيفثٌب  ٌفايٗ هطيٗ كبـ: كبـگبُ  .1 

 ّب  فلَـوٌز(،سَْيِ هٌبوت ٍ ك  خْز ثب فًَؽاويَى هٌبوت ثبٌؽ.

 . اوٌبؼ: ًقٍِ كالف هج  2

 ال َ-سيغ ثفي -هشف -قيسي -هٌ ٌِ قى-هيع كَة -كوذفوَـ َّا -. اثكاـ ٍ سدْيكار: ز ً ـٍيِ كَثي3

 سػشِ زٌؽاليِ -خيف –زفم  -. هَاؼ:  دبـزِ ـٍهجلي 4

 وبػز  3. قهبى: 5

 ًوًَِ/ ًقٍِ كبـ/ هفاض  اخفا  دفٍلُ/ ـٍيِ اًدبم كبـ: - 2
 اًشػبة قٙؼبر ثفي غَـؼُ ٍ ًّت آًْب .1

 ؼٍغز قٙؼبر وبؼُ ٍ قَن ؼاـ .2

 في ه كفؼى ِطيص دبـزِ ـٍ  ك ي هج  .3

 دبـزِ ـٍ  دٍشي، ؼوشِ ّب ٍ قٙؼبر قَن ؼاـ في ه كفؼى هٌبوت .4

 

 
 

 ٌبغُ ّب  اِلي اوشبًؽاـؼ ػول فؼ كبـ:  -3

 ًّت دبـزِ هٙبثق كؽيٌگ .1

 خَـ ثَؼى ـاُ ٍ ثيفاُ دبـزِ .2

 ي ٌَاغشي وٙص دبـزِ .3

 ّب اق ّن فبِلِ هٌبوت اسّب  وَقى هٌ ٌِ اق لجِ دبـزِ ٍ فبِلِ وَقى .4

 اثكاـ اـقٌيبثي: -4

 ّب  هَخَؼ( ا  )ثفاوبن زك ليىز هٍبّؽُ -ػولي -كشجي 

 اثكاـ ٍ سدْيكار هَـؼ ًيبق اًدبم كبـ: -5

 هيككبـ اوشبًؽاـؼ كٍيؽى دبـزِ هجلي -اثكاـّب  اًؽاقُ گيف  ٍ اًؽاقُ گؿاـ  -اثكاـ ؼوشي كٍيؽى دبـزِ هجلي

 س بلي  كبـ  هفسجٗ ؼـ گفٍُ كبـ : -6
 1010ٍ  1008ٍ  1009كبـّب  
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 ٍقاـر آهَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك  آهَقٌي

 ؼفشف سبلي  كشبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  اـقٌيبثي - 1 -9ًوَى ثفگ

 اٍ ًَثز    سبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 اوشبًؽاـؼ ػول فؼ كبـ:      L3 وٙص ِالضيز  ٌِبيغ زَة  ضففِ :   كؽ ضففِ 

اثكاـ ٍ سدْيكار القم ٍ ثفاوبن ثب اوش بؼُ اق 

 دبـزِ ـا ـٍ  هج  ث ٍؽ. اوشبًؽاـؼ هلي

 G4-1 گفٍُ اـقٌيبثي كبـ ـٍيِ كَثي هجلوبى زَثي ٍظي ِ :  10 كؽ ٍظي ِ 

 هْبـر   وٙص ٌبيىش ي  كٍيؽى دبـزِ ـٍ  هج  كبـ 1009 كؽ كبـ
  

 هفا ض  كبـ ـؼي 
 ٌفايٗ ػول فؼ

 )اثكاـ،هَاؼ، سدْيكار، قهبى، ه بى ٍ ...(
 ًوفُ )ٌبغُ ّب/ؼاٍـ /ًوفُ ؼّي(اوشبًؽاـؼ  ًشبيح هو ي

1 

 اثعاض: وبسبِٛي ا٘شربة دبضچٝ

 ٔٛاز: دبضچٝ

 وبضٌبٜ ضٚیٝ وٛثی  :ٔىبٖ

 زلیمٝ 30ظٔبٖ: 

 

 ، ثبفز ٚ خٙؽا٘شربة ضً٘

 دبضچٝ

 دبضچٝ ٚ ضً٘ ا٘شربة ثبفز

 دبضچٝ ا٘شربة ضً٘

 3 وٙس. ا٘شربة ضا دبضچٝ ، ثبفز ٚ خٙؽضً٘

 
 ضا ا٘شربة وٙس.ثبفز دبضچٝ  ٚ ضً٘

2 

 ضا ا٘شربة وٙس.دبضچٝ  ضً٘
1 

2 

 ٔشط  -اثعاض: ٔبقیٗ حؿبة ٔجّیضٚٔحبؾجٝ دبضچٝ 

 وبغص –ٔٛاز: دبضچٝ

 وبضٌبٜ ضٚیٝ وٛثی  :ٔىبٖ

 زلیمٝ 30ظٔبٖ: 

 

 دبضچٝ ٔجُ وبُٔ ٔحبؾجٝ

ٚ  ٞب ٔحبؾجٝ دبضچٝ ثس٘ٝ

 ٔجُ ٞبی زؾشٝ

 ٔحبؾجٝ دبضچٝ زؾشٝ ٞبی ٔجُ

سٕبْ لؿٕشٟبی ٔجُ ضا دبضچٝ ٔهطفی ٔیعاٖ 

 ٔحبؾجٝ وٙس.
3 

 
ٔیعاٖ دبضچٝ ٔهطفی ثس٘ٝ ٞب ٚ زؾشٝ ٞبی 

 ضا ٔحبؾجٝ وٙس. ٔجُ
2 

ضا  ٔجُ زؾشٝ ٞبیٔیعاٖ دبضچٝ ٔهطفی 

 ٔحبؾجٝ وٙس.
1 

3 

 -ذٍ وف -سیغ ثطـ -لیچیاثعاض:  سٟیٝ اٍِٛ

 ٔساز

 ٔمٛا -الیٝرشٝ چٙسٔٛاز: س

 وبضٌبٜ ضٚیٝ وٛثی  :ٔىبٖ

 زلیمٝ 60ظٔبٖ: 

لٛؼ  سٕبْ لؿٕشٟبیسٟیٝ اٍِٛی 

 ٚ ؾبزٜ زاض

 سٟیٝ اٍِٛی ذٍ وكی ؾبزٜ

 سٟیٝ اٍِٛی اقشجبٜ

ٚ  ثطـ ٚ زٚذز دبضچٝ ٔجّی لٛؼ زاض یاٍِٛ

 ؾبزٜ ضا سٟیٝ وٙس.
3 

 2 ضا سٟیٝ وٙس. ثطـ ٚ زٚذز دبضچٝ ؾبزٜ یاٍِٛ   

اٍِٛی لٛؼ زاض ٚ ؾبزٜ ٚ ثطـ ٚ زٚذز 

 ضا ٘بزضؾز سٟیٝ وٙس. دبضچٝ
1 

4 

  -ظٖ ٍٔٙٙٝ -وٕذطؾٛض ٞٛااثعاض:  ٘هت دبضچٝ ضٚی ٔجُ

 ؾٛظٖ ٍٔٙٙٝ -ٔٛاز: دبضچٝ

 وبضٌبٜ ضٚیٝ وٛثی  :ٔىبٖ

 زلیمٝ 60ظٔبٖ: 

سٕبْ وكیسٖ دبضچٝ ضٚی 

 ٔجُ لؿٕشٟبی

ضٚی ثیكشط وكیسٖ دبضچٝ 

 لؿٕشٟب

 وفی ٚ دكشیوكیسٖ دبضچٝ زض 

سٕبْ لؿٕشٟبی ٔجُ ٘هت ضٚی ضا دبضچٝ 

 وٙس.
3 

 
وفی ٚ دكشی ٘هت  ٚ ثس٘ٝ ٞبضٚی  ضا دبضچٝ

 وٙس.
2 

 1 دبضچٝ ضا ثط ضٚی وفی ٚ دكشی ٘هت وٙس.

5 

    3 

  2 

 1 

قبیؿشٍی ٞبی 

غیط فٙی , ایٕٙی, 

ثٟساقز, سٛخٟبر 

ظیؿز ٔحیُی ٚ 

 ٍ٘طـ

 N 12سهٕیٓ ٌیطی  -N 92 ـ ٔحبؾجٝ ٚ ضیبيی1 

  ، والٜ، ػیٙه، ٌٛقی ٚ ٔبؾه اؾشفبزٜ اظ ِجبؼ وبض ٚ وفف ایٕٙی - -2

 ذطٚج ٌطز ٚ غجبض اظ ٔحیٍ وبضٌبٜ ثب اؾشفبزٜ اظ ٔىٙسٜ -3

 زلز زض  ا٘دبْ وبض -4

  ػّٕىطز لبثُ لجَٛ

 

 لبثُ لجَٛغیط ػّٕىطز 

اؾشفبزٜ اظ ، والٜ ٚ ِجبؼ وبض ٚ وفف ایٕٙیدٛقیسٖ 

 سٟٛیٝ ٔٙبؾت - ػیٙه، ٌٛقی ٚ ٔبؾه 
2 

 

 1 زفغ ٔٙبؾت دؿٕب٘س

 اـقٌيبثي كبـ )ٌبيىش ي اًدبم كبـ(
 ثّی    

 ذیط    

 ٔؼیبض قبیؿشٍی ا٘دبْ وبض  :

 4ٚ  3ٚ  2اظ ٔطاحُ   2وؿت حسالُ ٕ٘طٜ  

 اظ ثرف قبیؿشٍی ٞبی غیط فٙی، ایٕٙی، ثٟساقز، سٛخٟبر ظیؿز ٔحیُی ٚ ٍ٘طـ  2وؿت حسالُ ٕ٘طٜ  

 اظ ٔطاحُ وبض 2وؿت حسالُ ٔیبٍ٘یٗ 
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 ٍقاـر آهَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك  آهَقٌي

 ؼفشف سبلي  كشبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  كبـ ػول فؼ اوشبًؽاـؼ سطلي  - 1-8ًوَى ثفگ

 اٍ :ًَثز  : سبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي    ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 اوشبًؽاـؼ ػول فؼ كبـ:      L3 وٙص ِالضيز  ٌِبيغ زَة ضففِ :  كؽ ضففِ 

سدْيكار القم ٍ ثف اوبن ثب اوش بؼُ اق اثكاـ ٍ 

  ثؽٍقؼ. اوشبًؽاـؼ هلي قٙؼبر هػشل  دبـزِ ـٍهجلي ـا
 G4-1 گفٍُ كبـ  ـٍيِ كَثي هجلوبى ٍظي ِ:  10 كؽ ٍظي ِ 

 هْبـر  وٙص ٌبيىش ي  دبـزِ ؼٍق  )ؼٍغز(  كبـ: 1010 كؽ كبـ
  

 ٌفايٗ اًدبم كبـ :-1

ّب  ثبقٌَ( ٍ ًَـ هٌَّػي) الهخ  هشف هفثغ ثبيؽ ؼاـا  ًَـ ٘جيؼي )دٌدفُ 96;12×8ـٍيِ كَثي اوشبًؽاـؼ ثب قيفثٌب  ٌفايٗ هطيٗ كبـ: كبـگبُ .1 

 ّب  فلَـوٌز(،سَْيِ هٌبوت ٍ ك  خْز ثب فًَؽاويَى هٌبوت ثبٌؽ.

 . اوٌبؼ: ًقٍِ كالف هج  2

 زفظ غيب٘ي -هشف -. اثكاـ ٍ سدْيكار: قيسي3

 ه ك  -قيخ -خيف –زفم -. هَاؼ:  دبـزِ ـٍهجلي 4

 وبػز 2. قهبى: 5

 ًوًَِ/ ًقٍِ كبـ/ هفاض  اخفا  دفٍلُ/ ـٍيِ اًدبم كبـ: - 2
 غيب٘ياًشػبة زفظ  .1

 آهبؼُ وبق  زفظ غيب٘ي)سٌظين ًع ـٍ ٍ ًع قيف( .2

 ؼٍغز قٙؼبر وبؼُ ٍ قَن ؼاـ .3

 ؼٍغز قيخ .4

 ٍ ودبفؼٍغز ه ك   .5

 

 ٌبغُ ّب  اِلي اوشبًؽاـؼ ػول فؼ كبـ:  -3

 اًشػبة زفظ غيب٘ي هشٌبوت ثب خٌه ـٍهجلي .1

 ؼـ كوذلزاًشػبة هٌبوت ًع ؼٍغز ٍ ًع كفؼى زفظ ٍ خبقؼى هبوَـُ ؼـ هبكَ ٍ قفاـ ؼاؼى هبكَ  .2

 ي ٌَاغشي ٍ سويك  ؼٍغز .3

 ؼٍغز ِبف ٍ ي ؽوز قيخ ٍ وفاًؽاغشي آى .4

 ؼٍغز ي ٌَاغز ه ك  ٍ سويك  ودبف .5

 اثكاـ اـقٌيبثي: -4

 ّب  هَخَؼ( ا  )ثفاوبن زك ليىز هٍبّؽُ -ػولي -كشجي

 اثكاـ ٍ سدْيكار هَـؼ ًيبق اًدبم كبـ: -5

 هيك كبـ اوشبًؽاـؼ -اثكاـ اًؽاقُ گيف  ٍ اًؽاقُ گؿاـ   -هج اثكاـ ؼوشي دبـزِ ؼٍق  ـٍيِ كَثي 

 س بلي  كبـ  هفسجٗ ؼـ گفٍُ كبـ : -6
 1009ٍ  1008 ٍ 1010كبـّب  
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 ٍقاـر آهَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك  آهَقٌي

 ؼفشف سبلي  كشبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  اـقٌيبثي - 1 -9ًوَى ثفگ

 اٍ ًَثز    سبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 اوشبًؽاـؼ ػول فؼ كبـ:      L3 وٙص ِالضيز  ٌِبيغ زَة  ضففِ :   كؽ ضففِ 

سدْيكار القم ٍ ثف اوبن ثب اوش بؼُ اق اثكاـ ٍ 

 ثؽٍقؼ. اوشبًؽاـؼ هلي قٙؼبر هػشل  دبـزِ ـٍهجلي ـا

 G4-1 گفٍُ اـقٌيبثي كبـ ـٍيِ كَثي هجلوبى زَثي ٍظي ِ :   10 كؽ ٍظي ِ 

 هْبـر   وٙص ٌبيىش ي  )ؼٍغز(دبـزِ ؼٍق  كبـ  1010 كؽ كبـ
  

 هفا ض  كبـ ـؼي 
 ٌفايٗ ػول فؼ

 )اثكاـ،هَاؼ، سدْيكار، قهبى، ه بى ٍ ...(
 ًوفُ )ٌبغُ ّب/ؼاٍـ /ًوفُ ؼّي(اوشبًؽاـؼ  ًشبيح هو ي

1 

 یَبیاثعاض: چطخ ذ چطخ ذیبَیا٘شربة 

 ٘د -ٔٛاز: دبضچٝ

ٔىبٖ: وبضٌبٜ ضٚیٝ وٛثی 

 زلیمٝ 30ظٔبٖ: 

 

 ٔٙبؾت ا٘شربة چطخ ذیبَی

 ٔٙبؾت ا٘شربة چطخ ذیبَی

 

ثب سٛخٝ ثٝ ٔسَ ٔجُ ٚ خٙؽ  ضا چطخ ذیبَی

 ا٘شربة وٙس. دبضچٝ
3 

 - 2 

ػسْ ا٘شربة نحیح چطخ ذیبَی ثب سٛخٝ ثٝ 

 ٔهطفقطایٍ 
1 

2 

 اثعاض: دبضچٝ ا٘شربة ٘د زٚذز 

 ٔٛاز: ٘د

ٔىبٖ: وبضٌبٜ ضٚیٝ وٛثی 

 زلیمٝ 15ظٔبٖ: 

 ا٘شربة ٘د ٔشٙبؾت ثب دبضچٝ

 خٙؽ ٘دا٘شربة 

 ٘د ٘بزضؾزا٘شربة 

ضا اظ ٘ظط ضً٘ ٚ خٙؽ  ٘د ٔشٙبؾت ثب دبضچٝ

 ا٘شربة وٙس.
3 

 
ضا اظ ٘ظط خٙؽ ا٘شربة  ٙبؾت ثب دبضچٝشٔ٘د 

 وٙس.
2 

 1 ٔشٙبؾت ثب دبضچٝػسْ ا٘شربة ضً٘ ٚ خٙؽ ٘د 

3 

 اثعاض: چطخ ذیبَی سٙظیٓ چطخ ذیبَی

 ٔٛاز: ٘د

ٔىبٖ: وبضٌبٜ ضٚیٝ وٛثی 

 زلیمٝ 15ظٔبٖ: 

ثبثز وطزٖ ، ػجٛض زازٖ ٘د

 سٙظیٓ وٕذّزٚ  ٔبؾٛضٜ

ثبثز وطزٖ ، ػجٛض زازٖ ٘د

 ٔبؾٛضٜ

 ػجٛض زازٖ ٘د

سٙظیٓ ٚ  ثبثز وطزٖ ٔبؾٛضٜ، ػجٛض زازٖ ٘د

 ضا ا٘دبْ زٞس. وٕذّز
3 

 2 طا ػجٛض زازٜ ٚ  ٔبؾٛضٜ ضا ثبثز وٙس.٘ر 

 1 ٘د ضا ػجٛض زٞس.

4 

 لیچی -اثعاض: چطخ ذیبَی چطخ وبضی

 ٘د -ٔٛاز: دبضچٝ

ٔىبٖ: وبضٌبٜ ضٚیٝ وٛثی 

 زلیمٝ 60ظٔبٖ: 

 

ٚ  لٛؼ زاض ،ؾبزٜزٚذز دبضچٝ 

 ٔغعی زٚظی

 لٛؼ زاض ٚ زٚذز دبضچٝ ؾبزٜ

 ؾبزٜزٚذز دبضچٝ 

 3  زٚذز ؾبزٜ، لٛؼ زاض ٚ ٔغعی ضا ا٘دبْ زٞس.

 2 ؾبزٜ ٚ لٛؼ زاض ضا ا٘دبْ زٞسزٚذز  

 1 زٚذز ؾبزٜ ضا ا٘دبْ زٞس.

5 

   
 3 

  2 

 1 

قبیؿشٍی ٞبی 

غیط فٙی , ایٕٙی, 

ثٟساقز, سٛخٟبر 

ظیؿز ٔحیُی ٚ 

 ٍ٘طـ

 N 12سهٕیٓ ٌیطی  -N 92 ـ ٔحبؾجٝ ٚ ضیبيی1 

  ، والٜ، ػیٙه، ٌٛقی ٚ ٔبؾه اؾشفبزٜ اظ ِجبؼ وبض ٚ وفف ایٕٙی - -2

زفغ ٔٙبؾت  -ذطٚج ٌطز ٚ غجبض اظ ٔحیٍ وبضٌبٜ ثب اؾشفبزٜ اظ ٔىٙسٜ -3

 دؿٕب٘س

 زلز زض  ا٘دبْ وبض -4

  ػّٕىطز لبثُ لجَٛ

 

 لبثُ لجَٛغیط ػّٕىطز 

اؾشفبزٜ اظ ، والٜ ٚ ِجبؼ وبض ٚ وفف ایٕٙیدٛقیسٖ 

 سٟٛیٝ ٔٙبؾت - ػیٙه، ٌٛقی ٚ ٔبؾه 
2 

 

 1 زفغ ٔٙبؾت دؿٕب٘س

 اـقٌيبثي كبـ )ٌبيىش ي اًدبم كبـ(
 ثّی    

 ذیط    

 ٔؼیبض قبیؿشٍی ا٘دبْ وبض  :

 4ٚ  3ٚ  2اظ ٔطاحُ   2وؿت حسالُ ٕ٘طٜ  

 اظ ثرف قبیؿشٍی ٞبی غیط فٙی، ایٕٙی، ثٟساقز، سٛخٟبر ظیؿز ٔحیُی ٚ ٍ٘طـ  2وؿت حسالُ ٕ٘طٜ  

 اظ ٔطاحُ وبض 2وؿت حسالُ ٔیبٍ٘یٗ 
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 ٍقاـر آهَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك  آهَقٌي

 ؼفشف سبلي  كشبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  كبـ ػول فؼ اوشبًؽاـؼ سطلي  - 1-8ًوَى ثفگ

 اٍ :ًَثز  : سبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي    ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 اوشبًؽاـؼ ػول فؼ كبـ:      L3 وٙص ِالضيز  ٌِبيغ زَة ضففِ :   كؽ ضففِ 

ثفاوبن اوشبًؽاـؼ  اثكاـ ٍ سدْيكار القم ٍثب اوش بؼُ اق 

 ـا هًَشبل ٍ ًّت كٌؽ.  سكئيٌي هج يفاق آالر لي ه

 G4-1 گفٍُ كبـ  ـٍيِ كَثي هجلوبى زَثي ٍظي ِ  10  كؽ ٍظي ِ 

 ًّت يفاق آالر سكئيٌي ٍ هًَشبل كبـ: 1011 كؽ كبـ
وٙص 

 ٌبيىش ي 
 هْبـر 

  

 ٌفايٗ اًدبم كبـ :-1

ّب  ثبقٌَ( ٍ ًَـ هٌَّػي) الهخ  )دٌدفُهشف هفثغ ثبيؽ ؼاـا  ًَـ ٘جيؼي  96;12×8ـٍيِ كَثي اوشبًؽاـؼ ثب قيفثٌب  ٌفايٗ هطيٗ كبـ : كبـگبُ .1 

 ّب  فلَـوٌز(،سَْيِ هٌبوت ٍ ك  خْز ثب فًَؽاويَى هٌبوت ثبٌؽ.

 . اوٌبؼ: ًقٍِ كالف هج  2

 زفظ غيب٘ي -هشف -قيسي  -هٌ ٌِ قى-هيع كَة -كوذفوَـ َّا -. اثكاـ ٍ سدْيكار: ز ً ـٍيِ كَثي3

 ّب  سكئيٌي فاقهٌ َلِ ٍ اًَاع ي -وفهِ –. هَاؼ:  دبـزِ ـٍهجلي 4

 وبػز 3. قهبى: 5

 ًوًَِ/ ًقٍِ كبـ/ هفاض  اخفا  دفٍلُ/ ـٍيِ اًدبم كبـ: - 2
 اًشػبة يفاق آالر سكئيٌي  .1

 هطبوجِ ٍ سؼييي سؼؽاؼ يفاق آالر .2

 ًّت هٌ َلِ .3

 ًّت ًَاـ وفهِ .4

 ه ك  ؼٍق  .5

 

 ٌبغُ ّب  اِلي اوشبًؽاـؼ ػول فؼ كبـ:  -3
 گ  هيع ّبهشٌبوت ثَؼى يفاق آالر ٍ ي ٌَاغشي  .1

 هٌ َلِ ّب هطبوجِ سؼؽاؼ ؼقيق .2

 ًّت ِبف ٍ ي ؽوز هٌ َلِ .3

 وفهًَِاـ ِبفي ٍ ي ٌَاغشي ًّت  .4

 ه ك  ؼٍق  سويك ٍ ي ٌَاغز .5

 

 اثكاـ اـقٌيبثي: -4

 زك ليىز ّب  هَخَؼ( نهٍبّؽُ ا  )ثفاوب –ػولي  –كشجي 

 اثكاـ ٍ سدْيكار هَـؼ ًيبق اًدبم كبـ: -5
 ه ك  -ًَاـ -هٌ ٌِ -هيع -هٌ َلِ -گ  هيع –يفاق ّب  سكئيٌي 

 س بلي  كبـ  هفسجٗ ؼـ گفٍُ كبـ : -6
 1001 -1011كبـّب  
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 ٍقاـر آهَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك  آهَقٌي

 ؼفشف سبلي  كشبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  اـقٌيبثي - 1 -9ًوَى ثفگ

 اٍ ًَثز    سبـيع اـقٌيبثي   هليٌوبـُ    ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 اوشبًؽاـؼ ػول فؼ كبـ:      L3 وٙص ِالضيز  ٌِبيغ زَة ضففِ :   كؽ ضففِ 

ثفاوبن اوشبًؽاـؼ  اثكاـ ٍ سدْيكار القم ٍثب اوش بؼُ اق 

 ـا هًَشبل ٍ ًّت كٌؽ. سكئيٌي هج يفاق آالر لي ه

 G4-1 اـقٌيبثي كبـگفٍُ  ـٍيِ كَثي هجلوبى زَثي ٍظي ِ :   10 كؽ ٍظي ِ 

 هْبـر   وٙص ٌبيىش ي  ًّت يفاق آالر سكئيٌي ٍ هًَشبل  كبـ  1011 كؽ كبـ
  

 هفا ض  كبـ ـؼي 
 ٌفايٗ ػول فؼ

 )اثكاـ،هَاؼ، سدْيكار، قهبى، ه بى ٍ ...(
 ًوفُ )ٌبغُ ّب/ؼاٍـ /ًوفُ ؼّي(اوشبًؽاـؼ  ًشبيح هو ي

1 

 اثعاض: وبسبِٛي ا٘شربة یطاق سعئیٙی 

 ٔٛاز: یطاق آالر

 ٔىبٖ: وبضٌبٜ ضٚیٝ وٛثی 

 زلیمٝ 30ظٔبٖ: 

 ٞبی سعئیٙی یطاقوبُٔ ا٘شربة 

 ا٘شربة ٚؾبیُ ٔٛ٘شبغ یطاق

 سٟیٝ ٔكرهبر فٙی یطاق

ا٘شربة  یطاق ٔٙبؾت ثب سٛخٝ ثٝ ٔسَ ٔجُ

 وٙس.
3 

 2  وٙس. شربةضا ا٘ ٚؾبیُ ٔٛ٘شبغ یطاق 

ضا ٘بزضؾز ا٘شربة  یطاق ٚ ٚؾبیُ ٔٛ٘شبظ یطاق

 وٙس.
1 

2 

 ٔشط -اثعاض: ٔساز ٘هت ٍِٔٙٛٝ

 وبغص -ٔٛاز: ٍِٔٙٛٝ

 ٔىبٖ: وبضٌبٜ ضٚیٝ وٛثی 

 زلیمٝ 30ظٔبٖ: 

 ٚ ٘هت آٖ ٔحبؾجٝ سؼساز ٍِٔٙٛٝ

 

 

 ٔحبؾجٝ سؼساز ٍِٔٙٛٝ

 

 3  سؼساز ٍِٔٙٛٝ ضا ٔحبؾجٝ ٚ ٘هت وٙس.

 - 2 

ػسْ ٔحبؾجٝ نحیح سؼساز ٍِٔٙٛٝ ٚ ػسْ 

 ٘هت نحیح ٍِٔٙٛٝ 
1 

3 

 ٔساز -اثعاض: وبغص ٘هت ٘ٛاض ؾطٔٝ 

 ٔٛاز: ٘ٛاض ؾطٔٝ 

 ٔىبٖ: وبضٌبٜ ضٚیٝ وٛثی 

 زلیمٝ 30ظٔبٖ: 

 ٘هت ؾطٔٝ

دٛقب٘سٖ ٍٔٙٙٝ ٞب ٚ ٔید ٞب ثب 

 ؾطٔٝ 

 سٟیٝ ٔكرهبر فٙی ؾطٔٝ

 3  ٘ٛاض ؾطٔٝ ضا وبُٔ ٘هت وٙس.

 2  ؾٝ چٟبضْ ٘ٛاض ؾطٔٝ ٞب ضا ٘هت وٙس.ثیف اظ  

 1 وٕشط اظ ٘یٕی اظ ٘ٛاض ؾطٔٝ ٞب ضا ٘هت وٙس.

4 

سدٟیعار  -اثعاض: چطخ ذیبَی ٔغعی زٚظی اظ ذٛز دبضچٝ

 ٘هت

 ٔٛاز: دبضچٝ

  ٔىبٖ: وبضٌبٜ ضٚیٝ وٛثی

 زلیمٝ 30ظٔبٖ: 

 وبُٔٔغعی زٚظی 

 ثیكشط ٔجُٔغعی زٚظی 

  ٔغعی زٚظی ٔمساض وٕی 

ٞب ضا ثطای دٛقف ٌُ ٔید  وبُٔٔغعی زٚظی 

  ا٘دبْ زٞس.
3 

ثیف اظ ؾٝ چٟبضْ وُ وبض ضا ٔغعی زٚظی  

 ا٘دبْ زٞس.
2 

 1 ػسْ ٔغعی زٚظی نحیح ٚ ػسْ ضػبیز انَٛ فٙی 

5 

 سدٟیعار ٘هت -اثعاض: ٔجُ  یطاق آالر سعئیٙی غٔٛ٘شب

 ٔٛاز: یطاق آالر سعئیٙی 

 ٔىبٖ: وبضٌبٜ ضٚیٝ وٛثی 

 زلیمٝ 60ظٔبٖ: 

 یطاق ٚ ٔٛ٘شبغ وبُٔ  ٘هت 

 ٔٛ٘شبغ لُؼبر یطاق

  ػسْ ٘هت ٚ ٔٛ٘شبغ یطاق

 3  ا٘دبْ زٞس. ٞب ضا یطاق وبُٔ٘هت 

 2  ضا ا٘دبْ زٞس.ٔٛ٘شبغ لُؼبر یطاق سعئیٙی  

 1 ػسْ ٘هت یطاق ٚ ػسْ ٔٛ٘شبغ لُؼبر یطاق

قبیؿشٍی ٞبی 

غیط فٙی , ایٕٙی, 

ثٟساقز, سٛخٟبر 

ظیؿز ٔحیُی ٚ 

 ٍ٘طـ

 N 12سهٕیٓ ٌیطی  -N 92 ـ ٔحبؾجٝ ٚ ضیبيی1 

  ، والٜ، ػیٙه، ٌٛقی ٚ ٔبؾه اؾشفبزٜ اظ ِجبؼ وبض ٚ وفف ایٕٙی - -2

زفغ ٔٙبؾت  -ذطٚج ٌطز ٚ غجبض اظ ٔحیٍ وبضٌبٜ ثب اؾشفبزٜ اظ ٔىٙسٜ -3

 دؿٕب٘س

 زلز زض  ا٘دبْ وبض -4

  ػّٕىطز لبثُ لجَٛ

 

 لبثُ لجَٛغیط ػّٕىطز 

اؾشفبزٜ اظ ، والٜ ٚ ِجبؼ وبض ٚ وفف ایٕٙیدٛقیسٖ 

 سٟٛیٝ ٔٙبؾت - ػیٙه، ٌٛقی ٚ ٔبؾه 
2 

 

 1 زفغ ٔٙبؾت دؿٕب٘س

 اـقٌيبثي كبـ )ٌبيىش ي اًدبم كبـ(
 ثّی    

 ذیط    

 ٔؼیبض قبیؿشٍی ا٘دبْ وبض  :

 4ٚ  3ٚ  2اظ ٔطاحُ   2وؿت حسالُ ٕ٘طٜ  

 اظ ثرف قبیؿشٍی ٞبی غیط فٙی، ایٕٙی، ثٟساقز، سٛخٟبر ظیؿز ٔحیُی ٚ ٍ٘طـ  2وؿت حسالُ ٕ٘طٜ  

 اظ ٔطاحُ وبض 2وؿت حسالُ ٔیبٍ٘یٗ 
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 ٍقاـر آهَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك  آهَقٌي

 ؼفشف سبلي  كشبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  كبـ ػول فؼ اوشبًؽاـؼ سطلي  - 1-8ًوَى ثفگ

 اٍ :ًَثز  : سبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي    ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 اوشبًؽاـؼ ػول فؼ كبـ:      L3 وٙص ِالضيز  ٌِبيغ زَة ضففِ :   كؽ ضففِ 

ٍ ثفاوبن  ٍ سدْيكار القم ثب اوش بؼُ اق اثكاـ

  .لوىِ ؼٍق  كٌؽ ثف ـٍ  هجلوبى زَثي ليهاوشبًؽاـؼ 
 G4-1 گفٍُ كبـ  ـٍيِ كَثي هجلوبى زَثي ٍظي ِ:  10  كؽ ٍظي ِ 

 هْبـر   وٙص ٌبيىش ي  لوىِ ؼٍق  كبـ: 1012 كؽ كبـ
  

 ٌفايٗ اًدبم كبـ :-1

ّب  ثبقٌَ( ٍ ًَـ هٌَّػي) الهخ  هشف هفثغ ثبيؽ ؼاـا  ًَـ ٘جيؼي )دٌدفُ 96;12×8ـٍيِ كَثي اوشبًؽاـؼ ثب قيفثٌب  ٌفايٙوطيٗ كبـ: كبـگبُ .1

 فلَـوٌز(،سَْيِ هٌبوت ٍ ك  خْز ثب فًَؽاويَى هٌبوت ثبٌؽ.ّب  

 . اوٌبؼ: ًقٍِ كالف هج  2

 ٌبثلَى -هؽاؼ -هشف -. اثكاـ ٍ سدْيكار: قيسي3

 سػشِ زٌؽاليِ -اثف -ًع اثفيٍن -. هَاؼ:  دبـزِ ـٍهجلي 4

 وبػز 3. قهبى: 5

 ًوًَِ/ ًقٍِ كبـ/ هفاض  اخفا  دفٍلُ/ ـٍيِ اًدبم كبـ: - 2
 لوىِ ٍ اثؼبؼ هطبوجِ سؼؽاؼ .1

 وبغز ٌبثلَى لوىِ ؼٍق  .2

 غٗ كٍي لوىِ ـٍ  اثف .3

 غٗ كٍي لوىِ دٍز دبـزِ .4

 ؼٍغز ًقبٖ سالقي ثب ًع اثفيٍن  .5

 ٌبغُ ّب  اِلي اوشبًؽاـؼ ػول فؼ كبـ:  -3
 كٌشف  سؼؽاؼ ٍ اثؼبؼ لوىِ .1

 كٌشف  اثؼبؼ ٌبثلَى .2

 غٗ كٍي ٌؽُ ثف ـٍ  اثف ي ٌَاغشي اثؼبؼ لوىِ .3

 غٗ كٍي سويك ٍ ؼقيق لوىِ دٍز دبـزِ .4

 هٍػُ ثَؼى ًع ؼٍغز ـٍ  دبـزِ دٍشي هج  .5

 اثكاـ اـقٌيبثي: -4

 ّب  هَخَؼ( ا  )ثفاوبن زك ليىز هٍبّؽُ -ػولي -كشجي

 اًدبم كبـ: اثكاـ ٍ سدْيكار هَـؼ ًيبق -5

 اثكاـ ؼٍغز -هشف - وب زَة -اـُ كوبًي -وِ الييسػشِ  -فيجف -هقَا

 س بلي  كبـ  هفسجٗ ؼـ گفٍُ كبـ : -6

 703-1012كبـّب 
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 ٍقاـر آهَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك  آهَقٌي

كبـؼاًًؼفشف سبلي  كشبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ   

 

  اـقٌيبثي - 1 -9ًوَى ثفگ

 اٍ ًَثز    سبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 اوشبًؽاـؼ ػول فؼ كبـ:      L3 وٙص ِالضيز  ٌِبيغ زَة ضففِ :   كؽ ضففِ 

ٍ ثفاوبن  ٍ سدْيكار القم ثب اوش بؼُ اق اثكاـ

 .ثف ـٍ  هجلوبى زَثي لوىِ ؼٍق  كٌؽ لياوشبًؽاـؼ ه
 G4-1 گفٍُ اـقٌيبثي كبـ ـٍيِ كَثي هجلوبى زَثي ٍظي ِ :   10 كؽ ٍظي ِ 

 هْبـر   وٙص ٌبيىش ي  لوىِ ؼٍق  كبـ  1012 كؽ كبـ
 

 هفا ض  كبـ ـؼي 
 ٌفايٗ ػول فؼ

 )اثكاـ،هَاؼ، سدْيكار، قهبى، ه بى ٍ ...(
 ًوفُ )ٌبغُ ّب/ؼاٍـ /ًوفُ ؼّي(اوشبًؽاـؼ  ًشبيح هو ي

1 

 -ٔبقیٗ حؿبة -اثعاض: وبسبِٛي ِٕؿٝا٘شربة 

 ٔساز

 وبغص -ٔٛاز: ٕ٘ٛ٘ٝ ٔجُ

 ٔىبٖ: وبضٌبٜ ضٚیٝ وٛثی 

 زلیمٝ 30: ظٔبٖ

 ٘ٛع ٚ سؼساز ِٕؿٝا٘شربة 

 سؼساز ِٕؿٝ ٘ٛع ٚ  ا٘شربةػسْ 

 

 3 وٙس. ا٘شربةِٕؿٝ ٔشٙبؾت ثب ٔسَ ٔجّٕبٖ 

 - 2 

 1 َطح ِٕؿٝ ضا اقشجبٜ ا٘شربة وٙس.

2 

 ٔساز -وبغص -اثعاض: ٔبقیٗ حؿبة سؼساز ِٕؿٝٔحبؾجٝ 

 ٔجُوالف  ٔٛاز:

 ٔىبٖ: وبضٌبٜ ضٚیٝ وٛثی 

 زلیمٝ 30ظٔبٖ: 

 

 اثؼبز ِٕؿٝ سؼساز ٚ  ٔحبؾجٝ

 ٔحبؾجٝ سؼساز ِٕؿٝ

 اثؼبز ِٕؿٝ سؼساز ٚ  ٔحبؾجٝػسْ 

 

 3 ا٘ساظٜ ٚ سؼساز ِٕؿٝ ضا ا٘شربة وٙس.

 2 ضا ٔحبؾجٝ وٙس.اثؼبز ِٕؿٝ  

 1 ٔحبؾجٝ اثؼبز ٚ سؼساز ِٕؿٝػسْ 

3 

  اثعاض: اضٜ ؾبذز قبثّٖٛ ِٕؿٝ

 -ٝسالیچٙسرشٝ  -اثط –ٔٛز: دبضچٝ 

 ٔمٛا

 ٔىبٖ: وبضٌبٜ ضٚیٝ وٛثی 

 زلیمٝ 60ظٔبٖ: 

 ؾبذز قبثّٖٛ ِٕؿٝ ٔٙبؾت

 ذٍ وكی ِٕؿٝ ضٚی اثط ٚ دبضچٝ

 سؼییٗ خٙؽ قبثّٖٛ

 ػسْ ؾبذز قبثّٖٛ ِٕؿٝ

 3 وٙس.ضا ثؿبظز ٚ ذٍ وكی قبثّٖٛ ِٕؿٝ 

 
 2 قبثّٖٛ ِٕؿٝ ضا ثؿبظز.

ػسْ ؾبذز نحیح قبثّٖٛ ِٕؿٝ ٚ ػسْ 

 ذٍ وكی نحیح ِٕؿٝ
1 

4 

 اثعاض: ؾٛظٖ زٚذز ِٕؿٝ

 ٔٛاز: ٘د

 ٔىبٖ: وبضٌبٜ ضٚیٝ وٛثی 

 زلیمٝ 60ظٔبٖ: 

 

 ٘مبٌ ِٕؿٝ وبُٔزٚذز 

 زٚذز اوثط ٘مبٌ ِٕؿٝ 

 ٞب سؼییٗ ٘مبٌ ساللی ِٛظی

 3 .ثسٚظز ِٕؿٝ ضا ٘مبٌ  سٕبْ

 2 ثیف اظ ؾٝ چٟبضْ ٘مبٌ ِٕؿٝ ضا ثسٚظز. 

 1 ٘مبٌ ساللی ذٌُٛ ٞط ِٛظی ضا سؼییٗ وٙس.

5 

   
 3 

  2 

 1 

قبیؿشٍی ٞبی 

غیط فٙی , ایٕٙی, 

ثٟساقز, 

سٛخٟبر ظیؿز 

 ٔحیُی ٚ ٍ٘طـ

 N 12سهٕیٓ ٌیطی  -N 92 ـ ٔحبؾجٝ ٚ ضیبيی1 

  ، والٜ، ػیٙه، ٌٛقی ٚ ٔبؾه وبض ٚ وفف ایٕٙیاؾشفبزٜ اظ ِجبؼ  - -2

 ذطٚج ٌطز ٚ غجبض اظ ٔحیٍ وبضٌبٜ ثب اؾشفبزٜ اظ ٔىٙسٜ -3

 زلز زض  ا٘دبْ وبض -4

  ػّٕىطز لبثُ لجَٛ

 

 لبثُ لجَٛغیط ػّٕىطز 

اؾشفبزٜ اظ ، والٜ ٚ ِجبؼ وبض ٚ وفف ایٕٙیدٛقیسٖ 

 سٟٛیٝ ٔٙبؾت - ػیٙه، ٌٛقی ٚ ٔبؾه 
2 

 

 1 سٟٛیٝ ٔٙبؾت

 اـقٌيبثي كبـ )ٌبيىش ي اًدبم كبـ(
 ثّی    

 ذیط    

 ٔؼیبض قبیؿشٍی ا٘دبْ وبض  :

  4ٚ  3ٚ  2اظ ٔطاحُ   2وؿت حسالُ ٕ٘طٜ  

 اظ ثرف قبیؿشٍی ٞبی غیط فٙی، ایٕٙی، ثٟساقز، سٛخٟبر ظیؿز ٔحیُی ٚ ٍ٘طـ  2وؿت حسالُ ٕ٘طٜ  

 اظ ٔطاحُ وبض 2وؿت حسالُ ٔیبٍ٘یٗ 
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آهَقي ٍ دفٍـيٍقاـر   

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك  آهَقٌي

 ؼفشف سبلي  كشبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  كبـ ػول فؼ اوشبًؽاـؼ سطلي  - 1-8ًوَى ثفگ

 اٍ :ًَثز  : سبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي    ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 اوشبًؽاـؼ ػول فؼ كبـ:      L3 وٙص ِالضيز  ٌِبيغ زَة  ضففِ :   كؽ ضففِ 

 القم ٍ ثف اوبنثب اوش بؼُ اق اثكاـ ٍ سدْيكار 

 اوشبًؽاـؼ هلي ػيت هبٌيي آالر ـا سٍػيُ ؼّؽ.

 G4-4 گفٍُ كبـ  سؼويف ٍ ً ْؽاـ  هبٌيي آالر  ٍظي ِ:  11 كؽ ٍظي ِ 

 هْبـر وٙص ٌبيىش ي  ػيت يبثي هبٌيي آالر  كبـ: 1101 كؽ كبـ

  

 كبـ : ٌفايٗ اًدبم-1

ّب   ي)الهخٍ ًَـ هٌَّػ ّب  ثبقٌَ( )دٌدفًَُـ ٘جيؼيهشفهفثغ، ثبيؽ ؼاـا   192;16×12ثب قيفثٌب  آالر  كبـگبُ هبٌيي كبـ: هطيٌٗفايٗ .1

 ثبٌؽ.ٍ سَْيِ هٌبوت وين اسّب  ثِ قهيي  ،سبثلَ ثفق اوشبًؽاـؼ ،هبٌيي آالر ًّت ثبك  وبق  ٍ فًَؽاويَى هٌبوت فلَـوٌز(

 ًقٍِ هبٌيي آالراوٌبؼ: .2

 سبثلَ ثفق اوشبًؽاـؼ -بـزاًَاع آ -سدْيكار: گفيه دوخ.3

            وٌجبؼُ –ـٍ ي -هَاؼ: گفيه .4

  وبػز 8 هبى:ق.5

 ًوًَِ/ ًقٍِ كبـ/ هفاض  اخفا  دفٍلُ/ ـٍيِ اًدبم كبـ: - 2
 ُكٌشف  ػول فؼ ؼوش ب 

  كٌشف  ثفق ٍـٍؼ  هبٌيي آالر 

 .سؼَيٓ قٙؼبر هؼيَة 

  قٙؼبر هؼيَةسؼويف 

 
 

 ٌبغُ ّب  اِلي اوشبًؽاـؼ ػول فؼ كبـ:  -3
  ثفـوي ػيَة ؼوش بُ ٍكٌشف  ثفق ٍـٍؼ 

 سؼَيٓ كبه  قٙؼبر هؼيَة 

 سؼويف اَِلي قٙؼبر هؼيَة 

 

 
 

 اثكاـ اـقٌيبثي: -4

 (ّب  هَخَؼ زك ليىزثف اوبن هٍبّؽُ ا ) -ػولي –كشجي 

 اثكاـ ٍ سدْيكار هَـؼ ًيبق اًدبم كبـ: -5

سىوِ  -اخكاء ه بًي ي هبٌيي آالر )ثلجفيٌگ ٍ يبسبقبى ٍ ...( -گفيه، ـٍ ي ٍ ... -اثكاـ كٌشف  ال شفي ي  -ثفق هٙوئي ٍ اوشبًؽاـؼ سبثلَ

 ٍ ...( PLCقٙؼبر ال شفي ي )كٌشبكشَـ، كليؽ،  -ّب  هػشل  هبٌيي آالر

 س بلي  كبـ  هفسجٗ ؼـ گفٍُ كبـ : -6

 1105كبـ
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 ٍقاـر آهَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك  آهَقٌي

 ؼفشف سبلي  كشبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  اـقٌيبثي - 1 -9ًوَى ثفگ

 اٍ ًَثز    سبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 اوشبًؽاـؼ ػول فؼ كبـ:      L3 وٙص ِالضيز  ٌِبيغ زَة  ضففِ : 343601101  كؽ ضففِ 

 القم ٍ ثف اوبنثب اوش بؼُ اق اثكاـ ٍ سدْيكار 

 اوشبًؽاـؼ هلي ػيت هبٌيي آالر ـا سٍػيُ ؼّؽ.

 G4-4 گفٍُ اـقٌيبثي كبـ ؼاـ  هبٌيي آالر  سؼويف ٍ ً ِ  ٍظي ِ :  11 كؽ ٍظي ِ 

 هْبـر وٙص ٌبيىش ي  ػيت يبثي هبٌيي   كبـ 1101 كؽ كبـ

  

 هفا ض  كبـ ـؼي 
 ٌفايٗ ػول فؼ

 )اثكاـ،هَاؼ، سدْيكار، قهبى، ه بى ٍ ...(
 ًوفُ )ٌبغُ ّب/ؼاٍـ /ًوفُ ؼّي(اوشبًؽاـؼ  ًشبيح هو ي

1 

وبسِٛٛي ٔبقیٗ آالر  اثعاض:  سكریم اِٚیٝ ػیت ٔبقیٗ

دطٚ٘سٜ ٔبقیٙی ٔٛاز: 

 ٔبقیٗ ٔؼیٛة

ٔىبٖ: وبضٌبٜ ٔبقیٗ آالر 

 زلیمٝ 60: ظٔبٖ 

 قٙبؾبیی زلیك ػیت 

یب سكریم ٔٙجغ ػیت زض زٚ  

 ؾٝ ٔطحّٝ

 سكریم ػیت ػسْ 

 3 ػیت زؾشٍبٜ ضا سكریم زٞس.

 2  ػیت ضا ٔطثٌٛ ثٝ زٚ یب ؾٝ لؿٕز ثسا٘س. 

 1 ضا ا٘دبْ زٞس. سكریم ػیت ٘شٛا٘س

2 

وٙشطَ ثطق ٚضٚزی ٔبقیٗ آالر  

 زض نٛضر ٔكىُ اِىشطیىی 

 یاثعاضٞبی ػٕٛٔی ثطلاثعاض: 

اثعاضٞبی  – یٚ ٔىب٘یى

 ٔبقیٗ وٙشطَ ثطق

 ٔٛاز: ٔبقیٗ ٔؼیٛة

ٔىبٖ: وبضٌبٜ ٔبقیٗ آالر 

 زلیمٝ 60ظٔبٖ : 

 ٞب  وٙشطَ ٕٞٝ لؿٕز 

 ٞب  وٙشطَ ثؼًی اظ لؿٕز

ٞبی  سٛا٘بیی وٙشطَ لؿٕزػسْ  

 ٔطسجٍ

ٞبی فیٛظ ٚ وٙشبوشٛض  وٙشطَ ِٚشبغ ٚ لؿٕز

 ا٘دبْ قٛز.
3 

 2 ٞبی فیٛظ ا٘دبْ قٛز. وٙشطَ ِٚشبغ ٚ لؿٕز 

 1 ٞب ا٘دبْ ٘كٛز. اظ لؿٕزوساْ  ٞیچ

3 

ػیت یبثی ؾیؿشٓ اِىشطٚ٘یىی 

 فطٔبٖ ٚ لسضر ٔبقیٗ آالر 

 -اثعاض وٙشطَ ثطق :اثعاض 

 ٔساض فطٔبٖ زؾشٍبٜ

 ٔٛاز: ٔبقیٗ ٔؼیٛة

ٔىبٖ: وبضٌبٜ ٔبقیٗ آالر 

 زلیمٝ 120ظٔبٖ : 

 وبُٔ ػیت یبثی 

 ػیت یبثی ٘بلم ثطلی

 ػیت یبثی ثطلی ؾیؿشٓ ػسْ 

 3 ا٘دبْ زٞس.ػیت یبثی وبُٔ 

 2  ا٘دبْ زٞس.ػیت یبثی ٘بلم  

 1  ضا ا٘دبْ زٞس.ػیت یبثی ٘شٛا٘س 

4 

ػیت ٞبی سكریم ٚ سؼٕیط  

 ٔىب٘یىی

ٔىب٘یىی  اثعاضٞبی :اثعاض 

 ٔبقیٗ لبثُ سؿزٔٛاز: 

ٔىبٖ: وبضٌبٜ ٔبقیٗ آالر 

 زلیمٝ 120ظٔبٖ : 

  
 ػیت یبثی ٘بلم ٔبقیٗ

 ػیت یبثی ٔىب٘یىی ٔبقیٗ 

 ػسْ سكریم ػیت ٔبقیٗ

ثبظضؾی ٚ سكریم ػیت ٔىب٘یىی ٚ ضفغ ػیت 

 وبُٔ 
3 

ثبظضؾی ٚ سكریم ػیت ٔىب٘یىی ٚ ػسْ ضفغ ػیت  

 وبُٔ 
2 

 1 ػسْ سكریم ػیت ٚ ػسْ ضفغ ػیت

4 

سؿز ٔبقیٗ آالر ٚ سحٛیُ آٖ ثٝ 

 ادطاسٛض

زلیك وٙشطَ ٚ  : اثعاضاثعاض 

  سؿز

 ٔٛاز:

ٔىبٖ: وبضٌبٜ ٔبقیٗ آالر 

 زلیمٝ 120ظٔبٖ : 

سؿز وبُٔ ثطلی ٚ ٔىب٘یىی ٚ  

 نحز ٔبقیٗ 

 سؿز ٘بلم ثطلی ٚ ٔىب٘یىی 

سٛا٘بیی سؿز ٚ وٙشطَ  ػسْ

 نحز ٔبقیٗ

سؿز وبُٔ ثطلی ٚ ٔىب٘یىی ٚ سحٛیُ آٖ ثٝ 

 ا٘دبْ قٛز.ادطاسٛض 
3 

 2 ا٘دبْ قٛز.سؿز ثطلی ٚ سحٛیُ آٖ ثٝ ادطاسٛض  

ثٝ  سؿز نحز ٔبقیٗ ٚ ػسْ سحٛیُ آٖ ػسْ

 ادطاسٛض
1 

قبیؿشٍی ٞبی 

غیط فٙی , ایٕٙی, 

ثٟساقز, سٛخٟبر 

ظیؿز ٔحیُی ٚ 

 ٍ٘طـ

 N 72ٔؿئِٛیز دصیطی -1 

  ، والٜ، ػیٙه، ٌٛقی ٚ ٔبؾه اؾشفبزٜ اظ ِجبؼ وبض ٚ وفف ایٕٙی - -2

 ذطٚج ٌطز  ٚغجبض اظ ٔحیٍ وبضٌبٜ ثب اؾشفبزٜ اظ ٔىٙسٜ -3

 وبض زلز زض -4

  ػّٕىطز لبثُ لجَٛ

 

 لبثُ لجَٛغیط ػّٕىطز 

اؾشفبزٜ اظ ، والٜ ٚ ِجبؼ وبض ٚ وفف ایٕٙیدٛقیسٖ 

  ػیٙه، ٌٛقی ٚ ٔبؾه 
2 

 

 1 ػیٙه ٚ ٌٛقی ایٕٙیاؾشفبزٜ اظ 

 اـقٌيبثي كبـ )ٌبيىش ي اًدبم كبـ(
 ثّی    

 ذیط    

 ٔؼیبض قبیؿشٍی ا٘دبْ وبض  :

 4ٚ  3ٚ  2اظ ٔطاحُ   2وؿت حسالُ ٕ٘طٜ  

 اظ ثرف قبیؿشٍی ٞبی غیط فٙی، ایٕٙی، ثٟساقز، سٛخٟبر ظیؿز ٔحیُی ٚ ٍ٘طـ  2وؿت حسالُ ٕ٘طٜ  

 اظ ٔطاحُ وبض 2وؿت حسالُ ٔیبٍ٘یٗ 



199 

 

 

 ٍقاـر آهَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك  آهَقٌي

كبـؼاًًؼفشف سبلي  كشبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ   

 

  كبـ ػول فؼ اوشبًؽاـؼ سطلي  - 1-8ًوَى ثفگ

 اٍ :ًَثز  : سبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي    ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 اوشبًؽاـؼ ػول فؼ كبـ:      L3 وٙص ِالضيز  ٌِبيغ زَة  ضففِ :   كؽ ضففِ 

ثف اوبن ٍ  ٍ سدْيكار القم ثب اوش بؼُ اق اثكاـّب

ّب   قٙؼبر هؼيَة اثكاـ ٍ هبٌيي هلي اوشبًؽاـؼ

 ػوَهي ٌِبيغ زَة ـا سؼَيٓ ًوبيؽ.

 G2-5 گفٍُ كبـ  ؼاـ  هبٌيي آالر  سؼويف ٍ ً ِ  ٍظي ِ:  11  كؽ ٍظي ِ 

 هْبـر وٙص ٌبيىش ي  سؼَيٓ قٙؼبر هؼيَة  كبـ: 1102 كؽ كبـ

  

 ٌفايٗ اًدبم كبـ :-1

ّب   ّب  ثبقٌَ( ٍ ًَـ هٌَّػي)الهخ هشفهفثغ، ثبيؽ ؼاـا  ًَـ ٘جيؼي)دٌدفُ 192;16×12آالر ثب قيفثٌب   كبـگبُ هبٌييكبـ:  .ٌفايٗ هطيٗ .1

 ثبٌؽ.ٍ سَْيِ هٌبوت وين اسّب  ثِ قهيي  ،فلَـوٌز( ثبك  وبق  ٍ فًَؽاويَى هٌبوت ًّت هبٌيي آالر، سبثلَ ثفق اوشبًؽاـؼ

 دفًٍؽُ سٍػيُ ٍ ـفغ ػيت ٍ ػلز هؼبيت ثفا  ّف هبٌيي -يي آالرٍ ًقٍِ هبٌ كبسبلَگ ّب  سػّّياوٌبؼ: .2

اًَاع ثلجفيٌگ،  -ضو  قٙؼبر وٌ يي تًقبلِ ٍ ثبالثفّب  هٌبو - اثكاـ ٍ سدْيكار ػوَهي ه بًيك ٍ ٌِبيغ زَةاثكاـ ٍ سدْيكار:    .3

 سىوِ، زفظ ؼًؽُ ٍ فيَقّب  ثفق

 هَاؼ ٌَيٌؽُ -هَاؼ: هَاؼ ـٍاً بـ  .4

 وبػز 8قهبى: .5

 

 ًوًَِ/ ًقٍِ كبـ/ هفاض  اخفا  دفٍلُ/ ـٍيِ اًدبم كبـ: - 2

  سؼَيٓ سي ِ ّب  ثفًؽُ هؼيَة 

  سؼَيٓ ثلجفيٌگ ّب  هؼيَة 

  سؼَيٓ سىوِ ّب  هؼيَة هبٌيي 

  ِسؼَيٓ فيَقّب  ثفقي وَغش 

  سؼَيٓ ٍوبي  ض بظشي هبٌيي 

 سؼَيٓ كفؼى قٙؼبر هؼيَة 

 ٌبغُ ّب  اِلي اوشبًؽاـؼ ػول فؼ كبـ:  -3

 سي ِ ّب  هبٌيي ـا سؼَيٓ كٌؽ. 

 ٌّب  هؼيَة ـا سؼَيٓ كٌؽ گثلجفي. 

 .فيَقّب  وَغشِ ـا سؼَيٓ كٌؽ 

 .سىوِ ّب  ففوَؼُ هبٌيي ـا ػَْ كٌؽ 

  .ٍوبي  ض بظشي ـا سؼَيٓ ًوبيؽ 

 اثكاـ اـقٌيبثي: -4

 هَخَؼ(ّب   ا  )ثفاوبن زك ليىز هٍبّؽُ -ػولي -كشجي

 اثكاـ ٍ سدْيكار هَـؼ ًيبق اًدبم كبـ: -5

 -كٌشبكشَـ ٍ كليؽّب لجفيٌگ،ث ،سىوِ ،دَلي ،قٙؼبر يؽكي هبٌيي آالر هبًٌؽ اًَاع زفظ ؼًؽُ -اثكاـّب  ػوَهي ثفق –اثكاـّب  ػوَهي ه بًيك 

 كيز ّيؽـٍليك ًيَهبسيك -ًوًَِ ٌيفآالر ًيَهبسيك ٍ ّيؽـٍليك

 ؼـ گفٍُ كبـ :س بلي  كبـ  هفسجٗ  -6

 1102كبـ
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 ٍقاـر آهَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك  آهَقٌي

 ؼفشف سبلي  كشبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  اـقٌيبثي - 1 -9ًوَى ثفگ

 اٍ ًَثز    سبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 اوشبًؽاـؼ ػول فؼ كبـ:      L3 وٙص ِالضيز  ٌِبيغ زَة  ضففِ :   كؽ ضففِ 

ثف اوبن ٍ  ٍ سدْيكار القم ثب اوش بؼُ اق اثكاـّب

ّب   قٙؼبر هؼيَة اثكاـ ٍ هبٌيي هلي اوشبًؽاـؼ

 ػوَهي ٌِبيغ زَة ـا سؼَيٓ ًوبيؽ.

 G2-5 گفٍُ اـقٌيبثي كبـ ؼاـ  هبٌيي آالر  سؼويف ٍ ً ِ  ٍظي ِ :  11 كؽ ٍظي ِ 

 هْبـر وٙص ٌبيىش ي  سؼَيٓ قٙؼبر هؼيَة   كبـ 1102 كؽ كبـ

  

 هفا ض  كبـ ـؼي 
 ٌفايٗ ػول فؼ

 )اثكاـ،هَاؼ، سدْيكار، قهبى، ه بى ٍ ...(
 ًوفُ )ٌبغُ ّب/ؼاٍـ /ًوفُ ؼّي(اوشبًؽاـؼ  ًشبيح هو ي

1 

 اثعاض: اثعاضآالر ٔىب٘یىی ثبظ وطزٖ لُؼبر ٔبقیٗ 

  ٔبقیٗ ٔؼیٛةٔٛاز: 

وبضٌبٜ ٔبقیٗ آالر  :ٔىبٖ

 زلیمٝ 120 :ظٔبٖ

 

 ثبظوطزٖ لُؼبر ٔىب٘یىی وبُٔ

ثبظوطزٖ ثطذی اظ لُؼبر 

 ٔىب٘یىی

ػسْ سٛا٘بیی زض ثبظوطزٖ لُؼبر 

 ٔىب٘یىی

 3 سٕبْ لُؼبر ٔىب٘یىی ضا ثبظوٙس.

 2 سؼسازی اظ لُؼبر ضا ثبظ وٙس. 

 1 ضا ثبظ ٘ىٙس. لُؼبر ٔؼیٛة

2 

اثعاض: اثعاضآالر ٔىب٘یىی  سؼٛیى لُؼبر ٔىب٘یىی 

  ٔبقیٗ ٔؼیٛةٔٛاز: 

وبضٌبٜ ٔبقیٗ آالر  :ٔىبٖ

 زلیمٝ 120ظٔبٖ: 

  سؼٛیى وبُٔ لُؼبر ٔؼیٛة

 ٔؼیٛة برسؼٛیى لؿٕشی اظ لُؼ

 برسؼٛیى لُؼ زض ػسْ سٛا٘بیی

 ٔؼیٛة

 3  لُؼبر ٔؼیٛة ضا سؼٛیى وٙس.

 2 وٙس.ضا سؼٛیى لُؼبر ٔؼیٛة  سؼسازی اظ 

 1 ضا سؼٛیى ٘ىٙس. لُؼبر ٔؼیٛة

3 

سؿز ٔبقیٗ آالر دؽ اظ سؼٛیى 

 لُؼبر ٔىب٘یىی 

اثعاض: اثعاضآالر ٔىب٘یىی 

 ٔبقیٗ لبثُ سؿزٔٛاز: 

وبضٌبٜ ٔبقیٗ آالر  :ٔىبٖ

 زلیمٝ 120ظٔبٖ: 

 سؿز وبُٔ ٔبقیٗ 

 ٞب سؿز ثطذی اظ لؿٕز

 ػسْ ا٘دبْ سؿز

لُؼبر وٙشطَ ٚ سؿز ٔبقیٗ آالر ٚ ثطآٚضز 

 ٔؼیٛة
3 

 2 آظٔبیف ٔبقیٗ ٚ سؼییٗ ٔؼبیت لُؼبر  

 1 وٙشطَ نحز ػّٕىطز ٔبقیٗ

4 

 اثعاض: اثعاضآالر ثطلی  سؼٛیى لُؼبر اِىشطیىی 

 ٔبقیٗ ٔؼیٛةٔٛاز: 

وبضٌبٜ ٔبقیٗ آالر  :ٔىبٖ

 زلیمٝ 120ظٔبٖ: 

لُؼبر ٔؼیٛة وبُٔ سؼٛیى 

 ثطلی

لُؼبر ٔؼیٛة ثطذی اض  سؼٛیى

 ثطلی

 سؼٛیى لُؼبر ثطلی ػسْ 

ا٘دبْ سؼٛیى وبُٔ لُؼبر ٔؼیٛة اِىشطیىی 

 قٛز.
3 

لُؼبر ٔؼیٛة اِىشطیىی  سؼٛیى سؼسازی اظ 

 ا٘دبْ قٛز.
2 

 1 ضا ٘شٛا٘س سؼٛیى وٙس.لُؼبر اِىشطیىی 

5 

   
 3 

  2 

 1 

قبیؿشٍی ٞبی 

غیط فٙی , ایٕٙی, 

ثٟساقز, سٛخٟبر 

ظیؿز ٔحیُی ٚ 

 ٍ٘طـ

 N 72ٔؿئِٛیز دصیطی -1 

  ، والٜ، ػیٙه، ٌٛقی ٚ ٔبؾه اؾشفبزٜ اظ ِجبؼ وبض ٚ وفف ایٕٙی - -2

 ذطٚج ٌطز  ٚغجبض اظ ٔحیٍ وبضٌبٜ ثب اؾشفبزٜ اظ ٔىٙسٜ -3

 زلز زض وبض -4

  ػّٕىطز لبثُ لجَٛ

 

 لبثُ لجَٛغیط ػّٕىطز 

اؾشفبزٜ اظ ، والٜ ٚ ِجبؼ وبض ٚ وفف ایٕٙیدٛقیسٖ 

  ػیٙه، ٌٛقی ٚ ٔبؾه 
2 

 

 1 ػیٙه ٚ ٌٛقی ایٕٙیاؾشفبزٜ اظ 

 اـقٌيبثي كبـ )ٌبيىش ي اًدبم كبـ(
 ثّی    

 ذیط    

 ٔؼیبض قبیؿشٍی ا٘دبْ وبض  :

 4ٚ  3ٚ  2اظ ٔطاحُ   2وؿت حسالُ ٕ٘طٜ  

 اظ ثرف قبیؿشٍی ٞبی غیط فٙی، ایٕٙی، ثٟساقز، سٛخٟبر ظیؿز ٔحیُی ٚ ٍ٘طـ  2وؿت حسالُ ٕ٘طٜ  

 اظ ٔطاحُ وبض 2وؿت حسالُ ٔیبٍ٘یٗ 
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 ٍقاـر آهَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك  آهَقٌي

 ؼفشف سبلي  كشبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  كبـ ػول فؼ اوشبًؽاـؼ سطلي  - 1-8ًوَى ثفگ

 اٍ :ًَثز  : سبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي    ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 اوشبًؽاـؼ ػول فؼ كبـ:      L3 وٙص ِالضيز  ٌِبيغ زَة  ضففِ :   كؽ ضففِ 

 ثف اوبنثب اوش بؼُ اق اثكاـ ٍ سدْيكار القم ٍ 

 سىوِ ّب  ففوَؼُ ـا سؼَيٓ كٌؽ. لياوشبًؽاـؼ ه

 G3-5 گفٍُ كبـ  ؼاـ  هبٌيي آالر  سؼويف ٍ ً ِ  ٍظي ِ:  11  كؽ ٍظي ِ 

 3هْبـر وٙص ٌبيىش ي  سؼَيٓ سىوِ ّب  كبـ: 1103 كؽ كبـ

  

 ٌفايٗ اًدبم كبـ :-1

ّب   هٌَّػي)الهخّب  ثبقٌَ( ٍ ًَـ  هشفهفثغ، ثبيؽ ؼاـا  ًَـ ٘جيؼي)دٌدفُ 192;16×12آالر ثب قيفثٌب   كبـگبُ هبٌييكبـ:  .ٌفايٗ هطي1ٗ

 ثبٌؽ.ٍ سَْيِ هٌبوت وين اسّب  ثِ قهيي  ،فلَـوٌز( ثبك  وبق  ٍ فًَؽاويَى هٌبوت ًّت هبٌيي آالر، سبثلَ ثفق اوشبًؽاـؼ

 هبٌيي آالر -اثكاـ ٍ سدْيكار: اثكاـّب  ؼوشي ه بًي ي -1

 سىوِ هَاؼ: -2

 يك وبػزقهبى:  -3

 كبـ:ًوًَِ/ ًقٍِ كبـ/ هفاض  اخفا  دفٍلُ/ ـٍيِ اًدبم  - 2

 سٍػيُ ػيت سىوِ هبٌيي -هٙبلؼِ كبسبلَگ هبٌيي 

 غبـج كفؼى سىوِ هؼيَة 

 ِسويك كفؼى زفظ سىو 

 ِثىشي سىوِ ـٍ  زفظ سىو 

 هط ن كفؼى سىوِ ـٍ  دَلي 

  ِسىز كفؼى زفغً سىو 

 ٌبغُ ّب  اِلي اوشبًؽاـؼ ػول فؼ كبـ:  -3
 سٍػيُ ػيت سىوِ هبٌيي 

 كفؼى سىوِ ٍ غبـج كفؼى آى  ٌ 

  دَلي)زفظ سىوِ(سويك كفؼى 

 خب اًؽاغشي سىوِ ـٍ  دَلي 

 ِهط ن كفؼى دبيِ ؼيٌبم ٍ و ز كفؼى سىو 

 ُسىز ضفكز ؼوش بُ ٍ زفغً سىوِ ثب ـٌٍي كفؼى ؼوش ب 

 اثكاـ اـقٌيبثي: -4

 ّب  هَخَؼ( ا  )ثفاوبن زك ليىز هٍبّؽُ -ػولي -كشجي

 اثكاـ ٍ سدْيكار هَـؼ ًيبق اًدبم كبـ: -5

 كبسبلَگ ٍ ًقٍِ ّب  فٌي هبٌيي آالر -هيككبـ اوشبًؽاـؼ -دَلي ّب ٍ سىوِ ّباًَاع  -آزبـ هػََّ

 س بلي  كبـ  هفسجٗ ؼـ گفٍُ كبـ : -6
 1104كبـ
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 ٍقاـر آهَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك  آهَقٌي

 ؼفشف سبلي  كشبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  اـقٌيبثي - 1 -9ًوَى ثفگ

 اٍ ًَثز    سبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 اوشبًؽاـؼ ػول فؼ كبـ:      L3 وٙص ِالضيز  ٌِبيغ زَة  ضففِ :   كؽ ضففِ 

 ثف اوبنثب اوش بؼُ اق اثكاـ ٍ سدْيكار القم ٍ 

 سىوِ ّب  ففوَؼُ ـا سؼَيٓ كٌؽ. لياوشبًؽاـؼ ه

 G3-5 گفٍُ اـقٌيبثي كبـ ؼاـ  هبٌيي آالر  سؼويف ٍ ً ِ  ٍظي ِ :  11 كؽ ٍظي ِ 

 هْبـر وٙص ٌبيىش ي  سؼَيٓ سىوِ ّب   كبـ 1103 كؽ كبـ

  

 هفا ض  كبـ ـؼي 
 ٌفايٗ ػول فؼ

 )اثكاـ،هَاؼ، سدْيكار، قهبى، ه بى ٍ ...(
 ًوفُ )ٌبغُ ّب/ؼاٍـ /ًوفُ ؼّي(اوشبًؽاـؼ  ًشبيح هو ي

1 

  : آ٘ٛاع آچبض ٚ اثعاض ٔىب٘یىی اثعاض قُ وطزٖ سؿٕٝ 

 ٔبقیٗ ٔؼیٛة ٔٛاز:

 وبضٌبٜ ٔبقیٗ آالر  :ٔىبٖ

  زلیمٝ 10: ظٔبٖ

 

 قُ وطزٖ سؿٕٝ ٔؼیٛة 

 آٔبزٜ وطزٖ سؿٕٝ ٚ اثعاض ٔٙبؾت  

 آٔبزٜ وطزٖ اثعاض  

ضا قُ وطزٜ ٚ  ی زیٙبْٞب دیچ ٙس،ذبٔٛـ وضا ٔبقیٗ 

  سؿٕٝ ضا قُ وٙس.
3 

 2 ٞبی زیٙبْ ضا قُ وٙس. ٔبقیٗ ضا ذبٔٛـ وٙس ٚ دیچ 

 1  ٘شٛا٘س سؿٕٝ ضا قُ وٙس.ٔبقیٗ ضا ذبٔٛـ وٙس ٚ 

2 

 اثعاض : آ٘ٛاع آچبض ٚ اثعاض ٔىب٘یىی  ذبضج وطزٖ سؿٕٝ ٔؼیٛة

 ٔبقیٗ ٔؼیٛةٔٛاز: 

 وبضٌبٜ ٔبقیٗ آالر  :ٔىبٖ

 زلیمٝ 10ظٔبٖ: 

ذبضج وطزٖ سؿٕٝ ٔؼیٛة ٔبقیٗ 

 سٛا٘بیی زض ذبضج وطزٖ سؿٕٝػسْ 

 3  دِٛی ضا ثبثز وٙس ٚ سؿٕٝ ضا ذبضج وٙس.

 - 2 

 1 دِٛی ضا ثبثز وٙس ٚ سؿٕٝ ضا ذبضج ٘ىٙس.

3 

 اؾذطی دبن وٙٙسٜ  -اثعاض : لّٓ ٔٛ سٕیع وطزٖ چطخ سؿٕٝ

 ٔٛاز: ٔبیغ دبن وٙٙسٜ

 وبضٌبٜ ٔبقیٗ آالر  :ٔىبٖ

 زلیمٝ 10ظٔبٖ: 

 دِٛیسٕیعوطزٖ وبُٔ 

 ػسْ سٛا٘بیی زض سٕیعوطزٖ

سؿٕٝ ضا سٕیع چطخ ٔٛاز دبن وٙٙسٜ ا٘شربة وطزٜ ٚ 

 وٙس.
3 

 - 2 

 1 سٕیع ٘ىطزٖ چطخ سؿٕٝ

4 

ٚ  دِٛیٔٙبؾت ثؿشٗ  : آ٘ٛاع آچبضاثعاض  دِٛیسؿٕٝ ضٚی  ٘هت

  سؿٕٝ ؾبِٓ ٚ ٔٙبؾتٔٛاز: 

 وبضٌبٜ ٔبقیٗ آالر  :ٔىبٖ

 زلیمٝ  10ظٔبٖ: 

 خب ا٘ساذشٗ سؿٕٝ 

  ػسْ سٛا٘بیی زض خب ا٘ساذشٗ سؿٕٝ

ضا ا٘شربة وطزٜ ٚ ثٝ َٛض نحیح خب  سؿٕٝ ا٘شربة

 ثیٙساظز.
3 

 - 2 

 1 دِٛیسؿٕٝ ضٚی  ٘بسٛا٘ی زض ٘هت

5 

ٔحىٓ وطزٖ سؿٕٝ ضٚی چطخ 

 سؿٕٝ

 اثعاض : آ٘ٛاع آچبض ٚ اثعاض ٔىب٘یىی 

 سؿٕٝٔٛاز: 

 وبضٌبٜ ٔبقیٗ آالر  :ٔىبٖ

 زلیمٝ 10ظٔبٖ: 

ٔحىٓ وطزٖ سؿٕٝ ضٚی چطخ 

 سؿٕٝ

دیچ سؿٕٝ ثسٖٚ  ٔحىٓ وطزٖ 

 سؿٕٝ ضٚی چطخ سؿٕٝ  ؾفز قسٖ

  ػسْ سٛا٘بیی زض ٔحىٓ وطزٖ سؿٕٝ

 3 وٙس.ٚ سٙظیٓ دیچ زیٙبْ ضا ٔحىٓ وطزٜ ٚ سؿٕٝ ضا ؾفز 

دیچ زیٙبْ ضا ٔحىٓ وطزٜ ٚ سؿٕٝ ضا ثسٖٚ سٙظیٓ  

 ؾفز وٙس.
2 

 1  ٔحىٓ ٘ىٙس.دیچ زیٙبْ ضا 

6 

 اثعاض : اثعاض سؿز وكف سؿٕٝ  سؿز وطزٖ سؿٕٝ 

 ٔٛاز: سؿٕٝ

 وبضٌبٜ ٔبقیٗ آالر  :ٔىبٖ

 زلیمٝ 10ظٔبٖ: 

 سؿز وطزٖ سؿٕٝ  

 سؿز وطزٖ سدطثی سؿٕٝ  

 ػسْ سٛا٘بیی زض سؿز وطزٖ سؿٕٝ 

اؾشفبزٜ اظ سدٟیعار سؿز وٙٙسٜ وكف ٔٙبؾت 

 سؿٕٝ ٚ سؿز آٖ 
3 

 2 سؿز سدطثی وكف سؿٕٝ  

 1 سٛا٘بیی اؾشفبزٜ اظ سدٟیعار سؿز وكف سؿٕٝ ػسْ 

قبیؿشٍی ٞبی 

غیط فٙی , ایٕٙی, 

ثٟساقز, سٛخٟبر 

ظیؿز ٔحیُی ٚ 

 ٍ٘طـ

 N 72ٔؿئِٛیز دصیطی -1 

  ، والٜ، ػیٙه، ٌٛقی ٚ ٔبؾه اؾشفبزٜ اظ ِجبؼ وبض ٚ وفف ایٕٙی - -2

 وبضٌبٜ ثب اؾشفبزٜ اظ ٔىٙسٜذطٚج ٌطز  ٚغجبض اظ ٔحیٍ  -3

 زلز زض وبض -4

  ػّٕىطز لبثُ لجَٛ

 

 لبثُ لجَٛغیط ػّٕىطز 

ػیٙه، اؾشفبزٜ اظ ، والٜ ٚ ِجبؼ وبض ٚ وفف ایٕٙیدٛقیسٖ 

  ٌٛقی ٚ ٔبؾه 
2 

 

 1 ػیٙه ٚ ٌٛقی ایٕٙیاؾشفبزٜ اظ 

 اـقٌيبثي كبـ )ٌبيىش ي اًدبم كبـ(
 ثّی    

 ذیط    

 ا٘دبْ وبض  :ٔؼیبض قبیؿشٍی 

 4ٚ  3ٚ  2اظ ٔطاحُ   2وؿت حسالُ ٕ٘طٜ  

 اظ ثرف قبیؿشٍی ٞبی غیط فٙی، ایٕٙی، ثٟساقز، سٛخٟبر ظیؿز ٔحیُی ٚ ٍ٘طـ  2وؿت حسالُ ٕ٘طٜ  

 اظ ٔطاحُ وبض 2وؿت حسالُ ٔیبٍ٘یٗ 
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 ٍقاـر آهَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك  آهَقٌي

فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًًؼفشف سبلي  كشبة ّب  ؼـوي   

 

  كبـ ػول فؼ اوشبًؽاـؼ سطلي  - 1-8ًوَى ثفگ

 اٍ :ًَثز  : سبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي    ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 اوشبًؽاـؼ ػول فؼ كبـ:      L3 وٙص ِالضيز  ٌِبيغ زَة  ضففِ :   كؽ ضففِ 

اوشبًؽاـؼ  ثف اوبنثب اوش بؼُ اق اثكاـ ٍ سدْيكار القم ٍ 

 ـٍاى كبـ  هبٌيي آالر ـا اًدبم ؼّؽ. هلي

 G3-5 گفٍُ كبـ  آالر  ؼاـ  هبٌيي سؼويف ٍ ً ِ  ٍظي ِ:  11 كؽ ٍظي ِ 

 هْبـر وٙص ٌبيىش ي  ـٍاى كبـ  هبٌيي آالر   كبـ: 1104 كؽ كبـ

  

 ٌفايٗ اًدبم كبـ :-1

ّب   ّب  ثبقٌَ( ٍ ًَـ هٌَّػي)الهخ هشفهفثغ، ثبيؽ ؼاـا  ًَـ ٘جيؼي)دٌدفُ 192;16×12آالر ثب قيفثٌب   كبـگبُ هبٌييكبـ:  .ٌفايٗ هطي1ٗ

 ثبٌؽ.ٍ سَْيِ هٌبوت وين اسّب  ثِ قهيي  ،فلَـوٌز( ثبك  وبق  ٍ فًَؽاويَى هٌبوت ًّت هبٌيي آالر، سبثلَ ثفق اوشبًؽاـؼ

 اوٌبؼ: ًقٍِ ـٍاً بـ  هبٌيي آالر -1

 گفيه دوخ -اثكاـ ٍ سدْيكار: ـٍ ٌؽاى -2

 گفيه– ي هَاؼ: ـٍ -3

 ؼقيقِ 60قهبى:  -4

 ًوًَِ/ ًقٍِ كبـ/ هفاض  اخفا  دفٍلُ/ ـٍيِ اًدبم كبـ: - 2

   اًشػبة هَاؼ ـٍاى كبـ 

  دف كفؼى ـٍ ي ؼاى ٍ گفيه دوخ 

 سكـيق ـٍ ي يب گفيه ؼـ هط  هَـؼ ًظف 

 خوغ آٍـ  ـٍ ي ٍ گفيه أبفي 

 ٌبغُ ّب  اِلي اوشبًؽاـؼ ػول فؼ كبـ:  -3
  ـا ٘جق اوشبًؽاـؼ اًشػبة كٌؽ.هَاؼ ـٍاً بـ  هٌبوت 

 .گفيه دوخ ـا ؼـ ضؽ هَـؼ ًيبق دف كٌؽ 

 .ـٍ ٌؽاى ـا ثب ـٍ ي دف كٌؽ 

 .ـٍ ي ـا ؼـهط  هَـؼ ًيبق سكـيق كٌؽ 

 .گفيه ـا ؼـ هط  هَـؼ ًيبق دوخ كٌؽ 

  .گفيه ٍ ـٍ ي أبفي ـا خوغ آٍـ  ٍ سويك كٌؽ 

 اثكاـ اـقٌيبثي: -4

 ّب  هَخَؼ( ليىز ا  )ثفاوبن زك هٍبّؽُ -ػولي -كشجي

 اثكاـ ٍ سدْيكار هَـؼ ًيبق اًدبم كبـ: -5

 ـٍ ي -دوخ گفيه  -اًَاع گفيه -ـٍ ٌؽاى

 س بلي  كبـ  هفسجٗ ؼـ گفٍُ كبـ : -6

 1103كبـ
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 ٍقاـر آهَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك  آهَقٌي

ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًًؼفشف سبلي  كشبة ّب  ؼـوي فٌي   

 

  اـقٌيبثي - 1 -9ًوَى ثفگ

 اٍ ًَثز    سبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 اوشبًؽاـؼ ػول فؼ كبـ:      L3 وٙص ِالضيز  ٌِبيغ زَة  ضففِ :   كؽ ضففِ 

 ثف اوبنثب اوش بؼُ اق اثكاـ ٍ سدْيكار القم ٍ 

 ـٍاى كبـ  هبٌيي آالر ـا اًدبم ؼّؽ. لياوشبًؽاـؼ ه

 G3-5 گفٍُ اـقٌيبثي كبـ ؼاـ  هبٌيي آالر  سؼويف ٍ ً ِ  ٍظي ِ :  11 كؽ ٍظي ِ 

 هْبـر وٙص ٌبيىش ي   بـ  هبٌيي آالر ـٍاً كبـ 1104 كؽ كبـ

  

 هفا ض  كبـ ـؼي 
 ٌفايٗ ػول فؼ

 )اثكاـ،هَاؼ، سدْيكار، قهبى، ه بى ٍ ...(
 ًوفُ )ٌبغُ ّب/ؼاٍـ /ًوفُ ؼّي(اوشبًؽاـؼ  ًشبيح هو ي

1 

ٔٛاز  اثعاض: ضٚغٙساٖ ٚ ٌطیؽ دٕخ ا٘شربة ٔٛاز 

  : ضٚغٗ ٚ ٌطیؽ

 ٔىبٖ: وبضٌبٜ ٔبقیٗ آالر 

  زلیمٝ 10 :ظٔبٖ

 ٔبزٜ ضٚا٘ىبضی ٔٙبؾت ٘شربة ا

  ػسْ ا٘شربة ٔبزٜ ٔٙبؾت
 3 ٔبزٜ ٔٙبؾت ضا ا٘شربة وٙس.

 - 2 

 1 سكریم ٘سٞس.ٔبزٜ ٔٙبؾت ضا 

2 

دط وطزٖ ٌطیؽ دٕخ ٚ 

 ضٚغٙساٖ

اثعاض: ضٚغٙساٖ ٚ ٌطیؽ دٕخ ٔٛاز 

 : ضٚغٗ ٚ ٌطیؽ 

 ٔىبٖ: وبضٌبٜ ٔبقیٗ آالر 

 زلیمٝ 20 :ظٔبٖ

دطوطزٖ وبُٔ ٌطیؽ دٕخ ٚ 

 ضٚغٙساٖ 

دط وطزٖ ٘ؿجشب ٔٙبؾت ٌطیؽ 

 دٕخ ٚ ضٚغٙساٖ

 ذبِی ٔب٘سٖ ٔرعٖ 

ٔرعٖ ضٚغٙساٖ ٚ ٌطیؽ دٕخ ضا وبُٔ دط 

 وٙس. 
3 

 2 ٔرعٖ ضا زض حس ٔٙبؾت دط وٙس.  

 1 ٔرعٖ ضا دط٘ىٙس. 

3 

سعضیك ضٚغٗ یب ٌطیؽ زض 

 ٔحُ ٔٛضز ٘ظط

اثعاض: ضٚغٙساٖ ٚ ٌطیؽ دٕخ ٔٛاز 

 : ضٚغٗ ٚ ٌطیؽ 

 ٔىبٖ: وبضٌبٜ ٔبقیٗ آالر 

 زلیمٝ 20 :ظٔبٖ

 ا٘دبْ ضٚا٘ىبضی وبُٔ

 ضٚا٘ىبضی ٘یٕٝ وبضٜا٘دبْ 

 ا٘دبْ ٘سازٖ ضٚا٘ىبضی

 3 سٕبْ ٘مبٌ الظْ ضا ٌطیؽ ٚ ضٚغٗ وبضی وٙس.

 
ثیكشط لؿٕز ٞب ضا ٌطیؽ ٚ ضٚغٗ سعضیك 

 وٙس.
2 

 1 ػسْ سٛا٘بیی ز ضٌطیؽ وبضی نحیح 

4 

خٕغ آٚضی ضٚغٗ ٚ ٌطیؽ 

 ايبفی

اثعاض: ضٚغٙساٖ ٚ ٌطیؽ دٕخ ٔٛاز 

 : وٟٙٝ دبضچٝ ٚ سٙظیف 

 ٔىبٖ: وبضٌبٜ ٔبقیٗ آالر 

 زلیمٝ  10 :ظٔبٖ

 سٕیع وبضی وبُٔ ٔٛاز ضٚا٘ىبضی

 سٕیعوبضی ٘ؿجی ٔٛاز ضٚا٘ىبضی

خٕغ آٚضی ثركی اظ ٔٛاز 

 ضٚا٘ىبضی

ضٚغٗ ٚ ٌطیؽ ايبفی ضا وبُٔ خٕغ آٚضی ٚ 

 سٕیع وٙس. 
3 

 2 ضٚغٗ ٚ ٌطیؽ ايبفی ضا وبُٔ خٕغ وٙس.  

 1 ٌطیؽخٕغ آٚضی لؿٕشی اظ ضٚغٗ ٚ 

5 

   
 3 

  2 

 1 

قبیؿشٍی ٞبی 

غیط فٙی , ایٕٙی, 

ثٟساقز, سٛخٟبر 

ظیؿز ٔحیُی ٚ 

 ٍ٘طـ

 N 72ٔؿئِٛیز دصیطی -1 

  ، والٜ، ػیٙه، ٌٛقی ٚ ٔبؾه اؾشفبزٜ اظ ِجبؼ وبض ٚ وفف ایٕٙی - -2

 ذطٚج ٌطز  ٚغجبض اظ ٔحیٍ وبضٌبٜ ثب اؾشفبزٜ اظ ٔىٙسٜ -3

 زلز زض وبض -4

  ػّٕىطز لبثُ لجَٛ

 

 لبثُ لجَٛغیط ػّٕىطز 

اؾشفبزٜ اظ ، والٜ ٚ ِجبؼ وبض ٚ وفف ایٕٙیدٛقیسٖ 

  ػیٙه، ٌٛقی ٚ ٔبؾه 
2 

 

 1 ػیٙه ٚ ٌٛقی ایٕٙیاؾشفبزٜ اظ 

 اـقٌيبثي كبـ )ٌبيىش ي اًدبم كبـ(
 ثّی    

 ذیط    

 ٔؼیبض قبیؿشٍی ا٘دبْ وبض  :

 4ٚ  3ٚ  2اظ ٔطاحُ   2وؿت حسالُ ٕ٘طٜ  

 اظ ثرف قبیؿشٍی ٞبی غیط فٙی، ایٕٙی، ثٟساقز، سٛخٟبر ظیؿز ٔحیُی ٚ ٍ٘طـ  2وؿت حسالُ ٕ٘طٜ  

 اظ ٔطاحُ وبض 2وؿت حسالُ ٔیبٍ٘یٗ 
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 ٍقاـر آهَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك  آهَقٌي

 ؼفشف سبلي  كشبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  كبـ ػول فؼ اوشبًؽاـؼ سطلي  - 1-8ًوَى ثفگ

 اٍ :ًَثز  : سبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي    ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 اوشبًؽاـؼ ػول فؼ كبـ:      L3 وٙص ِالضيز  ٌِبيغ زَة  ضففِ :   كؽ ضففِ 

 ٍ ثف اوبنثب اوش بؼُ اق اثكاـ ٍ سدْيكار القم 

هبٌيي آالر ٌِبيغ زَة ـا سىز  لياوشبًؽاـؼ ه

 كٌؽ.

 ٍظي ِ:  11 كؽ ٍظي ِ 
سؼويف ٍ ً ْؽاـ  هبٌيي آالر  

 ٌِبيغ زَة
 G4-4 گفٍُ كبـ 

 سىز ؼوش بُ ّب ٍ هبٌيي آالر  كبـ: 1105 كؽ كبـ
وٙص 

 ٌبيىش ي 
 هْبـر

  

 ٌفايٗ اًدبم كبـ :-1

ّب   ّب  ثبقٌَ( ٍ ًَـ هٌَّػي)الهخ ٘جيؼي)دٌدفُهشفهفثغ، ثبيؽ ؼاـا  ًَـ  192;16×12آالر ثب قيفثٌب   كبـگبُ هبٌييكبـ:  ٌفايٗ هطيٗ .1

 ثبٌؽ.ٍ سَْيِ هٌبوت وين اسّب  ثِ قهيي  ،فلَـوٌز( ثبك  وبق  ٍ فًَؽاويَى هٌبوت ًّت هبٌيي آالر، سبثلَ ثفق اوشبًؽاـؼ

 يكٌشفلف ه بًي ي ٍ ثفق -لٌ ي وٌح -اًؽاقُ گيف -ّب  سىز ٍ كٌشف  ؼوش بُ –اثكاـ ٍ سدْيكار: هبٌيي آالر . 2

 اوٌبؼ: ًقٍِ هبٌيي آالر. 3

 ؼقيقِ 90قهبى: . 5                               اخكاء ٍ قٙؼبر هبٌيي آالر ٌِبيغ زَثيهَاؼ: . 4

 / هفاض  اخفا  دفٍلُ/ ـٍيِ اًدبم كبـ:ًقٍِ كبـ /ًوًَِ - 2

 ّب  گفؼًؽُ قج  اق ـٌٍي كفؼى هبٌيي آالر ثبقؼيؽ  قىوز .1

 ّب  هبٌيي ثفـوي ٍ سىز سي ِ .2

 ّب  اِلي ؼوش بُ ثفـوي هيكّب ٍ   لشك .3

 سىز هيكّب ٍ هشؼلقبر ؼوش بُ .4

 ّب ٍ ّيشفّب  هبٌيي آالر ثفـوي دوخ .5

 ثفـوي اًَاع وٌجبؼُ ٍ وٌگ وٌجبؼُ .6

 

 ٌبغُ ّب  اِلي اوشبًؽاـؼ ػول فؼ كبـ:  -3

 ّب  هػشل  هشطفک هبٌيي ثبقؼيؽ قىوز .1

 ّب  هبٌيي  كٌشف  سي ِ .2

 ؼوش بُّب  اِلي  كٌشف  هيكّب ٍ  لشك .3

 سىز هشؼلقبر ؼوش بُ .4

 ّب ٍ ّيشفّب  ؼوش بُ سىز دوخ .5

 ّب ٍ هشؼلقبر ثفـوي وٌجبؼُ .6

 اثكاـ اـقٌيبثي: -4

 ّب  هَخَؼ( ا  )ثفاوبن زك ليىز هٍبّؽُ -ػولي -كشجي

 اثكاـ ٍ سدْيكار هَـؼ ًيبق اًدبم كبـ: -5

سىز ال شفي ي هبٌيي آالر )فبقهشف، هَلشي هشف اًؽاقُ گيف  آهذف ٍ اثكاـ  -اخكاء ٍ قٙؼبر هبٌيي آالر ٌِبيغ زَثي )سىوِ، ثلجفيٌگ ٍ ...(

 ٍلشبل ؼوش بُ(

 

 س بلي  كبـ  هفسجٗ ؼـ گفٍُ كبـ : -6
 1101كبـ
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 ٍقاـر آهَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك  آهَقٌي

 ؼفشف سبلي  كشبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  اـقٌيبثي - 1 -9ًوَى ثفگ

 اٍ ًَثز    سبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 اوشبًؽاـؼ ػول فؼ كبـ:      L3 وٙص ِالضيز  ٌِبيغ زَة  ضففِ   كؽ ضففِ 

ٍ ثف ار القم كثب اوش بؼُ اق اثكاـ ٍ سدْي

هبٌيي آالر ٌِبيغ  ليهاوشبًؽاـؼ  اوبن

 سىز كٌؽ.زَة ـا 

 G4-4 گفٍُ اـقٌيبثي كبـ ً ْؽاـ  هبٌيي آالر ٌِبيغ زَةسؼويف ٍ   ٍظي ِ  11 كؽ ٍظي ِ 

 سىز ؼوش بُ ّب هبٌيي آالر    كبـ 1105 كؽ كبـ
وٙص 

 ٌبيىش ي 
 3هْبـر

  

 هفا ض  كبـ ـؼي 
 ٌفايٗ ػول فؼ

 )اثكاـ،هَاؼ، سدْيكار، قهبى، ه بى ٍ ...(
 ًوفُ )ٌبغُ ّب/ؼاٍـ /ًوفُ ؼّي(اوشبًؽاـؼ  ًشبيح هو ي

1 

ثبظزیس لؿٕز ٞبی 

ٌطز٘سٜ ٔبقیٗ لجُ اظ 

 ضٚقٗ وطزٖ 

 اثعاض: ٔبقیٗ آالر

 ٔٛاز: زؾشىف

 ٔىبٖ: وبضٌبٜ ٔبقیٗ آالر 

 زلیمٝ 15: ظٔبٖ

ثبظزیس لؿٕز ٞبی ٌطز٘سٜ 

 ٚوٙشطَ آٖ ٞب 

ثبظزیس لؿٕز ٞبی  ػسْ 

 ٌطز٘سٜ 

َجك ٘مكٝ  ٞب ٚ دِٛی ٞب ٚ ٔیّٝ ٔحٛضٞب ثّجطیًٙ اظ

وطزٖ ٔبقیٗ ثبظزیس لجُ اظ ضٚقٗ ٚ اؾشب٘ساضز 

 وٙس.

3 

 
- 2 

 1 ثبظزیس ٘ىٙس. ثّجط٘یً ٞب ٚ دِٛی ٞب اظ 

2 

 اثعاض: ٔبقیٗ آالر ثبظزیس سیغٝ ٞبی ٔبقیٗ 

 ٔٛاز: زؾشىف

 ٔىبٖ: وبضٌبٜ ٔبقیٗ آالر 

 زلیمٝ 15ظٔبٖ: 

  ٔبقیٗثط٘سٜ ی ٞب ثطضؾی سیغٝ

ثطضؾی سیغٝ ٞبی ثط٘سٜ ػسْ 

 ٔبقیٗ

وٙشطَ َجك اؾشب٘ساضز ضا ٞب  سیغٝ یظٚایب  سیعی ٚ

 وٙس.
3 

 - 2 

 1 ثط٘سٜ ٔبقیٗ آالر  یٞب وٙشطَ سیع ثٛزٖ سیغٝػسْ 

3 

ثطضؾی ٔیع ٞب ٚ غّشه 

 ٞبی انّی زؾشٍبٜ 

 اثعاض: ٔبقیٗ آالر

 ٔٛاز: زؾشىف

 ٔىبٖ: وبضٌبٜ ٔبقیٗ آالر 

 زلیمٝ 10ظٔبٖ: 

ثطضؾی نحز ػّٕىطز ٔیعٞب 

 ٞب  ٚ غّشه

نحز ػّٕىطز ثطضؾی  ػسْ 

 ٞب  غّشهٔیعٞب ٚ 

ضا ٔیعٞب ٚ غّشه ٞبی ٔبقیٗ آالر نحز ػّٕىطز

  ثطضؾی وٙس.
3 

 - 2 

 1 غّشه ٞبی ٔبقیٗ آالر  ػسْ ثطضؾی ٔیعٞب ٚ

4 

سؿز ٔیعٞب ٚ ٔشؼّمبر 

 زؾشٍبٜ

 اثعاض: ٔبقیٗ آالر

 ٔٛاز: زؾشىف

 ٔىبٖ: وبضٌبٜ ٔبقیٗ آالر 

 زلیمٝ 10ظٔبٖ: 

ٔشؼّمبر وٙشطَ ٔیعٞب ٚ 

 قیٗ آالر بٔ

ٔشؼّمبر  ٚ شطَ ٔیعٞبٙو ػسْ 

 ٔبقیٗ آالر 

 3 ضا سؿز وٙس.ٔیعٞب ٚ ٔشؼّمبر 

 - 2 

 1  ٔبقیٗ آالرسؿز ٔشؼّمبر ػسْ 

5 

ثطضؾی دٕخ ٞب ٚ 

 ٞیشطٞبی ٔبقیٗ آالر 

 اثعاض: ٔبقیٗ آالر

 ٔٛاز: زؾشىف

 ٔىبٖ: وبضٌبٜ ٔبقیٗ آالر 

 زلیمٝ 20ظٔبٖ: 

وٙشطَ نحز دٕخ ٞب ٚ 

 ٞیشطٞبی ٔبقیٗ آالر 

 ٞب ٚ وٙشطَ دٕخ ػسْ 

 ٔبقیٗ آالر ٞیشطٞبی 

 3  ضا ثطضؾی وٙس.دٕخ ٞب ٚ ٞیشطٞبی ٔبقیٗ ٞب 

 - 2 

 1 ضا ثطضؾی ٘ىٙس.ٞیشطٞبی ٔبقیٗ آالر دٕخ ٞب ٚ 

6 

ثطضؾی ا٘ٛاع ؾٙجبزٜ ٚ 

 ؾًٙ ؾٙجبزٜ

 اثعاض: ٔبقیٗ آالر

 ٔٛاز: زؾشىف

 ٔىبٖ: وبضٌبٜ ٔبقیٗ آالر 

 زلیمٝ 20ظٔبٖ: 

ثطضؾی ا٘ٛاع ؾٙجبزٜ ٚ ؾًٙ  

 ؾٙجبزٜ 

ٚ ثطضؾی ا٘ٛاع ؾٙجبزٜ  ػسْ

 ؾًٙ ؾٙجبزٜ 

 3  ضا ثطضؾی وٙس.ؾٙجبزٜ ٚ ؾًٙ ؾٙجبزٜ 

 - 2 

 1 ٚ ؾًٙ ؾٙجبزٜثطضؾی ا٘ٛاع ؾٙجبزٜ ػسْ 

قبیؿشٍی ٞبی 

غیط فٙی , ایٕٙی, 

ثٟساقز, 

سٛخٟبر ظیؿز 

 ٔحیُی ٚ ٍ٘طـ

 N 72ٔؿئِٛیز دصیطی -1 

  ، والٜ، ػیٙه، ٌٛقی ٚ ٔبؾه اؾشفبزٜ اظ ِجبؼ وبض ٚ وفف ایٕٙی - -2

 ذطٚج ٌطز  ٚغجبض اظ ٔحیٍ وبضٌبٜ ثب اؾشفبزٜ اظ ٔىٙسٜ -3

 زلز زض وبض -4

  ػّٕىطز لبثُ لجَٛ

 

 لبثُ لجَٛغیط ػّٕىطز 

ػیٙه، اؾشفبزٜ اظ ، والٜ ٚ ِجبؼ وبض ٚ وفف ایٕٙیدٛقیسٖ 

  ٌٛقی ٚ ٔبؾه 
2 

 

 1 ػیٙه ٚ ٌٛقی ایٕٙیاؾشفبزٜ اظ 

 اـقٌيبثي كبـ )ٌبيىش ي اًدبم كبـ(
 ثّی    

 ذیط    

 ٔؼیبض قبیؿشٍی ا٘دبْ وبض  :

 4ٚ  3ٚ  2اظ ٔطاحُ   2وؿت حسالُ ٕ٘طٜ  

 اظ ثرف قبیؿشٍی ٞبی غیط فٙی، ایٕٙی، ثٟساقز، سٛخٟبر ظیؿز ٔحیُی ٚ ٍ٘طـ  2وؿت حسالُ ٕ٘طٜ  

 اظ ٔطاحُ وبض 2وؿت حسالُ ٔیبٍ٘یٗ 
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 ٍقاـر آهَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك  آهَقٌي

 ؼفشف سبلي  كشبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  كبـ ػول فؼ اوشبًؽاـؼ سطلي  - 1-8ًوَى ثفگ

 اٍ :ًَثز  : سبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي    ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 اوشبًؽاـؼ ػول فؼ كبـ:      L3 وٙص ِالضيز  ٌِبيغ زَة  ضففِ : 0193  كؽ ضففِ 

  بؼُ اق اثكاـ ٍ سدْيكار القم ٍ ثف اوبنثب اوش

 ثلجفيٌگ ٍ ٌ ز ّب ـا سؼَيٓ كٌؽ. لياوشبًؽاـؼ ه
 ٍظي ِ:  11  كؽ ٍظي ِ 

سؼويف ٍ ً ْؽاـ  هبٌيي آالر  

 ٌِبيغ زَة
 G4-4 گفٍُ كبـ 

 هْبـر وٙص ٌبيىش ي  ّب سؼَيٓ ثلجفيٌگ ّب ٍ ٌ ز  كبـ: 1106 كؽ كبـ

  

 ٌفايٗ اًدبم كبـ :-1
ّب   ٍ ًَـ هٌَّػي)الهخّب  ثبقٌَ(  هشفهفثغ، ثبيؽ ؼاـا  ًَـ ٘جيؼي)دٌدفُ 192;16×12آالر ثب قيفثٌب   كبـگبُ هبٌييكبـ:  ٌفايٗ هطيٗ .1

  ثبٌؽ.ٍ سَْيِ هٌبوت وين اسّب  ثِ قهيي  ،فلَـوٌز( ثبك  وبق  ٍ فًَؽاويَى هٌبوت ًّت هبٌيي آالر، سبثلَ ثفق اوشبًؽاـؼ

 اثكاـّب  ػوَهي ه بًيك -اًؽاقُ گيف -ؼوش بّْب  سىز ٍ كٌشف  –اثكاـ ٍ سدْيكار: هبٌيي آالر . 2

 اوٌبؼ: ًقٍِ هبٌيي آالر. 3

 هَاؼ ٌىشٍَ ٍ ـٍاً بـ هَاؼ: . 4

 ؼقيقِ 90قهبى: . 5

 / هفاض  اخفا  دفٍلُ/ ـٍيِ اًدبم كبـ:ًقٍِ كبـ /ًوًَِ – 2
 ّب  ثبق كفؼى ثلجفيٌ ْب ٍ ٌ ز -

 ّب  ّب ٍ قفاـ گيف  ٌ ز سويككفؼى هط  يبسبقبى -

 ّب ٍ ٌ ز ّب سؼَيٓ ٍ ًّت ثلجفيٌگ -

 ّب ّب ٍ ٌ ز هط ن كفؼى هط  قفاـگيف  ثلجفيٌگ -

 ّب ّب ٍ ٌ ز ػول فؼ ثلجفيٌگسىز  -

 

 ّب  اِلي اوشبًؽاـؼ ػول فؼ كبـ:  ٌبغُ -3

 ّب ٘جق اوشبًؽاـؼ ّب ٍ ٌ ز ثبقكفؼى ِطيص ثلجفيٌگ -

 ّب ّب ٍ ٌ ز سويككفؼى هٌبوت هط  قفاـگيف  ثلجفيٌگ -

 ّب ٘جق اَِ  فٌي ّب ٍ ٌ ز سؼَيٓ ٍ ًّت ثلجفيٌگ -

 ؼقز كبفيّب ٍ ٌ ز ّب ثب  هط ن كفؼى هط  قفاـگيف  ثلجفيٌگ -

 ّب ٘جق اوشبًؽاـؼ ّب ٍ ٌ ز سىز ػول فؼ ثلجفيٌگ -

 اثكاـ اـقٌيبثي: -4

 ّب  هَخَؼ( ا  )ثفاوبن زك ليىز هٍبّؽُ -ػولي -كشجي

 اثكاـ ٍ سدْيكار هَـؼ ًيبق اًدبم كبـ: -5
)ثلجفيٌگ ّب  هٌبوت هبٌيي آالر اًَاع ثلجفيٌگ  -اثكاـ ؼقيق )اًَاع آزبـ هَـؼ اوش بؼُ ؼـ ثبق ٍ ثىشِ كفؼى قٙؼبر ه بًي ي هبٌيي(

 هَاؼ سويك كٌٌؽُ ٍوبي  ٍ زفغٌؽُ هبٌيي-ٌ ز هٌبوت ثب اوشبًؽاـؼ -هَخَؼ(

 س بلي  كبـ  هفسجٗ ؼـ گفٍُ كبـ : -6

 1107كبـ
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 ٍقاـر آهَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك  آهَقٌي

 ؼفشف سبلي  كشبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  اـقٌيبثي - 1 -9ثفگًوَى 

   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي
سبـيع 

 اـقٌيبثي
 اٍ ًَثز   

 اوشبًؽاـؼ ػول فؼ كبـ:      L3 وٙص ِالضيز  س ٌىيي ٌِبيغ زَة  ضففِ :   كؽ ضففِ 

ثف ثب اوش بؼُ اق اثكاـ ٍ سدْيكار القم ٍ 

ثلجفيٌگ ٍ ٌ ز   لياوشبًؽاـؼ ه اوبن

 ّب ـا سؼَيٓ كٌؽ.

 G4-4 گفٍُ اـقٌيبثي كبـ ؼاـ  هبٌيي آالر ٌِبيغ زَة سؼويف ٍ ً ِ  ٍظي ِ :   11 كؽ ٍظي ِ 

 هْبـر وٙص ٌبيىش ي  سؼَيٓ ثلجفيٌگ ّب ٍ ٌ ز ّب   كبـ  1106 كؽ كبـ

  

 هفا ض  كبـ ـؼي 
 ٌفايٗ ػول فؼ

 )اثكاـ،هَاؼ، سدْيكار، قهبى، ه بى ٍ ...(
 ًوفُ ّب/ؼاٍـ /ًوفُ ؼّي()ٌبغُ اوشبًؽاـؼ  ًشبيح هو ي

1 

ثّجطیًٙ ٞب ٚ ثبظ وطزٖ 

 قفز ٞب

 اثعاض: ا٘ٛاع آچبضٞب

 ٔٛاز: لُؼبر ٚ ثّجطیًٙ ٔبقیٗ

 ٔىبٖ: وبضٌبٜ ٔبقیٗ آالر 

  زلیمٝ 10 :ظٔبٖ

 

ٚ قفز ثبظ وطزٖ وبُٔ ثّجطیًٙ ٞب 

 ٞب ثسٖٚ ٔكىُ

ٚ قفز ٞب ثٝ ثبظ وطزٖ ثّجطیًٙ ٞب 

 ؾرشی

 ٞب ٚ ثّجطیًٙثبظ وطزٖ قفز ٞب ػسْ 

ثسٖٚ ٔكىُ سٕبْ ثّجطیًٙ ٞب ٚ قفز ٞب 

 .ثبظقٛ٘س
3 

 2 .فمٍ ثّجطیٍٟٙب ثبظ قٛ٘س ٚ قفز ٞب قُ قٛ٘س 

 1 ٞب ثّجطیًٙ ٞب ٚ قفز٘بسٛا٘ی زض ثبظوطزٖ 

2 

سٕیع وطزٖ ٔحُ 

ثّجطیًٙ ٞب ٚ  لطاضٌیطی

 قفز ٞب

 وبغص ؾٙجبزٜ-اثعا: ثطؼ ؾیٕی 

 ٔٛاز: ٔحُ ٘هت ٔشؼّمبر

 ٔىبٖ: وبضٌبٜ ٔبقیٗ آالر 

  زلیمٝ 10: ظٔبٖ

 

سٕبْ ٔحُ ثّجطیًٙ ٞب سٕیعوبضی 

 ٞب  قفزٚ 

- 

ٞب ٚ  سٕیع ٘ىطزٖ ٔحُ ثّجطیًٙ

 قفز ٞب 

ٔحُ ثّجطیًٙ ٞب ٚ قفز ٞب ثٝ ٚؾیّٝ ثطؼ ٚ 

 .وبغص ؾٙجبزٜ سٕیع ٚ ٔطست قٛ٘س
3 

 - 2 

 1 .ٔحُ قفز ٞب ثب زؾشٕبَ سٕیع قٛ٘س

3 

سؼٛیى ٚ ٘هت 

 ثّجطیًٙ ٞب ٚ قفز ٞب

 اثعاض: آچبضٞبی ٔرهٛل

بر ٔٛضز ٘یبظ ثطای سؼٕیط ٚ مٔٛاز: ٔشؼّ

 ٘هت ِٛظاْ 

 ٔىبٖ: وبضٌبٜ ٔبقیٗ آالر 

 زلیمٝ  30ظٔبٖ: 

 ٞب ٚ قفز ٞب ثّجطیًٙسؼٛیى ٚ ٘هت 

 ثٝ ضاحشی

 ٞب ٚ قفز ٞب ثّجطیًٙسؼٛیى ٚ ٘هت 

 ثٝ ؾرشی

ٞب ٚ  ثّجطیًٙػسْ سؼٛیى ٚ ٘هت 

  قفز ٞب

ثٝ  ثّجطیًٙ ٞب ٚ قفز ٞبسؼٛیى ٚ ٘هت 

 .ضاحشی ا٘دبْ قٛز
3 

ثٝ  ثّجطیًٙ ٞب ٚ قفز ٞبسؼٛیى ٚ ٘هت  

 ؾرشی ا٘دبْ قٛز.
2 

 1 ا٘دبْ ٘كٛز. ثّجطیًٙ ٞب ٚ قفز ٞبسؼٛیى ٚ ٘هت 

4 

ٔحىٓ وطزٖ ٔحُ 

ثّجطیًٙ ٞب ٚ لطاضٌیطی 

 قفز ٞب

 اثعاض: ا٘ٛاع آچبضٞبی ٔرهٛل

 ٔٛاز: ٔشؼّمبر ؾبِٓ 

 ٔىبٖ: وبضٌبٜ ٔبقیٗ آالر 

 زلیمٝ 30ظٔبٖ: 

ثّجطیًٙ ٞب ٚ ٔحىٓ وطزٖ 

 ٞب زض خبی ذٛز  قفز

ٞب ٚ  قُ ثؿشٝ قسٖ ثّجطیًٙ

 ٞب زض خبی ذٛز قفز

سٕبْ ثّجطیًٙ ٞب ٚ قفز ٞب ضا ثط ضٚی زؾشٍبٜ 

 .ثجٙسزٔحىٓ 
3 

 
- 2 

 1 ثّجطیًٙ ٞب ٚ قفز ٞب قُ ثؿشٝ قٛز.

5 

سؿز ػّٕىطز ٔٙبؾت 

  ثّجطیًٙ ٞب ٚ قفز ٞب

 اثعاض: آچبضٞبی ٔٛضز ٘یبظ

 ٔٛاز: ثّجطیًٙ ٞب ٚ قفز ٞب

 ٔىبٖ: وبضٌبٜ ٔبقیٗ آالر 

 زلیمٝ  10ظٔبٖ: 

 سؿز ػّٕىطز لُؼبر سؼٛیًی

 

ػسْ سؿز ػّٕىطز لُؼبر 

 سؼٛیًی

ی سٕبْ ثّجطیًٙ ٞب ٚ قفز ٞب ػّٕىطز 

 سؼٛیًی ضا سؿز وٙس.
3 

 - 2 

 1 ػّٕىطز لُؼبر سؼٛیًی ضا سؿز ٘ىٙس.

قبیؿشٍی ٞبی 

غیط فٙی , ایٕٙی, 

ثٟساقز, سٛخٟبر 

ظیؿز ٔحیُی ٚ 

 ٍ٘طـ

 N 72ٔؿئِٛیز دصیطی -1 

  ، والٜ، ػیٙه، ٌٛقی ٚ ٔبؾه اؾشفبزٜ اظ ِجبؼ وبض ٚ وفف ایٕٙی - -2

 ذطٚج ٌطز  ٚغجبض اظ ٔحیٍ وبضٌبٜ ثب اؾشفبزٜ اظ ٔىٙسٜ -3

 زلز زض وبض -4

  ػّٕىطز لبثُ لجَٛ

 

 لبثُ لجَٛغیط ػّٕىطز 

اؾشفبزٜ اظ ، والٜ ٚ ِجبؼ وبض ٚ وفف ایٕٙیدٛقیسٖ 

  ػیٙه، ٌٛقی ٚ ٔبؾه 
2 

 

 1 ػیٙه ٚ ٌٛقی ایٕٙیاؾشفبزٜ اظ 

 اـقٌيبثي كبـ )ٌبيىش ي اًدبم كبـ(
 ثّی    

 ذیط    

 ٔؼیبض قبیؿشٍی ا٘دبْ وبض  :

 4ٚ  3ٚ  2اظ ٔطاحُ   2وؿت حسالُ ٕ٘طٜ  

 اظ ثرف قبیؿشٍی ٞبی غیط فٙی، ایٕٙی، ثٟساقز، سٛخٟبر ظیؿز ٔحیُی ٚ ٍ٘طـ  2وؿت حسالُ ٕ٘طٜ  

 اظ ٔطاحُ وبض 2وؿت حسالُ ٔیبٍ٘یٗ 
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 ٍقاـر آهَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك  آهَقٌي

 ؼفشف سبلي  كشبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  كبـ ػول فؼ اوشبًؽاـؼ سطلي  - 1-8ًوَى ثفگ

 اٍ :ًَثز  : سبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي    ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 اوشبًؽاـؼ ػول فؼ كبـ:      L3 وٙص ِالضيز  ٌِبيغ زَة  ضففِ :   كؽ ضففِ 

 ثف اوبنثب اوش بؼُ اق اثكاـ ٍ سدْيكار القم ٍ 

  كٌؽ.وفٍيه ـا  CNCر هبٌيي آال  ليهاوشبًؽاـؼ 
 G4-4 گفٍُ كبـ  سؼويف ٍ ً ْؽاـ  هبٌيي آالر   ٍظي ِ:  11  كؽ ٍظي ِ 

 هْبـر وٙص ٌبيىش ي  CNCر وفٍيه هبٌيي آال  كبـ: 1107 كؽ كبـ

  

 ٌفايٗ اًدبم كبـ :-1

ّب   ًَـ هٌَّػي)الهخ ّب  ثبقٌَ( ٍ هشفهفثغ، ثبيؽ ؼاـا  ًَـ ٘جيؼي)دٌدفُ 192;16×12آالر ثب قيفثٌب   كبـگبُ هبٌييكبـ:  .ٌفايٗ هطي1ٗ

 ثبٌؽ.ٍ سَْيِ هٌبوت وين اسّب  ثِ قهيي  ،فلَـوٌز( ثبك  وبق  ٍ فًَؽاويَى هٌبوت ًّت هبٌيي آالر، سبثلَ ثفق اوشبًؽاـؼ

 كوذفوَـ َّا -كٌشفلف ه بًي ي ٍ ثفقي  -اًؽاقُ گيف -ّب  سىز ٍ كٌشف  ؼوش بُ –CNCاثكاـ ٍ سدْيكار: هبٌيي آالر . 2

 CNC هبٌيي آالراوٌبؼ: ًقٍِ . 3

 هَاؼ: هَاؼ ٌىشٍَ ٍ ـٍاً بـ . 4

 ؼقيقِ 90قهبى: . 5

 / هفاض  اخفا  دفٍلُ/ ـٍيِ اًدبم كبـ:ًقٍِ كبـ /ًوًَِ - 2
 كٌشف  ٍ سىز زفغً هَسَـّب 

  ٍ  سىز فٍبـ ٍ خفيبى َّا  فٍفؼُ ويىشنكٌشف 

  ٍ  سىز ـٍاًي ضفكز)ٌلي ٍ و شي(هَسَـّبكٌشف 

  ّب  هػشل  ؼوش بُ قىوزكٌشف  ٌؽر خفيبى ثفق ؼـ 

 ّب  هػشل  هشطفک ـٍاً بـ  قىوز 

 ٌبغُ ّب  اِلي اوشبًؽاـؼ ػول فؼ كبـ:  - 3

 ؼوشَـالؼو  كبـغبًِ وبقًؽُ ثف اوبنسىز زفغً هَسَـّب  .1

 ؼوشَـالؼو  كبـغبًِ وبقًؽُ ثف اوبنسىز فٍبـ ٍ خفيبى َّا  فٍفؼُ ويىشن  .2

 ؼوشَـالؼو  كبـغبًِ وبقًؽُ ثف اوبنسىز ـٍاًي ضفكز)ٌلي ٍ و شي(هَسَـّب  .3

 ؼوشَـالؼو  كبـغبًِ وبقًؽُ ثفاوبنّب  هػشل  ؼوش بُ  سىز ٌؽر خفيبى ثفق ؼـ قىوز .4

 ؼوشَـالؼو  كبـغبًِ وبقًؽُ ثف اوبنّب  هػشل   ـٍاً بـ  قىوز .5

 اثكاـ اـقٌيبثي: -4

 ّب  هَخَؼ( ا  )ثفاوبن زك ليىز هٍبّؽُ -ػولي -كشجي

 ًيبق اًدبم كبـ:اثكاـ ٍ سدْيكار هَـؼ  -5
اًرَاع هرَاؼ   -اًَاع آزبـ ٍ اثكاـ ثبق ٍ ثىشِ كفؼى قٙؼبر ه بًي ي )اًَاع آزبـ آلي، آزربـ سػرز(  -ٍوبي  سٌظين ؼقيق سَدي هبٌيي آالر 

 ـٍ ي ؼاى، هبٌيي گفيه قى ٍ ...-سويكک كٌٌؽُ ٍ ـٍاى كٌٌؽُ قىوز ّب  گفؼًؽُ هبٌيي آالر )ـٍ ي ٔؽ جبـ(

 ؼـ گفٍُ كبـ :س بلي  كبـ  هفسجٗ  -6

 1106كبـ
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 ٍقاـر آهَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك  آهَقٌي

 ؼفشف سبلي  كشبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  اـقٌيبثي - 1 -9ًوَى ثفگ

 اٍ ًَثز    سبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 اوشبًؽاـؼ ػول فؼ كبـ:      L3 وٙص ِالضيز  ٌِبيغ زَة  ضففِ :   كؽ ضففِ 

 ثف اوبنثب اوش بؼُ اق اثكاـ ٍ سدْيكار القم ٍ 

 كٌؽ.وفٍيه ـا  CNCر هبٌيي آال  لياوشبًؽاـؼ ه

 G4-4 گفٍُ اـقٌيبثي كبـ سؼويف ٍ ً ْؽاـ  هبٌيي آالر   ٍظي ِ :   11 كؽ ٍظي ِ 

 هْبـر وٙص ٌبيىش ي  CNCر هبٌيي آالوفٍيه   كبـ  1107 كؽ كبـ

  

 هفا ض  كبـ ـؼي 
 ٌفايٗ ػول فؼ

 )اثكاـ،هَاؼ، سدْيكار، قهبى، ه بى ٍ ...(
 ًوفُ )ٌبغُ ّب/ؼاٍـ /ًوفُ ؼّي(اوشبًؽاـؼ  ًشبيح هو ي

1 

  CNCٔبقیٗ  -ٞٛااثعاض: وٕذطؾٛض  وٙشطَ چطذف ٔٛسٛضٞب

 زؾشٕبَٔٛاز: 

 ٔىبٖ: وبضٌبٜ ٔبقیٗ آالر 

  زلیمٝ 10: ظٔبٖ

 

  وٙشطَ چطذف ٔٛسٛضٞب

 ػسْ وٙشطَ چطذف ٔٛسٛضٞب
 3 چطذف ٔٛسٛضٞب ضا وٙشطَ وٙس.

 - 2 

 1 چطذف ٔٛسٛضٞب ضا وٙشطَ ٘ىٙس.

2 

وٙشطَ فكبض ٚ خطیبٖ 

 ٞٛای فكطزٜ 

  اثعاض: اثعاضٞبی ٘یٛٔبسیه

 CNCٔبقیٗ  ٔٛاز:

 ٔىبٖ: وبضٌبٜ ٔبقیٗ آالر 

 زلیمٝ 10ظٔبٖ: 

 خطیبٖ ٞٛای فكطزٜ وٙشطَ فكبض

ػسْ وٙشطَ فكبض خطیبٖ ٞٛای 

 فكطزٜ

 

 3 فكبض خطیبٖ ٞٛای فكطزٜ ضا وٙشطَ وٙس.

 - 2 

 1 فكبض خطیبٖ ٞٛای فكطزٜ ضا وٙشطَ ٘ىٙس.

3 

وٙشطَ قُ ٚ ؾفشی 

 ٔٛسٛضٞب
 اثعاضٞبی ٔىب٘یىیاثعاض: 

 CNCٔبقیٗ  ٔٛاز:

 ٔىبٖ: وبضٌبٜ ٔبقیٗ آالر 

 زلیمٝ 20ظٔبٖ: 

 وٙشطَ قّی ٚ ؾفشی ٔٛسٛضٞب

ػسْ وٙشطَ قّی ٚ ؾفشی 

 ٔٛسٛضٞب

 3 قّی ٚ ؾفشی ٔٛسٛضٞب ضا وٙشطَ وٙس.

 - 2 

 1 قّی ٚ ؾفشی ٔٛسٛضٞب ضا وٙشطَ ٘ىٙس.

4 

وٙشطَ قسر خطیبٖ 

ثطق ؾیؿشٓ ٞبی 

 ٔرشّف

  اثعاض: اثعاضٞبی وٙشطَ ثطلی

 CNCٔبقیٗ  ٔٛاز:

 ٔىبٖ: وبضٌبٜ ٔبقیٗ آالر 

 زلیمٝ 20ظٔبٖ: 

 وٙشطَ قسر خطیبٖ ثطق

 ػسْ وٙشطَ قسر خطیبٖ ثطق
 3 قسر خطیبٖ ثطق ضا وٙشطَ وٙس.

 - 2 

 1 قسر خطیبٖ ثطق ضا وٙشطَ ٘ىٙس.

5 

ضٚا٘ىبضی لؿٕز ٞبی 

 ٔشحطن

 

 -ٌطیؽ دٕخ -اثعاض: اؾذطی ضٚغٗ

 ضٚغٗ زاٖ

 ٞب ٔٛاز: ضٚاٖ وٙٙسٜ

 ٔىبٖ: وبضٌبٜ ٔبقیٗ آالر 

 زلیمٝ 30ظٔبٖ: 

 ٞبی ٔرشّف ضٚا٘ىبضی لؿٕز

ٞبی  ػسْ ضٚا٘ىبضی لؿٕز

 ٔرشّف

 3 ٞب ضا ضٚا٘ىبضی وٙس.  سٕبْ لؿٕز

 - 2 

 1 لؿٕشٟبی ٔرشّف ضا ضٚا٘ىبضی ٘ىٙس.

قبیؿشٍی ٞبی 

غیط فٙی , ایٕٙی, 

ثٟساقز, سٛخٟبر 

ظیؿز ٔحیُی ٚ 

 ٍ٘طـ

 N 72ٔؿئِٛیز دصیطی -1 

  ، والٜ، ػیٙه، ٌٛقی ٚ ٔبؾه ایٕٙیاؾشفبزٜ اظ ِجبؼ وبض ٚ وفف  - -2

 ذطٚج ٌطز  ٚغجبض اظ ٔحیٍ وبضٌبٜ ثب اؾشفبزٜ اظ ٔىٙسٜ -3

 زلز زض وبض -4

  ػّٕىطز لبثُ لجَٛ

 

 لبثُ لجَٛغیط ػّٕىطز 

اؾشفبزٜ اظ ، والٜ ٚ ِجبؼ وبض ٚ وفف ایٕٙیدٛقیسٖ 

  ػیٙه، ٌٛقی ٚ ٔبؾه 
2 

 

 1 ػیٙه ٚ ٌٛقی ایٕٙیاؾشفبزٜ اظ 

 كبـ )ٌبيىش ي اًدبم كبـ( اـقٌيبثي
 ثّی    

 ذیط    

 ٔؼیبض قبیؿشٍی ا٘دبْ وبض  :

 4ٚ  3ٚ  2اظ ٔطاحُ   2وؿت حسالُ ٕ٘طٜ  

 اظ ثرف قبیؿشٍی ٞبی غیط فٙی، ایٕٙی، ثٟساقز، سٛخٟبر ظیؿز ٔحیُی ٚ ٍ٘طـ  2وؿت حسالُ ٕ٘طٜ  

 اظ ٔطاحُ وبض 2وؿت حسالُ ٔیبٍ٘یٗ 
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 ضففِ اـقٌيبثيسؽٍيي اوشبًؽاـؼ 

Evaluation Occupational Standard Development 

رد ارزشيابي حرهف  پيماُن مرحلو دهم : تدويه نهايي  استاندا

Final Development of Evaluation Occupational Standard (Final step) 
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 تدوين نهايي استاندارد ارزشيابي حرفه

اِف( ٌطز آٚضی اؾٙبز ٔطاحُ َطاحی ٔفْٟٛ اؾشب٘ساضز اضظقیبثی حطفٝ ،ٌطٜٚ ثٙسی وبضٞب، سحّیُ اؾٙبز ػّٕىطز، سسٚیٗ  

 اؾشب٘ساضز اضظقیبثی وبض

 حطفٝ ای ٚ نالحیز حطفٝ ایٔٛيٛع ٌٛاٞیٙبٔٝ ٞب، قبیؿشٍی  10-2ٚ  10-1ة(سٍٕیُ ٕٖ٘ٛ ثطي ٞبی 

 ج( سسٚیٗ ٚ ؾبٔب٘سٞی اؾشب٘ساضز اضظقیبثی حطفٝ ثط اؾبؼ چبضچٛة دیكٟٙبزی
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