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ؼوشٕبٖ ـا ثٝ ؼیٍفی ؼـاق وٙیٓ ثفای أٛـی وٝ وٍٛـٔبٖ ٔطشبج اوز. اـقي وبـ ٌٕب أفٚق اـقي یه أفی اوز  ٔب ٘جبیؽ

ؼـ آٖ ٔطیظ، ٕٔىٗ اوز ـ وٝ سٛخٝ، الثؽ سٛخٝ ثٝ ٕٞۀ ٔطیغٟب   اي وفؼ ثب قٔبٟ٘بی وبثك. ـوَٛ اِّّٝ ٌٛؼ ٔمبیىٝ وٝ ٕ٘ی

وٙٙؽ، وف ؼوز وبـٌف ٚ ٔطُ وبـ ـا ثٛویؽٜ سب اـقي وبـ  ٘مُ ٔیؼاٌشٝ اوز ـ ؼـ آٖ ٔطیظ، ؼوز وبـٌف ـا آٖ عٛـ وٝ 

 .ـا ؼـ سبـیع ػفضٝ وٙٙؽ. ٚ ٔب ٔفشػفیٓ ٚ ٌٕب ٚ ٕٞٝ ٔفشػف٘ؽ ثٝ ایٙىٝ یه ٕٞسٛ ٍ٘ب٘ی دیغٕجف اوفْ ثٝ ٌٕب ؼاؼٜ

 

ٞب  ف ِٙؼز ٚ ؼـ وبـغب٘ٝوٙیٓ، ؼـ أ وٙیٓ؛ ؼـ أف وٍبٚـقی وبـ ٔی ثبیؽ اؼـان ایٗ ٔؼٙب ـا ثىٙیٓ وٝ ٔب وٝ ؼـ ٞف خب وبـ ٔی

 .وٙیٓ، ثبیؽ غٛؼٔبٖ ثٝ غٛؼٔبٖ سّمیٗ وٙیٓ وٝ ٔب ٔىشمّیٓ ٚ ٔب ثبیؽ ٔىشمُ ثبٌیٓ وبـ ٔی

 

 



 
 

 اثالغی ٔمبْ ٔؼظٓ ـٞجفی  ٞبی وّی اٌشغبَ ویبوزثٙؽٞبی اق 

ٌیفی اق ٘ظبْ  وبـآففیٙی ٚ اوشفبؼٜ اق سِٛیؽار ؼاغّی ثٝ ػٙٛاٖ اـقي اوالٔی ٚ ّٔی ثب ثٟفٜسفٚیح ٚ سمٛیز ففًٞٙ وبـ، سِٛیؽ،  .1

 .آٔٛقٌی ٚ سجّیغی وٍٛـ

آٔٛقي ٘یفٚی ا٘ىب٘ی ٔشػُّ، ٔبٞف ٚ وبـآٔؽ ٔشٙبوت ثب ٘یبقٞبی ثبقاـ وبـ )فؼّی ٚ آسی( ٚ اـسمبء سٛاٖ وبـآففیٙی ثب ٔىؤِٚیز  .2

ي، آٔٛقي فٙی ٚ ضففٝ ای ٚ آٔٛقي ػبِی( ٚ سٛأْ وفؼٖ آٔٛقي ٚ ٟٔبـر ٚ خّت ٕٞىبـی ٘ظبْ آٔٛقٌی وٍٛـ )آٔٛقي ٚ دفٚـ

 .ٞبی الشّبؼی خٟز اوشفبؼٜ اق ظففیز آٟ٘ب ثٍٙبٜ
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 ٔمؽٔٝ:

یٛ٘ىىٛ  ٞبیٛوؼٝ دبیؽاـ وٍٛـٞب ؼاـؼ. ٌكاـيٞبی فٙی ٚ ضففٝ ای ثٝ ػٙٛاٖ ِٔٛؽ اٌشغبَ ٘مً ٔؤثفی ؼـ سآٔٛقي

ای ٘ىجز ٔىشمیٓ ٞبی فٙی ٚ ضففٝثجز ٘بْ ؼـ ٞٙفوشبٖافكایً ثب ٔیكاٖ ؼاغُ وٍٛـٞب ٍ٘بٖ ٔی ؼٞؽ وفا٘ٝ سِٛیؽ ٘بغبِّی 

 ؼاـؼ. 

ای ٚ ویفیز ثػٍی آٟ٘ب ؼـ ٝٞبی فٙی ٚضففٔٛقيآؼـ إٞیز ثٝ  اِؼبِی()ٔؽظّٝٔمبْ ٔؼظٓ ـٞجفی سأویؽٞبی

ٔؤیؽ  خٕؼیزٞبی وّی ٞبی وّی اٌشغبَ ٚ ٕٞسٙیٗ ویبوزٙیبؼیٗ ؼـ آٔٛقي ٚ دفٚـي ٚ ویبوزٞبی وّی سطَٛ ث ویبوز

وٙؽ زٍٓ  ای ؼاٌز.ضففٝ ٞبی فٙی ٚای ثٝ آٔٛقيالشّبؼی ٚ دبیؽاـ ثبیؽ ٍ٘بٜ ٚیمٜایٗ ٔغّت اوز وٝ ثفای ؼوشیبثی ثٝ ـٌؽ 

ٚ ففٍٞٙی وٍٛـ ثف ٌىشفي  لبٖ٘ٛ ثف٘بٔٝ دٙدٓ سٛوؼٝ الشّبؼی ، اخشٕبػی 21لبٖ٘ٛ اوبوی ٚ ٔبؼٜ  42، اُِ  1404ا٘ؽاق 

ٞبی خٛا٘بٖ ٚ ٘یفٚی وبـ ثب افكایً ؼاً٘ ٟٚٔبـر ٚ سٛإ٘ٙؽوبقی ٘یفٚی ا٘ىب٘ی ٚ وبًٞ فبِّٝ ٌبیىشٍی ٞبی ٌبیىشٍی

 اوشب٘ؽاـؼ خٟب٘ی سأویؽ ؼاـؼ. ٘یفٚی وبـ وٍٛـ ثب وغص 

ٔفبٞیٓ الشّبؼی  ؼـنثٝ دفٚـي سفثیز یبفشٍب٘ی وٝ ثب  وٙؽ سطَٛ ثٙیبؼیٗ آٔٛقي ٚ دفٚـي اق یهؼـ ٞؽف ػّٕیبسی 

، ّٔفف ٚ ا٘ضجبط ٔبِی ، لٙبػزثی ٚ خٟبؼی، وبـآففیٙیـٚضیٝ ا٘مال ٔؼیبـ اوالٔی اق عفیك وبـ ٚ سالي ٚـزٛة ٘ظبْ زبؼـ 

ٞبی الشّبؼی ؼـ ٔمیبن ثب ؼیٍفاٖ ؼـ فؼبِیزـػبیز ٚخؽاٖ، ػؽاِز ٚ اّ٘بف ؼـ ـٚاثظ ٚ ثب  سجؿیفثٟیٙٝ ٚ ؼٚـی اق اوفاف ٚ 

خٕٟٛـی اوالٔی ایفاٖ ّٔی ٝ ؼـوی ثف٘بٔ وٙؽ ٕٞسٙیٗ .ٌؽٜ اوزسبویؽ  ، ّٔی ٚ خٟب٘ی ٍٔبـوز ٔی ٕ٘بیٙؽ،غب٘ٛاؼٌی

 اوز.  ٞب دفؼاغشٝلّٕفٚ ٚ وبقٔب٘ؽٞی ٔطشٛای ایٗ آٔٛقي ثٝ "ٚـیآیبؼٌیفی وبـٚفٗضٛقٜ سفثیز ٚ "

وبـؼاً٘ ػالٜٚ ثف اَِٛ ؼیٗ ٔطٛـی، سمٛیز ٞٛیز ّٔی، اػشجبـ٘مً یبؼٌیف٘ؽٜ، ای ٚ ٞبی ؼـوی فٙی ٚضففٝؼـ ثف٘بٔٝ

اِؼٕف، خّت ی ٔبؼاْٞبی ففؼی، سؼبؼَ، یبؼٌیف بٚرسف، سٛخٝ ثٝ ٔؼیز، خب٘ٛاؼٜای غب، اػشجبـ ٘مً دبیٝاػشجبـ ٘مً ٔفخؼیز ٔؼّٓ

اغالق  ،ی،آٔٛقي ثف اوبن ٘یبق ثبقاـ وبـدؿیفٞب، ا٘ؼغبفقيثػٍی آٔٛ، اَِٛ سٙٛعففاٌیفی ٍٔبـوز ٚ سؼبُٔ، یىذبـزٍی ٚ

 ٌیفؼ.  ٔٛـؼ سٛخٝ لفاـ ٔی ایٌیفی سؽـیدی ٞٛیز ضففٝٚ سِٛیؽ ثفٚر، ٌىُ اـ ٚ وبًٞ فمفسٛوؼٝ دبیؽ ای،ضففٝ

ٞبی سِٛیٕٝٞسٙیٗ ؼاغُ وٍٛـ ٚ سغییف ؼـ اوشب٘ؽاـؼٞب ٚ  ییفار فٙبٚـی ٚ ٘یبق ثبقاـ وبـ، سغٔغبِجبر اوٙبؼ ثبالؼوشی

سب ثف اوبن ٚظیفٝ لب٘ٛ٘ی غٛؼ ای ٚ وبـؼاً٘ ـا ٔىّف ٕ٘ٛؼ وی فٙی ٚضففٝٞبی ؼــیكی ٚ سأِیف وشبة، ؼفشف ثف٘بٔٝإِّّیثیٗ

-ؼـ ٞٙفوشبٖ 1379ای وٝ اق وبَ ٚاضؽی فٙی ٚضففٌٝٙبوی ٘ظبْ وبِی ثفـوی ٚ آویت  ٞبیدمًٚٞ ٚ ا٘دبْ ده اق وفبـي

ؼـ ؼـوی الؽاْ ٕ٘بیؽ. ِؿا ؼفشف  ٞبی٘بٔٝعفاضی ٚ ثبقٍ٘فی ثفای ؼوشیبثی ثٝ اٍِٛیی ٔٙبوت ثٝ ، ثفٞبی وٍٛـ ؼـ ضبَ اخفا اوز

ٞبی فٙی ٚ  آٔٛقيـیكی ؼـوی ؼـ ٚ سؽٚیٗ ففآیٙؽ ثف٘بٔٝ عفاضی"عفش دمٍٚٞی ثب ػٙٛاٖ الؽاْ ثٝ وفبـن  1390 وبَ

)اٌشغبَ،الشّبؼ ٔمبٚٔشی ٚ ٞبی وّیویبوز ٔب٘ٙؽٕ٘ٛؼ. عفش دمٍٚٞی ٔؿوٛـ ثفاوبن اوٙبؼ ثبالؼوشی  "ای ٚ ٟٔبـسیضففٝ

ؽ سطَٛ ، وٙلبٖ٘ٛ ثف٘بٔٝ دٙدٓ سٛوؼٝ 19ٚ21ؼٜ، ٔباِؼبِی(ٔؼظٓ ـٞجفی )ٔؽظّٝٔمبْ  اثالغی ضٕبیز اق وبـ ٚ وفٔبیٝ ایفا٘ی(

ثف٘بٔٝ ؼـوی ّٔی خٕٟٛـی اوالٔی ایفاٖ ٚ ٘مٍٝ خبٔغ ػّٕی وٍٛـ سٙظیٓ ٌؽٜ اوز. ٕٞسٙیٗ  ،ثٙیبؼیٗ ؼـ آٔٛقي ٚ دفٚـي

-ِٛیٝإِّّی ٚ س٘ؽاـؼ خٟب٘ی ثٝ اوشب٘ؽاـؼٞبی ثیٗثٝ خٟز اـسمبی وغص ٌبیىشٍی ٘یفٚی وبـ وٍٛـ ؼـ ٔمبیىٝ ثب وغص اوشب

وغٛش ٌبیىشٍی ٚ سغییف ـٚیىفؼ اق سطّیُ ٌغُ ثٝ سطّیُ  لبثُ سٛخٝ اوز وٝ سؼییٗاوز.  ٌؽٜسٛخٝ ٘یك ٘بٔٝ ٞبی ٔفثٛعٝ

ٞبی ٍٔشفن ٚ غیففٙی ای ّٔی ، سّفیك ٌبیىشٍیٌبغُ ٚ سٛخٝ ثٝ ٘ظبْ ِالضیز ضففٝٚ سٛخٝ ثٝ ٚیمٌی ٞبی ٌغُ ٚ  ضففٝ

 ٔؿوٛـ اوز.  اٍِٛیؼـ سؽٚیٗ ثف٘بٔٝ ٞب اق ٚیمٌی ٞبی 
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ؼ٘یبی ای ٚ ٟٔبـسی ؼـ ؼٚ ثػً ؼ٘یبی وبـ ٚ ی فٙی ٚ ضففٝٞبـیكی ؼـوی آٔٛقياٍِٛ ففآیٙؽ ثف٘بٔٝ ایٗ ثف اوبن 

ؼٜ ٔفضّٝ ٚ ثػً ؼ٘یبی آٔٛقي ٌبُٔ دب٘كؼٜ ٔفضّٝ اوز. ده اق سؽٚیٗ  ٌبُٔؼ٘یبی وبـ آٔٛقي عفاضی ٌؽٜ اوز. ثػً 

ٌفٜٚ ثكـي ٌغّی ٍٔػُ ٌفؼیؽ ٚ ٘یبقوٙدی ٌغّی ثٝ ػٙٛاٖ  30ٚ ؼـ فبق اَٚ  1391ففآیٙؽ ثف٘بٔٝ ـیكی ؼـوی ؼـ وبَ 

 اِٚیٗ ٔفضّٝ سؽٚیٗ اوشب٘ؽاـؼٞبی ٌبیىشٍی ؼـ ٌفٜٚ ٞبی ثكـي ٌغّی ِٛـر ٌففز. 

ـ ٞبی ٌبیىشٍی اـقٌیبثی ضِفَف ٔٛـؼ سٛخٝ لفاؼٝ ػٙٛاٖ یه اُِ ؼـ عفاضی ٚ سؽٚیٗ اوشب٘ؽاـٍٔبـوز ؾی ٘فؼبٖ ث

ثیً اق ؼٚیىز ؼوشٍبٜ، اِٙبف ٚ ٌفوز ٞبی ثكـي ٚ وٛزه ٚ اق سدفثیبر اق اعالػبر ٔدٕٛع ؼـ  ٌففشٝ اوز. ثف ایٗ اوبن

اوٙبؼ ٔفثٛعٝ ؼـ ٔفوك اوٙبؼ  وٌٝؽٜ اوز، ؼـ ضفف ٔػشّف ؼـ خّىبر سؽٚیٗ اوشب٘ؽاـؼٞب اوشفبؼٜ  زٟبـِؽ غجفٜثیً اق 

 ؼفشف لبثُ ؼوشفوی اوز. 

ٔی ثبٌؽ وٝ یىی اق دٙح وٙؽ سٟیٝ ٌؽٜ ؼـ وبغز ٚ سِٛیؽ ٌفٜٚ ثكـي ٌغّی  اوشب٘ؽاـؼ اـقٌیبثی ضففٝوٙؽ دیً ـٚ ، 

ثٙؽی وبـٞب، سطّیُ فٜٚاـقٌیبثی ضففٝ، ٌ اوشب٘ؽاـؼ ٔفاضُ عفاضی ٔفٟٛٔیٚ ٌبُٔ  ٔشبِٛـلیـٌشٝ سطّیّی ضففٝ ای 

 ٔفثٛعٝ ٔی ثبٌؽ.  اوشبًؽاـؼ اـقٌيبثي ضففِسؽٚیٗ اوشب٘ؽاـؼ اـقٌیبثی وبـٞب ٚ ؼـ ٟ٘بیز سؽٚیٗ ، اوشب٘ؽاـؼ ػّٕىفؼ

ٟب ٚ ـٕٞٙٛؼٞبی اـقٌٕٙؽ خٙبة آلبی ؼوشف ٔطٕؽیبٖ ٔؼبٖٚ ٔطشفْ ٚقیف ٚ ـئیه وبقٔبٖ ؼـ دبیبٖ القْ ٔی ؼا٘ٓ اق ضٕبیش

ثٝ غبعف سالي ، سػّّی یٞبٌٛـاٚ اػضبی ٔطشفْ  ٌفأی اٖٕٞسٙیٗ اق ٕٞىبـ .ٛقٌی سٍىف ٕ٘بیٓآٔدمًٚٞ ٚ ثف٘بٔٝ ـیكی 

، ثٍٙبٜ ٞبی ٌفوز ٞبٍٔبغُ، اِٙبف ٚ اسطبؼیٝ ٞبی  اق ؼوشٍبٜ ٞب، ٚٞبی ثی ٚلفٝ ٚ ٔىئٛال٘ٝ ؼـ سؽٚیٗ ایٗ وٙؽ لؽـؼا٘ی 

 ،٘ؽاٜ یبر اـقٌٕٙؽ غٛؼ ؼـ سؽٚیٗ ایٗ وٙؽ ٔب ـا یبـی ؼاؼثب اـائٝ اعالػبر ٚ سدفث ، وٝفضفَؼ٘یبی وبـ ٚ ٚ غجفٌبٖ  الشّبؼی

 ٕ٘بیٓ. وذبوٍكاـی
 

 

 اضٕؽـضب ؼٚـا٘ؽیً

 سأِیف وشبة ٞبی ؼـویـیكی ٚ ثف٘بٔٝٔؽیفوُ ؼفشف 

 فٙی ٚضففٝ ای ٚ وبـؼاً٘
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ًيبق وٌدي  هَقٌي
ٍؽبي  ٍ / اًشػبة ضففِ
كبـّب

عفاضي ـٌشِ ٍ گفايً  
سطّيلي

ٍ   سقييي ـٍي فؼ  هَقي
فٌي ٍ ضففِ ا  سفثيز 

عفاضي ديوبًِ ّب   
ؼـٍن/ هَقٌي

ٌبيىش ي  /سقييي اّؽا 
ؼـٍن/ّب  خك   ديوبًِ ّب

سقييي ـ َن هطشَ   ٍ  
ؼـٍن/الكاهبر ديوبًِ ّب

عفاضي فقبليز ّب  ٍ 
سدبـة يبؼگيف 

سؽٍيي  اوشبًؽاـؼ اـقٌيبثي 
ؼـٍن/ديوبًِ ّب 

سؽٍيي ثفًبهِ ؼـوي ـٌشِ 
سطّيلي

ؼًيب   هَقي 

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

ضففِ

ؼًيب  كبـ 

اوشبًؽاـؼ عفاضي ه َْهي  
اـقٌيبثي ضففِ 

گفٍُ ثٌؽ  كبـّب سطلي  اوشبًؽاـؼ فول فؼ
سؽٍيي اوشبًؽاـؼ اـقٌيبثي 

كبـّب
سؽٍيي اوشبًؽاـؼ اـقٌيبثي 

ضففِ
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 سؽٍيي اوشبًؽاـؼ اـقٌيبثي ضففِ

Evaluation Occupational Standard Development 

رد ارزشيابي حرهف  پيماُن مرحلو ششم  : طراحي مفهىمي استاندا

Conceptual Design of Evaluation Occupational Standard 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

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

ضففِ

ؼًيب  كبـ 

اوشبًؽاـؼ عفاضي ه َْهي  
اـقٌيبثي ضففِ 

گفٍُ ثٌؽ  كبـّب سطلي  اوشبًؽاـؼ فول فؼ
سؽٍيي اوشبًؽاـؼ اـقٌيبثي 

كبـّب
سؽٍيي اوشبًؽاـؼ اـقٌيبثي 

ضففِ
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 ٍقاـر  هَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك   هَقٌي

كبـؼاًًة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ ؼفشف سبلي  كشب  

 عفاضي ه َْهي اوشبًؽاـؼ اـقٌيبثي ضففِ ؼـ وغص ِالضيز 1-6ًوَى ثفگ 

 

 ٌفش هَضَؿ

 اـقٌیبثی٘ظٛـ اق 
   Appraisal  اـقیبثی            Assessmentوٙدً                       Evaluation  قٌیبثیاـ

        Test  آقٔٛؼٖ                 Monitoring   دبیً              Measurement   ا٘ؽاقٜ ٌیفی 

 اػغبی ٌٛاٞیٙبٔٝ ِالضیز                  اػغبی ٌٛاٞیٙبٔٝ ٌبیىشٍی  ٞؽف اق اـقٌیبثی

  ٌغُ                ضففٝ                ٌفٜٚ وبـی ؼـ ضففٝ               وبـ)سىّیف وبـ( ضففٝ  ٔٛضٛع اـقٌیبثی

٘ٛع اـقٌیبثی ثفضىت اخكاء 

 یبؼٌیفی -٘ظبْ یبؼؼٞی
                 سبثیف                  دیبٔؽ                     ثفٚ٘ؽاؼ           ففآیٙؽ         ؼـٚ٘ؽاؼ 

 (ٍ٘في             ٟٔبـر             خكء ٍ٘ف)ؼاً٘        وُ ٍ٘ف )ٌبیىشٍی فٙی ٚ غیف فٙی(  ـٚیىفؼ اـقٌیبثی

 وبقٔبٖ                            ثف٘بٔٝ                                            ففؼ )٘یفٚی وبـ(  اـقٌیبثی ٌٛ٘ؽٜ

 ٔالن ٔفخغ                    ٞٙدبـ ٔفخغ               ػّٕىفؼ لجّی(-ففاٌیف ٔطٛـ)اـقي افكٚؼٜ ٔؼیبـ ٔمبیىٝ ؼـ اـقٌیبثی

   اـقٌیبة           ٌفٜٚ           ٔفثی         ٕٞشبیبٖ       وبـففٔب         ٘یفٚی وبـ  اـقٌیبثی وٙٙؽٜ

   دیٍیفا٘ٝ ؼـ ٔطُ وبـ           دبیب٘ی       سىٛیٙی             آغبقیٗ  ٘ٛع اـقٌیبثی ثف ضىت قٔبٖ

        ٚاٌفا                     ٍٕٞفا  ٘ٛع اـقٌیبثی اق ٔٙظف دبوع

٘ٛع اـقٌیبثی 

 )ـوٕی/غیفـوٕی(
            غیف ـوٕی )غیف ٔىشٛة(                                       ـوٕی )ٔىشٛة(

            غبـخی )سٛوظ ٔفوك ّٔی وٙدً(           ؼاغّی )سٛوظ اـائٝ ؼٞٙؽٜ آٔٛقي(  ٔفخؼیز اـقٌیبثی وٙٙؽٜ 

        ٘ىجی               فبِّٝ ای               ـسجٝ ای                       اوٕی  ٔمیبن ٞبی ا٘ؽاقٜ ٌیفی

 وٕی                                 ویفی  ٘ٛع اـقٌیبثی )ویفی/وٕی(

٘ٛع اـقٌیبثی)ٔىشمیٓ/غیف 

 ٔىشمیٓ(
     غیف ٔىشمیٓ                     ٔىشمیٓ 

 اثكاـٞبی وٙدً ٚ اـقٌیبثی
آقٖٔٛ            آقٖٔٛ ػّٕىفؼی         دفٚلٜ           ٕ٘ٛ٘ٝ وبـ         دفوً      ّٔبضجٝ       وبـدٌٛٝ 

    ٔطه ق٘ی            دمًٚٞ ٔٛـؼی       آقٖٔٛ وشجی    ٍٔبٞؽٜ      ٌكاـي      ـٚثفیه   ؼـخٝ  360

            .................... وبـٌفٚٞی      ایفبی ٘مً       اـائٝ       فٟفوز ٚاـوی

 سؼؽاؼ وغٛش ٌبیىشٍی خكء

وغص ٌبیىشٍی  4)ثف ٔجٙبی 

 ا٘دبْ وبـ(

   4 2 2 ؼاً٘

   4 4 4 ٟٔبـر )ٌٙبغشی(

   4 4 5 ٟٔبـر )ـٚاٖ ضفوشی(

    4 4 5 ٍ٘في
ٔمیبن ٞبی اوشفبؼٜ خٟز 

لضبٚر ؼـ ـویؽٖ ثٝ  

 ٌبیىشٍی خكء

   دٙح وغطی             زٟبـ وغطی        وٝ وغطی          غیف( -ؼٚ  وغطی )ثّی

ٔمیبن ٞبی اوشفبؼٜ خٟز 

 لضبٚر ٌبیىشٍی 
   دٙح وغطی            زٟبـ وغطی          وٝ وغطی         غیف( -ؼٚ  وغطی )ثّی

 اخكاء اوشب٘ؽاـؼ اـقٌیبثی ضففٝ

    سطّیُ اوشب٘ؽاـؼ ػّٕىفؼ وبـٞب          ٌفٜٚ ثٙؽی وبـٞب          سؼییٗ ـٚیىفؼ ٚ ٘ٛع اـقٌیبثی 

  سؼییٗ ٔؼیبـ اػغبی ِالضیز    سؼییٗ ٔؼیبـ اـقٌیبثی ٌفٜٚ وبـی      سؼییٗ اوشب٘ؽاـؼ اـقٌیبثی وبـ 

 سؼییٗ ٌفایظ وٙدً            سؼییٗ اثكاـ ٚ ـٚي وٙدً

   وٝ ٘ٛثز                          ؼٚ ٘ٛثز                                          یه ٘ٛثز  ضؽاوثف ٘ٛثز ٞبی اـقٌیبثی 

سؼؽاؼ ٚاضؽ ٞب خٟز اػغبی 

 ِالضیز
   ٚاضؽ                             30ٚاضؽ                                          45ٚاضؽ  60
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 سؽٍيي اوشبًؽاـؼ اـقٌيبثي ضففِ

Evaluation Occupational Standard Development 

 

 پيماُن مرحلو هفتم : گروه بندي كاراه

Task Grouping 

 

 

 

 
 

 

 

 

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

ضففِ

ؼًيب  كبـ 

اوشبًؽاـؼ عفاضي ه َْهي  
اـقٌيبثي ضففِ 

گفٍُ ثٌؽ  كبـّب سطلي  اوشبًؽاـؼ فول فؼ
سؽٍيي اوشبًؽاـؼ اـقٌيبثي 

كبـّب
سؽٍيي اوشبًؽاـؼ اـقٌيبثي 

ضففِ
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 ٍقاـر  هَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك   هَقٌي

 ؼفشف سبلي  كشبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

 

 

 كبـّب ثٌؽ  گفٍُ 1-7ًوَى ثفگ                          

   3اق   1ِ طِ  

 L1 وغص: 81210191 كؽ: هشبلَـل  فوَهي هبّف كبـگف ضففِ:ًبم 
 

هشّؽ  س وي  كبـ  قغقبر ًبم ٌ  :

 ـيػشِ گف 

 

هشّؽ  سقويف قغقبر ًبم ٌ  :

 ـيػشِ گف 

 

ًبم ٌ  :خٌَ بـ هطَّالر 

 فلك 

 

ثفٌ بـ : ًبم ٌ  

 هطَّالر فلك 

 

 

 *ًبم ٌ  :هؽلىبق فَهي

 812144كؽ ٌ  : 812147: كؽٌ   812140كؽ ٌ  : 812146كؽ ٌ  : 812153كؽ ٌ  :  ًَثز وَم 

 0203Tكؽ كبـّب: 0901T: كؽكبـّب 0902Tكؽ كبـّب: 0603T-1001Tكؽ كبـّب: 0604Tكؽ كبـّب:

 60قهبى: 2ٍاضؽ: 60قهبى: 2ٍاضؽ: 60قهبى: 2ٍاضؽ: 60قهبى: 2ٍاضؽ: 60هبى:ق 2ٍاضؽ:

           

 ؼـخِ كبـگف سػليِ: ًبم ٌ  

 گف  ـيػشِ

 

 

-قبلت هشّؽ : ًبم ٌ  

 فلك  ّب 

 

 

 2ًبم ٌ  :هبّيسِ گيف ؼـخِ 

 

 ٌ  :هؽلىبق زَثيًبم 

 

ًبم ٌ  :كوك هؽلىبق 

 زَثي

 812152كؽ ٌ  :  812138كؽ ٌ  : 812145كؽ ٌ  : 812149: كؽٌ   812148: كؽٌ   ًَثز ؼٍم 

 0201Tكؽ كبـّب: 0202Tكؽ كبـّب: 0302Tكؽ كبـّب: 0402T: كؽكبـّب 0602T:كؽكبـّب

 60قهبى: 2ٍاضؽ: 60قهبى: 2ٍاضؽ: 60قهبى: 2ٍاضؽ: 60قهبى: 2ٍاضؽ: 60قهبى: 2ٍاضؽ:

           

 ـيك ؾٍة ًبم ٌ  :كوك

 

 

كوك هشّؽ  كَـُ : ًبم ٌ  

 ؾٍة فلكار

 

 

 كوك هبّيسِ گيفًبم ٌ  :

 

 قبلج يف هبوِ سفًبم ٌ  :

 

ٔشّؽی وبغز ٔػّٛط :ًبم ٌ  

 ٔبوٝ

 

 

 812142: كؽٌ   812150كؽ ٌ  :  812151كؽ ٌ  :  812143: كؽٌ   812137 :كؽ ٌ  ًَثز اٍل

 0401T: كؽكبـّب 0403Tكؽ كبـّب: 0301T– 0303Tكؽ كبـّب: 0501T -0502T :كؽ كبـّب 0601Tـّب:كؽ كب

 60قهبى: 2ٍاضؽ: 60قهبى: 2ٍاضؽ: 60قهبى: 2ٍاضؽ: 60قهبى: 2ٍاضؽ: 60قهبى: 2ٍاضؽ:
 

 اوش بؼُ گفؼؼ. 6-1*فٌبٍيي گفٍّْب  كبـ  ٍ كؽّب   ًْب ثف اوبن هٍبغ  ؾي  ّف ٍاضؽ ضففِ ؼـ ففم 
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 ٍقاـر  هَقي ٍ دفٍـي

دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك   هَقٌيوبقهبى   

 ؼفشف سبلي  كشبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

 

 كبـّب ثٌؽ  گفٍُ 1-7ًوَى ثفگ                

 

 3اق   2ِ طِ  

 L2 وغص: 72110192 كؽ: فلك  گيفّب  هبّيسِ ٍ قبلج يفّب ًبم ضففِ:
 

اوشبؼ كبـ ض بؽز ًبم ٌ  : 

 كبسؽ  ٍ غَـؼگي

 

ٌ  : ادفاسَـ هبٌيي  ًبم

 ـٍكً كبـ  فلك

 

 ًبم ٌ  :  ث بـفلكار

 

ًبم ٌ  : هشّؽ  كَـُ 

 فوليبر ضفاـسي

 

*ًبم ٌ  : هشّؽ  

  قهبيٍ بُ هشبلَـل 

 ًَثز وَم 
 721144كؽ ٌ  : 721141كؽ ٌ  : 721138كؽ ٌ  : 721139كؽ ٌ  : 721140كؽ ٌ  :

 T1002T-1003كؽ كبـّب: T1004T-1005كؽ كبـّب: T1006T-1007كؽ كبـّب:
- T0803 T-0804كؽ كبـّب:  

0802-T0801T 
 T0702- T-0703كؽ كبـّب

0701T 

 60قهبى:  2ٍاضؽ: 60قهبى: 2ٍاضؽ: 60قهبى: 2ٍاضؽ: 60قهبى: 2ٍاضؽ: 60:قهبى 2ٍاضؽ:

           

 ًبم ٌ  : زؽى وبق

 

 ًبم ٌ  :  ليبلوبق

 

 ًبم ٌ  : قبلج يف وفاهيك

 

 1 هبّيسِ گيف ؼـخًِبم ٌ  : 

 

 ًبم ٌ  : قبلج يف هبوِ ا 

 ًَثز ؼٍم 
 721131كؽ ٌ  : 721142كؽ ٌ  : 721143كؽ ٌ  : 721137كؽ ٌ  : 721136كؽ ٌ  :

 0404Tكؽ كبـّب: T0304T-0305 كؽ كبـّب: T0406T-0407كؽ كبـّب: T0505T-0506كؽ كبـّب: T0405T-0504كؽ كبـّب:

 60قهبى: 2ٍاضؽ: 60قهبى:  2ٍاضؽ:  60قهبى:  2ٍاضؽ:  60قهبى: 2ٍاضؽ: 60ى: قهب 2ٍاضؽ: 

           

 ًبم ٌ  : هؽلىبق فلك 

 

 ًبم ٌ  : ؾٍة ـيك

 

ًبم ٌ  : هشّؽ  كَـُ 

 ؾٍة فلكار

 

ًبم ٌ  : هشّؽ  فف يٌؽ 

 سجؽي  فلكار غيف  ٌّي

 

سدكيِ  هشّؽ  غظًبم ٌ  : 

 ال شفي ي هَاؼ هقؽًي

 721133كؽ ٌ  : 721134كؽ ٌ  : 721146كؽ ٌ  : 721145كؽ ٌ  : 721135كؽ ٌ  : ًَثز اٍل 

 T0103-T0102T-0106كؽ كبـّب: T0101T-0105كؽ كبـّب: 0503Tكؽ كبـّب: 0605T-0104Tكؽ كبـّب: 0204Tكؽ كبـّب:

 60قهبى: 2ٍاضؽ: 60قهبى: 2ٍاضؽ: 60قهبى: 2ٍاضؽ: 60قهبى: 2ٍاضؽ: 60قهبى: 2ٍاضؽ:

 

 اوش بؼُ گفؼؼ. 6-1*فٌبٍيي گفٍّْب  كبـ  ٍ كؽّب   ًْب ثف اوبن هٍبغ  ؾي  ّف ٍاضؽ ضففِ ؼـ ففم 
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 ٍقاـر  هَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك   هَقٌي

 ؼفشف سبلي  كشبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

 

 

 كبـّب ثٌؽ  گفٍُ 1-7ًوَى ثفگ                                 

 3اق    3ِ طِ  

 L3 وغص: 31170293 كؽ: س ٌىيي هشبلَـل  ًبم ضففِ:
 

 ًبم ٌ  :

 

 دًٌَ ٍ غَـؼگي س ٌىيي ًبم ٌ  :

 

 هشبلَـل   قهبيٍ بُ س ٌىيي ًبم ٌ  :

 

 ًَـؼ س ٌىيي ًبم ٌ  :

 

 اكىشفٍلى س ٌىيي *ًبم ٌ  :

 ًَثز زْبـم 
 311737 كؽ ٌ  : 311735 كؽ ٌ  : 311744 كؽ ٌ  : 311734 ٌ  : كؽ كؽ ٌ  :

 0905T كؽ كبـّب: 0904T كؽ كبـّب: T0706T-0707 كؽ كبـّب: T1009-T1008T-1010 كؽ كبـّب: كؽ كبـّب:

 50قهبى: 2ٍاضؽ: 65قهبى: 2ٍاضؽ: 150قهبى: 5ٍاضؽ: 185قهبى: 6ٍاضؽ: قهبى: ٍاضؽ:

           

 دَؼـ هشبلَـل  س ٌىيي ًبم ٌ  :

 

 ضفاـسي فوليبر س ٌىيي ًبم ٌ  :

 

 فَـج س ٌىيي ًبم ٌ  :

 

 كًٍ س ٌىيي ًبم ٌ  :

 

 كي يز كٌشفل س ٌىيي ًبم ٌ  :

 ًَثز وَم 
 311739 كؽ ٌ  : 311738 كؽ ٌ  : 311736 كؽ ٌ  : 311745 كؽ ٌ  : 311746 كؽ ٌ  :

 0607T كؽ كبـّب: 0903T كؽ كبـّب: 0906T كؽ كبـّب: T0805T-0806 كؽ كبـّب: 0907T كؽ كبـّب:

 90قهبى: 3ٍاضؽ: 50قهبى: 2ٍاضؽ: 72قهبى: 2ٍاضؽ: 185قهبى: 6ٍاضؽ: 67:قهبى 2ٍاضؽ:

           

 ًبم ٌ  :

 

 ًبم ٌ  :

 

   ؾٍة س ٌىيي ًبم ٌ  :

 

 وبق  فَالؼ س ٌىيي ًبم ٌ  :

 

 هبّيسِ ٍ قبلت س ٌىيي ًبم ٌ  :

 ًَثز ؼٍم 
 311748 كؽ ٌ  : 311749 كؽ ٌ  : 311743 كؽ ٌ  : ٌ  : كؽ كؽ ٌ  :

 0306T- 0408Tكؽ كبـّب: 0507T كؽ كبـّب: T0508T-0606 كؽ كبـّب: كؽ كبـّب: كؽ كبـّب:

 220قهبى: 7ٍاضؽ: 84قهبى: 3ٍاضؽ: 132قهبى: 5/4ٍاضؽ: قهبى: ٍاضؽ: قهبى: ٍاضؽ:

                

  فلكار اوشػفاج س ٌىيي ًبم ٌ  :  هؽلىبق  س ٌىيي ًبم ٌ  :  ه بًي ي غَاَ  قهبيٍ بُ س ٌىيي ًبم ٌ  :  ًبم ٌ  :  ًبم ٌ  :

 ًَثز اٍل
  311741 كؽ ٌ  :  311742 كؽ ٌ  :  311747 كؽ ٌ  :  كؽ ٌ  :  كؽ ٌ  :

  T0107T-0108 كؽ كبـّب:  0206T- 0205T كؽ كبـّب:  0705T- 0704T كؽ كبـّب:  كؽ كبـّب:  كؽ كبـّب:

  162قهبى: 5/5ٍاضؽ:  174قهبى: 6ٍاضؽ:  120قهبى: 4ٍاضؽ:  قهبى: ٍاضؽ:  قهبى: ٍاضؽ:

 

 اوش بؼُ گفؼؼ. 6-1*فٌبٍيي گفٍّْب  كبـ  ٍ كؽّب   ًْب ثف اوبن هٍبغ  ؾي  ّف ٍاضؽ ضففِ ؼـ ففم 
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 سؽٍيي اوشبًؽاـؼ اـقٌيبثي ضففِ

Evaluation Occupational Standard Development 

 

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

Performance Standard Analysis 

& 

Task Evaluation Standard Development 
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 ٍقاـر  هَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك   هَقٌي

 ؼفشف سبلي  كشبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  كبـ فول فؼ اوشبًؽاـؼ سطلي  - 1-8ًوَى ثفگ

 اٍل:ًَثز  : سبـيع اـقٌيبثي  ٌوبـُ هلي  ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 ضففِ 72110192 كؽ ضففِ
قبلج يفّب ٍ هبّيسِ 

 گيفّب  فلك 
 اوشبًؽاـؼ فول فؼ كبـ: L2 وغص ِالضيز

ؾٍة هَاؼ اٍليِ ديفٍهشبلَـل  خْز سَليؽ فلك 

ّب  ثفاوبن اوشبًؽاـؼّب ٍ ؼوشَـالقو 

 هفثَعِ 

 

 G12 گفٍُ كبـ  سَليؽ فلكار ٍؽي ِ 01 كؽ ٍؽي ِ

 كبـ 0101 كؽ كبـ
ؾٍة هَاؼ اٍليِ ديفٍ 

 هشبلَـل 
 (2ؼاًً ) ٌبيىش يوغص 

  

 ؼقيقِ( 120)قهبى ٌفايظ اًدبم كبـ :                                                    -1

 كبـگبُ اوشػفاخي .1

 هَاؼ وفثبـُ وبق -هَاؼ هّففي: هَاؼ ديٍ فم ٌؽُ .2

 دبسي  هؿاة ٍ سدْيكار اًؽاقُ گيف  ؼهب ٍ.... -كٌَـسَـ ؾٍة -اثكاـ ٍ سدْيكار: كَـُ ؾٍة .3

 كالُ هبوك-هبوك -فيٌك هػََّ -ؼوش ً ًىَق -كالُ ايوٌي -سدْيكار ايوٌي: لجبن ايوٌي ًىَق .4

 ٌبغُ ّب  اِلي اوشبًؽاـؼ فول فؼ كبـ:  - 2

  هبؼُ وبق  كَـُ .1

 ٌبـل هَاؼ .2

 ؾٍة ؼـ كَـُ ٍ كٌَـسف .3

 وفثبـُ گيف  .4

 اًشقبل هؿاة .5

 ًوًَِ ٍ ًقٍِ كبـ:-3

 ّبٍ كٌَـسَـ ثفاوبن ؼوشَـالقو   ىّب  ؾٍة  هبؼُ وبق  ٍ كبـ ثب اًَاؿ كَـُ .1

 ٌبـل هَاؼ ديٍ فم ٌؽُ ثب ًىجز هقيي ٍ ؼـ قهبى هٌبوت ؼـ كَـُ ٍ ثب سفثيز هقيي هغبثق ؼوشَـالقو   .2

 ّبكبـ ثب اًَاؿ كَـُ ّب  ؾٍة هبًٌؽُ قَن ال شفيك ٍ القبيي هغبثق ؼوشَـالقو   ى ّب ٍ ؾٍة هَاؼ اٍليِ ؼـ  ى .3

 ّبّب ثِ ؼاغ   ى هغبثق ؼوشَـالقو  كٌَـسَـ ٍ ؾٍة هَاؼ اٍليِ ؼـ  ىّب  افكايً افكٍؼًيٍ ـٍي كبـ ثب اًَاؿ كٌَـسَـّب  ؾٍة .4

ّب اق هؿاة ثب اوش بؼُ اق هَاؼ وفثبـُ وبق ٍ سدْيكار وفثبـُ گيف  ؼـ قهبى هٌبوت ؼـ كَـُ ياب كٌَـساَـ عجاق    خؽا كفؼى ًبغبلّي .5

 ؼوشَـالقو  

 سػليِ ِطيص هؿاة اق كَـُ يب كٌَـسَـ ثِ دبسي  ؼـ قهبى هٌبوت ٍ اًشقبل ِطيص هؿاة ثِ قىوز ٌوً ـيك  عجق ؼوشَـالقو   .6

 اثكاـ اـقٌيبثي: -4

 فْفوز ٍاـوي  -4ًوًَِ كبـ  -3هٍبّؽُ  -2دفوً  -1

 اثكاـ ٍ سدْيكار هَـؼ ًيبق اًدبم كبـ: -5
 دبسي  هؿاة ٍ سدْيكار اًؽاقُ گيف  ؼهب ....  -كٌَـسَـ ؾٍة -كَـُ ؾٍة -

كالُ هبوك ٍ ... ٍ سدْيكار اع ب  -هبوك -فيٌك هػََّ -ؼوش ً ًىَق -كالُ ايوٌي -سدْيكار ايوٌي: لجبن ايوٌي ًىَق -

 ضفيق
 

 - س بلي  كبـ  هفسجظ ؼـ گفٍُ كبـ : -6

 (0105سػليُ هؿاة ديفٍ هشبلَـل  ) -
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  هَقي ٍ دفٍـيٍقاـر 

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك   هَقٌي

 ؼفشف سبلي  كشبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

  اـقٌيبثي - 1 -9ًوَى ثفگ

 اٍلًَثز    سبـيع اـقٌيبثي  ٌوبـُ هلي  ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 ضففِ 72110192 كؽ ضففِ
قبلج يفّب ٍ هبّيسِ 

 گيفّب  فلك 

وغص 

 ِالضيز
L2 :اوشبًؽاـؼ فول فؼ كبـ 

ؾٍة هَاؼ اٍليِ ديفٍهشبلَـل  خْز سَليؽ فلك 

 ّب  هفثَعِثفاوبن اوشبًؽاـؼّب ٍ ؼوشَـالقو 
 

 G12 گفٍُ كبـ  سَليؽ فلكار ٍؽي ِ 01 كؽ ٍؽي ِ

 كبـ 0101 كؽ كبـ
ؾٍة هَاؼ اٍليِ ديفٍ 

 هشبلَـل 

وغص 

 ٌبيىش ي
 (2ؼاًً )

  

 هفا ض  كبـ ـؼي 
 ٌفايظ فول فؼ

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

1 
 هبؼُ وبق  كَـُ 

 ؾٍة يب كٌَـسَـ

 ه بى: كبـگبُ اوشػفاج ديفٍ 

 ؼلیمٝ 20قٔبٖ: 

ٞبی غیفثفلی، ٔٛاؼ ّٔففی: وٛغز وٛـٜ

 ٞٛا، اوىیمٖ ٚ ...

  سدٟیكار: وٛـٜ، وٙٛـسٛـ، دبسیُ

 وبقی ِطیص آٔبؼٜ

 

 

 آٔبؼٜ وبقی ٘بؼـوز

زه  -ؼـ قٔبٖ ٍٔػُ ٌؽٜ وٛـٜ ثٝ ؼٔبی ٌبـل ـویؽٜ اوز 

 وفؼٖ ٔٛاؼ ٘ىٛق وٛـٜ
2 

 
ٔؼیٛة  -ؼـ قٔبٖ ٍٔػُ ٌؽٜ وٛـٜ ثٝ ؼٔبی ٌبـل ٘فویؽٜ اوز 

 ثٛؼٖ ٔٛاؼ ٘ىٛق وٛـٜ
1 

2 
ثبـگيف  هَاؼ 

ديٍ فم ٌؽُ ثِ 

 كَـُ يب كٌَـسَـ

 ديفٍه بى: كبـگبُ اوشػفاج  

 ؼلیمٝ 20قٔبٖ 

ٔٛاؼ ّٔففی: وًٙ ٔؼؽٖ یب وٙىب٘شفٜ، 

 ٔٛاؼ وفثبـٜ وبقی

سدٟیكار ٚ اثكاـ: ٚوبیُ ثبـٌیفی، ثیُ، 

 ففغٖٛ، سىٕٝ ٘مبِٝ

 ثبـٌیفی ِطیص ٔٛاؼ دیٍٍفْ ٌؽٜ

 

ثبـٌیفی ٘بؼـوز ٔٛاؼ دیٍٍفْ 

 ٌؽٜ

ـػبیز سفسیت، قٔبٖ ٚ ٘طٜٛ ٌبـل ٚ ٔمبؼیف ٌبـل ٔٛاؼ دیٍٍفْ ٔغبثك 

 ؼوشٛـاِؼُٕ
2 

 
، قٔبٖ ٚ ٘طٜٛ ٌبـل ٚ ٔمبؼیف ٌبـل ٔٛاؼ دیٍٍفْ ٔغبثك ػؽْ ـػبیز

 ؼوشٛـاِؼُٕ
1 

3 

اًدبم فوليبر 

ؾٍة )سْيِ هؿاة 

ٍ وفثبـُ( ؼـ كَـُ 

 يب كٌَـسَـ

 40قٔبٖ:  ه بى: كبـگبُ اوشػفاج ديفٍ

 ؼلیمٝ

وًٙ ٔؼؽٖ یب وٙىب٘شفٜ، : ّٔففی ٔٛاؼ

 ٔٛاؼ وفثبـٜ وبقی

 سدٟیكار ٚ اثكاـ: وٛـٜ یب وٙٛـسٛـ 

 ا٘دبْ ِطیص ػّٕیبر ؾٚة

 

 ا٘دبْ ٘ىجشبً ِطیص ػّٕیبر ؾٚة

 

 ا٘دبْ ٘بؼـوز ػّٕیبر ؾٚة 

ٔؿاة ٚ وفثبـٜ ثب ویبِیز، ؼٔب ٚ آ٘بِیك ٔٙبوت ؼـ قٔبٖ ٍٔػُ 

 ضبُِ ٌٛؼ
3 

 2 ٔؿاة ٚ وفثبـٜ، ٘ىجشبً ویبِیز ٚ آ٘بِیك ٔٛـؼ ٘ظف ـا ؼاـ٘ؽ 

 1 وفثبـٜ ؼاـای ویبِیز ٚ آ٘بِیك ٔٙبوت ٘یىشٙؽ ٔؿاة ٚ

 وفثبـُ گيف  4

 ه بى: كبـگبُ اوشػفاج ديفٍ

 ؼلیمٝ 20قٔبٖ: 

 ٔٛاؼ ّٔففی: ٔؿاة آٔبؼٜ ٌؽٜ

سدٟیكار ٚ اثكاـ: اثكاـ وفثبـٜ ٌیفی، ٔاللٝ 

 ٔػَّٛ، دبسیُ ٔػَّٛ

 وفثبـٜ ٌیفی ِطیص  

 

 وفثبـٜ ٌیفی سٛأْ ثب غغب

 

 وفثبـٜ ٌیفی ٘بؼـوز 

 3 وفثبـٜ ٌیفی وبُٔ ؼـ قٔبٖ ٚ ؼٔبی ٔٙبوت 

 

 2 وفثبـٜ ٌیفی ٘بلُ ؼـ قٔبٖ ٚ ؼٔبی ٔٙبوت 

 1 وفثبـٜ ٌیفی ٘بؼـوز ؼـ ؼٔبی ٘ب ٔٙبوت 

5 

ؿاة ٍ سػليِ ه

اًشقبل ثِ ٍاضؽ 

سّ يِ هؿاة يب 

 ٌوً ـيك 

 ه بى: كبـگبُ اوشػفاج ديفٍ 

 ؼلیمٝ 20قٔبٖ: 

 : ٔؿاة وفثبـٜ ٌیفی ٌؽٜ ّٔففی ٔٛاؼ

 سدٟیكار: دبسیُ

 سػّیٝ وبُٔ ٚ ا٘شمبَ ِطیص ٔؿاة 

 سػّیٝ ٚ ا٘شمبَ ٔؿاة سٛأْ ثب غغب

 سػّیٝ ٚ ا٘شمبَ ٔؿاة ثغٛـ ٘بؼـوز

 3 ٔؿاة ثؽٖٚ فٛر ٚلزسػّیٝ وبُٔ ٔؿاة ٚ ا٘شمبَ 

 2 سػّیٝ ٚ ا٘شمبَ ٘ىجشبً ٔٙبوت ٔؿاة

 1 ػؽْ سػّیٝ ٚ ا٘شمبَ ٔؿاة ثٝ ِٛـر ِطیص

ٌبیىشٍی ٞبی 

غیف فٙی , 

ایٕٙی, ثٟؽاٌز, 

سٛخٟبر قیىز 

 ٔطیغی ٚ ٍ٘في

ٞبی ایٕٙی وبـ ثب وٛـٜ ٚ آٌبٞی -ِجبن ایٕٙی ٘ىٛق -ػیٙه -ٔبوه -والٜ ایٕٙی -والٜ ٔبوه -ایٕٙی: ؼوشىً ٘ىٛق-1

 سدٟیكار اعفبء ضفیك  -ٔؿاة

 ٍ٘في: ؼلز ثبال -2

 ـػبیز ٘ظبفز  -ٞبیسفىیه قثبِٝ -سٛخٟبر قیىز ٔطیغی: سٟٛیٝ ٔٙبوت-3

سفىف  -(N14)سفىف ا٘شمبؼی  -(N13)ضُ ٔىبِٝ  -(N12)سّٕیٓ ٌیفی -(N11)اوشؽالَ ٞبی غیففٙی: ٌبیىشٍی-4

 -(N36)سٛوؼٝ ٌبیىشٍی ٚ ؼاً٘ -N35 ) ( یبؼٌیفی  -(N31)ـی اعالػبر خٕغ آٚـی ٚ ٌفؼآٚ  -(N15)غالق 

اخشٕبػی  -( N92)ٔطبوجٝ ٚ ـیبضی   -(N42)ثىبـٌیفی فٙبٚـی ٞبی ٔٙبوت  -(N41)ا٘شػبة فٙبٚـی ٞبی ٔٙبوت 

ٕ٘بیً  -(N54)ٌفوز ؼـ اخشٕبػبر ٚ فؼبِیز ٞب  -(N53)٘مً ؼـ سیٓ   -(N52)ٟٔبـر ٌٛي وفؼٖ -(N51)ثٛؼٖ

آٔٛقي ٚ وٕه ثٝ ففاٌیفی ؼیٍفاٖ   -(N56)اضشفاْ ٌؿاٌشٗ ثف اـقي ٞبی ؼیٍفاٖ -(N55)لؽـر ـٞجفی اففاؼ 

(N57)-  ٜٔؿاوف(N58)- سؼبِی ففؼی(N71)- ٔىئِٛیز دؿیفی(N72)-   َؼـوشىبـی ٚ وىت ضال(N73)-  ٔىشٙؽ

   (N66)ؼ ٚ سدٟیكار ٔؽیفیز ٔٛا  -(N64)ٔؽیفیز قٔبٖ  -(N61)غٛؼ ٔؽیفیشی   -(N37)وبقی 

 

الي  1ـفبيز ّوِ هَاـؼ 

4 

 

 

فؽم ـفبيز ّف يك اق 

 4الي  1هَاـؼ 

% ایٕٙی، ٍ٘في، 100

سٛخٟبر قیىز ٔطیغی ٚ 

 ٞبی غیففٙیٌبیىشٍی

2 

 

ػؽْ اوشفبؼٜ اق والٜ 

ایٕٙی یب ؼوشىً ٘ىٛق 

یب وفً ایٕٙی یب ِجبن 

وبـ ٘ىٛق یب ٔبوه یب 

ػیٙه یب والٜ ٔبوه یب 

 ٔٛاـؼ ؼیٍف

1 

 اـقٌيبثي كبـ )ٌبيىش ي اًدبم كبـ(
 ثّی    

 غیف    

 ٔؼیبـ ٌبیىشٍی ا٘دبْ وبـ  :

  4ٚ  3ٚ  2اق ٔفاضُ   2وىت ضؽالُ ٕ٘فٜ  

 اق ثػً ٌبیىشٍی ٞبی غیف فٙی , ایٕٙی, ثٟؽاٌز , سٛخٟبر قیىز ٔطیغی ٚ ٍ٘في  2وىت ضؽالُ ٕ٘فٜ  

 اق ٔفاضُ وبـ 2وىت ضؽالُ ٔیبٍ٘یٗ 
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  هَقي ٍ دفٍـي ٍقاـر

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك   هَقٌي

 ؼفشف سبلي  كشبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  كبـ فول فؼ اوشبًؽاـؼ سطلي  - 1-8ًوَى ثفگ

 اٍل:ًَثز  : سبـيع اـقٌيبثي  ٌوبـُ هلي  ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

كؽ 

 ضففِ
 ضففِ 72110192

قبلج يفّب ٍ هبّيسِ گيفّب  

 فلك 
 اوشبًؽاـؼ فول فؼ كبـ: L2 وغص ِالضيز

ض  وبق  هَاؼ اٍليِ ّيؽـٍهشبلَـل  خْز 

سَليؽ فلك ثفاوبن اوشبًؽاـؼّب ٍ 

 ؼوشَـالقو  ّب  هفثَعِ 

 

كؽ 

 ٍؽي ِ
 G11 گفٍُ كبـ  سَليؽ فلكار ٍؽي ِ 01

 كبـ 0102 كؽ كبـ
ض  وبق  هَاؼ اٍليِ 

 ّيؽـٍهشبلَـل 
 (3هْبـر ) وغص ٌبيىش ي

  

 ؼقيقِ( 120)قهبى                                                                                                   :ٌفايظ اًدبم كبـ -1
 كبـگبُ اوشػفاخي .1

 هَاؼ هّففي: هَاؼ ٌيويبيي .2

 ٍ قهبى ٍ غلؾز ٍ .... PHؼوش بُ ّب  اًؽاقُ گيف  ؼهب ٍ  -اثكاـ ٍ سدْيكار: هػبقى .3

 ك ً ايوٌي -هبوك -فيٌك هٌبوت -ؼوش ً -كالُ ايوٌي -لجبن ايوٌيسدْيكار ايوٌي:  .4

 ٌبغُ ّب  اِلي اوشبًؽاـؼ فول فؼ كبـ:  - 2

 اضبفِ كفؼى ضالل  ثي .1

 خوـ  ٍـ  هطلَل  ثي .2

 ض  وبق  .3

 اًشقبل هطلَل .4

 

 ًوًَِ ٍ ًقٍِ كبـ:-3

 عجق ؼوشَـالقو   PHاًشػبة ٍ ثِ كبـگيف  ضالل هٌبوت خْز ض  وبق  هَاؼ اٍليِ ؼـ ٌفايظ هٌبوت ؼهبيي ٍ  .1

 ًطَُ كبـ ثب هطلَل ّب  هػشل  ٍ ـٍي ّب  اًشقبل ِطيص  ى ثب سَخِ ثِ ٌفايظ ٌيويبيي هطلَل ٍ هَاـؼ ايوٌي هفسجظ ثِ  ى .2

 هَاؼ اٍليِ ضالل ٍ فوليبر ض  وبق  PHايدبؼ ٌفايظ هٌبوت ؼهبيي ٍ  .3

 خبثدبيي ٍ اًشقبل هطلَل ضبِ  اق فوليبر ض  وبق  ثِ ـٍي هٌبوت ثب سَخِ ثِ ٌفايظ ٌيويبيي هطلَل ٍ ـفبيز هَاـؼ ايوٌي  ى .4

 اثكاـ اـقٌيبثي: -4

 فْفوز ٍاـوي  -4ًوًَِ كبـ  -3هٍبّؽُ  -2دفوً  -1

 اثكاـ ٍ سدْيكار هَـؼ ًيبق اًدبم كبـ: -5
 ٍ قهبى ٍ غلؾز ....  PHؼوش بُ ّب  اًؽاقُ گيف  ؼهب ٍ  -هػبقى -

 ٍ ... ٍ سدْيكار اع ب  ضفيق هبوك -ك ً ايوٌي -فيٌك هٌبوت -ؼوش ً -كالُ ايوٌي -لجبن ايوٌيسدْيكار ايوٌي:  -

  س بلي  كبـ  هفسجظ ؼـ گفٍُ كبـ : -6

 (0103سْيِ ال شفٍليز ّيؽـٍهشبلَـل  )  -

 (0106  )ال شفٍليك ّيؽـٍهشبلَـل -
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 ٍقاـر  هَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك   هَقٌي

 ؼفشف سبلي  كشبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  اـقٌيبثي - 1 -9ًوَى ثفگ

 اٍلًَثز    سبـيع اـقٌيبثي  ٌوبـُ هلي  ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 ضففِ  72110192 كؽ ضففِ
قبلج يفّب ٍ هبّيسِ 

 گيفّب  فلك 

وغص 

 ِالضيز
L2 :اوشبًؽاـؼ فول فؼ كبـ 

وبق  هَاؼ اٍليِ ّيؽـٍهشبلَـل  خْز ض 

سَليؽ فلك ثفاوبن اوشبًؽاـؼّب ٍ ؼوشَـالقو  

 ّب  هفثَعِ
 

 G11 گفٍُ كبـ  سَليؽ فلكار ٍؽي ِ 01 كؽ ٍؽي ِ

 كبـ 0102 كؽ كبـ
ض  وبق  هَاؼ اٍليِ 

 ّيؽـٍهشبلَـل 

وغص 

 ٌبيىش ي
 (3هْبـر )

  

 هفا ض  كبـ ـؼي 
 ٌفايظ فول فؼ

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

1 

هدبٍـر ضالل  ثي ثب هَاؼ 

 اٍليِ هغبثق ثب ـٍي ض  وبق 

 ه بى: كبـگبُ اوشػفاخي 

 ؼلیمٝ 60قٔبٖ: 

 ضالَ -اِٚیٝٔٛاؼ ّٔففی: ٔٛاؼ 

 -ضٛضسٝ -سدٟیكار ٚ اثكاـ: ٔػبقٖ

ٚ  PHاثكاـ ا٘ؽاقٜ ٌیفی ؼٔب ٚ  -دٕخ

 غّظز

 ضُ وبقی ِطیص 

 

 

 

 ضُ وبقی ٘بؼـوز

یىٙٛاغشی ؼـ سٛقیغ ضالَ آثی ضَّٛ ثیٍشفیٗ وغص سٕبن 

ثیٗ ٔٛاؼ اِٚیٝ ٚ ضالَ آثی )ضَّٛ غّظز ٔٙبوت ؼـ وٕشفیٗ 

 قٔبٖ(
2 

 

ػؽْ یىٙٛاغشی ؼـ سٛقیغ ضالَ آثی ٘بٌی اق ػؽْ ؼلز ؼـ ا٘دبْ 

 غّظز ٘بٔٙبوت ٔطَّٛ –ػّٕیبر 
1 

2 

س فاـ فوليبر ض  وبق  ثب 

اوش بؼُ اق هطلَل ضبِ  اق 

ض  وبق  اٍليِ سب ضَّل 

 هطلَل  ثي ًْبيي )اٌجبؿ(

 ه بى: كبـگبُ اوشػفاخي 

 ؼلیمٝ 40قٔبٖ: 

 ٔٛاؼ ّٔففی: ٔطَّٛ آثی

اثكاـ  -دٕخ -سدٟیكار ٚ اثكاـ: ٔػبقٖ

 ٚ غّظز PHا٘ؽاقٜ ٌیفی ؼٔب ٚ 

سٟیٝ ٔطَّٛ آثی ٟ٘بیی ؼـ ٔؽر 

 قٔبٖ ٔٙبوت 

 

 ػؽْ سٟیٝ ٔطَّٛ آثی ٟ٘بیی

ضَّٛ  –ٔطَّٛ ؼـ عَٛ ٔؽر ضُ وبقیPHسثجیز ؼٔب ٚ 

 ٔطَّٛ آثی اٌجبع ؼـ ٔؽر قٔبٖ سؼییٗ ٌؽٜ ؼـ ؼوشٛـاِؼُٕ 
2 

 

 1 ػؽْ ضَّٛ ٔطَّٛ آثی اٌجبع ؼـ ٔؽر قٔبٖ سؼییٗ ٌؽٜ 

3 

 هبؼُ وبق  ٍ اًشقبل هطلَل 

 ثي ًْبيي خْز سػليُ ٍ 

 س ليؼ

 ه بى: كبـگبُ اوشػفاخي 

 ؼلیمٝ 20قٔبٖ: 

ٔٛاؼ ّٔففی: افكٚؼ٘ی خٟز سٙظیٓ 

PHٔطَّٛ اٌجبع ، 

 سدٟیكار ٚ اثكاـ: ٔػكٖ، دٕخ

 ا٘شمبَ ِطیص 

 

 

 ا٘شمبَ ٘بؼـوز

ا٘شمبَ وبُٔ ٚ  -خٕغ آٚـی وبُٔ ٔطَّٛ ٟ٘بیی اٌجبع ٌؽٜ

ٚ ؼٔبی  PHؼاٌشٗ ٌفایظ  –ِطیص ٔطَّٛ ٟ٘بیی اٌجبع ٌؽٜ 

 ٔٙبوت 
2 

 

ا٘شمبَ ٘بؼـوز  –خٕغ آٚـی ٘بلُ ٔطَّٛ ٟ٘بیی اٌجبع ٌؽٜ

 ػؽْ ـػبیز ٘ىبر ایٕٙی  –ٔطَّٛ ٟ٘بیی اٌجبع ٌؽٜ
1 

ٌبیىشٍی ٞبی 

غیف فٙی , 

ایٕٙی, 

ثٟؽاٌز, 

سٛخٟبر قیىز 

ٔطیغی ٚ 

 ٍ٘في

ِجبن  -ػیٙه -ٔبوه -والٜ ایٕٙی -ایٕٙی: ؼوشىً-1

ٞبی ایٕٙی وبـ ثب ٔٛاؼ آٌبٞی -وغً ایٕٙی -ایٕٙی

 سدٟیكار اعفبء ضفیك  -ٌیٕیبیی

 ٍ٘في: ؼلز ثبال -2

خؽاوبقی ٚ  -سٛخٟبر قیىز ٔطیغی: سٟٛیٝ ٔٙبوت-3

 ـػبیز ٘ظبفز -ٞبسفىیه قثبِٝ

سّٕیٓ  -(N11)اوشؽالَ ٞبی غیففٙی: ٌبیىشٍی-4

سفىف  -(N14)سفىف ا٘شمبؼی  -(N13)ضُ ٔىبِٝ  -(N12)ٌیفی

  -(N31)خٕغ آٚـی ٚ ٌفؼآٚـی اعالػبر   -(N15)غالق 

ا٘شػبة  -(N36)سٛوؼٝ ٌبیىشٍی ٚ ؼاً٘ -N35 ) ( یبؼٌیفی

ثىبـٌیفی فٙبٚـی ٞبی ٔٙبوت  -(N41)فٙبٚـی ٞبی ٔٙبوت 

(N42)-   ٔطبوجٝ ٚ ـیبضی(N92 )- ٖاخشٕبػی ثٛؼ(N51)- 

ٌفوز ؼـ  -(N53)٘مً ؼـ سیٓ   -(N52)ٟٔبـر ٌٛي وفؼٖ

ٕ٘بیً لؽـر ـٞجفی اففاؼ  -(N54)اخشٕبػبر ٚ فؼبِیز ٞب 

(N55)- ٖاضشفاْ ٌؿاٌشٗ ثف اـقي ٞبی ؼیٍفا(N56)-   آٔٛقي

سؼبِی  -(N58)ٔؿاوفٜ  -(N57)ٚ وٕه ثٝ ففاٌیفی ؼیٍفاٖ 

ؼـوشىبـی ٚ وىت   -(N72)ٔىئِٛیز دؿیفی -(N71)ففؼی

 -(N61)غٛؼ ٔؽیفیشی   -(N37)ٔىشٙؽ وبقی  -(N73)ضالَ 

 (N66)ٔؽیفیز ٔٛاؼ ٚ سدٟیكار   -(N64)ٔؽیفیز قٔبٖ 

 

 4الي  1ـفبيز ّوِ هَاـؼ 

 

 

 

 

 

 

 

فؽم ـفبيز ّف يك اق هَاـؼ 

 4الي  1

% ایٕٙی، ٍ٘في، سٛخٟبر قیىز ٔطیغی ٚ 100

 غیففٙیٞبی ٌبیىشٍی
2 

 

ػؽْ اوشفبؼٜ اق والٜ ایٕٙی یب ؼوشىً یب وفً 

ایٕٙی یب ِجبن وبـ یب ٔبوه یب ػیٙه یب ٔٛاـؼ 

 ؼیٍف

1 

 اـقٌيبثي كبـ )ٌبيىش ي اًدبم كبـ(
 ثّی    

 غیف    

 ٔؼیبـ ٌبیىشٍی ا٘دبْ وبـ  :

 2ٔفضّٝ اق  2وىت ضؽالُ ٕ٘فٜ  

 اق ثػً ٌبیىشٍی ٞبی غیف فٙی , ایٕٙی, ثٟؽاٌز , سٛخٟبر قیىز ٔطیغی ٚ ٍ٘في  2وىت ضؽالُ ٕ٘فٜ  

 اق ٔفاضُ وبـ 2وىت ضؽالُ ٔیبٍ٘یٗ 
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 ٍقاـر  هَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك   هَقٌي

 ؼفشف سبلي  كشبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  كبـ فول فؼ اوشبًؽاـؼ سطلي  - 1-8ًوَى ثفگ

 اٍل:ًَثز  : سبـيع اـقٌيبثي  ٌوبـُ هلي  ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 ضففِ 72110192 كؽ ضففِ
قبلج يفّب ٍ هبّيسِ گيفّب  

 فلك 
 L2 وغص ِالضيز

 اوشبًؽاـؼ فول فؼ كبـ:    

سْيِ ال شفٍليز ّيؽـٍهشبلَـل  خْز سَليؽ 

ّب  فلك ثفاوبن اوشبًؽاـؼّب ٍ ؼوشَـالقو 

 هفثَعِ

 G11 گفٍُ كبـ  سَليؽ فلكار ٍؽي ِ 01 كؽ ٍؽي ِ

 كبـ 0103 كؽ كبـ
سْيِ ال شفٍليز 

 ّيؽـٍهشبلَـل 
 (4سىلظ ) وغص ٌبيىش ي

  

 ؼقيقِ( 120)قهبى                                                                                       ٌفايظ اًدبم كبـ :-1

 اوشػفاخيكبـگبُ  .1

 هَاؼ هّففي: ـقيي يب ضالل ثبًَيِ  .2

ٍ سدْيكار اًشقبل هطلَل هث  دوخ ٍ هػبقى ٍ سدْيكار اغشالط ًؾيف ّوكى  PHاثكاـ ٍ سدْيكار: سدْيكار اًؽاقُ گيف  ؼهب، قهبى ٍ  .3

.... ٍ 

 ؼوش ً -هبوك -فيٌك -ك ً ايوٌي -كالُ ايوٌي -لجبن ايوٌيسدْيكار ايوٌي:  .4

 شبًؽاـؼ فول فؼ كبـ: ٌبغُ ّب  اِلي او - 2

  هبؼُ وبق  ـقيي يب ضالل ثبًَيِ .1

 هدبٍـر ـقيي يب ضالل ثبًَيِ ثب هطلَل اٌجبؿ .2

 هدبٍـر ـقيي يب ضالل ثبًَيِ اٌجبؿ ثب ضالل  ثي خؽيؽ .3

 خؽاوبق  ـقيي يب ضالل ثبًَيِ اق هطلَل  ثي .4

 

 ًوًَِ ٍ ًقٍِ كبـ:-3
 عجق ؼوشَـالقو   PHّب  ثبًَيِ هٌبوت اق ًؾف ٌفايظ هٌبوت ؼهب ٍ  هبؼُ وبق  ـقيي ّب يب ضالل .1

 هدبٍـر ـقيي ثب هطلَل  ثي ضبِ  اق ض  وبق  ٍ قهبى ؼّي ٍ كٌشفل ٌفايظ سب اٌجبؿ كبه  ـقيي اق فلك عجق ؼوشَـالقو   .2

 يب ضالل ثبًَيِ ثِ ضالل  ثيؼّي سب اًشقبل فلك اق ـقيي هدبٍـر ـقيي يب ضالل ثبًَيِ اٌجبؿ ٌؽُ ثب ضالل  ثي خؽيؽ ٍ قهبى .3

 خؽاوبق  ـقيي يب ضالل ثبًَيِ اق ضالل  ثي ٍ سْيِ ال شفٍليز عجق ؼوشَـالقو  .4

 اًشقبل ِطيص هطلَل ّب ثب ـفبيز ً بر ايوٌي  .5

 اثكاـ اـقٌيبثي: -4

 فْفوز ٍاـوي  -4ًوًَِ كبـ  -3هٍبّؽُ  -2دفوً  -1

 اثكاـ ٍ سدْيكار هَـؼ ًيبق اًدبم كبـ: -5

 ٍ غلؾز، سدْيكار اًشقبل هطلَل هث  دوخ ٍ هػبقى ٍ سدْيكار اغشالط ًؾيف ّوكى... PHسدْيكار اًؽاقُ گيف  ؼهب، قهبى ٍ  -

 ٍ ... ٍ سدْيكار اع ب  ضفيق ؼوش ً -هبوك -فيٌك -ك ً ايوٌي -كالُ ايوٌي -لجبن ايوٌيسدْيكار ايوٌي:  -
 

 - س بلي  كبـ  هفسجظ ؼـ گفٍُ كبـ : -6

 (0102اٍليِ ّيؽـٍهشبلَـل  ) ض  وبق  هَاؼ 

 (  0106ال شفٍليك ّيؽـٍهشبلَـل) 
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 ٍقاـر  هَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك   هَقٌي

 ؼفشف سبلي  كشبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  اـقٌيبثي - 1 -9ًوَى ثفگ

 اٍلًَثز    سبـيع اـقٌيبثي  ٌوبـُ هلي  ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 ضففِ 72110192 كؽ ضففِ
قبلج يفّب ٍ هبّيسِ 

 گيفّب  فلك 

وغص 

 ِالضيز
L2 

 اوشبًؽاـؼ فول فؼ كبـ:    

سْيِ ال شفٍليز ّيؽـٍهشبلَـل  خْز سَليؽ 

ّب  فلك ثفاوبن اوشبًؽاـؼّب ٍ ؼوشَـالقو 

 هفثَعِ

 G11 گفٍُ كبـ  سَليؽ فلكار ٍؽي ِ 01 كؽ ٍؽي ِ

 كبـ 0103 كبـكؽ 
سْيِ ال شفٍليز 

 ّيؽـٍهشبلَـل 

وغص 

 ٌبيىش ي
 (4سىلظ )

  

 هفا ض  كبـ ـؼي 
 ٌفايظ فول فؼ

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

1 

 هبؼُ وبق  ـقيي يب ضالل 

 ثبًَيِ هٌبوت

 ه بى: كبـگبُ اوشػفاخي  

 ؼلیمٝ 30 قٔبٖ

 ٔطَّٛ ثب٘ٛیٝ -ٔٛاؼ ّٔففی: ـقیٗ

سدٟیكار ٚ اثكاـ: اثكاـ ا٘ؽاقٜ ٌیفی 

 دٕخ -ٔػكٖ -ٚقٖ

 

  هبؼُ وبق  ِطيص 

 

  هبؼُ وبق  ًبؼـوز

ٔطَّٛ ثب٘ٛیٝ  -ـقیٗ آٔبؼٜ اق ٘ظف ٚقٖ، خطٓ ٚ ٘ٛع

 ٚ ضدٓ PHٔٙبوت اق ٘ظف غّظز، ؼٔب، 
2 

 

 ٌفایظ ٘بٔٙبوت ٚقٖ، ضدٓ، ٘ٛع ـقیٗ

 ، ضدPHٌٓفاط ٘بٔٙبوت ٔطَّٛ اق ٘ظف غّظز، ؼٔب، 
1 

2 

اًشقبل فلك ض  ٌؽُ اق هطلَل 

 ثي ثِ ـقيي يب ضالل ثبًَيِ اق 

عفيق هدبٍـر هطلَل  ثي ثب 

ـقيي يب ضالل ثبًَيِ )سػليِ 

 فلك اق هطلَل  ثي(

 ه بى: كبـگبُ اوشػفاخي 

 ؼلیمٝ 30قٔبٖ 

 ٔطَّٛ ثب٘ٛیٝ -ٔٛاؼ ّٔففی: ـقیٗ

سدٟیكار ٚ اثكاـ: اثكاـ ا٘ؽاقٜ ٌیفی 

 -ٔشف PH -دٕخ -ٔػكٖ -ٚقٖ

 ؼٔبوٙح

سػليِ كبه  فلك اق هطلَل  

  ثي

 

سػليِ ًبقُ فلك اق هطلَل 

  ثي

% غّظز فّك اق ٔطَّٛ آثی ؼـ 90  وبًٞ ثیً اق

 قٔبٖ ٔؼیٗ عجك ؼوشٛـاِؼُٕ 
2 

 

% غّظز فّك اق ٔطَّٛ آثی ؼـ 90وبًٞ وٕشف اق 

 قٔبٖ ٔؼیٗ عجك ؼوشٛـاِؼُٕ 
1 

3 

اًشقبل هدؽؼ فلك اق ـقيي يب 

 ضالل ثبًَيِ ثِ ضالل  ثي سبقُ

 ه بى: كبـگبُ اوشػفاخي  

 ؼلیمٝ 30قٔبٖ 

 ٔطَّٛ ثب٘ٛیٝ -ٔٛاؼ ّٔففی: ـقیٗ

سدٟیكار ٚ اثكاـ: اثكاـ ا٘ؽاقٜ ٌیفی 

 -ٔشف  PH-دٕخ -ٔػكٖ -ٚقٖ

 ؼٔبوٙح

سػليِ كبه  فلك اق ـقيي  

 يب ضالل ثبًَيِ

 

سػليِ ًبقُ فلك اق ـقيي يب 

 ضالل ثبًَيِ 

 2 % فّك ثٝ ضالَ آثی سبقٜ 90ا٘شمبَ ثیً اق 

 

 1 % فّك ثٝ ضالَ آثی سبقٜ 90ا٘شمبَ وٕشف اق 

4 

 ه بى: كبـگبُ اوشػفاخي   سْيِ ال شفٍليز

 ؼلیمٝ 30قٔبٖ 

 ٔطَّٛ ثب٘ٛیٝ -ـقیٗٔٛاؼ ّٔففی: 

سدٟیكار ٚ اثكاـ: اثكاـ ا٘ؽاقٜ ٌیفی 

 -ٔشفPH -دٕخ -ٔػكٖ -ٚقٖ

 ؼٔبوٙح

 سْيِ ال شفٍليز 

 

 

 

 فؽم سْيِ ال شفٍليز 

خؽاوبقی وبُٔ ـقیٗ یب ضالَ ثب٘ٛیٝ اق ٔطَّٛ آثی 

 ٚ ؼٔبی ٔٙبوت ٔطَّٛ آثی سبقٜ  PH -سبقٜ
2 

 

خؽاوبقی ٘بلُ ـقیٗ یب ضالَ ثب٘ٛیٝ اق ٔطَّٛ آثی 

 ٚ ؼٔبی ٘بٔٙبوت ٔطَّٛ آثی سبقٜ  PH –سبقٜ 
1 

ٌبیىشٍی ٞبی 

غیف فٙی , ایٕٙی, 

ثٟؽاٌز, 

سٛخٟبر قیىز 

 ٔطیغی ٚ ٍ٘في

ٞبی ایٕٙی وبـ ثب آٌبٞی -ِجبن ایٕٙی -ػیٙه -ٔبوه -والٜ ایٕٙی -وفً ایٕٙی -ایٕٙی: ؼوشىً-1

 سدٟیكار اعفبء ضفیك  -ٔٛاؼ ٌیٕیبیی

 ٍ٘في: ؼلز ثبال -2

 ـػبیز ٘ظبفز -ٞبی  ٌیٕیبییخؽاوبقی ٚ سفىیه قثبِٝ -سٛخٟبر قیىز ٔطیغی: سٟٛیٝ ٔٙبوت-3

سفىف ا٘شمبؼی  -(N13)ضُ ٔىبِٝ  -(N12)سّٕیٓ ٌیفی -(N11)اوشؽالَ : ٞبی غیففٙیٌبیىشٍی-4

(N14)-  سفىف غالق(N15)-   خٕغ آٚـی ٚ ٌفؼآٚـی اعالػبر(N31)-  یبؼٌیفی ) ( N35- ٝسٛوؼ

ثىبـٌیفی فٙبٚـی ٞبی ٔٙبوت  -(N41)ا٘شػبة فٙبٚـی ٞبی ٔٙبوت  -(N36)ٌبیىشٍی ٚ ؼاً٘ 

(N42)-   ٔطبوجٝ ٚ ـیبضی(N92 )- ٖاخشٕبػی ثٛؼ(N51)- ٖٟٔبـر ٌٛي وفؼ(N52)-   ٓ٘مً ؼـ سی

(N53)- ٞ ب ٌفوز ؼـ اخشٕبػبر ٚ فؼبِیز(N54)-  ٕ٘بیً لؽـر ـٞجفی اففاؼ(N55)-  ٗاضشفاْ ٌؿاٌش

سؼبِی  -(N58)ٔؿاوفٜ  -(N57)آٔٛقي ٚ وٕه ثٝ ففاٌیفی ؼیٍفاٖ   -(N56)ثف اـقي ٞبی ؼیٍفاٖ

 -(N37)ٔىشٙؽ وبقی  -(N73)ؼـوشىبـی ٚ وىت ضالَ   -(N72)ٔىئِٛیز دؿیفی -(N71)ففؼی

 (N66)فیز ٔٛاؼ ٚ سدٟیكار ٔؽی  -(N64)ٔؽیفیز قٔبٖ  -(N61)غٛؼ ٔؽیفیشی  

 

الي  1ـفبيز ّوِ هَاـؼ 

4 

 

 

 

فؽم ـفبيز ّف يك اق 

 4الي  1هَاـؼ 

% ایٕٙی، ٍ٘في، 100

سٛخٟبر قیىز ٔطیغی 

 ٞبی غیففٙیٚ ٌبیىشٍی

2 

 
ػؽْ اوشفبؼٜ اق والٜ 

ایٕٙی یب ؼوشىً یب 

وفً ایٕٙی یب ِجبن وبـ 

یب ٔبوه یب ػیٙه یب 

 ٔٛاـؼ ؼیٍف

1 

 )ٌبيىش ي اًدبم كبـ( اـقٌيبثي كبـ
 ثّی    

 غیف    

 ٔؼیبـ ٌبیىشٍی ا٘دبْ وبـ  :

  3ٚ  2اق ٔفاضُ   2وىت ضؽالُ ٕ٘فٜ  

 ٞبی غیف فٙی, ایٕٙی, ثٟؽاٌز, سٛخٟبر قیىز ٔطیغی ٚ ٍ٘في اق ثػً ٌبیىشٍی 2وىت ضؽالُ ٕ٘فٜ  

 اق ٔفاضُ وبـ 2وىت ضؽالُ ٔیبٍ٘یٗ 
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 ٍقاـر  هَقي ٍ دفٍـي

دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك   هَقٌيوبقهبى   

 ؼفشف سبلي  كشبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  كبـ فول فؼ اوشبًؽاـؼ سطلي  - 1-8ًوَى ثفگ

 اٍل:ًَثز  : سبـيع اـقٌيبثي  ٌوبـُ هلي  ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 ضففِ 72110192 كؽ ضففِ
قبلج يفّب هبّيسِ گيفّب  

 فلك 

وغص 

 ِالضيز
L2  فول فؼ كبـ:اوشبًؽاـؼ 

ـيك  خْز سَليؽ فلك ثفاوبن ٌوً

 ّب  هفثَعِ  اوشبًؽاـؼّب ٍ ؼوشَـالقو 

 

 G14 گفٍُ كبـ  سَليؽ هؿاة ٍؽي ِ 01 كؽ ٍؽي ِ

 ٌوً ـيك  كبـ 0104 كؽ كبـ
وغص 

 ٌبيىش ي
 (2ؼاًً )

  

 ؼقيقِ( 120)قهبى                                                                              ٌفايظ اًدبم كبـ :-1

 كبـگبُ اوشػفاخي .1

 گف  ٍ ....دبسي  هؿاة ٍ اثكاـّب  ـيػشِ -اثكاـ ٍ سدْيكار: قبلت ٌوً .2

 ايوٌيك ً  -كالُ هبوك-هبوك -فيٌك هػََّ -ؼوش ً ًىَق -كالُ ايوٌي -سدْيكار ايوٌي: لجبن ايوٌي ًىَق .3

 ٌبغُ ّب  اِلي اوشبًؽاـؼ فول فؼ كبـ:  - 2
  هبؼُ وبق  قبلت .1

  هبؼُ وبق  هؿاة .2

 ـيػشي هؿاة ثِ قبلت ٍ غبـج كفؼى ٌوً .3

 ًطَُ اًشقبل هؿاة .4

 ًوًَِ ٍ ًقٍِ كبـ:-3
گف  ٍ كبـ ّب ٍ ؼـ َِـر ًيبق ديٍ فم كفؼى قبلت ٍ سدْيكار ـيػشِّب  ٌوً اق لطبػ ؽبّف  ٍ دبكىبق   ىوبق  قبلت هبؼُ .1

 ّب عجق ؼوشَـالقو  ثب  ى

ّب  كبسؽ  ضبِ  اق ال شفٍليك ؼـ كَـُ هغبثق ؼوشَـالقو  ٍ ً ْؽاـ  هؿاة ؼـ ؼهب ٍ ٌفايظ هٌبوات خْاز ٌاوً    ؾٍة ٍـق .2

 ـيك  

ـيػشي هؿاة ؼـ قبلت ّب  ٌوً ثِ َِـر ِطيص ثب اوش بؼُ اق سدْيكار ـيػشِ گف  ٍ ً ْؽاـ   ى سب اًدوبؼ كبها  ٌاوً ٍ    .3

 ّب هغبثق ؼوشَـالقو  ّب اق قبلت ٍ زيؽهبى  ىكفؼى ِطيص ٌوً غبـج

 گيف  اًؽاقُ .4

 اًشقبل ِطيص هؿاة .5

 اثكاـ اـقٌيبثي: -4

 فْفوز ٍاـوي  -4ًوًَِ كبـ  -3هٍبّؽُ  -2دفوً  -1

 اثكاـ ٍ سدْيكار هَـؼ ًيبق اًدبم كبـ: -5
 گف .... دبسي  هؿاة ٍ اثكاـّب  ـيػشِ -قبلت -

ك ً ايوٌي ٍ ... ٍ  -كالُ هبوك-هبوك -فيٌك هػََّ -ؼوش ً ًىَق -كالُ ايوٌي -لجبن ايوٌي ًىَقسدْيكار ايوٌي:  -

 سدْيكار اع ب  ضفيق
 

  س بلي  كبـ  هفسجظ ؼـ گفٍُ كبـ : -6

 (0605Tؾٍة ـيك  ) -
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 ٍقاـر  هَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك   هَقٌي

سبلي  كشبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًًؼفشف   

 

  اـقٌيبثي - 1 -9ًوَى ثفگ

 اٍلًَثز    سبـيع اـقٌيبثي  ٌوبـُ هلي  ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 ضففِ  72110192 كؽ ضففِ
قبلج يفّب هبّيسِ 

 گيفّب  فلك 

وغص 

 ِالضيز
L2 

 اوشبًؽاـؼ فول فؼ كبـ:

ـيك  خْز سَليؽ فلك ثفاوبن ٌوً

 ّب  هفثَعِاوشبًؽاـؼّب ٍ ؼوشَـالقو 

 G14 گفٍُ كبـ  سَليؽ هؿاة ٍؽي ِ 01 كؽ ٍؽي ِ

 ٌوً ـيك  كبـ 0104 كؽ كبـ
وغص 

 ٌبيىش ي
 (2ؼاًً )

  

 هفا ض  كبـ ـؼي 
 ٌفايظ فول فؼ

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

1 

 هبؼُ كفؼى قبلت ّب ٍ 

 سدْيكار ـيػشِ گف 

 ه بى: كبـگبُ اوشػفاخي  

 ؼلیمٝ 20قٔبٖ 

 -ٔٛاؼ ّٔففی:

 سدٟیكار ٚ اثكاـ: لبِت، دبسیُ 

  هبؼُ ثَؼى قبلت ّب ٍ سدْيكار 

 

 

  هبؼُ ًجَؼى قبلت ّب ٍ سدْيكار 

 2 ٞب سٕیك ثٛؼٖ ٚ ٔفست ثٛؼٖ لبِت
 

 1 ٞب ٘بٔفست ثٛؼٖ لبِت

2 

 ه بى: كبـگبُ اوشػفاخي   كفؼى هؿاة ًْبيي هبؼُ 

 ؼلیمٝ 40قٔبٖ 

 ٔٛاؼ ّٔففی: ٚـق ٞبی وبسؽ

 سدٟیكار ٚ اثكاـ: لبِت، دبسیُ

  هبؼُ كفؼى ِطيص هؿاة

 

  هبؼُ كفؼى ًبِطيص هؿاة  

 2 ـویؽٖ ثٝ ؼٔب ٚ ویبِیز ٔٙبوت ٔؿاة 

 

 1 ٘ؽاٌشٗ ؼٔب ٚ ویبِیز ٔٙبوت ٔؿاة 

3 

 ه بى: كبـگبُ اوشػفاخي   ـيػشي هؿاة ؼـ قبلت ّب

 ؼلیمٝ 40قٔبٖ 

 ٔٛاؼ ّٔففی: ٔؿاة

 دبسیُ -سدٟیكار ٚ اثكاـ: لبِت

 قبلت گيف  ِطيص 

 

 قبلت گيف  سَأم ثب غغب 

 قبلت گيف  ًبؼـوز

دف ٌؽٖ لبِت ثغٛـ وبُٔ ٚ ٔفست ٚ ٔؽاْٚ اق 

 ٔؿاة 
3 

 2 دف ٌؽٖ لبِت ثٝ عٛـ وبُٔ ٚ ٘بٔفست  

 1 ٔؿاة ٚ یب ثغٛـ غیفٔؽاْٚدف ٍ٘ؽٖ لبِت اق 

4 

 ه بى: كبـگبُ اوشػفاخي   غبـج كفؼى ٌوً اق قبلت

 ؼلیمٝ 20قٔبٖ 

 -ٔٛاؼ ّٔففی:

 سدٟیكار ٚ اثكاـ: ا٘جف

 ٌوً وبلن  

 

 

 ٌوً ًبقُ ٍ هقيَة

غبـج ٕ٘ٛؼٖ ًٌٕ ٔٙدٕؽ ٌؽٜ ثٝ ِٛـر 

 ِطیص ٚ وبِٓ 
2 

 

 1 ٔؼیٛة ٌؽٖ ًٌٕ ٔٙدٕؽ ٌؽٜ ٚ غبـج ٌؽٜ

ٞبی ٌبیىشٍی 

غیف فٙی , ایٕٙی, 

ثٟؽاٌز, سٛخٟبر 

قیىز ٔطیغی ٚ 

 ٍ٘في

آٌبٞی ٞبی ایٕٙی وبـ  -والٜ ٔبوه -ِجبن ایٕٙی ٘ىٛق -ػیٙه -ٔبوه -والٜ ایٕٙی -ایٕٙی: ؼوشىً ٘ىٛق-1

 سدٟیكار اعفبء ضفیك  -ثب ٔؿاة ٚ وٛـٜ

 ٍ٘في: ؼلز ثبال -2

 ـػبیز ٘ظبفز  -ٞبخؽاوبقی ٚ سفىیه قثبِٝ -سٛخٟبر قیىز ٔطیغی: سٟٛیٝ ٔٙبوت-3

 -(N14)سفىف ا٘شمبؼی  -(N13)ضُ ٔىبِٝ  -(N12)سّٕیٓ ٌیفی -(N11)اوشؽالَ ٞبی غیففٙی: ٌبیىشٍی-4

سٛوؼٝ ٌبیىشٍی ٚ ؼاً٘ -N35 ) ( یبؼٌیفی  -(N31)خٕغ آٚـی ٚ ٌفؼآٚـی اعالػبر   -(N15)سفىف غالق 

(N36)-  ا٘شػبة فٙبٚـی ٞبی ٔٙبوت(N41)-  ٔٙبوت ثىبـٌیفی فٙبٚـی ٞبی(N42)-   ٔطبوجٝ ٚ ـیبضی

(N92 )- ٖاخشٕبػی ثٛؼ(N51)- ٖٟٔبـر ٌٛي وفؼ(N52)-   ٓ٘مً ؼـ سی(N53)-  ٚ ٌفوز ؼـ اخشٕبػبر

آٔٛقي   -(N56)اضشفاْ ٌؿاٌشٗ ثف اـقي ٞبی ؼیٍفاٖ -(N55)ٕ٘بیً لؽـر ـٞجفی اففاؼ  -(N54)فؼبِیز ٞب 

  -(N72)ٔىئِٛیز دؿیفی -(N71)سؼبِی ففؼی -(N58)ٔؿاوفٜ  -(N57)ٚ وٕه ثٝ ففاٌیفی ؼیٍفاٖ 

  -(N64)ٔؽیفیز قٔبٖ  -(N61)غٛؼ ٔؽیفیشی   -(N37)ٔىشٙؽ وبقی  -(N73)ؼـوشىبـی ٚ وىت ضالَ 

 (N66)ٔؽیفیز ٔٛاؼ ٚ سدٟیكار 

 1ـفبيز ّوِ هَاـؼ 

 4الي 

 

 

 

 

فؽم ـفبيز ّف يك اق 

 4الي  1هَاـؼ 

% ایٕٙی، ٍ٘في، 100

سٛخٟبر قیىز ٔطیغی 

 ٞبی غیففٙییٚ ٌبیىشٍ

2 

 

ػؽْ اوشفبؼٜ اق والٜ 

ایٕٙی یب ؼوشىً ٘ىٛق 

یب وفً ایٕٙی یب ِجبن 

ایٕٙی ٘ىٛق یب ٔبوه یب 

والٜ ٔبوه یب ػیٙه یب 

 ٔٛاـؼ ؼیٍف

1 

 اـقٌيبثي كبـ )ٌبيىش ي اًدبم كبـ(
 ثّی    

 غیف    

 ٔؼیبـ ٌبیىشٍی ا٘دبْ وبـ  :

  3ٚ  2اق ٔفاضُ   2وىت ضؽالُ ٕ٘فٜ  

 ٞبی غیف فٙی, ایٕٙی, ثٟؽاٌز, سٛخٟبر قیىز ٔطیغی ٚ ٍ٘في اق ثػً ٌبیىشٍی 2وىت ضؽالُ ٕ٘فٜ  

 اق ٔفاضُ وبـ 2وىت ضؽالُ ٔیبٍ٘یٗ 
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 ٍقاـر  هَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك   هَقٌي

 ؼفشف سبلي  كشبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  كبـ فول فؼ اوشبًؽاـؼ سطلي  - 1-8ًوَى ثفگ

 اٍل:ًَثز  : سبـيع اـقٌيبثي  ٌوبـُ هلي  ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 ضففِ  72110192 كؽ ضففِ
قبلج يفّب ٍ هبّيسِ گيفّب  

 فلك 
 اوشبًؽاـؼ فول فؼ كبـ: L2 وغص ِالضيز

ـيك  خْز سَليؽ فلك ثفاوبن ٌوً

 ّب  هفثَعِ اوشبًؽاـؼّب ٍ ؼوشَـالقو 

 

 G12 گفٍُ كبـ  سَليؽ فلكار ٍؽي ِ 01 كؽ ٍؽي ِ

 كبـ 0105 كؽ كبـ
سػليُ هؿاة ديفٍ 

 هشبلَـل 
 (3هْبـر ) وغص ٌبيىش ي

  

 ؼقيقِ( 120)قهبى ٌفايظ اًدبم كبـ :                                                 -1

 كبـگبُ اوشػفاخي .1

 هَاؼ ًىَق ٍ ... -بـُ وبقثهَاؼ هّففي: هَاؼ وف  .2

 سفهَكَد  ٍ غالفي ٍ ... -گيف سدْيكار وفثبـُ -سدْيكار: دبسي  هؿاة اثكاـ ٍ .3

 ك ً ايوٌي -كالُ هبوك-هبوك -فيٌك هػََّ -ؼوش ً ًىَق -كالُ ايوٌي -سدْيكار ايوٌي: لجبن ايوٌي ًىَق .4

 ٌبغُ ّب  اِلي اوشبًؽاـؼ فول فؼ كبـ:  - 2

  هبؼُ كفؼى دبسي  سّ يِ .1

 اًشقبل هؿاة ثِ دبسي   .2

 افكٍؼى هَاؼ هَـؼ ًيبق  .3

 وفثبـُ گيف   .4

 ًوًَِ ٍ ًقٍِ كبـ:-3
ّب ٍ ديٍ فم ًوَؼى دبسي  قجا  اق  ّب سب اعويٌبى كبه  اق والهز  ىثفـوي ٍضقيز ًىَق دبسي  ّب  هؿاة ٍ ؼـ َِـر ًيبق سفهين  ى .1

 هؿاة ـيك  

 اًشقبل ِطيص هؿاة ثِ دبسي كبـ ثب هبٌيي  الر ٍ سدْيكار اًشقبل هؿاة هغبثق ؼوشَـالقو   ى ّب خْز  .2

افكٍؼى هَاؼ وفثبـُ وبق هٌبوت ثِ هؿاة ٍ اغشالط هٌبوت ايي هَاؼ ثب هؿاة ٍ ًْبيشبً سأهيي ٌفايظ هٌبوت فيكي اي خْاز سٍا ي      .3

 وفثبـُ ٍ غبـج كفؼى ِطيص وفثبـُ اق هؿاة ثب اوش بؼُ اق سدْيكار وفثبـُ گيف 

 اًشقبل ِطيص هؿاة .4

 اًؽاقُ گيف  ؼهب  .5

 اـقٌيبثي: اثكاـ -4

 فْفوز ٍاـوي  -4ًوًَِ كبـ  -3هٍبّؽُ  -2دفوً  -1

 اثكاـ ٍ سدْيكار هَـؼ ًيبق اًدبم كبـ: -5

 سفهَكَد  ٍ غالفي  -سدْيكار وفثبـُ گيف  -دبسي  هؿاة -

 –ك ً ايوٌي ٍ ...  -كالُ هبوك-هبوك -فيٌك هػََّ -ؼوش ً ًىَق -كالُ ايوٌي -سدْيكار ايوٌي: لجبن ايوٌي ًىَق -

 سدْيكار اع ب  ضفيق
 

  س بلي  كبـ  هفسجظ ؼـ گفٍُ كبـ : -6

 (0101ؾٍة هَاؼ اٍليِ ديفٍ هشبلَـل  ) -
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 ٍقاـر  هَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك   هَقٌي

 ؼفشف سبلي  كشبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  اـقٌيبثي - 1 -9ًوَى ثفگ

 اٍلًَثز    سبـيع اـقٌيبثي  ٌوبـُ هلي  ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 ضففِ 72110192 كؽ ضففِ
قبلج يفّب ٍ هبّيسِ 

 گيفّب  فلك 

وغص 

 ِالضيز
L2 :اوشبًؽاـؼ فول فؼ كبـ 

ـيك  خْز سَليؽ فلك ثفاوبن اوشبًؽاـؼّب ٍ ٌوً

 ّب  هفثَعِؼوشَـالقو 
 

 G12 گفٍُ كبـ  سَليؽ فلكار ٍؽي ِ 01 كؽ ٍؽي ِ

 كبـ 0105 كؽ كبـ
سػليُ هؿاة ديفٍ 

 هشبلَـل 

وغص 

 ٌبيىش ي
 (3هْبـر )

  

 هفا ض  كبـ ـؼي 
 ٌفايظ فول فؼ

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

1 

 هبؼُ كفؼى دبسي  

 سّ يِ

 ه بى: كبـگبُ اوشػفاخي

  ؼلیمٝ 20قٔبٖ:

 ٔٛاؼ ّٔففی: ٔؿاة آٔبؼٜ ٌؽٜ

 ٔٛاؼ ٘ىٛق -سدٟیكار ٚ اثكاـ: دبسیُ 

 وبق  ِطيص دبسي   هبؼُ

 

 

 وبق  ًبؼـوز دبسي  هبؼُ

 2 آٔبؼٌی وبُٔ دبسیُ اق ٘ظف والٔز 

 

 1 ػؽْ آٔبؼٌی دبسیُ 

2 

 ه بى: كبـگبُ اوشػفاخي اًشقبل هؿاة ثِ دبسي 

 ؼلیمٝ  30قٔبٖ:

 ّٔففی: ٔؿاة آٔبؼٜ ٌؽٜٔٛاؼ 

 خفثمیُ -سدٟیكار ٚ اثكاـ: دبسیُ 

سػليِ كبه  ٍ اًشقبل ِطيص 

 هؿاة ثِ دبسي  

 سػليِ ٍ اًشقبل ّوفاُ ثب غغب

 

 سػليِ ٍ اًشقبل ًبؼـوز هؿاة

 3 سػّیّٝ ٚ ا٘شمبَ وبُٔ ٔؿاة ؼـ قٔبٖ ٔٙبوت 

 2 سػّیٝ ٚ ا٘شمبَ ٔؿاة ثؽٖٚ ـػبیز قٔبٖ  

 1 سػّیٝ ٚ ا٘شمبَ ٔؿاة ثٝ ِٛـر ٘بؼـوز ٚ ثؽٖٚ ـػبیز قٔبٖ 

3 

 

افكٍؼى هَاؼ وفثبـُ 

وبق ٍ اغشالط هٌبوت 

  ى ثب هؿاة

 ه بى: كبـگبُ اوشػفاخي

 ؼلیمٝ 40قٔبٖ:

ٔٛاؼ ّٔففی: ٔؿاة ٚ ٔٛاؼ وفثبـٜ 

 وبق

 -ثیُ -سدٟیكار ٚ اثكاـ: دبسیُ ٔؿاة

 خفثمیُ -ففغٖٛ

افكٍؼى ِطيص هَاؼ وفثبـُ وبق 

 ٍ اغشالط هٌبوت  ى ثب هؿاة 

كبفي ًجَؼى هَاؼ وفثبـُ وبق ٍ 

فؽم سٍ ي  وفثبـُ هٌبوت يب 

 اغشالط ًبقُ ثب هؿاة

 اسال  هَاؼ وفثبـُ وبق

 3 افكٚؼٖ ٔٛاؼ وفثبـٜ وبق ثٝ ٔمؽاـ وبفی

 2 افكٚؼٖ ٔٛاؼ وفثبـٜ وبق وٕشف اق ٔمؽاـ ٔدبق  

 1 افكٚؼٖ ٔٛاؼ وفثبـٜ وبق ثیٍشف اق ضؽ ٔدبق 

4 

 ه بى: كبـگبُ اوشػفاخي وفثبـُ گيف 

 ؼلیمٝ 30قٔبٖ:

 ٔٛاؼ ّٔففی: ٔؿاة آٔبؼٜ ٌؽٜ

 -ٌیفسدٟیكار ٚ اثكاـ: اثكاـ وفثبـٜ

 ٔاللٝ ٔػَّٛ

 گيف  ِطيص وفثبـُ

 

 گيف  ًبقُوفثبـُ

 

 گيف  ًبؼـوزوفثبـُ

 3 ٌیفی وبُٔ ؼـ قٔبٖ ٚ ؼٔبی ٔٙبوت وفثبـٜ

 2 ٌیفی ٘بلُ ؼـ قٔبٖ ٚ ؼٔبی ٔٙبوت وفثبـٜ 

 1 ٌیفی ٘بلُ ٕٞفاٜ ثب ػؽْ ـػبیز قٔبٖ ٚ ؼٔبی ٔٙبوت وفثبـٜ

ٌبیىشٍی ٞبی 

غیف فٙی , 

ایٕٙی, 

ثٟؽاٌز, 

سٛخٟبر قیىز 

ٔطیغی ٚ 

 ٍ٘في

ٞبی ایٕٙی وبـ آٌبٞی -ِجبن ایٕٙی ٘ىٛق -ػیٙه  -والٜ ٔبوه-ٔبوه -والٜ ایٕٙی -ایٕٙی: ؼوشىً ٘ىٛق-1

 سدٟیكار اعفبء ضفیك  -ثب ٔؿاة ٚ وٛـٜ

 ٍ٘في: ؼلز ثبال -2

 ـػبیز ٘ظبفز -ٞبخؽاوبقی ٚ سفىیه قثبِٝ -سٛخٟبر قیىز ٔطیغی: سٟٛیٝ ٔٙبوت-3

 -(N14)سفىف ا٘شمبؼی  -(N13)ضُ ٔىبِٝ  -(N12)سّٕیٓ ٌیفی -(N11)اوشؽالَ  ٞبی غیففٙی:ٌبیىشٍی-4

سٛوؼٝ ٌبیىشٍی ٚ ؼاً٘ -N35 ) ( یبؼٌیفی  -(N31)خٕغ آٚـی ٚ ٌفؼآٚـی اعالػبر   -(N15)سفىف غالق 

(N36)-  ا٘شػبة فٙبٚـی ٞبی ٔٙبوت(N41)-  ثىبـٌیفی فٙبٚـی ٞبی ٔٙبوت(N42)-   ٔطبوجٝ ٚ ـیبضی

(N92 )- ٖاخشٕبػی ثٛؼ(N51)- ٖٟٔبـر ٌٛي وفؼ(N52)-   ٓ٘مً ؼـ سی(N53)-  ؼـ اخشٕبػبر ٚ ٌفوز

آٔٛقي   -(N56)اضشفاْ ٌؿاٌشٗ ثف اـقي ٞبی ؼیٍفاٖ -(N55)ٕ٘بیً لؽـر ـٞجفی اففاؼ  -(N54)فؼبِیز ٞب 

  -(N72)ٔىئِٛیز دؿیفی -(N71)سؼبِی ففؼی -(N58)ٔؿاوفٜ  -(N57)ٚ وٕه ثٝ ففاٌیفی ؼیٍفاٖ 

  -(N64)ٔؽیفیز قٔبٖ  -(N61)غٛؼ ٔؽیفیشی   -(N37)ٔىشٙؽ وبقی  -(N73)ؼـوشىبـی ٚ وىت ضالَ 

 (N66)ٔؽیفیز ٔٛاؼ ٚ سدٟیكار 

 

الي  1ـفبيز ّوِ هَاـؼ 

4 

 

 

فؽم ـفبيز ّف يك اق 

 4الي  1هَاـؼ 

% ایٕٙی، ٍ٘في، 100

سٛخٟبر قیىز ٔطیغی 

 ٞبی غیففٙیٚ ٌبیىشٍی

2 

 

ػؽْ اوشفبؼٜ اق والٜ 

ایٕٙی یب ؼوشىً ٘ىٛق 

یب وفً ایٕٙی یب ِجبن 

 ایٕٙی ٘ىٛق یب ٔبوه یب

والٜ ٔبوه یب ػیٙه یب 

 ٔٛاـؼ ؼیٍف

1 

 اـقٌيبثي كبـ )ٌبيىش ي اًدبم كبـ(
 ثّی    

 غیف    

 ٔؼیبـ ٌبیىشٍی ا٘دبْ وبـ  :

  3اق ٔفضّٝ  2وىت ضؽالُ ٕ٘فٜ  

 ٞبی غیف فٙی, ایٕٙی, ثٟؽاٌز, سٛخٟبر قیىز ٔطیغی ٚ ٍ٘في اق ثػً ٌبیىشٍی 2وىت ضؽالُ ٕ٘فٜ  

 اق ٔفاضُ وبـ 2وىت ضؽالُ ٔیبٍ٘یٗ 



21 

 

 ٍقاـر  هَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك   هَقٌي

 ؼفشف سبلي  كشبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  كبـ فول فؼ اوشبًؽاـؼ سطلي  - 1-8ًوَى ثفگ

 اٍل:ًَثز  : سبـيع اـقٌيبثي  ٌوبـُ هلي  ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 ضففِ 72110192 كؽ ضففِ
ٍ هبّيسِ گيفّب   قبلج يفّب

 فلك 
 اوشبًؽاـؼ فول فؼ كبـ: L2 وغص ِالضيز

ال شفٍليك ّيؽـٍهشبلَـل  خْز سَليؽ فلك 

ّب  ثفاوبن اوشبًؽاـؼّب ٍ ؼوشَـالقو 

 هفثَعِ 

 

كؽ 

 ٍؽي ِ
 G11 گفٍُ كبـ  سَليؽ فلكار ٍؽي ِ 01

 (4)سىلظ وغص ٌبيىش ي ال شفٍليك ّيؽـٍهشبلَـل  كبـ 0106 كؽ كبـ

  

 ؼقيقِ( 150)قهبى                                                           ٌفايظ اًدبم كبـ :-1

 كبـگبُ اوشػفاخي .1

 هَاؼ هّففي: ال شفٍليز .2

 ٍلشبل ٍ خفيبى ٍ .... -PH -سدْيكار اًؽاقُ گيف  ؼهب -ـكشي بيف -اثكاـ ٍ سدْيكار: ٍاى ال شفٍليك .3

 ؼوش ً -هبوك -فيٌك -ك ً ايوٌي -ايوٌيكالُ  -لجبن ايوٌيسدْيكار ايوٌي:  .4

 

 ٌبغُ ّب  اِلي اوشبًؽاـؼ فول فؼ كبـ:  – 2
  هبؼُ وبق  ولَل ال شفٍليك .1

  هبؼُ وبق  ٌفايظ ال شفٍليك .2

 ال شفٍليك .3

 

 ًوًَِ ٍ ًقٍِ كبـ:-3

كبث  ٍ ... ٍ اًشقبل هطلَل ثِ ٍاى ال شفٍليك ثب ؼـ ًؾاف گاففشي ٌافايظ فيكي اي ٍ      -ـكشي بيف -ٍاى ال شفٍليك -كبسؽ - هبؼُ وبق   ًؽ .1

 ٌيويبيي هطلَل عجق ؼوشَـالقو  

 ب هغبثق ؼوشَـالقو  ، ٍلشبل، خفيبى ٍ ... ٍ سٌؾين دبـاهشفPHّ هبؼُ وبق  ٌفايظ ال شفٍليك  ثباوش بؼُ اق سدْيكار اًؽاقُ گيف  ؼهب،  .2

 افوبل خفيبى ال شفي ي ٍ ـاُ اًؽاق  ولَل ال شفٍليك ٍ ً ْؽاـ   ى ؼـ قهبى هٌبوت ٍ وذه قغـ كفؼى خفيبى ال شفي ي  .3

 اًشقبل ِطيص هطلَل .4

 

 اثكاـ اـقٌيبثي: -4

 فْفوز ٍاـوي -4ًوًَِ كبـ  -3هٍبّؽُ  -2دفوً  -1

 اثكاـ ٍ سدْيكار هَـؼ ًيبق اًدبم كبـ: -5

 ٍلشبل ٍ خفيبى ٍ .... -PH -سدْيكار اًؽاقُ گيف  ؼهب -ـكشي بيف -ٍاى ال شفٍليك -

 ٍ ... ٍ سدْيكار اع ب  ضفيق ؼوش ً -هبوك -فيٌك -ك ً ايوٌي -كالُ ايوٌي -لجبن ايوٌيسدْيكار ايوٌي:  -
 

 س بلي  كبـ  هفسجظ ؼـ گفٍُ كبـ : -6

 (  0102ض  وبق  هَاؼ اٍليِ ّيؽـٍهشبلَـل) 

  ِ(0103ال شفٍليز ّيؽـٍهشبلَـل  )سْي 
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 ٍقاـر  هَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك   هَقٌي

 ؼفشف سبلي  كشبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  اـقٌيبثي - 1 -9ًوَى ثفگ

 اٍلًَثز    سبـيع اـقٌيبثي  ٌوبـُ هلي  ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 ضففِ  72110192 ضففِكؽ 
قبلج يفّب ٍ هبّيسِ 

 گيفّب  فلك 

وغص 

 ِالضيز
L2 

 اوشبًؽاـؼ فول فؼ كبـ:

ال شفٍليك ّيؽـٍهشبلَـل  خْز سَليؽ فلك 

 ّب  هفثَعِثفاوبن اوشبًؽاـؼّب ٍ ؼوشَـالقو 

 G11 گفٍُ كبـ  سَليؽ فلكار ٍؽي ِ 01 كؽ ٍؽي ِ

 كبـ 0106 كؽ كبـ
ال شفٍليك 

 ّيؽـٍهشبلَـل 

وغص 

 ٌبيىش ي
 (4سىلظ)

  

 هفا ض  كبـ ـؼي 
 ٌفايظ فول فؼ

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

1 

 هبؼُ وبق  سدْيكار 

 ال شفٍليك

 ه بى: كبـگبُ اوشػفاخي  

 ؼلیم25ٝقٔبٖ: 

 ٔٛاؼ ّٔففی: ٔطَّٛ اِىشفِٚیز 

 -سدٟیكار ٚ اثكاـ: ٚاٖ اِىشفِٚیك

ِٚز  -ؼٔبوٙح -ٔشفPH -ویىشٓ ثفق

 آٔذفٔشف  -ٔشف

  
  هبؼُ وبق  كبه  

 

  هبؼُ وبق  ًبقُ

 

 

  هبؼُ وبق  ًبؼـوز

والٔز ٚ ِطز وَّٛ ٞبی اِىشفِٚیك، 

ا٘شمبَ  -آ٘ؽٞب،وبسؽٞب، اسّبالر ٚ دٍز ثٙؽٞب

 ٔطَّٛ اِىشفِٚیز ثٝ وَّٛ ٞب 

3 

 2 فٛق٘مُ ؼـ ٔٛاـؼ  

ػؽْ ِطز ٚ والٔز وَّٛ ٞبی اِىشفِٚیك، آ٘ؽٞب، 

ا٘شمبَ ٘بلُ اِىشفِٚیز ثٝ وَّٛ  -وبسؽٞب، اسّبالر

 ٞب 

1 

2 

 هبؼُ وبق  ٌفايظ 

 ال شفٍليك

 ه بى: كبـگبُ اوشػفاخي 

 ؼلیم25ٝقٔبٖ: 

 ٔٛاؼ ّٔففی: ٔطَّٛ اِىشفِٚیز 

 -سدٟیكار ٚ اثكاـ: ٚاٖ اِىشفِٚیك

ِٚز  -ؼٔبوٙح -ٔشفPH -ویىشٓ ثفق

 آٔذفٔشف -ٔشف

 

  هبؼُ وبق  كبه   

 

 

  هبؼُ وبق  ًبؼـوز

ِٚشبل ٚ خفیبٖ عجك  -ؼٔب -PHٟٔیب ثٛؼٖ ٌفایظ 

 ؼوشٛـاِؼُٕ 
2 

 

 1 ِٚشبل ٚ خفیبٖ -ؼٔب -PHٟٔیب ٘جٛؼٖ ٌفایظ 

3 

اًدبم فوليبر 

 ال شفٍليك

 ه بى: كبـگبُ اوشػفاخي 

 ؼلیم100ٝقٔبٖ: 

 ٔٛاؼ ّٔففی: ٔطَّٛ اِىشفِٚیز 

 -سدٟیكار ٚ اثكاـ: ٚاٖ اِىشفِٚیك

ِٚز  -ؼٔبوٙح -ٔشفPH -ویىشٓ ثفق

 آٔذفٔشف -ٔشف

 فوليبر ال شفٍليك ِطيص  

 

 فوليبر ال شفٍليك ًبقُ

 

 

 فوليبر ال شفٍليك ًبؼـوز

ـوٛة وبُٔ، یىٙٛاغز ٚ زىجٙؽٜ ؼـ وغص وبسؽ 

 ؼـ قٔبٖ سؼییٗ ٌؽٜ عجك ؼوشٛـاِؼُٕ 
3 

 
وٓ ثٛؼٖ ـوٛة ؼـ وبسؽ یب ػؽْ یىٙٛاغشی ٚ 

 زىجٙؽٌی ـوٛة 
2 

 1 ػؽْ ٚخٛؼ ـوٛة ؼـ وبسؽ

ٌبیىشٍی ٞبی 

غیف فٙی , ایٕٙی, 

ثٟؽاٌز, سٛخٟبر 

قیىز ٔطیغی ٚ 

 ٍ٘في

ٞبی ایٕٙی وبـ ثب ٔؿاة ٚ آٌبٞی -وفً ایٕٙی -ِجبن ایٕٙی -ػیٙه -ٔبوه -والٜ ایٕٙی -ایٕٙی: ؼوشىً-1

 سدٟیكار اعفبء ضفیك  -وٛـٜ

 ٍ٘في: ؼلز ثبال -2

 ـػبیز ٘ظبفز -ٞبی ٌیٕیبییسفىیه قثبِٝ-4خؽاوبقی ٚ  -سٛخٟبر قیىز ٔطیغی: سٟٛیٝ ٔٙبوت-3

سفىف  -(N14)سفىف ا٘شمبؼی  -(N13)ضُ ٔىبِٝ  -(N12)سّٕیٓ ٌیفی -(N11)اوشؽالَ ٞبی غیففٙی: ٌبیىشٍی

 -(N36)سٛوؼٝ ٌبیىشٍی ٚ ؼاً٘ -N35 ) ( یبؼٌیفی  -(N31)خٕغ آٚـی ٚ ٌفؼآٚـی اعالػبر   -(N15)غالق 

 -( N92)ٔطبوجٝ ٚ ـیبضی   -(N42)ثىبـٌیفی فٙبٚـی ٞبی ٔٙبوت  -(N41)ا٘شػبة فٙبٚـی ٞبی ٔٙبوت 

ب ٌفوز ؼـ اخشٕبػبر ٚ فؼبِیز ٞ -(N53)٘مً ؼـ سیٓ   -(N52)ٟٔبـر ٌٛي وفؼٖ -(N51)اخشٕبػی ثٛؼٖ

(N54)-  ٕ٘بیً لؽـر ـٞجفی اففاؼ(N55)- ٖاضشفاْ ٌؿاٌشٗ ثف اـقي ٞبی ؼیٍفا(N56)-   ٝآٔٛقي ٚ وٕه ث

ؼـوشىبـی ٚ وىت   -(N72)ٔىئِٛیز دؿیفی -(N71)سؼبِی ففؼی -(N58)ٔؿاوفٜ  -(N57)ففاٌیفی ؼیٍفاٖ 

فیز ٔٛاؼ ٚ سدٟیكار ٔؽی  -(N64)ٔؽیفیز قٔبٖ  -(N61)غٛؼ ٔؽیفیشی   -(N37)ٔىشٙؽ وبقی  -(N73)ضالَ 

(N66)   

 

 1ـفبيز ّوِ هَاـؼ 

 4الي 

 

 

 

فؽم ـفبيز ّف يك 

 4الي  1اق هَاـؼ 

% ایٕٙی، ٍ٘في، 100

سٛخٟبر قیىز ٔطیغی 

 ٞبی غیففٙیٚ ٌبیىشٍی

2 

ػؽْ اوشفبؼٜ اق والٜ  

ایٕٙی یب ؼوشىً یب 

وفً ایٕٙی یب ِجبن 

وبـ یب ٔبوه یب ػیٙه 

 یب ٔٛاـؼ ؼیٍف

1 

 كبـ )ٌبيىش ي اًدبم كبـ(اـقٌيبثي 
 ثّی    

 غیف    

 ٔؼیبـ ٌبیىشٍی ا٘دبْ وبـ  :

  2ٚ  1اق ٔفاضُ   2وىت ضؽالُ ٕ٘فٜ  

 ٞبی غیف فٙی, ایٕٙی, ثٟؽاٌز, سٛخٟبر قیىز ٔطیغی ٚ ٍ٘في اق ثػً ٌبیىشٍی 2وىت ضؽالُ ٕ٘فٜ  

 اق ٔفاضُ وبـ 2وىت ضؽالُ ٔیبٍ٘یٗ 
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 ٍقاـر  هَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك   هَقٌي

 ؼفشف سبلي  كشبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  كبـ فول فؼ اوشبًؽاـؼ سطلي  - 1-8ًوَى ثفگ

 اٍل:ًَثز  : سبـيع اـقٌيبثي  ٌوبـُ هلي  ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 كبـ:اوشبًؽاـؼ فول فؼ  L3 وغص ِالضيز س ٌىيي هشبلَـل  ضففِ 31170293 كؽ ضففِ

كٌشفل سَليؽ ديفٍهشبلَـل  فلك ثب اوش بؼُ اق 

سدْيكار ثفاوبن اوشبًؽاـؼّب ٍ 

 ؼوشَـالقو  ّب  هفثَعِ 
 

كؽ 

 ٍؽي ِ
 G11 گفٍُ كبـ  سَليؽ فلكار ٍؽي ِ 01

 كبـ 0107 كؽ كبـ
كٌشفل سَليؽ ديفٍ 

 هشبلَـل  فلك
 (4سىلظ ) وغص ٌبيىش ي

  

 ؼقيقِ( 120)قهبى                                                       ٌفايظ اًدبم كبـ :-1

 كبـگبُ اوشػفاخي  .1

سدْيكار كٌشفل ؼهبيي هبًٌؽ سفهَكَد  ٍ غالفي ٍ سدْيكار  -سدْيكار اًشقبل هؿاة -اثكاـ ٍ سدْيكار: سدْيكار ٌوً ـيك  .2

 گيف  ٍ  ًبليك هؿاة ٍ ...ًوًَِ

 ؼوش ً-هبوك -فيٌك -ك ً ايوٌي -الُ ايوٌيك -لجبن ايوٌيسدْيكار ايوٌي:  .3

 ٌبغُ ّب  اِلي اوشبًؽاـؼ فول فؼ كبـ:  – 2

 كٌشفل هَاؼ اٍليِ .1

 كٌشفل سْيِ ؾٍة .2

 كٌشفل سدْيكار ؾٍة .3

 كٌشفل سػليُ هؿاة .4

 كٌشفل ٌوً ـيك  .5

 كٌشفل فول فؼ دفوٌ  .6

 ًوًَِ ٍ ًقٍِ كبـ:-3
 ًؾبـر ثف سدْيكار اًؽاقُ گيف  ٍقى ٍ ًطَُ سَقيي هَاؼ اٍليِ عجق ؼوشَـالقو   .1

 ًؾبـر ثف ًطَُ سْيِ هؿاة ٍ كبـكفؼ كَـُ هغبثق ؼوشَـالقو   ى .2

ًؾبـر ثف سدْيكار ؾٍة هبًٌؽ كَـُ، دبسي ، سدْيكار اًاؽاقُ گياف  ٍ ... اق لطابػ ِاطز ؼواش بُ ٍ ًطاَُ فول افؼ  ى هغابثق          .3

 ؼوشَـالقو 

 ثف دبـاهشفّب  فيكي ي ٍ ٌيويبيي ؾٍة هبًٌؽ ؼهب، سفكيت ٌيويبيي ٍ ... ؼـ هفضلِ سػليُ هؿاةًؾبـر  .4

 ًؾبـر ثف ًطَُ اًشقبل هؿاة ٍ ـيػشي هؿاة ثِ قبلت ٌوً ٍ غبـج كفؼى ٌوً ّب اق قبلت .5

يز ً بر ايوٌي ٍ ثْؽاٌاشي ٍ  ًؾبـر ثف فول فؼ ِطيص دفوٌ  ؼـ كليِ هفاض  سَليؽ ديفٍ هشبلَـل  فلك، كبـثب اثكاـ ٍ سدْيكار، ـفب .6

 ًطَُ اوش بؼُ اق هَاؼ هّففي

 اثكاـ اـقٌيبثي: -4

 فْفوز ٍاـوي -4ًوًَِ كبـ  -3هٍبّؽُ  -2دفوً  -1

 اثكاـ ٍ سدْيكار هَـؼ ًيبق اًدبم كبـ: -5
گيف  ٍ  ًبليك ًوًَِسدْيكار كٌشفل ؼهبيي هبًٌؽ سفهَكَد  ٍ غالفي ٍ سدْيكار  -سدْيكار اًشقبل هؿاة -سدْيكار ٌوً ـيك  -

 هؿاة ...

  :ؼوش ً ٍ ... ٍ سدْيكار اع ب  ضفيق-هبوك -فيٌك -ك ً ايوٌي -كالُ ايوٌي -لجبن ايوٌيسدْيكار ايوٌي 
 

 س بلي  كبـ  هفسجظ ؼـ گفٍُ كبـ : -6

 (0108كٌشفل سَليؽ ّيؽـٍهشبلَـل   ) -
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 ٍقاـر  هَقي ٍ دفٍـي

دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك   هَقٌيوبقهبى   

 ؼفشف سبلي  كشبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

 - 1 -9ًوَى ثفگ

 اـقٌيبثي

 

 اٍلًَثز    سبـيع اـقٌيبثي  ٌوبـُ هلي  ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 اوشبًؽاـؼ فول فؼ كبـ: L3 وغص ِالضيز س ٌىيي هشبلَـل  ضففِ 31170293 كؽ ضففِ
ديفٍهشبلَـل  فلك ثب اوش بؼُ اق سدْيكار كٌشفل سَليؽ 

 ّب  هفثَعِثفاوبن اوشبًؽاـؼّب ٍ ؼوشَـالقو 

 G11 گفٍُ كبـ  سَليؽ فلكار ٍؽي ِ 01 كؽ ٍؽي ِ

 (4سىلظ ) وغص ٌبيىش ي كٌشفل سَليؽ ديفٍ هشبلَـل  فلك كبـ 0107 كؽ كبـ

  

 هفا ض  كبـ ـؼي 
 ٌفايظ فول فؼ

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

1 

 ه بى: كبـگبُ اوشػفاخي  كٌشفل هَاؼ اٍليِ

 ؼلیمٝ 20قٔبٖ: 

  -ٔٛاؼ ّٔففی:

سفویجبر  -سدٟیكار ٚ اثكاـ: اثكاـ ا٘ؽاقٜ ٌیفی ٚقٖ

 ٌیٕیبیی

 كٌشفل ِطيص  

كٌشفل هَاؼ  اٍليِ ؼـ 

 ضؽقبث  قجَل
 

  كٌشفل ًبؼـوز

 3 ِطز وٕی ٚ ویفی ٔٛاؼ –ٌٙبغز ِطیص ٔٛاؼ اِٚیٝ 

 2 ػؽْ ِطز وٕی ٔٛاؼ أب لبثُ اِالش –ٌٙبغز ِطیص ٔٛاؼ اِٚیٝ  

 1 ػؽْ ِطز ویفی یب اٌشجبٜ غیفلبثُ خجفاٖ وٕی   –ػؽْ ٌٙبغز ِطیص ٔٛاؼ اِٚیٝ 

2 

كٌشفل ٌفايظ ؾٍة 

 ؼـ هفضلِ سْيِ ؾٍة

 ه بى: كبـگبُ اوشػفاخي 

 ؼلیمٝ 20قٔبٖ: 

  -ٔٛاؼ ّٔففی:

 -سدٟیكار آ٘بِیك -ؼٔبوٙح -سدٟیكار ٚ اثكاـ: سفٔٛوٛدُ

 اثكاـٞبی ٕ٘ٛ٘ٝ ثفؼاـی ؾٚة

 كٌشفل ِطيص 
 

 كٌشفل ؼـ ضؽقبث  قجَل

 

 كٌشفل ًبؼـوز

 3 ٘ظبـر ثف ِطز ا٘ؽاقٜ ٌیفی دبـأشفٞبی ؾٚة ٚ سٙظیٓ ثٝ ٔٛلغ آٖ ٞب 

 

سٟیٝ ؾٚة ثب آ٘بِیك لبثُ لجَٛ ٚ ؼٔبی ٘ىجشبً ٔٙبوت ٕٞفاٜ ٘بغبِّی ٞبی لبثُ 

 لجَٛ 
2 

٘ظبـر ٘بؼـوز وٝ ٔٙدف ثٝ سِٛیؽ ؾٚة ثب آ٘بِیك ٘بؼـوز، ؼٔبی ٘بؼـوز ٚ 

 ٘بغبِّیٟبی ثیٍشف ٌٛؼ
1 

3 

كٌشفل سدْيكار ٍ 

 اؼٍار ؾٍة

 ه بى: كبـگبُ اوشػفاخي 

 ؼلیمٝ 20قٔبٖ: 

  -ٔٛاؼ ّٔففی:

 ؼٔبوٙح -دبسیُ -سدٟیكار ٚ اثكاـ: وٛـٜ

 كٌشفل ِطيص  

كٌشفل هَاؼ  اٍليِ ؼـ 

 ضؽقبث  قجَل

 كٌشفل ًبؼـوز

 -ایٕٗ ثٛؼٖ ٌفایظ وبـ ٚ اؼٚار -وٙشفَ ِطز وبـوفؼ سطٟیكار ٚ اؼٚار

 وبِیجفاویٖٛ سدٟیكار 
3 

 2 ٞبوبـوفؼ سدٟیكار ٚ ٌفایظ ایٕٗ ٘ىجشبً وبُٔ آٖ 

 1 ػؽْ ا٘شػبة سدٟیكار ٔٙبوت ٚ اوشفبؼٜ ٘بؼـوز ٚ ٘بایٕٗ سدٟیكار 

4 

كٌشفل ٌفايظ ؾٍة 

ؼـ هفضلِ سػليُ 

 هؿاة

 ه بى: كبـگبُ اوشػفاخي 

 ؼلیمٝ 20قٔبٖ: 

 ٔٛاؼ ّٔففی: ٔؿاة

اؼٚار آ٘بِیك ٚ ٕ٘ٛ٘ٝ  -سدٟیكار ٚ اثكاـ:  سفٔٛوٛدُ

 ثفؼاـی

 كٌشفل ِطيص  

 كٌشفل ؼـ ضؽقبث  قجَل

 

 ًبؼـوزكٌشفل 

 3 ٞب ؼـ ٔؽر قٔبٖ ٔٙبوت ضؿف وبُٔ ٘بغبِّی

 
 2 ٞب ؼـ ضؽ لبثُ لجَٛ ؼـ ٔؽر قٔبٖ ٔٙبوت ضؿف ٘بغبِّی

 1 ٞب ػؽْ ضؿف ٘بغبِّی

5 

ًؾبـر ثف فف يٌؽ 

 ٌوً ـيك 

 ه بى: كبـگبُ اوشػفاخي 

 ؼلیمٝ 20قٔبٖ: 

  -ٔٛاؼ ّٔففی:

 ٍٔؼُ-وٛـٜ -دبسیُ -سدٟیكار ٚ اثكاـ: لبِت

 ًؾبـر ِطيص  

 

 ًؾبـر ؼـ ضؽقبث  قجَل

 

 ًؾبـر ًبؼـوز

وٙشفَ ِطیص دبـأشفٞبی ًٌٕ ـیكی ٚ وبـوفؼ سدٟیكار ٚ اثكاـآالر ٚ سٍػیُ 

 ِطیص ػیٛة ًٌٕ ٚ ٔؼیبـٞبی ـؼ ٚ لجَٛ آٖ
3 

 2 وٙشفَ ٚ سٍػیُ ٘ىجشبً لبثُ لجَٛ دبـأشفٞبی ًٌٕ ـیكی ٚ ػیٛة ًٌٕ  

 1 ًٌٕ ـیكی ٚ وبـوفؼ سدٟیكار وٙشفَ ٘بؼـوز دبـأشفٞبی

6 

كٌشفل فول فؼ 

 دفوٌ 

 ٔىبٖ: وبـٌبٜ اوشػفاخی 

 ؼلیمٝ 20قٔبٖ: 

  -ٔٛاؼ ّٔففی:

 سدٟیكار ٚ اثكاـ: 

 كٌشفل ِطيص  

 

 كٌشفل ؼـ ضؽقبث  قجَل

 

 كٌشفل ًبؼـوز

وٙشفَ ِطیص وّیٝ ٔفاضُ وبـ دفوُٙ اق ِطبػ وٕی ٚ ویفی ٚ ـػبیز ِطیص 

 اَِٛ ایٕٙی
3 

 -وٙشفَ وبُٔ وبـ دفوُٙ اق ِطبػ ویفی ٚ وٙشفَ ٘ىجشبً ِطیص وٕیز وبـ دفوُٙ 

 ـػبیز ِطیص اَِٛ ایٕٙی  
2 

 1 ػؽْ وٙشفَ ٔفاضُ وبـ دفوُٙ اق ِطبػ وٕی ٚ ویفی ٚ ػؽْ ـػبیز ٔٛاـؼ ایٕٙی

ٌبیىشٍی ٞبی 

غیف فٙی , ایٕٙی, 

ثٟؽاٌز, 

سٛخٟبر قیىز 

 ٔطیغی ٚ ٍ٘في

 سدٟیكار اعفبء ضفیك  -ٞبی ایٕٙیآٌبٞی -وفً ایٕٙی -ِجبن ایٕٙی -ػیٙه -ٔبوه -والٜ ایٕٙی -ایٕٙی: ؼوشىً-1

 ٍ٘في: ؼلز ثبال -2

 ـػبیز ٘ظبفز -ٞبی ٌیٕیبییخؽاوبقی ٚ سفىیه قثبِٝ -سٛخٟبر قیىز ٔطیغی: سٟٛیٝ ٔٙبوت-3

سفىف  -(N14)ف ا٘شمبؼی سفى -(N13)ضُ ٔىبِٝ  -(N12)سّٕیٓ ٌیفی -(N11)اوشؽالَ  ٞبی غیففٙی:ٌبیىشٍی-4

ا٘شػبة  -(N36)سٛوؼٝ ٌبیىشٍی ٚ ؼاً٘ -N35 ) ( یبؼٌیفی  -(N31)خٕغ آٚـی ٚ ٌفؼآٚـی اعالػبر   -(N15)غالق 

اخشٕبػی  -( N92)ٔطبوجٝ ٚ ـیبضی   -(N42)ثىبـٌیفی فٙبٚـی ٞبی ٔٙبوت  -(N41)فٙبٚـی ٞبی ٔٙبوت 

ٕ٘بیً  -(N54)ٌفوز ؼـ اخشٕبػبر ٚ فؼبِیز ٞب  -(N53)٘مً ؼـ سیٓ   -(N52)ٟٔبـر ٌٛي وفؼٖ -(N51)ثٛؼٖ

 -(N57)آٔٛقي ٚ وٕه ثٝ ففاٌیفی ؼیٍفاٖ   -(N56)اضشفاْ ٌؿاٌشٗ ثف اـقي ٞبی ؼیٍفاٖ -(N55)لؽـر ـٞجفی اففاؼ 

ٔىشٙؽ وبقی  -(N73)ؼـوشىبـی ٚ وىت ضالَ   -(N72)ٔىئِٛیز دؿیفی -(N71)سؼبِی ففؼی -(N58)ٔؿاوفٜ 

(N37)- شی  غٛؼ ٔؽیفی(N61)-  ٖٔؽیفیز قٔب(N64)-   ٔؽیفیز ٔٛاؼ ٚ سدٟیكار(N66)-    ٔؽیفیز وبـٞب ٚ دفٚلٜ ٞب 

N62))-   ٔؽیفیز ویفیز N63))-   (ٍٜٟ٘ؽاـی فٙبٚـی ٞبی ثٝ وبـ ٌففشٝ ٌؽ N43)-  ( ٔؽیفیز ٔٙبثغ ا٘ىب٘یN67) 

 
 

 4الي  1ـفبيز ّوِ هَاـؼ 

 
 

 

فؽم ـفبيز ّف يك اق هَاـؼ 

 4الي  1

ایٕٙی، ٍ٘في، % 100

سٛخٟبر قیىز ٔطیغی ٚ 

 ٞبی غیففٙیٌبیىشٍی

2 

ػؽْ اوشفبؼٜ اق والٜ ایٕٙی یب  

ؼوشىً یب وفً ایٕٙی یب 

ِجبن وبـ یب ٔبوه یب ػیٙه 

 یب ٔٛاـؼ ؼیٍف

1 

 اـقٌيبثي كبـ )ٌبيىش ي اًدبم كبـ(
 ثّی    

 غیف    

 ٔؼیبـ ٌبیىشٍی ا٘دبْ وبـ  :

  4ٚ  2اق ٔفاضُ   2وىت ضؽالُ ٕ٘فٜ  

 ٞبی غیف فٙی, ایٕٙی,  ثٟؽاٌز, سٛخٟبر قیىز ٔطیغی ٚ ٍ٘في اق ثػً ٌبیىشٍی 2وىت ضؽالُ ٕ٘فٜ  

 اق ٔفاضُ وبـ 2وىت ضؽالُ ٔیبٍ٘یٗ 
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 ٍقاـر  هَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك   هَقٌي

كبـؼاًًؼفشف سبلي  كشبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ   

 

  كبـ فول فؼ اوشبًؽاـؼ سطلي  - 1-8ًوَى ثفگ

 اٍل:ًَثز  : سبـيع اـقٌيبثي  ٌوبـُ هلي  ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 اوشبًؽاـؼ فول فؼ كبـ: L3 وغص ِالضيز س ٌىيي هشبلَـل  ضففِ 31170293 كؽ ضففِ

كٌشفل سَليؽ ّيؽـٍهشبلَـل  فلك ثب اوش بؼُ اق 

-ٍ ؼوشَـالقو سدْيكار ثفاوبن اوشبًؽاـؼّب 

 ّب  هفثَعِ 
 

 G11 گفٍُ كبـ  سَليؽ فلكار ٍؽي ِ 01 كؽ ٍؽي ِ

 كبـ 0108 كؽ كبـ
كٌشفل سَليؽ 

 ّيؽـٍهشبلَـل 
 (4سىلظ ) وغص ٌبيىش ي

  

 ؼقيقِ( 120)قهبى                                                                                         ٌفايظ اًدبم كبـ :-1

 كبـگبُ اوشػفاخي .1

 ، ٍلشبل ٍ خفيبى ٍ غلؾز ٍ ...PHاثكاـ ٍ سدْيكار: سدْيكار اًؽاقُ گيف  ؼهب، قهبى،  .2

 ؼوش ً-هبوك -فيٌك -ك ً ايوٌي -كالُ ايوٌي -لجبن ايوٌيسدْيكار ايوٌي:  .3

 ٌبغُ ّب  اِلي اوشبًؽاـؼ فول فؼ كبـ:  – 2
 وبق كٌشفل فف يٌؽ ض  .1

 سْيِ ال شفٍليز .2

 فوليبر ال شفٍليك .3

 كٌشفل ٌوً ـيك  .4

 كٌشفل فول فؼ ٍ دفوٌ  .5

 ًوًَِ ٍ ًقٍِ كبـ:-3
ّاب ثاب اواش بؼُ اق سدْياكار     ّب  اوش بؼُ ٌؽُ ٍ كٌشفل سفكيت ٌيويبيي هطلَلًؾبـر ثف ًطَُ اًدبم ض  وبق  هَاؼ اٍليِ ٍ ضالل .1

 كٌشفلي عجق ؼوشَـالقو  

 هؤثف ؼـ سْيِ ال شفٍليز ثب اوش بؼُ اق اثكاـ كٌشفليًؾبـر ثف ًطَُ سَليؽ ال شفٍليز ٍ كٌشفل ٌفايظ  .2

ٍ  PHًؾبـر ثف ًطَُ اًدبم ال شفٍليك اق لطبػ ٍضقيز ولَل ال شفٍليك،  ًؽ، كبسؽ، اسّبالر ٍ ٌفايظ ضبكن ثف ال شفٍليز اق لطبػ ؼهب ٍ  .3

 كٌشفل ٍلشبل ٍ خفيبى هَـؼًيبق خْز ال شفٍليك ثب اوش بؼُ اق سدْيكار كٌشفلي

 طَُ سْيِ هؿاة ٍ اًشقبل ٍ ـيػشي  ى ثِ قبلت ٍ غبـج كفؼى ٌوً ّب اق قبلتًؾبـر ثف ً .4

ًؾبـر ثف فول فؼ ِطيص دفوٌ  ؼـ كليِ هفاض  سَليؽ ّيؽـٍهشبلَـل  فلك، كبـ ثب اثكاـ ٍ سدْيكار، ـفبيز ً بر ايوٌي ٍ ثْؽاٌشي ٍ  .5

 ًطَُ اوش بؼُ اق هَاؼ هّففي 

 ـفبيز ٌفايظ ايوٌيّب ثب ًؾبـر ثف ًطَُ ِطيص اًشقبل هطلَل .6

 اثكاـ اـقٌيبثي: -4

 فْفوز ٍاـوي -4ًوًَِ كبـ  -3هٍبّؽُ  -2دفوً  -1

 اثكاـ ٍ سدْيكار هَـؼ ًيبق اًدبم كبـ: -5

  ،سدْيكار اًؽاقُ گيف  ؼهب، قهبىPH... ٍ خفيبى، ٍلشبل ٍ غلؾز ، 

  :سدْيكار اع ب  ضفيق ؼوش ً-هبوك -فيٌك -ك ً ايوٌي -كالُ ايوٌي -لجبن ايوٌيسدْيكار ايوٌي ٍ ... ٍ 

 س بلي  كبـ  هفسجظ ؼـ گفٍُ كبـ : -6

 (  0107كٌشفل سَليؽ ديفٍهشبلَـل) 
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 ٍقاـر  هَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك   هَقٌي

 ؼفشف سبلي  كشبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  اـقٌيبثي - 1 -9ًوَى ثفگ

 اٍلًَثز    سبـيع اـقٌيبثي  ٌوبـُ هلي  ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 اوشبًؽاـؼ فول فؼ كبـ: L3 وغص ِالضيز س ٌىيي هشبلَـل  ضففِ 31170293 كؽ ضففِ
كٌشفل سَليؽ ّيؽـٍهشبلَـل  فلك ثب اوش بؼُ اق 

ّب  سدْيكار ثفاوبن اوشبًؽاـؼّب ٍ ؼوشَـالقو 

 هفثَعِ 

 

 G11 گفٍُ كبـ  سَليؽ فلكار ٍؽي ِ 01 كؽ ٍؽي ِ

 كبـ 0108 كؽ كبـ
كٌشفل سَليؽ 

 ّيؽـٍهشبلَـل 
 (4سىلظ) وغص ٌبيىش ي

  

 هفا ض  كبـ ـؼي 
 ٌفايظ فول فؼ

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

1 

كٌشفل فوليبر ض  وبق  

ٍ سْيِ هطلَل هَاؼ اٍليِ 

  ثي اٌجبؿ

 ٔىبٖ: وبـٌبٜ اوشػفاخی 

 ؼلیمٝ 20قٔبٖ: 

 ٔٛاؼ ّٔففی: ضالَ آثی

 آ٘بِیك -ؼٔب -PHسدٟیكار ٚ اثكاـ: اثكاـ ا٘ؽاقٜ ٌیفی 

 كٌشفل ِطيص ض  وبق   

كٌشفل ؼـ ضؽ قبث  قجَل  

 ض  وبق  

 كٌشفل ًبؼـوز ض  وبق 

٘ظیف ؼٔب، غّظز ٚ  -وٙشفَ ِطیص ٌفایظ فیكیىی ٚ ٌیٕیبیی ضالَ آثی ٚ ٔٛاؼ اِٚیٝ

PH ٝضالَ آثی ٚ ٔمؽاـ ؼا٘ٝ ثٙؽی ٔٛاؼ اِٚی 
3 

 2 وٙشفَ ٘ىجشبً ِطیص ٌفایظ فیكیىی ٚ ٌیٕیبیی ضالَ آثی ٚ ٔٛاؼ اِٚیٝ 

ٔٙدف ثٝ ضَّٛ وٙشفَ ٘بؼـوز ٌفایظ فیكیىی ٚ ٌیٕیبیی ضالَ آثی ٚ ٔٛاؼ اِٚیٝ وٝ 

 ٔطَّٛ اٌجبع ٍ٘ٛؼ
1 

2 

 ٔىبٖ: وبـٌبٜ اوشػفاخی  ًؾبـر ثف سْيِ ال شفٍليز

 ؼلیمٝ 25قٔبٖ:

 ٔٛاؼ ّٔففی: ٔطَّٛ اٌجبع

 آ٘بِیك -ؼٔب -PHسدٟیكار ٚ اثكاـ: اثكاـ ا٘ؽاقٜ ٌیفی 

 ًؾبـر ِطيص  

 

 ًؾبـر ؼـ ضؽ قبث  قجَل 

 

 ًؾبـر ًبؼـوز 

٘ظبـر ِطیص ثف دبـأشفٞبی سػّیُ ٔطَّٛ اٌجبع ضبُِ اق ضُ وبقی اِٚیٝ اق عفیك 

ٔدبٚـر آٖ ثب ـقیٗ یب ضالَ ثب٘ٛیٝ ٚ ٔدبٚـر ٔدؽؼ ـقیٗ یب ضالَ ثب٘ٛیٝ اٌجبع ٌؽٜ ثب 

 ضالَ آثی سبقٜ 

3 

٘ظبـر ٘ىشجبً ِطیص ثف دبـأشفٞبی سػّیُ ٔطَّٛ ضبُِ اق ضُ وبقی ٚ سٟیٝ ٔطَٛ  

 اِىشفِٚیزٔٙبوت 
2 

٘ظبـر ٘بؼـوز ثف دبـأشفٞبی سػّیُ ٔطَّٛ ضبُِ اق ضُ وبقی ٚ ػؽْ سٟیٝ ٔطَّٛ 

 ٔٙبوت اِىشفِٚیز 
1 

3 

ًؾبـر ثف فوليبر 

 ال شفٍليك

 ٔىبٖ: وبـٌبٜ اوشػفاخی 

 ؼلیمٝ 30قٔبٖ:

 ٔٛاؼ ّٔففی: ٔطَّٛ اِىشفِٚیز

ٌیفی ؼٔب، خفیبٖ، ِٚشبل، سدٟیكار ٚ اثكاـ:اثكاـ ا٘ؽاقٜ

PH 

 ًؾبـر ِطيص   

 

 ًؾبـر ؼـ ضؽ قبث  قجَل

 

 ًؾبـر ًبؼـوز

وبقی وُ ٞبی اِىشفِٚیك، آ٘ؽٞب ٚ وبسؽٞب ٚ ٘یك ٘ظبـر ِطیص ثف ٘ظبـر ِطیص ثف آٔبؼٜ

، ِٚشبل ٚ خفیبٖ ٚ ٘یك ٘ظبـر ِطیص ثف PHا٘شػبة دبـأشفٞبی اِىفِٚیك ٘ظیف ؼٔب، 

 سٍىیُ ـوٛة وبسؽی 
3 

٘ظبـر ٘ىجشبً ِطیص ثفدبـأشفٞبی اِىشفِٚیك، آٔبؼٜ وبقی سدٟیكار ٚ ـوٛة فّكار ؼـ  

 وبسؽ
2 

٘ظبـر ٘بؼـوز ثف آٔبؼٜ وبقی سدٟیكار، دبـأشفٞبی اِىشفِٚیك وٝ ػؽْ ـوٛة ٔٙبوت 

 فّك ؼـ وبسؽ ـا ثٝ ؼ٘جبَ ؼاـؼ.
1 

4 

ًؾبـر ثف فف يٌؽ ٌوً 

 ـيك 

 ٔىبٖ: وبـٌبٜ اوشػفاخی 

 ؼلیمٝ 25قٔبٖ:

 -ٔٛاؼ ّٔففی: 

 لبِت -ؼٔبسدٟیكار ٚ اثكاـ: اثكاـ ٘ؽاقٜ ٌیفی 

 ًؾبـر ِطيص  

 

 ًؾبـر ؼـ ضؽ قبث  قجَل
 

 ًؾبـر ًبؼـوز 

ـیكی ٘ظیف ؼٔب ٚ سفویت ٌیٕیبیی ٚ سٍػیُ ػیٛة ٘ظبـر ِطیص ثف دبـأشفٞبی ؾٚة

ًٌٕ 
3 

 
 2 ـیكی ٚ سٍػیُ ػیٛة ًٌٕ ٘ظبـر ٘ىجشبً ِطیص ثف دبـأشفٞبی ؾٚة

 1 ٘ظبـر ٘بِطیص ثف دبـأشفٞبی ؾٚة ٚ ػؽْ ٌٙبغز ػیٛة ًٌٕ 

5 

 

 ًؾبـر ثف فول فؼ دفوٌ 

 

 ٔىبٖ: وبـٌبٜ اوشػفاخی

 ؼلیمٝ 20قٔبٖ:

 -ٔٛاؼ ّٔففی: 

 -سدٟیكار ٚ اثكاـ: 

 كٌشفل ِطيص فول فؼ 

 

 كٌشفل ؼـ ضؽ قبث  قجَل 

 كٌشفل ًبؼـوز

ٔفاضُ وبـ دفوُٙ اق ِطبػ وٕی ٚ ویفی ٚ ـػبیز ِطیص اَِٛ وٙشفَ ِطیص وّیٝ 

 ایٕٙی
3 

 
 -وٙشفَ وبُٔ وبـ دفوُٙ اق ِطبػ ویفی ٚ وٙشفَ ٘ىجشبً ِطیص وٕیز وبـ دفوُٙ

 ـػبیز ِطیص اَِٛ ایٕٙی  
2 

 1 ػؽْ وٙشفَ ٔفاضُ وبـ دفوُٙ اق ِطبػ وٕی ٚ ویفی ٚ ػؽْ ـػبیز ٔٛاـؼ ایٕٙی

غیف فٙی , ٌبیىشٍی ٞبی 

ایٕٙی, ثٟؽاٌز, سٛخٟبر 

 قیىز ٔطیغی ٚ ٍ٘في

 -ٞبی ایٕٙی وبـ آٌبٞی -وفً ایٕٙی -ِجبن ایٕٙی -ػیٙه -ٔبوه -والٜ ایٕٙی -ایٕٙی: ؼوشىً-1

 سدٟیكار اعفبء ضفیك 

 ٍ٘في: ؼلز ثبال -2

 ـػبیز ٘ظبفز -ٞبی ٌیٕیبییخؽاوبقی ٚ سفىیه قثبِٝ -سٛخٟبر قیىز ٔطیغی: سٟٛیٝ ٔٙبوت-3

 -(N14)سفىف ا٘شمبؼی  -(N13)ضُ ٔىبِٝ  -(N12)سّٕیٓ ٌیفی -(N11)اوشؽالَ ٞبی غیففٙی: ٌبیىشٍی-4

سٛوؼٝ ٌبیىشٍی ٚ ؼاً٘ -N35 ) ( یبؼٌیفی  -(N31)خٕغ آٚـی ٚ ٌفؼآٚـی اعالػبر   -(N15)سفىف غالق 

(N36)-  ا٘شػبة فٙبٚـی ٞبی ٔٙبوت(N41)-  ثىبـٌیفی فٙبٚـی ٞبی ٔٙبوت(N42)-  جٝ ٚ ـیبضی ٔطبو

(N92 )- ٖاخشٕبػی ثٛؼ(N51)- ٖٟٔبـر ٌٛي وفؼ(N52)-   ٓ٘مً ؼـ سی(N53)-  ٚ ٌفوز ؼـ اخشٕبػبر

آٔٛقي   -(N56)اضشفاْ ٌؿاٌشٗ ثف اـقي ٞبی ؼیٍفاٖ -(N55)ٕ٘بیً لؽـر ـٞجفی اففاؼ  -(N54)فؼبِیز ٞب 

  -(N72)ٔىئِٛیز دؿیفی -(N71)سؼبِی ففؼی -(N58)ٔؿاوفٜ  -(N57)ٚ وٕه ثٝ ففاٌیفی ؼیٍفاٖ 

  -(N64)ٔؽیفیز قٔبٖ  -(N61)غٛؼ ٔؽیفیشی   -(N37)ٔىشٙؽ وبقی  -(N73)ؼـوشىبـی ٚ وىت ضالَ 

ٍٟ٘ؽاـی   -((N63 ٔؽیفیز ویفیز   -((N62 ٔؽیفیز وبـٞب ٚ دفٚلٜ ٞب    -(N66)ٔؽیفیز ٔٛاؼ ٚ سدٟیكار 

 (N67) ٔؽیفیز ٔٙبثغ ا٘ىب٘ی  -(N43 فٙبٚـی ٞبی ثٝ وبـ ٌففشٝ ٌؽٜ) 

 
 
 

 4الي  1ـفبيز ّوِ هَاـؼ 

 

 

 1فؽم ـفبيز ّف يك اق هَاـؼ 

 4الي 

% ایٕٙی، ٍ٘في، 100

سٛخٟبر قیىز ٔطیغی ٚ 

 ٞبی غیففٙیٌبیىشٍی

2 

 

ػؽْ اوشفبؼٜ اق والٜ ایٕٙی 

یب ؼوشىً یب وفً ایٕٙی 

یب ِجبن وبـ یب ٔبوه یب 

 ػیٙه یب ٔٛاـؼ ؼیٍف
1 

 كبـ(اـقٌيبثي كبـ )ٌبيىش ي اًدبم 
 ثّی    

 غیف    

 ٔؼیبـ ٌبیىشٍی ا٘دبْ وبـ  :

  3ٚ  2ٚ  1اق ٔفاضُ   2وىت ضؽالُ ٕ٘فٜ  

 ٞبی غیف فٙی, ایٕٙی, ثٟؽاٌز, سٛخٟبر قیىز ٔطیغی ٚ ٍ٘في اق ثػً ٌبیىشٍی 2وىت ضؽالُ ٕ٘فٜ  

 اق ٔفاضُ وبـ 2وىت ضؽالُ ٔیبٍ٘یٗ 
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 ٍقاـر  هَقي ٍ دفٍـي

ـيك   هَقٌي وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ  

 ؼفشف سبلي  كشبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 كبـ فول فؼ اوشبًؽاـؼ سطلي  - 1-8ًوَى ثفگ

 

 اٍل:ًَثز  : سبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 ل ـكبـگف هبّف فوَهي هشبلَ  ضففِ  81210191 كؽ ضففِ 
وغص 

 ِالضيز 
 L1     :اوشبًؽاـؼ فول فؼ كبـ 

ثب اوش بؼُ اق ًقٍِ ه بًي ي ٍ لَاقم ـوبهي،   

وبق  ثفاوبن اوشبًؽاـؼّب  هفسجظ  ًقٍِ هؽل

 ٌَؼ. سْيِ هي

 

 G21 گفٍُ كبـ  هؽل وبق  ٍؽي ِ 02 كؽ ٍؽي ِ 

 كبـ 0201 كؽ كبـ

سجؽي  ًقٍِ ه بًي ي ثِ 

 هؽلىبق 

وغص 

 ٌبيىش ي 
 (3هْبـر)

  

 ؼقيقِ( 150)قهبى:                                                                                          كبـ :ٌفايظ اًدبم -1

 وبق كبـگبُ هؽل .1

 ًقٍِ ه بًي ي  .2

ـايبًِ  -قَن وٌح -فوق وٌح-كَليه - كٍي ٍ .... كً، گًَيب، دفگبـ، هؽاؼ ٍ هيك ًقٍِاثكاـ ًقٍِ كٍي ٌبه  غظ اثكاـ ٍ سدْيكار:  .3

 ًفم افكاـ ًقٍِ كٍي  –

 هَاؼ هّففي: كبغؿ  .4

 لجبن كبـ -ك ً ايوٌي -سدْيكار ايوٌي ٍ ثْؽاٌز: كالُ .5

 ٌبغُ ّب  اِلي اوشبًؽاـؼ فول فؼ كبـ:  – 2

 سجؽي  ًقٍِ ه بًي ي ثِ ًقٍِ هؽل وبق  .1

 

 

 ًوًَِ ٍ ًقٍِ كبـ:-3

سجؽي  ًقٍِ ه بًي ي ثِ هؽلىبق  ثب ؼـ ًؾف گففشي اضبفبر هدبق هبًٌؽ اًقجبْ، ٌيت، سفاي هدبق ٍ ... ثف اوابن ًاَؿ فلاك     .1

   DIN 1511هؿاة ٍ ٌ   قغقِ ثب ؼـ ًؾف گففشي اَِل ًقٍِ كٍي ٍ هؽلىبق  هغبثق اوشبًؽاـؼ 

 

 اثكاـ اـقٌيبثي: -4

 ٍاـويفْفوز  -4ًوًَِ كبـ  -3هٍبّؽُ  -2دفوً  -1

 اثكاـ ٍ سدْيكار هَـؼ ًيبق اًدبم كبـ: -5
 اثكاـ اًؽاقُ گيف  )كَليه، فوق وٌح، قَن وٌح ٍ قاٍيِ وٌح(، -اثكاـ ًقٍِ كٍي

 لجبن كبـ ٍ سدْيكار اع ب  ضفيق  -ك ً ايوٌي  -سدْيكار ايوٌي: كالُ ايوٌي 
 

 _ س بلي  كبـ  هفسجظ ؼـ گفٍُ كبـ : -6
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 ٍقاـر  هَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك   هَقٌي

 ؼفشف سبلي  كشبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

  اـقٌيبثي - 1 -9ًوَى ثفگ

 اٍلًَثز    سبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 اوشبًؽاـؼ فول فؼ كبـ:     L1  وغص ِالضيز  ل ـكبـگف هبّف فوَهي هشبلَ  ضففِ : 81210191  كؽ ضففِ 

ثب ثب اوش بؼُ اق ًقٍِ ه بًي ي ٍ لَاقم ـوبهي، ًقٍِ 

 ٌَؼ. وبق  ثفاوبن اوشبًؽاـؼّب  هفسجظ سْيِ هي هؽل

 G21 گفٍُ كبـ  هؽل وبق  ٍؽي ِ:  02 كؽ ٍؽي ِ 

 هؽلىبق  ثِ ه بًي ي ًقٍِ سجؽي  كبـ: 0201 كؽ كبـ
وغص 

 ٌبيىش ي 
 (3هْبـر)

  

 كبـ هفا ض  ـؼي 
 ٌفايظ فول فؼ

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

1 
هطبوجِ اضبفبر 

 هدبق

 ه بى: كبـگبُ هؽل وبق 

 ؼلیمٝ  45قٔبٖ 

 ٔٛاؼ ّٔففی: وبغؿ، ٔؽاؼ

 -اثكاـ ٚ سدٟیكار: 

 كبهالً ِطيص

 ِطيص ثب اثقبؼ ثكـگشف

 غلظ

 3 ٌیت، ا٘مجبْ ٚ اضبفٝ سفاي ٔغبثك ضؽ ٔدبقٔطبوجٝ 

 

ٔطبوجٝ ٌیت یب ا٘مجبْ یب اضبفٝ سفاي ثب غغبی خكئی ثیٍشف اق 

 ضؽ ٔدبق
2 

ٔطبوجٝ ٌیت یب ا٘مجبْ یب اضبفٝ سفاي وٕشف اق ضؽ ٔدبق ٚ یب ثب 

 غغبی لبثُ ٔالضظٝ ثیٍشف اق ضؽ ٔدبق
1 

2 

افوبل اضبفبر 

هدبق ثِ ًقٍِ 

 ه بًي ي

 ه بى: كبـگبُ هؽل وبق 

 ؼلیمٝ  45قٔبٖ 

 ٔٛاؼ ّٔففی: وبغؿ، ٔؽاؼ

 -اثكاـ ٚ سدٟیكار: 

 كبهالً ِطيص

 ِطيص ثب اثقبؼ ثكـگشف

 غلظ

 3 اػٕبَ ٌیت، ا٘مجبْ ٚ اضبفٝ سفاي ٔغبثك ضؽ ٔدبق

 

ٌیت یب ا٘مجبْ یب اضبفٝ سفاي ثب غغبی خكئی ثیٍشف اق ضؽ  اػٕبَ

 ٔدبق
2 

ٌیت یب ا٘مجبْ یب اضبفٝ سفاي وٕشف اق ضؽ ٔدبق ٚ یب ثب  اػٕبَ

 غغبی لبثُ ٔالضظٝ ثیٍشف اق ضؽ ٔدبق
1 

3 
سفوين ًقٍِ 

  هؽل

 ه بى: كبـگبُ هؽل وبق 

 ؼلیمٝ  60قٔبٖ: 

 ٔٛاؼ ّٔففی: وبغؿ، ٔؽاؼ

٘فْ  -ـایب٘ٝ -اثكاـ ٚ سدٟیكار: اثكاـ ٘مٍٝ وٍی

 افكاـ سفویٓ

 سفوين ِطيص

 

 

 ثكـگشفسفوين ثب اثقبؼ 

 

 سفوين غلظ

 3 اثؼبؼ، قٚایب ٚ لٛن ٞب ٔغبثك ضؽ ٔدبق

 

 2 اثؼبؼ یب قٚایب یب لٛن ٞب ثب غغبی خكئی ثیٍشف اق ضؽٔدبق

اثؼبؼ، قٚایب ٚ لٛن ٞب وٛزىشف اق ضؽ ٔدبق یب ثب غغبی لبثُ ٔالضظٝ 

 ثیٍشف اق ضؽ ٔدبق 
1 

ٌبیىشٍی ٞبی غیف 

فٙی , ایٕٙی, 

ثٟؽاٌز, سٛخٟبر 

قیىز ٔطیغی ٚ 

 ٍ٘في

 ِجبن وبـ -والٜ ایٕٙی–ایٕٙی:  وفً ایٕٙی -1

 لؽـر سدىٓ ثبال -ؼلز ثبال -ٍ٘في: ػاللٝ ثٝ وبـ-2

 ـػبیز ٘ظبفز-ٞبخؽاوبقی ٚ سفىیه قثبِٝ -ٞبی سٟٛیٝقیىز ٔطیغی: اوشفبؼٜ اق ویىشٓ-3

س  ف  -(N13)ض  هىبلِ  -(N12)سّوين گيف  -(N11)اوشؽالل ٌبیىشٍی ٞبی غیففٙی: -4

 يبؼگيف   -(N31)خوـ  ٍـ  ٍ گفؼ ٍـ  اعالفبر   -(N15)س  ف غالق  -(N14)اًشقبؼ  

) ( N35- ًًسَوقِ ٌبيىش ي ٍ ؼا(N36)-  اًشػبة فٌبٍـ  ّب  هٌبوت(N41)- 

اخشوبفي  -( N92)هطبوجِ ٍ ـيبضي   -(N42)ث بـگيف  فٌبٍـ  ّب  هٌبوت 

ـكز ؼـ اخشوبفبر ٍ  -(N53)ًقً ؼـ سين   -(N52)هْبـر گَي كفؼى -(N51)ثَؼى

اضشفام گؿاٌشي ثف اـقي ّب   -(N55)ًوبيً قؽـر ـّجف  اففاؼ  -(N54)فقبليز ّب 

سقبلي  -(N58)هؿاكفُ  -(N57) هَقي ٍ كوك ثِ ففاگيف  ؼي فاى   -(N56)ؼي فاى

هىشٌؽ  -(N73)ؼـوش بـ  ٍ كىت ضالل   -(N72)هىئَليز دؿيف  -(N71)ففؼ 

هؽيفيز هَاؼ ٍ سدْيكار   -(N64)هؽيفيز قهبى  -(N61)غَؼ هؽيفيشي   -(N37)وبق  

(N66)  -   كبـ ففيٌي(N81) 

 1ـفبيز ّوِ هَاـؼ 

 4الي 

 

 

 

 

فؽم ـفبيز ّف يك اق 

 4الي  1هَاـؼ 

% ایٕٙی، ٍ٘في، سٛخٟبر 100

-قیىز ٔطیغی ٚ ٌبیىشٍی

 ٞبی غیففٙی

2 

ػؽْ اوشفبؼٜ اق ؼوشىً یب  

یب  ٔبوهیب وفً ایٕٙی 

ػیٙه یب والٜ ایٕٙی یب ِجبن 

 وبـ یب ٔٛاـؼ ؼیٍف

1 

 اـقٌيبثي كبـ )ٌبيىش ي اًدبم كبـ(

 ثّی    

 غیف    

 ٔؼیبـ ٌبیىشٍی ا٘دبْ وبـ  :

  1اق ٔفاضُ   2وىت ضؽالُ ٕ٘فٜ  

 اق ثػً ٌبیىشٍی ٞبی غیف فٙی , ایٕٙی, ثٟؽاٌز , سٛخٟبر قیىز ٔطیغی ٚ ٍ٘في  2وىت ضؽالُ ٕ٘فٜ  

 اق ٔفاضُ وبـ 2وىت ضؽالُ ٔیبٍ٘یٗ 
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 ٍقاـر  هَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك   هَقٌي

 ؼفشف سبلي  كشبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 كبـ فول فؼ اوشبًؽاـؼ سطلي  - 1-8ًوَى ثفگ

  

 اٍل:ًَثز  : سبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 ل ـكبـگف هبّف فوَهي هشبلَ  ضففِ  81210191 كؽ ضففِ 
وغص 

 ِالضيز 
 L1     :اوشبًؽاـؼ فول فؼ كبـ 

ثب اوش بؼُ اق ًقٍِ هؽلىبق  ٍ هَاؼاٍليِ القم ٍ   

اثكاـ الر ٍ اوشبًؽاـؼّب  هفثَعِ هؽل ٍ خقجِ 

 ٌَؼ. هبّيسِ زَثي وبغشِ هي

 

 G22 گفٍُ كبـ  هؽل وبق  ٍؽي ِ 02 كؽ ٍؽي ِ 

 كبـ 0202 كؽ كبـ
وبغز هؽل زَثي ٍ خقجِ 

 هبّيسِ

وغص 

 ٌبيىش ي 
 (3هْبـر)

  

 ؼقيقِ( 180)قهبى:                                                                                          ٌفايظ اًدبم كبـ :-1

 وبق كبـگبُ هؽل .1

 قلن هَ  -غظ كً  -كَليه  -گيفُ  -هبٌيي غفاعي -هشِ ؼوشي ٍ وٌجبؼُ -وَّبى -اـُ ًَاـ  -اثكاـ ٍ سدْيكار: هبٌيي گٌؽگي .2

 ـًگ  -ثشًَِ -زىت -زَة -هَاؼ هّففي: كبغؿ .3

 لجبن كبـ -ك ً ايوٌي -كالُ -ؼوش ً -فيٌك -سدْيكار ايوٌي ٍ ثْؽاٌز: هبوك .4

 ٌبغُ ّب  اِلي اوشبًؽاـؼ فول فؼ كبـ:  – 2

 اًشػبة ًَؿ زَة .1

 هًَشبل .2

 كي يز ًْبيي هؽل .3

 

 ًوًَِ ٍ ًقٍِ كبـ:-3

 اًشػبة ِطيص زَة ثب سَخِ ثِ وبغشوبى زَة ٍ ًطَُ زىجبًؽى قغقبر زَة .1

 هًَشبل، اسّبل ٍ زىجبًؽى ِطيص قغقبر زَة ثِ عَـ  كِ وجت ؼففه ي ٍ خؽا ٌؽى قغقبر زَة ًٍَؼ .2

 ًْبيي هؽل اق لطبػ ؼقز اثقبؼ ، ِبفي وغص، اسّبل هٌبوت، ًطَُ ـًگ  هيك ، ـفبيز هَاـؼ اوشبًؽاـؼ ٍ ....كي يز  .3

 اثكاـ اـقٌيبثي: -4

 فْفوز ٍاـوي -4ًوًَِ كبـ  -3هٍبّؽُ  -2دفوً  -1

 اثكاـ ٍ سدْيكار هَـؼ ًيبق اًدبم كبـ: -5
اثكاـ   -وٌجبؼُ –اًجفؼوز  -ز ً –هشِ ؼوشي يب هبٌيٌي  -قلن هَ –هبٌيي گٌؽگي  -ـًؽُ  -زَة وب  -وَّبى –اـُ  -اثكاـ ًقٍِ كٍي

 اًؽاقُ گيف  )كَليه، فوق وٌح، قَن وٌح ٍ قاٍيِ وٌح(، گيفُ ؼوشي ٍ ـٍهيك  
 فيق لجبن كبـ ٍ سدْيكار اع ب  ض -ك ً ايوٌي  -هبوك  -فيٌك  -ؼوش ً  -سدْيكار ايوٌي: كالُ ايوٌي 

 

 _ س بلي  كبـ  هفسجظ ؼـ گفٍُ كبـ : -6
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 ٍقاـر  هَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك   هَقٌي

 ؼفشف سبلي  كشبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

  اـقٌيبثي - 1 -9ًوَى ثفگ

 اٍلًَثز    سبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 اوشبًؽاـؼ فول فؼ كبـ:     L1  وغص ِالضيز  ل ـكبـگف هبّف فوَهي هشبلَ  ضففِ : 81210191  كؽ ضففِ 

ثب اوش بؼُ اق ًقٍِ ه بًي ي ٍ هَاؼ اٍليِ القم ٍ اثكاـ  الر، 

ًقٍِ هؽلىبق  ثفاوبن اوشبًؽاـؼّب  هفسجظ سْيِ ٍ هؽل 

 ٍ خقجِ هبّيسِ زَثي وبغشِ هي ٌَؼ.

 G22 گفٍُ كبـ  وبق هؽل  ٍؽي ِ:  02 كؽ ٍؽي ِ 

 وبغز هؽل زَثي ٍ خقجِ هبّيسِ كبـ: 0202 كؽ كبـ
وغص 

 ٌبيىش ي 
 (3هْبـر)

  

 هفا ض  كبـ ـؼي 
 ٌفايظ فول فؼ

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

ًوف

ُ 

 زَة گيف   1

 ه بى: كبـگبُ هؽل وبق 

 ؼلیمٝ  80قٔبٖ: 

 ٔٛاؼ ّٔففی: زٛة، وٙجبؼٜ

اثكاـ ٚ سدٟیكار: اـٜ، وٛٞبٖ،ٔبٌیٗ ٌٙؽٌی، 

 زٛة وبی ٚ ...

 زَة گيف  ِطيص

 
 زَة گيف  قبث  اِالش

 
 زَة گيف  غلظ

 3 ٘ٛع زٛة، ٔطُ ثفي زٛة، دفؼاغز ٚ ٌیت ٔٙبوت 

 

٘ٛع زٛة ٔٙبوت ٚ ٔطُ ثفي ٔٙبوت، ٌیت ثب غغبی خكئی 

 ٔدبق ٚ دفؼاغز لبثُ اِالشثیٍشف اق ضؽ 
2 

٘ٛع زٛة ٚ ٔطُ ثفي ٘بٔٙبوت ٚ ٌیت وٕشف ٚ یب لبثُ ٔالضظٝ 

 ثیٍشف اق ضؽٔدبق ٚ دفؼاغز غّظ
1 

 هًَشبل 2

 ه بى: كبـگبُ هؽل وبق 

 ؼلیمٝ  60قٔبٖ: 

 ٔٛاؼ ّٔففی: زىت 

اثكاـ ٚ سدٟیكار: ٌیفٜ ؼوشی یب ٔبٌیٙی، 

 ٔیكوبـ، لّٓ ٔٛ

 هًَشبل ِطيص

 

 

 هًَشبل غلظ

 2 خٟز ؼـوز زٛة، زىجب٘ؽٖ ؼـوز 

 

 1 خٟز ٘بؼـوز زٛة، زىجب٘ؽٖ ٘بؼـوز

 قَن كبـ  3

 ه بى: كبـگبُ هؽل وبق 

 ؼلیمٝ   30قٔبٖ: 

 ٔٛاؼ ّٔففی: وٙجبؼٜ 

ػٕك وٙح، لٛن وٙح،  اثكاـ ٚ سدٟیكار:

 سدٟیكار لٛن ق٘ی 

 قَن كبـ  ِطيص

 

 قَن كبـ  قبث  اِالش

 

 قَن كبـ  غلظ

 3 ٌؼبع لٛن ؼـوز، وغص وبٔالً ِبف

 
ٌؼبع لٛن ثب غغبی خكئی ؼـ ضؽ ٔدبق ٚ لبثُ اِالش ٚ وغص 

 ٘ىجشبً ِبف
2 

 1 ٌؼبع لٛن ثب غغبی غیف لبثُ اِالش ٚ وغص ٘بِبف

4 

ـًگ كبـ  ٍ 

كٌشفل كي ي 

 هؽل 

 ه بى: كبـگبُ هؽل وبق 

 ؼلیمٝ  40قٔبٖ: 

 ٔٛاؼ ّٔففی: ـً٘، ثشٛ٘ٝ 

اثكاـ ـً٘ آٔیكی، اثكاـ ا٘ؽاقٜ  سدٟیكار:اثكاـ ٚ 

 ٌیفی 

ـًگ  هيك  ِطيص ٍ كي يز 

 ًْبيي هٌبوت
 

ـًگ  هيك  قبث  اِالش ٍ 

 كي يز ًْبيي ًىجشبً هٌبوت
 

ـًگ  هيك  ٍ كي يز ًْبيي 

 ًبهٌبوت

ا٘شػبة ِطیص ـً٘، ضػبٔز یىٙٛاغز ـً٘، ویفیز اثؼبؼی ٚ 

 ظبٞفی ٔٙبوت ٔؽَ 
3 

 

ا٘شػبة ِطیص ـً٘، ػؽْ یىٙٛاغشی ضػبٔز ـً٘، اثؼبؼ ثب غغبی 

 خكئی ثیٍشف اق ضؽٔدبق 
2 

ا٘شػبة غّظ ـً٘، اثؼبؼ ثب غغبی لبثُ ٔالضظٝ ثیٍشف اق ضؽ ٔدبق 

یىٙٛاغشی  -ٚ یب وٛزىشف اق ٘مٍٝ ٚ ویفیز ظبٞفی ٘بٔٙبوت

 ٘بٔٙبوت ـً٘

1 

ٌبیىشٍی ٞبی غیف 

فٙی , ایٕٙی, 

ثٟؽاٌز, سٛخٟبر 

قیىز ٔطیغی ٚ 

 ٍ٘في

 ِجبن وبـ -والٜ ایٕٙی -ػیٙه -ٔبوه –وفً ایٕٙی  -ایٕٙی: ؼوشىً-1

 لؽـر سدىٓ ثبال -ؼلز ثبال -ٍ٘في: ػاللٝ ثٝ وبـ-2

 ـػبیز ٘ظبفز-ٞبخؽاوبقی ٚ سفىیه قثبِٝ -ٞبی سٟٛیٝقیىز ٔطیغی: اوشفبؼٜ اق ویىشٓ-3

 -(N13)ض  هىبلِ  -(N12)سّوين گيف  -(N11)اوشؽالل ٌبیىشٍی ٞبی غیففٙی: -4

  -(N31)خوـ  ٍـ  ٍ گفؼ ٍـ  اعالفبر   -(N15)س  ف غالق  -(N14)س  ف اًشقبؼ  

اًشػبة فٌبٍـ  ّب  هٌبوت  -(N36)سَوقِ ٌبيىش ي ٍ ؼاًً -N35 ) ( يبؼگيف 

(N41)-  ث بـگيف  فٌبٍـ  ّب  هٌبوت(N42)-   هطبوجِ ٍ ـيبضي(N92 )- 

ـكز ؼـ  -(N53)ًقً ؼـ سين   -(N52)كفؼى هْبـر گَي -(N51)اخشوبفي ثَؼى

اضشفام گؿاٌشي  -(N55)ًوبيً قؽـر ـّجف  اففاؼ  -(N54)اخشوبفبر ٍ فقبليز ّب 

هؿاكفُ  -(N57) هَقي ٍ كوك ثِ ففاگيف  ؼي فاى   -(N56)ثف اـقي ّب  ؼي فاى

(N58)-  سقبلي ففؼ(N71)-  هىئَليز دؿيف(N72)-   ؼـوش بـ  ٍ كىت ضالل

(N73)- ٌؽ وبق  هىش(N37)-   غَؼ هؽيفيشي(N61)-  هؽيفيز قهبى(N64)-  

 (N81)كبـ ففيٌي   -  (N66)هؽيفيز هَاؼ ٍ سدْيكار 

 
 

الي  1ـفبيز ّوِ هَاـؼ 

4 

 

 

فؽم ـفبيز ّف يك اق 

 4الي  1هَاـؼ 

% ایٕٙی، ٍ٘في، 100

سٛخٟبر قیىز ٔطیغی ٚ 

 ٞبی غیففٙیٌبیىشٍی

2 

ػؽْ اوشفبؼٜ اق ؼوشىً یب  

ٔبوه یب یب وفً ایٕٙی 

ػیٙه یب والٜ ایٕٙی یب ِجبن 

 وبـ یب ٔٛاـؼ ؼیٍف

1 

 اـقٌيبثي كبـ )ٌبيىش ي اًدبم كبـ(
 ثّی    

 غیف    

 ٔؼیبـ ٌبیىشٍی ا٘دبْ وبـ  :

  2ٚ  1اق ٔفاضُ   2وىت ضؽالُ ٕ٘فٜ  

 اق ثػً ٌبیىشٍی ٞبی غیف فٙی , ایٕٙی, ثٟؽاٌز , سٛخٟبر قیىز ٔطیغی ٚ ٍ٘في  2وىت ضؽالُ ٕ٘فٜ  

 اق ٔفاضُ وبـ 2وىت ضؽالُ ٔیبٍ٘یٗ 
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 ٍقاـر  هَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك   هَقٌي

 ؼفشف سبلي  كشبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

 كبـ فول فؼ اوشبًؽاـؼ سطلي  - 1-8ًوَى ثفگ

 اٍل:ًَثز  : سبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 اوشبًؽاـؼ فول فؼ كبـ:     L1 وغص ِالضيز ل ـكبـگف هبّف فوَهي هشبلَ ضففِ 81210191 كؽ ضففِ

سْيِ هؽل فَهي ثب اوش بؼُ اقًقٍِ ه بًي ي، 

اثكاـ الر ٍ هَاؼ اٍليِ ثفاوبن اوشبًؽاـؼ 

DIN1511 

 G31 گفٍُ كبـ  هؽل وبق  ٍؽي ِ 02 كؽ ٍؽي ِ

 وبغز هؽل فَهي كبـ 0203 كؽ كبـ
وغص 

 ٌبيىش ي
 (3هْبـر )

  

 ؼقيقِ( 150)قهبى:                                                                                      ٌفايظ اًدبم كبـ :-1

 كبـگبُ هؽل وبق  .1

 ًقٍِ ه بًي ي  .2

 وٌجبؼُ -دٌَبى -كبغؿ -زىت -هَاؼ هّففي: فَم .3

 غظ كً ٍ هبٌيي گٌؽگي ٍ وَّبى  -كَليه -اـُ –اثكاـ ٍ سدْيكار: وين ثفي فَم  .4

 فيٌك -كالُ ايوٌي -ك ً ايوٌي -ؼوش ً ٍ لجبن كبـ -سدْيكار ايوٌي: هبوك  .5

 ٌبغُ ّب  اِلي اوشبًؽاـؼ فول فؼ كبـ:  – 2
 ثِ ًقٍِ هؽل وبق  سجؽي  ًقٍِ ه بًي ي .1

 ػبة ًَؿ فَمشاً .2

 هًَشبل .3

 كي يز ًْبيي هؽل .4
 

 ًوًَِ ٍ ًقٍِ كبـ:-3

سجؽي  ًقٍِ ه بًي ي ثِ هؽلىبق  ثب ؼـ ًؾف گففشي اضبفبر هدبق هبًٌؽ اًقجبْ، سفاي هدبق ٍ ... ثف اوبن ًَؿ فلاك هاؿاة ٍ    .1

   DIN 1511ٌ   قغقِ ثب ؼـ ًؾف گففشي اَِل ًقٍِ كٍي ٍ هؽلىبق  هغبثق اوشبًؽاـؼ 

 اًشػبة ِطيص فَم اق لطبػ وػشي ٍ فٍفؼگي ٍ ؼاًِ ثٌؽ  ٍ ًطَُ اسّبل قغقبر فَم .2

 هًَشبل، اسّبل ٍ زىجبًؽى ِطيص قغقبر فَم ثِ عَـ  كِ اق ّن خؽا ًًٍَؽ ٍ ؼقز اثقبؼ  ٍ ؽبّف  ـفبيز ٌَؼ .3

 فبيز هَاـؼ اوشبًؽاـؼ ٍ ....كي يز ًْبيي هؽل اق لطبػ ؼقز اثقبؼ ، ِبفي وغص، اسّبل هٌبوت، ًطَُ ـًگ  هيك ، ـ .4

 

 اثكاـ اـقٌيبثي: -4

 فْفوز ٍاـوي -4ًوًَِ كبـ  -3هٍبّؽُ  -2دفوً  -1

 اثكاـ ٍ سدْيكار هَـؼ ًيبق اًدبم كبـ: -5
 وٌجبؼُ ٍ ... -وَّبى -غظ كً( -كَليه -قاٍيِ وٌح -اثكاـ اًؽاقُ گيف  )قَن وٌح -هبٌيي گٌؽگي -وين ؼاك -اـُ -اثكاـ ًقٍِ كٍي

 سدْيكار اع ب  ضفيق -ك ً ايوٌي -لجبن كبـ -فيٌك -ؼوش ً -سدْيكار ايوٌي: كالُ ايوٌي

 _   س بلي  كبـ  هفسجظ ؼـ گفٍُ كبـ : -6
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 ٍقاـر  هَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك   هَقٌي

 ؼفشف سبلي  كشبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  اـقٌيبثي - 1 -9ًوَى ثفگ

 اٍلًَثز    سبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 اوشبًؽاـؼ فول فؼ كبـ:     L1 وغص ِالضيز ل ـكبـگف هبّف فوَهي هشبلَ ضففِ  81210191 كؽ ضففِ

سْيِ هؽل فَهي ثب اوش بؼُ اقًقٍِ ه بًي ي، اثكاـ الر ٍ 

 DIN1511هَاؼ اٍليِ ثفاوبن اوشبًؽاـؼ 

 

 G31 گفٍُ كبـ  هؽل وبق  ٍؽي ِ 02 كؽ ٍؽي ِ

 (3هْبـر ) وغص ٌبيىش ي وبغز هؽل فَهي كبـ 0203 كؽ كبـ

  

 هفا ض  كبـ ـؼي 
 ٌفايظ فول فؼ

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

1 
سجؽي  ًقٍِ ه بًي ي ثِ 

 هؽلىبق  

 هؽل وبق ه بى: كبـگبُ 

 ؼلیمٝ  30قٔبٖ: 

 ٔٛاؼ ّٔففی: وبغؿ ٚ ٔؽاؼ 

 اثكاـ ٘مٍٝ وٍی  اثكاـ ٚ سدٟیكار:

 كبهالً ِطيص

 

 ًقٍِ ثب اثقبؼ ثكـگشف
 

 ًقٍِ ًبؼـوز

 3 ا٘مجبْ ٚ اضبفٝ سفاي ٔغبثك ضؽ ٔدبق 

 
 2 ا٘مجبْ یب اضبفٝ سفاي ثب غغبی خكئی ثیٍشف اق ضؽٔدبق

ا٘مجبْ یب اضبفٝ سفاي وٕشف اق ضؽٔدبق ٚ یب ثب غغبی لبثُ 

 ٔالضظٝ ثیٍشف اق ضؽٔدبق 
1 

 سفوين ًقٍِ هؽل 2

 ه بى: كبـگبُ هؽل وبق 

 ؼلیمٝ  50قٔبٖ: 

 ٔٛاؼ ّٔففی: وبغؿ ٚ ٔؽاؼ

 اثكاـ ٘مٍٝ وٍی  اثكاـ ٚ سدٟیكار:

 سفوين ِطيص 

 

 سفوين ثب اثقبؼ ثكـگشف
 

 سفوين ًبؼـوز

 3 ٚ لٛن ٞب ٔغبثك ضؽ ٔدبقاثؼبؼ، قٚایب 

 
 2 اثؼبؼ، قٚایب ٚ لٛن ٞب ثب غغبی خكئی ثیٍشف اق ضؽٔدبق

اثؼبؼ، قٚایب ٚ لٛن ٞب وٛزىشف اق ضؽٔدبق یب ثب غغبی لبثُ 

 ٔالضظٝ ثیٍشف اق ضؽ ٔدبق 
1 

 ثفٌ بـ  فَم 3

 ه بى: كبـگبُ هؽل وبق 

 ؼلیمٝ  30قٔبٖ: 

 ٔٛاؼ ّٔففی: فْٛ

اثكاـ ٚ سدٟیكار: اـٜ، وٛٞبٖ، ویٓ ؼاؽ، 

 ٔبٌیٗ ٌٙؽٌی، اثكاـ ا٘ؽاقٜ ٌیفی 

 ثفي ِطيص

 

 ثفي ثب اثقبؼ ثكـگشف اق ًقٍِ 

 

 ثفي ًبؼـوز

 3 ا٘شػبة ِطیص فْٛ، ثفي ٔغبثك ٘مٍٝ، دفؼاغز ِطیص

 

ا٘شػبة ِطیص فْٛ، ثفي ثب غغبی خكئی ثیٍشف اق ضؽٔدبق، 

 دفؼاغز لبثُ اِالش
2 

ا٘شػبة ٘بٔٙبوت فْٛ ٚ ثفي وٛزىشف اق ٘مٍٝ ٚ یب ثب غغبی لبثُ 

 دفؼاغز غّظ -ٔالضظٝ ثیٍشف اق ضؽ ٔدبق
1 

 هًَشبل فَم 4

 ه بى: كبـگبُ هؽل وبق 

 ؼلیمٝ  20قٔبٖ: 

 ٔٛاؼ ّٔففی: زىت، فْٛ 

 اثكاـ ٚ سدٟیكار: ٔیكوبـ ٚ ....

 هًَشبل ِطيص

 

 هًَشبل ًبؼـوز

 2 ٘مٍٝ، ا٘شػبة ِطیص زىتزىجب٘ؽٖ ِطیص فْٛ ٔغبثك 

 
 1 زىجب٘ؽٖ ٘بؼـوز فْٛ، ا٘شػبة غّظ زىت

5 
قَن كبـ  ٍ كٌشفل 

 كي ي هؽل 

 ه بى: كبـگبُ هؽل وبق 

 ؼلیمٝ  20قٔبٖ: 

 ٔٛاؼ ّٔففی: وٙجبؼٜ

، اثكاـ لٛن وٙح، وٛٞبٖ اثكاـ ٚ سدٟیكار:

 ٌیفیا٘ؽاقٜ

 قَن كبـ  ٍ كي يز ًْبيي هٌبوت 

 

ٍ كي يز  قَن كبـ  قبث  اِالش

 ًْبيي قبث  قجَل

 

 قَن كبـ  ٍ كي يز ًْبيي ًبهٌبوت 

 3 ٌؼبع لٛن ؼـوز، ویفیز اثؼبؼی ٚ ظبٞفی ٔٙبوت ٔؽَ

 

ٌؼبع لٛن ثب غغبی خكئی ؼـ ضؽٔدبق ٚ لبثُ اِالش، ویفیز 

 ظبٞفی ٘ىجشبً ٔٙبوت ٚ اثؼبؼ ثب غغبی خكئی ثیٍشف اق ضؽٔدبق 
2 

 1 اِالش ٚ ویفیز ظبٞفی ٘بٔٙبوتٌؼبع لٛن ثب غغبی غیف لبثُ 

ٌبیىشٍی ٞبی غیف 

فٙی , ایٕٙی, 

ثٟؽاٌز, سٛخٟبر 

قیىز ٔطیغی ٚ 

 ٍ٘في

 ایٕٙی: ؼوشىً، وفً ایٕٙی ،ٔبوه، ػیٙه ٚ ِجبن وبـ-1

 لؽـر سدىٓ ثبال -ؼلز ثبال -ٍ٘في: ػاللٝ ثٝ وبـ-2

 ـػبیز ٘ظبفز-ٞبخؽاوبقی اضبفبر فْٛ اق ؼیٍف قثبِٝ  -قیىز ٔطیغی: سٟٛیٝ ٔٙبوت-3

س  ف  -(N13)ض  هىبلِ  -(N12)سّوين گيف  -(N11)اوشؽالل ٞبی غیففٙی: ٌبیىشٍی-4

 ( يبؼگيف   -(N31)خوـ  ٍـ  ٍ گفؼ ٍـ  اعالفبر   -(N15)س  ف غالق  -(N14)اًشقبؼ  

( N35- ًًسَوقِ ٌبيىش ي ٍ ؼا(N36)-  اًشػبة فٌبٍـ  ّب  هٌبوت(N41)- 

اخشوبفي  -( N92)هطبوجِ ٍ ـيبضي   -(N42)وت ث بـگيف  فٌبٍـ  ّب  هٌب

ٌفكز ؼـ اخشوبفبر ٍ  -(N53)ًقً ؼـ سين   -(N52)هْبـر گَي كفؼى -(N51)ثَؼى

اضشفام گؿاٌشي ثف اـقي ّب   -(N55)ًوبيً قؽـر ـّجف  اففاؼ  -(N54)فقبليز ّب 

سقبلي  -(N58)هؿاكفُ  -(N57) هَقي ٍ كوك ثِ ففاگيف  ؼي فاى   -(N56)ؼي فاى

هىشٌؽ وبق   -(N73)ؼـوش بـ  ٍ كىت ضالل   -(N72)هىئَليز دؿيف  -(N71)ففؼ 

(N37)-   غَؼ هؽيفيشي(N61)-  هؽيفيز قهبى(N64)-   هؽيفيز هَاؼ ٍ سدْيكار(N66) 

 (N81)كبـ ففيٌي   -

 

الي  1ـفبيز ّوِ هَاـؼ 

4 

 

 

فؽم ـفبيز ّف يك اق 

 4الي  1هَاـؼ 

% ایٕٙی، ٍ٘في، 100

سٛخٟبر قیىز 

-ٔطیغی ٚ ٌبیىشٍی

 ٞبی غیففٙی

2 

ػؽْ اوشفبؼٜ اق  

ؼوشىً یب وفً 

ٔبوه یب یب ایٕٙی 

ػیٙه یب والٜ ایٕٙی یب 

 ِجبن وبـ یب ٔٛاـؼ ؼیٍف

1 

 اـقٌيبثي كبـ )ٌبيىش ي اًدبم كبـ(
 ثّی    

 غیف    

 ٔؼیبـ ٌبیىشٍی ا٘دبْ وبـ  :

 5ٚ  4ٚ  1اق ٔفاضُ   2وىت ضؽالُ ٕ٘فٜ  

 ٞبی غیف فٙی, ایٕٙی, ثٟؽاٌز, سٛخٟبر قیىز ٔطیغی ٚ ٍ٘في اق ثػً ٌبیىشٍی 2وىت ضؽالُ ٕ٘فٜ  

 اق ٔفاضُ وبـ 2وىت ضؽالُ ٔیبٍ٘یٗ 
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 ٍقاـر  هَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك   هَقٌي

 ؼفشف سبلي  كشبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

 كبـ فول فؼ اوشبًؽاـؼ سطلي  - 1-8ًوَى ثفگ

 اٍل:ًَثز  : سبـيع اـقٌيبثي  ٌوبـُ هلي  ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 قبلج يفّب هبّيسِ گيفّب  فلك  ضففِ 72110192 كؽ ضففِ
وغص 

 ِالضيز
L2     :اوشبًؽاـؼ فول فؼ كبـ 

ثب اوش بؼُ اق ًقٍِ ه بًي ي ٍ هَاؼ اٍليِ القم ٍ 

هؽل اثكاـ الر، هؽل هيبًي زَثي يب فَهي ٍ 

ًْبيي فلك  ثفاوبن اوشبًؽاـؼّب  هفسجظ 

 وبغشِ هي ٌَؼ.

 G15 گفٍُ كبـ  هؽل وبق  ٍؽي ِ 02 كؽ ٍؽي ِ

 وبغز هؽل فلك  كبـ 0204 كؽ كبـ
وغص 

 ٌبيىش ي
 (3)هْبـر 

  

 ؼقيقِ( 400)قهبى                                                                                         ٌفايظ اًدبم كبـ :-1

 وبق كبـگبُ هؽل .1

 گف كبـگبُ ـيػشِ .2

 ًقٍِ ه بًي ي  .3

 فلك ) لَهيٌيَم( ٍ فَم ٍ دٌَبى ٍ هَاؼ ؾٍة وبق ٍ افكٍؼًي  -ـًگ -ثشًَِ -زىت -زَة -هَاؼ هّففي: كبغؿ .4

وين ثفي  -غظ كً -كَليه -هبٌيي غفاعي ٍ گيفُ -وٌجبؼُ -هشِ ؼوشي -وَّبى -اـُ ًَاـ  -يي گٌؽگياثكاـ ٍ سدْيكار: هبٌ .5

 وٌگ ثفي ٍ ك  سفاٌي-ؼوش بُ سفاي -فَم

 كالُ هبوك ٍ ...  -لجبن كبـ فبؼ  ٍ ًىَق -ك ً ايوٌي -ؼوش ً -هبوك -سدْيكار ايوٌي: كالُ ايوٌي .6

 ٌبغُ ّب  اِلي اوشبًؽاـؼ فول فؼ كبـ:  – 2
 وبغز هؽل زَثي يب فَهي ثب ؼـ ًؾف گففشي اًقجبْ هضبف   .1

 ا  كي يز قبلت هبوِ .2

 كي يز قغقِ ـيػش ي .3

 كي يز ًْبيي هؽل فلك  .4

 

 ًوًَِ ٍ ًقٍِ كبـ:-3

سَخِ ثِ اوشبًؽاـؼ ّب  هفسجظ ـون هؽل ٍ ًطَُ ِطيص اسّبالر ٍ كي يز هٌبوات هاؽل ٍ ؼـ    ثبوبغز ِطيص هؽل زَثي  .1

 ًؾف گففشي اضبفبر هدبق فلي الػََّ اًقجبْ هضبف 

 كي يز هٌبوت قبلت هبوِ اق لطبػ كي يز وغص هط ؾِ قبلت، اوشط بم، وػشي ٍ فٍفؼگي قبلت ٍ .... .2

 ، ِبفي وغص، ؼقز اثقبؼ ، والهز قغقِ ٍ .....كي يز هٌبوت قغقِ ـيػش ي اق لطبػ كي يز ؽبّف  .3

 كي يز ًْبيي هؽل اق لطبػ ؼقز اثقبؼ ، ِبفي وغص، اسّبل هٌبوت، ًطَُ ـًگ  هيك ، ـفبيز هَاـؼ اوشبًؽاـؼ ٍ .... .4
 

 اثكاـ اـقٌيبثي: -4

  ًوًَِ كبـ -3هٍبّؽُ  -2دفوً  -1

 اثكاـ ٍ سدْيكار هَـؼ ًيبق اًدبم كبـ: -5

ا ، اثكاـ ٍ سدْيكار ـيػشِ گف  هبًٌؽ كَـُ، ... ٍ وَّبى، وٌجبؼُ، هشِ ؼوشي يب زَثي يب فَهي، اثكاـ ٍ سدْيكار قبلج يف  هبوِاثكاـ وبغز هؽل 

 وٌگ ثفي ٍ ك  سفاٌي -هبٌيٌي، هبٌيي سفاي

 اع ب  ضفيق سدْيكار -كالُ هبوك ٍ ...  -لجبن كبـ فبؼ  ٍ ًىَق -ك ً ايوٌي -ؼوش ً -هبوك -سدْيكار ايوٌي: كالُ ايوٌي

 _  س بلي  كبـ  هفسجظ ؼـ گفٍُ كبـ : -6
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 ٍقاـر  هَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك   هَقٌي

 ؼفشف سبلي  كشبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  اـقٌيبثي - 1 -9ًوَى ثفگ

 اٍلًَثز    سبـيع اـقٌيبثي  ٌوبـُ هلي  ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 ضففِ 72110192 كؽ ضففِ
قبلج يفّب هبّيسِ 

 گيفّب  فلك 
 L2 وغص ِالضيز

 اوشبًؽاـؼ فول فؼ كبـ:    

ثب اوش بؼُ اق ًقٍِ ه بًي ي ٍ هَاؼ اٍليِ القم ٍ 

اثكاـ الر، هؽل هيبًي زَثي يب فَهي ٍ هؽل ًْبيي فلك  

 ثفاوبن اوشبًؽاـؼّب  هفسجظ وبغشِ هي ٌَؼ.

 G15 كبـ گفٍُ  هؽل وبق  ٍؽي ِ 02 كؽ ٍؽي ِ

 (3) هْبـر وغص ٌبيىش ي وبغز هؽل فلك  كبـ 0204 كؽ كبـ

  

 هفا ض  كبـ ـؼي 
 ٌفايظ فول فؼ

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

ًوف

ُ 

1 
وبغز هؽل 

 زَثي يب فَهي 

 ه بى: كبـگبُ هؽل وبق 

 ؼلیمٝ  150قٔبٖ: 

ٔٛاؼ ّٔففی: زٛة، وبغؿ، زىت، ثشٛ٘ٝ، ـً٘ ٚ 

 فْٛ 

 اثكاـ ٚ سدٟیكار: اثكاـ وبغز ٔؽَ زٛثی یب فٛٔی

 هؽل كبهالً ِطيص 

 

 هؽل ًىجشبً قبث  قجَل

 

 هؽل ًبؼـوز

 3 ٌیت، اضبفٝ سفاي ٚ اثؼبؼ ؼـ ضؽ ٔدبق، ویفیز وغص ػبِی 

 

ضؽٔدبق ٚ ویفیز وغص ٌیت، ا٘مجبْ ،اضبفٝ سفاي ٚ اثؼبؼ ثب غغبی خكئی ثیٍشف اق 

 ٘ىجشبً ٔٙبوت
2 

ٌیت، ا٘مجبْ، اضبفٝ سفاي ٚ اثؼبؼ وٛزىشف اق ضؽٔدبق ٚ یب ثب غغبی لبثُ ٔالضظٝ 

 ثیٍشف اق ضؽ ٔدبق ٚ ویفیز ٘بٔٙبوت وغص
1 

 قبلج يف   2

 گف  ه بى: كبـگبُ ـيػشِ

 ؼلیمٝ  60قٔبٖ: 

 ٔٛاؼ ّٔففی: ٔٛاؼ لبِجٍیفی 

 ٚ سدٟیكار لبِجٍیف ی اثكاـاثكاـ ٚ سدٟیكار: 

 قبلج يف  كبهالً ِطيص 

 

 قبلج يف  ًىجشبً قبث  قجَل

 

 قبلج يف  ًبؼـوز

 3 ای ثب اوشطىبْ ٔٙبوت، ویفیز وغص ػبِی، ٔطفظٝ لبِت وبِٓ  لبِت ٔبوٝ

 

ای ثب اوشطىبْ ٔٙبوت، ویفیز وغص ٘ىجشبً لبثُ لجَٛ، ٔطفظٝ لبِت لبِت ٔبوٝ

 وبِٓ یب لبثُ سؼٕیف
2 

ای ثب اوشطىبْ ٘بٔٙبوت، ویفیز وغص غیفلبثُ لجَٛ ٚ ٔطفظٝ لبِت لبِت ٔبوٝ

 غیفلبثُ سؼٕیف 
1 

 ـيػشِ گف   3

 گف ه بى: كبـگبُ ـيػشِ

 ؼلیمٝ  30قٔبٖ: 

 ٔٛاؼ ّٔففی: ٔٛاؼ ؾٚة وبقی ٚ افكٚؼ٘ی 

 ـیكیاثكاـ ٚ سدٟیكار: وٛـٜ ٚ اثكاـ ٔؿاة

 قغقِ وبلن

 

 قغقِ قبث  سقويف
 

 قغقِ هقيَة

 3 لغؼٝ وبِٓ فبلؽ ضففٜ ٚ ٘یبٔؽ ٚ سػّػُ وغطی ٚ ؼاـای ویفیز وغطی ٔٙبوت

 
 2 لغؼٝ ثب ػیٛة لبثُ سفٔیٓ ٚ ویفیز وغص ٘ىجشبً ٔٙبوت 

لغؼٝ ٔؼیٛة ؼاـای ضففٜ، ٘یبٔؽ، سػّػُ وغطی غیف لبثُ سفٔیٓ ٚ ثب ویفیز 

 وغطی ٘بٔٙبوت
1 

4 
غٍي كبـ  ٍ 

 دليىِ گيف  

 گف ـيػشِه بى: كبـگبُ 

 ؼلیمٝ  60قٔبٖ: 

 ٔٛاؼ ّٔففی: وٙجبؼٜ 

اثكاـ ٚ سدٟیكار: وٛٞبٖ، ٔبٌیٗ سفاي، وًٙ 

 ثفي، وف سفاي

غٍي كبـ  دليىِ گيف  كبه  ٍ 

 ِطيص

غٍي كبـ  دليىِ گيف  ًىجشبً 

 ِطيص 

 غٍي كبـ  ٍ دليىِ گيف  غلظ

 3 ـفغ وبُٔ دّیىٝ ٚ غٍٗ وبـی ٔٙبوت 

 
 2 ٍ٘بٖ دّیىٝ ٚ غٍٗ وبـی ٘ىجشبً ٔٙبوتـفغ دّیىٝ ثب ٚخٛؼ ـؼ ٚ 

 1 ٚخٛؼ دّیىٝ ـٚی وغص ٚ غٍٗ وبـی ٘بٔٙبوت 

 دفؼاغز كبـ   5

 ه بى: كبـگبُ هؽلىبق 

 ؼلیمٝ   40قٔبٖ: 

 ٔٛاؼ ّٔففی: وٙجبؼٜ، ثشٛ٘ٝ 

 وبـؼن  اثكاـ ٚ سدٟیكار:

 دفؼاغز كبـ  ِطيص 

 

 دفؼاغز كبـ  ًىجشبً قبث  قجَل
 

 دفؼاغز كبـ  غلظ

 3 ویفیز وغص ٔٙبوت ٚ دف ٌؽٖ وبُٔ ضففار 

 2 ویفیز وغص ٘ىجشبً لبثُ لجَٛ ٚ دف ٌؽٖ وبُٔ ضففار  

 1 ویفیز وغع ٘بٔٙبوت ٚ دف ٍ٘ؽٖ وبُٔ ضففار 

6 
ًّت هؽل ـٍ  

ِ طِ ٍ كٌشفل 

 كي ي هؽل 

 

 ه بى: كبـگبُ هؽلىبق 

 ؼلیمٝ  60قٔبٖ: 

 ٔٛاؼ ّٔففی: دیر ٚ ٟٔفٜ

 ٔشٝ ؼوشی ٚ ٔبٌیٙی  سدٟیكار:اثكاـ ٚ 

ًّت ِطيص هؽل ـٍ  ِ طِ ٍ 

 كي يز هٌبوت هؽل 

ًّت ِطيص هؽل ـٍ  ِ طِ ٍ 

 كي يز ًْبيي ًىجشبً ِطيص هؽل

ًّت ًبؼـوز هؽل ـٍ  ِ طِ ٍ 

 يب كي يز ًْبيي ًبهٌبوت 

  3 ّ٘ت ِطیص ٔؽَ ـٚی ِفطٝ ٚ ویفیز اثؼبؼی ٚ ظبٞفی ٔٙبوت ٔؽَ 

ٚ اثؼبؼ ثب غغبی خكئی ثیٍشف اق ضؽ ٔدبق ٚ ویفیز  ّ٘ت ِطیص ٔؽَ ـٚی ِفطٝ

 ظبٞفی ٘ىجشبً ٔٙبوت
2  

ّ٘ت ٘بؼـوز ٔؽَ ـٚی ِفطٝ ٚ اثؼبؼ ثب غغبی لبثُ ٔالضظٝ ثیٍشف اق ضؽ ٔدبق ٚ 

 وٛزىشف اق ٘مٍٝ ٚ ویفیز ظبٞفی ٘بٔٙبوت  
1  

بی غیف ٌبیىشٍی ٞ

فٙی , ایٕٙی, 

ثٟؽاٌز, سٛخٟبر 

قیىز ٔطیغی ٚ 

 ٍ٘في

 والٜ ٔبوه -ِجبن وبـ -والٜ ایٕٙی -ػیٙه -ٔبوه –وفً ایٕٙی  -ایٕٙی: ؼوشىً-1

 ٍٔبـوز فؼبَ  -سدىٓ ثبال -ؼلز وبفی -ٍ٘في: ػاللٝ ثٝ وبـ-2

 ـػبیز ٘ظبفز-ٞبخؽاوبقی قٚائؽ ٔثُ فْٛ ٚ ٔٛاؼ لبِجٍیفی اق قثبِٝ -قیىز ٔطیغی: سٟٛیٝ ٔٙبوت-3

س  ف اًشقبؼ   -(N13)ض  هىبلِ  -(N12)سّوين گيف  -(N11)اوشؽالل ٌبیىشٍی غیففٙی: -4

(N14)-  س  ف غالق(N15)-   خوـ  ٍـ  ٍ گفؼ ٍـ  اعالفبر(N31)-   يبؼگيف ) ( N35-

ث بـگيف  فٌبٍـ   -(N41)اًشػبة فٌبٍـ  ّب  هٌبوت  -(N36)سَوقِ ٌبيىش ي ٍ ؼاًً 

هْبـر گَي  -(N51)اخشوبفي ثَؼى -( N92)هطبوجِ ٍ ـيبضي   -(N42)ّب  هٌبوت 

ًوبيً قؽـر  -(N54)ٌفكز ؼـ اخشوبفبر ٍ فقبليز ّب  -(N53)ًقً ؼـ سين   -(N52)كفؼى

 هَقي ٍ كوك ثِ   -(N56)اضشفام گؿاٌشي ثف اـقي ّب  ؼي فاى -(N55)ـّجف  اففاؼ 

  -(N72)هىئَليز دؿيف  -(N71)سقبلي ففؼ  -(N58)هؿاكفُ  -(N57)ففاگيف  ؼي فاى 

هؽيفيز  -(N61)غَؼ هؽيفيشي   -(N37)هىشٌؽ وبق   -(N73)ؼـوش بـ  ٍ كىت ضالل 

 (N81)كبـ ففيٌي   - (N66)هؽيفيز هَاؼ ٍ سدْيكار   -(N64)قهبى 

 
 

الي  1ـفبيز ّوِ هَاـؼ 

4 

 

فؽم ـفبيز ّف يك اق  

 4الي 1هَاـؼ 

% ایٕٙی، ٍ٘في، 100

ٚ سٛخٟبر قیىز ٔطیغی 

 ٞبی غیففٙیٌبیىشٍی

2 

ػؽْ اوشفبؼٜ اق ؼوشىً یب  

ٔبوه یب یب وفً ایٕٙی 

ػیٙه یب والٜ یب ِجبن وبـ یب 

 والٜ ٔبوه یب ٔٛاـؼ ؼیٍف 

1 

 اـقٌيبثي كبـ )ٌبيىش ي اًدبم كبـ(
 ثّی    

 غیف    

 ٔؼیبـ ٌبیىشٍی ا٘دبْ وبـ  :

  6ٚ  3ٚ  1اق ٔفاضُ   2وىت ضؽالُ ٕ٘فٜ  

 اق ثػً ٌبیىشٍی ٞبی غیف فٙی , ایٕٙی, ثٟؽاٌز , سٛخٟبر قیىز ٔطیغی ٚ ٍ٘في  2وىت ضؽالُ ٕ٘فٜ  

 اق ٔفاضُ وبـ 2وىت ضؽالُ ٔیبٍ٘یٗ 
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 ٍقاـر  هَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك   هَقٌي

 ؼفشف سبلي  كشبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

 كبـ فول فؼ اوشبًؽاـؼ سطلي  - 1-8ًوَى ثفگ

 اٍل:ًَثز  : سبـيع اـقٌيبثي  ٌوبـُ هلي  ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 اوشبًؽاـؼ فول فؼ كبـ:     L3 وغص ِالضيز ل ـهشبلَ س ٌىيي  ضففِ  31170293 كؽ ضففِ

ثب اوش بؼُ اق ًقٍِ ه بًي ي ٍ هَاؼاٍليِ القم ٍ 

اثكاـ الر، هؽل زَثي، فلك  يب  ـالؽيشي 

ًْبيز  ـالؽيشي ًْبيي ثفاوبن هق َن ٍ ؼـ 

 ٌَؼ.اوشبًؽاـؼّب  هفسجظ وبغشِ هي

 G12 گفٍُ كبـ  هؽل وبق  ٍؽي ِ 02 كؽ ٍؽي ِ

 (3هْبـر ) وغص ٌبيىش ي وبغز هؽل  ـالؽيز كبـ 0205 كؽ كبـ

  

 ؼقيقِ( 250)قهبى                                                                                            ٌفايظ اًدبم كبـ :-1

 كبـگبُ هؽل وبق  .1

 هؽل اٍليِ .2

 ًقٍِ ه بًي ي   .3

اثكاـ  -ثِكَ -اثكاـ خؽاوبق  هؽل -اثكاـ افوبل  ـالؽيز -ديىشَلِ -قلن هَ -اثكاـ ٍ سدْيكار: اثكاـ اًؽاقُ گيف  اثقبؼ ٍ ٍقى .4

 اثكاـ ل ِ گيف   -اثكاـ دفؼاغز -هؽلىبق 

 زَة ٍ .... -هَاؼ خؽاكٌٌؽُ -هَاؼ دٍز ثٌؽ -ّبـؼًف -زىت -كبغؿ -وٌجبؼُ - ـالؽيز -هَاؼ هّففي: ـًگ .5

 سدْيكار ايوٌي ٍ ثْؽاٌز: هبوك، فيٌك، ؼوش ً، كالُ ايوٌي ٍ ك ً ٍ لجبن كبـ .6

 ٌبغُ ّب  اِلي اوشبًؽاـؼ فول فؼ كبـ:  – 2

 وبغز هؽل هق َن .1

 ًّت كال  .2

  هبؼُ وبق   ـالؽيز .3

 كٌشفل ًْبيي هؽل  ـالؽيشي .4

 

 ًوًَِ ٍ ًقٍِ كبـ:-3

 وبغز هؽل هق َن ثب سَخِ ثِ ًقٍِ قغقِ ثب ؼـ ًؾف گففشي اضبفبر هؽلىبق  ٍ كي يز هٌبوت وغص ٍ ..... .1

 ًّت ِطيص كال  ثغَـي ِ فبِلِ هٌبوت اق هؽل هق َن ؼاٌشِ ثبٌؽ .2

  ـالؽيز اق ًؾف هقؽاـ  ـالؽيز ٍ ّبـؼًف، قهبى غَؼگيف  ٍ اغشالط ِطيص ثِ ًىجز هٌبوت  هبؼُ وبق  ِطيص .3

كي يز ًْبيي هؽل اق لطبػ ؽبّف ، ؼقز اثقبؼ ، ِبفي وغص، اسّبل هٌبوت، ًطَُ ـًگ  هيك ، ـفبيز هَاـؼ اوشبًؽاـؼ ٍ  .4

.... 
 

 اثكاـ اـقٌيبثي: -4

 ويفْفوز ٍاـ -4ًوًَِ كبـ  -3هٍبّؽُ  -2دفوً  -1

 اثكاـ ٍ سدْيكار هَـؼ ًيبق اًدبم كبـ: -5
يف ، اثكاـ وبغز هؽل، كال  زَثي، اثكاـ افوبل  ـالؽيز ٍ كَثً  ى، ديىشَلِ، قلن هَ، اثكاـ سَقيي ،اثكاـ دفؼاغز هبًٌؽ دَوبة، اثكاـ ل ِ گ

 سَـ  ويوي ٍ ....

 ، سدْيكار اع ب  ضفيقلجبن كبـسدْيكار ايوٌي ٌبه  هبوك، فيٌك، ؼوش ً، كالُ ايوٌي ٍ ك ً ايوٌي، 

   س بلي  كبـ  هفسجظ ؼـ گفٍُ كبـ : -6

 (0206كٌشفل ًْبيي هؽل ) _
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 ٍقاـر  هَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك   هَقٌي

 ؼفشف سبلي  كشبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  اـقٌيبثي - 1 -9ًوَى ثفگ

 اٍلًَثز    سبـيع اـقٌيبثي  ٌوبـُ هلي  ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 اوشبًؽاـؼ فول فؼ كبـ:     L3 وغص ِالضيز ل ـهشبلَ س ٌىيي  ضففِ  31170293 كؽ ضففِ

ثب اوش بؼُ اق ًقٍِ ه بًي ي ٍ هَاؼ اٍليِ القم ٍ اثكاـ الر، هؽل 

زَثي، فلك  يب  ـالؽيشي هق َن ٍ ؼـ ًْبيز  ـالؽيشي ًْبيي 

 ثفاوبن اوشبًؽاـؼّب  هفسجظ وبغشِ هي ٌَؼ.

 G12 گفٍُ كبـ  هؽل وبق  ٍؽي ِ 02 كؽ ٍؽي ِ

 (3هْبـر ) وغص ٌبيىش ي وبغز هؽل  ـالؽيز كبـ 0204 كؽ كبـ

  

 هفا ض  كبـ ـؼي 
 ٌفايظ فول فؼ

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

1 
وبغز هؽل 

 هق َن

 ه بى: كبـگبُ هؽل وبق 

 ؼلیمٝ  100قٔبٖ: 

 ٔٛاؼ ّٔففی: زٛة، ثشٛ٘ٝ، آـاِؽیز، فّك

اثكاـ ٚ سدٟیكار: اثكاـ وبغز ٔؽَ زٛثی ٚ 

 فّكی ٚ آـاِؽیشی 

 هؽل كبهالً ِطيص

 

 هؽل ًىجشبً قبث  قجَل

 

 هؽل ًبؼـوز

 3 ٔؽَ ٔؼىٛن ثب اثؼبؼ ٔغبثك ٘مٍٝ ٔؽَ وبقی ٚ ویفیز وغطی ٔٙبوت 

 
 2 ٔؽَ ٔؼىٛن ثب غغبی خكئی لبثُ لجَٛ ٚ ویفیز وغطی ٔٙبوت 

 1 ٔؽَ ٔؼىٛن ثب اثؼبؼ ٘بٔٙبوت ٚ ویفیز وغطی ٘بٔٙبوت 

 سْيِ كال  2

 ه بى: كبـگبُ هؽل وبق 

 ؼلیمٝ 20قٔبٖ: 

 ٔٛاؼ ّٔففی: زٛة ٚ فّك 

سدٟیكار وبغز والف اثكاـ ٚ سدٟیكار: 

 زٛثی یب فّكی

 كال  ثب اثقبؼ هٌبوت
  

كال  ثب اثقبؼ ثكـگشف اق هؽل ؼـ 

 ضؽ قبث  قجَل 
 

 كال  ًبؼـوز 

 3 اثؼبؼ ٔٙبوت ثب فبِّٝ ؼـوز اق ٔؽَ ٚ اوشطىبْ غٛة والف

 2 اثؼبؼ ثب غغبی خكئی ثكـٌشف اق ضؽ ٔٙبوت ٚ اوشطىبْ ٘ىجشبً ٔٙبوت  

 1 اثؼبؼ ٘بٔٙبوت ٚ اوشطىبْ ٘بوبفی 

3 
افوبل هَاؼ 

 خؽاكٌٌؽُ

 ه بى: كبـگبُ هؽل وبق 

 ؼلیمٝ  10قٔبٖ: 

 ٔٛاؼ ّٔففی: ٔٛاؼ خؽاوٙٙؽٜ 

اثكاـ ٚ سدٟیكار: سدٟیكار اػٕبَ ٔٛاؼ 

 خؽاوٙٙؽٜ 

 

افوبل كبه  ٍ ِطيص هَاؼ 

 خؽاكٌٌؽُ 

 

 افوبل غلظ هَاؼ خؽاكٌٌؽُ 

 2 اػٕبَ ٔٛاؼ خؽاوٙٙؽٜ ثٝ عٛـ وبُٔ ـٚی وغص ٔؽَ 

 

 1 ػؽْ دٌٛب٘ؽٖ وبُٔ ٔؽَ ثب ٔٛاؼ خؽاوٙٙؽٜ 

4 
 هبؼُ وبق  

  ـالؽيز

 ه بى: كبـگبُ هؽل وبق 

 ؼلیمٝ  30قٔبٖ: 

 ٔٛاؼ ّٔففی: آـاِؽیز، ٞبـؼ٘ف  

 اثكاـ ٚ سدٟیكار: اثكاـ سٛقیٗ، ٔیىىف 

 

  هبؼُ وبق  كبه  ٍ ِطيص 

 

 وبق  ًبؼـوز هبؼُ 

ٞب ٚ سؼییٗ قٔبٖ ا٘شػبة ٚ سؼییٗ ٔمؽاـ ٔٙبوت آـاِؽیز ٚ ٞبـؼ٘ف ٚ اغشالط یىٙٛاغز آٖ

 ٔٙبوت غٛؼٌیفی  
2 

 
ٞب ٚ ؼـ ٘ظف ا٘شػبة ٚ سؼییٗ غّظ ٔمؽاـ آـاِؽیز ٚ ٞبـؼ٘ف ٚ اغشالط غیف یىٙٛاغز آٖ

 ٌففشٗ قٔبٖ ٘بٔٙبوت ثفای غٛؼٌیفی 
1 

5 
افوبل دٍز 

 ثٌؽ 

 كبـگبُ هؽل وبق ه بى: 

 ؼلیمٝ   30قٔبٖ: 

 ٔٛاؼ ّٔففی: ٔبوٝ، ـقیٗ ٚ ٞبـؼ٘ف، لب٘دبق 

اثكاـ اػٕبَ ـقیٗ ٚ وٛثً  اثكاـ ٚ سدٟیكار:

 ٔٙبوت،قٔبٖ وٙح 

 دٍز ثٌؽ كبه  ٍ ِطيص 

 

 دٍز ثٌؽ ًبؼـوز

 2 سؼییٗ ٔٛاؼ دٍز ثٙؽ ٔٙبوت ٚ اػٕبَ ٚ وٛثً ِطیص آٖ ؼـ قٔبٖ ٔٙبوت 

 

 1 سؼییٗ ٚ اغشالط غّظ ٔٛاؼ دٍز ثٙؽ  ٚ اػٕبَ ٚ وٛثً غّظ آٖ ؼـ قٔبٖ ٘بٔٙبوت 

6 

افوبل 

 ـالؽيز ٍ 

كٌشفل كي ي 

  ى 

 ه بى: كبـگبُ هؽل وبق 

 ؼلیمٝ  60قٔبٖ: 

ٔٛاؼ ّٔففی: آـاِؽیز، ٞبـؼ٘ف، دٛوبة، 

 سٛـی ویٕی

اثكاـ ٚ سدٟیكار: اثكاـ اػٕبَ ٚ آـاِؽیز ٚ 

  وٛثً آٖ، اثكاـ دفؼاغز، اثكاـ ِىٝ ٌیفی 

افوبل ِطيص  ـالؽيز ٍ كي يز 

 ًْبيي هٌبوت هؽل

افوبل ِطيص  ـالؽيز ٍ كي يز 

 ًْبيي ًىجشبً قبث  قجَل هؽل 
 

افوبل ًبؼـوز  ـالؽيز ٍ كي يز 

 غيف قبث  قجَل هؽل

  3 اوشطىبْ ٔٙبوت آـاِؽیز ٚ ویفیز ظبٞفی ٚ اثؼبؼی ٔٙبوت ٔؽَ 

اوشطىبْ ٔٙبوت آـاِؽیز ٚ ویفیز ظبٞفی ٘ىجشبً ٔٙبوت ٚ اثؼبؼ ثب غغبی خكئی ثیٍشف اق 

 ضؽ ٔدبق 
2  

اوشطىبْ ٘بوبفی آـاِؽیز ٚ ویفیز ظبٞفی ٘بٔٙبوت ٚ اثؼبؼ ثب غغبی لبثُ سٛخٝ ثكـٌشف اق 

 ضؽ ٔدبق ٚ یب وٛزىشف اق ٘مٍٝ 
1  

ٞبی غیف  ٌبیىشٍی

فٙی , ایٕٙی, 

ثٟؽاٌز, سٛخٟبر 

قیىز ٔطیغی ٚ 

 ٍ٘في

 ِجبن وبـ -والٜ ایٕٙی -ػیٙه -ٔبوه –وفً ایٕٙی  -ایٕٙی: ؼوشىً-1

 ٍٔبـوز فؼبَ  -سدىٓ ثبال -ؼلز وبفی -ٍ٘في: ػاللٝ ثٝ وبـ-2

 ـػبیز ٘ظبفز-ٞبخؽاوبقی قٚائؽ ٔثُ فْٛ ٚ آـاِؽیز ٚ ٔٛاؼ لبِجٍیفی اق قثبِٝ -قیىز ٔطیغی: سٟٛیٝ ٔٙبوت-3

 -(N14)س  ف اًشقبؼ   -(N13)ض  هىبلِ  -(N12)سّوين گيف  -(N11)اوشؽالل ٌبیىشٍی غیففٙی: -4

سَوقِ ٌبيىش ي ٍ -N35 ) ( يبؼگيف   -(N31)خوـ  ٍـ  ٍ گفؼ ٍـ  اعالفبر   -(N15)س  ف غالق 

هطبوجِ ٍ   -(N42)ث بـگيف  فٌبٍـ  ّب  هٌبوت  -(N41)اًشػبة فٌبٍـ  ّب  هٌبوت  -(N36)ؼاًً 

ٌفكز ؼـ  -(N53)ًقً ؼـ سين   -(N52)هْبـر گَي كفؼى -(N51)اخشوبفي ثَؼى -( N92)ـيبضي 

اضشفام گؿاٌشي ثف اـقي ّب   -(N55)ًوبيً قؽـر ـّجف  اففاؼ  -(N54)اخشوبفبر ٍ فقبليز ّب 

 -(N71)سقبلي ففؼ  -(N58)هؿاكفُ  -(N57) هَقي ٍ كوك ثِ ففاگيف  ؼي فاى   -(N56)ؼي فاى

غَؼ هؽيفيشي   -(N37)هىشٌؽ وبق   -(N73)ؼـوش بـ  ٍ كىت ضالل   -(N72)هىئَليز دؿيف 

(N61)-  هؽيفيز قهبى(N64)-   هؽيفيز هَاؼ ٍ سدْيكار(N66) -   كبـ ففيٌي(N81) 

 
 
 

 4الي  1ـفبيز ّوِ هَاـؼ 
 
 

 

 

فؽم ـفبيز ّف يك اق 

 4الي  1هَاـؼ 

% ایٕٙی، 100

ٍ٘في، سٛخٟبر 

ٔطیغی ٚ قیىز 

ٞبی ٌبیىشٍی

 غیففٙی

2 

ػؽْ اوشفبؼٜ اق  

ؼوشىً یب وفً 

ٔبوه یب یب ایٕٙی 

ػیٙه یب والٜ ایٕٙی 

یب ِجبن وبـ یب ٔٛاـؼ 

 ؼیٍف

1 

 اـقٌيبثي كبـ )ٌبيىش ي اًدبم كبـ(
 ثّی    

 غیف    

 ٔؼیبـ ٌبیىشٍی ا٘دبْ وبـ  :

  6ٚ  4ٚ  1اق ٔفاضُ   2وىت ضؽالُ ٕ٘فٜ  

 اق ثػً ٌبیىشٍی ٞبی غیف فٙی , ایٕٙی, ثٟؽاٌز , سٛخٟبر قیىز ٔطیغی ٚ ٍ٘في  2وىت ضؽالُ ٕ٘فٜ  

 اق ٔفاضُ وبـ 2وىت ضؽالُ ٔیبٍ٘یٗ 
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 ٍقاـر  هَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك   هَقٌي

 ؼفشف سبلي  كشبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

 كبـ فول فؼ اوشبًؽاـؼ سطلي  - 1-8ًوَى ثفگ

 اٍل:ًَثز  : سبـيع اـقٌيبثي  ٌوبـُ هلي  ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 اوشبًؽاـؼ فول فؼ كبـ:     L3 وغص ِالضيز ل ـس ٌىيي هشبلَ ضففِ  31170293 كؽ ضففِ

ثب اوش بؼُ اق اثكاـ كٌشفلي، ًقٍِ، اوشبًؽاـؼّب  

هفثَعِ ٍ اق عفيق ًؾبـر ثف فول فؼ دفوٌ  هؽل 

وبغشِ ٌؽُ ـا اق لطبػ كي ي ٍ كوي كٌشفل ًْبيي 

 هي ًوبيؽ.

 G12 گفٍُ كبـ  هؽل وبق  ٍؽي ِ 02 كؽ ٍؽي ِ

 (4سىلظ ) وغص ٌبيىش ي كٌشفل ًْبيي هؽل كبـ 0206 كؽ كبـ

  

 ؼقيقِ( 180)قهبى                                                                                         ٌفايظ اًدبم كبـ :-1

 كبـگبُ هؽل وبق  .1

 گف كبـگبُ ـيػشِ .2

 ًقٍِ ه بًي ي ٍ ًقٍِ هؽل وبق  .3

 اثكاـ ٍ سدْيكار اًؽاقُ گيف  اثقبؼ، ٍقى ٍ كٌشفل كي ي .4

 فيٌك، ؼوش ً، ك ً ٍ لجبن كبـسدْيكار ايوٌي: هبوك، كالُ ايوٌي،  .5

 

 ٌبغُ ّب  اِلي اوشبًؽاـؼ فول فؼ كبـ:  – 2

 كٌشفل هَاؼ  اٍليِ ٍ سدْيكار .1

 كٌشفل ًْبيي هؽل .2

 كٌشفل فول فؼ دفوٌ  سطز اهف .3

 

 

 ًوًَِ ٍ ًقٍِ كبـ:-3

ٍ سدْياكار هؽلىابق  ٌابه     ثبقـوي ٍ ًؾبـر ثف اًشػبة هَاؼ اٍليِ هؽل وبق  ٌبه  زَة، زىت،  ـالؽيز ٍ ّبـؼًف ٍ ... ٍ اثكاـ  .1

 ؼوش بُ گٌؽگي، اـُ ٍ ....

 ًؾبـر ٍ كٌشفل هؽل وبغشِ ٌؽُ اق لطبػ اثقبؼ  ٍ ؽبّف ، كي يز وغطي ٍ هًَشبل ٍ .... .2

ًؾبـر ثف فول فؼ ِطيص دفوٌ  ؼـ ضيي وبغز هؽل ٍ ـفبيز اَِل ايوٌي ٍ ثْؽاٌشي ٍ كبـ ثب اثكاـ ٍ سدْيكار هغبثق ؼوشَـالقو   .3

 ّب  هفثَعِ

 

 اثكاـ اـقٌيبثي: -4

 فْفوز ٍاـوي-3هٍبّؽُ  -2دفوً  -1

 

 اثكاـ ٍ سدْيكار هَـؼ ًيبق اًدبم كبـ: -5

 ّب ٍ اوشبًؽاـؼّب  هفثَعِ، اثكاـ كٌشفل كي ي هبًٌؽ قثف  وٌح، اثكاـ سَقيي ٍ ...اثكاـ اًؽاقُ گيف  اثقبؼ، ؼوشَـالقو  ّب ٍ ًقٍِ

 فيٌك، لجبن كبـ ٍ ك ً ايوٌي ٍ سدْيكار اع ب  ضفيقسدْيكار ايوٌي: هبوك، كالُ ايوٌي، ؼوش ً، 

   س بلي  كبـ  هفسجظ ؼـ گفٍُ كبـ : -6

 (0205وبغز هؽل  ـالؽيز ) -
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 ٍقاـر  هَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك   هَقٌي

 ؼفشف سبلي  كشبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  اـقٌيبثي - 1 -9ثفگًوَى 

 اٍلًَثز    سبـيع اـقٌيبثي  ٌوبـُ هلي  ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 اوشبًؽاـؼ فول فؼ كبـ:     L3 وغص ِالضيز ل ـس ٌىيي هشبلَ ضففِ  31170293 كؽ ضففِ

ثب اوش بؼُ اق اثكاـ كٌشفلي، ًقٍِ، اوشبًؽاـؼّب  هفثَعِ ٍ 

وبغشِ اق عفيق ًؾبـر ثف فول فؼ دفوٌ  هؽل ًْبيي 

 ٌؽُ ـا اق لطبػ كي ي ٍ كوي كٌشفل هي ًوبيؽ.

 G12 گفٍُ كبـ  هؽل وبق  ٍؽي ِ 02 كؽ ٍؽي ِ

 (4) سىلظ وغص ٌبيىش ي كٌشفل ًْبيي هؽل كبـ 0206 كؽ كبـ

  

 هفا ض  كبـ ـؼي 
 ٌفايظ فول فؼ

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

 كٌشفل هَاؼ اٍليِ 1

ه بى: كبـگبُ هؽل وبق  ٍ 

 گف  ـيػشِ

 ؼلیمٝ  20قٔبٖ: 

 اثكاـ ٚ سدٟیكار: اثكاـ سٛقیٗ

 كٌشفل ِطيص هَاؼ اٍليِ 

 

كٌشفل ًىجشبً ِطيص هَاؼ 

 اٍليِ 

 

 كٌشفل ًبؼـوز هَاؼ اٍليِ 

ٞب ٌٙبغز ِطیص ٔٛاؼ اِٚیٝ، سٍػیُ ٔٙبوت ثٛؼٖ آٖ

 اق ِطبػ ویفی ٚ وٕی 
3 

 

ٞب ٚ وٙشفَ وٕی ٌٙبغز ِطیص ٔٛاؼ اِٚیٝ ٚ ویفیز آٖ

 ٘ىجشبٌ ِطیص ٔٛاؼ اِٚیٝ 
2 

ٞب اق ػؽْ ٌٙبغز ِطیص ٔٛاؼ اِٚیٝ ٚ وٙشفَ غّظ آٖ

 ِطبػ وٕی ٚ ویفی 
1 

 كٌشفل هؽل  2

ه بى: كبـگبُ هؽل وبق  ٍ 

 ـيػشِ گف  

 ؼلیمٝ  120قٔبٖ: 

سدٟیكار: اثكاـ ا٘ؽاقٜ ٌیفی اثكاـ ٚ 

اثكاـ وٙشفَ ویفی،  -٘مٍٝ -اثؼبؼ

 ٞب  اوشب٘ؽاـؼ ٚ ؼوشٛـاِؼُٕ

 كٌشفل ِطيص هؽل 

 

 كٌشفل ًىجشبً ِطيص هؽل

  

 كٌشفل ًبؼـوز هؽل 

وٙشفَ ِطیص ٔؽَ اق ِطبػ اثؼبؼی ٚ ظبٞفی ٚ قٔبٖ 

 وبغز آٖ
3 

 

وٙشفَ ِطیص ٔؽَ اق ِطبػ اثؼبؼ ٚ وٙشفَ ٘ىشجبً ِطیص 

 ظبٞفی ٚ قٔبٖ وبغز ٔؽَ 
2 

وٙشفَ غّظ ٔؽَ اق ِطبػ اثؼبؼی ٚ ظبٞفی ٚ قٔبٖ 

 وبغز 
1 

3 
فول فؼ كٌشفل 

 دفوٌ  

ه بى: كبـگبُ هؽل وبق  ٍ 

 ـيػشِ گف  

 ؼلیمٝ  40قٔبٖ: 

 -اثكاـ ٚ سدٟیكار:

 كٌشفل ِطيص 

 

 كٌشفل ًىجشبً ِطيص

 

 كٌشفل ًبؼـوز

وٙشفَ وبُٔ دفوُٙ اق ِطبػ ویفی ٚ اق ِطبػ وٕیز 

 ٔب٘ٙؽ قٔبٖ ثٟیٙٝ
3 

وٙشفَ وبُٔ دفوُٙ اق ِطبػ ویفی ٚ وٙشفَ وٕیز وبـ  

 دفوُٙ ؼـ ضؽ لبثُ لجَٛ  
2 

 1 ٞب ػؽْ وٙشفَ ِطیص ویفیز وبـ دفوُٙ ٚ وٕیز وبـ آٖ

ٌبیىشٍی ٞبی 

غیف فٙی , 

ایٕٙی, 

ثٟؽاٌز, 

سٛخٟبر قیىز 

ٔطیغی ٚ 

 ٍ٘في

 ِجبن وبـ -والٜ ایٕٙی -ػیٙه -ٔبوه –وفً ایٕٙی  -ایٕٙی: ؼوشىً-1

 ٍٔبـوز فؼبَ  -سدىٓ ثبال -ؼلز وبفی -ٍ٘في: ػاللٝ ثٝ وبـ-2

 ـػبیز ٘ظبفز -خؽاوبقی قٚائؽ ٔثُ فْٛ -قیىز ٔطیغی: سٟٛیٝ ٔٙبوت-3

س  ف اًشقبؼ   -(N13)ض  هىبلِ  -(N12)سّوين گيف  -(N11)اوشؽالل غیففٙی: ٌبیىشٍی-4

(N14)-  س  ف غالق(N15)-   خوـ  ٍـ  ٍ گفؼ ٍـ  اعالفبر(N31)-   يبؼگيف ) ( N35-

ث بـگيف  فٌبٍـ   -(N41)اًشػبة فٌبٍـ  ّب  هٌبوت  -(N36)سَوقِ ٌبيىش ي ٍ ؼاًً 

هْبـر گَي  -(N51)اخشوبفي ثَؼى -( N92)هطبوجِ ٍ ـيبضي   -(N42)ّب  هٌبوت 

ًوبيً قؽـر  -(N54)ٌفكز ؼـ اخشوبفبر ٍ فقبليز ّب  -(N53)ًقً ؼـ سين   -(N52)كفؼى

 هَقي ٍ كوك ثِ   -(N56)اضشفام گؿاٌشي ثف اـقي ّب  ؼي فاى -(N55)ـّجف  اففاؼ 

  -(N72)هىئَليز دؿيف  -(N71)سقبلي ففؼ  -(N58)هؿاكفُ  -(N57)ففاگيف  ؼي فاى 

هؽيفيز  -(N61)غَؼ هؽيفيشي   -(N37)ق  هىشٌؽ وب -(N73)ؼـوش بـ  ٍ كىت ضالل 

 (N81)كبـ ففيٌي   - (N66)هؽيفيز هَاؼ ٍ سدْيكار   -(N64)قهبى 

ـفبيز ّوِ هَاـؼ 

 4الي  1

 

 

 

فؽم ـفبيز ّف 

الي  1يك اق  هَاـؼ 

4 

% ایٕٙی، ٍ٘في، 100

سٛخٟبر قیىز ٔطیغی ٚ 

 ٞبی غیففٙیٌبیىشٍی

2 

 
ػؽْ اوشفبؼٜ اق 

ؼوشىً یب وفً 

یب ٔبوه یب ایٕٙی 

یب والٜ ایٕٙی یب  هػیٙ

 ِجبن وبـ یب ٔٛاـؼ ؼیٍف

1 

 اـقٌيبثي كبـ )ٌبيىش ي اًدبم كبـ(
 ثّی    

 غیف    

 ٔؼیبـ ٌبیىشٍی ا٘دبْ وبـ  :

 3ٚ  2اق ٔفاضُ  2وىت ضؽالُ ٕ٘فٜ  

 ٞبی غیف فٙی, ایٕٙی, ثٟؽاٌز, سٛخٟبر قیىز ٔطیغی ٚ ٍ٘في اق ثػً ٌبیىشٍی 2وىت ضؽالُ ٕ٘فٜ  

 اق ٔفاضُ وبـ 2وىت ضؽالُ ٔیبٍ٘یٗ 
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 ٍقاـر  هَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك   هَقٌي

 ؼفشف سبلي  كشبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  كبـ فول فؼ اوشبًؽاـؼ سطلي  - 1-8ًوَى ثفگ

 اٍل:ًَثز  : سبـيع اـقٌيبثي  ٌوبـُ هلي  غبًَاؼگيًبم ٍ ًبم 

 اوشبًؽاـؼ فول فؼ كبـ:     L1 وغص ِالضيز كبـگف هبّف فوَهي هشبلَـل  ضففِ  81210191 كؽ ضففِ

ثب اوش بؼُ اق هبوِ، زىت، هَاؼ افكٍؼًي ٍ ... 

هػلَط هبوِ هبّيسِ ؼـ قهبى هٍػُ هغبثق ثب 

 اوشبًؽاـؼّب  هفسجظ سْيِ هي ٌَؼ.

كؽ 

 ٍؽي ِ
 G13 گفٍُ كبـ  هبّيسِ وبق  ٍؽي ِ 03

 (3) هْبـر وغص ٌبيىش ي وبغز هػلَط هبوِ هبّيسِ كبـ 0301 كؽ كبـ

  

 ؼقيقِ( 50)قهبى:                                                                                                   ٌفايظ اًدبم كبـ :-1

 گيف وبلي هبّيسِ -گف ـيػشِكبـگبُ  .1

 ّب  هَـؼًيبقهَاؼ هّففي: هبوِ، زىت، افكٍؼًي .2

 اثكاـ ٍ سدْيكار: هي ىف، سفاقٍ، قهبى وٌح  .3

 سدْيكار ايوٌي: هبوك، فيٌك، ؼوش ً، كالُ ايوٌي، لجبن كبـ ٍ ك ً ايوٌي، سدْيكار اع ب  ضفيق .4

 
 
 

 ٌبغُ ّب  اِلي اوشبًؽاـؼ فول فؼ كبـ:  – 2
 ّبهبوِ ٍ افكٍؼًيهػلَط كفؼى  .1

 گيف  كي يز هػلَط هبوِ هبّيسِ .2

 
 
 

 ًوًَِ ٍ ًقٍِ كبـ:-3

 افكٍؼى هبوِ ٍ هَاؼ افكٍؼًي ثِ هػلَط كي ثِ سفسيت اٍلَيز هغبثق ؼوشَـالقو  ٍ هي ه هػلَط هبوِ ؼـ قهبى هٍػُ  .1

 گيف  اق لطبػ اوشط بم ٍ ي ٌَاغشي ثفـوي ٍضقيز ًْبيي هبوِ هبّيسِ .2

 اـقٌيبثي:اثكاـ  -4

 فْفوز ٍاـوي -4ًوًَِ كبـ  -3هٍبّؽُ  -2دفوً  -1

 اثكاـ ٍ سدْيكار هَـؼ ًيبق اًدبم كبـ: -5

 هي ىف هبوِ -قهبى وٌح -سفاقٍ .1

 سدْيكار ايوٌي: فيٌك، ؼوش ً، هبوك، لجبن كبـ، ك ً ايوٌي، كالُ ايوٌي ٍ سدْيكار اع ب  ضفيق .2
 

  س بلي  كبـ  هفسجظ ؼـ گفٍُ كبـ : -6

 0303هبّيسِ گيف  ّبر ثبكه -
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 ٍقاـر  هَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك   هَقٌي

 ؼفشف سبلي  كشبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  اـقٌيبثي - 1 -9ًوَى ثفگ

 اٍلًَثز    سبـيع اـقٌيبثي  ٌوبـُ هلي  ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 كبـگف هبّف فوَهي هشبلَـل  ضففِ  81210191 ضففِكؽ 
وغص 

 ِالضيز
L1     :اوشبًؽاـؼ فول فؼ كبـ 

ثب اوش بؼُ اق هبوِ، زىت، هَاؼ افكٍؼًي ٍ ... 

هػلَط هبوِ هبّيسِ ؼـ قهبى هٍػُ هغبثق 

 ثب اوشبًؽاـؼّب  هفسجظ سْيِ هي ٌَؼ.

 G13 گفٍُ كبـ  هبّيسِ وبق  ٍؽي ِ 03 كؽ ٍؽي ِ

 وبغز هػلَط هبوِ هبّيسِ كبـ 0301 كؽ كبـ
وغص 

 ٌبيىش ي
 (3) هْبـر

  

 هفا ض  كبـ ـؼي 
 ٌفايظ فول فؼ

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

1 
ٍ هَاؼ  ،زىتسَقيي هبوِ

 افكٍؼًي 

وبلي  -گف ه بى: كبـگبُ ـيػشِ

 گيف  هبّيسِ

 ؼلیمٝ 20قٔبٖ:

 ٞبٔٛاؼ ّٔففی: ٔبوٝ، زىت، افكٚؼ٘ی

 اثكاـ ٚ سدٟیكار : سفاقٚ

 

 سَقيي  ِطيص 

 

 

  ًبؼـوز سَقيي

 2 ٌیفی ِطیص ٚقٖ ٔبوٝ ٚ ٔٛاؼ افكٚؼ٘ی ا٘ؽاقٜ

 

 1 ٌیفی ٘بؼـوز ٚقٖ ٔبوٝ ٚ ٔٛاؼ افكٚؼ٘ی ا٘ؽاقٜ

2 
هػلَط كفؼى هبوِ ٍ 

 ّب افكٍؼًي

  
وبلي  -گف ه بى: كبـگبُ ـيػشِ

 گيف  هبّيسِ

 ؼلیمٝ  20قٔبٖ:

 ٞبافكٚؼ٘ی -زىت -ٔٛاؼ ّٔففی: ٔبوٝ

قٔبٖ  -اثكاـ ٚ سدٟیكار: ٔیىىف ٔبوٝ 

 وٙح

  

 هػلَط كفؼى ِطيص 

 

هػلَط كفؼى ًىجشبً 

 ِطيص 

 

 هػلَط كفؼى ًبؼـوز

سفسیت ِطیص افكٚؼٖ ٔٛاؼ،  -ا٘ؽاقی ِطیص ٔیىىفـاٜ

 ـػبیز قٔبٖ ٔٙبوت خٟز ٔػّٛط وفؼٖ
3 

 

سفسیت ِطیص افكٚؼٖ ٔٛاؼ  -ا٘ؽاقی ِطیص ٔیىىفـاٜ

ػؽْ ـػبیز قٔبٖ ٔٙبوت خٟز ٔػّٛط وفؼٖ ؼـ  –

 ضؽ خكئی 

2 

ا٘ؽاقی ِطیص ٔیىىف ٚ ػؽْ ـػبیز سفسیت ػؽْ ـاٜ

 ٔٙبوت افكٚؼٖ ٔٛاؼ ٚ ػؽْ ـػبیز قٔبٖ ٔػّٛط وفؼٖ 
1 

 اوشط بم ثػٍي  3

وبلي  –گف  ه بى: كبـگبُ ـيػشِ

 گيف  هبّيسِ

 ؼلیمٝ  10قٔبٖ:

 -ٔٛاؼ ّٔففی: 

  اثكاـٚ سدٟیكار: اثكاـ ضُٕ ٚ ٘مُ 

 اوشط بم ثػٍي  

 

 

اوشط بم ثػٍي ًىجشبً 

 ِطيص

 

  اوشط بم ثػٍي ًبؼـوز

اوشطىبْ ثػٍی ِطیص ٚ ٍٟ٘ؽاـی ؼـ فضبی ٔٙبوت 

ٚ ؼـ ٌفایظ ٔطیغی ٔٙبوت ؼـ قٔبٖ ٔٙبوت خٟز 

 ّٔفف

3 

 
ٍٟ٘ؽاـی ؼـ فضبی اوشطىبْ ثػٍی ٘ىجشب ِطیص ٚ 

ٔٙبوت ؼـ ٌفایظ ٔطیغی ٘ىجشبً ٔٙبوت ؼـ قٔبٖ 

 ٔٙبوت خٟز ّٔفف

2 

اوشطىبْ ثػٍی ٘بٔٙبوت ٚ ٍٟ٘ؽاـی ؼـ فضب ٚ ٌفایظ 

 ٔطیغی ٚ قٔبٖ ٘بٔٙبوت خٟز ّٔفف
1 

ٌبیىشٍی ٞبی 

غیف فٙی , 

ایٕٙی, ثٟؽاٌز, 

سٛخٟبر قیىز 

 ٔطیغی ٚ ٍ٘في

ـػبیز ٔٛاـؼ  -ِجبن وبـ -ػیٙه -والٜ ایٕٙی -وفً ایٕٙی -ؼوشىً -ایٕٙی: ٔبوه-1

 سدٟیكار اعفبء ضفیك  -ایٕٙی وبـ ثب ؼوشٍبٜ

 ػاللٝ ثٝ وبـ -ٍ٘في: ؼلز وبفی-2

ٌیفی ثبلیٕب٘ؽٜ اق وبیف سفىیه ٔػّٛط ٔبوٝ ٔبٞیسٝ -قیىز ٔطیغی: سٟٛیٝ ٔٙبوت-3

 ـػبیز ٘ظبفز-ٞبقثبِٝ

سفىف  -(N13)ضُ ٔىبِٝ  -(N12)سّٕیٓ ٌیفی -(N11)اوشؽالَ : ٌبیىشٍی غیففٙی-4

  -(N31)خٕغ آٚـی ٚ ٌفؼآٚـی اعالػبر   -(N15)سفىف غالق  -(N14)ا٘شمبؼی 

ا٘شػبة فٙبٚـی ٞبی ٔٙبوت  -(N36)سٛوؼٝ ٌبیىشٍی ٚ ؼاً٘ -N35 ) ( یبؼٌیفی

(N41)-  ثىبـٌیفی فٙبٚـی ٞبی ٔٙبوت(N42)-   ٔطبوجٝ ٚ ـیبضی(N92 )-  اخشٕبػی

ٌفوز ؼـ اخشٕبػبر ٚ  -(N53)٘مً ؼـ سیٓ   -(N52)ٟٔبـر ٌٛي وفؼٖ -(N51)ثٛؼٖ

اضشفاْ ٌؿاٌشٗ ثف اـقي ٞبی  -(N55)ٕ٘بیً لؽـر ـٞجفی اففاؼ  -(N54)فؼبِیز ٞب 

سؼبِی  -(N58)ٔؿاوفٜ  -(N57)آٔٛقي ٚ وٕه ثٝ ففاٌیفی ؼیٍفاٖ   -(N56)ؼیٍفاٖ

ٔىشٙؽ  -(N73)وشىبـی ٚ وىت ضالَ ؼـ  -(N72)ٔىئِٛیز دؿیفی -(N71)ففؼی

ٔؽیفیز ٔٛاؼ ٚ سدٟیكار   -(N64)ٔؽیفیز قٔبٖ  -(N61)غٛؼ ٔؽیفیشی   -(N37)وبقی 

(N66)   

 

 4الي  1ـفبيز ّوِ هَاـؼ 

 

 

 

 

 

 

 4الي  1فؽم ـفبيز ّف يك اق هَاـؼ 

% ایٕٙی، ٍ٘في، 100

سٛخٟبر قیىز ٔطیغی 

 ٞبی غیففٙیٚ ٌبیىشٍی

2 

 
ؼوشىً ػؽْ اوشفبؼٜ اق 

یب وفً ایٕٙی یب ٔبوه 

یب والٜ ایٕٙی یب  هیب ػیٙ

 ِجبن وبـ یب ٔٛاـؼ ؼیٍف

1 

 اـقٌيبثي كبـ )ٌبيىش ي اًدبم كبـ(
 ثّی    

 غیف    

 ٔؼیبـ ٌبیىشٍی ا٘دبْ وبـ  :

  2اق ٔفضّٝ   2وىت ضؽالُ ٕ٘فٜ  

 اق ثػً ٌبیىشٍی ٞبی غیف فٙی , ایٕٙی, ثٟؽاٌز , سٛخٟبر قیىز ٔطیغی ٚ ٍ٘في  2وىت ضؽالُ ٕ٘فٜ  

 اق ٔفاضُ وبـ 2وىت ضؽالُ ٔیبٍ٘یٗ 
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 ٍقاـر  هَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك   هَقٌي

 ؼفشف سبلي  كشبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  كبـ فول فؼ اوشبًؽاـؼ سطلي  - 1-8ًوَى ثفگ

 اٍل:ًَثز  : سبـيع اـقٌيبثي  ٌوبـُ هلي  ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 اوشبًؽاـؼ فول فؼ كبـ:     L1 وغص ِالضيز كبـگف هبّف فوَهي هشبلَـل  ضففِ  81210191 كؽ ضففِ

ثب اوش بؼُ اق قبلت   CO2وبغز هبّيسِ ثِ ـٍي 

ثفاوبن  CO2هبّيسِ، هػلَط هبوِ ٍ گبق 

 اوشبًؽاـؼّب ٍ ؼوشَـالقو  ّب  هفثَعِ

كؽ 

 ٍؽي ِ
 G23 گفٍُ كبـ  هبّيسِ وبق  ٍؽي ِ 03

 (4) سىلظ وغص ٌبيىش ي CO2هبّيسِ گيف   كبـ 0302 كؽ كبـ

  

 ؼقيقِ( 80)قهبى:                                                                                                ٌفايظ اًدبم كبـ :-1

 گيف  وبلي هبّيسِ -گف كبـگبُ ـيػشِ .1

 قبًدبق -دٌَبى -دَؼـ سبلك )خؽايً( -CO2گبق  -هَاؼ هّففي: هػلَط هبوِ هبّيسِ .2

 سدْيكار اع ب  ضفيق  -ؼوش ً -فيٌك -لجبن كبـ -ك ً ايوٌي -كالُ ايوٌي -سدْيكار ايوٌي: هبوك .3

 -ويع َّا -CO2هػكى گبق  -قلن هَ -اثكاـ افوبل دٌَبى-CO2اثكاـ ؼهً  -اثكاـ كَثً -اثكاـ ٍ سدْيكار: قبلت هبّيسِ زَثي يب فلك  .4

 اثكاـ اًشقبل هبّيسِ ٍ....  -ثفن -كبـؼ سىوِ

 
 

 ٌبغُ ّب  اِلي اوشبًؽاـؼ فول فؼ كبـ:  – 2
 دف كفؼى خقجِ هبّيسِ اق هػلَط هبوِ .1

 گبقؼّي  .2

 كي يز ًْبيي هبّيسِ .3

 

 
 

 ًوًَِ ٍ ًقٍِ كبـ:-3
 دف كفؼى سوبم قٍايب  قبلت ٍ هشفاكن كفؼى هبوِ ٍ ؼـ َِـر ًيبق قبًدبق گؿاـ  .1

 ايدبؼ كبًبل فجَـ گبق هشٌبوت ثب اثقبؼ هبّيسِ ٍ ؼهً گبق هشٌبوت ثب اثقبؼ هبّيسِ سب وػز ٌؽى كبه  ؼـ قهبى القم  .2

 ثفـوي ٍضقيز كي ي هبّيسِ سَليؽ ٌؽُ اق لطبػ كي يز ؽبّف ، اوشط بم ٍ دٌَبى ؼّي هٌبوت .3

 اثكاـ اـقٌيبثي: -4

 فْفوز ٍاـوي -4ًوًَِ كبـ  -3هٍبّؽُ  -2دفوً  -1

 اثكاـ ٍ سدْيكار هَـؼ ًيبق اًدبم كبـ: -5
، هٍق ، كَـُ غٍك كي، اثكاـ افوبل دٌَبى هبًٌؽ CO2اثكاـ هبّيسِ گيف  ٌبه  ويع َّا، كبـؼ سىوِ، كَثِ ٍ ثفن ٍ .... هػكى گبق  .1

 قلن هَ، اوذف ، دَؼـدبي، هي ىف ـًگ، اثكاـ گبقؼّي، اثكاـ اًشقبل هبّيسِ

 بوك، لجبن كبـ، كالُ ايوٌي، ك ً ايوٌي، سدْيكار اع ب  ضفيقفيٌك، ؼوش ً، ه: سدْيكار ايوٌي .2
 

 س بلي  كبـ  هفسجظ ؼـ گفٍُ كبـ : -6

-  
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 ٍقاـر  هَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك   هَقٌي

 ؼفشف سبلي  كشبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  اـقٌيبثي - 1 -9ًوَى ثفگ

 اٍلًَثز    سبـيع اـقٌيبثي  ٌوبـُ هلي  ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 ضففِ  81210191 كؽ ضففِ
كبـگف هبّف فوَهي 

 هشبلَـل 

وغص 

 ِالضيز
L1     :اوشبًؽاـؼ فول فؼ كبـ 

ثب اوش بؼُ اق قبلت   CO2وبغز هبّيسِ ثِ ـٍي 

ثفاوبن  CO2هبّيسِ، هػلَط هبوِ ٍ گبق 

 ّب  هفثَعِاوشبًؽاـؼّب ٍ ؼوشَـالقو 

 G23 گفٍُ كبـ  هبّيسِ وبق  ٍؽي ِ 03 كؽ ٍؽي ِ

 CO2هبّيسِ گيف   كبـ 0302 كؽ كبـ
وغص 

 ٌبيىش ي
 (4) سىلظ

  

 هفا ض  كبـ ـؼي 
 ٌفايظ فول فؼ

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

 دف كفؼى خقجِ هبّيسِ  1

 گيف  وبلي هبّيسِ -گف ه بى: كبـگبُ ـيػشِ 

 ؼلیمٝ 30قٔبٖ 

دٛؼـ خؽاوٙٙؽٜ  -ٔٛاؼ ّٔففی: ٔػّٛط ٔبوٝ ٔبٞیسٝ

 لب٘دبق

 اثكاـ ٚ سدٟیكار: لبِت ٔبٞیسٝ، اثكاـ وٛثً، دٛؼـدبي

 دف كفؼى ِطيص  

 

 دف كفؼى ًىجشبً ِطيص

  

 دف كفؼى ًبؼـوز

وٛثً ٔٙبوت ٚ لب٘دبق ٌؿاـی  -ٔمؽاـ ٔبوٝ وبفی

 ِطیص 
3 

 
لب٘دبق ٌؿاـی  -وٛثً ٘ىجشبً ٔٙبوت -ٔمؽاـ ٔبوٝ وبفی

 ِطیص 
2 

وٛثً ٘بٔٙبوت ٚ لب٘دبق ٌؿاـی  -ٔمؽاـ ٔبوٝ وٓ

 ٘بٔٙبوت 
1 

 گبق ؼّي   2

 وبلي هبّيسِ گيف   -ه بى: كبـگبُ ـيػشِ گف  

 ؼلیمٝ 10قٔبٖ: 

 CO2ٔٛاؼ ّٔففی: ٌبق 

ٔػكٖ  -ویع ٞٛا -CO2اثكاـ ؼًٔ ٌبق  اثكاـ ٚ سدٟیكار:

 CO2ٌبق 

 گبقؼّي كبه  

 گبقؼّي ًىجشبً ِطيص

  

 گبقؼّي ًبؼـوز

 3 قؼٖ ویع ٞٛا ثٝ ٔمؽاـ وبفی ٚ ٌبق ؼٞی ِطیص 

 
 2 قؼٖ ویع ٞٛا ثٝ ٔمؽاـ وبفی ٚ ٌبقؼٞی ٘ىجشبٌ ِطیص

 1 قؼٖ ویع ٞٛا ثٝ سؼؽاؼ ٘بٔٙبوت ٚ ٌبقؼٞی غّظ 

 غبـج كفؼى هبّيسِ  3

 وبلي هبّيسِ گيف   -ه بى: كبـگبُ ـيػشِ گف  

 ؼلیمٝ 15قٔبٖ: 

 -ٔٛاؼ ّٔففی: 

 اثكاـ ٚ سدٟیكار: اثكاـ غبـج وفؼٖ ٔبٞیسٝ

 غبـج كفؼى ِطيص 
 

غبـج كفؼى ًىجشبً قبث  

 قجَل 

 غبـج كفؼى ًبؼـوز

 3 سٕبْ لىٕز ٞبی ٔبٞیسٝ )خبٖ ٚ ـیٍٝ( وبِٓ 

 2 خبٖ ٚ ـیٍٝ ٔبٞیسٝ ثب ػیٛة لبثُ سفٔیٓ 

 1 خبٖ ٚ ـیٍٝ ٔبٞیسٝ ؼاـای سفن ٚ ٌىىشٍی قیبؼ 

 ؼّي دٌَبى  4

 گيف  وبلي هبّيسِ -گف ه بى: كبـگبُ ـيػشِ 

 ؼلیمٝ 15قٔبٖ: 

 دٌٛبٖٔٛاؼ ّٔففی: 

اثكاـ اػٕبَ دٌٛبٖ ٚ  -ـً٘اثكاـ ٚ سدٟیكار: ٔیىىف 

 غٍه وفؼٖ دٌٛبٖ

 دٌَبى ؼّي ِطيص 
 

دٌَبى ؼّي ؼـ ضؽ قبث  

 قجَل 
 

 دٌَبى ؼّي ًبؼـوز 

 3 دًٌٛ وبُٔ وغص ثب ضػبٔز ٔٙبوت ٚ یىٙٛاغز 

 2 دًٌٛ وبُٔ وغص ثب ضػبٔز غیف یىٙٛاغز   

 1 ػؽْ دًٌٛ وبُٔ وغص

 ّبً ْؽاـ  هبّيسِ  5

 گيف  وبلي هبّيسِ -گف ـيػشِه بى: كبـگبُ  

 ؼلیمٝ 10قٔبٖ: 

 -ٔٛاؼ ّٔففی: 

 اثكاـ ٚ سدٟیكار: اثكاـ ا٘شمبَ ٔبٞیسٝ

 ً ْؽاـ  ِطيص  
 

ً ْؽاـ  ؼـ ضؽ قبث  

 قجَل

 ً ْؽاـ  ًبؼـوز

 3 زیؽٔبٖ ِطیص ؼـ ٌفاط ٔطیغی ٔٙبوت 

 

 2 زیؽٔبٖ ِطیص ؼـ ٌفایظ ٔطیغی ٘ىجشبً ٔٙبوت 

 1 زیؽٔبٖ غّظ ؼـ ٌفایظ ؼٔبیی ٘بٔٙبوت 

ٌبیىشٍی ٞبی غیف فٙی 

, ایٕٙی, ثٟؽاٌز, 

سٛخٟبر قیىز ٔطیغی 

 ٚ ٍ٘في

 سدٟیكار اعفبء ضفیك  -ِجبن وبـ -ػیٙه -ؼوشىً -وفً ایٕٙی -والٜ ایٕٙی -ایٕٙی: ٔبوه-1

 ػاللٝ ثٝ وبـ -ٍ٘في: ؼلز وبفی-2

 ـػبیز ٘ظبفز-ٞبثبلیٕب٘ؽٜ اق ثبلی قثبِٝٞبی سفىیه ٔبوٝ-قیىز ٔطیغی: سٟٛیٝ ٔٙبوت-3

سفىف غالق  -(N14)سفىف ا٘شمبؼی  -(N13)ضُ ٔىبِٝ  -(N12)سّٕیٓ ٌیفی -(N11)اوشؽالَ ٌبیىشٍی غیففٙی: -4

(N15)-   خٕغ آٚـی ٚ ٌفؼآٚـی اعالػبر(N31)-  یبؼٌیفی ) ( N35- ً٘سٛوؼٝ ٌبیىشٍی ٚ ؼا(N36)-  ا٘شػبة

اخشٕبػی  -( N92)ٔطبوجٝ ٚ ـیبضی   -(N42)ـٌیفی فٙبٚـی ٞبی ٔٙبوت ثىب -(N41)فٙبٚـی ٞبی ٔٙبوت 

ٕ٘بیً  -(N54)ٌفوز ؼـ اخشٕبػبر ٚ فؼبِیز ٞب  -(N53)٘مً ؼـ سیٓ   -(N52)ٟٔبـر ٌٛي وفؼٖ -(N51)ثٛؼٖ

آٔٛقي ٚ وٕه ثٝ ففاٌیفی ؼیٍفاٖ   -(N56)اضشفاْ ٌؿاٌشٗ ثف اـقي ٞبی ؼیٍفاٖ -(N55)لؽـر ـٞجفی اففاؼ 

(N57)-  ٜٔؿاوف(N58)- سؼبِی ففؼی(N71)- ٔىئِٛیز دؿیفی(N72)-   َؼـوشىبـی ٚ وىت ضال(N73)-  ٔىشٙؽ

    (N66)ٔؽیفیز ٔٛاؼ ٚ سدٟیكار   -(N64)ٔؽیفیز قٔبٖ  -(N61)غٛؼ ٔؽیفیشی   -(N37)وبقی 

 

 1ـفبيز ّوِ هَاـؼ 

 4الي 

 

 

فؽم ـفبيز ّف يك 

 4الي  1اق هَاـؼ 

% ایٕٙی، ٍ٘في، 100

یىز سٛخٟبر ق

-ٔطیغی ٚ ٌبیىشٍی

 ٞبی غیففٙی

2 

ػؽْ اوشفبؼٜ اق  

ؼوشىً یب وفً 

ایٕٙی یب ٔبوه یب 

یب والٜ ایٕٙی یب  هػیٙ

 ِجبن وبـ یب ٔٛاـؼ ؼیٍف

1 

 اـقٌيبثي كبـ )ٌبيىش ي اًدبم كبـ(
 ثّی    

 غیف    

 ٔؼیبـ ٌبیىشٍی ا٘دبْ وبـ  :

  2ٚ  1اق ٔفاضُ   2وىت ضؽالُ ٕ٘فٜ  

 اق ثػً ٌبیىشٍی ٞبی غیف فٙی , ایٕٙی, ثٟؽاٌز , سٛخٟبر قیىز ٔطیغی ٚ ٍ٘في  2وىت ضؽالُ ٕ٘فٜ  

 اق ٔفاضُ وبـ 2وىت ضؽالُ ٔیبٍ٘یٗ 
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 ٍقاـر  هَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك   هَقٌي

 ؼفشف سبلي  كشبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  كبـ فول فؼ اوشبًؽاـؼ سطلي  - 1-8ًوَى ثفگ

 اٍل:ًَثز  : سبـيع اـقٌيبثي  ٌوبـُ هلي  ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 اوشبًؽاـؼ فول فؼ كبـ:     L1 وغص ِالضيز كبـگف هبّف فوَهي هشبلَـل  ضففِ  81210191 كؽ ضففِ

ثب ( Hot boxوبغز هبّيسِ ثِ ـٍي ّبر ثبكه )

اوش بؼُ اق قبلت هبّيسِ ٍ هبوِ فٌلي ٍ ضفاـر 

ؼاؼى ثفاوبن ؼوشَـالقو  ّب ٍ اوشبًؽاـؼّب  

 هفثَعِ

كؽ 

 ٍؽي ِ
 G13 گفٍُ كبـ  هبّيسِ وبق  ٍؽي ِ 03

 كبـ 0303 كؽ كبـ
هبّيسِ گيف  ّبر ثبكه 

(Hot box) 
 (3)هْبـر وغص ٌبيىش ي

  

 ؼقيقِ(  75)قهبى                                                                                            ٌفايظ اًدبم كبـ :-1

 كبـگبُ ـيػشِ گف  وبلي هبّيسِ گيف  .1

 قبًدبق -دَؼـ خؽايً -دٌَبى -هَاؼ هّففي: هػلَط هبوِ هبّيسِ )ثب زىت فٌ ( .2

هبٌيي هبّيسِ  -ؼوش بُ ٍ سدْيكار ضفاـر ؼّي -افوبل دٌَبى ٍ غٍك كفؼى  ىاثكاـ  -اثكاـ ٍ سدْيكار: خقجِ هبّيسِ فلك  .3

-دَؼـدبي -اثكاـ غبـج كفؼى هبّيسِ -دَؼـدبي -گيف  ٌبه  كبـؼ سىوِ ٍ كَثِ ٍ ...اثكاـ هبّيسِ -هي ىفـًگ -قهبى وٌح -گيف 

 اثكاـ اًشقبل هبّيسِ

 سدْيكار اع ب  ضفيق -ك ً ايوٌي -كهبو -كالُ ايوٌي -لجبن كبـ -فيٌك  -سدْيكار ايوٌي: ؼوش ً .4

 

 

 ٌبغُ ّب  اِلي اوشبًؽاـؼ فول فؼ كبـ:  – 2

 دف كفؼى خقجِ هبّيسِ اق هػلَط هبوِ ٍ ؼـ َِـر ًيبق قبًدبق گؿاـ   .1

 ضفاـر ؼاؼى قبلت هبّيسِ  .2

 كي يز ًْبيي هبّيسِ .3

 

 

 ًوًَِ ٍ ًقٍِ كبـ:-3

 دف كفؼى سوبم قٍايب  قبلت ٍ هشفاكن كفؼى هبوِ ٍ ؼـ َِـر ًيبق قبًدبق گؿاـ   .1

 ضفاـر ؼاؼى هٌبوت خقجِ هبّيسِ ثِ َِـر ؼوشي يب هبٌيٌي ؼـ قهبى هٌبوت  .2

 ثفـوي ٍضقيز كي ي هبّيسِ سَليؽ ٌؽُ اق لطبػ كي يز ؽبّف ، اوشط بم ٍ دٌَبى ؼّي هٌبوت  .3

 اثكاـ اـقٌيبثي: -4

 فْفوز ٍاـوي -4ًوًَِ كبـ  -3هٍبّؽُ  -2دفوً  -1

 اثكاـ ٍ سدْيكار هَـؼ ًيبق اًدبم كبـ: -5

اثكاـ هبّيسِ گيف  ٌبه : كبـؼ سىوِ، كَثِ، ثفن ٍ ...، اثكاـ افوبل دٌَبى هبًٌؽ قلن هَ، اوذف ، دَؼـدبي، هي ىف ـًگ، هبٌيي  الر  .1

 اثكاـ اًشقبل هبّيسِ -غبـج كفؼى هبّيسِاثكاـ  -اثكاـ غٍك كفؼى دٌَبى -هبّيسِ گيف ، هٍق  يب الوٌز

 فيٌك ٍ سدْيكار اع ب  ضفيق -كالُ ايوٌي -ك ً ايوٌي -لجبن كبـ -هبوك -سدْيكار ايوٌي: ؼوش ً .2
 

  س بلي  كبـ  هفسجظ ؼـ گفٍُ كبـ : -6

 (0301) وبغز هػلَط هبوِ هبّيسِ -
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 ٍقاـر  هَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك   هَقٌي

سبلي  كشبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًًؼفشف   

 

  اـقٌيبثي - 1 -9ًوَى ثفگ

 اٍلًَثز    سبـيع اـقٌيبثي  ٌوبـُ هلي  ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 ضففِ  81210191 كؽ ضففِ
كبـگف هبّف فوَهي 

 هشبلَـل 

وغص 

 ِالضيز
L1 

 اوشبًؽاـؼ فول فؼ كبـ:    

ثب  (Hot boxوبغز هبّيسِ ثِ ـٍي ّبر ثبكه )

اوش بؼُ اق قبلت هبّيسِ ٍ هبوِ فٌلي ٍ ضفاـر 

ؼاؼى ثفاوبن ؼوشَـالقو  ّب ٍ اوشبًؽاـؼّب  

 هفثَعِ

 G13 گفٍُ كبـ  هبّيسِ وبق  ٍؽي ِ 03 كؽ ٍؽي ِ

 كبـ 0303 كؽ كبـ
هبّيسِ گيف  ّبر 

 (Hot boxثبكه )

وغص 

 ٌبيىش ي
 (3)هْبـر

  

 هفا ض  كبـ ـؼي 
 ٌفايظ فول فؼ

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

1 
دف كفؼى خقجِ 

 هبّيسِ

 وبلي هبّيسِ گيف   -ه بى: كبـگبُ ـيػشِ گف 

 ؼلیمٝ 30قٔبٖ:

 -دٛؼـ خؽایً -ٔػّٛط ٔبٞیسٝ ٌیفیٔٛاؼ ّٔففی: 

 لب٘دبق

 -اثكاـ وٛثً -اثكاـ ٚ سدٟیكار: خؼجٝ ٔبٞیسٝ فّكی

 دٛؼـ دبي

 دف كفؼى ِطيص  

 

 دف كفؼى ًىجشبً ِطيص 

 

 دفكفؼى غلظ 

  3 وٛثً ٔٙبوت ٚ لب٘دبق ٌؿاـی ِطیص -ٔمؽاـ ٔبوٝ وبفی

لب٘دبق ٌؿاـی  -وٛثً ٘ىجشبً ٔٙبوت -ٔمؽاـ ٔبوٝ وبفی

 ِطیص
2  

  1 لب٘دبق ٌؿاـی ٘بٔٙبوت  -وٛثً ٘بٔٙبوت -ٔمؽاـ ٔبوٝ وٓ

2 
ضفاـر ؼاؼى  

 خقجِ هبّيسِ 

 وبلي هبّيسِ گيف   -ه بى: كبـگبُ ـيػشِ گف  

 ؼلیمٝ 10قٔبٖ: 

 -ٔٛاؼ ّٔففی: 

ؼٞی ٔب٘ٙؽ ٍٔؼُ، اثكاـ ٚ سدٟیكار: سدٟیكار ضفاـر

 إِٙز، قٔبٖ وٙح

 ضفاـر ؼاؼى ِطيص  

 

 ضفاـر ؼاؼى ؼـ ضؽ قبث  قجَل 

 

 ضفاـر ؼاؼى ًبؼـوز

 3 ضفاـر ؼٞی یىٙٛاغز ؼـ قٔبٖ ٔٙبوت 

 
 2 ضفاـر ؼٞی یىٙٛاغز ؼـ قٔبٖ ٘ىجشبً ٔٙبوت 

 1 ضفاـر ؼٞی غیفیىٙٛاغز ؼـ قٔبٖ ٘بٔٙبوت 

3 
غبـج كفؼى  

 هبّيسِ

 وبلي هبّيسِ گيف   -ه بى: كبـگبُ ـيػشِ گف  

 ؼلیمٝ 10قٔبٖ: 

 -ٔٛاؼ ّٔففی: 

 اثكاـ ٚ سدٟیكار: اثكاـ غبـج وفؼٖ ٔبٞیسٝ 

 غبـج كفؼى ِطيص  
 

 غبـج كفؼى ًىجشبً قبث  قجَل 
 

 غبـج كفؼى ًبؼـوز

 3 ٞبی ٔبٞیسٝ )خبٖ ٚ ـیٍٝ( وبِٓ سٕبْ لىٕز

 
خبٖ ٚ ٔبٞیسٝ وبِٓ ٚ ـیٍٝ ٔبٞیسٝ ؼاـای سفن ٚ ٌىىشٍی 

 خكئی 
2 

 1 خبٖ ٚ ـیٍٝ ٔبٞیسٝ ؼاـای سفن ٚ ٌىىشٍی قیبؼ 

 ؼّي دٌَبى  4

 وبلي هبّيسِ گيف   -ه بى: كبـگبُ ـيػشِ گف  

 ؼلیمٝ 15قٔبٖ: 

 دٌٛبٖٔٛاؼ ّٔففی: 

اثكاـ ٚ سدٟیكار: ٔیىىف ـً٘ ٚ اثكاـ اػٕبَ دٌٛبٖ ٚ 

 غٍه وفؼٖ دٌٛبٖ

 دٌَبى ؼّي ِطيص  
 

 دٌَبى ؼّي ؼـ ضؽ قبث  قجَل 
 

 ًبؼـوز دٌَبى ؼّي

 3 دًٌٛ وبُٔ وغص ثب ضػبٔز ٔٙبوت ٚ یىٙٛاغز 

 
 2 دًٌٛ وبُٔ وغص ثب ضػبٔز غیف یىٙٛاغز 

 1 ػؽْ دًٌٛ وبُٔ وغص

 ً ْؽاـ  هبّيسِ  5

 وبلي هبّيسِ گيف   -ه بى: كبـگبُ ـيػشِ گف  

 ؼلیمٝ 10قٔبٖ:

 -ٔٛاؼ ّٔففی: 

 اثكاـ ٚ سدٟیكار: اثكاـ ا٘شمبَ ٔبٞیسٝ

 ً ْؽاـ  ِطيص  
 

 ً ْؽاـ  ؼـ ضؽ قبث  قجَل 
 

 ً ْؽاـ  ًبؼـوز

 3 زیؽٔبٖ ِطیص ؼـ ٌفاط ٔطیغی ٔٙبوت 

 2 زیؽٔبٖ ِطیص ؼـ ٌفایظ ٔطیغی ٘ىجشبً ٔٙبوت  

 1 زیؽٔبٖ غّظ ؼـ ٌفایظ ٔطیغی ٘بٔٙبوت 
ٌبیىشٍی ٞبی غیف 

فٙی , ایٕٙی, 

ثٟؽاٌز, سٛخٟبر 

قیىز ٔطیغی ٚ 

 ٍ٘في

 سدٟیكار اعفبی ضفیك  -ِجبن وبـ -ػیٙه -ؼوشىً -وفً ایٕٙی -والٜ ایٕٙی -ایٕٙی: ٔبوه-1

 ػاللٝ ثٝ وبـ -ٍ٘في: ؼلز وبفی-2

ـػبیز -ٞبخؽاوبقی ضبیؼبر ضبُِ اق ٔبٞیسٝ ٌیفی اق وبیف قثبِٝ -قیىز ٔطیغی: سٟٛیٝ ٔٙبوت-3

 ٘ظبفز

سفىف ا٘شمبؼی  -(N13)ضُ ٔىبِٝ  -(N12)سّٕیٓ ٌیفی -(N11)اوشؽالَ ٌبیىشٍی غیففٙی: -4

(N14)-  سفىف غالق(N15)-   خٕغ آٚـی ٚ ٌفؼآٚـی اعالػبر(N31)-  یبؼٌیفی ) ( N35- ٝسٛوؼ

ثىبـٌیفی فٙبٚـی ٞبی ٔٙبوت  -(N41)ا٘شػبة فٙبٚـی ٞبی ٔٙبوت  -(N36)ٌبیىشٍی ٚ ؼاً٘ 

(N42)-   ٔطبوجٝ ٚ ـیبضی(N92 )- ٖاخشٕبػی ثٛؼ(N51)- ٖٟٔبـر ٌٛي وفؼ(N52)-   ٓ٘مً ؼـ سی

(N53)-  ٌفوز ؼـ اخشٕبػبر ٚ فؼبِیز ٞب(N54)-  ٕ٘بیً لؽـر ـٞجفی اففاؼ(N55)-  ٗاضشفاْ ٌؿاٌش

سؼبِی  -(N58)ٔؿاوفٜ  -(N57)آٔٛقي ٚ وٕه ثٝ ففاٌیفی ؼیٍفاٖ   -(N56)ثف اـقي ٞبی ؼیٍفاٖ

 -(N37)قی ٔىشٙؽ وب -(N73)ؼـوشىبـی ٚ وىت ضالَ   -(N72)ٔىئِٛیز دؿیفی -(N71)ففؼی

   (N66)ٔؽیفیز ٔٛاؼ ٚ سدٟیكار   -(N64)ٔؽیفیز قٔبٖ  -(N61)غٛؼ ٔؽیفیشی  

 

الي  1ـفبيز ّوِ هَاـؼ 

4 

 

 

 

 

 

فؽم ـفبيز ّف يك اق 

 4الي  1هَاـؼ

% ایٕٙی، ٍ٘في، 100

سٛخٟبر قیىز ٔطیغی 

 ٞبی غیففٙیٚ ٌبیىشٍی

2 

 
ػؽْ اوشفبؼٜ اق ؼوشىً 

یب وفً ایٕٙی یب ٔبوه 

یب والٜ ایٕٙی  هیب ػیٙ

یب ِجبن وبـ یب ٔٛاـؼ 

 ؼیٍف

1 

 اـقٌيبثي كبـ )ٌبيىش ي اًدبم كبـ(
 ثّی    

 غیف    

 ٔؼیبـ ٌبیىشٍی ا٘دبْ وبـ  :

  2ٚ  1اق ٔفاضُ   2وىت ضؽالُ ٕ٘فٜ  

 اق ثػً ٌبیىشٍی ٞبی غیف فٙی , ایٕٙی, ثٟؽاٌز , سٛخٟبر قیىز ٔطیغی ٚ ٍ٘في  2وىت ضؽالُ ٕ٘فٜ  

 اق ٔفاضُ وبـ 2ضؽالُ ٔیبٍ٘یٗ وىت 
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 ٍقاـر  هَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك   هَقٌي

 ؼفشف سبلي  كشبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  كبـ فول فؼ اوشبًؽاـؼ سطلي  - 1-8ًوَى ثفگ

 اٍل:ًَثز  : سبـيع اـقٌيبثي  ٌوبـُ هلي  ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 ضففِ  72110192 كؽ ضففِ
گيفّب  قبلج يفّب ٍ هبّيسِ

 فلك 
 اوشبًؽاـؼ فول فؼ كبـ:     L2 وغص ِالضيز

 Coldوبغز هبّيسِ ثِ ـٍي كلؽثبكه )

box) ٍ ِثب اوش بؼُ اق قبلت هبّيسِ، هبو

زىت ثفاوبن اوشبًؽاـؼّب ٍ ؼوشَـالقو  

 ّب  هفثَعِ

كؽ 

 ٍؽي ِ
 G22 گفٍُ كبـ  هبّيسِ وبق  ٍؽي ِ 03

 كبـ 0304 كبـكؽ 
 ثبكه  هبّيسِ گيف  كلؽ

(Cold box) 
 (3) هْبـر وغص ٌبيىش ي

  

 ؼقيقِ( 80)قهبى                                                                                                      ٌفايظ اًدبم كبـ :-1

 گيف گف  وبلي هبّيسِكبـگبُ ـيػشِ .1

 هػلَط هبوِ هبّيسِ، دَؼـ خؽايً، دٌَبى، قبًدبقهَاؼ هّففي:  .2

 اثكاـ اًشقبل هبّيسِ، اثكاـ غبـج كفؼى هبّيسِ، دَؼـدبي -اثكاـ ٍ سدْيكار هَـؼًيبق: قبلت هبّيسِ، هي ىف ـًگ، قهبى وٌح .3

 سدْيكار ايوٌي: لجبن كبـ، فيٌك، ؼوش ً، كالُ ايوٌي، هبوك، ك ً ايوٌي، سدْيكار اع ب  ضفيق  .4

 

 

 ٌبغُ ّب  اِلي اوشبًؽاـؼ فول فؼ كبـ:  – 2
 دف كفؼى خقجِ هبّيسِ اق هػلَط هبوِ  .1

 غَؼگيف  .2

 كي يز ًْبيي هبّيسِ  .3

 

 ًوًَِ ٍ ًقٍِ كبـ:-3

 دف كفؼى سوبم قٍايب  خقجِ هبّيسِ ٍ قبًدبق گؿاـ  ؼـ َِـر ًيبق ٍ هشفاكن كفؼى هبوِ ؼـ قهبى هٌبوت  .1

 ؼـ خقجِ هبّيسِ هشٌبوت ثب اثقبؼ هبّيسِ قهبى القم خْز غَؼگيف  هػلَط هبوِ هبّيسِ .2

 ثفـوي ٍضقيز كي ي هبّيسِ سَليؽ ٌؽُ اق لطبػ كي يز ؽبّف ، اوشط بم ٍ دٌَبى ؼّي هٌبوت .3

 اثكاـ اـقٌيبثي: -4

 فْفوز ٍاـوي -4ًوًَِ كبـ  -3هٍبّؽُ  -2دفوً  -1

 اثكاـ ٍ سدْيكار هَـؼ ًيبق اًدبم كبـ: -5
اثكاـ هبّيسِ گيف  ٌبه : كبـؼ سىوِ، كَثِ، ثفن ٍ ...، اثكاـ افوبل دٌَبى، هبٌيي  الر هبّيسِ گيف ، قهبى وٌح، قبلت هبّيسِ،  .1

 هي ىف ـًگ، اثكاـ اًشقبل هبّيسِ، اثكاـ غبـج هبّيسِ اق خقجِ هبّيسِ، قبًدبق، دَؼـدبي، دٌَبى، دَؼـ خؽايً 

 ، ك ً ايوٌي، كالُ ايوٌي، فيٌك ٍ سدْيكار اع ب  ضفيقسدْيكار ايوٌي: ؼوش ً، هبوك، لجبن كبـ .2
 

 س بلي  كبـ  هفسجظ ؼـ گفٍُ كبـ : -6

 (0305هبّيسِ گيف  دَوشِ ا  ) -
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 ٍقاـر  هَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك   هَقٌي

 ؼفشف سبلي  كشبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  اـقٌيبثي - 1 -9ًوَى ثفگ

 اٍلًَثز    سبـيع اـقٌيبثي  ٌوبـُ هلي  ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 ضففِ  72110192 كؽ ضففِ
قبلج يف  ٍ هبّيسِ 

 گيفّب  فلك 

وغص 

 ِالضيز
L2     :اوشبًؽاـؼ فول فؼ كبـ 

 (Cold boxوبغز هبّيسِ ثِ ـٍي كلؽثبكه )

ثب اوش بؼُ اق قبلت هبّيسِ، هبوِ ٍ زىت 

 ثفاوبن اوشبًؽاـؼّب ٍ ؼوشَـالقو  ّب  هفثَعِ

 G22 گفٍُ كبـ  هبّيسِ وبق  ٍؽي ِ 03 كؽ ٍؽي ِ

 كبـ 0304 كؽ كبـ
بكه ثهبّيسِ گيف  كلؽ

(Cold box) 

وغص 

 ٌبيىش ي
 (3) هْبـر

  

 هفا ض  كبـ ـؼي 
 ٌفايظ فول فؼ

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

1 
دف كفؼى خقجِ 

 هبّيسِ

وبلي هبّيسِ  -ه بى: كبـگبُ ـيػشِ گف  

 گيف  

 ؼلیمٝ 15قٔبٖ: 

دٛؼـ  -، لب٘دبقٔػّٛط ٔبوٝ ٔبٞیسٝٔٛاؼ ّٔففی: 

 خؽایً

اثكاـ ٔبٞیسٝ  -اثكاـ ٚ سدٟیكار: خؼجٝ ٔبٞیسٝ

 ٔبٌیٗ آالر ٔبٞیسٝ ٌیفی  -ٌیفی ٚ دٛؼـ دبي

 دف كفؼى ِطيص  
 

 دف كفؼى ًىجشبً ِطيص 
 

 دف كفؼى ًبؼـوز

وٛثً ٔٙبوت ؼـ قٔبٖ ٔٙبوت ٚ لب٘دبق  -ٔمؽاـ ٔبوٝ وبفی

 ٌؿاـی ِطیص
3 

 

 -وٛثً ٘ىجشبً ِطیص ؼـ قٔبٖ ٔٙبوت -ٔمؽاـ ٔبوٝ وبفی

 لب٘دبق ٌؿاـی ِطیص
2 

لب٘دبق  -وٛثً ٘بٔٙبوت ؼـ قٔبٖ ٘بٔٙبوت -ٔمؽاـ ٔبوٝ وٓ

 ٌؿاـی ٘بٔٙبوت 
1 

2 

ً ْؽاـ  خقجِ  

هبّيسِ خْز 

 غَؼگيف  

وبلي هبّيسِ  -ه بى: كبـگبُ ـيػشِ گف  

 گيف  

 ؼلیمٝ 30قٔبٖ: 

 -ٔٛاؼ ّٔففی: 

 اثكاـ ٚ سدٟیكار: قٔبٖ وٙح

 ً ْؽاـ  ِطيص
 

 ً ْؽاـ  ًبؼـوز 

 2 غٛؼٌیفی ٔبٞیسٝ وبُٔ ٚ ٔبٞیسٝ وبِٓ 

 
 1 غٛؼٌیفی ٔبٞیسٝ ٘بلُ ٚ ٔبٞیسٝ ٘بلُ

3 
غبـج كفؼى  

 هبّيسِ

وبلي هبّيسِ  -ه بى: كبـگبُ ـيػشِ گف  

 گيف  

 ؼلیمٝ 30قٔبٖ: 

 -ٔٛاؼ ّٔففی: 

 اثكاـ ٚ سدٟیكار: اثكاـ غبـج وفؼٖ ٔبٞیسٝ

 غبـج كفؼى ِطيص  
 

 ًىجشبً قبث  قجَل غبـج كفؼى
  

 غبـج كفؼى ًبؼـوز 

 3 سٕبْ لىٕز ٞبی ٔبٞیسٝ )خبٖ ٚ ـیٍٝ( وبِٓ 

 
 2 خبٖ ٚ ـیٍٝ ٔبٞیسٝ ثب ػیٛة لبثُ سفٔیٓ 

 1 خبٖ ٚ ـیٍٝ ٔبٞیسٝ ؼاـای سفن ٚ ٌىىشٍی قیبؼ 

 دٌَبى ؼّي   4

وبلي هبّيسِ  -ه بى: كبـگبُ ـيػشِ گف  

 گيف  

 ؼلیمٝ 10قٔبٖ: 

 دٌٛبٖٔٛاؼ ّٔففی: 

اثكاـ اػٕبَ دٌٛبٖ  -اثكاـ ٚ سدٟیكار: ٔیىىف ـً٘

 ٚ غٍه وفؼٖ دٌٛبٖ

 دٌَبى ؼّي ِطيص  
 

 دٌَبى ؼّي ؼـ ضؽ قبث  قجَل 
 

 دٌَبى ؼّي ًبؼـوز

 3 دًٌٛ وبُٔ وغص ثب ضػبٔز ٔٙبوت ٚ یىٙٛاغز 

 2 دًٌٛ وبُٔ وغص ثب ػؽْ یىٙٛاغشی ضػبٔز  

 1 ػؽْ دًٌٛ وبُٔ وغص 

 ً ْؽاـ  هبّيسِ  4

وبلي هبّيسِ  -ه بى: كبـگبُ ـيػشِ گف  

 گيف  

 ؼلیمٝ 10قٔبٖ: 

 -ٔٛاؼ ّٔففی: 

 اثكاـ ٚ سدٟیكار: اثكاـ ا٘شمبَ ٔبٞیسٝ

 ً ْؽاـ  ِطيص  
 

 ً ْؽاـ  ؼـ ضؽ قبث  قجَل
  

 ً ْؽاـ  ًبؼـوز

 3 زیؽٔبٖ ِطیص ؼـ ٌفایظ ٔطیغی ٔٙبوت 

 
 2 زیؽٔبٖ ِطیص ؼـ ٌفایظ ٔطیغی ٘ىجشب ً ٔٙبوت 

 1 زیؽٔبٖ ٘بؼـوز ؼـ ٌفایظ ٔطیغی ٘بٔٙبوت 

ٌبیىشٍی ٞبی غیف 

فٙی , ایٕٙی, ثٟؽاٌز, 

سٛخٟبر قیىز 

 ٔطیغی ٚ ٍ٘في

 سدٟیكار اعفبء ضفیك  -ِجبن وبـ -ػیٙه -ؼوشىً -وفً ایٕٙی -والٜ ایٕٙی -ایٕٙی: ٔبوه-1

 ٍٔبـوز فؼبَ  -ػاللٝ ثٝ وبـ -ٍ٘في: ؼلز وبفی-2

 ـػبیز ٘ظبفز-ٞبٌیفی اق وبیف قثبِٝ قیىز ٔطیغی: سٟٛیٝ ٔٙبوت ٚ خؽاوبقی ضبیؼبر ٔبوٝ ٔبٞسٝ-3

 -(N14)سفىف ا٘شمبؼی  -(N13)ضُ ٔىبِٝ  -(N12)سّٕیٓ ٌیفی -(N11)اوشؽالَ ٌبیىشٍی غیففٙی: -4

سٛوؼٝ ٌبیىشٍی ٚ ؼاً٘ -N35 ) ( یبؼٌیفی  -(N31)اعالػبر خٕغ آٚـی ٚ ٌفؼآٚـی   -(N15)سفىف غالق 

(N36)-  ا٘شػبة فٙبٚـی ٞبی ٔٙبوت(N41)-  ثىبـٌیفی فٙبٚـی ٞبی ٔٙبوت(N42)-   ٔطبوجٝ ٚ ـیبضی

(N92 )- ٖاخشٕبػی ثٛؼ(N51)- ٖٟٔبـر ٌٛي وفؼ(N52)-   ٓ٘مً ؼـ سی(N53)-  ٚ ٌفوز ؼـ اخشٕبػبر

  -(N56)اضشفاْ ٌؿاٌشٗ ثف اـقي ٞبی ؼیٍفاٖ -(N55)جفی اففاؼ ٕ٘بیً لؽـر ـٞ -(N54)فؼبِیز ٞب 

  -(N72)ٔىئِٛیز دؿیفی -(N71)سؼبِی ففؼی -(N58)ٔؿاوفٜ  -(N57)آٔٛقي ٚ وٕه ثٝ ففاٌیفی ؼیٍفاٖ 

  -(N64)ٔؽیفیز قٔبٖ  -(N61)غٛؼ ٔؽیفیشی   -(N37)ٔىشٙؽ وبقی  -(N73)ؼـوشىبـی ٚ وىت ضالَ 

   (N66)ٔؽیفیز ٔٛاؼ ٚ سدٟیكار 

 

 4الي  1ـفبيز ّوِ هَاـؼ 

 

 

 

 

 

 

فؽم ـفبيز ّف يك اق 

 4الي  1هَاـؼ 

% ایٕٙی، ٍ٘في، 100

سٛخٟبر قیىز 

-ٔطیغی ٚ ٌبیىشٍی

 ٞبی غیففٙی

2 

 
ػؽْ اوشفبؼٜ اق 

ؼوشىً یب وفً 

ایٕٙی یب ٔبوه یب 

یب والٜ ایٕٙی  هػیٙ

یب ِجبن وبـ یب ٔٛاـؼ 

 ؼیٍف

1 

 اًدبم كبـ(اـقٌيبثي كبـ )ٌبيىش ي 
 ثّی    

 غیف    

 ٔؼیبـ ٌبیىشٍی ا٘دبْ وبـ  :

  2ٚ  1اق ٔفاضُ   2وىت ضؽالُ ٕ٘فٜ  

 ٞبی غیف فٙی, ایٕٙی, ثٟؽاٌز, سٛخٟبر قیىز ٔطیغی ٚ ٍ٘في اق ثػً ٌبیىشٍی 2وىت ضؽالُ ٕ٘فٜ  

 اق ٔفاضُ وبـ 2وىت ضؽالُ ٔیبٍ٘یٗ 
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 ٍقاـر  هَقي ٍ دفٍـي

ثفًبهِ ـيك   هَقٌيوبقهبى دمًٍّ ٍ   

 ؼفشف سبلي  كشبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  كبـ فول فؼ اوشبًؽاـؼ سطلي  - 1-8ًوَى ثفگ

 اٍل:ًَثز  : سبـيع اـقٌيبثي  ٌوبـُ هلي  ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 ضففِ 72110192 كؽ ضففِ
گيفّب  قبلج يفّب ٍ هبّسِ

 فلك 
 اوشبًؽاـؼ فول فؼ كبـ:     L2 وغص ِالضيز

وبغز هبّيسِ ثِ ـٍي دَوشِ ا  ثب اوش بؼُ 

اق قبلت هبّيسِ ٍ هبوِ فٌلي ثفاوبن 

 اوشبًؽاـؼّب ٍ ؼوشَـالقو  ّب  هفثَعِ

كؽ 

 ٍؽي ِ
 G22 گفٍُ كبـ  هبّيسِ وبق  ٍؽي ِ 03

 (3) هْبـر وغص ٌبيىش ي ا هبّيسِ گيف  دَوشِ كبـ 0305 كؽ كبـ

  

 ؼقيقِ( 90)قهبى                                                                                           اًدبم كبـ :ٌفايظ -1

 گيف گف  وبلي هبّيسِكبـگبُ ـيػشِ .1

 دَؼـ خؽاكٌٌؽُ -دٌَبى هبّيسِ -هَاؼ هّففي: هبوِ هبّيسِ )ثب زىت فٌ ( .2

 -اثكاـ افوبل دٌَبى ٍ غٍك كفؼى  ى -هي ىف ـًگ -قهبى وٌح -خقجِ هبّيسِ فلك  - الر هبّيسِ گيف اثكاـ ٍ سدْيكار: هبٌيي .3

اثكاـ غبـج كفؼى هبّيسِ اق  -اثكاـ اًشقبل هبّيسِ -ضػبهز وٌح -اثكاـ افوبل دَؼـ خؽا كٌٌؽُ -ؼهبوٌح –سدْيكار ضفاـر ؼّي 

 خقجِ هبّيسِ

 سدْيكار اع ب  ضفيق  -ك ً ايوٌي -لجبن كبـ -فيٌك -ؼوش ً -كالُ ايوٌي -سدْيكار ايوٌي: هبوك .4

 

 

 ٌبغُ ّب  اِلي اوشبًؽاـؼ فول فؼ كبـ:  – 2
 دف كفؼى خقجِ هبّيسِ اق هػلَط هبوِ  .1

 دػز هبّيسِ  .2

 كي يز ًْبيي هبّيسِ .3

 

 ًوًَِ ٍ ًقٍِ كبـ:-3
 دف كفؼى سوبم قٍايب  قبلت اق هػلَط هبوِ ثِ عَـ ي ٌَاغز  .1

 ضفاـر ؼاؼى قبلت سب ؼهب  هٌبوت ٍ قهبى هٌبوت خْز دػز هػلَط هبوِ ثب ضػبهز هغلَة  .2

 ثفـوي ٍضقيز كي ي هبّيسِ سَليؽ ٌؽُ اق لطبػ كي يز ؽبّف ، اوشط بم ٍ دٌَبى ؼّي هٌبوت  .3

 اثكاـ اـقٌيبثي: -4

 فْفوز ٍاـوي -4ًوًَِ كبـ  -3هٍبّؽُ  -2دفوً  -1

 اًدبم كبـ:اثكاـ ٍ سدْيكار هَـؼ ًيبق  -5
 ُهبٌيي  الر  -اثكاـ غٍك كفؼى دٌَبى -خقجِ هبّيسِ -اثكاـ افوبل دٌَبى -اثكاـ هبّيسِ گيف  ٌبه : اثكاـ افوبل هبؼُ خؽا كٌٌؽ

اثكاـ غبـج كفؼى  -اثكاـ اًشقبل هبّيسِ -وٌحضػبهز -ؼهبوٌح -قهبى وٌح -هي ىف ـًگ -ؼّيسدْيكار ضفاـر -گيف هبّيسِ

 هبّيسِ اق خقجِ هبّيسِ 

 ً سدْيكار اع ب  ضفيق -فيٌك -كالُ ايوٌي -ك ً ايوٌي -لجبن كبـ -هبوك -سدْيكار ايوٌي: ؼوش 
 

 س بلي  كبـ  هفسجظ ؼـ گفٍُ كبـ : -6

 (0304گيف  كلؽثبكه )هبّيسِ -
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 ٍقاـر  هَقي ٍ دفٍـي

ثفًبهِ ـيك   هَقٌيوبقهبى دمًٍّ ٍ   

 ؼفشف سبلي  كشبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  اـقٌيبثي - 1 -9ًوَى ثفگ

 اٍلًَثز    سبـيع اـقٌيبثي  ٌوبـُ هلي  ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 ضففِ  72110192 كؽ ضففِ
قبلج يف  ٍ هبّيسِ 

 گيفّب  فلك 

وغص 

 ِالضيز
L2     :اوشبًؽاـؼ فول فؼ كبـ 

هبّيسِ ثِ ـٍي دَوشِ ا  ثب اوش بؼُ اق وبغز 

قبلت هبّيسِ ٍ هبوِ فٌلي ثفاوبن اوشبًؽاـؼّب ٍ 

 ؼوشَـالقو  ّب  هفثَعِ

 G22 گفٍُ كبـ  هبّيسِ وبق  ٍؽي ِ 03 كؽ ٍؽي ِ

 كبـ 0305 كؽ كبـ
 گيف  هبّيسِ

 دَوشِ ا 

وغص 

 ٌبيىش ي
 (3) هْبـر

  

 هفا ض  كبـ ـؼي 
 ٌفايظ فول فؼ

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

1 
 خقجِ هبؼُ كفؼى 

 هبّيسِ

 وبِٗ ٔبٞیسٝ ٌیفی  -ٔىبٖ: وبـٌبٜ ـیػشٝ ٌفی

 ؼلیمٝ 30قٔبٖ: 

 ٔبؼٜ خؽا وٙٙؽٜ لبِت ٔبٞیسٝٔٛاؼ ّٔففی: 

سدٟیكار  -وٙٙؽٜاثكاـ ٚ سدٟیكار: اثكاـ اػٕبَ ٔبؼٜ خؽا 

 ؼٔبوٙح -خؼجٝ ٔبٞیسٝ فّكی -ضفاـر ؼٞی

  هبؼُ وبق  كبه  

 

  هبؼُ وبق  ًىجشبً قبث  قجَل 

 

  هبؼُ وبق  ًبؼـوز

دًٌٛ ٔٙبوت لبِت ثب ٔبؼٜ خؽا  -ـویؽٖ لبِت ثٝ ؼٔبی ٔٙبوت

 وٙٙؽٜ 
3 

 
دًٌٛ ٘ىجشبً ٔٙبوت لبِت ثب ٔبؼٜ  -ـویؽٖ ثٝ ؼٔبی ٔٙبوت

 خؽاوٙٙؽٜ 
2 

دًٌٛ ٘بٔٙبوت لبِت ثب  -ػؽْ ـویؽٖ لبِت ثٝ ؼٔبی ٔٙبوت

 ٔبؼٜ خؽا وٙٙؽٜ 
1 

 دف كفؼى خقجِ هبّيسِ  2

 وبِٗ ٔبٞیسٝ ٌیفی  -ٔىبٖ: وبـٌبٜ ـیػشٝ ٌفی

 ؼلیمٝ 15قٔبٖ: 

 ٔبوٝ ٔبٞیسٝٔٛاؼ ّٔففی: 

ٔبٌیٗ آالر  -اثكاـ ٚ سدٟیكار: خؼجٝ ٔبٞیسٝ فّكی

 اثكاـ ٔبٞیسٝ ٌیفی  -ٔبٞیسٝ ٌیفی

 كفؼى ِطيصدف 
 

 دف كفؼى ًىجشبً قبث  قجَل 
 

 دف كفؼى ًبؼـوز

 3 ٔمؽاـ ٔبوٝ وبفی 

 
 2 ٔمؽاـ ٔبوٝ ٘ىجشبً وبفی 

 1 ٔمؽاـ ٔبوٝ وٓ 

 قهبى ؼاؼى خْز دػز   3

 وبِٗ ٔبٞیسٝ ٌیفی  -ٔىبٖ: وبـٌبٜ ـیػشٝ ٌفی 

 ؼلیمٝ 10قٔبٖ: 

 -ٔٛاؼ ّٔففی: 

 وٙحضػبٔز  -اثكاـ ٚ سدٟیكار: قٔبٖ وٙح

 قهبى ؼاؼى كبفي 
 

 قهبى ؼاؼى ًىجشبً ِطيص 
 

 قهبى ؼاؼى ًبؼـوز 

 3 ٔبٞیسٝ ثب ضػبٔز ٔٙبوت 

 2 ٔبٞیسٝ ثب ضػبٔز ٘ىجشبً ٔٙبوت  

 1 ٔبٞیسٝ ثب ضػبٔز ٘بٔٙبوت 

 غبـج كفؼى هبّيسِ  4

 وبِٗ ٔبٞیسٝ ٌیفی  -ٔىبٖ: وبـٌبٜ ـیػشٝ ٌفی 

 ؼلیمٝ 10قٔبٖ: 

 ٔٛاؼ ّٔففی: 

اثكاـ ٚ سدٟیكار: اثكاـ غبـج وفؼٖ ٔبٞیسٝ اق خؼجٝ 

 ٔبٞیسٝ

 غبـج كفؼى ِطيص  
 

 غبـج كفؼى ًىجشبً ِطيص
  

 غبـج كفؼى ًبؼـوز

 3 سٕبْ لىٕز ٞبی ٔبٞیسٝ )خبٖ ٚ ـیٍٝ( وبِٓ 

 
 2 خبٖ ٚ ـیٍٝ ٔبٞیسٝ ثب ػیٛة خكئی 

 1 خبٖ ٚ ـیٍٝ ٔبٞیسٝ ؼاـای سفن ٚ ٌىىشٍی قیبؼ

 ؼّي دٌَبى  4

 وبِٗ ٔبٞیسٝ ٌیفی  -ٔىبٖ: وبـٌبٜ ـیػشٝ ٌفی 

 ؼلیمٝ 15قٔبٖ: 

 دٌٛبٖٔٛاؼ ّٔففی: 

اثكاـ اػٕبَ دٌٛبٖ ٚ  -اثكاـ ٚ سدٟیكار: ٔػّٛط وٗ ـً٘

 غٍه وفؼٖ آٖ

 دٌَبى ؼّي ِطيص
 

 دٌَبى ؼّي ؼـ ضؽ قبث  قجَل 

 

 دٌَبى ؼّي ًبؼـوز 

 3 دًٌٛ وبُٔ وغص ثب ضػبٔز ٔٙبوت ٚ یىٙٛاغز 

 
 2 دًٌٛ وبُٔ وغص ثب ػؽْ یىٙٛاغشی ضػبٔز 

 1 ػؽْ دًٌٛ وبُٔ وغص

 ً ْؽاـ  هبّيسِ  6

 وبِٗ ٔبٞیسٝ ٌیفی  -ٔىبٖ: وبـٌبٜ ـیػشٝ ٌفی 

 ؼلیمٝ 10قٔبٖ: 

 -ٔٛاؼ ّٔففی: 

 اثكاـ ٚ سدٟیكار: اثكاـ ا٘شمبَ ٔبٞیسٝ

 ً ْؽاـ  ِطيص  

 

 ً ْؽاـ  ؼـ ضؽ قبث  قجَل
 

 ً ْؽاـ  ًبؼـوز 

 3 زیؽٔبٖ ِطیص ؼـ ٌفایظ ٔطیغی ٔٙبوت 

 2 زیؽٔبٖ ِطیص ؼـ ٌفایظ ٔطیغی ٘ىجشبً ٔٙبوت  

 1 زیؽٔبٖ غّظ ؼـ ٌفایظ ٔطیغی ٘بٔٙبوت 

ٌبیىشٍی ٞبی 

غیف فٙی , ایٕٙی, 

ثٟؽاٌز, سٛخٟبر 

قیىز ٔطیغی ٚ 

 ٍ٘في

 سدٟیكار اعفبء ضفیك  -ِجبن وبـ-ػیٙه -ؼوشىً -وفً ایٕٙی -والٜ ایٕٙی -ایٕٙی: ٔبوه-1

 ٍٔبـوز فؼبَ -ػاللٝ ثٝ وبـ -ٍ٘في: ؼلز ثبال-2

 ـػبیز ٘ظبفز-قیىز ٔطیغی: سٟٛیٝ ٔٙبوت ٚ سفىیه ضبیؼبر ٔبوٝ ٔبٞیسٝ ٌیفی اق وبیف قثبِٝ ٞب-3

سفىف غالق  -(N14)سفىف ا٘شمبؼی  -(N13)ضُ ٔىبِٝ  -(N12)سّٕیٓ ٌیفی -(N11)اوشؽالَ ٌبیىشٍی غیففٙی: -4

(N15)-   خٕغ آٚـی ٚ ٌفؼآٚـی اعالػبر(N31)-  یبؼٌیفی ) ( N35- ً٘سٛوؼٝ ٌبیىشٍی ٚ ؼا(N36)-  ا٘شػبة فٙبٚـی

ٟٔبـر  -(N51)اخشٕبػی ثٛؼٖ -( N92)ٔطبوجٝ ٚ ـیبضی   -(N42)ثىبـٌیفی فٙبٚـی ٞبی ٔٙبوت  -(N41)ٞبی ٔٙبوت 

 -(N55)ٕ٘بیً لؽـر ـٞجفی اففاؼ  -(N54)ٌفوز ؼـ اخشٕبػبر ٚ فؼبِیز ٞب  -(N53)٘مً ؼـ سیٓ   -(N52)وفؼٖ ٌٛي

سؼبِی  -(N58)ٔؿاوفٜ  -(N57)آٔٛقي ٚ وٕه ثٝ ففاٌیفی ؼیٍفاٖ   -(N56)اضشفاْ ٌؿاٌشٗ ثف اـقي ٞبی ؼیٍفاٖ

 -(N61)غٛؼ ٔؽیفیشی   -(N37)ٙؽ وبقی ٔىش -(N73)ؼـوشىبـی ٚ وىت ضالَ   -(N72)ٔىئِٛیز دؿیفی -(N71)ففؼی

   (N66)ٔؽیفیز ٔٛاؼ ٚ سدٟیكار   -(N64)ٔؽیفیز قٔبٖ 

 4الي  1ـفبيز ّوِ هَاـؼ 

 

 

 

 1فؽم ـفبيز ّف يك اق هَاـؼ 

 4الي 

% ایٕٙی، ٍ٘في، 100

سٛخٟبر قیىز ٔطیغی ٚ 

 ٞبی غیففٙیٌبیىشٍی

2 

ػؽْ اوشفبؼٜ اق ؼوشىً  

یب وفً ایٕٙی یب ٔبوه 

یب والٜ ایٕٙی یب  هػیٙیب 

 ِجبن وبـ یب ٔٛاـؼ ؼیٍف

1 

 اـقٌيبثي كبـ )ٌبيىش ي اًدبم كبـ(
 ثّی    

 غیف    

 ٔؼیبـ ٌبیىشٍی ا٘دبْ وبـ  :

  3ٚ  2ٚ  1اق ٔفاضُ   2وىت ضؽالُ ٕ٘فٜ  

 ٞبی غیف فٙی, ایٕٙی, ثٟؽاٌز, سٛخٟبر قیىز ٔطیغی ٚ ٍ٘في اق ثػً ٌبیىشٍی 2وىت ضؽالُ ٕ٘فٜ  

 اق ٔفاضُ وبـ 2وىت ضؽالُ ٔیبٍ٘یٗ 
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 ٍقاـر  هَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك   هَقٌي

 ؼفشف سبلي  كشبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  كبـ فول فؼ اوشبًؽاـؼ سطلي  - 1-8ًوَى ثفگ

 اٍل:ًَثز  : سبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 اوشبًؽاـؼ فول فؼ كبـ:     L3 وغص ِالضيز س ٌىيي هشبلَـل  ضففِ  31170293 كؽ ضففِ

كٌشفل كوي ٍ كي ي هبّيسِ اق لطبػ اثقبؼ ، 

ؽبّف ، ... ثب اوش بؼُ اق سدْيكار كٌشفلي ثفاوبن 

 ّب ٍ اوشبًؽاـؼّب  هفثَعِؼوشَـالقو 

كؽ 

 ٍؽي ِ
 G21 گفٍُ كبـ  هبّيسِ وبق  ٍؽي ِ 03

 (4)سىلظ  وغص ٌبيىش ي كٌشفل هبّيسِ وبق  كبـ 0306 كؽ كبـ

  

 ؼقيقِ( 135)قهبى                                                                                                     ٌفايظ اًدبم كبـ :-1

 گيف گف  وبلي هبّيسِكبـگبُ ـيػشِ .1

ّب، ؼوشَـالقو  -گيف  اثقبؼاثكاـ اًؽاقُ -دبـاهشفّب  كي ي هبًٌؽ ثَهِ وٌح، سفهَهشف، قهبى وٌح ٍ ...اثكاـ ٍ سدْيكار: اثكاـ كٌشفل  .2

 اثكاـ سَقيي  -ّب ٍ اوشبًؽاـؼّب  هفثَعًِقٍِ

 سدْيكار ايوٌي: فيٌك، هبوك، ؼوش ً، كالُ ايوٌي، لجبن كبـ، ك ً ايوٌي، سدْيكار اع ب  ضفيق  .3

 

 ؼ فول فؼ كبـ: ٌبغُ ّب  اِلي اوشبًؽاـ – 2
 گيف  ٍ دٌَبى كٌشفل هَاؼ اٍليِ هبّيسِ .1

 كٌشفل وبغز هبوِ هبّيسِ  .2

 گيف  كٌشفل هبٌيي  الر ٍ سدْيكار هبّيسِ .3

 كٌشفل كوي ٍ كي ي هبّيسِ .4

 كٌشفل فول فؼ دفوٌ  سطز اهف  .5

 ًوًَِ ٍ ًقٍِ كبـ:-3
 گيف  كي ي ٍ كوي ثفاوبن ـٍي هبّيسِ ثبقـوي ٍ ًؾبـر ثف اًشػبة هَاؼ اٍليِ خْز وبغز هبّيسِ ٍ دٌَبى اق ًؾف .1

 گيف  ثبقـوي ٍ ًؾبـر ثف ـٍي وبغز هػلَط هبوِ هبّيسِ ؼـ هي ىف اق لطبػ هقؽاـ ٍ قهبى افكٍؼى ثفاوبن ـٍي هبّيسِ .2

بػ گيف  اق لطا ًؾبـر ٍ ثبقـوي ثف دبـاهشفّب  كي ي هبّيسِ ٌبه  اوشط بم ٍ كي يز وغص ٍ اثقبؼ ٍ دٌَبى ٍ كٌشفل فف يٌؽ هبّيسِ .3

 قهبى وبغز هبّيسِ 

 ّب ٍ وبلن ثَؼى خقجِ هبّيسِگيف  ٍ ك بيز  ى الر ٍ اثكاـ ٍ سدْيكار هبّيسِثبقـوي ٍ ًؾبـر ثف فول فؼ ِطيص هبٌيي .4

 گيف  ٍ ـفبيز اَِل ايوٌي، ثْؽاٌشي ٍ ...ًؾبـر ثف فول فؼ دفوٌ  اق لطبػ اًدبم ِطيص هفاض  كبـ ثب اثكاـ ٍ سدْيكار هبّيسِ .5

 اـقٌيبثي:اثكاـ  -4

 فْفوز ٍاـوي -3هٍبّؽُ  -2دفوً  -1

 اثكاـ ٍ سدْيكار هَـؼ ًيبق اًدبم كبـ: -5
اثكاـ كٌشفل كي ي هبًٌؽ ثَهِ وٌح، سفهَهشف، قهبى وٌح ٍ ...،  -ّب ٍ اوشبًؽاـؼّب  هفثَعِگيف  اثقبؼ، ؼوشَـالقو  ّب، ًقٍِاثكاـ اًؽاقُ .1

 اثكاـ سَقيي

 هبوك، ك ً ايوٌي، كالُ ايوٌي، فيٌك ٍ سدْيكار اع ب  ضفيق سدْيكار ايوٌي: لجبن كبـ، ؼوش ً، .2
 

 س بلي  كبـ  هفسجظ ؼـ گفٍُ كبـ :   -6
 (0408Tكٌشفل ًْبيي قبلت )
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 ٍقاـر  هَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك   هَقٌي

 ؼفشف سبلي  كشبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  اـقٌيبثي - 1 -9ًوَى ثفگ

 اٍلًَثز    سبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 س ٌىيي هشبلَـل  ضففِ  31170293 كؽ ضففِ
وغص 

 ِالضيز
L3     :اوشبًؽاـؼ فول فؼ كبـ 

كٌشفل كوي ٍ كي ي هبّيسِ اق لطبػ اثقبؼ ، ؽبّف ، 

... ثب اوش بؼُ اق سدْيكار كٌشفلي ثفاوبن 

 ؼوشَـالقو  ّب ٍ اوشبًؽاـؼّب  هفثَعِ

 G21 گفٍُ كبـ  هبّيسِ وبق  ٍؽي ِ 03 كؽ ٍؽي ِ

 كٌشفل هبّيسِ وبق  كبـ 0306 كؽ كبـ
وغص 

 ٌبيىش ي
 (4) سىلظ

  

 هفا ض  كبـ ـؼي 
 ٌفايظ فول فؼ

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

1 
كٌشفل هَاؼ اٍليِ 

 ٍ سدْيكار 

 گيف  وبلي هبّيسِ -گف ه بى: كبـگبُ ـيػشِ 

 ؼلیمٝ 45قٔبٖ: 

 -ٔٛاؼ ّٔففی: 

اثكاـ وٙشفَ دبـأشفٞبی  -اثكاـ ٚ سدٟیكار: اثكاـ سٛقیٗ

 ویفی 

كٌشفل كبه  هَاؼ اٍليِ ٍ  

 سدْيكار

  

كٌشفل هَاؼ اٍليِ ٍ سدْيكار 

 ؼـ ضؽ قبث  قجَل 

كٌشفل ًبؼـوز هَاؼ اٍليِ ٍ 

 سدْيكار 

وٙشفَ ِطیص ٔػّٛط ٔبوٝ ٚ ٔٛاؼ اِٚیٝ ٚ سٍػیُ ٔٙبوت 

وٙشفَ ِطیص اثكاـآالر ٚ  -ٞب اق ِطبػ وٕی ٚ ویفیثٛؼٖ آٖ

 سدٟیكار اق ِطبػ ویفی ٚ وٕی 

3 

وٙشفَ  -وٙشفَ ِطیص ویفیز اثكاـ ٚ ٔٛاؼ اِٚیٝ ٚ ٔػّٛط ٔبوٝ 

 اثكاـ اق ِطبػ وٕیز٘ىجشبً ِطیص ٔٛاؼ اِٚیٝ ٚ 
2 

 ،ػؽْ وٙشفَ ِطیص ویفیز ٔٛاؼ اِٚیٝ ٚ اثكاـ ٚ ٔػّٛط ٔبوٝ

 ػؽْ وٙشفَ ِطیص وٕیز ٔٛاؼ اِٚیٝ ٚ اثكاـ ٚ ٔػّٛط ٔبوٝ
1 

2 
كٌشفل خقجِ  

 هبّيسِ

 گيف  وبلي هبّيسِ -گف ه بى: كبـگبُ ـيػشِ 

 ؼلیم15ٝقٔبٖ: 

 -ٔٛاؼ ّٔففی: 

 سفٔٛٔشف ٚ ... -ا٘ؽاقٜ ٌیفی اثؼبؼاثكاـ ٚ سدٟیكار: اثكاـ 

 كٌشفل ِطيص خقجِ هبّيسِ

كٌشفل ًىجشبً ِطيص خقجِ 

 هبّيسِ

 كٌشفل ًبؼـوز خقجِ هبّيسِ

وشٙفَ ِطیص اثؼبؼ خؼجٝ ٔبٞیسٝ ٚ سٍػیُ ِطیص ٔؼبیت 

 وغطی 
3 

 
وٙشفَ ِطیص اثؼبؼ خؼجٝ ٔبٞیسٝ ٚ سٍػیُ ٔؼبیت وغطی ؼـ 

 ضؽ لبثُ لجَٛ 
2 

ػؽْ وٙشفَ ِطیص اثؼبؼ خؼجٝ ٔبٞیسٝ ٚ ػؽْ سٍػیُ ٔؼبیت 

 وغطی 
1 

 كٌشفل هبّيسِ  3

 وبلي هبّيسِ گيف   -ه بى: كبـگبُ ـيػشِ گف  

 ؼلیمٝ 30قٔبٖ:

 -ٔٛاؼ ّٔففی: 

 اثكاـ ٚ سدٟیكار: اثكاـ ا٘ؽاقٜ ٌیفی اثؼبؼ 

 كٌشفل كبه  هبّيسِ 

 

 كٌشفل ًىجشبً ِطيص هبّيسِ

 

 كٌشفل ًبؼـوز هبّيسِ

وٙشفَ ِطیص ٔبٞیسٝ اق ِطبػ اثؼبؼی، اوشطىبْ، ویفیز 

 وغطی ٚ دٌٛبٖ، وٙشفَ وٕی ِطیص ٔبٞیسٝ 
3 

 

وٙشفَ ِطیص ٔبٞیسٝ اق ِطبػ اثؼبؼی ٚ اوشطىبْ ٚ وٙشفَ 

٘ىجشبً ِطیص ویفیز وغطی ٚ دٌٛبٖ ٔبٞیسٝ ٚ وٙشفَ وٕی 

 ِطیص ٔبٞیسٝ

2 

ػؽْ وٙشفَ ِطیص ٔبٞیسٝ اق ِطبػ اثؼبؼی ٚ اوشطىبْ ٚ 

 ویفیز وغص ٚ دٌٛبٖ ٚ سؼؽاؼ ٔبٞیسٝ ٞب 
1 

4 
ًطَُ كٌشفل  

 فول فؼ دفوٌ  

 وبلي هبّيسِ گيف   -ه بى: كبـگبُ ـيػشِ گف  

 ؼلیمٝ 45قٔبٖ: 

 -ٔٛاؼ ّٔففی: 

 -اثكاـ ٚ سدٟیكار: 

 كٌشفل كبه   

 

 كٌشفل ًىجشبً ِطيص 

 

 كٌشفل ًبؼـوز 

وٙشفَ ِطیص وّیٝ ٔفاضُ وبـ دفوُٙ اق ِطبػ وٕی ٚ ویفی ٚ 

 ـػبیز اَِٛ ایٕٙی  
3 

 
وٙشفَ ِطیص وبـ دفوُٙ اق ِطبػ ویفی ٚ وٙشفَ ٘ىجشبً ِطیص 

 وٕیز وبـ دفوُٙ ٚ ـػبیز اَِٛ ایٕٙی 
2 

ػؽْ وٙشفَ ٔفاضُ وبـ دفوُٙ اق ِطبػ وٕی ٚ ویفی ٚ ػؽْ 

 ـػبیز اَِٛ ایٕٙی 
1 

ٌبیىشٍی ٞبی 

غیف فٙی , ایٕٙی, 

ثٟؽاٌز, سٛخٟبر 

قیىز ٔطیغی ٚ 

 ٍ٘في

 سدٟیكار اعفبء ضفیك  -ػیٙه -ِجبن وبـ -ؼوشىً -وفً ایٕٙی -والٜ ایٕٙی -ایٕٙی: ٔبوه-1

 ٍٔبـوز فؼبَ  -ؼلز ثبال -ٍ٘في: ػاللٝ ثٝ وبـ-2

 ـػبیز ٘ظبفز-ٞبقثبٌِٝیفی اق وبیف قیىز ٔطیغی: سٟٛیٝ ٔٙبوت ٚ سفىیه ضبیؼبر ٔبوٝ ٔبٞیسٝ-3

سفىف  -(N14)سفىف ا٘شمبؼی  -(N13)ضُ ٔىبِٝ  -(N12)سّٕیٓ ٌیفی -(N11)اوشؽالَ ٌبیىشٍی غیففٙی: -4

 -(N36)سٛوؼٝ ٌبیىشٍی ٚ ؼاً٘ -N35 ) ( یبؼٌیفی  -(N31)خٕغ آٚـی ٚ ٌفؼآٚـی اعالػبر   -(N15)غالق 

 -( N92)ٔطبوجٝ ٚ ـیبضی   -(N42)ٙبوت ثىبـٌیفی فٙبٚـی ٞبی ٔ -(N41)ا٘شػبة فٙبٚـی ٞبی ٔٙبوت 

ٌفوز ؼـ اخشٕبػبر ٚ فؼبِیز ٞب  -(N53)٘مً ؼـ سیٓ   -(N52)ٟٔبـر ٌٛي وفؼٖ -(N51)اخشٕبػی ثٛؼٖ

(N54)-  ٕ٘بیً لؽـر ـٞجفی اففاؼ(N55)- ٖاضشفاْ ٌؿاٌشٗ ثف اـقي ٞبی ؼیٍفا(N56)-   ٝآٔٛقي ٚ وٕه ث

ؼـوشىبـی ٚ وىت   -(N72)ٔىئِٛیز دؿیفی -(N71)ی ففؼیسؼبِ -(N58)ٔؿاوفٜ  -(N57)ففاٌیفی ؼیٍفاٖ 

ٔؽیفیز ٔٛاؼ ٚ سدٟیكار   -(N64)ٔؽیفیز قٔبٖ  -(N61)غٛؼ ٔؽیفیشی   -(N37)ٔىشٙؽ وبقی  -(N73)ضالَ 

(N66) -   وبقٔبٖ ؼٞی اعالػبر(N32)-  اعالػبر   سفىیف(N33) -   وبـثفؼ فٙبٚـی اعالػبر(N34)-   ٍٟ٘ؽاـی

ٔؽیفیز   - (N63)ٔؽیفیز ویفیز   - (N62)ٔؽیفیز وبـٞب ٚ دفٚلٜ ٞب   -(N43)فٙبٚـی ٞبی ثٝ وبـ ٌففشٝ ٌؽٜ 

ثٝ وبـٌیفی فٙبٚـی   -(N41)ا٘شػبة فٙبٚـی ٞبی ٔٙبوت   -(N67)ٔؽیفیز ٔٙبثغ ا٘ىب٘ی   -(N65)ٔٙبثغ ٔبِی 

 (N42)ٞبی ٔٙبوت 

 

 

 4الي  1ـفبيز ّوِ هَاـؼ 

 

 

 

 

ـفبيز ّف يك اق هَاـؼ فؽم 

 4الي  1

% ایٕٙی، ٍ٘في، سٛخٟبر 100

ٞبی قیىز ٔطیغی ٚ ٌبیىشٍی

 غیففٙی

2 

 
ػؽْ اوشفبؼٜ اق ؼوشىً یب 

 هوفً ایٕٙی یب ٔبوه یب ػیٙ

یب والٜ ایٕٙی یب ِجبن وبـ یب 

 ٔٛاـؼ ؼیٍف

1 

 اـقٌيبثي كبـ )ٌبيىش ي اًدبم كبـ(
 ثّی    

 غیف    

 ا٘دبْ وبـ  :ٔؼیبـ ٌبیىشٍی 

  4ٚ  3ٚ  1اق ٔفاضُ   2وىت ضؽالُ ٕ٘فٜ  

 ٞبی غیف فٙی، ایٕٙی، ثٟؽاٌز، سٛخٟبر قیىز ٔطیغی ٚ ٍ٘في اق ثػً ٌبیىشٍی 2وىت ضؽالُ ٕ٘فٜ  

 اق ٔفاضُ وبـ 2وىت ضؽالُ ٔیبٍ٘یٗ 
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 ٍقاـر  هَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك   هَقٌي

فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًًؼفشف سبلي  كشبة ّب  ؼـوي   

 

  كبـ فول فؼ اوشبًؽاـؼ سطلي  - 1-8ًوَى ثفگ

 اٍل:ًَثز  : سبـيع اـقٌيبثي  ٌوبـُ هلي  ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 اوشبًؽاـؼ فول فؼ كبـ:     L1 وغص ِالضيز كبـگف هبّف فوَهي هشبلَـل  ضففِ  81210191 كؽ ضففِ

 سْيِ هػلَط هبوِ ثب اوش بؼُ اق هبوِ، زىت،

هي ىف، هَاؼ افكٍؼًي ٍ.... ثفاوبن 

 ّب  هفثَعِاوشبًؽاـؼّب ٍ ؼوشَـالقو 

 G11 گفٍُ كبـ  قبلج يف  ٍؽي ِ 04 كؽ ٍؽي ِ

 (4سىلظ) وغص ٌبيىش ي وبغز هػلَط هبوِ قبلج يف  كبـ 0401 كؽ كبـ

  

 ؼقيقِ( 50)قهبى                 ٌفايظ اًدبم كبـ :-1

 گف  كبـگبُ ـيػشِ .1

 افكٍؼًي ّب  هَـؼ ًيبق  -زىت -هَاؼ هّففي: هبوِ .2

 اثكاـ ضو  ٍ ًق  هبوِ -قهبى وٌح -سفاقٍ )اثكاـ سَقيي( -اثكاـ ٍ سدْيكار: هي ىف هبوِ .3

 ك ً ايوٌي -كالُ ايوٌي -لجبن كبـ -ؼوش ً –فيٌك  -سدْيكار ايوٌي: هبوك .4

 

 ّب  اِلي اوشبًؽاـؼ فول فؼ كبـ: ٌبغُ – 2
 افكٍؼى هَاؼ .1

 كي يز ًْبيي هبوِ قبلج يف   .2

 

 

 ًوًَِ ٍ ًقٍِ كبـ:-3

 افكٍؼى هَاؼ افكٍؼًي ثِ هي ىف ثِ سفسيت اٍلَيز هغبثق ؼوشَـالقو  ٍ هي ه هػلَط هبوِ ؼـ قهبى هٍػُ .1

 ثفـوي ٍضقيز ًْبيي هبوِ قبلج يف  اق لطبػ اوشط بم ٍ ي ٌَاغشي هػلَط هبوِ   .2

 

 اثكاـ اـقٌيبثي: -4

 ًوًَِ كبـ -4فْفوز ٍاـوي  -3هٍبّؽُ  -2دفوً  -1

 اثكاـ ٍ سدْيكار هَـؼ ًيبق اًدبم كبـ: -5
 -اثكاـ ضو  ٍ ًق  هبوِ -قهبى وٌح -اثكاـ سَقيي -هي ىف هبوِ

 سدْيكار اع ب  ضفيق -كالُ ايوٌي -ك ً ايوٌي -لجبن كبـ -هبوك -ؼوش ً -سدْيكار ايوٌي: فيٌك
 

 

 س بلي  كبـ  هفسجظ ؼـ گفٍُ كبـ :   -6
-  
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 ٍقاـر  هَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك   هَقٌي

 ؼفشف سبلي  كشبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  اـقٌيبثي - 1 -9ًوَى ثفگ

 اٍلًَثز    سبـيع اـقٌيبثي  ٌوبـُ هلي  ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 اوشبًؽاـؼ فول فؼ كبـ:     L1 وغص ِالضيز فوَهي هشبلَـل كبـگف هبّف  ضففِ : 81210191 كؽ ضففِ

سْيِ هػلَط هبوِ ثب اوش بؼُ اق هبوِ، زىت، 

هي ىف، هَاؼ افكٍؼًي ٍ.... ثفاوبن اوشبًؽاـؼّب ٍ 

 ّب  هفثَعِؼوشَـالقو 

 

 قبلج يف  ٍؽي ِ : 04 كؽ ٍؽي ِ
گفٍُ اـقٌيبثي 

 كبـ
G11 

 كبـ 0401 كؽ كبـ
وبغز هػلَط هبوِ 

 قبلج يف 

وغص 

 ٌبيىش ي
 (4)سىلظ

  

 هفا ض  كبـ ـؼي 
 ٌفايظ فول فؼ

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

1 
سَقيي هبوِ ٍ هَاؼ 

 افكٍؼًي

 گف ه بى: كبـگبُ ـيػشِ 

 ؼلیمٝ 20قٔبٖ: 

 -ٔٛاؼ ّٔففی: 

 سفاقٚاثكاـ ٚ سدٟیكار: 

 سَقيي ِطيص
 

 

 سَقيي ًبؼـوز

 2 ٌیفی ِطیص ٚقٖ ٔبوٝ ٚ ٔٛاؼ افكٚؼ٘ی ا٘ؽاقٜ

 
ٌیفی ٘بؼـوز ٚقٖ ٔبوٝ ٚ ٔٛاؼ ا٘ؽاقٜ

 افكٚؼ٘ی
1 

2 
 ٍ هػلَط كفؼى هبوِ

 ّب افكٍؼًي

 ه بى: كبـگبُ ـيػشِ گف  

 ؼلیمٝ 20قٔبٖ: 

 زىت ٚ افكؼ٘ی ٞب -ٔٛاؼ ّٔففی: ٔبوٝ

 -سفاقٚ -ٔبوٝاثكاـ ٚ سدٟیكار: ٔیىىف 

 قٔبٖ وٙح

 هػلَط كفؼى ِطيص 

 

 

هػلَط كفؼى ًىجشبً 

 ِطيص

 

 هػلَط كفؼى ًبؼـوز 

سفسیت ِطیص  -ـاٜ ا٘ؽاقی ِطیص ٔیىىف

 افكٚؼٖ ٔٛاؼ
3 

 

ـاٜ ا٘ؽاقی ِطیص ٚ ـػبیز قٔبٖ ٔٙبوت 

سفسیت ِطیص افكٚؼٖ  -خٟز ٔػّٛط وفؼٖ

ٔٛاؼ ٚ ػؽْ ـػبیز قٔبٖ ٔٙبوت خٟز 

 خكئیٔػّٛط وفؼٖ ؼـ ضؽ 

2 

ػؽْ ـاٜ ا٘ؽاقی ِطیص ٔیىىف ٚ ػؽْ ـػبیز 

سفسیت ٔٙبوت افكٚؼٖ ٔٛاؼ ٚ قٔبٖ ٔػّٛط 

 وفؼٖ 

1 

3 
ً ْؽاـ  هػلَط 

 هبوِ

 گف ه بى: كبـگبُ ـيػشِ 

 ؼلیمٝ 10قٔبٖ: 

 -ٔٛاؼ ّٔففی: 

 اثكاـ ٚ سدٟیكار: اثكاـ ضُٕ ٚ ٘مُ ٔبوٝ

 ً ْؽاـ  ِطيص

 

 ً ْؽاـ  ًىجشبً ِطيص
 

 

 ًبؼـوزً ْؽاـ  

ؼـ فضبی ٔٙبوت ٚ ؼـ ٌفایظ ٔطیغی 

 ٔٙبوت ؼـ قٔبٖ ٔٙبوت خٟز ّٔفف
3 

 
ؼـ فضبی ٔٙبوت ٚ ؼـ ٌفاط ٔطیغی ٘ىجشبً 

 ٔٙبوت ٚ ؼـ قٔبٖ ٔٙبوت خٟز ّٔفف
2 

ؼـ فضب، ٌفایظ ٔطیغی ٚ قٔبٖ ٘بٔٙبوت 

 خٟز ّٔفف
1 

ٌبیىشٍی ٞبی 

غیف فٙی , ایٕٙی, 

ثٟؽاٌز, سٛخٟبر 

قیىز ٔطیغی ٚ 

 ٍ٘في

 -سدٟیكار اعفبء ضفیك -والٜ ایٕٙی-ػیٙه -وفً ایٕٙی -ؼوشىً -ٔبوه -ایٕٙی: ِجبن وبـ -1 

 ٞبی ایٕٙی   آٌبٞی

 ؼلز وبفی  -ٍ٘في: ػاللٝ ثٝ وبـ -2

 ـػبیز ٘ظبفز -ٞبی ثفٌٍشیخؽاوبقی ٔبوٝ -سٛخٟبر قیىز ٔطیغی: سٟٛیٝ ٔٙبوت -3

سفىف ا٘شمبؼی  -(N13)ضُ ٔىبِٝ  -(N12)ٌیفیسّٕیٓ  -(N11)اوشؽالَ ٞبی غیففٙی: ٌبیىشٍی -4

(N14)-  سفىف غالق(N15)-   خٕغ آٚـی ٚ ٌفؼآٚـی اعالػبر(N31)-  یبؼٌیفی ) ( N35- ٝسٛوؼ

ثىبـٌیفی فٙبٚـی ٞبی ٔٙبوت  -(N41)ا٘شػبة فٙبٚـی ٞبی ٔٙبوت  -(N36)ٌبیىشٍی ٚ ؼاً٘ 

(N42)-   ٔطبوجٝ ٚ ـیبضی(N92 )- ٖاخشٕبػی ثٛؼ(N51)- ٌٛي وفؼٖ ٟٔبـر(N52)-   ٓ٘مً ؼـ سی

(N53)-  ٌفوز ؼـ اخشٕبػبر ٚ فؼبِیز ٞب(N54)-  ٕ٘بیً لؽـر ـٞجفی اففاؼ(N55)-  ْاضشفا

 -(N58)ٔؿاوفٜ  -(N57)آٔٛقي ٚ وٕه ثٝ ففاٌیفی ؼیٍفاٖ   -(N56)ٌؿاٌشٗ ثف اـقي ٞبی ؼیٍفاٖ

ٔىشٙؽ وبقی  -(N73)ؼـوشىبـی ٚ وىت ضالَ   -(N72)ٔىئِٛیز دؿیفی -(N71)سؼبِی ففؼی

(N37)-   غٛؼ ٔؽیفیشی(N61)-  ٖٔؽیفیز قٔب(N64)-   ٔؽیفیز ٔٛاؼ ٚ سدٟیكار(N66) 

 

ـفبيز ّوِ هَاـؼ   

 4الي  1

 

 

 

فؽم ـفبيز ّف يك 

 4الي  1اق هَاـؼ 

% ایٕٙی، ٍ٘في، 100

سٛخٟبر قیىز 

-ٔطیغی ٚ ٌبیىشٍی

 ٞبی غیففٙی

2 

ػؽْ اوشفبؼٜ اق والٜ  

ایٕٙی یب ؼوشىً یب 

ایٕٙی یب ِجبن وفً 

وبـ یب ٔبوه یب 

 ػیٙه یب ٔٛاـؼ ؼیٍف

1 

 اـقٌيبثي كبـ )ٌبيىش ي اًدبم كبـ(

 ثّی    

 غیف    

 ٔؼیبـ ٌبیىشٍی ا٘دبْ وبـ  :

  2اق ٔفضّٝ  2وىت ضؽالُ ٕ٘فٜ  

 ٞبی غیف فٙی, ایٕٙی, ثٟؽاٌز , سٛخٟبر قیىز ٔطیغی ٚ ٍ٘في اق ثػً ٌبیىشٍی 2وىت ضؽالُ ٕ٘فٜ  

 اق ٔفاضُ وبـ 2ضؽالُ ٔیبٍ٘یٗ وىت 
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 ٍقاـر  هَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك   هَقٌي

 ؼفشف سبلي  كشبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

 كبـ فول فؼ اوشبًؽاـؼ سطلي  - 1-8ًوَى ثفگ

 اٍل:ًَثز  : سبـيع اـقٌيبثي  ٌوبـُ هلي  ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 اوشبًؽاـؼ فول فؼ كبـ:     L1 وغص ِالضيز كبـگف هبّف فوَهي هشبلَـل  ضففِ  81210191 كؽ ضففِ

وبق  ٍ هبّيسِ گؿاـ  ٍ خ ز كفؼى  هبؼُ

قبلت فلك  ثفاوبن اوشبًؽاـؼّب ٍ 

 ّب  هفثَعِؼوشَـالقو 

 G24 گفٍُ كبـ  قبلج يف  ٍؽي ِ 04 كؽ ٍؽي ِ

 (3) هْبـر ٌبيىش يوغص   هبؼُ وبق  قبلت ّب  فلك  كبـ 0402 كؽ كبـ

  

 ؼقيقِ( 65)قهبى                                                                                              ٌفايظ اًدبم كبـ :-1

 گف  كبـگبُ ـيػشِ .1

 فيلشف، وٌجبؼُ ًفم  ٍ ... -دٌَبى قبلت -هَاؼ هّففي: هبّيسِ .2

سدْيكار هبٌيٌي قبلج يف  فلك  )هبًٌؽ  -هي ىف ـًگ -اثكاـ ديٍ فم -اثكاـ سويك كبـ  -فلك ّب  اثكاـ ٍ سدْيكار: قبلت .3

 گيفُ ؼوشي -اثكاـ غبـج كفؼى قغقِ اق قبلت -قلن هَ -اوذف  -ؼاي ىز، ـيمُ، گفيك اق هفكك(

 ؼوش ً -ك ً ايوٌي -لجبن كبـ -كالُ ايوٌي -هبوك -سدْيكار ايوٌي: فيٌك .4

 

 ٌبغُ ّب  اِلي اوشبًؽاـؼ فول فؼ كبـ:  - 2

 ديٍ فم كفؼى .1

 دٌَبى ؼّي  .2

 هبّيسِ گؿاـ  .3

 كي يز وغطي ٍ ؽبّف  .4

 خ ز كفؼى قبلت .5

 ًوًَِ ٍ ًقٍِ كبـ:-3

 ديٍ فم ِطيص قبلت اق لطبػ ًطَُ ٍ قهبى ضفاـر ؼاؼى خْز ـويؽى ثِ ؼهب  هٌبوت ؼـ ّوِ قىوز ّب  قبلت .1

 دٌَبى، ًطَُ افوبل ٍ ضػبهز ٍ ي ٌَاغشي دًٌَ وغص قبلتدٌَبى ؼّي ِطيص قبلت اق لطبػ ًَؿ  .2

 قفاـ ؼاؼى ِطيص هبّيسِ ؼـ هط  غَؼ ثِ عَـي ِ اق هط  غَؼ غبـج ًٍَؼ .3

 كي يز هٌبوت وغص قبلت اق لطبػ ِبفي ٍ والهز ؽبّف  قبلت .4

 خ ز كفؼى ِطيص س ِ ّب  قبلت ثغَـ هط ن ؼـ هط  غَؼ ثؽٍى  ويت ـوبًؽى ثِ هبّيسِ .5
 

 قٌيبثي:اثكاـ اـ -4

 فْفوز ٍاـوي -4ًوًَِ كبـ   -3هٍبّؽُ  -2دفوً  -1

 اثكاـ ٍ سدْيكار هَـؼ ًيبق اًدبم كبـ: -5
 -سدْيكار قبلت گيف  فلك  هبٌيٌي -اثكاـ ديٍ فم قبلت هبًٌؽ هٍق ، الوٌز ٍ .... -َّا  فٍفؼُ -اثكاـ سويك كبـ  قبلت هبًٌؽ ثفن ويوي

 ّب  فلك قبلت -ـًگهي ىف  -اثكاـ افوبل دٌَبى -گيفُ ؼوشي

 سدْيكار اع ب  ضفيق  -ك ً ايوٌي -فيٌك -لجبن كبـ –كالُ ايوٌي  -هبوك -سدْيكار ايوٌي ٌبه : ؼوش ً
 

 - س بلي  كبـ  هفسجظ ؼـ گفٍُ كبـ : -6
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 ٍقاـر  هَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك   هَقٌي

ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًًؼفشف سبلي  كشبة   

 

  اـقٌيبثي - 1 -9ًوَى ثفگ

 اٍلًَثز    سبـيع اـقٌيبثي  ٌوبـُ هلي  ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 اوشبًؽاـؼ فول فؼ كبـ:     L1 وغص ِالضيز كبـگف هبّف فوَهي هشبلَـل  ضففِ 81210191 كؽ ضففِ

گؿاـ  ٍ خ ز كفؼى قبلت وبق  ٍ هبّيسِ هبؼُ

ّب  ثفاوبن اوشبًؽاـؼّب ٍ ؼوشَـالقو فلك  

 هفثَعِ
 

 G24 گفٍُ اـقٌيبثي كبـ قبلج يف  ٍؽي ِ 04 كؽ ٍؽي ِ

 (3) هْبـر وغص ٌبيىش ي ّب  فلك  هبؼُ وبق  قبلت كبـ 0402 كؽ كبـ

  

 هفا ض  كبـ ـؼي 
 ٌفايظ فول فؼ

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

 سويك كبـ  قبلت 1

 ه بى: كبـگبُ ـيػشِ گف  

 ؼلیمٝ 15قٔبٖ: 

 ٔٛاؼ ّٔففی: وٙجبؼٜ ٘فْ

اثكاـ ٚ سدٟیكار: اثكاـ سٕیكوبـی 

 ٌبُٔ ثفن ویٕی، ٞٛای فٍفؼٜ

 سويككبـ  كبه  
 

 سويككبـ  ًىجشبً ِطيص
 

 سويككبـ  ًبؼـوز 

آِٛؼٌی ٔب٘ٙؽ وّیٝ وغٛش سٕیك ٚ ػبـی اق ٞفٌٛ٘ٝ 

 ٞبی فّكی ٚ ...ـٚغٗ ٚ دّیىٝ
3 

 2 ٞبی لبِتٚخٛؼ آِٛؼٌی ؼـ ثؼضی لىٕز 

 1 ػؽْ سٕیكی وغٛش لبِت

 ديٍ فم ٍ دٌَبى ؼّي قبلت 2

  
 

 ه بى: كبـگبُ ـيػشِ گف 

 ؼلیمٝ 30قٔبٖ: 

 ٔٛاؼ ّٔففی: دٌٛبٖ

 -اثكاـ ٚ سدٟیكار: اثكاـ دیٍٍفْ

 اوذفی ٚ لّٓ ٔٛ -ٔیىىف ـً٘

ديٍ فم ٍ دٌَبى ؼّي 

 ِطيص 
 

ديٍ فم ٍ دٌَبى ؼّي 

 ًىجشبً ِطيص 
 

ديٍ فم ٍ دٌَبى ؼّي 

 ًبؼـوز 

ٞبی لبِت ؼـ ضؽ یىىبٖ ثٛؼٖ ؼٔبی وّیٝ لىٕز

 ٔٛـؼ٘یبق ٚ اػٕبَ یىٙٛاغز دٌٛبٖ ثب ضػبٔز وبفی
3 

 

ٞبی لبِت ثٝ ؼٔبی ٔٙبوت ٚ ػؽْ ـویؽٖ وّیٝ لىٕز

 اػٕبَ یىٙٛاغز دٌٛبٖ
2 

ٞبی لبِت ثٝ ؼٔبی ٔٙبوت ٚ ػؽْ ـویؽٖ وّیٝ لىٕز

ػؽْ اػٕبَ ِطیص دٌٛبٖ )ػؽْ دٌٛب٘ؽٖ وبُٔ وغص 

 لبِت(

1 

 هبّيسِ گؿاـ  3

 گف ه بى: كبـگبُ ـيػشِ 

 ؼلیمٝ 10قٔبٖ: 

 -ٔٛاؼ ّٔففی: 

 ٞبی فّكیاثكاـ ٚ سدٟیكار: لبِت

  

 گؿاـ  ِطيصهبّيسِ

 

 هبّيسِ گؿاـ  ًبؼـوز

ثٝ عٛـ ِطیص ؼـ ٔطُ غٛؼ ؼـ لفاـ ٌففشٗ ٔبٞیسٝ 

 لبِت ٚ وبِٓ ثٛؼٖ ٔبٞیسٝ
2 

 
لفاـ ٌیفی غّظ ٔبٞیسٝ ؼـ ٔطُ غٛؼ ٚ آویت ؼیؽٖ 

 ٔبٞیسٝ
1 

 خ ز كفؼى س ِ ّب  قبلت 4

 

 ه بى: كبـگبُ ـيػشِ گف  

 ؼلیمٝ 10قٔبٖ: 

 -ٔٛاؼ ّٔففی: 

 اثكاـ ٚ سدٟیكار: ٌیفٜ ؼوشی 

 

 خ ز كفؼى كبه   

 

 ِطيصخ ز كفؼى ًىجشبً 

 

 خ ز كفؼى ًبؼـوز

ا٘غجبق وبُٔ وغٛش ؼٚ ٘یٕٝ لبِت ٚ ٔطىٓ ٌؽٖ وبفی 

 ٞب ٚ فیّشفٌؿاـی ِطیصآٖ
3 

 
ا٘غجبق وبُٔ وغص ؼٚ ٘یٕٝ لبِت ٚ ػؽْ ٔطىٓ ٌؽٖ 

 ٞب ٚ فیّشفٌؿاـی ِطیصوبفی آٖ
2 

ػؽْ ا٘غجبق وبُٔ وغٛش ؼٚ ٘یٕٝ لبِت ٚ فیّشفٌؿاـی 

 ٘بؼـوز
1 

ٌبیىشٍی ٞبی 

فٙی , ایٕٙی, غیف 

ثٟؽاٌز, سٛخٟبر 

قیىز ٔطیغی ٚ 

 ٍ٘في

ٞبی آٌبٞی -سدٟیكار اعفبء ضفیك -ػیٙه -ؼوشىً -وفً ایٕٙی -والٜ ایٕٙی -ٔبوه -ایٕٙی: ِجبن وبـ-1

 ایٕٙی 

 ٍ٘في: ؼلز ثبال، ػاللٝ ثٝ وبـ -2

 ـػبیز ٘ظبفز -سفىیه ضبیؼبر -سٛخٟبر قیىز ٔطیغی: سٟٛیٝ ٔٙبوت -3

  -(N31)خٕغ آٚـی ٚ ٌفؼآٚـی اعالػبر  -(N12)سّٕیٓ ٌیفی -(N11)اوشؽالَ ٞبی غیففٙی: ٌبیىشٍی -4

٘مً ؼـ سیٓ   -(N52)ٟٔبـر ٌٛي وفؼٖ -(N51)اخشٕبػی ثٛؼٖ -( N92)ٔطبوجٝ ٚ ـیبضی  -N35 ) ( یبؼٌیفی

(N53)- ٖاضشفاْ ٌؿاٌشٗ ثف اـقي ٞبی ؼیٍفا(N56)- سؼبِی ففؼی(N71)- ٔىئِٛیز دؿیفی(N72)-  ـوشىبـی ؼ

ٔؽیفیز ٔٛاؼ ٚ   -(N64)ٔؽیفیز قٔبٖ  -(N61)غٛؼ ٔؽیفیشی   -(N37)ٔىشٙؽ وبقی  -(N73)ٚ وىت ضالَ 

ا٘شػبة فٙبٚـی ٞبی ٔٙبوت  -(N33)اعالػبر   سفىیف  -(N32)وبقٔبٖ ؼٞی اعالػبر  -(N66)سدٟیكار 

(N41)-  ٌفوز ؼـ اخشٕبػبر ٚ فؼبِیز ٞب(N54)   

 

الي  1ـفبيز ّوِ هَاـؼ  

4 

 

 

 

فؽم ـفبيز ّف يك اق 

 4الي  1هَاـؼ 

% ایٕٙی، ٍ٘في، 100

قیىز ٔطیغی ٚ 

ٌبیىشٍی ٞبی 

 غیففٙی 

2 

ػؽْ اوشفبؼٜ اق والٜ  

ایٕٙی یب ؼوشىً یب 

وفً ایٕٙی یب ِجبن 

وبـ یب ٔبوه یب 

 ػیٙه یب ٔٛاـؼ ؼیٍف

1 

 اـقٌيبثي كبـ )ٌبيىش ي اًدبم كبـ(
 ثّی    

 غیف    

 ا٘دبْ وبـ  :ٔؼیبـ ٌبیىشٍی 

  3ٚ  2ٚ  1اق ٔفاضُ   2وىت ضؽالُ ٕ٘فٜ  

 ٞبی غیف فٙی، ایٕٙی، ثٟؽاٌز، سٛخٟبر قیىز ٔطیغی ٚ ٍ٘في اق ثػً ٌبیىشٍی 2وىت ضؽالُ ٕ٘فٜ  

 اق ٔفاضُ وبـ 2وىت ضؽالُ ٔیبٍ٘یٗ 
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 ٍقاـر  هَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك   هَقٌي

فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً ؼفشف سبلي  كشبة ّب  ؼـوي  

 

 فول فؼ كبـ اوشبًؽاـؼ سطلي  - 1-8ًوَى ثفگ

 اٍل:ًَثز  : سبـيع اـقٌيبثي  ٌوبـُ هلي  ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 ضففِ  81210191 كؽ ضففِ
كبـگف هبّف فوَهي 

 هشبلَـل 
 L1 وغص ِالضيز

 اوشبًؽاـؼ فول فؼ كبـ:    

سْيِ قبلت هبوِ سف ثب اوش بؼُ اق ؼـخِ، 

هػلَط هبوِ، اثكاـ قبلج يف ، هؽل ٍ ... 

ثفاوبن اوشبًؽاـؼّب ٍ ؼوشَـالقو  ّب  

 هفثَعِ

كؽ 

 ٍؽي ِ
 G12 گفٍُ كبـ  قبلج يف  ٍؽي ِ 04

 (4)سىلظ وغص ٌبيىش ي قبلج يف  هبوِ سف كبـ 0403 كؽ كبـ

  

 ؼقيقِ( 150)قهبى                                                                                                  ٌفايظ اًدبم كبـ :-1
 

 گف  كبـگبُ ـيػشِ .1

 قبًدبق -زذلز -فيلشف -دٌَبى -دَؼـ خؽايً -هبّيسِ -هَاؼ هّففي: هػلَط هبوِ قبلج يف  .2

 -سدْيكار ضفاـر ؼّي -هي ىف ـًگ -اثكاـ افوبل دٌَبى -ثكاـ قبلج يف ا -ِ طِ قيفؼـخِ -ؼـخِ -اثكاـ ٍ سدْيكار: هؽل .3

 اثكاـ خ ز كفؼى قبلت ّب  -ز ً الوشي ي

 ك ً ايوٌي -لجبن كبـ -هبوك -كالُ ايوٌي -ؼوش ً -سدْيكار ايوٌي: فيٌك .4

 ٌبغُ ّب  اِلي اوشبًؽاـؼ فول فؼ كبـ:  - 2

 قفاـ ؼاؼى هؽل ؼاغ  ؼـخِ .1

 س ؿيِسقجيِ ويىشن ـاّ بّي ٍ  .2

 هبّيسِ گؿاـ  ٍ خ ز كفؼى .3

 كي يز ًْبيي قبلت ٍ دٌَبى .4

 

 ًوًَِ ٍ ًقٍِ كبـ:-3
 ثفـوي ؽبّف  هؽل اق لطبػ سويك ، ض فُ ٍ سفک ٍ ... ٍ قفاـ ؼاؼى ِطيص هؽل ؼاغ  ؼـخِ ٍ افوبل دَؼـ خؽايً  .1

 سقجيِ ويىشن ـاّ بّي ٍ س ؿيِ ثِ عَـ ِطيص .2

 ّب ؼيؽى قبلت ٍ هبّيسِ ٍ خ ز كفؼى ِطيص ؼًٍيوِ قبلت ٍ هط ن كفؼى  ىقفاـ ؼاؼى ِطيص هبّيسِ ؼـ قبلت ثؽٍى ِؽهِ  .3

ثفـوي ٍ كٌشفل كي يز قبلت اق لطبػ اوشط بم ٍ فؽم ٌ ىش ي ٍ ؽبّف  ٍ سويك  ٍ كي يز دٌَبى اق لطبػ ي ٌَاغشي ٍ غٍاك   .4

 ثَؼى ٍ افوبل كبه  دٌَبى 

 اثكاـ اـقٌيبثي: -4
 فْفوز ٍاـوي  -4ًوًَِ كبـ  -3هٍبّؽُ  -2دفوً  -1

 اثكاـ ٍ سدْيكار هَـؼ ًيبق اًدبم كبـ: -5
اثكاـ افوبل دٌَبى ٌبه  )قلن هَ،  -ز ً الوشي ي -لَلِ ـاّ بُ -قلن  ة -ثفن -كَثِ -كبـؼ سىوِ -اثكاـ قبلج يف  ٌبه  ويع َّا

 هٍق  -گيفُ ٍ دير ٍ هْفُ -ـًگ هي ىف -اثكاـ قبٌقي -ِ طِ قيفؼـخِ -هؽل -ؼـخِ -اوذف (

 سدْيكار اع ب  ضفيق -هبوك -ك ً ايوٌي -لجبن كبـ -كالُ ايوٌي -فيٌك -سدْيكار ايوٌي: ؼوش ً

 س بلي  كبـ  هفسجظ ؼـ گفٍُ كبـ : -6
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 ٍقاـر  هَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك   هَقٌي

كبـؼاًًؼفشف سبلي  كشبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ   

  اـقٌيبثي - 1 -9ًوَى ثفگ

 اٍلًَثز    سبـيع اـقٌيبثي  ٌوبـُ هلي  ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 اوشبًؽاـؼ فول فؼ كبـ:     L1 وغص ِالضيز كبـگف هبّف فوَهي هشبلَـل  ضففِ 81210191 كؽ ضففِ

سْيِ قبلت هبوِ سف ثب اوش بؼُ اق ؼـخِ، هػلَط 

ثفاوبن هبوِ، اثكاـ قبلج يف ، هؽل ٍ ... 

 ّب  هفثَعِاوشبًؽاـؼّب ٍ ؼوشَـالقو 

 G12 گفٍُ اـقٌيبثي كبـ قبلج يف  ٍؽي ِ 04 كؽ ٍؽي ِ

 (4)سىلظ وغص ٌبيىش ي قبلج يف  هبوِ سف كبـ 0403 كؽ كبـ

  

 هفا ض  كبـ ـؼي 
 ٌفايظ فول فؼ

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

1 
قبلج يف  ؼـخِ 

 قيفيي

 ه بى: كبـگبُ ـيػشِ گف  

 ؼلیمٝ 30قٔبٖ: 

 -ٔٛاؼ ّٔففی: ٔػّٛط ٔبوٝ لبِجٍیفی

 دٛؼـ خؽایً

اثكاـ ٚ سدٟیكار: ٔؽَ، ؼـخٝ، دٛؼـدبي، 

 ِفطٝ قیفؼـخٝ، اثكاـ لبِجٍیفی

 قبلج يف  ِطيص

 

 قبلج يف  ًىجشبً ِطيص 

 

 قبلج يف  ًبؼـوز

وبُٔ ؼـخٝ ثب ٔبوٝ، وٛثً ِطیص ٔبوٝ، لفاـ ؼاؼٖ ِطیص ٔؽَ ؼاغُ ؼـخٝ ٚ  دف ٌؽٖ

 ثفٌفؼا٘ؽٖ ِطیص لبِت
3 

 
دفٌؽٖ وبُٔ ؼـخٝ ثب ٔبوٝ، وٛثً ِطیص ٔبوٝ، لفاـ ؼاؼٖ ٘ىجشبً ِطیص ٔؽَ ؼاغُ ؼـخٝ ٚ 

 ثفٌفؼا٘ؽٖ ِطیص لبِت 
2 

دفٌؽٖ ٘بلُ ؼـخٝ ثب ٔبوٝ ٚ وٛثً غّظ آٖ ٚ لفاـ ؼاؼٖ ٘بؼـوز ٔؽَ ؼاغُ ؼـخٝ ٚ 

 ثفٌفؼا٘ؽٖ ٘بؼـوز آٖ 
1 

2 
قفاـ ؼاؼى ؼـخِ 

ـٍيي ٍ ًيوِ 

 ـٍيي هؽل

 ه بى: كبـگبُ ـيػشِ گف 

 ؼلیمٝ 10قٔبٖ:

 ٔٛاؼ ّٔففی: دٛؼـ خؽایً

اثكاـ ٚ سدٟیكار: اثكاـ لبِجٍیفی، ٔؽَ، 

 ؼـخٝ

 قفاـ گففشي ِطيص

 

 

 قفاـ گففشي ًبؼـوز

 2 لفاـ ٌیفی ؼـخٝ ـٚیی ؼـ ٔطُ غٛؼ ٚ خفز ٌؽٖ ِطیص ؼٚ ٘یٕٝ ٔؽَ ٚ دبًٌ دٛؼـ خؽایً

ػؽْ لفاـ ٌیفی ِطیص ؼـخٝ ـٚیی ؼـ ٔطُ غٛؼ ٚ خفز وفؼٖ غّظ ؼٚ ٘یٕٝ ٔؽَ ٚ ػؽْ  

 دبًٌ دٛؼـ خؽایً
1 

3 
سقجيِ ويىشن 

 ـاّ بّي

 

 ه بى: كبـگبُ ـيػشِ گف  

 ؼلیمٝ 30قٔبٖ: 

 -ٔٛاؼ ّٔففی: 

 اثكاـ ٚ سدٟیكار: اثكاـ لبِجٍیفی 

 سقجيِ ِطيص 

 

 سقيجِ ًىجشبً ِطيص

 

 سقجيِ ًبؼـوز

سؼجیٝ ٔٙبوت ضٛضسٝ دبی ـاٍٞبٜ ٚ ضٛضسٝ ثبـ ـیك ٚ ؼـ ٘ظف ٌففشٗ ٔطُ ٔٙبوت خٟز 

 ـاٍٞبٜ، ـاٞجبـ ٚ ـاٞجبـٜ ٚ ٔطُ ِطیص سغؿیٝ
3 

 
ـاٞجبـ ٚ ـاٞجبـٜ ٚ سغؿیٝ ٚ سؼجیٝ ٘ىجشبً ِطیص  ؼـ ٘ظف ٌففشٗ ٔطُ ٔٙبوت خٟز ـاٍٞبٜ،

 ضٛضسٝ دبی ـاٍٞبٜ ٚ ضٛضسٝ ثبــیك
2 

ٔطُ ٘بٔٙبوت ـاٍٞبٜ، ـاٞجبـ ٚ ـاٞجبـٜ ٚ سغؿیٝ ٚ سؼجیٝ ٘بؼـوز ضٛضسٝ دبی ـاٍٞبٜ ٚ ضٛضسٝ 

 ثبــیك 
1 

4 
دف كفؼى ؼـخِ 

 ـٍيي

 ه بى: كبـگبُ ـيػشِ گف  

 ؼلیمٝ 30قٔبٖ: 

 -ٔػّٛط ٔبوٝ لبِت ٌیفیٔٛاؼ ّٔففی: 

 دٛؼـ خؽایً

 اثكاـ ٚ سدٟیكار: اثكاـ لبِجٍیفی 

 دف كفؼى كبه  

 

 دف كفؼى ًىجشبً ِطيص

 

 دف كفؼى ًبؼـوز

 3 دف ٌؽٖ وبُٔ ؼـخٝ ثب ٔبوٝ، وٛثً ِطیص ٔبوٝ، ایدبؼ ِطیص وب٘بَ ٞٛا

 2 ٞٛا دف ٌؽٖ وبُٔ ؼـخٝ ثب ٔبوٝ، وٛثً ٘ىجشبً ِطیص ٚ ایدبؼ ٘ىجشبً ِطیص وب٘بَ 

 1 دفٌؽٖ ٘بلُ ؼـخٝ ثب ٔبوٝ ٚ وٛثً ٘بؼـوز آٖ ٚ ایدبؼ ٘بٔٙبوت وب٘بَ ٞٛا

5 
غبـج كفؼى 

 هؽل

 ه بى: كبـگبُ ـيػشِ گف 

 ؼلیمٝ 20قٔبٖ: 

 ٔٛاؼ ّٔففی

اثكاـ ٚ سدٟیكار: اثكاـ غبـج وفؼٖ ٔؽَ، 

اثكاـ سٕیكوبـی، زىً الوشیىی، اثكاـ 

 سفٔیٓ لبِت 

 غبـج كفؼى ِطيص

 

 كفؼى ًىجشبٌ ِطيصغبـج  

 

  غبـج كفؼى ًبؼـوز

 3 والٔز وبُٔ لبِت ٚ ٔؽَ

 2 لبِت ثب ػیٛة لبثُ سؼٕیف 

 1 آویت ؼیؽٖ وّی لبِت

6 
غٍك كفؼى 

قبلت ٍ خ ز 

 ّبكفؼى  ى

 

 ه بى: كبـگبُ ـيػشِ گف  

 ؼلیمٝ 30قٔبٖ:

 ٔٛاؼ ّٔففی: دٌٛبٖ، فیّشف

اثكاـ ٚ سدٟیكار: اثكاـ اػٕبَ دٌٛبٖ، 

 -ٞبٔیىىف ـً٘، اثكاـخفز وفؼٖ لبِت

 اثكاـ غٍه وفؼٖ دٌٛبٖ 

 غٍك ٍ خ ز كفؼى ِطيص

 

 

غٍك ٍ خ ز كفؼى ًىجشبً 

 ِطيص

 

 غٍك ٍ خ ز كفؼى ًبؼـوز

لفاـ غٍه وفؼٖ وبُٔ، دٌٛبٖ ثب ضػبٔز ٔٙبوت ٚ ثغٛـ یىٙٛاغز ٚ غٍه ٌؽٖ وبُٔ آٖ

خفز وفؼٖ ِطیص ؼٚ ٘یٕٝ لبِت ٌففشٗ ٔبٞیسٝ ٚ فیّشف ؼـ ٔطُ ٔٙبوت ـٚی لبِت ٚ ا٘غجبق ٚ 

 ٞب ٚ ٔطىٓ وفؼٖ آٖ

3 

 
، لفاـ ٌففشٗ ٔبٞیسٝ ٚ غٍه وفؼٖ وبُٔ، دٌٛبٖ ثب ضػبٔز غیفیىٙٛاغز ٚ غٍه وفؼٖ آٖ

 فیّشف ؼـ ٔطُ غٛؼ، خفز وفؼٖ ِطیص ٚ ػؽْ ٔطىٓ ٌؽٖ وبُٔ ؼٚ ٘یٕٝ لبِت
2 

غٍه ٌؽٖ ٘بلُ لبِت ٚ ػؽْ ٚخٛؼ دٌٛبٖ ؼـ لىٕز ٞبیی اق لبِت ٚ غٍه ٌؽٖ ٘بلُ 

دٌٛبٖ، ػؽْ لفاـ ٌففشٗ ِطیص ٔبٞیسٝ ٚ فیّشف ؼـ ٔطُ غٛؼ ٚ خفز وفؼٖ ٘بٔٙبوت ؼٚ٘یٕٝ 

 لبِت ٚ ٔطىٓ وفؼٖ ٘بٔٙبوت 

1 

ٌبیىشٍی ٞبی 

غیف فٙی , 

ایٕٙی, ثٟؽاٌز, 

سٛخٟبر قیىز 

ٔطیغی ٚ 

 ٍ٘في

 ٞبی ایٕٙی آٌبٞی -سدٟیكار اعفبء ضفیك -ِجبن وبـ -ػیٙه -ؼوشىً -وفً ایٕٙی -والٜ ایٕٙی -ایٕٙی: ٔبوه-1

 ٍٔبـوز فؼبَ   -ػاللٝ ثٝ وبـ -ٍ٘في: ؼلز وبفی-2

 ـػبیز ٘ظبفز  -خؽاوبقی ضبیؼبر ٔبوٝ لبِجٍیفی اق وبیف قثبِٝ ٞب -سٛخٟبر قیىز ٔطیغی: سٟٛیٝ ٔٙبوت -3

سفىف غالق  -(N14)سفىف ا٘شمبؼی  -(N13)ضُ ٔىبِٝ  -(N12)سّٕیٓ ٌیفی -(N11)اوشؽالَ ٞبی غیففٙی: ٌبیىشٍی -4

(N15)-   خٕغ آٚـی ٚ ٌفؼآٚـی اعالػبر(N31)-  یبؼٌیفی ) ( N35- ً٘سٛوؼٝ ٌبیىشٍی ٚ ؼا(N36)-  ا٘شػبة فٙبٚـی ٞبی

ٟٔبـر ٌٛي  -(N51)ٖاخشٕبػی ثٛؼ -( N92)ٔطبوجٝ ٚ ـیبضی   -(N42)ثىبـٌیفی فٙبٚـی ٞبی ٔٙبوت  -(N41)ٔٙبوت 

اضشفاْ  -(N55)ٕ٘بیً لؽـر ـٞجفی اففاؼ  -(N54)ٌفوز ؼـ اخشٕبػبر ٚ فؼبِیز ٞب  -(N53)٘مً ؼـ سیٓ   -(N52)وفؼٖ

 -(N71)سؼبِی ففؼی -(N58)ٔؿاوفٜ  -(N57)آٔٛقي ٚ وٕه ثٝ ففاٌیفی ؼیٍفاٖ   -(N56)ٌؿاٌشٗ ثف اـقي ٞبی ؼیٍفاٖ

ٔؽیفیز قٔبٖ  -(N61)غٛؼ ٔؽیفیشی   -(N37)ٔىشٙؽ وبقی  -(N73)ؼـوشىبـی ٚ وىت ضالَ   -(N72)ٔىئِٛیز دؿیفی

(N64)-  ٔؽیفیز ٔٛاؼ ٚ سدٟیكار(N66) 

 

 

الي  1ـفبيز ّوِ هَاـؼ   

4 

 

 

فؽم ـفبيز ّف يك اق 

 4الي  1هَاـؼ 

% ایٕٙی، ٍ٘في، قیىز 100

ٞبی ٔطیغی ٚ ٌبیىشٍی

 غیففٙی 

2 

ػؽْ اوشفبؼٜ اق والٜ ایٕٙی  

یب ؼوشىً یب وفً ایٕٙی یب 

ِجبن وبـ یب ٔبوه یب ػیٙه 

 یب ٔٛاـؼ ؼیٍف 

1 

 اـقٌيبثي كبـ )ٌبيىش ي اًدبم كبـ(
 ثّی    

 غیف    

 ٔؼیبـ ٌبیىشٍی ا٘دبْ وبـ  :

 5ٚ  6ٚ  3اق ٔفاضُ   2وىت ضؽالُ ٕ٘فٜ  

 ٞبی غیف فٙی, ایٕٙی, ثٟؽاٌز، سٛخٟبر قیىز ٔطیغی ٚ ٍ٘في اق ثػً ٌبیىشٍی 2وىت ضؽالُ ٕ٘فٜ  

 اق ٔفاضُ وبـ 2وىت ضؽالُ ٔیبٍ٘یٗ 



57 

 

 ٍقاـر  هَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك   هَقٌي

 ؼفشف سبلي  كشبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  كبـ فول فؼ اوشبًؽاـؼ سطلي  - 1-8ًوَى ثفگ

 اٍل:ًَثز  : سبـيع اـقٌيبثي  ٌوبـُ هلي  ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 ضففِ  72110192 كؽ ضففِ
قبث يفّب ٍ هبّيسِ گيفّب  

 فلك 
 اوشبًؽاـؼ فول فؼ كبـ:     L2 وغص ِالضيز

ثب اوش بؼُ اق ؼـخِ،  CO2سْيِ ٍ وبغز قبلت 

ٍ اثكاـ قبلج يف   CO2هػلَط هبوِ، هؽل، گبق 

 هفثَعِّب  ثفاوبن اوشبًؽاـؼّب ٍ ؼوشَـالقو 

كؽ 

 ٍؽي ِ
 G21 گفٍُ كبـ  قبلج يف  ٍؽي ِ 04

 (4سىلظ) وغص ٌبيىش ي CO2قبلج يف   كبـ 0404 كؽ كبـ

  

 ؼقيقِ( 145)قهبى                                                                                                     ٌفايظ اًدبم كبـ :-1

 گف  كبـگبُ ـيػشِ .1

 -هبّيسِ -زذلز -قبًدبق -فيلشف -دٌَبى -دَؼـ خؽايً -CO2گبق  -هَاؼ هّففي: هػلَط هبوِ قبلج يف  )زىت ويلي بر وؽين( .2

 زىت سفهين قبلت

اثكاـ  -CO2ؼهٌؽُ  -اثكاـ ضفاـر ؼّي -هي ىف ـًگ -CO2هػكى  -اثكاـ قبلج يف  -ِ طِ قيفؼـخِ -ؼـخِ -اثكاـ ٍ سدْيكار: هؽل .3

 دير ٍ هْفُ -گيفُ -اثكاـ خ ز كفؼى قبلت -ز ً الوشي ي -افوبل دٌَبى

 ك ً ايوٌي -فيٌك -لجبن كبـ -كالُ ايوٌي -ؼوش ً -فيٌك -سدْيكار ايوٌي: هبوك .4

 ٌبغُ ّب  اِلي اوشبًؽاـؼ فول فؼ كبـ:  – 2
 قفاـ ؼاؼى هؽل ؼاغ  ؼـخِ .1

 سقجيِ ويىشن ـاّ بّي ٍ س ؿيِ .2

 هبّيسِ گؿاـ  ٍ خ ز كفؼى .3

 قبلت ٍ دٌَبىكي يز ًْبيي  .4

 ًوًَِ ٍ ًقٍِ كبـ:-3

 ثفـوي ؽبّف  هؽل اق لطبػ سويك ، ض فُ ٍ سفک ٍ ... ٍ قفاـ ؼاؼى ِطيص هؽل ؼاغ  ؼـخِ ٍ افوبل دَؼـ خؽايً  .1

 سقجيِ ويىشن ـاّ بّي ٍ س ؿيِ ثِ عَـ ِطيص .2

 ّب قبلت ٍ هط ن كفؼى  ىقفاـ ؼاؼى ِطيص هبّيسِ ؼـ قبلت ثؽٍى ِؽهِ ؼيؽى قبلت ٍ هبّيسِ ٍ خ ز كفؼى ِطيص ؼًٍيوِ  .3

ثفـوي ٍ كٌشفل كي يز قبلت اق لطبػ اوشط بم ٍ فؽم ٌ ىش ي ٍ ؽبّف  ٍ سويك  ٍ كي يز دٌَبى اق لطابػ ي ٌاَاغشي ٍ غٍاك     .4

 ثَؼى ٍ افوبل كبه  دٌَبى

 اثكاـ اـقٌيبثي: -4

 فْفوز ٍاـوي -4ًوًَِ كبـ  -3هٍبّؽُ  -2دفوً  -1

 كبـ: اثكاـ ٍ سدْيكار هَـؼ ًيبق اًدبم -5
ِ طِ  -هؽل -هي ىف ـًگ -ؼّي خْز غٍك كفؼىسدْيكار ضفاـر -اثكاـ افوبل دٌَبى -co2اثكاـ قبلج يف ، سدْيكار ؼهً گبق  -

 دير ٍ هْفُ ٍ گيفُ -ز ً الوشي ي -ؼـخِ -قيفؼـخِ

 سدْيكار ايوٌي: ؼوش ً، فيٌك، كالُ ايوٌي، لجبن كبـ، ك ً ايوٌي، هبوك ٍ سدْيكار اع ب  ضفيق  -
 

 

 س بلي  كبـ  هفسجظ ؼـ گفٍُ كبـ : -6

-  
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 ٍقاـر  هَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك   هَقٌي

 ؼفشف سبلي  كشبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  اـقٌيبثي - 1 -9ًوَى ثفگ

 اٍلًَثز    سبـيع اـقٌيبثي  ٌوبـُ هلي  ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 قبث يفّب ٍ هبّيسِ گيفّب  فلك  ضففِ  72110192 كؽ ضففِ
وغص 

 ِالضيز
L2     :اوشبًؽاـؼ فول فؼ كبـ 

ثب اوش بؼُ اق ؼـخِ، هػلَط  CO2سْيِ ٍ وبغز قبلت 

ٍ اثكاـ قبلج يف  ثفاوبن  CO2هبوِ، هؽل، گبق 

 اوشبًؽاـؼّب ٍ ؼوشَـالقو  ّب  هفثَعِ

 قبلج يف  ٍؽي ِ  04 كؽ ٍؽي ِ
اـقٌيبثي گفٍُ 

 كبـ
G21 

 (4)سىّظ وغص ٌبيىش ي CO2قبلج يف   كبـ 0404 كؽ كبـ

  

 هفا ض  كبـ ـؼي 
 ٌفايظ فول فؼ

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

ًوف

ُ 

1 

قبلت گيف  

ؼـخِ قيفيي ٍ 

 CO2ؼهً گبق 

 گف ه بى: كبـگبُ ـيػشِ 

 ؼلیمٝ 35قٔبٖ: 

ٔٛاؼ ّٔففی: ٔػّٛط ٔبوٝ لبِجٍیفی، ٌبق 

CO2ًدٛؼـ خؽای ، 

اثكاـ ٚ سدٟیكار: ٔؽَ، ؼـخٝ، ِفطٝ قیف 

 -CO2ؼـخٝ، اثكاـ لبِجٍیفی، ٔػكٖ ٌبق 

 CO2ؼٔٙؽٜ ٌبق 

 قبلت گيف  ِطيص  

 

 ًىجشبً ِطيصقبلت گيف  

 

 قبلت گيف  ًبؼـوز

ؼـ قٔبٖ ٔٙبوت، لفاـ ؼاؼٖ ِطیص  CO2دف ٌؽٖ وبُٔ ؼـخٝ ثب ٔبوٝ، وٛثً ِطیص، ؼًٔ ٌبق 

 ٔؽَ ـٚی ؼـخٝ
3 

 

ٚ لفاـ ؼاؼٖ  CO2دف ٌؽٖ وبُٔ ؼـخٝ ثب ٔبوٝ، وٛثً ٘ىجشبً ِطیص، ؼًٔ ٘ىجشبً ِطیص ٌبق 

 ٘ىجشبً ِطیص ٔؽَ ـٚی ِفطٝ قیف ؼـخٝ
2 

دف ٌؽٖ ٘بؼـوز ؼـخٝ ثب ٔبوٝ، وٛثً ٘بٔٙبوت ٚ ٌبقؼٞی وٓ یب قیبؼ ٚ لفاـ ؼاؼٖ ٘بؼـوز ٔؽَ 

 ـٚی ؼـخٝ 
1 

2 
قفاـ ؼاؼى ؼـخِ 

 ـٍيي

 گف ه بى : كبـگبُ ـيػشِ 

 ؼلیمٝ 10قٔبٖ: 

 ٔٛاؼ ّٔففی: دٛؼـ خؽایً

اثكاـ ٚ سدٟیكار: اثكاـ لبِجٍیفی ، ٔؽَ ، 

 ؼـخٝ

 قفاـ گففشي ِطيص

 
 

 ًبؼـوز قفاـ گففشي

لفاـ ٌیفی ؼـخٝ ـٚیی ؼـ ٔطُ غٛؼ ٚ خفز ٌؽٖ ِطیص ؼٚ ٘یٕٝ ٔؽَ ٚ دبًٌ ِطیص دٛؼـ 

 خؽایً
2 

 
ػؽْ لفاـ ٌیفی ِطیص ؼـخٝ ـٚیی ؼـ ٔطُ غٛؼ ٚ خفز وفؼٖ غّظ ؼٚ ٘یٕٝ ٔؽَ ٚ ػؽْ 

 دبًٌ دٛؼـ خؽایً
1 

3 
سقجيِ ويىشن 

 ـاّ بّي

 گف ه بى: كبـگبُ ـيػشِ 

 ؼلیمٝ 25قٔبٖ: 

 -ّٔففی: ٔٛاؼ 

 اثكاـ ٚ سدٟیكار: اثكاـ لبِجٍیفی 

 سقجيِ ِطيص 
  

 سقجيِ ًىجشبً ِطيص 
 

 سقجيِ ًبؼـوز 

ٚخٛؼ ٔٙبوت ضٛضسٝ دبی ـاٍٞبٜ ٚ ضٛضسٝ ثبــیك ٚ ؼـ ٘ظف ٌففشٗ ٔطُ ٔٙبوت خٟز ـاٍٞبٜ، 

 ـاٞجبـ ٚ ـاٞجبـٜ ٚ لفاـٌیفی ِطیص سغؿیٝ
3 

 
ـاٞجبـ ٚ ـاٞجبـٜ ٚ سغؿیٝ ٚ سؼجیٝ ٘ىجشبً ِطیص ؼـ ٘ظف ٌففشٗ ٔطُ ٔٙبوت خٟز ـاٍٞبٜ، 

 ضٛضسٝ دبی ـاٍٞبٜ ٚ ضٛضسٝ ثبــیك
2 

ٔطُ ٘بٔٙبوت ـاٍٞبٜ، ـاٞجبـ ٚ ـاٞجبـٜ ٚ سغؿیٝ ٚ سؼجیٝ ٘بؼـوز ضٛضسٝ دبی ـاٍٞبٜ ٚ ضٛضسٝ 

 ثبــیك 
1 

4 
دف كفؼى ؼـخِ 

 ـٍيي

 گف  ه بى كبـگبُ ـيػشِ

 ؼلیمٝ 35قٔبٖ: 

ٔٛاؼ ّٔففی: ٔػّٛط ٔبوٝ لبِجٍیفی، ٌبق 

CO2 ًدٛؼـ خؽای ، 

اثكاـ ٚ سدٟیكار: اثكاـ لبِجٍیفی، ٔػكٖ ٌبق 

CO2 ؼٔٙؽٜ ٌبق ،CO2 

 دف كفؼى ِطيص 

 

 ًىجشبً ِطيصدفكفؼى  

 

 دف كفؼى ًبؼـوز 

 3 ؼـ قٔبٖ ٔٙبوت  CO2دف ٌؽٖ وبُٔ ؼـخٝ ثب ٔبوٝ، وٛثً ِطیص، ؼًٔ ٌبق 

 

 CO2 2دف ٌؽٖ وبُٔ ؼـخٝ ثب ٔبوٝ، وٛثً ٘ىجشبً ِطیص، ؼًٔ ٘ىجشبً ِطیص ٌبق 

 1 دف ٌؽٖ ٘بلُ ؼـخٝ ثب ٔبوٝ، وٛثً ٘بٔٙبوت ٚ ٌبقؼٞی وٓ

5 
غبـج كفؼى 

 هؽل اق قبلت

 گف  ه بى: كبـگبُ ـيػشِ 

 ؼلیمٝ 20قٔبٖ: 

 ٔٛاؼ ّٔففی: 

اثكاـ ٚ سدٟیكار: زىً الوشیىی، اثكاـ غبـج 

 ٔؽَوفؼٖ 

 غبـج  كفؼى ِطيص 

 

 غبـج كفؼى ًىجشبً ِطيص 

 غبـج كفؼى ًبؼـوز 

 3 والٔز وبُٔ لبِت ٚ ٔؽَ

 
 2 لبِت ثب ػیٛة لبثُ سؼٕیف

 1 آویت ؼیؽٖ وّی لبِت

6 

افوبل دٌَبى ٍ 

خ ز كفؼى 

 قبلت

 گف ه بى: كبـگبُ ـيػشِ

 ؼلیمٝ 20قٔبٖ: 

 ٔٛاؼ ّٔففی: دٌٛبٖ، فیّشف، زذّز

سدٟیكار: اثكاـ اػٕبَ دٌٛبٖ، ٔیىىف اثكاـ ٚ 

ـً٘، اثكاـ ضفاـر ؼٞی، اثكاـ خفز وفؼٖ 

 لبِت ٞب ، دیر ٚ ٟٔفٜ ، ٌیفٜ

غٍك ٍ خ ز كفؼى 

 ِطيص

غٍك ٍ خ ز كفؼى 

 ًىجشبً ِطيص 

غٍك ٍ خ ز كفؼى 

 ًبؼـوز  

غٍه ٌؽٖ وبُٔ، دٌٛبٖ ثب ضػبٔز ٔٙبوت ٚ ثغٛـ یىٙٛاغز، لفاـ ٌففشٗ ٔبٞیسٝ ٚ فیّشف ؼـ 

 ٞب ٔٙبوت ـٚی لبِت ٚ ا٘غجبق ٚ خفز وفؼٖ ِطیص ؼٚ ٘یٕٝ لبِت ٚ ٔطىٓ وفؼٖ آٖٔطُ 
3 

 

غٍه وفؼٖ ٔٙبوت، دٌٛبٖ ثب ضػبٔز غیفیىٙٛاغز، لفاـ ٌففشٗ ٔبٞیسٝ ٚ فیّشف ؼـ ٔطُ 

 غٛؼ، خفز وفؼٖ ِطیص ٚ ػؽْ ٔطىٓ ٌؽٖ وبُٔ ؼٚ ٘یٕٝ لبِت
2 

ٞبیی اق لبِت، ػؽْ لفاـ ٌففشٗ ِطیص لىٕزغٍه ٌؽٖ ٘بلُ لبِت ٚ ػؽْ ٚخٛؼ دٌٛبٖ ؼـ 

 ٔبٞیسٝ ٚ فّیشف ؼـ ٔطُ غٛؼ ٚ خفز وفؼٖ ٘بٔٙبوت ؼٚ ٘یٕٝ لبِت 
1 

ٌبیىشٍی ٞبی 

غیف فٙی , 

ایٕٙی, ثٟؽاٌز, 

سٛخٟبر قیىز 

 ٔطیغی ٚ ٍ٘في

 ایٕٙیٞبی سدٟیكار اعفبء ضفیك، آٌبٞی -ػیٙه -ؼوشىً -وفً ایٕٙی -والٜ ایٕٙی -ٔبوه -ایٕٙی: ِجبن وبـ-1

 ٍٔبـوز فؼبَ  -ػاللٝ ثٝ وبـ -ٍ٘في: ؼلز وبفی -2

 ـػبیز ٘ظبفز -ٞبسفىیه ضبیؼبر ٔػّٛط ٔبوٝ لبِجٍیفی اق وبیف قثبِٝ -سٛخٟبر قیىز ٔطیغی: سٟٛیٝ ٔٙبوت -3

خٕغ آٚـی ٚ ٌفؼآٚـی   -(N15)سفىف غالق  -(N14)سفىف ا٘شمبؼی  -(N13)ضُ ٔىبِٝ  -(N12)سّٕیٓ ٌیفی -(N11)اوشؽالَ ٞبی غیففٙی: ٌبیىشٍی -4

ٔطبوجٝ ٚ   -(N42)ثىبـٌیفی فٙبٚـی ٞبی ٔٙبوت  -(N41)ا٘شػبة فٙبٚـی ٞبی ٔٙبوت  -(N36)سٛوؼٝ ٌبیىشٍی ٚ ؼاً٘ -N35 ) ( یبؼٌیفی  -(N31)اعالػبر 

ٕ٘بیً لؽـر ـٞجفی اففاؼ  -(N54)ب ٌفوز ؼـ اخشٕبػبر ٚ فؼبِیز ٞ -(N53)٘مً ؼـ سیٓ   -(N52)ٟٔبـر ٌٛي وفؼٖ -(N51)اخشٕبػی ثٛؼٖ -( N92)ـیبضی 

(N55)- ٖاضشفاْ ٌؿاٌشٗ ثف اـقي ٞبی ؼیٍفا(N56)-   ٖآٔٛقي ٚ وٕه ثٝ ففاٌیفی ؼیٍفا(N57)-  ٜٔؿاوف(N58)- سؼبِی ففؼی(N71)-  ٔىئِٛیز

 (N66)ٔؽیفیز ٔٛاؼ ٚ سدٟیكار  -(N64)ٔؽیفیز قٔبٖ  -(N61)غٛؼ ٔؽیفیشی   -(N37)ٔىشٙؽ وبقی  -(N73)ؼـوشىبـی ٚ وىت ضالَ   -(N72)دؿیفی

ـفبيز ّوِ  

 4الي  1هَاـؼ  

 

فؽم ـفبيز ّف 

 1يك اق  هَاـؼ 

 4الي 

% ایٕٙی، ٍ٘في، قیىز 100

 ٞبی غیففٙی ٔطیغی ٚ ٌبیىشٍی
2 

ػؽْ اوشفبؼٜ اق والٜ ایٕٙی یب  

ؼوشىً یب وفً ایٕٙی یب ِجبن 

وبـ یب ٔبوه یب ػیٙه یب ٔٛاـؼ 

 ؼیٍف

1 

 )ٌبيىش ي اًدبم كبـ(اـقٌيبثي كبـ 
 ثّی    

 غیف    

 ٔؼیبـ ٌبیىشٍی ا٘دبْ وبـ  :

  6ٚ  5ٚ  3اق ٔفاضُ   2وىت ضؽالُ ٕ٘فٜ  

 اق ثػً ٌبیىشٍی ٞبی غیف فٙی , ایٕٙی, ثٟؽاٌز , سٛخٟبر قیىز ٔطیغی ٚ ٍ٘في  2وىت ضؽالُ ٕ٘فٜ  

 اق ٔفاضُ وبـ 2وىت ضؽالُ ٔیبٍ٘یٗ 
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 ٍقاـر  هَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك   هَقٌي

 ؼفشف سبلي  كشبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  كبـ فول فؼ اوشبًؽاـؼ سطلي  - 1-8ًوَى ثفگ

 اٍل:ًَثز  : سبـيع اـقٌيبثي  ٌوبـُ هلي  ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 ضففِ  72110192 كؽ ضففِ
قبلج يفّب ٍ هبّيسِ گيفّب  

 فلك 
 L2 وغص ِالضيز

 اوشبًؽاـؼ فول فؼ كبـ:    

سْيِ ٍ وبغز قبلت ثِ ـٍي زىت وفؼ ثب اوش بؼُ 

اق ؼـخِ، هػلَط هبوِ، هؽل، اثكاـ قبلج يف  ٍ ... 

 ثفاوبن اوشبًؽاـؼّب ٍ ؼوشَـالقو  ّب  هفثَعِ

 G25 گفٍُ كبـ  قبلج يف  ٍؽي ِ 04 كؽ ٍؽي ِ

 (3)هْبـر وغص ٌبيىش ي قبلج يف  زىت وفؼ كبـ 0405 كؽ كبـ

  

 ؼقيقِ( 140)قهبى                                                                                                  ٌفايظ اًدبم كبـ : -1

 كبـگبُ ـيػشِ گف   .1

 ... -فيلشف -دٌَبى -دَؼـ خؽايً -زذلز -قبًدبق -هَاؼ هّففي: هػلَط هبوِ ثب زىت فَـاى .2

اثكاـ خ ز  -هي ىف ـًگ -اثكاـ ضفاـر ؼّي -اثكاـ افوبل دٌَبى -اثكاـ قبلج يف  -ِ طِ قيفؼـخِ -اثكاـ ٍ سدْيكار: هؽل، ؼـخِ .3

 ز ً الوشي ي  -قهبى وٌح -كفؼى ؼـخِ ّب

 ك ً ايوٌي ٍ فيٌك -لجبن كبـ -كالُ ايوٌي -هبوك -سدْيكار ايوٌي: فيٌك .4

 

 ٌبغُ ّب  اِلي اوشبًؽاـؼ فول فؼ كبـ: -2
 قفاـ ؼاؼى هؽل ؼاغ  ؼـخِ  .1

 سقجيِ ويىشن ـاّ بّي ٍ س ؿيِ  .2

 هبّيسِ گؿاـ  ٍ خ ز كفؼى قبلت  .3

 كي يز ًْبيي قبلت ٍ دٌَبى .4

 ًوًَِ ٍ ًقٍِ كبـ:-3

 ثفـوي ؽبّف  هؽل اق لطبػ سويك ، ض فُ ٍ سفک ٍ ... ٍ قفاـ ؼاؼى ِطيص هؽل ؼاغ  ؼـخِ ٍ افوبل دَؼـ خؽايً  .1

 سقجيِ ويىشن ـاّ بّي ٍ س ؿيِ ثِ عَـ ِطيص .2

 ّب قفاـ ؼاؼى ِطيص هبّيسِ ؼـ قبلت ثؽٍى ِؽهِ ؼيؽى قبلت ٍ هبّيسِ ٍ خ ز كفؼى ِطيص ؼًٍيوِ قبلت ٍ هط ن كفؼى  ى .3

كٌشفل كي يز قبلت اق لطبػ اوشط بم ٍ فؽم ٌ ىش ي ٍ ؽبّف  ٍ سويك  ٍ كي يز دٌَبى اق لطابػ ي ٌاَاغشي ٍ غٍاك    ثفـوي ٍ  .4

 ثَؼى ٍ افوبل كبه  دٌَبى

 اثكاـ اـقٌيبثي: -4

 فْفوز ٍاـوي -4ًوًَِ كبـ  -3هٍبّؽُ  -2دفوً  -1

 اثكاـ ٍ سدْيكار هَـؼ ًيبق اًدبم كبـ: -5

هي ىف ـًگ، هؽل ، ِ طِ قيفؼـخِ، قهبى وٌح، گيفُ ٍ دير ٍ  -سدْيكار ضفاـر ؼّي خْز غٍك كفؼى -اثكاـ افوبل دٌَبى -اثكاـ قبلج يف 

 هْفُ، ؼـخِ، ز ً الوشي ي 

 سدْيكار ايوٌي: ؼوش ً، فيٌك، كالُ ايوٌي، لجبن كبـ، ك ً ايوٌي،هبوك ٍ سدْيكار اع ب  ضفيق 
 

 

 ؼـ گفٍُ كبـ : س بلي  كبـ  هفسجظ -6

 (0504 ليبلوبق  زؽى ) -

-  
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 ٍقاـر  هَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك   هَقٌي

 ؼفشف سبلي  كشبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  اـقٌيبثي - 1 -9ًوَى ثفگ

 اٍلًَثز    سبـيع اـقٌيبثي  ٌوبـُ هلي  ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 ضففِ  72110192 كؽ ضففِ
قبلج يفّب ٍ هبّيسِ 

 گيفّب  فلك 
 L2 وغص ِالضيز

 اوشبًؽاـؼ فول فؼ كبـ:    

سْيِ ٍ وبغز قبلت ثِ ـٍي زىت وفؼ ثب اوش بؼُ 

اق ؼـخِ، هػلَط هبوِ، هؽل، اثكاـ قبلج يف  ٍ ... 

 ّب  هفثَعِثفاوبن اوشبًؽاـؼّب ٍ ؼوشَـالقو 

 G25 گفٍُ كبـ  قبلج يف  ٍؽي ِ 04 كؽ ٍؽي ِ

 (3)هْبـر وغص ٌبيىش ي قبلج يف  زىت وفؼ كبـ 0405 كؽ كبـ

  

 هفا ض  كبـ ـؼي 
 ٌفايظ فول فؼ

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

1 
قبلت گيف  ؼـخِ 

 قيفيي

 ه بى: كبـگبُ ـيػشِ گف  

 ؼلیمٝ 35قٔبٖ: 

دٛؼـ ٔٛاؼ ّٔففی: ٔػّٛط ٔبوٝ ثب زىت فٛـاٖ، 

 خؽایً

اثكاـ ٚ سدٟیكار: ٔؽَ، ؼـخٝ، ِغطٝ قیف ؼـخٝ، 

 اثكاـ لبِجٍیفی، قٔبٖ وٙح

 قبلج يف  ِطيص 

  

 قبلج يف  ًىجشبً ِطيص

 

 قبلج يف  ًبؼـوز

دف ٌؽٖ وبُٔ ؼـخٝ ثب ٔبوٝ، وٛثً ِطیص ٔبوٝ، لفاـ ؼاؼٖ ِطیص ٔؽَ ؼاغُ 

 قٔبٖ ٔٙبوت سب غٛؼٌیفی وبٍُٟٔ٘ؽاـی ؼـ  -ؼـخٝ
3 

 
دف ٌؽٖ وبُٔ ؼـخٝ ثب ٔبوٝ، وٛثً ٘ىجشبً ِطیص، لفاـ ؼاؼٖ ٘ىجشبً ِطیص ٔؽَ 

 ٍٟ٘ؽاـی ؼـ قٔبٖ ٔٙبوت خٟز غٛؼٌیفی وبُٔ -ؼاغُ ؼـخٝ
2 

دف ٌؽٖ ٘بلُ ؼـخٝ ثب ٔبوٝ، وٛثً ٘بؼـوز، لفاـ ؼاؼٖ ٘بؼـوز ٔؽَ ؼاغُ 

 ٍٟ٘ؽاـی ؼـ قٔبٖ وٕشف اق قٔبٖ غٛؼٌیفی  -ؼـخٝ
1 

2 
قفاـ ؼاؼى ؼـخِ 

 ـٍيي

 ه بى: كبـگبُ ـيػشِ گف  

 ؼلیمٝ 10قٔبٖ: 

 دٛؼـ خؽایًٔٛاؼ ّٔففی: 

 اثكاـ ٚ سدٟیكار: اثكاـ لبِجٍیفی، ٔؽَ، ؼـخٝ

 قفاـ  گففشي ِطيص 

 

 

 قفاـ گففشي ًبؼـوز

لفاـ ٌیفی ؼـخٝ ـٚیی ؼـ ٔطُ غٛؼ ٚ خفز ٌؽٖ ِطیص ؼٚ ٘یٕٝ ٔؽَ ٚ دبًٌ 

 دٛؼـ خؽایً
2 

 
فاـ ٌیفی ِطیص ؼـخٝ ـٚیی ؼـ ٔطُ غٛؼ ٚ خفز وفؼٖ غّظ ؼٚ ٘یٕٝ ػؽْ ل

 ٔؽَ ٚ ػؽْ دبًٌ دٛؼـ خؽایً
1 

3 
سقجيِ ويىشن 

 ـاّ بّي

 ه بى: كبـگبُ ـيػشِ گف  

 ؼلیمٝ 15قٔبٖ: 

 -ٔٛاؼ ّٔففی: 

 اثكاـ ٚ سدٟیكار: اثكاـ لبِجٍیفی 

 سقجيِ ِطيص 

  

 سقجيِ ًىجشبً ِطيص 

 

 سقجيِ ًبؼـوز 

ضٛضسٝ دبی ـاٍٞبٜ ٚ ضٛضسٝ ثبـ ـیك ٚ ؼـ ٘ظف ٌففشٗ ٔطُ سؼجیٝ ٔٙبوت 

 ٔٙبوت خٟز ـاٍٞبٜ، ـاٞجبـ ٚ ـاٞجبـٜ ٚ ٔطُ ِطیص سغؿیٝ
3 

 
ؼـ ٘ظف ٌففشٗ ٔطُ ٔٙبوت خٟز ـاٍٞبٜ، ـاٞجبـ ٚ ـاٞجبـٜ ٚ سغؿیٝ ٚ سؼجیٝ ٘ىجشبً 

 ِطیص ضٛضسٝ دبی ـاٍٞبٜ ٚ ضٛضسٝ ثبــیك
2 

ـاٞجبـ ، ـاٞجبـٜ ٚ سغؿیٝ ٚ سؼجیٝ ٘بؼـوز ضٛضسٝ دبی ٔطُ ٘بٔٙبوت ـاٍٞبٜ، 

 ـاٍٞبٜ ٚ ضٛضسٝ ثبــیك
1 

4 
دف كفؼى ؼـخِ 

 ـٍيي

 ه بى: كبـگبُ ـيػشِ گف  

 ؼلیمٝ 30قٔبٖ: 

دٛؼـ ٔٛاؼ ّٔففی: ٔػّٛط ٔبوٝ ثب زىت فٛـاٖ، 

 خؽایً

 اثكاـ ٚ سدٟیكار: اثكاـ لبِجٍیفی، قٔبٖ وٙح

 دف كفؼى كبه  

 

 دفكفؼى ًىجشبً ِطيص  

 

 دف كفؼى ًبؼـوز 

دف ٌؽٖ وبُٔ ؼـخٝ ثب ٔبوٝ، وٛثً ِطیص ٔبوٝ، ایدبؼ ِطیص وب٘بَ ٞٛا ٚ 

 ٍٟ٘ؽاـی ؼـ قٔبٖ ٔٙبوت سب غٛؼٌیفی وبُٔ
3 

 
دف ٌؽٖ وبُٔ ؼـخٝ ثب ٔبوٝ، وٛثً ٘ىجشبً ِطیص ٚ ایدبؼ ٘ىجشبً ِطیص وب٘بَ 

 وبُٔ ٞٛا ٚ ٍٟ٘ؽاـی ؼـ قٔبٖ ٔٙبوت سب غٛؼٌیفی
2 

دفٌؽٖ ٘بلُ ؼـخٝ ثب ٔبوٝ ٚ وٛثً ٘بؼـوز آٖ ٚ ایدبؼ ٘بٔٙبوت وب٘بَ ٞٛا ٚ 

 ٍٟ٘ؽاـی ؼـ قٔبٖ ٔٙبوت سب غٛؼٌیفی وبُٔ
1 

 غبـج كفؼى هؽل 5

 ه بى: كبـگبُ ـيػشِ گف  

 ؼلیمٝ 20قٔبٖ: 

 -ٔٛاؼ ّٔففی: 

اثكاـ ٚ سدٟیكار:اثكاـ غبـج وفؼٖ ٔؽَ، زىً 

 الوشیىی، اثكاـ لبِجٍیفی 

 غبـج كفؼى ِطيص  

 

 غبـج كفؼى ًىجشبً ِطيص 
 

 غبـج كفؼى ًبؼـوز

 3 والٔز وبُٔ لبِت ٚ ٔؽَ

 2 لبِت ثب ػیٛة لبثُ سؼٕیف 

 1 آویت ؼیؽٖ وّی لبِت

6 

افوبل دٌَبى ٍ 

قبلت  كفؼى زخ 

 ّب

  
 كبـگبُ ـيػشِ گف ه بى: 

 ؼلیمٝ 30قٔبٖ: 

 ٔٛاؼ ّٔففی: دٌٛبٖ، فیّشف، زذّز ٚ ....

اثكاـ ٚ سدٟیكار: اثكاـ اػٕبَ دٌٛبٖ، ٔیىىف ـً٘، 

 -دیر -اثكاـ خفز وفؼٖ لبِت ٞب، اثكاـ ضفاـر ؼٞی

 ٌیفٜ -ٟٔفٜ

افوبل دٌَبى ٍ خ ز كفؼى  

 كبه  

افوبل دٌَبى ٍ خ ز كفؼى 

 ًىجشبً ِطيص 

خ ز كفؼى افوبل دٌَبى ٍ 

 ًبؼـوز

اػٕبَ دٌٛبٖ ثب ضػبٔز ٔٙبوت ٚیىٙٛاغز ٚ غٍه ٌؽٖ وبُٔ آٖ، لفاـ ٌففشٗ 

فیّشف ؼـ ٔطُ ٔٙبوت ـٚی لبِت، ا٘غجبق ٚ خفز وفؼٖ ِطیص ؼٚ ٘یٕٝ لبِت ٚ 

 ٞب ٔطىٓ وفؼٖ آٖ

3 

 

اػٕبَ دٌٛبٖ ثب ضػبٔز غیفیىٙٛاغز ٚ غٍه ٌؽٖ وبُٔ آٖ، لفاـ ٌففشٗ 

ٔبٞیسٝ ٚ فیّشف ؼـ ٔطُ ٔٙبوت غٛؼ، خفز وفؼٖ ِطیص ٚ ػؽْ ٔطىٓ وفؼٖ 

 وبُٔ ؼٚ ٘یٕٝ لبِت 

2 

ػؽْ  -ٞبیی اق لبِت ٚ غٍه ٌؽٖ ٘بلُ دٌٛبٖػؽْ ٚخٛؼ دٌٛبٖ ؼـ لىٕز

ِطیص لفاـ ٌففشٗ ٔبٞیسٝ ٚ فیّشف ؼـ ٔطُ غٛؼ ٚ خفز وفؼٖ ٘بٔٙبوت ؼٚ ٘یٕٝ 

 لبِت ٚ ٔطىٓ وفؼٖ ٘بٔٙبوت 

1 

ٌبیىشٍی ٞبی 

غیف فٙی , ایٕٙی, 

ثٟؽاٌز, 

سٛخٟبر قیىز 

 ٔطیغی ٚ ٍ٘في

 آٌبٞی ٞبی ایٕٙی  -سدٟیكار اعفبء ضفیك -ػیٙه -ؼوشىً -وفً ایٕٙی -والٜ ایٕٙی -ٔبوه -ایٕٙی: ِجبن وبـ-1

 ػاللٝ ثٝ وبـ   -ٍٔبـوز فؼبَ -ٍ٘في: ؼلز ثبال -2

 ـػبیز ٘ظبفز  -ٞبسفىیه ضبیؼبر لبِجٍیفی اق وبیف قثبِٝ -سٛخٟبر قیىز ٔطیغی: سٟٛیٝ ٔٙبوت -3

خٕغ   -(N15)سفىف غالق  -(N14)سفىف ا٘شمبؼی  -(N13)ضُ ٔىبِٝ  -(N12)سّٕیٓ ٌیفی -(N11)اوشؽالَ ٞبی غیففٙی: ٌبیىشٍی -4

ثىبـٌیفی  -(N41)ا٘شػبة فٙبٚـی ٞبی ٔٙبوت  -(N36)سٛوؼٝ ٌبیىشٍی ٚ ؼاً٘ -N35 ) ( یبؼٌیفی  -(N31)آٚـی ٚ ٌفؼآٚـی اعالػبر 

 -(N53)٘مً ؼـ سیٓ   -(N52)ٟٔبـر ٌٛي وفؼٖ -(N51)ٕبػی ثٛؼٖاخش -( N92)ٔطبوجٝ ٚ ـیبضی   -(N42)فٙبٚـی ٞبی ٔٙبوت 

آٔٛقي ٚ   -(N56)اضشفاْ ٌؿاٌشٗ ثف اـقي ٞبی ؼیٍفاٖ -(N55)ٕ٘بیً لؽـر ـٞجفی اففاؼ  -(N54)ٌفوز ؼـ اخشٕبػبر ٚ فؼبِیز ٞب 

 -(N73)بـی ٚ وىت ضالَ ؼـوشى  -(N72)ٔىئِٛیز دؿیفی -(N71)سؼبِی ففؼی -(N58)ٔؿاوفٜ  -(N57)وٕه ثٝ ففاٌیفی ؼیٍفاٖ 

 (N66)ٔؽیفیز ٔٛاؼ ٚ سدٟیكار  -(N64)ٔؽیفیز قٔبٖ  -(N61)غٛؼ ٔؽیفیشی   -(N37)ٔىشٙؽ وبقی 

 

ـفبيز ّوِ هَاـؼ  

 4الي  1

 

 

فؽم ـفبيز ّف 

الي  1يك اق هَاـؼ 

4 

% ایٕٙی، ٍ٘في، 100

قیىز ٔطیغی ٚ 

 ٞبی غیففٙی ٌبیىشٍی

2 

ػؽْ اوشفبؼٜ اق والٜ  

ؼوشىً، وفً ایٕٙی، 

ایٕٙی، ِجبن وبـ، ٔبوه 

 ٚ ػیٙه یب ٔٛاـؼ ؼیٍف

1 

 اـقٌيبثي كبـ )ٌبيىش ي اًدبم كبـ(
 ثّی    

 غیف    

 ٔؼیبـ ٌبیىشٍی ا٘دبْ وبـ  :

  6ٚ  5ٚ  3اق ٔفاضُ   2وىت ضؽالُ ٕ٘فٜ  

 اق ثػً ٌبیىشٍی ٞبی غیف فٙی , ایٕٙی, ثٟؽاٌز , سٛخٟبر قیىز ٔطیغی ٚ ٍ٘في  2وىت ضؽالُ ٕ٘فٜ  

 اق ٔفاضُ وبـ 2وىت ضؽالُ ٔیبٍ٘یٗ 
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 ٍقاـر  هَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك   هَقٌي

 ؼفشف سبلي  كشبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  كبـ فول فؼ اوشبًؽاـؼ سطلي  - 1-8ًوَى ثفگ

 اٍل:ًَثز  : سبـيع اـقٌيبثي  ٌوبـُ هلي  ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 ضففِ  72110192 كؽ ضففِ
قبلج يفّب ٍ هبّيسِ گيفّب  

 فلك 
 L2 وغص ِالضيز

 اوشبًؽاـؼ فول فؼ كبـ:    

سْيِ ٍ وبغز قبلت ثب اوش بؼُ اق هبٌيي قبلج يف ، 

ثفاوبن هػلَط هبوِ، ؼـخِ، هؽل ٍ ... 

 ؼوشَـالقو  ّب ٍ اوشبًؽاـؼّب  هفثَعِ

 G23 گفٍُ كبـ  قبلج يف  ٍؽي ِ 04 كؽ ٍؽي ِ

 (3)هْبـر وغص ٌبيىش ي قبلج يف  هبٌيٌي كبـ 0406 كؽ كبـ

  

 ؼقيقِ( 75)قهبى                                                                                                 ٌفايظ اًدبم كبـ :-1

 گف  كبـگبُ ـيػشِ .1

 زذلز -دٌَبى قبلت -فيلشف -هبّيسِ -CO2گبق  -هَاؼ هّففي: هػلَط هبوِ قبلج يف ، دَؼـ خؽايً .2

 -CO2هػكى گبق  -سدْيكار ضفاـر ؼّي -اثكاـ افوبل دٌَبى -هي ىف ـًگ -هبٌيي  الر قبلج يف  -اثكاـ ٍ سدْيكار: هؽل .3

 اثكاـ ًّت كفؼى هؽل ـٍ  ؼوش بُ -CO2ؼهٌؽُ گبق  -كوذفوَـ َّا

 ك ً ايوٌي  -لجبن كبـ -هبوك -كالُ ايوٌي -فيٌك -سدْيكار ايوٌي: ؼوش ً .4

 ٌبغُ ّب  اِلي اوشبًؽاـؼ فول فؼ كبـ:  – 2
 كبـ ثب ؼوش بُ ٍ سٌؾين دبـاهشفّب  كٌشفلي  ى  .1

 كي يز ًْبيي قبلت ٍ دٌَبى .2

 هبّيسِ گؿاـ  .3

 

 

 ًوًَِ ٍ ًقٍِ كبـ:-3

كَثً ، ًطَُ ِطيص كبـ ثب ؼوش بُ قبلج يف  هبٌيٌي ٍ سٌؾين ِطيص دبـاهشفّب  كٌشفلي ؼوش بُ قبلج يف  هبًٌؽ هقؽاـ هبوِ، فٍبـ،  .1

 قهبى لفقي ٍ ...

ثفـوي ٍ كٌشفل كي يز قبلت اق لطبػ اوشط بم ٍ فؽم ٌ ىش ي ٍ ؽبّف  ٍ سويك  ٍ كي يز دٌَبى اق لطابػ ي ٌاَاغشي ٍ غٍاك     .2

 ثَؼى ٍ افوبل كبه  دٌَبى

 قفاـ ؼاؼى ِطيص هبّيسِ ؼـ قبلت ثؽٍى ِؽهِ ؼيؽى قبلت ٍ هبّيسِ .3

 

 اثكاـ اـقٌيبثي: -4

 فْفوز ٍاـوي  -4وًَِ كبـ ً -3هٍبّؽُ  -2دفوً  -1

 اثكاـ ٍ سدْيكار هَـؼ ًيبق اًدبم كبـ: -5

سدْيكار  -هي ىف ـًگ -كوذفوَـ َّا -اثكاـّب  افوبل دٌَبى -ٍ...( BMDهبٌيي  الر قبلج يف  )اق قجي  ؼيكاهبسيك، ٍاگٌف، گيكاک، 

 co2ؼهٌؽُ  -co2هػكى گبق  -هؽل -ؼّي خْز غٍك كفؼى ضفاـر

 ك ً ايوٌي ٍ سدْيكار اع ب  ضفيق -لجبن كبـ -كالُ ايوٌي -فيٌك -ٌبه  ؼوش ًسدْيكار ايوٌي: 
 

 

 س بلي  كبـ  هفسجظ ؼـ گفٍُ كبـ : -6

 (0407)وفاهي ي  قبلج يف  -
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 ٍقاـر  هَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك   هَقٌي

ضففِ ا  ٍ كبـؼاًًؼفشف سبلي  كشبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ   

 

  اـقٌيبثي - 1 -9ًوَى ثفگ

 اٍلًَثز    سبـيع اـقٌيبثي  ٌوبـُ هلي  ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 ضففِ 72110192 كؽ ضففِ
قبلج يفّب ٍ هبّيسِ 

 گيفّب  فلك 
 L2 وغص ِالضيز

 اوشبًؽاـؼ فول فؼ كبـ:    

سْيِ ٍ وبغز قبلت ثب اوش بؼُ اق هبٌيي قبلج يف ، 

ؼـخِ، هؽل ٍ ... ثفاوبن ؼوشَـالقو  ّب ٍ هػلَط هبوِ، 

 اوشبًؽاـؼّب  هفثَعِ

 G23 گفٍُ كبـ  قبلج يف  ٍؽي ِ 04 كؽ ٍؽي ِ

 (3)هْبـر وغص ٌبيىش ي قبلج يف  هبٌيٌي كبـ 0406 كؽ كبـ

  

 هفا ض  كبـ ـؼي 
 ٌفايظ فول فؼ

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

 ًّت كفؼى هؽل 1

 گف ه بى: كبـگبُ ـيػشِ  

 ؼلیمٝ 20قٔبٖ:

 -ٔٛاؼ ّٔففی: 

ٔبٌیٗ آالر  -اثكاـ ٚ سدٟیكار: ٔؽَ

 وٕذفوٛـ ٞٛا -لبِجٍیفی

 ًّت كفؼى ِطيص

  

 

 ًّت كفؼى ًبؼـوز 

ّ٘ت وفؼٖ ٔطىٓ ٔؽَ ؼـ ٔطُ غٛؼ ـٚی ؼوشٍبٜ ٚ سٕیك وفؼٖ آٖ ٚ 

 ؼٞی ٔؽَ ثٝ عٛـ یىٙٛاغز دٌٛبٖ
2 

 

ػؽْ ّ٘ت وفؼٖ ٔطىٓ ٔؽَ ؼـ ٔطُ غٛؼ ـٚی ؼوشٍبٜ ٚ سٕیك ٘ىفؼٖ 

 آٖ ٚ دٌٛبٖ ؼٞی ٔؽَ ثٝ عٛـ ٘بٔٙبوت 
1 

 قبلج يف  2

 ه بى: كبـگبُ ـيػشِ گف   

 ؼلیمٝ 20قٔبٖ: 

ٔٛاؼ ّٔففی: ٔػّٛط ٔبوٝ 

 CO2ٌبق  -دٛؼـخؽایً -لبِجٍیفی

اثكاـ ٚ سدٟیكار: ٔبٌیٗ آالر 

 CO2لبِجٍیفی، ؼٔٙؽٜ 

 قبلج يف  ِطيص 

  

 قبلج يف  ًىجشبً ِطيص 

 

 قبلج يف  ًبؼـوز 

ؼـ  co2ؼًٔ ٔٙبوت ٌبق  -وٛثً ٔٙبوت -دف ٌؽٖ وبُٔ ؼـخٝ ثب ٔبوٝ

 لبِت وبٔالً وبِٓ  -ِٛـر ٘یبق 
3 

 

ؼـ  co2ؼًٔ ٔٙبوت ٌبق  –دف ٌؽٖ وبُٔ ؼـخٝ، وٛثً ٘ىجشبً ِطیص 

 ـیكي ِجٝ ٞبی لبِت   -ِٛـر ٘یبق 
2 

 1 وٓ یب قیبؼ co2دف ٌؽٖ ٘بلُ ؼـخٝ، وٛثً ٘بٔٙبوت، ؼًٔ ٌبق 

 تكٌشفل هؽل ٍ قبل 3

 گف  ـيػشِ كبـگبُ: ه بى 

 ؼلیمٝ 10 قٔبٖ:

 - :ّٔففی ٔٛاؼ

 -اثكاـ ٚ سدٟیكار: 

 كٌشفل ِطيص  

 

 كٌشفل ًبؼـوز

 2 ـیكي ٔبوٝ ٚ ...سٍػیُ ػیٛة ٔؽَ ٚ لبِت ٔب٘ٙؽ سفن، 

 

 1 ػؽْ سٍػیُ ػیٛة ٔؽَ ٚ لبِت 

 دٌَبى ؼّي قبلت 4

 گف ه بى: كبـگبُ ـيػشِ 

 ؼلیمٝ 15قٔبٖ: 

 ٔٛاؼ ّٔففی: دٌٛبٖ لبِت

 -اثكاـ ٚ سدٟیكار: اثكاـ اػٕبَ دٌٛبٖ

 ٔیىىف ـً٘ -سدٟیكار ضفاـر ؼٞی

 دٌَبى ؼّي ِطيص 

 

 دٌَبى ؼّي ًىجشبً ِطيص 

 دٌَبى ؼّي ًبؼـوز 

 3 دٌٛبٖ ثب ضػبٔز ٔٙبوت ٚ ثٝ عٛـ یىٙٛاغز ٚ غٍه وفؼٖ ٔٙبوت 

 

 2 دٌٛبٖ ثب ضػبٔز غیفیىٙٛاغز ٚ غٍه وفؼٖ ٔٙبوت لبِت 

 1 ػؽْ ٚخٛؼ دٌٛبٖ ؼـ لىٕز ٞبیی اق لبِت ٚ غٍه وفؼٖ ٘بلُ 

 خ ز كفؼى قبلت 5

 گف  ه بى: كبـگبُ ـيػشِ 

 ؼلیمٝ 10قٔبٖ: 

 ٔٛاؼ ّٔففی: زذّز

اثكاـ ٚ سدٟیكار: ٔبٌیٗ آالر 

 لبِجٍیفی 

 خ ز كفؼى ِطيص  

 

 خ ز كفؼى ًىجشبً ِطيص

 

 خ ز كفؼى ًبؼـوز

لفاـ ٌففشٗ ٔبٞیسٝ ٚ فیّشف ؼـ ٔطُ ٔٙبوت ـٚی لبِت ٚ ا٘غجبق ٚ خفز 

 ٌؽٖ ِطیص ؼٚ ٘یٕٝ لبِت ٚ ٔطىٓ ٌؽٖ آٖ
3 

 
لفاـ ٌففشٗ ٔبٞیسٝ ٚ فیّشف ؼـ ٔطُ غٛؼ ـٚی لبِت ٚ ا٘غجبق ٚ خفز 

 ٌؽٖ ِطیص ٚ ػؽْ ٔطىٓ ٌؽٖ وبُٔ ؼٚ ٘یٕٝ لبِت 
2 

ػؽْ لفاـ ٌففشٗ ِطیص ٔبٞیسٝ ٚ فیّشف ـٚی لبِت ٚ ػؽْ ا٘غجبق ٚ خفز 

 ٌؽٖ ؼٚ ٘یٕٝ لبِت ٚ ػؽْ ٔطىٓ ٌؽٖ آٖ
1 

ٌبیىشٍی ٞبی 

غیف فٙی , ایٕٙی, 

سٛخٟبر ثٟؽاٌز, 

قیىز ٔطیغی ٚ 

 ٍ٘في

آٌبٞی ٞبی  -سدٟیكار اعفبء ضفیك -ِجبن وبـ -ػیٙه -ؼوشىً -وفً ایٕٙی -والٜ ایٕٙی -ایٕٙی: ٔبوه-1

 ایٕٙی 

 ٍٔبـوز فؼبَ    -ػاللٝ ثٝ وبـ -ٍ٘في: ؼلز وبفی -2

 ز ٘ظبفز ـػبی -سفىیه ضبیؼبر ٔبوٝ لبِجٍیفی اق وبیف قثبِٝ ٞب  -سٛخٟبر قیىز ٔطیغی: سٟٛیٝ ٔٙبوت -3

 -(N14)سفىف ا٘شمبؼی  -(N13)ضُ ٔىبِٝ  -(N12)سّٕیٓ ٌیفی -(N11)اوشؽالَ ٞبی غیففٙی: ٌبیىشٍی -4

سٛوؼٝ ٌبیىشٍی ٚ ؼاً٘ -N35 ) ( یبؼٌیفی  -(N31)خٕغ آٚـی ٚ ٌفؼآٚـی اعالػبر   -(N15)سفىف غالق 

(N36)-  ا٘شػبة فٙبٚـی ٞبی ٔٙبوت(N41)-  ثىبـٌیفی فٙبٚـی ٞبی ٔٙبوت(N42)-   ٔطبوجٝ ٚ ـیبضی(N92 

ٌفوز ؼـ اخشٕبػبر ٚ فؼبِیز ٞب  -(N53)٘مً ؼـ سیٓ   -(N52)ٟٔبـر ٌٛي وفؼٖ -(N51)اخشٕبػی ثٛؼٖ -(

(N54)-  ٕ٘بیً لؽـر ـٞجفی اففاؼ(N55)- ٖاضشفاْ ٌؿاٌشٗ ثف اـقي ٞبی ؼیٍفا(N56)-   ٝآٔٛقي ٚ وٕه ث

ؼـوشىبـی ٚ وىت   -(N72)ٔىئِٛیز دؿیفی -(N71)یسؼبِی ففؼ -(N58)ٔؿاوفٜ  -(N57)ففاٌیفی ؼیٍفاٖ 

ٔؽیفیز ٔٛاؼ ٚ   -(N64)ٔؽیفیز قٔبٖ  -(N61)غٛؼ ٔؽیفیشی   -(N37)ٔىشٙؽ وبقی  -(N73)ضالَ 

 (N66)سدٟیكار

  

 

الي  1ـفبيز ّوِ هَاـؼ  

4 

 

فؽم ـفبيز ّف يك اق  

 4الي  1هَاـؼ 

% ایٕٙی، ٍ٘في، 100

قیىز ٔطیغی ٚ 

 ٞبی غیففٙی ٌبیىشٍی

2 

ػؽْ اوشفبؼٜ اق والٜ  

ایٕٙی  یب ؼوشىً یب 

وفً ایٕٙی یب ِجبن وبـ 

یب ٔبوه یب ػیٙه یب ٔٛاـؼ 

 ؼیٍف 

1 

 اـقٌيبثي كبـ )ٌبيىش ي اًدبم كبـ(
 ثّی    

 غیف    

 ٔؼیبـ ٌبیىشٍی ا٘دبْ وبـ  :

  5ٚ  2اق ٔفاضُ   2وىت ضؽالُ ٕ٘فٜ  

 اق ثػً ٌبیىشٍی ٞبی غیف فٙی , ایٕٙی, ثٟؽاٌز , سٛخٟبر قیىز ٔطیغی ٚ ٍ٘في  2وىت ضؽالُ ٕ٘فٜ  

 اق ٔفاضُ وبـ 2وىت ضؽالُ ٔیبٍ٘یٗ 
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 ٍقاـر  هَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك   هَقٌي

 ؼفشف سبلي  كشبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

 كبـ فول فؼ اوشبًؽاـؼ سطلي  - 1-8ًوَى ثفگ

 اٍل:ًَثز  : سبـيع اـقٌيبثي  ٌوبـُ هلي  ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 ضففِ  72110192 كؽ ضففِ
قبلج يفّب ٍ هبّيسِ گيفّب  

 فلك 
 اوشبًؽاـؼ فول فؼ كبـ:     L2 وغص ِالضيز

ثب اوش بؼُ اق اثكاـ الر ٍ سدْيكار ٍ هَاؼ اٍليِ 

ؼوشَـالقو  ّب ٍ هَـؼ ًيبق قبلت وفاهي ي هغبثق 

 اوشبًؽاـؼّب  هفثَعِ وبغشِ هي ٌَؼ.

 G23 گفٍُ كبـ  قبلج يف  ٍؽي ِ 04 كؽ ٍؽي ِ

 (2ؼاًً) وغص ٌبيىش ي قبلج يف  وفاهي ي كبـ 0407 كؽ كبـ

  

 ؼقيقِ( 180)قهبى                                                                                               ٌفايظ اًدبم كبـ :-1

 گف  ؼقيق كبـگبُ ـيػشِ .1

 وٌجبؼُ ٍ ....-ويلي َى -هبوِ وفاهي ي ثب ؼاًِ ثٌؽ  ّب  هػشل  -هَم -هَاؼ هّففي: ؼٍغبة وفاهيك .2

 -هي ىف ؼٍغبة -سدْيكار افوبل هبوِ ثف ـٍ  غٌَِ -ؼوش بُ لطين هَم -ؼوش بُ سكـيق هَم -اثكاـ ٍ سدْيكار: قبلت سكـيق .3

 كَـُ دػز وفاهيك -سدْيكار ضفاـسي سػليِ هَم -اسَكالٍ ٍ فلً فبيف

 كالُ ايوٌي -ؼوش ً -لجبن كبـ ًىَق -ك ً ايوٌي -فيٌك -سدْيكار ايوٌي: هبوك .4

 

 ٌبغُ ّب  اِلي اوشبًؽاـؼ فول فؼ كبـ:  - 2
 ا  غٌَِكي يز هؽل هَهي  .1

 ك يز ؼٍغبة )ضجبة، ويبليز، ؼاًىيشِ، غبِيز سفكٌٌؽگي ٍ ....( .2

 غَعِ ٍـ كفؼى هؽل ؼـ ؼٍغبة وفاهي ي ٍ دبًٌ هبوِ وفاهي ي  .3

 كي يز ًْبيي قبلت  .4

 

 
 

 ًوًَِ ٍ ًقٍِ كبـ:-3
 گففشي س ؿيِكي يز غَة هؽل هَهي اق لطبػ ؽبّف ، ًطَُ اسّبل ثف ـٍ  ـاّ بُ، سويك  ٍ ـفبيز فبِلِ ٍ ؼـ ًؾف  .1

 كي يز هٌبوت ؼٍغبة وبغشِ ٌؽُ اق لطبػ ضجبة، ويبليز، ؼاًىيشِ، غبِيز سفكٌٌؽگي ٍ .... .2

ًطَُ ِطيص غَعِ ٍـ كفؼى هؽل هَهي ؼـ ؼٍغبة ثغَـ كبه  ٍ دبًٌ ي ٌَاغز هبوِ وفاهي ي خْز دٌَابًؽى كبها  هاؽل ثاِ      .3

 ؼفقبر هَـؼ ًيبق خْز ـويؽى ثِ ضػبهز هٌبوت

 لطبػ والهز ؽبّف  ، فؽم ٌ ىش ي ٍ .... كي يز ًْبيي قبلت اق .4

 اثكاـ اـقٌيبثي: -4

 فْفوز ٍاـوي -4ًوًَِ كبـ  -3هٍبّؽُ  -2دفوً  -1

 اثكاـ ٍ سدْيكار هَـؼ ًيبق اًدبم كبـ: -5

اسَكالٍ ٍ فلً  -هي ىف ؼٍغبة -سدْيكار افوبل هبوِ ثف ـٍ  غٌَِ -ؼوش بُ لطين هَم -ؼوش بُ سكـيق هَم -اثكاـ ٍ سدْيكار: قبلت سكـيق

 كَـُ دػز وفاهيك -سدْيكار ضفاـسي سػليِ هَم -فبيف

 سدْيكار اع ب  ضفيق -كالُ ايوٌي -ؼوش ً -لجبن كبـ ًىَق -ك ً ايوٌي -فيٌك -سدْيكار ايوٌي: هبوك

 س بلي  كبـ  هفسجظ ؼـ گفٍُ كبـ : -6

 (0406قبلج يف  هبٌيٌي) -
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  هَقي ٍ دفٍـيٍقاـر 

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك   هَقٌي

 ؼفشف سبلي  كشبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  اـقٌيبثي - 1 -9ًوَى ثفگ

 اٍلًَثز    سبـيع اـقٌيبثي  ٌوبـُ هلي  ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 ضففِ  72110192 كؽ ضففِ
قبلج يفّب ٍ هبّيسِ 

 گيفّب  فلك 

وغص 

 ِالضيز
L2     :اوشبًؽاـؼ فول فؼ كبـ 

ثب اوش بؼُ اق اثكاـ الر ٍ سدْيكار ٍ هَاؼ اٍليِ 

هَـؼ ًيبق قبلت وفاهي ي هغبثق ؼوشَـالقو  

 ّب ٍ اوشبًؽاـؼّب  هفثَعِ وبغشِ هي ٌَؼ.

 G23 گفٍُ كبـ  قبلج يف  ٍؽي ِ 04 كؽ ٍؽي ِ

 قبلج يف  وفاهي ي كبـ 0407 كؽ كبـ
وغص 

 ٌبيىش ي
 (2ؼاًً)

  

 هفا ض  كبـ ـؼي 
 ٌفايظ فول فؼ

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

 سكـيق هَم 1

 ٌفی ٔىبٖ: وبـٌبٜ ـیػشٝ

 ؼلیمٝ 45قٔبٖ: 

 ٔٛاؼ ّٔففی: ْٔٛ ، ویّیىٖٛ

اثكاـ ٚ سدٟیكار: لبِت سكـیك، ؼوشٍبٜ 

 سكـیك ْٔٛ، ؼوشٍبٜ ِطیٓ ْٔٛ 

 
 هؽل هَهي وبلن  

 

 

 

 هؽل هَهي هقيَة 

سٕیك وفؼٖ ِطیص لبِت ٚ اػٕبَ وبُٔ ٔبیغ 

خؽاوٙٙؽٜ، لغؼٝ ٔٛٔی وبٔالً وبِٓ، اسّبَ ِطیص 

 ٔؽَ ٔٛٔی ثٝ ـاٍٞبٜ 

2 

 
ػؽْ سٕیكی لبِت ٚ ػؽْ اػٕبَ وبُٔ ٔبیغ خؽاوٙٙؽٜ، 

لغؼٝ ٔٛٔی ٘بلُ ٚ ػؽْ اسّبَ ٔٙبوت ٔؽَ ٔٛٔی 

 ثٝ ـاٍٞبٜ 

1 

2 
غَعِ ٍـ كفؼى هؽل ؼـ 

 ؼٍغبة وفاهي ي

 ٌفی ٔىبٖ: وبـٌبٜ ـیػشٝ

 ؼلیمٝ 30قٔبٖ: 

ٔٛاؼ ّٔففی: ؼٚغبة، وفأیه، ٔبوٝ 

 وفأیىی ثب ؼا٘ٝ ثٙؽی ٔػشّف

ٔیىىف ؼٚغبة، اثكاـ ٚ سدٟیكار: 

 سدٟیكار اػٕبَ ٔبوٝ ثف ـٚی غٌٛٝ

 غَعِ ٍـ  كبه  

 

 

 غَعِ ٍـ  ًىجشبً ِطيص 

 

  غَعِ ٍـ  ًبؼـوز 

ؼٚغبة ثب سفویت ِطیص، غٛعٝ ٚـی وبُٔ ٔؽَ 

 ،دبًٌ ِطیص ٚ ٔبوٝ ثب ؼا٘ٝ ثٙؽی ٔٙبوت 
3 

 
ؼٚغبة ثب سفویت ِطیص، غٛعٝ ٚـی وبُٔ ٔؽَ، 

 دبًٌ غیف یىٙٛاغز ٔبوٝ
2 

ؼٚغبة ثب سفویت ٘بٔٙبوت، غٛعٝ ٚـی ٘بلُ، دبًٌ 

 ٘بٔٙبوت ٔبوٝ 
1 

 هَم قؼايي ؼـ كَـُ  3

 ٌفی ٔىبٖ: وبـٌبٜ ـیػشٝ

 ؼلیمٝ 45قٔبٖ: 

 -ٔٛاؼ ّٔففی: 

 اثكاـ ٚ سدٟیكار: سدٟیكار ضفاـسی

 هَم قؼايي ِطيص  

 

 هَم قؼايي ًىجشبً ِطيص 

 

 هَم قؼايي ًبؼـوز 

 3 غفٚج وبُٔ ْٔٛ اق لبِت، لبِت وبٔالً وبِٓ 

 

ثبلی ٔب٘ؽٖ ٔمؽاـ وٕی ْٔٛ ؼـ ـاٍٞبٜ لبِت، لبِت 

 ٘ىجشبً وبِٓ ثب ػیٛة لبثُ سفٔیٓ 
2 

ثبلی ٔب٘ؽٖ ٔمؽاـ لبثُ سٛخٟی ْٔٛ ؼـ ـاٍٞبٜ لبِت ، 

 ِؽٔٝ ؼیؽٖ لبِت 
1 

 دػز وفاهيك 4

 ٌفی ٔىبٖ: وبـٌبٜ ـیػشٝ

 ؼلیمٝ 60قٔبٖ: 

 -ٔٛاؼ ّٔففی: 

 اثكاـ ٚ سدٟیكار: وٛـٜ دػز وفأیه 

 دػز ِطيص  

 

 دػز ًبؼـوز 

 2 ؼٔب ٚ قٔبٖ ِطیص دػز، لبِت وبٔالً وبِٓ 

 

 1 ؼٔب ٚ قٔبٖ ٘بؼـوز دػز، لبِت ٔؼیٛة 

ٌبیىشٍی ٞبی 

غیف فٙی , ایٕٙی, 

ثٟؽاٌز, سٛخٟبر 

قیىز ٔطیغی ٚ 

 ٍ٘في

ٞبی آٌبٞی -سدٟیكار اعفبء ضفیك -ِجبن وبـ ٘ىٛق -ػیٙه -ؼوشىً -ایٕٙیوفً  -والٜ ایٕٙی -ایٕٙی: ٔبوه-1

 ایٕٙی 

 ػاللٝ ثٝ وبـ  -ٍ٘في: ؼلز وبفی -2

 ـػبیز ٘ظبفز   -ٞبٞب اق وبیف قثبِٝسٛخٟبر قیىز ٔطیغی: خؽاوبقی ْٔٛ ٚ وفأیه -3

سفىف  -(N14)سفىف ا٘شمبؼی  -(N13)ضُ ٔىبِٝ  -(N12)سّٕیٓ ٌیفی -(N11)اوشؽالَ ٞبی غیففٙی: ٌبیىشٍی -4

 -(N36)سٛوؼٝ ٌبیىشٍی ٚ ؼاً٘ -N35 ) ( یبؼٌیفی  -(N31)خٕغ آٚـی ٚ ٌفؼآٚـی اعالػبر   -(N15)غالق 

اخشٕبػی  -( N92)ٔطبوجٝ ٚ ـیبضی   -(N42)ثىبـٌیفی فٙبٚـی ٞبی ٔٙبوت  -(N41)ا٘شػبة فٙبٚـی ٞبی ٔٙبوت 

ٕ٘بیً  -(N54)ٌفوز ؼـ اخشٕبػبر ٚ فؼبِیز ٞب  -(N53)یٓ ٘مً ؼـ س  -(N52)ٟٔبـر ٌٛي وفؼٖ -(N51)ثٛؼٖ

آٔٛقي ٚ وٕه ثٝ ففاٌیفی ؼیٍفاٖ   -(N56)اضشفاْ ٌؿاٌشٗ ثف اـقي ٞبی ؼیٍفاٖ -(N55)لؽـر ـٞجفی اففاؼ 

(N57)-  ٜٔؿاوف(N58)- سؼبِی ففؼی(N71)- ٔىئِٛیز دؿیفی(N72)-   َؼـوشىبـی ٚ وىت ضال(N73)-  ٔىشٙؽ

 (N66)ٔؽیفیز ٔٛاؼ ٚ سدٟیكار  -(N64)ٔؽیفیز قٔبٖ  -(N61)غٛؼ ٔؽیفیشی   -(N37)وبقی 

  

 1ـفبيز ّوِ هَاـؼ  

 4الي 

 

 

 

فؽم ـفبيز ّف يك 

 4الي  1اق هَاـؼ 

% ایٕٙی، ٍ٘في، 100

قیىز ٔطیغی ٚ 

 ٞبی غیففٙی ٌبیىشٍی

2 

ػؽْ اوشفبؼٜ اق والٜ  

ایٕٙی ثب ؼوشىً یب 

وفً ایٕٙی یب ِجبن وبـ 

یب ٔبوه یب ػیٙه یب 

 ٔٛاـؼ ؼیٍف 

1 

 اـقٌيبثي كبـ )ٌبيىش ي اًدبم كبـ(
 ثّی    

 غیف    

 ٔؼیبـ ٌبیىشٍی ا٘دبْ وبـ  :

  2ٚ  4ٚ  1اق ٔفاضُ   2وىت ضؽالُ ٕ٘فٜ  

 اق ثػً ٌبیىشٍی ٞبی غیف فٙی , ایٕٙی, ثٟؽاٌز , سٛخٟبر قیىز ٔطیغی ٚ ٍ٘في  2وىت ضؽالُ ٕ٘فٜ  

 اق ٔفاضُ وبـ 2وىت ضؽالُ ٔیبٍ٘یٗ 
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 ٍقاـر  هَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك   هَقٌي

 ؼفشف سبلي  كشبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  كبـ فول فؼ اوشبًؽاـؼ سطلي  - 1-8ًوَى ثفگ

 اٍل:ًَثز  : سبـيع اـقٌيبثي  ٌوبـُ هلي  ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 اوشبًؽاـؼ فول فؼ كبـ:     L3 وغص ِالضيز س ٌىيي هشبلَـل  ضففِ  31170293 كؽ ضففِ

كٌشفل ًْبيي قبلت وبغشِ ٌؽُ اق ًؾف اثقبؼ  ٍ 

ؽبّف  ٍ... ثب اثكاـ الر كٌشفلي ثفاوبن اوشبًؽاـؼّب 

 ؼوشَـالقو  ّب  هفثَعٍِ 

 G21 گفٍُ كبـ  قبلج يف  ٍؽي ِ 04 كؽ ٍؽي ِ

 (4)سىلظ وغص ٌبيىش ي كٌشفل ًْبيي قبلت كبـ 0408 كؽ كبـ

  

 ؼقيقِ( 120قهبى )                                        ٌفايظ اًدبم كبـ :             -1

 گف  كبـگبُ ـيػشِ .1

 اثكاـ اًؽاقُ گيف  اثقبؼ -كٌشفل دبـاهشفّب  كي ياثكاـ ٍ سدْيكار: اثكاـ  .2

 لجبن كبـ  -ك ً ايوٌي -كالُ ايوٌي -ؼوش ً -هبوك -اثكاـ ٍ سدْيكار ايوٌي: فيٌك .3

 ٌبغُ ّب  اِلي اوشبًؽاـؼ فول فؼ كبـ:  -2 

 كٌشفل هؽل ٍ كبـكفؼ هبٌيي  الر ٍ سدْيكار قبلج يف  .1

 كٌشفل هَاؼ اٍليِ قبلج يف  ٍ دٌَبى .2

 كي ي قبلت ٍ اخكا  ىكٌشفل  .3

 كٌشفل هبّيسِ گؿاـ  ٍ هًَشبل قبلت .4

 كٌشفل فول فؼ دفوٌ  سطز اهف .5

 
 

 ًوًَِ ٍ ًقٍِ كبـ: -3

 ثبقـوي ٍ ًؾبـر هؽل اق لطبػ ؽبّف  ٍ اثقبؼ  ٍ ًطَُ كبـكفؼ ِطيص هبٌيي  الر قبلج يف  .1

 هػلَط هبوِ قبلج يف  ٍ دٌَبى ًؾبـر ثف اًشػبة هَاؼ اٍليِ قبلج يف  ٌبه  هبوِ ٍ زىت ٍ افكٍؼًي ّب ٍ وبغز .2

 كٌشفل ويىشن ـاّ بّي ٍ س ؿيِ ٍ كٌشفل دبـاهشفّب  كي ي قبلت اق قجي  اوشط بم ٍ ٌ   ؽبّف  ٍ كي يز وغطي ٍ دٌَبى ؼّي  .3

 ّب كٌشفل ًطَُ قفاـ گيف  ِطيص هبّيسِ ٍ فيلشف ؼـٍى قبلت ٍ هًَشبل ِطيص قبلت .4

ت ٍ ـفبيز اَِل ايوٌي ٍ ثْؽاٌشي ٍ كبـ ثب اثكاـ ٍ سدْيكار ؼـ قهبى هٍاػُ  ًؾبـر ثف فول فؼ ِطيص دفوٌ  ؼـ ضيي وبغز قبل .5

 ٌؽُ

 اثكاـ اـقٌيبثي: -4

 فْفوز ٍاـوي  -4ًوًَِ كبـ  -3هٍبّؽُ  -2دفوً  -1

 اثكاـ ٍ سدْيكار هَـؼ ًيبق اًدبم كبـ: -5

سفهَهشف، قهبى وٌح ٍ وػشي وٌح ٍ ... ، ؼوشَـالقو  ّب  كٌشفلي، اثكاـ اًؽاقُ گيف  اثقبؼ، اثكاـ كٌشفل دبـاهشفّب  كي يز هبًٌؽ ثَهِ وٌح، 

  الر  ٍ سدْيكار ّب  كبـ ثب هبٌييؼوشَـالقو 

 سدْيكار ايوٌي: ؼوش ً، هبوك، ك ً ايوٌي، كالُ ايوٌي، لجبن كبـ، فيٌك ٍ سدْيكار اع ب  ضفيق
 

 

 س بلي  كبـ  هفسجظ ؼـ گفٍُ كبـ :   -6
 (0306كٌشفل هبّيسِ وبق  ) -
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 ٍقاـر  هَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك   هَقٌي

 ؼفشف سبلي  كشبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  اـقٌيبثي - 1 -9ًوَى ثفگ

 ًَثز اٍل   سبـيع اـقٌيبثي  ٌوبـُ هلي  ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 اوشبًؽاـؼ فول فؼ كبـ:     L3 وغص ِالضيز هشبلَـل س ٌىيي  ضففِ  31170293 كؽ ضففِ

كٌشفل ًْبيي قبلت وبغشِ ٌؽُ اق ًؾف اثقبؼ  ٍ ؽبّف  ٍ... ثب 

 اثكاـ الر كٌشفلي ثفاوبن اوشبًؽاـؼّب ٍ ؼوشَـالقو  ّب  هفثَعِ

 G21 گفٍُ كبـ  قبلج يف  ٍؽي ِ 04 كؽ ٍؽي ِ

 (4)سىلظ وغص ٌبيىش ي كٌشفل ًْبيي قبلت كبـ 0408 كؽ كبـ

  

 هفا ض  كبـ ـؼي 

 ٌفايظ فول فؼ

)اثكاـ،هَاؼ، سدْيكار، قهبى، ه بى ٍ 

)... 

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

1 

كٌشفل كي ي 

هَاؼاٍليِ ٍ 

 سدْيكار

 گف  ه بى: كبـگبُ ـيػشِ 

 ؼلیمٝ 30قٔبٖ: 

 -ٔٛاؼ ّٔففی: 

دبـأشفٞبی اثكاـ ٚ سدٟیكار: اثكاـ وٙشفَ 

 ویفی، اثكاـ سٛقیٗ

كٌشفل كبه  هَاؼ اٍليِ ٍ  

 سدْيكار 

كٌشفل هَاؼ اٍليِ ٍ سدْيكار ؼـ 

 ضؽ قبث  قجَل 

كٌشفل ًبؼـوز هَاؼاٍليِ ٍ 

 سدْيكار 

وٙشفَ ِطیص ٔػّٛط ٔبوٝ ٚ ٔٛاؼ اِٚیٝ اق ِطبػ وٕیز ٚ ویفیز، وٙشفَ ِطیص اثكاـ ٚ 

 سدٟیكار اق ِطبػ وٕیز ٚ ویفیز 
3 

 
وٙشفَ ٘ىجشبً ِطیص  -وٙشفَ ِطیص ویفیز ٔٛاؼ اِٚیٝ ٚ ٔػّٛط ٔبوٝ ٚ اثكاـ ٚ سدٟیكار

 ٔٛاؼ اِٚیٝ ٚ ٔػّٛط ٔبوٝ ٚ اثكاـ ٚ سدٟیكار اق ِطبػ وٕی 
2 

ػؽْ وٙشفَ ِطیص ویفیز ٔٛاؼ اِٚیٝ ٚ اثكاـ ٚ سدٟیكار ٚ ٔػّٛط ٔبوٝ ٚ ػؽْ وٙشفَ 

 ٔػّٛط ٔبوٝ ِطیص وٕیز ٔٛاؼ اِٚیٝ ٚ اثكاـ ٚ سدٟیكار ٚ
1 

2 
كٌشفل هؽل ٍ 

 ؼـخِ

 گف  ه بى: كبـگبُ ـيػشِ 

 ؼلیمٝ  10قٔبٖ 

  -ٔٛاؼ ّٔففی: 

اثكاـ ٚ سدٟیكار: اثكاـ وٙشفَ ، دبـأشفٞبی 

 ویفی، اثكاـ ا٘ؽاقٜ ٌیفی اثؼبؼ 

 كٌشفل ِطيص  هؽل ٍ ؼـخِ 

 

كٌشفل ًىجشبً ِطيص هؽل ٍ 

 ؼـخِ 

 كٌشفل ًبؼـوز هؽل ٍ ؼـخِ

 3 وٙشفَ ِطیص اثؼبؼ ٔؽَ ٚ ؼـخٝ ٚ سٍػیُ ِطیص ٔؼبیت وغطی 

 

 2 وٙشفَ ِطیص اثؼبؼ ٔؽَ ٚ ؼـخٝ ٚ ػؽْ سٍػیُ وبُٔ ػیٛة وغطی ٔؽَ 

 1 ػؽْ وٙشفَ ِطیص اثؼبؼ ٔؽَ ٚ ؼـخٝ ٚ ػؽْ سٍػیُ ٔؼبیت وغػی 

3 
كٌشفل قبلت ٍ 

 اخكا   ى

 گف  ه بى: كبـگبُ ـيػشِ 

 ؼلیمٝ  20قٔبٖ 

  -ٔٛاؼ ّٔففی: 

اثكاـ ٚ سدٟیكار : اثكاـ وٙشفَ دبـأشفٞبی 

 ویفی، اثكاـ ا٘ؽاقٜ ٌیفی اثؼبؼ

  

 كٌشفل كبه  قبلت

  

 كٌشفل ًىجشبً ِطيص قبلت

 

 كٌشفل ًبؼـوز قبلت

وٙشفَ ِطیص دبـأشفٞب ٌبُٔ اوشطىبْ، وػشی ٚ ...، سٍػیُ وّیٝ ػیٛة وغطی ٚ 

 ظبٞفی وٙشفَ ِطیص وّیٝ اخكای لبِت ٌبُٔ ویىشٓ ـاٍٞبٞی ٚ سغؿیٝ 
3 

 

وٙشفَ ِطیص دبـأشفٞب ٌبُٔ اوشطىبْ، وػشی ٚ ..، ػؽْ سٍػیُ وبُٔ ػیٛة وغطی 

ـاٍٞبٞی ٚ سغؿیٝ ٚ ضٛضسٝ ٞبی وٙشفَ ٘ىجشبٌ ِطیص اخكای لبِت ٌبُٔ ویىشٓ  -لبِت

 آٖ ٞب ٚ ...

2 

ػؽْ وٙشفَ ِطیص دبـأشفٞبی ویفی لبِت، ػؽْ سٍػیُ ػیٛة وغطی لبِت ٚ ػؽْ 

 وٙشفَ ِطیص اخكا لبِت ٔب٘ٙؽ ویىشٓ ـاٍٞبٞی ٚ ...
1 

4 
كٌشفل هبّيسِ 

 گؿاـ 

 گف  ه بى: كبـگبُ ـيػشِ 

 ؼلیمٝ 10قٔبٖ 

  -ٔٛاؼ ّٔففی: 

 سدٟیكار : اثكاـ ا٘ؽاقٜ ٌیفی اثؼبؼاثكاـ ٚ 

  

 كٌشفل ِطيص 

 

 كٌشفل ًبؼـوز 

 2 وٙشفَ ِطیص ٔبٞیسٝ ٚ فیّشف ٚ ٘طٜٛ لفاـ ٌففشٗ آٖ ٞب 

 
 1 ػؽْ وٙشفَ ِطیص ٔبٞیسٝ ٚ  فیّشف ٚ ٘طٜٛ لفاـ ٌففشٗ آٖ ٞب 

4 
كٌشفل خ ز 

 كفؼى قبلت

 گف  ه بى: كبـگبُ ـيػشِ 

 ؼلیمٝ  20قٔبٖ 

  -ٔٛاؼ ّٔففی: 

 -اثكاـ ٚ سدٟیكار : 

كٌشفل ِطيص خ ز كفؼى  

 قبلت 

كٌشفل ًىجشبً ِطيص خ ز 

 كفؼى قبلت 

كٌشفل ًبؼـوز خ ز كفؼى 

 قبلت 

وٙشفَ ِطیص لفاـ ٌففشٗ ؼٚ ٘یٕٝ  –وٙشفَ ِطیص ٔطىٓ وفؼٖ ؼٚ ٘یٕٝ لبِت 

 لبِت 
3 

 
وٙشفَ ِطیص لفاـ ٌففشٗ ؼٚ  –ػؽْ وٙشفَ ِطیص ٔطىٓ وفؼٖ ؼٚ ٘یٕٝ لبِت 

 ٘یٕٝ لبِت ـٚی ٞٓ 
2 

ػؽْ وٙشفَ ِطیص لفاـ ٌففشٗ ؼٚ ٘یٕٝ لبِت ـٚی ٞٓ ٚ ػؽْ وٙشفَ ِطیص 

 ٔطىٓ ٌؽٖ ؼٚ ٘یٕٝ لبِت 
1 

6 
كٌشفل ًطَُ 

 فول فؼ دفوٌ 

 گف  ه بى: كبـگبُ ـيػشِ 

 ؼلیمٝ 30قٔبٖ 

  -ٔٛاؼ ّٔففی: 

 -اثكاـ ٚ سدٟیكار : 

 كٌشفل كبه   

 

 كٌشفل ًىجشبٌ قبث  قجَل 

 

 كٌشفل ًبؼـوز 

وٙشفَ ِطیص وّیٝ ٔفاضُ وبـ دفوُٙ اق ِطبػ وٕی ٚ ویفی ٚ ـػبیز ٔٛاـؼ 

 ایٕٙی 
3 

وٙشفَ وبُٔ وبـ دفوُٙ اق ِطبػ ویفی ٚ وٙشفَ ٘ىجشبً ِطیص وٕیز وبـ  

 دفوُٙ ٚ ـػبیز ٔٛاـؼ ایٕٙی 
2 

 1 ػؽْ وٙشفَ ٔفاضُ وبـ دفوُٙ اق ِطبػ وٕی ٚ ویفی ٚ ػؽْ ـػبیز ٔٛاـؼ ایٕٙی 

ٌبیىشٍی ٞبی 

غیف فٙی , 

ایٕٙی, 

ثٟؽاٌز, 

سٛخٟبر قیىز 

ٔطیغی ٚ 

 ٍ٘في

 آٌبٞی ٞبی ایٕٙی  -سدٟیكار اعفبء ضفیك  -ِجبن وبـ-ػیٙه -ؼوشىً -وفً ایٕٙی -والٜ ایٕٙی -ایٕٙی: ٔبوه-1

 ٍ٘في: ؼلز ثبال، ٍٔبـوز فؼبَ، ػاللٝ ثٝ وبـ  -2

 ـػبیز ٘ظبفز   -سٛخٟبر قیىز ٔطیغی: سٟٛیٝ ٔٙبوت، سفىیه ضبیؼبر لبِجٍیفی اق وبیف قثبِٝ ٞب  -3

خٕغ آٚـی   -(N15)سفىف غالق  -(N14)سفىف ا٘شمبؼی  -(N13)ضُ ٔىبِٝ  -(N12)سّٕیٓ ٌیفی -(N11)اوشؽالَ ٞبی غیففٙی: ٌبیىشٍی -4

ثىبـٌیفی فٙبٚـی  -(N41)ا٘شػبة فٙبٚـی ٞبی ٔٙبوت  -(N36)سٛوؼٝ ٌبیىشٍی ٚ ؼاً٘ -N35 ) ( یبؼٌیفی  -(N31)ٌفؼآٚـی اعالػبر ٚ 

ٌفوز ؼـ  -(N53)٘مً ؼـ سیٓ   -(N52)ٟٔبـر ٌٛي وفؼٖ -(N51)اخشٕبػی ثٛؼٖ -( N92)ٔطبوجٝ ٚ ـیبضی   -(N42)ٞبی ٔٙبوت 

آٔٛقي ٚ وٕه ثٝ ففاٌیفی   -(N56)اضشفاْ ٌؿاٌشٗ ثف اـقي ٞبی ؼیٍفاٖ -(N55)ٕ٘بیً لؽـر ـٞجفی اففاؼ  -(N54)اخشٕبػبر ٚ فؼبِیز ٞب 

غٛؼ  -(N37)ٔىشٙؽ وبقی  -(N73)ؼـوشىبـی ٚ وىت ضالَ   -(N72)ٔىئِٛیز دؿیفی -(N71)سؼبِی ففؼی -(N58)ٔؿاوفٜ  -(N57)ؼیٍفاٖ 

  - (N33)اعالػبر   سفىیف  -(N32)وبقٔبٖ ؼٞی اعالػبر   - (N66)ؼ ٚ سدٟیكار ٔؽیفیز ٔٛا  -(N64)ٔؽیفیز قٔبٖ  -(N61)ٔؽیفیشی  

 (N63)ٔؽیفیز ویفیز   - (N62)ٔؽیفیز وبـٞب ٚ دفٚلٜ ٞب   -(N43)ٍٟ٘ؽاـی فٙبٚـی ٞبی ثٝ وبـ ٌففشٝ ٌؽٜ   -(N34)وبـثفؼ فٙبٚـی اعالػبر 

 (N42)ثٝ وبـٌیفی فٙبٚـی ٞبی ٔٙبوت   -(N41)٘شػبة فٙبٚـی ٞبی ٔٙبوت ا  -(N67)ٔؽیفیز ٔٙبثغ ا٘ىب٘ی   -(N65)ٔؽیفیز ٔٙبثغ ٔبِی   -

 

الي  1ـفبيز ّوِ هَاـؼ   

4 

 

 

 

فؽم ـفبيز ّف يك اق 

 4الي  1هَاـؼ 

% ایٕٙی، ٍ٘في، 100

قیىز ٔطیغی ٚ 

 ٞبی غیففٙی ٌبیىشٍی

2 

ػؽْ اوشفبؼٜ والٜ یب  

ؼوشىً یب وفً 

ایٕٙی یب ِجبن وبـ یب 

ٔبوه یب ػیٙه یب 

 ٔٛاـؼ ؼیٍف

1 

 اـقٌيبثي كبـ )ٌبيىش ي اًدبم كبـ(
 ثّی    

 غیف    

 ٔؼیبـ ٌبیىشٍی ا٘دبْ وبـ  :

  6ٚ  3ٚ  1اق ٔفاضُ   2وىت ضؽالُ ٕ٘فٜ  

 اق ثػً ٌبیىشٍی ٞبی غیف فٙی , ایٕٙی, ثٟؽاٌز , سٛخٟبر قیىز ٔطیغی ٚ ٍ٘في  2وىت ضؽالُ ٕ٘فٜ  

 اق ٔفاضُ وبـ 2وىت ضؽالُ ٔیبٍ٘یٗ 
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 ٍقاـر  هَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك   هَقٌي

 ؼفشف سبلي  كشبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  سطليالوشبًؽاـؼفول فؼكبـ - 1-8ًوَى ثفگ

 اٍل:ًَثز  : سبـيع اـقٌيبثي  ٌوبـُ هلي  ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 اوشبًؽاـؼ فول فؼ كبـ:     L1 وغص ِالضيز هشبلَـل كبـگف هبّف فوَهي  ضففِ 81210191 كؽ ضففِ

ثباوش بؼّبقؼوشَـالقولَهَاؼاٍليٍْبـلثفاوب

وبوشبًؽاـؼّبيوفسجظ،كَـّفاّبًؽاقيَ هبؼّؿ

 .ٍثؽّيوي فؼؼ

كؽ 

 ٍؽي ِ
 G14 گفٍُ كبـ  ؾٍة وبق  ٍؽي ِ 05

 (4)سىلظ وغص ٌبيىش ي ـاُ اًؽاق  كَـُ كبـ 0501 كؽ كبـ

  

 ؼقيقِ( 160)قهبى                                           كبـ :ٌفايظ اًدبم -1

 گف كبـگبُ ـيػشِ .1

 گيفهَاؼ وفثبـُ -هَاؼ هّففي: هَاؼ اٍليِ )ٌوً، قفاضِ، ففٍ ليبل( .2

 گيف، ه ٌزقهبى وٌح، اثكاـ ٌالكِ -اثكاـ سَقيي -سفهَكَد  -خفثقي  -اثكاـ ٍ سدْيكار: كَـُ .3

 كالُ هبوك  -ك ً ايوٌي -ؼوش ً -هبوك -كالُ -فيٌك -سدْيكار ايوٌي: لجبن ًىَق .4

 

 ٌبغُ ّب  اِلي اوشبًؽاـؼ فول فؼ كبـ:  – 2

 ـٌٍي كفؼى كَـُ .1

 ٌبـل كفؼى كَـُ .2

 

 

 ًوًَِ ٍ ًقٍِ كبـ:-3
 ـٌٍي كفؼى كَـُ هغبثق ؼوشَـالقو  كَـُ .1

 هقؽاـ هَـؼ ًيبق ٍ هٌبوتاًشػبة هَاؼ اٍليِ ٍ ٌبـل كفؼًجِ  .2

 

 اثكاـ اـقٌيبثي: -4

 فْفوز ٍاـوي -4ًوًَِ كبـ  -3هٍبّؽُ  -2دفوً  -1

 اثكاـ ٍ سدْيكار هَـؼ ًيبق اًدبم كبـ: -5
 گيف اثكاـ ٌالكِ -ه ٌز -ؼوش بُ سَقيي -قهبى وٌح -سفهَكَد  -كَـُ -خفثقي  وق ي .1

 سدْيكار اع ب  ضفيق -لجبن كبـ -فيٌك -كالُ هبوك -هبوك -كالُ ايوٌي -سدْيكار ايوٌي: ك ً ايوٌي .2
 

 س بلي  كبـ  هفسجظ ؼـ گفٍُ كبـ : -6

 ( ُ0502وفثبـُ گيف  ؾٍة كَـ) 
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 ٍقاـر  هَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك   هَقٌي

 ؼفشف سبلي  كشبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  اـقٌيبثي - 1 -9ًوَى ثفگ

 اٍلًَثز    سبـيع اـقٌيبثي  ٌوبـُ هلي  ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 ضففِ  81210191 كؽ ضففِ
كبـگف هبّف فوَهي 

 هشبلَـل 
 اوشبًؽاـؼ فول فؼ كبـ:     L1 وغص ِالضيز

 ثف ٌبـل اٍليِ هَاؼ ٍ ؼوشَـالقو  اق اوش بؼُ ثب

 اًؽاق  ـاُ كَـُ هفسجظ، اوشبًؽاـؼّب  اوبن

 .گفؼؼ هي ؼّي ؾٍة ٍ هبؼُ

 G14 گفٍُ كبـ  ؾٍة وبق  ٍؽي ِ 05 كؽ ٍؽي ِ

 ـاُ اًؽاق  كَـُ كبـ 0501 كؽ كبـ
وغص 

 ٌبيىش ي
 (4)سىلظ

  

 هفا ض  كبـ ـؼي 
 ٌفايظ فول فؼ

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

1 
 هبؼُ كفؼى هَاؼ 

 يكاراٍليِ ٍ سدْ

 

 ه بى: كبـگبُ ـيػشِ گف  

 ؼلیمٝ  30قٔبٖ: 

 لفاضٝ ٚ ..  -ٔٛاؼ ّٔففی: ًٌٕ

 -ضُٕ سدٟیكار: اثكاـ ٚ سدٟیكار:

 -دبسیُ -اثكاـسٛقیٗ -ٌفٔىٗ دیً

 -ٌیف ٌالوٝ ظفف -ٌیف ٌالوٝ

 ٔاللٝ

 كفؼى ِطيص   هبؼُ

 

 
 ًىجشبً ِطيص  كفؼى  هبؼُ

 

 

 ًبؼـوز كفؼى  هبؼُ

ٌٙبوبیی ٚ ففاٞٓ آٚـؼٖ وّیٝ ٔٛاؼ اِٚیٝ ؾٚة وبقی ثٝ 

ٔمؽاـ ٔٙبوت ٚ اثكاـ ٚ سدٟیكار ٔٛـؼ ٘یبق، سٕیكی ٚ وبِٓ 

 ثٛؼٖ اثكاـ، آٔبؼٜ ثٝ وبـ ثٛؼٖ سدٟیكار 

3 

 

ٌٙبوبیی ٚ ففاٞٓ آٚؼـٖ ثػٍی اق ٔٛاؼ اِٚیٝ ؾٚة وبقی ٚ 

اثكاـ ٚسدٟیكار ٔٛـؼ٘یبق، سٕیك ٘جٛؼٖ اثكاـ ٚ سدٟیكار، 

 وبِٓ ٚ آٔبؼٜ ثٝ وبـ ثٛؼٖ اثكاـ ٚ سدٟیكار

2 

ػؽْ ٌٙبوبیی ٚ ففاٞٓ آٚـؼٖ ٔٛاؼ اِٚیٝ ٚ اثكاـ ٚ سدٟیكار 

ٔٛـؼ ٘یبق ٚ آٔبؼٜ ٘جٛؼٖ اثكاـ ٚ سدٟیكار ٚ ػؽْ سٕیكی 

 اثكاـ ٚ سدٟیكار 

1 

 ـٌٍي كفؼى كَـُ 2

 ه بى: كبـگبُ ـيػشِ گف  

 ؼلیمٝ  10قٔبٖ: 

 -ٔٛاؼ ّٔففی: 

 سدٟیكار: وٛـٜ، خفثمیُاثكاـ ٚ 

 ـٌٍي كفؼى ِطيص كَـُ 
 

 

ـٌٍي كفؼى ًبؼـوز 

 كَـُ 

 2 ٔغبثك ؼوشٛـاِؼُٕ وٛـٜ 

 

 1 ػؽْ سغبثك ثب ؼوشٛـاِؼُٕ وٛـٜ 

 كفؼى كَـُ ٌبـل 3

 ه بى: كبـگبُ ـيػشِ گف  

 ؼلیمٝ  60قٔبٖ: 

ٔٛاؼ ّٔففی: ٔٛاؼ اِٚیٝ )ًٌٕ، 

 لفاضٝ، ففٚآِیبلٞب (

 -اثكاـ ٚ سدٟیكار: اثكاـ سٛقیٗ

اثكاـ  -وٛـٜ -ٍٔٙز -خفثمیُ

 ٌالوٝ ٌیف 

 ٌبـل كفؼى ِطيص كَـُ 

 

ٌبـل كفؼى ًىجشبً ِطيص 

 كَـُ

 

 ٌبـل كفؼى ًبؼـوز كَـُ 

ٔمؽاـ ٚ ٘ٛع ِطیص ٔٛاؼ اِٚیٝ ، غٍه ثٛؼٖ وبُٔ ٔٛاؼ  

 اِٚیٝ 
3 

 

ٔمؽاـ ٚ ٘ٛع ٘ىجشبً ِطیص ٔٛاؼ اِٚیٝ ثب غغبی لبثُ لجَٛ ، 

 غٍه ثٛؼٖ ٔٛاؼ اِٚیٝ 
2 

سٍػیُ ٘بؼـوز ٔمؽاـ ٚ ٘ٛع ٔٛاؼ اِٚیٝ، ٔفعٛة ثٛؼٖ 

 ٔٛاؼ اِٚیٝ
1 

4 
 ؼهب  گيف  اًؽاقُ

 هؿاة

 ه بى: كبـگبُ ـيػشِ گف  

 ؼلیمٝ  60قٔبٖ 

  -ٔٛاؼ ّٔففی: 

 اثكاـ ٚ سدٟیكار: سفٔٛوٛدُ، 

 گيف  ِطيص  اًؽاقُ

 
 

  ً ْؽاـ  ًبؼـوز

 2 ا٘ؽاقٜ ٌیفی ِطیص ؼٔب، 

 

 1 ا٘ؽاقٜ ٌیفی ٘بؼـوز ؼٔب

ٌبیىشٍی ٞبی 

غیف فٙی , ایٕٙی, 

ثٟؽاٌز, 

سٛخٟبر قیىز 

 ٔطیغی ٚ ٍ٘في

ـػبیز ٔٛاـؼ ایٕٙی ٚ ثٟؽاٌشی وبـٌبٜ  -ِجبن ٘ىٛق  -ػیٙه -ؼوشىً ٘ىٛق -وفً ایٕٙی -والٜ ایٕٙی -ٔبوه -ایٕٙی: والٜ ٔبوه-1

 آٌبٞی ٞبی ایٕٙی  -سدٟیكار اعفبء ضفیك -ؾٚة وبقی

 سٕفوك ثبال      -ؼلز وبفی -ٍ٘في: ػاللٝ ثٝ وبـ -2

  ـػبیز ٘ظبفز –سٛخٟبر قیىز ٔطیغی: سٟٛیٝ ٔٙبوت -3

  -(N15)سفىف غالق  -(N14)سفىف ا٘شمبؼی  -(N13)ضُ ٔىبِٝ  -(N12)سّٕیٓ ٌیفی -(N11)اوشؽالَ ٞبی غیففٙی: ٌبیىشٍی -4

 -(N41)ا٘شػبة فٙبٚـی ٞبی ٔٙبوت  -(N36)سٛوؼٝ ٌبیىشٍی ٚ ؼاً٘ -N35 ) ( یبؼٌیفی  -(N31)خٕغ آٚـی ٚ ٌفؼآٚـی اعالػبر 

٘مً ؼـ سیٓ   -(N52)ٟٔبـر ٌٛي وفؼٖ -(N51)اخشٕبػی ثٛؼٖ -( N92)ٔطبوجٝ ٚ ـیبضی   -(N42)ثىبـٌیفی فٙبٚـی ٞبی ٔٙبوت 

(N53)-  ٌفوز ؼـ اخشٕبػبر ٚ فؼبِیز ٞب(N54)-  ٕ٘بیً لؽـر ـٞجفی اففاؼ(N55)- ٖاضشفاْ ٌؿاٌشٗ ثف اـقي ٞبی ؼیٍفا(N56)-  

ؼـوشىبـی ٚ وىت ضالَ   -(N72)ٔىئِٛیز دؿیفی -(N71)سؼبِی ففؼی -(N58)ٔؿاوفٜ  -(N57)آٔٛقي ٚ وٕه ثٝ ففاٌیفی ؼیٍفاٖ 

(N73)-  ٔىشٙؽ وبقی(N37)-   غٛؼ ٔؽیفیشی(N61)-  ٖٔؽیفیز قٔب(N64)-   ٔؽیفیز ٔٛاؼ ٚ سدٟیكار(N66)   

 

 1ـفبيز ّوِ هَاـؼ    

 4الي 

 

 

 

فؽم ـفبيز ّف يك 

 4الي  1اق هَاـؼ 

% ایٕٙی، ٍ٘في، 100

قیىز ٔطیغی ٚ 

 ٞبی غیففٙی ٌبیىشٍی

2 

 
ػؽْ اوشفبؼٜ اق والٜ 

ایٕٙی یب ؼوشىً یب 

وفً ایٕٙی یب ِجبن 

٘ىٛق یب ٔبوه یب ػیٙه 

یب والٜ ٔبوه یب ٔٛاـؼ 

 ؼیٍف 

1 

 اـقٌيبثي كبـ )ٌبيىش ي اًدبم كبـ(
 ثّی    

 غیف    

 ٔؼیبـ ٌبیىشٍی ا٘دبْ وبـ  :

 3ٚ  1اق ٔفاضُ   2وىت ضؽالُ ٕ٘فٜ  

 اق ثػً ٌبیىشٍی ٞبی غیف فٙی , ایٕٙی, ثٟؽاٌز , سٛخٟبر قیىز ٔطیغی ٚ ٍ٘في  2وىت ضؽالُ ٕ٘فٜ  

 اق ٔفاضُ وبـ 2وىت ضؽالُ ٔیبٍ٘یٗ 
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 ٍقاـر  هَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك   هَقٌي

 ؼفشف سبلي  كشبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  كبـ فول فؼ اوشبًؽاـؼ سطلي  - 1-8ًوَى ثفگ

 اٍل:ًَثز  : سبـيع اـقٌيبثي  ٌوبـُ هلي  ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 اوشبًؽاـؼ فول فؼ كبـ:     L1 وغص ِالضيز كبـگف هبّف فوَهي هشبلَـل  ضففِ  81210191 كؽ ضففِ

گيف ثفاوبن ثب اوش بؼُ اق اثكاـ ٍ هَاؼ وفثبـُ

هؿاة  اوشبًؽاـؼّب  هفسجظ ٌالكِ يب وفثبـُ ـا اق

 غبـج ًوبيؽ.

كؽ 

 ٍؽي ِ
 G14 گفٍُ كبـ  ؾٍة وبق  ٍؽي ِ 05

 (3)هْبـر وغص ٌبيىش ي گيف  ؾٍة كَـُوفثبـُ كبـ 0502 كؽ كبـ

  

 ؼقيقِ( 20)قهبى                                                                                                   ٌفايظ اًدبم كبـ :-1

 گف كبـگبُ ـيػشِ .1

 دٌَبى ٍ ... -گيف  )والكه(هَاؼ هّففي ٌبه : هَاؼ وفثبـُ .2

 اثكاـ افوبل دٌَبى -ؽف  ٌالكِ -كَـُ -هٍق  گبق -گيف اثكاـ ٍ سدْيكار: اثكاـ وفثبـُ .3

 هبوك -ك ً ايوٌي -ؼوش ً ًىَق -كالُ هبوك -كالُ ايوٌي -سدْيكار ايوٌي: لجبن ًىَق .4

 

 

 

 ٌبغُ ّب  اِلي اوشبًؽاـؼ فول فؼ كبـ:  – 2
 گيفافكٍؼى وفثبـُ .1

 غبـج كفؼى وفثبـُ .2

 كي يز ؽبّف  وغص هؿاة .3

 

 ًوًَِ ٍ ًقٍِ كبـ:-3

 هقؽاـ ٍ ًطَُ دبٌيؽى هَاؼ وفثبـُ گيف ـٍ  ٌالكِ ؼـ قهبى هٌبوت ثقؽ اق غبهَي كفؼى كَـُ .1

 دٌَبى غٍك ٌؽُگيف ؼاـا  گففشي وفثبـُ ؾٍة ثِ ؼفقبر هَـؼ ًيبق ثب وفثبـُ .2

 كي يز ؽبّف  وغص هؿاة اق لطبػ فؽم ٍخَؼ وفثبـُ .3

 

 اثكاـ اـقٌيبثي: -4

 فْفوز ٍاـوي -4ًوًَِ كبـ  -3هٍبّؽُ  -2دفوً  -1

 اثكاـ ٍ سدْيكار هَـؼ ًيبق اًدبم كبـ: -5
 گيفاثكاـ وفثبـُ -اثكاـ افوبل دٌَبى -هٍق  گبق -كَـُ -ؽف  ٌالكِ

 سدْيكار اع ب  ضفيق -كالُ ايوٌي -ؼوش ً ًىَق -هبوك -لجبن ًىَق -كالُ هبوك -سدْيكار ايوٌي:  ك ً ايوٌي
 

  س بلي  كبـ  هفسجظ ؼـ گفٍُ كبـ : -6

 (0501) ـاُ اًؽاق  كَـُ -
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 ٍقاـر  هَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك   هَقٌي

 ؼفشف سبلي  كشبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  اـقٌيبثي - 1 -9ًوَى ثفگ

 اٍلًَثز    سبـيع اـقٌيبثي  ٌوبـُ هلي  ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 ضففِ  81210191 كؽ ضففِ
كبـگف هبّف فوَهي 

 هشبلَـل 

وغص 

 ِالضيز
L1     :اوشبًؽاـؼ فول فؼ كبـ 

گيف ثفاوبن ثب اوش بؼُ اق اثكاـ ٍ هَاؼ وفثبـُ

اوشبًؽاـؼّب  هفسجظ ٌالكِ يب وفثبـُ ـا اق هؿاة 

 ًوبيؽ.غبـج 

 G14 گفٍُ كبـ  ؾٍة وبق  ٍؽي ِ 05 كؽ ٍؽي ِ

 گيف  ؾٍة كَـُوفثبـُ كبـ 0502 كؽ كبـ
وغص 

 ٌبيىش ي
 (3)هْبـر

  

 هفا ض  كبـ ـؼي 
 ٌفايظ فول فؼ

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

 غبٔٛي وفؼٖ وٛـٜ 1

 ه بى: كبـگبُ ـيػشِ گف  

 ؼلیمٝ  5قٔبٖ: 

 -ٔٛاؼ ّٔففی: 

 اثكاـ ٚ سدٟیكار: وٛـٜ 

  

 غبهَي كفؼى ِطيص كَـُ

 

 غبهَي كفؼى ًبؼـوز كَـُ 

غبٔٛي وفؼٖ ِطیص وٛـٜ، ـاٜ ا٘ؽاقی ٔدؽؼ 

 وٛـٜ 
2 

 
ا٘ؽاقی  غبٔٛي وفؼٖ ٘بؼـوز وٛـٜ ٚ ػؽْ ـاٜ

 ٔدؽؼ آٖ
1 

 افكٚؼٖ ٔٛاؼ وفثبـٜ ٌیف 2

 ه بى: كبـگبُ ـيػشِ گف  

 ؼلیمٝ  5قٔبٖ: 

ٔٛاؼ ّٔففی: ٔٛاؼ وفثبـٜ ٌیفی 

 )والوه(

اثكاـ دبًٌ وفثبـٜ  -اثكاـ ٚ سدٟیكار: 

 ٌیف 

 افكٍؼى ِطيص   

 

 افكٍؼى ًىجشبً ِطيص

 

 افكٍؼى ًبؼـوز 

 3 ٔمؽاـ ٔٙبوت ٔٛاؼ وفثبـٜ ٌیف، ٘طٜٛ دبًٌ ِیص 

 2 ٔمؽاـ ٘بوبفی ٔٛاؼ وفثبـٜ ٌیف، ٘طٜٛ دبًٌ ِطیص  

ٔمؽاـ غیّی وٓ ٔٛاؼ وفثبـٜ ٌیف، ٘طٜٛ دبًٌ 

 ٘بؼـوز
1 

 خٕغ آٚـی وفثبـٜ 3

 ه بى: كبـگبُ ـيػشِ گف  

 ؼلیمٝ  10قٔبٖ: 

 ٔٛاؼ ّٔففی: دٌٛبٖ

ٌیف،  اثكاـ ٚ سدٟیكار: اثكاـ وفثبـٜ

ٍٔؼُ ٌبق، ظفف ٌالوٝ، اثكاـ اػٕبَ 

 دٌٛبٖ

 خوـ  ٍـ  كبه  

 

 

 خوـ  ٍـ  ًىجشبً كبه  

 

 خوـ  ٍـ  ًبؼـوز 

اػٕبَ دٌٛبٖ وبُٔ ثٝ وفثبـٜ ٌیف، غٍه وفؼٖ 

وبُٔ ٚ خٕغ آٚـی وبُٔ وفثبـٜ )ٔؿاة ػبـی اق 

 ٌالوٝ(

3 

 
ٌیف، غٍه وفؼٖ  اػٕبَ دٌٛبٖ وبُٔ ثٝ وفثبـٜ

 وبُٔ ٚ ثبلی ٔب٘ؽٖ وٕی ٌالوٝ ـٚی وغص ٔؿاة 
2 

ٌیف، ٚخٛؼ  ٔٙبوت دٌٛبٖ ثٝ وفثبـٜػؽْ اػٕبَ 

ٌیف ٚ ٚخٛؼ وفثبـٜ ثٝ ٔمؽاـ ـعٛثز ـٚی وفثبـٜ

 قیبؼ ـٚی ٔؿاة  

1 

ٌبیىشٍی ٞبی 

غیف فٙی , ایٕٙی, 

ثٟؽاٌز, 

سٛخٟبر قیىز 

 ٔطیغی ٚ ٍ٘في

ـػبیز ٔٛاـؼ ایٕٙی ٚ ثٟؽاٌشی  -والٜ ایٕٙی -ِجبن ٘ىٛق  -ؼوشىً ٘ىٛق -وفً ایٕٙی -ایٕٙی: والٜ ٔبوه-1

 ٞبی ایٕٙی آٌبٞی -سدٟیكار اعفبء ضفیك -وبـٌبٜ ؾٚة وبقی

 ؼلز وبفی      -ٍ٘في: ػاللٝ ثٝ وبـ -2

 ـػبیز ٘ظبفز -ٞبخؽا وفؼٖ وفثبـٜ ٞب اق قثبِٝ -سٛخٟبر قیىز ٔطیغی: سٟٛیٝ ٔٙبوت -3

 -(N14)سفىف ا٘شمبؼی  -(N13)ضُ ٔىبِٝ  -(N12)سّٕیٓ ٌیفی -(N11)اوشؽالَ ٞبی غیففٙی: ٌبیىشٍی -4

سٛوؼٝ ٌبیىشٍی ٚ ؼاً٘ -N35 ) ( یبؼٌیفی  -(N31)خٕغ آٚـی ٚ ٌفؼآٚـی اعالػبر   -(N15)سفىف غالق 

(N36)-  ا٘شػبة فٙبٚـی ٞبی ٔٙبوت(N41)-  ثىبـٌیفی فٙبٚـی ٞبی ٔٙبوت(N42)-   ٔطبوجٝ ٚ ـیبضی(N92 

ٌفوز ؼـ اخشٕبػبر ٚ فؼبِیز ٞب  -(N53)٘مً ؼـ سیٓ   -(N52)ٟٔبـر ٌٛي وفؼٖ -(N51)اخشٕبػی ثٛؼٖ -(

(N54)-  ٕ٘بیً لؽـر ـٞجفی اففاؼ(N55)- ٖاضشفاْ ٌؿاٌشٗ ثف اـقي ٞبی ؼیٍفا(N56)-   ٝآٔٛقي ٚ وٕه ث

ؼـوشىبـی ٚ وىت   -(N72)ٔىئِٛیز دؿیفی -(N71)سؼبِی ففؼی -(N58)ٔؿاوفٜ  -(N57)ففاٌیفی ؼیٍفاٖ 

ٔؽیفیز ٔٛاؼ ٚ سدٟیكار   -(N64)ٔؽیفیز قٔبٖ  -(N61)غٛؼ ٔؽیفیشی   -(N37)ٔىشٙؽ وبقی  -(N73)ضالَ 

(N66)   

 

 1ـفبيز ّوِ هَاـؼ   

 4الي 

 

 

 

فؽم ـفبيز ّف يك اق 

 4الي  1هَاـؼ 

% ایٕٙی، ٍ٘في، 100

قیىز ٔطیغی ٚ 

 ٞبی غیففٙی ٌبیىشٍی

2 

ػؽْ اوشفبؼٜ اق والٜ  

ایٕٙی یب ؼوشىً ٘ىٛق 

یب وفً ایٕٙی یب ِجبن 

یب والٜ وبـ ٘ىٛق یب ٔبوه 

ٔبوه یب ػیٙه یب ٔٛاـؼ 

 ؼیٍف

1 

 اـقٌيبثي كبـ )ٌبيىش ي اًدبم كبـ(
 ثّی    

 غیف    

 ٔؼیبـ ٌبیىشٍی ا٘دبْ وبـ  :

  3اق ٔفضّٝ   2وىت ضؽالُ ٕ٘فٜ  

 اق ثػً ٌبیىشٍی ٞبی غیف فٙی , ایٕٙی, ثٟؽاٌز , سٛخٟبر قیىز ٔطیغی ٚ ٍ٘في  2وىت ضؽالُ ٕ٘فٜ  

 اق ٔفاضُ وبـ 2ٔیبٍ٘یٗ وىت ضؽالُ 
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 ٍقاـر  هَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك   هَقٌي

 ؼفشف سبلي  كشبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  كبـ فول فؼ اوشبًؽاـؼ سطلي  - 1-8ًوَى ثفگ

 اٍل:ًَثز  : سبـيع اـقٌيبثي  ٌوبـُ هلي  ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 ضففِ 72110192 كؽ ضففِ
قبلج يفّب ٍ هبّيسِ گيفّب  

 فلك 
 اوشبًؽاـؼ فول فؼ كبـ:     L2 وغص ِالضيز

ثب اوش بؼُ اق فبيق ٍ غبک ًىَق ٍ اثكاـ الر ٍ 

سدْيكار ًىَق كَثي ٍ ثفاوبن اوشبًؽاـؼّب  

 هفسجظ ًىَق كَثي كَـُ اًدبم هي گيفؼ.

كؽ 

 ٍؽي ِ
 G13 گفٍُ كبـ  ؾٍة وبق  ٍؽي ِ 05

 (3)هْبـر  وغص ٌبيىش ي ًىَقكَثي كَـُ ؾٍة كبـ 0503 كؽ كبـ

  

 ؼقيقِ( 140)قهبى                                                                                                  ٌفايظ اًدبم كبـ :-1

 گف كبـگبُ ـيػشِ .1

 ٌبثلَى –فبيق )هبًٌؽ  خف ٌبهَسي، هي ب ٍ  قثىز ٍ ...(  -هَاؼ هّففي: غبک ًىَق .2

 كَـُ  - ًشي -اثكاـ كَثً غبک -ك  كَة -خفثقي  -اثكاـ ٍ سدْيكار: ٍيجفُ .3

 لجبن كبـ ٍ فيٌك -كالُ -ك ً ايوٌي -ؼوش ً -سدْيكار ايوٌي: هبوك فيلشفؼاـ .4

 
 

 ٌبغُ ّب  اِلي اوشبًؽاـؼ فول فؼ كبـ:  – 2
 گؿاـ فبيق .1

 گؿاـ  ٌبثلَى .2

 كَثيؽى غبک ك  كَـُ ٍ ؼيَاـُ كَـُ .3

 ؼاًىيشِ غبک كَثيؽُ ٌؽُ .4

 

 ًوًَِ ٍ ًقٍِ كبـ:-3

 گؿاـ  ِطيص ٍ كبه  ثؽًِ كَـُفبيق .1

 قفاـ ؼاؼى ٌبثلَى ؼـ هفكك كَـُ ٍ هط ن ًوَؼى  ى عجق ؼوشَـالقو   .2

اـس بؿ هٌبوت ٍ ؼـ قهبى القم ٍ ـيػشي غبک ًىَق ثيي ٌبثلَى ٍ  ـيػشي غبک ًىَق ثِ َِـر هفضلِ ا  ؼـ ك  كَـُ ٍ كَثيؽى  ى ثِ .3

ؼيَاـُ ثِ عَـ ي ٌَاغز ؼـ زٌؽ هفضلِ ثِ هقؽاـ هَـؼًيبق ٍ ويع قؼى غبک ؼيَاـُ ٍ ٍيجفُ كفؼى  ى ٍ خلَگيف  اق ٍـٍؼ ًبغبلّي ثاِ  

 ؼـٍى غبک

  گيف  ؼاًىيشِ غبک كَثيؽُ ٌؽُ ٍ هغبثقز ثب هٍػّبر غبک غفيؽاـ  ٌؽُاًؽاقُ .4

 

 اثكاـ اـقٌيبثي: -4

 فْفوز ٍاـوي -4ًوًَِ كبـ  -3هٍبّؽُ  -2دفوً  -1

 اثكاـ ٍ سدْيكار هَـؼ ًيبق اًدبم كبـ: -5

 اثكاـ سَقيي - ًشي -كَـُ -فبيق -ويع -ك  كَة -خفثقي  وق ي -ٍيجفُ .1

 سدْيكار اع ب  ضفيق -لجبن كبـ -فيٌك -ؼوش ً -هبوك فيلشفؼاـ -كالُ ايوٌي -سدْيكار ايوٌي:ٌبه  ك ً ايوٌي .2
 

 س بلي  كبـ  هفسجظ ؼـ گفٍُ كبـ : -6
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 ٍقاـر  هَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك   هَقٌي

 ؼفشف سبلي  كشبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  اـقٌيبثي - 1 -9ًوَى ثفگ

 اٍلًَثز    سبـيع اـقٌيبثي  ٌوبـُ هلي  ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 ضففِ  72110192 كؽ ضففِ
قبلج يفّب ٍ هبّيسِ 

 گيفّب  فلك 
 L2 وغص ِالضيز

 اوشبًؽاـؼ فول فؼ كبـ:    

ثب اوش بؼُ اق فبيق ٍ غبک ًىَق ٍ اثكاـ الر ٍ 

سدْيكار ًىَق كَثي ٍ ثفاوبن اوشبًؽاـؼّب  

 گيفؼ.هفسجظ ًىَق كَثي كَـُ اًدبم هي

 G13 گفٍُ كبـ  ؾٍة وبق  ٍؽي ِ 05 كؽ ٍؽي ِ

 (3) هْبـر وغص ٌبيىش ي ًىَقكَثي كَـُ ؾٍة كبـ 0503 كؽ كبـ

  

 هفا ض  كبـ ـؼي 
 ٌفايظ فول فؼ

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

1 
فبيق گؿاـ  

 ثؽًِ كَـُ

 گف ه بى: كبـگبُ ـيػشِ 

 ؼلیمٝ  30قٔبٖ: 

 ٔٛاؼ ّٔففی: ػبیك )آقثىز ٚ ٔیىبٚ...(

 اثكاـ ٚ سدٟیكار: خفثمیُ ٚ وٛـٜ 

 فبيق گؿاـ  ِطيص 

  

 فبيق گؿاـ  ًىجشبً ِطيص 

 فبيق گؿاـ  ًبؼـوز 

 3 ا٘شػبة ِطیص ػبیك اق ِطبػ خٙه، اثؼبؼ ٚ ... ٚ ّ٘ت ِطیص آٖ ؼـ ٔطُ غٛؼ 

 2 ا٘شػبة ِطیص ػبیك، ّ٘ت ٘ىجشبً ِطیص  

 1 ا٘شػبة ٘بؼـوز ػبیك، ّ٘ت ٘بؼـوز 

2 
 ًشي گؿاـ  

 ك  كَـُ

 ه بى: كبـگبُ ـيػشِ گف  

 ؼلیمٝ  10قٔبٖ: 

 -ٔٛاؼ ّٔففی: 

 اثكاـ ٚ سدٟیكار: آ٘شٗ ٚ وٛـٜ 

  ًشي گؿاـ  ِطيص 

  ًشي گؿاـ  ًىجشبً ِطيص

  ًشي گؿاـ  ًبؼـوز

 3 اسّبَ وبُٔ آ٘شٗ ثٝ ٌبثّٖٛ ٚ ٔؽاـ وٛـّٜ٘ت ِطیص ٚ 

 
ّ٘ت ِطیص ٚ اسّبَ  وبُٔ آ٘شٗ ثٝ ٔؽاـ وٛـٜ ٚ ػؽْ اسّبَ وبُٔ آ٘شٗ ثٝ 

 ٌبثّٖٛ
2 

 1 ّ٘ت ٘بؼـوز ٚ ػؽْ اسّبَ آ٘شٗ ثٝ ٔؽاـ وٛـٜ ٚ ٌبثّٖٛ 

3 
كَثيؽى غبک 

 ًىَق ك  كَـُ

 ه بى: كبـگبُ ـيػشِ گف  

 ؼلیمٝ  30قٔبٖ: 

 ٔٛاؼ ّٔففی: غبن ٘ىٛق 

اثكاـ ٚ سدٟیكار: وف وٛة، اثكاـ 

 وٛثً غبن

 كَثيؽى كبه   

 

 كَثيؽى ًىجشبً ِطيص 

 

 كَثيؽى ًبؼـوز 

ٔمؽاـ ٔٙبوت غبن ٘ىٛق، وٛثً ِطیص، ػؽْ ٚـٚؼ ٔٛاؼ فّكی ٚ ٘بغبِّی ؼـ 

 غبن ٘ىٛق
3 

 
ٔمؽاـ ٔٙبوت غبن ٘ىٛق، وٛثً ٘ىجشبً ِطیص، ػؽْ ٚـٚؼ ٔٛاؼ فّكی ٚ ٘بغبِّی 

 ؼـ غبن ٘ىٛق 
2 

ٚخٛؼ ٔٛاؼ فّكی ٚ ٘بغبِّی ؼـ غبن  ،، وٛثً ٘بؼـوزقٔمؽاـ وٓ غبن ٘ىٛ

 ٘ىٛق
1 

4 
قفاـ ؼاؼى 

 ٌبثلَى

  

 ه بى: كبـگبُ ـيػشِ گف 

 ؼلیمٝ  20قٔبٖ: 

 ٔٛاؼ ّٔففی: ٌبثّٖٛ 

 اثكاـ ٚ سدٟیكار: خفثمیُ، وٛـٜ 

 قفاـ ؼاؼى ِطيص  

 

 قفاـ ؼاؼى ًىجشبً ِطيص 

 

 قفاـ ؼاؼى ًبؼـوز 

 3 لفاـ ؼاؼٖ ؼـ ٔفوك وٛـٜ ثٝ عٛـ ؼلیك ٚ ٔطىٓ وفؼٖ ِطیص آٖ 

 2 ػؽْ لفاـ ٌیفی ؼلیك ؼـ ٔفوك وٛـٜ ثب اغشالف خكئی، ٔطىٓ وفؼٖ ِطیص اٖ  

 1 ػؽْ لفاـ ٌیفی ؼـ ٔفوك وٛـٜ ٚ ٔطىٓ ٍ٘ؽٖ آٖ 

5 

ـيػشي غبک 

ًىَق ؼٍـ 

 ٌبثلَى

 ه بى: كبـگبُ ـيػشِ گف  

 ؼلیمٝ  30قٔبٖ: 

 ٔٛاؼ ّٔففی: غبن ٘ىٛق 

 -اثكاـ ٚ سدٟیكار: 

 ـيػشي ِطيص  

 

 ـيػشي ًىجشبً ِطيص 

 

 ـيػشي ًبؼـوز 

٘بغبِّی ؼـ غبن ٔمؽاـ ٔٙبوت غبن، ویع قؼٖ وبُٔ، ػؽْ ٚـٚؼ ٔٛاؼ فّكی ٚ 

 ٘ىٛق
3 

 
ٔمؽاـ ٔٙبوت غبن، ویع قؼٖ وٓ، ػؽْ ٚـٚؼ ٔٛاؼ فّكی ٚ ٘بغبِّی ؼـ غبن 

 ٘ىٛق
2 

، ویع قؼٖ ٘بؼـوز، ٚخٛؼ ٔٛاؼ فّكی ٚ ٘بغبِّی ؼـ غبن ٘ىٛق ٔمؽاـ وٓ غبن

 ٘ىٛق
1 

6 
ٍيجفُ كفؼى 

 ؼيَاـُ

 ه بى: كبـگبُ ـيػشِ گف 

 ؼلیمٝ  20قٔبٖ: 

 -ٔٛاؼ ّٔففی: 

 اثكاـ ٚ سدٟیكار: ٚیجفٜ ٚ وٛـٜ 

 ٍيجفُ كفؼى ِطيص  
 

 ٍيجفُ كفؼى ًىجشبً ِطيص 

 ٍيجفُ كفؼى ًبؼـوز 

 3 وبـ وفؼٖ ِطیص ثب ؼوشٍبٜ ٚیجفٜ، قٔبٖ ٔٙبوت ٚیجفٜ

 
 2 وبـ وفؼٖ ِطیص ثب ؼوشٍبٜ ٚیجفٜ، قٔبٖ ٘ىجشبً ٔٙبوت 

 1 قٔبٖ ٚیجفٜ وفؼٖوبـ وفؼٖ ٘بؼـوز ثب ؼوشٍب ٚیجفٜ، ػؽْ ـػبیز وبُٔ 

ٌبیىشٍی ٞبی 

غیف فٙی , 

ایٕٙی, 

ثٟؽاٌز, 

سٛخٟبر قیىز 

ٔطیغی ٚ 

 ٍ٘في

ـػبیز ٔٛاـؼ ایٕٙی ٚ ثٟؽاٌشی وبـٌبٜ  -ِجبن ایٕٙی  -ػیٙه -ؼوشىً ٘ىٛق -وفً ایٕٙی -والٜ ایٕٙی -ایٕٙی: ٔبوه فیّشفؼاـ-1

 ٞبی ایٕٙی آٌبٞی -سدٟیكار اعفبء ضفیك -ؾٚة وبقی

 سٕفوك       -ؼلز وبفی -ٍ٘في: ػاللٝ ثٝ وبـ -2

 ـػبیز ٘ظبفز  -خؽا وفؼٖ وفثبـٜ ٞب اق قثبِٝ -سٛخٟبر قیىز ٔطیغی: سٟٛیٝ ٔٙبوت -3

  -(N15)سفىف غالق  -(N14)سفىف ا٘شمبؼی  -(N13)ضُ ٔىبِٝ  -(N12)سّٕیٓ ٌیفی -(N11)اوشؽالَ ٞبی غیففٙی: ٌبیىشٍی -4

 -(N41)ا٘شػبة فٙبٚـی ٞبی ٔٙبوت  -(N36)سٛوؼٝ ٌبیىشٍی ٚ ؼاً٘ -N35 ) ( یبؼٌیفی  -(N31)ر خٕغ آٚـی ٚ ٌفؼآٚـی اعالػب

٘مً ؼـ   -(N52)ٟٔبـر ٌٛي وفؼٖ -(N51)اخشٕبػی ثٛؼٖ -( N92)ٔطبوجٝ ٚ ـیبضی   -(N42)ثىبـٌیفی فٙبٚـی ٞبی ٔٙبوت 

اضشفاْ ٌؿاٌشٗ ثف اـقي ٞبی  -(N55)ٕ٘بیً لؽـر ـٞجفی اففاؼ  -(N54)ٌفوز ؼـ اخشٕبػبر ٚ فؼبِیز ٞب  -(N53)سیٓ 

  -(N72)ٔىئِٛیز دؿیفی -(N71)سؼبِی ففؼی -(N58)ٔؿاوفٜ  -(N57)آٔٛقي ٚ وٕه ثٝ ففاٌیفی ؼیٍفاٖ   -(N56)ؼیٍفاٖ

ؼ ٚ سدٟیكار ٔؽیفیز ٔٛا  -(N64)ٔؽیفیز قٔبٖ  -(N61)غٛؼ ٔؽیفیشی   -(N37)ٔىشٙؽ وبقی  -(N73)ؼـوشىبـی ٚ وىت ضالَ 

(N66) 

  

 1ـفبيز ّوِ هَاـؼ  

 4الي 

 

 

فؽم ـفبيز ّف يك اق 

 4الي  1هَاـؼ 

% ایٕٙی، ٍ٘في، 100

قیىز ٔطیغی ٚ 

 ٞبی غیففٙی ٌبیىشٍی

2 

ػؽْ اوشفبؼٜ اق والٜ یب  

ؼوشىً یب وفً 

ایٕٙی یب ِجبن وبـ یب 

ٔبوه فیّشفؼاـ یب 

 ػیٙه یب ٔٛاـؼ ؼیٍف

1 

 اًدبم كبـ( اـقٌيبثي كبـ )ٌبيىش ي
 ثّی    

 غیف    

 ٔؼیبـ ٌبیىشٍی ا٘دبْ وبـ  :

  4ٚ  3ٚ  1اق ٔفاضُ   2وىت ضؽالُ ٕ٘فٜ  

 اق ثػً ٌبیىشٍی ٞبی غیف فٙی , ایٕٙی, ثٟؽاٌز , سٛخٟبر قیىز ٔطیغی ٚ ٍ٘في  2وىت ضؽالُ ٕ٘فٜ  

 اق ٔفاضُ وبـ 2وىت ضؽالُ ٔیبٍ٘یٗ 
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 ٍقاـر  هَقي ٍ دفٍـي

دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك   هَقٌيوبقهبى   

 ؼفشف سبلي  كشبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  كبـ فول فؼ اوشبًؽاـؼ سطلي  - 1-8ًوَى ثفگ

 اٍل:ًَثز  : سبـيع اـقٌيبثي  ٌوبـُ هلي  ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 ضففِ 72110192 كؽ ضففِ
قبلج يفّب ٍ هبّيسِ گيفّب  

 فلك 
 L2 وغص ِالضيز

 اوشبًؽاـؼ فول فؼ كبـ:    

ثب اوش بؼُ اق هَاؼ اٍليِ افكٍؼًي ٍ سدْيكار ٍ 

اثكاـ  الر هٌبوت ؾٍة وبق  هغبثق ثب 

اوشبًؽاـؼّب  هفثَعِ ؾٍة ثب  ًبليك هٍػُ 

 )زؽى( سْيِ هي گفؼؼ.

كؽ 

 ٍؽي ِ
 G25 گفٍُ كبـ  ؾٍة وبق  ٍؽي ِ 05

 (4)سىلظ وغص ٌبيىش ي  ليبلوبق  زؽى كبـ 0504 كؽ كبـ

  

 ؼقيقِ( 135)قهبى                                                                                                    ٌفايظ اًدبم كبـ :-1

 گف كبـگبُ ـيػشِ .1

 هَاؼ سلقيص ٍ .... -خَاًِ قا -هَاؼ وفثبـُ گيف)والكه( -ففٍ ليبل -قفاضِ -هَاؼ هّففي: غالفي .2

 -قبلت ًوًَِ گيف -ًوًَِ گيف -ٌبـل كي  ّي قفاضِ -كَـُ -هٍق  -سفهَكَد  -ه ٌز -ؼوش بُ سَقيي -اثكاـ ٍ سدْيكار: خفثقي  .3

 كوسِ ٍ ....  -اًجف عَق 

 كالُ هبوك -ك ً ايوٌي -فيٌك -هبوك -كالُ ايوٌي -فيٌك -سدْيكار ايوٌي: لجبن ًىَق .4

 

 

 ٌبغُ ّب  اِلي اوشبًؽاـؼ فول فؼ كبـ:  – 2
 ًىجز ٌبـل .1

 قهبى ٍ سفسيت ٌبـل هَاؼ اٍليِ .2

 كي يز ًْبيي ؾٍة كَـُ  .3

 قهبى هَـؼ ًيبق ؾٍة وبق  .4

 كي يز ًْبيي ؾٍة ـيػش ي  .5

 ًوًَِ ٍ ًقٍِ كبـ:-3

 سقييي هقؽاـ هَاؼ اٍليِ هَـؼًيبق ٍ ثفگٍشي ثفاوبن ًَؿ  ليبل زؽى ٍ ؽففيز كَـُ .1

 هَاؼ اٍليِ هٌبوت هَـؼًيبق ؼـ قهبى ّب  هٍػُ هغبثق ثب ؼوشَـالقو  ثِ سفسيت هٍػُ ٌؽُاضبفِ كفؼى  .2

 ثفـوي ٍضقيز كي ي ًْبيي هؿاة كَـُ اق لطبػ ؼهب،  ًبليك، ٌالكِ ٍ ... ٍ اِالش  ى ؼـ َِـر ًيبق .3

 ـفبيز قهبى سقييي ٌؽُ خْز ؾٍة وبق  هغبثق ؼوشَـالقو   .4

سلقايص ٍ ... خْاز    -َاؼ افكٍؼًي ثِ هؿاة ـيػش ي هشٌبوت ثب ًَؿ زؽى هَـؼًيبق هبًٌؽ خَاًِ قاافوبل س ييفار هَـؼًيبق ٍ افكٍؼى ه .5

 سَليؽ زؽى ًٍ ي، غبكىشف ، و يؽ ٍ ....

 

 اثكاـ اـقٌيبثي: -4

 فْفوز ٍاـوي -4ًوًَِ كبـ  -3هٍبّؽُ  -2دفوً  -1

 اثكاـ ٍ سدْيكار هَـؼ ًيبق اًدبم كبـ: -5
اثكاـ -ديٍ فم كي -ٌبـل كي  ّي قفاضِ -كَـُ -هٍق  -ًوًَِ گيف ٍ قبلت ًوًَِ گيف -سفهَكَد  -كَـُ -وق يخفثقي   -ؼوش بُ سَقيي

 گيف ٍ ...وفثبـُ

 سدْيكار اع ب  ضفيق -لجبن ًىَق -فيٌك -كالُ هبوك –هبوك  -كالُ ايوٌي -سدْيكار ايوٌي: ك ً ايوٌي
 

  س بلي  كبـ  هفسجظ ؼـ گفٍُ كبـ : -6

 (0405زىت وفؼ )قبلج يف  -

 

 



74 

 

 ٍقاـر  هَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك   هَقٌي

 ؼفشف سبلي  كشبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً
 

  اـقٌيبثي - 1 -9ًوَى ثفگ

 اٍلًَثز    سبـيع اـقٌيبثي  ٌوبـُ هلي  ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 ضففِ  72110192 كؽ ضففِ
قبلج يفّب ٍ هبّيسِ گيفّب  

 فلك 

وغص 

 ِالضيز
L2     :اوشبًؽاـؼ فول فؼ كبـ 

ثب اوش بؼُ اق هَاؼ اٍليِ افكٍؼًي ٍ سدْيكار ٍ اثكاـ 

 الر هٌبوت ؾٍة وبق  هغبثق ثب اوشبًؽاـؼّب  

 هفثَعِ ؾٍة ثب  ًبليك هٍػُ )زؽى( سْيِ هي گفؼؼ.

 G25 گفٍُ كبـ  ؾٍة وبق  ٍؽي ِ 05 كؽ ٍؽي ِ

  ليبلوبق  زؽى كبـ 0504 كؽ كبـ
وغص 

 ٌبيىش ي
 (4)سىلظ

  

 هفا ض  كبـ ـؼي 
 ٌفايظ فول فؼ

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

1 
سقييي هَاؼ 

 اٍليِ

 

 ه بى: كبـگبُ ـيػشِ گف   

 : ؼلیمٝ 10قٔبٖ 

لفاضٝ آٞٗ، ففٚآِیبل، ٔٛاؼ وفثبـٜ ٔٛاؼ ّٔففی: 

 ، ثفٌٍشی ٌیف، خٛا٘ٝ قا، ٔٛاؼ سّمیص

 اثكاـ ٚ سدٟیكار: خفثمیُ، ؼوشٍبٜ سٛقیٗ

 سقييي ِطيص هَاؼ اٍليِ  

 

 

 سقييي ًىجشبً ِطيص هَاؼ اٍليِ 

 

 

 سقييي ًبؼـوز هَاؼ اٍليِ 

 3 ٔطبوجٝ ِطیص ٔٛاؼاِٚیٝ ثب سٛخٝ ثٝ ٍٔػّبر ٔٛاؼ اِٚیٝ ٚ آ٘بِیك ٔؿاة 

 2 ٔطبوجٝ ٔمؽاـ ٔٛاؼ اِٚیٝ ثب غغبی خكئی وٕشف اق ٔمؽاـ ٔٛـؼ ٘یبق ٚ لبثُ اِالش  

 1 ٔطبوجٝ ٘بؼـوز ٔٛاؼ اِٚیٝ 

2 
ٌبـل كفؼى 

  ّي قفاضِ

   
 ه بى: كبـگبُ ـيػشِ گف  

 ؼلیمٝ  60قٔبٖ: 

 ثفٌٍشی ٔٛاؼ ّٔففی: لفاضٝ آٞٗ، 

ٚ  اثكاـ ٚ سدٟیكار:وٛـٜ، ٌبـل وٗ، آٞٗ لفاضٝ

 ٍٔٙز

 ٌبـل كفؼى ِطيص  

 

 

 ٌبـل كفؼى ًىجشبً ِطيص 

 

 

 ٌبـل كفؼى ًبؼـوز 

ػؽْ ٚخٛؼ ٘بغبِّی ٘ب ایٕٗ ؼـ لفاضٝ، ٌبـل ِطیص آٞٗ لفاضٝ ٚ غٍه ثٛؼٖ وبُٔ 

 آٞٗ لفاضٝ 
3 

 
ػؽْ ٚخٛؼ ٘بغبِّی ٞبی ٘بایٕٗ ؼـ لفاضٝ، ٌبـل آٞٗ لفاضٝ ثب غغبی خكئی ؼـ 

 قٔبٖ ٚ ٔمؽاـ، غٍه ثٛؼٖ آٞٗ لفاضٝ 
2 

ٚخٛؼ ٘بغبِّی ٘بایٕٗ، ٌبـل ٘بؼـوز اق ِطبػ ٔمؽاـ ٚ قٔبٖ ٚ ٔفعٛة ثٛؼٖ آٞٗ 

 لفاضٝ 
1 

3 
افكٍؼى هَاؼ 

 اٍليِ

 

 ه بى: كبـگبُ ـيػشِ گف    

 ؼلیمٝ  20قٔبٖ :

  ٔٛاؼ ّٔففی: ففٚآِیبلٞب 

 اثكاـ ٚ سدٟیكار: اثكاـ سٛقیٗ

 افكٍؼى ِطيص هَاؼ اٍليِ  

 

 افكٍؼى ًىجشبً ِطيص هَاؼ اٍليِ
  

 افكٍؼى ًبؼـوز هَاؼ اٍليِ 

 3 سٛقیٗ ِطیص، سفسیت ِطیص افكٚؼٖ، قٔبٖ ؼاؼٖ القْ خٟز ضُ ٌؽٖ

 
سٛقیٗ ثب غغبی خكئی لبثُ اغٕبْ، سفسیت ِطیص افكٚؼٖ، قٔبٖ ؼاؼٖ خٟز ضُ 

 وبقی ثب غغبی خكئی 
2 

 1 سٛقیٗ ٘بؼـوز، ػؽْ ـػبیز سفسیت افكٚؼٖ، قٔبٖ ؼاؼٖ ٘بٔٙبوت خٟز ضُ وبقی

4 
سقييي ؼهب  

 ًوًَِ گيف 

 ه بى: كبـگبُ ـيػشِ گف    

 ؼلیمٝ  10قٔبٖ: 

  ٔٛاؼ ّٔففی: غالفی

 اثكاـ ٚ سدٟیكار: سفٔٛوٛدُ 

 سقييي ِطيص ؼهب 
 

 سقييي ًىجشبً ِطيص ؼهب 
 

 سقييي ًبؼـوز ؼهب 

 3 سٍػیُ ِطیص ؼٔبی ٔٙبوت، ا٘ؽاقٜ ٌیفی ِطیص ؼٔب

 2 سٍػیُ ؼٔبی ٔٙبوت ثب غغبی خكئی ا٘ؽاقٜ ٌیفی ؼٔب ثب غغبی خكئی  

 1 سٍػیُ غّظ ٚ ا٘ؽاقٜ ٌیفی غّظ 

5 
ًوًَِ گيف  

 هؿاة

 ه بى: كبـگبُ ـيػشِ گف   

 ؼلیمٝ  15قٔبٖ: 

 -ٔٛاؼ ّٔففی: 

 اثكاـ ٚ سدٟیكار: ٕ٘ٛ٘ٝ ٌیف ٚ لبِت ٕ٘ٛ٘ٝ ٌیف 

  
 ًوًَِ گيف  ِطيص 

 

 ًوًَِ گيف  ًبؼـوز 

ٕ٘ٛ٘ٝ ٌیفی ِطیص، ٔطبوجٝ ِطیص ٔمؽاـ ٔٛاؼ اِٚیٝ خٟز اِالش ٚ افكٚؼٖ ِطیص 

 ٔمؽاـ ٔٛاؼ اِٚیٝ القْ 
2 

 

 1 ٘بؼـوز، ٔطبوجٝ ٚ افكٚؼٖ ٘بؼـوز ٔٛاؼ اِٚیٝ خٟز اِالشٕ٘ٛ٘ٝ ٌیفی 

 ؾٍة ؼّي 6

 

 ه بى: كبـگبُ ـيػشِ گف   

 ؼلیمٝ  20قٔبٖ: 

 ٔٛاؼ ّٔففی: ٔٛاؼ وفثبـٜ ٌیف، خٛا٘ٝ قا، ٔٛاؼ سّمیص

اثكاـ ٚ سدٟیكار: ٍٔؼُ ، ا٘جف عٛق، دبسیُ، ثٛسٝ، 

 وٕسٝ

 ؾٍة ؼّي ِطيص 

 

 

 ؾٍة ؼّي ًىجشبً ِطيص 

 

 ؾٍة ؼّي ًبؼـوز 

سٍػیُ ؼٔبی ِطیص ؾٚة ؼٞی، سؼییٗ ٚ افكٚؼٖ خٛا٘ٝ قا، ٔمؽاـ ِطیص ٔٛاؼ 

 سّمیص ٚ ٍ٘ىٗ وبقی ِطیص ؼـ ِٛـر ِكْٚ 
3 

 
سٍػیُ ؼٔبی ؾٚة ؼٞی ثب غغبی خكئی، سؼییٗ ٚ افكٚؼٖ خٛا٘ٝ قا ثب غغبی 

 خكئی، ٔمؽاـ ِطیص ٔٛاؼ سّمیك ٚ ٍ٘ىٗ وبقی ِطیص ؼـ ِٛـر ِكْٚ 
2 

سٍػیُ ٘بؼـوز ؼٔبی ؾٚة ؼٞی، سؼییٗ ٚ افكٚؼٖ ٘بؼـوز خٛا٘ٝ قا، ٔمؽاـ 

 ٘بؼـوز ٔٛاؼ سّمیص ٚ ٍ٘ىٗ وبقی ٘بؼـوز 
1 

ٌبیىشٍی ٞبی غیف 

فٙی , ایٕٙی, 

ثٟؽاٌز, سٛخٟبر 

قیىز ٔطیغی ٚ 

 ٍ٘في

ـػبیز ٔٛاـؼ ایٕٙی ٚ ثٟؽاٌشی  -ِجبن ٘ىٛق  -ػیٙه -والٜ ٔبوه -ؼوشىً ٘ىٛق -وفً ایٕٙی -والٜ ایٕٙی -ایٕٙی: ٔبوه-1

 آٌبٞی ٞبی ایٕٙی  -سدٟیكار اعفبء ضفیك -وبـٌبٜ ؾٚة وبقی

 ٍٔبـوز فؼبَ      -سٕفوك ثبال -ؼلز وبفی -ٍ٘في: ػاللٝ ثٝ وبـ -2

 ـػبیز ٘ظبفز – سٛخٟبر قیىز ٔطیغی: سٟٛیٝ ٔٙبوت -3

  -(N15)سفىف غالق  -(N14)سفىف ا٘شمبؼی  -(N13)ضُ ٔىبِٝ  -(N12)سّٕیٓ ٌیفی -(N11)اوشؽالَ ٞبی غیففٙی: ٌبیىشٍی -4

ا٘شػبة فٙبٚـی ٞبی ٔٙبوت  -(N36)سٛوؼٝ ٌبیىشٍی ٚ ؼاً٘ -N35 ) ( یبؼٌیفی  -(N31)خٕغ آٚـی ٚ ٌفؼآٚـی اعالػبر 

(N41)-  ثىبـٌیفی فٙبٚـی ٞبی ٔٙبوت(N42)-   ٔطبوجٝ ٚ ـیبضی(N92 )- ٖاخشٕبػی ثٛؼ(N51)- ٖٟٔبـر ٌٛي وفؼ(N52)-  

اضشفاْ ٌؿاٌشٗ ثف اـقي ٞبی  -(N55)ٕ٘بیً لؽـر ـٞجفی اففاؼ  -(N54)ـوز ؼـ اخشٕبػبر ٚ فؼبِیز ٞب  -(N53)٘مً ؼـ سیٓ 

  -(N72)ٔىئِٛیز دؿیفی -(N71)سؼبِی ففؼی -(N58)ٔؿاوفٜ  -(N57)آٔٛقي ٚ وٕه ثٝ ففاٌیفی ؼیٍفاٖ   -(N56)ؼیٍفاٖ

ٔؽیفیز ٔٛاؼ ٚ سدٟیكار   -(N64)ٔؽیفیز قٔبٖ  -(N61)غٛؼ ٔؽیفیشی   -(N37)ٔىشٙؽ وبقی  -(N73)ؼـوشىبـی ٚ وىت ضالَ 

(N66)  -   وبـآففیٙی(N81) 

 

 1ـفبيز ّوِ هَاـؼ   

 4الي 

 

 

فؽم ـفبيز ّف يك اق  

 4الي  1هَاـؼ 

% ایٕٙی، ٍ٘في، قیىز 100

ٞبی ٔطیغی ٚ ٌبیىشٍی

 غیففٙی 

2 

ػؽْ اوشفبؼٜ اق والٜ ایٕٙی یب  

ؼوشىً یب وفً ایٕٙی یب 

ِجبن ٘ىٛق یب ٔبوه یب 

ػیٙه یب والٜ ٔبوه یب ٔٛاـؼ 

 ؼیٍف

1 

 اـقٌيبثي كبـ )ٌبيىش ي اًدبم كبـ(
 ثّی    

 غیف    

 ٔؼیبـ ٌبیىشٍی ا٘دبْ وبـ  :

  6ٚ  3ٚ  1اق ٔفاضُ   2وىت ضؽالُ ٕ٘فٜ  

 اق ثػً ٌبیىشٍی ٞبی غیف فٙی , ایٕٙی, ثٟؽاٌز , سٛخٟبر قیىز ٔطیغی ٚ ٍ٘في  2وىت ضؽالُ ٕ٘فٜ  

 اق ٔفاضُ وبـ 2وىت ضؽالُ ٔیبٍ٘یٗ 
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 ٍقاـر  هَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك   هَقٌي

ا  ٍ كبـؼاًً ؼفشف سبلي  كشبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ  

 

  كبـ فول فؼ اوشبًؽاـؼ سطلي  - 1-8ًوَى ثفگ

 اٍل:ًَثز  : سبـيع اـقٌيبثي  ٌوبـُ هلي  ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 اوشبًؽاـؼ فول فؼ كبـ:     L2 وغص ِالضيز قبلج يف ٍ هبّيسِ گيف  فلك  ضففِ 72110192 كؽ ضففِ

ثب اوش بؼُ اق ٌوً  لَهيٌيَم ٍ ّبـؼًف ٍ 

هٌبوت ٍ هغبثق ثب ؼوشَـالقو  ّب ٍ سدْيكار 

اوشبًؽاـؼّب  هفثَعِ هؿاة  ليبلّب  

  لَهيٌيَم سْيِ هي گفؼؼ.

كؽ 

 ٍؽي ِ
 G24 گفٍُ كبـ  ؾٍة وبق  ٍؽي ِ 05

 (4)سىلظ وغص ٌبيىش ي  ليبلوبق   لَهيٌيَم كبـ 0505 كؽ كبـ

  

 ؼقيقِ( 100)قهبى                                                                                                        ٌفايظ اًدبم كبـ :-1

 گف كبـگبُ ـيػشِ .1

 فٌبِف  ليبل   -خَاًِ قا -غالفي -وفثبـُ گيف -ّبـؼًف -گبققؼا -هَاؼ هّففي: ٌوً ٍ قفاضِ  لَهيٌيَم .2

هالقِ  -سفهَكَد  -ٌبـلكي -ؼوش بُ سَقيي -هٍق  -قبلت ًوًَِ گيف -كودِ -اًجف عَق -ثَسِ -خفثقي  -اثكاـ ٍ سدْيكار: كَـُ .3

 دبسي  -كالّك غَـاک ؼٌّؽُ -ًوًَِ گيف

 هبوك  -دَسيي ايوٌي -ؼوش ً -لجبن ًىَق -فيٌك -كالُ هبوك -سدْيكار ايوٌي: كالُ ايوٌي .4

 

 ٌبغُ ّب  اِلي اوشبًؽاـؼ فول فؼ كبـ:  – 2

 سفسيت ٌبـل ًىجز ٍ .1

 گبق قؼايي .2

 قهبى هَـؼًيبق ؾٍة وبق  .3

 كي يز ًْبيي ؾٍة .4

 

 ًوًَِ ٍ ًقٍِ كبـ:-3

سقييي هقؽاـ هَاؼ اٍليِ هَـؼًيبق ٌبه  ٌوً ٍ ثفگٍشي ٍ ّبـؼًف ثفاوبن ًَؿ  ليبل  لَهيٌيَم ٍ ؽففيز كَـُ ٍ اضابفِ كافؼى هاَاؼ     .1

 ٍػُ ٌؽُهَـؼًيبق ؼـ قهبى ّب  هٍػُ هغبثق ثب ؼوشَـالقو  ثِ سفسيت ه

 گبققؼايي هؿاة اق عفيق افكٍؼى هقؽاـ هٌبوت گبققؼا ثِ ـٍي ِطيص ؼـ قهبى هٌبوت .2

 ـفبيز قهبى سقييي ٌؽُ خْز ؾٍة وبق  هغبثق ؼوشَـالقو  .3

 ثفـوي ٍضقيز كي ي ًْبيي هؿاة اق لطبػ ؼهب،  ًبليك، ٌالكِ ٍ... ٍ اِالش  ى ؼـ َِـر ًيبق .4

 

 اثكاـ اـقٌيبثي: -4

 فْفوز ٍاـوي -4ًوًَِ كبـ  -3هٍبّؽُ  -2دفوً  -1

 اثكاـ ٍ سدْيكار هَـؼ ًيبق اًدبم كبـ: -5
 -ٌبـل كي -ؼوش بُ سَقيي -خفثقي  -هٍق  -قبلت ًوًَِ گيف -ًوًَِ گيف -هالقِ -دبسي  -سفهَكَد  -اًجفعَق -كوسِ -ثَسِ -كَـُ

 كالّك غَـاک ؼٌّؽُ -وفثبـُ گيف 

 سدْيكار اع ب  ضفيق -لجبن ًىَق -فيٌك -كالُ هبوك -هبوك -كالُ ايوٌي –سدْيكار ايوٌي: ك ً ايوٌي 
 

 س بلي  كبـ  هفسجظ ؼـ گفٍُ كبـ : -6

 (0506 ليبلوبق  هه ) -
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 ٍقاـر  هَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك   هَقٌي

كبـؼاًًؼفشف سبلي  كشبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ   

 

  اـقٌيبثي - 1 -9ًوَى ثفگ

 اٍلًَثز    سبـيع اـقٌيبثي  ٌوبـُ هلي  ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 ضففِ  72110192 كؽ ضففِ
قبلج يفّب ٍ هبّيسِ 

 گيفّب  فلك 
 L2 وغص ِالضيز

 اوشبًؽاـؼ فول فؼ كبـ:    

ثب اوش بؼُ اق ٌوً  لَهيٌيَم ٍ ّبـؼًف ٍ سدْيكار 

ؼوشَـالقو  ّب ٍ اوشبًؽاـؼّب  هٌبوت ٍ هغبثق ثب 

 هفثَعِ هؿاة  ليبلّب   لَهيٌيَم سْيِ هي گفؼؼ.

 G24 گفٍُ كبـ  ؾٍة وبق  ٍؽي ِ 05 كؽ ٍؽي ِ

 (4)سىلظ وغص ٌبيىش ي  ليبلوبق   لَهيٌيَم كبـ 0505 كؽ كبـ

  

 هفا ض  كبـ ـؼي 
 ٌفايظ فول فؼ

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

1 
سقييي هَاؼ 

 اٍليِ

 ه بى: كبـگبُ ـيػشِ گف   

 ؼلیمٝ 15قٔبٖ: 

ٔٛاؼ ّٔففی: ٌٕه آِٛٔیٙیْٛ، 

فالوه، ٌبق قؼا، ٞبـؼ٘ف، وفثبـٜ 

 ٌیف، 

 -اثكاـ ٚ سدٟیكار: 

 سقييي ِطيص هَاؼ اٍليِ 
 

 سقييي ًىجشبً ِطيص هَاؼ اٍليِ
 

 هَاؼ اٍليِسقييي ًبؼـوز 

 3 ٔطبوجٝ ِطیص ٔٛاؼ اِٚیٝ ثب سٛخٝ ثٝ ٍٔػّبر ٔٛاؼ اِٚیٝ ٚ آ٘بِیك ٔؿاة 

 

 2 ٔطبوجٝ ٔمؽاـ ٔٛاؼ اِٚیٝ ثب غغبی خكئی وٕشف اق ضؽ ٔٛـؼ ٘یبق ٚ لبثُ اِالش  

 1 ٔطبوجٝ ٘بؼـوز ٔٛاؼ اِٚیٝ 

2 

ٌبـل كفؼى 

ٌوه ٍ قفاضِ 

  لَهيٌيَم

 ه بى: كبـگبُ ـيػشِ گف   

 ؼلیمٝ 45قٔبٖ: 

ٔٛاؼ ّٔففی: ًٌٕ ٚ لفاضٝ 

 آِٛٔیٙیْٛ، غالفی، فالوه  

اثكاـ ٚ سدٟیكار: وٛـٜ، خفثمیُ، 

 ثٛسٝ، ٌبـلوٗ، سفٔٛوٛدُ، دبسیُ 

 

 ٌبـل كفؼى ِطيص  

 

 ًىجشبً ِطيصٌبـل كفؼى 

 

 ٌبـل كفؼى ًبؼـوز 

ـاٜ ا٘ؽاقی ِطیص وٛـٜ، ٌبـل وفؼٖ ِطیص آِٛٔیٙیْٛ، افكٚؼٖ فالوه ٔٙبوت ثٝ ٔمؽاـ وبفی، 

 ا٘ؽاقٜ ٌیفی ِطیص ؼٔب 
3 

 
ـاٜ ا٘ؽاقی ِطیص وٛـٜ، ٌبـل وفؼٖ آِٛٔیٙیْٛ ثب غغبی خكئی ؼـ قٔبٖ ٚ ٔمؽاـ، افكٚؼٖ فالوه 

 ثب غغبی خكئی اق ٔمؽاـ ٔٛـؼ ٘ظف، ا٘ؽاقٜ ٌیفی ؼٔب ثب غغبی خكئی اق ٔمؽاـ ٔٛـؼ ٘ظف 
2 

ػؽْ ـاٜ ا٘ؽاقی ِطیص وٛـٜ، ٌبـل  ٘بؼـوز آِٛٔیٙیْٛ، ػؽْ اوشفبؼٜ اق فالوه ٚ یب ٔطبوجٝ 

 ٔمؽاـ فالوه ثب غغبی ثىیبـ ثیٍشف یب ثىیبـوٕشف اق ٔمؽاـ ٔٛـؼ ٘ظف، ا٘ؽاقٜ ٌیفی ٘بؼـوز ؼٔب  
1 

3 
افكٍؼى فٌّف 

  ليبل 

 

 ه بى: كبـگبُ ـيػشِ گف   

 ؼلیمٝ 10قٔبٖ: 

 ٔٛاؼ ّٔففی: ٞبـؼ٘ف، ػٙبِف آِیبلی 

اثكاـ ٚ سدٟیكار: والٞه غٛـان 

ؼٞٙؽٜ،  ؼوشٍبٜ سٛقیٗ، وٛـٜ، 

 خفثمیُ

 افكٍؼى ِطيص فٌبِف  ليبل   

 

فٌبِف ًىجشبً ِطيص افكٍؼى 

  ليبل  

 

 افكٍؼى ًبؼـوز فٌبِف  ليبل  

وبغز ٞبـؼ٘ف ثبسفویت ؼلیك، ٔطبوجٝ ٚ سٛقیٗ ٔمؽاـ ِطیص ٞبـؼ٘ف ٚ ػٙبِف آِیبلی، سفسیت 

 افكٚؼٖ ِطیص ٚ قٔبٖ ؼاؼٖ القْ خٟز ضُ وبقی 
3 

 

وبغز ٞبـؼ٘ف ثب سفویت ثب غغبی خكئی، ٔطبوجٝ ٚ سٛقیٗ ٞبـؼ٘ف ٚ ػٙبِف آِیبلی ثب غغبی 

 خكئی، سفسیت افكٚؼٖ ِطیص، قٔبٖ ؼاؼٖ خٟز ضُ وبقی ثب غغبی وٓ 
2 

وبغز ٞبـؼ٘ف ثب سفویت ٘بٔٙبوت، ٔطبوجٝ ٚ سٛقیٗ ٘بؼـوز ٞبـؼ٘ف ٚ ػٙبِف آِیبلی، ػؽْ ـػبیز 

 ػٙبِف آِیبلی، قٔبٖ ٘بٔٙبوت خٟز ضُ وبقیسفسیت افكٚؼٖ ٞبـؼ٘ف ٚ 
1 

 گبققؼايي 4

 ه بى: كبـگبُ ـيػشِ گف  

 ؼلیمٝ 10قٔبٖ: 

 ٔٛاؼ ّٔففی: ٌبق قؼا

اثكاـ ٚ سدٟیكار: والٞه غٛـان 

 ؼٞٙؽٜ، ثٛسٝ، ا٘جف عٛق، وٕسٝ 

 گبق قؼايي ِطيص 

 

 ًىجشبً ِطيصگبققؼايي 

 

 گبققؼايي ًبؼـوز

 3 ِطیص ٌبققؼایی ٚ قٔبٖ ٔٙبوت ٌبققؼاییسؼیٗ ٔمؽاـ ِطیص ٌبققؼا، ـٚي 

 

سؼییٗ ٔمؽاـ ٌبققؼا ثب غغبی خكئی، ـٚي ٌبققؼایی ٘ىجشبً ِطیص، سؼییٗ قٔبٖ ٌبققؼایی ثب 

 غغبی خكئی 
2 

 1 سؼییٗ ٘بؼـوز ٔمؽاـ ٌبققؼا، ـٚي ٘بؼـوز ٌبققؼایی ،قٔبٖ ٘بؼـوز ٌبققؼایی 

5 
افكٍؼى هَاؼ 

 خَاًِ قا

 ه بى: كبـگبُ ـيػشِ گف   

 ؼلیمٝ 10قٔبٖ: 

 ٔٛاؼ ّٔففی: خٛا٘ٝ قا

اثكاـ ٚ سدٟیكار: والٞه غٛـان 

 ؼٞٙؽٜ، ثٛسٝ، ا٘جف عٛق، وٕسٝ

 افكٍؼى ِطيص خَاًِ قا  

 

 خَاًِ قا ًىجشبً ِطيص افكٍؼى 

 

 افكٍؼى ًبؼـوز خَاًِ قا 

 3 ِطیص خٛا٘ٝ قاییسؼییٗ ٔمؽاـ ِطیص خٛا٘ٝ قا، ـٚي ِطیص افكٚؼٖ خٛا٘ٝ قا، قٔبٖ 

 

سؼییٗ ٔمؽاـ خٛا٘ٝ قا ثب غغبی خكئی، ـٚي ٘ىجشبً ِطیص افكٚؼٖ خٛا٘ٝ قا، سؼییٗ قٔبٖ افكٚؼٖ 

 خٛا٘ٝ قا ثب غغبی خكئی 
2 

 1 سؼییٗ ٘بؼـوز خٛا٘ٝ قا، ـٚي ٘بؼـوز خٛا٘ٝ قایی، قٔبٖ ٘بؼـوز افكٚؼٖ خٛا٘ٝ قا 

 ًوًَِ گيف  6

 ه بى: كبـگبُ ـيػشِ گف   

 ؼلیمٝ 10قٔبٖ: 

 -ٔٛاؼ ّٔففی: 

اثكاـ ٚ سدٟیكار: لبِت ٕ٘ٛ٘ٝ ٌیف، 

 ٔاللٝ ٕ٘ٛ٘ٝ ٌیف، ٍٔؼُ

 ًوًَِ گيف  ِطيص

  

 ًىجشبً ِطيصًوًَِ گيف  

 

 ًوًَِ گيف  ًبؼـوز 

ؼٔب ٚ قٔبٖ ِطیص ٕ٘ٛ٘ٝ ٌیفی ، یىٙٛاغز وفؼٖ وبُٔ ٔؿاة، ٕ٘ٛ٘ٝ ٌیفی ِطیص، ٔطبوجٝ ٚ 

 ِطیص ٔٛاؼ اِٚیٝ القْ خٟز اِالشافكٚؼٖ 
3 

 
ؼٔب ٚ قٔبٖ ٘ىجشبً ِطیص ٕ٘ٛ٘ٝ ٌیفی، یىٙٛاغز وفؼٖ ٘ىجی ٔؿاة، ٕ٘ٛ٘ٝ ٌیفی ٘ىجشبً ِطیص، 

 ٔطبوجٝ ٚ افكٚؼٖ ِطیص ٔٛاؼ اِٚیٝ خٟز اِالش
2 

ؼٔب ٚ قٔبٖ ٘بؼـوز ٕ٘ٛ٘ٝ ٌیفی، ػؽْ یىٙٛاغشی ٔؿاة ٚ ٕ٘ٛ٘ٝ ٌیفی ٘بؼـوز، ٔطبوجٝ ٚ 

 ٘بؼـوز ٔٛاؼ اِٚیٝ خٟز اِالش افكٚؼٖ
1 

ٌبیىشٍی ٞبی 

غیف فٙی , ایٕٙی, 

ثٟؽاٌز, سٛخٟبر 

قیىز ٔطیغی ٚ 

 ٍ٘في

ـػبیز ٔٛاـؼ ایٕٙی ٚ ثٟؽاٌشی وبـٌبٜ ؾٚة  -ِجبن ٘ىٛق  -ػیٙه -ؼوشىً ٘ىٛق -وفً ایٕٙی -والٜ ٔبوه-والٜ ایٕٙی -ایٕٙی: ٔبوه-1

 آٌبٞی ٞبی ایٕٙی  -سدٟیكار اعفبیء ضفیك -وبقی

 ٍٔبـوز فؼبَ      -سٕفوك ثبال -ؼلز وبفی -ٍ٘في: ػاللٝ ثٝ وبـ -2

 ـػبیز ٘ظبفز  -سٛخٟبر قیىز ٔطیغی: سٟٛیٝ ٔٙبوت -3

خٕغ آٚـی   -(N15)سفىف غالق  -(N14)سفىف ا٘شمبؼی  -(N13)ضُ ٔىبِٝ  -(N12)سّٕیٓ ٌیفی -(N11)اوشؽالَ ٞبی غیففٙی: ٌبیىشٍی -4

ثىبـٌیفی فٙبٚـی  -(N41)ا٘شػبة فٙبٚـی ٞبی ٔٙبوت  -(N36)سٛوؼٝ ٌبیىشٍی ٚ ؼاً٘ -N35 ) ( ؼٌیفییب  -(N31)ٚ ٌفؼآٚـی اعالػبر 

ـوز ؼـ  -(N53)٘مً ؼـ سیٓ   -(N52)ٟٔبـر ٌٛي وفؼٖ -(N51)اخشٕبػی ثٛؼٖ -( N92)ٔطبوجٝ ٚ ـیبضی   -(N42)ٞبی ٔٙبوت 

آٔٛقي ٚ وٕه ثٝ ففاٌیفی   -(N56)اضشفاْ ٌؿاٌشٗ ثف اـقي ٞبی ؼیٍفاٖ -(N55)ٕ٘بیً لؽـر ـٞجفی اففاؼ  -(N54)اخشٕبػبر ٚ فؼبِیز ٞب 

 -(N37)ٔىشٙؽ وبقی  -(N73)ؼـوشىبـی ٚ وىت ضالَ   -(N72)ٔىئِٛیز دؿیفی -(N71)سؼبِی ففؼی -(N58)ٔؿاوفٜ  -(N57)ؼیٍفاٖ 

 (N81)وبـآففیٙی   -  (N66)ٔؽیفیز ٔٛاؼ ٚ سدٟیكار   -(N64)ٔؽیفیز قٔبٖ  -(N61)غٛؼ ٔؽیفیشی  

ـفبيز ّوِ  

 4الي  1هَاـؼ  

 

فؽم ـفبيز ّف 

 1يك اق هَاـؼ 

 4الي 

% ایٕٙی، ٍ٘في، قیىز 100

ٞبی ٔطیغی ٚ ٌبیىشٍی

 غیففٙی 

2 

 
ػؽْ اوشفبؼٜ اق والٜ ایٕٙی 

یب ؼوشىً یب وفً ایٕٙی 

یب ِجبن ٘ىٛق یب ٔبوه یب 

ػیٙه یب والٜ ٔبوه یب ٔٛاـؼ 

 ؼیٍف 

1 

 اًدبم كبـ(اـقٌيبثي كبـ )ٌبيىش ي 
 ثّی    

 غیف    

 ٔؼیبـ ٌبیىشٍی ا٘دبْ وبـ  :

  4ٚ  3ٚ  2اق ٔفاضُ   2وىت ضؽالُ ٕ٘فٜ  

 اق ثػً ٌبیىشٍی ٞبی غیف فٙی , ایٕٙی, ثٟؽاٌز , سٛخٟبر قیىز ٔطیغی ٚ ٍ٘في  2وىت ضؽالُ ٕ٘فٜ  

 اق ٔفاضُ وبـ 2وىت ضؽالُ ٔیبٍ٘یٗ 
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 ٍقاـر  هَقي ٍ دفٍـي

دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك   هَقٌيوبقهبى   

 ؼفشف سبلي  كشبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  كبـ فول فؼ اوشبًؽاـؼ سطلي  - 1-8ًوَى ثفگ

 اٍل:ًَثز  : سبـيع اـقٌيبثي  ٌوبـُ هلي  ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 ضففِ  72110192 كؽ ضففِ
قبلج يفّب ٍ هبّيسِ گيفّب  

 فلك 
 L2 وغص ِالضيز

 اوشبًؽاـؼ فول فؼ كبـ:    

ثب اوش بؼُ اق ٌوً هه ٍ فٌبِف  ليبل  ٍ 

هَاؼ افكٍؼًي ٍ سدْيكار هٌبوت ٍ هغبثق 

ثب اوشبًؽاـؼّب ٍ ؼوشَـالقو  ّب  هفثَعِ 

 هؿاة  ليبلّب  هه سْيِ هي گفؼؼ.

كؽ 

 ٍؽي ِ
 G24 گفٍُ كبـ  ؾٍة وبق  ٍؽي ِ 05

 (3)هْبـر وغص ٌبيىش ي  ليبلوبق  هه كبـ 0506 كؽ كبـ

  

 ؼقيقِ( 105)قهبى                                                                                               ٌفايظ اًدبم كبـ :-1

 گف كبـگبُ ـيػشِ .1

 .... هَاؼ وفثبـُ گيف، ثفگٍشي، فٌبِف  ليبل، ٌيٍِ ٍ -گبققؼا -والكه -ثَـاكه -هَاؼ هّففي: ٌوً ٍ قفاضِ هه .2

 -ؼوش بُ سَقيي -خفثقي  -هٍق  -هالقِ ًوًَِ گيف -قبلت ًوًَِ گيف -سفهَكَد  ٍ غالفي -اًجفعَق -ثَسِ -اثكاـ ٍ سدْيكار: كَـُ .3

 كالّك غَـاک ؼٌّؽُ -دبسي  -كوسِ -ٌبـل كي

 فيٌك -كالُ ايوٌي -ك ً ايوٌي -لجبن ًىَق -هبوك -ؼوش ً ًىَق -سدْيكار ايوٌي: كالُ هبوك .4

 
 

 ٌبغُ ّب  اِلي اوشبًؽاـؼ فول فؼ كبـ:  – 2
 ًىجز ٍ سفسيت ٌبـل .1

 گبققؼايي .2

 قهبى هَـؼًيبق ؾٍة وبق  .3

 كي يز ًْبيي ؾٍة .4

 

 ًوًَِ ٍ ًقٍِ كبـ:-3

سقييي هقؽاـ هَاؼ اٍليِ هَـؼًيبق ٍ ثفگٍشي ثفاوبن ًَؿ  ليبل هه ٍ ؽففيز كَـُ ٍ اضبفِ كفؼى هَاؼ اٍليِ هٌبوت هَـؼًيبق ؼـ قهابى   .1

 هغبثق ثب ؼوشَـالقو  ثِ سفسيت هٍػُ ٌؽُّب  هٍػُ 

 گبققؼايي هؿاة اق عفيق افكٍؼى هقؽاـ هٌبوت گبققؼا ثِ ـٍي ِطيص ؼـ قهبى هٌبوت .2

 ـفبيز قهبى سقييي ٌؽُ خْز ؾٍة وبق  هغبثق ؼوشَـالقو  .3

 ثفـوي ٍضقيز كي ي ًْبيي هؿاة اق لطبػ ؼهب،  ًبليك، ٌالكِ ٍ ... ٍ اِالش  ى ؼـ َِـر ًيبق  .4

 اثكاـ اـقٌيبثي: -4

 فْفوز ٍاـوي -4ًوًَِ كبـ  -3هٍبّؽُ  -2دفوً  -1

 اثكاـ ٍ سدْيكار هَـؼ ًيبق اًدبم كبـ: -5

 -ٌالكِ گيف -ؼوش بُ سَقيي -خفثقي  -هٍق  -قبلت ًوًَِ گيف -ًوًَِ گيف -هالقِ -سفهَكَد  غالفي -اًجفعَق -كوسِ -ثَسِ -كَـُ

 دبسي   -كالّك غَـاک ؼٌّؽُ -ٌبـل كي

 سدْيكار اع ب  ضفيق -لجبن ًىَق -فيٌك -كالُ هبوك -هبوك -كالُ ايوٌي -سدْيكار ايوٌي: ك ً ايوٌي
 

 س بلي  كبـ  هفسجظ ؼـ گفٍُ كبـ : -6

 (0505 ليبلوبق   لَهيٌيَم ) -
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 ٍقاـر  هَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك   هَقٌي

كشبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًًؼفشف سبلي    

 

  اـقٌيبثي - 1 -9ًوَى ثفگ

 اٍلًَثز    سبـيع اـقٌيبثي  ٌوبـُ هلي  ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 ضففِ 72110192 كؽ ضففِ
قبلج يفّب ٍ هبّيسِ 

 گيفّب  فلك 
 اوشبًؽاـؼ فول فؼ كبـ:     L2 وغص ِالضيز

هَاؼ افكٍؼًي ٍ ثب اوش بؼُ اق ٌوً هه ٍ فٌبِف  ليبل  ٍ 

سدْيكار هٌبوت ٍ هغبثق ثب اوشبًؽاـؼّب ٍ ؼوشَـالقو  

 ّب  هفثَعِ، هؿاة  ليبلّب  هه سْيِ هي گفؼؼ.

 G24 گفٍُ كبـ  ؾٍة وبق  ٍؽي ِ 05 كؽ ٍؽي ِ

  ليبلوبق  هه كبـ 0506 كؽ كبـ
وغص 

 ٌبيىش ي
 (3)هْبـر

  

 هفا ض  كبـ ـؼي 
 ٌفايظ فول فؼ

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

 سقييي هَاؼ اٍليِ 1

 ه بى: كبـگبُ ـيػشِ گف   

 ؼلیمٝ  15قٔبٖ: 

ٔٛاؼ ّٔففی: ًٌٕ ٚ لفاضٝ ٔه، ثٛـاوه، ٌبققؼا، 

 ٔٛاؼ وفثبـٜ ٌیف، ٌیٍٝ، ثفٌٍشی، ػٙبِف آِیبلی

 -اثكاـ ٚ سدٟیكار: 

 سقييي ِطيص هَاؼ اٍليِ 

 

 سقييي ًىجشبً ِطيص هَاؼ اٍليِ 

 

 سقييي ًبؼـوز هَاؼ اٍليِ

ٔطبوجٝ ِطیص ٔٛاؼ اِٚیٝ ثب سٛخٝ ثٝ ٍٔػّبر ٔٛاؼ اِٚیٝ 

 ٚ آ٘بِیك ٔؿاة 
3 

ٔطبوجٝ ٔمؽاـ ٔٛاؼ اِٚیٝ ثب غغبی خكئی وٕشف اق ضؽ  

 ٔٛـؼ ٘یبق ٚ لبثُ اِالش 
2 

 1 ٔطبوجٝ ٘بؼـوز ٔٛاؼ اِٚیٝ 

2 
ٌبـل كفؼى ٌوً ٍ 

 قفاضِ هه

 ه بى : كبـگبُ ـيػشِ گف   

 ؼلیمٝ  60قٔبٖ: 

ٔٛاؼ وفثبـٜ  -والوه -ٔٛاؼ ّٔففی: ًٌٕ ٔه

 ٌیف

اثكاـ ٚ سدٟیكار: وٛـٜ، ثٛسٝ، ٌبـل وٗ، دبسیُ، ... 

 سفٔٛوٛدُ ٚ غالفی، ٍٔؼُ، خفثمیُ 

 ٌبـل كفى ِطيص

 

 

 ِطيصًىجشبً ٌبـل كفؼى 

 

 

 ٌبـل كفؼى ًبؼـوز

ـاٜ ا٘ؽاقی ِطیص وٛـٜ، ٌبـل وفؼٖ ِطیص ٔه ٚ افكٚؼٖ 

 ثٛـاوه ٚ ٌیٍٝ ثٝ ٔمؽاـ وبفی، ا٘ؽاقٜ ٌیفی ِطیص ؼٔب 
3 

 

ـاٜ ا٘ؽاقی ِطیص وٛـٜ، ٌبـل ٔه ثب غغبی خكئی ؼـ 

قٔبٖ ٚ ٔمؽاـ، افكٚؼٖ ثٛـاوه ٚ ٌیٍٝ ثب غغبی خكئی اق 

 ٔمؽاـ ٔٛـؼ ٘ظف ٚ ا٘ؽاقٜ ٌیفی ؼٔب ثب غغبی خكئی 

2 

ػؽْ ـاٜ ا٘ؽاقی ِطیص وٛـٜ، ٌبـل ٘بؼـوز ٔه، افكٚؼٖ 

ثٛـاوه ٚ ٌیٍٝ ثب غغبی ثىیبـ ثیٍشف یب ثىیبـ وٕشف اق 

 ا٘ؽاقٜ ٌیفی ٘بؼـوز ؼٔب   -ٔمؽاـ ٔٛـؼ ٘ظف

1 

 گبققؼايي 3

 ه بى: كبـگبُ ـيػشِ گف   

 ؼلیمٝ  10 :قٔبٖ

 ٔٛاؼ ّٔففی: ٌبققؼا 

ثٛسٝ، ا٘جف اثكاـ ٚ سدٟیكار: والٞه غٛـان ؼٞٙؽٜ، 

 وٕسٝ -عٛق

 

  

 گبققؼايي ِطيص 

 

 ًىجشبً ِطيصگبققؼايي 

 

 گبققؼايي ًبؼـوز 

سؼییٗ ٔمؽاـ ِطیص ٌبققؼا، ـٚي ِطیص ٌبققؼایی ٚ قٔبٖ 

 ٔٙبوت ٌبققؼایی 
3 

 
سؼییٗ ٔمؽاـ ٌبق قؼا ثب غغبی خكئی، ـٚي ٌبققؼایی 

 ٘ىجشبً ِطیص، سؼییٗ قٔبٖ ٌبققؼایی ثب غغبی خكئی
2 

سؼییٗ ٘بؼـوز ٔمؽاـ ٌبققؼا، ـٚي ٘بؼـوز ٌبققؼایی، 

 قٔبٖ ٘بؼـوز ٌبققؼایی 
1 

 افكٍؼى فٌبِف  ليبل  4

 

 ه بى: كبـگبُ ـيػشِ گف   

 ؼلیمٝ  10قٔبٖ: 

 ٔٛاؼ ّٔففی: ػٙبِف آِیبلی 

اثكاـ ٚ سدٟیكار: والٞه غٛـان ؼٞٙؽٜ، ؼوشٍبٜ 

 سٛقیٗ

 افكٍؼى ِطيص فٌبِف  ليبل  

 

 فٌبِف  ليبل ًىجشبً ِطيص افكٍؼى 

 

 افكٍؼى ًبؼـوز فٌبِف  ليبل 

ٔطبوجٝ ٚ سٛقیٗ ٔمؽاـ ِطیص ػٙبِف آِیبلی، سفسیت 

 افكٚؼٖ ِطیص، قٔبٖ ؼاؼٖ القْ خٟز ضُ وبقی 
3 

 
ٔطبوجٝ ٚ سٛقیٗ ػٙبِف آِیبلی ثب غغبی خكئی، سفسیت 

 افكٚؼٖ ِطیص، قٔبٖ ضُ وبقی ثب غغبی وٓ 
2 

ٔطبوجٝ ٚ سٛقیٗ ٘بؼـوز ػٙبِف آِیبلی، ػؽْ ـػبیز 

 سفسیت افكٚؼٖ ٚ قٔبٖ ؼاؼٖ ٘بٔٙبوت خٟز ضُ وبقی 
1 

 ًوًَِ گيف  5

 

 ه بى: كبـگبُ ـيػشِ گف   

 ؼلیمٝ  10قٔبٖ: 

 -ٔٛاؼ ّٔففی : 

 اثكاـ ٚ سدٟیكار: ٕ٘ٛ٘ٝ ٌیف، لبِت ٕ٘ٛ٘ٝ ٌیف، ٍٔؼُ

 ًوًَِ گيف  ِطيص  

 

 

 ِطيصًىجشبً ًوًَِ گيف  

 

 ًوًَِ گيف  ًبؼـوز

ؼٔب ٚ قٔبٖ ِطیص ٕ٘ٛ٘ٝ ٌیفی، یىٙٛاغز وفؼٖ وبُٔ 

ٔؿاة، ٕ٘ٛ٘ٝ ٌیفی ِطیص، ٔطبوجٝ ٚ افكٚؼٖ ِطیص ٔٛاؼ 

 اِٚیٝ القْ خٟز اِالش

3 

 

ؼٔب ٚ قٔبٖ ٘ىجشب ٌِطیص ٕ٘ٛ٘ٝ ٌیفی، یىٙٛاغز وفؼٖ 

٘ىجی ٔؿاة ٕ٘ٛ٘ٝ ٌیفی ٘ىجشبً ِطیص، ٔطبوجٝ ٚ افكٚؼٖ 

 ِطیص ٔٛاؼ اِٚیٝ خٟز اِالش 

2 

ؼٔب ٚ قٔبٖ ٘بؼـوز ٕ٘ٛ٘ٝ ٌیفی، ػؽْ یىٙٛاغشی ٔؿاة ٚ 

ٕ٘ٛ٘ٝ ٌیفی ٘بؼـوز، ٔطبوجٝ ٚ افكٚؼٖ ٘بؼـوز ٔٛاؼ 

 اِٚیٝ خٟز اِالش 

1 

ٌبیىشٍی ٞبی 

غیف فٙی , ایٕٙی, 

ثٟؽاٌز, سٛخٟبر 

قیىز ٔطیغی ٚ 

 ٍ٘في

ـػبیز ٔٛاـؼ ایٕٙی ٚ ثٟؽاٌشی وبـٌبٜ ؾٚة  -ِجبن ٘ىٛق -والٜ ٔبوه -ػیٙه -ؼوشىً ٘ىٛق -وفً ایٕٙی -والٜ ایٕٙی -ایٕٙی: ٔبوه-1

 آٌبٞی ٞبی ایٕٙی  -سدٟیكار اعفبیء ضفیك -وبقی

 سٕفوك ثبال -ٍٔبـوز فؼبَ -ؼلز وبفی -ٍ٘في: ػاللٝ ثٝ وبـ -2

 ـػبیز ٘ظبفز -سٛخٟبر قیىز ٔطیغی: سٟٛیٝ ٔٙبوت -3

خٕغ   -(N15)سفىف غالق  -(N14)سفىف ا٘شمبؼی  -(N13)ضُ ٔىبِٝ  -(N12)سّٕیٓ ٌیفی -(N11)اوشؽالَ ٞبی غیففٙی: ٌبیىشٍی -4

ثىبـٌیفی  -(N41)ا٘شػبة فٙبٚـی ٞبی ٔٙبوت  -(N36)سٛوؼٝ ٌبیىشٍی ٚ ؼاً٘ -N35 ) ( یبؼٌیفی  -(N31)آٚـی ٚ ٌفؼآٚـی اعالػبر 

ـوز  -(N53)٘مً ؼـ سیٓ   -(N52)ٟٔبـر ٌٛي وفؼٖ -(N51)اخشٕبػی ثٛؼٖ -( N92)ٔطبوجٝ ٚ ـیبضی   -(N42)فٙبٚـی ٞبی ٔٙبوت 

آٔٛقي ٚ وٕه ثٝ   -(N56)اضشفاْ ٌؿاٌشٗ ثف اـقي ٞبی ؼیٍفاٖ -(N55)ٕ٘بیً لؽـر ـٞجفی اففاؼ  -(N54)ؼـ اخشٕبػبر ٚ فؼبِیز ٞب 

ٔىشٙؽ  -(N73)ؼـوشىبـی ٚ وىت ضالَ   -(N72)ٔىئِٛیز دؿیفی -(N71)سؼبِی ففؼی -(N58)ٔؿاوفٜ  -(N57)ففاٌیفی ؼیٍفاٖ 

 (N81)وبـآففیٙی   -  (N66)ٔؽیفیز ٔٛاؼ ٚ سدٟیكار   -(N64)ٔؽیفیز قٔبٖ  -(N61)غٛؼ ٔؽیفیشی   -(N37)وبقی 

 

ـفبيز ّوِ هَاـؼ   

 4الي  1

 

 

فؽم ـفبيز ّف يك 

 4الي  1اق هَاـؼ 

% ایٕٙی، ٍ٘في، 100

قیىز ٔطیغی ٚ 

 ٞبی غیففٙی ٌبیىشٍی

2 

 
ػؽْ اوشفبؼٜ اق والٜ 

ایٕٙی یب ؼوشىً یب 

وفً ایٕٙی یب ِجبن 

٘ىٛق یب ٔبوه یب ػیٙه 

یب والٜ ٔبوه یب ٔٛاـؼ 

 ؼیٍف

1 

 اـقٌيبثي كبـ )ٌبيىش ي اًدبم كبـ(
 ثّی    

 غیف    

 ٔؼیبـ ٌبیىشٍی ا٘دبْ وبـ  :

  4ٚ  3ٚ  2اق ٔفاضُ   2وىت ضؽالُ ٕ٘فٜ  

 اق ثػً ٌبیىشٍی ٞبی غیف فٙی , ایٕٙی, ثٟؽاٌز , سٛخٟبر قیىز ٔطیغی ٚ ٍ٘في  2وىت ضؽالُ ٕ٘فٜ  

 اق ٔفاضُ وبـ 2وىت ضؽالُ ٔیبٍ٘یٗ 
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 ٍقاـر  هَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك   هَقٌي

سبلي  كشبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًًؼفشف   

 

  كبـ فول فؼ اوشبًؽاـؼ سطلي  - 1-8ًوَى ثفگ

 اٍل:ًَثز  : سبـيع اـقٌيبثي  ٌوبـُ هلي  ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 اوشبًؽاـؼ فول فؼ كبـ:     L3 وغص ِالضيز س ٌىيي هشبلَـل  ضففِ 31170293 كؽ ضففِ

افكٍؼًي ٍ سدْيكار ٍ ثب اوش بؼُ اق هَاؼ اٍليِ 

اثكاـ الر هٌبوت ؾٍة وبق  هغبثق ثب 

اوشبًؽاـؼّب  هفثَعِ، هؿاة فَالؼ ثب  ًبليك 

 هٍػُ سْيِ هي گفؼؼ.

كؽ 

 ٍؽي ِ
 G22 گفٍُ كبـ  ؾٍة وبق  ٍؽي ِ 05

 (3)هْبـر  وغص ٌبيىش ي  ليبلوبق  فَالؼ كبـ: 0507 كؽ كبـ

  

 ؼقيقِ( 125)قهبى                                                                                                     ٌفايظ اًدبم كبـ :-1

 گف كبـگبُ ـيػشِ .1

 غالفي -ثفگٍشي - لَهيٌيَم -هَاؼ وفثبـُ گيف )والكه( -ففٍ ليبل -هَاؼ هّففي: قفاضِ  ّي .2

 -ثَسِ -دبسي  -كوسِ -هٍق  -ٌبـل كي -خفثقي  -سفهَكَد  -قبلت ًوًَِ گيف -وًَِ گيفً -اثكاـ ٍ سدْيكار: كَـُ ٍ ؼوش بُ سَقيي .3

 ه ٌز -اًجفعَق

 كالُ هبوك -ك ً ايوٌي -ؼوش ً -هبوك -كالُ ايوٌي -فيٌك -سدْيكار ايوٌي: لجبن ًىَق .4

 

 ٌبغُ ّب  اِلي اوشبًؽاـؼ فول فؼ كبـ:  – 2

 ًىجز ٌبـل .1

 قهبى ٍ سفسيت ٌبـل هَاؼ اٍليِ .2

 هَـؼًيبق ؾٍة وبق  قهبى .3

 گبققؼايي .4

 كي يز ًْبيي ؾٍة .5

 

 ًوًَِ ٍ ًقٍِ كبـ:-3

 سقييي هقؽاـ هَاؼاٍليِ هَـؼًيبق ٍ ثفگٍشي ثفاوبن ًَؿ  ليبل فَالؼ ٍ ؽففيز كَـُ .1

 اضبفِ كفؼى هَاؼ اٍليِ هٌبوت هَـؼًيبق ؼـ قهبى ّب  هٍػُ هغبثق ثب ؼوشَـالقو  ثِ سفسيت هٍػُ ٌؽُ .2

 خْز ؾٍة وبق  هغبثق ؼوشَـالقو ـفبيز قهبى سقييي ٌؽُ  .3

 گبققؼايي هؿاة اق عفيق افكٍؼى هقؽاـ هٌبوت گبققؼا ثِ ـٍي ِطيص .4

 ثفـوي ٍضقيز كي ي ًْبيي هؿاة كَـُ اق لطبػ ؼهب،  ًبليك، ٌالكِ ٍ ... ٍ اِالش  ى ؼـ َِـر ًيبق .5

 اثكاـ اـقٌيبثي: -4

 فْفوز ٍاـوي -4ًوًَِ كبـ  -3هٍبّؽُ  -2دفوً  -1

 ٍ سدْيكار هَـؼ ًيبق اًدبم كبـ:اثكاـ  -5
 -دبسي  -كوسِ -ٌبـل كي  ّي قفاضِ -هٍق  -ًوًَِ گيف ٍ قبلت ًوًَِ گيف  -سفهَكَد  ٍ غالفي -كَـُ -خفثقي  وق ي -ؼوش بُ سَقيي

 ٌالكِ گيف  -ثَسِ -ه ٌز -اًجف عَق

 ْيكار اع ب  ضفيقسد -كالُ هبوك -لجبن ًىَق -فيٌك -هبوك -كالُ ايوٌي -سدْيكار ايوٌي: ك ً ايوٌي

 - س بلي  كبـ  هفسجظ ؼـ گفٍُ كبـ : -6
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 ٍقاـر  هَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك   هَقٌي

 ؼفشف سبلي  كشبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  اـقٌيبثي - 1 -9ًوَى ثفگ

 ًَثز اٍل   اـقٌيبثي سبـيع  ٌوبـُ هلي  ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 اوشبًؽاـؼ فول فؼ كبـ:     L3 وغص ِالضيز س ٌىيي هشبلَـل  ضففِ  31170293 كؽ ضففِ

ثب اوش بؼُ اق هَاؼ اٍليِ افكٍؼًي ٍ سدْيكار ٍ اثكاـ الر 

هٌبوت ؾٍة وبق  هغبثق ثب اوشبًؽاـؼّب  هفثَعِ، هؿاة 

 فَالؼ ثب  ًبليك هٍػُ سْيِ هي گفؼؼ.

 G22 گفٍُ كبـ  ؾٍة وبق  ٍؽي ِ 05 كؽ ٍؽي ِ

 (3)هْبـر  وغص ٌبيىش ي  ليبلوبق  فَالؼ كبـ 0507 كؽ كبـ

  

 هفا ض  كبـ ـؼي 
 ٌفايظ فول فؼ

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

1 

 ه بى: كبـگبُ ـيػشِ گف    سقييي هَاؼ اٍليِ

 ؼلیمٝ  10قٔبٖ: 

ٔٛاؼ ّٔففی: لفاضٝ آٞٗ، ففٚآِیبل، ٔٛاؼ وفثبـٜ 

 ، غالفیٌٍشیٌیف، آِٛٔیٙیٓ، ثف

 اثكاـ ٚ سدٟیكار: ؼوشٍبٜ سٛقیٗ ٚ خفثمیُ 

 سقييي ِطيص هَاؼ اٍليِ 

 

 سقييي ًىجشبً ِطيص هَاؼ اٍليِ 

 

 

 سقييي ًبؼـوز هَاؼ اٍليِ 

 3 ٔطبوجٝ ِطیص ٔٛاؼ اِٚیٝ ثب سٛخٝ ثٝ ٍٔػّبر ٔٛاؼ اِٚیٝ ٚ آ٘بِیك ٔؿاة 

 
 2 ٔطبوجٝ ٔمؽاـ ٔٛاؼ اِٚیٝ ثب غغبی خكئی وٕشف اق ضؽ ٔٛـؼ ٘یبق ٚ لبثُ اِالش 

 1 ٔطبوجٝ ٘بؼـوز ٔٛاؼ اِٚیٝ 

2 
ٌبـل كفؼى  ّي 

 قفاضِ

 

 ه بى: كبـگبُ ـيػشِ گف   

 ؼلیمٝ  60قٔبٖ: 

 ٔٛاؼ ّٔففی: لفاضٝ آٞٗ، ثفٌٍشی 

 اثكاـ ٚ سدٟیكار: وٛـٜ، ٌبـل وٗ، ٍٔٙز

 ٌبـل كفؼى ِطيص 

 

 ٌبـل كفؼى ًىجشبً ِطيص

 

 ٌبـل كفؼى ًبؼـوز 

ػؽْ ٚخٛؼ ٘بغبِّی ٘بایٕٗ ؼـ لفاضٝ، ٌبـل ِطیص آٞٗ لفاضٝ ٚ غٍه ثٛؼٖ 

 وبُٔ آٞٗ لفاضٝ 
3 

 
ػؽْ ٚخٛؼ ٘بغبِّی ٞبی ٘بایٕٗ ؼـ لفاضٝ، ٌبـل آٞٗ لفاضٝ ثب غغبی خكئی 

 ؼـ قٔبٖ ٚ ٔمؽاـ ، غٍه ثٛؼٖ آٞٗ لفاضٝ 
2 

قٔبٖ ، ٔفعٛة ثٛؼٖ  ٚ ٚخٛؼ ٘بغبِّی ٘بایٕٗ، ٌبـل ٘بؼـوز اق ِطبػ ٔمؽاـ

 آٞٗ لفاضٝ 
1 

 افكٍؼى هَاؼ اٍليِ 3

 

 ه بى: كبـگبُ ـيػشِ گف   

 ؼلیمٝ  15قٔبٖ: 

 ٔٛاؼ ّٔففی: ففٚآِیبل

 اثكاـ ٚ سدٟیكار: اثكاـ سٛقیٗ

 افكٍؼى ِطيص هَاؼ اٍليِ 

 

 افكٍؼى ًىجشبً ِطيص هَاؼ اٍليِ 

 

 افكٍؼى ًبؼـوز هَاؼ اٍليِ 

 3 سٛقیٗ ِطیص، سفسیت افكٚؼٖ ِطیص، قٔبٖ ؼاؼٖ القْ زٟز ضُ وبقی 

 
ؼاؼٖ خٟز سٛقیٗ ثب غغبی خكئی لبثُ اغٕبْ، سفسیت افكٚؼٖ ِطیص، قٔبٖ 

 ضُ وبقی ثب غغبی خكئی
2 

سٛقیٗ ٘بؼـوز، ػؽْ ـػبیز سفسیت  افكٚؼٖ، قٔبٖ ؼاؼٖ ٘بٔٙبوت خٟز ضُ 

 وبقی 
1 

4 
سقييي ؼهب  ًوًَِ 

 گيف 

  

 ه بى: كبـگبُ ـيػشِ گف   

 ؼلیمٝ  10قٔبٖ: 

 ٔٛاؼ ّٔففی: غالفی

 اثكاـ ٚ سدٟیكار: سفٔٛوٛدُ

 سقييي ِطيص ؼهب

 

 ؼهب ًىجشبً ِطيصسقييي 

 

 سقييي ًبؼـوز ؼهب 

 3 سٍػیُ ِطیص ؼٔبی ٔٙبوت، ا٘ؽاقٜ ٌیفی ِطیص ؼٔب 

 
 2 سٍػیُ ؼٔبی ٔٙبوت ثب غغبی خكئی، ا٘ؽاقٜ ٌیفی ؼٔب ثب غغبی خكئی

 1 سٍػیُ ٘بؼـوز ٚ ا٘ؽاقٜ ٌیفی ٘بؼـوز 

 ًوًَِ گيف  هؿاة 5

 ه بى: كبـگبُ ـيػشِ گف   

 ؼلیمٝ  15قٔبٖ: 

 ففٚآِیبلٔٛاؼ ّٔففی: 

 اثكاـ ٚ سدٟیكار: ٕ٘ٛ٘ٝ ٌیف ٚ لبِت ٕ٘ٛ٘ٝ ٌیف 

 ًوًَِ گيف  ِطيص  

 

 

 ًوًَِ گيف  ًبؼـوز 

ٌیفی ِطیص، ٔطبوجٝ ِطیص ٔمؽاـ ٔٛاؼ اِٚیٝ القْ خٟز اِالش ٚ ٕ٘ٛ٘ٝ

 افكٚؼٖ ِطیص ٔمؽاـ ٔٛاؼ اِٚیٝ القْ 
2 

 

 1 ٌیفی ٘بؼـوز، ٔطبوجٝ ٚ افكٚؼٖ ٘بؼـوز ٔٛاؼ اِٚیٝ خٟز اِالش ٕ٘ٛ٘ٝ

 ؾٍة ؼّي 6

  
 ه بى: كبـگبُ ـيػشِ گف  

 ؼلیمٝ  15قٔبٖ: 

 ٔٛاؼ ّٔففی: ٔٛاؼ وفثبـٜ ٌیف، آِٛٔیٙیْٛ

 اثكاـ ٚ سدٟیكار: ٍٔؼُ، ا٘جف عٛق

 ؾٍة ؼّي ِطيص  

 

 ؾٍة ؼّي ًىجشبً ِطيص

 

 ؾٍة ؼّي ًبؼـوز

ؼٞی، ٔمؽاـ ِطیص ٌبققؼا ٚ ٘طٜٛ افكٚؼٖ ِطیص سٍػیُ ؼٔبی ِطیص ؾٚة

 ٌبققؼا، سػّیٝ ِطیص ٔؿاة 
3 

 
سٍػیُ ؼٔبی ِطیص ؾٚة ؼٞی ثب غغبی خكئی، ٔمؽاـ ٌبققؼا ثب غغبی 

 خكئی ٚ افكٚؼٖ ٘ىجشبً ِطیص ٌبققؼا، سػّیٝ ِطیص ٔؿاة  
2 

سٍػیُ ٘بؼـوز ؼٔبی ؾٚة ؼٞی، ٔمؽاـ ٘بؼـوز ٌبققؼا، افكٚؼٖ ٘بؼـوز 

 ٌبققؼا، سػّیٝ ٘بؼـوز ٔؿاة 
1 

ٌبیىشٍی ٞبی غیف 

فٙی , ایٕٙی, 

ثٟؽاٌز, سٛخٟبر 

قیىز ٔطیغی ٚ 

 ٍ٘في

ـػبیز ٔٛاـؼ ایٕٙی ٚ ثٟؽاٌشی وبـٌبٜ  -ِجبن ٘ىٛق  -والٜ ٔبوه -ػیٙه -ؼوشىً ٘ىٛق -وفً ایٕٙی -والٜ ایٕٙی -ایٕٙی: ٔبوه-1

 آٌبٞی ٞبی ایٕٙی  -سدٟیكار اعفبء ضفیك -ؾٚة وبقی

 سٕفوك ثبال -ٍٔبـوز فؼبَ -ؼلز وبفی -ٍ٘في: ػاللٝ ثٝ وبـ -2

 ـػبیز ٘ظبفز -سٛخٟبر قیىز ٔطیغی: سٟٛیٝ ٔٙبوت -3

  -(N15)سفىف غالق  -(N14)سفىف ا٘شمبؼی  -(N13)ضُ ٔىبِٝ  -(N12)سّٕیٓ ٌیفی -(N11)اوشؽالَ ٞبی غیففٙی: ٌبیىشٍی -4

 -(N41)ا٘شػبة فٙبٚـی ٞبی ٔٙبوت  -(N36)سٛوؼٝ ٌبیىشٍی ٚ ؼاً٘ -N35 ) ( یبؼٌیفی  -(N31)خٕغ آٚـی ٚ ٌفؼآٚـی اعالػبر 

٘مً ؼـ سیٓ   -(N52)ٟٔبـر ٌٛي وفؼٖ -(N51)اخشٕبػی ثٛؼٖ -( N92)ٔطبوجٝ ٚ ـیبضی   -(N42) ثىبـٌیفی فٙبٚـی ٞبی ٔٙبوت

(N53)-  ـوز ؼـ اخشٕبػبر ٚ فؼبِیز ٞب(N54)-  ٕ٘بیً لؽـر ـٞجفی اففاؼ(N55)- ٖاضشفاْ ٌؿاٌشٗ ثف اـقي ٞبی ؼیٍفا(N56)-  

ؼـوشىبـی ٚ وىت ضالَ   -(N72)ٔىئِٛیز دؿیفی -(N71)یسؼبِی ففؼ -(N58)ٔؿاوفٜ  -(N57)آٔٛقي ٚ وٕه ثٝ ففاٌیفی ؼیٍفاٖ 

(N73)-  ٔىشٙؽ وبقی(N37)-   غٛؼ ٔؽیفیشی(N61)-  ٖٔؽیفیز قٔب(N64)-   ٔؽیفیز ٔٛاؼ ٚ سدٟیكار(N66)  -   وبـآففیٙی(N81) 

 1ـفبيز ّوِ هَاـؼ   

 4الي 

 

 

 

فؽم ـفبيز ّف يك اق 

 4الي  1هَاـؼ 

% ایٕٙی، ٍ٘في، 100

قیىز ٔطیغی ٚ 

 ٞبی غیففٙی ٌبیىشٍی

2 

 
ػؽْ اوشفبؼٜ اق والٜ ایٕٙی 

یب ؼوشىً یب وفً ایٕٙی 

یب ِجبن ٘ىٛق یب ٔبوه یب 

ػیٙه یب والٜ ٔبوه یب 

 ٔٛاـؼ ؼیٍف

1 

 اـقٌيبثي كبـ )ٌبيىش ي اًدبم كبـ(
 ثّی    

 غیف    

 ٔؼیبـ ٌبیىشٍی ا٘دبْ وبـ  :

  6ٚ  3ٚ  2اق ٔفاضُ   2وىت ضؽالُ ٕ٘فٜ  

 اق ثػً ٌبیىشٍی ٞبی غیف فٙی , ایٕٙی, ثٟؽاٌز , سٛخٟبر قیىز ٔطیغی ٚ ٍ٘في  2وىت ضؽالُ ٕ٘فٜ  

 اق ٔفاضُ وبـ 2وىت ضؽالُ ٔیبٍ٘یٗ 
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 ٍقاـر  هَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك   هَقٌي

 ؼفشف سبلي  كشبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  كبـ فول فؼ اوشبًؽاـؼ سطلي  - 1-8ًوَى ثفگ

 اٍل:ًَثز  : سبـيع اـقٌيبثي  ٌوبـُ هلي  ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 اوشبًؽاـؼ فول فؼ كبـ:     L3 وغص ِالضيز س ٌىيي هشبلَـل  ضففِ  31170293 كؽ ضففِ

كٌشفل دبـاهشفّب  ؾٍة ثب اوش بؼُ اق 

اثكاـ الر ٍ سدْيكار كٌشفلي هفثَعِ ثفاوبن 

 ّب  هفسجظؼوشَـالقو اوشبًؽاـؼّب ٍ 

كؽ 

 ٍؽي ِ
 G23 گفٍُ كبـ  ؾٍة وبق  ٍؽي ِ 05

 (4)سىلظ  وغص ٌبيىش ي كٌشفل دبـاهشفّب  هؿاة كبـ 0508 كؽ كبـ

  

 

 ؼقيقِ( 110)قهبى                                                                                                     ٌفايظ اًدبم كبـ :-1

 گف كبـگبُ ـيػشِ .1

 ًوًَِ گيف -هَاؼ هّففي: غالفي .2

 هالقِ ًوًَِ گيف  -قهبى وٌح -قبلت ًوًَِ گيف -سدْيكار: سفهَكَد  .3

 كالُ ايوٌي -هبوك -ؼوش ً -فيٌك -ك ً ايوٌي -كالُ هبوك -سدْيكار ايوٌي: لجبن كبـ .4

 

 ٌبغُ ّب  اِلي اوشبًؽاـؼ فول فؼ كبـ:  – 2
 ٍ كوك ؾٍةكٌشفل هَاؼ اٍليِ  .1

 كٌشفل سدْيكار  .2

 كٌشفل كوي ٍ كي ي هؿاة .3

 كٌشفل فول فؼ دفوٌ  سطز اهف .4

 ًوًَِ ٍ ًقٍِ كبـ:-3

 ثبـقوي ٍ ًؾبـر ثف هَاؼ اٍليِ ٍ كوك ؾٍة اق لطبػ كي ي ٍ كوي .1

 ثبقـوي ٍ ًؾبـر ثف فول فؼ ِطيص  كَـُ ٍ اثكاـ ٍ سدْيكار ؾٍة وبق  ٍ ك بيز  ى ّب .2

ٌالكِ ٍ ... ٍ كٌشفل ففايٌاؽ ؾٍة وابق  ٌابه  قهابى،      -دبـاهشفّب  كوي ٍ كي ي هؿاة ٌبه  هقؽاـ، ؼهب  ًبليكًؾبـر ٍ ثبقـوي ثف  .3

سفسيت ٍ هقؽاـ هٌبوت افكٍؼى هَاؼ، فوليبر گبققؼايي ٍ سّ يِ هؿاة ٍ ... ثب اوش بؼُ اق اثكاـ ٍ سدْيكار كٌشفلي ٍ ؼوشَـالقو  ّاب   

 هفثَعِ

اًدبم ِطيص هفاض ، كبـ ثب اثكاـ ٍ سدْيكار ؾٍة وبق  ٍ ـفبيز اِاَل ايوٌاي، ثْؽاٌاز ٍ ... ٍ     ًؾبـر ثف فول فؼ دفوٌ  اق لطبػ .4

 ؼوشَـالقو  ّب  هفسجظ

 اثكاـ اـقٌيبثي: -4

 فْفوز ٍاـوي -4ًوًَِ كبـ  -3هٍبّؽُ  -2دفوً  -1

 اثكاـ ٍ سدْيكار هَـؼ ًيبق اًدبم كبـ: -5

 ّب  ؼوش بُ ّب ٍ .... ؼوشَـالقو  -ًوًَِ گيف قبلت -قهبى وٌح -سفهَكَد  ٍ هالقِ ًوًَِ گيف .1

 سدْيكار اع ب  ضفيق -كالُ هبوك -لجبن كبـ -كالُ ايوٌي -ك ً ايوٌي -فيٌك -هبوك -سدْيكار ايوٌي: ؼوش ً .2

 س بلي  كبـ  هفسجظ ؼـ گفٍُ كبـ : -6

 (0606كٌشفل ًْبيي ؾٍة ـيك  ) -
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دفٍـيٍقاـر  هَقي ٍ   

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك   هَقٌي

 ؼفشف سبلي  كشبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  اـقٌيبثي - 1 -9ًوَى ثفگ

 اٍلًَثز    سبـيع اـقٌيبثي  ٌوبـُ هلي  ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 اوشبًؽاـؼ فول فؼ كبـ:     L3 وغص ِالضيز س ٌىيي هشبلَـل  ضففِ  31170293 كؽ ضففِ

كٌشفل دبـاهشفّب  ؾٍة ثب اوش بؼُ اق اثكاـ الر ٍ 

سدْيكار كٌشفلي هفثَعِ ثفاوبن اوشبًؽاـؼّب ٍ 

 ؼوشَـالقو  ّب  هفسجظ

 G23 گفٍُ كبـ  ؾٍة وبق  ٍؽي ِ 05 كؽ ٍؽي ِ

 (4) سىلظ وغص ٌبيىش ي كٌشفل دبـاهشفّب  هؿاة كبـ 0508 كؽ كبـ

  

 هفا ض  كبـ ـؼي 

 ٌفايظ فول فؼ

)اثكاـ،هَاؼ، سدْيكار، قهبى، 

 ه بى ٍ ...(

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

1 

 كٌشفل هَاؼ اٍليِ

 

 ه بى: كبـگبُ ـيػشِ گف   

 ؼلیمٝ  15قٔبٖ: 

  -ٔٛاؼ ّٔففی: 

اثكاـ ٚ سدٟیكار: اثكاـ وٙشفَ دبـأشفٞبی 

 ویفی، اثكاـ سٛقیٗ 

 كٌشفل كبه  هَاؼ اٍليِ 

كٌشفل ؼـ ضؽ قبث  قجَل هَاؼ 

 اٍليِ 
 

 كٌشفل ًبؼـوز هَاؼ اٍليِ 

 3 وٙشفَ ِطیص ٔٛاؼ اِٚیٝ اق ِطبػ وٕیز ٚ ویفیز 

 
 2 ٔٛاؼ اِٚیٝ اق ِطبػ وٕی    ٘ىجشبً ِطیصوٙشفَ  -وٙشفَ ِطیص ویفیز ٔٛاؼ اِٚیٝ

 1 وٙشفَ ٘بؼـوز وٕیز ٔٛاؼ اِٚیٝ  -وٙشفَ ٘بؼـوز ویفیز ٔٛاؼ اِٚیٝ

2 

كٌشفل كَـُ ٍ 

 سدْيكار

 ه بى: كبـگبُ ـيػشِ گف  

 ؼلیمٝ  25قٔبٖ: 

  -ٔٛاؼ ّٔففی: 

اثكاـ ٚ سدٟیكار: وٛـٜ، سدٟیكار ؾٚة 

 وبقی

 كٌشفل ِطيص كَـُ ٍ سدْيكار

 

 

كٌشفل ًىجشبً ِطيص كَـُ ٍ 

 سدْيكار
 

 كٌشفل ًبؼـوز كَـُ ٍ سدْيكار

ِطیص ٘طٜٛ وبـوفؼ وٛـٜ ٚ وٙشفَ ِطیص لىٕز ٞبی ٔػشّف وٛـٜ ٚ ثٛسٝ، وٙشفَ 

 ٞباثكاـ آالر ٚ سدٟیكار ٚ وٕیز آٖ
3 

 
وٙشفَ ِطیص لىٕز ٞبی ٔػشّف وٛـٜ ٚ ثٛسٝ ٚ وٙشفَ ِطیص ٘طٜٛ وبـوفؼ وٛـٜ ٚ 

 اثكاـ ٚ سدٟیكار ٚ وٙشفَ ٘ىجشبً ِطیص اثكاـ آالر ٚ سدٟیكار اق ِطبػ وٕی
2 

٘بؼـوز ٘طٜٛ وبـوفؼ وٛـٜ ٚ  وٙشفَ -ػؽْ وٙشفَ لىٕز ٞبی ٔػشّف وٛـٜ ٚ ثٛسٝ

 ٞباثكاـآالر ٚ سدٟیكار ٚ وٕیز آٖ
1 

3 

 ه بى: كبـگبُ ـيػشِ گف   كٌشفل ؼهب  هؿاة

 ؼلیمٝ  10قٔبٖ: 

 ٔٛاؼ ّٔففی: غالفی

 اثكاـ ٚ سدٟیكار: سفٔٛوٛدُ 

 كٌشفل ِطيص ؼهب  هؿاة 

 

 كٌشفل ًبؼـوز ؼهب  هؿاة 

٘طٜٛ ِطیص وبـ ثب سفٔٛوٛدُ، وٙشفَ ِطیص وبـوفؼ سفٔٛوٛدُ، ا٘ؽاقٜ ٌیفی ِطیص 

 ؼٔب 
2 

 
٘طٜٛ ٘بؼـوز وبـ ثب سفٔٛوٛدُ ٚ وٙشفَ ٘بؼـوز وبـوفؼ سفٔٛوٛدُ، ا٘ؽاقٜ ٌیفی 

 ٘بؼـوز ؼٔب 
1 

4 

 ه بى: كبـگبُ ـيػشِ گف   كٌشفل  ًبليك هؿاة

 ؼلیمٝ  20قٔبٖ: 

 ٔٛاؼ ّٔففی: ٕ٘ٛ٘ٝ ٌیف

اثكاـ ٚ سدٟیكار: لبِت ٕ٘ٛ٘ٝ ٌیفی ٚ ٔاللٝ 

 ٕ٘ٛ٘ٝ ٌیف

 كٌشفل ِطيص  ًبليك هؿاة 

 

 كٌشفل ًىجشبً ِطيص  ًبليك هؿاة 

 

 كٌشفل ًبؼـوز  ًبليك هؿاة

 3 ٕ٘ٛ٘ٝ ٌیفی ِطیص اق ٔؿاة، ٘طٜٛ ِطیص اِالش آ٘بِیك ٔؿاة 

ٕ٘ٛ٘ٝ ٌیفی ِطیص اق ٔؿاة، اِالش آ٘بِیك ٔؿاة ثب غغبی خكئی وٕشف ؼـ ضؽ لبثُ  

 اِالش 
2 

 1 ٕ٘ٛ٘ٝ ٌیفی ٘بؼـوز اق ٔؿاة، اِالش ٘بؼـوز آ٘بِیك ٔؿاة

5 

كٌشفل فف يٌؽّب  

 خبًجي سْيِ هؿاة

 ه بى: كبـگبُ ـيػشِ گف    

 ؼلیمٝ  20قٔبٖ: 

 -ٔٛاؼ ّٔففی: 

وٙح، ؼوشٍبٜ اثكاـ ٚ سدٟیكار: قٔبٖ 

 سٛقیٗ

 كٌشفل ِطيص فف يٌؽّب 

 

 كٌشفل ًىجشبً ِطيص فف يٌؽّب 

 

 كٌشفل ًبؼـوز فف يٌؽّب

 3 ٌیفی وٙشفَ ِطیص ٘طٜٛ خٛا٘ٝ قایی ٚ ٌبققؼایی ٚ وفثبـٜ

 
 2 وٙشفَ ِطیص خٛا٘ٝ قایی ٚ وٙشفَ ٘ىجشبً ِطیص ٌبققؼایی ٚ وفثبـٜ ٌیفی 

 1 ػؽْ وٙشفَ خٛا٘ٝ قایی، ٌبققؼایی ٚ وفثبـٜ ٌیفی  

6 

كٌشفل فول فؼ 

 دفوٌ 

 

 ه بى: كبـگبُ ـيػشِ گف    

 ؼلیمٝ  20قٔبٖ: 

 -ٔٛاؼ ّٔففی: 

 -اثكاـ ٚ سدٟیكار: 

 كٌشفل كبه  فول فؼ دفوٌ  

  

كٌشفل ًىجشبً قبث  قجَل فول فؼ 

 دفوٌ 

 

 كٌشفل ًبؼـوز فول فؼ دفوٌ  

 3 وٙشفَ ِطیص وّیٝ ٔفاضُ وبـ دفوُٙ اق ِطبػ وٕی ٚ ویفی ٚ ـػبیز ِطیص ایٕٙی 

 

وٙشفَ وبُٔ وبـ دفوُٙ اق ِطبػ ویفی ٚ وٙشفَ ٘ىجشبً ِطیص وٕیز وبـ دفوُٙ، 

 ـػبیز ِطیص اَِٛ ایٕٙی 
2 

 1 ػؽْ وٙشفَ ٔفاضُ وبـ دفوُٙ اق ِطبػ وٕی ٚ ویفی ٚ ػؽْ ـػبیز ٔٛاـؼ ایٕٙی 

ٌبیىشٍی ٞبی 

غیف فٙی , 

ایٕٙی, ثٟؽاٌز, 

سٛخٟبر قیىز 

 ٔطیغی ٚ ٍ٘في

ـػبیز ٔٛاـؼ ایٕٙی ٚ ثٟؽاٌشی  -والٜ ٔبوه-ِجبن ایٕٙی  -ػیٙه -ؼوشىً ٘ىٛق -وفً ایٕٙی -والٜ ایٕٙی -ایٕٙی: ٔبوه-1

 ٞبی ایٕٙی آٌبٞی -سدٟیكار اعفبء ضفیك -وبـٌبٜ ؾٚة وبقی

 ٍٔبـوز فؼبَ -سٕفوك ثبال -وبـؼلز ؼـ  -ٍ٘في: ویفیز ؼـ وبـ -2

 ـػبیز ٘ظبفز -سٛخٟبر قیىز ٔطیغی: سٟٛیٝ ٔٙبوت -3

  -(N15)سفىف غالق  -(N14)سفىف ا٘شمبؼی  -(N13)ضُ ٔىبِٝ  -(N12)سّٕیٓ ٌیفی -(N11)اوشؽالَ ٞبی غیففٙی: ٌبیىشٍی -4

 -(N41)ا٘شػبة فٙبٚـی ٞبی ٔٙبوت  -(N36) سٛوؼٝ ٌبیىشٍی ٚ ؼاً٘-N35 ) ( یبؼٌیفی  -(N31)خٕغ آٚـی ٚ ٌفؼآٚـی اعالػبر 

٘مً ؼـ   -(N52)ٟٔبـر ٌٛي وفؼٖ -(N51)اخشٕبػی ثٛؼٖ -( N92)ٔطبوجٝ ٚ ـیبضی   -(N42)ثىبـٌیفی فٙبٚـی ٞبی ٔٙبوت 

اضشفاْ ٌؿاٌشٗ ثف اـقي ٞبی  -(N55)ٕ٘بیً لؽـر ـٞجفی اففاؼ  -(N54)ٌفوز ؼـ اخشٕبػبر ٚ فؼبِیز ٞب  -(N53)سیٓ 

  -(N72)ٔىئِٛیز دؿیفی -(N71)سؼبِی ففؼی -(N58)ٔؿاوفٜ  -(N57)آٔٛقي ٚ وٕه ثٝ ففاٌیفی ؼیٍفاٖ   -(N56)ؼیٍفاٖ

ٔؽیفیز ٔٛاؼ ٚ سدٟیكار   -(N64)ٔؽیفیز قٔبٖ  -(N61)غٛؼ ٔؽیفیشی   -(N37)ٔىشٙؽ وبقی  -(N73)ؼـوشىبـی ٚ وىت ضالَ 

(N66) -   وبقٔبٖ ؼٞی اعالػبر(N32)-  اعالػبر   سفىیف(N33) -   وبـثفؼ فٙبٚـی اعالػبر(N34)-   ٍٟ٘ؽاـی فٙبٚـی ٞبی ثٝ وبـ

ٔؽیفیز ٔٙبثغ   -(N65)ٔؽیفیز ٔٙبثغ ٔبِی   - (N63)ٔؽیفیز ویفیز   - (N62)ٔؽیفیز وبـٞب ٚ دفٚلٜ ٞب   -(N43)ٌففشٝ ٌؽٜ 

 (N42)ثٝ وبـٌیفی فٙبٚـی ٞبی ٔٙبوت   -(N41)ا٘شػبة فٙبٚـی ٞبی ٔٙبوت   -(N67)ا٘ىب٘ی 

 

الي  1ـفبيز ّوِ هَاـؼ   

4 

 

 

 

 

فؽم ـفبيز ّف يك اق  

 4الي  1هَاـؼ 

% ایٕٙی، ٍ٘في، 100

قیىز ٔطیغی ٚ 

 ٞبی غیففٙی ٌبیىشٍی

2 

 
ػؽْ اوشفبؼٜ اق والٜ 

ایٕٙی یب ؼوشىً یب 

وفً ایٕٙی یب ِجبن 

٘ىٛق یب ٔبوه یب 

ػیٙه یب والٜ ٔبوه 

 یب ٔٛاـؼ ؼیٍف

1 

 اًدبم كبـ(اـقٌيبثي كبـ )ٌبيىش ي 
 ثّی    

 غیف    

 ٔؼیبـ ٌبیىشٍی ا٘دبْ وبـ  :

  6ٚ  5ٚ  4اق ٔفاضُ   2وىت ضؽالُ ٕ٘فٜ  

 اق ثػً ٌبیىشٍی ٞبی غیف فٙی , ایٕٙی, ثٟؽاٌز , سٛخٟبر قیىز ٔطیغی ٚ ٍ٘في  2وىت ضؽالُ ٕ٘فٜ  

 اق ٔفاضُ وبـ 2وىت ضؽالُ ٔیبٍ٘یٗ 
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 ٍقاـر  هَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك   هَقٌي

 ؼفشف سبلي  كشبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  كبـ فول فؼ اوشبًؽاـؼ سطلي  – 1-8ًوَى ثفگ

 اٍل:ًَثز  : سبـيع اـقٌيبثي  ٌوبـُ هلي  ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 L1 وغص ِالضيز كبـگف هبّف فوَهي هشبلَـل  ضففِ  81210191 كؽ ضففِ
 اوشبًؽاـؼ فول فؼ كبـ:    

ؾٍة گيف  اق كَـُ ٍ ٌالكِ گيف  ؾٍة 

دبسي  ثب اوش بؼُ اثكاـ الر ٍ سدْيكار 

 هٌبوت ثفاوبن اوشبًؽاـؼّب  هفسجظ

كؽ 

 ٍؽي ِ
 G15 گفٍُ كبـ  ـيػشِ گف  ٍؽي ِ 06

 كبـ 0601 كؽ كبـ
ؾٍة گيف  اق كَـُ ٍ  

 ٌالكِ گيف  ؾٍة دبسي 
 (3) هْبـر وغص ٌبيىش ي

  

 

 ؼقيقِ( 35)قهبى                                                                                                       ٌفايظ اًدبم كبـ :-1

 گف كبـگبُ ـيػشِ .1

 دٌَبى -هَاؼ فبيق ٍ گفهبقا -هَاؼ ٍاوغِ )كوك ؾٍة( -هَاؼ هّففي: والكه .2

 ؽفٍ  اًشقبل هَاؼ ٍاوغِ –اثكاـ سَقيي -گبـ   -هٍق  -ٌالكِ گيف -خفثقي  -ثَسِ -اثكاـ ٍ سدْيكار: دبسي  .3

 كالُ هبوك -ك ً ايوٌي -ؼوش ً -هبوك -كالُ ايوٌي -فيٌك -سدْيكار ايوٌي: لجبن ًىَق .4

 

 ٌبغُ ّب  اِلي اوشبًؽاـؼ فول فؼ كبـ:  – 2
 افكٍؼى هَاؼ ٍاوغِ )كوك ؾٍة( .1

 اًشقبل هؿاة .2

 ٌالكِ گيف   .3

 هؿاة كي يز ؽبّف  وغص .4

 

 

 ًوًَِ ٍ ًقٍِ كبـ:-3

 ّب ثِ هؿاة ثىشِ ثِ ًَؿ خٌه هؿاة ؼـ قهبى هٌبوت اًشػبة ٍ سقييي هقؽاـ هَاؼ ٍاوغِ )كوك ؾٍة( ٍ ـٍي  ِطيص افكٍؼى  ى .1

 ّب، خْز ثبــيك  ثب اوش بؼُ اق اثكاـ الر هٌبوت ثِ َِـر ؼوشي يب هبٌيٌي اًشقبل دبسي  ثِ هط  ـيػشِ گف  قبلت .2

  ٍـ  ٌالكِ گيف ـٍ  هؿاة ٍ خوـگيف ٍ ـٍي ِطيص ـيػشي وفثبـُسقييي هقؽاـ هَاؼ وفثبـُاًشػبة ٍ  .3

 كي يز ؽبّف  وغص هؿاة اق لطبػ فؽم ٍخَؼ ٌالكِ  .4

 

 اثكاـ اـقٌيبثي: -4

 فْفوز ٍاـوي -4ًوًَِ كبـ  -3هٍبّؽُ  -2دفوً  -1

 اثكاـ ٍ سدْيكار هَـؼ ًيبق اًدبم كبـ: -5
 اثكاـ سَقيي -ؽفٍ  اًشقبل هَاؼ ٍاوغِ –هٍق   -ٌالكِ گيف -گبـ  -ثَسِ-دبسي  -خفثقي 

 سدْيكار اع ب  ضفيق -كالُ ايوٌي -لجبن ًىَق -ؼوش ً -فيٌك -كالُ هبوك-هبوك -سدْيكار ايوٌي: ك ً ايوٌي

  س بلي  كبـ  هفسجظ ؼـ گفٍُ كبـ : -6

-  
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  هَقي ٍ دفٍـيٍقاـر 

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك   هَقٌي

 ؼفشف سبلي  كشبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  اـقٌيبثي - 1 -9ًوَى ثفگ

 اٍلًَثز   سبـيع اـقٌيبثي  ٌوبـُ هلي  ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 كبـگف هبّف فوَهي هشبلَـل  ضففِ  81210191 كؽ ضففِ
وغص 

 ِالضيز
L1     :اوشبًؽاـؼ فول فؼ كبـ 

ؾٍة گيف  اق كَـُ ٍ ٌالكِ گيف  ؾٍة دبسي  

ثب اوش بؼُ اثكاـ الر ٍ سدْيكار هٌبوت 

 ثفاوبن اوشبًؽاـؼّب  هفسجظ

 G15 گفٍُ كبـ  ـيػشِ گف  ٍؽي ِ 06 كؽ ٍؽي ِ

 كبـ 0601 كؽ كبـ
ؾٍة گيف  اق كَـُ ٍ       

 ٌالكِ گيف  ؾٍة دبسي 

وغص 

 ٌبيىش ي
 (3) هْبـر

  

 هفا ض  كبـ ـؼي 
 ٌفايظ فول فؼ

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

ًوف

ُ 

1 
اًشقبل دبسي  ثِ 

 كَـُ

 ه بى: كبـگبُ ـيػشِ گف  

 ؼلیمٝ  10قٔبٖ: 

  -ٔٛاؼ ّٔففی: 

اثكاـ ٚ سدٟیكار: دبسیُ، ثٛسٝ، 

  ٍٔؼُخفثمیُ، ٌبـی، 

 اًشقبل ِطيص دبسي  ثِ كَـُ  

 

اًشقبل دبسي  ثِ كَـُ ؼـ ضؽ قبث  

 قجَل

 اًشقبل ًبؼـوز دبسي  ثِ كَـُ 

اوشفبؼٜ ِطیص اثكاـ ضُٕ ٚ ٘مُ، لفاـ ؼاؼٖ دبسیُ ؼلیمبً قیف وٛـٜ، اعٕیٙبٖ اق ٌفْ ثٛؼٖ وبُٔ 

 دبسیُ 
3 

اوشفبؼٜ ِطیص اق اثكاـ ضُٕ ٚ ٘مُ، لفا ـؼاؼٖ دبسیُ قیف وٛـٜ ؼـ ضؽ لبثُ لجَٛ، ٌفْ ثٛؼٖ  

 ٘ىجی دبسیُ 
2 

 1 اوشفبؼٜ ٘بؼـوز اق اثكاـ ضُٕ ٚ ٘مُ، لفاـ ٍ٘ففشٗ دبسیُ قیفوٛـٜ، ٌفْ ٘جٛؼٖ دبسیُ 

2 
افكٍؼى هَاؼ 

 ٍاوغِ

 ه بى: كبـگبُ ـيػشِ گف  

 ؼلیمٝ  5قٔبٖ: 

ّٔففی: ٔٛاؼ ٚاوغٝ )وٕه ٔٛاؼ 

 ؾٚة(

اثكاـ ٚ سدٟیكار: ثٛسٝ، دبسیُ، اثكاـ 

 سٛقیٗ، ظفٚف ا٘شمبَ ٔٛاؼ ٚاوغٝ 

افكٍؼى كبه  ٍ ِطيص هَاؼ 

 ٍاوغِ 

افكٍؼى هَاؼ ٍاوغِ ؼـ ضؽ قبث  

 قجَل 

 

 افكٍؼى ًبؼـوز هَاؼ ٍاوغِ 

 3 افكٚؼٖ ٔٛاؼ ٚاوغٝ ثٝ ٔمؽاـ ِطیص ٚ وبُٔ ٚ ـػبیز ِطیص ـٚي ٚ  سفسیت افكٚؼٖ 

 
ـػبیز ِطیص  -افكٚؼٖ ٔٛاؼ ٚاوغٝ ثٝ ٔمؽاـ ثب غغبی خكئی وٕشف یب ثیٍشف ؼـ ضؽ لبثُ لجَٛ

 سفسیت ا فكٚؼٖ ٚ ـٚي افكٚؼٖ ؼـ ضؽ لبثُ لجَٛ ٔٛاؼ ٚاوغٝ ثٝ ؾٚة 
2 

ػؽْ ـػبیز سفسیت افكٚؼٖ  -ٔمؽاـ ثب غغبی لبثُ ٔالضظٝ ثیٍشف یب وٕشفافكٚؼٖ ٔٛاؼ ٚاوغٝ ثٝ 

 ٚ ػؽْ ثىبـثفؼٖ ـٚي ِطیص ؼـ افكٚؼٖ ٔٛاؼ ٚاوغٝ
1 

3 

ٍ   ٌالكِ گيف

ًوًَِ گيف  اق 

 هؿاة

 

 ه بى: كبـگبُ ـيػشِ گف 

 ؼلیمٝ  10قٔبٖ: 

 ٔٛاؼ ّٔففی: والوه، ٕ٘ٛ٘ٝ ٌیف

اثكاـ ٚ سدٟیكار: ٌالوٝ ٌیف، اثكاـ 

 ٕ٘ٛ٘ٝ ٌیفی 

ٌالكِ گيف  ٍ ًوًَِ گيف   

 ِطيص 

 

ٌالكِ گيف  ٍ ًوًَِ گيف  ؼـ ضؽ 

 قبث  قجَل 

 

ٌالكِ گيف  ٍ ًوًَِ گيف  

 ًبؼـوز

ٔمؽاـ ٔٙبوت ٚ ِطیص وفثبـٜ ٌیف، ٘طٜٛ ِطیص ـیػشٗ وفثبـٜ ٌیف ـٚی ٔؿاة، خٕغ آٚـی 

سٕیك، اعٕیٙبٖ اق آٔبؼٜ ثٝ وبـ ثٛؼٖ ٌالوٝ ٌیف ٚ ٕ٘ٛ٘ٝ ٌیف، ٕ٘ٛ٘ٝ ِطیص ٌالوٝ، ٔؿاة وبٔالً 

 ٌیفی ِطیص اق ٔؿاة

3 

 

ٔمؽاـ وفثبـٜ ٌیف ثب غغبی خكئی ؼـ ضؽ لبثُ لجَٛ، ٘طٜٛ ـیػشٗ وفثبـٜ ٌیف ٘ىجشبً ِطیص، 

ٌالوٝ ٞب ؼـ ضؽ لبثُ لجَٛ، ٔؿاة ٘ىجشبً سٕیك، اعٕیٙبٖ اق آٔبؼٜ ثٝ وبـ ثٛؼٖ خٕغ آٚـی ٌالوٝ

 ٌیف، ٕ٘ٛ٘ٝ ٌیفی ِطیص ٌیف ٚ ٕ٘ٛ٘ٝ

2 

ٌیف ـٚی ٔؿاة، ٕ٘ٛ٘ٝ ٌیفی ٘بؼـوز اق ٔمؽاـ ٘بٔٙبوت وفثبـٜ ٌیف، ٘طٜٛ غّظ ـیػشٗ وفثبـٜ

ٞب، ٔؿاة ؼاـای ٌالوٝ ٚ ٘بغبِّی، ػؽْ اعٕیٙبٖ اق آٔبؼٜ ثٝ ٔؿاة، خٕغ آٚـی ٘بٔٙبوت ٌالوٝ

 وبـ ثٛؼٖ ٌالوٝ ٌیف ٚ ٕ٘ٛ٘ٝ ٌیف 

1 

4 
افكٍؼى هَاؼ فبيق 

 ٍ گفهبقا

 

 ه بى: كبـگبُ ـيػشِ گف  

 ؼلیمٝ  5قٔبٖ: 

 ٔٛاؼ ّٔففی: ٔٛاؼ ػبیك ٚ ٌفٔبقا 

 اثكاـ ٚ سدٟیكار: دبسیُ، ثٛسٝ

 افكٍؼى كبه  ٍ ِطيص  

 

 افكٍؼى ؼـضؽ قبث  قجَل 

 

 افكٍؼى ًبؼـوز 

ـٚي  -ٔٛاؼ ػبیكافكٚؼٖ ٔٛاؼ ػبیك ٚ ٌفٔب قا ثٝ ٔمؽاـ ِطیص ٚ وبُٔ، قٔبٖ ِطیص افكٚؼٖ 

 ِطیص افكٚؼٖ
3 

 
افكٚؼٖ ٔٛاؼ ػبیك ٚ ٌفٔبقا ثٝ ٔمؽاـ ثب غغبی خكئی وٕشف یب ثیٍشف ؼـ ضؽ لبثُ لجَٛ، قٔبٖ 

 ـٚي ٘ىجشبً ِطیص افكٚؼٖ -٘ىجشبً ِطیص افكٚؼٖ ٔٛاؼ ػبیك
2 

٘بؼـوز قٔبٖ  -افكٚؼٖ ٔٛاؼ ػبیك ٚ ٌفٔبقا ثٝ ٔمؽاـ ثب غغبی لبثُ ٔالضظٝ ثیٍشف یب وٕشف

 ـٚي ٘بؼـوز افكٚؼٖ -افكٚؼٖ ٔٛاؼ ػبیك
1 

5 
اًشقبل دبسي  ثِ 

 هط  ؾٍة ـيك 

 ه بى: كبـگبُ ـيػشِ گف  

 ؼلیمٝ  5قٔبٖ: 

  -ٔٛاؼ ّٔففی: 

اثكاـ ٚ سدٟیكار: ثٛسٝ، دبسیُ، 

 خفثمیُ، ٌبـی

 اًشقبل ِطيص دبسي   

 

 اًشقبل ًىجشبً ِطيص دبسي  

 

 اًشقبل ًبؼـوز دبسي  

 3 اوشفبؼٜ ِطیص اق اثكاـ ضُٕ ٚ ٘مُ، ا٘شمبَ ِطیص دبسیُ ثٝ ٔطُ ؾٚة ـیكی 

 2 اوشفبؼٜ ٘ىجشبً ِطیص اق اثكاـ ضُٕ ٚ ٘مُ، ا٘شمبَ ٘ىجشبً ِطیص دبسیُ ثٝ ٔطُ ؾٚة ـیكی  

 1 اوشفبؼٜ ٘بؼـوز اق اثكاـ ضُٕ ٚ ٘مُ ، ا٘شمبَ ٘بؼـوز دبسیُ ثٝ ٔطُ ؾٚة ـیكی

غيف ٌبيىش ي ّب  

فٌي , ايوٌي, 

ثْؽاٌز, سَخْبر 

قيىز هطيغي ٍ 

 ً في

ـػبیز ٔٛاـؼ ایٕٙی ٚ ثٟؽاٌشی وبـٌبٜ  -ِجبن ٘ىٛق -والٜ ٔبوه  -ػیٙه -ؼوشىً -وفً ایٕٙی -والٜ ایٕٙی -ایٕٙی: ٔبوه-1

 آٌبٞی ٞبی ایٕٙی  -سدٟیكار اعفبء ضفیك -ؾٚة وبقی

 ؼلز وبفی -ٍ٘في: ػاللٝ ثٝ وبـ -2

 ـػبیز ٘ظبفز -سفىیه ٚ خؽاوبقی ٌالوٝ ٞب اق قثبِٝ ٞبی ؼیٍف -غی: سٟٛیٝ ٔٙبوتسٛخٟبر قیىز ٔطی -3

سفىف غالق  -(N14)سفىف ا٘شمبؼی  -(N13)ضُ ٔىبِٝ  -(N12)سّٕیٓ ٌیفی -(N11)اوشؽالَ  ٞبی غیففٙی:ٌبیىشٍی -4

(N15)-   خٕغ آٚـی ٚ ٌفؼآٚـی اعالػبر(N31)-  یبؼٌیفی ) ( N35- ً٘سٛوؼٝ ٌبیىشٍی ٚ ؼا(N36)-  ا٘شػبة فٙبٚـی ٞبی

ٟٔبـر ٌٛي  -(N51)اخشٕبػی ثٛؼٖ -( N92)ٔطبوجٝ ٚ ـیبضی   -(N42)ثىبـٌیفی فٙبٚـی ٞبی ٔٙبوت  -(N41)ٔٙبوت 

اضشفاْ  -(N55)ٕ٘بیً لؽـر ـٞجفی اففاؼ  -(N54)ٌفوز ؼـ اخشٕبػبر ٚ فؼبِیز ٞب  -(N53)٘مً ؼـ سیٓ   -(N52)وفؼٖ

 -(N71)سؼبِی ففؼی -(N58)ٔؿاوفٜ  -(N57)آٔٛقي ٚ وٕه ثٝ ففاٌیفی ؼیٍفاٖ   -(N56)ٌؿاٌشٗ ثف اـقي ٞبی ؼیٍفاٖ

ٔؽیفیز قٔبٖ  -(N61)غٛؼ ٔؽیفیشی   -(N37)ٔىشٙؽ وبقی  -(N73)ؼـوشىبـی ٚ وىت ضالَ   -(N72)ٔىئِٛیز دؿیفی

(N64)-   ٔؽیفیز ٔٛاؼ ٚ سدٟیكار(N66)     

 1ـفبيز ّوِ هَاـؼ   

 4الي 

 

 

 

 

فؽم ـفبيز ّف يك 

 4الي  1اق هَاـؼ 

% ایٕٙی، ٍ٘في، 100

قیىز ٔطیغی ٚ 

 ٞبی غیففٙی ٌبیىشٍی

 

2 

 
ػؽْ اوشفبؼٜ اق والٜ 

ایٕٙی یب ؼوشىً یب 

وفً ایٕٙی یب ِجبن 

٘ىٛق یب ٔبوه یب ػیٙه 

یب والٜ ٔبوه یب ٔٛاـؼ 

 ؼیٍف 

3 

 اـقٌيبثي كبـ )ٌبيىش ي اًدبم كبـ(
 ثلي    

 غيف    

 اًدبم كبـ  :هقيبـ ٌبيىش ي 

  3ٍ  2اق هفاض    2كىت ضؽاق  ًوفُ  

 اق ثػً ٌبيىش ي ّب  غيف فٌي , ايوٌي, ثْؽاٌز , سَخْبر قيىز هطيغي ٍ ً في  2كىت ضؽاق  ًوفُ  

 اق هفاض  كبـ 2كىت ضؽاق  هيبً يي 
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 ٍقاـر  هَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك   هَقٌي

ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًًؼفشف سبلي  كشبة ّب    

 

  كبـ فول فؼ اوشبًؽاـؼ سطلي  – 1-8ًوَى ثفگ

 اٍل:ًَثز  : سبـيع اـقٌيبثي  ٌوبـُ هلي  ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 L1 وغص ِالضيز كبـگف هبّف فوَهي هشبلَـل  ضففِ  81210191 كؽ ضففِ
 اوشبًؽاـؼ فول فؼ كبـ:    

غبـج كفؼى قغقِ اق قبلت ٍ خؽا كفؼى 

ويىشن ـاّ بّي ٍ س ؿيِ اق  ى ثب اوش بؼُ اق 

اثكاـ ٍ سدْيكار هَـؼًيبق ثفاوبن 

 اوشبًؽاـؼّب  هفسجظ

كؽ 

 ٍؽي ِ
 G25 گفٍُ كبـ  ـيػشِ گف  ٍؽي ِ 06

 كبـ 0602 كؽ كبـ

غبـج كفؼى قغقِ اق قبلت ٍ 

خؽا كفؼى ويىشن ـاّ بّي 

 اق  ى

 (4)سىلظ  وغص ٌبيىش ي

  

 ؼقيقِ( 60)قهبى                                                                                                        ٌفايظ اًدبم كبـ :-1

 كبـگبُ ـيػشِ گف  ٍ س وي  كبـ  .1

 اكىيمى -هَاؼ هّففي: ال شفٍؼ ٍ وٌگ ثفي ٍ وبة  .2

هػكى  -ؼوش بُ خَي ٍ وبيف اثكاـ ثفي -دي َـ -ؼيلن -قلن -ز ً -دشك -وٌگ ففق -َّاثفي -اثكاـ ٍ سطْيكار: خفثقي  .3

 ؼوش بُ ثفي اكىيمى ٍ ... -اكىيمى

 فيٌك هٌبوت  -ك ً ايوٌي -ؼوش ً -هبوك -لجبن كبـ -سدْيكار ايوٌي: كالُ ايوٌي .4

 
 

 ٌبغُ ّب  اِلي اوشبًؽاـؼ فول فؼ كبـ:  – 2
 غبـج كفؼى قغقِ ـيػش ي اق قبلت .1

 خؽا كفؼى ويىشن ـاّ بّي ٍ س ؿيِ اق قغقِ  .2

 

 ًوًَِ ٍ ًقٍِ كبـ:-3

غبـج كفؼى قغقِ اق قبلت ثؽٍى  ويت ؼيؽى قغقِ ثب اوش بؼُ اق اثكاـ ٍ سدْيكار هفثَعِ ٍ قهبى هٌبوت، هشٌبوت ثب خاٌه ٍ ٌا      .1

 قغقِ

 ويجي ثِ قغقِ ًفوؽ ٍ ًيبق ثِ ؼٍثابـُ كابـ    خؽا كفؼى هٌبوت ويىشن ـاّ بّي ٍ س ؿيِ اق قغقِ اق هط  هٌبوت ثفي ثِ ًطَ  كِ  .2

 ًجبٌؽ. ثب اثكاـ هٌبوت ٍ هشٌبوت ثب خٌه ٍ ٌ   ٍ ضىبويز ّب  قغقِ

 اثكاـ اـقٌيبثي: -4

 فْفوز ٍاـوي -4ًوًَِ كبـ  -3هٍبّؽُ  -2دفوً  -1

 اثكاـ ٍ سدْيكار هَـؼ ًيبق اًدبم كبـ: -5

 -ؼوش بُ خَي -ؼوش بُ ثفي اكىيمى -ال شفٍؼ -وٌگ ففق -وٌگ ثفي -َّاثفياثكاـ ثفي هبًٌؽ  -ؼيلن -قلن -دي َـ -ز ً -دشك

 خفثقي  ٍ ....

 فيٌك هٌبوت ٍ .... ٍ سدْيكار اع ب  ضفيق –لجبن كبـ  -هبوك -ك ً ايوٌي -كالُ ايوٌي -سدْيكار ايوٌي: ؼوش ً

  س بلي  كبـ  هفسجظ ؼـ گفٍُ كبـ : -6

- 
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 ٍقاـر  هَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك   هَقٌي

 ؼفشف سبلي  كشبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  اـقٌيبثي - 1 -9ًوَى ثفگ

 اٍلًَثز    سبـيع اـقٌيبثي  ٌوبـُ هلي  ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 ضففِ  81210191 كؽ ضففِ
كبـگف هبّف فوَهي 

 هشبلَـل 

وغص 

 ِالضيز
L1 

 اوشبًؽاـؼ فول فؼ كبـ:    

غبـج كفؼى قغقِ اق قبلت ٍ خؽا كفؼى ويىشن 

ـاّ بّي ٍ س ؿيِ اق  ى ثب اوش بؼُ اق اثكاـ ٍ 

 سدْيكار هَـؼًيبق ثفاوبن اوشبًؽاـؼّب  هفسجظ

 G25 گفٍُ كبـ  ـيػشِ گف  ٍؽي ِ 06 كؽ ٍؽي ِ

 كبـ 0602 كؽ كبـ

غبـج كفؼى قغقِ اق 

قبلت ٍ خؽا كفؼى 

 ـاّ بّي اق  ىويىشن 

وغص 

 ٌبيىش ي
 (4) سىلظ

  

 هفا ض  كبـ ـؼي 
 ٌفايظ فول فؼ

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

 غبـج كفؼى قغقِ اق قبلت 1

 

 ه بى: كبـگبُ ـيػشِ گف   

 ؼلیمٝ 20 :قٔبٖ

 -ٔٛاؼ ّٔففی: 

سدٟیكار: زىً، دیىٛـ، اثكاـ ٚ 

 خفثمیُ، ؼیّٓ، ٚیجفٜ

 غبـج كفؼى ِطيص قغقِ ؼـ قبلت 

 

غبـج كفؼى قغقِ اق قبلت ؼـ ضؽ 

 قبث  قجَل

 

 غبـج كفؼى ًبؼـوز قغقِ اق قبلت 

وبـوفؼ ِطیص  -لغؼٝ وبٔالً وبِٓ ثؽٖٚ ٞیر ٌٛ٘ٝ آویت ؼیؽٌی

ـٚي ِطیص غبـج  -ثب اثكاـ ٚ سدٟیكار غبـج وفؼٖ لغؼٝ اق لبِت

 وفؼٖ لغؼٝ 

3 

 

وبـوفؼ ٘ىجشبً ِطیص ثب  -لغؼٝ ثب آویت خكئی ؼـ ضؽ لبثُ اِالش

ـٚي ٘ىجشبً ِطیص  -اثكاـ ٚ سدٟیكار غبـج وفؼٖ لغؼٝ اق لبِت

 لغؼٝ اق لبِتغبـج وفؼٖ 

2 

وبـوفؼ  -لغؼٝ ثب آویت ؼیؽٌی لبثُ ٔالضظٝ ٚ غیف لبثُ اِالش

ـٚي ٘بؼـوز غبـج  -٘بؼـوز ثب اثكاـ غبـج وفؼٖ لغؼٝ اق لبِت

 وفؼٖ لغؼٝ 

1 

2 
خؽا كفؼى ويىشن  

 ـاّ بّي 

 ه بى: كبـگبُ س وي  كبـ  

 ؼلیمٝ 30قٔبٖ: 

وًٙ ثفي ٚ  -ٔٛاؼ ّٔففی: اِىشفٚؼ

 اوىیمٖ -وبة

اثكاـ ٚ سدٟیكار: ٞٛاثفي،  وًٙ ففق، 

دشه، زىً، دیىٛـ، ؼوشٍبٜ خٛي،  

وبیف اثكاـ ثفي، ٔػكٖ اوىیمٖ، 

 ؼوشٍبٜ ثفي اوىیمٖ

 خؽا كفؼى ِطيص ويىشن ـاّ بّي  

 

خؽا كفؼى ويىشن ـاّ بّي ؼـ ضؽ 

 قبث  قجَل

 

 خؽا كفؼى ًبؼـوز ويىشن ـاّ بّي 

لغؼٝ وبٔالً  -ثىبـ ثفؼٖ ـٚي ِطیص خؽا وفؼٖ ویىشٓ ـاٍٞبٞی

 وبِٓ ثؽٖٚ آویت ؼیؽٌی 
3 

 

ثىبـ ثفؼٖ ـٚي ٘ىجشبً ِطیص خؽا وفؼٖ ویىشٓ ـاٍٞبٞی، لغؼٝ 

 ثب آویت ؼیؽٌی خكئی ؼـ ضؽ لبثُ اِالش 
2 

ثىبـ ثفؼٖ ـٚي ٘بؼـوز خؽا وفؼٖ ویىشٓ ـاٍٞبٞی، لغؼٝ ثب 

 آویت ؼیؽٌی لبثُ ٔالضظٝ ٚ غیف لبثُ اِالش 
1 

 اًجبـي ـاّ بُ ٍ س ؿيِ  3

 

 ه بى: كبـگبُ س وي  كبـ  

 ؼلیمٝ 10قٔبٖ: 

 -ٔٛاؼ ّٔففی: 

 اثكاـ ٚ سدٟیكار: خفثمیُ

 اًجبـي ِطيص ـاّ بُ ٍ س ؿيِ 

 

ضؽ قبث  اًجبـي ـاّ بُ ٍ س ؿيِ ؼـ 

 قجَل

 

 اًجبـي ًبؼـوز ـاّ بُ ٍ س ؿيِ

ٌٙبوبیی ِطیص ا٘ٛاع ـاٍٞبٜ ٚ سغؿیٝ اق ِطبػ خٙه، سفىیه ٚ 

 ٞب ا٘جبـي ِطیص آٖ
3 

 
ٌٙبوبیی ِطیص ا٘ٛاع ـاٍٞبٜ ٚ سغؿیٝ اق ِطبػ خٙه، سفىیه 

 ٞب ِطیص ـاٍٞبٜ ٚ سغؿیٝ ٚ ا٘جبـي ٘ىجشبً ِطیص آٖ
2 

ـاٍٞبٜ ٚ سغؿیٝ اق ِطبػ خٙه، ػؽْ ٌٙبوبیی ٘بؼـوز ا٘ٛاع 

 ٞب سفىیه ٚ ا٘جبـي ٘بؼـوز آٖ
1 

ٌبيىش ي 

ّب  غيف 

فٌي , 

ايوٌي, 

ثْؽاٌز, 

سَخْبر 

قيىز 

هطيغي ٍ 

 ً في

ـػبیز ٔٛاـؼ ایٕٙی ٚ  -ِجبن وبـ  -ػیٙه ٔٙبوت -ؼوشىً -وفً ایٕٙی -والٜ ایٕٙی -ایٕٙی: ٔبوه-1

 آٌبٞی ٞبی ایٕٙی  -سدٟیكار اعفبء ضفیك -ثٟؽاٌشی وبـٌبٜ 

 ؼلز وبفی -ٍ٘في: ػاللٝ ثٝ وبـ -2

 ـػبیز ٘ظبفز -سٟٛیٝ ٔٙبوت -سٛخٟبر قیىز ٔطیغی: سفىیه ٚ خؽاوبقی ٔبوٝ اق ٔٛاؼ ؼیٍف -3

 -(N14)سفىف ا٘شمبؼی  -(N13)ضُ ٔىبِٝ  -(N12)سّٕیٓ ٌیفی -(N11)اوشؽالَ ٞبی غیففٙی: ٌبیىشٍی -4

سٛوؼٝ ٌبیىشٍی ٚ ؼاً٘ -N35 ) ( یبؼٌیفی  -(N31)خٕغ آٚـی ٚ ٌفؼآٚـی اعالػبر   -(N15)سفىف غالق 

(N36)-  ا٘شػبة فٙبٚـی ٞبی ٔٙبوت(N41)-  ثىبـٌیفی فٙبٚـی ٞبی ٔٙبوت(N42)-  وجٝ ٚ ـیبضی ٔطب(N92 

ٌفوز ؼـ اخشٕبػبر ٚ فؼبِیز ٞب  -(N53)٘مً ؼـ سیٓ   -(N52)ٟٔبـر ٌٛي وفؼٖ -(N51)اخشٕبػی ثٛؼٖ -(

(N54)-  ٕ٘بیً لؽـر ـٞجفی اففاؼ(N55)- ٖاضشفاْ ٌؿاٌشٗ ثف اـقي ٞبی ؼیٍفا(N56)-   ٝآٔٛقي ٚ وٕه ث

ؼـوشىبـی ٚ وىت   -(N72)ِٛیز دؿیفیٔىئ -(N71)سؼبِی ففؼی -(N58)ٔؿاوفٜ  -(N57)ففاٌیفی ؼیٍفاٖ 

ٔؽیفیز ٔٛاؼ ٚ سدٟیكار   -(N64)ٔؽیفیز قٔبٖ  -(N61)غٛؼ ٔؽیفیشی   -(N37)ٔىشٙؽ وبقی  -(N73)ضالَ 

(N66) 

 

  

 4الي  1ـفبيز ّوِ هَاـؼ  

 

 

 

فؽم ـفبيز ّف يك اق 

 4الي  1هَاـؼ 

% ایٕٙی، ٍ٘في، 100

قیىز ٔطیغی ٚ 

 ٞبی غیففٙی ٌبیىشٍی

 

2 

ػؽْ اوشفبؼٜ اق والٜ ایٕٙی  

یب ؼوشىً یب وفً ایٕٙی 

یب ِجبن ٘ىٛق یب ٔبوه یب 

ػیٙه یب والٜ ٔبوه یب 

 ٔٛاـؼ ؼیٍف 

1 

 اـقٌيبثي كبـ )ٌبيىش ي اًدبم كبـ(
 ثلي    

 غيف    

 هقيبـ ٌبيىش ي اًدبم كبـ  :

  1ٍ  2اق هفاض    2كىت ضؽاق  ًوفُ  

 اق ثػً ٌبيىش ي ّب  غيف فٌي , ايوٌي, ثْؽاٌز , سَخْبر قيىز هطيغي ٍ ً في  2كىت ضؽاق  ًوفُ  

 اق هفاض  كبـ 2كىت ضؽاق  هيبً يي 
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 ٍقاـر  هَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك   هَقٌي

 ؼفشف سبلي  كشبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  كبـ فول فؼ اوشبًؽاـؼ سطلي  – 1-8ًوَى ثفگ

 اٍل:ًَثز  : سبـيع اـقٌيبثي  ٌوبـُ هلي  ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 L1 وغص ِالضيز كبـگف هبّف فوَهي هشبلَـل  ضففِ  81210191 كؽ ضففِ
 اوشبًؽاـؼ فول فؼ كبـ:    

سقويف قغقبر هقيَة ـيػش ي قبث  اِالش ثب 

 اوش بؼُ اق اثكاـ ٍ سدْيكار هٌبوت ثفاوبن

 اوشبًؽاـؼّب  هفسجظ

كؽ 

 ٍؽي ِ
 G34 گفٍُ كبـ  ـيػشِ گف  ٍؽي ِ 06

 كبـ 0603 كؽ كبـ
سقويف قغقبر هقيَة 

 ـيػش ي
 (3)هْبـر  وغص ٌبيىش ي

  

 ؼقيقِ( 80)قهبى                                                                                                       ٌفايظ اًدبم كبـ :-1

 كبـگبُ س وي  كبـ  .1

 وٌگ ثفي ٍ وبة ٍ... -وٌجبؼُ -ال شفٍؼ -هَاؼ هّففي: ثشًَِ .2

 ز ً ٍ ... -ففزِ ويوي -كبـؼک -خفثقي  -وٌگ  ٍيك -وَّبى -وٌگ ففق -اثكاـ ٍ سدْيكار: ؼوش بُ خَي .3

 ٌيگَ -هبوك -ؼوش ً  -ك ً ايوٌي -لجبن كبـ -كالُ ايوٌي -سدْيكار ايوٌي: فيٌك هٌبوت .4

 

 

 ٌبغُ ّب  اِلي اوشبًؽاـؼ فول فؼ كبـ:  – 2

 سفهين هط  فيت ـيػش ي .1

 ٌٌبوبيي فيت قغقِ ـيػش ي  .2

 كي يز ًْبيي قغقِ ـيػش ي  .3

 

 

 ًوًَِ ٍ ًقٍِ كبـ:-3
 هٍػُ كفؼى فيَة قغقِ ـيػش ي ٍ سٍػيُ اه بى ـفـ فيت ثب سفهين هٌبوت .1

 فيت هشٌبوت ثب ـٍي ـفـ فيت ٍ سفهين هٌبوت قغقِ اًشػبة ـٍي هٌبوت سفهين قغقِ ـيػش ي ٍ  هبؼُ وبق  هط  .2

 ثفـوي هط  سفهين ٌؽُ قغقِ ـيػش ي ٍ اعويٌبى اق ـفـ فيت ٍ والهز قغقِ .3

 اثكاـ اـقٌيبثي: -4

 فْفوز ٍاـوي -4ًوًَِ كبـ  -3هٍبّؽُ  -2دفوً  -1

 اثكاـ ٍ سدْيكار هَـؼ ًيبق اًدبم كبـ: -5
 ز ً ٍ ... -ففزِ ويوي -وٌگ  ٍيك -وَّبى -خفثقي  -كبـؼک -وٌگ ففق -ؼوش بُ خَي

 گٌَي ٍ سدْيكار اع ب  ضفيق -فيٌك هٌبوت  -لجبن كبـ  -هبوك -ك ً ايوٌي -كالُ ايوٌي –سدْيكار ايوٌي: ؼوش ً 

  س بلي  كبـ  هفسجظ ؼـ گفٍُ كبـ : -6

 (1001اًدبم فوليبر  هبؼُ وبق  وغص ) -
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  هَقي ٍ دفٍـيٍقاـر 

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك   هَقٌي

 ؼفشف سبلي  كشبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  اـقٌيبثي - 1 -9ًوَى ثفگ

 اٍلًَثز    سبـيع اـقٌيبثي  ٌوبـُ هلي  ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 ضففِ  81210191 كؽ ضففِ
كبـگف هبّف فوَهي 

 هشبلَـل 
 اوشبًؽاـؼ فول فؼ كبـ:     L1 وغص ِالضيز

سقويف قغقبر هقيَة ـيػش ي قبث  اِالش ثب 

اوش بؼُ اق اثكاـ ٍ سدْيكار هٌبوت ثفاوبن 

 اوشبًؽاـؼّب  هفسجظ

 G34 گفٍُ كبـ  ـيػشِ گف  ٍؽي ِ 06 كؽ ٍؽي ِ

 كبـ 0603 كؽ كبـ
سقويف قغقبر 

 هقيَة ـيػش ي
 (3) هْبـر وغص ٌبيىش ي

  

 هفا ض  كبـ ـؼي 
 ٌفايظ فول فؼ

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

 وبق  قغقِ هبؼُ 1

 ه بى: كبـگبُ س وي  كبـ   

 ؼلیمٝ  30قٔبٖ: 

ٔٛاؼ ّٔففی: وٙجبؼٜ، وًٙ ثفي، 

 وبة

ففزٝ  -اثكاـ ٚ سدٟیكار: وٛٞبٖ

 ویٕی، زىً، وًٙ ففق

  هبؼُ وبق  ِطيص قغقِ  

 

 هبؼُ وب  قغقِ ؼـ ضؽ قبث  

 قجَل

 

  هبؼُ وبق  ًبؼـوز قغقِ 

ثىبـ ثفؼٖ ـٚي ِطیص آٔبؼٜ وبقی لغؼٝ، لغؼٝ وبٔالً سٕیك، 

 فبلؽ ٔبوٝ ٚ ٘بغبِّی
3 

 
 2 ثىبـ ثفؼٖ ـٚي ِطیص آٔبؼٜ وبقی لغؼٝ، لغؼٝ ٘ىجشبً سٕیك 

ـٚي ٘بؼـوز آٔبؼٜ وبقی لغؼٝ، ٚخٛؼ ٔبوٝ ٚ ٘بغبِی قیبؼ 

 ـٚی وغص لغؼٝ 
1 

 دف كفؼى فيَة 2

  
 

 ه بى: كبـگبُ س وي  كبـ 

 ؼلیمٝ 30قٔبٖ: 

 ٔٛاؼ ّٔففی: ثشٛ٘ٝ، اِىشفٚؼ 

اثكاـ ٚ سدٟیكار: ؼوشٍبٜ خٛي، 

 وبـؼن

 دف كفؼى ِطيص فيَة 

 

 

 دف كفؼى فيَة ؼـ ضؽ قبث  قجَل

 

 

 فيَة دف كفؼى ًبؼـوز

ثىبـ ثفؼٖ ـٚي ِطیص دف وفؼٖ ػیٛة، وبـوفؼ ِطیص ثب 

 اثكاـآالر، ػؽْ ٚخٛؼ آثبـ ػیٛة ـٚی لغؼٝ 
3 

 

ثىبـ ثفؼٖ ـٚي ِطیص دف وفؼٖ ػیٛة، وبـوفؼ ِطیص ثب 

اثكاـآالر، ٚخٛؼ آثبـ خكئی اق ػیٛة ـٚی وغص ؼـ ضؽ لبثُ 

 لجَٛ 

2 

ثب اثكاـ آالر، ـٚي ٘بؼـوز دف وفؼٖ ػیٛة، وبـوفؼ ٘بؼـوز 

 ٚخٛؼ لبثُ ٔالضغٝ آثبـ ػیٛة ـٚی لغؼٝ
1 

 ّبـفـ ثفخىش ي 3

 

 

 ه بى: كبـگبُ س وي  كبـ   

 ؼلیمٝ 30قٔبٖ: 

 ٔٛاؼ ّٔففی: وًٙ ثفي ٚوبة

 -اثكاـ ٚ سدٟیكار: وًٙ ففق 

 وٛٞبٖ، وًٙ آٚیك

 ّب ـفـ ِطيص ٍ كبه  ثفخىش ي 

 

ّب  ؼـ ضؽ قبث  ـفـ ثفخىش ي

 قجَل

 

 

 ّبًبؼـوز ثفخىش يـفـ 

اوشفبؼٜ  -ٞب ثىبـ ثفؼٖ ـٚي ِطیص ثفعفف وفؼٖ ثفخىشٍی

 ِطیص اق اثكاـ، ػؽْ ٚخٛؼ آثبـ ثفخىشٍی ـٚی لغؼٝ 
3 

 

اوشفبؼٜ  –ٞب  ثىبـ ثفؼٖ ـٚي ِطیص ثفعفف وفؼٖ ثفخىشٍی

ِطیص اق اثكاـ، ٚخٛؼ آثبـ خكئی ثفخىشٍی ـٚی لغؼٝ ؼـ ضؽ 

 لبثُ لجَٛ

2 

ٞب، اوشفبؼٜ ٘بؼـوز اق  ثفعفف وفؼٖ ثفخىشٍیـٚي ٘بؼـوز 

 ٞب ـٚی لغؼٝ اثكاـ، ٚخٛؼ لبثُ ٔالضظٝ آثبـ ثفخىشٍی
1 

ٌبيىش ي ّب  

غيف فٌي , 

ايوٌي, 

ثْؽاٌز, 

سَخْبر قيىز 

هطيغي ٍ 

 ً في

ـػبیز ٔٛاـؼ  -ِجبن وبـ  -ٌٌٛی -ػیٙه ٔٙبوت -ؼوشىً -وفً ایٕٙی -والٜ ایٕٙی -ایٕٙی: ٔبوه-1

 آٌبٞی ٞبی ایٕٙی  -سدٟیكار اعفبء ضفیك -ایٕٙی ٚ ثٟؽاٌشی وبـٌبٜ

 سٕفوك ثبال -ػاللٝ ثٝ وبـ -ٍ٘في: ؼلز وبفی -2

 ٚؼ ٚ ... اق وبیف قثبِٝ ٞب  سفىیه ضبیؼبر وًٙ ٚ اِىشف -ـػبیز ٘ظبفز -قیىز ٔطیغی: سٟٛیٝ ٔٙبوت -3

سفىف ا٘شمبؼی  -(N13)ضُ ٔىبِٝ  -(N12)سّٕیٓ ٌیفی -(N11)اوشؽالَ ٞبی غیففٙی: ٌبیىشٍی -4

(N14)-  سفىف غالق(N15)-   خٕغ آٚـی ٚ ٌفؼآٚـی اعالػبر(N31)-  یبؼٌیفی ) ( N35- ٝسٛوؼ

  -(N42)ثىبـٌیفی فٙبٚـی ٞبی ٔٙبوت  -(N41)ا٘شػبة فٙبٚـی ٞبی ٔٙبوت  -(N36)ٌبیىشٍی ٚ ؼاً٘ 

 -(N53)٘مً ؼـ سیٓ   -(N52)ٟٔبـر ٌٛي وفؼٖ -(N51)اخشٕبػی ثٛؼٖ -( N92)ٔطبوجٝ ٚ ـیبضی 

اضشفاْ ٌؿاٌشٗ ثف اـقي ٞبی  -(N55)ٕ٘بیً لؽـر ـٞجفی اففاؼ  -(N54)ٌفوز ؼـ اخشٕبػبر ٚ فؼبِیز ٞب 

 -(N71)سؼبِی ففؼی -(N58)ٔؿاوفٜ  -(N57)آٔٛقي ٚ وٕه ثٝ ففاٌیفی ؼیٍفاٖ   -(N56)ؼیٍفاٖ

 -(N61)غٛؼ ٔؽیفیشی   -(N37)ٔىشٙؽ وبقی  -(N73)ؼـوشىبـی ٚ وىت ضالَ   -(N72)ٔىئِٛیز دؿیفی

 (N66)ٔؽیفیز ٔٛاؼ ٚ سدٟیكار   -(N64)ٔؽیفیز قٔبٖ 

 

الي  1ـفبيز ّوِ هَاـؼ   

4 

 

 

 

فؽم ـفبيز ّف يك اق 

 4الي  1هَاـؼ 

% ایٕٙی، ٍ٘في، 100

ٔطیغی ٚ قیىز 

 ٞبی غیففٙی ٌبیىشٍی

 

2 

 
ػؽْ اوشفبؼٜ اق والٜ 

ایٕٙی یب ؼوشىً یب 

وفً ایٕٙی یب ِجبن 

٘ىٛق یب ٔبوه یب ػیٙه 

یب والٜ ٔبوه یب ٌٌٛی 

 یب ٔٛاـؼ ؼیٍف 

1 

 اـقٌيبثي كبـ )ٌبيىش ي اًدبم كبـ(
 ثلي    

 غيف    

 هقيبـ ٌبيىش ي اًدبم كبـ  :

  3ٍ  2اق هفاض    2كىت ضؽاق  ًوفُ  

 اق ثػً ٌبيىش ي ّب  غيف فٌي , ايوٌي, ثْؽاٌز , سَخْبر قيىز هطيغي ٍ ً في  2كىت ضؽاق  ًوفُ  

 اق هفاض  كبـ 2كىت ضؽاق  هيبً يي 
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 ٍقاـر  هَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك   هَقٌي

ضففِ ا  ٍ كبـؼاًًؼفشف سبلي  كشبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ   

 

  كبـ فول فؼ اوشبًؽاـؼ سطلي  – 1-8ًوَى ثفگ

 اٍل:ًَثز  : سبـيع اـقٌيبثي  ٌوبـُ هلي  ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 L1 وغص ِالضيز كبـگف هبّف فوَهي هشبلَـل  ضففِ  81210191 كؽ ضففِ
 اوشبًؽاـؼ فول فؼ كبـ:    

س وي  كبـ  قغقبر ـيػش ي ثب اوش بؼُ اق 

اثكاـ الر ٍ سدْيكار هٌبوت هغبثق ثب 

 اوشبًؽاـؼّب  هفسجظ

كؽ 

 ٍؽي ِ
 G35 گفٍُ كبـ  ـيػشِ گف  ٍؽي ِ 06

 كبـ 0604 كؽ كبـ
س وي  كبـ  قغقِ 

 ـيػش ي
 (3)هْبـر  وغص ٌبيىش ي

  

 ؼقيقِ( 80)قهبى                                                                                                           ٌفايظ اًدبم كبـ :-1

 كبـگبُ س وي  كبـ   .1

 وٌجبؼُ -هبوِ وبيٍي -وبزوِ فَالؼ  -وٌگ ثفي ٍ وبة -هَاؼ هّففي: ـًگ .2

 ز ً -قلن -ففزِ ويوي -اثكاـ دبًٌ ـًگ -وٌگ ففق -بُ وٌگ  ٍيكؼوش  -وٌؽ ثالوز -اثكاـ ٍ سدْيكار: ؼوش بُ ٌبر ثالوز .3

 ك ً ايوٌي  -گٌَي -ؼوش ً -فيٌك هٌبوت -لجبن كبـ -هبوك -سدْيكار ايوٌي: كالُ .4

 

 

 ٌبغُ ّب  اِلي اوشبًؽاـؼ فول فؼ كبـ:  – 2

 فوليبر ثالوز .1

 كي يز ؽبّف  ًْبيي قغقِ  .2

 

 

 ًوًَِ ٍ ًقٍِ كبـ:-3

 ثالوز ؼـ قهبى هٍػُ ٌؽُ ثِ ًطَ  كِ  ويجي ثِ قغقِ ًفوؽ ٍ قغقِ فبـ  اق هبوِ ثبٌؽ.اًدبم ِطيص فوليبر  .1

ثفـوي ٍضقيز ؽبّف  قغقِ ًْبيي اق لطبػ فؽم ٍخَؼ دليىِ، هبوِ، ثفخىش ي ٍ ... ٍ ؼاـا ثَؼى ِبفي وغص هٌبوت ٍ كي يز ؽبّف   .2

 ـًگ هٌبوت اق لطبػ ي ٌَاغشي ٍ ضػبهز ٍ ...

 اثكاـ اـقٌيبثي: -4

 فْفوز ٍاـوي -4ًوًَِ كبـ  -3هٍبّؽُ  -2دفوً  -1

 اثكاـ ٍ سدْيكار هَـؼ ًيبق اًدبم كبـ: -5
 -ز ً -اثكاـ دبًٌ ـًگ -وَّبى -هشِ ثبؼ  -ؼوش بُ وٌگ ففق -ؼوش بُ وٌگ  ٍيك -ؼوش بُ وٌؽ ثالوز -ؼوش بُ ٌبر ثالوز

 قلن هَ -ديىشَلِ -خفثقي  -ثفن ويوي -قلن

 گٌَي ٍ سدْيكار اع ب  ضفيق -هبوك -ؼوش ً -فيٌك هٌبوت -لجبن كبـ -كالُ ايوٌي -سدْيكار ايوٌي: ك ً ايوٌي

  س بلي  كبـ  هفسجظ ؼـ گفٍُ كبـ : -6

-  
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 ٍقاـر  هَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك   هَقٌي

 ؼفشف سبلي  كشبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  اـقٌيبثي - 1 -9ثفگًوَى 

 اٍلًَثز    سبـيع اـقٌيبثي  ٌوبـُ هلي  ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 ضففِ  81210191 كؽ ضففِ
كبـگف هبّف فوَهي 

 هشبلَـل 
 اوشبًؽاـؼ فول فؼ كبـ:     L1 وغص ِالضيز

س وي  كبـ  قغقبر ـيػش ي ثب اوش بؼُ اق 

اثكاـ الر ٍ سدْيكار هٌبوت هغبثق ثب 

 هفسجظاوشبًؽاـؼّب  

 G35 گفٍُ كبـ  ـيػشِ گف  ٍؽي ِ 06 كؽ ٍؽي ِ

 كبـ 0604 كؽ كبـ
س وي  كبـ  

 قغقِ ـيػش ي

وغص 

 ٌبيىش ي
 (3) هْبـر

  

 هفا ض  كبـ ـؼي 
 ٌفايظ فول فؼ

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

 سويك كبـ  اٍليِ 1

 ه بى: كبـگبُ س وي  كبـ   
 ؼلیمٝ  20قٔبٖ: 

 ٔٛاؼ ّٔففی: وٙجبؼٜ 

اثكاـ ٚ سدٟیكار: لّٓ، زىً، ٔشٝ 

ثبؼی، وٛٞبٖ، خفثمیُ، ففزٝ 

  ویٕی

 سويك كبـ  ِطيص  

 

سويككبـ  ؼـ ضؽ قبث  

 قجَل 

 

 سويككبـ  ًبؼـوز 

ثىبـ ثفؼٖ ـٚي ِطیص وبـ ثب اثكاـ سٕیكوبـی، ػؽْ ٚخٛؼ ا٘جبٌز 

 وغص لغؼٝ ٚ ؼـٖٚ ضففارٔبوٝ ـٚی 
3 

 

لبثُ لجَٛ   ٚخٛؼ ٘ىجشبً ثىبـثفؼٖ ـٚي ِطیص وبـ ثب اثكاـ سٕیكوبـی،

 ا٘جبٌز ٔبوٝ ـٚی وغص ٚ ؼـٖٚ ضففار 
2 

ٚخٛؼ لبثُ ٔالضظٝ   ثىبـثفؼٖ ـٚي ٘بؼـوز وبـ ثب اثكاـ سٕیكوبـی،

 ا٘جبٌز ٔبوٝ ـٚی وغص ٚ ؼـٖٚ ضففار 
1 

 فوليبر ثالوز 2

 ه بى: كبـگبُ س وي  كبـ   
 ؼلیمٝ  20قٔبٖ: 

 -ٔٛاؼ ّٔففی: وبزٕٝ فٛالؼی

 ٔبوٝ وبیٍی

اثكاـ ٚ سدٟیكار: ؼوشٍبٜ ٌبر 

 وٙؽثالوز -ثالوز

 ثالوز ِطيص  

 

 ثالوز ؼـ ضؽ قبث  قجَل

 

 ثالوز ًبؼـوز

سٕیكی وبُٔ  ـٚي ِطیص وبـ ثب ؼوشٍبٜ ٌبر ثالوز ٚ وٙؽثالوز،

 وغص 
3 

 

سٕیكی ٘ىجی  ـٚي ِطیص وبـ ثب ؼوشٍبٜ ٌبر ثالوز ٚ وٙؽثالوز،

ٚخٛؼ ٔمؽاـ وٕی ٔبوٝ ـٚی وغص لغؼٝ  وغص ؼـ ضؽ لبثُ لجَٛ،

 ؼـ ضؽ لبثُ لجَٛ 

2 

ػؽْ سٕیكی  ـٚي ٘بؼـوز وبـ ثب ؼوشٍبٜ ٌبر ثالوز ٚ وٙؽثالوز،

 وغص ٚ ٚخٛؼ ٔمؽاـ قیبؼی ٔبوٝ ـٚی وغص لغؼٝ 
1 

 گيف دليىِ  3

 ه بى: كبـگبُ س وي  كبـ   
 ؼلیمٝ  20قٔبٖ: 

 ٔٛاؼ ّٔففی: وًٙ ثفي ٚ وبة  

اثكاـ ٚ سدٟیكار: ؼوشٍبٜ وًٙ 

 آٚیك، وًٙ ففق، وٛٞبٖ

 دليىِ گيف  ِطيص  
 

دليىِ گيف  ؼـ ضؽ قبث  

 قجَل 

 دليىِ گيف  ًبؼـوز 

ػؽْ ٚخٛؼ دّیىٝ ٚ آثبـ آٖ ـٚی وغص، اوشفبؼٜ ِطیص اق اثكاـ، 

 ِطیص دّیىٝ ٌیفیثىبـثفؼٖ ـٚي 
3 

 
ٚخٛؼ دّیىٝ ٚ آثبـ آٖ ؼـ ضؽ خكئی ٚ لبثُ لجَٛ، اوشفبؼٜ ِطیص اق 

 اثكاـ، ثىبـثفؼٖ ـٚي ِطیص دّیىٝ ٌیفی 
2 

ٚخٛؼ لبثُ ٔالضظٝ دّیىٝ ٚ آثبـ آٖ ـٚی لغؼٝ، اوشفبؼٜ ٘بؼـوز اق 

 اثكاـ ٚ ثىبـثفؼٖ ـٚي ٘بؼـوز دّیىٝ ٌیفی 
1 

 ـًگ كبـ  4

  
 ه بى: كبـگبُ س وي  كبـ  

 ؼلیمٝ  20قٔبٖ: 

 ٔٛاؼ ّٔففی: ـً٘

لّٓ ٔٛ ٚ  -اثكاـ ٚ سدٟیكار: اوذفی

... 

 ـًگ كبـ  ِطيص  

 

ـًگ كبـ  ؼـ ضؽ قبث  

 قجَل 

 

 ـًگ كبـ  ًبؼـوز

ثىبـ ثفؼٖ ـٚي ِطیص اػٕبَ ـً٘، ضػبٔز یىٙٛاغز ـً٘، 

 دٌٛب٘ٙؽٌی وبُٔ وغص، ثىبـ ثفؼٖ ـً٘ ثب غّظز ٔٙبوت 
3 

 

ثىبـ ثفؼٖ ـٚي ِطیص اػٕبَ ـً٘، ضػبٔز ٘ىجشبً یىٙٛاغز ـً٘، 

دٌٛب٘ٙؽٌی ٘ىجشبً وبُٔ وغص، ثىبـثفؼٖ ـً٘ ثب غّظز ؼـ ضؽ لبثُ 

 لجَٛ 

2 

ثىبـ ثفؼٖ ـٚي ٘بؼـوز اػٕبَ ـً٘، ضػبٔز غیفیىٙٛاغز ـً٘، 

ػؽْ دٌٛب٘ٙؽٌی وبُٔ وغص ٚ ثىبـ ثفؼٖ ـً٘ ثب غّظز غیف لبثُ 

 لجَٛ 

1 

ٌبيىش ي ّب  

غيف فٌي , 

ايوٌي, 

ثْؽاٌز, 

سَخْبر قيىز 

هطيغي ٍ 

 ً في

ـػبیز ٔٛاـؼ ایٕٙی ٚ ثٟؽاٌشی وبـٌبٜ سىٕیُ  -ِجبن وبـ -ٌٌٛی  -ػیٙه -ؼوشىً -وفً ایٕٙی -والٜ ایٕٙی -ایٕٙی: ٔبوه-1

 آٌبٞی ٞبی ایٕٙی  -سدٟیكار اعفبء ضفیك -وبـی

 سٕفوك ثبال -ػاللٝ ثٝ وبـ -ٍ٘في: ؼلز وبفی -2

 ٞب  سفىیه ضبیؼبر وًٙ ٚ ـً٘ ٚ ... اق وبیف قثبِٝ -ـػبیز ٘ظبفز -قیىز ٔطیغی: سٟٛیٝ ٔٙبوت -3

  -(N15)سفىف غالق  -(N14)سفىف ا٘شمبؼی  -(N13)ضُ ٔىبِٝ  -(N12)سّٕیٓ ٌیفی -(N11)اوشؽالَ ٞبی غیففٙی: ٌبیىشٍی -4

 -(N41)ا٘شػبة فٙبٚـی ٞبی ٔٙبوت  -(N36)سٛوؼٝ ٌبیىشٍی ٚ ؼاً٘ -N35 ) ( یبؼٌیفی  -(N31)خٕغ آٚـی ٚ ٌفؼآٚـی اعالػبر 

٘مً ؼـ   -(N52)ٟٔبـر ٌٛي وفؼٖ -(N51)اخشٕبػی ثٛؼٖ -( N92)ٔطبوجٝ ٚ ـیبضی   -(N42)ثىبـٌیفی فٙبٚـی ٞبی ٔٙبوت 

ثف اـقي ٞبی اضشفاْ ٌؿاٌشٗ  -(N55)ٕ٘بیً لؽـر ـٞجفی اففاؼ  -(N54)ٌفوز ؼـ اخشٕبػبر ٚ فؼبِیز ٞب  -(N53)سیٓ 

  -(N72)ٔىئِٛیز دؿیفی -(N71)سؼبِی ففؼی -(N58)ٔؿاوفٜ  -(N57)آٔٛقي ٚ وٕه ثٝ ففاٌیفی ؼیٍفاٖ   -(N56)ؼیٍفاٖ

ٔؽیفیز ٔٛاؼ ٚ سدٟیكار   -(N64)ٔؽیفیز قٔبٖ  -(N61)غٛؼ ٔؽیفیشی   -(N37)ٔىشٙؽ وبقی  -(N73)ؼـوشىبـی ٚ وىت ضالَ 

(N66) 

  

 1ـفبيز ّوِ هَاـؼ  

 4الي 

 

 

فؽم ـفبيز ّف يك 

 4الي  1اق هَاـؼ 

% ایٕٙی، ٍ٘في، 100

قیىز ٔطیغی ٚ 

 ٞبی غیففٙی ٌبیىشٍی

2 

 
ػؽْ اوشفبؼٜ اق والٜ 

ایٕٙی یب ؼوشىً یب 

وفً ایٕٙی یب ِجبن وبـ 

یب ٔبوه یب ػیٙه یب 

 ٌٌٛی یب ٔٛاـؼ ؼیٍف 

1 

 اـقٌيبثي كبـ )ٌبيىش ي اًدبم كبـ(
 ثلي    

 غيف    

 ٌبيىش ي اًدبم كبـ  :هقيبـ 

  3ٍ  2اق هفاض    2كىت ضؽاق  ًوفُ  

 اق ثػً ٌبيىش ي ّب  غيف فٌي , ايوٌي, ثْؽاٌز , سَخْبر قيىز هطيغي ٍ ً في  2كىت ضؽاق  ًوفُ  

 اق هفاض  كبـ 2كىت ضؽاق  هيبً يي 
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 ٍقاـر  هَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك   هَقٌي

كشبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًًؼفشف سبلي    

 

  كبـ فول فؼ اوشبًؽاـؼ سطلي  – 1-8ًوَى ثفگ

 اٍل:ًَثز  : سبـيع اـقٌيبثي  ٌوبـُ هلي  ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 ضففِ 72110192 كؽ ضففِ
قبلج يفّب ٍ هبّيسِ گيفّب  

 فلك 
 L2 وغص ِالضيز

 اوشبًؽاـؼ فول فؼ كبـ:    

اثكاـ ٍ سدْيكار  ؾٍة ـيك  ثب اوش بؼُ اق

 هٌبوت ثفاوبن اوشبًؽاـؼّب  هفسجظ

كؽ 

 ٍؽي ِ
 G14 گفٍُ كبـ  ـيػشِ گف  ٍؽي ِ 06

 (4)سىلظ  وغص ٌبيىش ي ؾٍة ـيك  كبـ: 0605 كؽ كبـ

  

 

 ؼقيقِ( 30)قهبى                                                                                           ٌفايظ اًدبم كبـ :-1

 گف كبـگبُ ـيػشِ .1

 غالفي  -هَاؼ گفهبقا -هَاؼ هّففي: هَاؼ فبيق .2

 كوسِ ٍ ... -خفثقي  -سفهَكَد  -ثَسِ -اثكاـ ٍ سدْيكار: دبسي  .3

 فيٌك -كالُ هبوك -ك ً ايوٌي -ؼوش ً ًىَق -لجبن ًىَق -هبوك -سدْيكار ايوٌي: كالُ .4

 
 

 ٌبغُ ّب  اِلي اوشبًؽاـؼ فول فؼ كبـ:  – 2

 دبـاهشفّب  كي ي ٍ كوي هؿاة .1

 دبـاهشفّب  ؾٍة ـيك  .2

 دف ٌؽى كبه  قبلت .3

 

 ًوًَِ ٍ ًقٍِ كبـ:-3
كٌشفل دبـاهشفّب  كي ي هؿاة افن اق ؼهب، ٌالكِ ٍ ... ٍ اِالش  ى ّب ؼـ َِـر ًيبق ٍ ّوسٌيي كٌشفل هقؽاـ هؿاة هَـؼًيبق خْز دف  .1

 كفؼى كبه  قبلت

 اـس بؿ، قهبى، وففز هشٌبوت ثب ًَؿ قغقِ ٍ ًَؿ  ليبل هطَّلـفبيز دبـاهشفّب  ؾٍة ـيك  افن اق  .2

 اعويٌبى اق دف ٌؽى كبه  قبلت اق عفيق ثفـوي وغص هؿاة ؼاغ  ـاّ بُ ٍ س ؿيِ ٍ كٌشفلف .3

 اثكاـ اـقٌيبثي: -4

 فْفوز ٍاـوي -4ًوًَِ كبـ  -3هٍبّؽُ  -2دفوً  -1

 اثكاـ ٍ سدْيكار هَـؼ ًيبق اًدبم كبـ: -5
 ثَسِ ٍ ....  -خفثقي  -دبسي  -كوسِ -سفهَكَد 

 فيٌك ٍ .... ٍ سدْيكار اع ب  ضفيق -لجبن كبـ ًىَق -كالُ هبوك -هبوك -ك ً ايوٌي -كالُ ايوٌي -سدْيكار ايوٌي: ؼوش ً ًىَق

  س بلي  كبـ  هفسجظ ؼـ گفٍُ كبـ : -6

 (0104ٌوً ـيك  ) -
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  هَقي ٍ دفٍـيٍقاـر 

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك   هَقٌي

 ؼفشف سبلي  كشبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  اـقٌيبثي - 1 -9ًوَى ثفگ

 اٍلًَثز    سبـيع اـقٌيبثي  ٌوبـُ هلي  ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 ضففِ  72110192 كؽ ضففِ
قبلج يفّب ٍ هبّيسِ 

 گيفّب  فلك 
 اوشبًؽاـؼ فول فؼ كبـ:     L2 وغص ِالضيز

ؾٍة ـيك  ثب اوش بؼُ اق اثكاـ ٍ 

سدْيكار هٌبوت ثفاوبن 

 اوشبًؽاـؼّب  هفسجظ

 G14 گفٍُ كبـ  ـيػشِ گف  ٍؽي ِ 06 كؽ ٍؽي ِ

 وغص ٌبيىش ي ؾٍة ـيك  كبـ 0605 كؽ كبـ
 سىلظ

(4) 

  

 هفا ض  كبـ ـؼي 
 ٌفايظ فول فؼ

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

1 

كٌشفل 

 دبـاهشفّب  كي ي

 هؿاة ٍ كوي

  

 گف  ه بى: كبـگبُ ـيػشِ

 ؼلیمٝ  10قٔبٖ : 

 ٔٛاؼ ّٔففی: غالفی

 اثكاـ ٚ سدٟیكار: سفٔٛوٛدُ 

 كٌشفل ِطيص  

 

 

 كٌشفل ًىجشبً ِطيص  

 

 كٌشفل ًبؼـوز 

اوشفبؼٜ ِطیص اق اثكاـ  -ا٘ؽاقٜ ٌیفی ِطیص ؼٔبی ٔؿاة -وٙشفَ ِطیص ویفیز ظبٞفی ٔؿاة

 وٙشفَ وٕی ِطیص ٔؿاة  -وٙشفَ ویفی
3 

 

اوشفبؼٜ ِطیص اق  -ا٘ؽاقٜ ٌیفی ٘ىجشبً ِطیص ؼٔبی ٔؿاة -وٙشفَ ِطیص ویفیز ظبٞفی ٔؿاة

ٔمؽاـ ٔٙبوت ؼـ ِٛـر وبُٔ دف وٙشفَ وٕی ٔؿاة ثب غغبی خكئی وٕشف اق  -اثكاـ وٙشفَ ویفی

 ٌؽٖ لغؼٝ ٚ ثػً ثیٍشف ـاٍٞبٜ ٚ سغؿیٝ

2 

اوشفبؼٜ ٘بؼـوز اق  –ا٘ؽاقٜ ٌیفی ٘بؼـوز ؼٔبی ٔؿاة  -وشٙفَ ٘بؼـوز ویفیز ظبٞفی ٔؿاة

 ػؽْ وٙشفَ وٕی ِطیص ٔؿاة  -اثكاـ وٙشفَ ویفی
1 

2 
سٌؾين اـس بؿ 

 ؾٍة ـيك 

 ه بى: كبـگبُ ـيػشِ گف   

 ؼلیمٝ  5 :قٔبٖ

 -ٔٛاؼ ّٔففی: 

 اثكاـ ٚ سدٟیكار: خفثمیُ، ثٛسٝ، دبسیُ 

 سٌؾين ِطيص  
 

 سٌؾين ًىجشبً ِطيص  

 سٌؾين ًبؼـوز 

 3 سٙظیٓ ِطیص اـسفبع ؾٚة ـیكی 

 
سٙظیٓ ٘ىجشبً ِطیص اـسفبع ؾٚة ـیكی ؼـ ضؽ ایدبؼ ػیٛة لبثُ لجَٛ ٚ لبثُ اِالش ؼـ لغؼٝ 

 ـیػشٍی 
2 

 1 سٙظیٓ ٘بؼـوز اـسفبع ؾٚة ـیكی 

 ؾٍة ـيك  3

 ه بى: كبـگبُ ـيػشِ گف   

 ؼلیمٝ  10قٔبٖ: 

 -ٔٛاؼ ّٔففی: 

اثكاـ ٚ سدٟیكار: ثٛسٝ، دبسیُ 

 ،خفثمیُ، وٕسٝ، قٔبٖ وٙح

 ؾٍة ـيك  ِطيص  

 

ؾٍة ـيك  ًىجشبً 

 ِطيص  

 ؾٍة ـيك  ًبؼـوز 

 3 قٔبٖ ِطیص دف ٌؽٖ لبِت، ـٚي ٔٙبوت ؾٚة ـیكی  -ٔمؽاـ ِطیص ٔؿاة

 

ٔؽر قٔبٖ ٘ىجشبً ِطیص دف ٌؽٖ لبِت ثب  -ٔمؽاـ ٔؿاة ثب غغبی خكئی وٕشف ؼـ ضؽ لبثُ لجَٛ

 ـٚي ٔٙبوت ؾٚة ـیكی -غغبی خكئی
2 

 1 ا٘شػبة ـٚي ٘بٔٙبوت ؾٚة ـیكی  -دف ٌؽٖ لبِت ؼـ ٔؽر قٔبٖ ٘بٔٙبوت -ٔمؽاـ ٘بوبفی ٔؿاة

4 
افكٍؼى هَاؼ 

 فبيق

 ه بى: كبـگبُ ـيػشِ گف   

 ؼلیمٝ  5قٔبٖ: 

 ٔٛاؼ ّٔففی: ٔٛاؼ ػبیك، ٔٛاؼ ٌفٔبقا

اثكاـ ٚ سدٟیكار: ثٛسٝ، دبسیُ، ظفٚف 

 ا٘شمبَ ػبیك 

 افكٍؼى ِطيص  

 

 افكٍؼى ًىجشبً ِطيص  

 

 افكٍؼى ًبؼـوز 

ٔمؽاـ وبفی ٔٛاؼ ػبیك، قٔبٖ  -دًٌٛ وبُٔ ٚ یىٙٛاغز وغص ؾٚة سغؿیٝ ٚ ـاٍٞبٜ ؼـ ِٛـر ٘یبق

 ٔٙبوت افكٚؼٖ ػبیك
3 

 
قٔبٖ ٔٙبوت  -ٔمؽاـ ٘ىجشبً وبفی ٔٛاؼ ػبیك -دًٌٛ ٘ىجشبً یىٙٛاغز وغص ؾٚة سغؿیٝ ٚ ـاٍٞبٜ

 افكٚؼٖ ػبیك
2 

ػؽْ ـػبیز قٔبٖ  –ٔمؽاـ ٘بوبفی ٔٛاؼ ػبیك  -دًٌٛ غیفیىٙٛاغز وغص ؾٚة سغؿیٝ ٚ ـاٍٞبٜ

 افكٚؼٖ ػبیك
1 

ٌبيىش ي ّب  

غيف فٌي , ايوٌي, 

ثْؽاٌز, سَخْبر 

قيىز هطيغي ٍ 

 ً في

آٌبٞی ٞبی  -سدٟیكار اعفبء ضفیك -ؼوشىً ٘ىٛق -ػیٙه -والٜ ٔبوه -وفً ایٕٙی -ِجبن ٘ىٛق -ٔبوه -ایٕٙی: والٜ ایٕٙی-1

 ایٕٙی 

 سٕفوك ثبال -ػاللٝ ثٝ وبـ -ٍ٘في: ؼلز وبفی -2

 ـػبیز ٘ظبفز  -قیىز ٔطیغی: سٟٛیٝ ٔٙبوت -3

  -(N15)سفىف غالق  -(N14)سفىف ا٘شمبؼی  -(N13)ُ ٔىبِٝ ض -(N12)سّٕیٓ ٌیفی -(N11)اوشؽالَ ٞبی غیففٙی: ٌبیىشٍی -4

 -(N41)ا٘شػبة فٙبٚـی ٞبی ٔٙبوت  -(N36)سٛوؼٝ ٌبیىشٍی ٚ ؼاً٘ -N35 ) ( یبؼٌیفی  -(N31)خٕغ آٚـی ٚ ٌفؼآٚـی اعالػبر 

٘مً ؼـ سیٓ   -(N52)ٟٔبـر ٌٛي وفؼٖ -(N51)اخشٕبػی ثٛؼٖ -( N92)ٔطبوجٝ ٚ ـیبضی   -(N42)ثىبـٌیفی فٙبٚـی ٞبی ٔٙبوت 

(N53)-  ٌفوز ؼـ اخشٕبػبر ٚ فؼبِیز ٞب(N54)-  ٕ٘بیً لؽـر ـٞجفی اففاؼ(N55)- ٖاضشفاْ ٌؿاٌشٗ ثف اـقي ٞبی ؼیٍفا(N56)-  

ؼـوشىبـی ٚ وىت ضالَ   -(N72)ٔىئِٛیز دؿیفی -(N71)سؼبِی ففؼی -(N58)ٔؿاوفٜ  -(N57)آٔٛقي ٚ وٕه ثٝ ففاٌیفی ؼیٍفاٖ 

(N73)- قی ٔىشٙؽ وب(N37)-   غٛؼ ٔؽیفیشی(N61)-  ٖٔؽیفیز قٔب(N64)-   ٔؽیفیز ٔٛاؼ ٚ سدٟیكار(N66) 

 

ـفبيز ّوِ هَاـؼ  

 4الي  1

 

 

 

فؽم ـفبيز ّف يك 

 4الي 1اق هَاـؼ 

% ایٕٙی، ٍ٘في، 100

قیىز ٔطیغی ٚ 

 ٞبی غیففٙی ٌبیىشٍی

 

2 

 
ػؽْ اوشفبؼٜ اق والٜ 

ایٕٙی یب ؼوشىً ٘ىٛق 

یب وفً ایٕٙی یب ِجبن 

٘ىٛق یب ٔبوه یب ػیٙه 

یب والٜ ٔبوه یب ٔٛاـؼ 

 ؼیٍف 

1 

 اـقٌيبثي كبـ )ٌبيىش ي اًدبم كبـ(
 ثلي    

 غيف    

 هقيبـ ٌبيىش ي اًدبم كبـ  :

  3ٍ  1اق هفاض    2كىت ضؽاق  ًوفُ  

 اق ثػً ٌبيىش ي ّب  غيف فٌي , ايوٌي, ثْؽاٌز , سَخْبر قيىز هطيغي ٍ ً في  2كىت ضؽاق  ًوفُ  

 اق هفاض  كبـ 2كىت ضؽاق  هيبً يي 
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 ٍقاـر  هَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك   هَقٌي

 ؼفشف سبلي  كشبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  كبـ فول فؼ اوشبًؽاـؼ سطلي  – 1-8ًوَى ثفگ

 اٍل:ًَثز  : سبـيع اـقٌيبثي  ٌوبـُ هلي  ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 اوشبًؽاـؼ فول فؼ كبـ:     L3 وغص ِالضيز س ٌىيي هشبلَـل  ضففِ 31170293 كؽ ضففِ

كٌشفل ًْبيي ؾٍة ـيك  ثب اوش بؼُ اثكاـ الر 

هفثَعِ ثفاوبن  يٍ سدْيكار كٌشفل

 اوشبًؽاـؼّب ٍ ؼوشَـالقو  ّب  هفسجظ

كؽ 

 ٍؽي ِ
 G23 گفٍُ كبـ  ـيػشِ گف  ٍؽي ِ 06

 (4)سىلظ وغص ٌبيىش ي كٌشفل ًْبيي ؾٍة ـيك  كبـ 0606 كؽ كبـ

  

 

 ؼقيقِ( 95)قهبى                                                                                                         ٌفايظ اًدبم كبـ :-1

 كبـگبُ ـيػشِ گف  .1

 اثكاـ ٍ سدْيكار: اثكاـ كٌشفل دبـاهشفّب  كي ي هؿاة، قهبى وٌح، اثكاـ سَقيي .2

 ؼوش ً -فيٌك -ً ايوٌيك  -هبوك  -كالُ ايوٌي -سدْيكار ايوٌي: لجبن كبـ .3

 

 ٌبغُ ّب  اِلي اوشبًؽاـؼ فول فؼ كبـ:  – 2

 كٌشفل هَاؼ ٍاوغِ )كوك ؾٍة( .1

 كٌشفل كي ي ٍ كوي هؿاة .2

 كٌشفل دبـاهشفّب  ؾٍة ـيك   .3

 كٌشفل اثكاـ ٍ سدْيكار ؾٍة ـيك  .4

 كٌشفل فول فؼ دفوٌ  سطز اهف  .5

 ًوًَِ ٍ ًقٍِ كبـ:-3

 ثبقـوي ٍ ًؾبـر ثف هَاؼ ٍاوغِ )كوك ؾٍة( اق لطبػ كي ي ٍ كوي  .1

 ثبقـوي ًؾبـر ثف دبـاهشفّب  كوي ٍ كي ي هؿاة هبًٌؽ هقؽاـ، ؼهب،  ًبليك، ٌالكِ ٍ ... ثب اوش بؼُ اق اثكاـ ٍ سدْيكار كٌشفلي .2

 هؿاة، قهبى ؾٍة ـيك  ٍ وففز .... ثبقـوي ٍ ًؾبـر ثف دبـاهشفّب  هؤثف ثف ؾٍة ـيك  ِطيص هبًٌؽ اـس بؿ ؾٍة ـيك ، هقؽاـ .3

 ّب ثبقـوي ٍ ًؾبـر ثف فول فؼ ِطيص اثكاـ ٍ سدْيكار ؾٍة ـيك  ٍ ك بيز  ى .4

ًؾبـر ثف فول فؼ دفوٌ  اق لطبػ اًدبم ِطيص هفاض ، كبـ ثب اثكاـ ٍ سدْيكار ؾٍة ـيك  ٍ ـفبيز اَِل ايوٌي، ثْؽاٌشي ٍ غيافُ ٍ   .5

 ّب  هفسجظؼوشَـالقو 

 اـقٌيبثي:اثكاـ  -4

 فْفوز ٍاـوي -4ًوًَِ كبـ  -3هٍبّؽُ  -2دفوً  -1

 اثكاـ ٍ سدْيكار هَـؼ ًيبق اًدبم كبـ: -5

 قهبى وٌح ٍ وبيف اثكاـ كٌشفل دبـاهشفّب  كي ي -اثكاـ سَقيي -قبلت ًوًَِ گيف -ًوًَِ گيف -غالفي -سفهَكَد 

 فيٌك ٍ .... ٍ سدْيكار اع ب  ضفيق -كبـلجبن  -هبوك -ك ً ايوٌي -كالُ ايوٌي -سدْيكار ايوٌي: ؼوش ً

  س بلي  كبـ  هفسجظ ؼـ گفٍُ كبـ : -6

 (0508كٌشفل دبـاهشفّب  ؾٍة ) -
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 ٍقاـر  هَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك   هَقٌي

 ؼفشف سبلي  كشبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  اـقٌيبثي - 1 -9ًوَى ثفگ

 اٍلًَثز    سبـيع اـقٌيبثي  ٌوبـُ هلي  ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 اوشبًؽاـؼ فول فؼ كبـ:     L3 وغص ِالضيز س ٌىيي هشبلَـل  ضففِ  31170293 كؽ ضففِ

كٌشفل ًْبيي ؾٍة ـيك  ثب اوش بؼُ اثكاـ الر ٍ سدْيكار 

كٌشفلي هفثَعِ ثفاوبن اوشبًؽاـؼّب ٍ ؼوشَـالقو  ّب  

 هفسجظ

 G24 گفٍُ كبـ  ـيػشِ گف  ٍؽي ِ 06 كؽ ٍؽي ِ

 كبـ 0606 كؽ كبـ
كٌشفل ًْبيي ؾٍة 

 ـيك 

وغص 

 ٌبيىش ي
 (4)سىلظ

  

 هفا ض  كبـ ـؼي 
 ٌفايظ فول فؼ

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

1 

كٌشفل هَاؼ ٍاوغِ 

ٍ اثكاـ ٍ  )كوك ؾٍة(

 سدْيكار

 

 ه بى:كبـگبُ ـيػشِ گف  

 ؼلیمٝ  30قٔبٖ: 

  -ٔٛاؼ ّٔففی: 

  اثكاـ ٚ سدٟیكار: اثكاـ سٛقیٗ

 كٌشفل ِطيص  

 

 كٌشفل ًىجشبً ِطيص  

 

 

 كٌشفل ًبؼـوز 

وٙشفَ ِطیص اثكاـ   -وٙشفَ ِطیص ٔٛاؼ وٕه ؾٚة اق ِطبػ وٕی ٚ ویفی

 ٚ سدٟیكار اق ِطبػ وٕی ٚ ویفی 
3 

 

وٙشفَ ٘ىجشبً ِطیص ٔٛاؼ  -وٙشفَ ِطیص ٔٛاؼ وٕه ؾٚة اق ِطبػ ویفی

 -وٙشفَ ِطیص اثكاـ ٚ سدٟیكار اق ِطبػ ویفی -وٕه ؾٚة اق ِطبػ وٕی

 وٙشفَ ٘ىجشبً ِطیص ٚ اثكاـ ٚ سدٟیكار  اق ِطبػ وٕی  

2 

ػؽْ وٙشفَ  -ػؽْ وٙشفَ ِطیص ٔٛاؼ وٕه ؾٚة اق ِطبػ ویفی ٚ وٕی

 ِطیص اثكاـ ٚ سدٟیكار اق ِطبػ وٕی ٚ ویفی 
1 

 كٌشفل هؿاة 2

 ه بى:كبـگبُ ـيػشِ گف  

 ؼلیمٝ  30قٔبٖ: 

 ٕ٘ٛ٘ٝ ٌیف -ٔٛاؼ ّٔففی: غالفی

اثكاـ ٚ سدٟیكار: اثكاـ وٙشفَ 

 دبـأشفٞبی ویفی ٚ وٕی ٔؿاة 

 كٌشفل ِطيص   

 

 كٌشفل ًىجشبً ِطيص  

 

 كٌشفل ًبؼـوز  

 3 وٙشفَ ِطیص وّیٝ دبـأشفٞبی وٕی ٚ ویفی ٔؿاة 

 

وٙشفَ ٘ىجشبً ِطیص دبـأشفٞبی وٕی ٚ ویفی ٔؿاة ثب غغبی خكئی لبثُ 

 اغٕبْ
2 

 1 وٙشفَ ٘بؼـوز دبـأشفٞبی وٕی ٚ ویفی ٔؿاة 

3 
كٌشفل دبـاهشفّب  

 ؾٍة ـيك 

 گف  ه بى:كبـگبُ ـيػشِ 

 ؼلیمٝ  15قٔبٖ: 

  -ٔٛاؼ ّٔففی: 

 اثكاـ ٚ سدٟیكار: قٔبٖ وٙح ٚ ...

 كٌشفل ِطيص  

 

 كٌشفل ًىجشبً ِطيص  

 

 كٌشفل ًبؼـوز  

وٙشفَ ِطیص دبـأشفٞبی ؾٚة ـیكی ٔب٘ٙؽ اـسفبع ٚ قٔبٖ دف ٌؽٖ لبِت ٚ 

... 
3 

وٙشفَ ٘ىجشبً ِطیص دبـأشفٞبی ؾٚة ـیكی ثب غغبی خكئی ؼـ ضؽ لبثُ  

 لجَٛ 
2 

 1 ػؽْ وٙشفَ ِطیص دبـأشفٞبی ؾٚة ـیكی

4 
كٌشفل فول فؼ 

 دفوٌ 

 ه بى:كبـگبُ ـيػشِ گف  

 ؼلیمٝ  20قٔبٖ: 

  -ٔٛاؼ ّٔففی: 

 -اثكاـ ٚ سدٟیكار: 

كٌشفل ِطيص فول فؼ  

 دفوٌ  

كٌشفل فول فؼ دفوٌ  ؼـ 

 ضؽ قبث  قجَل 

كٌشفل ًبؼـوز فول فؼ 

 دفوٌ  

وٙشفَ ِطیص وّیٝ ٔفاضُ وبـ دفوُٙ اق ِطبػ وٕی ٚ ویفی ٚ ـػبیز 

 اَِٛ ایٕٙی 
3 

 
وٙشفَ وبُٔ وبـ دفوُٙ اق ِطبػ ویفی ٚ وٙشفَ ٘ىجشبً ِطیص وٕیز وبـ 

 ـػبیز ِطیص اَِٛ ایٕٙی   -دفوُٙ
2 

ػؽْ وٙشفَ ٔفاضُ وبـ دفوُٙ اق ِطبػ وٕی ٚ ویفی ٚ ػؽْ ـػبیز ٔٛاـؼ 

 ایٕٙی 
1 

ٌبيىش ي ّب  

غيف فٌي , 

ايوٌي, 

ثْؽاٌز, 

سَخْبر قيىز 

هطيغي ٍ 

 ً في

 آٌبٞی ٞبی ایٕٙی  -سدٟیكار اعفبء ضفیك -ؼوشىً -ػیٙه -وفً ایٕٙی -ِجبن وبـ -ٔبوه -ایٕٙی: والٜ-1

 سٕفوك ثبال -ٍٔبـوز فؼبَ -وبـػاللٝ ثٝ  -ٍ٘في: ؼلز وبفی -2

 ـػبیز ٘ظبفز -ٞبسفىیه قثبِٝ -قیىز ٔطیغی: سٟٛیٝ ٔٙبوت -3

سفىف غالق  -(N14)سفىف ا٘شمبؼی  -(N13)ضُ ٔىبِٝ  -(N12)سّٕیٓ ٌیفی -(N11)اوشؽالَ ٞبی غیففٙی: ٌبیىشٍی -4

(N15)-   خٕغ آٚـی ٚ ٌفؼآٚـی اعالػبر(N31)-  یبؼٌیفی ) ( N35-ٍی ٚ ؼاً٘ سٛوؼٝ ٌبیىش(N36)-  ا٘شػبة فٙبٚـی

ٟٔبـر  -(N51)اخشٕبػی ثٛؼٖ -( N92)ٔطبوجٝ ٚ ـیبضی   -(N42)ثىبـٌیفی فٙبٚـی ٞبی ٔٙبوت  -(N41)ٞبی ٔٙبوت 

 -(N55)ٕ٘بیً لؽـر ـٞجفی اففاؼ  -(N54)ٌفوز ؼـ اخشٕبػبر ٚ فؼبِیز ٞب  -(N53)٘مً ؼـ سیٓ   -(N52)ٌٛي وفؼٖ

سؼبِی  -(N58)ٔؿاوفٜ  -(N57)آٔٛقي ٚ وٕه ثٝ ففاٌیفی ؼیٍفاٖ   -(N56)ؼیٍفاٖاضشفاْ ٌؿاٌشٗ ثف اـقي ٞبی 

 -(N61)غٛؼ ٔؽیفیشی   -(N37)ٔىشٙؽ وبقی  -(N73)ؼـوشىبـی ٚ وىت ضالَ   -(N72)ٔىئِٛیز دؿیفی -(N71)ففؼی

  - (N33)ػبر اعال  سفىیف  -(N32)وبقٔبٖ ؼٞی اعالػبر   - (N66)ٔؽیفیز ٔٛاؼ ٚ سدٟیكار   -(N64)ٔؽیفیز قٔبٖ 

  - (N62)ٔؽیفیز وبـٞب ٚ دفٚلٜ ٞب   -(N43)ٍٟ٘ؽاـی فٙبٚـی ٞبی ثٝ وبـ ٌففشٝ ٌؽٜ   -(N34)وبـثفؼ فٙبٚـی اعالػبر 

ا٘شػبة فٙبٚـی ٞبی ٔٙبوت   -(N67)ٔؽیفیز ٔٙبثغ ا٘ىب٘ی   -(N65)ٔؽیفیز ٔٙبثغ ٔبِی   - (N63)ٔؽیفیز ویفیز 

(N41)-  ثٝ وبـٌیفی فٙبٚـی ٞبی ٔٙبوت (N42) 

 

ـفبيز ّوِ هَاـؼ   

 4الي   1

 

 

 

فؽم ـفبيز ّف يك 

 4الي  1اق هَاـؼ 

% ایٕٙی، ٍ٘في، 100

قیىز ٔطیغی ٚ 

ٞبی ٌبیىشٍی

 غیففٙی 

 

1 

 
ػؽْ اوشفبؼٜ اق والٜ 

ایٕٙی یب ؼوشىً یب 

وفً ایٕٙی یب ِجبن 

وبـ یب ٔبوه یب ػیٙه 

 یب ٔٛاـؼ ؼیٍف 

2 

 كبـ(اـقٌيبثي كبـ )ٌبيىش ي اًدبم 
 ثلي    

 غيف    

 هقيبـ ٌبيىش ي اًدبم كبـ  :

  4ٍ  2ٍ  1اق هفاض    2كىت ضؽاق  ًوفُ  

 اق ثػً ٌبيىش ي ّب  غيف فٌي , ايوٌي, ثْؽاٌز , سَخْبر قيىز هطيغي ٍ ً في  2كىت ضؽاق  ًوفُ  

 اق هفاض  كبـ 2كىت ضؽاق  هيبً يي 
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 ٍقاـر  هَقي ٍ دفٍـي

دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك   هَقٌيوبقهبى   

 ؼفشف سبلي  كشبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  كبـ فول فؼ اوشبًؽاـؼ سطلي  – 1-8ًوَى ثفگ

 ًَثز اٍل: : سبـيع اـقٌيبثي  ٌوبـُ هلي  ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 اوشبًؽاـؼ فول فؼ كبـ:     L3 وغص ِالضيز س ٌىيي هشبلَـل  ضففِ 31170293 كؽ ضففِ

كٌشفل كي ي قغقِ ـيػش ي ثب اوش بؼُ اق 

اثكاـ الر ٍ سدْيكار كٌشفلي هفثَعِ 

ثفاوبن اوشبًؽاـؼّب ٍ ؼوشَـالقو  ّب  

 هفسجظ

كؽ 

 ٍؽي ِ
 G31 گفٍُ كبـ  گف ـيػشِ ٍؽي ِ 06

 كبـ 0607 كؽ كبـ
كٌشفل كي ي قغقِ 

 ـيػش ي
 (4)سىلظ وغص ٌبيىش ي

  

 

 ؼقيقِ( 125)قهبى                                                                                                  ٌفايظ اًدبم كبـ :-1

 كبـگبُ ـيػشِ گف  ٍ س وي  كبـ  ٍ  قهبيٍ بُ هشبلَـل   .1

 ؼوش بُ وػشي وٌدي -ؾـُ ثيي -ؼوش بُ اٍلشفاوًَيك -اثكاـ ٍ سدْيكار: اثكاـ سىز اثقبؼ  .2

 ك ً ايوٌي  -فيٌك -ؼوش ً -لجبن كبـ -هبوك -سدْيكار ايوٌي: كالُ ايوٌي .3

 

 ٌبغُ ّب  اِلي اوشبًؽاـؼ فول فؼ كبـ:  – 2
 كٌشفل والهز قغقِ ـيػش ي .1

 كٌشفل اثقبؼ  قغقِ ـيػش ي  .2

 كٌشفل غَاَ قغقِ ـيػش ي  .3

 كٌشفل فول فؼ دفوٌ  سطز اهف  .4

 ًوًَِ ٍ ًقٍِ كبـ:-3

لطبػ ًؽاٌشي فيَة ؽبّف  هبًٌؽ سفک، سػلػ  ،وفؼخٌَي ٍ فيَة ؼاغلي هبًٌؽ هك ّب  گبق  ٍ اًقجبضي ثبقـوي قغقِ ـيػش ي اق  .1

 ٍ ... ثب اوش بؼُ اق اثكاـ كٌشفلي ٍ سدْيكار سىز ّب  غيفهػفة

اق ًقٍِ قغقاِ ٍ  ثبقـوي اثقبؼ  قغقِ ـيػش ي ثب اوش بؼُ اق اثكاـ ٍ سدْيكار كٌشفلي هبًٌؽ كَليه، ـيكوٌح، غظ كً ٍ ... ثب اوش بؼُ  .2

 سقييي ٍضقيز قغقِ ـيػش ي اق لطبػ سأييؽ يب ـؼ ثَؼى

ثفـن غَاَ ه بًي ي ٍ هشبلَـلي ي اق عفيق  قهبيٍبر كًٍ، وػشي، هشبلَگفافي ٍ ... خْز سقييي غَاَ قغقِ ٍ سقيايي ٍضاقيز    .3

 قغقِ اق ًؾف سأييؽ ٍ يب ـؼ ٌؽى

 وشَـالقو  ّب  هفسجظ ٍ كبـ ثب اثكاـ ٍ سدْيكار ٍ ـفبيز اَِل ايوٌي ًؾبـر ثف فول فؼ دفوٌ  اق لطبػ اًدبم ِطيص هفاض  عجق ؼ .4

 اثكاـ اـقٌيبثي: -4

 فْفوز ٍاـوي -4ًوًَِ كبـ  -3هٍبّؽُ  -2دفوً  -1

 اثكاـ ٍ سدْيكار هَـؼ ًيبق اًدبم كبـ: -5

 ٍ .... -ؼوش بُ سىز الشفاوًَيك -ؾـُ ثيي -ؼوش بُ وػشي وٌح -غظ كً ٍ وبيف اثكاـ الر سىز اثقبؼ   -گًَيب -ـيكوٌح -كَليه

 سدْيكار اع ب  ضفيق -كالُ ايوٌي -ك ً ايوٌي -لجبن كبـ -ؼوش ً -فيٌك -سدْيكار ايوٌي: هبوك

  س بلي  كبـ  هفسجظ ؼـ گفٍُ كبـ : -6

-  
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 ٍقاـر  هَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك   هَقٌي

كشبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًًؼفشف سبلي    

 

  اـقٌيبثي - 1 -9ًوَى ثفگ

 اٍلًَثز    سبـيع اـقٌيبثي  ٌوبـُ هلي  ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 س ٌىيي هشبلَـل  ضففِ  31170293 كؽ ضففِ
وغص 

 ِالضيز
L3     :اوشبًؽاـؼ فول فؼ كبـ 

كٌشفل كي ي قغقِ ـيػش ي ثب اوش بؼُ اق 

سدْيكار كٌشفلي هفثَعِ ثفاوبن اثكاـ الر ٍ 

 اوشبًؽاـؼّب ٍ ؼوشَـالقو  ّب  هفسجظ

 G31 گفٍُ كبـ  ـيػشِ گف  ٍؽي ِ 06 كؽ ٍؽي ِ

 كبـ 0607 كؽ كبـ
كٌشفل كي ي قغقِ 

 ـيػش ي

وغص 

 ٌبيىش ي
 (4)سىلظ

  

 هفا ض  كبـ ـؼي 
 ٌفايظ فول فؼ

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

 كٌشفل ؽبّف  1

 ه بى: كبـگبُ ـيػشِ گف  ٍ س وي  كبـ   

 ؼلیمٝ  10قٔبٖ: 

 -ٔٛاؼ ّٔففی: 

 اثكاـ ٚ سدٟیكار: ؾـٜ ثیٗ 

 كٌشفل ؽبّف  ِطيص 

 

 كٌشفل ؽبّف  ؼـ ضؽ قبث  قجَل 

 

 كٌشفل ؽبّف  ًبؼـوز 

 3 ـؼ یب لجَٛ ثٛؼٖ لغؼٝ سٍػیُ ِطیص وّیٝ ػیٛة ظبٞفی، سٍػیُ ِطیص

 2 سٍػیُ ٘ىجشبً ِطیص ػیٛة ظبٞفی، سٍػیُ ِطیص ـؼ یب لجَٛ ثٛؼٖ لغؼٝ  

 1 سٍػیُ ٘بؼـوز ػیٛة ظبٞفی، سٍػیُ ٘بؼـوز ـؼ یب لجَٛ ثٛؼٖ لغؼٝ 

 كٌشفل اثقبؼ  2

 ه بى: كبـگبُ ـيػشِ گف  ٍ س وي  كبـ   

 ؼلیمٝ  20قٔبٖ: 

 -ٔٛاؼ ّٔففی: 

 اثكاـ ٚ سدٟیكار: اثكاـ ا٘ؽاقٜ ٌیفی اثؼبؼ 

 كٌشفل اثقبؼ  ِطيص  

 

 كٌشفل اثقبؼ  ؼـ ضؽ قبث  قجَل 

 

 كٌشفل اثقبؼ ًبؼـوز 

 3 ٌٙبغز ِطیص اثكاـ وٙشفِی، وٙشفَ ِطیص وّیٝ اثؼبؼ لغؼٝ ـیػشٍی ٔغبثك ٘مٍٝ 

 
ٌٙبغز ِطیص اثكاـ وٙشفِی، وٙشفَ ٘ىجشبً ِطیص اثؼبؼ لغؼٝ ـیػشٍی ثب غغبی 

 خكئی ؼـ ضؽ لبثُ لجَٛ 
2 

 1 ٌٙبغز ٘بؼـوز اثكاـ وٙشفِی، وٙشفَ ٘بؼـوز اثؼبؼ لغؼٝ ـیػشٍی 

3 

كٌشفل غَاَ 

ه بًي ي ٍ 

 هشبلَـلي ي قغقِ

ه بى: كبـگبُ ـيػشِ گف  ٍ س وي  كبـ  ٍ  

 هشبلَـل  قهبيٍ بُ 

 ؼلیمٝ  45قٔبٖ: 

 -ٔٛاؼ ّٔففی: 

اثكاـ ٚ سدٟیكار: ؼوشٍبٜ وػشی وٙح ٚ وبیف 

 ؼوشٍبٟٞبی ٔفسجظ

 كٌشفل ِطيص غَاَ 

 

 كٌشفل غَاَ ؼـ ضؽ قبث  قجَل 

 

 كٌشفل ًبؼـوز غَاَ 

 3 وٙشفَ ِطیص وّیٝ غٛاَ ٔشبِٛـلیىی ٚ ٔىب٘یىی لغؼٝ 

 

 2 وٙشفَ ٘ىجشبً ِطیص غٛاَ ٔشبِٛـلیىی ٚ ٔىب٘یىی لغؼٝ 

 1 ػؽْ وٙشفَ ِطیص غٛاَ ٔشبِٛـلیىی ٚ ٔىب٘یىی لغؼٝ 

4 
اًدبم سىز  

 غيفهػفة 

ه بى: كبـگبُ ـيػشِ گف  ٍ س وي  كبـ  ٍ  

  قهبيٍ بُ هشبلَـل 

 ؼلیمٝ  30قٔبٖ: 

 -ٔٛاؼ ّٔففی: 

 ...اثكاـ ٚ سدٟیكار: ؼوشٍبٜ اِشفاوٛ٘یه ٚ 

 اًدبم ِطيص سىز غيفهػفة 

 

اًطبم سىز غيفهػفة ؼـ ضؽقبث  

 قجَل
 

 اًدبم ًبؼـوز سىز غيفهػفة

 3 وبـوفؼ ِطیص ثب ؼوشٍبٜ ٞبی سىز غیفٔػفة، ا٘دبْ ِطیص سىز غیفٔػفة

 

ٞبی سىز غیفٔػفة، ا٘دبْ ٘ىجشبً ِطیص سىز وبـوفؼ ِطیص ثب ؼوشٍبٜ

 غیفٔػفة
2 

ٞبی سىز غیفٔػفة، ا٘دبْ ٘ىجشبً ِطیص سىز ؼوشٍبٜػؽْ وبـوفؼ ِطیص ثب 

 غیفٔػفة
1 

5 
كٌشفل فول فؼ  

 دفوٌ 

 ه بى: كبـگبُ ـيػشِ گف  ٍ س وي  كبـ   

 ؼلیمٝ  20قٔبٖ: 

 -ٔٛاؼ ّٔففی: 

 -اثكاـ ٚ سدٟیكار: 

 كٌشفل ِطيص فول فؼ دفوٌ 

   

كٌشفل فول فؼ دفوٌ  ؼـ ضؽ قبث  

 قجَل 

 

 كٌشفل ًبؼـوز فول فؼ دفوٌ    

 3 وٙشفَ ِطیص وّیٝ ٔفاضُ وبـ دفوُٙ اق ِطبػ وٕی ٚ ویفی ٚ ـػبیز ایٕٙی 

 
 -وٙشفَ وبُٔ وبـ دفوُٙ اق ِطبػ ویفی ٚ وٙشفَ ٘ىجشبً ِطیص وٕیز وبـ دفوُٙ

 ـػبیز ِطیص اَِٛ ایٕٙی  
2 

 1 ػؽْ وٙشفَ ٔفاضُ وبـ دفوُٙ اق ِطبػ وٕی ٚ ویفی ٚ ػؽْ ـػبیز ٔٛاـؼ ایٕٙی 

ٌبيىش ي ّب  غيف 

فٌي , ايوٌي, 

ثْؽاٌز, سَخْبر 

قيىز هطيغي ٍ 

 ً في

 آٌبٞی ٞبی ایٕٙی  -سدٟیكار اعفبی ضفیك -ػیٙه -وفً ایٕٙی -ِجبن ٘ىٛق -ٔبوه -ایٕٙی: والٜ-1

 ػاللٝ -ٍ٘في: ویفیز ؼـ وبـ -2

 قیىز ٔطیغی: سٟٛیٝ ٔٙبوت   -3

سفىف غالق  -(N14)سفىف ا٘شمبؼی  -(N13)ضُ ٔىبِٝ  -(N12)سّٕیٓ ٌیفی -(N11)اوشؽالَ ٞبی غیففٙی: ٌبیىشٍی -4

(N15)-   خٕغ آٚـی ٚ ٌفؼآٚـی اعالػبر(N31)-  یبؼٌیفی ) ( N35- ً٘سٛوؼٝ ٌبیىشٍی ٚ ؼا(N36)-  ا٘شػبة فٙبٚـی ٞبی

ٟٔبـر ٌٛي  -(N51)اخشٕبػی ثٛؼٖ -( N92)ٔطبوجٝ ٚ ـیبضی   -(N42)ثىبـٌیفی فٙبٚـی ٞبی ٔٙبوت  -(N41)ٔٙبوت 

اضشفاْ  -(N55)ٕ٘بیً لؽـر ـٞجفی اففاؼ  -(N54)ٌفوز ؼـ اخشٕبػبر ٚ فؼبِیز ٞب  -(N53)٘مً ؼـ سیٓ   -(N52)وفؼٖ

 -(N71)سؼبِی ففؼی -(N58)ٔؿاوفٜ  -(N57)آٔٛقي ٚ وٕه ثٝ ففاٌیفی ؼیٍفاٖ   -(N56)ٌؿاٌشٗ ثف اـقي ٞبی ؼیٍفاٖ

ٔؽیفیز قٔبٖ  -(N61)غٛؼ ٔؽیفیشی   -(N37)ٔىشٙؽ وبقی  -(N73)ؼـوشىبـی ٚ وىت ضالَ   -(N72)ٔىئِٛیز دؿیفی

(N64)-   ٔؽیفیز ٔٛاؼ ٚ سدٟیكار(N66) -   وبقٔبٖ ؼٞی اعالػبر(N32)-  اعالػبر   سفىیف(N33) -   وبـثفؼ فٙبٚـی اعالػبر

(N34)-  ٍ٘ ٜٟؽاـی فٙبٚـی ٞبی ثٝ وبـ ٌففشٝ ٌؽ(N43)-   ٔؽیفیز وبـٞب ٚ دفٚلٜ ٞب(N62) -   ٔؽیفیز ویفیز(N63) -  

ثٝ وبـٌیفی فٙبٚـی ٞبی   -(N41)ا٘شػبة فٙبٚـی ٞبی ٔٙبوت   -(N67)ٔؽیفیز ٔٙبثغ ا٘ىب٘ی   -(N65)ٔؽیفیز ٔٙبثغ ٔبِی 

 (N42)ٔٙبوت 

 

ـفبيز ّوِ هَاـؼ   

 4الي  1

 

 

 

ّف يك  فؽم ـفبيز

 4الي  1اق هَاـؼ 

% ایٕٙی، ٍ٘في، 100

قیىز ٔطیغی ٚ 

 ٞبی غیففٙی ٌبیىشٍی

 

2 

ػؽْ اوشفبؼٜ اق والٜ  

ایٕٙی یب ؼوشىً یب 

وفً ایٕٙی یب ِجبن 

وبـ یب ٔبوه یب ػیٙه 

 یب ٔٛاـؼ ؼیٍف

1 

 اـقٌيبثي كبـ )ٌبيىش ي اًدبم كبـ(
 ثلي    

 غيف    

 :هقيبـ ٌبيىش ي اًدبم كبـ  

 5ٍ  3ٍ  1اق هفاض    2كىت ضؽاق  ًوفُ  

 اق ثػً ٌبيىش ي ّب  غيف فٌي , ايوٌي, ثْؽاٌز , سَخْبر قيىز هطيغي ٍ ً في  2كىت ضؽاق  ًوفُ  

 اق هفاض  كبـ 2كىت ضؽاق  هيبً يي 
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 ٍقاـر  هَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك   هَقٌي

ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً ؼفشف سبلي  كشبة ّب  ؼـوي فٌي  

 

  كبـ فول فؼ اوشبًؽاـؼ سطلي  – 1-8ًوَى ثفگ

 اٍل:ًَثز  : سبـيع اـقٌيبثي  ٌوبـُ هلي  ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 ضففِ 72110192 كؽ ضففِ
قبلج يفّب ٍ هبّيسِ گيفّب  

 فلك 
 اوشبًؽاـؼ فول فؼ كبـ:     L2 وغص ِالضيز

 الر ٍ هشبلَگفافي ًوًَِ ثب اوش بؼُ اق اثكاـ 

سدْيكار هفثَعِ ثفاوبن ؼوشَـالقو  ّب ٍ 

 اوشبًؽاـؼّب  هفسجظ

كؽ 

 ٍؽي ِ
 G31 گفٍُ كبـ   قهبيٍبر هشبلَـل  ٍؽي ِ 07

 (3)هْبـر  وغص ٌبيىش ي اًدبم  قهبيً هشبلَگفافي كبـ 0701 كؽ كبـ

  

 ؼقيقِ( 90)قهبى                                                                                                 ٌفايظ اًدبم كبـ :-1

  قهبيٍ بُ هشبلَـل  .1

 -وٌگ وبة -سي ِ كبسف -وٌگ سفاي - ة هقغف -ال   -غويف الوبوِ ٍ ًوؽ دَليً -هَاؼ هبًز -هطلَل اذ -هَاؼ هّففي: وٌجبؼُ .2

 ٌيكيندَؼـ اكىيؽ ه -دَؼـ  لَهيٌب

 ؼوش بُ غٍك كي ٍ ٌيٍِ وبفز  -هي فٍو َح -ؼوش بُ دَليً -ؼوش بُ هبًز -ؼوش بُ وٌگ -اثكاـ ٍ سدْيكار: ؼوش بُ ثفي .3

 هبوك ٍ ... -ك ً كبـ -لجبن كبـ -فيٌك -سدْيكار ايوٌي: ؼوش ً .4

 

 ٌبغُ ّب  اِلي اوشبًؽاـؼ فول فؼ كبـ:  – 2

 سْيِ ًوًَِ  .1

  هبؼُ وبق  وغص .2

 اذ كفؼى .3

 وبغشبـٌٌبوبيي  .4

 ًوًَِ ٍ ًقٍِ كبـ:-3

 ثفي كبـ  ًوًَِ ؼـ اثقبؼ هَـؼ ًؾف، سويك كبـ  ٍ وٌگ قؼى وغص ًوًَِ ثِ عفق ِطيص ٍ ؼـ َِـر ًيبق هبًز كفؼى .1

وٌجبؼُ قؼى وغص ًوًَِ ثب اوش بؼُ اق وٌجبؼُ ّب  غٍي سب ًفم ثِ عَـي ِ اثف وٌجبؼُ قجلي اق ثيي ـفشِ ثبٌؽ ٍ وذه دَليً كفؼى  .2

 (Al2O3وش بؼُ اق ؼوش بُ دَليً ٍ هَاؼ وبيٌؽُ هبًٌؽ دَؼـ  لَهيٌب )ًوًَِ ثب ا

 هبؼُ كفؼى هطلَل اذ هشٌبوت ثب خٌه فلك ٍ اذ كفؼى ًوًَِ ؼـ قهبى هٍػُ سَوظ هطلَل اذ ٍ وذه ٌىشٍَ ثب ال   ٍ  ة هقغف  .3

 ٍ غٍك كفؼى

ق لطبػ سٍػيُ فبقّب  هَخَؼ ٍ ؼـ َِـر ًيابق  ثٌؽ  ٍ وبغشبـ هي فٍو َدي ًوًَِ اكبـ ثب هي فٍو َح ًَـ  خْز هٍبّؽُ ؼاًِ .4

 سْيِ ف ه

 اثكاـ اـقٌيبثي: -4

 فْفوز ٍاـوي -4ًوًَِ كبـ  -3هٍبّؽُ  -2دفوً  -1

 اثكاـ ٍ سدْيكار هَـؼ ًيبق اًدبم كبـ: -5
ؼوش بُ  -َّؼ -ؼوش بُ ثفي -ؼوش بُ وٌگ-ؼوش بُ ؼوي بسَـ -هي فٍو َح -ؼٍـثيي ف بوي -ؼوش بُ هبًز -ؼوش بُ دَليً

 ٌيٍِ وبفز  -ً ْؽاـًؽُ وٌجبؼُ

 سدْيكار اع ب  ضفيق  -ك ً كبـ -لجبن كبـ -ؼوش ً -هبوك -سدْيكار ايوٌي: فيٌك

  س بلي  كبـ  هفسجظ ؼـ گفٍُ كبـ : -6

 (0702هبوِ )اًدبم  قهبيً  -

 (0703اًدبم  قهبيً وػشي وٌح ) -
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 ٍقاـر  هَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك   هَقٌي

ؼفشف سبلي  كشبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ 

 كبـؼاًً

 

  اـقٌيبثي - 1 -9ًوَى ثفگ

 اٍلًَثز    سبـيع اـقٌيبثي  ٌوبـُ هلي  ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 ضففِ  72110192 كؽ ضففِ
قبلج يفّب ٍ هبّيسِ 

 گيفّب  فلك 

وغص 

 ِالضيز
L2     :اوشبًؽاـؼ فول فؼ كبـ 

هشبلَگفافي ًوًَِ ثب اوش بؼُ اق اثكاـ  الر ٍ 

سدْيكار هفثَعِ ثفاوبن ؼوشَـالقو  ّب ٍ 

 اوشبًؽاـؼّب  هفسجظ

 G31 گفٍُ كبـ   قهبيٍبر هشبلَـل  ٍؽي ِ 07 كؽ ٍؽي ِ

 كبـ 0701 كؽ كبـ
اًدبم  قهبيً 

 هشبلَگفافي

وغص 

 ٌبيىش ي
 (3) هْبـر

  

 هفا ض  كبـ ـؼي 
 ٌفايظ فول فؼ

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

 سْيِ ًوًَِ 1

 

 ه بى:  قهبيٍ بُ هشبلَـل  

 ؼلیمٝ  30قٔبٖ: 

 -وًٙ وبة -ٔٛاؼ ّٔففی: ٔٛاؼ ٔب٘ز

 وًٙ ثفي 

 -اثكاـ ٚ سدٟیكار: ؼوشٍبٜ ٔب٘ز

 ؼوشٍبٜ ثفي  -ؼوشٍبٜ وًٙ

 سْيِ ِطيص ًوًَِ  

 

سْيِ ًوًَِ ؼـ ضؽ قبث  

 قجَل

 

 سْيِ ًبؼـوز ًوًَِ 

ٔب٘ز وفؼٖ  -وغص وبٔالً سٕیك ٚ وًٙ غٛـؼٜ -ٕ٘ٛ٘ٝ ثب اثؼبؼ ٔٛـؼ٘ظف

 ِطیص ٕ٘ٛ٘ٝ 
3 

 

وغص ٘ىجشبً سٕیك ٚ  -ٕ٘ٛ٘ٝ ثب اثؼبؼ ثب غغبی خكئی ؼـ ضؽ لبثُ لجَٛ

 ٔب٘ز وفؼٖ ٕ٘ٛ٘ٝ ؼـ ضؽ لبثُ لجَٛ  -وًٙ غٛـؼٜ
2 

 -ٕ٘ٛ٘ٝ ثب اثؼبؼ وٛزىشف اق ضؽ ٔٛـؼ ٘ظف یب غیّی ثكـٌشف اق اثؼبؼ ٔٛـؼ٘ظف

ٔب٘ز وفؼٖ  -وغص ٘بٔٙبوت ٕ٘ٛ٘ٝ اق ِطبػ سٕیكی ٚ وًٙ غٛـؼٖ

 ٘بؼـوز ٕ٘ٛ٘ٝ 

1 

  هبؼُ وبق  وغص 2

 ه بى:  قهبيٍ بُ هشبلَـل 

 ؼلیمٝ  45قٔبٖ: 

ٞبی ٔػشّف، ٕ٘ؽ ٔٛاؼ ّٔففی: وٙجبؼٜ

دِٛیً، آة ٔمغف، غٕیف إِبوٝ 

  ٚ ... Mgoدِٛیً، دٛؼـ آِٛٔیٙب، دٛؼـ 

اثكاـ ٚ سدٟیكار: ؼوشٍبٜ دِٛیً، 

 ؼوشٍبٜ ٍٟ٘ؽاـ٘ؽٜ، وٙجبؼٜ 

  هبؼُ وبق  ِطيص وغص  

 

 هبؼُ وبق  وغص ؼـ ضؽ 

 قبث  قجَل 

 

  هبؼُ وبق  ًبؼـوز وغص 

دِٛیً  -وغص ٕ٘ٛ٘ٝ وٙجبؼٜ قؼٜ ٌؽٜ وبٔالً ِیمّی ٚ فبلؽ غظ ٚ غً

 وبٔالٌ ِطیص، وغص آئیٙٝ ای  
3 

 

وغص ٕ٘ٛ٘ٝ وٙجبؼٜ قؼٜ ٌؽٜ سمفیجبً ِیمّی ثب غظ ٚ غً ؼـ ضؽ لبثُ 

 دِٛیً وفؼٖ ٘ىجشبً ِطیص ؼـ ضؽ لبثُ لجَٛ  -لجَٛ
2 

وغص ٕ٘ٛ٘ٝ دف اق غظ ٚ غً ٚ ٘بٔٙبوت ثؼؽ اق وٙجبؼٜ قؼٖ ٚ دِٛیً 

 ای  وفؼٖ ٘بؼـوز ٕ٘ٛ٘ٝ ٚ وغص غیف آئیٙٝ
1 

 اذ كفؼى 3

 ه بى:  قهبيٍ بُ هشبلَـل 

 ؼلیمٝ 5قٔبٖ: 

ٔٛاؼ ّٔففی: ٔطَّٛ اذ، اِىُ، آة 

 ٔمغف 

 -اثكاـ ٚ سدٟیكار: ؼوشٍبٜ غٍه وٗ

 ؼویىبسٛـ  -ٌیٍٝ وبػز

 اذ كفؼى ِطيص  

 

 اذ كفؼى ؼـ ضؽ قبث  قجَل 

 

 اذ كفؼى ًبؼـوز 

غٍه  -اذ وفؼٖ ٕ٘ٛ٘ٝ ؼـ قٔبٖ ٔٙبوت -ا٘شػبة ِطیص ٔطَّٛ اذ

 وفؼٖ ِطیص ٕ٘ٛ٘ٝ 
3 

 
اذ وفؼٖ ٕ٘ٛ٘ٝ ؼـ قٔبٖ ا٘ؽوی ثیٍشف ٚ یب  -ٔطَّٛ اذا٘شػبة ِطیص 

 غٍه وفؼٖ ٘ىجشبً ِطیص ٕ٘ٛ٘ٝ -وٕشف اق ضؽ ٔٛـؼ٘ظف
2 

اذ وفؼٖ ٕ٘ٛ٘ٝ ؼـ قٔبٖ غیّی ثیٍشف ٚ یب  -ا٘شػبة ٘بؼـوز ٔطَّٛ اذ

 غٍه وفؼٖ ٘بؼـوز ٕ٘ٛ٘ٝ  -غیّی وٕشف اق ضؽ ٔٛـؼ٘ظف
1 

 ثفـوي وبغشبـ 4

   

  هشبلَـل ه بى:  قهبيٍ بُ 

 ؼلیمٝ 10قٔبٖ: 

 -ٔٛاؼ ّٔففی: 

ؼٚـثیٗ  -اثكاـ ٚ سدٟیكار: ٔیىفٚوىٛح

 ػىبوی 

 ثفـوي ِطيص وبغشبـ 

 

ثفـوي وبغشبـ ؼـ ضؽ قبث  

 قجَل 

 

 ثفـوي ًبؼـوز وبغشبـ 

سٍػیُ ِطیص فبقٞبی ٔٛخٛؼ ؼـ  -وبـوفؼ ِطیص ثب ٔیىفٚوىٛح

 سٟیٝ ػىه ٔٙبوت ؼـ  ِٛـر ٘یبق  -وبغشبـ ٕ٘ٛ٘ٝ
3 

 
وبغشبـ ثب سػٕیٗ ٘ىجشبً سٍػیُ ِطیص  -وبـوفؼ ِطیص ثب ٔیىفٚوىٛح

  سٟیٝ ػىه ٔٙبوت ؼـ ِٛـر ٘یبق  -ِطیص ؼـِؽ فبقٞبی ٔٛخٛؼ
2 

سٍػیُ ٘بؼـوز فبقٞبی ٔٛخٛؼ ؼـ  -وبـوفؼ ٘بؼـوز ثب ٔیىفٚوىٛح

 ػؽْ سٟیٝ ػىه ٔٙبوت  -ٞبوبغشبـ ٕ٘ٛ٘ٝ ٚ ؼـِؽ آٖ
1 

ٌبيىش ي ّب  غيف فٌي 

ايوٌي, ثْؽاٌز, , 

سَخْبر قيىز هطيغي 

 ٍ ً في

 ٞبی ایٕٙی آٌبٞی -سدٟیكار اعفبء ضفیك -ػیٙه -ؼوشىً-وفً ایٕٙی -ِجبن وبـ -ایٕٙی: ٔبوه-1

 ػاللٝ ثٝ وبـ  -ٍ٘في: ؼلز ؼـ وبـ -2

 ـػبیز ٘ظبفز -قیىز ٔطیغی: سٟٛیٝ ٔٙبوت -3

خٕغ آٚـی ٚ ٌفؼآٚـی اعالػبر  -(N12)سّٕیٓ ٌیفی -(N11)اوشؽالَ ٞبی غیففٙی:  ٌبیىشٍی -4

(N31)-  یبؼٌیفی ) ( N35-  ٔطبوجٝ ٚ ـیبضی(N92 )- ٖاخشٕبػی ثٛؼ(N51)-  ٟٔبـر ٌٛي

سؼبِی  -(N56)اضشفاْ ٌؿاٌشٗ ثف اـقي ٞبی ؼیٍفاٖ -(N53)٘مً ؼـ سیٓ   -(N52)وفؼٖ

 -(N37)ٔىشٙؽ وبقی  -(N73)ؼـوشىبـی ٚ وىت ضالَ   -(N72)ٔىئِٛیز دؿیفی -(N71)ففؼی

ا٘شػبة فٙبٚـی ٞبی  -(N66)ٔؽیفیز ٔٛاؼ ٚ سدٟیكار   -(N66)ٔؽیفیز قٔبٖ  -(N61)غٛؼ ٔؽیفیشی  

ٍٟ٘ؽاـی فٙبٚـی ٞبی ثٝ وبـٌففشٝ ٌؽٜ  -(N42)ثٝ وبـٌیفی فٙبٚـی ٞبی ٔٙبوت  -(N41)ٔٙبوت 

(N43)- ٖآٔٛقي ٚ وٕه ثٝ ففاٌیفی ؼیٍفا(N57)-  ٔؽیفیز ویفیز(N63) 

 

 1ـفبيز ّوِ هَاـؼ   

 4الي 

 

 

فؽم ـفبيز ّف يك اق 

 4الي  1هَاـؼ 

% ایٕٙی، ٍ٘في، 100

قیىز ٔطیغی ٚ 

 ٞبی غیففٙی ٌبیىشٍی

 

2 

 
ػؽْ اوشفبؼٜ اق ؼوشىً 

یب وفً ایٕٙی یب ِجبن 

وبـ یب ٔبوه یب ػیٙه 

 یب ٔٛاـؼ ؼیٍف 

1 

 اـقٌيبثي كبـ )ٌبيىش ي اًدبم كبـ(
 ثلي    

 غيف    

 كبـ  :هقيبـ ٌبيىش ي اًدبم 

  4ٍ  3ٍ  2اق هفاض    2كىت ضؽاق  ًوفُ  

 اق ثػً ٌبيىش ي ّب  غيف فٌي , ايوٌي, ثْؽاٌز , سَخْبر قيىز هطيغي ٍ ً في  2كىت ضؽاق  ًوفُ  

 اق هفاض  كبـ 2كىت ضؽاق  هيبً يي 
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 ٍقاـر  هَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك   هَقٌي

ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًًؼفشف سبلي  كشبة ّب    

 

  كبـ فول فؼ اوشبًؽاـؼ سطلي  – 1-8ًوَى ثفگ

 اٍل:ًَثز  : سبـيع اـقٌيبثي  ٌوبـُ هلي  ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 ضففِ  72110192 كؽ ضففِ
قبلج يفّب ٍ هبّيسِ گيفّب  

 فلك 
 اوشبًؽاـؼ فول فؼ كبـ:     L2 وغص ِالضيز

ثب اوش بؼُ اق اًدبم  قهبيٍبر هفثَط ثِ هبوِ 

اثكاـ الر ٍ سدْيكار هفثَعِ ثفاوبن 

 ؼوشَـالقو  ّب ٍ اوشبًؽاـؼّب  هفسجظ

كؽ 

 ٍؽي ِ
 G31 گفٍُ كبـ   قهبيٍبر هشبلَـل  ٍؽي ِ 07

 (3)هْبـر وغص ٌبيىش ي اًدبم  قهبيً هبوِ كبـ 0702 كؽ كبـ

  

 ؼقيقِ( 120)قهبى                                                                                                    ٌفايظ اًدبم كبـ :-1

  قهبيٍ بُ هشبلَـل  .1

 -هبوِ - ة هقغف -وَؼ -هَاؼ هّففي: سشفاوؽين سف  فى بر .2

ؼوش بُ  -ش بُ سقييي فٍفؼگيؼو -ؼوش بُ سقييي فجَـ گبق -ؼوش بُ اوشط بم هبوِ سف ٍ غٍك -سدْيكار: ؼوش بُ ـعَثز وٌح .3

قبلت ّب   -قهبى وٌح -كَـُ غٍك كي -لَلِ  قهبيٍ بّي -ثٍف -كَثِ -سفاقٍ  ؼيديشبل -ؼوش بُ سقييي ؼاًِ ثٌؽ  -قهبى وٌح

 اوشَاًِ هؽـج - دَ ـ -لَلِ سػليِ  ة )وي َى( -ؼوش بُ سقييي ؼـِؽ غبک -ّوكى -ًوًَِ ؽفٍ  ضو  هبوِ

 هبوك -لجبن كبـ -ك ً كبـ -ؼوش ً -سدْيكار ايوٌي: فيٌك .4

 
 
 

 ٌبغُ ّب  اِلي اوشبًؽاـؼ فول فؼ كبـ:  – 2

 سْيِ ًوًَِ  .1

 سقييي غَاَ هبوِ .2

 

 
 

 ًوًَِ ٍ ًقٍِ كبـ:-3
 ًوًَِ ثفؼاـ  هٌبوت اق هبوِ ثِ هقؽاـ هَـؼًيبق ٍ اق هط  هٌبوت ٍ  هبؼُ كفؼى  ى ّب خْز  قهبيً ّب  هبوِ  .1

 فٍفؼگي ٍ ـعَثز ٍ... ٍ اًدبم ؼاؼى ِطيص  قهبيً ٍ ثجز ًشبيحكبـ ثب ؼوش بُ ّب  سقييي اوشط بم ٍ  .2

 اثكاـ اـقٌيبثي: -4

 فْفوز ٍاـوي -4ًوًَِ كبـ  -3هٍبّؽُ  -2دفوً  -1

 اثكاـ ٍ سدْيكار هَـؼ ًيبق اًدبم كبـ: -5

ؼوش بُ  -ؼوش بُ كَثِ -ؼوش بُ سقييي فجَـ گبق -ؼوش بُ  قهبيً اوشط بم سف ٍ غٍك هبوِ -سفاقٍ  ؼيديشبل-ؼوش بُ ـعَثز وٌح

كَـُ غٍك  -قهبى وٌح -ا زفاك ٌقلِ -ّوكى -ثٍف -ثٌؽ ؼوش بُ سقييي ؼاًِ -ؽفٍ  ضو  هبوِ -ّب  ًوًَِقبلت -سقييي فٍفؼگي

 دَ ـ -لَلِ سػليِ  ة )وي َى( -اوشَاًِ هؽـج -ؼوش بُ سقييي ؼـِؽ غبک -كي

 لجبن كبـ فيٌك ٍ سدْيكار اع ب  ضفيق  -ؼوش ً -ك ً ايوٌي -سدْيكار ايوٌي: هبوك

  س بلي  كبـ  هفسجظ ؼـ گفٍُ كبـ : -6

 (0701اًدبم  قهبيً هشبلَگفافي ) -

 (0703اًدبم  قهبيً وػشي وٌدي ) -

 



111 

 

 ٍقاـر  هَقي ٍ دفٍـي

  هَقٌيوبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك  

 ؼفشف سبلي  كشبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  اـقٌيبثي - 1 -9ًوَى ثفگ

 اٍلًَثز    سبـيع اـقٌيبثي  ٌوبـُ هلي  ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 اوشبًؽاـؼ فول فؼ كبـ:     L2 وغص ِالضيز قبلج يفّب ٍ هبّيسِ گيفّب  فلك  ضففِ  72110192 كؽ ضففِ

ثِ هبوِ ثب اوش بؼُ اق اًدبم  قهبيٍبر هفثَط 

اثكاـ الر ٍ سدْيكار هفثَعِ ثفاوبن ؼوشَـالقو  ّب 

 ٍ اوشبًؽاـؼّب  هفسجظ

 G31 گفٍُ كبـ   قهبيٍبر هشبلَـل  ٍؽي ِ 07 كؽ ٍؽي ِ

 اًدبم  قهبيً هبوِ كبـ 0702 كؽ كبـ
وغص 

 ٌبيىش ي
 (3)هْبـر

  

 هفا ض  كبـ ـؼي 
 ٌفايظ فول فؼ

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

 ًوًَِ ثفؼاـ  1

 ه بى:  قهبيٍ بُ هشبلَـل 

 ؼلیمٝ 10قٔبٖ:

 ٔٛاؼ ّٔففی: ٔبوٝ

 -اثكاـ ٚ سدٟیكار: ظفٚف ضُٕ ٔبوٝ

 -سفاقٚی ؼیدیشبِی -لبِت ٞبی ٕ٘ٛ٘ٝ

 ؼوشٍبٜ وٛثٝ

 ًوًَِ ثفؼاـ  ِطيص 

 

 قبث  قجَل ًوًَِ ثفؼاـ  ؼـ ضؽ

 

 ًوًَِ ثفؼاـ  ًبؼـوز 

 3 ٞبآٔبؼٜ وبقی ِطیص ٕ٘ٛ٘ٝ -ٕ٘ٛ٘ٝ ثفؼاـی ثٝ ٔمؽاـ ٔٙبوت -ٕ٘ٛ٘ٝ ثفؼاـی اق ٔطُ ٔٙبوت

 

ٕ٘ٛ٘ٝ ثفؼاـی ثٝ ٔمؽاـ ٘ىجشبً ٔٙبوت ثب غغبی لبثُ  -ٕ٘ٛ٘ٝ ثفؼاـی اق ٔطُ ٘ىجشبً ٔٙبوت

 آٔبؼٜ وبقی ِطیص ٕ٘ٛ٘ٝ ٞب  -اغٕبْ
2 

 1 ٞب آٔبؼٜ وبقی ٘بؼـوز ٕ٘ٛ٘ٝ -ٕ٘ٛ٘ٝ ثفؼاـی ثٝ ٔمؽاـ ٘بؼـوز -ثفؼاـی اق ٔطُ ٘بؼـوزٕ٘ٛ٘ٝ 

2 
سقييي اوشط بم 

 ٍ فٍفؼگي

 

 ه بى:  قهبيٍ بُ هشبلَـل  

 ؼلیمٝ 20قٔبٖ:

 ٔٛاؼ ّٔففی: ٔبوٝ

 -اثكاـ ٚ سدٟیكار: ؼوشٍبٜ آقٔبیً

ؼوشٍبٜ  -اوشطىبْ سف ٚ غٍه ٔبوٝ

ؼوشٍبٜ سؼییٗ  -وٛـٜ غٍه وٗ -وٛثٝ

 فٍفؼٌی 

سقييي ِطيص اوشط بم ٍ 

 فٍفؼگي 

 

سقييي اوشط بم ٍ فٍفؼگي ؼـ 

 ضؽ قبث  قجَل

 

سقييي ًبؼـوز اوشط بم ٍ 

 فٍفؼگي 

وبـوفؼ  -فٚ غٍه ٚ ٔیكاٖ فٍفؼٌیس -ا٘دبْ وبٔالً ِطیص آقٔبیً اوشطىبْ فٍبـی، ثفٌی، ٚ...

 سؼییٗ ؼلیك ٔیكاٖ اوشطىبْ فٍبـی، ثفٌی ٚ ...  -وبٔالً ِطیص ثب ؼوشٍبٜ آقٔبیً اوشطىبْ
3 

 

وبـوفؼ  -ا٘دبْ ٘ىجشبً ِطیص آقٔبیً اوشطىبْ فٍبـی، ثفٌی ٚ ... سف ٚ غٍه ٚ ٔیكاٖ فٍفؼٌی

ِطیص ٔیكاٖ اوشطىبْ فٍبـی، ثفٌی ٚ سؼییٗ ٘ىجشبً  -٘ىجشبً ِطیص ثب ؼوشٍبٜ آقٔبیً اوشطىبْ

 ... ثب غغبی خكئی

2 

وبـوفؼ  -ا٘دبْ ٘بؼـوز آقٔبیً اوشطىبْ فٍبـی، ثفٌی ٚ ... سف ٚ غٍه ٚ ٔیكاٖ فٍفؼٌی

 سؼییٗ ٘بؼـوز ٔیكاٖ اوشطىبْ فٍبـی ٚ ثفٌی ٚ ... -٘بؼـوز ثب ؼوشٍبٜ آقٔبیً اوشطىبْ
1 

3 
سقييي ؼـِؽ 

 ـعَثز

 هشبلَـل ه بى:  قهبيٍ بُ 

 ؼلیمٝ 15قٔبٖ:

 ٔٛاؼ ّٔففی: ٔبوٝ

اثكاـ ٚ سدٟیكار: ؼوشٍبٜ ـعٛثز وٙح، 

سفاقٚی  -قٔبٖ وٙح -وٛـٜ غٍه وٗ

 ؼیدیشبَ

 سقييي ِطيص ؼـِؽ ـعَثز 

 

سقييي ؼـِؽ ـعَثز ؼـ ضؽ 

 قبث  قجَل

 

 سقييي ًبؼـوز ؼـِؽ ـعَثز 

وبـوفؼ  وبٔالً ِطیص ثب ؼوشٍبٜ ـعٛثز وٙح، سؼییٗ  -ا٘دبْ وبٔالً ِطیص آقٔبیً سؼییٗ ـعٛثز

 ؼلیك ٔیكاٖ ـعٛثز ٔبوٝ 
3 

 
سؼییٗ  -وبـوفؼ ٘ىجشبً ِطیص ثب ؼوشٍبٜ ـعٛثز وٙح -ا٘دبْ ٘ىجشبً ِطیص آقٔبیً سؼییٗ ـعٛثز

 ٘ىجشبً ِطیص ٔیكاٖ ـعٛثز ٔبوٝ ثب غغبی خكئی
2 

وبـوفؼ ٘بؼـوز ثب ؼوشٍبٜ ـعٛثز وٙح، سؼییٗ ٘بؼـوز  -ا٘دبْ ٘بؼـوز آقٔبیً سؼییٗ ـعٛثز

 ٔیكاٖ ـعٛثز ٔبوٝ 
1 

4 

سقييي ؼاًِ 

ثٌؽ  ٍ ؼـِؽ 

 غبک

 ه بى:  قهبيٍ بُ هشبلَـل 

 ؼلیمٝ 65قٔبٖ:

 ٔٛاؼ ّٔففی: ٔبوٝ

 -اثكاـ ٚ سدٟیكار: سفاقٚی ؼیدیشبَ

ؼا٘ٝ ؼوشٍبٜ سؼییٗ  -اوشٛا٘ٝ ٔؽـج-دٛآـ

زفاؽ  -قٔبٖ وٙح -ٕٞكٖ -ثٍف -ثٙؽی

 ؼوشٍبٜ سؼییٗ ؼـِؽ غبن -ٌؼّٝ ای

ثٌؽ  ٍ ؼـِؽ سقييي ِطيص ؼاًِ

 غبک 

ثٌؽ  ٍ ؼـِؽ غبک سقييي ؼاًِ

 ؼـ ضؽ قبث  قجَل 

ثٌؽ  ٍ سقييي ًبؼـوز ؼاًِ

 ؼـِؽ غبک 

وبـوفؼ وبٔالً ِطیص ثب ؼوشٍبٜ ٞبی  -ا٘دبْ وبٔالً ِطیص آقٔبیً سؼییٗ ؼا٘ٝ ثٙؽی ٚ ؼـِؽ غبن

 سؼییٗ ؼلیك ؼا٘ٝ ثٙؽی ٚ ؼـِؽ غبن ٔبوٝ  -ٔفثٛعٝ
3 

 

وبـوفؼ ٘ىجشبً ِطیص ثب ؼوشٍبٜ  -ا٘دبْ ٘ىجشبً ِطیص آقٔبیً سؼییٗ ؼا٘ٝ ثٙؽی ٚ ؼـِؽ غبن

 ثٙؽی ٚ ؼـِؽ غبن ٔبوٝ ثب غغبی خكئی سؼییٗ ٘ىجشبً ِطیص ؼا٘ٝ -ٞبی ٔفثٛعٝ
2 

 -وبـوفؼ ٘بؼـوز ثب ؼوشٍبٜ ٞبی ٔفثٛعٝ -ا٘دبْ ٘بؼـوز آقٔبیً سؼییٗ ؼا٘ٝ ثٙؽی ٚ ؼـِؽ غبن

 سؼییٗ ٘بؼـوز ؼا٘ٝ ثٙؽی ٚ ؼـِؽ غبن ٔبوٝ
1 

5 
سقييي قبثليز 

 فجَـ گبق

 ه بى:  قهبيٍ بُ هشبلَـل 

 ؼلیمٝ 10قٔبٖ:

 ٔٛاؼ ّٔففی: ٔبوٝ

ٚ سدٟیكار: ؼوشٍبٜ سؼییٗ ػجٛـ اثكاـ 

 ؼوشٍبٜ وٛثٝ -ٌبق

 سقييي ِطيص قبثليز فجَـ گبق 

 

سقييي قبثليز فجَـ گبق ؼـ ضؽ 

 قبث  قجَل

 

 سقييي ًبؼـوز قبثليز فجَـ گبق 

وبـوفؼ وبٔالً ِطیص ثب ؼوشٍبٜ سؼییٗ ػجٛـ  -ا٘دبْ وبٔالٌ ِطیص آقٔبیً سؼییٗ لبثّیز ػجٛـ ٌبق

 سؼییٗ ؼلیك ٔیكاٖ لبثّیز ػجٛـ ٌبق  -ٌبق
3 

 
وبـوفؼ ٘ىجشبً ِطیص ثب ؼوشٍبٜ سؼییٗ ػجٛـ  -ا٘دبْ ٘ىجشبً ِطیص آقٔبیً سؼییٗ لبثّیز ػجٛـ ٌبق

 لبثّیز ػجٛـ ٌبقسؼییٗ ٘ىجشبً ِطیص ٔیكاٖ  -ٌبق
2 

 -وبـوفؼ ٘بؼـوز ثب ؼوشٍبٜ سؼییٗ ػجٛـ ٌبق -ا٘دبْ ٘بؼـوز آقٔبیً سؼییٗ لبثّیز ػجٛـ ٌبق

 سؼییٗ ٘بؼـوز ٔیكاٖ لبثّیز ػجٛـ ٌبق
1 

ٌبيىش ي ّب  غيف فٌي 

, ايوٌي, ثْؽاٌز, 

سَخْبر قيىز هطيغي 

 ٍ ً في

 ٞبی ایٕٙی آٌبٞی -سدٟیكار اعفبء ضفیك -ِجبن وبـ  -ػیٙه -ؼوشىً -وفً وبـ -ایٕٙی: ٔبوه -1

 ػاللٝ ثٝ وبـ  -ٍ٘في: ؼلز ؼـ وبـ -2

 ـػبیز ٘ظبفز   -قیىز ٔطیغی: سٟٛیٝ ٔٙبوت -3

 ) ( یبؼٌیفی  -(N31)خٕغ آٚـی ٚ ٌفؼآٚـی اعالػبر  -(N12)سّٕیٓ ٌیفی -(N11)اوشؽالَ  ٞبی غیففٙی:ٌبیىشٍی -4

N35-  ٔطبوجٝ ٚ ـیبضی(N92 )-  ثٛؼٖاخشٕبػی(N51)- ٖٟٔبـر ٌٛي وفؼ(N52)-   ٓ٘مً ؼـ سی(N53)-  اضشفاْ ٌؿاٌشٗ ثف

ٔىشٙؽ وبقی  -(N73)ؼـوشىبـی ٚ وىت ضالَ   -(N72)ٔىئِٛیز دؿیفی -(N71)سؼبِی ففؼی -(N56)اـقي ٞبی ؼیٍفاٖ

(N37)-   غٛؼ ٔؽیفیشی(N61)-  ٖٔؽیفیز قٔب(N64)-   ٔؽیفیز ٔٛاؼ ٚ سدٟیكار(N66)-  ٞبی ٔٙبوت ا٘شػبة فٙبٚـی(N41)- 

آٔٛقي ٚ وٕه ثٝ ففاٌیفی ؼیٍفاٖ -(N43)ٍٟ٘ؽاـی فٙبٚـی ٞبی ثٝ وبـٌففشٝ ٌؽٜ  -(N42)ثٝ وبـٌیفی فٙبٚـی ٞبی ٔٙبوت 

(N57)-  ٔؽیفیز ویفیز(N63)- ( ٔطبوجٝ ٚ ـیبضیN92) 

  

 4الي  1ـفبيز ّوِ هَاـؼ  

 

 

فؽم ـفبيز ّف يك اق 

 4الي  1هَاـؼ 

% ایٕٙی، ٍ٘في، 100

ٔطیغی ٚ قیىز 

 ٞبی غیففٙی ٌبیىشٍی

 

2 

ػؽْ اوشفبؼٜ اق  

ؼوشىً یب وفً ایٕٙی 

یب ِجبن وبـ یب ٔبوه 

یب ػیٙه یب یب ٔٛاـؼ 

 ؼیٍف 

1 

 اـقٌيبثي كبـ )ٌبيىش ي اًدبم كبـ(
 ثلي    

 غيف    

 هقيبـ ٌبيىش ي اًدبم كبـ  :

  5ٍ  3ٍ  2اق هفاض    2كىت ضؽاق  ًوفُ  

 اق ثػً ٌبيىش ي ّب  غيف فٌي , ايوٌي, ثْؽاٌز , سَخْبر قيىز هطيغي ٍ ً في  2كىت ضؽاق  ًوفُ  

 اق هفاض  كبـ 2كىت ضؽاق  هيبً يي 
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 ٍقاـر  هَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك   هَقٌي

 ؼفشف سبلي  كشبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  كبـ فول فؼ اوشبًؽاـؼ سطلي  – 1-8ًوَى ثفگ

 اٍل:ًَثز  : سبـيع اـقٌيبثي  ٌوبـُ هلي  ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 ضففِ  72110192 كؽ ضففِ
قبلج يفّب ٍ هبّيسِ گيفّب  

 فلك 
 L2 وغص ِالضيز

 اوشبًؽاـؼ فول فؼ كبـ:    

اًدبم  قهبيً سقييي وػشي ثب اوش بؼُ اق 

اثكاـ الر ٍ سدْيكار هفثَعِ ثفاوبن 

 ؼوشَـالقو  ّب ٍ اوشبًؽاـؼّب  هفسجظ

كؽ 

 ٍؽي ِ
 G31 گفٍُ كبـ   قهبيٍبر هشبلَـل  ٍؽي ِ 07

 كبـ 0703 كؽ كبـ
اًدبم  قهبيً وػشي 

 وٌدي
 (4) سىلظ وغص ٌبيىش ي

  

 ؼقيقِ( 45)قهبى                                                                                                       ٌفايظ اًدبم كبـ :-1

  قهبيٍ بُ هشبلَـل  .1

 هَاؼ هّففي: وٌجبؼُ .2

ّب  َکگيح ثل -خؽاٍل سقييي ٍ سجؽي  وػشي -ؼوش بُ وػشي وٌح يًَيَـوبل -ؼوش بُ ثفي -اثكاـ ٍ سدْيكار: ؼوش بُ وٌگ .3

 -الوبن ـاكَل ٍ ٍي فق -وبزوِ ثفيٌ  -اوشبًؽاـؼ زٍوي هؽـج

 ؼوش ً  -لجبن كبـ -فيٌك -ك ً ايوٌي -سدْيكار ايوٌي: هبوك  .4

 

 ٌبغُ ّب  اِلي اوشبًؽاـؼ فول فؼ كبـ:  – 2

 سْيِ ٍ  هبؼُ وبق  ًوًَِ .1

 اًدبم  قهبيً وػشي وٌدي .2

 سقييي وػشي قغقِ .3

 

 ًوًَِ ٍ ًقٍِ كبـ:-3
 وبق  ٍ سفاق كفؼى وغَش ًوًَِ ثِ عفق ِطيص لكٍم ثفي ًوًَِ ثب ؼوش بُ وٌگ ٍ  هبؼُؼـ َِـر  .1

سقييي ـٍي ِطيص وػشي وٌدي، كبـ ثب ؼوش بُ وػشي وٌح ثفاوبن ؼوشَـالقو   ى ٍ سقييي كبليجفُ ثَؼى ؼوش بُ ثب اوش بؼُ اق  .2

 ٌ  ثفاوبن خٌه ًوًَِ ٍ ٌفايظ ًوًَِ ّب  ـاكَل، ٍي فق ٍ ثفيّب ثِ ـٍيگيف  وػشي ًوًَِگيح ثلَک ٍ اًؽاقُ

 ّب  هفثَعِهطبوجِ فؽؼ وػشي ًوًَِ ثب اوش بؼُ اق خؽاٍل سقييي ٍ سجؽي  وػشي ٍ ففهَل .3

 اثكاـ اـقٌيبثي: -4

 فْفوز ٍاـوي -4ًوًَِ كبـ  -3هٍبّؽُ  -2دفوً  -1

 اثكاـ ٍ سدْيكار هَـؼ ًيبق اًدبم كبـ: -5

اًَاؿ وبزوِ ثفيٌ  ٍ  -گيح ثلَک ّب  اوشبًؽاـؼ زٍوي هؽـج -ؼوش بُ ثفي -وٌگ ؼوش بُ -ؼوش بُ وػشي وٌدي يًَيَـوبل .1

 الوبن ـاكَل ٍ ٍي فق

 سدْيكار اع ب  ضفيق -لجبن كبـ -هبوك -ك ً ايوٌي -ؼوش ً -سدْيكار ايوٌي: فيٌك .2

  س بلي  كبـ  هفسجظ ؼـ گفٍُ كبـ : -6

 (0701اًدبم  قهبيً هشبلَگفافي ) -

 (0702اًدبم  قهبيً هبوِ ) -
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 ٍقاـر  هَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك   هَقٌي

 ؼفشف سبلي  كشبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  اـقٌيبثي - 1 -9ًوَى ثفگ

 اٍلًَثز    سبـيع اـقٌيبثي  ٌوبـُ هلي  ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 ضففِ 72110192 كؽ ضففِ
ٍ هبّيسِ گيفّب   قبلج يفّب

 فلك 

وغص 

 ِالضيز
L2 

 اوشبًؽاـؼ فول فؼ كبـ:    

اًدبم  قهبيً سقييي وػشي ثب اوش بؼُ اق اثكاـ الر 

ٍ سدْيكار هفثَعِ ثفاوبن ؼوشَـالقو  ّب ٍ 

 اوشبًؽاـؼّب  هفسجظ

 G31 گفٍُ كبـ   قهبيٍبر هشبلَـل  ٍؽي ِ 07 كؽ ٍؽي ِ

 كبـ 0703 كؽ كبـ
اًدبم  قهبيً وػشي 

 وٌدي

وغص 

 ٌبيىش ي
 (4) سىلظ

  

 هفا ض  كبـ ـؼي 
 ٌفايظ فول فؼ

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

1 
سْيِ ٍ  هبؼُ وبق  

 ًوًَِ

 ه بى:  قهبيٍ بُ هشبلَـل  
 ؼلیمٝ  20قٔبٖ: 

 -وًٙ وبة -ٔٛاؼ ّٔففی: وٙجبؼٜ

 وًٙ ثفي

اثكاـ ٚ سدٟیكار: ؼوشٍبٜ وًٙ ٚ ؼوشٍبٜ 

  ثفي

 سْيِ ِطيص ًوًَِ 

 

 سْيِ ًوًَِ ؼـ ضؽ قبث  قجَل

 

 سْيِ ًبؼـوز ًوًَِ 

وغص ٕ٘ٛ٘ٝ وبٔالٌ سٕیك ٚ  -ثفي ٕ٘ٛ٘ٝ ثب اثؼبؼ ٔٛـؼ ٘ظف

 وًٙ غٛـؼٜ ٚ ؼاـای ؼٚ وغص ٔٛاقی
3 

 

 -ثفي ٕ٘ٛ٘ٝ ثب اثؼبؼ ثب غغبی خكئی ؼـ ضؽ لبثُ لجَٛ

وغص ٕ٘ٛ٘ٝ ٘ىجشبً سٕیك ٚ وًٙ غٛـؼٜ ٚ ؼاـای ؼٚ 

 وغص ٔٛاقی 

2 

وغص ٘بٔٙبوت ٕ٘ٛ٘ٝ اق  -ثفي ٕ٘ٛ٘ٝ ثب اثؼبؼ ٘بؼـوز

 ِطبػ سٕیكی ٚ وًٙ غٛـؼٖ ٚ ٘بٔٛاقی ثٛؼٖ ؼٚ وغص
1 

 وػشي وٌدي 2

  ه بى:  قهبيٍ بُ هشبلَـل 
 ؼلیمٝ  10قٔبٖ:

 -ٔٛاؼ ّٔففی: 

اثكاـ ٚ سدٟیكار: ؼوشٍبٜ وػشی وٙدی 

 -ٌیح ثّٛن ٞبی اوشب٘ؽاـؼ -یٛ٘یٛـوبَ

 -ا٘ٛاع وبزٕٝ ثفیُٙ -زٍٕی ٔؽـج

 إِبن ٚیىفق ٚ ـاوَٛ

 وػشي وٌدي ؼقيق

 

وػشي وٌدي ؼـ ضؽ قبث  

 قجَل 

 

 وػشي وٌدي ًبؼـوز

سؼییٗ ـٚي  -وبـوفؼ ِطیص ثب ؼوشٍبٜ وػشی وٙدی

 ؼلیك وػشی وٙدی 
3 

 

سؼییٗ  -وبـوفؼ ٘ىجشبً ِطیص ثب ؼوشٍبٜ وػشی وٙدی

 ـٚي ؼلیك وػشی وٙدی
2 

سؼییٗ ٘بؼـوز  -وبـوفؼ غّظ ثب ؼوشٍبٜ وػشی وٙدی

 ـٚي وػشی وٙدی 
1 

 سطلي  ًشبيح 3

 ه بى:  قهبيٍ بُ هشبلَـل 
 ؼلیمٝ 15قٔبٖ:

  -ٔٛاؼ ّٔففی:

 -اثكاـ ٚ سدٟیكار: خؽاَٚ سؼییٗ وػشی

 خؽاَٚ سجؽیُ وػشی

 

 سطلي  ِطيص ًشبيح

 

 

 سطلي  ًبؼـوز ًشبيح

٘طٜٛ ِطیص اوشفبؼٜ اق خؽاَٚ سؼییٗ وػشی، ٔطبوجٝ 

 ٞب ؼلیك وػشی ٚ سجؽیُ آٖ
2 

 
 -٘طٜٛ ٘بؼـوز اوشفبؼٜ اق خؽاَٚ سؼییٗ وػشی

 ٞب ٔطبوجٝ ٘بؼـوز وػشی ٚ سجؽیُ آٖ
1 

ٌبيىش ي 

ّب  غيف 

فٌي , 

ايوٌي, 

ثْؽاٌز, 

سَخْبر 

قيىز 

هطيغي ٍ 

 ً في

 

ٞبی آٌبٞی -سدٟیكار اعفبء ضفیك -ِجبن وبـ -ػیٙه -ؼوشىً -وفً ایٕٙی -ایٕٙی: ٔبوه-1

 ایٕٙی 

 ػاللٝ ثٝ وبـ  -ٍ٘في: ؼلز ؼـ وبـ -2

 ـػبیز ٘ظبفز   -سٛخٟبر قیىز ٔطیغی: سٟٛیٝ ٔٙبوت -3

خٕغ آٚـی ٚ ٌفؼآٚـی اعالػبر  -(N12)سّٕیٓ ٌیفی -(N11)اوشؽالَ ٞبی غیففٙی: ٌبیىشٍی -4

(N31)-  یبؼٌیفی ) ( N35-  ٔطبوجٝ ٚ ـیبضی(N92 )- ٖاخشٕبػی ثٛؼ(N51)-  ٟٔبـر ٌٛي

سؼبِی  -(N56)اضشفاْ ٌؿاٌشٗ ثف اـقي ٞبی ؼیٍفاٖ -(N53)٘مً ؼـ سیٓ   -(N52)وفؼٖ

 -(N37)ٔىشٙؽ وبقی  -(N73)ؼـوشىبـی ٚ وىت ضالَ   -(N72)ٔىئِٛیز دؿیفی -(N71)ففؼی

ا٘شػبة فٙبٚـی ٞبی  -(N66)ٔؽیفیز ٔٛاؼ ٚ سدٟیكار   -(N64)ٔؽیفیز قٔبٖ  -(N61)غٛؼ ٔؽیفیشی  

ٍٟ٘ؽاـی فٙبٚـی ٞبی ثٝ وبـٌففشٝ ٌؽٜ  -(N42)ثٝ وبـٌیفی فٙبٚـی ٞبی ٔٙبوت  -(N41)ٔٙبوت 

(N43)- ٖآٔٛقي ٚ وٕه ثٝ ففاٌیفی ؼیٍفا(N57)-  ٔؽیفیز ویفیز(N63) 

 

الي  1ـفبيز ّوِ هَاـؼ   

4 

 

 

 

فؽم ـفبيز ّف يك اق 

 4هَاـؼ  الي 

% ایٕٙی، ٍ٘في، 100

قیىز ٔطیغی ٚ 

 ٞبی غیففٙی ٌبیىشٍی

 

2 

 
ػؽْ اوشفبؼٜ اق ؼوشىً 

یب وفً ایٕٙی یب ِجبن 

وبـ یب ٔبوه یب ػیٙه 

 یب ٔٛاـؼ ؼیٍف

1 

 كبـ(اـقٌيبثي كبـ )ٌبيىش ي اًدبم 
 ثلي    

 غيف    

 هقيبـ ٌبيىش ي اًدبم كبـ  :

 2ٍ  1اق هفاض    2كىت ضؽاق  ًوفُ  

 اق ثػً ٌبيىش ي ّب  غيف فٌي , ايوٌي, ثْؽاٌز , سَخْبر قيىز هطيغي ٍ ً في  2كىت ضؽاق  ًوفُ  

 اق هفاض  كبـ 2كىت ضؽاق  هيبً يي 
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 ٍقاـر  هَقي ٍ دفٍـي

ثفًبهِ ـيك   هَقٌي وبقهبى دمًٍّ ٍ  

 ؼفشف سبلي  كشبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  كبـ فول فؼ اوشبًؽاـؼ سطلي  – 1-8ًوَى ثفگ

 اٍل:ًَثز  : سبـيع اـقٌيبثي  ٌوبـُ هلي  ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 اوشبًؽاـؼ فول فؼ كبـ:     L3 وغص ِالضيز س ٌىيي هشبلَـل  ضففِ 31170293 كؽ ضففِ

 قهبيً كًٍ ثب اوش بؼُ اق اثكاـ الر ٍ اًدبم 

سدْيكار هفثَعِ ثفاوبن ؼوشَـالقو  ّب ٍ 

 اوشبًؽاـؼّب  هفسجظ

كؽ 

 ٍؽي ِ
 G13 گفٍُ كبـ   قهبيٍبر هشبلَـل  ٍؽي ِ 07

 (3) هْبـر وغص ٌبيىش ي اًدبم  قهبيً كًٍ كبـ 0704 كؽ كبـ

  

 ؼقيقِ( 75)قهبى                                                                                                         ٌفايظ اًدبم كبـ :-1

  قهبيٍ بُ هشبلَـل  .1

 ؼهبوٌح -كَليه -گيح ثلَک ّب  اوشبًؽاـؼ -اثكاـ ٍ سدْيكار: ؼوش بُ كًٍ يًَيَـوبل .2

  لَهيٌيَم ٍ هه ٍ ... -َالؼًوًَِ اوشبًؽاـؼ اق خٌه ّب  هػشل  هبًٌؽ ف .3

 فيٌك -لجبن كبـ -ك ً ايوٌي -سدْيكار ايوٌي ٌبه : ؼوش ً .4

 

 ٌبغُ ّب  اِلي اوشبًؽاـؼ فول فؼ كبـ:  – 2

 ثىشي ًوًَِ ـٍ  ؼوش بُ  .1

 اًدبم فوليبر كًٍ .2

 سطلي  ًشبيح .3

 ًوًَِ ٍ ًقٍِ كبـ:-3

وغَش ًوًَِ ٍ ثىشي ِطيص ًوًَِ ثِ ؼٍ فك ؼوش بُ ؼـ فبِالِ   اًؽاقُ گيف  اثقبؼ )عَل ٍ وغص هقغـ( اٍليِ ًوًَِ ٍ ثبقـوي زٍوي .1

 هٌبوت ٍ ثغَـ هط ن كِ ؼـ ضيي افوبل ًيفٍ ًوًَِ اق فك ّب  ؼوش بُ غبـج ًٍَؼ.

كبـ ثب ؼوش بُ كًٍ هغبثق ثب ؼوشَـالقو  ّب   ى ٍ اًدبم سىز كًٍ ًوًَِ ثب افوبل ًيفٍ  كًٍ ٍ ثجز ًيفٍ ٍ س ييف عَل ًوًَاِ   .2

 ي هٍػُ )ؼـَِـر لكٍم(ؼـ فَاِ  قهبً

كفًً ثب اوش بؼُ اق ـٍاثظ ه بًي ي ٍ اًاؽاقُ ّاب  ًوًَاِ ٍ     -سْيِ ًوَؼاـ ًيفٍ ثفضىت س ييف عَل ًوًَِ ٍ سجؽي   ى ثِ ًوَؼاـ سًٌ .3

 سقييي ًقبط ثطفاًي ـٍ  ًوَؼاـ هبًٌؽ سًٌ سىلين، اوشط بم كٍٍي، سًٌ ٌ ىز ٍ ....

 اثكاـ اـقٌيبثي: -4

 فْفوز ٍاـوي -4ًوًَِ كبـ  -3هٍبّؽُ  -2دفوً  -1

 اثكاـ ٍ سدْيكار هَـؼ ًيبق اًدبم كبـ: -5

 ؼهبوٌح -كَليه -گيح ثلَک ّب  اوشبًؽاـؼ -ؼوش بُ كًٍ يًَيَـوبل

 سدْيكار ايوٌي: فيٌك، ؼوش ً، ك ً ايوٌي، لجبن كبـ ٍ سدْيكار اع ب  ضفيق

  س بلي  كبـ  هفسجظ ؼـ گفٍُ كبـ : -6

 (0705)اًدبم  قهبيً ضفثِ  -
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 ٍقاـر  هَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك   هَقٌي

 ؼفشف سبلي  كشبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  اـقٌيبثي - 1 -9ًوَى ثفگ

 اٍلًَثز   سبـيع اـقٌيبثي  ٌوبـُ هلي  ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 س ٌىيي هشبلَـل  ضففِ : 31170293 كؽ ضففِ
وغص 

 ِالضيز
L3     :اوشبًؽاـؼ فول فؼ كبـ 

اًدبم  قهبيً كًٍ ثب اوش بؼُ اق اثكاـ الر ٍ 

سدْيكار هفثَعِ ثفاوبن ؼوشَـالقو  ّب ٍ 

 اوشبًؽاـؼّب  هفسجظ

 G13 گفٍُ كبـ   قهبيٍبر هشبلَـل  ٍؽي ِ:  07 كؽ ٍؽي ِ 

 اًدبم  قهبيً كًٍ  كبـ: 0704 كؽ كبـ
وغص 

 ٌبيىش ي 
  (3) هْبـر

  

 هفا ض  كبـ ـؼي 
 ٌفايظ فول فؼ

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

1 
ثىشي ًوًَِ ـٍ  

 ؼوش بُ

 ه بى:  قهبيٍ بُ هشبلَـل  

 ؼلیمٝ 10قٔبٖ:

 ٔٛاؼ ّٔففی: ٕ٘ٛ٘ٝ وًٍ 

 -ؼوشٍبٜ وًٍاثكاـ ٚ سدٟیكار: 

 ؼٔبوٙح -وِٛیه -یٛ٘یٛـوبَ

 

ثىشي ِطيص ًوًَِ ـٍ  

 ؼوش بُ

 

 

ثىشي ًبؼـوز ًوًَِ ـٍ  

 ؼوش بُ 

 -ا٘ؽاقٜ ٌیفی اثؼبؼ اِٚیٝ ٕ٘ٛ٘ٝ ٌبُٔ عَٛ ٚ وغص ٔمغغ

ٔطىٓ وفؼٖ  -ٞبلفاـ ٌففشٗ ِطیص ٕ٘ٛ٘ٝ ؼـ ٔطُ فه

 ٞبوبُٔ ٕ٘ٛ٘ٝ ـٚی فه

2 

 

ٔطىٓ ٍ٘ؽٖ  -ٞبلفاـ ٌففشٗ غّظ ٕ٘ٛ٘ٝ ؼـ ٔطُ فه

 ٌیفی ٘بؼـوز اثؼبؼ اِٚیٝ ٕ٘ٛ٘ٝ  ا٘ؽاقٜ -ٞبٕ٘ٛ٘ٝ ـٚی فه
1 

  قهبيً كًٍ 2

 ه بى:  قهبيٍ بُ هشبلَـل 

 ؼلیمٝ 20قٔبٖ:

  -ٔٛاؼ ّٔففی: 

 -اثكاـ ٚ سدٟیكار: ؼوشٍبٜ وًٍ

 ؼٔبوٙح -یٛ٘یٛـوبَ

اًدبم ِطيص  قهبيً 

 كًٍ 

اًدبم ًىجشبً ِطيص  قهبيً 

 كًٍ

اًدبم ًبؼـوز  قهبيً 

 كًٍ 

ـٚي ِطیص ا٘دبْ  -٘طٜٛ ِطیص  وبـ ثب ؼوشٍبٜ وًٍ

 آقٔبیً وًٍ 
3 

 

ـٚي ٘ىجشبً  -٘طٜٛ ٘ىجشبً ِطیص وبـ ثب ؼوشٍبٜ وًٍ

 ِطیص ا٘دبْ آقٔبیً وًٍ 
2 

ـٚي غّظ ا٘دبْ  -٘طٜٛ غّظ وبـ ثب ؼوشٍبٜ وًٍ

 آقٔبیً وًٍ 
1 

 سطلي  ًشبيح 3

 هشبلَـل ه بى:  قهبيٍ بُ 

 ؼلیمٝ  45قٔبٖ:

  -ٔٛاؼ ّٔففی: 

ٞب ٚ اثكاـ ٚ سدٟیكار: ؼوشٛـاِؼُٕ

 اوشب٘ؽاـؼٞب

 سطلي  ِطيص ًشبيح 

 

 

سطلي  ًشبيح ؼـ ضؽ قبث  

 قجَل 

 

 

 سطلي  ًبؼـوز ًشبيح

سجؽیُ ِطیص ٕ٘ٛؼاـ ٘یفٚ ثف ضىت سغییف عَٛ ثٝ ٕ٘ٛؼاـ 

سؼییٗ ِطیص ٘مبط ثطفا٘ی ـٚی ٕ٘ٛؼاـ  -وفً٘ -سًٙ

 وفً٘ -سًٙ

3 

 

سجؽیُ ٘ىجشبً ِطیص ٕ٘ٛؼاـ ٘یفٚ ثف ضىت سغییف عَٛ ثٝ 

سؼییٗ ٘ىجشبً ِطیص  -ٕ٘ٛؼاـ سًٙ وفً٘ ثب غغبی خكئی

 وفً٘ -٘مبط ثطفا٘ی ـٚی ٕ٘ٛؼاـ سًٙ

2 

سجؽیُ ٘بؼـوز ٕ٘ٛؼاـ ٘یفٚ ثف ضىت سغییف عَٛ ثٝ 

سؼییٗ ٘بؼـوز ٘مبط ثطفا٘ی ـٚی  -ٕ٘ٛؼاـ سًٙ وفً٘

 وفً٘-ٕ٘ٛؼاـ سًٙ

1 

ٌبيىش ي ّب  

غيف فٌي , 

ايوٌي, 

ثْؽاٌز, 

سَخْبر قيىز 

هطيغي ٍ 

 ً في

ٞبی آٌبٞی -سدٟیكار اعفبء ضفیك -ِجبن وبـ -ػیٙه -ؼوشىً ٔٙبوت -ایٕٙی: وفً ایٕٙی-1

 ایٕٙی 

 ػاللٝ ثٝ وبـ  -ٍ٘في: ؼلز ؼـ وبـ -2

 ـػبیز ٘ظبفز   -قیىز ٔطیغی: سٟٛیٝ ٔٙبوت -3

خٕغ آٚـی ٚ ٌفؼآٚـی اعالػبر  -(N12)سّٕیٓ ٌیفی -(N11)اوشؽالَ ٞبی غیففٙی: ٌبیىشٍی -4

(N31)-  یبؼٌیفی ) ( N35-  ٔطبوجٝ ٚ ـیبضی(N92 )- ٖاخشٕبػی ثٛؼ(N51)-  ٟٔبـر ٌٛي

سؼبِی  -(N56)اضشفاْ ٌؿاٌشٗ ثف اـقي ٞبی ؼیٍفاٖ -(N53)٘مً ؼـ سیٓ   -(N52)وفؼٖ

 -(N37)ٔىشٙؽ وبقی  -(N73)ؼـوشىبـی ٚ وىت ضالَ   -(N72)ٔىئِٛیز دؿیفی -(N71)ففؼی

ا٘شػبة فٙبٚـی  -(N66)ٔؽیفیز ٔٛاؼ ٚ سدٟیكار   -(N66)ٔؽیفیز قٔبٖ  -(N61)غٛؼ ٔؽیفیشی  

ٍٟ٘ؽاـی فٙبٚـی ٞبی ثٝ وبـٌففشٝ  -(N42)بٚـی ٞبی ٔٙبوت ثٝ وبـٌیفی فٙ -(N41)ٞبی ٔٙبوت 

ٔطبوجٝ ٚ  -(N63)ٔؽیفیز ویفیز  -(N57)آٔٛقي ٚ وٕه ثٝ ففاٌیفی ؼیٍفاٖ -(N43)ٌؽٜ 

 (N92ـیبضی )

 

 1ـفبيز ّوِ هَاـؼ   

 4الي 

 

 

فؽم ـفبيز ّف يك اق 

 4الي  1هَاـؼ 

% ایٕٙی، ٍ٘في، 100

قیىز ٔطیغی ٚ 

 ٞبی غیففٙی ٌبیىشٍی

 

2 

 
ػؽْ اوشفبؼٜ اق 

ؼوشىً یب وفً 

ایٕٙی یب ِجبن وبـ یب 

 ػیٙه یب ٔٛاـؼ ؼیٍف

1 

 اـقٌيبثي كبـ )ٌبيىش ي اًدبم كبـ(
 ثلي    

 غيف    

 هقيبـ ٌبيىش ي اًدبم كبـ  :

  3ٍ  2اق هفاض    2كىت ضؽاق  ًوفُ  

 اق ثػً ٌبيىش ي ّب  غيف فٌي , ايوٌي, ثْؽاٌز , سَخْبر قيىز هطيغي ٍ ً في  2كىت ضؽاق  ًوفُ  

 اق هفاض  كبـ 2كىت ضؽاق  هيبً يي 
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 ٍقاـر  هَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك   هَقٌي

 ؼفشف سبلي  كشبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  كبـ فول فؼ اوشبًؽاـؼ سطلي  – 1-8ًوَى ثفگ

 اٍل:ًَثز  : سبـيع اـقٌيبثي  ٌوبـُ هلي  ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 اوشبًؽاـؼ فول فؼ كبـ:     L3 وغص ِالضيز س ٌىيي هشبلَـل  ضففِ 31170293 كؽ ضففِ

اًدبم  قهبيً ضفثِ ثب اوش بؼُ اق اثكاـ الر ٍ 

سدْيكار هفثَعِ ثف اوبن ؼوشَـالقو  ّب ٍ 

 اوشبًؽاـؼّب  هفسجظ

كؽ 

 ٍؽي ِ 
 G13 گفٍُ كبـ   قهبيٍبر هشبلَـل  ٍؽي ِ 07

  (3)هْبـر  وغص ٌبيىش ي  اًدبم  قهبيً ضفثِ كبـ 0705 كؽ كبـ

  

 ؼقيقِ( 85)قهبى                                                                                                         ٌفايظ اًدبم كبـ :-1

  قهبيٍ بُ هشبلَـل  .1

 اثكاـ ٍ سدْيكار: ؼوش بُ سىز ضفثِ، كَليه، هشف، ؼهبوٌح، سدْيكار ضفاـر ؼّي ٍ ثفٍؼسي ثفا  س ييف ؼهب  ًوًَِ  .2

 بًؽـاؼ ضفثِ )ٌبـدي ٍ  يكٍؼ( اق خٌه ّب  هػشل  هبًٌؽ فَالؼ،  لَهيٌيَم ٍ هه ٍ ...ًوًَِ ّب  اوش .3

 ك ً ايوٌي  -لجبن كبـ -كالُ ايوٌي -فيٌك هٌبوت -سدْيكار ايوٌي: ؼوش ً .4
 

 

 ٌبغُ ّب  اِلي اوشبًؽاـؼ فول فؼ كبـ:  – 2

 قفاـ ؼاؼى ًوًَِ ؼـ ؼوش بُ سىز ضفثِ .1

 اًدبم  قهبيً ضفثِ .2

 سطلي  ًشبيح .3

 

 ًوًَِ ٍ ًقٍِ كبـ:-3

ؼاـ( ٍ قفاـ ؼاؼى ِطيص ًوًَِ ؼـ هط  ؼاـ ٍ غيفًبذ ٌٌبيي ثب ٌ   ٍ اثقبؼ ًوًَِ ّب  اوشبًؽاـؼ سىز ضفثِ ٌبه  ٌبـدي ٍ  يكٍؼ )ًبذ .1

 هٍػُ ٌؽُ ـٍ  ؼوش بُ ثب سَخِ ثِ ًَؿ ًوًَِ ٍ ؼوشَـالقو  ؼوش بُ 

 ّب ؼـ ؼهبّب  هػشل  ٍ ثجز ًشبيح ثِ ؼوز  هؽٍُ اًدبم سىز ضفثِ ًوًَِكبـ ثب ؼوش بُ سىز ضفثِ هغبثق ثب ؼوشَـالقو  ّب   ى  .2

ـون هٌطٌي اًفل  ٌ ىز ثفضىت ؼهب ٍ سقييي ًقبط سجؽي  ًَؿ ٌ ىز ٍ سطلي  ًَؿ ٌ ىز اق لطبػ ًفهي يب سافؼ  ؼـ ِاَـر    .3

 لكٍم

 اثكاـ اـقٌيبثي: -4
 فْفوز ٍاـوي -4ًوًَِ كبـ  -3هٍبّؽُ  -2دفوً  -1

 سدْيكار هَـؼ ًيبق اًدبم كبـ:اثكاـ ٍ  -5
 سدْيكار ضفاـر ؼّي ٍ ثفٍؼسي  ٍ ....  -ؼهبوٌح -هشف -ؼوش بُ سىز ضفثِ ٍ كَليه

 لجبن كبـ ٍ سدْيكار اع ب  ضفيق  -كالُ ايوٌي -ك ً ايوٌي -ؼوش ً -سدْيكار ايوٌي: فيٌك هٌبوت

  س بلي  كبـ  هفسجظ ؼـ گفٍُ كبـ : -6

 (0704اًدبم  قهبيً كًٍ ) -
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 ٍقاـر  هَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك   هَقٌي

 ؼفشف سبلي  كشبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  اـقٌيبثي - 1 -9ًوَى ثفگ

 اٍلًَثز    سبـيع اـقٌيبثي  ٌوبـُ هلي  ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

كؽ 

 ضففِ
 هشبلَـل س ٌىيي  ضففِ  31170293

وغص 

 ِالضيز
L3     :اوشبًؽاـؼ فول فؼ كبـ 

اًدبم  قهبيً ضفثِ ثب اوش بؼُ اق اثكاـ الر ٍ 

سدْيكار هفثَعِ ثف اوبن ؼوشَـالقو  ّب ٍ 

 اوشبًؽاـؼّب  هفسجظ

 G13 گفٍُ كبـ   قهبيٍبر هشبلَـل  ٍؽي ِ 07 كؽ ٍؽي ِ

 اًدبم  قهبيً ضفثِ كبـ 0705 كؽ كبـ
وغص 

 ٌبيىش ي
 (3)هْبـر

  

 هفا ض  كبـ ـؼي 
 ٌفايظ فول فؼ

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

 قفاـ ؼاؼى ًوًَِ 1

 ه بى:  قهبيٍ بُ هشبلَـل  

 ؼلیمٝ 10قٔبٖ:

 ٔٛاؼ ّٔففی: ٕ٘ٛ٘ٝ ضفثٝ

 -اثكاـ ٚ سدٟیكار: ؼوشٍبٜ سىز

سدٟیكار ضفاـر  -وِٛیه -ضفثٝ

 ؼٞی ٚ ثفٚؼسی

 

 قفاـ ؼاؼى ِطيص ًوًَِ  

 
 

 قفا ـؼاؼى ًبؼـوز ًوًَِ 

لفاـ ٌففشٗ ِطیص ٕ٘ٛ٘ٝ ؼـ ٔطُ  -وٙشفَ وفؼٖ اثؼبؼ ٕ٘ٛ٘ٝ

 ٍٔػُ ٌؽٜ ـٚی ؼوشٍبٜ ثفاوبن ٘ٛع ٕ٘ٛ٘ٝ ٚ ـٚي
2 

 

 -لفاـ ٌففشٗ ٘بؼـوز ٕ٘ٛ٘ٝ ؼـ ٔطُ ٍٔػُ ٌؽٜ ـٚی ؼوشٍبٜ

 ػؽْ وٙشفَ اثؼبؼ ٕ٘ٛ٘ٝ   
1 

  قهبيً ضفثِ 2

 ه بى:  قهبيٍ بُ هشبلَـل   

 ؼلیمٝ 45قٔبٖ:

 -ٔٛاؼ ّٔففی:

اثكاـ ٚ سدٟیكار: ؼوشٍبٜ سىز 

 ؼٔبوٙح -ٔشف -ضفثٝ

اًدبم ِطيص  قهبيً  

 ضفثِ 

اًدبم ًىجشبً ِطيص 

  قهبيً ضفثِ

اًدبم ًبؼـوز  قهبيً 

 ضفثِ 

ـٚي ِطیص ا٘دبْ  -٘طٜٛ ِطیص وبـ ثب ؼوشٍبٜ سىز ضفثٝ

 آقٔبیً ضفثٝ
3 

 
ـٚي ٘ىجشبً  -٘طٜٛ ٘ىجشبً ِطیص وبـ ثب ؼوشٍبٜ سىز ضفثٝ

 ِطیص ا٘دبْ آقٔبیً ضفثٝ
2 

ـٚي ٘بؼـوز ا٘دبْ  -٘طٜٛ ٘بؼـوز وبـ ثب ؼوشٍبٜ سىز ضفثٝ

 آقٔبیً ضفثٝ 
1 

 ًشبيحسطلي   3

 ه بى:  قهبيٍ بُ هشبلَـل  

 ؼلیمٝ 30قٔبٖ:

 ٔٛاؼ ّٔففی: 

ٞب ٚ اثكاـ ٚ سدٟیكار: ؼوشٛـاِؼُٕ

 اوشب٘ؽاـؼٞب 

 سطلي  ِطيص ًشبيح

 
سطلي  ًشبيح ؼـ ضؽ قبث  

 قجَل

 

 سطلي  ًبؼـوز ًشبيح

سفویٓ ِطیص ٔٙطٙی ا٘فلی ٌىىز ثف ضىت ؼٔب، سؼییٗ 

ِطیص ٘مبط ثطفا٘ی ـٚی ٔٙطٙی ٌىىز سطّیُ ِطیص ٘ٛع 

 ٌىىز 

3 

 

سفویٓ ٘ىجشبً ِطیص ٔٙطٙی ا٘فلی ٌىىز ثف ضىت ؼٔب ثب 

سؼییٗ ٘ىجشبً ِطیص ٘مبط ثطفا٘ی ـٚی ٔٙطٙی  -غغبی خكئی

 سطّیُ ِطیص ٘ٛع ٌىىز  -ٌىىز

2 

سؼییٗ  -سفویٓ ٘بؼـوز ٔٙطٙی ا٘فلی ٌىىز ثف ضىت ؼٔب

سطّیُ ٘بؼـوز ٘ٛع  -٘بؼـوز ٘مبط ثطفا٘ی ـٚی ٔٙطٙی ٌىىز

 ٌىىز 

1 

ٌبيىش ي ّب  

غيف فٌي , 

ايوٌي, 

ثْؽاٌز, 

سَخْبر قيىز 

هطيغي ٍ 

 ً في

سدٟیكار  -والٜ ایٕٙی-ِجبن وبـ -ػیٙه ٔٙبوت -ؼوشىً ٔٙبوت -ایٕٙی: وفً ایٕٙی-1

 ٞبی ایٕٙی آٌبٞی -ضفیكاعفبء 

 ػاللٝ ثٝ وبـ  -ٍ٘في: ؼلز ؼـ وبـ -2

 ـػبیز ٘ظبفز  -قیىز ٔطیغی: سٟٛیٝ ٔٙبوت -3

خٕغ آٚـی ٚ ٌفؼآٚـی  -(N12)سّٕیٓ ٌیفی -(N11)اوشؽالَ ٞبی غیففٙی: ٌبیىشٍی -4

 -(N51)اخشٕبػی ثٛؼٖ -( N92)ٔطبوجٝ ٚ ـیبضی  -N35 ) ( یبؼٌیفی  -(N31)اعالػبر 

اضشفاْ ٌؿاٌشٗ ثف اـقي ٞبی  -(N53)٘مً ؼـ سیٓ   -(N52)ٌٛي وفؼٖٟٔبـر 

ؼـوشىبـی ٚ وىت ضالَ   -(N72)ٔىئِٛیز دؿیفی -(N71)سؼبِی ففؼی -(N56)ؼیٍفاٖ

(N73)-  ٔىشٙؽ وبقی(N37)-   غٛؼ ٔؽیفیشی(N61)-  ٖٔؽیفیز قٔب(N66)-   ٔؽیفیز ٔٛاؼ

ثٝ وبـٌیفی فٙبٚـی ٞبی ٔٙبوت  -(N41)ا٘شػبة فٙبٚـی ٞبی ٔٙبوت  -(N66)ٚ سدٟیكار 

(N42)-  ٍٜٟ٘ؽاـی فٙبٚـی ٞبی ثٝ وبـٌففشٝ ٌؽ(N43)- ٖآٔٛقي ٚ وٕه ثٝ ففاٌیفی ؼیٍفا

(N57)-  ٔؽیفیز ویفیز(N63)- ( ٔطبوجٝ ٚ ـیبضیN92) 

ـفبيز ّوِ هَاـؼ   

 4الي  1

 

 

فؽم ـفبيز ّف يك 

 4الي  1اق هَاـؼ 

% ایٕٙی، ٍ٘في، قیىز 100

ٞبی ٔطیغی ٚ ٌبیىشٍی

 غیففٙی 

 

2 

 
ػؽْ اوشفبؼٜ اق والٜ ایٕٙی یب 

ؼوشىً یب وفً ایٕٙی یب 

ِجبن وبـ یب یب ػیٙه ٔٙبوت 

 یب ٔٛاـؼ ؼیٍف

1 

 اـقٌيبثي كبـ )ٌبيىش ي اًدبم كبـ(
 ثلي    

 غيف    

 هقيبـ ٌبيىش ي اًدبم كبـ  :

  3ٍ  2اق هفاض    2كىت ضؽاق  ًوفُ  

 اق ثػً ٌبيىش ي ّب  غيف فٌي , ايوٌي, ثْؽاٌز , سَخْبر قيىز هطيغي ٍ ً في  2كىت ضؽاق  ًوفُ  

 اق هفاض  كبـ 2كىت ضؽاق  هيبً يي 
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 ٍقاـر  هَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك   هَقٌي

 ؼفشف سبلي  كشبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  كبـ فول فؼ اوشبًؽاـؼ سطلي  – 1-8ًوَى ثفگ

 اٍل:ًَثز  : سبـيع اـقٌيبثي  ٌوبـُ هلي  ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 اوشبًؽاـؼ فول فؼ كبـ:     L3 وغص ِالضيز س ٌىيي هشبلَـل  ضففِ 31170293 كؽ ضففِ

اًدبم  قهبيً هبيـ ًبفؿ ثب اوش بؼُ اق 

اثكاـ الر ٍ سدْيكار هفثَعِ ثفاوبن 

 اوشبًؽاـؼّب  هفسجظّب ٍ ؼوشَـالقو 

كؽ 

 ٍؽي ِ
 G43 گفٍُ كبـ   قهبيٍبر هشبلَـل  ٍؽي ِ 07

 (3)هْبـر  وغص ٌبيىش ي اًدبم  قهبيً هبيـ ًبفؿ كبـ 0706 كؽ كبـ

  

 

 ؼقيقِ( 50)قهبى                                                                                                       ٌفايظ اًدبم كبـ :-1

  قهبيٍ بُ هشبلَـل  .1

 اويؽ-گر ٌِقشي يب هبليك  -اوذف   ٌ بـوبق -اوذف  هبيـ ًبفؿ -هَاؼ هّففي: اوذف  سويك كٌٌؽُ .2

 سويككبـ  وغص )هبًٌؽ دبـزِ ًػي ٍ ...( سدْيكار: قلن هَ ؾـُ ثيي ٍ  اثكاـ .3

 فيٌك  -لجبن كبـ -ك ً ايوٌي  -كالُ ايوٌي-هبوك -سدْيكار ايوٌي: ؼوش ً .4

 

 ٌبغُ ّب  اِلي اوشبًؽاـؼ فول فؼ كبـ:  – 2

 سويككبـ  وغص قغقِ .1

 افوبل هبيـ ًبفؿ .2

 افوبل  ٌ بـوبق .3

 

 ًوًَِ ٍ ًقٍِ كبـ:-3
 سويككبـ  وغص ًوًَِ اق لطبػ زفثي ثب اوش بؼُ اق دبـزِ ٍ اويؽ يب اوذف  سويككٌٌؽُ ٍ اثكاـّب  هَـؼًيبق  .1

افوبل هبيـ ًبفؿ ثب اوش بؼُ اق اثكاـّبيي هبًٌؽ قلن هَ ٍ يب اوش بؼُ اق اوذف  هبيـ ًبفؿ ٍ اعويٌبى اق دػً كبه  هبيـ ًبفؿ ـٍ  وغص  .2

 ًوًَِ 

 افوبل اوذف   ٌ بـوبق ـٍ  وغص قغقِ ٍ ؼاؼى قهبى كَسبّي خْز ؽَْـ فيَة اضشوبلي وغص  .3

 ّب  هقيَة ـٍ  وغص قغقِ ٍ ثجز ٍ گكاـي ًشبيح  قهبيً فالهز گؿاـ  هط  .4

 اثكاـ اـقٌيبثي: -4

 فْفوز ٍاـوي -4ًوًَِ كبـ  -3هٍبّؽُ  -2دفوً  -1

 

 اثكاـ ٍ سدْيكار هَـؼ ًيبق اًدبم كبـ: -5
 ٍ  اثكاـ سويككبـ  وغص )هبًٌؽ دبـزِ ًػي ٍ ...(ثيي قلن هَ،ؾـُ

 ٍ سدْيكار اع ب  ضفيق فيٌك  -لجبن كبـ -ك ً ايوٌي  -كالُ ايوٌي-هبوك -ؼوش ًسدْيكار ايوٌي: 

 

  س بلي  كبـ  هفسجظ ؼـ گفٍُ كبـ : -6

 (0707كٌشفل ًْبيي  قهبيٍبر هشبلَـل  ) -
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 ٍقاـر  هَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك   هَقٌي

 ؼفشف سبلي  كشبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  اـقٌيبثي - 1 -9ًوَى ثفگ

 اٍلًَثز    سبـيع اـقٌيبثي  ٌوبـُ هلي  ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 س ٌىيي هشبلَـل  ضففِ  31170293 كؽ ضففِ
وغص 

 ِالضيز
L3     :اوشبًؽاـؼ فول فؼ كبـ 

اًدبم  قهبيً هبيـ ًبفؿ ثب اوش بؼُ اق اثكاـ الر ٍ 

ّب ٍ سدْيكار هفثَعِ ثفاوبن ؼوشَـالقو 

 اوشبًؽاـؼّب  هفسجظ

 G43 گفٍُ كبـ   قهبيٍبر هشبلَـل  ٍؽي ِ 07 كؽ ٍؽي ِ

 كبـ 0706 كؽ كبـ
اًدبم  قهبيً هبيـ 

 ًبفؿ

وغص 

 ٌبيىش ي
 (3)هْبـر 

  

 هفا ض  كبـ ـؼي 
 ٌفايظ فول فؼ

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

1 
سويككبـ  وغص 

 قغقِ

 ه بى:  قهبيٍ بُ هشبلَـل  

 ؼلیمٝ 10قٔبٖ: 

 اوذفی سٕیك وٙٙؽٜ -ٔٛاؼ ّٔففی: اویؽ

اثكاـ ٚ سدٟیكار: اثكاـ ٚ سدٟیكار ٔٙبوت ثفای 

 لّٓ ٔٛ -دبـزٝ ٘ػی -خبثدبیی لغؼبر

 

 سويككبـ  ِطيص وغص 

 

 

 سويك كبـ  ًبقُ

وغص ثغٛـ وبُٔ اق زفثی ٚ آِٛؼٌی ٞبی ؼیٍف سٕیك ٌؽٜ ٚ 

 غٍه ٌؽٜ ثبٌؽ
2 

 
سٕیكوبـی ٘بلُ ثٛؼٜ ٚ آِٛؼٌی یب ِىٝ ٞبی زفثی ؼـ ثفغی ٘مبط 

 وغص ثبلیٕب٘ؽٜ اوز.
1 

 افوبل هبيـ ًبفؿ 2

 

 

 ه بى:  قهبيٍ بُ هشبلَـل  

 ؼلیمٝ 15قٔبٖ: 

 ٔٛاؼ ّٔففی: اوذفی ٔبیغ ٘بفؿ

اثكاـ ٚ سدٟیكار  -اثكاـ ٚ سدٟیكار: دبـزٝ ٘ػی

 ٔٙبوت ثفای خبثدبیی لغؼبر 

 

 افوبل ِطيص هبيـ ًبفؿ

 

افوبل هبيـ ًبفؿ ؼـ ضؽ قبث  

 قجَل 

 

 افوبل ًبؼـوز هبيـ ًبفؿ 

قٔبٖ  -آقٔبیً دػً یىٙٛاغز ٔبیغ ٘بفؿ ؼـ وُ وغص ٔٛـؼ

دبن وفؼٖ ٔبیغ  -ؼٞی ٔٙبوت ثفای ٘فٛؾ ٔبیغ ؼـ وغص لغؼٝ

 ٘بفؿ ثب دبـزٝ ٘ػی ثغٛـیىٝ دفق ـٚی وغص ثبلی ٕ٘ب٘ؽ

3 

قٔبٖ ؼٞی ٘ىجشبً  -دػً غیفیىٙٛاغز ٔبیغ ٘بفؿ ـٚی وغص ٕ٘ٛ٘ٝ 

 ٔٙبوت ثفای ٘فٛؾ ٔبیغ
2 

 -٘بٔٙبوت ثبٌؽقٔبٖ ؼٞی  -ٔبیغ ٘بفؿ وُ وغص ـا ٘ذٌٛب٘ؽٜ ثبٌؽ

 وغص وبُٔ سٕیك ٍ٘ؽٜ ثبٌؽ یب ثب ٚویّٝ ٔٙبوت سٕیك ٍ٘ٛؼ
1 

3 

 افوبل  ٌ بـ وبق

 ه بى:  قهبيٍ بُ هشبلَـل  

 ؼلیمٝ 15قٔبٖ: 

 ٔٛاؼ ّٔففی: اوذفی آٌىبـوبق 

اثكاـ ٚ سدٟیكار: اثكاـ ٚ سدٟیكار ٔٙبوت ثفای 

 خبثدبیی لغؼبر 

 افوبل ِطيص  ٌ بـ وبق 

 

 

 افوبل ًبقُ  ٌ بـ وبق 

قٔبٖ ؼٞی ٔٙبوت  -دًٌٛ یىٙٛاغز وُ وغص اق ٔٛاؼ آٌىبـوبق

 ثفای ظٟٛـ ػیٛة وغطی 
2 

 

 1 دًٌٛ ٘بلُ وغص اق ٔٛاؼ آٌىبـ وبق ٚ قٔبٖ ؼٞی ٘بٔٙبوت 

هٍػُ كفؼى 

 فيَة وغطي

 

 ه بى:  قهبيٍ بُ هشبلَـل  

 ؼلیمٝ  10قٔبٖ: 

 ٔٛاؼ ّٔففی: ٌر ِٙؼشی ٚ ٔبلیه

 -اثكاـ ٚ سدٟیكار: 

 هٍػُ كفؼى ِطيص فيَة 

 

هٍػُ كفؼى فيَة ؼـ ضؽ 

 قبث  قجَل 

 هٍػُ كفؼى ًبقُ فيَة

 

ثجز ٘شبیح ٚ اـائٝ  -ٔبـن ِطیص ٔطُ ٞبی ٔؼیٛة ـٚی لغؼٝ

 ٌكاـي ثٝ عٛـ ِطیص
3 

ثجز ٚ ٌكاـي ٘شبیح  -ٔبـن ٔطُ ٞبی ٔؼیٛة ثٝ ِٛـر ٘بٔٙظٓ

 ؼـ ضؽ لبثُ اوشفبؼٜ 
2 

ثجز ٚ ٌكاـي ٘بلُ یب ٘شبیح غیف  -ٔبـن ٘بلُ ٔطُ ٞبی ٔؼیٛة

 لبثُ اوشفبؼٜ
1 

ٌبيىش ي ّب  

غيف فٌي , 

ايوٌي, 

ثْؽاٌز, 

سَخْبر 

قيىز هطيغي 

 ٍ ً في

سدٟیكار  -ػیٙه -ِجبن وبـ -ؼوشىً -وفً ایٕٙی -والٜ ایٕٙی -ایٕٙی: ٔبوه سٙفىی-1

 ٞبی ایٕٙی آٌبٞی -اعفبء ضفیك

 ػاللٝ ثٝ وبـ  -ٍ٘في: ؼلز ثبال -2

 ـػبیز ٘ظبفز -ٞبٞبی اوذفی اق وبیف قثبِٝخؽاوبقی لٛعی -قیىز ٔطیغی: سٟٛیٝ ٔٙبوت  -3

خٕغ آٚـی ٚ ٌفؼآٚـی  -(N12)سّٕیٓ ٌیفی -(N11)اوشؽالَ ٞبی غیففٙی: ٌبیىشٍی -4

 -(N51)ثٛؼٖاخشٕبػی  -( N92)ٔطبوجٝ ٚ ـیبضی  -N35 ) ( یبؼٌیفی  -(N31)اعالػبر 

اضشفاْ ٌؿاٌشٗ ثف اـقي ٞبی  -(N53)٘مً ؼـ سیٓ   -(N52)ٟٔبـر ٌٛي وفؼٖ

ؼـوشىبـی ٚ وىت ضالَ   -(N72)ٔىئِٛیز دؿیفی -(N71)سؼبِی ففؼی -(N56)ؼیٍفاٖ

(N73)-  ٔىشٙؽ وبقی(N37)-   غٛؼ ٔؽیفیشی(N61)-  ٖٔؽیفیز قٔب(N66)-   ٔؽیفیز ٔٛاؼ

ثٝ وبـٌیفی فٙبٚـی ٞبی ٔٙبوت  -(N41)ٞبی ٔٙبوت ا٘شػبة فٙبٚـی  -(N66)ٚ سدٟیكار 

(N42)-  ٍٜٟ٘ؽاـی فٙبٚـی ٞبی ثٝ وبـٌففشٝ ٌؽ(N43)- ٖآٔٛقي ٚ وٕه ثٝ ففاٌیفی ؼیٍفا

(N57)-  ٔؽیفیز ویفیز(N63)- ( ٔطبوجٝ ٚ ـیبضیN92) 

  

الي  1ـفبيز ّوِ هَاـؼ  

4 

 

 

فؽم ـفبيز ّف يك اق 

 4الي  1هَاـؼ 

% ایٕٙی، ٍ٘في، قیىز 100

ٞبی ٔطیغی ٚ ٌبیىشٍی

 غیففٙی 

 

2 

 
ػؽْ اوشفبؼٜ اق والٜ ایٕٙی یب 

ؼوشىً یب وفً ایٕٙی یب 

ِجبن وبـ یب ٔبوه یب ػیٙه 

 یب ٔٛاـؼ ؼیٍف 

1 

 اـقٌيبثي كبـ )ٌبيىش ي اًدبم كبـ(
 ثلي    

 غيف    

 هقيبـ ٌبيىش ي اًدبم كبـ  :

 2ٍ  1اق هفاض    2كىت ضؽاق  ًوفُ  

 اق ثػً ٌبيىش ي ّب  غيف فٌي , ايوٌي, ثْؽاٌز , سَخْبر قيىز هطيغي ٍ ً في  2كىت ضؽاق  ًوفُ  

 اق هفاض  كبـ 2كىت ضؽاق  هيبً يي 
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 ٍقاـر  هَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك   هَقٌي

 ؼفشف سبلي  كشبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  كبـ فول فؼ اوشبًؽاـؼ سطلي  – 1-8ًوَى ثفگ

 اٍل:ًَثز  : سبـيع اـقٌيبثي  ٌوبـُ هلي  ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 اوشبًؽاـؼ فول فؼ كبـ:     L3 وغص ِالضيز س ٌىيي هشبلَـل  ضففِ  31170293 كؽ ضففِ

كٌشفل ًْبيي  قهبيٍبر هشبلَـل  ٍ سطلي  ًشبيح ٍ 

 الر ٍ ِطِ گؿاـ  ثف  ى ّب ثب اوش بؼُ اق اثكاـ 

ؼوش بُ ّب  هفثَعِ ثفاوبن اوشبًؽاـؼّب ٍ 

 ّب  هفسجظؼوشَـالقو 

كؽ 

 ٍؽي ِ
 43G گفٍُ كبـ   قهبيٍبر هشبلَـل  ٍؽي ِ 07

 كبـ 0707 كؽ كبـ
كٌشفل ًْبيي  قهبيٍبر 

 هشبلَـل 
 (4)سىلظ وغص ٌبيىش ي

  

 ؼقيقِ( 100)قهبى                                                                                                          ٌفايظ اًدبم كبـ :-1

  قهبيٍ بُ هشبلَـل ، غَاَ ه بًي ي، سىز غيفهػفة .1

 هَاؼ هّففي:  هَاؼ هّففي ؼـ  قهبيٍبر هػشل  .2

ّب ٍ ؼوشَـالقو  -ضفثِ ٍ هبيـ ًبفؿ -وػشي وٌدي -كًٍ -هبوِ -َگفافياثكاـ ٍ سدْيكار: اثكاـ ٍ سدْيكار  قهبيٍبر هشبل .3

 اوشبًؽاـؼّب

 لجبن كبـ ٍ ك ً ايوٌي -فيٌك -هبوك -كالُ ايوٌي -سدْيكار ايوٌي: ؼوش ً .4

 

 ٌبغُ ّب  اِلي اوشبًؽاـؼ فول فؼ كبـ:  – 2
 كٌشفل اثكاـ ٍ سدْيكار .1

 كٌشفل ًوًَِ ّب .2

 سطلي  ًشبيح  .3

 هّففيكٌشفل هَاؼاٍليِ  .4

 كٌشفل فول فؼ دفوٌ  سطز اهف  .5

 ًوًَِ ٍ ًقٍِ كبـ:-3
ّب ٍ ضَّل اعويٌبى اق ًؾبـر ثف كبـكفؼ ِطيص اثكاـ، سدْيكار ٍ ؼوش بُ ّب  هَـؼًيبق خْز  قهبيٍبر هشبلَـل  هغبثق ؼوشَـالقو   ى .1

 كبليجفُ ثَؼى سدْيكار

 ّب ٍ اوشبًؽاـؼّب  هفثَعِق ؼوشَـالقو ًؾبـر ثف اًشػبة هَاؼ اٍليِ هّففي اق لطبػ هقؽاـ ٍ كي يز هغبث .2

 ًؾبـر ثف ـٍي سْيِ ٍ  هبؼُ وبق  ًوًَِ ّب خْز  قهبيٍبر هشبلَـل  اق لطبػ اثقبؼ، كي يز وغص، سقؽاؼ ٍ .... .3

 گؿاـ  ـٍ  ًشبيح ثِ ؼوز  هؽُ ًؾبـر ثف ًطَُ اًدبم  قهبيٍبر هشبلَـل  ٍ سطلي  ًشبيح  قهبيٍبر ٍ ِطِ .4

ّاب ٍ  ّب   قهبيً هغبثق ؼواشَـالقو  اق لطبػ اًدبم ِطيص هفاض   قهبيً، كبـ ثب اثكاـ ٍ سدْيكار ٍ ؼوش بُ ًؾبـر ثف فول فؼ دفوٌ  .5

 ـفبيز اَِل ايوٌي ٍ ثْؽاٌشي ٍ ...

 اثكاـ اـقٌيبثي: -4

 فْفوز ٍاـوي -4ًوًَِ كبـ  -3هٍبّؽُ  -2دفوً  -1

 اثكاـ ٍ سدْيكار هَـؼ ًيبق اًدبم كبـ: -5

 هبيـ ًبفؿ -وػشي وٌدي -كًٍ ٍ ضفثِ -هبوِ - قهبيٍبر هشبلَگفافياثكاـ ٍ سدْيكار  -

 ٍ سدْيكار اع ب  ضفيق لجبن كبـ ٍ ك ً ايوٌي -فيٌك -هبوك -كالُ ايوٌي -ؼوش ًسدْيكار  ايوٌي:  -

  س بلي  كبـ  هفسجظ ؼـ گفٍُ كبـ : -6

 (0706اًدبم  قهبيً هبيـ ًبفؿ ) -
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  هَقي ٍ دفٍـيٍقاـر 

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك   هَقٌي

 ؼفشف سبلي  كشبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  اـقٌيبثي - 1 -9ًوَى ثفگ

 اٍلًَثز    سبـيع اـقٌيبثي  ٌوبـُ هلي  ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 L3 وغص ِالضيز س ٌىيي هشبلَـل  ضففِ  31170293 كؽ ضففِ
 اوشبًؽاـؼ فول فؼ كبـ:    

كٌشفل ًْبيي  قهبيٍبر هشبلَـل  ٍ سطلي  ًشبيح ٍ 

ّب ثب اوش بؼُ اق اثكاـ الر ٍ ِطِ گؿاـ  ثف  ى

ؼوش بُ ّب  هفثَعِ ثفاوبن اوشبًؽاـؼّب ٍ 

 ؼوشَـالقو  ّب  هفسجظ

 ٍؽي ِ 07 كؽ ٍؽي ِ
 قهبيٍبر 

 هشبلَـل 
 G43 گفٍُ كبـ 

 كبـ 0707 كؽ كبـ

ًْبيي كٌشفل 

 قهبيٍبر 

 هشبلَـل 

 (4)سىلظ وغص ٌبيىش ي

  

 هفا ض  كبـ ـؼي 
 ٌفايظ فول فؼ

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

1 

كٌشفل اثكاـ ٍ 

 ّب ًوًَِ

 

 

 

 ه بى:  قهبيٍ بُ هشبلَـل 

 ؼلیمٝ  20قٔبٖ:

  -ٔٛاؼ ّٔففی: 

اثكاـ ٚ سدٟیكار: اثكاـ ٚ سدٟیكار 

 -ٔبوٝ -آقٔبیٍبر ٔشبٌِٛفافی

 ضفثٝ ٚ ... -وًٍ -وػشی

 

 ّبكٌشفل ِطيص اثكاـ ٍ ًوًَِ

 

 

 

كٌشفل اثكاـ ٍ ًوًَِ ّب ؼـ ضؽ قبث  

 قجَل 

 

 ّب كٌشفل ًبؼـوز اثكاـ ٍ ًوًَِ

وٙشفَ ِطیص ٘طٜٛ  -وٙشفَ وٕی ٚ ویفی ِطیص ٔٛاؼ اِٚیٝ

وٙشفَ ِطیص وٕی ٚ ویفی  –ٞبؼوشٍبٜوبـوفؼ سدٟیكار ٚ 

 وٙشفَ وٕی اثكاـآالر ٚ سدٟیكار  -ٞبی آقٔبیًٕ٘ٛ٘ٝ
3 

 

وٙشفَ ٘ىجشبً  -وٙشفَ وٕی ٚ ویفی ٘ىجشبً ِطیص ٔٛاؼ اِٚیٝ

وٙشفَ ٘ىجشبً  –ٞب ِطیص ٘طٜٛ وبـوفؼ سدٟیكار ٚ ؼوشٍبٜ

وٙشفَ وٕی ٘ىجشبً  -ِطیص وٕی ٚ ویفی ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبی آقٔبیً

 ِطیص اثكاـآالر ٚ سدٟیكار

2 

وٙشفَ غّظ ٘طٜٛ وبـوفؼ  -وٙشفَ وٕی ٚ ویفی غّظ ٔٛاؼ اِٚیٝ

وٙشفَ ٘بؼـوز وٕی ٚ ویفی  –ٞب  سدٟیكار ٚ ؼوشٍبٜ

 وٙشفَ وٕی ٘بؼـوز اثكاـآالر ٚ سدٟیكار -ٞبی آقٔبیً ٕ٘ٛ٘ٝ

1 

2 
سطلي  ًشبيح ٍ 

 گؿاـ  ِطِ

 ه بى:  قهبيٍ بُ هشبلَـل   

 ؼلیمٝ  60قٔبٖ:

 -ٔٛاؼ ّٔففی:

اثكاـ ٚ سدٟیكار اوشب٘ؽاـؼٞب ٚ 

 ٞب ؼوشٛـاِؼُٕ

 سطلي  ِطيص ًشبيح ٍ ِطِ گؿاـ  

 

گؿاـ  ؼـ ضؽ سطلي  ًشبيح ٍ ِطِ

 قبث  قجَل 

 سطلي  ًبؼـوز ًشبيح ٍ ِطِ گؿاـ  

-٘طٜٛ ِطیص ِطٝ -آقٔبیٍبر ثفـوی ٚ سطّیُ ِطیص ٘شبیح

 ٌؿاـی ٘شبیح
3 

 
٘طٜٛ ٘ىجشبً  -ثفـوی ٚ سطّیُ ٘ىجشبً ِطیص ٘شبیح آقٔبیٍبر

 ٌؿاـی ٘شبیحِطیص ِطٝ
2 

٘طٜٛ ٘بؼـوز  -ثفـوی ٚ سطّیُ غّظ ٘شبیح آقٔبیٍبر

 ٌؿاـی ٘شبیح ِطٝ
1 

3 
كٌشفل فول فؼ 

 دفوٌ 

 ه بى:  قهبيٍ بُ هشبلَـل 

 ؼلیمٝ 20قٔبٖ:

 -ٔٛاؼ ّٔففی:

  -اثكاـ ٚ سدٟیكار:

 كٌشفل ِطيص فول فؼ دفوٌ  

 

كٌشفل فول فؼ دفوٌ  ؼـ ضؽ قبث  

 قجَل 

 كٌشفل ًبؼـوز فول فؼ دفوٌ 

وٙشفَ ِطیص وّیٝ ٔفاضُ وبـ دفوُٙ اق ِطبػ وٕی ٚ ویفی ٚ 

 ـػبیز ِطیص اَِٛ ایٕٙی 
3 

 
وٙشفَ وبُٔ وبـ دفوُٙ اق ِطبػ ویفی ٚ وٙشفَ ٘ىجشبً ِطیص 

 ـػبیز ِطیص اَِٛ ایٕٙی   -وٕیز وبـ دفوُٙ
2 

ػؽْ وٙشفَ ٔفاضُ وبـ دفوُٙ اق ِطبػ وٕی ٚ ویفی ٚ ػؽْ 

 ـػبیز ٔٛاـؼ ایٕٙی
1 

ٌبيىش ي ّب  غيف 

فٌي , ايوٌي, 

ثْؽاٌز, سَخْبر 

قيىز هطيغي ٍ 

 ً في

-آٌبٞی -سدٟیكار اعفبء ضفیك -ِجبن وبـ -والٜ ایٕٙی -ؼوشىً -وفً ایٕٙی -ػیٙه -سٙفىیایٕٙی: ٔبوه -1

 ٞبی ایٕٙی 

 ٍ٘في: ؼلز ثبال  -2

 ـػبیز ٘ظبفز –سٛخٟبر قیىز ٔطیغی: سٟٛیٝ ٔٙبوت  -3

 -(N14)سفىف ا٘شمبؼی  -(N13)ضُ ٔىبِٝ  -(N12)سّٕیٓ ٌیفی -(N11)اوشؽالَ ٞبی غیففٙی:  ٌبیىشٍی -4

سٛوؼٝ ٌبیىشٍی ٚ ؼاً٘ -N35 ) ( یبؼٌیفی  -(N31)خٕغ آٚـی ٚ ٌفؼآٚـی اعالػبر   -(N15)سفىف غالق 

(N36)-  ا٘شػبة فٙبٚـی ٞبی ٔٙبوت(N41)-  ثىبـٌیفی فٙبٚـی ٞبی ٔٙبوت(N42)-   ٔطبوجٝ ٚ ـیبضی(N92 )- 

شٕبػبر ٚ فؼبِیز ٞب ٌفوز ؼـ اخ -(N53)٘مً ؼـ سیٓ   -(N52)ٟٔبـر ٌٛي وفؼٖ -(N51)اخشٕبػی ثٛؼٖ

(N54)-  ٕ٘بیً لؽـر ـٞجفی اففاؼ(N55)- ٖاضشفاْ ٌؿاٌشٗ ثف اـقي ٞبی ؼیٍفا(N56)-   ٝآٔٛقي ٚ وٕه ث

ؼـوشىبـی ٚ وىت ضالَ   -(N72)ٔىئِٛیز دؿیفی -(N71)سؼبِی ففؼی -(N58)ٔؿاوفٜ  -(N57)ففاٌیفی ؼیٍفاٖ 

(N73)-  ٔىشٙؽ وبقی(N37)-   غٛؼ ٔؽیفیشی(N61)- قٔبٖ  ٔؽیفیز(N64)-   ٔؽیفیز ٔٛاؼ ٚ سدٟیكار(N66) -  

ٍٟ٘ؽاـی فٙبٚـی ٞبی   -(N34)وبـثفؼ فٙبٚـی اعالػبر   - (N33)اعالػبر   سفىیف  -(N32)وبقٔبٖ ؼٞی اعالػبر 

ٔؽیفیز ٔٙبثغ ٔبِی   - (N63)ٔؽیفیز ویفیز   - (N62)ٔؽیفیز وبـٞب ٚ دفٚلٜ ٞب   -(N43)ثٝ وبـ ٌففشٝ ٌؽٜ 

(N65)-  ز ٔٙبثغ ا٘ىب٘ی ٔؽیفی(N67)-   ا٘شػبة فٙبٚـی ٞبی ٔٙبوت(N41)-   ثٝ وبـٌیفی فٙبٚـی ٞبی ٔٙبوت

(N42) 

  

 

 4الي  1ـفبيز ّوِ هَاـؼ  

 

 

 

 

فؽم ـفبيز ّف يك اق هَاـؼ 

 4الي  1

% ایٕٙی، ٍ٘في، 100

قیىز ٔطیغی ٚ 

 ٞبی غیففٙی ٌبیىشٍی

 

2 

 

ػؽْ اوشفبؼٜ اق والٜ ایٕٙی 

یب ؼوشىً یب وفً ایٕٙی 

یب ِجبن وبـ یب ٔبوه یب 

 ػیٙه یب ٔٛاـؼ ؼیٍف 

1 

 اـقٌيبثي كبـ )ٌبيىش ي اًدبم كبـ(
 ثلي    

 غيف    

 هقيبـ ٌبيىش ي اًدبم كبـ  :

 3ٍ  2اق هفاض    2كىت ضؽاق  ًوفُ  

 اق ثػً ٌبيىش ي ّب  غيف فٌي , ايوٌي, ثْؽاٌز , سَخْبر قيىز هطيغي ٍ ً في  2كىت ضؽاق  ًوفُ  

 اق هفاض  كبـ 2كىت ضؽاق  هيبً يي 
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 ٍقاـر  هَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك   هَقٌي

 ؼفشف سبلي  كشبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  كبـ فول فؼ اوشبًؽاـؼ سطلي  - 1-8ًوَى ثفگ

 اٍل:ًَثز  : سبـيع اـقٌيبثي  ٌوبـُ هلي  ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 ضففِ  72110192 كؽ ضففِ
قبلج يفّب ٍ هبّيسِ گيفّب  

 فلك 
 اوشبًؽاـؼ فول فؼ كبـ:     L2 وغص ِالضيز

ثب اوش بؼُ اق كَـُ فوليبر ضفاـسي ٍ ؼي ف 

سدْيكار، فوليبر سًٌ گيف  ثفاوبن 

اوشبًؽاـؼّب ٍ ؼوشَـالقو  ّب  هفسجظ 

 َِـر هي گيفؼ.

كؽ 

 ٍؽي ِ
 G32 گفٍُ كبـ  فوليبر ضفاـسي ٍؽي ِ 08

 كبـ 0801 كؽ كبـ
اًدبم فوليبر ضفاـسي سًٌ 

 گيف 
 (3) هْبـر وغص ٌبيىش ي

  

 

 ؼقيقِ( 110)قهبى                                                                                                            ٌفايظ اًدبم كبـ :-1

 كبـگبُ فوليبر ضفاـسي .1

اوشبًؽاـؼّب ٍ  -گبـ  -خفثقي  -وجؽ فلك  ًىَق -اًَاؿ اًجف -قهبى وٌح -سفهَهشف -اثكاـ ٍ سدْيكار: كَـُ فوليبر ضفاـسي .2

 ّبؼوشَـالقو 

 ؼوش ً ٍ لجبن كبـ )ؼـ َِـر ًيبق ًىَق( -ك ً ايوٌي -هبوك -كالُ ايوٌي -سدْيكار ايوٌي: فيٌك .3

 

 ٌبغُ ّب  اِلي اوشبًؽاـؼ فول فؼ كبـ:  – 2
 سٌؾين ؼهب  كَـُ .1

 قفاـ ؼاؼى قغقبر ؼاغ  كَـُ .2

 قهبى ً ْؽاـ  قغقبر ؼـ ؼاغ  كَـُ .3

 غبـج كفؼى قغقبر اق كَـُ ؼـ ؼهب  هٌبوت  .4

 ًوًَِ ٍ ًقٍِ كبـ:-3

 ـاُ اًؽاق  ٍ سٌؾين ؼهب  كَـُ هغبثق ثب وي   فوليبر ضفاـسي سًٌ گيف  فلك ٍ  ليبل هَـؼًؾف عجق ؼوشَـالقو   .1

 گيف  ٍ زيؽهبى ِطيص قغقبر ؼاغ  كَـُثٌؽ  وي   فوليبر ضفاـسي سًٌٍاـؼ كفؼى قغقبر ؼاغ  كَـُ هغبثق ثفًبهِ قهبى .2

 گيف  ثفا  قهبى هٍػُ عجق ؼوشَـالقو  سًٌ ً ْؽاـ  قغقبر ؼـ كَـُ خْز .3

 غبـج كفؼى ِطيص قغقبر اق كَـُ هغبثق وي   فوليبر ضفاـسي سًٌ گيف  ؼـ ؼهب  هٌبوت عجق ؼوشَـالقو   .4

 اثكاـ اـقٌيبثي: -4

 فْفوز ٍاـوي -4ًوًَِ كبـ  -3هٍبّؽُ  -2دفوً  -1

 اثكاـ ٍ سدْيكار هَـؼ ًيبق اًدبم كبـ: -5
 وجؽ فلك  ًىَق -گبـ  -خفثقي  -اًَاؿ اًجف -قهبى وٌح -سفهَهشف -سدْيكار: كَـُ فوليبر ضفاـسياثكاـ ٍ  -

 ٍ سدْيكار اع ب  ضفيقؼوش ً ٍ لجبن كبـ )ؼـ َِـر ًيبق ًىَق( -ك ً ايوٌي -هبوك -كالُ ايوٌي -فيٌكسدْيكار ايوٌي:  -

 س بلي  كبـ  هفسجظ ؼـ گفٍُ كبـ : -6

 (0802  )اًدبم فوليبر ضفاـسي  ًي -

 (0803اًدبم فوليبر ضفاـسي ًفهبلِ ) -

 (0804اًدبم فوليبر ضفاـسي سوذف ) -
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 ٍقاـر  هَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك   هَقٌي

 ؼفشف سبلي  كشبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  اـقٌيبثي - 1 -9ًوَى ثفگ

 اٍلًَثز    سبـيع اـقٌيبثي  ٌوبـُ هلي  غبًَاؼگيًبم ٍ ًبم 

 ضففِ  72110192 كؽ ضففِ
قبلج يفّب ٍ هبّيسِ 

 گيفّب  فلك 

وغص 

 ِالضيز
L2     :اوشبًؽاـؼ فول فؼ كبـ 

ثب اوش بؼُ اق كَـُ فوليبر ضفاـسي ٍ ؼي ف 

سدْيكار، فوليبر سًٌ گيف  ثفاوبن 

اوشبًؽاـؼّب ٍ ؼوشَـالقو  ّب  هفسجظ َِـر 

 گيفؼ. هي

 G32 گفٍُ كبـ  فوليبر ضفاـسي ٍؽي ِ 08 كؽ ٍؽي ِ

 كبـ 0801 كؽ كبـ
اًدبم فوليبر ضفاـسي 

 سًٌ گيف 

وغص 

 ٌبيىش ي
 (3) هْبـر

  

 هفا ض  كبـ ـؼي 
 ٌفايظ فول فؼ

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

1 
 فوليبر كَـُ كفؼى  هبؼُ

 ضفاـسي

 ه بى: كبـگبُ فوليبر ضفاـسي 

 ؼلیمٝ 20قٔبٖ: 

  -ٔٛاؼ ّٔففی: 

وٛـٜ  -اثكاـ ٚ سدٟیكار: سفٔٛٔشف

  ػّٕیبر ضفاـسی 

 سٌؾين كفؼى ِطيص ؼهب  كَـُ 

 

 سٌؾين كفؼى ؼهب  ؼـ ضؽ قبث  قجَل 

 

 سٌؾين كفؼى ًبؼـوز ؼهب  كَـُ 

سٙظیٓ ِطیص ؼٔبی وٛـٜ ٔغبثك ویىُ ػّٕیبر ضفاـسی 

 ٌیفی  سًٙ
3 

ویىُ ػّٕیبر ضفاـسی سٙظیٓ ٘ىجشبً ِطیص ؼٔبی وٛـٜ ٔغبثك  

 ٌیفی سًٙ
2 

 1 سٙظیٓ ٘بؼـوز ؼٔبی وٛـٜ 

2 
ٍاـؼ كفؼى قغقبر ثِ ؼاغ  

 كَـُ

 

 ه بى: كبـگبُ فوليبر ضفاـسي  

 ؼلیمٝ 20قٔبٖ: 

  -ٔٛاؼ ّٔففی: 

وجؽ فّكی  -اثكاـ ٚ سدٟیكار: ا٘ٛاع ا٘جف

 ٌبـی -خفثمیُ -٘ىٛق

 ٍاـؼ كفؼى ِطيص قغقبر 

 

 ٍاـؼ كفؼى قغقبر ؼـ ضؽ قبث  قجَل 

 

 ٍاـؼ كفؼى ًبؼـوز قغقبر 

ثٙؽی، زیؽٔبٖ  ٚاـؼ وفؼٖ ِطیص لغؼبر ٔغبثك ثف٘بٔٝ قٔبٖ

 ِطیص لغؼبر ؼاغُ وٛـٜ 
3 

 
ٚاـؼ وفؼٖ ٘ىجشبً ِطیص لغؼبر ٔغبثك ثف٘بٔٝ قٔبٖ ثٙؽی، 

 زیؽٔبٖ ٘ىجشبً ِطیص لغؼبر ؼاغُ وٛـٜ 
2 

ٚاـؼ وفؼٖ ٘بؼـوز لغؼبر ثٝ وٛـٜ، زیؽٔبٖ ٘بؼـوز لغؼبر 

 ؼاغُ وٛـٜ 
1 

 كٌشفل كفؼى ؼهب  كَـُ 3

  
 ه بى: كبـگبُ فوليبر ضفاـسي 

 ؼلیمٝ 60 :قٔبٖ

  -ٔٛاؼ ّٔففی: 

ػّٕیبر  -اثكاـ ٚ سدٟیكار: وٛـٜ

 قٔبٖ وٙح -سفٔٛٔشف ضفاـسی 

 كٌشفل كفؼى ِطيص ؼهب  كَـُ 

 

كٌشفل كفؼى ؼهب  كَـُ ؼـ ضؽ قبث  

 قجَل 

 

 كٌشفل كفؼى ًبؼـوز ؼهب  كَـُ 

ا٘ؽاقٜ ٌیفی ِطیص قٔبٖ  -ٌیفی ِطیص ؼٔبی وٛـٜا٘ؽاقٜ

 ٍٟ٘ؽاـی لغؼبر ؼاغُ وٛـٜ 
3 

 
ا٘ؽاقٜ  -ٌیفی ٘ىجشبً ِطیص ؼٔبی وٛـٜ ثب غغبی خكئیا٘ؽاقٜ

 ٌیفی ٘ىجشبً ِطیص قٔبٖ ٍٟ٘ؽاـی لغؼبر ؼاغُ وٛـٜ 
2 

ا٘ؽاقٜ ٌیفی ٘بؼـوز قٔبٖ  -ٌیفی ٘بؼـوز ؼٔبی وٛـٜا٘ؽاقٜ

 ٍٟ٘ؽاـی لغؼبر ؼاغُ وٛـٜ 
1 

 غبـج كفؼى قغقبر اق كَـُ 4

  
 ه بى: كبـگبُ فوليبر ضفاـسي 

 ؼلیمٝ 20قٔبٖ: 

  -ٔٛاؼ ّٔففی: 

 -خفثمیُ -اثكاـ ٚ سدٟیكار: ا٘ٛاع ا٘جف

  ٌبـی 

 غبـج كفؼى ِطيص قغقبر اق كَـُ 

 

غبـج كفؼى قغقبر اق كَـُ ؼـ ضؽ 

 قبث  قجَل 
 

 غبـج كفؼى ًبؼـوز قغقبر اق كَـُ 

ثٙؽی، زیؽٔبٖ  غبـج وفؼٖ ِطیص لغؼبر ٔغبثك ثف٘بٔٝ قٔبٖ

 ِطیص لغؼبر غبـج وٛـٜ 
3 

 
ثٙؽی،  ٘ىجشبً ِطیص لغؼبر ٔغبثك ثف٘بٔٝ قٔبٖ غبـج وفؼٖ

 زیؽٔبٖ ٘ىجشبً ِطیص لغؼبر غبـج وٛـٜ
2 

غبـج وفؼٖ ٘بؼـوز لغؼبر اق ؼاغُ وٛـٜ ٚ ػؽْ ـػبیز ثف٘بٔٝ 

 قٔبٖ ثٙؽی، زیؽٔبٖ ٘بؼـوز لغؼبر غبـج وٛـٜ 
1 

ٌبیىشٍی ٞبی 

غیف فٙی , ایٕٙی, 

ثٟؽاٌز, سٛخٟبر 

قیىز ٔطیغی ٚ 

 ٍ٘في

سدٟیكار اعفبء  -وفً ایٕٙی -ِجبن وبـ ٘ىٛق -ٔبوه سٙفىی -والٜ ایٕٙی -ؼوشىً ٘ىٛق-ایٕٙی: ػیٙه-1

 ٞبی ایٕٙی آٌبٞی -ضفیك

 ػاللٝ ثٝ وبـ  -ٍ٘في: ؼلز ثبال -2

 ـػبیز ٘ظبفز  -سٛخٟبر قیىز ٔطیغی: سٟٛیٝ ٔٙبوت -3

 -(N14)سفىف ا٘شمبؼی  -(N13)ٝ ضُ ٔىبِ -(N12)سّٕیٓ ٌیفی -(N11)اوشؽالَ ٞبی غیففٙی: ٌبیىشٍی -4

سٛوؼٝ ٌبیىشٍی ٚ ؼاً٘ -N35 ) ( یبؼٌیفی  -(N31)خٕغ آٚـی ٚ ٌفؼآٚـی اعالػبر   -(N15)سفىف غالق 

(N36)-  ا٘شػبة فٙبٚـی ٞبی ٔٙبوت(N41)-  ثىبـٌیفی فٙبٚـی ٞبی ٔٙبوت(N42)-   ٔطبوجٝ ٚ ـیبضی(N92 )- 

ٌفوز ؼـ اخشٕبػبر ٚ فؼبِیز ٞب  -(N53)٘مً ؼـ سیٓ   -(N52)ٟٔبـر ٌٛي وفؼٖ -(N51)اخشٕبػی ثٛؼٖ

(N54)-  ٕ٘بیً لؽـر ـٞجفی اففاؼ(N55)- ٖاضشفاْ ٌؿاٌشٗ ثف اـقي ٞبی ؼیٍفا(N56)-   ٝآٔٛقي ٚ وٕه ث

ؼـوشىبـی ٚ وىت ضالَ   -(N72)ٔىئِٛیز دؿیفی -(N71)سؼبِی ففؼی -(N58)ٔؿاوفٜ  -(N57)ففاٌیفی ؼیٍفاٖ 

(N73)-  ٔىشٙؽ وبقی(N37)-   غٛؼ ٔؽیفیشی(N61)-  ٖٔؽیفیز قٔب(N64)-   ٔؽیفیز ٔٛاؼ ٚ سدٟیكار(N66)   

  

 1ـفبيز ّوِ هَاـؼ  

 4الي 

 

 

فؽم ـفبيز ّف يك اق 

 4الي  1هَاـؼ 

% ایٕٙی، ٍ٘في، 100

قیىز ٔطیغی ٚ 

 ٞبی غیففٙی ٌبیىشٍی

 

2 

 
ػؽْ اوشفبؼٜ اق والٜ ایٕٙی 

یب ؼوشىً یب وفً ایٕٙی 

یب ِجبن وبـ یب ٔبوه یب 

 ػیٙه یب ٔٛاـؼ ؼیٍف 

1 

 اـقٌيبثي كبـ )ٌبيىش ي اًدبم كبـ(
 ثّی    

 غیف    

 ٔؼیبـ ٌبیىشٍی ا٘دبْ وبـ :

  3ٚ  1اق ٔفاضُ   2وىت ضؽالُ ٕ٘فٜ  

 اق ثػً ٌبیىشٍی ٞبی غیف فٙی, ایٕٙی, ثٟؽاٌز, سٛخٟبر قیىز ٔطیغی ٚ ٍ٘في  2وىت ضؽالُ ٕ٘فٜ  

 اق ٔفاضُ وبـ 2وىت ضؽالُ ٔیبٍ٘یٗ 
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 ٍقاـر  هَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك   هَقٌي

 ؼفشف سبلي  كشبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  كبـ فول فؼ اوشبًؽاـؼ سطلي  - 1-8ًوَى ثفگ

 اٍل:ًَثز  : سبـيع اـقٌيبثي  ٌوبـُ هلي  ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 ضففِ  72110192 كؽ ضففِ
قبلج يفّب ٍ هبّيسِ گيفّب  

 فلك 
 اوشبًؽاـؼ فول فؼ كبـ:     L2 وغص ِالضيز

ثب اوش بؼُ اق كَـُ فوليبر ضفاـسي ٍ ؼي ف 

سدْيكار، فوليبر  ًي  ثفاوبن اوشبًؽاـؼّب 

 ّب  هفسجظ َِـر هي گيفؼ.ٍ ؼوشَـالقو 

كؽ 

 ٍؽي ِ
 G32 گفٍُ كبـ  فوليبر ضفاـسي ٍؽي ِ 08

 (3) هْبـر وغص ٌبيىش ي اًدبم فوليبر ضفاـسي  ًي  كبـ 0802 كؽ كبـ

  

 

 ؼقيقِ( 230)قهبى                                                                                                     ٌفايظ اًدبم كبـ :-1

 كبـگبُ فوليبر ضفاـسي .1

اثكاـ ٍ سدْيكار: كَـُ فوليبر ضفاـسي، سفهَهشف، قهبى وٌح، اًَاؿ اًجف، وجؽ فلك  ًىَق، گبـ ، خفثقي  ٍ اوشبًؽاـؼّب ٍ  .2

 ّبؼوشَـالقو 

 سدْيكار ايوٌي: فيٌك، كالُ ايوٌي، هبوك، ك ً ايوٌي، لجبن كبـ )ؼـ َِـر ًيبق ًىَق(، ؼوش ً ًىَق .3

 

 ٌبغُ ّب  اِلي اوشبًؽاـؼ فول فؼ كبـ:  – 2
 سٌؾين ؼهب  كَـُ .1

 قفاـ ؼاؼى قغقبر ؼـ كَـُ .2

 قهبى ً ْؽاـ  قغقبر ؼـ ؼاغ  كَـُ .3

 غبـج كفؼى قغقبر اق كَـُ ؼـ ؼهب  هٌبوت  .4

 ًوًَِ ٍ ًقٍِ كبـ:-3
 اًؽاق  ٍ سٌؾين ؼهب  كَـُ هغبثق ثب وي   فوليبر ضفاـسي  ًي  فلك ٍ  ليبل هَـؼًؾف عجق ؼوشَـالقو ـاُ .1

 كَـُثٌؽ  وي   فوليبر ضفاـسي  ًي  ٍ زيؽهبى ِطيص قغقبر ؼاغ  ٍاـؼ كفؼى قغقبر ؼاغلي كَـُ هغبثق ثفًبهِ قهبى .2

 ً ْؽاـ  قغقبر ؼـ كَـُ خْز فوليبر  ًي  ؼـ قهبى هٍػُ ٌؽُ وي   فوليبر ضفاـسي عجق ؼوشَـالقو  .3

 غبـج كفؼى ِطيص قغقبر اق كَـُ هغبثق وي   فوليبر ضفاـسي  ًي  ؼـؼهب  هٌبوت عجق ؼوشَـالقو   .4

 اثكاـ اـقٌيبثي: -4

 فْفوز ٍاـوي -4ًوًَِ كبـ  -3هٍبّؽُ  -2دفوً  -1

 اثكاـ ٍ سدْيكار هَـؼ ًيبق اًدبم كبـ: -5

 وجؽ فلك  ًىَق -گبـ  -خفثقي  -قهبى وٌح -اًَاؿ اًجف -سفهَهشف -اثكاـ ٍ سدْيكار: كَـُ فوليبر ضفاـسي -

ٍ سدْيكار اع ب   فيٌك، كالُ ايوٌي، هبوك، ك ً ايوٌي، لجبن كبـ )ؼـ َِـر ًيبق ًىَق(، ؼوش ً ًىَقسدْيكار ايوٌي: ٌبه   -

 ضفيق

 س بلي  كبـ  هفسجظ ؼـ گفٍُ كبـ : -6

 ًٌ(0801گيف  )اًدبم فوليبر ضفاـسي س 

 ( ِ0803اًدبم فوليبر ضفاـسي ًفهبل) 

 ( 0804اًدبم فوليبر ضفاـسي سوذف) 
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 ٍقاـر  هَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك   هَقٌي

ضففِ ا  ٍ كبـؼاًًؼفشف سبلي  كشبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ   

 

  اـقٌيبثي - 1 -9ًوَى ثفگ

 ًَثز اٍل   سبـيع اـقٌيبثي  ٌوبـُ هلي  ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 ضففِ  72110192 كؽ ضففِ
قبلج يفّب ٍ هبّيسِ 

 گيفّب  فلك 

وغص 

 ِالضيز
L2     :اوشبًؽاـؼ فول فؼ كبـ 

ثب اوش بؼُ اق كَـُ فوليبر ضفاـسي ٍ ؼي ف 

 ًي  ثفاوبن اوشبًؽاـؼّب ٍ سدْيكار، فوليبر 

 ؼوشَـالقو  ّب  هفسجظ َِـر هي گيفؼ.

 G32 گفٍُ كبـ  ػّٕیبر ضفاـسی ٍؽي ِ 08 كؽ ٍؽي ِ

 كبـ 0802 كؽ كبـ
ا٘دبْ ػّٕیبر ضفاـسی 

 آ٘یُ

وغص 

 ٌبيىش ي
 (3) هْبـر

  

 هفا ض  كبـ ـؼي 
 ٌفايظ فول فؼ

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

1 
سٌؾين كفؼى ؼهب  

 كَـُ

 ه بى: كبـگبُ فوليبر ضفاـسي  

 ؼلیمٝ  10قٔبٖ :

  -ٔٛاؼ ّٔففی: 

 اثكاـ ٚ سدٟیكار: وٛـٜ ػّٕیبر ضفاـسی 

 سٌؾين كفؼى ِطيص ؼهب  كَـُ 

سٌؾين كفؼى ؼهب  كَـُ ؼـ ضؽ قبث  

 قجَل 

 سٌؾين كفؼى ًبؼـوز ؼهب  كَـُ 

 3 سٙظیٓ ِطیص ؼٔبی وٛـٜ ٔغبثك ویىُ ػّٕیبر ضفاـسی آ٘یُ 

 2 سٙظیٓ ٘ىجشبً ِطیص ؼٔبی وٛـٜ ٔغبثك ویىُ ػّٕیبر ضفاـسی آ٘یُ  

 1 سٙظیٓ ٘بؼـوز ؼٔبی وٛـٜ 

2 
ٍاـؼ كفؼى قغقبر ثِ 

 ؼاغ  كَـُ

 ه بى: كبـگبُ فوليبر ضفاـسي  

 ؼلیمٝ 20قٔبٖ :

 -ٔٛاؼ ّٔففی:

وجؽ فّكی  -اثكاـ ٚ سدٟیكار: ا٘ٛاع ا٘جف

 ٌبـی  -خفثمیُ -٘ىٛق

ٍاـؼ كفؼى ِطيص قغقبر ثِ ؼاغ   

 كَـُ 

ٍاـؼ كفؼى قغقبر ثِ ؼاغ  كَـُ ؼـ 

 ضؽ قبث  قجَل 

ٍاـؼ كفؼى ًبؼـوز قغقبر ثِ ؼاغ  

 كَـُ 

زیؽٔبٖ  -ٚاـؼ وفؼٖ ِطیص لغؼبر ٔغبثك ثف٘بٔٝ قٔبٖ ثٙؽی ؼاغُ وٛـٜ

 ِطیص لغؼبر ؼاغُ وٛـٜ 
3 

 
ٚاـؼ وفؼٖ ٘ىجشبً ِطیص لغؼبر ٔغبثك ثف٘بٔٝ قٔبٖ ثٙؽی ؼاغُ وٛـٜ، 

 زیؽٔبٖ ٘ىجشبً ِطیص لغؼبر ؼاغُ وٛـٜ 
2 

زیؽٔبٖ ٘بؼـوز لغؼبر ؼاغُ  -ٚاـؼ وفؼٖ ٘بؼـوز لغؼبر ثٝ ؼاغُ وٛـٜ

 وٛـٜ 
1 

3 
كٌشفل كفؼى ؼهب  

 كَـُ

 ه بى: كبـگبُ فوليبر ضفاـسي 

 ؼلیمٝ 60قٔبٖ :

 -ٔٛاؼ ّٔففی:

 –اثكاـ ٚ سدٟیكار: وٛـٜ ػّٕیبر ضفاـسی 

 قٔبٖ وٙح -سفٔٛٔشف

 كٌشفل كفؼى ِطيص ؼهب  كَـُ  

 

 كٌشفل كفؼى ؼهب  ؼـ ضؽ قبث  قجَل 

 

 كٌشفل كفؼى ًبؼـوز ؼهب  كَـُ 

ا٘ؽاقٜ ٌیفی ِطیص قٔبٖ ٍٟ٘ؽاـی  -ا٘ؽاقٜ ٌیفی ِطیص ؼٔبی وٛـٜ

 لغؼبر ؼاغُ وٛـٜ
3 

 
ا٘ؽاقٜ ٌیفی ٘ىجشبً ِطیص قٔبٖ  -ا٘ؽاقٜ ٌیفی ٘ىجشبً ِطیص ؼٔبی وٛـٜ

 ٍٟ٘ؽاـی لغؼبر ؼاغُ وٛـٜ
2 

ا٘ؽاقٜ ٌیفی ٘بؼـوز قٔبٖ ٍٟ٘ؽاـی  -٘بؼـوز ؼٔبی وٛـٜا٘ؽاقٜ ٌیفی 

 لغؼبر ؼاغُ وٛـٜ
1 

4 

ً ْؽاـ  قغقبر ؼـ 

غبهَي سب ؼهب   ٴ كَـُ

 هٌبوت

 

 ه بى: كبـگبُ فوليبر ضفاـسي 

 ؼلیمٝ 120قٔبٖ :

 -ٔٛاؼ ّٔففی:

 اثكاـ ٚ سدٟیكار: وٛـٜ ػّٕیبر ضفاـسی 

 

 ً ْؽاـ  ِطيص قغقبر ؼـ كَـُ  

 

ً ْؽاـ  قغقبر ؼـ كَـُ ؼـ ضؽ قبث  

 قجَل 

 ً ْؽاـ  ًبؼـوز قغقبر ؼـ كَـُ 

ٍٟ٘ؽاـی ِطیص لغؼبر ؼـ  -غبٔٛي وفؼٖ ِطیص وٛـٜ ؼـ قٔبٖ ٔٙبوت

 ؼاغُ وٛـٜ ؼـ قٔبٖ ٔٙبوت ا٘ؽاقٜ ٌیفی ِطیص ؼٔبی وٛـٜ 
3 

 

ٍٟ٘ؽاـی ٘ىجشبً ِطیص  -غبٔٛي وفؼٖ ِطیص وٛـٜ ؼـ قٔبٖ ٔٙبوت 

ا٘ؽاقٜ ٌیفی ٘ىجشبً ِطیص ؼٔبی  -لغؼبر ؼـ ؼاغُ وٛـٜ ؼـ قٔبٖ ٔٙبوت

 وٛـٜ ثب غغبی خكئی 

2 

ٍٟ٘ؽاـی ٘بؼـوز لغؼبر  -غبٔٛي وفؼٖ ٘بؼـوز وٛـٜ ؼـ قٔبٖ ٘بٔٙبوت

 ؼـ ؼاغُ وٛـٜ ؼـ قٔبٖ ٘بٔٙبوت، ا٘ؽاقٜ ٌیفی ٘بؼـوز ؼٔبی وٛـٜ 
1 

5 
غبـج كفؼى قغقبر 

 اق كَـُ

 ه بى: كبـگبُ فوليبر ضفاـسي 

 ؼلیمٝ 20قٔبٖ 

 -ٔٛاؼ ّٔففی:

 ٌبـی -خفثمیُ -اثكاـ ٚ سدٟیكار: ا٘ٛاع ا٘جف

 غبـج كفؼى ِطيص قغقبر اق كَـُ  

غبـج كفؼى ًىجشبً ِطيص قغقبر اق 

 كَـُ 

 غبـج كفؼى ًبؼـوز قغقبر اق كَـُ 

ثٙؽی، زیؽٔبٖ ِطیص غبـج وفؼٖ ِطیص لغؼبر ٔغبثك ثف٘بٔٝ قٔبٖ

 لغؼبر غبـج وٛـٜ 
3 

 
غبـج وفؼٖ ٘ىجشبً ِطیص لغؼبر ٔغبثك ثف٘بٔٝ قٔبٖ ثٙؽی، زیؽٔبٖ ٘ىجشبً 

 ِطیص لغؼبر غبـج وٛـٜ 
2 

ثٙؽی،  غبـج وفؼٖ ٘بؼـوز لغؼبر اق ؼاغُ وٛـٜ ٚ ػؽْ ـػبیز ثف٘بٔٝ قٔبٖ

 زیؽٔبٖ ٘بؼـوز لغؼبر غبـج وٛـٜ 
1 

ٌبیىشٍی ٞبی غیف فٙی , 

ایٕٙی, ثٟؽاٌز, سٛخٟبر 

 ٍ٘فيقیىز ٔطیغی ٚ 

سدٟیكار اعفبی  -ػیٙه ایٕٙی -وفً ایٕٙی -ِجبن وبـ ٘ىٛق -ؼوشىً ٘ىٛق -والٜ ایٕٙی -ایٕٙی: ٔبوه سٙفىی-1

 ٞبی ایٕٙی آٌبٞی -ضفیك

 ػاللٝ ثٝ وبـ  -ٍ٘في: ؼلز ثبال -2

 ـػبیز ٘ظبفز -سٛخٟبر قیىز ٔطیغی: سٟٛیٝ ٔٙبوت  -3

سفىف  -(N14)سفىف ا٘شمبؼی  -(N13)ضُ ٔىبِٝ  -(N12)سّٕیٓ ٌیفی -(N11)اوشؽالَ ٞبی غیففٙی:  ٌبیىشٍی -4

 -(N36)سٛوؼٝ ٌبیىشٍی ٚ ؼاً٘ -N35 ) ( یبؼٌیفی  -(N31)خٕغ آٚـی ٚ ٌفؼآٚـی اعالػبر   -(N15)غالق 

اخشٕبػی  -( N92)ٔطبوجٝ ٚ ـیبضی   -(N42)ثىبـٌیفی فٙبٚـی ٞبی ٔٙبوت  -(N41)ا٘شػبة فٙبٚـی ٞبی ٔٙبوت 

ٕ٘بیً  -(N54)ٌفوز ؼـ اخشٕبػبر ٚ فؼبِیز ٞب  -(N53)٘مً ؼـ سیٓ   -(N52)وفؼٖ ٟٔبـر ٌٛي -(N51)ثٛؼٖ

آٔٛقي ٚ وٕه ثٝ ففاٌیفی ؼیٍفاٖ   -(N56)اضشفاْ ٌؿاٌشٗ ثف اـقي ٞبی ؼیٍفاٖ -(N55)لؽـر ـٞجفی اففاؼ 

(N57)-  ٜٔؿاوف(N58)- سؼبِی ففؼی(N71)- ٔىئِٛیز دؿیفی(N72)-   َؼـوشىبـی ٚ وىت ضال(N73)-  ٔىشٙؽ

 (N66)ٔؽیفیز ٔٛاؼ ٚ سدٟیكار   -(N64)ٔؽیفیز قٔبٖ  -(N61)غٛؼ ٔؽیفیشی   -(N37)وبقی 

 

الي  1ـفبيز ّوِ هَاـؼ   

4 

 

 

 

فؽم ـفبيز ّف يك اق 

 4الي  1هَاـؼ 

% ایٕٙی، ٍ٘في، قیىز 100

ٞبی ٔطیغی ٚ ٌبیىشٍی

 غیففٙی 

 

2 

 
ػؽْ اوشفبؼٜ اق والٜ ایٕٙی یب 

ایٕٙی یب ؼوشىً یب وفً 

ِجبن وبـ یب ٔبوه یب ػیٙه یب 

 ٔٛاـؼ ؼیٍف

3 

 اـقٌيبثي كبـ )ٌبيىش ي اًدبم كبـ(
 ثّی    

 غیف    

 ٔؼیبـ ٌبیىشٍی ا٘دبْ وبـ  :

  1ٚ  4ٚ  3اق ٔفاضُ   2وىت ضؽالُ ٕ٘فٜ  

 اق ثػً ٌبیىشٍی ٞبی غیف فٙی , ایٕٙی, ثٟؽاٌز , سٛخٟبر قیىز ٔطیغی ٚ ٍ٘في  2وىت ضؽالُ ٕ٘فٜ  

 اق ٔفاضُ وبـ 2وىت ضؽالُ ٔیبٍ٘یٗ 



115 

 

 ٍقاـر  هَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك   هَقٌي

 ؼفشف سبلي  كشبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  كبـ فول فؼ اوشبًؽاـؼ سطلي  - 1-8ًوَى ثفگ

 ًَثز اٍل: : سبـيع اـقٌيبثي  ٌوبـُ هلي  ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 ضففِ 72110192 كؽ ضففِ
قبلج يفّب ٍ هبّيسِ گيفّب  

 فلك 
 اوشبًؽاـؼ فول فؼ كبـ:     L2 وغص ِالضيز

ثب اوش بؼُ اق كَـُ فوليبر ضفاـسي ٍ ؼي ف 

سدْيكار، فوليبر ًفهبلِ كفؼى ثفاوبن 

ّب  هفسجظ َِـر  اوشبًؽاـؼّب ٍ ؼوشَـالقو 

 هي گيفؼ.

كؽ 

 ٍؽي ِ
 G32 گفٍُ كبـ  فوليبر ضفاـسي ٍؽي ِ 08

 كبـ 0803 كؽ كبـ
اًدبم فوليبر ضفاـسي 

 ًفهبلِ

وغص 

 ٌبيىش ي
 (3)هْبـر 

  

 

 ؼقيقِ( 110)قهبى                                                                                                         ٌفايظ اًدبم كبـ :-1

 كبـگبُ فوليبر ضفاـسي  .1

ٍ  اثكاـ ٍ سدْيكار: كَـُ فوليبر ضفاـسي، سفهَهشف، قهبى وٌح، اًَاؿ اًجف، وجؽ فلك  ًىَق، گبـ ، خفثقي  ٍ ... اوشبًؽاـؼّب .2

 ّبؼوشَـالقو 

 سدْيكار ايوٌي: فيٌك، كالُ ايوٌي، هبوك، ك ً ايوٌي، لجبن كبـ )ؼـ َِـر ًيبق ًىَق(، ؼوش ً ًىَق .3

 ٌبغُ ّب  اِلي اوشبًؽاـؼ فول فؼ كبـ:  – 2

 سٌغين ؼهب  كَـُ .1

 قفاـ ؼاؼى قغقبر ؼـ كَـُ .2

 قهبى ً ْؽاـ  قغقبر ؼـ ؼاغ  كَـُ .3

 غبـج كفؼى قغقبر اق كَـُ ؼـ ؼهب  هٌبوت  .4

 ًوًَِ ٍ ًقٍِ كبـ:-3

 ـاُ اًؽاق  ٍ سٌؾين ؼهب  كَـُ هغبثق ثب وي   فوليبر ضفاـسي ًفهبلِ فلك ٍ  ليبل هَـؼًؾف عجق ؼوشَـالقو   .1

 ـ ؼاغ  كَـُ ٍاـؼ كفؼى قغقبر ؼاغ  كَـُ هغبثق ثفًبهِ قهبى ثٌؽ  وي   فوليبر ضفاـسي ًفهبلِ ٍ زيؽهبى ِطيص قغقبر ؼ .2

 ً ْؽاـ  قغقبر ؼـ كَـُ خْز فوليبر ًفهبلِ كفؼى ؼـ قهبى هٍػُ ٌؽُ وي   ضفاـسي عجق ؼوشَـالقو   .3

 غبـج كفؼى ِطيص قغقبر اق كَـُ هغبثق وي   فوليبر ضفاـسي ًفهبلِ كفؼى ؼـ ؼهب  هٌبوت عجق ؼوشَـالقو   .4

 اثكاـ اـقٌيبثي: -4

 فْفوز ٍاـوي -4ًوًَِ كبـ  -3هٍبّؽُ  -2دفوً  -1

 اثكاـ ٍ سدْيكار هَـؼ ًيبق اًدبم كبـ: -5

 وجؽ فلك  ًىَق ٍ .... -گبـ  -خفثقي  -اًَاؿ اًجف -قهبى وٌح -اثكاـ ٍ سدْيكار: كَـُ فوليبر ضفاـسي، سفهَهشف -

 ٍ سدْيكار اع ب  ضفيق فيٌك، كالُ ايوٌي، هبوك، ك ً ايوٌي، لجبن كبـ )ؼـ َِـر ًيبق ًىَق(، ؼوش ً ًىَقسدْيكار ايوٌي:  -

 س بلي  كبـ  هفسجظ ؼـ گفٍُ كبـ : -6

 (  0801اًدبم فوليبر ضفاـسي سًٌ گيف) 

 (  0802اًدبم فوليبر ضفاـسي  ًي) 

 ( 0804اًدبم فوليبر ضفاـسي سوذف) 
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 ٍقاـر  هَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك   هَقٌي

كشبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً ؼفشف سبلي   

 

  اـقٌيبثي - 1 -9ًوَى ثفگ

 اٍلًَثز    سبـيع اـقٌيبثي  ٌوبـُ هلي  ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

كؽ 

 ضففِ
 ضففِ  72110192

قبلج يفّب ٍ هبّيسِ 

 گيفّب  فلك 

وغص 

 ِالضيز
L2     :اوشبًؽاـؼ فول فؼ كبـ 

ؼي ف ثب اوش بؼُ اق كَـُ فوليبر ضفاـسي ٍ 

سدْيكار، فوليبر ًفهبلِ كفؼى ثفاوبن 

اوشبًؽاـؼّب ٍ ؼوشَـالقو  ّب  هفسجظ َِـر 

 هي گيفؼ.

 G32 گفٍُ كبـ  فوليبر ضفاـسي ٍؽي ِ 08 كؽ ٍؽي ِ

 كبـ 0803 كؽ كبـ
اًدبم فوليبر ضفاـسي 

 ًفهبلِ

وغص 

 ٌبيىش ي
 (3) هْبـر

  

 هفا ض  كبـ ـؼي 
 ٌفايظ فول فؼ

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

1 
سٌؾين كفؼى ؼهب  

 كَـُ

 ه بى: كبـگبُ فوليبر ضفاـسي  

 ؼلیمٝ  10قٔبٖ: 

 -ٔٛاؼ ّٔففی: 

وٛـٜ  -اثكاـ ٚ سدٟیكار : سفٔٛٔشف

  ػّٕیبر ضفاـسی

 سؾين كفؼى ِطيص ؼهب  كَـُ
 

سٌؾين كفؼى ؼهب  كَـُ ؼـ ضؽ قبث  

 قجَل 

 سٌؾين كفؼى ًبؼـوز ؼهب  كَـُ 

 3 سٙظیٓ ِطیص ؼٔبی وٛـٜ ٔغبثك ویىُ ػّٕیبر ضفاـسی ٘فٔبِٝ

 

سٙظیٓ ٘ىجشبً ِطیص ؼٔبی وٛـٜ ٔغبثك ویىُ ػّٕیبر ضفاـسی 

 ٘فٔبِٝ 
2 

 1 سٙظیٓ ٘بؼـوز ؼٔبی وٛـٜ 

2 
ٍاـؼ كفؼى قغقبر ثِ 

 ؼاغ  كَـُ

 ه بى: كبـگبُ فوليبر ضفاـسي  

 ؼلیمٝ  20قٔبٖ: 

 -ٔٛاؼ ّٔففی: 

وجؽ فّكی  -اثكاـ ٚ سدٟیكار : ا٘ٛاع ا٘جف

 ٌبـی -خفثمیُ-٘ىٛق

 ٍاـؼ كفؼى ِطيص قغقبر  

 

 ٍاـؼ كفؼى قغقبر ؼـ ضؽ قبث  قجَل

 

 ٍاـؼ كفؼى ًبؼـوز قغقبر 

زیؽٔبٖ  -ٚاـؼ وفؼٖ ِطیص لغؼبر ٔغبثك ثف٘بٔٝ قٔبٖ ثٙؽی

 لغؼبر ؼاغُ وٛـِٜطیص 
3 

 
 -ٚاـؼ وفؼٖ ٘ىجشبً ِطیص لغؼبر ٔغبثك ثف٘بٔٝ قٔبٖ ثٙؽی

 زیؽٔبٖ ٘ىجشبً ِطیص لغؼبر ؼاغُ وٛـٜ 
2 

ٚاـؼ وفؼٖ ٘بؼـوز لغؼبر ثٝ ؼاغُ وٛـٜ اق ِطبػ ثف٘بٔٝ قٔبٖ 

 زیؽٔبٖ ٘بؼـوز لغؼبر ثٝ ؼاغُ وٛـٜ   -ثٙؽی
1 

3 
كٌشفل كفؼى ؼهب  

 كَـُ

 ه بى: كبـگبُ فوليبر ضفاـسي  

 ؼلیمٝ  60قٔبٖ: 

 -ٔٛاؼ ّٔففی: 

اثكاـ ٚ سدٟیكار : وٛـٜ ػّٕیبر 

 قٔبٖ وٙح -سفٔٛٔشف -ضفاـسی

 كٌشفل كفؼى ِطيص ؼهب  كَـُ 

 

كٌشفل كفؼى ؼهب  كَـُ ؼـ ضؽ قبث  

 قجَل 

 

 كٌشفل كفؼى ًبؼـوز ؼهب  كَـُ 

ا٘ؽاقٜ ٌیفی ِطیص قٔبٖ  -ا٘ؽاقٜ ٌیفی ِطیص ؼٔبی وٛـٜ

 ٍٟ٘ؽاـی لغؼبر ؼ اغُ وٛـٜ 
3 

 
ا٘ؽاقٜ  -ا٘ؽاقٜ ٌیفی ٘ىجشبً ِطیص ؼٔبی وٛـٜ ثب غغبی خكئی

 ٌیفی ٘ىجشبً ِطیص قٔبٖ ٍٟ٘ؽاـی لغؼبر ؼاغُ وٛـٜ
2 

ا٘ؽاقٜ ٌیفی ٘بؼـوز قٔبٖ  -ا٘ؽاقٜ ٌیفی ٘بؼـوز ؼٔبی وٛـٜ

 ٍٟ٘ؽاـی لغؼبر 
1 

4 
غبـج كفؼى قغقبر 

 اق كَـُ

 ه بى: كبـگبُ فوليبر ضفاـسي  

 ؼلیمٝ  20قٔبٖ: 

 -ٔٛاؼ ّٔففی: 

 -خفثمیُ -اثكاـ ٚ سدٟیكار : ا٘ٛاع ا٘جف

 ٌبـی 

 غبـج كفؼى ِطيص قغقبر اق كَـُ 

ؼـ ضؽ غبـج كفؼى قغقبر اق كَـُ 

 قبث  قجَ ل

 غبـج كفؼى ًبؼـوز قغقبر اق كَـُ 

زیؽٔبٖ  –غبـج وفؼٖ ِطیص لغؼبر ٔغبثك ثف٘بٔٝ قٔبٖ ثٙؽی 

 ِطیص لغؼبر غبـج وٛـٜ 
3 

 
غبـج وفؼٖ ٘ىجشبً ِطیص لغؼبر ٔغبثك ثف٘بٔٝ قٔبٖ ثٙؽی 

 زیؽٔبٖ ٘ىجشبً ِطیص لغؼبر غبـج وٛـٜ 
2 

غبـج وفؼٖ ٘بؼـوز لغؼبر اق ؼاغُ وٛـٜ ٚ ػؽْ ـػبیز ثف٘بٔٝ 

 قٔبٖ ثٙؽی زیؽٔبٖ ٘بؼـوز لغؼبر غبـج وٛـٜ 
1 

ٌبيىش ي ّب  

غيف فٌي , 

ايوٌي, 

ثْؽاٌز, 

سَخْبر قيىز 

هطيغي ٍ 

 ً في

 -سدٟیكار اعفبء ضفیك -ِجبن وبـ وفً ایٕٙی -ػیٙه -ٔبوه -والٜ ایٕٙی -ایٕٙی: ؼوشىً ٘ىٛق-1

 ٞبی ایٕٙی آٌبٞی

 ػاللٝ ثٝ وبـ  -ٍ٘في: ؼلز ثبال -2

 ـػبیز ٘ظبفز -سٛخٟبر قیىز ٔطیغی: سٟٛیٝ ٔٙبوت -3

سفىف ا٘شمبؼی  -(N13)ضُ ٔىبِٝ  -(N12)سّٕیٓ ٌیفی -(N11)اوشؽالَ ٞبی غیففٙی:  ٌبیىشٍی -4

(N14)-  سفىف غالق(N15)-   خٕغ آٚـی ٚ ٌفؼآٚـی اعالػبر(N31)-  یبؼٌیفی ) ( N35- سٛوؼٝ ٌبیىشٍی

ٔطبوجٝ ٚ   -(N42)ثىبـٌیفی فٙبٚـی ٞبی ٔٙبوت  -(N41)ا٘شػبة فٙبٚـی ٞبی ٔٙبوت  -(N36)ٚ ؼاً٘ 

ٌفوز ؼـ  -(N53)٘مً ؼـ سیٓ   -(N52)ٟٔبـر ٌٛي وفؼٖ -(N51)اخشٕبػی ثٛؼٖ -( N92)ـیبضی 

ثف اـقي ٞبی اضشفاْ ٌؿاٌشٗ  -(N55)ٕ٘بیً لؽـر ـٞجفی اففاؼ  -(N54)اخشٕبػبر ٚ فؼبِیز ٞب 

ٔىئِٛیز  -(N71)سؼبِی ففؼی -(N58)ٔؿاوفٜ  -(N57)آٔٛقي ٚ وٕه ثٝ ففاٌیفی ؼیٍفاٖ   -(N56)ؼیٍفاٖ

ٔؽیفیز  -(N61)غٛؼ ٔؽیفیشی   -(N37)ٔىشٙؽ وبقی  -(N73)ؼـوشىبـی ٚ وىت ضالَ   -(N72)دؿیفی

   (N66)ٔؽیفیز ٔٛاؼ ٚ سدٟیكار   -(N64)قٔبٖ 
 

  

الي  1ـفبيز ّوِ هَاـؼ  

4 

 

 

 

فؽم ـفبيز ّف يك اق 

 4الي  1هَاـؼ 

% ایٕٙی، ٍ٘في، قیىز 100

ٞبی ٔطیغی ٚ ٌبیىشٍی

 غیففٙی 

 

2 

 

ػؽْ اوشفبؼٜ اق والٜ ایٕٙی یب 

ؼوشىً یب وفً ایٕٙی یب 

ِجبن وبـ یب ٔبوه یب ػیٙه 

 یب ٔٛاـؼ ؼیٍف

1 

 اـقٌيبثي كبـ )ٌبيىش ي اًدبم كبـ(
 ثلي    

 غيف    

 ٌبيىش ي اًدبم كبـ  :هقيبـ 

  3ٍ  1اق هفاض    2كىت ضؽاق  ًوفُ  

 اق ثػً ٌبيىش ي ّب  غيف فٌي , ايوٌي, ثْؽاٌز , سَخْبر قيىز هطيغي ٍ ً في  2كىت ضؽاق  ًوفُ  

 اق هفاض  كبـ 2كىت ضؽاق  هيبً يي 
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 ٍقاـر  هَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك   هَقٌي

ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًًؼفشف سبلي  كشبة   

 

  كبـ فول فؼ اوشبًؽاـؼ سطلي  - 1-8ًوَى ثفگ

 اٍل:ًَثز  : سبـيع اـقٌيبثي  ٌوبـُ هلي  ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 ضففِ  72110192 كؽ ضففِ
قبلج يفّب ٍ هبّيسِ گيفّب  

 فلك 
 اوشبًؽاـؼ فول فؼ كبـ:     L2 وغص ِالضيز

ضفاـسي ٍ ؼي ف ثب اوش بؼُ اق كَـُ فوليبر 

سدْيكار، فوليبر ضفاـسي سوذف ثفاوبن 

اوشبًؽاـؼّب ٍ ؼوشَـالقولْب  هفسجظ َِـر 

 هي گيفؼ.

كؽ 

 ٍؽي ِ
 G32 گفٍُ كبـ  فوليبر ضفاـسي ٍؽي ِ 08

 (3)هْبـر  وغص ٌبيىش ي اًدبم فوليبر ضفاـسي سوذف كبـ 0804 كؽ كبـ

  

 

 ؼقيقِ( 110)قهبى                                                                                                            ٌفايظ اًدبم كبـ :-1
 كبـگبُ فوليبر ضفاـسي .1

اوشبًؽاـؼّب ٍ -خفثقي  -گبـ  -وجؽ فلك  ًىَـ -اًَاؿ اًجف -قهبى وٌح -سفهَهشف -اثكاـ ٍ سدْيكار: كَـُ فوليبر ضفاـسي .2

 ّبوشَـالقو ؼ

 سدْيكار ايوٌي: فيٌك، كالُ ايوٌي، هبوك، ك ً ايوٌي، لجبن كبـ )ؼـ َِـر ًيبق ًىَق(، ؼوش ً ًىَق .3

 

 

 ٌبغُ ّب  اِلي اوشبًؽاـؼ فول فؼ كبـ:  – 2
 سٌؾين ؼهب  كَـُ .1

 قفاـ ؼاؼى قغقبر ؼـ كَـُ .2

 قهبى ً ْؽاـ  قغقبر ؼـ ؼاغ  كَـُ  .3

 ًوًَِ ٍ ًقٍِ كبـ:-3

 ـاُ اًؽاق  ٍ سٌؾين ؼهب  كَـُ هغبثق ثب وي   فوليبر ضفاـسي سوذف فلك ٍ  ليبل هَـؼًؾف عجق ؼوشَـالقو   .1

 ثٌؽ  وي   فوليبر ضفاـسي سوذف ٍ زيؽهبى ِطيص قغقبر ؼـ ؼاغ  كَـُ ٍاـؼ كفؼى قغقبر ؼاغ  كَـُ هغبثق ثفًبهِ قهبى .2

ً ْؽاـ  قغقبر ؼـ كَـُ خْز فوليبر سوذف ؼـ قهبى هٍػُ ٌؽُ وي   فوليبر ضفاـسي عجق ؼوشَـالقو  ٍ غبـج كفؼى قغقبر  .3

 ثقؽ اق قهبى هؿكَـ 

 اثكاـ اـقٌيبثي: -4

 فْفوز ٍاـوي -4ًوًَِ كبـ  -3هٍبّؽُ  -2دفوً  -1

 اثكاـ ٍ سدْيكار هَـؼ ًيبق اًدبم كبـ: -5
 وجؽ فلك  ًىَق ٍ .... -گبـ  -خفثقي  -اًَاؿ اًجف -قهبى وٌح -سفهَهشف -فوليبر ضفاـسياثكاـ ٍ سدْيكار: كَـُ  -

 ٍ سدْيكار اع ب  ضفيق فيٌك، كالُ ايوٌي، هبوك، ك ً ايوٌي، لجبن كبـ )ؼـ َِـر ًيبق ًىَق(، ؼوش ً ًىَقسدْيكار ايوٌي:  -

 س بلي  كبـ  هفسجظ ؼـ گفٍُ كبـ : -6

 (0801گيف  )اًدبم فوليبر ضفاـسي سًٌ -

 (0802اًدبم فوليبر ضفاـسي  ًي  ) -

 (0803اًدبم فوليبر ضفاـسي ًفهبلِ ) -
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 ٍقاـر  هَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك   هَقٌي

 ؼفشف سبلي  كشبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  اـقٌيبثي - 1 -9ًوَى ثفگ

 اٍلًَثز    سبـيع اـقٌيبثي  ٌوبـُ هلي  غبًَاؼگيًبم ٍ ًبم 

 ضففِ  72110192 كؽ ضففِ
قبلج يفّب ٍ هبّيسِ 

 گيفّب  فلك 

وغص 

 ِالضيز
L2     :اوشبًؽاـؼ فول فؼ كبـ 

ثب اوش بؼُ اق كَـُ فوليبر ضفاـسي ٍ ؼي ف 

سدْيكار، فوليبر ضفاـسي سوذف ثفاوبن 

 ّب  هفسجظ َِـراوشبًؽاـؼّب ٍ ؼوشَـالقو 

 گيفؼ.هي

 G32 گفٍُ كبـ  فوليبر ضفاـسي ٍؽي ِ 08 كؽ ٍؽي ِ

 كبـ 0804 كؽ كبـ
اًدبم فوليبر ضفاـسي 

 سوذف

وغص 

 ٌبيىش ي
 (3) هْبـر

  

 هفا ض  كبـ ـؼي 
 ٌفايظ فول فؼ

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

1 

كفؼى ؼهب  سٌؾين 

 كَـُ

 ه بى: كبـگبُ فوليبر ضفاـسي  

 ؼلیمٝ  10قٔبٖ:

  -ٔٛاؼ ّٔففی: 

وٛـٜ  -اثكاـ ٚ سدٟیكار: سفٔٛٔشف

  ػّٕیبر ضفاـسی

 سٌؾين كفؼى ِطيص ؼهب  كَـُ 

 

سٌؾين كفؼى ؼهب  كَـُ ؼـ ضؽ قبث  

 قجَل 

  سٌؾين كفؼى ًبؼـوز ؼهب  كَـُ 

 3 سٙظیٓ ِطیص ؼٔبی وٛـٜ ٔغبثك ویىُ ػّٕیبر ضفاـسی سٕذف 

 
 2 سٙظیٓ ٘ىجشبً ِطیص ؼٔبی وٛـٜ ٔغبثك ویىُ ػّٕیبر ضفاـسی سٕذف 

 1 سٙظیٓ ٘بؼـوز ؼٔبی وٛـٜ 

2 

ٍاـؼ كفؼى قغقبر 

 ثِ ؼاغ  كَـُ

 ه بى: كبـگبُ فوليبر ضفاـسي  

 ؼلیمٝ  20قٔبٖ:

  -ٔٛاؼ ّٔففی: 

وجؽ -سدٟیكار: ا٘ٛاع ا٘جفاثكاـ ٚ 

 ٌبـی -خفثمیُ -فّكی ٘ىٛق

ٍاـؼ كفؼى ِطيص قغقبر ثِ ؼاغ   

 كَـُ 

ٍاـؼ كفؼى قغقبر ثِ ؼاغ  كَـُ ؼـ 

 ضؽ قبث  قجَل 

 ٍاـؼ كفؼى ًبؼـوز قغقبر 

ثٙؽی، زیؽٔبٖ ِطیص ٚاـؼ وفؼٖ ِطیص لغؼبر ٔغبثك ثف٘بٔٝ قٔبٖ

 لغؼبر ؼاغُ وٛـٜ 
3 

 
ٚاـؼ وفؼٖ ٘ىجشبً ِطیص لغؼبر ٔغبثك ثف٘بٔٝ قٔبٖ ثٙؽی، زیؽٔبٖ 

 ٘ىجشبً ِطیص لغؼبر ؼاغُ وٛـٜ 
2 

زیؽٔبٖ ٘بؼـوز  -ٚاـؼ وفؼٖ ٘بؼـوز لغؼبر ثٝ ؼاغُ وٛـٜ

 لغؼبر ثٝ ؼاغُ وٛـٜ 
1 

3 

كٌشفل كفؼى ؼهب  

 كَـُ

 ه بى: كبـگبُ فوليبر ضفاـسي  

 ؼلیمٝ  60قٔبٖ: 

  -ٔٛاؼ ّٔففی: 

اثكاـ ٚ سدٟیكار: وٛـٜ ػّٕیبر 

 قٔبٖ وٙح -سفٔٛٔشف -ضفاـسی

 كٌشفل كفؼى ِطيص ؼهب  كَـُ 

 

كٌشفل كفؼى ؼهب  كَـُ ؼـ ضؽقبث  

 قجَل
 

 كٌشفل كفؼى ًبؼـوز ؼهب  كَـُ 

ٌیفی ِطیص قٔبٖ ٍٟ٘ؽاـی ا٘ؽاقٜ -ٌیفی ِطیص ؼٔبی وٛـٜا٘ؽاقٜ

 لغؼبر ؼاغُ وٛـٜ 
3 

 
ٌیفی ا٘ؽاقٜ -ؼٔبی وٛـٜ ثب غغبی خكئیٌیفی ٘ىجشبً ِطیص ا٘ؽاقٜ

 ٘ىجشبً ِطیص قٔبٖ ٍٟ٘ؽاـی لغؼبر ؼاغُ وٛـٜ 
2 

ا٘ؽاقٜ ٌیفی ٘بؼـوز قٔبٖ  -ا٘ؽاقٜ ٌیفی ٘بؼـوز ؼٔبی وٛـٜ

 ٍٟ٘ؽاـی لغؼبر 
1 

4 

غبـج كفؼى قغقبر 

 اق كَـُ

 ه بى: كبـگبُ فوليبر ضفاـسي  

 ؼلیمٝ  20قٔبٖ: 

  -ٔٛاؼ ّٔففی: 

 -خفثمیُ -سدٟیكار: ا٘ٛاع ا٘جفاثكاـ ٚ 

 ٌبـی

 غبـج كفؼى ِطيص قغقبر اق كَـُ 

 

غبـج كفؼى قغقبر اق كَـُ ؼـ ضؽ 

 قبث  قجَل 

 غبـج كفؼى ًبؼـوز قغقبر اق كَـُ 

زیؽٔبٖ  -ثٙؽیغبـج وفؼٖ ِطیص لغؼبر ٔغبثك ثف٘بٔٝ قٔبٖ

 ِطیص لغؼبر غبـج وٛـٜ 
3 

 

 -غبـج وفؼٖ ٘ىجشبً ِطیص لغؼبر ٔغبثك ثف٘بٔٝ قٔبٖ ثٙؽی

 زیؽٔبٖ ٘ىجشبً ِطیص لغؼبر غبـج وٛـٜ 
2 

-غبـج وفؼٖ ٘بؼـوز لغؼبر اق ؼاغُ وٛـٜ ٚ ػؽْ ـػبیز قٔبٖ

 زیؽٔبٖ ٘بؼـوز لغؼبر غبـج وٛـٜ  -ثٙؽی
1 

ٌبيىش ي ّب  غيف 

فٌي , ايوٌي, 

ثْؽاٌز, سَخْبر 

قيىز هطيغي ٍ 

 ً في

سدٟیكار اعفبی  -ػیٙه -وفً ایٕٙی -ِجبن وبـ ٘ىٛق -ؼوشىً ٘ىٛق -والٜ ایٕٙی -ایٕٙی: ٔبوه -1

 ٞبی ایٕٙی آٌبٞی -ضفیك

 ػاللٝ ثٝ وبـ  -ٍ٘في: ؼلز ثبال -2

 ـػبیز ٘ظبفز -سٛخٟبر قیىز ٔطیغی: سٟٛیٝ ٔٙبوت -3

سفىف ا٘شمبؼی  -(N13)ضُ ٔىبِٝ  -(N12)سّٕیٓ ٌیفی -(N11)اوشؽالَ ٞبی غیففٙی: ٌبیىشٍی -4

(N14)-  سفىف غالق(N15)-   خٕغ آٚـی ٚ ٌفؼآٚـی اعالػبر(N31)-  یبؼٌیفی ) ( N35- ٝسٛوؼ

  -(N42)ثىبـٌیفی فٙبٚـی ٞبی ٔٙبوت  -(N41)ا٘شػبة فٙبٚـی ٞبی ٔٙبوت  -(N36)ٌبیىشٍی ٚ ؼاً٘ 

 -(N53)ؼـ سیٓ  ٘مً  -(N52)ٟٔبـر ٌٛي وفؼٖ -(N51)اخشٕبػی ثٛؼٖ -( N92)ٔطبوجٝ ٚ ـیبضی 

اضشفاْ ٌؿاٌشٗ ثف اـقي  -(N55)ٕ٘بیً لؽـر ـٞجفی اففاؼ  -(N54)ٌفوز ؼـ اخشٕبػبر ٚ فؼبِیز ٞب 

 -(N71)سؼبِی ففؼی -(N58)ٔؿاوفٜ  -(N57)آٔٛقي ٚ وٕه ثٝ ففاٌیفی ؼیٍفاٖ   -(N56)ٞبی ؼیٍفاٖ

غٛؼ ٔؽیفیشی   -(N37)ٔىشٙؽ وبقی  -(N73)ؼـوشىبـی ٚ وىت ضالَ   -(N72)ٔىئِٛیز دؿیفی

(N61)-  ٖٔؽیفیز قٔب(N64)-   ٔؽیفیز ٔٛاؼ ٚ سدٟیكار(N66)   

  

 

 4الي  1ـفبيز ّوِ هَاـؼ  

 

 

 

فؽم ـفبيز ّف يك اق 

 4الي  1هَاـؼ 

% ایٕٙی، ٍ٘في، 100

قیىز ٔطیغی ٚ 

 ٞبی غیففٙی ٌبیىشٍی

 

2 

ػؽْ اوشفبؼٜ اق والٜ  

ایٕٙی یب ؼوشىً یب 

وفً ایٕٙی یب ِجبن 

یب ٔبوه یب ػیٙه وبـ 

 یب ٔٛاـؼ ؼیٍف

1 

 اـقٌيبثي كبـ )ٌبيىش ي اًدبم كبـ(
 ثلي    

 غيف    

 هقيبـ ٌبيىش ي اًدبم كبـ  :

 3ٍ  1اق هفاض    2كىت ضؽاق  ًوفُ  

 اق ثػً ٌبيىش ي ّب  غيف فٌي , ايوٌي, ثْؽاٌز , سَخْبر قيىز هطيغي ٍ ً في  2كىت ضؽاق  ًوفُ  

 اق هفاض  كبـ 2كىت ضؽاق  هيبً يي 
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 ٍقاـر  هَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك   هَقٌي

 ؼفشف سبلي  كشبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  كبـ فول فؼ اوشبًؽاـؼ سطلي  - 1-8ًوَى ثفگ

 اٍل:ًَثز  : سبـيع اـقٌيبثي  ٌوبـُ هلي  ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 اوشبًؽاـؼ فول فؼ كبـ:     L3 وغص ِالضيز س ٌىيي هشبلَـل  ضففِ  31170293 كؽ ضففِ

ثب اوش بؼُ اق كَـُ فوليبر ضفاـسي ٍ هطيظ 

غٌك كٌٌؽُ ٍ ؼي ف سدْيكار، فوليبر 

وػز كبـ  ثفاوبن اوشبًؽاـؼّب ٍ 

 ؼوشَـالقو  ّب َِـر هي گيفؼ.

كؽ 

 ٍؽي ِ
 G34 گفٍُ كبـ  فوليبر ضفاـسي ٍؽي ِ 08

 كبـ 0805 كؽ كبـ
اًدبم فوليبر ضفاـسي 

 وػز كبـ 
 (3)هْبـر  وغص ٌبيىش ي

  

 ؼقيقِ( 120)قهبى                                                                                                           ٌفايظ اًدبم كبـ :-1

 كبـگبُ فوليبر ضفاـسي .1

 ـٍغي ٍ ... -كٌٌٌؽُهَاؼ هّففي: هَاؼ ٌيويبيي هطيظ غٌك  .2

 -گبـ  -خفثقي  -ٍاى -في َّا -وجؽ فلك  ًىَق -اًَاؿ اًجف -قهبى وٌح -سفهَهشف -اثكاـ ٍ سدْيكار: كَـُ فوليبر ضفاـسي .3

 ّباوشبًؽاـؼّب ٍ ؼوشَـالقو 

 فيٌك، كالُ ايوٌي، هبوك، ك ً ايوٌي، لجبن كبـ )ؼـ َِـر ًيبق ًىَق(، ؼوش ً ًىَق سدْيكار ايوٌي: .4

 

 ٌبغُ ّب  اِلي اوشبًؽاـؼ فول فؼ كبـ:  – 2

 سٌؾين ؼهب  كَـُ .1

 قفاـ ؼاؼى قغقبر ؼـ كَـُ .2

 قهبى ً ْؽاـ  قغقبر ؼاغ  كَـُ .3

 اًشقبل قغقبر ثِ هطيظ غٌك كٌٌؽُ  .4

 غبـج كفؼى قغقبر اق هطيظ غٌك كٌٌؽُ  .5

 ًوًَِ ٍ ًقٍِ كبـ:-3

 ـاُ اًؽاق  ٍ سٌؾين ؼهب  كَـُ هغبثق ثب وي   فوليبر ضفاـسي وػز كبـ  فلك ٍ  ليبل هَـؼًؾف عجق ؼوشَـالقو   .1

 ٍاـؼ كفؼى قغقبر ؼاغ  كَـُ هغبثق ثفًبهِ قهبى ثٌؽ  وي   فوليبر ضفاـسي وػز كبـ  ٍ زيؽهبى ِطيص قغقبر ؼـ ؼاغ  كَـُ  .2

 ـ قهبى هٍػُ ٌؽُ وي   فوليبر ضفاـسي عجق ؼوشَـالقو  ً ْؽاـ  قغقبر ؼـ كَـُ خْز فوليبر وػز كبـ  ؼ .3

غبـج كفؼى ِطيص قغقبر اق كَـُ ٍ اًشقبل وفيـ ٍ ِطيص  ى ّب ثِ هطيظ غٌك كٌٌؽُ ٍ كٌشفل ٌفايظ هطيظ غٌك كٌٌؽُ اق لطبػ  .4

 ؼهب، سفكيت ٍ هقؽاـ ٍ ...

سي وػز كبـ  ٍ زيؽهبى قغقبر غبـج اق هطايظ  ثٌؽ  فوليبر ضفاـغبـج كفؼى قغقبر اق هطيظ غٌك كٌٌؽُ ثفاوبن ثفًبهِ قهبى .5

 غٌك كٌٌؽُ  

 اثكاـ اـقٌيبثي: -4

 فْفوز ٍاـوي -4ًوًَِ كبـ  -3هٍبّؽُ  -2دفوً  -1

 اثكاـ ٍ سدْيكار هَـؼ ًيبق اًدبم كبـ: -5

 في َّا -ٍاى -وجؽ فلك  ًىَق -گبـ  -خفثقي  -اًَاؿ اًجف -قهبى وٌح -اثكاـ ٍ سدْيكار: كَـُ فوليبر ضفاـسي، سفهَهشف -

ٍ سدْيكار اع ب   فيٌك، كالُ ايوٌي، هبوك، ك ً ايوٌي، لجبن كبـ )ؼـ َِـر ًيبق ًىَق(، ؼوش ً ًىَقسدْيكار ايوٌي ٌبه   -

 ضفيق

 س بلي  كبـ  هفسجظ ؼـ گفٍُ كبـ :   -6

 (0806كٌشفل ًْبيي فوليبر ضفاـسي ) -
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 ٍقاـر  هَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك   هَقٌي

 ؼفشف سبلي  كشبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  اـقٌيبثي – 1 -9ًوَى ثفگ

 ًَثز اٍل   سبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 L3 وغص ِالضيز س ٌىيي هشبلَـل  ضففِ  31170293 كؽ ضففِ
 اوشبًؽاـؼ فول فؼ كبـ:    

غٌك كٌٌؽُ ٍ ثب اوش بؼُ اق كَـُ فوليبر ضفاـسي ٍ هطيظ 

ؼي ف سدْيكار، فوليبر وػز كبـ  ثفاوبن اوشبًؽاـؼّب 

 ٍ ؼوشَـالقو  ّب َِـر هي گيفؼ.

كؽ 

 ٍؽي ِ
 G34 گفٍُ كبـ  فوليبر ضفاـسي ٍؽي ِ 08

 كبـ 0805 كؽ كبـ
اًدبم فوليبر ضفاـسي وػز 

 كبـ 
 وغص ٌبيىش ي

 هْبـر

(3) 

  

 هفا ض  كبـ ـؼي 
 ٌفايظ فول فؼ

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

1 
سٌؾين كفؼى 

 ؼهب  كَـُ

 ه بى: كبـگبُ فوليبر ضفاـسي

 ؼلیمٝ  10قٔبٖ: 

 -ٔٛاؼ ّٔففی: 

 وٛـٜ ػّٕیبر ضفاـسی  -اثكاـ ٚ سدٟیكار: سفٔٛٔشف

 سٌؾين كفؼى ِطيص ؼهب  كَـُ 

 

 ضؽ قبث  قجَل سٌؾين كفؼى ؼهب  كَـُ ؼـ

 

 سٌؾين كفؼى ًبؼـوز ؼهب  كَـُ 

 3 سٙظیٓ ِطیص ؼٔبی وٛـٜ ٔغبثك ویىُ ػّٕیبر ضفاـسی وػز وبـی 

سٙظیٓ ٘ىجشبً ِطیص ؼٔبی وٛـٜ ٔغبثك ویىُ ػّٕیبر ضفاـسی وػز  

 وبـی 
2 

 1 سٙظیٓ ٘بؼـوز ؼٔبی وٛـٜ 

2 
ٍاـؼ كفؼى 

قغقبر ثِ 

 ؼاغ  كَـُ

 فوليبر ضفاـسيه بى: كبـگبُ 

 ؼلیمٝ  20قٔبٖ: 

  -ٔٛاؼ ّٔففی: 

 -وجؽ فّكی ٘ىٛق -اثكاـ ٚ سدٟیكار: ا٘ٛاع ا٘جف

 ٌبـی  -خفثمیُ

 ٍاـؼ كفؼى ِطيص قغقبر ثِ ؼاغ  كَـُ 

 

ٍاـؼ كفؼى قغقبر ثِ ؼاغ  كَـُ ؼـ ضؽ قبث  

 قجَل 

 ٍاـؼ كفؼى ًبؼـوز قغقبر ثِ ؼاغ  كَـُ 

ٚاـؼ وفؼٖ ِطیص لغؼبر ٔغبثك ثف٘بٔٝ قٔبٖ ثٙؽی، زیؽٔبٖ ِطیص 

 لغؼبر ؼاغُ وٛـٜ 
3 

 
ٚاـؼ وفؼٖ ٘ىجشبً ِطیص لغؼبر ٔغبثك ثف٘بٔٝ قٔبٖ ثٙؽی ٚ زیؽٔبٖ 

 ٘ىجشبً ِطیص لغؼبر ؼاغُ وٛـٜ 
2 

زیؽٔبٖ ٘بؼـوز لغؼبر ؼاغُ  -ٚاـؼ وفؼٖ ٘بؼـوز لغؼبر ثٝ ؼاغُ وٛـٜ

 وٛـٜ 
1 

3 
كٌشفل ؼهب  

 كَـُ

 ه بى: كبـگبُ فوليبر ضفاـسي

 ؼلیمٝ  60قٔبٖ: 

  -ٔٛاؼ ّٔففی: 

 -سفٔٛٔشف -اثكاـ ٚ سدٟیكار: وٛـٜ ػّٕیبر ضفاـسی

 قٔبٖ وٙح

 كٌشفل ِطيص ؼهب  كَـُ

 

 كٌشفل ؼهب  كَـُ ؼـ ضؽ قبث  قجَل 

 

 كٌشفل ًبؼـوز ؼهب  كَـُ 

ٌیفی ِطیص قٔبٖ ٍٟ٘ؽاـی لغؼبر ا٘ؽاقٜ -ٌیفی ِطیص ؼٔبی وٛـٜا٘ؽاقٜ

 ؼاغُ وٛـٜ 
3 

 
ٌیفی ٘ىجشبً ا٘ؽاقٜ -ٌیفی ٘ىجشبً ِطیص ؼٔبی وٛـٜ ثب غغبی خكئیا٘ؽاقٜ

 ِطیص قٔبٖ ٍٟ٘ؽاـی لغؼبر ؼاغُ وٛـٜ
2 

ٌیفی ٘بؼـوز قٔبٖ ٍٟ٘ؽاـی ا٘ؽاقٜ -ٌیفی ٘بؼـوز ؼٔبی وٛـٜا٘ؽاقٜ

 لغؼبر ؼاغُ وٛـٜ 
1 

4 
اًشقبل قغقبر 

ثِ هطيظ 

 غٌك كٌٌؽُ

 ه بى: كبـگبُ فوليبر ضفاـسي

 ؼلیمٝ  10قٔبٖ: 

ٔٛاؼ  -ٔٛاؼ ّٔففی: ـٚغٗ ػّٕیبر ضفاـسی

ٞبی ٔػشّف ٌیٕیبیی ٔطیظ غٙه وٙٙؽٜ )ٕ٘ه

 خٟز ضٕبْ ٕ٘ه(

 -ٚاٖ -وجؽ فّكی ٘ىٛق -اثكاـ ٚ سدٟیكار: ا٘ٛاع ا٘جف

 خفثمیُ -فٗ ٞٛا

 اًشقبل ِطيص قغقبر ثِ هطيظ غٌك كٌٌؽُ 

 

 اًشقبل ًىجشبً ِطيص قغقبر ثِ هطيظ غٌك كٌٌؽُ 

 

 اًشقبل ًبؼـوز قغقبر ثِ هطيظ غٌك كٌٌؽُ 

ا٘شمبَ وفیغ لغؼبر ثٝ ؼاغُ ٔطیظ غٙه وٙٙؽٜ ثٝ عٛـ ِطیص ، وٙشفَ 

 ِطیص ٌفایظ ٔطیظ غٙه وٙٙؽٜ اق ِطبػ غّظز، ؼٔب ٚ ...
3 

 

٘ىجشبً ِطیص ثب ا٘شمبَ وفیغ لغؼبر ثٝ ؼاغُ ٔطیظ غٙه وٙٙؽٜ ثٝ عٛـ 

غغبی خكئی ؼـ قٔبٖ، وٙشفَ ٘ىجشبٌ ِطیص ٌفایظ ٔطیظ غٙه وٙٙؽٜ اق 

 ِطبػ غّظز، ؼٔب ٚ ...

2 

ا٘شمبَ وٙؽ لغؼبر ثٝ ؼاغُ ٔطیظ غٙه وٙٙؽٜ ثٝ عٛـ ٘بؼـوز، وٙشفَ 

 ٘بؼـوز ٌفایظ ٔطیظ غٙه وٙٙؽٜ اق ِطبػ غّظز، ؼٔب ٚ...
1 

5 

غبـج كفؼى 

قغقبر اق 

هطيظ غٌك 

 كٌٌؽُ

 

 ه بى: كبـگبُ فوليبر ضفاـسي

 ؼلیمٝ  20قٔبٖ: 

  -ٔٛاؼ ّٔففی: 

 ٌبـی -خفثمیُ  -اثكاـ ٚ سدٟیكار: ا٘ٛاع ا٘جف

 غبـج كفؼى ِطيص قغقبر اق هطيظ غٌك كٌٌؽُ  

 

غبـج كفؼى قغقبر اق هطيظ غٌك كٌٌؽُ ؼـ ضؽ 

 قبث  قجَل 

 

غبـج كفؼى ًبؼـوز قغقبر ؼـ هطيظ غٌك 

 كٌٌؽُ 

غبـج وفؼٖ ِطیص لغؼبر اق ٔطیظ غٙه وٙٙؽٜ ٔغبثك ثف٘بٔٝ قٔبٖ 

 زیؽٔبٖ ِطیص لغؼبر ؼـ غبـج اق ٔطیظ غٙه وبـی  –ثٙؽی 
3 

 

غبـج وفؼٖ ٘ىجشبً ِطیص لغؼبر اق ٔطیظ غٙه وٙٙؽٜ ٔغبثك ثف٘بٔٝ 

 زیؽٔبٖ ٘ىجشبً ِطیص لغؼبر ؼـ غبـج اق ٔطیظ غٙه وٙٙؽٜ  -قٔبٖ ثٙؽی
2 

-٘بؼـوز لغؼبر اق ٔطیظ غٙه وٙٙؽٜ ٔغبثك ثف٘بٔٝ قٔبٖغبـج وفؼٖ 

 زیؽٔبٖ ٘بؼـوز لغؼبر ؼـ غبـج اق ٔطیظ غٙه وٙٙؽٜ -ثٙؽی
1 

ٌبيىش ي ّب  

غيف فٌي , 

ايوٌي, ثْؽاٌز, 

سَخْبر قيىز 

 هطيغي ٍ ً في

-آٌبٞی -اعفبء ضفیكسدٟیكار  -ػیٙه -وفً ایٕٙی -ِجبن وبـ ٘ىٛق -ؼوشىً ٘ىٛق -والٜ ایٕٙی -ایٕٙی: ٔبوه سٙفىی-1

 ٞبی ایٕٙی 

 ٍٔبـوز فؼبَ -ػاللٝ ثٝ وبـ -ٍ٘في: ؼلز ثبال -2

 ٞبسفىیه قثبِٝ -ـػبیز ٘ظبفز -سٛخٟبر قیىز ٔطیغی: سٟٛیٝ ٔٙبوت -3

 غالق سفىف -(N14) ا٘شمبؼی سفىف -(N13) ٔىبِٝ ضُ -(N12)ٌیفی سّٕیٓ -(N11) اوشؽالَٞبی غیففٙی:  ٌبیىشٍی -4

(N15)-  اعالػبر ٌفؼآٚـی ٚ آٚـی خٕغ (N31)-  یبؼٌیفی  ( )N35-ٝؼاً٘ ٚ ٌبیىشٍی سٛوؼ (N36)- فٙبٚـی ا٘شػبة 

 ٟٔبـر -(N51)ثٛؼٖ اخشٕبػی -( N92) ـیبضی ٚ ٔطبوجٝ  -(N42) ٔٙبوت ٞبی فٙبٚـی ثىبـٌیفی -(N41) ٔٙبوت ٞبی

 -(N55) اففاؼ ـٞجفی لؽـر ٕ٘بیً -(N54) ٞب فؼبِیز ٚ اخشٕبػبر ؼـ ٌفوز -(N53) سیٓ ؼـ ٘مً  -(N52)وفؼٖ ٌٛي

 سؼبِی -(N58) ٔؿاوفٜ -(N57) ؼیٍفاٖ ففاٌیفی ثٝ وٕه ٚ آٔٛقي  -(N56)ؼیٍفاٖ ٞبی اـقي ثف ٌؿاٌشٗ اضشفاْ

 -(N61)  ٔؽیفیشی غٛؼ -(N37) وبقی ٔىشٙؽ -(N73) ضالَ وىت ٚ ؼـوشىبـی  -(N72)دؿیفی ٔىئِٛیز -(N71)ففؼی

 (  N66) سدٟیكار ٚ ٔٛاؼ ٔؽیفیز  -(N64) قٔبٖ ٔؽیفیز

 

 4الي  1ـفبيز ّوِ هَاـؼ   

 

 

فؽم ـفبيز ّف يك اق هَاـؼ  

 4الي  1

% ایٕٙی، ٍ٘في، 100

قیىز ٔطیغی ٚ 

 ٞبی غیففٙی ٌبیىشٍی

 

2 

ػؽْ اوشفبؼٜ اق والٜ  

ایٕٙی یب ؼوشىً یب 

وفً ایٕٙی یب ِجبن وبـ 

یب ٔبوه یب ػیٙه یب 

 ٔٛاـؼ ؼیٍف 

1 

 اًدبم كبـ( اـقٌيبثي كبـ )ٌبيىش ي
 ثلي    

 غيف    

 هقيبـ ٌبيىش ي اًدبم كبـ  :

  4ٍ  3ٍ  1اق هفاض    2كىت ضؽاق  ًوفُ  

 اق ثػً ٌبيىش ي ّب  غيف فٌي , ايوٌي, ثْؽاٌز , سَخْبر قيىز هطيغي ٍ ً في  2كىت ضؽاق  ًوفُ  

 اق هفاض  كبـ 2كىت ضؽاق  هيبً يي 
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 ٍقاـر  هَقي ٍ دفٍـي

دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك   هَقٌيوبقهبى   

 ؼفشف سبلي  كشبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  كبـ فول فؼ اوشبًؽاـؼ سطلي  – 1-8ًوَى ثفگ

 اٍل:ًَثز  : سبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 اوشبًؽاـؼ فول فؼ كبـ:     L3 وغص ِالضيز س ٌىيي هشبلَـل  ضففِ  31170293 كؽ ضففِ

فوليبر  ،ثب اوش بؼُ اق اثكاـ ٍ سدْيكار

ضفاـسي قغقبر ثفاوبن اوشبًؽاـؼّب ٍ 

 ّب  هفسجظ كٌشفل هي گفؼؼ.ؼوشَـالقو 

كؽ 

 ٍؽي ِ
 G34 گفٍُ كبـ  فوليبر ضفاـسي ٍؽي ِ 08

 (4)سىلظ  وغص ٌبيىش ي كٌشفل ًْبيي فوليبر ضفاـسي كبـ 0806 كؽ كبـ

  

 

 ؼقيقِ( 100)قهبى                                                                                                     ٌفايظ اًدبم كبـ :-1

 كبـگبُ فوليبر ضفاـسي  .1

 ّباوشبًؽاـؼّب ٍ ؼوشَـالقو  - -قهبى وٌح -اثكاـ ٍ سدْيكار: سفهَهشف .2

 هبوك، ك ً ايوٌي، لجبن كبـ ٍ ؼوش ً هٌبوت سدْيكار ايوٌي: فيٌك، كالُ ايوٌي، .3

 

 

 ّب  اِلي اوشبًؽاـؼ فول فؼ كبـ: ٌبغُ-2

 كٌشفل كَـُ ٍ سدْيكار .1

 كٌشفل هطيظ غٌك كٌٌؽُ  .2

 كٌشفل وي   فوليبر ضفاـسي افوبل ٌؽُ .3

 كٌشفل فول فؼ دفوٌ  سطز اهف  .1

 ًوًَِ ٍ ًقٍِ كبـ:-3

كَـُ اق لطبػ ًىَق، هٍق ، الوٌز ٍ ... ٍ ًؾابـر ثاف كابـكفؼ ِاطيص كاَـُ ٍ       ًؾبـر ثف ًطَُ ـاُ اًؽاق  كَـُ ٍكٌشفل هطيظ ؼاغ  .1

 اثكاـ الر ٍ سدْيكار هغبثق ؼوشَـالقو   ى ّب

ًؾبـر ثف اًشػبة هَاؼ اٍليِ هطيظ غٌك كٌٌؽُ ٍ كٌشفل دبـاهشفّب  هطيظ هؿكَـ هبًٌؽ ؼهب، غلؾز ٍ هقؽاـ ٍ ... ٍ ًطَُ  هبؼُ وابق    .2

 هطيظ غٌك كٌٌؽُ

 گيف ،  ًي ، ًفهبلِ، سوذف، وػز كبـ  ٍ ...طَُ سٌؾين ؼهب  كَـُ ٍ ثفًبهِ قهبى ثٌؽ  اًَاؿ فوليبر ضفاـسي هبًٌؽ سًًٌؾبـر ثف ً .3

ًؾبـر ثف فول فؼ ِطيص دفوٌ  اق ًؾف اًدبم ِطيص هفاض  فوليبر ضفاـسي، كبـ ثب اثكاـ ٍ سدْيكار عجق ؼوشَـالقو ، ـفبيز اَِل  .4

 اق هَاؼ هّففي ٍ ..... ايوٌي ٍ ثْؽاٌشي ٍ ًطَُ اوش بؼُ

 اثكاـ اـقٌيبثي: -4

 فْفوز ٍاـوي -4ًوًَِ كبـ  -3هٍبّؽُ  -2دفوً  -1

 اثكاـ ٍ سدْيكار هَـؼ ًيبق اًدبم كبـ: -5
 قهبى وٌح -اثكاـ ٍ سدْيكار: سفهَهشف -

 ضفيقفيٌك ٍ .... ٍ سدْيكار اع ب   -لجبن كبـ -هبوك -ك ً ايوٌي -كالُ ايوٌي -سدْيكار ايوٌي: ؼوش ً -

 س بلي  كبـ  هفسجظ ؼـ گفٍُ كبـ :   -6

 (0805اًدبم فوليبر ضفاـسي وػز كبـ  ) -
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 ٍقاـر  هَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك   هَقٌي

 ؼفشف سبلي  كشبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

  اـقٌيبثي - 1 -9ًوَى ثفگ

 اٍلًَثز    سبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   غبًَاؼگيًبم ٍ ًبم 

 اوشبًؽاـؼ فول فؼ كبـ:     L3 وغص ِالضيز س ٌىيي هشبلَـل  ضففِ 31170293 كؽ ضففِ

ثب اوش بؼُ اق اثكاـ ٍ سدْيكار فوليبر ضفاـسي 

-قغقبر ثفاوبن اوشبًؽاـؼّب ٍ ؼوشَـالقو 

 .گفؼؼ ّب  هفسجظ كٌشفل هي

 G34 گفٍُ كبـ  فوليبر ضفاـسي ٍؽي ِ 08 كؽ ٍؽي ِ

 كبـ: 0806 كؽ كبـ
كٌشفل ًْبيي فوليبر 

 ضفاـسي

وغص 

 ٌبيىش ي
 (4) سىلظ

  

 هفا ض  كبـ ـؼي 

 ٌفايظ فول فؼ

)اثكاـ،هَاؼ، سدْيكار، قهبى، 

 ه بى ٍ ...(

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

1 
كٌشفل كَـُ ٍ 

 سدْيكار

 

 ه بى: كبـگبُ فوليبر ضفاـسي  

 ؼلیمٝ  20قٔبٖ: 

  -ٔٛاؼ ّٔففی: 

 -اثكاـ ٚ سدٟیكار: 

 كٌشفل ِطيص كَـُ ٍ سدْيكار

 

 

كٌشفل كَـُ ٍ سدْيكار ؼـ ضؽ 

 قبث  قجَل 

 

 

 كٌشفل ًبؼـوز كَـُ ٍ سدْيكار 

وٙشفَ  -وٙشفَ ِطیص وٕی ٚ ویفی اثكاـآالر ٚ سدٟیكار -٘طٜٛ ِطیص وٙشفَ ـاٜ ا٘ؽاقی وٛـٜ

وٙشفَ ِطیص وبـوفؼ وٛـٜ ٚ اثكاـ آالر ٚ  -إِٙز ٚ ...( -ٍٔؼُ -ِطیص ٔطیظ ؼاغُ وٛـٜ )٘ىٛق

 سدٟیكار 
3 

 

اثكاـآالر ٚ وٙشفَ ٘ىجشبً ِطیص وٕی ٚ ویفی  -٘طٜٛ ٘ىجشبً ِطیص وٙشفَ ـاٜ ا٘ؽاقی وٛـٜ

وٙشفَ ٘ىجشبً  -إِٙز ٚ ...( -ٍٔؼُ -وٙشفَ ٘ىجشبً ِطیص ٔطیظ ؼاغُ وٛـٜ )٘ىٛق -سدٟیكار

 ِطیص وبـوفؼ وٛـٜ ٚ اثكاـ آالر ٚ سدٟیكار

2 

 -وٙشفَ ٘بؼـوز وٕی ٚ ویفی اثكاـآالر ٚ سدٟیكار -٘طٜٛ ٘بؼـوز وٙشفَ ـاٜ ا٘ؽاقی وٛـٜ

وٙشفَ ٘بؼـوز وبـوفؼ وٛـٜ ٚ  -إِٙز ٚ ...( -ٍٔؼُ -وٙشفَ ٘بؼـوز ٔطیظ ؼاغُ وٛـٜ )٘ىٛق

 اثكاـ آالر ٚ سدٟیكار

1 

 كٌشفل سفهَهشف 2

 ه بى: كبـگبُ فوليبر ضفاـسي  

 ؼلیمٝ  20قٔبٖ: 

  -ٔٛاؼ ّٔففی: 

 اثكاـ ٚ سدٟیكار: سفٔٛٔشف 

 كٌشفل ِطيص سفهَهشف 

 

 كٌشفل سفهَهشف ؼـ ضؽ قبث  قجَل 
 

 كٌشفل ًبؼـوز سفهَهشف 

 3 وٙشفَ ِطیص وبـوفؼ سفٔٛٔشف  -٘طٜٛ ِطیص وبـ ثب سفٔٛٔشف

 
 2 وٙشفَ ٘ىجشبً ِطیص وبـوفؼ سفٔٛٔشف -٘طٜٛ ٘ىجشبً ِطیص وبـ ثب سفٔٛٔشف

 1 وٙشفَ ٘بؼـوز وبـوفؼ سفٔٛٔشف -٘طٜٛ ٘بؼـوز وبـ ثب سفٔٛٔشف

3 
كٌشفل هطيظ 

 غٌك كٌٌؽُ

  
 ه بى: كبـگبُ فوليبر ضفاـسي 

 ؼلیمٝ  20قٔبٖ: 

  -ٔٛاؼ ّٔففی: 

 -اثكاـ ٚ سدٟیكار: 

 كٌشفل ِطيص هطيظ غٌك كٌٌؽُ 

كٌشفل هطيظ غٌك كٌٌؽُ ؼـ ضؽ 

 قبث  قجَل 

كٌشفل ًبؼـوز هطيظ غٌك 

 كٌٌؽُ 

 3 وٙشفَ ِطیص ٌفایظ ٔطیظ غٙه وٙٙؽٜ ٔب٘ٙؽ ؼٔب ٚ غّظز ٚ ...

 
 2 وٙشفَ ٘ىجشبً ِطیص ٌفایظ ٔطیظ غٙه وٙٙؽٜ ٔب٘ٙؽ ؼٔب، غّظز ٚ ... ثب غغبی خكئی 

 1 وٙشفَ ٘بؼـوز ٌفایظ ٔطیظ غٙه وٙٙؽٜ ٔب٘ٙؽ ؼٔب، غّظز ٚ ...

4 

كٌشفل وي   

فوليبر 

 ضفاـسي

 ه بى: كبـگبُ فوليبر ضفاـسي  

 ؼلیمٝ  20قٔبٖ: 

  -ٔٛاؼ ّٔففی: 

قٔبٖ  -اثكاـ ٚ سدٟیكار: سفٔٛٔشف

 وٙح

 

كٌشفل ِطيص وي   فوليبر 

 ضفاـسي 

 

 كٌشفل ًبؼـوز وي   ضفاـسي 

 2 وٙشفَ ِطیص ویىُ ػّٕیبر ضفاـسی اػٕبَ ٌؽٜ اق ِطبػ ؼٔب، قٔبٖ ، وفػز ضفاـر ؼاؼٖ ٚ ...

 

 1 وٙشفَ ٘بؼـوز ویىُ ػّٕیبر ضفاـسی اق ِطبػ ؼٔب، قٔبٖ ، وفػز ضفاـر ؼاؼٖ ٚ ...

5 
كٌشفل فول فؼ 

 دفوٌ 

 ه بى: كبـگبُ فوليبر ضفاـسي  

 ؼلیمٝ  20قٔبٖ: 

  -ٔٛاؼ ّٔففی: 

 -اثكاـ ٚ سدٟیكار: 

 كٌشفل ِطيص فول فؼ دفوٌ  

 

كٌشفل فول فؼ دفوٌ  ؼـ ضؽ 

 قبث  قجَل 

 كٌشفل ًبؼـوز فول فؼ دفوٌ 

 3 وٙشفَ ِطیص وّیٝ ٔفاضُ وبـ دفوُٙ اق ِطبػ وٕی ٚ ویفی ٚ ـػبیز ِطیص اَِٛ ایٕٙی 

ـػبیز ِطیص  -وٙشفَ وبُٔ وبـ دفوُٙ اق ِطبػ ویفی ٚ وٙشفَ ٘ىجشبً ِطیص وٕیز وبـ دفوُٙ 

 اَِٛ ایٕٙی  
2 

 1 ػؽْ وٙشفَ ٔفاضُ وبـ دفوُٙ اق ِطبػ وٕی ٚ ویفی ٚ ػؽْ ـػبیز ٔٛاـؼ ایٕٙی 

ٌبيىش ي ّب  

غيف فٌي , ايوٌي, 

ثْؽاٌز, سَخْبر 

قيىز هطيغي ٍ 

 ً في

سدٟیكار اعفبء  -ػیٙه  -وفً ایٕٙی -ِجبن وبـ  -ؼوشىً  -والٜ ایٕٙی -سٙفىیایٕٙی: ٔبوه -1

 ٞبی ایٕٙی آٌبٞی -ضفیك

 ٍٔبـوز فؼبَ -سٕفوك ثبال -ػاللٝ ثٝ وبـ -ٍ٘في: ؼلز ثبال -2

 ٞبسفىیه قثبِٝ -ـػبیز ٘ظبفز -سٛخٟبر قیىز ٔطیغی: سٟٛیٝ ٔٙبوت -3

 ا٘شمبؼی سفىف -(N13) ٔىبِٝ ضُ -(N12)ٌیفی سّٕیٓ -(N11) اوشؽالَٞبی غیففٙی:  ٌبیىشٍی -4

(N14)- غالق سفىف (N15)-  اعالػبر ٌفؼآٚـی ٚ آٚـی خٕغ (N31)-  یبؼٌیفی  ( )N35-ٝسٛوؼ 

  -(N42) ٔٙبوت ٞبی فٙبٚـی ثىبـٌیفی -(N41) ٔٙبوت ٞبی فٙبٚـی ا٘شػبة -(N36) ؼاً٘ ٚ ٌبیىشٍی

 -(N53) سیٓ ؼـ ٘مً  -(N52)وفؼٖ ٌٛي ٟٔبـر -(N51)ثٛؼٖ اخشٕبػی -( N92) ـیبضی ٚ ٔطبوجٝ

 اـقي ثف ٌؿاٌشٗ اضشفاْ -(N55) اففاؼ ـٞجفی لؽـر ٕ٘بیً -(N54) ٞب فؼبِیز ٚ اخشٕبػبر ؼـ ٌفوز

 -(N71)ففؼی سؼبِی -(N58) ٔؿاوفٜ -(N57) ؼیٍفاٖ ففاٌیفی ثٝ وٕه ٚ آٔٛقي  -(N56)ؼیٍفاٖ ٞبی

  ٔؽیفیشی غٛؼ -(N37) وبقی ٔىشٙؽ -(N73) ضالَ وىت ٚ ؼـوشىبـی  -(N72)دؿیفی ٔىئِٛیز

(N61)- قٔبٖ ٔؽیفیز (N64)-  سدٟیكار ٚ ٔٛاؼ ٔؽیفیز (N66 )-  ٖاعالػبر ؼٞی وبقٔب (N32)-  

 ٌؽٜ ٌففشٝ وبـ ثٝ ٞبی فٙبٚـی ٍٟ٘ؽاـی  -(N34) اعالػبر فٙبٚـی وبـثفؼ  -( N33) اعالػبر  سفىیف

(N43)-  ٞب دفٚلٜ ٚ وبـٞب ٔؽیفیز (N62 )-  ویفیز ٔؽیفیز (N63 )-  ٔبِی ٔٙبثغ ٔؽیفیز (N65)-  

 ٔٙبوت ٞبی فٙبٚـی وبـٌیفی ثٝ  -(N41) ٔٙبوت ٞبی فٙبٚـی ا٘شػبة  -(N67) ا٘ىب٘ی ٔٙبثغ ٔؽیفیز

(N42) 

 

 4الي  1ـفبيز ّوِ هَاـؼ   

 

 

 1فؽم ـفبيز ّف يك اق هَاـؼ 

 4الي 

% ایٕٙی، ٍ٘في، قیىز 100

 ٞبی غیففٙی ٔطیغی ٚ ٌبیىشٍی

 

2 

ػؽْ اوشفبؼٜ اق والٜ ایٕٙی یب  

ؼوشىً یب وفً ایٕٙی یب ِجبن 

وبـ یب ٔبوه یب ػیٙه یب ٔٛاـؼ 

 ؼیٍف 

1 

 اـقٌيبثي كبـ )ٌبيىش ي اًدبم كبـ(
 ثلي    

 غيف    

 هقيبـ ٌبيىش ي اًدبم كبـ  :

  5ٍ  4ٍ  1اق هفاض    2كىت ضؽاق  ًوفُ  

 اق ثػً ٌبيىش ي ّب  غيف فٌي , ايوٌي, ثْؽاٌز , سَخْبر قيىز هطيغي ٍ ً في  2كىت ضؽاق  ًوفُ  

 اق هفاض  كبـ 2كىت ضؽاق  هيبً يي 
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 ٍقاـر  هَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك   هَقٌي

 ؼفشف سبلي  كشبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  كبـ فول فؼ اوشبًؽاـؼ سطلي  - 1-8ًوَى ثفگ

 اٍل:ًَثز  : سبـيع اـقٌيبثي  ٌوبـُ هلي  ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 L1 وغص ِالضيز كبـگف هبّف فوَهي هشبلَـل  ضففِ 81210191 كؽ ضففِ

 اوشبًؽاـؼ فول فؼ كبـ:    

ثفٌ بـ  قغقبر ثب اوش بؼُ اق ؼوش بُ ّب  ثفي ٍ 

 هفسجظسدْيكار هفثَعِ هغبثق ثب اوشبًؽاـؼّب  

 32G گفٍُ كبـ  سَليؽ هشبلَـلي ي قغقبر ٍؽي ِ 09 كؽ ٍؽي ِ

 اًدبم فوليبر ثفٌ بـ  كبـ: 0901 كؽ كبـ
وغص 

 ٌبيىش ي
 (3هْبـر)

  

 ؼقيقِ( 70)قهبى                                                                                              ٌفايظ اًدبم كبـ :-1

 كبـگبُ فوَهي .1

 ال شفٍؼ -گبق هبيـ -اكىيمى -وٌگ وبة ٍ ثفي  -وٌجبؼُ -ـًگ -هَاؼ هّففي: گر .2

 -گيفُ -خفثقي  –اثكاـ اًؽاقُ گيف  هبًٌؽ هشف، كَليه ٍ ..  -ّب  ثفي )َّاثفي، وٌگ ففق، اـُ ٍ ...(اثكاـ ٍ سدْيكار: ؼوش بُ .3

 ؼوش بُ خَي -ؼوش بُ ثفي دالووب -وَّبى -كذىَل گبق اوشيلي ٍ گبق هبيـ -كذىَل گبق اكىيمى

 ك ً ايوٌي  -هبوك -فيٌك -ؼوش ً هٌبوت -لجبن كبـ -سدْيكار ايوٌي: كالُ ايوٌي .4

 

 ٌبغُ ّب  اِلي اوشبًؽاـؼ فول فؼ كبـ:  - 2
 گيف اًؽاقُ .1

 فوليبر ثفي .2

 كبـ  ٌؽُكي يز قغقِ ثفي  .3

 
 
 

 ًوًَِ ٍ ًقٍِ كبـ:-3

گؿاـ  هط  ثفي ثب اوش بؼُ اق اثكاـ گيف  هبًٌؽ هشف، كَليه، غظ كً ٍ ... هغبثق ؼوشَـالقو ، اثكاـ ٍ فالهزكبـ ثب اًَاؿ اثكاـ اًؽاقُ .1

 گؿاـ  ـٍ  فلك هغبثق ًقٍِ ؼاؼُ ٌؽُ فالهز

وٌگ ففق، ؼوش بُ ثفي دالووب، اـُ، َّا ثفي ٍ .. هغبثق ؼواشَـالقو   ّب  ثفي كبـ  ؼوشي ٍ هبٌيٌي هبًٌؽ كبـ ثب اًَاؿ ؼوش بُ .2

 گؿاـ  ٌؽُ ّب ٍ ثفي ِطيص قغقبر اق هط  فالهز ى

 كي يز ؽبّف  وغص ثفي ؼاؼُ ٌؽُ اق لطبػ اثقبؼ، سويك  هط  ثفي، ي ٌَاغشي هط  ثفي ٍ .... .3

 اثكاـ اـقٌيبثي: -4

 ٍاـويفْفوز  -4ًوًَِ كبـ  -3هٍبّؽُ  -2دفوً  -1

 اثكاـ ٍ سدْيكار هَـؼ ًيبق اًدبم كبـ: -5

كذىَل گبق اكىيمى ٍ گبق  -گيفُ -خفثقي  –گيف  هبًٌؽ هشف، كَليه ٍ .. اثكاـ اًؽاقُ -ؼوش بُ ثفي )َّاثفي، وٌگ ففق، اـُ ٍ ...(  -

 ؼوش بُ ثفي دالووب  -وَّبى -هبيـ

 سدْيكار اع ب  ضفيق -ك ً ايوٌي  -هبوك -فيٌك -ؼوش ً هٌبوت -لجبن كبـ -سدْيكار ايوٌي: كالُ ايوٌي -

 - س بلي  كبـ  هفسجظ ؼـ گفٍُ كبـ : -6
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 ٍقاـر  هَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك   هَقٌي

 ؼفشف سبلي  كشبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  اـقٌيبثي - 1 -9ًوَى ثفگ

 اٍلًَثز    سبـيع اـقٌيبثي  ٌوبـُ هلي  غبًَاؼگيًبم ٍ ًبم 

 ضففِ  81210191 كؽ ضففِ
كبـگف هبّف فوَهي 

 هشبلَـل 

وغص 

 ِالضيز
L1 

 اوشبًؽاـؼ فول فؼ كبـ:    

ّب  ثفي ثفٌ بـ  قغقبر ثب اوش بؼُ اق ؼوش بُ

ٍ سدْيكار هفثَعِ هغبثق ثب اوشبًؽاـؼّب  

 هفسجظ

 ٍؽي ِ 09 كؽ ٍؽي ِ
ٔشبِٛـلیىی سِٛیؽ 

 لغؼبر
 G32 گفٍُ كبـ 

 كبـ 0901 كؽ كبـ
ا٘دبْ ػّٕیبر 

 ثفٌىبـی

وغص 

 ٌبيىش ي
 (3هْبـر )

  

 هفا ض  كبـ ـؼي 
 ٌفايظ فول فؼ

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

1 
گيف  ٍ اًؽاقُ

 فالهز گؿاـ 

 

 ه بى: كبـگبُ فوَهي  

 ؼلیمٝ 20 :قٔبٖ

 ٔٛاؼ ّٔففی: ٌر، ـً٘

ٌیفی اثكاـ ٚ سدٟیكار: اثكاـ ا٘ؽاقٜ

 ٔب٘ٙؽ ٔشفٜ، وِٛیه ٚ ...

 اًؽاقُ گيف  ِطيص  

 
 

 اًؽاقُ گيف  ؼـ ضؽقبث  قجَل 

 
 

 اًؽاقُ گيف  ًبؼـوز 

وبـ ثب اثكاـ ا٘ؽاقٜ ٌیفی ثٝ عٛـ ِطیص، ػالٔز 

 ٌؿاـی ِطیص
3 

 

وبـ ثب اثكاـ ا٘ؽاقٜ ٌیفی ثب غغبی خكئی، 

ٌؿاـی ثكـٌشف اق اثؼبؼ غٛاوشٝ ٌؽٜ ؼـ  ػالٔز

 ضؽ خكئی 

2 

وبـ وفؼٖ ٘بؼـوز ثب اثكاـ ا٘ؽاقٜ ٌیفی، 

 ٌؿاـی ٘بؼـوز  ػالٔز
1 

 ثفٌ بـ  2

  

 ه بى: كبـگبُ فوَهي 

 ؼلیمٝ 30 :قٔبٖ

ٔٛاؼ ّٔففی: ِفطٝ وًٙ ثفي،ٌبق 

 اِىشفٚؼاوىیمٖ، ٌبق ٔبیغ، 

اثكاـ ٚ سدٟیكار: ؼوشٍبٜ ثفي، 

ؼوشٍبٜ خٛي، وذىَٛ ٌبق اوىیمٖ 

 ٚ ٌبق ٔبیغ

 ثفٌ بـ  ِطيص  

 

 

 ثفٌ بـ  ًىجشبً ِطيص

 
 

 ثفٌ بـ  ًبؼـوز 

ٞبی ثفي ثٝ عٛـ ِطیص، ثفي وبـ ثب ؼوشٍبٜ

 ِطیص لغؼٝ اق ٔطُ ػالٔز ٌؿاـی ٌؽٜ 
3 

 

ٞبی ثفي ؼـ ضؽ لبثُ لجَٛ، وبـ ثب ؼوشٍبٜ

ثفي لغؼٝ ؼـ ضؽ خكئی ثكـٌشف اق اثؼبؼ ٔٛـؼ 

 ٘یبق 

2 

ٞبی ثفي، ثفي وبـ وفؼٖ ٘بؼـوز ثب ؼوشٍبٜ

لغؼٝ وٛزىشف اق اثؼبؼ غٛاوشٝ ٌؽٜ ٚ یب غیّی 

 ثكـٌشف اق اثؼبؼ ٔٛـؼ٘ظف

1 

 فوليبر س ويلي 3

 ه بى: كبـگبُ فوَهي  

 ؼلیمٝ 20قٔبٖ 

 وٙجبؼٜ، وًٙ وبةٔٛاؼ ّٔففی: 

اثكاـ ٚ سدٟیكار: وًٙ ففق، وٛٞبٖ، 

.... 

 فوليبر س ويلي ِطيص  

 

 فوليبر س ويلي ًىجشبً ِطيص
 

 فوليبر س ويلي ًبؼـوز

 3 سٕیك وبـی وبُٔ ٚ ِطیص وغٛش ثفٌىبـی 

 2 سٕیكوبـی ٘ىجشبً لبثُ لجَٛ وغٛش ثفٌىبـی  

 1 ػؽْ سٕیكوبـی وغٛش ثفٌىبـی 

ٞبی ٌبیىشٍی 

غیف فٙی، 

ایٕٙی، 

ثٟؽاٌز، 

سٛخٟبر قیىز 

ٔطیغی ٚ 

 ٍ٘في

 -وفً ایٕٙی -ِجبن ایٕٙی  -ؼوشىً ٔٙبوت -والٜ ایٕٙی -ایٕٙی: ٔبوه سٙفىی -1

 ٞبی ایٕٙی ؼـ اـسجبط ثب ثفٌىبـیآٌبٞی -سدٟیكار اعفبء ضفیك -ػیٙه 

 ػاللٝ ثٝ وبـ  -ٍ٘في: ؼلز ثبال -2

ـػبیز  -ٞب، سٟٛیٝ ٔٙبوتر ثفي اق وبیف قثبِٝسٛخٟبر قیىز ٔطیغی: خؽاوبقی اضبفب -3

 ٘ظبفز 

 ٌفؼآٚـی ٚ آٚـی خٕغ -(N12)ٌیفی سّٕیٓ -(N11) اوشؽالَٞبی غیففٙی: ٌبیىشٍی -4

 -(N51)ثٛؼٖ اخشٕبػی -( N92) ـیبضی ٚ ٔطبوجٝ -N35( )  یبؼٌیفی  -(N31) اعالػبر

 ٞبی اـقي ثف ٌؿاٌشٗ اضشفاْ -(N53) سیٓ ؼـ ٘مً  -(N52)وفؼٖ ٌٛي ٟٔبـر

 ضالَ وىت ٚ ؼـوشىبـی  -(N72)دؿیفی ٔىئِٛیز -(N71)ففؼی سؼبِی -(N56)ؼیٍفاٖ

(N73)- وبقی ٔىشٙؽ (N37)- ٔؽیفیشی غٛؼ  (N61)- قٔبٖ ٔؽیفیز (N66)-  ٔؽیفیز 

 (N66) سدٟیكار ٚ ٔٛاؼ

 

  

 1هَاـؼ  ّوِ ـفبيز 

 4الي 

 

 

 

فؽم ـفبيز ّف يك اق 

 4الي  1هَاـؼ 

% ایٕٙی، ٍ٘في، 100

قیىز ٔطیغی ٚ 

ٞبی ٌبیىشٍی

 غیففٙی 

 

2 

 
ػؽْ اوشفبؼٜ اق والٜ 

ایٕٙی یب ؼوشىً یب 

وفً ایٕٙی یب ِجبن 

وبـ یب ٔبوه یب 

 ػیٙه یب ٔٛاـؼ ؼیٍف 

1 

 اـقٌيبثي كبـ )ٌبيىش ي اًدبم كبـ(
 ثّی    

 غیف    

 ٔؼیبـ ٌبیىشٍی ا٘دبْ وبـ  :

  2ٚ  1اق ٔفاضُ   2وىت ضؽالُ ٕ٘فٜ  

 اق ثػً ٌبیىشٍی ٞبی غیف فٙی , ایٕٙی, ثٟؽاٌز , سٛخٟبر قیىز ٔطیغی ٚ ٍ٘في  2وىت ضؽالُ ٕ٘فٜ  

 اق ٔفاضُ وبـ 2وىت ضؽالُ ٔیبٍ٘یٗ 
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 ٍقاـر  هَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك   هَقٌي

 ؼفشف سبلي  كشبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  كبـ فول فؼ اوشبًؽاـؼ سطلي  - 1-8ًوَى ثفگ

 اٍل:ًَثز  : سبـيع اـقٌيبثي  ٌوبـُ هلي  ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

كؽ 

 ضففِ
 كبـگف هبّف فوَهي هشبلَـل  ضففِ  81210191

وغص 

 ِالضيز
L1     :اوشبًؽاـؼ فول فؼ كبـ 

ّب  خٌَ بـ  قغقبر ثب اوش بؼُ اق ؼوش بُ

خَي ٍ سدْيكار هفثَعِ هغبثق ثب 

 هفسجظّب  ؼوشَـالقو 

كؽ 

 ٍؽي ِ
 G33 گفٍُ كبـ  سَليؽ هشبلَـلي ي قغقبر ٍؽي ِ 09

 اًدبم فوليبر خٌَ بـ  كبـ 0902 كؽ كبـ
وغص 

 ٌبيىش ي

هْبـر 

(3) 

  

 ؼقيقِ( 85)قهبى                                                                 ٌفايظ اًدبم كبـ :-1

 كبـگبُ فوَهي  .1

 گر ضفاـسي -گبق هبيـ -ِ طِ وٌگ وبة -وٌجبؼُ -وين خَي -ال شفٍؼهَاؼ هّففي:  .2

ز ً ٍ  -گفمهٍق  ٍ الوٌز ثفا  ديً -ؼوش بُ وٌگ -ففزِ -اثكاـ ٍ سدْيكار: ؼوش بُ خَي ثفق )هَسَـ خَي، ـكشي بيف( .3

  ٍى -ٍايف ثفن ويوي -ز ً گ  قًي -خفثقي  ٍ ....

 كالُ ايوٌي  -لجبن كبـ -هبوك خٌَ بـ  -فيٌك هػََّ -ك ً ايوٌي -ؼوش ً هٌبوت -سدْيكار ايوٌي: هبوك .4

 ٌبغُ ّب  اِلي اوشبًؽاـؼ فول فؼ كبـ:  - 2

  هبؼُ وبق  قغقِ كبـ ٍ اسّبالر خٌَ بـ   .1

 اًدبم فوليبر خٌَ بـ  .2

 كي يز خَي .3

 

 

 ًوًَِ ٍ ًقٍِ كبـ:-3

لجِ وبق  ؼـ هط  خٌَ بـ  ؼـ َِـر ًيبق ٍ سويككبـ  وغص قغقِ خْز خٌَ بـ  ٌبه  زفثي قؼايي، وٌجبؼُ كبـ ، وٌگ قًي ٍ  .1

گفم كفؼى قغقِ ثاب اواش بؼُ اق هٍاق  ياب     قفاـ ؼاؼى ِطيص قغقبر ؼـ كٌبـ ّن ثفا  خٌَ بـ  )فيز كفؼى( ٍ ؼـ َِـر ًيبق ديً

 الوٌز

سٌؾاين دبـاهشفّاب    ّاب ٍ  ّب  خَي قَن ال شفي ي يب هٍق  خْز خَي قـؼ ٍ ... هغبثق ؼواشَـالقو   ى اًؽاق  اًَاؿ ؼوش بُـاُ .2

 ؼوش بُ خَي هبًٌؽ ٍلشبل، خفيبى ال شفي ي، ًىجز گبق ٍ َّا ٍ ... ثىشِ ثِ ًَؿ ٍ اثقبؼ فلك خْز خٌَ بـ 

كي يز هط  خٌَ بـ  ٌؽُ اق لطبػ ي ٌَاغشي ٍ ديَوش ي گفؼُ خَي، فؽم ٍخَؼ فيَة ؽبّف  هبًٌؽ هك، سفک ٍ وَغش ي ٍ ...   .3

 ٍ  وغص قغقِ ٍ سويك ثَؼى ًْبيي وغص خَيفؽم ٍخَؼ قغفار هؿاة ضبِ  اق خَي ـ

 اثكاـ اـقٌيبثي: -4

 فْفوز ٍاـوي  -4ًوًَِ كبـ  -3هٍبّؽُ  -2دفوً  -1

 اثكاـ ٍ سدْيكار هَـؼ ًيبق اًدبم كبـ: -5

  ٍى -گبق خْز خٌَ بـ  قـؼ -ؼوش بُ َّا -خفثقي  -گفمهٍق  ٍ الوٌز ثفا  ديً -ؼوش بُ وٌگ -ففزِ -ؼوش بُ خَي -

كالُ ايوٌي ٍ سدْيكار  -لجبن كبـ -هبوك خٌَ بـ  -فيٌك هػََّ -ك ً ايوٌي -ؼوش ً هٌبوت -ايوٌي: هبوكسدْيكار  -

 اع ب  ضفيق

 

 -س بلي  كبـ  هفسجظ ؼـ گفٍُ كبـ : -6
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 ٍقاـر  هَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك   هَقٌي

فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً ؼفشف سبلي  كشبة ّب  ؼـوي  

 

  اـقٌيبثي - 1 -9ًوَى ثفگ

 اٍلًَثز    سبـيع اـقٌيبثي  ٌوبـُ هلي  ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 ضففِ  81210191 كؽ ضففِ
كبـگف هبّف فوَهي 

 هشبلَـل 

وغص 

 ِالضيز
L1 

 اوشبًؽاـؼ فول فؼ كبـ:    

ّب  خَي ٍ خٌَ بـ  قغقبر ثب اوش بؼُ اق ؼوش بُ

 ّب  هفسجظهفثَعِ هغبثق ثب ؼوشَـالقو سدْيكار 

 ٍؽي ِ 09 كؽ ٍؽي ِ
سَليؽ هشبلَـلي ي 

 قغقبر
 G33 گفٍُ كبـ 

 كبـ 0902 كؽ كبـ
اًدبم فوليبر 

 خٌَ بـ 

وغص 

 ٌبيىش ي

هْبـر 

(3) 

  

 هفا ض  كبـ ـؼي 
 ٌفايظ فول فؼ

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

1 

 هبؼُ وبق  

سدْيكار 

 خٌَ بـ 

 ٔىبٖ: وبـٌبٜ ػٕٛٔی

 ؼلیمٝ 10قٔبٖ: 

 -ٔٛاؼ ّٔففی: 

اثكاـ ٚسدٟیكار: ؼوشٍبٜ خٛي ثفق ٚ 

ٔشؼّمبر، سدٟیكار خٛي ٌبق اوشیّٗ ٚ 

 ٔشؼّمبر 

  هبؼُ وبق  ِطيص

 

  هبؼُ وبق  ًىجشبً ِطيص

 

  هبؼُ وبق  ًبؼـوز 

 3 سٙظیٓ ِطیص ٚ وبُٔ دبـأشفٞبی ؼوشٍبٜ خٛي 

 
 2 سٙظیٓ ٘ىجشبً ِطیص دبـأشفٞبی ؼوشٍبٜ خٛي

 1 سٙظیٓ ٘بؼـوز دبـأشفٞبی ؼوشٍبٜ خٛي 

2 
 هبؼُ وبق  قغقِ 

 كبـ

  
 ه بى: كبـگبُ فوَهي 

 ؼلیمٝ 35قٔبٖ: 

ٌر  -ٔٛاؼ ّٔففی: ِفطٝ وًٙ وبة

 ویٕیثفن  -وٙجبؼٜ -ضفاـسی ٌبق ٔبیغ

ففزٝ  -اثكاـ ٚ سدٟیكار: ؼوشٍبٜ وًٙ

 ویٕی ٚ ٍٔؼُ 

  هبؼُ وبق  ِطيص

 

 

  هبؼُ وبق  ًىجشبً ِطيص

 

 

  هبؼُ وبق  ًبؼـوز

سٕیكوبـی ِطیص ٚ وبُٔ وغص، لفاـ ؼاؼٖ ِطیص لغؼبر وٙبـ 

 یىؽیٍف، دیً ٌفْ ِطیص لغؼبر، غبَ خٛي قؼٖ ٔٙبوت 
3 

 

لفاـ ؼاؼٖ ٘ىجشبٌ ِطیص سٕیكوبـی ٘ىجشبً ِطیص ٚ وبُٔ وغص، 

ٌفْ وفؼٖ ِطیص لغؼبر وٙبـ یىؽیٍف ثب غغبی خكئی، دیً

 لغؼبر، غبَ خٛي قؼٖ ٘ىجشبً ِطیص 

2 

ػؽْ سٕیكوبـی وغص، لفاـ ؼاؼٖ غّظ لغؼبر وٙبـ یىؽیٍف، ػؽْ 

 ٌفْ لغؼبر ٚ غبَ خٛي قؼٖ ٘بؼـوز دیً
1 

 خٌَ بـ  اًدبم 3

 ه بى: كبـگبُ فوَهي  

 ؼلیمٝ 20قٔبٖ: 

ٌبق  -ویٓ خٛي-ٔٛاؼ ّٔففی: اِىشفٚؼ

 وًٙ ثفي -ٞٛا -اوشیّٗ

 -اثكاـ ٚ سدٟیكار: ؼوشٍبٜ خٛي ثفق ٚ ٌبق

ففزٝ  –زىً ٚ ٌُ ق٘ی  -ؼوشٍبٜ وًٙ

 ویٕی 

 خٌَ بـ  ِطيص

 

 

 خٌَ بـ  ًىجشبً ِطيص 

 

 خٌَ بـ  ًبؼـوز

 3 خٌٛىبـی ِطیص ٚ وبُٔ لغؼبر ثؽٖٚ ػیت

 2 خٌٛىبـی ٘ىجشبً ِطیص لغؼبر ثب ػیٛة وبُٔ لجَٛ  

 1 خٌٛىبـی ٘بؼـوز لغؼبر ثب ػیٛة ٚ سفن قیبؼ 

 فوليبر س ويلي 4

 ه بى: كبـگبُ فوَهي  

 ؼلیمٝ 20قٔبٖ: 

ٔٛاؼ ّٔففی: ِفطٝ وًٙ وبة، ٌبق ٔبیغ، 

 وٙیبؼٜ، ٌر ضفاـسی، ثفن ویٕی

اثكاـ ٚ سدٟیكار: زىً ٌُ ق٘ی، ؼوشٍبٜ 

 وًٙ، ٍٔؼُ، إِٙز، ففزٝ ویٕی 

 فوليبر س ويلي ِطيص 

 

 

 فوليبر س ويلي ًىجشبً ِطيص 

 فوليبر س ويلي ًبؼـوز 

سٕیكوبـی ِطیص ٚ وبُٔ وغص خٛي، ػّٕیبر ضفاـسی ِطیص 

 ثؼؽ اق خٌٛىبـی 
3 

 
ضفاـسی سٕیكوبـی ٘ىجشبٌ ِطیص ٚ وبُٔ وغص خٛي، ػّٕیبر 

 ِطیص ثؼؽ اق خٌٛىبـی
2 

ػؽْ سٕیكوبـی ِطیص ٚ وبُٔ وغص خٛي، ػّٕیبر ضفاـسی 

 ٘بؼـوز ثؼؽ اق خٌٛىبـی
1 

ٌبیىشٍی ٞبی 

غیف فٙی , 

ایٕٙی, 

ثٟؽاٌز, 

سٛخٟبر قیىز 

ٔطیغی ٚ 

 ٍ٘في

 -خٌٛىبـیٔبوه -ػیٙه ایٕٙی -وفً ایٕٙی -ِجبن وبـ  -ؼوشىً  -والٜ ایٕٙی -ایٕٙی: ٔبوه سٙفىی-1

 ٞبی ایٕٙی آٌبٞی -سدٟیكار اعفبء ضفیك

 ػاللٝ ثٝ وبـ  -ٍ٘في: ؼلز ثبال -2

 ـػبیز ٘ظبفز  -سٟٛیٝ ٔٙبوت -ٞبسٛخٟبر قیىز ٔطیغی: خؽاوبقی اضبفبر خٛي اق وبیف قثبِٝ -3

  -(N31) اعالػبر ٌفؼآٚـی ٚ آٚـی خٕغ -(N12)ٌیفی سّٕیٓ -(N11) اوشؽالَٞبی غیففٙی:  ٌبیىشٍی -4

 ؼـ ٘مً  -(N52)وفؼٖ ٌٛي ٟٔبـر -(N51)ثٛؼٖ اخشٕبػی -( N92) ـیبضی ٚ ٔطبوجٝ -N35( )  یبؼٌیفی

  -(N72)دؿیفی ٔىئِٛیز -(N71)ففؼی سؼبِی -(N56)ؼیٍفاٖ ٞبی اـقي ثف ٌؿاٌشٗ اضشفاْ -(N53) سیٓ

  -(N66) قٔبٖ ٔؽیفیز -(N61)  ٔؽیفیشی غٛؼ -(N37) وبقی ٔىشٙؽ -(N73) ضالَ وىت ٚ ؼـوشىبـی

 (N66) سدٟیكار ٚ ٔٛاؼ ٔؽیفیز

  

 4الي  1ـفبيز ّوِ هَاـؼ  

 

 

 

 1فؽم ـفبيز ّف يك اق هَاـؼ 

 4الي 

% ایٕٙی، ٍ٘في، 100

قیىز ٔطیغی ٚ 

 ٞبی غیففٙی ٌبیىشٍی

 

2 

 
ػؽْ اوشفبؼٜ اق والٜ 

ایٕٙی یب ؼوشىً یب 

وفً ایٕٙی یب ِجبن وبـ 

یب ٔبوه یب ػیٙه یب 

ٔبوه خٌٛىبـی یب ٔٛاـؼ 

 ؼیٍف 

1 

 اـقٌيبثي كبـ )ٌبيىش ي اًدبم كبـ(
 ثّی    

 غیف    

 ٔؼیبـ ٌبیىشٍی ا٘دبْ وبـ  :

 3ٚ  1اق ٔفاضُ   2وىت ضؽالُ ٕ٘فٜ  

 اق ثػً ٌبیىشٍی ٞبی غیف فٙی , ایٕٙی, ثٟؽاٌز , سٛخٟبر قیىز ٔطیغی ٚ ٍ٘في  2وىت ضؽالُ ٕ٘فٜ  

 اق ٔفاضُ وبـ 2وىت ضؽالُ ٔیبٍ٘یٗ 
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 ٍقاـر  هَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك   هَقٌي

 ؼفشف سبلي  كشبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  كبـ فول فؼ اوشبًؽاـؼ سطلي  - 1-8ًوَى ثفگ

 اٍل:ًَثز  : سبـيع اـقٌيبثي  ٌوبـُ هلي  ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 س ٌىيي هشبلَـل  ضففِ 31170392 كؽ ضففِ
وغص 

 ِالضيز
L3     :اوشبًؽاـؼ فول فؼ كبـ 

ّب  كًٍ وين ٍ هيل فؼ ثب اوش بؼُ اق ؼوش بُ

كًٍ ٍ سدْيكار هفثَعِ هغبثق ثب 

 اوشبًؽاـؼّب  هفسجظ

كؽ 

 ٍؽي ِ
 G32 گفٍُ كبـ  سَليؽ هشبلَـلي ي قغقبر ٍؽي ِ 09

 اًدبم فوليبر كًٍ كبـ 0903 كؽ كبـ
وغص 

 ٌبيىش ي
 (3هْبـر)

  

 ؼقيقِ( 120)قهبى                                                                                                        ٌفايظ اًدبم كبـ :-1

 كبـگبُ ٌ   ؼاؼى فلكار .1

 هَاؼ هّففي: ـٍاً بـ .2

 -خفثقي  -اثكاـ اًؽاقُ گيف  -سدْيكار  ًي  -ّب )كًٍ وين، كًٍ لَلِ، كًٍ فويق ٍ ...(قبلت -اثكاـ ٍ سدْيكار: ؼوش بُ كًٍ .3

 ّيؽـٍليك( -ؼوش بُ دفن )ايكٍاوشبسيك

 ً هٌبوتؼوش  -كالُ ايوٌي -فيٌك -هبوك -ك ً ايوٌي -سدْيكار ايوٌي: لجبن كبـ .4

 ٌبغُ ّب  اِلي اوشبًؽاـؼ فول فؼ كبـ:  - 2

  هبؼُ وبق  هَاؼ اٍليِ ٍ سدْيكار .1

  ًي  كفؼى .2

 سٌؾين دبـاهشفّب  ؼوش بُ  .3

 كي يز هطَّل ًْبيي .4

 كٌشفل فول فؼ دفوٌ  سطز اهف  .5

 

 

 ًوًَِ ٍ ًقٍِ كبـ:-3

ٍ ... ٍ كبًّ ؼاؼى قغف اٍليِ وين ٍ هيل فؼ ثفا  فجَـ اق  هبؼُ وبق  ٍ ففاّن  ٍـ  هَاؼ اٍليِ هٌبوت هبًٌؽ هيل فؼ، وين، لَلِ، ٍـق  .1

 وبق  قبلت هٌبوت اق ًؾف ؽبّف  ٍ فؽم ٍخَؼ سفک ٍ ... ٍ ـٍغي كبـ  قبلت خْز فوليبر كًٍقبلت ٍ  هبؼُ

 ٍ ... ديً گفم كفؼى هيل فؼ يب وين سب ؼهب  هَـؼ ًؾف هغبثق خٌه فلك ٍ ؼوشَـالقو  كًٍ ثب اوش بؼُ اق كَـُ ديٍ فم، الوٌز .2

 سٌؾين كفؼى دبـاهشفّب  ؼوش بُ كًٍ هبًٌؽ ًيفٍ  كًٍ ٍ وففز ٍ ؼهب ٍ قهبى ثفي ٍ ... .3

 ثفـوي هطَّل ًْبيي اق لطبػ اثقبؼ  ٍ كي يز وغص ٍ فؽم ٍخَؼ فيَة ؽبّف  ًؾيف سفک ٍ .... .4

جق ؼوشَـالقو  ٍ ـفبيز اَِل ًؾبـر ثف فول فؼ ِطيص دفوٌ  اق ًؾف اًدبم ِطيص هفاض  فوليبر كًٍ، كبـ ثب اثكاـ ٍ سدْيكار ع .5

 ايوٌي ٍ ثْؽاٌشي ٍ ....

 

 اثكاـ اـقٌيبثي: -4

 فْفوز ٍاـوي -4ًوًَِ كبـ  -3هٍبّؽُ  -2دفوً  -1

 اثكاـ ٍ سدْيكار هَـؼ ًيبق اًدبم كبـ: -5
 خفثقي   -گيف اثكاـ اًؽاقُ -سدْيكار  ًي  -قبلت كًٍ -ؼوش بُ كًٍ -

 لجبن كبـ ٍ سدْيكار اع ب  ضفيق -ؼوش ً -هبوك -فيٌك -ايوٌيكالُ  -سدْيكار ايوٌي: ك ً ايوٌي -
 

 

 -س بلي  كبـ  هفسجظ ؼـ گفٍُ كبـ : -6
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 ٍقاـر  هَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك   هَقٌي

 ؼفشف سبلي  كشبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  اـقٌيبثي - 1 -9ًوَى ثفگ

 اٍلًَثز    سبـيع اـقٌيبثي  هليٌوبـُ   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 س ٌىيي هشبلَـل  ضففِ 31170392 كؽ ضففِ
وغص 

 ِالضيز
L3 

 اوشبًؽاـؼ فول فؼ كبـ:    

ّب  كًٍ وين ٍ هيل فؼ ثب اوش بؼُ اق ؼوش بُ

كًٍ ٍ سدْيكار هفثَعِ هغبثق ثب اوشبًؽاـؼّب  

 هفسجظ

 ٍؽي ِ 09 كؽ ٍؽي ِ
سَليؽ هشبلَـلي ي 

 قغقبر
 G32 گفٍُ كبـ 

 كبـ: 0903 كؽ كبـ
اًدبم فوليبر 

 كًٍ

وغص 

 ٌبيىش ي
 (3هْبـر )

  

 هفا ض  كبـ ـؼي 
 ٌفايظ فول فؼ

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

1 
 هبؼُ وبق  هَاؼ 

 اٍليِ ٍ سدْيكار

 

 ه بى: كبـگبُ ٌ   ؼاؼى فلكار  

 ؼلیمٝ  15قٔبٖ: 

 ٔٛاؼ ّٔففی: ـٚا٘ىبـ

 اثكاـ ٚ سدٟیكار: لبِت )ٔیٍّفؼ، ویٓ(

  هبؼُ وبق  ِطيص 

 

 

  هبؼُ وبق  ًىجشبً ِطيص 

 

  هبؼُ وبق  ًبؼـوز 

آٔبؼٜ وفؼٖ ِطیص ٔیٍّفؼ ٚ ویٓ ثٝ اثؼبؼ ٔٙبوت خٟز ػجٛـ اق لبِت ـٚي 

 وبـی ِطیص ٚ وبُٔ لبِت 
3 

 
آٔبؼٜ وفؼٖ ٔیٍّفؼ ٚ ویٓ ثب اثؼبؼ ٘ىجشبً ِطیص ثب غغبی خكئی خٟز ػجٛـ اق 

 لبِت، ـٚغٗ وبـی ٘ىجشبً ِطیص لبِت 
2 

ػؽْ  -ػؽْ آٔبؼٜ وفؼٖ ِطیص ویٓ ٚ ٔیٍّفؼ ثب اثؼبؼ ٔٙبوت خٟز ػجٛـ اق لبِت

 ـٚغٗ وبـی لبِت 
1 

  ًي  كفؼى 2

 ه بى: كبـگبُ ٌ   ؼاؼى فلكار  

 ؼلیمٝ  40قٔبٖ: 

  -ٔٛاؼ ّٔففی: 

 اثكاـ ٚ سدٟیكار: سدٟیكار آ٘یُ

 

  ًي  كفؼى ِطيص 

 

  ًي  كفؼى ًبؼـوز 

 2 آ٘یُ وفؼٖ ٔٙبوت ٔغبثك ویىُ آ٘یُ 

 
 1 آ٘یُ وفؼٖ ٘بؼـوز 

 كًٍ 3

 

 ه بى: كبـگبُ ٌ   ؼاؼى فلكار  

 ؼلیمٝ  20قٔبٖ: 

 ٔٛاؼ ّٔففی: ـٚا٘ىبـ 

 اثكاـ ٚ سدٟیكار: ؼوشٍبٜ وًٍ، لبِت وًٍ 

 كًٍ ِطيص

 

 كًٍ ًىجشبً ِطيص

 

 كًٍ ًبؼـوز

سٙظیٓ ِطیص دبـأشفٞبی ؼوشٍبٜ وًٍ ٚ دفن، ا٘دبْ ِطیص وًٍ ٔیٍّفؼ، 

 ویٓ، ِِٛٝ ٚ ٚـق سب ـویؽٖ ثٝ اثؼبؼ ٚ ٌىُ ٔٛـؼ٘ظف 
3 

 
سٙظیٓ دبـأشفٞبی وًٍ ٚ دفن ثب غغبی خكئی، ا٘دبْ وًٍ ٔیٍّفؼ، ٚـق، 

 ِِٛٝ ٚ ویٓ سب ـویؽٖ ثٝ اثؼبؼ ٚ ٌىُ ٔٛـؼ ٘ظف ثب غغبی خكئی 
2 

ػؽْ سٙظیٓ دبـأشفٞبی ؼوشٍبٜ وًٍ ٚ دفن ٚ ا٘دبْ ٘بؼـوز وًٍ ویٓ، 

 ٔیٍّفؼ، ٚـق ٚ ِِٛٝ 
1 

4 
كٌشفل ًْبيي 

 هطَّل

 ه بى: كبـگبُ ٌ   ؼاؼى فلكار  

 ؼلیمٝ  25قٔبٖ: 

  -ٔٛاؼ ّٔففی: 

 اثكاـ ٚ سدٟیكار: اثكاـ ا٘ؽاقٜ ٌیفی 

 كٌشفل ًْبيي ِطيص هطَّل 

 

 

 كٌشفل ًْبيي ًىجشبً ِطيص 

 

 كٌشفل ًْبيي ًبؼـوز هطَّل

ثبقـوی زٍٕی ٚ ظبٞفی ِطیص ٔطَّٛ، سٍػیُ ِطیص ػیٛة ٚ ٌكاـي 

 آٖ، ا٘ؽاقٜ ٌیفی اثؼبؼی ِطیص ٚ وبُٔ ٔطَّٛ 
3 

 
ثبقـوی ٘ىجشبً ِطیص زٍٕی ٚ ظبٞفی ٔطَّٛ، ٍٔػُ وفؼٖ اوثف ػیٛة ٚ 

 ٌكاـي آٖ، ا٘ؽاقٜ ٌیفی اثؼبؼی ِطیص ٚ وبُٔ ٔطَّٛ
2 

 1 ا٘ؽاقٜ ٌیفی ٘بؼـوز اثؼبؼی ٔطَّٛ  -ػؽْ سٍػیُ ػیٛة ٔطَّٛ

5 
كٌشفل فول فؼ 

 دفوٌ 

 ه بى: كبـگبُ فوليبر ضفاـسي  

 ؼلیمٝ  20قٔبٖ: 

  -ٔٛاؼ ّٔففی: 

 -اثكاـ ٚ سدٟیكار: 

 كٌشفل ِطيص فول فؼ دفوٌ  

 

كٌشفل فول فؼ دفوٌ  ؼـ ضؽ 

 قبث  قجَل 

 

 كٌشفل ًبؼـوز فول فؼ دفوٌ 

وٙشفَ ِطیص وّیٝ ٔفاضُ وبـ دفوُٙ اق ِطبػ وٕی ٚ ویفی ٚ ـػبیز ِطیص 

 اَِٛ ایٕٙی 
3  

وٙشفَ وبُٔ وبـ دفوُٙ اق ِطبػ ویفی ٚ وٙشفَ ٘ىجشبً ِطیص وٕیز وبـ 

 ـػبیز ِطیص اَِٛ ایٕٙی   -دفوُٙ
2  

  1 ػؽْ وٙشفَ ٔفاضُ وبـ دفوُٙ اق ِطبػ وٕی ٚ ویفی ٚ ػؽْ ـػبیز ٔٛاـؼ ایٕٙی 

ٌبیىشٍی 

ٞبی غیف فٙی 

, ایٕٙی, 

ثٟؽاٌز, 

سٛخٟبر 

قیىز 

ٔطیغی ٚ 

 ٍ٘في

ٞبی ایٕٙی ؼـ اـسجبط ثب آٌبٞی -سدٟیكار اعفبء ضفیك -ػیٙه ایٕٙی -وفً ایٕٙی -ِجبن وبـ  -ؼوشىً  -والٜ ایٕٙی -ایٕٙی: ٔبوه سٙفىی-1

 وًٍ 

 ٍٔبـوز فؼبَ  -ػاللٝ ثٝ وبـ –ٍ٘في: ؼلز ثبال  -2

 ـػبیز ٘ظبفز -سٛخٟبر قیىز ٔطیغی: خؽاوبقی اضبفبر ، سٟٛیٝ ٔٙبوت -3

 آٚـی خٕغ  -(N15) غالق سفىف -(N14) ا٘شمبؼی سفىف -(N13) ٔىبِٝ ضُ -(N12)ٌیفی سّٕیٓ -(N11) اوشؽالَٞبی غیففٙی: ٌبیىشٍی -4

 ٞبی فٙبٚـی ثىبـٌیفی -(N41) ٔٙبوت ٞبی فٙبٚـی ا٘شػبة -(N36) ؼاً٘ ٚ ٌبیىشٍی سٛوؼٝ-N35( )  یبؼٌیفی  -(N31) اعالػبر ٌفؼآٚـی ٚ

 ٚ اخشٕبػبر ؼـ ٌفوز -(N53) سیٓ ؼـ ٘مً  -(N52)وفؼٖ ٌٛي ٟٔبـر -(N51)ثٛؼٖ اخشٕبػی -( N92) ـیبضی ٚ ٔطبوجٝ  -(N42) ٔٙبوت

 ؼیٍفاٖ ففاٌیفی ثٝ وٕه ٚ آٔٛقي  -(N56)ؼیٍفاٖ ٞبی اـقي ثف ٌؿاٌشٗ اضشفاْ -(N55) اففاؼ ـٞجفی لؽـر ٕ٘بیً -(N54) ٞب فؼبِیز

(N57)- ٜٔؿاوف (N58)- ففؼی سؼبِی(N71)- دؿیفی ٔىئِٛیز(N72)-  ضالَ وىت ٚ ؼـوشىبـی (N73)- وبقی ٔىشٙؽ (N37)- ٔؽیفیشی غٛؼ  

(N61)- قٔبٖ ٔؽیفیز (N64)-  سدٟیكار ٚ ٔٛاؼ ٔؽیفیز (N66 )-  ٖاعالػبر ؼٞی وبقٔب (N32)-  اعالػبر  سفىیف (N33 )-  فٙبٚـی وبـثفؼ 

 ٔؽیفیز  -( N63) ویفیز ٔؽیفیز  -( N62) ٞب دفٚلٜ ٚ وبـٞب ٔؽیفیز  -(N43) ٌؽٜ ٌففشٝ وبـ ثٝ ٞبی فٙبٚـی ٍٟ٘ؽاـی  -(N34) اعالػبر

 (N42) ٔٙبوت ٞبی فٙبٚـی وبـٌیفی ثٝ  -(N41) ٔٙبوت ٞبی فٙبٚـی ا٘شػبة  -(N67) ا٘ىب٘ی ٔٙبثغ ٔؽیفیز  -(N65) ٔبِی ٔٙبثغ

 

ّوِ هَاـؼ   ـفبيز 

 4الي  1

 

 

 

 

فؽم ـفبيز ّف يك 

 4الي  1اق هَاـؼ 

% ایٕٙی، ٍ٘في، 100

قیىز ٔطیغی ٚ 

 ٞبی غیففٙی ٌبیىشٍی

2 

ػؽْ اوشفبؼٜ اق والٜ  

ایٕٙی یب ؼوشىً یب 

وفً ایٕٙی یب ِجبن 

وبـ یب ٔبوه یب ػیٙه 

 یب ٔٛاـؼ ؼیٍف 

1 

 اـقٌيبثي كبـ )ٌبيىش ي اًدبم كبـ(
 ثّی    

 غیف    

 ٔؼیبـ ٌبیىشٍی ا٘دبْ وبـ  :

  5ٚ  3ٚ  2اق ٔفاضُ   2وىت ضؽالُ ٕ٘فٜ  

 اق ثػً ٌبیىشٍی ٞبی غیف فٙی , ایٕٙی, ثٟؽاٌز , سٛخٟبر قیىز ٔطیغی ٚ ٍ٘في  2وىت ضؽالُ ٕ٘فٜ  

 اق ٔفاضُ وبـ 2وىت ضؽالُ ٔیبٍ٘یٗ 
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 ٍقاـر  هَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك   هَقٌي

 ؼفشف سبلي  كشبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

 كبـ فول فؼ اوشبًؽاـؼ سطلي  - 1-8ًوَى ثفگ

 اٍل:ًَثز  : سبـيع اـقٌيبثي  ٌوبـُ هلي  ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 اوشبًؽاـؼ فول فؼ كبـ:     L3 وغص ِالضيز س ٌيىيي هشبلَـل  ضففِ  31170293 كؽ ضففِ

اق ؼوش بُ ّب  ًَـؼ  ًَـؼ ٌوً ٍ ٍـق ثب اوش بؼُ

گفم ٍ وفؼ ٍ سدْيكار هفثَعِ هغبثق ثب 

 اوشبًؽاـّب  هفسجظ

 ٍؽي ِ 09 كؽ ٍؽي ِ
سَليؽ هشبلَـلي ي 

 قغقبر
 G42 گفٍُ كبـ 

 (3هْبـر ) وغص ٌبيىش ي اًدبم فوليبر ًَـؼ كبـ 0904 كؽ كبـ

 

 ؼقيقِ( 150)قهبى                                                                                                 ٌفايظ اًدبم كبـ :-1

 كبـگبُ ٌ   ؼاؼى فلكار .1

 ؼ هّففي: دٌَبىاهَ .2

كَـُ  -قهبى وٌح - اثكاـ اًؽاقُ گيف -خفثقي  ٍ ه ٌز -اثكاـ ثفي هبًٌؽ قيسي ٍ ...  -كَـُ ديٍ فم -اثكاـ ٍ سدْيكار: ؼوش بُ ًَـؼ .3

 ؼوش بُ اٍلشفاوًَيك - ًي 

 فيٌك -ؼوش ً -هبوك -ك ً ايوٌي -لجبن كبـ -گٌَي -سدْيكار ايوٌي: كالُ ايوٌي .4

 

 ٌبغُ ّب  اِلي اوشبًؽاـؼ فول فؼ كبـ:  - 2

  هبؼُ وبق  هَاؼ اٍليِ .1

 گفم كفؼىديً .2

 سٌؾين دبـاهشفّب  ؼوش بُ ًَـؼ .3

 كي يز هطَّل ًْبيي .4

 كٌشفل فول فؼ دفوٌ  سطز اهف  .5

 

 ًوًَِ ٍ ًقٍِ كبـ:-3

گيف ، ٌبر ثالوز ؼـ َِـر اًشػبة ٍ  هبؼُ كفؼى هبؼُ اٍليِ )ثيلز ٍ اولت ٍ ....( ٌبه  فوليبر ثفٌ بـ  ؼـ اثقبؼ هَـؼ ًيبق، دليىِ .1

 ًيبق ٍ ...

ٍ... هغبثق ؼوشَـالقو  كَـُ ٍ خْز ًَـؼ گفم زياؽهبى  كبـ ثب اًَاؿ كَـُ ديً گفم ٍ سٌؾين دبـاهشفّب   ى ٌبه  ؼهب، اسوى ف كَـُ  .2

 ِطيص ٌوً ّب ؼاغ  كَـُ

ّب، قهبى هٌبوت ثفٌ بـ ، سٌؾين فبِلِ سي ِ ّب، ًيفٍ  افوبلي ثِ غلغكسٌؾين كفؼى دبـاهشفّب  ؼوش بُ ًَـؼ ٌبه  فبِلِ غلغك .3

 ّب   ًي  ؼـ ًَـؼ وفؼؼوش بُ ِب  كي ٍ ... ٍ سٌؾين ؼهب  كَـُ

ِ    ل ًْبيي اق لطبػ اثقبؼ ، فيَة ؽبّف  هبًٌؽ وفؼخٌَي، سفک، ًبغبلّاي ثفـوي هطَّ .4 ّاب   ّاب  واغطي ،ؼٍدَواش ي، دَواش

 ّب  هطَّلاكىيؽ ، ي ٌَاغشي كٌبـُ

ًؾبـر ثف فول فؼ ِطيص دفوٌ  اق ًؾف اًدبم ِطيص هفاض  فوليبر ًَـؼ، كبـ ثب اثكاـ ٍ سدْيكار عجق ؼوشَـالقو  ٍ ـفبيز اِاَل   .5

  ايوٌي ٍ ثْؽاٌشي

 اثكاـ اـقٌيبثي: -4

 فْفوز ٍاـوي -4ًوًَِ كبـ  -3هٍبّؽُ  -2دفوً  -1

 اثكاـ ٍ سدْيكار هَـؼ ًيبق اًدبم كبـ: -5

 ؼوش بُ اٍلشفاوًَيك -كَـُ  ًي -قهبى وٌح -ؼوش بُ ًَـؼ، كَـُ ديً گفم، اثكاـ ثفي هبًٌؽ قيسي ٍ ...، خفثقي ، ه ٌز، اثكاـ اًؽاقُ گيف 

 فيٌك ٍ سدْيكار اع ب  ضفيق -ؼوش ً -هبوك -ك ً ايوٌي -لجبن كبـ -گٌَي -كالُ ايوٌي :سدْيكار ايوٌي
 

 -س بلي  كبـ  هفسجظ ؼـ گفٍُ كبـ :   -6
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 ٍقاـر  هَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك   هَقٌي

 ؼفشف سبلي  كشبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً
 

  اـقٌيبثي - 1 -9ًوَى ثفگ

 اٍلًَثز    سبـيع اـقٌيبثي  ٌوبـُ هلي  ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 اوشبًؽاـؼ فول فؼ كبـ:     L3 وغص ِالضيز س ٌيىيي هشبلَـل  ضففِ 31170293 كؽ ضففِ

ًَـؼ ٌوً ٍ ٍـق ثب اوش بؼُ اق ؼوش بُ ّب  ًَـؼ گفم ٍ 

 هفسجظ وفؼ ٍ سدْيكار هفثَعِ هغبثق ثب اوشبًؽاـّب 

 G42 گفٍُ كبـ  سَليؽ هشبلَـلي ي قغقبر ٍؽي ِ 09 كؽ ٍؽي ِ

 (3هْبـر ) وغص ٌبيىش ي اًدبم فوليبر ًَـؼ كبـ 0904 كؽ كبـ

  

 هفا ض  كبـ ـؼي 
 ٌفايظ فول فؼ

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

 كفؼىديٍ فم  1

 ه بى: كبـگبُ ٌ   ؼاؼى فلكار  

 ؼلیمٝ 30قٔبٖ: 

 ٔٛاؼ ّٔففی: دٌٛبٖ

 -خفثمیُ -اثكاـ ٚ سدٟیكار: وٛـٜ دیٍٍفْ

 ٍٔٙز -قٔبٖ وٙح

 ديٍ فم ِطيص 

 

 ديٍ فم ؼـ ضؽ قبث  قجَل  

 

 ديٍ فم ًبؼـوز  

 1 دیٍٍفْ وفؼٖ فّك ؼـ ؼٔبی ٔٙبوت ؼـ قٔبٖ ٍٔػُ ٌؽٜ 

 

ؼٔبی ٍٔػُ ٌؽٜ ثب غغبی خكئی ؼـ قٔبٖ خكئی وٕشف اق ضؽ ٍٔػُ دیٍٍفْ وفؼٖ فّك  ؼـ 

 ٌؽٜ
2 

دیٍٍفْ وفؼٖ فّك ؼـ ؼٔبی ثٝ ضؽ لبثُ ٔالضظٝ ثیٍشف یب وٕشف اق ضؽ ٔٙبوت ؼـ قٔبٖ وٕشف یب 

 ثیٍشف اق ٔمؽاـ ٍٔػُ ٌؽٜ 
3 

2 
ًَـؼ گفم 

 ٌوً ّب

 

 ه بى: كبـگبُ ٌ   ؼاؼى فلكار 

 ؼلیمٝ 15قٔبٖ: 

  -ٔٛاؼ ّٔففی: 

 اثكاـ ٚ سدٟیكار: ؼوشٍبٜ ٘ٛـؼٌفْ

 ًَـؼگفم ِطيص  

 

 ًَـؼگفم ؼـ ضؽ قبث  قجَل 

 

 ًَـؼگفم ًبؼـوز 

ٞب سب ـویؽٖ ثٝ ػفْ ٚ ضػبٔز ٞب ثٝ وٕز غّغه، ٘ٛـؼ ِطیص ًٌٕٞؽایز ِطیص ًٌٕ

 ٔٙبوت ٚ یىٙٛاغز 
1 

غغبی خكئی ؼـ ضػبٔز، ٞؽایز ٞب سب ـویؽٖ ثٝ ػفْ ٚ ضػبٔز ٘ىجشبً ٔٙبوت ثب ٘ٛـؼ ًٌٕ 

 ٞب ثٝ وٕز غّغهِطیص ًٌٕ
2 

 3 ػؽْ ٞؽایز ِطیص ًٌٕ ٞب ثٝ وٕز غّغه، ػؽْ ـویؽٖ ثٝ ػفْ ٚ ضػبٔز ٔٙبوت 

3 

ِب  كفؼى 

وغص ٍ كٌبـُ 

 ٍـق

 ه بى: كبـگبُ ٌ   ؼاؼى فلكار  

 ؼلیمٝ 15قٔبٖ: 

  -ٔٛاؼ ّٔففی: 

 اثكاـ ٚ سدٟیكار: ؼوشٍبٜ ِبف وٗ 

 كفؼى ِطيصِب   

ِب  كفؼى ؼـ ضؽ قبث  

 قجَل 
 

 ِب  كفؼى ًبؼـوز 

 3 سٙظیٓ ِطیص ضػبٔز ٚـق ؼـ ؼوشٍبٜ ِبف وٗ ٚ ٞؽایز ِطیص ٚـق ثٝ ؼوشٍبٜ 

 
 2 سٙظیٓ ضػبٔز ٚـق ثب غغبی خكئی ؼـ ؼوشٍبٜ ِبف وٗ ٚ ٞؽایز ٚـق ثٝ ؼوشٍبٜ 

 1 سٙظیٓ ٘بؼـوز ضػبٔز ٚـق ؼـ ؼوشٍبٜ ٚ ػؽْ ٞؽایز ِطیص ٚـق ثٝ ؼوشٍبٜ 

 ثفي ٍـق 4

 ه بى: كبـگبُ ٌ   ؼاؼى فلكار  

 ؼلیمٝ 15قٔبٖ: 

  -ٔٛاؼ ّٔففی: 

 اثكاـ ٚ سدٟیكار: اثكاـ ثفي ٔب٘ٙؽ لیسی ٚ...

 ثفي ِطيص  

 ثفي ؼـ ضؽ قبث  قجَل  
 

 ثفي ًبؼـوز  

 3 ٞب ثٝ اثؼبؼ ٔٛـؼ ٘ظفِطیص ٚـقغٙه وفؼٖ ٔٙبوت ٚـق، ثفي 

 2 غٙه وفؼٖ ٚـق ؼـ ضؽ لبثُ لجَٛ ، ثفي ٚـق ثب اثؼبؼ ثب غغبی خكئی  

 1 غٙه وفؼٖ ٘بٔٙبوت ٚـق، ثفي ٚـق ثب اثؼبؼ ثب غغبی قیبؼ 

 ًَـؼ وفؼ ٍـق 5

 ه بى: كبـگبُ ٌ   ؼاؼى فلكار  

 ؼلیمٝ 45قٔبٖ: 

  -ٔٛاؼ ّٔففی: 

وٛـٜ  -اثكاـ ٚ سدٟیكار: ؼوشٍبٜ ٘ٛـؼوفؼ

 آ٘یُ 

 ًَـؼ وفؼ ِطيص  

 

ًَـؼ وفؼ ؼـ ضؽ قبث  

 قجَل  

 ًَـؼ وفؼ ًبؼـوز

 3 ٞبسٙظیٓ ِطیص فبِّٝ غّغه ٞب ، ـویؽٖ ثٝ ػفْ ٚ ضػبٔز ٔٙبوت، آ٘یُ ٔٙبوت ٚـق

 
غغبی سٙظیٓ فبِّٝ غّغه ٞب ثب غغبی خكئی، ـویؽٖ ثٝ ػفْ ٚ ضػبٔز ٘ىجشبً ٔٙبوت ثب 

 ٞبخكئی، آ٘یُ ٔٙبوت ٚـق
2 

ٞب ثغٛـ ِطیص، ػؽْ ـویؽٖ ثٝ ػفْ ٚ ضػبٔز ٔٙبوت، آ٘یُ ٘بٔٙبوت ػؽْ سٙظیٓ فبِّٝ غّغه

 ٞب ٚـق
1 

6 
كٌشفل ًْبيي 

 ٍـق

 

 ه بى: كبـگبُ ٌ   ؼاؼى فلكار  

 ؼلیمٝ 30قٔبٖ: 

  -ٔٛاؼ ّٔففی: 

 اثكاـ ٚ سدٟیكار: اثكاـ ا٘ؽاقٜ ٌیفی 

 ِطيصكٌشفل ًْبيي 

 

 

كٌشفل ًْبيي ؼـ ضؽ قبث  

 قجَل 

 

 

 كٌشفل ًْبيي ًبؼـوز  

ا٘ؽاقٜ ٌیفی ِطیص اثؼبؼی ٚـق، ا٘ؽاقٜ  -سٍػیُ ِطیص ٚ وبُٔ ػیٛة وغطی ٚ  قیفوغطی

٘ظبـر ِطیص ثف ػّٕىفؼ دفوُٙ اق ِطبط وٕی ٚ  –ٌیفی غٛاَ فیكیىی، ٔىب٘یىی ٚ ٌیٕیبیی 

 ویفی، وٙشفَ ـػبیز ٔٛاـؼ ایٕٙی  

3 

 

ا٘ؽاقٜ ٌیفی اثؼبؼی ؼـ ضؽ لبثُ لجَٛ  -سٍػیُ ػیٛة وغطی ٚ قیفوغطی ؼـ ضؽ ٘ىجشبً ِطیص

٘ظبـر ِطیص ثف ػّٕىفؼ دفوُٙ  -ٚـق، ا٘ؽاقٜ ٌیفی غٛاَ فیكیىی ٚ ٔىب٘یىی ٚ ٌیٕیبیی ٚـق

 ـػبیز ِطیص اَِٛ ایٕٙی   -اق ِطبػ ویفی ٚ وٙشفَ ٘ىجشبً ِطیص وٕیز وبـ دفوُٙ

2 

ا٘ؽاقٜ ٌیفی  -ا٘ؽاقٜ ٌیفی ٘بؼـوز اثؼبؼی ٚـق -ػؽْ سٍػیُ ػیٛة وغطی ٚ قیفوغطی ٚـق

ػؽْ ٘ظبـر ِطیص ثف ػّٕىفؼ ویفی ٚ وٕی  -٘بؼـوز غٛاَ فیكیىی ٚ ٔىب٘یىی ٚ ٌیٕیبیی

 دفوُٙ، ػؽْ وٙشفَ ـػبیز ٔٛاـؼ ایٕٙی 

1 

ٌبیىشٍی 

ٞبی غیف فٙی 

, ایٕٙی, 

ثٟؽاٌز, 

سٛخٟبر 

قیىز 

ٔطیغی ٚ 

 ٍ٘في

ٞبی ایٕٙی ؼـ آٌبٞی -سدٟیكار اعفبی ضفیك -ٌٌٛی -ػیٙه -وفً ایٕٙی -ِجبن وبـ  -ؼوشىً ایٕٙی -والٜ ایٕٙی -ایٕٙی: ٔبوه -1

 اـسجبط ثب ٘ٛـؼ

 ٍٔبـوز فؼبَ  -ػاللٝ ثٝ وبـ -ٍ٘في: ؼلز ثبال -2

 یز ٘ظبفز ـػب -ٞب، سٟٛیٝ ٔٙبوتٞبی اوىیؽی اق وبیف قثبِٝسٛخٟبر قیىز ٔطیغی: خؽاوبقی دٛوشٝ -3

 خٕغ  -(N15) غالق سفىف -(N14) ا٘شمبؼی سفىف -(N13) ٔىبِٝ ضُ -(N12)ٌیفی سّٕیٓ -(N11) اوشؽالَٞبی غیففٙی:  ٌبیىشٍی -4

 ثىبـٌیفی -(N41) ٔٙبوت ٞبی فٙبٚـی ا٘شػبة -(N36) ؼاً٘ ٚ ٌبیىشٍی سٛوؼٝ-N35( )  یبؼٌیفی  -(N31) اعالػبر ٌفؼآٚـی ٚ آٚـی

 ٌفوز -(N53) سیٓ ؼـ ٘مً  -(N52)وفؼٖ ٌٛي ٟٔبـر -(N51)ثٛؼٖ اخشٕبػی -( N92) ـیبضی ٚ ٔطبوجٝ  -(N42) ٔٙبوت ٞبی فٙبٚـی

 ثٝ وٕه ٚ آٔٛقي  -(N56)ؼیٍفاٖ ٞبی اـقي ثف ٌؿاٌشٗ اضشفاْ -(N55) اففاؼ ـٞجفی لؽـر ٕ٘بیً -(N54) ٞب فؼبِیز ٚ اخشٕبػبر ؼـ

 وبقی ٔىشٙؽ -(N73) ضالَ وىت ٚ ؼـوشىبـی  -(N72)دؿیفی ٔىئِٛیز -(N71)ففؼی سؼبِی -(N58) ٔؿاوفٜ -(N57) ؼیٍفاٖ ففاٌیفی

(N37)- ٔؽیفیشی غٛؼ  (N61)- قٔبٖ ٔؽیفیز (N64)-  سدٟیكار ٚ ٔٛاؼ ٔؽیفیز (N66 )-  ٖاعالػبر ؼٞی وبقٔب (N32)-  سفىیف  

  -( N62) ٞب دفٚلٜ ٚ وبـٞب ٔؽیفیز  -(N43) ٌؽٜ ٌففشٝ وبـ ثٝ ٞبی فٙبٚـی ٍٟ٘ؽاـی  -(N34) اعالػبر فٙبٚـی وبـثفؼ  -( N33) اعالػبر

 وبـٌیفی ثٝ  -(N41) ٔٙبوت ٞبی فٙبٚـی ا٘شػبة  -(N67) ا٘ىب٘ی ٔٙبثغ ٔؽیفیز  -(N65) ٔبِی ٔٙبثغ ٔؽیفیز  -( N63) ویفیز ٔؽیفیز

 (N42) ٔٙبوت ٞبی فٙبٚـی

  

 1ـفبيز ّوِ هَاـؼ  

 4الي 

 

 

 

فؽم ـفبيز ّف يك 

 4الي  1اق هَاـؼ 

% ایٕٙی، 100

ٍ٘في، قیىز 

ٔطیغی ٚ 

ٞبی ٌبیىشٍی

 غیففٙی 

2 

ػؽْ اوشفبؼٜ اق والٜ  

ایٕٙی یب ؼوشىً 

یب وفً ایٕٙی یب 

ِجبن وبـ یب ٔبوه 

یب ػیٙه یب ٔٛاـؼ 

 ؼیٍف

3 

 اـقٌيبثي كبـ )ٌبيىش ي اًدبم كبـ(
 ثّی    

 غیف    

 ٔؼیبـ ٌبیىشٍی ا٘دبْ وبـ  :

  6ٚ  5ٚ  2اق ٔفاضُ   2وىت ضؽالُ ٕ٘فٜ  

 اق ثػً ٌبیىشٍی ٞبی غیف فٙی , ایٕٙی, ثٟؽاٌز , سٛخٟبر قیىز ٔطیغی ٚ ٍ٘في  2وىت ضؽالُ ٕ٘فٜ  

 اق ٔفاضُ وبـ 2وىت ضؽالُ ٔیبٍ٘یٗ 
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 ٍقاـر  هَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك   هَقٌي

ٍ كبـؼاًً ؼفشف سبلي  كشبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا   

 

  كبـ فول فؼ اوشبًؽاـؼ سطلي  - 1-8ًوَى ثفگ

 اٍل:ًَثز  : سبـيع اـقٌيبثي  ٌوبـُ هلي  ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 س ٌىيي هشبلَـل  ضففِ  31170293 كؽ ضففِ
وغص 

 ِالضيز
L3 

 اوشبًؽاـؼ فول فؼ كبـ:    

ّب  اكىشفٍلى ٌوً ثب اوش بؼُ اق ؼوش بُ

هغبثق ثب  اكىشفٍلى ٍ سدْيكار هفثَعِ

 اوشبًؽاـؼّب  هفسجظ

كؽ 

 ٍؽي ِ
 G41 گفٍُ كبـ  سَليؽ هشبلَـلي ي قغقبر ٍؽي ِ 09

 اًدبم فوليبر اكىشفٍلى كبـ 0905 كؽ كبـ
وغص 

 ٌبيىش ي
 (3هْبـر )

  

 ؼقيقِ(120)قهبى                                                                                                       ٌفايظ اًدبم كبـ :-1

 كبـگبُ ٌ   ؼاؼى فلكار  .1

 هَاؼ هّففي: ـٍاى كبـ ٍ ...  .2

 ه ٌز -خفثقي  -اثكاـ اًؽاقُ گيف  -كَـُ ديٍ فم -قبلت -اثكاـ سدْيكار: ؼوش بُ اكىشفٍلى .3

 هبوك -ؼوش ً -لجبن كبـ -فيٌك -كالُ ايوٌي -كار ايوٌي: ك ً ايوٌيسدْي .4

 ٌبغُ ّب  اِلي اوشبًؽاـؼ فول فؼ كبـ:  - 2

  هبؼُ وبق  هَاؼ اٍليِ ٍ قبلت .1

 ديٍ فم كفؼى .2

 سٌؾين دبـاهشفّب  ؼوش بُ اكىشفٍلى  .3

 كٌشفل هطَّل ًْبيي .4

 كٌشفل فول فؼ دفوٌ  سطز اهف  .5

 ًوًَِ ٍ ًقٍِ كبـ:-3
هَاؼ اٍليِ هبًٌؽ ٌوً اق لطبػ اثقبؼ  )اًؽاقُ گيف  ثب اثكاـ اًؽاقُ گيف ( خْز سٌبوت ثب قبلات اكىاشفٍلى ٍ  هابؼُ     وبق  هبؼُ .1

 وبق  قبلت اق ًؾف ؽبّف  ٍ فؽم ٍخَؼ فيَة هبًٌؽ سفک ٍ ... ٍ كٌشفل اثقبؼ  ٍ ـٍغي كبـ  قبلت خْز فوليبر اكىشفٍلى

گفم ٍ كبـ ثب كَـُ ديً فلك ٍ ؼوشَـالقو  اكىشفٍلى ثب اوش بؼُ اق كَـُ ديً ديٍ فم كفؼى ٌوً سب ؼهب  هَـؼ ًؾف هغبثق خٌه .2

 گفم ٍ سٌؾين دبـاهشفّب   ى هغبثق ؼوشَـالقو  

 سٌؾين كفؼى دبـاهشفّب  ؼوش بُ اكىشفٍلى ٌبه  ًيفٍ  فٍبـ، ضفثِ ٍ .... .3

ِ ٌ   ًْبيي هَـؼ ًؾف ٍ ... ٍ فؽم ٍخَؼ ثفـوي هطَّل ًْبيي اق لطبػ اثقبؼ  ٍ فيَة ؽبّف  هبًٌؽ سفک، گىىش ي، ًفويؽى ث .4

 ًبغبلّي ّب  وغطي

ًؾبـر ثف فول فؼ ِطيص دفوٌ  اق ًؾف اًدبم ِطيص هفاض  فوليبر اكىشفٍلى، كبـ ثب اثكاـ ٍ سدْيكار عجق ؼوشَـالقو  ٍ ـفبيز  .5

 اَِل ايوٌي ٍ ثْؽاٌشي 

 اثكاـ اـقٌيبثي: -4

 فْفوز ٍاـوي -4ًوًَِ كبـ  -3هٍبّؽُ  -2دفوً  -1

 اثكاـ ٍ سدْيكار هَـؼ ًيبق اًدبم كبـ: -5

 ه ٌز -اثكاـ اًؽاقُ گيف  -خفثقي  -كَـُ ديٍ فم -قبلت -ؼوش بُ اكىشفٍلى -

 سدْيكار ايوٌي: ك ً ايوٌي، كالُ ايوٌي، فيٌك، هبوك، ؼوش ً، لجبن كبـ، .... ٍ سدْيكار اع ب  ضفيق -
 

 

 - س بلي  كبـ  هفسجظ ؼـ گفٍُ كبـ : -6
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  هَقي ٍ دفٍـيٍقاـر 

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك   هَقٌي

 ؼفشف سبلي  كشبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  اـقٌيبثي - 1 -9ًوَى ثفگ

 اٍلًَثز    سبـيع اـقٌيبثي  ٌوبـُ هلي  ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 س ٌىيي هشبلَـل  ضففِ  31170293 كؽ ضففِ
وغص 

 ِالضيز
L3 

 اوشبًؽاـؼ فول فؼ كبـ:

ّب  اكىشفٍلى ٌوً ثب اوش بؼُ اق ؼوش بُ

اكىشفٍلى ٍ سدْيكار هفثَعِ هغبثق ثب 

 اوشبًؽاـؼّب  هفسجظ

 ٍؽي ِ 09 كؽ ٍؽي ِ
سَليؽ هشبلَـلي ي 

 قغقبر
 G41 گفٍُ كبـ 

 كبـ 0905 كؽ كبـ
اًدبم فوليبر 

 اكىشفٍلى

وغص 

 ٌبيىش ي
 (3هْبـر )

  

 هفا ض  كبـ ـؼي 
 ٌفايظ فول فؼ

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

1 
 هبؼُ وبق  هَاؼ 

 اٍليِ ٍ قبلت

 ه بى: كبـگبُ ٌ   ؼاؼى فلكار 

 ؼلیمٝ  25قٔبٖ: 

 ٔٛاؼ ّٔففی: ـٚاٖ وبـ 

 -اثكاـ ٚ سدٟیكار: اثكاـ اػٕبَ ـٚا٘ىبـ

اثكاـ ا٘ؽاقٜ ٌیفی  -ٍٔٙز -خفثمیُ

 اثؼبؼی 

  هبؼُ وبق  ِطيص  

 
  هبؼُ وبق  ًىجشبً ِطيص 

 

  هبؼُ وبق  ًبؼـوز 

آٔبؼٜ وفؼٖ ِطیص ًٌٕ ثٝ اثؼبؼ ٔٙبوت، ـٚغٗ وبـی ِطیص ٚ وبُٔ لبِت ٚ 

 ٌیفی ِطیص اثؼبؼ لبِت ا٘ؽاقٜ
3 

 
ًٌٕ ثٝ اثؼبؼ ٘ىجشبٌ ٔٙبوت ثب غغبی خكئی، ـٚغٗ وبـی، ِطیص آٔبؼٜ وفؼٖ 

 ٌیفی اثؼبؼ لبِت ثب غغبی خكئی ٚ وبُٔ لبِت ٚ ا٘ؽاقٜ
2 

ػؽْ آٔبؼٜ وبقی ِطیص ًٌٕ، ػؽْ ـٚغٗ وبـی لبِت ٚ ا٘ؽاقٜ ٌیفی 

 ٘بؼـوز اثؼبؼ لبِت
1 

 ديٍ فم كفؼى 2

 

 ه بى: كبـگبُ ٌ   ؼاؼى فلكار 

 ؼلیمٝ  45قٔبٖ: 

  -ٔٛاؼ ّٔففی: 

 اثكاـ ٚ سدٟیكار: وٛـٜ دیٍٍفْ 

 ديٍ فم كفؼى ِطيص  
 

ديٍ فم كفؼى ؼـ ضؽ قبث  

 قجَل  

 ديٍ فم كفؼى ًبؼـوز  

 3 دیٍٍفْ وفؼٖ فّك سب ؼٔبی ٔٙبوت ؼـ قٔبٖ ٍٔػُ ٌؽٜ 

 

دیٍٍفْ وفؼٖ فّك سب ؼٔبی ٍٔػُ ٌؽٜ ثب غغبی خكئی ؼـ قٔبٖ ٍٔػُ 

 ٌؽٜ
2 

دیٍٍفْ وفؼٖ فّك سب ؼٔبی ثٝ ضؽ لبثُ ٔالضظٝ ثیٍشف ٚ وٕشف اق ضؽ ٔٙبوت 

 ؼـ قٔبٖ وٕشف یب ثیٍشف اق ٔمؽاـ ٍٔػُ ٌؽٜ 
1 

 اكىشفٍلى 3

 ه بى: كبـگبُ ٌ   ؼاؼى فلكار 

 ؼلیمٝ  20قٔبٖ: 

  -ٔٛاؼ ّٔففی: 

اثكاـ ٚ سدٟیكار: ؼوشٍبٜ اوىشفٚلٖ 

 ٚ لبِت 

 اكىشفٍلى ِطيص 
 

 اكىشفٍلى ًىجشبً ِطيص  

 اكىشفٍلى ًبؼـوز  

 3 سٙظیٓ ِطیص دبـأشفٞبی ؼوشٍبٜ اوىشفٚلٖ، ا٘دبْ ِطیص اوىشفٚلٖ

 

سٙظیٓ دبـأشفٞبی ؼوشٍبٜ اوىشفٚلٖ ثب غغبی خكئی ، ا٘دبْ ٘ىجشبً ِطیص 

 اوىشفٚلٖ
2 

 1 سٙظیٓ ٘بؼـوز دبـأشفٞبی ؼوشٍبٜ اوىشفٚلٖ، ا٘دبْ ٘بؼـوز اوىشفٚلٖ

4 
كٌشفل ًْبيي 

 هطَّل

 

 

ه بى: كبـگبُ ٌ   ؼاؼى  

 فلكار

 ؼلیمٝ  30قٔبٖ: 

  -ٔٛاؼ ّٔففی: 

اثكاـ ٚ سدٟیكار: اثكاـ ا٘ؽاقٜ 

 ٌیفی 

 كٌشفل ًْبيي ِطيص 

  

 

كٌشفل ًْبيي ؼـ ضؽ قبث  

 قجَل 

 

 كٌشفل ًْبيي ًبؼـوز 

سٍػیُ ِطیص ٚ وبُٔ ػیٛة وغطی ٚ قیفوغطی، ا٘ؽاقٜ ٌیفی ِطیص اثؼبؼی 

ٔطَّٛ، ا٘ؽاقٜ ٌیفی غٛاَ فیكیىی ٚ ٔىب٘یىی ٚ ٌیٕیبیی ٔطَّٛ، ٘ظبـر 

 ِطیص ثف ػّٕىفؼ دفوُٙ اق ِطبػ وٕی ٚ ویفی، وٙشفَ ـػبیز ٔٛاـؼ ایٕٙی

3 

 

سٍػیُ ػیٛة وغطی ٚ قیفوغطی ؼـ ضؽ ٘ىجشبً ِطیص، ا٘ؽاقٜ ٌیفی اثؼبؼی ؼـ 

ضؽ لبثُ لجَٛ ٔطَّٛ، ا٘ؽاقٜ ٌیفی غٛاَ فیكیىی ٚ ٔىب٘یىی ٚ ٌیٕیبیی 

ٔطَّٛ، ٘ظبـر ِطیص ثف ػّٕىفؼ ویفی دفوُٙ ٚ ٘ظبـر ٘ىجشبً ِطیص ثف ػّٕىفؼ 

 وٕی دفوُٙ ٚ وٙشفَ ـػبیز ٔٛاـؼ ایٕٙی 

2 

ػؽْ سٍػیُ ػیٛة وغطی ٚ قیفوغطی ٔطَّٛ، ا٘ؽاقٜ ٌیفی ٘بؼـوز اثؼبؼی 

ٔطَّٛ، ا٘ؽاقٜ ٌیفی ٘بؼـوز غٛاَ فیكیىی ٚ ٌیٕیبیی ٚ ٔىب٘یىی ٔطَّٛ، ػؽْ 

 ٘ظبـر ِطیص ثف ػّٕىفؼ ویفی ٚ وٕی دفوُٙ، ػؽْ وٙشفَ ـػبیز ٔٛاـؼ ایٕٙی 

1 

ٌبیىشٍی ٞبی غیف 

فٙی , ایٕٙی, 

ثٟؽاٌز, سٛخٟبر 

ٔطیغی ٚ قیىز 

 ٍ٘في

ٞبی ایٕٙی ؼـ اـسجبط ثب آٌبٞی -سدٟیكار اعفبء ضفیك -ػیٙه  -وفً ایٕٙی -ِجبن وبـ  -ؼوشىً  -والٜ ایٕٙی -ایٕٙی: ٔبوه سٙفىی-1

 اوىشفٚلٖ 

 ٍٔبـوز فؼبَ  -ػاللٝ ثٝ وبـ -ٍ٘في: ؼلز ثبال -2

 ـػبیز ٘ظبفز  -وتٞب، سٟٛیٝ ٔٙبسٛخٟبر قیىز ٔطیغی: خؽاوبقی اضبفبر ثفي اق وبیف قثبِٝ -3

 خٕغ  -(N15) غالق سفىف -(N14) ا٘شمبؼی سفىف -(N13) ٔىبِٝ ضُ -(N12)ٌیفی سّٕیٓ -(N11) اوشؽالَٞبی غیففٙی:  ٌبیىشٍی -4

 ثىبـٌیفی -(N41) ٔٙبوت ٞبی فٙبٚـی ا٘شػبة -(N36) ؼاً٘ ٚ ٌبیىشٍی سٛوؼٝ-N35( )  یبؼٌیفی  -(N31) اعالػبر ٌفؼآٚـی ٚ آٚـی

 ٌفوز -(N53) سیٓ ؼـ ٘مً  -(N52)وفؼٖ ٌٛي ٟٔبـر -(N51)ثٛؼٖ اخشٕبػی -( N92) ـیبضی ٚ ٔطبوجٝ  -(N42) ٔٙبوت ٞبی فٙبٚـی

 ثٝ وٕه ٚ آٔٛقي  -(N56)ؼیٍفاٖ ٞبی اـقي ثف ٌؿاٌشٗ اضشفاْ -(N55) اففاؼ ـٞجفی لؽـر ٕ٘بیً -(N54) ٞب فؼبِیز ٚ اخشٕبػبر ؼـ

 وبقی ٔىشٙؽ -(N73) ضالَ وىت ٚ ؼـوشىبـی  -(N72)دؿیفی ٔىئِٛیز -(N71)ففؼی سؼبِی -(N58) ٔؿاوفٜ -(N57) ؼیٍفاٖ ففاٌیفی

(N37)- ٔؽیفیشی غٛؼ  (N61)- قٔبٖ ٔؽیفیز (N64)-  سدٟیكار ٚ ٔٛاؼ ٔؽیفیز (N66 )-  ٖاعالػبر ؼٞی وبقٔب (N32)-  سفىیف  

  -( N62) ٞب دفٚلٜ ٚ وبـٞب ٔؽیفیز  -(N43) ٌؽٜ ٌففشٝ وبـ ثٝ ٞبی فٙبٚـی ٍٟ٘ؽاـی  -(N34) اعالػبر فٙبٚـی وبـثفؼ  -( N33) اعالػبر

 وبـٌیفی ثٝ  -(N41) ٔٙبوت ٞبی فٙبٚـی ا٘شػبة  -(N67) ا٘ىب٘ی ٔٙبثغ ٔؽیفیز  -(N65) ٔبِی ٔٙبثغ ٔؽیفیز  -( N63) ویفیز ٔؽیفیز

 (N42) ٔٙبوت ٞبی فٙبٚـی

 

 

ـفبيز ّوِ هَاـؼ   

 4الي  1

 

 

فؽم ـفبيز ّف يك 

 4الي  1اق هَاـؼ 

% ایٕٙی، 100

ٍ٘في، قیىز 

ٔطیغی ٚ 

ٞبی ٌبیىشٍی

 غیففٙی 

2 

ػؽْ اوشفبؼٜ اق والٜ  

ایٕٙی یب ؼوشىً 

یب وفً ایٕٙی یب 

ِجبن وبـ یب ٔبوه 

یب ػیٙه یب ٔٛاـؼ 

 ؼیٍف

1 

 اـقٌيبثي كبـ )ٌبيىش ي اًدبم كبـ(
 ثّی    

 غیف    

 ٔؼیبـ ٌبیىشٍی ا٘دبْ وبـ  :

  4ٚ  3ٚ  2اق ٔفاضُ   2وىت ضؽالُ ٕ٘فٜ  

 اق ثػً ٌبیىشٍی ٞبی غیف فٙی , ایٕٙی, ثٟؽاٌز , سٛخٟبر قیىز ٔطیغی ٚ ٍ٘في  2وىت ضؽالُ ٕ٘فٜ  

 اق ٔفاضُ وبـ 2وىت ضؽالُ ٔیبٍ٘یٗ 
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 ٍقاـر  هَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك   هَقٌي

ا  ٍ كبـؼاًًؼفشف سبلي  كشبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ   

 

  كبـ فول فؼ اوشبًؽاـؼ سطلي  - 1-8ًوَى ثفگ

 اٍل:ًَثز  : سبـيع اـقٌيبثي  ٌوبـُ هلي  ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 اوشبًؽاـؼ فول فؼ كبـ: L3 وغص ِالضيز س ٌىيي هشبلَـل  ضففِ 31170293 كؽ ضففِ

فَـج قغقبر ثب اوش بؼُ اق ؼوش بُ ّب  

هغبثق ثب اكىشفٍلى ٍ سدْيكار هفثَعِ 

 اوشبًؽاـؼّب  هفسجظ

كؽ 

 ٍؽي ِ
 G33 گفٍُ كبـ  سَليؽ هشبلَـلي ي قغقبر ٍؽي ِ 09

 اًدبم فوليبر فَـج كبـ 0906 كؽ كبـ
وغص 

 ٌبيىش ي
 (3هْبـر )

  

 ؼقيقِ( 150)قهبى                                                                                                      ٌفايظ اًدبم كبـ :-1

 كبـگبُ ٌ   ؼاؼى فلكار .1

 هَاؼ هّففي: ـٍاى كبـ، .... .2

 اثكاـ افوبل ـٍغي -بـ اثكاـ سويكك -اثكاـ ٍ سدْيكار: دفن فَـج، قبلت، كَـُ ديٍ فم، سدْيكار ثفي، اثكاـ اًؽاقُ گيف  .3

 سدْيكار ايوٌي: كالُ ايوٌي، ك ً ايوٌي، لجبن كبـ، ؼوش ً، هبوك، فيٌك، گٌَي .4

 ٌبغُ ّب  اِلي اوشبًؽاـؼ فول فؼ كبـ:  - 2

  هبؼُ وبق  هَاؼ اٍليِ ٍ سدْيكار .1

 ديً گفم لقوِ ٍ قبلت .2

 سٌؾين دبـاهشفّب  ؼوش بُ دفن .3

 كٌشفل ًْبيي هطَّل  .4

 كٌشفل فول فؼ دفوٌ  سطز اهف  .5

 

 ًوًَِ ٍ ًقٍِ كبـ:-3
 هبؼُ وبق  هَاؼ اٍليِ )لقوِ( اق لطبػ اثقبؼ  خْز سٌبوت ثب قبلت ٍ سويككبـ  هَاؼ اٍليِ ٍ  هبؼُ وبق  قبلت اق ًؾف ؽابّف  ٍ فاؽم    .1

 ٍخَؼ فيَة هبًٌؽ سفک ٍ غيفُ ٍ كٌشفل اثقبؼ  قبلت 

ديٍ فم كفؼى هَاؼ اٍليِ ٍ قبلت سب ؼهب  هَـؼ ًؾف هغبثق ثب خٌه فلك ٍ ؼوشَـالقو  فَـج ٍ ـٍغاي كابـ  قبلات ٍ ؼـ ِاَـر ًيابق       .2

 خؽاوبق  دَوشِ ّب  اكىيؽ  لقوِ 

 سٌؾين كفؼى دبـاهشفّب  ؼوش بُ دفن ٌبه : ًيفٍ، وففز ضفكز فك ّب، فٍبـ ـٍغي ٍ .... .3

 ش بؼُ اق اثكاـ اًؽاقُ گيف ( ٍ ؽبّف  اق ًؾف فؽم ٍخَؼ فيَة وغطي هبًٌؽ سفک ٍ گىىش ي ثفـوي هطَّل اق ًؾف اثقبؼ  )ثب او .4

ًؾبـر ثف فول فؼ ِطيص دفوٌ  اق ًؾف اًدبم ِطيص هفاض  فوليبر فَـج، كبـ ثب اثكاـ ٍ سدْيكار عجق ؼوشَـالقو  ٍ ـفبيز اِاَل   .5

 ايوٌي ٍ ثْؽاٌشي 

 اثكاـ اـقٌيبثي: -4

 فْفوز ًْبيي -4ًوًَِ كبـ  -3هٍبّؽُ  -2دفوً  -1

 اثكاـ ٍ سدْيكار هَـؼ ًيبق اًدبم كبـ: -5

 اثكاـ افوبل ـٍغي -اثكاـ سويككبـ  -گيف دفن فَـج، قبلت، كَـُ ديٍ فم، سدْيكار ثفي، اثكاـ اًؽاقُ -

 سدْيكار ايوٌي: كالُ ايوٌي، ك ً ايوٌي، لجبن كبـ، ؼوش ً، هبوك، فيٌك، گٌَي ٍ سدْيكار اع ب  ضفيق  -
 

 

 -س بلي  كبـ  هفسجظ ؼـ گفٍُ كبـ :  -6
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 ٍقاـر  هَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك   هَقٌي

 ؼفشف سبلي  كشبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً
 

  اـقٌيبثي - 1 -9ًوَى ثفگ

 اٍلًَثز    سبـيع اـقٌيبثي  ٌوبـُ هلي  ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 اوشبًؽاـؼ فول فؼ كبـ:     L3 وغص ِالضيز س ٌىيي هشبلَـل  ضففِ 31170293 كؽ ضففِ

فَـج قغقبر ثب اوش بؼُ اق ؼوش بُ ّب  

اكىشفٍلى ٍ سدْيكار هفثَعِ هغبثق ثب 

 اوشبًؽاـؼّب  هفسجظ

 ٍؽي ِ 09 كؽ ٍؽي ِ
سَليؽ هشبلَـلي ي 

 قغقبر
 G33 گفٍُ كبـ 

 (3)هْبـر  وغص ٌبيىش ي اًدبم فوليبر فَـج كبـ 0906 كؽ كبـ

  

 هفا ض  كبـ ـؼي 

 ٌفايظ فول فؼ

)اثكاـ،هَاؼ، سدْيكار، قهبى، 

 ه بى ٍ ...(

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

1 

 هبؼُ وبق  

هَاؼ اٍليِ ٍ 

 قبلت

 ه بى: كبـگبُ ٌ   ؼاؼى فلكار 

 ؼلیمٝ  25قٔبٖ: 

 ٔٛاؼ ّٔففی: ـٚا٘ىبـ

 -اثكاـ ٚ سدٟیكار: اثكاـ ا٘ؽاقٜ ٌیفی اثؼبؼی

 اثكاـ سٕیكوبـی  -اثكاـ اػٕبَ ـٚا٘ىبـ

  هبؼُ وبق  ِطيص 

 هبؼُ وبق  ؼـ ضؽ قبث  

 قجَل 

  هبؼُ وبق  ًبؼـوز 

 3 سٕیكوبـی ِطیص ٚ وبُٔ لبِت ٚ ِمٕٝ، وٙشفَ اثؼبؼی ِطیص ِمٕٝ 

 
 2 ِمٕٝ ثب غغبی خكئی سٕیكوبـی ٘ىجشبً ِطیص لبِت ٚ ِمٕٝ، وٙشفَ اثؼبؼی

 1 سٕیكوبـی ٘بؼـوز لبِت ٚ ِمٕٝ، وٙشفَ اثؼبؼی ٘بؼـوز ِمٕٝ 

 ديٍ فم كفؼى 2

 ه بى: كبـگبُ ٌ   ؼاؼى فلكار 

 ؼلیمٝ  45قٔبٖ: 

 -ٔٛاؼ ّٔففی: 

 دیٍٍفْ -اثكاـ ٚ سدٟیكار: وٛـٜ

 ديٍ فم كفؼى ِطيص 

ديٍ فم كفؼى ؼـ ضؽ 

 قبث  قجَل 

 ديٍ فم كفؼى ًبؼـوز 

 3 دیٍٍفْ وفؼٖ فّك سب ؼٔبی ٔٙبوت ؼـ قٔبٖ ٍٔػُ ٌؽٜ، ـٚغٗ وبـی ِطیص لبِت 

 

دیٍٍفْ وفؼٖ فّك سب ؼٔبی ٍٔػُ ٌؽٜ ثب غغبی خكئی ؼـ قٔبٖ، ـٚغٗ وبـی ٘ىجشبً 

 ِطیص لبِت 
2 

دیٍٍفْ وفؼٖ فّك سب ؼٔبی ثٝ ضؽ لبثُ ٔالضظٝ ثیٍشف یب وٕشف اق ضؽ ٔٙبوت ؼـ قٔبٖ 

 ثیٍشف اق ٔمؽاـ ٍٔػُ ٌؽٜ، ـٚغٗ وبـی ٘بؼـوز لبِتوٕشف یب 
1 

 فَـج 3

 ه بى: كبـگبُ ٌ   ؼاؼى فلكار 

 ؼلیمٝ  30قٔبٖ: 

  -ٔٛاؼ ّٔففی: 

 اثكاـ ٚ سدٟیكار: دفن فٛـج ٚ لبِت 

 فَـج ِطيص 

 

 فَـج ًىجشبً ِطيص 

 فَـج ًبؼـوز 

 3 سٙظیٓ ِطیص دبـأشفٞبی ؼوشٍبٜ فٛـج، ا٘دبْ ِطیص فٛـج

 2 سٙظیٓ دبـأشفٞبی ؼوشٍبٜ فٛـج ثب غغبی خكئی ٚ ا٘دبْ ٘ىجشبً ِطیص فٛـج 

 1 سٙظیٓ ٘بؼـوز دبـأشفٞبی ؼوشٍبٜ فٛـج، ا٘دبْ ٘بؼـوز فٛـج

4 
فوليبر 

 س ويلي

 ه بى: كبـگبُ ٌ   ؼاؼى فلكار 

 ؼلیمٝ  20قٔبٖ: 

 -ٔٛاؼ ّٔففی: 

 اثكاـ ٚ سدٟیكار: سدٟیكار ثفي، لبِت 

 فوليبر س ويلي ِطيص 

فوليبر س ويلي ًىجشبً 

 ِطيص 

 فوليبر س ويلي ًبؼـوز 

 3 ثفي ِطیص ٚ وبُٔ قٚائؽ، ػّٕیبر ضفاـسی ِطیص لغؼٝ

 2 ثفي ٘ىجشبً ِطیص قٚائؽ، ػّٕیبر ضفاـسی ٘ىجشبً ِطیص لغؼٝ  

 1 ثفي ٘بؼـوز قٚائؽ، ػّٕیبر ضفاـسی ٘بؼـوز لغؼٝ 

5 
كٌشفل ًْبيي 

 هطَّل

  
 

 ه بى: كبـگبُ ٌ   ؼاؼى فلكار

 ؼلیمٝ  30قٔبٖ: 

 -ٔٛاؼ ّٔففی: 

اثكاـ ٚ سدٟیكار: اثكاـ ا٘ؽاقٜ ٌیفی 

 اثؼبؼی 

 كٌشفل ًْبيي ِطيص 

 

 

كٌشفل ًْبيي ؼـ ضؽ قبث  

 قجَل 

 

 

 كٌشفل ًْبيي ًبؼـوز 

سٍػیُ ِطیص ٚ وبُٔ ػیٛة وغطی ٚ قیفوغطی، ا٘ؽاقٜ ٌیفی ِطیص اثؼبؼی 

غٛاَ فیكیىی ٚ ٔىب٘یىی ٚ ٌیٕیبیی ٔطَّٛ، ٘ظبـر ِطیص  ٔطَّٛ، ا٘ؽاقٜ ٌیفی

 ثف ػّٕىفؼ دفوُٙ اق ِطبػ وٕی ٚ ویفی، وٙشفَ ـػبیز ٔٛاـؼ ایٕٙی

3 

 

سٍػیُ ػیٛة وغطی ٚ قیفوغطی ؼـ ضؽ ٘ىجشبً ِطیص، ا٘ؽاقٜ ٌیفی اثؼبؼی ؼـ ضؽ 

لبثُ لجَٛ ٔطَّٛ، ا٘ؽاقٜ ٌیفی غٛاَ فیكیىی ٚ ٔىب٘یىی ٚ ٌیٕیبیی ٔطَّٛ، 

٘ظبـر ِطیص ثف ػّٕىفؼ ویفی دفوُٙ ٚ ٘ظبـر ٘ىجشبً ِطیص ثف ػّٕىفؼ وٕی دفوُٙ 

 ٚ وٙشفَ ـػبیز ٔٛاـؼ ایٕٙی 

2 

ػؽْ سٍػیُ ػیٛة وغطی ٚ قیفوغطی ٔطَّٛ، ا٘ؽاقٜ ٌیفی ٘بؼـوز اثؼبؼی 

ٔطَّٛ، ا٘ؽاقٜ ٌیفی ٘بؼـوز غٛاَ فیكیىی ٚ ٌیٕیبیی ٚ ٔىب٘یىی ٔطَّٛ، ػؽْ 

 ٘ظبـر ِطیص ثف ػّٕىفؼ ویفی ٚ وٕی دفوُٙ، ػؽْ وٙشفَ ـػبیز ٔٛاـؼ ایٕٙی 

1 

ٌبیىشٍی ٞبی 

غیف فٙی , 

ایٕٙی, 

ثٟؽاٌز, 

سٛخٟبر قیىز 

ٔطیغی ٚ 

 ٍ٘في

ٞبی آٌبٞی -سدٟیكار اعفبء ضفیك -ػیٙه ٔٙبوت -وفً ایٕٙی -ِجبن وبـ -ٌٌٛی -ؼوشىً ٔٙبوت -والٜ ایٕٙی -ایٕٙی: ٔبوه-1

 ایٕٙی ؼـ اـسجبط ثب فٛـج

 ٍٔبـوز فؼبَ  -ػاللٝ ثٝ وبـ –ٍ٘في: ؼلز ثبال  -2

 ـػبیز ٘ظبفز  -ٞب، سٟٛیٝ ٔٙبوتسٛخٟبر قیىز ٔطیغی: خؽاوبقی اضبفبر فٛـج اق وبیف قثبِٝ -3

  -(N15) غالق سفىف -(N14) ا٘شمبؼی سفىف -(N13) ٔىبِٝ ضُ -(N12)ٌیفی سّٕیٓ -(N11) اوشؽالَٞبی غیففٙی:  ٌبیىشٍی -4

 -(N41) ٔٙبوت ٞبی فٙبٚـی ا٘شػبة -(N36) ؼاً٘ ٚ ٌبیىشٍی سٛوؼٝ-N35( )  یبؼٌیفی  -(N31) اعالػبر ٌفؼآٚـی ٚ آٚـی خٕغ

 سیٓ ؼـ ٘مً  -(N52)وفؼٖ ٌٛي ٟٔبـر -(N51)ثٛؼٖ اخشٕبػی -( N92) ـیبضی ٚ ٔطبوجٝ  -(N42) ٔٙبوت ٞبی فٙبٚـی ثىبـٌیفی

(N53)- ٞب فؼبِیز ٚ اخشٕبػبر ؼـ ٌفوز (N54)- ًاففاؼ ـٞجفی لؽـر ٕ٘بی (N55)- ْؼیٍفاٖ ٞبی اـقي ثف ٌؿاٌشٗ اضشفا(N56)-  

 ضالَ وىت ٚ ؼـوشىبـی  -(N72)دؿیفی ٔىئِٛیز -(N71)ففؼی سؼبِی -(N58) ٔؿاوفٜ -(N57) ؼیٍفاٖ ففاٌیفی ثٝ وٕه ٚ آٔٛقي

(N73)- وبقی ٔىشٙؽ (N37)- ٔؽیفیشی غٛؼ  (N61)- قٔبٖ ٔؽیفیز (N64)-  سدٟیكار ٚ ٔٛاؼ ٔؽیفیز (N66 )-  ٖؼٞی وبقٔب 

  -(N43) ٌؽٜ ٌففشٝ وبـ ثٝ ٞبی فٙبٚـی ٍٟ٘ؽاـی  -(N34) اعالػبر فٙبٚـی وبـثفؼ  -( N33) اعالػبر  سفىیف  -(N32) اعالػبر

 ا٘شػبة  -(N67) ا٘ىب٘ی ٔٙبثغ ٔؽیفیز  -(N65) ٔبِی ٔٙبثغ ٔؽیفیز  -( N63) ویفیز ٔؽیفیز  -( N62) ٞب دفٚلٜ ٚ وبـٞب ٔؽیفیز

 (N42) ٔٙبوت ٞبی فٙبٚـی وبـٌیفی ثٝ  -(N41) ٔٙبوت ٞبی فٙبٚـی

الي  1ـفبيز ّوِ هَاـؼ   

4 

 

 

ّف يك اق  فؽم ـفبيز

 4الي  1هَاـؼ 

% ایٕٙی، ٍ٘في، 100

قیىز ٔطیغی ٚ 

 ٞبی غیففٙی ٌبیىشٍی

2 

ػؽْ اوشفبؼٜ اق والٜ  

ایٕٙی یب ؼوشىً یب 

وفً ایٕٙی یب ِجبن 

وبـ یب ٔبوه یب ػیٙه 

 یب ٌٌٛی یب ٔٛاـؼ ؼیٍف

1 

 اـقٌيبثي كبـ )ٌبيىش ي اًدبم كبـ(
 ثّی    

 غیف    

 ا٘دبْ وبـ  :ٔؼیبـ ٌبیىشٍی 

  5ٚ  3ٚ  2اق ٔفاضُ   2وىت ضؽالُ ٕ٘فٜ  

 اق ثػً ٌبیىشٍی ٞبی غیف فٙی , ایٕٙی, ثٟؽاٌز , سٛخٟبر قیىز ٔطیغی ٚ ٍ٘في  2وىت ضؽالُ ٕ٘فٜ  

 اق ٔفاضُ وبـ 2وىت ضؽالُ ٔیبٍ٘یٗ 
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 ٍقاـر  هَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك   هَقٌي

فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً ؼفشف سبلي  كشبة ّب  ؼـوي  

 

  كبـ فول فؼ اوشبًؽاـؼ سطلي  - 1-8ًوَى ثفگ

 اٍل:ًَثز  : سبـيع اـقٌيبثي  ٌوبـُ هلي  ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 اوشبًؽاـؼ فول فؼ كبـ:     L3 وغص ِالضيز س ٌىيي هشبلَـل  ضففِ 31170293 كؽ ضففِ

سَليؽ قغقبر ٍ دَؼـ ثب اوش بؼُ اق سدْيكار 

هبًٌؽ  ويبة، كَـُ ٍ قبلت ٍ ... ثفاوبن هفثَعِ 

 ّب  هفسجظاوشبًؽاـؼّب ٍ ؼوشَـالقو 

 ٍؽي ِ 09 كؽ ٍؽي ِ
سَليؽ هشبلَـلي ي 

 قغقبر
 G35 گفٍُ كبـ 

 كبـ 0907 كؽ كبـ
اًدبم فوليبر هشبلَـل  

 دَؼـ
 (3هْبـر ) وغص ٌبيىش ي

  

 ؼقيقِ( 130)قهبى                                                                                                      ٌفايظ اًدبم كبـ :-1

 كبـگبُ هشبلَـل  دَؼـ  .1

 هَاؼ هّففي: ـٍاى وبق، دَؼـ فلكار هػشل  ٍ .... .2

 -هػلَط كي -سفهَهشف -قهبى وٌح -اثقبؼ ٍ ضدناثكاـ اًؽاقُ گيف  ٍقى،  -دفن -قبلت -كَـُ قيٌشف -اثكاـ ٍ سدْيكار:  ويبة .3

 اثكاـ افوبل ـٍغي -ـٍغي -ؼوش بُ وػشي وٌح -ؼوش بُ سَقيي

 سدْيكار ايوٌي: هبوك، كالُ ايوٌي، ؼوش ً، لجبن كبـ، ك ً ايوٌي ٍ فيٌك  .4

 ٌبغُ ّب  اِلي اوشبًؽاـؼ فول فؼ كبـ:  - 2

 كي يز سفاكن دَؼـ .1

 سٌؾين دبـاهشفّب  كَـُ قيٌشف .2

 كي يز هطَّل ًْبيي كٌشفل .3

 كٌشفل فول فؼ دفوٌ  سطز اهف  .4

 

 ًوًَِ ٍ ًقٍِ كبـ:-3

ثفـوي كي ي قغقِ هشفاكن ٌؽُ اق لطبػ ؼاًىيشِ ٍ اثقبؼ هغبثق ؼوشَـالقو  )كِ اق عفيق سٌؾين دبـاهشفّب  ؼوش بُ دفن ثؽوز  هؽُ  .1

 اوز( ٍ سقييي هٌبوت ثَؼى  ى

  ف كَـُ، قهبى ً ْؽاـ )وي   قيٌشف( هغبثق ؼوشَـالقو سٌؾين دبـاهشفّب  كَـُ قيٌشف ٌبه  ؼهب، اسوى .2

 ثفـوي هطَّل اق لطبػ ؼاًىيشِ ٍ اثقبؼ ٍ فيَة ؽبّف  ًؾيف سفک، ًبديَوش ي، خؽايً ٍ هقبيىِ ؼاًىيشِ ٍاققي ٍ ؽبّف  قغقِ  .3

كار عجق ؼوشَـالقو  ٍ ـفبيز ًؾبـر ثف فول فؼ ِطيص دفوٌ  اق ًؾف اًدبم ِطيص هفاض  فوليبر هشبلَـل  دَؼـ، كبـ ثب اثكاـ ٍ سدْي .4

 اَِل ايوٌي 

 اثكاـ اـقٌيبثي: -4

 فْفوز ًْبيي -4ًوًَِ كبـ  -3هٍبّؽُ  -2دفوً  -1

 اثكاـ ٍ سدْيكار هَـؼ ًيبق اًدبم كبـ: -5
ؼوش بُ  -ؼوش بُ سَقيي -هػلَط كي -سفهَهشف -قهبى وٌح -اثكاـ اًؽاقُ گيف  ٍقى، اثقبؼ ٍ ضدن -دفن -قبلت -كَـُ قيٌشف - ويبة -

 اثكاـ افوبل ـٍغي  -ـٍغي -وػشي وٌح

 سدْيكار ايوٌي: هبوك، كالُ ايوٌي، ؼوش ً، لجبن كبـ، ك ً ايوٌي ٍ فيٌك ٍ سدْيكار اع ب  ضفيق -
 

 

 - هفسجظ ؼـ گفٍُ كبـ :س بلي  كبـ   -6
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 ٍقاـر  هَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك   هَقٌي

 ؼفشف سبلي  كشبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  اـقٌيبثي - 1 -9ًوَى ثفگ

 اٍلًَثز    سبـيع اـقٌيبثي  ٌوبـُ هلي  ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 اوشبًؽاـؼ فول فؼ كبـ:     L3 وغص ِالضيز س ٌىيي هشبلَـل  ضففِ 31170293 كؽ ضففِ

سَليؽ قغقبر ٍ دَؼـ ثب اوش بؼُ اق سدْيكار 

هفثَعِ هبًٌؽ  ويبة، كَـُ ٍ قبلت ٍ ... 

 ّب  هفسجظثفاوبن اوشبًؽاـؼّب ٍ ؼوشَـالقو 

كؽ 

 ٍؽي ِ
 G35 گفٍُ كبـ  سَليؽ هشبلَـلي ي قغقبر ٍؽي ِ 09

 (3هْبـر ) وغص ٌبيىش ي اًدبم فوليبر هشبلَـل  دَؼـ كبـ 0907 كؽ كبـ

  

 هفا ض  كبـ ـؼي 
 ٌفايظ فول فؼ

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

1 

 هبؼُ وبق  

هَاؼ اٍليِ ٍ 

 قبلت

 

 ه بى: كبـگبُ هشبلَـل  دَؼـ 

 ؼلیمٝ 20قٔبٖ: 

 ٔٛاؼ ّٔففی: دٛؼـ فّكار، ـٚا٘ىبق

اثكاـ ٚ سدٟیكار: ٔیىىف، آویبة، اثكاـ 

 سٛقیٗ، قٔبٖ وٙح

  هبؼُ وبق  ِطيص 

 

  هبؼُ وبق  ًىجشبً ِطيص 

 

  هبؼُ وبق  ًبؼـوز 

وبقی ِطیص لبِت، ٘ىجز ِطیص اغشالط دٛؼـ ٚ ـٚا٘ىبق، اغشالط ا٘شػبة ٚ سٛقیٗ ِطیص ٔٛاؼ اِٚیٝ، آٔبؼٜ

 وبُٔ ٚ یىٙٛاغز دٛؼـ ٚ ـٚا٘ىبق 
3 

 
وبقی ٘ىجشبً ِطیص لبِت، ٘ىجز اغشالط دٛؼـ ٚ ا٘شػبة ِطیص ٚ سٛقیٗ ٘ىجشبً ِطیص ٔٛاؼ اِٚیٝ، آٔبؼٜ

 ـٚا٘ىبق ثب غغبی خكئی، اغشالط وبُٔ ٚ یىٙٛاغز دٛؼـ ٚ ـٚا٘ىبق 
2 

وبقی ٘بؼـوز لبِت، ٘ىجز ٘بؼـوز اغشالط دٛؼـ ٚ ـٚا٘ىبق، ا٘شػبة ٚ سٛقیٗ ٘بؼـوز ٔٛاؼ اِٚیٝ، آٔبؼٜ

 اغشالط ٘بؼـوز ٚ غیفیىٙٛاغز دٛؼـ ٚ ـٚا٘ىبق 
1 

2 
سَليؽ قغقِ 

 غبم

 ه بى: كبـگبُ هشبلَـل  دَؼـ 

 ؼلیمٝ 20قٔبٖ: 

 ٔٛاؼ ّٔففی: دٛؼـ فّكار، ـٚا٘ىبق

اثكاـ ٚ سدٟیكار: لبِت، دفن، اثكاـ 

ا٘ؽاقٜ ٌیفی ٚقٖ ٚ اثؼبؼ ٚ ضدٓ، اثكاـ 

 اػٕبَ ـٚغٗ 

 سَليؽ ِطيص 

 

 سَليؽ ًىجشبً ِطيص 

 

 سَليؽ ًبؼـوز 

 3 سٙظیٓ ِطیص دبـأشفٞبی ؼوشٍبٜ دفن، دٛؼـ وبٔالً ٔشفاوٓ ثٝ ٌىُ لبِت ٚ وبٔالً وبِٓ ثب ؼا٘ىیشٝ ٔٙبوت 

 
 2 سٙظیٓ دبـٔشفٞبی ؼوشٍبٜ دفن ثب غغبی خكئی ٚ دٛؼـ ٔشفاوٓ ثٝ ٌىُ لبِت ثب ؼا٘ىیشٝ ؼـ ضؽ لبثُ لجَٛ 

 1 سٙظیٓ ٘بؼـوز دبـأشفٞبی ؼوشٍبٜ دفن، دٛؼـ ٔشفاوٓ، ؼا٘ىیشٝ ٘بٔٙبوت 

3 
قيٌشف كفؼى 

 دَؼـ

 ه بى: كبـگبُ هشبلَـل  دَؼـ 

 ؼلیمٝ 40قٔبٖ: 

  -ٔٛاؼ ّٔففی: 

اثكاـ ٚ سدٟیكار: وٛـٜ قیٙشف، قٔبٖ 

 وٙح، سفٔٛٔشف 

 قيٌشف كفؼى ِطيص 

قيٌشف كفؼى ؼـ ضؽ قبث  

 قجَل 

 

 قيٌشف كفؼى ًبؼـوز 

سٙظیٓ ِطیص دبـأشفٞبی وٛـٜ ٌبُٔ ؼٔب، قٔبٖ ٚ اسٕىفف وٛـٜ، ٘طٜٛ لفاـ ؼاؼٖ ٚ غبـج وفؼٖ لغؼبر ؼـ 

 وٛـٜ 
3 

سٙظیٓ دبـأشفٞبی وٛـٜ ثب غغبی خكئی ؼـ ضؽ لبثُ لجَٛ، لفاـ ؼاؼٖ ٚ غبـج وفؼٖ ٘ىجشبً ِطیص لغؼبر ؼـ  

 وٛـٜ 
2 

 1 سٙظیٓ ٘بؼـوز دبـأشفٞبی وٛـٜ، لفاـ ؼاؼٖ ٚ غبـج وفؼٖ ٘بؼـوز لغؼبر 

4 
فوليبر 

 س ويلي

 ه بى: كبـگبُ هشبلَـل  دَؼـ 

 ؼلیمٝ  20قٔبٖ: 

  -ٔٛاؼ ّٔففی: 

 اثكاـ ٚ سدٟیكار: دفن، لبِت 

 فوليبر س ويلي ِطيص 

فوليبر س ويلي ؼـ ضؽ قبث  

 قجَل 

 فوليبر س ويلي ًبؼـوز 

 3 وبـی ِطیص لغؼٝ سب ـویؽٖ ثٝ اثؼبؼ ٔٙبوت ٔبٌیٗ وبـی ٚ دفن

 2 وبـی ٘ىجشبً ِطیص لغؼٝ سب ـویؽٖ ثٝ اثؼبؼ ٔٙبوت ٔبٌیٗ وبـی ٚ دفن 

 1 وبـی ٘بؼـوز لغؼٝ ٚ ػؽْ ـویؽٖ ثٝ اثؼبؼ ٔٙبوتٔبٌیٗ وبـی ٚ دفن

5 
كٌشفل ًْبيي 

 هطَّل

 

 

 

 ه بى: كبـگبُ هشبلَـل  دَؼـ 

 ؼلیمٝ  30قٔبٖ: 

  -ٔٛاؼ ّٔففی: 

 ٌیفی  اثكاـ ٚ سدٟیكار: اثكاـ ا٘ؽاقٜ

 كٌشفل ًْبيي ِطيص 

 

 

 

كٌشفل ًْبيي ؼـ ضؽ قبث  

 قجَل 

 

 

 كٌشفل ًْبيي ًبؼـوز 

سٍػیُ ِطیص ٚ وبُٔ ػیٛة وغطی ٚ قیفوغطی، ا٘ؽاقٜ ٌیفی ِطیص اثؼبؼی ٔطَّٛ، ا٘ؽاقٜ ٌیفی 

غٛاَ فیكیىی ٚ ٔىب٘یىی ٚ ٌیٕیبیی ٔطَّٛ، ٘ظبـر ِطیص ثف ػّٕىفؼ دفوُٙ اق ِطبػ وٕی ٚ ویفی، 

 وٙشفَ ـػبیز ٔٛاـؼ ایٕٙی، ا٘ؽاقٜ ٌیفی ٚ وٙشفَ ِطیص ؼا٘ىیشٝ 

3 

 

سٍػیُ ػیٛة وغطی ٚ قیفوغطی ؼـ ضؽ ٘ىجشبً ِطیص، ا٘ؽاقٜ ٌیفی اثؼبؼی ؼـ ضؽ لبثُ لجَٛ ٔطَّٛ، 

ا٘ؽاقٜ ٌیفی غٛاَ فیكیىی ٚ ٔىب٘یىی ٚ ٌیٕیبیی ٔطَّٛ، ٘ظبـر ِطیص ثف ػّٕىفؼ ویفی دفوُٙ ٚ 

٘ىجشبً  ٘ظبـر ٘ىجشبً ِطیص ثف ػّٕىفؼ وٕی دفوُٙ ٚ وٙشفَ ـػبیز ٔٛاـؼ ایٕٙی، ا٘ؽاقٜ ٌیفی ٚ وٙشفَ

 ِطیص ؼا٘ىیشٝ 

2 

ػؽْ سٍػیُ ػیٛة وغطی ٚ قیفوغطی ٔطَّٛ، ا٘ؽاقٜ ٌیفی ٘بؼـوز اثؼبؼی ٔطَّٛ، ا٘ؽاقٜ ٌیفی 

٘بؼـوز غٛاَ فیكیىی ٚ ٌیٕیبیی ٚ ٔىب٘یىی ٔطَّٛ، ػؽْ ٘ظبـر ِطیص ثف ػّٕىفؼ ویفی ٚ وٕی 

 دفوُٙ، ػؽْ وٙشفَ ـػبیز ٔٛاـؼ ایٕٙی، ا٘ؽاقٜ ٌیفی ٚ وٙشفَ ٘بؼـوز ؼا٘ىیشٝ 

1 

فٙی , ٌبیىشٍی ٞبی غیف 

ایٕٙی, ثٟؽاٌز, سٛخٟبر 

 قیىز ٔطیغی ٚ ٍ٘في

ٞبی آٌبٞی -سدٟیكار اعفبی ضفیك -ػیٙه  -وفً ایٕٙی -ِجبن وبـ -ؼوشىً ٔٙبوت -والٜ ایٕٙی -ایٕٙی: ٔبوه-1

 ایٕٙی ؼـ اـسجبط ثب دٛؼـ فّكار

 ٍٔبـوز فؼبَ  -ػاللٝ ثٝ وبـ -ٍ٘في: ؼلز ثبال -2

 سٛخٟبر قیىز ٔطیغی: خؽاوبقی اضبفبر دٛؼـ فّكار اق وبیف قثبِٝ ٞب، سٟٛیٝ ٔٙبوت، ـػبیز ٘ظبفز  -3

 غالق سفىف -(N14) ا٘شمبؼی سفىف -(N13) ٔىبِٝ ضُ -(N12)ٌیفی سّٕیٓ -(N11) اوشؽالَٞبی غیففٙی:  ٌبیىشٍی -4

(N15)-  اعالػبر ٌفؼآٚـی ٚ آٚـی خٕغ (N31)-  یبؼٌیفی  ( )N35-ٝؼاً٘ ٚ ٌبیىشٍی سٛوؼ (N36)- فٙبٚـی ا٘شػبة 

 ٟٔبـر -(N51)ثٛؼٖ اخشٕبػی -( N92) ـیبضی ٚ ٔطبوجٝ  -(N42) ٔٙبوت ٞبی فٙبٚـی ثىبـٌیفی -(N41) ٔٙبوت ٞبی

 -(N55) اففاؼ ـٞجفی لؽـر ٕ٘بیً -(N54) ٞب فؼبِیز ٚ اخشٕبػبر ؼـ ٌفوز -(N53) سیٓ ؼـ ٘مً  -(N52)وفؼٖ ٌٛي

 سؼبِی -(N58) ٔؿاوفٜ -(N57) ؼیٍفاٖ ففاٌیفی ثٝ وٕه ٚ آٔٛقي  -(N56)ؼیٍفاٖ ٞبی اـقي ثف ٌؿاٌشٗ اضشفاْ

 -(N61)  ٔؽیفیشی غٛؼ -(N37) وبقی ٔىشٙؽ -(N73) ضالَ وىت ٚ ؼـوشىبـی  -(N72)دؿیفی ٔىئِٛیز -(N71)ففؼی

  -( N33) اعالػبر  سفىیف  -(N32) اعالػبر ؼٞی وبقٔبٖ  -( N66) سدٟیكار ٚ ٔٛاؼ ٔؽیفیز  -(N64) قٔبٖ ٔؽیفیز

  -( N62) ٞب دفٚلٜ ٚ وبـٞب ٔؽیفیز  -(N43) ٌؽٜ ٌففشٝ وبـ ثٝ ٞبی فٙبٚـی ٍٟ٘ؽاـی  -(N34) اعالػبر فٙبٚـی وبـثفؼ

 ٔٙبوت ٞبی فٙبٚـی ا٘شػبة  -(N67) ا٘ىب٘ی ٔٙبثغ ٔؽیفیز  -(N65) ٔبِی ٔٙبثغ ٔؽیفیز  -( N63) ویفیز ٔؽیفیز

(N41)-  ٝٔٙبوت ٞبی فٙبٚـی وبـٌیفی ث (N42) 

 

الي  1ـفبيز ّوِ هَاـؼ   

4 

 

 

 

فؽم ـفبيز ّف يك اق 

 4الي  1هَاـؼ 

% ایٕٙی، ٍ٘في، 100

قیىز ٔطیغی ٚ 

 ٞبی غیففٙی ٌبیىشٍی

2 

ػؽْ اوشفبؼٜ اق والٜ  

ایٕٙی یب ؼوشىً یب 

وفً ایٕٙی یب ِجبن وبـ 

یب ٔبوه یب ػیٙه یب 

 ٔٛاـؼ ؼیٍف

1 

 )ٌبيىش ي اًدبم كبـ(اـقٌيبثي كبـ 
 ثّی    

 غیف    

 ٔؼیبـ ٌبیىشٍی ا٘دبْ وبـ  :

  5ٚ  3ٚ  2اق ٔفاضُ   2وىت ضؽالُ ٕ٘فٜ  

 اق ثػً ٌبیىشٍی ٞبی غیف فٙی , ایٕٙی, ثٟؽاٌز , سٛخٟبر قیىز ٔطیغی ٚ ٍ٘في  2وىت ضؽالُ ٕ٘فٜ  

 اق ٔفاضُ وبـ 2وىت ضؽالُ ٔیبٍ٘یٗ 
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 ٍقاـر  هَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك   هَقٌي

 ؼفشف سبلي  كشبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  كبـ فول فؼ اوشبًؽاـؼ سطلي  - 1-8ًوَى ثفگ

 اٍل:ًَثز  : سبـيع اـقٌيبثي  ٌوبـُ هلي  ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 L1 وغص ِالضيز كبـگف هبّف فوَهي هشبلَـل  ضففِ  81210191 كؽ ضففِ
 اوشبًؽاـؼ فول فؼ كبـ:    

 هبؼُ وبق  وغص فلك ثب اوش بؼُ اق ـٍي 

ّب  زفثي قؼايي، ثالوز ٍ اويؽٌَيي 

 هغبثق ثب اوشبًؽاـؼّب  هفثَعِ

كؽ 

 ٍؽي ِ
 ٍؽي ِ 10

ض بؽز اق فلكار ؼـ ثفاثف 

 غَـؼگي
 G34 گفٍُ كبـ 

 كبـ 1001 كؽ كبـ
اًدبم فوليبر  هبؼُ وبق  

 وغص
 (3هْبـر ) وغص ٌبيىش ي

  

 ؼقيقِ( 60)قهبى                                                                                                     ٌفايظ اًدبم كبـ :-1

 كبـگبُ دًٌَ فلك  ٍ غيففلك  .1

 وٌگ ثفن ٍ ... -ؽفي وٌجبؼُ اق غٍي ثِ  -اويؽّب  هػشل  -وبزوِ -گفيز -هبوِ -هَاؼ هّففي: هطلَل ّب  زفثي قؼايي .2

قهبى  -ٍاى اويؽٌَيي -وَّبى -ؼوش بُ وٌگ ثفن -ؼوش بُ ٌبر ثالوز -كوذفوَـ َّا -اثكاـ ٍ سدْيكار: ؼيگ وٌؽ ثالوز .3

 ا  خْز ً ْؽاـ  اويؽ ٍ ...اوذف  ٍ ؽفٍ  ٌيٍِ -قلن هَ -ـعَثز وٌح -ٍاى زفثي قؼايي -وٌح

 ك ً ايوٌي -ؼوش ً هٌبوت -لجبن كبـ -فيٌك هٌبوت -كالُ ايوٌي -سدْيكار ايوٌي: هبوك فيلشفؼاـ .4

 

 ٌبغُ ّب  اِلي اوشبًؽاـؼ فول فؼ كبـ:  - 2
 سٌؾين دبـاهشفّب .1

 كي يز وغص .2

 
 

 ًوًَِ ٍ ًقٍِ كبـ:-3

سٌؾين دبـاهشفّب  ؼوش بُ وٌؽثالوز ٌبه : فٍبـَّا، قاٍيِ ؼوز،  ٍ .... ٌفايظ هطيظ هبًٌؽ ؼهب، ـعَثز، ًقغِ ٌجٌن ٍ ... غلؾاز ٍ   .1

PH ... ٍ هطلَل ّب  زفثي قؼايي ٍ اويؽٌَيي ٍ ... اًؽاقُ وبزوِ ٍ قهبى ٌبر ثالوز 

 2ّب  اكىيؽ ، ايدبؼ قثف  هٍػُ ـٍ  وغص هثالً ثفـوي كي يز وغص اق لطبػ فؽم ٍخَؼ زفثي، دَوشِ .2
 

 S    ي ٌَاغشي وغص ٍ 

 اثكاـ اـقٌيبثي: -4

 فْفوز ٍاـوي -4ًوًَِ كبـ  -3هٍبّؽُ  -2دفوً  -1

 اثكاـ ٍ سدْيكار هَـؼ ًيبق اًدبم كبـ: -5
ٍاى زفثي  -قهبى وٌح -ٍاى اويؽٌَ  -ؼوش بُ وٌگ ثفن -وَّبى -ؼوش بُ ٌبر ثالوز -ؼيگ وٌؽثالوز -كوذفوَـ َّا -

 ا  خْز ً ْؽاـ  اويؽؽفٍ  ٌيٍِ -اوذف   -قلن هَ -ـعَثز وٌح -قؼايي

 ك ً ايوٌي ٍ سدْيكار اع ب  ضفيق-ؼوش ً هٌبوت -لجبن كبـ -فيٌك هٌبوت -كالُ ايوٌي -سدْيكار ايوٌي: هبوك فيلشفؼاـ -
 

 

 س بلي  كبـ  هفسجظ ؼـ گفٍُ كبـ :   -6

 (0603)قغقبر هقيَة ـيػش ي قويف س -
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 ٍقاـر  هَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك   هَقٌي

 ؼفشف سبلي  كشبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  اـقٌيبثي - 1 -9ًوَى ثفگ

 اٍلًَثز    سبـيع اـقٌيبثي  ٌوبـُ هلي  ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 كبـگف هبّف فوَهي هشبلَـل  ضففِ  81210191 كؽ ضففِ
وغص 

 ِالضيز
L1     :اوشبًؽاـؼ فول فؼ كبـ 

ّب  وبق  وغص فلك ثب اوش بؼُ اق ـٍي هبؼُ

زفثي قؼايي، ثالوز ٍ اويؽٌَيي هغبثق ثب 

 اوشبًؽاـؼّب  هفثَعِ
 

 ٍؽي ِ 10 كؽ ٍؽي ِ
ض بؽز اق فلكار ؼـ 

 ثفاثف غَـؼگي
 G34 گفٍُ كبـ 

 كبـ 1001 كؽ كبـ
فوليبر  هبؼُ وبق  اًدبم 

 وغص

وغص 

 ٌبيىش ي
 (3هْبـر )

  

 هفا ض  كبـ ـؼي 
 ٌفايظ فول فؼ

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

 زفثي قؼايي 1

 

ه بى: كبـگبُ دًٌَ فلك  ٍ 

 غيففلك 

 ؼلیمٝ  20قٔبٖ: 

زفثی ٞبی ٔٛاؼ ّٔففی: ٔطَّٛ

 قؼایی

اثكاـ ٚ سدٟیكار: ٚاٖ زفثی قؼایی، 

 قٔبٖ وٙح، لّٓ ٔٛ ٚ اوذفی

زفثي قؼايي كبه   

 ٍِطيص 

 

زفثي قؼايي ؼـ ضؽ قبث  

 قجَل

 

 زفثي قؼايي ًبؼـوز

قؼایی،  سٟیٝ ِطیص ٔطَّٛ زفثی قؼایی، قٔبٖ ِطیص زفثی

 ـفغ وبُٔ زفثی وغص 
3 

 

زفثی قؼایی ثب  سٟیٝ ٘ىجشبً ِطیص ٔطَّٛ زفثی قؼایی، قٔبٖ

غغبی خكئی ؼـ ضؽ لبثُ لجَٛ، زفثی قؼایی ٘ىجشبً ِطیص 

 وغص

2 

سٟیٝ ٘بؼـوز ٔطَّٛ زفثی قؼایی، قٔبٖ ٘بٔٙبوت زفثی قؼایی، 

 زفثی قؼایی ٘بلُ وغص
1 

 ثالوز كفؼى وغص 2

ه بى: كبـگبُ دًٌَ فلك  ٍ 

 غيففلك 

 ؼلیمٝ  20قٔبٖ: 

 ٔٛاؼ ّٔففی: ٔبوٝ ٌفیز، وبزٕٝ

ٚ سدٟیكار: ؼوشٍبٜ  اثكاـ

وٙؽثالوز، ؼوشٍبٜ ٌبر ثالوز، 

 وٕذفوٛـ ٞٛا، ـعٛثز وٙح

 ثالوز كفؼى ِطيص 

 

ثالوز كفؼى ؼـ ضؽ 

 قبث  قجَل

 

 ثالوز كفؼى ًبؼـوز 

سٙظیٓ ِطیص دبـأشفٞبی ؼوشٍبٜ ثالوز، ٘طٜٛ ِطیص ثالوز 

 وفؼٖ، وغص ثالوز ٌؽٜ ٔغبثك ؼـخٝ آٔبؼٜ وبقی وغص 
3 

 

سٙظیٓ ٘ىجشبً ِطیص دبـأشفٞبی ؼوشٍبٜ ثالوز، ثالوز وفؼٖ 

٘ىجشبً ِطیص، وغص ثالوز ٌؽٜ ثب غغبی خكئی ٘ىجز ثٝ 

 ؼـخٝ آٔبؼٜ وبقی وغص 

2 

ػؽْ سٙظیٓ ِطیص دبـأشفٞبی ؼوشٍبٜ ثالوز، ثالوز وفؼٖ 

 وبقی وغص ٘بؼـوز، ػؽْ سغبثك وغص ثب ؼـخٝ آٔبؼٜ
1 

 اويؽ ٌَ  3

 

دًٌَ فلك  ٍ  ه بى: كبـگبُ

 غيففلك 

 ؼلیمٝ  20قٔبٖ: 

 ٔٛاؼ ّٔففی: اویؽٞبی ٔػشّف

اثكاـ ٚ سدٟیكار: ٚاٖ اویؽٌٛی، 

 قٔبٖ وٙح

 اويؽ ٌَيي ِطيص

  

اويؽٌَيي ؼـ ضؽ قبث  

 قجَل

 

 اويؽٌَيي ًبؼـوز 

سٟیٝ ِطیص ٔطَّٛ اویؽٌٛیی، قٔبٖ ِطیص اویؽٌٛیی، ـفغ 

 وبُٔ اوىیؽٞبی وغص
3 

 

ٔطَّٛ اویؽٌٛیی، قٔبٖ اویؽٌٛیی ثب سٟیٝ ٘ىجشبً ِطیص 

 غغبی خكئی ؼـ ضؽ لبثُ لجَٛ، ـفغ ٘ىجی اوىیؽٞبی وغص
2 

سٟیٝ ٘بؼـوز ٔطَّٛ اویؽٌٛیی، قٔبٖ ٘بٔٙبوت اویؽٌٛیی، 

 ػؽْ ـفغ اوىیؽٞب اق ـٚی وغص
1 

ٌبیىشٍی ٞبی 

غیف فٙی , 

ایٕٙی, 

ثٟؽاٌز, 

سٛخٟبر قیىز 

ٔطیغی ٚ 

 ٍ٘في

 -سدٟیكار اعفبی ضفیك -وفً ایٕٙی -ِجبن ایٕٙی -ػیٙه -ٔبوه فیّشفؼاـ -ایٕٙیوالٜ  -ایٕٙی: ؼوشىً-1

 ٞبی ایٕٙیآٌبٞی

 ػاللٝ ثٝ وبـ  -سٕفوك -ٍ٘في: ؼلز ثبال -2

 ـػبیز ٘ظبفز  -ٞبی ٌیٕیبیی ٚ ٔبوٝسٛخٟبر قیىز ٔطیغی: سٟٛیٝ ٔٙبوت، خؽاوبقی ٚ سفىیه قثبِٝ -3

  -(N31) اعالػبر ٌفؼآٚـی ٚ آٚـی خٕغ -(N12)ٌیفی ّٕیٓس -(N11) اوشؽالَٞبی غیففٙی: ٌبیىشٍی -4

 سیٓ ؼـ ٘مً  -(N52)وفؼٖ ٌٛي ٟٔبـر -(N51)ثٛؼٖ اخشٕبػی -( N92) ـیبضی ٚ ٔطبوجٝ -N35( )  یبؼٌیفی

(N53)- ْؼیٍفاٖ ٞبی اـقي ثف ٌؿاٌشٗ اضشفا(N56)- ففؼی سؼبِی(N71)- دؿیفی ٔىئِٛیز(N72)-  ؼـوشىبـی ٚ 

 ٚ ٔٛاؼ ٔؽیفیز  -(N66) قٔبٖ ٔؽیفیز -(N61)  ٔؽیفیشی غٛؼ -(N37) وبقی ٔىشٙؽ -(N73) ضالَ وىت

 (N66) سدٟیكار

 

الي  1ـفبيز ّوِ هَاـؼ   

4 

 

 

فؽم ـفبيز ّف يك اق 

 4الي  1هَاـؼ 

% ایٕٙی، ٍ٘في، 100

سٛخٟبر قیىز ٔطیغی 

ٞبی ٚ ٌبیىشٍی

 غیففٙی 

2 

ػؽْ اوشفبؼٜ اق والٜ  

ایٕٙی یب ؼوشىً یب 

ایٕٙی یب ِجبن وفً 

وبـ یب ٔبوه فیّشفؼاـ 

 یب ػیٙه یب ٔٛاـؼ ؼیٍف

1 

 اـقٌيبثي كبـ )ٌبيىش ي اًدبم كبـ(
 ثّی    

 غیف    

 ٔؼیبـ ٌبیىشٍی ا٘دبْ وبـ :

 3ٚ  2اق ٔفاضُ   2وىت ضؽالُ ٕ٘فٜ  

 ٞبی غیف فٙی، ایٕٙی، ثٟؽاٌز، سٛخٟبر قیىز ٔطیغی ٚ ٍ٘في اق ثػً ٌبیىشٍی 2وىت ضؽالُ ٕ٘فٜ  

 اق ٔفاضُ وبـ 2وىت ضؽالُ ٔیبٍ٘یٗ 
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 ٍقاـر  هَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك   هَقٌي

 ؼفشف سبلي  كشبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  كبـ فول فؼ اوشبًؽاـؼ سطلي  - 1-8ًوَى ثفگ

 اٍل:ًَثز  : سبـيع اـقٌيبثي  ٌوبـُ هلي  غبًَاؼگيًبم ٍ ًبم 

 ضففِ  72110192 كؽ ضففِ
قبلج يفّب ٍ هبّيسِ گيفّب  

 فلك 

وغص 

 ِالضيز
L2     :اوشبًؽاـؼ فول فؼ كبـ 

افوبل دًٌَ ّب  فلك  وفؼ ثِ ـٍي 

 ّث بـ  ال شفٌٍيويبيي هغبثق ثب 

 اوشبًؽاـؼّب  هفثَعِ

كؽ 

 ٍؽي ِ
 ٍؽي ِ 10

فلكار ؼـ ثفاثف ض بؽز اق 

 غَـؼگي
 G33 گفٍُ كبـ 

 افوبل دًٌَ ّب  فلك  وفؼ كبـ 1002 كؽ كبـ
وغص 

 ٌبيىش ي
 (3هْبـر )

  

 ؼقيقِ( 80)قهبى                                                                                                     ٌفايظ اًدبم كبـ :-1

 فلكار كبـگبُ دًٌَ ؼاؼى .1

 اق خٌه فلكار  ث بـ  ٍ ....  ًؽ -هَاؼ هّففي: اًَاؿ اويؽ ٍ هطلَل ّب  ٌيويبيي .2

 -قثف  وٌح -قهبى وٌح -ضػبهز وٌح -هَلشي هشف -ؼهبوٌح -(PHmحِ ّبي هشف ) -ٍاى  ث بـ  -اثكاـ ٍ سدْيكار: ـكشي بيف .3

 ٍوبي  اًؽاقُ گيف  ضدن ٍ ٍقى ٍ ....

 ؼوش ً هٌبوت  -ك ً ايوٌي -لجبن كبـ -فيٌك هٌبوت -فيلشفؼاـهبوك  -سدْيكار ايوٌي: كالُ ايوٌي .4

 

 ٌبغُ ّب  اِلي اوشبًؽاـؼ فول فؼ كبـ:  - 2
 هطلَل  ث بـ  .1

 دبـاهشفّب   ث بـ  .2

 كي يز ًْبيي دًٌَ .3

 

 ًوًَِ ٍ ًقٍِ كبـ:-3

 فلك  ث بـ  عجق ؼوشَـالقو اًشػبة هَاؼ اٍليِ هٌبوت ٍ وبغز اًَاؿ هطلَل ّب   ث بـ  فلكار هشٌبوت ثب ًَؿ فلك دبيِ ٍ  .1

اًؽاقُ گيف  دبـاهشفّب  هؤثف ؼـ ٍاى  ث بـ  ٌبه  ؼهب، غلؾز، قهبى، دشبًىي ، ٌؽر خفيبى ... ٍ سٌؾين  ى ّاب خْاز ـوايؽى ثاِ       .2

 دًٌَ ثب ضػبهز ٍ كي يز هغلَة

ًؾيف فؽم ديَوش ي دٌَاً،  ثفـوي كي ي دًٌَ ًْبيي اق لطبػ ي ٌَاغشي ضػبهز، ديَوش ي، زىجٌؽگي ٍ ... ٍ فؽم ٍخَؼ فيَثي  .3

 قثف  وغص ٍ ....

 

 اثكاـ اـقٌيبثي: -4

 فْفوز ٍاـوي  -4ًوًَِ كبـ  -3هٍبّؽُ  -2دفوً  -1

 اثكاـ ٍ سدْيكار هَـؼ ًيبق اًدبم كبـ: -5

 -قثف  وٌح -قهبى وٌح -ضػبهز وٌح -هَلشي هشف -ؼهبوٌح -(PHmحِ ّبي هشف ) -ٍاى  ث بـ  -ـكشي بيف )يك وَكٌٌؽُ ثفق( -

 ٍوبي  اًؽاقُ گيف  ضدن ٍ ٍقى ٍ ....

 هٌبوت ٍ سدْيكار اع ب  ضفيقؼوش ً  -ك ً ايوٌي -لجبن كبـ -فيٌك هٌبوت -هبوك فيلشفؼاـ -كالُ ايوٌيسدْيكار ايوٌي:  -
 

 

  - س بلي  كبـ  هفسجظ ؼـ گفٍُ كبـ : -6

 (1003ّب  فلك  گفم )افوبل دًٌَ -
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 ٍقاـر  هَقي ٍ دفٍـي

ثفًبهِ ـيك   هَقٌيوبقهبى دمًٍّ ٍ   

 ؼفشف سبلي  كشبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  اـقٌيبثي - 1 -9ًوَى ثفگ

 اٍلًَثز    سبـيع اـقٌيبثي  ٌوبـُ هلي  ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

كؽ 

 ضففِ
 ضففِ  72110192

قبلج يفّب ٍ هبّيسِ گيفّب  

 فلك 

وغص 

 ِالضيز
L2 

 اوشبًؽاـؼ فول فؼ كبـ:    

ّب  فلك  وفؼ ثِ ـٍي  ّث بـ  دًٌَافوبل 

 ال شفٌٍيويبيي هغبثق ثب اوشبًؽاـؼّب  هفثَعِ

كؽ 

 ٍؽي ِ
 ٍؽي ِ 10

ض بؽز اق فلكار ؼـ ثفاثف 

 غَـؼگي
 G33 گفٍُ كبـ 

 ّب  فلك  وفؼافوبل دًٌَ كبـ 1002 كؽ كبـ
وغص 

 ٌبيىش ي
 (3هْبـر )

  

 هفا ض  كبـ ـؼي 
 ٌفايظ فول فؼ

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

ًوف

ُ 

1 
سْيِ هطلَل 

  ث بـ 

ه بى: كبـگبُ دًٌَ ؼاؼى 

 فلكار

 ؼلیمٝ  20قٔبٖ: 

-ٔٛاؼ ّٔففی: ا٘ٛاع اویؽ ٚ ٔطَّٛ

 ٞبی ٌیٕیبیی

اثكاـ ٚ سدٟیكار: ٚاٖ آثىبـی، ٚوبیُ 

 ٌیفی ضدٓ ٚ ٚقٖ ا٘ؽاقٜ

 هطلَلسْيِ ِطيص  

 

 سْيِ هطلَل ؼـ ضؽ قبث  قجَل

 

 

 سْيِ ًبؼـوز هطلَل

 3 ٘ىجز ِطیص اخكای ٔطَّٛ، ا٘شػبة ِطیص ٔٛاؼ اِٚیٝ، اغشالط ِطیص اخكا

 

٘ىجز اخكای ٔطَّٛ ثب غغبی خكئی ؼـ ضؽ لبثُ لجَٛ، ا٘شػبة ِطیص ٔٛاؼ 

 اِٚیٝ، اغشالط اخكا ؼـ ضؽ لبثُ لجَٛ 
2 

٘ىجز ٘بؼـوز اخكای ٔطَّٛ، ا٘شػبة ٘بؼـوز ٔٛاؼ اِٚیٝ اغشالط ٘بؼـوز 

 اخكاء 
1 

2 

سٌؾين 

دبـاهشفّب  

  ث بـ 

ه بى: كبـگبُ دًٌَ ؼاؼى 

 فلكار

 ؼلیمٝ  20قٔبٖ: 

-ٔٛاؼ ّٔففی: ا٘ٛاع اویؽ ٚ ٔطَّٛ

 ٞبی ٌیٕیبیی

ٔشف، ؼٔبوٙح PHاثكاـ ٚ سدٟیكار: 

 ،ِٔٛشی ٔشف ،قٔبٖ وٙح ٚ ...

 ِطيص دبـاهشفّبسٌؾين 

 

سٌؾين دبـاهشفّب ؼـ ضؽ قبث  

 قجَل

 

 سٌؾين ًبؼـوز دبـاهشفّب

ٌیفی ِطیص دبـأشفٞبی آثىبـی، سٙظیٓ ِطیص دبـأشفٞب )ؼٔب، غّظز، ا٘ؽاقٜ

 قٔبٖ، دشب٘ىیُ، خفیبٖ ٚ ...(
3 

 
ا٘ؽاقٜ ٌیفی ٘ىجشبً ِطیص دبـأشفٞب، سٙظیٓ دبـأشفٞب، غغبی خكئی ؼـ ضؽ 

 لبثُ لجَٛ
2 

 1 ٌیفی ٘بؼـوز دبـأشفٞب، سٙظیٓ ٘بؼـوز دبـأشفٞبا٘ؽاقٜ

  ث بـ  3

  

ه بى: كبـگبُ دًٌَ ؼاؼى 

 فلكار

 ؼلیمٝ  40قٔبٖ: 

 ٔٛاؼ ّٔففی: آ٘ؽ، ٔطَّٛ آثىبـی 

ـوشیفبیف، ٚاٖ  اثكاـ ٚ سدٟیكار:

آثىبـی، ضػبٔز وٙح، قٔبٖ وٙح، 

 قثفی وٙح

  ث بـ  ِطيص  

 

 

 قجَل ث بـ  ؼـ ضؽ قبث  

 

  ث بـ  ًبؼـوز 

دًٌٛ وبُٔ وغص، ضػبٔز ٔٙبوت ٚ یىٙٛاغز دًٌٛ، ِبفی وغص 

 دًٌٛ ؼـ ضؽ ػبِی، زىجٙؽٌی وبُٔ دًٌٛ
3 

دًٌٛ وبُٔ وغص، ضػبٔز ٚ یىٙٛاغشی ٘ىجشبً ٔٙبوت دًٌٛ، ِبفی  

 وغص دًٌٛ ؼـ ضؽ لبثُ لجَٛ، زىجٙؽٌی دًٌٛ ؼـ ضؽ لبثُ لجَٛ
2 

ضػبٔز ٚ یىٙٛاغشی ٘بٔٙبوت دًٌٛ، قثف ٌؽٖ ػؽْ دًٌٛ وبُٔ وغص، 

 وغص دًٌٛ ٚ زىجٙؽٌی ٘بٔٙبوت دًٌٛ
1 

ٌبیىشٍی 

ٞبی غیف فٙی 

, ایٕٙی, 

ثٟؽاٌز, 

سٛخٟبر 

قیىز 

ٔطیغی ٚ 

 ٍ٘في

سدٟیكار  -ػیٙه ٔٙبوت -وفً ایٕٙی -ِجبن وبـ -ؼوشىً ٔٙبوت -والٜ ایٕٙی -ایٕٙی: ٔبوه فیّشفؼاـ-1

 وبـ ثب ٔٛاؼٌیٕیبیی ٚ اسّبالر اِىشفیىیٞبی ایٕٙی آٌبٞی -اعفبی ضفیك

 ػاللٝ ثٝ وبـ  -سٕفوك ثبال -ٍ٘في: ؼلز ثبال -2

 ـػبیز ٘ظبفز  -سٛخٟبر قیىز ٔطیغی: خؽاوبقی ٚ سفىیه قثبِٝ ٞبی ٌیٕیبیی، سٟٛیٝ ٔٙبوت -3

 ا٘شمبؼی سفىف -(N13) ٔىبِٝ ضُ -(N12)ٌیفی سّٕیٓ -(N11) اوشؽالَٞبی غیففٙی: ٌبیىشٍی -4

(N14)- غالق سفىف (N15)-  اعالػبر ٌفؼآٚـی ٚ آٚـی خٕغ (N31)-  یبؼٌیفی  ( )N35-ٌٝبیىشٍی سٛوؼ 

 ٚ ٔطبوجٝ  -(N42) ٔٙبوت ٞبی فٙبٚـی ثىبـٌیفی -(N41) ٔٙبوت ٞبی فٙبٚـی ا٘شػبة -(N36) ؼاً٘ ٚ

 ؼـ ٌفوز -(N53) سیٓ ؼـ ٘مً  -(N52)وفؼٖ ٌٛي ٟٔبـر -(N51)ثٛؼٖ اخشٕبػی -( N92) ـیبضی

 ٞبی اـقي ثف ٌؿاٌشٗ اضشفاْ -(N55) اففاؼ ـٞجفی لؽـر ٕ٘بیً -(N54) ٞب فؼبِیز ٚ اخشٕبػبر

 ٔىئِٛیز -(N71)ففؼی سؼبِی -(N58) ٔؿاوفٜ -(N57) ؼیٍفاٖ ففاٌیفی ثٝ وٕه ٚ آٔٛقي  -(N56)ؼیٍفاٖ

 ٔؽیفیز -(N61)  ٔؽیفیشی غٛؼ -(N37) وبقی ٔىشٙؽ -(N73) ضالَ وىت ٚ ؼـوشىبـی  -(N72)دؿیفی

 (N66) سدٟیكار ٚ ٔٛاؼ ٔؽیفیز  -(N64) قٔبٖ

 

 

ـفبيز ّوِ هَاـؼ   

 4الي  1

 

 

 

 

فؽم ـفبيز ّف يك 

 4الي  1اق هَاـؼ 

% ایٕٙی، ٍ٘في، 100

قیىز ٔطیغی ٚ 

 ٞبی غیففٙی ٌبیىشٍی

2 

 

ػؽْ اوشفبؼٜ اق والٜ 

ایٕٙی یب ؼوشىً یب 

وفً ایٕٙی یب ِجبن 

وبـ یب ٔبوه فیّشفؼاـ 

 یب ػیٙه یب ٔٛاـؼ ؼیٍف 

1 

 اـقٌيبثي كبـ )ٌبيىش ي اًدبم كبـ(
 ثّی    

 غیف    

 ٔؼیبـ ٌبیىشٍی ا٘دبْ وبـ  :

  3ٚ  2اق ٔفاضُ   2وىت ضؽالُ ٕ٘فٜ  

 اق ثػً ٌبیىشٍی ٞبی غیف فٙی , ایٕٙی, ثٟؽاٌز , سٛخٟبر قیىز ٔطیغی ٚ ٍ٘في  2وىت ضؽالُ ٕ٘فٜ  

 اق ٔفاضُ وبـ 2وىت ضؽالُ ٔیبٍ٘یٗ 
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 ٍقاـر  هَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك   هَقٌي

 ؼفشف سبلي  كشبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  كبـ فول فؼ اوشبًؽاـؼ سطلي  - 1-8ًوَى ثفگ

 اٍل:ًَثز  : سبـيع اـقٌيبثي  ٌوبـُ هلي  ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 ضففِ 72110192 كؽ ضففِ
قبلج يفّب ٍ هبّيسِ گيفّب  

 فلك 

وغص 

 ِالضيز
L2     :اوشبًؽاـؼ فول فؼ كبـ 

ّب  فلك  گفم هبًٌؽ افوبل دًٌَ

ٍـ  گبلَاًيكُ ٍ ... ثب اوش بؼُ اق ـٍي غَعِ

 هؿاة هغبثق اوشبًؽاـؼّب  هفثَعِفلك ؼـ 

كؽ 

 ٍؽي ِ
 ٍؽي ِ 10

ض بؽز اق فلكار ؼـ ثفاثف 

 غَـؼگي
 G33 گفٍُ كبـ 

 افوبل دًٌَ ّب  فلك  گفم كبـ 1003 كؽ كبـ
وغص 

 ٌبيىش ي
 (3هْبـر )

  

 ؼقيقِ( 105)قهبى                                                                                                        ٌفايظ اًدبم كبـ :-1

 كبـگبُ دًٌَ ؼاؼى فلكار ثِ َِـر گفم .1

 غالفي -هَاؼ هّففي: ٌوً فلك دًٌَ .2

 خفثقي  -قهبى وٌح -حقثف  وٌ -سفهَكَد  ٍ غالفي -ضػبهز وٌح -كَـُ -اثكاـ سدْيكار: دبسي  هؿاة .3

 ك ً ايوٌي -لجبن كبـ ًىَق -فيٌك هٌبوت -هبوك فيلشفؼاـ -كالُ ايوٌي -سدْيكار ايوٌي: ؼوش ً ًىَق .4

 ٌبغُ ّب  اِلي اوشبًؽاـؼ فول فؼ كبـ: - 2

 كي يز ؾٍة فلك دًٌَ .1

 سٌؾين دبـاهشفّب .2

 كي يز ًْبيي دًٌَ .3

 ًوًَِ ٍ ًقٍِ كبـ:-3
 ثفـوي كي يز هؿاة اق لطبػ ؼهب،  ًبليك، ًبغبلّي ٍ ... هغبثق ؼوشَـالقو   .1

ثفـوي ًْبيي كي يز دًٌَ اق لطبػ ي ٌَاغشي ضػبهز، زىجٌؽگي،ديَوش ي ٍ ... ٍ فؽم ٍخَؼ فيَثي هبًٌؽ قثف ، ًبغبلّي ـٍ   .2

 دًٌَ ٍ ...

هؿاة، ؼهب  قغقِ، هقؽاـ هؿاة ٍ ... ثب اوش بؼُ اق اثكاـ  گيف  دبـاهشفّب  هؤثف ؼـ افوبل دًٌَ ٌبه  قهبى ً ْؽاـ ، ؼهب اًؽاقُ .3

اًؽاقُ گيف  هبًٌؽ سفهَكَد  ٍ غالفي، قهبى وٌح، ... ٍ سٌؾين دبـاهشفّب خْز ـويؽى ثِ ضػبهز ٍ كي يز هغلَة دًٌَ هغبثق 

 ؼوشَـالقو  

 اثكاـ اـقٌيبثي: -4

 فْفوز ٍاـوي  -4ًوًَِ كبـ  -3هٍبّؽُ  -2دفوً  -1

 ٍ سدْيكار هَـؼ ًيبق اًدبم كبـ:اثكاـ  -5
 خفثقي  ٍ ...  -قهبى وٌح -سفهَكَد  ٍ غالفي -قثف  وٌح -ضػبهز وٌح -كَـُ -دبسي  هؿاة -

ك ً ايوٌي ٍ سدْيكار اع ب   -لجبن كبـ ًىَق -فيٌك هٌبوت -هبوك فيلشفؼاـ -كالُ ايوٌي -سدْيكار ايوٌي: ؼوش ً ًىَق -

 ضفيق

 كبـ :س بلي  كبـ  هفسجظ ؼـ گفٍُ  -6

 (1002افوبل دًٌَ ّب  فلك  وفؼ ) -
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 ٍقاـر  هَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك   هَقٌي

 ؼفشف سبلي  كشبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  اـقٌيبثي - 1 -9ًوَى ثفگ

 اٍلًَثز    سبـيع اـقٌيبثي  ٌوبـُ هلي  ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

كؽ 

 ضففِ
 قبلج يفّب ٍ هبّيسِ گيفّب  فلك  ضففِ  72110192

وغص 

 ِالضيز
L2     :اوشبًؽاـؼ فول فؼ كبـ 

افوبل دًٌَ ّب  فلك  گفم هبًٌؽ گبلَاًيكُ ٍ ... 

ثب اوش بؼُ اق ـٍي غَعِ ٍـ  فلك ؼـ هؿاة 

 هغبثق اوشبًؽاـؼّب  هفثَعِ
 

كؽ 

 ٍؽي ِ
 G33 گفٍُ كبـ  ض بؽز اق فلكار ؼـ ثفاثف غَـؼگي ٍؽي ِ 10

 افوبل دًٌَ ّب  فلك  گفم كبـ 1003 كؽ كبـ
وغص 

 ٌبيىش ي
 (3هْبـر )

  

 هفا ض  كبـ ـؼي 
 ٌفايظ فول فؼ

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

 ؾٍة فلك دًٌَ 1

ه بى: كبـگبُ دًٌَ ؼاؼى فلكار ثِ  

 َِـر گفم 

 ؼلیمٝ  60قٔبٖ: 

 ٔٛاؼ ّٔففی: ًٌٕ فّكی دًٌٛ، غالفی

اثكاـ ٚ سدٟیكار: دبسیُ ٔؿاة، وٛـٜ، 

 سفٔٛوٛدُ

  

 ؾٍة ِطيص فلك

 

 

 ؾٍة فلك ؼـ ضؽ قبث  قجَل

 

 

 ؾٍة ًبؼـوز فلك

ا٘شػبة ٚ سٛقیٗ ِطیص ٔٛاؼ اِٚیٝ، سٟیٝ ؾٚة ثب آ٘بِیك 

ٔٙبوت ؼـ قٔبٖ ٔٙبوت، ؼٔبی ٔٙبوت ؾٚة، ویفیز 

 ظبٞفی ٔٙبوت ؾٚة 
3 

 

ا٘شػبة ٔٙبوت ٚ سٛقیٗ ٘ىجشبً ِطیص ٔٛاؼ اِٚیٝ، سٟیٝ ؾٚة 

ثب آ٘بِیك ٔٙبوت ؼـ قٔبٖ وٕی ثیٍشف اق ضؽ ٔدبق، ؼٔبی 

 ٘ىجشبً ٔٙبوت ؾٚة، ویفیز ظبٞفی ٔٙبوت ؾٚة 

2 

ا٘شػبة ٚ سٛقیٗ ٘بٔٙبوت ٔٛاؼاِٚیٝ، سٟیٝ ؾٚة آ٘بِیك 

٘بٔٙبوت ؼـ قٔبٖ ٘بٔٙبوت، ؼٔبی ٘بٔٙبوت ؾٚة، ویفیز 

 ظبٞفی ٘بٔٙبوت ؾٚة

1 

 سٌؾين دبـاهشفّب 2

ه بى: كبـگبُ دًٌَ ؼاؼى فلكار ثِ  

 َِـر گفم

 ؼلیمٝ 30قٔبٖ: 

  -ٔٛاؼ ّٔففی: 

اثكاـ ٚ سدٟیكار: ضػبٔز وٙح، قثفی وٙح، 

 قٔبٖ وٙح، سفٔٛوٛدُ

 سٌؾين ِطيص دبـاهشفّب 

 

 سٌؾين دبـاهشفّب ؼـ ضؽ قبث  قجَل

 

 سٌؾين ًبؼـوز دبـاهشفّب

ا٘ؽاقٜ ٌیفی ِطیص دبـأشفٞب، سٙظیٓ ِطیص دبـأشفٞب خٟز 

 ـویؽٖ ثٝ ضػبٔز ٔٙبوت 
3 

 
ا٘ؽاقٜ ٌیفی ٘ىجشبً ِطیص دبـأشفٞب، سٙظیٓ دبـأشفٞب ثب 

 غغبی خكئی ؼـ ضؽ لبثُ لجَٛ 
2 

 1 ا٘ؽاقٜ ٌیفی ٘بؼـوز دبـأشفٞب، سٙظیٓ ٘بؼـوز دبـأشفٞب

 افوبل دًٌَ 3

ه بى: كبـگبُ دًٌَ ؼاؼى فلكار ثِ 

 َِـر گفم 

 ؼلیمٝ  15قٔبٖ: 

 ٔٛاؼ ّٔففی: ٔؿاة فّك دٌٍٛی

اثكاـ ٚ سدٟیكار: خفثمیُ، قٔبٖ وٙح، دبسیُ، 

 سفٔٛوٛدُ، قثفی وٙح، ضػبٔز وٙح

 افوبل دًٌَ ِطيص 

 

 

 افوبل دًٌَ ؼـ ضؽ قبث  قجَل 

 

 

 افوبل دًٌَ ًبؼـوز 

یىٙٛاغز دًٌٛ، دًٌٛ وبُٔ وغص، ضػبٔز ٔٙبوت ٚ 

 ِبفی وغص دًٌٛ ؼـ ضؽ ػبِی، زىجٙؽٌی وبُٔ دًٌٛ
3 

 

دًٌٛ وبُٔ وغص، ضػبٔز ٚ یىٙٛاغشی ٘ىجشبً ٔٙبوت 

دًٌٛ، ِبفی وغص دًٌٛ ؼـ ضؽ لبثُ لجَٛ، زىجٙؽٌی 

 دًٌٛ ؼـ ضؽ لبثُ لجَٛ

2 

ػؽْ دًٌٛ وبُٔ وغص، ضػبٔز ٚ یىٙٛاغشی ٘بٔٙبوت 

زىجٙؽٌی ٘بٔٙبوت دًٌٛ، قثف ٌؽٖ وغص دًٌٛ ٚ 

 دًٌٛ

1 

ٌبیىشٍی 

ٞبی غیف فٙی 

, ایٕٙی, 

ثٟؽاٌز, 

سٛخٟبر 

قیىز 

ٔطیغی ٚ 

 ٍ٘في

 -ػیٙه ٔٙبوت -وفً ایٕٙی -ِجبن وبـ ٘ىٛق -ؼوشىً ٔٙبوت -والٜ ایٕٙی -ایٕٙی: ٔبوه فیّشفؼاـ-1

 ٞبی ایٕٙی آٌبٞی -سدٟیكار اعفبء ضفیك

 ػاللٝ ثٝ وبـ  -سٕفوك ثبال -ٍ٘في: ؼلز ثبال -2

 ـػبیز ٘ظبفز  -سٟٛیٝ ٔٙبوت -سٛخٟبر قیىز ٔطیغی: خؽاوبقی ٚ سفىیه قثبِٝ ٞبی ٌیٕیبیی ٚ ٔؿاة -3

 ا٘شمبؼی سفىف -(N13) ٔىبِٝ ضُ -(N12)ٌیفی سّٕیٓ -(N11) اوشؽالَٞبی غیففٙی: ٌبیىشٍی -4

(N14)- غالق سفىف (N15)-  اعالػبر ٌفؼآٚـی ٚ آٚـی خٕغ (N31)-  یبؼٌیفی  ( )N35-ٝسٛوؼ 

  -(N42) ٔٙبوت ٞبی فٙبٚـی ثىبـٌیفی -(N41) ٔٙبوت ٞبی فٙبٚـی ا٘شػبة -(N36) ؼاً٘ ٚ ٌبیىشٍی

 -(N53) سیٓ ؼـ ٘مً  -(N52)وفؼٖ ٌٛي ٟٔبـر -(N51)ثٛؼٖ اخشٕبػی -( N92) ـیبضی ٚ ٔطبوجٝ

 اـقي ثف ٌؿاٌشٗ اضشفاْ -(N55) اففاؼ ـٞجفی لؽـر ٕ٘بیً -(N54) ٞب فؼبِیز ٚ اخشٕبػبر ؼـ ٌفوز

 -(N71)ففؼی سؼبِی -(N58) ٔؿاوفٜ -(N57) ؼیٍفاٖ ففاٌیفی ثٝ وٕه ٚ آٔٛقي  -(N56)ؼیٍفاٖ ٞبی

  ٔؽیفیشی غٛؼ -(N37) وبقی ٔىشٙؽ -(N73) ضالَ وىت ٚ ؼـوشىبـی  -(N72)دؿیفی ٔىئِٛیز

(N61)- قٔبٖ ٔؽیفیز (N64)-  سدٟیكار ٚ ٔٛاؼ ٔؽیفیز (N66  ) 

 4الي  1ـفبيز هَاـؼ   

 

 

 

 

 1ـفبيز هَـؼ فؽم 

% ایٕٙی، 100

ٍ٘في، قیىز 

ٔطیغی ٚ 

ٞبی ٌبیىشٍی

 غیففٙی 

2 

ػؽْ اوشفبؼٜ اق والٜ  

ایٕٙی یب ؼوشىً 

٘ىٛق یب وفً ایٕٙی 

یب ِجبن وبـ ٘ىٛق یب 

ٔبوه یب ػیٙه یب 

 ٔٛاـؼ ؼیٍف  

1 

 اـقٌيبثي كبـ )ٌبيىش ي اًدبم كبـ(
 ثّی    

 غیف    

 :ٔؼیبـ ٌبیىشٍی ا٘دبْ وبـ  

  3ٚ  2اق ٔفاضُ   2وىت ضؽالُ ٕ٘فٜ  

 اق ثػً ٌبیىشٍی ٞبی غیف فٙی , ایٕٙی, ثٟؽاٌز , سٛخٟبر قیىز ٔطیغی ٚ ٍ٘في  2وىت ضؽالُ ٕ٘فٜ  

 اق ٔفاضُ وبـ 2وىت ضؽالُ ٔیبٍ٘یٗ 
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 ٍقاـر  هَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك   هَقٌي

ٍ كبـؼاًًؼفشف سبلي  كشبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا    

 

  كبـ فول فؼ اوشبًؽاـؼ سطلي  - 1-8ًوَى ثفگ

 اٍل:ًَثز  : سبـيع اـقٌيبثي  ٌوبـُ هلي  ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 ضففِ  72110192 كؽ ضففِ
قبلج يفّب ٍ هبّيسِ گيفّب  

 فلك 

وغص 

 ِالضيز
L2     :اوشبًؽاـؼ فول فؼ كبـ 

افوبل دًٌَ ّب  غيففلك  وفؼ هبًٌؽ دًٌَ 

ـً ي ثب اوش بؼُ اق ـٍ ٌْب   ّب  ًَاـ  ٍ

دبٌٍي، اوذف  ٍ قلن هَ ٍ ديسيؽى ًَاـ هغبثق 

 اوشبًؽاـؼّب  هفثَعِ

كؽ 

 ٍؽي ِ
 ٍؽي ِ 10

ض بؽز اق فلكار ؼـ ثفاثف 

 غَـؼگي
 G34 گفٍُ كبـ 

 كبـ 1004 كؽ كبـ
افوبل دًٌَ ّب  غيففلك  

 وفؼ

وغص 

 ٌبيىش ي
 (3هْبـر )

  

 (ؼقيقِ 90)قهبى ٌفايظ اًدبم كبـ :                                                             -1

 كبـگبُ دًٌَ ؼاؼى غيف فلك   .1

 دفايوف ٍ .... -دًٌَ ًَاـ  -هَاؼ هّففي: دًٌَ هبيـ .2

 -هبٌيي ًَاـديسي -َثز وٌحـع -ؼهب وٌح -اثكاـ ٍ سدْيكار: ؼوش بُ اوذف  ـًگ، قلن هَ، ؼوش بُ ايفله)اوذف  ثؽٍى َّا( .3

 ؼوش بُ سىز زىجٌؽگي  -قهبى وٌح -ضػبهز وٌح

 لجبن كبـ  -ك ً ايوٌي -كالُ ايوٌي -ؼوش ً هٌبوت -فيٌك هٌبوت -سدْيكار ايوٌي: هبوك سٌ ىي فيلشفؼاـ .4

 ٌبغُ ّب  اِلي اوشبًؽاـؼ فول فؼ كبـ:  - 2

 سٌؾين دبـاهشفّب  .1

 كي يز دًٌَ ًْبيي .2

 

 كبـ:ًوًَِ ٍ ًقٍِ -3
سقييي ٌفايظ هطيغي هبًٌؽ ؼهب ، ـعَثز، ًقغِ ٌجٌن ٍ ... اًؽاقُ گيف  دبـاهشفّب  افوبل دًٌَ هبًٌؽ هيكاى دبًٌ، قغف ًبقل، ًيفٍ   .1

( ٍ ... ثب اوش بؼُ اق اثكاـ اًؽاقُ گيف  ٍ سٌؾين  ى ّب ٍ ًىجز اغشالط ـًگ خْز ـويؽى ثِ دًٌَ over lapكًٍ ًَاـ، هيكاى اٍـلخ )

 ٍ ضػبهز هغلَةثب كي يز 

 -ٌفُ -ثفـوي ًْبيي كي يز دًٌَ اق لطبػ ضػبهز، زىجٌؽگي، ديَوش ي، ....  ٍ فؽم ٍخَؼ فيَثي هبًٌؽ كبًّ ضػبهز ـًگ .2

 ٍخَؼ َّا قيف دًٌَ ًَاـ  ٍ .... -دَوز دفسقبلي ٌؽى

 

 اثكاـ اـقٌيبثي: -4

 فْفوز ًْبيي -4ًوًَِ كبـ  -3هٍبّؽُ  -2دفوً  -1

 هَـؼ ًيبق اًدبم كبـ:اثكاـ ٍ سدْيكار  -5

ضػبهز  -قهبى وٌح -هبٌيي ًَاـديسي -ـعَثز وٌح -ؼهبوٌح -ؼوش بُ ايفله)اوذف  ثؽٍى َّا(  -قلن هَ -ؼوش بُ اوذف  ـًگ -

 ؼوش بُ سىز زىجٌؽگي ٍ... -وٌح 

سدْيكار اع ب  لجبن كبـ ٍ  -ك ً ايوٌي -كالُ ايوٌي -ؼوش ً هٌبوت -فيٌك هٌبوت -سدْيكار ايوٌي: هبوك سٌ ىي فيلشفؼاـ -

 ضفيق
 

 

 س بلي  كبـ  هفسجظ ؼـ گفٍُ كبـ : -6

 (1005افوبل دًٌَ ّب  غيففلك  گفم ) -
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 ٍقاـر  هَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك   هَقٌي

 ؼفشف سبلي  كشبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  اـقٌيبثي - 1 -9ًوَى ثفگ

 اٍلًَثز    سبـيع اـقٌيبثي  ٌوبـُ هلي  ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

كؽ 

 ضففِ
 ضففِ 72110192

قبلج يفّب ٍ هبّيسِ گيفّب  

 فلك 

وغص 

 ِالضيز
L2 

 اوشبًؽاـؼ فول فؼ كبـ:    

-ّب  غيففلك  وفؼ هبًٌؽ دًٌَافوبل دًٌَ

ّب  ّب  ًَاـ  ٍ ـً ي ثب اوش بؼُ اق ـٍي

دبٌٍي، اوذف  ٍ قلن هَ ٍ ديسيؽى ًَاـ هغبثق 

 هفثَعِاوشبًؽاـؼّب  
 

كؽ 

 ٍؽي ِ
 ٍؽي ِ 10

ض بؽز اق فلكار ؼـ ثفاثف 

 غَـؼگي
 G34 گفٍُ كبـ 

 كبـ 1004 كؽ كبـ
ّب  غيففلك  افوبل دًٌَ

 وفؼ

وغص 

 ٌبيىش ي
 (3هْبـر )

  

 هفا ض  كبـ ـؼي 
 ٌفايظ فول فؼ

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

ًوف

ُ 

 سٌؾين دبـاهشفّب 1

 ه بى: كبـگبُ دًٌَ ؼاؼى غيففلك 

 ؼلیمٝ 20قٔبٖ: 

 -ٔٛاؼ ّٔففی: 

اثكاـ ٚ سدٟیكار: ؼٔبوٙح، ـعٛثز وٙح، 

 ضػبٔز وٙح، قٔبٖ وٙح ٚ ...

 سٌؾين ِطيص دبـاهشفّب

 

 سٌؾين دبـاهشفّب ؼـ ضؽ قبث  قجَل 

 

 سٌؾين ًبؼـوز دبـاهشفّب

 3 دبـأشفٞب، سٙظیٓ ِطیص دبـأشفٞبا٘ؽاقٜ ٌیفی ِطیص 

 

ا٘ؽاقٜ ٌیفی ٘ىجشبً ِطیص دبـأشفٞب، سٙظیٓ دبـأشفٞب ثب 

 غغبی خكئی ؼـ ضؽ لبثُ لجَٛ 
2 

 1 ا٘ؽاقٜ ٌیفی ٘بؼـوز دبـأشفٞب، ػؽْ سٙظیٓ دبـأشفٞب 

 افوبل دًٌَ هبيـ 2

 

 ه بى: كبـگبُ دًٌَ ؼاؼى غيففلك 

 ؼلیمٝ 30قٔبٖ: 

 ّٔففی: دًٌٛ ٔبیغٔٛاؼ 

اثكاـ ٚ سدٟیكار: ؼوشٍبٜ اوذفی ـً٘، لّٓ ٔٛ، 

 ؼوشٍبٜ ایفِه

 افوبل ِطيص دًٌَ هبيـ 

 
 

 

 افوبل دًٌَ هبيـ ؼـ ضؽ قبث  قجَل
 

 

 افوبل ًبؼـوز دًٌَ هبيـ

دًٌٛ وبُٔ وغص، ضػبٔز ٔٙبوت ٚ یىٙٛاغز 

دًٌٛ، ِبفی وغص دًٌٛ ؼـ ضؽ ػبِی، زىجٙؽٌی 

 وبُٔ دًٌٛ
3  

وبُٔ وغص، ضػبٔز ٚ یىٙٛاغشی ٘ىجشبً دًٌٛ 

ٔٙبوت دًٌٛ، ِبفی وغص دًٌٛ ؼـ ضؽ لبثُ لجَٛ، 

 زىجٙؽٌی دًٌٛ ؼـ ضؽ لبثُ لجَٛ
2  

ػؽْ دًٌٛ وبُٔ وغص، ضػبٔز ٚ یىٙٛاغشی 

٘بٔٙبوت دًٌٛ، قثف ٌؽٖ وغص دًٌٛ ٚ زىجٙؽٌی 

 ٘بٔٙبوت دًٌٛ
1  

 افوبل دًٌَ ًَاـ  3

 

 ه بى: كبـگبُ دًٌَ ؼاؼى غيففلك  

 ؼلیمٝ 40قٔبٖ: 

 ٔٛاؼ ّٔففی: دًٌٛ ٘ٛاـی، دفایٕف

اثكاـ ٚ سدٟیكار: ٔبٌیٗ ٘ٛاـدیسی، لّٓ ٔٛ، 

 ؼوشٍبٜ سىز زىجٙؽٌی

 افوبل ِطيص دًٌَ ًَاـ  

 

 

 ضؽ قبث  قجَلافوبل دًٌَ ًَاـ  ؼـ 

 

 افوبل ًبؼـوز دًٌَ ًَاـ  

دًٌٛ ٘ٛاـی ثب دفایٕف ثب ضػبٔز یىٙٛاغز ٚ ٔٙبوت، 

ٞٓ دٌٛب٘ی ِطیص ٚ یىٙٛاغز ٚ زىجٙؽٌی وبُٔ 

 ثؽٖٚ زفٚن ٚ سبَٚ

3 

 

دفایٕف ثب ضػبٔز ٘ىجشبً یىٙٛاغز ٚ ِطیص، دًٌٛ 

٘ٛاـی ثب ٞٓ دٌٛب٘ی ٘ىجشبً ِطیص ٚ یىٙٛاغز ٚ 

 زىجٙؽٌی ٘ىجشبً غٛة ثب ضؽالُ زفٚن ٚ سبَٚ

2 

دٌٛب٘ی دفایٕف ثب ضػبٔز غیفیىٙٛاغز ٚ ٘بٔٙبوت، ٞٓ 

٘بٔٙبوت دًٌٛ ٘ٛاـی، زىجٙؽٌی وٓ دًٌٛ، ٚخٛؼ 

 سبَٚ ٚ زفٚن قیبؼ

1 

ٌبیىشٍی 

ٞبی غیف فٙی 

, ایٕٙی, 

ثٟؽاٌز, 

سٛخٟبر 

قیىز 

ٔطیغی ٚ 

 ٍ٘في

 -ػیٙه ٔٙبوت -وفً ایٕٙی -ِجبن وبـ -ؼوشىً ٔٙبوت -والٜ ایٕٙی -ایٕٙی: ٔبوه سٙفىی فیّشفؼاـ-1

 وبـ ثب ٔٛاؼ ٌیٕیبییٞبی ایٕٙی آٌبٞی -سدٟیكار اعفبء ضفیك

 ػاللٝ ثٝ وبـ  -سٕفوك ثبال -ٍ٘في: ؼلز ثبال -2

 ـػبیز ٘ظبفز  -سٟٛیٝ ٔٙبوت -سٛخٟبر قیىز ٔطیغی: خؽاوبقی ٚ سفىیه قثبِٝ ٞبی ٌیٕیبیی -3

 ا٘شمبؼی سفىف -(N13) ٔىبِٝ ضُ -(N12)ٌیفی سّٕیٓ -(N11) اوشؽالَٞبی غیففٙی: ٌبیىشٍی -4

(N14)- غالق سفىف (N15)-  اعالػبر ٌفؼآٚـی ٚ آٚـی خٕغ (N31)-  یبؼٌیفی  ( )N35-ٝسٛوؼ 

  -(N42) ٔٙبوت ٞبی فٙبٚـی ثىبـٌیفی -(N41) ٔٙبوت ٞبی فٙبٚـی ا٘شػبة -(N36) ؼاً٘ ٚ ٌبیىشٍی

 -(N53) سیٓ ؼـ ٘مً  -(N52)وفؼٖ ٌٛي ٟٔبـر -(N51)ثٛؼٖ اخشٕبػی -( N92) ـیبضی ٚ ٔطبوجٝ

 اـقي ثف ٌؿاٌشٗ اضشفاْ -(N55) اففاؼ ـٞجفی لؽـر ٕ٘بیً -(N54) ٞب فؼبِیز ٚ اخشٕبػبر ؼـ ٌفوز

 -(N71)ففؼی سؼبِی -(N58) ٔؿاوفٜ -(N57) ؼیٍفاٖ ففاٌیفی ثٝ وٕه ٚ آٔٛقي  -(N56)ؼیٍفاٖ ٞبی

  ٔؽیفیشی غٛؼ -(N37) وبقی ٔىشٙؽ -(N73) ضالَ وىت ٚ ؼـوشىبـی  -(N72)دؿیفی ٔىئِٛیز

(N61)- قٔبٖ ٔؽیفیز (N64)-  سدٟیكار ٚ ٔٛاؼ ٔؽیفیز (N66  ) 

 

 

 1ـفبيز ّوِ هَاـؼ   

 4الي 

 

 

فؽم ـفبيز ّف يك اق 

 4الي  1هَاـؼ 

% ایٕٙی، ٍ٘في، 100

سٛخٟبر قیىز ٔطیغی 

 ٞبی غیففٙی ٚ ٌبیىشٍی

2 

ػؽْ اوشفبؼٜ اق والٜ  

ایٕٙی یب ؼوشىً یب 

وفً ایٕٙی یب ِجبن 

وبـ یب ٔبوه فیّشفؼاـ یب 

 ػیٙه یب ٔٛاـؼ ؼیٍف 

1 

 اـقٌيبثي كبـ )ٌبيىش ي اًدبم كبـ(
 ثّی    

 غیف    

 ٔؼیبـ ٌبیىشٍی ا٘دبْ وبـ  :

  3ٚ  2اق ٔفاضُ   2وىت ضؽالُ ٕ٘فٜ  

 اق ثػً ٌبیىشٍی ٞبی غیف فٙی , ایٕٙی, ثٟؽاٌز , سٛخٟبر قیىز ٔطیغی ٚ ٍ٘في  2وىت ضؽالُ ٕ٘فٜ  

 اق ٔفاضُ وبـ 2وىت ضؽالُ ٔیبٍ٘یٗ 
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 ٍقاـر  هَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك   هَقٌي

 ؼفشف سبلي  كشبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  كبـ فول فؼ اوشبًؽاـؼ سطلي  - 1-8ًوَى ثفگ

 اٍل:ًَثز  : سبـيع اـقٌيبثي  ٌوبـُ هلي  ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

كؽ 

 ضففِ
 ضففِ  72110192

قبلج يفّب ٍ هبّيسِ گيفّب  

 فلك 

وغص 

 ِالضيز
L2 

 اوشبًؽاـؼ فول فؼ كبـ:    

افوبل دًٌَ ّب  غيففلك  گفم ثب اوش بؼُ 

اق ـٍي ّب  ديٍ فم، دبًٌ، ديسً ٍ ؾٍثي 

 ثب اوشبًؽاـؼّب  هفثَعِ هغبثق

كؽ 

 ٍؽي ِ
 ٍؽي ِ 10

ض بؽز اق فلكار ؼـ ثفاثف 

 غَـؼگي
 G34 گفٍُ كبـ 

 كبـ 1005 كؽ كبـ
افوبل دًٌٍَ ّب  

 غيففلك  گفم

وغص 

 ٌبيىش ي
 (3هْبـر )

  

 ؼقيقِ( 60)قهبى                                                                                                          ٌفايظ اًدبم كبـ :-1

 كبـگبُ دًٌَ غيف فلك   .1

 هَاؼ هّففي: دًٌَ گفم هبًٌؽ كَلشبـ، قيف ٍ ...، دلي اسيلي، دَؼـ ادَكىي، اليب  ٌيٍِ ٍ .... .2

ً گفم هبًٌؽ هٍق ، الوٌز ٍ ... ؼهبوٌح )سفهَهشف(، ـعَثز وٌح، هبٌيي افوبل دًٌَ، ضػبهز وٌح، اثكاـ ٍ سدْيكار: اثكاـ دي .3

 ؼوش بُ سىز زىجٌؽگي دًٌَ، قثف  وٌح ٍ ...

 سدْيكار ايوٌي: هبوك سٌ ىي فيلشفؼاـ، فيٌك هٌبوت، لجبن كبـ، ك ً ايوٌي، كالُ ايوٌي، ؼوش ً هٌبوت .4

 كبـ:  ٌبغُ ّب  اِلي اوشبًؽاـؼ فول فؼ - 2
 ديً گفم كفؼى .1

 سٌؾين دبـاهشفّب .2

 كي يز ًْبيي دًٌَ .3

 

 ًوًَِ ٍ ًقٍِ كبـ:-3

گفم كفؼى فلكار هبًٌؽ هٍق  ٍ الوٌز ٍ ... هغبثق ؼوشَـالقو   ى ّب ٍ ديً گفم كفؼى وغص فلك سب ؼهب  كبـ ثب اًَاؿ سدْيكار ديً .1

 ثفا  دَؼـ ادَكىي ৹c 240هقيي ثفاوبن ًَؿ دًٌَ ثِ فٌَاى هثبل 

اًؽاقُ گيف  دبـاهشفّب  هؤثف ؼـ افوبل دًٌَ هبًٌؽ ؼهب  ديً گفم، هيكاى دبًٌ، قغف ًبقل ٍ .... ثب اوش بؼُ اق اثكاـ اًؽاقُ گيف   .2

 هبًٌؽ ؼهبوٌح ٍ .... ٍ سٌؾين دبـاهشفّب خْز ـويؽى ثِ دًٌَ هغلَة

 ثي هبًٌؽ فؽم ي ٌَاغشي ضػبهز، ٌفُ ٍ ...ثفـوي ًْبيي كي يز دًٌَ اق لطبػ ضػبهز، زىجٌؽگي، ديَوش ي ٍ... فؽم ٍخَؼ فيَ .3

 

 اثكاـ اـقٌيبثي: -4

 فْفوز ٍاـوي  -4ًوًَِ كبـ  -3هٍبّؽُ  -2دفوً  -1

 اثكاـ ٍ سدْيكار هَـؼ ًيبق اًدبم كبـ: -5
دًٌَ، اثكاـ ديٍ فم هبًٌؽ هٍق ، الوٌز ٍ ... ؼهبوٌح، ـعَثز وٌح، هبٌيي افوبل دًٌَ، ضػبهز وٌح، ؼوش بُ سىز زىجٌؽگي  -

 قثف  وٌح

سدْيكار ايوٌي: هبوك سٌ ىي فيلشفؼاـ، فيٌك هٌبوت، لجبن كبـ، ك ً ايوٌي، كالُ ايوٌي، ؼوش ً هٌبوت ٍ سدْيكار اع ب   -

 ضفيق 
 

 س بلي  كبـ  هفسجظ ؼـ گفٍُ كبـ : -6

 (1004ّب  غيففلك  وفؼ )افوبل دًٌَ -
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 ٍقاـر  هَقي ٍ دفٍـي

  هَقٌيوبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك  

 ؼفشف سبلي  كشبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  اـقٌيبثي - 1 -9ًوَى ثفگ

 اٍلًَثز    سبـيع اـقٌيبثي  ٌوبـُ هلي  ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 قبلج يفّب ٍ هبّيسِ گيفّب  فلك  ضففِ  72110192 كؽ ضففِ
وغص 

 ِالضيز
L2     :اوشبًؽاـؼ فول فؼ كبـ 

غيففلك  گفم ثب اوش بؼُ اق افوبل دًٌَ ّب  

دبًٌ، ديسً ٍ ؾٍثي  ديٍ فم، ـٍي ّب 

 هغبثق ثب اوشبًؽاـؼّب  هفثَعِ
 

 G34 گفٍُ كبـ  ض بؽز اق فلكار ؼـ ثفاثف غَـؼگي ٍؽي ِ 10 كؽ ٍؽي ِ

 ّب  غيففلك  گفمافوبل دًٌَ كبـ 1005 كؽ كبـ
وغص 

 ٌبيىش ي
 (3هْبـر )

  

 هفا ض  كبـ ـؼي 
 ٌفايظ فول فؼ

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

 سٌؾين دبـاهشفّب 1

 ه بى: كبـگبُ دًٌَ غيففلك   

 ؼلیمٝ 20قٔبٖ: 

  -ٔٛاؼ ّٔففی: 

اثكاـ ٚ سدٟیكار: ؼٔبوٙح، ـعٛثز 

 وٙح،قٔبٖ وٙح 

 سٌؾين ِطيص دبـاهشفّب

 

 ضؽقبث  قجَلسٌؾين دبـاهشفّب ؼـ 

 

 سٌؾين ًبؼـوز دبـاهشفّب

 3 ٌیفی ِطیص دبـأشفٞب، سٙظیٓ ِطیص دبـأشفٞبا٘ؽاقٜ

 

ٌیفی ٘ىجشبً ِطیص دبـأشفٞب، سٙظیٓ دبـأشفٞب ثب ا٘ؽاقٜ

 غغبی خكئی ؼـ ضؽ لبثُ لجَٛ
2 

ٌیفی ٘بؼـوز دبـأشفٞب، ػؽْ سٙظیٓ ِطیص ا٘ؽاقٜ

 دبـأشفٞب 
1 

 فلكارديٍ فم كفؼى  2

 ه بى: كبـگبُ دًٌَ غيففلك  

 ؼلیمٝ 20قٔبٖ: 

 -ٔٛاؼ ّٔففی: 

اثكاـ ٚ سدٟیكار: اثكاـ دیٍٍفْ، 

 سفٔٛٔشف

 ديٍ فم كفؼى ِطيص فلكار

 

ديٍ فم كفؼى فلكار ؼـ ضؽ قبث  

 قجَل

 

 ديٍ فم كفؼى ًبؼـوز فلكار

 3 دیٍٍفْ یىٙٛاغز فّك سب ؼٔبی ٔٙبوت 

 

دیٍٍفْ یىٙٛاغز فّك سب ؼٔبی ٘ىجشبً ٔٙبوت ؼـ ضؽ 

 لبثُ لجَٛ  
2 

 1 دیٍٍفْ غیفیىٙٛاغز فّك، ؼٔبی ٘بٔٙبوت فّك 

 افوبل دًٌَ 3

 ه بى: كبـگبُ دًٌَ غيففلك 

 ؼلیمٝ  20قٔبٖ: 

ٔٛاؼ ّٔففی: وِٛشبـ، دٛؼـ دّی 

 اسیّٗ، دٛؼـ ادٛوىی، اِیبف ٌیٍٝ

اثكاـ ٚ سدٟیكار: ٔبٌیٗ اػٕبَ 

دًٌٛ، ضػبٔز وٙح، ؼوشٍبٜ 

 سىز زىجٙؽٌی، قثفی وٙح 

 

 افوبل دًٌَ ِطيص  

 

 

 افوبل دًٌَ ؼـ ضؽ قبث  قجَل

 

 

 افوبل ًبؼـوز دًٌَ

دًٌٛ وبُٔ وغص، ضػبٔز ٔٙبوت ٚ یىٙٛاغز 

دًٌٛ، ِبفی وغص دًٌٛ ؼـ ضؽ ػبِی، زىجٙؽٌی 

 وبُٔ دًٌٛ

3 

 

ضػبٔز ٚ یىٙٛاغشی ٘ىجشبً ٔٙبوت دًٌٛ وبُٔ وغص، 

دًٌٛ، ِبفی وغص دًٌٛ ؼـ ضؽ لبثُ لجَٛ، 

 زىجٙؽٌی دًٌٛ ؼـ ضؽ لبثُ لجَٛ

2 

ػؽْ دًٌٛ وبُٔ وغص، ضػبٔز ٘بٔٙبوت ٚ یىٙٛاغشی 

٘بٔٙبوت دًٌٛ، قثف ٌؽٖ وغص دًٌٛ ٚ زىجٙؽٌی 

 ٘بٔٙبوت دًٌٛ

1 

ٌبیىشٍی ٞبی 

غیف فٙی , 

ایٕٙی, 

ثٟؽاٌز, 

سٛخٟبر 

ٔطیغی قیىز 

 ٚ ٍ٘في

 -وفً ایٕٙی -ِجبن وبـ -ؼوشىً ٔٙبوت -والٜ ایٕٙی -ایٕٙی: ٔبوه سٙفىی فیّشفؼاـ-1

 ٞبی ایٕٙی وبـ ثب ٔٛاؼ ٌیٕیبییآٌبٞی -سدٟیكار اعفبء ضفیك -ػیٙه ٔٙبوت

 ػاللٝ ثٝ وبـ  -سٕفوك -ٍ٘في: ؼلز ثبال -2

ـػبیز  -سٟٛیٝ ٔٙبوت -سٛخٟبر قیىز ٔطیغی: خؽاوبقی ٚ سفىیه قثبِٝ ٞبی ٌیٕیبیی -3

 ٘ظبفز 

 سفىف -(N13) ٔىبِٝ ضُ -(N12)ٌیفی سّٕیٓ -(N11) اوشؽالَٞبی غیففٙی: ٌبیىشٍی -4

( )  یبؼٌیفی  -(N31) اعالػبر ٌفؼآٚـی ٚ آٚـی خٕغ  -(N15) غالق سفىف -(N14) ا٘شمبؼی

N35-ٝؼاً٘ ٚ ٌبیىشٍی سٛوؼ (N36)- ٔٙبوت ٞبی فٙبٚـی ا٘شػبة (N41)- فٙبٚـی ثىبـٌیفی 

 ٌٛي ٟٔبـر -(N51)ثٛؼٖ اخشٕبػی -( N92) ـیبضی ٚ ٔطبوجٝ  -(N42) ٔٙبوت ٞبی

 لؽـر ٕ٘بیً -(N54) ٞب فؼبِیز ٚ اخشٕبػبر ؼـ ٌفوز -(N53) سیٓ ؼـ ٘مً  -(N52)وفؼٖ

 ففاٌیفی ثٝ وٕه ٚ آٔٛقي  -(N56)ؼیٍفاٖ ٞبی اـقي ثف ٌؿاٌشٗ اضشفاْ -(N55) اففاؼ ـٞجفی

 ٚ ؼـوشىبـی  -(N72)دؿیفی ٔىئِٛیز -(N71)ففؼی سؼبِی -(N58) ٔؿاوفٜ -(N57) ؼیٍفاٖ

  -(N64) قٔبٖ ٔؽیفیز -(N61)  ٔؽیفیشی غٛؼ -(N37) وبقی ٔىشٙؽ -(N73) ضالَ وىت

 (N66) سدٟیكار ٚ ٔٛاؼ ٔؽیفیز

 

 

ـفبيز ّوِ هَاـؼ   

 4الي  1
 
 

 

ّف يك  فؽم ـفبيز

 4الي  1اق هَاـؼ 

% ایٕٙی، ٍ٘في، 100

سٛخٟبر قیىز 

-ٔطیغی ٚ ٌبیىشٍی

 ٞبی غیففٙی 

2 

ػؽْ اوشفبؼٜ اق والٜ  

ایٕٙی یب ؼوشىً یب 

وفً ایٕٙی یب ِجبن 

وبـ یب ٔبوه یب ػیٙه 

 یب ٔٛاـؼ ؼیٍف

1 

 اـقٌيبثي كبـ )ٌبيىش ي اًدبم كبـ(
 ثّی    

 غیف    

 وبـ  : ٔؼیبـ ٌبیىشٍی ا٘دبْ

  3ٚ  1اق ٔفاضُ   2وىت ضؽالُ ٕ٘فٜ  

 اق ثػً ٌبیىشٍی ٞبی غیف فٙی , ایٕٙی, ثٟؽاٌز , سٛخٟبر قیىز ٔطیغی ٚ ٍ٘في  2وىت ضؽالُ ٕ٘فٜ  

 اق ٔفاضُ وبـ 2وىت ضؽالُ ٔیبٍ٘یٗ 
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 ٍقاـر  هَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك   هَقٌي

ضففِ ا  ٍ كبـؼاًًؼفشف سبلي  كشبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ   

 

  كبـ فول فؼ اوشبًؽاـؼ سطلي  - 1-8ًوَى ثفگ

 اٍل:ًَثز  : سبـيع اـقٌيبثي  ٌوبـُ هلي  ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 قبلج يفّب ٍ هبّيسِ گيفّب  فلك  ضففِ  72110192 كؽ ضففِ
وغص 

 ِالضيز
L2     :اوشبًؽاـؼ فول فؼ كبـ 

اخفا  ويىشن ض بؽز كبسؽ  ـٍ  وبقُ ّب  

ثِ ـٍي فؽاًٌَؽُ ٍ خفيبى افوبلي هغبثق  فلك 

 ثب اوشبًؽاـؼّب  هفثَعِ

 G35 گفٍُ كبـ  ض بؽز اق فلكار ؼـ ثفاثف غَـؼگي ٍؽي ِ 10 كؽ ٍؽي ِ

 ّب  ض بؽز كبسؽ اخفا  ويىشن كبـ 1006 كؽ كبـ
وغص 

 ٌبيىش ي
 (3هْبـر )

  

 ؼقيقِ( 100)قهبى                                                                                                       ٌفايظ اًدبم كبـ :-1

 كبـگبُ ض بؽز اق غَـؼگي  .1

هَاؼ  -دَؼـ كؽٍلؽ - ًؽّب  خفيبى افوبلي: گفافيز، زؽى، ويلي َى -هَاؼ هّففي:  ًؽّب  فؽاًٌَؽُ هبًٌؽ  لَهيٌين، ـٍ  ٍ هٌيكين .2

 كبث  ثب وبيكّب  هػشل  ٍ .... -دٍز ثٌؽ هبًٌؽ كك

ؼوش بُ ديي  -قبلت كؽٍلؽ -اثكاـ اسّبل كبث  -وَل بر هه )ّبفى (  -ال شفٍؼ هفخـ هه -هَلشي هشف -اثكاـ ٍ سدْيكار: ـكشي بيف .3

 دبيِ ً ْؽاـًؽُ قفقفُ كبث  ـٍليك -ثفيكيٌگ

 هبوك هٌبوت -ك ً ايوٌي -فيٌك هٌبوت -ـلجبن كب -كالُ ايوٌي -سدْيكار ايوٌي: ؼوش ً هٌبوت .4

 ّب  اِلي اوشبًؽاـؼ فول فؼ كبـ: ٌبغُ – 2
 ًّت  ًؽ .1

 سٌؾين دبـاهشفّب .2

 ًوًَِ ٍ ًقٍِ كبـ:-3
 ّب  هفثَعِقفاـ ؼاؼى  ًؽّب ؼـ هَاؼ دٍز ثٌؽ ٍ اسّبل  ى ّب ثب اوش بؼُ اق كبث  ثِ َِـر وف  يب هَاق  يب ضلقَ  هغبثق ؼوشَـالقو  .1

هشف ٍ ّبفى  ٍ سٌؾين دشبًىي  ٍ خفيبى ـكشي بيف ثِ ًطَِطيص كِ دشبًىي  وبقُ ؼـ گيف  دشبًىي  وبقُ فلك  ثب اوش بؼُ اق ٍلزاًؽاقُ .2

 هطؽٍؼُ هدبق قفاـ گيفؼ هغبثق ؼوشَـالقو  ٍ اوشبًؽاـؼّب  هفثَعِ

 اثكاـ اـقٌيبثي: -4

 فْفوز ٍاـوي -4ًوًَِ كبـ  -3هٍبّؽُ  -2دفوً  -1

 سدْيكار هَـؼ ًيبق اًدبم كبـ:اثكاـ ٍ  -5

دبيِ  -ؼوش بُ ديي ثفيكيٌگ -قبلت كؽٍلؽ -اثكاـ اسّبل كبث  -وَل بر هه )ّبفى (  -ال شفٍؼ هفخـ هه -هَلشي هشف -ـكشي بيف -

 ً ْؽاـًؽُ قفقفُ كبث  ـٍليك 

 سدْيكار اع ب  ضفيقهبوك هٌبوت ٍ  -ك ً ايوٌي -فيٌك هٌبوت -لجبن كبـ -كالُ ايوٌي -سدْيكار ايوٌي: ؼوش ً هٌبوت -
 

 

 س بلي  كبـ  هفسجظ ؼـ گفٍُ كبـ : -6

 (1007سكـيق هَاؼ ثبقؼاـًؽُ غَـؼگي ) -
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 ٍقاـر  هَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك   هَقٌي

 ؼفشف سبلي  كشبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  اـقٌيبثي - 1 -9ًوَى ثفگ

 اٍلًَثز    سبـيع اـقٌيبثي  ٌوبـُ هلي  ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 قبلج يفّب ٍ هبّيسِ گيفّب  فلك  ضففِ  72110192 كؽ ضففِ
وغص 

 ِالضيز
L2     :اوشبًؽاـؼ فول فؼ كبـ 

اخفا  ويىشن ض بؽز كبسؽ  ـٍ  وبقُ ّب  

فلك  ثِ ـٍي فؽاًٌَؽُ ٍ خفيبى افوبلي هغبثق 

 ثب اوشبًؽاـؼّب  هفثَعِ

 G35 گفٍُ كبـ  ض بؽز اق فلكار ؼـ ثفاثف غَـؼگي ٍؽي ِ 10 كؽ ٍؽي ِ

 ّب  ض بؽز كبسؽ اخفا  ويىشن كبـ 1006 كؽ كبـ
وغص 

 ٌبيىش ي
 (3هْبـر )

  

 هفا ض  كبـ ـؼي 
 ٌفايظ فول فؼ

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

 ًّت  ًؽ 1

ه بى: كبـگبُ ض بؽز اق  

 غَـؼگي 

 ؼلیمٝ  50قٔبٖ: 

ٔٛاؼ ّٔففی: آ٘ؽٞبی فؽاٌٛ٘ؽٜ، 

آ٘ؽٞبی خفیبٖ اػٕبِی ٔٛاؼ، دٍز 

 ثٙؽ، وبثُ، دٛؼـ وؽِٚؽ ٚ ...

اثكاـ ٚ سدٟیكار: اثكاـ اسّبَ وبثُ، 

 لبِت وؽِٚؽ

 ًّت ِطيص  ًؽ  

 

 

 ًّت  ًؽ ؼـ ضؽ قبث  قجَل 

 

 ًّت ًبؼـوز  ًؽ 

ؼاؼٖ ِطیص آ٘ؽ، فبِّٝ ِطیص آ٘ؽٞب، ٔمؽاـ وبفی ٚ ِطیص لفاـ 

 ٞبدٍز ثٙؽ، اسّبَ ِطیص وبثُ
3 

 

لفاـ ؼاؼٖ ٘ىجشبً ِطیص آ٘ؽ، فبِّٝ آ٘ؽٞب ثب غغبی خكئی، ٔمؽاـ 

دٍز ثٙؽ ثب غغبی خكئی ؼـ ضؽ لبثُ لجَٛ، اسّبَ ٘ىجشبً ِطیص 

 وبثُ ٞب 

2 

آ٘ؽٞب، ٔمؽاـ ٘بٔٙبوت لفاـ ؼاؼٖ ٘بؼـوز آ٘ؽٞب، فبِّٝ ٘بؼـوز 

 ٞب دٍز ثٙؽ )وٕشف اق ضؽ ٔٛـؼ ٘یبق(، اسّبَ ٘بؼـوز وبثُ
1 

 ًّت ـكشي بيف 2

ه بى: كبـگبُ ض بؽز اق 

 غَـؼگي 

 ؼلیمٝ  30قٔبٖ: 

 ٔٛاؼ ّٔففی: وبثُ، دٛؼـ وؽِٚؽ

اثكاـ ٚ سدٟیكار: ـوشیفبیف، وبیف 

ٍٟ٘ؽاـ٘ؽٜ لفلفٜ وبثُ، ـِٚیه ٚ 

 ثبثز ٚ لبِت وؽِٚؽ

 ِطيص ـكشي بيفًّت  

 

 

 ًّت ـكشي بيف ؼـ ضؽ قبث  

 قجَل 

 

 ًّت ًبؼـوز ـكشي بيف 

اسّبَ ِطیص ٚ ٔطىٓ ـوشیفبیف ثب فٛ٘ؽاویٖٛ، اسّبَ ِطیص وبثُ 

 ٞبی آ٘ؽ ٚ فّك ثٝ ـوشیفبیف، اسّبَ ِطیص ـوشیفبیف ثٝ زبٜ اـر 
3 

 

اسّبَ ٘ىجشبً ِطیص ٚ ٔطىٓ ـوشیفبیف ثٝ فٛ٘ؽاویٖٛ، اسّبَ ٘ىجشبً 

ِطیص وبثُ ٞبی آ٘ؽ ٚ فّك ثٝ ـوشیفبیف، اسّبَ ٘ىجشبً ِطیص 

 ـوشیفبیف ثٝ زبٜ اـر 

2 

اسّبَ ٘بؼـوز ٚ ضؼیف ـوشیفبیف ثٝ فٛ٘ؽاویٖٛ، اسّبَ ٘بؼـوز 

 وبثُ ٞبی آ٘ؽ ٚ فّك ثٝ ـوشیفبیف، اسّبَ ٘بؼـوز ـوشیفبیف ثٝ اـر 
1 

 اًؽاقُ گيف  دشبًىي  3

ه بى: كبـگبُ ض بؽز اق  

 غَـؼگي 

 ؼلیمٝ  20قٔبٖ: 

  -ٔٛاؼ ّٔففی: 

 ٞبفىُ  -اثكاـ ٚ سدٟیكار: ِٔٛشی ٔشف

 اًؽاقُ گيف  ِطيص دشبًىي   

 

اًؽاقُ گيف  دشبًىي  ؼـ ضؽ 

 قبث  قجَل 

 

 اًؽاقُ گيف  ًبؼـوز دشبًىي  

 3 ٔشف ٚ ٞبفىُ، فبِّٝ ِطیص ٞبفىُ ثب فّك٘طٜٛ ِطیص وبـ ثب ِٔٛشی

 

ٔشف ٚ ٞبفىُ، فبِّٝ ٘ىجشبً ِطیص ٘طٜٛ ٘ىجشبً ِطیص وبـ ثب ِٔٛشی

 ٞبفىُ ثب فّك
2 

ٔشف ٚ ٞبفىُ، فبِّٝ ٘بٔٙبوت ٞبفىُ ثب وبـ ثب ِٔٛشی٘طٜٛ ٘بؼـوز 

 فّك 
1 

ٌبیىشٍی ٞبی 

غیف فٙی , ایٕٙی, 

ثٟؽاٌز, سٛخٟبر 

قیىز ٔطیغی ٚ 

 ٍ٘في

ػیٙه  -وفً ایٕٙی -ِجبن وبـ -ؼوشىً ٔٙبوت -والٜ ایٕٙی -ایٕٙی: ٔبوه ٔٙبوت-1

 ٞبی ایٕٙی وبـ ثب سدٟیكار اِىشفیىی آٌبٞی -سدٟیكار اعفبء ضفیك -ٔٙبوت

 ػاللٝ ثٝ وبـ  -سٕفوك ثبال -ٍ٘في: ؼلز ثبال -2

 ـػبیز ٘ظبفز -سٛخٟبر قیىز ٔطیغی: خؽاوبقی ٚ سفىیه قثبِٝ ٞبی ٌیٕیبیی -3

 -(N13) ٔىبِٝ ضُ -(N12)ٌیفی سّٕیٓ -(N11) اوشؽالَٞبی غیففٙی: ٌبیىشٍی -4

  -(N31) اعالػبر ٌفؼآٚـی ٚ آٚـی خٕغ  -(N15) غالق سفىف -(N14) ا٘شمبؼی سفىف

 -(N41) ٔٙبوت ٞبی فٙبٚـی ا٘شػبة -(N36) ؼاً٘ ٚ ٌبیىشٍی سٛوؼٝ-N35( )  یبؼٌیفی

 -(N51)ثٛؼٖ اخشٕبػی -( N92) ـیبضی ٚ ٔطبوجٝ  -(N42) ٔٙبوت ٞبی فٙبٚـی ثىبـٌیفی

 ٞب فؼبِیز ٚ اخشٕبػبر ؼـ ٌفوز -(N53) سیٓ ؼـ ٘مً  -(N52)وفؼٖ ٌٛي ٟٔبـر

(N54)- ًاففاؼ ـٞجفی لؽـر ٕ٘بی (N55)- ْؼیٍفاٖ ٞبی اـقي ثف ٌؿاٌشٗ اضشفا(N56)-  

 ٔىئِٛیز -(N71)ففؼی سؼبِی -(N58) ٔؿاوفٜ -(N57) ؼیٍفاٖ ففاٌیفی ثٝ وٕه ٚ آٔٛقي

  ٔؽیفیشی غٛؼ -(N37) وبقی ٔىشٙؽ -(N73) ضالَ وىت ٚ ؼـوشىبـی  -(N72)دؿیفی

(N61)- قٔبٖ ٔؽیفیز (N64)-  سدٟیكار ٚ ٔٛاؼ ٔؽیفیز (N66) 

 

 1ـفبيز ّوِ هَاـؼ   

 4الي 

 

 
 

 

فؽم ـفبيز ّف يك اق 

 4الي  1هَاـؼ 

% ایٕٙی، ٍ٘في، 100

سٛخٟبر قیىز 

ٔطیغی ٚ 

ٞبی  ٌبیىشٍی

 غیففٙی 

2 

 
ػؽْ اوشفبؼٜ اق والٜ 

ایٕٙی یب ؼوشىً یب 

وفً ایٕٙی یب ِجبن 

وبـ یب ٔبوه یب ػیٙه 

 یب ٔٛاـؼ ؼیٍف 

1 

 اـقٌيبثي كبـ )ٌبيىش ي اًدبم كبـ(
 ثّی    

 غیف    

 ٔؼیبـ ٌبیىشٍی ا٘دبْ وبـ  :

  3ٚ  1اق ٔفاضُ   2وىت ضؽالُ ٕ٘فٜ  

 اق ثػً ٌبیىشٍی ٞبی غیف فٙی , ایٕٙی, ثٟؽاٌز , سٛخٟبر قیىز ٔطیغی ٚ ٍ٘في  2وىت ضؽالُ ٕ٘فٜ  

 اق ٔفاضُ وبـ 2وىت ضؽالُ ٔیبٍ٘یٗ 
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ٍ دفٍـيٍقاـر  هَقي   

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك   هَقٌي

 ؼفشف سبلي  كشبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

 كبـ فول فؼ اوشبًؽاـؼ سطلي  - 1-8ًوَى ثفگ

 اٍل:ًَثز  : سبـيع اـقٌيبثي  ٌوبـُ هلي  ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 ضففِ  72110192 كؽ ضففِ
قبلج يفّب ٍ هبّيسِ گيفّب  

 فلك 
 اوشبًؽاـؼ فول فؼ كبـ:     L2 ِالضيزوغص 

سكـيق هَاؼ ثبقؼاـًؽُ غَـؼگي ثِ ويبل 

خْز ض بؽز فلكار ؼـ هدبٍـر ويبل ثب 

اوش بؼُ اق ـٍي ّب  ديَوشِ ٍ هقغقي 

 هغبثق اوشبًؽاـؼّب  هفثَعِ

 ٍؽي ِ 10 كؽ ٍؽي ِ
ض بؽز اق فلكار ؼـ ثفاثف 

 غَـؼگي
 G35 گفٍُ كبـ 

 كبـ 1007 كؽ كبـ
هَاؼ ثبقؼاـًؽُ سكـيق 

 غَـؼگي

وغص 

 ٌبيىش ي
 (3هْبـر)

  

 ؼقيقِ( 90)قهبى                                                                                                           ٌفايظ اًدبم كبـ :-1

 كبـگبُ ض بؽز اق غَـؼگي .1

 ٌيويبيي هقف  ٍ ... ّب هَاؼ هّففي: هَاؼ ثبقؼاـًؽُ غَـؼگي هطلَل  .2

اثكاـ ٍ سدْيكار: سدْيكار سكـيق هَاؼ ثبقؼاـًؽُ غَـؼگي، سدْيكار اًؽاقُ گيف  ضدن ثبقؼاـًؽُ، سدْيكار اًؽاقُ گيف  ًفظ  .3

 غَـؼگي )كَدي ٍ دفٍة(، سدْيكار  قهبيٍ بّي

 ت فيٌك هٌبو -هبوك سٌ ىي -ك ً ايوٌي -كالُ ايوٌي -ؼوش ً هٌبوت -سدْيكار ايوٌي: لجبن كبـ .4

 ٌبغُ ّب  اِلي اوشبًؽاـؼ فول فؼ كبـ:  - 2
 كٌشفل هيكاى سكـيق .1

 سقييي اثفثػٍي هَاؼ ثبقؼاـًؽُ  .2

 ًوًَِ ٍ ًقٍِ كبـ:-3
 اًؽاقُ گيف  ضدن هَاؼ ثبقؼاـًؽُ سكـيقي ثب اوش بؼُ اق اثكاـ اًؽاقُ گيف  ضدن ثفاوبن ضدن ويبل غَـًؽُ .1

غَـؼگي وبقُ فلك  ؼـ هدبٍـر ويبل ثب اوش بؼُ اق ـٍي ّب  سقييي هيكاى ثبقؼاـًؽُ سقييي هيكاى سأثيف هَاؼ ثبقؼاـًؽُ ؼـ كبًّ  .2

ثبقيوبًؽُ ؼـ ويبل ٍ اًؽاقُ گيف  هيكاى يَى  ّي ؼـ ويبل ٍ ّوسٌيي اًؽاقُ گيف  وففز غَـؼگي قج  ٍ ثقؽ اق سكـيق هَاؼ 

 ثبقؼاـًؽُ ثب اوش بؼُ اق دفٍة ٍ كَدي
 

 اثكاـ اـقٌيبثي: -4

 فْفوز ٍاـوي  -4ًوًَِ كبـ  -3هٍبّؽُ  -2دفوً  -1

 اثكاـ ٍ سدْيكار هَـؼ ًيبق اًدبم كبـ: -5

سدْيكار سكـيق هَاؼ ثبقؼاـًؽُ غَـؼگي ٌبه  دوخ ٍ...، سدْيكار اًؽاقُ گيف  ًفظ غَـؼگي )دفٍة ٍ كَدي(، سدْيكار  -

 سكـيق هَاؼ ثبقؼاـًؽُ غَـؼگي ٍ ....گيف  ضدن هَاؼ ثبقؼاـًؽُ خْز  قهبيٍ بّي ٍ ... سدْيكار اًؽاقُ

 فيٌك هٌبوت ٍ سدْيكار اع ب  ضفيق -هبوك سٌ ىي -ك ً ايوٌي -كالُ ايوٌي -ؼوش ً هٌبوت -سدْيكار ايوٌي: لجبن كبـ -
 

 

 س بلي  كبـ  هفسجظ ؼـ گفٍُ كبـ : -6

 (1006ّب  ض بؽز كبسؽ  )اخفا  ويىشن -
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 ٍقاـر  هَقي ٍ دفٍـي

ثفًبهِ ـيك   هَقٌيوبقهبى دمًٍّ ٍ   

 ؼفشف سبلي  كشبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  اـقٌيبثي - 1 -9ًوَى ثفگ

 اٍلًَثز    سبـيع اـقٌيبثي  ٌوبـُ هلي  ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 ضففِ  72110192 كؽ ضففِ
قبلج يفّب ٍ هبّيسِ گيفّب  

 فلك 
 L2 وغص ِالضيز

 اوشبًؽاـؼ فول فؼ كبـ:    

هَاؼ ثبقؼاـًؽُ غَـؼگي ثِ ويبل خْز سكـيق 

ض بؽز فلكار ؼـ هدبٍـر ويبل ثب اوش بؼُ اق 

ـٍي ّب  ديَوشِ ٍ هقغقي هغبثق اوشبًؽاـؼّب  

 هفثَعِ
 

كؽ 

 ٍؽي ِ
 ٍؽي ِ 10

ض بؽز اق فلكار ؼـ ثفاثف 

 غَـؼگي
 G35 گفٍُ كبـ 

 كبـ 1007 كؽ كبـ
سكـيق هَاؼ ثبقؼاـًؽُ 

 غَـؼگي

وغص 

 ٌبيىش ي
 (3هْبـر)

  

 هفا ض  كبـ ـؼي 
 ٌفايظ فول فؼ

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

 سكـيق هَاؼ ثبقؼاـًؽُ 1

 ه بى: كبـگبُ ض بؽز اق غَـؼگي  

 ؼلیمٝ  20قٔبٖ: 

 ٔٛاؼ ّٔففی: ٔٛاؼ ثبقؼاـ٘ؽٜ غٛـؼٌی 

سكـیك ٔٛاؼ اثكاـ ٚ سدٟیكار: سدٟیكار 

 ثبقؼاـ٘ؽٜ، سدٟیكار ا٘ؽاقٜ ٌیفی ضدٓ

 سكـيق ِطيص هَاؼ ثبقؼاـًؽُ  

 

سكـيق هَاؼ ثبقؼاـًؽُ ؼـ ضؽ 

 قبث  قجَل 

 

 سكـيق ًبؼـوز هَاؼ ثبقؼاـًؽُ 

ـٚي ِطیص سكـیك، ٔیكاٖ ِطیص سكـیك 

 ثبقؼاـ٘ؽٜ 
3 

 
ـٚي ِطیص سكـیك، ٔیكاٖ ٘ىجشبً ِطیص سكـیك 

 ثبقؼاـ٘ؽٜ 
2 

ـٚي ٘بؼـوز سكـیك، ٔیكاٖ ٘بؼـوز سكـیك 

 ثبقؼاـ٘ؽٜ 
1 

 كٌشفل هيكاى سكـيق 2

 ه بى: كبـگبُ ض بؽز اق غَـؼگي  

 ؼلیمٝ  20قٔبٖ: 

  -ٔٛاؼ ّٔففی: 

اثكاـ ٚ سدٟیكار: سدٟیكار ا٘ؽاقٜ ٌیفی، 

 ضدٓ ٔٛاؼ ثبقؼاـ٘ؽٜ 

 كٌشفل ِديح هيكاى سكـيق  

 

كٌشفل هيكاى سكـيق ؼـ ضؽ قبث  

 قجَل

 

 كٌشفل ًبؼـوز هيكاى سكـيق 

ا٘ؽاقٜ ٌیفی ِطیص ٔیكاٖ سكـیك، سٙظیٓ ِطیص 

 ٔیكاٖ سكـیك
3 

 

ا٘ؽاقٜ ٌیفی ٘ىجشبً ِطیص ٔیكاٖ سكـیك، سٙظیٓ 

 ٘ىجشبً ِطیص ٔیكاٖ سكـیك
2 

ا٘ؽاقٜ ٌیفی ٘بؼـوز ٔیكاٖ سكـیك، ػؽْ سٙظیٓ 

 ِطیص ٔیكاٖ سكـیك
1 

3 
سقييي اثفثػٍي 

 ثبقؼاـًؽُ

 ه بى: كبـگبُ ض بؽز اق غَـؼگي  

 ؼلیمٝ  50قٔبٖ: 

 ٔٛاؼ ّٔففی: ٔطَّٛ ٌیٕیبیی ٔؼفف

اثكاـ ٚ سدٟیكار: سدٟیكار ا٘ؽاقٜ ٌیفی 

٘فظ غٛـؼٌی )وٛدٗ ٚ دفٚة(، سدٟیكار 

 آقٔبیٍٍبٞی

 سقييي ِطيص اثفثػٍي  

 

سقييي اثفثػٍي ؼـ ضؽ قبث  

 قجَل 

 

 سقيي ًبؼـوز اثفثػٍي 

ا٘ؽاقٜ ٌیفی ِطیص ٔمؽاـ ثبقؼاـ٘ؽٜ ثبلیٕب٘ؽٜ، 

 ا٘ؽاقٜ ٌیفی ِطیص ٘فظ غٛـؼٌی 
3 

 
ٌیفی ٘ىجشبً ِطیص ٔمؽاـ ثبقؼاـ٘ؽٜ ا٘ؽاقٜ

 ٌیفی ٘ىجشبً ِطیص ٘فظ غٛـؼٌی ثبلیٕب٘ؽٜ، ا٘ؽاقٜ
2 

ا٘ؽاقٜ ٌیفی ٘بؼـوز ٔمؽاـ ثبقؼاـ٘ؽٜ ثبلیٕب٘ؽٜ، 

 ا٘ؽاقٜ ٌیفی ٘بؼـوز ٘فظ غٛـؼٌی 
1 

ٌبیىشٍی ٞبی 

غیف فٙی , ایٕٙی, 

ثٟؽاٌز, سٛخٟبر 

قیىز ٔطیغی ٚ 

 ٍ٘في

 -ػیٙه ٔٙبوت -وفً ایٕٙی -ِجبن وبـ -ؼوشىً ٔٙبوت -والٜ ایٕٙی -ایٕٙی: ٔبوه سٙفىی-1

 ٞبی ایٕٙی وبـ ثب ٔٛاؼ ٌیٕیبییآٌبٞی -سدٟیكار اعفبء ضفیك

 ػاللٝ ثٝ وبـ -سٕفوك ثبال -ٍ٘في: ؼلز ثبال

 ـػبیز ٘ظبفز  -سٛخٟبر قیىز ٔطیغی: خؽاوبقی ٚ سفىیه قثبِٝ ٞبی ٌیٕیبیی، سٟٛیٝ ٔٙبوت -3

 ا٘شمبؼی سفىف -(N13) ٔىبِٝ ضُ -(N12)ٌیفی سّٕیٓ -(N11) اوشؽالَٞبی غیففٙی: ٌبیىشٍی -4

(N14)- غالق سفىف (N15)-  اعالػبر ٌفؼآٚـی ٚ آٚـی خٕغ (N31)-  یبؼٌیفی  ( )N35-ٝسٛوؼ 

  -(N42) ٔٙبوت ٞبی فٙبٚـی ثىبـٌیفی -(N41) ٔٙبوت ٞبی فٙبٚـی ا٘شػبة -(N36) ؼاً٘ ٚ ٌبیىشٍی

 -(N53) سیٓ ؼـ ٘مً  -(N52)وفؼٖ ٌٛي ٟٔبـر -(N51)ثٛؼٖ اخشٕبػی -( N92) ـیبضی ٚ ٔطبوجٝ

 اـقي ثف ٌؿاٌشٗ اضشفاْ -(N55) اففاؼ ـٞجفی لؽـر ٕ٘بیً -(N54) ٞب فؼبِیز ٚ اخشٕبػبر ؼـ ٌفوز

 -(N71)ففؼی سؼبِی -(N58) ٔؿاوفٜ -(N57) ؼیٍفاٖ ففاٌیفی ثٝ وٕه ٚ آٔٛقي  -(N56)ؼیٍفاٖ ٞبی

  ٔؽیفیشی غٛؼ -(N37) وبقی ٔىشٙؽ -(N73) ضالَ وىت ٚ ؼـوشىبـی  -(N72)دؿیفی ٔىئِٛیز

(N61)- قٔبٖ ٔؽیفیز (N64)-  سدٟیكار ٚ ٔٛاؼ ٔؽیفیز (N66  ) 

 

 

ـفبيز ّوِ هَاـؼ   

 4الي  1

 

 

 

ـفبيز ّف يك فؽم 

 4الي  1اق هَاـؼ 

% ایٕٙی، ٍ٘في، 100

سٛخٟبر قیىز ٔطیغی 

ٞبی ٚ ٌبیىشٍی

 غیففٙی 

2 

ػؽْ اوشفبؼٜ اق والٜ  

ایٕٙی یب ؼوشىً یب 

وفً ایٕٙی یب ِجبن 

وبـ  یب ٔبوه یب ػیٙه 

 یب ٔٛاـؼ ؼیٍف

1 

 اـقٌيبثي كبـ )ٌبيىش ي اًدبم كبـ(
 ثّی    

 غیف    

 ا٘دبْ وبـ  : ٔؼیبـ ٌبیىشٍی

  3ٚ  2اق ٔفاضُ   2وىت ضؽالُ ٕ٘فٜ  

 اق ثػً ٌبیىشٍی ٞبی غیف فٙی , ایٕٙی, ثٟؽاٌز , سٛخٟبر قیىز ٔطیغی ٚ ٍ٘في  2وىت ضؽالُ ٕ٘فٜ  

 اق ٔفاضُ وبـ 2وىت ضؽالُ ٔیبٍ٘یٗ 
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 ٍقاـر  هَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك   هَقٌي

فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًًؼفشف سبلي  كشبة ّب  ؼـوي   

 

  كبـ فول فؼ اوشبًؽاـؼ سطلي  - 1-8ًوَى ثفگ

 اٍل:ًَثز  : سبـيع اـقٌيبثي  ٌوبـُ هلي  ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 L3 وغص ِالضيز س ٌىيي هشبلَـل  ضففِ 31170293 كؽ ضففِ
 اوشبًؽاـؼ فول فؼ كبـ:    

كٌشفل كي ي دًٌَ ّب  فلك  اق ًؾف ًطَُ 

ّب ثب اوش بؼُ اق سدْيكار  اخفا ٍ فيَة  ى

 اًؽاقُ گيف  هغبثق ثب اوشبًؽاـؼّب  هفثَعِ

 ٍؽي ِ 10 كؽ ٍؽي ِ
ض بؽز اق فلكار ؼـ ثفاثف 

 غَـؼگي
 G44 گفٍُ كبـ 

 كبـ 1008 كؽ كبـ
كٌشفل ٍ ًؾبـر ثف     

 دًٌَ ّب  فلك 

وغص 

 ٌبيىش ي
 (4سىلظ)

  

 ؼقيقِ( 120قهبى )                                 ٌفايظ اًدبم كبـ :                            -1

 كبـگبُ دًٌَ ؼاؼى فلك  .1

 هَاؼ هّففي: غالفي .2

 -سفهَكَد  -كَـُ -ثييؾـُ -قهبى وٌح -هشفٍلز -ؼهبوٌح -هشف PH -ؼوش بُ سىز زىجٌؽگي -اثكاـ ٍ سدْيكار: قثف  وٌح .3

 اثكاـ سَقيي -ضػبهز وٌح

 فيٌك هٌبوت -هبوك سٌ ىي -ك ً ايوٌي -كبـلجبن -ايوٌيكالُ  -سدْيكار ايوٌي: ؼوش ً هٌبوت .4

 ٌبغُ ّب  اِلي اوشبًؽاـؼ فول فؼ كبـ:  - 2
 كٌشفل هَاؼ اٍليِ .1

 كٌشفل كي ي دًٌَ .2

 كٌشفل فول فؼ دفوٌ  .3

 ًوًَِ ٍ ًقٍِ كبـ:-3

اوشبًؽاـؼّب  هفثَعِ ٍ غلََ ٍ هقؽاـ ّب ثب ًؾبـر ثف ًطَُ اًشػبة هَاؼ اٍليِ هبًٌؽ اويؽ، فلك دٌٍَي ٍ .. اق ًؾف سغبثق هٍػّبر  ى .1

 ّب  ى

ًؾبـر ثف دًٌَ ٍ ًطَُ افوبل  ى اق لطبػ ؽبّف  ٍ سٍػيُ فيَة دٌٍَي هبًٌؽ فؽم ي ٌَاغشي ضػبهز، فؽم خال  دًٌَ ٍ  .2

 بُ ٍ اًدبم  قهبيٍبر ـٍ  دًٌَ افوبل ٌؽُ ٍ كبـ ثب سدْيكار اًؽاقُ گيف  ضػبهز، زىجٌؽگي ٍ ... دًٌَ هغبثق ؼوشَـالقو  ؼوش

 اوشبًؽاـؼّب  هفثَعِ

ًؾبـر ثف فول فؼ ِطيص دفوٌ  اق ًؾف اًدبم ِطيص هفاض  افوبل دًٌَ، كبـ ثب اثكاـ ٍ سدْيكار، ـفبيز اَِل ايوٌي ٍ ثْؽاٌشي ٍ  .3

 ًطَُ اوش بؼُ اق هَاؼ هّففي

 اثكاـ اـقٌيبثي: -4

 فْفوز ٍاـوي -4ًوًَِ كبـ  -3هٍبّؽُ  -2دفوً  -1

 هَـؼ ًيبق اًدبم كبـ:اثكاـ ٍ سدْيكار  -5
اثكاـ  -ضػبهز وٌح -سفهَكَد  -كَـُ -ثييؾـُ -قهبى وٌح -هشفٍلز -ؼهبوٌح -هشف PH -ؼوش بُ سىز زىجٌؽگي -قثف  وٌح -

 سَقيي 

 ٍ سدْيكار اع ب  ضفيق فيٌك هٌبوت -هبوك سٌ ىي -ك ً ايوٌي -كبـلجبن -كالُ ايوٌي -ؼوش ً هٌبوتسدْيكار ايوٌي:  -
 

 هفسجظ ؼـ گفٍُ كبـ : س بلي  كبـ  -6

 (1009ّب  غيففلك  )كٌشفل ٍ ًؾبـر ثف دًٌَ -

 (1010كٌشفل ٍ ًؾبـر ثف ويىشن ض بؽز كبسؽ  )  -
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 ٍقاـر  هَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك   هَقٌي

 ؼفشف سبلي  كشبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  اـقٌيبثي - 1 -9ًوَى ثفگ

 اٍلًَثز    سبـيع اـقٌيبثي  ٌوبـُ هلي  ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 اوشبًؽاـؼ فول فؼ كبـ:     L3 وغص ِالضيز س ٌىيي هشبلَـل  ضففِ 31170293 كؽ ضففِ

كٌشفل كي ي دًٌَ ّب  فلك  اق ًؾف ًطَُ 

اخفا ٍ فيَة  ى ّب ثب اوش بؼُ اق سدْيكار 

 اوشبًؽاـؼّب  هفثَعِاًؽاقُ گيف  هغبثق ثب 
 

كؽ 

 ٍؽي ِ
 ٍؽي ِ 10

ض بؽز اق فلكار ؼـ ثفاثف 

 غَـؼگي
 G44 گفٍُ كبـ 

 كبـ 1008 كؽ كبـ
كٌشفل ٍ ًؾبـر ثف        

 دًٌَ ّب  فلك 
 (4سىلظ) وغص ٌبيىش ي

  

 هفا ض  كبـ ـؼي 
 ٌفايظ فول فؼ

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

1 
كٌشفل هَاؼ اٍليِ ٍ 

 سدْيكار

 ه بى: كبـگبُ دًٌَ ؼاؼى فلكار  

 ؼلیمٝ 20قٔبٖ: 

  -ٔٛاؼ ّٔففی: 

 اثكاـ ٚ سدٟیكار: اثكاـ سٛقیٗ 

 كٌشفل ِطيص هَاؼ اٍليِ ٍ سدْيكار  

 

كٌشفل ًىجشبً ِطيص هَاؼ اٍليِ ٍ 

 سدْيكار 

 

 كٌشفل ًبؼـوز هَاؼ اٍليِ ٍ سدْيكار 

٘ظبـر ثف ا٘شػبة ِطیص ٔٛاؼ اِٚیٝ ٚ سدٟیكار، سٍػیُ ٔٙبوت ثٛؼٖ 

 ٞب اق ِطبػ وٕی ٚ ویفی آٖ
3 

 
٘ظبـر ثف ا٘شػبة ِطیص ٔٛاؼ اِٚیٝ ٚ سدٟیكار، سٍػیُ ٔٙبوت ثٛؼٖ 

 ٞب  ٞب اق ِطبػ ویفی ٚ سٍػیُ ٘ىجشبً ِطیص وٕیز آٖآٖ
2 

٘بؼـوز ثف ا٘شػبة ٔٛاؼ اِٚیٝ ٚ سدٟیكار ٚ وٙشفَ ٘بؼـوز وٕی ٚ ٘ظبـر 

 ٞبویفی آٖ
1 

2 
كٌشفل ؽبّف  

 دًٌَ

 ه بى: كبـگبُ دًٌَ ؼاؼى فلكار 

 ؼلیمٝ 20قٔبٖ: 

 -ٔٛاؼ ّٔففی: 

 اثكاـ ٚ سدٟیكار: ؾـٜ ثیٗ 

 كٌشفل ؽبّف  ِطيص دًٌَ 

 

 كٌشفل ؽبّف  ًىجشبً ِطيص دًٌَ 

 

 كٌشفل ضبّف  ًبؼـوز دًٌَ

 3 سٍػیُ ِطیص وّیٝ ػیٛة ظبٞفی دًٌٛ 

 
 2 سٍػیُ ٘ىجشبً ِطیص ػیٛة ظبٞفی دًٌٛ 

 1 سٍػیُ ٘بؼـوز ػیٛة ظبٞفی دًٌٛ

3 
كٌشفل دبـاهشفّب  

 كي ي دًٌَ

 ه بى: كبـگبُ دًٌَ ؼاؼى فلكار 

 ؼلیمٝ  50قٔبٖ 

 -ٔٛاؼ ّٔففی: 

اثكاـ ٚ سدٟیكار: قثفی وٙح، ؼوشٍبٜ 

ٔشف، ؼٔبوٙح، PHسىز زىجٙؽٌی، 

 ِٚشٕشف 

كٌشفل ِطيص دبـاهشفّب  كي ي  

 دًٌَ

 

كٌشفل دبـاهشفّب  كي ي دًٌَ ؼـ 

 ضؽ قبث  قجَل 

 

كٌشفل ًبؼـوز دبـاهشفّب  كي ي 

 دًٌَ

وٙشفَ ِطیص دًٌٛ اق ِطبػ ضػبٔز، یىٙٛاغشی، ِبفی ،زىجٙؽٌی ٚ 

 ...، ٘ظبـر ثف ا٘دبْ ِطیص ففآیٙؽ
3 

 

وٙشفَ ٘ىجشبً ِطیص دًٌٛ اق ِطبػ ضػبٔز، یىٙٛاغشی ، ِبفی 

،زىجٙؽٌی، ٚ ... ٚ ٘ظبـر ٘ىجشبً ِطیص ؼـ قٔبٖ اػٕبَ دًٌٛ ٚ 

 دبـأشفٞبی ٔؤثف ثف آٖ 

2 

وٙشفَ ٘بؼـوز دًٌٛ اق ِطبػ ضػبٔز، یىٙٛاغشی، ِبفی، زىجٙؽٌی، ٚ 

 ٚ ... وٙشفَ ٘بؼـوز ؼـ قٔبٖ اػٕبَ دًٌٛ ٚ دبـأشفٞبی ٔؤثف ثفآٖ
1 

4 
فول فؼ كٌشفل 

 دفوٌ 

 ه بى: كبـگبُ دًٌَ ؼاؼى فلكار

 ؼلیمٝ  30قٔبٖ 

  -ٔٛاؼ ّٔففی: 

 -اثكاـ ٚ سدٟیكار: 

 كٌشفل ِطيص فول فؼ دفوٌ   

 

كٌشفل فول فؼ دفوٌ  ؼـ ضؽ قبث  

 قجَل

 

 كٌشفل ًبؼـوز فول فؼ دفوٌ  

وٙشفَ وٙشفَ ِطیص وّیٝ ٔفاضُ وبـ دفوُٙ اق ِطبػ وٕی ٚ ویفی ٚ 

 ـػبیز اَِٛ ایٕٙی
3 

 
وٙشفَ وبُٔ وبـ دفوُٙ اق ِطبػ ویفی ٚ وٙشفَ ٘ىجشبً ِطیص وٕیز وبـ 

 وٙشفَ ـػبیز اَِٛ ایٕٙی   -دفوُٙ
2 

ػؽْ وٙشفَ ٔفاضُ وبـ دفوُٙ اق ِطبػ وٕی ٚ ویفی ٚ ػؽْ وٙشفَ ـػبیز 

 ٔٛاـؼ ایٕٙی
1 

ٌبیىشٍی ٞبی 

غیف فٙی , ایٕٙی, 

 ثٟؽاٌز, سٛخٟبر

قیىز ٔطیغی ٚ 

 ٍ٘في

 -ػیٙه ٔٙبوت -وفً ایٕٙی -ِجبن وبـ ایٕٙی  -ؼوشىً ٔٙبوت -والٜ ایٕٙی -ایٕٙی: ٔبوه سٙفىی-1

 ٞبی ایٕٙی وبـ ثب ٔٛاؼ ٌیٕیبیی ٚ ؾٚة فّكار آٌبٞی -سدٟیكار اعفبء ضفیك

 ػاللٝ ثٝ وبـ  -سٕفوك ثبال -ٍ٘في: ؼلز ثبال -2

 قثبِٝ ٞبی ٌیٕیبیی، ٔبوٝ ٚ ٔؿاة، سٟٛیٝ ٔٙبوت  سٛخٟبر قیىز ٔطیغی: خؽاوبقی ٚ سفىیه -3

 ا٘شمبؼی سفىف -(N13) ٔىبِٝ ضُ -(N12)ٌیفی سّٕیٓ -(N11) اوشؽالَٞبی غیففٙی: ٌبیىشٍی -4

(N14)- غالق سفىف (N15)-  اعالػبر ٌفؼآٚـی ٚ آٚـی خٕغ (N31)-  یبؼٌیفی  ( )N35-ٌٝبیىشٍی سٛوؼ 

 ٚ ٔطبوجٝ  -(N42) ٔٙبوت ٞبی فٙبٚـی ثىبـٌیفی -(N41) ٔٙبوت ٞبی فٙبٚـی ا٘شػبة -(N36) ؼاً٘ ٚ

 ؼـ ٌفوز -(N53) سیٓ ؼـ ٘مً  -(N52)وفؼٖ ٌٛي ٟٔبـر -(N51)ثٛؼٖ اخشٕبػی -( N92) ـیبضی

 ٞبی اـقي ثف ٌؿاٌشٗ اضشفاْ -(N55) اففاؼ ـٞجفی لؽـر ٕ٘بیً -(N54) ٞب فؼبِیز ٚ اخشٕبػبر

 ٔىئِٛیز -(N71)ففؼی سؼبِی -(N58) ٔؿاوفٜ -(N57) ؼیٍفاٖ ففاٌیفی ثٝ وٕه ٚ آٔٛقي  -(N56)ؼیٍفاٖ

 ٔؽیفیز -(N61)  ٔؽیفیشی غٛؼ -(N37) وبقی ٔىشٙؽ -(N73) ضالَ وىت ٚ ؼـوشىبـی  -(N72)دؿیفی

  -( N33) اعالػبر  سفىیف  -(N32) اعالػبر ؼٞی وبقٔبٖ  -( N66) سدٟیكار ٚ ٔٛاؼ ٔؽیفیز  -(N64) قٔبٖ

 ٞب دفٚلٜ ٚ وبـٞب ٔؽیفیز  -(N43) ٌؽٜ ٌففشٝ وبـ ثٝ ٞبی فٙبٚـی ٍٟ٘ؽاـی  -(N34) اعالػبر فٙبٚـی وبـثفؼ

(N62 )-  ویفیز ٔؽیفیز (N63 )-  ٔبِی ٔٙبثغ ٔؽیفیز (N65)-  ا٘ىب٘ی ٔٙبثغ ٔؽیفیز (N67)-  ا٘شػبة 

 (N42) ٔٙبوت ٞبی فٙبٚـی وبـٌیفی ثٝ  -(N41) ٔٙبوت ٞبی فٙبٚـی

 

 1ـفبيز ّوِ هَاـؼ    

 4الي 

 

 

 

فؽم ـفبيز ّف يك اق 

 4الي  1هَاـؼ 

% ایٕٙی، ٍ٘في، 100

سٛخٟبر قیىز ٔطیغی ٚ 

 ٞبی غیففٙی ٌبیىشٍی

2 

ػؽْ اوشفبؼٜ اق والٜ  

ایٕٙی یب ؼوشىً یب 

وفً ایٕٙی یب ِجبن وبـ  

یب ٔبوه یب ػیٙه یب 

 ٔٛاـؼ ؼیٍف

1 

 اـقٌيبثي كبـ )ٌبيىش ي اًدبم كبـ(
 ثّی    

 غیف    

 ٔؼیبـ ٌبیىشٍی ا٘دبْ وبـ  :

  4ٚ  3اق ٔفاضُ   2وىت ضؽالُ ٕ٘فٜ  

 اق ثػً ٌبیىشٍی ٞبی غیف فٙی , ایٕٙی, ثٟؽاٌز , سٛخٟبر قیىز ٔطیغی ٚ ٍ٘في  2وىت ضؽالُ ٕ٘فٜ  

 اق ٔفاضُ وبـ 2وىت ضؽالُ ٔیبٍ٘یٗ 
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 ٍقاـر  هَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك   هَقٌي

كشبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًًؼفشف سبلي    

 

  كبـ فول فؼ اوشبًؽاـؼ سطلي  - 1-8ًوَى ثفگ

 اٍل:ًَثز  : سبـيع اـقٌيبثي  ٌوبـُ هلي  ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 اوشبًؽاـؼ فول فؼ كبـ:     L3 وغص ِالضيز س ٌىيي هشبلَـل  ضففِ  31170293 كؽ ضففِ

كٌشفل كي ي دًٌَ ّب  غيففلك  اق ًؾف 

ًطَُ اخفا ٍ فيَة  ى ّب ثب اوش بؼُ اق 

سدْيكار اًؽاقُ گيف  هغبثق ثب 

 اوشبًؽاـؼّب  هفثَعِ

 ٍؽي ِ 010 كؽ ٍؽي ِ
ض بؽز اق فلكار ؼـ ثفاثف 

 غَـؼگي
 G44 گفٍُ كبـ 

 كبـ 1009 كؽ كبـ
كٌشفل ٍ ًؾبـر ثف 

 دًٌَ ّب  غيففلك 

وغص 

 ٌبيىش ي
 (4سىلظ)

  

 ؼقيقِ( 120)قهبى                                                                                                          ٌفايظ اًدبم كبـ :-1

 ّب  غيففلك كبـگبُ دًٌَ .1

ّبليؽ   -ثييؾـُ -اثكاـ سَقيي -ضػبهز وٌح -قثف  وٌح -ـعَثز وٌح -ؼهبوٌح -اثكاـ ٍ سدْيكار: ؼوش بُ سىز زىجٌؽگي .2

 ؼس شَـ

 ك ً ايوٌي -هبوك سٌ ىي -فيٌك هٌبوت -ؼوش ً هٌبوت -كالُ ايوٌي -سدْيكار ايوٌي: لجبن كبـ .3

 

 ٌبغُ ّب  اِلي اوشبًؽاـؼ فول فؼ كبـ:  – 2
 كٌشفل هَاؼ اٍليِ .1

 كٌشفل كي ي دًٌَ .2

 كٌشفل فول فؼ دفوٌ  .3

 

 ًوًَِ ٍ ًقٍِ كبـ:-3
ّب ثب اوشبًؽاـؼّب  دًٌَ گفم، ًَاـ دًٌَ ٍ ... اق ًؾف سغبثق هٍػّبر  ى ًؾبـر ثف ًطَُ اًشػبة هَاؼ اٍليِ هبًٌؽ دًٌَ هبيـ، .1

 ّب هفثَعِ ٍ هقؽاـ  ى

ًؾبـر ثف ًطَُ افوبل دًٌَ ٍ كي يز ؽبّف   ى ٍ سٍػيُ فيَثي هبًٌؽ فؽم ي ٌَاغشي دًٌَ، ٌفُ كفؼى، هطجَن ٌؽى َّا قيف  .2

كاى ضػبهز، زىجٌؽگي، يبفشي هٌبفؿ ٍ ... ثب اوش بؼُ اق سدْيكار دًٌَ، سبٍل قؼى ٍ .... ٍ اًدبم  قهبيٍبر ـٍ  دًٌَ اقًؾف هي

 ّب ٍ اوشبًؽاـؼّب  هفثَعِاًؽاقُ گيف  ضػبهز، زىجٌؽگي دًٌَ ٍ... هغبثق ؼوشَـالقو  ّب   ى

ٌشي ٍ ًؾبـر ثف فول فؼ ِطيص دفوٌ  اق ًؾف اًدبم ِطيص هفاض  افوبل دًٌَ، كبـ ثب اثكاـ ٍ سدْيكار، ـفبيز اَِل ايوٌي ٍ ثْؽا .3

 ًطَُ اوش بؼُ اق هَاؼ هّففي

 اثكاـ اـقٌيبثي: -4

 فْفوز ٍاـوي  -4ًوًَِ كبـ  -3هٍبّؽُ  -2دفوً  -1

 اثكاـ ٍ سدْيكار هَـؼ ًيبق اًدبم كبـ: -5
 ثييؾـُ -اثكاـ سَقيي -ّبليؽ  ؼس شَـ -ضػبهز وٌح -ـعَثز وٌح -ؼهبوٌح -قثف  وٌح -ؼوش بُ سىز زىجٌؽگي -

 ك ً ايوٌي ٍ سدْيكار اع ب  ضفيق -هبوك سٌ ىي -فيٌك هٌبوت -ؼوش ً هٌبوت -كالُ ايوٌي -كبـ سدْيكار ايوٌي: لجبن -
 

 س بلي  كبـ  هفسجظ ؼـ گفٍُ كبـ : -6

 (1008كٌشفل ٍ ًؾبـر ثف دًٌَ ّب  فلك  ) -

 (1010كٌشفل ٍ ًؾبـر ثف ويىشن ض بؽز كبسؽ  ) -
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 ٍقاـر  هَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك   هَقٌي

 ؼفشف سبلي  كشبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  اـقٌيبثي - 1 -9ًوَى ثفگ

 اٍلًَثز    سبـيع اـقٌيبثي  ٌوبـُ هلي  ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 اوشبًؽاـؼ فول فؼ كبـ:     L3 وغص ِالضيز س ٌىيي هشبلَـل  ضففِ  31170293 كؽ ضففِ

كي ي دًٌَ ّب  غيففلك  اق ًؾف كٌشفل 

ًطَُ اخفا ٍ فيَة  ى ّب ثب اوش بؼُ اق 

سدْيكار اًؽاقُ گيف  هغبثق ثب اوشبًؽاـؼّب  

 هفثَعِ

كؽ 

 ٍؽي ِ
 ٍؽي ِ 010

ض بؽز اق فلكار ؼـ ثفاثف 

 غَـؼگي
 G44 گفٍُ كبـ 

 كبـ 1009 كؽ كبـ
كٌشفل كي ي دًٌَ ّب  

 غيففلك 

وغص 

 ٌبيىش ي
 (4سىلظ)

  

 هفا ض  كبـ ـؼي 
 ٌفايظ فول فؼ

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

1 

كٌشفل هَاؼ 

اٍليِ ٍ 

 سدْيكار

 ه بى: كبـگبُ دًٌَ ّب  غيففلك  

 ؼلیمٝ  20قٔبٖ: 

 -ٔٛاؼ ّٔففی: 

 اثكاـ ٚ سدٟیكار : اثكاـ سٛقیٗ

كٌشفل ِطيص هَاؼ اٍليِ ٍ  

 سدْيكار 

 

كٌشفل هَاؼ اٍليِ ٍ سدْيكار 

 ؼـ ضؽ قبث  قجَل 

 

كٌشفل ًبؼـوز هَاؼ اٍليِ ٍ 

 سدْيكار

٘ظبـر ثف ا٘شػبة ِطیص ٔٛاؼ اِٚیٝ ٚ سدٟیكار، سٍػیُ ٔٙبوت ثٛؼٖ آٖ ٞب اق 

 ِطبػ وٕی ٚ ویفی
3 

 

سٍػیُ ٔٙبوت ثٛؼٖ آٖ ٘ظبـر ثف ا٘شػبة ٘ىجشبً ِطیص ٔٛاؼ اِٚیٝ ٚ سدٟیكار، 

 ٞب ٞب اق ِطبػ ویفی ٚ سٍػیُ ٘ىجشبً ِطیص وٕیز آٖ
2 

٘ظبـر ٘بؼـوز ثف ا٘شػبة ٔٛاؼ اِٚیٝ ٚ سدٟیكار ٚ وٙشفَ ٘بؼـوز وٕی ٚ ویفی 

 ٞب  آٖ
1 

2 
كٌشفل ؽبّف  

 دًٌَ

 ه بى: كبـگبُ دًٌَ ّب  غيففلك  

 ؼلیمٝ  20قٔبٖ: 

  -ٔٛاؼ ّٔففی: 

 ؾـٜ ثیٗاثكاـ ٚ سدٟیكار: 

 كٌشفل ِطيص ؽبّف  دًٌَ  
 

كٌشفل ؽبّف  دًٌَ ؼـ ضؽ 

 قبث  قجَ ل

 كٌشفل ًبؼـوز ؽبّف  دًٌَ

 3 سٍػیُ ِطیص وّیٝ ػیٛة ظبٞفی دًٌٛ

 
 2 سٍػیُ ٘ىجشبً ِطیص ػیٛة ظبٞفی دًٌٛ

 1 ػؽْ سٍػیُ ٘بؼـوز ػیٛة ظبٞفی دًٌٛ 

3 

كٌشفل 

دبـاهشفّب  

 كي ي دًٌَ

 ه بى: كبـگبُ دًٌَ ّب  غيففلك  

 ؼلیمٝ  50قٔبٖ: 

  -ٔٛاؼ ّٔففی: 

اثكاـ ٚ سدٟیكار: ؼوشٍبٜ سىز 

زىجٙؽٌی، ؼٔبوٙح، ـعٛثز وٙح، 

قثفی وٙح، ضػبٔز وٙح،    ٞبِیؽی 

 ؼسىشٛـ

كٌشفل ِطيص دبـاهشفّب   

 كي ي دًٌَ

 

كٌشفل دبـاهشفّب  كي ي 

 دًٌَ ؼـ ضؽ قبث  قجَل

 

دبـاهشفّب  كٌشفل ًبؼـوز 

 كي ي دًٌَ

وٙشفَ ِطیص دًٌٛ اق ِطبػ ضػبٔز، یىٙٛاغشی، ِبفی، زىجٙؽٌی ٚ ....، 

 ٘ظبـر ثف ا٘دبْ ِطیص ففآیٙؽ
3 

 

وٙشفَ ٘ىجشبً ِطیص دًٌٛ اق ِطبػ ضػبٔز، یىٙٛاغشی، ِبفی، زىجٙؽٌی، ٚ 

 ...، ٘ظبـر ٘ىجشبً ِطیص ؼـ قٔبٖ اػٕبَ دًٌٛ ٚ دبـأشفٞبی ٔؤثف ثف آٖ 
2 

وٙشفَ ٘بؼـوز دًٌٛ اق ِطبػ ضػبٔز، یىٙٛاغشی، ِبفی، زىجٙؽٌی، ٚ ....، 

 وٙشفَ ٘بؼـوز ؼـ قٔبٖ اػٕبَ دًٌٛ ٚ دبـأشفٞبی ٔؤثف ثف آٖ
1 

4 
كٌشفل فول فؼ 

 دفوٌ 

 ه بى: كبـگبُ دًٌَ ّب  غيففلك  

 ؼلیمٝ  30قٔبٖ: 

 -ٔٛاؼ ّٔففی: 

 -اثكاـ ٚ سدٟیكار:

 كٌشفل ِطيص فول فؼ دفوٌ 

كٌشفل فول فؼ دفوٌ  ؼـ ضؽ 

 قبث  قجَل 

كٌشفل ًبؼـوز فول فؼ 

 دفوٌ 

وٙشفَ ِطیص وّیٝ ٔفاضُ وبـ دفوُٙ اق ِطبػ وٕی ٚ ویفی ٚ وٙشفَ ـػبیز 

 اَِٛ ایٕٙی
3 

 
وٙشفَ وبُٔ وبـ دفوُٙ اق ِطبػ ویفی ٚ وٙشفَ ٘ىجشبً ِطیص وٕیز وبـ 

 وٙشفَ ـػبیز اَِٛ ایٕٙی   -دفوُٙ
2 

وٙشفَ ٔفاضُ وبـ دفوُٙ اق ِطبػ وٕی ٚ ویفی ٚ ػؽْ وٙشفَ ـػبیز ٔٛاـؼ ػؽْ 

 ایٕٙی
1 

ٌبیىشٍی ٞبی 

غیف فٙی , 

ایٕٙی, 

ثٟؽاٌز, 

سٛخٟبر قیىز 

ٔطیغی ٚ 

 ٍ٘في

سدٟیكار اعفبء  -ػیٙه ٔٙبوت -وفً ایٕٙی -ِجبن وبـ -ؼوشىً ٔٙبوت -والٜ ایٕٙی -ایٕٙی: ٔبوه سٙفىی-1

 ٞبی ایٕٙی وبـ ثب ٔٛاؼ ٌیٕیبیی آٌبٞی -ضفیك

 ػاللٝ ثٝ وبـ  -سٕفوك -ٍ٘في: ؼلز ثبال -2

 ـػبیز ٘ظبفز  -سٛخٟبر قیىز ٔطیغی: خؽاوبقی ٚ سفىیه قثبِٝ ٞبی ٌیٕیبیی، سٟٛیٝ ٔٙبوت -3

 سفىف -(N14) ا٘شمبؼی سفىف -(N13) ٔىبِٝ ضُ -(N12)ٌیفی سّٕیٓ -(N11) اوشؽالَٞبی غیففٙی: ٌبیىشٍی -4

 -(N36) ؼاً٘ ٚ ٌبیىشٍی سٛوؼٝ-N35( )  یبؼٌیفی  -(N31) اعالػبر ٌفؼآٚـی ٚ آٚـی خٕغ  -(N15) غالق

 اخشٕبػی -( N92) ـیبضی ٚ ٔطبوجٝ  -(N42) ٔٙبوت ٞبی فٙبٚـی ثىبـٌیفی -(N41) ٔٙبوت ٞبی فٙبٚـی ا٘شػبة

 ٕ٘بیً -(N54) ٞب فؼبِیز ٚ اخشٕبػبر ؼـ ٌفوز -(N53) سیٓ ؼـ ٘مً  -(N52)وفؼٖ ٌٛي ٟٔبـر -(N51)ثٛؼٖ

 ؼیٍفاٖ ففاٌیفی ثٝ وٕه ٚ آٔٛقي  -(N56)ؼیٍفاٖ ٞبی اـقي ثف ٌؿاٌشٗ اضشفاْ -(N55) اففاؼ ـٞجفی لؽـر

(N57)- ٜٔؿاوف (N58)- ففؼی سؼبِی(N71)- دؿیفی ٔىئِٛیز(N72)-  ضالَ وىت ٚ ؼـوشىبـی (N73)- ٔىشٙؽ 

 ؼٞی وبقٔبٖ  -( N66) سدٟیكار ٚ ٔٛاؼ ٔؽیفیز  -(N64) قٔبٖ ٔؽیفیز -(N61)  ٔؽیفیشی غٛؼ -(N37) وبقی

 ٌففشٝ وبـ ثٝ ٞبی فٙبٚـی ٍٟ٘ؽاـی  -(N34) اعالػبر فٙبٚـی وبـثفؼ  -( N33) اعالػبر  سفىیف  -(N32) اعالػبر

 ٔؽیفیز  -(N65) ٔبِی ٔٙبثغ ٔؽیفیز  -( N63) ویفیز ٔؽیفیز  -( N62) ٞب دفٚلٜ ٚ وبـٞب ٔؽیفیز  -(N43) ٌؽٜ

 (N42) ٔٙبوت ٞبی فٙبٚـی وبـٌیفی ثٝ  -(N41) ٔٙبوت ٞبی فٙبٚـی ا٘شػبة  -(N67) ا٘ىب٘ی ٔٙبثغ

 
 
 

 1ـفبيز ّوِ هَاـؼ  

 4الي 

 

 

فؽم ـفبيز ّف يك اق 

 4الي  1هَاـؼ 

% ایٕٙی، 100

ٍ٘في، سٛخٟبر 

قیىز ٔطیغی ٚ 

ٞبی ٌبیىشٍی

 غیففٙی 

2 

 
ػؽْ اوشفبؼٜ اق والٜ 

ایٕٙی یب ؼوشىً یب 

یب ِجبن  وفً ایٕٙی

وبـ  یب ٔبوه یب 

 ػیٙه یب ٔٛاـؼ ؼیٍف

1 

 اـقٌيبثي كبـ )ٌبيىش ي اًدبم كبـ(
 ثّی    

 غیف    

 ٔؼیبـ ٌبیىشٍی ا٘دبْ وبـ  :

  3ٚ  4اق ٔفاضُ   2وىت ضؽالُ ٕ٘فٜ  

 اق ثػً ٌبیىشٍی ٞبی غیف فٙی , ایٕٙی, ثٟؽاٌز , سٛخٟبر قیىز ٔطیغی ٚ ٍ٘في  2وىت ضؽالُ ٕ٘فٜ  

 اق ٔفاضُ وبـ 2ضؽالُ ٔیبٍ٘یٗ  وىت
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 ٍقاـر  هَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك   هَقٌي

 ؼفشف سبلي  كشبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  كبـ فول فؼ اوشبًؽاـؼ سطلي  - 1-8ًوَى ثفگ

 اٍل:ًَثز  : سبـيع اـقٌيبثي  ٌوبـُ هلي  ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 اوشبًؽاـؼ فول فؼ كبـ:     L3 وغص ِالضيز س ٌىيي هشبلَـل  ضففِ  31170293 كؽ ضففِ

كٌشفل كي ي ويىشن ض بؽز كبسؽ  اق ًؾف 

ًطَُ اخفا ٍ فول فؼ ِطيص  ى ثب اوش بؼُ اق 

سدْيكار اًؽاقُ گيف  هغبثق ثب اوشبًؽاـؼّب  

 هفثَعِ

 ٍؽي ِ 010 كؽ ٍؽي ِ
ض بؽز اق فلكار ؼـ ثفاثف 

 غَـؼگي
 G44 گفٍُ كبـ 

 كبـ 1010 كؽ كبـ
كٌشفل ًؾبـر ثف ويىشن 

 ض بؽز كبسؽ 
 (4سىلظ) وغص ٌبيىش ي

  

 ؼقيقِ(  120)قهبى                                                                                                       ٌفايظ اًدبم كبـ : -1

 كبـگبُ ض بؽز اق غَـؼگي  .1

 اثكاـ سَقيي ٍ .... -وَل بر هه )ّبفى ( -ال شفٍؼ هفخـ هه -ٍلز هشفاثكاـ ٍ سدْيكار:  .2

 سدْيكار ايوٌي: هبوك سٌ ىي، لجبن كبـ، ك ً ايوٌي، كالُ ايوٌي، ؼوش ً هٌبوت، فيٌك هٌبوت .3

 

 ٌبغُ ّب  اِلي اوشبًؽاـؼ فول فؼ كبـ:  - 2

 كٌشفل هَاؼ اٍليِ  .1

 فول فؼ ويىشن ض بؽز كبسؽ   .2

 فول فؼ دفوٌ  .3

 

 ًوًَِ ٍ ًقٍِ كبـ:-3

ّب ثب اوشبًؽاـؼّب  هفثَعِ ٍ هقؽاـ ًؾبـر ثف ًطَُ اًشػبة هَاؼ اٍليِ هبًٌؽ  ًؽ، كبث ، هَاؼ دٍز ثٌؽ ٍ ... اق ًؾف سغبثق هٍػّبر  ى .1

 ّب ى

ّب ٍ كبث  ًؾبـر ثف ًطَُ اخفا  ويىشن ض بؽز كبسؽ  اق لطبػ ًطَُ اًشػبة ـكشي بيف ٍ ًّت  ى، ز ًَ ي ًّت  ًؽّب، ًطَُ اسّبل .2

ّب ٍ ًؾبـر ثف فول فؼ ويىشن ض بؽز كبسؽ  اق لطبػ دشبًىي  ض بؽشي اوشبًؽاـؼ ٍ سٍػيُ فيَة ايدبؼ ٌؽُ ؼـ كبـ   ىفبيق

 ّب ، اق ثيي ـفشي  ًؽّب، فول فؼ ًبهٌبوت ـكشي بيف، اق ثيي ـفشي دًٌَ وبقُ فلك  ٍ ....ويىشن هبًٌؽ قغـ ٌؽى كبث 

اق ًؾف اًدبم هفاض  ثفقفاـ  ويىشن ض بؽز كبسؽ ، كبـ ثب اثكاـ ٍ سدْيكار، ـفبيز اَِل ايوٌي ٍ  ًؾبـر ثف فول فؼ ِطيص دفوٌ  .3

 ثْؽاٌشي ٍ ًطَُ اوش بؼُ اق هَاؼ هّففي

 اثكاـ اـقٌيبثي: -4

  فْفوز ٍاـوي -4ًوًَِ كبـ  -3هٍبّؽُ  -2دفوً  -1

 اثكاـ ٍ سدْيكار هَـؼ ًيبق اًدبم كبـ: -5
 اثكاـ سَقيي ٍ .... -وَل بر هه )ّبفى (  -هفخـ ههال شفٍؼ  -هَلشي هشف -

 سدْيكار ايوٌي: هبوك سٌ ىي، لجبن كبـ، ك ً ايوٌي، كالُ ايوٌي، ؼوش ً هٌبوت، فيٌك هٌبوت ٍ سدْيكار اع ب  ضفيق  -
 

 

 س بلي  كبـ  هفسجظ ؼـ گفٍُ كبـ : -6

 (1008كٌشفل ٍ ًؾبـر ثف دًٌَ ّب  فلك  ) -

 (1009غيففلك  )ّب  كٌشفل ٍ ًؾبـر ثف دًٌَ -
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 ٍقاـر  هَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك   هَقٌي

 ؼفشف سبلي  كشبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  اـقٌيبثي - 1 -9ًوَى ثفگ

 اٍلًَثز    سبـيع اـقٌيبثي  ٌوبـُ هلي  ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 اوشبًؽاـؼ فول فؼ كبـ:     L3 ِالضيزوغص  س ٌىيي هشبلَـل  ضففِ  31170293 كؽ ضففِ

كٌشفل كي ي ويىشن ض بؽز كبسؽ  اق ًؾف 

ًطَُ اخفا ٍ فول فؼ ِطيص  ى ثب اوش بؼُ اق 

سدْيكار اًؽاقُ گيف  هغبثق ثب 

 اوشبًؽاـؼّب  هفثَعِ

 ٍؽي ِ 010 كؽ ٍؽي ِ
ض بؽز اق فلكار ؼـ ثفاثف 

 غَـؼگي
 G44 گفٍُ كبـ 

 كبـ 1010 كؽ كبـ
ًؾبـر ثف ويىشن كٌشفل ٍ 

 ض بؽز كبسؽ 
 (4سىلظ) وغص ٌبيىش ي

  

 هفا ض  كبـ ـؼي 
 ٌفايظ فول فؼ

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

1 
كٌشفل هَاؼ اٍليِ 

 ٍ سدْيكار

ه بى: كبـگبُ ض بؽز اق 

 غَـؼگي 

 ؼلیمٝ  20قٔبٖ: 

  -ٔٛاؼ ّٔففی: 

  اثكاـ ٚ سدٟیكار: اثكاـ سٛقیٗ 

 كٌشفل ِطيص هَاؼ اٍليِ ٍ سدْيكار

 

كٌشفل هَاؼ اٍليِ ٍ سدْيكار ؼـ ضؽ 

 قبث  قجَل

 

 كٌشفل ًبؼـوز هَاؼ اٍليِ ٍ سدْيكار

٘ظبـر ثف ا٘شػبة ِطیص ٔٛاؼ اِٚیٝ ٚ سدٟیكار، سٍػیُ ٔٙبوت 

 ٞب اق ِطبػ وٕی ٚ ویفی ثٛؼٖ آٖ
3 

ثف ا٘شػبة ِطیص ٔٛاؼ اِٚیٝ ٚ سدٟیكار، سٍػیُ ٔٙبوت  ٘ظبـر 

 ٞب  ٞب اق ِطبػ ویفی ٚ سٍػیُ ٘ىجشبً ِطیص وٕیز آٖثٛؼٖ آٖ
2 

٘ظبـر ٘بؼـوز ثف ا٘شػبة ٔٛاؼ اِٚیٝ ٚ سدٟیكار ٚ وٙشفَ 

 ٞب٘بؼـوز وٕی ٚ ویفی آٖ
1 

2 

كٌشفل فول فؼ 

ويىشن ض بؽز 

 كبسؽ 

ه بى: كبـگبُ ض بؽز اق 

 غَـؼگي 

 ؼلیمٝ  60قٔبٖ: 

 -ٔٛاؼ ّٔففی: 

اثكاـ ٚ سدٟیكار: ِٔٛشی ٔشف، 

وِٛفبر ٔه  -اِىشفٚؼ ٔه

 )ٞبفىُ(

كٌشفل ِطيص فول فؼ ويىشن  

 ض بؽز كبسؽ 

 

 

كٌشفل فول فؼ ويىشن ض بؽز كبسؽ  

 ؼـ ضؽ قبث  قجَل

 

كٌشفل ًبؼـوز فول فؼ ويىشن 

 ض بؽز كبسؽ  

وّیٝ ػیٛة ویىشٓ ضفبظز وبسؽی، ٘طٜٛ سٍػیُ ِطیص 

 ِطیص وبـ ثب اثكاـ ا٘ؽاقٜ ٌیفی ٚ ثبقـوی
3 

سٍػیُ ٘ىجشبً ِطیص ػیٛة ویىشٓ ضفبظز وبسؽی، ٘طٜٛ  

 ٘ىجشبً ِطیص وبـ ثب اثكاـ ا٘ؽاقٜ ٌیفی ٚ ثبقـوی 
2 

سٍػیُ ٘بؼـوز ػیٛة ویىشٓ ضفبظز وبسؽی، ٘طٜٛ ٘بؼـوز 

 وبـ ثب اثكاـ ا٘ؽاقٜ ٌیفی ٚ ثبقـوی 
1 

3 
كٌشفل فول فؼ 

 دفوٌ 

ه بى: كبـگبُ ض بؽز اق 

 غَـؼگي 

 ؼلیمٝ 40قٔبٖ:

  -ٔٛاؼ ّٔففی: 

  -اثكاـ ٚ سدٟیكار: 

 كٌشفل ِطيص فول فؼ دفوٌ 

 

كٌشفل فول فؼ دفوٌ  ؼـ ضؽ قبث  

 قجَل 

 

 ًبؼـوز فول فؼ دفوٌ كٌشفل 

 -وٙشفَ ِطیص وّیٝ ٔفاضُ وبـ دفوُٙ اق ِطبػ وٕی ٚ ویفی

 وٙشفَ ـػبیز اَِٛ ایٕٙی
3 

 
وٙشفَ وبُٔ وبـ دفوُٙ اق ِطبػ ویفی ٚ وٙشفَ ٘ىجشبً ِطیص 

 وٙشفَ ـػبیز اَِٛ ایٕٙی   -وٕیز وبـ دفوُٙ
2 

ػؽْ  -ػؽْ وٙشفَ ٔفاضُ وبـ دفوُٙ اق ِطبػ وٕی ٚ ویفی

 وٙشفَ ـػبیز ٔٛاـؼ ایٕٙی
1 

ٌبیىشٍی ٞبی 

غیف فٙی , ایٕٙی, 

ثٟؽاٌز, سٛخٟبر 

قیىز ٔطیغی ٚ 

 ٍ٘في

سدٟیكار  -ػیٙه ٔٙبوت -وفً ایٕٙی -ِجبن وبـ -ؼوشىً ٔٙبوت -والٜ ایٕٙی -ایٕٙی: ٔبوه سٙفىی-1

 ٞبی ایٕٙی وبـ ثب ٔٛاؼ ٌیٕیبیی آٌبٞی -اعفبء ضفیك

 ػاللٝ ثٝ وبـ  -سٕفوك ثبال -ٍ٘في: ؼلز ثبال -2

 ـػبیز ٘ظبفز  -سٛخٟبر قیىز ٔطیغی: خؽاوبقی ٚ سفىیه قثبِٝ ٞبی ٌیٕیبیی -3

 -(N14) ا٘شمبؼی سفىف -(N13) ٔىبِٝ ضُ -(N12)ٌیفی سّٕیٓ -(N11) اوشؽالَٞبی غیففٙی: ٌبیىشٍی -4

 ؼاً٘ ٚ ٌبیىشٍی سٛوؼٝ-N35( )  یبؼٌیفی  -(N31) اعالػبر ٌفؼآٚـی ٚ آٚـی خٕغ  -(N15) غالق سفىف

(N36)- ٔٙبوت ٞبی فٙبٚـی ا٘شػبة (N41)- ٔٙبوت ٞبی فٙبٚـی ثىبـٌیفی (N42)-  ٝـیبضی ٚ ٔطبوج (N92 

 ٞب فؼبِیز ٚ اخشٕبػبر ؼـ ٌفوز -(N53) سیٓ ؼـ ٘مً  -(N52)وفؼٖ ٌٛي ٟٔبـر -(N51)ثٛؼٖ اخشٕبػی -(

(N54)- ًاففاؼ ـٞجفی لؽـر ٕ٘بی (N55)- ْؼیٍفاٖ ٞبی اـقي ثف ٌؿاٌشٗ اضشفا(N56)-  ثٝ وٕه ٚ آٔٛقي 

 وىت ٚ ؼـوشىبـی  -(N72)دؿیفی ٔىئِٛیز -(N71)ففؼی سؼبِی -(N58) ٔؿاوفٜ -(N57) ؼیٍفاٖ ففاٌیفی

 سدٟیكار ٚ ٔٛاؼ ٔؽیفیز  -(N64) قٔبٖ ٔؽیفیز -(N61)  ٔؽیفیشی غٛؼ -(N37) وبقی ٔىشٙؽ -(N73) ضالَ

(N66 )-  ٖاعالػبر ؼٞی وبقٔب (N32)-  اعالػبر  سفىیف (N33 )-  اعالػبر فٙبٚـی وبـثفؼ (N34)-  ٍٟ٘ؽاـی 

 ٔؽیفیز  -( N63) ویفیز ٔؽیفیز  -( N62) ٞب دفٚلٜ ٚ وبـٞب ٔؽیفیز  -(N43) ٌؽٜ ٌففشٝ وبـ ثٝ ٞبی فٙبٚـی

 فٙبٚـی وبـٌیفی ثٝ  -(N41) ٔٙبوت ٞبی فٙبٚـی ا٘شػبة  -(N67) ا٘ىب٘ی ٔٙبثغ ٔؽیفیز  -(N65) ٔبِی ٔٙبثغ

 (N42) ٔٙبوت ٞبی

 

 

 4الي  1ـفبيز ّوِ هَاـؼ   

 

 

 

فؽم ـفبيز ّف يك اق 

 4الي  1هَاـؼ 

% ایٕٙی، 100

ٍ٘في، سٛخٟبر 

قیىز ٔطیغی ٚ 

ٞبی ٌبیىشٍی

 غیففٙی 

2 

ػؽْ اوشفبؼٜ اق والٜ  

ایٕٙی یب ؼوشىً 

یب وفً ایٕٙی یب 

ِجبن وبـ یب ٔبوه 

ٔٛاـؼ یب ػیٙه یب 

 ؼیٍف

1 

 اـقٌيبثي كبـ )ٌبيىش ي اًدبم كبـ(
 ثّی    

 غیف    

 ٔؼیبـ ٌبیىشٍی ا٘دبْ وبـ  :

  3ٚ  2اق ٔفاضُ   2وىت ضؽالُ ٕ٘فٜ  

 اق ثػً ٌبیىشٍی ٞبی غیف فٙی , ایٕٙی, ثٟؽاٌز , سٛخٟبر قیىز ٔطیغی ٚ ٍ٘في  2وىت ضؽالُ ٕ٘فٜ  

 اق ٔفاضُ وبـ 2وىت ضؽالُ ٔیبٍ٘یٗ 



157 

 

 سؽٍيي اوشبًؽاـؼ اـقٌيبثي ضففِ

Evaluation Occupational Standard Development 

رد ارزشيابي حرهف  پيماُن مرحلو دهم : تدويه نهايي  استاندا

Final Development of Evaluation Occupational Standard (Final step)

 

 

 

 

 

 

 
 

  

  

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

ضففِ

ؼًيب  كبـ 

اوشبًؽاـؼ عفاضي ه َْهي  
اـقٌيبثي ضففِ 

گفٍُ ثٌؽ  كبـّب سطلي  اوشبًؽاـؼ فول فؼ
سؽٍيي اوشبًؽاـؼ اـقٌيبثي 

كبـّب
سؽٍيي اوشبًؽاـؼ اـقٌيبثي 

ضففِ
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 استاندارد ارزشيابي حرفهتدوين نهايي 

اِف( ٌفؼ آٚـی اوٙبؼ ٔفاضُ عفاضی ٔفْٟٛ اوشب٘ؽاـؼ اـقٌیبثی ضففٝ ،ٌفٜٚ ثٙؽی وبـٞب، سطّیُ اوٙبؼ ػّٕىفؼ، سؽٚیٗ  

 اوشب٘ؽاـؼ اـقٌیبثی وبـ

 ٔٛضٛع ٌٛاٞیٙبٔٝ ٞب، ٌبیىشٍی ضففٝ ای ٚ ِالضیز ضففٝ ای 10-2ٚ  10-1ٕیُ ٕٖ٘ٛ ثفي ٞبی ىة(س

 وبٔب٘ؽٞی اوشب٘ؽاـؼ اـقٌیبثی ضففٝ ثف اوبن زبـزٛة دیٍٟٙبؼیج( سؽٚیٗ ٚ 
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 )گفٍُ كبـ /ٌ  (-گَاّيٌبهِ ٌبيىش ي ضففِ ا  1-10ًوَى ثفگ 

  سبـيع اـقٌيبثي :  ٌوبـُ هلي:  ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي:

ًبم ضففِ ؼـ وغص 

 ِالضيز:

كبـگف هبّف فوَهي 

 هشبلَـل 
 وغص: 81210191 كؽ:

 

L1 

ّب
بـ
 ك

 كؽكبـ كبـ ـؼي 

1 
 هبوِ هػلَط وبغز

 قبلج يف 
0401T 

2   
 ًبم گفٍُ كبـ /ٌ  

 هػلَط وبغز هشّؽ 

 هبوِ
 ًَثز: 812142 كؽ:

 

 اٍل

ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي 

 اـقٌيبة:

 اهضب 

 ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 سب يؽ كٌٌؽُ: 

 اهضب 

ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي 

 اـقٌيبثي ًْبيي:

 اهضب 

 هقيبـ افغب  گَاّيٌبهِ: ده اق كىت ٌبيىش ي ّب  سوبم كبـّب، گَاّيٌبهِ گفٍُ كبـ /ٌ لي افغب هي گفؼؼ.

  



161 

 

 

 

 

 )گفٍُ كبـ /ٌ  (-ٌبيىش ي ضففِ ا گَاّيٌبهِ  1-10ًوَى ثفگ 

  سبـيع اـقٌيبثي :  ٌوبـُ هلي:  ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي:

ًبم ضففِ ؼـ وغص 

 ِالضيز:

كبـگف هبّف فوَهي 

 هشبلَـل 
 وغص: 81210191 كؽ:

 

L1 

ّب
بـ
 ك

 كؽكبـ كبـ ـؼي 

 0403T سف هبوِ قبلج يف  1

2   
 ًَثز: 812150 كؽ: سف هبوِ قبلج يف ًبم گفٍُ كبـ /ٌ  

 

 اٍل 

ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي 

 اـقٌيبة:

 اهضب 

 ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 سب يؽ كٌٌؽُ: 

 اهضب 

ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي 

 اـقٌيبثي ًْبيي:

 اهضب 

 هقيبـ افغب  گَاّيٌبهِ: ده اق كىت ٌبيىش ي ّب  سوبم كبـّب، گَاّيٌبهِ گفٍُ كبـ /ٌ لي افغب هي گفؼؼ.
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 )گفٍُ كبـ /ٌ  (-گَاّيٌبهِ ٌبيىش ي ضففِ ا  1-10ًوَى ثفگ 

  سبـيع اـقٌيبثي :  ٌوبـُ هلي:  ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي:

ًبم ضففِ ؼـ وغص 

 ِالضيز:

كبـگف هبّف فوَهي 

 هشبلَـل 
 وغص: 81210191 كؽ:

 

L1 
ّب
بـ
 ك

 كؽكبـ كبـ ـؼي 

1 
 هبوِ هػلَط وبغز

 هبّيسِ
0301T 

2 
  هبّيسِ گيف 

 ثبكه ّبر
0303T 

 ًَثز: 812151 كؽ: گيف هبّيسِ كوك ًبم گفٍُ كبـ /ٌ  
 

 اٍل

ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي 

 اـقٌيبة:

 اهضب 

 ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 سب يؽ كٌٌؽُ: 

 اهضب 

ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي 

 اـقٌيبثي ًْبيي:

 اهضب 

 سوبم كبـّب، گَاّيٌبهِ گفٍُ كبـ /ٌ لي افغب هي گفؼؼ.هقيبـ افغب  گَاّيٌبهِ: ده اق كىت ٌبيىش ي ّب  
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 )گفٍُ كبـ /ٌ  (-گَاّيٌبهِ ٌبيىش ي ضففِ ا  1-10ًوَى ثفگ 

  سبـيع اـقٌيبثي :  ٌوبـُ هلي:  ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي:

ًبم ضففِ ؼـ وغص 

 ِالضيز:

كبـگف هبّف فوَهي 

 هشبلَـل 
 وغص: 81210191 كؽ:

 

L1 

ّب
بـ
 ك

 كؽكبـ كبـ ـؼي 

 0501T كَـُ اًؽاق  ـاُ 1

 ًبم گفٍُ كبـ /ٌ  
 كَـُ هشّؽ  كوك

 فلكار ؾٍة
 ًَثز: 812143 كؽ:

 

 2 اٍل
 ؾٍة گيف  وفثبـُ

 كَـُ
0502T 

ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي 

 اـقٌيبة:

 اهضب 

 ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 سب يؽ كٌٌؽُ: 

 اهضب 

ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي 

 اـقٌيبثي ًْبيي:

 اهضب 

 هقيبـ افغب  گَاّيٌبهِ: ده اق كىت ٌبيىش ي ّب  سوبم كبـّب، گَاّيٌبهِ گفٍُ كبـ /ٌ لي افغب هي گفؼؼ.
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 )گفٍُ كبـ /ٌ  (-ٌبيىش ي ضففِ ا گَاّيٌبهِ  1-10ًوَى ثفگ 

  سبـيع اـقٌيبثي :  ٌوبـُ هلي:  ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي:

ًبم ضففِ ؼـ وغص 

 ِالضيز:

كبـگف هبّف فوَهي 

 هشبلَـل 
 وغص: 81210191 كؽ:

 

L1 
ّب
بـ
 ك

 كؽكبـ كبـ ـؼي 

1 

 كَـُ اق گيف  ؾٍة

 ؾٍة گيف  ٌالكِ ٍ

 دبسي 

0601T 

 ًَثز: 812137 كؽ: ـيك ؾٍة كوك ًبم گفٍُ كبـ /ٌ  
 

 اٍل 

ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي 

 اـقٌيبة:

 اهضب 

 ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 سب يؽ كٌٌؽُ: 

 اهضب 

ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي 

 اـقٌيبثي ًْبيي:

 اهضب 

 هقيبـ افغب  گَاّيٌبهِ: ده اق كىت ٌبيىش ي ّب  سوبم كبـّب، گَاّيٌبهِ گفٍُ كبـ /ٌ لي افغب هي گفؼؼ.
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 )گفٍُ كبـ /ٌ  (-ٌبيىش ي ضففِ ا گَاّيٌبهِ  1-10ًوَى ثفگ 

  سبـيع اـقٌيبثي :  ٌوبـُ هلي:  ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي:

ًبم ضففِ ؼـ وغص 

 ِالضيز:

كبـگف هبّف فوَهي 

 هشبلَـل 
 وغص: 81210191 كؽ:

 

L1 

ّب
بـ
 ك

 كؽكبـ كبـ ـؼي 

1 

 ًقٍِ سجؽي 

 ثِ ه بًي ي

 هؽلىبق 

0201T 

 ًَثز: 812152 كؽ: زَثي هؽلىبق كوك ًبم گفٍُ كبـ /ٌ  
 

 ؼٍم

ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي 

 اـقٌيبة:

 اهضب 

 ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 سب يؽ كٌٌؽُ: 

 اهضب 

ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي 

 اـقٌيبثي ًْبيي:

 اهضب 

 هقيبـ افغب  گَاّيٌبهِ: ده اق كىت ٌبيىش ي ّب  سوبم كبـّب، گَاّيٌبهِ گفٍُ كبـ /ٌ لي افغب هي گفؼؼ.
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 )گفٍُ كبـ /ٌ  (-گَاّيٌبهِ ٌبيىش ي ضففِ ا  1-10ًوَى ثفگ 

  سبـيع اـقٌيبثي :  ٌوبـُ هلي:  ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي:

ًبم ضففِ ؼـ وغص 

 ِالضيز:

كبـگف هبّف فوَهي 

 هشبلَـل 
 وغص: 81210191 كؽ:

 

L1 
ّب
بـ
 ك

 كؽكبـ كبـ ـؼي 

1 
 زَثي هؽل وبغز

 هبّيسِ ٍخقجِ
0202T 

   
 ؼٍم ًَثز: 812138 كؽ: زَثي هؽلىبق ًبم گفٍُ كبـ /ٌ  

ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي 

 اـقٌيبة:

 اهضب 

 ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 سب يؽ كٌٌؽُ: 

 اهضب 

ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي 

 اـقٌيبثي ًْبيي:

 اهضب 

 هقيبـ افغب  گَاّيٌبهِ: ده اق كىت ٌبيىش ي ّب  سوبم كبـّب، گَاّيٌبهِ گفٍُ كبـ /ٌ لي افغب هي گفؼؼ.
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 )گفٍُ كبـ /ٌ  (-ٌبيىش ي ضففِ ا گَاّيٌبهِ  1-10ًوَى ثفگ 

  سبـيع اـقٌيبثي :  ٌوبـُ هلي:  ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي:

ًبم ضففِ ؼـ وغص 

 ِالضيز:

كبـگف هبّف فوَهي 

 هشبلَـل 
 وغص: 81210191 كؽ:

 

L1 

ّب
بـ
 ك

 كؽكبـ كبـ ـؼي 

 CO2 0302T گيف  هبّيسِ 1

   
 ؼٍم ًَثز: 812145 كؽ: 2 ؼـخِ گيف هبّيسِ ًبم گفٍُ كبـ /ٌ  

ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي 

 اـقٌيبة:

 اهضب 

 ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 سب يؽ كٌٌؽُ: 

 اهضب 

ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي 

 اـقٌيبثي ًْبيي:

 اهضب 

 هقيبـ افغب  گَاّيٌبهِ: ده اق كىت ٌبيىش ي ّب  سوبم كبـّب، گَاّيٌبهِ گفٍُ كبـ /ٌ لي افغب هي گفؼؼ.
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 )گفٍُ كبـ /ٌ  (-ٌبيىش ي ضففِ ا  گَاّيٌبهِ 1-10ًوَى ثفگ 

  سبـيع اـقٌيبثي :  ٌوبـُ هلي:  ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي:

ًبم ضففِ ؼـ وغص 

 ِالضيز:

كبـگف هبّف فوَهي 

 هشبلَـل 
 وغص: 81210191 كؽ:

 

L1 
ّب
بـ
 ك

 كؽكبـ كبـ ـؼي 

1 
 ّب  قبلت وبق   هبؼُ

 فلك 
0402T 

 ًَثز: 812149 كؽ: فلك  قبلت ّب  هشّؽ  ًبم گفٍُ كبـ /ٌ  
 

 ؼٍم

ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي 

 اـقٌيبة:

 اهضب 

 ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 سب يؽ كٌٌؽُ: 

 اهضب 

ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي 

 اـقٌيبثي ًْبيي:

 اهضب 

 هقيبـ افغب  گَاّيٌبهِ: ده اق كىت ٌبيىش ي ّب  سوبم كبـّب، گَاّيٌبهِ گفٍُ كبـ /ٌ لي افغب هي گفؼؼ.
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 )گفٍُ كبـ /ٌ  (-ٌبيىش ي ضففِ ا گَاّيٌبهِ  1-10ًوَى ثفگ 

  سبـيع اـقٌيبثي :  ٌوبـُ هلي:  ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي:

ًبم ضففِ ؼـ وغص 

 ِالضيز:

كبـگف هبّف فوَهي 

 هشبلَـل 
 وغص: 81210191 كؽ:

 

L1 

ّب
بـ
 ك

 كؽكبـ كبـ ـؼي 

1 

 اق قغقِ كفؼى غبـج

 كفؼى ٍخؽا قبلت

 اق ـاّ بّي ويىشن

  ى

0602T 

 ًبم گفٍُ كبـ /ٌ  
 ؼـخِ سػليِ كبـگف

 گف  ـيػشِ
 ًَثز: 812148 كؽ:

 

 ؼٍم

ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي 

 اـقٌيبة:

 اهضب 

 ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 سب يؽ كٌٌؽُ: 

 اهضب 

ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي 

 اـقٌيبثي ًْبيي:

 اهضب 

 هقيبـ افغب  گَاّيٌبهِ: ده اق كىت ٌبيىش ي ّب  سوبم كبـّب، گَاّيٌبهِ گفٍُ كبـ /ٌ لي افغب هي گفؼؼ.
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 )گفٍُ كبـ /ٌ  (-ٌبيىش ي ضففِ ا گَاّيٌبهِ  1-10ًوَى ثفگ 

  سبـيع اـقٌيبثي :  ٌوبـُ هلي:  ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي:

ًبم ضففِ ؼـ وغص 

 ِالضيز:

كبـگف هبّف فوَهي 

 هشبلَـل 
 وغص: 81210191 كؽ:

 

L1 

ّب
بـ
 ك

 كؽكبـ كبـ ـؼي 

 0203T وبغز هؽل فَهي  1

 ًَثز: 812144 كؽ: هؽل وبق فَهي  ًبم گفٍُ كبـ /ٌ  
 

 وَم

ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي 

 اـقٌيبة:

 اهضب 

 ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 سب يؽ كٌٌؽُ: 

 اهضب 

ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي 

 اـقٌيبثي ًْبيي:

 اهضب 

 هقيبـ افغب  گَاّيٌبهِ: ده اق كىت ٌبيىش ي ّب  سوبم كبـّب، گَاّيٌبهِ گفٍُ كبـ /ٌ لي افغب هي گفؼؼ.
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 )گفٍُ كبـ /ٌ  (-ٌبيىش ي ضففِ ا  گَاّيٌبهِ 1-10ًوَى ثفگ 

  سبـيع اـقٌيبثي :  ٌوبـُ هلي:  ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي:

ًبم ضففِ ؼـ وغص 

 ِالضيز:

كبـگف هبّف فوَهي 

 هشبلَـل 
 وغص: 81210191 كؽ:

 

L1 
ّب
بـ
 ك

 كؽكبـ كبـ ـؼي 

1 
 فوليبر اًدبم

 ثفٌ بـ 

0901T 

 ًَثز: 812147 كؽ: ثفٌ بـ هطَّالر فلك  ًبم گفٍُ كبـ /ٌ  
 

    وَم

ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي 

 اـقٌيبة:

 اهضب 

 ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 سب يؽ كٌٌؽُ: 

 اهضب 

ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي 

 اـقٌيبثي ًْبيي:

 اهضب 

 هقيبـ افغب  گَاّيٌبهِ: ده اق كىت ٌبيىش ي ّب  سوبم كبـّب، گَاّيٌبهِ گفٍُ كبـ /ٌ لي افغب هي گفؼؼ.
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 )گفٍُ كبـ /ٌ  (-ضففِ ا گَاّيٌبهِ ٌبيىش ي  1-10ًوَى ثفگ 

  سبـيع اـقٌيبثي :  ٌوبـُ هلي:  ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي:

ًبم ضففِ ؼـ وغص 

 ِالضيز:

كبـگف هبّف فوَهي 

 هشبلَـل 
 وغص: 81210191 كؽ:

 

L1 

ّب
بـ
 ك

 كؽكبـ كبـ ـؼي 

1 
اًدبم فوليبر 

 خٌَ بـ  
0902T 

 ًبم گفٍُ كبـ /ٌ  
خٌَ بـ  هطَّالر 

 فلك  
 ًَثز: 812140 كؽ:

 

 وَم 

ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي 

 اـقٌيبة:

 اهضب 

 ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 سب يؽ كٌٌؽُ: 

 اهضب 

ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي 

 اـقٌيبثي ًْبيي:

 اهضب 

 هقيبـ افغب  گَاّيٌبهِ: ده اق كىت ٌبيىش ي ّب  سوبم كبـّب، گَاّيٌبهِ گفٍُ كبـ /ٌ لي افغب هي گفؼؼ.
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 )گفٍُ كبـ /ٌ  (-گَاّيٌبهِ ٌبيىش ي ضففِ ا  1-10ًوَى ثفگ 

  سبـيع اـقٌيبثي :  ٌوبـُ هلي:  ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي:

ًبم ضففِ ؼـ وغص 

 ِالضيز:

كبـگف هبّف فوَهي 

 هشبلَـل 
 وغص: 81210191 كؽ:

 

L1 
ّب
بـ
 ك

 كؽكبـ كبـ ـؼي 

1 
 قغقبر سقويف

 ـيػش ي هقيَة
0603T 

 ًبم گفٍُ كبـ /ٌ  
هشّؽ  سقويف قغقبر 

 ـيػشِ گف  
 ًَثز: 812146 كؽ:

 

 وَم 
2 

اًدبم فوليبر 

  هبؼُ وبق  وغص
1001T 

3   

ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي 

 اـقٌيبة:

 اهضب 

 ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 سب يؽ كٌٌؽُ: 

 اهضب 

ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي 

 اـقٌيبثي ًْبيي:

 اهضب 

 هقيبـ افغب  گَاّيٌبهِ: ده اق كىت ٌبيىش ي ّب  سوبم كبـّب، گَاّيٌبهِ گفٍُ كبـ /ٌ لي افغب هي گفؼؼ.

  



173 

 
 

 
 

 

 

 

 )گفٍُ كبـ /ٌ  (-گَاّيٌبهِ ٌبيىش ي ضففِ ا  1-10ًوَى ثفگ 

  سبـيع اـقٌيبثي :  ٌوبـُ هلي:  ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي:

ًبم ضففِ ؼـ وغص 

 ِالضيز:

كبـگف هبّف فوَهي 

 هشبلَـل 
 وغص: 81210191 كؽ:

 

L1 

ّب
بـ
 ك

 كؽكبـ كبـ ـؼي 

1 
 قغقِ كبـ  س وي 

 ـيػش ي
0604T 

 ًبم گفٍُ كبـ /ٌ  
 كبـ  س وي  هشّؽ 

 گف  ـيػشِ قغقبر
 ًَثز: 8121453 كؽ:

 

 وَم 
2   

3   

ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي 

 اـقٌيبة:

 اهضب 

 ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 سب يؽ كٌٌؽُ: 

 اهضب 

ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي 

 اـقٌيبثي ًْبيي:

 اهضب 

 هقيبـ افغب  گَاّيٌبهِ: ده اق كىت ٌبيىش ي ّب  سوبم كبـّب، گَاّيٌبهِ گفٍُ كبـ /ٌ لي افغب هي گفؼؼ.

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

  



174 

 

 

 

 

 )گفٍُ كبـ /ٌ  (-گَاّيٌبهِ ٌبيىش ي ضففِ ا  1-10ًوَى ثفگ 

  سبـيع اـقٌيبثي :  ٌوبـُ هلي:  ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي:

ًبم ضففِ ؼـ وغص 

 ِالضيز:

قبلج يفّب ٍ هبّيسِ 

 گيفّب  فلك  
 وغص: 72110192 كؽ:

 

L2 
ّب
بـ
 ك

 كؽكبـ كبـ ـؼي 

1 
ض  وبق  هَاؼ اٍليِ 

 ّيؽـٍهشبلَـل 
0102T 

2 
سْيِ ال شفٍليز 

 ّيؽـٍهشبلَـل 
0103T 

 ًبم گفٍُ كبـ /ٌ  
هشّؽ  غظ سدكيِ 

 ال شفي ي هَاؼ هقؽًي 
 ًَثز: 721133 كؽ:

 

 3 اٍل 
ال شفٍليكّيؽـٍ 

 هشبلَـل 
0106T 

ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي 

 اـقٌيبة:

 اهضب 

 ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 سب يؽ كٌٌؽُ: 

 اهضب 

ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي 

 اـقٌيبثي ًْبيي:

 اهضب 

 هقيبـ افغب  گَاّيٌبهِ: ده اق كىت ٌبيىش ي ّب  سوبم كبـّب، گَاّيٌبهِ گفٍُ كبـ /ٌ لي افغب هي گفؼؼ.

  



175 

 

 

 

 )گفٍُ كبـ /ٌ  (-ضففِ ا گَاّيٌبهِ ٌبيىش ي  1-10ًوَى ثفگ 

  سبـيع اـقٌيبثي :  ٌوبـُ هلي:  ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي:

ًبم ضففِ ؼـ وغص 

 ِالضيز:

قبلج يفّب ٍ هبّيسِ 

 گيفّب  فلك  
 وغص: 72110192 كؽ:

 

L2 
ّب
بـ
 ك

 كؽكبـ كبـ ـؼي 

1 
ؾٍة هَاؼ اٍليِ 

 ديفٍهشبلَـل 
0101T 

2 
سػليُ هؿاة 

 ديفٍهشبلَـل  
0105T 

 ًبم گفٍُ كبـ /ٌ  
هشّؽ  فف يٌؽ سجؽي  

 فلكار غيف ٌّي
 ًَثز: 721134 كؽ:

 

 اٍل 

ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي 

 اـقٌيبة:

 اهضب 

 ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 سب يؽ كٌٌؽُ: 

 اهضب 

ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي 

 اـقٌيبثي ًْبيي:

 اهضب 

 هقيبـ افغب  گَاّيٌبهِ: ده اق كىت ٌبيىش ي ّب  سوبم كبـّب، گَاّيٌبهِ گفٍُ كبـ /ٌ لي افغب هي گفؼؼ.

  



176 

 

 

 

 )گفٍُ كبـ /ٌ  (-ٌبيىش ي ضففِ ا گَاّيٌبهِ  1-10ًوَى ثفگ 

  سبـيع اـقٌيبثي :  ٌوبـُ هلي:  ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي:

ًبم ضففِ ؼـ وغص 

 ِالضيز:

قبلج يفّب ٍ هبّيسِ 

 گيفّب  فلك  
 وغص: 72110192 كؽ:

 

L2 

ّب
بـ
 ك

 كؽكبـ كبـ ـؼي 

 0503T ؾٍة كَـُ ًىَقكَثي 1
 ًبم گفٍُ كبـ /ٌ  

 ؾٍة كَـُ هشّؽ 

 فلكار
 ًَثز: 721146 كؽ:

 

 اٍل

ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي 

 اـقٌيبة:

 اهضب 

 ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 سب يؽ كٌٌؽُ: 

 اهضب 

ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي 

 اـقٌيبثي ًْبيي:

 اهضب 

 هقيبـ افغب  گَاّيٌبهِ: ده اق كىت ٌبيىش ي ّب  سوبم كبـّب، گَاّيٌبهِ گفٍُ كبـ /ٌ لي افغب هي گفؼؼ.

  



177 

 

 

 

 

 )گفٍُ كبـ /ٌ  (-ٌبيىش ي ضففِ ا گَاّيٌبهِ  1-10ًوَى ثفگ 

  سبـيع اـقٌيبثي :  ٌوبـُ هلي:  ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي:

ًبم ضففِ ؼـ وغص 

 ِالضيز:

قبلج يفّب ٍ هبّيسِ 

 گيفّب  فلك  
 وغص: 72110192 كؽ:

 

L2 

ّب
بـ
 ك

 كؽكبـ كبـ ـؼي 

 0104T ـيك  ٌوً 1

 0605T ـيك  ؾٍة 2
 ًَثز: 721145 كؽ: ـيك ؾٍة ًبم گفٍُ كبـ /ٌ  

 

 اٍل

ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي 

 اـقٌيبة:

 اهضب 

 ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 سب يؽ كٌٌؽُ: 

 اهضب 

ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي 

 اـقٌيبثي ًْبيي:

 اهضب 

 هقيبـ افغب  گَاّيٌبهِ: ده اق كىت ٌبيىش ي ّب  سوبم كبـّب، گَاّيٌبهِ گفٍُ كبـ /ٌ لي افغب هي گفؼؼ.

 

  



178 

 

 

 

 

 )گفٍُ كبـ /ٌ  (-گَاّيٌبهِ ٌبيىش ي ضففِ ا  1-10ًوَى ثفگ 

  سبـيع اـقٌيبثي :  ٌوبـُ هلي:  ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي:

ًبم ضففِ ؼـ وغص 

 ِالضيز:

قبلج يفّب ٍ هبّيسِ 

 گيفّب  فلك  
 وغص: 72110192 كؽ:

 

L2 
ّب
بـ
 ك

 كؽكبـ كبـ ـؼي 

 0204T فلك  هؽل وبغز 1

2   
 ًَثز: 721135 كؽ: فلك  هؽلىبق ًبم گفٍُ كبـ /ٌ  

 

 اٍل 

ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي 

 اـقٌيبة:

 اهضب 

 ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 سب يؽ كٌٌؽُ: 

 اهضب 

ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي 

 اـقٌيبثي ًْبيي:

 اهضب 

 هقيبـ افغب  گَاّيٌبهِ: ده اق كىت ٌبيىش ي ّب  سوبم كبـّب، گَاّيٌبهِ گفٍُ كبـ /ٌ لي افغب هي گفؼؼ.

  



179 

 

 

 

 

 )گفٍُ كبـ /ٌ  (-ٌبيىش ي ضففِ ا گَاّيٌبهِ  1-10ًوَى ثفگ 

  سبـيع اـقٌيبثي :  ٌوبـُ هلي:  ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي:

ًبم ضففِ ؼـ وغص 

 ِالضيز:

قبلج يفّب ٍ هبّيسِ 

 گيفّب  فلك  
 وغص: 72110192 كؽ:

 

L2 

ّب
بـ
 ك

 كؽكبـ كبـ ـؼي 

 CO2 0404T قبلج يف  1

   
 ًَثز: 721131 كؽ: قبلت گيف هبوِ ا   ًبم گفٍُ كبـ /ٌ  

 

 ؼٍم

ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي 

 اـقٌيبة:

 اهضب 

 ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 سب يؽ كٌٌؽُ: 

 اهضب 

ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي 

 اـقٌيبثي ًْبيي:

 اهضب 

 هقيبـ افغب  گَاّيٌبهِ: ده اق كىت ٌبيىش ي ّب  سوبم كبـّب، گَاّيٌبهِ گفٍُ كبـ /ٌ لي افغب هي گفؼؼ.

 

  



181 

 

 

 

 

 )گفٍُ كبـ /ٌ  (-گَاّيٌبهِ ٌبيىش ي ضففِ ا  1-10ًوَى ثفگ 

  سبـيع اـقٌيبثي :  ٌوبـُ هلي:  ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي:

ًبم ضففِ ؼـ وغص 

 ِالضيز:

قبلج يفّب ٍ هبّيسِ 

 گيفّب  فلك  
 وغص: 72110192 كؽ:

 

L2 
ّب
بـ
 ك

 كؽكبـ كبـ ـؼي 

1 
 گيف  هبّيسِ

 كلؽثبكه
0304T 

 ًَثز: 721142 كؽ: 1 ؼـخِ گيف هبّيسِ ًبم گفٍُ كبـ /ٌ  
 

 2 ؼٍم 
 دَوشِ هبّيسِ گيف 

 ا 
0305T 

ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي 

 اـقٌيبة:

 اهضب 

 ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 سب يؽ كٌٌؽُ: 

 اهضب 

ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي 

 اـقٌيبثي ًْبيي:

 اهضب 

 هقيبـ افغب  گَاّيٌبهِ: ده اق كىت ٌبيىش ي ّب  سوبم كبـّب، گَاّيٌبهِ گفٍُ كبـ /ٌ لي افغب هي گفؼؼ.

  



181 

 

 

 

 

 )گفٍُ كبـ /ٌ  (-ضففِ ا  گَاّيٌبهِ ٌبيىش ي 1-10ًوَى ثفگ 

  سبـيع اـقٌيبثي :  ٌوبـُ هلي:  ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي:

ًبم ضففِ ؼـ وغص 

 ِالضيز:

قبلج يفّب ٍ هبّيسِ 

 گيفّب  فلك  
 وغص: 72110192 كؽ:

 

L2 

ّب
بـ
 ك

 كؽكبـ كبـ ـؼي 

 0406T هبٌيٌي قبلج يف  1

 ًَثز: 721143 كؽ: وفاهيك قبلج يف  ًبم گفٍُ كبـ /ٌ  
 ؼٍم

 
 0407T وفاهي ي قبلج يف  2

ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي 

 اـقٌيبة:

 اهضب 

 ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 سب يؽ كٌٌؽُ: 

 اهضب 

ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي 

 اـقٌيبثي ًْبيي:

 اهضب 

 هقيبـ افغب  گَاّيٌبهِ: ده اق كىت ٌبيىش ي ّب  سوبم كبـّب، گَاّيٌبهِ گفٍُ كبـ /ٌ لي افغب هي گفؼؼ.

 

  



182 

 

 

 

 

 )گفٍُ كبـ /ٌ  (-ٌبيىش ي ضففِ ا گَاّيٌبهِ  1-10ًوَى ثفگ 

  سبـيع اـقٌيبثي :  ٌوبـُ هلي:  ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي:

ًبم ضففِ ؼـ وغص 

 ِالضيز:

قبلج يفّب ٍ هبّيسِ 

 گيفّب  فلك  
 وغص: 72110192 كؽ:

 

L2 
ّب
بـ
 ك

 كؽكبـ كبـ ـؼي 

 0505T  لَهيٌين  ليبلوبق  1

 0506T هه  ليبلوبق  2
 ؼٍم ًَثز: 721137 كؽ:  ليبلوبق ًبم گفٍُ كبـ /ٌ  

ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي 

 اـقٌيبة:

 اهضب 

 ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 سب يؽ كٌٌؽُ: 

 اهضب 

ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي 

 اـقٌيبثي ًْبيي:

 اهضب 

 هقيبـ افغب  گَاّيٌبهِ: ده اق كىت ٌبيىش ي ّب  سوبم كبـّب، گَاّيٌبهِ گفٍُ كبـ /ٌ لي افغب هي گفؼؼ.

  



183 

 

 

 

 

 )گفٍُ كبـ /ٌ  (-ٌبيىش ي ضففِ ا گَاّيٌبهِ  1-10ًوَى ثفگ 

  سبـيع اـقٌيبثي :  ٌوبـُ هلي:  ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي:

ًبم ضففِ ؼـ وغص 

 ِالضيز:

قبلج يفّب ٍ هبّيسِ 

 گيفّب  فلك  
 وغص: 72110192 كؽ:

 

L2 

ّب
بـ
 ك

 كؽكبـ كبـ ـؼي 

 0405T وفؼ زىت قبلج يف  1

 0504T زؽى  ليبلوبق  2
 ؼٍم ًَثز: 721136 كؽ: وبق زؽى ًبم گفٍُ كبـ /ٌ  

ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي 

 اـقٌيبة:

 اهضب 

 ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 سب يؽ كٌٌؽُ: 

 اهضب 

ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي 

 اـقٌيبثي ًْبيي:

 اهضب 

 هقيبـ افغب  گَاّيٌبهِ: ده اق كىت ٌبيىش ي ّب  سوبم كبـّب، گَاّيٌبهِ گفٍُ كبـ /ٌ لي افغب هي گفؼؼ.

 

  



184 

 

 

 

 )گفٍُ كبـ /ٌ  (-ٌبيىش ي ضففِ ا  گَاّيٌبهِ 1-10ًوَى ثفگ 

  سبـيع اـقٌيبثي :  ٌوبـُ هلي:  ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي:

ًبم ضففِ ؼـ وغص 

 ِالضيز:

قبلج يفّب ٍ هبّيسِ 

 گيفّب  فلك  
 وغص: 72110192 كؽ:

 

L2 

ّب
بـ
 ك

 كؽكبـ كبـ ـؼي 

1 
  قهبيً اًدبم

 هشبلَگفافي
0701T 

 0702T هبوِ  قهبيً اًدبم 2

 ًبم گفٍُ كبـ /ٌ  
  قهبيٍ بُ هشّؽ 

 هشبلَـل  
 3 وَم ًَثز: 721144 كؽ:

  قهبيً اًدبم

 وٌدي وػشي
0703T 

ًبم غبًَاؼگي ًبم ٍ 

 اـقٌيبة:

 اهضب 

 ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 سب يؽ كٌٌؽُ: 

 اهضب 

ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي 

 اـقٌيبثي ًْبيي:

 اهضب 

 هقيبـ افغب  گَاّيٌبهِ: ده اق كىت ٌبيىش ي ّب  سوبم كبـّب، گَاّيٌبهِ گفٍُ كبـ /ٌ لي افغب هي گفؼؼ.

  



185 

 

 

 

 

 )گفٍُ كبـ /ٌ  (-ا گَاّيٌبهِ ٌبيىش ي ضففِ  1-10ًوَى ثفگ 

  سبـيع اـقٌيبثي :  ٌوبـُ هلي:  ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي:

ًبم ضففِ ؼـ وغص 

 ِالضيز:

قبلج يفّب ٍ هبّيسِ 

 گيفّب  فلك  
 وغص: 72110192 كؽ:

 

L2 

ّب
بـ
 ك

 كؽكبـ كبـ ـؼي 

1 
اًدبم فوليبر 

 ضفاـسي سًٌ گيف  
0801T 

2 
اًدبم فوليبر 

 ضفاـسي  ًي  
0802T 

2 
اًدبم فوليبر 

 ضفاـسي ًفهبلِ
0803T 

 ًبم گفٍُ كبـ /ٌ  
هشّؽ  كَـُ فوليبر 

 ضفاـسي 
 ًَثز: 721141 كؽ:

 

 3 وَم
اًدبم فوليبر 

 ضفاـسي سوذف 
0804T 

ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي 

 اـقٌيبة:

 اهضب 

 ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 سب يؽ كٌٌؽُ: 

 اهضب 

ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي 

 اـقٌيبثي ًْبيي:

 اهضب 

 هقيبـ افغب  گَاّيٌبهِ: ده اق كىت ٌبيىش ي ّب  سوبم كبـّب، گَاّيٌبهِ گفٍُ كبـ /ٌ لي افغب هي گفؼؼ.

 

  



186 

 

 

 

 

 )گفٍُ كبـ /ٌ  (-ٌبيىش ي ضففِ ا گَاّيٌبهِ  1-10ًوَى ثفگ 

  سبـيع اـقٌيبثي :  ٌوبـُ هلي:  ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي:

ًبم ضففِ ؼـ وغص 

 ِالضيز:

قبلج يفّب ٍ هبّيسِ 

 گيفّب  فلك  
 وغص: 72110192 كؽ:

 

L2 
ّب
بـ
 ك

 كؽكبـ كبـ ـؼي 

1 
افوبل دًٌَ ّب  

 فلك  وفؼ
1002T 

2 
افوبل دًٌَ فلك  

 گفم
1003T 

 ًَثز: 721138 كؽ:  ث بـ فلكار  ًبم گفٍُ كبـ /ٌ  
 

 وَم

ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي 

 اـقٌيبة:

 اهضب 

 ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 سب يؽ كٌٌؽُ: 

 اهضب 

ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي 

 اـقٌيبثي ًْبيي:

 اهضب 

 كبـّب، گَاّيٌبهِ گفٍُ كبـ /ٌ لي افغب هي گفؼؼ.هقيبـ افغب  گَاّيٌبهِ: ده اق كىت ٌبيىش ي ّب  سوبم 
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 )گفٍُ كبـ /ٌ  (-گَاّيٌبهِ ٌبيىش ي ضففِ ا  1-10ًوَى ثفگ 

  سبـيع اـقٌيبثي :  ٌوبـُ هلي:  ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي:

ًبم ضففِ ؼـ وغص 

 ِالضيز:

قبلج يفّب ٍ هبّيسِ 

 گيفّب  فلك  
 وغص: 72110192 كؽ:

 

L2 

ّب
بـ
 ك

 كؽكبـ كبـ ـؼي 

1 
افوبل دًٌَ ّب  

 غيففلك  وفؼ
1004T 

2 
افوبل دًٌَ ّب  

 غيففلك  گفم
1005T 

 ًبم گفٍُ كبـ /ٌ  
ادفاسَـ هبٌيي ـٍكً 

 كبـ  فلك 
 ًَثز: 721139 كؽ:

 

 وَم

ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي 

 اـقٌيبة:

 اهضب 

 ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 سب يؽ كٌٌؽُ: 

 اهضب 

ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي 

 اـقٌيبثي ًْبيي:

 اهضب 

 هقيبـ افغب  گَاّيٌبهِ: ده اق كىت ٌبيىش ي ّب  سوبم كبـّب، گَاّيٌبهِ گفٍُ كبـ /ٌ لي افغب هي گفؼؼ.
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 )گفٍُ كبـ /ٌ  (-گَاّيٌبهِ ٌبيىش ي ضففِ ا  1-10ًوَى ثفگ 

  سبـيع اـقٌيبثي :  ٌوبـُ هلي:  ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي:

ًبم ضففِ ؼـ وغص 

 ِالضيز:

قبلج يفّب ٍ هبّيسِ 

 گيفّب  فلك  
 وغص: 72110192 كؽ:

 

L2 

ّب
بـ
 ك

 كؽكبـ كبـ ـؼي 

1 
اخفا  ويىشن ّب  

 ض بؽز كبسؽ 
1006T 

2 
سكـيق هَاؼ 

 ثبقؼاـًؽُ
1007T 

 ًبم گفٍُ كبـ /ٌ  
اوشبؼكبـ ض بؽز كبسؽ  

 ٍ غَـؼگي 
 ًَثز: 721140 كؽ:

 

 وَم

ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي 

 اـقٌيبة:

 اهضب 

 ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 سب يؽ كٌٌؽُ: 

 اهضب 

ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي 

 اـقٌيبثي ًْبيي:

 اهضب 

 هقيبـ افغب  گَاّيٌبهِ: ده اق كىت ٌبيىش ي ّب  سوبم كبـّب، گَاّيٌبهِ گفٍُ كبـ /ٌ لي افغب هي گفؼؼ.
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 )گفٍُ كبـ /ٌ  (-گَاّيٌبهِ ٌبيىش ي ضففِ ا  1-10ًوَى ثفگ 

  سبـيع اـقٌيبثي :  ٌوبـُ هلي:  ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي:

ًبم ضففِ ؼـ وغص 

 ِالضيز:
 L3 وغص: 31170293 كؽ: س ٌىيي هشبلَـل 

ّب
بـ
 ك

 كؽكبـ كبـ ـؼي 

1 
كٌشفل سَليؽ 

 ديفٍهشبلَـل  فلك 
0107T 

2 
كٌشفل سَليؽ 

 ّيؽـٍهشبلَـل 
0108T 

 ًبم گفٍُ كبـ /ٌ  
س ٌىيي اوشػفاج 

 فلكار
 ًَثز: 311741 كؽ:

 اٍل

ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي 

 اـقٌيبة:

 اهضب 

 ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 سب يؽ كٌٌؽُ: 

 اهضب 

ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي 

 اـقٌيبثي ًْبيي:

 اهضب 

 ّب  سوبم كبـّب، گَاّيٌبهِ گفٍُ كبـ /ٌ لي افغب هي گفؼؼ.هقيبـ افغب  گَاّيٌبهِ: ده اق كىت ٌبيىش ي 
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 )گفٍُ كبـ /ٌ  (-گَاّيٌبهِ ٌبيىش ي ضففِ ا  1-10ًوَى ثفگ 

  سبـيع اـقٌيبثي :  ٌوبـُ هلي:  ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي:

ًبم ضففِ ؼـ وغص 

 ِالضيز:
 L3 وغص: 31170293 كؽ: س ٌىيي هشبلَـل 

ّب
بـ
 ك

 كؽكبـ كبـ ـؼي 

1 
وبغز هؽل 

  ـالؽيز
0205T 

 0206T كٌشفل ًْبيي هؽل  2
 ًَثز: 311742 كؽ: س ٌىيي هؽلىبق   ًبم گفٍُ كبـ /ٌ  

 

 اٍل

ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي 

 اـقٌيبة:

 اهضب 

 ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 سب يؽ كٌٌؽُ: 

 اهضب 

ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي 

 اـقٌيبثي ًْبيي:

 اهضب 

 هقيبـ افغب  گَاّيٌبهِ: ده اق كىت ٌبيىش ي ّب  سوبم كبـّب، گَاّيٌبهِ گفٍُ كبـ /ٌ لي افغب هي گفؼؼ.
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 )گفٍُ كبـ /ٌ  (-گَاّيٌبهِ ٌبيىش ي ضففِ ا  1-10ًوَى ثفگ 

  سبـيع اـقٌيبثي :  ٌوبـُ هلي:  ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي:

ًبم ضففِ ؼـ وغص 

 ِالضيز:
 L3 وغص: 31170293 كؽ: س ٌىيي هشبلَـل 

ّب
بـ
 ك

 كؽكبـ كبـ ـؼي 

1 
اًدبم  قهبيً 

 كٍٍي
0704T 

 0705T اًدبم  قهبيً ضفثِ  2
 ًبم گفٍُ كبـ /ٌ  

س ٌىيي  قهبيٍ بُ 

 غَاَ ه بًي ي
 ًَثز: 311747 كؽ:

 اٍل

ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي 

 اـقٌيبة:

 اهضب 

 ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 سب يؽ كٌٌؽُ: 

 اهضب 

ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي 

 اـقٌيبثي ًْبيي:

 اهضب 

 هقيبـ افغب  گَاّيٌبهِ: ده اق كىت ٌبيىش ي ّب  سوبم كبـّب، گَاّيٌبهِ گفٍُ كبـ /ٌ لي افغب هي گفؼؼ.
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 )گفٍُ كبـ /ٌ  (-ٌبيىش ي ضففِ ا گَاّيٌبهِ  1-10ًوَى ثفگ 

  سبـيع اـقٌيبثي :  ٌوبـُ هلي:  ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي:

ًبم ضففِ ؼـ وغص 

 ِالضيز:
 L3 وغص: 31170293 كؽ: س ٌىيي هشبلَـل 

ّب
بـ
 ك

 كؽكبـ كبـ ـؼي 

1 
كٌشفل هبّيسِ 

 وبق  
0306T 

 0408T كٌشفل ًْبيي قبلت  2
 ًَثز: 311748 كؽ: س ٌىيي قبلت ٍ هبّيسِ  ًبم گفٍُ كبـ /ٌ  

 

 ؼٍم 

ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي 

 اـقٌيبة:

 اهضب 

 ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 سب يؽ كٌٌؽُ: 

 اهضب 

ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي 

 اـقٌيبثي ًْبيي:

 اهضب 

 هقيبـ افغب  گَاّيٌبهِ: ده اق كىت ٌبيىش ي ّب  سوبم كبـّب، گَاّيٌبهِ گفٍُ كبـ /ٌ لي افغب هي گفؼؼ.
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 )گفٍُ كبـ /ٌ  (-ٌبيىش ي ضففِ ا گَاّيٌبهِ  1-10ًوَى ثفگ 

  سبـيع اـقٌيبثي :  ٌوبـُ هلي:  ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي:

ًبم ضففِ ؼـ وغص 

 ِالضيز:
 L3 وغص: 31170293 كؽ: س ٌىيي هشبلَـل 

ّب
بـ
 ك

 كؽكبـ كبـ ـؼي 

 0507T   ليبلوبق  فَالؼ 1

   
 ًَثز: 311749 كؽ: فَالؼ وبق س ٌىيي  ًبم گفٍُ كبـ /ٌ  

 

 ؼٍم 

ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي 

 اـقٌيبة:

 اهضب 

 ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 سب يؽ كٌٌؽُ: 

 اهضب 

ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي 

 اـقٌيبثي ًْبيي:

 اهضب 

 هقيبـ افغب  گَاّيٌبهِ: ده اق كىت ٌبيىش ي ّب  سوبم كبـّب، گَاّيٌبهِ گفٍُ كبـ /ٌ لي افغب هي گفؼؼ.
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 )گفٍُ كبـ /ٌ  (-گَاّيٌبهِ ٌبيىش ي ضففِ ا  1-10ًوَى ثفگ 

  سبـيع اـقٌيبثي :  ٌوبـُ هلي:  ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي:

ًبم ضففِ ؼـ وغص 

 ِالضيز:
 L3 وغص: 31170293 كؽ: س ٌىيي هشبلَـل 

ّب
بـ
 ك

 كؽكبـ كبـ ـؼي 

1 
 دبـاهشفّب  كٌشفل

 ؾٍة
0508T 

 ًَثز: 311743 كؽ: س ٌىيي ؾٍة ًبم گفٍُ كبـ /ٌ  
 ؼٍم 

2 
 ؾٍة ًْبيي كٌشفل

 ـيك 
0606T 

ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي 

 اـقٌيبة:

 اهضب 

 ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 سب يؽ كٌٌؽُ: 

 اهضب 

ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي 

 اـقٌيبثي ًْبيي:

 اهضب 

 هقيبـ افغب  گَاّيٌبهِ: ده اق كىت ٌبيىش ي ّب  سوبم كبـّب، گَاّيٌبهِ گفٍُ كبـ /ٌ لي افغب هي گفؼؼ.
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 )گفٍُ كبـ /ٌ  (-ضففِ ا  گَاّيٌبهِ ٌبيىش ي 1-10ًوَى ثفگ 

  سبـيع اـقٌيبثي :  ٌوبـُ هلي:  ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي:

ًبم ضففِ ؼـ وغص 

 ِالضيز:
 L3 وغص: 31170293 كؽ: س ٌىيي هشبلَـل 

ّب
بـ
 ك

 كؽكبـ كبـ ـؼي 

1 
 قغقِ كي ي كٌشفل

 ـيػش ي
0607T 

2   
 ًَثز: 311739 كؽ: س ٌىيي كٌشفل كي يز ًبم گفٍُ كبـ /ٌ  

 

 وَم

ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي 

 اـقٌيبة:

 اهضب 

 ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 سب يؽ كٌٌؽُ: 

 اهضب 

ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي 

 اـقٌيبثي ًْبيي:

 اهضب 

 هقيبـ افغب  گَاّيٌبهِ: ده اق كىت ٌبيىش ي ّب  سوبم كبـّب، گَاّيٌبهِ گفٍُ كبـ /ٌ لي افغب هي گفؼؼ.
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 )گفٍُ كبـ /ٌ  (-گَاّيٌبهِ ٌبيىش ي ضففِ ا  1-10ًوَى ثفگ 

  سبـيع اـقٌيبثي :  ٌوبـُ هلي:  ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي:

ًبم ضففِ ؼـ وغص 

 ِالضيز:
 L3 وغص: 31170293 كؽ: س ٌىيي هشبلَـل 

ّب
بـ
 ك

 كؽكبـ كبـ ـؼي 

1 
 فوليبر اًدبم

 كًٍ
0903T 

 ًَثز: 311738 كؽ: س ٌىيي كًٍ ًبم گفٍُ كبـ /ٌ  
 وَم

ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي 

 اـقٌيبة:

 اهضب 

 ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 سب يؽ كٌٌؽُ: 

 اهضب 

ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي 

 اـقٌيبثي ًْبيي:

 اهضب 

 هقيبـ افغب  گَاّيٌبهِ: ده اق كىت ٌبيىش ي ّب  سوبم كبـّب، گَاّيٌبهِ گفٍُ كبـ /ٌ لي افغب هي گفؼؼ.
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 )گفٍُ كبـ /ٌ  (-ٌبيىش ي ضففِ ا گَاّيٌبهِ  1-10ًوَى ثفگ 

  سبـيع اـقٌيبثي :  ٌوبـُ هلي:  ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي:

ًبم ضففِ ؼـ وغص 

 ِالضيز:
 L3 وغص: 31170293 كؽ: س ٌىيي هشبلَـل 

ّب
بـ
 ك

 كؽكبـ كبـ ـؼي 

 0906T فَـج فوليبر اًدبم 1

 ًَثز: 311736 كؽ: س ٌىيي فَـج  ًبم گفٍُ كبـ /ٌ  
 

 وَم

ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي 

 اـقٌيبة:

 اهضب 

 ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 سب يؽ كٌٌؽُ: 

 اهضب 

ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي 

 اـقٌيبثي ًْبيي:

 اهضب 

 ّب  سوبم كبـّب، گَاّيٌبهِ گفٍُ كبـ /ٌ لي افغب هي گفؼؼ.هقيبـ افغب  گَاّيٌبهِ: ده اق كىت ٌبيىش ي 
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 )گفٍُ كبـ /ٌ  (-گَاّيٌبهِ ٌبيىش ي ضففِ ا  1-10ًوَى ثفگ 

  سبـيع اـقٌيبثي :  ٌوبـُ هلي:  ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي:

ًبم ضففِ ؼـ وغص 

 ِالضيز:
 L3 وغص: 31170293 كؽ: س ٌىيي هشبلَـل 

ّب
بـ
 ك

 كؽكبـ كبـ ـؼي 

1 

 فوليبر اًدبم

 وػز ضفاـسي

 كبـ 

0805T 

 ًبم گفٍُ كبـ /ٌ  
س ٌىيي فوليبر 

 ضفاـسي
 ًَثز: 311745 كؽ:

 وَم
 

 ًْبيي كٌشفل

 ضفاـسي فوليبر
0806T 

ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي 

 اـقٌيبة:

 اهضب 

 ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 سب يؽ كٌٌؽُ: 

 اهضب 

ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي 

 اـقٌيبثي ًْبيي:

 اهضب 

 هقيبـ افغب  گَاّيٌبهِ: ده اق كىت ٌبيىش ي ّب  سوبم كبـّب، گَاّيٌبهِ گفٍُ كبـ /ٌ لي افغب هي گفؼؼ.
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 )گفٍُ كبـ /ٌ  (-ضففِ ا  گَاّيٌبهِ ٌبيىش ي 1-10ًوَى ثفگ 

  سبـيع اـقٌيبثي :  ٌوبـُ هلي:  ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي:

ًبم ضففِ ؼـ وغص 

 ِالضيز:
 L3 وغص: 31170293 كؽ: س ٌىيي هشبلَـل 

ّب
بـ
 ك

 كؽكبـ كبـ ـؼي 

1 
 فوليبر اًدبم

 دَؼـ هشبلَـل 
0907T 

2   
 ًَثز: 311746 كؽ: س ٌىيي هشبلَـل  دَؼـ  ًبم گفٍُ كبـ /ٌ  

 

 وَم

ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي 

 اـقٌيبة:

 اهضب 

 ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 سب يؽ كٌٌؽُ: 

 اهضب 

ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي 

 اـقٌيبثي ًْبيي:

 اهضب 

 هقيبـ افغب  گَاّيٌبهِ: ده اق كىت ٌبيىش ي ّب  سوبم كبـّب، گَاّيٌبهِ گفٍُ كبـ /ٌ لي افغب هي گفؼؼ.
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 )گفٍُ كبـ /ٌ  (-گَاّيٌبهِ ٌبيىش ي ضففِ ا  1-10ًوَى ثفگ 

  سبـيع اـقٌيبثي :  ٌوبـُ هلي:  ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي:

ًبم ضففِ ؼـ وغص 

 ِالضيز:
 L3 وغص: 31170293 كؽ: س ٌىيي هشبلَـل 

ّب
بـ
 ك

 كؽكبـ كبـ ـؼي 

1 
 فوليبر اًدبم

 اكىشفٍلى
0905T 

 زْبـم ًَثز: 311737 كؽ: س ٌىيي اكىشفٍلى  ًبم گفٍُ كبـ /ٌ  

ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي 

 اـقٌيبة:

 اهضب 

 ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 سب يؽ كٌٌؽُ: 

 اهضب 

ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي 

 اـقٌيبثي ًْبيي:

 اهضب 

 هقيبـ افغب  گَاّيٌبهِ: ده اق كىت ٌبيىش ي ّب  سوبم كبـّب، گَاّيٌبهِ گفٍُ كبـ /ٌ لي افغب هي گفؼؼ.
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 )گفٍُ كبـ /ٌ  (-ٌبيىش ي ضففِ ا گَاّيٌبهِ  1-10ًوَى ثفگ 

  سبـيع اـقٌيبثي :  ٌوبـُ هلي:  ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي:

ًبم ضففِ ؼـ وغص 

 ِالضيز:
 L3 وغص: 31170293 كؽ: س ٌىيي هشبلَـل 

ّب
بـ
 ك

 كؽكبـ كبـ ـؼي 

 0904T ًَـؼ فوليبر اًدبم 1

 ًَثز: 311735 كؽ: س ٌىيي ًَـؼ  ًبم گفٍُ كبـ /ٌ  
 

 زْبـم

ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي 

 اـقٌيبة:

 اهضب 

 ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 سب يؽ كٌٌؽُ: 

 اهضب 

ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي 

 اـقٌيبثي ًْبيي:

 اهضب 

 ّب  سوبم كبـّب، گَاّيٌبهِ گفٍُ كبـ /ٌ لي افغب هي گفؼؼ.هقيبـ افغب  گَاّيٌبهِ: ده اق كىت ٌبيىش ي 
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 )گفٍُ كبـ /ٌ  (-گَاّيٌبهِ ٌبيىش ي ضففِ ا  1-10ًوَى ثفگ 

  سبـيع اـقٌيبثي :  ٌوبـُ هلي:  ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي:

ًبم ضففِ ؼـ وغص 

 ِالضيز:
 L3 وغص: 31170293 كؽ: س ٌىيي هشبلَـل 

ّب
بـ
 ك

 كؽكبـ كبـ ـؼي 

1 
 هبيـ  قهبيً اًدبم

 ًبفؿ
0706T 

 ًبم گفٍُ كبـ /ٌ  
س ٌىيي  قهبيٍ بُ 

 هشبلَـل 
 ًَثز: 311744 كؽ:

 زْبـم
2 

 ًْبيي كٌشفل

 هشبلَـل   قهبيٍبر
0707T 

ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي 

 اـقٌيبة:

 اهضب 

 ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 سب يؽ كٌٌؽُ: 

 اهضب 

ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي 

 اـقٌيبثي ًْبيي:

 اهضب 

 هقيبـ افغب  گَاّيٌبهِ: ده اق كىت ٌبيىش ي ّب  سوبم كبـّب، گَاّيٌبهِ گفٍُ كبـ /ٌ لي افغب هي گفؼؼ.
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 )گفٍُ كبـ /ٌ  (-ضففِ ا گَاّيٌبهِ ٌبيىش ي  1-10ًوَى ثفگ 

  سبـيع اـقٌيبثي :  ٌوبـُ هلي:  ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي:

ًبم ضففِ ؼـ وغص 

 ِالضيز:
 L3 وغص: 31170293 كؽ: س ٌىيي هشبلَـل 

ّب
بـ
 ك

 كؽكبـ كبـ ـؼي 

1 
كٌشفل كي ي 

 دًٌَ ّب  فلك  
1008T 

2 

كٌشفل كي ي 

ّب   دًٌَ

 غيففلك 

1009T 

 ًبم گفٍُ كبـ /ٌ  
س ٌىيي غَـؼگي ٍ 

 دًٌَ 
 ًَثز: 311734 كؽ:

 

 3 زْبـم

كٌشفل كي ي 

ويىشن ض بؽز 

 كبسؽ  

1010T 

ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي 

 اـقٌيبة:

 اهضب 

 ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 سب يؽ كٌٌؽُ: 

 اهضب 

ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي 

 اـقٌيبثي ًْبيي:

 اهضب 

 هقيبـ افغب  گَاّيٌبهِ: ده اق كىت ٌبيىش ي ّب  سوبم كبـّب، گَاّيٌبهِ گفٍُ كبـ /ٌ لي افغب هي گفؼؼ.
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 ا  هؽـک ِالضيز ضففِ 2-10ًوَى ثفگ 

  سبـيع اـقٌيبثي :  ٌوبـُ هلي:  ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي:

ًبم ضففِ ؼـ وغص 

 ِالضيز:
 كبـگف هبّف فوَهي هشبلَـل 

 81210191 كؽ:

L1 

 15 سقؽاؼ گفٍُ كبـ /ٌ  :
سقؽاؼ 

 كبـّب:
18 

 وغص:

 گَاّيٌبهِ ّب

 ًبم گفٍُ كبـ /ٌ   ـؼي 
كؽ گفٍُ 

 كبـ /ٌ  
 كؽ كبـّب

ٌوبـُ 

 گَاّيٌبهِ

سبـيع افغب  

 گَاّيٌبهِ

   0401T 812142 هبوِ هػلَط وبغز هشّؽ  1

   0403T 812150 قبلج يف هبوِ سف 2

   0301T– 0303T 812151 كوك هبّيسِ گيف 3

   0501T -0502T 812143 كوك هشّؽ  كَـُ ؾٍة فلكار 4

   0601T 812137 ـيك ؾٍة كوك 5

   0201T 812152 زَثي هؽلىبق كوك 6

   0202T 812138 زَثي هؽلىبق 7

   0302T 812145 2 ؼـخِ گيف هبّيسِ 8

   0402T 812149 فلك  ّب قبلت هشّؽ  9

   0602T 812148 گف  ـيػشِ ؼـخِ سػليِ كبـگف 10

   0203T 812144 هؽلىبق فَهي 11

   0901T 812147 فلك  ثفٌ بـ هطَّالر 12

   0902T 812140 فلك  خٌَ بـ هطَّالر 13

   0603T-1001T 812146 گف  ـيػشِ قغقبر سقويف هشّؽ  14

   0604T 812153 گف  ـيػشِ قغقبر كبـ  س وي  هشّؽ  15

ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي 

 اـقٌيبة:

 
 اهضب 

 ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 سب يؽ كٌٌؽُ: 

 اهضب 

ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي 

 اـقٌيبثي ًْبيي:
 

 اهضب  ٍ هْف

 سوبم گَاّيٌبهِ ّب  گفٍّْب  كبـ /هٍبغ  قيف هدوَفِ هؽـک افغب هي گفؼؼ. هقيبـ افغب  هؽـک: ده اق كىت
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 هؽـک ِالضيز ضففِ ا  2-10ًوَى ثفگ 

  سبـيع اـقٌيبثي :  ٌوبـُ هلي:  ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي:

ًبم ضففِ ؼـ وغص 

 ِالضيز:
 قبلج يفّب ٍ هبّيسِ گيفّب  فلك  

 72110192 كؽ:

L2 

 15 كبـ /ٌ  :سقؽاؼ گفٍُ 
سقؽاؼ 

 كبـّب:
31 

 وغص:

 گَاّيٌبهِ ّب

 ًبم گفٍُ كبـ /ٌ   ـؼي 
كؽ گفٍُ 

 كبـ /ٌ  
 كؽ كبـّب

ٌوبـُ 

 گَاّيٌبهِ

سبـيع افغب  

 گَاّيٌبهِ

1 
هشّؽ  غظ سدكيِ ال شفي ي 

 هَاؼ هقؽًي 
721133 0106-T0103-T0102T   

2 
هشّؽ  فف يٌؽ سجؽي  فلكار 

 غيف ٌّي 
721134 0105-T0101T   

   0503T 721146 فلكار ؾٍة كَـُ هشّؽ  3

   0605T-0104T 721145 ـيك ؾٍة 4

   0204T 721135 فلك  هؽلىبق 5

   0404T 721131 ا  هبوِ قبلج يف 6

   T0304T-0305 721142 1  ؼـخِ گيف هبّيسِ 7

   T0406T-0407 721143 وفاهيك قبلج يف 8

   T0505T-0506 721137 وبق  ليبل 9

   T0405T-0504 721136 وبق زؽى 10

   T0702-T0701T-0703 721144 هشبلَـل   قهبيٍ بُ هشّؽ  11

12 
 فوليبر كَـُ هشّؽ 

 ضفاـسي
721141 0804-T0803-T0802-T0801T   

   T1002T-1003 721138 فلكار  ث بـ 13

14 
 كبـ  ـٍكً هبٌيي ادفاسَـ

 فلك
721139 1005-T1004T   

15 
 ٍ كبسؽ  ض بؽز اوشبؼكبـ

 غَـؼگي
721140 1007-T1006T   

ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي 

 اـقٌيبة:

 
 اهضب 

 ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 سب يؽ كٌٌؽُ: 

 اهضب 

ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي 

 اـقٌيبثي ًْبيي:
 

 اهضب  ٍ هْف

 افغب هي گفؼؼ. هقيبـ افغب  هؽـک: ده اق كىت سوبم گَاّيٌبهِ ّب  گفٍّْب  كبـ /هٍبغ  قيف هدوَفِ هؽـک
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 هؽـک ِالضيز ضففِ ا  2-10ًوَى ثفگ 

  سبـيع اـقٌيبثي :  ٌوبـُ هلي:  ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي:

ًبم ضففِ ؼـ وغص 

 ِالضيز:
 س ٌىيي هشبلَـل 

 31170293 كؽ:

L3 
 15 سقؽاؼ گفٍُ كبـ /ٌ  :

سقؽاؼ 

 كبـّب:
24 

 وغص:

 گَاّيٌبهِ ّب

 كؽ كبـّب كؽ گفٍُ كبـ /ٌ   كبـ /ٌ  ًبم گفٍُ  ـؼي 
ٌوبـُ 

 گَاّيٌبهِ

سبـيع افغب  

 گَاّيٌبهِ

   T0107T-0108 311741 س ٌىيي اوشػفاج فلكار 1

   T0205T-0206 311742 س ٌىيي هؽل وبق   2

3 
س ٌىيي  قهبيٍ بُ غَاَ 

 ه بًي ي 
311747 0705-T0704T   

   T0306T-0408 311748 س ٌىيي قبلت ٍ هبّيسِ 4

   0507T 311749 س ٌىيي فَالؼوبق   5

   T0508T-0606 311743 س ٌىيي ؾٍة  6

   0607T 311739 س ٌىيي كٌشفل كي يز  7

   0903T 311738 س ٌىيي كًٍ  8

   0906T 311736 س ٌىيي فَـج 9

   T0805T-0806 311745 س ٌىيي فوليبر ضفاـسي  10

   0907T 311746 س ٌىيي هشبلَـل  دَؼـ  11

   0905T 311737 س ٌىيي اكىشفٍلى 12

   0904T 311735 س ٌىيي ًَـؼ 13

14 
س ٌىيي  قهبيٍ بُ 

 هشبلَـل  
311744 0707-T0706T   

15 
س ٌىيي غَـؼگي ٍ 

 دٌٍَي
311734 1010-T1009-T1008T   

ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي 

 اـقٌيبة:

 
 اهضب 

 ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 سب يؽ كٌٌؽُ: 

 اهضب 

ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي 

 اـقٌيبثي ًْبيي:
 

 اهضب  ٍ هْف

 هقيبـ افغب  هؽـک: ده اق كىت سوبم گَاّيٌبهِ ّب  گفٍّْب  كبـ /هٍبغ  قيف هدوَفِ هؽـک افغب هي گفؼؼ.
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-ثیٗ إِّّی ٍٔبغُ عجمٝ ثٙؽی اوشب٘ؽاـؼ -عجمٝ ثٙؽی ٍٔبغُ ایفاٖ ثف اوبن"(.1377وبقٔبٖ ثف٘بٔٝ ٚ ثٛؼخٝ، ٔفوك آٔبـ ایفاٖ) -8

 . زبح اَٚ. ا٘شٍبـار ٔفوك آٔبـ ایفاٖ"1988
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