
 
 

 

 



 
 

 ))و ان ليسَ لاِلِنسانِ ااِّل ما سعي (( 
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 :206حذيث لذػي اص خيأثش دس اسؿاد اِمّٛب ف 

 عبادت  ده جز دارد هك  ُنه دهم كار و تالش رباي  روزي حالل است 

 

 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أٛس٢ وٝ وـٛسٔبٖ ٔحتبج اػت. اسصؽ وبس ؿٕب أشٚص اسصؽ ٤ه أش٢ اػت وٝ ٔب ٘جب٤ذ دػتٕبٖ سا ثٝ د٤ٍش٢ دساص و٥ٙٓ ثشا٢ 

دس آٖ ٔح٥ظ، ٕٔىٗ اػت ـ وٝ تٛخٝ، الثذ تٛخٝ ثٝ ١ٕٞ ٔح٥غٟب داؿتٝ اػت   اؽ وشد ثب صٔبٟ٘ب٢ ػبثك. سػَٛ اِّّٝ ؿٛد ٔمب٤ؼٝ ٣ٕ٘

سا ثٛػ٥ذٜ تب اسصؽ وبس سا دس تبس٤خ فشضٝ  وٙٙذ، وف دػت وبسٌش ٚ ٔحُ وبس ـ دس آٖ ٔح٥ظ، دػت وبسٌش سا آٖ عٛس وٝ ٘مُ ٣ٔ

 .وٙٙذ. ٚ ٔب ٔفتخش٤ٓ ٚ ؿٕب ٚ ٕٞٝ ٔفتخش٘ذ ثٝ ا٤ٙىٝ ٤ه ٕٞچٛ ٘ـب٣٘ پ٥غٕجش اوشْ ثٝ ؿٕب دادٜ

 

ٞب وبس  و٥ٙٓ، دس أش كٙقت ٚ دس وبسخب٘ٝ و٥ٙٓ؛ دس أش وـبٚسص٢ وبس ٣ٔ ثب٤ذ ادسان ا٤ٗ ٔقٙب سا ثى٥ٙٓ وٝ ٔب وٝ دس ٞش خب وبس ٣ٔ

 .ثب٤ذ خٛدٔبٖ ثٝ خٛدٔبٖ تّم٥ٗ و٥ٙٓ وٝ ٔب ٔؼتم٥ّٓ ٚ ٔب ثب٤ذ ٔؼتمُ ثبؿ٥ٓ و٥ٙٓ، ٣ٔ

 

 



 
 

 اثالغ٣ ٔمبْ ٔقؾٓ سٞجش٢  ٞب٢ و٣ّ اؿتغبَ ػ٥بػتثٙذٞب٢ اص  

آٔٛصؿ٣ ٚ ٥ٌش٢ اص ٘ؾبْ  تش٤ٚح ٚ تم٤ٛت فشًٞٙ وبس، ت٥ِٛذ، وبسآفش٣ٙ٤ ٚ اػتفبدٜ اص ت٥ِٛذات داخ٣ّ ثٝ فٙٛاٖ اسصؽ اػال٣ٔ ٚ ٣ّٔ ثب ثٟشٜ .1

 .تج٥ّغ٣ وـٛس

آٔٛصؽ ٥٘ش٢ٚ ا٘ؼب٣٘ ٔتخلق، ٔبٞش ٚ وبسآٔذ ٔتٙبػت ثب ٥٘بصٞب٢ ثبصاس وبس )فق٣ّ ٚ آت٣( ٚ استمبء تٛاٖ وبسآفش٣ٙ٤ ثب ٔؼؤ٥ِٚت ٘ؾبْ  .2

التلبد٢  ٞب٢ آٔٛصؿ٣ وـٛس )آٔٛصؽ ٚ پشٚسؽ، آٔٛصؽ ف٣ٙ ٚ حشفٝ ا٢ ٚ آٔٛصؽ فب٣ِ( ٚ تٛأْ وشدٖ آٔٛصؽ ٚ ٟٔبست ٚ خّت ٕٞىبس٢ ثٍٙبٜ

.خٟت اػتفبدٜ اص ؽشف٥ت آٟ٘ب



 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 زٟيٝ وٙٙذٌاٖ

 ٘ٛؿ فقب٥ِت دس ٌشٜٚ دس ٔحُ وبس قب٥ِتف ص٥ٔٙٝ ٔحُ وبس ٘بْ ٚ ٘بْ خب٘ٛاد٣ٌ

ؿشوت اِىتش٥٘ٚه   دساص٢ٔحٕذ ف٣ّ 

  افضاس آصٔب

تق٥ٕش وبس ٚٔؼئَٛ تق٥ٕشٌبٜ ِٛاصْ ا٘ذاصٜ ٥ٌش٢ 

 اِىتش٥٘ٚى٣

 Dacumفضٛ ٌشٜٚ تح٥ُّ حشفٝ دس وبسٌبٜ د٤ىْٛ 

ؿشوت دا٘ؾ افضاس  ػ٥ذ ف٣ّ كٕٛت٣

 وبٚؽ

ٚ دٚسث٥ٗ ٔذاس ثؼتٝ ٚ   RFIDٔدش٢ پشٚطٜ ٞب٢  

 خذٔبت پغ اص فشٚؽ

 ٚ تح٥ُّ تىب٥ِف وبس٢فضٛ ٌشٜٚ ٥٘بصػٙد٣ ؿغ٣ّ 

٥ٟٔٗ ؽش٤ف٥بٖ 

 خٛال٣٤

دا٘ـٍبٜ خبٔـ 

 ف٣ّٕ ٚ وبسثشد٢

 افتجبس ٤خـ٣ ػٙذ ٚ اسصؿ٥بث٣ ٔذسع

تق٥ٕش ٌبٜ ؿشوت  ػ٥شٚع ػ٣ٕ٥ّ

 ػبٔؼًٛ٘

تق٥ٕش وبس ٚ ٔؼئَٛ تق٥ٕش ٌبٜ دػتٍبٜ ٞب٢ كٛت٣ ٚ 

 تل٤ٛش٢

فضٛ ٌشٜٚ ٥٘بصػٙد٣ ؿغ٣ّ ٚ تح٥ُّ تىب٥ِف وبس٢  

 ٚ اسصؿ٥بث٣

تق٥ٕش ٌبٜ ؿشوت  ٞبد پٛس ٘ذ٤ٓفش 

 ػبٔؼًٛ٘

 فضٛ ٌشٜٚ ٥٘بصػٙد٣ ؿغ٣ّ ٚ تح٥ُّ تىب٥ِف وبس٢ تق٥ٕش وبس دػتٍبٜ ٞب٢ كٛت٣ ٚ تل٤ٛش٢

 فضٛ ٌشٜٚ ٥٘بصػٙد٣ ؿغ٣ّ ٚ تح٥ُّ تىب٥ِف وبس٢ PEAK&PLACE)ت٥ِٛذ ٔذاس چبپ٣ ة دػتٍبٜ   ؿشوت افضاسآصٔب  ٔشتض٣ تٛدٜ سٚػتب

ٞٙشػتبٖ وبس  ػ٥ٟال رٚاِفمبس٢

 دا٘ؾ

 ٔٙـ٣ وبس ٌبٜ  د٤ىْٛ ٚ افتجبس ثخـ٣ ػٙذ ٞٙش آٔٛص ٞٙشػتبٖ وبس دا٘ؾ

وبسخب٘ٝ خٛساة  خٛاد حبٔذ٢

 ثبف٣ ػبتش

 فضٛ ٌشٜٚ ٥٘بصػٙد٣ ؿغ٣ّ ٚ تح٥ُّ تىب٥ِف وبس٢ ف٣ٙ ٚ ت٥ِٛذسع ٔذ

ؿشوت عشاحبٖ  ٔحٕٛد ؿجب٣٘

ثشق ٚ اِىتش٥٘ٚه 

 اِجشص

 فضٛ ٌشٜٚ تح٥ُّ تىب٥ِف وبس٢ ٚ اسصؿ٥بث٣ اِىتش٥٘ٚهٔدش٢ پشٚطٜ ٞب٢ ثشق ٚ 

وبسخب٘ٝ  خٛاد آرس ٞٛا

 ثبف٣ ػبتش خٛساة

 فضٛ ٌشٜٚ ٥٘بصػٙد٣ ؿغ٣ّ تق٥ٕش وبس ثشق ٚ اِىتش٥٘ٚه

فشؿتٝ داٚٚد٢ ِقُ 

 آثبد٢

ٞٙشػتبٖ وبس 

 دا٘ؾ

فضٛ ٌشٜٚ تح٥ُّ تىب٥ِف وبس٢ ٚ افتجبس ثخـ٣  ٞٙش آٔٛص ٞٙشػتبٖ وبس دا٘ؾ

 ٚ اسصؿ٥بث٣ػٙذ 

دفتشآٔٛصؽ ف٣ٙ ٚ  ػق٥ذٜ تٛتٛ٘چ٥بٖ

ا٢ ٚ  حشفٝ

 وبسدا٘ؾ

 ثش٘بٔٝ س٤ض٢)اكالح ٚ افتجبسثخـ٣ ٟ٘ب٣٤( ا٢ ٚ وبسدا٘ؾ وبس ؿٙبػذفتشآٔٛصؽ ف٣ٙ ٚ حشفٝ 

 فضٛ ٌشٜٚ تح٥ُّ تىب٥ِف وبس٢ تق٥ٕش وبس دػتٍبٜ ٞب٢ اداس٢ ؿشوت س٤ىٛ ٔؼقٛد ٤ٍب٘ٝ

 

 وظارت بر تدييه ي فرايىد اجرا ي تاييد وُايي:

 

 دفتر بروامٍ ريزي ي تاليف  كتابُاي درسي فىي ي حرفٍ اي ي كارداوش



 
 

 

 فهرست :

 

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

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

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

رد عملكرد          :   پيماُن مرحلو هشتم تحليل استاندا
..........................................................15 

رد ارزشيابي كار  :  پيماُن مرحلو نهم  135........................................................تدويه استاندا

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

119............    .................................................................        منابع

  



1 
 

 ٔمذٔٝ:

٤ٛ٘ؼىٛ  ٞب٢ٛػقٝ پب٤ذاس وـٛسٞب داسد. ٌضاسؽٞب٢ ف٣ٙ ٚ حشفٝ ا٢ ثٝ فٙٛاٖ ِٔٛذ اؿتغبَ ٘مؾ ٔؤثش٢ دس تآٔٛصؽ

ا٢ ٘ؼجت ٔؼتم٥ٓ ٞب٢ ف٣ٙ ٚ حشفٝثجت ٘بْ دس ٞٙشػتبٖافضا٤ؾ ثب ٥ٔضاٖ داخُ وـٛسٞب ٘ـبٖ ٣ٔ دٞذ ػشا٘ٝ ت٥ِٛذ ٘بخبِل٣ 

 داسد. 

ا٢ ٚ و٥ف٥ت ثخـ٣ آٟ٘ب دس ٝٞب٢ ف٣ٙ ٚحشفٔٛصؽآدس ا٥ٕٞت ثٝ  اِقب٣ِ()ٔذؽّٝٔمبْ ٔقؾٓ سٞجش٢ تأو٥ذٞب٢

ٔؤ٤ذ  خٕق٥تٞب٢ و٣ّ ٞب٢ و٣ّ اؿتغبَ ٚ ٕٞچ٥ٙٗ ػ٥بػت٥ٙبد٤ٗ دس آٔٛصؽ ٚ پشٚسؽ ٚ ػ٥بػتٞب٢ و٣ّ تحَٛ ث ػ٥بػت

ػٙذ چـٓ  ا٢ داؿت.حشفٝ ٞب٢ ف٣ٙ ٚا٢ ثٝ آٔٛصؽالتلبد٢ ٚ پب٤ذاس ثب٤ذ ٍ٘بٜ ٤ٚظٜا٤ٗ ٔغّت اػت وٝ ثشا٢ دػت٥بث٣ ثٝ سؿذ 

ٚ فش٣ٍٙٞ وـٛس ثش ٌؼتشؽ  لبٖ٘ٛ ثش٘بٔٝ پٙدٓ تٛػقٝ التلبد٢ ، اختٕبف٣ 21لبٖ٘ٛ اػبػ٣ ٚ ٔبدٜ  42، اكُ  1404ا٘ذاص 

ٞب٢ خٛا٘بٖ ٚ ٥٘ش٢ٚ وبس ثب افضا٤ؾ دا٘ؾ ٟٚٔبست ٚ تٛإ٘ٙذػبص٢ ٥٘ش٢ٚ ا٘ؼب٣٘ ٚ وبٞؾ فبكّٝ ؿب٤ؼت٣ٍ ٞب٢ ؿب٤ؼت٣ٍ

 اػتب٘ذاسد خٟب٣٘ تأو٥ذ داسد. ٥٘ش٢ٚ وبس وـٛس ثب ػغح 

ٔفب٥ٞٓ التلبد٢  دسنثٝ پشٚسؽ تشث٥ت ٤بفتٍب٣٘ وٝ ثب  ػٙذ تحَٛ ث٥ٙبد٤ٗ آٔٛصؽ ٚ پشٚسؽ اص ٤هدس ٞذف ف٥ّٕبت٣ 

، ٔلشف ٚ ا٘ضجبط ٔب٣ِ ، لٙبفتث٣ ٚ خٟبد٢، وبسآفش٣ٙ٤سٚح٥ٝ ا٘مال ٔق٥بس اػال٣ٔ اص عش٤ك وبس ٚ تالؽ ٚسچٛة ٘ؾبْ چبدس 

ٞب٢ التلبد٢ دس ٔم٥بع ثب د٤ٍشاٖ دس فقب٥ِتسفب٤ت ٚخذاٖ، فذاِت ٚ ا٘لبف دس سٚاثظ ٚ ثب  تجز٤شث٥ٟٙٝ ٚ دٚس٢ اص اػشاف ٚ 

خٕٟٛس٢ اػال٣ٔ ا٤شاٖ ٣ّٔ ٝ دسػ٣ ثش٘بٔ ػٙذ ٕٞچ٥ٙٗ .ؿذٜ اػتتبو٥ذ  ، ٣ّٔ ٚ خٟب٣٘ ٔـبسوت ٣ٔ ٕ٘ب٤ٙذ،خب٘ٛاد٣ٌ

 اػت.  ٞب پشداختٝلّٕشٚ ٚ ػبصٔب٘ذ٣ٞ ٔحتٛا٢ ا٤ٗ آٔٛصؽ ثٝ "ٚس٢آ٤بد٥ٌش٢ وبسٚفٗحٛصٜ تشث٥ت ٚ "

وبسدا٘ؾ فالٜٚ ثش اكَٛ د٤ٗ ٔحٛس٢، تم٤ٛت ٤ٛٞت ٣ّٔ، افتجبس٘مؾ ٤بد٥ٌش٘ذٜ، ا٢ ٚ ٞب٢ دسػ٣ ف٣ٙ ٚحشفٝدس ثش٘بٔٝ

اِقٕش، خّت ٢ ٔبداْٞب٢ فشد٢، تقبدَ، ٤بد٥ٌش بٚتتف، تٛخٝ ثٝ ٔق٥ت، خب٘ٛادٜا٢ خب، افتجبس ٘مؾ پب٤ٝافتجبس ٘مؾ ٔشخق٥ت ٔقّٓ

اخالق  ،٢،آٔٛصؽ ثش اػبع ٥٘بص ثبصاس وبسپز٤شٞب، ا٘قغبفصؽثخـ٣ آٔٛ، اكَٛ تٙٛؿفشا٥ٌش٢ ٔـبسوت ٚ تقبُٔ، ٤ىپبسچ٣ٍ ٚ

 ٥ٌشد.  ٔٛسد تٛخٝ لشاس ٣ٔ ا٥ٌ٢ش٢ تذس٤د٣ ٤ٛٞت حشفٝٚ ت٥ِٛذ ثشٚت، ؿىُ اس ٚ وبٞؾ فمشتٛػقٝ پب٤ذ ا٢،حشفٝ

ٞب٢ تٛك٥ٕٝٞچ٥ٙٗ داخُ وـٛس ٚ تغ٥٥ش دس اػتب٘ذاسدٞب ٚ  ٥٥شات فٙبٚس٢ ٚ ٥٘بص ثبصاس وبس، تغٔغبِجبت اػٙبد ثبالدػت٣

تب ثش اػبع ٚؽ٥فٝ لب٣٘ٛ٘ خٛد ا٢ ٚ وبسدا٘ؾ سا ٔىّف ٕ٘ٛد ػ٣ ف٣ٙ ٚحشفٝٞب٢ دسس٤ض٢ ٚ تأ٥ِف وتبة، دفتش ثش٘بٔٝا٣ِّّٕث٥ٗ

-دس ٞٙشػتبٖ 1379ا٢ وٝ اص ػبَ ٚاحذ٢ ف٣ٙ ٚحشفٝؿٙبػ٣ ٘ؾبْ ػب٣ِ ثشسػ٣ ٚ آػ٥ت  ٞب٢پظٚٞؾ ٚ ا٘دبْ پغ اص ػفبسؽ

دس دسػ٣ الذاْ ٕ٘ب٤ذ. ِزا دفتش  ٞب٢٘بٔٝعشاح٣ ٚ ثبصٍ٘ش٢ ثشا٢ دػت٥بث٣ ثٝ ا٣٤ٍِٛ ٔٙبػت ثٝ ، ثشٞب٢ وـٛس دس حبَ اخشا اػت

ٞب٢ ف٣ٙ ٚ  آٔٛصؽس٤ض٢ دسػ٣ دس ٚ تذ٤ٚٗ فشآ٤ٙذ ثش٘بٔٝ عشاح٣"عشح پظٚٞـ٣ ثب فٙٛاٖ الذاْ ثٝ ػفبسع  1390 ػبَ

)اؿتغبَ،التلبد ٔمبٚٔت٣ ٚ ٞب٢ و٣ّػ٥بػت ٔب٘ٙذٕ٘ٛد. عشح پظٚٞـ٣ ٔزوٛس ثشاػبع اػٙبد ثبالدػت٣  "ا٢ ٚ ٟٔبست٣حشفٝ

ذ تحَٛ ، ػٙلبٖ٘ٛ ثش٘بٔٝ پٙدٓ تٛػقٝ 19ٚ21دٜ، ٔباِقب٣ِ(ٔقؾٓ سٞجش٢ )ٔذؽّٝٔمبْ  اثالغ٣ حٕب٤ت اص وبس ٚ ػشٔب٤ٝ ا٤شا٣٘(

ثش٘بٔٝ دسػ٣ ٣ّٔ خٕٟٛس٢ اػال٣ٔ ا٤شاٖ ٚ ٘مـٝ خبٔـ ف٣ّٕ وـٛس تٙؾ٥ٓ ؿذٜ اػت. ٕٞچ٥ٙٗ  ،ث٥ٙبد٤ٗ دس آٔٛصؽ ٚ پشٚسؽ

-ٛك٥ٝا٣ِّّٕ ٚ ت٘ذاسد خٟب٣٘ ثٝ اػتب٘ذاسدٞب٢ ث٥ٗثٝ خٟت استمب٢ ػغح ؿب٤ؼت٣ٍ ٥٘ش٢ٚ وبس وـٛس دس ٔمب٤ؼٝ ثب ػغح اػتب

ػغٛح ؿب٤ؼت٣ٍ ٚ تغ٥٥ش س٤ٚىشد اص تح٥ُّ ؿغُ ثٝ تح٥ُّ  لبثُ تٛخٝ اػت وٝ تق٥٥ٗاػت.  ؿذٜتٛخٝ ٥٘ض ٘بٔٝ ٞب٢ ٔشثٛعٝ

ٞب٢ ٔـتشن ٚ غ٥شف٣ٙ ا٢ ٣ّٔ ، تّف٥ك ؿب٤ؼت٣ٍؿبغُ ٚ تٛخٝ ثٝ ٘ؾبْ كالح٥ت حشفٝٚ تٛخٝ ثٝ ٤ٚظ٣ٌ ٞب٢ ؿغُ ٚ  حشفٝ

 ٔزوٛس اػت.  ا٢ٍِٛدس تذ٤ٚٗ ثش٘بٔٝ ٞب اص ٤ٚظ٣ٌ ٞب٢ 
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د٥٘ب٢ ا٢ ٚ ٟٔبست٣ دس دٚ ثخؾ د٥٘ب٢ وبس ٚ ٢ ف٣ٙ ٚ حشفٝٞبس٤ض٢ دسػ٣ آٔٛصؽاٍِٛ فشآ٤ٙذ ثش٘بٔٝ ا٤ٗ ثش اػبع 

دٜ ٔشحّٝ ٚ ثخؾ د٥٘ب٢ آٔٛصؽ ؿبُٔ پب٘ضدٜ ٔشحّٝ اػت. پغ اص تذ٤ٚٗ  ؿبُٔد٥٘ب٢ وبس آٔٛصؽ عشاح٣ ؿذٜ اػت. ثخؾ 

ٌشٜٚ ثضسي ؿغ٣ّ ٔـخق ٌشد٤ذ ٚ ٥٘بصػٙد٣ ؿغ٣ّ ثٝ فٙٛاٖ  30ٚ دس فبص اَٚ  1391فشآ٤ٙذ ثش٘بٔٝ س٤ض٢ دسػ٣ دس ػبَ 

 ا٥ِٚٗ ٔشحّٝ تذ٤ٚٗ اػتب٘ذاسدٞب٢ ؿب٤ؼت٣ٍ دس ٌشٜٚ ٞب٢ ثضسي ؿغ٣ّ كٛست ٌشفت. 

س ٞب٢ ؿب٤ؼت٣ٍ اسصؿ٥بث٣ حِشَف ٔٛسد تٛخٝ لشادٝ فٙٛاٖ ٤ه اكُ دس عشاح٣ ٚ تذ٤ٚٗ اػتب٘ذاسٔـبسوت ر٢ ٘فقبٖ ث

ث٥ؾ اص د٤ٚؼت دػتٍبٜ، اكٙبف ٚ ؿشوت ٞب٢ ثضسي ٚ وٛچه ٚ اص تدشث٥بت اص اعالفبت ٔدٕٛؿ دس  ٌشفتٝ اػت. ثش ا٤ٗ اػبع

اػٙبد ٔشثٛعٝ دس ٔشوض اػٙبد  وٝؿذٜ اػت، دس حشف ٔختّف دس خّؼبت تذ٤ٚٗ اػتب٘ذاسدٞب اػتفبدٜ  چٟبسكذ خجشٜث٥ؾ اص 

 دفتش لبثُ دػتشػ٣ اػت. 

٣ٔ ثبؿذ وٝ ٤ى٣ اص پٙح ػٙذ ت٥ٟٝ ؿذٜ دس ػبخت ٚ ت٥ِٛذ ٌشٜٚ ثضسي ؿغ٣ّ  اػتب٘ذاسد اسصؿ٥بث٣ حشفٝػٙذ پ٥ؾ سٚ ، 

ثٙذ٢ وبسٞب، تح٥ُّ شٜٚاسصؿ٥بث٣ حشفٝ، ٌ اػتب٘ذاسد ٔشاحُ عشاح٣ ٔف٣ٟٔٛٚ ؿبُٔ  اِىتش٥٘ٚهسؿتٝ تحل٣ّ٥ حشفٝ ا٢ 

 ٔشثٛعٝ ٣ٔ ثبؿذ.  اػسا٘ذاسد اسصؿياتي حشفٝتذ٤ٚٗ اػتب٘ذاسد اسصؿ٥بث٣ وبسٞب ٚ دس ٟ٘ب٤ت تذ٤ٚٗ ، اػتب٘ذاسد فّٕىشد

ٟب ٚ سٕٞٙٛدٞب٢ اسصؿٕٙذ خٙبة آلب٢ دوتش ٔحٕذ٤بٖ ٔقبٖٚ ٔحتشْ ٚص٤ش ٚ سئ٥غ ػبصٔبٖ دس پب٤بٖ الصْ ٣ٔ دا٘ٓ اص حٕب٤ت

ثٝ خبعش تالؽ ، تخلل٣ ٢ٞبؿٛساٚ افضب٢ ٔحتشْ  ٌشا٣ٔ اٖٕٞچ٥ٙٗ اص ٕٞىبس .ٛصؿ٣ تـىش ٕ٘ب٤ٓآٔپظٚٞؾ ٚ ثش٘بٔٝ س٤ض٢ 

، ثٍٙبٜ ٞب٢ ؿشوت ٞبٔـبغُ، اكٙبف ٚ اتحبد٤ٝ ٞب٢  اص دػتٍبٜ ٞب، ٚٞب٢ ث٣ ٚلفٝ ٚ ٔؼئٛال٘ٝ دس تذ٤ٚٗ ا٤ٗ ػٙذ لذسدا٣٘ 

 ،٘ذاٜ ٥بت اسصؿٕٙذ خٛد دس تذ٤ٚٗ ا٤ٗ ػٙذ ٔب سا ٤بس٢ دادثب اسائٝ اعالفبت ٚ تدشث ، وٝفحشَد٥٘ب٢ وبس ٚ ٚ خجشٌبٖ  التلبد٢

 ٕ٘ب٤ٓ. ػپبػٍضاس٢
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 همذهِ

زض ؾٙس اَٚ ز٘یبی وبض وٝ پٙح ثرف ضا پٛقف زازٜ اؾت، ٘یبظؾٙدی قغّی نٛضت ٌطفت ٚ پؽ اظ تحّیُ ٔؼِٕٛی حطفٝ، 

تحّیُ حطفٝ ٚ قغُ، تحّیُ تىبِیف وبضی، الساْ ثٝ تسٚیٗ اؾتب٘ساضز قبیؿتٍی حطفٝ زض لبِت یه عطح پػٚٞكی ٕ٘ٛزیٓ. زض ایٗ 

ثٙسی وبضٞب، تحّیُ اؾتب٘ساضز ذٛاٞیٓ ثٝ تسٚیٗ ٚ عطاحی اؾتب٘ساضز اضظقیبثی حطفٝ، ٌطٜٚز٘یبی وبض اؾت ٔی لؿٕت وٝ فبظ زْٚ

 ػّٕىطز وبضٞب ٚ تسٚیٗ اؾتب٘ساضز اضظقیبثی وبضٞب ثپطزاظیٓ ٚ زض ٟ٘بیت اؾتب٘ساضز اضظقیبثی حطفٝ ضا تٟیٝ وٙیٓ.

ٞبی ٔٙترت تٛؾظ اثعاضٞبی ٔٙبؾت ٝ اؾت الظْ اؾت حطفٝٞب وٝ زض فبظ اَٚ نٛضت ٌطفتپؽ اظ ا٘تربة ٚ تهٛیت حطفٝ

ٞبی ٞكتٓ ٚ قٛز وٝ فطآیٙس اضظقیبثی ثطای ٞط یه اظ وبضٞب ٚ ٔطاحُ وبض ٘یع زض ثرفٔٛضز اضظقیبثی لطاض ٌیطز. یبزآٚضی ٔی

ٛظقی ٚ ثط٘بٔٝ زضؾی ای زض ز٘یبی وبض ضاثغٝ ٘عزیىی ثب اؾتب٘ساضٞبی آٌٔیطز. اظ آٖ خب وٝ اؾتب٘ساضٞبی حطفٟٝ٘ٓ نٛضت ٔی

زاض٘س، قبیس چٙیٗ ثٝ ٘ظط ثطؾس وٝ اضظقیبثی حطفٝ زض ز٘یبی وبض ٔكبثٝ اضظقیبثی زض ز٘یبی آٔٛظـ اؾت. ثب تٛخٝ ثٝ ایٗ وٝ 

٘ٛیؿٙس، ٞٓ ای ضا ثط اؾبؼ ٘یبظ ذٛز ٚ ثبظاض وبض ٔیحطفٝ قٛز ٚ آ٘بٖ، اؾتب٘ساضٞبی ای تٛؾظ وبضفطٔبیبٖ تٟیٝ ٔی ز حطفٝاؾتب٘ساض

ٞبی آ٘بٖ ضا زض ثبظاض وٙٙس، ظیطا آ٘بٖ ٘یبظ ثٝ افطازی زاض٘س وٝ ثٝ تٛا٘ٙس ذٛاؾتٝاؾتب٘ساضز اضظقیبثی حطفٝ ضا ٘یع آ٘بٖ تؼییٗ ٔیچٙیٗ 

ٔٛضز ٘ظط اؾت حبَ آٖ وٝ زض اضظقیبثی آٔٛظقی ثٝ  (outcome)وبض تبٔیٗ وٙٙس. ثٝ ػجبضت زیٍط زض اضظقیبثی حطفٝ، پیبٔس 

ای تٟیٝ قٛز وٝ پؽ اظ اضظقیبثی، فطز ثٝ ضاحتی ثتٛا٘س زض ٛز. اؾتب٘ساضز اضظقیبثی حطفٝ ثبیس ثٝ ٌٛ٘ٝقتٛخٝ ٔی (output)ذطٚخی 

 ٔكبغُ تؼطیف قسٜ ٚ زض اضتجبط ثب حطفٝ، ٔكغَٛ ثٝ وبض قٛز.  

 1اعتاًذارد ػولىزد 1-1

ػّٕىطز آٖ وبض اؾت. اؾتب٘ساضز ػّٕىطز، ؾغح قٙبذتٝ قسٜ ٚ لبثُ لجَٛ ثطای ا٘دبْ یه وبض زض یه حطفٝ ٚ اؾتب٘ساضز 

اخطای ِحیٓ "ای اظ اؾتب٘ساضز ػّٕىطز وبض زض ضقتٝ اِىتطٚ٘یه ٞبی ٔرتّفی ثطای ثیبٖ اؾتب٘ساضز ػّٕىطز ٚخٛز زاضز. ٕ٘ٛ٘ٝ٘ظطیٝ

قٛز زض ایٗ اؾتب٘ساضز ، ٕٞبٖ عٛض وٝ ٔكبٞسٜ ٔی"زلیمٝ اؾت 2وبضی ضٚی ثطز اِىتطٚ٘یه ثب ویفیت ٔغّٛة زض ٔست ظٔبٖ 

 طای وبض ثب ویفیت ٚ ظٔبٖ ا٘دبْ آٖ تٛخٝ قسٜ اؾت. ػّٕىطز ثٝ اخ

ػجبضت اظ ؾغٛح اظ پیف  5قٛز. ؾغح نالحیتتٛخٝ ذبل ٔی 4ٚ ٍ٘طـ 3، زا٘ف2زض اؾتب٘ساضز ػّٕىطز ٔؼٕٛالً ثٝ ٟٔبضت

عات قٛز. ؾغح نالحیت ا٘دبْ وبض زض حطفٝ ٔٛ٘تبغوبضاٖ تحٟیتؼییٗ قسٜ زض ٘ظبْ اقتغبَ اؾت وٝ زض آٖ ؾغح وبض ا٘دبْ ٔی

 وٙٙس. ( اؾت. ؾغح نالحیت ضا ثطای ٔكبغُ ٚ حطفٝ ٘یع تؼطیف ٔی2ای ّٔی زٚ )اِىتطیىی ٚ اِىتطٚ٘یىی  زض ٘ظبْ حطفٝ

ٟٔبضت ذٛة ٚ ٔٙبؾت ا٘دبْ  .ا٘دبْ وبض ٘یع اظ ؾغٛحی اؾت وٝ زض اضظقیبثی ثبیس ٔٛضز تٛخٝ لطاض ٌیطز 6ؾغح قبیؿتٍی

٘ظبْ چٟبض ٌٛیٙس.  ت زیٍط ؾغح ویفی ا٘دبْ وبض ضا ؾغح قبیؿتٍی ا٘دبْ وبض ٔیثٝ ػجبضٌٛیٙس. زازٖ یه وبض ضا قبیؿتٍی ٔی

 ای زض ٘ظط ٌطفتٝ قسٜ اؾت. ٞبی فٙی ٚ حطفٝضیعی زضؾی آٔٛظـؾغحی ثطای ثط٘بٔٝ
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 عطحی چْار ؽایغتگی ًظام 1-1

قٛز. تؿّظ ذتٓ           ٔییبثس ٚ ثٝ تطیٗ ٘ظبْ قبیؿتٍی چٟبض ؾغحی اظ آٌبٞی قطٚع ٚ ثب زا٘ف ٚ ٟٔبضت ازأٝ ٔیٔتساَٚ

قٛز ٚ ٘یبظ ثٝ فٟٓ پبیٝ تطیٗ ؾغح زض قبیؿتٍی اؾت وٝ زض ایٗ ؾغح ا٘دبْ وبض، تٟٙب تحت ؾطپطؾتی ا٘دبْ ٔیپبییٗ 7ؾغح آٌبٞی

 زاضز.

قٛز ٚ فطز ثٝ عٛض ٔؿتمُ ػُٕ اؾت. زض ایٗ ؾغح ثسٖٚ ٘ظبضت ؾطپطؾت ا٘دبْ ٔی 8ؾغح زْٚ قبیؿتٍی ا٘دبْ وبض، زا٘ف

 پطؾس.س ٚ زض نٛضت ٘یبظ ٔیوٙٔی

تٛا٘س اؾت. زض ایٗ ؾغح، قبغُ لبزض ثٝ آٔٛظـ ٚ ٞسایت زیٍطاٖ اؾت ٚ ٔی 9ؾغح ؾْٛ قبیؿتٍی ا٘دبْ وبض ٟٔبضت

 ضیعی ٚ تحّیُ وٙس ٚ پبؾرٍٛ ثبقس.ثط٘بٔٝ

زیٍطاٖ ضا تٛا٘س اؾت. زض ایٗ ؾغح قبغُ، ذجطٌی زض ا٘دبْ وبض زاضز ٚ  ٔی 10ؾغح چٟبضْ قبیؿتٍی ا٘دبْ وبض تؿّظ

 ا٘ساظٞبی آیٙسٜ ضا ثجیٙس.  آٔٛظـ زٞس. ٘ٛآٚضی وٙس ٚ چكٓ

ٞبی نطفبً زض ٞط چٟبض ؾغح فٛق اظ )ؾغٛح قبیؿتٍی( زا٘ف، ٟٔبضت ٚ ٍ٘طـ ٔٛضز تٛخٝ لطاض زاضز ٚ ٔحسٚز ثٝ ٟٔبضت

 زٞس.قٛز ثّىٝ ٞط چٟبض ٔٛضز ضا پٛقف ٔی٘ظطی، یب ػّٕی ٚ ٍ٘طـ ٕ٘ی

 ارسؽیاتی هفاّین ٍ افَل 3-1

ٌیطی ؾغٛح ٟٔبضتی تؼطیف قسٜ خٟت ا٘دبْ وبض اؾت وٝ زض ٟ٘بیت ثٝ تؼییٗ ؾغح اؾتب٘ساضز ظقیبثی ػجبضت اظ ا٘ساظٜاض

ٌیطی قٛز. زٚ ٚیػٌی ضٚایی ٚ اػتجبض اضظقیبثی ثبیس ٔٛضز تٛخٝ لطاض ٌیطز.ضٚایی ثٝ ٔؼٙی تٛا٘بیی ا٘ساظٜػّٕىطز ٔٙتٟی ٔی

اؾتب٘ساضز ػّٕىطز اؾت، یؼٙی اضظقیبثی ثبیس حسالُ ضٚایی ضا زاقتٝ ثبقس ثٝ عٛضی وٝ ثتٛا٘س اؾتب٘ساضز ػّٕىطز ضا زض ؾغح تؼییٗ 

 قسٜ ا٘ساظٜ ٌیطی وٙس. 

اػتجبض اضظقیبثی ثٝ ایٗ ٔؼٙی اؾت وٝ ضٚـ اضظقیبثی ثتٛا٘س اؾتب٘ساضزٞبی ٔطتجظ ٚ ٔٛضز ٘ظط ضا ثٝ عٛض یىٙٛاذت ٚ ٕٞؿبٖ 

 اضظقیبثی وٙس.

وٕه ٌطفتٝ   ا٘س،ای ضا تسٚیٗ وطزٜثطای وبٞف ذغب زض ضٚایی ٚ اػتجبض اضظقیبثی، الظْ اؾت اظ وؿب٘ی وٝ اؾتب٘ساضز حطفٝ

 قٛز. 

 ّای ارسؽیاتیٍیضگی 4-1
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ٔتٙبؾت ثب ؾغح قبیؿتٍی ٚ تٛا٘ب زض اضظقیبثی ؾغٛح  ای ثبیس ٕٞرٛاٖ ثب اٞساف، اضظقیبثی قبیؿتٍی ٚ نالحیت حطفٝ

ٞبی زیٍط التط ثبقس. ٕٞچٙیٗ ثبیس أىب٘پصیط، ٔٙهفب٘ٝ ٚ ٔتؼبزَ ٚ ٔجتٙی ثط قٛاٞس ٔٙبؾت ثبقس. ضٚایی ٚ پبیبیی اظ ٚیػٌیثب

 اضظقیبثی قبیؿتٍی اؾت.

-تٛا٘س ثب ضٚیىطز ٔجتٙی ثط زضٖٚ٘یع تٛخٝ قٛز. اضظقیبثی ٔی 11ٞبی غیطفٙی یب ٔحٛضیزض ضٚیىطز اضظقیبثی ثبیس ثٝ ٟٔبضت

 ٚ تأثیط ا٘دبْ قٛز. 15آٔس، پی14زاز، ثط13ٖٚٙسفطآی  ،12زاز

تٛاٖ زض اضظقیبثی ٔٛضز اؾتفبزٜ لطاض ٌیطز. ٔسیطیت ٟٔبضت، ٍ٘طـ ٚ قبیؿتٍی ٘یع ٔی  ٕٞچٙیٗ زض ضٚیىطز ٔجتٙی ثط زا٘ف،

 ٞبی اعالػبتی ٔیؿط اؾت.ٞبی اؾتب٘ساضز ٚ ثب٘هثط اخطای اضظقیبثی ثٝ نٛضت تٟیٝ آظٖٔٛ

 اًَاع آسهَى 5-1

قٛز. زض آظٖٔٛ ٔالن ٔحٛض یه فطز ثب اؾتب٘ساضزٞبی قبیؿتٍی زض زٚ ٘ٛع ٔالن ٔحٛض ٚ ٞٙدبض ٔحٛض تٟیٝ ٔیٞب آظٖٔٛ

-ٌیط٘س. زض آظٖٔٛقٛ٘س ٚ أتیبظ ٔیٞبی ٞٙدبضٔحٛض، افطاز ثب یىسیٍط ٔمبیؿٝ ٔیٌیطز. زض آظٖٔٛقٛز ٚ أتیبظ ٔیحطفٝ ٔمبیؿٝ ٔی

ٞب( تٛؾظ ٞبی ٞٙدبضٔحٛض، ٞٙدبضٞب )٘تبیح ٔغّٛة یب ذٛاؾتٝاؾت ِٚی زض آظٖٔٛ ٞبی اؾتب٘ساضز ٔالن ٔحٛض، ٕ٘طٜ لجِٛی ٔغطح

قٛ٘س. زض ٘ظبْ چبضچٛة نالحیت ّٔی ضٚـ قٛز ٚ افطاز ثب یىسیٍط اظ ثُؼس ٞٙدبض تؼطیف قسٜ، ٔمبیؿٝ   ٔیوبضفطٔبیبٖ اػالْ ٔی

ٌیطز. ٕٞچٙیٗ زض ثط٘بٔٝ زضؾی ّٔی ٘یع ثطای یای نٛضت ٔؾٙدف اضظقیبثی ثٝ نٛضت ٔالن ٔحٛض ٚ ٔجتٙی ثط اؾتب٘ساضز  حطفٝ

 ای نٛضت ٌطفتٝ اؾت.انَٛ حبوٓ ثط اضظقیبثی پیكطفت تحهیّی تؼبضیف ٚیػٜ

 ّا ٍ اتشار عٌدؼرٍػ 6-1

ٌیطز. اثعاضٞبی ؾٙدف تطاوٕی یب تىٕیّی نٛضت ٔی ؾٙدف ثٝ نٛضت آغبظیٗ )ٚضٚزی(، تىٛیٙی )فطآیٙسی(، تكریهی،

 ػبعفی، تىٕیّی ٚ ٕٞٝ خب٘جٝ ثبقس.  ای،ی(، ػّٕىطزی، ٔكبٞسٜوتج -تٛا٘س آظٖٔٛ )قفبٞیٔی
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 هٌظَر اس ارسؽیاتی 1-2

ایٗ   ایٗ ؾٛاَ ٔغطح اؾت وٝ ٔٙظٛض اظ اضظقیبثی چیؿت؟ آیب اضظقیبثی، ٕٞبٖ ؾٙدف اؾت یب اضظقیبثی؟ انٛالً  غبِجبً

 اضظقیبثی ضا زض قف ٚاغٜ ٚ ٔفْٟٛ وّی ظیط ثیبٖ وٙیٓ:تٛا٘یٓ ٔٙظٛض اظ ٞبیی زاض٘س؟ ثٝ عٛض ػٕٛٔی ٔیٔفبٞیٓ ثب ٞٓ چٝ تفبٚت

  وّٕٝ ٔؼبزَاضظقیبثی evaluation ْزاض اؾت وٝ زض ایٗ فطآیٙس اعالػبت زض ظثبٖ اٍّ٘یؿی اؾت. اضظقیبثی فطآیٙسی ٘ظب

اٞساف  ٞبی تؼییٗ قسٜ ٔحمك قسٜ اؾت یب ذیط، ٔیعاٖ تحمكقٛ٘س تب تؼییٗ وٙٙس آیب ٞسفآٚضی، تحّیُ ٚ تفؿیط ٔیخٕغ

ثبض اضظقی زاضز. زض اضظقیبثی، فطز اضظقیبة ثبیس لضبٚت وٙس ٚ تهٕیٓ ثٍیطز. زض اضظقیبثی  چمسض اؾت؟ اضظقیبثی،

 ویفیت ٔٛضز ٘ظط اؾت. 

اضظقیبثی ثط ٔجٙبی اعالػبت . (Output) ٚذطٚخی (Input) زاضز، اضظقیبثی ٚضٚزی (process) اضظقیبثی زٚ فطآیٙس  ٔؼٕٛالً

 تط اؾت.٘تیدٝ ٔغّٛة  تط ثبقس،ٞط ٔمساض اعالػبت ویفیٌیطز. نٛضت ٔی

 ّٕٝؾٙدف ٔؼبزَ و Assessment  زض اٍّ٘یؿی اؾت. ؾٙدف فطآیٙسی اؾت وٝ زض آٖ اعالػبت زض قطایظ ٔرتّف

ٌیطی ثٝ قٛز. ؾپؽ زض ٔٛضز ٔٛضٛع تهٕیٌٓیطز ٚ ثب ٞٓ ٔمبیؿٝ ٔیقٛز، ؾپؽ ٘تبیح وٙبض ٞٓ لطاض ٔیآٚضی ٔیخٕغ

ٌیط٘س ٚ ثب ٔمبیؿٝ ٔی ٞب ٚ قطایظ ٔرتّف ا٘ساظٜفكبض ذٖٛ ثیٕبض ضا زض ظٔبٖ  ثطای تكریم ثیٕبضی،  س. ٔثالًآیػُٕ ٔی

 ٕ٘بیٙس.ٌیطی ٔی٘تبیح ثٝ زؾت آٔسٜ زض ٔٛضز ثیٕبض تهٕیٓ

  ّٕٝاضظیبثی یه ترٕیٗ ویفی ٚ وٕی اؾت. اضظیبثی ٔؼبزَ وAppraisal ٕٓٛ٘ٝزاض اؾت. ٔثالً ثب ٘اؾت. اضظیبثی تمٛی-

ظ٘یٓ. ایٗ ترٕیٗ زض ٔٛضز ٔحهَٛ ٔعضػٝ ٔٛضز ثطزاضی اظ یه ٔعضػٝ چغٙسض لٙس، ٔؼیبض تمطیجی چغٙسضٞب ضا ترٕیٗ ٔی

وٙس. زض نٛضتی وٝ ظٔبٖ ثٍصضز ٕٔىٗ اؾت ثب تٛخٝ ثٝ قطایظ ٔحیظ ٚ ضقس ٌیبٜ، ٔیعاٖ ٘ظط زض ظٔبٖ اخطا نسق ٔی

اضظیبثی وٙیٓ وٝ ٔیعاٖ یبزٌیطی ٞٙطخٛیبٖ اظ یه زضؼ ذبل چٍٛ٘ٝ ذٛاٞیٓ ػیبض تغییط وٙس. زض یه والؼ زضؼ ٔی

تٛا٘یٓ ٚضؼیت ضا زض اضتجبط ثب یبزٌیطی زضؼ ٔٛضز ٘ظط، تؼییٗ وٙیٓ ٚ آٔٛظاٖ ٔیاؾت. ثب پطؾف اظ تؼسازی اظ زا٘ف

آٔٛظاٖ ٘یع زا٘ف ثٍٛییٓ والؼ زض ؾغح پبییٗ، ٔتٛؾظ یب ثبال لطاض زاضز. ٕٔىٗ اؾت ایٗ اضظیبثی اظ عطیك ٔكبٞسٜ ٕ٘طات

 نٛضت پصیطز.

 ٌٜیطی ٔؼبزَ وّٕٝ ا٘ساظMeasurement ٌٜیطی فطآیٙسی اؾت وٝ زض آٖ ٔیعاٖ ٚخٛز ٚیػٌی ذبل زض یه اؾت، ا٘ساظ

-ٌیطی لس یه فطز ٘ٛػی ا٘ساظٌٜیطیجب نفبت وٕی ؾطٚوبض زاضز. ثطای ٔثبَ ا٘ساظٜقٛز. ا٘ساظٜفطز یب قیء ٔكرم ٔی

 قٛز.س آٖ فطز تؼییٗ ٔیٌیطی اؾت وٝ زض آٖ عَٛ ل

  ّٕٝپبیف ٔؼبزَ وMonitoring  اؾت. زض فطآیٙس پبیف، ٘ظبضت زض حبَ اخطا ٚخٛز زاضز. ثطای ٔثبَ ٘ظبضت ثط ػّٕىطز

٘بٔٙس. ثطای اضظقیبثی ٔٛ٘تبغ یه ثطز اِىتطیىی اظ قطٚع تب پبیبٖ ػّٕیبت ضا پبیف ٔی نحیح یه زؾتٍبٜ ضثبت ٔٛ٘تبغٌط،

 ٘یٓ اظ فطآیٙس پبیف اؾتفبزٜ ویٙٓ.تٛاتٛؾظ افطاز ٘یع ٔی

  ّٕٝآظٖٔٛ ٔؼبزَ وTest ْای اظ ضفتبض یب تغییط ضفتبض ا٘ساظٜزاضی اؾت وٝ تٛؾظ آٖ ٕ٘ٛ٘ٝاؾت. آظٖٔٛ اثعاض، ٚؾیّٝ ٘ظب-

 قٛز.ٌیطی ٔی

تٛا٘یٓ ٔیعاٖ ٞب ٔیاضظقیبثی، اضظیبثی، ؾٙدف یب تطویت آٖ ٌیطی پبیف آظٖٔٛ،قٛز وٝ ثب اؾتفبزٜ اظ ا٘ساظٜیبزآٚضی ٔی

ثب  تٛا٘س یه، چٙس یب ٕٞٝ ٔٛاضز شوطقسٜ ثبقس. ٔؼٕٛالًقبیؿتٍی وؿت قسٜ ضا تؼییٗ وٙیٓ. ثٙبثطایٗ، ٔٙظٛض اظ اضظقیبثی ٔی
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اضظقیبثی ٘یع ا٘تربة قٛز. زض عطاحی ٔفٟٛٔی اؾتب٘ساضز اضظقیبثی حطفٝ زض ٔكبغُ   تٛخٝ ثٝ ٘ٛع قغُ ٚ ٘ٛع قبیؿتٍی،

 چٙس ٔٛضز اظ ٔٛاضز ثیبٖ قسٜ ا٘تربة ٚ زض اضظقیبثی ثٝ وبض ٌطفتٝ قٛز. تٛا٘س یه یبٔرتّف ٘یع ٔی

 ّذف اس ارسؽیاتی 2-2

ٞسف اظ انّی اظ اضظقیبثی، قبیؿتٍی، تؼییٗ ٔیعاٖ قبیؿتٍی خٟت ضؾیسٖ ثٝ اقتغبَ زض حطفٝ اؾت. اظ ؾٛی زیٍط   ٔؼٕٛالً

ظٔبٖ قبیؿتٍی ٚ ٞٓ خعء ای ٞٓنالحیت حطفٝ  ض اضظقیبثی،ثطای اقتغبَ ٘یبظ ثٝ ٌٛاٞیٙبٔٝ نالحیت یب قبیؿتٍی زاضیٓ. ثٙبثطایٗ ز

 قٛز.ٌیطی ٚ اضظقیبثی ٔیقبیؿتٍی ا٘ساظٜ

 چارچَب ًظزی ارسؽیاتی حزفِ 3-2

ٞبیی ثبیس زض ٘ظط ٌطفتٝ قٛز؟ زا٘كٕٙساٖ ٔطتجظ ثب ایٗ ػّٓ، ٘ظطات ٔتفبٚتی ٔجٙبی ٘ظطی اضظقیبثی چیؿت؟ چٝ چبضچٛة

 ٌیطز:تٛا٘س ثط اؾبؼ ؾٝ ضٚـ ظیط نٛضت ٔیا٘س وٝ اضظقیبثی ٔی٘تیدٝ ضؾیسٜثٙسی ثٝ ایٗ زاض٘س ِٚی زض خٕغ

 ٝٞبی ٔرتّف ٔجٙبی ایٗ ضٚـ تدطثٝ اؾت ٚ ثط اؾبؼ تدطثیبت وؿت قسٜ ٚ ثب تٛخٝ ثٝ فطًٞٙ ٚ ؾٙت  ٌطایی:تدطث

 قٛز.چٍٍٛ٘ی اضظقیبثی تؼییٗ ٔی

 ُبقس یؼٙی ثط اؾبؼ ػمُ ٚ ٔٙغك ثٝ اضظقیبثی پطزاذتٝ ٌطایی ثتٛا٘س ػمٌُطایی: چبضچٛة ٘ظطی اضظقیبثی حطفٝ ٔیػم

 قٛز.

 :تٛا٘س ثٝ ػٙٛاٖ ٔؼیبض ثطای اضظقیبثی زض ٘ظط ٌطفتٝ قٛز، ٔؿبئُ ٔطتجظ ثب ٔٛاضز یىی اظ ٔٛاضزی وٝ ٔی  فطٍٞٙی ٚ اختٕبػی

 فطٍٞٙی ٚ اختٕبػی خبٔؼٝ اؾت.

 ٞبی شوط قسٜ ثٝ وبضٌطفتٝ قٛز.تّفیمی اظ چبضچٛة الظْ اؾت  ثطای تسٚیٗ ٘ظطیٝ اضظقیبثی،  قٛز وٝ غبِجبًیبزآٚضی ٔی

 هَضَع ارسؽیاتی 4-2

قٛز وٝ ثطای اضظقیبثی حطفٝ، حطفٝ یب قغُ ثبقس. یبزآٚضی ٔی  وبضی،ٌطٜٚ  تىّیف وبضی،  تٛا٘س وبض،ٔٛضٛع اضظقیبثی ٔی

 ی لطاض ٌیطز.ٔٛضٛع اضظقیبثی تؼییٗ قٛز. ثبیس تٕبْ ٔكبغُ ٔٛضز اضظقیبث  اٌط ٔكبغُ ٔطتجظ ثب آٖ حطفٝ،

 ًَع ارسؽیاتی تز حغة اخشاء ًظام یاددّی ٍ یادگیزی 5-2

زاز ثطٖٚ ،(Input)زاز تٛا٘س ٔجتٙی ثط زضٖٚ٘ٛع اضظقیبثی ثط حؿت اخعاء آٖ ٔی  ثب تٛخٝ ثٝ ٘ظبْ یبززٞی ٚ یبزٌیطی،

(Output) پیبٔس ،(Outcome)،   فطآیٙس(Process) یب تأثیط ،(Impact) .ثبقس 

  ٞبی زضٖٚ آٔٛظـ اؾت. یؼٙی آٖ چٝ ضا وٝ آٔٛظـ زاز: زض ایٗ ضٚـ اضظقیبثی ٔجتٙی ثط زازٜثط زضٖٚاضظقیبثی ٔجتٙی

ؾبػت آٔٛظـ اؾت، اضظقیبثی ثط ٔجٙبی یىهس ؾبػت  100زاز ٔب ثٝ ؾیؿتٓ وٙیٓ. ثطای ٔثبَ زضٖٚاضظقیبثی ٔی زٞیٓ،ٔی

 قٛز.آٔٛظـ ا٘دبْ ٔی
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 ٌٖٚیطز. ٔحهَٛ ذطٚخی ؾیؿتٓ یب ٔحهَٛ ذطٚخی ٔٛضز اضظقیبثی لطاض ٔی  زاز: زض ایٗ ضٚـ،اضظقیبثی ٔجتٙی ثط ثط

زاز تؼییٗ ٔحهَٛ ثٝ ػٙٛاٖ قبذم ٚ ٞبی ٔجتٙی ثط ثطٖٚفطاٌیط٘سٜ یب قبغُ ثبقس. یىی اظ ضٚـ  تٛا٘س وبال،ذطٚخی ٔی

 ٔؼیبض اؾت.

 ثٝ ثبظاض وبض اؾت. یؼٙی پیبٔس خصة قسٖ آ٘ب  وٙیٓ ٞسف اظ تطثیت ٘یطٚی ا٘ؿب٘ی،اضظقیبثی ٔجتٙی ثط پیبٔس: فطو ٔی ٖ

ٔٛضز ٘ظط ٔب ٘یطٚی ا٘ؿب٘ی اؾت وٝ ثبیس لبثّیت خصة قسٖ ثٝ ثبظاض وبض ضا زاقتٝ ثبقس. زض ایٗ حبِت اضظقیبثی ثبیس زض 

ای ثبقس وٝ ثتٛا٘س ظٔیٙٝ خصة ٘یطٚ ضا ثٝ ثبظاض وبض فطاٞٓ ٔٛفمیت ٚالؼی ثبظاض وبض نٛضت ٌیطز. آٔٛظـ ثبیس ثٝ ٌٛ٘ٝ

 یه ٍ٘بٜ پیبٔس ٔساض اؾت. R&Dمیك ٚ تٛؾؼٝ ؾبظز. تح

 ذٛاٞیٓ ثجیٙیٓ ایٗ پطٚغٜ چمسض ثٝ ٔی ذٛاٞیٓ اثطثركی ضا ٔٛضز اضظقیبثی لطاض زٞیٓ. ٔثالًاضظقیبثی ٔجتٙی ثط تأثیط: ٌبٞی ٔی

اؾت.  ایٓ یب ٔیعاٖ وبضآفطیٙی زض ایٗ ظٔیٙٝ چغٛض ثٛزٜالتهبز وكٛض وٕه وطزٜ اؾت یب چٝ ا٘ساظٜ تِٛیس ثطٚت وطزٜ

ثیٙی قسٜ تب چٝ ا٘ساظٜ ثٛزٜ اؾت. اضظقیبثی اظ تأثیط اخطای آٔٛظـ، پطٚغٜ یب یه فطآیٙس ذبل زض ضاؾتبی ٔٛضاز پیف

 ٞبی حیٗ ذسٔت وبضوٙبٖ ٘ٛػی اضظقیبثی ٔجتٙی ثط تأثیط اؾت.تأثیط آٔٛظـ

 رٍیىزد ارسؽیاتی 2-6

 ٍ٘ط، خعءٍ٘ط، ٟٔبضتی ٚ ٍ٘طقی ثبقس. تٛا٘س ثٝ نٛضت وّیضٚیىطز اضظقیبثی ٔی

 ٌُیطز، ثٝ ػجبضت زیٍط اؾتب٘ساضز ٞبی فٙی ٚ غیطفٙی نٛضت ٔیٍ٘ط: زض ایٗ حبِت اضظقیبثی ٔجتٙی ثط قبیؿتٍیو

 قٛز.قٛز ٚ اظ ٕٞٝ اثؼبز اضظقیبثی ٔیٞبی فٙی ٚ غیطفٙی تسٚیٗ ٔیقبیؿتٍی ٔجتٙی ثط قبیؿتٍی

 ٘ٞبی شٞٙی ٚ لسضت تدعیٝ ضقس ٟٔبضت  ٞبی شٞٙی ٚ ػمال٘ی ٔب٘ٙس وؿت زا٘ف،بییخعءٍ٘ط )زا٘ف(: زض ایٗ ضٚیىطز تٛا

 ٌیط٘س.ٚ تحّیُ ٔٛضز اضظقیبثی لطاض ٔی

 ٌیطز. اضظقیبثی ٟٔبضت: زض ایٗ ضٚیىطز ٕٞبٍٞٙی ثیٗ اػٕبَ ضٚا٘ی ٚ حطوتی ٚ تٛا٘بیی ػضالت ٔٛضز اضظقیبثی لطاض ٔی

 حٛظٜ قٙبذتی ثطذٛضزاض اؾت.اظ ؾغٛح ثبالیی زض  ثب ضٚیىطز ٟٔبضت ٔؼٕٛالً

 قٛز ٔٛضز اضظقیبثی لطاض ٔیثٝ احؿبؼ، ػاللٝ ٚ زا٘ف ٔطثٛط ٔی ٞبی ٍ٘طقی وٝ ٔؼٕٛالًٍ٘طـ: زض ایٗ ضٚیىطز تٛا٘بیی-

اضظقیبثی زض   ای اظ ایٗ ضٚیىطز اؾت. ٔؼٕٛالًٕ٘ٛ٘ٝ  ٌیطز. تٛا٘بیی ٔكبضوت فؼبَ، تٛأْ ثب ػاللٝ ٚ احؿبؼ ٔؿئِٛیت،

 ظٔبٖ ٚ تدطثٝ زاضز.  ،بض پیچیسٜ اؾت ٚ ٘یبظ ثٝ اثعاض ذبلی ٍ٘طـ ثؿیحٛظٜ

 هَضَع ارسؽیاتی )ارسؽیاتی ؽًَذُ(: 7-2

 تٛا٘س فطز، ثط٘بٔٝ یب ؾبظٔبٖ ثبقس.ٔٛضٛع ٔٛضز ٘ظط ثطای اضظقیبثی ٔی

 

 هؼیار همایغِ در ارسؽیاتی 8-2

ٌیطز. ثٝ ٔٛضز اضظقیبثی لطاض ٔیٟٔبضت ٚ ٍ٘طـ اضتمبء یبفتٝ زض فطاٌیط   فطاٌیط٘سٜ ٔحٛض: زض ایٗ ضٚـ ٔیعاٖ زا٘ف، -

 قٛز.ػجبضت زیٍط ػّٕىطز فؼّی ثب ػّٕىطز لجُ اظ آٔٛظـ ٔمبیؿٝ ٔی
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( تٛضیح زازٜ قسٜ 1-5ٞٙدبض ٔطخغ ٚ ٔالن ٔطخغ: زض اضتجبط ثب ٔؼیبضٞبی ٞٙدبض ٔطخغ ٚ ٔالن ٔطخغ زض لؿٕت ) -

 اؾت.

 ارسؽیاتی وٌٌذُ 9-2

تٛا٘س ٘یطٚی وبض، وبضفطٔب، ٕٞتبیبٖ )ٞٓ لغبضاٖ(، ٔطثیبٖ، ٌطٜٚ ٔطتجظ یب وٙٙسٜ ٔیثب تٛخٝ ثٝ قطایظ ٚ اٞساف تؼییٗ قسٜ، اضظقیبثی 

 اضظقیبة یب یه ٟ٘بز ضؾٕی غیط زِٚتی ذبل یب ضؾٕی زِٚتی ثبقس.

 ًَع ارسؽیاتی تز حغة سهاى 10-2

 ایٗ ؾٛاَ ٔغطح اؾت وٝ زض چٝ ظٔب٘ی اضظقیبثی ثبیس ا٘دبْ قٛز.  ٔؼٕٛالً

قٛز ٚ ٔیعاٖ قبیؿتٍی فطز زض ٔفبٞیٓ یبزٌطفتٝ ثطای تكریم ٚ ٔمبیؿٝ ا٘دبْ ٔی  ٕٛالًاضظقیبثی آغبظیٗ یب ٚضٚزی: ٔؼ -

 ثطای تؼییٗ ؾغح اؾت. قٛز. اضظقیبثی آغبظیٗ ٔؼٕٛالًلجّی ٚ ثؼسی اضظقیبثی ٔی

ٞبی ٔساْٚ زض قٛز. پطؾفاضظقیبثی تىٛیٙی: ایٗ اضظقیبثی ثٝ نٛضت فطآیٙسی زض عَٛ ظٔبٖ ٚ ثٝ تسضیح ا٘دبْ ٔی -

 ٞب زض عَٛ ظٔبٖ آٔٛظـ اظ ٘ٛع اضظقیبثی تىٛیٙی اؾت.حُ اخطای آٔٛظـ ٚ اضظقیبثی اظ آٔٛذتٝٔطا

اظ ٘ٛع   ٞبی پبیب٘ی ٔؼٕٛالًقٛز. آظٖٔٛاضظقیبثی پبیب٘ی: اضظقیبثی پبیب٘ی پؽ اظ ا٘دبْ آٔٛظـ ٚ وبضآٔٛظی ا٘دبْ ٔی -

 اضظقیبثی پبیب٘ی ٞؿتٙس.

 

 ًَع ارسؽیاتی اس هٌظز پاعخ: 11-2

: زض ایٗ ضٚـ ٔٛضٛع ٔٛضز اضظقیبثی یه پبؾد ذبل زاضز ٚ ٍٕٞطا اؾت. ثٝ ػجبضت زیٍط (Objective)ته پبؾد 

 ضؾٙس.ٕٞٝ پبؾد زٞٙسٌبٖ ثٝ یه پبؾد ٚاحس ٔی

: زض ایٗ ضٚـ ثطای یه آظٖٔٛ یب ٔٛضٛع اضظقیبثی چٙس پبؾد ٚخٛز زاضز. ثٝ ػجبضت زیٍط، (Subjective)چٙس پبؾد 

 ٞب ٚاٌطاؾت.پبؾد

 ارسؽیاتی اس اتؼاد اخزاییًَع  12-2

اضظقیبثی ثٝ   تٛا٘س ثٝ نٛضت ضؾٕی یب غیطضؾٕی ثبقس. زض اضظقیبثی ثٝ نٛضت ضؾٕی ٔؼٕٛالًاضظقیبثی اظ اثؼبز اخطایی ٔی

اضظقیبثی غیطٔىتٛة اؾت. ثطای ٔثبَ اضظقیبثی وبضٞبی ػّٕی   ٔؼٕٛالً  قٛز. زض اضظقیبثی غیطضؾٕی،نٛضت ٔىتٛة ا٘دبْ ٔی

 قٛز.اثؼبز زا٘ف ثٝ نٛضت ضؾٕی )ٔىتٛة( ٚ اظ اثؼبز اخطایی ٚ ػّٕی ثٝ نٛضت غیطضؾٕی )غیطٔىتٛة( ا٘دبْ ٔی ٕٔىٗ اؾت اظ

 هزخؼیت ارسؽیاتی وٌٌذُ 13-2

تٛا٘س ثٝ نٛضت زاذّی ٚ تٛؾظ آٔٛظـ زٞٙسٜ ثبقس. ثطای ٔثبَ زض قبذٝ وبضزا٘ف، اضظقیبثی ٔطخؼیت اضظقیبثی وٙٙسٜ ٔی

قٛز یب ثٝ نٛضت ذبضخی تٛؾظ ضٚـ اضظقیبثی زاذّی تٛؾظ ٞٙطآٔٛظاٖ ٔدطی اضظقیبثی ٔیاؾتب٘ساضز ٟٔبضتی ٕٔىٗ اؾت ثب 

 ای وكٛض اظ ٚظاضت وبض ٚ أٛض اختٕبػی ثٝ اخطا زضآیس.ٕ٘بیٙسٌبٖ ؾبظٔبٖ آٔٛظـ فٙی حطفٝ
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 گیزیّای اًذاسُهمیاط  14-2

 ٞب ثبقس.ب ٘ؿجی یب تطویجی اظ آٖای یای، فبنّٝتٛا٘س ضؾٕی، ٔطتجٌٝیطی ٔیٞبی ٔٛضز اؾتفبزٜ زض ا٘ساظٜٔمیبؼ

ثطؾیٓ، لبثُ  Xٌٛییٓ اٌط ثٝ ػسز ثٙسی ٚخٛز زاضز. یؼٙی ٔی: زض ایٗ ضٚـ ٘ٛػی عجمٝ(Nominal)ٌیطی ٔمیبؼ ا٘ساظٜ -

لجَٛ اؾت. ثٝ ػجبضت زیٍط یه ػسز ٔكرم ثطای ؾٙدف ٚخٛز زاضز ٚ ثٝ ػٙٛاٖ ٔؼیبض تؼطیف قسٜ اؾت. زض ایٗ ضٚـ 

 خٕغ ٚ تفطیك ٔٛضز ٘یبظ ٘یؿت.ػّٕیبت ضیبضی   اخطا،

ثٙسی فٛانُ ٘بٔؿبٚی ٚخٛز ضتجٝثٙسی ٚ ٞٓ عجمٝ : زض ایٗ ضٚـ ثطای اضظقیبثی، (Ordinal)ای ٌیطی ضتجٝٔمیبؼ ا٘ساظٜ -

 زاضز ٚ ثطای ضؾیسٖ ثٝ ٘تیدٝ الظْ اؾت ػّٕیبت ضیبضی خٕغ ٚ تفطیك ا٘دبْ قٛز.

-ثٙسی زاضز. ٔب٘ٙس ٌطزـ ظٔیٗ ثٝ زٚض ذٛضقیس ٔیٞٓ ضتجٝ  ثٙسی زاضز،: ٞٓ عجمٝ(Interval) ایٌیطی فبنّٝٔمیبؼ ا٘ساظٜ -

اظ  A,B,C,D,Eثٙسی زضٚؼ زا٘كٍبٞی ثٝ نٛضت ٌیطی قٛز. ٕ٘طٜتٛا٘س ثط اؾبؼ، ؾبَ، ضٚظ، ؾبػت، ثب٘یٝ ٚ ... ا٘ساظٜ

 ای اؾت.ٌیطی فبنّٝ٘ٛع ٔمیبؼ ا٘ساظٜ

ٛز زاضز، ػسز نفط ٞٓ ٚخٛز زاضز. ثٝ ػجبضت زیٍط زض ایٗ : زض ایٗ ضٚـ فٛانُ ٚخ(Ratio)ٌیطی ٘ؿجی ٔمیبؼ ا٘ساظٜ -

ٞبی تؼطیف قسٜ ٚ ثّىٝ ثب ٔمیبؼ  ٌیطز ثٝ ٔؼٙی نفط ثٛزٖ اعالػبت اٚ ٘یؿت،ضٚـ ٔمیبؼ وؿی وٝ ٕ٘طٜ نفط ٔی

نفط ٌطفتٝ اؾت ٚ زض ٔمیبؼ ٘ؿجی ٕٔىٗ اؾت ػسز زٚ ثطاثط ثبقس ِٚی وٕیت ٔٛضز ٘ظط زٚ ثطاثط   ٔؼیبضٞبی تؼییٗ قسٜ،

 ثٝ ٔؼٙی نس ثطاثط ثٛزٖ اؾت. 2ثٙسی ٍِبضیتٕی وٝ ػسز ٘جبقس. ٔب٘ٙس تمیؿٓ

 ًَع ارسؽیاتی اس اتؼاد ووی ٍ ویفی: 15-2

ػسز ثبقس، لبثُ  9ٌیطی وٕی ثبقس. ثطای ٔثبَ اٌط ٔیعاٖ تِٛیس وبالیی زض ؾبػت ٕٔىٗ اؾت ٞسف اظ اضظقیبثی ا٘ساظٜ

اضظقیبثی ویفی، ویفیت ٔٛضز ٘ظط اؾت. ثطای ٔثبَ آیب اثؼبز وبالی تِٛیس قسٜ لجَٛ اؾت. ایٗ اضظقیبثی ثٝ نٛضت وٕی اؾت. زض 

ثطای ؾٙدف ویفی الظْ اؾت ػٛأُ ویفی ضا تجسیُ ثٝ ػسز وٙیٓ ٚ ثٝ نٛضت وٕی زضآٚضیٓ. ثب   نحیح ٚ اؾتب٘ساضز اؾت. ٔؼٕٛالً

 زٞیٓ. اؾتفبزٜ اظ اػساز ثسؾت آٔسٜ، اضظقیبثی ویفی ضا ا٘دبْ ٔی

 هغتمین یا غیزهغتمین:  ی،ًَع ارسؽیات 16-2

ٌیطز. ثطای ٔثبَ وبال یب فطز ثٝ عٛض ٔؿتمیٓ ٔٛضز زض اضظقیبثی ٔؿتمیٓ، فطز یب وبال ثٝ عٛض ٔؿتمیٓ ٔٛضز اضظقیبثی لطاض ٔی

 قٛز. زض اضظقیبثی غیطٔؿتمیٓ ثب اؾتفبزٜ اظ ػٛأُ ٔطتجظ اضظقیبثیٌیطز ٚ اظ ٘ظط ویفی ٚ وٕی ؾٙدیسٜ ٔیٔغبِؼٝ زلیك لطاض ٔی

وٙس؟ یب اظ ٔهطف وٙٙسٜ وبال زضثبضٜ ویفیت ٚ وٕیت قٛز وٝ ایٗ فطز چٍٛ٘ٝ وبض ٔیقٛز. ثطای ٔثبَ اظ اؾتبزوبضاٖ پطؾیسٜ ٔیٔی

 قٛز.وبال ؾٛاَ ٔی

 اتشارّای عٌدؼ ٍ ارسؽیاتی: 17-2

ٔهبحجٝ، پطؾف ٔؿتمیٓ، ٔكبٞسٜ، ٕ٘ٛ٘ٝ وبض، اخطای یه   تٛا٘س وبض پٛقٝ )زفتط ٌعاضـ وبض(،اثعاضٞبی اضظقیبثی ٔی

زضخٝ ٚ زٚ ثط یه(، تٙظیٓ ٌعاضـ، ٔكبٞسٜ ضفتبض، اخطای آظٖٔٛ  360پطٚغٜ، ؾٙدف ػّٕىطز اظ عطیك آظٖٔٛ، آظٖٔٛ ٌطزقی )
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ایفبی   بزٜ اظ فٟطؾت ٚاضؾی، اضائٝ تىّیف،ظ٘ی )اخطای تدطثٝ ػّٕی(، اؾتفوتجی، پػٚٞف ٚ ... . ؾٙدف اظ عطیك ٔحه

 وبضٌطٚٞی، اخطای وبض ٚالؼی ٚ ٔٛاضز ٔكبثٝ ثبقس. ٘مف،

 تؼییي تؼذاد عطَح ؽایغتگی 18-2

( 6-3زض اضظقیبثی حطفٝ زض فطآیٙس تؼطیف قسٜ، اضظقیبثی ؾغٛح قبیؿتٍی زض چٟبض ؾغح تؼطیف قسٜ اؾت. زض لؿٕت )

 اؾت. ؾغٛح قبیؿتٍی تكطیح قسٜ

 ت تزای ؽایغتگی خشءهمیاط لضاٍ 19-2

تٛا٘یٓ ثٍٛییٓ فطز قبیؿتٍی ػّٕىطز زض ٕ٘ی  ٞبی خعء ٔٛضز اضظقیبثی زلیك ٚ نطیح لطاض ٍ٘یط٘س،تب ظٔب٘ی وٝ قبیؿتٍی

ؾغحی )ذٛة، تٛا٘س ثٝ نٛضت زٚؾغحی )ثّی، ذیط(، ؾٝٞبی خعء ٔیاؾت. اضظقیبثی قبیؿتٍیؾغح وبض یب حطفٝ ضؾیسٜ

 ؾغحی ثبقس.ٙحٔتٛؾظ، ضؼیف(، چٟبضؾغحی یب پ

 همیاط لضاٍت تزای ؽایغتگی 20-2

-ؾغحی، چٟبضؾغحی ٚ ٘یع پٙحٞبی زٚؾغحی، ؾٝٞبی خعء اظ ٔمیبؼٞبی وُ، ٔكبثٝ قبیؿتٍیثطای لضبٚت قبیؿتٍی

 قٛز.ؾغحی اؾتفبزٜ ٔی

 اخشاء اعتاًذارد ارسؽیاتی حزفِ 21-2

اؾتب٘ساضز اضظقیبثی حطفٝ تٛخٝ وٙیٓ. تؼییٗ ضٚیىطز ٘ٛع ثطای عطاحی ٔفٟٛٔی اؾتب٘ساضز اضظقیبثی حطفٝ الظْ اؾت ثٝ اخعاء 

تؼییٗ اؾتب٘ساضز اضظقیبثی ٘ٛع وبض، تؼییٗ ٔؼیبض اضظقیبثی ٌطٜٚ وبضی،   ثٙسی وبضٞب، تحّیُ اؾتب٘ساضز ػّٕىطز،اضظقیبثی، ٌطٜٚ

اظ اخعاء اؾتب٘ساضز  ٞبی ثؿیبض ٟٔٓتؼییٗ ٔؼیبض اػغبی نالحیت، تؼییٗ اثعاض ٚ ضٚـ ؾٙدف ٚ تؼییٗ قطایظ ؾٙدف لؿٕت

ٞب ثبیؿتی زض عطاحی ٔفٟٛٔی اؾتب٘ساضز اضظقیبثی حطفٝ ٔٛضز تٛخٝ لطاض ٌیط٘س ٚ ثٝ خعئیبت آٖاضظقیبثی حطفٝ ٞؿتٙس وٝ ٔی

 پطزاذتٝ قٛز.

 حذاوثز ًَتت ارسؽیاتی 22-2

 ٘ٛثتی ا٘دبْ قٛز.ؾٝ یب تٛا٘س حساوثط ثٝ نٛضت زٚ٘ٛثتیاضظقیبثی ٔی

 تؼذاد ٍاحذّا خْت اػطای فالحیت  23-2

قٛز. ٞط ؾی ؾبػت آٔٛظقی ضا یه ٚاحس تؼساز ٚاحسٞب ثط اؾبؼ ؾبػبت آٔٛظـ ٔٛضز ٘یبظ ثطای اؾتب٘ساضز تؼطیف ٔی

ؾبػت  900٘یبظ ثٝ  2زض ؾغح   ؾبػت آٔٛظقی، 900٘یبظ ثٝ  1ای ّٔی زض ؾغح ٌیطیٓ. اؾتب٘ساضزٞبی حطفٝزضؾی زض ٘ظط ٔی

 60تؼساز ٚاحسٞب  3ٚاحس ٚ زض ؾغح  30تؼساز ٚاحسٞب  1ٚ2ؾبػت آٔٛظقی زاضز وٝ زض ؾغٛح  1800یبظ ثٝ ٘ 3آٔٛظقی ٚ ؾغح 

 ٚاحس آٔٛظقی اؾت.

 6-1ًوَى تزي تىویل ؽذُ  24-2
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وٝ ٔطثٛط ثٝ عطاحی ٔفٟٛٔی اؾتب٘ساضز اضظقیبثی اؾت،  6-1( الظْ اؾت ٕٖ٘ٛ ثطي 6-8( تب )2-1ثب تٛخٝ ثٝ ٔطاحُ )

 تىٕیُ ٌطزز.

آیس وبُٔ قسٜ اؾت ٚ ثطای اضظقیبثی وٝ زض ازأٝ ٔی 6-1ٕٖ٘ٛ ثطي  92/ 5/ 15ٔٛضخ  92/ ٖ ْ/ 238قٕبضٜ زض خّؿبت 

 تٛا٘س ٔٛضز اؾتفبزٜ لطاض ٌیطز.حطفٝ ٔی
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 عشاحي ٔفٟٛٔي اػسا٘ذاسد اسصؿياتي حشفٝ -6-1ٕٖ٘ٛ تشي 

 

 ؿشح ٔٛضٛؿ سديف

 ٔٙؾٛس اص اسصؿ٥بث٣ 1
 Appraisal -اسص٤بث Assessment٣ػٙدؾ                       Evaluation-اسصؿ٥بث٣

 Test –ٖ دآصٔٛ   Monitoring –پب٤ؾ Measurement- ا٘ذاصٜ ٥ٌش٢

 افغب٢ ٌٛا٥ٞٙبٔٝ كالح٥ت                  افغب٢ ٌٛا٥ٞٙبٔٝ ؿب٤ؼت٣ٍ ٞذف اص اسصؿ٥بث٣ 2

 ٔٛضٛؿ اسصؿ٥بث٣ 3
                حشفٝ                      ٌشٜٚ وبس٢ دس حشفٝ                        وبس)تى٥ّف وبس( حشفٝ 

 ؿغُ

4 
٘ٛؿ اسصؿ٥بث٣ ثشحؼت اخضاء 

 ٤بد٥ٌش٢ -٘ؾبْ ٤بدد٣ٞ

 ثشٚ٘ذاد                           فشآ٤ٙذ                دسٚ٘ذاد 

 تبث٥ش              پ٥بٔذ     

 اسصؿ٥بث٣س٤ٚىشد  5
                   ٟٔبست               خضء ٍ٘ش)دا٘ؾ            وُ ٍ٘ش )ؿب٤ؼت٣ٍ ف٣ٙ ٚ غ٥ش ف٣ٙ( 

 (ٍ٘شؽ

 ػبصٔبٖ                            ثش٘بٔٝ                                            فشد )٥٘ش٢ٚ وبس(  اسصؿ٥بث٣ ؿٛ٘ذٜ 6

 ٔالن ٔشخـ                    ٞٙدبس ٔشخـ              فّٕىشد لج٣ّ(-فشا٥ٌش ٔحٛس)اسصؽ افضٚدٜ اسصؿ٥بث٣ٔق٥بس ٔمب٤ؼٝ دس  7

 اسصؿ٥بة           ٌشٜٚ           ٔشث٣        ٕٞتب٤بٖ       وبسفشٔب        ٥٘ش٢ٚ وبس  اسصؿ٥بث٣ وٙٙذٜ 8

 پ٥ٍ٥شا٘ٝ دس ٔحُ وبس           پب٤ب٣٘      تى٣ٙ٤ٛ            آغبص٤ٗ ٘ٛؿ اسصؿ٥بث٣ ثش حؼت صٔبٖ 9

 (Subjective)چٙذ پبػخ                    (Objective)ته پبػخ  ٘ٛؿ اسصؿ٥بث٣ اص ٔٙؾش پبػخ 10

11 
٘ٛؿ اسصؿ٥بث٣ 

 )سػ٣ٕ/غ٥شسػ٣ٕ(
 سػ٣ٕ )غ٥ش ٔىتٛة(غ٥ش                                   سػ٣ٕ )ٔىتٛة(

 خبسخ٣ )تٛػظ ٔشوض ٣ّٔ ػٙدؾ(   داخ٣ّ )تٛػظ اسائٝ دٞٙذٜ آٔٛصؽ(  ٔشخق٥ت اسصؿ٥بث٣ وٙٙذٜ  12

 ٘ؼج٣            فبكّٝ ا٢           ستجٝ ا٢                       اػ٣ٕ  ٔم٥بع ٞب٢ ا٘ذاصٜ ٥ٌش٢ 13

 و٣ٕ                       و٥ف٣  ٘ٛؿ اسصؿ٥بث٣ )و٥ف٣/و٣ٕ( 14

15 
)ٔؼتم٥ٓ/غ٥ش ٘ٛؿ اسصؿ٥بث٣

 ٔؼتم٥ٓ(
 غ٥ش ٔؼتم٥ٓ                    ٔؼتم٥ٓ 

 اثضاسٞب٢ ػٙدؾ ٚ اسصؿ٥بث٣ 16

 360آصٖٔٛ    آصٖٔٛ فّٕىشد٢ پشٚطٜ ٕ٘ٛ٘ٝ وبس     پشػؾ  ٔلبحجٝ   وبسپٛؿٝ 

 دسخٝ 

فٟشػت  ٔحه ص٣٘   پظٚٞؾ ٔٛسد٢ آصٖٔٛ وتج٣   ٔـبٞذٜ      ٌضاسؽ      سٚثش٤ه

 ٚاسػ٣

       ....................وبسٌش٣ٞٚ     ا٤فب٢ ٘مؾ   اسائٝ 

17 
 تقذاد ػغٛح ؿب٤ؼت٣ٍ خضء

ػغح ؿب٤ؼت٣ٍ  4)ثش ٔجٙب٢ 

 ا٘دبْ وبس(

   4 2 2 دا٘ؾ

   4 4 4 ٟٔبست )ؿٙبخت٣(

   4 4 5 ٟٔبست )سٚاٖ حشوت٣(

    4 4 5 ٍ٘شؽ
18 

ٔم٥بع ٞب٢ اػتفبدٜ خٟت لضبٚت دس 

 سػ٥ذٖ ثٝ  ؿب٤ؼت٣ٍ خضء
 پٙح ػغح٣             چٟبس ػغح٣        ػٝ ػغح٣          خ٥ش( -دٚ  ػغح٣ )ث٣ّ

19 
ٔم٥بع ٞب٢ اػتفبدٜ خٟت لضبٚت 

 ؿب٤ؼت٣ٍ 
 پٙح ػغح٣            چٟبس ػغح٣          ػٝ ػغح٣         خ٥ش( -دٚ  ػغح٣ )ث٣ّ

 اخضاء اػتب٘ذاسد اسصؿ٥بث٣ حشفٝ 20

 تح٥ُّ اػتب٘ذاسد فّٕىشد وبسٞب ٌشٜٚ ثٙذ٢ وبسٞب  تق٥٥ٗ س٤ٚىشد ٚ ٘ٛؿ اسصؿ٥بث٣ 

 تق٥٥ٗ ٔق٥بس افغب٢ كالح٥تتق٥٥ٗ ٔق٥بس اسصؿ٥بث٣ ٌشٜٚ وبس٢ تق٥٥ٗ اػتب٘ذاسد اسصؿ٥بث٣ وبس 

 تق٥٥ٗ ؿشا٤ظ ػٙدؾ  تق٥٥ٗ اثضاس ٚ سٚؽ ػٙدؾ

 ػٝ ٘ٛثت                          دٚ ٘ٛثت                                          ٤ه ٘ٛثت  حذاوثش ٘ٛثت ٞب٢ اسصؿ٥بث٣  21

 ٚاحذ                             30ٚاحذ                                          45ٚاحذ 60 تقذاد ٚاحذ ٞب خٟت افغب٢ كالح٥ت 22
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 ٔمذٔٝ

پغ اص ٔـخق ؿذٖ فٙب٤ٚٗ ؿغ٣ّ ٔشثٛط ثٝ ػٝ حشفٝ دس سؿتٝ اِىتش٥٘ٚه دس خذَٚ د٤ىْٛ ٤ى٣ اص ٔٛاسد٢ وٝ ثب٤ذ ا٘دبْ 

 اػت.ٞب٢ وبس٢ ثش اػبع خذَٚ د٤ىْٛ  ؿٛد، تق٥٥ٗ ٌشٜٚ

وبس ٔٙذسج دس خذَٚ د٤ىْٛ ثب تٛخٝ ثٝ ح٥غٝ ٢ وبس٢ ٚ ٥ٔضاٖ دا٘ؾ ٚ ٟٔبست دس ٌشٜٚ ٞب٣٤ ٞٓ  74ا٤ٗ أش ػجت ٣ٔ ؿٛد تب 

ػغح دػتٝ ثٙذ٢ ؿٛ٘ذ ٚ اص ِحبػ اختلبف صٔبٖ خٟت آٔٛصؽ ٚ وغ ٟٔبست، ٞش ٌشٜٚ وبس٢ ٔقبدَ ٤ه تب حذاوثش چٟبس 

 ٚاحذ دسػ٣ سا پٛؿؾ دٞذ.

 ٔٛاسد٢ اص لج٥ُ ػبفبت اختلبف ٤بفتٝ ثٝ ٞش ٤ه اص وبسٞب دس خذَٚ د٤ىْٛ ثب٤ذ ٔٛسد تٛخٝ لشاس ٥ٌشد. دس ا٤ٗ تمؼ٥ٓ ثٙذ٢ ،

 وبسٞب٢ دس ٘ؾش ٌشفتٝ ؿذٜ دس ٞش ٌشٜٚ وبس٢ ٥٘ض ثب٤ذ ٔٛسد تٛخٝ لشاس ٥ٌشد. فالٜٚ ثش ا٤ٗ ٞٓ ٥٘بص ثٛدٖ

٢ ٌشٜٚ وبس٢ تقش٤ف ٣ٔ ؿٛد ٚ آٖ ٌشٜٚ وبس٢ ثب دس ٟ٘ب٤ت ٔتٙبػت ثب وبسٞب٢ ٔٛخٛد دس ٞش ٌشدٜ وبس٢، ٔٙبػت تش٤ٗ ٘بْ ثشا

 تٛخٝ ثٝ ػبفت اختلبك٣ ثٝ آٖ، ٔقبدَ چٙذ ٚاحذ آٔٛصؿ٣ ٣ٔ ؿٛد.

 خضئ٥بت فشا٤ٙذ ا٤ٗ ثخؾ دس ٔشاحُ وبس٢ وٝ دس اد أٝ ٣ٔ آ٤ذ ثٝ عٛس وبُٔ ؿشح دادٜ ؿذٜ اػت.

 ٞاي واسي زقييٗ ٌشٜٚ 1-1

ف٣ٕٔٛ، ٔٛ٘تبط وبساٖ تد٥ٟضات اِىتش٤ى٣ ٚ اِىتش٥٘ٚى٣ ٚ تىٙؼ٥ٗ  ٞب دس ػٝ ػغح اِىتش٥٘ٚه وبس دس سؿتٝ اِىتش٥٘ٚه حشفٝ

ٞب٢ وبس٢ فٙب٤ٚٗ ؿغ٣ّ دس ػٝ ػغح ٚ وبسٞب٢ ٔٛخٛد دس خذَٚ د٤ىْٛ  اِىتش٥٘ٚه تمؼ٥ٓ ثٙذ٢ ؿذٜ اػت. ثشا٢ تق٥٥ٗ ٌشٜٚ

 فٙٛاٖ ؿغ٣ّ ،دسػغح ٔٛ٘تبطوبساٖ 24ٔجٙب٢ دػتٝ ثٙذ٢ لشاس ٌشفتٝ اػت.دس ػغح اِىتش٥٘ٚه وبسف٣ٕٔٛ،

 فٙٛاٖ ؿغ٣ّ دػتٝ ثٙذ٢ ؿذٜ اػت. 10فٙٛاٖ ؿغ٣ّ ٚ دس ػغح تىٙؼ٥ٗ اِىتش٥٘ٚه 6تد٥ٟضات اِىتش٤ى٣ ٚ اِىتش٥٘ٚى٣، 

 وبس دس ػٝ ػغح فٛق ٚخٛد داسد. 74دس خذَٚ د٤ىْٛ ٥٘ض 

ت تب وبس ٔٙذسج دس آٖ اػتفبدٜ ؿذ ٚ ٔٛسد ثحث ٚ ثشسػ٣ لشاس ٌشف 74ٞب٢ وبس٢ اص خذَٚ د٤ىْٛ ٚ  اثتذا ثشا٢ تق٥٥ٗ ٌشٜٚ

وبسٞب٣٤ وٝ اص ِحبػ ح٥غٝ وبس٢، ٥ٔضاٖ دا٘ؾ ٚ ٟٔبست دس ٤ه ػغح لشاس داس٘ذ دس ٤ه ٌشٜٚ وبس٢ دػتٝ ثٙذ٢ ؿٛ٘ذ ٚ ٞٓ 

 دس حشفٝ تٛخٝ ؿذٜ اػت. L1-L2- L3چ٥ٙٗ دس ٌشٜٚ ثٙذ٢ وبس ٞب، ثٝ ػغٛح ٟٔبست٣ 

مؼ٥ٓ ثٙذ٢ داسد ثٝ عٛس٢ وٝ صٔبٖ ٤ه ٞٓ چ٥ٙٗ ػبفبت وبس، وبسٞب٢ ٥٘ض اص ٔٛاسد د٤ٍش٢ اػت وٝ ا٥ٕٞت ص٤بد٢ دس ا٤ٗ ت

ػبفت آٔٛصؽ ٔقبدَ ٤ه ٚاحذ دسػ٣ اػت ٚ و٥ٕؼ٥ٖٛ تخلل٣  30ػبفت تدبٚص وٙذ. ٞش  120ٌشٜٚ وبس٢ ٘جب٤ذ اص 

 ٚاحذ ث٥ـتش ٘ـٛد. 4اِىتش٥٘ٚه ثٝ ا٤ٗ ٘ت٥دٝ سػ٥ذ وٝ ٞش ٌشٜٚ وبس٢ )دسع( اص 

حشفٝ ٔٛسد ٘ؾش ٔٛسد ثحث ٚ ثشسػ٣ لشاس ٌشفت ٚ ٘تب٤ح ص٤ش  ثب تٛخٝ ثٝ تٛض٥حبت فٛق وبسٞب٢ ٔٙذسج دس خذَٚ د٤ىْٛ دس ػٝ

 حبكُ ا٤ٗ ثشسػ٣ ٞبػت.
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ٌشٜٚ وبس٢ اختلبف ٤بفتٝ  9ٚاحذ دسػ٣ اػت ثٝ  30ػبفت آٔٛصؿ٣ ٤ق٣ٙ  900دس ػغح اِىتش٥٘ٚه وبس ف٣ٕٔٛ وٝ ؿبُٔ 

 اػت.

ٛصؿ٣ ص٤بد٢ سا ثٝ خٛد تخل٥ق ٞش ٌشٜٚ وبس٢ ؿبُٔ تقذاد٢ ٔشاحُ وبس ٔشتجظ ثٟٓ اػت. اٌش ٞش ٔشحّٝ وبس٢ ػبفت آٔ

 دٞذ ثٝ تٟٙب٣٤ ٤ه ٌشٜٚ وبس٢ سا ؿىُ ٣ٔ دٞذ.

ٌشٜٚ وبس٢ دػتٝ  19ٌشٜٚ وبس٢  ٚ دس ػغح تىٙؼ٥ٗ اِىتش٥٘ٚه  11دس ػغح ٔٛ٘تبط وبساٖ تد٥ٟضات اِىتش٤ى٣ ٚ اِىتش٥٘ٚى٣ 

 ٌشٜٚ ا٘تخبة ؿذٜ اػت. 15ػبفت( حذاوثش  900ٞب٢ وبس٢ دس ٞش حشفٝ ) ثٙذ٢ ؿٛ٘ذ. الصْ ثٝ روش اػت وٝ تقذاد ٌشٜٚ

ٌشٜٚ وبس٢ داؿت وٝ دس تمؼ٥ٓ ثٙذ٢  15ػبفتىبس٢ ٣ٔ تٛاٖ ث٥ـتش اص  1800ثذ٣ٟ٤ اػت دس حشفٝ تىٙؼ٥ٗ اِىتش٥٘ٚه ثب 

 ٌشٜٚ وبس٢ ا٘تخبة ٚ تق٥٥ٗ ؿذٜ اػت. 19

 ٞاي واسي زٙغيٓ ػافاذ ٌشٜٚ  2-1

ٞب٢ وبس٢ وٝ دس ٔشحّٝ لجُ تق٥٥ٗ ؿذٜ ثٛد، اثتذا ػبفبت تئٛس٢ ٚ ف٣ّٕ دس ٘ؾش ٌشفتٝ ؿذٜ دس  خٟت تٙؾ٥ٓ ػبفبت ٌشٜٚ

خذَٚ د٤ىْٛ ثشا٢ ٞش ٤ه اص وبسٞب٢ ٔٛخٛد دس ٤ه ٌشٜٚ وبس٢ سا خٕـ وشد٤ٓ تب ٔـخق ؿٛد ٞش ٌشٜٚ وبس٢ چٙذ ػبفت 

دس حشفٝ اِىتش٥٘ٚه وبس٢ ف٣ٕٔٛ وٝ ؿبُٔ وبس  1َ دس ٌشٜٚ وبس٢ )تئٛس٢ ٚ ف٣ّٕ( سا ثٝ خٛد اختلبف ٥ٔذٞذ. ثٝ عٛس ٔثب

)آصٔب٤ؾ لغقبت  0102ػبفت ٚ وبس  54ٔمبٚٔت، ػّف ٚ خبصٖ( ؿبُٔ  –)آصٔب٤ؾ لغقبت اِىتش٤ى٣ ٚ اِىتش٥٘ٚى٣  0101

 30فذد ػبفت ٣ٔ سػذ وٝ ٔضشث٣ اص  111ثٝ  1ػبفت ٣ٔ ثبؿذ. ثٙبثشا٤ٗ ٔدٕٛؿ ػبفبت ٌشٜٚ وبس٢  ٥٘57ٕٝ ٞبد٢( ؿبُٔ 

 5/3) 105( خٕـ ػبفبت ثٝ 1)تقذاد ػبفبت ٤ه ٚاحذ( ٣ٕ٘ ثبؿذ ِزا الصْ اػت ثب تلح٥ح ػبفبت وُ دس ا٤ٗ ٌشٜٚ وبس٢ )

 ٚاحذ دسػ٣( اكالح ؿٛد. 4) 120ٚاحذ دسػ٣( ٤ب 

ثشا٢ تلح٥ح ػبفبت ثب د٤ذ وبسؿٙبػ٣ ٚ تخلل٣ ثب٤ذ دس ٘ؾش داؿت وٝ ا٤ٗ ٌشٜٚ وبس٢ اص ٘ؾش دسخٝ ا٥ٕٞت، ػخت٣ ٚ 

فشاٚا٣٘ دس چٝ پب٤ٝ ا٢ لشاس داسد . ثٝ ا٤ٗ تشت٥ت ػبفبت  اضبف٣ ثٝ آٖ اختلبف دادٜ ؿٛد ٤ب ػبفبت٣ اص آٖ وؼشٌشدد. ا٤ٗ ٘ىتٝ 

اص ا٤ٗ خٟت حبئض ا٥ٕٞت اػت وٝ لجالً ػبفبت  وبس٢ دس خّؼبت د٤ىْٛ ثب ثحث ٚ تجبدَ ٘ؾش ثب وبسؿٙبػبٖ كٙقت تٙؾ٥ٓ ؿذٜ 

٥ش٢ اص وبٞؾ و٥ف٥ت، حذاوثش تّٛسا٘غ لبثُ لجَٛ ثشا٢ تغ٥٥ش ػبفبت وٕتش اص دٜ دسكذ اػت ٚ الصْ اػت وٝ ثٝ ٔٙؾٛس خٌّٛ

 ثبؿذ.

ػبفت آٔٛصؿ٣ تغ٥٥ش ٤بفت. ِزا، ا٤ٗ  120ػبفت خذَٚ د٤ىْٛ 111ػبفت ثٝ  9ثب افضا٤ؾ  1ثب تٛخٝ ثٝ ٔٛاسد فٛق ٌشٜٚ وبس٢ 

 ٌشٜٚ وبس٢ چٟبس ٚاحذ دسػ٣ سا ثٝ خٛد اختلبف ٥ٔذٞذ.

)ا٘ذاصٜ ٥ٌش٢ تٛاٖ  0104خلل٣ ٚ تجبدَ ٘ؾش دس و٥ٕؼ٥ٖٛ تذ٤ٚٗ ا٤ٗ ٘ت٥دٝ حبكُ ؿذ وٝ اص وبس ثب وذ پغ اص ثحث ٞب٢ ت

)تأ٥ٔٗ  0106ػبفت سػب٘ذ. ٕٞچ٥ٙٗ اص وبس ثب وذ  90ػبفت وٓ وشد ٚ ثٝ  2ػبفت اػت ٣ٔ تٛاٖ  92ٚ ضش٤ت تٛاٖ( وٝ 

آػ٥ج٣ ثٝ ٟٔبست، دا٘ؾ ٚ ٍ٘شؽ ٔٛضٛؿ ٚاسد ٣ٕ٘  ػبفت اػت ٌٓ وشد. ثب ا٤ٗ تغ٥٥شات 51ٔذاس( وٝ  acٚ ٚسٚد٢  dcتغز٤ٝ 

 ؿٛد.
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ٞب٢ وبس٢ ثب٤ذ ثؼ٥بس دلت ؿٛد وٝ افضا٤ؾ ٚ  ٘ىتٝ ٟٔٓ د٤ٍش دس ا٤ٗ ٔشحّٝ ا٤ٗ اػت وٝ دس افضا٤ؾ ٚ ٤ب وبٞؾ ػبفبت ثٝ ٌشٜٚ

٘ىٙذ. دس  وبٞؾ ػبفت ٞب ثٝ ٤ه ٥ٔضاٖ كٛست پز٤شد تب دس ٟ٘ب٤ت ػبفبت خذَٚ د٤ىْٛ دس ٤ه حشفٝ ثبثت ثٕب٘ذ ٚ تغ٥٥ش

ػبفت آٔٛصؿ٣ تٙؾ٥ٓ ؿذٜ اػت ٚ دس حبَ حبضش ثب ٚخٛد  900عشاح٣ خذَٚ د٤ىْٛ حشفٝ اِىتش٥٘ٚه وبس ف٣ٕٔٛ ثب 

ٞب٢ وبس٢ ا٤ٗ حشفٝ  ٌشٜٚ وبس٢( دادٜ ؿذٜ اػت. ٔدٕٛؿ ػبفت ٌشٜٚ 9ٞب٢ وبس٢ ا٤ٗ حشفٝ ) تغ٥٥شات٣ وٝ دس ػبفبت ٌشٜٚ

 ػبفت ثبل٣ ٣ٔ ٔب٘ذ. 900ٕٞچٙبٖ 

 دسػي آٔٛصؿيٚاحذ   3-1

دس تٙؾ٥ٓ ٚاحذٞب٢ آٔٛصؿ٣ دس ٞش حشفٝ ثٝ ػبفبت آٔٛصؿ٣ آٖ حشفٝ تٛخٝ ٣ٔ ؿٛد. ثٝ ا٤ٗ تشت٥ت حشفٝ اِىتش٥٘ٚه وبس 

ٚاحذ  60ػبفت آٔٛصؽ ؿبُٔ  1800ٚاحذ دسػ٣ ٣ٔ ؿٛد.حشفٝ تى٥ٙؼ٥ٗ اِىتش٥٘ٚه ثب  30ػبفت آٔٛصؽ،  900ف٣ٕٔٛ ثب 

اكالح ا٥ِٚٝ ػبفبت ا٤ٗ ٌشٟٚٞب، ثب٤ذ تقذاد ٚاحذٞب٢ آٔٛصؿ٣ اختلبف ٤بفتٝ  ٞب٢ وبس٢ ٚ دسػ٣ ٣ٔ ؿٛد، پغ اص تق٥٥ٗ ٌشٜٚ

ثٝ ٞش ٌشٜٚ ٔٛسد تٛخٝ لشاس ٥ٌشد، ٌشچٝ ا٤ٗ أش دس ٔشحّٝ لجُ دس ٘ؾش ٌشفتٝ ؿذٜ ثٛد ٣ِٚ ثٝ ِحبػ ا٥ٕٞت ٔٛضٛؿ، ٔدذداٌ 

 وُ ػبفبت ٞش ٌشٜٚ وبس٢ ٔٛسد تدذ٤ذ٘ؾش لشاس ٌشفت.

اػت. ثٝ عٛس ٔثبَ دس حشفٝ  5/0ٚاحذ ؿٛد ٚ وؼش آٖ ٥٘ض  4ٞش ٌشٜٚ وبس٢ ٘جب٤ذ ث٥ـتش اص ثٝ ٞش كٛست تقذاد وُ ٚاحذٞب٢ 

  3ٚاحذ( ، ٌشٜٚ وبس٢  3)2ٚاحذ( ، ٌشٜٚ وبس٢  4) 1ٌشٜٚ وبس٢ ٣ٔ ثبؿذ، ٌشٜٚ وبس٢  9اِىتش٥٘ٚه وبس ف٣ٕٔٛ وٝ ؿبُٔ 

ٚاحذ(، ٌشٜٚ  5/2) 7ٚاحذ( ، ٌشٜٚ وبس٢ 4) 6ٚاحذ(، ٌشٜٚ وبس٢  3) 5ٚاحذ(، ٌشٜٚ وبس٢  5/3) 4ٚاحذ(، ٌشٜٚ وبس٢  5/3)

 ٚاحذ ٣ٔ ؿٛد. 30ٚاحذ( اػت ِزا ٔدٕٛؿ ٚاحذٞب٢ ا٤ٗ ٘ٝ ٌشٜٚ وبس٢  5/2) 9ٚاحذ(، ٌشٜٚ وبس٢  4)  8وبس٢ 

 ٞاي واسي  زقييٗ ٘اْ ٌشٜٚ  4-1

ثش ا٤ٗ ثبؿذ وٝ ٘ب٣ٔ ٞب٢ وبس٢ ، ثٝ فٙب٤ٚٗ ؿغُ ٞب٢ ٔٛخٛد دس آٖ ٌشٜٚ وبس٢ ثب٤ذ تٛخٝ ؿٛد ٚ ػق٣  دس ٘بْ ٌزاس٢ ٌشٜٚ

ا٘تخبة ؿٛد وٝ ٞذف ٟ٘ب٣٤ آٖ ٌشٜٚ وبس٢ سا دس تشث٥ت فشد ٔبٞش(ٔٛسد ٘ؾش لشاس دٞذ ٕٞچ٥ٙٗ ٘بْ ٌشٟٚٞب٢ وبس٢ ثب٤ذ ثب 

 ٔشتجظ ٚ ٔـبثٝ ثبؿذ. 6-1ٔـبغُ ٔٛخٛد دس خذَٚ 

٥٘ٚه وبس ف٣ٕٔٛ دس ٌشٜٚ وبس٢ ٘بْ ٌشٜٚ وبس٢ ثب٤ذ ثٝ كٛست اػٓ فبفُ )وٙٙذ٠ وبس( ٘ٛؿتٝ ؿٛد. ثٝ عٛس ٔثبَ دس حشفٝ اِىتش

)آصٔب٤ؾ لغقبت  0102)آصٔب٤ؾ لغقبت اِىتش٤ى٣ ٚ اِىتش٥٘ٚى٣ ٔمبٚٔت، ػّف ٚ خبصٖ ( ٚ  ٤0101ه وٝ ؿبُٔ وبس ثب وذ 

ا٘تخبة  "ٔتلذ٢ وٙتشَ ٚ آصٔب٤ؾ لغقبت اِىتش٥٘ٚى٣ "٥ٕ٘ٝ ٞبد٢( ٣ٔ ثبؿذ پغ اص ثشسػ٣ ٞب٢ فشاٚاٖ ٔٙبػت تش٤ٗ  ٘بْ 

ٔشتجظ اػت ٚ ٘ـبٖ دٞٙذٜ ؿغُ فشد ؿبغُ ٣ٔ ثبؿذ ٚ دس د٥٘ب٢ آٔٛصؽ ٥٘ض ث٥بٍ٘ش  6-٣1 ثب ٕٖ٘ٛ ثشي ؿذ. ا٤ٗ ٘بْ ا٘تخبث

 دا٘ؾ ٚ ٟٔبست ٢ٚ اػت.

 ٞاي واسي زىٕيُ خذاَٚ اخسلاف واسٞا دس ٌشٜٚ  5-1
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ُ ثٝ ٞب٢ وبس٢، تٙؾ٥ٓ ٚاحذٞب٢ آٔٛصؿ٣ دس و٥ٕؼ٥ٖٛ تذ٤ٚٗ، ٘تب٤ح حبك پغ اص ٌشٜٚ ثٙذ٢ وبسٞب، اكالح ػبفبت ٌشٜٚ

 1-3)حشفٝ ٔٛ٘تبط وبساٖ تد٥ٟضات اِىتش٤ى٣ ٚ اِىتش٥٘ٚى٣ ( ٚ خذَٚ  1-2)حشفٝ اِىتش٥٘ٚه وبس ف٣ٕٔٛ( ، خذَٚ  1-1خذَٚ 

ٞب٢ وبس٢ حشفٝ اِىتش٥٘ٚه وبس ف٣ٕٔٛ ، حشفٝ  )حشفٝ تىٙؼ٥ٗ اِىتش٥٘ٚه( لشاس ٌشفتٝ اػت. دس ادأٝ خذاَٚ ٔشثٛط ثٝ ٌشٜٚ

 ِىتش٥٘ٚى٣ ٚ حشفٝ تىٙؼ٥ٗ اِىتش٥٘ٚه سا ٔـبٞذٜ ٣ٔ و٥ٙذ.ٔٛ٘تبطوبساٖ تد٥ٟضات اِىتش٤ى٣ ٚ ا

 L 1ػغح   04 -03 – 02 – 01ٞب٢ وبس٢ دس حشفٝ اِىتش٥٘ٚه وبسف٣ٕٔٛ  وذٚؽب٤ف  ٌش1ٜٚ-1 ػغح 

وذ 

 واس
 زقذاد ٚاحذ ػافر ٟ٘ايي ٌشٜٚ واسي ٚ ٘اْ ٌشٜٚ

 

 

0101 

 

0102 

: ٔتلذ٢ وٙتشَ ٚ آصٔب٤ؾ لغقبت پب٤ٝ 1ٌشٜٚ وبس٢ 

 اِىتش٥٘ٚى٣

آصٔب٤ؾ لغقبت اِىتش٤ى٣ ٚ اِىتش٥٘ٚى٣ )ٔمبٚٔت، ػّف ٚ 

 ػبفت 54خبٖ   

 ػبفت 57آصٔب٤ؾ لغقبت ٥ٕ٘ٝ ٞبد٢ 

60;6+54 

60;3+57 

120 

 

 ٚاحذ4

 
 

0103 

0104 

 : ٔتلذ٢ وٙتشَ ٚ آصٔب٤ؾ لغقبت ٥ٕ٘ٝ ٞبد2٢ٌشٜٚ وبس٢ 

 

 ػبفت ac   ٚdc              57ا٘ذاصٜ ٥ٌش٢ ِٚتبط ٚ خش٤بٖ 

 ػبفت 35تٛاٖ ٚ ضش٤ت تٛاٖ                     ا٘ذاصٜ ٥ٌش٢ 

92;35+57 

90;2-92 

90 

 

 ٚاحذ3

 
 

0105 

0106 

 

 وبس ٚ ٍٟ٘ذاس٘ذٜ ثشدٞب٢ اِىتش٥٘ٚى٣  : ػش٤ٚغ3ٌشٜٚ وبس٢ 

 ػبفت 65ٔـبٞذٜ ؿىُ ٔٛج ٚ ا٘ذاصٜ ٥ٌش٢ و٥ٕت ٞب٢ آٖ 

ٔذاس                             acٚ ٚسٚد٢  dcتأ٥ٔٗ تغز٤ٝ 

 ػبفت 51

60;5-65 

45;6-51 

105 ;60+45 

105 

 ٚاحذ 5/3

 
0201 

0202 

0203 

 : ٔٛ٘تبط وبسثشدٞب٢ اِىتش٥٘ٚى٣ 4ٌشٜٚ وبس  

 ػبفت 32آٔبدٜ ػبص٢ ٔٛاد، اثضاس ٚ تد٥ٟضات          

ػبفتذٔٛ٘تبط  Discrete                      44ٔٛ٘تبط لغقبت 

 ػبفت Discrete                    36لغقبت 

76;44+32 

75;1-76 

30;6-36 

105;30+75 

105 

 ٚاحذ 5/3

 
0107 

0209 

0205 

 

 : ٔٛ٘تبط وبسثشدٞب٢ اِىتش٥٘ٚى٣ وبسثشد5٢ٌشٜٚ وبس٢ 

 mH   ٚH     35پ٥چ٥ذٖ ٤ه ٕ٘ٛ٘ٝ ثٛث٥ٗ ػبدٜ دس حذ 

 32ٔٛ٘تبط ٤ه ٕ٘ٛ٘ٝ ثشد وبسثشد٢ ػبدٜ اِىتش٥٘ٚى٣     

 31ت٥ٕضوبس٢ ٟ٘ب٣٤ ٚ ا٤دبد ٔبػه س٢ٚ ف٥جش    

30;5-35 

30;2-32 

30;1-31 

90;30+30+30 

90 

 ٚاحذ 3

 
0301 

0303 

0304 

 ( 1) : عشاح ثشدٞب٢ ػبدٜ ٔذاس چبپ٣ اِىتش٥٘ٚى6٣ٌشٜٚ وبس٢ 

 31خٛا٘ذٖ ٘مـٝ ٞب٢ اِىتش٥٘ٚى٣ ػبدٜ    

 39٘لت ٘شْ افضاسٞب٢ اِىتش٥٘ٚى٣   

 43    9تشػ٥ٓ ٘مـٝ ف٣ٙ ٔذاسٞب٢ اِىتش٥٘ٚى٣ ػبدٜ

 

113;43+39+31 

120;7+113 

120 

 ٚاحذ4
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 زقذاد ٚاحذ ػافر ٟ٘ايي ٌشٜٚ واسي ٚ ٘اْ ٌشٜٚ وذ واس

 
 
 

0306 

0307 

: عشاح ثشدٞب٢ ػبدٜ ٔذاس چبپ٣ اِىتش٥٘ٚى٣  7ٌشٜٚ وبس٢ 

(2) 

 ػبفت 36ؿج٥ٝ ػبص٢ ٔذاسٞب٢ اِىتش٥٘ٚى٣    

 ػبفت36عشاح٣ ٚ تشػ٥ٓ ٔذاس چبپ٣ ػبدٜ ثب ٘شْ افضاس  

 

72;36+36 

75;3+72 

75 

 ٚاحذ 5/2

 

0401 

0403 

0405 

0406 

 

 : عشاح ٚ ٔٛ٘تبط وبسثشدٞب٢ ػبدٜ ٔذاس چبپ8٣ٌشٜٚ وبس٢ 

 ػبفت 34ا٘تخبة ػجه ٔٛضٛؿ پشٚطٜ ػبدٜ       

 ػبفت28عشاح٣ ٚ تشػ٥ٓ ٔذاس چبپ٣ پشٚطٜ ػبدٜ ثب ٘شْ افضاس 

 ػبفت 28چبح ٚ آٔبدٜ ػبص٢ عشح سٚ ٚ پـت ٔذاس چبپ٣ 

 ػبفت27 ٔٛ٘تبط لغقبت س٢ٚ ف٥جش      

117;27+28+28+34 

120;3+117 

120 

 ٚاحذ4

 
 

0407 

0409 

: ٍٟ٘ذاس٘ذٜ ٚ تق٥ٕشوٙٙذٜ ثشدٞب٢ اِىتش٥٘ٚى٣  9ٌشٜٚ وبس٢ 

 ػبدٜ

 ػبفت 37ف٥ت ٤بث٣ ٚ ساٜ ا٘ذاص٢ پشٚطٜ ػبدٜ         

 ػبفت   32٘لت ثشد س٢ٚ دػتٍبٜ ٚ ساٜ ا٘ذاص٢ آٖ   

69;32+37 

75 ;6 +69 

75 

 ٚاحذ 5/2

 ٤ٚ31/4/92شا٤ؾ دْٚ 

 

 ٞاي واسي دس حشفٝ ٔٛ٘ساط واساٖ زدٟيضاذ اِىسشيىي ٚاِىسشٚ٘يىي ٌشٜٚ 1-2خذَٚ 

 L2ػغح كالحير :  02ٚ  05ٚ  07وذٚؽايف   82120592وذ حشفٝ:   

زقذاد  ػافر ٟ٘ايي ٌشٜٚ واسي ٚ ٘اْ ٌشٜٚ وذ واس

 ٚاحذ

0203 

0208 

 : ٔتلذ٢ ٔٛ٘تبط ٚ دٔٛ٘تبط لغقبت اِىتش٥٘ٚى1٣ٌشٜٚ وبس٢ 

   SMD            50ٔٛ٘تبط لغقبت 

 SMD           47دٔٛ٘تبط لغقبت 

97;47+50 

90;7-97 

90 

 

 ٚاحذ 3

 

0501 

0502 

0505 

 ٞب٢ اِىتش٥٘ٚى٣  خب٣ٍ٘ : ٘لبة دػتٍب2ٌٜشٜٚ وبس٢ 

 ػبفت32ا٘تخبة ٚ آٔبدٜ ػبص٢ اثضاس، ٔٛاد ٚ ٔغبِقٝ دفتشچٝ سإٞٙب٢ ٘لت) خب٣ٍ٘( 

 32ٞب٢ اِىتش٥٘ٚى٣ )خب٣ٍ٘( ٔحُ ٘لت ٔٙبػت ثشا٢ دػتٍبٜاسائٝ ٔـبٚسٜ خٟت ا٘تخبة 

 ػبفت

ٞب٢ اِىتش٥٘ٚى٣  اسائٝ ٔـبٚسٜ ثٝ ٔـتش٢ )وبسثش( خٟت اػتفبدٜ ٚ ٍٟ٘ذاس٢ اص دػتٍبٜ

 ػبفت 31)خب٣ٍ٘(    

95;31+32+32 

90;5-95 

90 

 ٚ احذ 3

 

0503 

 ٞب٢ اِىتش٥٘ٚى٣ )خب٣ٍ٘( : ساٜ ا٘ذاص دػتٍب3ٌٜشٜ وبس٢ 

 ػبفت 88ٍبٜ ٞب ثب اػتفبدٜ اص دفتشچٝ سإٞٙب٢ ٘لت                    ساٜ ا٘ذاص٢ دػت

90;2+81 

90 

 ٚ احذ 3

 

0504 

 ٞب٢ اِىتش٥٘ٚى٣ خب٣ٍ٘ : ٔتلذ٢ سفـ ف٥ت دػتٍب4ٌٜشٜٚ وبس٢ 

 ػبفت 81سفـ ف٥ت دس كٛست ثشٚص دس ٔشاحُ ٘لت  )خب٣ٍ٘(                           

90;9+81 

90 

 ٚاحذ 3

 

0506 

 ٞب٢ اِىتش٥٘ٚى٣ خب٣ٍ٘ وبس دػتٍبٜ : ػش٤ٚغ5وبس٢ ٌشٜٚ 

 ػبفت 81ػش٤ٚغ ٚ ٍٟ٘ذاس٢ دٚ ٕ٘ٛ٘ٝ دػتٍبٜ تّف٥م٣ )خب٣ٍ٘(                        

90;9+81 

90 

 ٚاحذ  3
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0507 

0508 

 ٞب٢ اِىتش٥٘ٚى٣ خب٣ٍ٘ : ٔتلذ٢ خذٔبت پغ اص فشٚؽ دػتٍب6ٌٜشٜٚ وبس٢ 

 ػبفت 31ثٝ ٔـتش٢ )خب٣ٍ٘(                  اسائٝ ػش٤ٚغ ٞب٢ ٔختّف اص خّٕٝ ٌبسا٘ت٣

 ػبفت 34تٙؾ٥ٓ و٥ّٝ ٔؼتٙذات ٚ تح٤ُٛ آٖ ثٝ ٔـتش٢ )خب٣ٍ٘(                         

65;34+31 

60 ;5- 65  

60 

 ٚاحذ 2

 

0701 

0702 

0705 

 ٞب٢ اِىتش٥٘ٚى٣ اداس٢ : ٘لبة دػتٍب7ٌٜشٜٚ وبس٢ 

 ػبفت 30ا٘تخبة ٚ آٔبدٜ ػبص٢ اثضاس، ٔٛاد ٚ ٔغبِقٝ دفتشچٝ سإٞٙب٢ ٘لت ٚ تق٥ٕش )اداس٢( 

 ػبفت 30ٞب٢ اداس٢    اسائٝ ٔـبٚسٜ خٟت ا٘تخبة ٔحُ ٘لت ٔٙبػت ثشا٢ دػتٍبٜ

ٞب٢ اِىتش٥٘ٚى٣ اداس٢  اسائٝ ٔـبٚسٜ ثٝ ٔـتش٢ )وبسثش( خٟت اػتفبدٜ ٚ ٍٟ٘ذاس٢ اص دػتٍبٜ

 ػبفت 30

90;30+30+30 

90 

 ٚاحذ 3

 

0703 

 ٞب٢ اِىتش٥٘ٚى٣ اداس٢ : ساٜ ا٘ذاص دػتٍب8ٌٜشٜٚ وبس٢ 

 ػبفت 84ساٜ ا٘ذاص٢ دػتٍبٜ ثب اػتفبدٜ اص دفتشخٝ سإٞٙب٢ ٘لت   

 90  ;6 +84 

90 

 

 ٚاحذ 3

 

0704 

 ٞب٢ اِىتش٥٘ٚى٣ اداس٢ : ٔتلذ٢ سفـ ف٥ت دػتٍب9ٌٜشٜٚ وبس٢ 

 ػبفت 78    سفـ ف٥ت دس كٛست ثشٚص دس ٔشاحُ ٘لت )اداس٢(

75 ;3-78 

75 

 ٚاحذ 5/2

 

0706 

 ٞب٢ اِىتش٥٘ٚى٣ اداس٢ وبس دػتٍبٜ : ػش٤ٚغ10ٌشٜٚ وبس٢ 

 78ػش٤ٚغ ٚ ٍٟ٘ذاس٢ دٚ ٕ٘ٛ٘ٝ دػتٍبٜ اداس٢   

75 ;3-78 

75 

 ٚاحذ 5/2

 

0707 

0708 

 ٞب٢ اِىتش٥٘ٚى٣ اداس٢ : ٔتلذ٢ خذٔبت پغ اص فشٚؽ دػتٍب11ٌٜشٜٚ وبس٢ 

 ػبفت 30اص خّٕٝ ٌبسا٘ت٣ ثٝ ٔـتش٢ )اداس٢(   اسائٝ ػش٤ٚغ ٞب٢ ٔختّف 

 ػبفت 33تٙؾ٥ٓ و٥ّٝ ٔؼتٙذات ٚ تح٤ُٛ آٖ  ثٝ ٔـتش٢ )اداس٢(   

63 ;33 +30 

60 ;3-63 

60 

 ٚاحذ2

 ٞاي واسي دس حشفٝ زىٙؼيٗ اِىسشٚ٘يه ٌشٜٚ 1-3خذَٚ

 L3ػغح كالحير : 09 08 06ٚ 04ٚ 03ٚ  02ٚ  01وذٚؽايف 

زقذاد  ػافر ٟ٘ايي ٌشٜٚ واسي ٚ ٘اْ ٌشٜٚ وذ واس

 ٚاحذ

 
0108 

 

 ٥ٌش٢ : ٔتلذ٢ تٙؾ٥ٓ دػتٍبٟٞب٢ ا٘ذاص1ٌٜشٜٚ وبس٢ 

 ػبفت٥ٌ66ش٢ ٚ آصٔب٤ـٍب٣ٞ ٔذسٖ   وبسثش٢ دػتٍبٟٞب٢ ا٘ذاصٜ

 

75;9+66  

75 

 ٚاحذ 5/2

 

0204 

0206 

 

 : ٔٛ٘تبطوبسِٛاصْ اِىتش٥٘ٚه كٙقت2٣ٌشٜٚ وبس٢ 

 ػبفت42ثب اثضاسٞب٢ خبف )ٔٛػْٛ ثٝ ِٛح(  SMDِح٥ٓ وبس٢ 

 ػبفت 36ِح٥ٓ وبس٢ ثب اػتفبدٜ اص حٛضچٝ لّـ ٚ خ٥ٕشِح٥ٓ 

78;36+42 

75;3-78  

75 

 ٚاحذ 5/2

 

0302 

0305 

 ٞب٢ اِىتش٥٘ٚى٣ )خب٣ٍ٘( : ساٜ ا٘ذاص دػتٍب3ٌٜشٜ وبس٢ 

 ػبفت44ٞب٢ اِىتش٥٘ٚى٣ پ٥چ٥ذٜ خٛا٘ذٖ ٘مـٝ

 ػبفت 49اِىتش٤ى٣ پ٥چ٥ذٜ            تشػ٥ٓ ٘مـٝ ف٣ٙ ٔذاسٞب٢ 

93;49+44  

90;3-93  

90 

 ٚ احذ 3

 

0308 

0309 

 : عشاح ٔذاسچبپ٣ ثب وبٔپ٥ٛتش4ٌشٜٚ وبس٢ 

 ػبفت 36عشاح٣ ٚ تشػ٥ٓ ٔذاسٞب٢ چبپ٣ پ٥چ٥ذٜ ثب ٘شْ افضاس

 ػبفت 44سٚصسػب٣٘ آٖ          دس٤بفت اعالفبت ٔشثٛط ثٝ ٘شْ افضاسٞب اص ا٤ٙتش٘ت ٚ ثٝ

30;6+36  

45;1+44  

75;30+45 

75 

 ٚاحذ 5/2

 

0402 

 : ٔتلذ٢ اخشا٢ پشٚطٜ ٚ سفـ ف٥ت آٖ دس ثشداِىتش٥٘ٚى5٣ٌشٜٚ وبس٢ 

 ػبفت 37ا٘تخبة ٤ه ٔٛضٛؿ پشٚطٜ پ٥چ٥ذٜ                        

107;34+36+37  

105;2-107  

 ٚاحذ  5/3
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0404 

0408 

 ػبفت 36عشاح٣ ٚ تشػ٥ٓ ٔذاسٞب٢ چبپ٣ پ٥چ٥ذٜ ثب ٘شْ افضاس

 ػبفت 34پشٚطٜ پ٥چ٥ذٜ   ا٘ذاص٢  ف٥ت ٤بث٣ ٚ ساٜ

105 

 

0601 

0602 

 ا٘ذاص دػتٍبٟٞب٢ اِىتش٥٘ٚى٣ : ٘لبة ٚ سا6ٌٜشٜٚ وبس٢ 

 ػبفت42دس٤بفت اعالفبت ٔشثٛط ثٝ ف٥ت ؽبٞش٢ ٚ ا٘غجبق آٖ ثب سإٞٙب٢ تق٥ٕش

 ػبفت 43تق٥ٕشا٘تخبة ٚ آٔبدٜ ػبص٢ اثضاس،ٔٛادٚ ٔغبِقٝ دفتشچٝ سإٞٙب٢ ٘لت ٚ 

85;43+42  

75;10-85  

75 

 ٚاحذ 5/2

 

0603 

 : ٔتلذ٢ تق٥٥ٗ ٔحُ ف٥ٛة دػتٍبٟٞب٢ اِىتش٥٘ٚى٣ خب7٣ٌٍ٘شٜٚ وبس٢ 

 ػبفت 107ٞب٢ ٔتذاَٚ س٢ٚ دػتٍبٜ خٟت تـخ٥ق تمش٤ج٣ ٔحُ ف٥ت  اخشا٢ آصٔب٤ؾ

 ٚاحذ5/3 2-107;105

 

0604 

 : ٔتلذ٢ تح٤ُٛ دػتٍبٟٞب٢ اِىتش٥٘ٚى8٣ٌشٜٚ وبس٢ 

دس٤بفت ٔـبٚسٜ اص ػب٤ش ٔتخلل٥ٗ ٚ اسائٝ ٔـبٚسٜ ثٝ ٔـتش٢ ٚ تخ٥ٕٗ ٞض٤ٙٝ ٚ سفـ ف٥ت 

 ػبفت 99

105;6+99  

105 

 ٚاحذ 5/3

 

0605 

0608 

 ٞب٢ اِىتش٥٘ٚى٣ خب٣ٍ٘ : ٔتلذ٢ تح٤ُٛ دػتٍب9ٌٜشٜٚ وبس٢ 

 ػبفت 44اسائٝ ٔـبٚسٜ ثٝ ٔـتش٢ دس كٛست ثشعشف ٘ـذٖ ف٥ت دس ٔحُ

 ػبفت 48تح٤ُٛ آٖ ثٝ ٔـتش٢  تٙؾ٥ٓ و٥ّٝ ٔؼتٙذات ٚ 

92;48+44  

90;2-92  

90 

 ٚاحذ 3

 

0606 

 ٞب٢ اِىتش٥٘ٚى٣ خب٣ٍ٘ : ٔتلذ٢ سفـ ف٥ٛة دػتٍب10ٌٜشٜٚ وبس٢ 

 ػبفت 99ف٥ت ٤بث٣ ٚ تق٥ٕش دٚ ٕ٘ٛ٘ٝ دػتٍبٜ تّف٥م٣ خب٣ٍ٘

105;6+99  

105 

 ٚاحذ 5/3

 

0607 

 

 اِىتش٥٘ٚى٣ خب٣ٍ٘ٞب٢  : ٘لبة  ٚ ساٜ ا٘ذاص دػتٍب11ٌٜشٜٚ وبس٢ 

 ػبفت 44ساٜ ا٘ذاص٢ دػتٍبٟٞب٢ تّف٥م٣ خب٣ٍ٘ ٚ تح٤ُٛ آٖ ثٝ ٔـتش٢

 

445;1+44  

45 

 ٚاحذ5/1

 

 

زقذاد  ػافر ٟ٘ايي ٌشٜٚ واسي ٚ ٘اْ ٌشٜٚ وذ واس

 ٚاحذ

 

 

0801 

0802 

: ٔتلذ٢ آٔبدٜ ػبص٢ ٘مـٝ ٚ اثضاس ٚ سإٞٙب٢ ػش٤ٚغ ٚ ٍٟ٘ذاس٢ 12ٌشٜٚ وبس٢ 

 دػتٍبٟٞب٢ اِىتش٥٘ٚى٣

 ػبفت 50دس٤بفت اعالفبت ٔشثٛط ثٝ ف٥ت ؽبٞش٢ ٚ ا٘غجبق آٖ ثبسإٞٙب٢ تق٥ٕش     

 ػبفت 47ا٘تخبة ٚ آٔبدٜ ػبص٢ اثضاس،ٔٛاد ٚ ٔغبِقٝ دفتشچٝ سإٞٙب٢ ٘لت ٚ تق٥ٕش    

97;47+50 

105;8+97  

105 

 

 ٚاحذ 5/3

 

0803 

 

 ٞب٢ اِىتش٥٘ٚى٣ اداس٢ : ٔتلذ٢ تق٥٥ٗ ٔحُ ف٥ٛة دػتٍب13ٌٜشٜٚ وبس٢ 

 ػبفت 105اخشا٢ آصٔب٤ؾ ٞب٢ ٔتذاَٚ ثشس٢ٚ دػتٍبٜ خٟت تـخ٥ق تمش٤ج٣ ٔحُ ف٥ت 

 ٚاحذ 5/3 105

 

0804 

0805 

0808 

 ٞب٢ اِىتش٥٘ٚى٣ اداس٢ : ٔتلذ٢ تح٤ُٛ دػتٍب14ٌٜشٜ وبس٢ 

 ػبفت 88دس٤بفت ٔـبٚسٜ اص ػب٤شٔتخلل٥ٗ ٚ اسائٝ ٔـبٚسٜ ثٝ ٔـتش٢ ٚ تخ٥ٕٗ ٞض٤ٙٝ  

 ػبفت 32كٛست ثشعشف ٘ـذٖ ف٥ت دس ٔحُاسائٝ ٔـبٚسٜ ثٝ ٔـتش٢ دس 

 ػبفت41تٙؾ٥ٓ و٥ّٝ ٔؼتٙذات ٚ تح٤ُٛ آٖ ثٝ ٔـتش٢  

90;108;41+32+35  

105;3-108  

105 

 

 ٚ احذ 5/3

 

0806 

 8ٞب٢ اِىتش٥٘ٚى٣ اداس٢    : ٔتلذ٢ سفـ ف٥ٛة دػتٍب15ٌٜشٜٚ وبس٢ 

 ػبفت 107ف٥ت ٤بث٣ ٚ تق٥ٕش دٚ ٕ٘ٛ٘ٝ دػتٍبٜ اِىتش٥٘ٚى٣ اداس٢

105;2-107  

105 

 ٚاحذ 5/3

 

0807 

 ٞب٢ اِىتش٥٘ٚى٣ اداس٢ : ٘لبة ٚ ساٞب٘ذاص٢ دػتٍب16ٌٜشٜٚ وبس٢ 

 ػبفت 93ساٜ ا٘ذاص٢ دػتٍبٜ تّف٥م٥بداس٢ ٚ تح٤ُٛ آٖ ثٝ ٔـتش٢    

90-3;93 

90 

 ٚاحذ  3

 

0901 

0902 

 : اپشاتٛس دػتٍبٟٞب٢ اِىتش٥٘ٚه سثبت ٞب٢ كٙقت17٣ٌشٜٚ وبس٢

 ػبفت51خبٌزاس٢ سَٚ ٞب دس ٔحُ ٞب٢ ٔشثٛعٝ                       تق٥٥ٗ لغقبت ٚ 

 ػبفت 47ا٘تخبة ؿشا٤ظ ٚ ثش٘بٔٝ ٔٙبػت خٟت تٙؾ٥ٓ ػشفت

98;47+51  

105;7+98  

105 

 ٚاحذ 5/3
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0903 

0904 

0905 

 : ٔتلذ٤بٖ سثبت ٞب٢ كٙقت18٣ٌشٜٚ وبس٢ 

 ػبفت  36ؿبسط خ٥ٕشلّـ ٚ لشاسدادٖ ثشدٕ٘ٛ٘ٝ ٚ ؿبثّٖٛ دس ٔحُ ٔشثٛعٝ          

 ػبفت 41ساٜ ا٘ذاص٢ دػتٍبٜ دس٤بفت ٚ ثشد ٕ٘ٛ٘ٝ                                      

 ػبفت 41لشاسدادٖ ٔدٕٛفٝ ثشد ٔٛ٘تبط ٘ـذٜ ٚ ساٜ ا٘ذاص٢ دػتٍبٜ                 

118;41+41+36 

120;2+118 

120 

 ٚاحذ 4

 

0906 

0907 

 : ػش٤ٚغ وبس ٚ ٍٟ٘ذاس٘ذٜ سثبت ٞب٢ كٙقت19٣ٌشٜٚ وبس٢ 

 ػبفت 61ٔبٞب٘ٝ(                       -ٞفت٣ٍ-اخشا٢ ػش٤ٚغ اتٕبْ وبس )سٚصا٘ٝ

 ػبفت 63اخشا٢ تق٥ٕشات خض٣٤ ثب تٛخٝ ثٝ دفتشچٝ سإٞٙب                       

124;63+61  

120;4-124  

120 

 ٚاحذ 4

 ٤ٚ1/5/92شا٤ؾ دْٚ 

 اسزثاط ٔـاغُ تاٌشٟٚٞاي واسي دس حشفٝ اِىسشٚ٘يه واس فٕٛٔي 1-4خذَٚ 

 

 

 

 

 ٞاي واسي دس ػغٛح ٔخسّف  ا  اسزثاط ٔـاغُ تا ٌشٜٚ -6

)٥٘بص  1-4ٞب٢ اِىتش٥٘ٚه، اص ٕٖ٘ٛ ثشي ٞب٢  ٞب٢ وبس٢ ٚ ٔـبغُ ٔٛخٛد دس ٞش ٤ه اص حشفٝ ثشا٢ ثشسػ٣ استجبط ث٥ٗ ٌشٜٚ

ٞب تذ٤ٚٗ  ثب فٙٛاٖ فٟشػت ٟ٘ب٣٤ ٔـبغُ ٔٛخٛد دس ٞش ٤ه اص حشفٝ 1-6ٚ  1-5،  1-4( اػتفبدٜ ؿذ ٚ خذاَٚ ػٙد٣ ؿغ٣ّ

 ٌشد٤ذ.

ٞب٢  ٚ اپشاتٛس دػتٍبٜ PLCفٙٛاٖ ؿغ٣ّ تق٥٥ٗ ؿذٜ ثٛد وٝ دٚ ؿغُ وبسٚس  24ٞب٢ اِىتش٥٘ٚه وبس ف٣ٕٔٛ  دس حشفٝ

اِىتش٥٘ٚه افضٚدٜ ؿذٜ ص٤شا ا٤ٗ دٚ ؿغُ ثب ٥ٞچ ٤ه اص اِىتش٥٘ٚى٣ سثبت ٞب٤لٙقت٣ حزف ٚ ثٝ ٔـبغُ حشفٝ تىٙؼ٥ٗ 

 اِىتش٥٘ٚه وبس ف٣ٕٔٛ تغج٥ك ٘ذاؿت ٚ ػغح ثبالتش٢ اص ٟٔبست سا پٛؿؾ ٣ٔ داد.  ٞب٢ وبس٢ حشفٝ ٌشٜٚ

ٔتلذ٤بٖ سثبت ٞب٢ "فٙٛاٖ ؿغُ ثٛد، ؿغُ  6ٞٓ چ٥ٙٗ اص حشفٝ ٔٛ٘تبطوبساٖ تد٥ٟضات اِىتش٤ى٣ ٚ اِىتش٥٘ٚى٣ وٝ ؿبُٔ 

ٞب٢ وبس٢  ا٤ٗ حشفٝ ٚ ثٝ فّت ثبالثٛدٖ ػغح ٟٔبست٣ ا٤ٗ ؿغُ ٘ؼجت ثٝ ػب٤ش  ثٝ د٥ُِ غ٥ش ٔشتجظ ثٛدٖ ثٝ ٌشٜٚ "كٙقت٣

ٔـبغُ ٔٛخٛد ا٤ٗ حشفٝ، اص حشفٝ فٛق حزف ٚ ثٝ حشفٝ تىٙؼ٥ٗ اِىتش٥٘ٚه ا٘تمبَ ٤بفت. ثب تٛخٝ ثٝ تغ٥٥شات فٛق، حشفٝ 

ؿغُ ٔٛخٛد دس حشفٝ  22سػ٣ ٞب٢ كٛست ٌشفتٝ، استجبط ا٤ٗ ؿغُ ٣ٔ ثبؿذ وٝ ثب ثش 22اِىتش٥٘ٚه وبس ف٣ٕٔٛ ؿبُٔ 

 د٤ذٜ ٣ٔ ؿٛد. 1-4ٌشٜٚ وبس٢ دس خذَٚ  9اِىتش٥٘ٚه وبس ف٣ٕٔٛ ثب 

ٌشٜٚ وبس٢   11ثب  "ٔٛ٘تبط وبساٖ تد٥ٟضات اِىتش٤ى٣ ٚ اِىتش٥٘ٚى٣ "ؿغُ ٔٛخٛد دس حشفٝ  ٥٘5ض استجبط  1-5دس خذَٚ 

 ٔالحؾٝ ٣ٔ ؿٛد.

ٔتلذ٢ وٙتشَ ٚ آصٔب٤ؾ 
 لغقبت اِىتش٥٘ٚى٣ 

ٍٟ٘ذاس٘ذٜ ٚ تق٥ٕش وٙٙذٜ 
 ثشدٞب٢ اِىتش٥٘ٚى٣ ػبدٜ

 ٜ ػش٤ٚغ وبس ٚ ٍٟ٘ذاس٘ذ
 ثشد ٞب٢ اِىتش٥٘ى٣   

ٔتلذ٢ وٙتشَ ٚ آصٔب٤ؾ 
 لغقبت ٥ٕ٘ٝ ٞبد٢

ٔتلذ٢ وٙتشَ ٚ آصٔب٤ؾ 
 لغقبت پب٤ٝ اِىتش٥٘ٚى٣
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ٞب٢ كٙقت٣ ٚ ٔتلذ٤بٖ سثبت ٞب٢ كٙقت٣  ٚ اپشاتٛس دػتٍبٜ PLCحشفٝ تىٙؼ٥ٗ اِىتش٥٘ٚه ٥٘ض ثب افضٚدٜ ؿذٖ دٚ ؿغُ وبسٚس 

 د٤ذٜ ٣ٔ ؿٛد. 1-6ٞب٢ وبس٢ دس خذَٚ  ؿغُ افضا٤ؾ ٤بفت وٝ استجبط ا٤ٗ ٔـبغُ ثب ٌشٜٚ 13ثٝ 

 

 

 

 

 

 

 

  

ٔٛ٘تبط وبس لغقبت ٚ 

 ثشدٞب٢ وٙتشَ حشاست٣

ٔٛ٘تبطوبس لغقبت ٚ 

 ثشدٞب٢ وٙتشَ ٘ٛس٢

ٔٛ٘تبطوبس ثشدٞب٢ 

 وٙتٛس د٤د٥تب٣ِ

ٔٛ٘تبطوبس ِٛاصْ 

 آصٔب٤ـٍب٣ٞ اِىتش٤ى٣

ٔٛ٘تبط وبس ثشدٞب٢ 

 اِىتش٥٘ٚى٣

( عشاح ٚ ٔٛ٘تبط وبس 8)

 چبپ٣ ثشدٞب٢ ػبدٜ ٔذاس
 

( ٔٛ٘تبط وبسثشدٞب٢ 5)

 اِىتش٥٘ٚى٣ وبسثشد٢

ٔٛ٘تبط وبسثشدٞب٢ (1)

 اِىتش٥٘ٚى٣
 

 ٍٟ٘ذاس٢ ٚ تق٥ٕش ثشدٞب٢ اِىتش٥٘ٚى٣ ِٛاصْ خب٣ٍ٘  

ػش٤ٚغ ٚ ٍٟ٘ذاس٢ ثشدٞب٢ اِىتش٥٘ٚى٣ ٔبؿ٥ٗ ٞب٢ اداس٢            

 دػتٍبٜ ٞب٢ كٛت٣ ٚ تل٤ٛش٢ ٔتلذ٢ خظ ت٥ِٛذ

 ٞب٢ وٛچهؽت٣ ٔٙبصَ ٚ ػبختٕبٖبػش٤ٚغ وبس ٚ ٘لبة ِٛصْ حف

تق٥ٕش وبس ػبدٜ تّفٗ ٞب٢ ثبثت اِىتش٥٘ٚى٣                                                

٘لبة ٚ ػش٤ٚغ وبس ػ٥ؼتٓ ٞب٢ حفبؽت٣ اتٛٔج٥ُ                                                

ػش٤ٚغ وبس ٚ ٘لبة دس ثبصوٗ ٞب٢ اِىتش٥٘ٚى٣ تل٤ٛش٢                                    

 ٘لبة ٚ ػش٤ٚغ وبس ػ٥ؼتٓ آ٘تٗ ٔشوض٢ ٚ ٔبٞٛاسٜ

 ػش٤ٚغ وبس  ٘لبة ثشد ٞب٢ اِىتش٥٘ٚى٣ وٙتشَ ػشفت خٛدسٚ   

 ػش٤ٚغ وبس ٚ ٘لبة لغقبت اِىتش٥٘ٚى٣ ٚ اِىتش٤ى٣ آػب٘ؼٛس

 PA٘لبة ٚ ػش٤ٚغ وبس ػ٥ؼتٓ 

 دػتٍبٜ ٞب٢ چٙذ ٔٙؾٛسٜ خب٣ٍ٘ ٔب٘ٙذ تشد٥ُٔ  ٚ ٘لبة ٚ ػش٤ٚؼىبس

 ٣ ٔب٘ٙذ ٔبؿ٥ٗ خٛساة ثبف٣اپشاتٛس ٚ ػش٤ٚغ وبس دػتٍبٜ ٞب٢ تّف٥م

(  ٔتلذ٢ وٙتشَ ٚ 1)

آصٔب٤ؾ لغقبت پب٤ٝ 

 اِىتش٥٘ٚى٣
 

( ٔتلذ٢ وٙتشَ ٚ 2)

 آصٔب٤ؾ لغقبت ٥ٕ٘ٝ ٞبد٢
 

( ػش٤ٚغ وبس ٚ 3)

ٍٟ٘ذاس٘ذٜ ثشدٞب٢ 

 اِىتش٥٘ٚى٣
 

( ٔٛ٘تبط وبسثشدٞب٢ 4)

 اِىتش٥٘ٚى٣

( ٔٛ٘تبط وبسثشدٞب٢ 5)

 اِىتش٥٘ٚى٣ وبسثشد٢

 

( ٍٟ٘ذاس٘ذٜ ٚ تق٥ٕش 9)

وٙٙذٜ ثشدٞب٢ اِىتش٥٘ٚى٣ 

 ػبدٜ
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 ٞاي واسي دس حشفٝ اِىسشٚ٘يه واس فٕٛٔي اسزثاط ٔـاغُ تا ٌشٜٚ 1-4ادأٝ خذَٚ 

 

 

 

 

 

 

 

  

زذاسواذ ٚ ا٘ثاسداسي إِاٖ ٞا ٚ  
لغقاذ ٚ زدٟيضاذ اِىسشٚ٘يىي  

 دس ٔشاوض ٔخسّف             

 ٔتلذ٢ وٙتشَ ٚ آصٔب٤ؾ لغقبت پب٤ٝ اِىتش٥٘ٚى٣( 1)

 ٔتلذ٢ وٙتشَ ٚ آصٔب٤ؾ لغقبت ٥ٕ٘ٝ ٞبد٢( 2)

 ػش٤ٚغ وبس ٚ ٍٟ٘ذاس٘ذٜ ثشد ٞب٢ اِىتش٥٘ٚى٣  ( 3)

عشاح تشدٞاي ػادٜ ٔذاس 
 چاخي اِىسشٚ٘يىي                                                                          

 (1)عشاح ثشدٞب٢ ػبدٜ ٔذاس چبپ٣ اِىتش٥٘ٚى٣ ( 6)

 (2)عشاح ثشدٞب٢ ػبدٜ ٔذاس چبپ٣  اِىتش٥٘ٚى٣( 7)

 عشاح ٚ ٔٛ٘تبطوبس ثشدٞب٢ ػبدٜ ٔذاس چبپ٣ ( 8)

فشٚؿٙذٌبٖ ِٛصْ ٚ 
 لغقبت اِىتش٥٘ٚى٣                                                                         

ٔتلذ٢ وٙتشَ ٚ آصٔب٤ؾ لغقبت پب٤ٝ ( 1)
 اِىتش٥٘ٚى٣

 ٔتلذ٢ وٙتشَ ٚ آصٔبؽ لغقبت ٥ٕ٘ٝ ٞبد٢( 2)
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 ٞاي واسي دس حشفٝ ٔٛ٘ساطواساٖ زدٟيضاذ اِىسشيىي ٚ اِىسشٚ٘يىي ٌشٜٚاسزثاط ٔـاغُ تا  1-5خذَٚ 

 

 

  

ٔٛ٘تبطوبس ، تٙؾ٥ٓ وٙٙذٜ ٚ ٥ٔضاٖ 
وٙٙذٜ اثضاس صٔب٘ؼٙح                          

 

ٔتلذ٢ ٔٛ٘تبط ٚ دٔٛ٘تبط لغقبت ( 1) 
 اِىتش٥٘ٚى٣                                                                                                    

٘لبة دػتٍبٜ ٞب٢ اِىتش٥٘ٚى٣ ( 2)
 خب٣ٍ٘               

ساٜ ا٘ذاص دػتٍبٜ ٞب٢ اِىتش٥٘ٚى٣ ( 3)
 خب٣ٍ٘

ٔتلذ٢ سفـ ف٥ت دػتٍبٜ ٞب٢ (  4)
 اِىتش٥٘ٚى٣ خب٣ٍ٘

ٔتلذ٢ خذٔبت پغ اص فشٚؽ ( 6)
 دػتٍبٜ ٞب٢ اِىتش٥٘ٚى٣ خب٣ٍ٘ 

٘لبة دػتٍبٜ ٞب٢ اِىتش٥٘ٚى٣ (  7)
 اداس٢

ساٜ ا٘ذاص دػتٍبٜ ٞب٢ اِىتش٥٘ٚى٣ ( 8)
 اداس٢

2-
 

ظ ٔٛ٘تبط                                                                          
ت خ

ػشپشػ
 

ٔتلذ٢ ٔٛ٘تبط ٚ دٔٛ٘تبط  ( 1)
 لغقبت اِىتش٥٘ٚى٣

ٔتلذ٢ سفـ ف٥ت دػتٍبٜ ( 4)
 ٞب٢ اِىتش٥٘ٚى٣ خب٣ٍ٘

ٔتلذ٢ سفـ ف٥ت دػتٍبٜ ( 9)
 ٞب٢ اِىتش٥٘ٚى٣ اداس٢ ٤ب كٙقت٣
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3-
 

ظ ٔٛ٘تبط خٛدوبس                                                               
لذ٤بٖ خ

ٔت
 

ٔتلذ٢ ٔٛ٘تبط ٚ دٔٛ٘تبط لغقبت ( 1)
 اِىتش٥٘ٚى٣

ٔتلذ٢ سفـ ف٥ت دػتٍبٜ ٞب٢ ( 4)
 اِىتش٥٘ٚى٣ خب٣ٍ٘

ٔتلذ٢ سفـ ف٥ت دػتٍبٜ ٞب٢ ( 9)
 اِىتش٥٘ٚى٣ اداس٢ ٤ب كٙقت٣

4-
 

 ٢
٢ ثشدٞب

ت ٔٛسد ٥٘بص ثشا
ت٥ٟٝ وٙٙذٜ لغقب

                                                         ٣
اِىتش٥٘ٚى

 

ٔتلذ٢ ٔٛ٘تبط ٚ دٔٛ٘تبط لغقبت  ( 1)
 اِىتش٥٘ٚى٣ 

ٔتلذ٢ سفـ ف٥ت دػتٍبٜ ٞب٢ ( 4)
 اِىتش٥٘ٚى٣ خب٣ٍ٘  

ػش٤ٚغ وبس دػتٍبٜ ٞب٢ اِىتش٥٘ٚى٣  ( 5)
 خب٣ٍ٘

ٔتلذ٢ خذٔبت پغ اص فشٚؽ دػتٍبٜ  ( 6)
 ٞب٢ اِىتش٥٘ٚى٣ خب٣ٍ٘

ٔتلذ٢ سفـ ف٥ت دػتٍبٜ ٞب٢ ( 9)
 اِىتش٥٘ٚى٣ اداس٢

ػش٤ٚغ وبس دػتٍبٜ ٞب٢ اِىتش٥٘ٚى٣  ( 10)
 اداس٢

ٔتلذ٢ خذٔبت پغ اص فشٚؽ  ( 11)
 دػتٍبٜ ٞب٢ اِىتش٥٘ٚى٣ اداس٢ ٤ب كٙقت٣
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ظ ٔٛ٘تبط                                
ت خ

٢ وٙتشَ و٥ف٥
لذ

ٔت
 

ٔتلذ٢ ٔٛ٘تبط ٚ دٔٛ٘تبط  ( 1)
 لغقبت اِىتش٥٘ٚى٣  

ٔتلذ٢ سفـ ف٥ت دػتٍبٜ ٞب٢ ( 4)
 اِىتش٥٘ٚى٣ خب٣ٍ٘

ٔتلذ٢ سفـ ف٥ت دػتٍبٜ ٞب٢ ( 9)
 اِىتش٥٘ٚى٣ اداس٢ ٤ب كٙقت٣
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 ٌشٜٚ واسي ؿغُ

 سثبت ٞب٢ كٙقت٣ٞب٢ اِىتش٥٘ٚه  ( اپشاتٛس دػتٍب17ٜ) ػشٚيغ ٚ ٍٟ٘ذاسي ستاذ ٞاي كٙقسي -1

 ( ٔتلذ٤بٖ سثبت ٞب٢ كٙقت18٣)

 وبس ٚ ٍٟ٘ذاس٘ذٜ سثبت ٞب٢ كٙقت٣  ( ػش٤ٚغ19)

ػشٚيغ ٚ ٍٟ٘ذاسي زدٟيضاذ  -2

 ٘ٛسي  اِىسشٚ٘يه

 ٞب٢ ا٘ذاصٜ ٥ٌش٢ (ٔتلذ٢ تٙؾ٥ٓ دػتٍب1ٜ)

 وبس ِٛاصْ اِىتش٥٘ٚه كٙقت٣ ( ٔٛ٘تبط2)

 (ٔتلذ٢ اخشا٢ پشٚطٜ ٚ سفـ ف٥ت آٖ )ثشد اِىتش٥٘ٚى٣(5)

 ٞب٢ اِىتش٥٘ٚى٣  ( ٘لبة ٚ ساٜ ا٘ذاص دػتٍب6ٜ)

 ٞب٢ اِىتش٥٘ٚى٣ ( ٔتلذ٢ تق٥٥ٗ ٔحُ ف٥ٛة دػتٍب7ٜ)

 ٞب٢ اِىتش٥٘ٚى٣ خب٣ٍ٘ ( ٔتلذ٢ سفـ ف٥ت دػتٍب10ٜ)

 ٞب٢ اِىتش٥٘ٚى٣ خب٣ٍ٘  ( ٘لبة ٚ ساٜ ا٘ذاص دػتٍب11ٜ)

( ٔتلذ٢ آٔبدٜ ػبص٢ ٘مـٝ ٚ اثضاس ٚ سإٞٙب٢ ػش٤ٚغ ٚ 12)

 ٞب٢ اِىتش٥٘ٚى٣ ٍٟ٘ذاس٢ دػتٍبٜ

 ٞب٢ اِىتش٥٘ٚى٣ اداس٢ ( ٔتلذ٢ تق٥٥ٗ ٔحُ ف٥ٛة دػتٍب13ٜ)

 ٞب٢ اِىتش٥٘ٚى٣ اداس٢ ٤ب كٙقت٣ ( ٔتلذ٢ سفـ ف٥ٛة دػتٍب15ٜ)

 ٞب٢ اِىتش٥٘ٚى٣ اداس٢ ٤ب كٙقت٣ ( ٘لبة ٚ ساٜ ا٘ذاص دػتٍب16ٜ)

ٔسلذي آٔادٜ ػاصي ٘مـٝ ٚ اتضاس ٚ  -3

 ٞاي سإٞٙاي ػشٚيغ ٚ ٍٟ٘ذاسي دػسٍاٜ

 آصٔايـٍاٞي

 ٞب٢ اِىتش٥٘ٚى٣ ( ٘لبة ٚ ساٜ ا٘ذاص دػتٍب6ٜ)

( ٔتلذ٢ آٔبدٜ ػبص٢ ٘مـٝ  ٚ اثضاس ٚ سإٞٙب٢ ػش٤ٚغ ٚ 12)

 ٞب٢ اِىتش٥٘ٚى٣ ٍٟ٘ذاس٢ دػتٍبٜ

 ٞب٢ ا٘ذاصٜ ٥ٌش٢  ( ٔتلذ٢ تٙؾ٥ٓ دػتٍب1ٜ) ٞاي ا٘ذاصٜ ٌيشي  ٔسلذي زٙؾيٓ دػسٍاٜ -4

 اِىتش٥٘ٚى٣ خب٣ٍ٘ٞب٢  ( ٘لبة ٚ ساٜ ا٘ذاص دػتٍب11ٜ)

 ٞب٢ اِىتش٥٘ٚى٣ اداس٢ ( ٘لبة ٚ ساٜ ا٘ذاص دػتٍب16ٜ)

 ٞب٢ اِىتش٥٘ٚه سثبت ٞب٢ كٙقت٣ ( اپشاتٛس دػتٍب17ٜ)

 وبس ِٛاصْ اِىتش٥٘ٚه ( ٔٛ٘تبط2) ٔٛ٘ساطواس ِٛصْ اِىسشٚ٘يه كٙقسي -5

 ٞب٢ اِىتش٥٘ٚى٣ دػتٍبٜ( ٘لبة ٚ ساٜ ا٘ذاص 6) ٞاي اِىسشٚ٘يىي  ٘لة ٚ ساٜ ا٘ذاصي دػسٍاٜ -6

 ٞب٢ اِىتش٥٘ٚى٣ خب٣ٍ٘ ( ٔتلذ٢ تق٥٥ٗ ٔحُ ف٥ٛة دػتٍب7ٜ)

 ٞب٢ اِىتش٥٘ٚى٣  ( ٔتلذ٢ تح٤ُٛ دػتٍب8ٜ)

 ٞب٢ اِىتش٥٘ٚى٣ خب٣ٍ٘  ( ٔتلذ٢ تح٤ُٛ دػتٍب9ٜ)

 ٞب٢ اِىتش٥٘ٚى٣ خب٣ٍ٘ ( ٔتلذ٢ سفـ ف٥ٛة دػتٍب10ٜ)

 ٞب٢ اِىتش٥٘ٚى٣ خب٣ٍ٘ ( ٘لبة ٚ ساٜ ا٘ذاص دػتٍب11ٜ)

ٞب٢ اِىتش٥٘ٚى٣ اداس٢ ٤ب  ( ٔتلذ٢ تق٥٥ٗ ٔحُ ف٥ٛة دػتٍب13ٜ)

 كٙقت٣

 ٞب٢ اِىتش٥٘ٚى٣ اداس٢ ٤ب كٙقت٣ ( ٔتلذ٢ تح٤ُٛ دػتٍب14ٜ)

 ٞب٢ اِىتش٥٘ٚى٣ اداس٢ ٤ب كٙقت٣ ( ٔتلذ٢ سفـ ف٥ٛة دػتٍب15ٜ)

 ٞب٢ اِىتش٥٘ٚى٣ اداس٢ ( ٘لبة ٚ ساٜ ا٘ذاص دػتٍب16ٜ) 

 ارتباط مشاغل با گريَُاي كاري در حرفٍ تكىيسه الكتريويك                 1-6جديل 
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 ٌشٜٚ واسي ؿغُ

 (٘مـٝ خٛاٖ ٚ سػبْ ٘مـٝ ف٣ٙ ٔذاس اِىتش٥٘ٚى3٣) ( عشاحي ٔذاس چاخي تا وأديٛزش 7

 ( عشاح ٔذاس چبپ٣ ثب وبٔپ٥ٛتش4)

 ( ٔتلذ٢ اخشا٢ پشٚطٜ ٚ سفـ ف٥ت آٖ )ثشد اِىتش٥٘ٚى٣(5)

 ( ٔتلذ٢ اخشا٢ پشٚطٜ ٚ سفـ ف٥ت آٖ  )ثشد اِىتش٥٘ٚى٣(5) ٞاي اِىسشٚ٘يىي سفـ فيٛب دػسٍاٜ( ٔسلذي 8

 ٞب٢ اِىتش٥٘ٚى٣ خب٣ٍ٘  ( ٔتلذ٢ تق٥٥ٗ ٔحُ ف٥ٛة دػتٍب7ٜ)

 ٞب٢ اِىتش٥٘ٚى٣ خب٣ٍ٘ ( ٔتلذ٢ سفـ ف٥ٛة دػتٍب10ٜ)

 ٞب٢ اِىتش٥٘ٚى٣ خب٣ٍ٘ ( ٘لبة ٚ ساٜ ا٘ذاص دػتٍب11ٜ)

ٞب٢ اِىتش٥٘ٚى٣ اداس٢ ٤ب  ف٥ٛة دػتٍبٜ ( ٔتلذ٢ تق٥٥ٗ ٔح13ُ)

 كٙقت٣

 ٞب٢ اِىتش٥٘ٚى٣ اداس٢ ٤ب كٙقت٣ ( ٔتلذ٢ سفـ ف٥ٛة دػتٍب15ٜ)

 ٞب٢ اِىتش٥٘ٚى٣ اداس٢  ٤ب كٙقت٣ ( ٘لبة ٚ ساٜ ا٘ذاص دػتٍب16ٜ)

 ٞب٢ اِىتش٥٘ٚى٣ ( ٔتلذ٢ تح٤ُٛ دػتٍب8ٜ) ٞاي اِىسشٚ٘يىي ( ٔسلذي زحٛيُ دػسٍا9ٜ

 ٞب٢ اِىتش٥٘ٚى٣ خب٣ٍ٘  ػتٍبٜ( ٔتلذ٢ سفـ ف٥ٛة د9)

 ٞب٢ اِىتش٥٘ٚى٣ اداس٢ ٤ب كٙقت٣ ( ٔتلذ٢ تح٤ُٛ دػتٍب14ٜ)

ٞا ٚ واسٌاٜ ٞاي  ( آٔادٜ ػاصي آصٔايـٍا10ٜ

 اِىسشٚ٘يه

 ٞب٢ ا٘ذاصٜ ٥ٌش٢ ( ٔتلذ٢ تٙؾ٥ٓ دػتٍب1ٜ)

 وبس ِٛاصْ اِىتش٥٘ٚه كٙقت٣ ( ٔٛ٘تبط2)

 ٞب٢ اِىتش٥٘ٚى٣ ( ٘لبة ٚ ساٜ ا٘ذاص دػتٍب6ٜ)

( ٔتلذ٢ آٔبدٜ ػبص٢ ٘مـٝ ٚ اثضاس ٚ سإٞٙب٢ ػش٤ٚغ ٚ 12)

 ٞب٢ اِىتش٥٘ٚى٣ ٍٟ٘ذاس٢ دػتٍبٜ

 ٞب٢ اِىتش٥٘ٚى٣ اداس٢ ٤ب كٙقت٣ ( ٔتلذ٢ تح٤ُٛ دػتٍب14ٜ)

 ٞب٢ اِىتش٥٘ٚى٣ اداس٢ ٤ب كٙقت٣ ( ٔتلذ٢ سفـ ف٥ٛة دػتٍب15ٜ)

 ٞب٢ اِىتش٥٘ٚى٣ اداس٢ ٤ب كٙقت٣ ( ٘لبة ٚ ساٜ ا٘ذاص دػتٍب16ٜ)

 ٞب٢ اِىتش٥٘ٚه سثبت ٞب٢ كٙقت٣ اپشاتٛس دػتٍبٜ (17

( ٔتلذ٢ آٔبدٜ ػبص٢ ٘مـٝ ٚ اثضاس ٚ سإٞٙب٢ ػش٤ٚغ ٚ 12) PLC( واسٚس 11

 ٞب٢ اِىتش٥٘ٚى٣ ٍٟ٘ذاس٢ دػتٍبٜ

 ٞب٢ اِىتش٥٘ٚه سثبت ٞب٢ كٙقت٣ ( اپشاتٛس دػتٍب17ٜ)

 ( ٔتلذ٤بٖ سثبت ٞب٢ كٙقت18٣)

 كٙقت٣وبس ٚ ٍٟ٘ذاس٘ذٜ سثبت ٞب٢  ( ػش٤ٚغ19)

ٞاي اِىسشٚ٘يه ستاذ ٞاي  ( اخشازٛس دػسٍا12ٜ

 كٙقسي

 ٞب٢ اِىتش٥٘ٚه سثبت ٞب٢ كٙقت٣ ( اپشاتٛس دػتٍب17ٜ)

 ( ٔتلذ٤بٖ سثبت ٞب٢ كٙقت18٣)

 وبس ٚ ٍٟ٘ذاس٘ذٜ سثبت ٞب٢ كٙقت٣ ( ػش٤ٚغ19)

 ٞب٢ اِىتش٥٘ٚه سثبت ٞب٢ كٙقت٣ ( اپشاتٛس دػتٍب17ٜ) ( ٔسلذياٖ ستاذ ٞاي كٙقسي13

 ٔتلذ٤بٖ سثبت ٞب٢ كٙقت٣( 18)

 وبس ٚ ٍٟ٘ذاس٘ذٜ سثبت ٞب٢ كٙقت٣ ( ػش٤ٚغ19)

 ارتباط مشاغل با گريَُاي كاري در حرفٍ تكىيسه الكتريويك                 1-6جديل ادامٍ 
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 ٞاي واسي تا ٔـاغُ دس ػغٛح ٔخسّف اسزثاط ٌشٜٚ 7-1

ٞب٢ وبس٢ سا دس ٘ؾش ٌشفت٥ٓ ٚ ػپغ ٔـبغُ ٔٛخٛد دس ػٝ حشفٝ اِىتش٥٘ٚه وبس ف٣ٕٔٛ،  دس ا٤ٗ لؼٕت، اثتذا ٌشٜٚ

ٞب٢ تخلل٣  ٔٛ٘تبطوبساٖ تد٥ٟضات اِىتش٤ى٣ ٚ اِىتش٥٘ٚى٣ ٚ تىٙؼ٥ٗ اِىتش٥٘ٚه سا ٔٛسد ثشسػ٣ لشاس داد٤ٓ ٚ ثب ثشسػ٣

وبس ثشدٞب٢  : )ٔٛ٘تبط ٣ّ5 سا پٛؿؾ دٞذ. ٔثالً ٌشٜٚ وبس٢ تٛا٘ذ چٝ ٔـبغ ٞب٢ وبس٢ ٣ٔ ٔـخق ٌشد٤ذ ٞش٤ه اص ٌشٜٚ

 ( دس حشفٝ اِىتش٥٘ٚه وبس ف٣ٕٔٛ، پٙح ؿغُ ص٤ش سا ؿبُٔ ٣ٔ ؿٛد: 2اِىتش٥٘ٚى٣)

 وبس لغقبت ٚ ثشدٞب٢ وٙتشَ حشاست٣ ٔٛ٘تبط 

 ٔٛ٘تبطوبس لغقبت ٚ ثشدٞب٢ وٙتشَ ٘ٛس٢ 

 وبس ثشدٞب٢ وٙتٛس د٤د٥تب٣ِ ٔٛ٘تبط 

 ـٍب٣ٞ اِىتش٥٘ٚى٣ٔٛ٘تبطوبس ِٛاصْ آصٔب٤ 

 .ٔٛ٘تبط وبسثشدٞب٢ اِىتش٥٘ٚى٣ 

 آٔذٜ اػت. 1-9ٚ  1-8ٚ  1-7ٞب٢ وبس٢ ثبٔـبغُ دس خذاَٚ  استجبط ٌشٜٚ
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 ٞاي واسي تا ٔـاغُ دس حشفٝ اِىسشٚ٘يه واس فٕٛٔي اسزثاط ٌشٜٚ  1-7خذَٚ 

 :1ٌشٜٚ واسي 

ٔسلذي وٙسش َ ٚ آصٔايؾ 

 لغقاذ خايٝ اِىسشٚ٘يىي

 وٙتشَ ٚ آصٔب٤ؾ لغقبت اِىتش٥٘ٚى٣ٔتلذ٢ 

 ٍٟ٘ذاس٢ ٚ تق٥ٕش ثشدٞب٢ اِىتش٥٘ٚى٣ ِٛاصْ خب٣ٍ٘

 ٞب٢ اداس٢ ػش٤ٚغ ٚ ٍٟ٘ذاس٢ ثشدٞب٢ اِىتش٥٘ٚى٣ ٔبؿ٥ٗ

 ٞب٢ كٛت٣ ٚ تل٤ٛش٢ ٔتلذ٢ خظ ت٥ِٛذ دػتٍبٜ

 :2ٌشٜٚ واسي 

ٔسلذي ٚ وٙسشَ ٚ آصٔايؾ 

 لغقاذ ٘يٕٝ ٞادي

 ٥ى٣ تق٥ٕشوبس ػبدٜ تّفٗ ٞب٢ ثبثت اِىتشٚ٘

 ٞب٢ وٛچه وبس ٚ ٘لبة ِٛاصْ حفبؽت٣ ٔٙبصَ ٚ ػبختٕبٖ ػش٤ٚغ

 وبس ػ٥ؼتٓ ٞب٢ حفبؽت٣ خٛد سٚ ٘لبة ٚ ػش٤ٚغ

 وبس ػ٥ؼتٓ آ٘تٗ ٔشوض٢ ٚ ٔبٞٛاسٜ ٘لبة ٚ ػش٤ٚغ

 وبس ٚ ٘لبة دسثبصوٗ ٞب٢ اِىتش٥٘ٚى٣ تل٤ٛش٢ ػش٤ٚغ

 وبس ٚ ٘لبة لغقبت اِىتش٥٘ٚى٣ ٚ اِىتش٤ى٣ آػب٘ؼٛس ػش٤ٚغ

 ٘لبة ثشدٞب٢ اِىتش٥٘ٚى٣ وٙتشَ ػشفت خٛدسٚ وبس ٚ ػش٤ٚغ

 PAوبس ػ٥ؼتٓ  ٘لبة ٚ ػش٤ٚغ

 فشٚؿٙذٌبٖ ِٛاصْ ٚ لغقبت اِىتش٥٘ٚى٣

 وبس دػتٍبٜ چٙذ ٔٙؾٛسٜ خب٣ٍ٘ ٔب٘ٙذ تشد٥ُٔ ٘لبة ٚ ػش٤ٚغ

 ٞب٢ تّف٥م٣ ٔب٘ٙذ ٔبؿ٥ٗ خٛساة ثبف٣ وبس دػتٍبٜ اپشاتٛس ٚ ػش٤ٚغ

تد٥ٟضات اِىتش٥٘ٚى٣ دس ٞب ٚ لغقبت ٚ  تذاسوبت ٚ ا٘جبسداس٢ إِبٖ

 ٔشاوض ٔختّف

 :3ٌشٜٚ واسي 

ػشٚيغ ٚ ٍٟ٘ذاسي تشدٞاي 

 اِىسشٚ٘يىي

 ٔتلذ٢ وٙتشَ ٚ آصٔب٤ؾ لغقبت اِىتش٥٘ٚى٣

 ٍٟ٘ذاس٢ ٚ تق٥ٕش ثشدٞب٢ اِىتش٥٘ٚى٣ ِٛاصْ خب٣ٍ٘

 ػش٤ٚغ ٚ ٍٟ٘ذاس٢ ثشدٞب٢ اِىتش٥٘ٚى٣ ٔبؿ٥ٟٙب٢ اداس٢

 ٞب٢ كٛت٣ ٚ تل٤ٛش٢ ٔتلذ٢ خظ ت٥ِٛذ دػتٍبٜ

 وبس ػبدٜ تّفٗ ٞب٢ ثبثت اِىتش٥٘ٚى٣ تق٥ٕش

 وبس ٚ ٘لبة ِٛاصْ حفبؽت٣ ٔٙبصَ ٚ ػبختٕبٖ ٞب٢ وٛچه ػش٤ٚغ

 ٞب٢ حفبؽت٣ اتٛٔج٥ُ وبس ػ٥ؼتٓ ٘لبة ٚ ػش٤ٚغ

 وبس ػ٥ؼتٓ آ٘تٗ ٔشوض٢ ٚ ٔبٞٛاسٜ ٘لبة ٚ ػش٤ٚغ

 وبس ٚ ٘لبة دس ثبصوٗ ٞب٢ اِىتش٥٘ٚى٣ تل٤ٛش٢ ػش٤ٚغ

 ش٥٘ٚى٣ ٚ اِىتش٤ى٣ آػب٘ؼٛسوبس ٚ ٘لبة لغقبت اِىت ػش٤ٚغ

 وبس ٚ ٘لبة ثشدٞب٢ اِىتش٥٘ٚى٣ وٙتشَ ػشفت خٛدسٚ ػش٤ٚغ

 PAوبس ػ٥ؼتٓ  ٘لبة ٚ ػش٤ٚغ

 ٞب٢ تّف٥م٣  ٔب٘ٙذ ٔبؿ٥ٗ خٛساة ثبف٣ وبس دػتٍبٜ ٘لبة ٚ ػش٤ٚغ

 ٞب٢ چٙذ ٔٙؾٛسٜ خب٣ٍ٘ ٔب٘ٙذ تشد٥ُٔ وبس دػتٍبٜ ٘لبة ٚ ػش٤ٚغ

ت تد٥ٟضات اِىتش٥٘ٚى٣ دس ٔشاوض ٞب ٚ لغقب تذاسوبت ٚ ا٘جبسداس٢ إِبٖ

 ٔختّف 
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 ٞاي واسي تا ٔـاغُ دس حشفٝ اِىسشٚ٘يه واس فٕٛٔي اسزثاط ٌشٜٚ  1-7ادأٝ خذَٚ 

 :4ٌشٜٚ واسي 

 واس تشدٞاي اِىسشٚ٘يىي ٔٛ٘ساط

 ٔٛ٘تبطوبس لغقبت ٚ ثشدٞب٢ وٙتشَ حشاست٣

 ٔٛ٘تبطوبس لغقبت ٚ ثشدٞب٢ وٙتشَ ٘ٛس٢

 اِىتش٥٘ٚى٣ ِٛاصْ خب٣ٍٍٟ٘٘ذاس٢ ٚ تق٥ٕش ثشدٞب٢ 

 :5ٌشٜٚ واسي 

واس تشدٞاي اِىسشٚ٘يىي  ٔٛ٘ساط

 واستشدي

 وبس ثشدٞب٢ وٙتٛس د٤د٥تب٣ِ ٔٛ٘تبط

 ٞب٢ اداس٢ ػش٤ٚغ ٚ ٍٟ٘ذاس٢ ثشدٞب٢ اِىتش٥٘ٚى٣ ٔبؿ٥ٗ

 ٞب٢ كٛت٣ ٚ تل٤ٛش٢ ٔتلذ٢ خظ ت٥ِٛذ دػتٍبٜ

 وبس ػبدٜ تّفٗ ٞب٢ ثبثت اِىتش٥٘ٚى٣ تق٥ٕش

 آصٔب٤ـٍب٣ٞ اِىتش٥٘ٚى٣ٔٛ٘تبطوبس ِٛاصْ 

 ٞب٢ وٛچه وبس ٚ ٘لبة ِٛاصْ حفبؽت٣ ٔٙبصَ ٚ ػبختٕبٖ ػش٤ٚغ

 ٞب٢ حفبؽت٣ اتٛٔج٥ُ وبس ػ٥ؼتٓ ٘لبة ٚ ػش٤ٚغ

 وبس ػ٥ؼتٓ آ٘تٗ ٔشوض٢ ٚ ٔبٞٛاسٜ ٘لبة ٚ ػش٤ٚغ

 وبس ٚ ٘لبة  دس ثبصوٗ ٞب٢ اِىتش٥٘ٚى٣ تل٤ٛش٢ ػش٤ٚغ

 آػب٘ؼٛس وبس ٚ ٘لبة لغقبت اِىتش٥٘ٚى٣ ٚ اِىتش٤ى٣ ػش٤ٚغ

 وبس ٚ ٘لبة ثشدٞب٢ اِىتش٥٘ٚى٣ وٙتشَ ػشفت خٛدسٚ ػش٤ٚغ

 PAوبس ػ٥ؼتٓ  ٘لبة ٚ ػش٤ٚغ

 وبس ثشدٞب٢ اِىتش٥٘ٚى٣ ٔٛ٘تبط

ٞب٢ چٙذ ٔٙؾٛسٜ خب٣ٍ٘ ٔب٘ٙذ  وبس دػتٍبٜ ٘لبة ٚ ػش٤ٚغ

 تشد٥ُٔ

 ثبف٣ ٞب٢ تّف٥م٣ ٔب٘ٙذ ٔبؿ٥ٗ خٛساة وبس دػتٍبٜ اپشاتٛس ٚ ػش٤ٚغ

 :6ٌشٜٚ واسي 

دٞاي ػادٜ ٔذاس چاخي عشاح تش

 (1اِىسشٚ٘يىي )

 عشاح ثشدٞب٢ ػبدٜ ٔذاس چبپ٣ اِىتش٥٘ٚى٣

 :7ٌشٜٚ واسي 

عشاح تشدٞاي ػادٜ ٔذاس چاخي 

 (2اِىسشٚ٘يىي )

 عشاح ثشدٞب٢ ػبدٜ ٔذاس چبپ٣ اِىتش٥٘ٚى٣

 :8ٌشٜٚ واسي 

عشاح ٚ ٔٛ٘ساطواس تشدٞاي ػادٜ 

 ٔذاسچاخي

 است٣ٔٛ٘تبطوبس لغقبت ٚ ثشدٞب٢ وٙتشَ حش 

 ٔٛ٘تبطوبس لغقبت ٚ ثشدٞب٢ وٙتشَ ٘ٛس٢

 ٔٛ٘تبطوبس ثشدٞب٢ وٙتٛس د٤د٥تب٣ِ

 ٔٛ٘تبطوبس ِٛاصْ آصٔب٤ـٍب٣ٞ اِىتش٥٘ٚى٣

 عشاح ثشدٞب٢ ػبدٜ ٔذاس چبپ٣ اِىتش٥٘ٚى٣

 وبس ثشدٞب٢ اِىتش٥٘ٚى٣  ٔٛ٘تبط
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 ٞاي واسي تا ٔـاغُ دس حشفٝ اِىسشٚ٘يه واس فٕٛٔي اسزثاط ٌشٜٚ  1-7ادأٝ خذَٚ 

 9ٌشٜٚ واسي 

ٍٟ٘ذاس٘ذٜ ٚ زقٕيشوٙٙذٜ تشدٞاي 

 اِىسشٚ٘يىي ػادٜ

 ٔتلذ٢ وٙتشَ ٚ آصٔب٤ؾ لغقبت اِىتش٥٘ٚى٣

 ٍٟ٘ذاس٢ ٚ تق٥ٕش ثشدٞب٢ اِىتش٥٘ٚى٣ ِٛاصْ خب٣ٍ٘

 ٞب٢ اداس٢ ػش٤ٚغ ٚ ٍٟ٘ذاس٢ ثشدٞب٢ اِىتش٥٘ٚى٣ ٔبؿ٥ٗ

 ٞب٢ كٛت٣ ٚ تل٤ٛش٢ ٔتلذ٢ خظ ت٥ِٛذ دػتٍبٜ

 ثبثت اِىتش٥٘ٚى٣وبس ػبدٜ تّفٗ ٞب٢  تق٥ٕش

وبس ٚ ٘لبة ِٛاصْ حفبؽت٣ ٔٙبصَ ٚ ػبختٕبٖ ٞب٢  ػش٤ٚغ

 وٛچه

 ٞب٢ حفبؽت٣ اتٛٔج٥ُ وبس ػ٥ؼتٓ ٘لبة ٚ ػش٤ٚغ

 وبس ػ٥ؼتٓ آ٘تٗ ٔشوض٢ ٚ ٔبٞٛاسٜ ٘لبة ٚ ػش٤ٚغ

 وبس ٚ ٘لبة دسثبصوٗ ٞب٢ اِىتش٥٘ٚى٣ تل٤ٛش٢ ػش٤ٚغ

 وبس ٚ ٘لبة لغقبت اِىتش٥٘ٚى٣ ٚ اِىتش٤ى٣ آػب٘ؼٛس ػش٤ٚغ

 وبس ٚ ٘لبة ثشدٞب٢ اِىتش٥٘ٚى٣  وٙتشَ ػشفت خٛدسٚ ػش٤ٚغ

 PAوبس ػ٥ؼتٓ  ٘لبة ٚ ػش٤ٚغ

ٞب٢ چٙذ ٔٙؾٛسٜ خب٣ٍ٘ ٔب٘ٙذ  وبس دػتٍبٜ ٘لبة ٚ ػش٤ٚغ

 تشد٥ُٔ

ٞب٢ تّف٥م٣ ٔب٘ٙذ ٔبؿ٥ٗ خٛساة  وبس دػتٍبٜ اپشاتٛس ٚ ػش٤ٚغ

 ثبف٣
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 ٞب٢ وبس٢ ثب ٔـبغُ دس حشفٝ ٔٛ٘تبطوبساٖ تد٥ٟضات اِىتش٤ى٣ ٚ اِىتش٥٘ٚى٣ استجبط ٌشٜٚ 1-8خذَٚ                

 ؿغُ ٔشثٛعٝ ٘بْ ٚ ؿٕبسٜ ٌشٜٚ وبس٢

 :1ٌشٜٚ وبس٢ 

 ٔتلذ٢ ٔٛ٘تبط ٚ دٔٛ٘تبط لغقبت اِىتش٥٘ٚى٣

 وٙٙذٜ  اثضاس صٔبٖ ػٙح ٔٛ٘تبطوبس ، تٙؾ٥ٓ وٙٙذٜ ٚ ٥ٔضاٖ

 ٔٛ٘تبطػشپشػت خظ 

 ٔتلذ٤بٖ خظ ٔٛ٘تبط خٛدوبس

 ت٥ٟٝ وٙٙذٜ لغقبت ٔٛسد ٥٘بص ثشا٢ ثشدٞب٢ اِىتش٥٘ٚى٣

 ٔتلذ٢ وٙتشَ و٥ف٥ت خظ ٔٛ٘تبط

 وٙٙذٜ  اثضاس صٔبٖ ػٙح ٔٛ٘تبطوبس، تٙؾ٥ٓ وٙٙذٜ ٚ ٥ٔضاٖ ٞب٢ اِىتش٥٘ٚى٣ خب٣ٍ٘ : ٘لبة دػتٍب2ٌٜشٜٚ وبس٢

 وٙٙذٜ  اثضاس صٔبٖ ػٙح ٔٛ٘تبطوبس، تٙؾ٥ٓ وٙٙذٜ ٚ ٥ٔضاٖ ب٣ٍ٘ٞب٢ اِىتش٥٘ٚى٣ خ : ساٜ ا٘ذاص دػتٍب3ٌٜشٜٚ وبس٢ 

ٞب٢  : ٔتلذ٢ سفـ ف٥ت دػتٍب4ٌٜشٜٚ وبس٢ 

 اِىتش٥٘ٚى٣ خب٣ٍ٘

 وٙٙذٜ  اثضاس صٔبٖ ػٙح ٔٛ٘تبطوبس ، تٙؾ٥ٓ وٙٙذٜ ٚ ٥ٔضاٖ

 ػشپشػت خظ ٔٛ٘تبط

 ٔتلذ٤بٖ خظ ٔٛ٘تبط خٛدوبس

 اِىتش٥٘ٚى٣ت٥ٟٝ وٙٙذٜ لغقبت ٔٛسد ٥٘بص ثشا٢ ثشدٞب٢ 

 ٔتلذ٢ وٙتشَ و٥ف٥ت خظ ٔٛ٘تبط

ٞب٢ اِىتش٥٘ٚى٣  وبس دػتٍبٜ : ػش٤ٚغ5ٌشٜٚ وبس٢

 خب٣ٍ٘

 ت٥ٟٝ وٙٙذٜ لغقبت ٔٛسد ٥٘بص ثشا٢ ثشدٞب٢ اِىتش٥٘ٚى٣

: ٔتلذ٢ خذٔبت پغ اص فشٚؽ 6ٌشٜٚ وبس٢ 

 ٞب٢ اِىتش٥٘ٚى٣ خب٣ٍ٘ دػتٍبٜ

 ٙحوٙٙذٜ  اثضاس صٔبٖ ػ ٔٛ٘تبطوبس ، تٙؾ٥ٓ وٙٙذٜ ٚ ٥ٔضاٖ

 ت٥ٟٝ وٙٙذٜ لغقبت ٔٛسد ٥٘بص ثشا٢ ثشدٞب٢ اِىتش٥٘ٚى٣

وٙٙذٜ  اثضاس صٔبٖ  ٔٛ٘تبطوبس، ٔٛ٘تبطوبس ، تٙؾ٥ٓ وٙٙذٜ ٚ ٥ٔضاٖ ٞب٢ اِىتش٥٘ٚى٣ اداس٢  : ٘لبة دػتٍب7ٌٜشٜٚ وبس٢ 

 ػٙح

 اثضاس صٔبٖ ػٙح وٙٙذٜ  ٔٛ٘تبطوبس ، تٙؾ٥ٓ وٙٙذٜ ٚ ٥ٔضاٖ ٞب٢ اِىتش٥٘ٚى٣ اداس٢ : ساٜ ا٘ذاص دػتٍب8ٌٜشٜٚ وبس٢ 

ٞب٢  : ٔتلذ٢ سفـ ف٥ت دػتٍب9ٌٜشٜٚ وبس٢ 

 اِىتش٥٘ٚى٣ اداس٢

 وٙٙذٜ  اثضاس صٔبٖ ػٙح ٔٛ٘تبطوبس ، تٙؾ٥ٓ وٙٙذٜ ٚ ٥ٔضاٖ

 ػشپشػت خظ ٔٛ٘تبط

 ٔتلذ٤بٖ خظ ٔٛ٘تبط خٛدوبس

 وٙٙذٜ لغقبت ٔٛسد ٥٘بص ثشا٢ ثشدٞب٢ اِىتش٥٘ٚى٣ ت٥ٟٝ

 ٔتلذ٢ وٙتشَ و٥ف٥ت خظ ٔٛ٘تبط

ٞب٢ اِىتش٥٘ٚى٣  وبس دػتٍبٜ : ػش٤ٚغ10وبس٢ٌشٜٚ 

 اداس٢

 وٙٙذٜ لغقبت ٔٛسد ٥٘بص ثشا٢ ثشدٞب٢ اِىتش٥٘ٚى٣ ت٥ٟٝ

: ٔتلذ٢ خذٔبت پغ اص فشٚؽ 11ٌشٜٚ وبس٢ 

 ٞب٢ اِىتش٥٘ٚى٣ اداس٢ دػتٍبٜ

 وٙٙذٜ لغقبت ٔٛسد ٥٘بص ثشا٢ ثشدٞب٢ اِىتش٥٘ٚى٣ ت٥ٟٝ
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 حشف١ تىٙؼ٥ٗ اِىتش٥٘ٚه ٞب٢ وبس٢ ثب ٔـبغُ دس استجبط ٌشٜٚ 1-9خذَٚ 

 ؿغُ ٔشثٛعٝ ٘بْ ٚ ؿٕبسٜ ٌشٜٚ وبس٢

 ( ػش٤ٚغ ٚ ٍٟ٘ذاس٢ تد٥ٟضات اِىتش٥٘ٚه ٘ٛس2٢ ٥ٌش٢ ٞب٢ ا٘ذاصٜ : ٔتلذ٢ ٚ تٙؾ٥ٓ دػتٍب1ٌٜشٜٚ وبس٢

 ٞب٢ ا٘ذاصٜ ٥ٌش٢ ( ٔتلذ٢ تٙؾ٥ٓ دػتٍب4ٜ

 ( آٔبدٜ ػبص٢ آصٔب٤ـٍبٜ ٞب ٚ وبسٌبٜ ٞب٢ اِىتش٥٘ٚه10

 ( ػش٤ٚغ ٚ ٍٟ٘ذاس٢ تد٥ٟضات اِىتش٥٘ٚه ٘ٛس2٢ وبس ِٛاصْ اِىتش٥٘ٚه كٙقت٣ ٔٛ٘تبط: 2ٌشٜٚ وبس٢ 

 وبس ِٛاصْ اِىتش٥٘ٚه كٙقت٣ ( ٔٛ٘تبط5

 ( آٔبدٜ ػبص٢ آصٔب٤ـٍبٜ ٞب ٚ وبسٌبٜ ٞب٢ اِىتش٥٘ٚه10

 ( عشاح٣ ٔذاس چبپ٣ ثب وبٔپ٥ٛتش7 : ٘مـٝ خٛاٖ ٚ سػبْ ٘مـٝ ف٣ٙ ٔذاس اِىتش٥٘ٚى3٣ٌشٜٚ وبس٢ 

 ( عشاح٣ ٔذاس چبپ٣ ثب وبٔپ٥ٛتش7 : عشاح ٔذاسچبپ٣ ثب وبٔپ٥ٛتش4وبس٢ ٌشٜٚ 

: ٔتلذ٢ اخشا٢ پشٚطٜ ٚ سفـ ف٥ت آٖ )ثشد 5ٌشٜٚ وبس٢ 

 اِىتش٥٘ٚى٣(

 ( ػش٤ٚغ ٚ ٍٟ٘ذاس٢ تد٥ٟضات اِىتش٥٘ٚه ٘ٛس2٢

 ( عشاح٣ ٔذاس چبپ٣ ثب وبٔپ٥ٛتش7

 ٞب٢ اِىتش٥٘ٚى٣ ( ٔتلذ٢ سفـ ف٥ٛة دػتٍب8ٜ

 ( ػش٤ٚغ ٚ ٍٟ٘ذاس٢ تد٥ٟضات اِىتش٥٘ٚه ٘ٛس2٢ اِىتش٥٘ٚى٣ ٞب٢ بة ٚ ساٜ ا٘ذاص دػتٍبٜ: ٘ل6ٌشٜٚ وبس٢ 

( ٔتلذ٢ آٔبدٜ ػبص٢ ٘مـٝ ٚ اثضاس ٚ سإٞٙب٢ ػش٤ٚغ ٚ 3

 ٞب٢ آصٔب٤ـٍب٣ٞ ٍٟ٘ذاس٢ دػتٍبٜ

 ٞب٢ اِىتش٥٘ٚى٣ ( ٘لت ٚ ساٜ ا٘ذاص٢ دػتٍب6ٜ

 ( آٔبدٜ ػبص٢ آصٔب٤ـٍبٜ ٞب ٚ وبسٌبٜ ٞب٢ اِىتش٥٘ٚه10

ٞب٢  : ٔتلذ٢ تق٥٥ٗ ٔحُ ف٥ٛة دػتٍب7ٜٜٚ وبس٢ ٌش

 اِىتش٥٘ٚى٣ خب٣ٍ٘

 ( ػش٤ٚغ ٚ ٍٟ٘ذاس٢ تد٥ٟضات اِىتش٥٘ٚه ٘ٛس2٢

 ٞب٢ اسِىتش٥٘ٚى٣ (٘لت ٚ ساٜ ا٘ذاص٢ دػتٍب6ٜ

 ٞب٢ اِىتش٥٘ٚى٣ ( ٔتلذ٢ سفـ ف٥ٛة دػتٍب8ٜ

 ٞب٢ اِىتش٥٘ٚى٣ دػتٍبٜ( ٘لت ٚ ساٜ ا٘ذاص٢ 6 ٞب٢ اِىتش٥٘ٚى٣ : ٔتلذ٢ تح٤ُٛ دػتٍب8ٌٜشٜٚ وبس٢ 

 ٞب٢ اِىتش٥٘ٚى٣ ( ٔتلذ٢ تح٤ُٛ دػتٍب9ٜ

ٞب٢ اِىتش٥٘ٚى٣  : ٔتلذ٢ تح٤ُٛ دػتٍب9ٌٜشٜٚ وبس٢ 

 خب٣ٍ٘

 ٞب٢ اِىتش٥٘ٚى٣ ( ٘لت ٚ ساٜ ا٘ذاص٢ دػتٍب6ٜ

 ٞب٢ اِىتش٥٘ٚى٣ ( ٔتلذ٢ تح٤ُٛ دػتٍب9ٜ

ٞب٢ اِىتش٥٘ٚى٣  : ٔتلذ٢ سفـ ف٥ٛة دػتٍب10ٌٜشٜٚ وبس٢ 

 خب٣ٍ٘

 ٤غ ٚ ٍٟ٘ذاس٢ تد٥ٟضات اِىتش٥٘ٚه ٘ٛس٢( ػش2ٚ

 ٞب٢ اِىتش٥٘ٚى٣ ( ٔتلذ٢ سفـ ف٥ٛة دػتٍب8ٜ

ٞب٢ اِىتش٥٘ٚى٣  : ٘لبة ٚ ساٜ ا٘ذاص دػتٍب11ٌٜشٜٚ وبس٢ 

 خب٣ٍ٘ 

 ( ػش٤ٚغ ٚ ٍٟ٘ذاس٢ تد٥ٟضات اِىتش٥٘ٚه ٘ٛس2٢

 ٞب٢ ا٘ذاصٜ ٥ٌش٢ (ٔتلذ٢ تٙؾ٥ٓ دػتٍب4ٜ

 اِىتش٥٘ٚى٣ٞب٢  ( ٘لت ٚ ساٜ ا٘ذاص٢ دػتٍب6ٜ

 ٞب٢ اِىتش٥٘ٚى٣ (ٔتلذ٢ سفـ ف٥ٛة دػتٍب8ٜ

: ٔتلذ٢ آٔبدٜ ػبص٢ ٘مـٝ ٚ اثضاس ٚ سإٞٙب٢ 12ٌشٜٚ وبس٢ 

 ٞب٢ اِىتش٥٘ٚى٣ ػش٤ٚغ ٚ ٍٟ٘ذاس٢ دػتٍبٜ

 ( ػش٤ٚغ ٚ ٍٟ٘ذاس٢ تد٥ٟضات اِىتش٥٘ٚه ٘ٛس٢ 2

 ( آٔبدٜ ػبص٢ آصٔب٤ـٍبٜ ٞب ٚ وبسٌبٜ ٞب٢ اِىتش٥٘ٚه10

 PLC( وبسٚس 11
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 ٞب٢ وبس٢ ثب ٔـبغُ دس حشف١ تىٙؼ٥ٗ اِىتش٥٘ٚه استجبط ٌشٜٚ 1-9ٔٝ خذَٚ ادا

 ؿغُ ٔشثٛعٝ ٘بْ ٚ ؿٕبسٜ ٌشٜٚ وبس٢

ٞب٢  : ٔتلذ٢ تح٤ُٛ دػتٍب13ٌٜشٜٚ وبس٢ 

 اِىتش٥٘ٚى٣

 ( ػش٤ٚغ ٚ ٍٟ٘ذاس٢ تد٥ٟضات اِىتش٥٘ٚه ٘ٛس2٢)

 ٞب٢ اِىتش٥٘ٚى٣ ( ٘لت ٚ ساٜ ا٘ذاص دػتٍب6ٜ)

 ٞب٢ اِىتش٥٘ٚى٣ دػتٍبٜ(ٔتلذ٢ سفـ ف٥ٛة 8)

ٞب٢  : ٔتلذ٢ تح٤ُٛ دػتٍب14ٌٜشٜٚ وبس٢ 

 اِىتش٥٘ٚى٣ اداس٢

 (آٔبدٜ ػبص٢ آصٔب٤ـٍبٜ ٞب ٚ وبسٌبٜ ٞب٢ اِىتش٥٘ٚه10)

ٞب٢  : ٔتلذ٢ سفـ ف٥ت دػتٍب15ٌٜشٜٚ وبس٢ 

 اِىتش٥٘ٚى٣ اداس٢

 ( ػش٤ٚغ ٚ ٍٟ٘ذاس٢ تد٥ٟضات اِىتش٥٘ٚه ٘ٛس٢ 2)

 ٞب٢ اِىتش٥٘ٚى٣ ( ٘لت ٚ ساٜ ا٘ذاص دػتٍب6ٜ)

 ٞب٢ اِىتش٥٘ٚى٣ ٔتلذ٢ سفـ ف٥ٛة دػتٍب8ٜ)

 ( آٔبدٜ ػبص٢ آصٔب٤ـٍبٜ ٞب ٚ وبسٌبٜ ٞب٢ اِىتش٥٘ٚه10)

 

ٞب٢  : ٘لبة ٚ ساٜ ا٘ذاص دػتٍب16ٌٜشٜٚ وبس٢ 

 اِىتش٥٘ٚى٣ اداس٢

 (ػش٤ٚغ ٚ ٍٟ٘ذاس٢ تد٥ٟضات اِىتش٥٘ٚه ٘ٛس2٢)

 ٞب٢ ا٘ذاصٜ ٥ٌش٢ ( ٔتلذ٢ دػتٍب4ٜ)

 ٞب٢ اِىتش٥٘ٚى٣ ف٥ٛة دػتٍبٜ( ٔتلذ٢ سفـ 8)

 ( آٔبدٜ ػبص٢ آصٔب٤ـٍبٜ ٞب ٚ وبسٌبٜ ٞب٢ اِىتش٥٘ٚه10)

ٞب٢ اِىتش٥٘ٚه  : اپشاتٛس دػتٍب17ٜوشٜٚ وبس٢ 

 ٞب٢ كٙقت٣ سثبت

 ( ػش٤ٚغ ٚ ٍٟ٘ذاس٢ سثبت ٞب٢ كٙقت1٣)

 ٞب٢ ا٘ذاصٜ ٥ٌش٢ ( ٔتلذ٢ دػتٍب4ٜ)

 ه( آٔبدٜ ػبص٢ آصٔب٤ـٍبٜ ٞب ٚ وبسٌبٜ ٞب٢ اِىتش10٥٘ٚ)

 PLC( وبسٚس 11)

 ٞب٢ اِىتش٥٘ٚه سثبت ٞب٢ كٙقت٣ ( اپشاتٛس دػتٍب12ٜ)

 ( ٔتلذ٤بٖ سثبت ٞب٢ كٙقت13٣)

 ( ػش٤ٚغ ٚ ٍٟ٘ذاس٢ سثبت ٞب٢ كٙقت1٣) : ٔتلذ٤بٖ سثبت ٞب٢ كٙقت18٣ٌشٜٚ وبس٢ 

 PLC( وبسٚس 11)

 ٞب٢ اِىتش٥٘ٚه سثبت ٞب٢ كٙقت٣ (اپشاتٛس دػتٍب12ٜ)

 كٙقت٣( ٔتلذ٤بٖ سثبت ٞب٢ 13)

وبس ٚ ٍٟ٘ذاس٘ذٜ سثبت ٞب٢  : ػش٤ٚغ19ٌشٜٚ وبس٢ 

 كٙقت٣

 ( ػش٤ٚغ ٚ ٍٟ٘ذاس٢ سثبت ٞب٢ كٙقت1٣)

 PLC(وبسٚس 11)

 ٞب٢ اِىتش٥٘ٚه سثبت ٞب٢ كٙقت٣ (اپشاتٛس دػتٍب12ٜ)

 (ٔتلذ٤بٖ سثبت ٞب٢ كٙقت32٣)
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 ٞاي واسي خذاَٚ ٌشٜٚ 8-1

ٞب٢ وبس٢ ٚ استجبط  اِىتش٥٘ٚه وبس ف٣ٕٔٛ، استجبط ٔـبغُ ثب ٌشٜٚ ٞب٢ وبس٢ ثشا٢ حشفٝ ثب تٛخٝ ثٝ تمؼ٥ٓ ثٙذ٢ ٌشٜٚ

 ثٝ ا٤ٗ ؿشح تى٥ُٕ ؿذ. 1-3ٚ  1-2، 1-1ٞب٢ وبس٢ ثب ٔـبغُ، دس خذاَٚ  ٌشٜٚ

ثشا٢ ٞش ٌشٜٚ وبس٢، وبسٞب٢ ٔشتجظ ثب آٖ ٕٞشاٜ ثب وذ وبسٞب ٚ ػبفبت اختلبف ٤بفتٝ ثٝ وبسٞب وٝ اص خذَٚ  1-1دس خذَٚ 

٤ذ، ٘ٛؿتٝ ؿذ. ثب افضٚدٖ ٤ب وبػتٗ ثٝ خٕـ ػبفت وبسٞب، ػبفت ٟ٘ب٣٤ عٛس٢ تٙؾ٥ٓ ٌشد٤ذ وٝ ثب تمؼ٥ٓ د٤ىْٛ اػتخشاج ٌشد

 ٚاحذ ؿٛد. 5/0)٥ٔضاٖ ػبفت ٤ه ٚاحذ دسػ٣(، تقذاد ٚ احذ فذد كح٥ح ٤ب فذد٢ كح٥ح ثٝ اضبفٝ  30ثش فذد 

ٞب٢ وبس٢ ٔشتجظ ثب ا٤ٗ ؿغُ آٚسدٜ  ٌشٜٚ دس ٔمبثُ ٞش ؿغُ تقش٤ف ؿذٜ دس حشفٝ اِىتش٥٘ٚه وبس ف٣ٕٔٛ، ٘بْ 1-2دس خذَٚ 

 دس ص٤ش ٘بْ ٞش ٌشٜٚ وبس٢ ؿغُ ٞب٢ ٔشتجظ ثب آٖ ٘ٛؿتٝ ؿذٜ اػت. 1-3ؿذ. دس خذَٚ 

ثشا٢ حشفٝ ٔٛ٘تبط وبساٖ تد٥ٟضات اِىتش٤ى٣ ٚ اِىتش٥٘ٚى٣ ٚ تىٙؼ٥ٗ اِىتش٥٘ٚه ٥ٕٞٗ ٔشاحُ ا٘دبْ  1-9تب  1-4دس خذاَٚ 

 ؿذٜ اػت.

ٞب٢ سؿتٝ اِىتش٥٘ٚه، وذ ؿغُ، ػغح ٟٔبست ٚ  ؿغُ فٟشػت ؿذٜ ٔشتجظ ثب حشفٝ 40ؿغُ اص دس ٔمبثُ ٞش  1-10دس خذَٚ 

 ٞب٢ وبس٢ ٔشتجظ ثب ٞش ؿغُ ٘ٛؿتٝ ؿذٜ اػت. ؿٕبسٜ ٌشٜٚ
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 دفتش ثش٘بٔٝ س٤ض٢ ٚ تأ٥ِف آٔٛصؽ ٞب٢ ف٣ٙ ٚ حشفٝ ا٢ ٚ وبسدا٘ؾ )٥٘بص ػٙد٣ ؿغ٣ّ(

 ٞب٢ وبس٢ ٚ ٌشٜٚ 1-6ٞب٢ اػتخشاج ؿذٜ اص ٕٖ٘ٛ ثشي  فٟشػت ٟ٘ب٣٤ ٔـبغُ ٔٛخٛد ٞش ٤ه اص حشفٝ – 10-1خذَٚ 

 821201فٙٛاٖ حشفٝ: اِىتش٥٘ٚه وبس ف٥ٕٔٛىذ: 1فٙٛاٖ ٌشٜٚ ؿغ٣ّ: ثشق          وذ ٌشٜٚ ؿغ٣ّ:

 

 وذ ؿغُ فٙٛاٖ ؿغُ سديف
ػغح 

 ٟٔاسذ
 ٞاي واسي  ؿٕاسٜ ٌشٜٚ

 L1              1-2-3-9   2 82120131 لغقبت اِىتش٥٘ٚى٣ٔتلذ٢ وٙتشَ ٚ آصٔب٤ؾ  1

 

2  وبسٚسPLC 82120132 2  ٗا٘تمبَ ثٝ حشف١ تىٙؼ٥

 اِىتش٥٘ٚه

 L1                      4-5-8 2 82120133 وبس لغقبت ٚ ثشدٞب٢ وٙتشَ حشاست٣ ٔٛ٘تبط 3

 L1                    4-5-8 2 82120134 ٔٛ٘تبطوبس لغقبت ٚ ثشدٞب٢ وٙتشَ ٘ٛس٢ 4

 L1            1-2-3-4-5-9 2 82120135 ٍٟ٘ذاس٢ ٚ تق٥ٕش ثشدٞب٢ اِىتش٥٘ٚى٣ ِٛاصْ خب٣ٍ٘ 5

 

 L1                    4-5-8 2 82120136 ٔٛ٘تبطوبس ثشدٞب٢ وٙتٛس د٤د٥تب٣ِ 6

ٞب٢  ػش٤ٚغ ٚ ٍٟ٘ذاس٢ ثشدٞب٢ اِىتش٥٘ٚى٣ ٔبؿ٥ٗ 7

 اداس٢

82120137 2               L11-2-3-4-5-9 

 L1            1-2-3-4-5-9 2 82120138 ٞب٢ كٛت٣ ٚ تل٤ٛش٢ ٔتلذ٢ خظ ت٥ِٛذ دػتٍبٜ 8

 

 L1            1-2-3-4-5-9 2 82120139 تق٥ٕشوبس ػبدٜ تّفٗ ٞب٢ ثبثت اِىتش٥٘ٚى٣ 9

 

 L1                   4-5-8 2 82120140 ٔٛ٘تبطوبس ِٛاصْ آصٔب٤ـٍب٣ٞ اِىتش٥٘ٚى٣ 10

 

وبس ٚ ٘لبة ِٛاصْ حفبؽت٣ ٔٙبصَ ٚ  ػش٤ٚغ 11

 ػبختٕبٖ ٞب٢ وٛچه

82120141 2 L1             1-2-3-4-5-9 

 

-L1                  1-2-3-4 2 82120142 ٞب٢ حفبؽت٣ اتٛٔج٥ُ وبس ػ٥ؼتٓ ٘لبة ٚ ػش٤ٚغ 12

5-9 

 L1          1-2-3-4-5-9 2 82120143 ٔبٞٛاسٜوبس ػ٥ؼتٓ آ٘تٗ ٔشوض٢ ٚ  ٘لبة ٚ ػش٤ٚغ 13

 

14 ٜا٘تمبَ ثٝ حشفٝ تىٙؼ٥ٗ  2 82120144 ٞب٢ اِىتش٥٘ٚى٣ سثبت ٞب٢ كٙقت٣ اپشاتٛس دػتٍب

 اِىتش٥٘ٚه

وبس ٚ ٘لبة دسثبصوٗ ٞب٢ اِىتش٥٘ٚى٣  ػش٤ٚغ 15

 تل٤ٛش٢

82120145 2 L1           91-2-3-4-5-9 

  ٜٚٞب٢ وبس٢ دس ادأٝ آٔذٜ اػت. ٘بْ ٌش 

  ثٝ حشفٝ تىٙؼ٥ٗ اِىتش٥٘ٚه ا٘تمبَ ٤بفت. 92/ ٖ ْ/ 231عجك كٛستدّؼٝ  14ٚ  2ٔـبغُ سد٤ف 

                                                              1/5/92 
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 )٥٘بص ػٙد٣ ؿغ٣ّ( دفتش ثش٘بٔٝ س٤ض٢ ٚ تأ٥ِف آٔٛصؽ ٞب٢ ف٣ٙ ٚ حشفٝ ا٢ ٚ وبسدا٘ؾ

 ٞب٢ وبس٢ ٚ ٌشٜٚ 1-6ٞب٢ اػتخشاج ؿذٜ اص ٕٖ٘ٛ ثشي  فٟشػت ٟ٘ب٣٤ ٔـبغُ ٔٛخٛد ٞش ٤ه اص حشفٝ – 10-1خذَٚ 

فٙٛاٖ ٌشٜٚ ؿغ٣ّ: ثشق                         وذ ٌشٜٚ 

 1ؿغ٣ّ:

فٙٛاٖ حشفٝ: اِىتش٥٘ٚه وبس ف٣ٕٔٛ                         

 821201وذ:

 

 وذ ؿغُ ؿغُفٙٛاٖ  سديف
ػغح 

 ٟٔاسذ
 ٞاي واسي  ؿٕاسٜ ٌشٜٚ

ػش٤ٚؼىبس ٚ ٘لبة لغقبت اِىتش٥٘ٚى٣ ٚاِىتش٤ى٣  16

 آػب٘ؼٛس

82120146 2 L1            1-2-3-4-5-9 

ػش٤ٚؼىبس ٚ ٘لبة ثشدٞب٢ اِىتش٥٘ٚى٣ وٙتشَ  17

 ػشفت خٛدسٚ

82120147 2 L1             1-2-3-4-5-9 

 PA 82120148 2 L12        2-1-3-4-5-9٘لبة ٚ ػش٤ٚؼىبس ػ٥ؼتٓ  18

 

 L1                         1-2 2 82120149 فشٚؿٙذٌبٖ ِٛاصْ ٚ لغقبت اِىتش٥٘ٚى٣ 19

 L1                     8-7-6 2 82120150 عشاح ثشدٞب٢ ػبدٜ ٔذاس چبپ٣ اِىتش٥٘ٚى٣ 20

 L1                    4-5-8 2 82120151 اِىتش٥٘ٚى٣ٔٛ٘تبطوبس ثشدٞب٢  21

 

ٞب٢ چٙذ ٔٙؾٛسٜ خب٣ٍ٘  وبس دػتٍبٜ ٘لبة ٚ ػش٤ٚغ 22

 ٔب٘ٙذ تشد٥ُٔ

82120152 2 L1           1-2-3-4-5-9 

ٞب٢ تّف٥م٣ ٔب٘ٙذ  وبس دػتٍبٜ اپشاتٛس ٚ ػش٤ٚغ 23

 ٔبؿ٥ٗ خٛساة ثبف٣ 

82120153 2 L1           1-2-3-4-5-9 

تذاسوبت ٚ ا٘جبس داس٢ إِبٟ٘ب ٚ لغقبت ٚ تد٥ٟضات  24

 اِىتش٥٘ٚى٣ دس ٔشاوض ٔختّف 

82120154  L1                  1-2-3 

 22/4/92٘بْ ٚ ٘بْ خب٘ٛاد٣ٌ ٔؼئَٛ ٌشٜٚ:                                                                  تبس٤خ تٙؾ٥ٓ: 

  ٜٚٞب٢ وبس٢ دس ادأٝ آٔذٜ اػت. ٘بْ ٌش 

  ثٝ حشفٝ تىٙؼ٥ٗ اِىتش٥٘ٚه ا٘تمبَ ٤بفت. 92/ ٖ ْ/ 231عجك كٛستدّؼٝ  14ٚ  2ٔـبغُ سد٤ف 

                                                                1/5/92 
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 وبسدا٘ؾ )٥٘بص ػٙد٣ ؿغ٣ّ(دفتش ثش٘بٔٝ س٤ض٢ ٚ تأ٥ِف آٔٛصؽ ٞب٢ ف٣ٙ ٚ حشفٝ ا٢ ٚ 

 ٞب٢ وبس٢ ٚ ٌشٜٚ 1-6ٞب٢ اػتخشاج ؿذٜ اص ٕٖ٘ٛ ثشي  فٟشػت ٟ٘ب٣٤ ٔـبغُ ٔٛخٛد ٞش ٤ه اص حشفٝ – 10-1خذَٚ 

فٙٛاٖ حشفٝ: ٔٛ٘تبط وبساٖ تد٥ٟضات اِىتش٤ى٣ ٚ اِىتش٥٘ٚى٣   1فٙٛاٖ ٌشٜٚ ؿغ٣ّ: ثشق    وذ ٌشٜٚ ؿغ٣ّ:

 8212وذ:

 

ػغح  وذ ؿغُ فٙٛاٖ ؿغُ سديف

 ٟٔاسذ

 ٞاي واسي  ؿٕاسٜ ٌشٜٚ

وٙٙذٜ   ٔٛ٘تبطوبس ، تٙؾ٥ٓ وٙٙذٜ ٚ ٥ٔضاٖ 1

 اثضاس صٔبٖ ػٙح

82120131 2   L1                       
1-2-3-4-6-7-8-9 

 L2                 1-4-9 3 82120132 ػشپشػت خظ ٔٛ٘تبط 2

 L2                  1-4-9 2 82120133 ٔتلذ٤بٖ خظ ٔٛ٘تبط خٛدوبس 3

4
 

ا٘تمبَ ثٝ حشفٝ تى٥ٙؼ٥ٗ  3 82120134 ٞب٢ كٙقت٣ ٔتلذ٤بٖ سثبت

 اِىتش٥٘ٚه

وٙٙذٜ لغقبت ٔٛسد ٥٘بص ثشا٢ ثشدٞب٢  ت٥ٟٝ 5

 اِىتش٥٘ٚى٣

82120135 3 L2                          
1-4-5-6-9-10-11 

 L2                  1-4-9 3 82120136 ٔتلذ٢ وٙتشَ و٥ف٥ت خظ ٔٛ٘تبط 6

 22/4/92٘بْ ٚ ٘بْ خب٘ٛاد٣ٌ ٔؼئَٛ ٌشٜٚ:                                                                  تبس٤خ تٙؾ٥ٓ: 

  ٜٚٞب٢ وبس٢ دس ادأٝ آٔذٜ اػت. ٘بْ ٌش 

 ثٝ حشفٝ تىٙؼ٥ٗ اِىتش٥٘ٚه ا٘تمبَ ٤بفت. 92/ ٖ ْ/ 231ٞب٢ كٙقت٣  عجك كٛستدّؼٝ  ؿغُ ٔتلذ٤بٖ سثبت 

                                                                            1/5/92 
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 ٣ّ(دفتش ثش٘بٔٝ س٤ض٢ ٚ تأ٥ِف آٔٛصؽ ٞب٢ ف٣ٙ ٚ حشفٝ ا٢ ٚ وبسدا٘ؾ )٥٘بص ػٙد٣ ؿغ

 ٞب٢ وبس٢ ٔشتجظ ثب آٖ ٚ ٌشٜٚ 1-6ٞب٢ اػتخشاج ؿذٜ اص ٕٖ٘ٛ ثشي  فٟشػت ٟ٘ب٣٤ ٔـبغُ ٔٛخٛد ٞش ٤ه اص حشفٝ – 10-1خذَٚ 

فٙٛاٖ ٌشٜٚ ؿغ٣ّ: ثشق           وذ ٌشٜٚ 

 1ؿغ٣ّ:

فٙٛاٖ حشفٝ: ٔٛ٘تبط وبساٖ تد٥ٟضات اِىتش٤ى٣ ٚ اِىتش٥٘ٚى٣  

 8212وذ:

 

ػغح  وذ ؿغُ فٙٛاٖ ؿغُ سديف

 ٟٔاسذ

 ٞاي واسي  ؿٕاسٜ ٌشٜٚ

 L3           17-18-19   3 311442 ؾطٚیؽ ٚ ٍٟ٘ساضی ضثبت ٞبی نٙؼتی 1

ؾطٚیؽ ٚ ٍٟ٘ساضی تدٟیعات اِىتطٚ٘یه  2

 ٘ٛضی
311443 3 

L3          1-2-5-6-7-

10-11-12-13-15-16 

ٔتهسی آٔبزٜ ؾبظی ٘مكٝ ٚ اثعاض ٚ ضإٞٙبی  3

 ٞبی آظٔبیكٍبٞی زؾتٍبٜؾطٚیؽ ٚ ٍٟ٘ساضی 
311444 3 

L3            6-12 

 3 311445 ٌیطی ٞبی ا٘ساظٜ ٔتهسی تٙظیٓ زؾتٍبٜ 4
  L3                          

1-11-16-17     

 L3                   2 3 311446 ٔٛ٘تبغوبض ِٛاظْ اِىتطٚ٘یه نٙؼتی 5

6 
 3 311447 ٞبی اِىتطٚ٘یىی ا٘ساظی زؾتٍبٜ ٘هت ٚ ضاٜ

L3          6-11-16-7-

8-9-10-13-14-15         

 L3             4-5-3   3 311448 عطاحی ٔساض چبپی ثب وبٔپیٛتط 7

8 
 3 311449 ٞبی اِىتطٚ٘یىی ٔتهسی ضفغ ػیٛة زؾتٍبٜ

  L3                     5-

7-10-11-13-15-16 

     L3        8-9-14   3 311450 ٞبی اِىتطٚ٘یىی ٔتهسی تحٛیُ زؾتٍبٜ 9

آٔبزٜ ؾبظی آظٔبیكٍبٜ ٞب ٚ وبضٌبٜ ٞبی  10

 اِىتطٚ٘یه
311451 3 

  L3                1-2-

6-12-174-15-16 

11
 

 L3           17-18-19   2 821234 ٞبی نٙؼتی ٔتهسیبٖ ضثبت

12
 

 PLC 82120132 3وبضٚض 
  L3            12- 17-

18-19        

13
 

ٞبی  ٞبی اِىتطٚ٘یىی ضثبت اپطاتٛض زؾتٍبٜ

 نٙؼتی
82120134 3 

  L3           17-18-19 

 22/4/92٘بْ ٚ ٘بْ خب٘ٛاد٣ٌ ٔؼئَٛ ٌشٜٚ:                                                                تبس٤خ تٙؾ٥ٓ: 
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1/5/92 

  ٜٚٞب٢ وبس٢ دس ادأٝ آٔذٜ اػت. ٘بْ ٌش 

 ٝٞب٢ اِىتش٥٘ٚه وبسف٣ٕٔٛ ٚ ٔٛ٘تبطوبساٖ تد٥ٟضات اِىتش٤ى٣ ٚ اِىتش٣٘ٚ عجك كٛستدّؼٝ  ٔـبغُ ا٘تمبَ ٤بفتٝ اص حشف

 ثٝ حشفٝ تىٙؼ٥ٗ اِىتش٥٘ٚه ا٘تمبَ ٤بفت. 92/ ٖ ْ/ 231

 ٞاي واسي خذَٚ اخسلاكي واسٞا دس ٌشٜٚ 

 ثب تٛخٝ ثٝ ٔؼتٙذات ٔشثٛط ثٝ ٌشٜٚ وبس٢ ٚ وبسٞب٢ ٔشتجظ ثب آٖ ثٝ ا٤ٗ كٛست تى٥ُٕ ٌشد٤ذ. 1-11خذَٚ 

دس خ٢ّٛ ؿٕبسٜ ٞش سد٤ف، ٘بْ ٌشٜٚ وبس٢ ٚ وبسٞب٢ ٔشتجظ ثب ا٤ٗ ٌشٜٚ وبس٢ ٚ وذ ٞش وبس دس ػتٖٛ خذاٌب٘ٝ ا٢ ٘ٛؿتٝ ؿذٜ 

س خ٢ّٛ ٞش وبس ٚ دس ٤ه ػتٖٛ ثجت ٌشد٤ذ. دس اػت. ػپغ ػبفت ٔشثٛط ثٝ ٞش وبس وٝ اص خذَٚ د٤ىْٛ ثذػت آٔذٜ اػت د

ػتٖٛ د٤ٍش٢، ػبفت وبسٞب٣٤ تأ٥٤ذ ؿذٜ ٘ٛؿتٝ ؿذ. ا٤ٗ ػبفت ٕٔىٗ اػت ا٘ذو٣ ثب خٕـ ػبفت وبسٞب٢ اػتخشاج ؿذٜ اص 

)خٕـ ػبفت آٔٛصؽ ٞش  30خذَٚ د٤ىْٛ تفبٚت داؿتٝ ثبؿذ، ص٤شا ثب٤ذ ػبفت وبس ٟ٘ب٣٤ عٛس٢ ا٘تخبة ؿٛد وٝ ٚلت٣ ثش فذد 

اػت (. 5/0ٚاحذ كح٥ح ٤ب فذد كح٥ح + 4تمؼ٥ٓ ٣ٔ ؿٛد ثٝ تقذاد ٚاحذ وبُٔ تجذ٤ُ ؿٛد ) تقذاد ٚاحذ وبُٔ حذاوثش  ٚاحذ(

دس ػتٖٛ د٤ٍش٢ اختالف ػبفت ٟ٘ب٣٤ ثب خٕـ ػبفت وبسٞب٢ حبكُ ؿذٜ اص خذَٚ د٤ىْٛ ثجت ٌشد٤ذ . دس ا٤ٗ ػتٖٛ 

ثٝ ٔفْٟٛ وبٞؾ ػبفت اص «  -ػبفت  »اضبفٝ ٌشد٤ذ ٚ ثٝ ٔفْٟٛ ا٤ٙؼت وٝ ثٝ ػبفت خذَٚ د٤ىْٛ ػبفت٣ « ػبفت   + »

 خذَٚ د٤ىْٛ اػت. دس ػتٖٛ ٞب٢ د٤ٍش، تقذاد ٚاحذٞب ٚ ؿشح تغ٥٥شات ٚ اكالحبت آٔذٜ اػت.
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 ٞاي واسي خذَٚ اخسلاف واسٞا دس ٌشٜٚ – 1 -11خذَٚ 

 30ٚاحذ:              900ػبفت:                 L1ػغح:                            04، 03، 02،  01حشفٝ : اِىتش٥٘ٚه وبس ف٣ٕٔٛ                                ٚؽ٥فٝ: 
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 زغييشاذ ٚ اكالحاذ

 ٘اْ ٌشٜٚ واسي

1 
آصٔب٤ؾ اِىتش٤ى٣ ٚ اِىتش٥٘ٚى٣ 

 )ٔمبٚٔت ، ػّف ٚ خبصٖ(

 آصٔب٤ؾ لغقبت ٥ٕ٘ٝ ٞبد٢

0101 

 

0102 

54 

57 
120 9+ 4 

 0101ػبفت ثٝ وذ  6اضبفٝ وشدٖ 

 0102ػبفت  ثٝ وذ وبس  3ٚ 

ٔتلذ٢ وٙتشَ ٚ 

لغقبت آصٔب٤ؾ 

 پب٤ٝ اِىتش٥٘ٚى٣

2 
 ac  ٚdc ا٘ذاصٜ ٥ٌش٢ ِٚتبط ٚ خش٤بٖ 

 ا٘ذاصٜ ٥ٌش٢ تٛاٖ ٚ ضش٤ت تٛاٖ

0103 

 

0104 

57 

35 
 ػبفت اص ٞش دٚ  وذ وبس 2وبٞؾ  3 -2 90

ٔتلذ٢ وٙتشَ ٚ 

آصٔب٤ؾ لغقبت 

 ٥ٕ٘ٝ ٞبد٢

3 
٥ٌش٢  ٔـبٞذٜ ؿىُ ٔٛج ٚ ا٘ذاصٜ

 و٥ٕت ٞب٢ آٖ

 ٔذاس  acٚ ٚسٚد٢  DCتأ٥ٔٗ تغز٤ٝ 

0105 

 

0106 

65 

51 
105 11- 5/3 

 0105ػبفت اص وذ وبس  5وبٞؾ 

 0106ػبفت اص وذ وبس  6ٚوبٞؾ 

ػش٤ٚغ ٚ 

ٍٟ٘ذاس٢ ثشدٞب٢ 

 اِىتش٥٘ٚى٣

4 
 آٔبدٜ ػبص٢ ٔٛاد، اثضاس ٚ تد٥ٟضات

 Discreteٔٛ٘تبطلغقبت 

 Discreteدٔٛ٘تبطلغقبت 

0201 

0202 

0207 

32 

44 

36 

105 7- 5/3 
 6ٚ وبٞؾ  0202ٚ  0201 ػبفت اص وذ وبسٞب٢ 1وبٞؾ 

 0207ػبفت اص وذوبس 

ٔٛ٘تبطوبس ثشدٞب٢ 

 اِىتش٥٘ٚى٣

5 

پ٥چ٥ذٖ ٤ه ٕ٘ٛ٘ٝ ثٛث٥ٗ ػبدٜ دس 

 mh   ٚHµحذ 

ٔٛ٘تبط ٤ه ٕ٘ٛ٘ٝ ثشد وبسثشد٢ ػبدٜ 

 اِىتش٥٘ٚى٣ 

ت٥ٕضوبس٢ ٟ٘ب٣٤ ٚ ا٤دبد ٔبػه س٢ٚ 

 ف٥جش

0107 

 

0209 

 

0205 

35 

 

32 

 

31 

98 8- 3 

 0107ػبفت اص وذوبس  5وبٞؾ 

 0209ػبفت اص وذوبس  2وبٞؾ 

 0205ػبفت اص وذوبس  1وبٞؾ 

ٔٛ٘تبطوبس ثشدٞب٢ 

اِىتش٥٘ٚى٣ 

 وبسثشد٢
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 ٞاي واسي خذَٚ اخسلاف واسٞا دس ٌشٜٚ – 1 -11خذَٚ 

 30ٚاحذ:              900ػبفت:                 L1ػغح:                            04، 03، 02،  01حشفٝ : اِىتش٥٘ٚه وبس ف٣ٕٔٛ                                ٚؽ٥فٝ: 
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 زغييشاذ ٚ اكالحاذ

 ٘اْ ٌشٜٚ واسي

6 

 خٛا٘ذٖ ٘مـٝ ٞب٢ اِىتش٥٘ٚى٣ ػبدٜ

 ٘لت ٘شْ افضاسٞب٢ اِىتش٥٘ٚى٣

تشػ٥ٓ ٘مـٝ ف٣ٙ ٔذاسٞب٢ 

 اِىتش٥٘ٚى٣ ػبدٜ 

0301 

0303 

0304 

31 

39 

43 

 ػبفت 7افضا٤ؾ  4 +7 120

عشاح ثشدٞب٢ ػبدٜ 

ٔذاس چبپ٣ 

 (1اِىتش٥٘ٚى٣ )

7 
 ؿج٥ٝ ػبص٢ ٔذاسٞب٢ اِىتش٥٘ٚى٣ 

عشاح٣ ٚ تشػ٥ٓ ٔذاسچبپ٣ ػبدٜ ثب 

 ٘شْ افضاس

0306 

0307 

36 

36 
 ػبفت 3افضا٤ؾ  5/2 +3 75

ػبدٜ عشاح ثشدٞب٢ 

ٔذاسچبپ٣ 

 (2اِىتش٥٘ٚه )

8 

 ا٘تخبة ٤ه ٔٛضٛؿ پشٚطٜ ػبدٜ

 عشاح٣ ٚ تشػ٥ٓ ٔذاس چبپ٣ پشٚطٜ

 ػبدٜ ثب ٘شْ افضاس

چبح ٚ آٔبدٜ ػبص٢ عشح سٚ ٚ پـت 

 ٔذاس چبپ٣

 ٔٛ٘تبط لغقبت س٢ٚ ف٥جش

0401 

0403 

 

 

34 

28 

 

28 

 

27 

 ػبفت 3افضا٤ؾ  4 +3 120
عشاح ٚ ٔٛ٘تبطوبس  

 ثشدٞب٢ ٔذاس چبپ٣

9 
 ف٥ت ٤بث٣ ٚ ساٜ ا٘ذاص٢ پشٚطٜ ػبدٜ

٘لت ثشد س٢ٚ دػتٍبٜ ٚ ساٜ ا٘ذاص٢ 

 آٖ

0407 

0409 

37 

32 
 ػبفت 6افضا٤ؾ  5/2 +6 75

ٍٟ٘ذاس٢ ٚ تق٥ٕش 

ثشدٞب٢ 

 اِىتش٥٘ٚى٣
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 ٞاي واسي خذَٚ اخسلاف واسٞا دس ٌشٜٚ – 1 -11خذَٚ 

 30ٚاحذ:              900ػبفت:                 L2ػغح:                                   07، 05،  02حشفٝ : ٔٛ٘تبط وبساٖ تد٥ٟضات اِىتش٤ى٣ ٚ اِىتش٥٘ٚى٣                                  ٚؽ٥فٝ: 
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 ٘اْ ٌشٜٚ واسي زغييشاذ ٚ اكالحاذ

1 
 SMD ٔٛ٘تبط لغقبت 

 SMDدٔٛ٘تبط لغقبت 

0203 

0208 

50 

47 
 ػبفت 7وبٞؾ  3 -7 90

ٔتلذ٢ ٔٛ٘تبط ٚ دٔٛ٘تبط لغقبت 

 اِىتش٥٘ٚى٣

2 

ا٘تخبة ٚ آٔبدٜ ػبص٢ اثضاس، ٔٛاد ٚ ٔغبِقٝ 

 دفتشچٝ سإٞٙب٢ ٘لت

ٔـبٚسٜ خٟت ا٘تخبة ٔحُ ٔٙبػت ثشا٢ اسائٝ 

 ٞب٢ اِىتش٤ٚى٣ )خب٣ٍ٘( دػتٍبٜ

اسائٝ ٔـبٚسٜ ثٝ ٔـتش٢ )وبسثش( خٟت اػتفبدٜ 

 ٞب٢ اِىتش٥٘ٚى٣ خب٣ٍ٘ ٚ ٍٟ٘ذاس٢ اص دػتٍبٜ

0501 

 

0502 

 

0505 

 

32 

 

32 

 

31 

 ػبفت 5وبٞؾ  3 -5 90
ٞب٢ اِىتش٥٘ٚى٣  ٘لبة دػتٍبٜ

 خب٣ٍ٘

3 
اػتفبدٜ اص دفتشچٝ ساٜ ا٘ذاص٢ دػتٍبٟٞب ثب 

 سإٞٙب٢ ٘لت

0503 88 
 ػبفت 2افضا٤ؾ  3 +2 90

ٞب٢ اِىتش٥٘ٚى٣  ساٜ ا٘ذاص دػتٍبٜ

 خب٣ٍ٘

 سفـ ف٥ت دس كٛست ثشٚص دس ٔشاحُ ٘لت  4
0504 81 

 ػبفت 9افضا٤ؾ  3 +9 90
ٞب٢  ٔتلذ٢ سفـ ف٥ت دػتٍبٜ

 اِىتش٥٘ٚى٣ خب٣ٍ٘

5 
ػش٤ٚغ ٚ ٍٟ٘ذاس٢ دٚ ٕ٘ٛ٘ٝ دػتٍبٜ تّف٥م٣ 

 )خب٣ٍ٘(

0506 31 
 ػبفت 9افضا٤ؾ  2 +9 60

ٞب٢  وبس دػتٍبٜ ػش٤ٚغ

 اِىتش٥٘ٚى٣ خب٣ٍ٘

6 
اسائٝ ػش٤ٚغ ٞب٢ ٔختّف اص خّٕٝ ٌبسا٘ت٣ ثٝ 

 ٔـتش٢

 تٙؾ٥ٓ و٥ّٝ ٔؼتٙذات ٚ تح٤ُٛ آٖ ثٝ ٔـتش٢

0507 

 

0508 

31 

 

34 

 

 

 ػبفت 5وبٞؾ  2 -5 60
ٔتلذ٢ خذٔبت پغ اص فشٚؽ 

 ٞب٢ اِىتش٥٘ٚى٣ خب٣ٍ٘ دػتٍبٜ
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 ٞاي واسي خذَٚ اخسلاف واسٞا دس ٌشٜٚ – 1 -11خذَٚ 

 30ٚاحذ:              900ػبفت:                 L2ػغح:                                   07، 05،  02حشفٝ : ٔٛ٘تبط وبساٖ تد٥ٟضات اِىتش٤ى٣ ٚ اِىتش٥٘ٚى٣                                  ٚؽ٥فٝ: 
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 ٘اْ ٌشٜٚ واسي زغييشاذ ٚ اكالحاذ

7 

ا٘تخبة ٚ  آٔبدٜ ػبص٢ اثضاس، ٔٛاد ٚ ٔغبِقٝ 

 دفتشچٝ سإٞٙب٢ ٘لت ٚ تق٥ٕش

اسائٝ ٔـبٚسٜ خٟت ا٘تخبة ٔحُ ٘لت 

 ٞب٢ اداس٢ ٔٙبػت ثشا٢ دػتٍبٜ

اسائٝ ٔـبٚسٜ ثٝ ٔـتش٢ خٟت اػتفبدٜ اص 

 ٞب٢ اِىتش٥٘ٚى٣ اداس٢  دػتٍبٜ

0701 

 

0702 

 

0705 

30 

 

30 

 

30 

90 - 3 - 
ٞب٢ اِىتش٥٘ٚى٣  ٘لبة دػتٍبٜ

 اداس٢

8 
ساٜ ا٘ذاص٢ دػتٍبٜ ٞب ثب اػتفبدٜ اص دفتشچٝ 

 سإٞٙب٢ ٘لت

0703 84 
 ػبفت 6افضا٤ؾ  3 +6 90

ٞب٢ اِىتش٥٘ٚى٣  ساٜ ا٘ذاص دػتٍبٜ

 اداس٢

 سفـ ف٥ت دس كٛست ثشٚص دس ٔشاحُ ٘لت 9
0704 78 

 ػبفت  3وبٞؾ  5/2 -3 75
ٞب٢  ٔتلذ٢ سفـ ف٥ت دػتٍبٜ

 اِىتش٥٘ٚى٣ اداس٢

10 
ػش٤ٚغ ٚ ٍٟ٘ذاس٢ دٚ  ٕ٘ٛ٘ٝ دػتٍبٜ 

 اداس٢

0706 78 
 ػبفت 3وبٞؾ  5/2 -3 75

ٞب٢  وبس دػتٍبٜ ػش٤ٚغ

 اِىتش٥٘ٚى٣ اداس٢

11 

خّٕٝ اسائٝ ػش٤ٚغ ٞب٢ ٔختّف اص 

 ٌبسا٘ت٣ ثٝ ٔـتش٢

تٙؾ٥ٓ و٥ّٝ ٔؼتٙذات ٚ تح٤ُٛ آٖ ثٝ  

 ٔـتش٢

0707 

 

0708 

30 

 

33 
 ػبفت 3وبٞؾ  2 -3 60

ٔتلذ٢ خذٔبت پغ اص فشٚؽ 

 ٞب٢ اِىتش٥٘ٚى٣ اداس٢ دػتٍبٜ

 

 



48 
 

 ٞاي واسي خذَٚ اخسلاف واسٞا دس ٌشٜٚ – 1 -11خذَٚ 

 60ٚاحذ:            1800ػبفت:                 3Lػغح:                            09، 08، 06،  04، 03، 02،  01ٚؽ٥فٝ: حشفٝ : تىٙؼ٥ٗ اِىتش٥٘ٚه                              
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 ٘اْ ٌشٜٚ واسي زغييشاذ ٚ اكالحاذ

1 
 66 0108 ٞب٢ ا٘ذاصٜ ٥ٌش٢ ٚ آصٔب٤ـٍب٣ٞ ٔذسٖ وبسثش٢ دػتٍبٜ

 ػبفت ثٝ وذ وبس 9افضا٤ؾ  5/2 +9 75
ٞب٢  ٔتلذ٢ تٙؾ٥ٓ دػتٍبٜ

 ٥ٌش٢ ا٘ذاصٜ

2 
 ثب اثضاس خبف  )ٔشػْٛ ثٝ ِٛح( SMDِح٥ٓ وبس٢ 

 ِح٥ٓ وبس٢ ثب اػتفبدٜ اص حٛضچٝ لّـ ٚ خ٥ٕش ِح٥ٓ 

0204 

0206 

42 

36 
 ٔٛ٘تبطوبس ِٛاصْ اِىتش٥٘ٚه كٙقت٣ اص ٔدٕٛؿ ٞش دٚ وذ وبسػبفت  3وؼش  5/2 -3 75

3 
 خٛا٘ذٖ ٘مـٝ ٞب٢ اِىتش٥٘ٚى٣ پ٥چ٥ذٜ

 تشػ٥ٓ ٘مـٝ ف٣ٙ ٔذاسٞب٢ اِىتش٥٘ٚى٣ پ٥چ٥ذٜ

0302 

0305 

44 

49 
 ػبفت اص ٔدٕٛؿ ٞش دٚ وذوبس 3وؼش  3 -3 90

٘مـٝ خٛاٖ ٚ سػبْ ٘مـٝ ف٣ٙ ٔذاس 

 اِىتش٥٘ٚى٣

4 
 چبپ٣ پ٥چ٥ذٜ ثب٘شْ افضاسعشاح٣ ٚ تشػ٥ٓ ٔذاسٞب٢ 

دس٤بفت اعالفبت ٔشتجظ ثٝ ٘شْ افضاسٞب اص ا٤ٙتش٘ت ٚ ثٝ 

 سٚص سػب٣٘ آٖ

0308 

0309 

36 

44 75 5- 5/2 
ٚ  0308ػبفت اصوذ وبس  6وؼش 

 0309ػبفت ثٝ وذ وبس  1افضا٤ؾ 
 عشاح ٔذاس چبپ٣ ثب وبٔپ٥ٛتش

5 
 ا٘تخبة ٤ه ٔٛضٛؿ پشٚطٜ پ٥چ٥ذٜ

 پشٚطٜ پ٥چ٥ذٜ ثب ٘شْ افضاسعشاح٣ ٚ تشػ٥ٓ ٔذاس چبپ٣ 

 ف٥ت ٤بث٣ ٚ ساٜ ا٘ذاص٢ پشٚطٜ پ٥چ٥ذٜ

0402 

0404 

0408 

37 

36 

34 

105 2- 5/3 
ػبفت اص ٔدٕٛؿ ٞش ػٝ وذ  2وؼش 

 وبس

ٔتلذ٢ اخشا٢ پشٚطٜ ٚ سفـ ف٥ت 

 آٖ)ثشد اِىتش٥٘ٚى٣(

6 

دس٤بفت اعالفبت ٔشثٛط ثٝ ف٥ت ؽبٞش٢ ٚ ا٘غجبق آٖ ثب 

 سإٞٙب٢ تق٥ٕش

ػبص٢ اثضاس، ٔٛاد ٚ ٔغبِقٝ دفتشچٝ  ا٘تخبة ٚ آٔبدٜ

 سإٞٙب٢ ٘لت ٚ تق٥ٕش

0601 

 

0602 

 

 

42 

 

43 75 10- 5/2 
ػبفت اص ٔدٕٛؿ ٞش دٚ وذ  10وؼش 

 وبس

ٞب٢  ٘لبة ٚ ساٜ ا٘ذاص دػتٍبٜ

 اِىتش٥٘ٚى٣ 



49 
 

 ٞاي واسي خذَٚ اخسلاف واسٞا دس ٌشٜٚ – 1 -11خذَٚ 

 60ٚاحذ:            1800ػبفت:                 3Lػغح:                            09، 08، 06،  04، 03، 02،  01ٚؽ٥فٝ:      حشفٝ : تىٙؼ٥ٗ اِىتش٥٘ٚه                         
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 ٘اْ ٌشٜٚ واسي زغييشاذ ٚ اكالحاذ

7 
اخشا٢ آصٔب٤ؾ ٞب٢ ٔتذاَٚ س٢ٚ دػتٍبٜ خٟت 

 تـخ٥ق تمش٤ج٣ ٔحُ ف٥ت

0603 107 
 ػبفت اص وذ وبس 2وؼش  5/3 -2 105

ٔتلذ٢ تق٥٥ٗ ٔحُ ف٥ٛة 

 خب٣ٍ٘ ٞب٢ اِىتش٥٘ٚى٣ دػتٍبٜ

8 
دس٤بفت ٔـبٚسٜ اص ػب٤ش ٔتخلل٥ٗ ٚ اسائٝ  ٔـبٚسٜ ثٝ 

 ٔـتش٢ ٚ تخ٥ٕٗ ٞض٤ٙٝ ٚ سفـ ف٥ت

0604 99 
 ػبفت ثٝ وذوبس 6افضا٤ؾ  5/3 +6 105

ٞب٢  ٔتلذ٢ تح٤ُٛ دػتٍبٜ

 اِىتش٥٘ٚى٣

9 
اسائٝ ٔـبٚسٜ ثٝ ٔـتش٢ دس كٛست ثشعشف ٘ـذٖ ف٥ت 

 دس ٔحُ

 تٙؾ٥ٓ و٥ّٝ ٔؼتٙذات ٚ تح٤ُٛ آٖ ثٝ ٔـتش٢

0605 

 

0608 

44 
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 ػبفت اص ٔدٕٛؿ وذ وبس 2وؼش  3 -2 90
ٞب٢  ٔتلذ٢ تح٤ُٛ دػتٍبٜ

 اِىتش٥٘ٚى٣ خب٣ٍ٘

10 
 99 0606 ٚ تق٥ٕش دٕٚ٘ٛ٘ٝ دػتٍبٜ تّف٥م٣ خب٣ٍ٘ ف٥ت ٤بث٣

 ػبفت ثٝ وذ وبس 6افضا٤ؾ  5/3 +6 105
ٞب٢  ٔتلذ٢ سفـ ف٥ٛة دػتٍبٜ

 اِىتش٥٘ٚى٣ خب٣ٍ٘

11 
ٞب٢ تّف٥م٣ خب٣ٍ٘ ٚ تح٤ُٛ آٖ ثٝ  ساٜ ا٘ذاص٢ دػتٍبٜ

 ٔـتش٢

0607 44 
 ػبفت ثٝ وذ وبس 1افضا٤ؾ  5/1 +1 45

ٞب٢  ٘لبة ٚ ساٜ ا٘ذاص دػتٍبٜ

 اِىتش٥٘ٚى٣ خب٣ٍ٘

12 

دس٤بفت اعالفبت ٔشثٛط ثٝ ف٥ت ؽبٞش٢ ٚ ا٘غجبق آٖ ثب 

 سإٞٙب٢ تق٥ٕش

ا٘تخبة ٚ آٔبدٜ ػبص٢ اثضاس، ٔٛاد ٚ ٔغبِقٝ دفتشچٝ 

 سإٞٙب٢ ٘لت ٚ تق٥ٕش

0801 

 

0802 

50 

 

47 
105 8+ 5/3 

ػبفت ثٝ ٔدٕٛؿ ٞش دٚ  8افضا٤ؾ 

 وذوبس

ٔتلذ٢ آٔبدٜ ػبص٢ ٘مـٝ ٚ اثضاس ٚ 

ػش٤ٚغ ٚ ٍٟ٘ذاس٢ سإٞٙب٢ 

 ٞب٢ اِىتش٥٘ٚى٣ دػتٍبٜ

13 
اخشا٢ آصٔب٤ؾ ٞب٢ ٔتذاَٚ س٢ٚ دػتٍبٜ خٟت 

 تـخ٥ق تمش٤ج٣ ٔحُ ف٥جت

0803 105 
105 - 5/3 - 

ٔتلذ٢ تق٥٥ٗ ٔحُ ف٥ٛة 

 ٞب٢ اِىتش٥٘ٚى٣ اداس٢ دػتٍبٜ
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 ٞاي واسي خذَٚ اخسلاف واسٞا دس ٌشٜٚ – 1 -11خذَٚ 

 60ٚاحذ:            1800ػبفت:                 3Lػغح:                            09، 08، 06،  04، 03، 02،  01ٚؽ٥فٝ:                    حشفٝ : تىٙؼ٥ٗ اِىتش٥٘ٚه           
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 ٘اْ ٌشٜٚ واسي زغييشاذ ٚ اكالحاذ

14 

دس٤بفت ٔـبٚسٜ اص ػب٤ش ٔتخلل٥ٗ ٚ اسائٝ ٔـبٚسٜ ثٝ 

 ٔـتش٢ ٚ تخ٥ٕٗ ٞض٤ٙٝ

اسائٝ ٔـبٚسٜ ثٝ ٔـتش٢ دس كٛست ثشعشف ٘ـذٖ ف٥ت 

 دس ٔحُ

 تٙؾ٥ٓ و٥ّٝ ٔؼتٙذات ٚ تح٤ُٛ آٖ ثٝ ٔـتش٢

0804 

 

0805 

 

0808 

35 

32 

41 105 3- 5/3 
ػبفت اص ٔدٕٛؿ ٞش ػٝ وذ  3وؼش 

 وبس

ٞب٢  تح٤ُٛ دػتٍبٜٔتلذ٢ 

 اِىتش٥٘ٚى٣ اداس٢

15 
 107 0806 ف٥ت ٤بث٣ ٚ تق٥ٕش دٚ ٕ٘ٛ٘ٝ دػتٍبٜ اِىتش٥٘ٚى٣ اداس٢

 ػبفت اص وذ وبس 2وؼش  5/3 -2 105
ٞب٢  ٔتلذ٢ سفـ ف٥ٛة دػتٍبٜ

 اِىتش٥٘ٚى٣ اداس٢

16 
ٞب٢ تّف٥م٣ اداس٢ ٚ تح٤ُٛ آٖ ثٝ  ساٜ ا٘ذاص٢ دػتٍبٜ

 ٔـتش٢

0807 93 
 ػبفت اص وذوبس 3وبٞؾ  3 -3 90

ٞب٢  ٘لبة ٚ ساٜ ا٘ذاص دػتٍبٜ

 اِىتش٥٘ٚى٣

17 
 تق٥٥ٗ لغقبت ٚ خبٌزاس٢ سَٚ ٞب دس ٔحُ ٞب٢ ٔشثٛعٝ

 ا٘تخبة ؿشا٤ظ ٚ ثش٘بٔٝ ٔٙبػت خٟت تٙؾ٥ٓ ػشفت

0901 

0902 

51 

47 
 ػبفت ثٝ ٞش دٚ وذ وبس 7افضا٤ؾ  5/3 +7 105

 ٞب٢ اِىتش٥٘ٚه اپشاتٛس دػتٍبٜ

 سثبت ٞب٢ كٙقت٣ 

18 

ؿبسط خ٥ٕش لّـ ٚ لشاسدادٖ ثشد ٕ٘ٛ٘ٝ ٚ ؿبثّٖٛ دس ٔحُ 

 ٔشثٛعٝ

 ساٜ ا٘ذاص٢ دػتٍبٜ ٚ دس٤بفت ثشد ٕ٘ٛ٘ٝ

 لشاس دادٖ ٔدٕٛفٝ ثشد ٔٛ٘تبط ٘ـذٜ ٚ ساٜ ا٘ذاص٢ دػتٍبٜ

0903 

 

0904 

0905 

36 

 

41 

41 

120 2+ 4 
ػبفت ثٝ ٔدٕٛؿ ٞش ػٝ وذ  2افضا٤ؾ 

 وبس
 ٔتلذ٢ سثبت ٞب٢ كٙقت٣

19 
 ٔبٞب٘ٝ( -ٞفت٣ٍ –اخشا٢ ػش٤ٚغ اتٕبْ وبس )سٚصا٘ٝ 

 اخشا٢ تق٥ٕشات خض٣٤ ثب تٛخٝ ثٝ دفتشچٝ سإٞٙب

0906 

0907 

61 

63 
120 4- 4 

ػبفت اص ٔدٕٛؿ ٞش دٚ وذ  4وبٞؾ 

 وبس

ػش٤ٚغ ٚ ٍٟ٘ذاس٢ سثبت ٞب٢ 

 كٙقت٣
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تغ٥٥شات ا٤دبد ؿذٜ دس ػبفبت وبس ٔٛخٛد دس خذَٚ د٤ىْٛ، ثب تٛخٝ ثٝ ٌشٜٚ ثٙذ٢ وبسٞب، خذَٚ د٤ىْٛ ٔدذداٌ دس ثشاػبع 

دس آٔذٜ اػت وٝ آخش٤ٗ ٘ؼخٝ خذَٚ د٤ىْٛ اػت.  1-12و٥ٕؼ٥ٖٛ تذ٤ٚٗ ثشسػ٣ ٚ اكالح ؿذ ٚ ٟ٘ب٤تبٌ ثٝ كٛست خذَٚ 

 شفٝ/ ؿغُ( اضبفٝ ؿذٜ اػت.٘ؼخٝ ا٢ اص ا٤ٗ خذَٚ ٥٘ض ثٝ ا٘تٟب٢ ثخؾ ػْٛ ػٙذ )تح٥ُّ ح

 خذَٚ ٟ٘ب٣٤ د٤ىْٛ ٌشٜٚ ثشق، ثخؾ اِىتش٥٘ٚه اػت. 1-12خذَٚ 
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 ٞاي واسي چٍٍٛ٘ي زٟيٝ ٕ٘ٛداس اسزثاط افمي ٚ فٕٛدي ٌشٜٚ 1-2

ح٥غٝ وبس٢، ٚ لشاس دادٖ آٖ ٞب ثشاػبع ٥ٔضاٖ دا٘ؾ ٚ ٟٔبست دس دس ٔشاحُ لجُ ثب تمؼ٥ٓ ثٙذ٢ وبسٞب٢ ٞٓ ػغح اص ٘ؾش 

ٞب٢ وبس٢ سا دس حشفٝ  ٞب٢ وبس٢ ٞش حشفٝ ٔـخق ؿذ٘ذ. دس ا٤ٗ ٔشحّٝ ٣ٔ خٛا٥ٞٓ ٌشٜٚ ٞب٢ وبس٢ ٔختّف، ٌشٜٚ ٌشٜٚ

تٛا٥٘ٓ  ٌشٜٚ وبس٢ اػت ٣ٔ 15ػبفتٝ تقذاد  900ٞب٢ وبس٢ ثشا٢ ٤ه حشفٝ  تمؼ٥ٓ ثٙذ٢ و٥ٙٓ. چٖٛ حذاوثش تقذاد ٌشٜٚ

ٌشٜٚ وبس٢ لشاس ٣ٔ ٥ٌشد ٚ  15÷3;5ٞب٢ وبس٢ سا دس ػٝ سد٤ف ٔتٛا٣ِ لشاس د٥ٞٓ. ثٝ ا٤ٗ تشت٥ت دس ٞش سد٤ف حذاوثش  ٌشٜٚ

تٛا٣ِ ث٥ٗ ٌشٟٚٞب٢ وبس٢ دس سد٤ف فٕٛد٢ ثشاػبع پ٥ؾ ٥٘بصٞب، اص ػبدٜ ثٝ ٔـىُ ثٛدٖ ٚ ٘ٛؿ وبس ٚ اػتمالَ ا٘دبْ وبسٞب 

ٞب٢ وبس٢ ػبدٜ تش وٝ ثٝ كٛست ٞٓ ٥٘بص ٚ لبثُ اسائٝ دس ٤ه ثبصٜ صٔب٣٘  ٗ تمؼ٥ٓ ثٙذ٢، ٌشٜٚتق٥٥ٗ ٣ٔ ٌشد٘ذ. دس سد٤ف اَٚ ا٤

 ٞب٢ وبس٢ سد٤ف د٤ٍش ٣ٔ ثبؿٙذ لشاس ٣ٔ ٥ٌش٘ذ.  ٔق٥ٗ ٞؼتٙذ ٚ پ٥ؾ ٥٘بص ٌشٜٚ

ثٙبثشا٤ٗ ٞب٢ وبس٢ سد٤ف ثقذ٢ اػت.  ٞب٢ سد٤ف اَٚ، اػبػ٣ ٚ پب٤ٝ ا٢ ثشا٢ ػب٤ش ٌشٜٚ ٔفب٥ٞٓ ، دا٘ؾ ٚ ٟٔبست ٞب٢ ٌشٜٚ

ٞب٢ وبس٢ سد٤ف  ٞب٢ وبس٢ ٞٓ  ٥٘بص ٞؼتٙذ. ثٝ ٥ٕٞٗ تشت٥ت ٌشٜٚ ٌشٜٚ وبس٢ ٔـىُ تش دس سد٤ف دْٚ لشاس ٣ٔ ٥ٌشد. ا٤ٗ ٌشٜٚ

ٞب٢ وبس٢ لشاس ٌشفتٝ دس ٤ه سد٤ف، ثب ٤ىذ٤ٍش ٞٓ  ٞب٢ وبس٢ سد٤ف ػْٛ اػت. الصْ ثٝ روش اػت وٝ ٌشٜٚ دْٚ پ٥ؾ ٥٘بص ٌشٜٚ

كٛست ٔؼتمُ ٘جٛدٖ ٞٓ صٔبٖ ٚ دس ٤ه ثبصٜ صٔب٣٘ ٔق٥ٗ اسائٝ ؿٛ٘ذ. ضٛاثظ ث٥بٖ ؿذٜ ثشا٢ ػب٤ش ٥٘بص ٞؼتٙذ ٚ ٣ٔ تٛا٘ٙذ دس 

 ٞب٢ وبس٢ ٥٘ض سفب٤ت ٣ٔ ؿٛد. سد٤ف ٞب٢ ٌشٜٚ

 ٌشٜٚ تٙذي واس 7-1زٟيٝ ٕٖ٘ٛ تشي  -2-2

لشاس دادٜ ؿذٜ ا٘ذ. دس ٌشٜٚ وبس٢ دس ػٝ ٔشحّٝ ٔتٛا٣ِ  9ٌشٜٚ وبس٢ تقش٤ف ؿذٜ اػت. ا٤ٗ  9دس حشفٝ اِىتش٥٘ٚه وبس ف٣ٕٔٛ 

  Gؿذٜ اػت.حشف  ٌشٜٚ وبس٢ لشاس ٌشفتٝ ا٘ذ.ثشا٢ ٞش ٌشٜٚ وبس٢ وذخبف دس٘ؾشٌشفتٝ 9÷3;3ٞش سد٤ف اص ا٤ٗ ٔشاحُ 

 ( اػت ٚ ػٝ ٔـخلٝ حشف٣ ٚ فذد٢ ؿبُٔ ٔٛاسد ص٤ش ٣ٔ ثبؿذ:groupٔـخق وٙٙذٜ ٌشٜٚ)

 

Gx  y  z    
 

 

 

ٔقشف ٌشٜٚ وبس٢  G231ػتٖٛ ٣ٔ ثبؿذ.ثٝ عٛسٔثبَ  zسد٤ف ، L2،Y )ػغح ٚ ؿٕبسٜ آٖ)ٔب٘ٙذ  xثبتٛخٝ ثٝ ٕ٘ٛداس ثبال  

 سد٤ف ػْٛ ٚ ػتٖٛ اَٚ ٣ٔ ثبؿذ. 2دسػغح 
 ثقذ٢ ثبؿذ.ٞب٢ وبس٢ ٞش سد٤ف ٞٓ ٥٘بص ٞؼتٙذ ٚ ٞش سد٤ف ٕٔىٗ اػت پ٥ؾ ٥٘بص سد٤ف  ثب تٛخٝ ثٝ ضٛاثظ ث٥بٖ ؿذٜ ، ٌشٜٚ

ٌشٜٚ وبس٢ ٚخٛد داسد وٝ دس ػٝ سد٤ف ٔتٛا٣ِ لشاس ٣ٔ ٥ٌش٘ذ.  11دس حشفٝ ٔٛ٘تبطوبساٖ تد٥ٟضات اِىتش٤ى٣ ٚ اِىتش٥٘ٚى٣ 

 ٌشٜٚ وبس٢ تمؼ٥ٓ ثٙذ٢ ؿذٜ ا٘ذ. 4سد٤ف اَٚ ثب دٚ ٌشٜٚ وبس٢ ٚ سد٤ف دْٚ ٚ ػْٛ ٞش وذاْ ثب 

ٌشٜٚ 

(group) 

x ٚؿٕبسٜ ػغح Y سد٤ف 
z ٖٛػت 
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 19ٌشٜٚ وبس٢ داؿتٝ ثبؿذ وٝ دس ا٤ٗ حشفٝ  ٣ٔ24 تٛا٘ذ  ػبفت صٔبٖ 1800حشفٝ تىٙؼ٥ٗ اِىتش٥٘ٚه ثٝ د٥ُِ اختلبف 

ٌشٜٚ وبس٢ ٚ سد٤ف ٞب٢  4سد٤ف ٔتٛا٣ِ دس ٕ٘ٛداس تمؼ٥ٓ ثٙذ٢ ؿذٜ ا٘ذ. سد٤ف اَٚ  4ٌشٜٚ وبس٢ تقش٤ف ؿذٜ اػت. وٝ دس 

ٕٛداس ٌشٜٚ وبس٢ تمؼ٥ٓ ثٙذ٢ ٌشد٤ذٜ ا٘ذ. ثذ٣ٟ٤ اػت ضٛاثظ تق٥٥ٗ ؿذٜ دس تشػ٥ٓ ٘ 5دْٚ ٚ ػْٛ ٚ چٟبسْ ٞش٤ه دس 

خغٛط پ٥ىبٖ ٞب )فّؾ( دٚ عشفٝ دس ٤ه سد٤ف          7-1ٞب٢ وبس٢، دس ا٤ٗ حشفٝ ٥٘ض ثٝ دلت سفب٤ت ؿذٜ اػت. دس ٕ٘ٛداس  ٌشٜٚ

)                  ( ٞٓ ٥٘بص ثٛدٖ ٌشٟٚٞب٢ وبس٢ سا ٘ـبٖ ٣ٔ دٞذ. پ٥ىبٖ ٞب٢ ثب فّؾ ٤ىغشفٝ )                        ( پ٥ؾ ٥٘بص 

 وبس٢ ٤ه سد٤ف سا ٘ؼجت ثٝ سد٤ف ثقذ٢ ث٥بٖ ٣ٔ وٙذ. ٞب٢ ثٛدٖ ٌشٜٚ
 ٌطٜٚ ثٙسی وبض 7-1تٟیٝ ٕٖ٘ٛ ثطي  2

ا٘س  ٌطٜٚ ٌطٜٚ وبضی زض ؾٝ ٔطحّٝ ٔتٛاِی لطاض زازٜ قسٜ 9ٌطٜٚ وبضی تؼطیف قسٜ اؾت .ایٗ  9اِىتطٚ٘یه وبضػٕٛٔی زض حطفٝ 

 ا٘س. وبضی لطاضٌطفتٌٝطٜٚ  3/9;3زض ٞط ضزیف اظ ایٗ ٔطحّٝ 

 

 

 

 

 ثب تٛخٝ ثٝ ضٛاثظ ثیبٖ قسٜ ٌطٟٚٞبی وبضی ٞط ضزیف ٞٓ ٘یبظ ٞؿتٙس ٞط ضزیف ٕٔىٗ اؾت پیف ٘یبظ ضزیف ثؼسی ثبقس.

ٌطٜٚ وبضی ٚخٛز زاضز وٝ زض ؾٝ ضزیف ٔتٛاِی لطاض ٔی  11اِىتطیىی ٚ اِىتطٚ٘یىی زض حطفٝ ٔٛ٘تبظوبضاٖ تدٟیعات 

 ا٘س. ٌطٜٚ وبضی تمؿیٓ ثٙسی قسٜ 4ٌیط٘س.ضزیف اَٚ ثب زٌٚطٜٚ وبضی ٚ ضزیف زْٚ ٚ ؾْٛ ٞطوساْ ثب 

 

 

 

ٌطٜٚ  19ٌطٜٚ وبضی زاقتٝ ثبقس وٝ زض ایٗ حطفٝ  24ؾبػت ظٔبٖ ٔی تٛا٘س  1800تىٙؿیٗ اِىتطٚ٘یه ثٝ زِیُ اذتهبل حطفٝ  

ٌطٜٚ وبضی ٚ ضزیف ٞبی زْٚ ٚ  4ا٘س ضزیف اَٚ  ضزیف ٔتٛاِی زض ٕ٘ٛزاض تمؿیٓ ثٙسی قسٜ 4وبضی تؼطیف قسٜ اؾت، وٝ زض 

ا٘س .ثسیٟی اؾت ضٛاثظ تؼییٗ قسٜ زض تطؾیٓ ٕ٘ٛزاض ٌطٟٚٞبی وبضی  یسٌٜطٜٚ وبضی تمؿیٓ ثٙسی ٌطز 5ؾْٛ ٚ چٟبضْ ٞطیه زض 

ٞب )فّف( زٚعطفٝ زض یه ضزیف )                    ( ٞٓ  ذغٛط پیىبٖ 7-1،زض ایٗ حطفٝ ٘یع ثٝ زلت ضػبیت قسٜ اؾت .زض ٕ٘ٛزاض 

( پیف ٘یبظثٛزٖ ٌطٟٚٞبی وبضی یه ضزیف ضا    ٘یبظثٛزٖ ٌطٟٚٞبی وبضی ضا ٘كبٖ ٔی زٞس.پیىبٖ ٞبیی ثب فّف )                   

 وٙس.                ٘ؿجت ثٝ ضزیف ثؼسی ثیبٖ ٔی

G1-3 G1-2 G1-1 

G2-3 G2-2 G2-1 

G3-3 G3-2 
G3-1 

 ضزیف

 گروه كاري

G2-4 G2-3 G2-2 

G3-4 G3-3 G3-2 G3-1 

G2-1 

G1-2 G1-1 

 ٌطٜٚ وبضی
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 80102191كد حرفٍ :                   L1گريٌ بىدي كاري                      گريٌ شغلي برق )الكتريويك(  حرفٍ: الكتريويك كار عمًمي                 سطح صالحيت                7-1ومًن برگ 

`   

سريیس ي وگُداری تردَای  3-1
 الکتريویکی  

T0301-T0303 

ياحد 3/5        3گريٌ کاری   

متصدی کىترل ي آزمایش 2-1
 قطعات ویمٍ َادی 

T0103- T0104 

ياحد 3    2گريٌ کاری   

متصدی کىترل ي آزمایش 1-1
 قطعات الکتريویکی پایٍ 

T0101- T0107 

 ياحد 4        1گريٌ کاری 

مًوتاش کار تردَای 1-2
 الکتريویکی 

T0201- T0202- T0207 

ياحد 3/5         4گريٌ کاری  

مًوتاشکار تردَای الکتريویکی 2-2
 کارتردی

T0107-T0205-T0209 

ياحد3         5گريٌ کاری   

طراح تردَای مدار چاپی 3-2
 (1)الکتريویکی 

T0301- T 0303  -T0304 

ياحد4          6گريٌ کاری   

وگُداری ي تعمیر تردَای 3-3
 الکتريویکی 

T0407-T0409 

 ياحد 2/5        9گريٌ کاری 

طراح ي مًوتاشکار تردَای مدار  2-3
 چاپی الکتريویکی  

T0401- T0403-T0405-T0406 

ياحد4        8گريٌ کاری   

طراح تردَای مدار چاپی     1-3
 (2)الکتريویکی 

T0306- T0307 

 ياحد 2/5           7گريٌ کاری 

GL113 GL112 
GL111 

GL12

3 

GL122 GL12

1 

GL131 GL132 GL133 

 ٍاحذخوغ 

 ٍاحذ 5/10

 ٍاحذ 5/10

 ٍاحذ 9
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 80102190كد حرفٍ :               L2يت گريٌ بىدي كاري                  گريٌ شغلي برق )الكتريويك( حرفٍ مًوتاژكاران تجُيزات الكتريكي ي الكتريويكي             سطح صالح    7-1ومًن برگ 

 

  

وصاب دستگاٌ 3-1
 الکتريویکی اداری 

T0701-T0702-T0705 

ياحد3        7گريٌ کاری   

متصدی مًوتاش ي دمًوتاش قطعات 2-1
 الکتريویکی 

T0203- T0208 

ياحد 3        1گريٌ کاری   

وصاب دستگاٌ َای الکتريویکی 1-1
 خاوگی 

T0501-T0502-T0505 

ياحد 3        2گريٌ کاری   

متصدی رفع عیة دستگاٌ َای 1-2
 الکتريویکی خاوگی 

T0504 

ياحد  3        4گريٌ کاری   

راٌ اوداز دستگاٌ َای 2-2
 الکتريویکی خاوگی

T0503 

ياحد 3        3گريٌ کاری   

راٌ اوداز دستگاٌ َای 3-2
 الکتريویکی اداری 

T0703 

ياحد 3        8گريٌ کاری   

متصدی رفع عیة دستگاٌ 4-2
 َای الکتريویکی اداری 

T0704 

ياحد 2/5        9گريٌ کاری   

متصدی خدمات پس از فريش 4-3
 دستگاٌ َای الکتريویکی اداری 

T0707-T0708 

ياحد 2        11گريٌ کاری   

سريیس کار دستگاٌ َای 3-3
 الکتريویکی اداری 

T0706 

ياحد 2/5        10گريٌ کاری   

متصدی خدمات پس از  2-3
فريش دستگاٌ َای الکتريویکی  

 خاوگی 

T0507- T0508 

ياحد 2        6گريٌ کاری   

سريیس کار دستگاٌ 1-3
 َای الکتريویکی خاوگی 

T0506 

ياحد 3        5گريٌ کاری   

GL213 GL212 GL211 

GL224 GL223 

GL234 

GL222 GL221 

GL233 GL232 GL231 

 خوغ ٍاحذ

 ٍاحذ 9

 ٍاحذ 5/11

 ٍاحذ 5/9

 ٍاحذ 5/01
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طراح مدار چاپی تا 4-1
 کامپیًتر 

T0308-T0309 

G314  4گريٌ کاری  ياحد 2/5      

وقشٍ خًان ي رسام مدار 3-1
 الکتريویکی 

T0302-T0305 

ياحد  3        3گريٌ کاری   

مًوتاشکار لًازم الکتريویک 2-1
 صىعتی 

T0204-T0206 

ياحد 2/5       2گريٌ کاری   

متصدی تىظیم دستگاٌ َای 1-1
 اودازٌ گیری 

T0108 

ياحد 2/5       1گريٌ کاری   

متصدی اجرای پريشٌ ي رفع 1-2
 عیة آن

T0402-T0404-T0408 

ياحد  3/5      5گريٌ کاری  

متصدی آمادٌ سازی وقشٍ  2-2
اتسار ي راَىمای سريیس ي 

ٌ َای الکتريویکی   وگُداری دستگا

T0801-T0802 

ياحد  3/5        12گريٌ کاری   

متصدی تعییه محل عیًب 3-2
 دستگاٌ َای الکتريویکی خاوگی 

0603T 

 ياحد  3/5        7گريٌ کاری 

متصدی تعییه محل عیًب 4-2
 دستگاٌ َای الکتريویکی اداری 

T0803 

 ياحد 3/5       13گريٌ کاری 

اپراتًر دستگاٌ َای 5-2
 الکتريویک رتاتُای صىعتی 

0902T -0901T 

 ياحد  3/5        17گريٌ کاری 

متصدی رتات َای  5-3
 صىعتی 

T0903-T0904-T0905 

ياحد  4       18گريٌ کاری   

متصدی تحًیل دستگاٌ َای  4-3
 الکتريویکی اداری  

0804-T0805-T0808T 

 ياحد  3/5        14گريٌ کاری 

متصدی تحًیل دستگاٌ َای  3-3
 الکتريویکی خاوگی  

T0605-T0608 

 ياحد  3        9گريٌ کاری 

ٌ َای 2-3 متصدی تحًیل دستگا 
 الکتريویکی 

T0604 

ياحد  3/5       8گريٌ کاری   

وصاب ي راٌ اوداز 1-3
 دستگاٌ َای الکتريویکی 

T0601- T0602 

ياحد  2/5      6گريٌ کاری   

وصاب ي راٌ اوداز دستگاٌ  1-4
 َای الکتريویکی خاوگی 

T0607 

ياحد  1/5    11گريٌ کاری   

متصدی رفع عیًب دستگاٌ  2-4
 َای الکتريویکی خاوگی 

T0606 

ياحد  3/5     10گريٌ کاری   

وصاب ي راٌ اوداز دستگاٌ  3-4
 َای الکتريویکی اداری  

T0807 

ياحد  3        16گريٌ کاری   

متصدی رفع عیًب دستگاٌ  4-4
 َای الکتريویکی اداری

0806T   

 ياحد  3/5        15گريٌ کاری 

سريیس ي وگُداری  4-5
 رتات َای صىعتی  

0906-T0907T 

 ياحد   1        19گريٌ کاری 

 41132393كد:                  L3گريٌ بىدي كار                         گريٌ شغلي برق )الكتريويك(    حرفٍ: تكىسيه الكتريويك       سطح صالحيت:          7-1ومًن برگ 

 

 ٚاحس 5/10

 ٚاحس 5/71

 ٚاحس 5/51

 ٚاحس 5/61
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 زذٚيٗ اػسا٘ذاسد اسصؿياتي حشفٝ

Evaluation Occupational Standard Development 

رد عملكرد تحليل استاندا
 پيماُن مرحلو هشتم : 

Performance Standard Analysis 
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 همذهِ:

ای زض فبظ زْٚ ز٘یبی ٞبی فٙی ٚ حطفٝضیعی زضؾی زض آٔٛظـثط٘بٔٝیىی اظ ٔٛاضزی وٝ زض عطاحی ٚ تسٚیٗ فطآیٙس 

وبض ثبیس ٔٛضز تٛخٝ لطاض ٌیطز. تسٚیٗ اؾتب٘ساضز اضظقیبثی حطفٝ ثط ٔجٙبی اؾتب٘ساضز ػّٕىطز وبضٞبؾت. زضایٗ ثرف ثٝ 

ٛض الظْ اؾت ٕٖ٘ٛ ثطي پطزاظیٓ. ثطای ایٗ ٔٙظٞبی ٌطٜٚ ثطق )اِىتطٚ٘یه( ٔیاؾتب٘ساضز ػّٕىطز وبضٞبی ٔطتجظ ثب حطفٝ

 .ضا وبُٔ وٙیٓ. زض تسٚیٗ اؾتب٘ساضز ػّٕىطز ثبیس ثٝ ٔٛاضز ظیط تٛخٝ وٙیٓ ٚ آٖ ٔٛاضز ضا ثٝ عٛض زلیك اخطا وٙیٓ 1-8

اؾتب٘ساضز ػّٕىطز وبض زض ضقتٝ اِىتطٚ٘یه ؾغح قٙبذتٝ قسٜ ٚ لبثُ لجَٛ ثطای اخطای یه وبض زض حطفٝ ٚ قغُ  -

ٗ قسٜ ثب ویفیت ٔغّٛة ثبیس اخطا ٌطزز ٚ ایٗ نالحیت ػّٕىطز وبض اظ لجُ زض ٔؼیٗ اؾت وٝ زض ٔست ظٔبٖ تؼیی

 ٘ظبْ اقتغبَ تؼطیف قسٜ اؾت.

إٞیت ٔٛضٛػبتی ٔب٘ٙس اثعاض ذبل، قطایظ ا٘دبْ وبض، ٔدٟع ثٛزٖ فطز ٚ ٔىبٖ ا٘دبْ وبض ٚ اؾتب٘ساضز ثٛزٖ ٔٛاضز  -

 اؾت. فٛق ٚ ؾبیط ٔٛاضز زض تحّیُ اؾتب٘ساضز ػّٕىطز وبض لبثُ تٛخٝ

ا٘س ای ضا تسٚیٗ ٕ٘ٛزٜخٟت تحّیُ نحیح ٚ زلیك زض اؾتب٘ساضز ػّٕىطز ثبیس اظ افطازی وٝ اؾتب٘ساضزٞبی حطفٝ -

-اؾتفبزٜ وٙیٓ تب زض ایٗ تحّیُ ثب ذغبی وٕتطی ٔٛاخٝ قٛیٓ. اظ ّٔعٚٔبت تحّیُ اؾتب٘ساضز ػّٕىطز وبض ا٘ساظٜ

ٞب ثب اؾتب٘ساضزٞبی تؼطیف قسٜ ؾبظی آٖتی ٚ ٕٞؿبٌٖیطی اؾتب٘ساضز ػّٕىطز، اضظقیبثی ؾغٛح ػّٕىطز ٚ ٟٔبض

 اؾت.

ثب تٛخٝ ثٝ اعالػبت وٕی ٚ ویفی زض تحّیُ اؾتب٘ساضز ػّٕىطز وبض ثبیس زض نسز تحمك وبُٔ اٞساف تؼییٗ قسٜ ثبقیٓ 

تبیح ثٝ قٛز وٝ ثب انالح فطآیٙس ػّٕىطز ٚ ٔمبیؿٝ ٘ٚ ٔیعاٖ ٚ زضنس تحمك ایٗ اٞساف ضا تؼییٗ وٙیٓ. ٕٞٛاضٜ ؾؼی ٔی

 پیبٔسٞبی ثٟتطی زؾتطؾی پیسا وٙیٓ.

زض تحّیُ اؾتب٘ساضز ػّٕىطز وبض ثبیس ٔؼیبضٞبی فطٍٞٙی ٚ اختٕبػی، ػمُ ٚ ٔٙغك، تدطثٝ زا٘كٕٙساٖ ٔطتجظ،  -

 ٞب ٚ ٔؼیبضٞبی تهٛیت قسٜ ٔٛضز تٛخٝ لطاض ٌیطز.ذطٚخی ؾیؿتٓ یب ٔحهَٛ ذطٚخی ثب قبذم

ٝ نٛضت زاذّی ٚ یب ثٝ نٛضت ذبضخی اظ عطیك ٕ٘بیٙسٌبٖ ضؾٕی چٖٛ اؾتب٘ساضزٞبی ػّٕىطز وبض ٕٔىٗ اؾت ث -

ٞب تسٚیٗ قسٜ ثبقس ثبیس زض تحّیُ ٔٛضٛع ٚ ٔطاحُ وبض ثٝ ٔطخغ تؼییٗ وٙٙسٜ اؾتب٘ساضزٞب ٞب ٚ ٚظاضترب٘ٝ ؾبظٔبٖ

زض ظ٘ی ثٝ تدطثٝ ػّٕی، تدطثٝ وبض ٌطٚٞی ٚ ٘ٛع وبض ٘یع تٛخٝ وبفی زاقتٝ ثبقیٓ. زض ٔطاحُ فٛق ثبیس ثب ٔحه

 فطآیٙس ٔطثٛعٝ ٘یع ثپطزاظیٓ.

وٙتطَ ػّٕىطز ٟ٘بیی وبض اظ عطیك پطؾف قفبٞی، پطؾف وتجی، ٔكبٞسٜ اخطای فطآیٙس وبض ٔٛضز تحّیُ ٚ  -

 ٌیطز.ثطضؾی لطاض ٔی

افعاضی ٚ ثطعطف وطزٖ ذغبٞبی ایدبز افعاضی ٚ ٘طْٞبی ؾرتاؾتب٘ساضزٞبی ػّٕىطز وبض ثب تأویس ضٚی لؿٕت -

 ٌیطز. ت ٔیقسٜ زض ٞط لؿٕت نٛض
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ٞب ٚ اؾتب٘ساضزٞبی ٔطثٛط ثٝ ٌبضا٘تی ػّٕىطز وبضی زؾتٍبٜ، اؾتب٘ساضزٞبی ٔطثٛط ثٝ ػّٕىطز وبضی ٚضٚزی -

ٞب، ٞب ٚ قجىٝٞب، ٘حٜٛ زؾتطؾی ثٝ ٔٙبثغ فٙی ٔطثٛعٝ، اؾتب٘ساضزٞبی ػّٕىطز وبضی زض اضتجبط ثب ؾبیتذطٚخی

ظٔبٖ اخطای فطآیٙس زض اؾتب٘ساضز ػّٕىطز وبض ٚ ٔكبٞسٜ ٘ىبت ایٕٙی ٔطثٛط ثٝ اؾتب٘ساضزٞبی ػّٕىطز، ضػبیت 

 فطآیٙس اخطای ػّٕىطز وبض ثبیس ثٝ زلت ٔٛضز تحّیُ لطاض ٌیطز.

وٝ تحّیُ اؾتب٘ساضز ػّٕىطز وبض اؾت، ٔٛاضز ٔطثٛط ثٝ قطایظ ا٘دبْ وبض،  8-1زض تسٚیٗ ٕٖ٘ٛ ثطي  -

طای وبض، اثعاض اضظقیبثی، اثعاض ٚ تدٟیعات ٔٛضز ٞبی انّی اؾتب٘ساضز ػّٕىطز وبض، ٕ٘ٛ٘ٝ ٘مكٝ ٚ فطآیٙس اخ قبذم

ٚ  82120592، 82120191٘یبظ ثطای ا٘دبْ وبض ٚ تىبِیف وبضی ٔطتجظ زض ٌطٜٚ وبضی ثطای ؾٝ حطفٝ ثب وسٞبی 

ٚ ؾغح  L1 ،L2  ٚL3زض ؾغح نالحیت  0907تب  0101ٚ وس وبضٞبی  09تب  01ٞبی  ٚ وس ٚظیفٝ 31140493

 ضز وبض تسٚیٗ قسٜ اؾت.ٔٛ 74ثطای  2قبیؿتٍی وبض 

ثٙسی ٚ اؾتب٘ساضزٞبی ٔٛاضزی ٔب٘ٙس تؿت لغؼبت اظ ٘ظط نحت ػّٕىطز، ثؿتٝ 8-1زض تٕبٔی ٔٛاضز تىٕیُ ٕٖ٘ٛ ثطي 

آٖ، چٍٍٛ٘ی ٘ظطؾٙدی اظ وبضثطاٖ، اؾتفبزٜ اظ اثعاض اؾتب٘ساضز زض ٔحیظ وبض، اؾتب٘ساضزٞبی ػّٕىطز وبضی ٔطثٛط ثٝ ظثبٖ 

٘بٔٝ اظ ٔكتطی ٔجٙی ثط ٘ساضز ػّٕىطز وبضی ٔطثٛط ثٝ اؾٙبز ٚ ا٘ٛاع لطاضزازٞب، زضیبفت ضضبیتانّی ٚ ظثبٖ فبضؾی، اؾتب

ضػبیت اؾتب٘ساضز ػّٕىطز وبض، اؾتفبزٜ اظ ٚؾبیُ اضتجبعی ٔٙبؾت خٟت اؾتب٘ساضز ػّٕىطز وبضی ٚ ؾبیط ٔٛاضز ٔٛضز 

 تحّیُ زلیك ثبیس لطاض ٌیطز.

تب  1فهُ اؾت وٝ فهُ اَٚ آٖ ٔطتجظ ثب تؼبضیف اِٚیٝ ٚ ثٙسٞبی قٛز وٝ ثرف ٞكتٓ ٔكتُٕ ثط زٚ یبزآٚضی ٔی -

 اؾت. 8-1ٕٖ٘ٛ ثطي  6تب  4ثٛزٜ ٚ فهُ زْٚ ٔطتجظ ثب ثٙسٞبی  8-1ٕٖ٘ٛ ثطي  3

 8-1ًوَى تزي  -1-1

ٞبی اِىتطٚ٘یه وبض ػٕٛٔی، ٔٛ٘تبغوبضاٖ تدٟیعات اِىتطیىی ٚ اِىتطٚ٘یىی ٚ الظْ اؾت ثطای ٞط یه اظ حطفٝ

ضا وٝ ٔطثٛط ثٝ اؾتب٘ساضز ػّٕىطز وبضٞب اؾت وبُٔ وٙیٓ. ثطای ایٗ ٔٙظٛض ثٝ تؼساز  8-1اِىتطٚ٘یه، ٕٖ٘ٛ ثطي تىٙؿیٗ 

 وٙیٓ.ٞبی اقبضٜ قسٜ، ٕٖ٘ٛ ثطي ٔصوٛض ضا ٘یع وبُٔ ٔی ٞط یه اظ حطفٝ

چٟبض  : زض ایٗ حطفٝ،82120191ثطای وبضٞبی حطفٝ اِىتطٚ٘یه وبض ػٕٛٔی ثب وس  8-1اِف( اذتهبل ٕٖ٘ٛ ثطي 

ٚ ثطای ٚظیفٝ  0107تب  0101وبضٞبیی ثب وسٞبی  01ا٘س. زض ٚظیفٝ قٕبضٜ تؼطیف قسٜ 04ٚ  03، 02، 01ٚظیفٝ ثب وسٞبی 

، وبضٞبیی 04ٚ زض ٚظیفٝ  0307تب  0301، وبضٞبیی ثب وس 03ا٘س. ٕٞچٙیٗ زض ٚظیفٝ تؼطیف قسٜ 0209تب  0201ثب وس  02

ٞب ای اظ آٖا٘س وٝ ٕ٘ٛ٘ٝوبض تؼطیف قسٜ 23طفٝ اِىتطٚ٘یه وبض ػٕٛٔی خٕؼبٌ ٚخٛز زاضز وٝ زض ح 0409تب  0401ثب وس 

، ٔٛ٘تبغ یه ٕ٘ٛ٘ٝ ثطز "mH  ٚHµپیچیسٖ یه ثٛثیٗ ؾبزٜ زض حس "، "آظٔبیف لغؼبت اِىتطیىی ٚ اِىتطٚ٘یىی"

 ٚ غیطٜ ٞؿتٙس. "وبضثطزی ؾبزٜ اِىتطٚ٘یىی

ٔٛ٘تبغوبضاٖ تدٟیعات اِىتطیىی ٚ اِىتطٚ٘یىی ثب وس   ثطای وبضٞبی حطفٝ  8-1ة( اذتهبل ٕٖ٘ٛ ثطي 

82120592: 
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ٚ  0508تب  0501ٚ  0208تب  0203وبض ثب وسٞبی  18ٚخٛز زاضز وٝ  07ٚ  05، 02زض ایٗ حطفٝ ؾٝ ٚظیفٝ ثب وسٞبی 

زٕٚ٘ٛ٘ٝ ؾطٚیؽ ٚ ٍٟ٘ساضی "، "SMDٔٛ٘تبغ لغؼبت "ٞبیی اظ وبضٞبی ا٘س وٝ ٕ٘ٛ٘ٝثطای آٖ تؼطیف قس0708ٜتب  0701

 ٞؿتٙس. "زؾتٍبٜ تّفیمی

 : 31140493ٔطثٛط ثٝ حطفٝ تىٙؿیٗ اِىتطٚ٘یه ثب وس  8-1ح( اذتهبل ٕٖ٘ٛ ثطي 

زض ٘ظط ٌطفتٝ قسٜ اؾت. تؼساز وبضٞب زض ایٗ  09ٚ  08، 06، 04، 03، 02، 01زض ایٗ حطفٝ، ٞفت ٚظیفٝ ثب وسٞبی 

 وبض اؾت. 33ٚظبیف 

ٌیطی ٚ آظٔبیكٍبٞی ٞبی ا٘ساظٜوبضثطی زؾتٍبٜ"تٛاٖ ٞؿتٙس وٝ ٔی 0204ٚ  0108ثطذی اظ وبضٞب زاضای وس وبضی 

 ضا ثٝ ػٙٛاٖ ٕ٘ٛ٘ٝ ٘بْ ثطز. "ا٘ساظی زؾتٍبٜ ٚ زضیبفت ثطز ٕ٘ٛ٘ٝضاٜ"ٚ  "ٔسضٖ

 وبض تؼطیف قسٜ اؾت. 74ثطای ایٗ ؾٝ حطفٝ زض وُ 

 اتشار خاؿ ٍ ؽزایط اًدام وار  2-1

ٞب ػّٕىطز وبض ثبیس ٔىبٖ ا٘دبْ وبض ٔٛضز تٛخٝ لطاض ٌیطز وٝ اظ خّٕٝ آٖتحّیُ اؾتب٘ساضز  8-1زض تىٕیُ ٕٖ٘ٛ ثطي 

تٛاٖ تٛخٝ ثٝ قطایظ ٔرتّف ٔثالً ػبیك ٚ آ٘تی اؾتبتیه ثٛزٖ وف، ٘ٛض ٔٙبؾت ثرهٛل ثطای وبضٞبی ظطیف ٔی

-ٙبؾت، ٘طْٔٛ٘تبغوبضی ٚ ِحیٓ وبضی، ٔیعوبض ٔٙبؾت، حفبظت خبٖ، ِجبؼ وبض ٔٙبؾت، اعفبء حطیك، تٟٛیٝ ٚ پٙدطٜ ٔ

 افعاضٞبی ذبل، ضایب٘ٝ ٔتهُ ثٝ ایٙتط٘ت ٚ ٘حٜٛ ا٘دبْ وبض )زض حبِت ایؿتبزٜ یب ٘كؿتٝ( ضا ٔٛضز ٘ظط لطاض زاز.

 ّای افلی اعتاًذارد ػولىزد وار ؽاخـ 3-1

ٌیطی نحیح ٔمبزیط، ذٛا٘سٖ نحیح ٔمبزیط، ا٘غجبق اعالػبت زض اؾتب٘ساضز ػّٕىطز وبض ثبیس ٔٛاضزی ٔب٘ٙس ا٘ساظٜ

افعاض، ا٘دبْ  ا٘ساظی ٘طْ(، ٘هت نحیح لغؼبت ضٚی ثطز، ٘هت ٚ ضاData Sheetٜٛا٘سٜ قسٜ ثب ثطٌٝ اعالػبت )ذ

آظٔبیكبت ٔٙبؾت، ثؿتٗ ٕ٘ٛ٘ٝ ٔساضات وبضثطزی اِىتطٚ٘یه، اؾتفبزٜ اظ ضإٞٙبی زؾتٍبٜ ٘ظبفت ثطزٞبی ٔٛ٘تبغ قسٜ، 

مكٝ ؾیؿتٓ، ا٘تربة ثٟتطیٗ ضٚـ تٟیٝ ٔساض چبپی اؾتب٘ساضز ا٘تربة ٘مكٝ ٔٙبؾت، آٌبٞی اظ لٛا٘یٗ اؾتب٘ساضز حبوٓ ثط ٘

 ٔٛضزتٛخٝ لطاض ٌیطز.

 تثییي ًوًَِ، ًمؾِ ٍ اخزای فزآیٌذ وار 4-1

زض تحّیُ اؾتب٘ساضز ػّٕىطز وبض، تكطیح انَٛ وبض، اضائٝ ٘مكٝ وبض، تكطیح انغالحبت فٙی، تؼییٗ ٔدٟٛالت ٘مكٝ، 

ٌیطی ٞبی ٔٛضز٘ظط اظ ٘مكٝ، تهٕیٓافعاض، زضیبفت ؾیٍٙبَؾبظی ثب ٘طْقجیٝثطضؾی ػالئٓ ذبل ضٚی ٘مكٝ، اخطای ػُٕ 

خٟت اخطای پطٚغٜ، ذٛا٘سٖ زلیك زفتطچٝ ضإٞٙبی زؾتٍبٜ ٚ ا٘غجبق ٔكرهبت زضیبفتی ثب ٔحهٛالت اظ خّٕٝ ٔٛاضزی 

 اؾت وٝ زض ایٗ ثرف ٔٛضز تٛخٝ اؾت.
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 اتشار ارسؽیاتی  1-2

ٞبی ٔرتّف اضظقیبثی ٔب٘ٙس اضظقیبثی ثٝ نٛضت قفبٞی، وتجی ٚ ٔكبٞسٜ ضٚـزض تحّیُ اؾتب٘ساضز ػّٕىطز وبضی ثبیس 

 ٞب ٔهبزیمی شوط ٌطزز.اخطای فطآیٙس ثٝ عٛض زلیك ثیبٖ قٛز ٚ زض نٛضت ٘یبظ ثطای آٖ

 قٛز.اثعاض اضظقیبثی تٙٛع ثؿیبض ظیبزی زاض٘س ٚ ثب تٛخٝ ثٝ قطایظ ٚ ٘یبظ ٔكرم ٔی

 اًدام وار  اتشار ٍ تدْیشات هَرد ًیاس تزای 2-2

افعاضٞب، زض تحّیُ اؾتب٘ساضز ػّٕىطز وبض ثبیس وّیٝ اثعاض ٔٛضز ٘یبظ شوط ٌطزز ٚ ٔٛاضزی ٔب٘ٙس ا٘ٛاع ؾرت افعاضٞب، ٘طْ

ٞبی ضاثظ ٚ اتهبالت ٔٛضز ٘یبظ خٟت اؾتفبزٜ اظ ایٙتط٘ت، تدٟیعات ٔساض چبپی ٚ اثعاض اِتحطیط، ٘مكٝ، ؾیٓ ضایب٘ٝ، ِٛاظْ

وٙس. ثٙبثطایٗ تٙٛع آٖ ٘ؿجتبً ٌؿتطزٜ ثبقس. ثسیٟی اؾت ایٗ اثعاض ثب تٛخٝ ثٝ ٘ٛع وبض تغییط ٔیترههی ثبیس زض زؾتطؼ 

 اؾت.

 ّای واری تىالیف واری هزتثط تا گزٍُ 3-2

)ٔتهسی  1ا٘س وٝ زض ٌطٜٚ وبضی قٕبضٜ ثٙسی قسٜٞبی وبضی تمؿیٓثب تٛخٝ ثٝ ثرف ٞفتٓ، تىبِیف وبضی زض ٌطٜٚ

-لطاض ٌطفتٝ 0102ٚ  0101پبیٝ اِىتطٚ٘یىی( ٔطثٛط ثٝ حطفٝ اِىتطٚ٘یه وبض ػٕٛٔی، وبضٞبی وٙتطَ ٚ آظٔبیف لغؼبت 

-ٌیطز، شوط ٔیؾبیط تىبِیف ٔطتجظ ثب ایٗ ایٗ وبض وٝ زض یه ٌطٜٚ وبضی ذبل لطاض ٔی 8-1ٕٖ٘ٛ ثطي  6ا٘س. زض ثٙس 

ثٛط ثٝ تحّیُ اؾتب٘ساضز ػّٕىطز وبض ٌیط٘س وٝ زض ثطٌٝ ٔطزض یه ٌطٜٚ وبضی لطاض ٔی 0102ٚ  0101قٛز. ٔثالً وبض 

ثبیس  0102٘ٛقتٝ قٛز. زض ثطٌٝ ٔطثٛط ثٝ تحّیُ اؾتب٘ساضز ػّٕىطز وبض  0102ثبیس تىّیف وبضی ٔطتجظ ثب آٖ یؼٙی  0101

 زضج قٛز. 0101تىّیف وبضی ٔطتجظ ثب آٖ یؼٙی 
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 ٚصاسذ آٔٛصؽ ٚ خشٚسؽ

 ػاصٔاٖ خظٚٞؾ ٚ تش٘أٝ سيضي آٔٛصؿي

وساب ٞاي دسػي فٙي ٚ حشفٝ اي ٚ دفسش زاِيف 

 واسدا٘ؾ

 

زحّيُ اػسا٘ذاسد فّٕىشد  – 1-8ٕٖ٘ٛ تشي 

 واس

 

 اَٚ:٘ٛتر  : زاسيخ اسصؿياتي   ؿٕاسٜ ّٔي   ٘اْ ٚ ٘اْ خا٘ٛادٌي

   حشفٝ :   وذ حشفٝ 
ػغح 

   كالحير 
 اػسا٘ذاسد فّٕىشد واس:    

 

  ٌشٜٚ واسي   ٚؽيفٝ:    وذ ٚؽيفٝ 

   واس:   وذ واس
ػغح 

   ؿايؼسٍي 

  

 ؿشايظ ا٘داْ واس :-1

 

 ٞاي اكّي اػسا٘ذاسد فّٕىشد واس:  ؿاخق - 2
 

 

 

 

 ٕ٘ٛ٘ٝ ٚ ٘مـٝ واس:-3
 

 اتضاس اسصؿياتي: -4

 

 اتضاس ٚ زدٟيضاذ ٔٛسد ٘ياص ا٘داْ واس: -5
 

 
 

 زىاِيف واسي ٔشزثظ دس ٌشٜٚ واسي: -6

 

 اعتاًذارد ػولىزد وارواهل ؽذُ تحلیل  8-1ّای ًوَى تزي 4-2

 74تىّیف وبضی )وبض( تؼطیف قسٜ اؾت، زض ٔدٕٛع  74ٞبی لجُ، خب وٝ ثطای ؾٝ حطفٝ زضج قسٜ زض لؿٕتاظ آٖ

 پط قسٜ ٚخٛز زاضز وٝ ثٝ پیٛؾت ثٝ تفىیه ٞط حطفٝ، زض ازأٝ آٚضزٜ قسٜ اؾت. 8-1ٕٖ٘ٛ ثطي 
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 ٍسارت آهَسػ ٍ پزٍرػ

 آهَسؽیعاسهاى پضٍّؼ ٍ تزًاهِ ریشی 

 دفتز تالیف وتاب ّای درعی فٌی ٍ حزفِ ای ٍ وارداًؼ

 

  تحلیل اعتاًذارد ػولىزد وار – 8-1ًوَى تزي 

   ؿٕاسٜ ّٔي   ٘اْ ٚ ٘اْ خا٘ٛادٌي
زاسيخ 

 : اسصؿياتي
 اَٚ:٘ٛتر 

وذ 

 حشفٝ 
82120191 

حشفٝ 

: 
 اِىسشٚ٘يه واس فٕٛٔي  

ػغح 

 كالحير 
L1  

 اػسا٘ذاسد فّٕىشد واس:    

ٌيشي ٔماديش ٔماٚٔر، خاصٖ ٚ ا٘ذاصٜ

ػّف تا دلر تشاػاع اػسا٘ذاسدٞاي 

زقشيف ؿذٜ ٚ خٛا٘ذٖ تشٌٝ 

 اعالفازي 

وذ 

 ٚؽيفٝ 
01 

ٚؽيفٝ

 : 

ٌيشي  ٞاي ا٘ذاصٜواس تا دػسٍاٜ 

 اِىسشيىي ٚ اِىسشٚ٘يىي

ٌشٜٚ 

 واسي

ٔسلذي وٙسشِٛ آصٔايؾ 

 لغقاذ خايٝ اِىسشٚ٘يىي

وذ 

 واس
 واس: 0101

لغقاذ اِىسشيىي ٚ آصٔايؾ  

اِىسشٚ٘يىي )ٔماٚٔر، خاصٖ  ٚ 

 ػّف(

ػغح 

ؿايؼسٍ

 ي 

 L2 

  

 ؿشايظ ا٘داْ واس :-1

 -داساي زٟٛيٝ يا خٙدشٜ -ٔسشٔشتـ6اتقاد حذالُ  -٘ٛس ٔٙاػة تشاي واسٞاي ؽشيف )ٔٛ٘ساطواسي( -ٔىاٖ ا٘داْ واس تا وف فايك يا آ٘سي اػسازيه

سايا٘ٝ ٔسلُ  -ٔدٟض تٝ فيٛص حفاؽر خاH80*D80* L180ٖٔيضواس اػسا٘ذاسد تا اتقاد  -( ٚ ٔدٟض تٝ ٚػايُ اعفاء حشيكc27-°c18°دٔاي عثيقي )

 X10رسٜ تيٗ تا تضسي ٕ٘ايي  -افضاس خاف ٘شْ -ا٘داْ واس دس حاَ ٘ـؼسٝ -فشد تا ِثاع واس -تٝ ؿثىٝ ايٙسش٘ر

 ٞاي اكّي اػسا٘ذاسد فّٕىشد واس: ؿاخق – 2

 دليمٝ( 8%)5كحيح ٔمذاس دٚ ٕ٘ٛ٘ٝ اص ٞش يه اص لغقاذ ٔماٚٔر، خاصٖ ٚ ػّف تا اػسفادٜ اص فالئٓ ؽاٞشي ٚ زِٛشا٘غ خٛا٘ذٖ  .1

 دليمٝ( 9ٔسش ) LCRٔسش ٚ خُ ٌيشي كحيح ٔمذاس دٚ ٕ٘ٛ٘ٝ اص ٞش يه اص لغقاذ ٔماٚٔر، خاصٖ ٚ ػّف تا اػسفادٜ اص ِٔٛسيا٘ذاصٜ .2

( يا ا٘سخاب يه لغقٝ تا اػسفادٜ اص تشٌٝ اعالفاذ                  Data Sheetتا تشٌٝ اعالفاذ )ا٘غثاق اعالفاذ ٔماٚٔر، ػّف ٚ خاصٖ  .3

(Data Sheet(  )9  )ٝدليم 

 دليمٝ( 20لغقٝ ػآِ ) 9لغقٝ ٔقيٛب ٔماٚٔر، خاصٖ ٚ ػّف اص تيٗ  3زـخيق  .4

 دليمٝ(6ٌيشي ٔماٚٔر ٔسغيش خغي ٚ غيشخغي تا ِٔٛسي ٔسش )دٚ ٕ٘ٛ٘ٝ( ) آصٔايؾ ٚ ا٘ذاصٜ .5

 دليمٝ( 12افضاس ) ا٘ذاصي ٚ اػسفادٜ اص ٘شْ ٘لة ٚ ساٜ .6
 

 ٕ٘ٛ٘ٝ، ٘مـٝ ٚ فشآيٙذ اخشاي واس:-3

 ٌيشي دليك ٔمذاس ٔماٚٔراي يا ديديساِي ٚ ا٘ذاصٜ٘لة ٔماٚٔر سٚي تشدتشد، زٙؾيٓ ِٔٛسي ٔسش فمشتٝ .1

 ٌيشي دليك ٔمذاس خاصٖٔسش ٚ ا٘ذاصٜ LCR٘لة خاصٖ سٚي تشدتشد، زٙؾيٓ خُ  .2

 ٌيشي دليك ٔمذاس ػّفٔسش ٚ ا٘ذاصٜ LCR٘لة ػّف سٚي تشدتشد، زٙؾيٓ خُ  .3

 افضاسا٘ذاصي ٘شْيا ٔـاتٝ آٖ سٚي سايا٘ٝ ٚ ساٜ Electronic Assistant٘لة تش٘أٝ  .4

 افضاس خٛا٘ذٖ ٔماديش ٔماٚٔر، ػّف ٚ خاصٖ تا اػسفادٜ اص ٘شْ .5

 اتضاس اسصؿياتي: -4

 ٔـاٞذٜ فشآيٙذ اخشاي واس -3خشػؾ وسثي  -2خشػؾ ؿفاٞي  -1

 اتضاس ٚ زدٟيضاذ ٔٛسد ٘ياص ا٘داْ واس: -5

 LCR -خذاَٚ اػسا٘ذاسد -اتضاس فٕٛٔي تشق يا اِىسشٚ٘يه -ا٘ٛاؿ ػّف -ا٘ٛاؿ خاصٖ -ٞاي ٔسغيشٔماٚٔر -TH  ٚSMDٞاي ػادٜ ٚ ٔماٚٔر

 سايا٘ٝ -تِشدتُشد -فشًٞٙ ِغاذ )اٍّ٘يؼي تٝ فاسػي( -ٞاي ساتظػيٓ -اِسحشيشِٛاصْ -هتز
 

 زىاِيف واسي ٔشزثظ دس ٌشٜٚ واسي: -6

 ٌيشي ٔماٚٔر ٔقادَ ٔذاساذ ا٘ذاصٜ -ٞاي ٔخسّف ٞا تا زٛاٖ ٌيشي ٔماٚٔر ا٘ذاصٜ -(0102Tآصٔايؾ ديٛد )
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 ٍسارت آهَسػ ٍ پزٍرػ

 عاسهاى پضٍّؼ ٍ تزًاهِ ریشی آهَسؽی

 دفتز تالیف وتاب ّای درعی فٌی ٍ حزفِ ای ٍ وارداًؼ

 

  تحلیل اعتاًذارد ػولىزد وار – 8-1ًوَى تزي 

   ًام ٍ ًام خاًَادگی
ؽوارُ 

 هلی
  

تاریخ 

 : ارسؽیاتی
 اٍل:ًَتت 

وذ 

 حشفٝ 
 اِىسشٚ٘يه واس فٕٛٔي   حشفٝ : 82120191

ػغح 

 كالحير 
L1  

 اػسا٘ذاسد فّٕىشد واس:    

آصٔايؾ كحر فّٕىشد ديٛد، 

زشاصيؼسٛس ٚاػسخشاج ٔـخلاذ فٙي 

ٔذاسٞاي ديٛدي تشاػاع ٚ تؼسٗ 

 اػسا٘ذاسد زقشيف ؿذٜ

وذ 

 ٚؽيفٝ 
01 

ٚؽيفٝ

 : 

ٌيشي ٞاي ا٘ذاصٜ واس تا دػسٍاٜ 

 اِىسشيىي ٚ اِىسشٚ٘يىي

ٌشٜٚ 

 واسي

ٔسلذي وٙسشَ ٚ آصٔايؾ 

 لغقاذ خايٝ اِىسشٚ٘يىي

وذ 

 واس
 ٞادي آصٔايؾ لغقاذ ٘يٕٝ  واس: 0102

ػغح 

ؿايؼسٍ

 ي 

 L2 

  

 ؿشايظ ا٘داْ واس :-1

 -داساي زٟٛيٝ يا خٙدشٜ -ٔسشٔشتـ6اتقاد حذالُ  -٘ٛس ٔٙاػة تشاي واسٞاي ؽشيف )ٔٛ٘ساطواسي( -ٔىاٖ ا٘داْ واس تا وف فايك يا آ٘سي اػسازيه

 سايا٘ٝ ٔسلُ تٝ -ٔدٟض تٝ فيٛص حفاؽر خاH80*D80* L180ٖٔيضواس اػسا٘ذاسد تا اتقاد  -( ٚ ٔدٟض تٝ ٚػايُ اعفاء حشيكc27-°c18°دٔاي عثيقي )

 ٔٙحٙي ٍ٘اس )وشٚزشيؼش( -X10رسٜ تيٗ تا تضسي ٕ٘ايي  -افضاس خاف ٘شْ -ا٘داْ واس دس حاَ ٘ـؼسٝ -فشد تا ِثاع واس -ؿثىٝ ايٙسش٘ر

 ٞاي اكّي اػسا٘ذاسد فّٕىشد واس:  ؿاخق – 2

 دليمٝ( 15ٕ٘ٛ٘ٝ( ) 2)اص ٞش وذاْ  SMD  ٚDiscreteٞاي ديٛد ٚ زشا٘ضيؼسٛس تٝ كٛسذ  زقييٗ خايٝ .1

 20ٕ٘ٛ٘ٝ( ) 2ٞاي ٔـخلٝ، زـشيح ػاخسٕاٖ، ٔـخلاذ ٚ ٔماديش حذ ديٛد ٚ زشا٘ضيؼسٛس )اص ٞش وذاْ  اػسخشاج اعالفاذ ٔٙحٙي .2

 دليمٝ(

 دليمٝ( 20ٕ٘ٛ٘ٝ( ) 1داّ٘ٛد وشدٖ تشٌٝ اعالفاذ ديٛد ٚ زشا٘ضيؼسٛس )اص ٞش وذاْ  .3

 دليمٝ(10ٕ٘ٛ٘ٝ( )2ٔسش )اص ٞش وذاْ زقييٗ خايٝ ٞا، خٙغ ٚ كحر ديٛد ٚ زشا٘ضيؼسٛس تا اػسفادٜ اص ِٔٛسي  .4

 دليمٝ(30ٕ٘ٛ٘ٝ( ) 1افضاس )اص ٞش وذاْ  ٔـاٞذٜ ٔٙحٙي ٔـخلٝ ا٘ٛاؿ ديٛد ٚ زشا٘ضيؼسٛس تا اػسفادٜ اص دػسٍاٜ ٔٙحٙي ٍ٘اس ٚ ٘شْ .5

 دليمٝ( 25تؼسٗ يه ٕ٘ٛ٘ٝ ٔذاس واستشدي تا ديٛد ٚ زـشيح فّٕىشد آٖ ) .6
 

 زٛا٘ذ ٕٞا٘ٙذ ٔشاحُ صيش تاؿذ.يٕ٘ٛ٘ٝ ٚ ٘مـٝ واس: فشآيٙذ اخشاي واس ٔ-3

ٞا، خٙغ ٚ كحر واس ديٛد ٚ اي يا ديديساِي ٚ زقييٗ خايٝٔسش فمشتٝ٘لة ديٛد ٚ زشا٘ضيؼسٛس سٚي تِشدتُشد، زٙؾيٓ ِٔٛسي .1

 زشا٘ضيؼسٛس 

 تؼسٗ يه ٕ٘ٛ٘ٝ ٔذاس واستشدي تا ديٛد .2

 ٚ زـشيح خاسأسشٞاي ديٛد ٚ زشا٘ضيؼسٛس  Data sheetاػسفادٜ اص  .3

 ديٛدآصٔايؾ  .4

 آصٔايؾ زشا٘ضيؼسٛس  .5

 اتضاس اسصؿياتي: -4

 ٔـاٞذٜ فشآيٙذ اخشاي واس -3خشػؾ وسثي  -2خشػؾ ؿفاٞي  -1

 اتضاس ٚ زدٟيضاذ ٔٛسد ٘ياص تشاي ا٘داْ واس: -5

خان  -ٔذاد -وؾخظ  -اِسحشيش )واغزِٛاصْ -تشٌٝ اعالفاذ -سايا٘ٝ -( اتضاس فٕٛٔي تشق يا اِىسشٚ٘يهSMD  ٚTHا٘ٛاؿ ديٛد ٚ زشا٘ضيؼسٛس )

 اتضاس ٚ زدٟيضاذ زخللي -تشدتشد -فشًٞٙ ِغر -ٞاي ساتظػيٓ -وٗ(
 

 زىاِيف واسي ٔشزثظ دس ٌشٜٚ واسي: -6

 (0101Tآصٔايؾ لغقاذ اِىسشيىي ٚ اِىسشٚ٘يىي )
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 ٍسارت آهَسػ ٍ پزٍرػ

 عاسهاى پضٍّؼ ٍ تزًاهِ ریشی آهَسؽی

 وارداًؼدفتز تالیف وتاب ّای درعی فٌی ٍ حزفِ ای ٍ 

 

  تحلیل اعتاًذاردػولىزدوار - 8-1ًوَى تزي 

   ًام ٍ ًام خاًَادگی
ؽوارُ 

 هلی
  

تاریخ 

 : ارسؽیاتی
 اٍل:ًَتت 

وذ 

 حشفٝ 
 اِىسشٚ٘يه واس فٕٛٔي   حشفٝ : 82120191

ػغح 

 كالحير 
 L1 

 اػسا٘ذاسد فّٕىشد واس:    

ٚ  ACٌيشي ِٚساط ٚ خشياٖ  ا٘ذاصٜ

DC  ٚ تا دس ٘ؾش ٌشفسٗ ٘ىاذ ايٕٙي

 اػسا٘ذاسد زقشيف ؿذٜ 
وذ 

 ٚؽيفٝ 
01 

ٚؽيفٝ

 : 

ٞاي  واس تا دػسٍاٜ 

ٌيشي اِىسشيىي ٚ  ا٘ذاصٜ

 اِىسشٚ٘يىي 

ٌشٜٚ 

 واسي

ٔسلذي وٙسشَ ٚ آصٔايؾ 

 ٞادي  لغقاذ ٘يٕٝ

وذ 

 واس
 واس: 0103

ٌيشي ِٚساط ٚ خشياٖ ا٘ذاصٜ 

AC  ٚDC 

ػغح 

ؿايؼسٍ

 ي 

 2 

  

 اتضاس خاف ٚ ؿشايظ ا٘داْ واس :-1

دٔاي عثيقي  -ٔسشٔشتـ ٚ داساي زٟٛيٝ يا خٙدشٜ 6اتقاد حذالُ  -٘ٛس ٔٙاػة تشاي واسٞاي ؽشيف )ٔٛ٘ساطواسي( -ٔىاٖ ا٘داْ واس تا وف فايك يا آ٘سي اػسازيه

(°c27-°c18ٔدٟض تٝ ٚػايُ اعفاء حشيك ٚ )-  ٔيضواس اػسا٘ذاسد تا اتقادH80*D80* L180 ٟفشد تا ِثاع  -سايا٘ٝ ٔسلُ تٝ ؿثىٝ ايٙسش٘ر -ض تٝ فيٛص حفاؽر خأٖد

 افضاس خاف ٘شْ -ا٘داْ واس دس حاَ ٘ـؼسٝ -واس

 ٞاي اكّي اػسا٘ذاسد فّٕىشد واس: ؿاخق – 2

)دٚ ٘ٛؿ ؿىُ  ACٞا ٚ اخسالف فاص ٚ صاٚيٝ فاص دس ٞاي ؿىُ ٔٛجٚ ٔحاػثٝ ٔؤِفٝ DC  ٚACٞاي زشٔيٓ كحيح ٚ دليك دٚ ٕ٘ٛ٘ٝ ؿىُ ٔٛج .1

 دليمٝ( 5ٔٛج(                                                                                                                ) 

 دليمٝ( 15تا ِٔٛسي ٔسش                                               )  DC  ٚACٌيشي كحيح ِٚساط ٚ خشياٖ  ا٘ذاصٜ .2

 دليمٝ( 20افضاس ٔشزثظ    )  تا ِٔٛسي ٔسش دس ٘شْ DC  ٚACٌيشي كحيح دٚ ٕ٘ٛ٘ٝ ِٚساط ٚ خشياٖ  ا٘ذاصٜ .3
 

 ٕ٘ٛ٘ٝ، ٘مـٝ ٚ فشآيٙذ اخشاي واس:-3

 ٞا اص سٚي ؿىُ  ٞاي ؿىُ ٔٛجٚ ٔحاػثٝ ٔؤِفٝ DC  ٚACزشػيٓ ا٘ٛاؿ ؿىُ ٔٛج ٞاي  .1

 تا ِٔٛسي ٔسش DCٌيشي دليمٝ ِٚساط  ٚ ا٘ذاصٜ DCاػسفادٜ اص ٔٙاتـ ِٚساط  .2

 تا ِٔٛسي ٔسش  DCٌيشي دليك خشياٖ ٚ ا٘ذاصٜ DCاػسفادٜ اص ٔٙاتـ ِٚساط  .3

 تا ِٔٛسي ٔسش ACٌيشي دليك ِٚساط ٚ ا٘ذاصٜ ACخٟر زأٔيٗ ِٚساطٞاي  ACواستشد ٔٙاتـ ِٚساط  .4

 تا ِٔٛسي ٔسش  ACٌيشي دليك خشياٖ ٚ ا٘ذاصٜ ACدس زأٔيٗ ِٚساطٞاي  ACواستشد ٔٙاتـ ِٚساط  .5

 ٚ ِٔٛسي ٔسش  DC  ٚACافضاسٞاي ٔشزثظ دس سايا٘ٝ ٚ ا٘سخاب ٔٙاتـ زغزيٝ  ٘لة ٘شْ .6

 افضاس تا ِٔٛسي ٔسش تٝ وٕه ٘شْ DC  ٚACٌيشي كحيح ِٚساط ا٘ذاصٜ .7

 اتضاس اسصؿياتي: -4

 ٔـاٞذٜ فشآيٙذ اخشاي واس -3خشػؾ وسثي  -2خشػؾ ؿفاٞي  -1

 اتضاس ٚ زدٟيضاذ ٔٛسد ٘ياص تشاي ا٘داْ واس: -5

 ؿثىٝ ايٙسش٘ر -اتضاس ٚ زدٟيضاذ زخللي –اتضاس فٕٛٔي تشق يا اِىسشٚ٘يه 

 

 

 زىاِيف واسي ٔشزثظ دس ٌشٜٚ واسي: -6

0104Tٌٜيشي زٛاٖ ٚ ضشية لذسذ : ا٘ذاص 
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 ٍسارت آهَسػ ٍ پزٍرػ

 عاسهاى پضٍّؼ ٍ تزًاهِ ریشی آهَسؽی

 دفتز تالیف وتاب ّای درعی فٌی ٍ حزفِ ای ٍ وارداًؼ

 

  تحلیالعتاًذاردػولىزدوار - 8-1تزي ًوَى 

   ًام ٍ ًام خاًَادگی
ؽوارُ 

 هلی
  

تاریخ 

 : ارسؽیاتی
 اٍل:ًَتت 

وذ 

 حشفٝ 
 اِىسشٚ٘يه واس فٕٛٔي   حشفٝ : 82120191

ػغح 

 كالحير 
 L1 

 اػسا٘ذاسد فّٕىشد واس:    

ٌيشي زٛاٖ تا ِٔٛسي ٔسش تا  ا٘ذاصٜ

 -دسكذ10زُّشا٘غ حذاوثش 

ٌيشي زٛاٖ ٚ ضشية زٛاٖ تا  ا٘ذاصٜ

 افضاس  ٘شْ

وذ 

 ٚؽيفٝ 
01 

ٚؽيفٝ

 : 

ٞاي  واس تا دػسٍاٜ 

ٌيشي اِىسشيىي ٚ  ا٘ذاصٜ

 اِىسشٚ٘يىي 

ٌشٜٚ 

 واسي

ٔسلذي وٙسشَ ٚ 

آصٔايؾ لغقاذ ٘يٕٝ 

 ٞادي 

وذ 

 واس
 واس: 0104

زٛاٖ ٚ ضشية ٌيشي  ا٘ذاصٜ 

 لذسذ

ػغح 

ؿايؼسٍ

 ي 

 2 

  

 اتضاس خاف ٚ ؿشايظ ا٘داْ واس :-1

ٔسشٔشتـ ٚ داساي زٟٛيٝ  6اتقاد حذالُ  -٘ٛس ٔٙاػة تشاي واسٞاي ؽشيف )ٔٛ٘ساطواسي( -ٔىاٖ ا٘داْ واس تا وف فايك يا آ٘سي اػسازيه

ٔدٟض تٝ فيٛص  H80*D80* L180ٔيضواس اػسا٘ذاسد تا اتقاد  -( ٚ ٔدٟض تٝ ٚػايُ اعفاء حشيكc27-°c18°دٔاي عثيقي ) -يا خٙدشٜ

 افضاس خاف ٘شْ -ا٘داْ واس دس حاَ ٘ـؼسٝ -فشد تا ِثاع واس -سايا٘ٝ ٔسلُ تٝ ؿثىٝ ايٙسش٘ر -حفاؽر خاٖ

 ٞاي اكّي اػسا٘ذاسد فّٕىشد واس:  ؿاخق – 2

 دليمٝ( 15دسكذ                    )10دس يه ٔذاس تا ِٔٛسي ٔسش تا زّشا٘غ حذاوثش  DCٌيشي دليك ٚ كحيح زٛاٖ ا٘ذاصٜ .1

 دليمٝ( 5دسكذ                    )10دس يه ٔذاس تا ِٔٛسي ٔسش تا زّشا٘غ حذاوثش  ACٌيشي دليك ٚ كحيح زٛاٖ ا٘ذاصٜ .2

 دليمٝ(20افضاس ٔشزثظ      ) دس يه ٔذاس تا اػسفادٜ اص ٘شْ DC  ٚACٌيشي كحيح ٚ دليك زٛاٖ ٚ ضشية زٛاٖ ا٘ذاصٜ .3
 

 ٕ٘ٛ٘ٝ، ٘مـٝ ٚ فشآيٙذ اخشاي واس:-3
 ٚ ٔمايؼٝ ضشية لذسذ دستاسٞاي ٔخسّف AC  ٚDCوؼة دا٘ؾ الصْ خٟر ٔمايؼٝ زٛاٖ دس  .1

 اػسفادٜ اص ِٔٛسي ٔسش ٌيشي دليك ِٚساط، خشياٖ ٚ ٟ٘ايساً زٛاٖ تا  تؼسٗ يه ٕ٘ٛ٘ٝ ٔذاس واستشدي اِىسشٚ٘يىي ٚ ا٘ذاصٜ .2

ٌيشي اص خّٕٝ آٔدشٔسرش، ِٚرر ٔسرش ٚ    ٞاي ا٘ذاصٜافضاس ٔشزثظ دس سايا٘ٝ ٚ تؼسٗ يه ٕ٘ٛ٘ٝ ٔذاس ٚ ا٘سخاب دػسٍاٜ ٘لة ٘شْ .3

 ٌيشي زٛاٖ )ٚاذ ٔسش( دػسٍاٜ ا٘ذاصٜ

 افضاس ٌيشي دليك زٛاٖ تا اػسفادٜ اص ٘شْا٘ذاصٜ .4

 اتضاس اسصؿياتي: -4

 ٔـاٞذٜ فشآيٙذ اخشاي واس -3وسثي خشػؾ  -2خشػؾ ؿفاٞي  -1

 اتضاس ٚ زدٟيضاذ ٔٛسد ٘ياص تشاي ا٘داْ واس: -5

 سايا٘ٝ  -اتضاس ٚ زدٟيضاذ زخللي -اتضاس فٕٛٔي تشق يا اِىسشٚ٘يه -خاصٖ(-ػّف -لغقاذ )ٔماٚٔر
 

 

 زىاِيف واسي ٔشزثظ دس ٌشٜٚ واسي: -6

0103T ٜٞاي آٖ  ٌيشي وٕير ٔـاٞذٜ ؿىُ ٔٛج ٚا٘ذاص 
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 ٍسارت آهَسػ ٍ پزٍرػ

 عاسهاى پضٍّؼ ٍ تزًاهِ ریشی آهَسؽی

 دفتز تالیف وتاب ّای درعی فٌی ٍ حزفِ ای ٍ وارداًؼ

 

  تحلیل اعتاًذارد ػولىزد وار – 8-1ًوَى تزي 

   ًام ٍ ًام خاًَادگی
ؽوارُ 

 هلی
 اٍل:ًَتت  : تاریخ ارسؽیاتی  

وذ 

حشف

 ٜ 

 اِىسشٚ٘يه واس فٕٛٔي   حشفٝ  82120191
ػغح 

 كالحير 
 L1 

 اػسا٘ذاسد فّٕىشد واس:    

ٞاي  ٌيشي ٚ زشػيٓ ؿىُ ٔٛج ا٘ذاصٜ

 ٔخسّف تا اػيّٛػىٛج

وذ 

 ٚؽيفٝ 
 ٚؽيفٝ:  01

ٞاي واس تا دػسٍاٜ 

ٌيشي اِىسشيىي ٚ  ا٘ذاصٜ

 اِىسشٚ٘يىي 

ٌشٜٚ 

 واسي

واس ٚ  ػشٚيغ

ٍٟ٘ذاس٘ذٜ تُشدٞاي 

 اِىسشٚ٘يىي 

وذ 

 واس
 واس: 0105

ٚ ٔـاٞذٜ ؿىُ ٔٛج  

 ٞاي آٌٖيشي وٕير ا٘ذاصٜ

ػغح 

ؿايؼسٍ

 ي 

 2 

  

 ؿشايظ ا٘داْ واس :-1

دٔاي عثيقي  -ٔسشٔشتـ ٚ داساي زٟٛيٝ يا خٙدش6ٜاتقاد حذالُ  -٘ٛس ٔٙاػة تشاي واسٞاي ؽشيف )ٔٛ٘ساطواسي( -ٔىاٖ ا٘داْ واس تا وف فايك يا آ٘سي اػسازيه

(°c27-°c18ٔدٟض تٝ ٚػايُ اعفاء حشيك ٚ )-  ٔيضواس اػسا٘ذاسد تا اتقادH80*D80* L180 ٖا٘داْ واس دس حاَ  -فشد تا ِثاع واس -ٔدٟض تٝ فيٛص حفاؽر خا

 افضاس خاف ٘شْ -٘ـؼسٝ

 ٞاي اكّي اػسا٘ذاسد فّٕىشد واس:  ؿاخق – 3

ٌيشي دأٙٝ ٚ فشوا٘غ، صٔاٖ زٙاٚب ٚ ٚ اػيّٛػىٛج تٝ ٔذاس ٚ ا٘ذاصٜ تؼسٗ كحيح يه ٕ٘ٛ٘ٝ ٔذاس واستشدي اِىسشٚ٘يىي ٚ ازلاَ ػيٍٙاَ ط٘شازٛس .1

 دليمٝ( 8ٞاي ٔذاس         )ػايش وٕير

 دليمٝ( 2ٌيشي دليك ٚ كحيح تا فشوا٘غ ٔسش          )ا٘ذاصٜ .2

 افضاس  ٞاي ٔذاس ٔا٘ٙذ فشوا٘غ، صٔاٖ زٙاٚب ٚ دأٙٝ ٚ اخسالف فاص تا اػسفادٜ اص ٘شٌْيشي وٕيرتؼسٗ يه ٕ٘ٛ٘ٝ ٔذاس ٚ ا٘ذاصٜ .3

 دليمٝ( 10)                                                                            

 

 ٕ٘ٛ٘ٝ، ٘مـٝ ٚ فشآيٙذ اخشاي واس:-3

 ٞاٚ ٔمايؼٝ ٚ زـشيح ا٘ٛاؿ ؿىُ ٔٛج اي(اسٜ ٞا )ػيٙٛػي، ٔشتقي، د٘ذا٘ٝزشػيٓ ا٘ٛاؿ ؿىُ ٔٛج .1

 ٞا.ٞاي ِٔٛذ ٔٛج تٝ صتاٖ اكّي خٟر آؿٙايي تا فّٕىشد آٖاػسفادٜ ٚ واستشد دفسشچٝ سإٞٙاي دػسٍاٜ .2

 ا٘ذاصي اػيّٛػىٛجاػسفادٜ اص دفسشچٝ سإٞٙاي واستشد اػيىٛػىٛج ٚ ساٜ .3

 ٛػىٛج تٝ ٔذاستؼسٗ يه ٔذاس تا لغقاذ اِىسشٚ٘يىي ٚ ازلاَ ػيٍٙاَ ط٘شازٛس ٚ اػيّ .4

 ٌيشي دأٙٝ، فشوا٘غ ٚ صٔاٖ زٙاٚب ػيٍٙاَ خشٚخي ٔذاس تا اػيّٛػىٛجا٘ذاصٜ .5

 ٔسش ٌيشي كحيح فشوا٘غ تا فشوا٘غا٘ذاصٜ .6

 افضاس ٔشزثظ ا٘ذاصي ٘شْا٘سخاب، ٘لة ٚ ساٜ .7

 افضاسي  ٞاي ٘شْٞا تا دػسٍاٌٜيشي وٕيرافضاس ٚ ا٘ذاصٜ تؼسٗ يه ٕ٘ٛ٘ٝ ٔذاس دس ٘شْ .8

 ؿياتي:اتضاس اسص -4

 ٔـاٞذٜ فشآيٙذ اخشاي واس -3خشػؾ وسثي  -2خشػؾ ؿفاٞي  -1

 اتضاس ٚ زدٟيضاذ ٔٛسد ٘ياص تشاي ا٘داْ واس: -5

 -اتضاس زدٟيضاذ زخللي -واغز( -ِٛاصْ اِسحشيش )خٛدواس -ؿثىٝ ايٙسش٘ر -اتضاس فٕٛٔي تشق يا اِىسشٚ٘يه -لغقاذ اِىسشٚ٘يىي )ٔماٚٔر، خاصٖ، ػّف(

 )اٍّ٘يؼي تٝ فاسػي(فشًٞٙ ِغاذ 

 

 زىاِيف واسي ٔشزثظ دس ٌشٜٚ واسي: -6

0106T ٝزأٔيٗ زغزي :DC  ٚسٚدي ٚAC ٔذاس 
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 ٍسارت آهَسػ ٍ پزٍرػ

 عاسهاى پضٍّؼ ٍ تزًاهِ ریشی آهَسؽی

 دفتز تالیف وتاب ّای درعی فٌی ٍ حزفِ ای ٍ وارداًؼ

تحلیل اعتاًذارد ػولىزد  – 8-1ًوَى تزي 

 وار

 

 اَٚ:٘ٛتر  : زاسيخ اسصؿياتي   ؿٕاسٜ ّٔي   خا٘ٛادٌي٘اْ ٚ ٘اْ 

 اِىسشٚ٘يه واس فٕٛٔي   حشفٝ  82120191 وذ حشفٝ 
ػغح 

 كالحير 
 L1     :اػسا٘ذاسد فّٕىشد واس 

تؼسٗ ٔذاسٞاي يىؼٛػاي، ػٛئيچ 

ٞا ٚ ٌٛالزٛسٞا تا  زشا٘ضيؼسٛسي، زمٛير وٙٙذٜ

ٌيشي اػسفادٜ اص ٘مـٝ ٚ زشػيٓ ٚ ا٘ذاصٜ

ٞاي ٔشزثظ تشاػاع ٞا ٚ وٕيرؿىُ ٔٛج

 اػسا٘ذاسد زقشيف ؿذٜ

 ٚؽيفٝ 01 وذ ٚؽيفٝ 
ٌيشي ٞاي ا٘ذاصٜواس تا دػسٍاٜ 

 اِىسشيىي ٚ اِىسشٚ٘يىي 
 ٌشٜٚ واسي

واس ٚ ػشٚيغ

ٍٟ٘ذاس٘ذٜ تشدٞاي 

 اِىسشٚ٘يىي 

 ٔذاس ACٚ ٚسٚدي  DCزأٔيٗ زغزيٝ   واس 0106 وذ واس
ػغح 

 ؿايؼسٍي 
 2 

  

 ٚ ؿشايظ ا٘داْ واس :اتضاس خاف  -1

( ٚ ٔدٟض تٝ c27-°c18°دٔاي عثيقي ) -ٔسشٔشتـ ٚ داساي زٟٛيٝ يا خٙدشٜ  6اتقاد حذالُ  -٘ٛس ٔٙاػة تشاي واسٞاي ؽشيف )ٔٛ٘ساطواسي( -ٔىاٖ ا٘داْ واس تا وف فايك يا آ٘سي اػسازيه

افضاس  ٘شْ -ا٘داْ واس دس حاَ ٘ـؼسٝ -فشد تا ِثاع واس -سايا٘ٝ ٔسلُ تٝ ؿثىٝ ايٙسش٘ر -ٔدٟض تٝ فيٛص حفاؽر خاٖ H80*D80* L180ٔيضواس اػسا٘ذاسد تا اتقاد  -ٚػايُ اعفاء حشيك

 خاف

 ٞاي اكّي اػسا٘ذاسد فّٕىشد واس:  ؿاخق – 2

                                                        ٔذاس تا اػيّٛػىٛج                                                                                                             ٌيشي ِٚساط ٘ماط ٔخسّف ٔذاس ٚ ٔـاٞذٜ ٚ زشػيٓ تا لذذ ؿىُ ٔٛج ٘ماط ٔخسّف تؼسٗ يه ٕ٘ٛ٘ٝ ٔذاس يىؼٛػاص ٚ ا٘ذاصٜ .1

 دليمٝ( 20)

 دليمٝ( 20زٛس ٚ ٔحاػثٝ ضشية زثثير                      )ٌيشي دليك ِٚساط خشٚخي سٌٛال تؼسٗ كحيح يه ٔذاس سٌٛالزٛس ٚ ا٘ذاصٜ .2

                                                                                              ٞاي ٘مغٝ واس                                                                              ٌيشي ِٚساط خشيأٖ تؼسٗ كحيح يه ٔذاس زشا٘ضيؼسٛسي تٝ فٙٛاٖ ػٛئيچ ٚ ازلاَ ٔذاسٞاي تاياػيًٙ تٝ آٖ ٚ ٔحاػثٝ ٚ ا٘ذاصٜ .3

 دليمٝ( 10)

 دليمٝAV  ٚAi                                 (20 )ٌيشي ِٚساطٞا، خشياٖ،  تؼسٗ كحيح ٚ دليك يه زمٛير وٙٙذٜ أيسشٔـسشن ٚ ا٘ذاصٜ .4

 دليمٝ( 20افضاس    ) ٞا تا اػسفادٜ اص ٘شٌْيشي وٕير ٙٙذٜ، سٌٛالزٛس، يىؼٛػاص( دس سايا٘ٝ ٚ ا٘ذاصٜتؼسٗ يه ٕ٘ٛ٘ٝ ٔذاس )زمٛير و .5

 دليمٝ( 10)                       تؼسٗ يه ٔذاس سٌٛالزٛس تا اػسفادٜ اص آي ػي                                                                                     .6

 ٕ٘ٛ٘ٝ، ٘مـٝ ٚ فشآيٙذ اخشاي واس:-3

 زـشيح اكغالحاذ فٙي ٔٙاتـ زغزيٝ ٚ ٔفاٞيٓ ٔشزثظ تا ٔشاخقٝ تٝ سإٞٙاي واستشد تٝ صتاٖ اكّي .1

 زـشيح اكَٛ واس زشا٘ؼفٛسٔازٛس، ٔذاسٞاي يىؼٛػاصي .2

 ازلاَ ٔذاس ا٘ٛاؿ يىؼٛػاصٞا ٚ زشػيٓ ؿىُ ٔٛج ٘ماط ٔخسّف ٔذاس .3

 ٌيشي ِٚساطٞاي خشٚخي سٌٛالزٛس ٚ ٔحاػثٝ ضشية زثثير ِٚساط ٚ ا٘ذاصٜ ازلاَ ديٛد ص٘ش تٝ ٔذاس يىؼٛػاص .4

 ٚ تا ياػيًٙ ٚ خشياٖ ٘مغٝ واس BJTٞاي ٔخسّف زغزيٝ زشا٘ضيؼسٛس آٔٛصؽ سٚؽ .5

 ٌيشي ِٚساط ٚ خشياٖ ٘مغٝ واس  تؼسٗ ٔذاس زشا٘ضيؼسٛسي تٝ فٙٛاٖ ػٛئيچ ٚ ٔحاػثٝ ٚ ا٘ذاصٜ .6

 AC  ٚAiٌيشي ِٚساط ٚ خشياٖ، ٌيشيٛ ا٘ذاصٜ ا٘ذاصٜتؼسٗ ٔذاس زمٛير وٙٙذٜ أيسش ٔـسشن ٚ  .7

 ٌيشي ِٚساط خشٚخي ٚ ضشية زثثير تؼسٗ يه زمٛير وٙٙذٜ تٝ فٙٛاٖ سٌٛالزٛس ٚ ا٘ذاصٜ .8

 ا٘سخاب يه آي ػي سٌٛالزٛس ٚ اػسخشاج اعالفاذ آٖ اص تشٌٝ اعالفاذ .9

 ٌيشي ِٚساط خشٚخي ٚ ضشية زثثير   تؼسٗ ٔذاس سٌٛالزٛس تا آي ػي ٚ ا٘ذاصٜ .10

 افضاس ٔشزثظ لة ٘شْ٘ .11

 افضاس  ٞاي ٔشتٛعٝ تٝ وٕه ٘شْ ٌيشي وٕير تؼسٗ يه ٕ٘ٛ٘ٝ ٔذاس )زمٛير وٙٙذٜ، سٌٛالزٛس تا آي ػي، يىؼٛػاص( دس سايا٘ٝ ٚ ا٘ذاصٜ .12

 اتضاس اسصؿياتي: -4

 ٔـاٞذٜ فشآيٙذ اخشاي واس -3خشػؾ وسثي  -2خشػؾ ؿفاٞي  -1

 واس:اتضاس ٚ زدٟيضاذ ٔٛسد ٘ياص تشاي ا٘داْ  -5

آي  -وساب اعالفاذ -اتضاس زدٟيضاذ زخللي -ؿثىٝ ايٙسش٘ر -سايا٘ٝ -اتضاس فٕٛٔي تشق يا اِىسشٚ٘يه -زشا٘ضيؼسٛس( -ديٛد -زشا٘ؼفٛسٔازٛس -خاصٖ -لغقاذ اِىسشٚ٘يىي )ٔماٚٔر

 لاتُ زٙؾيٓ( -ٔٙفي -ػي ٞاي سٌٛالزٛس )ٔثثر

 زىاِيف واسي ٔشزثظ دس ٌشٜٚ واسي: -6

0105T ُٞاي آٌٖيشي وٕيرٔٛج ٚ ا٘ذاصٜ: ٔـاٞذٜ ؿى 
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 ٍسارت آهَسػ ٍ پزٍرػ

 عاسهاى پضٍّؼ ٍ تزًاهِ ریشی آهَسؽی

 دفتز تالیف وتاب ّای درعی فٌی ٍ حزفِ ای ٍ وارداًؼ

 

تحلیل اعتاًذارد ػولىزد  – 8-1ًوَى تزي 

 وار

 

 اٍل:ًَتت  : تاریخ ارسؽیاتی   ؽوارُ هلی   ٘اْ ٚ ٘اْ خا٘ٛادٌي

 وذ حشفٝ 
8212019

1 

حشفٝ 

: 
 اِىسشٚ٘يه واس فٕٛٔي  

ػغح 

 كالحير 
 L1 

 اػسا٘ذاسد فّٕىشد واس:    

ٔحاػثٝ خيچيذٖ دٚ ٕ٘ٛ٘ٝ تٛتيٗ تٝ 

كٛسذ دػسي ٚ تا تٛتيٗ خيچ تا زّشا٘غ 

 01 وذ ٚؽيفٝ  دسكذ10حذاوثش 
ٚؽيفٝ

 : 

ٌيشي  ٞاي ا٘ذاصٜ واس تا دػسٍاٜ 

 اِىسشيىي ٚ اِىسشٚ٘يىي 

ٌشٜٚ 

 واسي

 واسػشٚيغ

تشدٞاي 

اِىسشٚ٘يىي 

 واستشدي

 واس: 0107 وذ واس
خيچيذٖ يه ٕ٘ٛ٘ٝ تٛتيٗ ػادٜ  

 mH  ٚµHدس حذ 

ػغح 

ؿايؼسٍ

 ي 

 2 

  

 اتضاس خاف ٚ ؿشايظ ا٘داْ واس : -1

دٔاي عثيقي  -زٟٛيٝ يا خٙدشٜٔسشٔشتـ ٚ داساي 6اتقاد حذالُ  -٘ٛس ٔٙاػة تشاي واسٞاي ؽشيف )ٔٛ٘ساطواسي( -ٔىاٖ ا٘داْ واس تا وف فايك يا آ٘سي اػسازيه

(°c27-°c18ٔدٟض تٝ ٚػايُ اعفاء حشيك ٚ )-  ٔيضواس اػسا٘ذاسد تا اتقادH80*D80* L180 ٖفشد تا ِثاع  -سايا٘ٝ ٔسلُ تٝ ؿثىٝ ايٙسش٘ر -ٔدٟض تٝ فيٛص حفاؽر خا

 افضاس خاف ٘شْ -زٟٛيٝ -ٔاػه -ا٘داْ واس دس حاَ ٘ـؼسٝ ٚ يا ايؼسادٜ -واس

 كّي اػسا٘ذاسد فّٕىشد واس:  ٞاي ا ؿاخق – 2

 دليمٝ( 10زـشيح اخضاء ػاخسٕاٖ يه تٛتيٗ يه اليٝ                                                                          ) .1

 دليمٝ( 30)                                                            ا٘داْ ٔحاػثاذ دٚ ٘ٛؿ تٛتيٗ )يه اليٝ ٚ چٙذاليٝ(  .2

 دليمٝ( 60)                                                               ا٘سخاب اخضاء ٚ خيچيذٖ تٛتيٗ تا دػر يا دػسٍاٜ  .3

 دليمٝ( 20) افضاس   ٔسش خٟر زؼر كحر ٔمذاس تٛتيٗ خيچيذٜ ؿذٜ ٚ ٘شْ LCRاػسفادٜ اص ِٔٛسي ٔسش ٚ  .4

 

 ٕ٘ٛ٘ٝ، ٘مـٝ ٚ فشآيٙذ اخشاي واس:-3

 زقييٗ ٔـخلاذ ٚ ٔمذاس ا٘ذاصٜ تٛتيٗ .1

 زقييٗ ٔدٟٛالذ )لغش ػيٓ، لغش لشلشٜ، زقذاد دٚس، عَٛ ػيٓ خيچ، ضشية خٛداِمايي، خٙغ ٞؼسٝ( .2

 زقييٗ ٚ اػسفادٜ اص ساتغٝ ٔٙاػة خٟر ٔحاػثٝ ٔدٟٛالذ .3

 آٔادٜ ػاصي اخشاء تٛتيٗ )ػيٓ الوي، لشلشٜ، ٞؼسٝ ٔٙاػة، ٚاس٘يؾ، ػيٓ افـاٖ( .4

 ٔسش، ِٔٛسي ٔسش(LCRآٔادٜ ػاصي اتضاس )ػيٓ چيٗ، ٞٛيٝ، وازش، لّـ، سٚغٗ ِحيٓ، دػسٍاٜ تٛتيٗ خيچ،  .5

 خيچيذٖ تٛتيٗ تا سفاير اػسا٘ذاسد .6

 ٌيشي ضشية خٛداِمايي ٚ زؼر كحر تٛتيٗ خيچيذٜ ؿذٜ ا٘ذاصٜ .7

 اتضاس اسصؿياتي: -4

 ٔـاٞذٜ فشآيٙذ اخشاي واس -3خشػؾ وسثي  -2خشػؾ ؿفاٞي  -1

 اتضاس ٚ زدٟيضاذ ٔٛسد ٘ياص تشاي ا٘داْ واس: -5

اتضاس فٕٛٔي  -خذاَٚ اػسا٘ذاسد ٔشزثظ -تٛتيٗ خيچ -ٔسش ديديساِيLCR  -وازش -وِٛيغ -چؼة -ٔيضواس تا تشق -ِٛاصْ اِسحشيش -اتضاس فٕٛٔي تشق يا اِىسشٚ٘يه

 لشلشٜ دس اتقاد ٔخسّف ٔسٙاػة تا تش٘أٝ آٔٛصؿي -آٞٗ ٞؼسٝ فشير ٚ -ا٘ٛاؿ ػيٓ الوي -سايا٘ٝ -ػيٓ افـاٖ -ٚاس٘يؾ -زٟٛيٝ -ِحيٓ واسي

 

 

 زىاِيف واسي ٔشزثظ دس ٌشٜٚ واسي: -6

0205Tزٕيضواسي ٟ٘ايي ٚ ايداد ٔاػه سٚي فيثش : 

0209T ٔٛ٘ساط يه ٕ٘ٛ٘ٝ تشد واستشدي ػادٜ اِىسشٚ٘يىي : 
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 ٍسارت آهَسػ ٍ پزٍرػ

 عاسهاى پضٍّؼ ٍ تزًاهِ ریشی آهَسؽی

 وتاب ّای درعی فٌی ٍ حزفِ ای ٍ وارداًؼدفتز تالیف 

 

تحلیل اعتاًذارد  – 8-1ًوَى تزي 

 ػولىزدوار

 

 اٍل:ًَتت  : تاریخ ارسؽیاتی   ؽوارُ هلی   ٘اْ ٚ ٘اْ خا٘ٛادٌي

 وذ حشفٝ 
3114049

3 
 زىٙؼيٗ اِىسشٚ٘يه حشفٝ 

ػغح 

 كالحير 
 L1 

 اػسا٘ذاسد فّٕىشد واس:    

ٞاي ٔخسّف تا ٌيشي وٕيرا٘ذاصٜ

ٚ  PCٞاي ٔؼسمُ ٚ ٔثسٙي تش  دػسٍاٜ

رخيشٜ اعالفاذ تا سفاير وأُ 

 اػسا٘ذاسدٞاي زقشيف ؿذٜ ٚ ٘ىاذ ايٕٙي

 ٚؽيفٝ 01 وذ ٚؽيفٝ 
ٌيشي ٞاي ا٘ذاصٜواس تا دػسٍاٜ 

 اِىسشيىي ٚ ٚاِىسشٚ٘يىي 

ٌشٜٚ 

 واسي

ٔسلذي زٙؾيٓ 

ٞاي  دػسٍاٜ

 ٌيشي  ا٘ذاصٜ

 واس 0108 وذ واس
ٌيشي  ٞاي ا٘ذاصٜ دػسٍاٜ واستشي 

 ٚ آصٔايـٍاٞي ٔذسٖ

ػغح 

ؿايؼسٍ

 ي 

 2 

  

 اتضاس خاف ٚ ؿشايظ ا٘داْ واس :-1

ٔيضواس اػسا٘ذاسد  -ٔدٟض تٝ ٚػايُ اعفاء حشيك -داساي زٟٛيٝ يا خٙدشٜ -m26اتقاد حذالُ  -دسخٝ ػا٘سي ٌشاد 18-27دٔاي ٔٙاػة تيٗ  -٘ٛس ٔٙاػة

H80*D80* L180-  افضاس ٔشزثظ ٘شْ -سايا٘ٝ ٔسلُ تٝ ايٙسش٘ر -ا٘داْ واس دس حاَ ٘ـؼسٝ -فشد تا ِثاع واس -حفاؽر خأٖدٟض تٝ فيٛص 

 ٞاي اكّي اػسا٘ذاسد فّٕىشد واس:  ؿاخق – 2

 دليمٝ( 15)                                   زدضيٝ ٚ زحّيُ اكغالحاذ دسج ؿذٜ تش سٚي دػسٍاٜ  .1

 دليمٝ( 10ٞاي ٔٛسد٘ياص             ) ٌيشي وٕير ا٘ذاصٜؽاٞش ػاخسٗ ٕ٘ٛداسٞاي ٔٛسد٘ؾش ٚ  .2

 دليمٝ(35ٞاي دػسٍاٜ تا حاِر لثُ         ) افضاس ٚ ٔمايؼٝ لاتّير ا٘ذاصي ٘شْ ٘لة ٚ ساٜ .3

 ٕ٘ٛ٘ٝ، ٘مـٝ ٚ فشآيٙذ اخشاي واس:-3

 دسيافر اعالفاذ ٔٛسد٘ؾش دستاسٜ دػسٍاٜ اص ايٙسش٘ر .1

 ٞا، زشٔيٙاَ ٚ ...واستشد دػسٍاٜ خٟر اػسخشاج فّٕىشد كحيح دوٕٝ ٞا، ِْٚٛدسيافر اعالفاذ اص وساتچٝ سإٞٙاي  .2

 ٞا ٘ؾيش ِٔٛذ ػيٍٙاَ تٝ دػسٍاٜ ازلاَ ػايش دػسٍاٜ .3

 ٞازٙؾيٓ دػسٍاٜ .4

 ٞاي ٔٛسد٘ؾشٌيشي وٕيرا٘ذاصٜ .5

 ازلاَ لغقٝ ٔٛسد٘ؾش تٝ دػسٍاٜ )ٔماٚٔر، ػّف، زشا٘ضيؼسٛس ٚ ...( .6

 زٙؾيٓ دػسٍاٜ  .7

 ٔٛسد٘ؾشٌيشي وٕير ا٘ذاصٜ .8

 ازلاَ تٝ ؿثىٝ ايٙسش٘ر .9

 افضاس ٔشزثظا٘ذاصي ٘شْ ٘لة ٚ ساٜ .10

 افضاس ٞاي ٔٛسد٘ؾش تا اػسفادٜ اص ٘شٌْيشي وٕيرا٘ذاصٜ .11

 اتضاس اسصؿياتي: -4

 ٔـاٞذٜ فشآيٙذ اخشاي واس -3خشػؾ وسثي  -2خشػؾ ؿفاٞي  -1

 اتضاس ٚ زدٟيضاذ ٔٛسد ٘ياص تشاي ا٘داْ واس: -5

اتضاس فٕٛٔي  -سايا٘ٝ ٔسلُ تٝ ايٙسش٘ر -لغقاذ ٔٛسد٘ياص ٔذاس آصٔايؾ -اتضاس زدٟيضاذ زخللي -ٌيشي خاف ٔسقّماذ دػسٍاٜ ا٘ذاصٜ -ٌيشي ٔذسٖ دػسٍاٜ ا٘ذاصٜ

 ِثاع واس  -تشق يا اِىسشٚ٘يه

 

 زىاِيف واسي ٔشزثظ دس ٌشٜٚ واسي: -6

- 
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 ٍسارت آهَسػ ٍ پزٍرػ

 ریشی آهَسؽیعاسهاى پضٍّؼ ٍ تزًاهِ 

 دفتز تالیف وتاب ّای درعی فٌی ٍ حزفِ ای ٍ وارداًؼ

 

تحلیل اعتاًذارد  – 8-1ًوَى تزي 

 ػولىزدوار

 

 اَٚ:٘ٛتر  : زاسيخ اسصؿياتي   ؿٕاسٜ ّٔي   ٘اْ ٚ ٘اْ خا٘ٛادٌي

 82120191 وذ حشفٝ 
حشفٝ 

: 
 اِىسشٚ٘يه واس فٕٛٔي  

ػغح 

 كالحير 
 L1 

 اػسا٘ذاسد فّٕىشد واس:    

ا٘سخاب اتضاس، ٔٛاد ٚ زدٟيضاذ ٔٙاػة 

 تشاػاع اػسا٘ذاسدٞاي زقشيف ؿذٜ
 02 وذ ٚؽيفٝ 

ٚؽيفٝ

 : 

ِحيٓ واس لغقاذ ٔدضا ٚ ٘لة  

 (SMD  ٚDiscreteػغحي )

ٌشٜٚ 

 واسي

ٔٛ٘ساطواس تشدٞاي 

 اِىسشٚ٘يىي  

 واس: 0201 وذ واس
ػاصي ٔٛاد، اتضاس ٚ آٔادٜ

 زدٟيضاذ

ػغح 

ؿايؼسٍ

 ي 

 2 

  

 اتضاس خاف ٚ ؿشايظ ا٘داْ واس : -1

دٔاي عثيقي  -ٔسشٔشتـ ٚ داساي زٟٛيٝ يا خٙدش6ٜاتقاد حذالُ  -٘ٛس ٔٙاػة تشاي واسٞاي ؽشيف )ٔٛ٘ساطواسي( -ٔىاٖ ا٘داْ واس تا وف فايك يا آ٘سي اػسازيه

(°c27-°c18ٔدٟض تٝ ٚػايُ اعفاء حشيك ٚ )-  ٔيضواس اػسا٘ذاسد تا اتقادH80*D80* L180 - ا٘داْ واس دس حاَ  -فشد تا ِثاع واس -تٝ فيٛص حفاؽر خاٖ ٔدٟض

 ٞٛيٝ ٞٛاي ٌشْ -ٔدٟض ٔاػه -دػسثٙذ اِىسشٚاػسازيه –٘ـؼسٝ 

 ٞاي اكّي اػسا٘ذاسد فّٕىشد واس:  ؿاخق – 2

 دليمٝ( 5ا٘سخاب اتضاس اػسا٘ذاسد                                 ) .1

 دليمٝ( 10)  دٔٛ٘ساط ٞٛيٝ ٔقيٛب خٟر زقٕيش               .2

 دليمٝ( 15ٔٛ٘ساط ٚ ٍٟ٘ذاسي ٞٛيٝ زقٕيش ؿذٜ             ) .3
 

 ٕ٘ٛ٘ٝ، ٘مـٝ ٚ فشآيٙذ اخشاي واس:-3

 آٔادٜ ػاصي اتضاس ٘ؾيش ٞٛيٝ، خٙغ، لّـ وؾ، خيچ ٌٛؿسي، ػيٓ چيٗ، دْ تاسيه، ِٔٛسي ٔسش، ػٕثادٜ ٘شْ ٚ .... .1

 زٕيضواسي ٘ٛن ٞٛيٝ تا اػسفادٜ اص ػٕثٝ ٘شْ .2

 اخضاء ٞٛيٝتاص وشدٖ  .3

 ٞاي ساتظ تا اػسفادٞاص ِٔٛسي ٔسش زؼر كحر ػيٓ .4

 زؼر كحر إِٙر حشاسزي ٞٛيٝ .5

 زقٛيض ٚ زقٕيش لغقاذ ٔقيٛب .6

 ٔٛ٘ساط ٞٛيٝ زقٕيش ؿذٜ .7

 ازلاَ تٝ تشق ٚ زؼر كحر فّٕىشد  .8

 اتضاس اسصؿياتي: -4

 ٔـاٞذٜ فشآيٙذ اخشاي واس -3خشػؾ وسثي  -2خشػؾ ؿفاٞي  -1

 ٔٛسد ٘ياص تشاي ا٘داْ واس:اتضاس ٚ زدٟيضاذ  -5

لغقاذ اِىسشٚ٘يىي  -اتضاس فٕٛٔي تشق يا اِىسشٚ٘يه -تشد اػماط اِىسشٚ٘يىي - SMD  ٚTHلغقاذ  -تشد ٔذاس چاخي -ٞٛاوؾ -اتشا فٕٛٔي ِحيٓ واسي

 ٔيضواس تشق -فشًٞٙ ِغاذ )اٍّ٘يؼي تٝ فاسػي( -ِثاع واس -ٔٛسد٘ياص

 

 زىاِيف واسي ٔشزثظ دس ٌشٜٚ واسي: -6

0202T ٔٛ٘ساط لغقاذ :Discrete 

0207Tدٔٛ٘ساط لغقاذ ٔدضا : 
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 ٍسارت آهَسػ ٍ پزٍرػ

 عاسهاى پضٍّؼ ٍ تزًاهِ ریشی آهَسؽی

 دفتز تالیف وتاب ّای درعی فٌی ٍ حزفِ ای ٍ وارداًؼ

 

تحلیل اعتاًذارد ػولىزد  – 8-1ًوَى تزي 

 وار

 

 اَٚ:٘ٛتر  : زاسيخ اسصؿياتي   ؿٕاسٜ ّٔي   ٘اْ ٚ ٘اْ خا٘ٛادٌي

 82120191 وذ حشفٝ 
حشفٝ 

: 
 اِىسشٚ٘يه واس فٕٛٔي  

ػغح 

 كالحير 
L1  

 اػسا٘ذاسد فّٕىشد واس:    

سٚي تشد ٔذاس چاخي  THٔٛ٘ساط لغقاذ 

 تشاػاع اػسا٘ذاسدٞاي زقشيف ؿذٜ
 02 وذ ٚؽيفٝ 

ٚؽيفٝ

 : 

ِحيٓ واسي لغقاذ ٔدضا ٚ ٘لة  

 (SMD  ٚDiscreteػحغي )

ٌشٜٚ 

 واسي

ٔٛ٘ساطواستشد 

 اِىسشٚ٘يىي

 واس: 0202 وذ واس
 =Discreteٔٛ٘ساط لغقاذ  

TH)) 

ػغح 

ؿايؼسٍ

 ي 

 2 

  

 اتضاس خاف ٚ ؿشايظ ا٘داْ واس : -1

 -ٔسشٔشتـ ٚ داساي زٟٛيٝ يا خٙدش6ٜاتقاد حذالُ  -٘ٛس ٔٙاػة تشاي واسٞاي ؽشيف )ٔٛ٘ساطواسي( -ٔىاٖ ا٘داْ واس تا وف فايك يا آ٘سي اػسازيه

فشد تا ِثاع  -ٔدٟض تٝ فيٛص حفاؽر خاٖ - H80*D80* L180ٔيضواس اػسا٘ذاسد تا اتقاد  -( ٚ ٔدٟض تٝ ٚػايُ اعفاء حشيكc27-°c18°دٔاي عثيقي )

 فيّٓ آٔٛصؿي -ٔاػه -فيٙه -ٔدٟض تٝ دػسثٙذ اِىسشٚاػسازيه –ا٘داْ واس دس حاَ ٘ـؼسٝ  -واس

 ٞاي اكّي اػسا٘ذاسد فّٕىشد واس:  ؿاخق – 2

 دليمٝ( 15ٚ ٔٛ٘ساط آٖ )حذالُ ػٝ ٕ٘ٛ٘ٝ(                                    ) TH٘سخاب لغقاذ كحيح ا .1

ٔـاٞذٜ فّٕىشديه دػسٍاٜ خظ ٔٛ٘ساط ٔىا٘يضٜ تا دلر ٚ زٛخٝ تٝ خضئياذ فّٕىشد )تؼسٝ تٝ ٘ٛؿ دػسٍاٜ ٚ صٔاٖ فيّٓ يا تاصديذ  .2

 دليمٝ( 30)                                                                                                    اص ٔحُ اخشاي واس(

 دليمٝ( 10)            سفاير صٔاٖ دليك فُٕ ِحيٓ واسي تا زٛخٝ تٝ دػسٛساِقُٕ لغقٝ ٔٛسد٘ؾش  .3

 ٕ٘ٛ٘ٝ، ٘مـٝ ٚ فشآيٙذ اخشاي واس:-3

 THا٘سخاب لغقاذ  .1

 تشد ٔٙاػة ا٘سخاب .2

 ٔسش ٚ ...( LCR -زؼر لغقاذ تا اػسفادٜ اص اتضاس زؼر )٘ؾيش ِٔٛسي ٔسش .3

 خاٌزاسي لغقاذ دس ٔىاٖ كحيح .4

 ا٘سخاب اتضاس ٔٙاػة ِحيٓ واسي )ٔا٘ٙذ ٞٛيٝ، ِحيٓ، ٞٛيٝ ٞٛاي ٌشْ، سٚغٗ ِحيٓ ٚ ...( .5

 ا٘داْ دليك فُٕ ِحيٓ واسي .6

 زٕيضواسي ٟ٘ايي تُشد .7

 يا حضٛس دس واسٌاٜ اخشاي واس   clipتٝ كٛسذ فيّٓ،  thٔـاٞذٜ فّٕىشد يه دػسٍاٜ ٔىا٘يضٜ ٔٛ٘ساط لغقاذ  .8

 اتضاس اسصؿياتي: -4

 ٔـاٞذٜ فشآيٙذ اخشاي واس -3خشػؾ وسثي  -2خشػؾ ؿفاٞي  -1

 اتضاس ٚ زدٟيضاذ ٔٛسد ٘ياص تشاي ا٘داْ واس: -5

فشًٞٙ  -ِثاع واس -ٞٛاوؾ -اتضاس فٕٛٔي ِحيٓ واسي -اتضاس فٕٛٔي تشق يا اِىسشٚ٘يه -تشد ٔذاس چاخي -زشا٘ضيؼسٛس ٚ ...( -)ديٛد thچٙذ لغقٝ 

 ٔيضواس تشق -ٚيذئٛ خشٚطوسٛس -datasheetٔٙاتـ اعالفازي ٔا٘ٙذ  -وأديٛزش -ِٛاصْ اِسحشيش -ِغاذ )اٍّ٘يؼي تٝ فاسػي(

 
 

 ٜٚ واسي:زىاِيف واسي ٔشزثظ دس ٌش -6

0201Tآٔادٜ ػاصي ٔٛاد، اتضاس ٚ زدٟيضاذ : 

0207T دٔٛ٘ساط لغقاذ :Discrete 
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 ٍسارت آهَسػ ٍ پزٍرػ

 عاسهاى پضٍّؼ ٍ تزًاهِ ریشی آهَسؽی

دفتز تالیف وتاب ّای درعی فٌی ٍ حزفِ ای ٍ 

 وارداًؼ

 

تحلیل اعتاًذارد ػولىزد  – 8-1ًوَى تزي 

 وار

 : زاسيخ اسصؿياتي   ؿٕاسٜ ّٔي   ٘اْ ٚ ٘اْ خا٘ٛادٌي

وذ 

 حشفٝ 
82120592 

حشفٝ 

: 

ٔٛ٘ساطواساٖ زدٟيضاذ 

 اِىسشيىي ٚ اِىسشٚ٘يىي 

ػغح 

 كالحير 
L2  

 اػسا٘ذاسد فّٕىشد واس:    

سٚي تشد تشاػاع  SMDٔٛ٘ساط لغقاذ 

 اػسا٘ذاسدٞاي زقشيف ؿذٜ 
وذ 

 ٚؽيفٝ 
02 

ٚؽيفٝ

 : 

ِحيٓ واسي لغقاذ ٔدضا ٚ  

 ٘لة ػغحي 
واسي  ٌشٜٚ

2 

ٔسلذي ٔٛ٘ساط ٚ 

دٔٛ٘ساط لغقاذ 

 اِىسشٚ٘يىي 

 SMDِحيٓ واسي   واس: 0203 وذ واس
ػغح 

 ؿايؼسٍي 
2  

  

  اتضاس خاف ٚ ؿشايظ ا٘داْ واس : -1

دٔاي عثيقي  -ٔسشٔشتـ ٚ داساي زٟٛيٝ يا خٙدشٜ 6اتقاد حذالُ  -٘ٛس ٔٙاػة تشاي واسٞاي ؽشيف  -ٔىاٖ ا٘داْ واس تا وف فايك يا آ٘سي اػسازيه

(°c27-°c18ٔدٟض تٝ ٚػايُ اعفاء حشيك ٚ )- ٔيضواس اػسا٘ذاسد تا اتقادcm H80*D80* L180- ٖفشد تا ِثاع واس ٚ  -ٔدٟض تٝ فيٛص حفاؽر خا

 ٞٛيٝ ٞٛاي ٌشْ -فيّٓ آٔٛصؿي -دػسثٙذ اِىسشٚاػسازيه -ا٘داْ واس دس حاَ ٘ـؼسٝ  يا ايؼسادٜ -رسٜ تيٗ -ٔدٟض تٝ ٔاػه

 ٞاي اكّي اػسا٘ذاسد فّٕىشد واس:  ؿاخق – 2

 دليمٝ( 10ا٘سخاب لغقٝ ٔٛسد ٘ؾش ٚ كحر آٖ )حذالُ دٚ لغقٝ(                                                        ) .1

 دليمٝ( 10)                                                زـشيح اكغالحاذ فٙي ٚ ٘ىاذ ٟٔٓ اص سٚي تشٌٝ اعالفاذ   .2

 دليمٝSMD(7 )ا٘سخاب اتضاس ٔٙاػة ِحيٓ واسي   .3

 دليمٝ( 10)    ٔٛ٘ساط لغقاذ تش سٚي تشد تا سفاير اػسا٘ذاسد ٚ دلر وافي ٚ اػسفادٜ اص اتضاس خاف ِٛج   .4

 دليمٝ( 20)                                                       ؿشح چٍٍٛ٘ي ٔٛ٘ساط دس خظ ٔىا٘يضٜ                           .5

 

 ٕ٘ٛ٘ٝ، ٘مـٝ ٚ فشآيٙذ اخشاي واس:-3

 ا٘سخاب لغقٝ كحيح .1

 SMDا٘سخاب اتضاس ٔٙاػة ِحيٓ واسي  .2

 دٔاي ٔٙاػة ِحيٓ واسي لغقٝ ٚ ...( -وذ لغقٝ -)اتقاد لغقٝ data bookدسيافر اعالفاذ ٔشتٛعٝ اص  .3

 ٔسش LCRزؼر كحر فّٕىشد لغقٝ تا اػسفادٜ اص ِٔٛسي ٔسش يا  .4

 لشاس دادٖ لغقٝ تش سٚي تشد تا اػسفادٜ اص ٘مـٝ .5

 ٔٛ٘ساص لغقاذ تش سٚي تشد تا اػسفادٜ اص اتضاس خاف ِٛج .6

 زٕيضواسي ٟ٘ايي .7

 سٚير يه خظ ٔٛ٘ساط ٔىا٘يضٜ .8

 اتضاس اسصؿياتي: -4

 اخشاي واس ٔـاٞذٜ فشآيٙذ -3خشػؾ وسثي  -2خشػؾ ؿفاٞي  -1

 اتضاس ٚ زدٟيضاذ ٔٛسد ٘ياص تشاي ا٘داْ واس: -5

 -ِثاع واس -خاصٖ( -ٔماٚٔر -زشا٘ضيؼسٛس -)ديٛد SMDلغقاذ  –تشد ٔذاس چاخي  -اتضاس فٕٛٔي ِحيٓ واسي -اتضاس فٕٛٔي تشق يا اِىسشٚ٘يه

 ٔيضواس تشق -datasheetٔٙاتـ اعالفازي  -وأديٛزش -ٚيذئٛ خشٚطوسٛس –فشًٞٙ ِغاذ )اٍّ٘يؼي تٝ فاسػي(  -وِٛيغ
 

 زىاِيف واسي ٔشزثظ دس ٌشٜٚ واسي: -6

0208T دٔٛ٘ساط لغقاذ :SMD 
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 ٍسارت آهَسػ ٍ پزٍرػ

 عاسهاى پضٍّؼ ٍ تزًاهِ ریشی آهَسؽی

 دفتز تالیف وتاب ّای درعی فٌی ٍ حزفِ ای ٍ وارداًؼ

 

تحلیل اعتاًذارد ػولىزد  – 8-1ًوَى تزي 

 وار

 : زاسيخ اسصؿياتي   ؿٕاسٜ ّٔي   ٘اْ ٚ ٘اْ خا٘ٛادٌي

وذ 

 حشفٝ 

3114049

3 
 زىٙؼيٗ اِىسشٚ٘يه حشفٝ :

ػغح 

 كالحير 
L3  

 اػسا٘ذاسد فّٕىشد واس:    

ٚ  SMDٔٛ٘ساط ٚ دٔٛ٘ساط لغقاذ 

discrete  تا اتضاس خاف تش اػاع

اػسا٘ذاسدٞاي زقشيف ؿذٜ ٚ سفاير وأُ 

 ٘ىاذ ايٕٙي

وذ 

 ٚؽيفٝ 
02 

ٚؽيفٝ

 : 

ِحيٓ واسي لغقاذ ٔدضا ٚ  

ٚ  SMD)٘لة ػغحي 

discrete) 

ٌشٜٚ واسي 

2 

ٔٛ٘ساطواس ِٛاصْ 

 اِىسشٚ٘يه كٙقسي

 واس: 0204 وذ واس
تا اتضاس  SMDِحيٓ واسي  

 خاف )ٔٛػْٛ تٝ ِٛج(

ػغح 

 ؿايؼسٍي 
2  

  

  اتضاس خاف ٚ ؿشايظ ا٘داْ واس : -1

 -ٔسشٔشتـ ٚ داساي زٟٛيٝ يا خٙدش6ٜاتقاد حذالُ  -٘ٛس ٔٙاػة تشاي واسٞاي ؽشيف )ٔٛ٘ساطواسي( -ٔىاٖ ا٘داْ واس تا وف فايك يا آ٘سي اػسازيه

فشد تا  -ٔدٟض تٝ فيٛص حفاؽر خاٖ -cm H80*D80* L180اتقادٔيضواس اػسا٘ذاسد تا  -( ٚ ٔدٟض تٝ ٚػايُ اعفاء حشيكc27-°c18°دٔاي عثيقي )

 -ٞٛيٝ ٞٛاي ٌشْ  -فيّٓ ٔٙاػة ٔشتٛط تٝ اخشاي واس -رسٜ تيٗ-ٔاػه -فيٙه -ٔدٟض تٝ دػسثٙذ اِىسشٚاػسازيه -ِثاع واس ٚ ٔدٟض تٝ ٔاػه

 اتضاس خاف ٔٛػْٛ تٝ ِٛج -ا٘داْ واس دس حاَ ٘ـؼسٝ  يا ايؼسادٜ

 ٘ذاسد فّٕىشد واس: ٞاي اكّي اػسا ؿاخق – 4

 دليمٝ( 10ا٘سخاب لغقٝ ٔٛسد ٘ؾش ٚ كحر آٖ )حذالُ دٚ لغقٝ(                                                        ) .1

 دليمٝ( 10)                                                زـشيح اكغالحاذ فٙي ٚ ٘ىاذ ٟٔٓ اص سٚي تشٌٝ اعالفاذ   .2

 دليمٝSMD  ٚdiscrete                                                            (7 )ا٘سخاب اتضاس ٔٙاػة ِحيٓ واسي   .3

 دليمٝ( 10)    ٔٛ٘ساط لغقاذ تش سٚي تشد تا سفاير اػسا٘ذاسد ٚ دلر وافي ٚ اػسفادٜ اص اتضاس خاف ِٛج   .4

 

 ٕ٘ٛ٘ٝ، ٘مـٝ ٚ فشآيٙذ اخشاي واس:-3

 لغقٝ كحيحا٘سخاب  .1

 SMD  ٚdiscreteا٘سخاب اتضاس ٔٙاػة ِحيٓ واسي  .2

 دٔاي ٔٙاػة ِحيٓ واسي لغقٝ ٚ ...( -وذ لغقٝ -)اتقاد لغقٝ data bookدسيافر اعالفاذ ٔشتٛعٝ اص  .3

 ٔسش LCRزؼر كحر فّٕىشد لغقٝ تا اػسفادٜ اص ِٔٛسي ٔسش يا  .4

 لشاس دادٖ لغقٝ تش سٚي تشد تا اػسفادٜ اص ٘مـٝ .5

 تش سٚي تشد تا اػسفادٜ اص اتضاس خاف ِٛج ٔٛ٘ساص لغقاذ .6

 زٕيضواسي ٟ٘ايي .7

 ٔـاٞذٜ يه خظ ٔٛ٘ساط ٔىا٘يضٜ .8

 اتضاس اسصؿياتي: -4

 ٔـاٞذٜ فشآيٙذ اخشاي واس -3خشػؾ وسثي  -2خشػؾ ؿفاٞي  -1

 اتضاس ٚ زدٟيضاذ ٔٛسد ٘ياص تشاي ا٘داْ واس: -5

ِثاع  -خاصٖ( -ػّف -ٔماٚٔر -زشا٘ضيؼسٛس -)ديٛد SMDلغقاذ  –تشد ٔذاس چاخي  -اتضاس فٕٛٔي ِحيٓ واسي -اتضاس فٕٛٔي تشق يا اِىسشٚ٘يه

 اِسحشيش  ِٛاصْ -ٔيضواس تشق -datasheetٔٙاتـ اعالفازي  -وأديٛزش -ٚيذئٛ خشٚطوسٛس –فشًٞٙ ِغاذ )اٍّ٘يؼي تٝ فاسػي(  -وِٛيغ -واس
 

 ف واسي ٔشزثظ دس ٌشٜٚ واسي:زىاِي -6

0206Tِٓحيٓ واسي تا اػسفادٜ اص حٛضچٝ لّـ ٚ خٕيش ِحي : 
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 ٍسارت آهَسػ ٍ پزٍرػ

 عاسهاى پضٍّؼ ٍ تزًاهِ ریشی آهَسؽی

دفتز تالیف وتاب ّای درعی فٌی ٍ حزفِ ای ٍ 

 وارداًؼ

 

تحلیل اعتاًذارد ػولىزد  – 8-1ًوَى تزي 

 وار

 : زاسيخ اسصؿياتي   ؿٕاسٜ ّٔي   ٘اْ ٚ ٘اْ خا٘ٛادٌي

وذ 

 حشفٝ 
 اِىسشٚ٘يه واس فٕٛٔي حشفٝ : 82120191

ػغح 

 كالحير 
L1  

 اػسا٘ذاسد فّٕىشد واس:    

زٕيضواسي ٚ ايداد ٔاػه سٚي ػغٛح 

ِحيٓ واسي ؿذٜ ٔذاس چاخي تش اػاع 

 اػسا٘ذاسد
وذ 

 ٚؽيفٝ 
02 

ٚؽيفٝ

 : 

ِحيٓ واسي لغقاذ ٔدضا ٚ  

ٚ  SMD)٘لة ػغحي 

discrete) 

ٌشٜٚ واسي 

5 

ٔٛ٘ساطواس تشدٞاي 

 اِىسشٚ٘يىي واستشدي

 واس: 0205 وذ واس
زٕيضواسي ٟ٘ايي ٚ ايداد  

 ٔاػه سٚي فيثش

ػغح 

 ؿايؼسٍي 
2  

  

 اتضاس خاف ٚ ؿشايظ ا٘داْ واس : -1

ٔيضواس اػسا٘ذاسد تا اتقاد  -( ٚ ٔدٟض تٝ ٚػايُ اعفاء حشيكc27-°c18°دٔاي عثيقي ) -ٔسشٔشتـ ٚ داساي زٟٛيٝ يا خٙدش6ٜاتقاد حذالُ  -٘ٛس ٔٙاػة 

cm H80*D80* L180- ٖوٙٙذٜ  ٔٛاد خان -اتضاس فٕٛٔي ِحيٓ واسي -ا٘داْ واس دس حاَ ٘ـؼسٝ  -فشد تا ِثاع واس  -ٔدٟض تٝ فيٛص حفاؽر خا

 ٔٛاد اػسا٘ذاسد ٔاػه -اػسا٘ذاسد

 ٞاي اكّي اػسا٘ذاسد فّٕىشد واس:  ؿاخق -2

 دليمٝ( 15)                          ضواسي تشد ٔٛ٘ساط ؿذٜ تا اػسفادٜ اص اتضاس اػسا٘ذاسد ٔٙاػة زٕي .1

 دليمٝ( 4)                                                                  ٞاي آٖٞا ٚ صياٖزـشيح ا٘ٛاؿ آاليٙذٜ .2

 دليمٝ( 10)                                                                                    ايداد ٔاػه تش سٚي تشد  .3

 

 ٕ٘ٛ٘ٝ، ٘مـٝ ٚ فشآيٙذ اخشاي واس:-3

 ا٘سخاب تشد ٔٛ٘ساط ؿذٜ .1

 وٙٙذٜ ا٘سخاب ٔٛاد خان .2

 وٙٙذٜ( تشٚؿٛس ٚ سإٞٙاي ٔٛاد ا٘سخاب ؿذٜ )ٔٛاد خان .3

 زٕيضواسي ٟ٘ايي تشد ٔٛ٘ساطؿذٜ .4

 ايداد ٔاػه تش سٚي تشد  .5

 تشسػي ٟ٘ايي ٔاػه ايدادؿذٜ .6

 

 اتضاس اسصؿياتي: -4

 ٔـاٞذٜ فشآيٙذ اخشاي واس -3خشػؾ وسثي  -2خشػؾ ؿفاٞي  -1

 اتضاس ٚ زدٟيضاذ ٔٛسد ٘ياص تشاي ا٘داْ واس: -5

 وٙٙذٜ ٔٛاد خان -يا تشٌٝ اعالفازي datasheet -اتضاس فٕٛٔي ِحيٓ واسي -تشد ٔٛ٘ساطؿذٜ
 

 زىاِيف واسي ٔشزثظ دس ٌشٜٚ واسي: -6

0207T خيچيذٖ يه ٕ٘ٛ٘ٝ تٛتيٗ ػادٜ دس حذ :mH  ٚHµ 

0209Tٔٛ٘ساط يه ٕ٘ٛ٘ٝ تشد واستشدي ػادٜ اِىسشٚ٘يىي : 
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 ٍسارت آهَسػ ٍ پزٍرػ

 عاسهاى پضٍّؼ ٍ تزًاهِ ریشی آهَسؽی

دفتز تالیف وتاب ّای درعی فٌی ٍ حزفِ ای ٍ 

 وارداًؼ

 

تحلیل اعتاًذارد ػولىزد  – 8-1ًوَى تزي 

 وار

 : زاسيخ اسصؿياتي   ؿٕاسٜ ّٔي   ٘اْ ٚ ٘اْ خا٘ٛادٌي

وذ 

 حشفٝ 

3114049

3 
 زىٙؼيٗ اِىسشٚ٘يه  حشفٝ :

ػغح 

 كالحير 
L3  

 اػسا٘ذاسد فّٕىشد واس:    

آٔادٜ ػاصي حٛضچٝ لّـ ٚ اخشاي ِحيٓ 

واسي عثك اػسا٘ذاسد ٞاي  زقشيف ؿذٜ ٚ 

 سفاير وأُ ٘ىاذ ايٕٙي
وذ 

 ٚؽيفٝ 
02 

ٚؽيفٝ

 : 

ِحيٓ واسي لغقاذ ٔدضا ٚ  

ٚ  SMD)٘لة ػغحي 

discrete) 

ٌشٜٚ واسي 

2 

ٔٛ٘ساطواس تشدٞاي 

 اِىسشٚ٘يىي واستشدي

 واس: 0206 وذ واس
واسي تا اػسفادٜ اص ِحيٓ 

 حٛضچٝ لّـ ٚ خٕيش  ِحيٓ
ػغح 

 ؿايؼسٍي 
2  

  

 اتضاس خاف ٚ ؿشايظ ا٘داْ واس : -1

 -ٔسشٔشتـ ٚ داساي زٟٛيٝ يا خٙدش6ٜاتقاد حذالُ  -٘ٛس ٔٙاػة تشاي واسٞاي ؽشيف )ٔٛ٘ساطواسي( -تا وف فايك يا آ٘سي اػسازيه ٔىاٖ ا٘داْ واس

فشد تا  -ٔدٟض تٝ فيٛص حفاؽر خاٖ - cm H80*D80* L180ٔيضواس اػسا٘ذاسد تا اتقاد  -( ٚ ٔدٟض تٝ ٚػايُ اعفاء حشيكc27-°c18°دٔاي عثيقي )

 -اتضاس ٚاتؼسٝ تٝ حٛضچٝ لّـ -وٙٙذٜ اػسا٘ذاسد حٛضحچٝ لّـ ٔٛاد خان -اتضاس فٕٛٔي تشق يا اِىسشٚ٘يه -اْ واس دس حاَ ايؼسادٜا٘د -ِثاع واس 

 ؿٕؾ ِحيٓ

 ٞاي اكّي اػسا٘ذاسد فّٕىشد واس:  ؿاخق -2

 دليمٝ( 15)             ا٘سخاب كحيح لغقاذ ٔٛسد ٘ياص ٚ زـشيح فّٕىشد ؿٕؾ ٚ خٕيش ٚ حٛضچٝ لّـ .1

 دليمٝ( 20)                                                                                               آٔادٜ ػاصي حٛضچٝ ِحيٓ .2

 دليمٝ( 15ِحيٓ واسي تشد دس حٛضچٝ ِحيٓ                                                                                      ) .3

 

 ٕ٘ٛ٘ٝ، ٘مـٝ ٚ فشآيٙذ اخشاي واس:-3

 ا٘سخاب لغقاذ ٔٛسد ٘ؾش .1

 ا٘سخاب تشد ٔٙاػة .2

 زؼر لغقاذ تا اػسفادٜ اص اتضاس ٘ؾيش ِٔٛسي ٔسش .3

 اػسفادٜ اص دفسشچٝ سإٞٙاي حٛضچٝ لّـ .4

 ا٘سخاب ؿٕؾ لّـ ٔٙاػة .5

 زٙؾيٓ دٔاي حٛضچٝ لّـ ٚ ٔزاب ٕ٘ٛدٖ ؿٕؾ لّـ دس حٛضچٝ .6

 ٔزاب لّـتشداؿسٗ ٔٛاد صايذ اص سٚي ٔٛاد  .7

 لشاس دادٖ لغقٝ تش سٚي تشد .8

 لشاس دادٖ تشد دس حٛضچٝ لّـ ٚ ٔٛ٘ساط لغقاذ .9

 زٕيضواسي ٟ٘ايي تشد .10

 اعٕيٙاٖ اص كحر فُٕ لّـ واسي .11

 

 اتضاس اسصؿياتي: -4

 ٔـاٞذٜ فشآيٙذ اخشاي واس -3خشػؾ وسثي  -2خشػؾ ؿفاٞي  -1

 اتضاس ٚ زدٟيضاذ ٔٛسد ٘ياص تشاي ا٘داْ واس: -5

 -لغقاذ ٔٛسد ٘ؾش )ديٛد -تشد ٔذاس چاخي -دفسشچٝ سإٞٙاي اػسفادٜ اص حٛضچٝ -اتضاس فٕٛٔي ِحيٓ واسي -تشق يا اِىسشٚ٘يه  اتضاس فٕٛٔي

 تشٌٝ اعالفازي لغقاذ -٘مـٝ ٔذاس -ٔماٚٔر ٚ ...( -زشا٘ضيؼسٛس

 زىاِيف واسي ٔشزثظ دس ٌشٜٚ واسي: -6

0204T ِحيٓ واسي :SMD تا اتضاس خاف ٔٛػْٛ تٝ ِٛج 
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 ٚصاسذ آٔٛصؽ ٚ خشٚسؽ

 ػاصٔاٖ خظٚٞؾ ٚ تش٘أٝ سيضي آٔٛصؿي

دفسش زاِيف وساب ٞاي دسػي فٙي ٚ حشفٝ اي ٚ 

 واسدا٘ؾ

 

 زحّيُ اػسا٘ذاسد فّٕىشد واس - 8-1ٕٖ٘ٛ تشي 

 : زاسيخ اسصؿياتي   ؿٕاسٜ ّٔي   ٘اْ ٚ ٘اْ خا٘ٛادٌي

وذ 

 حشفٝ 
 اِىسشٚ٘يه واس فٕٛٔي حشفٝ : 82120191

ػغح 

 كالحير 
L1  

 اػسا٘ذاسد فّٕىشد واس:

اص سٚي تشد ٔذاس  THخيادٜ وشدٖ لغقاذ 

 چاخي تش اػاع اػسا٘ذاسد زقشيف ؿذٜ
وذ 

 ٚؽيفٝ 
02 

ٚؽيفٝ

 : 

ِحيٓ واسي لغقاذ ٔدضا ٚ  

ٚ  SMD)٘لة ػغحي 

discrete) 

ٌشٜٚ واسي 

4 

ٔٛ٘ساطواس تشدٞاي 

 اِىسشٚ٘يىي 

 (THدٔٛ٘ساط لغقاذ ٔدضا )  واس: 0207 وذ واس
ػغح 

 ؿايؼسٍي 
2  

  

 اتضاس خاف ٚ ؿشايظ ا٘داْ واس : -1

ٔسشٔشتـ ٚ داساي زٟٛيٝ يا 6اتقاد حذالُ  -٘ٛس ٔٙاػة تشاي واسٞاي ؽشيف )ٔٛ٘ساطواسي( -ٔىاٖ ٔٙاػة ا٘داْ واس تا وف فايك يا آ٘سي اػسازيه

 -ٔدٟض تٝ فيٛص حفاؽر خاٖ -cm H80*D80* L180ٔيضواس اػسا٘ذاسد تا اتقاد  -( ٚ ٔدٟض تٝ ٚػايُ اعفاء حشيكc27-°c18°دٔاي عثيقي ) -خٙدشٜ

 وٙٙذٜ اػسا٘ذاسد  ٔٛاد خان -ا٘داْ واس دس حاَ ٘ـؼسٝ يا ايؼسادٜ -فشد تا ِثاع واس  ٚ ٔدٟض تٝ دػسثٙذ اِىسشٚاػسازيه

 ٞاي اكّي اػسا٘ذاسد فّٕىشد واس:  ؿاخق -2

 دليمٝ( 10ب ٚ آٔادٜ ػاصي كحيح تشد ٔٛ٘ساط  )ا٘سخا .1

 دليمٝ( 35لغقٝ(    ) 5اص سٚي تشد )حذالُ  IC  ٚTHتشداؿسٗ دليك لغقاذ  .2

 دليمٝ( 5زٕيضواسي كحيح تشد دٔٛ٘ساط ؿذٜ) .3

 

 ٕ٘ٛ٘ٝ، ٘مـٝ ٚ فشآيٙذ اخشاي واس:-3

 ا٘سخاب تشد ٔٛ٘ساطؿذٜ .1

 ...(اػفٙح ٘ؼٛص ٚ  -لّـ وؾ -ا٘سخاب اتضاس دٔٛ٘ساط )ٞٛيٝ .2

 ٔغاِقٝ دفسشچٝ سإٞٙاي دػسٍاٜ دٔٛ٘ساط .3

 آٔادٜ ػاصي دػسٍاٜ دٔٛ٘ساط لغقاذ ٚ زٙؾيٕاذ ٔشتٛعٝ .4

 تشداؿسٗ لغقاذ اص سٚي تشد .5

 وٙٙذٜ ا٘سخاب ٚ آٔادٜ ػاصي ٔٛاد خان .6

 زٕيضواسي تشد .7

 

 اتضاس اسصؿياتي: -4

 ٔـاٞذٜ فشآيٙذ اخشاي واس -3خشػؾ وسثي  -2خشػؾ ؿفاٞي  -1

 زدٟيضاذ ٔٛسد ٘ياص تشاي ا٘داْ واس:اتضاس ٚ  -5

 ٞاي اعالفازي لغقاذتشٌٝ -دفسشچٝ سإٞٙاي دػسٍاٜ ٔٛسد اػسفادٜ -تشد ٔٛ٘ساط ؿذٜ -اتضاس فٕٛٔي ِحيٓ واسي -اتضاس فٕٛٔي  تشق يا اِىسشٚ٘يه
 

 زىاِيف واسي ٔشزثظ دس ٌشٜٚ واسي: -6

0201Tزدٟيضاذ -اتضاس  -: آٔادٜ ػاصي ٔٛاد 

0202T ٔٛ٘ساط لغقاذ :discrete 
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 ٚصاسذ آٔٛصؽ ٚ خشٚسؽ

 ػاصٔاٖ خظٚٞؾ ٚ تش٘أٝ سيضي آٔٛصؿي

دفسش زاِيف وساب ٞاي دسػي فٙي ٚ حشفٝ اي ٚ 

 واسدا٘ؾ

 

 زحّيُ اػسا٘ذاسد فّٕىشد واس - 8-1ٕٖ٘ٛ تشي 

 : زاسيخ اسصؿياتي   ؿٕاسٜ ّٔي   ٘اْ ٚ ٘اْ خا٘ٛادٌي

وذ 

 حشفٝ 

8212059

2 
 حشفٝ :

ٔٛ٘ساطواساٖ زدٟيضاذ 

 اِىسشيىي ٚ اِىسشٚ٘يىي

ػغح 

 كالحير 
L2  

 اػسا٘ذاسد فّٕىشد واس:

تش اػاع  SMDخيادٜ وشدٖ لغقاذ 

 اػسا٘ذاسدٞاي  زقشيف ؿذٜ
وذ 

 ٚؽيفٝ 
02 

ٚؽيفٝ

 : 

ِحيٓ واسي لغقاذ ٔدضا ٚ  

ٚ  SMD)٘لة ػغحي 

discrete) 

ٌشٜٚ واسي 

1 

ٔسلذي ٔٛ٘ساط ٚ 

دٔٛ٘ساط لغقاذ 

 اِىسشٚ٘يىي

 SMDدٔٛ٘ساط لغقاذ   واس: 0208 وذ واس
ػغح 

 ؿايؼسٍي 
2  

  

 اتضاس خاف ٚ ؿشايظ ا٘داْ واس : -1

ٔسشٔشتـ ٚ داساي زٟٛيٝ يا 6اتقاد حذالُ  -٘ٛس ٔٙاػة تشاي واسٞاي ؽشيف  -ٔىاٖ ٔٙاػة ا٘داْ واس تا وف فايك يا آ٘سي اػسازيه

 - cm H80*D80* L180ٔيضواس اػسا٘ذاسد تا اتقاد  -( فيٙه، ٔاػه ٚ ٔدٟض تٝ ٚػايُ اعفاء حشيكc27-°c18°دٔاي عثيقي ) -خٙدشٜ

وٙٙذٜ  ٔٛاد خان -ا٘داْ واس دس حاَ ٘ـؼسٝ يا ايؼسادٜ -فشد تا ِثاع واس ٔدٟض تٝ ٞٛيٝ ٞٛاي ٌشْ   -ٔدٟض تٝ فيٛص حفاؽر خاٖ

 اػسا٘ذاسد 

 ٞاي اكّي اػسا٘ذاسد فّٕىشد واس:  ؿاخق -2
 دليمٝ( 10)   ا٘سخاب تشد ٔٛ٘ساط ؿذٜ ٚ آٔادٜ ػاصي اتضاس ٚ ٔٛ٘ساط .1

 دليمٝ( 5)   لغقٝ ٔسفاٚذ(   5تشداؿسٗ لغقاذ اص سٚي تشد )حذالُ  .2

 دليمٝ( 5)              زٕيضواسي تشد دٔٛ٘ساطؿذٜ .3

 ٕ٘ٛ٘ٝ، ٘مـٝ ٚ فشآيٙذ اخشاي واس:-3

 ا٘سخاب تشد ٔٛ٘ساطؿذٜ .1

 اػفٙح ٘ؼٛص ٚٞٛيٝ ٞٛاي ٌشْ ٚ ...( -لّـ وؾ -ا٘سخاب اتضاس دٔٛ٘ساط )ٞٛيٝ .2

 ٔغاِقٝ دفسشچٝ سإٞٙاي فّٕىشد دػسٍاٜ دٔٛ٘ساط .3

 آٔادٜ ػاصي دػسٍاٜ دٔٛ٘ساط لغقاذ ٚ زٙؾيٕاذ ٔشتٛعٝ .4

 تشداؿسٗ لغقاذ اص سٚي تشد .5

 وٙٙذٜ ا٘سخاب ٚ آٔادٜ ػاصي ٔٛاد خان .6

 زٕيضواسي تشد .7

 

 اتضاس اسصؿياتي: -4

 ٔـاٞذٜ فشآيٙذ اخشاي واس -3خشػؾ وسثي  -2خشػؾ ؿفاٞي  -1

 اتضاس ٚ زدٟيضاذ ٔٛسد ٘ياص تشاي ا٘داْ واس: -5

وٙٙذٜ  ٔٛاد خان -تشٌٝ اعالفازي لغقاذ -دفسشچٝ سإٞٙاي دػسٍاٜ ٔٛسد اػسفادٜ -تشد ٔٛ٘ساط ؿذٜ -اتضاس فٕٛٔي ِحيٓ واسي

 اػسا٘ذاسد
 

 زىاِيف واسي ٔشزثظ دس ٌشٜٚ واسي: -6

0203T ٔٛ٘ساط لغقاذ :SMD 
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 ٚصاسذ آٔٛصؽ ٚ خشٚسؽ

 ػاصٔاٖ خظٚٞؾ ٚ تش٘أٝ سيضي آٔٛصؿي

دفسش زاِيف وساب ٞاي دسػي فٙي ٚ حشفٝ اي ٚ 

 واسدا٘ؾ

 

 زحّيُ اػسا٘ذاسد فّٕىشد واس - 8-1ٕٖ٘ٛ تشي 

 : زاسيخ اسصؿياتي   ؿٕاسٜ ّٔي   ٘اْ ٚ ٘اْ خا٘ٛادٌي

وذ 

 حشفٝ 
 اِىسشٚ٘يه واس فٕٛٔي حشفٝ : 82120191

ػغح 

 كالحير 
L1  

 اػسا٘ذاسد فّٕىشد واس:

ا٘ذاصي ٚ ٘لة يه ٕ٘ٛ٘ٝ تشد  ٔٛ٘ساط، ساٜ

 اِىسشٚ٘يىي واستشدي اػسا٘ذاسد
وذ 

 ٚؽيفٝ 
02 

ٚؽيفٝ

 : 

ِحيٓ واسي لغقاذ ٔدضا ٚ  

ٚ  SMD)٘لة ػغحي 

discrete) 

ٌشٜٚ واسي 

5 

ٔٛ٘ساط واس تشدٞاي 

 اِىسشٚ٘يىي واستشدي 

 واس: 0209 وذ واس
ٕ٘ٛ٘ٝ تشد واستشدي ٔٛ٘ساط يه 

 ػادٜ اِىسشٚ٘يىي

ػغح 

 ؿايؼسٍي 
2  

  

 اتضاس خاف ٚ ؿشايظ ا٘داْ واس : -1

دٔاي  -ٔسشٔشتـ ٚ داساي زٟٛيٝ يا خٙدش6ٜاتقاد حذالُ  -٘ٛس ٔٙاػة تشاي واسٞاي ؽشيف -ٔىاٖ ٔٙاػة ا٘داْ واس تا وف فايك يا آ٘سي اػسازيه

فشد تا ِثاع واس   -ٔدٟض تٝ فيٛص حفاؽر خاٖ -cm H80*D80* L180ٔيضواس اػسا٘ذاسد تا اتقاد  -( ٚ ٔدٟض تٝ ٚػايُ اعفاء حشيكc27-°c18°عثيقي )

 وٙٙذٜ اػسا٘ذاسد  ٔٛاد خان -ا٘داْ واس دس حاَ ٘ـؼسٝ يا ايؼسادٜ -ٚ ٔدٟض تٝ فيٙه ٚ ٔاػه

 ٞاي اكّي اػسا٘ذاسد فّٕىشد واس:  ؿاخق -2

 دليمٝ( 5)لغقاذ ٔٛسد ٘ياصا٘سخاب ٘مـٝ ٚ  .1

 دليمٝ( 10) زؼر كحر فّٕىشد لغقاذ .2

 دليمٝ(20)  ٘لة لغقاذ تا دلر دس خاي كحيح سٚي تشد ٚ ٔٛ٘ساط كحيح لغقاذ ٚ زٕيضواسي تشد  .3

 دليمٝ( 15ا٘ذاصي تشد    ) ازلاَ زغزيٝ ٚ ساٜ .4

 دليمٝ( 10سفـ فية دس كٛسذ فذْ فّٕىشد كحيح) .5

 واس:ٕ٘ٛ٘ٝ، ٘مـٝ ٚ فشآيٙذ اخشاي -3

 ا٘سخاب ٘مـٝ واس .1

 ا٘سخاب لغقاذ ٔٛسد ٘ياص .2

 زؼر لغقاذ تا اػسفادٜ اص اتضاس ٔٙاػة ٘ؾيش ِٔٛسي ٔسش .3

 ا٘سخاب تشد اػسا٘ذاسد تا اتقاد ٔٙاػة .4

 ٘لة لغقاذ دس ٔىاٖ كحيح سٚي تشد .5

 ِحيٓ -آٔادٜ ػاصي اتضاس ٔٛ٘ساط ٘ؾيش ٞٛيٝ .6

 ٔٛ٘ساط لغقاذ ٚ زٕيضواسي فيثش ٔٛ٘ساط ؿذٜ .7

 ٔذاس ازلاَ زغزيٝ تٝ .8

 ا٘ذاصي ٔذاس ساٜ .9

 سفـ فية دس كٛسذ فذْ واسوشد كحيح .10

 

 اتضاس اسصؿياتي: -4

 تشسػي كحر فّٕىشد تشد -4ٔـاٞذٜ فشآيٙذ اخشاي واس  -3خشػؾ وسثي  -2خشػؾ ؿفاٞي  -1

 اتضاس ٚ زدٟيضاذ ٔٛسد ٘ياص تشاي ا٘داْ واس: -5

 ٘مـٝ ٔذاس -لغقاذ ٔٛسد٘ياصٔٙاػة–تشٌٝ اعالفازي  -تشد اػسا٘ذاسد -اتضاس فٕٛٔي تشق يا اِىسشٚ٘يه -اتضاس فٕٛٔي ِحيٓ واسي
 

 زىاِيف واسي ٔشزثظ دس ٌشٜٚ واسي: -6

0107T خيچيذٖ يه ٕ٘ٛ٘ٝ تٝ تٛتيٗ ػادٜ دس حذ :mH  ٚHµ  

0205Tزٕيضواسي ٟ٘ايي ٚ ايداد ٔاػه سٚي فيثش : 
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 آٔٛصؽ ٚ خشٚسؽ ٚصاسذ

 ػاصٔاٖ خظٚٞؾ ٚ تش٘أٝ سيضي آٔٛصؿي

دفسش زاِيف وساب ٞاي دسػي فٙي ٚ حشفٝ اي ٚ 

 واسدا٘ؾ

 

 زحّيُ اػسا٘ذاسد فّٕىشد واس - 8-1ٕٖ٘ٛ تشي 

 : زاسيخ اسصؿياتي   ؿٕاسٜ ّٔي   ٘اْ ٚ ٘اْ خا٘ٛادٌي

وذ 

 حشفٝ 
 اِىسشٚ٘يه واس فٕٛٔي حشفٝ : 82120191

ػغح 

 كالحير 
L1  

 اػسا٘ذاسد فّٕىشد واس:

خٛا٘ذٖ ٘مـٝ ٔذاسٞاي ػادٜ اِىسشٚ٘يىي 

ٚ زقييٗ اسزثاط اخضاء ٚ ٕ٘ادٞا اص سٚي 

 ٘مـٝ اػسا٘ذاسد

وذ 

 ٚؽيفٝ 
03 

ٚؽيفٝ

 : 

٘مـٝ وـي ٔذاسٞاي  

 افضاس اِىسشٚ٘يىي تٝ وٕه ٘شْ

ٌشٜٚ واسي 

6 

عشاح تشدٞاي ػادٜ 

 ٔذاس چاخي اِىسشٚ٘يىي

 واس: 0301 وذ واس
٘مـٝ ٞاي اِىسشٚ٘يىي خٛا٘ذٖ 

 ػادٜ

ػغح 

 ؿايؼسٍي 
2  

  

 اتضاس خاف ٚ ؿشايظ ا٘داْ واس : -1

ٔيضواس اػسا٘ذاسد تا  -(c27-°c18°دٔاي عثيقي ) -ٔسشٔشتـ 6ازالي تٝ اتقاد حذالُ -ٔىاٖ ا٘داْ واس: ٘ٛس ٔٙاػة تشاي واسٞاي ؽشيف

 تيٗ رسٜ -افضاس خاف ٘شْ –ا٘داْ واس دس حاَ ٘ـؼسٝ  -فشد تا ِثاع واس   -ٔدٟض تٝ فيٛص حفاؽر خاٖ - cm H80*D80* L180اتقاد 

 ٞاي اكّي اػسا٘ذاسد فّٕىشد واس:  ؿاخق -2

 دليمٝ( 5)ا٘سخاب يه ٘مـٝ اِىسشٚ٘يىي .1

 دليمٝ( 25)٘مـٝ خٛا٘ي تا اػسفادٜ اص وساب اعالفاذ  ٚ زقييٗ اسزثاط تيٗ اخضاء .2

 دليمٝ( 25)( data sheetػاخسٕاٖ ٚ فّٕىشد لغقاذ ٔٛخٛد دس ٘مـٝ تا اػسفادٜ اص تشٌٝ اعالفاذ لغقاذ )تشسػي  .3

 

 ٕ٘ٛ٘ٝ، ٘مـٝ ٚ فشآيٙذ اخشاي واس:-3

 ا٘سخاب ٘مـٝ  .1

 ٔيىشٚفٗ ٚ ... -واتُ -ٔا٘ٙذ زشا٘ضيؼسٛس discreteا٘سخاب لغقاذ  .2

 ٚ ... 741ٔمايؼٝ ٌش  -555ا٘سخاب لغقاذ ٔدسٕـ ػادٜ ٘ؾيش زايٕش  .3

 ا٘سخاب تشٌٝ ٞاي اعالفازي ٔشتٛعٝ تٝ لغقاذ ٘مـٝ .4

 تشسػي ػاخسٕاٖ ٚ فّٕىشد لغقاذ .5

 ٞاي ٔخسّف زمؼيٓ تٙذي ٘مـٝ تٝ تّٛن .6

 زـشيح فّٕىشد وّي ٞش تّٛن .7

 اسزثاط تّٛن ٞا تا ٞٓ .8

 تشسػي فالئٓ خاف سٚي ٘مـٝ .9

 اتضاس اسصؿياتي: -4

 واس ٔـاٞذٜ فشآيٙذ اخشاي -3خشػؾ وسثي  -2خشػؾ ؿفاٞي  -1

 اتضاس ٚ زدٟيضاذ ٔٛسد ٘ياص تشاي ا٘داْ واس: -5

 -آي ػي زايٕش -ػٛئيچ -ٔٛزٛس -وا٘ىسٛس -ٔيىشٚفٖٛ -الٔح ػيٍٙاَ -فيٛص -تي صس -تّٙذٌٛ -واتُ -سِٝ -لغقاذ ٔدضا وشيؼساَ

 ػي سٌٛالزٛسآي -آي ػي ٞاي ٌير ديديساِي -اتضاس زدٟيضاذ زخللي -سايا٘ٝ  -LCD- 7seg -اخسٛوٛخّش -آي ػي فّٕيازي

 

 زىاِيف واسي ٔشزثظ دس ٌشٜٚ واسي: -6

0303Tْافضاسٞاي اِىسشٚ٘يىي : ٘لة ٘ش 

0304Tٜزشػيٓ ٘مـٝ فٙي ٔذاسٞاي اِىسشٚ٘يىي ػاد : 
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 ٚصاسذ آٔٛصؽ ٚ خشٚسؽ

 ػاصٔاٖ خظٚٞؾ ٚ تش٘أٝ سيضي آٔٛصؿي

دفسش زاِيف وساب ٞاي دسػي فٙي ٚ حشفٝ اي ٚ 

 واسدا٘ؾ

 

 زحّيُ اػسا٘ذاسد فّٕىشد واس - 8-1ٕٖ٘ٛ تشي 

 : زاسيخ اسصؿياتي   ؿٕاسٜ ّٔي   ٘اْ ٚ ٘اْ خا٘ٛادٌي

وذ 

 حشفٝ 

3114049

3 
 زىٙؼيٗ اِىسشٚ٘يه حشفٝ :

ػغح 

 كالحير 
L3  

 اػسا٘ذاسد فّٕىشد واس:

خٛا٘ذٖ ٘مـٝ ٔذاسٞاي اِىسشٚ٘يىي 

زشويثي ٚ زقييٗ اسزثاط اخضاء ٚ ٕ٘ادٞا اص 

 سٚي ٘مـٝ اػسا٘ذاسد
وذ 

 ٚؽيفٝ 
03 

ٚؽيفٝ

 : 

٘مـٝ وـي ٔذاسٞاي  

 افضاس اِىسشٚ٘يىي تٝ وٕه ٘شْ

ٌشٜٚ واسي 

3 

٘مـٝ خٛاٖ ٚ سػاْ 

٘مـٝ فٙي ٔذاس 

 اِىسشٚ٘يىي

 واس: 0302 وذ واس
خٛا٘ذٖ ٘مـٝ ٞاي اِىسشٚ٘يىي 

 خيچيذٜ

ػغح 

 ؿايؼسٍي 
2  

  

 اتضاس خاف ٚ ؿشايظ ا٘داْ واس : -1

( ٚ ٔيضواس اػسا٘ذاسد تا c27-°c18°دٔاي عثيقي ) -ٔسشٔشتـ 6ازالي تٝ اتقاد حذالُ -تشاي واسٞاي ؽشيف ٔىاٖ ا٘داْ واس: ٘ٛس ٔٙاػة 

 افضاس خاف ٘شْ –ا٘داْ واس دس حاَ ٘ـؼسٝ  -رسٜ تيٗ -فشد تا ِثاع واس - cm H80*D80* L180اتقاد 

 ٞاي اكّي اػسا٘ذاسد فّٕىشد واس:  ؿاخق -2
 دليمٝ( 5)ا٘سخاب يه ٘مـٝ اِىسشٚ٘يىي  .1

 دليمٝ( 25٘مـٝ خٛا٘ي تا اػسفادٜ اص وساب اعالفاذ ٚ زقييٗ اسزثاط تيٗ اخضاء ) .2

 دليمٝ( 25)      ( data sheetتشسػي ػاخسٕاٖ ٚ فّٕىشد لغقاذ ٔٛخٛد دس ٘مـٝ تا اػسفادٜ اص تشٌٝ اعالفاذ لغقاذ ) .3

 

 ٕ٘ٛ٘ٝ، ٘مـٝ ٚ فشآيٙذ اخشاي واس:-3
 ا٘سخاب ٘مـٝ  .1

 زشايان( ٚ ػٙؼٛسٞا -ديان -FLD- SCRلغقاذ اِىسشٚ٘يه كٙقسي )ا٘سخاب لغقاذ ٔا٘ٙذ  .2

 آي ػي ٞاي خيچيذٜ ٔا٘ٙذ ٔيىشٚوٙسشِشٞا -ا٘سخاب لغقاذ ٞايثشيذ ٔا٘ٙذ ٔٙاتـ زغزيٝ ػٛئيچيًٙ يا اػيالزٛسٞا .3

 ا٘سخاب تشٌٝ ٞاي اعالفازي ٔشتٛعٝ تٝ لغقاذ ٘مـٝ .4

 تشسػي ػاخسٕاٖ ٚ فّٕىشد لغقاذ .5

 ٞاي ٔخسّفزمؼيٓ تٙذي ٘مـٝ تٝ تّٛن  .6

 زـشيح فّٕىشد وّي ٞش تّٛن .7

 اسزثاط تّٛن ٞا تا ٞٓ .8

 تشسػي فالئٓ خاف سٚي ٘مـٝ .9

 اتضاس اسصؿياتي: -4

 ٔـاٞذٜ فشآيٙذ اخشاي واس -3خشػؾ وسثي  -2خشػؾ ؿفاٞي  -1

 اتضاس ٚ زدٟيضاذ ٔٛسد ٘ياص تشاي ا٘داْ واس: -5

لغقاذ  -ٌاص ٚ دٚد -اِٚسشاػٛ٘يه -حشاسزي -ػٙؼٛسٞاي ٘ٛسي -زشايان( -ديان -FLD- SCR- ujtلغقاذ اِىسشٚ٘يه كٙقسي )

 -ٞاي اعالفازي تشٌٝ -ٞا حافؾٝ -ٞاي ٔيىشٚوٙسشِش آي ػي -touchكفحاذ  -ٔٙاتـ زغزيٝ ػٛئيچيًٙ -ٞايثشيذ ٔا٘ٙذ آٔدّي فايش

 رسٜ تيٗ -٘مـٝ فٙي -سايا٘ٝ

 زىاِيف واسي ٔشزثظ دس ٌشٜٚ واسي: -6

0305T :ٜزشػيٓ ٘مـٝ  فٙي ٔذاسٞاي اِىسشٚ٘يىي خيچيذ 
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 ٚصاسذ آٔٛصؽ ٚ خشٚسؽ

 ػاصٔاٖ خظٚٞؾ ٚ تش٘أٝ سيضي آٔٛصؿي

دفسش زاِيف وساب ٞاي دسػي فٙي ٚ حشفٝ اي ٚ 

 واسدا٘ؾ

 

 زحّيُ اػسا٘ذاسد فّٕىشد واس - 8-1ٕٖ٘ٛ تشي 

 : زاسيخ اسصؿياتي   ؿٕاسٜ ّٔي   ٘اْ ٚ ٘اْ خا٘ٛادٌي

وذ 

 حشفٝ 
 اِىسشٚ٘يه واس فٕٛٔي حشفٝ : 82120191

ػغح 

 كالحير 
L1  

 اػسا٘ذاسد فّٕىشد واس:

اخشاي ٔشاحُ دليك ٘لة ٚ ٘لة وأُ 

 افضاس ٘شْ
وذ 

 ٚؽيفٝ 
03 

ٚؽيفٝ

 : 

٘مـٝ وـي ٔذاسٞاي  

 افضاس اِىسشٚ٘يىي تٝ وٕه ٘شْ

ٌشٜٚ واسي 

6 

عشاح تشدٞاي ػادٜ 

ٔذاس چاخي اِىسشٚ٘يىي 

(1) 

 افضاس اِىسشٚ٘يىي  ٘لة ٘شْ واس: 0303 وذ واس
ػغح 

 ؿايؼسٍي 
2  

  

 اتضاس خاف ٚ ؿشايظ ا٘داْ واس : -1

  6ازالي تٝ اتقاد حذالُ -ٔىاٖ ا٘داْ واس: ٘ٛس وافي خٟر واسٞاي ؽشيف 

سايا٘ٝ ٔسلُ تٝ  -رسٜ تيٗ -فشد تا ِثاع واس -cm H80*D80* L180( ٚ ٔيضواس اػسا٘ذاسد تا اتقاد c27-°c18°دٔاي عثيقي ) -ٔسشٔشتـ 

 افضاسٞاي  خاف ا٘ٛاؿ ٘شْ –ؿثىٝ ايٙسش٘ر 

 ٞاي اكّي اػسا٘ذاسد فّٕىشد واس:  ؿاخق -2
 دليمٝ( 30افضاسٞاي ٔٛخٛد  ) افضاس ٔٙاػة اص تيٗ ٘شْ ا٘سخاب ٘شْ .1

 دليمٝ( 15)افضاس ا٘سخاب ؿذٜ  ٘لة كحيح ٘شْ .2

 دليمٝ( 10)افضاس ا٘ذاصي وأُ ٘شْ ساٜ .3

 

 ٕ٘ٛ٘ٝ، ٘مـٝ ٚ فشآيٙذ اخشاي واس:-3
 افضاس ٔٙاػة ٘ٛؿ واس خؼسدٛ دس ايٙسش٘ر يا ػايش ٔٙاتـ تشاي دسيافر ٘شْ .1

 افضاس زـخيق لاتّير ٞا ٚ فّٕىشد ٞش ٘شْ .2

 افضاسٞاي ٔـاتٝ اص ٘ؾش لاتّير ٞا، ٔضايا، ٔقاية، ليٕر ٚ ػخر افضاس ٔٛسد ٘ياص ٔمايؼٝ ٘شْ .3

 افضاس ٔٙاػة ا٘سخاب ٘شْ .4

 افضاس ٘لة ٘شْ .5

 افضاس ا٘ذاصي ٘شْ ساٜ .6

 اتضاس اسصؿياتي: -4

 ٔـاٞذٜ فشآيٙذ اخشاي واس -3خشػؾ وسثي  -2خشػؾ ؿفاٞي  -1

 اتضاس ٚ زدٟيضاذ ٔٛسد ٘ياص تشاي ا٘داْ واس: -5
 ِٛاصْ اِسحشيش -افضاسٞاي ٔٙاػة ا٘ٛاؿ ٘شْ -سايا٘ٝ

 
 

 زىاِيف واسي ٔشزثظ دس ٌشٜٚ واسي: -6

0301T ٖ٘مـٝ ٞاي اِىسشٚ٘يىي ػادٜ: خٛا٘ذ 

0304Tٜزشػيٓ ٘مـٝ  فٙي ٔذاسٞاي اِىسشٚ٘يىي ػاد : 
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 ٚصاسذ آٔٛصؽ ٚ خشٚسؽ

 ػاصٔاٖ خظٚٞؾ ٚ تش٘أٝ سيضي آٔٛصؿي

دفسش زاِيف وساب ٞاي دسػي فٙي ٚ حشفٝ اي ٚ 

 واسدا٘ؾ

 

 

 زحّيُ اػسا٘ذاسد فّٕىشد واس - 8-1ٕٖ٘ٛ تشي 

 : زاسيخ اسصؿياتي   ؿٕاسٜ ّٔي   ٘اْ ٚ ٘اْ خا٘ٛادٌي

وذ 

 حشفٝ 
 اِىسشٚ٘يه واس فٕٛٔي حشفٝ : 82120191

ػغح 

 كالحير 
L1  

 اػسا٘ذاسد فّٕىشد واس:

زشػيٓ ٘مـٝ فٙي ٔذاسٞاي اِىسشٚ٘يىي 

 افضاس ػادٜ تا اػسفادٜ ٘شْ
وذ 

 ٚؽيفٝ 
03 

ٚؽيفٝ

 : 

٘مـٝ وـي ٔذاسٞاي  

 افضاس اِىسشٚ٘يىي تٝ وٕه ٘شْ

ٌشٜٚ واسي 

6 

ػادٜ عشاح تشدٞاي 

ٔذاس چاخي اِىسشٚ٘يىي 

(1) 

 واس: 0304 وذ واس
زشػيٓ ٘مـٝ فٙي ٔذاسٞاي 

 اِىسشٚ٘يىي ػادٜ

ػغح 

 ؿايؼسٍي 
2  

  

 اتضاس خاف ٚ ؿشايظ ا٘داْ واس : -1

( ٚ ٔيضواس اػسا٘ذاسد تا c27-°c18°دٔاي ٔحيظ ) -ٔسشٔشتـ 6ازالي تٝ اتقاد حذالُ -ٔىاٖ ا٘داْ واس: ٘ٛس ٔٙاػة خٟر واسٞاي ؽشيف 

 ا٘داْ واس دس حاَ ٘ـؼسٝ -افضاس  خاف ٘شْ–افضاسٞاي ٔٛسد ٘ياص  سايا٘ٝ ٔدٟض تٝ ٘شْ -فشد تا ِثاع واس   -cm H80*D80* L180اتقاد 

 ٞاي اكّي اػسا٘ذاسد فّٕىشد واس:  ؿاخق -2
 دليمٝ( 10) تشسػي لٛا٘يٗ اػسا٘ذاسد حاوٓ تش زشػيٓ ٘مـٝ  .1

 دليمٝ( 15) افضاس  زشػيٓ ٘مـٝ زٛػظ ٘شْ .2

 ٕ٘ٛ٘ٝ، ٘مـٝ ٚ فشآيٙذ اخشاي واس:-3
 ا٘سخاب ٘مـٝ ٔذاس اِىسشٚ٘يىي .1

 افضاس ٔٙاػة ا٘سخاب ٘شْ .2

 افضاس   زشػيٓ ٘مـٝ تا اػسفادٜ اص  ٘شْ .3

 اتضاس اسصؿياتي: -4

 ٔـاٞذٜ فشآيٙذ اخشاي واس -3خشػؾ وسثي  -2خشػؾ ؿفاٞي  -1

 ٔٛسد ٘ياص تشاي ا٘داْ واس:اتضاس ٚ زدٟيضاذ  -5
 ِٛاصْ اِسحشيش -٘مـٝ ٔذاس اِىسشٚ٘يىي -سايا٘ٝ

 
 

 زىاِيف واسي ٔشزثظ دس ٌشٜٚ واسي: -6

0301Tٜخٛا٘ذٖ ٘مـٝ ٞاي اِىسشٚ٘يىي ػاد : 

0303Tْافضاسٞاي اِىسشٚ٘يىي  : ٘لة ٘ش 
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 ٚصاسذ آٔٛصؽ ٚ خشٚسؽ

 ػاصٔاٖ خظٚٞؾ ٚ تش٘أٝ سيضي آٔٛصؿي

ٞاي دسػي فٙي ٚ حشفٝ اي ٚ  دفسش زاِيف وساب

 واسدا٘ؾ

 

 زحّيُ اػسا٘ذاسد فّٕىشد واس - 8-1ٕٖ٘ٛ تشي 

 : زاسيخ اسصؿياتي   ؿٕاسٜ ّٔي   ٘اْ ٚ ٘اْ خا٘ٛادٌي

وذ 

 حشفٝ 

3114049

3 
 زىٙؼيٗ اِىسشٚ٘يه حشفٝ :

ػغح 

 كالحير 
L3  

 اػسا٘ذاسد فّٕىشد واس:

زشػيٓ ٘مـٝ فٙي ٔذاسٞاي اِىسشٚ٘يىي 

افضاس ٔغاتك تا  اػسفادٜ اص ٘شْزشويثي تا 

 اػسا٘ذاسدٞاي زقشيف ؿذٜ
وذ 

 ٚؽيفٝ 
03 

ٚؽيفٝ

 : 

٘مـٝ وـي ٔذاسٞاي  

 افضاس اِىسشٚ٘يىي تٝ وٕه ٘شْ

ٌشٜٚ واسي 

3 

٘مـٝ خٛاٖ ٚ سػاْ 

٘مـٝ فٙي ٔذاس 

 اِىسشٚ٘يىي

 واس: 0305 وذ واس
زشػيٓ ٘مـٝ فٙي ٔذاسٞاي 

 اِىسشٚ٘يىي خيچيذٜ

ػغح 

 ؿايؼسٍي 
2  

  

 اتضاس خاف ٚ ؿشايظ ا٘داْ واس : -1

( ٚ ٔيضواس اػسا٘ذاسد تا c27-°c18°دٔاي ٔحيظ ) -ٔسشٔشتـ 6ازالي تٝ اتقاد حذالُ  -ٔىاٖ ا٘داْ واس: ٘ٛس ٔٙاػة خٟر واسٞاي ؽشيف 

 واس دس حاَ ٘ـؼسٝ ا٘داْ -افضاس  خاف ٘شْ–افضاسٞاي ٔٛسد ٘ياص  سايا٘ٝ ٔدٟض تٝ ٘شْ -فشد تا ِثاع واس   -cm H80*D80* L180اتقاد 

 ٞاي اكّي اػسا٘ذاسد فّٕىشد واس:  ؿاخق -2
 دليمٝ( 10)     تشسػي لٛا٘يٗ اػسا٘ذاسد حاوٓ تش زشػيٓ ٘مـٝ   .1

 دليمٝ( 30افضاس         ) زشػيٓ ٘مـٝ زٛػظ ٘شْ .2

 ٕ٘ٛ٘ٝ، ٘مـٝ ٚ فشآيٙذ اخشاي واس:-3
 ا٘سخاب ٘مـٝ ٔذاس اِىسشٚ٘يىي .1

 افضاس ٔٙاػة ا٘سخاب ٘شْ .2

 افضاس   زشػيٓ ٘مـٝ تا اػسفادٜ اص  ٘شْ .3

 اتضاس اسصؿياتي: -4

 ٔـاٞذٜ فشآيٙذ اخشاي واس -3خشػؾ وسثي  -2خشػؾ ؿفاٞي  -1

 اتضاس ٚ زدٟيضاذ ٔٛسد ٘ياص تشاي ا٘داْ واس: -5

 ِٛاصْ اِسحشيش -٘مـٝ ٔذاس اِىسشٚ٘يىي -سايا٘ٝ
 

 

 زىاِيف واسي ٔشزثظ دس ٌشٜٚ واسي: -6

0302T ٖ٘مـٝ ٞاي اِىسشٚ٘يىي خيچيذٜ: خٛا٘ذ 
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 ٚصاسذ آٔٛصؽ ٚ خشٚسؽ

 ػاصٔاٖ خظٚٞؾ ٚ تش٘أٝ سيضي آٔٛصؿي

دفسش زاِيف وساب ٞاي دسػي فٙي ٚ حشفٝ اي ٚ 

 واسدا٘ؾ

 

 زحّيُ اػسا٘ذاسد فّٕىشد واس - 8-1ٕٖ٘ٛ تشي 

 : زاسيخ اسصؿياتي   ؿٕاسٜ ّٔي   ٘اْ ٚ ٘اْ خا٘ٛادٌي

وذ 

 حشفٝ 
 اِىسشٚ٘يه واس فٕٛٔي حشفٝ : 82120191

ػغح 

 كالحير 
L1  

 اػسا٘ذاسد فّٕىشد واس:

 -ا٘ذاصي ٔذاسٞاي اِىسشٚ٘يىي ساٜ

ٌيشي   وٕير ٞا ٚ زشػيٓ ؿىُ  ا٘ذاصٜ

ػاصي ٔذاس تا اػسفادٜ اص  ٔٛج ٞا ٚ ؿثيٝ

 افضاس تا سفاير اػسا٘ذاسد ٘شْ

وذ 

 ٚؽيفٝ 
03 

ٚؽيفٝ

 : 

٘مـٝ وـي ٔذاسٞاي  

 افضاس ٘شْاِىسشٚ٘يىي تٝ وٕه 

ٌشٜٚ واسي 

7 

عشاح تشدٞاي ػادٜ 

ٔذاس چاخي اِىسشٚ٘يىي 

(2) 

 واس: 0306 وذ واس
ػاصي ٔذاسٞاي ؿثيٝ

 اِىسشٚ٘يىي 

ػغح 

 ؿايؼسٍي 
2  

  

 اتضاس خاف ٚ ؿشايظ ا٘داْ واس : -1

( ٚ ٔيضواس c27-°c18°عثيقي )دٔاي  -ٔسشٔشتـ 6ازالي تٝ اتقاد حذالُ  -ٔىاٖ ا٘داْ واس: ٘ٛس ٔٙاػة تشاي ا٘داْ  واسٞاي دلثك 

افضاس   ٘شْ–ٚخٛدأىا٘اذ ازلاَ تٝ ؿثىٝ ايٙسش٘ر-فشد تا ِثاع واس   -cm H80*D80* L180اػسا٘ذاسدتشاي لشاسدادٖ سايا٘ٝ تا اتقاد 

 ا٘داْ واس دس حاَ ٘ـؼسٝ -خاف

 ٞاي اكّي اػسا٘ذاسد فّٕىشد واس:  ؿاخق -2
 دليمٝ( 30ػاصي ٔذاس سا تٝ دلر ٚ تٝ كٛسذ اػسا٘ذاسد        ) ؿثيٝافضاس ٔٙاػة ٚ  ا٘سخاب ٔذاس ٚ ٘شْ .1

 دليمٝ( 20ٞاي ٔذاس تا دلر) ٌيشي ِٚساطٞا ٚ ػيٍٙاَ ا٘ذاصٜ .2

 ٕ٘ٛ٘ٝ، ٘مـٝ ٚ فشآيٙذ اخشاي واس:-3

 ا٘سخاب يه ٔذاس ػادٜ ٔا٘ٙذ زمٛير وٙٙذٜ أيسش ٔـسشن يا ٔٙثـ زغزيٝ ػادٜ .1

 زـخيق ٚسٚدي ٚ خشٚخي ٔذاس .2

 فّٕىشد ٔذاسؿشح  .3

 ٞاي ٔذاس زـخيق ِٚساطٞا ٚ ػيٍٙاَ .4

 ٞا تٙذي آٖ افضاس زخللي )ٔا٘ٙذ ِٔٛسي ػيٓ( ٚ عثمٝ ا٘سخاب حذاوثش ػٝ ٕ٘ٛ٘ٝ ٘شْ .5

 افضاسٞا اص ٘ؾش ٔضايا ٚ ٔقاية ٚ ػايش أىا٘اذ ٔمايؼٝ فّٕىشد ٘شْ .6

 افضاس ٔٙاػة ا٘سخاب ٘شْ .7

 افضاس ا٘ذاصي ٘شْ ٘لة ٚ ساٜ .8

 افضاسْ ػاصي تا ٘ش اخشاي فُٕ ؿثيٝ .9

 ٞاي ٔٛسد ٘ؾش دسيافر ِٚساطٞا ٚ ػيٍٙاَ .10

 اتضاس اسصؿياتي: -4

 ٔـاٞذٜ فشآيٙذ اخشاي واس -3خشػؾ وسثي  -2خشػؾ ؿفاٞي  -1

 اتضاس ٚ زدٟيضاذ ٔٛسد ٘ياص تشاي ا٘داْ واس: -5

 ازلاَ تٝ ؿثىٝ ايٙسش٘ر -ِٛاصْ اِسحشيش -٘مـٝ ٔذاس  -سايا٘ٝ
 

 

 واسي:زىاِيف واسي ٔشزثظ دس ٌشٜٚ  -6

0307Tْافضاس : عشاحي ٚ زشػيٓ ٔذاس چاخي ػادٜ تا ٘ش 
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 ٚصاسذ آٔٛصؽ ٚ خشٚسؽ

 ػاصٔاٖ خظٚٞؾ ٚ تش٘أٝ سيضي آٔٛصؿي

دفسش زاِيف وساب ٞاي دسػي فٙي ٚ حشفٝ اي ٚ 

 واسدا٘ؾ

 

 زحّيُ اػسا٘ذاسد فّٕىشد واس - 8-1ٕٖ٘ٛ تشي 

 : زاسيخ اسصؿياتي   ؿٕاسٜ ّٔي   ٘اْ ٚ ٘اْ خا٘ٛادٌي

وذ 

 حشفٝ 
 اِىسشٚ٘يه واس فٕٛٔي حشفٝ : 82120191

ػغح 

 كالحير 
L1  

 اػسا٘ذاسد فّٕىشد واس:

افضاس ٚ زشػيٓ ٔذاس  ا٘ذاصي ٘شْ ٘لة ٚ ساٜ

چاخي ػادٜ اِىسشٚ٘يىي تا سفاير 

 اػسا٘ذاسد
وذ 

 ٚؽيفٝ 
03 

ٚؽيفٝ

 : 

٘مـٝ وـي ٔذاسٞاي  

 افضاس اِىسشٚ٘يىي تٝ وٕه ٘شْ

ٌشٜٚ واسي 

7 

ػادٜ عشاح تشدٞاي 

ٔذاس چاخي اِىسشٚ٘يىي 

(2) 

 واس: 0307 وذ واس
عشاحي ٚ زشػيٓ ٔذاسٞاي 

 افضاس چاخي ػادٜ تا ٘شْ

ػغح 

 ؿايؼسٍي 
2  

  

 اتضاس خاف ٚ ؿشايظ ا٘داْ واس : -1

( ٚ ٔيضواس اػسا٘ذاسدتشاي c27-°c18°دٔاي عثيقي ) -ٔسشٔشتـ  6اتقاد حذالُ  -ٔىاٖ ا٘داْ واس: ٘ٛس ٔٙاػة تشاي ا٘داْ  واسٞاي دلثك 

ا٘داْ واس  -افضاس  خاف ٘شْ–ٚخٛد أىا٘اذ ازلاَ تٝ ؿثىٝ ايٙسش٘ر-فشد تا ِثاع واس   -cm H80*D80* L180لشاسدادٖ سايا٘ٝ تا اتقاد 

 دس حاَ ٘ـؼسٝ

 ٞاي اكّي اػسا٘ذاسد فّٕىشد واس:  ؿاخق -2
 دليمٝ( 50ٚ تٝ كٛسذ اػسا٘ذاسد زشػيٓ              ) افضاس ٔٙاػة ٚ زشػيٓ ٔذاس چاخيثٝ دلر ا٘سخاب ٔذاس ٚ ٘شْ .1

 

 ٕ٘ٛ٘ٝ، ٘مـٝ ٚ فشآيٙذ اخشاي واس:-3
 ا٘سخاب يه ٔذاس ػادٜ  .1

 افضاس ٞاي ٘شْ زحّيُ ٘مـٝ ا٘سخاتي تشاي ا٘غثاق تا زٛا٘ايي .2

 افضاسٞاي ٔشزثظ تٙذي ٘شْ دػسٝ .3

 افضاسٞا اص ٘ؾش ٔضايا ٚ ٔقاية ٚ ػايش أىا٘اذ ٔمايؼٝ فّٕىشد ٘شْ .4

 افضاس ٔٙاػة ا٘سخاب ٘شْ .5

 افضاس ا٘ذاصي ٘شْ ٘لة ٚ ساٜ .6

 افضاس زشػيٓ ٔذاس چاخي زٛػظ ٘شْ .7

 اتضاس اسصؿياتي: -4

 ٔـاٞذٜ فشآيٙذ اخشاي واس -3خشػؾ وسثي  -2خشػؾ ؿفاٞي  -1

 اتضاس ٚ زدٟيضاذ ٔٛسد ٘ياص تشاي ا٘داْ واس: -5

 ِٛاصْ اِسحشيش -٘مـٝ ٔذاس  اِىسشٚ٘يىي -سايا٘ٝ
 

 

 زىاِيف واسي ٔشزثظ دس ٌشٜٚ واسي: -6

0306Tٝػاصي ٔذاسٞاي اِىسشٚ٘يىي : ؿثي 
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 ٚصاسذ آٔٛصؽ ٚ خشٚسؽ

 ػاصٔاٖ خظٚٞؾ ٚ تش٘أٝ سيضي آٔٛصؿي

دفسش زاِيف وساب ٞاي دسػي فٙي ٚ حشفٝ اي ٚ 

 واسدا٘ؾ

 

 زحّيُ اػسا٘ذاسد فّٕىشد واس - 8-1ٕٖ٘ٛ تشي 

 : زاسيخ اسصؿياتي   ؿٕاسٜ ّٔي   ٘اْ ٚ ٘اْ خا٘ٛادٌي

وذ 

 حشفٝ 

3114049

3 
 زىٙؼيٗ اِىسشٚ٘يه  حشفٝ :

ػغح 

 كالحير 
L1  

 اػسا٘ذاسد فّٕىشد واس:    

افضاس ٚ زشػيٓ ٔذاس  ا٘ذاصي ٘شْ ٘لة ٚ ساٜ

چاخي زشويثي اِىسشٚ٘يىي تا سفاير وأُ 

 اػسا٘ذاسدٞاي زقشيف ؿذٜ

وذ 

 ٚؽيفٝ 
03 

ٚؽيفٝ

 : 

٘مـٝ وـي ٔذاسٞاي  

 افضاس وٕه ٘شْ اِىسشٚ٘يىي تٝ

ٌشٜٚ واسي 

4 

عشاحي ٔذاس چاخي تا 

 وأديٛزش

 واس: 0308 وذ واس
عشاحي ٚ زشػيٓ ٔذاسٞاي 

 افضاس چاخي خيچيذٜ تا ٘شْ

ػغح 

 ؿايؼسٍي 
2  

  

 اتضاس خاف ٚ ؿشايظ ا٘داْ واس : -1

( ٚ ٔيضواس اػسا٘ذاسدتشاي c27-°c18°عثيقي )دٔاي  -ٔسشٔشتـ6اتقاد حذالُ  -ٔىاٖ ا٘داْ واس: ٘ٛس ٔٙاػة تشاي ا٘داْ واسٞاي دليك 

افضاسٞاي   ٘شْ –ٚخٛد أىا٘اذ ازلاَ تٝ ؿثىٝ ايٙسش٘ر  -فشد تا ِثاع واس ٔٙاػة  -cm H80*D80* L180لشاسدادٖ سايا٘ٝ  تا اتقاد 

 ا٘داْ واس دس حاَ ٘ـؼسٝ -خاف

 ٞاي اكّي اػسا٘ذاسد فّٕىشد واس:  ؿاخق -2

 دليمٝ( 60ٔٙاػة ٚ زشػيٓ ٔذاس چاخي تٝ دلر ٚ تٝ كٛسذ اػسا٘ذاسد          )افضاس  ا٘سخاب ٔذاس ٚ ٘شْ .1

 

 ٕ٘ٛ٘ٝ، ٘مـٝ ٚ فشآيٙذ اخشاي واس:-3

 ا٘سخاب يه ٔذاس خيچيذٜ .1

 افضاس زحّيُ ٘مـٝ ا٘سخاتي تشاي ا٘غثاق تا زٛا٘ايي ٞاي ٘شْ .2

 افضاسٞاي ٔشزثظ تٙذي ٘شْ دػسٝ .3

 ٔقاية ٚ ػايش أىا٘اذافضاسٞا اص ٘ؾش ٔضايا ٚ  ٔمايؼٝ فّٕىشد ٘شْ .4

 افضاس ٔٙاػة ا٘سخاب ٘شْ .5

 افضاس ا٘ذاصي ٘شْ ٘لة ٚ ساٜ .6

 افضاس زشػيٓ ٔذاس چاخي زٛػظ ٘شْ .7

 
 

 اتضاس اسصؿياتي: -4

 ٔـاٞذٜ فشآيٙذ اخشاي واس -3خشػؾ وسثي  -2خشػؾ ؿفاٞي  -1

 اتضاس ٚ زدٟيضاذ ٔٛسد ٘ياص تشاي ا٘داْ واس: -5
 ؿثىٝ ايٙسش٘رازلاَ تٝ  -٘مـٝ ٔذاس   -سايا٘ٝ

 

 

 زىاِيف واسي ٔشزثظ دس ٌشٜٚ واسي: -6

0309Tْافضاسٞا اص ايٙسش٘ر ٚ تٝ سٚص سػا٘ي آٖ : دسيافر اعالفاذ ٔشتٛط تٝ ٘ش 
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 ٚصاسذ آٔٛصؽ ٚ خشٚسؽ

 ػاصٔاٖ خظٚٞؾ ٚ تش٘أٝ سيضي آٔٛصؿي

دفسش زاِيف وساب ٞاي دسػي فٙي ٚ حشفٝ اي ٚ 

 واسدا٘ؾ

 

 اػسا٘ذاسد فّٕىشد واسزحّيُ  - 8-1ٕٖ٘ٛ تشي 

 : زاسيخ اسصؿياتي   ؿٕاسٜ ّٔي   ٘اْ ٚ ٘اْ خا٘ٛادٌي

وذ 

 حشفٝ 

3114049

3 
 زىٙؼيٗ اِىسشٚ٘يه  حشفٝ :

ػغح 

 كالحير 
L3  

 اػسا٘ذاسد فّٕىشد واس:    

تشلشاسي اسزثاط تا ايٙسش٘ر ٚ تٝ سٚصسػا٘ي 

وذ  افضاسٞا ٚ اخشاي آٖ تا سفاير اػسا٘ذاسد ٘شْ

 ٚؽيفٝ 
03 

ٚؽيفٝ

 : 

٘مـٝ وـي ٔذاسٞاي  

 افضاس اِىسشٚ٘يىي تٝ وٕه ٘شْ

ٌشٜٚ واسي 

4 

عشاحي ٔذاس چاخي تا 

 وأديٛزش

 واس: 0309 وذ واس

دسيافر اعالفاذ ٔشتٛط تٝ 

افضاسٞا اص ايٙسش٘ر ٚ تٝ  ٘شْ

 سٚصسػا٘ي آٖ

ػغح 

 ؿايؼسٍي 
2  

  

 اتضاس خاف ٚ ؿشايظ ا٘داْ واس : -1

( ٚ ٔيضواس اػسا٘ذاسد تا c27-°c18°دٔاي عثيقي ) -ٔسشٔشتـ 6اتقاد حذالُ  -ٔٙاػة تشاي ا٘داْ واسٞاي دليك ٔىاٖ ا٘داْ واس تا ٘ٛس 

ا٘داْ واس دس  -افضاسٞاي  خاف ٘شْ –ٚخٛد أىا٘اذ ازلاَ تٝ ؿثىٝ ايٙسش٘ر  -فشد تا ِثاع واس ٔٙاػة  -cm H80*D80* L180اتقاد 

 حاَ ٘ـؼسٝ

 ٞاي اكّي اػسا٘ذاسد فّٕىشد واس:  ؿاخق -2
 دليمٝ( 60افضاس(      ) افضاس ٞاي زخللي ٔشتٛعٝ )حذالُ ػٝ ٕ٘ٛ٘ٝ ٘شْ ازلاَ تٝ ؿثىٝ ايٙسش٘ر ٚ تٝ سٚصسػا٘ي ٘شْ .1

 

 ٕ٘ٛ٘ٝ، ٘مـٝ ٚ فشآيٙذ اخشاي واس:-3

 افضاس ٔٛسد ٘ؾش ا٘سخاب ٘شْ .1

 عشيك ايٙسش٘ر افضاس اص افضاس يا دسيافر ٘شْ ا٘ذاصي ٘شْ ٘لة ٚ ساٜ .2

 افضاس ٔٛسد ٘ؾش ٞاي ٘شْ دسيافر اعالفاذ ٔشتٛط تٝ لاتّير .3

 افضاس ازلاَ تٝ ؿثىٝ ايٙسش٘ر ٚ تٝ سٚص وشدٖ أىا٘اذ ٘شْ .4

 افضاس ٔشتٛعٝ ٞاي خذيذ ٘شْ تشسػي لاتّير .5

 
 

 اتضاس اسصؿياتي: -4

 ٔـاٞذٜ فشآيٙذ اخشاي واس -3خشػؾ وسثي  -2خشػؾ ؿفاٞي  -1

 ٔٛسد ٘ياص تشاي ا٘داْ واس: اتضاس ٚ زدٟيضاذ -5
 فشًٞٙ ِغاذ اٍّ٘يؼي تٝ فاسػي -ازلاَ تٝ ؿثىٝ ايٙسش٘ر -٘مـٝ ٔذاس  اِىسشٚ٘يىي -سايا٘ٝ

 
 

 زىاِيف واسي ٔشزثظ دس ٌشٜٚ واسي: -6

0308Tْافضاس : عشاحي ٚ زشػيٓ ٔذاس چاخي خيچيذٜ تا ٘ش 
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 ٚصاسذ آٔٛصؽ ٚ خشٚسؽ

 ػاصٔاٖ خظٚٞؾ ٚ تش٘أٝ سيضي آٔٛصؿي

دفسش زاِيف وساب ٞاي دسػي فٙي ٚ حشفٝ اي ٚ 

 واسدا٘ؾ

 

 زحّيُ اػسا٘ذاسد فّٕىشد واس - 8-1ٕٖ٘ٛ تشي 

 : زاسيخ اسصؿياتي   ؿٕاسٜ ّٔي   ٘اْ ٚ ٘اْ خا٘ٛادٌي

وذ 

 حشفٝ 
 اِىسشٚ٘يه واس فٕٛٔي حشفٝ : 82120191

ػغح 

 كالحير 
L1  

 اػسا٘ذاسد فّٕىشد واس:    

زقييٗ  –ا٘سخاب خشٚطٜ اِىسشٚ٘يىي ػادٜ 

لغقاذ ٚ زخٕيٗ ٞضيٙٝ تا زٛخٝ تٝ ٘ياص ٚ 

 ؿشايظ تاصاس
وذ 

 ٚؽيفٝ 
04 

ٚؽيفٝ

 : 

ػاخر خشٚطٜ )يه ٕ٘ٛ٘ٝ تشد  

 اِىسشٚ٘يىي(

ٌشٜٚ واسي 

8 

عشاح ٚ ٔٛ٘ساط واس 

تشدٞاي ػادٜ ٔذاس 

 چاخي

 واس: 0401 وذ واس
ا٘سخاب يه ٔٛضٛؿ خشٚطٜ 

 ػادٜ

ػغح 

 ؿايؼسٍي 
2  

  

 اتضاس خاف ٚ ؿشايظ ا٘داْ واس : -1

٘ٛسٔٙاػة تشاي ا٘داْ واسٞاي ؽشيف ٚ ٔيضواس اػسا٘ذاسد -(c27-°c18°دٔاي عثيقي ) -ٔسشٔشتـ 6ٔىاٖ ا٘داْ واس ازالي تٝ اتقاد حذالُ 

 وساب ٞاي خشٚطٜ اِىسشٚ٘يىي -افضاسٞاي خاف ٘شْ –ٚخٛد أىا٘اذ ازلاَ تٝ ؿثىٝ ايٙسش٘ر  -cm H80*D80* L180تا اتقاد 

 ٞاي اكّي اػسا٘ذاسد فّٕىشد واس:  ؿاخق -2
 دليمٝ(50)           لغقٝ( 10لغقٝ ٚ حذالُ  20ا٘سخاب يه خشٚطٜ واستشدي ػادٜ )تا حذاوثش  .1

 

 ٕ٘ٛ٘ٝ، ٘مـٝ ٚ فشآيٙذ اخشاي واس:-3

 اػسفادٜ اص ايٙسش٘ر ٚ ...( -ا٘سخاب ٔٙاتـ خشٚطٜ ٞاي واستشدي )ٔا٘ٙذ وساب خشٚطٜ ٞاي اِىسشٚ٘يىي .1

 ا٘سخاب ٘مـٝ يه خشٚطٜ فّٕي ػادٜ .2

 تشسػي ٚ زحّيُ فّٕىشد اخضاي ٘مـٝ ٔذاس اِىسشٚ٘يىي .3

 زقييٗ اخضاء ٚ لغقاذ سٚي تشد اِىسشٚ٘يىي ٚ خاسج اص تشد .4

 زٟيٝ فٟشػر لغقاذ ٚ اتضاس ٔٛسد ٘ياص خشٚطٜ .5

 ٔٙاػةاسزثاط تا ٔشاوض فشٚؽ لغقاذ ٚ اتضاس اِىسشٚ٘يىي تٝ عشق  .6

 زقييٗ ٚخٛد لغقٝ ٚ ليٕر آٖ .7

 ٌيشي خٟر اخشاي خشٚطٜ زلٕيٓ .8

 اتضاس اسصؿياتي: -4

 ٔـاٞذٜ فشآيٙذ اخشاي واس -3خشػؾ وسثي  -2خشػؾ ؿفاٞي  -1

 اتضاس ٚ زدٟيضاذ ٔٛسد ٘ياص تشاي ا٘داْ واس: -5

 ِٛاصْ اِسحشيش -لغقاذ ٚ اتضاس ٔغاتك تا ٘مـٝ ا٘سخاتي -سايا٘ٝ

 ٔشزثظ دس ٌشٜٚ واسي:زىاِيف واسي  -6

0403Tْافضاس : عشاحي ٚ زشػيٓ ٔذاس چاخي خشٚطٜ ػادٜ تا ٘ش 

0405Tچاج ٚ آٔادٜ ػاصي عشح سٚ ٚ خـر ٔذاس چاخي : 

0406Tٔٛ٘ساط لغقاذ سٚي فيثش : 
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 ٚصاسذ آٔٛصؽ ٚ خشٚسؽ

 ػاصٔاٖ خظٚٞؾ ٚ تش٘أٝ سيضي آٔٛصؿي

دفسش زاِيف وساب ٞاي دسػي فٙي ٚ حشفٝ اي ٚ 

 واسدا٘ؾ

 

زحّيُ اػسا٘ذاسد فّٕىشد  - 8-1ٕٖ٘ٛ تشي 

 واس

 

 اَٚ:٘ٛتر  : زاسيخ اسصؿياتي   ؿٕاسٜ ّٔي   ٘اْ ٚ ٘اْ خا٘ٛادٌي

وذ 

 حشفٝ 

3114049

3 
 زىٙؼيٗ اِىسشٚ٘يه  حشفٝ :

ػغح 

 كالحير 
L3  

 اػسا٘ذاسد فّٕىشد واس:    

ا٘سخاب خشٚطٜ اِىسشٚ٘يىي خيچيذٜ، زقييٗ 

تا زٛخٝ تٝ ويفير،  لغقاذ ٚ زخٕيٗ ٞضيٙٝ

 كشفٝ خٛيي ٚ ٘ياص تاصاس
وذ 

 ٚؽيفٝ 
04 

ٚؽيفٝ

 : 

ػاػخر خشٚطٜ )يه ٕ٘ٛ٘ٝ  

 تشد اِىسشٚ٘يىي(

ٌشٜٚ 

 5واسي

ٔسلذي اخشاي 

خشٚطٜ ٚ سفـ فية 

 آٖ )تشد اِىسشيىي(

 واس: 0402 وذ واس
ا٘سخاب يه ٔٛضٛؿ خشٚطٜ  

 خيچيذٜ 

ػغح 

 ؿايؼسٍي 
 2 

  

 ا٘داْ واس :اتضاس خاف ٚ ؿشايظ  -1

 cmٔيضواس اػسا٘ذاسد  -٘ٛس ٔٙاػة تشاي ا٘داْ واسٞاي ؽشيف -(c27-°c18°دٔاي عثيقي ) -6m2ٔىاٖ ا٘داْ واس: ازالي تٝ اتقاد حذالُ 

H80*D80* L180- افضاسٞاي خاف ٘شْ -أىاٖ اػسفادٜ اص سايا٘ٝ ٔسلُ تٝ ؿثىٝ ايٙسش٘ر 

 ٞاي اكّي اػسا٘ذاسد فّٕىشد واس:  ؿاخق – 5
 دليمٝ( 30)   خؼسدٛ دس تيٗ اػٙاد ٚ ٘مـٝ ٞاي اِىسشٚ٘يىي ٚ ايٙسش٘ر تشاي ا٘سخاب ٔٛضٛؿ خشٚطٜ خيچيذٜ  .1

 دليمٝ( 35ا٘سخاب خشٚطٜ خيچيذٜ ٚ دػسياتي تٝ اعالفاذ خشيذ لغقٝ اص تاصاس        ) .2

 ٕ٘ٛ٘ٝ، ٘مـٝ ٚ فشآيٙذ اخشاي واس:-3
 ايٙسش٘ر ٚ ...( -خشٚطٜٞاي واستشدي )ٔا٘ٙذ وساب ٞاي  ا٘سخاب ٔٙاتـ خشٚطٜ .1

 ا٘سخاب ٘مـٝ يه خشٚطٜ فّٕي خيچيذٜ .2

 زـشيح واستشد ٔذاس خشٚطٜ تٝ عٛس وّي .3

 زـشيح اسزثاط اخضاء ٔذاس تا يىذيٍش .4

 زـشيح فّٕىشد اخضاء ٔذاس .5

 زٟيٝ فٟشػر لغقاذ ٚ اتضاس ٚ ٔٛاد ٔٛسد ٘ياص خشٚطٜ  .6

 ةاسزثاط تا ٔشاوض فشٚؽ لغقاذ ٚ اتضاس ٚ ٔٛاد خشٚطٜ تٝ عشق ٔٙاػ .7

 ٞازقييٗ ٔٛخٛد تٛدٖ لغقٝ ٚ ليٕر آٖ .8

 ٌيشي دس اخشاي خشٚطٜ زلٕيٓ .9

 اتضاس اسصؿياتي: -4

 ٔـاٞذٜ فشآيٙذ اخشاي واس -3خشػؾ وسثي  -2خشػؾ ؿفاٞي  -1

 اتضاس ٚ زدٟيضاذ ٔٛسد ٘ياص تشاي ا٘داْ واس: -5

 سايا٘ٝ-٘مـٝ خٛا٘ياتضاس ٔٛسد ٘ياص  -رسٜ تيٗ -٘مـٝ خشٚطٜ -ٔٛاد ٚ لغقاذ ٔسٙاػة تا ٘مـٝ خشٚطٜ
 

 

 زىاِيف واسي ٔشزثظ دس ٌشٜٚ واسي: -6

0404Tْافضاس : عشاحي ٚ زشػيٓ ٔذاس چاخي خشٚطٜ خيچيذٜ تا ٘ش 

0408Tا٘ذاصي خشٚطٜ خيچيذٜ ياتي ٚ ساٜ : فية 
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 ٚصاسذ آٔٛصؽ ٚ خشٚسؽ

 ػاصٔاٖ خظٚٞؾ ٚ تش٘أٝ سيضي آٔٛصؿي

 واسدا٘ؾدفسش زاِيف وساب ٞاي دسػي فٙي ٚ حشفٝ اي ٚ 

 

زحّيُ اػسا٘ذاسد فّٕىشد  - 8-1ٕٖ٘ٛ تشي 

 واس

 

 اَٚ:٘ٛتر  : زاسيخ اسصؿياتي   ؿٕاسٜ ّٔي   ٘اْ ٚ ٘اْ خا٘ٛادٌي

وذ 

 حشفٝ 
 اِىسشٚ٘يه واس فٕٛٔي   حشفٝ : 82120191

ػغح 

 كالحير 
L1  

 اػسا٘ذاسد فّٕىشد واس:    

افضاس چاخي ٚ زشػيٓ  ا٘ذاصي ٘شْ سػٓ ٚ ساٜ

خشٚطٜ ػادٜ تا سفاير ٔذاس چاخي يه 

 اػسا٘ذاسد
وذ 

 ٚؽيفٝ 
04 

ٚؽيفٝ

 : 

ػاخر خشٚطٜ )يه ٕ٘ٛ٘ٝ تشد  

 اِىسشٚ٘يىي(

ٌشٜٚ 

 8واسي

عشاح ٚ ٔٛ٘ساط 

واستشدٞاي ػادٜ 

 ٔذاس چاخي

 واس: 0403 وذ واس
عشاحي ٚ زشػيٓ ٔذاس چاخي  

 افضاس  خشٚطٜ ػادٜ تا ٘شْ

ػغح 

 ؿايؼسٍي 
 2 

  

 واس : اتضاس خاف ٚ ؿشايظ ا٘داْ -1

 *cm H80*D80ٔيضواس اػسا٘ذاسد  -٘ٛس ٔٙاػة تشاي ا٘داْ واسٞاي ؽشيف -(c27-°c18°دٔاي عثيقي ) -6m2ٔىاٖ ا٘داْ واس: ازالي تٝ اتقاد حذالُ 

L180-  ٘شْ -وساب ٘مـٝ ٞاي اِىسشٚ٘يىي ( افضاسٞاي خافDXP- Pad2 pad- pcb Wizard)- ش٘رأىاٖ اػسفادٜ اص سايا٘ٝ ٔسلُ تٝ ؿثىٝ ايٙس- 

 ا٘داْ واس دس حاِر ٘ـؼسٝ

 ٞاي اكّي اػسا٘ذاسد فّٕىشد واس:  ؿاخق - 2

 دليمٝ( 20افضاس ٔٙاػة اص تيٗ ٘شْ افضاسٞاي زخللي ) ا٘سخاب ٘شْ .1

 دليمٝ( 20افضاس تٝ عٛس دليك ٚ وأُ   ) ا٘ذاصي ٘شْ ٘لة ٚ ساٜ .2

 دليمٝ( 30افضاس    ) عشاحي ٚ زشػيٓ دليك ٚ كحيح ٘مـٝ ٔذاس چاخي تٝ وٕه ٘شْ .3

 ٕ٘ٛ٘ٝ، ٘مـٝ ٚ فشآيٙذ اخشاي واس:-3

 زحّيُ ٘مـٝ ا٘سخاتي .1

 افضاس ٞاي دسيافر ٘شْتشسػي ساٜ .2

 ٞاي آٖ افضاس ٔٙاػة ٚ تشسػي لاتّير ا٘سخاب ٘شْ .3

 افضاس ٘لة ٘شْ .4

 افضاس ا٘ذاصي ٘شْ ساٜ .5

 ٞا تشسػي لغقاذ ٘مـٝ ٚ اتقاد ؽاٞشي آٖ .6

 آٖ تا ٘مـٝ افضاس ٚ ا٘غثاق  تشسػي لغقاذ ٔٛخٛد دس ٔٙٛٞاي ٘شْ .7

 ٔغاِقٝ دليك لٛا٘يٗ حاوٓ تش زشػيٓ ٘مـٝ اػسا٘ذاسد .8

 افضاس عشاحي ٚ زشػيٓ ٘مـٝ ٔذاس چاخي خشٚطٜ تا ٘شْ .9

 اتضاس اسصؿياتي: -4

 سفاير صٔاٖ اػسا٘ذاسد دس اخشاي واس   -5سفاير ٘ىاذ اػسا٘ذاس زشػيٓ ٘مـٝ  -4ٔـاٞذٜ فشآيٙذ اخشاي واس  -3خشػؾ وسثي  -2خشػؾ ؿفاٞي  -1

 اتضاس ٚ زدٟيضاذ ٔٛسد ٘ياص تشاي ا٘داْ واس: -5

 اتضاس ازلاَ تٝ خظ ؿثىٝ ايٙسش٘ر  -سايا٘ٝ

 زىاِيف واسي ٔشزثظ دس ٌشٜٚ واسي: -6

0401Tٜا٘سخاب يه ٔٛضٛؿ خشٚطٜ ػاد : 

0405Tچاج ٚ آٔادٜ ػاصي عشح سٚ ٚ خـر ٔذاس چاخي: 

0406Tٔٛ٘ساطلغقاذ سٚي فيثش : 
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 ٚصاسذ آٔٛصؽ ٚ خشٚسؽ

 ػاصٔاٖ خظٚٞؾ ٚ تش٘أٝ سيضي آٔٛصؿي

 دفسش زاِيف وساب ٞاي دسػي فٙي ٚ حشفٝ اي ٚ واسدا٘ؾ

 

زحّيُ اػسا٘ذاسد فّٕىشد  - 8-1ٕٖ٘ٛ تشي 

 واس

 

 اَٚ:٘ٛتر  : زاسيخ اسصؿياتي   ؿٕاسٜ ّٔي   ٘اْ ٚ ٘اْ خا٘ٛادٌي

وذ 

 حشفٝ 

3114049

3 
 تکنسین الکترونیک  حشفٝ :

ػغح 

 كالحير 
 L3 

 اػسا٘ذاسد فّٕىشد واس:    

افضاس ٔذاس چاخي ٚ  ا٘ذاصي ٘شْ ٘لة ٚ ساٜ

زشػيٓ ٔذاس چاخي يه خشٚطٜ خيچيذٜ تا 

وذ  سفاير اػسا٘ذاسد

 ٚؽيفٝ 
04 

ٚؽيفٝ

 : 

ػاخر خشٚطٜ )يه ٕ٘ٛ٘ٝ تشد  

 اِىسشٚ٘يىي(

ٌشٜٚ 

 5واسي

ٔسلذي اخشاي 

خشٚطٜ ٚ سفـ فية 

آٖ )تشد اِىسشٚ٘يىي 

) 

 واس: 0404 وذ واس
عشاحي ٚ زشػيٓ ٔذاس چاخي  

 افضاس  خيچيذٜ تا ٘شْ

ػغح 

 ؿايؼسٍي 
2  

  

 اتضاس خاف ٚ ؿشايظ ا٘داْ واس : -1

 cmٔيضواس اػسا٘ذاسد  -٘ٛس ٔٙاػة تشاي ا٘داْ واسٞاي ؽشيف -(c27-°c18°دٔاي عثيقي ) -6m2ٔىاٖ ا٘داْ واس: ازالي تٝ اتقاد حذالُ 

H80*D80* L180-  ٘شْ -اِىسشٚ٘يىي وساب ٘مـٝ ٞاي ( افضاسٞاي خافDXP- Pad2 pad- pcb Wizard)-  أىاٖ اػسفادٜ اص

 ا٘داْ واس دس حاِر ٘ـؼسٝ -سايا٘ٝ ٔسلُ تٝ ؿثىٝ ايٙسش٘ر

 ٞاي اكّي اػسا٘ذاسد فّٕىشد واس:  ؿاخق - 2
 دليمٝ( 20افضاسٞاي زخللي) افضاس ٔٙاػة اص تيٗ ٘شْ ا٘سخاب ٘شْ .1

 دليمٝ( 30تٝ عٛس دليك ٚ وأُ ) افضاس ا٘ذاصي ٘شْ ٘لة ٚ ساٜ .2

 دليمٝ( 40افضاس) عشاحي ٚ زشػيٓ دليك ٚ كحيح ٘مـٝ ٔذاس چاخي تٝ وٕه ٘شْ .3

 ٕ٘ٛ٘ٝ، ٘مـٝ ٚ فشآيٙذ اخشاي واس:-3
 زحّيُ ٘مـٝ ا٘سخاتي .1

 افضاس تشسػي ساٜ ٞاي دسيافر ٘شْ .2

 ٞاي آٖ افضاس ٔٙاػة ٚ تشسػي لاتّير ا٘سخاب ٘شْ .3

 افضاس ٘لة ٘شْ .4

 افضاسْ ا٘ذاصي ٘ش ساٜ .5

 ٞا تشسػي لغقاذ ٘مـٝ ٚ اتقاد ؽاٞشي آٖ .6

 افضاس ٚ ا٘غثاق آٖ تا ٘مـٝ تشسػي لغقاذ ٔٛخٛد دس ٔٙٛٞاي ٘شْ .7

 ٔغاِقٝ دليك لٛا٘يٗ حاوٓ تش زشػيٓ ٘مـٝ اػسا٘ذاسد .8

 افضاس عشاحي ٚ زشػيٓ ٘مـٝ ٔذاس چاخي خشٚطٜ تا ٘شْ .9

 اتضاس اسصؿياتي: -4

سفاير صٔاٖ اػسا٘ذاسد  -5سفاير ٘ىاذ اػسا٘ذاسد زشػيٓ ٘مـٝ  -4فشآيٙذ اخشاي واس ٔـاٞذٜ  -3خشػؾ وسثي  -2خشػؾ ؿفاٞي  -1

 دس اخشاي واس

 اتضاس ٚ زدٟيضاذ ٔٛسد ٘ياص تشاي ا٘داْ واس: -5
 اتضاس ازلاَ تٝ خظ ؿثىٝ ايٙسش٘ر –سايا٘ٝ 

 

 

 زىاِيف واسي ٔشزثظ دس ٌشٜٚ واسي: -6

0402Tٜا٘سخاب يه ٔٛضٛؿ خشٚطٜ خيچيذ : 

0408T :ا٘ذاصي خشٚطٜ خيچيذٜ ياتي ٚ ساٜ فية 
 



93 
 

 

 ٚصاسذ آٔٛصؽ ٚ خشٚسؽ

 ػاصٔاٖ خظٚٞؾ ٚ تش٘أٝ سيضي آٔٛصؿي

 دفسش زاِيف وساب ٞاي دسػي فٙي ٚ حشفٝ اي ٚ واسدا٘ؾ

 

زحّيُ اػسا٘ذاسد فّٕىشد  - 8-1ٕٖ٘ٛ تشي 

 واس

 

 اَٚ:٘ٛتر  : زاسيخ اسصؿياتي   ؿٕاسٜ ّٔي   ٘اْ ٚ ٘اْ خا٘ٛادٌي

وذ 

 حشفٝ 
 اِىسشٚ٘يه واس فٕٛٔي  حشفٝ : 81120191

ػغح 

 كالحير 
L1 

 اػسا٘ذاسد فّٕىشد واس:    

ا٘سماَ عشح سٚ ٚ خـر ٔذاس چاخي ٚ آٔادٜ 

ػاصي ٚ چاج فيثش تشاػاع اػسا٘ذاسدٞاي 

 زقشيف ؿذٜ
وذ 

 ٚؽيفٝ 
04 

ٚؽيفٝ

 : 

ػاخر خشطٜ )يه ٕ٘ٛ٘ٝ تشد 

 اِىسشٚ٘يىي(
 8ٌشٜٚ واسي

عشاح ٚ ٔٛ٘ساطواس 

ػادٜ تشدٞاي 

 ٔذاس چاخي

 واس: 0405 وذ واس
چاج ٚ آٔادٜ ػاصي عشح سٚ ٚ 

 خـر ٔذاس چاخي

ػغح 

 ؿايؼسٍي 
2 

  

 اتضاس خاف ٚ ؿشايظ ا٘داْ واس : -1

 cmٔيضواس اػسا٘ذاسد  -(c27-°c18°دٔاي عثيقي ) -داساي ٘ٛس وافي خٟر واسٞاي ؽشيف -6m2ٔىاٖ ا٘داْ واس: ازالي تٝ اتقاد حذالُ 

H80*D80* L180- ٔدٟض تٝ اتضاس  -ازاق زٟيٝ فيثش ٔذاس چاخي ٔدٟض تٝ زٟٛيٝ ٔٙاػة -أىاٖ اػسفادٜ اص سايا٘ٝ ٔسلُ تٝ ؿثىٝ ايٙسش٘ر

 -داسا تٛدٖ أىا٘اذ ايٕٙي، صيؼر ٔحيغي  ٚ تٟذاؿسي ٔىاٖ ا٘داْ واس -ٔدٟض تٝ فيٛص حفاؽر خاٖ -ٔذاس چاخي تا زٛخٝ تٝ سٚؽ چاج

 فيٙه ٚ ٔاػه ٚ دػسىؾ )ايؼسادٜ يا ٘ـؼسٝ(فشد تا ِثاع واس ٚ ٔدٟض تٝ 

 ٞاي اكّي اػسا٘ذاسد فّٕىشد واس:  ؿاخق – 2
 دليمٝ( 20ا٘سخاب تٟسشيٗ سٚؽ زٟيٝ ٔذاس چاخي           ) .1

 دليمٝ( 30آٔادٜ ػاصي اتضاس ٚ ٔٛاد ٚ فضاي اخشاي واس   ) .2

 دليمٝ( 60زٟيٝ دليك ٔذاس چاخي عشح سٚ ٚ خـر فيثش   ) .3

 فشآيٙذ اخشاي واس: ٕ٘ٛ٘ٝ، ٘مـٝ ٚ-3
 تشسػي دليك ٘مـٝ ٔذاس اِىسشٚ٘يىي  .1

 ٞاي زٟيٝ عشح ٔذاس چاخي تشسػي ا٘ٛاؿ سٚؽ .2

 ا٘سخاب سٚؽ ٔٙاػة ٚ دليك ٚ تٝ كشفٝ .3

 ا٘سخاب اتضاس ٚ ٔٛاد ٔٛسد ٘ياص ٔغاتك تا سٚؽ زٟيٝ عشح ٔذاس چاخي .4

 آٔادٜ ػاصي فضاي ا٘داْ واس ٔغاتك تا سٚؽ ا٘سخاتي .5

 دس فضاي اخشاي واس تٝ عٛس كحيح ٚ دليك لشاس دادٖ اتضاس ٚ ٔٛاد .6

 ٔغاِقٝ دليك دػسٛساِقُٕ زٟيٝ عشح ٔذاس چاخي .7

 اخشاي ٔشاحُ چاج عشح خـر ٚ سٚي فيثش  .8

 اتضاس اسصؿياتي: -4

سفاير صٔاٖ اػسا٘ذاسد  -5سفاير ٘ىاذ اػسا٘ذاسد زشػيٓ ٘مـٝ  -4ٔـاٞذٜ اخشاي فشآيٙذ واس  -3خشػؾ وسثي  -2خشػؾ ؿفاٞي  -1

 دس اخشاي واس 

 اتضاس ٚ زدٟيضاذ ٔٛسد ٘ياص تشاي ا٘داْ واس: -5

 رسٜ تيٗ -دػسىؾ -ٔاػه -فيٙه -ٔٛاد ٚ اتضاس ٔٛسد٘ياص زٟيٝ ٔذاس چاخي –اتضاس ٔٙاػة  –سايا٘ٝ 
 

 زىاِيف واسي ٔشزثظ دس ٌشٜٚ واسي: -6

0401Tٜا٘سخاب يه ٔٛضٛؿ خشٚطٜ ػاد : 

0403Tْافضاس : عشاحي ٚ زشػيٓ ٔذاس چاخي خشٚطٜ ػادٜ تا ٘ش 

0406Tٔٛ٘ساط لغقاذ سٚي فيثش : 
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 ٚصاسذ آٔٛصؽ ٚ خشٚسؽ

 ٚ تش٘أٝ سيضي آٔٛصؿي ػاصٔاٖ خظٚٞؾ

 دفسش زاِيف وساب ٞاي دسػي فٙي ٚ حشفٝ اي ٚ واسدا٘ؾ

 

زحّيُ اػسا٘ذاسد فّٕىشد  - 8-1ٕٖ٘ٛ تشي 

 واس

 

 اَٚ:٘ٛتر  : زاسيخ اسصؿياتي   ؿٕاسٜ ّٔي   ٘اْ ٚ ٘اْ خا٘ٛادٌي

وذ 

 حشفٝ 
 اِىسشٚ٘يه واس فٕٛٔي حشفٝ : 82120191

ػغح 

 كالحير 
L1 

 اػسا٘ذاسد فّٕىشد واس:    

٘لة لغقاذ سٚي فيثش ٔذاس چاخي تا 

اػسفادٜ اص ٘مـٝ ٚ تا سفاير اػسا٘ذاسد ٚ 

 ٘ىاذ ايٕٙي 

وذ 

 ٚؽيفٝ 
04 

ٚؽيفٝ

 : 

ػاخر خشٚطٜ )يه ٕ٘ٛ٘ٝ 

 تشد اِىسشٚ٘يىي(

ٌشٜٚ 

 8واسي

عشاح ٚ ٔٛ٘ساطواس 

 تشدٞاي ػادٜ ٔذاس چاخي

 ٔٛ٘ساط لغقاذ سٚي فيثش  واس: 0406 وذ واس
ػغح 

 ؿايؼسٍي 
2 

  

 اتضاس خاف ٚ ؿشايظ ا٘داْ واس : -1

 cmٔيضواس اػسا٘ذاسد  -(c27-°c18°دٔاي عثيقي ) -داساي ٘ٛس وافي خٟر واسٞاي ؽشيف -6m2ٔىاٖ ٔٙاػة ازالي تٝ اتقاد حذالُ 

H80*D80* L180- داسا تٛدٖ  -فيٛص حفاؽر خاٖ -ٔدٟض تٝ زٟٛيٝ ٔٙاػةازاق  -أىاٖ اػسفادٜ اص سايا٘ٝ ٔسلُ تٝ ؿثىٝ ايٙسش٘ر

 فشد تا ِثاع واس ٚ ٔدٟض تٝ فيٙه، ٔاػه، دػسىؾ ٚ رسٜ تيٗ )ايؼسادٜ يا ٘ـؼسٝ( -أىا٘اذ ايٕٙي، صيؼر ٔحيغي  ٚ تٟذاؿسي 

 ٞاي اكّي اػسا٘ذاسد فّٕىشد واس:  ؿاخق – 2

 دليمٝ( 10لغقٝ(     ) 10ٞا )حذالُ  ا٘سخاب كحيح لغقاذ ٚ زؼر كحر فّٕىشد آٖ .1

 دليمٝ( 30ٔٛ٘ساط كحيح ٚ دليك لغقاذ سٚي تشد                  ) .2

 دليمٝ( 10زٕيض واسي وأُ ٚ دليك سٚي تشد   ) .3

 ٕ٘ٛ٘ٝ، ٘مـٝ ٚ فشآيٙذ اخشاي واس:-3

 تشسػي ٘مـٝ اص ٘ؾش لغقاذ  .1

 ا٘سخاب لغقاذ ٔسٙاػة تا ٘مـٝ  .2

 زٟيٝ اتضاس ٔٙاػة خٟر زؼر كحر فّٕىشد لغقاذ  .3

 زؼر كحر فّٕىشد لغقاذ  .4

 فشْ دٞي لغقاذ تا اتضاس ٔٙاػة .5

 ٘لة لغقاذ دس خاي كحيح .6

 ٔٛ٘ساط لغقاذ تا اتضاس ٔٙاػة  .7

 وٙٙذٜ ٔٙاػة ا٘سخاب اتضاس ٚ ٔٛاد خان .8

 وٙٙذٜ  ٞا خٟر اػسفادٜ كحيح اص ٔٛاد خان وٙٙذٜ ٔغاِقٝ دليك تشٚؿٛس خان .9

 زٕيض وشدٖ تشد ٔٛ٘ساط ؿذٜ .10

 اتضاس اسصؿياتي: -4

سفاير صٔاٖ اػسا٘ذاسد  -5سفاير ٘ىاذ اػسا٘ذاسد ٔٛ٘ساط لغقاذ  -4ٔـاٞذٜ اخشاي فشآيٙذ واس  -3خشػؾ وسثي  -2خشػؾ ؿفاٞي  -1

 دس اخشاي واس 

 اتضاس ٚ زدٟيضاذ ٔٛسد ٘ياص تشاي ا٘داْ واس: -5

وٙٙذٜ  ٔٛاد خان -اتضاس فٕٛٔي ِحيٓ واسي -ٔٛ٘ساطاتضاس  -اتضاس فشْ دٞي لغقاذ -اتضاس فٕٛٔي تشق يا اِىسشٚ٘يه -لغقاذ ٔغاتك تا خشٚطٜ

 اتضاس زدٟيضاذ زخللي -ٔٙاتـ اعالفازي ٔا٘ٙذ تشٚؿٛس -تشد
 

 زىاِيف واسي ٔشزثظ دس ٌشٜٚ واسي: -6

0401Tٜا٘سخاب يه ٔٛضٛؿ خشٚطٜ ػاد : 

0403Tْافضاس  : عشاحي ٚ زشػيٓ ٔذاس چاخي خشٚطٜ ػادٜ تا ٘ش 

0405T چاج ٚ آٔادٜ ػاصي عشح سٚ ٚ خـر ٔذاس چاخي : 
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 ٚصاسذ آٔٛصؽ ٚ خشٚسؽ

 ػاصٔاٖ خظٚٞؾ ٚ تش٘أٝ سيضي آٔٛصؿي

 دفسش زاِيف وساب ٞاي دسػي فٙي ٚ حشفٝ اي ٚ واسدا٘ؾ

 

زحّيُ اػسا٘ذاسد فّٕىشد  - 8-1ٕٖ٘ٛ تشي 

 واس

 

 اَٚ:٘ٛتر  : زاسيخ اسصؿياتي   ؿٕاسٜ ّٔي   ٘اْ ٚ ٘اْ خا٘ٛادٌي

وذ 

 حشفٝ 
 اِىسشٚ٘يه واس فٕٛٔي  حشفٝ : 82120191

ػغح 

 كالحير 
L1 

 اػسا٘ذاسد فّٕىشد واس:    

ا٘ذاصي ياتي ٚساٜ ازلاَ زغزيٝ تٝ ٔذاس، فية

تا سفاير وأُ اػسا٘ذاسدٞاي زقشيف ؿذٜ 

 ٚ ايٕٙي
وذ 

 ٚؽيفٝ 
04 

ٚؽيفٝ

 : 

ػاخر خشٚطٜ )يه ٕ٘ٛ٘ٝ تشد 

 اِىسشٚ٘يىي(

ٌشٜٚ 

 9واسي

ٍٟ٘ذاس٘ذٜ ٚ زقٕيش 

وٙٙذٜ تشدٞاي 

 اِىسشٚ٘يىي ػادٜ 

 واس: 0407 وذ واس
ا٘ذاصي خشٚطٜ  ياتي ٚ ساٜ فية

 ػادٜ

ػغح 

 ؿايؼسٍي 
2 

  

 اتضاس خاف ٚ ؿشايظ ا٘داْ واس : -1

 cmٔيضواس اػسا٘ذاسد  -(c27-°c18°دٔاي عثيقي ) -داساي ٘ٛس وافي خٟر واسٞاي ؽشيف -6m2ٔىاٖ ٔٙاػة ازالي تٝ اتقاد حذالُ 

H80*D80* L180- داساي أىا٘اذ ايٕٙي، صيؼر ٔحيغي  ٚ تٟذاؿسي اػسا٘ذاسد -فيٛص حفاؽر اص خاٖ -ازاق ٔدٟض تٝ زٟٛيٝ ٔٙاػة- 

 واس دس حاِر ٘ـؼسٝ يا ايؼسادٜ –فشد تا ِثاع واس 

 ٞاي اكّي اػسا٘ذاسد فّٕىشد واس:  ؿاخق - 2
 دليمٝ(10ا٘ذاصي آٖ                                                            ) خشٚطٜ ٚ ساٜازلاَ كحيح زغزيٝ تٝ ٔذاس  .1

 دليمٝ( 25تٝ واس ٌيشي اتضاس كحيح ٚ ٔٙاػة دس كٛسذ تشٚص فية ٚ تشعشف ٕ٘ٛدٖ فية خشٚطٜ         ) .2

 ٕ٘ٛ٘ٝ، ٘مـٝ ٚ فشآيٙذ اخشاي واس:-3
 تشسػي دليك ٘مـٝ ٔذاس خشٚطٜ  .1

 زغزيٝ ٔذاس تشسػي ِٚساط .2

 ازلاَ كحيح زغزيٝ تٝ ٔذاس .3

 ا٘ذاصي اِٚيٝ ٔذاس ساٜ .4

 زقييٗ ٘ٛؿ فية ٚ ٔحُ آٖ دس كٛسذ تشٚص فية .5

 ياتي ٔذاس زٟيٝ ٔٛاد ٚ اتضاس الصْ خٟر فية .6

 سدياتي ػيٍٙاَ( -ٌيشي اٞٓ –ياتي )ِٚساطٌيشي  ٞاي فية تشسػي ؿيٜٛ .7

 ٞا زقييٗ لغقاذ ٔقيٛب ٚ زقٛيض آٖ .8

 ا٘ذاصي ٔذاس ساٜ ازلاَ زغزيٝ تٝ ٔذاس ٚ .9

 ٞا ٞاي ٔذاس ٘ؾيش ِٚساط زغزيٝ ٚ تشسػي كحر ٔماديش آٖ ٌيشي وٕير ا٘ذاصٜ .10

 تشسػي فّٕىشد كحيح ٔذاس .11

 اتضاس اسصؿياتي: -4

 سفاير صٔاٖ اػسا٘ذاسد دس اخشاي واس  -4ٔـاٞذٜ اخشاي فشايٙذ واس  -3خشػؾ وسثي  -2خشػؾ ؿفاٞي  -1

 ا٘داْ واس:اتضاس ٚ زدٟيضاذ ٔٛسد ٘ياص تشاي  -5

 اتضاس ٚ زدٟيضاذ زخللي  –اتضاس فٕٛٔي تشق يا اِىسشٚ٘يه 
 

 زىاِيف واسي ٔشزثظ دس ٌشٜٚ واسي: -6

0409Tٜا٘ذاصي آٖ : ٘لة تشد سٚي دػسٍاٜ ٚ سا 
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 ٚصاسذ آٔٛصؽ ٚ خشٚسؽ

 ػاصٔاٖ خظٚٞؾ ٚ تش٘أٝ سيضي آٔٛصؿي

 دفسش زاِيف وساب ٞاي دسػي فٙي ٚ حشفٝ اي ٚ واسدا٘ؾ

 

زحّيُ اػسا٘ذاسد فّٕىشد  - 8-1تشي ٕٖ٘ٛ 

 واس

 

 اَٚ:٘ٛتر  : زاسيخ اسصؿياتي   ؿٕاسٜ ّٔي   ٘اْ ٚ ٘اْ خا٘ٛادٌي

وذ 

 حشفٝ 

3114049

3 
 زىٙؼيٗ اِىسشٚ٘يه  حشفٝ :

ػغح 

 كالحير 
L3 

 اػسا٘ذاسد فّٕىشد واس:    

ياتي ٚ  ازلاَ زغزيٝ تٝ ٔذاس، فية

ا٘ذاصي تا سفاير وأُ اػسا٘ذاسدٞاي  ساٜ

وذ  زقشيف ؿذٜ ٚ ٘ىاذ ايٕٙي

 ٚؽيفٝ 
04 

ٚؽيفٝ

 : 

ػاخر خشٚطٜ )يه ٕ٘ٛ٘ٝ تشد 

 اِىسشٚ٘يىي(
 5ٌشٜٚ واسي

ٔسلذي اخشاي 

خشٚطٜ ٚ سفـ فية 

آٖ             )تشد 

 اِىسشٚ٘يىي(

 واس: 0408 وذ واس
ا٘ذاصي خشٚطٜ  ياتي ٚ ساٜ فية

 خيچيذٜ

ػغح 

 ؿايؼسٍي 
 

  

 : اتضاس خاف ٚ ؿشايظ ا٘داْ واس -1

 cmٔيضواس اػسا٘ذاسد  -(c27-°c18°دٔاي عثيقي ) -داساي ٘ٛس وافي خٟر واسٞاي ؽشيف -6m2ٔىاٖ ٔٙاػة ازالي تٝ اتقاد حذالُ 

H80*D80* L180- فشد تا  -داساتٛدٖ أىا٘اذ ايٕٙي، صيؼر ٔحيغي ٚ تٟذاؿسي -أىاٖ اػسفادٜ اص سايا٘ٝ ٔسلُ تٝ ؿثىٝ ايٙسش٘ر

 ر )٘ـؼسٝ يا ايؼسادٜ(ا٘داْ واس دس حاِ -ِثاع واس

 ٞاي اكّي اػسا٘ذاسد فّٕىشد واس:  ؿاخق – 2
 دليمٝ( 20ا٘ذاصي آٖ                                 ) ازلاَ كحيح زغزيٝ تٝ ٔذاس خشٚطٜ ٚ ساٜ .1

 دليمٝ( 50تٝ واسٌيشي اتضاس كحيح ٚ ٔٙاػة دس كٛسذ تشٚص فية ٚ تشعشف ٕ٘ٛدٖ فية خشٚطٜ  ) .2

 فشآيٙذ اخشاي واس:ٕ٘ٛ٘ٝ، ٘مـٝ ٚ -3
 تشسػي دليمٝ ٘مـٝ ٔذاس خشٚطٜ  .1

 تشسػي ِٚساط زغزيٝ ٔذاس .2

 ازلاَ كحيح زغزيٝ تٝ ٔذاس .3

 ا٘ذاصي اِٚيٝ ٔذاس ساٜ .4

 زقييٗ ٘ٛؿ فية ٚ ٔحُ آٖ دس كٛسذ تشٚصفية .5

 ياتي ٔذاس زٟيٝ ٔٛاد ٚ اتضاس الصْ خٟر فية .6

 (سدياتي ػيٍٙاَ -ٌيشي اٞٓ -ياتي )ِٚساطٌيشي ٞاي فية تشسػي ؿيٜٛ .7

 ٞا  زقييٗ لغقاذ ٔقيٛب ٚ زقٛيض آٖ .8

 ا٘ذاصي ٔذاس ازلاَ زغزيٝ تٝ ٔذاس ٚ ساٜ .9

 ٞا  ٞاي ٔذاس ٘ؾيش ِٚساط زغزيٝ ٚ تشسػي كحر ٔماديش آٖ ٌيشي وٕير ا٘ذاصٜ .10

 تشسػي فّٕىشد كحيح ٔذاس .11

 اتضاس اسصؿياتي: -4

 سفاير صٔاٖ اػسا٘ذاسد دس اخشاي واس  -4ٔـاٞذٜ اخشاي فشايٙذ واس  -3خشػؾ وسثي  -2خشػؾ ؿفاٞي  -1

 اتضاس ٚ زدٟيضاذ ٔٛسد ٘ياص تشاي ا٘داْ واس: -5

 اتضاس ٚ زدٟيضاذ زخللي -اتضاس فٕٛٔي تشق يا اِىسشٚ٘يه
 

 زىاِيف واسي ٔشزثظ دس ٌشٜٚ واسي: -6

0402T ٜخيچيذٜ: ا٘سخاب يه ٔٛضٛؿ خشٚط 

0404Tْافضاس  : عشاحي ٚ زشػيٓ ٔذاس چاخي خشٚطٜ خيچيذٜ تا ٘ش 
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 ٚصاسذ آٔٛصؽ ٚ خشٚسؽ

 ػاصٔاٖ خظٚٞؾ ٚ تش٘أٝ سيضي آٔٛصؿي

 دفسش زاِيف وساب ٞاي دسػي فٙي ٚ حشفٝ اي ٚ واسدا٘ؾ

 

زحّيُ اػسا٘ذاسد فّٕىشد  - 8-1ٕٖ٘ٛ تشي 

 واس

 

 اَٚ:٘ٛتر  : اسصؿياتيزاسيخ    ؿٕاسٜ ّٔي   ٘اْ ٚ ٘اْ خا٘ٛادٌي

وذ 

 حشفٝ 
 اِىسشٚ٘يه واس فٕٛٔي  حشفٝ : 82120191

ػغح 

 كالحير 
L1 

 اػسا٘ذاسد فّٕىشد واس:    

ا٘ذاصي دػسٍاٜ تا اػسفادٜ اص تشد  ساٜ

اِىسشٚ٘يىي ػاخسٝ ؿذٜ تا سفاير ايٕٙي ٚ 

زٛخٝ تٝ سإٞٙاي واستشد دػسٍاٜ ٔغاتك تا 

 اػسا٘ذاسدٞاي زقشيف ؿذٜ
وذ 

 ٚؽيفٝ 
04 

ٚؽيفٝ

 : 

ػاخر خشٚطٜ                                   

 )يه ٕ٘ٛ٘ٝ تشد اِىسشٚ٘يىي(
 9ٌشٜٚ واسي

ٍٟ٘ذاس٘ذٜ ٚ 

زقٕيش وٙٙذٜ 

تشدٞاي 

اِىسشٚ٘يىي 

 ػادٜ

 واس: 0409 وذ واس
٘لة تشد سٚي دػسٍاٜ ٚ 

 ا٘ذاصي آٖ ساٜ

ػغح 

 ؿايؼسٍي 
2 

  

 اتضاس خاف ٚ ؿشايظ ا٘داْ واس : -1

 -داسا تٛدٖ أىا٘اذ ايٕٙي، صيؼر ٔحيغي ٚ تٟذاؿسي -داساي ٘ٛس وافي خٟر واسٞاي ؽشيف -6m2ٔىاٖ ٔٙاػة ازالي تٝ اتقاد حذالُ 

 ا٘داْ واس دس حاِر )٘ـؼسٝ يا ايؼسادٜ( -فشد تا ِثاع واس -cm H80*D80* L180ٔيضواس اػسا٘ذاسد  -(c27-°c18°دٔاي عثيقي )

 ٞاي اكّي اػسا٘ذاسد فّٕىشد واس:  ؿاخق - 2
 دليمٝ(10تشسػي فّٕىشد دليك تشد خشٚطٜ آٔادٜ ؿذٜ ٚ ا٘غثاق ٔـخلاذ آٖ تا ٔـخلاذ وازاِٛي دػسٍاٜ    ) .1

 دليمٝ( 5)     ٘لة تشد تٝ عٛس كحيح سٚي دػسٍاٜ                                                                                           .2

 دليمٝ( 10ا٘ذاصي دػسٍاٜ ٚ تشسػي فّٕىشد كحيح دػسٍاٜ                                                                       ) ساٜ .3

 ٕ٘ٛ٘ٝ، ٘مـٝ ٚ فشآيٙذ اخشاي واس:-3
 زٟيٝ وازاِٛي دػسٍاٜ ٚ ٔغاِقٝ دليك آٖ  .1

 تشسػي فّٕىشد تشد دػسٍاٜ  .2

 ٔٛ٘ساط ؿذٜ ٚ ا٘غثاق آٖ تا فّٕىشد تشد دػسٍاٜ تشسػي فّٕىشد تشد  .3

 زٟيٝ اتضاس ٚ ٔٛاد ٔٛسد٘ياص .4

 تشسػي چٍٍٛ٘ي ٘لة تشد ٔٛ٘ساط ؿذٜ سٚي دػسٍاٜ  .5

 ٘لة تشد سٚي دػسٍاٜ  .6

 ا٘ذاصي تشد ٚ دػسٍاٜ  ساٜ .7

 وٙسشَ فّٕىشد كحيح دػسٍاٜ  .8

 اتضاس اسصؿياتي: -4

 سفاير صٔاٖ اػسا٘ذاسد دس اخشاي واس -4واس  ٔـاٞذٜ اخشاي فشايٙذ -3خشػؾ وسثي  -2خشػؾ ؿفاٞي  -1

 اتضاس ٚ زدٟيضاذ ٔٛسد ٘ياص تشاي ا٘داْ واس: -5

 سإٞٙاي واستشد دػسٍاٜ -اتضاس ٚ زدٟيضاذ ٔٙاػة سفـ فية -اتضاس ٚ زدٟيضاذ ٚ ٔٛاد ٔٛسد٘ياص ٘لة تشد
 

 زىاِيف واسي ٔشزثظ دس ٌشٜٚ واسي: -6

0407Tػادٜا٘ذاصي خشٚطٜ  ياتي ٚ ساٜ : فية 

 



98 
 

 

 ٚصاسذ آٔٛصؽ ٚ خشٚسؽ

 ػاصٔاٖ خظٚٞؾ ٚ تش٘أٝ سيضي آٔٛصؿي

دفسش زاِيف وساب ٞاي دسػي فٙي ٚ حشفٝ اي ٚ 

 واسدا٘ؾ

 

زحّيُ اػسا٘ذاسد فّٕىشد  - 8-1ٕٖ٘ٛ تشي 

 واس

 

 اَٚ:٘ٛتر  : زاسيخ اسصؿياتي   ؿٕاسٜ ّٔي   ٘اْ ٚ ٘اْ خا٘ٛادٌي

وذ 

 حشفٝ 
82120592 

حشفٝ 

: 

ٔٛ٘ساطواساٖ زدٟيضاذ اِىسشيىي 

 ٚ اِىسشٚ٘يىي 

ػغح 

 كالحير 
L2 

 اػسا٘ذاسد فّٕىشد واس:    

آٔادٜ ػاصي اتضاس ٔٛسد ٘ياص خٟر ٘لة 

دػسٍاٜ تشاػاع اعالفاذ دسيافر ؿذٜ اص 

ٔـسشي تا سفاير وأُ ضٛاتظ ٚ 

 اػسا٘ذاسدٞاي ٔشتٛعٝ 

وذ 

 ٚؽيفٝ 
05 

ٚؽيفٝ

 : 

ا٘ذاصي، ػشٚيغ ٚ  ٘لة، ساٜ

ٍٟ٘ذاسي )دٚ ٕ٘ٛ٘ٝ دػسٍاٜ 

 اِىسشٚ٘يىي خاٍ٘ي(

 2ٌشٜٚ واسي

٘لاب 

ٞاي  دػسٍاٜ

اِىسشٚ٘يىي 

 خاٍ٘ي 

 واس: 0501 وذ واس

ا٘سخاب ٚ آٔادٜ ػاصي اتضاس، 

ٔٛاد، ٔغاِقٝ دفسشچٝ سإٞٙاي 

 ٘لة 

ػغح 

 ؿايؼسٍي 
2 

  

 اتضاس خاف ٚ ؿشايظ ا٘داْ واس : -1

  6ازالي تا حذالُ اتقادm2 تا ٘ٛس ٔٙاػة- ( دٔاي عثيقي°c27-°c18) 

 ).. ٚ ٚخٛد اتضاس اسزثاط تا ٔـسشي )زّفٗ، ايٙسش٘ر، دٚسٍ٘اس 

 فشد تا ِثاع واس ٔٙاػة  –ا٘داْ واس دس حاِر ٘ـؼسٝ يا ايؼسادٜ  -ٔيضواسٔٙاػة 

 ٞاي اكّي اػسا٘ذاسد فّٕىشد واس:  ؿاخق - 2

 دليمٝ(10) اسزثاط ٔٙاػة تا ٔـسشي                          .1

 دليمٝ(10اػسفادٜ دليك دفسشچٝ سإٞٙا                ) .2

 دليمٝ(10ا٘سخاب كحيح اتضاس، ٔٛاد ٚ ّٔضٚٔاذ ٔٛسد ٘ياص ) .3

 ٕ٘ٛ٘ٝ، ٘مـٝ ٚ فشآيٙذ اخشاي واس:-3

 ايداد اسزثاط ٔٙاػة تا واستش)ٔـسشي( ٚ يادداؿر اعالفاذ ٔشتٛط تٝ دػسٍاٜ  .1

 ٛالذ ا٘غثاق ٔـخلاذ دسيافسي تا فٟشػر ٔحل .2

 زائيذ ٌاسا٘سي )ضٕا٘ر ٘أٝ (دػسٍاٜ  .3

 خٛا٘ذٖ وأُ ٚ دليك دفسشچٝ سإٞٙاي دػسٍاٜ  .4

 ا٘غثاق اعالفاذ دػسٍاٜ تا دفسشچٝ سإٞٙا  .5

 ا٘سخاب اتضاس، ٔٛاد ٚ ّٔضٚٔاذ ٔٛسد٘ياص  .6

 اتضاس اسصؿياتي: -4

 )واستش(٘ؾشػٙدي اص ٔـسشي  -4ٔـاٞذٜ اخشاي فشايٙذ واس  -3خشػؾ وسثي  -2خشػؾ ؿفاٞي  -1

 اتضاس ٚ زدٟيضاذ ٔٛسد ٘ياص تشاي ا٘داْ واس: -5
ٔٛاد -اتضاس اػسا٘ذاسد ٔسٙاػة تا دػسٍاٜ. 5 دفسشچٝ سإٞٙاي ٘لة-سايا٘ٝ ٔسلُ تٝ ؿثىٝ ايٙسش٘ر-سايا٘ٝ -ٚػايُ اسزثاعي ٔٙاػة

 (اٍّ٘يؼي تٝ فاسػي) فشًٞٙ ِغاذ-اػسفادٜ تشاي دػسٍأٜٛسد 
 

 واسي:زىاِيف واسي ٔشزثظ دس ٌشٜٚ  -6

 ٞاي اِىسشٚ٘يىي خاٍ٘ي  اسائٝ ٔـاٚسٜ خٟر ا٘سخاب ٔحُ ٘لة ٔٙاػة تشاي دػسٍاٜ 0502

 اسائٝ ٔـاٚسٜ تٝ ٔـسشي )واستش( خٟر اػسفادٜ ٚ ٍٟ٘ذاسي اص دػسٍاٜ اِىسشٚ٘يىي خاٍ٘ي  0505
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 ٚصاسذ آٔٛصؽ ٚ خشٚسؽ

 ػاصٔاٖ خظٚٞؾ ٚ تش٘أٝ سيضي آٔٛصؿي

حشفٝ اي ٚ دفسش زاِيف وساب ٞاي دسػي فٙي ٚ 

 واسدا٘ؾ

 

زحّيُ اػسا٘ذاسد فّٕىشد  - 8-1ٕٖ٘ٛ تشي 

 واس

 

 اَٚ:٘ٛتر  : زاسيخ اسصؿياتي   ؿٕاسٜ ّٔي   ٘اْ ٚ ٘اْ خا٘ٛادٌي

وذ 

 حشفٝ 
82120592 

حشفٝ 

: 

ٔٛ٘ساطواساٖ زدٟيضاذ اِىسشيىي ٚ 

 اِىسشٚ٘يىي 

ػغح 

 كالحير 
L2 

 اػسا٘ذاسد فّٕىشد واس:    

خيـٟٙاد ٔحُ ٘لة دػسٍاٜ  تا روش 

داليُ لاتُ لثَٛ تا سفاير وأُ 

وذ  ضٛاتظ ٚ اػسا٘ذاسدٞاي ٔشتٛعٝ 

 ٚؽيفٝ 
05 

ٚؽيفٝ

 : 

ا٘ذاصي، ػشٚيغ ٚ ٍٟ٘ذاسي  ٘لة،ساٜ

)دٚ ٕ٘ٛ٘ٝ دػسٍاٜ اِىسشٚ٘يىي 

 خاٍ٘ي(

ٌشٜٚ 

 2واسي

٘لة 

ٞاي  دػسٍاٜ

اِىسشٚ٘يىي 

 خاٍ٘ي 

 واس: 0502 وذ واس
اسائٝ ٔـاٚسٜ خٟر ا٘سخاب ٔحُ ٘لة 

 ٞاي اِىسشٚ٘يىي  ٔٙاػة تشاي دػسٍاٜ

ػغح 

 ؿايؼسٍي 
2 

  

 اتضاس خاف ٚ ؿشايظ ا٘داْ واس : -1

 –أىا٘اذ اسزثاط تا ٔـسشي )واستش( )زّفٗ  -ٔيض واس اػسا٘ذاسد -٘ٛس وافي ٚ ٔٙاػة -(c27-°c18°تا دٔاي ٔٙاػة )6m2ازالي تا اتقاد 

 -عي ٔؼيش دس تقذٞاي ٔخسّف خغشافيايي تا ٚخٛد ا٘ٛاؿ ؿشايظ ٔخسّف آب ٚ ٞٛايي تٝ عٛس ٔؼسٕش -فشد تا ِثاع واس -ايٙسش٘ر ٚ ...(

 ايؼسادٜ ٚ....( –واس دس ؿشايظ ٔخسّف فيضيىي )٘ـؼسٝ 

 

 ٞاي اكّي اػسا٘ذاسد فّٕىشد واس:  ؿاخق - 2

 دليمٝ(10ٔـاٚسٜ خٟر زقييٗ ٔحُ دليك ٘لة دػسٍاٜ )دس ٔحُ واس(       )دسيافر اعالفاذ اص ٔـسشي )واستش( ٚ اسائٝ  .1

دسيافر اعالفاذ اص ٔـسشي )واستش( ٚ اسائٝ ٔـاٚسٜ خٟر زقييٗ ٔحُ دليك ٘لة دػسٍاٜ )ٔشاخقٝ تٝ ٔحُ( تا زٛخٝ تٝ تقذ  .2

 دليمٝ(10ٔؼافر ٚ زشافيه ٚ ٚػايُ ٘مّيٝ ٔسفاٚٔر اػر        )

 اخشاي واس:ٕ٘ٛ٘ٝ، ٘مـٝ ٚ فشآيٙذ -3
 ايداد اسزثاط ٔٙاػة تا واستش )ٔـسشي( ٚ يادداؿر اعالفاذ ٔشتٛط تٝ دػسٍاٜ  .1

 ٔغاِقٝ وأُ ٚ دليك دفسشچٝ سإٞٙاي ٘لة دػسٍاٜ  .2

 ٔغاِقٝ دليك واسوشد دػسٍاٜ خٟر ايداد ٔٙاػة زشيٗ ٚ تٟسشيٗ ؿشايظ واسوشد دػسٍاٜ  .3

 دػسٍاٜ ٚ ٔقياسٞاي ايٕٙي ٔحيظ ٔـاٞذٜ ٔحيظ ٘لة ٚ دس ٘ؾش ٌشفسٗ حذالُ فضاي تاص اعشاف .4

 تشلشاسي اسزثاط تا ٔـسشي خٟر خّة ٘ؾش اٚ ٚ اسائٝ داليُ ا٘سخاب ٔحُ ٔٛسد ٘لة  .5

 تٝ واسٌيشي ٚ زغثيك ٘ؾشاذ ٔـسشي ٚ ؿشايظ ٔحيظ تٝ ٔٙؾٛس ٘لة دػسٍاٜ  .6

 اتضاس اسصؿياتي: -4

 ٔـسشي )واستش( ٘ؾشػٙدي اص -4ٔـاٞذٜ اخشاي فشايٙذ واس  -3خشػؾ وسثي  -2خشػؾ ؿفاٞي  -1

 اتضاس ٚ زدٟيضاذ ٔٛسد ٘ياص تشاي ا٘داْ واس: -5
 تشٌٝ اعالفاذ  -دفسشچٝ سإٞٙاي ٘لة-ٚػايُ اسزثاعي ٔٙاػة تا واستش

 

 زىاِيف واسي ٔشزثظ دس ٌشٜٚ واسي: -6

 : ا٘سخاب ٚ آٔادٜ ػاصي اتضاس، ٔٛاد ، ٔغاِقٝ دفسشچٝ سإٞٙاي ٘لة 0501

 : اسائٝ ٔـاٚسٜ تٝ ٔـسشي )واستش( خٟر اػسفادٜ ٚ ٍٟ٘ذاسي اص دػسٍاٜ اِىسشٚ٘يىي خاٍ٘ي 0505
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 ٚصاسذ آٔٛصؽ ٚ خشٚسؽ

 ػاصٔاٖ خظٚٞؾ ٚ تش٘أٝ سيضي آٔٛصؿي

 دفسش زاِيف وساب ٞاي دسػي فٙي ٚ حشفٝ اي ٚ واسدا٘ؾ

 

زحّيُ اػسا٘ذاسد فّٕىشد  - 8-1ٕٖ٘ٛ تشي 

 واس

 

 اَٚ:٘ٛتر  : زاسيخ اسصؿياتي   ؿٕاسٜ ّٔي   ٘اْ ٚ ٘اْ خا٘ٛادٌي

وذ 

 حشفٝ 

8212059

2 
 حشفٝ :

ٔٛ٘ساطواساٖ زدٟيضاذ اِىسشيىي ٚ 

 اِىسشٚ٘يىي 

ػغح 

 كالحير 
L2 

 اػسا٘ذاسد فّٕىشد واس:    

ا٘ذاصي دٚ ٕ٘ٛ٘ٝ ِٛاصْ اِىسشٚ٘يىي  ساٜ

زّفيمي خاٍ٘ي تا سفاير وأُ ضٛاتظ ٚ 

 اػسا٘ذاسدٞاي ٔشتٛعٝ
وذ 

 ٚؽيفٝ 
05 

ٚؽيفٝ

 : 

ا٘ذاصي، ػشٚيغ ٚ  ٘لة،ساٜ

ٍٟ٘ذاسي )دٚ ٕ٘ٛ٘ٝ دػسٍاٜ 

 اِىسشٚ٘يىي خاٍ٘ي(

ٌشٜٚ 

 3واسي

ٞاي  ا٘ذاص دػسٍاٜ ساٜ

 اِىسشٚ٘يىي خاٍ٘ي

 واس: 0503 وذ واس
ا٘ذاصي دػسٍاٜ ٞا تا اػسفادٜ اص  ساٜ

 دفسشچٝ سإٞٙاي ٘لة

ػغح 

 ؿايؼسٍي 
2 

  

 اتضاس خاف ٚ ؿشايظ ا٘داْ واس : -1

  ٔؼيش دس تقذٞاي ٔخسّف خغشافيايي تا ٚخٛد ا٘ٛاؿ ؿشايظ ٔخسّف آب ٚ ٞٛاييعي 

 )فشد تا ِثاع واس ٔٙاػة  -واس دس ؿشايظ ٔخسّف فيضيىي )ايؼسادٜ، ٘ـؼسٝ ٚ ػايش ؿشايظ 

 ٗحُٕ يه ويف اتضاس ػٍٙي 

  ٜزٛخٝ تٝ ٘ىاذ ايٕٙي، صيؼر ٔحيغي ٚ تٟذاؿسي دس ٔحُ ٘لة دػسٍا 

 اسد فّٕىشد واس: ٞاي اكّي اػسا٘ذ ؿاخق - 2
 دليمٝ(15ٞا ٚ چؼة ٍٟ٘ذاس٘ذٜ تشاػاع دفسشچٝ سإٞٙا      )تٙذي، خذا ٕ٘ٛدٖ تؼر خشٚج دػسٍاٜ تا دلر ٚ حٛكّٝ اص تؼسٝ .1

 دليمٝ(45٘لة كحيح دػسٍاٜ ٚ ٔسقّماذ دػسٍاٜ )حذالُ  .2

 دليمٝ(30ا٘ذاصي كحيح دػسٍاٜ                         )حذالُساٜ .3

 فشآيٙذ اخشاي واس:ٕ٘ٛ٘ٝ، ٘مـٝ ٚ -3

 خٛا٘ذٖ اعالفاذ سإٞٙاي سٚي خقثٝ دػسٍاٜ  .1

 ٔـاٞذٜ ٚ تشسػي ٌاسا٘سي دػسٍاٜ  .2

تٙذي تشاػاع سإٞٙاي واستشد ٚ زغثيك ػشياَ دػسٍاٜ تا ػرشياَ دسج ؿرذٜ ترش سٚي     تيشٖٚ آٚسدٖ كحيح دػسٍاٜ اص تؼسٝ .3

 تٙذي  تؼسٝ

 ع دفسشچٝ سإٞٙا ٞاي ٍٟ٘ذاس٘ذٜ تشاػا ٞا ٚ ٔحافؼ ٞا ٚ چؼة تاص وشدٖ تؼر .4

 ٔـاٞذٜ ٚ تشسػي دػسٍاٜ اص ِحاػ ػآِ تٛدٖ  .5

 ٔـخق وشدٖ ٔسقّماذ ٔشتٛط تٝ دػسٍاٜ  .6

 ازلاَ ٔسقّماذ تٝ دػسٍاٜ  .7

 ٘لة وأُ دػسٍاٜ  .8

 ا٘ذاصي ٟ٘ايي دػسٍاٜ  ازلاَ ٚػايُ خا٘ثي تٝ دػسٍاٜ ٚ ساٜ .9

 افضاسي( ٘شْ -افضاسي سٚؿٗ وشدٖ دػسٍاٜ ٚ زٙؾيٓ آٖ )ػخر .10

 اسصؿياتي:اتضاس  -4

 ٘ؾشػٙدي اص ٔـسشي )واستش( -4ٔـاٞذٜ اخشاي فشايٙذ واس  -3خشػؾ وسثي  -2خشػؾ ؿفاٞي  -1

 اتضاس ٚ زدٟيضاذ ٔٛسد ٘ياص تشاي ا٘داْ واس: -5

اتضاس  -تشٌٝ اعالفاذ -دفسشچٝ سإٞٙاي ٘لة تٝ صتاٖ اكّي ٚ فاسػي -ٞاي ٔٛسد٘ؾش ٞا ٚ ػيٓ واتُ -اتضاس فٕٛٔي واسٌاٜ اِىسشٚ٘يه

 ايٙسش٘ر -وأديٛزش -ساتظ تشق -اػسا٘ذاسد ٔٙاػة ٞش دػسٍاٜ
 

 زىاِيف واسي ٔشزثظ دس ٌشٜٚ واسي: -6

- 
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 ٚصاسذ آٔٛصؽ ٚ خشٚسؽ

 ػاصٔاٖ خظٚٞؾ ٚ تش٘أٝ سيضي آٔٛصؿي

 دفسش زاِيف وساب ٞاي دسػي فٙي ٚ حشفٝ اي ٚ واسدا٘ؾ

 

زحّيُ اػسا٘ذاسد فّٕىشد  - 8-1ٕٖ٘ٛ تشي 

 واس

 

 اَٚ:٘ٛتر  : زاسيخ اسصؿياتي   ؿٕاسٜ ّٔي   خا٘ٛادٌي٘اْ ٚ ٘اْ 

وذ 

 حشفٝ 

8212059

2 
 حشفٝ :

ٔٛ٘ساطواساٖ زدٟيضاذ اِىسشيىي 

 ٚ اِىسشٚ٘يىي 

ػغح 

 كالحير 
L2 

 اػسا٘ذاسد فّٕىشد واس:    

ياتي ٚ سفـ فية دػسٍاٜ دس عي  فية

 فشآيٙذ ٘لة تشاػاع اػسا٘ذاسدٞاي واسٞا
وذ 

 ٚؽيفٝ 
05 

ٚؽيفٝ

 : 

ا٘ذاصي، ػشٚيغ ٚ  ٘لة،ساٜ

ٍٟ٘ذاسي )دٚ ٕ٘ٛ٘ٝ دػسٍاٜ 

 اِىسشٚ٘يىي خاٍ٘ي(

ٌشٜٚ 

 4واسي

ٔسلذي سفـ فية 

ٞاي  دػسٍاٜ

 اِىسشٚ٘يىي خاٍ٘ي 

 واس: 0504 وذ واس
سفـ فية دس كٛسذ تشٚص دس 

 ٔشاحُ ٘لة 

ػغح 

 ؿايؼسٍي 
2 

  

 اتضاس خاف ٚ ؿشايظ ا٘داْ واس : -1

واس دس ؿشايظ ٔخسّف  -فشد تا ِثاع واس -ٞاي ٔخسّف خغشافيايي تا ٚخٛد ا٘ٛاؿ ؿشايظ ٔخسّف آب ٚ ٞٛايي عي ٔؼيش دس ٔؼافر

داسا تٛدٖ أىا٘اذ ايٕٙي، صيؼر ٔحيغي ٚ تٟذاؿسي دس ٔحُ  -حُٕ ويف اتضاس ػٍٙيٗ -فيضيىي )ايؼسادٜ، ٘ـؼسٝ ٚ ػايش ؿشايظ(

 ٘لة دػسٍاٜ 

 سا٘ذاسد فّٕىشد واس: ٞاي اكّي اػ ؿاخق - 2

افضاسي( ٚ سفـ فية آٖ   )صٔاٖ تؼسٝ تٝ ٘ٛؿ  افضاسي يا ػخر تشسػي دليك ٔدذد ٔشاحُ ٘لة دػسٍاٜ ٚ زقييٗ ٘ٛؿ فية )٘شْ .1

 دليمٝ ( 40دػسٍاٜ حذالُ

 دليمٝ( 10زٕاع تا زقٕيشٌاٜ ٔشوضي ٚ ٚاحذ فشٚؽ خٟر وؼة ٔـاٚسٜ خٟر زقٛيض دػسٍاٜ  ) .2

 دليمٝ( 15تٙذي دس كٛسذ ِضْٚ             ) تٝ حاِر اِٚيٝ تؼسٝتشٌشدا٘ذٖ دػسٍاٜ ٔقيٛب  .3

 ٕ٘ٛ٘ٝ، ٘مـٝ ٚ فشآيٙذ اخشاي واس:-3
 زؼر ٚ وٙسشَ كحر زٙؾيٕاذ  .1

 وٙسشَ ٘لة دػسٍاٜ ٚ ٔسقّماذ ٚ ّٔضٚٔاذ خا٘ثي .2

 خٛا٘ذٖ دفسشچٝ سإٞٙا  .3

 افضاسي( افضاسي ٚ ٘شْ زـخيق ٘ٛؿ فية )ػخر .4

 ياتي اِٚيٝفية .5

 زقٛيض ٔسقّماذ ٔقيٛب دػسٍاٜ  .6

 ٞاي كٛسذ ٌشفسٝ )دس كٛسذ تشعشف ٘ـذٖ فية(ػاصي سإٞٙايي زٕاع تا زقٕيشٌاٜ ٔشوضي ٚ خيادٜ .7

 ٕٞاٍٞٙي تا ٚاحذ فشٚؽ خٟر زقٛيض دػسٍاٜ )دس كٛسذ تشعشف ٘ـذٖ فية( .8

 تٙذي ٔدذد دػسٍاٜ ٚ خاػاصي لغقاذ ٚ ٔسقّماذ دػسٍاٜ تؼسٝ .9

 اتضاس اسصؿياتي: -4

سفاير صٔراٖ اػرسا٘ذاسد دس    -5٘أٝ اص ٔـسشي  دسيافر سضاير -4ٔـاٞذٜ اخشاي فشايٙذ واس  -3خشػؾ وسثي  -2خشػؾ ؿفاٞي  -1

 اخشاي واس 

 اتضاس ٚ زدٟيضاذ ٔٛسد ٘ياص تشاي ا٘داْ واس: -5
 سايا٘ٝ )دس كٛسذ ِضْٚ( –اتضاس اػسا٘ذاسد ٔٙاػة ٞش دػسٍاٜ  -تشٌٝ اعالفاذ -دفسشچٝ سإٞٙاي ٘لة ٞش دػسٍاٜ

 

 زىاِيف واسي ٔشزثظ دس ٌشٜٚ واسي: -6

- 
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 ٚصاسذ آٔٛصؽ ٚ خشٚسؽ

 ػاصٔاٖ خظٚٞؾ ٚ تش٘أٝ سيضي آٔٛصؿي

 دفسش زاِيف وساب ٞاي دسػي فٙي ٚ حشفٝ اي ٚ واسدا٘ؾ

 

زحّيُ اػسا٘ذاسد فّٕىشد  - 8-1ٕٖ٘ٛ تشي 

 واس

 

 اَٚ:٘ٛتر  : اسصؿياتيزاسيخ    ؿٕاسٜ ّٔي   ٘اْ ٚ ٘اْ خا٘ٛادٌي

وذ 

 حشفٝ 

8212059

2 
 حشفٝ :

ٔٛ٘ساطواساٖ زدٟيضاذ 

 اِىسشيىي ٚ اِىسشٚ٘يىي

ػغح 

 كالحير 
L2  

 اػسا٘ذاسد فّٕىشد واس:    

زٛخيٝ ٔـسشي ٚ اسائٝ اعالفاذ تٝ ٚي 

دستاسٜ ػشٚيغ ٚ ٍٟ٘ذاسي دػسٍاٜ زٛػظ 

 واستش تش اػاع دفسشچٝ سإٞٙا
وذ 

 ٚؽيفٝ 
05 

ٚؽيفٝ

 : 

ا٘ذاصي، ػشٚيغ ٚ  ساٜ٘لة،  

ٍٟ٘ذاسي) دٚ ٕ٘ٛ٘ٝ دػسٍاٜ 

 اِىسشٚ٘يىي خاٍ٘ي(

ٌشٜٚ واسي 

2 

٘لاب دػسٍاٜ ٞاي 

 اِىسشٚ٘يىي خاٍ٘ي

 واس: 0505 وذ واس

ٝ ٔـاٚسٜ تٝ ٔـسشي ئاسا

)واستش(خٟر اػسفادٜ 

ٞاي  ٍٟٚ٘ذاسي اصدػسٍاٜ

 اِىسشٚ٘يىي

ػغح 

 ؿايؼسٍي 
2  

  

 اتضاس خاف ٚ ؿشايظ ا٘داْ واس : -1

واس دس ؿشايظ فيضيىي ٔخسّف )٘ـؼسٝ يا  -عي ٔؼيش دس ٔؼافر ٞاي ٔخسّف تا ٚخٛد ا٘ٛاؿ ؿشايظ ٔخسّف آب ٚ ٞٛايي تٝ عٛس ٔؼسٕش

 فشد تا ِثاع واس ٔٙاػة -ايؼسادٜ(

 ٞاي اكّي اػسا٘ذاسد فّٕىشد واس: ؿاخق -2

 دليمٝ( 20) ٞاي دػسٍاٜ زـشيح وّي فّٕىشد ٚ٘حٜٛ واس دٌٕٝ .1

 دليمٝ( 10دػسٍاٜ ٔغاتك تا ؿشايظ ٔحيغي ٚ ٘ياص ٔـسشي  )يش زٙؾيٕاذ زغي .2

 دليمٝ( 10)   زـشيح چٍٍٛ٘ي ٍٟ٘ذاسي اص دػسٍاٜ .3

 

 ٕ٘ٛ٘ٝ، ٘مـٝ ٚ فشآيٙذ اخشاي واس:-3

 تياٖ ٔغاِة آٔٛصؿي ٔغاتك تا دا٘ؾ ٔـسشي .1

 ٔغاتك تا ؿشايظ ٔحيغي ٚ دسخٛاػر ٔـسشي چٍٍٛ٘ي ا٘داْ زٙؾيٕاذ دػسٍاٜ .2

 وٙذ. خاسج  ٔيتياٖ ٔٛاسدي وٝ دػسٍاٜ سا اص ٌاسا٘سي  .3

 ٞاتياٖ ٔغاِة آٔٛصؿي ساخـ تٝ لغقاذ ٔلشفي ٚ فٕشٔفيذآٖ .4

 ؿشح چٍٍٛ٘ي ػشٚيغ دػسٍاٜ .5

 اتضاس اسصؿياتي: -4

 دسيافر سضاير ٘أٝ اص ٔـسشي -4ٔـاٞذٜ فشآيٙذ اخشاي واس  -3خشػؾ وسثي  -2خشػؾ ؿفاٞي  -1

 ٘ياص تشاي ا٘داْ واس:اتضاس ٚ زدٟيضاذ ٔٛسد  -5
 وأديٛزش ٚ ايٙسش٘ر دس كٛسذ ٘ياص -اتضاس اػسا٘ذاسد ٔٙاػة ٞش دػسٍاٜ -تشٌٝ اعالفاذ -دفسشچٝ سإٞٙاي ٘لة

 

 زىاِيف واسي ٔشزثظ دس ٌشٜٚ واسي: -6

0501Tا٘سخاب ٚ آٔادٜ ػاصي اتضاس، ٔٛاد ٚ ٔغاِقٝ دفسشچٝ سإٞٙاي ٘لة خاٍ٘ي : 

0502T ٞاي اِىسشٚ٘يىي خاٍ٘ي ا٘سخاب ٔحُ ٘لة ٔٙاػة تشاي دػسٍاٜ: اسائٝ ٔـاٚسٜ خٟر 
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 ٚصاسذ آٔٛصؽ ٚ خشٚسؽ

 ػاصٔاٖ خظٚٞؾ ٚ تش٘أٝ سيضي آٔٛصؿي

دفسش زاِيف وساب ٞاي دسػي فٙي ٚ حشفٝ اي ٚ 

 واسدا٘ؾ

 

زحّيُ اػسا٘ذاسد فّٕىشد  - 8-1ٕٖ٘ٛ تشي 

 واس

 

 اَٚ:٘ٛتر  : زاسيخ اسصؿياتي   ؿٕاسٜ ّٔي   ٘اْ ٚ ٘اْ خا٘ٛادٌي

وذ 

 حشفٝ 
82120592 

حشفٝ 

: 

ٔٛ٘ساطواساٖ زدٟيضاذ 

 اِىسشيىي ٚ اِىسشٚ٘يىي

ػغح 

 كالحير 
L2  

 اػسا٘ذاسد فّٕىشد واس:    

اي )يا دس كٛسذ ػشٚيغ ٚ ٍٟ٘ذاسي دٚسٜ

٘ياص( دٚ ٕ٘ٛ٘ٝ دػسٍاٜ اِىسشٚ٘يىي زّفيمي 

 تش اػاع اػسا٘ذاسدٞاي واسخا٘ٝ ػاص٘ذٜ
وذ 

 ٚؽيفٝ 
05 

ٚؽيفٝ

 : 

ا٘ذاصي، ػشٚيغ ٚ  ٘لة، ساٜ 

ٍٟ٘ذاسي) دٚ ٕ٘ٛ٘ٝ دػسٍاٜ 

 اِىسشٚ٘يىي خاٍ٘ي(

ٌشٜٚ واسي 

5 

-ػشٚيؼىاس دػسٍاٜ

ٞاي اِىسشٚ٘يىي 

 خاٍ٘ي

 واس: 0506 وذ واس
ػشٚيغ ٚ ٍٟ٘ذاسي دٚ ٕ٘ٛ٘ٝ 

 دػسٍاٜ زّفيمي

ػغح 

 ؿايؼسٍي 
2  

  

 اتضاس خاف ٚ ؿشايظ ا٘داْ واس : -1

واس دس ؿشايظ ٔخسّف فيضيىي  -خغشافيايي تا ٚخٛد ؿشايظ ٔخسّف آب ٚ ٞٛايي تٝ عٛس ٔؼسٕشعي ٔؼيش دس ٔؼافر ٞاي ٔخسّف 

داسا تٛدٖ ؿشايظ ايٕٙي، تٟذاؿسي ٚ صيؼر ٔحيغي دس ٔىاٖ دػسٍاٜ  -فشد تا ِثاع واس ٔٙاػة -)٘ـؼسٝ يا ايؼسادٜ ٚ ػايش ؿشايظ(

 ٔٛسد ٘ؾش

 ٞاي اكّي اػسا٘ذاسد فّٕىشد واس:  ؿاخق -2

 دليمٝ( 10)ديغأٟاٚتشسػيقّٕىشدكحيحذػسٍاٜخٛا٘ذ٘ذليم .1

 دليمٝ( 30)ػشٚيغ ٚ ٍٟ٘ذاسي دٚسٜ اي دػسٍاٜ .2

 دليمٝ( 10)وٙسشَ فّٕىشد كحيح دػسٍاٜ خغ اص ٞش ػشٚيغ .3

 ٕ٘ٛ٘ٝ، ٘مـٝ ٚ فشآيٙذ اخشاي واس:-3

 زٟيٝ سإٞٙاي واستشد دػسٍاٜ اص سٚؽ ٞاي ٔخسّف ٚ ٔغاِقٝ رليك آٖ   1  

 دػسٍاٜ تشسػي فّٕىشد كحيح     2

 خٛا٘ذٖ خيغاْ ٞاي افالْ ؿذٜ زٛػظ دػسٍاٜ    3

 افضاس ٔٙاػة زٟيٝ ٘شْ    4 

 افضاس ٘لة ٘شْ    5 

 افضاسي دػسٍاٜ زٙؾيٓ ٘شْ     6

 زٙؾيٓ يا زقٛيض ػخر افضاسي دػسٍاٜ .7

 اي دػسٍاٜ ٞاي دٚسٜ تشسػي ػشٚيغ .8

 ا٘سخاب ٔٛاد ٚ اتضاس ٔٙاػة خٟر ػشٚيغ .9

 اي دػسٍاٜ اخشاي ػشٚيغ دٚسٜ .10

 ا٘ذاصي ٔدذد دػسٍاٜ ٚ تشسػي فّٕىشد كحيح آٖ خغ اص ػشٚيغ ساٜ .11

 اتضاس اسصؿياتي: -4

سفاير صٔاٖ اػرسا٘ذاسد دس  -5دسيافر سضاير ٘أٝ اص ٔـسشي  -4ٔـاٞذٜ فشآيٙذ اخشاي واس  -3خشػؾ وسثي  -2خشػؾ ؿفاٞي  -1

 اخشاي واس

 اتضاس ٚ زدٟيضاذ ٔٛسد ٘ياص تشاي ا٘داْ واس: -5

ٔٛاد  -لغقاذ ػخر افضاسي ٔٙاػة تا دػسٍاٜ -افضاسٞاي ٔٙاػة ٘شْ -سايا٘ٝ-سإٞٙاي ػشٚيغ دػسٍاٜ -واستشد دػسٍاٜسإٞٙاي 

 ٔٛاد ٚ اتضاس ٔٙاػة تشاي ػشٚيغ دػسٍاٜ -خان وٙٙذٜ ٔٙاػة

 

 -زىاِيف واسي ٔشزثظ دس ٌشٜٚ واسي: -6
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 ٚصاسذ آٔٛصؽ ٚ خشٚسؽ

 ػاصٔاٖ خظٚٞؾ ٚ تش٘أٝ سيضي آٔٛصؿي

دفسش زاِيف وساب ٞاي دسػي فٙي ٚ حشفٝ اي ٚ 

 واسدا٘ؾ

 

 

زحّيُ اػسا٘ذاسد فّٕىشد  - 8-1ٕٖ٘ٛ تشي 

 واس

 

 اَٚ:٘ٛتر  : زاسيخ اسصؿياتي   ؿٕاسٜ ّٔي   ٘اْ ٚ ٘اْ خا٘ٛادٌي

وذ 

 حشفٝ 
82120592 

حشفٝ 

: 

ٔٛ٘ساطواساٖ زدٟيضاذ 

 اِىسشيىي ٚ اِىسشٚ٘يىي

ػغح 

 كالحير 
L2  

 اػسا٘ذاسد فّٕىشد واس:    

ٞاي ٌاسا٘سي ٚ غيش ٌاسا٘سي  اخشاي ػشٚيغ

تشاي دٚ ٕ٘ٛ٘ٝ دػسٍاٜ زّفيمي ٚ 

اِىسشٚ٘يىي خاٍ٘ي تش اػاع ٔمشساذ 

 زقشيف ؿذٜ

وذ 

 ٚؽيفٝ 
05 

ٚؽيفٝ

 : 

ا٘ذاصي، ػشٚيغ ٚ  ٘لة، ساٜ 

ٍٟ٘ذاسي) دٚ ٕ٘ٛ٘ٝ دػسٍاٜ 

 اِىسشٚ٘يىي خاٍ٘ي(

ٌشٜٚ واسي 

6 

ٔسلذي خذٔاذ خغ اص 

ٞاي  فشٚؽ دػسٍاٜ

تٝ  اِىسشٚ٘يىي خاٍ٘ي 

 ٔـسشي

 واس: 0507 وذ واس
ٞاي ٔخسّف اص  اسائٝ ػشٚيغ

 خّٕٝ ٌاسا٘سي تٝ ٔـسشي

ػغح 

 ؿايؼسٍي 
2  

  

 اتضاس خاف ٚ ؿشايظ ا٘داْ واس : -1

واس دس ؿشايظ ٔخسّف فيضيىي  -ٔؼسٕشٞاي ٔخسّف خغشافيايي تا ٚخٛد ؿشايظ ٔخسّف آب ٚ ٞٛايي تٝ عٛس  عي ٔؼيش دس ٔؼافر

داسا تٛدٖ ؿشايظ ايٕٙي، تٟذاؿسي ٚ صيؼر ٔحيغي دس ٔىاٖ ٘لة دػسٍاٜ تا زٛخٝ تٝ ؿشايظ  -)٘ـؼسٝ يا ايؼسادٜ ٚ ػايش ؿشايظ(

 اػسا٘ذاسد

 ٞاي اكّي اػسا٘ذاسد فّٕىشد واس:  ؿاخق -2

 دليمٝ( 10)ٌاسا٘سي ٘ذاسدٔـخق وشدٖ دليك ٔٛاسدي وٝ ؿأُ ٌاسا٘سي ٔي ؿٛد ٚ ٔٛاسدي وٝ  .1

 دليمٝ( 20)زقييٗ دليك چٍٍٛ٘ي اسائٝ ػشٚيغ ٞاي ٚيظٜ دس صٔاٖ ٌاسا٘سي ٚ تقذ اص آٖ .2

 دليمٝ( 20)فمذ لشاسدادٞاي زضٕيٗ ؿذٜ ٔخسّف تا ٘ؾش ٔـسشي ٚ اخشاي دليك زقٟذاذ .3

 

 ٕ٘ٛ٘ٝ، ٘مـٝ ٚ فشآيٙذ اخشاي واس:-3
 ؿشح اعالفاذ ٔٙذسج دس واسذ ٌاسا٘سي تٝ ٔـسشي .1

 ؿٛد. ٔـخق ٕ٘ٛدٖ ٔٛاسدي وٝ ؿأُ ٌاسا٘سي ٔي .2

 ؿٛد. ٞا ٕ٘ي زقييٗ ٔٛاسدي وٝ ٌاسا٘سي ؿأُ آٖ .3

 ٞاي ٔخسّف ؿشح چٍٍٛ٘ي تشلشاسي اسزثاط تا ٔـسشي دس ساتغٝ تا ػشٚيغ .4

 زـشيح ا٘ٛاؿ لشاسدادٞاي ٔٛخٛد )ػاال٘ٝ، ٔاٞا٘ٝ ٚ ....( .5

 ٔـخق وشدٖ ٘ياص ٔـسشي تشاي دسيافر خذٔاذ ٔٙاػة .6

 يا ٚ ٔقاية ا٘ٛاؿ لشاسدادٞازقييٗ ٔضا .7

 فمذ لشاسدادٞاي ا٘سخاتي اص عشف ٔـسشي .8

 اتضاس اسصؿياتي: -4

 ٘أٝ اص ٔـسشي دسيافر سضاير -4ٔـاٞذٜ فشآيٙذ اخشاي واس  -3خشػؾ وسثي  -2خشػؾ ؿفاٞي  -1

 اتضاس ٚ زدٟيضاذ ٔٛسد ٘ياص تشاي ا٘داْ واس: -5
 ٔٛاد ٚ اتضاس الصْ خٟر فمذ لشاسداد -دػسٍاٜ تٝ صتاٖ اكّي ٚ فاسػيدفسشچٝ سإٞٙاي  -اػٙاد ٔشتٛط تٝ ٌاسا٘سي

 زىاِيف واسي ٔشزثظ دس ٌشٜٚ واسي: -6

T0508زٙؾيٓ وّيٝ ٔؼسٙذاذ ٚ زٙؾيٓ آٖ تٝ ٔـسشي خاٍ٘ي : 
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 ٚصاسذ آٔٛصؽ ٚ خشٚسؽ

 ػاصٔاٖ خظٚٞؾ ٚ تش٘أٝ سيضي آٔٛصؿي

 دفسش زاِيف وساب ٞاي دسػي فٙي ٚ حشفٝ اي ٚ واسدا٘ؾ

 

زحّيُ اػسا٘ذاسد فّٕىشد  - 8-1ٕٖ٘ٛ تشي 

 واس

 

 اَٚ:٘ٛتر  : زاسيخ اسصؿياتي   ؿٕاسٜ ّٔي   ٘اْ ٚ ٘اْ خا٘ٛادٌي

وذ 

 حشفٝ 

8212059

2 
 حشفٝ :

هًَتاصواراى تدْیشات 

 الىتزیىی ٍ  الىتزًٍیىی

ػغح 

 كالحير 
L2  

 اػسا٘ذاسد فّٕىشد واس:    

٘أٝ،  زٙؾيٓ وّيٝ ٔؼسٙذاذ ٔا٘ٙذ زفاٞٓ

تشٌٝ ٌاسا٘سي، خذٔاذ تقذ اص فشٚؽ ٚ 

وذ  زحٛيُ آٖ تٝ ٔـسشي دس لثاَ اخز سػيذ

 ٚؽيفٝ 
05 

ٚؽيفٝ

 : 

اًذاسی، عزٍیظ  ًقة، راُ 

ٍ ًگْذاری )دًٍوًَِ دعتگاُ 

 الىتزًٍیىی خاًگی(

ٌشٜٚ 

 6واسي

ٔسلذي خذٔاذ خغ 

اص فشٚؽ 

ٞاي  دػسٍاٜ

 اِىسشٚ٘يىي خاٍ٘ي 

 واس: 0508 وذ واس
تٌظین ولیِ هغتٌذات ٍ  

 تحَیل آى تِ هؾتزی 

ػغح 

 ؿايؼسٍي 
 2 

  

 اتضاس خاف ٚ ؿشايظ ا٘داْ واس : -1

 ٞاي ٔخسّف تا ٚخٛد ا٘ٛاؿ ؿشايظ ٔخسّف آب ٚ ٞٛايي تٝ عٛس ٔؼسٕش عي ٔؼيش دس ٔؼافر .1

 ايؼسادٜ ٚ ػايش ؿشايظ( -واس دس ؿشايظ ٔخسّف فيضيىي )٘ـؼسٝ .2

 داسا تٛدٖ أىا٘اذ ايٕٙي، تٟذاؿسي ٚ صيؼر ٔحيغي دس ٔحُ ٘لة دػسٍاٜ تا زٛخٝ تٝ ؿشايظ اػسا٘ذاسد  .3

 ٞاي اكّي اػسا٘ذاسد فّٕىشد واس:  ؿاخق - 2

 يمٝ(دل 10تاصتيٙي وأُ ٔشاحُ ٘لة دػسٍاٜ) .1

 دليمٝ( 10) زؼر وأُ فّٕىشد كحيح دػسٍاٜ دس حضٛس واستش )ٔـسشي ( .2

 دليمٝ( 10) ٞاي دػسٍاٜ تٝ ٔـسشي لاتّيراسائٝ وأُ  .3

 دليمٝ( 10)زٙؾيٓ ٔؼسٙذاذ ٚ اخز زأييذيٝ اص ٔـسشي .4

 ٕ٘ٛ٘ٝ، ٘مـٝ ٚ فشآيٙذ اخشاي واس:-3

 ٝ ٚ زٛضيح ٘ىاذ ٟٔٓ ٚ وّيذي دسج ؿذٜ دس دفسشخٝ سإٞٙاي دػسٍاٜ تٝ ٔـسشي ئاسا .1

 آصٔايؾ فّٕىشد كحيح دػسٍاٜ  .2

 )واستش(زؼر زٙؾيٕاذ تشاػاع ٘ياص ٔـسشي  .3

 آٔٛصؽ چٍٍٛ٘ي واس تا دػسٍاٜ تٝ ٔـسشي .4

 ٞاي ٚيظٜ دػسٍاٜ تٝ ٔـسشيآٔٛصؽ ػايش لاتّير .5

 ٞاي ٔشتٛعٝ )ٔا٘ٙذ دسج ؿٕاسٜ ػشياَ، ٔذَ دػسٍاٜ ٚ صٔاٖ ٘لة دػسٍاٜ ٚ ...( زىٕيُ فشْ .6

 ٘أٝ اص ٔـسشي دس ساتغٝ تا فّٕىشد كحيح دػسٍاٜ  اخز سضاير .7

 ٞاي ٟٔش ؿذٜ ٚ أضا ؿذٜ تٝ ٔـسشي زحٛيُ فشْ .8

 اتضاس اسصؿياتي: -4

 سفاير صٔاٖ اػسا٘ذاسد دس اخشاي واس  -5٘أٝ اص ٔـسشي  دسيافر سضاير -4 ٔـاٞذٜ فشآيٙذ اخشاي واس -3 خشػؾ وسثي -2 خشػؾ ؿفاٞي-1

 اتضاس ٚ زدٟيضاذ ٔٛسد ٘ياص تشاي ا٘داْ واس: -5

سإٞٙاي  -سإٞٙاي ػشٚيغ دػسٍاٜ –ا٘ذاصي دػسٍاٜ  اتضاس ٚ  ٔٛاد ساٜ -اػٙاد زحٛيُ دػسٍٝ تٝ ٔـسشي -ٔٛاد ٚ اتضاس الصْ خٟر فمذ لشاسداد

 فّٕىشد دػسٍاٜ
 

 زىاِيف واسي ٔشزثظ دس ٌشٜٚ واسي: -6

0507Tٞاي ٔخسّف اص خّٕٝ ٌاسا٘سي تٝ ٔـسشي  : اسائٝ ػشٚيغ 
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 ٚصاسذ آٔٛصؽ ٚ خشٚسؽ

 ػاصٔاٖ خظٚٞؾ ٚ تش٘أٝ سيضي آٔٛصؿي

 دفسش زاِيف وساب ٞاي دسػي فٙي ٚ حشفٝ اي ٚ واسدا٘ؾ

 

زحّيُ اػسا٘ذاسد فّٕىشد  - 8-1ٕٖ٘ٛ تشي 

 واس

 

 اَٚ:٘ٛتر  : زاسيخ اسصؿياتي   ؿٕاسٜ ّٔي   ٘اْ ٚ ٘اْ خا٘ٛادٌي

وذ 

 حشفٝ 

3114049

3 
 زىٙؼيٗ اِىسشٚ٘يه  حشفٝ :

ػغح 

 كالحير 
L3  

 اػسا٘ذاسد فّٕىشد واس:    

زـخيق فية تشاػاع فيٛب ؽاٞشي اسائٝ 

ٌيشي  ؿذٜ اص عشف ٔـسشي ٚ زلٕيٓ

 دستاسٜ چٍٍٛ٘ي زقٕيش دػسٍاٜ 
وذ 

 ٚؽيفٝ 
06 

ٚؽيفٝ

 : 

ياتي ٚ زقٕيش )دٚ ٕ٘ٛ٘ٝ  فية 

 دػسٍاٜ اِىسشٚ٘يىي خاٍ٘ي(

ٌشٜٚ 

 6واسي

ا٘ذاص  ٘لاب ٚ ساٜ

ٞاي  دػسٍاٜ

 اِىسشٚ٘يىي 

 واس: 0601 وذ واس

دسيافر اعالفاذ ٔشتٛط تٝ  

فية ؽاٞشي ٚ ا٘غثاق آٖ تا 

 سإٞٙاي زقٕيش 

ػغح 

 ؿايؼسٍي 
 2 

  

 اتضاس خاف ٚ ؿشايظ ا٘داْ واس : -1

سايا٘ٝ ٔسلُ  -داساي خظ زّفٗ –ٔيضواس اػسا٘ذاسد  -(c27-°c18°دٔاي ٔحيظ ) -٘ٛس وافي -6m2ٔىاٖ ا٘داْ واس: ازالي تٝ اتقاد حذالُ 

 ا٘داْ واس دس حاَ ٘ـؼسٝ  -تٝ ؿثىٝ ايٙسش٘ر

 ٞاي اكّي اػسا٘ذاسد فّٕىشد واس:  ؿاخق - 2

 دليمٝ( 10) ٌاسا٘سي ٚ...( اص ٔـسشي ٚ ثثر آٖ -دسيافر اعالفاذ دليك دػسٍاٜ )ٔذَ، ؿٕاسٜ ػشياَ -1

 دليمٝ( 10)       دسيافر اعالفاذ وأُ ٔشتٛط تٝ فية دػسٍاٜ اص ٔـسشي -2

 دليمٝ( 30تٝ واسٌيشي دفسشچٝ سإٞٙا ٚ اسائٝ ٔـاٚسٜ زّفٙي تٝ ٔـسشي    ) -3

 دليمٝ( 10افالْ ٘ياص تٝ افضاْ زقٕيشواس تٝ ٔحُ دػسٍاٜ ) -4

 

 ٕ٘ٛ٘ٝ، ٘مـٝ ٚ فشآيٙذ اخشاي واس:-3
 زقييٗ ٘ٛؿ، ٔذَ، ػشياَ ٚ ٘ٛؿ ٌاسا٘سي دػسٍاٜ ٔقيٛب تا زٛخٝ تٝ اعالفاذ دسيافسي اص ٔـسشي  -1

 دسيافر اعالفاذ ٔشتٛط تٝ فية ؽاٞشي دػسٍاٜ اص ٔـسشي -2

 ٔغاِقٝ ٘مـٝ تّٛوي ٚفٙي  دػسٍاٜ ٔٛسد ٘ؾش -3

 ٔغاِقٝ دفسشچٝ سإٞٙاي زقٕيش دػسٍاٜ ٔٛسد٘ؾش -4

 زفىيه ٘ٛؿ فية ٚ زقييٗ ٔحُ فية  -5

 افضاسي( افضاسي يا ػخر ٘ٛؿ فية )اص ٘ؾش ٘شْزقييٗ  -6

 زٕاع تا ٔـسشي ٚ ٞذاير ٚي تٝ ٔحُ فية تٝ كٛسذ زّفٙي -7

 افضاسي( تٝ ٔـسشي تٝ كٛسذ زّفٙي ػخر -افضاسي ؿشح چٍٍٛ٘ي سفـ فية )٘شْ -8

 دس كٛسذ فذْ سفـ فية آٔادٜ ػاصي زيٓ زقٕيشواس ػياس تشاي افضاْ تٝ ٔحُ دػسٍاٜ  -9

 فالْ چٍٍٛ٘ي افضاْ زيٓ زقٕيشواس ػياس ٕٞاٍٞٙي تا ٔـسشي خٟر ا -10

 اتضاس اسصؿياتي: -4

 دسيافر افالْ سضاير اص ٔـسشي  -4ٔـاٞذٜ فشآيٙذ اخشاي واس  -3خشػؾ وسثي  -2خشػؾ ؿفاٞي  -1

 اتضاس ٚ زدٟيضاذ ٔٛسد ٘ياص تشاي ا٘داْ واس: -5

 ؿثىٝ ايٙسش٘ر -سايا٘ٝ -زّفٌٗٛؿي  -تِٛسٗ ٔـخلاذ دػسٍاٜ -٘مـٝ فٙي -دفسشچٝ سإٞٙاي زقٕيش دػسٍاٜ
 

 زىاِيف واسي ٔشزثظ دس ٌشٜٚ واسي: -6

0602T ا٘سخاب ٚ آٔادٜ ػاصي اتضاس، ٔٛاد ٚ ٔغاِقٝ دفسشچٝ سإٞٙاي ٘لة ٚ زقٕيش : 
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 ٚصاسذ آٔٛصؽ ٚ خشٚسؽ

 ػاصٔاٖ خظٚٞؾ ٚ تش٘أٝ سيضي آٔٛصؿي

 دفسش زاِيف وساب ٞاي دسػي فٙي ٚ حشفٝ اي ٚ واسدا٘ؾ

 

زحّيُ اػسا٘ذاسد فّٕىشد  - 8-1ٕٖ٘ٛ تشي 

 واس

 

 اَٚ:٘ٛتر  : زاسيخ اسصؿياتي   ؿٕاسٜ ّٔي   ٘اْ ٚ ٘اْ خا٘ٛادٌي

وذ 

 حشفٝ 

3114049

3 
 زىٙؼيٗ اِىسشٚ٘يه  حشفٝ :

ػغح 

 كالحير 
L3  

 اػسا٘ذاسد فّٕىشد واس:    

آٔادٜ ػاصي اتضاس ٔٛسد ٘ياص خٟر افضاْ 

زقٕيشواس تشاػاع اعالفاذ وؼة ؿذٜ اص 

 ػٛي ٔـسشي 
وذ 

 ٚؽيفٝ 
06 

ٚؽيفٝ

 : 

ياتي ٚ زقٕيش )دٚ ٕ٘ٛ٘ٝ  فية 

 دػسٍاٜ اِىسشٚ٘يىي خاٍ٘ي(

ٌشٜٚ 

 6واسي

ا٘ذاص  ٘لاب ٚ ساٜ

ٞاي  دػسٍاٜ

 اِىسشٚ٘يىي

 واس: 0602 وذ واس

ا٘سخاب ٚ آٔادٜ ػاصي اتضاس،  

ٔٛاد ٚ ٔغاِقٝ دفسشچٝ 

 سإٞٙاي ٘لة ٚ زقٕيش 

ػغح 

 ؿايؼسٍي 
 2 

  

 اتضاس خاف ٚ ؿشايظ ا٘داْ واس : -1

سايا٘ٝ ٔسلُ  -داساي خظ زّفٗ –ٔيضواس اػسا٘ذاسد  -(c27-°c18°دٔاي ٔحيظ ) -تا ٘ٛس وافي 6m2ٔىاٖ ا٘داْ واس: ازالي تٝ اتقاد حذالُ 

 افضاس خاف ٘شْ -ا٘داْ واس دس حاَ ٘ـؼسٝ ياايؼسادٜ -تٝ ؿثىٝ ايٙسش٘ر

 ٞاي اكّي اػسا٘ذاسد فّٕىشد واس:  ؿاخق – 6

 دليمٝ(  15)زقييٗ ٘ٛؿ ٚ ٔحُ دليك فية -1

 دليمٝ( 15)آٔادٜ ػاصي كحيح اتضاس، ٔٛاد ٚ لغقاذ الصْ اص ٔشاوض ٔشتٛعٝ ٚ زؼر كحر فّٕىشد لغقاذ -2
 

 

 

 ٕ٘ٛ٘ٝ، ٘مـٝ ٚ فشآيٙذ اخشاي واس:-3
 افضاسي( تا زٛخٝ تٝ اعالفاذ دسيافسي اص ٔـسشي )واستش( افضاسي ٚ ٘شْ زقييٗ ٘ٛؿ فية )ٔىا٘يىي، اِىسشٚ٘يىي، ػخر .1

 فٙي(دػسٛساِقُٕ ػشٚيغ ٚ زقٕيش ٚ ٘مـٝ  -فشاٞٓ وشدٖ ٔٙاتـ اعالفازي فٙي ٚ ٔغاِقٝ آٖ )وازاِٛي، تشٌٝ يا وساب اعالفاذ .2

 ٔغاِقٝ اعالفاذ فٙي تشاي زقييٗ ٔحُ دليك فية .3

 فشاٞٓ ٕ٘ٛدٖ اتضاس اػسا٘ذاسد  .4

 دسخٛاػر لغقاذ ٔٛسد٘ؾش اص ٔشاوض ٔشتٛعٝ خٟر زقٛيض ٚ زقٕيش  .5

 زؼر لغقاذ اص ِحاػ كحر فّٕىشد  .6

 اتضاس اسصؿياتي: -4

 ٔـاٞذٜ فشآيٙذ اخشاي واس -3خشػؾ وسثي  -2خشػؾ ؿفاٞي  -1

 زدٟيضاذ ٔٛسد ٘ياص تشاي ا٘داْ واس:اتضاس ٚ  -5
اتضاس فٕٛٔي تشق يا  -افضاسٞاي ٔٙاػة ٘شْ -سايا٘ٝ -ػيٓ ساتظ -تِٛسٗ ٔـخلاذ دػسٍاٜ -٘مـٝ فٙي -دفسشچٝ سإٞٙاي زقٕيش دػسٍاٜ

 لغقاذ ٚ اتضاس خاف -لغقاذ ٚ اتضاس خاف زقٕيش دػسٍاٜ ٔٛسد٘ؾش–اِىسشٚ٘يه 

 زىاِيف واسي ٔشزثظ دس ٌشٜٚ واسي: -6

0601T دسيافر اعالفاذ ٔشتٛط تٝ فية ؽاٞشي ٚ ا٘غثاق آٖ تا سإٞٙاي زقٕيش : 

 



118 
 

 

 ٚصاسذ آٔٛصؽ ٚ خشٚسؽ

 ػاصٔاٖ خظٚٞؾ ٚ تش٘أٝ سيضي آٔٛصؿي

 دفسش زاِيف وساب ٞاي دسػي فٙي ٚ حشفٝ اي ٚ واسدا٘ؾ

 

  زحّيُ اػسا٘ذاسد فّٕىشد واس - 8-1ٕٖ٘ٛ تشي 

   ٘اْ ٚ ٘اْ خا٘ٛادٌي
ؿٕاسٜ 

 ّٔي
  

زاسيخ 

 : اسصؿياتي
 اَٚ:٘ٛتر 

وذ 

 حشفٝ 
31140493 

حشفٝ 

: 
 زىٙؼيٗ اِىسشٚ٘يه 

ػغح 

 كالحير 
L3  

 اػسا٘ذاسد فّٕىشد واس:    

زـخيق زمشيثي ٔحُ فية تا 

اػسفادٜ اص اعالفاذ دسيافسي اص 

ٔـسشي ٚ دػسٍاٜ تا سفاير وأُ 

اػسا٘ذاسدٞاي زقشيف ؿذٜ ٚ  

 ٘ىاذ  ايٕٙي 

وذ 

 ٚؽيفٝ 
06 

ٚؽيفٝ

 : 

ياتي ٚ زقٕيش )دٚ  فية 

ٕ٘ٛ٘ٝ دػسٍاٜ اِىسشٚ٘يىي 

 خاٍ٘ي(

ٌشٜٚ 

 7واسي

ٔسلذي زقييٗ ٔحُ فيٛب 

ٞاي اِىسشٚ٘يىي  دػسٍاٜ

 خاٍ٘ي 

وذ 

 واس
 واس: 0603

ٞاي اخشاي آصٔايؾ 

ٔسذاَٚ سٚي دػسٍاٜ 

خٟر زـخيق زمشيثي 

 ٔحُ فية 

ػغح 

ؿايؼسٍ

 ي 

 2 

  

 اتضاس خاف ٚ ؿشايظ ا٘داْ واس : -1

واس دس ؿشايظ ٔخسّف  -ٞاي ٔخسّف خغشافيايي تا ٚخٛد ا٘ٛاؿ ؿشايظ ٔسفاٚذ آب ٚ ٞٛايي تٝ عٛس ٔؼسٕش عي ٔؼيش دس ٔؼافر

داسا تٛدٖ أىا٘اذ ايٕٙي، تٟذاؿسي ٚ صيؼر ٔحيغي دس ٔحُ اػسمشاس دػسٍاٜ تا  -ايؼسادٜ ٚ ػايش ؿشايظ( -فيضيىي )٘ـؼسٝ

 س ٔٙاػة فشد تا ِثاع وا -زٛخٝ تٝ ؿشايظ اػسا٘ذاسد

 ٞاي اكّي اػسا٘ذاسد فّٕىشد واس:  ؿاخق - 2
 دليمٝ( 20) تاصتيٙي دليك اِٚيٝ دػسٍاٜ ٚ زغثيك فّٕىشد دػسٍاٜ تا اعالفاذ اسائٝ ؿذٜ زٛػظ ٔـسشي .1

 دليمٝ( 20ٞاي اِٚيٝ ٚ تاصتيٙي دليك فّٕىشد دػسٍاٜ ) ا٘داْ زؼر .2

 دليمٝ( 30زؼر ٟ٘ايي ) اخشاي زٙؾيٕاذ اسائٝ ؿذٜ زٛػظ سإٞٙاي زقٕيش ٚ سفـ فية ٚ .3

 ٕ٘ٛ٘ٝ، ٘مـٝ ٚ فشآيٙذ اخشاي واس:-3
 زدضيٝ ٚ زحّيُ اعالفاذ دسيافسي اص ٔـسشي )واستش( .1

 تاصتيٙي دليك ٚ وأُ دػسٍاٜ تٝ كٛسذ ؽاٞشي .2

 خشػؾ ٚ خاػخ كحيح ٚ دليك اص ٔـسشي خٟر دسيافر اعالفاذ چٍٍٛ٘ي ايداد فية  .3

 ٜ خٟر زـخيق ٟ٘ايي ٔحُ ٚ ٘ٛؿ فية ا٘ذاصي دػسٍاٜ ٚ زؼر فّٕىشد كحيح دػسٍا ساٜ .4

 ا٘داْ زٙؾيٕاذ الصْ تا اػسفادٜ اص دفسشچٝ سإٞٙا  .5

 زغثيك وذٞاي خغا تا دفسشچٝ سإٞٙاي زقٕيش ٚ اخشاي زٙؾيٕاذ  .6

 تاص ٕ٘ٛدٖ كحيح دػسٍاٜ دس كٛسذ تشعشف ٘ـذٖ فية دس ٔشحّٝ لثُ .7

 ٔخسّف ٘ؾيش ِٚساط ٌيشي، سدياتي ػيٍٙاَ ٚ ...(تٝ واسٌيشي اتضاس ٔٙاػة تشاي خيذا وشدٖ ٔحُ دليك فية )تا ؿيٜٛ  .8

 زقييٗ لغقٝ ٔقيٛب ٚ زقٛيض آٖ .9

 زؼر ٟ٘ايي ٚ تشسػي فّٕىشد كحيح دػسٍاٜ  .10

 اتضاس اسصؿياتي: -4

سفاير صٔاٖ اػسا٘ذاسددسصٔاٖ اخشاي  -٘أٝ اصٔـسشي دسيافر سضاير-ٔـاٞذٜ فشآيٙذ اخشاي واس -خشػؾ وسثي  -خشػؾ ؿفاٞي

 واس

 زدٟيضاذ ٔٛسد ٘ياص تشاي ا٘داْ واس:اتضاس ٚ  -5

 -لغقاذ ٚ اتضاس خاف زقٕيش دػسٍاٜ ٔٛسد ٘ؾش -٘مـٝ فٙي دػسٍاٜ –سإٞٙاي زقٕيش دػسٍاٜ  -اتضاس فٕٛٔي تشق يا اِىسشٚ٘يه

 سإٞٙاي ػشٚيغ واس  -سإٞٙاي واس دػسٍاٜ

 -زىاِيف واسي ٔشزثظ دس ٌشٜٚ واسي:  -6
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 ٚصاسذ آٔٛصؽ ٚ خشٚسؽ

 خظٚٞؾ ٚ تش٘أٝ سيضي آٔٛصؿيػاصٔاٖ 

 دفسش زاِيف وساب ٞاي دسػي فٙي ٚ حشفٝ اي ٚ واسدا٘ؾ

 

  زحّيُ اػسا٘ذاسد فّٕىشد واس - 8-1ٕٖ٘ٛ تشي 

   ٘اْ ٚ ٘اْ خا٘ٛادٌي
ؿٕاسٜ 

 ّٔي
  

زاسيخ 

 : اسصؿياتي
 اَٚ:٘ٛتر 

وذ 

 حشفٝ 
31140493 

حشفٝ 

: 
 زىٙؼيٗ اِىسشٚ٘يه 

ػغح 

 كالحير 

L3 

  

 اػسا٘ذاسد فّٕىشد واس:    

زخٕيٗ ٞضيٙٝ ٚ اسائٝ ٔـاٚسٜ تٝ 

 ٔـسشي دس صٔيٙٝ زقٕيش دػسٍاٜ
وذ 

 ٚؽيفٝ 
06 

ٚؽيفٝ

 : 

ياتي ٚ زقٕيش دٚ  فية 

ٕ٘ٛ٘ٝ دػسٍاٜ اِىسشٚ٘يىي 

 خاٍ٘ي 

ٌشٜٚ 

 8واسي

ٔسلذي زحٛيُ دػسٍاٜ 

 اِىسشٚ٘يىي

وذ 

 واس
 واس: 0604

دسيافر ٔـاٚسٜ اص ػايش  

ٔـاٚسٜ  ٔسخلليٗ ، اسائٝ

تٝ ٔـسشي، زخٕيٗ ٞضيٙٝ 

 ٚ سفـ فية

ػغح 

ؿايؼسٍ

 ي 

 2 

  

 اتضاس خاف ٚ ؿشايظ ا٘داْ واس : -1

واس دس ؿشايظ  -فشد تا ِثاع واس ٔٙاػة -ٞاي ٔخسّف خغشافيايي تا ٚخٛد ا٘ٛاؿ ؿشايظ ٔسفاٚذ آب ٚ ٞٛايي تٝ عٛس ٔؼسٕش عي ٔؼيش دس ٔؼافر

داسا تٛدٖ أىا٘اذ ايٕٙي، تٟذاؿسي ٚ صيؼر ٔحيغي دس ٔحُ اػسمشاس دػسٍاٜ تا زٛخٝ تٝ  -ايؼسادٜ ٚ ػايش ؿشايظ( -ٔخسّف فيضيىي )٘ـؼسٝ

 سا٘ذاسد ؿشايظ اػ

 ٞاي اكّي اػسا٘ذاسد فّٕىشد واس:  ؿاخق - 2

 دليمٝ( 20ٞاي الصْ اص ٔشوض خٟر زقٕيش) ا٘سماَ كحيح ٚ دليك اعالفاذ تٝ ٔشوض ٚ دسيافر )سإٞٙايي .1

 دليمٝ( 5ٞضيٙٝ) تزآٍرد دلیك .2

 دليمٝ( 60الذاْ تٝ سفـ فية تٝ ؿيٜٛ كحيح ٚ زؼر ٟ٘ايي دػسٍاٜ) .3

 دليمٝ( 10دسيافر ٞضيٙٝ)زحٛيُ دػسٍاٜ تٝ ٔـسشي ٚ  .4

 ٕ٘ٛ٘ٝ، ٘مـٝ ٚ فشآيٙذ اخشاي واس:-3

 خٕـ آٚسي اعالفاذ ٔشتٛط تٝ دػسٍاٜ  .1

 تٙذي ؿذٜ تٝ ٔشوض  ا٘سماَ كحيح اعالفاذ خٕـ .2

 دسيافر ساٜ واسٞاي الصْ خٟر سفـ فية اص ٔشوض .3

 زقييٗ تشآٚسد زمشيثي ٞضيٙٝ زقٕيش ٚ اعالؿ تٝ ٔـسشي .4

 ٌيشي ٚ ...( ِساطٌيشي، سدياتي ػيٍٙاَ، اٞٓاخشاي آصٔايؾ ٞاي اِٚيٝ ٘ؾيش )ٚ .5

 زقييٗ دليك ٔحُ فية ٚ ٔـخق وشدٖ لغقٝ يا لغقاذ ٔقيٛب .6

 زقٛيض لغقاذ ٔقيٛب ٚ سفـ فية ٚ تشٌشدا٘ذٖ دػسٍاٜ تٝ حاِر اِٚيٝ .7

 ا٘ذاصي ٚ زؼر ٟ٘ايي دػسٍاٜ ساٜ .8

 زحٛيُ تٝ ٔـسشي ٚ اسائٝ ٔؼسٙذاذ ٔشتٛط تٝ ٞضيٙٝ .9

 دسيافر ٞضيٙٝ اص ٔـسشي  .10

 اتضاس اسصؿياتي: -4

 ٔـاٞذٜ فشآيٙذ اخشاي واس -3خشػؾ وسثي  -2خشػؾ ؿفاٞي  -1

 اتضاس ٚ زدٟيضاذ ٔٛسد ٘ياص تشاي ا٘داْ واس: -5

سإٞٙاي واس تا  -لغقاذ ٚ اتضاس خاف زقٕيش دػسٍاٜ ٔٛسد٘ؾش -٘مـٝ فٙي دػسٍاٜ -سإٞٙاي زقٕيش دػسٍاٜ –اتضاس فٕٛٔي تشق يا اِىسشٚ٘يه 

 ٔؼسٙذاذ ٔشتٛط تٝ زقٕيش  -دػسٍاٜ

 زىاِيف واسي ٔشزثظ دس ٌشٜٚ واسي: -6
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 ٚصاسذ آٔٛصؽ ٚ خشٚسؽ

 ػاصٔاٖ خظٚٞؾ ٚ تش٘أٝ سيضي آٔٛصؿي

 اي ٚ واسدا٘ؾ دفسش زاِيف وساب ٞاي دسػي فٙي ٚ حشفٝ

 

  زحّيُ اػسا٘ذاسد فّٕىشد واس - 8-1ٕٖ٘ٛ تشي 

   ٘اْ ٚ ٘اْ خا٘ٛادٌي
ؿٕاسٜ 

 ّٔي
  

زاسيخ 

 : اسصؿياتي
 اَٚ:٘ٛتر 

وذ 

 حشفٝ 
31140493 

حشفٝ 

: 
 زىٙؼيٗ اِىسشٚ٘يه 

ػغح 

 كالحير 
 L3 

 اػسا٘ذاسد فّٕىشد واس:    

ٔزاوشٜ تا ٔـسشي ٚ لا٘ـ ٕ٘ٛدٖ 

اٚ دس اسزثاط تا فذْ سفـ فية دس 

 ٔحُ 
وذ 

 ٚؽيفٝ 
06 

ٚؽيفٝ

 : 

ياتي ٚ زقٕيش دٚ  فية 

ٕ٘ٛ٘ٝ دػسٍاٜ اِىسشٚ٘يىي 

 خاٍ٘ي 

ٌشٜٚ 

 9واسي

ٔسلذي زحٛيُ دػسٍاٜ 

 اِىسشٚ٘يىي خاٍ٘ي 

وذ 

 واس
 واس: 0605

اسائٝ ٔـاٚسٜ تٝ ٔـسشي  

دس كٛسذ تشعشف ؿذٖ 

 فية دس ٔحُ 

ػغح 

ؿايؼسٍ

 ي 

 2 

  

 اتضاس خاف ٚ ؿشايظ ا٘داْ واس : -1

واس دس ؿشايظ  -فشد تا ِثاع واس ٔٙاػة -ٞاي ٔخسّف خغشافياي تا ٚخٛد ا٘ٛاؿ ؿشايظ ٔسفاٚذ آب ٚ ٞٛايي تٝ عٛس ٔؼسٕش عي ٔؼيش دس ٔؼافر

داسا تٛدٖ أىا٘اذ ايٕٙي، تٟذاؿسي  ٚ صيؼر ٔحيغي دس ٔحُ اػسمشاس دػسٍاٜ تا زٛخٝ  -ٚ ػايش ؿشايظ( -ايؼسادٜ -ٔخسّف فيضيىي )٘ـؼسٝ

 ػسا٘ذاسد تٝ ؿشايظ ا

 ٞاي اكّي اػسا٘ذاسد فّٕىشد واس:  ؿاخق – 2

 دليمٝ( 10)ؿشح دليك ٚ وأُ ٚيظٌي ٞاي فية ايداد ؿذٜ ٚ داليُ ٘ياص ا٘سماَ دػسٍاٜ تٝ ٔشوض ػشٚيغ ٚ زقٕيش .1

 دليمٝ( 60حُٕ كحيح دػسٍاٜ تٝ ٔشوض ػشٚيغ ٚ زقٕيش    ) .2

 دػسٍاٜ غيشلاتُ خيؾ تيٙي اػر(زقٕيش دػسٍاٜ دس ٔشوض ػشٚيغ ٚ زقٕيش )تؼسٝ تٝ ٘ٛؿ  .3

 دليمٝ( 30)ؿشح ٔؼسذَ ٚ ٔٙغمي فذْ زقٕيش دػسٍاٜ ٚ اسائٝ ٔـاٚسٜ تٝ ٔـسشي خٟر ا٘سماَ دػسٍاٜ خذيذ  .4

 ٕ٘ٛ٘ٝ، ٘مـٝ ٚ فشآيٙذ اخشاي واس:-3

 تياٖ ٔـىُ دػسٍاٜ تٝ صتاٖ ػادٜ ٚ غيشفٙي تشاي ٔـسشي )واستش( .1

 ؿشح ٚيظٌي ٞاي فيٛب تٝ ٚخٛد آٔذٜ دس دػسٍاٜ  .2

 زـشيح أىا٘اذ ٔٛخٛد دس ٔشوض زقٕيش ٚ ػشٚيغ .3

 افالْ داليُ ا٘سماَ دػسٍاٜ تٝ ٔشوض زقٕيش ٚ ػشٚيغ .4

 تٙذي كحيح دػسٍاٜ ٚ ٔسقّماذ آٖ ٚ حُٕ كحيح آٖ تٝ ٔشوض زقٕيش ٚ ػشٚيغ تؼسٝ .5

 شزقييٗ فية ٚ چٍٍٛ٘ي سفـ فية آٖ ٚ زـشيح خٟر اعالؿ واست .6

 افالْ ٞضيٙٝ ٚ اعالؿ تٝ ٔـسشي .7

 -ٞضيٙٝ تاالي زقٕيرشاذ  -اسائٝ خيـٟٙاد خٟر وٙاس ٌزاؿسٗ دػسٍاٜ يا خايٍضيٙي تا دػسٍاٜ خذيذ )تٝ فّر ٔؼسّٟه ؿذٖ دػسٍاٜ .8

 ٘ثٛد لغقاذ ٚ...(

 اتضاس اسصؿياتي: -4

سفاير صٔاٖ اػسا٘ذاسد دس صٔاٖ اخشاي  -5٘أٝ اص ٔـسشي  دسيافر سضاير -4ٔـاٞذٜ فشآيٙذ اخشاي واس -3خشػؾ وسثي  -2خشػؾ ؿفاٞي  -1

 واس 

 اتضاس ٚ زدٟيضاذ ٔٛسد ٘ياص تشاي ا٘داْ واس: -5

سإٞٙاي واس  -خاف زقٕيش دػسٍاٜ ٔٛسد٘ؾشلغقاذ ٚ اتضاس  -٘مـٝ فٙي دػسٍاٜ -سإٞٙاي زقٕيش دػسٍاٜ -اتضاس فٕٛٔي تشق يا اِىسشٚ٘يه

 دػسٍاٜ

 زىاِيف واسي ٔشزثظ دس ٌشٜٚ واسي: -6

0608T زٙؾيٓ وّيٝ ٔؼسٙذاذ ٚ زحٛيُ آٖ تٝ ٔـسشي : 
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 ٚصاسذ آٔٛصؽ ٚ خشٚسؽ

 ػاصٔاٖ خظٚٞؾ ٚ تش٘أٝ سيضي آٔٛصؿي

 دفسش زاِيف وساب ٞاي دسػي فٙي ٚ حشفٝ اي ٚ واسدا٘ؾ

 

  اػسا٘ذاسد فّٕىشد واسزحّيُ  - 8-1ٕٖ٘ٛ تشي 

   ٘اْ ٚ ٘اْ خا٘ٛادٌي
ؿٕاسٜ 

 ّٔي
  

زاسيخ 

 : اسصؿياتي
 اَٚ:٘ٛتر 

وذ 

 حشفٝ 
31140493 

حشفٝ 

: 
 زىٙؼيٗ اِىسشٚ٘يه 

ػغح 

 كالحير 
 L3 

 اػسا٘ذاسد فّٕىشد واس:    

ياتي ٚ زقٕيش دٚ ٕ٘ٛ٘ٝ  فية

دػسٍاٜ زّفيمي اِىسشٚ٘يىي 

خاٍ٘ي تشاػاع اػسا٘ذاسد 

واسخا٘ٝ تا سفاير  وأُ ٘ىاذ 

 ايٕٙي 

وذ 

 ٚؽيفٝ 
 ٚؽيفٝ 06

ياتي ٚ زقٕيش دٚ  فية 

ٕ٘ٛ٘ٝ دػسٍاٜ اِىسشٚ٘يىي 

 خاٍ٘ي 

ٌشٜٚ 

 10واسي

ٞاي  ٔسلذي سفـ فيٛب دػسٍاٜ

 اِىسشٚ٘يىي خاٍ٘ي  

وذ 

 واس
 واس: 0606

ياتي ٚ زقٕيش دٕٚ٘ٛ٘ٝ  فية 

 دػسٍٝ )زّفيمي خاٍ٘ي ( 

ػغح 

 ؿايؼسٍي 
 2 

  

 اتضاس خاف ٚ ؿشايظ ا٘داْ واس : -1

أىاٖ اػسفادٜ اص سايا٘ٝ  -داساي خظ زّفٗ -ٔيضواس اػسا٘ذاسد –( c27-°c18°دٔاي عثيقي ) -٘ٛس وافي ٚ ٔٙاػة -6m2ٔىاٖ ا٘داْ واس: ازالي تٝ اتقاد حذالُ 

واس دس ؿشايظ ٔخسّف  -ٞاي ٔخسّف خغشافيايي تا ٚخٛد  ا٘ٛاؿ ؿشايظ ٔسفاٚذ آب ٚ ٞٛايي تٝ عٛس ٔؼسٕش عي ٔؼيش دس ٔؼافر -ٔسلُ تٝ ؿثىٝ ايٙسش٘ر

فشد  -دس ٔحُ اػسمشاس دػسٍاٜ تا زٛخٝ تٝ ؿشايظ اػسا٘ذاسد -ؿسي ٚ صيؼر ٔحيغيداسا تٛدٖ أىا٘اذ ايٕٙي، تٟذا -ايؼسادٜ ٚ ػايش ؿشايظ( -فيضيىي )٘ـؼسٝ

 تا ِثاع واس ٔٙاػة 

 ٞاي اكّي اػسا٘ذاسد فّٕىشد واس:  ؿاخق - 2

 دليمٝ( 10)دسيافر اعالفاذ كحيح اص ٔـسشي ٚ افالْ ٔشاحُ سفـ فية تٝ ٔـسشي .1

 دليمٝ( 60افضاسي ) افضاسي ٚ ٘شْ ٞاي ػخر ّٕىشد تخؾٞاي ٔٛسد ٘ياص ٚ تشسػي دليك دػسٍاٜ اص ٘ؾش ف ا٘داْ زؼر̒ .2

 دليمٝ( 60تاص ٕ٘ٛدٖ دػسٍاٜ تا دلر ٚ زقٕيش ٚ زؼر ٟ٘ايي دػسٍاٜ ٚ زحٛيُ تٝ ٔـسشي       ) .3

 ٕ٘ٛ٘ٝ، ٘مـٝ ٚ فشآيٙذ اخشاي واس:-3

 دسيافر ٌضاؽ فية واس اص ٔـسشي .1

 ٔمايؼٝ فية ٔـاٞذٜ ؿذٜ تا اعالفاذ دفسشخٝ سإٞٙاي زقٕيش  .2

 افالْ ٔشاحُ سفـ فية تٝ ٔـسشي .3

 تاصتيٙي دليك ٚضـ ؽاٞشي دػسٍاٜ  .4

 تاصتيٙي دليك ٚسٚسدي ٚ خشٚخي دػسٍاٜ  .5

 ٞاي اِٚيٝ ٔٛسد ٘ياص ا٘داْ زؼر .6

 افضاسي دػسٍاٜ  افضاسي ٚ ٘شْ تشسػي فّٕىشد دليك تخؾ ٞاي ػخر .7

 ا٘سخاب اتضاس، ٔٛاد ٚ زدٟيضاذ ٔٙاػة زقٕيش .8

 سفـ فية ٚ افالْ تٝ ٔـسشي زقييٗ لغقاذ ٔقيٛب ٚ زخٕيٗ ٞضيٙٝ .9

 دسيافر زأييذيٝ اص ٔـسشي خٟر اخشاي زقٕيشاذ .10

 تاص وشدٖ دػسٍاٜ ٚ زقييٗ ٔحُ فية ٚ لغقاذ ٔقيٛب .11

 سفـ فية ٚ اخشاي زؼر ٟ٘ايي .12

 ا٘ذاصي ٚ زحٛيُ دػسٍاٜ تٝ ٔـسشي ساٜ .13

 دسيافر ٞضيٙٝ اص ٔـسشي  .14

 اتضاس اسصؿياتي: -4

 سفاير صٔاٖ اػسا٘ذاسددس اخشاي واس-5٘أٝ اصٔـسشي دسيافر سضاير-4فشآيٙذ اخشاي واسٔـاٞذٜ  -3خشػؾ وسثي  -2خشػؾ ؿفاٞي  -1

 اتضاس ٚ زدٟيضاذ ٔٛسد ٘ياص تشاي ا٘داْ واس: -5

 سإٞٙاي واس دػسٍاٜ  -لغقاذ ٚ اتضاس خاف زقٕيش دػسٍاٜ ٔٛسد ٘ؾش -٘مـٝ فٙي دػسٍاٜ -سإٞٙاي زقٕيش دػسٍاٜ -اتضاس فٕٛٔي تشق يا اِىسشٚ٘يه

 زىاِيف واسي ٔشزثظ دس ٌشٜٚ واسي: -6

- 
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 ٚصاسذ آٔٛصؽ ٚ خشٚسؽ

 ػاصٔاٖ خظٚٞؾ ٚ تش٘أٝ سيضي آٔٛصؿي

 دفسش زاِيف وساب ٞاي دسػي فٙي ٚ حشفٝ اي ٚ واسدا٘ؾ

 

  زحّيُ اػسا٘ذاسد فّٕىشد واس - 8-1ٕٖ٘ٛ تشي 

   ٘اْ ٚ ٘اْ خا٘ٛادٌي
ؿٕاسٜ 

 ّٔي
  

زاسيخ 

 : اسصؿياتي
 اَٚ:٘ٛتر 

وذ 

 حشفٝ 
31140493 

حشفٝ 

: 
 زىٙؼيٗ اِىسشٚ٘يه 

ػغح 

 كالحير 
 L3 

 اػسا٘ذاسد فّٕىشد واس:    

ا٘ذاصي دٚ ٕ٘ٛ٘ٝ دػسٍاٜ  ساٜ

اِىسشٚ٘يىي زّفيمي زقٕيش ٘ـذٜ 

تشاػاع اػسا٘ذاسدٞاي زقشيف 

 ؿذٜ

وذ 

 ٚؽيفٝ 
06 

ٚؽيفٝ

 : 

ياتي ٚ زقٕيش دٚ  فية 

ٕ٘ٛ٘ٝ دػسٍاٜ اِىسشٚ٘يىي 

 خاٍ٘ي 

ٌشٜٚ 

 11واسي

ٞاي  ا٘ذاص دػسٍاٜ ٘لاب ٚ ساٜ

 اِىسشٚ٘يىي خاٍ٘ي   

وذ 

 واس
 واس: 0607

ٞاي  ا٘ذاصي دػسٍاٜ ساٜ 

زّفيمي ٚ زحٛيُ آٖ تٝ 

 ٔـسشي 

ػغح 

ؿايؼسٍ

 ي 

 2 

  

 اتضاس خاف ٚ ؿشايظ ا٘داْ واس : -1

سايا٘ٝ  -داساي خظ زّفٗ -ٔيض واس اػسا٘ذاسد –( c27-°c18°دٔاي عثيقي ) -٘ٛس وافي ٚ ٔٙاػة -6m2ٔىاٖ ا٘داْ واس: ازالي تٝ اتقاد حذالُ 

واس دس  -تا ٚخٛد  ا٘ٛاؿ ؿشايظ ٔسفاٚذ آب ٚ ٞٛايي تٝ عٛس ٔؼسٕش -ٞاي ٔخسّف خغشافيايي عي ٔؼيش دس ٔؼافر -ٔسلُ تٝ ؿثىٝ ايٙسش٘ر

ي دس ٔحُ اػسمشاس دػسٍاٜ تا داسا تٛدٖ أىا٘اذ ايٕٙي، تٟذاؿسي ٚ صيؼر ٔحيغ -ايؼسادٜ ٚ ػايش ؿشايظ( -ؿشايظ ٔخسّف فيضيىي )٘ـؼسٝ

 فشد تا ِثاع واس ٔٙاػة -زٛخٝ تٝ ؿشايظ اػسا٘ذاسد

 ٞاي اكّي اػسا٘ذاسد فّٕىشد واس:  ؿاخق – 2

 دليمٝ( 40)ا٘ذاصي دػسٍاٜ زقٕيش ؿذٜ خغ اص حُٕ تٝ ٔحُ ٘لة ٚ ساٜ .1

 دليمٝ( 30)ٞاي دػسٍاٜ  ا٘ذاصي ٟ٘ايي ٚ زؼر وّيٝ لاتّير ازلاَ ّٔحماذ دػسٍاٜ ٚ ساٜ .2

 ٕ٘ٛ٘ٝ، ٘مـٝ ٚ فشآيٙذ اخشاي واس:-3

 دػسٍاٜ سا تٝ عٛس كحيح ٚ ػآِ تٝ ٔحُ حُٕ ٕ٘ايذ. .1

 خغ اص تاص وشدٖ دػسٍاٜ سا دس ٔىاٖ كحيح ٘لة ٕ٘ايذ. .2

 ا٘ذاصي اِٚيٝ ٕ٘ايذ. دػسٍاٜ سا ساٜ .3

 افضاسي دػسٍاٜ سا زٙؾيٓ ٕ٘ايذ. افضاسي يا ػخر اص ِحاط ٘شْ .4

 .ّٔحماذ دػسىاٜ سا تٝ آٖ  ازلاَ دٞذ .5

 ٞاي دػسٍاٜ سا وٙسشَ ٕ٘ايذ. ٞا ٚ خشٚخي فّٕىشد كحيح ٚسٚدي .6

 ٞا ساتٝ ٕ٘ايؾ دسآٚسد.ٞاي خذيذ دػسٍاٜ سا زٙؾيٓ وٙذ ٚ آٖ لاتّير .7

 ٘ىاذ ايٕٙي ٚ حفاؽسي ٔشتٛط تٝ دػسٍاٜ سا زـشيح وٙذ. .8

 دػسٍاٜ سا تٝ ٔـسشي زحٛيُ دادٜ ٚ سضاير ٚي سا خّة ٕ٘ايذ. .9

 اتضاس اسصؿياتي: -4

سفايرر صٔراٖ اػرسا٘ذاسد دس صٔراٖ      -5٘أٝ اص ٔـسشي  دسيافر سضاير -4ٔـاٞذٜ فشآيٙذ اخشاي واس  -3خشػؾ وسثي  -2ؿفاٞي خشػؾ  -1

 اخشاي واس

 اتضاس ٚ زدٟيضاذ ٔٛسد ٘ياص تشاي ا٘داْ واس: -5

سإٞٙاي  -لغقاذ ٚ اتضاس خاف زقٕيش ٚ ٘لة دػسٍاٜ ٔٛسد٘ؾش -٘مـٝ فٙي دػسٍاٜ -سإٞٙاي ٘لة دػسٍاٜ -اتضاس فٕٛٔي تشق يا اِىسشٚ٘يه

 واس دػسٍاٜ 
 

 زىاِيف واسي ٔشزثظ دس ٌشٜٚ واسي: -6

- 
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 ٚصاسذ آٔٛصؽ ٚ خشٚسؽ

 ػاصٔاٖ خظٚٞؾ ٚ تش٘أٝ سيضي آٔٛصؿي

 فٙي ٚ حشفٝ اي ٚ واسدا٘ؾدفسش زاِيف وساب ٞاي دسػي 

 

زحّيُ اػسا٘ذاسد فّٕىشد  - 8-1ٕٖ٘ٛ تشي 

 واس

 

 اَٚ:٘ٛتر  : زاسيخ اسصؿياتي   ؿٕاسٜ ّٔي   ٘اْ ٚ ٘اْ خا٘ٛادٌي

وذ 

 حشفٝ 

3114049

3 
 زىٙؼيٗ اِىسشٚ٘يه  حشفٝ :

ػغح 

 كالحير 
 L3 

 اػسا٘ذاسد فّٕىشد واس:    

زٙؾيٓ ٔؼسٙذاذ ٟٔش ٚ أضاء ؿذٜ ٔا٘ٙذ 

ٌاسا٘سي ٚ فاوسٛس تٝ ٔـسشي ٚ دسيافر 

 سػيذ
وذ 

 ٚؽيفٝ 
06 

ٚؽيفٝ

 : 

ياتي ٚ زقٕيش دٚ ٕ٘ٛ٘ٝ  فية 

 دػسٍاٜ اِىسشٚ٘يىي خاٍ٘ي 

ٌشٜٚ 

 9واسي

ٔسلذي زحٛيُ 

ٞاي  دػسٍاٜ

 اِىسشٚ٘يىي خاٍ٘ي

تنظیم کلیه مستندات و تحویل  واس: 0608 وذ واس

 آن به مشتری 

ػغح 

 ؿايؼسٍي 
 2 

  

 خاف ٚ ؿشايظ ا٘داْ واس :اتضاس  -1

 -داساي خظ زّفٗ -ٔيض واس اػسا٘ذاسد –( c27-°c18°دٔاي عثيقي ) -٘ٛس وافي ٚ ٔٙاػة -6m2ٔىاٖ ا٘داْ واس: ازالي تٝ اتقاد حذالُ 

ٞاي ٔخسّف خغشافيايي تا ٚخٛد  ا٘ٛاؿ ؿشايظ ٔسفاٚذ آب ٚ ٞٛايي تٝ عٛس  عي ٔؼيش دس ٔؼافر -سايا٘ٝ ٔسلُ تٝ ؿثىٝ ايٙسش٘ر

داسا تٛدٖ أىا٘اذ ايٕٙي، تٟذاؿسي ٚ صيؼر ٔحيغي دس  -ايؼسادٜ ٚ ػايش ؿشايظ( -واس دس ؿشايظ ٔخسّف فيضيىي )٘ـؼسٝ -ؼسٕشٔ

 فشد تا ِثاع واس ٔٙاػة -ٔحُ اػسمشاس دػسٍاٜ تا زٛخٝ تٝ ؿشايظ اػسا٘ذاسد

 ٞاي اكّي اػسا٘ذاسد فّٕىشد واس:  ؿاخق - 2
 دليمٝ( 15)تاصتيٙي دليك ٔشاحُ واس .1

 دليمٝ( 5ثثر اعالفاذ دس اػٙاد ٔشتٛعٝ ٚ ٟٔش ٚ أضا اػٙاد) .2

 دليمٝ( 5زحٛيُ اػٙاد تٝ ٔـسشي خغ اص دسيافر زأييذيٝ اص ٔـسشي ) .3

 ٕ٘ٛ٘ٝ، ٘مـٝ ٚ فشآيٙذ اخشاي واس:-3
 ٔشاحُ ا٘داْ واس سا تشسػي ٕ٘ايذ. .1

 فيٛب تشعشف ؿذٜ سا زٛضيح دٞذ. .2

 ٕ٘ايذ.لغقاذ تٝ واستشد ؿذٜ سا اص ٘ؾش ليٕر تشسػي  .3

 ٞا سا ا٘داْ دٞذ. اعالفاذ سا دس اػٙاد ٔشتٛعٝ ثثر ٚ ٟٔش ٚ أضاء آٖ .4

 تٝ ٔـسشي ٌاسا٘سي سا اسائٝ ٕ٘ايذ. .5

 اػٙاد سا تٝ ٔـسشي زحٛيُ ٕ٘ايذ. .6

 اص ٔـسشي زأييذيٝ سا دسيافر وٙذ. .7

 ٞضيٙٝ ٞاي ٔشتٛعٝ سا اص ٔـسشي دسيافر وٙذ. .8

 اتضاس اسصؿياتي: -4

سفاير صٔراٖ اػرسا٘ذاسد دس    -5٘أٝ اص ٔـسشي  دسيافر سضاير -4ٔـاٞذٜ فشآيٙذ اخشاي واس  -3خشػؾ وسثي  -2خشػؾ ؿفاٞي  -1

 صٔاٖ اخشاي واس 

 اتضاس ٚ زدٟيضاذ ٔٛسد ٘ياص تشاي ا٘داْ واس: -5
اتضاس ٚ  -دفسشچٝ سإٞٙاي دػسٍاٜ تٝ صتاٖ فاسػي -اػٙاد زٙؾيٓ ؿذٜ تشاػاع ٘اْ ٔـسشي، ػشياَ ٚ ٔذَ دػسٍٝ تا ػشتشي فشٚؿٙذٜ

 ٔٛاد الصْ خٟر زقٕيش دػسٍاٜ 

 زىاِيف واسي ٔشزثظ دس ٌشٜٚ واسي: -6

0605T ُاسائٝ ٔـاٚسٜ تٝ ٔـسشي دس كٛسذ تشعشف ٘ـذٖ فية دس ٔح : 
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 خشٚسؽٚصاسذ آٔٛصؽ ٚ 

 ػاصٔاٖ خظٚٞؾ ٚ تش٘أٝ سيضي آٔٛصؿي

 دفسش زاِيف وساب ٞاي دسػي فٙي ٚ حشفٝ اي ٚ واسدا٘ؾ

 

زحّيُ اػسا٘ذاسد فّٕىشد  - 8-1ٕٖ٘ٛ تشي 

 واس

 

 اَٚ:٘ٛتر  : زاسيخ اسصؿياتي   ؿٕاسٜ ّٔي   ٘اْ ٚ ٘اْ خا٘ٛادٌي

وذ 

 حشفٝ 
 حشفٝ : 82120592

ٔٛ٘ساطواساٖ زدٟيضاذ 

 اِىسشٚ٘يىياِىسشيىي ٚ 

ػغح 

 كالحير 
 L2 

 اػسا٘ذاسد فّٕىشد واس:    

٘لة دػسٍاٜ تا زٛخٝ تٝ سإٞٙاي ٘لة ٚ 

زٛخٝ تٝ ٘ىاذ ايٕٙي، تٟذاؿسي ٚ صيؼر 

 ٔحيغي
وذ 

 ٚؽيفٝ 
07 

ٚؽيفٝ

 : 

ا٘ذاصي، ػشٚيغ ٚ  ٘لة، ساٜ

ٍٟ٘ذاسي )دٚ ٕ٘ٛ٘ٝ دػسٍاٜ 

 اِىسشٚ٘يىي اداسي(

ٌشٜٚ 

 7واسي

ٞاي  ٘لاب دػسٍاٜ

 اِىسشٚ٘يىي اداسي 

وذ 

 واس
 واس: 0701

ا٘سخاب ٚ آٔادٜ ػاصي اتضاس، 

ٔٛاد ٚ ٔغاِقٝ دفسشچٝ 

 سإٞٙاي ٘لة ٚ زقٕيش

ػغح 

 ؿايؼسٍي
 2 

  

 اتضاس خاف ٚ ؿشايظ ا٘داْ واس : -1

-ٔيض واس ٔٙاػة –( c27-°c18°دٔاي عثيقي ) -تا ٘ٛس ٔٙاػة تشاي ا٘داْ واسٞاي دليك -6m2ٔىاٖ ا٘داْ واس: ازالي تٝ اتقاد حذالُ 

 ا٘داْ واس دس حاِر ٘ـؼسٝ يا ايؼسادٜ  -ٚخٛد اتضاس اسزثاط تا ٔـسشي )زّفٗ، دٚسٍ٘اس، ؿثىٝ ايٙسش٘ر ٚ ...(

 ٞاي اكّي اػسا٘ذاسد فّٕىشد واس:  ؿاخق - 2

 دليمٝ( 10اسزثاط ٔٙاػة تا ٔـسشي) .1

 دليمٝ( 10اػسفادٜ دليك اص دفسشچٝ سإٞٙا) .2

 دليمٝ(10ا٘سخاب كحيح اتضاس، ٔٛاد ٚ ّٔضٚٔاذ ٔٛسد٘ياص) .3

 ٕ٘ٛ٘ٝ، ٘مـٝ ٚ فشآيٙذ اخشاي واس:-3

 ايداد اسزثاط ٔٙاػة تا ٔـسشي )واستش( ٚ يادداؿر اعالفاذ ٔشتٛط تٝ دػسٍاٜ  .1

 ا٘غثاق ٔـخلاذ  دسيافسي تا فٟشػر ٔحلٛالذ .2

 زأييذ ضٕا٘ر ٘أٝ دػسٍاٜ  .3

 ٔغاِقٝ وأُ ٚ دليك دفسشچٝ سإٞٙاي دػسٍاٜ  .4

 ا٘غثاق اعالفاذ دػسٍاٜ تا دفسشچٝ سإٞٙا  .5

 ا٘سخاب اتضاس، ٔٛاد ٚ ّٔضٚٔاذ ٔٛسد٘ياص  .6

 اتضاس اسصؿياتي: -4

 ٘ؾشػٙدي اص ٔـسشي  -3خشػؾ وسثي  -2خشػؾ ؿفاٞي  -1

 اتضاس ٚ زدٟيضاذ ٔٛسد ٘ياص تشاي ا٘داْ واس: -5

دػسٍاٜ  -اتضاس فٕٛٔي تشق يا اِىسشٚ٘يه –دفسشچٝ سإٞٙاي ٘لة دػسٍاٜ  -سايا٘ٝ ٔسلُ تٝ ؿثىٝ ايٙسش٘ر -ٚػايُ اسزثاعي ٔٙاػة

 ٞاي ٔٛسد٘ياص ٞاٚػيٓ واتُ-2تٝ  3ػٛور صٖ زثذيُ 

 زىاِيف واسي ٔشزثظ دس ٌشٜٚ واسي: -6

0702T ٞاي اداسي دػسٍاٜ: اسائٝ ٔـاٚسٜ خٟر ا٘سخاب ٔحُ ٘لة ٔٙاػة تشاي 

0705Tٜٞاي اِىسشٚ٘يىي اداسي  : اسائٝ ٔـاٚسٜ تٝ ٔـسشي )واستش( خٟر اػسفادٜ ٚ ٍٟ٘ذاسي اص دػسٍا 
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 ٚصاسذ آٔٛصؽ ٚ خشٚسؽ

 ػاصٔاٖ خظٚٞؾ ٚ تش٘أٝ سيضي آٔٛصؿي

 دفسش زاِيف وساب ٞاي دسػي فٙي ٚ حشفٝ اي ٚ واسدا٘ؾ

 

  زحّيُ اػسا٘ذاسد فّٕىشد واس–8-1ٕٖ٘ٛ تشي 

 اَٚ:٘ٛتر  : زاسيخ اسصؿياتي   ؿٕاسٜ ّٔي   ٘اْ ٚ ٘اْ خا٘ٛادٌي

وذ 

 حشفٝ 
 حشفٝ : 82120592

ٔٛ٘ساطواساٖ زدٟيضاذ 

 اِىسشيىي ٚ اِىسشٚ٘يىي

ػغح 

 كالحير 
 L2 

 اػسا٘ذاسد فّٕىشد واس:    

٘لة دػسٍاٜ ٞا تا اػسفادٜ اص سإٞٙاي 

٘لة ٚ زٛخٝ تٝ ٘ىاذ ايٕٙي، تٟذاؿسي ٚ 

 صيؼر ٔحيغي
وذ 

 ٚؽيفٝ 
07 

ٚؽيفٝ

 : 

ا٘ذاصي، ػشٚيغ ٚ  ٘لة، ساٜ

ٍٟ٘ذاسي )دٚ ٕ٘ٛ٘ٝ دػسٍاٜ 

 اِىسشٚ٘يىي اداسي(

ٌشٜٚ 

 7واسي

ٞاي  ٘لاب دػسٍاٜ

 اِىسشٚ٘يىي اداسي 

وذ 

 واس
 واس: 0702

اسائٝ ٔـاٚسٜ خٟر ا٘سخاب 

ٔحُ ٘لة ٔٙاػة 

 ٞاي             اداس ي دػسٍاٜ

ػغح 

 ؿايؼسٍي
 2 

  

 ؿشايظ ا٘داْ واس :اتضاس خاف ٚ  -1

 ٞاي ٔخسّف خغشافيايي تا ٚخٛد ا٘ٛاؿ ؿشايظ ٔخسّف آب ٚ ٞٛايي تٝ عٛس ٔؼسٕش عي ٔؼيش دس ٔؼافر 

 )واس دس ؿشايظ ٔخسّف فيضيىي )٘ـؼسٝ، ايؼسادٜ ٚ ػايش ؿشايظ 

 داسا تٛدٖ ؿشايظ ايٕٙي، تٟذاؿسي ٚ صيؼر ٔحيغي دس ٔحُ ٘لة دػسٍاٜ تا زٛخٝ تٝ ؿشايظ اػسا٘ذاسد 

 ٞاي اكّي اػسا٘ذاسد فّٕىشد واس:  ؿاخق – 2

 دليمٝ( 30ا٘سخاب تٟسشيٗ ٔحُ ٘لة دػسٍاٜ تقذ اص زثادَ ٘ؾش تا ٔـسشي) .1

 دليمٝ( 15ٞاي ٍٟ٘ذاس٘ذٜ تشاػاع دفسشچٝ سإٞٙا) ٞا ٚ چؼة تٙذي، خذا ٕ٘ٛدٖ تؼر خشٚج دػسٍاٜ اص تؼسٝ .2

 دليمٝ( 15٘لة ٔسقّماذ تٝ دػسٍاٜ) .3

 اخشاي واس:ٕ٘ٛ٘ٝ، ٘مـٝ ٚ فشآيٙذ -3

 ٔـاٞذٜ ٔحيظ ٘لة ٚ دس ٘ؾش ٌشفسٗ حذالُ فضاي تاص اعشاف دػسٍاٜ ٚ ٔقياسٞاي ايٕٙي ٔحيظ .1

 تياٖ اٞذاف ٚ داليُ ا٘سخاب ٔحُ ٘لة ٚ واستشي دػسٍاٜ تٝ ٔـسشي .2

 تٝ واسٌيشي ٚ زغثيك ٘ؾشاذ ٔـسشي ٚ ؿشايظ ٔحيظ تٝ ٔٙؾٛس ٘لة دػسٍاٜ  .3

 ٔـاٞذٜ ٚ تشسػي ٌاسا٘سي دػسٍاٜ  .4

 تٙذي  تٙذي تشاػاع سإٞٙاي واستشد ٚ زغثيك ػشياَ دػسٍاٜ تا ػشياَ دسج ؿذٜ تش سٚي تؼسٝ دٖ كحيح دػسٍاٜ اص تؼسٝتيشٖٚ آٚس .5

 ٞا ٚ چؼة ٞا ٚ ٔحافؼ ٞاي ٍٟ٘ذاس٘ذٜ تشاػاع دفسشچٝ سإٞٙا تا صوشد٘ثؼر .6

 ٞا ٚ ػايش ٔسقّماذ تٝ دػسٍاٜ  ٞا ٚ ػيٓ ازلاَ واتُ .7

 اتضاس اسصؿياتي: -4

 ٘ؾش ػٙدي اص ٔـسشي  -4ٔـاٞذٜ فشآيٙذ اخشاي واس  -3خشػؾ وسثي  -2خشػؾ ؿفاٞي  -1

 اتضاس ٚ زدٟيضاذ ٔٛسد ٘ياص تشاي ا٘داْ واس: -5

 ّي ٚ فاسػيدفسشچٝ سإٞٙاي ٘لة تٝ صتاٖ اك -ٞاي ٔٛسد٘ؾش ٞا ٚ ػيٓواتُ -ساتظ تشق -2تٝ  3زثذيُ  -دػسٍاٜ ػٛور صٖ –اتضاس فٕٛٔي واسٌاٜ تشق يا اِىسشٚ٘يه 

 زىاِيف واسي ٔشزثظ دس ٌشٜٚ واسي: -6

0701T ا٘سخاب ٚ آٔادٜ ػاصي اتضاس، ٔٛاد ٚ ٔغاِقٝ دفسشچٝ سإٞٙاي ٘لة ٚ زقٕيش : 

0705Tٜٞاي اِىسشٚ٘يىي اداسي : اسائٝ ٔـاٚسٜ تٝ ٔـسشي )واستش( خٟر اػسفادٜ ٚ ٍٟ٘ذاسي اص دػسٍا 
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 ٚصاسذ آٔٛصؽ ٚ خشٚسؽ

 تش٘أٝ سيضي آٔٛصؿيػاصٔاٖ خظٚٞؾ ٚ 

 دفسش زاِيف وساب ٞاي دسػي فٙي ٚ حشفٝ اي ٚ واسدا٘ؾ

 

زحّيُ اػسا٘ذاسد فّٕىشد  - 8-1ٕٖ٘ٛ تشي 

 واس

 

 اَٚ:٘ٛتر  : زاسيخ اسصؿياتي   ؿٕاسٜ ّٔي   ٘اْ ٚ ٘اْ خا٘ٛادٌي

وذ 

 حشفٝ 
 حشفٝ : 82120592

ٔٛ٘ساطواساٖ زدٟيضاذ 

 اِىسشيىي ٚ اِىسشٚ٘يىي

ػغح 

 كالحير 
 L2 

 اػسا٘ذاسد فّٕىشد واس:    

ا٘ذاصي دٚ ٕ٘ٛ٘ٝ دػسٍاٜ تا  ٘لة ٚ ساٜ

اػسفادٜ اص دفسش چٝ سإٞٙا تا زٛخٝ تٝ 

 ٔؼائُ ايٕٙي تٟذاؿسي ٚ صيؼر ٔحيغي
وذ 

 ٚؽيفٝ 
07 

ٚؽيفٝ

 : 

ا٘ذاصي، ػشٚيغ ٚ  ٘لة، ساٜ

ٍٟ٘ذاسي )دٚ ٕ٘ٛ٘ٝ دػسٍاٜ 

 اِىسشٚ٘يىي اداسي(

ٌشٜٚ 

 8واسي

ٞاي  ا٘ذاص دػسٍاٜ ساٜ

 اِىسشٚ٘يىي اداسي 

وذ 

 واس
 واس: 0703

ا٘ذاصي دػسٍاٜ ٞا تا  ساٜ

اػسفادٜ اص دفسشچٝ سإٞٙاي 

 ٘لة 

ػغح 

 ؿايؼسٍي
 2 

  

 اتضاس خاف ٚ ؿشايظ ا٘داْ واس : -1

  )فشد تا ِثاع واسٔٙاػة –واس دس ؿشايظ ٔخسّف فيضيىي )٘ـؼسٝ، ايؼسادٜ، ػايش ؿشايظ 

  داسا تٛدٖ ؿشايظ ايٕٙي، تٟذاؿسي ٚ صيؼر ٔحيغي دس ٔحُ ٘لة دػسٍاٜ تا زٛخٝ تٝ ؿشايظ اػسا٘ذاسد 

 ٞاي اكّي اػسا٘ذاسد فّٕىشد واس:  ؿاخق – 2
 دليمٝ( 10اخشاي زٙؾيٕاذ اِٚيٝ تشاػاع دفسشچٝ سإٞٙا ) .1

 دليمٝ( 5زؼر اِٚيٝ دػسٍاٜ) .2

 دليمٝ( 10زٙؾيٕاذ دػسٍاٜ تشاػاع ٘ياص ٔـسشي) .3

 دليمٝ( 5ٚ زحٛيُ دػسٍاٜ تٝ ٔـسشي ) زؼر .4

 ٕ٘ٛ٘ٝ، ٘مـٝ ٚ فشآيٙذ اخشاي واس:-3

 وٙسشَ ٚ زأييذ فّٕياذ ٘لة ٔسقّماذ  .1

 سٚؿٗ ٕ٘ٛدٖ دػسٍاٜ  .2

 ا٘ذاص )دس كٛسذ ٘ياص( ساٜ CDازلاَ دػسٍاٜ تٝ سايا٘ٝ ٚ ٘لة  .3

 افضاسي تٝ وٕه دوٕٝ ٞاي دػسٍاٜ  ا٘داْ زٙؾيٕاذ ٘شْ .4

 تٛط تٝ زٙؾيٕاذ )دس كٛسذ ِضْٚ(واس تا دػسٍاٜ ٚ سفـ خغاي ٔش .5

 ا٘داْ زٙؾيٕاذ ٔغاتك تا ٘ؾش ٔـسشي .6

 زحٛيُ دػسٍاٜ تا فّٕىشد كحيح تٝ ٔـسشي  .7

 اتضاس اسصؿياتي: -4

 ٔـاٞذٜ فشآيٙذ اخشاي واس -3خشػؾ وسثي  -2خشػؾ ؿفاٞي  -1

 اتضاس ٚ زدٟيضاذ ٔٛسد ٘ياص تشاي ا٘داْ واس: -5

ٞا ٚ  واتُ -ساتظ تشق -2تٝ  3زثذيُ  -دػسٍاٜ ػٛور صٖ -اتضاس اػسا٘ذاسد ٔٙاػة ٞش دػسٍاٜ –اتضاس فٕٛٔي واسٌاٜ تشق يا اِىسشٚ٘يه 

 سايا٘ٝ )دس كٛسذ ٘ياص( -٘لة دػسٍاٜ CD-دفسشچٝ سإٞٙاي ٘لة -ٞاي ٔٛسد ٘ياص ػيٓ

 -زىاِيف واسي ٔشزثظ دس ٌشٜٚ واسي: -6
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 ٚصاسذ آٔٛصؽ ٚ خشٚسؽ

 ػاصٔاٖ خظٚٞؾ ٚ تش٘أٝ سيضي آٔٛصؿي

 دفسش زاِيف وساب ٞاي دسػي فٙي ٚ حشفٝ اي ٚ واسدا٘ؾ

 

زحّيُ اػسا٘ذاسد فّٕىشد  - 8-1ٕٖ٘ٛ تشي 

 واس

 

 اَٚ:٘ٛتر  : زاسيخ اسصؿياتي   ؿٕاسٜ ّٔي   ٘اْ ٚ ٘اْ خا٘ٛادٌي

وذ 

 حشفٝ 

8212059

2 
 حشفٝ :

ٔٛ٘ساطواساٖ زدٟيضاذ 

 اِىسشيىي ٚ اِىسشٚ٘يىي

ػغح 

 كالحير 
 L2 

 اػسا٘ذاسد فّٕىشد واس:    

سفـ فية دػسٍاٜ دس فشايٙذ ٘لة ٚ 

زحٛيُ تٝ ٔـسشي ٔغاتك ا ػسا٘ذاسد ٞاي 

 زقشيف ؿذٜ ٚ ٘ىاذ ايٕٙي 
وذ 

 ٚؽيفٝ 
07 

ٚؽيفٝ

 : 

ا٘ذاصي، ػشٚيغ ٚ  ٘لة، ساٜ

ٍٟ٘ذاسي )دٚ ٕ٘ٛ٘ٝ دػسٍاٜ 

 اِىسشٚ٘يىي اداسي(

ٌشٜٚ 

 9واسي

ٔسلذي سفـ فية 

ٞاي  دػسٍاٜ

 اِىسشٚ٘يىي اداسي 

 واس: 0704 وذ واس
سفـ فية دس كٛسذ تشٚص دس 

 ٔشاحُ ٘لة  

ػغح 

 ؿايؼسٍي
 2 

  

 اتضاس خاف ٚ ؿشايظ ا٘داْ واس : -1

  )فشد تا ِثاع واس ٔٙاػة –واس دس ؿشايظ ٔخسّف فيضيىي )٘ـؼسٝ، ايؼسادٜ، ػايش ؿشايظ 

  ،تٟذاؿسي ٚ صيؼر ٔحيغي دس ٔحُ ٘لة دػسٍاٜ تا زٛخٝ تٝ ؿشايظ اػسا٘ذاسدداسا تٛدٖ ؿشايظ ايٕٙي 

 ٞاي ٔخسّف خغشافيايي تا ٚخٛد  ا٘ٛاؿ ؿشايظ آب ٚ ٞٛايي  عي ٔؼيش دس ٔؼافر 

 ٞاي اكّي اػسا٘ذاسد فّٕىشد واس:  ؿاخق – 2

افضاس يا ػخر افضاس( ٚ سفـ آٖ                                                                     تشسػي دليك ٔدذد ٔشاحُ ٘لة دػسٍاٜ ٚ زقييٗ ٘ٛؿ فية )٘شْ .1

 دليمٝ( 40)صٔاٖ تؼسٝ تٝ ٘ٛؿ دػسٍاٜ حذالُ 

 دليمٝ( 10)ػسٍاٜزٕاع تا زقٕيشٌاٜ ٔشوضي ٚ ٚاحذ فشٚؽ خٟر وؼة ٔـاٚسٜ دس ٔٛسد زقٛيض د .2

 دليمٝ( 15)تٙذي دس كٛسذ ِضْٚ تشٌشدا٘ذٖ دػسٍاٜ ٔقيٛب تٝ حاِر اِٚيٝ تؼسٝ .3

 ٕ٘ٛ٘ٝ، ٘مـٝ ٚ فشآيٙذ اخشاي واس:-3

 زؼر ٚ وٙسشَ كحر زٙؾيٕاذ  .1

 وٙسشَ ٘لة ٔسقّماذ ٚ ّٔضٚٔاذ خا٘ثي .2

 خٛا٘ذٖ دفسشچٝ سإٞٙا  .3

 افضاسي( افضاسي يا ٘شْ زـخيق ٘ٛؿ فية )ػخر .4

 ٝ ياتي اِٚي فية .5

 زقٛيض ٔسقّماذ ٔقيٛب دػسٍاٜ  .6

 ٞاي كٛسذ ٌشفسٝ تش سٚي دػسٍاٜ  ػاصي سإٞٙايي دس كٛسذ ٘سيدٝ ٍ٘شفسٗ زٕاع تا زقٕيشٌاٜ ٔشوضي ٚ خيادٜ .7

 دس كٛسذ فذْ سفـ فية ٕٞاٍٞٙي تا ٚاحذ فشٚؽ خٟر زقٛيض دػسٍاٜ  .8

 ٞاي زدٟيضاذ داخّي  ٞا ٚ ٍٟ٘ذاس٘ذٜ تٙذي ٔدذد دػسٍاٜ ٚ خاػاصي ٔحافؼ تؼسٝ .9

 اتضاس اسصؿياتي: -4

 سفاير صٔاٖ اػسا٘ذاسد-5٘أٝ اصٔـسشي  دسيافر سضاير -4ٔـاٞذٜ فشآيٙذ اخشاي واس  -3خشػؾ وسثي  -2خشػؾ ؿفاٞي  -1

 اتضاس ٚ زدٟيضاذ ٔٛسد ٘ياص تشاي ا٘داْ واس: -5
دفسشچٝ سإٞٙاي  -ٞاي ٔٛسد٘ياص ٞا ٚ ػيٓ واتُ -ساتظ تشق -2تٝ  3زثذيُ  -دػسٍاٜ ػٛور صٖ -اتضاس اػسا٘ذاسد ٔٙاػة ٞش دػسٍاٜ

 اتضاس فٕٛٔي واسٌاٜ تشق يا اِىسشٚ٘يه  -سايا٘ٝ )دس كٛسذ ِضْٚ( -٘لة

 -زىاِيف واسي ٔشزثظ دس ٌشٜٚ واسي:  -6
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 ٚصاسذ آٔٛصؽ ٚ خشٚسؽ

 ٚ تش٘أٝ سيضي آٔٛصؿيػاصٔاٖ خظٚٞؾ 

 دفسش زاِيف وساب ٞاي دسػي فٙي ٚ حشفٝ اي ٚ واسدا٘ؾ

 

زحّيُ اػسا٘ذاسد فّٕىشد  - 8-1ٕٖ٘ٛ تشي 

 واس

 

 اَٚ:٘ٛتر  : زاسيخ اسصؿياتي   ؿٕاسٜ ّٔي   ٘اْ ٚ ٘اْ خا٘ٛادٌي

وذ 

 حشفٝ 
 حشفٝ : 82120592

ٔٛ٘ساطواساٖ زدٟيضاذ 

 اِىسشيىي ٚ اِىسشٚ٘يىي

ػغح 

 كالحير 
 L2 

 اػسا٘ذاسد فّٕىشد واس:    

آٔٛصؽ چٍٍٛ٘ي واس تا دػسٍاٜ ٚ ػشٚيغ 

 ٍٟ٘ذاسي فٕٛٔي آٖ تٝ ٔـسشي 
وذ 

 ٚؽيفٝ 
07 

ٚؽيفٝ

 : 

ا٘ذاصي، ػشٚيغ ٚ  ٘لة، ساٜ

ٍٟ٘ذاسي )دٚ ٕ٘ٛ٘ٝ دػسٍاٜ 

 اِىسشٚ٘يىي اداسي(

ٌشٜٚ 

 7واسي

ٞاي  ٘لاب دػسٍاٜ

 اِىسشٚ٘يىي اداسي 

وذ 

 واس
 واس: 0705

ٔـاٚسٜ تٝ ٔـسشي اسائٝ 

)واستش( خٟر اػسفادٜ ٚ 

ٞاي  ٍٟ٘ذاسي اص دػسٍاٜ

 اِىسشٚ٘يىي

ػغح 

 ؿايؼسٍي
 2 

  

 اتضاس خاف ٚ ؿشايظ ا٘داْ واس : -1

  )فشد تا ِثاع واس ٔٙاػة –واس دس ؿشايظ ٔخسّف فيضيىي )٘ـؼسٝ، ايؼسادٜ، ػايش ؿشايظ 

  ُ٘لة دػسٍاٜ تا زٛخٝ تٝ ؿشايظ اػسا٘ذاسدداسا تٛدٖ ؿشايظ ايٕٙي، تٟذاؿسي ٚ صيؼر ٔحيغي دس ٔح 

 ٞاي ٔخسّف خغشافيايي تا ٚخٛد  ا٘ٛاؿ ؿشايظ ٔخسّف آب ٚ ٞٛايي تٝ عٛس ٔؼسٕش عي ٔؼيش دس ٔؼافر 

 ٞاي اكّي اػسا٘ذاسد فّٕىشد واس:  ؿاخق - 2
 دليمٝ( 20زـشيح وّي فّٕىشد ٚ ٘حٜٛ واس تا دوٕٝ ٞاي دػسٍاٜ ) .1

 دليمٝ( 10ؿشايظ ٔحيغي ٚ  ٘ياص ٔـسشي)زغييش زٙؾيٕاذ دػسٍاٜ ٔغاتك تا  .2

 دليمٝ( 10زـشيح چٍٍٛ٘ي ٍٟ٘ذاسي اص دػسٍاٜ)  .3

 ٕ٘ٛ٘ٝ، ٘مـٝ ٚ فشآيٙذ اخشاي واس:-3

 تياٖ ٔغاِة آٔٛصؽ ٔغاتك تا دا٘ؾ ٔـسشي  .1

 چٍٍٛ٘ي ا٘داْ زٙؾيٕاذ كحيح دػسٍاٜ ٔغاتك تا ؿشايظ ٔحيغي واستش  .2

ٞا، زقييٗ ٔحذٚدٜ ػشٚيغ ٚ ٔٛاد ٔٛسد٘يراص ترشاي ػرشٚيغ ٚ     فيذ آٖتياٖ ٔغاِة آٔٛصؿي ساخـ تٝ لغقاذ ٔلشفي، فٕش ٔ .3

 ٍٟ٘ذاسي 

 اتضاس اسصؿياتي: -4

 ٘ؾشػٙدي اص ٔـسشي  -4ٔـاٞذٜ فشآيٙذ اخشاي واس  -3خشػؾ وسثي  -2خشػؾ ؿفاٞي  -1

 اتضاس ٚ زدٟيضاذ ٔٛسد ٘ياص تشاي ا٘داْ واس: -5

اتضاس  -دػسٍاٜ ػٛور صٖ -2تٝ  3زثذيُ  -ساتظ تشق -ٞاي ٔٛسد ٘ياص ٞا ٚ ػيٓ واتُ -دفسشچٝ سإٞٙاي ٘لة تٝ صتاٖ اكّي ٚ فاسػي

 فٕٛٔي تشق يا اِىسشٚ٘يه 

 زىاِيف واسي ٔشزثظ دس ٌشٜٚ واسي: -6

0701T ا٘سخاب ٚ آٔادٜ ػاصي اتضاس، ٔٛاد ٚ ٔغاِقٝ دفسشخٝ سإٞٙاي ٘لة ٚ زقٕيش : 

0702Tٜٞاي اداسي  : اسائٝ ٔـاٚسٜ خٟر ا٘سخاب ٔحُ ٘لة ٔٙاػة دػسٍا 
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 ٚصاسذ آٔٛصؽ ٚ خشٚسؽ

 ػاصٔاٖ خظٚٞؾ ٚ تش٘أٝ سيضي آٔٛصؿي

 دفسش زاِيف وساب ٞاي دسػي فٙي ٚ حشفٝ اي ٚ واسدا٘ؾ

 

زحّيُ اػسا٘ذاسد فّٕىشد  - 8-1ٕٖ٘ٛ تشي 

 واس

 

 اَٚ:٘ٛتر  : اسصؿياتيزاسيخ    ؿٕاسٜ ّٔي   ٘اْ ٚ ٘اْ خا٘ٛادٌي

وذ 

 حشفٝ 
 حشفٝ : 82120592

ٔٛ٘ساطواساٖ زدٟيضاذ 

 اِىسشيىي ٚ اِىسشٚ٘يىي

ػغح 

 كالحير 
 L2 

 اػسا٘ذاسد فّٕىشد واس:    

اي دػسٍاٜ،  ػشٚيغ ٚ ٍٟ٘ذاسي دٚسٜ

 تشاػاع سإٞٙاي ٘لة 
وذ 

 ٚؽيفٝ 
07 

ٚؽيفٝ

 : 

ا٘ذاصي، ػشٚيغ ٚ  ٘لة، ساٜ

ٍٟ٘ذاسي )دٚ ٕ٘ٛ٘ٝ دػسٍاٜ 

 اِىسشٚ٘يىي اداسي(

ٌشٜٚ 

 10واسي

ػشٚيغ واس 

ٞاي  دػسٍاٜ

 اِىسشٚ٘يىي اداسي 

وذ 

 واس
 واس: 0706

ػشٚيغ ٚ ٍٟ٘ذاسي دٚ ٕ٘ٛ٘ٝ 

 دػسٍاٜ اداس ي

ػغح 

 ؿايؼسٍي
 2 

  

 اتضاس خاف ٚ ؿشايظ ا٘داْ واس : -1

  )فشد تا ِثاع واس –واس دس ؿشايظ ٔخسّف فيضيىي )٘ـؼسٝ، ايؼسادٜ، ػايش ؿشايظ 

 داسا تٛدٖ ؿشايظ ايٕٙي، تٟذاؿسي ٚ صيؼر ٔحيغي دس ٔحُ ٘لة دػسٍاٜ تا زٛخٝ تٝ ؿشايظ اػسا٘ذاسد 

 ٞاي ٔخسّف خغشافيايي تا ٚخٛد  ا٘ٛاؿ ؿشايظ ٔخسّف آب ٚ ٞٛايي عي ٔؼيش دس ٔؼافر 

 ٞاي اكّي اػسا٘ذاسد فّٕىشد واس:  ؿاخق - 2

 دليمٝ( 5آصٔايؾ دػسٍاٜ ٚ وٙسشَ فّٕىشد آٖ ) .1

 دليمٝ( 15ػشٚيغ لغقاذ ٔلشفي) تاصديذ ٚ .2

 دليمٝ( 15افضاس ٚ ػخر افضاس دػسٍاٜ تشاػاع ٘ياص واستش) زٙؾيٓ ٘شْ .3

 دليمٝ( 15زقٛيض لغقاذ ٔؼسّٟه ؿذٜ ٚ ٔٛاد ٔلشفي) .4

 دليمٝ( 10ػشٚيغ ؽاٞش دػسٍاٜ ) .5

 دليمٝ( 10وٙسشَ فّٕىشد كحيح دػسٍاٜ ٚ زحٛيُ آٖ تٝ ٔـسشي) .6

 ٕ٘ٛ٘ٝ، ٘مـٝ ٚ فشآيٙذ اخشاي واس:-3

 ٞا  ٌيشي دس ٔٛسد آٖ آصٔايؾ وأُ تخؾ ٞاي ٔخسّف دػسٍاٜ ٚ تاصتيٙي ٌضاسؽ ٞايٍشفسٝ ؿذٜ اص دػسٍاٜ ٚ زلٕيٓ .1

 زقييٗ ٚ زفىيه ٔٛاد ٔلشفي غيش اػسا٘ذاسد اص اػسا٘ذاسد    .2

 ػخر افضاس( دػسٍاٜ  -افضاس ا٘داْ زٙؾيٕاذ كحيح )٘شْ .3

 يىي زقييٗ ٚ زقٛيض لقغاذ ٔؼسّٟه ٚ ٔقيٛب  اِىسشيىي ٚ ٔىا٘ .4

 زٕيض ٕ٘ٛدٖ لغقاذ ؽاٞشي دػسٍاٜ تا ٔٛاد زٕيضوٙٙذٜ اػسا٘ذاسد .5

 زؼر وأُ دػسٍاٜ ٚ زحٛيُ آٖ تٝ ٔـسشي .6

 زحٛيُ لغقاذ ٔقيٛب زقٛيض ؿذٜ تٝ ٔـسشي  .7

 اتضاس اسصؿياتي: -4

 سفاير صٔاٖ اػسا٘ذاسد دس اخشاي واس  -5٘أٝ اص ٔـسشي  دسيافر سضاير -4ٔـاٞذٜ فشآيٙذ اخشاي واس -3خشػؾ وسثي  -2خشػؾ ؿفاٞي  -1

 اتضاس ٚ زدٟيضاذ ٔٛسد ٘ياص تشاي ا٘داْ واس: -5

وٙٙذٜ  ٔٛاد خان -صتاٖ اكّي ٚ فاسػي تِدفسشچٝ سإٞٙايي ٘لة دػسٍاٜ  -لغقاذ ٚ ٔٛاد ٔلشفي اػسا٘ذاسد -اتضاس فٕٛٔي تشق يا اِىسشٚ٘يه

 دسج ػاتمٝ ٘لة دس ػيؼسٓ ػاصٔا٘ي  -اػسا٘ذاسد

 زىاِيف واسي ٔشزثظ دس ٌشٜٚ واسي: -6

- 
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 ٚصاسذ آٔٛصؽ ٚ خشٚسؽ

 ػاصٔاٖ خظٚٞؾ ٚ تش٘أٝ سيضي آٔٛصؿي

 دفسش زاِيف وساب ٞاي دسػي فٙي ٚ حشفٝ اي ٚ واسدا٘ؾ

 

فّٕىشد زحّيُ اػسا٘ذاسد  - 8-1ٕٖ٘ٛ تشي 

 واس

 

 اَٚ:٘ٛتر  : زاسيخ اسصؿياتي   ؿٕاسٜ ّٔي   ٘اْ ٚ ٘اْ خا٘ٛادٌي

وذ 

 حشفٝ 
 حشفٝ : 82120592

ٔٛ٘ساطواساٖ زدٟيضاذ 

 اِىسشيىي ٚ اِىسشٚ٘يىي

ػغح 

 كالحير 
 L2 

 اػسا٘ذاسد فّٕىشد واس:    

آٔٛصؽ ٔمشساذ ٚ لٛا٘يٗ ٔشزثظ تا ٘لة، 

 ا٘ذاصي ٚ ٌاسا٘سي دػسٍاٜ تٝ ٔـسشي ساٜ

وذ 

 ٚؽيفٝ 
07 

ٚؽيفٝ

 : 

ا٘ذاصي، ػشٚيغ ٚ  ٘لة، ساٜ

ٍٟ٘ذاسي )دٚ ٕ٘ٛ٘ٝ دػسٍاٜ 

 اِىسشٚ٘يىي اداسي(

ٌشٜٚ 

 11واسي

ٔسلذي خذٔاذ خغ 

اص فشٚؽ 

ٞاي  دػسٍاٜ

 اِىسشٚ٘يىي اداسي 

وذ 

 واس
 واس: 0707

ٞاي ٔخسّف اص  اسائٝ ػشٚيغ

 خّٕٝ ٌاسا٘سي تٝ ٔـسشي 

ػغح 

 ؿايؼسٍي
 2 

  

 ؿشايظ ا٘داْ واس :اتضاس خاف ٚ  -1

  )فشد تا ِثاع واس ٔٙاػة –واس دس ؿشايظ ٔخسّف فيضيىي )٘ـؼسٝ، ايؼسادٜ، ػايش ؿشايظ 

 داسا تٛدٖ ؿشايظ ايٕٙي، تٟذاؿسي ٚ صيؼر ٔحيغي دس ٔحُ ٘لة دػسٍاٜ تا زٛخٝ تٝ ؿشايظ اػسا٘ذاسد 

 عٛس ٔؼسٕشٞاي ٔخسّف خغشافيايي تا ٚخٛد  ا٘ٛاؿ ؿشايظ آب ٚ ٞٛايي ت عي ٔؼيش دس ٔؼافر ٝ 

 ٞاي اكّي اػسا٘ذاسد فّٕىشد واس:  ؿاخق - 2

 دليمٝ( 15اسائٝ اعالفاذ تٝ ٔـسشي دس ٔٛسد ٌاسا٘سي )ٔذذ صٔاٖ، ٔٛاسد ؿأُ ٚ غيش ؿأُ ٌاسا٘سي( ) .1

 دليمٝ( 25ؿشح ا٘ٛاؿ لشاس دادٞا ٚ فمذ لشاس داد ٔٛسد ٘ؾش ٔـسشي) .2

 دليمٝ( 40اسائٝ خذٔاذ ٔٛسدي تٝ ٔـسشياٖ ٔسفشلٝ) .3

 ٕ٘ٛ٘ٝ، ٘مـٝ ٚ فشآيٙذ اخشاي واس:-3

 زقييٗ ٔذذ صٔاٖ ٌاسا٘سي دػسٍاٜ تا زٛخٝ تٝ لشاس داد فشٚؽ ٚ ػشياَ دػسٍاٜ  .1

 فمذ لشاس دادٞاي ػشٚيغ ٚ ٍٟ٘ذاسي ػاال٘ٝ دػسىاٜ ٚ زٛكيف تٙذٞاي لشاسداد  .2

 دادفمذ لشاسدادٞاي ػشٚيغ ٚ ٍٟ٘ذاسي ػاال٘ٝ )تا زقٛيض لغقاذ ٔلشفي( ٚ زٛكيف تٙذيٟاي لشاس .3

 فمذ لشاداد ٞاي ػشٚيغ ٚ ٍٟ٘ذاسي ػاال٘ٝ )تا زقٛيض لغقاذ ٔلشفي ٚ اسػاَ دػسٍاٜ خايٍضيٗ( ٚ زٛكيف تٙذٞاي لشاسداد .4

 اسائٝ خذٔاذ ٔٛسدي تٝ ٔـسشياٖ ٔسفشلٝ .5

 اتضاس اسصؿياتي: -4

 ٘أٝ اص ٔـسشي  دسيافر سضاير -4ٔـاٞذٜ فشآيٙذ اخشاي واس -3خشػؾ وسثي  -2خشػؾ ؿفاٞي  -1

 اتضاس ٚ زدٟيضاذ ٔٛسد ٘ياص تشاي ا٘داْ واس: -5
 اػٙاد ٔشتٛط تٝ ا٘ٛاؿ لشاسدادٞاي ػشٚيغ ٚ ٍٟ٘ذاسي ػاال٘ٝ  –تشٌٝ ٌاسا٘سي دػسٍاٜ )ٕٟٔٛس تٝ ٟٔش ؿشور(

 زىاِيف واسي ٔشزثظ دس ٌشٜٚ واسي: -6

0708T زٙؾيٓ وّيٝ ٔؼسٙذاذ ٚ زحٛيُ آٖ تٝ ٔـسشي : 
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 ٚصاسذ آٔٛصؽ ٚ خشٚسؽ

 خظٚٞؾ ٚ تش٘أٝ سيضي آٔٛصؿيػاصٔاٖ 

 دفسش زاِيف وساب ٞاي دسػي فٙي ٚ حشفٝ اي ٚ واسدا٘ؾ

 

زحّيُ اػسا٘ذاسد فّٕىشد  - 8-1ٕٖ٘ٛ تشي 

 واس

 

 اَٚ:٘ٛتر  : زاسيخ اسصؿياتي   ؿٕاسٜ ّٔي   ٘اْ ٚ ٘اْ خا٘ٛادٌي

وذ 

 حشفٝ 
 حشفٝ : 82120592

ٔٛ٘ساطواساٖ زدٟيضاذ 

 اِىسشيىي ٚ اِىسشٚ٘يىي

ػغح 

 كالحير 
 L2 

 اػسا٘ذاسد فّٕىشد واس:    

آٔٛصؽ ٔمشساذ ٚ لٛا٘يٗ ٔشزثظ تا ٘لة، 

 ا٘ذاصي ٚ ٌاسا٘سي تٝ ٔـسشي  ساٜ

وذ 

 ٚؽيفٝ 
07 

ٚؽيفٝ

 : 

ا٘ذاصي، ػشٚيغ ٚ  ٘لة، ساٜ

ٍٟ٘ذاسي )دٚ ٕ٘ٛ٘ٝ دػسٍاٜ 

 اِىسشٚ٘يىي اداسي(

ٌشٜٚ 

 11واسي

ٔسلذي خذٔاذ خغ 

اص فشٚؽ 

ٞاي  دػسٍاٜ

 اِىسشٚ٘يىي اداسي 

وذ 

 واس
 واس: 0708

زٙؾيٓ وّيٝ ٔؼسٙذاذ ٚ 

 زحٛيُ آٖ تٝ ٔـسشي 

ػغح 

 ؿايؼسٍي
 2 

  

 اتضاس خاف ٚ ؿشايظ ا٘داْ واس : -1

  )فشد تا ِثاع واس ٔٙاػة –واس دس ؿشايظ ٔخسّف فيضيىي )٘ـؼسٝ، ايؼسادٜ، ػايش ؿشايظ 

  ٖؿشايظ ايٕٙي، تٟذاؿسي ٚ صيؼر ٔحيغي دس ٔحُ ٘لة دػسٍاٜ تا زٛخٝ تٝ ؿشايظ اػسا٘ذاسدداسا تٛد 

 ٞاي ٔخسّف خغشافيايي تا ٚخٛد  ا٘ٛاؿ ؿشايظ ٔخّسف آب ٚ ٞٛايي تٝ عٛس ٔؼسٕش عي ٔؼيش دس ٔؼافر 

 ٞاي اكّي اػسا٘ذاسد فّٕىشد واس:  ؿاخق - 2

 دليمٝ( 10تاصتيٙي وأُ ٔشاحُ ٘لة دػسٍاٜ ) .1

 دليمٝ( 5دػسٍاٜ تٝ ٔـسشي)زحٛيُ  .2

 دليمٝ(15زٙؾيٓ ٔؼسٙذاذ ٚ احز زأييذيٝ اص ٔـسشي)  .3

 

 ٕ٘ٛ٘ٝ، ٘مـٝ ٚ فشآيٙذ اخشاي واس:-3

 آصٔايؾ وأُ فّٕىشد دػسٍاٜ ٚ زؼر زٙؾيٕاذ تشاػاع ٘ياص واستش .1

 آصٔايؾ وأُ دػسٍاٜ دس ٔماتُ ٔـسشي .2

 دس ٔؼسٙذاذٞاي ٔشتٛعٝ ٚ ليذ ػشياَ، ٔذَ ٚ صٔاٖ ٘لة دػسٍاٜ  زىٕيُ فشْ .3

 ٞاي ٔـخق ؿذٜ  اخز زأييذيٝ اص ٔـسشي تش سٚي فشْ .4

 ٞاي ٟٔش ؿذٜ ٚ أضا ؿذٜ تٝ ٔـسشي  زحٛيُ فشْ .5

 اتضاس اسصؿياتي: -4

سفاير صٔراٖ اػرسا٘ذاسد دس    -5٘أٝ اص ٔـسشي  دسيافر سضاير -4ٔـاٞذٜ فشآيٙذ اخشاي واس -3خشػؾ وسثي  -2خشػؾ ؿفاٞي  -1

 اخشاي واس 

 زدٟيضاذ ٔٛسد ٘ياص تشاي ا٘داْ واس:اتضاس ٚ  -5
 دفسشچٝ سإٞٙا تٝ صتاٖ اكّي ٚ فاسػي -اػٙاد زٙؾيٓ ؿذٜ تشاػاع ٘اْ ٔـسشي، ػشياَ ٚ ٔذَ دػسٍاٜ تا ػشتشي فشٚؿٙذٜ

 زىاِيف واسي ٔشزثظ دس ٌشٜٚ واسي: -6

0707Tٞاي ٔخسّف اص خّٕٝ ٌاسا٘سي تٝ ٔـسشي  : اسائٝ ػشٚيغ 
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 ٚصاسذ آٔٛصؽ ٚ خشٚسؽ

 ػاصٔاٖ خظٚٞؾ ٚ تش٘أٝ سيضي آٔٛصؿي

دفسش زاِيف وساب ٞاي دسػي فٙي ٚ حشفٝ اي ٚ 

 واسدا٘ؾ

 

زحّيُ اػسا٘ذاسد فّٕىشد  - 8-1ٕٖ٘ٛ تشي 

 واس

 

   ٘اْ ٚ ٘اْ خا٘ٛادٌي
ؿٕاسٜ 

 ّٔي
  

زاسيخ 

 : اسصؿياتي
 اَٚ:٘ٛتر 

وذ 

 حشفٝ 

3114049

3 
 زىٙؼيٗ اِىسشٚ٘يه  حشفٝ :

ػغح 

 كالحير 
 L3 

 اػسا٘ذاسد فّٕىشد واس:    

زـخيق ٚ زفىيه فية تا زٛخٝ تٝ 

فية ؽاٞشي ٔغاتك تا 

وذ  اػسا٘ذاسدٞاي زقشيف ؿذٜ 

 ٚؽيفٝ 
08 

ٚؽيفٝ

 : 

ياتي ٚ زقٕيش )دٚ ٕ٘ٛ٘ٝ  فية

 دػسٍاٜ اِىسشٚ٘يىي اداسي(

ٌشٜٚ 

 12واسي

ٔسلذي آٔادٜ ػاصي ٘مـٝ ٚ 

اتضاس سإٞٙاي ػشٚيغ ٚ 

ٞاي  ٍٟ٘ذاسي دػسٍاٜ

 اِىسشٚ٘يىي 

 واس: 0801 وذ واس

دسيافر اعالفاذ ٔشتٛعٝ تٝ 

فية ؽاٞشي ٚ ا٘غثاق آٖ تا 

 سإٞٙاي زقٕيش 

ػغح 

ؿايؼسٍ

 ي

 2 

  

 اتضاس خاف ٚ ؿشايظ ا٘داْ واس : -1

 -داساي خظ زّفٗ -ٔيض واس اػسا٘ذاسد –( c27-°c18°دٔاي عثيقي ) -٘ٛس وافي ٚ ٔٙاػة -6m2ٔىاٖ ا٘داْ واس: ازالي تٝ اتقاد حذالُ 

 ا٘داْ واس دس حاِر ٘ـؼسٝ -سايا٘ٝ ٔسلُ تٝ ؿثىٝ ايٙسش٘ر

 ٞاي اكّي اػسا٘ذاسد فّٕىشد واس:  ؿاخق – 2
 دليمٝ( 10دسيافر اعالفاذ دليك دػسٍاٜ )ٔذَ، ػشياَ، ٌاسا٘سي( اص ٔـسشي ٚ ثثر آٖ ) .1

 دليمٝ ( 10اعالفاذ وأُ ٔشتٛط تٝ فية دػسٍاٜ اص ٔـسشي )دسياف  .2

 دليمٝ( 20اػسفادٜ اص دفسشچٝ سإٞٙا ٚ اسائٝ ٔـاٚسٜ زّفٙي تٝ ٔـسشي) .3

 دليمٝ( 10افالْ ٘ياص تٝ افضاْ زقٕيشواس تٝ ٔحُ دػسٍاٜ) .4

 ٕ٘ٛ٘ٝ، ٘مـٝ ٚ فشآيٙذ اخشاي واس:-3
 زقييٗ ٘ٛؿ، ٔذَ ػشياَ ٚ ٘ٛؿ ٌاسا٘سي دػسٍاٜ ٔقيٛب تا زٛخٝ تٝ اعالفاذ دسيافسي اص ٔـسشي  .1

 دسيافر اعالفاذ ٔشتٛط تٝ فية ؽاٞشي دػسٍاٜ اص ٔـسشي  .2

 ٔغاِقٝ ٘مـٝ تّٛوي ٚ فٙي دػسٍاٜ ٔٛسد ٘ؾش .3

 ٔغاِقٝ دفسشچٝ سإٞٙاي زقٕيش دػسٍاٜ ٔٛسد ٘ؾش .4

 زفىيه ٘ٛؿ فية ٚ زقييٗ ٔحُ فية .5

 افضاسي( افضاسي يا ػخر ٘ٛؿ فية )٘شْزقييٗ  .6

 زٕاع تا ٔـسشي ٚ ٞذاير ٚي تٝ ٔحُ فية  .7

 افضاسي( تلٛسذ زّفٙي تٝ ٔـسشي افضاسي يا ػخر ؿشح چٍٍٛ٘ي سفـ فية )٘شْ .8

 دس كٛسذ فذْ سفـ فية، آٔادٜ ػاصي زيٓ زقٕيش ػياس تشاي افضاْ تٝ ٔحُ دػسٍاٜ  .9

 شواس تٝ ٔحُ ٔـسشي ٕٞاٍٞٙي تا ٔـسشي خٟر افالْ چٍٍٛ٘ي افضاْ زقٕي .10

 اتضاس اسصؿياتي: -4

 ٘أٝ اصٔـسشي دسيافر سضاير4ٔـاٞذٜ فشآيٙذ اخشاي واس -3خشػؾ وسثي  -2خشػؾ ؿفاٞي  -1

 اتضاس ٚ زدٟيضاذ ٔٛسد ٘ياص تشاي ا٘داْ واس: -5
 ٘مـٝ فٙي دػسٍاٜ  -دفسشچٝ سإٞٙاي زقٕيش دػسٍاٜ -ؿثىٝ ايٙسش٘ر -سايا٘ٝ

 دس ٌشٜٚ واسي:زىاِيف واسي ٔشزثظ  -6

0802T ا٘سخاب ٚ آٔادٜ ػاصي اتضاس، ٔٛاد ٚ ٔغاِقٝ دفسشچٝ سإٞٙاي ٘لة ٚ زقٕيش : 
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 ٚصاسذ آٔٛصؽ ٚ خشٚسؽ

 ػاصٔاٖ خظٚٞؾ ٚ تش٘أٝ سيضي آٔٛصؿي

دفسش زاِيف وساب ٞاي دسػي فٙي ٚ حشفٝ اي ٚ 

 واسدا٘ؾ

 

زحّيُ اػسا٘ذاسد فّٕىشد  - 8-1ٕٖ٘ٛ تشي 

 واس

 

   خا٘ٛادٌي٘اْ ٚ ٘اْ 
ؿٕاسٜ 

 ّٔي
 اَٚ:٘ٛتر  : زاسيخ اسصؿياتي  

وذ 

 حشفٝ 

3114049

3 
 زىٙؼيٗ اِىسشٚ٘يه  حشفٝ :

ػغح 

 كالحير 
 L3 

 اػسا٘ذاسد فّٕىشد واس:    

آٔادٜ ػاصي اتضاس ٚ ٔٛاد ٔٛسد ٘ياص تشاي 

زقٕيش ٔغاتك تا اػسا٘ذاسد زقشيف ؿذٜ ٚ 

 سفاير ٘ىاذ ايٕٙي 
وذ 

 ٚؽيفٝ 
08 

ٚؽيفٝ

 : 

ياتي ٚ زقٕيش دٚ ٕ٘ٛ٘ٝ  فية

 دػسٍاٜ اِىسشٚ٘يىي اداسي 

ٌشٜٚ 

 12واسي

ٔسلذي آٔادٜ ػاصي 

٘مـٝ ٚ اتضاس ٚ 

سإٞٙاي ػشٚيغ ٚ 

ٍٟ٘ذاسي دػسٍاٜ 

 اِىسشٚ٘يىي

 واس: 0802 وذ واس

ا٘سخاب ٚ آٔادٜ ػاصي اتضاس، 

ٔٛاد ٚ ٔغاِقٝ دفسشچٝ 

 سإٞٙاي زقٕيشاذ

ػغح 

ؿايؼسٍ

 ي

 2 

  

 ؿشايظ ا٘داْ واس :اتضاس خاف ٚ  -1

 -داساي خظ زّفٗ -ٔيض واس اػسا٘ذاسد –( c27-°c18°دٔاي عثيقي ) -٘ٛس وافي ٚ ٔٙاػة -6m2ٔىاٖ ا٘داْ واس: ازالي تٝ اتقاد حذالُ 

 افضاس خاف ٘شْ -ا٘داْ واس دس حاِر ٘ـؼسٝ ٚ يا ايؼسادٜ -سايا٘ٝ ٔسلُ تٝ ؿثىٝ ايٙسش٘ر

 ٞاي اكّي اػسا٘ذاسد فّٕىشد واس:  ؿاخق – 2
 دليمٝ( 15زقييٗ ٘ٛؿ ٚ ٔحُ دليك فية) .1

 دليمٝ ( 20آٔادٜ ػاصي كحيح اتضاس، ٔٛاد ٚ لغقاذ الصْ اص ٔشاوض ٔشتٛعٝ ٚ زؼر كحر فّٕىشد لغقاذ) .2

 ٕ٘ٛ٘ٝ، ٘مـٝ ٚ فشآيٙذ اخشاي واس:-3
 افضاسي( اص اعالفاذ دسيافسي اص ٔـسشي  ٘شْ -افضاسي ػخر -زقييٗ ٘ٛؿ فية )ٔىا٘يىي، اِىسشٚ٘يىي .1

فشاٞٓ ٕ٘ٛدٖ ٚ ٔغاِقٝ ٔٙاتـ فٙي )دػسٛساِقُٕ ػشٚيغ ٚ زقٕيش دػسٍاٜ، تشٌٝ اعالفازي لغقاذ ٚ يا وساب اعالفاذ لغقاذ  .2

 ٚ ٘مـٝ فٙي دػسٍاٜ ٔٛسد ٘ؾش(

 ٔحُ دليك فية ٔغاِقٝ اعالفاذ فٙي تشاي زقييٗ  .3

 فشاٞٓ ٕ٘ٛدٖ اتضاس اػسا٘ذاسد .4

 دسخٛاػر لغقاذ ٔٛسد٘ياص خٟر زقٛيض اص ٔشاوض ٔشتٛعٝ  .5

 زؼر لغقاذ اص ٘ؾش كحر فّٕىشد  .6

 اتضاس اسصؿياتي: -4

 ٔـاٞذٜ فشآيٙذ اخشاي واس -3خشػؾ وسثي  -2خشػؾ ؿفاٞي  -1

 اتضاس ٚ زدٟيضاذ ٔٛسد ٘ياص تشاي ا٘داْ واس: -5
لغقاذ ٚ  اتضاس  -ػيٓ ساتظ ٚ غيشٜ -اتضاس فٕٛٔي تشق يا اِىسشٚ٘يه –٘مـٝ فٙي دػسٍاٜ  -سايا٘ٝ -دفسشچٝ سإٞٙاي زقٕيش دػسٍاٜ

 خاف زقٕيش دػسٍاٜ ٔٛسد٘ؾش 

 زىاِيف واسي ٔشزثظ دس ٌشٜٚ واسي: -6

0801T دسيافر اعالفاذ ٔشتٛط تٝ فية ؽاٞشي ٚ ا٘غثاق آٖ تا سإٞٙاي زقٕيش : 
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 ٚصاسذ آٔٛصؽ ٚ خشٚسؽ

 ػاصٔاٖ خظٚٞؾ ٚ تش٘أٝ سيضي آٔٛصؿي

دفسش زاِيف وساب ٞاي دسػي فٙي ٚ حشفٝ اي ٚ 

 واسدا٘ؾ

 

زحّيُ اػسا٘ذاسد فّٕىشد  - 8-1ٕٖ٘ٛ تشي 

 واس

 

   ٘اْ ٚ ٘اْ خا٘ٛادٌي
ؿٕاسٜ 

 ّٔي
 اَٚ:٘ٛتر  : زاسيخ اسصؿياتي  

وذ 

 حشفٝ 

3114049

3 
 زىٙؼيٗ اِىسشٚ٘يه حشفٝ :

ػغح 

 كالحير 
 L3 

 اػسا٘ذاسد فّٕىشد واس:    

ساٜ  ا٘ذاصي دػسٍاٜ ٚ زقييٗ ٔحُ زمشيثي 

فية تا سفاير وأُ اػسا٘ذاسدٞاي زقشيف 

 ؿذٜ ٚ ٘ىاذ ايٕٙي 
وذ 

 ٚؽيفٝ 
08 

ٚؽيفٝ

 : 

ياتي ٚزقٕيش )دٚ ٕ٘ٛ٘ٝ  فية

 دػسٍاٜ اِىسشٚ٘يىي اداسي(

ٌشٜٚ 

 13واسي

ٔسلذي زىٙؼيٗ ٔحُ 

ٞاي  فيٛب دػسٍاٜ

 اِىسشٚ٘يىي اداسي 

 واس: 0803 وذ واس

اخشاي آصٔايؾ ٞاي ٔسذاَٚ 

سٚي دػسٍاٜ خٟر 

 زـخيق زمشيثي ٔحُ فية 

ػغح 

ؿايؼسٍ

 ي

 2 

  

 اتضاس خاف ٚ ؿشايظ ا٘داْ واس : -1

  )فشد تا ِثاع واس ٔٙاػة –واس دس ؿشايظ ٔخسّف فيضيىي )٘ـؼسٝ، ايؼسادٜ، ػايش ؿشايظ 

 داسا تٛدٖ ؿشايظ ايٕٙي، تٟذاؿسي ٚ صيؼر ٔحيغي دس ٔحُ ٘لة دػسٍاٜ تا زٛخٝ تٝ ؿشايظ اػسا٘ذاسد 

 ٞاي ٔخسّف خغشافيايي تا ٚخٛد  ا٘ٛاؿ ؿشايظ ٔسفاٚذ آب ٚ ٞٛايي تٝ عٛس ٔؼسٕش عي ٔؼيش دس ٔؼافر 

 ٞاي اكّي اػسا٘ذاسد فّٕىشد واس:  ؿاخق - 2
 دليمٝ( 10اِٚيٝ دػسٍاٜ ٚ زغثيك فّٕىشد دػسٍاٜ تا اعالفاذ اسائٝ ؿذٜ زٛػظ ٔـسشي)تاصتيٙي دليك  .1

 دليمٝ( 15ٞاي اِٚيٝ ٚ تاصتيٙي دليك فّٕىشد دػسٍاٜ) ا٘داْ زؼر .2

 دليمٝ( 15تٝ واسٌيشي دفسشچٝ سإٞٙاي زقٕيش خٟر دسيافر اعالفاذ وذٞاي خغا ) .3

 دليمٝ( 30يٗ تّٛن ٔقيٛب)ٞاي ا٘داْ ؿذٜ ٚ تشسػي وذٞاي خغا ٚ زقي ٔمايؼٝ زؼر .4

 ٕ٘ٛ٘ٝ، ٘مـٝ ٚ فشآيٙذ اخشاي واس:-3

 تشسػي اعالفاذ دسيافسي اص ٔـسشي  .1

 تاصتيٙي دليك ؽاٞشي دػسٍاٜ  .2

 خشػؾ ٚ خاػخ كحيح ٚ دليك اص ٔـسشي خٟر دسيافر اعالفاذ چٍٍٛ٘ي ايداد فية  .3

 فية  ا٘ذاصي دػسٍاٜ ٚ زؼر فّٕىشد كحيح دػسٍاٜ خٟر زـخيق ٟ٘ايي ٔحُ ٚ ٘ٛؿ ساٜ .4

 وؼة اعالفاذ وذٞاي خغاي دػسٍاٜ  .5

 زغثيك وذٞاي خغا تا دفسشچٝ سإٞٙاي زقٕيش ٚ اخشاي زٙؾيٕاذ ٚ سفـ فية  .6

 ٌيشي ٚ غيشٜ( اٞٓ -ٞاي ٔخسّف )ِٚساط ٌيشيتٝ واسٌيشي اتضسا ٔٙاػة تشاي زقييٗ ٔحُ دليك فية تا ؿيٜٛ .7

 اتضاس اسصؿياتي: -4

سفاير صٔاٖ اػرسا٘ذاسد دس   -5٘أٝ اص ٔـسشي  دسيافر سضاير -4ٔـاٞذٜ فشآيٙذ اخشاي واس -3خشػؾ وسثي  -2خشػؾ ؿفاٞي  -1

 اخشاي واس 

 اتضاس ٚ زدٟيضاذ ٔٛسد ٘ياص تشاي ا٘داْ واس: -5
٘مـٝ  -ٞاي اِىسشٚ٘يىي اتضاس فٕٛٔي زقٕيش دػسٍاٜ -دفسشچٝ سإٞٙاي ٘لة ٚ ػشٚيغ دػسٍاٜ ٔٛسد٘ؾش -سإٞٙاي زقٕيش دػسٍاٜ

 لغقاذ ٚ اتضاس خاف خٟر زقٕيش دػسٍاٜ ٔٛسد ٘ؾش  -فٙي دػسٍاٜ

 زىاِيف واسي ٔشزثظ دس ٌشٜٚ واسي: -6

- 
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 ٚصاسذ آٔٛصؽ ٚ خشٚسؽ

 آٔٛصؿي ػاصٔاٖ خظٚٞؾ ٚ تش٘أٝ سيضي

 دفسش زاِيف وساب ٞاي دسػي فٙي ٚ حشفٝ اي ٚ واسدا٘ؾ

 

زحّيُ اػسا٘ذاسد فّٕىشد  - 8-1ٕٖ٘ٛ تشي 

 واس

 

 اَٚ:٘ٛتر  : زاسيخ اسصؿياتي   ؿٕاسٜ ّٔي   ٘اْ ٚ ٘اْ خا٘ٛادٌي

وذ 

 حشفٝ 

3115049

3 
 زىٙؼيٗ اِىسشٚ٘يه حشفٝ :

ػغح 

 كالحير 
 L3 

 اػسا٘ذاسد فّٕىشد واس:    

ٔـاٚسٜ تا ٔسخلليٗ، زخٕيٗ ٞضيٙٝ ٚ 

افالْ آٖ تٝ ٔـسشي تا سفاير وأُ 

 اػسا٘ذاسدٞاي زقشيف ؿذٜ 
وذ 

 ٚؽيفٝ 
08 

ٚؽيفٝ

 : 

ياتي ٚزقٕيش )دٚ ٕ٘ٛ٘ٝ  فية

 دػسٍاٜ اِىسشٚ٘يىي اداسي(

ٌشٜٚ 

 14واسي

ٔسلذي زحٛيُ 

ٞاي  دػسٍاٜ

 اِىسشٚ٘يىي اداسي 

 واس: 0804 وذ واس

دسيافر ٔـاٚسٜ اص ػايش 

ٔسخلليٗ ٚ اسائٝ ٔـاٚسٜ تٝ 

 ٔـسشي ٚ زخٕيٗ ٞضيٙٝ 

ػغح 

 ؿايؼسٍي
 2 

  

 اتضاس خاف ٚ ؿشايظ ا٘داْ واس : -1

  )فشد تا ِثاع واس ٔٙاػة –واس دس ؿشايظ ٔخسّف فيضيىي )٘ـؼسٝ، ايؼسادٜ، ػايش ؿشايظ 

  ُاػمشاس دػسٍاٜ تا زٛخٝ تٝ ؿشايظ اػسا٘ذاسدداسا تٛدٖ ؿشايظ ايٕٙي، تٟذاؿسي ٚ صيؼر ٔحيغي دس ٔح 

 ٞاي ٔخسّف خغشافيايي تا ٚخٛد  ا٘ٛاؿ ؿشايظ ٔسفاٚذ آب ٚ ٞٛايي تٝ عٛس ٔؼسٕش عي ٔؼيش دس ٔؼافر 

 ٞاي اكّي اػسا٘ذاسد فّٕىشد واس:  ؿاخق - 2

 دليمٝ( 20زقٕيش)ٞاي الصْ اص ٔشوض خٟر ا٘سماَ كحيح ٚ دليك اعالفاذ تٝ زقٕيشٌاٜ ٔشوضي ٚ دسيافر سإٞٙايي .1

 دليمٝ ( 10ياتي ٚ زخٕيٗ صٔاٖ، ٔيضاٖ ػخسي ٚ زخٕيٗ ٞضيٙٝ) تاصتيٙي فية .2

 دليمٝ( 10زقييٗ لغقاذ ٔٛسد ٘ؾش ٚ ٕٞاٍٞٙي تا ا٘ثاس خٟر زٟيٝ لغقٝ ٔٛسد ٘ؾش يا لغقٝ يذوي ) .3

 زخٕيٗ ٞضيٙٝ زقٕيشاذ ٚ افالْ تٝ ٔـسشي .4

 ٕ٘ٛ٘ٝ، ٘مـٝ ٚ فشآيٙذ اخشاي واس:-3

 اذ ٔشتٛط تٝ دػسٍاٜ ) اص واستش ٚ اص ٔـاٞذٜ فّٕىشد دػسٍاٜ(خٕـ آٚسي اعالف .1

 ا٘سماَ كحيح اعالفاذ خٕـ تٙذي ؿذٜ تٝ زقٕيشٌاٜ ٔشوضي  .2

 دسيافر ساٞىاسٞاي الصْ خٟر سفـ فية اص زقٕيشٌاٜ ٔشوضي  .3

 زقييٗ تشآٚسد زمشيثي ٞضيٙٝ زقٕيش ٚ اعالؿ تٝ ٔـسشي  .4

 زقٕيشٌاٜ ٔشوضي  اخشاي لذْ تٝ لذْ سإٞٙايي ٞاي افالْ ؿذٜ زٛػظ .5

 ٌيشي ٚ غيشٜ( اخشاي آصٔايؾ ٞاي اِٚيٝ )ِٚساط ٌيشي، سدياتي ػيٍٙاَ، اٞٓ .6

 زقييٗ دليك ٔحُ فية ٚ ٔـخق وشدٖ لغقٝ ٔقيٛب ٚ سفـ فية  .7

 زٟيٝ لغقاذ ٔٛسد ٘ؾش ٚ زقٛيض لغقاذ ٔقيٛب ٚ سفـ فية  .8

 زخٕيٗ ٞضيٙٝ ٚ افالْ تٝ ٔـسشي  .9

 اتضاس اسصؿياتي: -4

 سفاير صٔاٖ اػسا٘ذاسد دس اخشاي واس  -5٘أٝ اص ٔـسشي  دسيافر سضاير -4ٔـاٞذٜ فشآيٙذ اخشاي واس -3خشػؾ وسثي  -2خشػؾ ؿفاٞي  -1

 اتضاس ٚ زدٟيضاذ ٔٛسد ٘ياص تشاي ا٘داْ واس: -5

لغقاذ ٚ اتضاس  –٘مـٝ فٙي دػسٍاٜ  -اتضاس فٕٛٔي تشق يا اِىسشٚ٘يه -دفسشچٝ سإٞٙاي ٘لة ٚ ػشٚيغ دػسٍاٜ ٔٛسد٘ؾش -سإٞٙاي زقٕيش دػسٍاٜ

 خاف خٟر زقٕيش دػسٍاٜ ٔٛسد ٘ؾش

 زىاِيف واسي ٔشزثظ دس ٌشٜٚ واسي: -6

0805T  ُاسائٝ ٔـاٚسٜ تٝ ٔـسشي دس كٛسذ تشعشف ٘ـذٖ فية دس ٔح : 

0808T زٙؾيٓ وّيٝ ٔؼسٙذاذ ٚ زحٛيُ آٖ تٝ ٔـسشي : 
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 ٚصاسذ آٔٛصؽ ٚ خشٚسؽ

 ػاصٔاٖ خظٚٞؾ ٚ تش٘أٝ سيضي آٔٛصؿي

 دفسش زاِيف وساب ٞاي دسػي فٙي ٚ حشفٝ اي ٚ واسدا٘ؾ

 

  زحّيالػسا٘ذاسدفّٕىشدواس–8-1ٕٖ٘ٛ تشي 

 اَٚ:٘ٛتر  : زاسيخ اسصؿياتي   ؿٕاسٜ ّٔي   ٘اْ ٚ ٘اْ خا٘ٛادٌي

وذ 

 حشفٝ 

3114049

3 
 زىٙؼيٗ اِىسشٚ٘يه  حشفٝ :

ػغح 

 كالحير 
 L3 

 اػسا٘ذاسد فّٕىشد واس:    

زـخيق فية دػسٍاٜ،زاييذ تش عشف 

ٝ ٔـاٚسٜ تٝ ئ٘ـذٖ فية دسٔحُ ٚ اسا

ٔـسشي دس صٔيٙٝ ا٘سماَ دػسٍاٜ تٝ 

زقٕيشٌاٜ ٔشوضي يا خايٍضيٙي دػسٍاٜ 

تاسفاير وأُ اػسا٘ذاسدٞاي زقشيف ؿذٜ 

 ايٕٙيٚ٘ىاذ 

وذ 

 ٚؽيفٝ 
08 

ٚؽيفٝ

 : 

ياتي ٚزقٕيش )دٚ ٕ٘ٛ٘ٝ  فية

 دػسٍاٜ اِىسشٚ٘يىي اداسي(

ٌشٜٚ 

 14واسي

ٔسلذي زحٛيُ 

ٞاي  دػسٍاٜ

 اِىسشٚ٘يىي اداسي 

 واس: 0805 وذ واس

ٝ ٔـاٚسٜ تٝ ٔـسشي ئاسا

دسكٛسذ تشعشف ٘ـذٖ فية 

 دسٔحُ

ػغح 

 ؿايؼسٍي
 2 

 

 اتضاس خاف ٚ ؿشايظ ا٘داْ واس : -1

  )فشد تا ِثاع واس ٔٙاػة –واس دس ؿشايظ ٔخسّف فيضيىي )٘ـؼسٝ، ايؼسادٜ، ػايش ؿشايظ 

 داسا تٛدٖ ؿشايظ ايٕٙي، تٟذاؿسي ٚ صيؼر ٔحيغي دس ٔحُ ٘لة دػسٍاٜ تا زٛخٝ تٝ ؿشايظ اػسا٘ذاسد 

 ٞاي ٔخسّف خغشافيايي تا ٚخٛد  ا٘ٛاؿ ؿشايظ ٔسفاٚذ آب ٚ ٞٛايي تٝ عٛس ٔؼسٕشعي ٔؼيش دس ٔؼافر 

 ٞاي اكّي اػسا٘ذاسد فّٕىشد واس:  ؿاخق - 2

 دليمٝ( 10ؿشح دليك ٚ وأُ ٚيظٌي ٞاي فية ايداد ؿذٜ ٚ داليُ ٘ياص ا٘سماَ دػسٍاٜ تٝ ٔشوض ػشٚيغ  زقٕيش) -

 دليمٝ( 50حذالُ)  حُٕ كحيح دػسىاٜ تٝ ٔشوض ػشٚيغ ٚ زقٕيش                                                                               -

 زقٕيش دػسٍاٜ دس ٔشوض ػشٚيغ ٚ زقٕيش )تؼسٝ تٝ ٘ٛؿ دػسٍاٜ غيش لاتُ خيؾ تيٙي( -

 دليمٝ( 30ؿشح ٔؼسذَ ٚ ٔٙغمي فذْ زقٕيش دػسٍاٜ ٚ اسائٝ ٔـاٚسٜ تٝ ٔـسشي خٟر زٟيٝ دػسٍاٜ خذيذ) -

 ٕ٘ٛ٘ٝ، ٘مـٝ ٚ فشآيٙذ اخشاي واس:-3

 تشاي ٔـسشي )واستش( ؿشح ٔـىُ دػسٍاٜ تٝ صتاٖ ػادٜ ٚ  غيش فٙي -

 ٞاي فيٛب تٝ ٚخٛد آٔذٜ دس دػسٍاٜ  ؿشح ٚيظٌي -

 ؿشح أىا٘اذ ٔٛخٛد دس ٔشوض ػشٚيغ ٚ زقٕيش  -

 ؿشح داليُ ا٘سماَ دػسٍاٜ تٝ ٔشوض ػشٚيغ ٚ زقٕيش  -

 تٙذي كحيح دػسىاٜ ٚ ّٔحماذ آٖ ٚ حُٕ كحيح دػسٍاٜ تٝ ٔشوض ػشٚيغ ٚ زقٕيش  تؼسٝ -

 شيح آٖ تشاي ٔـسشي )واستش(زقييٗ فية ٚ چٍٍٛ٘ي سفـ آٖ ٚ زـ -

 زقييٗ ٞضيٙٝ ٚ افالْ آٖ تٝ ٔـسشي -

اسائٝ خيـٟٙاد خٟر وٙاس ٌزاؿسٗ دػسٍاٜ ٚ يا خايٍضيٙي دػسٍاٜ خذيذ تشاي ٔـسشي تٝ فّر ٔؼسّٟه ؿرذٖ دػرسٍاٜ، ٞضيٙرٝ تراالي      -

 زقٕيشاذ، ٘ثٛد لغقاذ ٚ....

 اتضاس اسصؿياتي: -4

 سفاير صٔاٖ اػسا٘ذاسد دس اخشاي واس  -5٘أٝ اص ٔـسشي  دسيافر سضاير -4ٔـاٞذٜ فشآيٙذ اخشاي واس -3خشػؾ وسثي  -2خشػؾ ؿفاٞي  -1

 اتضاس ٚ زدٟيضاذ ٔٛسد ٘ياص تشاي ا٘داْ واس: -5

لغقاذ ٚ اتضاس  -٘مـٝ فٙي دػسٍاٜ 0-اتضاس فٕٛٔي تشق يا اِىسشٚ٘يىي -دفسشچٝ سإٞٙايٙلة ٚ ػشٚيغ دػسٍاٜ ٔٛسد ٘ؾش -سإٞٙاي زقٕيش دػسٍاٜ

 زٙؾيٓ ٌضاسؽ واس )خٟر ٔقشفي ٔـسشي تٝ زقٕيشٌاسٜ ٔشوضي( –خاف چٟر زقٕيش دػسٍاٜ ٔٛسد٘ؾش 

 زىاِيف واسي ٔشزثظ دس ٌشٜٚ واسي: -6

0804T ٝٙدسيافر ٔـاٚسٜ اص ػايش ٔسخلليٗ ٚ اسائٝ ٔـاٚسٜ تٝ ٔـسشي ٚ زخٕيٗ ٞضي : 

0808T زٙؾيٓ وّيٝ ٔؼسٙذاذ ٚ زحٛيُ آٖ تٝ ٔـسشي : 
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 ٚصاسذ آٔٛصؽ ٚ خشٚسؽ

 ػاصٔاٖ خظٚٞؾ ٚ تش٘أٝ سيضي آٔٛصؿي

 دفسش زاِيف وساب ٞاي دسػي فٙي ٚ حشفٝ اي ٚ واسدا٘ؾ

 

فّٕىشد زحّيُ اػسا٘ذاسد  - 8-1ٕٖ٘ٛ تشي 

 واس

 

 اَٚ:٘ٛتر  : زاسيخ اسصؿياتي   ؿٕاسٜ ّٔي   ٘اْ ٚ ٘اْ خا٘ٛادٌي

وذ 

 حشفٝ 

3114049

3 
 زىٙؼيٗ اِىسشٚ٘يه  حشفٝ :

ػغح 

 كالحير 
 L3 

اػسا٘ذاسد فّٕىشد واس:  زقٕيش دػسٍاٜ 

ٔقيٛب دس صٔاٖ ٔـخق تا سفاير وأُ 

 اػسا٘ذاسدٞاي زقشيف ؿذٜ ٚ ٘ىاذ ايٕٙي

 

وذ 

 ٚؽيفٝ 
08 

ٚؽيفٝ

 : 

ياتي ٚزقٕيش )دٚ ٕ٘ٛ٘ٝ  فية

 دػسٍاٜ اِىسشٚ٘يىي اداسي(

ٌشٜٚ 

 15واسي

ٔسلذي سفـ فيٛب ٚ 

 دػسٍاٜ

 واس: 0806 وذ واس
ياتي ٚ زقٕيش دٚ ٕ٘ٛ٘ٝ  فية

 دػسٍاٜ اِىسشٚ٘يىي اداسي 

ػغح 

 ؿايؼسٍي
 2 

  

 اتضاس خاف ٚ ؿشايظ ا٘داْ واس : -1

 -سايا٘ٝ ٔسلُ تٝ ؿثىٝ ايٙسش٘ر -داساي خظ زّفٗ -ٔيض واس اػسا٘ذاسد –( c27-°c18°دٔاي عثيقي ) -٘ٛس وافي ٚ ٔٙاػة -6m2ٔىاٖ ا٘داْ واس: ازالي تٝ اتقاد حذالُ 

ايؼسادٜ ٚ ػايش  -واس دس ؿشايظ ٔخسّف فيضيىي )٘ـؼسٝ -تا ٚخٛد  ا٘ٛاؿ ؿشايظ ٔسفاٚذ آب ٚ ٞٛايي تٝ عٛس ٔؼسٕش -ٞاي ٔخسّف خغشافيايي عي ٔؼيش دس ٔؼافر

 فشد تا ِثاع واس ٔٙاػة -ي دس ٔحُ اػسمشاس دػسٍاٜ تا زٛخٝ تٝ ؿشايظ اػسا٘ذاسدداسا تٛدٖ أىا٘اذ ايٕٙي، تٟذاؿسي ٚ صيؼر ٔحيغ -ؿشايظ(

 ٞاي اكّي اػسا٘ذاسد فّٕىشد واس:  ؿاخق - 2

 دليمٝ( 10دسيافر اعالفاذ كحيح اص ٔـسشي ٚ افالْ ٔشاحُ سفـ فية تٝ ٔـسشي )واستش(   ) .1

 دليمٝ( 30افضاس ) افضاسي ٚ ٘شْ خؾ ٞاي ػخرٞاي ٔٛسد ٘ياص ٚ تشسػي دليك دػسىاٜ اص ٘ؾش فّٕىشد ت ا٘داْ زؼر .2

 دليمٝ( 60تاصٕ٘ٛدٖ دػسٍاٜ تا دلر ٚ زقٕيش ٚ زؼر ٟ٘ايي دػسٍاٜ ٚ زحٛيُ تٝ ٔـسشي ) .3

 دليمٝ( 15تشسػي لغقاذ ٔـىٛن تٝ خشاتي ٚ ا٘سخاب لغقاذ ٔٛسد ٘ياص زقٕيش ٚ فشاٞٓ وشدٖ زدٟيضاذ                                  ) .4

 دليمٝ( 10شي ٚ افالْ ٞضيٙٝ)ٕٞاٍٞٙي تا ٔـس .5

 ٕ٘ٛ٘ٝ، ٘مـٝ ٚ فشآيٙذ اخشاي واس:-3

 دسيافر ٌضاسؽ فية واس اص ٔـسشي  .1

 تاصتيٙي دليك ؽاٞشي دػسٍاٜ  .2

 تاصتيٙي لغقاذ خشٔلشف ٚ ٔٛاد ٔلشفي .3

 ٞاي خا٘ثي، ٔسقّماذ ٚ تشدٞاي اِىسشٚ٘يىي تاصتيٙي ازلاالذ واتُ .4

 ٚ غيشٜ( Pattern ،Test print ٌشفسٗ ٌضاسؽ ٞاي دػسٍاٜ ) .5

 افضاسي دػسىاٜ  افضاسي ٚ ػخر تاصتيٙي زٙؾيٕاذ ٘شْ .6

 وؼة اعالفاذ وذٞاي خغا اص دفسشچٝ سإٞٙايسقٕيش، ٘سيدٝ ٌيشي ٚ ٔمايؼٝ وذٞا  .7

 زقييٗ فية دػسٍاٜ ٚ لغقاذ يا زدٟيضاذ ٔقيٛب .8

 زؼر لغقاذ ٔـىٛن تٝ خشاتي ٚ ا٘سخاب لغقاذ ٔٛسد ٘ياص خٟر زقٕيش دػسٍاٜ  .9

 زقٕيشاذ ٚ افالْ تٝ ٔـسشيزقييٗ ٞضيٙٝ  .10

 ا٘سخاب ٚ فشاٞٓ ٕ٘ٛدٖ زدٟيضاذ وأُ خٟر زقٕيش دػسٍاٜ  .11

 تاصوشدٖ دػسٍاٜ  .12

 زقٛيق لغقاذ ٔقيٛب يا تشدٞاي ٔقيٛب ٚ زقٕيش دػسٍاٜ  .13

 ا٘ذاصي دػسٍاٜ  ٚ زحٛيُ آٖ تٝ ٔـسشي  ساٜ .14

 اتضاس اسصؿياتي: -4

 سفاير صٔاٖ اػسا٘ذاسد دس اخشاي واس -5٘أٝ اص ٔـسشي  دسيافر سضاير -4 ٔـاٞذٜ فشآيٙذ اخشاي واس -3خشػؾ وسثي  -2خشػؾ ؿفاٞي  -1

 اتضاس ٚ زدٟيضاذ ٔٛسد ٘ياص تشاي ا٘داْ واس: -5

 -اتضاس ٚ زدٟيضاذ زخللي -اتضاس فٕٛٔي ِحيٓ واسي -اتضاس فٕٛٔي تشق يا اِىسشٚ٘يه -دفسشچٝ سإٞٙاي ٘لة ٚ ػشٚيغ دػسٍاٜ ٔٛسد ٘ؾش -سإٞٙاي زقٕيش دػسٍاٜ

 –لغقاذ ٚ اتضاس خاف چٟر زقٕيش دػسٍاٜ ٔٛسد ٘ؾش  -٘مـٝ فٙي دػسٍاٜ

 زىاِيف واسي ٔشزثظ دس ٌشٜٚ واسي: -6
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 ٚ خشٚسؽٚصاسذ آٔٛصؽ 

 ػاصٔاٖ خظٚٞؾ ٚ تش٘أٝ سيضي آٔٛصؿي

 دفسش زاِيف وساب ٞاي دسػي فٙي ٚ حشفٝ اي ٚ واسدا٘ؾ

 

زحّيُ اػسا٘ذاسد فّٕىشد  - 8-1ٕٖ٘ٛ تشي 

 واس

 

 اَٚ:٘ٛتر  : زاسيخ اسصؿياتي   ؿٕاسٜ ّٔي   ٘اْ ٚ ٘اْ خا٘ٛادٌي

وذ 

 حشفٝ 

3114049

3 
 زىٙؼيٗ اِىسشٚ٘يه  حشفٝ :

ػغح 

 كالحير 
 L3 

 اػسا٘ذاسد فّٕىشد واس:    

ا٘ذاصي دػسٍاٜ ٚ زحٛيُ آٖ تٝ ٔـسشي  ساٜ

ٔغاتك تا اػسا٘ذاسدٞاي زقشيف ؿذٜ  ٚ 

 ٘ىاذ ايٕٙي
وذ 

 ٚؽيفٝ 
08 

ٚؽيفٝ

 : 

ياتي ٚ زقٕيش )دٚ ٕ٘ٛ٘ٝ  فية

 دػسٍاٜ اِىسشٚ٘يىي اداسي(

ٌشٜٚ 

 16واسي

ا٘ذاص ٘لاب ٚ ساٜ

ٞاي  دػسٍاٜ

 اِىسشٚ٘يىي اداسي 

 واس: 0807 وذ واس
ٞاي زّفيمي  ا٘ذاصي دػسٍاٜ ساٜ

 اداسي ٚ زحٛيُ آٖ تٝ ٔـسشي

ػغح 

 ؿايؼسٍي
 2 

  

 اتضاس خاف ٚ ؿشايظ ا٘داْ واس : -1

 -داساي خظ زّفٗ -ٔيض واس اػسا٘ذاسد –( c27-°c18°دٔاي عثيقي ) -٘ٛس وافي ٚ ٔٙاػة -6m2ٔىاٖ ا٘داْ واس: ازالي تٝ اتقاد حذالُ 

ٞاي ٔخسّف خغشافيايي تا ٚخٛد  ا٘ٛاؿ ؿشايظ ٔسفاٚذ آب ٚ ٞٛايي تٝ عٛس  عي ٔؼيش دس ٔؼافر -سايا٘ٝ ٔسلُ تٝ ؿثىٝ ايٙسش٘ر

دس  داسا تٛدٖ أىا٘اذ ايٕٙي، تٟذاؿسي ٚ صيؼر ٔحيغي -ايؼسادٜ ٚ ػايش ؿشايظ( -واس دس ؿشايظ ٔخسّف فيضيىي )٘ـؼسٝ -ٔؼسٕش

 فشد تا ِثاع واس ٔٙاػة -ٔحُ اػسمشاس دػسٍاٜ تا زٛخٝ تٝ ؿشايظ اػسا٘ذاسد

 ٞاي اكّي اػسا٘ذاسد فّٕىشد واس:  ؿاخق - 2
 دليمٝ( 35ا٘ذاصي دػسٍاٜ زقٕيش ؿذٜ خغ اص حُٕ تٝ ٔحُ ) ٘لة ٚ ساٜ .1

 دليمٝ( 35ٞاي دػسٍاٜ ) ا٘ذاصي ٟ٘ايي ٚ زؼر وّيٝ لاتّير ازلاَ ٔسقّماذ دػسٍاٜ ٚ ساٜ .2

 ٕ٘ٛ٘ٝ، ٘مـٝ ٚ فشآيٙذ اخشاي واس:-3
 دػسٍاٜ سا تٝ عٛس كحيح ٚ ػآِ تٝ ٔحُ حُٕ ٕ٘ايذ .1

 خغ اص تاص وشدٖ، دػسٍاٜ سا دس ٔىاٖ كحيح ٘لة ٕ٘ايذ. .2

 ا٘ذاصياِٚيٝ ٕ٘ايذ دػسٍاٜ سا ساٜ .3

 افضاسي يا ػخر افضاي دػسٍاٜ سا زٙؾيٓ ٕ٘ايذ. اص ِحاػ ٘شْ .4

 فىغ ٚ ...( سا تٝ آٖ ازلاِذٞذ. ّٔحماذ دػسٍاٜ )اص لثيُ خشيٙسش، اػىٙش، .5

 ٞاي دػسٍاٜ ٚ ّٔحماذ ٔشتٛعٝ سا وٙسشَ ٕ٘ايذ. ٞا ٚ خشٚخي فّٕىشد كحيح ٚسٚدي .6

 ٞا ساتٟٕٙايؾ دسآٚسد.ٞاي خذيذ دػسٍاٜ سا زٙؾيٓ وٙذ ٚ آٖ لاتّير .7

 ٘ىاذ ايٕٙي ٚ حفاؽسي ٔشتٛط تٝ دػسٍاٜ سا زـشيح وٙذ . .8

 سا خّة ٕ٘ايذ. دػسٍاٜ سا تٝ ٔـسشي زحٛيُ دادٜ ٚ سضاير ٚي .9

 اتضاس اسصؿياتي: -4

سفاير صٔراٖ اػرسا٘ذاسددسصٔاٖ    -5٘أٝ اصٔـسشي دسيافر سضاير4ٔـاٞذٜ فشآيٙذ اخشاي واس -3خشػؾ وسثي  -2خشػؾ ؿفاٞي  -1

 اخشاي واس

 اتضاس ٚ زدٟيضاذ ٔٛسد ٘ياص تشاي ا٘داْ واس: -5
لغقاذ ٚ  -٘مـٝ فٙي دػسٍاٜ -سإٞٙاي ٘لة – 2تٝ  3زثذيُ  –ػٛور صٖ زّفٗ  -واتُ تشق اػسا٘ذاسد -اتضاس فٕٛٔي تشق يا اِىسشٚ٘يه

 تا ٔسشاط ٔٙاػة USBواتُ -ػيٓ زّفٗ ػٛور داس -سإٞٙاي واس دػسٍاٜ –اتضاس خاف زقٕيش ٚ ٘لة دػسٍاٜ ٔٛسد ٘ؾش 

 -زىاِيف واسي ٔشزثظ دس ٌشٜٚ واسي: -6
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 ٚصاسذ آٔٛصؽ ٚ خشٚسؽ

 ػاصٔاٖ خظٚٞؾ ٚ تش٘أٝ سيضي آٔٛصؿي

 دفسش زاِيف وساب ٞاي دسػي فٙي ٚ حشفٝ اي ٚ واسدا٘ؾ

 

زحّيُ اػسا٘ذاسد فّٕىشد  - 8-1ٕٖ٘ٛ تشي 

 واس

 

 اَٚ:٘ٛتر  : زاسيخ اسصؿياتي   ؿٕاسٜ ّٔي   ٘اْ ٚ ٘اْ خا٘ٛادٌي

وذ 

 حشفٝ 

3114049

3 
 زىٙؼيٗ اِىسشٚ٘يه  حشفٝ :

ػغح 

 كالحير 
 L3 

 اػسا٘ذاسد فّٕىشد واس:    

 ٘أٝ ٔؼسٙذ ػاصي ٚ دسيافر سضاير

وذ 

 ٚؽيفٝ 
08 

ٚؽيفٝ

 : 

ياتي ٚ زقٕيش )دٚ ٕ٘ٛ٘ٝ  فية

 دػسٍاٜ اِىسشٚ٘يىي اداسي(

ٌشٜٚ 

 14واسي

ٔسلذي زحٛيُ 

ٞاي دػسٍاٜ

 اِىسشٚ٘يىي اداسي

 واس: 0808 وذ واس
زٙؾيٓ وّيٝ ٔؼسٙذاذ ٚ 

 ٔـسشيزحٛيُ آٖ تٝ 

ػغح 

 ؿايؼسٍي
 2 

  

 اتضاس خاف ٚ ؿشايظ ا٘داْ واس : -1

 -داساي خظ زّفٗ -ٔيض واس اػسا٘ذاسد –( c27-°c18°دٔاي عثيقي ) -٘ٛس وافي ٚ ٔٙاػة -6m2ٔىاٖ ا٘داْ واس: ازالي تٝ اتقاد حذالُ 

ٞاي ٔخسّف خغشافيايي تا ٚخٛد  ا٘ٛاؿ ؿشايظ ٔسفاٚذ آب ٚ ٞٛايي تٝ عٛس  عي ٔؼيش دس ٔؼافر -سايا٘ٝ ٔسلُ تٝ ؿثىٝ ايٙسش٘ر

دس  داسا تٛدٖ أىا٘اذ ايٕٙي، تٟذاؿسي ٚ صيؼر ٔحيغي -ايؼسادٜ ٚ ػايش ؿشايظ( -واس دس ؿشايظ ٔخسّف فيضيىي )٘ـؼسٝ -ٔؼسٕش

 فشد تا ِثاع واس ٔٙاػة -ٔحُ اػسمشاس دػسٍاٜ تا زٛخٝ تٝ ؿشايظ اػسا٘ذاسد 

 ٞاي اكّي اػسا٘ذاسد فّٕىشد واس:  ؿاخق - 2
 دليمٝ( 15تاصتيٙي دليك ٔشاحُ واس ) .1

 دليمٝ( 1 0ثثر اعالفاذ دس اػٙاد ٔشتٛعٝ ٚ ٟٔش ٚ أضا اػٙاد ) .2

 دليمٝ( 10سشي )زحٛيُ اػٙاد تٝ ٔـسشي خغ اص دسيافر زاييذيٝ اص ٔـ .3

 ٕ٘ٛ٘ٝ، ٘مـٝ ٚ فشآيٙذ اخشاي واس:-3
 ٔشاحُ ا٘داْ واس سا تشسػي ٕ٘ايذ. .1

 فيٛب تشعشف ؿذٜ سا زٛضيح دٞذ. .2

 لغقاذ تٝ واس تشدٜ ؿذٜ سا اص ٘ؾش ليٕر تشسػي ٕ٘ايذ. .3

 ٞا سا ا٘داْ دٞذ.ثثر اعالفاذ دس اػٙاد ٔشتٛعٝ ٚ ٟٔش ٚ أضا آٖ .4

 تٝ ٔـسشي ٌاسا٘سي سا اسائٝ ٕ٘ايذ. .5

 اػٙاد سا تٝ ٔـسشي زحٛيُ ٕ٘ايذ. .6

 اص ٔـسشي زاييذيٝ دسيافر ٕ٘ايذ. .7

 ٞاي ٔشتٛعٝ سا اص ٔـسشي دسيافر ٕ٘ايذ.ٞضيٙٝ .8

 اتضاس اسصؿياتي: -4

سفاير صٔاٖ اػرسا٘ذاسددسصٔاٖ   -5٘أٝ اصٔـسشي دسيافر سضاير 4ٔـاٞذٜ فشآيٙذ اخشاي واس -3خشػؾ وسثي  -2خشػؾ ؿفاٞي  -1

 اخشاي واس

 زدٟيضاذ ٔٛسد ٘ياص تشاي ا٘داْ واس: اتضاس ٚ -5
 دفسشچٝ سإٞٙاي دػسٍاٜ تٝ صتاٖ فاسػي-اػٙاد زٙؾيٓ ؿذٜ تشاػاع ٘اْ ٔـسشي، ػشياَ ٚ ٔذَ دػسٍاٜ تا ػشتشي فشٚؿٙذٜ 

 زىاِيف واسي ٔشزثظ دس ٌشٜٚ واسي: -6

0804Tٝٙدسيافر ٔـاٚسٜ اص ػايش ٔسخلليٗ ٚ اسائٝ ٔـاٚسٜ تٝ ٔـسشي ٚ زخٕيٗ ٞضي 

0805Tُاسائٝ ٔـاٚسٜ تٝ ٔـسشي دس كٛسذ تشعشف ٘ـذٖ فية دس ٔح 
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 ٚصاسذ آٔٛصؽ ٚ خشٚسؽ

 ػاصٔاٖ خظٚٞؾ ٚ تش٘أٝ سيضي آٔٛصؿي

 دفسش زاِيف وساب ٞاي دسػي فٙي ٚ حشفٝ اي ٚ واسدا٘ؾ

 

زحّيُ اػسا٘ذاسد فّٕىشد  - 8-1ٕٖ٘ٛ تشي 

 واس

 

 اَٚ:٘ٛتر  : زاسيخ اسصؿياتي   ؿٕاسٜ ّٔي   ٘اْ ٚ ٘اْ خا٘ٛادٌي

وذ 

 حشفٝ 

3114049

3 
 زىٙؼيٗ اِىسشٚ٘يه  حشفٝ :

ػغح 

 كالحير 
 L3 

 اػسا٘ذاسد فّٕىشد واس:    

ٞا سٚي ٞاي ٔساػة ٚ ٘لة آٖ ا٘سخاب سَٚ

دػسٍاٜ تش اػاع سإٞٙاي واستشد ٚ سفاير 

 اػسا٘ذاسدٞاي فٙي ٚ ايٕٙي
وذ 

 ٚؽيفٝ 
09 

ٚؽيفٝ

 : 

ٞاي ٔٛ٘ساطٌش  واس تا ستاذ

 اِىسشٚ٘يىيتشدٞاي 

ٌشٜٚ 

 17واسي

ٞاي  اخشازٛس دػسٍاٜ

ٞاي اِىسشٚ٘يه ستاذ

 كٙقسي

 واس: 0901 وذ واس
زقييٗ لغقاذ ٚ خاٌزاسي 

 ٞاي ٔشتٛعٝ ٞا دس ٔحُ سَٚ

ػغح 

 ؿايؼسٍي
 2 

  

 اتضاس خاف ٚ ؿشايظ ا٘داْ واس : -1

داؿسٗ زٟٛيٝ ٚ  -دػسىؾ -فشد تا ِثاع واس -ٔٛ٘ساط تاؿذٔسش ٔشيـ يا يه ػاِٗ  3×4فضا تا زٛخٝ تٝ ٘ٛؿ دػسٍاٜ ٔي زٛا٘ذ يه ازاق 

افضاسٞاي  ٘شْ -داسا تٛدٖ أىا٘اذ ايٕٙي،  تٟذاؿسي صيؼر ٔحيغي دس ٔحُ ٘لة دػسٍاٜ تا زٛخٝ تٝ ؿشايظ اػسا٘ذاسد -٘ٛسٔٙاػة

 خاف

 ٞاي اكّي اػسا٘ذاسد فّٕىشد واس:  ؿاخق - 2

 دليمٝ( 20ٝ )ٞاي ٔشتٛع ٞا دس ٔحُزقييٗ لغقاذ ٚ خاٌزاسي سَٚ

 ٕ٘ٛ٘ٝ، ٘مـٝ ٚ فشآيٙذ اخشاي واس:-3

 زٟيٝ ٘مـٝ فٙي .1

 زٟيٝ لغقاذ .2

 افضاس ا٘سخاب كحيح ٘شْ .3

 ٖ كحيح لغقاذ دس  ٔىاٖ ٔشتٛعٝلشاسداد .4

 افضاسي افضاسي ٚ ػخر ٞاي ٘شْ تشسػي فّٕىشد كحيح تخؾ  .5

 اتضاس اسصؿياتي: -4

 ٔـاٞذٜ فشآيٙذ اخشاي واس -3خشػؾ وسثي  -2خشػؾ ؿفاٞي  -1

 اتضاس ٚ زدٟيضاذ ٔٛسد ٘ياص تشاي ا٘داْ واس: -5

 سايا٘ٝ -اتضاس فٕٛٔي تشق يا اِىسشٚ٘يه -اتضاس ٘لة سَٚ تٝ دػسٍاٜ سإٞٙاي فّٕىشد دػسٍاٜ -لغقاذ ٔٛسد٘ياص خٟر سَٚ

 زىاِيف واسي ٔشزثظ دس ٌشٜٚ واسي: -6

0902T ا٘سخاب ؿشايظ ٚ تشزأٝ ٔٙاػة خٟر زٙؾيٓ ػشفر : 
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 ٚ خشٚسؽ ٚصاسذ آٔٛصؽ

 ػاصٔاٖ خظٚٞؾ ٚ تش٘أٝ سيضي آٔٛصؿي

 دفسش زاِيف وساب ٞاي دسػي فٙي ٚ حشفٝ اي ٚ واسدا٘ؾ

 

زحّيُ اػسا٘ذاسد فّٕىشد  - 8-1ٕٖ٘ٛ تشي 

 واس

 

 اَٚ:٘ٛتر  : زاسيخ اسصؿياتي   ؿٕاسٜ ّٔي   ٘اْ ٚ ٘اْ خا٘ٛادٌي

وذ 

 حشفٝ 

3114049

3 
 زىٙؼيٗ اِىسشٚ٘يه  حشفٝ :

ػغح 

 كالحير 
 L3 

 اػسا٘ذاسد فّٕىشد واس:    

اخشاي زٙؾيٕاذ ٚ تاسٌزاسي تش٘أٝ سٚي 

دػسٍاٜ تش اػاع سإٞٙاي واستشد ٚ سفاير 

 اػسا٘ذاسٞاي فٙي ٚ ايٕٙي
وذ 

 ٚؽيفٝ 
09 

ٚؽيفٝ

 : 

ٞاي ٔٛ٘ساطٌش  واس تا ستاذ

 تشدٞاي اِىسشٚ٘يىي

ٌشٜٚ 

 17واسي

ٞاي  اخشازٛس دػسٍاٜ

ٞاي  اِىسشٚ٘يه ستاذ

 كٙقسي

 واس: 0902 وذ واس
ا٘سخاب ؿشايظ ٚ تش٘أٝ 

 ٔٙاػة خٟر زٙؾيٓ ػشفر

ػغح 

 ؿايؼسٍي
 2 

  

 اتضاس خاف ٚ ؿشايظ ا٘داْ واس : -1

داؿسٗ زٟٛيٝ ٚ  -دػسىؾ -فشد تا ِثاع واس -ٔسش ٔشيـ يا يه ػاِٗ ٔٛ٘ساط تاؿذ 3×4فضا تا زٛخٝ تٝ ٘ٛؿ دػسٍاٜ ٔي زٛا٘ذ يه ازاق 

 افضاسٞاي خاف ٘شْ -ايٕٙي تٟذاؿسي صيؼر ٔحيغي دس ٔحُ ٘لة دػسٍاٜ تا زٛخٝ تٝ ؿشايظ اػسا٘ذاسدداسا تٛدٖ أىا٘اذ  -٘ٛسٔٙاػة

 ٞاي اكّي اػسا٘ذاسد فّٕىشد واس:  ؿاخق - 2

 دليمٝ( 20ا٘سخاب ؿشايظ ٚ تش٘أٝ ٔٙاػة خٟر زٙؾيٓ ػشفر )

 ٕ٘ٛ٘ٝ، ٘مـٝ ٚ فشآيٙذ اخشاي واس:-3

 افضاس ٔٙاػة  ا٘سخاب ٚ واس تا ٘شْ .1

 دػسشػي تٝ ٔٙاتـ فٙي ٔشتٛعٝ دػسٍاٜ  .2

 افضاسي دػسٍاٜ تٝ عٛس كحيح واس تا لؼٕر ٞاي ػخر .3

 زـخيق ا٘سخاب ػشفر ٔٙاػة دػسٍاٜ ٘ؼثر تٝ ٘ٛؿ تشد  .4

 اتضاس اسصؿياتي: -4

 ٔـاٞذٜ فشآيٙذ اخشاي واس -3خشػؾ وسثي  -2خشػؾ ؿفاٞي  -1

 اتضاس ٚ زدٟيضاذ ٔٛسد ٘ياص تشاي ا٘داْ واس: -5

 خٟر ٔٛ٘ساِط تشدٞا Pick And Placeدػسٍاٜ  -سايا٘ٝ -سإٞٙاي فّٕىشد دػسٍاٜ -ٔٙاتـ اعالفاذ فٙي

 زىاِيف واسي ٔشزثظ دس ٌشٜٚ واسي: -6

0901Tَٚٞاي ٔشتٛعٝ ٞا دس ٔحُزقييٗ لغقاذ ٚ خا ٌزاسي س 
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 ٚصاسذ آٔٛصؽ ٚ خشٚسؽ

 ػاصٔاٖ خظٚٞؾ ٚ تش٘أٝ سيضي آٔٛصؿي

 دسػي فٙي ٚ حشفٝ اي ٚ واسدا٘ؾ دفسش زاِيف وساب ٞاي

 

زحّيُ اػسا٘ذاسد فّٕىشد  - 8-1ٕٖ٘ٛ تشي 

 واس

 

 اَٚ:٘ٛتر  : زاسيخ اسصؿياتي   ؿٕاسٜ ّٔي   ٘اْ ٚ ٘اْ خا٘ٛادٌي

وذ 

 حشفٝ 

3114049

3 
 زىٙؼيٗ اِىسشٚ٘يه  حشفٝ :

ػغح 

 كالحير 
 L3 

 اػسا٘ذاسد فّٕىشد واس:    

ؿاسطخٕيش لّـ، ٘لة تشد ٚ ؿاتّٖٛ سٚي 

دػسٍاٜ تا سفاير اػسا٘ذاسٞاي فٙي ٚ 

 ايٕٙي 

وذ 

 ٚؽيفٝ 
09 

ٚؽيفٝ

 : 

ٞاي ٔٛ٘ساطٌش  واس تا ستاذ

 تشدٞاي اِىسشٚ٘يىي

ٌشٜٚ 

 18واسي

ٞاي  ٔسلذياٖ ستاذ

 كٙقسي

 واس: 0903 وذ واس

ؿاسط خٕيش لّـ ٚ لشاس دادٖ 

تشد ٕ٘ٛ٘ٝ ٚ ؿاتّٖٛ دس ٔحُ 

 ٔشتٛعٝ

ػغح 

 ؿايؼسٍي
 2 

  

 اتضاس خاف ٚ ؿشايظ ا٘داْ واس : -1

داؿسٗ  -ٔاػه -دػسىؾ -فشد تا ِثاع واس -ٔسش ٔشيـ يا يه ػاِٗ ٔٛ٘ساط تاؿذ 3×4زٛا٘ذ يه ازاق  فضا تا زٛخٝ تٝ ٘ٛؿ دػسٍاٜ ٔي

 -زٛخٝ تٝ ؿشايظ اػسا٘ذاسدداسا تٛدٖ أىا٘اذ ايٕٙي، تٟذاؿسي ٚ صيؼر ٔحيغي دس ٔحُ ٘لة دػسٍاٜ تا  -زٟٛيٝ ٚ ٘ٛسٔٙاػة

 افضاسٞاي خاف ٘شْ

 ٞاي اكّي اػسا٘ذاسد فّٕىشد واس:  ؿاخق - 2

 دليمٝ( 25ؿاسط خٕيش لّـ ٚ لشاس دادٖ تشد ٕ٘ٛ٘ٝ ٚ ؿاتّٖٛ دس ٔحُ ٔشتٛعٝ )

 ٕ٘ٛ٘ٝ، ٘مـٝ ٚ فشآيٙذ اخشاي واس:-3

 اػسفادٜ اص ٔٙاتـ اعالفازي تشاي ا٘سخاب ؿاتّٖٛ .1

 ٞا تٝ عٛس كحيح زقٛيض ؿاتّٖٛ .2

 ا٘سخاب ٔٙاػة خٕيش لّـ .3

 ؿاسط خٕيش لّـ .4

 لشاس دادٖ تشد ٕ٘ٛ٘ٝ دس ٔحُ ٔشتٛعٝ .5

 اتضاس اسصؿياتي: -4

 ٔـاٞذٜ فشآيٙذ اخشاي واس -3خشػؾ وسثي  -2خشػؾ ؿفاٞي  -1

 اتضاس ٚ زدٟيضاذ ٔٛسد ٘ياص تشاي ا٘داْ واس: -5
 خٟر ٔٛ٘ساِط تشدٞا Pick And Placeدػسٍاٜ  -سايا٘ٝ -سإٞٙاي فّٕىشد دػسٍاٜ -ٔٙاتـ اعالفازي فٙي

 زىاِيف واسي ٔشزثظ دس ٌشٜٚ واسي: -6

0904Tٜا٘ذاصي دػسٍاٜ ٚ دسيافر تشد ٕ٘ٛ٘ٝ  : سا 

0905Tٜا٘ذاصي دػسٍاٜ لشاس دادٖ ٔدٕٛفٝ تشد ٔٛ٘ساط ٘ـذٜ ٚ سا 
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 ٚصاسذ آٔٛصؽ ٚ خشٚسؽ

 ػاصٔاٖ خظٚٞؾ ٚ تش٘أٝ سيضي آٔٛصؿي

 دفسش زاِيف وساب ٞاي دسػي فٙي ٚ حشفٝ اي ٚ واسدا٘ؾ

 

زحّيُ اػسا٘ذاسد فّٕىشد  - 8-1ٕٖ٘ٛ تشي 

 واس

 

 اَٚ:٘ٛتر  : زاسيخ اسصؿياتي   ؿٕاسٜ ّٔي   ٘اْ ٚ ٘اْ خا٘ٛادٌي

وذ 

 حشفٝ 

3114049

3 
 زىٙؼيٗ اِىسشٚ٘يه  حشفٝ :

ػغح 

 كالحير 
 L3 

 اػسا٘ذاسد فّٕىشد واس:    

ا٘ذاصي ا٘ذاصي ٚ ساٜ اخشاي زٙؾيٕاذ ساٜ

دػسٍاٜ خٟر دسيافر تشد ٕ٘ٛ٘ٝ تشاػاع 

 اػسا٘ذاسٞاي فٙي  ٚايٕٙي

وذ 

 ٚؽيفٝ 
09 

ٚؽيفٝ

 : 

ٞاي ٔٛ٘ساطٌش  واس تا ستاذ

 تشدٞاي اِىسشٚ٘يىي

ٌشٜٚ 

 18واسي

ٞاي ٔسلذياٖ ستاذ

 كٙقسي

 واس: 0904 وذ واس
دػسٍاٜ دسيافر ا٘ذاصي  ساٜ

 تشد ٕ٘ٛ٘ٝ

ػغح 

 ؿايؼسٍي
 2 

  

 اتضاس خاف ٚ ؿشايظ ا٘داْ واس : -1

داؿسٗ زٟٛيٝ ٚ  -دػسىؾ -فشد تا ِثاع واس -ٔسش ٔشيـ يا يه ػاِٗ ٔٛ٘ساط تاؿذ 3×4فضا تا زٛخٝ تٝ ٘ٛؿ دػسٍاٜ ٔي زٛا٘ذ يه ازاق 

افضاسٞاي  ٘شْ -دساس تٛدٖ أىا٘اذ ايٕٙي، تٟذاؿسي صيؼر ٔحيغي دس ٔحُ ٘لة دػسٍاٜ تا زٛخٝ تٝ ؿشايظ اػسا٘ذاسد -٘ٛسٔٙاػة

 خاف 

 ػسا٘ذاسد فّٕىشد واس: ٞاي اكّي ا ؿاخق - 2

 دليمٝ( 30ا٘ذاصي دػسٍاٜ ٚ دسيافر تشد ٕ٘ٛ٘ٝ ) ساٜ

 ٕ٘ٛ٘ٝ، ٘مـٝ ٚ فشآيٙذ اخشاي واس:-3

 تٝ زٙؾيٕاذ اِٚيٝ  دػسشػي تٝ اعالفاذ ٔشتٛط .1

 ا٘ذاصي دػسٍاٜ  افضاسي ٚ ساٜ افضاسي ٚ ػخر ٞاي ٘شْ كحيح دػسٍاٜ دس تخؾزـخيق فّٕىشد  .2

 ٞاآٖديغاْ ٞاي خغا ٚ زفؼيش خٛا٘ذ٘ .3

 افضاسي افضاسي ٚ ػخر ٞاي ٘شْ وشدٖ خغاٞاي ايداد ؿذٜ دس تخؾ تشعشف .4

 تشسػي ؿشايظ تشد ٕ٘ٛ٘ٝ ػآِ  .5

 دسيافر تشد زِٛيذي .6

 وٙسشَ ويفي تشد .7

 ٔمايؼٝ تشد زِٛيذي تا تشد ػآِ اػسا٘ذاسد  .8

 اتضاس اسصؿياتي: -4

 ٔـاٞذٜ فشآيٙذ اخشاي واس -3خشػؾ وسثي  -2خشػؾ ؿفاٞي  -1

 زدٟيضاذ ٔٛسد ٘ياص تشاي ا٘داْ واس: اتضاس ٚ -5

 خٟر ٔٛ٘ساِط تشدٞا Pick And Placeدػسٍاٜ  -سايا٘ٝ -سإٞٙاي فّٕىشد دػسٍاٜ -ٔٙاتـ اعالفازي فٙي

 زىاِيف واسي ٔشزثظ دس ٌشٜٚ واسي: -6

0903T ٝؿاسط خٕيش لّـ ٚ لشاسدادٖ تشد ٕ٘ٛ٘ٝ ٚ ؿاتّٖٛ دس ٔحُ ٔشتٛع 

0906T ا٘ذاصي دػسٍاٜ ٔٛ٘ساط ٘ـذٜ ٚ ساٜلشاس دادٖ ٔدٕٛفٝ تشد 
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 ٚصاسذ آٔٛصؽ ٚ خشٚسؽ

 ػاصٔاٖ خظٚٞؾ ٚ تش٘أٝ سيضي آٔٛصؿي

 دفسش زاِيف وساب ٞاي دسػي فٙي ٚ حشفٝ اي ٚ واسدا٘ؾ

 

زحّيُ اػسا٘ذاسد فّٕىشد  - 8-1ٕٖ٘ٛ تشي 

 واس

 

 اَٚ:٘ٛتر  : زاسيخ اسصؿياتي   ؿٕاسٜ ّٔي   ٘اْ ٚ ٘اْ خا٘ٛادٌي

وذ 

 حشفٝ 

3114049

3 
 زىٙؼيٗ اِىسشٚ٘يه  حشفٝ :

ػغح 

 كالحير 
 L3 

 اػسا٘ذاسد فّٕىشد واس:    

ا٘ذاصي دػسٍاٜ خٟر  زائيذ تشد ٕ٘ٛ٘ٝ ٚساٜ

ٔٛ٘ساط تشد تٝ كٛسذ ا٘ثٜٛ، وٙسشَ ويفي ٚ 

 زقٕيش تشد تا زٛخٝ تٝ اػسا٘ذاسد 

وذ 

 ٚؽيفٝ 
09 

ٚؽيفٝ

 : 

ٞاي ٔٛ٘ساطٌش  واس تا ستاذ

 تشدٞاي اِىسشٚ٘يىي

ٌشٜٚ 

 18واسي

ٞاي  ٔسلذياٖ ستاذ

 كٙقسي

 واس: 0905 وذ واس
لشاس دادٖ ٔدٕٛفٝ تشد ٔٛ٘ساط 

 ا٘ذاصي دػسٍاٜ ٘ـذٜ ٚ ساٜ

ػغح 

 ؿايؼسٍي
 2 

  

 اتضاس خاف ٚ ؿشايظ ا٘داْ واس : -1

داؿسٗ زٟٛيٝ ٚ  -دػسىؾ -فشد تا ِثاع واس -ٔسش ٔشيـ يا يه ػاِٗ ٔٛ٘ساط تاؿذ 3×4زٛا٘ذ يه ازاق  فضا تا زٛخٝ تٝ ٘ٛؿ دػسٍاٜ ٔي

افضاسٞاي  ٘شْ -داسا تٛدٖ أىا٘اذ ايٕٙي، تٟذاؿسي ٚ صيؼر ٔحيغي دس ٔحُ ٘لة دػسٍاٜ تا زٛخٝ تٝ ؿشايظ اػسا٘ذاسد -٘ٛسٔٙاػة

 خاف

 ٞاي اكّي اػسا٘ذاسد فّٕىشد واس:  ؿاخق - 2

 دليمٝ( 30ا٘ذاصي دػسٍاٜ)لشاس دادٖ ٔدٕٛفٝ تشد ٔٛ٘ساط ٘ـذٜ ٚ ساٜ

 ٘مـٝ ٚ فشآيٙذ اخشاي واس:ٕ٘ٛ٘ٝ، -3

 ٔٙاػة تا زٛخٝ تٝ ٘ٛؿ تشدٞا  Rackا٘سخاب .1

 Rackلشاس دادٖ تشدٞا تٝ عٛس كحيح دس  .2

 ٞا اعٕيٙاٖ حاكُ وٙذ. Rackاص واسوشد كحيح  .3

 تشسػي فّٕىشد كحيح دػسٍاٜ .4

 دس ٍٞٙاْ تشٚص اؿىاَ دس واس دػسٍاٜ (Error)ٞاي خغا  خٛا٘ذٖ خيغاْ .5

 افضاسي افضاسي ٚ ػخر ٘شْتشعشف وشدٖ خغاٞاي  .6

 ا٘ذاصي دػسٍاٜ خغ اص سفـ فية ساٜ .7

 ٞادسيافر تشدٞاي زِٛيذي ٚ تشسػي ٚ وٙسشَ ويفي آٖ .8

 زقٕيش تشد اص ٘ؾش فيٛب ػادٜ  .9

 اتضاس اسصؿياتي: -4

 ٔـاٞذٜ فشآيٙذ اخشاي واس -3خشػؾ وسثي  -2خشػؾ ؿفاٞي  -1

 اتضاس ٚ زدٟيضاذ ٔٛسد ٘ياص تشاي ا٘داْ واس: -5
 خٟر ٔٛ٘ساِط تشدٞا Pick And Placeدػسٍاٜ –سايا٘ٝ  –سإٞٙاي فّٕىشد دػسٍاٜ  –ٔٙاتـ اعالفاذ فٙي 

 زىاِيف واسي ٔشزثظ دس ٌشٜٚ واسي: -6

0903T   ٝؿاسط خٕيش لّـ ٚ لشاس دادٖ تشد ٕ٘ٛ٘ٝ ٚ ؿاتّٖٛ دس ٔحُ ٔشتٛع 

0904Tٜا٘ذاصي دػسٍاٜ ٚ دسيافر تشد ٕ٘ٛ٘ٝ  : سا 
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 ٚ خشٚسؽٚصاسذ آٔٛصؽ 

 ػاصٔاٖ خظٚٞؾ ٚ تش٘أٝ سيضي آٔٛصؿي

 دفسش زاِيف وساب ٞاي دسػي فٙي ٚ حشفٝ اي ٚ واسدا٘ؾ

 

زحّيُ اػسا٘ذاسد فّٕىشد  - 8-1ٕٖ٘ٛ تشي 

 واس

 

 اَٚ:٘ٛتر  : زاسيخ اسصؿياتي   ؿٕاسٜ ّٔي   ٘اْ ٚ ٘اْ خا٘ٛادٌي

وذ 

 حشفٝ 

3114049

3 
 زىٙؼيٗ اِىسشٚ٘يه  حشفٝ :

ػغح 

 كالحير 
 L3 

 اػسا٘ذاسد فّٕىشد واس:    

ٔغاِقٝ سإٞٙايي واستشد ٚ اخشاي 

ٞاي روش ؿذٜ تش اػاع  ػشٚيغ

 اػسا٘ذاسدٞاي ايٕٙي ٚ فٙي  
وذ 

 ٚؽيفٝ 
09 

ٚؽيفٝ

 : 

ٞاي ٔٛ٘ساطٌش  واس تا ستاذ

 تشدٞاي اِىسشٚ٘يىي

ٌشٜٚ 

 19واسي

ػشٚيغ واس ٚ 

ٞاي ٍٟ٘ذاس٘ذٜ ستاذ

 كٙقسي  

 واس: 0906 وذ واس
اخشاي ػشٚيغ ازٕاْ واس 

 ٔاٞا٘ٝ( –ٞفسٍي  -)سٚصا٘ٝ

ػغح 

 ؿايؼسٍي
 2 

  

 اتضاس خاف ٚ ؿشايظ ا٘داْ واس : -1

داؿسٗ  -ٔاػه -دػسىؾ -فشد تا ِثاع واس -ٔسش ٔشيـ يا يه ػاِٗ ٔٛ٘ساط تاؿذ 3×4زٛا٘ذ يه ازاق فضا تا زٛخٝ تٝ ٘ٛؿ دػسٍاٜ ٔي

 -ايٕٙي، تٟذاؿسي ٚ صيؼر ٔحيغي دس ٔحُ ٘لة دػسٍاٜ تا زٛخٝ تٝ ؿشايظ اػسا٘ذاسد داسا تٛدٖ أىا٘اذ  -زٟٛيٝ ٚ ٘ٛسٔٙاػة

 واس دس ؿشايظ ٔخسّف فيضيىي )٘ـؼسٝ، ايؼسادٜ ٚ يا ػايش ؿشايظ( -افضاسٞاي خاف ٘شْ

 ٞاي اكّي اػسا٘ذاسد فّٕىشد واس:  ؿاخق - 2

ػاال٘ٝ( تاصٜ صٔا٘ي  -ٔاٞا٘ٝ -ٞفسٍي -شٚيغ )سٚصا٘ٝٞا ٚ زـخيق ٘ٛؿ ػ خٛا٘ذٖ كحيح ٚ دليك دػسٛساِقُٕ ٔشتٛعٝ تٝ ػشٚيغ

 ؿٛد. ػشٚيغ تا زٛخٝ تٝ اػسا٘ذاسد زقشيف ؿذٜ دػسٍاٜ ٔـخق ٔي

 دليمٝ( 60ا٘داْ ػشٚيغ ٔٙاػة تٝ عٛس وأُ ٚ دليك )تؼسٝ تٝ ٘ٛؿ ػشٚيغ ٚ دػسٍاٜ ٚ زؼر فّٕىشد كحيح دػسٍاٜ            ) 

 ٕ٘ٛ٘ٝ، ٘مـٝ ٚ فشآيٙذ اخشاي واس:-3

 ٞا ٞاي دػسياتي تٝ ٔٙاتـ اعالفازي ٔشتٛط تٝ ػشٚيغ دػسٍاٜتشسػي سٚؽ .1

 ٞا زٟيٝ ٔٙاتـ اعالفازي ٔشتٛط تٝ ػشٚيغ .2

 ٞا خٛا٘ذٖ كحيح ٚ دليك اعالفاذ ٔشتٛط تٝ ػشٚيغ .3

 زـخيق ٘ٛؿ ػشٚيغ دػسٍاٜ  .4

 ٞا زٟيٝ اتضاس ٚ ٔٛاد ٚ زدٟيضاذ ٔشتٛط تٝ ػشٚيغ دػسٍاٜ .5

  اخشاي ػشٚيغ ٔٛسد ٘ياص دػسٍاٜ .6

 تشسػي فّٕىشد كحيح دػسٍاٜ خغ اص ػشٚيغ  .7

 اتضاس اسصؿياتي: -4

 ٔـاٞذٜ فشآيٙذ اخشاي واس -3خشػؾ وسثي  -2خشػؾ ؿفاٞي  -1

 اتضاس ٚ زدٟيضاذ ٔٛسد ٘ياص تشاي ا٘داْ واس: -5

خٟر ٔٛ٘ساِط  Pick And Placeدػسٍاٜ  –سايا٘ٝ  -اتضاس ٔٙاػة ػشٚيغ دػسٍاٜ –سإٞٙاي ػشٚيغ دػسٍاٜ  –ٔٙاتـ اعالفاذ فٙي 

 اتضاس فٕٛٔي تشق يا اِىسشٚ٘يه -تشدٞا 

 زىاِيف واسي ٔشزثظ دس ٌشٜٚ واسي: -6

T0907 اخشاي زقٕيشاذ خضئي تا زٛخٝ تٝ دفسشچٝ سإٞٙا : 
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 ٚصاسذ آٔٛصؽ ٚ خشٚسؽ

 ػاصٔاٖ خظٚٞؾ ٚ تش٘أٝ سيضي آٔٛصؿي

 دفسش زاِيف وساب ٞاي دسػي فٙي ٚ حشفٝ اي ٚ واسدا٘ؾ

 

زحّيُ اػسا٘ذاسد فّٕىشد  - 8-1تشي ٕٖ٘ٛ 

 واس

 

 اَٚ:٘ٛتر  : زاسيخ اسصؿياتي   ؿٕاسٜ ّٔي   ٘اْ ٚ ٘اْ خا٘ٛادٌي

وذ 

 حشفٝ 

3114049

3 
 زىٙؼيٗ اِىسشٚ٘يه  حشفٝ :

ػغح 

 كالحير 
 L3 

 اػسا٘ذاسد فّٕىشد واس:    

ياتي ٚ سفـ فيٛب خضئي تا ٔشاخقٝ تٝ  فية

فٙي  دفسشچٝ سإٞٙا تشاػاع اػسا٘ذاسدٞاي

 ٚ ايٕٙي
وذ 

 ٚؽيفٝ 
09 

ٚؽيفٝ

 : 

ٞاي ٔٛ٘ساطٌش  واس تا ستاذ

 تشدٞاي اِىسشٚ٘يىي

ٌشٜٚ 

 19واسي

ػشٚيغ واس ٚ 

ٞاي  ٍٟ٘ذاس٘ذٜ ستاذ

 كٙقسي  

 واس: 0907 وذ واس
اخشاي زقٕيشاذ خضئي تا زٛخٝ 

 تٝ دفسشچٝ سإٞٙا 

ػغح 

 ؿايؼسٍي
 2 

  

 اتضاس خاف ٚ ؿشايظ ا٘داْ واس : -1

داؿسٗ زٟٛيٝ ٚ  -دػسىؾ -فشد تا ِثاع واس -ٔسش ٔشيـ يا يه ػاِٗ ٔٛ٘ساط تاؿذ 3×4زٛا٘ذ يه ازاق  زٛخٝ تٝ ٘ٛؿ دػسٍاٜ ٔيفضا تا 

افضاسٞاي  ٘شْ -داسا تٛدٖ أىا٘اذ ايٕٙي، تٟذاؿسي ٚ صيؼر ٔحيغي دس ٔحُ ٘لة دػسٍاٜ تا زٛخٝ تٝ ؿشايظ اػسا٘ذاسد -٘ٛسٔٙاػة

 واس دس ؿشايظ ٔخسّف فيضيىي )٘ـؼسٝ، ايؼسادٜ ٚ يا ػايش حاالذ( -دػسٍاٜ اتضاس ٔسٙاػة تا ٘ٛؿ زقٕيش -خاف

 ٞاي اكّي اػسا٘ذاسد فّٕىشد واس:  ؿاخق - 2

 دليمٝ( 10ٞاي خغاي دػسٍاٜ ٚ ٔغاِقٝ دليك  سإٞٙاي زقٕيش) دسيافر ٚ تشسػي خيغاْ .1

 دليمٝ( 60ٚوٙسشَ ٟ٘ايي فّٕىشد كحيح دػسٍاٜ       ) زـخيلقيثٛزقٕيشدػسٍاٜ .2

 ٕ٘ٛ٘ٝ، ٘مـٝ ٚ فشآيٙذ اخشاي واس:-3

 تشسػي فّٕىشد كحيح دػسٍاٜ .1

 ٞاي خغاي دػسٍاٜ دسيافر خيغاْ .2

 زٟيٝ سإٞٙاي زقٕيش ٚ ٔغاِقٝ آٖ   .3

 افضاسي، ػخر افضاسي( زقييٗ ٘ٛؿ فية )٘شْ .4

 زٟيٝ اتضاس ٚ ٔٛاد خٟر تشعشف وشدٖ فية  .5

 ياتي   تشسػي فشآيٙذ فية .6

 تشعشف ٕ٘ٛدٖ فية  .7

 ا٘ذاصي دػسٍاٜ ساٜ .8

 وٙسشَ ٟ٘ايي فّٕىشد كحيح دػسٍاٜ  .9

 اتضاس اسصؿياتي: -4

 ٔـاٞذٜ فشآيٙذ اخشاي واس -3خشػؾ وسثي  -2خشػؾ ؿفاٞي  -1

 اتضاس ٚ زدٟيضاذ ٔٛسد ٘ياص تشاي ا٘داْ واس: -5

اتضاس فٕٛٔي تشق يا  -خٟر ٔٛ٘ساِط تشدٞا Pick And Placeدػسٍاٜ –سايا٘ٝ  –سإٞٙاي فّٕىشد دػسٍاٜ  –ٔٙاتـ اعالفاذ فٙي 

 اتضاس ٔٙاػة زقٕيش دػسٍاٜ  -سإٞٙاي زقٕيش دػسٍاٜ –اِىسشٚ٘يه 

 زىاِيف واسي ٔشزثظ دس ٌشٜٚ واسي: -6

T0906)ٝ٘اخشاي ػشٚيغ ا٘داْ واس )سٚصا٘ٝ، ٞفسٍي، ٔاٞا : 
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 زذٚيٗ اػسا٘ذاسد اسصؿياتي حشفٝ

Evaluation Occupational Standard Development 

 

رد ارزشيابي كار  پيماُن مرحلو نهم : تدويه استاندا

Task Evaluation Standard Development 
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 ٚصاسذ آٔٛصؽ ٚ خشٚسؽ

 ػاصٔاٖ خظٚٞؾ ٚ تش٘أٝ سيضي آٔٛصؿي

 دفسش زاِيف وساب ٞاي دسػي فٙي ٚ حشفٝ اي ٚ واسدا٘ؾ

  اسصؿياتي  9-1ٕٖ٘ٛ تشي 

 ٘ٛتر اَٚ   زاسيخ اسصؿياتي   ّٔيؿٕاسٜ    ٘اْ ٚ ٘اْ خا٘ٛادٌي

 وذ حشفٝ 

 

8212019

1 
 L1  ػغح كالحير  اِىسشٚ٘يه واس فٕٛٔي   حشفٝ :

 اػسا٘ذاسد فّٕىشد واس:    

ٌيشي ٔماديش ٔماٚٔر ػّف خاصٖ تا دلر تش اػاع  ا٘ذاصٜ

 اػسا٘ذاسدٞاي زقشيف ؿذٜ

وذ 

 ٚؽيفٝ 
 ٚؽيفٝ:  01

ٌيشي  ٞاي ا٘ذاصٜ واس تا دػسٍاٜ

 ٚ اِىسشٚ٘يىي اِىسشيىي
 1ٌشٜٚ واسي 

ٔسلذي وٙسشَ 

ٚ آصٔايؾ 

لغقاذ خايٝ 

 اِىسشٚ٘يىي

 واس: 0101 وذ واس
آصٔايؾ لغقاذ اِىسشيىي ٚ 

 ػّف(-خاصٖ -اِىسشٚ٘يىي )ٔماٚٔر

ػغح 

 ؿايؼسٍي 
2 

  

 ٔشا حُ واس سديف
 ؿشايظ فّٕىشد

 )اتضاس،ٔٛاد، زدٟيضاذ، صٔاٖ، ٔىاٖ ٚ ...(
 ٞا/داٚسي/ٕ٘شٜ دٞي( )ؿاخقاػسا٘ذاسد  ٘سايح ٕٔىٗ

ٕ٘ش

ٜ 

1 

ٌيشي  ا٘ذاصٜ

ٔماٚٔر ٞاي 

 ثاتر

-ثشٌٝ اعالفبت -ٔتش ِٔٛت٣ -ا٘ٛاؿ ٔمبٚٔت ثبثت

 وبغز( -اِتحش٤ش )خٛدوبس ِٛاصْ

 ٔىاٖ: ٔيضواس تا تشق

 دل٥مٝ  10صٔبٖ :

 خٛا٘ذٖ ثشٌٝ اعالفبت -1
 □ك □ف 

 ٔتش ٥ٌش٢ ثب ِٔٛت٣ ا٘ذاصٜ -2
 □ك □ف 

 لٛا٥٘ٗتـش٤ح اكغالحبت ٚ  -3
 □ك □ف 

 1 1ٚ2ٚ3اخشا٢ ٤ه ثٙذ ٤ب فذْ اخشا٢ كح٥ح ثٙذٞب٢ 

 2 1ٚ2ٚ3دسكذ ثٙذٞب٢  80اخشا٢  

 3 1ٚ2ٚ3اخشا٢ ثٙذٞب٢ 

2 

ٌيشي  ا٘ذاصٜ

ٔماٚٔر ٞاي 

 ٔسغيش

-ثشٌٝ اعالفبت -ٔتش ِٔٛت٣ -ا٘ٛاؿ ٔمبٚٔت ٔتغ٥ش

 وبغز( -اِتحش٤ش )خٛدوبس ِٛاصْ

 ٔىاٖ: ٔيضواس تا تشق

 دل٥مٝ  10صٔبٖ :

 خٛا٘ذٖ ثشٌٝ اعالفبت -1
 □ك □ف 

 ٥ٌش٢ ثب دػتٍبٜ ا٘ذاصٜ -2
 □ك □ف 

تٛك٥ف ٔـخلبت ف٣ٙ ٚ فٛأُ  -3
 تأث٥شٌزاس س٢ٚ ٔمبٚٔت

 □ك □ف 

 1 اخشا٢ ٤ه ثٙذ ٤ب فذْ اخشا٢ ثٙذٞب

 
 2 اخشا٢ دٚ ثٙذ

 3 اخشا٢ ٕٞٝ ثٙذٞب

3 

ٌيشي  ا٘ذاصٜ

ؽشفير 

ٞاي ثاتر ٚ  خاصٖ

 ٔسغيش

دػتٍبٜ  -ا٘ٛاؿ خبصٖ ٞب٢ ثبثت ٚ ٔتغ٥ش

 -ٔتش ٥ٌش٢ ؽشف٥ت خبصٖ )ِٔٛت٣ ا٘ذاصٜ

LCR)اِتحش٤ش )خٛدوبس ِٛاصْ-ثشٌٝ اعالفبت -ٔتش- 

 وبغز(

 ٔىاٖ: ٔيضواس تا تشق

 دل٥مٝ  15صٔبٖ :

 خٛا٘ذٖ ثشٌٝ اعالفبت -1
 □ك □ف 

 ٥ٌش٢ ثب دػتٍبٜ ا٘ذاصٜ -2
 □ك □ف 

تٛك٥ف ٔـخلبت ٚ اكغالحبت  -3
 ف٣ٙ
 □ك □ف 

 1 اخشا٢ ٤ه ثٙذ ٤ب فذْ اخشا٢ ثٙذٞب

 2 اخشا٢ دٚ ثٙذ 

 3 اخشا٢ ٕٞٝ ثٙذٞب

4 

ٌيشي  ا٘ذاصٜ

ضشية 

 خٛداِمايي ػّف

-ٔتش٥ٌLCRش٢  دػتٍبٜ ا٘ذاصٜ -ا٘ٛاؿ ػّف

 وبغز( -اِتحش٤ش )خٛدوبس ِٛاصْ

 ٔىاٖ: ٔيضواس تا تشق

 دل٥مٝ  15صٔبٖ :

 

 خٛا٘ذٖ ثشٌٝ اعالفبت -1
 □ك □ف 

 ٥ٌش٢ ضش٤ت خٛداِمب٣٤ ػّف ا٘ذاصٜ -2
 □ك □ف 

تٛك٥ف ٔـخلبت ٚ اكغالحبت  -3
 ف٣ٙ
 □ك □ف 

 1 اخشا٢ ٤ه ثٙذ ٤ب فذْ اخشا٢ ثٙذٞب

 2 اخشا٢ دٚ ثٙذ 

 3 اخشا٢ ٕٞٝ ثٙذٞب

5 

اػسفادٜ اص 

افضاسٞاي  ٘شْ

ٔشزثظ تشاي 

 4زا  1تٙذٞاي 

اِتحش٤ش  ِٛاصْ-افضاس  ٘شْ -ا٤ٙتش٘ت -وبٔپ٥ٛتش

 وبغز( -)خٛدوبس

 ٔىاٖ: ٔيض وأديٛزش

 دل٥مٝ  20صٔبٖ :
 

افضاس ٔٙبػت ٚ ٘لت ٚ  ا٘تخبة ٘شْ -1
 ساٜ ا٘ذاص٢ كح٥ح آٖ

 □ك □ف 
ٞب ثب دػتٍبٜ  ٥ٌش٢ و٥ٕت ا٘ذاصٜ -2

 افضاس ٔٛخٛد دس ٘شْ
 □ك □ف 

 1 فذْ اخشا٢ ثٙذٞب

 2 اخشا٢ ٤ه ثٙذ 

 3 1ٚ2اخشا٢ ثٙذٞب٢ 

ٞب٢ غ٥ش  ؿب٤ؼت٣ٍ

, ا٣ٕٙ٤, ف٣ٙ 

ثٟذاؿت, تٛخٟبت 

ص٤ؼت ٔح٥غ٣ ٚ 

 ٍ٘شؽ

 ٞب سفب٤ت ٘ىبت ا٣ٕٙ٤ دػتٍبٜ -1
 دلت ٚ تٕشوض دس اخشا٢ وبس -2
-L1 (N11-N12ؿب٤ؼت٣ٍ تفىش ٚ ٤بد٥ٌش٢ ٔبداْ اِقٕش  -3

N13-N31) 
 L1(N71-N72-N73)ا٢  اخالق حشفٝ -4

 سفاير يا فذْ سفاير تٙذٞاي

 4زا  1 

 1 3ثٙذ فذْ اخشا٢ ثٙذٞب ٤ب اخشا٢ فمظ 

 2 1ٚ2ٚ3اخشا٢ ثٙذٞب٢  

 3 4تب  1اخشا٢ ثٙذٞب٢ 

 اسصؿياتي واس )ؿايؼسٍي ا٘داْ واس(
 ث٣ّ    

 خ٥ش    

 ف: ثٝ ٔقٙب٢ كح٥ح ثٛدٖ اخشا ٤ب فّٕىشد اػت.                    ٔق٥بس ؿب٤ؼت٣ٍ ا٘دبْ وبس  :                                                                                                   

 ك: ثٝ ٔقٙب٢ فذْ اخشا٢ كح٥ح اػت.                                                                                                4ٚ  2ٚ3ٚ 1اص ٔشاحُ   2وؼت حذالُ ٕ٘شٜ  

 ٣ٙ , ا٣ٕٙ٤, ثٟذاؿت , تٛخٟبت ص٤ؼت ٔح٥غ٣ ٚ ٍ٘شؽ ٞب٢ غ٥ش ف اص ثخؾ ؿب٤ؼت٣ٍ 2وؼت حذالُ ٕ٘شٜ  

 اص ٔشاحُ وبس 2وؼت حذالُ ٥ٔب٥ٍ٘ٗ 
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 ٍسارت آهَسػ ٍ پزٍرػ

 عاسهاى پضٍّؼ ٍ تزًاهِ ریشی آهَسؽی

دفتز تالیف وتاب ّای درعی فٌی ٍ حزفِ ای ٍ 

 وارداًؼ

 
 

 ارسؽیاتی  9-1ًوَى تزي 

 

 ًَتت اٍل   ارسؽیاتیتاریخ    ؽوارُ هلی   ًام ٍ ًام خاًَادگی

 اعتاًذارد ػولىزد وار:     L1  عطح فالحیت  الىتزًٍیه وار ػوَهی   حزفِ : 82120191  وذ حزفِ 

تزاًشیغتَر ٍ اعتخزاج هؾخقات فٌی آى ّا تز  -آسهایؼ فحت ػولىزد دیَد

 اعاط اعتاًذاردّای تؼزیف ؽذُ
 ٍظیفِ:  01 وذ ٍظیفِ 

الىتزیىی ٍ گیزی  ّای اًذاسُ وار تا دعتگاُ

 الىتزًٍیىی
 1گزٍُ واری 

هتقذی وٌتزل ٍ 

آسهایؼ لطؼات پایِ 

 الىتزًٍیىی

 2 عطح ؽایغتگی  آسهایؼ لطؼات ًیوِ ّادی وار: 0102 وذ وار
  

 هزا حل وار ردیف
 ؽزایط ػولىزد

 )اتشار،هَاد، تدْیشات، سهاى، هىاى ٍ ...(
 ًوزُ ّا/داٍری/ًوزُ دّی( اعتاًذارد )ؽاخـ ًتایح هوىي

1 

تؾخیـ عاختواى 

دیَد ًیوِ ّادی ٍ 

 اًَاع آى

 ا٘ٛاع زیٛز-

 ذظ وف –شضٜ ثیٗ -

 ذٛزوبض –ٔیع تحطیط 

 هىاى: هیش تحزیز در هحل هٌاعة

 زلیمٝ  10ظٔبٖ :

تكریم ا٘ٛاع زیٛز ٚ تؼییٗ پبیٝ ٞب ثب  -1
 ػالئٓ ظبٞطی

 □ؽ □ل     
 اؾترطاج اعالػبت ٔٙحٙی ٔكرهٝ -2

 □ؽ □ل     
 ؾبذتٕبٖ زیٛزتكطیح  -3

 □ؽ □ل     

 1 ػسْ اخطای ثٙسٞب یب اخطای فمظ یه ثٙس

 
 2 1ٚ2ثٙسٞبی اخطای 

 3 1ٚ2ٚ3اخطای تٕبْ ثٙسٞبی 

2 

تؾخیـ عاختواى 

تزاًشیغتَر ٍ اًَاع 

 آى

 ا٘ٛاع تطا٘عیؿتٛض -

 ذظ وف –شضٜ ثیٗ  -

 ذٛزوبض –وبغص

 هىاى: هیش تحزیز در هحل هٌاعة

 زلیمٝ  20ظٔبٖ :

 تكطیح ؾبذتٕبٖ تطا٘عیؿتٛض -1
 □ؽ □ل     
ثب ػالئٓ ٞب  تكریم ا٘ٛاع تطا٘عیؿتٛض ٚ پبیٝ -2

 ظبٞطی
 □ؽ □ل     
اؾترطاج اعالػبت ٔطثٛط ثٝ ٔٙحٙی  -3

 ٔكرهٝ ٚ ٔمبزیط حس
 □ؽ □ل     

 1 ػسْ اخطای ثٙسٞب یب اخطای فمظ یه ثٙس

 

 2 2ٚ3ثٙسٞبی اخطای 

 3 1ٚ2ٚ3اخطای تٕبْ ثٙسٞبی 

3 

وذ گذاری دیَدّا 

 ٍ تزاًشیغتَرّا

شضٜ  -ذٛزوبض -وبغص -ا٘ٛاع تطا٘عیؿتٛض -ا٘ٛاع زیٛز

 -وبٔپیٛتط -وتبثچٝ ضإٞٙبی زیٛز ٚ تطا٘عیؿتٛض -ثیٗ

 ِٛح فكطزٜ

 هىاى: هیش تحزیز در هحل هٌاعة

 زلیمٝ  15ظٔبٖ :

تطا٘عیؿتٛض اظ  اؾترطاج ٔكرهبت زیٛز ٚ -1
 ٔٙبثغ ٔرتّف

 □ؽ □ل     
ٞبی ٘بٍٔصاضی زیٛز ٚ  تكطیح ضٚـ -2

 تطا٘عیؿتٛض
 □ؽ □ل     
تؼییٗ ٔكرهبت زیٛز ٚ تطا٘عیؿتٛض ثب  -3

 اؾتفبزٜ اظ ٔٙحٙی ٔكرهٝ
 □ؽ □ل     

 1 1ػسْ اخطای ثٙسٞب یب اخطای ثٙس

 
 2 2ٚ3ثٙسٞبی اخطای 

 3 1ٚ2ٚ3اخطای تٕبْ ثٙسٞبی 

4 

 Dataاعتفادُ اس 

sheet 

 ٍ تؾزیح پاراهتزّا

 -فطًٞٙ ِغت اٍّ٘یؿی ثٝ فبضؾی -ایٙتط٘ت -وبٔپیٛتط

 -ذٛزوبض –وبغص -وتبثچٝ ضإٞٙبی زیٛز ٚ تطا٘عیؿتٛض

  -یه ٕ٘ٛ٘ٝ زیٛز ٚ یه ٕ٘ٛ٘ٝ تطا٘عیؿتٛض -ٔیع تحطیط

 هٌاعةهىاى: هیش تحزیز در هحل 

 زلیمٝ  25ظٔبٖ :

 زاّ٘ٛز وطزٖ ثطٌٝ اعالػبت -1
 □ؽ □ل     
 اؾترطاج پبضأتطٞب اظ ثطٌٝ اعالػبت -2

 □ؽ □ل     
 تكطیح پبضأتطٞب -3

 □ؽ □ل     

 1 1ػسْ اخطای ثٙسٞب یب اخطای فمظ ثٙس

 2 1ٚ2ثٙسٞبی اخطای  

 3 1ٚ2ٚ3اخطای تٕبْ ثٙسٞبی 

5 

 

ٔٙجغ  -ثطزثُطز -وبٔپیٛتط -اؾیّٛؾىٛح -ٔتط ِٔٛتی آسهایؼ دیَد

 -فطز ثب فطز ثب ِجبؼ وبض -ذٛزوبض -وبغص -زیٛز -تغصیٝ

 لغؼبت ٔٛضز ٘یبظ ٔساض وبضثطزی زیٛز

 هىاى: هیش وار اعتاًذارد در هحل هٌاعة

 زلیمٝ  25ظٔبٖ :

 

ٞب، خٙؽ، تؿت نحت زیٛز ٚ  پبیٝتؼییٗ  -1
 □ؽ □تكریم زیٛز ٔؼیٛة اظ ؾبِٓ     ل 

 تغصیٝ زیٛز ٚ ٔكبٞسٜ ٔٙحٙی ٔكرهٝ -2
 □ؽ □ل     
ثؿتٗ ٔساضٞبی وبضثطزی زیٛز ٚ تكطیح  -3

 □ؽ □ػّٕىطز زیٛز     ل 
 ثؿتٗ ٔساضٞبی وبضثطزی ثب زیٛز - -4

 □ؽ □ل      

 1 ثٙسٞبػسْ اخطای ثٙسٞب یب اخطای فمظ یىی اظ 

 2 3ٚ4اخطای ثٙسٞبی  

 3 4ٚ 1ٚ2ٚ3اخطای تٕبْ ثٙسٞبی 

6 

 -ثطزثُطز -وبٔپیٛتط -ٔٙحٙی ٍ٘بض -ٔتط ِٔٛتی آسهایؼ تزاًشیغتَر

 -وبغص -تطا٘عیؿتٛض -ٔٙجغ تغصیٝ -اؾیّٛؾىٛح

ٔیع وبض اؾتب٘ساضز زض   -فطز ثب فطز ثب ِجبؼ وبض -ذٛزوبض

 افعاض ٔٛضز ٘یبظ ٘طْ -ٔحُ ٔٙبؾت

 زلیمٝ 25ظٔبٖ :

ٞب ٚ نحت تطا٘عیؿتٛض ثب اؾتفبزٜ  تؼییٗ پبیٝ -1
 ٔتط اظ ِٔٛتی

 □ؽ □ل     
تطؾیٓ ٚ تٛنیف ٔٙحٙی ٞبی ٔكرهٝ ثب -2

 زؾتٍبٜ ٔٙحٙی ٍ٘بض
 □ؽ □ل     

ل افعاض       ٞبی ٔكرهٝ ثب ٘طْ تطؾیٓ ٔٙحٙی
 □ؽ □

  1 ػسْ اخطای ثٙسٞب یب اخطای فمظ یه ثٙس

  2 1ٚ2اخطای ثٙسٞبی 

  3 1ٚ2ٚ3اخطای تٕبْ ثٙسٞبی 

ٞبی غیط فٙی ,  قبیؿتٍی

ایٕٙی, ثٟساقت, 

تٛخٟبت ظیؿت ٔحیغی 

 ٚ ٍ٘طـ

 حفبظت اظ لغؼبت ٚ ضػبیت ٘ىبت ایٕٙی ٔطثٛط ثٝ ٞط زؾتٍبٜ -1
 زلت ٚ تٕطوع زض اخطای وبض -2
اِؼٕط ٚ وؿت اعالػبت  ٚ یبزٌیطی ٔبزاْ L1 ٞبی تفىط  قبیؿتٍی -3
(N13,N31,N12,N11 ) 
 ( N42,N41وبضثطز فٗ آٚضی )  -4

 1 4اخطای ٘ىطزٖ ثٙسٞب یب فمظ اخطای ثٙس 4تا  1رػایت یا ػذم رػایت تٌذّای 

 2 1ٚ2اخطای ثٙسٞبی  

 3 4ٚ 2ٚ3ٚ 1اخطای تٕبٔی ثٙسٞبی 

 ارسؽیاتی وار )ؽایغتگی اًدام وار(
 ثّی    

 ذیط    

 ل: ثٝ ٔؼٙبی نحیح ثٛزٖ اخطا یب ػّٕىطز اؾت.                                                                                                          ٔؼیبض قبیؿتٍی ا٘دبْ وبض  :             

 ؽ: ثٝ ٔؼٙبی ػسْ اخطای نحیح اؾت.                                                                                                      6ٚ  5ٚ 4اظ ٔطاحُ   2وؿت حسالُ ٕ٘طٜ  

 ٞبی غیط فٙی , ایٕٙی, ثٟساقت , تٛخٟبت ظیؿت ٔحیغی ٚ ٍ٘طـ  اظ ثرف قبیؿتٍی 2وؿت حسالُ ٕ٘طٜ  

 اظ ٔطاحُ وبض 2وؿت حسالُ ٔیبٍ٘یٗ 
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 ٚصاسذ آٔٛصؽ ٚ خشٚسؽ

 ػاصٔاٖ خظٚٞؾ ٚ تش٘أٝ سيضي آٔٛصؿي

 وساب ٞاي دسػي فٙي ٚ حشفٝ اي ٚ واسدا٘ؾدفسش زاِيف 

  اسصؿياتي  9-1ٕٖ٘ٛ تشي 

 اَٚ٘ٛتر    زاسيخ اسصؿياتي   ؿٕاسٜ ّٔي   ٘اْ ٚ ٘اْ خا٘ٛادٌي

 وذ حشفٝ 

 

8212019

1 
 L1  ػغح كالحير  اِىسشٚ٘يه واس فٕٛٔي   حشفٝ :

 اػسا٘ذاسد فّٕىشد واس:    

تا دس٘ؾش ٌشفسٗ ٘ىاذ  AC   ٚDCٌيشي خشياٖ  ا٘ذاصٜ

 ايٕٙي ٚ اػسا٘ذاسد زقشيف ؿذٜ
وذ 

 ٚؽيفٝ 
 ٚؽيفٝ:  01

ٌيشي اِىسشيىي  ٞاي ا٘ذاصٜ واس تا دػسٍاٜ

 ٚ اِىسشٚ٘يىي

ٌشٜٚ اسصؿياتي واس 

2 

ٔسلذي وٙسشَ ٚ 

آصٔايؾ لغقاذ ٘يٕٝ 

 ٞادي 

 2 ػغح ؿايؼسٍي  AC,DCٌيشي ِٚساط ٚ خشياٖ  ا٘ذاصٜ واس: 0103 وذ واس

  

 ٔشا حُ واس سديف
 ؿشايظ فّٕىشد

 )اتضاس،ٔٛاد، زدٟيضاذ، صٔاٖ، ٔىاٖ ٚ ...(
 ٞا/داٚسي/ٕ٘شٜ دٞي( اػسا٘ذاسد )ؿاخق ٘سايح ٕٔىٗ

ٕ٘ش

ٜ 

1 

زـشيح 
  ACي  ِٚساطٞا

 ٚDC 
 

 وبغز ( -اِتحش٤ش) خٛدوبس ِٛاصْ

 ٔىاٖ: ٔيض زحشيش ٔٙاػة

 دل٥مٝ  5صٔبٖ :

 تشػ٥ٓ ا٘ٛاؿ ؿىُ ٔٛج -1

 □ك □ف 

ٞب٢  ٞب ٚ ٔحبػجٝ و٥ٕتتـش٤ح ٔٛج  -2

 ٔٛج 

 □ك □ف 

 2ٚ  1ثٙذٞب٢  %80اخشا٢  -3

 □ك □ف 

ٚ ٤ب فذْ اخشا٢ ا٤ٗ  2ٚ  1اخشا٢ ٤ه ثٙذ اص ثٙذٞب٢ 

 ثٙذٞب
1 

 
 2 3اخشا٢ ثٙذ

 3 1ٚ2اخشا٢ ثٙذٞب٢ 

2 

ٔٙاتـ ٚ 
واستشد 

  ACِٚساطٞاي 
 ٚDC 
 

 وبغز ( -اِتحش٤ش) خٛدوبس ِٛاصْ

 ٔىاٖ: ٔيض زحشيش ٔٙاػة

 دل٥مٝ 5صٔبٖ :

ٚ   ACِٚتبط تـش٤ح چ٣ٍٍ٘ٛ تب٥ٔٗ  -1

DC 
 □ك □ف 

 AC   ٚDCِٚتبط ٞب٢تـش٤ح وبسثشد  -2

 □ك □ف 

 2ٚ  1ثٙذٞب٢  %80اخشا٢  -3

 □ك □ف 

ٚ ٤ب فذْ اخشا٢ ا٤ٗ  2ٚ  1اخشا٢ ٤ه ثٙذ اص ثٙذٞب٢ 

 ثٙذٞب
1 

 
 2 3اخشا٢ ثٙذ٢ 

 3 1ٚ2اخشا٢ ثٙذٞب٢ 

3 

ٌيشي  ا٘ذاصٜ
  ACِٚساطٞاي 

 ٚDC  ٝت
ٚػيّٝ 
 ٔسش ِٔٛسي

 

ٔٙجـ ِٚتبط  -فشد ثب فشد ثب ِجبع وبس -ٔتش ِٔٛت٣-

DC  ٚAC - ْوبغز ( -اِتحش٤ش) خٛدوبس ِٛاص 

 ٔىاٖ: ٔيض تا تشق

 دل٥مٝ  10صٔبٖ :

ثب  ٥ٌDCش٢ ِٚتبط ٚ خش٤بٖ  ا٘ذاصٜ -1

 ٔتش ِٔٛت٣

 □ك □ف 

ثب   ٥ٌACش٢ ِٚتبط ٚ خش٤بٖ  ا٘ذاصٜ 2

 ٔتش ِٔٛت٣

 □ك □ف 

 2ٚ  1ثٙذٞب٢  %80اخشا٢  -3

 □ك □ف 

ٚ ٤ب فذْ اخشا٢ ا٤ٗ  2ٚ  1اخشا٢ ٤ه ثٙذ اص ثٙذٞب٢ 

 ثٙذٞب
1 

 

 2 3اخشا٢ ثٙذ

 3 1ٚ2اخشا٢ ثٙذٞب٢ 

4 

اػسفادٜ اص 

افضاس دس  ٘شْ

ٌيشي  ا٘ذاصٜ

 ٞا وٕير

 خٛدوبس(   –اِتحش٤ش)وبغز ِٛاصْ -وبٔپ٥ٛتش

 ٔىاٖ: ٔيض وأديٛزش

 دل٥مٝ  20صٔبٖ :

 

افضاس ٔٙبػت ٘لت ٚ ساٜ  ا٘تخبة ٘شْ -1

 ا٘ذاص٢ آٖ

 □ك □ف 

 ٥ٌAC   ٚDCش٢ ِٚتبط ٚ خش٤بٖ  ا٘ذاصٜ -2

 افضاس ٞب٢ ٘شْ دػتٍبٜ ثب

 □ك □ف 

 

 1 2ٚ  1فذْ اخشا٢ ثٙذ 

 

 2 1اخشا٢ ثٙذ 

 3 1ٚ2اخشا٢ ثٙذٞب٢ 

ٞب٢ غ٥ش  ؿب٤ؼت٣ٍ

ف٣ٙ , ا٣ٕٙ٤, 

ثٟذاؿت, تٛخٟبت 

ص٤ؼت ٔح٥غ٣ ٚ 

 ٍ٘شؽ

ٞب٢  سفب٤ت ٘ىبت ا٣ٕٙ٤ ٔشثٛط ثٝ دػتٍبٜ -1
 ٥ٌش٢ ا٘ذاصٜ

 دلت ٚ تٕشوض دس اخشا٢ وبس -2
اِقٕش ٚ  ٚ ٤بد٥ٌش٢ ٔبداْ L1 ٞب٢ تفىش  ؿب٤ؼت٣ٍ -3

 ( N31,N12,N11,N13وؼت اعالفبت ) 
 L1   (N71,N72,N73) ا٢  اخالق حشفٝ -4

 1سفاير يا فذْ سفاير تٙذٞاي 

 4زا 

 1 1٘ىشدٖ ثٙذٞب ٤ب فمظ اخشا٢ ثٙذاخشا٢ 

 2 1ٚ2اخشا٢ ثٙذٞب٢  

 3 2ٚ3ٚ 1اخشا٢ تٕب٣ٔ ثٙذٞب٢ 

 اسصؿياتي واس )ؿايؼسٍي ا٘داْ واس(
 ث٣ّ    

 خ٥ش    

 ف: ثٝ ٔقٙب٢ كح٥ح ثٛدٖ اخشا ٤ب فّٕىشد اػت.                                  ٔق٥بس ؿب٤ؼت٣ٍ ا٘دبْ وبس  :                                                                                     

 ك: ثٝ ٔقٙب٢ فذْ اخشا٢ كح٥ح اػت.                                                                                                             2ٚ3اص ٔشاحُ  2وؼت حذالُ ٕ٘شٜ  

 ٞب٢ غ٥ش ف٣ٙ , ا٣ٕٙ٤, ثٟذاؿت , تٛخٟبت ص٤ؼت ٔح٥غ٣ ٚ ٍ٘شؽ  اص ثخؾ ؿب٤ؼت٣ٍ 2ُ ٕ٘شٜ وؼت حذال 

 اص ٔشاحُ وبس 2وؼت حذالُ ٥ٔب٥ٍ٘ٗ 
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 ٚصاسذ آٔٛصؽ ٚ خشٚسؽ

 ػاصٔاٖ خظٚٞؾ ٚ تش٘أٝ سيضي آٔٛصؿي

 دفسش زاِيف وساب ٞاي دسػي فٙي ٚ حشفٝ اي ٚ واسدا٘ؾ

  اسصؿياتي  9-1ٕٖ٘ٛ تشي 

 اَٚ٘ٛتر    زاسيخ اسصؿياتي   ؿٕاسٜ ّٔي   خا٘ٛادٌي ٘اْ ٚ ٘اْ

 اػسا٘ذاسد فّٕىشد واس:     L1  ػغح كالحير  اِىسشٚ٘يه واس فٕٛٔي   حشفٝ : 82120191  وذ حشفٝ 

 دسكذ 10ٔسش تا زِٛشا٘غ حذ اوثش  ٌيشي زٛاٖ ٚ ضشية زٛاٖ تا ِٔٛسي ا٘ذاصٜ 

 ٚؽيفٝ:  01 وذ ٚؽيفٝ 
ٌيشي اِىسشيىي  ا٘ذاصٜٞاي  واس تا دػسٍاٜ

 ٚ اِىسشٚ٘يىي

ٌشٜٚ اسصؿياتي واس 

2 

ٔسلذي وٙسشَ ٚ 

آصٔايؾ لغقاذ 

 ٘يٕٝ ٞادي

 2 ػغح ؿايؼسٍي  ٌيشي زٛاٖ ٚ ضشية لذسذ ا٘ذاصٜ واس: 0104 وذ واس

  

 ٔشا حُ واس سديف
 ؿشايظ فّٕىشد

 )اتضاس،ٔٛاد، زدٟيضاذ، صٔاٖ، ٔىاٖ ٚ ...(
 ٕ٘شٜ ٞا/داٚسي/ٕ٘شٜ دٞي( )ؿاخقاػسا٘ذاسد  ٘سايح ٕٔىٗ

1 

ٕفاٞيٓ زـشيح
زٛاٖ ٚ ضشية 

 لذسذ
 

 وبغز ( -اِتحش٤ش) خٛدوبس ِٛاصْ-

 ٔىاٖ: ٔيض زحشيش 

 دل٥مٝ  5صٔبٖ :

 تـش٤ح ٚ ٔمب٤ؼٝ تٛاٖ ٚ ضش٤ت تٛاٖ دس  -1

DC ٚAC 

 □ك □ف 

 ٔمب٤ؼٝ ضش٤ت لذست دس ثبسٞب٢ ٔختّف -2

 □ك □ف 

 2ٚ  1ثٙذٞب٢  %80اخشا٢  -3

 □ك □ف 

 1  2ٚ  1اخشا٢ ٤ه ثٙذ اص ثٙذٞب٢ 

 
 2 3اخشا٢ ثٙذ

 3 1ٚ2اخشا٢ ثٙذٞب٢ 

2 

 ٌيشي زٛاٖ  ا٘ذاصٜ
 

ٚ DCٔٙجـ ِٚتبط  -فشد ثب فشد ثب ِجبع وبس-ٔتش ِٔٛت٣-

AC–  ثشدثشد -ٔمبٚٔت 

 ٔىاٖ: ٔيض واس اػسا٘ذاسد اِىسشٚ٘يه

 دل٥مٝ 15صٔبٖ :

 ثؼتٗ ٔذاس -1

 □ك □ف 

 ِٚتبط ٚ خش٤ب٥ٌٖش٢  ا٘ذاصٜ -2

 □ك □ف 

 ٔحبػجٝ تٛاٖ -3

 □ك □ف 

 1 1فذْ اخشا٢ ثٙذٞب ٤ب اخشا٢ ثٙذ

 

 2 1ٚ2اخشا٢ ثٙذ 

 3 اخشا٢ ٕٞٝ ثٙذٞب

3 

ضشية ٌيشي  ا٘ذاصٜ
لذسذ ٚ اكالح آٖ 

 افضاس تا ٘شْ

  -افضاس ٔٙبػت ٘شْ -وبٔپ٥ٛتش-

 ٔىاٖ: ٔيض وأديٛزش 

 دل٥مٝ  20صٔبٖ :

افضاس ٚ  ساٜ ا٘ذاص٢ ٘شْا٘تخبة ٚ ٘لت ٚ  -1

 ثؼتٗ ٔذاس

 □ك □ف 

 افضاس ا٘ذاصٜ ٥ٌش٤تٛاٖ ثب ٘شْ -2

 

 □ك □ف 

 افضاس ٥ٌش٢ ضش٤ت تٛاٖ ثب ٘شْ ا٘ذاصٜ -3

 □ك □ف 

 1 1فذْ اخشا٢ ثٙذٞب ٤ب اخشا٢ ثٙذ

 

 2 3ٚ  2ٚ ٤ى٣ اص ثٙذٞب٢  1اخشا٢ ثٙذ

 3 1ٚ2ٚ3اخشا٢ ثٙذٞب٢ 

 2 

 3 

غ٥ش  ٞب٢ ؿب٤ؼت٣ٍ

ف٣ٙ , ا٣ٕٙ٤, 

ثٟذاؿت, تٛخٟبت 

ص٤ؼت ٔح٥غ٣ ٚ 

 ٍ٘شؽ

 ٞب  حفبؽت اص لغقبت دػتٍبٜ -1
 سفب٤ت ٘ىبت ا٣ٕٙ٤ ٔشثٛط ثٝ ٞش دػتٍبٜ -2
اِقٕش ٚ وؼت اعالفبت )  ٚ ٤بد٥ٌش٢ ٔبداْ L1 ٞب٢ تفىش  ؿب٤ؼت٣ٍ -3

N31,N12,N11,N13 ) 
 L1   (N71,N72,N73) ا٢  اخالق حشفٝ -4

 1 2اخشا٢ ٘ىشدٖ ثٙذٞب ٤ب فمظ اخشا٢ ثٙذ 4زا  1تٙذٞاي سفاير يا فذْ سفاير 

 
 2 1ٚ2اخشا٢ ثٙذٞب٢ 

 3 4تب 1اخشا٢ تٕب٣ٔ ثٙذٞب٢ 

 اسصؿياتي واس )ؿايؼسٍي ا٘داْ واس(
 ث٣ّ    

 خ٥ش    

 ف: ثٝ ٔقٙب٢ كح٥ح ثٛدٖ اخشا ٤ب فّٕىشد اػت.                                                     ٔق٥بس ؿب٤ؼت٣ٍ ا٘دبْ وبس  :                                                                  

 ح٥ح اػت.ك: ثٝ ٔقٙب٢ فذْ اخشا٢ ك                                                                                                            2ٚ3اص ٔشاحُ  2وؼت حذالُ ٕ٘شٜ  

 ٞب٢ غ٥ش ف٣ٙ , ا٣ٕٙ٤, ثٟذاؿت , تٛخٟبت ص٤ؼت ٔح٥غ٣ ٚ ٍ٘شؽ  اص ثخؾ ؿب٤ؼت٣ٍ 2وؼت حذالُ ٕ٘شٜ  

 اص ٔشاحُ وبس 2وؼت حذالُ ٥ٔب٥ٍ٘ٗ 
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 ٘ٛتر اَٚ   زاسيخ اسصؿياتي   ؿٕاسٜ ّٔي   ٘اْ ٚ ٘اْ خا٘ٛادٌي

 اػسا٘ذاسد فّٕىشد واس:     L1  ػغح كالحير  اِىسشٚ٘يه واس فٕٛٔي   حشفٝ : 82120191  وذ حشفٝ 

 ٞاي ٔخسّف تا اػيّٛػىٛج ٌيشي ٚ زشػيٓ ؿىُ ٔٛج ا٘ذاصٜ

 ٚؽيفٝ:  01 وذ ٚؽيفٝ 
ٌيشي اِىسشيىي ٚ  ٞاي ا٘ذاصٜ واس تا دػسٍاٜ

 اِىسشٚ٘يىي
 3ٌشٜٚ واسي 

واس ٚ  ػشٚيغ

ٍٟ٘ذاس٘ذٜ تشدٞاي 

 اِىسشٚ٘يىي

 واس: 0105 وذ واس
ٌيشي  ٔـاٞذٜ ؿىُ ٔٛج ٚ ا٘ذاصٜ

 ٞاي آٖ وٕير
 2 ػغح ؿايؼسٍي 

  

 ٔشا حُ واس سديف
 ؿشايظ فّٕىشد

 )اتضاس،ٔٛاد، زدٟيضاذ، صٔاٖ، ٔىاٖ ٚ ...(
 ٕ٘شٜ ٞا/داٚسي/ٕ٘شٜ دٞي( اػسا٘ذاسد )ؿاخق ٘سايح ٕٔىٗ

1 

زـشيح ٚ زشػيٓ 

 ا٘ٛاؿ ؿىُ ٔٛج

پبن  -وؾ خظ -ٔذاد -وبغز -اِتحش٤ش )خٛدوبس ِٛاصْ

 وٗ(

 اِىسشٚ٘يهٔىاٖ: ٔيض اػسا٘ذاسد 

 دل٥مٝ 10صٔبٖ :

 ٞب تشػ٥ٓ، تـش٤ح ٚ ٔمب٤ؼٝ ؿىُ ٔٛج -1
 □ك □ف 

 وبسثشد ف٥ّتش دس تغ٥٥ش ؿىُ ٔٛج ٞب -2
 □ك □ف 

 ثٙذٞب٢ فٛق %80اخشا٢  -3
 □ك □ف 

 1 1ٚ2اخشا٢ ٤ه ثٙذ ٤ب فذْ اخشا٢ كح٥ح ثٙذٞب٢ 

 2 3اخشا٢ ثٙذ  

 3 1ٚ2اخشا٢ وبُٔ ثٙذٞب٢ 

2 

ٞاي ِٔٛذ  دػسٍاٜ

 ا٘ٛاؿ ٔٛج

دفتشچٝ سإٞٙب٢ وبسثشد  -ٔتش ِٔٛت٣ -ػ٥ٍٙبَ ط٘شاتٛس

 -خٛدوبس -اِتحش٤ش )وبغز ِٛاصْ -فشًٞٙ ِغت -دػتٍبٜ

 فشد ثب ِجبع وبس -خظ وؾ(

 ٔىاٖ: ٔيض اػسا٘ذاسد اِىسشٚ٘يه

 دل٥مٝ 8صٔبٖ :

تـش٤ح ٘ىبت ا٥ِٚٝ دفتشچٝ سإٞٙب ثٝ صثبٖ  -1
 اك٣ّ
 □ك □ف 

دػتٍبٜ ثب  ٥ٌش٢ ػ٥ٍٙبَ خشٚخ٣ ا٘ذاصٜ -2
 ٔتش  ِٔٛت٣

 □ك □ف 
 

 1 فذْ اخشا٢ ثٙذٞب

 
 2 اخشا٢ ٤ى٣ اص ثٙذٞب

 3 1ٚ2اخشا٢ ثٙذٞب٢ 

3 

دفتشچٝ سإٞٙب٢ وبسثشد  -ػ٥ٍٙبَ ط٘شاتٛس -اػ٥ّٛػىٛح واس تا اػيّٛػىٛب

 فشد ثب ِجبع وبس -فشًٞٙ ِغت -دػتٍبٜ

 ٔىاٖ: ٔيض اػسا٘ذاسد اِىسشٚ٘يه

 دل٥مٝ  15صٔبٖ :

تـش٤ح ٘ىبت ٟٔٓ دفتشچٝ سإٞٙب٢  -1
 وبسثشد

 □ك □ف 
ساٜ ا٘ذاص٢ اػ٥ّٛػىٛح ٚ فّٕىشد دوٕٝ  -2

 ٞب ٚ و٥ّذٞب
 □ك □ف 

اتلُ ػ٥ٍٙبَ ط٘شاتٛس ثٝ اػ٥ّٛػىٛح ٚ  -3
 ؽبٞش ٕ٘ٛدٖ ؿىُ ٔٛج

 □ك □ف 
 1ٚ2ثٙذٞب٢  %80خشا٢  -4

 □ك □ف      
 

 1 ٤ب فذْ اخشا٢ ثٙذٞب 1ٚ2ٚ3اخشا٢ ٤ى٣ اص ثٙذٞب٢ 

 2 4اخشا٢ ثٙذ  

 3 1ٚ2ٚ3اخشا٢ ثٙذٞب 

4 

ٌيشي  ا٘ذاصٜ

ٔـخلاذ ؿىُ 

ٔٛج تا 

 اػيّٛػىٛج

دفتشچٝ  -ػ٥ٍٙبَ ط٘شاتٛس -فشوب٘غ ٔتش -اػ٥ّٛػىٛح

 فشد ثب فشد ثب ِجبع وبس -سإٞٙب٢ وبسثشد

 

 ٔىاٖ: ٔيض اػسا٘ذاسد اِىسشٚ٘يه

 دل٥مٝ  20صٔبٖ :

 

تـش٤ح ٘ىبت ٟٔٓ دفتشچٝ سإٞٙب٢  -1
 ٞب دػتٍبٜ وبسثشد

 □ك □ف 
ٞب٢ ٔٛج ثب  ٥ٌش٢ و٥ٕت ا٘ذاصٜ -2

 اػ٥ّٛػىٛح
 □ك □ف 

 ٥ٌش٢ فشوب٘غ ثب فشوب٘غ ٔتش ا٘ذاصٜ -3
 □ك □ف 

 1 اخشا٢ ٤ه ثٙذ ٤ب فذْ اخشا٢ ثٙذٞب

 
 2 1ٚ2اخشا٢ ثٙذٞب٢ 

 3 1ٚ2ٚ3اخشا٢ ثٙذٞب٢ 

5 

اػسفادٜ اص 

افضاسٞاي ٔشزثظ  ٘شْ

 4زا  1تشاي تٙذٞاي 

 افضاس ٔشتجظ ٘شْ -ؿجىٝ ٤ٙتش٘ت -وبٔپ٥ٛتش

 ٔىاٖ: ٔيض وأديٛزش

 دل٥مٝ  20صٔبٖ :

 

افضاس ٔٙبػت ٚ ٘لت ٚ ساٜ  ا٘تخبة ٘شْ -1
 ا٘ذاص٢ آٖ

 □ك □ف 
ٞب٢  ٥ٌش٢ و٥ٕت سػٓ ؿىُ ٔٛج ٚ ا٘ذاصٜ -2

 آٖ
 □ك □ف 

 1 فذْ اخشا٢ ثٙذٞب

 2 1اخشا٢ ثٙذ 

 3 1ٚ2اخشا٢ ثٙذٞب٢ 

غ٥ش ٞب٢  ؿب٤ؼت٣ٍ

ف٣ٙ , ا٣ٕٙ٤, 

ثٟذاؿت, تٛخٟبت 

ص٤ؼت ٔح٥غ٣ ٚ 

 ٍ٘شؽ

 ٞب سفب٤ت ٘ىبت ا٣ٕٙ٤ دػتٍبٜ -1
 دلت ٚ تٕشوض دس اخشا٢ وبس -2
-L1 (N11-N12-N13ؿب٤ؼت٣ٍ تفىش ٚ ٤بد٥ٌش٢ ٔبداْ اِقٕش  -3

N31) 
 L1(N71-N72-N73)ا٢  اخالق حشفٝ -4

 سفاير يا فذْ سفاير تٙذٞاي

 4زا  1 
 1 1اخشا٢ فمظ ثٙذ فذْ اخشا٢ ثٙذٞب ٤ب 

 
 2 1ٚ2اخشا٢ ثٙذٞب٢ 

 3 اخشا٢ تٕبْ ثٙذٞب

 اسصؿياتي واس )ؿايؼسٍي ا٘داْ واس(
 ث٣ّ    

 خ٥ش    

 ف: ثٝ ٔقٙب٢ كح٥ح ثٛدٖ اخشا ٤ب فّٕىشد اػت.                    ٔق٥بس ؿب٤ؼت٣ٍ ا٘دبْ وبس  :                                                                                                   

 ك: ثٝ ٔقٙب٢ فذْ اخشا٢ كح٥ح اػت.                                                                                                   6ٚ 4ٚ5ٚ  3اص ٔشاحُ   2وؼت حذالُ ٕ٘شٜ  

 ب٢ غ٥ش ف٣ٙ , ا٣ٕٙ٤, ثٟذاؿت , تٛخٟبت ص٤ؼت ٔح٥غ٣ ٚ ٍ٘شؽ ٞ اص ثخؾ ؿب٤ؼت٣ٍ 2وؼت حذالُ ٕ٘شٜ  

 اص ٔشاحُ وبس 2وؼت حذالُ ٥ٔب٥ٍ٘ٗ 
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 ٚصاسذ آٔٛصؽ ٚ خشٚسؽ

 ػاصٔاٖ خظٚٞؾ ٚ تش٘أٝ سيضي آٔٛصؿي

 دفسش زاِيف وساب ٞاي دسػي فٙي ٚ حشفٝ اي ٚ واسدا٘ؾ

  اسصؿياتي  9-1ٕٖ٘ٛ تشي 

 اَٚ٘ٛتر    اسصؿياتي زاسيخ  ؿٕاسٜ ّٔي   ٘اْ ٚ ٘اْ خا٘ٛادٌي

 اػسا٘ذاسد فّٕىشد واس:     L1  ػغح كالحير  اِىسشٚ٘يه واس فٕٛٔي   حشفٝ : 82120191  وذ حشفٝ 
تؼسٗ ٔذاسٞاي يىؼٛػاصي ػٛئيچ زشا٘ضيؼسٛسي، زمٛير 

ٞا ٚ سٌٛالزٛسٞا تا اػسفادٜ اص ٘مـٝ ٚ زشػيٓ ٚ  وٙٙذٜ

اػسا٘ذاسدٞاي زقشيف ٞا تش اػاع  ٞا ٚ وٕير ٌيشي ٔٛج ا٘ذاصٜ

 ؿذٜ

وذ 

 ٚؽيفٝ 
01 

ٚؽيفٝ

 : 

ٌيشي  ٞاي ا٘ذاصٜ واس تا دػسٍاٜ

 اِىسشيىي ٚ اِىسشٚ٘يىي
 3ٌشٜٚ واسي 

واس ٚ  ػشٚيغ

ٍٟ٘ذاس٘ذٜ تشدٞاي 

 اِىسشٚ٘يىي

 واس: 0106 وذ واس
 ACٚ ٚسٚدي  DCزأٔيٗ زغزيٝ 

 ٔذاس
 2 ػغح ؿايؼسٍي 

  

 ٔشا حُ واس سديف
 ؿشايظ فّٕىشد

 )اتضاس،ٔٛاد، زدٟيضاذ، صٔاٖ، ٔىاٖ ٚ ...(
 ٞا/داٚسي/ٕ٘شٜ دٞي( اػسا٘ذاسد )ؿاخق ٘سايح ٕٔىٗ

ٕ٘ش

ٜ 

1 

 
زـشيح 

ٔذاسٞاي 
زِٛيذ ِٚساط 

DC 
 

 ثشٌٝ اعالفبت -خٛدوبس( -اِتحش٤ش) وبغز ِٛاصْ

 ٔىاٖ: ٔيض واس 

 دل٥مٝ  10صٔبٖ :

 
 تـش٤ح اكالحبت ف٣ٙ -1

 □ك □ف 
 DCتـش٤ح ثّٛن د٤بٌشاْ ٔٙجـ تغز٤ٝ   -2

 □ك □ف 
 تـش٤ح اخضاء ٔٙجـ تغز٤ٝ  -3

 □ك □ف 
 % ثٙذٞب٢ فٛق80اخشا٢  -4

 □ك □ف 

 1 1ٚ2ٚ3فذْ اخشا٢ ثٙذٞب ٤ب اخشا٢ ٤ى٣ اص ثٙذٞب٢ 

 2 4اخشا٢ ثٙذ  

 3 1ٚ2ٚ3اخشا٢ وبُٔ ثٙذٞب٢ 

2 

 
اكَٛ واس ٚ 

ػاخسٕاٖ 
ٔٙاتـ زغزيٝ 

DC 
 

ٞب٢  ػ٥ٓ -ٔتش ِٔٛت٣ -خٛدوبس( -اِتحش٤ش )وبغز ِٛاصْ

 -ِجبع وبس -لغقبت ٔذاس ٤ىؼٛػبص -ثشد ثُشد -ساثظ

 ػ٥ٍٙبَ ط٘شاتٛس-DCٔٙجـ تغز٤ٝ  -تشا٘ؼفٛسٔبتٛس

 ٔىاٖ: ٔيض اػسا٘ذاسد اِىسشٚ٘يه 

 دل٥مٝ 20صٔبٖ :

ثؼتٗ ٔذاس ٔٙجـ تغز٤ٝ ػبدٜ ٚ ثب سٌٛالتٛس  -1
 ص٘ش٢
 □ك □ف 

 ٘مبط ٔختّف تشػ٥ٓ ؿىُ ٔٛج -2
 □ك □ف 

 ٞب٢ ٔذاس ٥ٌش٢ و٥ٕت ا٘ذاصٜ -3
 □ك □ف 

 1ٚ2ٚ3% ثٙذٞب٢ 80اخشا٢  -4
 □ك □ف 

 1 1ٚ2ٚ3فذْ اخشا٢ ثٙذٞب ٤ب فمظ اخشا٢ ٤ى٣ اص ثٙذٞب٢ 

 
 2 4اخشا٢ ثٙذ 

 3 1ٚ2ٚ3اخشا٢ ثٙذٞب٢ 

3 

 
زغزيٝ 

 زشا٘ضيؼسٛس

 -ٔتش ِٔٛت٣ -خٛدوبس( -اِتحش٤ش )وبغز ِٛاصْ

ٔمبٚٔت ثبثت ٔمبد٤ش ا٣ٕٞ  -BJTتشا٘ض٤ؼتٛس 

 ثشد ثُشد -ٞب٢ ساثظ ػ٥ٓ -DCٔٙجـ تغز٤ٝ  -ٔختّف

 ٔىاٖ: ٔيض اػسا٘ذاسد اِىسشٚ٘يه 

 دل٥مٝ  10صٔبٖ :

 
 ثؼتٗ ٔذاس  -1

 □ك □ف 
 ٥ٌش٢ ِٚتبط ٚ خش٤بٖ ٘مغٝ وبس ا٘ذاصٜ -2

 □ك □ف 

 1 فذْ اخشا٢ ثٙذٞب 

 2 1اخشا٢ ثٙذ  

 3 اخشا٢ ٕٞٝ ثٙذٞب

4 

ٞا وٙٙذٜ زمٛير

ي 

 زشا٘ضيؼسٛسي

لغقبت ٔتٙبػت ثب  -خٛدوبس( -اِتحش٤ش )وبغز ِٛاصْ

 -اػ٥ّٛػىٛح -وٙٙذٜ تم٤ٛت -ٔتش ِٔٛت٣ -٘مـٝ ٔذاس

 -ٞب٢ ساثظ ػ٥ٓ -ػ٥ٍٙبَ ط٘شاتٛس -DCٔٙجـ تغز٤ٝ

 ِجبع وبس -ثشد ثُشد

 ٔىاٖ: ٔيض اػسا٘ذاسد اِىسشٚ٘يه 

 دل٥مٝ 30صٔبٖ :

 ثؼتٗ ٔذاس  -1
 □ك □ف 

ا٘ذاص٢  ٚ ساٜ DC  ٚACاتلبَ ػ٥ٍٙبَ  –2
 ٔذاس
 □ك □ف 

 AV  ٚAIٞب،  ٥ٌش٢ ِٚتبطٞب، خش٤بٖ ا٘ذاصٜ -3
 □ك □ف 

 تـش٤ح فّٕىشد ٔذاس -4
 □ك □ف 

 1 ٤4ب1فذْ اخشا٢ ثٙذٞب ٤ب اخشا٢ فمظ ٤ه ثٙذ

 
 2 2ٚ3اخشا٢ ثٙذٞب٢ 

 3 اخشا٢ ٕٞٝ ثٙذٞب

5 

سٌٛالزٛسٞاي 

ٔدسٕـ )يه 

 (ICخاسچٝ 

لغقبت ٔتٙبػت ثب  -خٛدوبس( -اِتحش٤ش )وبغز ِٛاصْ

ٔٙجـ  -وٙٙذٜ تم٤ٛت -ٔتش ِٔٛت٣ -٘مـٝ ٔذاس

 ِجبع وبس -ثشد ثُشد -ٞب٢ ساثظ ػ٥ٓ -DCتغز٤ٝ

 ٔىاٖ: ٔيض اػسا٘ذاسد اِىسشٚ٘يه 

 دل٥مٝ 10صٔبٖ :

 اعالفبتخٛا٘ذٖ ثشٌٝ  -1
 □ك □ف 

 ثؼتٗ ٔذاس –2
 □ك □ف 

 ٞب٢ ٔٛسد ٘ؾش ٥ٌش٢ و٥ٕت ا٘ذاصٜ -3
 □ك □ف 

 1 ٤2ب1فذْ اخشا٢ ثٙذٞب ٤ب اخشا٢ فمظ ٤ه ثٙذ

 2 2ٚ3اخشا٢ ثٙذٞب٢  

 3 اخشا٢ ٕٞٝ ثٙذٞب

6 

اػسفادٜ اص 

افضاسٞاي  ٘شْ

ٔشزثظ تشاي 

 5زا  1تٙذٞاي 

 -ٔتش ِٔٛت٣ -٘مـٝ ٔذاس -افضاس خبف ٘شْ -وبٔپ٥ٛتش

 -اِتحش٤ش )وبغز ِٛاصْ -اثضاساتلبَ ثٝ ؿجىٝ ا٤ٙتش٘ت

 خٛدوبس(

 ٔىاٖ: ٔيض واس وأديٛزش  

 دل٥مٝ 20صٔبٖ :

 ا٘ذاص٢ افضاس ٔٙبػت ٘لت ٚ ساٜ ا٘تخبة ٘شْ -1
 □ك □ف 

 افضاس٢( ثؼتٗ ٔذاس )٘شْ–2
 □ك □ف 

 ٞب ٥ٌش٢ و٥ٕت سػٓ ؿىُ ٔٛج ٚ ا٘ذاصٜ -3
 □ك □ف 

  1 1اخشا٢ ثٙذ فذْ اخشا٢ ثٙذٞب ٤ب فمظ

  2 2اخشا٢ ثٙذ 

  3 اخشا٢ ٕٞٝ ثٙذٞب

ٞب٢ غ٥ش  ٤ؼت٣ٍؿب

ف٣ٙ , ا٣ٕٙ٤, 

ثٟذاؿت, تٛخٟبت 

ص٤ؼت ٔح٥غ٣ ٚ 

 ٍ٘شؽ

 ٞب حفبؽت ٚ سفب٤ت ٘ىبت ا٣ٕٙ٤ دس دػتٍبٜ -1
 دلت ٚ تٕشوض دس اخشا٢ وبس -2
اِقٕش ٚ  ٞب٢ تفىش ٚ ٤بد٥ٌش٢ ٔبداْ ؿب٤ؼت٣ٍ -3

 L1(N11  ٚN12 ٚN13  ٚN31 ) وؼت اعالفبت 
 (N71 ٚN72 ٚN73ا٢ ) اخالق حشفٝ -4

 فذْ سفاير تٙذٞايسفاير يا 

 4زا  1 

 1 1اخشا ٘ىشدٖ ثٙذٞب ٤ب اخشا٢ فمظ ثٙذ 

 2 1ٚ2اخشا٢ ثٙذٞب٢  

 3 4تب  1اخشا٢ تٕب٣ٔ ثٙذٞب٢ 

 اسصؿياتي واس )ؿايؼسٍي ا٘داْ واس(
 ث٣ّ    

 خ٥ش    

 ف: ثٝ ٔقٙب٢ كح٥ح ثٛدٖ اخشا ٤ب فّٕىشد اػت.                                                                 ٔق٥بس ؿب٤ؼت٣ٍ ا٘دبْ وبس  :                                                      

 ٢ فذْ اخشا٢ كح٥ح اػت.ك: ثٝ ٔقٙب                                                                                                       5ٚ6ٚ 4ٚ 3اص ٔشاحُ  2وؼت حذالُ ٕ٘شٜ  

 ٞب٢ غ٥ش ف٣ٙ , ا٣ٕٙ٤, ثٟذاؿت , تٛخٟبت ص٤ؼت ٔح٥غ٣ ٚ ٍ٘شؽ  اص ثخؾ ؿب٤ؼت٣ٍ 2وؼت حذالُ ٕ٘شٜ  

 اص ٔشاحُ وبس 2وؼت حذالُ ٥ٔب٥ٍ٘ٗ 
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 ٚصاسذ آٔٛصؽ ٚ خشٚسؽ

 ػاصٔاٖ خظٚٞؾ ٚ تش٘أٝ سيضي آٔٛصؿي

 دفسش زاِيف وساب ٞاي دسػي فٙي ٚ حشفٝ اي ٚ واسدا٘ؾ

  اسصؿياتي  9-1تشي ٕٖ٘ٛ 

 اَٚ٘ٛتر    زاسيخ اسصؿياتي   ؿٕاسٜ ّٔي   ٘اْ ٚ ٘اْ خا٘ٛادٌي

 وذ حشفٝ 

 

8212019

1 
 L1  ػغح كالحير  اِىسشٚ٘يه واس فٕٛٔي   حشفٝ :

 اػسا٘ذاسد فّٕىشد واس:    

ٔحاػثٝ خيچيذٖ دٚ ٕ٘ٛ٘ٝ تٛتيٗ تٝ كٛسذ دػسي ٚ تا 

 دسكذ 10تٛتيٗ خيچ تا زّٛسا٘غ حذ اوثش 
وذ 

 ٚؽيفٝ 
 ٚؽيفٝ:  01

ٌيشي اِىسشيىي ٚ  ٞاي ا٘ذاصٜ واس تا دػسٍاٜ

 اِىسشٚ٘يىي
 5ٌشٜٚ واسي 

ٔٛ٘ساطواس تشدٞاي 

 اِىسشٚ٘يىي

 واس: 0107 وذ واس
خيچيذٖ يه ٕ٘ٛ٘ٝ تٛتيٗ ػادٜ دس 

 mH  ٚΜhحذ 
 2 ػغح ؿايؼسٍي 

  

 ٔشا حُ واس سديف
 ؿشايظ فّٕىشد

 ...( )اتضاس،ٔٛاد، زدٟيضاذ، صٔاٖ، ٔىاٖ ٚ
 ٞا/داٚسي/ٕ٘شٜ دٞي( اػسا٘ذاسد )ؿاخق ٘سايح ٕٔىٗ

ٕ٘ش

ٜ 

1 

زـشيح 

ػاخسٕاٖ 

 تٛتيٗ

 وبغز( -اِتحش٤ش )خٛدوبس ِٛاصْ

 ٔىاٖ: ٔيضزحشيش 

 دل٥مٝ  5صٔبٖ :

 تـش٤ح اخضا٢ ثٛث٥ٗ -1
 □ك □ف 

 تـش٤ح ػبختٕبٖ ثٛث٥ٗ ٤ه ال٤ٝ  -2
 □ك □ف 

 1ٚ2ثٙذٞب٢  %80اخشا٢  -3
 □ك □ف 
 

 1  ٤2ب1فذْ اخشا٢ ثٙذٞب ٤ب اخشا٢ فمظ ٤ه  ثٙذ  

 2  3اخشا٢ ثٙذ 

 3 1ٚ2اخشا٢ ثٙذٞب٢ 

2 

ٔحاػثٝ دٚ 

 ٘ٛؿ تٛتيٗ 

ػ٥ٓ  -لشلشٜ -وبغز( -اِتحش٤ش )خٛدوبس ِٛاصْ

 ٔبؿ٥ٗ حؼبة -و٥ِٛغ -الو٣

 ٔىاٖ: ٔيض زحشيش

 دل٥مٝ  40صٔبٖ :

 ٔحبػجٝ ثٛث٥ٗ ٤ه ال٤ٝ   -1
 □ك □ف 

 ثٛث٥ٗ چٙذ ال٤ٝٔحبػجٝ  -2
 □ك □ف 

ا٘تخبة اخضا٢ ثٛث٥ٗ ٚ استجبط ث٥ٗ  -3
 ٞب آٖ

 □ك □ف 
 
 

 

 1 1فذْ اخشا٢ ثٙذٞب ٤ب اخشا٢ فمظ ثٙذ 

 2 ثٙذ 2اخشا٢ فمظ 

 3 اخشا٢ ٕٞٝ ثٙذٞب

3 

خيچيذٖ دٚ 

٘ٛؿ تٛتيٗ تا 

 ٞؼسٝ ٞٛا

 -لشلشٜ -خقجٝ اثضاس ف٣ٕٔٛ -فشد ثب ِجبع وبس

دػتٍبٜ ثٛث٥ٗ  -ػٕجبدٜ -و٥ِٛغ -ػ٥ٓ الو٣

 -ٔتش LCR -ِح٥ٓ -٤ٛٞٝ -چؼت وبغز٢ -پ٥چ

 ػ٥ٓ افـبٖ -ٚاس٥٘ؾ

 ٔىاٖ: ٔيضواس تا تشق

 دل٥مٝ  60صٔبٖ :

 پ٥چ٥ذٖ ثٛث٥ٗ ثب دػت -1
 □ك □ف 

پ٥چ٥ذٖ ثٛث٥ٗ ثب دػتٍبٜ ٚ  -2
 ٥ٌش٢ ضش٤ت خٛد اِمبئئ ا٘ذاصٜ
 □ك □ف 

 
 Lتـش٤ح فٛأُ تبث٥ش ٌزاس س٢ٚ -3

 □ك □ف 

ثب  ٤2ب1فذْ اخشا٢ ثٙذٞب ٤ب اخشا٢ فمظ ثٙذ  

 %15خغب٢ ث٥ؾ اص 
1 

 2 %15تب  %10ثب خغب٢ ث٥ؾ اص 1ٚ2اخشا٢ ثٙذ 

 3 1ٚ2ٚ3اخشا٢ ثٙذ 

4 

تٛتيٗ تا 

ٞؼسٝ آٞٙي 

 يا فشير

ٞؼتٝ ٞب٢ -ٔتشLRC -ثٛث٥ٗ پ٥چ٥ذٜ ؿذٜ

افضاس  ٘شْ-وبٔپ٥ٛتش -آ٣ٙٞ(-)فش٤ت -ٔختّف

 خبف

 ٔىاٖ: ٔيضواس تا تشق ٚ ٔيض وأديٛزش

 دل٥مٝ  15صٔبٖ :

ٞب س٢ٚ  ثشسػ٣ تبث٥ش ٞؼتٝ -1
 Lٔمذاس
 □ك □ف 

ثب  ٥ٌLش٢  ثشسػ٣ ٞؼتٝ ٚ ا٘ذاصٜ-2
 افضاس ٘شْ
 □ك □ف 
 
 

 1 فذْ اخشا٢ ثٙذٞب 

 

 2 اخشا٢ ٤ه ثٙذ 

 3 1ٚ2اخشا٢ ثٙذٞب ٢

 2 

 3 

ٞب٢ غ٥ش  ؿب٤ؼت٣ٍ

ف٣ٙ , ا٣ٕٙ٤, 

ثٟذاؿت, تٛخٟبت 

ص٤ؼت ٔح٥غ٣ ٚ 

 ٍ٘شؽ

 حفبؽت اص دػتٍبٜ -1
 دلت ٚ ؽشافت -2
ؿب٤ؼت٣ٍ تفىش ٚ ٤بد٥ٌش٢ ٔبداْ اِقٕش ٚ وؼت  -3

 (N11-N11-N13-N31اعالفبت ثب )
 L1 (N92) ٔحبػجٝ س٤بض٣  -4

 1سفاير يا فذْ سفاير تٙذٞاي 

 4زا 

 1 4اخشا٢ ٘ىشدٖ ثٙذ 

 2 1ٚ2سفب٤ت ثٙذٞب٢  

 3 4تب  1اخشا٢ تٕبْ ثٙذٞب٢ 

 اسصؿياتي واس )ؿايؼسٍي ا٘داْ واس(
 ث٣ّ    

 خ٥ش    

 ف: ثٝ ٔقٙب٢ كح٥ح ثٛدٖ اخشا ٤ب فّٕىشد اػت.                    ٔق٥بس ؿب٤ؼت٣ٍ ا٘دبْ وبس  :                                                                                                   

 ك: ثٝ ٔقٙب٢ فذْ اخشا٢ كح٥ح اػت.                                                                                                          3ٚ  2اص ٔشاحُ   2وؼت حذالُ ٕ٘شٜ  

 ف٣ٙ , ا٣ٕٙ٤, ثٟذاؿت , تٛخٟبت ص٤ؼت ٔح٥غ٣ ٚ ٍ٘شؽ ٞب٢ غ٥ش  اص ثخؾ ؿب٤ؼت٣ٍ 2وؼت حذالُ ٕ٘شٜ  

 اص ٔشاحُ وبس 2وؼت حذالُ ٥ٔب٥ٍ٘ٗ 
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 ٚصاسذ آٔٛصؽ ٚ خشٚسؽ

 ػاصٔاٖ خظٚٞؾ ٚ تش٘أٝ سيضي آٔٛصؿي

 دفسش زاِيف وساب ٞاي دسػي فٙي ٚ حشفٝ اي ٚ واسدا٘ؾ

  اسصؿياتي  9-1ٕٖ٘ٛ تشي 

 اَٚ٘ٛتر    اسصؿياتيزاسيخ    ؿٕاسٜ ّٔي   ٘اْ ٚ ٘اْ خا٘ٛادٌي

 وذ حشفٝ 
3114049

3 
 L3  ػغح كالحير  اِىسشٚ٘يه واس فٕٛٔي   حشفٝ :

 اػسا٘ذاسد فّٕىشد واس:    

ٞاي ٔؼسمُ ٚ  ٞاي ٔخسّف تا دػسٍاٜ ٌيشي وٕير ا٘ذاصٜ

ٚ رخيشٜ اعالفاذ تا سفاير وأُ  PCٔثسٙي تش 

 اػسا٘ذاسدٞاي زقشيف ؿذٜ

وذ 

 ٚؽيفٝ 
 ٚؽيفٝ:  01

ٌيشي اِىسشيىي ٚ  ٞاي ا٘ذاصٜ دػسٍاٜواس تا 

 اِىسشٚ٘يىي
 1ٌشٜٚ واسي 

ٔسلذي زٙؾيٓ 

ٞاي ا٘ذاصٜ  دػسٍاٜ

 ٌيشي

 واس: 0108 وذ واس
ٌيشي ٚ  ٞاي ا٘ذاصٜ واستشي دػسٍاٜ

 آصٔايـٍاٞي ٔذسٖ
 2 ػغح ؿايؼسٍي 

  

 ٔشا حُ واس سديف
 ؿشايظ فّٕىشد

 )اتضاس،ٔٛاد، زدٟيضاذ، صٔاٖ، ٔىاٖ ٚ ...(
 ٞا/داٚسي/ٕ٘شٜ دٞي( اػسا٘ذاسد )ؿاخق ٕٔىٗ٘سايح 

ٕ٘ش

ٜ 

1 

تٝ واسٌيشي 

ٞاي  دػسٍاٜ

ٌيشي  ا٘ذاصٜ

 ٔذسٖ

 )ٔؼسمُ(

اِتحش٤ش  ِٛاصْ-٥ٌش٢ ٔذسٖ ٞب٢ ا٘ذاصٜ دػتٍبٜ

 -لغقبت ٔٛسد آصٔب٤ؾ -وبغز( -)خٛدوبس

ٞب٢  ػبثش دػتٍبٜ -دفتشچٝ سإٞٙب٢ وبسثشد

 خب٘ج٣ ٘ؾ٥ش ػ٥ٍٙبَ ط٘شاتٛس

 اِىسشٚ٘يه ٔىاٖ: ٔيض اػسا٘ذاسد

 دل٥مٝ  10صٔبٖ :

٥ٌش٢ ثب  تـش٤ح اكَٛ دػتٍبٜ ا٘ذاصٜ -1
 اػتفبدٜ اص دفتشچٝ سإٞٙب٢ وبسثشد

 □ك □ف 
ٞب٢ خبف ثب  ٥ٌش٢ و٥ٕت ا٘ذاصٜ -2

 دػتٍبٜ
 □ك □ف 

 1ٚ2ثٙذٞب٢  %80اخشا٢  -3
 □ك □ف 
 

٤ب اخشا٢ ٤ى٣ اص ثٙذٞب٢   1ٚ2فذْ اخشا٢ ثٙذٞب٢ 

  ٤2ب1
1 

 2  3اخشا٢ ثٙذ 

 3 1ٚ2اخشا٢ ثٙذٞب٢ 

2 

تٝ واسٌيشي 

ٞاي  دػسٍاٜ

ٌيشي  ا٘ذاصٜ

ٔذسٖ ٔثسٙي 

 PCتش 

ٞب٢ ا٘ذاص٥ٍٞش٢  دفتشچٝ سإٞٙب٢ دػتٍبٜ

 -وبٔپ٥ٛتش -وبغز( -اِتحش٤ش )خٛدوبس ِٛاصْ -ٔذسٖ

ٞب، ػخت افضاس  ثشدٞب، دػتٍبٜ -افضاس ٔشتجظ ٘شْ

 ٚاػظ ٔشتجظ

 ٔىاٖ: ٔيض واس اػسا٘ذاسد ٚ ٔيض وأديٛزش

 دل٥مٝ 15صٔبٖ :

تـش٤ح چ٣ٍٍ٘ٛ اػتفبدٜ اص -1
 دػتٍبٜ 

 □ك □ف 
ٞب ثٝ ثشدٞب ٚ  اتلبَ دػتٍبٜ -2

 افضاسٞب٢ ٚاػظ ػخت
 □ك □ف 

 ٞب ٥ٌش٢ و٥ٕت ٔـبٞذٜ ٚ ا٘ذاصٜ -3
 □ك □ف 

 
 
 

 1 ٤2ب1فذْ اخشا٢ ثٙذٞب ٤ب اخشا٢ ٤ى٣ اص ثٙذٞب٢ 

 2 1ٚ2اخشا٢ ثٙذٞب٢  

 3 اخشا٢ تٕبْ ثٙذٞب

3 

سٚص سػا٘ي تٝ 

 افضاس ٘شْ

افضاس  ٘شْ -وبغز( -اِتحش٤ش )خٛدوبس ِٛاصْ

دػتٍبٜ  -ؿجىٝ اتلبَ ثٝ ا٤ٙتش٘ت –ٔشتجظ 

ٞب، ػخت  ثشدٞب، دػتٍبٜ -٥ٌش٢ ٔذسٖ ا٘ذاصٜ

 افضاس ٚاػظ ٔشتجظ

ٔىاٖ: ٔيض واس اػسا٘ذاسد ٚ ٔيض 

 وأديٛزش

 دل٥م35ٝصٔبٖ :

ٚ ثٝ افضاس  ٘شْ٘لت ٚ ساٜ ا٘ذاص٢  -1
 سٚص سػب٣٘ آٖ

 □ك □ف 
ٔمب٤ؼٝ لبث٥ّت ٞب٢ دػتٍبٜ ثب -2

 حبِت لجُ اص ثٝ سٚص سػب٣٘
 □ك □ف 

 
 
 

 1 فذْ اخشا٢ ثٙذٞب 

 

 2 1اخشا٢ ثٙذ

 3 1ٚ2اخشا٢ ثٙذٞب٢ 

 2 

 3 

ٞب٢ غ٥ش  ؿب٤ؼت٣ٍ

ف٣ٙ , ا٣ٕٙ٤, 

ثٟذاؿت, تٛخٟبت 

ص٤ؼت ٔح٥غ٣ ٚ 

 ٍ٘شؽ

 حفبؽت اص دػتٍبٜ -1
(ٚ ٔحبػجٝ N13-N12-N11ؿب٤ؼت٣ٍ تفىش ) -2

( ٚ ٤بد٥ٌش٢ ٔبداْ اِقٕش ٚ وؼت N92) L1 س٤بض٣ 
 L1 (N31)اعالفبت 

 (41د N42ٚ) L1 وبسثشد فٗ آٚس٢ -3

 1سفاير يا فذْ سفاير تٙذٞاي 

 3زا 
 1 3اخشا٢ ٘ىشدٖ ثٙذ 

 
 2 1ٚ2سفب٤ت ثٙذٞب٢ 

 3 1ٚ2ٚ3اخشا٢ تٕبْ ثٙذٞب٢ 

 اسصؿياتي واس )ؿايؼسٍي ا٘داْ واس(
 ث٣ّ    

 خ٥ش    

 ف: ثٝ ٔقٙب٢ كح٥ح ثٛدٖ اخشا ٤ب فّٕىشد اػت.                    ٔق٥بس ؿب٤ؼت٣ٍ ا٘دبْ وبس  :                                                                                                   

 ك: ثٝ ٔقٙب٢ فذْ اخشا٢ كح٥ح اػت.                                                                                                         2ٚ3ٚ 1اص ٔشاحُ   2وؼت حذالُ ٕ٘شٜ  

 شؽ ٞب٢ غ٥ش ف٣ٙ , ا٣ٕٙ٤, ثٟذاؿت , تٛخٟبت ص٤ؼت ٔح٥غ٣ ٚ ٍ٘ اص ثخؾ ؿب٤ؼت٣ٍ 2وؼت حذالُ ٕ٘شٜ  

 اص ٔشاحُ وبس 2وؼت حذالُ ٥ٔب٥ٍ٘ٗ 
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 ٚصاسذ آٔٛصؽ ٚ خشٚسؽ

 ػاصٔاٖ خظٚٞؾ ٚ تش٘أٝ سيضي آٔٛصؿي

 دفسش زاِيف وساب ٞاي دسػي فٙي ٚ حشفٝ اي ٚ واسدا٘ؾ

 اسصؿياتي  9-1ٕٖ٘ٛ تشي 
 

 

 اَٚ٘ٛتر   زاسيخ اسصؿياتي  ؿٕاسٜ ّٔي   ٘اْ ٚ ٘اْ خا٘ٛادٌي

 وذ حشفٝ 

 

8212019

1 
 L1 ػغح كالحير  اِىسشٚ٘يه واس فٕٛٔي   :حشفٝ 

 اػسا٘ذاسد فّٕىشد واس:    

ا٘سخاب اتضاس، ٔٛاد ٚ زدٟيضاذ ٔٙاػة تش اػاع 

 اػسا٘ذاسدٞاي زقشيف ؿذٜ
وذ 

 ٚؽيفٝ 
 ٚؽيفٝ:  02

 ِحيٓ واسي لغقاذ ٔدضا ٚ ٘لة ػغحي

  (SMD  ٚdiscrete) 
 4ٌشٜٚ واسي 

ٔٛ٘ساطواس تشدٞاي 

 اِىسشٚ٘يىي ػادٜ

 2 ػغح ؿايؼسٍي  آٔادٜ ػاصي ٔٛاد، اتضاس ٚ زدٟيضاذ واس: 0201 واسوذ 

  

 ٔشا حُ واس سديف
 ؿشايظ فّٕىشد

 )اتضاس،ٔٛاد، زدٟيضاذ، صٔاٖ، ٔىاٖ ٚ ...(
 ٞا/داٚسي/ٕ٘شٜ دٞي( اػسا٘ذاسد )ؿاخق ٘سايح ٕٔىٗ

ٕ٘ش

ٜ 

1 

ا٘سخاب اتضاس ٚ 

ٔٛاد ٚ 

زدٟيضاذ 

ٔٙاػة تشاي 

ٔٛ٘ساط لغقاذ 

SMD  ٚTH 

پب٤ٝ  -پٙغ -ِح٥ٓ  -اثضاس ِح٥ٓ وبس٢)٤ٛٞٝ

اثضاس ِح٥ٓ  -اػفٙح( -ف٥ٙه -ٔبػه -٤ٛٞٝ

فشد ثب  -اثضاس ف٣ٕٔٛ -SMDوبس٢ لغقبت 

 ِجبع وبس

 ٔىاٖ: واسٌاٜ خشٚطٜ

 دل٥م5ٝصٔبٖ : 

اػتفبدٜ كح٥ح اص اثضاس، ٔٛاد ٚ  -1
 تد٥ٟضات

 □ك □ف 
 
ؿشح چ٣ٍٍ٘ٛ اػتفبدٜ كح٥ح  -2

 اص اثضاس
 □ك □ف 
 
 
 

 1 اخشا٢ ثٙذٞبفذْ 

 
 2 اخشا٢ ٤ى٣ اص ثٙذٞب

 3 1ٚ2اخشا٢ ثٙذٞب٢ 

2 

ا٘سخاب اتضاس ٚ 

ٔٛاد ٚ 

زدٟيضاذ 

ٔٙاػة تشاي 

ٔٛ٘ساط لغقاذ 

SMD  ٚTH 

لّـ  -٤ٛٞٝ –(SMD  ٚTHاثضاس) دٔٛ٘تبط لغقبت

 -ٔبػه -رسٜ ث٥ٗ -پب٤ٝ ٤ٛٞٝ -پٙغ -وؾ

ثشد ٔؼتقُٕ  -٤ٛٞٝ ٞٛا٢ ٌشْ( -اػفٙح -ف٥ٙه

 فشد ثب ِجبع وبس -SMD  ٚTHثب لغقبت 

 ٔىاٖ: واسٌاٜ خشٚطٜ

 دل٥مٝ 5صٔبٖ : 

ا٘تخبة كح٥ح اثضاس ٚ ٔٛاد ٚ -1
 تد٥ٟضات 

 □ك □ف 
ؿشح چ٣ٍٍ٘ٛ اػتفبدٜ كح٥ح  -2

 اص اثضاس ٚ ٔٛاد ٚ تد٥ٟضات 
 

 □ك □ف 
 
 
 

 1 فذْ اخشا٢ ثٙذٞب

 

 2 اخشا٢ ٤ى٣ اص ثٙذٞب

 3 1ٚ2اخشا٢ ثٙذٞب٢ 

3 

ػشٚيغ ٚ 

ٍٟ٘ذاسي 

 ٞٛيٝ

خقجٝ  -ٔتش ِٔٛت٣ -٤ٛٞٝ -دفتشچٝ سإٞٙب

 -٘ٛن ٤ٛٞٝ ػبِٓ -ػٕجبدٜ -اثضاس ف٣ٕٔٛ

ػ٥ٓ  -إِٙت حشاست٣ ػبِٓ ثب ٚات ٔٙبػت

 فشد ثب ِجبع وبس -ساثظ ػبِٓ

 خشيض تشقٔىاٖ: ٔيض واس تا 

 دل٥م20ٝصٔبٖ :

 تشخٕٝ ٚ تـش٤ح دفتشچٝ سإٞٙب -1
 □ك □ف 

 دٔٛ٘تبط ٤ٛٞٝ -2
 □ك □ف 

 تـخ٥ق ف٥ت ٚ سفـ آٖ– 3
 □ك □ف 

 
 ٔٛ٘تبط ٤ٛٞٝ ٚ ساٜ ا٘ذاص٢ آٖ-4

 □ك □ف 

 1 1ٚ2فذْ اخشا٢ ثٙذٞب ٤ب اخشا٢ ٤ى٣ اص ثٙذٞب٢ 

 

 2 2ٚ3ٚ4اخشا٢ ثٙذٞب٢

 3 4تب1اخشا٢ ثٙذٞب٢ 

 2 

 3 

ٞب٢ غ٥ش  ؿب٤ؼت٣ٍ

ف٣ٙ , ا٣ٕٙ٤, 

ثٟذاؿت, تٛخٟبت 

ص٤ؼت ٔح٥غ٣ ٚ 

 ٍ٘شؽ

 سفب٤ت ٘ىبت ا٣ٕٙ٤ ٚ خ٥ٌّٛش٢ اص آتؾ ػٛص٢-1
 اخشا٢ ٘ىبت ا٣ٕٙ٤ دس دفتشچٝ سإٞٙب -2
 L1 (N11  ٚN12) تفىش  ٞب٢ ؿب٤ؼت٣ٍ -3
 

 سفاير يا فذْ سفاير تٙذٞاي

 3زا  1 
 1 1اخشا٢ فمظ ثٙذ 

 
 2 2ٚ3ثٙذٞب٢ سفب٤ت 

 3 اخشا٢ تٕبْ ثٙذٞب

 اسصؿياتي واس )ؿايؼسٍي ا٘داْ واس(
 ث٣ّ    

 خ٥ش    

 ثٛدٖ اخشا ٤ب فّٕىشد اػت.ف: ثٝ ٔقٙب٢ كح٥ح                     ٔق٥بس ؿب٤ؼت٣ٍ ا٘دبْ وبس  :                                                                                                   

 ك: ثٝ ٔقٙب٢ فذْ اخشا٢ كح٥ح اػت.                                                                                                         2ٚ3ٚ 1اص ٔشاحُ   2وؼت حذالُ ٕ٘شٜ  

 , تٛخٟبت ص٤ؼت ٔح٥غ٣ ٚ ٍ٘شؽ  ٞب٢ غ٥ش ف٣ٙ , ا٣ٕٙ٤, ثٟذاؿت اص ثخؾ ؿب٤ؼت٣ٍ 2وؼت حذالُ ٕ٘شٜ  

 اص ٔشاحُ وبس 2وؼت حذالُ ٥ٔب٥ٍ٘ٗ 
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 ٚصاسذ آٔٛصؽ ٚ خشٚسؽ

 ػاصٔاٖ خظٚٞؾ ٚ تش٘أٝ سيضي آٔٛصؿي

 دفسش زاِيف وساب ٞاي دسػي فٙي ٚ حشفٝ اي ٚ واسدا٘ؾ

  اسصؿياتي  9-1ٕٖ٘ٛ تشي 

 اَٚ٘ٛتر    زاسيخ اسصؿياتي  ؿٕاسٜ ّٔي   ٘اْ ٚ ٘اْ خا٘ٛادٌي

 وذ حشفٝ 

 

8212019

1 
 L1 ػغح كالحير  اِىسشٚ٘يه واس فٕٛٔي   حشفٝ :

 اػسا٘ذاسد فّٕىشد واس:    
سٚي تشد ٔذاس چاخي تش اػاع اػسا٘ذاسدٞاي  THٔٛ٘سا لغقاذ 

 زقشيف ؿذٜ
وذ 

 ٚؽيفٝ 
 ٚؽيفٝ:  02

 ِحيٓ واسي لغقاذ ٔدضا ٚ ٘لة ػغحي

  (SMD  ٚdiserete) 

ٌشٜٚ اسصؿياتي واس 

4 

تشدٞاي  ٔٛ٘ساطواس 

 اِىسشٚ٘يىي

 2 ػغح ؿايؼسٍي  (TH=discrete ٔٛ٘ساط لغقاذ)  واس: 0202 وذ واس

  

 ٔشا حُ واس سديف
 ؿشايظ فّٕىشد

 )اتضاس،ٔٛاد، زدٟيضاذ، صٔاٖ، ٔىاٖ ٚ ...(
 ٞا/داٚسي/ٕ٘شٜ دٞي( اػسا٘ذاسد )ؿاخق ٘سايح ٕٔىٗ

ٕ٘ش

ٜ 

1 

 
زـشيح 
 لغقاذ

TH  
(through Hole) 

 

)ٔب٘ٙذ د٤ٛد، تشا٘ض٤ؼتٛس، ٔمبٚٔت، TH  لغقبت 

 ٘مـٝ ٔذاس  -خٛدوبس( -اِتحش٤ش) وبغز ِٛاصْ -خبصٖ(

 ٔىاٖ: ٔيض زحشيش 

 دل٥مٝ  5صٔبٖ :

 
 اص ث٥ٗ ػب٤ش لغقبت THا٘تخبة لغقبت   -1

 □ك □ف 
 THتـش٤ح لغقبت   -2

 □ك □ف 
 

 1 فذْ اخشا٢ ثٙذٞب

 2 اخشا٢ ٤ى٣ اص  ثٙذٞب 

 3 1ٚ2اخشا٢ ثٙذٞب٢ 

2 

زـشيح ا٘ٛاؿ 
تشدٞاي ٔذاس 

چاخي 
 THلغقاذ

 

  -ثشٌٝ اعالفبت ٔشثٛط ثٝ ا٘ٛاؿ ثشد ٔذاس چبپ٣

 -ا٘ٛاؿ ثشد) ٤ه ال٤ٝ-خٛدوبس( -اِتحش٤ش) وبغز ِٛاصْ

 چٙذ ال٤ٝ( 

 ٔىاٖ: ٔيض زحشيش 

 دل٥مٝ 10صٔبٖ :

تشخٕٝ ٚ تـش٤ح اعالفبت ف٣ٙ اص ثشٌٝ  -1
 اعالفبت

 □ك □ف 
 ثشدتـش٤ح ٔضا٤ب ٚ ٔقب٤ت ٞش 2

 □ك □ف 
 ا٘تخبة ثشد ٔٙبػت -3

 □ك □ف 

 1 فذْ اخشا٢ ثٙذٞب ٤ب اخشا٢ فمظ ٤ه ثٙذ

 
 2 ثٙذ اص ػٝ ثٙذ 2اخشا٢ 

 3 اخشا٢ تٕب٣ٔ ثٙذٞب

3 

ٔٛ٘ساط  
 THلغقاذ

 -ٔتش ِٔٛت٣ -ٔغبثك ثب ٘مـTHٝ  لغقبت   -٘مـٝ ٔذاس

فشد ثب ِجبع -ثشد -خقجٝ اثضاس ف٣ٕٔٛ -اثضاس ِح٥ٓ وبس٢

 وبس

 ٔىاٖ: واسٌاٜ خشٚطٜ 

 دل٥مٝ  10صٔبٖ :

 ا٘تخبة كح٥ح لغقبت ٔغبثك ثب ٘مـٝ -1
 □ك □ف 

 تؼت كحت لغقبت–2
 

 □ك □ف 
 ٔٛ٘تبط كح٥ح ٚ اػتب٘ذاسد لغقبت -3

 □ك □ف 

 1 فذْ اخشا٢ ثٙذٞب ٤ب اخشا٢ ٤ه ثٙذ

 2 3ٚ  2ٚ 1ثٙذ اص ثٙذٞب٢ 2اخشا٢ 

 3 1ٚ2ٚ3اخشا٢ ثٙذٞب٢ 

4 

زـشيح 

خغٛط ٔٛ٘ساط 

ٔىا٘يضٜ 

تٝ  THلغقاذ 

كٛسذ 

 ٔحذٚد

٤ٚذ٤ٛ  -وبٔپ٥ٛتش -ف٥ّٓ آٔٛصؿ٣ ٔٛ٘تبط ٔىب٥٘ضٜ ٔشتجظ 

 خٛدوبس( -اِتحش٤ش) وبغز ِٛاصْ  -پشطٚوتٛس

 ٔىاٖ: ٔيض وأديٛزش

 دل٥مٝ 30صٔبٖ :

 
 ؿشح چ٣ٍٍ٘ٛ ٔٛ٘تبط دس خظ ٔىب٥٘ضٜ -1

 □ك □ف 
ٔضا٤ب ٚ ٔقب٤ت ٚ ٔمب٤ؼٝ خظ ٔٛ٘تبط دػت٣  –2

 ٚ ٔىب٥٘ضٜ
 

 □ك □ف 
 1ٚ2ثٙذٞب٢  %70اخشا٢  -3

 □ك □ف 

 1 ٤2ب1فذْ اخشا٢ ثٙذٞب ٤ب اخشا٢ ثٙذ

 

 2 3اخشا٢ ثٙذ

 3 1ٚ2اخشا٢ ثٙذٞب٢ 

ٞب٢ غ٥ش  ؿب٤ؼت٣ٍ

ف٣ٙ , ا٣ٕٙ٤, 

ثٟذاؿت, تٛخٟبت 

ص٤ؼت ٔح٥غ٣ ٚ 

 ٍ٘شؽ

خ٥ٌّٛش٢ اص آتؾ ػٛص٢ ٚ سفب٤ت ٘ىبت ا٣ٕٙ٤ ٚ   -1
 ٘ىبت ا٣ٕٙ٤ ٔٙذسج دس دفتشچٝ سإٞٙب

 دلت ٚ تٕشوض دس اخشا٢ وبس -2
 L1(N11  ٚN12 ) ٞب٢ تفىش  ؿب٤ؼت٣ٍ -3

سفاير يا فذْ سفاير تٙذٞاي 

1ٚ2ٚ3  

 1 1فذْ اخشا٢ ثٙذ 

 
 2 1ٚ2اخشا٢ ثٙذٞب٢ 

 3 2ٚ3ٚ 1اخشا٢ تٕب٣ٔ ثٙذٞب٢ 

 ا٘داْ واس(اسصؿياتي واس )ؿايؼسٍي 
 ث٣ّ    

 خ٥ش    

 ف: ثٝ ٔقٙب٢ كح٥ح ثٛدٖ اخشا ٤ب فّٕىشد اػت.                    ٔق٥بس ؿب٤ؼت٣ٍ ا٘دبْ وبس  :                                                                                                   

 ك: ثٝ ٔقٙب٢ فذْ اخشا٢ كح٥ح اػت.                                                                                                          4ٚ 2ٚ3اص ٔشاحُ  2وؼت حذالُ ٕ٘شٜ  

 شؽ ٞب٢ غ٥ش ف٣ٙ , ا٣ٕٙ٤, ثٟذاؿت , تٛخٟبت ص٤ؼت ٔح٥غ٣ ٚ ٍ٘ اص ثخؾ ؿب٤ؼت٣ٍ 2وؼت حذالُ ٕ٘شٜ  

 اص ٔشاحُ وبس 2وؼت حذالُ ٥ٔب٥ٍ٘ٗ 
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 ٚصاسذ آٔٛصؽ ٚ خشٚسؽ

 ػاصٔاٖ خظٚٞؾ ٚ تش٘أٝ سيضي آٔٛصؿي

 دفسش زاِيف وساب ٞاي دسػي فٙي ٚ حشفٝ اي ٚ واسدا٘ؾ

  اسصؿياتي  9-1ٕٖ٘ٛ تشي 

 اَٚ٘ٛتر    زاسيخ اسصؿياتي   ؿٕاسٜ ّٔي   ٘اْ ٚ ٘اْ خا٘ٛادٌي

 وذ حشفٝ 
 

 حشفٝ : 82120592
ٔٛ٘ساطواساٖ زدٟيضاذ اِىسشيىي ٚ  

 اِىسشٚ٘يىي
 اػسا٘ذاسد فّٕىشد واس:     L1  ػغح كالحير 

سٚي تشد تش اػاع اػسا٘ذاسدٞاي  SMDٔٛ٘ساط لغقاذ 

وذ  زقشيف ؿذٜ

 ٚؽيفٝ 
 1ٌشٜٚ واسي  ِحيٓ واسي لغقاذ ٔدضا ٚ ٘لة ػغحي  ٚؽيفٝ:  02

ٔسلذي ٔٛ٘ساط ٚ 

ٔٛ٘ساط لغقاذ 

 اِىسشٚ٘يىي

 SMDٔٛ٘ساط لغقاذ  واس: 0203 وذ واس
ػغح 

 ؿايؼسٍي 
2 

  

 ٔشا حُ واس سديف
 ؿشايظ فّٕىشد

 )اتضاس،ٔٛاد، زدٟيضاذ، صٔاٖ، ٔىاٖ ٚ ...(
 ٞا/داٚسي/ٕ٘شٜ دٞي( اػسا٘ذاسد )ؿاخق ٘سايح ٕٔىٗ

ٕ٘ش

ٜ 

1 

زقشيف 

 SMDلغقاذ 

ثشٌٝ اعالفبت  -)ٔب٘ٙذ د٤ٛد، خبصٖ( SMDلغقبت 

 -رسٜ ث٥ٗ -خٛدوبس( -اِتحش٤ش) وبغز ِٛاصْ -SMDلغقبت 

 فشًٞٙ ِغت تخلل٣ 

 ٔىاٖ: ٔيض زحشيش

 دل٥مٝ 10صٔبٖ : 

تـش٤ح اعالفبت ف٣ٙ ٚ ٘ىبت ٟٔٓ اص  -1
 س٢ٚ ثشٌٝ اعالفبت

 □ك □ف     
 
 SMDتـش٤ح وذٞب٢ س٢ٚ عقبت  -2

 □ك □ف 
 
 1ٚ2% ثٙذٞب٢ 80اخشا٢ -3 

 □ك □ف      

 1 1ٚ2اص ثٙذٞب٢ فذْ اخشا٢ ثٙذٞب ٤ب اخشا٢ ٤ى٣ 

 
 2 3اخشا٢ ثٙذ

 3 1ٚ2اخشا٢ ثٙذٞب٢ 

2 

ٌيشي  ا٘ذاصٜ

اتقاد ٚ 

 ٞاي ويغ

 (Case )

اػسا٘ذاسد 

 SMDلغقاذ 

 -و٥ِٛغ -SMDلغقبت  -SMDثشٌٝ اعالفبت لغقبت  

فشًٞٙ ِغت -خٛدوبس( -اِتحش٤ش) وبغز ِٛاصْ -رسٜ ث٥ٗ

 تخلل٣

 ٔىاٖ: ٔيض زحشيش

 دل٥مٝ 10صٔبٖ : 

اػتخشاج اعالفبت ٔشتجظ ثب ؿىُ ٚ اثقبد -1
 اص ثشٌٝ اعالفبت 

 □ك □ف 
 SMDتـش٤ح وذٞب٢ س٢ٚ لغقبت  -2
 

 □ك □ف 
 1ٚ2% ثٙذٞب٢ 80اخشا٢ -3

 □ك □ف 
 

 1 1ٚ2فذْ اخشا٢ ثٙذٞب ٤ب اخشا٢ ٤ى٣ اص ثٙذٞب٢ 

 

 2 3اخشا٢ ثٙذ

 3 1ٚ2اخشا٢ ثٙذٞب٢ 

3 

ا٘سخاب تشد 

ٔذاس چاخي 

ٔٙاػة تشاي 

 SMDلغقاذ 

  -ثشد ٔٙبػت -اِتحش٤ش ِٛاصْ -ثشٌٝ اعالفبت ا٘ٛاؿ ثشدٞب

 ٔىاٖ: ٔيض زحشيش

 دل٥مٝ 7صٔبٖ :

اكغالحبت ف٣ٙ ا٘ٛاؿ ثشداص ٘ؾش خٙغ ٚ -1
 ال٤ٝ ٚ وبسثشد

 □ك □ف 
 تـش٤ح ٔضا٤ب ٚ ٔقب٤ت ٞش ٘ٛؿ ثشد-2

 □ك □ف 
 ا٘تخبة ثشد ٔٙبػت– 3

 □ك □ف 
 
 

 1 اخشا٢ ثٙذٞب ٤ب اخشا٢ فمظ ٤ه ثٙذفذْ 

 2 ثٙذ 3ثٙذ اص  2اخشا٢  

 3 1ٚ2ٚ3اخشا٢ ثٙذٞب٢ 

4 

چٍٍٛ٘ي 

ٔٛ٘ساط لغقاذ 

SMD  ٝت

 كٛسذ دػسي

ثشد  -ٔتش ِٔٛت٣ -لغقبت ٔٙبػت ثب ٘مـٝ -٘مـٝ ف٣ٙ ٔذاس

٤ٛٞٝ ٞٛا٢  -) SMDٝ٤ٛٞاثضاس ِح٥ٓ وبس٢  -ٔٙبػت

خقجٝ  -ِح٥ٓ( رسٜ ث٥ٗسٚغٗ  -پب٤ٝ ٤ٛٞٝ -ِح٥ٓ -ٌشْ

 فشد ثب ِجبع وبس -پٙغ -اثضاس ف٣ٕٔٛ

 ٔىاٖ: ٔيض واس تا خشيض تشق

 دل٥م10ٝصٔبٖ : 

 ا٘تخبة كح٥ح لغقبت ٔغبثك ثب ٘مـٝ-1
 □ك □ف 

 تؼت كحت لغقبت-2
 □ك □ف 

 ٔٛ٘تبط كح٥ح ٚ اػتب٘ذاسد لغقبت– 3
 □ك □ف 

 

 1 1فذْ اخشا٢ ثٙذٞب ٤ب اخشا٢ ثٙذ

 
 2 ثٙذ اخشا٢ دٚ ثٙذ اص ػٝ

 3 اخشا٢ كح٥ح ٕٞٝ ثٙذٞب

5 

زـشيح خغٛط 

ٔىا٘يضٜ لغقاذ 

SMD دس حذ (

 ٔحذٚد(

 -SMDف٥ّٓ آٔٛصؿ٣ ٔتٙبػت ثب خظ ٔٛ٘تبط 

 ٤ٚذئٛ پشٚصوتٛس -خٛدوبس( -اِتحش٤ش) وبغز ِٛاصْ

 ٔىاٖ: ٔيض وأديٛزش

 دل٥م20ٝصٔبٖ : 

 ؿشح چ٣ٍٍ٘ٛ ٔٛ٘تبط دس خظ ٔىب٥٘ضٜ-1
 □ك □ف 

ٚ ٔمبػ٥ٝ خظ ٔٛ٘تبط ٔضا٤ب ٚ ٔقب٤ت -2
 دػت٣ ٚ ٔىب٥٘ضٜ

 □ك □ف 
 1ٚ2% ثٙذٞب٢ 70اخشا٢  – 3

 □ك □ف 

 1 ٤2ب1فذْ اخشا٢ ثٙذٞب ٤ب اخشا٢ ثٙذ 

 2 3اخشا٢ ثٙذ 

 3 1ٚ2اخشا٢ ثٙذٞب٢ 

ٞب٢ غ٥ش  ؿب٤ؼت٣ٍ

ف٣ٙ , ا٣ٕٙ٤, 

ثٟذاؿت, تٛخٟبت 

ص٤ؼت ٔح٥غ٣ ٚ 

 ٍ٘شؽ

سفب٤ت ٘ىبت ا٣ٕٙ٤ ٚ خ٥ٌّٛش٢ اص آتؾ ػٛص٢ ٚ ٘ىبت -1
 ا٣ٕٙ٤ ٔٙذسج دس دفتشچٝ سإٞٙب 

 دلت ٚ تٕشوض دس اخشا٢ وبس-2
 L1 (N11  ٚN12) ؿب٤ؼت٣ٍ تفىش  -3
 L1  (N71 ٚN72  ٚN73 ) وبسثشد فٗ آٚس٢ -4

 سفاير يا فذْ سفاير تٙذٞاي 

 4زا  1
 1 1اخشا٢ ٘ىشدٖ ثٙذ 

 2 2ٚ4اخشا٢ ثٙذٞب٢  

 3 4تب  1اخشا٢ تٕبْ ثٙذٞب٢ 

 اسصؿياتي واس )ؿايؼسٍي ا٘داْ واس(
 ث٣ّ    

 خ٥ش    

 اخشا ٤ب فّٕىشد اػت.ف: ثٝ ٔقٙب٢ كح٥ح ثٛدٖ                     ٔق٥بس ؿب٤ؼت٣ٍ ا٘دبْ وبس  :                                                                                                   

 ك: ثٝ ٔقٙب٢ فذْ اخشا٢ كح٥ح اػت.                                                                                                        4ٚ 2ٚ3اص ٔشاحُ   2وؼت حذالُ ٕ٘شٜ  

 ٟبت ص٤ؼت ٔح٥غ٣ ٚ ٍ٘شؽ ٞب٢ غ٥ش ف٣ٙ , ا٣ٕٙ٤, ثٟذاؿت , تٛخ اص ثخؾ ؿب٤ؼت٣ٍ 2وؼت حذالُ ٕ٘شٜ  

 اص ٔشاحُ وبس 2وؼت حذالُ ٥ٔب٥ٍ٘ٗ 
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 ٚصاسذ آٔٛصؽ ٚ خشٚسؽ

 ػاصٔاٖ خظٚٞؾ ٚ تش٘أٝ سيضي آٔٛصؿي

 دفسش زاِيف وساب ٞاي دسػي فٙي ٚ حشفٝ اي ٚ واسدا٘ؾ

  اسصؿياتي  9-1ٕٖ٘ٛ تشي 

 اَٚ٘ٛتر    زاسيخ اسصؿياتي   ؿٕاسٜ ّٔي   ٘اْ ٚ ٘اْ خا٘ٛادٌي

 وذ حشفٝ 

 

3114049

3 
 L3  ػغح كالحير  زىٙؼيٗ اِىسشٚ٘يه   حشفٝ :

 اػسا٘ذاسد فّٕىشد واس:    

تا اتضاس خاف  SMD  ٚdisereteٔٛ٘ساط ٚ دٔٛ٘ساط  لغقاذ 

تش اػاع اػسا٘ذاسدٞاي زقشيف ؿذٜ ٚ سفاير وأُ ٘ىاذ 

 ايٕٙي
وذ 

 ٚؽيفٝ 
 ٚؽيفٝ:  02

 ِحيٓ واسي لغقاذ ٔدضا ٚ ٘لة ػغحي

  (SMD  ٚdiserete) 
 2ٌشٜٚ واسي 

ٔٛ٘ساطواس ِٛاصْ 

 اِىسشٚ٘يه كٙقسي

 واس: 0204 وذ واس
تا اتضاس خاف) ٔٛػْٛ  SMDِحيٓ واسي

 تٝ ِٛج(

ػغح 

 ؿايؼسٍي 
2 

  

 ٔشا حُ واس سديف
 ؿشايظ فّٕىشد

 )اتضاس،ٔٛاد، زدٟيضاذ، صٔاٖ، ٔىاٖ ٚ ...(
 ٞا/داٚسي/ٕ٘شٜ دٞي( اػسا٘ذاسد )ؿاخق ٘سايح ٕٔىٗ

ٕ٘ش

ٜ 

1 

اتضاس، ا٘سخاب 

ٔٛاد ٚ 

 زدٟيضاذ

 -اثضاس خبف) ِٛح( -دفتشچٝ سإٞٙب

 -ثُشد ٔٙبػت -خٛدوبس( -اِتحش٤ش) وبغز ِٛاصْ

٤ٛٞٝ  -٤ٛٞٝ ٘ٛن ػٛص٣٘ -SMDلغقبت 

ٔٛاد ِح٥ٓ وبس٢ ثب اثضاس  -پٙغ -ٞٛا٢ ٌشْ

 پب٤ٝ ٤ٛٞٝ -خبف

 ٔىاٖ: ٔيض واس تا خشيض تشق

 دل٥مٝ 15صٔبٖ : 

تشخٕٝ ٚ تـش٤ح اعالفبت اػبػ٣  -1

 فتشچٝ سإٞٙبد

 □ك □ف     
ا٘تخبة اثضاس خبف ٚ تـش٤ح  -2

 فّٕىشد آٖ
 □ك □ف 

 1ٚ2% ثٙذٞب٢ 80اخشا٢ -3 

 □ك □ف      

 1 ٤2ب 1فذْ اخشا٢ ثٙذٞب ٤ب اخشا٢ ثٙذ

 

 2 3اخشا٢ ثٙذ

 3 1ٚ2اخشا٢ ثٙذٞب٢ 

2 

ٔٛ٘ساط لغقاذ 
SMD 

 -ٔغبثك ثب ٘مـٝ SMDلغقبت  -٘مـٝ ٔذاس 

 -٤ٛٞٝ ٘ٛن ػٛص٣٘ -ثُشد ٔٙبػت -ٔتش ِٔٛت٣

ٔٛاد  -پب٤ٝ ٤ٛٞٝ --پٙغ -٤ٛٞٝ ٞٛا٢ ٌشْ

 -اثضاس خبف) ِٛح ( -ٔبػه -ِح٥ٓ وبس٢

 فشد ثب ِجبع وبس

 ٔىاٖ: ٔيض واس تا خشيض تشق

 دل٥مٝ 10صٔبٖ : 

ٔغبثك ثب  SMDا٘تخبة لغقٝ -1

 ٘مـٝ ٚ ؿشح فّٕىشد لغقبت

 □ك □ف 
 آصٔب٤ؾ كحت لغقبت  -2

 □ك □ف 
٘لت ٚ ٔٛ٘تبط لغقبت ثب اثضاس -3

 □ك □خبف     ف 
 3ٚ 1ٚ2% ثٙذٞب٢ 80اخشا٢  -4

 □ك □ف 

 1 فذْ اخشا٢ ثٙذٞب ٤ب اخشا٢ ٤ه ثٙذ

 

 2 4اخشا٢ ثٙذ

 3 1ٚ2ٚ3اخشا٢ ثٙذٞب٢ 

3 

دٔٛ٘ساط 

 SMDلغقاذ 

اثضاس  -SMDثُشد ٔٛ٘تبط ؿذٜ ثب لغقبت 

٤ٛٞٝ ٘ٛن  -ٔتش ِٔٛت٣ -خبف) ِٛح (

 پٙغ -٤ٛٞٝ ٞٛا٢ ٌشْ -ػٛص٣٘

 ٔىاٖ: ٔيض واس تا خشيض تشق

 دل٥م10ٝصٔبٖ : 

ا٘تخبة اثضاس ٚ تـش٤ح ٔشاحُ -1

 دٔٛ٘تبط

 □ك □ف 
 دٔٛ٘تبط لغقبت ثب اثضاس خبف-2

 □ك □ف 
 آصٔب٤ؾ لغقٝ دٔٛ٘تبط ؿذٜ– 3

 □ك □ف 

 1 1فذْ اخشا٢ ثٙذٞب ٤ب اخشا٢ ثٙذ

 

 2 1ٚ2اخشا٢ ثٙذ 

 3 1ٚ2ٚ3اخشا٢ ثٙذٞب٢ 

ٞب٢ غ٥ش  ؿب٤ؼت٣ٍ

ف٣ٙ , ا٣ٕٙ٤, 

ثٟذاؿت, تٛخٟبت 

ص٤ؼت ٔح٥غ٣ ٚ 

 ٍ٘شؽ

سفب٤ت ٘ىبت ا٣ٕٙ٤ ٚ خ٥ٌّٛش٢ اص آتؾ ػٛص٢ ٚ ٘ىبت -1
 ا٣ٕٙ٤ ٔٙذسج دس دفتشچٝ سإٞٙب 

 دلت ٚ تٕشوض دس اخشا٢ وبس-2
 L1 (N11  ٚN12) ؿب٤ؼت٣ٍ تفىش  -3
 L1  (N41 ) وبسثشد فٗ آٚس٢ -4

 سفاير يا فذْ سفاير تٙذٞاي

 4زا  1 
 1 1فذْ سفب٤ت ثٙذ 

 
 2 2ٚ3اخشا٢  ثٙذٞب٢ 

 3 4ٚ 1ٚ2ٚ3اخشا٢ ثٙذٞب٢ 

 اسصؿياتي واس )ؿايؼسٍي ا٘داْ واس(
 ث٣ّ    

 خ٥ش    

 ف: ثٝ ٔقٙب٢ كح٥ح ثٛدٖ اخشا ٤ب فّٕىشد اػت.                                                    ٔق٥بس ؿب٤ؼت٣ٍ ا٘دبْ وبس  :                                                                   

 اػت. ك: ثٝ ٔقٙب٢ فذْ اخشا٢ كح٥ح                                                                                                         2ٚ3اص ٔشاحُ   2وؼت حذالُ ٕ٘شٜ  

 ٞب٢ غ٥ش ف٣ٙ , ا٣ٕٙ٤, ثٟذاؿت , تٛخٟبت ص٤ؼت ٔح٥غ٣ ٚ ٍ٘شؽ  اص ثخؾ ؿب٤ؼت٣ٍ 2وؼت حذالُ ٕ٘شٜ  

 اص ٔشاحُ وبس 2وؼت حذالُ ٥ٔب٥ٍ٘ٗ 
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 ٚصاسذ آٔٛصؽ ٚ خشٚسؽ

 ػاصٔاٖ خظٚٞؾ ٚ تش٘أٝ سيضي آٔٛصؿي

 دفسش زاِيف وساب ٞاي دسػي فٙي ٚ حشفٝ اي ٚ واسدا٘ؾ

 

 اسصؿياتي  9-1ٕٖ٘ٛ تشي 

 

 اَٚ٘ٛتر    زاسيخ اسصؿياتي   ؿٕاسٜ ّٔي   ٘اْ ٚ ٘اْ خا٘ٛادٌي

 وذ حشفٝ 

 

8212019

1 
 L1  ػغح كالحير  اِىسشٚ٘يه واس فٕٛٔي   حشفٝ :

 اػسا٘ذاسد فّٕىشد واس:    

زٕيض واسي ٚ ايداد ٔاػه سٚي ػغح ِحيٓ واسي ؿذٜ 

 ٔذاس چاخي تش اػاع اػسا٘ذاسد
وذ 

 ٚؽيفٝ 
 ٚؽيفٝ:  02

 ِحيٓ واسي لغقاذ ٔدضا ٚ ٘لة ػغحي 

 (SMD  ٚdiserete) 
 5ٌشٜٚ واسي 

ٔٛ٘ساط واس تُشدٞاي 

 اِىسشٚ٘يىي واستشدي

 واس: 0205 وذ واس
زٕيض واسي ٟ٘ايي ٚ ايداد ٔاػه سٚي 

 فيثش

ػغح 

 ؿايؼسٍي 
2 

  

 ٔشا حُ واس سديف
 ؿشايظ فّٕىشد

 )اتضاس،ٔٛاد، زدٟيضاذ، صٔاٖ، ٔىاٖ ٚ ...(
 ٕ٘شٜ ٞا/داٚسي/ٕ٘شٜ دٞي( اػسا٘ذاسد )ؿاخق ٕٔىٗ٘سايح 

1 

زـشيح ٔٛاد 

آاليٙذٜ تشد 

 ٔذاسچاخي

 خٛدوبس( -اِتحش٤ش) وبغز ِٛاصْ 

 ٔىاٖ: ٔيض زحشيش

 دل٥مٝ 4صٔبٖ : 

 تـش٤ح ا٘ٛاؿ آال٤ٙذٜ ٞب -1
 □ك □ف     

 
تـش٤ح ص٤بٖ ٞب٢ آال٤ٙذٜ ٞب٢ س٢ٚ 2

 ثشد
 □ك □ف 

 
 1ٚ2% ثٙذٞب٢ 80اخشا٢ -3 

 □ك □ف      

 1 ٤2ب 1فذْ اخشا٢ ثٙذٞب ٤ب اخشا٢ ثٙذ

 
 2 3اخشا٢ ثٙذ

 3 1ٚ2اخشا٢ ثٙذٞب٢ 

2 

واستشد اتضاس ٚ 

ٔٛاد زٕيض وٙٙذٜ 

 تشد ٔذاس چاخي

 -ٔٛاد ت٥ٕض وٙٙذٜ ثُشد –سإٞٙب٢ وبسثشد ٚ ثشٚؿٛس

 -ٔٛاد پبن وٙٙذٜ ثُشد -اثضاس پبن وٙٙذٜ ثشد

 خٛدوبس( -اِتحش٤ش) وبغز ِٛاصْ

 ٔيض زحشيش ٔىاٖ:

 دل٥مٝ 7صٔبٖ : 

اػتخشاج اعالفبت اػبػ٣ ٚ  -1
اكغالحبت ف٣ٙ اص ثشٌٝ اعالفبت٣ ٔٛاد 

 پبن وٙٙذٜ
 □ك □ف 

ا٘تخبة اثضاس ٚ ٔٛاد پبن وٙٙذٜ  -2
 ٔٙبػت 

 □ك □ف 
خبك٥ت ٔٛاد ٚ اثضاس پبن وٙٙذٜ                     -3

 □ك □ف 
 3ٚ 1ٚ2% ثٙذٞب٢ 80اخشا٢  -4

 □ك □ف 

 1 1ٚ2ٚ3ثٙذٞب ٤ب اخشا٢ ٤ه ثٙذ اص ثٙذٞب٢ فذْ اخشا٢ 

 
 2 4اخشا٢ ثٙذ

 3 1ٚ2ٚ3اخشا٢ ثٙذٞب٢ 

3 

زٕيض وشدٖ تشد 

 ٔذاس چاخي

 -سإٞٙب٢ وبسثشد) ثشٚؿٛس(   -ثُشد ٔٛ٘تبط ؿذٜ 

اثضاس ٚ ٔٛاد پبن وٙٙذٜ  -ٔٛاد پبن وٙٙذٜ

 -دػتىؾ -ف٥ٙه -ٔبػه -اػتب٘ذاسد

 فشد ثب ِجبع وبس -خٛدوبس( -اِتحش٤ش) وبغز ِٛاصْ

 ٔىاٖ: ٔيض واس تا خشيض تشق

 دل٥م8ٝصٔبٖ : 

تشخٕٝ سإٞٙب٢ وبسثشد ٚ اػتخشاج -1
 اعالفبت ٟٔٓ اص آٖ

 □ك □ف 
 ت٥ٕض وشدٖ كح٥ح ٚ اػتب٘ذاسد ثشد-2

 □ك □ف 
 
 

 1 فذْ اخشا٢ ثٙذٞب

 2 اخشا٢ ٤ه ثٙذ 

 3 1ٚ2اخشا٢ ثٙذ 

4 

ايداد ٔاػه 

سٚي فيثش ٔذاس 

 چاخي

اثضاس ٚ  -سإٞٙب٢ وبسثشد ٔبػه -ثشد ٔٛ٘تبط ؿذٜ 

 -ٔبػه -ف٥ٙه -ٔٛاد ا٤دبد ٔبػه س٢ٚ ثشد

 خٛدوبس( -اِتحش٤ش) وبغز ِٛاصْ -دػتىؾ

 ٔىاٖ: ٔيض واس تا خشيض تشق

 دل٥م10ٝصٔبٖ : 

 

تشخٕٝ سإٞٙب٢ وبسثشد ٚ اػتخشاج -
 اعالفبت ٟٔٓ اص آٖ

 □ك □ف 
ا٤دبد ٔبػه س٢ٚ ثشد ثٝ عٛس -2

 ٚ اػتب٘ذاسد كح٥ح 
 □ك □ف 

 

 1 فذْ اخشا٢ ثٙذٞب

 2 اخشا٢ ٤ه ثٙذ  

 3 1ٚ2اخشا٢ ثٙذٞب٢ 

ٞب٢ غ٥ش  ؿب٤ؼت٣ٍ

ف٣ٙ , ا٣ٕٙ٤, 

ثٟذاؿت, تٛخٟبت 

ص٤ؼت ٔح٥غ٣ ٚ 

 ٍ٘شؽ

 اخشا٢ ٘ىبت ا٣ٕٙ٤ ٔٙذسج دس دفتشچٝ سإٞٙب-1
 اػتفبدٜ اص ٞٛاوؾ، ٔبػه، ف٥ٙه ٚ دػتىؾ-2
 اخشا٢ وبسدلت ٚ ؽشافت ٚ تٕشوض دس -3
 L1 (N11  ٚN12) تفىش  ٞب٢ ؿب٤ؼت٣ٍ -3
 L1  (N41 ) وبسثشد فٗ آٚس٢ -4

 سفاير يا فذْ سفاير تٙذٞاي

 4زا  1 
 1 3اخشا٢ ٘ىشدٖ ثٙذٞب ثدض ثٙذ

 
 2 1ٚ2اخشا٢  ثٙذٞب٢ 

 3 4تب 1اخشا٢ تٕب٣ٔ ثٙذٞب٢ 

 اسصؿياتي واس )ؿايؼسٍي ا٘داْ واس(
 ث٣ّ    

 خ٥ش    

 ف: ثٝ ٔقٙب٢ كح٥ح ثٛدٖ اخشا ٤ب فّٕىشد اػت.              ؿب٤ؼت٣ٍ ا٘دبْ وبس  :                                                                                                          ٔق٥بس

 ك: ثٝ ٔقٙب٢ فذْ اخشا٢ كح٥ح اػت.                                                                                                         3ٚ4ٚ 2اص ٔشاحُ   2وؼت حذالُ ٕ٘شٜ  

 ٞب٢ غ٥ش ف٣ٙ , ا٣ٕٙ٤, ثٟذاؿت , تٛخٟبت ص٤ؼت ٔح٥غ٣ ٚ ٍ٘شؽ  اص ثخؾ ؿب٤ؼت٣ٍ 2وؼت حذالُ ٕ٘شٜ  

 اص ٔشاحُ وبس 2وؼت حذالُ ٥ٔب٥ٍ٘ٗ 

 



151 
 

 

 ٚصاسذ آٔٛصؽ ٚ خشٚسؽ

 ٚ تش٘أٝ سيضي آٔٛصؿيػاصٔاٖ خظٚٞؾ 

 دفسش زاِيف وساب ٞاي دسػي فٙي ٚ حشفٝ اي ٚ واسدا٘ؾ

  اسصؿياتي  9-1ٕٖ٘ٛ تشي 

 اَٚ٘ٛتر    زاسيخ اسصؿياتي   ؿٕاسٜ ّٔي   ٘اْ ٚ ٘اْ خا٘ٛادٌي

 وذ حشفٝ 
3114049

3 
 L3  ػغح كالحير  اِىسشٚ٘يه  زىٙؼيٗ حشفٝ :

 اػسا٘ذاسد فّٕىشد واس:    

لّـ ٚ اخشاي ِحيٓ واسي عثك  آٔادٜ ػاصي حٛضچٝ

وذ  اػسا٘ذاسدٞاي زقشيف ؿذٜ ٚ سفاير وأُ ٘ىاذ ايٕٙي

 ٚؽيفٝ 
 ٚؽيفٝ:  02

 ِحيٓ واسي لغقاذ ٔدضا ٚ ٘لة ػغحي 

 (SMD  ٚdiserete) 
 2ٌشٜٚ واسي 

ٔٛ٘ساطواس ِٛاصْ 

 اِىسشٚ٘يه كٙقسي

 واس: 0206 وذ واس
ِحيٓ واسي تا اػسفادٜ اص حٛضچٝ لّـ 

 ٚ خٕيش ِحيٓ
ػغح 

 ؿايؼسٍي 
2 

  

 ٔشا حُ واس سديف
 ؿشايظ فّٕىشد

 )اتضاس،ٔٛاد، زدٟيضاذ، صٔاٖ، ٔىاٖ ٚ ...(
 ٞا/داٚسي/ٕ٘شٜ دٞي( اػسا٘ذاسد )ؿاخق ٘سايح ٕٔىٗ

ٕ٘ش

ٜ 

1 

زـشيح 

حٛضچٝ لّـ 

ٚ ٔٛاد ٔٛسد 

 ٘ياص تشاي آٖ

 اِتحش٤ش ِٛاصْ -دفتشچٝ سإٞٙب٢ حٛضچٝ لّـ

 خٛدوبس( -) وبغز

 ٔىاٖ: ٔيض زحشيش

 دل٥مٝ 10صٔبٖ : 

اػتخشاج ٚ تـش٤ح اعالفبت ٟٔٓ ٚ  -1
اكغالحبت ف٣ٙ دفتشچٝ سإٞٙب٢ 

 حٛضچٝ لّـ
 □ك □ف     
 
 تـش٤ح فّٕىشد ؿٕؾ ٚ خ٥ٕش لّـ -2

 □ك □ف 
 تـش٤ح فّٕىشد حٛضچٝ لّـ -3

 □ك □ف 
 1ٚ2ٚ3% ثٙذٞب٢ 70اخشا٢ -4

 □ك □ف      

 1 فذْ اخشا٢ ثٙذٞب ٤ب اخشا٢ ٤ه ثٙذ

 

 2 4ثٙذاخشا٢ 

 3 1ٚ2ٚ3اخشا٢ ثٙذٞب٢ 

2 

آٔادٜ ػاصي 

 حٛضچٝ لّـ

حٛضچٝ لّـ ٚ اثضاس ٚاثؼتٝ  -دفتشچٝ سإٞٙب

 0ٔبػه -ف٥ٙه -ؿٕؾ ٚ خ٥ٕش لّـ -ثٝ آٖ

 خٛدوبس( -اِتحش٤ش) وبغز ِٛاصْ -دػتىؾ

 ٔىاٖ: ٔيض واس تا تشق

 دل٥مٝ 10صٔبٖ : 

اػتخشاج اعالفبت ٔشثٛط ثٝ  -1
ٚ ٘ىبت ساٜ ا٘ذاص٢ حٛضچٝ لّـ 

 ا٣ٕٙ٤ آٖ
 □ك □ف 

 ساٜ ا٘ذاص٢ حٛضچٝ لّـ-2
 □ك □ف 

 1 فذْ اخشا٢ ثٙذٞب 

 2 اخشا٢ ٤ى٣ اص ثٙذٞب 

 3 1ٚ2اخشا٢ ثٙذٞب٢ 

3 

آٔادٜ ػاصي 

تشد ٔذاس 

چاخي ٚ 

 لغقاذ

 -لغقبت ٔتٙبػت ثب ٘مـٝ -٘مـٝ ٔذاس

 -خقجٝ اثضاس ثشق -ثشد ٔذاسچبپ٣ -ٔتش ِٔٛت٣

 پٙغ

 تشق ٔىاٖ: ٔيض واس تا 

 دل٥م15ٝصٔبٖ : 

ا٘تخبة كح٥ح لغقبت ٔغبثك -1
 ثب ٘مـٝ

 □ك □ف 
 تؼت كحت لغقٝ-2

 □ك □ف 
 ٘لت لغقبت س٢ٚ ثشد -3

 □ك □ف 
 

 1 1فذْ اخشا٢ ثٙذٞب ٤ب اخشا٢ ثٙذ

 2 1ٚ2ثٙذ 2اخشا٢  

 3 1ٚ2ٚ3اخشا٢ ثٙذٞب٢ 

4 

ٔٛ٘ساط تا 

حٛضچٝ لّـ 

 ٚ زٕيض واسي

آٔبدٜ ٚ اثضاس ٚاثؼتٝ ثٝ حٛضچٝ لّـ  -ثُشد ثب لغقبت

 -فشد ثب ِجبع وبس  -دػتىؾ -ٔبػه -ف٥ٙه -آٖ

 -خٛدوبس( -اِتحش٤ش) وبغز ِٛاصْ -خقجٝ اثضاس ثشق 

دفتشچٝ سإٞٙب٢ ٔٛاد  -اثضاس ٚ ٔٛاد پبن وٙٙذٜ ثشد

 پبن وٙٙذٜ

 ٔىاٖ: ٔيض واس تا خشيض تشق

 دل٥م15ٝصٔبٖ : 

اػتخشاج ٚ تـش٤ح اعالفبت ٟٔٓ ٚ  -1
 اكغالحبت اص دفتشچٝ سإٞٙب

 □ك □ف 
اخشا٢ ِح٥ٓ وبس٢ تٛػظ -2

حٛضچٝ ثٝ عٛس كح٥ح ٚ 
 اػتب٘ذاسد 

 □ك □ف 
 ت٥ٕض وبس٢ ثشد -3

 □ك □ف 
 

 1 1فذْ اخشا٢ ثٙذٞب ٤ب اخشا٢ ثٙذ

 2 2ٚ3اخشا٢ ثٙذ  

 3 1ٚ2ٚ3اخشا٢ ثٙذٞب٢ 

ٞب٢ غ٥ش  ؿب٤ؼت٣ٍ

ا٣ٕٙ٤, ف٣ٙ , 

ثٟذاؿت, تٛخٟبت 

ص٤ؼت ٔح٥غ٣ ٚ 

 ٍ٘شؽ

 اخشا٢ ٘ىبت ا٣ٕٙ٤ ٔٙذسج دس دفتشچٝ سإٞٙب-1
 اػتفبدٜ اص ٞٛاوؾ، ٔبػه، ف٥ٙه ٚ دػتىؾ-2
 دلت ٚ ؽشافت ٚ تٕشوض دس اخشا٢ وبس-3
 L1 (N11  ٚN12) تفىش  ٞب٢ ؿب٤ؼت٣ٍ -3
 L1  (N41 ) وبسثشد فٗ آٚس٢ -4

 سفاير يا فذْ سفاير تٙذٞاي

 4زا  1 
 1 1ٚ2فذْ اخشا٢ ثٙذ

 
 2 2ٚ3اخشا٢  ثٙذٞب٢ 

 3 4ٚ 1ٚ2ٚ3اخشا٢ ثٙذٞب٢ 

 اسصؿياتي واس )ؿايؼسٍي ا٘داْ واس(
 ث٣ّ    

 خ٥ش    

 ف: ثٝ ٔقٙب٢ كح٥ح ثٛدٖ اخشا ٤ب فّٕىشد اػت.                    ٔق٥بس ؿب٤ؼت٣ٍ ا٘دبْ وبس  :                                                                                                   

 ك: ثٝ ٔقٙب٢ فذْ اخشا٢ كح٥ح اػت.                                                                                                         3ٚ4ٚ 2اص ٔشاحُ   2وؼت حذالُ ٕ٘شٜ  

 ٞب٢ غ٥ش ف٣ٙ , ا٣ٕٙ٤, ثٟذاؿت , تٛخٟبت ص٤ؼت ٔح٥غ٣ ٚ ٍ٘شؽ  ؿب٤ؼت٣ٍاص ثخؾ  2وؼت حذالُ ٕ٘شٜ  

 اص ٔشاحُ وبس 2وؼت حذالُ ٥ٔب٥ٍ٘ٗ 
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 ٚصاسذ آٔٛصؽ ٚ خشٚسؽ

 ػاصٔاٖ خظٚٞؾ ٚ تش٘أٝ سيضي آٔٛصؿي

 دفسش زاِيف وساب ٞاي دسػي فٙي ٚ حشفٝ اي ٚ واسدا٘ؾ

  اسصؿياتي  9-1ٕٖ٘ٛ تشي 

 اَٚ٘ٛتر    زاسيخ اسصؿياتي   ّٔيؿٕاسٜ    ٘اْ ٚ ٘اْ خا٘ٛادٌي

 وذ حشفٝ 
84112059

2 
 حشفٝ :

مىنتاژ کاران تجهیزات الکتریکی و 

 الکترونیکی
 اػسا٘ذاسد فّٕىشد واس:     L1  ػغح كالحير 

( اص سٚي ٔذاس چاچي تش اػاع thخيادٜ وشدٖ لغقاذ )

 اػسا٘ذاسد زقشيف ؿذٜ
وذ 

 ٚؽيفٝ 
 ٚؽيفٝ:  02

ِحيٓ واسي لغقاذ ٔدضا ٚ ٘لة ػغحي ) 

SMD  ٚdiserete) 
 2ٌشٜٚ واسي 

ٔٛ٘ساط واس تشدٞاي 

 اِىسشٚ٘يىي

 (thدٔٛ٘ساط لغقاذ ٔدضا) واس: 0207 وذ واس
ػغح 

 ؿايؼسٍي 
2 

  

 ٔشا حُ واس سديف
 ؿشايظ فّٕىشد

 )اتضاس،ٔٛاد، زدٟيضاذ، صٔاٖ، ٔىاٖ ٚ ...(
 ٞا/داٚسي/ٕ٘شٜ دٞي( )ؿاخقاػسا٘ذاسد  ٘سايح ٕٔىٗ

ٕ٘ش

ٜ 

1 

ا٘سخاب اتضاس 

ٔٙاػة تشاي 

دٔٛ٘ساط 

لغقاذ 

 (thٔدضا)

  -thدفتشچٝ سإٞٙب٢ دٔٛ٘تبط  ثب لغقبت

 -ثشد ٔٛ٘تبط ؿذٜ -خٛدوبس( -اِتحش٤ش) وبغز ِٛاصْ

 اثضاس ف٣ٕٔٛ   ِح٥ٓ وبس٢

 ٔىاٖ: ٔيض واس تا تشق

 دل٥مٝ 15صٔبٖ : 

اػتخشاج تـش٤ح اعالفبت ٚ  -1
 اكغالحبت ف٣ٙ دفتشچٝ سإٞٙب

 □ك □ف     
ا٘تخبة ٚ آٔبدٜ ػبص٢ ٔٛاد ٚ اثضاس  -2

 thدٔٛ٘تبط لغقبت 
 □ك □ف 

 thدٔٛ٘تبط لغقبت   -3
 □ك □ف 

 

 1 ٤2ب٤1ب اخشا٢ ثٙذ  1ٚ2ٚ3فذْ اخشا٢ ثٙذٞب٢ 

 
 2 1ٚ2اخشا٢ ثٙذٞب٢ 

 3 1ٚ2ٚ3اخشا٢ ثٙذٞب٢ 

2 

دٔٛ٘ساط 

 ٞا  ػي آي

دفتشچٝ سإٞٙب٢ دٔٛ٘تبط لغقبت ٚ آ٢ ػ٣   

ثشد ٔٛ٘تبط ؿذٜ -خٛدوبس( -اِتحش٤ش) وبغز ِٛاصْ -ٞب

 اثضاس ف٣ٕٔٛ ِح٥ٓ وبس٢ -ثب آ٢ ػ٣

 ٔىاٖ: ٔيض واس تا تشق

 دل٥مٝ 30صٔبٖ : 

اػتخشاج ٚ تـش٤ح اعالفبت ٚ   -1
 اكغالحبت ف٣ٙ اص دفتشچٝ سإٞٙب

 □ك □ف 
ا٘تخبة ٚ آٔبدٜ ػبص٢ ٔٛاد ٚ اثضاس  -2

 ( ICدٔٛ٘تبط لغقبت)
 □ك □ف 

 ( ICدٔٛ٘تبط كح٥ح لغقبت) -3
 □ك □ف 
 
 

 1 ٤2ب1فذْ اخشا٢ ثٙذٞب  ٤ب اخشا٢ ثٙذ

 

 2 1ٚ2اخشا٢ ثٙذٞب٢ 

 3 1ٚ2ٚ3اخشا٢ ثٙذٞب٢ 

3 

چٍٍٛ٘ي 

زٕيض واسي 

تشد دٔٛ٘ساط 

 ؿذٜ

 -وٙٙذٜ ٔٛاد ٚ اثضاس  ت٥ٕض  -ثشد ٔٛ٘تبط ؿذٜ

 دػتىؾ -رسٜ ث٥ٗ -ف٥ٙه -ٔبػه

 ٔىاٖ: ٔيض واس تا تشق

 دل٥م5ٝصٔبٖ : 

ا٘تخبة ٔٛاد ٚ اثضاس اػتب٘ذاسد پبن -1
 وٙٙذٜ

 □ك □ف 
 ت٥ٕض وبس٢ كح٥ح ٚ اػتب٘ذاسد ثشد-2

 □ك □ف      
 1ٚ2 % ثٙذٞب80٢خشا٢   -3

 □ك □ف 
 

 1 1فذْ اخشا٢ ثٙذٞب ٤ب اخشا٢ ثٙذ

 

 2 3اخشا٢ ثٙذ 

 3 1ٚ2اخشا٢ ثٙذٞب٢ 

 2 

 3 

ٞب٢ غ٥ش  ؿب٤ؼت٣ٍ

ف٣ٙ , ا٣ٕٙ٤, 

ثٟذاؿت, تٛخٟبت 

ص٤ؼت ٔح٥غ٣ ٚ 

 ٍ٘شؽ

اخشا٢ ٘ىبت ا٣ٕٙ٤ ٔٙذسج دس دفتشچٝ سإٞٙب ٚ ٘ىبت ا٣ٕٙ٤ -1
 خ٥ٌّٛش٢ اص آتؾ ػٛص٢

 دلت ٚ تٕشوض دس اخشا٢ وبس-2
 L1 (N11  ٚN12) ؿب٤ؼت٣ٍ تفىش  -3
 L1  (N41 ) وبسثشد فٗ آٚس٢ -4

 سفاير يا فذْ سفاير تٙذٞاي

 4زا  1 
 1 1اخشا٢ ثٙذ 

 
 2 2ٚ3اخشا٢  ثٙذٞب٢ 

 3 4تب 1اخشا٢ تٕب٣ٔ ثٙذٞب٢ 

 اسصؿياتي واس )ؿايؼسٍي ا٘داْ واس(
 ث٣ّ    

 خ٥ش    

 ف: ثٝ ٔقٙب٢ كح٥ح ثٛدٖ اخشا ٤ب فّٕىشد اػت.                                                           ٔق٥بس ؿب٤ؼت٣ٍ ا٘دبْ وبس  :                                                            

 اخشا٢ كح٥ح اػت.ك: ثٝ ٔقٙب٢ فذْ                                                                                                            1ٚ2ٚ3اص ٔشاحُ  2وؼت حذالُ ٕ٘شٜ  

 ٞب٢ غ٥ش ف٣ٙ , ا٣ٕٙ٤, ثٟذاؿت , تٛخٟبت ص٤ؼت ٔح٥غ٣ ٚ ٍ٘شؽ  اص ثخؾ ؿب٤ؼت٣ٍ 2وؼت حذالُ ٕ٘شٜ  

 اص ٔشاحُ وبس 2وؼت حذالُ ٥ٔب٥ٍ٘ٗ 
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 ٚصاسذ آٔٛصؽ ٚ خشٚسؽ

 ػاصٔاٖ خظٚٞؾ ٚ تش٘أٝ سيضي آٔٛصؿي

 دفسش زاِيف وساب ٞاي دسػي فٙي ٚ حشفٝ اي ٚ واسدا٘ؾ

  اسصؿياتي  9-1 ٕٖ٘ٛ تشي

 اَٚ٘ٛتر    زاسيخ اسصؿياتي   ؿٕاسٜ ّٔي   ٘اْ ٚ ٘اْ خا٘ٛادٌي

 وذ حشفٝ 
84112059

2 
 حشفٝ :

ٔٛ٘ساط واساٖ زدٟيضاذ اِىسشيىي ٚ 

 اِىسشٚ٘يىي
 اػسا٘ذاسد فّٕىشد واس:     L2  ػغح كالحير 

تش اػاع اػسا٘ذاسدٞاي زقشيف  SMDخيادٜ وشدٖ لغقاذ 

 ؿذٜ
وذ 

 ٚؽيفٝ 
 ٚؽيفٝ:  02

ِحيٓ واسي لغقاذ ٔدضا ٚ ٘لة ػغحي ) 

SMD  ٚdiserete) 
 1ٌشٜٚ واسي 

ٔسلذي ٔٛ٘ساط ٚ 

دٔٛ٘ساط لغقاذ 

 اِىسشٚ٘يىي

 SMDدٔٛ٘ساط لغقاذ  واس: 0208 وذ واس
ػغح 

 ؿايؼسٍي 
2 

  

 ٔشا حُ واس سديف
 ؿشايظ فّٕىشد

 )اتضاس،ٔٛاد، زدٟيضاذ، صٔاٖ، ٔىاٖ ٚ ...(
 ٞا/داٚسي/ٕ٘شٜ دٞي( )ؿاخق اػسا٘ذاسد ٘سايح ٕٔىٗ

ٕ٘ش

ٜ 

1 

ا٘سخاب اتضاس 

ٔٙاػة تشاي 

دٔٛ٘ساط 

لغقاذ 

 SMDٔدضا

دفتشچٝ سإٞٙب٢ ثشد ٔٛ٘تبط  ؿذٜ ثب 

 -٤ٛٞٝ ٞٛا٢ ٌشْ-٤ٛٞٝ ػٛص٣٘  -SMDلغقبت

 -پب٤ٝ ٤ٛٞٝ -ٔٛاد پبن وٙٙذٜ -ا٘ٛاؿ خ٥ٕش ِح٥ٓ

رسٜ  -ف٥ٙه -ٔبػه -خقجٝ اثضاس ف٣ٕٔٛ  -پٙغ

 خٛدوبس(   -اِتحش٤ش) وبغز ِٛاصْ   -ث٥ٗ

 ٔىاٖ: ٔيض واس تا تشق

 دل٥مٝ 10صٔبٖ : 

اػتخشاج تـش٤ح اعالفبت ٚ  -1
 اكغالحبت ف٣ٙ دفتشچٝ سإٞٙب

 □ك □ف     
 
 آٔبدٜ ػبص٢ ٔٛاد ٚ اثضاس دٔٛ٘تبط   -2

 □ك □ف 
تـش٤ح چ٣ٍٍ٘ٛ فّٕىشد اثضاس ٚ  -3

 اػتفبدٜ اص آٟ٘ب
 □ك □ف 

 % ثٙذٞب٢ فٛق80اخشا٢ -4
 □ك □ف      

 ٤1ب اخشا٢ ٤ى٣ اص ثٙذٞب٢  1ٚ2ٚ3فذْ اخشا٢ ثٙذٞب٢ 

  ٤3ب  ٤2ب 
1 

 
 2 4اخشا٢ ثٙذ

 3 1ٚ2ٚ3اخشا٢ ثٙذٞب٢ 

2 

دٔٛ٘ساط 

ٞاي  ػي آي
SMD 

اثضاس -SMDثُشد ٔٛ٘تبط ؿذٜ ثب لغقبت  

 -ٔبػه -پٙغ-دٔٛ٘تبط  ٔتٙبػت ثب ٘ٛؿ وبس

فشد ثب ِجبع  –دػتىؾ  -رسٜ ث٥ٗ -ف٥ٙه

 وبس

 ٔىاٖ: ٔيض واس تا تشق

 دل٥مٝ 5صٔبٖ : 

آٔبدٜ ػبص٢ اثضاس ٚ ٔٛاد ٔتٙبػت   -1
 ثب ٘ٛؿ وبس

 □ك □ف 
 دٔٛ٘تبط كح٥ح لغقبت -2

 □ك □ف 
 1ٚ2ثٙذٞب٢ % 80اخشا٢  -3

 □ك □ف      
 

 1 1فذْ اخشا٢ ثٙذٞب  ٤ب اخشا٢ ثٙذ

 

 2 3اخشا٢ ثٙذ

 3 1ٚ2اخشا٢ ثٙذٞب٢ 

3 

زٕيض واسي 

تشد دٔٛ٘ساط 

 ؿذٜ

ٔٛاد ٚ اثضاس اػتب٘ذاسد ت٥ٕض  -ثشد ٔٛ٘تبط ؿذٜ

 -رسٜ ث٥ٗ -ف٥ٙه -ٔبػه -وبس٢ ثشد 

 دػتىؾ

 ٔىاٖ: ٔيض واس تا خشيض تشق

 دل٥م5ٝصٔبٖ : 

 تـخ٥ق ا٘ٛاؿ آال٤ٙذٜ ٚ ٔحُ آٖ-1
 □ك □ف 

ا٘تخبة ٚ آٔبدٜ ػبص٢ ٔٛاد ت٥ٕض -2
 وٙٙذٜ اػتب٘ذاسد

 □ك □ف      
ت٥ٕض وبس٢ كح٥ح ٚ اػتب٘ذاسد ثشد   -3

 دٔٛ٘تبط ؿذٜ
 □ك □ف 
 

 1 ٤2ب1فذْ اخشا٢ ثٙذٞب ٤ب اخشا٢ ثٙذ

 

 2 4اخشا٢ ثٙذ 

 3 1ٚ2ٚ3اخشا٢ ثٙذٞب٢ 

 2 

 3 

ٞب٢ غ٥ش  ؿب٤ؼت٣ٍ

ف٣ٙ , ا٣ٕٙ٤, 

ثٟذاؿت, تٛخٟبت 

ص٤ؼت ٔح٥غ٣ ٚ 

 ٍ٘شؽ

اخشا٢ ٘ىبت ا٣ٕٙ٤ ٔٙذسج دس دفتشچٝ سإٞٙب ٚ ٘ىبت ا٣ٕٙ٤ -1
 خ٥ٌّٛش٢ اص آتؾ ػٛص٢

 دلت ٚ تٕشوض دس اخشا٢ وبس-2
 L1 (N11  ٚN12) تفىش  ٞب٢ ؿب٤ؼت٣ٍ -3
 L1  (N41 ) وبسثشد فٗ آٚس٢ -4

سفاير يا فذْ سفاير تٙذٞاي 

 4زا  1
 1 1اخشا٢ ٘ىشدٖ ثٙذ 

 
 2 2ٚ3اخشا٢  ثٙذٞب٢ 

 3 4تب 1اخشا٢ تٕب٣ٔ ثٙذٞب٢ 

 ٞاي ا٘داْ واس( اسصؿياتي واس )ؿايؼسٍي
 ث٣ّ    

 خ٥ش    

 ف: ثٝ ٔقٙب٢ كح٥ح ثٛدٖ اخشا ٤ب فّٕىشد اػت.                                    ٞب٢ ا٘دبْ وبس  :                                                                                    ٔق٥بس ؿب٤ؼت٣ٍ

 ك: ثٝ ٔقٙب٢ فذْ اخشا٢ كح٥ح اػت.                                                                                                           1ٚ2ٚ3اص ٔشاحُ  2وؼت حذالُ ٕ٘شٜ  

 غ٥ش ف٣ٙ , ا٣ٕٙ٤, ثٟذاؿت , تٛخٟبت ص٤ؼت ٔح٥غ٣ ٚ ٍ٘شؽ   ٞب٢ اص ثخؾ ؿب٤ؼت٣ٍ 2الُ ٕ٘شٜ وؼت حذ 

 اص ٔشاحُ وبس 2وؼت حذالُ ٥ٔب٥ٍ٘ٗ 
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 ٚصاسذ آٔٛصؽ ٚ خشٚسؽ

 ػاصٔاٖ خظٚٞؾ ٚ تش٘أٝ سيضي آٔٛصؿي

 دفسش زاِيف وساب ٞاي دسػي فٙي ٚ حشفٝ اي ٚ واسدا٘ؾ

  اسصؿياتي  9-1ٕٖ٘ٛ تشي 

 اَٚ٘ٛتر    زاسيخ اسصؿياتي   ؿٕاسٜ ّٔي   ٚ ٘اْ خا٘ٛادٌي ٘اْ

 وذ حشفٝ 

 

8212019

1 
 L1  ػغح كالحير  اِىسشٚ٘يه واس فٕٛٔي   حشفٝ :

 اػسا٘ذاسد فّٕىشد واس:    

ٔٛ٘ساط، ساٜ ا٘ذاصي ٚ ٘لة يه ٕ٘ٛ٘ٝ تشد اِىسشٚ٘يىي 

 واستشدي اػسا٘ذاسد
وذ 

 ٚؽيفٝ 
 ٚؽيفٝ:  02

 ِحيٓ واسي لغقاذ ٔدضا ٚ ٘لة ػغحي 

 (SMD  ٚdiserete) 
 5ٌشٜٚ واسي 

ٔٛ٘ساط واس تشدٞاي 

 اِىسشٚ٘يىي واستشدي

 واس: 0209 وذ واس
ٔٛ٘ساط يه ٕ٘ٛ٘ٝ تشد واستشدي ػادٜ 

 اِىسشٚ٘يىي
 2 ػغح ؿايؼسٍي 

  

 ٔشا حُ واس سديف
 ؿشايظ فّٕىشد

 )اتضاس،ٔٛاد، زدٟيضاذ، صٔاٖ، ٔىاٖ ٚ ...(
 ٞا/داٚسي/ٕ٘شٜ دٞي( اػسا٘ذاسد )ؿاخق ٘سايح ٕٔىٗ

ٕ٘ش

ٜ 

1 

آٔادٜ ػاصي 

تشد ٔذاس 

چاخي ٚ 

لغقاذ ٔٛسد 

 ٘ياص

لغقبت  -ثشٌٝ اعالفبت ٘مـٝ وبسثشد٢

 --ٔتٙبػت ثب ٘مـٝ ثُشد اػتب٘ذاسد

 -وبغز( -اِتحش٤ش )خٛدوبس ِٛاصْ -ٔتش ِٔٛت٣

ٔٙجـ  -فشد ثب ِجبع وبس -فشًٞٙ ِغت

 ثشدثُشد -ػ٥ٓ ٞب٢ ساثظ -تغز٤ٝ

 ٔىاٖ: ٔيضواس اػسا٘ذاسد اِىسشٚ٘يه

 دل٥مٝ  15صٔبٖ :

اػتخشاج اعالفبت ٚ اكغالحبت   -1
 ف٣ٙ اص ثشوٝ اعالفبت

 □ك □ف 
ا٘تخبة ثشد ٚ لغقبت ٔغبثك ثب  -2

 ٘مـٝ
 □ك □ف 

 تؼت كحت لغقبت -3
 □ك □ف 

 1ٚ2ٚ3% ثٙذٞب٢ 80اخشا٢ -4
 □ك □ف      

 1 ٤2ب٤1ب اخشا٢ ثٙذ  1ٚ2ٚ3فذْ اخشا٢ ثٙذٞب٢ 

 

 2 4اخشا٢ ثٙذ 

 3 1ٚ2ٚ3اخشا٢ ثٙذٞب٢ 

2 

ٔٛ٘ساط لغقاذ 

 سٚي تشد

فشد  -لغقبت ٔٙبػت ثب ٘مـٝ -ثشد ٔٙبػت

اثضاس  -خقجٝ اثضاس ف٣ٕٔٛ -ثب ِجبع وبس

 ف٣ٕٔٛ ِح٥ٓ وبس٢

 ٔىاٖ: واسٌاٜ خشٚطٜ

 دل٥مٝ  15صٔبٖ :

 فشْ د٣ٞ ٚ ٘لت لغقبت -1
 □ك □ف 

 ٔٛ٘تبط لغقبت -2
 □ك □ف 
 
 

 1 1فذْ اخشا٢ ثٙذ 

 
 2 1اخشا٢ ثٙذ

 3 1ٚ2اخشا٢ ثٙذ

3 

زٕيض واسي 

تشد ٔٛ٘ساط 

 ؿذٜ

 -ٔبػه -فشد ثب ِجبع وبس -ثشد ٔٛ٘تبط ؿذٜ

اثضاس ٚ ٔٛاد اػتب٘ذاسد  -دػتىؾ -ف٥ٙه

 -اثضاس ف٣ٕٔٛ اِىتش٥٘ٚه -ت٥ٕض وبس٢ ثشد

 رسٜ ث٥ٗ

 ٔىاٖ: واسٌاٜ خشٚطٜ

 دل٥مٝ  5صٔبٖ :

اثضاس ٚ ٔٛاد اػتب٘ذاسد ا٘تخبة   -1
 ت٥ٕض وٙٙذٜ

 □ك □ف 
 ت٥ٕض وشدٖ كح٥ح ٚ اػتب٘ذاسد -2

 □ك □ف 
 1ٚ2% ثٙذٞب٢ 80ا٘دبْ -3

 □ك □ف 

 1 1فذْ اخشا٢ ثٙذٞب ٤ب اخشا٢ ثٙذ

 
 2 3اخشا٢ ثٙذ

 3 1ٚ2اخشا٢ ثٙذ

4 

ساٜ ا٘ذاصي 

 تشد

ٞب٢  ػ٥ٓ -٘مـٝ ٔذاس -ثشد ٔٛ٘تبط ؿذٜ

لغقبت  -ثب ِجبع وبسفشد  -ٔتش ِٔٛت٣ -ساثظ

 خب٘ج٣ اػتب٘ذاسد ٔشثٛط ثٝ ثشد

 ٔىاٖ: ٔيضاػسا٘ذاسد اِىسشٚ٘يه

 دل٥مٝ  25صٔبٖ :

 

 اتلبَ تغز٤ٝ -1
 □ك □ف 

ساٜ ا٘ذاص٢ ٔذاس ٚ فّٕىشد كح٥ح  -2
 ٔذاس
 □ك □ف 

 ساٜ ا٘ذاص٢ ٔذاس ثب فّٕىشد ٘بدسػت  -3
 □ك □ف     

 تـخ٥ق ف٥ت ٚ سفـ آٖ -4
 □ك □ف 

 1  1فذْ اخشا٢ ثٙذٞب ٤ب اخشا٢ ثٙذ

 

 2 1ٚ3اخشا٢ ثٙذٞب٢ 

 3 3ٚ4ٚ ٤1ب  1ٚ2اخشا٢ ثٙذٞب٢ 

 2 

 3 

غ٥ش   ٞب٢ ؿب٤ؼت٣ٍ

ف٣ٙ , ا٣ٕٙ٤, 

ثٟذاؿت, تٛخٟبت 

ص٤ؼت ٔح٥غ٣ ٚ 

 ٍ٘شؽ

 سفب٤ت ٘ىبتد٥ٌّٛش٢ اص آتؾ ػٛص٢-1
 دلت، ؽشافت ٚ تٕشوض دس اخشا٢ وبس-2
 L1 (N11  ٚN12) ٞب٢ تفىش  ؿب٤ؼت٣ٍ -3
 L1  (N41 ) وبسثشد فٗ آٚس٢ -4

 1سفاير يا فذْ سفاير تٙذٞاي 

 4زا 

 1 1فذْ اخشا٢ ثٙذ 

 2 2ٚ3اخشا٢ ثٙذ  

 3 4ٚ 2ٚ3ٚ 1اخشا٢ ثٙذٞب٢ 

 ٞاي ا٘داْ واس( اسصؿياتي واس )ؿايؼسٍي
 ث٣ّ    

 خ٥ش    
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 ٔقٙب٢ كح٥ح ثٛدٖ اخشا ٤ب فّٕىشد اػت. :                                                                                                                       ف: ثٝٞب٢ ا٘دبْ وبس   ٔق٥بس ؿب٤ؼت٣ٍ

 ك: ثٝ ٔقٙب٢ فذْ اخشا٢ كح٥ح اػت.                                                                                                      4ٚ  2ٚ3اص ٔشاحُ  2وؼت حذالُ ٕ٘شٜ  

 غ٥ش ف٣ٙ , ا٣ٕٙ٤, ثٟذاؿت , تٛخٟبت ص٤ؼت ٔح٥غ٣ ٚ ٍ٘شؽ   ٞب٢ اص ثخؾ ؿب٤ؼت٣ٍ 2وؼت حذالُ ٕ٘شٜ  

 اص ٔشاحُ وبس 2وؼت حذالُ ٥ٔب٥ٍ٘ٗ 

    

 اَٚ٘ٛتر    زاسيخ اسصؿياتي   ؿٕاسٜ ّٔي   ٘اْ ٚ ٘اْ خا٘ٛادٌي

 وذ حشفٝ 

 

8212019

1 
 L1  ػغح كالحير  اِىسشٚ٘يه واس فٕٛٔي   حشفٝ :

 اػسا٘ذاسد فّٕىشد واس:    

خٛا٘ذٖ ٘مـٝ ٔذاسٞاي ػادٜ اِىسشٚ٘يىي ٚ زقييٗ اسزثاط 

 اخضاء ٚ ٕ٘ادٞا اص سٚي ٘مـٝ اػسا٘ذاسد
وذ 

 ٚؽيفٝ 
 ٚؽيفٝ:  03

٘مـٝ وـي ٔذاسٞاي اِىسشٚ٘يىي تٝ وٕه 

 افضاس ٘شْ
 6ٌشٜٚ واسي 

عشاح تشدٞاي 

ٔذاسچاخي 

 (1اِىسشيىي)

 2 ػغح ؿايؼسٍي  خٛا٘ذٖ ٘مـٝ ٞاي اِىسشٚ٘يىي ػادٜ  واس: 0301 وذ واس

  

 ٔشا حُ واس سديف
 ؿشايظ فّٕىشد

 )اتضاس،ٔٛاد، زدٟيضاذ، صٔاٖ، ٔىاٖ ٚ ...(
 ٞا/داٚسي/ٕ٘شٜ دٞي( اػسا٘ذاسد )ؿاخق ٘سايح ٕٔىٗ

ٕ٘ش

ٜ 

1 

لغقاذ 

ٔدضا)

diserete) 

اِتحش٤ش  ِٛاصْ  -ثشٌٝ اعالفبت٣ لغقبت ٔدضا 

 -وبغز( -)خٛدوبس

 ٔىاٖ: ازاق واس

 دل٥مٝ  20صٔبٖ :

تـش٤ح اكغالحبت ٚ ٔفب٥ٞٓ ف٣ٙ              -1
 □ك □ف 

 تـش٤ح وبسثشد لغقبت ٔدضا -2
 □ك □ف 

تـش٤ح ػبختٕبٖ ٚ ٔـخلبت  -3
 لغقبت

 □ك □ف 
 1ٚ2ٚ3% ثٙذٞب٢ 80اخشا٢ -4

 □ك □ف      

 1 ٤2ب1فذْ اخشا٢ ثٙذٞب ٤ب اخشا٢  فمظ ثٙذ

 

 2 4اخشا٢ ثٙذ 

 3 1ٚ2ٚ3اخشا٢ ثٙذٞب٢ 

2 

لغقاذ 

 ٔدسٕـ ػادٜ

 -ثشٌٝ اعالفبت٣ لغقبت ٔدتٕـ

ٔٙجـ  -وبغز( -اِتحش٤ش )خٛدوبس ِٛاصْ

فشد  -ػ٥ٓ ٞب٢ ساثظ -لغقبت ٔدضا -تغز٤ٝ

 ثب ِجبع وبس

 ٔىاٖ: ٔيض واس اِىسشٚ٘يه

 دل٥مٝ  20صٔبٖ :

تـش٤ح فّٕىشد پب٤ٝ ٞب٢ لغقبت  -1
 ٔدتٕـ اص ثشٌٝ اعالفبت٣

 □ك □ف 
 تـش٤ح ػبختٕبٖ لغقبت ٔدتٕـ -2

 □ك □ف 
 چ٣ٍٍ٘ٛ اتلبَ تغز٤ٝ ثٝ لغقبت ٔدتٕـ  -3

 □ك □ف 
 تـش٤ح وبسثشد لغقبت ٔدتٕـ -4

 □ك □ف 
 % ثٙذٞب٢ فٛق80اخشا٢ -5

 □ك □ف      
 

 1 ٤3ب٤2ب1فمظ ثٙذفذْ اخشا٢ ثٙذٞب ٤ب اخشا٢  

 

 2 5اخشا٢ ثٙذ

 3 1ٚ2ٚ3ٚ4اخشا٢ ثٙذٞب٢

3 

زـشيح تخؾ 

ٞاي ٔخسّف 

٘مـٝ) تٝ 

كٛسذ تّٛن 

 دياٌشاْ(

 -وبغز( -اِتحش٤ش )خٛدوبس ِٛاصْ  -٘مـٝ ٔذاس

 ثشٌٝ اعالفبت٣ لغقبت ٔدضا ٚ ٔدتٕـ

  ٔىاٖ: ٔيض واس

 دل٥مٝ  5صٔبٖ :

 تـش٤ح فّٕىشد ٘مـٝ ٔذاس -1
 □ك □ف 

 ٞب تـش٤ح فّٕىشد وُ ثّٛن  -2
 □ك □ف 

 ٞب تـش٤ح استجبط ثّٛن  -3
 □ك □ف 

 % ثٙذٞب٢ فٛق80اخشا٢ -4
 □ك □ف      

 

٤ب اخشا٢ ٤ى٣ اص ا٤ٗ  1ٚ2ٚ3فذْ اخشا٢ ثٙذٞب٢

 ثٙذٞب
1 

 2 4اخشا٢ ثٙذ 

 3 1ٚ2ٚ3اخشا٢ ثٙذٞب٢

4 

خٛا٘ذٖ 

فالئٓ 

اخسلاكي 

 ٘مـٝ

 -وبغز( -)خٛدوبساِتحش٤ش  ِٛاصْ  -٘مـٝ ٔذاس

 ثشٌٝ اعالفبت٣ لغقبت ٔدضا ٚ ٔدتٕـ

 ٔىاٖ: ٔيض واس

 دل٥مٝ  10صٔبٖ :

 

تـش٤ح فالئٓ اختلبك٣ ٘مـٝ ثب  -1
 اػتفبدٜ اص ثشٌٝ اعالفبت

 □ك □ف 
 خٛا٘ذٖ فالئٓ اختلبك٣ -2

 □ك □ف 
 % ثٙذٞب٢ فٛق80اخشا٢   -3

 □ك □ف      

 1  1فذْ اخشا٢ ثٙذٞب ٤ب فمظ اخشا٢ ثٙذ

 
 2 3اخشا٢ ثٙذ 

 3 1ٚ2اخشا٢ ثٙذ 

غ٥ش   ٞب٢ ؿب٤ؼت٣ٍ

ف٣ٙ , ا٣ٕٙ٤, 

ثٟذاؿت, تٛخٟبت 

ص٤ؼت ٔح٥غ٣ ٚ 

 ٍ٘شؽ

سفب٤ت ثٟذاؿت فشد٢)ؿؼتٗ دػت پغ اص اػتفبدٜ اص -1
 ٘مـٝ(

 دلت ٚ تٕشوض دس اخشا٢ وبس-2
( ٚ ٤بد ٥ٌش٢ ٔبداْ N11  ٚN12) L1 ٞب٢ تفىش  ؿب٤ؼت٣ٍ -3

 L1(N33-N32-N31) اِقٕش ٚ وؼت اعالفبت
 L1  (N43,N42,N41 ) وبسثشد فٗ آٚس٢ -4

سفاير يا فذْ سفاير ٘ىاذ 

 4زا  1تٙذٞاي 

 1 2فذْ اخشا٢ ثٙذ 

 
 2 1ٚ3اخشا٢ ثٙذٞب٢ 

 3 4ٚ 2ٚ3ٚ 1اخشا٢ ثٙذٞب٢ 

 ٞاي ا٘داْ واس( اسصؿياتي واس )ؿايؼسٍي
 ث٣ّ    

 خ٥ش    

 ف: ثٝ ٔقٙب٢ كح٥ح ثٛدٖ اخشا ٤ب فّٕىشد اػت.                                                                                                                 ٞب٢ ا٘دبْ وبس  :       ٔق٥بس ؿب٤ؼت٣ٍ

 ك: ثٝ ٔقٙب٢ فذْ اخشا٢ كح٥ح اػت.                                                                                                         4ٚ  3اص ٔشاحُ  2وؼت حذالُ ٕ٘شٜ  

 غ٥ش ف٣ٙ , ا٣ٕٙ٤, ثٟذاؿت , تٛخٟبت ص٤ؼت ٔح٥غ٣ ٚ ٍ٘شؽ   ٞب٢ اص ثخؾ ؿب٤ؼت٣ٍ 2وؼت حذالُ ٕ٘شٜ  

 اص ٔشاحُ وبس 2وؼت حذالُ ٥ٔب٥ٍ٘ٗ 
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 ٚصاسذ آٔٛصؽ ٚ خشٚسؽ

 ػاصٔاٖ خظٚٞؾ ٚ تش٘أٝ سيضي آٔٛصؿي

 زاِيف وساب ٞاي دسػي فٙي ٚ حشفٝ اي ٚ واسدا٘ؾدفسش 

  اسصؿياتي  9-1ٕٖ٘ٛ تشي 

 اَٚ٘ٛتر    زاسيخ اسصؿياتي   ؿٕاسٜ ّٔي   ٘اْ ٚ ٘اْ خا٘ٛادٌي

 وذ حشفٝ 
3114049

3 
 L3  ػغح كالحير  زىٙؼيٗ اِىسشٚ٘يه   حشفٝ :

 اػسا٘ذاسد فّٕىشد واس:    

زشويثي ٚ خٛا٘ذٖ ٘مـٝ ٔذاسٞاي ػادٜ اِىسشٚ٘يىي 

وذ  زقييٗ اسزثاط اخضاء ٚ ٕ٘ادٞا اص سٚي ٘مـٝ اػسا٘ذاسد

 ٚؽيفٝ 
 ٚؽيفٝ:  03

٘مـٝ وـي ٔذاسٞاي اِىسشٚ٘يىي تٝ وٕه 

 افضاس ٘شْ
 3ٌشٜٚ واسي 

٘مـٝ خٛاٖ ٚ سػاْ 

٘مـٝ فٙي ٔذاس 

 اِىسشٚ٘يىي

 واس: 0302 وذ واس
خٛا٘ذٖ ٘مـٝ ٞاي اِىسشٚ٘يىي 

 خيچيذٜ
 2 ػغح ؿايؼسٍي 

  

 ٔشا حُ واس سديف
 ؿشايظ فّٕىشد

 )اتضاس،ٔٛاد، زدٟيضاذ، صٔاٖ، ٔىاٖ ٚ ...(
 ٞا/داٚسي/ٕ٘شٜ دٞي( اػسا٘ذاسد )ؿاخق ٘سايح ٕٔىٗ

ٕ٘ش

ٜ 

1 

ؿٙاخر 

 لغقاذ ٔدضا

ثشٌٝ اعالفبت٣ لغقبت  -٘مـٝ ٔذاس

لغقبت اِىتش٥٘ٚه  -اِىتش٥٘ٚه كٙقت٣

 -وبغز( -اِتحش٤ش )خٛدوبس ِٛاصْ -كٙقت٣

 ٔىاٖ: ٔيض واس

 دل٥مٝ  15صٔبٖ :

تـش٤ح ٚ ؿٙبخت لغقبت  -1
 اِىتش٥٘ٚه كٙقت٣

 □ك □ف 
 ثشسػ٣ وبسثشد لغقبت ٘مـٝ -2

 □ك □ف 
 % ثٙذٞب٢ فٛق80اخشا٢ -3

 □ك □ف      

 1 ٤2ب1فذْ اخشا٢ ثٙذٞب ٤ب اخشا٢  فمظ ثٙذ

 
 2 3اخشا٢ ثٙذ 

 3 1ٚ2اخشا٢ ثٙذٞب٢ 

2 

ؿٙاخر 

لغقاذ 

 ٔدسٕـ 

 -اعالفبت٣ لغقبت ٔدتٕـثشٌٝ  -٘مـٝ ٔذاس

 -اِتحش٤ش )خٛدوبس ِٛاصْ -ؿجىٝ ا٤ٙتش٘ت

 فشًٞٙ ِغت -وبغز(

 ٔىاٖ: ٔيض واس 

 دل٥مٝ  20صٔبٖ :

 تـش٤ح فّٕىشد و٣ّ ٔذاس  -1
 □ك □ف 

اػتفبدٜ اص ثشٌٝ اعالفبت لغقبت  -2
 ٔدتٕـ

 □ك □ف 
 تـش٤ح وبسثشد لغقبت ٔدتٕـ   -3

 □ك □ف 
 % ثٙذٞب٢ فٛق80اخشا٢   -4

 □ك □ف 
 

 1 1فذْ اخشا٢ ثٙذٞب ٤ب اخشا٢ ثٙذ

 

 2 1ٚ2اخشا٢ ثٙذ

 3 اخشا٢ تٕبْ ثٙذٞب

3 

زـشيح تخؾ 

ٞاي ٔخسّف 

٘مـٝ) تٝ 

كٛسذ تّٛن 

 دياٌشاْ(

  -ثشٌٝ اعالفبت٣ لغقبت   -٘مـٝ ٔذاس

 وبغز( -اِتحش٤ش )خٛدوبس ِٛاصْ

 ٔىاٖ: ٔيض واس

 دل٥مٝ  10صٔبٖ :

اػتفبدٜ اص ثشٌٝ اعالفبت٣ ٚ  -1
 تـش٤ح اكغالحبت ف٣ٙ ٘مـٝ

 □ك □ف 
 تـش٤ح فّٕىشد ثّٛن ٘مـٝ  -2

 □ك □ف 
ٞب ٚ  تـش٤ح فّٕىشد وُ ثّٛن  -3

 ٞب استجبط ثّٛن
 □ك □ف 

 

 1 1فذْ اخشا٢ ثٙذٞب ٤ب اخشا٢ ثٙذ

 2 1ٚ2اخشا٢ ثٙذ 

 3 اخشا٢ تٕبْ ثٙذٞب

4 

خٛا٘ذٖ 

فالئٓ 

اخسلاكي 

 ٘مـٝ

اِتحش٤ش  ِٛاصْ -فشًٞٙ ِغت  -٘مـٝ ٔذاس

 وبغز -)خٛدوبس

 ٔىاٖ: ٔيض واس

 دل٥مٝ  20صٔبٖ :

 

 تـش٤ح فالئٓ ٔٛخٛد دس ٘مـٝ -1
 □ك □ف 

خٛا٘ذٖ اكغالحبت ف٣ٙ ٚ اعالفبت  -2
 ٘مـٝ
 □ك □ف 

 % ثٙذٞب٢ فٛق80اخشا٢   -3
 □ك □ف      

 1 فذْ اخشا٢ ثٙذٞب 

 
 2 1اخشا٢ ثٙذ 

 3 1ٚ2اخشا٢ ثٙذ 

 غ٥ش  ٞب٢ ؿب٤ؼت٣ٍ

ف٣ٙ , ا٣ٕٙ٤, 

ثٟذاؿت, تٛخٟبت 

ص٤ؼت ٔح٥غ٣ ٚ 

 ٍ٘شؽ

 -ثٟذاؿت فشد٢)ؿؼتٗ دػت پغ اص اػتفبدٜ اص ٘مـٝ -1
 رسٜ ث٥ٗ( -اػتفبدٜ اص ف٥ٙه

 L3ٚ L2ٚ L1 (N11ٚ N12ٚ N13) ٞب٢ تفىش ؿب٤ؼت٣ٍ -2
 L2 (N92 ) ٔحبػجٝ س٤بض٣-3
 L3ٚ L2ٚ L1  (N43,N42,N41 )  وبسثشد فٗ آٚس٢ -4

٘ىاذ  سفاير يا فذْ سفاير

 4زا  1تٙذٞاي 

 1 2اخشا٢ ٘ىشدٖ ثٙذ 

 
 2 1ٚ3اخشا٢ ثٙذٞب٢ 

 3 4تب  1اخشا٢ تٕب٣ٔ ثٙذٞب٢ 

 ٞاي ا٘داْ واس( اسصؿياتي واس )ؿايؼسٍي
 ث٣ّ    

 خ٥ش    

 ف: ثٝ ٔقٙب٢ كح٥ح ثٛدٖ اخشا ٤ب فّٕىشد اػت.                                                  ٞب٢ ا٘دبْ وبس  :                                                                      ٔق٥بس ؿب٤ؼت٣ٍ

 ٢ كح٥ح اػت.ك: ثٝ ٔقٙب٢ فذْ اخشا                                                                                                                4ٚ  3اص ٔشاحُ  2وؼت حذالُ ٕ٘شٜ  

 غ٥ش ف٣ٙ , ا٣ٕٙ٤, ثٟذاؿت , تٛخٟبت ص٤ؼت ٔح٥غ٣ ٚ ٍ٘شؽ   ٞب٢ اص ثخؾ ؿب٤ؼت٣ٍ 2وؼت حذالُ ٕ٘شٜ  

 اص ٔشاحُ وبس 2وؼت حذالُ ٥ٔب٥ٍ٘ٗ 
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 ٚصاسذ آٔٛصؽ ٚ خشٚسؽ

 ػاصٔاٖ خظٚٞؾ ٚ تش٘أٝ سيضي آٔٛصؿي

 دفسش زاِيف وساب ٞاي دسػي فٙي ٚ حشفٝ اي ٚ واسدا٘ؾ

  اسصؿياتي  9-1ٕٖ٘ٛ تشي 

 اَٚ٘ٛتر    زاسيخ اسصؿياتي   ؿٕاسٜ ّٔي   ٘اْ ٚ ٘اْ خا٘ٛادٌي

 وذ حشفٝ 

 

8212019

1 
 L1  ػغح كالحير  اِىسشٚ٘يه واس فٕٛٔي حشفٝ :

 اػسا٘ذاسد فّٕىشد واس:    

 افضاس اخشاي ٔشاحُ دليك ٘لة ٚ ٘لة وأُ ٘شْ

وذ 

 ٚؽيفٝ 
 ٚؽيفٝ:  03

وٕه ٘مـٝ وـي ٔذاسٞاي اِىسشٚ٘يىي تٝ 

 افضاس ٘شْ
 6ٌشٜٚ واسي 

عشاح تشدٞاي ػادٜ 

ٔذاس چاخي 

 (1اِىسشٚ٘يىي)

 2 ػغح ؿايؼسٍي  افضاسٞاي اِىسشٚ٘يىي ٘لة ٘شْ واس: 0303 وذ واس

  

 ٔشا حُ واس سديف
 ؿشايظ فّٕىشد

 )اتضاس،ٔٛاد، زدٟيضاذ، صٔاٖ، ٔىاٖ ٚ ...(
 ٞا/داٚسي/ٕ٘شٜ دٞي( اػسا٘ذاسد )ؿاخق ٘سايح ٕٔىٗ

ٕ٘ش

ٜ 

1 

ٔقشفي 

افضاسٞاي  ٘شْ

 ٔشزيظ

  -ؿجىٝ ا٤ٙتش٘ت -افضاسٞب٢ خبف ٘شْ -سا٤ب٘ٝ

 وبغز( -اِتحش٤ش )خٛدوبس ِٛاصْ

 ٔىاٖ: ٔيض وأديٛزش

 دل٥مٝ  30صٔبٖ :

ٚ  ؿجىٝ ا٤ٙتش٘ت اتلبَ ثٝ -1
 افضاسٞب٢ خبف ٞب٢ ٔشثٛط ثٝ ٘شْ ػب٤ت
 □ك □ف 

افضاسٞب٢  دػتٝ ثٙذ٢ ٘شْ -2
اختلبك٣ ثب تٛخٝ ثٝ فّٕىشد ٚ 

 افضاس أىب٘بت ٞش ٘شْ
 □ك □ف 

ٔمب٤ؼٝ ٔضا٤ب ٚ ٔقب٤ت  -3
 افضاسٞب ٘شْ
 □ك □ف 

 % ثٙذٞب٢ فٛق80اخشا٢ -4
 □ك □ف      

 1 ٤2ب1فذْ اخشا٢ ثٙذٞب ٤ب اخشا٢ ثٙذ

 

 2 4اخشا٢ ثٙذ 

 3 1ٚ2ٚ3اخشا٢ ثٙذٞب٢ 

2 

ا٘سخاب  

افضاس  ٘شْ

 ٔٙاػة

  -افضاسٞب٢ خبف ٘شْ  -٘مـٝ -سا٤ب٘ٝ

 وبغز( -اِتحش٤ش )خٛدوبس ِٛاصْ

 ٔىاٖ: ٔيض وأديٛزش 

 دل٥مٝ  10صٔبٖ :

 
 تح٥ُّ ٘مـٝ ا٘تخبث٣ -1

 □ك □ف 
 افضاس ٔٙبػت ا٘تخبة ٘شْ -2

 □ك □ف 
 

 

 1 فذْ اخشا٢ ثٙذٞب 

 
 2 ٤2ب1اخشا٢ ثٙذ

 3 2ٚ  1اخشا٢ ثٙذٞب٢ 

3 

٘لة ٚ ساٜ 

 ا٘ذاصي

 افضاس ٘شْ

 فشًٞٙ -خبف افضاسٞب٢ ٘شْ  -٘مـٝ -سا٤ب٘ٝ

 ِغت

 ٔىاٖ: ٔيض وأديٛزش

 دل٥مٝ  15صٔبٖ :

 افضاس تـش٤ح چ٣ٍٍ٘ٛ ٘لت ٘شْ -1
 □ك □ف 

 تـش٤ح اعالفبت ٚ ِغبت ف٣ٙ  -2
 □ك □ف 

 اخشا٢ ٔشاحُ ٘لت -3
 □ك □ف 

 افضاس ساٜ ا٘ذاص٢ ٘شْ -4
 □ك □ف 

 
 

 1 ٤2ب1فذْ اخشا٢ ثٙذٞب ٤ب اخشا٢ ثٙذ

 

 2 1ٚ2ٚ3اخشا٢ ثٙذٞب٢ 

 3 تٕبْ ثٙذٞب اخشا٢

 2 

 3 

غ٥ش   ٞب٢ ؿب٤ؼت٣ٍ

ف٣ٙ , ا٣ٕٙ٤, 

ثٟذاؿت, تٛخٟبت 

ص٤ؼت ٔح٥غ٣ ٚ 

 ٍ٘شؽ

 سفب٤ت اس٣ٌٔٛ٘ٛ) ٘ـؼتٗ كح٥ح پـت وبٔپ٥ٛتش( -1
 دلت ٚ تٕشوض دس اخشا٢ وبس -2
( ٚ ٤بد٥ٌش٢ ٔبداْ N11ٚ N12) L1 ٞب٢ تفىش  ؿب٤ؼت٣ٍ -3

 L1 (N31 ٚ N32 ٚN33) اِقٕش ٚ وؼت اعالفبت 
 L1  (N71  ٚN72  ٚN73 ) اخالق حشفٝ ا٢  -4
 

سفاير يا فذْ سفاير ٘ىاذ 

 4زا  1تٙذٞاي 

 1 4فذْ اخشا٢ ثٙذ 

 2 2ٚ3اخشا٢ ثٙذٞب٢  

 3 4ٚ 1ٚ2ٚ3اخشا٢ ثٙذٞب٢ 

 ٞاي ا٘داْ واس( اسصؿياتي واس )ؿايؼسٍي
 ث٣ّ    

 خ٥ش    

 ف: ثٝ ٔقٙب٢ كح٥ح ثٛدٖ اخشا ٤ب فّٕىشد اػت.                                                                                                             ٞب٢ ا٘دبْ وبس  :           ٔق٥بس ؿب٤ؼت٣ٍ

 ك: ثٝ ٔقٙب٢ فذْ اخشا٢ كح٥ح اػت.                                                                                                         3ٚ  2اص ٔشاحُ  2وؼت حذالُ ٕ٘شٜ  

 غ٥ش ف٣ٙ , ا٣ٕٙ٤, ثٟذاؿت , تٛخٟبت ص٤ؼت ٔح٥غ٣ ٚ ٍ٘شؽ   ٞب٢ اص ثخؾ ؿب٤ؼت٣ٍ 2وؼت حذالُ ٕ٘شٜ  

 اص ٔشاحُ وبس 2وؼت حذالُ ٥ٔب٥ٍ٘ٗ 
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 ٚصاسذ آٔٛصؽ ٚ خشٚسؽ

 ػاصٔاٖ خظٚٞؾ ٚ تش٘أٝ سيضي آٔٛصؿي

 زاِيف وساب ٞاي دسػي فٙي ٚ حشفٝ اي ٚ واسدا٘ؾدفسش 

  اسصؿياتي  9-1ٕٖ٘ٛ تشي 

 اَٚ٘ٛتر    زاسيخ اسصؿياتي   ؿٕاسٜ ّٔي   ٘اْ ٚ ٘اْ خا٘ٛادٌي

 وذ حشفٝ 

 

8212019

1 
 L1  ػغح كالحير  اِىسشٚ٘يه واس فٕٛٔي حشفٝ :

 اػسا٘ذاسد فّٕىشد واس:    

تا اػسفادٜ اص  زشػيٓ ٘مـٝ فٙي ٔذاسٞاي اِىسشٚ٘يىي ػادٜ 

 افضاس ٘شْ
وذ 

 ٚؽيفٝ 
 ٚؽيفٝ:  03

٘مـٝ وـي ٔذاسٞاي اِىسشٚ٘يىي تٝ وٕه 

 افضاس ٘شْ
 6ٌشٜٚ واسي 

عشاح تشدٞاي ػادٜ 

ٔذاس چاخي 

 (1اِىسشٚ٘يىي)

 واس: 0304 وذ واس
زشػيٓ ٘مـٝ فٙي ٔذاسٞاي 

 اِىسشٚ٘يىي ػادٜ
 2 ػغح ؿايؼسٍي 

  

 ٔشا حُ واس سديف
 ؿشايظ فّٕىشد

 )اتضاس،ٔٛاد، زدٟيضاذ، صٔاٖ، ٔىاٖ ٚ ...(
 ٞا/داٚسي/ٕ٘شٜ دٞي( اػسا٘ذاسد )ؿاخق ٘سايح ٕٔىٗ

ٕ٘ش

ٜ 

1 

خٛا٘ذٖ 

لٛا٘يٗ 

اػسا٘ذاسد 

حاوٓ تش 

 زشػيٓ ٘مـٝ

 -ؿجىٝ ا٤ٙتش٘ت -٘مـٝ ٔذاس -سا٤ب٘ٝ

 افضاسٞب٢ خبف ٘شْ

 وبغز( -اِتحش٤ش )خٛدوبس ِٛاصْ

 ٔىاٖ: ٔيض وأديٛزش

 دل٥مٝ  10صٔبٖ :

تق٥٥ٗ اثضاس ٔٛسد ٥٘بص خٟت تشػ٥ٓ  -1
 ٘مـٝ
 □ك □ف 

تـش٤ح لٛا٥٘ٗ حبوٓ ثش تشػ٥ٓ  -2
 ٘مـٝ ثٝ كٛست اػتب٘ذاسد

 □ك □ف 
 % ثٙذٞب٢ فٛق80اخشا٢   -3

 □ك □ف 
 

 1 ٤2ب1فذْ اخشا٢ ثٙذٞب ٤ب اخشا٢ ثٙذ

 

 2 3اخشا٢ ثٙذ 

 3 1ٚ2اخشا٢ ثٙذ 

2 

سػٓ ٘مـٝ 

ػادٜ تا 

 افضاس ٘شْ

 -ؿجىٝ ا٤ٙتش٘ت -٘مـٝ ٔذاس -سا٤ب٘ٝ

 افضاسٞب٢ خبف ٘شْ

 ٔىاٖ: ٔيض وأديٛزش 

 دل٥مٝ  15صٔبٖ :

ٞب٢ تشػ٥ٓ ٘مـٝ ٚ  تـش٤ح سٚؽ -1
 ٞب ثب ٤ىذ٤ٍش ٔمب٤ؼٝ سٚؽ

 □ك □ف 
افضاس ثٝ كٛست  تشػ٥ٓ ٘مـٝ ثب ٘شْ -2

 اػتب٘ذاسد
 □ك □ف 

 % ثٙذٞب٢ فٛق80اخشا٢   -3
 □ك □ف 

 
 

 1 ٤2ب1ثٙذٞب٢فذْ اخشا٢ ثٙذٞب  ٤ب اخشا٢ 

 

 2 3اخشا٢ ثٙذ

 3 ٤2ب 1اخشا٢ ثٙذ 

غ٥ش   ٞب٢ ؿب٤ؼت٣ٍ

ف٣ٙ , ا٣ٕٙ٤, 

ثٟذاؿت, تٛخٟبت 

ص٤ؼت ٔح٥غ٣ ٚ 

 ٍ٘شؽ

 سفب٤ت اس٣ٌٔٛ٘ٛ) ٘ـؼتٗ كح٥ح پـت وبٔپ٥ٛتش( -1
 دلت ٚ تٕشوض دس اخشا٢ وبس -2
( ٚ ٤بد٥ٌش٢ ٔبداْ N11ٚ N12) L1 ٞب٢ تفىش  ؿب٤ؼت٣ٍ -3

 L1 (N31 ٚ N32 ٚN33 ٚN34) اِقٕش ٚ وؼت اعالفبت 
 L1  (N71  ٚN72  ٚN73 ) اخالق حشفٝ ا٢  -4
 

سفاير يا فذْ سفاير ٘ىاذ 

 4زا  1تٙذٞاي 

 1 4فذْ اخشا٢ ثٙذ 

 2 1ٚ2اخشا٢ ثٙذٞب٢  

 3 4تب 1اخشا٢ تٕب٣ٔ ثٙذٞب٢ 

 ٞاي ا٘داْ واس( اسصؿياتي واس )ؿايؼسٍي
 ث٣ّ    

 خ٥ش    

 ف: ثٝ ٔقٙب٢ كح٥ح ثٛدٖ اخشا ٤ب فّٕىشد اػت.          ٞب٢ ا٘دبْ وبس  :                                                                                                              ٔق٥بس ؿب٤ؼت٣ٍ

 ك: ثٝ ٔقٙب٢ فذْ اخشا٢ كح٥ح اػت.                                                                                                             2ٚ  1اص ٔشاحُ 2وؼت حذالُ ٕ٘شٜ  

 ٍ٘شؽ غ٥ش ف٣ٙ , ا٣ٕٙ٤, ثٟذاؿت , تٛخٟبت ص٤ؼت ٔح٥غ٣ ٚ   ٞب٢ اص ثخؾ ؿب٤ؼت٣ٍ 2وؼت حذالُ ٕ٘شٜ  

 اص ٔشاحُ وبس 2وؼت حذالُ ٥ٔب٥ٍ٘ٗ 
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 ٚصاسذ آٔٛصؽ ٚ خشٚسؽ

 ػاصٔاٖ خظٚٞؾ ٚ تش٘أٝ سيضي آٔٛصؿي

 دفسش زاِيف وساب ٞاي دسػي فٙي ٚ حشفٝ اي ٚ واسدا٘ؾ

  اسصؿياتي  9-1ٕٖ٘ٛ تشي 

 اَٚ٘ٛتر    زاسيخ اسصؿياتي   ؿٕاسٜ ّٔي   ٘اْ ٚ ٘اْ خا٘ٛادٌي

 وذ حشفٝ 

 

3114049

3 
 L3  ػغح كالحير  زىٙؼيٗ اِىسشٚ٘يه  حشفٝ :

 اػسا٘ذاسد فّٕىشد واس:    

تا اػسفادٜ اص زشػيٓ ٘مـٝ فٙي ٔذاسٞاي اِىسشٚ٘يىي زشويثي  

 افضاس ٔغاتك تا اػسا٘ذاسدٞاي زقشيف ؿذٜ ٘شْ
وذ 

 ٚؽيفٝ 
 ٚؽيفٝ:  03

٘مـٝ وـي ٔذاسٞاي اِىسشٚ٘يىي تٝ وٕه 

 افضاس ٘شْ
 3ٌشٜٚ واسي 

٘مـٝ خٛاٖ ٚ سػاْ 

 فٙي ٔذاس اِىسشٚ٘يىي 

 واس: 0305 وذ واس
زشػيٓ ٘مـٝ فٙي ٔذاسٞاي 

 اِىسشٚ٘يىي خيچيذٜ
 2 ػغح ؿايؼسٍي 

  

 ٔشا حُ واس سديف
 ؿشايظ فّٕىشد

 )اتضاس،ٔٛاد، زدٟيضاذ، صٔاٖ، ٔىاٖ ٚ ...(
 ٞا/داٚسي/ٕ٘شٜ دٞي( اػسا٘ذاسد )ؿاخق ٘سايح ٕٔىٗ

ٕ٘ش

ٜ 

1 

خٛا٘ذٖ 

لٛا٘يٗ 

اػسا٘ذاسد 

حاوٓ تش 

 زشػيٓ ٘مـٝ

 -ؿجىٝ ا٤ٙتش٘ت -٘مـٝ ٔذاس -سا٤ب٘ٝ

 افضاسٞب٢ خبف ٘شْ

 وبغز( -اِتحش٤ش )خٛدوبس ِٛاصْ

 ٔىاٖ: ٔيض وأديٛزش

 دل٥مٝ  10صٔبٖ :

تق٥٥ٗ اثضاس ٔٛسد ٥٘بص خٟت تشػ٥ٓ  -1
 ٘مـٝ
 □ك □ف 

تـش٤ح لٛا٥٘ٗ حبوٓ ثش تشػ٥ٓ  -2
 ٘مـٝ ثٝ كٛست اػتب٘ذاسد

 □ك □ف 
 % ثٙذٞب٢ فٛق80اخشا٢   -3

 □ك □ف 
 

 1 ٤2ب1فذْ اخشا٢ ثٙذٞب ٤ب اخشا٢ ثٙذ

 

 2 3اخشا٢ ثٙذ 

 3 1ٚ2اخشا٢ ثٙذ 

2 

سػٓ ٘مـٝ 

خيچيذٜ تا 

 افضاس ٘شْ

افضاس  ٘شْ -ؿجىٝ ا٤ٙتش٘ت -٘مـٝ ٔذاس -سا٤ب٘ٝ

 تخلل٣

 ٔىاٖ: ٔيض وأديٛزش 

 دل٥مٝ  30صٔبٖ :

ٞب٢ تشػ٥ٓ ٘مـٝ ٚ  تـش٤ح سٚؽ -1
 ٞب ثب ٤ىذ٤ٍش ٔمب٤ؼٝ سٚؽ

 □ك □ف 
افضاس ثٝ كٛست  تشػ٥ٓ ٘مـٝ ثب ٘شْ -2

 اػتب٘ذاسد
 □ك □ف 

 % ثٙذٞب٢ فٛق80اخشا٢   -3
 □ك □ف 

 
 

 1 ٤2ب1فذْ اخشا٢ ثٙذٞب  ٤ب اخشا٢ ثٙذٞب٢

 

 2 3اخشا٢ ثٙذ

 3 ٤2ب 1اخشا٢ ثٙذ 

غ٥ش   ٞب٢ ؿب٤ؼت٣ٍ

ف٣ٙ , ا٣ٕٙ٤, 

ثٟذاؿت, تٛخٟبت 

ٚ  ص٤ؼت ٔح٥غ٣

 ٍ٘شؽ

 سفب٤ت اس٣ٌٔٛ٘ٛ) ٘ـؼتٗ كح٥ح پـت وبٔپ٥ٛتش( -1
 دلت ٚ تٕشوض دس اخشا٢ وبس -2
( ٚ ٤بد٥ٌش٢ ٔبداْ N11ٚ N12) L1 ٞب٢ تفىش  ؿب٤ؼت٣ٍ -3

( ٚ ٔحبػجٝ س٤بض٣ N31 ٚ N32) L2 اِقٕش ٚ وؼت اعالفبت 
L1,L2 (N92) 

 L1  (N71  ٚN72  ٚN73 ) اخالق حشفٝ ا٢  -4
 

٘ىاذ سفاير يا فذْ سفاير 

 4زا  1تٙذٞاي 

 1 4فذْ اخشا٢ ثٙذ 

 2 1ٚ2اخشا٢ ثٙذٞب٢  

 3 اخشا٢ تٕب٣ٔ ثٙذٞب

 ٞاي ا٘داْ واس( اسصؿياتي واس )ؿايؼسٍي
 ث٣ّ    

 خ٥ش    

 ف: ثٝ ٔقٙب٢ كح٥ح ثٛدٖ اخشا ٤ب فّٕىشد اػت.                                       ٞب٢ ا٘دبْ وبس  :                                                                                 ٔق٥بس ؿب٤ؼت٣ٍ

 ك: ثٝ ٔقٙب٢ فذْ اخشا٢ كح٥ح اػت.                                                                                                             2ٚ  1اص ٔشاحُ 2وؼت حذالُ ٕ٘شٜ  

 غ٥ش ف٣ٙ , ا٣ٕٙ٤, ثٟذاؿت , تٛخٟبت ص٤ؼت ٔح٥غ٣ ٚ ٍ٘شؽ   ٞب٢ اص ثخؾ ؿب٤ؼت٣ٍ 2ت حذالُ ٕ٘شٜ وؼ 

 اص ٔشاحُ وبس 2وؼت حذالُ ٥ٔب٥ٍ٘ٗ 
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 ٚصاسذ آٔٛصؽ ٚ خشٚسؽ

 ػاصٔاٖ خظٚٞؾ ٚ تش٘أٝ سيضي آٔٛصؿي

 دفسش زاِيف وساب ٞاي دسػي فٙي ٚ حشفٝ اي ٚ واسدا٘ؾ

  اسصؿياتي  9-1ٕٖ٘ٛ تشي 

 اَٚ٘ٛتر    زاسيخ اسصؿياتي   ؿٕاسٜ ّٔي   ٘اْ ٚ ٘اْ خا٘ٛادٌي

 وذ حشفٝ 

 

8212019

1 
 L1  ػغح كالحير  اِىسشٚ٘يه واس فٕٛٔي حشفٝ :

 اػسا٘ذاسد فّٕىشد واس:    
ٌيشي وٕير ٞا ٚ زشػيٓ  ساٜ ا٘ذاصي ٔذاسٞاي اِىسشٚ٘يىي، ا٘ذاصٜ 

افضاس تا سفاير  ؿىُ ٔٛج ٞا ٚ ؿثيٝ ػاصي ٔذاس تا اػسفادٜ اص ٘شْ

وذ  اػسا٘ذاسد

 ٚؽيفٝ 
 ٚؽيفٝ:  03

٘مـٝ وـي ٔذاسٞاي اِىسشٚ٘يىي تٝ وٕه 

 افضاس ٘شْ
 7ٌشٜٚ واسي 

عشاح تشدٞاي ػادٜ 

ٔذاس چاخي 

 (2اِىسشٚ٘يىي)

 2 ػغح ؿايؼسٍي  ؿثيٝ ػاصي ٔذاس ٞاي اِىسشٚ٘يىي واس: 0306 واسوذ 

  

 ٔشا حُ واس سديف
 ؿشايظ فّٕىشد

 )اتضاس،ٔٛاد، زدٟيضاذ، صٔاٖ، ٔىاٖ ٚ ...(
 ٞا/داٚسي/ٕ٘شٜ دٞي( اػسا٘ذاسد )ؿاخق ٘سايح ٕٔىٗ

ٕ٘ش

ٜ 

1 

 ٘مـٝ ٔذاس -وبغز( -اِتحش٤ش )خٛدوبس ِٛاصْ ا٘سخاب ٔذاس

 ٔىاٖ: ٔيض واس

 دل٥مٝ  10صٔبٖ :

ا٘تخبة ٔذاس ػبدٜ ٚ ؿشح فّٕىشد  -1
 آٖ

 □ك □ف 
تـش٤ح ٚسٚد٢ ٚ خشٚخ٣ ٔذاس،  -2

 ٞب٢ ٔذاس ِٚتبطٞب ٚ ػ٥ٍٙبَ
 □ك □ف 

 1ٚ2% ثٙذٞب٢ 80اخشا٢   -3
 □ك □ف 
 

 1 ٤2ب1فذْ اخشا٢ ثٙذٞب ٤ب اخشا٢ ثٙذ

 

 2 3اخشا٢ ثٙذ 

 3 1ٚ2اخشا٢ ثٙذ 

2 

ا٘سخاب 

افضاس  ٘شْ

 ٔٙاػة

  -٘مـٝ ٔذاس -افضاس تخلل٣ ٘شْ - -سا٤ب٘ٝ

 وبغز( -اِتحش٤ش )خٛدوبس ِٛاصْ

 ٔىاٖ: ٔيض وأديٛزش 

 دل٥مٝ  10صٔبٖ :

افضاسٞب اص ٘ؾش  عجمٝ ثٙذ٢ ٘شْ -1
 فّٕىشد ٚ ٘مب٤ؼٝ فّٕىشد آٖ ٞب

 □ك □ف 
 افضاس ٞب٢ دس٤بفت ٘شْ تـش٤ح ساٜ -2

 □ك □ف 
افضاس  تح٥ُّ ٘مـٝ ٚ ا٘تخبة ٘شْ-3

 ٔٙبػت
 □ك □ف 

 
 

 1 ٤2ب1فذْ اخشا٢ ثٙذٞب  ٤ب اخشا٢ ثٙذٞب٢

 

 2 1ٚ2اخشا٢ ثٙذ

 3 اخشا٢ ٕٞٝ ثٙذٞب

3 

٘لة ٚ ساٜ 

ا٘ذاصي 

افضاس ٚ واس  ٘شْ

 تا آٖ

  -٘مـٝ ٔذاس -افضاس تخلل٣ ٘شْ - -سا٤ب٘ٝ  

 وبغز( -اِتحش٤ش )خٛدوبس ِٛاصْ

 ٔىاٖ: ٔيض وأديٛزش 

 دل٥مٝ 30صٔبٖ :

 ٞب٢ ٘لت تـش٤ح سٚؽ -1
 □ك □ف 

 تـش٤ح اكغالحبت ٚ ِغبت ف٣ٙ ٔشتجظ -2
 □ك □ف 

 افضاس ٘لت ٚ ساٜ ا٘ذاص٢ ٘شْ-3
 □ك □ف 

 افضاس ؿج٥ٝ ػبص٢ ٔذاس ثب ٘شْ-4
 □ك □ف 

 1 ٤2ب1فذْ اخشا٢ ثٙذٞب  ٤ب اخشا٢ ثٙذٞب٢

 
 2 1ٚ2ٚ3اخشا٢ ثٙذٞب٢

 3 اخشا٢ ٕٞٝ ثٙذٞب

غ٥ش   ٞب٢ ؿب٤ؼت٣ٍ

ف٣ٙ , ا٣ٕٙ٤, 

ثٟذاؿت, تٛخٟبت 

ص٤ؼت ٔح٥غ٣ ٚ 

 ٍ٘شؽ

 سفب٤ت اس٣ٌٔٛ٘ٛ) ٘ـؼتٗ كح٥ح پـت وبٔپ٥ٛتش( -1
 دلت ٚ تٕشوض دس اخشا٢ وبس -2
( ٚ ٤بد٥ٌش٢ ٔبداْ N11ٚ N12) L1 ٞب٢ تفىش  ؿب٤ؼت٣ٍ -3

 L1 (N31 ٚ N32 ٚN33 ٚN34) اِقٕش ٚ وؼت اعالفبت 
 L1  (N71  ٚN72  ٚN73 ) اخالق حشفٝ ا٢  -4
 

سفاير ٘ىاذ  سفاير يا فذْ

 4زا  1تٙذٞاي 

 1 4فذْ اخشا٢ ثٙذ 

 
 2 2ٚ3اخشا٢ ثٙذٞب٢ 

 3 1ٚ2ٚ3ٚ4اخشا٢  ثٙذٞب٢ 

 ٞاي ا٘داْ واس( اسصؿياتي واس )ؿايؼسٍي
 ث٣ّ    

 خ٥ش    

 ف: ثٝ ٔقٙب٢ كح٥ح ثٛدٖ اخشا ٤ب فّٕىشد اػت.                                                  ٞب٢ ا٘دبْ وبس  :                                                                      ٔق٥بس ؿب٤ؼت٣ٍ

 ٥ح اػت.ك: ثٝ ٔقٙب٢ فذْ اخشا٢ كح                                                                                                             3ٚ  2اص ٔشاحُ 2وؼت حذالُ ٕ٘شٜ  

 غ٥ش ف٣ٙ , ا٣ٕٙ٤, ثٟذاؿت , تٛخٟبت ص٤ؼت ٔح٥غ٣ ٚ ٍ٘شؽ   ٞب٢ اص ثخؾ ؿب٤ؼت٣ٍ 2وؼت حذالُ ٕ٘شٜ  

 اص ٔشاحُ وبس 2وؼت حذالُ ٥ٔب٥ٍ٘ٗ 
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 ٚصاسذ آٔٛصؽ ٚ خشٚسؽ

 ػاصٔاٖ خظٚٞؾ ٚ تش٘أٝ سيضي آٔٛصؿي

 دفسش زاِيف وساب ٞاي دسػي فٙي ٚ حشفٝ اي ٚ واسدا٘ؾ

  اسصؿياتي  9-1ٕٖ٘ٛ تشي 

 اَٚ٘ٛتر    زاسيخ اسصؿياتي   ؿٕاسٜ ّٔي   ٘اْ ٚ ٘اْ خا٘ٛادٌي

 وذ حشفٝ 

 

8212019

1 
 L1  ػغح كالحير  اِىسشٚ٘يه واس فٕٛٔي حشفٝ :

 اػسا٘ذاسد فّٕىشد واس:    
افضاس ٚ زشػيٓ ٔذاس چاخي ػادٜ  ٘لة ٚ ساٜ ا٘ذاصي ٘شْ 

 اِىسشٚ٘يىي تا سفاير اػسا٘ذاسد
وذ 

 ٚؽيفٝ 
 ٚؽيفٝ:  03

٘مـٝ وـي ٔذاسٞاي اِىسشٚ٘يىي تٝ وٕه 

 افضاس ٘شْ
 7ٌشٜٚ واسي 

عشاح تشدٞاي ػادٜ 

ٔذاس چاخي 

 (2اِىسشٚ٘يىي)

 واس: 0307 وذ واس
عشاحي ٚ زشػيٓ ٔذاسٞاي چاخي 

 افضاس ػادٜ تا ٘شْ
 2 ػغح ؿايؼسٍي 

  

 ٔشا حُ واس سديف
 ؿشايظ فّٕىشد

 ...()اتضاس،ٔٛاد، زدٟيضاذ، صٔاٖ، ٔىاٖ ٚ 
 ٞا/داٚسي/ٕ٘شٜ دٞي( اػسا٘ذاسد )ؿاخق ٘سايح ٕٔىٗ

ٕ٘ش

ٜ 

1 

ٔقشفي 

افضاسٞاي  ٘شْ

 ٔشزثظ

 -سا٤ب٘ٝ -وبغز( -اِتحش٤ش )خٛدوبس ِٛاصْ

 افضاس تخلل٣ ٘شْ

 ٔىاٖ: ٔيض وأديٛزش

 دل٥مٝ  10صٔبٖ :

افضاسٞب ٚ ؿشح  عجمٝ ثٙذ٢ ٘شْ -1
 افضاس فّٕىشد ٞش ٘شْ

 □ك □ف 
٘ؾش ٔضا٤ب ٚ افضاسٞب اص  ٔمب٤ؼٝ ٘شْ -2

 ٔقب٤ت ٚ ػب٤ش أىب٘بت
 □ك □ف 

 1ٚ2% ثٙذٞب٢ 80اخشا٢   -3
 □ك □ف 
 

 1 ٤2ب٤1ب اخشا٢ ثٙذ 1ٚ2فذْ اخشا٢ ثٙذٞب٢ 

 

 2 3اخشا٢ ثٙذ 

 3 1ٚ2اخشا٢ ثٙذ 

2 

ا٘سخاب 

افضاس  ٘شْ

 ٔٙاػة

  -٘مـٝ ٔذاس -افضاس تخلل٣ ٘شْ - -سا٤ب٘ٝ

 وبغز( -اِتحش٤ش )خٛدوبس ِٛاصْ

 ٔىاٖ: ٔيض وأديٛزش 

 دل٥مٝ  10صٔبٖ :

تح٥ُّ ٘مـٝ خٟت ا٘غجبق ثب تٛا٘ب٣٤  -1
 افضاس ٞب٢ ٘شْ

 □ك □ف 
افضاس ٚ  تـش٤ح ساٜ ٞب٢ دس٤بفت ٘شْ -2

 افضاس ٔٙبػت ا٘تخبة ٘شْ
 ك □ف 

 
 

 1 فذْ اخشا٢ ثٙذٞب  

 
 2 1اخشا٢ ثٙذ

 3 1ٚ2اخشا٢ ثٙذٞب٢ 

3 

٘لة ٚ ساٜ 

ا٘ذاصي 

واس  افضاس ٚ ٘شْ

 تا آٖ

ؿجىٝ  -افضاس تخلل٣ ٘شْ - -سا٤ب٘ٝ  

 -وبغز( -اِتحش٤ش )خٛدوبس ِٛاصْ  -ا٤ٙتش٘ت 

 فشًٞٙ ِغت

 ٔىاٖ: ٔيض وأديٛزش 

 دل٥مٝ 30صٔبٖ :

تـش٤ح اكغالحبت ٚ ِغبت ف٣ٙ ٚ ؿ٥ٜٛ  -1
 ٘لت
 □ك □ف 

 افضاس ٘لت ٚ ساٜ ا٘ذاص٢ ٘شْ-2
 □ك □ف 

تشػ٥ٓ كح٥ح ٚ اػتب٘ذاسد ٔذاس  -3
 چبپ٣
 □ك □ف 

 1 1فذْ اخشا٢ ثٙذٞب  ٤ب اخشا٢ ثٙذ 

 
 2 1ٚ2اخشا٢ ثٙذٞب٢

 3 1ٚ2ٚ3اخشا٢ ثٙذٞب٢ 

غ٥ش   ٞب٢ ؿب٤ؼت٣ٍ

ف٣ٙ , ا٣ٕٙ٤, 

ثٟذاؿت, تٛخٟبت 

ص٤ؼت ٔح٥غ٣ ٚ 

 ٍ٘شؽ

 سفب٤ت اس٣ٌٔٛ٘ٛ) ٘ـؼتٗ كح٥ح پـت وبٔپ٥ٛتش( -1
 دلت ٚ تٕشوض دس اخشا٢ وبس -2
( ٚ ٤بد٥ٌش٢ ٔبداْ N11ٚ N12) L1 ٞب٢ تفىش  ؿب٤ؼت٣ٍ -3

 ( ٚ تفىش ػ٥ؼت٣ٕ N31 ٚ N32) L1 اِقٕش ٚ وؼت اعالفبت 
L1(N21,N22) 
 L1  (N71  ٚN72  ٚN73 ) اخالق حشفٝ ا٢  -4
 

سفاير يا فذْ سفاير ٘ىاذ 

 4زا  1تٙذٞاي 

 1 4فذْ اخشا٢ ثٙذ 

 
 2 2ٚ3اخشا٢ ثٙذٞب٢ 

 3 1ٚ2ٚ3ٚ4اخشا٢  ثٙذٞب٢ 

 ٞاي ا٘داْ واس( )ؿايؼسٍياسصؿياتي واس 
 ث٣ّ    

 خ٥ش    

 ف: ثٝ ٔقٙب٢ كح٥ح ثٛدٖ اخشا ٤ب فّٕىشد اػت.          ٞب٢ ا٘دبْ وبس  :                                                                                                              ٔق٥بس ؿب٤ؼت٣ٍ

 ك: ثٝ ٔقٙب٢ فذْ اخشا٢ كح٥ح اػت.                                                                                                             3ٚ  2اص ٔشاحُ 2وؼت حذالُ ٕ٘شٜ  

 ٍ٘شؽ غ٥ش ف٣ٙ , ا٣ٕٙ٤, ثٟذاؿت , تٛخٟبت ص٤ؼت ٔح٥غ٣ ٚ   ٞب٢ اص ثخؾ ؿب٤ؼت٣ٍ 2وؼت حذالُ ٕ٘شٜ  

 اص ٔشاحُ وبس 2وؼت حذالُ ٥ٔب٥ٍ٘ٗ 
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 ٚصاسذ آٔٛصؽ ٚ خشٚسؽ

 ػاصٔاٖ خظٚٞؾ ٚ تش٘أٝ سيضي آٔٛصؿي

 دفسش زاِيف وساب ٞاي دسػي فٙي ٚ حشفٝ اي ٚ واسدا٘ؾ

  اسصؿياتي  9-1ٕٖ٘ٛ تشي 

 اَٚ٘ٛتر    زاسيخ اسصؿياتي   ؿٕاسٜ ّٔي   ٘اْ ٚ ٘اْ خا٘ٛادٌي

 وذ حشفٝ 
3114049

3 
 L3  ػغح كالحير  زىٙؼيٗ اِىسشٚ٘يه  حشفٝ :

 اػسا٘ذاسد فّٕىشد واس:    
افضاس ٚ زشػيٓ ٔذاس چاخي زشويثي  ٘لة ٚ ساٜ ا٘ذاصي ٘شْ 

وذ  اِىسشٚ٘يىي تا سفاير وأُ اػسا٘ذاسدٞاي زقشيف ؿذٜ

 ٚؽيفٝ 
 ٚؽيفٝ:  03

٘مـٝ وـي ٔذاسٞاي اِىسشٚ٘يىي تٝ وٕه 

 افضاس ٘شْ
 4ٌشٜٚ واسي 

چاخي تا  عشاح ٔذاس

 وأديٛزش

 2 ػغح ؿايؼسٍي  عشاحي ٚ زشػي واس: 0308 وذ واس

  

 ٔشا حُ واس سديف
 ؿشايظ فّٕىشد

 )اتضاس،ٔٛاد، زدٟيضاذ، صٔاٖ، ٔىاٖ ٚ ...(
 ٞا/داٚسي/ٕ٘شٜ دٞي( اػسا٘ذاسد )ؿاخق ٘سايح ٕٔىٗ

ٕ٘ش

ٜ 

1 

ٔقشفي 

افضاسٞاي  ٘شْ

 ٔشزثظ

 -سا٤ب٘ٝ -وبغز( -اِتحش٤ش )خٛدوبس ِٛاصْ

 افضاس تخلل٣ ٘شْ

 ٔىاٖ: ٔيض وأديٛزش

 دل٥مٝ  10صٔبٖ :

افضاس ٚ تـش٤ح  عجمٝ ثٙذ٢ ٘شْ -1
 افضاس فّٕىشد ٘شْ

 □ك □ف 
افضاسٞب اص ٘ؾش ٔضا٤ب ٚ  ٔمب٤ؼٝ ٘شْ -2

 ٔقب٤ت ٚ ػب٤ش أىب٘بت
 □ك □ف 

 1ٚ2% ثٙذٞب٢ 80اخشا٢   -3
 □ك □ف 
 

 1 ٤2ب٤1ب اخشا٢ ثٙذ 1ٚ2فذْ اخشا٢ ثٙذٞب٢ 

 

 2 3ثٙذ اخشا٢ 

 3 1ٚ2اخشا٢ ثٙذ 

2 

ا٘سخاب 

افضاس  ٘شْ

 ٔٙاػة

  -٘مـٝ ٔذاس -افضاس تخلل٣ ٘شْ - -سا٤ب٘ٝ

 ؿجىٝ ا٤ٙتش٘ت

 ٔىاٖ: ٔيض وأديٛزش 

 دل٥مٝ  10صٔبٖ :

تح٥ُّ ٘مـٝ خٟت ا٘غجبق ثب  -1

 افضاس ٞب٢ ٘شْ تٛا٘ب٣٤

 □ك □ف 
 افضاس تـش٤ح ساٜ ٞب٢ دس٤بفت ٘شْ -2

 □ك □ف 

 1 فذْ اخشا٢ ثٙذٞب  

 
 2 1اخشا٢ ثٙذ

 3 1ٚ2اخشا٢ ٕٞٝ ثٙذٞب٢ 

3 

٘لة ٚ 

ا٘ذاصي  ساٜ

افضاس ٚ  ٘شْ

زشػيٓ ٔذاس 

 چاخي

  -فشًٞٙ ِغت -افضاس تخلل٣ ٘شْ -سا٤ب٘ٝ  

ؿجىٝ  -وبغز( -اِتحش٤ش )خٛدوبس ِٛاصْ

 ا٤ٙتش٘ت

 ٔىاٖ: ٔيض وأديٛزش 

 دل٥مٝ 30صٔبٖ :

ِغبت ف٣ٙ ٚ ؿ٥ٜٛ تـش٤ح اكغالحبت ٚ  -1

 ٘لت

 □ك □ف 

 افضاس ٘لت ٚ ساٜ ا٘ذاص٢ ٘شْ-2
 □ك □ف 

تشػ٥ٓ كح٥ح ٚ اػتب٘ذاسد ٔذاس  -3

 چبپ٣
 □ك □ف 

 1 1فذْ اخشا٢ ثٙذٞب  ٤ب اخشا٢ ثٙذٞب٢

 

 2 1ٚ2اخشا٢ ثٙذٞب٢

 3 1ٚ2ٚ3اخشا٢ ثٙذٞب٢ 

 2 

 3 

غ٥ش   ٞب٢ ؿب٤ؼت٣ٍ

ف٣ٙ , ا٣ٕٙ٤, 

تٛخٟبت ثٟذاؿت, 

ص٤ؼت ٔح٥غ٣ ٚ 

 ٍ٘شؽ

 سفب٤ت اس٣ٌٔٛ٘ٛ) ٘ـؼتٗ كح٥ح پـت وبٔپ٥ٛتش( -1
 دلت ٚ تٕشوض دس اخشا٢ وبس -2
( ٚ ٤بد٥ٌش٢ ٔبداْ N11ٚ N12) L1 ٞب٢ تفىش  ؿب٤ؼت٣ٍ -3

L1 ٚ L2 (N31 ٚ N32 ٚN33  ٚ ) اِقٕش ٚ وؼت اعالفبت 
 L1 ٚ L2(N21 ٚ N22  ٚN23) تفىش ػ٥ؼت٣ٕ 

 L1  (N71  ٚN72  ٚN73 ) اخالق حشفٝ ا٢  -4
 

سفاير يا فذْ سفاير ٘ىاذ 

 4زا  1تٙذٞاي 

 1 4فذْ اخشا٢ ثٙذ 

 2 2ٚ3اخشا٢ ثٙذٞب٢  

 3 1ٚ2ٚ3ٚ4اخشا٢  ثٙذٞب٢ 

 ٞاي ا٘داْ واس( اسصؿياتي واس )ؿايؼسٍي
 ث٣ّ    

 خ٥ش    

 ف: ثٝ ٔقٙب٢ كح٥ح ثٛدٖ اخشا ٤ب فّٕىشد اػت.                                                                                    ٞب٢ ا٘دبْ وبس  :                                    ٔق٥بس ؿب٤ؼت٣ٍ

 ك: ثٝ ٔقٙب٢ فذْ اخشا٢ كح٥ح اػت.                                                                                                                3ٚ  2اص ٔشاحُ 2وؼت حذالُ ٕ٘شٜ  

 غ٥ش ف٣ٙ , ا٣ٕٙ٤, ثٟذاؿت , تٛخٟبت ص٤ؼت ٔح٥غ٣ ٚ ٍ٘شؽ   ٞب٢ اص ثخؾ ؿب٤ؼت٣ٍ 2وؼت حذالُ ٕ٘شٜ  

 اص ٔشاحُ وبس 2وؼت حذالُ ٥ٔب٥ٍ٘ٗ 
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 ٚصاسذ آٔٛصؽ ٚ خشٚسؽ

 ػاصٔاٖ خظٚٞؾ ٚ تش٘أٝ سيضي آٔٛصؿي

 فٙي ٚ حشفٝ اي ٚ واسدا٘ؾ دفسش زاِيف وساب ٞاي دسػي

  اسصؿياتي  9-1ٕٖ٘ٛ تشي 

 اَٚ٘ٛتر    زاسيخ اسصؿياتي   ؿٕاسٜ ّٔي   ٘اْ ٚ ٘اْ خا٘ٛادٌي

 وذ حشفٝ 
3114049

3 
 L3  ػغح كالحير  زىٙؼيٗ اِىسشٚ٘يه  حشفٝ :

 اػسا٘ذاسد فّٕىشد واس:    
ٞا ٚ زشػيٓ  ٌيشي وٕير ساٜ ا٘ذاصي ٔذاسٞاي اِىسشٚ٘يىي، ا٘ذاصٜ 

افضاس تا سفاير  ٞا ٚ ؿثيٝ ػاصي ٔذاس تا اػسفادٜ اص ٘شْ ؿىُ ٔٛج

 اػسا٘ذاسد

وذ 

 ٚؽيفٝ 
 ٚؽيفٝ:  03

٘مـٝ وـي ٔذاسٞاي اِىسشٚ٘يىي تٝ وٕه 

 افضاس ٘شْ
 4ٌشٜٚ واسي 

عشاح ٔذاس چاخي تا 

 وأديٛزش

 واس: 0309 وذ واس
افضاسٞا  دسيافر اعالفاذ ٔشتٛط تٝ ٘شْ

 آٖ اص ايٙسش٘ر ٚ تٝ سٚصسػا٘ي
 2 ػغح ؿايؼسٍي 

  

 ٔشا حُ واس سديف
 ؿشايظ فّٕىشد

 )اتضاس،ٔٛاد، زدٟيضاذ، صٔاٖ، ٔىاٖ ٚ ...(
 ٞا/داٚسي/ٕ٘شٜ دٞي( اػسا٘ذاسد )ؿاخق ٘سايح ٕٔىٗ

ٕ٘ش

ٜ 

1 

زؼّظ تٝ 

ايٙسش٘ر تشاي 

دسيافر 

 افضاس  ٘شْ

 -سا٤ب٘ٝ -وبغز( -اِتحش٤ش )خٛدوبس ِٛاصْ

افضاس  ٘شْ -فشًٞٙ ِغت -ؿجىٝ ا٤ٙتش٘ت

 تخلل٣

 ٔىاٖ: ٔيض وأديٛزش

 دل٥مٝ  30صٔبٖ :

تـش٤ح ِغبت ٚ اكغالحبت ف٣ٙ  -1
 دس استجبط ثب ا٤ٙتش٘ت

 □ك □ف 
 وبس ثب ٔٛتٛسٞب٢ خؼتدٛ -2

 □ك □ف 
 افضاس ٔٙبػت داّ٘ٛد وشدٖ ٘شْ  -3

 □ك □ف 
 

 1 ٤2ب1فذْ اخشا٢ ثٙذٞب ٤ب اخشا٢ ٤ى٣ اص ثٙذٞب٢ 

 
 2 1ٚ2اخشا٢ ثٙذٞب٢ 

 3 1ٚ2ٚ3اخشا٢ ثٙذ 

2 

اػسفادٜ 

واستشدي اص 

 افضاس  ٘شْ

  -فشًٞٙ ِغت -افضاس تخلل٣ ٘شْ - -سا٤ب٘ٝ

ؿجىٝ  -وبغز( -اِتحش٤ش )خٛدوبس ِٛاصْ

 ا٤ٙتش٘ت

 ٔىاٖ: ٔيض وأديٛزش 

 دل٥مٝ  30صٔبٖ :

 افضاس ا٘ذاص٢ ٘شْ ٘لت ٚ ساٜ -1
 □ك □ف 

 تـش٤ح ٔٙٛٞب٢ ٔختّف -2
 □ك □ف 

اخشا٢ فُٕ ثٝ سٚصسػب٣٘  -3
 افضاس  ٘شْ
 □ك □ف 

 
 

 1 1فذْ اخشا٢ ثٙذٞب  ٤ب اخشا٢ ثٙذ 

 
 2 1ٚ2اخشا٢ ثٙذٞب٢ 

 3 1ٚ2ٚ3اخشا٢ ثٙذٞب٢ 

 3  

غ٥ش   ٞب٢ ٤ؼت٣ٍؿب

ف٣ٙ , ا٣ٕٙ٤, 

ثٟذاؿت, تٛخٟبت 

ص٤ؼت ٔح٥غ٣ ٚ 

 ٍ٘شؽ

 سفب٤ت اس٣ٌٔٛ٘ٛ) ٘ـؼتٗ كح٥ح پـت وبٔپ٥ٛتش( -1
 دلت ٚ تٕشوض دس اخشا٢ وبس -2
( ٚ ٤بد٥ٌش٢ N11ٚ N12) L1  ٚL2 ٞب٢ تفىش  ؿب٤ؼت٣ٍ -3

 L1 ٚ L2  ٚL3  (N31 ٚ N32 ٔبداْ اِقٕش ٚ وؼت اعالفبت 
ٚN33  ٚN34 ٚ N35 تفىش ػ٥ؼت٣ٕ  ٚ ) L1 (N21 ٚ N22 

 ٚN23) 
 L1  (N71  ٚN72  ٚN73 ) اخالق حشفٝ ا٢  -4

سفاير يا فذْ سفاير ٘ىاذ 

 4زا  1تٙذٞاي 

 1 4فذْ اخشا٢ ثٙذ 

 2 2ٚ3اخشا٢ ثٙذٞب٢  

 3 1ٚ2ٚ3ٚ4اخشا٢  ثٙذٞب٢ 

 ٞاي ا٘داْ واس( اسصؿياتي واس )ؿايؼسٍي
 ث٣ّ    

 خ٥ش    

 ف: ثٝ ٔقٙب٢ كح٥ح ثٛدٖ اخشا ٤ب فّٕىشد اػت.          ٞب٢ ا٘دبْ وبس  :                                                                                                              ؿب٤ؼت٣ٍٔق٥بس 

 ك: ثٝ ٔقٙب٢ فذْ اخشا٢ كح٥ح اػت.                                                                                                                2ٚ  1اص ٔشاحُ  2وؼت حذالُ ٕ٘شٜ  

 غ٥ش ف٣ٙ , ا٣ٕٙ٤, ثٟذاؿت , تٛخٟبت ص٤ؼت ٔح٥غ٣ ٚ ٍ٘شؽ   ٞب٢ اص ثخؾ ؿب٤ؼت٣ٍ 2وؼت حذالُ ٕ٘شٜ  

 اص ٔشاحُ وبس 2وؼت حذالُ ٥ٔب٥ٍ٘ٗ 
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 خشٚسؽٚصاسذ آٔٛصؽ ٚ 

 ػاصٔاٖ خظٚٞؾ ٚ تش٘أٝ سيضي آٔٛصؿي

 دفسش زاِيف وساب ٞاي دسػي فٙي ٚ حشفٝ اي ٚ واسدا٘ؾ

  اسصؿياتي  9-1ٕٖ٘ٛ تشي 

 اَٚ٘ٛتر    زاسيخ اسصؿياتي   ؿٕاسٜ ّٔي   ٘اْ ٚ ٘اْ خا٘ٛادٌي

 وذ حشفٝ 
8212019

1 
 L1  ػغح كالحير  اِىسشٚ٘يه واستشدي حشفٝ :

 اػسا٘ذاسد فّٕىشد واس:    
ا٘سخاب خشٚطٜ اِىسشٚ٘يىي ػادٜ، زقييٗ لغقاذ، زخٕيٗ ٞضيٙٝ تا 

وذ  زٛخٝ تٝ ٘ياص ٚ ؿشايظ تاصاس

 ٚؽيفٝ 
 8ٌشٜٚ واسي  ػاخر خشٚطٜ)يه ٕ٘ٛ٘ٝ تشد اِىسشٚ٘يىي( ٚؽيفٝ:  04

عشاح ٚ ٔٛ٘ساطواس 

تشدٞاي ٔذاس چاخي 

 اِىسشٚ٘يىي

 2 ػغح ؿايؼسٍي  ٕ٘ٛ٘ٝ خشٚطٜ ػادٜا٘سخاب يه  واس: 0401 وذ واس

  

 ٔشا حُ واس سديف
 ؿشايظ فّٕىشد

 )اتضاس،ٔٛاد، زدٟيضاذ، صٔاٖ، ٔىاٖ ٚ ...(
 ٞا/داٚسي/ٕ٘شٜ دٞي( اػسا٘ذاسد )ؿاخق ٘سايح ٕٔىٗ

ٕ٘ش

ٜ 

1 

ا٘سخاب ٘مـٝ 

فّٕي ػادٜ 

ٔشزثظ تا 

ٔٛضٛؿ 

 اِىسشٚ٘يىي

-افضاس تخلل٣  ٘شْ -ؿجىٝ ا٤ٙتش٘ت -سا٤ب٘ٝ

وتبة ٘مـٝ ٔذاسٞب٢  -اِتحش٤ش ِٛاصْ

 رسٜ ث٥ٗ -اِىتش٥٘ٚى٣

 ٔىاٖ: ٔيض وأديٛزش

 دل٥مٝ  15صٔبٖ :

ٞب٢ ت٥ٟٝ ٘مـٝ ٔٙبػت  ؿشح سٚؽ -1
 ٚ ا٘تخبة ٘مـٝ ٔٙبػت

 □ك □ف 
 ؿشح فّٕىشد ٘مـٝ ا٘تخبث٣ -2

 □ك □ف 

 1 1ٚ2فذْ اخشا٢ ثٙذٞب٢

 

 2 ٤2ب1اخشا٢ ثٙذ

 3 1ٚ2اخشا٢ ثٙذٞب٢ 

2 

زـشيح ٘مؾ 

لغقاذ ٚ 

اخشايء خشٚطٜ 

ٚ اسزثاط 

 لغقاذ

-افضاس تخلل٣  ٘شْ -ؿجىٝ ا٤ٙتش٘ت -سا٤ب٘ٝ

وتبة ٘مـٝ ٔذاسٞب٢  -اِتحش٤ش ِٛاصْ

 رسٜ ث٥ٗ -اِىتش٥٘ٚى٣

 ٔىاٖ: ٔيض وأديٛزش

 دل٥مٝ 15صٔبٖ :

 تـش٤ح فّٕىشد اخضاء ٔذاس -1
 □ك □ف 

 تـش٤ح فّٕىشد وُ ٔذاس -2
 □ك □ف 

اخضاء س٢ٚ ثشد ٚ تـش٤ح استجبط  -3
 خبسج اص ثشد

 □ك □ف 
 
 1ٚ2ٚ3% ثٙذٞب٢ 80اخشا٢   -4

 □ك □ف 

فذْ اخشا٢ ثٙذٞب  ٤ب اخشا٢ ٤ى٣ اص ثٙذٞب٢ 

 ٤3ب٤2ب1
1 

 
 2 4اخشا٢ ثٙذ

 3 1ٚ2ٚ3اخشا٢ ثٙذٞب٢ 

3 

فٟشػر 

لغقاذ ٚ اتضاس 

ٔٛسد ٘ياص تا 

زٛخٝ تٝ 

 ٘مـٝ

-افضاس تخلل٣  ٘شْ -ؿجىٝ ا٤ٙتش٘ت–سا٤ب٘ٝ  

وتبة ٘مـٝ ٔذاسٞب٢  -اِتحش٤ش ِٛاصْ

 رسٜ ث٥ٗ -اِىتش٥٘ٚى٣

 ٔىاٖ: ٔيض وأديٛزش

 دل٥مٝ 10صٔبٖ :

 
ت٥ٟٝ ٥ِؼت لغقبت ٚ اثضاس ٚ عجمٝ  -1

 ثٙذ٢ آٖ ٞب
 □ك □ف 

ؿشح اػتب٘ذاسد ٔشثٛط ثٝ  -2
 لغقبت

 □ك □ف 
 
 

 1 1ٚ2فذْ اخشا٢ ثٙذٞب٢

 

 2 1اخشا٢ ثٙذ

 3 1ٚ2اخشا٢ ثٙذٞب٢

4 

ليٕر ٚ زقيٗ 

 خشيذ لغقاذ

-٥ِؼت لغقبت  -ؿجىٝ ا٤ٙتش٘ت–سا٤ب٘ٝ 

 -٘مـٝ ٔذاس -اِتحش٤ش ِٛاصْ

 ٔىاٖ: ٔيض وأديٛزش

 دل٥مٝ 10صٔبٖ :

 
تـش٤ح سٚؽ ٞب٢ استجبط ثب ٔشاوض  -1

 فشٚؽ لغقٝ
 □ك □ف 

ٔمب٤ؼٝ لغقبت اص ِحبػ  -2
ٔـخلبت اِىتش٤ى٣ ٔغّٛة ٚ 

 ل٥ٕت
 □ك □ف 

 

 1 1ٚ2فذْ اخشا٢ ثٙذٞب٢

 

 2 اخشا٢ ٤ى٣ اص ثٙذٞب

 3 1ٚ2اخشا٢ ثٙذٞب٢

غ٥ش   ٞب٢ ؿب٤ؼت٣ٍ

ف٣ٙ , ا٣ٕٙ٤, 

ثٟذاؿت, تٛخٟبت 

ص٤ؼت ٔح٥غ٣ ٚ 

 ٍ٘شؽ

سفب٤ت ٘ىبت ا٣ٕٙ٤ وبس ثب سا٤ب٘ٝ ٚ سفب٤ت اس٣ٌٔٛ٘ٛ)  -1
 ٘ـؼتٗ كح٥ح پـت وبٔپ٥ٛتش(

ا٘تخبة لغقبت اػتب٘ذاسد ٚدلت ٚ تٕشوض دس اخشا٢ وبس ٚ  -2
 كشفٝ خ٣٤ٛ

( ٚ ٤بد٥ٌش٢ N11ٚ N12 ٚN13) L1 ٞب٢ تفىش  ؿب٤ؼت٣ٍ -3
 L1 (N31 ٚ N32 ٚN33ٚN34) ٔبداْ اِقٕش ٚ وؼت اعالفبت 

 L1  (N41  ٚN42  ٚN43 ) اخالق حشفٝ ا٢  -4
 

سفاير يا فذْ سفاير ٘ىاذ 

 4زا  1تٙذٞاي 

 1 2فذْ اخشا٢ ثٙذ 

 
 2 1ٚ4اخشا٢ ثٙذٞب٢ 

 3 4ٚ 1ٚ2ٚ3اخشا٢ ثٙذٞب٢ 

 ٞاي ا٘داْ واس( اسصؿياتي واس )ؿايؼسٍي
 ث٣ّ    

 خ٥ش    

 ف: ثٝ ٔقٙب٢ كح٥ح ثٛدٖ اخشا ٤ب فّٕىشد اػت.          ٞب٢ ا٘دبْ وبس  :                                                                                                              ٔق٥بس ؿب٤ؼت٣ٍ

 ك: ثٝ ٔقٙب٢ فذْ اخشا٢ كح٥ح اػت.                                                                                                             4ٚ 2اص ٔشاحُ 2وؼت حذالُ ٕ٘شٜ  

 ٍشؽ غ٥ش ف٣ٙ , ا٣ٕٙ٤, ثٟذاؿت , تٛخٟبت ص٤ؼت ٔح٥غ٣ ٚ ٘  ٞب٢ اص ثخؾ ؿب٤ؼت٣ٍ 2وؼت حذالُ ٕ٘شٜ  

 اص ٔشاحُ وبس 2وؼت حذالُ ٥ٔب٥ٍ٘ٗ 
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 ٚصاسذ آٔٛصؽ ٚ خشٚسؽ

 ػاصٔاٖ خظٚٞؾ ٚ تش٘أٝ سيضي آٔٛصؿي

 دفسش زاِيف وساب ٞاي دسػي فٙي ٚ حشفٝ اي ٚ واسدا٘ؾ

 

 اسصؿياتي  9-1ٕٖ٘ٛ تشي 

 

 اَٚ٘ٛتر    زاسيخ اسصؿياتي   ؿٕاسٜ ّٔي   ٘اْ ٚ ٘اْ خا٘ٛادٌي

 وذ حشفٝ 
3114049

3 
 L3  ػغح كالحير  زىٙؼيٗ اِىسشٚ٘يه  حشفٝ :

 اػسا٘ذاسد فّٕىشد واس:    
ا٘سخاب خشٚطٜ اِىسشٚ٘يىي خيچيذٜ، زقييٗ لغقاذ، زخٕيٗ ٞضيٙٝ 

وذ  تا زٛخٝ تٝ ويفير، كشفٝ خٛيي ٚ ٘ياص تاصاس

 ٚؽيفٝ 
 5ٌشٜٚ واسي  ػاخر خشٚطٜ)يه ٕ٘ٛ٘ٝ تشد اِىسشٚ٘يىي( ٚؽيفٝ:  04

ٔسلذي اخشاي خشٚطٜ 

ٚ ٘ٛؿ فية ياتي آٖ) 

 تشد اِىسشٚ٘يىي( 

 2 ػغح ؿايؼسٍي  ا٘سخاب يه ٕ٘ٛ٘ٝ خشٚطٜ خيچيذٜ واس: 0402 وذ واس

  

 ٔشا حُ واس سديف
 ؿشايظ فّٕىشد

 )اتضاس،ٔٛاد، زدٟيضاذ، صٔاٖ، ٔىاٖ ٚ ...(
 ٞا/داٚسي/ٕ٘شٜ دٞي( اػسا٘ذاسد )ؿاخق ٘سايح ٕٔىٗ

ٕ٘ش

ٜ 

1 

 ا٘سخاب ٘مـٝ

فّٕي 

خيچيذٜ 

ٔشزثظ تا 

ٔٛضٛؿ 

 اِىسشٚ٘يىي

-افضاس تخلل٣  ٘شْ -ؿجىٝ ا٤ٙتش٘ت -سا٤ب٘ٝ

وتبة ٘مـٝ ٔذاسٞب٢  -اِتحش٤ش ِٛاصْ

 رسٜ ث٥ٗ -اِىتش٥٘ٚى٣

 ٔىاٖ: ٔيض وأديٛزش

 دل٥مٝ  15صٔبٖ :

ٞب٢ ت٥ٟٝ ٘مـٝ ٔٙبػت  ؿشح سٚؽ -1
 ٚ ا٘تخبة ٘مـٝ ٔٙبػت

 □ك □ف 
 ؿشح فّٕىشد ٘مـٝ ا٘تخبث٣ -2

 □ك □ف 

 1 1ٚ2فذْ اخشا٢ ثٙذٞب٢

 

 2 ٤2ب1اخشا٢ ثٙذ

 3 1ٚ2اخشا٢ ثٙذٞب٢ 

2 

زـشيح ٘مؾ 

لغقاذ ٚ 

اخضاء خشٚطٜ ٚ 

اسزثاط 

 لغقاذ

-افضاس تخلل٣  ٘شْ -ؿجىٝ ا٤ٙتش٘ت -سا٤ب٘ٝ

وتبة ٘مـٝ ٔذاسٞب٢  -اِتحش٤ش ِٛاصْ

 رسٜ ث٥ٗ -اِىتش٥٘ٚى٣

 ٔىاٖ: ٔيض وأديٛزش

 دل٥مٝ 25صٔبٖ :

 فّٕىشد اخضاء ٔذاستـش٤ح  -1
 □ك □ف 

 تـش٤ح فّٕىشد وُ ٔذاس -2
 □ك □ف 

تـش٤ح استجبط اخضاء س٢ٚ ثشد ٚ  -3
 خبسج اص ثشد

 □ك □ف 
 
 1ٚ2ٚ3% ثٙذٞب٢ 80اخشا٢   -4

 □ك □ف 

فذْ اخشا٢ ثٙذٞب  ٤ب اخشا٢ ٤ى٣ اص ثٙذٞب٢ 

 ٤3ب٤2ب1
1 

 
 2 4اخشا٢ ثٙذ

 3 1ٚ2ٚ3اخشا٢ ثٙذٞب٢ 

3 

فٟشػر 

اتضاس لغقاذ ٚ 

ٔٛسد ٘ياص تا 

زٛخٝ تٝ 

 ٘مـٝ

-افضاس تخلل٣  ٘شْ -ؿجىٝ ا٤ٙتش٘ت -سا٤ب٘ٝ 

رسٜ  -٘مـٝ ٔذاس اِىتش٥٘ٚى٣ -اِتحش٤ش ِٛاصْ

 ث٥ٗ

 ٔىاٖ: ٔيض وأديٛزش

 دل٥مٝ 15صٔبٖ :

 
ت٥ٟٝ ٥ِؼت لغقبت ٚ اثضاس ٚ  -1

 ٞب ثٙذ٢ آٖ عجمٝ
 □ك □ف 

ؿشح اػتب٘ذاسد ٔشثٛط ثٝ  -2
 لغقبت

 □ك □ف 
 
 

 1 1ٚ2ثٙذٞب٢فذْ اخشا٢ 

 

 2 1اخشا٢ ثٙذ

 3 1ٚ2اخشا٢ ثٙذٞب٢

4 

زقيٗ ليٕر ٚ 

 خشيذ لغقاذ

 -ؿجىٝ ا٤ٙتش٘ت -افضاس تخلل٣ ٘شْ  -سا٤ب٘ٝ

 اِتحش٤ش ِٛاصْ-٥ِؼت لغقبت 

 ٔىاٖ: ٔيض وأديٛزش

 دل٥مٝ 10صٔبٖ :

 
ٞب٢ استجبط ثب ٔشاوض  تـش٤ح سٚؽ -1

 فشٚؽ لغقٝ
 □ك □ف 

 ٔمب٤ؼٝ لغقبت اص ِحبػ -2
ٔـخلبت اِىتش٤ى٣ ٔغّٛة ٚ 

 ل٥ٕت
 □ك □ف 

 

 1 1ٚ2فذْ اخشا٢ ثٙذٞب٢

 

 2 اخشا٢ ٤ى٣ اص ثٙذٞب

 3 1ٚ2اخشا٢ ثٙذٞب٢

غ٥ش   ٞب٢ ؿب٤ؼت٣ٍ

ف٣ٙ , ا٣ٕٙ٤, 

ثٟذاؿت, تٛخٟبت 

ص٤ؼت ٔح٥غ٣ ٚ 

 ٍ٘شؽ

سفب٤ت ٘ىبت ا٣ٕٙ٤ وبس ثب سا٤ب٘ٝ ٚ سفب٤ت اس٣ٌٔٛ٘ٛ)  -1
 ٘ـؼتٗ كح٥ح پـت وبٔپ٥ٛتش(

ا٘تخبة لغقبت اػتب٘ذاسد ٚدلت ٚ تٕشوض دس اخشا٢ وبس ٚ  -2
 خ٣٤ٛ كشفٝ

( ٚ ٤بد٥ٌش٢ N11ٚ N12 ٚN13) L1 ٞب٢ تفىش  ؿب٤ؼت٣ٍ -3
 L1 (N31 ٚ N32 ٚN33) ٔبداْ اِقٕش ٚ وؼت اعالفبت 

 L1  (N41  ٚN42  ٚN43 ) اخالق حشفٝ ا٢  -4
 

سفاير يا فذْ سفاير ٘ىاذ 

 4زا  1تٙذٞاي 

 1 2فذْ اخشا٢ ثٙذ 

 
 2 1ٚ4اخشا٢ ثٙذٞب٢ 

 3 4ٚ 1ٚ2ٚ3اخشا٢ ثٙذٞب٢ 

 ٞاي ا٘داْ واس( اسصؿياتي واس )ؿايؼسٍي
 ث٣ّ    

 خ٥ش    

 ف: ثٝ ٔقٙب٢ كح٥ح ثٛدٖ اخشا ٤ب فّٕىشد اػت.          ٞب٢ ا٘دبْ وبس  :                                                                                                              ٔق٥بس ؿب٤ؼت٣ٍ

 ك: ثٝ ٔقٙب٢ فذْ اخشا٢ كح٥ح اػت.                                                                                                             4ٚ 2اص ٔشاحُ 2وؼت حذالُ ٕ٘شٜ  

 غ٥ش ف٣ٙ , ا٣ٕٙ٤, ثٟذاؿت , تٛخٟبت ص٤ؼت ٔح٥غ٣ ٚ ٍ٘شؽ   ٞب٢ اص ثخؾ ؿب٤ؼت٣ٍ 2وؼت حذالُ ٕ٘شٜ  

 اص ٔشاحُ وبس 2وؼت حذالُ ٥ٔب٥ٍ٘ٗ 
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 ٚصاسذ آٔٛصؽ ٚ خشٚسؽ

 ػاصٔاٖ خظٚٞؾ ٚ تش٘أٝ سيضي آٔٛصؿي

 دفسش زاِيف وساب ٞاي دسػي فٙي ٚ حشفٝ اي ٚ واسدا٘ؾ

  اسصؿياتي  9-1ٕٖ٘ٛ تشي 

 اَٚ٘ٛتر    اسصؿياتي زاسيخ   ؿٕاسٜ ّٔي   ٘اْ ٚ ٘اْ خا٘ٛادٌي

 وذ حشفٝ 
8212019

1 
 L1  ػغح كالحير  اِىسشٚ٘يه واس فٕٛٔي حشفٝ :

 اػسا٘ذاسد فّٕىشد واس:    
افضاس ٔذاس چاخي ٚ زشػيٓ ٔذاس چاخي يه  ٘لة ٚ ساٜ ا٘ذاصي ٘شْ

وذ  خشٚطٜ ػادٜ تا سفاير اػسا٘ذاسد

 ٚؽيفٝ 
 8ٌشٜٚ واسي  ػاخر خشٚطٜ)يه ٕ٘ٛ٘ٝ تشد اِىسشٚ٘يىي( ٚؽيفٝ:  04

عشاح ٚ ٔٛ٘ساط واس 

تشدٞاي ػادٜ ٔذاس 

 چاخي 

 واس: 0403 وذ واس
عشاحي ٚ زشػيٓ ٔذاس چاخي  خشٚطٜ 

 افضاس ػادٜ تا ٘شْ
 2 ػغح ؿايؼسٍي 

  

 ٔشا حُ واس سديف
 ؿشايظ فّٕىشد

 )اتضاس،ٔٛاد، زدٟيضاذ، صٔاٖ، ٔىاٖ ٚ ...(
 ٞا/داٚسي/ٕ٘شٜ دٞي( اػسا٘ذاسد )ؿاخق ٘سايح ٕٔىٗ

ٕ٘ش

ٜ 

1 

ا٘سخاب 

 افضاس ٘شْ

٘مـٝ  -اِتحش٤ش ِٛاصْ -افضاس خبف ٘شْ -سا٤ب٘ٝ

  ٔذاس اِىتش٤ى٣

 ٔىاٖ: ٔيض وأديٛزش

 دل٥مٝ  10صٔبٖ :

افضاسٞب ٚ ٔمب٤ؼٝ  دػتٝ ثٙذ٢ ٘شْ -1
 ٔضا٤ب ٚ ٔقب٤ت ٚ تٛا٘ب٣٤ ٞش ٤ه

 □ك □ف 
افضاس  تح٥ُّ ٘مـٝ ٚ ا٘تخبة ٘شْ -2

 ٔتٙبػت آٖ
 □ك □ف 

 1 فذْ اخشا٢ ثٙذٞب

 2 1ثٙذ اخشا٢ 

 3 1ٚ2اخشا٢ ثٙذٞب٢ 

2 

٘لة ٚ 

ا٘ذاصي  ساٜ

 افضاس ٘شْ

 -اِتحش٤ش ِٛاصْ-افضاس خبف  ٘شْ -سا٤ب٘ٝ

 فشًٞٙ ِغت

 ٔىاٖ: ٔيض وأديٛزش

 دل٥مٝ 20صٔبٖ :

اكغالحبت ٚ ِغبت ف٣ٙ ٔشتجظ ٚ  -1
 افضاس ٘لت ٘شْ

 □ك □ف 
 افضاس ساٜ ا٘ذاص٢ ٘شْ -2

 □ك □ف 
 افضاس وبس ثب ٔٙٛٞب٢ ٘شْ -3

 □ك □ف 
 

 1 1فذْ اخشا٢ ثٙذٞب  ٤ب اخشا٢ ثٙذ 

 
 2 1ٚ2اخشا٢ ثٙذٞب٢ 

 3 1ٚ2ٚ3اخشا٢ ثٙذٞب٢ 

3 

ٔـاٞذٜ 

لغقٝ ٚ 

ا٘غثاق آٖ تا 

لغقاذ 

 افضاس ٘شْ

 -افضاس خبف ٘شْ -سا٤ب٘ٝ -٘مـٝ ٔذاس 

 -datasheet -رسٜ ث٥ٗ -اِتحش٤ش ِٛاصْ

 فشًٞٙ ِغت

 ٔىاٖ: ٔيض وأديٛزش

 دل٥مٝ 10صٔبٖ :

 
لغقبت اص س٢ٚ ٘مـٝ ٚ اػتخشاج  -1

 تق٥٥ٗ اثقبد آٖ اص ٔٙبثـ اعالفبت٣
 □ك □ف 

تق٥٥ٗ لغقبت ٔٛخٛد دس ٢ٛٙٔ  -2
 افضاس )وتبثخب٘ٝ( ٘شْ

 □ك □ف 
 
 

 1 فذْ اخشا٢ ثٙذٞب

 

 2 1ثٙذاخشا٢ 

 3 1ٚ2اخشا٢ ثٙذٞب٢

4 

زشػيٓ ٔذاس 

 چاخي

-افضاس خبف  ٘شْ -سا٤ب٘ٝ -٘مـٝ ٔذاس

 اِتحش٤ش ِٛاصْ

 ٔىاٖ: ٔيض وأديٛزش

 دل٥مٝ 20صٔبٖ :

 
ٞب ٚ لٛا٥٘ٗ حبوٓ ثش  ؿشح سٚؽ -1

 تشػ٥ٓ ٔذاس چبپ٣
 □ك □ف 

تشػ٥ٓ ٔذاس چبپ٣ ٘مـٝ ٔٛسد  -2
 ٘ؾش ثٝ عٛس كح٥ح ٚ اػتب٘ذاسد

 □ك □ف 
 

 1 اخشا٢ ثٙذٞب فذْ

 
 2 ى٣ اص ثٙذٞباخشا٢ ٤

 3 1ٚ2اخشا٢ ثٙذٞب٢

غ٥ش   ٞب٢ ؿب٤ؼت٣ٍ

ف٣ٙ , ا٣ٕٙ٤, 

ثٟذاؿت, تٛخٟبت 

ص٤ؼت ٔح٥غ٣ ٚ 

 ٍ٘شؽ

سفب٤ت ٘ىبت ا٣ٕٙ٤ وبس ثب سا٤ب٘ٝ ٚ سفب٤ت اس٣ٌٔٛ٘ٛ)  -1
 ٘ـؼتٗ كح٥ح پـت وبٔپ٥ٛتش(

 دلت ٚ تٕشوض دس اخشا٢ وبس  -2
( ٚ ٤بد٥ٌش٢ ٔبداْ N11ٚ N12) L1 ٞب٢ تفىش  ؿب٤ؼت٣ٍ -3

 L1 (N31 ٚ N32 ٚN34) اِقٕش ٚ وؼت اعالفبت 
 L1  (N71  ٚN72  ٚN73 ) اخالق حشفٝ ا٢  -4
 

سفاير يا فذْ سفاير ٘ىاذ 

 4زا  1تٙذٞاي 

 1 4فذْ اخشا٢ ثٙذ 

 2 1ٚ2اخشا٢ ثٙذٞب٢  

 3 4ٚ 1ٚ2ٚ3اخشا٢ ثٙذٞب٢ 

 ٞاي ا٘داْ واس( اسصؿياتي واس )ؿايؼسٍي
 ث٣ّ    

 خ٥ش    

 ف: ثٝ ٔقٙب٢ كح٥ح ثٛدٖ اخشا ٤ب فّٕىشد اػت.          ٞب٢ ا٘دبْ وبس  :                                                                                                              ٔق٥بس ؿب٤ؼت٣ٍ

 ك: ثٝ ٔقٙب٢ فذْ اخشا٢ كح٥ح اػت.                                                                                                             4ٚ 2اص ٔشاحُ 2وؼت حذالُ ٕ٘شٜ  

 ٍشؽ غ٥ش ف٣ٙ , ا٣ٕٙ٤, ثٟذاؿت , تٛخٟبت ص٤ؼت ٔح٥غ٣ ٚ ٘  ٞب٢ اص ثخؾ ؿب٤ؼت٣ٍ 2وؼت حذالُ ٕ٘شٜ  

 اص ٔشاحُ وبس 2وؼت حذالُ ٥ٔب٥ٍ٘ٗ 
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 ٚصاسذ آٔٛصؽ ٚ خشٚسؽ

 ػاصٔاٖ خظٚٞؾ ٚ تش٘أٝ سيضي آٔٛصؿي

 دفسش زاِيف وساب ٞاي دسػي فٙي ٚ حشفٝ اي ٚ واسدا٘ؾ

  اسصؿياتي  9-1ٕٖ٘ٛ تشي 

 اَٚ٘ٛتر    زاسيخ اسصؿياتي   ؿٕاسٜ ّٔي   ٘اْ ٚ ٘اْ خا٘ٛادٌي

 وذ حشفٝ 
3113049

3 
 L3 ػغح كالحير  زىٙؼيٗ اِىسشٚ٘يه  :حشفٝ 

 اػسا٘ذاسد فّٕىشد واس:    
افضاس ٔذاس چاخي ٚ زشػيٓ ٔذاس چاخي يه  ٘لة ٚ ساٜ ا٘ذاصي ٘شْ

وذ  خشٚطٜ خيچيذٜ تا سفاير اػسا٘ذاسد

 ٚؽيفٝ 
 5ٌشٜٚ واسي  ػاخر خشٚطٜ)يه ٕ٘ٛ٘ٝ تشد اِىسشٚ٘يىي( ٚؽيفٝ:  04

ٔسلذي اخشاي  خشٚطٜ 

ٚ سفـ فية آٖ ) تشد 

 اِىسشٚ٘يىي( 

 واس: 0404 وذ واس
عشاحي ٚ زشػيٓ ٔذاس چاخي خشٚطٜ 

 افضاس خيچيذٜ تا ٘شْ
 2 ػغح ؿايؼسٍي 

  

 ٔشا حُ واس سديف
 ؿشايظ فّٕىشد

 )اتضاس،ٔٛاد، زدٟيضاذ، صٔاٖ، ٔىاٖ ٚ ...(
 ٞا/داٚسي/ٕ٘شٜ دٞي( اػسا٘ذاسد )ؿاخق ٘سايح ٕٔىٗ

ٕ٘ش

ٜ 

1 

ا٘سخاب 

 افضاس ٘شْ

٘مـٝ  -اِتحش٤ش ِٛاصْ -افضاس خبف ٘شْ -سا٤ب٘ٝ

  -ٔذاس اِىتش٤ى٣

 ٔىاٖ: ٔيض وأديٛزش

 دل٥مٝ  10صٔبٖ :

افضاسٞب ٚ ٔمب٤ؼٝ  دػتٝ ثٙذ٢ ٘شْ -1
 ٔضا٤ب ٚ ٔقب٤ت ٚ تٛا٘ب٣٤ ٞش ٤ه

 □ك □ف 
افضاس  تح٥ُّ ٘مـٝ ٚ ا٘تخبة ٘شْ -2

 ٔتٙبػت آٖ
 □ك □ف 

 1 فذْ اخشا٢ ثٙذٞب

 2 1اخشا٢ ثٙذ 

 3 1ٚ2اخشا٢ ثٙذٞب٢ 

2 

٘لة ٚ ساٜ 

ا٘ذاصي 

 افضاس ٘شْ

 -اِتحش٤ش ِٛاصْ-افضاس خبف  ٘شْ -سا٤ب٘ٝ

 فشًٞٙ ِغت

 ٔىاٖ: ٔيض وأديٛزش

 دل٥مٝ 30صٔبٖ :

اكغالحبت ٚ ِغبت ف٣ٙ ٔشتجظ ٚ  -1
 افضاس ٘لت ٘شْ

 □ك □ف 
 افضاس ساٜ ا٘ذاص٢ ٘شْ -2

 □ك □ف 
 افضاس ٔٙٛٞب٢ ٘شْوبس ثب  -3

 □ك □ف 
 

 1 1فذْ اخشا٢ ثٙذٞب  ٤ب اخشا٢ ثٙذ 

 
 2 1ٚ2اخشا٢ ثٙذٞب٢ 

 3 1ٚ2ٚ3اخشا٢ ثٙذٞب٢ 

3 

ٔـاٞذٜ 

لغقٝ ٚ 

ا٘غثاق آٖ تا 

لغقاذ 

 افضاس ٘شْ

 -افضاس خبف ٘شْ -سا٤ب٘ٝ -٘مـٝ ٔذاس 

 -datasheet -رسٜ ث٥ٗ -اِتحش٤ش ِٛاصْ

 فشًٞٙ ِغت

 ٔىاٖ: ٔيض وأديٛزش

 دل٥مٝ 30صٔبٖ :

 
اػتخشاج لغقبت اص س٢ٚ ٘مـٝ ٚ  -1

 تق٥٥ٗ اثقبد آٖ اص ٔٙبثـ اعالفبت٣
 □ك □ف 

تق٥٥ٗ لغقبت ٔٛخٛد دس ٢ٛٙٔ  -2
 افضاس )وتبثخب٘ٝ( ٘شْ

 □ك □ف 
 
 

 1 فذْ اخشا٢ ثٙذٞب

 

 2 1اخشا٢ ثٙذ

 3 1ٚ2اخشا٢ ثٙذٞب٢

4 

زشػيٓ ٔذاس 

 چاخي

-خبف  افضاس ٘شْ -سا٤ب٘ٝ -٘مـٝ ٔذاس

 اِتحش٤ش ِٛاصْ

 ٔىاٖ: ٔيض وأديٛزش

 دل٥مٝ 20صٔبٖ :

 
ٞب ٚ لٛا٥٘ٗ حبوٓ ثش  ؿشح سٚؽ -1

 تشػ٥ٓ ٔذاس چبپ٣
 □ك □ف 

تشػ٥ٓ ٔذاس چبپ٣ ٘مـٝ ٔٛسد  -2
 ٘ؾش ثٝ عٛس كح٥ح ٚ اػتب٘ذاسد

 □ك □ف 
 

 1 فذْ اخشا٢ ثٙذٞب

 
 2 اخشا٢ ٤ى٣ اص ثٙذٞب

 3 1ٚ2اخشا٢ ثٙذٞب٢

غ٥ش   ٞب٢ ؿب٤ؼت٣ٍ

ف٣ٙ , ا٣ٕٙ٤, 

ثٟذاؿت, تٛخٟبت 

ص٤ؼت ٔح٥غ٣ ٚ 

 ٍ٘شؽ

سفب٤ت ٘ىبت ا٣ٕٙ٤ وبس ثب سا٤ب٘ٝ ٚ سفب٤ت اس٣ٌٔٛ٘ٛ)  -1
 ٘ـؼتٗ كح٥ح پـت وبٔپ٥ٛتش(

 دلت ٚ تٕشوض دس اخشا٢ وبس  -2
L2  ٚ L1 (N11   ٚ N12 ٚN13 ٚ ) ٞب٢ تفىش ؿب٤ؼت٣ٍ -3

 L2 ٚ L1 (N31 ٚ N32) ٤بد٥ٌش٢ ٔبداْ اِقٕش ٚ وؼت اعالفبت
 L2 ٚ L1  (N71  ٚN72  ٚN73 ) اخالق حشفٝ ا٢ -4
 

سفاير يا فذْ سفاير ٘ىاذ 

 4زا  1تٙذٞاي 

 1 4فذْ اخشا٢ ثٙذ 

 
 2 1ٚ2اخشا٢ ثٙذٞب٢ 

 3 4ٚ 1ٚ2ٚ3اخشا٢ ثٙذٞب٢ 

 ٞاي ا٘داْ واس( اسصؿياتي واس )ؿايؼسٍي
 ث٣ّ    

 خ٥ش    

 ف: ثٝ ٔقٙب٢ كح٥ح ثٛدٖ اخشا ٤ب فّٕىشد اػت.وبس  :                                                                                                                        ٞب٢ ا٘دبْ ٔق٥بس ؿب٤ؼت٣ٍ

 ك: ثٝ ٔقٙب٢ فذْ اخشا٢ كح٥ح اػت.                                                                                                                   2ٚ4اص ٔشاحُ  2وؼت حذالُ ٕ٘شٜ  

 غ٥ش ف٣ٙ , ا٣ٕٙ٤, ثٟذاؿت , تٛخٟبت ص٤ؼت ٔح٥غ٣ ٚ ٍ٘شؽ   ٞب٢ اص ثخؾ ؿب٤ؼت٣ٍ 2وؼت حذالُ ٕ٘شٜ  

 اص ٔشاحُ وبس 2وؼت حذالُ ٥ٔب٥ٍ٘ٗ 
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 ٚصاسذ آٔٛصؽ ٚ خشٚسؽ

 تش٘أٝ سيضي آٔٛصؿيػاصٔاٖ خظٚٞؾ ٚ 

 دفسش زاِيف وساب ٞاي دسػي فٙي ٚ حشفٝ اي ٚ واسدا٘ؾ

  اسصؿياتي  9-1ٕٖ٘ٛ تشي 

 اَٚ٘ٛتر    زاسيخ اسصؿياتي   ؿٕاسٜ ّٔي   ٘اْ ٚ ٘اْ خا٘ٛادٌي

 وذ حشفٝ 
8212019

1 
 L1  ػغح كالحير  اِىسشٚ٘يه واس فٕٛٔي حشفٝ :

 اػسا٘ذاسد فّٕىشد واس:    
خـر ٔذاس چاخي ٚ  آٔادٜ ػاصي چاج فيثش تش ا٘سماَ عشح سٚ ٚ 

وذ  اػاع اػسا٘ذاسدٞاي زقشيف ؿذٜ

 ٚؽيفٝ 
 8ٌشٜٚ واسي  ػاخر خشٚطٜ)يه ٕ٘ٛ٘ٝ تشد اِىسشٚ٘يىي( ٚؽيفٝ:  04

عشاح ٚ ٔٛ٘ساط واس 

تشدٞاي ػادٜ ٔذاس 

 خاخي 

 واس: 0405 وذ واس
چاج ٚ آٔادٜ ػاصي  عشح سٚ ٚ خـر 

 ٔذاس چاخي
 2 ػغح ؿايؼسٍي 

  

 ٔشا حُ واس سديف
 ؿشايظ فّٕىشد

 )اتضاس،ٔٛاد، زدٟيضاذ، صٔاٖ، ٔىاٖ ٚ ...(
 ٞا/داٚسي/ٕ٘شٜ دٞي( اػسا٘ذاسد )ؿاخق ٘سايح ٕٔىٗ

ٕ٘ش

ٜ 

1 

تشسػي ٘مـٝ 

ٔٛسد ٘ؾش ٚ 

ا٘سخاب سٚؽ 

 چاج ٔٙاػة

٘مـٝ ٔذاس  -اِتحش٤ش ِٛاصْ -فشد ثب ِجبع وبس

  -چبپ٣

 ٔىاٖ: ٔيض واس

 دل٥مٝ  10صٔبٖ :

ٞب٢ ت٥ٟٝ ٔذاس  ٔمب٤ؼٝ ا٘ٛاؿ سٚؽ -1
 چبپ٣ اص ٘ؾش ٔضا٤ب ٚ ٔقب٤ت

 □ك □ف 
ؿشح ٔشاحُ فّٕىشد ٞش سٚؽ  -2

 ٚ تق٥٥ٗ فضب٢ ٔٙبػت آٖ
 □ك □ف 

 1 فذْ اخشا٢ ثٙذٞب

 2 1اخشا٢ ثٙذ 

 3 1ٚ2اخشا٢ ثٙذٞب٢ 

2 

زٟيٝ اتضاس ٚ 

ٔٛاد چاج 

 عشح

اثضاس عشح ٔذاس چبپ٣ ٔتٙبػت ثب سٚؽ ت٥ٟٝ 

 -دػتىؾ -اِتحش٤ش ِٛاصْ -چبپ٣ٔذاس 

 فشد ثب ِجبع وبس -ٔبػه -ف٥ٙه

 ٔىاٖ: واسٌاٜ خشٚطٜ

 دل٥مٝ 30صٔبٖ :

ا٘تخبة كح٥ح اثضاس ٚ ٔٛاد ٚ  -1
 ٞب چ٣ٍٍ٘ٛ ت٥ٟٝ آٖ

 □ك □ف 
تـش٤ح چ٣ٍٍ٘ٛ ثٝ وبس ٥ٌش٢ اثضاس ٚ  -2

 ٔٛاد
 □ك □ف 

 1ٚ2% ثٙذٞب٢ 80اخشا٢   --3
 □ك □ف 
 

 1 فذْ اخشا٢ ثٙذٞب  

 
 2 3اخشا٢ ثٙذ 

 3 1ٚ2اخشا٢ ثٙذٞب٢ 

3 

فضاي اخشاي 

 واس

اثضاس ٚ ٔٛاد ٔتٙبػت ثب سٚؽ ت٥ٟٝ ٔذاس  

فشد ثب  -ٔبػه -ف٥ٙه -دػتىؾ  -چبپ٣

 ِجبع وبس
 

 ٔىاٖ: واسٌاٜ خشٚطٜ

 دل٥مٝ 10صٔبٖ :

 
ا٘تخبة فضب٢ وبس ٔتٙبػت ثب سٚؽ  -1

 ا٘تخبث٣
 □ك □ف 

آٔبدٜ ػبص٢ ٚ لشاس دادٖ اثضاس ٚ  -2
ٔٛاد ثب سفب٤ت اػتب٘ذاسد ٚ ٘ىبت 

 ا٣ٕٙ٤
 □ك □ف 
 
 

 1 فذْ اخشا٢ ثٙذٞب

 

 2 1اخشا٢ ثٙذ

 3 1ٚ2اخشا٢ ثٙذٞب٢

4 

چاج عشح سٚ 

ٚ خـر فيثش 

 ٔذاس چاخي

اثضاس ٚ ٔٛاد ٔتٙبػت ثب سٚؽ ت٥ٟٝ ٔذاس 

فشد ثب  -ٔبػه -ف٥ٙه -دػتىؾ  -چبپ٣

 ٘مـٝ ٔذاس چبپ٣ -ف٥جش -ِجبع وبس

 

 واسٌاٜ خشٚطٜٔىاٖ: 

 دل٥مٝ 60صٔبٖ :

 
 تـش٤ح فشآ٤ٙذ اخشا٢ وبس -1

 □ك □ف 
اخشا٢ ٔشاحُ چبح عشح س٢ٚ  -2

 ف٥جش ٚ آٔبدٜ ػبص٢ ثشا٢ ٔٛ٘تبط
 □ك □ف 

اخشا٢ ٔشاحُ چبح عشح پـت  -3
 ف٥جش ٚ آٔبدٜ ػبص٢ ثشا٢ ٔٛ٘تبط 

 □ك □ف 
 

 1 1فذْ اخشا٢ ثٙذٞب ٤ب اخشا٢ ثٙذ 

 

 2 ٤3ٚ1ب  1ٚ2اخشا٢ ثٙذ 

 3 1ٚ2ٚ3اخشا٢ ثٙذٞب٢

غ٥ش   ٞب٢ ؿب٤ؼت٣ٍ

ف٣ٙ , ا٣ٕٙ٤, 

ثٟذاؿت, تٛخٟبت 

ص٤ؼت ٔح٥غ٣ ٚ 

 ٍ٘شؽ

سفب٤ت ٘ىبت ا٣ٕٙ٤ وبس ثب سا٤ب٘ٝ ٚ سفب٤ت اس٣ٌٔٛ٘ٛ)  -1
 ٘ـؼتٗ كح٥ح پـت وبٔپ٥ٛتش(

 دلت ٚ تٕشوض دس اخشا٢ وبس ٚ كشفٝ خ٣٤ٛ -2
( ٚ ٤بد٥ٌش٢ ٔبداْ N11ٚ N12) L1 ٞب٢ تفىش  ؿب٤ؼت٣ٍ -3

 L1 (N31 ٚ N33 ٚN34) اِقٕش ٚ وؼت اعالفبت 
 L1  (N71  ٚN72  ٚN73 ) اخالق حشفٝ ا٢  -4
 

سفاير يا فذْ سفاير ٘ىاذ 

 4زا  1تٙذٞاي 

 1 2فذْ اخشا٢ ثٙذ 

 2 1ٚ3اخشا٢ ثٙذٞب٢  

 3 4تب 1اخشا٢ ثٙذٞب٢ 

 ٞاي ا٘داْ واس( اسصؿياتي واس )ؿايؼسٍي
 ث٣ّ    

 خ٥ش    

 ف: ثٝ ٔقٙب٢ كح٥ح ثٛدٖ اخشا ٤ب فّٕىشد اػت.          ٞب٢ ا٘دبْ وبس  :                                                                                                              ٔق٥بس ؿب٤ؼت٣ٍ

 ك: ثٝ ٔقٙب٢ فذْ اخشا٢ كح٥ح اػت.                                                                                                                 4ٚ 2اص ٔشاحُ 2وؼت حذالُ ٕ٘شٜ  

 ٚ ٍ٘شؽ  غ٥ش ف٣ٙ , ا٣ٕٙ٤, ثٟذاؿت , تٛخٟبت ص٤ؼت ٔح٥غ٣  ٞب٢ اص ثخؾ ؿب٤ؼت٣ٍ 2وؼت حذالُ ٕ٘شٜ  

 اص ٔشاحُ وبس 2وؼت حذالُ ٥ٔب٥ٍ٘ٗ 
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 ٚصاسذ آٔٛصؽ ٚ خشٚسؽ

 ػاصٔاٖ خظٚٞؾ ٚ تش٘أٝ سيضي آٔٛصؿي

 دفسش زاِيف وساب ٞاي دسػي فٙي ٚ حشفٝ اي ٚ واسدا٘ؾ

  اسصؿياتي  9-1ٕٖ٘ٛ تشي 

 اَٚ٘ٛتر    زاسيخ اسصؿياتي   ؿٕاسٜ ّٔي   ٘اْ ٚ ٘اْ خا٘ٛادٌي

 وذ حشفٝ 

 

8212019

1 
 L1 ػغح كالحير  اِىسشٚ٘يه واس فٕٛٔي  حشفٝ :

 اػسا٘ذاسد فّٕىشد واس:    

٘لة لغقاذ سٚي فيثش ٔذاس چاخي تا اػسفادٜ اص ٘مـٝ ٚ 

 تا سفاير اػسا٘ذاسد ٚ ٘ىاذ ايٕٙي
وذ 

 ٚؽيفٝ 
 8ٌشٜٚ واسي  ػاخر خشٚطٜ )يه ٕ٘ٛ٘ٝ تشد اِىسشٚ٘يىي( ٚؽيفٝ:  04

عشاح ٚ ٔٛ٘ساطواس 

 تشدٞاي ػادٜ ٔذاس

 چاخي

 2 ػغح ؿايؼسٍي  ٔٛ٘ساط لغقاذ سٚي فيثش واس: 0406 وذ واس

  

 ٔشا حُ واس سديف
 ؿشايظ فّٕىشد

 )اتضاس،ٔٛاد، زدٟيضاذ، صٔاٖ، ٔىاٖ ٚ ...(
 ٞا/داٚسي/ٕ٘شٜ دٞي( اػسا٘ذاسد )ؿاخق ٘سايح ٕٔىٗ

ٕ٘ش

ٜ 

1 

آٔادٜ ػاصي 

 لغقاذ

لغقبت  -ف٥جش ٔذاس چبپ٣ -٘مـٝ ٔذاس

 -اِتحش٤ش )وبغز ِٛاصْ -ٔتٙبػت ثب ٘مـٝ

 ث٥ٗ رسٜ -خٛدوبس(

 ٔىاٖ: ٔيض واس 

 دل٥مٝ  5صٔبٖ :

ثشسػ٣ ٘مـٝ اص ٘ؾش لغقبت ٚ  -1
 ٘ٛؿ لغقٝ

 □ك □ف 
ا٘تخبة كح٥ح ٚ اػتب٘ذاسد  -2

 لغقبت
 □ك □ف 

 1 فذْ اخشا٢ ثٙذٞب

 
 2 ٤2ب  1اخشا٢ ثٙذ 

 3 1ٚ2اخشا٢ ثٙذٞب٢ 

2 

آصٔايؾ 

 لغقاذ

لغقبت ٔتٙبػت ثب  -ٔتش  ِٔٛت٣ -٘مـٝ ٔذاس

 -ٔٙجـ تغز٤ٝ -ِجبع وبس -ث٥ٗ رسٜ -٘مـٝ

وتبة سإٞٙب٢  -ػ٥ٓ ٞب٢ ساثظ -ثشد ثُشد

ٚ ثشٌٝ اعالفبت  data bookلغقبت 

data sheet- ٝ٘افضاس ٘شْ -سا٤ب 

 ٔىاٖ: ٔيض واس 

 دل٥مٝ  20صٔبٖ :

 
اػتخشاج اعالفبت كح٥ح اص  -1

 ٔٙبثـ اعالفبت٣ خٟت تؼت 
 □ك □ف 

 تؼت كحت لغقبت -2
 □ك □ف 

 1ٚ2% ثٙذٞب٢ 80اخشا٢  -3
 □ك □ف 

 1 1فذْ اخشا٢ ثٙذٞب ٤ب اخشا٢ فمظ ثٙذ 

 

 2 3اخشا٢ ثٙذ 

 3 1ٚ2اخشا٢ ثٙذٞب٢ 

3 

ثشد -ِح٥ٓ وبس٢ -اثضاس ف٣ٕٔٛ -٘مـٝ ٔذاس ٔٛ٘ساط لغقاذ

اثضاس ف٣ٕٔٛ  -ث٥ٗ رسٜ -لغقبت -ٔذاس چبپ٣

 اِىتش٥٘ٚه

 ٔىاٖ: ٔيض واس تشق

 دل٥مٝ 20صٔبٖ :

تـش٤ح ٚ سفب٤ت ٘ىبت ا٣ٕٙ٤ دس  -1
 فشآ٤ٙذ ٔٛ٘تبط

 □ك □ف 
 د٣ٞ ٚ ٘لت كح٥ح لغقبت فشْ -2

 □ك □ف 
ٔٛ٘تبط لغقبت ثٝ عٛس كح٥ح ٚ  -3

 اػتب٘ذاسد
 □ك □ف 

 1 ٤2ب  1فذْ اخشا٢ ثٙذٞب ٤ب اخشا٢ ثٙذ 

 2 1ٚ2اخشا٢ ثٙذٞب٢  

 3 1ٚ2ٚ3اخشا٢ ثٙذٞب٢ 

4 

زٕيضواسي تشد 

 ٔٛ٘ساطؿذٜ

اثضاس ٚ ٔٛاد پبن وٙٙذٜ  -ثشد ٔٛ٘تبطؿذٜ

 -ثشٚؿٛس ٔشثٛط ثٝ اثضاس ٚ ٔٛاد -ثُشد

 -ث٥ٗ رسٜ -خٛدوبس( -اِتحش٤ش )وبغز ِٛاصْ

 فشًٞٙ ِغت -ٔبػه -ف٥ٙه -دػتىؾ

 ٔىاٖ: ٔيض واس

 دل٥مٝ  5صٔبٖ :

ا٘تخبة ٔٛاد ٚ اثضاس پبن وٙٙذٜ  -1
ٔٙبػت ٚ تـش٤ح چ٣ٍٍ٘ٛ اػتفبدٜ 

 ٞب اص آٖ
 □ك □ف 

 ت٥ٕضوشدٖ ثُشد -2
 □ك □ف 

 

 1 1ٚ2اخشا٢ ثٙذٞب٢ 

 

 2 اخشا٢ ٤ى٣ اص ثٙذٞب

 3 فذْ اخشا٢ ثٙذٞب

غ٥ش   ٞب٢ ؿب٤ؼت٣ٍ

ف٣ٙ , ا٣ٕٙ٤, 

ثٟذاؿت, تٛخٟبت 

ص٤ؼت ٔح٥غ٣ ٚ 

 ٍ٘شؽ

 اػتب٘ذاسد ثٛدٖ لغقبت ٚ اثضاس  -1
ثٟذاؿت فشد٢ ٚ اػتفبدٜ اص ٔبػه، ٞٛاوؾ ٚ ػ٥ؼتٓ  -2

 اعفبء حش٤ك
 خ٣٤ٛ دلت ٚ تٕشوض دس اخشا٢ وبس ٚ كشفٝ -3
( ٚ ٤بد٥ٌش٢ ٔبداْ N11ٚ N12) L1 ٞب٢ تفىش  ؿب٤ؼت٣ٍ -4

 L1 (N31  ٚN32 ٚ N33 ٚN34) اِقٕش ٚ وؼت اعالفبت 

سفاير يا فذْ سفاير ٘ىاذ 

 4زا  1تٙذٞاي 

 1 2فذْ اخشا٢ ثٙذ 

 2 1ٚ3اخشا٢ ثٙذٞب٢  

 3 4تب  1اخشا٢ تٕب٣ٔ ثٙذٞب٢ 

 ٞاي ا٘داْ واس( اسصؿياتي واس )ؿايؼسٍي
 ث٣ّ    

 خ٥ش    

 ف: ثٝ ٔقٙب٢ كح٥ح ثٛدٖ اخشا ٤ب فّٕىشد اػت.          ٞب٢ ا٘دبْ وبس  :                                                                                                              ٔق٥بس ؿب٤ؼت٣ٍ

 ك: ثٝ ٔقٙب٢ فذْ اخشا٢ كح٥ح اػت.                                                                                                           4ٚ 3ٚ 2اص ٔشاحُ   2وؼت حذالُ ٕ٘شٜ  

 ٚ ٍ٘شؽ غ٥ش ف٣ٙ , ا٣ٕٙ٤, ثٟذاؿت , تٛخٟبت ص٤ؼت ٔح٥غ٣   ٞب٢ اص ثخؾ ؿب٤ؼت٣ٍ 2وؼت حذالُ ٕ٘شٜ  

 اص ٔشاحُ وبس 2وؼت حذالُ ٥ٔب٥ٍ٘ٗ 
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 ٚصاسذ آٔٛصؽ ٚ خشٚسؽ

 ػاصٔاٖ خظٚٞؾ ٚ تش٘أٝ سيضي آٔٛصؿي

 دفسش زاِيف وساب ٞاي دسػي فٙي ٚ حشفٝ اي ٚ واسدا٘ؾ

  اسصؿياتي  9-1ٕٖ٘ٛ تشي 

 اَٚ٘ٛتر    زاسيخ اسصؿياتي   ؿٕاسٜ ّٔي   ٘اْ ٚ ٘اْ خا٘ٛادٌي

 وذ حشفٝ 

 

8212019

1 
 L1 ػغح كالحير  اِىسشٚ٘يه واس فٕٛٔي  حشفٝ :

 اػسا٘ذاسد فّٕىشد واس:    

ازلاَ زغزيٝ تٝ ٔذاس فية ياتي ٚ ساٜ ا٘ذاصي تاسفاير 

 وأُ اػسا٘ذاسدٞاي زقشيف ؿذٜ ٚ ايٕٙي
وذ 

 ٚؽيفٝ 
 7ٌشٜٚ واسي  ػاخر خشٚطٜ )يه ٕ٘ٛ٘ٝ تشد اِىسشٚ٘يىي( ٚؽيفٝ:  04

٘ىٟذاس٘ذٜ ٚزقٕيش 

وٙٙذٜ تشدٞاي 

 اِىسشٚ٘يىي ػادٜ

 2 ػغح ؿايؼسٍي  ا٘ذاصي خشٚطٜ ػادٜ ياتي ٚ ساٜ فية واس: 0407 وذ واس

  

 ٔشا حُ واس سديف
 ؿشايظ فّٕىشد

 )اتضاس،ٔٛاد، زدٟيضاذ، صٔاٖ، ٔىاٖ ٚ ...(
 ٞا/داٚسي/ٕ٘شٜ دٞي( اػسا٘ذاسد )ؿاخق ٘سايح ٕٔىٗ

ٕ٘ش

ٜ 

1 

ازلاَ زغزيٝ 

 تٝ ٔذاس

ٔٙجـ  -٘مـٝ ف٣ٙ ٔذاس -ثشد ٔٛ٘تبط ؿذٜ

ػ٥ٓ ٞب٢  -ٔتش ِٔٛت٣ –ASDCتغز٤ٝ 

 خٛدوبس( -اِتحش٤ش)وبغز ِٛاصْ -ِجبع -ساثظ

 ٔىاٖ: ٔيض اػسا٘ذاسد اِىسشٚ٘يه

 دل٥مٝ  10صٔبٖ :

تـش٤ح ٘مـٝ ٔذاس اص ٘ؾشٚسٚد٢  -1
 ٚ خشٚخ٣ ٚ تغز٤ٝ

 □ك □ف 
 ACتٙؾ٥ٓ كح٥ح تغز٤ٝ) -2
ٚDC) 

 □ك □ف 
 تغز٤ٝ ٔذاساتلبَ كح٥ح  -3

 □ك □ف 

 1 1ٚ2فذْ اخشا٢ ثٙذٞب ٤ب اخشا٢ ثٙذٞب٢ 

 
 2 1ٚ2اخشا٢ ثٙذ 

 3 1ٚ2ٚ3اخشا٢ ثٙذٞب٢ 

2 

زقييٗ ٔحُ 

فية ٚ لغقٝ 

ٔقيٛب ٚ سفـ 

 فية

ٔٙجـ  -٘مـٝ ف٣ٙ ٔذاس -ثشد ٔٛ٘تبط ؿذٜ

 -اػ٥ّٛػىٛح -ٔتش ِٔٛت٣ –ASDCتغز٤ٝ 

 -ِجبع -لغقبت ٔتٙبػت ثب ٘مـٝ 

ٞب٢  ػ٥ٓ -خٛدوبس( -اِتحش٤ش)وبغز ِٛاصْ

 ساثظ

 ٔىاٖ: ٔيض اػسا٘ذاسد اِىسشٚ٘يه

 دل٥مٝ 15صٔبٖ :

 ٤بث٣ ٞب٢ ف٥ت تـش٤ح سٚؽ -1
 □ك □ف 

٤بث٣ ٚ  اخشا٢ فشآ٤ٙذ ف٥ت -2
 تق٥٥ٗ ٔحُ ٚ لغقٝ ٔق٥ٛة

 □ك □ف 
فشآ٤ٙذ اكالح ثشد ثب لغقبت  -3

 اػتب٘ذاسد ٚ ػبِٓ
 □ك □ف 

 % ثٙذٞب٢ فٛق80اخشا٢  -4
 □ك □ف 

 1 1فذْ اخشا٢ ثٙذٞب ٤ب اخشا٢ ثٙذ 

 

 2 4اخشا٢ ثٙذ 

 3 1ٚ2ٚ3اخشا٢ ثٙذٞب٢ 

3 

ا٘ذاصي  ساٜ

 ٔذاس

ٔٙجـ  -٘مـٝ ف٣ٙ ٔذاس -ثشد ٔٛ٘تبط ؿذٜ

 -ٞب٢ ساثظ ػ٥ٓ -ٔتش ِٔٛت٣ –ASDCتغز٤ٝ 

 خٛدوبس( -اِتحش٤ش)وبغز ِٛاصْ -ِجبع

 ٔىاٖ: ٔيض اػسا٘ذاسد اِىسشٚ٘يه

 دل٥مٝ 10صٔبٖ :

اػتخشاج اعالفبت ٘مـٝ ٚ ؿشح  -1
 ٞب آٖ

 □ك □ف 
ٞب ٚ  ٥ٌش٢ كح٥ح ػ٥ٍٙبَ ا٘ذاصٜ -2

 ٞب٢ ٔذاس و٥ٕت
 □ك □ف 

ا٘ذاص٤لح٥ح ٚ ثشسػ٣ كحت  ساٜ -3
 فّٕىشد ٔذاس

 □ك □ف 

 1 1فذْ اخشا٢ ثٙذٞب ٤ب اخشا٢ ثٙذ 

 2 1ٚ2اخشا٢ ثٙذٞب٢  

 3 1ٚ2ٚ3اخشا٢ ثٙذٞب٢ 

غ٥ش   ٞب٢ ؿب٤ؼت٣ٍ

ا٣ٕٙ٤, ف٣ٙ , 

ثٟذاؿت, تٛخٟبت 

ص٤ؼت ٔح٥غ٣ ٚ 

 ٍ٘شؽ

سفب٤ت ٘ىبت ا٣ٕٙ٤ ٔشثٛط ثٝ ٞش دػتٍبٜ ٚ اػتفبدٜ اص اثضاس  -1
 اػتب٘ذاسد

 دلت ٚ تٕشوض دس اخشا٢ وبس ٚ كشفٝ خ٣٤ٛ -2
( ٚ ٤بد٥ٌش٢ N11ٚ N12 ٚN13) L1 ٞب٢ تفىش  ؿب٤ؼت٣ٍ -3

ٚ L1 (N31  ٚN32ٚ N33 ٔبداْ اِقٕش ٚ وؼت اعالفبت 
N34) 

 L1  (N92 ) ٔحبػجٝ س٤بض٣   -4
 

سفاير يا فذْ سفاير ٘ىاذ 

 4زا  1تٙذٞاي 

 1 1فذْ اخشا٢ ثٙذ 

 
 2 2ٚ3اخشا٢ ثٙذٞب٢ 

 3 4تب  1اخشا٢ ثٙذٞب٢ 

 ٞاي ا٘داْ واس( اسصؿياتي واس )ؿايؼسٍي
 ث٣ّ    

 خ٥ش    

 ف: ثٝ ٔقٙب٢ كح٥ح ثٛدٖ اخشا ٤ب فّٕىشد اػت.                                                                                      ٞب٢ ا٘دبْ وبس  :                                  ٔق٥بس ؿب٤ؼت٣ٍ

 ك: ثٝ ٔقٙب٢ فذْ اخشا٢ كح٥ح اػت.                                                                                                               3ٚ  2اص ٔشاحُ   2وؼت حذالُ ٕ٘شٜ  

 غ٥ش ف٣ٙ , ا٣ٕٙ٤, ثٟذاؿت , تٛخٟبت ص٤ؼت ٔح٥غ٣ ٚ ٍ٘شؽ   ٞب٢ اص ثخؾ ؿب٤ؼت٣ٍ 2وؼت حذالُ ٕ٘شٜ  

 اص ٔشاحُ وبس 2وؼت حذالُ ٥ٔب٥ٍ٘ٗ 
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 ٚصاسذ آٔٛصؽ ٚ خشٚسؽ

 ػاصٔاٖ خظٚٞؾ ٚ تش٘أٝ سيضي آٔٛصؿي

 دسػي فٙي ٚ حشفٝ اي ٚ واسدا٘ؾدفسش زاِيف وساب ٞاي 

  اسصؿياتي  9-1ٕٖ٘ٛ تشي 

 اَٚ٘ٛتر    زاسيخ اسصؿياتي   ؿٕاسٜ ّٔي   ٘اْ ٚ ٘اْ خا٘ٛادٌي

وذ 

 حشفٝ 
 L3 ػغح كالحير  زىٙؼيٗ اِىسشٚ٘يه  حشفٝ : 31140493 

 اػسا٘ذاسد فّٕىشد واس:    

ازلاَ زغزيٝ ٔذاس، فية ياتي ٚ ساٜ ا٘ذاصي تا سفاير وأُ 

وذ  اػسا٘ذاسدٞاي زقشيف ؿذٜ ٚ ٘ىاذ ايٕٙي

 ٚؽيفٝ 
 5ٌشٜٚ واسي  ػاخر خشٚطٜ )يه ٕ٘ٛ٘ٝ تشد اِىسشٚ٘يىي( ٚؽيفٝ:  04

ٔسلذي اخشاي خشٚطٜ 

ٚ سفـ فية آٖ )تشد 

 اِىسشٚ٘يىي(

 1 ػغح ؿايؼسٍي  فية ياتي ٚ ساٜ ا٘ذاصي خشٚطٜ خيچيذٜ واس: 0408 وذ واس

  

 ٔشا حُ واس سديف
 فّٕىشدؿشايظ 

 )اتضاس،ٔٛاد، زدٟيضاذ، صٔاٖ، ٔىاٖ ٚ ...(
 ٞا/داٚسي/ٕ٘شٜ دٞي( اػسا٘ذاسد )ؿاخق ٘سايح ٕٔىٗ

ٕ٘ش

ٜ 

1 

ازلاَ زغزيٝ 

 تٝ ٔذاس

ٔٙجـ  -ِٚتٕتش -ٔذاس پشٚطٜ -٘مـٝ ٔذاس

 -ٞب٢ ساثظ ػ٥ٓ DC  ٚACتغز٤ٝ 

 ِجبع وبس -خٛدوبس( -اِتحش٤ش)وبغز ِٛاصْ

 ٔىاٖ: ٔيض واس اػسا٘ذاسد اِىسشٚ٘يه

 دل٥مٝ  20صٔبٖ :

تـش٤ح ٘مـٝ ٔذاس اص ٘ؾش  -1
 ٚسٚد٢ ٚ خشٚخ٣ تغز٤ٝ

 □ك □ف 
ٚ  ACتٙؾ٥ٓ كح٥ح تغز٤ٝ ) -2

DC) 
 □ك □ف 

 اتلبَ كح٥ح تغز٤ٝ ٔذاس-3
 □ك □ف 
 

 1 2ٚ 1فذْ اخشا٢ ثٙذٞب ٤ب اخشا٢ ثٙذٞب٢ 

 

 2 1ٚ2اخشا٢ ثٙذٞب٢ 

 3 3ٚ 2ٚ  1اخشا٢ ثٙذٞب٢ 

2 

زقييٗ ٔحُ 

لغقٝ فية ٚ 

ٔقيٛب ٚ سفـ 

 فية

ٔٙجـ  -ِٚتٕتش -ٔذاس پشٚطٜ -٘مـٝ ٔذاس

 -ػ٥ٓ ٞب٢ ساثظ DC  ٚACتغز٤ٝ 

لغقبت  -خٛدوبس( -اِتحش٤ش)وبغز ِٛاصْ

 اػ٥ّٛػىٛح -ٔتٙبػت ثب لغقٝ

 ٔىاٖ: ٔيض واس اػسا٘ذاسد اِىسشٚ٘يه

 دل٥مٝ 30صٔبٖ :

 تـش٤ح سٚؽ ٞب٢ ف٥ت ٤بث٣ -1
 □ك □ف 

اخشا٢ فشآ٤ٙذف٥ت ٤بث٣ ٚ  -2
 تق٥٥ٗ ٔحُ لغقٝ ٔق٥ٛة

 □ك □ف 
فشآ٤ٙذ اكالح ثشد ثب لغقبت  -3

 اػتب٘ذاسد ٚ ػبِٓ
 □ك □ف 

 % ثٙذٞب٢ فٛق80اخشا٢  -4
 □ك □ف 

 1 1فذْ اخشا٢ ثٙذٞب ٤ب اخشا٢  ثٙذ 

 

 2 4اخشا٢ ثٙذ 

 3 3ٚ  2ٚ  1اخشا٢ ثٙذٞب٢ 

3 

ساٜ ا٘ذاصي 

 ٔذاس

ٔٙجـ  -ِٚتٕتش -ٔذاس پشٚطٜ -٘مـٝ ٔذاس

ِجبع  -ػ٥ٓ ٞب٢ ساثظ DC  ٚACتغز٤ٝ 

 خٛدوبس( -اِتحش٤ش)وبغز ِٛاصْ -وبس

 ٔىاٖ: ٔيض واس اػسا٘ذاسد اِىسشٚ٘يه

 دل٥م20ٝصٔبٖ :

اػتخشاج اعالفبت ٘مـٝ ٚ ؿشح  -1
 آٟ٘ب
 □ك □ف 

٥ٌش٢ كح٥ح ػ٥ٍٙبَ ٞب  ا٘ذاصٜ -2
 ٞب٢ ٔذاس ٚ و٥ت

 □ك □ف 
ا٘ذاص٢ كح٥ح ٚ ثشسػ٣ ساٜ  -3

 كحت فّٕىشد ٔذاس
 □ك □ف 
 
 

 1 1فذْ اخشا٢ ثٙذٞب ٤ب اخشا٢  ثٙذ 

 

 2 1ٚ2اخشا٢ ثٙذٞب٢ 

 3 3ٚ 2ٚ  1اخشا٢ ثٙذٞب٢ 

غ٥ش   ٞب٢ ؿب٤ؼت٣ٍ

ف٣ٙ , ا٣ٕٙ٤, 

ثٟذاؿت, تٛخٟبت 

ص٤ؼت ٔح٥غ٣ ٚ 

 ٍ٘شؽ

سفب٤ت ٘ىبت ا٣ٕٙ٤ ٔشثٛط ثٝ ٞش دػتٍبٜ ٚ اػتفبدٜ  -1
 اػتب٘ذاسد اص اثضاس

 دلت ٚ تٕشوض دس اخشا٢ وبس ٚ كشفٝ خ٣٤ٛ  -2
L1  (N11  ٚN12  ٚN13 ٚ )تفىش   ٞب٢ ؿب٤ؼت٣ٍ-3

ٚ  ٤L1  (N31ٚN32بد٥ٌش٢ ٔبداْ اِقٕشٚ وؼت اعالفبت 
N33  ٚN34) 

 L1 (N94)ٔحبػجٝ س٤بض٣ 
 L1  ٚL2 (N41  ٚN42  ٚN43)وبسثشد فٙبٚس٢ -4

 1سفاير يا فذْ سفاير تٙذٞاي 

 4زا 

 1 1اخشا٢ ثٙذفذْ 

 
 2 3ٚ4اخشا٢ ثٙذٞب٢ 

 3 4تب  1اخشا٢ ثٙذٞب٢ 

 ٞاي ا٘داْ واس( اسصؿياتي واس )ؿايؼسٍي
 ث٣ّ    

 خ٥ش    

 ف: ثٝ ٔقٙب٢ كح٥ح ثٛدٖ اخشا ٤ب فّٕىشد اػت.                 ٞب٢ ا٘دبْ وبس  :                                                                                                       ٔق٥بس ؿب٤ؼت٣ٍ

 ك: ثٝ ٔقٙب٢ فذْ اخشا٢ كح٥ح اػت.                                                                                                           3ٚ  2اص ٔشاحُ  2وؼت حذالُ ٕ٘شٜ  

 غ٥ش ف٣ٙ , ا٣ٕٙ٤, ثٟذاؿت , تٛخٟبت ص٤ؼت ٔح٥غ٣ ٚ ٍ٘شؽ   ٞب٢ ب٤ؼت٣ٍاص ثخؾ ؿ 2وؼت حذالُ ٕ٘شٜ  

 اص ٔشاحُ وبس 2وؼت حذالُ ٥ٔب٥ٍ٘ٗ 
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 ٚصاسذ آٔٛصؽ ٚ خشٚسؽ

 ػاصٔاٖ خظٚٞؾ ٚ تش٘أٝ سيضي آٔٛصؿي

 دفسش زاِيف وساب ٞاي دسػي فٙي ٚ حشفٝ اي ٚ واسدا٘ؾ

  اسصؿياتي  9-1ٕٖ٘ٛ تشي 

 اَٚ٘ٛتر    زاسيخ اسصؿياتي   ؿٕاسٜ ّٔي   ٘اْ ٚ ٘اْ خا٘ٛادٌي

وذ 

 حشفٝ 
 L1 ػغح كالحير  اِىسشٚ٘يه واس فٕٛٔي حشفٝ : 82120191

 اػسا٘ذاسد فّٕىشد واس:    

ساٜ ا٘ذاصي دػسٍاٜ تا اػسفادٜ اص تشد اِىسشٚ٘يىي ػاخسٝ 

ؿذٜ تا سفاير ايٕٙي ٚ زٛخٝ تٝ سإٞٙايي واستشد دػسٍاٜ 

 زقشيف ؿذٜٔغاتك تا اػسا٘ذاسدٞاي 

وذ 

 ٚؽيفٝ 
 9ٌشٜٚ واسي  ػاخر خشٚطٜ ) يه ٕ٘ٛ٘ٝ تشد اِىسشٚ٘يىي( ٚؽيفٝ:  04

ٍٟ٘ذاس٘ذٜ ٚ 

زقٕيشوٙٙذٜ تشدٞاي 

 اِىسشٚ٘يىي ػادٜ

 واس: 0409 وذ واس
٘لة تشد سٚي دػسٍاٜ ٚ ساٜ ا٘ذاصي 

 آٟ٘ا
 2 ػغح ؿايؼسٍي 

  

 ٔشا حُ واس سديف
 ؿشايظ فّٕىشد

 صٔاٖ، ٔىاٖ ٚ ...()اتضاس،ٔٛاد، زدٟيضاذ، 
 ٞا/داٚسي/ٕ٘شٜ دٞي( اػسا٘ذاسد )ؿاخق ٘سايح ٕٔىٗ

ٕ٘ش

ٜ 

1 

زقييٗ ٘ٛؿ 

 دػسٍاٜ

٘مـٝ  -دػتٍبٜ ٔٛسد ٥٘بص -ثشد ٔٛ٘تبط ؿذٜ

 -فشد ثب ِجبع وبس –وبتبِٛي دػتٍبٜ  -ثشد

 خٛدوبس(  -اِتحش٤ش)وبغز ِٛاصْ

 ٔىاٖ: ٔحيظ ٚالقي 

 دل٥مٝ 10صٔبٖ :

اص اػتخشاج اعالفبت دػتٍبٜ  -1
س٢ٚ وبتبِٛي ٚ ا٘غجبق آٖ ثب 

 دػتٍبٜ
 □ك □ف 

اػتخشاج ٔـخلبت ٚ ا٘غجبق  -2
 آٖ ثب ٔـخلبت دػتٍبٜ

 □ك □ف 
 % ثٙذٞب٢ فٛق80اخشا٢   -3

 □ك □ف 

 1 2ٚ  1فذْ اخشا٢ ثٙذٞب ٤ب اخشا٢ ٤ى٣ اص ثٙذٞب٢ 

 

 2 3اخشا٢ ثٙذ 

 3 2ٚ 1اخشا٢ ثٙذٞب٢ 

2 

٘لة تشد 

 سٚي دػسٍاٜ

٘مـٝ  -دػتٍبٜ ٔٛسد ٥٘بص -ثشد ٔٛ٘تبط ؿذٜ

ابزار عمىمی –وبتبِٛي دػتٍبٜ  -ثشد

فشد ثب   -ابزار عمىمی لحیم کاری -برق

 ِجبع وبس 

 ٔىاٖ: ٔحيظ ٚالقي 

 دل٥مٝ 5صٔبٖ :

تق٥٥ٗ ٔحُ كح٥ح ٘لت ثشدٚ  -1
 ؿشح چ٣ٍٍ٘ٛ ٘لت آٖ 

 □ك □ف 
ا٘تخبة كح٥ح اثضاس ٚ ٔٛاد٘لت  -2

 اص آٖٚ ؿشح چ٣ٍٍ٘ٛ اػتفبدٜ 
 □ك □ف 

 ٘لت ػح٥ح ثشد س٢ٚ دػتٍبٜ -3
 □ك □ف 

 1 ٤2ب  1فذْ اخشا٢ ثٙذٞب ٤ب اخشا٢ ثٙذ 

 

 2 1ٚ2اخشا٢ ثٙذٞب٢ 

 3 1ٚ2ٚ3اخشا٢ ثٙذٞب٢ 

3 

ساٜ ا٘ذاصي 

 دػسٍاٜ

وبتبِٛي  -دػتٍبٜ ٚ ثشد ٘لت ؿذٜ س٢ٚ آٖ

اثضاس  -ٔتش ِٔٛت٣ –٘مـٝ ثشد  –دػتىبٜ 

 فشد ثب ِجبع وبس -ف٣ٕٔٛ ثشق

 ٔىاٖ: ٔحيظ ٚالقي 

 دل٥مٝ 10صٔبٖ :

تـش٤ح فّٕىشد كح٥ح دػتٍبٜ  -1
 ٚ ثشد
 □ك □ف 

ساٜ ا٘ذاص٢ دػتٍبٜ ٚ وٙتشَ  -2
 فّٕىشد كح٥ح دػتٍبٜ 

 □ك □ف 
 

 1 فذْ اخشا٢ ثٙذٞب 

 2 اخشا٢ ٤ى٣ اص ثٙذٞب 

 3 2ٚ  1اخشا٢ ثٙذٞب٢ 

غ٥ش   ٞب٢ ؿب٤ؼت٣ٍ

ف٣ٙ , ا٣ٕٙ٤, 

ثٟذاؿت, تٛخٟبت 

ص٤ؼت ٔح٥غ٣ ٚ 

 ٍ٘شؽ

سفب٤ت ٘ىبت ا٣ٕٙ٤ دػتٍبٜ ٚ اػتفبدٜ اص اثضاس -1
 اػتب٘ذاسد

 دلت ٚ تٕشوض دس اخشا٢ وبس ٚ كشفٝ خ٣٤ٛ  -2
( ٚ ٤بد٥ٌش٢ N11  ٚN12)  L1تفىش   ٞب٢ ؿب٤ؼت٣ٍ -3

  L1  (N31ٚN32  ٚN33ٔبداْ اِقٕشٚ وؼت اعالفبت 
ٚN34) 
 

 1سفاير يا فذْ سفاير تٙذٞاي 

 3زا 

 1 2فذْ اخشا٢ ثٙذ 

 
 2 1ٚ3اخشا٢ ثٙذٞب٢ 

 3 3تب  1اخشا٢ تٕب٣ٔ ثٙذٞب٢ 

 ٞاي ا٘داْ واس( اسصؿياتي واس )ؿايؼسٍي
 ث٣ّ    

 خ٥ش    

 ف: ثٝ ٔقٙب٢ كح٥ح ثٛدٖ اخشا ٤ب فّٕىشد اػت.                                                               ٞب٢ ا٘دبْ وبس  :                                                         ٔق٥بس ؿب٤ؼت٣ٍ

 ٢ كح٥ح اػت.ك: ثٝ ٔقٙب٢ فذْ اخشا                                                                                                    2ٚ3اص ٔشاحُ   2وؼت حذالُ ٕ٘شٜ  

 غ٥ش ف٣ٙ , ا٣ٕٙ٤, ثٟذاؿت , تٛخٟبت ص٤ؼت ٔح٥غ٣ ٚ ٍ٘شؽ   ٞب٢ اص ثخؾ ؿب٤ؼت٣ٍ 2وؼت حذالُ ٕ٘شٜ  

 اص ٔشاحُ وبس 2وؼت حذالُ ٥ٔب٥ٍ٘ٗ 
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 ٚصاسذ آٔٛصؽ ٚ خشٚسؽ

 ػاصٔاٖ خظٚٞؾ ٚ تش٘أٝ سيضي آٔٛصؿي

 دفسش زاِيف وساب ٞاي دسػي فٙي ٚ حشفٝ اي ٚ واسدا٘ؾ

 

 

 اسصؿياتي  9-1ٕٖ٘ٛ تشي 

 

 اَٚ٘ٛتر    زاسيخ اسصؿياتي   ؿٕاسٜ ّٔي   ٘اْ ٚ ٘اْ خا٘ٛادٌي

وذ 

 حشفٝ 

 

 حشفٝ : 82120592
ٔٛ٘ساطواساٖ زدٟيضاذ اِىسشيىي  

 ٚ اِىسشٚ٘يىي
 L2 ػغح كالحير 

 اػسا٘ذاسد فّٕىشد واس:    

آٔادٜ ػاصي اتضاس ٔٛسد ٘ياص خٟر ٘لة دػسٍاٜ تش اػاع 

دسيافر ؿذٜ اص ٔـسشي تا سفاير وأُ ضٛاتظ ٚ اعالفاذ 

 اػسا٘ذاسدٞاي ٔشتٛعٝ

وذ 

 ٚؽيفٝ 
 ٚؽيفٝ:  05

٘لة، ساٜ ا٘ذاصي، ػشٚيغ ٚ ٍٟ٘ذاسي )دٚ 

 ٕ٘ٛ٘ٝ دػسٍاٜ اِىسشٚ٘يىي خاٍ٘ي(
 2ٌشٜٚ واسي 

ٞاي  ٘لاب دػسٍاٜ

 اِىسشٚ٘يىي خاٍ٘ي

 واس: 0501 وذ واس
ٔٛاد ٚ -ا٘سخاب ٚ آٔادٜ ػاصي اتضاس

 2 ػغح ؿايؼسٍي  دفسشچٝ سإٞٙاي ٘لةٔغاِقٝ 

  

 ٔشا حُ واس سديف
 ؿشايظ فّٕىشد

 )اتضاس،ٔٛاد، زدٟيضاذ، صٔاٖ، ٔىاٖ ٚ ...(
 ٞا/داٚسي/ٕ٘شٜ دٞي( اػسا٘ذاسد )ؿاخق ٘سايح ٕٔىٗ

ٕ٘ش

ٜ 

1 

زٕاع 

ٕٚٞاٍٞٙي تا 

 ٔـسشي 

اػٙبد ٔشثٛط ثٝ ٔذَ ، ؿٕبسٜ ػش٤بَ 

 -ٞب٢ اِىتش٥٘ٚى٣ خب٣ٍ٘ دػتٍبٜ

 -تّفٗ -وبغز( -اِتحش٤ش )خٛدوبس ِٛاصْ

 ؿجىٝ ا٤ٙتش٘ت-وبٔپ٥ٛتش

 ٔىاٖ: ازاق واس

 دل٥مٝ 10صٔبٖ :

تـش٤ح اعالفبت ثجت ؿذٜ دس  -1
 اػٙبد ٔشثٛط ثٝ دػتٍبٜ

 □ك □ف 
دس٤بفت اعالفبت ٔشثٛط ثٝ  -2

ؿٕبسٜ ػش٤بَ( ٚ  -دػتٍبٜ)ٔذَ
 ا٘غجبق آٖ ثب اعالفبت ثجت ؿذٜ 

 □ك □ف 
 2ٚ  1% ثٙذٞب٢ 80اخشا٢  -3

 □ك □ف 
 

 1 2ٚ  1فذْ اخشا٢ ثٙذٞب ٤ب اخشا٢ ٤ى٣ اص ثٙذٞب٢ 

 

 2 3اخشا٢ ثٙذ 

 3 1ٚ2اخشا٢ ثٙذٞب ٢  

2 

ٔغاِقٝ ٚ 

زشخٕٝ دليك 

دفسشچٝ 

سإٞٙايي 

دػسٍاٜ 
User 

Manual 

-فشًٞٙ ِغبت -دفتشچٝ سإٞٙب٢ دػتٍبٜ

 وبغز( -اِتحش٤ش)خٛدوبس ِٛاصْ

 ٔىاٖ: ازاق واس

 دل٥مٝ 10صٔبٖ :

تـش٤ح اعالفبت دفتشچٝ  -1
 سإٞٙب٢ دػتٍبٜ

 □ك □ف 
ا٘غجبق اعالفبت ٔشثٛط ثٝ  -2

 دػتٍبٜ ثب دفتشچٝ سإٞٙب
 □ك □ف 

 2ٚ  1% ثٙذٞب٢ 80اخشا٢  -3
 □ك □ف 

 1 2ٚ  1فذْ اخشا٢ ثٙذٞب ٤ب اخشا٢ ٤ى٣ اص ثٙذٞب٢ 

 

 2 3اخشا٢ ثٙذ 

 3 2ٚ  1اخشا٢ ثٙذٞب ٢ 

3 

زٟيٝ ٚ واس تا 

اتضاس ٚ ٔٛاد 

 اِٚيٝ

ِجبع  -اثضاس ٚ ٔٛاد ٔتٙبػت ثب ٘ٛؿ دػتٍبٜ

 اِتحش٤ش ِٛاصْ-وبس

 ٔىاٖ: ازاق واس

 دل٥مٝ 10صٔبٖ :

 ا٘تخبة اثضاس ٚ ٔٛاد اػتب٘ذاسد -1
 □ك □ف 

 تـش٤ح چ٣ٍٍ٘ٛ وبس اثضاس ٚ ٔٛاد -2
 □ك □ف 

 2ٚ  1% ثٙذٞب٢ 80اخشا٢  -3
 □ك □ف 

 1 2ٚ  1ثٙذٞب٢ فذْ اخشا٢ ثٙذٞب ٤ب اخشا٢ ٤ى٣ اص 

 2 3اخشا٢ ثٙذ 

 3 2ٚ  1اخشا٢ ثٙذٞب٢ 

غ٥ش   ٞب٢ ؿب٤ؼت٣ٍ

ف٣ٙ , ا٣ٕٙ٤, 

ثٟذاؿت, تٛخٟبت 

ص٤ؼت ٔح٥غ٣ ٚ 

 ٍ٘شؽ

 اػتب٘ذاسد ثٛدٖ اثضاس ٚ سفب٤ت ٘ىبت ا٣ٕٙ٤ آٖ   -1
 دلت ٚ تٕشوض  -2
ٚ L1  ٚL2 (N11  ٚN12 ٚN13تفىش   ٞب٢ ؿب٤ؼت٣ٍ -3

N14 ٤بد٥ٌش٢ ٔبداْ اِقٕشٚ وؼت اعالفبت ٚ )L1 (N31) 
 L1 (N71 ٚN72 ٚN73)اخالق حشفٝ ا٢  -4

 1سفاير يا فذْ سفاير تٙذٞاي 

 4زا 

 1 1فذْ اخشا٢ ثٙذ 

 2 3ٚ  2اخشا٢ ثٙذٞب٢  

 3 4تب  1اخشا٢ تٕب٣ٔ ثٙذٞب٢ 

 ٞاي ا٘داْ واس( اسصؿياتي واس )ؿايؼسٍي
 ث٣ّ    

 خ٥ش    

 ف: ثٝ ٔقٙب٢ كح٥ح ثٛدٖ اخشا ٤ب فّٕىشد اػت.          ٞب٢ ا٘دبْ وبس  :                                                                                                              ٔق٥بس ؿب٤ؼت٣ٍ

 ك: ثٝ ٔقٙب٢ فذْ اخشا٢ كح٥ح اػت.                                                                                                        3ٚ  2ٚ  1اص ٔشاحُ   2وؼت حذالُ ٕ٘شٜ  

 غ٥ش ف٣ٙ , ا٣ٕٙ٤, ثٟذاؿت , تٛخٟبت ص٤ؼت ٔح٥غ٣ ٚ ٍ٘شؽ   ٞب٢ اص ثخؾ ؿب٤ؼت٣ٍ 2وؼت حذالُ ٕ٘شٜ  

 اص ٔشاحُ وبس 2وؼت حذالُ ٥ٔب٥ٍ٘ٗ 
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 اَٚ٘ٛتر    زاسيخ اسصؿياتي   ؿٕاسٜ ّٔي   خا٘ٛادٌي٘اْ ٚ ٘اْ 

وذ 

 حشفٝ 

 

 حشفٝ : 82120592
ٔٛ٘ساطواساٖ زدٟيضاذ اِىسشيىي  

 ٚ اِىسشٚ٘يىي
 L2 ػغح كالحير 

 اػسا٘ذاسد فّٕىشد واس:    

خيـٟٙاد ٔحُ ٘لة دػسٍاٜ تا روش داليُ لاتُ لثَٛ تا 

وذ  سفاير وأُ ضٛاتظ ٚ اػسا٘ذاسدٞاي ٔشتٛعٝ

 ٚؽيفٝ 
 ٚؽيفٝ:  05

٘لة، ساٜ ا٘ذاصي، ػشٚيغ ٚ ٍٟ٘ذاسي )دٚ 

 ٕ٘ٛ٘ٝ دػسٍاٜ اِىسشٚ٘يىي خاٍ٘ي(
 2ٌشٜٚ واسي 

ٞاي  ٘لاب دػسٍاٜ

 اِىسشٚ٘يىي خاٍ٘ي

 واس: 0502 وذ واس

اسائٝ ٔـاٚسٜ خٟر ا٘سخاب ٔحُ 

ٞاي  ٘لة ٔٙاػة تشاي دػسٍاٜ

 اِىسشٚ٘يىي

 2 ػغح ؿايؼسٍي 

  

 ٔشا حُ واس سديف
 ؿشايظ فّٕىشد

 )اتضاس،ٔٛاد، زدٟيضاذ، صٔاٖ، ٔىاٖ ٚ ...(
 ٞا/داٚسي/ٕ٘شٜ دٞي( اػسا٘ذاسد )ؿاخق ٘سايح ٕٔىٗ

ٕ٘ش

ٜ 

1 

دسيافر 

اعالفاذ 

دليك اص 

ٔحيظ ٘لة 

 دػسٍاٜ 

ٔٙبثـ  -دفتشچٝ سإٞٙب٢ ٘لت دػتٍبٜ

  -اعالفبت٣ ٔشثٛط ثٝ فضب٢ ٘لت

 خٛدوبس( -اِتحش٤ش)وبغز ِٛاصْ

 ٔىاٖ: ازاق واس

 دل٥مٝ  10صٔبٖ :

تـش٤ح اعالفبت دفتشخٝ سإٞٙب ٚ 
 ٔٛاسد ا٣ٕٙ٤

 □ك □ف 
 ا٘تخبة ٔحُ ٘لت اػتب٘ذاسد -2

 □ك □ف 
 دس٤بفت سضب٤ت ٔـتش٢ -3

 □ك □ف 
 

 1 1فذْ اخشا٢ ثٙذٞب ٤ب اخشا٢ ثٙذ 

 

 2 3ٚ 2اخشا٢ ثٙذٞب٢ 

 3 3ٚ 2ٚ  1اخشا٢ ثٙذٞب٢ 

2 

اسائٝ داليُ 

ٔٙغمي 

ا٘سخاب ٔحُ 

 ٘لة ٔٙاػة 

ٔٙبثـ  -خٛدوبس( -اِتحش٤ش)وبغز ِٛاصْ

فشد ثب  -اعالفبت٣ ٔشثٛط ثٝ ٘لت دػتٍبٜ

 ِجبع وبس

 ٔىاٖ: ٔحيظ ٚالقي )خاٍ٘ي(

 دل٥مٝ 10صٔبٖ :

 تق٥٥ٗ ٔحُ ٘لت ٔٙبػت -1
 □ك □ف 

اسائٝ دال٤ُ ا٘تخبة ٔحُ ٘لت  -2
 ثٝ ٔـتش٢ ٚٔتمبفذ وشدٖ ٢ٚ

 □ك □ف 
 دس٤بفت سضب٤ت ٔـتش٢ -3

 □ك □ف 
 
 

 1 فذْ اخشا٢ ثٙذٞب 

 

 2 1ٚ2اخشا٢ ٤ى٣ اص ثٙذٞب٢ 

 3 3ٚ 2ٚ  1اخشا٢ 

غ٥ش   ٞب٢ ؿب٤ؼت٣ٍ

ف٣ٙ , ا٣ٕٙ٤, 

ثٟذاؿت, تٛخٟبت 

ص٤ؼت ٔح٥غ٣ ٚ 

 ٍ٘شؽ

سفب٤ت ٘ىبت ا٣ٕٙ٤ ٔشثٛط ثٝ ٔح٥ظ ٚ سفب٤ت ٘ىبت  -1
 ا٣ٕٙ٤ ٔٙذسج دس دفتشچٝ سإٞٙب

 دلت ٚ ٔؼئ٥ِٛت پز٤ش٢ ، ساصداس٢ ٚ كجٛس٢  -2
ٚ L1  ٚL2 (N11  ٚN12 ٚN13تفىش   ٞب٢ ؿب٤ؼت٣ٍ -3

N14 ٤بد٥ٌش٢ ٔبداْ اِقٕشٚ وؼت اعالفبت ٚ )L1 (N31) 
 L1 (N71 ٚN72 ٚN73)ا٢  اخالق حشفٝ -4

 سفاير يا فذْ سفاير تٙذٞاي

 4زا  1 

 1 1فذْ اخشا٢ ثٙذ 

 
 2 2اخشا٢ ثٙذ 

 3 2ٚ 1ثٙذٞب٢ اخشا٢ 

 ٞاي ا٘داْ واس( اسصؿياتي واس )ؿايؼسٍي
 ث٣ّ    

 خ٥ش    

 فّٕىشد اػت.ف: ثٝ ٔقٙب٢ كح٥ح ثٛدٖ اخشا ٤ب           ٞب٢ ا٘دبْ وبس  :                                                                                                              ٔق٥بس ؿب٤ؼت٣ٍ

 ك: ثٝ ٔقٙب٢ فذْ اخشا٢ كح٥ح اػت.                                                                                                          2ٚ  1اص ٔشاحُ   2وؼت حذالُ ٕ٘شٜ  

 ؼت ٔح٥غ٣ ٚ ٍ٘شؽ غ٥ش ف٣ٙ , ا٣ٕٙ٤, ثٟذاؿت , تٛخٟبت ص٤  ٞب٢ اص ثخؾ ؿب٤ؼت٣ٍ 2وؼت حذالُ ٕ٘شٜ  

 اص ٔشاحُ وبس 2وؼت حذالُ ٥ٔب٥ٍ٘ٗ 

 

 

 

 

 ٚصاسذ آٔٛصؽ ٚ خشٚسؽ

 ػاصٔاٖ خظٚٞؾ ٚ تش٘أٝ سيضي آٔٛصؿي

 دفسش زاِيف وساب ٞاي دسػي فٙي ٚ حشفٝ اي ٚ واسدا٘ؾ

  اسصؿياتي  9-1ٕٖ٘ٛ تشي 
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 اَٚ٘ٛتر    زاسيخ اسصؿياتي   ؿٕاسٜ ّٔي   ٘اْ ٚ ٘اْ خا٘ٛادٌي 

وذ 

 حشفٝ 

 

 حشفٝ : 82120592
ٔٛ٘ساطواساٖ زدٟيضاذ اِىسشيىي  

 ٚ اِىسشٚ٘يىي
 L2 ػغح كالحير 

 اػسا٘ذاسد فّٕىشد واس:    

ساٜ ا٘ذاصي دٚ ٕ٘ٛ٘ٝ ِٛاصْ اِىسشٚ٘يىي زّفيمي خاٍ٘ي تا 

وذ  سفاير وأُ ضٛاتظ ٚ اػسا٘ذاسدٞاي ٔشتٛعٝ

 ٚؽيفٝ 
 ٚؽيفٝ:  05

٘لة، ساٜ ا٘ذاصي، ػشٚيغ ٚ ٍٟ٘ذاسي )دٚ 

 دػسٍاٜ اِىسشٚ٘يىي خاٍ٘ي( ٕ٘ٛ٘ٝ
 3ٌشٜٚ واسي 

ساٜ ا٘ذاصي 

ٞاي  دػسٍاٜ

 اِىسشٚ٘يىي خاٍ٘ي

 واس: 0503 وذ واس
ٞا تا اػسفادٜ اص  ساٜ ا٘ذاصي دػسٍاٜ

 دفسشچٝ سإٞٙاي ٘لة
 2 ػغح ؿايؼسٍي 

  

 ٔشا حُ واس سديف
 ؿشايظ فّٕىشد

 )اتضاس،ٔٛاد، زدٟيضاذ، صٔاٖ، ٔىاٖ ٚ ...(
 ٞا/داٚسي/ٕ٘شٜ دٞي( اػسا٘ذاسد )ؿاخق ٘سايح ٕٔىٗ

ٕ٘ش

ٜ 

1 

تيشٖٚ آٚسدٖ 

كحيح دػسٍاٜ 

 اص تؼسٝ تٙذي

اِتحش٤ش  ِٛاصْ -دػتٍبٜ ثؼتٝ ثٙذ٢ ؿذٜ

اثضاس ٔخلٛف ثبص ٕ٘ٛدٖ  -خٛدوبس( -)وبغز

 ِجبع وبس -خقجٝ ثؼتٝ ثٙذ٢

ٔىاٖ: ٔحيظ ٚالقي )خاٍ٘ي( ٔدٟض تٝ 

أىا٘اذ ٔٛسد ٘ياص تا زٛخٝ تٝ ٘ٛؿ 

  دػسٍاٜ

 دل٥مٝ  15صٔبٖ :

خٛا٘ذٖ ٚ تـش٤ح اعالفبت س٢ٚ  -1
 خقجٝ دػتٍبٜ

 □ك □ف     
 اػتفبدٜ اص اثضاس -2

 □ك □ف     
خبسج ٕ٘ٛدٖ دػتٍبٜ اص داخُ  -3

 خقجٝ 
 □ك □ف     

 وؼت سضب٤ت اص ٔـتش٢ -4
 □ك □ٌف    

 1 فذْ اخشا٢ ثٙذٞب ٤ب اخشا٢ فمظ ٤ه ثٙذ

 

 2 4ٚ  3ٚ  2اخشا٢ ثٙذٞب٢ 

 3 4ٚ  3ٚ  2ٚ  1اخشا٢ تٕب٣ٔ ثٙذٞب٢ 

2 

تشسػي ؽاٞشي 

دػسٍاٜ اص ٘ؾش 

ٞاي  آػية

 ٚاسدٜ تٝ آٖ 

 -وبٔپ٥ٛتش ثب ؿجىٝ ا٤ٙتش٘ت -دفتشچٝ سإٞٙب

دػتٍبٜ ٔٛسد  -وبغز( -اِتحش٤ش)خٛدوبس ِٛاصْ

 ِجبع وبس -رسٜ ث٥ٗ -٘ؾش

 ٔىاٖ: ٔحيظ ٚالقي )خاٍ٘ي(

 دل٥مٝ 10صٔبٖ :

ٔٛسد  تـش٤ح اعالفبت ٔشخـ دس -1
 ػالٔت دػتٍبٜ

 □ك □ف     
اسائٝ اعالفبت ٔشثٛط ثٝ ػالٔت  -2

 ٤ب فذْ ػالٔت دػتٍبٜ
 □ك □ف     

 

 1 فذْ اخشا٢ ثٙذٞب 

 
 2 اخشا٢ فمظ ٤ه ثٙذ

 3 2ٚ  1اخشا٢ ثٙذٞب٢ 

3 

تاصتيٙي 

ٔسقّماذ 

ٔشزثظ تا 

 دػسٍاٜ

وبٔپ٥ٛتشثب ؿجىٝ  -دفتشچٝ سإٞٙب٢ دػتٍبٜ

ٔٛسد ٘ؾش ٚ ٔتقّمبت دػتٍبٜ  -ا٤ٙتش٘ت

 -اِتحش٤ش)وبغز ِٛاصْ -ٔشثٛط ثٝ آٖ

 ِجبع وبس -خٛدوبس(

 ٔىاٖ: ٔحيظ ٚالقي )خاٍ٘ي(

 دل٥مٝ 15صٔبٖ :

تق٥٥ٗ تقذاد لغقبت ثب ٔشاخقٝ  -1
 ثٝ ٔٙبثـ

 □ك □ف     
 ثبصسػ٣ ٚ تب٥٤ذ تقذاد ٔتقّمبت  -2

 □ك □ف     
 
 

 1 فذْ اخشا٢ ثٙذٞب 

 
 2 1اخشا٢ ثٙذٞب٢ 

 3 2ٚ  1اخشا٢ ثٙذٞب٢ 

4 

٘لة ٚ 

ا٘ذاصي  ساٜ

 دػسٍاٜ

 -دفتشچٝ سإٞٙب٢ ٘لت دػتٍبٜ

وبٔپ٥ٛتش ٚ  -اثضاسٔٙبػت ٘لت دػتٍبٜ

 -اِتحش٤ش)وبغز ِٛاصْ -ؿجىٝ ا٤ٙتش٘ت

 فشد ثب ِجبع وبس -خٛدوبس(

 ٔىاٖ: ٔحيظ ٚالقي )خاٍ٘ي(

 دل٥مٝ 30صٔبٖ :

تـش٤ح اعالفبت دس٤بفت٣ اص  -1
ٚ ا٘غجبق دفتشچٝ سإٞٙب٢ ٘لت 

 آٖ ثب دػتٍبٜ
 □ك □ف     

 اػتفبدٜ اص اثضاس ٘لت -2
 □ك □ف     

 ٘لت دػتٍبٜ -3
 □ك □ف     

 دس٤بفت سضب٤تٙبٔٝ اص ٔـتش٢ -4
 □ك □ف     

 

 1 3ٚ  ٤1ب ثٙذ  2ٚ  1فذْ اخشا٢ ثٙذٞب ٤ب اخشا٢ ثٙذ 

 

 2 3ٚ  2ٚ 1اخشا٢ ثٙذٞب٢ 

 3 اخشا٢ ٕٞٝ ثٙذٞب

5 

زؼر ٚ زحٛيُ 

دػسٍاٜ ػآِ 

 تٝ ٔـسشي

دفتشچٝ  -دػتٍبٜ ٘لت ؿذٜ ثب ٔتقّمبت آٖ

اثضاس ٔٙبػت  -سإٞٙب ٚ ثِٛتٗ ػش٤ٚغ

فشد ثب  -اِتحش٤ش ِٛاصْ -خٟت تٙؾ٥ٓ دػتٍبٜ

 ِجبع وبس

 ٔىاٖ: ٔحيظ ٚالقي )خاٍ٘ي(

 دل٥مٝ 20صٔبٖ :

سٚؿٗ وشدٖ دػتٍبٜ ٚ تٙؾ٥ٓ  -1
 افضاس٢( ا٥ِٚٝ )ػخت افضاس٢ ٚ ٘شْ

 □ك □ف     
 ٞب٢ خب٘ج٣ اتلبَ دػتٍبٜ -2

 □ك □ف     
 ٞب٢ ٟ٘ب٣٤ اخشا٢ كح٥ح تٙؾ٥ٓ -3

 □ك □ف     
 دس٤بفت سضب٤ت ٘بٔٝ اص ٔـتش٢ -4

 □ك □ف     

 1 2ٚ  1فذْ اخشا٢ ثٙذٞب ٤ب اخشا٢ ثٙذ 

 

 2 3ٚ  2ٚ 1اخشا٢ ثٙذٞب٢ 

 3 اخشا٢ ٕٞٝ ثٙذٞب

غ٥ش   ٞب٢ ؿب٤ؼت٣ٍ

ف٣ٙ , ا٣ٕٙ٤, 

ثٟذاؿت, تٛخٟبت 

ص٤ؼت ٔح٥غ٣ ٚ 

 ٍ٘شؽ

سفب٤ت ٘ىبت ا٣ٕٙ٤ حُٕ دػتٍبٜ ٚ سفب٤ت ٘ىبت  -1
 ا٣ٕٙ٤ خبسج ٕ٘ٛدٖ دػتٍبٜ اص خقجٝ

دلت ٚ ٔؼئ٥ِٛت پز٤ش٢ ٚ ساصداس٢ ٚ سٚاثظ ف٣ٕٔٛ  -2
 خٛة 

ٚ L1  ٚL2 (N11  ٚN12 ٚN13تفىش   ٞب٢ ؿب٤ؼت٣ٍ-3
N14 ٤بد٥ٌش٢ ٔبداْ اِقٕشٚ وؼت اعالفبت ٚ )L1 (N31) 

 L1 (N71 ٚN72 ٚN73)اخالق حشفٝ ا٢  -4

 1سفاير يا فذْ سفاير تٙذٞاي 

 4زا 

 1 1فذْ اخشا٢ ثٙذ 

 
 2 5ٚ  4اخشا٢ ثٙذٞب٢ 

 3 5تب  1اخشا٢ تٕب٣ٔ ثٙذٞب٢ 

 ٞاي ا٘داْ واس( اسصؿياتي واس )ؿايؼسٍي
 ث٣ّ    

 خ٥ش    

 ف: ثٝ ٔقٙب٢ كح٥ح ثٛدٖ اخشا ٤ب فّٕىشد اػت.                                                                                                   ٞب٢ ا٘دبْ وبس  :                     ٔق٥بس ؿب٤ؼت٣ٍ

 ك: ثٝ ٔقٙب٢ فذْ اخشا٢ كح٥ح اػت.                                                                                                      4ٚ5ٚ 1اص ٔشاحُ   2وؼت حذالُ ٕ٘شٜ  

 غ٥ش ف٣ٙ , ا٣ٕٙ٤, ثٟذاؿت , تٛخٟبت ص٤ؼت ٔح٥غ٣ ٚ ٍ٘شؽ   ٞب٢ اص ثخؾ ؿب٤ؼت٣ٍ 2وؼت حذالُ ٕ٘شٜ  

 اص ٔشاحُ وبس 2وؼت حذالُ ٥ٔب٥ٍ٘ٗ 
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 ٚصاسذ آٔٛصؽ ٚ خشٚسؽ

 ػاصٔاٖ خظٚٞؾ ٚ تش٘أٝ سيضي آٔٛصؿي

 دسػي فٙي ٚ حشفٝ اي ٚ واسدا٘ؾدفسش زاِيف وساب ٞاي 

  اسصؿياتي  9-1ٕٖ٘ٛ تشي 

 اَٚ٘ٛتر    زاسيخ اسصؿياتي   ؿٕاسٜ ّٔي   ٘اْ ٚ ٘اْ خا٘ٛادٌي

وذ 

 حشفٝ 
ٔٛ٘ساط واساٖ زدٟيضاذ اِىسشيىي ٚ    حشفٝ : 82120191 

 اِىسشٚ٘يىي
 L2  ػغح كالحير 

 اػسا٘ذاسد فّٕىشد واس:    

تٝ ٚي دستاسٜ ػشٚيغ ٚ ٍٟ٘ذاسي زٛخيٝ ٔـسشي ٚ اسائٝ اعالفاذ 

وذ  دػسٍاٜ زٛػظ واستش تش اػاع دفسشچٝ سإٞٙا

 ٚؽيفٝ 
 ٚؽيفٝ:  05

 ٘لة، ساٜ ا٘ذاصي، ػشٚيغ ٚ ٍٟ٘ذاسي

 ) دٕٚ٘ٛ٘ٝ دػسٍاٜ اِىسشٚ٘يىي خاٍ٘ي(
 2ٌشٜٚ واسي 

ٞاي  ٘لاب دػسٍاٜ

 اِىسشٚ٘يىي خاٍ٘ي

 واس: 0505 وذ واس
اػسفادٜ ٚ  اسائٝ ٔـاٚسٜ تٝ ٔـسشي) واستش( خٟر

 2 ػغح ؿايؼسٍي  ٞاي اِىسشٚ٘يىي ٍٟ٘ذاسي دػسٍاٜ

  

 ٔشا حُ واس سديف
 ؿشايظ فّٕىشد

 )اتضاس،ٔٛاد، زدٟيضاذ، صٔاٖ، ٔىاٖ ٚ ...(
 )ؿاخق ٞا/داٚسي/ٕ٘شٜ دٞي(اػسا٘ذاسد  ٘سايح ٕٔىٗ

ٕ٘ش

ٜ 

1 

زـشيح وّي 

 فّٕىشد دػسٍاٜ 

دفتشچٝ سإٞٙب٢ ٘لت  -دػتٍبٜ ٔٛسد ٘ؾش

 -اِتحش٤ش)وبغز ِٛاصْ -ا٘ذاص٢ دػتٍبٜٚ ساٜ 

 ِجبع وبس -خٛدوبس(

 ٔىاٖ: ٔحيظ ٚالقي) خاٍ٘ي(

 دل٥مٝ  10صٔبٖ :

تـش٤ح ٔغبِت آٔٛصؿ٣ ٔشثٛط  -1
 ثٝ دػتٍبٜ ثب تٛخٝ ثٝ دا٘ؾ ٔـتش٢

     □ك      □ف     
آٔٛصؽ ف٣ّٕ وبس ثب دػتٍبٜ ٚ  -2

 فّٕىشد آٖ
      □ك      □ف     

 1 فذْ اخشا٢ ثٙذٞب 

 
 2 ٤2ب  1اخشا٢ ثٙذ 

 3 1ٚ2اخشا٢ ثٙذٞب٢ 

2 

واس تا دٌٕٝ ٞاي 

 دػسٍاٜ

 دفتشچٝ سإٞٙب٢ ٘لت -دػتٍبٜ ٔٛسد ٘ؾش

  - ٚ ساٜ ا٘ذاص٢ دػتٍبٜ

  ِجبع وبس -خٛدوبس( -اِتحش٤ش)وبغز ِٛاصْ

 ٔىاٖ: ٔحيظ ٚالقي) خاٍ٘ي(

 دل٥مٝ 10صٔبٖ :

ؿشح ٘حٜٛ اػتفبدٜ اص تٕب٣ٔ  -1
 ٔـتش٢دوٕٝ ٞب ثٝ 

     □ك      □ف     
آٔٛصؽ ف٣ّٕ وبس ثب دػتٍبٜ ٚ   -2

 فّٕىشد آٖ
      □ك      □ف     

 1 فذْ اخشا٢ ثٙذٞب

 
 2 ٤2ب1اخشا٢ ثٙذ

 3 1ٚ2اخشا٢ ثٙذٞب٢ 

3 

زغييش زٙؾيٕاذ 

ٔغاتك تا ٔحيظ ٚ 

 ٘ياص ٔـسشي 

دفتشچٝ سإٞٙب٢  -دػتٍبٜ ٔٛسد ٘ؾش

 -اِتحش٤ش)وبغز ِٛاصْ  -تٙؾ٥ٕبت دػتٍبٜ

  ِجبع وبس -خٛدوبس(

 ٔىاٖ: ٔحيظ ٚالقي) خاٍ٘ي(

 دل٥مٝ 10صٔبٖ :

 ا٘دبْ تٙؾ٥ٕبت كح٥ح دػتٍبٜ  -1
     □ك      □ف     

تغ٥٥ش تٙؾ٥ٕبت دػتٍبٜ ٔغبثك  -2
 ثب ؿشا٤ظ ٔح٥غ٣ ٚ ٥٘بص ٔـتش٢

     □ك      □ف     
  

 1 فذْ اخشا٢ ثٙذٞب 

 2 ٤2ب1اخشا٢ ثٙذ  

 3 1ٚ2اخشا٢ ثٙذٞب٢ 

4 

زـشيح چٍٍٛ٘ي 

ٍٟ٘ذاسي اص 

 دػسٍاٜ 

دفتشچٝ سإٞٙب٢  -دػتٍبٜ ٔٛسد ٘ؾش

 -خٛدوبس( -اِتحش٤ش)وبغز ِٛاصْ -دػتٍبٜ

 ِجبع وبس

 ٔىاٖ: ٔحيظ ٚالقي) خاٍ٘ي(

 دل٥مٝ 10صٔبٖ :

آٔٛصؽ ا٘تخبة ٔٛاد ٚ اثضاس ثشا٢  -1
 ٍٟ٘ذاس٢ ث٥ٟٙٝ دػتٍبٜ

     □ك      □ف     
اسائٝ آٔٛصؽ ثٝ وبسثش دس ص٥ٔٙٝ  -2

 ٍٟ٘ذاس٢ دػتٍبٜ
     □ك      □ف     

تـش٤ح ٔٛاسد٢ وٝ دػتٍبٜ اص  -3
 ؿٛد. ٌبسا٘ت٣ خبسج ٣ٔ

     □ك      □ف 
 

 1 1فذْ اخشا٢ ثٙذٞب ٤ب اخشا٢ فمظ ثٙذ

 

 2 اخشا٢ دٚ  ثٙذ

 3 1ٚ2ٚ2اخشا٢ ثٙذٞب٢ 

ؿب٤ؼت٣ٍ ٞب٢ 

غ٥ش ف٣ٙ , ا٣ٕٙ٤, 

تٛخٟبت ثٟذاؿت, 

ص٤ؼت ٔح٥غ٣ ٚ 

 ٍ٘شؽ

سفب٤ت ٘ىبت ا٣ٕٙ٤ ٔشثٛط ثٝ اتلبَ ثشق ٚ سفب٤ت ٘ىبت  -1
 ا٣ٕٙ٤ دس حُٕ دػتٍبٜ 

 دلت، تٕشوض ٚ  كجٛس ٚ خ٤ٛؼتٗ داس٢ -2
L2 ٚL1 (N35-N34-N32-N31 ٚ )ؿب٤ؼت٣ٍ تفىش  -3

 L1(N31ٚN32ٚN33ٚN34ٚN35) ٤بد٥ٌش٢ ٔبداْ اِقٕش 
 (N73وN72وN71) L1اخالق حشفٝ ا٢  -4

 1سفاير يا فذْ سفاير تٙذٞاي 

 4زا 

 1 3فذْ اخشا٢ ثٙذ 

 2 1ٚ2اخشا٢ ثٙذٞب٢  

 3 4تب  1اخشا٢ تٕب٣ٔ ثٙذٞب٢ 

 اسصؿياتي واس )ؿايؼسٍي ا٘داْ واس(
 ث٣ّ    

 خ٥ش    

 ف: ثٝ ٔقٙب٢ كح٥ح ثٛدٖ اخشا ٤ب فّٕىشد اػت.                                                     ٔق٥بس ؿب٤ؼت٣ٍ ا٘دبْ وبس  :                                                                  

 كح٥ح اػت. ك: ثٝ ٔقٙب٢ فذْ اخشا٢                                                                                                            3ٚ 2اص ٔشاحُ   2وؼت حذالُ ٕ٘شٜ  

 اص ثخؾ ؿب٤ؼت٣ٍ ٞب٢ غ٥ش ف٣ٙ , ا٣ٕٙ٤, ثٟذاؿت , تٛخٟبت ص٤ؼت ٔح٥غ٣ ٚ ٍ٘شؽ  2وؼت حذالُ ٕ٘شٜ  

 اص ٔشاحُ وبس 2وؼت حذالُ ٥ٔب٥ٍ٘ٗ 
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 ٚصاسذ آٔٛصؽ ٚ خشٚسؽ    

 ػاصٔاٖ خظٚٞؾ ٚ تش٘أٝ سيضي آٔٛصؿي    

دفسش زاِيف وساب ٞاي دسػي فٙي ٚ     

 حشفٝ اي ٚ واسدا٘ؾ
 

 

 اسصؿياتي  9-1ٕٖ٘ٛ تشي        

 

 اَٚ٘ٛتر    زاسيخ اسصؿياتي   ؿٕاسٜ ّٔي   ٘اْ ٚ ٘اْ خا٘ٛادٌي

 وذ حشفٝ 
 

 حشفٝ : 82120592
ٔٛ٘ساصواساٖ زدٟيضاذ اِىسشيىي 

 ٚ اِىسشٚ٘يىي 
 L2  ػغح كالحير 

 اػسا٘ذاسد فّٕىشد واس:    

ػشٚيغ ٚ ٍٟ٘ذاسي دٚسٜ اي ) يا دس كٛسذ ٘ياص( دٚ ٕ٘ٛ٘ٝ 

دػسٍاٜ اِىسشٚ٘يىي زّفيمي  تش اػاع اػسا٘ذاسدٞاي واسخا٘ٝ 

وذ  ػاص٘ذٜ

 ٚؽيفٝ 
 ٚؽيفٝ:  05

٘لة ٚ ساٜ ا٘ذاصي، ػشٚيغ ٚ 

ٍٟ٘ذاسي)  دٕٚ٘ٛ٘ٝ دػسٍاٜ 

 اِىسشٚ٘يىي خاٍ٘ي(

ٌشٜٚ اسصؿياتي 

 5واس 

ػشٚيغ واس 

ٞاي  دػسٍاٜ

اِىسشٚ٘يىي 

 خاٍ٘ي 

 واس: 0506 وذ واس
ػشٚيغ ٚ ٘ىٟذاسي دٚ ٕ٘ٛ٘ٝ 

 دػسٍاٜ زّفيمي

ػغح 

 ؿايؼسٍي 
2 

  

 ٔشا حُ واس سديف
 ؿشايظ فّٕىشد

 )اتضاس،ٔٛاد، زدٟيضاذ، صٔاٖ، ٔىاٖ ٚ ...(
 اػسا٘ذاسد )ؿاخق ٞا/داٚسي/ٕ٘شٜ دٞي( ٘سايح ٕٔىٗ

ٕ٘ش

ٜ 

1 

آصٔايؾ دػسٍاٜ 
وٙسشَ فّٕىشد ٚ 

 آٖ
 

اثضاس  –دفتشچٝ سإٞٙب٢ ٘لت  -دػتٍبٜ ٔٛسد ٘ؾش

ِجبع  -اثضاس خبف دػتٍبٜ -ف٣ٕٔٛ اِىتش٥٘ٚه

 وبس

 ٔىاٖ: ٔحيظ ٚالقي) خاٍ٘ي(

 دل٥مٝ 10صٔبٖ :

 
آصٔب٤ؾ كحت وبُٔ ثخؾ ٞب٢   -1

 ٔختّف دػتٍبٜ
     □ك      □ف     

ثبصث٣ٙ٥ پ٥غبْ افالْ ؿذٜ اص دػتٍبٜ ٚ   -2
 تح٥ُّ آٖ

     □ك      □ف     
 

 1 فذْ اخشا٢ ثٙذٞب

 2 اخشا٢ ٤ه  ثٙذ 

 3 1ٚ2اخشا٢ ثٙذٞب٢ 

2 

اػسفادٜ كحيح 
اص دػسٛساِقُٕ 

ٞاي زٛكيٝ ؿذٜ 
 زٛػظ واسخا٘ٝ

 

 -دفتشچٝ سإٞٙب )صثبٖ اك٣ّ( -دػتٍبٜ ٔٛسد ٘ؾش

 ِجبع وبس -سا٤ب٘ٝ ٔتلُ ثٝ ا٤ٙتش٘ت -ِغت ٘بٔٝ

 ٔىاٖ: ٔحيظ ٚالقي) خاٍ٘ي(

 دل٥مٝ 10صٔبٖ :

 خٛا٘ذٖ ٚ تشخٕٝ سإٞٙب٢ دػتٍبٜ -1
     □ك      □ف     

ت٥ٟٝ سإٞٙب٢ ػش٤ٚغ اص ٔٙبثـ -2
 ٔختّف

      □ك      □ف     

 1 فذْ اخشا٢ ثٙذٞب 

 
 2 اخشا٢ ٤ه ثٙذ 

 3 1ٚ2اخشا٢ ثٙذ

3 

زٙؾيٓ ٘شْ افضاس 
ٚ ػخر افضاس 

 دػسٍاٜ

 –دفتشچٝ سإٞٙب٢ دػتٍبٜ  -دػتٍبٜ ٔٛسد ٘ؾش

 ِجبع وبس -٘شْ افضاس ٔٙبػت -سا٤ب٘ٝ

 ٔىاٖ: ٔحيظ ٚالقي) خاٍ٘ي(

 دل٥مٝ 10صٔبٖ :

 ٘لت ٚ اػتفبدٜ ٘شْ افضاس ٔٙبػت -1
     □ك      □ف     

 تٙؾ٥ٓ لغقبت ػخت افضاس٢ – 2
     □ك      □ف     

تق٤ٛض كح٥ح لغقبت ػخت افضاس٢   -3
 ا٘غجبق ثب ٘شْ افضاسثٝ ٔٙؾٛس 

     □ك      □ف     

 1 فذْ اخشا٢ ثٙذٞب 

 2 ثٙذ  2اخشا٢ 

 3 1ٚ2ٚ3اخشا٢ ثٙذٞب٢ 

4 

ػشٚيغ ٚ 

ٍٟ٘ذاسي 

 دػسٍاٜ

–دفتشچٝ سإٞٙب٢ دػتٍبٜ  -دػتٍبٜ ٔٛسد ٘ؾش  

 -دػتىؾ  -ٔٛاد ٚ اثضاس پبن وٙٙذٜ اػتب٘ذاسد

 سإٞٙب٢ ػش٤ٚغ -ِجبع وبس  -ٔبػه

 ٔحيظ ٚالقي) خاٍ٘ي(ٔىاٖ: 

 دل٥مٝ 10صٔبٖ :

  
 اتٙخبة ٔٛاد پبن وٙٙذٜ ٔٙبػت -1

     □ك      □ف     
ثٝ وبس ثشدٖ سإٞٙب٢ ػش٤ٚغ ثٝ  – 2

 ٞب٢ ا٥ِٚٝ ٔٙؾٛس اخشا٢ ػش٤ٚغ
     □ك      □ف     

 ا٢ ٞب٢ دٚسٜ اخشا٢ ػش٤ٚغ -3
     □ك      □ف     

 1 1فذْ اخشا٢ ثٙذٞب ٤ب فمظ اخشا٢ ثٙذ

 2 اخشا٢ دٚ  ثٙذ 

 3 3ٚ 1ٚ2اخشا٢ ثٙذٞب٢ 

5 

وٙسشَ فّٕىشد 

 كحيح دػسٍاٜ

 -دفتشچٝ سإٞٙب٢ دػتٍبٜ  -دػتٍبٜ ٔٛسد ٘ؾش

 ِجبع وبس

 ٔىاٖ: ٔحيظ ٚالقي) خاٍ٘ي(

 دل٥مٝ 10صٔبٖ :

 ا٘ذاص٢ دػتٍبٜ ساٜ -1
     □ك      □ف     

 ثشسػ٣ فّٕىشد كح٥ح دػتٍبٜ – 2
     □ك      □ف     

 1 فذْ اخشا٢ ثٙذٞب

 2 1اخشا٢ ثٙذ 

 3 اخشا٢ دٚ  ثٙذ

ؿب٤ؼت٣ٍ ٞب٢ غ٥ش 

ف٣ٙ , ا٣ٕٙ٤, 

ثٟذاؿت, تٛخٟبت 

ص٤ؼت ٔح٥غ٣ ٚ 

 ٍ٘شؽ

سفب٤ت ٘ىبت ا٣ٕٙ٤  -سفب٤ت ٘ىبت ا٣ٕٙ٤ دس اتلبَ تغز٤ٝ -1
 ٚسد٢ ٞب ٚ خشٚخ٣ ٞب ٚ سفب٤ت ٘ىبت ا٣ٕٙ٤ حُٕ

 دلت ، ٔؼئ٥ِٛت پز٤ش٢ ٚ تٕشوض -2
ٚ L1 ٚ L2(N11  ٚN12 ٚN15  ) ؿب٤ؼت٣ٍ ٞب٢ تفىش  -3

) L2 ٤بد٥ٌش٢ ٔبداْ اِقٕش ٚ وؼت اعالفبت 
N31ٚN32ٚN34ٚN36ٚN37) 

( ٚ ٍ٘شؽ N73وN72وN71) L2اخالق حشفٝ ا٢  -4
 L2 ( N21  ٚN22 ٚN23) ػ٥ؼت٣ٕ 

 1 1فذْ اخشا٢ ثٙذ  4زا1سفاير يا فذْ سفاير تٙذٞاي 

 
 2 2ٚ3اخشا٢ ثٙذٞب٢ 

 3 4تب 1اخشا٢ تٕب٣ٔ ثٙذٞب٢ 

 اسصؿياتي واس )ؿايؼسٍي ا٘داْ واس(
 ث٣ّ    

 خ٥ش    

 ٤ب فّٕىشد اػت.ف: ثٝ ٔقٙب٢ كح٥ح ثٛدٖ اخشا                     ٔق٥بس ؿب٤ؼت٣ٍ ا٘دبْ وبس  :                                                                                                   

 ك: ثٝ ٔقٙب٢ فذْ اخشا٢ كح٥ح اػت.                                                                                                       4ٚ5ٚ 1ٚ3اص ٔشاحُ  2وؼت حذالُ ٕ٘شٜ  

 ٤ؼت ٔح٥غ٣ ٚ ٍ٘شؽ اص ثخؾ ؿب٤ؼت٣ٍ ٞب٢ غ٥ش ف٣ٙ , ا٣ٕٙ٤, ثٟذاؿت , تٛخٟبت ص 2وؼت حذالُ ٕ٘شٜ  

 اص ٔشاحُ وبس 2وؼت حذالُ ٥ٔب٥ٍ٘ٗ 
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 ٚصاسذ آٔٛصؽ ٚ خشٚسؽ

 ػاصٔاٖ خظٚٞؾ ٚ تش٘أٝ سيضي آٔٛصؿي

 دفسش زاِيف وساب ٞاي دسػي فٙي ٚ حشفٝ اي ٚ واسدا٘ؾ

  اسصؿياتي  9-1ٕٖ٘ٛ تشي 

 اَٚ٘ٛتر    زاسيخ اسصؿياتي   ؿٕاسٜ ّٔي   ٘اْ ٚ ٘اْ خا٘ٛادٌي

 حشفٝ : 82120592  وذ حشفٝ 
ٔٛ٘ساصواساٖ زدٟيضاذ اِىسشيىي ٚ 

 اِىسشٚ٘يىي 
 اػسا٘ذاسد فّٕىشد واس:     L2  ػغح كالحير 

ٞاي ٌاسا٘سي ٚ غيش ٌاسا٘سي تشاي دٚ ٕ٘ٛ٘ٝ دػسٍاٜ  اخشاي ػشٚيغ

وذ  زّفيمي اِىسشٚ٘يىي خاٍ٘ي تش اػاع ٔمشساذ زقشيف ؿذٜ

 ٚؽيفٝ 
 ٚؽيفٝ:  05

 ٘لة ٚ ساٜ ا٘ذاصي، ػشٚيغ ٚ

 ٍٟ٘ذاسي

 دٕٚ٘ٛ٘ٝ دػسٍاٜ اِىسشٚ٘يىي خاٍ٘ي( )

ٌشٜٚ اسصؿياتي واس 

6 

ٔسلذي خذٔاذ خغ 

ٞاي  اص فشٚؽ دػسٍاٜ

 اِىسشٚ٘يىي خاٍ٘ي 

 واس: 0507 وذ واس
ٞاي ٔخسّف اص خّٕٝ  اسائٝ ػشٚيغ

 ٌاسا٘سي تٝ ٔـسشي
 2 ػغح ؿايؼسٍي 

  

 ٔشا حُ واس سديف
 ؿشايظ فّٕىشد

 صٔاٖ، ٔىاٖ ٚ ...()اتضاس،ٔٛاد، زدٟيضاذ، 
 )ؿاخق ٞا/داٚسي/ٕ٘شٜ دٞي(اػسا٘ذاسد  ٘سايح ٕٔىٗ

ٕ٘ش

ٜ 

1 

خذٔاذ خغ 
اص فشٚؽ دس 

صٔاٖ 
 ٌاسا٘سي

 

دفتشچٝ سإٞٙب٢ ٘لت  -دػتٍبٜ ٔٛسد ٘ؾش

اِتحش٤ش)  ِٛاصْ -ثشٌٝ ٌبسا٘ت٣ –ٚ تٙؾ٥ٕبت 

 ِجبع وبس -وبغز( -خٛدوبس

 ٔىاٖ: ٔحيظ ٚالقي) خاٍ٘ي(

 دل٥مٝ 10صٔبٖ :

 
اسائٝ اعالفبت وبُٔ دس ٔٛسد   -1

 وبست ٌبسا٘ت٣
     □ك      □ف     

ٞب٢ سا٤ٍبٖ  اسائٝ ؿشا٤ظ ػش٤ٚغ  -2
 دس صٔبٖ ٌبسا٘ت٣

     □ك      □ف     
ؿشح ؿ٥ٜٛ ٞب٢ ِشتجبط ثب ٔشاوض   -3

 ػش٤ٚغ ٔدبص
     □ك      □ف     

 1 فذْ اخشا٢ ثٙذٞب ٤ب اخشا٢ ٤ه  ثٙذ

 

 2 ثٙذ  2اخشا٢ 

 3 1ٚ2ٚ3اخشا٢ ثٙذٞب٢ 

2 

خذٔاذ خغ 
اص فشٚؽ 

تقذ اص 
 ٌاسا٘سي

 

  -ثشٌٝ ٌبسا٘ت٣ -دػتٍبٜ ٔٛسد ٘ؾش -

 -دفتشچٝ سإٞٙب٢ ٘لت ٚ تق٥ٕشات

 ِجبع وبس -وبغز( -اِتحش٤ش) خٛدوبس ِٛاصْ

 ٔىاٖ: ٔحيظ ٚالقي) خاٍ٘ي(

 دل٥مٝ 10صٔبٖ :

ٞب٢ ٤ٚظٜ ٚ ٘حٜٛ  تـش٤ح ػش٤ٚغ -1
 اسائٝ آٖ ثٝ ٔـتش٢

     □ك      □ف     
ٞب٢ الصْ ثش اػبع  اسائٝ سإٞٙب٣٤-2

 ٔمشسات ٔشاوض ػش٤ٚغ
      □ك      □ف     

 1 فذْ اخشا٢ ثٙذٞب 

 
 2 اخشا٢ ٤ه ثٙذ 

 3 1ٚ2اخشا٢ ثٙذ

3 

فمذ لشاسداد 
تشاي ػشٚيغ 

 ٚ ٍٟ٘ذاسي

 –دػتٍبٜ  ثشٌٝ ٌبسا٘ت٣ -دػتٍبٜ ٔٛسد ٘ؾش

اِتحش٤ش)  ِٛاصْ -ثشٌٝ لشاسداد ٔٛسد ٘ؾش 

 ِجبع وبس -وبغز( -خٛدوبس

 ٔىاٖ: ٔحيظ ٚالقي) خاٍ٘ي(

 دل٥مٝ 10صٔبٖ :

تـش٤ح ٔفبد دل٥ك ثٙذٞب٢  -1
 لشاسداد

     □ك      □ف     
 اخشا٢ كح٥ح  فمذ لشاسداد – 2

     □ك      □ف     
تٛخ٥ٝ ٔـتش٢ خٟت فمذ   -3

 لشاسداد
     □ك      □ف     

 1 فذْ اخشا٢ ثٙذٞب 

 2 ثٙذ  2اخشا٢ 

 3 1ٚ2ٚ3اخشا٢ ثٙذٞب٢ 

ؿب٤ؼت٣ٍ ٞب٢ 

غ٥ش ف٣ٙ , ا٣ٕٙ٤, 

ثٟذاؿت, تٛخٟبت 

ص٤ؼت ٔح٥غ٣ ٚ 

 ٍ٘شؽ

سفب٤ت ٘ىبت ا٣ٕٙ٤ اِىتش٤ى٣ ٚ اػتب٘ذاسد ٚ حفؼ  -1
 اػٙبد

دلت ،  أب٘ت داس٢، ٚلت ؿٙبػ٣ ٚ ٔؼئ٥ِٛت  -2
 پز٤ش٢ 

ٚ L2(N11  ٚN12 ٚN15  ) ؿب٤ؼت٣ٍ ٞب٢ تفىش  -3
) L2 ٤بد٥ٌش٢ ٔبداْ اِقٕش ٚ وؼت اعالفبت 

N31ٚN32ٚN34) 
 ( N73وN72وN71) L2اخالق حشفٝ ا٢  -4

سفاير يا فذْ سفاير تٙذٞاي 

 4زا1

 1 2فذْ اخشا٢ ثٙذ 

 

 2 1ٚ3اخشا٢ ثٙذٞب٢ 

 3 4تب 1اخشا٢ تٕب٣ٔ ثٙذٞب٢ 

 )ؿايؼسٍي ا٘داْ واس(اسصؿياتي واس 
 ث٣ّ    

 خ٥ش    

 ف: ثٝ ٔقٙب٢ كح٥ح ثٛدٖ اخشا ٤ب فّٕىشد اػت.                    ٔق٥بس ؿب٤ؼت٣ٍ ا٘دبْ وبس  :                                                                                                   

 ك: ثٝ ٔقٙب٢ فذْ اخشا٢ كح٥ح اػت.                                                                                                          1ٚ2ٚ3اص ٔشاحُ  2وؼت حذالُ ٕ٘شٜ  

 ؽ اص ثخؾ ؿب٤ؼت٣ٍ ٞب٢ غ٥ش ف٣ٙ , ا٣ٕٙ٤, ثٟذاؿت , تٛخٟبت ص٤ؼت ٔح٥غ٣ ٚ ٍ٘ش 2وؼت حذالُ ٕ٘شٜ  

 اص ٔشاحُ وبس 2وؼت حذالُ ٥ٔب٥ٍ٘ٗ 
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 ٚصاسذ آٔٛصؽ ٚ خشٚسؽ

 ػاصٔاٖ خظٚٞؾ ٚ تش٘أٝ سيضي آٔٛصؿي

 دفسش زاِيف وساب ٞاي دسػي فٙي ٚ حشفٝ اي ٚ واسدا٘ؾ

  اسصؿياتي  9-1ٕٖ٘ٛ تشي 

 اَٚ٘ٛتر    زاسيخ اسصؿياتي   ؿٕاسٜ ّٔي   ٘اْ ٚ ٘اْ خا٘ٛادٌي

 حشفٝ : 82120592  وذ حشفٝ 
ٔٛ٘ساصواساٖ زدٟيضاذ اِىسشيىي ٚ 

 اِىسشٚ٘يىي 
 اػسا٘ذاسد فّٕىشد واس:     L2  ػغح كالحير 

ٞاي ٌاسا٘سي ٚ غيش ٌاسا٘سي تشاي دٚ ٕ٘ٛ٘ٝ دػسٍاٜ  اخشاي ػشٚيغ

وذ  زّفيمي اِىسشٚ٘يىي خاٍ٘ي تش اػاع ٔمشساذ زقشيف ؿذٜ

 ٚؽيفٝ 
 ٚؽيفٝ:  05

٘لة ٚ ساٜ ا٘ذاصي، ػشٚيغ ٚ 

 ٍٟ٘ذاسي

 دٕٚ٘ٛ٘ٝ دػسٍاٜ اِىسشٚ٘يىي خاٍ٘ي( )

ٌشٜٚ اسصؿياتي واس 

6 

ٔسلذي خذٔاذ خغ 

ٞاي  اص فشٚؽ دػسٍاٜ

 اِىسشٚ٘يىي خاٍ٘ي 

 واس: 0507 وذ واس
ٞاي ٔخسّف اص خّٕٝ  اسائٝ ػشٚيغ

 ٌاسا٘سي تٝ ٔـسشي
 2 ػغح ؿايؼسٍي 

  

 ٔشا حُ واس سديف
 ؿشايظ فّٕىشد

 ...()اتضاس،ٔٛاد، زدٟيضاذ، صٔاٖ، ٔىاٖ ٚ 
 )ؿاخق ٞا/داٚسي/ٕ٘شٜ دٞي(اػسا٘ذاسد  ٘سايح ٕٔىٗ

ٕ٘ش

ٜ 

1 

خذٔاذ خغ 
اص فشٚؽ دس 

صٔاٖ 
 ٌاسا٘سي

 

دفتشچٝ سإٞٙب٢ ٘لت  -دػتٍبٜ ٔٛسد ٘ؾش

اِتحش٤ش)  ِٛاصْ -ثشٌٝ ٌبسا٘ت٣ –ٚ تٙؾ٥ٕبت 

 ِجبع وبس -وبغز( -خٛدوبس

 ٔىاٖ: ٔحيظ ٚالقي) خاٍ٘ي(

 دل٥مٝ 10صٔبٖ :

 
وبُٔ دس ٔٛسد اسائٝ اعالفبت   -1

 وبست ٌبسا٘ت٣
     □ك      □ف     

ٞب٢ سا٤ٍبٖ  اسائٝ ؿشا٤ظ ػش٤ٚغ  -2
 دس صٔبٖ ٌبسا٘ت٣

     □ك      □ف     
ؿشح ؿ٥ٜٛ ٞب٢ ِشتجبط ثب ٔشاوض   -3

 ػش٤ٚغ ٔدبص
     □ك      □ف     

 1 فذْ اخشا٢ ثٙذٞب ٤ب اخشا٢ ٤ه  ثٙذ

 

 2 ثٙذ  2اخشا٢ 

 3 1ٚ2ٚ3اخشا٢ ثٙذٞب٢ 

2 

خذٔاذ خغ 
اص فشٚؽ 

تقذ اص 
 ٌاسا٘سي

 

  -ثشٌٝ ٌبسا٘ت٣ -دػتٍبٜ ٔٛسد ٘ؾش -

 -دفتشچٝ سإٞٙب٢ ٘لت ٚ تق٥ٕشات

 ِجبع وبس -وبغز( -اِتحش٤ش) خٛدوبس ِٛاصْ

 ٔىاٖ: ٔحيظ ٚالقي) خاٍ٘ي(

 دل٥مٝ 10صٔبٖ :

ٞب٢ ٤ٚظٜ ٚ ٘حٜٛ  تـش٤ح ػش٤ٚغ -1
 اسائٝ آٖ ثٝ ٔـتش٢

     □ك      □ف     
ٞب٢ الصْ ثش اػبع  اسائٝ سإٞٙب٣٤-2

 ٔمشسات ٔشاوض ػش٤ٚغ
      □ك      □ف     

 1 فذْ اخشا٢ ثٙذٞب 

 
 2 اخشا٢ ٤ه ثٙذ 

 3 1ٚ2اخشا٢ ثٙذ

3 

فمذ لشاسداد 
تشاي 

ػشٚيغ ٚ 
 ٍٟ٘ذاسي

 –دػتٍبٜ  ثشٌٝ ٌبسا٘ت٣ -دػتٍبٜ ٔٛسد ٘ؾش

اِتحش٤ش)  ِٛاصْ -ثشٌٝ لشاسداد ٔٛسد ٘ؾش 

 ِجبع وبس -وبغز( -خٛدوبس

 ٔىاٖ: ٔحيظ ٚالقي) خاٍ٘ي(

 دل٥مٝ 10صٔبٖ :

تـش٤ح ٔفبد دل٥ك ثٙذٞب٢  -1
 لشاسداد

     □ك      □ف     
 اخشا٢ كح٥ح  فمذ لشاسداد – 2

     □ك      □ف     
تٛخ٥ٝ ٔـتش٢ خٟت فمذ   -3

 لشاسداد
     □ك      □ف     

 1 فذْ اخشا٢ ثٙذٞب 

 2 ثٙذ  2اخشا٢ 

 3 1ٚ2ٚ3اخشا٢ ثٙذٞب٢ 

ؿب٤ؼت٣ٍ 

ٞب٢ غ٥ش ف٣ٙ 

, ا٣ٕٙ٤, 

ثٟذاؿت, 

تٛخٟبت 

ص٤ؼت 

ٔح٥غ٣ ٚ 

 ٍ٘شؽ

سفب٤ت ٘ىبت ا٣ٕٙ٤ اِىتش٤ى٣ ٚ اػتب٘ذاسد  -1
 ٚ حفؼ اػٙبد

دلت ،  أب٘ت داس٢، ٚلت ؿٙبػ٣ ٚ  -2
 ٔؼئ٥ِٛت پز٤ش٢ 

ٚ L2(N11  ٚN12 ؿب٤ؼت٣ٍ ٞب٢ تفىش  -3
N15  ) ٤بد٥ٌش٢ ٔبداْ اِقٕش ٚ وؼت ٚ

 L2 (N31ٚN32ٚN34) اعالفبت 
 L2اخالق حشفٝ ا٢  -4
(N71وN72وN73 ) 

سفاير يا فذْ سفاير تٙذٞاي 

 4زا1

 1 2فذْ اخشا٢ ثٙذ 

 

 2 1ٚ3اخشا٢ ثٙذٞب٢ 

 3 4تب 1اخشا٢ تٕب٣ٔ ثٙذٞب٢ 

 )ؿايؼسٍي ا٘داْ واس(اسصؿياتي واس 
 ث٣ّ    

 خ٥ش    

ف: ثٝ ٔقٙب٢ كح٥ح                     ٔق٥بس ؿب٤ؼت٣ٍ ا٘دبْ وبس  :                                                                                                   

 ثٛدٖ اخشا ٤ب فّٕىشد اػت.

ك: ثٝ ٔقٙب٢ فذْ اخشا٢                                                                                                           1ٚ2ٚ3اص ٔشاحُ  2وؼت حذالُ ٕ٘شٜ  

 كح٥ح اػت.

 ؽ اص ثخؾ ؿب٤ؼت٣ٍ ٞب٢ غ٥ش ف٣ٙ , ا٣ٕٙ٤, ثٟذاؿت , تٛخٟبت ص٤ؼت ٔح٥غ٣ ٚ ٍ٘ش 2وؼت حذالُ ٕ٘شٜ  

 اص ٔشاحُ وبس 2وؼت حذالُ ٥ٔب٥ٍ٘ٗ 
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 ٚصاسذ آٔٛصؽ ٚ خشٚسؽ

 ػاصٔاٖ خظٚٞؾ ٚ تش٘أٝ سيضي آٔٛصؿي

 دفسش زاِيف وساب ٞاي دسػي فٙي ٚ حشفٝ اي ٚ واسدا٘ؾ

  اسصؿياتي  9-1ٕٖ٘ٛ تشي 

 اَٚ٘ٛتر    زاسيخ اسصؿياتي   ؿٕاسٜ ّٔي   ٘اْ ٚ ٘اْ خا٘ٛادٌي

وذ 

 حشفٝ 
ٔٛ٘ساط واساٖ زدٟيضاذ اِىسشيىي ٚ    حشفٝ : 82120191 

 اِىسشٚ٘يىي
 L2  ػغح كالحير 

 اػسا٘ذاسد فّٕىشد واس:

زٙؾيٓ وّيٝ ٔؼسٙذاذ ٔا٘ٙذ زفاٞٓ ٘أٝ، تشٌٝ ٌاسا٘سي، 

خذٔاذ خغ اص فشٚؽ ٚ زحٛيُ آٖ تٝ ٔـسشي دس لثاَ 

 اخز سػيذ

وذ 

 ٚؽيفٝ 
 ٚؽيفٝ:  05

٘لة، ساٜ ا٘ذاصي، ػشٚيغ ٚ ٍٟ٘ذاسي) 

 دػسٍاٜ اِىسشٚ٘يىي خاٍ٘ي(دٕٚ٘ٛ٘ٝ 
 6ٌشٜٚ واسي 

ٔسلذي خذٔاذ خغ 

ٞاي  اص فشٚؽ دػسٍاٜ

 اِىسشٚ٘يىي خاٍ٘ي

 واس: 0508 وذ واس
زٙؾيٓ وّيٝ ٔؼسٙذاذ ٚ زحٛيُ آٖ تٝ 

 ٔـسشي
 2 ػغح ؿايؼسٍي 

  

 ٔشا حُ واس سديف
 ؿشايظ فّٕىشد

 )اتضاس،ٔٛاد، زدٟيضاذ، صٔاٖ، ٔىاٖ ٚ ...(
 )ؿاخق ٞا/داٚسي/ٕ٘شٜ دٞي(اػسا٘ذاسد  ٘سايح ٕٔىٗ

ٕ٘ش

ٜ 

1 

تاصتيٙي وأُ 

 ٔشاحُ ٘لة 

دفتشچٝ سإٞٙب٢ ٘لت ٚ  -دػتٍبٜ ٔٛسد ٘ؾش

اثضاس خبف  -اثضاس ف٣ٕٔٛ اِىتش٥٘ٚه -تٙؾ٥ٕبت

 -اِتحش٤ش) خٛدوبس ِٛاصْ -ِجبع وبس– دػتٍبٜ

 (وبغز

 ٔىاٖ: ٔحيظ ٚالقي) خاٍ٘ي(

 دل٥مٝ  10صٔبٖ :

آصٔب٤ؾ وبُٔ فّٕىشد كح٥ح  -1
 دػتٍبٜ

     □ك      □ف     
ا٘ذا٢ ٚ  ثشسػ٣ ٔشاحُ ٘لت، ساٜ -2

 تٙؾ٥ٕبت
     □ك      □ف     
 
  

 1 فذْ اخشا٢ ثٙذٞب 

 

 2 ٤2ب1اخشا٢ ثٙذ 

 3 1ٚ2اخشا٢ ثٙذ

2 

زحٛيُ كحيح 

دػسٍاٜ تٝ 

 ٔـسشي 

 ِجبع وبس -دػتٍبٜ ٔٛسد ٘ؾش 

 ٔىاٖ: ٔحيظ ٚالقي) خاٍ٘ي(

 دل٥مٝ 20صٔبٖ :

تؼت وبُٔ دػتٍبٜ دس حضٛس  -1
 ٔـتش٢

     □ك      □ف     
اسائٝ تٛض٥حبت دس ٔٛسد لبث٥ّت  -2

 ٞب٢ دػتٍبٜ
      □ك      □ف     

 دس٤بفت سضب٤ت ٘بٔٝ اص ٔـتش٢ -3
     □ك      □ف     

 1 ٤2ب1فذْ اخشا٢ ثٙذٞب ٤ب اخشا٢ ثٙذ 

 

 2 1ٚ2اخشا٢ ثٙذ

 3 1ٚ2ٚ3اخشا٢ ثٙذٞب٢ 

3 

زٙؾيٓ 

 ٔؼسٙذاذ

ٞب ٚ ٔؼتٙذات  فشْ -دػتٍبٜ ٔٛسد ٘ؾش

 (وبغز -اِتحش٤ش) خٛدوبس -دػتٍبٜ

 ٔىاٖ: ٔحيظ ٚالقي) خاٍ٘ي(

 دل٥مٝ 15صٔبٖ :

ٞب ٚ  تـش٤ح اعالفبت دس فشْ -1
 ٘حٜٛ تى٥ُٕ آٖ 

     □ك      □ف     
 دس٤بفت سضب٤ت ٘بٔٝ اص ٔـتش٢ -2

     □ك      □ف     
  

 1 فذْ اخشا٢ ثٙذٞب 

 2 1اخشا٢ ثٙذ  

 3 1ٚ2اخشا٢ ثٙذٞب٢ 

ؿب٤ؼت٣ٍ ٞب٢ غ٥ش 

ف٣ٙ , ا٣ٕٙ٤, 

ثٟذاؿت, تٛخٟبت 

ص٤ؼت ٔح٥غ٣ ٚ 

 ٍ٘شؽ

 حفؼ اػٙبد ٚ سفب٤ت اػتب٘ذاسد  -1
دلت ٚ ٔؼئ٥ِٛت پز٤ش٢، ٚلت ؿٙبػ٣ ٚ أب٘ت  -2

 داس٢
L2 (N11-N12-N13- ٚ )ؿب٤ؼت٣ٍ تفىش  -3

 L2(N31 ٚN32 ٚN33ٚN34) ٤بد٥ٌش٢ ٔبداْ اِقٕش 
 (N73و N72وN71) L2اخالق حشفٝ ا٢ -4

 1سفاير يا فذْ سفاير تٙذٞاي 

 4زا 
 1 1فذْ اخشا٢ ثٙذ 

 2 2ٚ4اخشا٢ ثٙذٞب٢  

 3 4تب  1اخشا٢ تٕب٣ٔ ثٙذٞب٢ 

 اسصؿياتي واس )ؿايؼسٍي ا٘داْ واس(
 ث٣ّ    

 خ٥ش    

 ف: ثٝ ٔقٙب٢ كح٥ح ثٛدٖ اخشا ٤ب فّٕىشد اػت.                                                                                                ٔق٥بس ؿب٤ؼت٣ٍ ا٘دبْ وبس  :                       

 ك: ثٝ ٔقٙب٢ فذْ اخشا٢ كح٥ح اػت.                                                                                                       3ٚ 2ٚ 1اص ٔشاحُ  2وؼت حذالُ ٕ٘شٜ  

 اص ثخؾ ؿب٤ؼت٣ٍ ٞب٢ غ٥ش ف٣ٙ , ا٣ٕٙ٤, ثٟذاؿت , تٛخٟبت ص٤ؼت ٔح٥غ٣ ٚ ٍ٘شؽ  2وؼت حذالُ ٕ٘شٜ  
 اص ٔشاحُ وبس 2وؼت حذالُ ٥ٔب٥ٍ٘ٗ 
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 ٚصاسذ آٔٛصؽ ٚ خشٚسؽ

 ػاصٔاٖ خظٚٞؾ ٚ تش٘أٝ سيضي آٔٛصؿي

 ٞاي دسػي فٙي ٚ حشفٝ اي ٚ واسدا٘ؾدفسش زاِيف وساب 

  اسصؿياتي  9-1ٕٖ٘ٛ تشي 

 اَٚ٘ٛتر    زاسيخ اسصؿياتي   ؿٕاسٜ ّٔي   ٘اْ ٚ ٘اْ خا٘ٛادٌي

وذ 

 حشفٝ 
 L3  ػغح كالحير  زىٙؼيٗ اِىسشٚ٘يه  حشفٝ : 31140493 

 اػسا٘ذاسد فّٕىشد واس:    

زـخيق فية تش اػاع فيٛب ؽاٞشي اسائٝ ؿذٜ اص 

ٚ زلٕيٓ ٌيشي دستاسٜ چٍٍٛ٘ي زقٕيش عشف ٔـسشي 

 دػسٍاٜ

وذ 

 ٚؽيفٝ 
 ٚؽيفٝ:  06

فية ياتي ٚ زقٕيش )دٕٚ٘ٛ٘ٝ دػسٍاٜ 

 اِىسشٚ٘يىي خاٍ٘ي(
 6ٌشٜٚ واسي 

٘لاب ٚ ساٜ ا٘ذاص 

ٞاي  دػسٍاٜ

 اِىسشٚ٘يىي 

 واس: 0601 وذ واس
دسيافر اعالفاذ ٔشتٛط تٝ فية ؽاٞشي ٚ 

 تق٥ٕشا٘غثاق آٖ تا سإٞٙاي 
 2 ػغح ؿايؼسٍي 

  

 ٔشا حُ واس سديف
 ؿشايظ فّٕىشد

 )اتضاس،ٔٛاد، زدٟيضاذ، صٔاٖ، ٔىاٖ ٚ ...(
 )ؿاخق ٞا/داٚسي/ٕ٘شٜ دٞي(اػسا٘ذاسد  ٘سايح ٕٔىٗ

ٕ٘ش

ٜ 

1 

دسيافر اعالفاذ 

افالْ ؿذٜ زٛػظ 

ٔـسشي ٚ ثثر 

 دليك آٖ 

سا٤ب٘ٝ  -وبغز( -اِتحش٤ش )خٛدوبس ِٛاصْ

 -تّفٗ -تحش٤ش٥ٔض  -ٔتلُ ثٝ ا٤ٙتش٘ت

دفتشچٝ   -دفتشچٝ سإٞٙب٢ تق٥ٕشات

 سإٞٙب٢ دػتٍبٜ
 ٔىاٖ: ازاق واس

 دل٥مٝ 10صٔبٖ :

دس٤بفت اعالفبت ٘ٛؿ ٔذَ ٚ ػش٤بَ  -1
 دػتٍبٜ ٔق٥ٛة

     □ك      □ف     
 دس٤بفت اعالفبت ٘ٛؿ ٌبسا٘ت٣-2

     □ك      □ف     
 ثجت دل٥ك اعالفبت دس٤بفت٣ -3

     □ك      □ف     
ثبصث٣ٙ٥ دل٥ك اعالفبت ٚ تح٥ُّ فّٕىشد  -4

 دػتٍبٜ ثب دفتشچٝ سإٞٙب
     □ك      □ف     

 1 1فذْ اخشا٢ ثٙذٞب ٤ب فمظ اخشا٢  ثٙذ

 

 2 1ٚ2اخشا٢ ثٙذٞب٢ 

 3 1ٚ2ٚ3ٚ4اخشا٢ ثٙذٞب٢ 

2 

ٔشاخقٝ تٝ اػٙاد 

ٔشتٛط تٝ سفـ 

 -فية) ٘مـٝ فٙي

تِٛسٗ سإٞٙاي 

 زقٕيش( 

دفتشچٝ  -وبغز( -)خٛدوبساِتحش٤ش  ِٛاصْ

 -تّفٗ -٥ٔض تحش٤ش -سإٞٙب٢ دػتٍبٜ

 ٘مـٝ ف٣ٙ -وبتبِٛي سإٞٙب٢ تق٥ٕش

 ٔىاٖ: ازاق واس

 دل٥مٝ 10صٔبٖ :

ثٝ وبس٥ٌش٢ دفتشچٝ سإٞٙب -1
 خٟت تق٥٥ٗ ٘ٛؿ ف٥ت

     □ك      □ف     
ٔغبِقٝ ٘مـٝ ف٣ٙ ثِٛتٗ  -2

 سإٞٙب٢ تق٥ٕش
 □ك      □ف     

ٔـتش٢ ) سفـ ا٤شاد تق٥٥ٗ تى٥ّف  -3 
اسخبؿ دػتٍبٜ  -افضاْ تق٥ٕشوبس -تّف٣ٙ

 ثٝ تق٥ٕشٌبٜ(
     □ك      □ف     

 1 فذْ اخشا٢ ثٙذٞب ٤ب فمظ اخشا٢ ٤ه ثٙذ

 

 2 1ٚ2اخشا٢ ثٙذٞب٢ 

 3 1ٚ2ٚ3اخشا٢ تٕبْ ثٙذٞب٢ 

3 

سإٞٙايي 

ٔـسشي تشاي 

سفـ فية اص 

 عشيك زّفٗ

سا٤ب٘ٝ  -وبغز( -اِتحش٤ش )خٛدوبس ِٛاصْ

دفتشچٝ  -تّفٗ -ٔتلُ ثٝ ا٤ٙتش٘ت

 سإٞٙب٢ تق٥ٕشات

 ٔىاٖ: ازاق واس

 دل٥مٝ 25صٔبٖ :

تٕبع ثب ٔـتش٢ ٚ ٞذا٤ت ٢ٚ ثٝ  -1
 ٔحُ ف٥ت 

     □ك      □ف     
وٙتشَ ٘شْ افضاس٢ ٚ ػخت افضاس٢  -2

دػتٍبٜ ثب تٛخٝ ثٝ ف٥ت دػتٍبٜ ثب 
 ٞذا٤ت وبسثش

     □ك      □ف     
 وبسثش وؼت سضب٤ت اص -3

     □ك      □ف     

 1 1فذْ اخشا٢ ثٙذٞب ٤ب فمظ اخشا٢ ثٙذ

 2 1ٚ2اخشا٢ ثٙذ  

 3 1ٚ2ٚ3اخشا٢ تٕبْ ثٙذٞب٢ 

4 

افالْ ٘ياص خٟر 

افضاْ ػشٚيغ 

ػياس تٝ ٔحُ 

 ٔـسشي 

سا٤ب٘ٝ  -وبغز( -اِتحش٤ش )خٛدوبس ِٛاصْ

 -تّفٗ -٥ٔض تحش٤ش -ٔتلُ ثٝ ا٤ٙتش٘ت

 تق٥ٕشاتدفتشچٝ سإٞٙب٢ 

 ٔىاٖ: ازاق واس

  دل٥مٝ 15صٔبٖ :

ٕٞب٣ٍٙٞ ثب ٔـتش٢ ثشا٢ افضاْ  -1
تق٥ٕشوبس) دسكٛست فذْ سفـ ف٥ت ثب 

 تّف٣ٙ كٛست ٌشفتٝ(ٞب٢  سإٞٙب٣٤
     □ك      □ف     

آٔبدٜ ػبص٢ تق٥ٕشوبس ثشا٢ افضاْ ثٝ  -2
 ٔحُ ٔـتش٢

     □ك      □ف     
ثشسػ٣ ف٥ت ٚ پ٥ذاوشدٖ ساٜ حُ  -3 

 ٞب
     □ك      □ف     

 1 1فذْ اخشا٢ ثٙذٞب ٤ب فمظ اخشا٢  ثٙذ

 

 2 ٤2ب1اخشا٢ ثٙذ

 3 1ٚ2ٚ3اخشا٢ تٕبْ ثٙذٞب٢

ؿب٤ؼت٣ٍ ٞب٢ غ٥ش 

ف٣ٙ , ا٣ٕٙ٤, 

ثٟذاؿت, تٛخٟبت 

ص٤ؼت ٔح٥غ٣ ٚ 

 ٍ٘شؽ

سإٞٙب٣٤ كح٥ح ٔلشف وٙٙذٜ)ٔـتش٢( خٟت  -1
 خ٥ٌّٛش٢ اص كذٔٝ سػب٘ذٖ ثٝ دػتٍبٜ 

 پز٤ش٢ پبػخ كح٥ح، دلت ٚ ٔؼئ٥ِٛت پشػؾ ٚ -2
L2 ٚL1 (N13-N12-N11- ٚ )ؿب٤ؼت٣ٍ تفىش  -3

 L1(N31 ٚ N32) ٤بد٥ٌش٢ ٔبداْ اِقٕش 
 (N73وN72وN71) L2اخالق حشفٝ ا٢  -4

 1سفاير يا فذْ سفاير تٙذٞاي 

 4زا 

 1 1فذْ اخشا٢ ثٙذ 

 2 1ٚ4اخشا٢ ثٙذٞب٢  

 3 4تب  1اخشا٢ تٕب٣ٔ ثٙذٞب٢ 

 اسصؿياتي واس )ؿايؼسٍي ا٘داْ واس(
 ث٣ّ    

 خ٥ش    

 

 ف: ثٝ ٔقٙب٢ كح٥ح ثٛدٖ اخشا ٤ب فّٕىشد اػت.                    ٔق٥بس ؿب٤ؼت٣ٍ ا٘دبْ وبس  :                                                                                                   

 ك: ثٝ ٔقٙب٢ فذْ اخشا٢ كح٥ح اػت.                                                                                                    4ٚ  3ٚ 1اص ٔشاحُ   2وؼت حذالُ ٕ٘شٜ  

 اص ثخؾ ؿب٤ؼت٣ٍ ٞب٢ غ٥ش ف٣ٙ , ا٣ٕٙ٤, ثٟذاؿت , تٛخٟبت ص٤ؼت ٔح٥غ٣ ٚ ٍ٘شؽ  2وؼت حذالُ ٕ٘شٜ  
 اص ٔشاحُ وبس 2وؼت حذالُ ٥ٔب٥ٍ٘ٗ 
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 ٚصاسذ آٔٛصؽ ٚ خشٚسؽ

 ػاصٔاٖ خظٚٞؾ ٚ تش٘أٝ سيضي آٔٛصؿي

 دفسش زاِيف وساب ٞاي دسػي فٙي ٚ حشفٝ اي ٚ واسدا٘ؾ

  اسصؿياتي  9-1ٕٖ٘ٛ تشي 

 اَٚ٘ٛتر    زاسيخ اسصؿياتي   ؿٕاسٜ ّٔي   ٘اْ ٚ ٘اْ خا٘ٛادٌي

وذ 

 حشفٝ 
 L3  ػغح كالحير  زىٙؼيٗ اِىسشٚ٘يه  :حشفٝ  31140493 

 اػسا٘ذاسد فّٕىشد واس:    

آٔادٜ ػاصي اتضاس ٔٛسد ٘ياص خٟر افضاْ زقٕيشواس تش 

وذ  اػاع اعالفاذ وؼة ؿذٜ اص ػٛي ٔـسشي

 ٚؽيفٝ 
 ٚؽيفٝ:  06

فية ياتي ٚ زقٕيش )دٕٚ٘ٛ٘ٝ دػسٍاٜ 

 اِىسشٚ٘يىي خاٍ٘ي(
 6ٌشٜٚ واسي 

٘لاب ٚ ساٜ ا٘ذاص 

ٞاي  دػسٍاٜ

 اِىسشٚ٘يىي 

 واس: 0602 وذ واس
ا٘سخاب ٚ آٔادٜ ػاصي اتضاس، ٔٛاد، ٚ ٔغاِقٝ 

 دفسشچٝ سإٞٙاي ٘لة ٚ زقٕيش
 2 ػغح ؿايؼسٍي 

  

 ٔشا حُ واس سديف
 ؿشايظ فّٕىشد

 )اتضاس،ٔٛاد، زدٟيضاذ، صٔاٖ، ٔىاٖ ٚ ...(
 ٞا/داٚسي/ٕ٘شٜ دٞي()ؿاخق اػسا٘ذاسد  ٘سايح ٕٔىٗ

ٕ٘ش

ٜ 

1 

تشسػي اعالفاذ 

افالْ ؿذٜ زٛػظ 

ٔـسشي تشاي 

 زقييٗ ٘ٛؿ فية 

  -٥ٔض تحش٤ش -دفتشچٝ سإٞٙب٢ تق٥ٕش

 ٘مـٝ ف٣ٙ -وبغز( -اِتحش٤ش )خٛدوبس ِٛاصْ
 ٔىاٖ: ازاق واس

 دل٥مٝ 10صٔبٖ :

تق٥٥ٗ ٘ٛؿ ف٥ت) ٔىب٥٘ى٣،  -1
اِىتش٥٘ٚى٣، ػخت افضاس٢ ٤ب ٘شْ 

 اعالفبت دس٤بفت٣افضاس٢( اص 
     □ك      □ف     

 فشاٞٓ ٕ٘ٛدٖ ٚ ٔغبِقٝ ٔٙبثـ ف٣ٙ-2
     □ك      □ف     

 تق٥٥ٗ ٔشاحُ سفـ ف٥ت -3
     □ك      □ف     

  

 1 2فذْ اخشا٢ ثٙذٞب ٤ب فمظ اخشا٢  ثٙذ

 

 2 1ٚ2اخشا٢ تٕبْ ثٙذٞب٢ 

 3 1ٚ2ٚ3اخشا٢ تٕبْ ثٙذٞب٢ 

2 

ا٘سخاب اتضاس الصْ 

 تشاي زقٕيش 

اثضاس ف٣ٕٔٛ  -اثضاس ف٣ٕٔٛ اِىتش٥٘ٚه 

 اثضاس خبف تق٥ٕش دػتٍبٜ -ِح٥ٓ وبس٢

 ٔىاٖ: ازاق واس

 دل٥مٝ 10صٔبٖ :

 تق٥٥ٗ اثضاس ٔٛسد ٥٘بص-1
     □ك      □ف     

اثضاس ٚ ّٔضٚٔبت  فشاٞٓ ٕ٘ٛدٖ -2
 ٔٛسد ٥٘بص

 □ك      □ف     
 دػتٍبٜت٥ٟٝ اثضاس خبف تق٥ٕش -3 

     □ك      □ف     

 1 1فذْ اخشا٢ ثٙذٞب ٤ب فمظ اخشا٢ ثٙذ

 
 2 1ٚ2اخشا٢ ثٙذٞب٢ 

 3 1ٚ2ٚ3اخشا٢ تٕبْ ثٙذٞب٢ 

3 

ا٘سخاب لغقاذ ٚ 

 ٔٛاد ٔٛسد ٘ياص

اِتحش٤ش  ِٛاصْ -٥ِؼت لغقبت ٤ذو٣

لغقبت ٔٛسد ٥٘بص ثشا٢  -وبغز( -)خٛدوبس

 تّفٗ -اثضاس ف٣ٕٔٛ اِىتش٥٘ٚه -تق٥ٕش

 ٔىاٖ: ازاق واس

 دل٥مٝ 10صٔبٖ :

اػتخشاج اعالفبت ٔٛسد ٥٘بص ٚ  -1
 لغقبت اص ٥ِؼت لغقبت ٤ذو٣ 

     □ك      □ف     
 دسخٛاػت لغقٝ اص ا٘جبس -2

     □ك      □ف     
 آصٔب٤ؾ كحت لغقبت -3

     □ك      □ف     

 1 1فذْ اخشا٢ ثٙذٞب ٤ب فمظ اخشا٢ ثٙذ

 2 1ٚ2اخشا٢ ثٙذ  

 3 1ٚ2ٚ3اخشا٢ تٕبْ ثٙذٞب٢ 

4 

    
   1 

  2 

 3 

ؿب٤ؼت٣ٍ ٞب٢ 

غ٥ش ف٣ٙ , ا٣ٕٙ٤, 

ثٟذاؿت, تٛخٟبت 

ص٤ؼت ٔح٥غ٣ ٚ 

 ٍ٘شؽ

ا٘تخبة اثضاس ٚ لغقبت اػتب٘ذاسد ٚ تٛخٝ ثٝ فالئٓ  -1
 ٞب ٚ اثضاس اخغبس س٢ٚ دػتٍبٜ

 دلت ٚ افتٕبد ثٝ ٘فغ -2
( ٚ ٤بد٥ٌش٢ N13-N12-N11) L2ؿب٤ؼت٣ٍ تفىش  -3

(ٚ وبسثشد N31 ٚN32ٚ N33ٚ N34)L2 ٔبداْ اِقٕش 
 (N43وn42وN41) L2فٗ آٚس٢ 

 L2 (N73-N72-N71-)اخالق حرفه ای  -4

 1سفاير يا فذْ سفاير تٙذٞاي 

 4زا 

 1 1فذْ اخشا٢ ثٙذ 

 
 2 3ٚ4اخشا٢ ثٙذٞب٢ 

 3 4تب  1اخشا٢ تٕب٣ٔ ثٙذٞب٢ 

 واس(اسصؿياتي واس )ؿايؼسٍي ا٘داْ 
 ث٣ّ    

 خ٥ش    

 ف: ثٝ ٔقٙب٢ كح٥ح ثٛدٖ اخشا ٤ب فّٕىشد اػت.                    ٔق٥بس ؿب٤ؼت٣ٍ ا٘دبْ وبس  :                                                                                                   

 ك: ثٝ ٔقٙب٢ فذْ اخشا٢ كح٥ح اػت.                                                                                                    3ٚ  2ٚ 1اص ٔشاحُ   2وؼت حذالُ ٕ٘شٜ  

 اص ثخؾ ؿب٤ؼت٣ٍ ٞب٢ غ٥ش ف٣ٙ , ا٣ٕٙ٤, ثٟذاؿت , تٛخٟبت ص٤ؼت ٔح٥غ٣ ٚ ٍ٘شؽ  2وؼت حذالُ ٕ٘شٜ  
 اص ٔشاحُ وبس 2وؼت حذالُ ٥ٔب٥ٍ٘ٗ 
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 ٚصاسذ آٔٛصؽ ٚ خشٚسؽ

 ػاصٔاٖ خظٚٞؾ ٚ تش٘أٝ سيضي آٔٛصؿي

 دفسش زاِيف وساب ٞاي دسػي فٙي ٚ حشفٝ اي ٚ واسدا٘ؾ

  اسصؿياتي  9-1ٕٖ٘ٛ تشي 

 اَٚ٘ٛتر    زاسيخ اسصؿياتي   ؿٕاسٜ ّٔي   ٘اْ ٚ ٘اْ خا٘ٛادٌي

وذ 

 حشفٝ 
 L3  ػغح كالحير  زىٙؼيٗ اِىسشٚ٘يه  حشفٝ : 31140493 

 اػسا٘ذاسد فّٕىشد واس:    

زـخيق زمشيثي ٔحُ فية تا اػسفادٜ اص اعالفاذ 

دسيافسي اص ٔـسشي ٚ دػسٍاٜ تا سفاير وأُ 

 اػسا٘ذاسدٞاي زقشيف ؿذٜ ٚ ٘ىاذ ايٕٙي

وذ 

 ٚؽيفٝ 
 ٚؽيفٝ:  06

فية ياتي ٚ زقٕيش )دٕٚ٘ٛ٘ٝ دػسٍاٜ 

 اِىسشٚ٘يىي خاٍ٘ي(
 7ٌشٜٚ واسي 

ٔسلذي زقييٗ ٔحُ 

ٞاي  فيٛب دػسٍاٜ

 اِىسشٚ٘يىي خاٍ٘ي 

 واس: 0603 وذ واس
اخشاي آصٔايؾ ٞاي ٔسذاَٚ سٚي دػسٍاٜ  

 خٟر زـخيق زمشيثي ٔحُ فية
 2 ػغح ؿايؼسٍي 

  

 ٔشا حُ واس سديف
 ؿشايظ فّٕىشد

 )اتضاس،ٔٛاد، زدٟيضاذ، صٔاٖ، ٔىاٖ ٚ ...(
 )ؿاخق ٞا/داٚسي/ٕ٘شٜ دٞي(اػسا٘ذاسد  ٘سايح ٕٔىٗ

ٕ٘ش

ٜ 

1 

تشسػي ؽاٞشي 

دػسٍاٜ ٚ زغثيك 

آٖ تا اعالفاذ 

دسيافسي اص ٔلشف 

 وٙٙذٜ 

اِتحش٤ش  ِٛاصْ -دػتٍبٜ ٔٛسد ٘ؾش

اثضاس ف٣ٕٔٛ  -وبغز( -)خٛدوبس

  -اِىتش٥٘ٚه
 ٔىاٖ: ٔحيظ ٚالقي

 دل٥مٝ  10صٔبٖ :

ثبصث٣ٙ٥ دل٥ك ٚ ا٥ِٚٝ فّٕىشد  -1
 ؽبٞش٢ دػتٍبٜ

     □ك      □ف     
وؼت اعالفبت ٔدذد ٚ دل٥ك اص -2

 ٔـتش٢ دس ساثغٝ ثب چ٣ٍٍ٘ٛ ا٤دبد ف٥ت
     □ك      □ف     

ثبصث٣ٙ٥ دل٥ك لغقبت پش ٔلشف ٚ  -3
 ٔٛاد ٔلشف٣

     □ك      □ف     
  

 1 فذْ اخشا٢ ثٙذٞب ٤ب فمظ اخشا٢ ٤ه  ثٙذ

 

 2 1ٚ2اخشا٢ تٕبْ ثٙذٞب٢ 

 3 1ٚ2ٚ3اخشا٢ تٕبْ ثٙذٞب٢ 

2 

زؼر ٞاي اِٚيٝ ٚ 

تاصتيٙي دليك 

 فّٕىشد دػسٍاٜ 

اثضاس ف٣ٕٔٛ  -دػتٍبٜ ٔٛسد ٘ؾش

 -اثضاس خبف دػتٍبٜ -اِىتش٥٘ٚه

 ِجبع وبس
 ٔىاٖ: ٔحيظ ٚالقي

 دل٥مٝ 30صٔبٖ :

ا٘دبْ تٙؾ٥ٕبت ٔدذد ٔىب٥٘ى٣ -1
 ٚ اِىتش٥٘ٚى٣ دػتٍبٜ

     □ك      □ف     
 آصٔب٤ؾ وبُٔ فّٕىشد دػتٍبٜ -2

 □ك      □ف     
 وؼت سضب٤ت اص ٔـتش٢-3 

     □ك      □ف     

 1 1فذْ اخشا٢ ثٙذٞب ٤ب فمظ اخشا٢ ثٙذ

 
 2 1ٚ2اخشا٢ ثٙذٞب٢ 

 3 1ٚ2ٚ3اخشا٢ تٕبْ ثٙذٞب٢ 

3 

اػسفادٜ اص سإٞٙاي 

(service manual 

Service boltun) 

سإٞٙب٢ ٘لت  -دػتٍبٜ ٔٛسد ٘ؾش

سإٞٙب٢ دفتشچٝ  -ٚ تٙؾ٥ٕبت

 ِجبع وبس -تق٥ٕش
 ٔىاٖ: ٔحيظ ٚالقي

 دل٥مٝ 15صٔبٖ :

وؼت اعالفبت وذٞب٢ خغب اص  -1
 دػتٍبٜ 

     □ك      □ف     
تغج٥ك وذٞب٢ خغب ثب دفتشچٝ  -2

 سإٞٙب
     □ك      □ف     

 ٘ت٥دٝ ٥ٌش٢ اص ٔمب٤ؼٝ ٚ سفـ ف٥ت -3
     □ك      □ف     

 1 1فذْ اخشا٢ ثٙذٞب ٤ب فمظ اخشا٢ ثٙذ

 2 1ٚ2اخشا٢ ثٙذ  

 3 1ٚ2ٚ3اخشا٢ تٕبْ ثٙذٞب٢ 

4 

فشآيٙذ فية  ياتي 

 دػسٍاٜ

اثضاس ف٣ٕٔٛ  -دػتٍبٜ ٔٛسد ٘ؾش 

 -اثضاس خبف دػتٍبٜ -اِىتش٥٘ٚه

 ِجبع وبس
 ٔىاٖ: ٔحيظ ٚالقي

 دل٥مٝ 30صٔبٖ :

 
 ثشسػ٣ خغبٞب٢ خبف-1 

     □ك      □ف     
 تق٥٥ٗ تمش٤ج٣ ثخؾ ٔق٥ٛة -2

     □ك      □ف     
 تق٥٥ٗ دل٥ك ثّٛن ٔق٥ٛة -3

     □ك      □ف     

 1 1ٚ2فذْ اخشا٢ ثٙذٞب ٤ب فمظ اخشا٢ دٚ ثٙذ

 
 2 1ٚ2اخشا٢ ثٙذٞب٢ 

 3 1ٚ2ٚ3اخشا٢ تٕبْ ثٙذٞب٢ 

ؿب٤ؼت٣ٍ ٞب٢ 

غ٥ش ف٣ٙ , ا٣ٕٙ٤, 

ثٟذاؿت, تٛخٟبت 

ص٤ؼت ٔح٥غ٣ ٚ 

 ٍ٘شؽ

 دػتٍبٜسفب٤ت ٘ؾبفت ا٣ٕٙ٤ اِىتش٤ى٣  -1
 دلت فشاٚاٖ، كجٛس٢ ٚ ٔتب٘ت ٚ ٔؼئ٥ِٛت پز٤ش٢ -2
L2 (N13-N12-N11- ٚ )ؿب٤ؼت٣ٍ تفىش  -3

ٚ ٤L2 (N31بد٥ٌش٢ ٔبداْ اِقٕش  ٚ وؼت اعالفبت
N32ٚ N33ٚ N34  ٔحبػجٝ س٤بض٣ ٚ)L2 (N92) 

 L2 (N73-N72-N71-)اخالق حرفه ای  -4

 1سفاير يا فذْ سفاير تٙذٞاي 

 4زا 

 1 2فذْ اخشا٢ ثٙذ 

 
 2 3ٚ1اخشا٢ ثٙذٞب٢ 

 3 4تب  1اخشا٢ تٕب٣ٔ ثٙذٞب٢ 

 اسصؿياتي واس )ؿايؼسٍي ا٘داْ واس(
 ث٣ّ    

 خ٥ش    

 ف: ثٝ ٔقٙب٢ كح٥ح ثٛدٖ اخشا ٤ب فّٕىشد اػت.                    ٔق٥بس ؿب٤ؼت٣ٍ ا٘دبْ وبس  :                                                                                                   

 ك: ثٝ ٔقٙب٢ فذْ اخشا٢ كح٥ح اػت.                                                                                                     4ٚ  2ٚ 1اص ٔشاحُ   2وؼت حذالُ ٕ٘شٜ  

 ٣ , ا٣ٕٙ٤, ثٟذاؿت , تٛخٟبت ص٤ؼت ٔح٥غ٣ ٚ ٍ٘شؽ اص ثخؾ ؿب٤ؼت٣ٍ ٞب٢ غ٥ش فٙ 2وؼت حذالُ ٕ٘شٜ  
 اص ٔشاحُ وبس 2وؼت حذالُ ٥ٔب٥ٍ٘ٗ 
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 ٚصاسذ آٔٛصؽ ٚ خشٚسؽ

 ػاصٔاٖ خظٚٞؾ ٚ تش٘أٝ سيضي آٔٛصؿي

 دفسش زاِيف وساب ٞاي دسػي فٙي ٚ حشفٝ اي ٚ واسدا٘ؾ

  اسصؿياتي  9-1ٕٖ٘ٛ تشي 

 اَٚ٘ٛتر    اسصؿياتيزاسيخ    ؿٕاسٜ ّٔي   ٘اْ ٚ ٘اْ خا٘ٛادٌي

وذ 

 حشفٝ 
 L3  ػغح كالحير  زىٙؼيٗ اِىسشٚ٘يه  حشفٝ : 31140493 

 اػسا٘ذاسد فّٕىشد واس:    

زخٕيٗ ٞضيٙٝ ٚ اسئٝ ٔـاٚسٜ تٝ ٔـسشي دس صٔيٙٝ زقٕيش 

وذ  دػسٍاٜ

 ٚؽيفٝ 
 ٚؽيفٝ:  06

فية ياتي ٚ زقٕيش )دٕٚ٘ٛ٘ٝ دػسٍاٜ 

 اِىسشٚ٘يىي خاٍ٘ي(
 8ٌشٜٚ واسي 

ٔسلذي زحٛيُ 

ٞاي  دػسٍاٜ

 اِىسشٚ٘يىي  

 واس: 0604 وذ واس
دسيافر ٔـاٚسٜ اص ػايش ٔسخلليٗ، اسائٝ 

ٔـاٚسٜ تٝ ٔـسشي، زخٕيٗ ٞضيٙٝ ٚ سفـ 

 فية
 3 ػغح ؿايؼسٍي 

  

 ٔشا حُ واس سديف
 ؿشايظ فّٕىشد

 )اتضاس،ٔٛاد، زدٟيضاذ، صٔاٖ، ٔىاٖ ٚ ...(
 ٞا/داٚسي/ٕ٘شٜ دٞي()ؿاخق اػسا٘ذاسد  ٘سايح ٕٔىٗ

ٕ٘ش

ٜ 

1 

دسيافر ٔـاٚسٜ اص 

ٔشوض خذٔاذ خغ 

 اص فشٚؽ

اِتحش٤ش  ِٛاصْ -دػتٍبٜ ٔٛسد ٘ؾش

 تّفٗ -وبغز( -)خٛدوبس
 ٔىاٖ: ٔحيظ ٚالقي واس

 دل٥مٝ  20صٔبٖ :

 تـش٤ح دل٥ك ٚ وبُٔ ف٥ت دػتٍبٜ -1
     □ك      □ف     

افالْ ٘تب٤ح تؼت ٞب٢ ا٘دبْ ؿذٜ ثٝ -2
 تق٥ٕشٌبٜٔـبٚسٜ 

     □ك      □ف     
 دس٤بفت دل٥ك ٔـبٚسٜ اص تق٥ٕشٌبٜ -3

  □ك      □ف     
 تق٥٥ٗ تمش٤ج٣ لغقٝ ٔق٥ٛة -4 

     □ك      □ف     
 
  

 1 1ٚ2فذْ اخشا٢ ثٙذٞب ٤ب فمظ اخشا٢ ثٙذٞب٢ 

 

 2 1ٚ2ٚ3اخشا٢ تٕبْ ثٙذٞب٢ 

 3 اخشا٢ تٕبْ ثٙذٞب

2 

تاصتيٙي دليك ٔشاحُ 

ٚ تشآٚسد فية ياتي 

 ٞضيٙٝ

اِتحش٤ش  ِٛاصْ -دػتٍبٜ ٔٛسد ٘ؾش 

 ٘مـٝ ف٣ٙ ٔذاس -وبغز( -)خٛدوبس
 ٔىاٖ: ٔحيظ ٚالقي واس

 دل٥مٝ 10صٔبٖ :

تخ٥ٕٗ ٔذت صٔبٖ خٟت تق٥٥ٗ -1
 ف٥ت دػتٍبٜ

     □ك      □ف     
تخ٥ٕٗ ٥ٔضاٖ ػخت٣ ٔشاحُ سفـ  -2

 ف٥ت
 □ك      □ف     

تخ٥ٕٗ ٞض٤ٙٝ تق٥ٕشات ٔىب٥٘ى٣ -3 
 ثذٖٚ تق٤ٛض لغقبت

     □ك      □ف     

 1 فذْ اخشا٢ ثٙذٞب ٤ب فمظ اخشا٢ ٤ه ثٙذ

 

 2 1ٚ2اخشا٢ ثٙذٞب٢ 

 3 1ٚ2ٚ3اخشا٢ تٕبْ ثٙذٞب٢ 

3 

ا٘سخاب دليك 

لغقاذ ٔٛسد ٘ياص 

خٟر زقٕيش 

 دػسٍاٜ

 -تّفٗ -دػتٍبٜ ٔٛسد ٘ؾش

٥ِؼت  -وبغز( -اِتحش٤ش )خٛدوبس ِٛاصْ

 لغقبت ٤ذو٣
 ٔىاٖ: ٔحيظ ٚالقي واس

 دل٥مٝ 20صٔبٖ :

وٙتشَ دل٥ك ٥ِؼت لغقبت ا٘جبس ٚ  -1
 اع٥ٕٙبٖ اص ٚخٛد لغقٝ

     □ك      □ف     
 ا٘تخبة لغقٝ ٔٛسد ٥٘بص -2

     □ك      □ف     
اػتفبدٜ اص ٥ِؼت لغقبت ٤ذو٣  -3

 خٟت ت٥ٟٝ لغقبت ٤ذو٣
     □ك      □ف     

 تق٥٥ٗ تقذاد لغقبت ٔٛسد ٥٘بص -4
     □ك      □ف     

 1 فذْ اخشا٢ ثٙذٞب ٤ب فمظ اخشا٢ ٤ه ثٙذ

 
 2 1ٚ2ٚ3اخشا٢ ثٙذٞب٢ 

 3 1ٚ2ٚ3ٚ4اخشا٢ تٕبْ ثٙذٞب٢ 

4 

زحٛيُ دػسٍاٜ 

ػااْ تٝ ٔـسشي ٚ 

 دسيافر ٞضيٙٝ

 -تّفٗ -دػتٍبٜ ٔٛسد ٘ؾش 
 وبغز( -اِتحش٤ش )خٛدوبس ِٛاصْ

 ٚالقي واس ٔىاٖ: ٔحيظ

 دل٥مٝ 45صٔبٖ :

 
تق٥٥ٗ ٔذت صٔبٖ الصْ خٟت تق٥ٕش -1 

 وبُٔ دػتٍبٜ
     □ك      □ف     

تخ٥ٕٗ ٞض٤ٙٝ لغقبت ٔٛسد ٥٘بص ٚ  -2
 افالْ ثٝ ٔـتش٢

     □ك      □ف     
افالْ ٞض٤ٙٝ ٞب٢ و٣ّ ٚ ؿشح  -3

 تق٥ٕشات ٔٛسد ٥٘بص ثٝ ٔـتش٢
     □ك      □ف     

 1 فذْ اخشا٢ ثٙذٞب 

 

 2 1ٚ2اخشا٢ ثٙذٞب٢ 

 3 1ٚ2ٚ3اخشا٢ تٕبْ ثٙذٞب٢ 

ؿب٤ؼت٣ٍ ٞب٢ 

غ٥ش ف٣ٙ , ا٣ٕٙ٤, 

ثٟذاؿت, تٛخٟبت 

ص٤ؼت ٔح٥غ٣ ٚ 

 ٍ٘شؽ

لشاس دادٖ دػتٍبٜ دس ٔىبٖ ٔٙبػت ٚ سفب٤ت ا٣ٕٙ٤  -1
 ٚ پش٥ٞض اص آػ٥ت ٞب٢ ف٥ض٤ى٣ ثٝ لغقبت دػتٍبٜ

 دلت ، خٛؿش٣٤ٚ ٚ ٔـتش٢ ٔذاس٢ -2
( ٚ ٤بد٥ٌش٢ N13-N12-N11) L2ؿب٤ؼت٣ٍ تفىش  -3

 L2(N31 ٚN32ٚ N33ٚ ٔبداْ اِقٕش  ٚ وؼت اعالفبت
N34  ٔحبػجٝ س٤بض٣ ٚ)L1 (N92) 

 L2 (N73-N72-N71)اخالق حرفه ای  -4

 1سفاير يا فذْ سفاير تٙذٞاي 

 4زا 

 1 1فذْ اخشا٢ ثٙذ

 
 2 2ٚ3اخشا٢ ثٙذٞب٢ 

 3 4ٚ 1ٚ2ٚ3اخشا٢ تٕب٣ٔ ثٙذٞب٢ 

 اسصؿياتي واس )ؿايؼسٍي ا٘داْ واس(
 ث٣ّ    

 خ٥ش    

 ف: ثٝ ٔقٙب٢ كح٥ح ثٛدٖ اخشا ٤ب فّٕىشد اػت.                    ٔق٥بس ؿب٤ؼت٣ٍ ا٘دبْ وبس  :                                                                                                   

 ك: ثٝ ٔقٙب٢ فذْ اخشا٢ كح٥ح اػت.                                                                                                    4ٚ 3ٚ  2اص ٔشاحُ   2وؼت حذالُ ٕ٘شٜ  

 اص ثخؾ ؿب٤ؼت٣ٍ ٞب٢ غ٥ش ف٣ٙ , ا٣ٕٙ٤, ثٟذاؿت , تٛخٟبت ص٤ؼت ٔح٥غ٣ ٚ ٍ٘شؽ  2وؼت حذالُ ٕ٘شٜ  
 اص ٔشاحُ وبس 2وؼت حذالُ ٥ٔب٥ٍ٘ٗ 
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 ٚصاسذ آٔٛصؽ ٚ خشٚسؽ

 ػاصٔاٖ خظٚٞؾ ٚ تش٘أٝ سيضي آٔٛصؿي

 دفسش زاِيف وساب ٞاي دسػي فٙي ٚ حشفٝ اي ٚ واسدا٘ؾ

  اسصؿياتي  9-1ٕٖ٘ٛ تشي 

 اَٚ٘ٛتر    زاسيخ اسصؿياتي   ؿٕاسٜ ّٔي   ٘اْ ٚ ٘اْ خا٘ٛادٌي

وذ 

 حشفٝ 
 L3  ػغح كالحير  زىٙؼيٗ اِىسشٚ٘يه  حشفٝ : 31140493 

 اػسا٘ذاسد فّٕىشد واس:    

ٔزاوشٜ تا ٔـسشي ٚ لا٘ـ ٕ٘ٛدٖ اٚ دس اسزثاط تا فذْ سفـ 

وذ  فية دس ٔحُ

 ٚؽيفٝ 
 ٚؽيفٝ:  06

فية ياتي ٚ زقٕيش )دٕٚ٘ٛ٘ٝ دػسٍاٜ 

 اِىسشٚ٘يىي خاٍ٘ي(
 9ٌشٜٚ واسي 

ٔسلذي زحٛيُ 

ٞاي  دػسٍاٜ

 اِىسشٚ٘يىي  خاٍ٘ي

 واس: 0605 واسوذ 
اسائٝ ٔـاٚسٜ تٝ ٔـسشي دس كٛسذ تشعشف 

 ٘ـذٖ فية دس ٔحُ
 2 ػغح ؿايؼسٍي 

  

 ٔشا حُ واس سديف
 ؿشايظ فّٕىشد

 )اتضاس،ٔٛاد، زدٟيضاذ، صٔاٖ، ٔىاٖ ٚ ...(
 )ؿاخق ٞا/داٚسي/ٕ٘شٜ دٞي(اػسا٘ذاسد  ٘سايح ٕٔىٗ

ٕ٘ش

ٜ 

1 

زـشيح ٘ٛؿ فية ٚ 

اسائٝ داليُ ٔٙغمي 

فية تشعشف ٘ـذٖ 

 تٝ ٔـسشي

اثضاس ف٣ٕٔٛ -دػتٍبٜ ٔٛسد ٘ؾش

 -اِتحش٤ش )خٛدوبس ِٛاصْ -اِىتش٥٘ٚه

 وبغز(
 ٔىاٖ: ٔحيظ ٚالقي واس

 دل٥مٝ  10صٔبٖ :

ؿشح ٔـىُ دػتٍبٜ ثٝ صثبٖ غ٥ش  -1
 ف٣ٙ ثشا٢ ٔـتش٢

     □ك      □ف     
ث٥بٖ فّت ٚلٛؿ ف٥ت دس دػتٍبٜ  -2

 ثشا٢ ٔـتش٢
     □ك      □ف     

ٔشاحُ تق٥ٕش  دػتٍبٜ ثشا٢ ث٥بٖ  -3
 ٔـتش٢

  □ك      □ف     
 
  

 1 فذْ اخشا٢ ثٙذٞب 

 

 2 1ٚ2اخشا٢ ثٙذ 

 3 1ٚ2ٚ3اخشا٢ ثٙذٞب٢ 

2 

زـشيح أىا٘اذ ٚ 

اتضاس ٔٛسد ٘ياص تازٛخٝ 

 تٝ فية

اثضاس ف٣ٕٔٛ  -دػتٍبٜ ٔٛسد ٘ؾش

 اثضاس خبف دػتٍبٜ -اِىتش٥٘ٚه
 ٔىاٖ: ٔحيظ ٚالقي واس

 دل٥مٝ 10صٔبٖ :

تٛض٥ح فذْ ٚخٛد أىب٘بت وبف٣ -1
 دس ٔحُ اداس٢ خٟت تق٥ٕش

     □ك      □ف     
تٛض٥ح أىب٘بت ٔٛخٛد دس تق٥ٕشٌبٜ  -2

 ٔشوض٢ خٟت تق٥ٕش
 □ك      □ف     

 خّت سضب٤ت ٔـتش٢-3 
     □ك      □ف     

 1 1فذْ اخشا٢ ثٙذٞب ٤ب فمظ اخشا٢ ثٙذ

 
 2 1ٚ2اخشا٢ ثٙذٞب٢ 

 3 اخشا٢ تٕب٣ٔ ثٙذٞب

3 

اسخاؿ دػسٍاٜ تٝ 

 ٔشوض ػشٚيغ

اثضاس ف٣ٕٔٛ  -دػتٍبٜ ٔٛسد ٘ؾش

 اِىتش٥٘ٚه
 ٔىاٖ: ٔحيظ ٚالقي واس

 دل٥مٝ 50صٔبٖ :

خذا ػبص٢ ٔتقّمبت غ٥ش ضشٚس٢  -1
 دػتٍبٜ

     □ك      □ف     
فشاٞٓ وشدٖ ؿشا٤ظ حُٕ ٚ ٘مُ  -2

 كح٥ح دػتٍبٜ ثٝ تق٥ٕشٌبٜ ٔشوض٢
     □ك      □ف     

 وؼت  سضب٤ت اص ٔـتش٢  -3
     □ك      □ف     

  

 1 1فذْ اخشا٢ ثٙذٞب ٤ب فمظ اخشا٢ ثٙذ

 2 1ٚ2اخشا٢ ثٙذٞب٢  

 3 1ٚ2ٚ3اخشا٢ تٕبْ ثٙذٞب٢ 

4 

فذْ زٛافك ٔـسشي 

تٝ دِيُ ليٕر تاال 

 يا اػسٟالن صياد

 -تّفٗ -دػتٍبٜ ٔٛسد ٘ؾش 

 -وبغز( -اِتحش٤ش )خٛدوبس ِٛاصْ

ٔٙبثـ  -وبٔپ٥ٛتش ٔتلُ ثٝ ا٤ٙتش٘ت

 اعبفبت٣ ٔشتجظ ثب دػتٍبٜ
 ٔىاٖ: ٔحيظ ٚالقي واس

 دل٥مٝ 30صٔبٖ :

 
اػتخشاج اعالفبت اص ٔٙبثـ اعالفبت٣ -1

 دػتٍبٜ ٔٛسد ٘ؾش 
     □ك      □ف     

تـش٤ح دال٤ُ ٔٙغم٣ خٟت ا٘لشاف  -2
 اص تق٥ٕش دػتٍبٜ

     □ك      □ف     
  

 1 فذْ اخشا٢ ثٙذٞب 

 

 2 1اخشا٢ ثٙذ 

 3 1ٚ2اخشا٢ ثٙذٞب٢ 

ؿب٤ؼت٣ٍ ٞب٢ 

غ٥ش ف٣ٙ , ا٣ٕٙ٤, 

ثٟذاؿت, تٛخٟبت 

ص٤ؼت ٔح٥غ٣ ٚ 

 ٍ٘شؽ

 سفب٤ت ٘ىبت ا٣ٕٙ٤ ٚ حفبؽت اص ٔتقّمبت دػتٍبٜ -1
 دلت ، خ٤ٛـتٗ داس٢، كجٛس٢ ٚ كذالت دس ٌفتبس -2
L2 (N13-N12-N11 ٚ )تفىش  ٞب٢ ؿب٤ؼت٣ٍ -3

ٚ L2 (N31 اِقٕش  ٚ وؼت اعالفبت٤بد٥ٌش٢ ٔبداْ 
N32ٚ N33ٚ  N34ٚ N35ٚ N36ٚN37 ٝٔحبػج ٚ)

 L2 (N92)س٤بض٣  
وبسثشد و  L2 (N73-N72-N71) اخالق حشفٝ ا٢ -4

 L2 (N43-N42-N41) فٗ آٚسد 

 1سفاير يا فذْ سفاير تٙذٞاي 

 4زا 

 1 1فذْ اخشا٢ ثٙذ

 

 2 2ٚ3اخشا٢ ثٙذٞب٢ 

 3 4تب 1اخشا٢ تٕب٣ٔ ثٙذٞب٢ 

 اسصؿياتي واس )ؿايؼسٍي ا٘داْ واس(
 ث٣ّ    

 خ٥ش    

 ف: ثٝ ٔقٙب٢ كح٥ح ثٛدٖ اخشا ٤ب فّٕىشد اػت.                    ٔق٥بس ؿب٤ؼت٣ٍ ا٘دبْ وبس  :                                                                                                   

 ك: ثٝ ٔقٙب٢ فذْ اخشا٢ كح٥ح اػت.                                                                                                    4ٚ 3ٚ  2ٚ 1اص ٔشاحُ  2وؼت حذالُ ٕ٘شٜ  

 ؽ اص ثخؾ ؿب٤ؼت٣ٍ ٞب٢ غ٥ش ف٣ٙ , ا٣ٕٙ٤, ثٟذاؿت , تٛخٟبت ص٤ؼت ٔح٥غ٣ ٚ ٍ٘ش 2وؼت حذالُ ٕ٘شٜ  
 اص ٔشاحُ وبس 2وؼت حذالُ ٥ٔب٥ٍ٘ٗ 
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 ٚصاسذ آٔٛصؽ ٚ خشٚسؽ

 ػاصٔاٖ خظٚٞؾ ٚ تش٘أٝ سيضي آٔٛصؿي

 دفسش زاِيف وساب ٞاي دسػي فٙي ٚ حشفٝ اي ٚ واسدا٘ؾ

  اسصؿياتي  9-1ٕٖ٘ٛ تشي 

 اَٚ٘ٛتر    زاسيخ اسصؿياتي   ؿٕاسٜ ّٔي   ٘اْ ٚ ٘اْ خا٘ٛادٌي

وذ 

 حشفٝ 
 L3   ػغح كالحير  زىٙؼيٗ اِىسشٚ٘يه :حشفٝ  31140493 

 اػسا٘ذاسد فّٕىشد واس:    

فية ياتي ٚ زقٕيش دٚ ٕ٘ٛ٘ٝ دػسٍاٜ زّفيمي اِىسشٚ٘يىي خاٍ٘ي 

وذ  تش اػاع اػسا٘ذاسدٞاي واسخا٘ٝ ٚ تا سفاير وأُ ٘ىاذ ايٕٙي

 ٚؽيفٝ 
 ٚؽيفٝ:  06

فية ياتي ٚ زقٕيش )دٕٚ٘ٛ٘ٝ دػسٍاٜ 

 اِىسشٚ٘يىي خاٍ٘ي(
 10واسي ٌشٜٚ 

ٔسلذي سفـ فيٛب 

ٞاي اِىسشيىي  دػسٍاٜ

 خاٍ٘ي

 واس: 0606 وذ واس
فية ياتي ٚ زقٕيش دٕٚ٘ٛ٘ٝ دػسٍاٜ 

 )اِىسشٚ٘يىي خاٍ٘ي(
 2 ػغح ؿايؼسٍي 

  

 ٔشا حُ واس سديف
 ؿشايظ فّٕىشد

 )اتضاس،ٔٛاد، زدٟيضاذ، صٔاٖ، ٔىاٖ ٚ ...(
 )ؿاخق ٞا/داٚسي/ٕ٘شٜ دٞي(اػسا٘ذاسد  ٘سايح ٕٔىٗ

ٕ٘ش

ٜ 

1 

دسيافر اعالفاذ 

ٔشتٛط تٝ فّٕىشد 

 دػسٍاٜ 

دفتشچٝ سإٞٙب٢  -دػتٍبٜ ٔٛسد ٘ؾش

 -خٛدوبس( -اِتحش٤ش)وبغز ِٛاصْ -دػتٍبٜ

 تّفٗ

 ٔىاٖ: ٔحيظ ٚالقي) خاٍ٘ي(

 دل٥مٝ  10صٔبٖ :

 اػتٕبؿ ٌضاسؽ وبسثش -1
     □ك      □ف     

تغج٥ك ؿٕبسٜ ػش٤بَ ٚ ٘ٛؿ  -2
 دػتٍبٜ ثب دفتشچٝ سإٞٙب

   □ك      □ف     
افالْ ٔشاحُ سفـ ف٥ت ثٝ  -3

 ٔـتش٢
        □ك      □ف 

 1 1فذْ اخشا٢ ثٙذٞب ٤ب اخشا٢ فمظ ثٙذ

 

 2 2ٚ  1اخشا٢ ثٙذ 

 3 اخشا٢ تٕب٣ٔ ثٙذٞب

2 

ٞاي اِٚيٝ ٚ  زؼر

تشسػي فيٛب 

 دػسٍاٜ

 دفتشچٝ سإٞٙب٢ ٘لت -دػتٍبٜ ٔٛسد ٘ؾش

 -اِىتش٥٘ٚه اثضاس ف٣ٕٔٛ   - ٚ تق٥ٕشات

 ِجبع وبس

 ٔىاٖ: ٔحيظ ٚالقي 

 دل٥مٝ 30صٔبٖ :

افضاس٢ ٚ  ثبص ث٣ٙ٥ تٙؾ٥ٕبت ٘شْ -1
 ػخت افضاس٢

     □ك      □ف     
ٞب٢ ا٥ِٚٝ ثش س٢ٚ  اخشا٢ تؼت  -2

 دػتٍبٜ
    □ك      □ف     

 تـخ٥ق ٘ٛؿ ف٥ٛة -3
     □ك      □ف     

 1 1فذْ اخشا٢ ثٙذٞب ٤ب اخشا٢ فمظ ثٙذ

 

 2 1ٚ2اخشا٢ ثٙذ

 3 اخشا٢ تٕب٣ٔ ثٙذٞب

3 

ا٘سخاب اتضاس، 

ٔٛاد ٚ زدٟيضاذ 

ٔٙاػة خٟر 

فية ياتي ٚ 

 زقٕيش دػسٍاٜ 

دفتشچٝ سإٞٙب٢  -دػتٍبٜ ٔٛسد ٘ؾش

اثضاس ف٣ٕٔٛ   -تٙؾ٥ٕبت ٚ ف٥ت ٤بث٣

  ِجبع وبس -اثضاس خبف دػتٍبٜ -اِىتش٥٘ٚه

 ٔىاٖ: ٔحيظ ٚالقي

 دل٥مٝ 30صٔبٖ :

وؼت اعالفبت وذٞب٢ خغب اص  -1
 دفتشچٝ سإٞٙب٢ تق٥ٕش 

     □ك      □ف     
 ا٘تخبة لغقبت ٔٛسد ٥٘بص تق٥ٕش -2

 □ك      □ف     
فشاٞٓ وشدٖ تد٥ٟضات وبُٔ  -3

 خٟت تؼت ٚ تق٥ٕش دػتٍبٜ
     □ك      □ف 

  

 1 1فذْ اخشا٢ ثٙذٞب ٤ب اخشا٢ فمظ ثٙذ

 
 2 1ٚ2اخشا٢ ثٙذ 

 3 تٕب٣ٔ ثٙذٞباخشا٢ 

4 

ٕٞاٍٞٙي تا 

ٔـسشي خٟر 

  ٞا افالْ ٞضيٙٝ

 -اِتحش٤ش)وبغز ِٛاصْ -دػتٍبٜ ٔٛسد ٘ؾش

 تّفٗ -خٛدوبس(

 ٔىاٖ: ٔحيظ ٚالقي

 دل٥مٝ 10صٔبٖ :

افالْ ٞض٤ٙٝ و٣ّ تق٥ٕشات ثٝ  -1
 ٔـتش٢ 

     □ك      □ف     
اخز تبئ٥ذ٤ٝ ثبثت ٞض٤ٙٝ اص  -2

 تق٥ٕشات اص ٔـتش٢
 □ك      □ف     

 وؼت سضب٤ت ٔـتش٢ -3
     □ك      □ف     

 1 1فذْ اخشا٢ ثٙذٞب ٤ب اخشا٢ فمظ ثٙذ

 

 2 1ٚ2اخشا٢ ثٙذ

 3 1ٚ2ٚ3اخشا٢ تٕبْ ثٙذٞب٢ 

5 

زقٛيض لغقاذ، 

 زقٕيش دػسٍاٜ

اثضاس ف٣ٕٔٛ  -دػتٍبٜ ٔٛسد ٘ؾش 

لغقبت  -اثضاس خبف دػتٍبٜ -اِىتش٥٘ٚه 

 ٔلشف٣ دػتٍبٜ

 ٔىاٖ: ٔحيظ ٚالقي

 دل٥مٝ 60صٔبٖ :

 تق٤ٛض لغقبت ٔق٥ٛة  -1 
     □ك      □ف     

تح٤ُٛ لغقبت ٔق٥ٛة تق٤ٛض٣ ثٝ  -2
 ٔـتش٢

 □ك      □ف     
تق٥ٕش وبُٔ دػتٍبٜ ٚ تح٤ُٛ  -3

 دػتٍبٜ ػبِٓ ثٝ ٔـتش٢
   □ك      □ف     

 وؼت  سضب٤ت اص ٔـتش٢  -4
     □ك      □ف     

 1 1ٚ2ثٙذفذْ اخشا٢ ثٙذٞب ٤ب اخشا٢ فمظ 

 
 2 1ٚ2ٚ3اخشا٢ ثٙذٞب٢ 

 3 1ٚ2ٚ3ٚ4اخشا٢ تٕبْ ثٙذٞب٢ 

ٞب٢ غ٥ش  ؿب٤ؼت٣ٍ

ف٣ٙ , ا٣ٕٙ٤, 

ثٟذاؿت, تٛخٟبت 

ص٤ؼت ٔح٥غ٣ ٚ 

 ٍ٘شؽ

 سفب٤ت ٘ىبت ا٣ٕٙ٤ اِىتش٤ى٣ ٚ اػتفبدٜ اص اثضاس اػتب٘ذاسد -1
 دلت، كذالت ٚ افتٕبد ثٝ ٘فغ -2
( ٚ ٤بد٥ٌش٢ N13-N12-N11) L2تفىش  ٞب٢ ؿب٤ؼت٣ٍ -3

( ٚ ٔحبػجٝ س٤بض٣ N31ٚN32ٚN33ٚN34)L1 ٔبداْ اِقٕش 
L1 (N92) 
وبسثشد فٗ  (N73وN72وN71) L2اخالق حشفٝ ا٢  -4

 (N43وN42وN41) L2آٚس٢ 

 1سفاير يا فذْ سفاير تٙذٞاي 

 4زا 

 1 3فذْ اخشا٢ ثٙذ 

 
 2 1ٚ2اخشا٢ ثٙذٞب٢ 

 3 4تب  1اخشا٢ تٕب٣ٔ ثٙذٞب٢ 

 اسصؿياتي واس )ؿايؼسٍي ا٘داْ واس(
 ث٣ّ    

 خ٥ش    

 ف: ثٝ ٔقٙب٢ كح٥ح ثٛدٖ اخشا ٤ب فّٕىشد اػت.                    ٔق٥بس ؿب٤ؼت٣ٍ ا٘دبْ وبس  :                                                                                                   

 ك: ثٝ ٔقٙب٢ فذْ اخشا٢ كح٥ح اػت.                                                                                                           5ٚ  4ٚ 2اص ٔشاحُ   2وؼت حذالُ ٕ٘شٜ  

 ٚ ٍ٘شؽ اص ثخؾ ؿب٤ؼت٣ٍ ٞب٢ غ٥ش ف٣ٙ , ا٣ٕٙ٤, ثٟذاؿت , تٛخٟبت ص٤ؼت ٔح٥غ٣  2وؼت حذالُ ٕ٘شٜ  

 اص ٔشاحُ وبس 2وؼت حذالُ ٥ٔب٥ٍ٘ٗ 
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 ٚصاسذ آٔٛصؽ ٚ خشٚسؽ

 ػاصٔاٖ خظٚٞؾ ٚ تش٘أٝ سيضي آٔٛصؿي

 دفسش زاِيف وساب ٞاي دسػي فٙي ٚ حشفٝ اي ٚ واسدا٘ؾ

  اسصؿياتي  9-1ٕٖ٘ٛ تشي 

 اَٚ٘ٛتر    زاسيخ اسصؿياتي   ؿٕاسٜ ّٔي   ٘اْ ٚ ٘اْ خا٘ٛادٌي

وذ 

 حشفٝ 
 L3   ػغح كالحير  زىٙؼيٗ اِىسشٚ٘يه : حشفٝ 31140493 

 اػسا٘ذاسد فّٕىشد واس:    

ساٜ ا٘ذاصي دٚ ٕ٘ٛ٘ٝ دػسٍاٜ اِىسشٚ٘يىي زّفيمي زقٕيش ؿذٜ تش 

وذ  اػاع اػسا٘ذاسدٞاي زقشيف ؿذٜ

 ٚؽيفٝ 
 ٚؽيفٝ:  06

فية ياتي ٚ زقٕيش )دٕٚ٘ٛ٘ٝ دػسٍاٜ 

 اِىسشٚ٘يىي خاٍ٘ي(
 11ٌشٜٚ واسي 

ا٘ذاص  ٘لاب ٚ ساٜ

ٞاي اِىسشيىي  دػسٍاٜ

 خاٍ٘ي

 واس: 0607 وذ واس
ٞاي زّفيمي ٚ زحٛيُ  ساٜ ا٘ذاصي دػسٍاٜ

 آٖ تٝ ٔـسشي
 2 ػغح ؿايؼسٍي 

  

 ٔشا حُ واس سديف
 ؿشايظ فّٕىشد

 )اتضاس،ٔٛاد، زدٟيضاذ، صٔاٖ، ٔىاٖ ٚ ...(
 )ؿاخق ٞا/داٚسي/ٕ٘شٜ دٞي(اػسا٘ذاسد  ٘سايح ٕٔىٗ

ٕ٘ش

ٜ 

1 

٘لة ٚ ساٜ 

دػسٍاٜ ا٘ذاصي 

 زقٕيش ٘ـذٜ

اثضاس ف٣ٕٔٛ اِىتش٥٘ٚه  -دػتٍبٜ ٔٛسد ٘ؾش

اثضاس خبف -دفتشچٝ سإٞٙب٢ ٘لت -

  دػتٍبٜ
 ٔىاٖ: ٔحيظ ٚالقي

 دل٥مٝ  15صٔبٖ :

 ٘لت ٔتقّمبت ثٝ دػتٍبٜ -1
     □ك      □ف     

 ٘لت تد٥ٟضات خب٘ج٣ -2
   □ك      □ف     

٘ؾبست ثش ٔحُ ٘لت دػتٍبٜ ثب  -3
 ٔح٥غ٣ تٛخٝ ثٝ ؿشا٤ظ

    □ك      □ف     
 سٚؿٗ ٕ٘ٛدٖ دػتٍبٜ -4 

     □ك      □ف     
    

 1 ٤2ب1فذْ اخشا٢ ثٙذٞب ٤ب اخشا٢ فمظ ثٙذ

 

 2 3ٚ 2ٚ  1اخشا٢ ثٙذٞب٢ 

 3 1ٚ2ٚ3ٚ4اخشا٢ تٕب٣ٔ ثٙذٞب٢ 

2 

زٙؾيٓ اِٚيٝ 

 دػسٍاٜ

دفتشچٝ سإٞٙب٢  -دػتٍبٜ ٔٛسد ٘ؾش

 -خٛدوبس( -اِتحش٤ش)وبغز ِٛاصْ  - تٙؾ٥ٕبت

 ٔىاٖ: ٔحيظ ٚالقي 

 دل٥مٝ 15صٔبٖ :

 ا٘دبْ تٙؾ٥ٕبت ا٥ِٚٝ -1
     □ك      □ف     

تٙؾ٥ٕبت ٘شْ افضاس٢ ٚ ػخت   -2
 افضاس٢ ثش اػبع دفتشچٝ سإٞٙب

    □ك      □ف     
 وؼت سضب٤ت اص ٔـتش٢ -3

  □ك      □ف     

 1 1فذْ اخشا٢ ثٙذٞب ٤ب اخشا٢ فمظ ثٙذ

 
 2 1ٚ2اخشا٢ ثٙذ

 3 1ٚ2ٚ3اخشا٢ تٕب٣ٔ ثٙذٞب٢ 

3 

ازلاَ كحيح 

ٚسٚدي ٞا ٚ 

خشٚخي ٞاي 

 دػسٍاٜ 

دفتشچٝ سإٞٙب٢  -دػتٍبٜ ٔٛسد ٘ؾش

اثضاس  -اثضاس ف٣ٕٔٛ اِىتش٥٘ٚه  -دػتٍبٜ

  خبف دػتٍبٜ

 ٔىاٖ: ٔحيظ ٚالقي

 دل٥مٝ 20صٔبٖ :

 ٘لت ٔتقّمبت دػتٍبٜ -1
     □ك      □ف     

 تٙؾ٥ٓ ٘شْ افضاس٢ دػتٍبٜ -2
 □ك      □ف     

ثشسػ٣ ٚ كحت فّٕىشد  -3
 دػتٍبٜ

   □ك      □ف 

 1 1فذْ اخشا٢ ثٙذٞب ٤ب اخشا٢ فمظ ثٙذ

 2 1ٚ2اخشا٢ ثٙذ  

 3 اخشا٢ تٕب٣ٔ ثٙذٞب

4 

اسائٝ لاتّير ٞاي 

خذيذ دػسٍاٜ تٝ 

 ٔـسشي 

دفتشچٝ سإٞٙب٢  -دػتٍبٜ ٔٛسد ٘ؾش

 اثضاس ف٣ٕٔٛ اِىتش٥٘ٚه  -دػتٍبٜ

 ٔىاٖ: ٔحيظ ٚالقي

 دل٥مٝ 15صٔبٖ :

ٞب٢ خذ٤ذ  تـش٤ح لبث٥ّت -1
 دػتٍبٜ 

     □ك      □ف     
تٙؾ٥ٓ ٘شْ افضاس٢ ٚ ػخت  -2

 ٞب٢ خذ٤ذ افضاس٢ لبث٥ّت
 □ك      □ف     

 آٔٛصؽ ٘حٜٛ اػتفبدٜ اص دػتٍبٜ -3
    □ك      □ف     

 1 1ثٙذفذْ اخشا٢ ثٙذٞب ٤ب اخشا٢ فمظ 

 

 2 1ٚ2اخشا٢ ثٙذٞب٢

 3 اخشا٢ تٕبْ ثٙذٞب

5 

 زحٛيُ دػسٍاٜ
 تٝ ٔـسشي

اثضاس ف٣ٕٔٛ  -دػتٍبٜ ٔٛسد ٘ؾش 

 خٛدوبس( -اِتحش٤ش)وبغز ِٛاصْ -اِىتش٥٘ٚه 

 ٔىاٖ: ٔحيظ ٚالقي

 دل٥مٝ 10صٔبٖ :

تٙؾ٥ٓ اػٙبد ٚ ٔذاسن ٔشثٛط ثٝ  -1 
 ٌبسا٘ت٣ دػتٍبٜ 

     □ك      □ف     
 تؼت وبُٔ دػتٍبٜ -2

 □ك      □ف     
تح٤ُٛ دػتٍبٜ ٚ ٔتقّمبت دػتٍبٜ  -3

 ثٝ ٔـتش٢
   □ك      □ف     

 وؼت  سضب٤ت اص ٔـتش٢  -4
     □ك      □ف     

 

 1 1فذْ اخشا٢ ثٙذٞب ٤ب اخشا٢ فمظ ثٙذ

 2 2ٚ3اخشا٢ ثٙذٞب٢  

 3 اخشا٢ تٕبْ ثٙذٞب 

ٞب٢ غ٥ش  ؿب٤ؼت٣ٍ

ف٣ٙ , ا٣ٕٙ٤, 

ثٟذاؿت, تٛخٟبت 

ص٤ؼت ٔح٥غ٣ ٚ 

 ٍ٘شؽ

سفب٤ت ٘ىبت ا٣ٕٙ٤ حُٕ دػتٍبٜ ٚ ا٣ٕٙ٤ دس اتلبَ ٔتقّمبت  -1
 دػتٍبٜ ثٝ آٖ

دلت، اافتٕبد ثٝ ٘فغ ٚ ثشلشاس٢ استجبط كح٥ح ثب ٔـتش٢ ثب اثضاس  -2
 ٔٙبػت

( ٚ ٤بد٥ٌش٢ ٔبداْ اِقٕش ٚ N13-N12-N11ٚ )L2ؿب٤ؼت٣ٍ تفىش  -3
 L1( ٚ ٔحبػجٝ س٤بض٣ N31ٚN32ٚN34)L2 وؼت اعالفبت  

(N92) 
 L2وبسثشد فٗ آٚس٢  (N73وN72وN71) L2اخالق حشفٝ ا٢  -4
(N41وN42وN43) 

 1سفاير يا فذْ سفاير تٙذٞاي 

 4زا 

 1 1فذْ اخشا٢ ثٙذ 

 
 2 2ٚ3اخشا٢ ثٙذٞب٢ 

 3 4تب  1اخشا٢ تٕب٣ٔ ثٙذٞب٢ 

 اسصؿياتي واس )ؿايؼسٍي ا٘داْ واس(
 ث٣ّ    

 خ٥ش    

 ف: ثٝ ٔقٙب٢ كح٥ح ثٛدٖ اخشا ٤ب فّٕىشد اػت.                    ٔق٥بس ؿب٤ؼت٣ٍ ا٘دبْ وبس  :                                                                                                   

 ك: ثٝ ٔقٙب٢ فذْ اخشا٢ كح٥ح اػت.                                                                                                           4ٚ5ٚ 3ٚ 2اص ٔشاحُ   2وؼت حذالُ ٕ٘شٜ  

 ٚ ٍ٘شؽ  اص ثخؾ ؿب٤ؼت٣ٍ ٞب٢ غ٥ش ف٣ٙ , ا٣ٕٙ٤, ثٟذاؿت , تٛخٟبت ص٤ؼت ٔح٥غ٣ 2وؼت حذالُ ٕ٘شٜ  

 اص ٔشاحُ وبس 2وؼت حذالُ ٥ٔب٥ٍ٘ٗ 
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 ٚصاسذ آٔٛصؽ ٚ خشٚسؽ

 ػاصٔاٖ خظٚٞؾ ٚ تش٘أٝ سيضي آٔٛصؿي

 دفسش زاِيف وساب ٞاي دسػي فٙي ٚ حشفٝ اي ٚ واسدا٘ؾ

  اسصؿياتي  9-1ٕٖ٘ٛ تشي 

 اَٚ٘ٛتر    زاسيخ اسصؿياتي   ؿٕاسٜ ّٔي   ٘اْ ٚ ٘اْ خا٘ٛادٌي

وذ 

 حشفٝ 
 L3   ػغح كالحير  زىٙؼيٗ اِىسشٚ٘يه حشفٝ : 31140493 

 اػسا٘ذاسد فّٕىشد واس:    

زٙؾيٓ ٔؼسٙذاذ ٟٔش ٚ أضا ؿذٜ ٔا٘ٙذ ٌاسا٘سي ٚ فاوسٛس  ٚ 

وذ  زحٛيُ تٝ ٔـسشي ٚ دسيافر سػيذ

 ٚؽيفٝ 
 ٚؽيفٝ:  06

فية ياتي ٚ زقٕيش )دٕٚ٘ٛ٘ٝ دػسٍاٜ 

 اِىسشٚ٘يىي خاٍ٘ي(
 9ٌشٜٚ واسي 

ٔسلذي زحٛيُ 

ٞاي اِىسشيىي  دػسٍاٜ

 خاٍ٘ي

 واس: 0608 وذ واس
زٙؾيٓ وّيٝ ٔؼسٙذاذ ٚ زحٛيُ آٖ تٝ 

 ٔـسشي
 2 ػغح ؿايؼسٍي 

  

 ٔشا حُ واس سديف
 ؿشايظ فّٕىشد

 )اتضاس،ٔٛاد، زدٟيضاذ، صٔاٖ، ٔىاٖ ٚ ...(
 )ؿاخق ٞا/داٚسي/ٕ٘شٜ دٞي(اػسا٘ذاسد  ٘سايح ٕٔىٗ

ٕ٘ش

ٜ 

1 

تاصتيٙي وأُ 

 ٔشاحُ ا٘داْ واس

دفتشچٝ سإٞٙب٢ ٘لت  -دػتٍبٜ ٔٛسد ٘ؾش

  ٚ تٙؾ٥ٕبت
 ٔىاٖ: ٔحيظ ٚالقي

 دل٥مٝ  15صٔبٖ :

 تؼت وبُٔ فّٕىشد دػتٍبٜ -1
     □ك      □ف     

تٙؾ٥ٓ لغقبت ثش اػبع ٥٘بص  -2
 وبسثش
   □ك      □ف     

تح٤ُٛ دفتشچٝ سإٞٙب ثٝ وبسثش  -3
 ٚ آٔٛصؽ ٘حٜٛ اػتفبدٜ اص آٖ

    □ك      □ف     
    

 1 1فذْ اخشا٢ ثٙذٞب ٤ب اخشا٢ فمظ ثٙذ

 

 2   2ٚ  1اخشا٢ ثٙذٞب٢ 

 3 اخشا٢ تٕب٣ٔ ثٙذٞب 

2 

زٙؾيٓ ٔؼسٙذاذ 

دسيافر زائيذيٝ اص 

 ٔـسشي

  - ٌبسا٘ت٣ -٘شْ افضاسٞب٢ ٔشثٛط ثٝ دػتٍبٜ

 -خٛدوبس( -اِتحش٤ش)وبغز ِٛاصْ

 ٔىاٖ: ٔحيظ ٚالقي 

 دل٥مٝ 10صٔبٖ :

 ٞب٢ ٔشثٛعٝ تى٥ُٕ فشْ -1
     □ك      □ف     

 اخز تبئ٥ذ٤ٝ اص ٔـتش٢  -2
    □ك      □ف     

 وؼت سضب٤ت اص ٔـتش٢ -3
     □ك      □ف     
 

 1 1فذْ اخشا٢ ثٙذٞب ٤ب اخشا٢ فمظ ثٙذ

 
 2 1ٚ2اخشا٢ ثٙذ

 3 اخشا٢ تٕب٣ٔ ثٙذٞب

ؿب٤ؼت٣ٍ ٞب٢ 

غ٥ش ف٣ٙ , ا٣ٕٙ٤, 

ثٟذاؿت, تٛخٟبت 

ٔح٥غ٣ ٚ ص٤ؼت 

 ٍ٘شؽ

 سحفؼ اػٙبد -1
دلت ٚ كحت ٘ؼجت ثٝ اعالفبت ٚ ثشلشاس٢ استجبط كح٥ح ثب  -2

 ٔـتش٢ دس ٔٙبػجت ٞب٢ ٔختّف
( ٚ ٤بد٥ٌش٢ ٔبداْ اِقٕش ٚ N13-N12-N11ٚ )L2ؿب٤ؼت٣ٍ تفىش  -3

 L1( ٚ ٔحبػجٝ س٤بض٣ N31ٚN32ٚN34)L2 وؼت اعالفبت  
(N92) 
  (N73وN72وN71) L2اخالق حشفٝ ا٢  -4

 1سفاير يا فذْ سفاير تٙذٞاي 

 4زا 

 1 2فذْ اخشا٢ ثٙذ 

 2 1ٚ3اخشا٢ ثٙذٞب٢  

 3 4تب  1اخشا٢ تٕب٣ٔ ثٙذٞب٢ 

 اسصؿياتي واس )ؿايؼسٍي ا٘داْ واس(
 ث٣ّ    

 خ٥ش    

 ف: ثٝ ٔقٙب٢ كح٥ح ثٛدٖ اخشا ٤ب فّٕىشد اػت.                                                     ٔق٥بس ؿب٤ؼت٣ٍ ا٘دبْ وبس  :                                                                  

 كح٥ح اػت. ك: ثٝ ٔقٙب٢ فذْ اخشا٢                                                                                                            2ٚ 1اص ٔشاحُ   2وؼت حذالُ ٕ٘شٜ  

 اص ثخؾ ؿب٤ؼت٣ٍ ٞب٢ غ٥ش ف٣ٙ , ا٣ٕٙ٤, ثٟذاؿت , تٛخٟبت ص٤ؼت ٔح٥غ٣ ٚ ٍ٘شؽ  2وؼت حذالُ ٕ٘شٜ  

 اص ٔشاحُ وبس 2وؼت حذالُ ٥ٔب٥ٍ٘ٗ 
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 ٚصاسذ آٔٛصؽ ٚ خشٚسؽ

 ػاصٔاٖ خظٚٞؾ ٚ تش٘أٝ سيضي آٔٛصؿي

دفسش زاِيف وساب ٞاي دسػي فٙي ٚ حشفٝ اي ٚ 

 واسدا٘ؾ

  اسصؿياتي  9-1ٕٖ٘ٛ تشي 

 اَٚ٘ٛتر    زاسيخ اسصؿياتي   ؿٕاسٜ ّٔي   ٘اْ ٚ ٘اْ خا٘ٛادٌي

وذ 

 حشفٝ 

 

 حشفٝ : 82120592
ٔٛ٘ساطواساٖ زدٟيضاذ  

 اِىسشيىي ٚ اِىسشٚ٘يىي
 L2 ػغح كالحير 

 اػسا٘ذاسد فّٕىشد واس:    

٘لة دػسٍاٜ تا زٛخٝ تٝ سإٞٙاي ٘لة، تٟذاؿر ٚ ٔحيظ 

وذ  صيؼر

 ٚؽيفٝ 
 ٚؽيفٝ:  07

٘لة، ساٜ ا٘ذاصي، ػشٚيغ ٚ 

ٍٟ٘ذاسي )دٚ ٕ٘ٛ٘ٝ دػسٍاٜ 

 اِىسشٚ٘يىي اداسي(

 7ٌشٜٚ واسي 
ٞاي  ٘لثاب دػسٍاٜ

 اِىسشٚ٘يىي اداسي

 واس: 0701 وذ واس

ا٘سخاب ٚ آٔادٜ ػاصي اتضاس، ٔٛاد 

ٚ ٔغاِقٝ دفسشچٝ سإٞٙاي ٘لة 

 ٚ زقٕيش

 2 ػغح ؿايؼسٍي 

  

 ٔشا حُ واس سديف
 فّٕىشدؿشايظ 

 )اتضاس،ٔٛاد، زدٟيضاذ، صٔاٖ، ٔىاٖ ٚ ...(
 ٞا/داٚسي/ٕ٘شٜ دٞي( اػسا٘ذاسد )ؿاخق ٘سايح ٕٔىٗ

ٕ٘ش

ٜ 

1 

زٕاع تا 

 ٔـسشي

اػٙبد ٔشثٛط ثٝ ٔذَ، ؿٕبسٜ ػش٤بَ 

 -ٞب٢ اِىتش٥٘ٚى٣ اداس٢ دػتٍبٜ

 -تّفٗ -وبغز( -اِتحش٤ش )خٛدوبس ِٛاصْ

 ؿجىٝ ا٤ٙتش٘ت-وبٔپ٥ٛتش

 ٔىاٖ: ازاق واس

 دل٥مٝ  10صٔبٖ :

تـش٤ح اعالفبت ثجت ؿذٜ دس  -1
 اػٙبد ٔشتجظ ثٝ دػتٍبٜ

 □ك □ف 
دس٤بفت اعالفبت ٔشثٛط ثٝ  -2

دػتٍبٜ )ٔذَ، ؿٕبسٜ ػش٤بَ( ٚ 
 ا٘غجبق آٖ ثب اعالفبت ثجت ؿذٜ

 □ك □ف 
 2ٚ  1% ثٙذٞب٢ 80اخشا٢  -3

 □ك □ف 

 1 1ٚ2فذْ اخشا٢ ثٙذٞب ٤ب اخشا٢ ٤ى٣ اص ثٙذٞب٢ 

 

 2 3ثٙذ اخشا٢ 

 3 1ٚ2اخشا٢ ثٙذٞب٢ 

2 

ٔغاِقٝ دليك 

دفسشچٝ 

سإٞٙاي 

 ٘لة دػسٍاٜ 

اِتحش٤ش  ِٛاصْ-دفتشچٝ سإٞٙب٢ دػتٍبٜ

 فشًٞٙ ِغت -وبغز( -)خٛدوبس

 ٔىاٖ: ازاق واس

 دل٥مٝ  10صٔبٖ :

تـش٤ح اعالفبت دفتشچٝ  -1
 سإٞٙب٢ دػتٍبٜ

 □ك □ف 
ا٘غجبق اعالفبت ٔشثٛط ثٝ  -2

 اعالفبت دفتشچٝ سإٞٙبدػتٍبٜ ثب 
 □ك □ف 

 2ٚ  1% ثٙذٞب٢ 80اخشا٢  -3
 □ك □ف 

 1 1ٚ2فذْ اخشا٢ ثٙذٞب ٤ب اخشا٢ ٤ى٣ اص ثٙذٞب٢ 

 
 2 3اخشا٢ ثٙذ 

 3 1ٚ2اخشا٢ ثٙذٞب٢ 

3 

فشاٞٓ ٕ٘ٛدٖ 

اتضاس ٚ 

ّٔضٚٔاذ 

 اِٚيٝ

 اثضاس ٚ ٔٛاد ٔتٙبػت ثب ٘ٛؿ دػتٍبٜ

 ٔىاٖ: ازاق واس

 دل٥مٝ  10صٔبٖ :

 ا٘تخبة اثضاس ٚ ٔٛاد اػتب٘ذاسد -1
 □ك □ف 

 تـش٤ح چ٣ٍٍ٘ٛ وبس اثضاس ٚ ٔٛاد -2
 □ك □ف 

 2ٚ  1% ثٙذٞب٢ 80اخشا٢  -3
 □ك □ف 

 1 1ٚ2فذْ اخشا٢ ثٙذٞب ٤ب اخشا٢ ٤ى٣ اص ثٙذٞب٢ 

 2 3اخشا٢ ثٙذ  

 3 1ٚ2اخشا٢ ثٙذٞب٢ 

غ٥ش   ٞب٢ ؿب٤ؼت٣ٍ

ف٣ٙ , ا٣ٕٙ٤, 

ثٟذاؿت, تٛخٟبت 

ٔح٥غ٣ ٚ ص٤ؼت 

 ٍ٘شؽ

اػتب٘ذاسد ثٛدٖ اثضاس ٚ سفب٤ت ٘ىبت ا٣ٕٙ٤ آٖ  -1
 ٞب
 دلت ٚ تٕشوض  -2
L1 (N31 ٚ )خٕـ آٚس٢ ٚ ٌشدآٚس٢ اعالفبت  -3

 L1  (N52)ٟٔبست ٌٛؽ وشدٖ )خٛة ؿ٥ٙذٖ( 
 L1 (N37)ٔؼتٙذػبص٢  -4

 سفاير يا فذْ سفاير تٙذٞاي

 4زا  1 

 1 1فذْ اخشا٢ ثٙذ 

 2 3ٚ4اخشا٢ ثٙذٞب٢  

 3 4تب  1اخشا٢ ثٙذٞب٢ 

 ٞاي ا٘داْ واس( اسصؿياتي واس )ؿايؼسٍي
 ث٣ّ    

 خ٥ش    

 اخشا ٤ب فّٕىشد اػت.ف: ثٝ ٔقٙب٢ كح٥ح ثٛدٖ           ٞب٢ ا٘دبْ وبس  :                                                                                                              ٔق٥بس ؿب٤ؼت٣ٍ

 ك: ثٝ ٔقٙب٢ فذْ اخشا٢ كح٥ح اػت.                                                                                                       2ٚ3ٚ 1اص ٔشاحُ   2وؼت حذالُ ٕ٘شٜ  

 ٟبت ص٤ؼت ٔح٥غ٣ ٚ ٍ٘شؽ غ٥ش ف٣ٙ , ا٣ٕٙ٤, ثٟذاؿت , تٛخ  ٞب٢ اص ثخؾ ؿب٤ؼت٣ٍ 2وؼت حذالُ ٕ٘شٜ  

 اص ٔشاحُ وبس 2وؼت حذالُ ٥ٔب٥ٍ٘ٗ 
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 ٚصاسذ آٔٛصؽ ٚ خشٚسؽ

 ػاصٔاٖ خظٚٞؾ ٚ تش٘أٝ سيضي آٔٛصؿي

 دفسش زاِيف وساب ٞاي دسػي فٙي ٚ حشفٝ اي ٚ واسدا٘ؾ

  اسصؿياتي  9-1ٕٖ٘ٛ تشي 

 اَٚ٘ٛتر    زاسيخ اسصؿياتي   ؿٕاسٜ ّٔي   ٘اْ ٚ ٘اْ خا٘ٛادٌي

 وذ حشفٝ 
 

82120592 
 حشفٝ :

ٔٛ٘ساطواساٖ زدٟيضاذ اِىسشيىي  

 ٚ اِىسشٚ٘يىي
 L2 ػغح كالحير 

 اػسا٘ذاسد فّٕىشد واس:    

٘لة دػسٍاٜ تا اػسفادٜ اص سإٞٙاي ٘لة ٚ زٛخٝ تٝ ٘ىاذ 

وذ  ايٕٙي،  تٟذاؿسي ٚ صيؼر ٔحيغي 

 ٚؽيفٝ 
 ٚؽيفٝ:  07

٘لة، ساٜ ا٘ذاصي، ػشٚيغ ٚ ٍٟ٘ذاسي )دٚ 

 دػسٍاٜ اِىسشٚ٘يىي اداسي( ٕ٘ٛ٘ٝ
 7ٌشٜٚ واسي 

ٞاي  ٘لثاب دػسٍاٜ

 اِىسشٚ٘يىي اداسي

 واس: 0702 وذ واس
اسائٝ ٔـاٚسٜ خٟر ا٘سخاب ٔحُ 

 ٞاي اداسي ٘لة ٔٙاػة دػسٍاٜ
 2 ػغح ؿايؼسٍي 

  

 ٔشا حُ واس سديف
 ؿشايظ فّٕىشد

 )اتضاس،ٔٛاد، زدٟيضاذ، صٔاٖ، ٔىاٖ ٚ ...(
 ٞا/داٚسي/ٕ٘شٜ دٞي( )ؿاخقاػسا٘ذاسد  ٘سايح ٕٔىٗ

ٕ٘ش

ٜ 

1 

تاصتيٙي ٞاي 

 ٔٛسد ٘لة

ٔٙبثـ اعالفبت٣  -دفتشچٝ سإٞٙب٢ ٘لت دػتٍبٜ

 -اِتحش٤ش )خٛدوبس ِٛاصْ -ٔشثٛط ثٝ فضب٢ ٘لت

 وبغز(

 ٔىاٖ: ٔحيظ ٚالقي )اداسي(

  دل٥مٝ 10صٔبٖ :

تق٥٥ٗ چٙذ٤ٗ ٔحُ ٘لت  -1
 ٔٙبػت ثشا٢ دػتٍبٜ

 □ك □ف 
ٔق٥بسٞب٢ ا٣ٕٙ٤ دس ٘ؾش ٌشفتٗ  -2

 ٔح٥ظ
 □ك □ف 

 1 فذْ اخشا٢ ثٙذٞب

 2 اخشا٢ فمظ ٤ه ثٙذ 

 3 اخشا٢ ٞش دٚ ثٙذ

2 

تياٖ ٔٛاسد 

واستشد 

 دػسٍاٜ

 دفتشچٝ سإٞٙب٢ دػتٍبٜ

 ٔىاٖ: ٔحيظ ٚالقي )اداسي(

 دل٥مٝ  10صٔبٖ :

ث٥بٖ دال٤ُ ا٘تخبة دػتٍبٜ  -1
 ٔٛسد ٘ؾش

 □ك □ف 
 دػتٍبٜتـش٤ح وبسثش٢ فّٕىشد  -2

 □ك □ف 
 وؼت سضب٤ت اص ٔـتش٢ -3

 □ك □ف 

 1 فذْ اخشا٢ ثٙذٞب

 
 2 1ٚ2اخشا٢ فمظ ثٙذ 

 3 اخشا٢ ٞش ػٝ ثٙذ

3 

اسائٝ ٔـاٚسٜ 

 تٝ ٔـسشي

 دفتشچٝ سإٞٙب٢ ٘لت دػتٍبٜ

 ٔىاٖ: ٔحيظ ٚالقي )اداسي(

 دل٥مٝ  10صٔبٖ :

ثشسػ٣ ا٤ِٛٚت پ٥ـٟٙبد٢  -1
 ٔـتش٢ خٟت ٘لت

 □ك □ف 
٘ؾش ٌشفتٗ ؿشا٤ظ ٔح٥ظ تب دس  -2

 حذ أىبٖ
 □ك □ف 

 وؼت سضب٤ت اص ٔـتش٢ -3
 □ك □ف 

 1 فذْ اخشا٢ ثٙذٞب

 2 ٤2ب1اخشا٢ ثٙذٞب٢  

 3 اخشا٢ ٞش ػٝ ثٙذ

4 

خشٚج دػسٍاٜ اص 

دػسٝ تٙذي ٚ 

خذا ٕ٘ٛدٖ 

ٞا ٚ  تؼر

ٞاي  چؼة

 ٍٟ٘ذاس٘ذٜ

دػتٍبٜ ٔٛسد  -دفتشچٝ سإٞٙب٢ دػتٍبٜ

اثضاس ٔٙبػت خٟت  -دػتٍبٌٜبسا٘ت٣  -٘ؾش

 ِجبع وبس -ٞب ٞب ٚ ثؼت ثبصوشدٖ چؼت

 ٔىاٖ: ٔحيظ ٚالقي )اداسي(

 دل٥مٝ  15صٔبٖ :

ث٥شٖٚ آٚسدٖ كح٥ح دػتٍبٜ ٚ  -1
ٞب ثش  ٞب ٚ ٔحبفؼ ثبص ٕ٘ٛدٖ ثؼت

 اػبع دفتشچٝ سإٞٙب
 □ك □ف 

تغج٥ك ػش٤بَ دػتٍبٜ ثب ػش٤بَ  -2
 ثؼتٝ ثٙذ٢

 □ك □ف 
 وؼت سضب٤ت اص ٔـتش٢ -3

 □ك □ف 

 1 فذْ اخشا٢ ثٙذٞب

 

 2 1ٚ2اخشا٢ فمظ ثٙذ 

 3 اخشا٢ ٞش ػٝ ثٙذ

5 

دػتٍبٜ  -دفتشچٝ سإٞٙب٢ ٘لت دػتٍبٜ ٘لة دػسٍاٜ

اثضاس  -اثضاس ف٣ٕٔٛ اِىتش٥٘ٚه -ٔٛسد ٘ؾش

 اختلبك٣ ٘لت دػتٍبٜ

 ٔىاٖ: ٔحيظ ٚالقي )اداسي(

 دل٥مٝ 15صٔبٖ :

ٞب ٚ  ٞب، ػ٥ٓ اتلبَ وبثُ -1
 ٔٛخٛد ثٝ دػتٍبٜ ٔتقّمبت

 □ك □ف 
 تح٤ُٛ ٔتقّمبت ثٝ ٔـتش٢ -2

 □ك □ف 
 وؼت سضب٤ت اص ٔـتش٢ -3

 □ك □ف 

 1 2فذْ اخشا٢ ثٙذٞب ٤ب فمظ اخشا٢ ثٙذ 

 
 2 1ٚ2اخشا٢ ثٙذٞب٢ 

 3 اخشا٢ ٞش ػٝ ثٙذ

غ٥ش   ٞب٢ ؿب٤ؼت٣ٍ

ف٣ٙ , ا٣ٕٙ٤, 

ثٟذاؿت, تٛخٟبت 

ص٤ؼت ٔح٥غ٣ ٚ 

 ٍ٘شؽ

ٚ حفبؽت٣ دػتٍبٜ )دٚس٢ اص ٚػب٤ُ  سفب٤ت ٘ىبت ا٣ٕٙ٤ -1
ٌشٔبصا،دٚس٢ اص پٙدشٜ،دٚس٢ اص ٚػب٤ُ سعٛثت صا، دٚس٢ اص 

 وب٘بَ وِٛش(
دلت، تٛخٝ ثٝ ٘ؾشات ٔـتش٢ ثٝ عٛس ٔذاْٚ، كجٛس٢ ٚ  -2

خ٤ٛـتٗ داس٢ ٚ دٚس ٕ٘ٛدٖ ضب٤قبت خبسج ؿذٜ اص وبستٗ ٚ 
 ثؼتٝ ثٙذ٢ دػتٍبٜ

٥ِٛت ( ٚ ٔؼئN31خٕـ آٚس٢ ٚ ٌشدآٚس٢ اعالفبت ) -3
 (N72پز٤ش٢ )

( ٚ N41ا٘تخبة ٚ ثٝ وبس٥ٌش٢ فٙبٚس٢ ٞب٢ ٔٙبػت ) -4
 L1 (N56)احتشاْ ٌزاؿتٗ ثٝ اسصؽ ٞب٢ د٤ٍشاٖ 

 1سفاير يا فذْ سفاير تٙذٞاي 

 4زا 

 1 4فذْ اخشا٢ ثٙذٞب ٤ب اخشا٢ فمظ ثٙذ 

 

 2 1ٚ5اخشا٢ ثٙذٞب٢ 

 3 4تب  1اخشا٢ ثٙذٞب٢ 

 ا٘داْ واس(ٞاي  اسصؿياتي واس )ؿايؼسٍي
 ث٣ّ    

 خ٥ش    

 ف: ثٝ ٔقٙب٢ كح٥ح ثٛدٖ اخشا ٤ب فّٕىشد اػت.          ٞب٢ ا٘دبْ وبس  :                                                                                                              ٔق٥بس ؿب٤ؼت٣ٍ

 ك: ثٝ ٔقٙب٢ فذْ اخشا٢ كح٥ح اػت.                                                                                                5ٚ  2ٚ4ٚ 1اص ٔشاحُ   2وؼت حذالُ ٕ٘شٜ  

 غ٥ش ف٣ٙ , ا٣ٕٙ٤, ثٟذاؿت , تٛخٟبت ص٤ؼت ٔح٥غ٣ ٚ ٍ٘شؽ   ٞب٢ اص ثخؾ ؿب٤ؼت٣ٍ 2وؼت حذالُ ٕ٘شٜ  

 اص ٔشاحُ وبس 2وؼت حذالُ ٥ٔب٥ٍ٘ٗ 
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 ٚصاسذ آٔٛصؽ ٚ خشٚسؽ

 ػاصٔاٖ خظٚٞؾ ٚ تش٘أٝ سيضي آٔٛصؿي

 دفسش زاِيف وساب ٞاي دسػي فٙي ٚ حشفٝ اي ٚ واسدا٘ؾ

  اسصؿياتي  9-1ٕٖ٘ٛ تشي 

 اَٚ٘ٛتر    زاسيخ اسصؿياتي   ؿٕاسٜ ّٔي   ٘اْ ٚ ٘اْ خا٘ٛادٌي

وذ 

 حشفٝ 

 

 حشفٝ : 82120592
ٔٛ٘ساطواساٖ زدٟيضاذ اِىسشيىي  

 ٚ اِىسشٚ٘يىي
 L2 ػغح كالحير 

 اػسا٘ذاسد فّٕىشد واس:    

٘لة ٚ ساٜ ا٘ذاصي دٚ ٕ٘ٛ٘ٝ دػسٍاٜ تا اػسفادٜ اص دفسشچٝ 

سإٞٙا ٚ تا زٛخٝ تٝ ٘ىاذ ايٕٙي، تٟذاؿسي ٚ صيؼر 

 ٔحيغي

وذ 

 ٚؽيفٝ 
 ٚؽيفٝ:  07

٘لة، ساٜ ا٘ذاصي، ػشٚيغ ٚ ٍٟ٘ذاسي )دٚ 

 دػسٍاٜ اِىسشٚ٘يىي اداسي(ٕ٘ٛ٘ٝ 
 8ٌشٜٚ واسي 

ٞاي  ا٘ذاص دػسٍاٜ ساٜ

 اِىسشٚ٘يىي اداسي

 واس: 0703 وذ واس
ٞا تا اػسفادٜ اص  ساٜ ا٘ذاصي دػسٍاٜ

 دفسشچٝ سإٞٙاي ٘لة
 2 ػغح ؿايؼسٍي 

  

 ٔشا حُ واس سديف
 ؿشايظ فّٕىشد

 )اتضاس،ٔٛاد، زدٟيضاذ، صٔاٖ، ٔىاٖ ٚ ...(
 ٞا/داٚسي/ٕ٘شٜ دٞي( اػسا٘ذاسد )ؿاخق ٘سايح ٕٔىٗ

ٕ٘ش

ٜ 

1 

تاصتيٙي 

ٔشاحُ ٘لة 

ٚ سٚؿٗ 

ٕ٘ٛدٖ 

 دػسٍاٜ

دفتشچٝ ٘لت ٚ ساٜ  -دػتٍبٜ ٔٛسد ٘ؾش

ساٜ ا٘ذاص٢ دػتٍبٜ  CD -وبٔپ٥ٛتش -ا٘ذاص٢

 دس كٛست ٔٛخٛد ثٛدٖ

 ٔىاٖ: ٔحيظ ٚالقي )اداسي(

 دل٥مٝ  20صٔبٖ :

وٙتشَ كح٥ح ٚ دل٥ك ف٥ّٕبت  -1
 ٘لت
 □ك □ف 

 سٚؿٗ وشدٖ دػتٍبٜ -2
 □ك □ف 

 دػتٍبٜ CD٘لت ٚ ساٜ ا٘ذاص٢  -3
 □ك □ف 

 ساٜ ا٘ذاص٢ دػتٍبٜ -4
 □ك □ف 

 1 1فذْ اخشا٢ ثٙذٞب ٤ب اخشا٢ فمظ ثٙذ 

 

 2 1ٚ2اخشا٢ ثٙذٞب٢ 

 3 اخشا٢ تٕب٣ٔ ثٙذٞب

2 

اخشاي 

زٙؾيٕاذ 

اِٚيٝ تش 

اػاع 

دفسشچٝ 

 سإٞٙا

دفتشچٝ تٙؾ٥ٕبت  -دػتٍبٜ ٔٛسد ٘ؾش

 اثضاس ٔخلٛف تٙؾ٥ٕبت -دػتٍبٜ

 ٔىاٖ: ٔحيظ ٚالقي )اداسي(

 دل٥مٝ 30صٔبٖ :

 وبس ثب دػتٍبٜ -1
 □ك □ف 

ٞب٢  ٘حٜٛ فّٕىشد تٕب٣ٔ دوٕٝ -2
 دػتٍبٜ

 □ك □ف 
 افضاس٢ دػتٍبٜ تٙؾ٥ٕبت ٘شْ -3

 □ك □ف 
 وؼت سضب٤ت اص ٔـتش٢ -4

 □ك □ف 

 1 1فذْ اخشا٢ ثٙذٞب ٤ب اخشا٢ فمظ ثٙذ 

 

 2 1ٚ2 اخشا٢ ثٙذٞب٢

 3 اخشا٢ تٕب٣ٔ ثٙذٞب

3 

زؼر اِٚيٝ 

 دػسٍاٜ

دفتشچٝ تٙؾ٥ٕبت  -دػتٍبٜ ٔٛسد ٘ؾش

 اثضاس ٔخلٛف تٙؾ٥ٕبت -دػتٍبٜ

 ٔىاٖ: ٔحيظ ٚالقي )اداسي(

 دل٥مٝ 30صٔبٖ :

 وبس ثب دػتٍبٜ -1
 □ك □ف 

 اخشا٢ تٙؾ٥ٕبت دػتٍبٜ -2
 □ك □ف 

 سفـ خغب٢ ٔشثٛط ثٝ تٙؾ٥ٕبت -3
 □ك □ف 

 سضب٤ت اص ٔـتش٢وؼت  -4
 □ك □ف 

 1 1فذْ اخشا٢ ثٙذٞب ٤ب اخشا٢ فمظ ثٙذ 

 2 1ٚ2اخشا٢ ثٙذٞب٢  

 3 اخشا٢ تٕب٣ٔ ثٙذٞب

4 

زٙؾيٕاذ تش 

اػاع ٘ياص 

 ٔـسشي

دفتشچٝ تٙؾ٥ٕبت  -دػتٍبٜ ٔٛسد ٘ؾش

 اثضاس ٔخلٛف تٙؾ٥ٕبت -دػتٍبٜ

 ٔىاٖ: ٔحيظ ٚالقي )اداسي(

 دل٥مٝ 20صٔبٖ :

فّٕىشدٞب٢ ٤ٚظٜ تـش٤ح  -1
 دػتٍبٜ

 □ك □ف 
تٙؾ٥ٓ دػتٍبٜ ثش اػبع  -2

 تٙؾ٥ٕبت ٤ٚظٜ
 □ك □ف 

 وؼت سضب٤ت اص ٔـتش٢ -3
 □ك □ف 

 1 فذْ اخشا٢ ثٙذٞب 

 
 2 ٤2ب1اخشا٢ ثٙذٞب٢ 

 3 اخشا٢ تٕب٣ٔ ثٙذٞب

5 

زؼر ٚ 

زحٛيُ 

دػسٍاٜ تٝ 

 ٔـسشي

دفتشچٝ تٙؾ٥ٕبت  -دػتٍبٜ ٔٛسد ٘ؾش

 تٙؾ٥ٕبت اثضاس ٔخلٛف -دػتٍبٜ

 ٔىاٖ: ٔحيظ ٚالقي )اداسي(

 دل٥مٝ 20صٔبٖ :

تؼت تٕب٣ٔ فّٕىشدٞب٢ ٤ٚظٜ  -1
 دػتٍبٜ

 □ك □ف 
 وبسوشد و٣ّ دػتٍبٜ -2

 □ك □ف 
 وؼت سضب٤ت اص ٔـتش٢ -3

 □ك □ف 

 1 فذْ اخشا٢ ثٙذٞب 

 2 ٤2ب1اخشا٢ ثٙذٞب٢  

 3 اخشا٢ تٕب٣ٔ ثٙذٞب

غ٥ش   ٞب٢ ؿب٤ؼت٣ٍ

ف٣ٙ , ا٣ٕٙ٤, 

ثٟذاؿت, تٛخٟبت 

ص٤ؼت ٔح٥غ٣ ٚ 

 ٍ٘شؽ

سفب٤ت ٘ىبت ا٣ٕٙ٤ اِىتش٤ى٣ ٚ اػتفبدٜ اص ٔٛاد  -1
 ٔلشف٣ اػتب٘ذاسد

 دلت ٚ ٔؼئ٥ِٛت پز٤ش٢ ٚ كجٛس٢  -2
L1 (N31 ٚ )خٕـ آٚس٢ ٚ ٌشدآٚس٢ اعالفبت  -3

 L1 (N73)( ٚ دسػتىبس٢ N72) L1ٔؼئ٥ِٛت پز٤ش٢ 
 L1ا٘تخبة ٚ ثٝ وبس٥ٌش٢ فٙبٚس٢ ٞب٢ ٔٙبػت  -4
(N41) 

 1سفاير يا فذْ سفاير تٙذٞاي 

 4زا 

 1 3فذْ اخشا٢ ثٙذ 

 
 2 1ٚ4اخشا٢ ثٙذٞب٢ 

 3 4تب  1اخشا٢ ثٙذٞب٢ 

 ث٣ّ     ٞاي ا٘داْ واس( اسصؿياتي واس )ؿايؼسٍي
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 ٚصاسذ آٔٛصؽ ٚ خشٚسؽ

 ػاصٔاٖ خظٚٞؾ ٚ تش٘أٝ سيضي آٔٛصؿي

 واسدا٘ؾدفسش زاِيف وساب ٞاي دسػي فٙي ٚ حشفٝ اي ٚ 

  اسصؿياتي  9-1ٕٖ٘ٛ تشي 

 ٘ٛتر اَٚ   زاسيخ اسصؿياتي   ؿٕاسٜ ّٔي   ٘اْ ٚ ٘اْ خا٘ٛادٌي

 حشفٝ : 82120592  وذ حشفٝ 
ٔٛ٘ساطواساٖ زدٟيضاذ اِىسشيىي ٚ  

 اِىسشٚ٘يىي
 L2 ػغح كالحير 

 اػسا٘ذاسد فّٕىشد واس:    

سفـ فية دػسٍاٜ دس فشآيٙذ ٘لة ٚ زحٛيُ تٝ ٔـسشي ٔغاتك 

 اػسا٘ذاسدٞاي زقشيف ؿذٜ ٚ ٘ىاذ ايٕٙي
وذ 

 ٚؽيفٝ 
 ٚؽيفٝ:  07

٘لة، ساٜ ا٘ذاصي، ػشٚيغ ٚ ٍٟ٘ذاسي )دٚ 

 ٕ٘ٛ٘ٝ دػسٍاٜ اِىسشٚ٘يىي اداسي(
 9ٌشٜٚ واسي 

ٔسلذي سفـ فية 

ٞاي  دػسٍاٜ

 اِىسشٚ٘يىي اداسي

 2 ػغح ؿايؼسٍي  سفـ فية دس كٛسذ تشٚص دس ٔشاحُ ٘لة واس: 0704 وذ واس

  

 ٔشا حُ واس سديف
 ؿشايظ فّٕىشد

 )اتضاس،ٔٛاد، زدٟيضاذ، صٔاٖ، ٔىاٖ ٚ ...(
 ٕ٘شٜ ٞا/داٚسي/ٕ٘شٜ دٞي( اػسا٘ذاسد )ؿاخق ٘سايح ٕٔىٗ

1 

تشسػي ٔدذد 

ٔشاحُ ٘لة 

 دػسٍاٜ

اثضاس  -دفتشچٝ تٙؾ٥ٕبت دػتٍبٜ -دػتٍبٜ ٔٛسد ٘ؾش

 ٔخلٛف تٙؾ٥ٕبت

 ٔىاٖ: ٔحيظ ٚالقي )اداسي(

 دل٥مٝ 10صٔبٖ :

افضاس٢ ٚ ػخت  ا٘دبْ تٙؾ٥ٕبت ٔدذد ٘شْ -1
 افضاس٢

 □ك □ف 
 وٙتشَ ٔدذد ٘لت ٔتقّمبت ٚ ّٔضٚٔبت -2

 □ك □ف 
 وؼت سضب٤ت اص ٔـتش٢ -3

 □ك □ف 

 1 فذْ اخشا٢ ثٙذٞب 

 2 1ٚ2اخشا٢ ثٙذٞب٢  

 3 1ٚ2ٚ3اخشا٢ تٕبْ ثٙذٞب٢

2 

زقييٗ ٘ٛؿ فية 

افضاس يا ػخر  )٘شْ

 افضاس(

 -دفتشچٝ سإٞٙب٢ ٘لت دػتٍبٜ -دػتٍبٜ ٔٛسد ٘ؾش

 اثضاس خبف دػتٍبٜ -اثضاس ف٣ٕٔٛ اِىتش٥٘ٚه

 ٔىاٖ: ٔحيظ ٚالقي )اداسي(

 دل٥مٝ 15صٔبٖ :

افضاس٢ ٚ ػخت  تق٥٥ٗ ٘ٛؿ ف٥ت ٘شْ -1
 افضاس٢

 □ك □ف 
 ا٘دبْ ف٥ت ٤بث٣ ا٥ِٚٝ ثب ٔـبٚسٜ ٔـتش٢ -2

 □ك □ف 
 وؼت سضب٤ت اص ٔـتش٢ -3

 □ك □ف 

 1 1فمظ ثٙذ  فذْ اخشا٢ ثٙذٞب ٤ب اخشا٢

 
 2 1ٚ2اخشا٢ ثٙذٞب٢ 

 3 1ٚ2ٚ3اخشا٢ تٕبْ ثٙذٞب٢

3 

الذاْ تٝ زـخيق 

سفـ فية دس ٔحُ 

 ٘لة

 -دفتشچٝ سإٞٙب٢ ٘لت دػتٍبٜ -دػتٍبٜ ٔٛسد ٘ؾش

 اثضاس خبف دػتٍبٜ -اثضاس ف٣ٕٔٛ اِىتش٥٘ٚه

 ٔىاٖ: ٔحيظ ٚالقي )اداسي(

 دل٥مٝ 10صٔبٖ :

 سفـ ف٥ت -1
 □ك □ف 

 تق٤ٛض ٔتقّمبت ٔق٥ٛة دػتٍبٜ -2
 □ك □ف 

خّت افتٕبد ٔـتش٢ ٚ وؼت سضب٤ت اص  -3
 ٔـتش٢

 □ك □ف 

 1 1فذْ اخشا٢ ثٙذٞب ٤ب اخشا٢ فمظ ثٙذ 

 2 1ٚ2اخشا٢ ثٙذٞب٢  

 3 1ٚ2ٚ3اخشا٢ تٕبْ ثٙذٞب٢ 

4 

زٕاع تا زقٕيشٌاٜ 

ٔشوضي خٟر 

 ٔـاٚسٜ

اثضاس خبف  -اثضاس ف٣ٕٔٛ اِىتش٥٘ٚه -دػتٍبٜ ٔٛسد ٘ؾش

 خٛدوبس( -اِتحش٤ش )وبغز ِٛاصْ -تّفٗ -دػتٍبٜ

 ٔىاٖ: ٔحيظ ٚالقي )اداسي(

 دل٥مٝ 5صٔبٖ :

وؼت ٔـبٚسٜ ٚ سإٞٙب٣٤ اص تق٥ٕشٌبٜ  -1
 ٔشوض٢

 □ك □ف 
پ٥بدٜ ػبص٢ سإٞٙب٣٤ ٞب٢ كٛست ٌشفتٝ  -2

 س٢ٚ دػتٍبٜ
 □ك □ف 

 خّت افتٕبد ٔـتش٢ -3
 □ك □ف 

 1 ٤2ب  1ذ فذْ اخشا٢ ثٙذٞب ٤ب اخشا٢ فمظ ثٙ

 2 1ٚ2اخشا٢ ثٙذٞب٢  

 3 1ٚ2ٚ3اخشا٢ تٕبْ ثٙذٞب٢

5 

زٕاع تا ٚاحذ 

فشٚؽ خٟر 

 زقٛيض دػسٍاٜ

اثضاس خبف  -اثضاس ف٣ٕٔٛ اِىتش٥٘ٚه -دػتٍبٜ ٔٛسد ٘ؾش

 تّفٗ -دػتٍبٜ

 ٔىاٖ: ٔحيظ ٚالقي )اداسي(

 دل٥مٝ 5صٔبٖ :

ٕٞب٣ٍٙٞ ثب ٚاحذ فشٚؽ دػتٍبٜ خٟت  -1
 تق٤ٛض دػتٍبٜ

 □ك □ف 
 تـخ٥ق فذْ سفـ ف٥ت دػتٍبٜ -2

 □ك □ف 
 وؼت سضب٤ت اص ٔـتش٢ -3

 □ك □ف 

 1 1فذْ اخشا٢ ثٙذٞب ٤ب اخشا٢ فمظ ثٙذ 

 2 1ٚ2اخشا٢ ثٙذٞب٢  

 3 1ٚ2ٚ3اخشا٢ تٕبْ ثٙذٞب٢ 

6 

تشٌشدا٘ذٖ دػسٍاٜ 

ٔقيٛب تٝ حاِر 

 اِٚيٝ تؼسٝ تٙذي

 -اثضاس ف٣ٕٔٛ اِىتش٥٘ٚه -دػتٍبٜ ٔٛسد ٘ؾش

 خٛدوبس( -اِتحش٤ش )وبغز ِٛاصْ

 ٔىاٖ: ٔحيظ ٚالقي )اداسي(

 دل٥مٝ 15صٔبٖ :

 ثؼتٝ ثٙذ٢ ٔدذد دػتٍبٜ -1
 □ك □ف 

ٞب٢ ٚ  ٚ ٍٟ٘ذاس٘ذٜ ٞب خذاػبص٢ ٔحبفؼ -2
 تد٥ٟضات داخ٣ّ

 □ك □ف 
 وؼت سضب٤ت اص ٔـتش٢ -3

 □ك □ف 

  1 فذْ اخشا٢ ثٙذٞب 

  2 1ٚ2اخشا٢ ثٙذٞب٢ 

  3 1ٚ2ٚ3 اخشا٢ تٕبْ ثٙذٞب٢

غ٥ش   ٞب٢ ؿب٤ؼت٣ٍ

ف٣ٙ , ا٣ٕٙ٤, 

ثٟذاؿت, تٛخٟبت 

ص٤ؼت ٔح٥غ٣ ٚ 

 ٍ٘شؽ

فذْ اػتفبدٜ اص اثضاس غ٥ش ٔدبص دس تق٥ٕش دػتٍبٜ ٔق٥ٛة )خبسج  -1
 ٕ٘ٛدٖ دػتٍبٜ اص ٌبسا٘ت٣(

اع٥ٕٙبٖ اص خبٌزاس٢ و٥ّٝ ٔحبفؼ ٞب ٚ ٍٟ٘ذاس٘ذٜ ٞب دس صٔبٖ  -2
 ٔشخٛؿ ٕ٘ٛدٖ دػتٍبٜ 

( ٚ ٔؼئ٥ِٛت پز٤ش٢ N31) L1خٕـ آٚس٢ ٚ ٌشدآٚس٢ اعالفبت  -3
L1 (N72( ٜٔزاوش ٚ )N58) 
( ٚ ٔذ٤ش٤ت N21) L1داؿتٗ دسن دسػت اص ػ٥ؼتٓ ػبصٔب٣٘  -4

 L1 (N66)ٔٛاد ٚ تد٥ٟضات 

 سفاير يا فذْ سفاير تٙذٞاي 

 4زا  1
 1 1فذْ اخشا٢ ثٙذ 

 
 2 2ٚ3اخشا٢ ثٙذٞب٢ 

 3 4تب  1اخشا٢ ثٙذٞب٢ 

 ٞاي ا٘داْ واس( اسصؿياتي واس )ؿايؼسٍي
 ث٣ّ    

 خ٥ش    

 ف: ثٝ ٔقٙب٢ كح٥ح ثٛدٖ اخشا ٤ب فّٕىشد اػت.          ٞب٢ ا٘دبْ وبس  :                                                                                                              ٔق٥بس ؿب٤ؼت٣ٍ

 ك: ثٝ ٔقٙب٢ فذْ اخشا٢ كح٥ح اػت.                                                                                                     5ٚ6ٚ 2ٚ3اص ٔشاحُ   2وؼت حذالُ ٕ٘شٜ  

 ؽ غ٥ش ف٣ٙ , ا٣ٕٙ٤, ثٟذاؿت , تٛخٟبت ص٤ؼت ٔح٥غ٣ ٚ ٍ٘ش  ٞب٢ اص ثخؾ ؿب٤ؼت٣ٍ 2وؼت حذالُ ٕ٘شٜ  

 اص ٔشاحُ وبس 2وؼت حذالُ ٥ٔب٥ٍ٘ٗ 
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 ٚصاسذ آٔٛصؽ ٚ خشٚسؽ

 ػاصٔاٖ خظٚٞؾ ٚ تش٘أٝ سيضي آٔٛصؿي

 دفسش زاِيف وساب ٞاي دسػي فٙي ٚ حشفٝ اي ٚ واسدا٘ؾ

  اسصؿياتي  9-1ٕٖ٘ٛ تشي 

 اَٚ٘ٛتر    زاسيخ اسصؿياتي   ؿٕاسٜ ّٔي   ٘اْ ٚ ٘اْ خا٘ٛادٌي

وذ 

 حشفٝ 

 

 حشفٝ : 82120592
ٔٛ٘ساطواساٖ زدٟيضاذ اِىسشيىي  

 ٚ اِىسشٚ٘يىي
 L2 ػغح كالحير 

 اػسا٘ذاسد فّٕىشد واس:    

آٔٛصؽ چٍٍٛ٘ي واس تا دػسٍاٜ ٚ ػشٚيغ ٚ ٍٟ٘ذاسي 

وذ  فٕٛٔي آٖ تٝ ٔـسشي

 ٚؽيفٝ 
 ٚؽيفٝ:  07

٘لة، ساٜ ا٘ذاصي، ػشٚيغ ٚ ٍٟ٘ذاسي )دٚ 

 اِىسشٚ٘يىي اداسي( ٞاي ٕ٘ٛ٘ٝ دػسٍاٜ
 7ٌشٜٚ واسي 

ٞاي  دػسٍاٜ ٘لاب

 اِىسشٚ٘يىي اداسي

 واس: 0705 وذ واس

اسائٝ ٔـاٚسٜ تٝ ٔـسشي  ٚ واستش 

خٟر اػسفادٜ ٚ ٍٟ٘ذاسي اص دػسٍاٜ 

 اِىسشٚ٘يىي

 2 ػغح ؿايؼسٍي 

  

 ٔشا حُ واس سديف
 ؿشايظ فّٕىشد

 )اتضاس،ٔٛاد، زدٟيضاذ، صٔاٖ، ٔىاٖ ٚ ...(
 ٞا/داٚسي/ٕ٘شٜ دٞي( اػسا٘ذاسد )ؿاخق ٘سايح ٕٔىٗ

ٕ٘ش

ٜ 

1 

زـشيح 

فّٕىشد 

 دػسٍاٜ

دفتشچٝ سإٞٙب٢ ٘لت  -دػتٍبٜ ٔٛسد ٘ؾش

 -اِتحش٤ش )وبغز ِٛاصْ -فبسػ٣ ٚ الت٥ٗ

 خٛدوبس(

 ٔىاٖ: ٔحيظ ٚالقي )اداسي(

 دل٥مٝ 10صٔبٖ :

تـش٤ح ٔغبِت آٔٛصؿ٣ ٔشثٛط  -1
ثٝ دػتٍبٜ ثب تٛخٝ ثٝ دا٘ؾ 

 ٔـتش٢
 □ك □ف 

آٔٛصؽ ف٣ّٕ وبس ثب دػتٍبٜ ٚ  -2
 فّٕىشد آٖ

 □ك □ف 
 وؼت سضب٤ت اص ٔـتش٢ -3

 □ك □ف 

 1 1فذْ اخشا٢ ثٙذٞب ٤ب فمظ اخشا٢ ثٙذ 

 

 2 1ٚ2اخشا٢ ثٙذٞب٢ 

 3 1ٚ2ٚ3اخشا٢ تٕبْ ثٙذٞب٢ 

2 

واس تا دوٕٝ 

 ٞاي دػسٍاٜ

دفتشچٝ سإٞٙب٢ ٘لت  -دػتٍبٜ ٔٛسد ٘ؾش

 خٛدوبس( -اِتحش٤ش )وبغز ِٛاصْ -

 ٔىاٖ: ٔحيظ ٚالقي )اداسي(

 دل٥مٝ 10:صٔبٖ 

ؿشح ٘حٜٛ اػتفبدٜ اص تٕب٣ٔ  -1
 دوٕٝ ٞب٢ دػتٍبٜ ثٝ ٔـتش٢

 □ك □ف 
آٔٛصؽ ف٣ّٕ وبس ثب دوٕٝ ٞب٢  -2

 دػتٍبٜ
 □ك □ف 

 وؼت سضب٤ت اص ٔـتش٢ -3
 □ك □ف 

 1 1فذْ اخشا٢ ثٙذٞب ٤ب فمظ اخشا٢ ثٙذ 

 
 2 1ٚ2اخشا٢ ثٙذٞب٢ 

 3 1ٚ2ٚ3اخشا٢ تٕبْ ثٙذٞب٢ 

3 

زغييش زٙؾيٕاذ 

ٔغاتك تا ٔحيظ 

 ٚ ٘ياص ٔـسشي

سإٞٙب٢ تٙؾ٥ٕبت  -دػتٍبٜ ٔٛسد ٘ؾش

 خٛدوبس( -اِتحش٤ش )وبغز ِٛاصْ -دػتٍبٜ

 ٔىاٖ: ٔحيظ ٚالقي )اداسي(

 دل٥مٝ 10صٔبٖ :

 ا٘دبْ تٙؾ٥ٕبت كح٥ح دػتٍبٜ -1
 □ك □ف 

تغ٥٥ش تٙؾ٥ٕبت دػتٍبٜ ٔغبثك  -2
 ثب ؿشا٤ظ ٔح٥غ٣ ٚ ٥٘بص ٔـتش٢

 □ك □ف 
 ٔـتش٢وؼت سضب٤ت اص  -3

 □ك □ف 

 1 1فذْ اخشا٢ ثٙذٞب ٤ب فمظ اخشا٢ ثٙذ 

 2 1ٚ2اخشا٢ ثٙذٞب٢  

 3 1ٚ2ٚ3اخشا٢ تٕبْ ثٙذٞب٢ 

4 

زـشيح 

چٍٍٛ٘ي 

ٍٟ٘ذاسي اص 

 دػسٍاٜ

دفتشچٝ سإٞٙب٢ ٘لت  -دػتٍبٜ ٔٛسد ٘ؾش

اِتحش٤ش  ِٛاصْ -ثشٌٝ ٌبسا٘ت٣ -ٚ تٙؾ٥ٕبت

 خٛدوبس( -)وبغز

 ٔىاٖ: ٔحيظ ٚالقي )اداسي(

 دل٥مٝ 10صٔبٖ :

ٔقشف٣ لغقبت ٔلشف٣ ٚ فٕش  -1
 ٞب ثٝ ٔـتش٢ ٔف٥ذ آٖ

 □ك □ف 
ث٥بٖ ٔٛاسد٢ وٝ دػتٍبٜ سا اص  -2

 ٌبسا٘ت٣ خبسج ٣ٔ وٙذ
 □ك □ف 

 تق٥٥ٗ ٔحذٚدٜ ػش٤ٚغ -3
 □ك □ف 

ٔقشف٣ ٔٛاد ٔٛسد ٥٘بص ثشا٢  -4
 ػش٤ٚغ ٚ ٍٟ٘ذاس٢

 □ك □ف 
 وؼت سضب٤ت اص ٔـتش٢ -5

 □ك □ف 

 1 فمظ اخشا٢ ٤ه ٤ب دٚ ثٙذ فذْ اخشا٢ ثٙذٞب ٤ب

 

 2 2ٚ3ٚ4اخشا٢ ثٙذٞب٢ 

 3 1ٚ2ٚ3اخشا٢ تٕبْ ثٙذٞب٢ 

 2 

 3 

غ٥ش   ٞب٢ ؿب٤ؼت٣ٍ

ف٣ٙ , ا٣ٕٙ٤, 

ثٟذاؿت, تٛخٟبت 

ص٤ؼت ٔح٥غ٣ ٚ 

 ٍ٘شؽ

خبٔٛؽ ٕ٘ٛدٖ دػتٍبٜ ٍٞٙبْ ػش٤ٚغ ٚ ٘حٜٛ  -1
 كح٥ح ٘لت ٚ تق٤ٛض ٔٛاد ٔلشف٣ 

دلت، كجٛس٢ ٚ خ٤ٛـتٗ داس٢ ٚ تفى٥ه ٚ ٔقذْٚ  -2
 وشدٖ صثبِٝ ٞب٢ خبف اص خّٕٝ ٔٛاد ػ٣ٕ 

L1 (N31 ٚ )خٕـ آٚس٢ ٚ ٌشدآٚس٢ اعالفبت  -3
 L1 (N52)ٟٔبست ٌٛؽ دادٖ  )خٛة ؿ٥ٙذٖ( 

 L1ا٘تخبة ٚ ثٝ وبس٥ٌش٢ فٙبٚس٢ ٞب٢ ٔٙبػت  -4
(N41دسػتىبس٢ ٚ )L1 (N73) 

 1سفاير يا فذْ سفاير تٙذٞاي 

 4ا ز

 1 1فذْ اخشا٢ ثٙذ 

 

 2 3ٚ4اخشا٢ ثٙذٞب٢ 

 3 4تب  1اخشا٢ ثٙذٞب٢ 

 ٞاي ا٘داْ واس( اسصؿياتي واس )ؿايؼسٍي
 ث٣ّ    

 خ٥ش    

 ف: ثٝ ٔقٙب٢ كح٥ح ثٛدٖ اخشا ٤ب فّٕىشد اػت.                          ٞب٢ ا٘دبْ وبس  :                                                                                              ٔق٥بس ؿب٤ؼت٣ٍ

 ك: ثٝ ٔقٙب٢ فذْ اخشا٢ كح٥ح اػت.                                                                                                        4ٚ 2ٚ3اص ٔشاحُ   2وؼت حذالُ ٕ٘شٜ  

 غ٥ش ف٣ٙ , ا٣ٕٙ٤, ثٟذاؿت , تٛخٟبت ص٤ؼت ٔح٥غ٣ ٚ ٍ٘شؽ   ٞب٢ اص ثخؾ ؿب٤ؼت٣ٍ 2وؼت حذالُ ٕ٘شٜ  

 اص ٔشاحُ وبس 2وؼت حذالُ ٥ٔب٥ٍ٘ٗ 
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 ٚصاسذ آٔٛصؽ ٚ خشٚسؽ

 ػاصٔاٖ خظٚٞؾ ٚ تش٘أٝ سيضي آٔٛصؿي

 دفسش زاِيف وساب ٞاي دسػي فٙي ٚ حشفٝ اي ٚ واسدا٘ؾ

  اسصؿياتي  9-1ٕٖ٘ٛ تشي 

 اَٚ٘ٛتر    زاسيخ اسصؿياتي   ؿٕاسٜ ّٔي   ٘اْ ٚ ٘اْ خا٘ٛادٌي

وذ 

 حشفٝ 

 

 حشفٝ : 82120592
ٔٛ٘ساطواساٖ زدٟيضاذ اِىسشيىي  

 ٚ اِىسشٚ٘يىي
 L2 ػغح كالحير 

 اػسا٘ذاسد فّٕىشد واس:    

ي دػسٍاٜ تش اػاع سإٞٙاي ا ػشٚيغ ٚ ٍٟ٘ذاسي دٚسٜ

وذ  ٘لة

 ٚؽيفٝ 
 ٚؽيفٝ:  07

)دٚ  ٘لة، ساٜ ا٘ذاصي، ػشٚيغ ٚ ٍٟ٘ذاسي

 ٕ٘ٛ٘ٝ دػسٍاٜ اِىسشٚ٘يىي اداسي(
 10ٌشٜٚ واسي 

واس  ػشٚيغ

ٞاي  دػسٍاٜ

 اِىسشٚ٘يىي اداسي

 واس: 0706 وذ واس
ػشٚيغ ٚ ٍٟ٘ذاسي دٚ ٕ٘ٛ٘ٝ دػسٍاٜ 

 اداسي
 2 ػغح ؿايؼسٍي 

  

 ٔشا حُ واس سديف
 ؿشايظ فّٕىشد

 )اتضاس،ٔٛاد، زدٟيضاذ، صٔاٖ، ٔىاٖ ٚ ...(
 ٕ٘شٜ ٞا/داٚسي/ٕ٘شٜ دٞي( )ؿاخقاػسا٘ذاسد  ٘سايح ٕٔىٗ

1 

آصٔايؾ دػسٍاٜ 

ٚ وٙسشَ  

 فّٕىشد آٖ

اثضاس  -دفتشچٝ سإٞٙب٢ ٘لت  -دػتٍبٜ ٔٛسد ٘ؾش

 اثضاس خبف دػتٍبٜ -ف٣ٕٔٛ اِىتش٥٘ٚه

 ٔىاٖ: ٔحيظ ٚالقي )اداسي(

 دل٥مٝ 5صٔبٖ :

ٞب٢  تؼت كحت وبُٔ ثخؾ -1
 ٔختّف

 □ك □ف     
اص ٞب٢ ٌشفتٝ ؿذٜ  ثبصث٣ٙ٥ ٌضاسؽ -2

 دػتٍبٜ
 □ك □ف     

ٞب٢  ٞب٢ ٚ تؼت ٔمب٤ؼٝ ٌضاسؽ -3
چبپ٣ اػتب٘ذاسد ٔٛخٛد دس دفتشچٝ 

 سإٞٙب
 □ك □ف     

 1 ٤2ب  1فذْ اخشا٢ ثٙذٞب ٤ب فمظ اخشا٢ ثٙذ 

 
 2 1ٚ2اخشا٢ ثٙذٞب٢ 

 3 1ٚ2ٚ3اخشا٢ تٕبْ ثٙذٞب٢

2 

تاصديذ ٚ ػشٚيغ 

 لغقاذ ٔلشفي

سإٞٙب٢ ٘لت ٚ دفتشچٝ  -دػتٍبٜ ٔٛسد ٘ؾش

 -اثضاس ف٣ٕٔٛ اِىتش٥٘ٚه -تٙؾ٥ٕبت دػتٍبٜ

 لغقبت ٚ ٔٛاد ٔلشف٣ اػتب٘ذاسد دػتٍبٜ

 ٔىاٖ: ٔحيظ ٚالقي )اداسي(

 دل٥مٝ 15صٔبٖ :

تق٥٥ٗ لغقبت ٔلشف٣ ٚ ػش٤ٚغ  -1
 آٖ ٞب

 □ك □ف     
تق٥٥ٗ ٚ تفى٥ه ٔٛاد ٔلشف٣ غ٥ش  -2

 اػتب٘ذاسد اص اػتب٘ذاسد
 □ك □ف     

 ٚ تد٥ٟضاتػش٤ٚغ لغقبت  -3
 □ك □ف     

 1 1فذْ اخشا٢ ثٙذٞب ٤ب اخشا٢ فمظ ثٙذ 

 
 2 1ٚ2اخشا٢ ثٙذٞب٢ 

 3 1ٚ2ٚ3اخشا٢ تٕبْ ثٙذٞب٢

3 

افضاس ٚ  زٙؾيٓ ٘شْ

ػخر افضاس 

 دػسٍاٜ

دفتشچٝ سإٞٙب٢ ٘لت ٚ  -دػتٍبٜ ٔٛسد ٘ؾش

 اثضاس ف٣ٕٔٛ اِىتش٥٘ٚه -تٙؾ٥ٕبت دػتٍبٜ

 ٔىاٖ: ٔحيظ ٚالقي )اداسي(

 دل٥مٝ 15صٔبٖ :

 ا٘دبْ تٙؾ٥ٕبت ثش اػبع ٥٘بص وبسثش -1
 □ك □ف     

افضاس٢  تؼت وبُٔ فّٕىشد ٘شْ -2
 دػتٍبٜ  

 □ك □ف     
ا٘غجبق تٙؾ٥ٕبت ػخت افضاس٢ ثش  -3

 افضاس٢ اػبع تٙؾ٥ٕبت ٘شْ
 □ك □ف     

 1 1فذْ اخشا٢ ثٙذٞب ٤ب اخشا٢ فمظ ثٙذ 

 2 1ٚ2اخشا٢ ثٙذٞب٢  

 3 1ٚ2ٚ3تٕبْ ثٙذٞب٢اخشا٢ 

4 

زقٛيض لغقاذ 

ٔسلُ ؿذٜ ٚ 

 ٔٛاد ٔلشفي

دفتشچٝ سإٞٙب٢ ٘لت ٚ  -دػتٍبٜ ٔٛسد ٘ؾش

تٙؾ٥ٕبت ٚ تق٥ٕش دػتٍبٜ اثضاس ف٣ٕٔٛ 

لغقبت ٚ ٔٛاد  -اثضاس خبف دػتٍبٜ -اِىتش٥٘ٚه

 ٔلشف٣ اػتب٘ذاسد دػتٍبٜ

 ٔىاٖ: ٔحيظ ٚالقي )اداسي(

 دل٥مٝ 5صٔبٖ :

 ٚ ٔق٥ٛةتق٥٥ٗ لغقبت ٔؼتّٟه  -1
 □ك □ف     

 تق٤ٛض لغقبت ٔؼتّٟه ٚ ٔق٥ٛة -2
 □ك □ف     

خب٤ٍض٣ٙ٤ ٔٛاد ٔلشف٣ اػتب٘ذاسد ٤ب  -3
 ؿذٜ غ٥ش اػتب٘ذاسد ٤ب تٕبْ

 □ك □ف     

 1  1فذْ اخشا٢ ثٙذٞب ٤ب اخشا٢ فمظ ثٙذ 

 
 2 1ٚ2اخشا٢ ثٙذٞب٢ 

 3 1ٚ2ٚ3اخشا٢ تٕبْ ثٙذٞب٢

5 

ػشٚيغ ؽاٞشي 

 دػسٍاٜ

 ٔٛاد پبن وٙٙذٜ اػتب٘ذاسد -ٔٛسد ٘ؾش دػتٍبٜ

 ٔىاٖ: ٔحيظ ٚالقي )اداسي(

 دل٥مٝ 10صٔبٖ :

 ا٘تخبة ٔٛاد ت٥ٕضوٙٙذٜ اػتب٘ذاسد -1
 □ك □ف     

 ت٥ٕض وشدٖ لغقبت ؽبٞش٢ دػتٍبٜ -2
 □ك □ف     

 وؼت سضب٤ت اص ٔـتش٢ -3
 □ك □ف     

 1 1فذْ اخشا٢ ثٙذٞب ٤ب اخشا٢ فمظ ثٙذ 

 2 1ٚ2اخشا٢ ثٙذٞب٢  

 3 1ٚ2ٚ3اخشا٢ تٕبْ ثٙذٞب٢

6 

وٙسشَ وّيٝ 

 فّٕىشد دػسٍاٜ

دفتشچٝ سإٞٙب٢ ٘لت ٚ  -دػتٍبٜ ٔٛسد ٘ؾش

اثضاس خبف  -اثضاس ف٣ٕٔٛ اِىتش٥٘ٚه -تٙؾ٥ٕبت

 خٛدوبس( -اِتحش٤ش )وبغز ِٛاصْ - دػتٍبٜ

 ٔىاٖ: ٔحيظ ٚالقي )اداسي(

 دل٥مٝ 10صٔبٖ :

تؼت وبُٔ دػتٍبٜ ٚ تح٤ُٛ  -1
 دػتٍبٜ ػبِٓ ثٝ ٔـتش٢

 □ك □ف     
تح٤ُٛ لغقبت ٔق٥ٛة تق٤ٛض ؿذٜ  -2

 ثٝ ٔـتش٢
 □ك □ف     

 وؼت سضب٤ت اص ٔـتش٢ -3
 □ك □ف     

  1 2فذْ اخشا٢ ثٙذٞب ٤ب فمظ اخشا٢ ثٙذ 

  2 1ٚ2اخشا٢ ثٙذٞب٢ 

  3 1ٚ2ٚ3اخشا٢ تٕبْ ثٙذٞب٢

غ٥ش   ب٢ٞ ؿب٤ؼت٣ٍ

ف٣ٙ , ا٣ٕٙ٤, 

ثٟذاؿت, تٛخٟبت 

ص٤ؼت ٔح٥غ٣ ٚ 

 ٍ٘شؽ

خبٔٛؽ وشدٖ دػتٍبٜ لجُ اص تق٤ٛض لغقبت ٚ ػش٤ٚغ  -1
 ؽبٞش٢ دػتٍبٜ ٚ فذْ آػ٥ت سػب٣٘

 دلت فشاٚاٖ ٚ ٔؼئ٥ِٛت پز٤ش٢  -2
( ٚ ٔؼئ٥ِٛت N31) L1خٕـ آٚس٢ ٚ ٌشدآٚس٢ اعالفبت  -3

 L1 (N73)( ٚ دسػتىبسN72٢) L1پز٤ش٢ 
L1 (N41 ٚ )ا٘تخبة ٚ ثٝ وبس٥ٌش٢ فٙبٚس٢ ٞب٢ ٔٙبػت  -4

 L1 (N66)ٔذ٤ش٤ت ٔٛاد ٚ تد٥ٟضات 

زا  1سفاير يا فذْ سفاير تٙذٞاي 

4 
 1 1فذْ اخشا٢ ثٙذ 

 
 2 3ٚ4اخشا٢ ثٙذٞب٢ 

 3 4تب  1اخشا٢ ثٙذٞب٢ 

 ٞاي ا٘داْ واس( اسصؿياتي واس )ؿايؼسٍي
 ث٣ّ    

 خ٥ش    

 ف: ثٝ ٔقٙب٢ كح٥ح ثٛدٖ اخشا ٤ب فّٕىشد اػت.          ٞب٢ ا٘دبْ وبس  :                                                                                                              ؿب٤ؼت٣ٍٔق٥بس 

 ك: ثٝ ٔقٙب٢ فذْ اخشا٢ كح٥ح اػت.                                                                                                     2ٚ3ٚ4ٚ6ٚ 1اص ٔشاحُ  2وؼت حذالُ ٕ٘شٜ  

 غ٥ش ف٣ٙ , ا٣ٕٙ٤, ثٟذاؿت , تٛخٟبت ص٤ؼت ٔح٥غ٣ ٚ ٍ٘شؽ   ٞب٢ اص ثخؾ ؿب٤ؼت٣ٍ 2وؼت حذالُ ٕ٘شٜ  

 اص ٔشاحُ وبس 2وؼت حذالُ ٥ٔب٥ٍ٘ٗ 
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 ٚصاسذ آٔٛصؽ ٚ خشٚسؽ

 خظٚٞؾ ٚ تش٘أٝ سيضي آٔٛصؿيػاصٔاٖ 

 دفسش زاِيف وساب ٞاي دسػي فٙي ٚ حشفٝ اي ٚ واسدا٘ؾ

  اسصؿياتي  9-1ٕٖ٘ٛ تشي 

 ٘ٛتر اَٚ   زاسيخ اسصؿياتي   ؿٕاسٜ ّٔي   ٘اْ ٚ ٘اْ خا٘ٛادٌي

 L2 ػغح كالحير  ٔٛ٘ساطواساٖ زدٟيضاذ اِىسشيىي ٚ اِىسشٚ٘يىي  حشفٝ : 82120592  وذ حشفٝ 
 اػسا٘ذاسد فّٕىشد واس:    

 آٔٛصؽ ٔمشساذ ٚ لٛا٘يٗ ٔشزثظ تا ٘لة, ساٜ ا٘ذاصي ٚ ٌاسا٘سي دػسٍاٜ تٝ ٔـسشي

 ٚؽيفٝ:  07 وذ ٚؽيفٝ 
٘لة، ساٜ ا٘ذاصي، ػشٚيغ ٚ ٍٟ٘ذاسي )دٚ ٕ٘ٛ٘ٝ 

 دػسٍاٜ اِىسشٚ٘يىي اداسي(
 11ٌشٜٚ واسي 

ٔسلذي خذٔاذ خغ 

ٞاي  اص فشٚؽ دػسٍاٜ

 اِىسشٚ٘يىي اداسي

 واس: 0707 وذ واس
اسائٝ ػشٚيغ ٞاي ٔخسّف اص خّٕٝ ٌاسا٘سي تٝ 

 ٔـسشي
 2 ػغح ؿايؼسٍي 

  

 ٔشا حُ واس سديف
 ؿشايظ فّٕىشد

 )اتضاس،ٔٛاد، زدٟيضاذ، صٔاٖ، ٔىاٖ ٚ ...(
 ٕ٘شٜ ٞا/داٚسي/ٕ٘شٜ دٞي( اػسا٘ذاسد )ؿاخق ٘سايح ٕٔىٗ

1 

خذٔاذ خغ اص فشٚؽ 

 دس صٔاٖ ٌاسا٘سي

ثشٌٝ  -دفتشچٝ سإٞٙب٢ ٘لت ٚ تٙؾ٥ٕبت -دػتٍبٜ ٔٛسد ٘ؾش

 خٛدوبس( -اِتحش٤ش )وبغز ِٛاصْ -ٌبسا٘ت٣

 ٔىاٖ: ٔحيظ ٚالقي )اداسي(
 دل٥مٝ 10صٔبٖ :

 تق٥٥ٗ ٔذت صٔبٖ ٌبسا٘ت٣ دػتٍبٜ  -1
 □ك □ف     

آٔٛصؽ ٔدذد ٚ ػش٤ٚغ سا٤ٍبٖ ٔٛسد ٥٘بص  -2
 ٔـتش٢ دس صٔبٖ ٌبسا٘ت٣

 □ك □ف     
ٔٛسد ا٘ٛاؿ لشاسدادٞب٢ اسائٝ اعالفبت دل٥ك دس  -3

 ػش٤ٚغ ٚ ٍٟ٘ذاس٢
 □ك □ف     

 وؼت سضب٤ت اص ٔـتش٢ -4
 □ك □ف     

 1 1فذْ اخشا٢ ثٙذٞب ٤ب فمظ اخشا٢ ثٙذ 

 2 2ٚ3اخشا٢ ثٙذٞب٢  

 3 1ٚ2ٚ3ٚ4اخشا٢ تٕبْ ثٙذٞب٢

2 

فمذ لشاسدادٞاي 

ػشٚيغ ٚ ٍٟ٘ذاسي 

 ػاال٘ٝ

لشاسدادٞب٢ ٔختّف ثشٌٝ  -ثشٌٝ ٌبسا٘ت٣ -دػتٍبٜ ٔٛسد ٘ؾش

 خٛدوبس( -اِتحش٤ش )وبغز ِٛاصْ -ػش٤ٚغ ٚ ٍٟ٘ذاس٢ 

 ٔىاٖ: ٔحيظ ٚالقي )اداسي(
 دل٥مٝ 10صٔبٖ :

 تٛك٥ف وبُٔ ثٙذٞب٢ لشاسداد -1
 □ك □ف     

 ثٙذ٢ ل٥ذ ؿذٜ دس لشاسداد تـش٤ح صٔبٖ -2
 □ك □ف     

ػش٤ٚغ ٚ ٍٟ٘ذاس٢ دػتٍبٜ دس صٔبٖ ٔمشس  -3
 لشاسداد

 □ك □ف     
 ت سضب٤ت اص ٔـتش٢وؼ -4

 □ك □ف     

 1 1فذْ اخشا٢ ثٙذٞب ٤ب فمظ اخشا٢ ثٙذ 

 
 2 2ٚ3اخشا٢ ثٙذٞب٢ 

 3 1ٚ2ٚ3ٚ4اخشا٢ تٕبْ ثٙذٞب٢

3 

فمذ لشاسدادٞاي 

ػشٚيغ ٚ ٍٟ٘ذاسي 

ػاال٘ٝ )تا زقٛيض 

 لغقاذ ٔلشفي(

 -ثشٌٝ لشاسدادٞب٢ ٔٛسد ٘ؾش -ثشٌٝ ٌبسا٘ت٣ -دػتٍبٜ ٔٛسد ٘ؾش

 - اثضاس خبف دػتٍبٜ -اثضاس ف٣ٕٔٛ اِىتش٥٘ٚه -ٔلشف٣لغقبت 
 خٛدوبس( -اِتحش٤ش )وبغز ِٛاصْ

 ٔىاٖ: ٔحيظ ٚالقي )اداسي(
 دل٥مٝ 10صٔبٖ :

 تـش٤ح ٔفبد ثٙذٞب٢ لشاسداد -1
 □ك □ف     

 ػش٤ٚغ ٚ ٍٟ٘ذاس٢ دػتٍبٜ دس صٔبٖ ٔمشس   -2
 □ك □ف     

خب٤ٍض٣ٙ٤ لغقبت ٔؼتّٟه ؿذٜ ٚ ٔق٥ٛة ثب  -3
 ػبِٓ ٚ اػتب٘ذاسدلغقبت 

 □ك □ف     
 وؼت سضب٤ت اص ٔـتش٢ -4

 □ك □ف     

 1 1فذْ اخشا٢ ثٙذٞب ٤ب فمظ اخشا٢ ثٙذ 

 2 2ٚ3اخشا٢ ثٙذٞب٢  

 3 1ٚ2ٚ3ٚ4اخشا٢ تٕبْ ثٙذٞب٢

4 

فمذ لشاسدادٞاي 

ػشٚيغ ٚ ٍٟ٘ذاسي 

ػاال٘ٝ )تا زقٛيض 

لغقاذ ٔلشفي ٚ 

اسػاَ دػسٍاٜ 

 خايٍضيٗ(

 -ثشٌٝ لشاسدادٞب٢ ٔٛسد ٘ؾش  -ثشٌٝ ٌبسا٘ت٣ -دػتٍبٜ ٔٛسد ٘ؾش

 - اثضاس خبف دػتٍبٜ -اثضاس ف٣ٕٔٛ اِىتش٥٘ٚه -لغقبت ٔلشف٣

 خٛدوبس( -اِتحش٤ش )وبغز ِٛاصْ

 ٔىاٖ: ٔحيظ ٚالقي )اداسي(
 دل٥مٝ 10صٔبٖ :

 ػش٤ٚغ ٚ ٍٟ٘ذاس٢ دػتٍبٜ دس صٔبٖ ٔمشس   -1
 □ك □ف     

ٔق٥ٛة ثب لغقبت ػبِٓ  تق٤ٛض لغقبت ٔلشف٣ ٚ -2
 ٚ اػتب٘ذاسد

 □ك □ف     
ا٘تمبَ دػتٍبٜ غ٥ش لبثُ تق٥ٕش ثٝ تق٥ٕشٌبٜ  -3

 ٔشوض٢ ٚ ٕٞب٣ٍٙٞ خٟت خب٤ٍض٣ٙ٤
 □ك □ف     

 وؼت سضب٤ت اص ٔـتش٢ -4
 □ك □ف     

 1 1فذْ اخشا٢ ثٙذٞب ٤ب فمظ اخشا٢ ثٙذ 

 2 2ٚ3ٚ4اخشا٢ ثٙذٞب٢  

 3 1ٚ2ٚ3ٚ4اخشا٢ تٕبْ ثٙذٞب٢

5 

اسائٝ خذٔاذ ٔٛسدي تٝ 

 ٔـسشياٖ ٔسفشلٝ

دفتشچٝ سإٞٙب٢ ٘لت ٚ  -ثشٌٝ ٌبسا٘ت٣ -دػتٍبٜ ٔٛسد ٘ؾش

اثضاس ف٣ٕٔٛ  -لغقبت ٚ ٔٛاد ٔلشف٣ اػتب٘ذاسد -تق٥ٕش

 اثضاس خبف دػتٍبٜ -اِىتش٥٘ٚه

 ٔىاٖ: ٔحيظ ٚالقي )اداسي(

 دل٥مٝ 40صٔبٖ :

 ٔـبٞذٜ ػش٤بَ دػتٍبٜ ٚ ا٘غجبق آٖ ثب ٌبسا٘ت٣   -1
 □ك □ف     

تق٥٥ٗ ٘ٛؿ ف٥ت ٚ الذاْ ثٝ سفـ آٖ ثب سضب٤ت  -2
 ٔـتش٢

 □ك □ف     
 ا٘دبْ خذٔبت سفـ ف٥ت ٚ تق٥ٕش دػتٍبٜ -3

 □ك □ف     
 وؼت سضب٤ت اص ٔـتش٢ -4

 □ك □ف     

 1 1فذْ اخشا٢ ثٙذٞب ٤ب فمظ اخشا٢ ثٙذ 

 2 1ٚ2ٚ3ثٙذٞب٢ اخشا٢  

 3 1ٚ2ٚ3ٚ4اخشا٢ تٕبْ ثٙذٞب٢

غ٥ش ف٣ٙ ,   ٞب٢ ؿب٤ؼت٣ٍ

ا٣ٕٙ٤, ثٟذاؿت, تٛخٟبت 

 ص٤ؼت ٔح٥غ٣ ٚ ٍ٘شؽ

 سفب٤ت و٥ّٝ ٘ىبت ا٣ٕٙ٤ اِىتش٤ى٣  -1
 فّٕىشد كح٥ح ٚ ٔؼئ٥ِٛت پز٤ض٢  -2
L1 (N72 ٚ )( ٚ ٔؼئ٥ِٛت پز٤ش٢ N31) L1خٕـ آٚس٢ ٚ ٌشدآٚس٢ اعالفبت  -3

 L1(N56)احتشاْ ٌزاؿتٗ ثش اسصؽ د٤ٍشاٖ 
 L1 (N41)ا٘تخبة ٚ ثٝ وبس٥ٌش٢ فٙبٚس٢ ٞب٢ ٔٙبػت  -4

 1 2فذْ اخشا٢ ثٙذ  4زا  1سفاير يا فذْ سفاير تٙذٞاي 

 2 3ٚ4اخشا٢ ثٙذٞب٢  

 3 4تب  1اخشا٢ ثٙذٞب٢ 

 ٞاي ا٘داْ واس( اسصؿياتي واس )ؿايؼسٍي
 ث٣ّ    

 خ٥ش    

 ف: ثٝ ٔقٙب٢ كح٥ح ثٛدٖ اخشا ٤ب فّٕىشد اػت.          ٞب٢ ا٘دبْ وبس  :                                                                                                              ٔق٥بس ؿب٤ؼت٣ٍ

 ٔقٙب٢ فذْ اخشا٢ كح٥ح اػت.ك: ثٝ                       1ٚ2ٚ3ٚ4ٚ5اص ٔشاحُ   2وؼت حذالُ ٕ٘شٜ  

 غ٥ش ف٣ٙ , ا٣ٕٙ٤, ثٟذاؿت , تٛخٟبت ص٤ؼت ٔح٥غ٣ ٚ ٍ٘شؽ   ٞب٢ اص ثخؾ ؿب٤ؼت٣ٍ 2وؼت حذالُ ٕ٘شٜ  

 اص ٔشاحُ وبس 2وؼت حذالُ ٥ٔب٥ٍ٘ٗ 
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 ٚصاسذ آٔٛصؽ ٚ خشٚسؽ

 ػاصٔاٖ خظٚٞؾ ٚ تش٘أٝ سيضي آٔٛصؿي

 واسدا٘ؾدفسش زاِيف وساب ٞاي دسػي فٙي ٚ حشفٝ اي ٚ 

  اسصؿياتي  9-1ٕٖ٘ٛ تشي 

 ٘ٛتر اَٚ   زاسيخ اسصؿياتي   ؿٕاسٜ ّٔي   ٘اْ ٚ ٘اْ خا٘ٛادٌي

وذ 

 حشفٝ 
 زىٙؼيٗ اِىسشٚ٘يه  حشفٝ : 31140493 

ػغح 

 كالحير 
L3 

 اػسا٘ذاسد فّٕىشد واس:    

زـخيق ٚ زفىيه فية تا زٛخٝ تٝ فية ؽاٞشي ٔغاتك تا 

 اػسا٘ذاسدٞاي زقشيف ؿذٜ

وذ 

 ٚؽيفٝ 
08 

ٚؽيفٝ

 : 

فية ياتي ٚ زقٕيش )دٚ ٕ٘ٛ٘ٝ 

 دػسٍاٜ اِىسشٚ٘يىي اداسي(
 12ٌشٜٚ واسي 

ٔسلذي آٔادٜ 

ػاصي ٘مـٝ ٚ 

اتضاس ٚ سإٞٙاي 

ػشٚيغ ٚ 

ٍٟ٘ذاسي 

اِىسشٚ٘يىي 

 اداسي

 واس: 0801 وذ واس

دسيافر اعالفاذ ٔشتٛط تٝ فية 

ؽاٞشي ٚ ا٘غثاق آٖ تا سإٞٙاي 

 زقٕيش

ػغح 

 ؿايؼسٍي 
2 

  

 ٔشا حُ واس سديف
 ؿشايظ فّٕىشد

 )اتضاس،ٔٛاد، زدٟيضاذ، صٔاٖ، ٔىاٖ ٚ ...(
 ٞا/داٚسي/ٕ٘شٜ دٞي( اػسا٘ذاسد )ؿاخق ٘سايح ٕٔىٗ

ٕ٘ش

ٜ 

1 

تاصتيٙي دليك 

اعالفاذ ثثر ؿذٜ دس 

افالْ خشاتي اص ػٛي 

 ٔـسشي

سا٤ب٘ٝ  -٥ٔض تحش٤ش -دفتشچٝ سإٞٙب٢ دػتٍبٜ

اِتحش٤ش  ِٛاصْ -تّفٗ -ٔتلُ ثٝ ؿجىٝ ا٤ٙتش٘ت

 خٛدوبس( -)وبغز

 ٔىاٖ: ازاق واس

 دل٥مٝ 10صٔبٖ :

دس٤بفت اعالفبت ٘ٛؿ ٔذَ ٚ ػش٤بَ  -1
 دػتٍبٜ ٔق٥ٛة

 □ك □ف     
 دس٤بفت اعالفبت ٘ٛؿ ٌبسا٘ت٣  -2

 □ك □ف     
 ثجت دل٥ك اعالفبت دس٤بفت٣ -3

 □ك □ف     
ثبصث٣ٙ٥ دل٥ك اعالفبت ٚ تح٥ُّ  -4

 سإٞٙبفّٕىشد دػتٍبٜ ثب دفتشچٝ 
 □ك □ف     

 1 1فذْ اخشا٢ ثٙذٞب ٤ب فمظ اخشا٢ ثٙذ 

 
 2 1ٚ2ٚ3اخشا٢ ثٙذٞب٢ 

 3 1ٚ2ٚ3ٚ4اخشا٢ تٕبْ ثٙذٞب٢

2 

ٔشاخقٝ تٝ اػٙاد 

ٔشتٛط تٝ سفـ فية 

)٘مـٝ فٙي, تِٛسٗ 

 سإٞٙاي زقٕيش(

ثِٛتٗ  -٥ٔض تحش٤ش -دفتشچٝ سإٞٙب٢ دػتٍبٜ

اِتحش٤ش  ِٛاصْ -٘مـٝ ف٣ٙ -سإٞٙب٢ تق٥ٕش

 خٛدوبس( -)وبغز

 ٔىاٖ: ازاق واس

 دل٥مٝ 10صٔبٖ :

ثٝ وبس٥ٌش٢ دفتشچٝ سإٞٙب خٟت   -1
 تق٥٥ٗ ٘ٛؿ ف٥ت

 □ك □ف     
ٔغبِقٝ ٘مـٝ ف٣ٙ ٚ ثِٛتٗ سإٞٙب٢  -2

 تق٥ٕش
 □ك □ف     

تق٥٥ٗ تى٥ّف ٔـتش٢ )سفـ ا٤شاد  -3
اسخبؿ دػتٍبٜ  -افضاْ تق٥ٕشوبس -تّف٣ٙ

 ثٝ تق٥ٕشٌبٜ(
 □ك □ ف    

 1 فذْ اخشا٢ ثٙذٞب ٤ب فمظ اخشا٢ ٤ه ثٙذ 

 

 2 1ٚ2اخشا٢ ثٙذٞب٢ 

 3 1ٚ2ٚ3اخشا٢ تٕبْ ثٙذٞب٢

3 

سإٞٙايي ٔـسشي 

تشاي سفـ فية اص 

 عشيك زّفٗ

سا٤ب٘ٝ ٔتلُ ثٝ  -دفتشچٝ سإٞٙب٢ تٙؾ٥ٕبت

 -اِتحش٤ش )وبغز ِٛاصْ -تّفٗ -ؿجىٝ ا٤ٙتش٘ت

 خٛدوبس(

 ٔىاٖ: ازاق واس

 دل٥مٝ 20:صٔبٖ 

تٕبع ثب ٔـتش٢ ٚ ٞذا٤ت ٢ٚ ثٝ  -1
 ٔحُ ف٥ت

 □ك □ف     
افضاس٢ ٚ ػخت افضاس٢  وٙتشَ ٘شْ  -2

دػتٍبٜ ثب تٛخٝ ثٝ ف٥ت دػتٍبٜ ثب 
 ٞذا٤ت وبسثش

 □ك □ف     
 وؼت سضب٤ت اص وبسثش  -3

 □ك □ف     

 1 1فذْ اخشا٢ ثٙذٞب ٤ب فمظ اخشا٢ ثٙذ 

 2 1ٚ2ٚ3اخشا٢ ثٙذٞب٢  

 3 1ٚ2ٚ3ٚ4اخشا٢ تٕبْ ثٙذٞب٢

4 

افالْ ٘ياص تٝ افضاْ 

زقٕيشواس تٝ ٔحُ 

 ٔـسشي )واستش(

سا٤ب٘ٝ  -٥ٔض تحش٤ش -دفتشچٝ سإٞٙب٢ تق٥ٕشات

اِتحش٤ش  ِٛاصْ -تّفٗ -ٔتلُ ثٝ ؿجىٝ ا٤ٙتش٘ت

 خٛدوبس( -)وبغز

 ٔىاٖ: ازاق واس

 دل٥مٝ 10صٔبٖ :

ٕٞب٣ٍٙٞ ثب ٔـتش٢ ثشا٢ افضاْ  -1
كٛست فذْ سفـ ف٥ت ثب تق٥ٕشوبس دس 

 ٞب٢ تّف٣ٙ كٛست ٌشفتٝ سإٞٙب٣٤
 □ك □ف     

 ثشسػ٣ ف٥ت ٚ پ٥ذا وشدٖ ٔحُ ٞب  -2
 □ك □ف     

آٔبدٜ ػبص٢ تق٥ٕشوبس ثشا٢ افضاْ   -3
 ثٝ ٔحُ ٔـتش٢

 □ك □ف     

 1 1فذْ اخشا٢ ثٙذٞب ٤ب فمظ اخشا٢ ثٙذ 

 

 2 1ٚ3اخشا٢ ثٙذٞب٢ 

 3 1ٚ2ٚ3اخشا٢ تٕبْ ثٙذٞب٢

 2 

 3 

غ٥ش ف٣ٙ   ٞب٢ ؿب٤ؼت٣ٍ

, ا٣ٕٙ٤, ثٟذاؿت, 

تٛخٟبت ص٤ؼت 

 ٔح٥غ٣ ٚ ٍ٘شؽ

 حفؼ اػٙبد ٚ سفب٤ت اػتب٘ذاسد  -1
دلت, كجٛس٢ ٚ خ٤ٛـتٗ داس٢ ٚ ٔؼئ٥ِٛت پز٤ش٢ ٚ  -2

 فّٕىشد كح٥ح 
 ٥ٌL1ش٢  ( ٚ تلN52ٓ٥ٕ) L1خٕـ آٚس٢ اعالفبت  -3
(N13( َاػتذال ٚ )N19 ّٝحُ ٔؼئ ٚ )L1(N15) 
 L1 (N72)پز٤ش٢  ٔؼئ٥ِٛت -4

 سفاير يا فذْ سفاير تٙذٞاي

 4زا  1 
 1 1فذْ اخشا٢ ثٙذ 

 2 2ٚ3اخشا٢ ثٙذٞب٢  

 3 4تب  1اخشا٢ ثٙذٞب٢ 

 ٞاي ا٘داْ واس( اسصؿياتي واس )ؿايؼسٍي
 ث٣ّ    

 خ٥ش    

 ف: ثٝ ٔقٙب٢ كح٥ح ثٛدٖ اخشا ٤ب فّٕىشد اػت.                                                                                       ٞب٢ ا٘دبْ وبس  :                                 ٔق٥بس ؿب٤ؼت٣ٍ

 ك: ثٝ ٔقٙب٢ فذْ اخشا٢ كح٥ح اػت.                                                                                                              2ٚ3ٚ4اص ٔشاحُ   2وؼت حذالُ ٕ٘شٜ  

 غ٥ش ف٣ٙ , ا٣ٕٙ٤, ثٟذاؿت , تٛخٟبت ص٤ؼت ٔح٥غ٣ ٚ ٍ٘شؽ   ٞب٢ اص ثخؾ ؿب٤ؼت٣ٍ 2وؼت حذالُ ٕ٘شٜ  

 اص ٔشاحُ وبس 2وؼت حذالُ ٥ٔب٥ٍ٘ٗ 
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 ٚصاسذ آٔٛصؽ ٚ خشٚسؽ

 ػاصٔاٖ خظٚٞؾ ٚ تش٘أٝ سيضي آٔٛصؿي

 فٙي ٚ حشفٝ اي ٚ واسدا٘ؾدفسش زاِيف وساب ٞاي دسػي 

  اسصؿياتي  9-1ٕٖ٘ٛ تشي 

 اَٚ٘ٛتر    زاسيخ اسصؿياتي   ؿٕاسٜ ّٔي   ٘اْ ٚ ٘اْ خا٘ٛادٌي

وذ 

 حشفٝ 
 L3 ػغح كالحير  زىٙؼيٗ اِىسشٚ٘يه  حشفٝ : 31140493 

 اػسا٘ذاسد فّٕىشد واس:    

آٔادٜ ػاصي اتضاس ٚ ٔٛاد ٔٛسد ٘ياص تشاي زقٕيش ٔغايك تا 

 اػسا٘ذاسدٞاي زقشيف ؿذٜ ٚ سفاير ٘ىاذ ايٕٙي
وذ 

 ٚؽيفٝ 
 ٚؽيفٝ:  08

فية ياتي ٚ زقٕيش )دٚ ٕ٘ٛ٘ٝ دػسٍاٜ 

 اِىسشٚ٘يىي اداسي(
 12ٌشٜٚ واسي 

ٔسلذي آٔادٜ ػاصي 

٘مـٝ ٚ اتضاس ٚ 

سإٞٙاي ػشٚيغ ٚ 

ٞاي  ٍٟ٘ذاسي دػسٍاٜ

 اِىسشٚ٘يىي اداسي

 واس: 0802 وذ واس
اتضاس ٚ ٔٛاد ٚ ا٘سخاب ٚ آٔادٜ ػاصي 

 ٔغاِقٝ دفسشچٝ سإٞٙاي زقٕيشاذ
 2 ػغح ؿايؼسٍي 

  

 ٔشا حُ واس سديف
 ؿشايظ فّٕىشد

 )اتضاس،ٔٛاد، زدٟيضاذ، صٔاٖ، ٔىاٖ ٚ ...(
 ٞا/داٚسي/ٕ٘شٜ دٞي( اػسا٘ذاسد )ؿاخق ٘سايح ٕٔىٗ

ٕ٘ش

ٜ 

1 

تشسػي ايشاد 

افالْ ؿذٜ ٚ 

تشسػي ٔشاحُ 

 زقٕيش

 -تحش٤ش٥ٔض  -دفتشچٝ سإٞٙب٢ تق٥ٕش

٘مـٝ  -خٛدوبس( -اِتحش٤ش )وبغز ِٛاصْ

 ف٣ٙ

 ٔىاٖ: ازاق واس

 دل٥مٝ 15صٔبٖ :

 -تق٥٥ٗ ٘ٛؿ ف٥ت )ٔىب٥٘ى٣ -1
 -افضاس٢ ػخت -اِىتش٥٘ٚى٣

 افضاس٢( ٘شْ
 □ك □ف     

فشاٞٓ ٕ٘ٛدٖ ٚ ٔغبِقٝ   -2
 ٔٙبثـ تؼت٣

 □ك □ف     
 تق٥٥ٗ ٔشاحُ سفـ ف٥ت -3

 □ك □ف     

 1 2اخشا٢ ثٙذ فذْ اخشا٢ ثٙذٞب ٤ب فمظ 

 

 2 1ٚ2اخشا٢ ثٙذٞب٢ 

 3 1ٚ2ٚ3اخشا٢ تٕبْ ثٙذٞب٢

2 

فشاٞٓ ػاصي 

اتضاس الصْ تشاي 

 زقٕيش

اثضاس ف٣ٕٔٛ  -اثضاس ف٣ٕٔٛ اِىتش٥٘ٚه

 اثضاس خبف تق٥ٕش دػتٍبٜ -ِح٥ٓ وبس٢

 ٔىاٖ: ازاق واس

 دل٥مٝ 5صٔبٖ :

 تق٥٥ٗ اثضاس ٔٛسد ٥٘بص  -1
 □ك □ف     

اثضاس ٚ  فشاٞٓ ٕ٘ٛدٖ -2
 ّٔضٚٔبت ٔٛسد ٥٘بص

 □ك □ف     
 ت٥ٟٝ اثضاس خبف دػتٍبٜ -3

 □ك □ف     

 1 1فذْ اخشا٢ ثٙذٞب ٤ب فمظ اخشا٢ ثٙذ 

 
 2 1ٚ2اخشا٢ ثٙذٞب٢ 

 3 1ٚ2ٚ3اخشا٢ تٕبْ ثٙذٞب٢

3 

ا٘سخاب 

لغقاذ ٔٛسد 

٘ياص خٟر 

 زقٕيش

لغقبت ٔٛسد ٥٘بص ثشا٢  -پبست وبتبِٛي

 -اِتحش٤ش )وبغز ِٛاصْ -تّفٗ  -تق٥ٕش

 اثضاس ف٣ٕٔٛ اِىتش٥٘ٚه -خٛدوبس(

 ٔىاٖ: ازاق واس

 دل٥مٝ 10صٔبٖ :

اػتخشاج اعالفبت ٔٛسد ٥٘بص  -1
 لغقبت اص پبست وبتبِٛي

 □ك □ف     
 دسخٛاػت لغقٝ اص ا٘جبس  -2

 □ك □ف     
 آصٔب٤ؾ كحت لغقبت  -3

 □ك □ف     

 1 1فذْ اخشا٢ ثٙذٞب ٤ب فمظ اخشا٢ ثٙذ 

 2 1ٚ2ٚ3اخشا٢ ثٙذٞب٢  

 3 1ٚ2ٚ3اخشا٢ تٕبْ ثٙذٞب٢

  ٞب٢ ؿب٤ؼت٣ٍ

غ٥ش ف٣ٙ , 

ا٣ٕٙ٤, ثٟذاؿت, 

تٛخٟبت ص٤ؼت 

 ٔح٥غ٣ ٚ ٍ٘شؽ

 ا٘تخبة لغقبت, اثضاس ٚ ٔٛاد ٔلشف٣ اػتب٘ذاسد  -1
 دلت ٚ فّٕىشد كح٥ح  -2
 (N12( ٚ تل٥ٕٓ ٥ٌش٢ )N33تفؼ٥ش اعالفبت ) -3
 (N73(ٚ دسػتىبس٢ )N58ٔزاوشٜ ) -4

 1سفاير يا فذْ سفاير تٙذٞاي 

 4زا 

 1 3فذْ اخشا٢ ثٙذ 

 
 2 1ٚ2اخشا٢ ثٙذٞب٢ 

 3 4تب  1اخشا٢ ثٙذٞب٢ 

 ٞاي ا٘داْ واس( اسصؿياتي واس )ؿايؼسٍي
 ث٣ّ    

 خ٥ش    

 ف: ثٝ ٔقٙب٢ كح٥ح ثٛدٖ اخشا ٤ب فّٕىشد اػت.                                                            ٞب٢ ا٘دبْ وبس  :                                                            ٔق٥بس ؿب٤ؼت٣ٍ

 اخشا٢ كح٥ح اػت.ك: ثٝ ٔقٙب٢ فذْ                                                                                                          1ٚ2ٚ3اص ٔشاحُ   2وؼت حذالُ ٕ٘شٜ  

 غ٥ش ف٣ٙ , ا٣ٕٙ٤, ثٟذاؿت , تٛخٟبت ص٤ؼت ٔح٥غ٣ ٚ ٍ٘شؽ   ٞب٢ اص ثخؾ ؿب٤ؼت٣ٍ 2وؼت حذالُ ٕ٘شٜ  

 اص ٔشاحُ وبس 2وؼت حذالُ ٥ٔب٥ٍ٘ٗ 
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 ٚصاسذ آٔٛصؽ ٚ خشٚسؽ

 ػاصٔاٖ خظٚٞؾ ٚ تش٘أٝ سيضي آٔٛصؿي

 دفسش زاِيف وساب ٞاي دسػي فٙي ٚ حشفٝ اي ٚ واسدا٘ؾ

  اسصؿياتي  9-1تشي ٕٖ٘ٛ 

 اَٚ٘ٛتر    زاسيخ اسصؿياتي   ؿٕاسٜ ّٔي   ٘اْ ٚ ٘اْ خا٘ٛادٌي

وذ 

 حشفٝ 
 L3 ػغح كالحير  زىٙؼيٗ اِىسشٚ٘يه  حشفٝ : 31140493 

 اػسا٘ذاسد فّٕىشد واس:    

ساٜ ا٘ذاصي دػسٍاٜ ٚ زقييٗ ٔحُ زمشيثي فية تا سفاير 

وذ  وأُ اػسا٘ذاسدٞاي زقشيف ؿذٜ ٚ ٘ىاذ ايٕٙي

 ٚؽيفٝ 
 ٚؽيفٝ:  08

فية ياتي ٚ زقٕيش )دٚ ٕ٘ٛ٘ٝ دػسٍاٜ 

 اِىسشٚ٘يىي اداسي(
 13ٌشٜٚ واسي 

ٔسلذي زقييٗ ٔحُ 

ٞاي   فيٛب دػسٍاٜ

 اِىسشٚ٘يىي اداسي

 واس: 0803 وذ واس
اخشاي آصٔايؾ ٞاي ٔسذاَٚ سٚي دػسٍاٜ 

 خٟر زـخيق زمشيثي ٔحُ فية
 2 ػغح ؿايؼسٍي 

  

 ٔشا حُ واس سديف
 ؿشايظ فّٕىشد

 )اتضاس،ٔٛاد، زدٟيضاذ، صٔاٖ، ٔىاٖ ٚ ...(
 ٞا/داٚسي/ٕ٘شٜ دٞي( اػسا٘ذاسد )ؿاخق ٘سايح ٕٔىٗ

ٕ٘ش

ٜ 

1 

تشسػي 

ؽاٞشي 

دػسٍاٜ ٚ 

زغثيك 

اعالفاذ 

دسيافسي اص 

 واستش

اثضاس ف٣ٕٔٛ  -دػتٍبٜ ٔٛسد ٘ؾش

 -اِتحش٤ش )وبغز ِٛاصْ -اِىتش٥٘ٚه

 خٛدوبس(

 ٔىاٖ: ٔحيظ ٚالقي )اداسي(

 دل٥مٝ 10صٔبٖ :

ثبصث٣ٙ٥ دل٥ك ٚ ا٥ِٚٝ  -1
 فّٕىشد ؽبٞش٢ دػتٍبٜ 

 □ك □ف     
وؼت اعالفبت ٔدذد ٚ   -2

دل٥ك اص ٔـتش٢ دس ساثغٝ ثب 
 چ٣ٍٍ٘ٛ ا٤دبد ف٥ت

 □ك □ف     
ثبصث٣ٙ٥ دل٥ك لغقبت ثش   -3

 ٔلشف ٚ ٔٛاد ٔلشف٣
 □ك □ف     

 

 1 فذْ اخشا٢ ثٙذٞب ٤ب فمظ اخشا٢ ٤ه ثٙذ 

 

 2 1ٚ2ثٙذٞب٢ اخشا٢ 

 3 1ٚ2ٚ3اخشا٢ تٕبْ ثٙذٞب٢

2 

زؼر اِٚيٝ ٚ 

تاصتيٙي دليك 

فّٕىشد 

 دػسٍاٜ

اثضاس ف٣ٕٔٛ  -دػتٍبٜ ٔٛسد ٘ؾش

 اثضاس خبف دػتٍبٜ -اِىتش٥٘ٚه

 ٔىاٖ: ٔحيظ ٚالقي )اداسي(

 دل٥مٝ 15صٔبٖ :

ا٘دبْ تٙؾ٥ٕبت ٔدذد   -1
 ٔىب٥٘ى٣ ٚ اِىتش٥٘ٚى٣ دػتٍبٜ

 □ك □ف     
 وبّٔقّٕىشد دػتٍبٜآصٔب٤ؾ  -2

 □ك □ف     
 وؼت سضب٤ت اص ٔـتش٢ -3

 □ك □ف     

 1 1فذْ اخشا٢ ثٙذٞب ٤ب فمظ اخشا٢ ثٙذ 

 
 2 1ٚ2اخشا٢ ثٙذٞب٢ 

 3 1ٚ2ٚ3اخشا٢ تٕبْ ثٙذٞب٢

3 

اػسفادٜ اص 

سإٞٙاي 

زقٕيش خٟر 

دسيافر 

اعالفاذ 

 وذٞاي خغا

دفتشچٝ سإٞٙب٢   -دػتٍبٜ ٔٛسد ٘ؾش

دفتشچٝ سإٞٙب٢   -تٙؾ٥ٕبت٘لت ٚ 

 تق٥ٕش

 ٔىاٖ: ٔحيظ ٚالقي )اداسي(

 دل٥مٝ 15صٔبٖ :

وؼت اعالفبت وذٞب٢ خغب  -1
 اص دػتٍبٜ

 □ك □ف     
تغج٥ك وذٞب٢ خغب ثب   -2

 دفتشچٝ سإٞٙب
 □ك □ف     

٘ت٥دٝ ٥ٌش٢ اص ٔمب٤ؼٝ ٚ  -3
 سفـ ف٥ت

 □ك □ف     

 1 1فذْ اخشا٢ ثٙذٞب ٤ب فمظ اخشا٢ ثٙذ 

 

 2 1ٚ2اخشا٢ ثٙذٞب٢ 

 3 1ٚ2ٚ3اخشا٢ تٕبْ ثٙذٞب٢

4 

زقييٗ ٔحُ 

زمشيثي فية 

ٚ فشآيٙذ فية 

 ياتي دػسٍاٜ

اثضاس ف٣ٕٔٛ  -دػتٍبٜ ٔٛسد ٘ؾش

 اثضاس خبف دػتٍبٜ -اِىتش٥٘ٚه

 ٔىاٖ: ٔحيظ ٚالقي )اداسي(

 دل٥مٝ 30صٔبٖ :

ثشسػ٣ وذٞب٢ خغب٢   -1
 خبف 

 □ك □ف     
 ٔق٥ٛةتق٥٥ٗ تمش٤ج٣ ثخؾ  -2

 □ك □ف     
 تق٥٥ٗ دل٥ك ثّٛن ٔق٥ٛة -3

 □ك □ف     

 1 1ٚ2فذْ اخشا٢ ثٙذٞب ٤ب فمظ اخشا٢ ثٙذ 

 2 1ٚ2اخشا٢ ثٙذٞب٢  

 3 1ٚ2ٚ3ٚ4اخشا٢ تٕبْ ثٙذٞب٢

  ٞب٢ ؿب٤ؼت٣ٍ

غ٥ش ف٣ٙ , 

ا٣ٕٙ٤, ثٟذاؿت, 

تٛخٟبت ص٤ؼت 

 ٔح٥غ٣ ٚ ٍ٘شؽ

 سفب٤ت ٘ىبت ا٣ٕٙ٤ اِىتش٤ى٣ ٚخبٔٛؽ ٕ٘ٛدٖ -1
دػتٍبٜ لجُ اص تق٤ٛض لغقبت ٚ ػش٤ٚغ ؽبٞش٢ 

 دػتٍبٜ ٚ فذْ آػ٥ت سػب٣٘ ثٝ لغقبت دػتٍبٜ
 دلت فشاٚاٖ, خ٤ٛـتٗ داس٢ ٚ ٔؼئ٥ِٛت پز٤ش٢ -2
L1 (N31 ٚ )خٕـ آٚس٢ ٚ ٌشدآٚس٢ اعالفبت  -3

( ٚ تفؼ٥ش N22) L1ػبصٔب٘ذ٣ٞ اعالفبت
( ٚ تل٥ٕٓ N11) L1( ٚ اػتذالَ N33)L1اعالفبت

 ٥ٌL2 (N12)ش٢ 
 L1ٔٙبػت ٞب٢ ا٘تخبة ٚ ثٝ وبس٥ٌش٢ فٙبٚس٢ -4
(N41) 

 سفاير يا فذْ سفاير تٙذٞاي

 4زا  1 

 1 1فذْ اخشا٢ ثٙذ 

 

 2 2ٚ3اخشا٢ ثٙذٞب٢ 

 3 4تب  1اخشا٢ ثٙذٞب٢ 

 ٞاي ا٘داْ واس( اسصؿياتي واس )ؿايؼسٍي
 ث٣ّ    

 خ٥ش    

 ف: ثٝ ٔقٙب٢ كح٥ح ثٛدٖ اخشا ٤ب فّٕىشد اػت.                                                                                                        ٞب٢ ا٘دبْ وبس  :                ٔق٥بس ؿب٤ؼت٣ٍ

 ك: ثٝ ٔقٙب٢ فذْ اخشا٢ كح٥ح اػت.                                                                                                         2ٚ3ٚ4اص ٔشاحُ   2وؼت حذالُ ٕ٘شٜ  

 غ٥ش ف٣ٙ , ا٣ٕٙ٤, ثٟذاؿت , تٛخٟبت ص٤ؼت ٔح٥غ٣ ٚ ٍ٘شؽ   ٞب٢ اص ثخؾ ؿب٤ؼت٣ٍ 2وؼت حذالُ ٕ٘شٜ  

 اص ٔشاحُ وبس 2وؼت حذالُ ٥ٔب٥ٍ٘ٗ 
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 ٚصاسذ آٔٛصؽ ٚ خشٚسؽ

 ػاصٔاٖ خظٚٞؾ ٚ تش٘أٝ سيضي آٔٛصؿي

 وساب ٞاي دسػي فٙي ٚ حشفٝ اي ٚ واسدا٘ؾدفسش زاِيف 

  اسصؿياتي  9-1ٕٖ٘ٛ تشي 

 اَٚ٘ٛتر    زاسيخ اسصؿياتي   ؿٕاسٜ ّٔي   ٘اْ ٚ ٘اْ خا٘ٛادٌي

وذ 

 حشفٝ 
 L3 ػغح كالحير  زىٙؼيٗ اِىسشٚ٘يه  حشفٝ : 31140493 

 اػسا٘ذاسد فّٕىشد واس:    

ٔـاٚسٜ تا ٔسخلليٗ, زخٕيٗ ٞضيٙٝ ٚ افالْ آٖ تٝ 

وذ  ٔـسشي تا سفاير وأُ اػسا٘ذاسدٞاي زقشيف ؿذٜ

 ٚؽيفٝ 
 ٚؽيفٝ:  08

فية ياتي ٚ زقٕيش )دٚ ٕ٘ٛ٘ٝ دػسٍاٜ 

 اِىسشٚ٘يىي اداسي(
 14ٌشٜٚ واسي 

ٔسلذي زحٛيُ 

ٞاي   دػسٍاٜ

 اِىسشٚ٘يىي اداسي

 واس: 0804 وذ واس
دسيافر ٔـاٚسٜ اص ػايش ٔسخلليٗ ٚ اسائٝ 

 ٞضيٙٝٔـاٚسٜ تٝ ٔـسشي ٚ زخٕيٗ 
 2 ػغح ؿايؼسٍي 

  

 ٔشا حُ واس سديف
 ؿشايظ فّٕىشد

 )اتضاس،ٔٛاد، زدٟيضاذ، صٔاٖ، ٔىاٖ ٚ ...(
 ٞا/داٚسي/ٕ٘شٜ دٞي( اػسا٘ذاسد )ؿاخق ٘سايح ٕٔىٗ

ٕ٘ش

ٜ 

1 

دسيافر 

ٔـاٚسٜ اص 

زقٕيشٌاٜ 

 ٔشوضي

اِتحش٤ش  ِٛاصْ -تّفٗ -دػتٍبٜ ٔٛسد ٘ؾش

 خٛدوبس( -)وبغز

 )اداسي(ٔىاٖ: ٔحيظ ٚالقي 

 دل٥مٝ 20صٔبٖ :

تـش٤ح دل٥ك ٚ وبُٔ ف٥ت  -1
 دػتٍبٜ 

 □ك □ف     
ٞب٢ ا٘دبْ  افالْ ٘تب٤ح تؼت  -2

 ؿذٜ ثٝ ٔـبٚس دػتٍبٜ
 □ك □ف     

دس٤بفت دل٥ك ٔـبٚسٜ اص   -3
 تق٥ٕشٌبٜ

 □ك □ف     
تق٥٥ٗ تمش٤ج٣ لغقٝ   -4

 ٔق٥ٛة
 □ك □ف     

 1 1ٚ2فذْ اخشا٢ ثٙذٞب ٤ب فمظ اخشا٢ ثٙذ  

 

 2 1ٚ2ٚ3اخشا٢ ثٙذٞب٢ 

 3 1ٚ2ٚ3ٚ4اخشا٢ تٕبْ ثٙذٞب٢

2 

تاصتيٙي، فية 

ياتي ٚ ا٘سخاب 

ٔشاحُ سفـ 

 فية

اِتحش٤ش  ِٛاصْ   -دػتٍبٜ ٔٛسد ٘ؾش

 ٘مـٝ ف٣ٙ ٔذاس -خٛدوبس( -)وبغز

 ٔىاٖ: ٔحيظ ٚالقي )اداسي(

 دل٥مٝ 10صٔبٖ :

تق٥٥ٗ ٔذت صٔبٖ خٟت   -1
 تق٥٥ٗ ف٥ت دػتٍبٜ

 □ك □ف     
تخ٥ٕٗ ٥ٔضاٖ ػخت٣  -2

 ٔشاحُ سفـ ف٥ت
 □ك □ف     

تخ٥ٕٗ ٞض٤ٙٝ تق٥ٕشات  -3
 ٔىب٥٘ى٣ ثذٖٚ تق٤ٛض لغقبت

 □ك □ف     

 1 فذْ اخشا٢ ثٙذٞب ٤ب فمظ اخشا٢ ٤ه ثٙذ 

 

 2 1ٚ2اخشا٢ ثٙذٞب٢ 

 3 1ٚ2ٚ3اخشا٢ تٕبْ ثٙذٞب٢

3 

زقييٗ دليك 

لغقاذ ٔٛسد 

٘ياص خٟر 

 زقٕيش دػسٍاٜ

اِتحش٤ش  ِٛاصْ   -ٔٛسد ٘ؾشدػتٍبٜ 

  -پبست وبتبِٛي -خٛدوبس( -)وبغز

 تّفٗ

 ٔىاٖ: ٔحيظ ٚالقي )اداسي(

 دل٥مٝ 10صٔبٖ :

وٙتشَ دل٥ك ٥ِؼت لغقبت  -1
 ا٘جبس ٚ اع٥ٕٙبٖ اص ٚخٛد لغقٝ

 □ك □ف     
 ا٘تخبة لغقٝ ٔٛسد ٥٘بص  -2

 □ك □ف     
اػتفبدٜ اص پبست وبتبِٛي  -3

 خٟت لغقبت ٤ذو٣
 □ك □ف     

تق٥٥ٗ تقذاد لغقبت ٔٛسد   -4
 ٥٘بص
 □ك □ف     

 1 1ٚ2فذْ اخشا٢ ثٙذٞب ٤ب فمظ اخشا٢ ثٙذ 

 

 2 1ٚ2ٚ3اخشا٢ ثٙذٞب٢ 

 3 1ٚ2ٚ3ٚ4اخشا٢ تٕبْ ثٙذٞب٢

4 

زقييٗ ٞضيٙٝ 

زقٕيشاذ ٚ افالْ 

ليٕر تٝ ٔـسشي 

 )واستش(

 -اِتحش٤ش )وبغز ِٛاصْ -تّفٗ -دػتٍبٜ ٔٛسد ٘ؾش

 خٛدوبس(

 ٔحيظ ٚالقي )اداسي(ٔىاٖ: 

 دل٥مٝ 10صٔبٖ :

تق٥٥ٗ ٔذت صٔبٖ الصْ خٟت   -1
 تق٥ٕش وبُٔ دػتٍبٜ 

 □ك □ف     
تخ٥ٕٗ ٞض٤ٙٝ لغقبت ٔٛسد ٥٘بص ٚ  -2

 افالْ ثٝ ٔـتش٢
 □ك □ف     

افالْ ٞض٤ٙٝ و٣ّ ٚ ؿشح تق٥ٕشات  -3
 ٔٛسد ٥٘بص ثٝ ٔـتش٢

 □ك □ف     

 1 فذْ اخشا٢ ثٙذٞب 

 
 2 1ٚ2اخشا٢ ثٙذٞب٢ 

 3 1ٚ2ٚ3اخشا٢ تٕبْ ثٙذٞب٢

غ٥ش   ٞب٢ ؿب٤ؼت٣ٍ

ف٣ٙ , ا٣ٕٙ٤, 

ثٟذاؿت, تٛخٟبت 

ص٤ؼت ٔح٥غ٣ ٚ 

 ٍ٘شؽ

اػتفبدٜ دسػت اص اثضاس, فذْ آػ٥ت سػب٣٘ ثٝ لغقبت  -1
 داخ٣ّ حؼبع ثٝ ٘ٛس ٚ ضشثٝ 

 دلت فشاٚاٖ ٚ فّٕىشد كح٥ح -2
( ٚ حُ N31) L1خٕـ آٚس٢ ٚ ٌشدآٚس٢ اعالفبت  -3

 L1( ٚ اػتذالَ N33)L1( ٚ تفؼ٥ش اعالفبتN13) L1ٔؼئّٝ
(N11 تل٥ٕٓ ٥ٌش٢ ٚ )L1 (N12) 
 L1 (N73)( ٚ دسػتىبس٢ N58) L1ٔزاوشٜ  -4

 سفاير يا فذْ سفاير تٙذٞاي

 4زا  1 
 1 3فذْ اخشا٢ ثٙذ 

 2 1ٚ2ٚ3اخشا٢ ثٙذ  

 3 4تب  1اخشا٢ ثٙذٞب٢ 

 ٞاي ا٘داْ واس( اسصؿياتي واس )ؿايؼسٍي
 ث٣ّ    

 خ٥ش    

 ف: ثٝ ٔقٙب٢ كح٥ح ثٛدٖ اخشا ٤ب فّٕىشد اػت.          ٞب٢ ا٘دبْ وبس  :                                                                                                              ٔق٥بس ؿب٤ؼت٣ٍ

 ك: ثٝ ٔقٙب٢ فذْ اخشا٢ كح٥ح اػت.                                                                                                         2ٚ3ٚ4اص ٔشاحُ   2وؼت حذالُ ٕ٘شٜ  

 شؽ غ٥ش ف٣ٙ , ا٣ٕٙ٤, ثٟذاؿت , تٛخٟبت ص٤ؼت ٔح٥غ٣ ٚ ٍ٘  ٞب٢ اص ثخؾ ؿب٤ؼت٣ٍ 2وؼت حذالُ ٕ٘شٜ  

 اص ٔشاحُ وبس 2وؼت حذالُ ٥ٔب٥ٍ٘ٗ 



211 
 

 

 

 ٚصاسذ آٔٛصؽ ٚ خشٚسؽ

 ػاصٔاٖ خظٚٞؾ ٚ تش٘أٝ سيضي آٔٛصؿي

 دفسش زاِيف وساب ٞاي دسػي فٙي ٚ حشفٝ اي ٚ واسدا٘ؾ

  اسصؿياتي  9-1ٕٖ٘ٛ تشي 

 اَٚ٘ٛتر    زاسيخ اسصؿياتي   ؿٕاسٜ ّٔي   ٘اْ ٚ ٘اْ خا٘ٛادٌي

وذ 

 حشفٝ 
 L3 ػغح كالحير  زىٙؼيٗ اِىسشٚ٘يه  حشفٝ : 31140493 

 اػسا٘ذاسد فّٕىشد واس:    

زـخيق فية دػسٍاٜ, زأييذ تشعشف ٘ـذٖ فية دس 

ٔحُ ٚ اسائٝ ٔـاٚسٜ تٝ ٔـسشي دس صٔيٙٝ ا٘سماَ دػسٍاٜ 

تٝ زقٕيشٌاٜ ٔشوضي يا خايٍضيٗ دػسٍاٜ تا سفاير وأُ 

 اػسا٘ذاسدٞاي زقشيف ؿذٜ ٚ ٘ىاذ ايٕٙي

وذ 

 ٚؽيفٝ 
 ٚؽيفٝ:  08

فية ياتي ٚ زقٕيش )دٚ ٕ٘ٛ٘ٝ دػسٍاٜ 

 اِىسشٚ٘يىي اداسي(
 14ٌشٜٚ واسي 

ٔسلذي زحٛيُ 

ٞاي   دػسٍاٜ

 اِىسشٚ٘يىي اداسي

 واس: 0805 وذ واس
اسائٝ ٔـاٚسٜ تٝ ٔـسشي دس كٛسذ تشعشف 

 ٘ـذٖ فية دس ٔحُ
 2 ػغح ؿايؼسٍي 

  

 ٔشا حُ واس سديف
 ؿشايظ فّٕىشد

 صٔاٖ، ٔىاٖ ٚ ...()اتضاس،ٔٛاد، زدٟيضاذ، 
 ٞا/داٚسي/ٕ٘شٜ دٞي( اػسا٘ذاسد )ؿاخق ٘سايح ٕٔىٗ

ٕ٘ش

ٜ 

1 

زـشيح فية 

ٚ ٔشاحُ ٔٛسد 

٘ياص سفـ فية 

 دػسٍاٜ

اثضاس ف٣ٕٔٛ  -دػتٍبٜ ٔٛسد ٘ؾش

 -اِتحش٤ش )وبغز ِٛاصْ -اِىتش٥٘ٚه

 خٛدوبس(

 ٔىاٖ: ٔحيظ ٚالقي )اداسي(

 دل٥مٝ 10صٔبٖ :

ؿشح ٔـىُ دػتٍبٜ ثٝ صثبٖ  -1
 ف٣ٙ ثشا٢ ٔـتش٢غ٥ش 
 □ك □ف     

ث٥بٖ فّت ٚلٛؿ ف٥ت دس   -2
 دػتٍبٜ ثشا٢ ٔـتش٢

 □ك □ف     
ث٥بٖ ٔشاحُ تق٥ٕش دػتٍبٜ   -3

 ثشا٢ ٔـتش٢
 □ك □ف     

 

 1 فذْ اخشا٢ ثٙذٞب 

 

 2 1ٚ2اخشا٢ ثٙذٞب٢ 

 3 1ٚ2ٚ3اخشا٢ تٕبْ ثٙذٞب٢

2 

زـشيح 

أىا٘اذ ٔٛسد 

٘ياص خٟر 

سفـ فية 

 دػسٍاٜ

 دػتٍبٜ ٔٛسد ٘ؾش

 ٔىاٖ: ٔحيظ ٚالقي )اداسي(

 دل٥مٝ 10صٔبٖ :

تٛض٥ح فذْ ٚخٛد أىب٘بت  -1
وبف٣ دس ٔحُ اداس٢ خٟت 

 تق٥ٕش
 □ك □ف     

تٛض٥ح أىب٘بت ٔٛخٛد دس  -2
 تق٥ٕشٌبٜ ٔشوض٢ خٟت تق٥ٕش

 □ك □ف     
 خّت سضب٤ت ٔـتش٢ -3

 □ك □ف     

 1 1فذْ اخشا٢ ثٙذٞب ٤ب فمظ اخشا٢ ثٙذ  

 

 2 1ٚ2اخشا٢ ثٙذٞب٢ 

 3 1ٚ2ٚ3اخشا٢ تٕبْ ثٙذٞب٢

3 

اسخاؿ 

دػسٍاٜ تٝ 

زقٕيشٌاٜ 

 ٔشوضي

اثضاس ف٣ٕٔٛ  -دػتٍبٜ ٔٛسد ٘ؾش

 اِىتش٥٘ٚه

 ٔىاٖ: ٔحيظ ٚالقي )اداسي(

 دل٥مٝ 50صٔبٖ :

خذاػبص٢ ٔتقّمبت غ٥ش  -1
 ضشٚس٢ دػتٍبٜ

 □ك □ف     
فشاٞٓ وشدٖ ؿشا٤ظ حُٕ   -2

ثٝ ٚ ٘مُ كح٥ح دػتٍبٜ 
 تق٥ٕشٌبٜ ٔشوض٢

 □ك □ف     
 وؼت سضب٤ت اص ٔـتش٢ -3

 □ك □ف     

 1 1فذْ اخشا٢ ثٙذٞب ٤ب فمظ اخشا٢ ثٙذ 

 2 1ٚ2اخشا٢ ثٙذٞب٢  

 3 1ٚ2ٚ3اخشا٢ تٕبْ ثٙذٞب٢

4 

اص سدٜ خاسج 

ٕ٘ٛدٖ 

 دػسٍاٜ

اِتحش٤ش  ِٛاصْ -تّفٗ -دػتٍبٜ ٔٛسد ٘ؾش

وبٔپ٥ٛتش ٔتلُ ثٝ  -خٛدوبس( -)وبغز

ٔٙبثـ اعالفبت٣  -ؿجىٝ ا٤ٙتش٘ت

 دػتٍبٜ

 ٔىاٖ: ٔحيظ ٚالقي )اداسي(

 دل٥مٝ 30صٔبٖ :

اػتخشاج اعالفبت اص ٔٙبثـ   -1
 اعالفبت٣ دػتٍبٜ ٔٛسد ٘غش 

 □ك □ف     
تـش٤ح دال٤ُ ٔٙغم٣ خٟت  -2

 ا٘لشاف اص تق٥ٕش دػتٍبٜ
 □ك □ف     

 

 1 فذْ اخشا٢ ثٙذٞب 

 

 2 1اخشا٢ ثٙذ 

 3 1ٚ2تٕبْ ثٙذٞب٢اخشا٢ 

  ٞب٢ ؿب٤ؼت٣ٍ

غ٥ش ف٣ٙ , 

ا٣ٕٙ٤, ثٟذاؿت, 

تٛخٟبت ص٤ؼت 

 ٔح٥غ٣ ٚ ٍ٘شؽ

اػتفبدٜ دسػت اص اثضاس, فذْ آػ٥ت سػب٣٘ ثٝ  -1
 لغقبت داخ٣ّ حؼبع ثٝ ٘ٛس ٚ ضشثٝ 

 دلت فشاٚاٖ ٚ فّٕىشد كح٥ح ٚ خ٤ٛـتٗ داس٢ -2
( ٚ حُ N31) L1خٕـ آٚس٢ ٚ ٌشدآٚس٢ اعالفبت  -3

L1(N33 ٚ )( ٚ تفؼ٥ش اعالفبتN13) L1ٔؼئّٝ
 L1 (N12)( ٚ تل٥ٕٓ ٥ٌش٢ N11) L1اػتذالَ 

 L1 (N15)(ٚ تفىش خالق N73) L1دسػتىبس٢ -4

 سفاير يا فذْ سفاير تٙذٞاي

 4زا  1 

 1 3فذْ اخشا٢ ثٙذ 

 
 2 1ٚ2ٚ4اخشا٢ ثٙذ 

 3 4تب  1اخشا٢ ثٙذٞب٢ 

 ٞاي ا٘داْ واس( اسصؿياتي واس )ؿايؼسٍي
 ث٣ّ    

 خ٥ش    

 ف: ثٝ ٔقٙب٢ كح٥ح ثٛدٖ اخشا ٤ب فّٕىشد اػت.          ٞب٢ ا٘دبْ وبس  :                                                                                                              ٔق٥بس ؿب٤ؼت٣ٍ

 ك: ثٝ ٔقٙب٢ فذْ اخشا٢ كح٥ح اػت.                                                                                                         1ٚ2ٚ4اص ٔشاحُ   2وؼت حذالُ ٕ٘شٜ  

 شؽ غ٥ش ف٣ٙ , ا٣ٕٙ٤, ثٟذاؿت , تٛخٟبت ص٤ؼت ٔح٥غ٣ ٚ ٍ٘  ٞب٢ اص ثخؾ ؿب٤ؼت٣ٍ 2وؼت حذالُ ٕ٘شٜ  

 اص ٔشاحُ وبس 2وؼت حذالُ ٥ٔب٥ٍ٘ٗ 
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 ٚصاسذ آٔٛصؽ ٚ خشٚسؽ

 ػاصٔاٖ خظٚٞؾ ٚ تش٘أٝ سيضي آٔٛصؿي

 دفسش زاِيف وساب ٞاي دسػي فٙي ٚ حشفٝ اي ٚ واسدا٘ؾ

  اسصؿياتي  9-1ٕٖ٘ٛ تشي 

 ٘ٛتر اَٚ   زاسيخ اسصؿياتي   ؿٕاسٜ ّٔي   ٘اْ ٚ ٘اْ خا٘ٛادٌي

 اػسا٘ذاسد فّٕىشد واس:     L3 ػغح كالحير  زىٙؼيٗ اِىسشٚ٘يه  حشفٝ : 31140493  وذ حشفٝ 

زقٕيش دػسٍاٜ ٔقيٛب دس صٔاٖ ٔـخق تا سفاير وأُ اػسا٘ذاسدٞاي 

وذ  زقشيف ؿذٜ ٚ ٘ىاذ ايٕٙي

 ٚؽيفٝ 
 ٚؽيفٝ:  08

فية ياتي ٚ زقٕيش )دٚ ٕ٘ٛ٘ٝ دػسٍاٜ 

 اِىسشٚ٘يىي اداسي(
 15ٌشٜٚ واسي 

ٔسلذي سفـ فية 

ٞاي   دػسٍاٜ

 اِىسشٚ٘يىي اداسي

 واس: 0806 وذ واس
فية ياتي ٚ زقٕيش دٚ ٕ٘ٛ٘ٝ دػسٍاٜ 

 )اِىسشٚ٘يىي اداسي(
 2 ػغح ؿايؼسٍي 

  

 ٔشا حُ واس سديف
 ؿشايظ فّٕىشد

 )اتضاس،ٔٛاد، زدٟيضاذ، صٔاٖ، ٔىاٖ ٚ ...(
 ٕ٘شٜ ٞا/داٚسي/ٕ٘شٜ دٞي( اػسا٘ذاسد )ؿاخق ٘سايح ٕٔىٗ

1 

وؼة اعالفاذ 

اص خشاتي دػسٍاٜ 

واستش ٚ تاصتيٙي 

 ؽاٞش دػسٍاٜ

ٔٛاد  -خٛدوبس( -اِتحش٤ش )وبغز ِٛاصْ -دػتٍبٜ ٔٛسد ٘ؾش

 ٔلشف٣ ٚ لغقبت پش ٔلشف

 ٔىاٖ: ٔحيظ ٚالقي )اداسي(

 دل٥مٝ 10صٔبٖ :

 اػتٕبؿ ٌضاسؽ وبسثش -1
 □ك □ف     

 ثبصث٣ٙ٥ دل٥ك ؽبٞش دػتٍبٜ -2
 □ك □ف     

 ثبصث٣ٙ٥ ٔٛاد ٔلشف٣ ٚ لغقبت پش ٔلشف -3
 □ك □ف     

ثبصث٣ٙ٥ اتلبالت, ٔتقّمبت ٚ ثشدٞب٢  -4
 اِىتش٥٘ٚى٣

 □ك □ف     

 1 ٤2ب  1فذْ اخشا٢ ثٙذٞب ٤ب فمظ اخشا٢ ثٙذ 

 2 1ٚ2ٚ3اخشا٢ ثٙذٞب٢  

 3 1ٚ2ٚ3ٚ4اخشا٢ تٕبْ ثٙذٞب٢

2 

زؼر اِٚيٝ ٚ 

تشسػي فّٕىشد 

 دػسٍاٜ

 -دفتشچٝ سإٞٙب٢ ٘لت ٚ تٙؾ٥ٕبت -دػتٍبٜ ٔٛسد ٘ؾش

 اثضاس ف٣ٕٔٛ اِىتش٥٘ٚه

 ٔىاٖ: ٔحيظ ٚالقي )اداسي(

 دل٥مٝ 30صٔبٖ :

 دس٤بفت ٌضاسؽ ٞب٢ دػتٍبٜ -1
 □ك □ف     

افضاس٢ ٚ ػخت  ثبصث٣ٙ٥ تٙغ٥ٕبت ٘شْ -2
 افضاس٢

 □ك □ف     
 ثبصث٣ٙ٥ دل٥ك ثشدٞب٢ دػتٍبٜ -3

 □ك □ف     

 1 1فذْ اخشا٢ ثٙذٞب ٤ب اخشا٢ فمظ ثٙذ 

 
 2 1ٚ2اخشا٢ ثٙذٞب٢ 

 3 1ٚ2ٚ3اخشا٢ تٕبْ ثٙذٞب٢

3 

فية ياتي ٚ زقييٗ 

خغا اص دفسشچٝ 

 سإٞٙاي زقٕيش

 -دفتشچٝ سإٞٙب٢ ٘لت ٚ تٙؾ٥ٕبت -دػتٍبٜ ٔٛسد ٘ؾش

 دفتشچٝ سإٞٙب٢ تق٥ٕش 

 ٔىاٖ: ٔحيظ ٚالقي )اداسي(

 دل٥مٝ 15صٔبٖ :

وؼت اعالفبت وذٞب٢ خغب اص دفتشچٝ  -1
 سإٞٙب٢ تق٥ٕش

 □ك □ف     
ٔمب٤ؼٝ وذ خغب ثب اعالفبت دفتشچٝ  -2

 سإٞٙب٢ تق٥ٕش
 □ك □ف     

 تق٥٥ٗ ف٥ت دػتٍبٜ -3
 □ك □ف     

 تق٥٥ٗ لغقبت ٤ب تد٥ٟضات ٔق٥ٛة -4
 □ك □ف     

 1 1ٚ2فذْ اخشا٢ ثٙذٞب ٤ب اخشا٢ فمظ ثٙذ 

 2 1ٚ2ٚ3اخشا٢ ثٙذٞب٢  

 3 1ٚ2ٚ3ٚ4اخشا٢ تٕبْ ثٙذٞب٢

4 

تشسػي لغقاذ ٚ 

ٔٛسد ّٔضٚٔاذ 

٘ياصخٟر زقٕيش 

دػسٍاٜ تا زٛخٝ تٝ 

 سإٞٙاي زقٕيش

اثضاس  -اثضاس ف٣ٕٔٛ اِىتش٥٘ٚه - -دػتٍبٜ ٔٛسد ٘ؾش

 دفتشچٝ سإٞٙب٢ تق٥ٕش -خبف دػتٍبٜ

 ٔىاٖ: ٔحيظ ٚالقي )اداسي(

 دل٥مٝ 15صٔبٖ :

 آصٔب٤ؾ لغقبت ٔـىٛن ثٝ خشاث٣ -1
 □ك □ف     

 ا٘تخبة لغقبت ٔٛسد ٥٘بص تق٥ٕش -2
 □ك □ف     

فشاٞٓ وشدٖ تد٥ٟضات وبُٔ خٟت تؼت  -3
 ٚ تق٥ٕش دػتٍبٜ

 □ك □ف     

 1  1فذْ اخشا٢ ثٙذٞب ٤ب اخشا٢ فمظ ثٙذ 

 2 1ٚ2اخشا٢ ثٙذٞب٢  

 3 1ٚ2ٚ3اخشا٢ تٕبْ ثٙذٞب٢

5 

ٕٞاٍٞٙي تا 

ٔـسشي خٟر 

 افالْ ٞضيٙٝ

  - خٛدوبس -اِتحش٤ش )وبغز ِٛاصْ -دػتٍبٜ ٔٛسد ٘ؾش

 زّفٗ

 ٚالقي )اداسي( ٔىاٖ: ٔحيظ

 دل٥مٝ 10صٔبٖ :

 افالْ ٞض٤ٙٝ و٣ّ تق٥ٕشات ثٝ ٔـتش٢ -1
 □ك □ف     

اخز تأ٥٤ذ٤ٝ ثبثت ٞض٤ٙٝ تق٥ٕشات اص  -2
 ٔـتش٢

 □ك □ف     
 وؼت سضب٤ت اص ٔـتش٢ -3

 □ك □ف     

 1 1فذْ اخشا٢ ثٙذٞب ٤ب اخشا٢ فمظ ثٙذ 

 2 1ٚ2اخشا٢ ثٙذٞب٢  

 3 1ٚ2ٚ3اخشا٢ تٕبْ ثٙذٞب٢

6 

زقٛيض لغقاذ 

ٔقيٛب ٚ زقٕيش 

دػسٍاٜ ٚ زحٛيُ 

 آٖ تٝ ٔـسشي

اثضاس  -اثضاس ف٣ٕٔٛ اِىتش٥٘ٚه - -دػتٍبٜ ٔٛسد ٘ؾش

 لغقبت ٔلشف٣ -خبف دػتٍبٜ

 ٔىاٖ: ٔحيظ ٚالقي )اداسي(

 دل٥مٝ 60صٔبٖ :

 تق٤ٛض لغقبت ٔق٥ٛة -1
 □ك □ف     

تح٤ُٛ لغقبت ٔق٥ٛة تق٤ٛض٣ ثٝ  -2
 ٔـتش٢

 □ك □ف     
تق٥ٕش وبُٔ دػتٍبٜ ٚ تح٤ُٛ دػتٍبٜ  -3

 ػبِٓ ثٝ ٔـتش٢
 □ك □ف     

 وؼت سضب٤ت اص ٔـتش٢ -4
 □ك □ف     

  1 1ٚ2فذْ اخشا٢ ثٙذٞب ٤ب فمظ اخشا٢ ثٙذ 

  2 1ٚ2ٚ3اخشا٢ ثٙذٞب٢ 

  3 1ٚ2ٚ3ٚ4اخشا٢ تٕبْ ثٙذٞب٢

غ٥ش   ب٢ٞ ؿب٤ؼت٣ٍ

ف٣ٙ , ا٣ٕٙ٤, 

ثٟذاؿت, تٛخٟبت 

ص٤ؼت ٔح٥غ٣ ٚ 

 ٍ٘شؽ

اػتفبدٜ دسػت اص اثضاس, فذْ آػ٥ت سػب٣٘ ثٝ لغقبت داخ٣ّ  -1
حؼبع ثٝ ٘ٛس ٚ ضشثٝ ٚ دٚس ٕ٘ٛدٖ ٚ ٔقذْٚ وشدٖ لغقبت ٔق٥ٛة ٚ 

ٔؼتّٟه, تٛك٥ٝ ثٝ وبسثش دس ٔٛسد ٔٛاد ػ٣ٕ ٚ خغش٘بن اػتفبدٜ ؿذٜ 
 دس دػتٍبٜ )تٛ٘ش(  

 شاٚاٖ ٚ فّٕىشد كح٥ح دلت ف -2
( ٚ تفؼ٥ش اعالفبت N31) L1خٕـ آٚس٢ ٚ ٌشدآٚس٢ اعالفبت  -3

L1(N33 تل٥ٕٓ ٥ٌش٢ ٚ )L1 (N12) 
 L1 (N15)(ٚ تفىش خالق N73) L1دسػتىبس٢  -4

 1 1فذْ اخشا٢ ثٙذ  4زا  1سفاير يا فذْ سفاير تٙذٞاي 

 
 2 3ٚ4اخشا٢ ثٙذٞب٢ 

 3 4تب  1اخشا٢ ثٙذٞب٢ 

 ٞاي ا٘داْ واس( اسصؿياتي واس )ؿايؼسٍي
 ث٣ّ    

 خ٥ش    

 ف: ثٝ ٔقٙب٢ كح٥ح ثٛدٖ اخشا ٤ب فّٕىشد اػت.          ٞب٢ ا٘دبْ وبس  :                                                                                                              ٔق٥بس ؿب٤ؼت٣ٍ

 ك: ثٝ ٔقٙب٢ فذْ اخشا٢ كح٥ح اػت.                                                                                                     5ٚ6ٚ 2ٚ3اص ٔشاحُ   2وؼت حذالُ ٕ٘شٜ  

 ؽ غ٥ش ف٣ٙ , ا٣ٕٙ٤, ثٟذاؿت , تٛخٟبت ص٤ؼت ٔح٥غ٣ ٚ ٍ٘ش  ٞب٢ اص ثخؾ ؿب٤ؼت٣ٍ 2وؼت حذالُ ٕ٘شٜ  

 اص ٔشاحُ وبس 2وؼت حذالُ ٥ٔب٥ٍ٘ٗ 
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 ٚصاسذ آٔٛصؽ ٚ خشٚسؽ

 ػاصٔاٖ خظٚٞؾ ٚ تش٘أٝ سيضي آٔٛصؿي

 دفسش زاِيف وساب ٞاي دسػي فٙي ٚ حشفٝ اي ٚ واسدا٘ؾ

  اسصؿياتي  9-1ٕٖ٘ٛ تشي 

 ٘ٛتر اَٚ   زاسيخ اسصؿياتي   ؿٕاسٜ ّٔي   ٘اْ ٚ ٘اْ خا٘ٛادٌي

 اػسا٘ذاسد فّٕىشد واس:     L3 ػغح كالحير  زىٙؼيٗ اِىسشٚ٘يه  حشفٝ : 31140493  وذ حشفٝ 

ساٜ ا٘ذاصي دػسٍاٜ ٚ زحٛيُ آٖ تٝ ٔـسشي ٔغاتك تا سفاير وأُ 

وذ  اػسا٘ذاسدٞاي زقشيف ؿذٜ ٚ ٘ىاذ ايٕٙي

 ٚؽيفٝ 
 ٚؽيفٝ:  08

فية ياتي ٚ زقٕيش )دٚ ٕ٘ٛ٘ٝ دػسٍاٜ 

 اِىسشٚ٘يىي اداسي(
 16ٌشٜٚ واسي 

٘ذاص ا ٘لاب ٚ ساٜ

ٞاي   دػسٍاٜ

 اِىسشٚ٘يىي اداسي

 واس: 0807 وذ واس
ٞاي زّفيمي اداسي ٚ  ساٜ ا٘ذاصي ٚ دػسٍاٜ

 زحٛيُ آٖ تٝ ٔـسشي
 2 ػغح ؿايؼسٍي 

  

 ٔشا حُ واس سديف
 ؿشايظ فّٕىشد

 )اتضاس،ٔٛاد، زدٟيضاذ، صٔاٖ، ٔىاٖ ٚ ...(
 ٕ٘شٜ ٞا/داٚسي/ٕ٘شٜ دٞي( اػسا٘ذاسد )ؿاخق ٘سايح ٕٔىٗ

1 

ٔسقّماذ ٚ ٘لة 

سٚؿٗ ٕ٘ٛدٖ  

 دػسٍاٜ

دفتشچٝ  -اثضاس ف٣ٕٔٛ اِىتش٥٘ٚه -دػتٍبٜ ٔٛسد ٘ؾش

 اثضاس خبف دػتٍبٜ –سإٞٙب٢ ٘لت 

 ٔىاٖ: ٔحيظ ٚالقي )اداسي(

 دل٥مٝ 15صٔبٖ :

 ٘لت ٔتقّمبت ثٝ دػتٍبٜ -1
 □ك □ف     

 ٘لت تد٥ٟضات خب٘ج٣ -2
 □ك □ف     

٘ؾبست ثش ٔحُ ٘لت دػتٍبٜ ثب تٛخٝ ثٝ  -3
 ؿشا٤ظ ٔح٥غ٣

 □ك □ف     
 سٚؿٗ ٕ٘ٛدٖ دػتٍبٜ -4

 □ك □ف     

 1 ٤2ب  1فذْ اخشا٢ ثٙذٞب ٤ب فمظ اخشا٢ ثٙذ 

 2 1ٚ2ٚ3اخشا٢ ثٙذٞب٢  

 3 1ٚ2ٚ3ٚ4اخشا٢ تٕبْ ثٙذٞب٢

2 

زٙؾيٓ اِٚيٝ 

 دػسٍاٜ

 -دفتشچٝ سإٞٙب٢ تٙؾ٥ٕبت -دػتٍبٜ ٔٛسد ٘ؾش

 خٛدوبس( -اِتحش٤ش )وبغز ِٛاصْ

 ٔىاٖ: ٔحيظ ٚالقي )اداسي( 

 دل٥مٝ 15صٔبٖ :

 ا٘دبْ تٙؾ٥ٕبت ا٥ِٚٝ -1
 □ك □ف     

افضاس٢ ٚ ػخت افضاس٢ ثش  تٙؾ٥ٕبت ٘شْ -2
 اػبع دفتشچٝ سإٞٙب

 □ك □ف     
 وؼت سضب٤ت اص ٔـتش٢ -3

 □ك □ف     

 1 1فذْ اخشا٢ ثٙذٞب ٤ب اخشا٢ فمظ ثٙذ 

 2 1ٚ2اخشا٢ ثٙذٞب٢  

 3 1ٚ2ٚ3ثٙذٞب٢اخشا٢ تٕبْ 

3 

٘لة خشيٙسش ٚ 

 اػىٙش

دفتشچٝ سإٞٙب٢  -دػتٍبٜ ٔٛسد ٘ؾش )تّف٥م٣ اداس٢(

اثضاس ف٣ٕٔٛ  -دفتشچٝ سإٞٙب٢ تق٥ٕش  -٘لت 

 اثضاس خبف دػتٍبٜ -اِىتش٥٘ٚه

 ٔىاٖ: ٔحيظ ٚالقي )اداسي(

 دل٥مٝ 10صٔبٖ :

٘لت وبُٔ اػىٙش ٚ پش٤ٙتش ثش اػبع  -1
CD٘لت ٚ ساٜ ا٘ذاص٢ 
 □ك □ف     

 PCتؼت ثشلشاس٢ استجبط دػتٍبٜ ثب  -2
 □ك □ف     

 ف٥ت ٤بث٣ ٚ سفـ آٖ دس كٛست ثشٚص خغب -3
 □ك □ف     

 آٔٛصؽ ٘حٜٛ وبس ثب دػتٍبٜ -4
 □ك □ف     

 

 1 1ٚ2فذْ اخشا٢ ثٙذٞب ٤ب اخشا٢ فمظ ثٙذ 

 2 2ٚ3اخشا٢ ثٙذٞب٢ 

 3 1ٚ2ٚ3ٚ4اخشا٢ تٕبْ ثٙذٞب٢

4 

دفتشچٝ  -دفتشچٝ سإٞٙب٢ ٘لت  -٘ؾش  دػتٍبٜ ٔٛسد ٘لة ودي

اثضاس خبف  -اثضاس ف٣ٕٔٛ اِىتش٥٘ٚه -سإٞٙب٢ تق٥ٕش 

 دػتٍبٜ

 ٔىاٖ: ٔحيظ ٚالقي )اداسي(

 دل٥مٝ 10صٔبٖ :

 ٘لت ٔتقّمبت ثٝ دػتٍبٜ -1
 □ك □ف     

 تٙؾ٥ٓ ٍٟ٘ذاس٘ذٜ ٞب٢ وبغز -2
 □ك □ف     

 افضاس ثش اػبع ٥٘بص ٔـتش٢ تٙؾ٥ٓ ٘شْ -3
 □ك □ف     

آٔٛصؽ ٘حٜٛ اػتفبدٜ اص لؼٕت ٞب٢  -4
 ٔختّف

 □ك □ف     

 1  1فذْ اخشا٢ ثٙذٞب ٤ب اخشا٢ فمظ ثٙذ 

 2 2ٚ3اخشا٢ ثٙذٞب٢  

 3 1ٚ2ٚ3ٚ4اخشا٢ تٕبْ ثٙذٞب٢

5 

دفتشچٝ سإٞٙب٢  -دػتٍبٜ ٔٛسد ٘ؾش )تّف٥م٣ اداس٢( ٘لة فاوغ

اثضاس ف٣ٕٔٛ  -دفتشچٝ سإٞٙب٢ تق٥ٕش  -٘لت 

 اِىتش٥٘ٚه

 ٔىاٖ: ٔحيظ ٚالقي )اداسي(

 دل٥مٝ 10صٔبٖ :

ساٜ ا٘ذاص٢ ثخؾ فبوغ ٚ تؼت اسػبَ ٚ  -1
 دس٤بفت

 □ك □ف     
 افضاس ٔغبثك ثب ٥٘بص ٔـتش٢ تٙؾ٥ٓ ٘شْ -2

 □ك □ف     
 تٙؾ٥ٓ حبفؾٝ ٞب٢ تّف٣ٙ -3

 □ك □ف     
 آٔٛصؽ ٘حٜٛ اػتفبدٜ اص دػتٍبٜ -4

 □ك □ف     

 1 1اخشا٢ فمظ ثٙذ فذْ اخشا٢ ثٙذٞب ٤ب 

 2 2ٚ3اخشا٢ ثٙذٞب٢  

 3 1ٚ2ٚ3ٚ4اخشا٢ تٕبْ ثٙذٞب٢

6 

زحٛيُ دػسٍاٜ تٝ 

 ٔـسشي

 -اثضاس ف٣ٕٔٛ اِىتش٥٘ٚه - -دػتٍبٜ ٔٛسد ٘ؾش

 خٛدوبس( -اِتحش٤ش )وبغز ِٛاصْ

 ٔىاٖ: ٔحيظ ٚالقي )اداسي(

 دل٥مٝ 10صٔبٖ :

 تٙؾ٥ٓ اػٙبد ٚ ٔذاسن ٔشثٛط ثٝ ٌبسا٘ت٣ -1
 □ك □ف     

 تؼت وبُٔ دػتٍبٜ -2
 □ك □ف     

تح٤ُٛ دػتٍبٜ ٚ ٔتقّمبت دػتٍبٜ ثٝ  -3
 ٔـتش٢

 □ك □ف     
 وؼت سضب٤ت اص ٔـتش٢ -4

 □ك □ف     

  1 1فذْ اخشا٢ ثٙذٞب ٤ب فمظ اخشا٢ ثٙذ 

  2 2ٚ3اخشا٢ ثٙذٞب٢ 

  3 1ٚ2ٚ3ٚ4اخشا٢ تٕبْ ثٙذٞب٢

غ٥ش   ب٢ٞ ؿب٤ؼت٣ٍ

ف٣ٙ , ا٣ٕٙ٤, 

ثٟذاؿت, تٛخٟبت 

ص٤ؼت ٔح٥غ٣ ٚ 

 ٍ٘شؽ

ٌش٣ٔ ٚ اػتفبدٜ اص ٔٛاد ٔلشف٣  80اػتفبدٜ اص وبغز اػتب٘ذاسد  -1
 اػتب٘ذاسد

 افتٕبد ثٝ ٘فغ ٚ تؼّظ ثش فّٕىشد دػتٍبٜ -2
( ٚ تفىش N31) L1خٕـ آٚس٢ ٚ ٌشدآٚس٢ اعالفبت  -3

 L1 (N72)( ٚ ٔؼئ٥ِٛت پز٤شN15٢)L1خالق
 L1 (N41)ا٘تخبة ٚ ثٝ وبس٥ٌش٢ فٙبٚس٢ ٞب٢ ٔٙبػت -4

 1 1فذْ اخشا٢ ثٙذ  4زا  1سفاير يا فذْ سفاير تٙذٞاي 

 
 2 3ٚ4اخشا٢ ثٙذٞب٢ 

 3 4تب  1اخشا٢ ثٙذٞب٢ 

 ٞاي ا٘داْ واس( اسصؿياتي واس )ؿايؼسٍي
 ث٣ّ    

 خ٥ش    

 ف: ثٝ ٔقٙب٢ كح٥ح ثٛدٖ اخشا ٤ب فّٕىشد اػت.                                                                                                    ٞب٢ ا٘دبْ وبس  :                    ٔق٥بس ؿب٤ؼت٣ٍ

 ك: ثٝ ٔقٙب٢ فذْ اخشا٢ كح٥ح اػت.                                                                                                    1ٚ2ٚ3ٚ4ٚ5ٚ6اص ٔشاحُ   2وؼت حذالُ ٕ٘شٜ  

 غ٥ش ف٣ٙ , ا٣ٕٙ٤, ثٟذاؿت , تٛخٟبت ص٤ؼت ٔح٥غ٣ ٚ ٍ٘شؽ   ٞب٢ اص ثخؾ ؿب٤ؼت٣ٍ 2وؼت حذالُ ٕ٘شٜ  

 اص ٔشاحُ وبس 2وؼت حذالُ ٥ٔب٥ٍ٘ٗ 
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 ٚصاسذ آٔٛصؽ ٚ خشٚسؽ

 ػاصٔاٖ خظٚٞؾ ٚ تش٘أٝ سيضي آٔٛصؿي

 ٞاي دسػي فٙي ٚ حشفٝ اي ٚ واسدا٘ؾدفسش زاِيف وساب 

  اسصؿياتي  9-1ٕٖ٘ٛ تشي 

 اَٚ٘ٛتر    زاسيخ اسصؿياتي   ؿٕاسٜ ّٔي   ٘اْ ٚ ٘اْ خا٘ٛادٌي

وذ 

 حشفٝ 
 L3 ػغح كالحير  زىٙؼيٗ اِىسشٚ٘يه  حشفٝ : 31140493 

 اػسا٘ذاسد فّٕىشد واس:    

 ٔؼسٙذػاصي ٚ دسيافر سضاير ٘أٝ
وذ 

 ٚؽيفٝ 
 ٚؽيفٝ:  08

فية ياتي ٚ زقٕيش )دٚ ٕ٘ٛ٘ٝ دػسٍاٜ 

 اِىسشٚ٘يىي اداسي(
 14ٌشٜٚ واسي 

ٔسلذي زحٛيُ 

ٞاي   دػسٍاٜ

 اِىسشٚ٘يىي اداسي

 واس: 0808 وذ واس
زٙؾيٓ وّيٝ ٔؼسٙذاذ ٚ زحٛيُ آٖ تٝ 

 ٔـسشي 
 2 ػغح ؿايؼسٍي 

  

 ٔشا حُ واس سديف
 ؿشايظ فّٕىشد

 )اتضاس،ٔٛاد، زدٟيضاذ، صٔاٖ، ٔىاٖ ٚ ...(
 ٞا/داٚسي/ٕ٘شٜ دٞي( اػسا٘ذاسد )ؿاخق ٘سايح ٕٔىٗ

ٕ٘ش

ٜ 

1 

تاصتيٙي وأُ 

ٔشاحُ ٘لة 

 دػسٍاٜ

دفتشچٝ سإٞٙب٢  -دػتٍبٜ ٔٛسد ٘ؾش

 ٘لت ٚ تٙؾ٥ٕبت

 ٔىاٖ: ٔحيظ ٚالقي )اداسي(

 دل٥مٝ 15صٔبٖ :

 تؼت وبُٔ فّٕىشد دػتٍبٜ  -1
 □ك □ف     

تٙؾ٥ٓ لغقبت ثش اػبع   -2
 ٥٘بص وبسثش

 □ك □ف     
تح٤ُٛ دفتشچٝ سإٞٙب ثٝ   -3

وبسثش ٚ آٔٛصؽ ٘حٜٛ اػتفبدٜ اص 
 آٖ
 □ك □ف     

 

 1 1فذْ اخشا٢ ثٙذٞب ٤ب فمظ اخشا٢ ثٙذ  

 

 2 1ٚ2اخشا٢ ثٙذٞب٢ 

 3 1ٚ2ٚ3اخشا٢ تٕبْ ثٙذٞب٢

2 

زحٛيُ 

دػسٍاٜ تٝ 

 ٔـسشي

 دػتٍبٜ ٔٛسد ٘ؾش

 ٔىاٖ: ٔحيظ ٚالقي )اداسي(

 دل٥مٝ 10صٔبٖ :

وبُٔ دػتٍبٜ دس تؼت   -1
 حضٛس ٔـتش٢

 □ك □ف     
تح٤ُٛ دػتٍبٜ ػبِٓ ثٝ  -2

 ٔـتش٢
 □ك □ف     

 وؼت سضب٤ت اص ٔـتش٢  -3
 □ك □ف     

 1 1فذْ اخشا٢ ثٙذٞب ٤ب فمظ اخشا٢ ثٙذ  

 

 2 1ٚ2اخشا٢ ثٙذٞب٢ 

 3 1ٚ2ٚ3اخشا٢ تٕبْ ثٙذٞب٢

3 

زٙؾيٓ 

ٔؼسٙذاذ ٚ 

اخز زأييذيٝ 

 اص ٔـسشي

 -ٌبسا٘ت٣ -ٔشثٛط ثٝ دػتٍبٜفشْ ٞب٢ 

 خٛدوبس( -اِتحش٤ش )وبغز ِٛاصْ

 ٔىاٖ: ٔحيظ ٚالقي )اداسي(

 دل٥مٝ 10صٔبٖ :

 تى٥ُٕ فشْ ٞب٢ ٔشثٛعٝ -1
 □ك □ف     

اخز تأ٥٤ذ٤ٝ اص ٔـتش٢ ثش   -2
 س٢ٚ فشْ ٞب

 □ك □ف     
 وؼت سضب٤ت اص ٔـتش٢ -3

 □ك □ف     

 1 1فذْ اخشا٢ ثٙذٞب ٤ب فمظ اخشا٢ ثٙذ 

 2 1ٚ2اخشا٢ ثٙذٞب٢  

 3 1ٚ2ٚ3اخشا٢ تٕبْ ثٙذٞب٢

  ٞب٢ ؿب٤ؼت٣ٍ

غ٥ش ف٣ٙ , 

ا٣ٕٙ٤, ثٟذاؿت, 

تٛخٟبت ص٤ؼت 

 ٔح٥غ٣ ٚ ٍ٘شؽ

 سفب٤ت و٥ّٝ ٘ىبت ا٣ٕٙ٤ اِىتش٤ى٣  -1
 دلت ٚ افتٕبد ثٝ ٘فغ -2
 L1 (N31 )خٕـ آٚس٢ ٚ ٌشدآٚس٢ اعالفبت  -3
 L1( ٚ دسػتىبس٢ N72) L1ٔؼئ٥ِٛت پز٤ش٢  -4
(N73) 

 1سفاير يا فذْ سفاير تٙذٞاي 

 4زا 

 1 3فذْ اخشا٢ ثٙذ 

 
 2 1ٚ4اخشا٢ ثٙذ 

 3 4تب  1اخشا٢ ثٙذٞب٢ 

 ٞاي ا٘داْ واس( اسصؿياتي واس )ؿايؼسٍي
 ث٣ّ    

 خ٥ش    

 ف: ثٝ ٔقٙب٢ كح٥ح ثٛدٖ اخشا ٤ب فّٕىشد اػت.                                                         ٞب٢ ا٘دبْ وبس  :                                                               ٔق٥بس ؿب٤ؼت٣ٍ

 ا٢ كح٥ح اػت.ك: ثٝ ٔقٙب٢ فذْ اخش                                                                                                         1ٚ2ٚ3اص ٔشاحُ   2وؼت حذالُ ٕ٘شٜ  

 غ٥ش ف٣ٙ , ا٣ٕٙ٤, ثٟذاؿت , تٛخٟبت ص٤ؼت ٔح٥غ٣ ٚ ٍ٘شؽ   ٞب٢ اص ثخؾ ؿب٤ؼت٣ٍ 2وؼت حذالُ ٕ٘شٜ  

 اص ٔشاحُ وبس 2وؼت حذالُ ٥ٔب٥ٍ٘ٗ 
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 ٚصاسذ آٔٛصؽ ٚ خشٚسؽ

 ػاصٔاٖ خظٚٞؾ ٚ تش٘أٝ سيضي آٔٛصؿي

 دفسش زاِيف وساب ٞاي دسػي فٙي ٚ حشفٝ اي ٚ واسدا٘ؾ

  اسصؿياتي  9-1تشي ٕٖ٘ٛ 

 اَٚ٘ٛتر    زاسيخ اسصؿياتي   ؿٕاسٜ ّٔي   ٘اْ ٚ ٘اْ خا٘ٛادٌي

وذ 

 حشفٝ 
 L3 ػغح كالحير  زىٙؼيٗ اِىسشٚ٘يه  حشفٝ : 31140493 

 اػسا٘ذاسد فّٕىشد واس:    

ا٘سخاب سَٚ ٞاي ٔٙاػة ٚ ٘لة آٖ ٞا سٚي دػسٍاٜ تش 

ٚ  اػاع سإٞٙاي واستشد ٚ سفاير اػسا٘ذاسدٞاي فٙي

 ايٕٙي

وذ 

 ٚؽيفٝ 
 ٚؽيفٝ:  09

واس تا ستاذ ٞاي ٔٛ٘ساطٌش تشدٞاي 

 اِىسشٚ٘يىي
 17ٌشٜٚ واسي 

ٞاي  اخشازٛس دػسٍاٜ

اِىسشٚ٘يه ستاذ ٞاي 

 كٙقسي

 واس: 0901 وذ واس
زقييٗ لغقاذ ٚخاٌزاسي سَٚ ٞادس ٔحُ 

 ٞاي ٔشتٛعٝ
 2 ػغح ؿايؼسٍي 

  

 ٔشا حُ واس سديف
 ؿشايظ فّٕىشد

 زدٟيضاذ، صٔاٖ، ٔىاٖ ٚ ...( )اتضاس،ٔٛاد،
 ٞا/داٚسي/ٕ٘شٜ دٞي( اػسا٘ذاسد )ؿاخق ٘سايح ٕٔىٗ

ٕ٘ش

ٜ 

1 

زٟيٝ لغقاذ, 

ٔٛاد ٚ 

زدٟيضاذ 

ٔٛسد ٘ياص 

)سَٚ ؿذٜ( 

)ػخر افضاس ٚ 

 افضاس( ٘شْ

ٔٙبثـ  -٘مـٝ ف٣ٙ -سثبت ٔٛ٘تبطٌش ثشد

افضاس  ٘شْ -اعالفبت٣ خٟت ت٥ٟٝ لغقٝ

 -سا٤ب٘ٝ ٔتلُ ثٝ ا٤ٙتش٘ت -خبف

فشد ثب  -خٛدوبس( -اِتحش٤ش)وبغز ِٛاصْ

 لغقبت ٔغبثك ثب ٘مـٝ -ِجبع وبس

 ٔىاٖ: ٔحيظ واس ٚالقي 

 دل٥مٝ 10صٔبٖ :

ت٥ٟٝ لغقبت ٚ اثضاس ٚ ٔٛاد  -1
ٔٙبػت ثب تٛخٝ ثٝ ٘مـٝ )ػخت 

 افضاس٢( 
 □ك □ف     

 افضاس ٔٙبػت ت٥ٟٝ ٘شْ  -2
 □ك □ف     

 

 1 فذْ اخشا٢ ثٙذٞب 

 

 2 ثٙذٞباخشا٢ ٤ى٣ اص 

 3 1ٚ2اخشا٢ ثٙذٞب 

2 

خاٌزاسي سَٚ 

لغقاذ دس 

 ٔىاٖ ٔشتٛعٝ

افضاس  ٘شْ -سَٚ لغقبت -سثبت ٔٛ٘تبطٌش

 -خٛدوبس( -اِتحش٤ش)وبغز ِٛاصْ -خبف

 ِجبع وبس

 ٔىاٖ: ٔحيظ واس ٚالقي 

 دل٥مٝ 10صٔبٖ :

لشاس دادٖ كح٥ح لغقبت ٚ   -1
 سَٚ لغقبت دس ٔىبٖ ٔشثٛعٝ

 □ك □ف     
 افضاس ٘شْ٘لت  -2

 □ك □ف     
ثشسػ٣ فّٕىشد ػخت افضاس   -3

 افضاس دػتٍبٜ ٚ ٘شْ
 □ك □ف     

 1 ٤2ب  1فذْ اخشا٢ ثٙذٞب ٤ب اخشا٢ ثٙذ 

 

 2 1ٚ2اخشا٢ ثٙذٞب٢ 

 3 1ٚ2ٚ3اخشا٢ تٕبْ ثٙذٞب٢

  ٞب٢ ؿب٤ؼت٣ٍ

غ٥ش ف٣ٙ , 

ا٣ٕٙ٤, ثٟذاؿت, 

تٛخٟبت ص٤ؼت 

 ٔح٥غ٣ ٚ ٍ٘شؽ

ٔشثٛط ثٝ دػتٍبٜ ٚ سفب٤ت  سفب٤ت ٘ىبت ا٣ٕٙ٤ -1
 ٘ىبت ا٣ٕٙ٤ اِىتش٤ى٣ ٚ اػتب٘ذاسد ثٛدٖ لغقبت

 دلت ٚ تٕشوض دس اخشا٢ وبس ٚ ٔؼئ٥ِٛت پز٤ش٢ -2
L1 (N11,N12,N13 ٚ )تفىش  ٞب٢ ؿب٤ؼت٣ٍ -3

 ٤L2بد٥ٌش٢ ٔبداْ اِقٕش ٚ وؼت اعالفبت 
(N31,N32,N33,N34,N37) 
 L2 (N41,N42,N43)وبسثشد فٙبٚس٢  -4

 1سفاير تٙذٞاي  سفاير يا فذْ

 4زا 

 1 3فذْ اخشا٢ ثٙذ 

 
 2 1ٚ2اخشا٢ ثٙذ 

 3 4ٚ 2ٚ3ٚ 1اخشا٢ ثٙذٞب٢ 

 ٞاي ا٘داْ واس( اسصؿياتي واس )ؿايؼسٍي
 ث٣ّ    

 خ٥ش    

 ف: ثٝ ٔقٙب٢ كح٥ح ثٛدٖ اخشا ٤ب فّٕىشد اػت.                                           ٞب٢ ا٘دبْ وبس  :                                                                             ٔق٥بس ؿب٤ؼت٣ٍ

 ك: ثٝ ٔقٙب٢ فذْ اخشا٢ كح٥ح اػت.                                                1ٚ2اص ٔشاحُ   2وؼت حذالُ ٕ٘شٜ  

 ت , تٛخٟبت ص٤ؼت ٔح٥غ٣ ٚ ٍ٘شؽ غ٥ش ف٣ٙ , ا٣ٕٙ٤, ثٟذاؿ  ٞب٢ اص ثخؾ ؿب٤ؼت٣ٍ 2وؼت حذالُ ٕ٘شٜ  

 اص ٔشاحُ وبس 2وؼت حذالُ ٥ٔب٥ٍ٘ٗ 
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 ٚصاسذ آٔٛصؽ ٚ خشٚسؽ

 ػاصٔاٖ خظٚٞؾ ٚ تش٘أٝ سيضي آٔٛصؿي

 دفسش زاِيف وساب ٞاي دسػي فٙي ٚ حشفٝ اي ٚ واسدا٘ؾ

  اسصؿياتي  9-1ٕٖ٘ٛ تشي 

 اَٚ٘ٛتر    زاسيخ اسصؿياتي   ؿٕاسٜ ّٔي   ٘اْ ٚ ٘اْ خا٘ٛادٌي

وذ 

 حشفٝ 
 L3 ػغح كالحير  زىٙؼيٗ اِىسشٚ٘يه  حشفٝ : 31140493 

 اػسا٘ذاسد فّٕىشد واس:    

اخشاي زٙؾيٕاذ ٚ تاسٌزاسي تش٘أٝ سٚي دػسٍاٜ تش اػاع 

وذ  سإٞٙاي واستشد ٚ سفاير اػسا٘ذاسدٞاي فٙي ٚ ايٕٙي

 ٚؽيفٝ 
 ٚؽيفٝ:  09

واس تا ستاذ ٞاي ٔٛ٘ساطٌش تشدٞاي 

 اِىسشٚ٘يىي
 17ٌشٜٚ واسي 

ٞاي  اخشازٛس دػسٍاٜ

اِىسشٚ٘يه ستاذ ٞاي 

 كٙقسي

 واس: 0902 وذ واس
ا٘سخاب ؿشايظ ٚ تش٘أٝ ٔٙاػة خٟر 

 زٙؾيٓ ػشفر
 2 ػغح ؿايؼسٍي 

  

 ٔشا حُ واس سديف
 ؿشايظ فّٕىشد

 )اتضاس،ٔٛاد، زدٟيضاذ، صٔاٖ، ٔىاٖ ٚ ...(
 ٞا/داٚسي/ٕ٘شٜ دٞي( )ؿاخقاػسا٘ذاسد  ٘سايح ٕٔىٗ

ٕ٘ش

ٜ 

1 

ايداد 

ٕٞاٍٞٙي تيٗ 

تخؾ ػخر 

افضاسي ٚ 

افضاسي  ٘شْ

 دػسٍاٜ

ٔٙبثـ ف٣ٙ ٔشثٛط  -سثبت ٔٛ٘تبطٌش ثشد

سا٤ب٘ٝ  -افضاس خبف ٘شْ -ثٝ دػتٍبٜ

 -اِتحش٤ش)وبغز ِٛاصْ -ٔتلُ ثٝ ا٤ٙتش٘ت

 ِجبع وبس -خٛدوبس(

 ٔىاٖ: ٔحيظ واس ٚالقي 

 دل٥مٝ 10صٔبٖ :

اػتخشاج اعالفبت اص ٔٙبثـ  -1
 ف٣ٙ ٚ تـش٤ح آٖ ٞب 

 □ك □ف     
افضاس  ٘لت ٚ ساٜ ا٘ذاص٢ ٘شْ  -2

 ٚ ػخت افضاس
 □ك □ف     

تغج٥ك فّٕىشد ثخؾ   -2
ػخت افضاس٢ ثب فشا٥ٔٗ 

 افضاس٢ ٘شْ
 □ك □ف     

 

 1 1فذْ اخشا٢ ثٙذٞب ٤ب اخشا٢ ثٙذ  

 

 2 1ٚ2اخشا٢ ثٙذٞب٢ 

 3 1ٚ2ٚ3اخشا٢ ثٙذٞب 

2 

زٙؾيٓ واسوشد 

كحيح 

دػسٍاٜ 

افضاس ٚ  )٘شْ

 ػخر افضاس(

ٔٙبثـ ف٣ٙ ٔشثٛط  -سثبت ٔٛ٘تبطٌش ثشد

سا٤ب٘ٝ  -افضاس خبف ٘شْ -ثٝ دػتٍبٜ

 -اِتحش٤ش)وبغز ِٛاصْ -ٔتلُ ثٝ ا٤ٙتش٘ت

 ِجبع وبس -خٛدوبس(

 ٔىاٖ: ٔحيظ واس ٚالقي 

 دل٥مٝ 10صٔبٖ :

تق٥٥ٗ ٔـخلبت لغقبت   -1
 ٘مـٝ ٔٛسد ٘ؾشٔغبثك ثب 

 □ك □ف     
تٙؾ٥ٓ دػتٍبٜ اص ٘ؾش  -2

افضاس٢ ٚ ػخت افضاس٢ ثشا٢  ٘شْ
اخشا٢ خٛاػتٝ ٞب٢ ٔٛسد ٘ؾش 

 )لشاس دادٖ سَٚ لغقبت(
 □ك □ف     

ثشسػ٣ ٚ وٙتشَ كحت   -3
 افضاس٢( فّٕىشد دػتٍبٜ )٘شْ

 □ك □ف     

 1 1فذْ اخشا٢ ثٙذٞب ٤ب اخشا٢ ثٙذ  

 

 2 1ٚ2اخشا٢ ثٙذٞب٢ 

 3 1ٚ2ٚ3اخشا٢ تٕبْ ثٙذٞب٢

  ٞب٢ ؿب٤ؼت٣ٍ

غ٥ش ف٣ٙ , 

ا٣ٕٙ٤, ثٟذاؿت, 

تٛخٟبت ص٤ؼت 

 ٔح٥غ٣ ٚ ٍ٘شؽ

سفب٤ت ٘ىبت ا٣ٕٙ٤ وبس ثبس سا٤ب٘ٝ ٚ سفب٤ت ٘ىبت  -1
ا٣ٕٙ٤ ٔشثٛط ثٝ دػتٍبٜ ٚ سفب٤ت اس٣ٌٔٛ٘ٛ )٘ـؼتٗ 

 كح٥ح دس ٔمبثُ وبٔپ٥ٛتش(
 دلت ٚ تٕشوض دس اخشا٢ وبس ٚ كشفٝ خ٣٤ٛ -2
L2 (N11,N12,N13 ٚ )تفىش   ٞب٢ ؿب٤ؼت٣ٍ -3

 ٤L2بد٥ٌش٢ ٔبداْ اِقٕش ٚ وؼت اعالفبت 
(N31,N32,N33,N34,) 
 L2 (N41,N42,N43)وبسثشد فٙبٚس٢  -4

 1سفاير يا فذْ سفاير تٙذٞاي 

 4زا 

 1 1فذْ اخشا٢ ثٙذ 

 

 2 3ٚ4اخشا٢ ثٙذ 

 3 4ٚ 2ٚ3ٚ 1اخشا٢ ثٙذٞب٢ 

 ٞاي ا٘داْ واس( )ؿايؼسٍياسصؿياتي واس 
 ث٣ّ    

 خ٥ش    

 ف: ثٝ ٔقٙب٢ كح٥ح ثٛدٖ اخشا ٤ب فّٕىشد اػت.          ٞب٢ ا٘دبْ وبس  :                                                                                                              ٔق٥بس ؿب٤ؼت٣ٍ

 ك: ثٝ ٔقٙب٢ فذْ اخشا٢ كح٥ح اػت.                                                                                                                      1ٚ2اص ٔشاحُ   2وؼت حذالُ ٕ٘شٜ  

 ٔح٥غ٣ ٚ ٍ٘شؽ  غ٥ش ف٣ٙ , ا٣ٕٙ٤, ثٟذاؿت , تٛخٟبت ص٤ؼت  ٞب٢ اص ثخؾ ؿب٤ؼت٣ٍ 2وؼت حذالُ ٕ٘شٜ  

 اص ٔشاحُ وبس 2وؼت حذالُ ٥ٔب٥ٍ٘ٗ 
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 ٚصاسذ آٔٛصؽ ٚ خشٚسؽ

 ػاصٔاٖ خظٚٞؾ ٚ تش٘أٝ سيضي آٔٛصؿي

 دفسش زاِيف وساب ٞاي دسػي فٙي ٚ حشفٝ اي ٚ واسدا٘ؾ

  اسصؿياتي  9-1ٕٖ٘ٛ تشي 

 اَٚ٘ٛتر    زاسيخ اسصؿياتي   ؿٕاسٜ ّٔي   ٘اْ ٚ ٘اْ خا٘ٛادٌي

وذ 

 حشفٝ 
 L3 ػغح كالحير  زىٙؼيٗ اِىسشٚ٘يه  حشفٝ : 31140493 

 اػسا٘ذاسد فّٕىشد واس:    

ؿاسط خٕيش لّـ, ٘لة تشد ٚ ؿاتّٖٛ سٚي دػسٍاٜ تا 

وذ  سفاير اػسا٘ذاسدٞاي فٙي ٚ ايٕٙي

 ٚؽيفٝ 
 ٚؽيفٝ:  09

واس تا ستاذ ٞاي ٔٛ٘ساطٌش تشدٞاي 

 اِىسشٚ٘يىي
 18ٌشٜٚ واسي 

ٔسلذياٖ ستاذ ٞاي 

 كٙقسي

 واس: 0903 وذ واس
ؿاسط خٕيش لّـ ٚ لشاسدادٖ تشد ٕ٘ٛ٘ٝ ٚ 

 ؿاتّٖٛ دس ٔحُ ٔشتٛعٝ
 2 ػغح ؿايؼسٍي 

  

 ٔشا حُ واس سديف
 ؿشايظ فّٕىشد

 )اتضاس،ٔٛاد، زدٟيضاذ، صٔاٖ، ٔىاٖ ٚ ...(
 ٞا/داٚسي/ٕ٘شٜ دٞي( اػسا٘ذاسد )ؿاخق ٘سايح ٕٔىٗ

ٕ٘ش

ٜ 

1 

ا٘سخاب 

ؿاتّٖٛ 

 ٔٙاػة

ٔٙبثـ  -سَٚ لغقبت -سثبت ٔٛ٘تبطٌش ثشد

ؿبثّٖٛ  -اعالفبت٣ ٔشثٛط ثٝ دػتٍبٜ

 -خٛدوبس( -اِتحش٤ش)وبغز ِٛاصْ -ٔٙبػت

 ِجبع وبس

 ٔىاٖ: ٔحيظ واس ٚالقي 

 دل٥مٝ 10صٔبٖ :

اػتخشاج اعالفبت ٔٛسد ٥٘بص  -1
 اص ٔٙبثـ اعالفبت٣ 

 □ك □ف     
ا٘تخبة ؿبثّٖٛ ٔٙبػت ٚ   -2

 ؿشح فّٕىشد آٖ
 □ك □ف     

 1ٚ2ثٙذٞب٢  %80اخشا٢   -3
 □ك □ف     

 

 1 ٤2ب  1فذْ اخشا٢ ثٙذٞب ٤ب اخشا٢ ثٙذ  

 

 2 3اخشا٢ ثٙذ

 3 1ٚ2اخشا٢ ثٙذٞب 

2 

ا٘سخاب خٕيش 

 لّـ ٔٙاػة

ٔٙبثـ  -سَٚ لغقبت -سثبت ٔٛ٘تبطٌش ثشد

سإٞٙب٢  -خ٥ٕش لّـ -اعالفبت٣ 

 ٔشثٛط ثٝ ا٘تخبة ٘ٛؿ لّـ ِجبع وبس

 ٔىاٖ: ٔحيظ واس ٚالقي 

 دل٥مٝ 5: صٔبٖ

تـش٤ح اعالفبت اص   -1
 سإٞٙب٢ فُٕ

 □ك □ف     
 ا٘تخبة لّـ ٔٙبػت -2

 □ك □ف     
 

 1 فذْ اخشا٢ ثٙذٞب 

 

 2 اخشا٢ ٤ى٣ اص ثٙذٞب

 3 1ٚ2اخشا٢ ثٙذٞب 

3 

چٍٍٛ٘ي لشاس 

دادٖ ؿاتّٖٛ 

ٚ خٕيش لّـ ٚ 

تشد ٕ٘ٛ٘ٝ دس 

 ٔىاٖ ٔٙاػة

 ٔٙبثـ -سَٚ لغقبت -سثبت ٔٛ٘تبطٌش ثشد

سإٞٙب٢  -خ٥ٕش لّـ ٔٙبػت -اعالفبت٣

 ِجبع وبس -ٔشثٛط ثٝ ا٘تخبة ٘ٛؿ لّـ

 ٔىاٖ: ٔحيظ واس ٚالقي 

 دل٥مٝ 10صٔبٖ :

لشاس دادٖ ؿبثّٖٛ خ٥ٕش لّـ   -1
ٚ ثشد ثٝ عٛس كح٥ح دس ٔىبٖ 

 ٞب٢ ٔشثٛعٝ 
 □ك □ف     

 فّٕىشد كح٥ح دػتٍبٜ  -2
 □ك □ف     

 1 فذْ اخشا٢ ثٙذٞب 

 2 1اخشا٢ ثٙذ  

 3 1ٚ2اخشا٢ ثٙذٞب 

  ٞب٢ ؿب٤ؼت٣ٍ

غ٥ش ف٣ٙ , 

ا٣ٕٙ٤, ثٟذاؿت, 

تٛخٟبت ص٤ؼت 

 ٔح٥غ٣ ٚ ٍ٘شؽ

 سفب٤ت ثٟذاؿت فشد٢ ٚ اػتفبدٜ اص ٔٛاد اػتب٘ذاسد -1
دلت ٚ تٕشوض ٚ ٔؼئ٥ِٛت پز٤ض٢ دس اخشا٢ وبس ٚ  -2

 كشفٝ خ٣٤ٛ
L2  (N11,N12,N13 ٚ )تفىش   ٞب٢ ؿب٤ؼت٣ٍ -3

 ٤L2بد٥ٌش٢ ٔبداْ اِقٕش ٚ وؼت اعالفبت 
(N31,N32,N33 ) 
 L2 (N41,N42,N43)وبسثشد فٙبٚس٢  -4

 1سفاير يا فذْ سفاير تٙذٞاي 

 4زا 

 1 2فذْ اخشا٢ ثٙذ 

 
 2 1ٚ3اخشا٢ ثٙذ 

 3 4ٚ 2ٚ3ٚ 1اخشا٢ ثٙذٞب٢ 

 ٞاي ا٘داْ واس( اسصؿياتي واس )ؿايؼسٍي
 ث٣ّ    

 خ٥ش    

 ف: ثٝ ٔقٙب٢ كح٥ح ثٛدٖ اخشا ٤ب فّٕىشد اػت.          ٞب٢ ا٘دبْ وبس  :                                                                                                              ٔق٥بس ؿب٤ؼت٣ٍ

 ك: ثٝ ٔقٙب٢ فذْ اخشا٢ كح٥ح اػت.                                    1ٚ2ٚ3اص ٔشاحُ   2وؼت حذالُ ٕ٘شٜ  

 غ٥ش ف٣ٙ , ا٣ٕٙ٤, ثٟذاؿت , تٛخٟبت ص٤ؼت ٔح٥غ٣ ٚ ٍ٘شؽ   ٞب٢ اص ثخؾ ؿب٤ؼت٣ٍ 2وؼت حذالُ ٕ٘شٜ  

 اص ٔشاحُ وبس 2وؼت حذالُ ٥ٔب٥ٍ٘ٗ 
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 ٚصاسذ آٔٛصؽ ٚ خشٚسؽ

 ػاصٔاٖ خظٚٞؾ ٚ تش٘أٝ سيضي آٔٛصؿي

 اي ٚ واسدا٘ؾ دفسش زاِيف وساب ٞاي دسػي فٙي ٚ حشفٝ

  اسصؿياتي  9-1ٕٖ٘ٛ تشي 

 اَٚ٘ٛتر    زاسيخ اسصؿياتي   ؿٕاسٜ ّٔي   ٘اْ ٚ ٘اْ خا٘ٛادٌي

وذ 

 حشفٝ 
 L3 ػغح كالحير  زىٙؼيٗ اِىسشٚ٘يه  حشفٝ : 31140493 

 اػسا٘ذاسد فّٕىشد واس:    

اخشاي زٙؾيٕاذ ساٜ ا٘ذاصي ٚ ساٜ ا٘ذاصي دػسٍاٜ خٟر 

وذ  اػاع اػسا٘ذاسدٞاي فٙي ٚ ايٕٙيدسيافر تشد ٕ٘ٛ٘ٝ تش 

 ٚؽيفٝ 
 ٚؽيفٝ:  09

واس تا ستاذ ٞاي ٔٛ٘ساطٌش تشدٞاي 

 اِىسشٚ٘يىي
 18ٌشٜٚ واسي 

ٔسلذياٖ ستاذ ٞاي 

 كٙقسي

 2 ػغح ؿايؼسٍي  ساٜ ا٘ذاصي دػسٍاٜ ٚ دسيافر تشد ٕ٘ٛ٘ٝ واس: 0904 وذ واس

  

 ٔشا حُ واس سديف
 ؿشايظ فّٕىشد

 زدٟيضاذ، صٔاٖ، ٔىاٖ ٚ ...()اتضاس،ٔٛاد، 
 ٞا/داٚسي/ٕ٘شٜ دٞي( اػسا٘ذاسد )ؿاخق ٘سايح ٕٔىٗ

ٕ٘ش

ٜ 

1 

زٙؾيٕاذ 

اِٚيٝ ٚ دليك 

 دػسٍاٜ

ٔٙبثـ اعالفبت٣  -سثبت ٔٛ٘تبطٌش ثشد

خ٥ٕش  -ؿبثّٖٛ -ٔشثٛط ثٝ دػتٍبٜ

 -افضاس خبف ٘شْ -لّـ

ِجبع  -خٛدوبس( -اِتحش٤ش)وبغز ِٛاصْ

 وبس

 ٔىاٖ: ٔحيظ واس ٚالقي 

 دل٥مٝ 10صٔبٖ :

تـش٤ح اعالفبت ٔشثٛط ثٝ  -1
 فّٕىشد كح٥ح دػتٍبٜ 

 □ك □ف     
 تٙؾ٥ٕبت ا٥ِٚٝ دػتٍبٜ   -2

 □ك □ف     
تغج٥ك فّٕىشد كح٥ح   -3

ثخؾ ػخت افضاس٢ ٚ 
 افضاس٢  ٘شْ
 □ك □ف     

% ثٙذٞب٢ 80اخشا٢   -4
1ٚ2ٚ3 

 □ك □ف     
 

 1 ٤2ب1فذْ اخشا٢ ثٙذٞب ٤ب اخشا٢ ثٙذ  

 

 2 4اخشا٢ ثٙذ

 3 1ٚ2ٚ3اخشا٢ ثٙذٞب 

2 

چٍٍٛ٘ي ساٜ 

ا٘ذاصي  

 دػسٍاٜ

ٔٙبثـ اعالفبت٣  -سثبت ٔٛ٘تبطٌش ثشد

خ٥ٕش   -ؿبثّٖٛ -ٔشثٛط ثٝ دػتٍبٜ

 -افضاس خبف ٘شْ -لّـ

ِجبع  -خٛدوبس( -اِتحش٤ش)وبغز ِٛاصْ

 وبس

 ٔىاٖ: ٔحيظ واس ٚالقي 

 دل٥مٝ 10صٔبٖ :

ساٜ ا٘ذاص٢ ٚ فّٕىشد   -1
 كح٥ح دػتٍبٜ 

 □ك □ف     
خٛا٘ذٖ پ٥غبْ ٞب٢ خغب ٚ  -2

 ثشعشف وشدٖ آٖ
 □ك □ف     

ثشسػ٣ فّٕىشد كح٥ح   -3
 دػتٍبٜ 

 □ك □ف     
 % ثٙذٞب٢ فٛق80اخشا٢   -4

 □ك □ف     

 1 ٤2ب1فذْ اخشا٢ ثٙذٞب ٤ب اخشا٢ ثٙذ  

 

 2 4اخشا٢ ثٙذ 

 3 1ٚ2ٚ3اخشا٢ ثٙذٞب 

3 

دسيافر تشد 

ٕ٘ٛ٘ٝ ٚ وٙسشَ 

 ويفي آٖ

ٔٙبثـ اعالفبت٣  -سثبت ٔٛ٘تبطٌش ثشد

خ٥ٕش  –ؿبثّٖٛ  -ٔشثٛط ثٝ دػتٍبٜ

 -افضاس خبف ٘شْ -لّـ

ِجبع  -خٛدوبس( -اِتحش٤ش)وبغز ِٛاصْ

 وبس

 ٔىاٖ: ٔحيظ واس ٚالقي 

 دل٥مٝ 10صٔبٖ :

تـش٤ح ٔـخلبت ثشد  -1
 اػتب٘ذاسد 

 □ك □ف     
 ٔٛ٘تبط ؿذٜ دس٤بفت ثشد  -2

 □ك □ف     
ٔمب٤ؼٝ ثشد دس٤بفت ؿذٜ ثب   -3

 ثشد ػبِٓ ٚ وٙتشَ و٥ف٣ ثشد
 □ك □ف     

تق٥ٕش ثشد ٔق٥ٛة )سفـ   -4
افضاس٢ ٚ ػخت افضاس٢  ف٥ت ٘شْ

 ثقذ اص دس٤بفت ثشد ٔق٥ٛة(
 □ك □ف     

 1 ٤2ب1فذْ اخشا٢ ثٙذٞب ٤ب اخشا٢ ثٙذ  

 

 2 1ٚ2اخشا٢ ثٙذٞب٢ 

 3 1ٚ2ٚ3ٚ4ثٙذٞب٢ اخشا٢ 

  ٞب٢ ؿب٤ؼت٣ٍ

غ٥ش ف٣ٙ , 

ا٣ٕٙ٤, ثٟذاؿت, 

تٛخٟبت ص٤ؼت 

 ٔح٥غ٣ ٚ ٍ٘شؽ

سفب٤ت ٘ىبت ا٣ٕٙ٤ وبس ثبس سا٤ب٘ٝ ٚ سفب٤ت ٘ىبت  -1
ا٣ٕٙ٤ ٔشثٛط ثٝ دػتٍبٜ ٚ سفب٤ت اس٣ٌٔٛ٘ٛ )٘ـؼتٗ 

 كح٥ح دس ٔمبثُ وبٔپ٥ٛتش(
دلت ٚ ٔؼئ٥ِٛت پز٤ش٢ ٚ تٕشوض دس اخشا٢ وبس ٚ  -2

 كشفٝ خ٣٤ٛ
L2  (N11,N12,N13 ٚ )تفىش   ٞب٢ ؿب٤ؼت٣ٍ -3

 ٤L2بد٥ٌش٢ ٔبداْ اِقٕش ٚ وؼت اعالفبت 
(N31,N32,N33 ) 
 L2 (N41,N42,N43)وبسثشد فٙبٚس٢  -4

 سفاير يا فذْ سفاير تٙذٞاي

 4زا  1 

 1 3فذْ اخشا٢ ثٙذ 

 

 2 1ٚ2اخشا٢ ثٙذ 

 3 4ٚ 2ٚ3ٚ 1اخشا٢ ثٙذٞب٢ 

 ٞاي ا٘داْ واس( )ؿايؼسٍياسصؿياتي واس 
 ث٣ّ    

 خ٥ش    

 ف: ثٝ ٔقٙب٢ كح٥ح ثٛدٖ اخشا ٤ب فّٕىشد اػت.          ٞب٢ ا٘دبْ وبس  :                                                                                                              ٔق٥بس ؿب٤ؼت٣ٍ

 ك: ثٝ ٔقٙب٢ فذْ اخشا٢ كح٥ح اػت.                                                                                                             1ٚ2ٚ3اص ٔشاحُ   2وؼت حذالُ ٕ٘شٜ  

 ٚ ٍ٘شؽ غ٥ش ف٣ٙ , ا٣ٕٙ٤, ثٟذاؿت , تٛخٟبت ص٤ؼت ٔح٥غ٣   ٞب٢ اص ثخؾ ؿب٤ؼت٣ٍ 2وؼت حذالُ ٕ٘شٜ  

 اص ٔشاحُ وبس 2وؼت حذالُ ٥ٔب٥ٍ٘ٗ 
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 ٚصاسذ آٔٛصؽ ٚ خشٚسؽ

 ػاصٔاٖ خظٚٞؾ ٚ تش٘أٝ سيضي آٔٛصؿي

 دفسش زاِيف وساب ٞاي دسػي فٙي ٚ حشفٝ اي ٚ واسدا٘ؾ

  اسصؿياتي  9-1ٕٖ٘ٛ تشي 

 اَٚ٘ٛتر    زاسيخ اسصؿياتي   ؿٕاسٜ ّٔي   ٘اْ ٚ ٘اْ خا٘ٛادٌي

وذ 

 حشفٝ 
 L3 ػغح كالحير  زىٙؼيٗ اِىسشٚ٘يه  حشفٝ : 31140493 

 اػسا٘ذاسد فّٕىشد واس:    

زأييذ تشد ٕ٘ٛ٘ٝ ٚ ساٜ ا٘ذاصي دػسٍاٜ خٟر ٔٛ٘ساط تشد تٝ 

كٛسذ ا٘ثٜٛ وٙسشَ ويفي ٚ زقٕيش تشد تا زٛخٝ تٝ 

 اػسا٘ذاسد

وذ 

 ٚؽيفٝ 
 ٚؽيفٝ:  09

واس تا ستاذ ٞاي ٔٛ٘ساطٌش تشدٞاي 

 اِىسشٚ٘يىي
 18ٌشٜٚ واسي 

ٔسلذياٖ ستاذ ٞاي 

 كٙقسي

 واس: 0905 وذ واس
لشاس دادٖ ٔدٕٛفٝ تشد ٔٛ٘ساط ٘ـذٜ ٚ ساٜ 

 ا٘ذاصي دػسٍاٜ
 2 ػغح ؿايؼسٍي 

  

 ٔشا حُ واس سديف
 ؿشايظ فّٕىشد

 )اتضاس،ٔٛاد، زدٟيضاذ، صٔاٖ، ٔىاٖ ٚ ...(
 ٞا/داٚسي/ٕ٘شٜ دٞي( اػسا٘ذاسد )ؿاخق ٘سايح ٕٔىٗ

ٕ٘ش

ٜ 

1 

ا٘سخاب ٘ٛؿ 

Rack  اص ٘ؾش

حدٓ ٚ ا٘ذاصٜ 

ٚ لشاس دادٖ 

 تشدٞا دس ٔحُ

ٔٙبثـ اعالفبت٣  -سثبت ٔٛ٘تبطٌش ثشد

 ِجبع وبس -خ٥ٕش لّـ -ؿبثّٖٛ

 ٔىاٖ: ٔحيظ واس ٚالقي 

 دل٥مٝ 10صٔبٖ :

تق٥٥ٗ ٥٘بصٞب ٚ ا٘تخبة ٚ  -1
 ٔٙبػت Rackتٙؾ٥ٓ 

 □ك □ف     
 لشاسدادٖ كح٥ح ثشدٞب دس    -2

Rock 
 □ك □ف     

 

 1 فذْ اخشا٢ ثٙذٞب 

 

 2 اخشا٢ ٤ى٣ اص ثٙذٞب

 3 1ٚ2اخشا٢ ثٙذٞب٢ 

2 

چٍٍٛ٘ي 

ا٘ذاصي   ساٜ

 دػسٍاٜ

ٔٙبثـ اعالفبت٣  -سثبت ٔٛ٘تبطٌش ثشد

 ِجبع وبس -خ٥ٕش لّـ -ؿبثّٖٛ

 ٔىاٖ: ٔحيظ واس ٚالقي 

 دل٥مٝ 10صٔبٖ :

ساٜ ا٘ذاص٢ ٚ فّٕىشد   -1
 كح٥ح دػتٍبٜ 

 □ك □ف     
پ٥غبْ ٞب٢ خغب ٚ  خٛا٘ذٖ -2

 ثشعشف وشدٖ آٖ
 □ك □ف     

ثشسػ٣ فّٕىشد كح٥ح   -3
 دػتٍبٜ 

 □ك □ف     
 % ثٙذٞب٢ فٛق80اخشا٢   -4

 □ك □ف     

 1 ٤2ب1فذْ اخشا٢ ثٙذٞب ٤ب اخشا٢ ثٙذ  

 

 2 4اخشا٢ ثٙذ 

 3 1ٚ2ٚ3اخشا٢ ثٙذٞب 

3 

وٙسشَ ويفي 

تشدٞاي ٔٛ٘ساط 

 ؿذٜ

ٔٙبثـ اعالفبت٣  -سثبت ٔٛ٘تبطٌش ثشد

 ِجبع وبس -خ٥ٕش لّـ -ؿبثّٖٛ

 ٔىاٖ: ٔحيظ واس ٚالقي 

 دل٥مٝ 10صٔبٖ :

تـخ٥ق ٔـخلبت ثشد  -1
 اػتب٘ذاسد 

 □ك □ف     
 دس٤بفت ثشد ٔٛ٘تبط ؿذٜ  -2

 □ك □ف     
ٔمب٤ؼٝ ثشد دس٤بفت ؿذٜ ثب   -3

 ثشد ػبِٓ ٚ وٙتشَ و٥ف٣ ثشد
 □ك □ف     

 تق٥ٕش ثشد ٔق٥ٛة  -4
 □ك □ف     

 1 ٤2ب1فذْ اخشا٢ ثٙذٞب ٤ب اخشا٢ ثٙذ  

 
 2 1ٚ2اخشا٢ ثٙذٞب٢ 

 3 1ٚ2ٚ3اخشا٢ ثٙذٞب 

  ٞب٢ ؿب٤ؼت٣ٍ

غ٥ش ف٣ٙ , 

ا٣ٕٙ٤, ثٟذاؿت, 

تٛخٟبت ص٤ؼت 

 ٔح٥غ٣ ٚ ٍ٘شؽ

سفب٤ت ٘ىبت ا٣ٕٙ٤ وبس ثبس سا٤ب٘ٝ ٚ سفب٤ت ٘ىبت  -1
ا٣ٕٙ٤ ٔشثٛط ثٝ دػتٍبٜ ٚ سفب٤ت اس٣ٌٔٛ٘ٛ )٘ـؼتٗ 

 ٔمبثُ وبٔپ٥ٛتش(كح٥ح دس 
دلت ٚ ٔؼئ٥ِٛت پز٤ش٢ ٚ تٕشوض دس اخشا٢ وبس ٚ  -2

 كشفٝ خ٣٤ٛ
L2 (N11,N12,N13 ٚ )تفىش   ٞب٢ ؿب٤ؼت٣ٍ -3

 ٤L2بد٥ٌش٢ ٔبداْ اِقٕش ٚ وؼت اعالفبت 
(N31,N32,N33 ) 
 L2 (N41,N42,N43)وبسثشد فٙبٚس٢  -4

 1سفاير يا فذْ سفاير تٙذٞاي 

 4زا 

 1 3فذْ اخشا٢ ثٙذ 

 

 2 1ٚ4اخشا٢ ثٙذ 

 3 4ٚ 2ٚ3ٚ 1اخشا٢ ثٙذٞب٢ 

 ٞاي ا٘داْ واس( اسصؿياتي واس )ؿايؼسٍي
 ث٣ّ    

 خ٥ش    

 ف: ثٝ ٔقٙب٢ كح٥ح ثٛدٖ اخشا ٤ب فّٕىشد اػت.          ٞب٢ ا٘دبْ وبس  :                                                                                                              ٔق٥بس ؿب٤ؼت٣ٍ

 ك: ثٝ ٔقٙب٢ فذْ اخشا٢ كح٥ح اػت.                                    2ٚ3اص ٔشاحُ   2وؼت حذالُ ٕ٘شٜ  

 غ٥ش ف٣ٙ , ا٣ٕٙ٤, ثٟذاؿت , تٛخٟبت ص٤ؼت ٔح٥غ٣ ٚ ٍ٘شؽ   ٞب٢ اص ثخؾ ؿب٤ؼت٣ٍ 2وؼت حذالُ ٕ٘شٜ  

 احُ وبساص ٔش 2وؼت حذالُ ٥ٔب٥ٍ٘ٗ 
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 ٚصاسذ آٔٛصؽ ٚ خشٚسؽ

 ػاصٔاٖ خظٚٞؾ ٚ تش٘أٝ سيضي آٔٛصؿي

 دفسش زاِيف وساب ٞاي دسػي فٙي ٚ حشفٝ اي ٚ واسدا٘ؾ

  اسصؿياتي  9-1ٕٖ٘ٛ تشي 

 اَٚ٘ٛتر    زاسيخ اسصؿياتي   ؿٕاسٜ ّٔي   ٘اْ ٚ ٘اْ خا٘ٛادٌي

وذ 

 حشفٝ 
 L3 ػغح كالحير  زىٙؼيٗ اِىسشٚ٘يه  حشفٝ : 31140493 

 اػسا٘ذاسد فّٕىشد واس:    

ٔغاِقٝ سإٞٙاي واستشد ٚ اخشاي ػشٚيغ ٞاي روش ؿذٜ 

وذ  تش اػاع اػسا٘ذاسدٞاي ايٕٙي ٚ فٙي

 ٚؽيفٝ 
 ٚؽيفٝ:  09

واس تا ستاذ ٞاي ٔٛ٘ساطٌش تشدٞاي 

 اِىسشٚ٘يىي
 19ٌشٜٚ واسي 

ػشٚيغ واس ٚ 

ٍٟ٘ذاس٘ذٜ ستاذ ٞاي 

 كٙقسي

 واس: 0906 وذ واس
 -اخشاي ػشٚيغ ا٘داْ واس )سٚصا٘ٝ

 ٔاٞا٘ٝ( -ٞفسٍي
 2 ػغح ؿايؼسٍي 

  

 ٔشا حُ واس سديف
 ؿشايظ فّٕىشد

 )اتضاس،ٔٛاد، زدٟيضاذ، صٔاٖ، ٔىاٖ ٚ ...(
 ٞا/داٚسي/ٕ٘شٜ دٞي( اػسا٘ذاسد )ؿاخق ٘سايح ٕٔىٗ

ٕ٘ش

ٜ 

1 

چٍٍٛ٘ي 

زـخيق ٘ٛؿ 

 ػشٚيغ 

ٔٙبثـ اعالفبت٣  -سثبت ٔٛ٘تبطٌش ثشد

 -ِجبع وبس -ػش٤ٚغٔشثٛط ثٝ 

 خٛدوبس( -اِتحش٤ش )وبغز ِٛاصْ

 ٔىاٖ: ٔحيظ واس ٚالقي 

 دل٥مٝ 10صٔبٖ :

اػتخشاج اعالفبت كح٥ح  -1
ٔشثٛط ثٝ ػش٤ٚغ اص ٔٙبثـ 

 اعالفبت٣
 □ك □ف     

 تـخ٥ق ٘ٛؿ ػش٤ٚغ  -2
 □ك □ف     

 

 1 فذْ اخشا٢ ثٙذٞب 

 

 2 ٤2ب  1اخشا٢ ثٙذ 

 3 1ٚ2اخشا٢ ثٙذٞب٢ 

2 

اخشاي ٔشاحُ 

 ػشٚيغ

اثضاس ٔخلٛف  -سثبت ٔٛ٘تبطٌش ثشد

 ػش٤ٚغ ٔتٙبػت ثب ٘ٛؿ آٖ

 ٔىاٖ: ٔحيظ واس ٚالقي 

 دل٥مٝ 60صٔبٖ :

اخشا٢ كح٥ح ػش٤ٚغ   -1
 ٞب٢ ٔٛسد ٘ؾش 

 □ك □ف     
تؼت فّٕىشد كح٥ح  -2

 دػتٍبٜ پغ اص ػش٤ٚغ
 □ك □ف     

 

 1 فذْ اخشا٢ ثٙذٞب 

 
 2 1اخشا٢ ثٙذ 

 3 1ٚ2ثٙذٞب٢ اخشا٢ 

  ٞب٢ ؿب٤ؼت٣ٍ

غ٥ش ف٣ٙ , 

ا٣ٕٙ٤, ثٟذاؿت, 

تٛخٟبت ص٤ؼت 

 ٔح٥غ٣ ٚ ٍ٘شؽ

سفب٤ت ٘ىبت ا٣ٕٙ٤ اِىتش٤ى٣ ٚ ٘ىبت ا٣ٕٙ٤ ٔشثٛط  -1
 ثٝ دػتٍبٜ ٚ ثٟذاؿت فشد٢

دلت ٚ ٔؼئ٥ِٛت پز٤ش٢ ٚ تٕشوض ٚ افتٕبد ثٝ ٘فغ  -2
 ٚ كشفٝ خ٣٤ٛ ٚ خٕـ آٚس٢ ٔٛاد ٚلغقبت صائذ

L2 (N11,N12,N13 ٚ )تفىش   ٞب٢ ؿب٤ؼت٣ٍ -3
 ٤L2بد٥ٌش٢ ٔبداْ اِقٕش ٚ وؼت اعالفبت 

(N31,N32,N33) 
 L2 (N41,N42,N43)وبسثشد فٙبٚس٢  -4

 1سفاير يا فذْ سفاير تٙذٞاي 

 4زا 

 1 2فذْ اخشا٢ ثٙذ 

 

 2 1ٚ3اخشا٢ ثٙذ 

 3 4ٚ 2ٚ3ٚ 1اخشا٢ ثٙذٞب٢ 

 ا٘داْ واس(ٞاي  اسصؿياتي واس )ؿايؼسٍي
 ث٣ّ    

 خ٥ش    

 ف: ثٝ ٔقٙب٢ كح٥ح ثٛدٖ اخشا ٤ب فّٕىشد اػت.          ٞب٢ ا٘دبْ وبس  :                                                                                                              ٔق٥بس ؿب٤ؼت٣ٍ

 ك: ثٝ ٔقٙب٢ فذْ اخشا٢ كح٥ح اػت.                                    1ٚ2اص ٔشاحُ   2وؼت حذالُ ٕ٘شٜ  

 غ٥ش ف٣ٙ , ا٣ٕٙ٤, ثٟذاؿت , تٛخٟبت ص٤ؼت ٔح٥غ٣ ٚ ٍ٘شؽ   ٞب٢ اص ثخؾ ؿب٤ؼت٣ٍ 2وؼت حذالُ ٕ٘شٜ  

 اص ٔشاحُ وبس 2وؼت حذالُ ٥ٔب٥ٍ٘ٗ 
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 ٚصاسذ آٔٛصؽ ٚ خشٚسؽ

 ػاصٔاٖ خظٚٞؾ ٚ تش٘أٝ سيضي آٔٛصؿي

 دفسش زاِيف وساب ٞاي دسػي فٙي ٚ حشفٝ اي ٚ واسدا٘ؾ

  اسصؿياتي  9-1ٕٖ٘ٛ تشي 

 اَٚ٘ٛتر    زاسيخ اسصؿياتي   ؿٕاسٜ ّٔي   ٘اْ ٚ ٘اْ خا٘ٛادٌي

وذ 

 حشفٝ 
 L3 ػغح كالحير  زىٙؼيٗ اِىسشٚ٘يه  حشفٝ : 31140493 

 اػسا٘ذاسد فّٕىشد واس:    

ياتي ٚ سفـ فية خضئي تا ٔشاخقٝ تٝ دفسشچٝ تش  فية

وذ  اػاع اػسا٘ذاسدٞاي ايٕٙي ٚ فٙي

 ٚؽيفٝ 
 ٚؽيفٝ:  09

واس تا ستاذ ٞاي ٔٛ٘ساطٌش تشدٞاي 

 اِىسشٚ٘يىي
 19ٌشٜٚ واسي 

ػشٚيغ واس ٚ 

ٍٟ٘ذاس٘ذٜ ستاذ ٞاي 

 كٙقسي

 واس: 0907 وذ واس
 -اخشاي ػشٚيغ ا٘داْ واس )سٚصا٘ٝ

 ٔاٞا٘ٝ( -ٞفسٍي
 2 ػغح ؿايؼسٍي 

  

 ٔشا حُ واس سديف
 ؿشايظ فّٕىشد

 )اتضاس،ٔٛاد، زدٟيضاذ، صٔاٖ، ٔىاٖ ٚ ...(
 ٞا/داٚسي/ٕ٘شٜ دٞي( اػسا٘ذاسد )ؿاخق ٘سايح ٕٔىٗ

ٕ٘ش

ٜ 

1 

چٍٍٛ٘ي 

دسيافر 

٘ياصزقٕيشاذ 

 خضئي  

 -افضاس خبف ٘شْ -سثبت ٔٛ٘تبطٌش ثشد

اِتحش٤ش  ِٛاصْ -سإٞٙب٢ تق٥ٕش دػتٍبٜ

 خٛدوبس( -)وبغز

 ٔىاٖ: ٔحيظ واس ٚالقي 

 دل٥مٝ 10صٔبٖ :

تـش٤ح فّٕىشد كح٥ح  -1
 دػتٍبٜ

 □ك □ف     
 ٞب٢ خغب تـش٤ح پ٥غبْ  -2

 □ك □ف     
تـش٤ح اعالفبت سإٞٙب٢  -3

 تق٥ٕش
 □ك □ف     

 % ٔٛاسد فٛق80اخشا٢  -4
 □ك □ف     

 

 1 فذْ اخشا٢ ثٙذٞب ٤ب اخشا٢ ٤ى٣ اص ثٙذٞب 

 

 2 4اخشا٢ ثٙذ 

 3 1ٚ2ٚ3اخشا٢ ثٙذٞب٢ 

2 

چٍٍٛ٘ي 

ا٘داْ 

زقٕيشاذ 

 خضئي

 -افضاس خبف ٘شْ -سثبت ٔٛ٘تبطٌش ثشد

اثضاس ٔٙبػت خٟت  -سإٞٙب٢ تق٥ٕش

 ِجبع وبس -تق٥ٕش

 ٔىاٖ: ٔحيظ واس ٚالقي 

 دل٥مٝ 60صٔبٖ :

تـخ٥ق كح٥ح ٘ٛؿ ف٥ت  -1
 افضاس٢( ػخت -افضاس٢ )٘شْ
 □ك □ف     

 ثشعشف وشدٖ ف٥ت -2
 □ك □ف     

وٙتشَ فّٕىشد كح٥ح  -3
 دػتٍبٜ

 □ك □ف     
 

 1  1فذْ اخشا٢ ثٙذٞب ٤ب اخشا٢ ثٙذ 

 

 2 1ٚ2اخشا٢ ثٙذٞب٢ 

 3 1ٚ2ٚ3اخشا٢ ثٙذٞب٢ 

  ٞب٢ ؿب٤ؼت٣ٍ

غ٥ش ف٣ٙ , 

ا٣ٕٙ٤, ثٟذاؿت, 

تٛخٟبت ص٤ؼت 

 ٔح٥غ٣ ٚ ٍ٘شؽ

سفب٤ت ٘ىبت ا٣ٕٙ٤ اِىتش٤ى٣ ٚ ٘ىبت ا٣ٕٙ٤ ٔشثٛط  -1
 دػتٍبٜ ٚ ا٣ٕٙ٤ اِىتش٤ى٣ ٚ ثٟذاؿت فشد٢ثٝ 
دلت ٚ ٔؼئ٥ِٛت پز٤ش٢ ٚ تٕشوض ٚ افتٕبد ثٝ ٘فغ  -2

 ٚ كشفٝ خ٣٤ٛ ٚ خٕـ آٚس٢ ٔٛاد ٚلغقبت صائذ
L2 (N11,N12,N13 ٚ )تفىش   ٞب٢ ؿب٤ؼت٣ٍ -3

 ٤L2بد٥ٌش٢ ٔبداْ اِقٕش ٚ وؼت اعالفبت 
(N31,N32,N33) 
 L2 (N41,N42,N43)وبسثشد فٙبٚس٢  -4

 1يا فذْ سفاير تٙذٞاي سفاير 

 4زا 

 1 2فذْ اخشا٢ ثٙذ 

 

 2 1ٚ3اخشا٢ ثٙذ 

 3 4ٚ 2ٚ3ٚ 1اخشا٢ ثٙذٞب٢ 

 ٞاي ا٘داْ واس( اسصؿياتي واس )ؿايؼسٍي
 ث٣ّ    

 خ٥ش    

 ف: ثٝ ٔقٙب٢ كح٥ح ثٛدٖ اخشا ٤ب فّٕىشد اػت.                                                 ٞب٢ ا٘دبْ وبس  :                                                                       ٔق٥بس ؿب٤ؼت٣ٍ

 كح٥ح اػت. ك: ثٝ ٔقٙب٢ فذْ اخشا٢                                                                                                                 1ٚ2اص ٔشاحُ   2وؼت حذالُ ٕ٘شٜ  

 غ٥ش ف٣ٙ , ا٣ٕٙ٤, ثٟذاؿت , تٛخٟبت ص٤ؼت ٔح٥غ٣ ٚ ٍ٘شؽ   ٞب٢ اص ثخؾ ؿب٤ؼت٣ٍ 2وؼت حذالُ ٕ٘شٜ  

 اص ٔشاحُ وبس 2وؼت حذالُ ٥ٔب٥ٍ٘ٗ 
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 زذٚيٗ اػسا٘ذاسد اسصؿياتي حشفٝ

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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 اسصؿياتي حشفٝزذٚيٗ ٟ٘ايي اػسا٘ذاسد 

اِف( ٌشد آٚس٢ اػٙبد ٔشاحُ عشاح٣ ٔفْٟٛ اػتب٘ذاسد اسصؿ٥بث٣ حشفٝ ،ٌشٜٚ ثٙذ٢ وبسٞب، تح٥ُّ اػٙبد فّٕىشد،  

 تذ٤ٚٗ اػتب٘ذاسد اسصؿ٥بث٣ وبس

 ٔٛضٛؿ ٌٛا٥ٞٙبٔٝ ٞب، ؿب٤ؼت٣ٍ حشفٝ ا٢ ٚ كالح٥ت حشفٝ ا٢ 10-2ٚ  10-1ة(ت٥ٍُٕ ٕٖ٘ٛ ثشي ٞب٢ 

 اسد اسصؿ٥بث٣ حشفٝ ثش اػبع چبسچٛة پ٥ـٟٙبد٢ج( تذ٤ٚٗ ٚ ػبٔب٘ذ٣ٞ اػتب٘ذ
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 ای ـ گزٍُ واری گزٍُ تزق )الىتزًٍیه( گَاّیٌاهِ ؽایغتگی حزفِ 1ـ  10ًوَى تزي 

 

 

 

  

                                                                                                    :                                                                                         تاریخ ارسؽیاتی       خاًَادگی                                                          ؽوارُ هلی                                                  ًام ٍ ًام

حزفِ: 82120191 وذ حزفِ

8212 

عطح  

 فالحیت

L1 

 

  ـ1

 ـ 2

ًام ٍ وذ  ـ3

 گزٍُ واری

هتقذی وٌتزل ٍ 

آسهایؼ لطؼات 

 الىتزًٍیه پایِ

 وارّا To101 – T0102 تؼذاد وار

تأییذ  xآلای  ارسؽیاب

 وٌٌذُ

 واهل ارسؽیاتی ًْایی yآلای 
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 ای ـ گزٍُ تزق )الىتزًٍیه( هذرن فالحیت حزفِ 1ـ  10ًوَى تزي 

 

ای اظ ایٗ ٕٖ٘ٛ ثبقس. ثطای تىٕیُ ٕ٘ٛ٘ٝٔی 2ـ  10ثٝ نٛضت ٕٖ٘ٛ ثطي ای  ٕ٘ٛ٘ٝ زیٍطی اظ ٔسضن نالحیت حطفٝ

ٞب ثطای ؾٝ حطفٝ اِىتطٚ٘یه وبض ػٕٛٔی، ٔٛ٘تبغوبضاٖ تدٟیعات اِىتطیىی ٚ اِىتطٚ٘یىی ٚ تىٙؿیٗ اِىتطٚ٘یه ثٝ ثطي

طق )اِىتطٚ٘یه( ٌطٜٚ قغّی ث« عطاحی ٚ تسٚیٗ اؾتب٘ساضز اضظقیبثی حطفٝ»ثرف ٞفتٓ اظ فهُ زْٚ ؾٙس زض خّس ؾْٛ 

ٞب، ؾغح حطفٝ، تؼساز ٌطٜٚ وبضی، تؼساز وبضٞب، ٘بْ ٌطٜٚ وبضی، وس ٌطٜٚ ٞب، وس حطفٝٔطاخؼٝ قسٜ اؾت ٚ ٘بْ حطفٝ

 تىٕیُ ٌطزیس. 2ـ  10وبضی ٚ وس وبضٞبی ٞطیه اظ ٌطٜٚ وبضی زض ٕٖ٘ٛ ثطي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                    :                                                                                         ؽوارُ هلی                                                         تاریخ ارسؽیاتی                                            خاًَادگی              ًام ٍ ًام

حزفِ: 82120191 وذ حزفِ

8212 

عطح  

 فالحیت

L1 

 

 الىتزًٍیه وار ػوَهی

تؼذاد 

 ٍظایف

 ّا گَاّیٌاهِ 6 تؼذاد وار 2

تأییذ  xآلای  ارسؽیاب

 وٌٌذُ

 واهل ارسؽیاتی ًْایی yآلای 
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 ٚصاسذ آٔٛصؽ ٚ خشٚسؽ

 ػاصٔاٖ خظٚٞؾ ٚ تش٘أٝ سيضي آٔٛصؿي

دفسش زاِيف وساب ٞاي دسػي فٙي ٚ حشفٝ اي ٚ 

 واسدا٘ؾ

اي ٚ واسدا٘ؾ  ٞاي دسػي فٙي ٚ حشفٝدفسش زأِيف وساب  

د٘ياي واسر ٔشحّٝ دٞٓ: زذٚيٗ ٟ٘ايي اػسا٘ذاسد اسصؿياتي 

 حشفٝ

(2ٔذسن كالحير حشفٝ اي )خيـٟٙادي  2ر  10ٕٖ٘ٛ تشي   

 

   ٘اْ ٚ ٘اْ خا٘ٛادٌي
ؿٕاسٜ 

 ّٔي
 زاسيخ اسصؿياتي  

٘اْ حشفٝ دس ػغح 

 كالحير
 اِىسشٚ٘يه واس فٕٛٔي

زقذاد ٌشٜٚ واسي /  82120191 وذ

 ؿغُ:
9 

زقذاد 

 واسٞا:

3

 L1 ػغح 3

 

ٞاٌٛاٞيٙأٝ  
 

 ٘اْ ٌشٜٚ واسي / ؿغُ سديف

وذٌشٜٚ 

واسي/ 

 ؿغُ

 ؿٕاسٜ ٌٛاٞيٙأٝ وذ واسٞا
زاسيخ افغاي 

 ٌٛاٞيٙأٝ

1 
اِىتش٥٘ٚى٣ ٔتلذ٢ وٙتشَ ٚ آصٔب٤ؾ لغقبت 

 پب٤ٝ

1ـ  1   

T0101 - T  0102    

2 
1ـ  2 ٔتلذ٢ وٙتشَ ٚ آصٔب٤ؾ لغقبت ٥ٕ٘ٝ ٞبد٢   

T0103 - T  0104    

3 
1ـ  3 ػش٤ٚغ ٚ ٍٟ٘ذاس٢ ثشدٞب٢ اِىتش٥٘ٚى٣   

T0105 - T  0106    

4 
2ـ 1 ٔٛ٘تبط وبسثشدٞب٢ اِىتش٤ى٣   

T0201 - T  0209    

5 
2ـ  2 ٔٛ٘تبط وبسثشدٞب٢ اِىتش٥٘ٚى٣ وبسثشد٢   

T0107 - T  0205 - T  0209    

6 
(1عشاح ثشدٞب٢ ٔذاسچبپ٣ اِىتش٥٘ٚى٣) 2ـ  3    

T0301 - T  0304    

7 
(2عشاح ثشدٞب٢ ٔذاسچبپ٣ اِىتش٥٘ٚى٣) 3ـ  1    

T0306 - T  0307    

8 
عشاح ٚ ٔٛ٘تبط وبس ثشدٞب٢ ٔذاسچبپ٣ 

 اِىتش٥٘ٚى٣

3ـ  2   

T0401 - T  0403 - T  0405 - T  0406    

9 
تق٥ٕش ثشدٞب٢ اِىتش٥٘ٚى٣ ٍٟ٘ذاس٢ ٚ 3ـ  3    

T0407 - T  0409    

10      

11      

12      

13      

14      

15      

 ٘بْ ٚ ٘بْ خب٘ٛاد٣ٌ

 اسصؿ٥بة:

 أضبء                        

 ٘بْ ٚ ٘بْ خب٘ٛاد٣ٌ

 تأ٥٤ذ وٙٙذٜ:

 أضبء               

 

 ٘بْ ٚ ٘بْ خب٘ٛاد٣ٌ

 اسصؿ٥بث٣ ٟ٘ب٣٤:

 أضبء ٚ ٟٔش                 

 

ٌشدد.ٞاي واسي / ٔـاغُ صيش ٔدٕٛفٝ ٔذسن افغا ٔيٞاي ٌشٜٚٔقياس افغاي ٔذسن:  خغ اص وؼة زٕاْ ٌٛاٞيٙأٝ  
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 ٚصاسذ آٔٛصؽ ٚ خشٚسؽ

 ػاصٔاٖ خظٚٞؾ ٚ تش٘أٝ سيضي آٔٛصؿي

دفسش زاِيف وساب ٞاي دسػي فٙي ٚ حشفٝ اي ٚ 

 واسدا٘ؾ

اي ٚ واسدا٘ؾ  ٞاي دسػي فٙي ٚ حشفٝدفسش زأِيف وساب  

د٘ياي واسر ٔشحّٝ دٞٓ: زذٚيٗ ٟ٘ايي اػسا٘ذاسد اسصؿياتي 

 حشفٝ

(2ٔذسن كالحير حشفٝ اي )خيـٟٙادي  2ر  10ٕٖ٘ٛ تشي   

 

  ٘اْ ٚ ٘اْ خا٘ٛادٌي
ؿٕاسٜ 

 ّٔي
 زاسيخ اسصؿياتي 

٘اْ حشفٝ دس ػغح 

 كالحير

ٔٛ٘ساطواساٖ زدٟيضاذ اِىسشيىي ٚ 

 اِىسشٚ٘يىي

زقذاد ٌشٜٚ واسي /  82120592 وذ

 ؿغُ:
11 

زقذاد 

 واسٞا:
8 

 L2 ػغح

 

ٞاٌٛاٞيٙأٝ  

 ٘اْ ٌشٜٚ واسي / ؿغُ سديف

وذ ٌشٜٚ 

واسي/ 

 ؿغُ

 ؿٕاسٜ ٌٛاٞيٙأٝ وذ واسٞا
زاسيخ افغاي 

 ٌٛاٞيٙأٝ

1 
ٞب٢ اِىتش٥٘ٚى٣ خب٣ٍ٘٘لت دػتٍبٜ 1ـ  1    

T0501 - T  0502 - T  0505    

2 
ٚ ٔٛ٘تبط لغقبت اِىتش٥٘ٚى٣ٔتلذ٢ ٔٛ٘تبط  1ـ  2    

T0203 - T  0208    

3 
1ـ  3 ٘لبة دػتٍبٜ اِىتش٥٘ٚى٣ اداس٢   

T0701 - T  0702 - T  0705    

4 
ٞب٢ اِىتش٥٘ٚى٣ ٔتلذ٢ سفـ ف٥ت دػتٍبٜ

 خب٣ٍ٘

2ـ 1   

T0504    

5 
ٞب٢ اِىتش٥٘ٚى٣ خب٣ٍ٘ا٘ذاص٢ دػتٍبٜساٜ 2ـ  2    

T0503   

6 
اِىتش٥٘ٚى٣ اداس٢ٞب٢ ا٘ذاص٢ دػتٍبٜساٜ 2ـ  3    

T0703    

7 
ٞب٢ اِىتش٥٘ٚى٣ ٔتلذ٢ سفـ ف٥ت دػتٍبٜ

 اداس٢

2ـ  4   

T0704    

8 
ٞب٢ اِىتش٥٘ٚى٣ خب٣ٍ٘وبس دػتٍبٜػش٤ٚغ 3ـ  1    

T0506    

9 
ٞب٢ ٔتلذ٢ خذٔبت پغ اص فشٚؽ دػتٍبٜ

 اِىتش٥٘ٚى٣ خب٣ٍ٘

3ـ  2   

T0507 - T  0508    

10 
اِىتش٥٘ٚى٣ اداس٢ٞب٢ وبس دػتٍبٜػش٤ٚغ 3ـ  3   T0706 

 
  

11 
ٞب٢ ٔتلذ٢ خذٔبت پغ اص فشٚؽ دػتٍبٜ

 اِىتش٥٘ٚى٣ اداس٢

3ـ  4   

T0707 - T  0708  
  

 ٘بْ ٚ ٘بْ خب٘ٛاد٣ٌ

 اسصؿ٥بة:

 أضبء                        

 ٘بْ ٚ ٘بْ خب٘ٛاد٣ٌ

 تأ٥٤ذ وٙٙذٜ:

 أضبء               

 

 ٘بْ ٚ ٘بْ خب٘ٛاد٣ٌ

ٟ٘ب٣٤:اسصؿ٥بث٣   

 أضبء ٚ ٟٔش                 

 

ٌشدد.ٞاي واسي / ٔـاغُ صيش ٔدٕٛفٝ ٔذسن افغا ٔيٞاي ٌشٜٚٔقياس افغاي ٔذسن:  خغ اص وؼة زٕاْ ٌٛاٞيٙأٝ  
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 ٚصاسذ آٔٛصؽ ٚ خشٚسؽ

 ػاصٔاٖ خظٚٞؾ ٚ تش٘أٝ سيضي آٔٛصؿي

دفسش زاِيف وساب ٞاي دسػي فٙي ٚ حشفٝ اي ٚ 

 واسدا٘ؾ

اي ٚ واسدا٘ؾ  ٞاي دسػي فٙي ٚ حشفٝزأِيف وسابدفسش   

د٘ياي واسر ٔشحّٝ دٞٓ: زذٚيٗ ٟ٘ايي اػسا٘ذاسد اسصؿياتي 

 حشفٝ

(2ٔذسن كالحير حشفٝ اي )خيـٟٙادي  2ر  10ٕٖ٘ٛ تشي   

 

   ٘اْ ٚ ٘اْ خا٘ٛادٌي
ؿٕاسٜ 

 ّٔي
 زاسيخ اسصؿياتي  

٘اْ حشفٝ دس ػغح 

 كالحير
 زىٙؼيٗ اِىسشٚ٘يه

زقذاد ٌشٜٚ واسي /  31140493 وذ

 ؿغُ:
19 

زقذاد 

 واسٞا:

3

 L3 ػغح 3

 

ٞاٌٛاٞيٙأٝ  
 

 ٘اْ ٌشٜٚ واسي / ؿغُ سديف
وذ ٌشٜٚ 

 واسي/ ؿغُ
 ؿٕاسٜ ٌٛاٞيٙأٝ وذ واسٞا

زاسيخ افغاي 

 ٌٛاٞيٙأٝ

1 
٥ٌش٢ٞب٢ ا٘ذاصٜ ٔتلذ٢ تٙؾ٥ٓ دػتٍبٜ 1ـ  1    

T0108    

2 
1 ـ 2 ٔٛ٘تبط وبس ِٛاصْ اِىتش٥٘ٚه كٙقت٣   

T0204 - T  0206    

3 
خٛاٖ ٚ سػبْ ٔذاس اِىتش٥٘ٚى٣٘مـٝ 1ـ  3    

T0302 - T  0305    

4 
1ـ 4 عشاح ٔذاس چبپ٣ ثب وبٔپ٥ٛتش   

T0308 - T  0309    

5 
2ـ  1 ٔتلذ٢ اخشا٢ پشٚطٜ ٚ سفـ ف٥ت آٖ   

T 0402 - T  0404 - T  0408    

6 
ٔتلذ٢ آٔبدٜ ػبص٢ اثضاس ٚ سإٞٙب٢ ػش٤ٚغ ٚ 

ٞب٢ اِىتش٥٘ٚى٣ دػتٍبٍٜٟ٘ذاس٢   

2ـ  2   

T 0801 - T  0802     

7 
ٞب٢ ٔتلذ٢ تق٥٥ٗ ٔحُ ف٥ت دػتٍبٜ

 اِىتش٥٘ٚه خب٣ٍ٘

2ـ  3   

T0603    

8 
ٞب٢ ٔتلذ٢ تق٥٥ٗ ٔحُ ف٥ت دػتٍبٜ

 اِىتش٥٘ٚه اداس٢

2ـ  4   

T0803    

9 
ٞب٢ ٞب٢ اِىتش٥٘ٚه سثبتاپشاتٛس دػتٍبٜ

 كٙقت٣

2ـ  5   

T0902 - T  0901    

10 
ٞب٢ اِىتش٥٘ٚى٣ ا٘ذاص٢ دػتٍبٜ٘لبة ٚ ساٜ 3ـ  1   T 0601 - T  0602  

 
  

11 
   

 
  

12      

13      

14      

15      

 ٘بْ ٚ ٘بْ خب٘ٛاد٣ٌ

 اسصؿ٥بة:

 أضبء                        

 ٘بْ ٚ ٘بْ خب٘ٛاد٣ٌ

 تأ٥٤ذ وٙٙذٜ:

 أضبء               

 

 ٘بْ ٚ ٘بْ خب٘ٛاد٣ٌ

ٟ٘ب٣٤:اسصؿ٥بث٣   

 أضبء ٚ ٟٔش                 

 

ٌشدد.ٞاي واسي / ٔـاغُ صيش ٔدٕٛفٝ ٔذسن افغا ٔيٞاي ٌشٜٚٔقياس افغاي ٔذسن:  خغ اص وؼة زٕاْ ٌٛاٞيٙأٝ  
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 ٚصاسذ آٔٛصؽ ٚ خشٚسؽ

 ػاصٔاٖ خظٚٞؾ ٚ تش٘أٝ سيضي آٔٛصؿي

دفسش زاِيف وساب ٞاي دسػي فٙي ٚ حشفٝ اي ٚ 

 واسدا٘ؾ

اي ٚ واسدا٘ؾ  ٞاي دسػي فٙي ٚ حشفٝزأِيف وسابدفسش   

د٘ياي واسر ٔشحّٝ دٞٓ: زذٚيٗ ٟ٘ايي اػسا٘ذاسد اسصؿياتي 

 حشفٝ

 

 

   ٘اْ ٚ ٘اْ خا٘ٛادٌي
ؿٕاسٜ 

 ّٔي
 زاسيخ اسصؿياتي  

٘اْ حشفٝ دس ػغح 

 كالحير
 زىٙؼيٗ اِىسشٚ٘يه

زقذاد ٌشٜٚ واسي /  31140493 وذ

 ؿغُ:
19 

زقذاد 

 واسٞا:
 

 L3 ػغح

 

ٞاٌٛاٞيٙأٝ  
 

 ٘اْ ٌشٜٚ واسي / ؿغُ سديف

وذ ٌشٜٚ 

واسي/ 

 ؿغُ

 ؿٕاسٜ ٌٛاٞيٙأٝ وذ واسٞا
زاسيخ افغاي 

 ٌٛاٞيٙأٝ

11 
ٞب٢ اِىتش٥٘ٚى٣ٔتلذ٢ تح٤ُٛ دػتٍبٜ 3ـ  2    

T0604   

12 
خب٣ٍ٘ٞب٢ اِىتش٥٘ٚى٣ ٔتلذ٢ تح٤ُٛ دػتٍبٜ 3ـ  3    

T0605 - T  0608    

13 
ٞب٢ اِىتش٥٘ٚى٣ اداس٢ٔتلذ٢ تح٤ُٛ دػتٍبٜ 3ـ  4    

T0808 - T  0805 - T  0804    

14 
ٞب٢ كٙقت٣ ٔتلذ٤بٖ سثبت 3ـ  5    

T0903- T  0904 - T  0905     

15 
ٞب٢ اِىتش٥٘ٚى٣ ٘لبة ٚ ساٜ ا٘ذاص دػتٍبٜ

 خب٣ٍ٘

4ـ  1   

T0607   

16 
ٞب٢ اِىتش٥٘ٚى٣ ٔتلذ٢ سفـ ف٥ٛة دػتٍبٜ

 خب٣ٍ٘

4ـ  2   

T0606    

17 
ٞب٢ اِىتش٥٘ٚى٣ اداس٢٘لبة ٚ ساٜ ا٘ذاص دػتٍبٜ 4ـ  3    

T0807    

18 
ٞب٢ اِىتش٥٘ٚى٣ ٔتلذ٢ سفـ ف٥ٛة دػتٍبٜ

 اداس٢

4ـ  4   

T0806    

19 
ٞب٢ كٙقت٣ػش٤ٚغ ٚ ٍٟ٘ذاس٢ سثبت 4ـ  5    

T0907 - T  0906    

 ٘بْ ٚ ٘بْ خب٘ٛاد٣ٌ

 اسصؿ٥بة:

 أضبء                        

 ٘بْ ٚ ٘بْ خب٘ٛاد٣ٌ

 تأ٥٤ذ وٙٙذٜ:

 أضبء               

 

 ٘بْ ٚ ٘بْ خب٘ٛاد٣ٌ

 اسصؿ٥بث٣ ٟ٘ب٣٤:

 أضبء ٚ ٟٔش                 

 

ٌشدد.ٞاي واسي / ٔـاغُ صيش ٔدٕٛفٝ ٔذسن افغا ٔيٞاي ٌشٜٚٔقياس افغاي ٔذسن:  خغ اص وؼة زٕاْ ٌٛاٞيٙأٝ  
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