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ثٝزیٍطی ٘جبیسزؾتٕبٖضا أطٚظاضظـیهأطیٔب اضظـوبضقٕب زضاظوٙیٓثطایأٛضیوٝوكٛضٔبٖٔحتبجاؾت.

ٞبزضآٖٔحیظ،ٕٔىٗاؾتـوٝتٛخٝ،الثستٛخٝثٕٝٞۀٔحیظاـوطزثبظٔبٟ٘بیؾبثك.ضؾَٛاِّّٝقٛزٔمبیؿٝاؾتوٕٝ٘ی

وبضٌطٚٔحُوبضضاثٛؾیسٜتباضظـوبضضازضوٙٙس،وفزؾتزاقتٝاؾتـزضآٖٔحیظ،زؾتوبضٌطضاآٖعٛضوٝ٘مُٔی

.تبضیدػطضٝوٙٙس.ٚٔبٔفترطیٓٚقٕبٕٚٞٝٔفترط٘سثٝایٙىٝیهٕٞچٛ٘كب٘یپیغٕجطاوطْثٝقٕبزازٜ

 

ٔی وبض خب ٞط زض وٝ ٔب وٝ ثىٙیٓ ضا ازضانایٗٔؼٙب ٔیثبیس وكبٚضظیوبض أط زض زضوٙیٓ؛ نٙؼتٚ أط زض وٙیٓ،

.وٙیٓ،ثبیسذٛزٔبٖثٝذٛزٔبٖتّمیٗوٙیٓوٝٔبٔؿتمّیٓٚٔبثبیسٔؿتمُثبقیٓٞبوبضٔیوبضذب٘ٝ
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 اثالغیٔمبْٔؼظٓضٞجطی  ٞبیوّیاقتغبَؾیبؾتثٙسٞبیاظ

ٌیطیاظّٔیثبثٟطٜتطٚیحٚتمٛیتفطًٞٙوبض،تِٛیس،وبضآفطیٙیٚاؾتفبزٜاظتِٛیساتزاذّیثٝػٙٛاٖاضظـاؾالٔیٚ .1

 .٘ظبْآٔٛظقیٚتجّیغیوكٛض

آٔٛظـ٘یطٚیا٘ؿب٘یٔترهم،ٔبٞطٚوبضآٔسٔتٙبؾتثب٘یبظٞبیثبظاضوبض)فؼّیٚآتی(ٚاضتمبءتٛاٖوبضآفطیٙیثب .2

ضتٚٔؿؤِٚیت٘ظبْآٔٛظقیوكٛض)آٔٛظـٚپطٚضـ،آٔٛظـفٙیٚحطفٝایٚآٔٛظـػبِی(ٚتٛأْوطزٖآٔٛظـٟٚٔب

.ٞبیالتهبزیخٟتاؾتفبزٜاظظطفیتآٟ٘بخّتٕٞىبضیثٍٙبٜ
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ٔمسٔٝ:

ٞبییٛ٘ؿىٛٞبیفٙیٚحطفٝایثٝػٙٛأِٖٛساقتغبَ٘مفٔؤثطیزضتٛؾؼٝپبیساضوكٛضٞبزاضز.ٌعاضـآٔٛظـ

ای٘ؿجتٔؿتمیٓٞبیفٙیٚحطفٝ٘بذبِهیزاذُوكٛضٞبثبٔیعاٖافعایفثجت٘بْزضٞٙطؾتبٖ٘كبٖٔیزٞسؾطا٘ٝتِٛیس

زاضز.

ضٞجطی)ٔسظّٝ ٔؼظٓ ٔمبْ آٔٛظـتأویسٞبی ثٝ إٞیت زض ٚحطفٝاِؼبِی( فٙی زضٞبی آٟ٘ب ثركی ویفیت ٚ ای

ٞبیوّیخٕؼیتٔؤیسٕٞچٙیٗؾیبؾتٞبیوّیاقتغبَٚٞبیوّیتحَٛثٙیبزیٗزضآٔٛظـٚپطٚضـٚؾیبؾتؾیبؾت

ؾٙسٞبیفٙیٚحطفٝایثٝآٔٛظـایٗٔغّتاؾتوٝثطایزؾتیبثیثٝضقسالتهبزیٚپبیساضثبیسٍ٘بٜٚیػٜ ایزاقت.

ان1404ُچكٓا٘ساظ اختٕبػیٚفطٍٞٙیوكٛضثط21لبٖ٘ٛاؾبؾیٚٔبز42ٜ، لبٖ٘ٛثط٘بٔٝپٙدٓتٛؾؼٝالتهبزی،

قبیؿ فبنّٝتٍیٌؿتطـ وبٞف ٚ ا٘ؿب٘ی ٘یطٚی تٛإ٘ٙسؾبظی ٚ ٟٚٔبضت زا٘ف افعایف ثب وبض ٘یطٚی ٚ خٛا٘بٖ ٞبی

قبیؿتٍیٞبی٘یطٚیوبضوكٛضثبؾغحاؾتب٘ساضزخٟب٘یتأویسزاضز.

زضٞسفػّٕیبتییهاظؾٙستحَٛثٙیبزیٗآٔٛظـٚپطٚضـثٝپطٚضـتطثیتیبفتٍب٘یوٝثبزضنٔفبٞیٓالتهبزی

چبضچٛة٘ظبْٔؼیبضاؾالٔیاظعطیكوبضٚتالـٚضٚحیٝا٘مالثیٚخٟبزی،وبضآفطیٙی،لٙبػتٚا٘ضجبطٔبِی،ٔهطفزض

ٞبیالتهبزیزضٔمیبؼثٟیٙٝٚزٚضیاظاؾطافٚتجصیطٚثبضػبیتٚخساٖ،ػساِتٚا٘هبفزضضٚاثظثبزیٍطاٖزضفؼبِیت

ّٔیٚخٟب٘یٔكبضوتٔیٕ٘بیٙس ٕٞچٙیٗؾٙسثط٘بٔٝزضؾیّٔیخٕٟٛضیاؾالٔیایطاٖذب٘ٛازٌی، تبویسقسٜاؾت. ،

ٞبپطزاذتٝاؾت.ثٝلّٕطٚٚؾبظٔب٘سٞیٔحتٛایایٗآٔٛظـ"آٚضیحٛظٜتطثیتٚیبزٌیطیوبضٚفٗ"

یبزٌیط٘سٜ،ایٚوبضزا٘فػالٜٚثطانَٛزیٗٔحٛضی،تمٛیتٞٛیتّٔی،اػتجبض٘مفٞبیزضؾیفٙیٚحطفٝزضثط٘بٔٝ

اػتجبض٘مفپبیٝ تٛخٝثٝتفبٚتاػتجبض٘مفٔطخؼیتٔؼّٓ، یبزٌیطیٔبزاْایذب٘ٛازٜ،خبٔؼیت، تؼبزَ، اِؼٕط،ٞبیفطزی،

ا٘ؼغبفثركیآٔٛظـخّتٔكبضوتٚتؼبُٔ،یىپبضچٍیٚفطاٌیطی،انَٛتٙٛع پصیطی،آٔٛظـثطاؾبؼ٘یبظثبظاضوبض،ٞب،

ٌیطز.ایٔٛضزتٛخٝلطاضٔیٌیطیتسضیدیٞٛیتحطفٝاضٚوبٞففمطٚتِٛیسثطٚت،قىُای،تٛؾؼٝپبیساذالقحطفٝ

ٞبیٔغبِجبتاؾٙبزثبالزؾتی،تغییطاتفٙبٚضیٚ٘یبظثبظاضوبضزاذُوكٛضٚتغییطزضاؾتب٘ساضزٞبٕٚٞچٙیٗتٛنیٝ

زفتطثط٘بٔٝثیٗ ثطاؾبؼٚظیفٝلب٘ٛ٘یایٚٞبیزضؾیفٙیٚحطفٝضیعیٚتأِیفوتبةإِّّی، ٔىّفٕ٘ٛزتب وبضزا٘فضا

زض1379ایوٝاظؾبَٞبیثطضؾیٚآؾیتقٙبؾی٘ظبْؾبِیٚاحسیفٙیٚحطفٝذٛزپؽاظؾفبضـٚا٘دبْپػٚٞف

ٞبیزضؾیالسإْ٘بیس.ٞبیوكٛضزضحبَاخطااؾت،ثطایزؾتیبثیثٝاٍِٛییٔٙبؾتثٝعطاحیٚثبظٍ٘طیثط٘بٔٝٞٙطؾتبٖ

ضیعیزضؾیزضآٔٛظـٞبیعطاحیٚتسٚیٗفطآیٙسثط٘بٔٝ"الساْثٝؾفبضؼعطحپػٚٞكیثبػٙٛا1390ِٖصازفتطزضؾبَ

حطفٝ ٚ ٟٔبضتیفٙی ٚ ؾیبؾت"ای ٔب٘ٙس ثبالزؾتی ثطاؾبؼاؾٙبز ٔصوٛض پػٚٞكی عطح وّی)اقتغبَ،التهبزٕ٘ٛز. ٞبی

لبٖ٘ٛثط٘بٔٝپٙدٓتٛؾؼٝ،19ٚ21اِؼبِی(،ٔبزٜیٔمبْٔؼظٓضٞجطی)ٔسظّٝٔمبٚٔتیٚحٕبیتاظوبضٚؾطٔبیٝایطا٘ی(اثالغ

ؾٙستحَٛثٙیبزیٗزضآٔٛظـٚپطٚضـ،ثط٘بٔٝزضؾیّٔیخٕٟٛضیاؾالٔیایطاٖٚ٘مكٝخبٔغػّٕیوكٛضتٙظیٓقسٜ

-یثٝاؾتب٘ساضزٞبیثیٗاؾت.ٕٞچٙیٗثٝخٟتاضتمبیؾغحقبیؿتٍی٘یطٚیوبضوكٛضزضٔمبیؿٝثبؾغحاؾتب٘ساضزخٟب٘

٘بٔٝٞبیٔطثٛعٝ٘یعتٛخٝقسٜاؾت.لبثُتٛخٝاؾتوٝتؼییٗؾغٛحقبیؿتٍیٚتغییطضٚیىطزاظتحّیُإِّّیٚتٛنیٝ

ٞبیایّٔی،تّفیكقبیؿتٍیقغُثٝتحّیُحطفٝٚتٛخٝثٝٚیػٌیٞبیقغُٚقبغُٚتٛخٝثٝ٘ظبْنالحیتحطفٝ

ثط٘بٔٝٞباظٚیػٌیٞبیاٍِٛیٔصوٛضاؾت.ٔكتطنٚغیطفٙیزضتسٚیٗ
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ایٟٚٔبضتیزضزٚثرفز٘یبیوبضٚز٘یبیٞبیفٙیٚحطفٝضیعیزضؾیآٔٛظـثطاؾبؼایٗاٍِٛفطآیٙسثط٘بٔٝ

آٔٛظـعطاحیقسٜاؾت.ثرفز٘یبیوبضقبُٔزٜٔطحّٝٚثرفز٘یبیآٔٛظـقبُٔپب٘عزٜٔطحّٝاؾت.پؽاظتسٚیٗ

ٌطٜٚثعضيقغّیٔكرمٌطزیسٚ٘یبظؾٙدیقغّیثٝػٙٛا30ٖٚزضفبظا1391َٚ٘بٔٝضیعیزضؾیزضؾبَفطآیٙسثط

اِٚیٗٔطحّٝتسٚیٗاؾتب٘ساضزٞبیقبیؿتٍیزضٌطٜٚٞبیثعضيقغّینٛضتٌطفت.

تٛخٝلطاضٔكبضوتشی٘فؼبٖثٝػٙٛاٖیهانُزضعطاحیٚتسٚیٗاؾتب٘ساضزٞبیقبیؿتٍیاضظقیبثیحِطَفٔٛضز

اظ وٛچهٚ قطوتٞبیثعضيٚ انٙبفٚ زٚیؿتزؾتٍبٜ، اعالػبتثیفاظ اظ ٔدٕٛع ایٗاؾبؼزض ثط اؾت. ٌطفتٝ

وٝاؾٙبزٔطثٛعٝزض اؾتفبزٜقسٜاؾت، تدطثیبتثیفاظچٟبضنسذجطٜزضحطفٔرتّفزضخّؿبتتسٚیٗاؾتب٘ساضزٞب

 ٔطوعاؾٙبززفتطلبثُزؾتطؾیاؾت.

ٔیثبقسوٝیىیاظپٙحؾٙستٟیٝقسٜؾبذتٚتِٛیس،اؾتب٘ساضزاضظقیبثیحطفٌٝطٜٚثعضيقغّیؾٙسپیفضٚ

ثٙسیوبضٞب،تحّیُٚقبُٔٔطاحُعطاحیٔفٟٛٔیاؾتب٘ساضزاضظقیبثیحطفٝ،ٌطٜٚؾبذتٕبٖزضضقتٝتحهیّیحطفٝای

ٔطثٛعٝٔیثبقس.استاًذارد ارزضياتي حرفِاؾتب٘ساضزػّٕىطز،تسٚیٗاؾتب٘ساضزاضظقیبثیوبضٞبٚزضٟ٘بیتتسٚیٗ

زضپبیبٖالظْٔیزا٘ٓاظحٕبیتٟبٚضٕٞٙٛزٞبیاضظقٕٙسخٙبةآلبیزوتطٔحٕسیبٖٔؼبٖٚٔحتطْٚظیطٚضئیؽؾبظٔبٖ

قیتكىطٕ٘بیٓ.ٕٞچٙیٗاظٕٞىبضاٌٖطأیٚاػضبیٔحتطْقٛضاٞبیترههی،ثٝذبعطتالـپػٚٞفٚثط٘بٔٝضیعیآٔٛظ

ٞبیثیٚلفٝٚٔؿئٛال٘ٝزضتسٚیٗایٗؾٙسلسضزا٘یٚاظزؾتٍبٜٞب،اتحبزیٝٞبیانٙبفٚٔكبغُ،قطوتٞب،ثٍٙبٜٞبی

ا٘س،اضظقٕٙسذٛززضتسٚیٗایٗؾٙسٔبضایبضیزازٜالتهبزیٚذجطٌبٖز٘یبیوبضٚحطَف،وٝثباضائٝاعالػبتٚتدطثیبت

ؾپبؾٍعاضیٕ٘بیٓ.




احٕسضضبزٚضا٘سیف

ضیعیٚتأِیفوتبةٞبیزضؾیٔسیطوُزفتطثط٘بٔٝ

فٙیٚحطفٝایٚوبضزا٘ف
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حرفِ/ ًياز سٌجي ضغلي حرفِعراحي  هفَْهي  حرفِتحليل  یكارتکالي  تحليل 
تذٍيي استاًذارد ضايستگي  

حرفِ

دًيای كار 

استاًذارد عراحي هفَْهي  
ارزضياتي حرفِ 

گرٍُ تٌذی كارّا تحليل استاًذارد ػولکرد
تذٍيي استاًذارد ارزضياتي 

كارّا
تذٍيي استاًذارد ارزضياتي 

حرفِ
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 هقذه6-1ِ

آٔٛظـوٝزض،نطف٘ظطاظایٗ(20011)فطتَٛیبثیزضفطایٙستٛؾؼٝؾطٔبیٝا٘ؿب٘ی٘مفٟٕٔیثٝػٟسٜزاضزقاضظ

ایٗ یب آٔٛظقیا٘دبْقٛز ثط٘بٔٝٔؤؾؿٝ ثطایاضظیبثیٌیطٞبیآٔٛظقیضؾٕیا٘دبْوٝذبضجاظ حیٗقغُیب زض یب ٚ ز

ٞٓثطایافطازوٝثٝ،اِؼٕطاؾتاظخّٕٝاخعاءٟٔٓیبزٌیطیٔبزاْیبثیقظ٘سٌیثٝوبضثطزٜقٛز.اضظتدبضةحبنُزضعَٛ

ضتآٔٛظییبثیٚاٞسایٌٛاٞیٙبٔٝٔؼتجطزضٔطاحُٔرتّفظ٘سٌیاحتیبجزاض٘سٚٞٓثطایٔؤؾؿبتٟٔبقضٚقیثطایاضظ

ثط٘بٔٝ اضتمبء پی زض ٞؿتٙساضظقپصیطیتحطنٞبیوٝ ؾیبؾتیبثیذٛز ثتٛا٘ٙس آٔٛظـزضاظتب تحمكٞبی ضا ٔستذٛز

(.OECD–2000ثركٙس)

قاضظ اؾتب٘ساضزٞبی ثب ٔؿتمیٕبً ثبیس یبثی ثطاؾبؼآٖحطفٝقبیؿتٍی ٚ ثبقس ٔطتجظ آٖای ٝ٘( قٛز تسٚیٗ اظٞب وٝ

اظ٘ظطفطزی،اضظقیبثی.ثبقسٔیزلیكٔیعاٖتٛا٘بییفطزضطٚضییبثیقاؾتب٘ساضزٞبیآٔٛظقیالتجبؼقٛز(.ایٗأطثطایاضظ

قغُذبنیقٛ٘سٚزضآٖپیكطفتٕ٘بیٙسٚحطفٝٚوٙستبٚاضزٌٛاٞیٙبٔٝقٛز.ثٝافطازوٕهٔیتٛا٘سٔٙدطثٝنسٚضٔی

قطایظیبزٌیطی ثطایثجتتٛا٘بییزض قبیؿتٍیٞبزائٕیضٚقیضا ظٔبٖٞبیٚ قطایظٔرتّفٚ ٞبیٔتفبٚتثٝافطاززض

ٞبیزاذّیثٝوبضثطزٜقٛز.اظضیعیثطایآٔٛظـٚثط٘بٔٝتٛا٘سزضاؾترساْ،اضتمبءیبثیٔیقزٞس.اظ٘ظطوبضفطٔبیبٖاضظزؾت

اضظ آٔٛظی ٟٔبضت ٔؤؾؿبت ؾٙدفیبثیق٘ظط ٟٔبضتٚ ویفیت تؼییٗ ثطای زضٚقی ٚ ثطاثطٞب زض قسٜ ا٘فآٔٛذتٝ

ثقبیؿتٍی اؾت. یهحطفٝ زض ٘یبظ اػغبیٌٛاٞیٞبیٚالؼیٔٛضز ٔؤؾؿبتآٔٛظقیٔیب افطاز، ثٝ ثط٘بٔٝٙبٔٝ ٞبیتٛا٘ٙس

آٔٛظقیذٛزضاثٝافطازٚوبضفطٔبیبٖاضائٕٝ٘بیٙس.

ایٚثٝوبضثطزٖٞبٕٔىٗاؾتزضٔمبثُتسٚیٗاثعاضاضظیبثیثطاؾبؼاؾتب٘ساضزٞبیحطفٝٔؤؾؿبتآٔٛظقیٚوبزضآٖ

ٞبچٝضاوٝآٖٞبزضاضظقیبثیآٖٞبضااظثیٗثطزٜٚا٘ؼغبفآٖیٗوبضحمٛقؾٙتیآٖٞباٞبٔمبٚٔتٕ٘بیٙس.ثٝ٘ظطآٖآٖ

وٙسییسٔیأایزضٌبْاَٚضاتعضطٚضتتسٚیٗاؾتب٘ساضزٞبیحطفٝ.ایٗٔٛضٛوٙٙسیزا٘ٙس،وٓٔاخعاءانّییهحطفٝٔی

ضاتسٚیٗوٙٙس.ذٛاؾتٝقٛزثط٘بٔٝزضؾیٚوبضقٙبؾبٖوٝاظٞٙطآٔٛظاٖثٝخبیآٖ

لضبٚتوؿتقبیؿتٍی وبض ؾبظٚ اضتجبطٚ اخعاء، انَٛ، ثٝ عطاحیٔفٟٛٔیاؾتب٘ساضزٞبیاضظقیبثیحطفٝ ٞبیزض

قٛز.ثطاؾبؼاؾتب٘ساضزٞبیػّٕىطزپطزاذتٝٔی



 هفاّين هَرد ًياز در استاًذارد ارزضياتي  -2-6
 (skillsال ( هْارت )

ٞب،ثٝػجبضتزیٍطٕٞبٍٞٙیثیٗاػٕبَضٚا٘ی،حطوتیضأٟبضتٌٛیٙس.ثیٗآٖتٛا٘بییػضالتٚایدبزٕٞبٍٞٙی

 ( knowledgeب( داًص )

                                                           
 زفتطثط٘بٔٝضیعیٚتبِیففٙیٚحطفٝای-2001فطتَٛ,ثب٘هخٟب٘ی-چٟبضچٛةتؼطیفٚاضظیبثیاؾتب٘ساضزٞبیحطفٝایٚآٔٛظقی1
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ثٝتٛا٘بییٞبیشٞٙی،ػمال٘یاظلجیُوؿتزا٘ف،ضقسٟٔبضتشٞٙی،لسضتتدعیٝٚتحّیُضازا٘فٌٛیٙس.



 (Attitudeج( ًگرش )

اضظـػالیكٔطثٛطٔیقٛزوٝثٝخٙجٝاحٞبییٌفتٝٔیٍ٘طـثٝتٛا٘بیی تٛا٘بییٔكبضوتفؼبَؿبؾیٚػبعفی، قٛز.

تٛأْثبػاللٝٔثبِیاظایٗ٘ٛعتٛا٘بییاؾت.ٍ٘طـزضٚالغ٘ٛػیٟٔبضتشٞٙیٚػّٕیاؾت.

 ( Qualification Levelد( سغح صالحيت كار )

ٛضتثٍیطز.ؾغحنالحیتوبضػجبضتؿتاظؾغححطفٝٚیبقغّیوٝآٖوبضثبیسزضآٖؾغحن

 ( Competencyضايستگي )ّ( 

قٛز،ثٝعٛضٞبیػٕٛٔی،زا٘ف،ٍ٘طـٚثبٚضٚایٕبٌٖفتٝٔیٞبیقغّی،ٟٔبضتقبیؿتٍیثٝٔدٕٛػٝٚؾغحیاظٟٔبضت

قٛز.وّیقبیؿتٍیثٟٝٔبضتا٘دبْزازٖذٛةٚٔٙبؾتیهوبضٌفتٝٔی

ؾغح 6-1ی،زا٘ف،ٟٔبضتٚتؿّظٔؼطفیقس.زضایٙدبزضقىُزضچٟبضؾغحآٌب2008ٞثٙسیقبیؿتٍیٚٞبةلجالً

ٞبیحطفٝپعقىیٚپطؾتبضیوبضثطززاضزثٙسیچٟبضؾغحیاؾتٚزضحٛظٜثٙسیقبیؿتٍیٔیّطوٝیهؾغحؾغح

قٛز.ٔؼطفیٔی

















ؾغحثٙسیقبیؿتٍیٔیّط1-6
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 ٍ( چرخِ ضايستگي 

قٛز.)فٙیٚغیطفٙی(اظآلبیزوتطاؾٕؼیّیٔؼطفیٔیایچطذٝقبیؿتٍیحطف6ٝ-2زضقىُ



 چرخِ ضايستگي )اسوؼيلي( – 2-6



 ز( اصَل ارزضياتي 

ا٘ساظٜحطفٝػّٕىطزٌیطیثبیساؾتب٘ساضزسحسالُضٚائیثبقس)یؼٙیا٘ساظٜیبثیثبیسٚاخقاضظ ضا ٌیطیایا٘تربةقسٜ

یبثیزضؾغحقوٙس(.اٌطاثعاضاضظٞبضاثٝنٛضتیىٙٛاذتاضظقیبثیاؾتب٘ساضزایٗوٙس(ٚزاضایاػتجبض٘یعثبقس)یؼٙیثتٛا٘س

ٚ٘تبیح٘یعزاضایاػتجبضٚؾیغ-ثطاؾبؼاؾتب٘ساضزٞبیٔحّیٚیبّٔیٚیبثب٘هؾئٛاالتأتحبٖ–قٛزٔٙغمٝزضؾتٔی

ضطٚضیاؾت ٞٙطآٔٛظاٖثبقٙس. عطاحیٞبیوبفآٔٛظـ،ٔٙغمٝوبضقٙبؾبٖٔطاوعّٔیؾٙدفٚ ظٔیٙٝٔسیطیتٚ یزض

اثعاضٞبیاضظقاضظ اٌط ثبقٙس. زیسٜ تٛؾظقیبثیضا الظْاؾتایٗوبض ثٝنٛضتٔتٕطوعتسٚیٗقٛ٘س، یبثیاؾتب٘ساضزقسٜ

اؾتب٘ وٕهافطازیوٝ ثب تسٚیٗوطزٜٔترههبٖاضظقیبثیٚ ایضا ذساضزٞبیحطفٝ ضٚائیا٘سنٛضتپصیطز. ٔمساض زض غب

بیّٔیزاضایاثطاتٔٙفیثؿیبضیذٛاٞسثٛز.ٞٚاػتجبضآظٖٔٛ

 

ٍط(ٔبقیٗ)اثعاض ػّٕ
-زلت-اخطایٔؿتمُ-تمّیس

ػبزت

هح َل 
هَجَد

ٔساذّٝ

هح َل 
هغلَب

ٔساذّٝ

(زضیبفتٚپبیف)حؿٍط
تكریم-زلت-تٛخٝ

ٔساذّٝ

(شذیطٜزا٘ف)حبفظٝ
-اٍِٛضیٓت-ٔفبٞیٓ-حمبیك
(ویفیت)اؾتب٘ساضز-لٛاػس

ٔساذّٝ

پطزاظقٍط
ّیُ اضظقیبثی-تطویت-تدعیٝٚتح

ٔساذّٝ

ٟٔبضٌط
فطػی-انّی

ٔساذّٝ

هْارت

داًص

ايواى

   ضايستگي

هحيظ كاری

(فٌي ٍ  ير فٌي)چرخِ ضايستگي حرفِ ای 

ّیفیها٘دبْتٛا٘بئیثٝایحطفٝقبیؿتٍی  ٟٚٔبضت،زا٘فاظ٘ظبٔیقبیؿتٍی،.قٛزٔیٌفتٝٔحهَٛیهتِٛیسخٟت(ایقسٜتٛافكحسالُیهاؾبؼثط)وبضیتى
ساضز٘ٛعٝثتٛخٝثبوٝاؾتایٕبٖ ٜٛٚػّٕىطزاؾت٘ب .قٛزٔیثٙسیتمؿیٓاحؿٗٚذجطٌی،(ٟٔبضت)تجحط،آٌبٞیزضخٝ،ٚؾغحچٟبضٝثایحطفٝاذالقثىبضٌیطی٘ح
ٛعؾغح،ثٝتٛخٝثبوٝاؾتایحطٝفٞبقبیؿتٍیاظایٔدٕٛػٝای،حطفٝنالحیت.ٞؿتٙسویفیثیكتطٔتغیطٞبییایٕٖبٟٚٔبضتأبوٕ یثیكتطٔتغیطیزا٘ف ٘ٚ
ٍطؾغٛحثٝآٟ٘بٚؾؼت دبْزضثیطٚ٘یػّتاظٔٙفییبٔثجتتبثیطٔساذّٝ.اؾتػبْٔفْٟٛثٝذسٔبتٚوبالقبُٔٔحهَٛ.ٌكتذٛاٞٙستمؿیٓزی سیه٘ا .اؾتفطآٙی

ٔحیظوبض
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ایثبیس:ٞبیحطفٝیهاضظقیبثیقبیؿتٍیٚنالحیت

 ٕٞرٛاٖثباٞسافٚاؾتب٘ساضزػّٕىطزوبضیزضؾغحنالحیتٔٛضز٘ظطثبقس. 

 ٔتٙبؾتثبؾغحقبیؿتٍیثبقس. 

 ؾغٛحثبالیقٙبذتیضااضظقیبثیوٙس 

 أىبٖپصیطثبقس. 

 ضٚاییزاقتٝثبقس. 

 پبیبییزاقتٝثبقس. 

 ٔٙهفب٘ٝٚٔتؼبزَثبقس. 

 ٔجتٙیثطقٛاٞسٔٙبؾتثبقس. 

 ٕٞٝخب٘جٝثبقس. 

 

 ح( هحتَی هَرد ارزضياتي 

 اؾتب٘ساضزٞبی اضظقیبثی حطفٝػّٕىطز ثبیس ایٗای ؾٙدفٕ٘بیس. ضا ػّٕىطز ثطاؾبؼاؾتب٘ساضز وبض ا٘دبْ قبیؿتٍی

-بیؿتٍیٞب،قایٚقطایظاضائٝآٔٛظـس.ثبتٛخٝثٝاؾتب٘ساضزٞبیحطفٝثبق،ٟٔبضتٍٚ٘طـٔیزا٘فقبیؿتٍیتطویجیاظ

ا٘س؟آیبٔٛظـزٞٙسٜاضائٝقسٜٞبتٛؾظٚاحسآ،آیبتٕبٔیٟٔبضتٞبیٌٛ٘بٌٖٛذٛاٞٙسثٛز.ٔثالًٞبیٔٛضزاضظیبثیثٝنٛضت

یبثیٕٔىٗقفٙیضااضائٝوطزٜاؾت؟اضظا٘س؟آیبٚاحسآٔٛظـزٞٙسٜتٟٙبٔحتٛایثطذیاظافطاززضضٕٗقغُآٔٛظـزیسٜ

ٌیطیوٙسٚثٝ٘یعا٘ساظٜٞبیزیٍطیضأٟبضتحطفٝفطززضاضتجبطٞؿتٙس،ٞبییوٝٔؿتمیٕبًثباؾتػالٜٚثطاضظقیبثیٟٔبضت

ختٕبػیٚٞبیاٞبیظ٘سٌیقبُٟٔٔبضتٞبػجبضتٙساظؾٛازٚحؿبة،ٟٔبضتٌٛیٙس:ایٟٗٔبضتٞبیٔحٛضیٔیٞبٟٔبضتآٖ

ِصاٞبیٔسیطیتٚوبضآفطیٙی.ؾبظیٚثطاؾبؼحطفٝفطزٟٔبضتوبضیبثیٔب٘ٙساضتجبعبتٚتهٕیٓٞبیػبْ،ٟٔبضتقٟطٚ٘سی

ٞبیفٙیٚغیطفٙیزضتحّیُوبضٞبٔٛضزتٛخٝلطاضذٛاٞسٌطفت.عٛضیوٝقبیؿتٍیثبقسثٝاضظقیبثیثهٛضتوٍُ٘طٔی

تٛا٘سثطاؾبؼایٔیٚؾیؿتٓآٔٛظـٚتطثیتفٙیٚحطفٝیهفطآیٙسٔحتٛیٞبیؾٙدفٚاضظیبثیضٚیىطزٞبٚضٚـ

ثٙسیٌطزز:ٞبیٔرتّفزؾتٝقبذم

 

 ایٍ حرفِ رٍيکردّای هثتٌي تر اجساء سيستن در آهَزش ٍ ترتيت فٌي-1

 (Input)ٔجتٙیثطزضٖٚزازآٔٛظقی 

 (Process) ٔجتٙیثطفطآیٙس 

 (Output)ٔجتٙیثطثطٖٚزاز 

 (Outcome)ٔجتٙیثطپیبٔس 

 (Impact)ٔجتٙیثطتبثیط 
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 ایستن در آهَزش ٍ ترتيت فٌي ٍ حرفِرٍيکردّای هثتٌي تر اجساء سي -2

 زا٘ف 

 ٟٔبضت 

 ٍ٘طـ 

 قبیؿتٍی 

 ط( اًَاع آزهَى 

ٞبیٔٛضزاؾتفبزٜزضاؾتب٘ساضزاضظقیبثیحطفٝثطزٚ٘ٛعاؾت:آظٖٔٛ

ٔالنٔحٛضاِف(

ة(ٞٙدبضٔحٛض



 ال ( آزهَى هالک هحَر

ضزاؾت)ٔثالً،یهقٛزوٝ٘تیدٝآٖلجَٛیبٔمبیؿٝٔییقبیؿتٍیحطفٝٚـػّٕىطزیهفطزثباؾتب٘ساضزٞبزضایٗض

یهذّجبٖفطزٔىب٘یهیبٔی ا٘دبْزٞسیبذیط. اثطاظاضتفبعٔیتٛا٘سػُٕتؼٛیضالؾتیهضا اؾتفبزٜاظ ؾٙدفتٛاٖثب

قٛ٘سثٝعٛضنحیحپبؾدزازٜٔیاالتاؾتوٝؤثطذیاظٔٛاضزتٟٙبزضنسیاظؾػُٕچطذفضاا٘دبْزٞسیبذیط(.زض

االتضازضؾتپبؾدزٞستبٌٛاٞی٘بٔٝزضیبفتوٙس(.ؤزضنسؾ70ٔىب٘یهیبذّجبٖثبیسیه)

 

 ٌّجار هحَرب( 

اظٞٙدبضیطزثبزیٍطافطازقطوتوٙٙسٜزضآظٖٔٛٔمبیؿٝٔیزضایٗضٚـثباؾتفبزٜاظاثعاضٞٙدبضٚٔحٛضف قٛز.

باؾتفبزٜاظایٗضٚـإِّّیاؾت.أضٚـٔٙبؾتؾغٛحٔحّی،ّٔیٚثیٗتٛاٖثطایلجَٛیبضزافطازاؾتفبزٜوطز.ایٗٔی

ُٚ٘مُػٕٛٔی(ٚاؾتب٘ساضزٞبٕٔىٕٗحٗضٚـایدبزوٙس)ٔب٘ٙسحطفٝاالتیضازضٔٛضزوبضاییٚأٙیتایؤٕٔىٗاؾتؾ

أبایٗضٚـٔٙبؾتثؼضی اؾتپبییٗتطاظحسلبثُلجَٛثبقس،اٌطزضیهٔطحّٝآظٖٕٔٛ٘طاتٕٞٝافطازپبییٗثبقس.

(وٝحسالُضأیتٛاٖثطایضزیبلجَٛتؼییٗوطز.ٔكبغُٔب٘ٙسپعقىیاؾت)پطؾتبضی

ایذسٔبتحطفٝۀظٔی110ٙطیىبثطایثیفاظایبالتٔتحسٜأ(NOCTI)ایٌیطیقبیؿتٍیحطفٝیا٘ساظٜؿّّٝٔٔٛؾ

ٔبیبٖٚٔٛؾؿبتآٔٛظـٞبیاؾتب٘ساضزقسٜزا٘فٚػّٕىطزایٗٔٛؾؿٝتٛؾظوبضفطظٖٔٛٞٙدبضٔحٛضاضائٝٔیزٞس.آ

جِٛیضاذٛزتؼییٗوٙٙسٕٚ٘طٜلتٛا٘ٙسؾؿبتٔیؤٌیطز.ٔزٜلطاضٔیایٚٞٙطآٔٛظأٖٛؾؿبتفٙیٔٛضزاؾتفبفٙیٚحطفٝ

ایٗ زیٍطٔٛؾؿبتٔمبیؿٝوٙٙسیب ثب زضزٞٝ)WWW.nocti.org(وٝٞٙدبضٞبیذٛزضا ایٗضٚـثطایاضظیبثی1980. اظ

ایػطثؿتبٖؾؼٛزیاؾتفبزٜقس.ٕبٖوبضآٔٛظحطفٝٔؼّّ

عٛضذالنٝٔیتٛاٌٖفت:ثٝ

http://www.nocti.org/
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 ٚاٞسافقغّی...،اٞسافوّیحطفٝٔجتٙیثطاؾتب٘ساضزقبیؿتٍیحطفٝ،ٔؼیبضقبُٔ:ٔالن 

ٞبیقغّی،قبیؿتٍیایٞبیحطفٝدبضٔحٛضقبُٔ:ٔجتٙیثطقبیؿتٍیٞٙ 

اؾتب٘ساضزقبیؿتٍیزض٘ظبْچبضچٛةنالحیتّٔیضٚـؾٙدفٚاضظقیبثیثطٔجٙبیضٚـٔالنٔؼیبضٔجتٙیثط

-ّیثطاؾبؼؾٙدفزض٘ظطٌطفتٝٔیایٚقغٌیطیقبیؿتٍیحطفٝٞبیاؾتفبزٜقسٜزضا٘ساظٜثبقس.ضٚـایٔیحطفٝ

قٛز٘ٝآظٖٔٛ.

 ای ٍ اتسارّای سٌجصّای فٌي ٍ حرفِّای سٌجص ٍ ارزضياتي تا تَجِ تِ زهاى در آهَزشی( رٍش

 ؾٙدفاغبظیٗ 

 ؾٙدفتىٛیٙی 

 ؾٙدفتكریهی 

 ؾٙدفتطاوٕی 

 ؾٙدفتىٕیّی 

ایٚ٘ٛع٘ظبْیبزٌیطی)ٔبزاْٝثٝ٘ٛعحطفٝٚؾغحنالحیتحطفٝٞبیحطفٝایثطایزضثبتٛخزض٘ظبْنالحیت

ظزضٌیطیؾغحقبیؿتٍیٚتؿّ.اِجتٝؾٙدفتطاوٕیثطایا٘ساظٜقٛزٞبیٔرتّفظٔب٘یاؾتفبزٜٔیضٚـاِؼٕطٚ...(اظ

ٌیطز.ایلطاضٔیٞطوبضحطفٝٔٛضزتٛخٝٚیػٜ

 

 اتسار ّای سٌجص:

-ای،تكطیحی،وٛتٝپبؾدٚ....ایٗآظٖٔٛچٙسٌعیٙٝ،خٛضوطز٘ی،غّظ-وتجی(:قبُٔنحیح،آظٖٔٛ)قفبٞی 

 قٛ٘س.ٞبثطایحٛظٜقٙبذتیٔتٙبؾتثبؾغحقبیؿتٍیٔٛضزا٘تظبضا٘تربةٔی

ٕ٘ٛ٘ٝوبض،ؾٙدفػّٕىطزیقبُٔوتجیػّٕىطزی،ؾٙدفقٙبؾبیی،قجیٝ  ٞبیعٛال٘یپطٚغٜؾبظیقسٜ،

 ایٚ...زضخ360ٝٔست,ؾٙدف

 ثٙسی،ٚالغٍ٘بضیٚ...ٞبیزضخٝای:قبُٔؾٙدفثطاؾبؼفٟطؾتٚاضؾی،ٔمیبؼؾٙدفٔكبٞسٜ 

 ؾٙدفػبعفی:قبُٔپطؾف٘بٔٝ،تفىیهٔؼٙبیی،ؾٙدفٍ٘طـثبٔمیبؼِیىطت،ٔهبحجٝ 

ؾٙدفپیطٚٚ...ایٗ٘ٛعؾٙدفثطایاعٕیٙبٖاظؾٙدفتىٕیّی:ٔهبحجٝثبوبضفطٔب،ٔكبٞسٜزضحیٗوبض، 

 قٛز.قبیؿتٍیٔٛضز٘ظطزضٔحیظوبضٚالؼیاؾتفبزٜٔی

-ٞبثطایؾٙدفوّیحٛظٜایٚ...ایٗ٘ٛعؾٙدفزضخ360ٝؾٙدفٕٞٝخب٘جٝ)تطویجی(:قبُٔوبضپٛقٝ، 

 قٛز.ٞبییبزٌیطیاؾتفبزٜٔی
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 (ساختواى)عراحي هفَْهي استاًذارد ارزضياتي حرفِ در گرٍُ ضغلي  1-6(ًوَى ترگ ک
 

زفتطثط٘بٔٝضیعیٚتبِیفآٔٛظـٞبیفٙیٚحطفٝایٚوبضزا٘ف)٘یبظؾٙدیقغّی(  
 L1 -عراحي هفَْهي استاًذارد ارزضياتي حرفِ  -1-6ًوَى ترگ 

 ضرح هَضَع ردي 

ٔٙظٛضاظاضظقیبثی 1
Appraisal-اضظیبثی Assessment-ؾٙدفEvaluation-اضظقیبثی

 Test–آظٔٛزMonitoring ٖ-پبیفMeasurement-ا٘ساظٌٜیطی

اػغبیٌٛاٞیٙبٔٝنالحیتاػغبیٌٛاٞیٙبٔٝقبیؿتٍیٞسفاظاضظقیبثی 2

قغُحطفٌٝطٜٚوبضیزضحطفٝوبض)تىّیفوبض(حطفٝٔٛضٛعاضظقیبثی 3

4 
-٘ٛعاضظقیبثیثطحؿتاخعاء٘ظبْیبززٞی

یبزٌیطی

  ثطٚ٘ساز  فطآیٙس   زضٚ٘ساز

   تبثیط  پیبٔس

(ٍ٘طـٟٔبضتخعءٍ٘ط)زا٘فوٍُ٘ط)قبیؿتٍیفٙیٚغیطفٙی(ضٚیىطزاضظقیبثی 5

ؾبظٔبٖثط٘بٝٔفطز)٘یطٚیوبض(اضظقیبثیقٛ٘سٜ 6

ٔالنٔطخغٞٙدبضٔطخغ لجّی(ػّٕىطز-فطاٌیطٔحٛض)اضظـافعٚزٜٔؼیبضٔمبیؿٝزضاضظقیبثی 7

 اضظقیبةٌطٜٚٔطثیٕٞتبیبٖوبضفطٔب٘یطٚیوبضاضظقیبثیوٙٙسٜ 8

پیٍیطا٘ٝزضٔحُوبضپبیب٘یتىٛیٙیآغبظیٗ٘ٛعاضظقیبثیثطحؿتظٔبٖ 9

(Subjective)چٙسپبؾد( Objective)تهپبؾد٘ٛعاضظقیبثیاظٔٙظطپبؾد 10

غیطضؾٕی)غیطٔىتٛة(ضؾٕی)ٔىتٛة(٘ٛعاضظقیبثی)ضؾٕی/غیطضؾٕی( 11

ذبضخی)تٛؾظٔطوعّٔیؾٙدف(زاذّی)تٛؾظاضائٝزٞٙسٜآٔٛظـ(ٔطخؼیتاضظقیبثیوٙٙسٜ 12

٘ؿجیفبنّٝایضتجٝایاؾٕیٔمیبؼٞبیا٘ساظٌٜیطی 13

وٕیویفی٘ٛعاضظقیبثی)ویفی/وٕی( 14

غیطٔؿتمیٓٔؿتمیٓ٘ٛعاضظقیبثی)ٔؿتمیٓ/غیطٔؿتمیٓ( 15

اثعاضٞبیؾٙدفٚاضظقیبثی 16

زضخ360ٝآظٖٛٔآظٖٔٛػّٕىطزیپطٚغٜٕ٘ٛ٘ٝوبضپطؾفٔهبحجٝوبضپٛقٝ

فٟطؾتٚاضؾیٔحهظ٘یپػٚٞفٔٛضزیآظٖٔٛوتجیٔكبٞسٌٜعاضـضٚثطیه

.................... وبضٌطٚٞیایفبی٘مفاضائٝ

17 
ؾغح4تؼسازؾغٛحقبیؿتٍیخعء)ثطٔجٙبی

قبیؿتٍیا٘دبْوبض(

  4 22زا٘ف

  4 44ٟٔبضت)قٙبذتی(

  4 54ٟٔبضت)ضٚاٖحطوتی(

  4 54ٍ٘طـ

18 
ٔمیبؼٞبیاؾتفبزٜخٟتلضبٚتزضضؾیسٖثٝ

قبیؿتٍیخعء
پٙحؾغحیچٟبضؾغحیؾٝؾغحیذیط(-زٚؾغحی)ثّی

پٙحؾغحیچٟبضؾغحیؾٝؾغحیذیط(-زٚؾغحی)ثّیٔمیبؼٞبیاؾتفبزٜخٟتلضبٚتقبیؿتٍی 19

اؾتب٘ساضزاضظقیبثیحطفٝاخعاء 20

تحّیُاؾتب٘ساضزػّٕىطزوبضٞبٌطٜٚثٙسیوبضٞبتؼییٗضٚیىطزٚ٘ٛعاضظقیبثی

تؼییٗٔؼیبضاػغبینالحیتتؼییٗٔؼیبضاضظقیبثیٌطٜٚوبضیتؼییٗاؾتب٘ساضزاضظقیبثیوبض

تؼییٗقطایظؾٙدفتؼییٗاثعاضٚضٚـؾٙدف

ؾٝ٘ٛثتزٚ٘ٛثتیه٘ٛثتحساوثط٘ٛثتٞبیاضظقیبثی 21

ٚاحس30ٚاحس45ٚاحس60تؼسازٚاحسٞبخٟتاػغبینالحیت 22
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زفتطثط٘بٔٝضیعیٚتبِیفآٔٛظـٞبیفٙیٚحطفٝایٚوبضزا٘ف)٘یبظؾٙدیقغّی(  

 L2 -عراحي هفَْهي استاًذارد ارزضياتي حرفِ  -1-6ًوَى ترگ 

 ضرح هَضَع ردي 

ٔٙظٛضاظاضظقیبثی 1
Appraisal-اضظیبثی Assessment-ؾٙدفEvaluation-اضظقیبثی

 Test–آظٔٛزMonitoring ٖ-پبیفMeasurement-ا٘ساظٌٜیطی

اػغبیٌٛاٞیٙبٔٝنالحیتاػغبیٌٛاٞیٙبٔٝقبیؿتٍیٞسفاظاضظقیبثی 2

قغُحطفٌٝطٜٚوبضیزضحطفٝوبض)تىّیفوبض(حطفٝٔٛضٛعاضظقیبثی 3

4 
-٘ٛعاضظقیبثیثطحؿتاخعاء٘ظبْیبززٞی

یبزٌیطی

  ثطٚ٘ساز  فطآیٙس   زضٚ٘ساز

   تبثیط  پیبٔس

(ٍ٘طـٟٔبضتخعءٍ٘ط)زا٘فوٍُ٘ط)قبیؿتٍیفٙیٚغیطفٙی(اضظقیبثیضٚیىطز 5

ؾبظٔبٖثط٘بٝٔفطز)٘یطٚیوبض(اضظقیبثیقٛ٘سٜ 6

ٔالنٔطخغٞٙدبضٔطخغ ػّٕىطزلجّی(-فطاٌیطٔحٛض)اضظـافعٚزٜٔؼیبضٔمبیؿٝزضاضظقیبثی 7

 اضظقیبةٌطٜٚٔطثیٕٞتبیبٖوبضفطٔب٘یطٚیوبضاضظقیبثیوٙٙسٜ 8

پیٍیطا٘ٝزضٔحُوبضپبیب٘یتىٛیٙیآغبظیٗ٘ٛعاضظقیبثیثطحؿتظٔبٖ 9

(Subjective)چٙسپبؾد( Objective)تهپبؾد٘ٛعاضظقیبثیاظٔٙظطپبؾد 10

غیطضؾٕی)غیطٔىتٛة(ضؾٕی)ٔىتٛة(٘ٛعاضظقیبثی)ضؾٕی/غیطضؾٕی( 11

ذبضخی)تٛؾظٔطوعّٔیؾٙدف(زاذّی)تٛؾظاضائٝزٞٙسٜآٔٛظـ(ٔطخؼیتاضظقیبثیوٙٙسٜ 12

٘ؿجیفبنّٝایضتجٝایاؾٕیٔمیبؼٞبیا٘ساظٌٜیطی 13

وٕیویفی٘ٛعاضظقیبثی)ویفی/وٕی( 14

غیطٔؿتمیٓٔؿتمیٓ٘ٛعاضظقیبثی)ٔؿتمیٓ/غیطٔؿتمیٓ( 15

اثعاضٞبیؾٙدفٚاضظقیبثی 16

زضخ360ٝآظٖٛٔآظٖٔٛػّٕىطزیپطٚغٜٕ٘ٛ٘ٝوبضپطؾفٔهبحجٝوبضپٛقٝ

فٟطؾتٔحهظ٘یپػٚٞفٔٛضزیآظٖٔٛوتجیٔكبٞسٌٜعاضـضٚثطیه

.................... وبضٌطٚٞیایفبی٘مفاضائٝٚاضؾی

17 
ؾغح4تؼسازؾغٛحقبیؿتٍیخعء)ثطٔجٙبی

قبیؿتٍیا٘دبْوبض(

  4 22زا٘ف

  4 44ٟٔبضت)قٙبذتی(

  4 54ٟٔبضت)ضٚاٖحطوتی(

  4 54ٍ٘طـ

18 
ٔمیبؼٞبیاؾتفبزٜخٟتلضبٚتزضضؾیسٖثٝ

قبیؿتٍیخعء
پٙحؾغحیچٟبضؾغحیؾٝؾغحیذیط(-زٚؾغحی)ثّی

پٙحؾغحیچٟبضؾغحیؾٝؾغحیذیط(-زٚؾغحی)ثّیٔمیبؼٞبیاؾتفبزٜخٟتلضبٚتقبیؿتٍی 19

اخعاءاؾتب٘ساضزاضظقیبثیحطفٝ 20

تحّیُاؾتب٘ساضزػّٕىطزوبضٞبٌطٜٚثٙسیوبضٞبتؼییٗضٚیىطزٚ٘ٛعاضظقیبثی

تؼییٗٔؼیبضاػغبینالحیتتؼییٗٔؼیبضاضظقیبثیٌطٜٚوبضیتؼییٗاؾتب٘ساضزاضظقیبثیوبض

تؼییٗقطایظؾٙدفتؼییٗاثعاضٚضٚـؾٙدف

ؾٝ٘ٛثتزٚ٘ٛثتیه٘ٛثتحساوثط٘ٛثتٞبیاضظقیبثی 21

ٚاحس30ٚاحس45ٚاحس60تؼسازٚاحسٞبخٟتاػغبینالحیت 22
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زفتطثط٘بٔٝضیعیٚتبِیفآٔٛظـٞبیفٙیٚحطفٝایٚوبضزا٘ف)٘یبظؾٙدیقغّی(  

 L3 -عراحي هفَْهي استاًذارد ارزضياتي حرفِ  -1-6ًوَى ترگ 

 ضرح هَضَع ردي 

ٔٙظٛضاظاضظقیبثی 1
Appraisal-اضظیبثی Assessment-ؾٙدفEvaluation-اضظقیبثی

 Test–آظٔٛزMonitoring ٖ-پبیفMeasurement-ا٘ساظٌٜیطی

اػغبیٌٛاٞیٙبٔٝنالحیتاػغبیٌٛاٞیٙبٔٝقبیؿتٍیٞسفاظاضظقیبثی 2

قغُحطفٌٝطٜٚوبضیزضحطفٝوبض)تىّیفوبض(حطفٝٔٛضٛعاضظقیبثی 3

4 
-٘ٛعاضظقیبثیثطحؿتاخعاء٘ظبْیبززٞی

یبزٌیطی

  ثطٚ٘ساز  فطآیٙس   زضٚ٘ساز

   تبثیط  پیبٔس

(ٍ٘طـٟٔبضتخعءٍ٘ط)زا٘فوٍُ٘ط)قبیؿتٍیفٙیٚغیطفٙی(ضٚیىطزاضظقیبثی 5

ؾبظٔبٖثط٘بٝٔفطز)٘یطٚیوبض(اضظقیبثیقٛ٘سٜ 6

ٔالنٔطخغٞٙدبضٔطخغ ػّٕىطزلجّی(-فطاٌیطٔحٛض)اضظـافعٚزٜٔؼیبضٔمبیؿٝزضاضظقیبثی 7

 اضظقیبةٌطٜٚٔطثیٕٞتبیبٖوبضفطٔب٘یطٚیوبضاضظقیبثیوٙٙسٜ 8

پیٍیطا٘ٝزضٔحُوبضپبیب٘یتىٛیٙیآغبظیٗ٘ٛعاضظقیبثیثطحؿتظٔبٖ 9

(Subjective)چٙسپبؾد( Objective)تهپبؾد٘ٛعاضظقیبثیاظٔٙظطپبؾد 10

غیطضؾٕی)غیطٔىتٛة(ضؾٕی)ٔىتٛة(٘ٛعاضظقیبثی)ضؾٕی/غیطضؾٕی( 11

ذبضخی)تٛؾظٔطوعّٔیؾٙدف(زاذّی)تٛؾظاضائٝزٞٙسٜآٔٛظـ(ٔطخؼیتاضظقیبثیوٙٙسٜ 12

٘ؿجیفبنّٝایضتجٝایاؾٕیٔمیبؼٞبیا٘ساظٌٜیطی 13

وٕیویفی٘ٛعاضظقیبثی)ویفی/وٕی( 14

غیطٔؿتمیٓٔؿتمیٓ٘ٛعاضظقیبثی)ٔؿتمیٓ/غیطٔؿتمیٓ( 15

اثعاضٞبیؾٙدفٚاضظقیبثی 16

زضخ360ٝآظٖٛٔآظٖٔٛػّٕىطزیپطٚغٜٕ٘ٛ٘ٝوبضپطؾفٔهبحجٝوبضپٛقٝ

فٟطؾتٔحهظ٘یپػٚٞفٔٛضزیآظٖٔٛوتجیٔكبٞسٌٜعاضـضٚثطیه

.................... وبضٌطٚٞیایفبی٘مفاضائٝٚاضؾی

17 
ؾغح4تؼسازؾغٛحقبیؿتٍیخعء)ثطٔجٙبی

قبیؿتٍیا٘دبْوبض(

  4 22زا٘ف

  4 44ٟٔبضت)قٙبذتی(

  4 54ٟٔبضت)ضٚاٖحطوتی(

  4 54ٍ٘طـ

18 
ٔمیبؼٞبیاؾتفبزٜخٟتلضبٚتزضضؾیسٖ

ثٝقبیؿتٍیخعء
پٙحؾغحیچٟبضؾغحیؾٝؾغحیذیط(-زٚؾغحی)ثّی

پٙحؾغحیچٟبضؾغحیؾٝؾغحیذیط(-زٚؾغحی)ثّیٔمیبؼٞبیاؾتفبزٜخٟتلضبٚتقبیؿتٍی 19

اخعاءاؾتب٘ساضزاضظقیبثیحطفٝ 20

تحّیُاؾتب٘ساضزػّٕىطزوبضٞبٌطٜٚثٙسیوبضٞبتؼییٗضٚیىطزٚ٘ٛعاضظقیبثی

تؼییٗٔؼیبضاػغبینالحیتتؼییٗٔؼیبضاضظقیبثیٌطٜٚوبضیتؼییٗاؾتب٘ساضزاضظقیبثیوبض

تؼییٗقطایظؾٙدفتؼییٗاثعاضٚضٚـؾٙدف

چٟبض٘ٛثتزٚ٘ٛثتیه٘ٛثتحساوثط٘ٛثتٞبیاضظقیبثی 21

ٚاحس60ٚاحس45ٚاحس30تؼسازٚاحسٞبخٟتاػغبینالحیت 22
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 هفتممرحلو 

تحليل گروه بندي كاراه
 

(Task Grouping) 
 

 

 

  

حرفِ/ ًياز سٌجي ضغلي حرفِعراحي  هفَْهي  حرفِتحليل  یكارتکالي  تحليل 
تذٍيي استاًذارد ضايستگي  

حرفِ

دًيای كار 

استاًذارد عراحي هفَْهي  
ارزضياتي حرفِ 

گرٍُ تٌذی كارّا تحليل استاًذارد ػولکرد
تذٍيي استاًذارد ارزضياتي 

كارّا
تذٍيي استاًذارد ارزضياتي 

حرفِ
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 هقذهِ گرٍُ تٌذی  -1-7

ٞبی،حطوتافمیٚػٕٛزیاظٚیػٌیایّٔیوٝثطاؾبؼؾغٛحنالحیتتٙظیٓقسٜاؾتزض٘ظبْنالحیتحطفٝ

ایٗ٘ظبْاؾت.ٚضٚزثٝاضظقیبثیزضیهؾغحنالحیتٔؿتّعْوؿتٔسضننالحیتؾغحلجّیٌٚصضا٘سٖظٔبٖتدطثی

ٔٛضز٘یبظآٖاؾت.

  ساختواىرٍش گرٍُ تٌذی كارّا در گرٍُ ضغلي  -2-7

ثطاؾبؼاِٚٛیتتاضظقیبثیقبیؿتٍی٘یبظٔٙسٌطٜٚخٟ ٌطثٙسیوبضٞب ٞؿتیٓ. ... إٞیتٚ ثٙسیوبضٞبیٌطٜٜٚٚٞب،

ثٙسیٕٔىٗقٛز.زضٌطٜٚزٞیٔیٞبثطٔجٙبیإٞیتوبضٞب،تؼسازپیچیسٌیٚؾرتیٚاحسثُزیٍطٌطٜٚٔؾبذتٕبٖقغّی

ضػبیتاضتجبطوبضٞبٚثٙسیوبضٞبثبیبوبضلطاضٌیطز.ثطایٌطTaskٜٚاؾتزضیهٌطٜٚچٙسوبضٚثؼضیٔٛالغحتییه

ثبقس.پؽػسزٔی15ٞبحساوثطقٛز.تؼسازٌطٜٚطزاظیٓاظخسَٚزیىْٛاؾتفبزٜٔیپ٘ظبْٚاحسزٞیوٝزضازأٝثٝآٖٔی

اؾبؼؾبزٜثٝٔكىُثٛزٖٞبثطٌیطز.تٛاِیثیٌٗطٜٚٔطحّٝٔتٛاِیلطاضٔی3ساوثطزض،حثٙسیوبضٞبیٞٓذب٘ٛازٜاظٌطٜٚ

ٌطزز.زضا٘دبْوبضٞبتؼییٗٔیَٚاؾتمال

ٌٛاٞیٙبٔٝ"ٞبیوبضٔیٌطززوٝزضتٕبٔیٌطٜٚ"ایٔسضننالحیتحطفٝ"تصوط:ظٔب٘ییهقرمقبیؿتٝزضیبفت
،قبیؿتٍیقٛزوٝزضتٕبٔیوبضٞبب٘یٌٛاٞیٙبٔٝقبیؿتٍیزضیبفتٔیٞبیوبضیظٔزضیبفتوطزٜثبقسزضٌطٜٚ"قبیؿتٍی

تٛخٝثٝاؾتب٘ساضزػّٕىطزوبضزاقتٝثبقس.ا٘دبْوبضضاثب

زضؾٝٔطحّٝٚؾغحنالحیتL1ٚL2،زٚؾغحL1ٚL2ٚL3اییوبضٞب،زضؾٝؾغحنالحیٝحطفٝثٙسزضٌطٜٚ

L3ٌطزز.زضچٟبضٔطحّٝاضظقیبثیٔی

ٚاحسقبیؿتٍیاؾت.30ٞطؾغحاظ٘ظبْنالحیتزاضایاضظقیٔؼبزَ

60اضظـL3سقبیؿتٍیاؾتِٚیزضؾغحنالحیتٚٚاح30ٞبزاضایاضظـوٌُطL1ٚL2ٜٚزضؾغحنالحیت

ؾبػتٔؼبزَیهٚاحسقبیؿتٍیاؾت.30ثٙسیٞطفتٝقسٜاؾتاظعطفزیٍطزضٌطٜٚٚاحسقبیؿتٍیزض٘ظطٌط

قسٜاؾت.٘كبٖزازٜؾبذتٕبٖ٘حٜٛتٛظیغظٔبٖٚٚاحسٔكبغُٞطحطفٝزضٌطٜٚقغّی7-2زضخسَٚ
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(1392تر اساس تحليل هطا ل ) ساختواىزهاى تٌذی ترًاهِ درسي رضتِ ضغلي   

 ساػت  900زهاى :   L1  (26)سغح صالحيت :   71110191كارگر هاّر ساختواى ػٌَاى حرفِ :  

 
ردي

 

ٍظيفِ 

(Duty) 
 (Tasksتکلي  ّای كاری )

 فراٍاًي درجِ درجِ سختي درجِ اّويت
 جوغ

 زهاى

 ٍاحذ )ساػت(
               

1 
02 

یمسّاح                 9 40 1.5 

ی سادٌوقطٍ تردار 2                 11 44 1.5 

 3 84 10                فىی  یوقطٍ مط 03 3

4 
05 

 2 68 6                قالة تىذی مقذماتی

 3 80 12                آرماتًرتىذی مقذماتی 5

6 

06 

 0.5 12 5                تا مصالح تىايی یپی ساز

 1.5 44 12                ديًار چيىی 7

 0.5 12 9                 سىگ تراضی 8

 1.5 44 7                پلٍ  اجرای 9

 1 40 10                ش مففر 10

ة پارتيطهوص 11                 9 30 1 

12 

07 

 1.5 44 9                یگچ مار

 0.5 20 10                یماضی مار  13

 2 56 8                یعايق مار 14

 1.5 40 9                سيماوی  یاوذيدمار 15

 0.5 16 8                ومای فلسی اجرای 16

 0.5 14 6                ومای ضيطٍ ای اجرای 17

 1 36 9                ومای آجری اجرای 18

 1 28 12                ومای سىگی  اجرای 19

 1 36 6                سقف مارب اجرای 20

21 

08 

 0.5 20 9                روگ آميسی

 0.5 16 10                ة مف پًش چسثاوذویوص 22

 0.5 12 8                ة ديًارپًشوص 23

 0.5 18 9                پًضص َای درجای مف اجرای  24

 1 26 8                یآيىٍ مار 25

            6 16 0.5     یگچ تر 26

 30 896 227 جمع ترای ضغل / يظيفٍ  
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(1392تر اساس تحليل هطا ل ) ساختواىزهاى تٌذی ترًاهِ درسي رضتِ ضغلي   

 ساػت  900زهاى :   L2 (18 )سغح صالحيت :    71110192كوک تکٌسيي ساختواى ػٌَاى حرفِ : 

 رديف
يظيفٍ 

(Duty) 
 (Tasksتنليف َای ماری )

 درجٍ فراياوی درجٍ سختی درجٍ اَميت
 جمع

 زمان

 )ساعت(
 ياحذ

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1 
01 

 
            11 44 1.5     فىی تا ورم افسار امسل اتمحاسث

2 

02 

              9 72 2.5   یترازيات

            11 68 2     وقطٍ ترداری تًپًگرافی 3

4 
 دستگاَُای پيطرفتٍ  یمارير

 وقطٍ ترداری
               12 56 2 

5 

03 

                11 80 2.5 1معماری فاز  یوقطٍ مط

            7 72 2.5     2معماری فاز  یوقطٍ مط 6

            8 56 2     1سازٌ ای فاز  یوقطٍ مط 7

            9 40 1.5     2سازٌ ای فاز  یوقطٍ مط 8

              8 56 2   وقطٍ مطی تا راياوٍ 9

            8 56 2     مامت سازی فاز صفر 10

11 

05 

             12 56 2    یتىذقالة 

               10 66 2  یآرماتًرتىذ 12

            6 16 0.5     مارَای تتىی  اجرای 13

             12 32 1    ساخت اسنلت فلسی  یسرپرست 14

            12 32 1     وصة اسنلت فلسی  یسرپرست 15

                12 32 1 سقف  اجرای 16

17 06 
 قًس  اجرای

 
               8 48 1.5 
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18 07 
 سقفُای سثل اجرای

 
               6 18 0.5 

 30 900 172 جمع ترای ضغل / يظيفٍ  

 

(1392تر اساس تحليل هطا ل ) ساختواىزهاى تٌذی ترًاهِ درسي رضتِ ضغلي   

 ساػت  1800زهاى :   L3 (28 )سغح صالحيت :    31120193 ساختواىػٌَاى حرفِ : تکٌسيي 
يظيفٍ  رديف

(Duty) 

 زمان جمع درجٍ فراياوی درجٍ سختی درجٍ اَميت (Tasksتنليف َای ماری )

 )ساعت(

 ياحذ

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
1 

01 

 يیتا مصالح تىا یوظارت تر  سازٌ َا
               13 72 2.5 

 ترآيرد 2
               8 80 3 

 آزمايص َای خاك   3
               11 72 2.5 

 یوظارت  معمار 4
               14 72 2.5 

 یفًالد یوظارت تر سازٌ َا 5
               14 92 3 

 یتتى یوظارت تر  سازٌ َا 6
               6 104 3.5 

 مصالح ساختمانآزمايص َای  7
               7 72 2.5 

 آزمايص َای تته 8
               10 72 2.5 

 امًر دفتر فىی 9
               6 72 2.5 

 وظارت تر مقايم سازی 10
               13 84 3 

11 
02 

 وقطٍ تردار عمًمی ساختمان 
               12 60 2 

 1درجٍ ی ترداروقطٍ  12
               10 60 2 

13 

03 

 یسر پرستی  وقطٍ مطی معمار
               7 72 2.5 

 یسرپرستی وقطٍ مطی سازٌ ا 14
               7 72 2.5 

 معماری محذيد یطراح 15
               7 64 2 
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 1فاز   یمامت ساز  16
               6 60 2 

 وقطٍ مطی چًن ساخت 17
               6 48 1.5 

18 

04 

             11 56 2    ساختمان يةتخر

 پايذارسازی  تا ريش خاك مسلح 19
               7 36 1 

 یگًدتردار 20
               12 48 1.5 

 محًطٍ سازی 21
               7 36 1 

 ماوع يًارپايذارسازی  تا د 22
               10 36 1 

 پايذارسازی تا مُار متقاتل 23
               10 36 1 

 يیپايذارسازی تا سازٌ خرپا 24
               10 36 1 

25 

05 

 LSFسازٌ َای   اجرای
               8 60 2 

 طرح اختالط تته 26
               9 72 2.5 

 قطعات پيص ساختٍ ساخت ي وصة  27
               7 60 2 

 3 96 12                تعمير ي  وگُذاری ساختمان 06 28

 60 1800 260 جمع ترای ضغل / يظيفٍ  
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  ساختواىهراحل ػولي گرٍُ تٌذی در گرٍُ ضغلي  3-7

ٜثطایٌطٚ ثؿتٝ ؾٝ تٕبٔیوبضٞبیٞٓؾغحزض تمؿیٓثٙسیاثتسا ظیط نٛضتقىُ ثٝ ٌطفتٚ لطاض ثٙسیٌطزیسٔدعا

.(7-1)قىُ





              +                +     





Task Total  

:تمؿیٓثٙسیاثتساییوبضٞب7-1قىُ



ایٌٗطٜٚعجمٝثٙسیٔی15زضٔبوعیٕٓزضٔطحّٝثؼسٞطوساْاظؾجسٞبیوبضٞبیٞٓؾغح ْٞبٞطوساTaskٌطز٘س.

قٛز.ٕٔىٗاؾتزضا٘دبْٔی1-7ٝؾجسٔطثٛطثٝقىُثبقس.ایٗػُٕثطایٞطؾٔی1-6طثٝیهقغُاظٔكبغُفطْٔطثٛ

یبثیكتطتىّیفوبضیلطاضٌیطز.1ٞطؾجس

اذتهبلزازٜٔیقٛز.30ٚاحسٔطثٛعٝثطٔجٙبیضطیت7-2ثٝؾبػتظٔب٘یٞطوبضزضٞطؾجسقىُثؿتٝ



++++





1ٌط2ٌٜٚط3ٌٜٚط15ٌٜٚطٜٚ

ٌطٜٚثٙسیٚظبیفٞٓؾغح-7-2قىُ



وٝثطایٞفتٝوبضیاؾتزضنٛضتی30ؾبػتٔؼبزL1ٚL2,900َتصوط:ظٔبٖاذتهبلزازٜقسٜثٝؾغٛحنالحیت

ٞفتٝوبضیاضائٝٔیٌطزز.16ؾبػتزض1800،ظٔب3ٖ ؾغحنالحیت

L1              L1 

L1L1 

L1 

L1 

 

L2L2 

L2L2 

L2 

L2 

 

L3                L3 

L3L3 

L3 

L3 

 

L1              L1 

L1L1 

L1 

 

T  T 

T   

T 

    T 

T   

T 

T   

T 

    

T   

T 

T   

T 

T 

T    

T 

T   

T 

    

... 
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زضؾغحنالحیت أتحبٖاذتهبلٔییبثسأب ؾٝٔطحّٝ ٞطؾغح، ٘ٛثت3 ؾپؽثطایاضظقیبثیقبیؿتٍیزض چبض

تؼییٗ

ؾبػتظٔب300ٖثٝعٛضٔتٛؾظ7-3ثطایٞط٘ٛثتأتحبٖٔغبثكقىL1ٚL2ُٔیٌطزز.ثٝػجبضتزیٍطزضؾغحنالحیت

ٞطزٚضٜترهیمٔییبثسثؿتٝثٝ٘ٛعٌطٜٚثٙسیوٝلبثُتغییط٘یعٞؿت.

→٘ٛثتاَٚاضظقیبثی



→٘ٛثتزْٚاضظقیبثی



→٘ٛثتؾْٛاضظقیبثی

اضظقیبثیٌطٜٚٞبیوبضیتؼییٗٔطاحُ-7-3قىُ



 جوغ تٌذی -4-7

زاضای3 ٌـطٜٚوـبضیاؾـتِٚـیؾـغح15(ثٝعـٛضٔتٛؾـظزاضایL1ٚL2زضٌطٜٚثٙسیؾغٛحنالحیتٞطؾغح)

ؾـبػتثبقـس30ٚاحسقبیؿتٍیثٝذٛزاذتهبلزٞـسٚٞـطٚاحـسٔؼـبز2ٌَطٜٚوبضیاؾت.چٙب٘چٝٞطٌط20ٜٚٔبوعیٕٓ

ثٙبثطایٗ:

ٌط15ٜٚ×ٚاحس2×ؾبػت30ؾبػت;900

ثهٛضتظیطذٛاٞیٓزاقت:3 ِٚیزضؾغحنالحیت

ٌط20ٜٚ×ٚاحس2×ؾبػت30ؾبػت;1800
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 ( 1-7)ًوَى ترگ  ساختواى يگرٍُ تٌذی كارّای گرٍُ ضغل -5-7

 L1سغح  – تٌذی كارّای گرٍُ ضغلي ساختواىگرٍُ - 1-7ترگ ًوَى



  

 ًام ضغل:   ظري  كار ًام ضغل:
پَضص كار ك  ٍ 

 ديَار
   آرهاتَر تٌذ ًام ضغل:   قالة تٌذ ًام ضغل:   1درجِ ًوا كار  ًام ضغل:  

ًَتت 

 سَم

   711178 كذ ضغل:   711177 كذ ضغل:   311234 كذ ضغل:   711136 كذ ضغل:   711176 كذ ضغل:

 كذ كارّا:   T0801-T0805 كذ كارّا:
T0606-T0802-

T0803 
   T0502 كذ كارّا:   T0501 كذ كارّا:   T0705-T0706-T0804 كذ كارّا:  

   80 زهاى: 3 ٍاحذ:   68 زهاى: 2 ٍاحذ:   48 زهاى: 1.5 ٍاحذ:   58 زهاى: 2 ٍاحذ:   46 زهاى: 1.5 ٍاحذ:

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

   هجری سق  كارب ًام ضغل:   هجری پلِ ًام ضغل:   2ًوا كار درجِ  ًام ضغل:   اًذٍد كار ًام ضغل:   گچ كار   ًام ضغل:

 ًَتت دٍم
   711150 كذ ضغل:   711175 كذ ضغل:   711142 كذ ضغل:   711174 كذ ضغل:   711137 كذ ضغل:

   T0709 كذ كارّا:   T0604 كذ كارّا:   T0707-T0708 كذ كارّا:   T0703-T0704 كذ كارّا:   T0701-T0806 كذ كارّا:

   36 زهاى: 1.5 ٍاحذ:   44 زهاى: 1.5 ٍاحذ:   64 زهاى: 2 ٍاحذ:   96 زهاى: 3 ٍاحذ:   60 زهاى: 2 ٍاحذ:

  
  

  
  

  
  

  
  

  
   

 ًام ضغل:   تٌای سفت كار ًام ضغل:   ًقطِ كص فٌي  ًام ضغل:
كاضي ٍ سراهيک 

 كار
 ًام ضغل:  

كوک تکٌسيي 

 ًقطِ تردار
     ًام ضغل:  

     كذ ضغل:   711134 كذ ضغل:   711140 ضغل:كذ    711131 كذ ضغل:   711133 كذ ضغل: ًَتت اٍل

     كذ كارّا:   T0201-T0202 كذ كارّا:   T0605-T0702 كذ كارّا:   T0601-T0602-T0603 كذ كارّا:   T0301 كذ كارّا:

     زهاى:   ٍاحذ:   84 زهاى: 3 ٍاحذ:   60 زهاى: 2 ٍاحذ:   72 زهاى: 2 ٍاحذ:   84 زهاى: 3 ٍاحذ:
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L2سغح  – تٌذی كارّای گرٍُ ضغلي ساختواىگرٍُ - 1-7ترگ ًوَى











 ًام ضغل:   2سازدرجِ هاكت  ًام ضغل:   اتَكذ كار ًام ضغل:
اسکلت كار تتٌي درجِ 

1 
     ًام ضغل:   سق  كار ًام ضغل:  

ًَتت 

 سَم
     كذ ضغل:   711157 كذ ضغل:   311233 كذ ضغل:   711156 كذ ضغل:   311446 غل:كذ ض

     كذ كارّا:   T0508-T0710 كذ كارّا:   T0503-T0504 :كذ كارّا   T0307 كذ كارّا:   T0306 كذ كارّا:

     زهاى:   ٍاحذ:   50 زهاى: 2 ٍاحذ:   122 زهاى: 4 ٍاحذ:   56 زهاى: 2 ٍاحذ:   56 زهاى: 2 ٍاحذ:

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

     ًام ضغل:   هحاسة فٌي ًام ضغل:   اسکلت كار فلسی ًام ضغل:   2ًقطِ تردار درجِ  ًام ضغل:   ًقطِ كص سازُ ًام ضغل:

ًَتت 

 دٍم

     كذ ضغل:   711173 كذ ضغل:   711152 كذ ضغل:   311443 كذ ضغل:   311445 كذ ضغل:

     كذ كارّا:   T0101 كذ كارّا:   T0506-T0507 كذ كارّا:   T0204-T0205 كذ كارّا:   T0304-T0305 كذ كارّا:

     زهاى:   ٍاحذ:   44 زهاى: 1 ٍاحذ:   64 زهاى: 2 ٍاحذ:   124 زهاى: 4 ٍاحذ:   96 زهاى: 3 ٍاحذ:

  
  

  
  

  
  

  
  

  
   

     ًام ضغل:   تتي ساز ًام ضغل:   اسالهيًوا كار  ًام ضغل:   ترازياب ًام ضغل:   ًقطِ كص هؼواری ًام ضغل:

ًَتت 

 اٍل

     كذ ضغل:   711171 كذ ضغل:   711153 كذ ضغل:   711172 كذ ضغل:   311444 كذ ضغل:

     كذ كارّا:   T0505 كذ كارّا:   T0607 كذ كارّا:   T0203 كذ كارّا:   T0302-T0303 كذ كارّا:

 ٍاحذ:   72 زهاى: 2.5 ٍاحذ:   152 هاى:ز 5 ٍاحذ:
1.

5 
     زهاى:   ٍاحذ:   16 زهاى: 1 ٍاحذ:   48 زهاى:
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 هشتممرحلو 

رد عملكرد تحليل استاندا
 

 (Performance Standard Analysis) 
 

 

 

حرفِ/ ًياز سٌجي ضغلي حرفِعراحي  هفَْهي  حرفِتحليل  یكارتکالي  تحليل 
تذٍيي استاًذارد ضايستگي  

حرفِ

دًيای كار 

استاًذارد عراحي هفَْهي  
ارزضياتي حرفِ 

گرٍُ تٌذی كارّا تحليل استاًذارد ػولکرد
تذٍيي استاًذارد ارزضياتي 

كارّا
تذٍيي استاًذارد ارزضياتي 

حرفِ
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 هقذهِ: -1-8

تىبِیفوبضیزضاؾتب٘ساضزقبیؿتٍیحطفٝٔٛضزتحّیُلطاضٔیٌیطز.زضایٗٔطحّٝفطآیٙس،اؾتب٘ساضزػّٕىطز

قٛز.زضایٗتدعیٝٚتحّیُاؾتب٘ساضزػّٕىطز،اظتّفیكضٚیىطزٞبیتفىطتحّیُٚتفىطؾیؿتٕیثٝعٛضٕٞعٔبٖثٟطٌٜطفتٝٔی

ٌیطز.ایٗتدعیٝٚتحّیُثب٘یتزضنٚفٟٓثیكتطٔٛضٛعنٛضتٔی



 (8-1ًوَى ترگ تحليل استاًذارد ػولکرد كار )ًوَى ترگ  ًحَُ تکويل -2-8

زضتىٕیُٕٖ٘ٛثطئصوٛضشوطچٙس٘ىتٝحبئعإٞیتاؾت.زضؾطثطيخسَٚزٚفبوتٛضؾغحنالحیتٚؾغحقبیؿتٍیوبض

اقبضٜقسؾٝؾغح L1ٔٛضز٘ظطاؾت،ؾغحنالحیتچٙب٘چٝلجالً ،L2ٚL3وٕهت ثٝتطتیتثٝوبضٌطٔبٞط، ىٙؿیٗٚضا

زاضز.تىٙؿیٗاقبضٜٔی

(ٔس٘ظط٘حٜٛا٘دبْوبضاؾت.4(ٚتؿّظ)3(،ٟٔبضت)2(،آٌبٞی)1أبزضؾغحقبیؿتٍیوبض،چٟبضؾغح،زا٘ف)



 ْٚؾبیطقطایظالظ اؾتب٘ساضزٞب تدٟیعات، ٔىبٖ، زضایٗلؿٕتفبوتٛضٞبییاظلجیُظٔبٖا٘دبْوبض، قطایظا٘دبْوبض:

 ٔٛضز٘یبظاؾت.خٟتا٘دبْوبض

 .قبذمٞبیانّیاؾتب٘ساضزػّٕىطزوبض:زضایٗلؿٕتقبذمٔؼبزَٚاغٜثبضْثٙسیلطاضٌطفتٝاؾت 

ثٝعٛضاخٕبِیؾٝ٘ٛعقبذمزضاؾتب٘ساضزٔس٘ظطاؾت:

قبذمٔحهَٛ-قبذمزضٚ٘سازیج-قبذمفطآیٙسة-اِف

آیسویفیتا٘دبْوبضیبفطآیٙسوبضٟٔٓاؾت.چٙب٘ىٝاظ٘بْآٖثطٔیزضقبذمفطآیٙس،

.ٌیطززضقبذمزضٚ٘سازی،ا٘تربةاثعاضٚتدٟیعاتاظعطفٔدطیوبضٔس٘ظطلطاضٔی

وٙس.ثٝػجبضتزیٍطچٙب٘چٝذطٚخیوبضإٞیتزاقتٝثبقسایٗقبذمقبذمٔحهَٛثٝخٛاةٟ٘بییٚذطٚخیوبضاقبضٜٔی

ٌیطز.لطاضٔیٔس٘ظط

 ًوًَِ ٍ ًقطِ كار

٘مكٝذبلٔٛضز٘ظطثبقسثبضػبیتاؾتب٘ساضزآٚضزٜٔیقٛ ز،پبؾرٙبٔٝأتحبٖیبٕٞبٖپبؾدچٙب٘چٝثطایوبضٔٛضز٘ظط،

اؾت.ٔثالًچٙب٘چٝوبض،ؾبذتیهچىفیبلبةػىؽYou willتىّیفوبضیاؾت.ثٝػجبضتزیٍطٕ٘ٛ٘ٝٚ٘مكٝوبضٕٞبٖ

٘مكٝثباثؼبزٚزیٕب٘ؿیٖٛٔٛضز٘ظطاؾت.ثبقس،
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 :اتسار ارزضياتي 

اثعاضاضظقیبثیثطایوبضٞبیٔرتّفٔتفبٚتاؾتِٚیثغٛضوّیٔیتٛاٖاثعاضظیطضاخٟتاضظقیبثیوبضٔٛضز٘ظطاؾتفبزٜ

ٔٙسیٔكتطی،ذٛزاضظیبثیٚضضبیتوطز.پطؾكٙبٔٝ،ٔكبٞسٜ،ٔهبحجٝ،ٕ٘ٛ٘ٝوبض،وبضپٛقٝ)ٌعاضـوبض(،ضػبیتاؾتب٘ساضز،

....

 تکالي  كاری هرتثظ 

ٔغبثكثٌٝطٜٚثٙسیوبضٞب،ٕٔىٗاؾتثؼضیاظتىبِیفوبضیزاضایٞٓذب٘ٛازٜزضایٗثرفثبقس.چٙب٘ىٝزیسٜقسٞط

 ٌطفت.لطاضٔی1-6ٔكبغُحطفٕٖ٘ٛثطيٌطٜٚوبضیزضشیُیهقغُاظ
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 ( 8-1تحليل استاًذارد ػولکرد كار )ًوَى ترگ ًوَى ترگ ّای تکويل ضذُ  3-8

 
 

    
 تحليل استاًذارد ػولکرد كار  -1 - 8ًوَى ترگ  

   

          
 1 ًَتت :   تاريخ ارزضياتي:   ضوارُ هلي   ًام ٍ ًام خاًَادگي 

 اسشبًذاسد ػولىشد وبس : L2 سغح صالحيت  ووه سىٌسيي سبخشوبى  حرفِ : 71110192  كذ حرفِ

كذ 

 ٍظيفِ
   گرٍُ كاری ًظبسر ٍظيفِ:  01

ثب اسشفبدُ اص ًشم افضاس اوسل ثشَاًذ هطبسجبر فٌي سبخشوبى  
 سا اًدبم دّذ 

 كار: 0101 كذ كار 
 فٌي ثب  برهطبسج

 ًشم افضاس اوسل

سغح 

 ضايستگي 

هْبسر 
(skill) 

 ضشايظ اًدبم وبس: -1          

 اًدبم هطبسجبر فٌي دس هطيظ ًشم افضاس

 ضبخع ّبي اغلي اسشبًذاسد ػولىشد وبس: -2

 وبسثشد غطيص ًشم افضاسٍ سٍاثظ -دلز هطبسجبر

 ًوًَِ ٍ ًمطِ وبس: -3

 سْيِ خذٍل هطبسجِ سغص ٍ ضدن ٍ خشم 
 22الي  8هيلگشدّبي اص لغش 

 اسصضيبثي:اثضاس  -4

 هطبّذُ 

 اثضاس ٍ سدْيضار هَسد ًيبص اًدبم وبس: -5

 زبدگش -ًشم افضاس  -سايبًِ 

 سىبليف وبسي هشسجظ دس گشٍُ وبسي: -6
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 تحليل استاًذارد ػولکرد كار  -1 - 8ًوَى ترگ  

   

          
 4 ًَتت :   تاريخ ارزضياتي:   ضوارُ هلي   ًام ٍ ًام خاًَادگي 

 اسشبًذاسد ػولىشد وبس : L3 سغح صالحيت  سىٌسيي سبخشوبى  حرفِ : 31120193 ِ كذ حرف

   گرٍُ كاری ًظبسر ٍظيفِ:  01 كذ ٍظيفِ
ًظبسر سبخشوبى ثب هػبلص ثٌبيي هغبثك ًمطِ ٍ آييي 

 كار: 0102 كذ كار   55ٍ ًطشيِ  8ٍ هجطث  2800ًبهِ 
 يًظبسر ثش  سبصُ ّب

 ييثب هػبلص ثٌب

سغح 

 ضايستگي 

داًص 
(Knowledg) 

 ضشايظ اًدبم وبس: -1          

 اسائِ گضاسش دس هَسد ثشسسي ٍ اخشايي ثَدى ٍ سغجيك ًمطِ ّبي  دادُ ضذُ  ثب آييي ًبهِ ّب  

 ضبخع ّبي اغلي اسشبًذاسد ػولىشد وبس: -2

 سؼييي هَاسد ػذم سغجيك ًمطِ ّب
 سبػز  1/5سؼييي هَاسد ػذم سغبثك ًمطِ ّب ثب آييي ًبهِ ّب دس صهبى -سؼييي هَاسد اخشايي ًجَدى ًمطِ ّب 

 

 ًوًَِ ٍ ًمطِ وبس: -3
 

  

 اثضاس اسصضيبثي: -4

 هطبّذُ -دشسص 

 اثضاس ٍ سدْيضار هَسد ًيبص اًدبم وبس: -5

 لَاصم اداسي  -وبهذيَسش 
 اسبق ثِ هٌظَس دفشش وبس

 55ًطشيِ  - 2800آييي ًبهِ  -همشسار هلي 8ٍسبيل اًذاصُ گيشي هبًٌذ هشش ضيلٌگ سشاص يب سشاصيبة ٍ ... هجطث  -ًمطِ ّب  -ضسبة  هبضيي

 سىبليف وبسي هشسجظ دس گشٍُ وبسي: -6

T0105-T0106-T0107 

 



 

28 

 

 

 

  

 
 تحليل استاًذارد ػولکرد كار  -1 - 8ًوَى ترگ  

   

          
 2 ًَتت :   تاريخ ارزضياتي:   ضوارُ هلي   ًام ٍ ًام خاًَادگي 

 سىٌسيي سبخشوبى  حرفِ : 31120193  كذ حرفِ
سغح 

 صالحيت 
L3 : اسشبًذاسد ػولىشد وبس 

ثش آٍسد دشٍطُ هغبثك سبييذ ًبظش ػبلي ٍ فْشسز ثْب ٍ    گرٍُ كاری ًظبسر ٍظيفِ:  01 كذ ٍظيفِ
( ثب اسشفبدُ اص ًمطِ ّبي 810081ضَاثظ)ًطشيِ 

 ثشآٍسد كار: 0103 كذ كار  excelاخشايي ٍ ًشم افضاس
سغح 

 ضايستگي 

داًص 
(Knowledg) 

 ضشايظ اًدبم وبس: -1          

 سْيِ غَسر ٍضؼييز اص ًمطِ ثب سَخِ ثِ فْشسز ثْب ٍ هطخػبر دشٍطُ دادُ ضذُ  

 ضبخع ّبي اغلي اسشبًذاسد ػولىشد وبس: -2

 دليمِ 15سبػز ٍ 3سْيِ سيض هششُ ٍ خالغِ هششُ ٍ آًبليض ثْب ٍ ثش آٍسد دس صهبى 

 ًوًَِ ٍ ًمطِ وبس: -3

  

 اثضاس اسصضيبثي: -4

 هطبّذُ

 اثضاس ٍ سدْيضار هَسد ًيبص اًدبم وبس: -5

 لَاصم اداسي  -وبهذيَسش 
 اسبق ثِ هٌظَس دفشش وبس

 لشاسداد ٍ هطخػبر دشٍطُ -دفششزِ فْشسز ثْب  - excelًشم افضاس افضاس -ًمطِ ّب  -هبضيي ضسبة 

 وبسي:سىبليف وبسي هشسجظ دس گشٍُ  -6
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 تحليل استاًذارد ػولکرد كار  -1 - 8ًوَى ترگ  

   

          
 4 ًَتت :   تاريخ ارزضياتي:   ضوارُ هلي   ًام ٍ ًام خاًَادگي 

 اسشبًذاسد ػولىشد وبس : L3 سغح صالحيت  سىٌسيي سبخشوبى  حرفِ : 31120193  كذ حرفِ

اًدبم آصهبيص ّبي هىبًيه خبن هغبثك دسشَسالؼول    گرٍُ كاری ًظبسر ٍظيفِ:  01 كذ ٍظيفِ
ASHTO,unifid,ASTM  ثب اسشفبدُ اص سدْيضار
 آصهبيص ّبي خبن   كار: 0104 كذ كار  ٍ ٍسبيل آصهبيطگبُ هىبًيه خبن 

سغح 

 ضايستگي 

هْبسر 
(skill) 

 ضشايظ اًدبم وبس: -1          

 سْيِ هٌطٌي داًِ ثٌذي  يه ًوًَِ خبن دس آصهبيطگبُ هىبًيه خبن 

 ضبخع ّبي اغلي اسشبًذاسد ػولىشد وبس: -2

 سبػز  3صهبى  - ASTMاًغجبق ثب اسشبًذاد 

 ًوًَِ ٍ ًمطِ وبس: -3

 آصهبيص داًِ ثٌذي يه ًوًَِ خبن سااًدبم دّذ ٍ ًوَداس آًشا سشسين وٌذ 

 اثضاس اسصضيبثي: -4

 هطبّذُ

 اثضاس ٍ سدْيضار هَسد ًيبص اًدبم وبس: -5

 هبضيي ضسبة   -سايبًِ  -وبغز ٍ لَاصم اداسي  -سايبًِ  -ٍسبيل آصهبيطگبّي  هىبًيه خبن  -ًوًَِ گيشي  -ٍسبيل ضفبسي 

 سىبليف وبسي هشسجظ دس گشٍُ وبسي: -6
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 تحليل استاًذارد ػولکرد كار  -1 - 8ًوَى ترگ  

   

          
 4 ًَتت :   تاريخ ارزضياتي:   ضوارُ هلي   ًام ٍ ًام خاًَادگي 

 سىٌسيي سبخشوبى  حرفِ : 31120193  كذ حرفِ
سغح 

 صالحيت 
L3 : اسشبًذاسد ػولىشد وبس 

ًظبسر ثش هشاضل اخشايي هؼوبسي دشٍطُ يه    گرٍُ كاری ًظبسر ٍظيفِ:  01 كذ ٍظيفِ
سبخشوبى اص گشٍُ الف سبصهبى ًظبم هٌْذسي 
هغبثك ًمطِ ثب اسشفبدُ اص ضَاثظ هؼوبسي ٍ 

ٍ  14ٍ  13ٍ  12ٍ   5ٍ  3ضْشسبصي ٍ  ٍ هجبضث 
 همشسار هلي19ٍ  18ٍ  16ٍ  15

 كار: 0105 كذ كار 
ًظبسر  ووه 

 يهؼوبس

سغح 

 ضايستگي 

داًص 
(Knowledg) 

 ضشايظ اًدبم وبس: -1          

 اسائِ گضاسش دس هَسد ثشسسي ٍ اخشايي ثَدى ٍ سغجيك ًمطِ ّبي دادُ ضذُ  ثب آييي ًبهِ ّب  

 ػولىشد وبس:ضبخع ّبي اغلي اسشبًذاسد  -2

 سؼييي هَاسد ػذم سغجيك ًمطِ ّب
 سبػز  2/5سؼييي هَاسد ػذم سغبثك ًمطِ ّب ثب آييي ًبهِ ّب دس صهبى -سؼييي هَاسد اخشايي ًجَدى ًمطِ ّب 

 ًوًَِ ٍ ًمطِ وبس: -3

  

 اثضاس اسصضيبثي: -4

 هطبّذُ -دشسص 

 اثضاس ٍ سدْيضار هَسد ًيبص اًدبم وبس: -5

غَسسدلسبر ٍ  -فْشسز ثْب  -ضيلٌگ سشاص يب سشاصيبة ٍ ...  -ٍسبيل اًذاصُ گيشي هبًٌذ اًَاع  هشش  -ًمطِ ّب  -ٍسيلِ ًمليِ  -اسبق ثِ هٌظَس دفشش  -لَاصم اداسي  -سايبًِ 
 همشسار هلي19ٍ  18ٍ  16ٍ  15ٍ  14ٍ  13ٍ  12ٍ   5ٍ  3ضَاثظ هؼوبسي ٍ ضْش سبصي ٍ هجبضث  هجبضث  -دسشَس وبسّب ٍ آييي ًبهِ ّبي الصم 

 سىبليف وبسي هشسجظ دس گشٍُ وبسي: -6

T0102-T0106-T0107 
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 تحليل استاًذارد ػولکرد كار  -1 - 8ًوَى ترگ  

   

          
 4 ًَتت :   تاريخ ارزضياتي:   ضوارُ هلي   ًام ٍ ًام خاًَادگي 

 اسشبًذاسد ػولىشد وبس : L3 سغح صالحيت  سىٌسيي سبخشوبى  حرفِ : 31120193  كذ حرفِ

ًظبسر ثش هشاضل اخشاي سبصُ فلضي يه سبخشوبى    گرٍُ كاری ًظبسر ٍظيفِ:  01 كذ ٍظيفِ
اص گشٍُ الف سبصهبى ًظبم هٌْذسي هغبثك ًمطِ ٍ 

ٍ  228همشسار هلي ٍ ًطشيِ ّبي   9ٍ  10هجطث 
264  ٍ34 

 كار: 0106 كذ كار 
 يًظبسر ثش سبصُ ّب

 يفَالد

سغح 

 ضايستگي 

داًص 
(Knowledg) 

 ضشايظ اًدبم وبس: -1          

 اسائِ گضاسش دس هَسد ثشسسي ٍ اخشايي ثَدى ٍ سغجيك ًمطِ ّبي سبصُ اي دادُ ضذُ  ثب آييي ًبهِ ّب  

 ضبخع ّبي اغلي اسشبًذاسد ػولىشد وبس: -2

 ًمطِ ّبسؼييي هَاسد ػذم سغجيك 
 دليمِ 210سؼييي هَاسد ػذم سغبثك ًمطِ ّب ثب آييي ًبهِ ّب دس صهبى -سؼييي هَاسد اخشايي ًجَدى ًمطِ ّبي سبصُ اي 

 

 ًوًَِ ٍ ًمطِ وبس: -3
 

  

 اثضاس اسصضيبثي: -4

 هطبّذُ -دشسص 

 اثضاس ٍ سدْيضار هَسد ًيبص اًدبم وبس: -5

غَسسدلسبر ٍ دسشَس  -فْشسز ثْب  -ضيلٌگ سشاص يب سشاصيبة ٍ ...  -ٍسبيل اًذاصُ گيشي هبًٌذ هشش  -ًمطِ ّب  -ٍسيلِ ًمليِ  -هٌظَس دفشش اسبق ثِ  -لَاصم اداسي  -سايبًِ 
 همشسار هلي 10ٍ  9لشاسداد دشٍطُ ٍ هجبضث  -وبسّب ٍ آييي ًبهِ ّبي الصم 

 سىبليف وبسي هشسجظ دس گشٍُ وبسي: -6

T0102-T0105-T0107 
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 تحليل استاًذارد ػولکرد كار  -1 - 8ًوَى ترگ  

   

          
 4 ًَتت :   تاريخ ارزضياتي:   ضوارُ هلي   ًام ٍ ًام خاًَادگي 

 اسشبًذاسد ػولىشد وبس : L3 سغح صالحيت  سىٌسيي سبخشوبى  حرفِ : 31120193  كذ حرفِ

ًظبسر ثش هشاضل اخشا سبصُ ثشٌي يه سبخشوبى اص    گرٍُ كاری ًظبسر ٍظيفِ:  01 كذ ٍظيفِ
گشٍُ الف سبصهبى ًظبم هٌْذسي هغبثك ًمطِ ٍ آييي 

 كار: 0107 كذ كار  55ٍ  35ًبهِ آثب ٍ ًطشيِ 
 يسبصُ ّبًظبسر ثش  
 يثشٌ

سغح 

 ضايستگي 

داًص 
(Knowledg) 

 ضشايظ اًدبم وبس: -1          

 اسائِ گضاسش دس هَسد ثشسسي ٍ اخشايي ثَدى ٍ سغجيك ًمطِ ّبي سبصُ اي دادُ ضذُ  ثب آييي ًبهِ ّب  

 ضبخع ّبي اغلي اسشبًذاسد ػولىشد وبس: -2

 سؼييي هَاسد ػذم سغجيك ًمطِ ّب
 سبػز  2/5سؼييي هَاسد ػذم سغبثك ًمطِ ّب ثب آييي ًبهِ ّب دس صهبى -سؼييي هَاسد اخشايي ًجَدى ًمطِ ّبي سبصُ اي 

 

 ًوًَِ ٍ ًمطِ وبس: -3
 

  

 اثضاس اسصضيبثي: -4

 هطبّذُ -دشسص 

 اثضاس ٍ سدْيضار هَسد ًيبص اًدبم وبس: -5

غَسسدلسبر ٍ دسشَس  -فْشسز ثْب  -ضيلٌگ سشاص يب سشاصيبة ٍ ...  -ٍسبيل اًذاصُ گيشي هبًٌذ هشش  -ًمطِ ّب  -ٍسيلِ ًمليِ  -اسبق ثِ هٌظَس دفشش  -لَاصم اداسي  -سايبًِ 
 55ٍ  35وبسّب ٍ لشاسداد دشٍطُ  آييي ًبهِ ّبي آثب ٍ ًطشيِ ّبي 

 سىبليف وبسي هشسجظ دس گشٍُ وبسي: -6

T0102-T0105-T0106 
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 تحليل استاًذارد ػولکرد كار  -1 - 8ًوَى ترگ  

   

          
 1 ًَتت :   تاريخ ارزضياتي:   ضوارُ هلي   ًام ٍ ًام خاًَادگي 

 اسشبًذاسد ػولىشد وبس : L3 سغح صالحيت  سىٌسيي سبخشوبى  حرفِ : 31120193  كذ حرفِ

   گرٍُ كاری ًظبسر ٍظيفِ:  01 كذ ٍظيفِ
اًدبم آصهبيص ّبي هػبلص سبخشوبى هغبثك آييي ًبهِ آثب 

 كار: 0108 كذ كار  ASTMٍ همشسار هلي ٍ  5ٍ هجطث 
آصهبيص ّبي هػبلص 

 سبخشوبى

سغح 

 ضايستگي 

هْبسر 
(skill) 

 ضشايظ اًدبم وبس: -1          

 اًدبم آصهبيص سبة فطبسي آخشدس آصهبيطگبُ هػبلص 

 ضبخع ّبي اغلي اسشبًذاسد ػولىشد وبس: -2

 سبػز 1صهبى  -همشسار هلي 5اًدبم آصهبيص هغبثك اسشبًذاسد هجطث 

 ًوًَِ ٍ ًمطِ وبس: -3

 گيشي ًوبيذ .همبٍهز فطبسي آخش سفبلي سا دسآصهبيطگبُ اًذاصُ 

 اثضاس اسصضيبثي: -4

 هطبّذُ

 اثضاس ٍ سدْيضار هَسد ًيبص اًدبم وبس: -5

 5دسشَسالؼول ّبي آثب ٍ هجطث  -هبضيي ضسبة ٍ سايبًِ  -فضبي آصهبيطگبّي  -لَاصم اداسي  -لَاصم آصهبيطگبّي 

 سىبليف وبسي هشسجظ دس گشٍُ وبسي: -6
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 تحليل استاًذارد ػولکرد كار  -1 - 8ًوَى ترگ  

   

          
 3 ًَتت :   تاريخ ارزضياتي:   ضوارُ هلي   ًام ٍ ًام خاًَادگي 

 اسشبًذاسد ػولىشد وبس : L3 سغح صالحيت  سىٌسيي سبخشوبى  حرفِ : 31120193  كذ حرفِ

   گرٍُ كاری ًظبسر ٍظيفِ:  01 كذ ٍظيفِ
اًدبم آصهبيص ّبي ثشي هغبثك آييي ًبهِ آثب ثب ٍسبيل 

 آصهبيص ّبي ثشي كار: 0109 كذ كار  آصهبيطگبّي 
سغح 

 ضايستگي 

هْبسر 
(skill) 

 اًدبم وبس:ضشايظ  -1          

 اًدبم آصهبيص همبٍهز فطبسي  ثشي دس آصهبيطگبُ هػبلص 

 ضبخع ّبي اغلي اسشبًذاسد ػولىشد وبس: -2

 سبػز 1صهبى  -اًدبم آصهبيص هغبثك اسشبًذاسد آثبٍ  همشسار هلي

 ًوًَِ ٍ ًمطِ وبس: -3

 همبٍهز فطبسي ًوًَِ ثشٌي   سا دسآصهبيطگبُ اًذاصُ گيشي ًوبيذ .

 اسصضيبثي: اثضاس -4

 هطبّذُ

 اثضاس ٍ سدْيضار هَسد ًيبص اًدبم وبس: -5

 سايبًِ ٍ ... -دسشگبُ ّبي آصهبيطگبّي  -دسشَسالؼول  -لبلت ّبي اسشبًذاسد 

 سىبليف وبسي هشسجظ دس گشٍُ وبسي: -6
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 تحليل استاًذارد ػولکرد كار  -1 - 8ًوَى ترگ  

   

          
 3 ًَتت :   تاريخ ارزضياتي:   ضوارُ هلي   ًام ٍ ًام خاًَادگي 

 سىٌسيي سبخشوبى  حرفِ : 31120193  كذ حرفِ
سغح 

 صالحيت 
L3 : اسشبًذاسد ػولىشد وبس 

   گرٍُ كاری ًظبسر ٍظيفِ:  01 كذ ٍظيفِ
اداسُ دفشش فٌي وبسگبُ هغبثك دسشَسالؼول  ًظبم فٌي ٍ 

 اهَس دفشش فٌي كار: 0110 كذ كار  اخشايي وطَس
سغح 

 ضايستگي 

داًص 
(Knowledg) 

 ضشايظ اًدبم وبس: -1          

 اداسُ دفشش فٌي وبسگبُ  هغبثك ضشايظ ديوبى 

 ضبخع ّبي اغلي اسشبًذاسد ػولىشد وبس: -2

 ثِ سٍص ثَدى -هسشٌذ ثَدى 

 ًوًَِ ٍ ًمطِ وبس: -3

 ضوبًز ضسي اًدبم وبس زٌذ دسغذ هجلغ ديوبى هي ثبضذ . - 1
 
 اسٌبد ضويوِ ديوبى وذاهٌذ .   - 2

 
 آًبليض اخشاي ّش هشش هشثغ اص سمف ثب هطخػبر صيش  -3  

 اثضاس اسصضيبثي: -4

 دشسص

 اثضاس ٍ سدْيضار هَسد ًيبص اًدبم وبس: -5

  -لشداد  -دسشَس وبس  -غَسسدلسبر  -اسٌبد هٌبلػِ  -لَاصم اداسي  -فْشسز ثْب  -ًمطِ ّب  -هبضيي ضسبة  -اسبق ثِ هٌظَس دفشش وبس  -سايبًِ لَاصم اداسي 

 سىبليف وبسي هشسجظ دس گشٍُ وبسي: -6
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 تحليل استاًذارد ػولکرد كار  -1 - 8ًوَى ترگ  

   

          
 4 ًَتت :   تاريخ ارزضياتي:   ضوارُ هلي   ًام ٍ ًام خاًَادگي 

 سىٌسيي سبخشوبى  حرفِ : 31120193  كذ حرفِ
سغح 

 صالحيت 
L3 : اسشبًذاسد ػولىشد وبس 

   گرٍُ كاری ًظبسر ٍظيفِ:  01 كذ ٍظيفِ
ًظبسر ثش هشاضل اخشاي همبٍم سبصي يه سبخشوبى 

 ًظبسر ثش همبٍم سبصي كار: 0111 كذ كار  دس ضذ گشٍُ الف ًظبم هٌْذسي ثب سَخِ ثِ ًمطِ 
سغح 

 ضايستگي 

داًص 
(Knowledg) 

 ضشايظ اًدبم وبس: -1          

 اسائِ گضاسش دس هَسد ثشسسي ٍ اخشايي ثَدى ٍ سغجيك ًمطِ ّبي همبٍم سبصي  دادُ ضذُ  ثب آييي ًبهِ ّب  

 ضبخع ّبي اغلي اسشبًذاسد ػولىشد وبس: -2

 سؼييي هَاسد ػذم سغجيك ًمطِ ّب
 سبػز  2/5سؼييي هَاسد ػذم سغبثك ًمطِ ّب ثب آييي ًبهِ ّب دس صهبى -سؼييي هَاسد اخشايي ًجَدى ًمطِ ّبي همبٍم سبصي 

 ًوًَِ ٍ ًمطِ وبس: -3

  

 اثضاس اسصضيبثي: -4

 دشسص

 اثضاس ٍ سدْيضار هَسد ًيبص اًدبم وبس: -5

  -لشداد  -دسشَس وبس  -غَسسدلسبر  -اسٌبد هٌبلػِ  -لَاصم اداسي  -فْشسز ثْب  -ًمطِ ّب  -هبضيي ضسبة  -اسبق ثِ هٌظَس دفشش وبس  -سايبًِ لَاصم اداسي 

 سىبليف وبسي هشسجظ دس گشٍُ وبسي: -6
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 تحليل استاًذارد ػولکرد كار  -1 - 8ًوَى ترگ  

   

          
 1 ًَتت :   تاريخ ارزضياتي:   ضوارُ هلي   ًام ٍ ًام خاًَادگي 

 اسشبًذاسد ػولىشد وبس : L1 سغح صالحيت  وبسگش هبّش سبخشوبى حرفِ : 71110191  كذ حرفِ

لغت  -سشاص  -ضبلَل  -طالي  -گًَيب  -ثب اسشفبدُ اص هشش    گرٍُ كاری ًمطِ ثشداسي ٍظيفِ:  02 كذ ٍظيفِ
دالًيوشش هغبثك ًطشيِ  -سٍل فيىس  -ضيت سٌح  -ًوب 

ثشداسي وطَس هسبضز ٍ دسشَسالؼول سبصهبى ًمطِ  119
 ٍ ًمطِ صهيي سا ثِ دسز آٍسد

 يهسّبض كار: 0201 كذ كار 
سغح 

 ضايستگي 

هْبسر 
(skill) 

 ضشايظ اًدبم وبس: -1          

 سؼييي هسبضز يه لغؼِ صهيي ّوَاس ثب ٍسبيل سبدُ دس فضبي عجيؼي صهيي ثِ ووه يه وبسگش سبدُ

 ضبخع ّبي اغلي اسشبًذاسد ػولىشد وبس: -2

 سبػز 3دس صهبى  - 1:1000دلز اًذاصُ گيشي عَل  -اًذاصُ گيشي ثِ غَسر سفز ٍ ثشگطز  -سؼذاد اًذاصُ گيشي ضذالل دٍ ثبس 

 ًوًَِ ٍ ًمطِ وبس: -3

 هشش سا سؼييي وٌذ. 40ضلؼي ًبهٌشظن ثِ اثؼبد ضذالل  5ثب اسشفبدُ اص ٍسبيل سبدُ ًمطِ ثشداسي هسبضز صهيٌي ثِ ضىل  

 اسصضيبثي:اثضاس  -4

 دشسص -هطبّذُ 

 اثضاس ٍ سدْيضار هَسد ًيبص اًدبم وبس: -5

 ٍسبيل سطشيش اداسي -سايبًِ  -هيض ًمطِ وطي  -هبضيي ضسبة  -دالًيوشش  -سٍل فيىس  -ضيت سٌح  -لغت ًوب  -سشاص  -ضبلَل  -طالي  -گًَيب  -هشش 

 سىبليف وبسي هشسجظ دس گشٍُ وبسي: -6

T0202 
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 تحليل استاًذارد ػولکرد كار  -1 - 8ًوَى ترگ  

   

          
 1 ًَتت :   تاريخ ارزضياتي:   ضوارُ هلي   ًام ٍ ًام خاًَادگي 

 اسشبًذاسد ػولىشد وبس : L1 سغح صالحيت  وبسگش هبّش سبخشوبى حرفِ : 71110191  كذ حرفِ

ثب اسشفبدُ اص ًمطِ ٍ ٍسبيل سبدُ ًمطِ وطي ٍ ًمطِ    گرٍُ كاری ًمطِ ثشداسي ٍظيفِ:  02 كذ ٍظيفِ
ٍ  119ثشداسي ًمطِ سا ثب دلز ٍ هغبثك ًطشيِ 

 ًمطِ ثشداسي سبدُ كار: 0202 كذ كار  دسشَسالؼول سبصهبى ًمطِ ثشداسي وطَس ديبدُ ًوبيذ
سغح 

 ضايستگي 

هْبسر 
(skill) 

 ضشايظ اًدبم وبس: -1          

 ديبدُ وشدى يه عشش وَزه ضبهل خغَط هسشمين ٍ هٌطٌي )لَس( ثب ٍسبيل سبدُ ًمطِ ثشداسي دس فضبي عجيؼي صهيي ثِ ووه يه وبسگش سبدُ

 وبس:ضبخع ّبي اغلي اسشبًذاسد ػولىشد  -2

 وٌششل وبس -سبػز  3دس صهبى  - 1:1000دلز اًذاصُ گيشي عَل 

 ًوًَِ ٍ ًمطِ وبس: -3
 

 اثضاس اسصضيبثي: -4

 دشسص -هطبّذُ 

 اثضاس ٍ سدْيضار هَسد ًيبص اًدبم وبس: -5

 -هيض سشسين  -هشش طالي سشاصًجطي سيسوبًىبس گًَيبي هسبضي ٍسبيل سبدُ ًمطِ ثشداسي هبًٌذ  -ٍسبيل ًمطِ وطي هبًٌذ هذاد گًَيب اضل خظ وص دشگبس وبغز  -ًمطِ 
 سايبًِ -هبضيي ضسبة 

 سىبليف وبسي هشسجظ دس گشٍُ وبسي: -6

T0201 
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 تحليل استاًذارد ػولکرد كار  -1 - 8ًوَى ترگ  

   

          
 1 ًَتت :   تاريخ ارزضياتي:   ضوارُ هلي   ًام ٍ ًام خاًَادگي 

 اسشبًذاسد ػولىشد وبس : L2 سغح صالحيت  ووه سىٌسيي سبخشوبى  حرفِ : 71110192  كذ حرفِ

 -ثبسٍهشش  -ضيلٌگ سشاص  -سشاص  -ثب اسشفبدُ اص سشاصيبة    گرٍُ كاری ًمطِ ثشداسي ٍظيفِ:  02 كذ ٍظيفِ
 GPS -دٍسثيي ّبي ًمطِ ثشداسي  -ضبلَل  -ضوطِ 

ٍ دسشَسالؼول سبصهبى  119ػىس َّايي هغبثك ًطشيِ  -
 ًمطِ ثشداسي، سشاصيبثي ثيي دٍ ًمغِ سا اًدبم دّذ

 يسشاصيبث كار: 0203 كذ كار 
سغح 

 ضايستگي 

هْبسر 
(skill) 

 ضشايظ اًدبم وبس: -1          

هشش ثِ  300دس فضبي عجيؼي صهيي ثِ عَل هسيشضذالل   BMسؼييي اخشالف اسسفبع ثيي دٍ ًمغِ دس هطَعِ ضيجذاس ثب دسشگبُ سشاصيبة  ثِ غَسر سفز ٍ ثشگطز ثب سؼييي 
 ووه يه هيش گيش 

 ضبخع ّبي اغلي اسشبًذاسد ػولىشد وبس: -2

 سبػز 4دس صهبى  -هيلي هشش  6دلز اًذاصُ گيشي 

 ًوًَِ ٍ ًمطِ وبس: -3
 

 اثضاس اسصضيبثي: -4

 دشسص -هطبّذُ 

 اثضاس ٍ سدْيضار هَسد ًيبص اًدبم وبس: -5

 سايبًِ -هبضيي ضسبة  -ػىس َّايي  - GPS -دٍسثيي ّبي ًمطِ ثشداسي  -ضبلَل  -ضوطِ  -ثبسٍهشش  -ضيلٌگ سشاص  -سشاص  -سشاصيبة 

 سىبليف وبسي هشسجظ دس گشٍُ وبسي: -6
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 تحليل استاًذارد ػولکرد كار  -1 - 8ًوَى ترگ  

   

          
 1 ًَتت :   تاريخ ارزضياتي:   ضوارُ هلي   ًام ٍ ًام خاًَادگي 

 اسشبًذاسد ػولىشد وبس : L2 سغح صالحيت  ووه سىٌسيي سبخشوبى  حرفِ : 71110192 كذ حرفِ 

ثب اسشفبدُ اص دسشگبُ ّبي صاٍيِ يبة    ٍ هشؼلمبر ثشَاًذ    گرٍُ كاری ًمطِ ثشداسي ٍظيفِ:  02 كذ ٍظيفِ
 119ًمطِ سَدَگشافي هٌغمِ سا هغبثك دسشَسالؼول ّبي 

 ًمطِ ثشداسي سَدَگشافي كار: 0204 كذ كار  وطَس سْيِ ًوبيذٍ سبصهبى ًمطِ ثشداسي 
سغح 

 ضايستگي 

هْبسر 
(skill) 

 ضشايظ اًدبم وبس: -1          

طِ ثشداسي ثِ ووه سْيِ ًمطِ سَدَگشافي اص يه لغؼِ صهيي ضذٍد يه سب دٍ ّىشبس داساي سَدَگشافي عجيؼي ٍ ػَاسؼ ضْشي )ػَاسؼ عجيؼي ٍ هػٌَػي( ثب ٍسبيل ًم
 يه وبسگش سبدُ ثش سٍي ضجىِ ًمبط وٌششل هطخع 

 ضبخع ّبي اغلي اسشبًذاسد ػولىشد وبس: -2

 سبػز 8دس صهبى  -هدبص عَل ٍ صاٍيِ    دلز اًذاصُ گيشي عَل دس ضذ خغبي

 ًوًَِ ٍ ًمطِ وبس: -3

داسي ثِ ووه يه ًمطِ سَدَگشافي اص يه لغؼِ صهيي ضذٍد يه سب دٍ ّىشبس داساي سَدَگشافي عجيؼي ٍ ػَاسؼ ضْشي )ػَاسؼ عجيؼي ٍ هػٌَػي( ثب ٍسبيل ًمطِ ثش 
 وبسگش سبدُ سا سؼييي ًوبيذ 

 اثضاس اسصضيبثي: -4

 دشسص -هطبّذُ 

 اثضاس ٍ سدْيضار هَسد ًيبص اًدبم وبس: -5

 لَاصم سطشيش اداسي -ٍسبيل ًمطِ وطي  -ًمطِ  -سايبًِ ٍ ًشم افضاس  -هبضيي ضسبة  -صاٍيِ يبة ٍ هشؼلمبر 

 سىبليف وبسي هشسجظ دس گشٍُ وبسي: -6

T0205 

 



 

42 

 

 

 

 

  

 
 تحليل استاًذارد ػولکرد كار  -1 - 8ًوَى ترگ  

   

          
 1 ًَتت :   تاريخ ارزضياتي:   ضوارُ هلي   ًام ٍ ًام خاًَادگي 

 اسشبًذاسد ػولىشد وبس : L2 سغح صالحيت  ووه سىٌسيي سبخشوبى  حرفِ : 71110192  كذ حرفِ

   گرٍُ كاری ًمطِ ثشداسي ٍظيفِ:  02 كذ ٍظيفِ
ٍ صاٍيِ  GPS -ػىس َّايي  -ثب اسشفبدُ اص سَسبل 

 119يبة ثشَاًذ هسبضز يه لغؼِ صهيي سا هغبثك ًطشيِ 
 كار: 0205 كذ كار  ٍ دسشَسالؼول سبصهبى ًمطِ ثشداسي سْيِ ًوبيذ

دسشگبّْبي  يوبسٍس
 ديطشفشِ 

 ًمطِ ثشداسي

سغح 

 ضايستگي 

هْبسر 
(skill) 

 ضشايظ اًدبم وبس: -1          

 ٍسبيل ديطشفشِ دس فضبي عجيؼي صهيي ثِ ووه يه وبسگش سبدُسؼييي هسبضز يه لغؼِ صهيي ّوَاس ثب 

 ضبخع ّبي اغلي اسشبًذاسد ػولىشد وبس: -2

 سبػز 3دس صهبى  -دلز اًذاصُ گيشي عَل دس ضذ زٌذ هيليوشش  -اًذاصُ گيشي ثِ غَسر سفز ٍ ثشگطز  -سؼذاد اًذاصُ گيشي ضذالل دٍ ثبس 

 ًوًَِ ٍ ًمطِ وبس: -3

 هشش سا سؼييي وٌذ. 75ضلؼي ًبهٌشظن ثِ اثؼبد ضذالل  5ثب اسشفبدُ اص دسشگبُ سَسبل  هسبضز صهيٌي ثِ ضىل  

 اثضاس اسصضيبثي: -4

 هطبّذُ

 اثضاس ٍ سدْيضار هَسد ًيبص اًدبم وبس: -5

 سايبًِ -هبضيي ضسبة  -صاٍيِ يبة  - GPS -ػىس َّايي  -سَسبل 

 وبسي: سىبليف وبسي هشسجظ دس گشٍُ -6

T0204 

 

  



 

43 

 

 

 

  

 
 تحليل استاًذارد ػولکرد كار  -1 - 8ًوَى ترگ  

   

          
 1 ًَتت :   تاريخ ارزضياتي:   ضوارُ هلي   ًام ٍ ًام خاًَادگي 

 اسشبًذاسد ػولىشد وبس : L3 سغح صالحيت  سىٌسيي سبخشوبى  حرفِ : 31120193  كذ حرفِ

ثب اسشفبدُ اص ًمطِ ٍ ٍسبيل ًمطِ وطي ٍ ًمطِ ثشداسي    گرٍُ كاری ًمطِ ثشداسي ٍظيفِ:  02 كذ ٍظيفِ
ٍ  119ًمطِ اخشايي سبخشوبى  سا ثب دلز ٍ هغبثك ًطشيِ 

 كار: 0206 كذ كار  ديبدُ ًوبيذدسشَسالؼول سبصهبى ًمطِ ثشداسي وطَس 
ػوَهي  يًمطِ ثشداس

 سبخشوبى 

سغح 

 ضايستگي 

هْبسر 
(skill) 

 ضشايظ اًدبم وبس: -1          

 ديبدُ وشدى يه عشش وَزه ضبهل خغَط هسشمين ٍ هٌطٌي )لَس( ثب ٍسبيل ديطشفشِ ًمطِ ثشداسي دس فضبي عجيؼي صهيي ثِ ووه يه وبسگش سبدُ

 اغلي اسشبًذاسد ػولىشد وبس:ضبخع ّبي  -2

 وٌششل وبس -سبػز  3دس صهبى  -دلز اًذاصُ گيشي عَل دس ضذ زٌذهيليوشش 

 

 ًوًَِ ٍ ًمطِ وبس: -3
 

  

 اثضاس اسصضيبثي: -4

 دشسص -هطبّذُ 

 اثضاس ٍ سدْيضار هَسد ًيبص اًدبم وبس: -5

ٍسبيل ًمطِ ثشداسي هبًٌذ هشش طالي سشاصًجطي سيسوبًىبس دٍسثيي ّبي ًمطِ ثشداسي سَسبل اسشيطي  -وبغز ٍسبيل ًمطِ وطي هبًٌذ هذاد گًَيب اضل خظ وص دشگبس  -ًمطِ 
 سايبًِ -هبضيي ضسبة  -هيض سشسين  -ٍ هلطمبر 

 سىبليف وبسي هشسجظ دس گشٍُ وبسي: -6

T0207-T0404 
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 تحليل استاًذارد ػولکرد كار  -1 - 8ًوَى ترگ  

   

          
 1 ًَتت :   تاريخ ارزضياتي:   ضوارُ هلي   ًام ٍ ًام خاًَادگي 

 اسشبًذاسد ػولىشد وبس : L3 سغح صالحيت  سىٌسيي سبخشوبى  حرفِ : 31120193  كذ حرفِ

سشاصيبة  -سَسبل  -ثب اسشفبدُ اص دسشگبُ ّبي صاٍيِ يبة    گرٍُ كاری ًمطِ ثشداسي ٍظيفِ:  02 كذ ٍظيفِ
ٍ هشؼلمبر ثشَاًذ ًمطِ سَدَگشافي هٌغمِ سا هغبثك 

وطَس  ٍ سبصهبى ًمطِ ثشداسي 119دسشَسالؼول ّبي 
 سْيِ ًوبيذ

 1دسخِ  يًمطِ ثشداس كار: 0207 كذ كار 
سغح 

 ضايستگي 

هْبسر 
(skill) 

 ضشايظ اًدبم وبس: -1          

طِ ثشداسي ثِ ووه سْيِ ًمطِ سَدَگشافي اص يه لغؼِ صهيي ضذٍد يه سب دٍ ّىشبس داساي سَدَگشافي عجيؼي ٍ ػَاسؼ ضْشي )ػَاسؼ عجيؼي ٍ هػٌَػي( ثب ٍسبيل ًم
 يه وبسگش سبدُ ثش سٍي ضجىِ ًمبط وٌششل هطخع 

 ضبخع ّبي اغلي اسشبًذاسد ػولىشد وبس: -2

 سبػز 8دس صهبى  -هدبص عَل ٍ صاٍيِ    دلز اًذاصُ گيشي عَل دس ضذ خغبي

 ًوًَِ ٍ ًمطِ وبس: -3

داسي ثِ ووه يه ًمطِ سَدَگشافي اص يه لغؼِ صهيي ضذٍد يه سب دٍ ّىشبس داساي سَدَگشافي عجيؼي ٍ ػَاسؼ ضْشي )ػَاسؼ عجيؼي ٍ هػٌَػي( ثب ٍسبيل ًمطِ ثش 
 وبسگش سبدُ سا سؼييي ًوبيذ 

 اثضاس اسصضيبثي: -4

 دشسص -هطبّذُ 

 اثضاس ٍ سدْيضار هَسد ًيبص اًدبم وبس: -5

 لَاصم سطشيش اداسي -ٍسبيل ًمطِ وطي  -ًمطِ  -سايبًِ ٍ ًشم افضاس  -هبضيي ضسبة  -سشاصيبة ٍ هشؼلمبر  -سَسبل  -صاٍيِ يبة 

 سىبليف وبسي هشسجظ دس گشٍُ وبسي: -6

T0206-T0404 
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 تحليل استاًذارد ػولکرد كار  -1 - 8ًوَى ترگ  

   

          
 1 ًَتت :   تاريخ ارزضياتي:   ضوارُ هلي   ًام ٍ ًام خاًَادگي 

 اسشبًذاسد ػولىشد وبس : L1 سغح صالحيت  وبسگش هبّش سبخشوبى حرفِ : 71110191  كذ حرفِ

   گرٍُ كاری سْيِ ًمطِ ٍظيفِ:  03 كذ ٍظيفِ
ثب اسشفبدُ  اص ٍسبيل ًمطِ وطي دسشي ثشَاًذ هغبثك 

 فٌي  يًمطِ وط كار: 0301 كذ كار  سػبٍيش هخشلف اص خسن سْيِ وٌذ 256ًطشيِ 
سغح 

 ضايستگي 

 هْبسر
(skill) 

 ضشايظ اًدبم وبس: -1          

 سشسين سػبٍيش دٍثؼذي ٍ سِ ثؼذي اص اخسبم دس سبلي ًمطِ وطي 

 ضبخع ّبي اغلي اسشبًذاسد ػولىشد وبس: -2

 دسسشي سشسين   -سغبثك ثب اسشبًذاسد  -لغش خغَط   -دلز دس هميبس 

 ًوًَِ ٍ ًمطِ وبس: -3

 سشسين سػبٍيش دٍ ثؼذي  اص يه خسن  سا دس سبلي ًمطِ وطي  سْيِ ًوبيذ 

 اثضاس اسصضيبثي: -4

 هطبّذُ 

 اثضاس ٍ سدْيضار هَسد ًيبص اًدبم وبس: -5

 وبغز ًمطِ وطي  -ٍسبيل سشسين دسشي  -هيض ًمطِ وطي 

 سىبليف وبسي هشسجظ دس گشٍُ وبسي: -6
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 تحليل استاًذارد ػولکرد كار  -1 - 8ًوَى ترگ  

   

          
 1 ًَتت :   تاريخ ارزضياتي:   ضوارُ هلي   ًام ٍ ًام خاًَادگي 

 اسشبًذاسد ػولىشد وبس : L2 سغح صالحيت  ووه سىٌسيي سبخشوبى  حرفِ : 71110192  كذ حرفِ

يه سبخشوبى اص گشٍُ  1سشسين ًمطِ ّبي هؼوبسي فبص    گرٍُ كاری سْيِ ًمطِ ٍظيفِ:  03 كذ ٍظيفِ
ثب  37ٍ  256الف سبصهبى ًظبم هٌْذسي هغبثك اسشبًذاسد 

 1هؼوبسي فبص  يًمطِ وط كار: 0302 كذ كار  اسشفبدُ اص وشٍوي ًمطِ ٍ لَاصم ًمطِ وطي دسشي  
سغح 

 ضايستگي 

هْبسر 
(skill) 

 ضشايظ اًدبم وبس: -1          

 يه سبخشوبى دسضذ گشٍُ الف لبًَى ًظبم هٌْذسي  ثِ غَسر دسشي دس هطيظ ثب ًَس ٍ دهبي هٌبست  1سشسين ًمطِ هؼوبسي  فبص 

 ضبخع ّبي اغلي اسشبًذاسد ػولىشد وبس: -2

 سبػز  9دلز دس هميبس   ٍ دس صهبى - 256ٍ37سػبيز  ًىبر اخشايي  ًطشيِ 

 ًوًَِ ٍ ًمطِ وبس: -3

 اص وشٍوي دادُ ضذُ 1سْيِ ًمطِ ّبي هؼوبسي فبص 

 اثضاس اسصضيبثي: -4

 هطبّذُ

 اثضاس ٍ سدْيضار هَسد ًيبص اًدبم وبس: -5

 وبغز ًمطِ وطي  -ٍسبيل سشسين دسشي  -هيض ًمطِ وطي 

 سىبليف وبسي هشسجظ دس گشٍُ وبسي: -6

T0303 

 

  



 

47 

 

 

 

 

  

 
 تحليل استاًذارد ػولکرد كار  -1 - 8ًوَى ترگ  

   

          
 1 ًَتت :   تاريخ ارزضياتي:   ضوارُ هلي   ًام ٍ ًام خاًَادگي 

 اسشبًذاسد ػولىشد وبس : L2 سغح صالحيت  ووه سىٌسيي سبخشوبى  حرفِ : 71110192  كذ حرفِ

يه سبخشوبى اص گشٍُ  2سشسين ًمطِ ّبي هؼوبسي فبص    گرٍُ كاری سْيِ ًمطِ ٍظيفِ:  03 كذ ٍظيفِ
ثب  37ٍ  256الف سبصهبى ًظبم هٌْذسي هغبثك اسشبًذاسد 

 2هؼوبسي فبص  يًمطِ وط كار: 0303 كذ كار  ٍ لَاصم ًمطِ وطي دسشي  1اسشفبدُ اص  ًمطِ  فبص 
سغح 

 ضايستگي 

هْبسر 
(skill) 

 ضشايظ اًدبم وبس: -1          

 يه سبخشوبى دسضذ گشٍُ الف لبًَى ًظبم هٌْذسي  ثِ غَسر دسشي دس هطيظ ثب ًَس ٍ دهبي هٌبست  1سشسين ًمطِ هؼوبسي  فبص 

 ضبخع ّبي اغلي اسشبًذاسد ػولىشد وبس: -2

 سبػز  9دلز دس هميبس ٍ اخشػبظ هػبلص هٌبست   ٍ دس صهبى - 256ٍ37سػبيز  ًىبر اخشايي  ًطشيِ 

 

 ًمطِ وبس:ًوًَِ ٍ  -3
 

 دادُ ضذُ   1اص ًمطِ ّبي فبص  2سْيِ ًمطِ ّبي هؼوبسي  فبص 

 اثضاس اسصضيبثي: -4

 هطبّذُ 

 اثضاس ٍ سدْيضار هَسد ًيبص اًدبم وبس: -5

 وبغز ًمطِ وطي  -ٍسبيل سشسين دسشي  -هيض ًمطِ وطي 

 سىبليف وبسي هشسجظ دس گشٍُ وبسي: -6

T0302 

  



 

48 

 

 

 

  

 
 تحليل استاًذارد ػولکرد كار  -1 - 8ًوَى ترگ  

   

          
 1 ًَتت :   تاريخ ارزضياتي:   ضوارُ هلي   ًام ٍ ًام خاًَادگي 

 اسشبًذاسد ػولىشد وبس : L2 سغح صالحيت  ووه سىٌسيي سبخشوبى  حرفِ : 71110192 كذ حرفِ 

ٍ  10هغبثك هجطث  1سشسين ًمطِ ّبي سبصُ اي فبص    گرٍُ كاری سْيِ ًمطِ ٍظيفِ:  03 كذ ٍظيفِ
ثب اسشفبدُ اص وشٍوي  37ٍ  256ًٍطشيِ  2800آييي ًبهِ 

 كار: 0304 كذ كار  ًمطِ سبصُ اي ثِ غَسر دسشي
سبصُ اي فبص  يًمطِ وط

1 

سغح 

 ضايستگي 

هْبسر 
(skill) 

 ضشايظ اًدبم وبس: -1          

 يه سبخشوبى دسضذ گشٍُ الف لبًَى ًظبم هٌْذسي  ثِ غَسر سايبًِ اي دس هطيظ ثب ًَس ٍ دهبي هٌبست  1سشسين ًمطِ سبصُ اي  فبص 

 ضبخع ّبي اغلي اسشبًذاسد ػولىشد وبس: -2

 سػبيز سٌبست ٍاًذاصُ ٍ هميبس -سبػز  5/5ٍ دس صهبى 2800ٍ  10هجطث   256ٍ37سػبيز  ًىبر اخشايي  ًطشيِ 

 ًوًَِ ٍ ًمطِ وبس: -3

 سشسين خضييبر اسػبل سشَى ثِ فًَذاسيَى ثب هطخػبر :
 سبًشيوشش آوس ثِ آوس  20ثِ فبغلِ  2IPE16سشَى هشطىل اص 

  PL600*600*20ثيس دليز سطىيل ضذُ اص 
  23cmثِ عَل  L100*100*10ًجطي اسػبل سٍي ثبلْب  PL250*300*10ٍسق اسػبل دبي سشَى سٍي ثبلْب 

 12cmثِ عَل   L100*100*10ًجطي اسػبل خبى 

 اثضاس اسصضيبثي: -4

 هطبّذُ

 اثضاس ٍ سدْيضار هَسد ًيبص اًدبم وبس: -5

 وبغز ًمطِ وطي  -ٍسبيل سشسين دسشي  -هيض ًمطِ وطي 

 سىبليف وبسي هشسجظ دس گشٍُ وبسي: -6

T0305 

 

 



 

49 

 

 

 

  

 
 تحليل استاًذارد ػولکرد كار  -1 - 8ًوَى ترگ  

   

          
 1 ًَتت :   تاريخ ارزضياتي:   ضوارُ هلي   ًام ٍ ًام خاًَادگي 

 اسشبًذاسد ػولىشد وبس : L2 سغح صالحيت  ووه سىٌسيي سبخشوبى  حرفِ : 71110192 كذ حرفِ 

ٍ  10هغبثك هجطث  2سشسين ًمطِ ّبي سبصُ اي فبص    گرٍُ كاری سْيِ ًمطِ ٍظيفِ:  03 كذ ٍظيفِ
ثب اسشفبدُ اص  ًمطِ  37ٍ  256ًٍطشيِ  2800آييي ًبهِ 

 2سبصُ اي فبص  يًمطِ وط كار: 0305 كذ كار  ثِ غَسر دسشي 1سبصُ اي فبص 
سغح 

 ضايستگي 

هْبسر 
(skill) 

 ضشايظ اًدبم وبس: -1          

 يه سبخشوبى دسضذ گشٍُ الف لبًَى ًظبم هٌْذسي  ثِ غَسر سايبًِ اي دس هطيظ ثب ًَس ٍ دهبي هٌبست  1سشسين ًمطِ سبصُ اي  فبص 

 وبس:ضبخع ّبي اغلي اسشبًذاسد ػولىشد  -2

 سػبيز  اخشػبظ هػبلص هٌبست سٌبست ٍاًذاصُ ٍ هميبس -سبػز  5/5ٍ دس صهبى 2800ٍ  10هجطث   256ٍ37سػبيز  ًىبر اخشايي  ًطشيِ 

 

 ًوًَِ ٍ ًمطِ وبس: -3
 

 دادُ ضذُ 1ثب سَخِ ثِ ًمطِ سبصُ اي فبص  2سشسين ًمطِ سبصُ اي فبص 

 اثضاس اسصضيبثي: -4

 هطبّذُ 

 سدْيضار هَسد ًيبص اًدبم وبس:اثضاس ٍ  -5

 وبغز ًمطِ وطي  -ٍسبيل سشسين دسشي  -هيض ًمطِ وطي 

 سىبليف وبسي هشسجظ دس گشٍُ وبسي: -6

T0304 

  



 

50 

 

 

 

  

 
 تحليل استاًذارد ػولکرد كار  -1 - 8ًوَى ترگ  

   

          
 1 ًَتت :   تاريخ ارزضياتي:   ضوارُ هلي   ًام ٍ ًام خاًَادگي 

 اسشبًذاسد ػولىشد وبس : L2 سغح صالحيت  ووه سىٌسيي سبخشوبى  حرفِ : 71110192 كذ حرفِ 

يه سبخشوبى   اص  1,2سشسين  ًمطِ هؼوبسي ٍ سبصُ فبص    گرٍُ كاری سْيِ ًمطِ ٍظيفِ:  03 كذ ٍظيفِ
 37گشٍُ الف سبصهبى ًظبم هٌْذسي سا هغبثك اسشبًذاسد 

 وطي ثب سايبًِ ًمطِ كار: 0306 كذ كار   256ٍ 
سغح 

 ضايستگي 

هْبسر 
(skill) 

 ضشايظ اًدبم وبس: -1          

 سشسين ًمطِ ّبي سبصُ اي ٍ هؼوبسي دس هطيظ ًشم افضاس اسَوذ

 ضبخع ّبي اغلي اسشبًذاسد ػولىشد وبس: -2

 اسائِ دشيٌز ًمطِ 

 ًوًَِ ٍ ًمطِ وبس: -3

 فًَذاسيَى ثب هطخػبر صيش :اسػبل سشَى ثِ  1سشسين ًمطِ سبصُ اي فبص 
 سبًشيوشش آوس ثِ آوس  20ثِ فبغلِ  2IPE16سشَى هشطىل اص 

  PL600*600*20ثيس دليز سطىيل ضذُ اص 
  23cmثِ عَل  L100*100*10ًجطي اسػبل سٍي ثبلْب  PL250*300*10ٍسق اسػبل دبي سشَى سٍي ثبلْب 

 12cmثِ عَل   L100*100*10ًجطي اسػبل خبى 

 اسصضيبثي:اثضاس  -4

 هطبّذُ 

 اثضاس ٍ سدْيضار هَسد ًيبص اًدبم وبس: -5

 وشٍوي ٍيب اعالػبر سبصُ اي  -ٍسبيل اًشمبل فبيل   -هبضيي ضسبة  -سبيز ًمطِ وطي  -لَاصم اداسي  -سايبًِ 

 سىبليف وبسي هشسجظ دس گشٍُ وبسي: -6

  

 

 



 

51 

 

 

 

  

 
 تحليل استاًذارد ػولکرد كار  -1 - 8ًوَى ترگ  

   

          
 3 ًَتت :   تاريخ ارزضياتي:   ضوارُ هلي   ًام ٍ ًام خاًَادگي 

 اسشبًذاسد ػولىشد وبس : L2 سغح صالحيت  ووه سىٌسيي سبخشوبى  حرفِ : 71110192  كذ حرفِ

   گرٍُ كاری سْيِ ًمطِ ٍظيفِ:  03 كذ ٍظيفِ

 سبخز  هبوز يه عشش  ثش اسبس ًمطِ عشش
 هبوز سبصي فبص غفش كار: 0307 كذ كار 

سغح 

 ضايستگي 

هْبسر 
(skill) 

 ضشايظ اًدبم وبس: -1          

 سبخز هبوز سبخشوبى دس ضذ گشٍُ الف  لبًَى ًظبم هٌْذسي دس هطيظ ثب ًَس ٍ دهبي هٌبست 

 ضبخع ّبي اغلي اسشبًذاسد ػولىشد وبس: -2

 سبػز  5/5سػبيز هطخػبر عشش ٍ سػبيز سٌبست ٍ اًذاصُ ٍ هميبس  ٍ صهبى 

 ًوًَِ ٍ ًمطِ وبس: -3

  

 اثضاس اسصضيبثي: -4

 هطبّذُ

 ٍ سدْيضار هَسد ًيبص اًدبم وبس:اثضاس  -5

 هيض وبس -زَة دٌجِ  -علك  -زَة ثبلسب  -اسُ هَيي  -زَة  -فَم ٍ هبيغ  -زست  -وبسش  -ليسي  -ًمطِ 

 سىبليف وبسي هشسجظ دس گشٍُ وبسي: -6

  

 

 



 

52 

 

 

 

  

 
 تحليل استاًذارد ػولکرد كار  -1 - 8ًوَى ترگ  

   

          
 1 ًَتت :   تاريخ ارزضياتي:   ضوارُ هلي   ًام ٍ ًام خاًَادگي 

 اسشبًذاسد ػولىشد وبس : L3 سغح صالحيت  سىٌسيي سبخشوبى  حرفِ : 31120193  كذ حرفِ

   گرٍُ كاری سْيِ ًمطِ ٍظيفِ:  03 كذ ٍظيفِ
يه سبخشوبى   اص گشٍُ ة  2سشسين  ًمطِ هؼوبسي فبص 

 كار: 0308 كذ كار   256ٍ  37سبصهبى ًظبم هٌْذسي سا هغبثك اسشبًذاسد 
سش دشسشي  ًمطِ وطي 

 يهؼوبس

سغح 

 ضايستگي 

هْبسر 
(skill) 

 ضشايظ اًدبم وبس: -1          

 يه سبخشوبى دسضذ گشٍُ الف  لبًَى ًظبم هٌْذسي  ثِ غَسر سايبًِ اي دس هطيظ ثب ًَس ٍ دهبي هٌبست 2سشسين ًمطِ هؼوبسي  فبص 

 ضبخع ّبي اغلي اسشبًذاسد ػولىشد وبس: -2

 سبػز  7/5ٍ دس صهبى   256ٍ37سػبيز  ًىبر اخشايي  ًطشيِ 

 ًوًَِ ٍ ًمطِ وبس: -3
 

 اثضاس اسصضيبثي: -4

 هطبّذُ

 اثضاس ٍ سدْيضار هَسد ًيبص اًدبم وبس: -5

 هبضيي ضسبة  -سبيز ًمطِ وطي -لَاصم اداسي  -سايبًِ 

 سىبليف وبسي هشسجظ دس گشٍُ وبسي: -6

T0309 

 

  



 

53 

 

 

 

 

  

 
 تحليل استاًذارد ػولکرد كار  -1 - 8ًوَى ترگ  

   

          
 1 ًَتت :   تاريخ ارزضياتي:   ضوارُ هلي   ًام ٍ ًام خاًَادگي 

 اسشبًذاسد ػولىشد وبس : L3 سغح صالحيت  سىٌسيي سبخشوبى  حرفِ : 31120193  كذ حرفِ

 9ٍ  10هغبثك هجطث  2سشسين ًمطِ ّبي سبصُ اي فبص     گرٍُ كاری سْيِ ًمطِ ٍظيفِ:  03 كذ ٍظيفِ
ًمطِ ّبي يه سبخشوبى  اص   37ٍ256ٍ ًطشيِ ّبي 

گشٍُ ة سبصهبى ًظبم هٌْذسي ثب اسشفبدُ اص سايبًِ ٍ ًشم 
  AutoCADافضاس  

 كار: 0309 كذ كار 
سشدشسشي ًمطِ وطي 

 يسبصُ ا

سغح 

 ضايستگي 

هْبسر 
(skill) 

 اًدبم وبس:ضشايظ  -1          

 يه سبخشوبى دسضذ گشٍُ الف  لبًَى ًظبم هٌْذسي  ثِ غَسر سايبًِ اي دس هطيظ ثب ًَس ٍ دهبي هٌبست 2سشسين ًمطِ سبصُ اي  فبص 

 ضبخع ّبي اغلي اسشبًذاسد ػولىشد وبس: -2

 سبػز  7ٍ دس صهبى   256ٍ37ًطشيِ   9ٍ10سػبيز  ًىبر اخشايي هجطث 

 

 ًوًَِ ٍ ًمطِ وبس: -3
 

  

 اثضاس اسصضيبثي: -4

 هطبّذُ

 اثضاس ٍ سدْيضار هَسد ًيبص اًدبم وبس: -5

 هبضيي ضسبة  -سبيز ًمطِ وطي -لَاصم اداسي  -سايبًِ 

 سىبليف وبسي هشسجظ دس گشٍُ وبسي: -6

T0308 

  



 

54 

 

 

 

  

 
 تحليل استاًذارد ػولکرد كار  -1 - 8ًوَى ترگ  

   

          
 4 ًَتت :   تاريخ ارزضياتي:   ضوارُ هلي   ًام ٍ ًام خاًَادگي 

 اسشبًذاسد ػولىشد وبس : L3 سغح صالحيت  سىٌسيي سبخشوبى  حرفِ : 31120193  كذ حرفِ

ثب اسشفبدُ اص ٍسبيل عشاضي ٍ هؼوبسي عشش سا هغبثك    گرٍُ كاری سْيِ ًمطِ ٍظيفِ:  03 كذ ٍظيفِ
 Drawingاسشبًذاسد گشافيه ٍ  -اسشبًذاسد ًَيفشر 

 هؼوبسي هطذٍد يعشاض كار: 0310 كذ كار  آهبدُ وٌذ
سغح 

 ضايستگي 

هْبسر 
(skill) 

 ضشايظ اًدبم وبس: -1          

هشش هشثغ . داساي يه اسبق خَاة يه سشٍيس ٍضوبم يه آضذضخبًِ ٍ دزيشايي دس اللين هشعَة دس آسليِ عشاضي ثب دهب ٍ ًَس  60عشاضي هطيظ يه سشايذاسي ثِ هسبضز 
 هٌبست 

 ضبخع ّبي اغلي اسشبًذاسد ػولىشد وبس: -2

آلششًبسيَ ّبي عشاي ٍ دشسذىشيَ ّبي  -دالًْب ًٍوبّب ٍ همبعؼَ ديبگشام سٍاثظ -اسائِ ػٌبغش اغلي عشش ضبهل سبيز  -سبػز  8سػبيز هميبس اًذاصُ ٍسٌبست ٍ صهبى 
 داخلي ٍ خبسخي 

 ًوًَِ ٍ ًمطِ وبس: -3

 يس ٍضوبم يه آضذضخبًِ ٍ دزيشايي هشش هشثغ . داساي يه اسبق خَاة يه سشٍ 60عشاضي هطيظ يه سشايذاسي ثِ هسبضز 

 اثضاس اسصضيبثي: -4

 هطبّذُ

 اثضاس ٍ سدْيضار هَسد ًيبص اًدبم وبس: -5

 همَا -لَاصم سًگ آهيضي  -لَاصم ًمطِ وطي  -آهبس اللين ٍ خغشافيب 

 سىبليف وبسي هشسجظ دس گشٍُ وبسي: -6

  

 

 



 

55 

 

 

 

  

 
 تحليل استاًذارد ػولکرد كار  -1 - 8ًوَى ترگ  

   

          
 2 ًَتت :   تاريخ ارزضياتي:   ضوارُ هلي   ًام ٍ ًام خاًَادگي 

 اسشبًذاسد ػولىشد وبس : L3 سغح صالحيت  سىٌسيي سبخشوبى  حرفِ : 31120193  كذ حرفِ

   گرٍُ كاری سْيِ ًمطِ ٍظيفِ:  03 كذ ٍظيفِ
 1ثب اسشفبدُ اص لَاصم هبوز سبصي ٍ ًمطِ ثشَاًذ هبوز فبص 

 1فبص   يهبوز سبص  كار: 0311 كذ كار  سا هغبثك ًمطِ ثسبصد
سغح 

 ضايستگي 

هْبسر 
(skill) 

 ضشايظ اًدبم وبس: -1          

 سبخز هبوز سبخشوبى دس ضذ گشٍُ ة  لبًَى ًظبم هٌْذسي دس هطيظ ثب ًَس ٍ دهبي هٌبست 

 ضبخع ّبي اغلي اسشبًذاسد ػولىشد وبس: -2

 سبػز  8سػبيز هطخػبر عشش ٍ سٌبست ٍاًذاصُ ٍ هميبس ٍ صهبى 

 ًوًَِ ٍ ًمطِ وبس: -3
 

 اثضاس اسصضيبثي: -4

 هطبّذُ

 اثضاس ٍ سدْيضار هَسد ًيبص اًدبم وبس: -5

 عشش ٍ خَاسشِ ٍ... -اسُ هَيي  -هبيغ  -فَم  -زست  -وبسش  -ليسي -فلىسي  -ضيطِ  -زَة   

 سىبليف وبسي هشسجظ دس گشٍُ وبسي: -6
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 تحليل استاًذارد ػولکرد كار  -1 - 8ًوَى ترگ  

   

          
 3 ًَتت :   تاريخ ارزضياتي:   ضوارُ هلي   ًام ٍ ًام خاًَادگي 

 اسشبًذاسد ػولىشد وبس : L3 سغح صالحيت  سىٌسيي سبخشوبى  حرفِ : 31120193  كذ حرفِ

   گرٍُ كاری سْيِ ًمطِ ٍظيفِ:  03 كذ ٍظيفِ
سْيِ ًمطِ ّبي زَى سبخز ثب سأييذ ًبظشيي ػبلي زْبس 

 ًمطِ وطي زَى سبخز كار: 0312 كذ كار  سضشِ ٍ هشاخغ ريػالش
سغح 

 ضايستگي 

هْبسر 
(skill) 

 ضشايظ اًدبم وبس: -1          

 سشسين ًمطِ زَى سبخز دس ضذ گشٍُ الف لبًَى ًظبم هٌْذسي ثِ غَسر سايبًِ اي 

 ضبخع ّبي اغلي اسشبًذاسد ػولىشد وبس: -2

 سبػز 3صهبى  -سغبثك ثب ٍضغ هَخَد 

 ًوًَِ ٍ ًمطِ وبس: -3

 سْيِ ًمطِ اصثيلز اص يه سبخشوبى  اخشا ضذُ دس ضذ گشٍُ الف ًظبم هٌْذسي 

 اثضاس اسصضيبثي: -4

 هطبّذُ

 اثضاس ٍ سدْيضار هَسد ًيبص اًدبم وبس: -5

 دالر ٍ ... -ًشم افضاس  -سايبًِ 

 سىبليف وبسي هشسجظ دس گشٍُ وبسي: -6
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 تحليل استاًذارد ػولکرد كار  -1 - 8ًوَى ترگ  

   

          
 2 ًَتت :   تاريخ ارزضياتي:   ضوارُ هلي   ًام ٍ ًام خاًَادگي 

 اسشبًذاسد ػولىشد وبس : L3 سغح صالحيت  سىٌسيي سبخشوبى  حرفِ : 31120193  كذ حرفِ

   گرٍُ كاری ػوليبر خبوي ٍظيفِ:  04 كذ ٍظيفِ
همشسار هلي  ٍ   12سخشيت سبخشوبى ثب سػبيز هجطث 

 سبخشوبى يتسخش كار: 0401 كذ كار  55ًطشيِ 
سغح 

 ضايستگي 

هْبسر 
(skill) 

 اًدبم وبس:ضشايظ  -1          

 اسائِ گضاسش زگًَگي  وبهل سخشيت سبصُ دادُ ضذُ ثِ غَسر هىشَة 

 ضبخع ّبي اغلي اسشبًذاسد ػولىشد وبس: -2

 سبػز 1صهبى  -ّوب ٌّگي ّبي الصم ٍ ثبصيبفز هػبلص  -ًيشٍي هَسد ًيبص  -سٍش سخشيت  -سؼييي ٍسبيل هَسد ًيبص 

 

 ًوًَِ ٍ ًمطِ وبس: -3
 

  

 اسصضيبثي:اثضاس  -4

 دشسص

 اثضاس ٍ سدْيضار هَسد ًيبص اًدبم وبس: -5

 55همشسار هلي ٍ ًطشيِ  12هجطث  -ًمطِ سبيز  -دشه  -ولٌگ  -ثيل  -ٍسبيل سبدُ ًمطِ ثشداسي  -هبضيي ضسبة  -اسبق ثِ هٌظَس دفشش وبس  -لَاصم اداسي  -سايبًِ 
 هَاد هٌفدشُ ٍ ... -لَدس  -ثيل هىبًيىي  -ووذشسَس  -

 سىبليف وبسي هشسجظ دس گشٍُ وبسي: -6

T0403 

  



 

58 

 

 

 

  

 
 تحليل استاًذارد ػولکرد كار  -1 - 8ًوَى ترگ  

   

          
 2 ًَتت :   تاريخ ارزضياتي:   ضوارُ هلي   ًام ٍ ًام خاًَادگي 

 اسشبًذاسد ػولىشد وبس : L3 سغح صالحيت  سىٌسيي سبخشوبى  حرفِ : 31120193  كذ حرفِ

   گرٍُ كاری ػوليبر خبوي ٍظيفِ:  04 كذ ٍظيفِ

 اخشاي ًيليٌگ هغبثك ًمطِ 
 كار: 0402 كذ كار 

دبيذاسسبصي  ثب سٍش 
 خبن هسلص

سغح 

 ضايستگي 

هْبسر 
(skill) 

 ضشايظ اًدبم وبس: -1          

 دسخِ 5ًيليٌگ دس هطيظ وبسگبّي ٍ دهبي ثبالي  اخشا ي

 ضبخع ّبي اغلي اسشبًذاسد ػولىشد وبس: -2

 دليمِ  315صهبى  -هص ثٌذي ٍ ضبسىشيز هغبثك ًمطِ -سضسيك ثشي  -ثَلز گزاسي ٍ  -سَساخىبسي  

 ًوًَِ ٍ ًمطِ وبس: -3
 

 اثضاس اسصضيبثي: -4

 هطبّذُ 

 اًدبم وبس:اثضاس ٍ سدْيضار هَسد ًيبص  -5

 ًمطِ اخشايي -ٍسبيل سضسيك ثشي  -هص  -ثَلز -دوخ  -سبخز ثشي  -ضبسىشيز  -ٍسبيل ضفبسي 

 سىبليف وبسي هشسجظ دس گشٍُ وبسي: -6

T0405-T0406-T0407 
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 تحليل استاًذارد ػولکرد كار  -1 - 8ًوَى ترگ  

   

          
 2 ًَتت :   تاريخ ارزضياتي:   ضوارُ هلي   ًام ٍ ًام خاًَادگي 

 اسشبًذاسد ػولىشد وبس : L3 سغح صالحيت  سىٌسيي سبخشوبى  حرفِ : 31120193 كذ حرفِ 

   گرٍُ كاری ػوليبر خبوي ٍظيفِ:  04 كذ ٍظيفِ
همشسار هلي  12اخشاي گَدثشداسي هغبثك ًمطِ ٍ هجطث 

 يگَدثشداس كار: 0403 كذ كار  55ٍ ًطشيِ 
سغح 

 ضايستگي 

هْبسر 
(skill) 

 ضشايظ اًدبم وبس: -1          

 اخشاي گَد ثشداسي هغبثك ًمطِ دس هطيظ وبسگبّي 

 ضبخع ّبي اغلي اسشبًذاسد ػولىشد وبس: -2

 سبػز6/5سػبيز ػوك گَدثشداسي صهبى  -هذيشيز هبضيي آالر  -سػبيز ايوٌي 

 

 ًوًَِ ٍ ًمطِ وبس: -3
 

  

 اثضاس اسصضيبثي: -4

 هطبّذُ 

 اثضاس ٍ سدْيضار هَسد ًيبص اًدبم وبس: -5

 ًمطِ گَدثشداسي  -سبصُ ًگْجبى  -ضول  -هبضيي آالر ضفبسي 

 سىبليف وبسي هشسجظ دس گشٍُ وبسي: -6

T0401 

  



 

60 

 

 

 

  

 
 تحليل استاًذارد ػولکرد كار  -1 - 8ًوَى ترگ  

   

          
 1 ًَتت :   تاريخ ارزضياتي:   ضوارُ هلي   ًام ٍ ًام خاًَادگي 

 اسشبًذاسد ػولىشد وبس : L3 سغح صالحيت  سىٌسيي سبخشوبى  حرفِ : 31120193 كذ حرفِ 

   گرٍُ كاری ػوليبر خبوي ٍظيفِ:  04 كذ ٍظيفِ
سبصهبى ًمطِ  119سسغيص صهيي هغبثك ًمطِ ٍ ًطشيِ 

 يهطَعِ سبص كار: 0404 كذ كار  ثشداسي
سغح 

 ضايستگي 

هْبسر 
(skill) 

 ضشايظ اًدبم وبس: -1          

 هشش هغبثك ًمطِ  دس سبيز  5دس  5% ٍ اثؼبد ضجىِ 2هشش ثب ضيت  20دس  30سسغيص هطَعِ ثِ اثؼبد 

 ضبخع ّبي اغلي اسشبًذاسد ػولىشد وبس: -2

 سبػز 4/5صهبى  -سػبيز ضيت 

 

 ًوًَِ ٍ ًمطِ وبس: -3
 

  

 اثضاس اسصضيبثي: -4

 هطبّذُ 

 ًيبص اًدبم وبس: اثضاس ٍ سدْيضار هَسد -5

 Civil 3dًشم افضااس اسَوذ ٍ  -ٍسبيل سبدُ ًمطِ ثشداسي  -هيخ  -سايبًِ  -هبضيي ضسبة  -ًمطِ  -دٍسثيي ّبي ًمطِ ثشداسي ًظيش سشاصيبة ّب ٍ ... ٍ هشؼلمبر آًْب 

 سىبليف وبسي هشسجظ دس گشٍُ وبسي: -6

T0206-T0207 

  



 

61 

 

 

 

  

 
 تحليل استاًذارد ػولکرد كار  -1 - 8ًوَى ترگ  

   

          
 2 ًَتت :   تاريخ ارزضياتي:   ضوارُ هلي   ًام ٍ ًام خاًَادگي 

 اسشبًذاسد ػولىشد وبس : L3 سغح صالحيت  سىٌسيي سبخشوبى  حرفِ : 31120193  كذ حرفِ

   گرٍُ كاری ػوليبر خبوي ٍظيفِ:  04 كذ ٍظيفِ

 اخشاي  سبصُ ًگْجبى ثب ديَاس هبًغ هغبثك ًمطِ  
 هبًغ يَاسدبيذاسسبصي  ثب د كار: 0405 كذ كار 

سغح 

 ضايستگي 

هْبسر 
(skill) 

 اًدبم وبس: ضشايظ -1          

 اخشاي ديَاس هبًغ هغبثك ًمطِ دس هطيظ ثبص ثب خبن ساًطي 

 ضبخع ّبي اغلي اسشبًذاسد ػولىشد وبس: -2

 سبػز 2/5صهبى  -سغبثك ثب ًمطِ 

 

 ًوًَِ ٍ ًمطِ وبس: -3
 

  

 اثضاس اسصضيبثي: -4

 هطبّذُ 

 اثضاس ٍ سدْيضار هَسد ًيبص اًدبم وبس: -5

 هبضيي ضسبة  -اًَاع ديَاسّبي هبًغ فلضي ٍ زَثي  -ضوغ وَة  -ًمطِ 

 سىبليف وبسي هشسجظ دس گشٍُ وبسي: -6

T0402-T0406-T0407 

  



 

62 

 

 

 

  

 
 تحليل استاًذارد ػولکرد كار  -1 - 8ًوَى ترگ  

   

          
 2 ًَتت :   تاريخ ارزضياتي:   ضوارُ هلي   ًام ٍ ًام خاًَادگي 

 اسشبًذاسد ػولىشد وبس : L3 سغح صالحيت  سىٌسيي سبخشوبى  حرفِ : 31120193  كذ حرفِ

   گرٍُ كاری ػوليبر خبوي ٍظيفِ:  04 كذ ٍظيفِ

 اخشاي سبصُ ًگْجبى ثب سٍش  هْبس هشمبثل هغبثك ًمطِ  
 كار: 0406 كذ كار 

دبيذاسسبصي ثب هْبس 
 هشمبثل

سغح 

 ضايستگي 

هْبسر 
(skill) 

 ضشايظ اًدبم وبس: -1          

 هشش   هغبثك ًمطِ  3هشش ثِ ػوك  6اخشاي سبصُ هْبس هشمبثل دس سبيز وبسگبّي ثب ػشؼ 

 ضبخع ّبي اغلي اسشبًذاسد ػولىشد وبس: -2

 سبػز 5/3صهبى  -سغبثك ثب ًمطِ 

 ًوًَِ ٍ ًمطِ وبس: -3

  

 اثضاس اسصضيبثي: -4

 هطبّذُ 

 اًدبم وبس:اثضاس ٍ سدْيضار هَسد ًيبص  -5

 ًمطِ  -دسشگبُ خَش  -اًَاع دشٍفيل 

 سىبليف وبسي هشسجظ دس گشٍُ وبسي: -6

T0402-T0405-T0407 

 

 



 

63 

 

 

 

  

 
 تحليل استاًذارد ػولکرد كار  -1 - 8ًوَى ترگ  

   

          
 2 ًَتت :   تاريخ ارزضياتي:   ضوارُ هلي   ًام ٍ ًام خاًَادگي 

 اسشبًذاسد ػولىشد وبس : L3 سغح صالحيت  سىٌسيي سبخشوبى  حرفِ : 31120193  كذ حرفِ

   گرٍُ كاری ػوليبر خبوي ٍظيفِ:  04 كذ ٍظيفِ

 اخشا سبصُ ًگْجبى ثب سٍش خشدبيي هغبثك ًمطِ 
 كار: 0407 كذ كار 

دبيذاسسبصي ثب سبصُ 
 ييخشدب

سغح 

 ضايستگي 

هْبسر 
(skill) 

 اًدبم وبس:ضشايظ  -1          

 اخشاي سبصُ هْبس خشدبيي دس سبيز وبسگبّي  هغبثك ًمطِ 

 ضبخع ّبي اغلي اسشبًذاسد ػولىشد وبس: -2

 سبػز 2/5صهبى  -سغبثك ثب ًمطِ 

 ًوًَِ ٍ ًمطِ وبس: -3

  

 اثضاس اسصضيبثي: -4

 هطبّذُ 

 اثضاس ٍ سدْيضار هَسد ًيبص اًدبم وبس: -5

 ًمطِ  -دسشگبُ خَش  -اًَاع دشٍفيل 

 سىبليف وبسي هشسجظ دس گشٍُ وبسي: -6

T0402-T0406-T0405 

 

 



 

64 

 

 

 

  

 
 تحليل استاًذارد ػولکرد كار  -1 - 8ًوَى ترگ  

   

          
 3 ًَتت :   تاريخ ارزضياتي:   ضوارُ هلي   ًام ٍ ًام خاًَادگي 

 اسشبًذاسد ػولىشد وبس : L1 سغح صالحيت  وبسگش هبّش سبخشوبى حرفِ : 71110191  كذ حرفِ

   گرٍُ كاری وبسّبي ثشٌي ٍ فَالدي ٍظيفِ:  05 كذ ٍظيفِ
لب لت ثٌذي اػضب سبدُ ثشٌي هغبثك ًمطِ  ٍيب دسشَس 

 لبلت ثٌذي همذهبسي كار: 0501 كذ كار  الؼول آسهبسَس  ثٌذ
سغح 

 ضايستگي 

هْبسر 
(skill) 

 ضشايظ اًدبم وبس: -1          

 سبخز لبلت اػضب ثشٌي هغبثك ًمطِ د سفضبي وبسگبّي

 ضبخع ّبي اغلي اسشبًذاسد ػولىشد وبس: -2

 دليمِ 140سػبيز اثؼبد ًمطِ  ٍ صهبى 

 ًوًَِ ٍ ًمطِ وبس: -3

 سبًشيوشش   30x40هشش ٍ همغغ  2سْيِ لبلت دَسش ثِ عَل 

 اسصضيبثي:اثضاس  -4

 هطبّذُ

 اثضاس ٍ سدْيضار هَسد ًيبص اًدبم وبس: -5

 ًمطِ اخشايي ٍ هشش -دٍسثيي ّبي ًمطِ ثشداسي -سيسوبًىبس  -سشاص  -گًَيب  -ضبلَل  -اثضاسّبي دسٍدگشي ٍ ثٌبيي  -هيخ وص  -هيخ  -زىص  -اسُ 

 سىبليف وبسي هشسجظ دس گشٍُ وبسي: -6

  

 

  



 

65 

 

 

 

 

  

 
 تحليل استاًذارد ػولکرد كار  -1 - 8ًوَى ترگ  

   

          
 3 ًَتت :   تاريخ ارزضياتي:   ضوارُ هلي   ًام ٍ ًام خاًَادگي 

 اسشبًذاسد ػولىشد وبس : L1 سغح صالحيت  وبسگش هبّش سبخشوبى حرفِ : 71110191  كذ حرفِ

   گرٍُ كاری وبسّبي ثشٌي ٍ فَالدي ٍظيفِ:  05 كذ ٍظيفِ
آسهبسَسثٌذي اػضبء سبدُ ثشٌي هغبثك ًمطِ ٍيب دسشَس 

 آسهبسَسثٌذي همذهبسي كار: 0502 كذ كار  الؼول آسهبسَس ثٌذ
سغح 

 ضايستگي 

هْبسر 
(skill) 

 ضشايظ اًدبم وبس: -1          

 سبخز ٍ هًَشبط آسهبسَس ثٌذي اػضب ثشٌي دس فضبي آصاد 

 ضبخع ّبي اغلي اسشبًذاسد ػولىشد وبس: -2

 سبػز 2صهبى  -سػبيز  الضاهبر ًمطِ 

 ًوًَِ ٍ ًمطِ وبس: -3

   cm 5سبًشيوشش اص يىذيگش ثب سػبيز دَضص ثشي  15ثِ فبغلِ  10دس زْبس گَضِ ٍ خبهَر  16هشش ثب زْبس هيلگشد  2سْيِ آسهبسَس يه سشَى ثشٌي ثِ اسسفبع 

 اثضاس اسصضيبثي: -4

 هطبّذُ

 اثضاس ٍ سدْيضار هَسد ًيبص اًدبم وبس: -5

 هشش  -هيض وبس آسهبسَس ثٌذي  -اًَاع هيلگشد  -سين زيي  -هفشَل  -زىص  -دشه  -ثشلي  -اًَاع خن وي ّبي دسشي  -ثشلي  -اًَاع ليسي ّبي دسشي 

 سىبليف وبسي هشسجظ دس گشٍُ وبسي: -6

  

 



 

66 

 

 

 

 

  

 
 تحليل استاًذارد ػولکرد كار  -1 - 8ًوَى ترگ  

   

          
 3 ًَتت :   تاريخ ارزضياتي:   ضوارُ هلي   ًام ٍ ًام خاًَادگي 

 اسشبًذاسد ػولىشد وبس : L2 سغح صالحيت  ووه سىٌسيي سبخشوبى  حرفِ : 71110192  كذ حرفِ

   گرٍُ كاری وبسّبي ثشٌي ٍ فَالدي ٍظيفِ:  05 كذ ٍظيفِ
لب لت ثٌذي اػضب ثشٌي هغبثك ًمطِ ٍ ثش اسبس آييي 

 يلبلت ثٌذ كار: 0503 كذ كار  55همشسار هلي ٍ ًطشيِ  9ًبهِ آثب ٍ هجطث 
سغح 

 ضايستگي 

هْبسر 
(skill) 

 ضشايظ اًدبم وبس: -1          

 سبخز لبلت اػضب ثشٌي هغبثك ًمطِ دس فضبي وبسگبّي

 ضبخع ّبي اغلي اسشبًذاسد ػولىشد وبس: -2

 دليمِ 140سػبيز اثؼبد ًمطِ ٍ ًىبر آييي ًبهِ ٍ صهبى 

 

 ًوًَِ ٍ ًمطِ وبس: -3
 

 ضذُ: سبخز لبلت دلِ ثب هطخػبر دادُ

 اثضاس اسصضيبثي: -4

 هطبّذُ

 اثضاس ٍ سدْيضار هَسد ًيبص اًدبم وبس: -5

 ًمطِ اخشايي ٍ هشش -دٍسثيي ّبي ًمطِ ثشداسي -سيسوبًىبس  -سشاص  -گًَيب  -ضبلَل  -اثضاسّبي دسٍدگشي ٍ ثٌبيي  -هيخ وص  -هيخ  -زىص  -اسُ 

 سىبليف وبسي هشسجظ دس گشٍُ وبسي: -6

T0504 

  



 

67 

 

 

 

  

 
 تحليل استاًذارد ػولکرد كار  -1 - 8ًوَى ترگ  

   

          
 3 ًَتت :   تاريخ ارزضياتي:   ضوارُ هلي   ًام ٍ ًام خاًَادگي 

 اسشبًذاسد ػولىشد وبس : L2 سغح صالحيت  ووه سىٌسيي سبخشوبى  حرفِ : 71110192 كذ حرفِ 

   گرٍُ كاری وبسّبي ثشٌي ٍ فَالدي ٍظيفِ:  05 كذ ٍظيفِ
آسهبسَسثٌذي اػضبء ثشٌي هغبثك ًمطِ ٍ ثش اسبس آييي 

 يآسهبسَسثٌذ كار: 0504 كذ كار  55همشسار هلي ٍ ًطشيِ  9ًبهِ آثب ٍهجطث 
سغح 

 ضايستگي 

هْبسر 
(skill) 

 ضشايظ اًدبم وبس: -1          

 سبخز ٍ هًَشبط آسهبسَس ثٌذي اػضب ثشٌي دس فضبي آصاد 

 ضبخع ّبي اغلي اسشبًذاسد ػولىشد وبس: -2

 سبػز 2صهبى  -سػبيز ًىبر آييي ًبهِ ٍ الضاهبر ًمطِ 

 ًوًَِ ٍ ًمطِ وبس: -3

 سبًشي هشش ٍ هغبثك ًمطِ صيش: 85ػشؼ سبخز آسهبسَسّبي دلِ ثشٌي ثِ 

 اثضاس اسصضيبثي: -4

 هطبّذُ

 اثضاس ٍ سدْيضار هَسد ًيبص اًدبم وبس: -5

 هشش  -هيض وبس آسهبسَس ثٌذي  -اًَاع هيلگشد  -سين زيي  -هفشَل  -زىص  -دشه  -ثشلي  -اًَاع خن وي ّبي دسشي  -ثشلي  -اًَاع ليسي ّبي دسشي 

 هشسجظ دس گشٍُ وبسي:سىبليف وبسي  -6

T0503 

 

 



 

68 

 

 

 

  

 
 تحليل استاًذارد ػولکرد كار  -1 - 8ًوَى ترگ  

   

          
 3 ًَتت :   تاريخ ارزضياتي:   ضوارُ هلي   ًام ٍ ًام خاًَادگي 

 اسشبًذاسد ػولىشد وبس : L2 سغح صالحيت  ووه سىٌسيي سبخشوبى  حرفِ : 71110192  كذ حرفِ

سبخز ثشي هغبثك عشش اخشالط ٍ آييي ًبهِ ضول ٍ    گرٍُ كاری وبسّبي ثشٌي ٍ فَالدي ٍظيفِ:  05 كذ ٍظيفِ
همشسار  9سيخشي ٍ ػول آٍسي آى هغبثك آثب ٍ هجطث 

 وبسّبي ثشٌي اخشاي كار: 0505 كذ كار  هلي 
سغح 

 ضايستگي 

هْبسر 
(skill) 

 ضشايظ اًدبم وبس: -1          

ويلَ گشم ثش 870ويلَ گشم سيوبى ٍ  450ويلَ گشم ثش هشش هىؼت آة  ٍ 225ثب عشش اخشالط:  -ويلَ گشم ثش سبسشي هشش هشثغ 280هشش هىؼت ثشي ثب همبٍهز  0/20سبخز 
 ضي ٍهبسِ ضىسشِ ٍ سيوبى دشسلٌذ هؼوَليٍ mm 20هيليوششٍ لغش ضذاوثش سٌگ داًِ  75ويلَ گشم ثش هشش هىؼت ضي ثب اسالهخ  835هشش هىؼت هبسِ ثب اسشبًذاسد آثب ٍ 

 ضبخع ّبي اغلي اسشبًذاسد ػولىشد وبس: -2

 هيليوشش 75سبسشي هشش هشثغ ٍ اسالهخ  280ضػَل همبٍر 

 ًوًَِ ٍ ًمطِ وبس: -3

ويلَ گشم ثش 870ويلَ گشم سيوبى ٍ  450ويلَ گشم ثش هشش هىؼت آة  ٍ 225ثب عشش اخشالط:  -ويلَ گشم ثش سبسشي هشش هشثغ 280هشش هىؼت ثشي ثب همبٍهز  0/20سبخز 
 ضي ٍهبسِ ضىسشِ ٍ سيوبى دشسلٌذ هؼوَليٍ mm 20هيليوششٍ لغش ضذاوثش سٌگ داًِ  75ويلَ گشم ثش هشش هىؼت ضي ثب اسالهخ  835هشش هىؼت هبسِ ثب اسشبًذاسد آثب ٍ 

 اثضاس اسصضيبثي: -4

 هطبّذُ

 اثضاس ٍ سدْيضار هَسد ًيبص اًدبم وبس: -5

 عشش اخشالط -ٍسبيل ًوًَِ گيشي ثشي ٍ آصهبيص اسالهخ  -سيوبى -هبسِ  -ضي  -هَاد افضٍدًي  -ٍسبيل سَصيي ٍ ...  -ثسيٌگ  -هيىسش  -ثشًَيش 

 هشسجظ دس گشٍُ وبسي:سىبليف وبسي  -6
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 تحليل استاًذارد ػولکرد كار  -1 - 8ًوَى ترگ  

   

          
 2 ًَتت :   تاريخ ارزضياتي:   ضوارُ هلي   ًام ٍ ًام خاًَادگي 

 اسشبًذاسد ػولىشد وبس : L2 سغح صالحيت  ووه سىٌسيي سبخشوبى  حرفِ : 71110192  كذ حرفِ

   گرٍُ كاری وبسّبي ثشٌي ٍ فَالدي ٍظيفِ:  05 كذ ٍظيفِ

 وٌششل سبخز اخضا اسىلز فلضي هغبثك ًمطِ 
 كار: 0506 كذ كار 

سشدشسشي سبخز اسىلز 
 فلضي

سغح 

 ضايستگي 

هْبسر 
(skill) 

 ضشايظ اًدبم وبس: -1          

 وٌششل ًمطِ اسىلز فلضي دادُ ضذُ ثب يىذيگش ٍ آييي ًبهِ ّب ٍ اخشا

 ضبخع ّبي اغلي اسشبًذاسد ػولىشد وبس: -2

 سبػز  1صهبى  -گضاسش سغجيك ًمطِ ثب يىذيگش ٍ ثب آييي ًبهِ ّب ٍ اخشا  

 ًوًَِ ٍ ًمطِ وبس: -3
 

 اثضاس اسصضيبثي: -4

 هطبّذُ

 سدْيضار هَسد ًيبص اًدبم وبس:اثضاس ٍ  -5

 ضيز ّبي آصهبيطگبّي  -ًمطِ اسىلز فلضي  -گشدُ سٌح  -هشش  -وَليس 

 سىبليف وبسي هشسجظ دس گشٍُ وبسي: -6

T0507 

 

  



 

70 

 

 

 

 

  

 
 تحليل استاًذارد ػولکرد كار  -1 - 8ًوَى ترگ  

   

          
 2 ًَتت :   ارزضياتي:تاريخ    ضوارُ هلي   ًام ٍ ًام خاًَادگي 

 اسشبًذاسد ػولىشد وبس : L2 سغح صالحيت  ووه سىٌسيي سبخشوبى  حرفِ : 71110192 كذ حرفِ 

   گرٍُ كاری وبسّبي ثشٌي ٍ فَالدي ٍظيفِ:  05 كذ ٍظيفِ
ٍ  10وٌششل ػوليبر ًػت اسىلز هغبثك ًمطِ ٍ هجطث 

 كار: 0507 كذ كار  264ًطشيِ 
ًػت اسىلز   يسشدشسش

 فلضي

سغح 

 ضايستگي 

هْبسر 
(skill) 

 ضشايظ اًدبم وبس: -1          

 هشش دس دٍ عجمِ ٍ هغبثك ًمطِ 6وٌششل ضبلَلي ٍ آوس ٍ سشاص  دٍ سشَى اخشاضذُ ثِ اسسفبع 

 ضبخع ّبي اغلي اسشبًذاسد ػولىشد وبس: -2

 دليمِ 105صهبى  -سؼييي سشاص  -آوس ٍ دزيشش ٍ يب ػذم دزيشش آى سؼييي هيضاى خشٍج اص -سؼييي هيضاى ًبضبلَلي ٍ هغبثمز آى ثب آييي ًبهِ ّب 

 ًوًَِ ٍ ًمطِ وبس: -3

  

 اثضاس اسصضيبثي: -4

 دشسص -هطبّذُ

 اثضاس ٍ سدْيضار هَسد ًيبص اًدبم وبس: -5

 آييي ًبهِ ّب -ًمطِ اسىلز فلضي  -هشش  -دٍسثيي ّبي ًمطِ ثشداسي 

 وبسي:سىبليف وبسي هشسجظ دس گشٍُ  -6

T0506 
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 تحليل استاًذارد ػولکرد كار  -1 - 8ًوَى ترگ  

   

          
 3 ًَتت :   تاريخ ارزضياتي:   ضوارُ هلي   ًام ٍ ًام خاًَادگي 

 اسشبًذاسد ػولىشد وبس : L2 سغح صالحيت  ووه سىٌسيي سبخشوبى  حرفِ : 71110192  كذ حرفِ

   گرٍُ كاری وبسّبي ثشٌي ٍ فَالدي ٍظيفِ:  05 كذ ٍظيفِ
ٍ آييي ًبهِ  10ٍ  9اخشاي سمف هغبثك ًمطِ ٍ هجطث 

 سمف  اخشاي كار: 0508 كذ كار  آثب
سغح 

 ضايستگي 

هْبسر 
(skill) 

 ضشايظ اًدبم وبس: -1          

 وبسگش سبدُ  2اخشاي سمف سيشزِ ثلَن هغبثك ًمطِ دس فضبي ثبص + 

 ضبخع ّبي اغلي اسشبًذاسد ػولىشد وبس: -2

 سبػز 12سػبيز الضاهبر آييي ًبهِ ٍ صهبى  -اًغجبق ثب ًمطِ  -سشاص ثَدى سمف 

 ًوًَِ ٍ ًمطِ وبس: -3

  

 اثضاس اسصضيبثي: -4

 هطبّذُ

 سدْيضار هَسد ًيبص اًدبم وبس: اثضاس ٍ -5

 سين هفشَل ثخبسي ٍ آسهبسَسثٌذي -داسثسز  -دٍسثيي سشاصيبة  -سخشِ  -هشش  -ثشي  -هيلگشد  -ًمطِ  -آسهبسَسثٌذي ٍ ًػت  -لبلت ثٌذي 

 سىبليف وبسي هشسجظ دس گشٍُ وبسي: -6

T0710 

  



 

72 

 

 

 

  

 
 تحليل استاًذارد ػولکرد كار  -1 - 8ًوَى ترگ  

   

          
 3 ًَتت :   تاريخ ارزضياتي:   ضوارُ هلي   ًام ٍ ًام خاًَادگي 

 اسشبًذاسد ػولىشد وبس : L3 سغح صالحيت  سىٌسيي سبخشوبى  حرفِ : 31120193  كذ حرفِ

ٍسق گبلَاًيضُ ٍ هبضيي  -ثب اسشفبدُ اص ًمطِ  اخشايي    گرٍُ كاری وبسّبي ثشٌي ٍ فَالدي ٍظيفِ:  05 كذ ٍظيفِ
سا اخشا  LSFسبصُ  612آالر ثشَاًذ هغبثك ًطشيِ 

 LSFسبصُ ّبي   اخشاي كار: 0509 كذ كار  ًوبيذ
سغح 

 ضايستگي 

هْبسر 
(skill) 

 ضشايظ اًدبم وبس: -1          

 وبسگش سبدُ 1دس ضشايظ وبسگبّي  +  L.S.Fاخشا سبصُ 

 ضبخع ّبي اغلي اسشبًذاسد ػولىشد وبس: -2

 سبػز  3ٍصهبى  -اخشا هغبثك ًمطِ 

 

 ًوًَِ ٍ ًمطِ وبس: -3
 

  

 اثضاس اسصضيبثي: -4

 هطبّذُ

 اثضاس ٍ سدْيضار هَسد ًيبص اًدبم وبس: -5

  612ًطشيِ   -دشذ وي  -دشذ  -دير گَضشي  -آزبس  -دسيل  -دير  -اًَاع خن وي  -هشش  -اًَاع ليسي 

 سىبليف وبسي هشسجظ دس گشٍُ وبسي: -6

  

  



 

73 

 

 

 

  

 
 تحليل استاًذارد ػولکرد كار  -1 - 8ًوَى ترگ  

   

          
 3 ًَتت :   تاريخ ارزضياتي:   ضوارُ هلي   ًام ٍ ًام خاًَادگي 

 اسشبًذاسد ػولىشد وبس : L3 سغح صالحيت  سىٌسيي سبخشوبى  حرفِ : 31120193  كذ حرفِ

   گرٍُ كاری وبسّبي ثشٌي ٍ فَالدي ٍظيفِ:  05 كذ ٍظيفِ
ثب اسشفبدُ اص هطخػبر عشش ثشَاًذ عشش اخشالط ثشي سا 

 عشش اخشالط ثشي كار: 0510 كذ كار  سْيِ ًوبيذ BSهغبثك آييي ًبهِ آثب ٍ 
سغح 

 ضايستگي 

هْبسر 
(skill) 

 ضشايظ اًدبم وبس: -1          

دس ًبضيِ يه  ٍ ضذاوثش ًسجز آة ثِ سيوبى  BS882هگبدبسىبل  هبسِ ثب اسشبًذاسد  28سٍصُ ًوًَِ هىؼجي ثشاثش  28سْيِ عشش اخشالط ثشي ثب هطخػبر : همبٍهز فطبسي 
 ٍضي ٍهبسِ ضىسشِ ٍ سيوبى دشسلٌذ هؼوَلي mm 20هيليوششٍ لغش ضذاوثش سٌگ داًِ  75هگبدبسىبل ثب اسالهخ  9/3ٍ ضبضيِ همبٍهز  0/5

 ضبخع ّبي اغلي اسشبًذاسد ػولىشد وبس: -2

 ًيَسي هيليوشش هشثغ 28ضػَل همبٍهز   -BSاًغجبق ثب 

 ًوًَِ ٍ ًمطِ وبس: -3

 سْيِ عشش اخشالط ثب هطخػبر دادُ ضذُ

 اثضاس اسصضيبثي: -4

 هطبّذُ

 اثضاس ٍ سدْيضار هَسد ًيبص اًدبم وبس: -5

 سسز ًوًَِ ثشي ٍ ... -ٍسبيل آصهبيطگبّي )دشس(  -لبلت ّبي اسشبًذاسد  -هبسِ  -ضي  -ٍيجشُ ٍ ...  -ٍسبيل سبخز ثشي ًظيش ثشًَيش 

 وبسي هشسجظ دس گشٍُ وبسي:سىبليف  -6

T0109 
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 تحليل استاًذارد ػولکرد كار  -1 - 8ًوَى ترگ  

   

          
 2 ًَتت :   تاريخ ارزضياتي:   ضوارُ هلي   ًام ٍ ًام خاًَادگي 

 اسشبًذاسد ػولىشد وبس : L3 سغح صالحيت  سىٌسيي سبخشوبى  حرفِ : 31120193  كذ حرفِ

   گرٍُ كاری وبسّبي ثشٌي ٍ فَالدي ٍظيفِ:  05 كذ ٍظيفِ
ثب اسشفبدُ اص ًمطِ ٍ ٍسبيل ٍ سدْيضار هغبثك آييي ًبهِ 

 كار: 0511 كذ كار  لغؼبر ديص سبخشِ لغؼبر سبصُ اي سا اخشا ًوبيذ
لغؼبر سبخز ٍ ًػت  

 ديص سبخشِ

سغح 

 ضايستگي 

هْبسر 
(skill) 

 ضشايظ اًدبم وبس: -1          

 وبسگش سبدُ 1 -دسخِ  5هشش دس هطيظ وبسگبّي ثب دهبي ضذالل  4سيشزِ ثشٌي ثِ عَل 

 ضبخع ّبي اغلي اسشبًذاسد ػولىشد وبس: -2

 سبػز 2/5صهبى  - 633ٍ 250ٍ543سبخز سيشزِ هغبثك اسشبًذاسد 

 

 ًوًَِ ٍ ًمطِ وبس: -3
 

  

 اثضاس اسصضيبثي: -4

 هطبّذُ

 اثضاس ٍ سدْيضار هَسد ًيبص اًدبم وبس: -5

  

 سىبليف وبسي هشسجظ دس گشٍُ وبسي: -6
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 تحليل استاًذارد ػولکرد كار  -1 - 8ًوَى ترگ  

   

          
 1 ًَتت :   تاريخ ارزضياتي:   ضوارُ هلي   ًام ٍ ًام خاًَادگي 

 اسشبًذاسد ػولىشد وبس : L1 سغح صالحيت  وبسگش هبّش سبخشوبى حرفِ : 71110191 كذ حرفِ 

   گرٍُ كاری ػوليبر ثٌبيي ٍظيفِ:  06 كذ ٍظيفِ
ٍ  90ٍ  55دي سبصي ثب هػبلص ثٌبيي هغبثك ًطشيِ 

 ثب هػبلص ثٌبيي يدي سبص كار: 0601 كذ كار  ثب اسشفبدُ اص ًمطِ 8هجطث 
سغح 

 ضايستگي 

هْبسر 
(skill) 

 ضشايظ اًدبم وبس: -1          

 وبسگش سبدُ  1دسخِ+ 5سبخز دي سٌگي  هغبثك ًمطِ دي وٌي دادُ ضذُ دس فضبي ثبصٍ دهبي ثبالي 

 ضبخع ّبي اغلي اسشبًذاسد ػولىشد وبس: -2

 سبػز  6ٍ دس صهبى 8هجطث  55ٍ90سبخز دي سٌگي هغبثك ًمطِ ٍ ًطشيِ 

 وبس:ًوًَِ ٍ ًمطِ  -3

  

 اثضاس اسصضيبثي: -4

 هطبّذُ

 اثضاس ٍ سدْيضار هَسد ًيبص اًدبم وبس: -5

 داسثسز وَسبُ -ًمطِ دي وٌي  -ثيل  -سيسوبًىبس  -گًَيب  -سشاص  -هشش  -ضَضسِ سبخز هالر 

 سىبليف وبسي هشسجظ دس گشٍُ وبسي: -6

T0602-T0603 
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 تحليل استاًذارد ػولکرد كار  -1 - 8ًوَى ترگ  

   

          
 1 ًَتت :   تاريخ ارزضياتي:   ضوارُ هلي   ًام ٍ ًام خاًَادگي 

 اسشبًذاسد ػولىشد وبس : L1 سغح صالحيت  وبسگش هبّش سبخشوبى حرفِ : 71110191  كذ حرفِ

   گرٍُ كاری ػوليبر ثٌبيي ٍظيفِ:  06 كذ ٍظيفِ
 55اخشاي ديَاس آخشي يب ثلَوي يب سٌگي  هغبثك ًطشيِ 

 ديَاس زيٌي كار: 0602 كذ كار  2ثب اسشفبدُ اص ًمطِ ّبي اخشائي فبص 
سغح 

 ضايستگي 

هْبسر 
(skill) 

 ضشايظ اًدبم وبس: -1          

 وبسگش سبدُ  1دسخِ+ 5سج هغبثك ًمطِ  ٍدس فضبي ثبصدهبي ثبالي  6آخشُ دس  1/5سبخز ديَاس 

 ضبخع ّبي اغلي اسشبًذاسد ػولىشد وبس: -2

 سبػز  4سػبيز ديًَذدس صهبى  -ضبغَل ٍ سشاص  - 55سلشاًس اثؼبد هغبثك دسشَسالؼول 

 ًمطِ وبس: ًوًَِ ٍ -3

  

 اثضاس اسصضيبثي: -4

 هطبّذُ

 اثضاس ٍ سدْيضار هَسد ًيبص اًدبم وبس: -5

لَاصم الشطشيش  -ضَضسِ سبخز هالر  -داسثسز وَسبُ  -سيطِ  -گر  -ووسِ  -اسشبًجلي  -فشغَى  -ثيل  -هبسِ  -سيوبى  -ضوطِ  -سيسوبًىبس  -سشاص  -ضبلَل  -هشش 
 ثٌبيي گًَيبي -هػبلص ديَاسزيٌي  -

 سىبليف وبسي هشسجظ دس گشٍُ وبسي: -6

T0601-T0603 
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 تحليل استاًذارد ػولکرد كار  -1 - 8ًوَى ترگ  

   

          
 1 ًَتت :   تاريخ ارزضياتي:   ضوارُ هلي   ًام ٍ ًام خاًَادگي 

 اسشبًذاسد ػولىشد وبس : L1 سغح صالحيت  وبسگش هبّش سبخشوبى حرفِ : 71110191  كذ حرفِ

   گرٍُ كاری ػوليبر ثٌبيي ٍظيفِ:  06 كذ ٍظيفِ
ثش اسبس  90ٍ  55سشاضيذى اًَاع سٌگ ّب  هغبثك ًطشيِ 

 سٌگ سشاضي  كار: 0603 كذ كار  ًمطِ اخشائي
سغح 

 ضايستگي 

هْبسر 
(skill) 

 ضشايظ اًدبم وبس: -1          

 دسخِ  ثِ ووه يه وبسگش سبدُ 5سبخز ديَاس سٌگي ثب سٌگ الضِ ٍ هالر هبسِ سيوبى هغبثك ًمطِ دس فضبي ثبصثب دهبي ثبالي 

 ضبخع ّبي اغلي اسشبًذاسد ػولىشد وبس: -2

 سبػز  8ٍدس صهبى  90ٍ 55سػبيز  ًىبر ًطشيِ 

 ًوًَِ ٍ ًمطِ وبس: -3

  

 اسصضيبثي:اثضاس  -4

 هطبّذُ

 اثضاس ٍ سدْيضار هَسد ًيبص اًدبم وبس: -5

 داسثسز وَسبُ  -للن   -اسُ   -زىص 

 سىبليف وبسي هشسجظ دس گشٍُ وبسي: -6

T0601-T0602 
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 تحليل استاًذارد ػولکرد كار  -1 - 8ًوَى ترگ  

   

          
 1 ًَتت :   ارزضياتي:تاريخ    ضوارُ هلي   ًام ٍ ًام خاًَادگي 

 اسشبًذاسد ػولىشد وبس : L1 سغح صالحيت  وبسگش هبّش سبخشوبى حرفِ : 71110191 كذ حرفِ 

   گرٍُ كاری ػوليبر ثٌبيي ٍظيفِ:  06 كذ ٍظيفِ
اخشاي دلِ سٌگي سٍي ضوطيشي دلِ ٍ هغبثك ًمطِ ٍ 

 دلِ  اخشاي كار: 0604 كذ كار  55اغَل فٌي ًطشيِ 
سغح 

 ضايستگي 

هْبسر 
(skill) 

 ضشايظ اًدبم وبس: -1          

 وبسگش سبدُ  1سبًشيوشش  سٍي ضوطيشي هغبثك ًمطِ + 30ٍ وف  18دلِ سٌگي ثِ اسسفبع  8اخشاي سؼذاد 

 ضبخع ّبي اغلي اسشبًذاسد ػولىشد وبس: -2

 سبػز  6ٍدس صهبى  55سػبيز  ًىبر ًطشيِ

 ًوًَِ ٍ ًمطِ وبس: -3

  

 اثضاس اسصضيبثي: -4

 هطبّذُ

 اثضاس ٍ سدْيضار هَسد ًيبص اًدبم وبس: -5

 اسشبًجلي -ووسِ  -آة  -آخش  -سيوبى  -هبسِ  -سٌگ وف ٍ ديطبًي دلِ  -گًَيب  -ضوطِ  -هشش  -سشاص  -ضيلٌگ سشاص 

 سىبليف وبسي هشسجظ دس گشٍُ وبسي: -6
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 تحليل استاًذارد ػولکرد كار  -1 - 8ًوَى ترگ  

   

          
 1 ًَتت :   تاريخ ارزضياتي:   ضوارُ هلي   ًام ٍ ًام خاًَادگي 

 اسشبًذاسد ػولىشد وبس : L1 سغح صالحيت  وبسگش هبّش سبخشوبى حرفِ : 71110191  كذ حرفِ

   گرٍُ كاری ػوليبر ثٌبيي ٍظيفِ:  06 كذ ٍظيفِ
فشش وف ثب اسشفبدُ اص هػبلص ثٌبيي ٍ هغبثك ًمطِ ٍ 

 ش وففش كار: 0605 كذ كار  55ًطشيِ 
سغح 

 ضايستگي 

هْبسر 
(skill) 

 اًدبم وبس:ضشايظ  -1          

 وبسگش سبدُ 1دسخِ +  5هشش هغبثك ًمطِ ثب دهبي ثبالي  3دس  2هَصاييه وبسي دس فضبيي ثِ اثؼبد 

 ضبخع ّبي اغلي اسشبًذاسد ػولىشد وبس: -2

 سبػز  2/5ٍدس صهبى  55سػبيز  ًىبر ًطشيِ

 ًوًَِ ٍ ًمطِ وبس: -3

  

 اثضاس اسصضيبثي: -4

 هطبّذُ

 هَسد ًيبص اًدبم وبس:اثضاس ٍ سدْيضار  -5

 -ثيل  -ضَضسِ سبخز هالر  -زىص دالسشيىي  -سيوبى  -سشاهيه ٍ ...  -سٌگ  -وف هَصائيه  -هػبلص فشش  -هشش  -ضيلٌگ سشاص  -ضوطِ  -سشاص  -سيسوبًىبس 
 هبسِ

 سىبليف وبسي هشسجظ دس گشٍُ وبسي: -6

T0702 
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 تحليل استاًذارد ػولکرد كار  -1 - 8ًوَى ترگ  

   

          
 2 ًَتت :   تاريخ ارزضياتي:   ضوارُ هلي   ًام ٍ ًام خاًَادگي 

 اسشبًذاسد ػولىشد وبس : L1 سغح صالحيت  وبسگش هبّش سبخشوبى حرفِ : 71110191  كذ حرفِ

   گرٍُ كاری ػوليبر ثٌبيي ٍظيفِ:  06 كذ ٍظيفِ
ٍ  3Dزَثي ٍ  -ثب اسٌفبدُ اص ًمطِ ٍ غفطبر گسي 

 ت دبسسيطيًػ كار: 0606 كذ كار  هغبثك اسشبًذاسد ؟ ديَاس دبسسيطي سا اخشا ًوبيذ
سغح 

 ضايستگي 

هْبسر 
(skill) 

 ضشايظ اًدبم وبس: -1          

 وبسگش سبدُ 1هغبثك ًمطِ +   2/8هشش ٍ اسسفبع  3دس فضبي وبسگبّي ثِ ػشؼ  3D WALLاخشاي دبسسيطي 

 ضبخع ّبي اغلي اسشبًذاسد ػولىشد وبس: -2

 دليمِ 80صهبى  -سغبثك ثب ًمطِ 

 ًوًَِ ٍ ًمطِ وبس: -3

  

 اثضاس اسصضيبثي: -4

 هطبّذُ

 اثضاس ٍ سدْيضار هَسد ًيبص اًدبم وبس: -5

 سيسوبًىبس -ضبلَل  -هشش  -ثشش دٌّذُ ّب  -دشذ وي ّب  -اًَاع دلش 

 سىبليف وبسي هشسجظ دس گشٍُ وبسي: -6

T0802-T0803 

 

  



 

81 

 

 

 

 

  

 
 تحليل استاًذارد ػولکرد كار  -1 - 8ًوَى ترگ  

   

          
 2 ًَتت :   تاريخ ارزضياتي:   ضوارُ هلي   ًام ٍ ًام خاًَادگي 

 اسشبًذاسد ػولىشد وبس : L2 سغح صالحيت  ووه سىٌسيي سبخشوبى  حرفِ : 71110192 كذ حرفِ 

   گرٍُ كاری ػوليبر ثٌبيي ٍظيفِ:  06 كذ ٍظيفِ
ثب اسشفبدُ اص ًمطِ اخشايي ٍ ٍسبيل ثٌبيي ٍ ًدبسي لَس 

 لَس  اخشاي كار: 0607 كذ كار  سا هغبثك ًمطِ اخشا ًوبيذ
سغح 

 ضايستگي 

هْبسر 
(skill) 

 ضشايظ اًدبم وبس: -1          

 هشش هغبثك ًمطِ دس فضبي وبسگبّي 2/5سبًشيوشش ثِ اسسفبع  40دس40هشش ثيي دٍدبيِ آخشي  2اخشاي لَس  سبدُ دس دّبًِ 

 ضبخع ّبي اغلي اسشبًذاسد ػولىشد وبس: -2

 دليمِ 110هغبثك ًمطِ ٍ دس صهبى 

 

 ًوًَِ ٍ ًمطِ وبس: -3
 

  

 اثضاس اسصضيبثي: -4

 هطبّذُ

 اثضاس ٍ سدْيضار هَسد ًيبص اًدبم وبس: -5

 اثضاس لبلت ثٌذي -زَثي  -لبلت فلضي  -ضيلٌگ سشاص  -ضبلَل  -سشاص  -هيلگشد  -گر 

 سىبليف وبسي هشسجظ دس گشٍُ وبسي: -6

  

  



 

82 

 

 

 

  

 
 تحليل استاًذارد ػولکرد كار  -1 - 8ًوَى ترگ  

   

          
 4 ًَتت :   تاريخ ارزضياتي:   ضوارُ هلي   ًام ٍ ًام خاًَادگي 

 سىٌسيي سبخشوبى  حرفِ : 31120193  كذ حرفِ
سغح 

 صالحيت 
L3 : اسشبًذاسد ػولىشد وبس 

كذ 

 ٍظيفِ
ًگْذاسي سبخشوبى دس ضذ گشٍُ الف ًظبم هٌْذسي    گرٍُ كاری ػوليبر ثٌبيي ٍظيفِ:  06

ثغَسي وِ خذهز دزيشي  آى  499هغبثك ًطشيِ 
 كار: 0608 كذ كار  هخشل ًگشدد  

سؼويش ٍ  ًگْذاسي 
 سبخشوبى

سغح 

 ضايستگي 

داًص 
(knowledge) 

 ضشايظ اًدبم وبس: -1          

 ًگْذاسي اص سبخشوبى دس ضذ گشٍُ الف ثذٍى اخشالل دس ثْشُ ثشداسي دس عَل ػوش آى

 ضبخع ّبي اغلي اسشبًذاسد ػولىشد وبس: -2

 ػذم اخشالل دس ثْشُ ثشداسي 

 ًوًَِ ٍ ًمطِ وبس: -3

الذاهبر الصم دس غَسر ٍلَع ًطسز ػيش  -سٍش دشدُ ػبيك ثِ هٌظَس خلَگيشي اص ًفَر آة ثشاي زِ ًَع صهيي ّبيي  هٌبست سش هي ثبضذ.                                  
 يىٌَاخز ًبضي اص سطىين دس سبخشوبى وذاهٌذ 

 اثضاس اسصضيبثي: -4

 دشسص

 وبس:اثضاس ٍ سدْيضار هَسد ًيبص اًدبم  -5

 لَاصم اداسي -سايبًِ  -دفشش وبس  - 55ٍ   499ًطشيِ 

 سىبليف وبسي هشسجظ دس گشٍُ وبسي: -6

  



 

83 

 

 

 

 

  

 
 تحليل استاًذارد ػولکرد كار  -1 - 8ًوَى ترگ  

   

          
 2 ًَتت :   تاريخ ارزضياتي:   ضوارُ هلي   ًام ٍ ًام خاًَادگي 

 اسشبًذاسد ػولىشد وبس : L1 سغح صالحيت  وبسگش هبّش سبخشوبى حرفِ : 71110191  كذ حرفِ

   گرٍُ كاری ًبصن وبسي ٍظيفِ:  07 كذ ٍظيفِ
ثِ غَسر  55اًذٍد وبسي سغص ثب گر هغبثك ًطشيِ 

 يگر وبس كار: 0701 كذ كار  ضبلَلي ٍ ّوجبد
سغح 

 ضايستگي 

هْبسر 
(skill) 

 اًدبم وبس:ضشايظ  -1          

 وبسگش سبدُ  1دسخِ +  5هشش  هغبثك خذٍل ًبصن وبسي  دس دهبي ثبالي  3هششٍ اسسفبع 3گر وبسي سغص ديَاسثِ ػشؼ 

 ضبخع ّبي اغلي اسشبًذاسد ػولىشد وبس: -2

 سبػز  4/5ٍدس صهبى  55سػبيز  ًىبر ًطشيِ

 

 ًوًَِ ٍ ًمطِ وبس: -3
 

  

 اثضاس اسصضيبثي: -4

 هطبّذُ

 اثضاس ٍ سدْيضار هَسد ًيبص اًدبم وبس: -5

 داسثسز وَسبُ -خذٍل ًبصن وبسي  -هالر گر  -هالر گر خبن  -هبلِ گر وبسي  -اله سيض ٍ دسضز  -وبسدن  -خبن سس  -گر  -اسشبًجلي  -ضبلَل  -ضوطِ 

 سىبليف وبسي هشسجظ دس گشٍُ وبسي: -6

T0806 

  



 

84 

 

 

 

  

 
 تحليل استاًذارد ػولکرد كار  -1 - 8ًوَى ترگ  

   

          
 3 ًَتت :   تاريخ ارزضياتي:   ضوارُ هلي   ًام ٍ ًام خاًَادگي 

 اسشبًذاسد ػولىشد وبس : L1 سغح صالحيت  وبسگش هبّش سبخشوبى حرفِ : 71110191  كذ حرفِ

   گرٍُ كاری ًبصن وبسي ٍظيفِ:  07 كذ ٍظيفِ
وبضي وبسي ديَاس ثِ غَسر ضبلَلي ٍ گًَيبيي ثب زست 

 يوبضي وبس  كار: 0702 كذ كار  42ٍ  55يب هالر هبسِ ٍ سيوبى هغبثك ًمطِ ٍ ًطشيِ 
سغح 

 ضايستگي 

هْبسر 
(skill) 

 ضشايظ اًدبم وبس: -1          

 وبسگش سبدُ  1دسخِ +  5هشش هغبثك خذٍل ًبصن وبسي ٍدهبي ثبالي  3هشش ٍ اسسفبع  2وبضي وبسي سغص ديَاس ثِ ػشؼ 

 ضبخع ّبي اغلي اسشبًذاسد ػولىشد وبس: -2

 سبػز  6/30دس صهبى  42ٍ 55سػبيز  ًىبر ًطشيِ

 

 وبس:ًوًَِ ٍ ًمطِ  -3
 

  

 اثضاس اسصضيبثي: -4

 هطبّذُ

 اثضاس ٍ سدْيضار هَسد ًيبص اًدبم وبس: -5

 وبضي ثش -خبن سس  -داسثسز وَسبُ  -دَدس سٌگ  -وبضي  -سيوبى  -هبسِ  -هاللِ  -ووسِ  -ضوطِ  -سشاص 

 سىبليف وبسي هشسجظ دس گشٍُ وبسي: -6

T0605 

  



 

85 

 

 

 

  

 
 تحليل استاًذارد ػولکرد كار  -1 - 8ًوَى ترگ  

   

          
 2 ًَتت :   تاريخ ارزضياتي:   ضوارُ هلي   ًام ٍ ًام خاًَادگي 

 اسشبًذاسد ػولىشد وبس : L1 سغح صالحيت  وبسگش هبّش سبخشوبى حرفِ : 71110191  كذ حرفِ

   گرٍُ كاری ًبصن وبسي ٍظيفِ:  07 كذ ٍظيفِ
اخشاي ػبيك سعَثشي هغبثك ًمطِ ٍ وبهالً آة ثٌذ 

 يػبيك وبس كار: 0703 كذ كار  ثب اسشفبدُ اص اًَاع ػبيك ّبي سعَثشي 55هغبثك ًطشيِ 
سغح 

 ضايستگي 

هْبسر 
(skill) 

 ضشايظ اًدبم وبس: -1          

 وبسگش سبدُ  1دسخِ  + 5هشش  هغبثك ًمطِ ٍدهبي ثبالي   2دس  2ػبيك وبسي سغص افمي ثِ اثؼبد 

 ضبخع ّبي اغلي اسشبًذاسد ػولىشد وبس: -2

 سبػز  2ٍ آثجٌذي وبهل ٍ  دس صهبى 55سػبيز  ًىبر ًطشيِ

 

 ًوًَِ ٍ ًمطِ وبس: -3
 

  

 اثضاس اسصضيبثي: -4

 هطبّذُ

 اثضاس ٍ سدْيضار هَسد ًيبص اًدبم وبس: -5

دسدَش لَلِ ّبي فبضالة ٍ  -وف خَاة  -وبسدن  -ٍسبيل دخص ليش هزاة  -سغص ليسِ اي ضذُ ٍ خطه  -هشش  -ايضٍگبم  -ليش  -گًَي  -سَخز  -گبص  -هطؼل 
 آثشٍ

 سىبليف وبسي هشسجظ دس گشٍُ وبسي: -6

T0704 

  



 

86 

 

 

 

  

 
 تحليل استاًذارد ػولکرد كار  -1 - 8ًوَى ترگ  

   

          
 3 ًَتت :   تاريخ ارزضياتي:   ضوارُ هلي   ًام ٍ ًام خاًَادگي 

 اسشبًذاسد ػولىشد وبس : L1 سغح صالحيت  وبسگش هبّش سبخشوبى حرفِ : 71110191  كذ حرفِ

   گرٍُ كاری ًبصن وبسي ٍظيفِ:  07 كذ ٍظيفِ
اًذٍد وبسي سغص لبئن ثب هبسِ ٍ سيوبى هغبثك ًمطِ ٍ 

 سيوبًي  ياًذٍدوبس كار: 0704 كذ كار  55دسشَسالؼول 
سغح 

 ضايستگي 

هْبسر 
(skill) 

 ضشايظ اًدبم وبس: -1          

 دسخِ + وبسگش سبدُ  5هشش  هغبثك ًمطِ ٍ دهبي ثبالي  6هشش ٍ اسسفبع  3اًذٍد وبسي سغص ثب سيوبى ثِ ػشؼ 

 ضبخع ّبي اغلي اسشبًذاسد ػولىشد وبس: -2

 سبػز  8ٍ ّدشا ثِ غَسر ضبغَل ٍ ّوجبد  ٍ دس صهبى 55سػبيز  ًىبر ًطشيِ

 

 ًوًَِ ٍ ًمطِ وبس: -3
 

  

 اثضاس اسصضيبثي: -4

 هطبّذُ

 اثضاس ٍ سدْيضار هَسد ًيبص اًدبم وبس: -5

هبلِ  -ضَضسِ سبخز هالر  -فشغَى  -سغل  -داسثسز  -عٌبة  -لشلشُ  -دَدس سٌگ   -سيوبى  -هاللِ ٍ هبسِ  -اسشبًجَلي  -ضوطِ   -ثيل  -ضبلَل  -ووسِ 
 ليسِ اي

 سىبليف وبسي هشسجظ دس گشٍُ وبسي: -6

T0703 

  



 

87 

 

 

 

  

 
 تحليل استاًذارد ػولکرد كار  -1 - 8ًوَى ترگ  

   

          
 3 ًَتت :   تاريخ ارزضياتي:   ضوارُ هلي   ًام ٍ ًام خاًَادگي 

 اسشبًذاسد ػولىشد وبس : L1 سغح صالحيت  وبسگش هبّش سبخشوبى حرفِ : 71110191  كذ حرفِ

   گرٍُ كاری ًبصن وبسي ٍظيفِ:  07 كذ ٍظيفِ

 55اخشاي ًوبي فلضي هغبثك ًمطِ ٍ ًطشيِ 
 ًوبي فلضي اخشاي كار: 0705 كذ كار 

سغح 

 ضايستگي 

هْبسر 
(skill) 

 ضشايظ اًدبم وبس: -1          

 وبسگش سبدُ  1هشش  هغبثك ًمطِ +  4هشش ٍ اسسفبع  3اخشاي ًوبي فلضي ثِ ػشؼ 

 ضبخع ّبي اغلي اسشبًذاسد ػولىشد وبس: -2

 سبػز   5/5ٍ دس صهبى   55سػبيز  ًىبر ًطشيِ

 ًوًَِ ٍ ًمطِ وبس: -3

  

 اثضاس اسصضيبثي: -4

 هطبّذُ

 اثضاس ٍ سدْيضار هَسد ًيبص اًدبم وبس: -5

 زست -ًمطِ ًوب  -داسثسز  -سيسوبًىبس  -ضبلَل  -هشش  -اًَاع دير گَضشي  -فشص  -اسُ  -ليسي  -دسيل 

 سىبليف وبسي هشسجظ دس گشٍُ وبسي: -6

T0706-T0804 

 

 



 

88 

 

 

 

  

 
 تحليل استاًذارد ػولکرد كار  -1 - 8ًوَى ترگ  

   

          
 3 ًَتت :   ارزضياتي:تاريخ    ضوارُ هلي   ًام ٍ ًام خاًَادگي 

 اسشبًذاسد ػولىشد وبس : L1 سغح صالحيت  وبسگش هبّش سبخشوبى حرفِ : 71110191 كذ حرفِ 

   گرٍُ كاری ًبصن وبسي ٍظيفِ:  07 كذ ٍظيفِ

 41ٍ  55اخشاي ًوبي ضيطِ اي هغبثك ًمطِ ٍ ًطشيِ 
 ًوبي ضيطِ اي اخشاي كار: 0706 كذ كار 

سغح 

 ضايستگي 

هْبسر 
(skill) 

 ضشايظ اًدبم وبس: -1          

 وبسگش سبدُ  1هشش  هغبثك ًمطِ +  4هشش ٍ اسسفبع  3اخشاي ًوبي فلضي ثِ ػشؼ 

 ضبخع ّبي اغلي اسشبًذاسد ػولىشد وبس: -2

 سبػز  5ٍ دس صهبى  41ٍ  55سػبيز  ًىبر ًطشيِ

 

 ًوًَِ ٍ ًمطِ وبس: -3
 

  

 اثضاس اسصضيبثي: -4

 هطبّذُ

 سدْيضار هَسد ًيبص اًدبم وبس:اثضاس ٍ  -5

 سيسوبًىبس -ضبلَل  -ًمطِ ًوب ٍ خضئيبر  -هشش  -دسشىص  -داسثسز  -اًَاع ضيطِ  -اًَاع ًَاس  -اًَاع سيغِ ثشش  -زست 

 سىبليف وبسي هشسجظ دس گشٍُ وبسي: -6

T0705-T0804 

  



 

89 

 

 

 

  

 
 تحليل استاًذارد ػولکرد كار  -1 - 8ًوَى ترگ  

   

          
 2 ًَتت :   تاريخ ارزضياتي:   ضوارُ هلي   ًام ٍ ًام خاًَادگي 

 اسشبًذاسد ػولىشد وبس : L1 سغح صالحيت  وبسگش هبّش سبخشوبى حرفِ : 71110191  كذ حرفِ

   گرٍُ كاری ًبصن وبسي ٍظيفِ:  07 كذ ٍظيفِ
ثب اسشفبدُ  55اخشاي ًوبي آخشي هغبثك ًمطِ ٍ ًطشيِ 

 ًوبي آخشي اخشاي كار: 0707 كذ كار  اص آخش، هبسِ ٍ سيوبى
سغح 

 ضايستگي 

هْبسر 
(skill) 

 ضشايظ اًدبم وبس: -1          

 وبسگش سبدُ 1دسخِ+ 5اخشاي ًوبي آخشي هغبثك ًمطِ دس فضبي ثبص ٍ دهبي ثبالي 

 ضبخع ّبي اغلي اسشبًذاسد ػولىشد وبس: -2

 سبػز  6/5ٍ اًغجبق ثب ًمطِ   ٍ دس صهبى 55ػبيز  ًىبر ًطشيِ

 

 ًوًَِ ٍ ًمطِ وبس: -3
 

  

 اثضاس اسصضيبثي: -4

 هطبّذُ

 اثضاس ٍ سدْيضار هَسد ًيبص اًدبم وبس: -5

سيسوبًىبس  -سيوبى سفيذ ٍ سيبُ ٍ سًگي  -دَدس سٌگ  -خبن سٌگ  -سيوبى  -هبسِ  -هبضيي سشاش آخش  -ثٌذوطي  -هبلِ  -هاللِ  -ووسِ  -ضبلَل  -ضيطِ  -سشاص 
 اسشبًجلي -داسثسز  -ضَضسِ سبخز هالر  -ثيل  -ضوطِ هالر  -

 هشسجظ دس گشٍُ وبسي:سىبليف وبسي  -6

T0708 

  



 

90 

 

 

 

  

 
 تحليل استاًذارد ػولکرد كار  -1 - 8ًوَى ترگ  

   

          
 2 ًَتت :   تاريخ ارزضياتي:   ضوارُ هلي   ًام ٍ ًام خاًَادگي 

 اسشبًذاسد ػولىشد وبس : L1 سغح صالحيت  وبسگش هبّش سبخشوبى حرفِ : 71110191  كذ حرفِ

   گرٍُ كاری ًبصن وبسي ٍظيفِ:  07 كذ ٍظيفِ
اخشاي ًوبي سٌگي ثب سٌگ دالن هغبثك ًمطِ ٍ ًطشيِ 

 ًوبي سٌگي اخشاي كار: 0708 كذ كار  55
سغح 

 ضايستگي 

هْبسر 
(skill) 

 اًدبم وبس:ضشايظ  -1          

 وبسگش سبدُ 1دسخِ+ 5اخشاي ًوبي سٌگي هغبثك ًمطِ دس فضبي ثبص ٍ دهبي ثبالي 

 ضبخع ّبي اغلي اسشبًذاسد ػولىشد وبس: -2

 سبػز 6ٍ اًغجبق ثب ًمطِ   ٍ دس صهبى 55ػبيز  ًىبر ًطشيِ

 

 ًوًَِ ٍ ًمطِ وبس: -3
 

  

 اثضاس اسصضيبثي: -4

 هطبّذُ

 هَسد ًيبص اًدبم وبس:اثضاس ٍ سدْيضار  -5

 ضَضسِ سبخز هالر -داسثسز وَسبُ  -ضبلَل  -سيسوبًىبس  -هاللِ  -ووسِ  -اسىَح  -هفشَل  -دسيل  -فشص 

 سىبليف وبسي هشسجظ دس گشٍُ وبسي: -6

T0707 

  



 

91 

 

 

 

  

 
 تحليل استاًذارد ػولکرد كار  -1 - 8ًوَى ترگ  

   

          
 1 ًَتت :   تاريخ ارزضياتي:   ضوارُ هلي   ًام ٍ ًام خاًَادگي 

 اسشبًذاسد ػولىشد وبس : L1 سغح صالحيت  وبسگش هبّش سبخشوبى حرفِ : 71110191  كذ حرفِ

   گرٍُ كاری ًبصن وبسي ٍظيفِ:  07 كذ ٍظيفِ

 55اخشاي سمف وبرة هغبثك ًمطِ ٍ ًطشيِ 
 سمف وبرة اخشاي كار: 0709 كذ كار 

سغح 

 ضايستگي 

هْبسر 
(skill) 

 ضشايظ اًدبم وبس: -1          

 وبسگش سبدُ 1سمف وبرة ثب ساثيشس هغبثك ًمطِ +اخشاي 

 ضبخع ّبي اغلي اسشبًذاسد ػولىشد وبس: -2

 سبػز 6ٍ اًغجبق ثب ًمطِ   ٍ دس صهبى 55ػبيز  ًىبر ًطشيِ

 ًوًَِ ٍ ًمطِ وبس: -3

  

 اثضاس اسصضيبثي: -4

 هطبّذُ

 اثضاس ٍ سدْيضار هَسد ًيبص اًدبم وبس: -5

زَة  -اًَاع دبًل ّبي سمف وبرة  -هػبلص سمف وبرة  -اًَاع دشٍفيل  -سشاصيبة ّب  -اًَاع ّيلشي  -هيلگشد  -سين گبلَاًيضُ  -ٍ هيخ وَثي ٍسبيل خَضىبسي  -دسيل 
 داسثسز وَسبُ -سين زيي  -

 سىبليف وبسي هشسجظ دس گشٍُ وبسي: -6
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 تحليل استاًذارد ػولکرد كار  -1 - 8ًوَى ترگ  

   

          
 1 ًَتت :   تاريخ ارزضياتي:   ضوارُ هلي   ًام ٍ ًام خاًَادگي 

 اسشبًذاسد ػولىشد وبس : L2 سغح صالحيت  ووه سىٌسيي سبخشوبى  حرفِ : 71110192  كذ حرفِ

   گرٍُ كاری ًبصن وبسي ٍظيفِ:  07 كذ ٍظيفِ

 اخشاي سمف سجه هغبثك ًمطِ دس صهبى دٍ سبػز
 اخشاي سمف ضيجذاس كار: 0710 كذ كار 

سغح 

 ضايستگي 

هْبسر 
(skill) 

 ضشايظ اًدبم وبس: -1          

 وبسگش سبدُ  1اخشاي سمف سجه ثب ٍسق گبلَاًيضُ هَخذاس هغبثك ًمطِ + 

 ضبخع ّبي اغلي اسشبًذاسد ػولىشد وبس: -2

 سبػز 2صهبى  -اًغجبق ثب ًمطِ  

 ًوًَِ ٍ ًمطِ وبس: -3

  

 اثضاس اسصضيبثي: -4

 هطبّذُ

 اثضاس ٍ سدْيضار هَسد ًيبص اًدبم وبس: -5

 هشش -سَسي هشغي  -اًَاع ٍسق ّبي گبلَاًيضُ  -دطن ضيطِ  -وشدي  -دير  -اًَاع دير گَضشي  - سيسوبًىبس -ليسي  -دسيل 

 سىبليف وبسي هشسجظ دس گشٍُ وبسي: -6

T0507 
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 تحليل استاًذارد ػولکرد كار  -1 - 8ًوَى ترگ  

   

          
 3 : ًَتت   تاريخ ارزضياتي:   ضوارُ هلي   ًام ٍ ًام خاًَادگي 

 اسشبًذاسد ػولىشد وبس : L1 سغح صالحيت  وبسگش هبّش سبخشوبى حرفِ : 71110191 حرفِ  كذ

   گرٍُ كاری دَضص ًْبيي ٍظيفِ:  08 كذ ٍظيفِ
 65اخشاي سًگ آهيضي سٍي سغص هغبثك ًمطِ ٍ ًطشيِ 

 يسًگ وبس كار: 0801 كذ كار  ٍ وبهالً يىٌَاخز
سغح 

 ضايستگي 

هْبسر 
(skill) 

 ضشايظ اًدبم وبس: -1          

 هشش   3دس  3اخشاي سًگ سٍغٌي ثشاق اسشخَاًي  سٍي سغص 

 ضبخع ّبي اغلي اسشبًذاسد ػولىشد وبس: -2

 دليمِ 190دس صهبى 65ٍ   55سػبيز  ًىبر ًطشيِ

 ًوًَِ ٍ ًمطِ وبس: -3

  

 اثضاس اسصضيبثي: -4

 هطبّذُ

 اثضاس ٍ سدْيضار هَسد ًيبص اًدبم وبس: -5

 وبسدن -سٍغي صيش وبس  -ًمطِ ٍ خذٍل ًبصن وبسي  -هبسه  -زْبسدبيِ  -ثشًَِ  -سًگ  -فشزِ  -دوخ  -ديسشَلِ  -اًَاع للن 

 سىبليف وبسي هشسجظ دس گشٍُ وبسي: -6

T0805 
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 تحليل استاًذارد ػولکرد كار  -1 - 8ًوَى ترگ  

   

          
 2 ًَتت :   تاريخ ارزضياتي:   ضوارُ هلي   ًام ٍ ًام خاًَادگي 

 اسشبًذاسد ػولىشد وبس : L1 سغح صالحيت  وبسگش هبّش سبخشوبى حرفِ : 71110191 كذ حرفِ 

   گرٍُ كاری دَضص ًْبيي ٍظيفِ:  08 كذ ٍظيفِ
ًػت وف دَش هغبثك ًمطِ ّبي اخشايي ٍ ًطشيِ 

 ت وف دَش زسجبًذًيًػ كار: 0802 كذ كار  42ٍ  55ضوبسُ 
سغح 

 ضايستگي 

هْبسر 
(skill) 

 ضشايظ اًدبم وبس: -1          

 وبسگش سبدُ  1هشش +  2/40دس  2/40اخشاي وف دَش دبسوز هغبثك ًمطِ  دس سغص 

 ضبخع ّبي اغلي اسشبًذاسد ػولىشد وبس: -2

 سبػز  3ٍ دس صهبى   42ٍ  55سػبيز  ًىبر ًطشيِ  

 

 ًوًَِ ٍ ًمطِ وبس: -3
 

  

 اثضاس اسصضيبثي: -4

 هطبّذُ

 اثضاس ٍ سدْيضار هَسد ًيبص اًدبم وبس: -5

 دٍغبة -فَم  -اسُ  -زست  -دبسوز  -هشش  -ضيلٌگ سشاص  -سشاص 

 سىبليف وبسي هشسجظ دس گشٍُ وبسي: -6

T0803-T0606 
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 تحليل استاًذارد ػولکرد كار  -1 - 8ًوَى ترگ  

   

          
 2 ًَتت :   تاريخ ارزضياتي:   هليضوارُ    ًام ٍ ًام خاًَادگي 

 اسشبًذاسد ػولىشد وبس : L1 سغح صالحيت  وبسگش هبّش سبخشوبى حرفِ : 71110191  كذ حرفِ

   گرٍُ كاری دَضص ًْبيي ٍظيفِ:  08 كذ ٍظيفِ

 اخشاي ديَاسدَش هغبثك ًمطِ اخشايي
 ت ديَاسدَشًػ كار: 0803 كذ كار 

سغح 

 ضايستگي 

هْبسر 
(skill) 

 ضشايظ اًدبم وبس: -1          

 هشش   2/80دس  3اخشاي ديَاس دَش دس سغطي ثِ اثؼبد 

 ضبخع ّبي اغلي اسشبًذاسد ػولىشد وبس: -2

 سبػز 3ٍ دس صهبى   55سػبيز  ًىبر اخشايي ًمطِ ٍ ًطشيِ 

 ًوًَِ ٍ ًمطِ وبس: -3

  

 اثضاس اسصضيبثي: -4

 هطبّذُ

 اثضاس ٍ سدْيضار هَسد ًيبص اًدبم وبس: -5

 سيسوبًىبس -ضبلَل  -دير ٍ ...  -زست  -اسُ  -دسيل 

 سىبليف وبسي هشسجظ دس گشٍُ وبسي: -6

T0802-T0606 
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 تحليل استاًذارد ػولکرد كار  -1 - 8ًوَى ترگ  

   

          
 2 ًَتت :   تاريخ ارزضياتي:   ضوارُ هلي   ًام ٍ ًام خاًَادگي 

 اسشبًذاسد ػولىشد وبس : L1 سغح صالحيت  وبسگش هبّش سبخشوبى حرفِ : 71110191  كذ حرفِ

   گرٍُ كاری دَضص ًْبيي ٍظيفِ:  08 كذ ٍظيفِ

 55اخشاي دَضص دس خبي وف هغبثك ًمطِ ٍ ًطشيِ 
 كار: 0804 كذ كار 

 ياخشاي دَضص ّب
 وف يدسخب

سغح 

 ضايستگي 

هْبسر 
(skill) 

 اًدبم وبس:ضشايظ  -1          

 وبسگش سبدُ  1هشش +  3دس 2اخشاي دَضص دس خبي وف آسهالر دس سغطي ثِ اثؼبد 

 ضبخع ّبي اغلي اسشبًذاسد ػولىشد وبس: -2

 دليمِ 200ٍ دس صهبى   55سػبيز  ًىبر اخشايي ًمطِ ٍ ًطشيِ 

 ًوًَِ ٍ ًمطِ وبس: -3

  

 اثضاس اسصضيبثي: -4

 هطبّذُ

 هَسد ًيبص اًدبم وبس:اثضاس ٍ سدْيضار  -5

 ووسِ  -ضوطِ  -هبلِ  -سخشِ  -هبسِ  -هبضيي دخص  -هبضيي سبة 

 سىبليف وبسي هشسجظ دس گشٍُ وبسي: -6

T0705-T0706 
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 تحليل استاًذارد ػولکرد كار  -1 - 8ًوَى ترگ  

   

          
 2 :ًَتت    تاريخ ارزضياتي:   ضوارُ هلي   ًام ٍ ًام خاًَادگي 

 اسشبًذاسد ػولىشد وبس : L1 سغح صالحيت  وبسگش هبّش سبخشوبى حرفِ : 71110191 حرفِ كذ 

   گرٍُ كاری دَضص ًْبيي ٍظيفِ:  08 كذ ٍظيفِ

 اخشاي آييٌِ وبسي هغبثك ًمطِ
 يآيٌِ وبس كار: 0805 كذ كار 

سغح 

 ضايستگي 

هْبسر 
(skill) 

 ضشايظ اًدبم وبس: -1          

 وبسگش سبد1ُوبسي هغبثك ًمطِ دس هطيظ ثب دهب ًٍَس هٌبست +  اخشاي عشش آييٌِ

 ضبخع ّبي اغلي اسشبًذاسد ػولىشد وبس: -2

 سبػز 2صهبى  -اًغجبق ثب ًمطِ  

 

 ًوًَِ ٍ ًمطِ وبس: -3
 

  

 اثضاس اسصضيبثي: -4

 هطبّذُ

 اثضاس ٍ سدْيضار هَسد ًيبص اًدبم وبس: -5

 داسثسز -آة  -اسشبًجلي  -ٍسبيل ضيطِ ثشي  -آيٌِ  -زست  -وبسدن  -گر 

 سىبليف وبسي هشسجظ دس گشٍُ وبسي: -6

T0801 

  



 

98 

 

 

 

  

 
 تحليل استاًذارد ػولکرد كار  -1 - 8ًوَى ترگ  

   

          
 1 ًَتت :   تاريخ ارزضياتي:   ضوارُ هلي   ًام ٍ ًام خاًَادگي 

 اسشبًذاسد ػولىشد وبس : L1 سغح صالحيت  وبسگش هبّش سبخشوبى حرفِ : 71110191  كذ حرفِ

   گرٍُ كاری دَضص ًْبيي ٍظيفِ:  08 كذ ٍظيفِ

 اخشاي عشش گر ثشي هغبثك ًمطِ
 يگر ثش كار: 0806 كذ كار 

سغح 

 ضايستگي 

هْبسر 
(skill) 

 ضشايظ اًدبم وبس: -1          

 اخشاي گر ثشي هغبثك ًمطِ دس هطيظ ثب دهب ٍ ًَس هٌبست ٍ صهبى  

 ضبخع ّبي اغلي اسشبًذاسد ػولىشد وبس: -2

 سبػز 2صهبى  -سػبيز عشش 

 ًوًَِ ٍ ًمطِ وبس: -3
 

 اثضاس اسصضيبثي: -4

 هطبّذُ

 اثضاس ٍ سدْيضار هَسد ًيبص اًدبم وبس: -5

 اًَاع اثضاس -داسثسز وَسبُ  -اسشبًجلي  -گر  -للن گر ثشي  -وبسدن 

 سىبليف وبسي هشسجظ دس گشٍُ وبسي: -6

T0701 
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 نهممرحلو 

رد ارزشیابي كار  تدويه استاندا
(Task Evaluation Standard Development) 

 

 

 

  

حرفِ/ ًياز سٌجي ضغلي حرفِعراحي  هفَْهي  حرفِتحليل  یكارتکالي  تحليل 
تذٍيي استاًذارد ضايستگي  

حرفِ

دًيای كار 

استاًذارد عراحي هفَْهي  
ارزضياتي حرفِ 

گرٍُ تٌذی كارّا تحليل استاًذارد ػولکرد
تذٍيي استاًذارد ارزضياتي 

كارّا
تذٍيي استاًذارد ارزضياتي 

حرفِ
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 هقذهِ -1-9

ٔؼیبضاضظقیبثیٚزضایٗٔطحّٝاؾتب٘ساضزاضظقیبثیتىبِیفوبضیتسٚیٗٔیقٛزوٝقبُٔؾغحثٙسیخعءقبیؿتٍیٞب،

اثعاضٚقیٜٛؾٙدفٔكرمٔیٌطزز.لضبٚتزضٔٛضزقبیؿتٍیا٘دبْوبض،

 هراحل اًجام كار -2-9

ٔطاحُوبضثٝتطتیتزضٕٖ٘ٛثطئطثٛطتٙظیٓ،زضایٗلؿٕتثؼساظتؼییٗٚظبیفٚوبضٞبٚؾغحنالحیتٚقبیؿتٍی

ظٔبٖٚٔىبٖتؼییٗٔیقٛز.تدٟیعات،ٔٛاز،ٔیٌطزز.ثطایٞطٔطحّٝوبضقطایظػّٕىطزقبُٔاثعاض،

ٔطثٛطثٝٔطحّٝوىبضذبنیاؾتوٕٝٔىٗ:وٝزضایٗٔطحّٝحبئعإٞیتاؾتاثعاضٚتدٟیعاتآٚضزٜقسٜنطفب1ً٘ىتٝ

ثطاییهٔطحّٝمیٝ٘یعٔكتطنثبقسِٚیٔثُٔطاحُلجُیهقطایظػّٕىطزوّیثطایٕٞٝٔطاحُوبض٘جٛزٜٚنطفباؾتثبث ً

اؾتثؼجبضتزیٍطخعئیتطاؾت.

زضلؿٕتزیٍطفطْ٘تبیحٕٔىٗاظا٘دبْٔطاحُوبضثبیسآٚضزٜقٛزایٗ٘تبیحٕٔىٗاؾتثبپیفثیٙیوٝزضقبیؿتٍیٞب

٘تبیدیوٝثبیسحبنُقٛ٘سٔس٘ظطتفبٚٔتثبقسِٚیزضٞطحبَ٘تبیحزضایٗٔطحّٝثجتٔیٌطززٚتطخیحبًٔس٘ظطثٛزٜٔ

ٔطحّٝثبقس.ثطایاضظقیبثیایٗ٘تبیحثٝنٛضتظیطػُٕٔیقٛز.4یب2،3ٌطفتٝٔیقٛز.ایٗٔطاحُٕٔىٗاؾت

2ٚٚزضنٛضتیوٝزضحسٔتٛؾظثٝ٘تبیحضؾیسٜثبقسٕ٘ط3ٜچٙب٘چٝتٕبٔیٔطاحُا٘دبْقٛزٚ٘تبیححبنٌُطززٕ٘طٜ

ٔس٘ظطلطاضٌطفتٝٔیقٛز.1زضپبییٗحسا٘تظبضاٌط٘تبیححبضٌُطززٕ٘طٜ

2چٙب٘چٝزٚٔٛضزا٘دبْقٛزٕ٘طٜ،3حبنٌُطززٕ٘ط3ٜ٘تیدٝ(ثؼٙٛأٖثبَٞط3زضٚضؼیتزیٍطچٙب٘چٝاظ٘تبیحذبنُ)

ِحبػٔیٌطزز.1ٝیهػٙٛاٖثطؾسٕٚ٘طٜٚزضنٛضتیوٝفمظث

ٞبقٛزٚثطایآٖتظیؿتٔحیغیٍٚ٘طـ٘یعتٛخٝٔیتٛخٟبثٟساقت،ٞبیغیطفٙیایٕٙی،زضازأٝوبض٘یعثٝقبیؿتٍی

قٛز.ظطٌطفتٝٔی٘ایزض٘یعٕ٘طٜ
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 (9-1ّای تکويل ضذُ ارزضياتي )ًوَى ترگ -3-9

 

 

 
 

 

 استاًذارد  ارزضياتي كار  -1 - 9ًوَى ترگ  

                       

   سبسيخ اسصضيبثي:   ضوبسُ هلي   ًبم ٍ ًبم خبًَادگي 
ًَثز 

: 
1 

 ضشفِ: 71110192 وذ ضشفِ 
ووه سىٌسيي 

 سبخشوبى 
 L2 سغص غالضيز 

 اسشبًذاسد ػولىشد وبس :

وذ 
 ٍظيفِ

 4 گشٍُ وبسي ًظبسر ٍظيفِ: 01
ثب اسشفبدُ اص ًشم افضاس اوسل ثشَاًذ هطبسجبر فٌي سبخشوبى  سا 

 اًدبم دّذ 
 وبس : 0101 وذ وبس 

 فٌي ثب  برهطبسج
 ًشم افضاس اوسل

 (skillهْبسر ) سغص ضبيسشگي 

          
 هشاضل وبس سديف

 ضشايظ ػولىشد
 )اثضاس، هَاد، سدْيضار، صهبى، هىبى ٍ ...(

 ًوشُ )ضبخع ّب/داٍسي/ًوشُ دّي(اسشبًذاسد  ًشبيح هوىي

 دليمِ 10صهبى  -ًشم افضاس  -سايبًِ  ًػت ًشم افضاس  1

   3 اخشا ضذى ٍ فؼبل )اوشيَ( ضذى ًشم افضاس ًػت دسسز

   2 فؼبل )اوشيَ( ًطذى ًشم افضاس ًػت ًبلع

   1 اخشا ًطذى ًشم افضاس ًبدسسزًػت 

 دليمِ 10صهبى  -لَاصم الشطشيش  بر فٌي ثِ غَسر دسشي هطبسج 2

    3   

   2 هطبسجِ دسسز هطبسجِ دسسز

   1 هطبسجِ ًب دسسز هطبسجِ ًب دسسز

 سبػز 25صهبى   -ًشم افضاسًػت ضذُ  -سايبًِ  هطبسجبر دسشي ثِ سايبًِ اي  سجذيل 3

    3   

   2 سجذيل دسسز هطبسجبر  سجذيل دسسز هطبسجبر 

   1 سجذيل ًبدسسز هطبسجبر  ل ًبدسسز هطبسجبر سجذي

 دليمِ  5صهبى  -زبدگش  اسائِ خشٍخي  4

    3   

   2 اسائِ خشٍخي دسسز  اسائِ خشٍخي دسسز 

   1 اسائِ خشٍخي ًب دسسز  اسائِ خشٍخي ًب دسسز 

5     

    3   

    2   

    1   

6     

    3   

    2   

    1   

 ايوٌي، ثْذاضز -الف  
 ايوٌي وبس ثب ٍسبيل ثشلي

  

 سػبيز يب ػذم سػبيز وليِ ثٌذّب

  3   
 دلز ًگشش -ة 

   2   دٍس وشدى هَاد اضبفِ اص وبسگبُ سَخْبر صيسز هطيغي -ج 

 ضبيسشگي ّبي غيشفٌي -د 
ثِ وبس گيشي فٌبٍسي   -(N12سػوين گيشي )

 (N73دسسز وبسي ) -( N42هٌبست )
  1   

 اسصضيبثي وبس )ضبيسشگي اًدبم وبس(

      
     ثلي

  
 

  

      
     خيش

      
 هؼيبس ضبيسشگي اًدبم وبس:

 3اص هشاضل  2وست ضذالل ًوشُ 

 اص ثخص ضبيسشگي ّبي غيشفٌي، ايوٌي، ثْذاضز، سَخْبر صيسز هطيغي ٍ ًگشش 2وست ضذالل ًوشُ 

 اص هشاضل وبس 3وست ضذالل هيبًگيي 
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 استاًذارد  ارزضياتي كار  -1 - 9ًوَى ترگ  

                       

   سبسيخ اسصضيبثي:   ضوبسُ هلي   ًبم ٍ ًبم خبًَادگي 
ًَثز 

: 
4 

 اسشبًذاسد ػولىشد وبس : L3 سغص غالضيز  سىٌسيي سبخشوبى  ضشفِ: 31120193 وذ ضشفِ 

وذ 
 ٍظيفِ

 17 گشٍُ وبسي ًظبسر ٍظيفِ: 01

ٍ  2800ًظبسر سبخشوبى ثب هػبلص ثٌبيي هغبثك ًمطِ ٍ آييي ًبهِ 
  55ٍ ًطشيِ  8هجطث 

 وبس : 0102 وذ وبس 

ًظبسر ثش  سبصُ 
ثب هػبلص  يّب

 ييثٌب

 (Knowledgداًص ) سغص ضبيسشگي 

          
 هشاضل وبس سديف

 ضشايظ ػولىشد
 )اثضاس، هَاد، سدْيضار، صهبى، هىبى ٍ ...(

 ًوشُ اسشبًذاسد )ضبخع ّب/داٍسي/ًوشُ دّي( ًشبيح هوىي

 دليمِ 15 صهبى -ًمطِ ّبي اخشايي  سغجيك ًمطِ ّب 1

    3   

   2 اضبسُ دسسز ثِ ػذم سغجيك ًمطِ ّب  اضبسُ دسسز ثِ ػذم سغجيك ًمطِ ّب 

   1 اضبسُ ًب دسسز ثِ ػذم سغجيك ًمطِ ّب اضبسُ ًب دسسز ثِ ػذم سغجيك ًمطِ ّب

 دليمِ 30صهبى  -ًمطِ ّبي اخشايي  اخشا ثب ًمطِ سغجيك 2

    3   

   2 اضبسُ  دسسز ػذم سغجيك  اخشايي ًمطِ ّب اضبسُ  دسسز ػذم سغجيك  اخشايي ًمطِ ّب
اضبسُ  ًب دسسز ػذم سغجيك  اخشايي ًمطِ 

 ّب
   1 اضبسُ  ًب دسسز ػذم سغجيك  اخشايي ًمطِ ّب

 سغجيك اخشا ثب آييي ًبهِ 3
هجطث  - 2800آييي ًبهِ  -ًمطِ ّبي اخشايي 

 دليمِ 30صهبى  - 55ٍ ًطشيِ  8

    3   
اضبسُ  دسسز ػذم سغجيك   ًمطِ ّب ثب آييي 

 ًبهِ 

اضبسُ  دسسز ػذم سغجيك   ًمطِ ّب ثب آييي 
 ًبهِ 

2   

ُ ًب دسسز ػذم سغجيك   ًمطِ ّب ثب اضبس
 آييي ًبهِ 

اضبسُ ًب دسسز ػذم سغجيك   ًمطِ ّب ثب آييي 
 ًبهِ 

1   

 دليمِ 15صهبى  -سٌظين گضاسش  اسائِ گضاسش 4

    3   

   2 اسائِ گضاسش خبهغ  اسائِ گضاسش خبهغ 

   1 اسائِ گضاسش ًبلع ِ گضاسش ًبلعاسائ

5     

    3   

    2   

    1   

6     

    3   

    2   

    1   

 وفص والُ  -سَخِ ايوٌي وبسگبُ  ايوٌي، ثْذاضز -الف  

 سػبيز ٍ يب ػذم سػبيز ثٌذ ة ٍ د

   3 د -سػبيز ثٌذ ة 
 دبيجٌذي ثِ ًمطِ  -دلز  ًگشش -ة 

   2 سػبيز ثٌذ ة    سَخْبر صيسز هطيغي -ج 

 ضبيسشگي ّبي غيشفٌي -د 

هسشٌذ  -سَخِ ثِ ضبيسشگي ّبي غيش فٌي 
 -( N72هسئَليز دزيشي )-( N37سبصي  )

هذيشيز وبسّب ٍ دشٍطُ  -( N14سفىش اًشمبدي )
(N62) 

   1 ػذم سػبيز ثٌذ ة 

 وبس )ضبيسشگي اًدبم وبس(اسصضيبثي 

      
     ثلي

  
 

  

      
     خيش

      
 هؼيبس ضبيسشگي اًدبم وبس:

 1ٍ2ٍ3ٍ4اص هشاضل  2وست ضذالل ًوشُ 

 اص ثخص ضبيسشگي ّبي غيشفٌي، ايوٌي، ثْذاضز، سَخْبر صيسز هطيغي ٍ ًگشش 2وست ضذالل ًوشُ 

 اص هشاضل وبس 3وست ضذالل هيبًگيي 
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 استاًذارد  ارزضياتي كار  -1 - 9ًوَى ترگ  

                       

   سبسيخ اسصضيبثي:   ضوبسُ هلي   ًبم ٍ ًبم خبًَادگي 
ًَثز 

: 
2 

 اسشبًذاسد ػولىشد وبس : L3 سغص غالضيز  سىٌسيي سبخشوبى  ضشفِ: 31120193 وذ ضشفِ 

آٍسد دشٍطُ هغبثك سبييذ ًبظش ػبلي ٍ فْشسز ثْب ٍ ثش  6 گشٍُ وبسي ًظبسر ٍظيفِ: 01 وذ ٍظيفِ
( ثب اسشفبدُ اص ًمطِ ّبي اخشايي ٍ ًشم 810081ضَاثظ)ًطشيِ 

 (Knowledgداًص ) سغص ضبيسشگي  ثشآٍسد وبس : 0103 وذ وبس  excelافضاس

          
 هشاضل وبس سديف

 ضشايظ ػولىشد
 )اثضاس، هَاد، سدْيضار، صهبى، هىبى ٍ ...(

 ًوشُ اسشبًذاسد )ضبخع ّب/داٍسي/ًوشُ دّي( ًشبيح هوىي

 دليمِ 15صهبى  -ًمطِ ّب  سغجيك ًمطِ ّب 1

    3   

   2 اضبسُ دسسز ثِ ػذم سغجيك ًمطِ ّب  سغجيك دسسز ًمطِ ّب

   1 اضبسُ ًب دسسز ثِ ػذم سغجيك ًمطِ ّب سغجيك ًبدسسز ًمطِ ّب

 ِ سيض هششُهطبسج 2
 1صهبى  -ًشم افضاس ّبي هششُ  -هبضيي ضسبة 

 سبػز 

    3   

   2 هطبسجِ سيضهششُ دسسز هطبسجِ سيضهششُ دسسز

   1 هطبسجِ سيضهششُ ًب دسسز هطبسجِ سيضهششُ ًب دسسز

 سبػز 0/5صهبى  -هطخػبر دشٍطُ  -فْشسز ثْب  سْيِ خالغِ هششُ  3

    3   

   2 سْيِ دسسز خالغِ هششُ  سْيِ دسسز خالغِ هششُ 

   1 سْيِ ًب دسسز خالغِ هششُ  ًب دسسز خالغِ هششُ  سْيِ

 دليمِ 45صهبى  -هطخػبر دشٍطُ  -لشاسداد  آًبليض  ثْب   4

    3   

   2 آًبليض دسسز  آًبليض دسسز 

   1 آًبليض ًب دسسز  يض ًب دسسز آًبل

 دليمِ 45صهبى  -ضبخع ّب  -هطخػبر لشاسداد  ثشآٍسد  5

    3   

   2 ثشآٍسد دسسز  ثشآٍسد دسسز 

   1 ثشآٍسد ًب دسسز ثشآٍسد ًب دسسز

6     

    3   

    2   

    1   

   ايوٌي، ثْذاضز -الف  

 سػبيز ٍ يب ػذم سػبيز ثٌذ ة ٍ د

   3 د -سػبيز ثٌذ ة 
 دبيجٌذي ثِ ًمطِ  -دلز  ًگشش -ة 

   2 سػبيز ثٌذ   ة    سَخْبر صيسز هطيغي -ج 

 ضبيسشگي ّبي غيشفٌي -د 

هطبسجِ ٍ  -سَخِ ثِ ضبيسشگي ّبي غيش فٌي 
 -( N72هسئَليز دزيشي )-( N91سيبضي  )

دسسشىبسي  -(N34وبسثشد فٌبٍسي اعالػبر )
(N73) 

   1 ػذم سػبيز ثٌذ ة 

 اسصضيبثي وبس )ضبيسشگي اًدبم وبس(

      
     ثلي

  
 

  

      
     خيش

      
 هؼيبس ضبيسشگي اًدبم وبس:

 1ٍ2ٍ3ٍ4ٍ5اص هشاضل  2وست ضذالل ًوشُ 

 اص ثخص ضبيسشگي ّبي غيشفٌي، ايوٌي، ثْذاضز، سَخْبر صيسز هطيغي ٍ ًگشش 2وست ضذالل ًوشُ 

 هشاضل وبساص  3وست ضذالل هيبًگيي 
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 استاًذارد  ارزضياتي كار  -1 - 9ًوَى ترگ  

                       

   سبسيخ اسصضيبثي:   ضوبسُ هلي   ًبم ٍ ًبم خبًَادگي 
ًَثز 

: 
4 

 اسشبًذاسد ػولىشد وبس : L3 سغص غالضيز  سىٌسيي سبخشوبى  ضشفِ: 31120193 وذ ضشفِ 

اًدبم آصهبيص ّبي هىبًيه خبن هغبثك دسشَسالؼول  18 گشٍُ وبسي ًظبسر ٍظيفِ: 01 وذ ٍظيفِ
ASHTO,unifid,ASTM  ثب اسشفبدُ اص سدْيضار ٍ ٍسبيل

 (skillهْبسر ) سغص ضبيسشگي  آصهبيص ّبي خبن   وبس : 0104 وذ وبس  آصهبيطگبُ هىبًيه خبن 

          
 هشاضل وبس سديف

 ضشايظ ػولىشد
 صهبى، هىبى ٍ ...()اثضاس، هَاد، سدْيضار، 

 ًوشُ اسشبًذاسد )ضبخع ّب/داٍسي/ًوشُ دّي( ًشبيح هوىي

 دليمِ  15صهبى  -خبن  -ٍسبيل ًوًَِ گيشي  سْيِ ًوًَِ 1

    3   

   2 سْيِ ًوًَِ هغبثك اسشبًذاسد سْيِ ًوًَِ هغبثك اسشبًذاسد

   1 سْيِ ًوًَِ هغبيش ثب اسشبًذاسد سْيِ ًوًَِ هغبيش ثب اسشبًذاسد

 آصهبيص اًدبم 2
 -هيض ٍيجشُ  - ASTMدسشَسالؼول  -اًَاع اله 

 سبػز  1صهبى 

    3   

   2 اًدبم آصهبيص هغبثك اسشبًذاسد  اًدبم آصهبيص هغبثك اسشبًذاسد 

   1 اًدبم آصهبيص هغبيش  اسشبًذاسد  اًدبم آصهبيص هغبيش  اسشبًذاسد 

 سبػز  1صهبى  -هبضيي ضسبة   -ٍسبيل سَصيي    اج ًشبيحاسشخش 3

    3   

   2 هطبسجِ دسسز هطبسجِ دسسز

   1 هطبسجِ ًب دسسز جِ ًب دسسزهطبس

 سْيِ گضاسش 4
 -فشم هٌطٌي داًِ ثٌذي   -سايبًِ  -لَاصم الشطشيش 

 سبػز 0/5صهبى 

    3   

   2 اسائِ هٌطٌي داًِ ثٌذي  اسائِ هٌطٌي داًِ ثٌذي 

   1 ػذم اسائِ هٌطٌي داًِ ثٌذي   ػذم اسائِ هٌطٌي داًِ ثٌذي  

5     

    3   

    2   

    1   

6     

    3   

    2   

    1   

 ايوٌي، ثْذاضز -الف  
ايوٌي وبس ثب ٍسبيل ثشلي  -ايوٌي آصهبيطگبُ 

 آصهبيطگبّي

 ة ٍ د -سػبيز ٍ يب ػذم سػبيز ثٌذ الف 

   3 د -ة -سػبيز ثٌذ الف 
 الضام ثِ دسشَسالؼول ّبي فٌي ًگشش -ة 

   2 سػبيز ثٌذ ة    سَخْبر صيسز هطيغي -ج 

 ضبيسشگي ّبي غيشفٌي -د 

ثِ وبسگيشي  -سَخِ ثِ ضبيسشگي ّبي غيش فٌي 
هسئَليز دزيشي  -( N42فٌبٍسي ّبي هٌبست )

(N72 )- ( سفسيش اعالػبرN33 )-  دسسز وبسي
(N73) 

   1 ػذم سػبيز ثٌذ ة 

 اسصضيبثي وبس )ضبيسشگي اًدبم وبس(

      
     ثلي

  
 

  

      
     خيش

      
 هؼيبس ضبيسشگي اًدبم وبس:

 1ٍ2ٍ3اص هشاضل  2وست ضذالل ًوشُ 

 اص ثخص ضبيسشگي ّبي غيشفٌي، ايوٌي، ثْذاضز، سَخْبر صيسز هطيغي ٍ ًگشش 2وست ضذالل ًوشُ 

 هشاضل وبساص  3وست ضذالل هيبًگيي 
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 استاًذارد  ارزضياتي كار  -1 - 9ًوَى ترگ  

                       

   سبسيخ اسصضيبثي:   ضوبسُ هلي   ًبم ٍ ًبم خبًَادگي 
ًَثز 

: 
4 

وذ 
 ضشفِ 

 L3 سغص غالضيز  سىٌسيي سبخشوبى  ضشفِ: 31120193
 اسشبًذاسد ػولىشد وبس :

وذ 
 ٍظيفِ

ًظبسر ثش هشاضل اخشايي هؼوبسي دشٍطُ يه سبخشوبى اص گشٍُ الف سبصهبى ًظبم  17 گشٍُ وبسي ًظبسر ٍظيفِ: 01
  5ٍ  3هٌْذسي هغبثك ًمطِ ثب اسشفبدُ اص ضَاثظ هؼوبسي ٍ ضْشسبصي ٍ  ٍ هجبضث 

 همشسار هلي19ٍ  18ٍ  16ٍ  15ٍ  14ٍ  13ٍ  12ٍ 
وذ 
 وبس 

 (Knowledgداًص ) سغص ضبيسشگي  يًظبسر  هؼوبس وبس : 0105

          

 هشاضل وبس سديف

 ضشايظ ػولىشد
)اثضاس، هَاد، سدْيضار، صهبى، هىبى ٍ 

)... 

 ًوشُ اسشبًذاسد )ضبخع ّب/داٍسي/ًوشُ دّي( ًشبيح هوىي

 دليمِ 45صهبى  -ًمطِ ّبي اخشايي  وٌششل ًمطِ ّب 1

    3   

   2 اضبسُ دسسز ػذم سغجيك ًمطِ ّب  اضبسُ دسسز ػذم سغجيك ًمطِ ّب 

   1 اضبسُ ًب دسسز ػذم سغجيك ًمطِ ّب اضبسُ ًب دسسز ػذم سغجيك ًمطِ ّب

 دليمِ 45صهبى  -ًمطِ ّبي اخشايي  اخشا ثب ًمطِ سغجيك 2

    3   

   2 اضبسُ  دسسز ػذم سغجيك  اخشايي ًمطِ ّب اضبسُ  دسسز ػذم سغجيك  اخشايي ًمطِ ّب

   1 اضبسُ  ًب دسسز ػذم سغجيك  اخشايي ًمطِ ّب اضبسُ  ًب دسسز ػذم سغجيك  اخشايي ًمطِ ّب

 سغجيك اخشا ثب ضَاثظ هؼوبسي 3

ًمطِ ّبي اخشايي هؼوبسي ٍ سبسيسبسي 
صهبى -ضَاثظ هؼوبسي ٍ ضْش سبصي  -

 دليمِ 45

    3   

اضبسُ  دسسز ػذم سغجيك   ًمطِ ّب ثب 
 ضَاثظ هؼوبسي ٍ ضْش سبصي

   2 اضبسُ  دسسز ػذم سغجيك   ًمطِ ّب ثب ضَاثظ هؼوبسي ٍ ضْش سبصي

ُ ًب دسسز ػذم سغجيك   ًمطِ ّب ثب اضبس
 ضَاثظ هؼوبسي ٍ ضْش سبصي

   1 اضبسُ ًب دسسز ػذم سغجيك   ًمطِ ّب ثب ضَاثظ هؼوبسي ٍ ضْش سبصي

   وٌششل غَسر ٍضؼيز 4

    3   

    2   

    1   

 دليمِ 15 -سٌظين گضاسش  اسائِ گضاسش 5

    3   

   2 گضاسش دسسز گضاسش دسسز

   1 گضاسش  ًب دسسز ش  ًب دسسزگضاس

6     

    3   

    2   

    1   

 ايوٌي، ثْذاضز -الف  
سَخِ ثِ ايوٌي ٍ ثْذاضز هطيظ وبسگبُ  

 وفص  -والُ  -

 سػبيز ٍ يب ػذم سػبيز ثٌذ الف  ة ٍ د

   3 د -سػبيز ثٌذ  الف ة 
 دبيجٌذي ثِ ًمطِ  -دلز  ًگشش -ة 

   2 سػبيز ثٌذ ة    سَخْبر صيسز هطيغي -ج 

 ضبيسشگي ّبي غيشفٌي -د 

 -سَخِ ثِ ضبيسشگي ّبي غيش فٌي 
هسئَليز دزيشي  -(N73دسسز وبسي )

(N72)- ( سفىش اًشمبديN14)-  هذيشيز
سٌظين ٍ -( N62وبسّب ٍ دشٍطُ ّب )

 (N22اغالش ػولىشد ّبي سيسشن)

   1 ػذم سػبيز ثٌذ ة 

 اسصضيبثي وبس )ضبيسشگي اًدبم وبس(

      
     ثلي

  
 

  

      
     خيش

      
 هؼيبس ضبيسشگي اًدبم وبس:

 1ٍ2ٍ3اص هشاضل  2وست ضذالل ًوشُ 

 اص ثخص ضبيسشگي ّبي غيشفٌي، ايوٌي، ثْذاضز، سَخْبر صيسز هطيغي ٍ ًگشش 2وست ضذالل ًوشُ 

 اص هشاضل وبس 3وست ضذالل هيبًگيي 
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 استاًذارد  ارزضياتي كار  -1 - 9ًوَى ترگ  

                       

   سبسيخ اسصضيبثي:   ضوبسُ هلي   ًبم ٍ ًبم خبًَادگي 
ًَثز 

: 
4 

وذ 
 ضشفِ 

 L3 سغص غالضيز  سىٌسيي سبخشوبى  ضشفِ: 31120193
 اسشبًذاسد ػولىشد وبس :

وذ 
 ٍظيفِ

ًظبسر ثش هشاضل اخشاي سبصُ فلضي يه سبخشوبى اص گشٍُ الف سبصهبى ًظبم  17 گشٍُ وبسي ًظبسر ٍظيفِ: 01
ٍ  228همشسار هلي ٍ ًطشيِ ّبي   9ٍ  10هٌْذسي هغبثك ًمطِ ٍ هجطث 

264  ٍ34 
وذ 
 وبس 

 وبس : 0106
ًظبسر ثش سبصُ 

 يفَالد يّب
 (Knowledgداًص ) سغص ضبيسشگي 

سدي          
 ف

 هشاضل وبس
 ضشايظ ػولىشد

 )اثضاس، هَاد، سدْيضار، صهبى، هىبى ٍ ...(
 ًوشُ اسشبًذاسد )ضبخع ّب/داٍسي/ًوشُ دّي( ًشبيح هوىي

 دليمِ 45صهبى  -ًمطِ ّبي اخشايي  سبصُ  سغجيك ًمطِ ّب 1

    3   

   2 اضبسُ دسسز ػذم سغجيك ًمطِ ّب  ضبسُ دسسز ػذم سغجيك ًمطِ ّب ا

   1 اضبسُ ًب دسسز ػذم سغجيك ًمطِ ّب اضبسُ ًب دسسز ػذم سغجيك ًمطِ ّب

 دليمِ 45صهبى  -ًمطِ ّبي اخشايي سبصُ اي  سغجيك اخشا ثب ًمطِ 2

    3   

   2 اضبسُ  دسسز ػذم سغجيك  اخشايي ًمطِ ّبي سبصُ اي ضبسُ  دسسز ػذم سغجيك  اخشايي ًمطِ ّبي سبصُ ايا
اضبسُ  ًب دسسز ػذم سغجيك  اخشايي ًمطِ ّبي سبصُ 

 اي
   1 اضبسُ  ًب دسسز ػذم سغجيك  اخشايي ًمطِ ّبي سبصُ اي

 سغجيك اخشا ثب آييي ًبهِ 3

ضَاثظ هجطث  -ًمطِ ّبي اخشايي سبصُ اي 
 45صهبى -  3228ٍ264ٍ34ًطشيِ ّبي 10

 دليمِ

    3   
ٍ  10اضبسُ  دسسز ثِ ػذم سغجيك   ًمطِ ّب ثب هجطث 

 228ٍ264ٍ35ًطشيِ ّبي 

ٍ ًطشيِ ّبي  10اضبسُ  دسسز ثِ ػذم سغجيك   ًمطِ ّب ثب هجطث 
228ٍ264ٍ36 

2   

 10اضبسُ ًب دسسز ثِ ػذم سغجيك   ًمطِ ّب ثب هجطث 
 228ٍ264ٍ34ًطشيِ ّبي ٍ 

ٍ ًطشيِ ّبي  10اضبسُ ًب دسسز ثِ ػذم سغجيك   ًمطِ ّب ثب هجطث 
228ٍ264ٍ35 

1   

 دسخَاسز اًدبم آصهبيص 4
 15صهبى  -دسخَاسز آصهبيص ّبي الصم  

 دليمِ 

    3   

   2 دسخَاسز دسسز  دسخَاسز دسسز 

   1 دسخَاسز  ًبدسسز  دسخَاسز  ًبدسسز 

 دليمِ  45صهبى  -لَاصم الشطشيش  -سايبًِ  وٌششل غَسر ٍضؼيز 5

    3   

   2 وٌششل دسسز  وٌششل دسسز 

   1 وٌششل   ًبدسسز  وٌششل   ًبدسسز 

 اسائِ گضاسش 6
 15صهبى  -لَاصم الشطشيش  -سايبًِ 
 دليمِ 

    3   

   2 گضاسش دسسز  گضاسش دسسز 

   1 گضاسش ًبدسسز  گضاسش ًبدسسز 

 ايوٌي، ثْذاضز -الف  
 -سَخِ ثِ ايوٌي ٍ ثْذاضز هطيظ وبسگبُ  

 وفص  -والُ 

 سػبيز ٍ يب ػذم سػبيز ثٌذ الف  ة ٍ د

   3 د -ة  -سػبيز ثٌذ الف 
 دبيجٌذي ثِ ًمطِ  -دلز  ًگشش -ة 

   2 سػبيز ثٌذ ة    سَخْبر صيسز هطيغي -ج 

 ضبيسشگي ّبي غيشفٌي -د 

دسسز وبسي  -فٌي سَخِ ثِ ضبيسشگي ّبي غيش 
(N73)- ( هسئَليز دزيشيN72)-  سفىش اًشمبدي

(N14)- ( هذيشيز وبسّب ٍ دشٍطُ ّبN62 )- ٍ سٌظين
 (N22اغالش ػولىشد ّبي سيسشن)

   1 ػذم سػبيز ثٌذ ة 

 اسصضيبثي وبس )ضبيسشگي اًدبم وبس(

      
     ثلي

  
 

  

      
     خيش

      
 وبس: هؼيبس ضبيسشگي اًدبم

 1ٍ2ٍ3ٍ4اص هشاضل  2وست ضذالل ًوشُ 

 اص ثخص ضبيسشگي ّبي غيشفٌي، ايوٌي، ثْذاضز، سَخْبر صيسز هطيغي ٍ ًگشش 2وست ضذالل ًوشُ 

 اص هشاضل وبس 3وست ضذالل هيبًگيي 
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 استاًذارد  ارزضياتي كار  -1 - 9ًوَى ترگ  

                       

   سبسيخ اسصضيبثي:   ضوبسُ هلي   ًبم ٍ ًبم خبًَادگي 
ًَثز 

: 
4 

وذ 
 ضشفِ 

3112019
3 

 ضشفِ:
سىٌسيي 
 سبخشوبى 

 L3 سغص غالضيز 
 اسشبًذاسد ػولىشد وبس :

وذ 
ٍظي
 فِ

01 
ٍظيفِ

: 
 17 گشٍُ وبسي ًظبسر

ًظبسر ثش هشاضل اخشا سبصُ ثشٌي يه سبخشوبى اص گشٍُ الف سبصهبى ًظبم هٌْذسي 
 55ٍ  35آثب ٍ ًطشيِ هغبثك ًمطِ ٍ آييي ًبهِ 

وذ 
 وبس 

 وبس : 0107

ًظبسر ثش  
 يسبصُ ّب

 يثشٌ

 (Knowledgداًص ) سغص ضبيسشگي 

          
سدي
 ف

 هشاضل وبس

 ضشايظ ػولىشد
)اثضاس، هَاد، سدْيضار، صهبى، هىبى ٍ 

)... 

 اسشبًذاسد )ضبخع ّب/داٍسي/ًوشُ دّي( ًشبيح هوىي
ًوش
ُ 

 سغجيك ًمطِ ّب 1
 45صهبى  -اخشايي  سبصُ ًمطِ ّبي 

 دليمِ

    3   

   2 اضبسُ دسسز ػذم سغجيك ًمطِ ّب  اضبسُ دسسز ػذم سغجيك ًمطِ ّب 

   1 اضبسُ ًب دسسز ػذم سغجيك ًمطِ ّب اضبسُ ًب دسسز ػذم سغجيك ًمطِ ّب

 ا ثب ًمطِسغجيك اخش 2
 45صهبى  -ًمطِ ّبي اخشايي سبصُ اي 

 دليمِ

    3   

   2 اضبسُ  دسسز ػذم سغجيك  اخشايي ًمطِ ّبي سبصُ اي اضبسُ  دسسز ػذم سغجيك  اخشايي ًمطِ ّبي سبصُ اي

   1 اضبسُ  ًب دسسز ػذم سغجيك  اخشايي ًمطِ ّبي سبصُ اي ًب دسسز ػذم سغجيك  اخشايي ًمطِ ّبي سبصُ اياضبسُ  

 سغجيك اخشا ثب آييي ًبهِ 3

ضَاثظ  -ًمطِ ّبي اخشايي سبصُ اي 
صهبى  -  35ٍ55ٍ  ًطشيِ ّبي 9هجطث 

 دليمِ 45

    3   
ٍ   9اضبسُ دسسز ثِ ػذم سغجيك ًمطِ ٍ ضَاثظ هجطث 

 35ٍ56ًطشيِ ّبي

ٍ  ًطشيِ  9اضبسُ دسسز ثِ ػذم سغجيك ًمطِ ٍ ضَاثظ هجطث 
 35ٍ57ّبي

2   

ٍ   9اضبسُ ًب دسسز ثِ ػذم سغجيك ًمطِ ٍ ضَاثظ هجطث 
   35ٍ55ًطشيِ ّبي

ٍ   9اضبسُ ًب دسسز ثِ ػذم سغجيك ًمطِ ٍ ضَاثظ هجطث 
 35ٍ56ًطشيِ ّبي

1   

   اًدبم آصهبيص دسخَاسز 4

    3   

    2   

    1   

   سأييذ غَسر ٍضؼيز 5

    3   

    2   

    1   

 اسائِ گضاسش 6
صهبى  -لَاصم الشطشيش  -سايبًِ 

 دليمِ  15

    3   

   2 گضاسش دسسز  گضاسش دسسز 

   1 گضاسش ًبدسسز  گضاسش ًبدسسز 

 ايوٌي، ثْذاضز -الف  
سَخِ ثِ ايوٌي ٍ ثْذاضز هطيظ وبسگبُ  

 وفص  -والُ  -

 سػبيز ٍ يب ػذم سػبيز ثٌذ الف  ة ٍ د

   3 د -سػبيز ثٌذ الف ة 
 دبيجٌذي ثِ ًمطِ ٍ آييي ًبهِ  -دلز  ًگشش -ة 

   2 سػبيز ثٌذ ة    سَخْبر صيسز هطيغي -ج 

 ضبيسشگي ّبي غيشفٌي -د 

 -سَخِ ثِ ضبيسشگي ّبي غيش فٌي 
هسئَليز دزيشي  -(N73دسسز وبسي )

(N72)- ( سفىش اًشمبديN14)-  هذيشيز
سٌظين ٍ -( N62وبسّب ٍ دشٍطُ ّب )

 (N22سيسشن) اغالش ػولىشد ّبي

   1 ػذم سػبيز ثٌذ ة 

 اسصضيبثي وبس )ضبيسشگي اًدبم وبس(

      

     ثلي
 

      
     خيش

   

 هؼيبس ضبيسشگي اًدبم وبس:

 1ٍ2ٍ3ٍ4اص هشاضل  2وست ضذالل ًوشُ 

 اص ثخص ضبيسشگي ّبي غيشفٌي، ايوٌي، ثْذاضز، سَخْبر صيسز هطيغي ٍ ًگشش 2وست ضذالل ًوشُ 

 اص هشاضل وبس 3وست ضذالل هيبًگيي 
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 استاًذارد  ارزضياتي كار  -1 - 9ًوَى ترگ  

                       

   سبسيخ اسصضيبثي:   ضوبسُ هلي   ًبم ٍ ًبم خبًَادگي 
ًَثز 

: 
1 

 اسشبًذاسد ػولىشد وبس : L3 سغص غالضيز  سىٌسيي سبخشوبى  ضشفِ: 31120193 وذ ضشفِ 

 4 گشٍُ وبسي ًظبسر ٍظيفِ: 01 ٍظيفِوذ 
اًدبم آصهبيص ّبي هػبلص سبخشوبى هغبثك آييي ًبهِ آثب ٍ هجطث 

 وبس : 0108 وذ وبس  ASTMٍ همشسار هلي ٍ  5
آصهبيص ّبي هػبلص 

 سبخشوبى
 (skillهْبسر ) سغص ضبيسشگي 

          
 هشاضل وبس سديف

 ضشايظ ػولىشد
 هىبى ٍ ...()اثضاس، هَاد، سدْيضار، صهبى، 

 ًوشُ اسشبًذاسد )ضبخع ّب/داٍسي/ًوشُ دّي( ًشبيح هوىي

 دليمِ 5صهبى   سْيِ ًوًَِ 1

    3   

   2 سْيِ ًوًَِ هغبثك اسشبًذاسد سْيِ ًوًَِ هغبثك اسشبًذاسد

   1 سْيِ ًوًَِ هغبيش ثب اسشبًذاسد سْيِ ًوًَِ هغبيش ثب اسشبًذاسد

 دليمِ 5صهبى  -خه   ٍسبيل اًشخبة 2

    3   

   2 اًشخبة دسسز دسشگبُ  اًشخبة دسسز دسشگبُ 

   1 اًشخبة ًب دسسز دسشگبُ  اًشخبة ًب دسسز دسشگبُ 

 دليمِ 10 -صهبى  سٌظين دسشگبُ  3

    3   

   2 سٌظين غطيص سٌظين غطيص

   1 سٌظين غلظ غلظ سٌظين

 اًدبم آصهبيص 4
 30صهبى  -دسشگبُ سؼييي همبٍهز فطبسي  -ًوًَِ 
 دليمِ

    3   

   2 اًدبم آصهبيص  هغبثك اسشبًذاسد اًدبم آصهبيص  هغبثك اسشبًذاسد

   1 اًدبم آصهبيص  هغبيش ثب اسشبًذاسد آصهبيص  هغبيش ثب اسشبًذاسد اًدبم

 دليمِ  10صهبى  -سايبًِ  اسائِ گضاسش 5

    3   

   2 گضاسش دسسز گضاسش دسسز

   1 گضاسش ًبدسسز گضاسش ًبدسسز

6     

    3   

    2   

    1   

 ايوٌي وبسدس  آصهبيطگبُ ٍ ٍسبيل آصهبيطگبّي  ايوٌي، ثْذاضز -الف  

 سػبيز ٍ يب ػذم سػبيز ثٌذ الف سب  د

   3 سػبيز ثٌذ الف سب  د
 دبي ثٌذي ثِ اغَل ٍ دسشَسالؼول  ًگشش -ة 

   2 سػبيز ثٌذ ة  دٍس وشدى هَاد دس اص آصهبيص سَخْبر صيسز هطيغي -ج 

 ضبيسشگي ّبي غيشفٌي -د 

دسسز وبسي  -سَخِ ثِ ضبيسشگي ّبي غيش فٌي 
(N73)- ( هسئَليز دزيشيN72)-  هسشٌذ سبصي

(N37)- ( سفسيش اعالػبرN33 ) 

   1 ػذم سػبيز ثٌذ ة 

 اسصضيبثي وبس )ضبيسشگي اًدبم وبس(

      
     ثلي

  
 

  

      
     خيش

      
 هؼيبس ضبيسشگي اًدبم وبس:

 3ٍ4اص هشاضل  2وست ضذالل ًوشُ 

 اص ثخص ضبيسشگي ّبي غيشفٌي، ايوٌي، ثْذاضز، سَخْبر صيسز هطيغي ٍ ًگشش 2وست ضذالل ًوشُ 

 اص هشاضل وبس 3هيبًگيي  وست ضذالل
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 استاًذارد  ارزضياتي كار  -1 - 9ًوَى ترگ  

                       

   سبسيخ اسصضيبثي:   ضوبسُ هلي   ًبم ٍ ًبم خبًَادگي 
ًَثز 

: 
3 

 اسشبًذاسد ػولىشد وبس : L3 سغص غالضيز  سىٌسيي سبخشوبى  ضشفِ: 31120193 وذ ضشفِ 

اًدبم آصهبيص ّبي ثشي هغبثك آييي ًبهِ آثب ثب ٍسبيل  14 گشٍُ وبسي ًظبسر ٍظيفِ: 01 وذ ٍظيفِ
 (skillهْبسر ) سغص ضبيسشگي  آصهبيص ّبي ثشي وبس : 0109 وذ وبس  آصهبيطگبّي 

          
 هشاضل وبس سديف

 ضشايظ ػولىشد
 )اثضاس، هَاد، سدْيضار، صهبى، هىبى ٍ ...(

 ًوشُ )ضبخع ّب/داٍسي/ًوشُ دّي(اسشبًذاسد  ًشبيح هوىي

   سْيِ ًوًَِ 1

    3   

    2   

    1   

 دليمِ 5صهبى  -خه   ًشخبة ٍسبيلا 2

    3   

   2 اًشخبة دسسز دسشگبُ  اًشخبة دسسز دسشگبُ 

   1 اًشخبة ًب دسسز دسشگبُ  اًشخبة ًب دسسز دسشگبُ 

 دليمِ 40صهبى  -دسشگبُ سؼييي همبٍهز فطبسي  آصهبيص  اًدبم 3

    3   

   2 اًدبم آصهبيص هغبثك ثب اسشبًذاسد  اًدبم آصهبيص هغبثك ثب اسشبًذاسد 

   1 اًدبم آصهبيص هغبيش ثب اسشبًذاسد م آصهبيص هغبيش ثب اسشبًذاسداًدب

 دليمِ 15اسائِ گضاسش صهبى  اسائِ گضاسش 4

    3   

   2 سٌظين دسسز گضاسش سٌظين دسسز گضاسش

   1 سٌظين ًب دسسز گضاسش سٌظين ًب دسسز گضاسش

5     

    3   

    2   

    1   

6     

    3   

    2   

    1   

 ايوٌي وبسدس  آصهبيطگبُ ٍ ٍسبيل آصهبيطگبّي  ايوٌي، ثْذاضز -الف  

 سػبيز ٍ يب ػذم سػبيز ثٌذ الف سب  د

   3 سػبيز ثٌذ الف سب  د
 دبي ثٌذي ثِ اغَل ٍ دسشَسالؼول  ًگشش -ة 

   2 سػبيز ثٌذ ة  دٍس وشدى هَاد دس اص آصهبيص سَخْبر صيسز هطيغي -ج 

 غيشفٌيضبيسشگي ّبي  -د 

دسسز وبسي  -سَخِ ثِ ضبيسشگي ّبي غيش فٌي 
(N73)- ( هسئَليز دزيشيN72)-  سػوين گيشي

(N12 )- ( هذيشيز وبسّب ٍ دشٍطُ ّبN62 ) 

   1 ػذم سػبيز ثٌذ ة 

 اسصضيبثي وبس )ضبيسشگي اًدبم وبس(

      
     ثلي

  
 

  

      
     خيش

      
 هؼيبس ضبيسشگي اًدبم وبس:

 4ٍ5اص هشاضل  2وست ضذالل ًوشُ 

 اص ثخص ضبيسشگي ّبي غيشفٌي، ايوٌي، ثْذاضز، سَخْبر صيسز هطيغي ٍ ًگشش 2وست ضذالل ًوشُ 

 اص هشاضل وبس 3وست ضذالل هيبًگيي 
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 استاًذارد  ارزضياتي كار  -1 - 9ًوَى ترگ  

                       

   سبسيخ اسصضيبثي:   هليضوبسُ    ًبم ٍ ًبم خبًَادگي 
ًَثز 

: 
3 

 اسشبًذاسد ػولىشد وبس : L3 سغص غالضيز  سىٌسيي سبخشوبى  ضشفِ: 31120193 وذ ضشفِ 

اداسُ دفشش فٌي وبسگبُ هغبثك دسشَسالؼول  ًظبم فٌي ٍ اخشايي  12 گشٍُ وبسي ًظبسر ٍظيفِ: 01 وذ ٍظيفِ
 (Knowledgداًص ) سغص ضبيسشگي  اهَس دفشش فٌي وبس : 0110 وذ وبس  وطَس

          
 هشاضل وبس سديف

 ضشايظ ػولىشد
 )اثضاس، هَاد، سدْيضار، صهبى، هىبى ٍ ...(

 ًوشُ اسشبًذاسد )ضبخع ّب/داٍسي/ًوشُ دّي( ًشبيح هوىي

 آًبليض 1
اسبق ثب ًَس  -ًمطِ   -لَاصم اداسي  -هبضيي ضسبة 
 سبػز 1صهبى   -ٍ دهبي هٌبست

    3   

   2 آًبليض دسسز آًبليض دسسز

   1 آًبليضًب دسسز آًبليضًب دسسز

 سبػز  0/5صهبى  -لَاصم الشطشيش  -دشسطٌبهِ  شاسدادػمذ ل 2

   3 % سَاالر  75دبسخ غطيص ثِ ضذالل  % سَاالر  75دبسخ غطيص ثِ ضذالل 

   2 % سَاالر75% سب  60دبسخ غطيص ثيي % سَاالر75% سب  60دبسخ غطيص ثيي

   1 % سَاالر 60دبسخ ثِ ووشش اص  % سَاالر 60دبسخ ثِ ووشش اص 

 سبػز  0/5صهبى  -لَاصم الشطشيش  -دشسطٌبهِ  برهىبسج 3

   3 % سَاالر  75دبسخ غطيص ثِ ضذالل  % سَاالر  75دبسخ غطيص ثِ ضذالل 

   2 % سَاالر75% سب  60دبسخ غطيص ثيي % سَاالر75% سب  60دبسخ غطيص ثيي

   1 % سَاالر 60دبسخ ثِ ووشش اص  % سَاالر 60ثِ ووشش اص  دبسخ

4     

    3   

    2   

    1   

5     

    3   

    2   

    1   

6     

    3   

    2   

    1   

   ايوٌي، ثْذاضز -الف  

 د  -سػبيز ٍ يب ػذم سػبيز ثٌذ ة 

   3 سػبيز ثٌذ ة ٍ د
 دبي ثٌذي ثِ ًمطِ  -دلز  ًگشش -ة 

   2 سػبيز ثٌذ ة   سَخْبر صيسز هطيغي -ج 

 ضبيسشگي ّبي غيشفٌي -د 

هطبسجِ ٍ  -سَخِ ثِ ضبيسشگي ّبي غيش فٌي 
وبسثشد  -(N72هسئَليز دزيشي ) -(N91سيبضي )

سٌظين ٍ اغالش  -( N34فٌبٍسي اعالػبر )
دسسز وبسي  -( N22ػولىشدّبي سيسشن )

(N73 )- ( هسشٌذ سبصيN37) 

   1 ػذم سػبيز ثٌذ ة

 اسصضيبثي وبس )ضبيسشگي اًدبم وبس(

      
     ثلي

  
 

  

      
     خيش

      
 هؼيبس ضبيسشگي اًدبم وبس:

 1ٍ2ٍ3اص هشاضل  2وست ضذالل ًوشُ 

 صيسز هطيغي ٍ ًگششاص ثخص ضبيسشگي ّبي غيشفٌي، ايوٌي، ثْذاضز، سَخْبر  2وست ضذالل ًوشُ 

 اص هشاضل وبس 3وست ضذالل هيبًگيي 
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 استاًذارد  ارزضياتي كار  -1 - 9ًوَى ترگ  

                       

   سبسيخ اسصضيبثي:   ضوبسُ هلي   ًبم ٍ ًبم خبًَادگي 
ًَثز 

: 
4 

 ػولىشد وبس : اسشبًذاسد L3 سغص غالضيز  سىٌسيي سبخشوبى  ضشفِ: 31120193 وذ ضشفِ 

 13 گشٍُ وبسي ًظبسر ٍظيفِ: 01 وذ ٍظيفِ
ًظبسر ثش هشاضل اخشاي همبٍم سبصي يه سبخشوبى دس ضذ گشٍُ 

 وبس : 0111 وذ وبس  الف ًظبم هٌْذسي ثب سَخِ ثِ ًمطِ 
ًظبسر ثش همبٍم 

 سبصي
 (Knowledgداًص ) سغص ضبيسشگي 

          
 هشاضل وبس سديف

 ضشايظ ػولىشد
 )اثضاس، هَاد، سدْيضار، صهبى، هىبى ٍ ...(

 ًوشُ اسشبًذاسد )ضبخع ّب/داٍسي/ًوشُ دّي( ًشبيح هوىي

 دليمِ  15صهبى  -ثشسسي ًمطِ ّبي همبٍم سبصي   ثشسسي ًمطِ همبٍم سبصي 1

    3   

   2 ثشسسي دسسز ًمطِ ثشسسي دسسز ًمطِ

   1 ثشسسي ًب دسسز ًمطِ ثشسسي ًب دسسز ًمطِ

 دليمِ  45صهبى  -سؼييي هطل ٍسٍش سخشيت   سخشيت غطيص هَضؼي دسشَس 2

    3   

   2 سؼييي دسسز هطل ٍ سٍش سخشيت   سؼييي دسسز هطل ٍ سٍش سخشيت  

   1 سؼييي ًبدسسز هطل ٍ سٍش سخشيت   سؼييي ًبدسسز هطل ٍ سٍش سخشيت  

 دليمِ 15صهبى  -ًمطِ همبٍم سبصي   وٌششل اخشا سمَيز ٍ ثْسبصي 3

    3   

   2 اخشا هغبثك ًمطِ اخشا هغبثك ًمطِ

   1 اخشا هغبيش ًمطِ هغبيش ًمطِ اخشا

 دليمِ  15صهبى  ثبص سبصي سخشيت ّبي هَضؼي  4

    3   

   2 ثبص سبصي دسسز  ثبص سبصي دسسز 

   1 ثبص سبصي  ًب دسسز  سبصي  ًب دسسز ثبص 

 دليمِ  45صهبى  -لَاصم الشطشيش  -سايبًِ  وٌششل غَسر ٍضؼيز 5

    3   

   2 وٌششل دسسز  وٌششل دسسز 

   1 وٌششل   ًبدسسز  وٌششل   ًبدسسز 

 دليمِ  15صهبى  -لَاصم الشطشيش  -سايبًِ  گضاسش اسائِ 6

    3   

   2 گضاسش دسسز  گضاسش دسسز 

   1 گضاسش ًبدسسز  گضاسش ًبدسسز 

 ايوٌي، ثْذاضز -الف  
 -والُ  -سَخِ ثِ ايوٌي ٍ ثْذاضز هطيظ وبسگبُ  

 وفص 

 سػبيز ٍ يب ػذم سػبيز ثٌذ الف  ة ٍ د

   3 د -ة  -سػبيز ثٌذ الف 
 دبيجٌذي ثِ ًمطِ  -دلز  ًگشش -ة 

   2 سػبيز ثٌذ ة    سَخْبر صيسز هطيغي -ج 

 ضبيسشگي ّبي غيشفٌي -د 

هطبسجِ ٍ  -سَخِ ثِ ضبيسشگي ّبي غيش فٌي 
وبسثشد  -(N72هسئَليز دزيشي ) -(N91سيبضي )

سٌظين ٍ اغالش  -( N34فٌبٍسي اعالػبر )
دسسز وبسي  -( N22ػولىشدّبي سيسشن )

(N73 )- ( هسشٌذ سبصيN37) 

   1 ػذم سػبيز ثٌذ ة 

 اسصضيبثي وبس )ضبيسشگي اًدبم وبس(

      
     ثلي

  
 

  

      
     خيش

      
 هؼيبس ضبيسشگي اًدبم وبس:

 1ٍ2ٍ3ٍ4اص هشاضل  2وست ضذالل ًوشُ 

 سَخْبر صيسز هطيغي ٍ ًگششاص ثخص ضبيسشگي ّبي غيشفٌي، ايوٌي، ثْذاضز،  2وست ضذالل ًوشُ 

 اص هشاضل وبس 3وست ضذالل هيبًگيي 
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 استاًذارد  ارزضياتي كار  -1 - 9ًوَى ترگ  

                       

   سبسيخ اسصضيبثي:   ضوبسُ هلي   ًبم ٍ ًبم خبًَادگي 
ًَثز 

: 
1 

 ضشفِ: 71110191 وذ ضشفِ 
وبسگش هبّش 

 سبخشوبى
 L1 سغص غالضيز 

 اسشبًذاسد ػولىشد وبس :

وذ 
 ٍظيفِ

 3 گشٍُ وبسي ًمطِ ثشداسي ٍظيفِ: 02
 -لغت ًوب  -سشاص  -ضبلَل  -طالي  -گًَيب  -ثب اسشفبدُ اص هشش 

ٍ  119دالًيوشش هغبثك ًطشيِ  -سٍل فيىس  -ضيت سٌح 
دسشَسالؼول سبصهبى ًمطِ ثشداسي وطَس هسبضز ٍ ًمطِ صهيي سا 

 ثِ دسز آٍسد
 (skillهْبسر ) سغص ضبيسشگي  يهسّبض وبس : 0201 وذ وبس 

          
 هشاضل وبس سديف

 ضشايظ ػولىشد
 )اثضاس، هَاد، سدْيضار، صهبى، هىبى ٍ ...(

 ًوشُ اسشبًذاسد )ضبخع ّب/داٍسي/ًوشُ دّي( ًشبيح هوىي

 سْيِ وشٍوي 1
 10صهبى  -لغت ًوب  -لَاصم سطشيش اداسي 

 دس صهيي عجيؼي -دليمِ 

    3   

   2 سسن غطيص وشٍوي سْيِ دسسز وشٍوي

   1 سسن ًبدسسز وشٍوي سْيِ ًبدسسز وشٍوي

 ٍسي اعالػبرخوغ آ 2
 -ٍسبيل اداسي  -ٍسبيل سبدُ ًمطِ ثشداسي 

 دس لغؼِ صهيي -دليمِ  90صهبى 

    3   

   2 وبهل ثَدى اعالػبر خوغ آٍسي وبهل اعالػبر

   1 وبهل ًجَدى اعالػبر آٍسي ًبلع اعالػبرخوغ 

 اًدبم هطبسجبر 3
 30صهبى  -هبضيي ضسبة  -لَاصم سطشيش اداسي 

 دس لغؼِ صهيي يب اسبق وبس -دليمِ 

    3   
ضل غطيص هطبسجبر ٍ ثِ دسز آٍسدى خَاة 

 غطيص
   2 ساُ ضل غطيص ٍ خَاة دسسز

بدسسز هطبسجبر ٍ ػذم ٍغَل ثِ خَاة ضل ً
 دسسز

   1 ساُ ضل غلظ ٍ خَاة غلظ

 وٌششل 4
 20صهبى  -هبضيي ضسبة  -لَاصم سطشيش اداسي 

 دس لغؼِ صهيي يب اسبق وبس -دليمِ 

    3   

   2 دسسز ثَدى ػوليبر دسسز ثَدى ػوليبر

   1 غلظ ثَدى ػوليبر ثَدى ػوليبرغلظ 

 اسائِ گضاسش 5
 -ٍسبيل ًمطِ وطي  -لَاصم سطشيش اداسي 

 دس اسبق وبس -دليمِ  30صهبى  -سايبًِ 

    3   

   2 وبهل ثَدى گضاسش وبهل ثَدى گضاسش

   1 ًبلع ثَدى گضاسش ًبلع ثَدى گضاسش

6     

    3   

    2   

    1   

 ايوٌي، ثْذاضز -الف  
لجبس  -وفص  -ايوٌي ٍ ثْذاضز هطيظ وبس 

 والُ -هٌبست 

 سػبيز يب ػذم سػبيز وليِ ثٌذّب

   3 سػبيز وليِ ثٌذّب
 دلز -ًظن  ًگشش -ة 

   2 سػبيز ثٌذ ة هشاػبر هطيظ صيسز سَخْبر صيسز هطيغي -ج 

 ضبيسشگي ّبي غيشفٌي -د 

ثِ وبس  -سَخِ ثِ ضبيسشگي ّبي غيش فٌي 
ًمص دس سين  -(N42گيشي فٌبٍسي هٌبست )

(N53)- ( هذيشيز هَاد ٍ سدْيضارN66 )- 
هسئَليز  -( N67هذيشيز هٌبثغ اًسبًي )

 (N73دسسز وبسي ) -( N72دزيشي )

   1 ػذم سػبيز ثٌذ ة 

 اسصضيبثي وبس )ضبيسشگي اًدبم وبس(

      

     ثلي
  

 
  

      

     خيش
      

 هؼيبس ضبيسشگي اًدبم وبس:

 4ٍ  3ٍ  2اص هشاضل  2وست ضذالل ًوشُ 

 ثْذاضز، سَخْبر صيسز هطيغي ٍ ًگششاص ثخص ضبيسشگي ّبي غيشفٌي، ايوٌي،  2وست ضذالل ًوشُ 

 اص هشاضل وبس 3وست ضذالل هيبًگيي 
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 استاًذارد  ارزضياتي كار  -1 - 9ًوَى ترگ  

                       

   سبسيخ اسصضيبثي:   ضوبسُ هلي   ًبم ٍ ًبم خبًَادگي 
ًَثز 

: 
1 

 ضشفِ: 71110191 وذ ضشفِ 
وبسگش هبّش 

 سبخشوبى
 L1 سغص غالضيز 

 اسشبًذاسد ػولىشد وبس :

وذ 
 ٍظيفِ

ثب اسشفبدُ اص ًمطِ ٍ ٍسبيل سبدُ ًمطِ وطي ٍ ًمطِ ثشداسي ًمطِ  3 گشٍُ وبسي ًمطِ ثشداسي ٍظيفِ: 02
ٍ دسشَسالؼول سبصهبى ًمطِ ثشداسي  119سا ثب دلز ٍ هغبثك ًطشيِ 

 (skillهْبسر ) سغص ضبيسشگي  ًمطِ ثشداسي سبدُ وبس : 0202 وذ وبس  وطَس ديبدُ ًوبيذ

          
 هشاضل وبس سديف

 ضشايظ ػولىشد
 )اثضاس، هَاد، سدْيضار، صهبى، هىبى ٍ ...(

 ًوشُ اسشبًذاسد )ضبخع ّب/داٍسي/ًوشُ دّي( ًشبيح هوىي

 سؼييي ًمبط هجٌب 1
لَاصم سطشيش اداسي  -لَاصم ًمطِ وطي  -ًمطِ 

 دس اسبق وبس سشسين -دليمِ  15صهبى  -

    3   

   2 اسشخشاج دسسز ًمبط هجٌب اسشخشاج دسسز ًمبط هجٌب

   1 اسشخشاج ًبدسسز ًمبط هجٌب اسشخشاج ًبدسسز ًمبط هجٌب

 اج ًمبط اص سٍي ًمطِاسشخش 2
لَاصم سطشيش اداسي  -لَاصم ًمطِ وطي  -ًمطِ 

 دس اسبق وبس سشسين -دليمِ  45صهبى  -

    3   

   2 اسشخشاج دسسز ًمبط  اسشخشاج دسسز ًمبط

   1 اسشخشاج ًبدسسز ًمبط اسشخشاج ًبدسسز ًمبط 

 ديبدُ وشدى ًمبط 3
 100صهبى  -ٍسبيل سبدُ ًمطِ ثشداسي  -ًمطِ 
 دس هطل اًدبم وبس -دليمِ 

    3   
ديبدُ وشدى ًمبط ثِ عشص غطيص ٍ دس خبي 

 دسسز

ديبدُ وشدى ًمبط ثِ عشص غطيص ٍ دس خبي 
 دسسز

2   

ُ وشدى ًمبط ثِ عشص غلظ ٍ دس خبي ديبد
 ًبدسسز

ديبدُ وشدى ًمبط ثِ عشص غلظ ٍ دس خبي 
 ًبدسسز

1   

 وٌششل ػوليبر 4
 40صهبى  -ٍسبيل سبدُ ًمطِ ثشداسي  -ًمطِ 
 دس هطل اًدبم وبس -دليمِ 

    3   

   2 سغبثك هىبى ًمبط ثش سٍي ًمطِ ٍ صهيي هىبى غطيص ًمبط عجك ًمطِ

   1 ػذم سغبثك هىبى ًمبط ثش سٍي ًمطِ ٍ صهيي غلظ ًمبط عجك ًمطِ هىبى

 اسائِ گضاسش 5
 -ٍسبيل ًمطِ وطي  -لَاصم سطشيش اداسي 

 دس اسبق وبس -دليمِ  30صهبى  -سايبًِ 

    3   

   2 وبهل ثَدى گضاسش وبهل ثَدى گضاسش

   1 ًبلع ثَدى گضاسش ًبلع ثَدى گضاسش

6     

    3   

    2   

    1   

 ايوٌي، ثْذاضز -الف  
لجبس  -وفص  -ايوٌي ٍ ثْذاضز هطيظ وبس 

 والُ -هٌبست 

 سػبيز يب ػذم سػبيز وليِ ثٌذّب

   3 سػبيز وليِ ثٌذّب
 دلز -ًظن  ًگشش -ة 

   2 سػبيز ثٌذ ة هشاػبر هطيظ صيسز سَخْبر صيسز هطيغي -ج 

 ضبيسشگي ّبي غيشفٌي -د 

ثِ وبس  -سَخِ ثِ ضبيسشگي ّبي غيش فٌي 
ًمص دس سين  -(N42گيشي فٌبٍسي هٌبست )

(N53)- ( هذيشيز هَاد ٍ سدْيضارN66 )- 
هسئَليز  -( N67هذيشيز هٌبثغ اًسبًي )

 (N73دسسز وبسي ) -( N72دزيشي )

   1 ػذم سػبيز ثٌذ ة 

 اسصضيبثي وبس )ضبيسشگي اًدبم وبس(

      

     ثلي
  

 
  

      

     خيش
      

 هؼيبس ضبيسشگي اًدبم وبس:

 3ٍ  2ٍ  1اص هشاضل  2وست ضذالل ًوشُ 

 ثْذاضز، سَخْبر صيسز هطيغي ٍ ًگششاص ثخص ضبيسشگي ّبي غيشفٌي، ايوٌي،  2وست ضذالل ًوشُ 

 اص هشاضل وبس 3وست ضذالل هيبًگيي 
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 استاًذارد  ارزضياتي كار  -1 - 9ًوَى ترگ  

                       

   سبسيخ اسصضيبثي:   ضوبسُ هلي   ًبم ٍ ًبم خبًَادگي 
ًَثز 

: 
1 

 ضشفِ: 71110192 وذ ضشفِ 
ووه سىٌسيي 

 سبخشوبى 
 L2 سغص غالضيز 

 اسشبًذاسد ػولىشد وبس :

وذ 
 ٍظيفِ

 3 گشٍُ وبسي ًمطِ ثشداسي ٍظيفِ: 02
 -ضوطِ  -ثبسٍهشش  -ضيلٌگ سشاص  -سشاص  -ثب اسشفبدُ اص سشاصيبة 

ػىس َّايي  - GPS -دٍسثيي ّبي ًمطِ ثشداسي  -ضبلَل 
ٍ دسشَسالؼول سبصهبى ًمطِ ثشداسي، سشاصيبثي  119هغبثك ًطشيِ 

 ثيي دٍ ًمغِ سا اًدبم دّذ
 (skillهْبسر ) سغص ضبيسشگي  يسشاصيبث وبس : 0203 وذ وبس 

          
 هشاضل وبس سديف

 ضشايظ ػولىشد
 )اثضاس، هَاد، سدْيضار، صهبى، هىبى ٍ ...(

 ًوشُ )ضبخع ّب/داٍسي/ًوشُ دّي(اسشبًذاسد  ًشبيح هوىي

 ضٌبسبيي 1

 BMًمغِ  -لغت ًوب  -لَاصم سطشيش اداسي 
 -ثشَى(  -هيخ زَثي  -عجك اسشبًذاسد )هيلگشد 

 دس صهيي عجيؼي ضيجذاس -دليمِ  30صهبى 

    3   

   2 هيخ وَثي غطيص -سسن غطيص وشٍوي  هيخ وَثي غطيص -سْيِ دسسز وشٍوي 

   1 هيخ وَثي غلظ -سسن ًبدسسز وشٍوي  هيخ وَثي غلظ -سْيِ ًبدسسز وشٍوي 

 آٍسي اعالػبرخوغ  2
 -لَاصم سطشيش اداسي  -ٍسبيل ػوليبر سشاصيبثي 

 دس لغؼِ صهيي -دليمِ  140صهبى 

    3   

   2 وبهل ثَدى اعالػبر خوغ آٍسي وبهل اعالػبر

   1 وبهل ًجَدى اعالػبر آٍسي ًبلع اعالػبرخوغ 

 اًدبم هطبسجبر 3
  -سايبًِ  -هبضيي ضسبة  -لَاصم سطشيش اداسي 

 دس لغؼِ صهيي يب اسبق وبس -دليمِ  30صهبى 

    3   
ضل غطيص هطبسجبر ٍ ثِ دسز آٍسدى خَاة 

 غطيص
   2 ساُ ضل غطيص ٍ خَاة دسسز

بدسسز هطبسجبر ٍ ػذم ٍغَل ثِ خَاة ضل ً
 دسسز

   1 ساُ ضل غلظ ٍ خَاة غلظ

 وٌششل ػوليبر 4

ٍسبيل  -هبضيي ضسبة  -لَاصم سطشيش اداسي 
 -هطبسجبر اًدبم ضذُ  -ػوليبر سشاصيبثي 

 دس لغؼِ صهيي يب اسبق وبس -دليمِ  40صهبى 

    3   

   2 دسسز ثَدى ػوليبر دسسز ثَدى ػوليبر

   1 غلظ ثَدى ػوليبر ثَدى ػوليبرغلظ 

 اسائِ گضاسش 5
 -ٍسبيل ًمطِ وطي  -لَاصم سطشيش اداسي 

 دس اسبق وبس -دليمِ  30صهبى  -سايبًِ 

    3   

   2 وبهل ثَدى گضاسش وبهل ثَدى گضاسش

   1 ًبلع ثَدى گضاسش ًبلع ثَدى گضاسش

6     

    3   

    2   

    1   

 ايوٌي، ثْذاضز -الف  
لجبس  -وفص  -ايوٌي ٍ ثْذاضز هطيظ وبس 

 والُ -هٌبست 

 سػبيز يب ػذم سػبيز وليِ ثٌذّب

   3 سػبيز وليِ ثٌذّب
 دلز -ًظن  ًگشش -ة 

   2 سػبيز ثٌذ ة هشاػبر هطيظ صيسز سَخْبر صيسز هطيغي -ج 

 ضبيسشگي ّبي غيشفٌي -د 

ثِ وبس  -سَخِ ثِ ضبيسشگي ّبي غيش فٌي 
ًمص دس سين  -(N42گيشي فٌبٍسي هٌبست )

(N53)- ( هذيشيز هَاد ٍ سدْيضارN66 )- 
هسئَليز  -( N67هذيشيز هٌبثغ اًسبًي )

 (N73دسسز وبسي ) -( N72دزيشي )

   1 ػذم سػبيز ثٌذ ة 

 اسصضيبثي وبس )ضبيسشگي اًدبم وبس(

      

     ثلي
  

 
  

      

     خيش
      

 هؼيبس ضبيسشگي اًدبم وبس:

 4ٍ  3ٍ  2اص هشاضل  2وست ضذالل ًوشُ 

 ثْذاضز، سَخْبر صيسز هطيغي ٍ ًگششاص ثخص ضبيسشگي ّبي غيشفٌي، ايوٌي،  2وست ضذالل ًوشُ 

 اص هشاضل وبس 3وست ضذالل هيبًگيي 
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 استاًذارد  ارزضياتي كار  -1 - 9ًوَى ترگ  

                       

   سبسيخ اسصضيبثي:   ضوبسُ هلي   ًبم ٍ ًبم خبًَادگي 
ًَثز 

: 
1 

 ضشفِ: 71110192 وذ ضشفِ 
ووه سىٌسيي 

 سبخشوبى 
 L2 سغص غالضيز 

 اسشبًذاسد ػولىشد وبس :

ثب اسشفبدُ اص دسشگبُ ّبي صاٍيِ يبة    ٍ هشؼلمبر ثشَاًذ ًمطِ  3 گشٍُ وبسي ًمطِ ثشداسي ٍظيفِ: 02 وذ ٍظيفِ
ٍ سبصهبى ًمطِ  119سَدَگشافي هٌغمِ سا هغبثك دسشَسالؼول ّبي 
 وبس : 0204 وذ وبس  ثشداسي وطَس سْيِ ًوبيذ

ًمطِ ثشداسي 
 سَدَگشافي

 (skillهْبسر ) سغص ضبيسشگي 

          
 هشاضل وبس سديف

 ضشايظ ػولىشد
 )اثضاس، هَاد، سدْيضار، صهبى، هىبى ٍ ...(

 ًوشُ اسشبًذاسد )ضبخع ّب/داٍسي/ًوشُ دّي( ًشبيح هوىي

 ضٌبسبيي 1

لَاصم ًمطِ وطي  -لغت ًوب  -لَاصم سطشيش اداسي 
دليمِ  30صهبى   - ًمغِ )ايسشگبُ( عجك اسشبًذاسد -
 دس هطل اًدبم وبس -

    3   

   2 هيخ وَثي غطيص -سسن غطيص وشٍوي  هيخ وَثي غطيص -سْيِ دسسز وشٍوي 

   1 هيخ وَثي غلظ -سسن ًبدسسز وشٍوي  هيخ وَثي غلظ -سْيِ ًبدسسز وشٍوي 

 هَلؼيز سِ ثؼذي ًمبط سؼييي 2
دس هطل  -دليمِ  40صهبى  -ٍسبيل سثجيز ايسشگبُ 

 اًدبم وبس

    3   

   2 سثجيز دسسز ايسشگبُ ّب سثجيز دسسز ايسشگبُ ّب

   1 سثجيز غلظ ايسشگبُ ّب سثجيز غلظ ايسشگبُ ّب

 ثشداضز سَدَگشافي 3

ٍسبيل ًمطِ  -هبضيي ضسبة  -لَاصم سطشيش اداسي 
دس لغؼِ  -دليمِ  240صهبى  -ثشداسي ديطشفشِ 

 صهيي

    3   

   2 وشٍوي وبهل -خوغ آٍسي وبهل اعالػبر  خوغ آٍسي وبهل اعالػبر

   1 وشٍوي ًبلع -خوغ آٍسي ًبلع اعالػبر  آٍسي ًبلع اعالػبرخوغ 

 هطبسجِ هخشػبر 4

وبثل سخليِ  - CIVIL 3Dسايبًِ ثب ًشم افضاس 
 30صهبى  -هبضيي ضسبة  -دٍسثيي سَسبل اسشيطي 

 دس اسبق وبس -دليمِ 

    3   

   2 دسسز ثَدى هخشػبر ّب هطبسجِ دسسز هخشػبر ّب

   1 غلظ ثَدى هخشػبر ّب هطبسجِ غلظ هخشػبر ّب

 سشسين ًمطِ 5
ًشم افضاس سشسين  -سايبًِ  -ٍسبيل ًمطِ وطي 

CIVIL 3D -  دس اسبق وبس -دليمِ  100صهبى 

    3   

   2 دسسز ثَدى سشسيوبر سشسين دسسز

   1 غلظ ثَدى سشسيوبر ن ًبدسسزسشسي

 ػوليبر وٌششل 6
صهبى  -هبضيي ضسبة  -سايبًِ  -ًمطِ 

 هطل وبس ٍ اسبق وبس -دليمِ  40

    3   

   2 دسسز ٍ وبهل ثَدى ًمطِ سَدَگشافي دسسز ٍ وبهل ثَدى ًمطِ سَدَگشافي

   1 غلظ ٍ ًبلع ثَدى ًمطِ سَدَگشافي غلظ ٍ ًبلع ثَدى ًمطِ سَدَگشافي

 ايوٌي، ثْذاضز -الف  
لجبس  -وفص  -ايوٌي ٍ ثْذاضز هطيظ وبس 

 والُ -هٌبست 

 سػبيز يب ػذم سػبيز وليِ ثٌذّب

   3 سػبيز وليِ ثٌذّب
 دلز -ًظن  ًگشش -ة 

   2 سػبيز ثٌذ ة هشاػبر هطيظ صيسز سَخْبر صيسز هطيغي -ج 

 ضبيسشگي ّبي غيشفٌي -د 

ثِ وبس گيشي  -سَخِ ثِ ضبيسشگي ّبي غيش فٌي 
 -(N53ًمص دس سين ) -(N42فٌبٍسي هٌبست )

هذيشيز هٌبثغ  -( N66هذيشيز هَاد ٍ سدْيضار )
 -( N72دزيشي )هسئَليز  -( N67اًسبًي )

 (N73دسسز وبسي )

   1 ػذم سػبيز ثٌذ ة 

 اسصضيبثي وبس )ضبيسشگي اًدبم وبس(

      
     ثلي

  
 

  

      
     خيش

      
 هؼيبس ضبيسشگي اًدبم وبس:

 5ٍ  4ٍ  3اص هشاضل  2وست ضذالل ًوشُ 

 ثْذاضز، سَخْبر صيسز هطيغي ٍ ًگششاص ثخص ضبيسشگي ّبي غيشفٌي، ايوٌي،  2وست ضذالل ًوشُ 

 اص هشاضل وبس 3وست ضذالل هيبًگيي 
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 استاًذارد  ارزضياتي كار  -1 - 9ًوَى ترگ  

                       

   سبسيخ اسصضيبثي:   ضوبسُ هلي   ًبم ٍ ًبم خبًَادگي 
ًَثز 

: 
1 

 ضشفِ: 71110192 وذ ضشفِ 
ووه سىٌسيي 

 سبخشوبى 
 L2 سغص غالضيز 

 اسشبًذاسد ػولىشد وبس :

وذ 
 ٍظيفِ

 3 گشٍُ وبسي ًمطِ ثشداسي ٍظيفِ: 02

ٍ صاٍيِ يبة ثشَاًذ  GPS -ػىس َّايي  -ثب اسشفبدُ اص سَسبل 
ٍ دسشَسالؼول  119هسبضز يه لغؼِ صهيي سا هغبثك ًطشيِ 

 وبس : 0205 وذ وبس  سبصهبى ًمطِ ثشداسي سْيِ ًوبيذ

 يوبسٍس
دسشگبّْبي 

 ديطشفشِ 
 ًمطِ ثشداسي

 (skillهْبسر ) سغص ضبيسشگي 

          
 هشاضل وبس سديف

 ضشايظ ػولىشد
 )اثضاس، هَاد، سدْيضار، صهبى، هىبى ٍ ...(

 ًوشُ اسشبًذاسد )ضبخع ّب/داٍسي/ًوشُ دّي( ًشبيح هوىي

 سْيِ وشٍوي 1
 10صهبى  -لغت ًوب  -لَاصم سطشيش اداسي 

 صهيي عجيؼيدس  -دليمِ 

    3   

   2 سسن غطيص وشٍوي سْيِ دسسز وشٍوي

   1 سسن ًبدسسز وشٍوي سْيِ ًبدسسز وشٍوي

 آٍسي اعالػبرخوغ  2
 -ٍسبيل اداسي  -ٍسبيل ديطشفشِ ًمطِ ثشداسي 

 دس لغؼِ صهيي -دليمِ  90صهبى 

    3   

   2 وبهل ثَدى اعالػبر خوغ آٍسي وبهل اعالػبر

   1 وبهل ًجَدى اعالػبر آٍسي ًبلع اعالػبرخوغ 

 اًدبم هطبسجبر 3
 30صهبى  -هبضيي ضسبة  -لَاصم سطشيش اداسي 

 دس لغؼِ صهيي يب اسبق وبس -دليمِ 

    3   
ضل غطيص هطبسجبر ٍ ثِ دسز آٍسدى خَاة 

 غطيص
   2 ساُ ضل غطيص ٍ خَاة دسسز

بدسسز هطبسجبر ٍ ػذم ٍغَل ثِ خَاة ضل ً
 دسسز

   1 ساُ ضل غلظ ٍ خَاة غلظ

 وٌششل 4
 20صهبى  -هبضيي ضسبة  -لَاصم سطشيش اداسي 

 دس لغؼِ صهيي يب اسبق وبس -دليمِ 

    3   

   2 دسسز ثَدى ػوليبر دسسز ثَدى ػوليبر

   1 غلظ ثَدى ػوليبر ثَدى ػوليبرغلظ 

 اسائِ گضاسش 5
 -ٍسبيل ًمطِ وطي  -لَاصم سطشيش اداسي 

 دس اسبق وبس -دليمِ  30صهبى  -سايبًِ 

    3   

   2 وبهل ثَدى گضاسش وبهل ثَدى گضاسش

   1 ًبلع ثَدى گضاسش ًبلع ثَدى گضاسش

   گضاسش اسائِ 6

    3   

    2   

    1   

 ايوٌي، ثْذاضز -الف  
لجبس  -وفص  -ايوٌي ٍ ثْذاضز هطيظ وبس 

 والُ -هٌبست 

 سػبيز يب ػذم سػبيز وليِ ثٌذّب

   3 سػبيز وليِ ثٌذّب
 دلز -ًظن  ًگشش -ة 

   2 سػبيز ثٌذ ة هشاػبر هطيظ صيسز سَخْبر صيسز هطيغي -ج 

 ضبيسشگي ّبي غيشفٌي -د 

ثِ وبس  -سَخِ ثِ ضبيسشگي ّبي غيش فٌي 
ًمص دس سين  -(N42گيشي فٌبٍسي هٌبست )

(N53)- ( هذيشيز هَاد ٍ سدْيضارN66 )- 
هسئَليز  -( N67هذيشيز هٌبثغ اًسبًي )

 (N73دسسز وبسي ) -( N72دزيشي )

   1 ػذم سػبيز ثٌذ ة 

 اسصضيبثي وبس )ضبيسشگي اًدبم وبس(

      
     ثلي

  
 

  

      
     خيش

      
 هؼيبس ضبيسشگي اًدبم وبس:

 4ٍ  3ٍ  2اص هشاضل  2وست ضذالل ًوشُ 

 ثْذاضز، سَخْبر صيسز هطيغي ٍ ًگششاص ثخص ضبيسشگي ّبي غيشفٌي، ايوٌي،  2وست ضذالل ًوشُ 

 اص هشاضل وبس 3وست ضذالل هيبًگيي 
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 استاًذارد  ارزضياتي كار  -1 - 9ًوَى ترگ  

                       

   سبسيخ اسصضيبثي:   ضوبسُ هلي   ًبم ٍ ًبم خبًَادگي 
ًَثز 

: 
1 

 اسشبًذاسد ػولىشد وبس : L3 سغص غالضيز  سىٌسيي سبخشوبى  ضشفِ: 31120193 وذ ضشفِ 

وذ 
 ٍظيفِ

ثب اسشفبدُ اص ًمطِ ٍ ٍسبيل ًمطِ وطي ٍ ًمطِ ثشداسي ًمطِ  3 گشٍُ وبسي ًمطِ ثشداسي ٍظيفِ: 02
ٍ دسشَسالؼول  119اخشايي سبخشوبى  سا ثب دلز ٍ هغبثك ًطشيِ 

 وبس : 0206 وذ وبس  سبصهبى ًمطِ ثشداسي وطَس ديبدُ ًوبيذ
 يًمطِ ثشداس

 ػوَهي سبخشوبى 
 (skillهْبسر ) سغص ضبيسشگي 

          
 هشاضل وبس سديف

 ضشايظ ػولىشد
 )اثضاس، هَاد، سدْيضار، صهبى، هىبى ٍ ...(

 ًوشُ اسشبًذاسد )ضبخع ّب/داٍسي/ًوشُ دّي( ًشبيح هوىي

 سؼييي ًمبط هجٌب 1
لَاصم سطشيش اداسي  -لَاصم ًمطِ وطي  -ًمطِ 

 دس اسبق وبس سشسين -دليمِ  15صهبى  -

    3   

   2 اسشخشاج دسسز ًمبط هجٌب اسشخشاج دسسز ًمبط هجٌب

   1 اسشخشاج ًبدسسز ًمبط هجٌب اسشخشاج ًبدسسز ًمبط هجٌب

 اج ًمبط اص سٍي ًمطِاسشخش 2
لَاصم سطشيش اداسي  -لَاصم ًمطِ وطي  -ًمطِ 

 دس اسبق وبس سشسين -دليمِ  45صهبى  -

    3   

   2 اسشخشاج دسسز ًمبط  اسشخشاج دسسز ًمبط

   1 اسشخشاج ًبدسسز ًمبط اسشخشاج ًبدسسز ًمبط 

 ديبدُ وشدى ًمبط 3
صهبى  -ٍسبيل ديطشفشِ ًمطِ ثشداسي  -ًمطِ 
 دس هطل اًدبم وبس -دليمِ  100

    3   
ديبدُ وشدى ًمبط ثِ عشص غطيص ٍ دس خبي 

 دسسز

ديبدُ وشدى ًمبط ثِ عشص غطيص ٍ دس خبي 
 دسسز

2   

ُ وشدى ًمبط ثِ عشص غلظ ٍ دس خبي ديبد
 ًبدسسز

   1 ديبدُ وشدى ًمبط ثِ عشص غلظ ٍ دس خبي ًبدسسز

 وٌششل ػوليبر 4
صهبى  -ٍسبيل ديطشفشِ ًمطِ ثشداسي  -ًمطِ 

 دس هطل اًدبم وبس -دليمِ  40

    3   

   2 سغبثك هىبى ًمبط ثش سٍي ًمطِ ٍ صهيي هىبى غطيص ًمبط عجك ًمطِ

   1 ػذم سغبثك هىبى ًمبط ثش سٍي ًمطِ ٍ صهيي غلظ ًمبط عجك ًمطِ هىبى

 اسائِ گضاسش 5
 -ٍسبيل ًمطِ وطي  -لَاصم سطشيش اداسي 

 دس اسبق وبس -دليمِ  30صهبى  -سايبًِ 

    3   

   2 وبهل ثَدى گضاسش وبهل ثَدى گضاسش

   1 ًبلع ثَدى گضاسش ًبلع ثَدى گضاسش

6     

    3   

    2   

    1   

 ايوٌي، ثْذاضز -الف  
لجبس  -وفص  -ايوٌي ٍ ثْذاضز هطيظ وبس 

 والُ -هٌبست 

 سػبيز يب ػذم سػبيز وليِ ثٌذّب

   3 سػبيز وليِ ثٌذّب
 دلز -ًظن  ًگشش -ة 

   2 سػبيز ثٌذ ة هشاػبر هطيظ صيسز سَخْبر صيسز هطيغي -ج 

 ضبيسشگي ّبي غيشفٌي -د 

ثِ وبس  -سَخِ ثِ ضبيسشگي ّبي غيش فٌي 
ًمص دس سين  -(N42گيشي فٌبٍسي هٌبست )

(N53)- ( هذيشيز هَاد ٍ سدْيضارN66 )- 
هسئَليز  -( N67هذيشيز هٌبثغ اًسبًي )

 (N73دسسز وبسي ) -( N72دزيشي )

   1 ػذم سػبيز ثٌذ ة 

 اسصضيبثي وبس )ضبيسشگي اًدبم وبس(

      

     ثلي
  

 
  

      

     خيش
      

 هؼيبس ضبيسشگي اًدبم وبس:

 3ٍ  2ٍ  1اص هشاضل  2وست ضذالل ًوشُ 

 ثْذاضز، سَخْبر صيسز هطيغي ٍ ًگششاص ثخص ضبيسشگي ّبي غيشفٌي، ايوٌي،  2وست ضذالل ًوشُ 

 اص هشاضل وبس 3وست ضذالل هيبًگيي 
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 استاًذارد  ارزضياتي كار  -1 - 9ًوَى ترگ  

                       

   سبسيخ اسصضيبثي:   ضوبسُ هلي   ًبم ٍ ًبم خبًَادگي 
ًَثز 

: 
1 

 اسشبًذاسد ػولىشد وبس : L3 سغص غالضيز  سىٌسيي سبخشوبى  ضشفِ: 31120193 وذ ضشفِ 

سشاصيبة ٍ هشؼلمبر  -سَسبل  -ثب اسشفبدُ اص دسشگبُ ّبي صاٍيِ يبة  3 گشٍُ وبسي ًمطِ ثشداسي ٍظيفِ: 02 وذ ٍظيفِ
ٍ  119ثشَاًذ ًمطِ سَدَگشافي هٌغمِ سا هغبثك دسشَسالؼول ّبي 

 (skillهْبسر ) سغص ضبيسشگي  1دسخِ  يًمطِ ثشداس :وبس  0207 وذ وبس  سبصهبى ًمطِ ثشداسي وطَس سْيِ ًوبيذ

          
 هشاضل وبس سديف

 ضشايظ ػولىشد
 )اثضاس، هَاد، سدْيضار، صهبى، هىبى ٍ ...(

 ًوشُ اسشبًذاسد )ضبخع ّب/داٍسي/ًوشُ دّي( ًشبيح هوىي

 ضٌبسبيي 1

لَاصم ًمطِ وطي  -لغت ًوب  -لَاصم سطشيش اداسي 
دليمِ  30صهبى   -عجك اسشبًذاسد ًمغِ )ايسشگبُ(  -
 دس هطل اًدبم وبس -

    3   

   2 هيخ وَثي غطيص -سسن غطيص وشٍوي  هيخ وَثي غطيص -سْيِ دسسز وشٍوي 

   1 هيخ وَثي غلظ -سسن ًبدسسز وشٍوي  هيخ وَثي غلظ -سْيِ ًبدسسز وشٍوي 

 هَلؼيز سِ ثؼذي ًمبط سؼييي 2
دس هطل  -دليمِ  40صهبى  -ٍسبيل سثجيز ايسشگبُ 

 اًدبم وبس

    3   

   2 سثجيز دسسز ايسشگبُ ّب سثجيز دسسز ايسشگبُ ّب

   1 سثجيز غلظ ايسشگبُ ّب سثجيز غلظ ايسشگبُ ّب

 ثشداضز سَدَگشافي 3

ٍسبيل ًمطِ  -هبضيي ضسبة  -لَاصم سطشيش اداسي 
دس لغؼِ  -دليمِ  240صهبى  -ثشداسي ديطشفشِ 

 صهيي

    3   

   2 وشٍوي وبهل -خوغ آٍسي وبهل اعالػبر  خوغ آٍسي وبهل اعالػبر

   1 وشٍوي ًبلع -خوغ آٍسي ًبلع اعالػبر  آٍسي ًبلع اعالػبرخوغ 

 هطبسجِ هخشػبر 4

وبثل سخليِ  - CIVIL 3Dسايبًِ ثب ًشم افضاس 
 30صهبى  -هبضيي ضسبة  -دٍسثيي سَسبل اسشيطي 

 دس اسبق وبس -دليمِ 

    3   

   2 دسسز ثَدى هخشػبر ّب هطبسجِ دسسز هخشػبر ّب

   1 غلظ ثَدى هخشػبر ّب هطبسجِ غلظ هخشػبر ّب

 سشسين ًمطِ 5
ًشم افضاس سشسين  -سايبًِ  -ٍسبيل ًمطِ وطي 

CIVIL 3D -  دس اسبق وبس -دليمِ  100صهبى 

    3   

   2 دسسز ثَدى سشسيوبر سشسين دسسز

   1 غلظ ثَدى سشسيوبر ن ًبدسسزسشسي

 ػوليبر وٌششل 6
صهبى  -هبضيي ضسبة  -سايبًِ  -ًمطِ 

 هطل وبس ٍ اسبق وبس -دليمِ  40

    3   

   2 دسسز ٍ وبهل ثَدى ًمطِ سَدَگشافي دسسز ٍ وبهل ثَدى ًمطِ سَدَگشافي

   1 غلظ ٍ ًبلع ثَدى ًمطِ سَدَگشافي غلظ ٍ ًبلع ثَدى ًمطِ سَدَگشافي

 ايوٌي، ثْذاضز -الف  
لجبس  -وفص  -ايوٌي ٍ ثْذاضز هطيظ وبس 

 والُ -هٌبست 

 سػبيز يب ػذم سػبيز وليِ ثٌذّب

   3 سػبيز وليِ ثٌذّب
 دلز -ًظن  ًگشش -ة 

   2 سػبيز ثٌذ ة هشاػبر هطيظ صيسز سَخْبر صيسز هطيغي -ج 

 ضبيسشگي ّبي غيشفٌي -د 

ثِ وبس گيشي  -سَخِ ثِ ضبيسشگي ّبي غيش فٌي 
 -(N53ًمص دس سين ) -(N42فٌبٍسي هٌبست )

هذيشيز هٌبثغ  -( N66هذيشيز هَاد ٍ سدْيضار )
 -( N72دزيشي )هسئَليز  -( N67اًسبًي )

 (N73دسسز وبسي )

   1 ػذم سػبيز ثٌذ ة 

 اسصضيبثي وبس )ضبيسشگي اًدبم وبس(

      
     ثلي

  
 

  

      
     خيش

      
 هؼيبس ضبيسشگي اًدبم وبس:

 5ٍ  4ٍ  3اص هشاضل  2وست ضذالل ًوشُ 

 ثْذاضز، سَخْبر صيسز هطيغي ٍ ًگششاص ثخص ضبيسشگي ّبي غيشفٌي، ايوٌي،  2وست ضذالل ًوشُ 

 اص هشاضل وبس 3وست ضذالل هيبًگيي 
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 استاًذارد  ارزضياتي كار  -1 - 9ًوَى ترگ  

                       

   سبسيخ اسصضيبثي:   ضوبسُ هلي   ًبم ٍ ًبم خبًَادگي 
ًَثز 

: 
1 

 اسشبًذاسد ػولىشد وبس : L1 سغص غالضيز  وبسگش هبّش سبخشوبى ضشفِ: 71110191 وذ ضشفِ 

وذ 
 ٍظيفِ

 256ثب اسشفبدُ  اص ٍسبيل ًمطِ وطي دسشي ثشَاًذ هغبثك ًطشيِ  2 گشٍُ وبسي سْيِ ًمطِ ٍظيفِ: 03
 سػبٍيش هخشلف اص خسن سْيِ وٌذ

 (skillهْبسر ) سغص ضبيسشگي  فٌي ًمطِ وطي وبس : 0301 وذ وبس 

          
 هشاضل وبس سديف

 ضشايظ ػولىشد
 )اثضاس، هَاد، سدْيضار، صهبى، هىبى ٍ ...(

 ًوشُ اسشبًذاسد )ضبخع ّب/داٍسي/ًوشُ دّي( ًشبيح هوىي

 سْيِ وبغز 1
 -وبغز ًمطِ وطي -لَاصم ًمطِ وطي دسشي  

 دليمِ 5صهبى

    3   

   2 ثشش غطيص وبغز  ثشش غطيص وبغز 

   1 ثشش ًبدسسز وبغز  ثشش ًبدسسز وبغز 

 دليمِ 10صهبى  -اثضاس ًمطِ وطي دسشي  گيشي ٍسبيل ًمطِ وطي ثىبس  2

    3   

   2 وبسثشد دسسز ٍسبيل وبسثشد دسسز ٍسبيل

   1 وبسثشد ًبدسسز ٍسبيل وبسثشد ًبدسسز ٍسبيل

 دليمِ  30صهبى  -لَاصم سشسين ًمطِ  سشسين سػبٍيش  3

سسن سػبٍيش ّوشاُ ثب اسسجبط اخضاي آى ّب 
 ثب ّن

سسن سػبٍيش ّوشاُ ثب اسسجبط اخضاي آى ّب ثب 
 ّن

3   

   2 سسن غطيص سػبٍيش ثب سػبيز اغَل فٌي  سسن غطيص سػبٍيش ثب سػبيز اغَل فٌي 

   1 سسن ًبدسسز  سػبٍيش ًبدسسز  سػبٍيشسسن 

 دليمِ  10صهبى  -لَاصم ثبيگبًي  ثبيگبًي ًمطِ  4

    3   

   2 ثبيگبًي هغبثك اغَل  ثبيگبًي هغبثك اغَل 

   1 ثبيگبًي غيش اغَلي بًي غيش اغَليثبيگ

5     

    3   

    2   

    1   

6     

    3   

    2   

    1   

 -   ايوٌي، ثْذاضز -الف  

 سػبيز يب ػذم سػبيز وليِ ثٌذّب

   3 سػبيز وليِ ثٌذّب
 دلز  ًگشش -ة 

   2 سػبيز هَسد الف دٍس وشدى هَاد اضبفِ اص وبسگبُ سَخْبر صيسز هطيغي -ج 

 ضبيسشگي ّبي غيشفٌي -د 
ثِ وبس گيشي فٌبٍسي   -(N12سػوين گيشي )

 (N73دسسز وبسي ) -( N42هٌبست )
   1 ػذم سػبيز ثٌذ ة 

 اسصضيبثي وبس )ضبيسشگي اًدبم وبس(

      
     ثلي

  
 

  

      
     خيش

      
 هؼيبس ضبيسشگي اًدبم وبس:

 3ٍ  2اص هشاضل  2وست ضذالل ًوشُ 

 اص ثخص ضبيسشگي ّبي غيشفٌي، ايوٌي، ثْذاضز، سَخْبر صيسز هطيغي ٍ ًگشش 2وست ضذالل ًوشُ 

 اص هشاضل وبس 3وست ضذالل هيبًگيي 
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 استاًذارد  ارزضياتي كار  -1 - 9ًوَى ترگ  

                       

   سبسيخ اسصضيبثي:   ضوبسُ هلي   ًبم ٍ ًبم خبًَادگي 
ًَثز 

: 
1 

 ضشفِ: 71110192 وذ ضشفِ 
ووه سىٌسيي 

 سبخشوبى 
 L2 سغص غالضيز 

 اسشبًذاسد ػولىشد وبس :

وذ 
 ٍظيفِ

يه سبخشوبى اص گشٍُ الف  1سشسين ًمطِ ّبي هؼوبسي فبص  1 گشٍُ وبسي سْيِ ًمطِ ٍظيفِ: 03
ثب اسشفبدُ اص  37ٍ  256سبصهبى ًظبم هٌْذسي هغبثك اسشبًذاسد 

 وبس : 0302 وذ وبس  وشٍوي ًمطِ ٍ لَاصم ًمطِ وطي دسشي  
هؼوبسي  يًمطِ وط

 1فبص 
 (skillهْبسر ) سغص ضبيسشگي 

          
 هشاضل وبس سديف

 ضشايظ ػولىشد
 )اثضاس، هَاد، سدْيضار، صهبى، هىبى ٍ ...(

 ًوشُ اسشبًذاسد )ضبخع ّب/داٍسي/ًوشُ دّي( ًشبيح هوىي

 سْيِ وبغز 1
 -سبيز ًمطِ وطي  -لَاصم ًمطِ وطي دسشي  

 دليمِ 45صهبى 

   3 سْيِ ٍ ًػت وبغز ثِ سٍش دسسز  سْيِ ٍ ًػت وبغز ثِ سٍش دسسز 

   2 ثشش دسسز وبغز ٍ ًػت ًب دسسز وبغز ثشش دسسز وبغز ٍ ًػت ًب دسسز وبغز

   1 ثشش ٍ يب ًػت ًبدسسز وبغز ثشش ٍ يب ًػت ًبدسسز وبغز

2 
دالًْب ٍ همبعغ ٍ ًوب ّب ثب هميبس  سشسين

 هٌبست 
 سشسين دسسز دال ًْب ٍ همبعغ ٍ ًوبّب

   3 سشسين دسسز دالى ّب  سشسين دسسز دالى ّب 
سشسين دسسز دالى ّب ٍ ًبدسسز ديگش 

 هَاسد
   2 سشسين دسسز دالى ّب ٍ ًبدسسز ديگش هَاسد

   1 سشسين ًبدسسز دالى ّب سشسين ًبدسسز دالى ّب

 ٍسبيل ضيز ثٌذي ًمطِ  ضيز ّب  اسائِ 3

    3   

   2 اسائِ دسسز آلجَم اسائِ دسسز آلجَم

   1 اسائِ ًب دسسز آلجَم ِ ًب دسسز آلجَماسائ

4     

    3   

    2   

    1   

5     

    3   

    2   

    1   

6     

    3   

    2   

    1   

 ايوٌي، ثْذاضز -الف  
 ايوٌي وبس ثب ٍسبيل ًمطِ وطي

 سبهيي ًَس هٌبست 

 سػبيز ٍ يب ػذم سػبيز  ثٌذ ة ٍ د 

   3 سػبيز ثٌذ ة
 دبي ثٌذي ثِ اغَل ًمطِ وطي ًگشش -ة 

   2   دٍس وشدى هَاد اضبفِ اص وبسگبُ سَخْبر صيسز هطيغي -ج 

 ضبيسشگي ّبي غيشفٌي -د 

دسسز وبسي  -سَخِ ثِ ضبيسشگي ّبي غيش فٌي 
(N73)- ( هسئَليز دزيشيN72)-  ثِ وبس گيشي

 (N15سفىش خالق ) -(N42فٌبٍسي هٌبست )

   1 ةػذم سػبيز ثٌذ 

 اسصضيبثي وبس )ضبيسشگي اًدبم وبس(

      
     ثلي

  
 

  

      
     خيش

      
 هؼيبس ضبيسشگي اًدبم وبس:

 1ٍ2ٍ3ٍ4ٍ5اص هشاضل  2وست ضذالل ًوشُ 

 اص ثخص ضبيسشگي ّبي غيشفٌي، ايوٌي، ثْذاضز، سَخْبر صيسز هطيغي ٍ ًگشش 2وست ضذالل ًوشُ 

 اص هشاضل وبس 3وست ضذالل هيبًگيي 
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 استاًذارد  ارزضياتي كار  -1 - 9ًوَى ترگ  

                       

   سبسيخ اسصضيبثي:   ضوبسُ هلي   ًبم ٍ ًبم خبًَادگي 
ًَثز 

: 
1 

 ضشفِ: 71110192 وذ ضشفِ 
ووه سىٌسيي 

 سبخشوبى 
 L2 سغص غالضيز 

 اسشبًذاسد ػولىشد وبس :

يه سبخشوبى اص گشٍُ الف  2سشسين ًمطِ ّبي هؼوبسي فبص  1 گشٍُ وبسي سْيِ ًمطِ ٍظيفِ: 03 وذ ٍظيفِ
ثب اسشفبدُ اص   37ٍ  256سبصهبى ًظبم هٌْذسي هغبثك اسشبًذاسد 

 وبس : 0303 وذ وبس  ٍ لَاصم ًمطِ وطي دسشي  1ًمطِ  فبص 
هؼوبسي  يًمطِ وط

 2فبص 
 (skillهْبسر ) سغص ضبيسشگي 

          
 هشاضل وبس سديف

 ضشايظ ػولىشد
 )اثضاس، هَاد، سدْيضار، صهبى، هىبى ٍ ...(

 ًوشُ اسشبًذاسد )ضبخع ّب/داٍسي/ًوشُ دّي( ًشبيح هوىي

 سْيِ وبغز 1
 -سبيز ًمطِ وطي  -لَاصم ًمطِ وطي دسشي  

 دليمِ 45صهبى 

   3 سْيِ ٍ ًػت وبغز ثِ سٍش دسسز  سْيِ ٍ ًػت وبغز ثِ سٍش دسسز 

   2 ثشش دسسز وبغز ٍ ًػت ًب دسسز وبغز ثشش دسسز وبغز ٍ ًػت ًب دسسز وبغز

   1 ثشش ٍ يب ًػت ًبدسسز وبغز ثشش ٍ يب ًػت ًبدسسز وبغز

2 
دالًْب ٍ همبعغ ٍ ًوب ّب ثب هميبس  سشسين

 هٌبست 

سشسين دسسز دال ًْب ٍ همبعغ ٍ ًوبّب ٍ هػبلص ٍ 
 هميبس

   3 سشسين دسسز هػبلص ٍ هميبس سشسين دسسز هػبلص ٍ هميبس

   2 سشسين دسسز هػبلص ٍ ًبدسسز هميبس سشسين دسسز هػبلص ٍ ًبدسسز هميبس

   1 سشسين ًبدسسز هػبلص ٍ هميبس سشسين ًبدسسز هػبلص ٍ هميبس

 ٍسبيل ضيز ثٌذي ًمطِ  ضيز ّب  اسائِ 3

    3   

   2 اسائِ دسسز آلجَم اسائِ دسسز آلجَم

   1 اسائِ ًب دسسز آلجَم ِ ًب دسسز آلجَماسائ

4     

    3   

    2   

    1   

5     

    3   

    2   

    1   

6     

    3   

    2   

    1   

 ايوٌي، ثْذاضز -الف  
 ايوٌي وبس ثب ٍسبيل ًمطِ وطي

 سبهيي ًَس هٌبست 

 سػبيز يب ػذم سػبيز وليِ ثٌذّب

   3 سػبيز وليِ ثٌذّب
 دبي ثٌذي ثِ اغَل ًمطِ وطي ًگشش -ة 

   2 سػبيز هَسد الف دٍس وشدى هَاد اضبفِ اص وبسگبُ سَخْبر صيسز هطيغي -ج 

 ضبيسشگي ّبي غيشفٌي -د 
ثِ وبس گيشي فٌبٍسي   -(N12سػوين گيشي )

 (N73دسسز وبسي ) -( N42هٌبست )
   1 ػذم سػبيز هَسد الف

 اًدبم وبس(اسصضيبثي وبس )ضبيسشگي 

      
     ثلي

  
 

  

      
     خيش

      
 هؼيبس ضبيسشگي اًدبم وبس:

 3اص هشاضل  2وست ضذالل ًوشُ 

 اص ثخص ضبيسشگي ّبي غيشفٌي، ايوٌي، ثْذاضز، سَخْبر صيسز هطيغي ٍ ًگشش 2وست ضذالل ًوشُ 

 اص هشاضل وبس 3وست ضذالل هيبًگيي 
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 استاًذارد  ارزضياتي كار  -1 - 9ًوَى ترگ  

                       

   سبسيخ اسصضيبثي:   ضوبسُ هلي   ًبم ٍ ًبم خبًَادگي 
ًَثز 

: 
1 

 ضشفِ: 71110192 وذ ضشفِ 
ووه سىٌسيي 

 سبخشوبى 
 L2 سغص غالضيز 

 اسشبًذاسد ػولىشد وبس :

وذ 
 ٍظيفِ

ٍ آييي ًبهِ  10هغبثك هجطث  1سشسين ًمطِ ّبي سبصُ اي فبص  1 گشٍُ وبسي سْيِ ًمطِ ٍظيفِ: 03
ثب اسشفبدُ اص وشٍوي ًمطِ سبصُ اي ثِ  37ٍ  256ًٍطشيِ  2800

 وبس : 0304 وذ وبس  غَسر دسشي
سبصُ اي  يًمطِ وط

 1فبص 
 (skillهْبسر ) سغص ضبيسشگي 

          
 هشاضل وبس سديف

 ضشايظ ػولىشد
 صهبى، هىبى ٍ ...()اثضاس، هَاد، سدْيضار، 

 ًوشُ اسشبًذاسد )ضبخع ّب/داٍسي/ًوشُ دّي( ًشبيح هوىي

 سْيِ وبغز 1
 -سبيز ًمطِ وطي  -لَاصم ًمطِ وطي دسشي  

 دليمِ 45صهبى 

   3 سْيِ ٍ ًػت وبغز ثِ سٍش دسسز  سْيِ ٍ ًػت وبغز ثِ سٍش دسسز 

   2 ثشش دسسز وبغز ٍ ًػت ًب دسسز وبغز ثشش دسسز وبغز ٍ ًػت ًب دسسز وبغز

   1 ثشش ٍ يب ًػت ًبدسسز وبغز ٍ يب ًػت ًبدسسز وبغزثشش 

2 
دالى ٍ همغغ ٍ ًوب اص خضئيبر سبصُ اي  سشسين

 ثب هميبس هٌبست 
 سشسين دسسز دال ًْب ٍ همبعغ ٍ ًوبّب

   3 سشسين هغبثك اغَل ًمطِ وطي سشسين هغبثك اغَل ًمطِ وطي
سشسين دسسز دالى ّب ٍ ًبدسسز ديگش 

 هَاسد
   2 سشسين دسسز دالى ّب ٍ ًبدسسز ديگش هَاسد

   1 سشسين ًبدسسز دالى ّب سشسين ًبدسسز دالى ّب

 ٍسبيل ضيز ثٌذي ًمطِ  ضيز ّب  اسائِ 3

    3   

   2 اسائِ دسسز آلجَم اسائِ دسسز آلجَم

   1 اسائِ ًب دسسز آلجَم ِ ًب دسسز آلجَماسائ

4     

    3   

    2   

    1   

5     

    3   

    2   

    1   

6     

    3   

    2   

    1   

 ايوٌي، ثْذاضز -الف  
 ايوٌي وبس ثب ٍسبيل ًمطِ وطي

 سبهيي ًَس هٌبست 

 سػبيز ٍ يب ػذم سػبيز  ثٌذ ة ٍ د 

   3 سػبيز ثٌذ ة ٍ د
 دبي ثٌذي ثِ اغَل ًمطِ وطي ًگشش -ة 

   2 سػبيز ثٌذ ة دٍس وشدى هَاد اضبفِ اص وبسگبُ سَخْبر صيسز هطيغي -ج 

 ضبيسشگي ّبي غيشفٌي -د 

دسسز وبسي  -سَخِ ثِ ضبيسشگي ّبي غيش فٌي 
(N73)- ( هسئَليز دزيشيN72)-  سػوين گيشي

(N12)- (سفىش خالقN15) 

   1 ػذم سػبيز ثٌذ ة

 اسصضيبثي وبس )ضبيسشگي اًدبم وبس(

      
     ثلي

  
 

  

      
     خيش

      
 هؼيبس ضبيسشگي اًدبم وبس:

 1ٍ2ٍ3ٍ4ٍ5اص هشاضل  2وست ضذالل ًوشُ 

 اص ثخص ضبيسشگي ّبي غيشفٌي، ايوٌي، ثْذاضز، سَخْبر صيسز هطيغي ٍ ًگشش 2وست ضذالل ًوشُ 

 هشاضل وبساص  3وست ضذالل هيبًگيي 
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 استاًذارد  ارزضياتي كار  -1 - 9ًوَى ترگ  

                       

   سبسيخ اسصضيبثي:   ضوبسُ هلي   ًبم ٍ ًبم خبًَادگي 
ًَثز 

: 
1 

 ضشفِ: 71110192 وذ ضشفِ 
ووه سىٌسيي 

 سبخشوبى 
 L2 سغص غالضيز 

 اسشبًذاسد ػولىشد وبس :

ٍ آييي ًبهِ  10هغبثك هجطث  2سشسين ًمطِ ّبي سبصُ اي فبص  1 گشٍُ وبسي ًمطِ سْيِ ٍظيفِ: 03 وذ ٍظيفِ
ثِ  1ثب اسشفبدُ اص  ًمطِ سبصُ اي فبص  37ٍ  256ًٍطشيِ  2800

 وبس : 0305 وذ وبس  غَسر دسشي
سبصُ اي  يًمطِ وط

 2فبص 
 (skillهْبسر ) سغص ضبيسشگي 

          
 هشاضل وبس سديف

 ضشايظ ػولىشد
 )اثضاس، هَاد، سدْيضار، صهبى، هىبى ٍ ...(

 ًوشُ اسشبًذاسد )ضبخع ّب/داٍسي/ًوشُ دّي( ًشبيح هوىي

 سْيِ وبغز 1
 -سبيز ًمطِ وطي  -لَاصم ًمطِ وطي دسشي  

 دليمِ 45صهبى 

   3 سْيِ ٍ ًػت وبغز ثِ سٍش دسسز  سْيِ ٍ ًػت وبغز ثِ سٍش دسسز 

   2 ثشش دسسز وبغز ٍ ًػت ًب دسسز وبغز ثشش دسسز وبغز ٍ ًػت ًب دسسز وبغز

   1 ثشش ٍ يب ًػت ًبدسسز وبغز ثشش ٍ يب ًػت ًبدسسز وبغز

2 

دالى ٍ همغغ ٍ ًوب اص خضئيبر سبصُ اي  سشسين
ثب هميبس هٌبست  ٍ هطخػبر هػبلص ّش  خض 

 سبصُ 

سشسين دسسز دال ًْب ٍ همبعغ ٍ ًوبّب ٍ هػبلص ٍ 
 هميبس

   3 سشسين دسسز هػبلص ٍ هميبس سشسين دسسز هػبلص ٍ هميبس

   2 سشسين دسسز هػبلص ٍ ًبدسسز هميبس سشسين دسسز هػبلص ٍ ًبدسسز هميبس

   1 سشسين ًبدسسز هػبلص ٍ هميبس سشسين ًبدسسز هػبلص ٍ هميبس

 ٍسبيل ضيز ثٌذي ًمطِ  ضيز ّب  اسائِ 3

    3   

   2 اسائِ دسسز آلجَم اسائِ دسسز آلجَم

   1 اسائِ ًب دسسز آلجَم ِ ًب دسسز آلجَماسائ

4     

    3   

    2   

    1   

5     

    3   

    2   

    1   

6     

    3   

    2   

    1   

 ايوٌي، ثْذاضز -الف  
 ايوٌي وبس ثب ٍسبيل ًمطِ وطي

 سبهيي ًَس هٌبست 

 سػبيز يب ػذم سػبيز وليِ ثٌذّب

   3 3ٍ 2سػبيز ثٌذ 
 دبي ثٌذي ثِ اغَل ًمطِ وطي ًگشش -ة 

   2 2سػبيز ثٌذ دٍس وشدى هَاد اضبفِ اص وبسگبُ سَخْبر صيسز هطيغي -ج 

 ضبيسشگي ّبي غيشفٌي -د 
ثِ وبس گيشي فٌبٍسي   -(N12سػوين گيشي )

 (N73دسسز وبسي ) -( N42هٌبست )
   1 2ػذم سػبيز ثٌذ

 اسصضيبثي وبس )ضبيسشگي اًدبم وبس(

      
     ثلي

  
 

  

      
     خيش

      
 هؼيبس ضبيسشگي اًدبم وبس:

 3اص هشاضل  2وست ضذالل ًوشُ 

 اص ثخص ضبيسشگي ّبي غيشفٌي، ايوٌي، ثْذاضز، سَخْبر صيسز هطيغي ٍ ًگشش 2وست ضذالل ًوشُ 

 اص هشاضل وبس 3وست ضذالل هيبًگيي 
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 استاًذارد  ارزضياتي كار  -1 - 9ًوَى ترگ  

                       

   سبسيخ اسصضيبثي:   ضوبسُ هلي   ًبم ٍ ًبم خبًَادگي 
ًَثز 

: 
1 

 ضشفِ: 71110192 وذ ضشفِ 
ووه سىٌسيي 

 سبخشوبى 
 L2 سغص غالضيز 

 اسشبًذاسد ػولىشد وبس :

يه سبخشوبى   اص گشٍُ الف  1,2سشسين  ًمطِ هؼوبسي ٍ سبصُ فبص  1 گشٍُ وبسي سْيِ ًمطِ ٍظيفِ: 03 وذ ٍظيفِ
 (skillهْبسر ) سغص ضبيسشگي  ًمطِ وطي ثب سايبًِ وبس : 0306 وذ وبس   256ٍ  37سبصهبى ًظبم هٌْذسي سا هغبثك اسشبًذاسد 

          
 هشاضل وبس سديف

 ضشايظ ػولىشد
 )اثضاس، هَاد، سدْيضار، صهبى، هىبى ٍ ...(

 ًوشُ اسشبًذاسد )ضبخع ّب/داٍسي/ًوشُ دّي( ًشبيح هوىي

 ًػت ًشم افضاس  1
 30صهبى  -سبيز ًمطِ وطي   -ًشم افضاس اسَ وذ

 دليمِ

   3 ًػت ٍ فؼبل )اوشيَ( سبصي غطيص ًػت ٍ فؼبل )اوشيَ( سبصي غطيص

   2 ًػت غطيص ٍ ػذم فؼبل )اوشيَ( سبصي ًػت غطيص ٍ ػذم فؼبل )اوشيَ( سبصي

   1 ػذم اخشاي ًشم افضاس اخشاي ًشم افضاسػذم 

 د هطيظ  ًشم افضاس وبسثش 2
 0/5صهبى  -سبيز ًمطِ وطي -ًشم افضاس اسَوذ 

 سبػز

    3   

   2 اخشاي دسسز دسشَسار اخشاي دسسز دسشَسار

   1 اخشاي ًبدسسز دسشَسار اخشاي ًبدسسز دسشَسار

 سجذيل  وشٍوي ثِ ًمطِ  3
 0/5صهبى  -سبيز ًمطِ وطي -ًشم افضاس اسَوذ 

 سبػز

    3   

   2 سشسين هغبثك اغَل ًمطِ وطي سشسين هغبثك اغَل ًمطِ وطي

   1 سشسين هغبيش اغَل ًمطِ وطي ن هغبيش اغَل ًمطِ وطيسشسي

 اسائِ ًمطِ خشٍخي  4
 0/5صهبى  -سبيز ًمطِ وطي -ًشم افضاس اسَوذ 

 سبػز

    3   

   2 خشٍخي دسسز خشٍخي دسسز

   1 خشٍخي ًبدسسز خشٍخي ًبدسسز

5     

    3   

    2   

    1   

6     

    3   

    2   

    1   

 ايوٌي، ثْذاضز -الف  
 ايوٌي وبس ثب ٍسبيل ثشلي

  

 سػبيز ٍ يب ػذم سػبيز  ثٌذ ة ٍ د 

   3 سػبيز ثٌذ ة ٍ د
 دبي ثٌذي ثِ اغَل ًمطِ وطي ًگشش -ة 

   2 سػبيز ثٌذ ة دٍس وشدى هَاد اضبفِ اص وبسگبُ سَخْبر صيسز هطيغي -ج 

 ضبيسشگي ّبي غيشفٌي -د 

ثِ وبس گيشي فٌبٍسي   -(N12سػوين گيشي )
( سفىش خالق N73دسسز وبسي ) -( N42هٌبست )

(N15) 

   1 ػذم سػبيز ثٌذ ة

 )ضبيسشگي اًدبم وبس(اسصضيبثي وبس 

      
     ثلي

  
 

  

      
     خيش

      
 هؼيبس ضبيسشگي اًدبم وبس:

 1ٍ2ٍ3ٍ4ٍ5اص هشاضل  2وست ضذالل ًوشُ 

 اص ثخص ضبيسشگي ّبي غيشفٌي، ايوٌي، ثْذاضز، سَخْبر صيسز هطيغي ٍ ًگشش 2وست ضذالل ًوشُ 

 اص هشاضل وبس 3وست ضذالل هيبًگيي 
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 استاًذارد  ارزضياتي كار  -1 - 9ًوَى ترگ  

                       

   سبسيخ اسصضيبثي:   ضوبسُ هلي   ًبم ٍ ًبم خبًَادگي 
ًَثز 

: 
3 

 ضشفِ: 71110192 وذ ضشفِ 
ووه سىٌسيي 

 سبخشوبى 
 L2 سغص غالضيز 

 اسشبًذاسد ػولىشد وبس :

وذ 
 ٍظيفِ

 10 گشٍُ وبسي سْيِ ًمطِ ٍظيفِ: 03
 سبخز  هبوز يه عشش  ثش اسبس ًمطِ عشش

 (skillهْبسر ) سغص ضبيسشگي  هبوز سبصي فبص غفش وبس : 0307 وذ وبس 

          
 هشاضل وبس سديف

 ضشايظ ػولىشد
 )اثضاس، هَاد، سدْيضار، صهبى، هىبى ٍ ...(

 ًوشُ اسشبًذاسد )ضبخع ّب/داٍسي/ًوشُ دّي( ًشبيح هوىي

 هشٌبست ثب عششسْيِ ٍسبيل  1
علك  -ثبلسب  -همَي  -زَة  -فَم  -اًَاع زست 

 دليمِ  0/5صهبى  -زَة دٌجِ   -

    3   

   2 اًشخبة دسسز لَاصم  اًشخبة دسسز لَاصم 

   1 اًشخبة ًب دسسز لَاصم  اًشخبة ًب دسسز لَاصم 

 سبػز 2صهبى   -هيض وبس  -ٍسبيل ثشش  بسي ثش اسبس عششثشش و 2

    3   

   2 ثشش ثش اسبس هميبس  ثشش ثش اسبس هميبس 

   1 ثشش هغبيش ثب هميبس هغبيش ثب هميبسثشش 

 سبػز  3صهبى  -لغؼبر اسػبل  -اًَاع زست  هًَشبط وبسي  3

    3   

   2 هًَشبط دسسز هًَشبط دسسز

   1 هًَشبط ًبدسسز بط ًبدسسزهًَش

4     

    3   

    2   

    1   

5     

    3   

    2   

    1   

6     

    3   

    2   

    1   

 ايوٌي وبس ثب ٍسبيل ظشيف ٍ ثشًذُ  ايوٌي، ثْذاضز -الف  

 -سػبيز ٍ يب ػذم سػبيز ثٌذ ّبي الف 
 د  -ة 

   3 د  -ة  -سػبيز ثٌذ ّبي الف  
 دبي ثٌذي ثِ هميبس ٍ دلز ًگشش -ة 

   2 سػبيز ثٌذ ة   سَخْبر صيسز هطيغي -ج 

 ضبيسشگي ّبي غيشفٌي -د 

هسئَليز   -سَخِ ثِ ضبيسشگي ّبي غيش فٌي 
هذيشيز  -(N13سػوين گيشي ) -(N72دزيشي )

ثِ وبس گيشي في آٍسي  -( N62وبسّب ٍ دشٍطُ ّب )
 (N35يبدگيشي ) -(N42هٌبست )

   1 ػذم سػبيز ثٌذ ة

 اسصضيبثي وبس )ضبيسشگي اًدبم وبس(

      
     ثلي

  
 

  

      
     خيش

      
 هؼيبس ضبيسشگي اًدبم وبس:

 2ٍ3اص هشاضل  2وست ضذالل ًوشُ 

 اص ثخص ضبيسشگي ّبي غيشفٌي، ايوٌي، ثْذاضز، سَخْبر صيسز هطيغي ٍ ًگشش 2وست ضذالل ًوشُ 

 اص هشاضل وبس 3هيبًگيي وست ضذالل 
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 استاًذارد  ارزضياتي كار  -1 - 9ًوَى ترگ  

                       

   سبسيخ اسصضيبثي:   ضوبسُ هلي   ًبم ٍ ًبم خبًَادگي 
ًَثز 

: 
1 

وذ 
 ضشفِ 

 L3 سغص غالضيز  سىٌسيي سبخشوبى  ضشفِ: 31120193
 اسشبًذاسد ػولىشد وبس :

وذ 
 ٍظيفِ

 1 گشٍُ وبسي سْيِ ًمطِ ٍظيفِ: 03
يه سبخشوبى   اص گشٍُ ة سبصهبى  2سشسين  ًمطِ هؼوبسي فبص 

  256ٍ  37ًظبم هٌْذسي سا هغبثك اسشبًذاسد 
 وبس : 0308 وذ وبس 

سش دشسشي  ًمطِ 
 يوطي هؼوبس

 (skillهْبسر ) سغص ضبيسشگي 

          

 هشاضل وبس سديف

 ضشايظ ػولىشد
سدْيضار، صهبى، هىبى ٍ )اثضاس، هَاد، 

)... 

 ًوشُ اسشبًذاسد )ضبخع ّب/داٍسي/ًوشُ دّي( ًشبيح هوىي

1 
ٍ  1:50سشسين ًمطِ ّبي اخشايي هؼوبسي  ثب هميبس 

 خضئيبر

صهبى  -ًشم افضاس اسَوذ  -سبيز ًمطِ وطي 
 دليمِ  30سبػز ٍ   1

    3   

   2 سشسين غطيص سشسين غطيص

   1 سشسين غلظ ن غلظسشسي

2 
 WALLدالى عجمبر ثشش ديَاس ٍال سىطي ) سشسين

SECTION) 

صهبى  -سبيز ًمطِ وطي -ًشم افضاس اسَوذ 
 سبػز 0/5

    3   

   2 سشسين هغبثك اغَل ًمطِ وطي سشسين هغبثك اغَل ًمطِ وطي

   1 سشسين  هغبيش اغَل ًمطِ وطي سشسين  هغبيش اغَل ًمطِ وطي

3 

 سشسين همبعغ
 ثضسگٌوبيي

 سشسين

صهبى  -سبيز ًمطِ وطي -ًشم افضاس اسَوذ 
 سبػز 0/5

    3   

   2 سشسين دسسز  ثضگٌوبيي  سشسين دسسز  ثضگٌوبيي 

   1 سشسين ًب دسسز  ثضگٌوبيي  ن ًب دسسز  ثضگٌوبيي سشسي

4 
 ًوب سشسين

 سشسين سمف وبرة )دالى هؼىَس(

صهبى  -سبيز ًمطِ وطي -ًشم افضاس اسَوذ 
 سبػز 0/5

    3   

   2 سشسين هغبثك اغَل ًمطِ وطي سشسين هغبثك اغَل ًمطِ وطي

   1 سشسين هغبيش اغَل ًمطِ وطي ن هغبيش اغَل ًمطِ وطيسشسي

 سشسين خضئيبر هطَعِ 5
 -سبيز ًمطِ وطي -ًشم افضاس اسَوذ 

 سبػز 1/5صهبى

    3   

   2 سشسين خضييبر هطَعِ هغبثك  اغَل سشسين خضييبر هطَعِ هغبثك  اغَل

   1 سشسين خضييبر هطَعِ هغبيش  اغَل سشسين خضييبر هطَعِ هغبيش  اغَل

6     

    3   

    2   

    1   

   ايوٌي، ثْذاضز -الف  

 -سػبيز ٍ يب ػذم سػبيز ثٌذ ّبي   ة 
 د 

   3 د  -سػبيز ثٌذ ّبي      ة  
 دبي ثٌذي ثِ اغَل ًمطِ وطي ًگشش -ة 

   2 سػبيز ثٌذ ة   سَخْبر صيسز هطيغي -ج 

 ضبيسشگي ّبي غيشفٌي -د 

  -سَخِ ثِ ضبيسشگي ّبي غيش فٌي 
سػوين گيشي  -(N72هسئَليز دزيشي )

(N13)- ( هذيشيز وبسّب ٍ دشٍطُ ّبN62 )
ثِ وبس گيشي في  -( N64هذيشيز صهبى ) -

 (N35يبدگيشي ) -(N42آٍسي هٌبست )

   1 ػذم سػبيز ثٌذ ة

 اسصضيبثي وبس )ضبيسشگي اًدبم وبس(

      
     ثلي

  
 

  

      
     خيش

      
 هؼيبس ضبيسشگي اًدبم وبس:

 1ٍ2ٍ3ٍ4اص هشاضل  2وست ضذالل ًوشُ 

 هطيغي ٍ ًگشش اص ثخص ضبيسشگي ّبي غيشفٌي، ايوٌي، ثْذاضز، سَخْبر صيسز 2وست ضذالل ًوشُ 

 اص هشاضل وبس 3وست ضذالل هيبًگيي 
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 استاًذارد  ارزضياتي كار  -1 - 9ًوَى ترگ  

                       

   سبسيخ اسصضيبثي:   ضوبسُ هلي   ًبم ٍ ًبم خبًَادگي 
ًَثز 

: 
1 

 ػولىشد وبس :اسشبًذاسد  L3 سغص غالضيز  سىٌسيي سبخشوبى  ضشفِ: 31120193 وذ ضشفِ 

وذ 
 ٍظيفِ

ٍ  9ٍ  10هغبثك هجطث  2سشسين ًمطِ ّبي سبصُ اي فبص   2 گشٍُ وبسي سْيِ ًمطِ ٍظيفِ: 03
ًمطِ ّبي يه سبخشوبى  اص گشٍُ ة   37ٍ256ًطشيِ ّبي 

سبصهبى ًظبم هٌْذسي ثب اسشفبدُ اص سايبًِ ٍ ًشم افضاس  
AutoCAD  

 وبس : 0309 وذ وبس 
سشدشسشي ًمطِ 

 يسبصُ اوطي 
 (skillهْبسر ) سغص ضبيسشگي 

          
 هشاضل وبس سديف

 ضشايظ ػولىشد
 )اثضاس، هَاد، سدْيضار، صهبى، هىبى ٍ ...(

 ًوشُ اسشبًذاسد )ضبخع ّب/داٍسي/ًوشُ دّي( ًشبيح هوىي

1 
ثب هميبس  1سشسين ًمطِ ّبي اخشايي سبصُ اي فبص 

1:50  

 1صهبى  -ًشم افضاس اسَوذ  -سبيز ًمطِ وطي 
 دليمِ  30سبػز ٍ  

    3   

   2 سشسين غطيص سشسين غطيص

   1 سشسين غلظ ن غلظسشسي

 خضئيبر دي سشسين 2
صهبى  -سبيز ًمطِ وطي -ًشم افضاس اسَوذ 

 سبػز 1/5

    3   

   2 سشسين هغبثك اغَل ًمطِ وطي سشسين هغبثك اغَل ًمطِ وطي

   1 سشسين  هغبيش اغَل ًمطِ وطي سشسين  هغبيش اغَل ًمطِ وطي

 خضئيبر سشَى سشسين 3
صهبى  -سبيز ًمطِ وطي -ًشم افضاس اسَوذ 

 سبػز 1/5

    3   

   2 سشسين دسسز   سشسين دسسز  

   1 سشسين دسسز  ن دسسز سشسي

 سشسين خضئيبر سيش 4
 1صهبى  -سبيز ًمطِ وطي -ًشم افضاس اسَوذ 

 سبػز

    3   

   2 سشسين هغبثك اغَل ًمطِ وطي سشسين هغبثك اغَل ًمطِ وطي

   1 سشسين هغبيش اغَل ًمطِ وطي سشسين هغبيش اغَل ًمطِ وطي

 سشسين خضئيبر سمف 5
 -سبيز ًمطِ وطي -ًشم افضاس اسَوذ 

 سبػز 1/5صهبى

    3   

   2 سشسين دسسز خضييبر هْبس ثٌذ خبًجي سشسين دسسز خضييبر هْبس ثٌذ خبًجي

   1 سشسين ًب دسسز خضييبر هْبس ثٌذ خبًجي ن ًب دسسز خضييبر هْبس ثٌذ خبًجيسشسي

 ر سيسشن هْبسثٌذي خبًجيخضئيب 6
 -سبيز ًمطِ وطي -ًشم افضاس اسَوذ 

 سبػز 1صهبى

    3   

   2 سشسين دسسز سشسين دسسز

   1 سشسين ًبدسسز سشسين ًبدسسز

   ايوٌي، ثْذاضز -الف  

 -سػبيز ٍ يب ػذم سػبيز ثٌذ ّبي   ة 
 د 

   3 د  -سػبيز ثٌذ ّبي      ة  
 دبي ثٌذي ثِ اغَل ًمطِ وطي ًگشش -ة 

   2 سػبيز ثٌذ ة   سَخْبر صيسز هطيغي -ج 

 ضبيسشگي ّبي غيشفٌي -د 

هسئَليز   -سَخِ ثِ ضبيسشگي ّبي غيش فٌي 
ثِ  -(N13سػوين گيشي ) -(N72دزيشي )

هذيشيز  -( N42وبس گيشي فٌبٍسي هٌبست )
 ( N64صهبى )

   1 ػذم سػبيز ثٌذ ة

 اسصضيبثي وبس )ضبيسشگي اًدبم وبس(

      
     ثلي

  
 

  

      
     خيش

      
 هؼيبس ضبيسشگي اًدبم وبس:

 1ٍ2ٍ3ٍ4ٍ5اص هشاضل  2وست ضذالل ًوشُ 

 اص ثخص ضبيسشگي ّبي غيشفٌي، ايوٌي، ثْذاضز، سَخْبر صيسز هطيغي ٍ ًگشش 2وست ضذالل ًوشُ 

 هشاضل وبساص  3وست ضذالل هيبًگيي 
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 استاًذارد  ارزضياتي كار  -1 - 9ًوَى ترگ  

                       

   سبسيخ اسصضيبثي:   ضوبسُ هلي   ًبم ٍ ًبم خبًَادگي 
ًَثز 

: 
4 

 اسشبًذاسد ػولىشد وبس : L3 سغص غالضيز  سىٌسيي سبخشوبى  ضشفِ: 31120193 وذ ضشفِ 

 15 گشٍُ وبسي ًمطِسْيِ  ٍظيفِ: 03 وذ ٍظيفِ
ثب اسشفبدُ اص ٍسبيل عشاضي ٍ هؼوبسي عشش سا هغبثك اسشبًذاسد 

 وبس : 0310 وذ وبس  آهبدُ وٌذ Drawingاسشبًذاسد گشافيه ٍ  -ًَيفشر 
هؼوبسي  يعشاض

 هطذٍد
 (skillهْبسر ) سغص ضبيسشگي 

          
 هشاضل وبس سديف

 ضشايظ ػولىشد
 صهبى، هىبى ٍ ...()اثضاس، هَاد، سدْيضار، 

 ًوشُ اسشبًذاسد )ضبخع ّب/داٍسي/ًوشُ دّي( ًشبيح هوىي

 سبػز 0/5 -داًص اللين  هغبلؼِ ٍ ثشًبهِ فيضيىي 1

    3   

   2 سؼييي دسسز اللين سؼييي دسسز اللين

   1 سؼييي ًب دسسز اللين سؼييي ًب دسسز اللين

 دالى ّب )گضيٌِ عشش( عشاضي 2
 1/5صهبى  -دبن وي  -وبغز دَسشي  -هذاد 

 سبػز

    3   

   2 اسائِ آلشش ًبسيَ ّب  اسائِ آلشش ًبسيَ ّب 

   1 ػذم اسائِ آلشش ًبسيَ ّب  ػذم اسائِ آلشش ًبسيَ ّب 

 عشاضي هَلؼيز سبيز )هطل( 3
 0/5صهبى  -دبن وي  -وبغز دَسشي  -هذاد 

 سبػز

    3   

   2 عشاضي دسسز سبيز عشاضي دسسز سبيز

   1 عشاضي ًب دسسز سبيز ي ًب دسسز سبيزعشاض

 عشاضي ًوب ٍ ضدن ولي 4
 1/5صهبى  -دبن وي  -وبغز دَسشي  -هذاد 

 سبػز

    3   

   2 اسائِ ضدن ولي اسائِ ضدن ولي

   1 ػذم اسائِ ضدن ولي اسائِ ضدن وليػذم 

 ضيز ثٌذي 5
ضبسي  -وبسثي -دبن وي  -وبغز دَسشي  -هذاد 

 سبػز 2صهبى  -وبٍس ضذُ

    3   

   2 اسائِ ضيز  اسائِ ضيز 

   1 ػذم اسائِ ضيز  ػذم اسائِ ضيز 

 ثٌذي يب سًگ گزاسيسًگ  6
 2صهبى  -گَاش  -آثشًگ  -هذاد سًگي 

 سبػز

    3   

   2 سًگ ثٌذي ضيز ّب سًگ ثٌذي ضيز ّب

   1 ػذم سًگ ثٌذي وبهل ضيز ّب ػذم سًگ ثٌذي وبهل ضيز ّب

   ايوٌي، ثْذاضز -الف  

 -سػبيز ٍ يب ػذم سػبيز ثٌذ ّبي   ة 
 د 

   3 د  -سػبيز ثٌذ ّبي      ة  
 سَخِ ثِ ػاليك ٍ ديذگبُ وبسفشهب ًگشش -ة 

   2 سػبيز ثٌذ ة   سَخْبر صيسز هطيغي -ج 

 ضبيسشگي ّبي غيشفٌي -د 

سفىش خالق   -سَخِ ثِ ضبيسشگي ّبي غيش فٌي 
(N15( هسئَليز دزيشي )N72)-  سػوين گيشي

(N13)- (هسشٌذ سبصيN37) 

   1 ػذم سػبيز ثٌذ ة

 )ضبيسشگي اًدبم وبس(اسصضيبثي وبس 

      
     ثلي

  
 

  

      
     خيش

      
 هؼيبس ضبيسشگي اًدبم وبس:

 1ٍ2ٍ3ٍ4ٍ6اص هشاضل  2وست ضذالل ًوشُ 

 اص ثخص ضبيسشگي ّبي غيشفٌي، ايوٌي، ثْذاضز، سَخْبر صيسز هطيغي ٍ ًگشش 2وست ضذالل ًوشُ 

 اص هشاضل وبس 3وست ضذالل هيبًگيي 
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 استاًذارد  ارزضياتي كار  -1 - 9ًوَى ترگ  

                       

   سبسيخ اسصضيبثي:   ضوبسُ هلي   ًبم ٍ ًبم خبًَادگي 
ًَثز 

: 
2 

 اسشبًذاسد ػولىشد وبس : L3 سغص غالضيز  سىٌسيي سبخشوبى  ضشفِ: 31120193 وذ ضشفِ 

وذ 
 ٍظيفِ

سا  1ثب اسشفبدُ اص لَاصم هبوز سبصي ٍ ًمطِ ثشَاًذ هبوز فبص  7 گشٍُ وبسي سْيِ ًمطِ ٍظيفِ: 03
 هغبثك ًمطِ ثسبصد

 (skillهْبسر ) سغص ضبيسشگي  1فبص   يهبوز سبص  وبس : 0311 وذ وبس 

          
 هشاضل وبس سديف

 ضشايظ ػولىشد
 )اثضاس، هَاد، سدْيضار، صهبى، هىبى ٍ ...(

 ًوشُ ّب/داٍسي/ًوشُ دّي(اسشبًذاسد )ضبخع  ًشبيح هوىي

 سْيِ ٍسبيل ثش اسبس عشش 1
 -ٍسبيل فبص غفش -فلىسي  -زَة ضيطِ 

 سبػز 0/5صهبى 

    3   

   2 سْيِ دسسز ٍسبيل  سْيِ دسسز ٍسبيل 

   1 سْيِ ًب دسسز ٍسبيل  سْيِ ًب دسسز ٍسبيل 

 وبسي ثش اسبس عششثشش  2
ٍسبيل فبص غفش صهبى  -فلىسي  -زَة ضيطِ 

 سبػز  1/5

    3   

   2 ثشش دسسز ثشش دسسز

   1 ثشش ًبهٌبست ًبهٌبستثشش 

 سبػز  2ٍسبيل فبص غفش صهبى   هًَشبط ثب خضئيبر عشاضي ثش اسبس عشش 3

    3   

   2 هًَشبط دسسز هًَشبط دسسز

   1 هًَشبط غلظ بط غلظهًَش

4 
سًگ  -هػبلص  -اخشاي خضئيبر وبس اػن اص هجلوبى 

... ٍ 

ٍسبيل فبص غفش صهبى  -فلىسي  -زَة ضيطِ 
 سبػز  2

    3   

   2 اخشاي دسسز خضئيبر  اخشاي دسسز خضئيبر 

   1 اخشاي ًبدسسز خضئيبر ي ًبدسسز خضئيبراخشا

 سبػز 2ضبسي ٍ هطبفظ سلمي صهبى   اسائِ ًْبيي 5

    3   

   2 اسائِ آلجَم  اسائِ آلجَم 

   1 ػذم اسائِ آلجَم  ػذم اسائِ آلجَم 

6     

    3   

    2   

    1   

   ايوٌي، ثْذاضز -الف  

 سػبيز ٍ يب ػذم سػبيز ثٌذ ّبي ة ٍ د

   3 سػبيز ثٌذ ّبي ة ٍ د 
 دبي ثٌذي ثِ ًمطِ  -دلز  ًگشش -ة 

   2 سػبيز ثٌذ ة   سَخْبر صيسز هطيغي -ج 

 ضبيسشگي ّبي غيشفٌي -د 

سفىش خالق   -سَخِ ثِ ضبيسشگي ّبي غيش فٌي 
(N15( هسئَليز دزيشي )N72)-  سػوين

 ( N37هسشٌذ سبصي) -(N12گيشي )

   1 ػذم سػبيز ثٌذ ة

 اًدبم وبس(اسصضيبثي وبس )ضبيسشگي 

      
     ثلي

  
 

  

      
     خيش

      
 هؼيبس ضبيسشگي اًدبم وبس:

 2ٍ3ٍ4ٍ5اص هشاضل  2وست ضذالل ًوشُ 

 اص ثخص ضبيسشگي ّبي غيشفٌي، ايوٌي، ثْذاضز، سَخْبر صيسز هطيغي ٍ ًگشش 2وست ضذالل ًوشُ 

 اص هشاضل وبس 3وست ضذالل هيبًگيي 
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 استاًذارد  ارزضياتي كار  -1 - 9ًوَى ترگ  

                       

   سبسيخ اسصضيبثي:   ضوبسُ هلي   ًبم ٍ ًبم خبًَادگي 
ًَثز 

: 
3 

 اسشبًذاسد ػولىشد وبس : L3 سغص غالضيز  سىٌسيي سبخشوبى  ضشفِ: 31120193 وذ ضشفِ 

 10 گشٍُ وبسي سْيِ ًمطِ ٍظيفِ: 03 وذ ٍظيفِ
ًمطِ ّبي زَى سبخز ثب سأييذ ًبظشيي ػبلي زْبس سضشِ ٍ سْيِ 

 وبس : 0312 وذ وبس  هشاخغ ريػالش
ًمطِ وطي زَى 

 سبخز
 (skillهْبسر ) سغص ضبيسشگي 

          
 هشاضل وبس سديف

 ضشايظ ػولىشد
 )اثضاس، هَاد، سدْيضار، صهبى، هىبى ٍ ...(

 ًوشُ اسشبًذاسد )ضبخع ّب/داٍسي/ًوشُ دّي( ًشبيح هوىي

 سبػز 0/5دالر ٍ صهبى  -ًشم افضاس  -سايبًِ  سْيِ وليِ دالى ّبي زَى سبخز 1

    3   

   2 سشسين غطيص دالى زَى سبخز سشسين غطيص دالى زَى سبخز

   1 سشسين ًبدسسز  دالى  زَى سبخز سشسين ًبدسسز  دالى  زَى سبخز

 سبػز 0/5دالر ٍ صهبى  -ًشم افضاس  -سايبًِ  وليِ همبعغ زَى سبخزسْيِ  2

    3   

   2 سشسين غطيص همبعغ زَى سبخز سشسين غطيص همبعغ زَى سبخز

   1 سشسين ًبدسسز همبعغ زَى سبخز سشسين ًبدسسز همبعغ زَى سبخز

 سبػز 0/5دالر ٍ صهبى  -ًشم افضاس  -سايبًِ  سْيِ وليِ ًوبّبي زَى سبخز 3

    3   

   2 سشسين غطيص ًوبّبي  زَى سبخز سشسين غطيص ًوبّبي  زَى سبخز

   1 سشسين ًبدسسز ًوبّبي  زَى سبخز ن ًبدسسز ًوبّبي  زَى سبخزسشسي

 سبػز 0/5دالر ٍ صهبى  -ًشم افضاس  -سايبًِ  سْيِ وليِ دسبيل ّبي زَى سبخز 4

    3   

   2 سشسين غطيص دسبيل ّبي  زَى سبخز سشسين غطيص دسبيل ّبي  زَى سبخز

   1 سشسين ًبدسسز  دسبيل ّبي  زَى سبخز ن ًبدسسز  دسبيل ّبي  زَى سبخزسشسي

 سبػز  1هطبفظ ٍ صهبى  -ضبسي  سْيِ آلجَم 5

    3   

   2 اسائِ آلجَم  اسائِ آلجَم 

   1 ػذم اسائِ آلجَم  ػذم اسائِ آلجَم 

6     

    3   

    2   

    1   

   ايوٌي، ثْذاضز -الف  

 سػبيز ٍ يب ػذم سػبيز ثٌذ ّبي ة ٍ د

   3 سػبيز ثٌذ ّبي ة ٍ د 
 دلز ًگشش -ة 

   2 سػبيز ثٌذ ة   سَخْبر صيسز هطيغي -ج 

 ضبيسشگي ّبي غيشفٌي -د 

سفىش خالق   -سَخِ ثِ ضبيسشگي ّبي غيش فٌي 
(N15( هسئَليز دزيشي )N72)-  سػوين گيشي

(N12)- (هسشٌذ سبصيN37) 

   1 ػذم سػبيز ثٌذ ة

 اسصضيبثي وبس )ضبيسشگي اًدبم وبس(

      
     ثلي

  
 

  

      
     خيش

      
 هؼيبس ضبيسشگي اًدبم وبس:

 1ٍ2ٍ3ٍ4ٍ5اص هشاضل  2وست ضذالل ًوشُ 

 اص ثخص ضبيسشگي ّبي غيشفٌي، ايوٌي، ثْذاضز، سَخْبر صيسز هطيغي ٍ ًگشش 2وست ضذالل ًوشُ 

 اص هشاضل وبس 3وست ضذالل هيبًگيي 
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 استاًذارد  ارزضياتي كار  -1 - 9ًوَى ترگ  

                       

   ضوبسُ هلي   ًبم ٍ ًبم خبًَادگي 
سبسيخ 

 سصضيبثي:ا
 2 ًَثز :  

 اسشبًذاسد ػولىشد وبس : L3 سغص غالضيز  سىٌسيي سبخشوبى  ضشفِ: 31120193 وذ ضشفِ 

 8 گشٍُ وبسي ػوليبر خبوي ٍظيفِ: 04 وذ ٍظيفِ
 55همشسار هلي  ٍ ًطشيِ   12سبخشوبى ثب سػبيز هجطث  سخشيت

 (skillهْبسر ) سغص ضبيسشگي  سبخشوبى يتسخش وبس : 0401 وذ وبس 

          

 هشاضل وبس سديف

 ضشايظ ػولىشد
)اثضاس، هَاد، سدْيضار، صهبى، 

 هىبى ٍ ...(

 ًوشُ اسشبًذاسد )ضبخع ّب/داٍسي/ًوشُ دّي( ًشبيح هوىي

 دليمِ 15صهبى  -ًمطِ سبيز سخشيت سؼييي سٍش 1

    3   

   2 سؼييي سٍش دسسز سخشيت سؼييي سٍش دسسز سخشيت

   1 سؼييي سٍش ًب دسسز سخشيت سؼييي سٍش ًب دسسز سخشيت

 اًشخبة سدْيضار  2
ثيل هىبًيىي  -دشه  -ووذشسَس 

 دليمِ  15صهبى  -

    3   

   2 اسخبة دسسز ٍسبيل ٍ سدْيضار اسخبة دسسز ٍسبيل ٍ سدْيضار

   1 اسخبة ًب دسسز ٍسبيل ٍ سدْيضار اسخبة ًب دسسز ٍسبيل ٍ سدْيضار

 ػوليبر سخشيت 3

 -اضبسُ ثِ زگًَگي لغغ ضشيبًْب 
هطل ددَ ي  -ضَاثظ اداسي 

هػبلص ضبغل اص سخشيت سٍي 
 سبػز  0/5صهبى  -ًمطِ سبيز 

اضبسُ ثِ زگًَگي لغغ ضشيبًْب ٍ 
 هطل ددَ ٍ ضَاثظ اداسي

ٍ هطل ددَ ٍ ضَاثظ  اضبسُ ثِ زگًَگي لغغ ضشيبًْب
 اداسي

3   

   2 اضبسُ ثِ لغغ ضشيبًْب ٍ هطل ددَ  اضبسُ ثِ لغغ ضشيبًْب ٍ هطل ددَ 

 -ضبسُ ثِ زگًَگي لغغ ضشيبًْب ػذم 
هطل ددَ ي هػبلص  -ضَاثظ اداسي 

 ضبغل اص سخشيت سٍي ًمطِ سبيز 

 -ضَاثظ اداسي  -ػذم ضبسُ ثِ زگًَگي لغغ ضشيبًْب 
هطل ددَ ي هػبلص ضبغل اص سخشيت سٍي ًمطِ 

 سبيز 

1   

 سَخِ ثِ ايوٌي سبصُ ّبي هدبٍس ايوٌي، ثْذاضز -الف  

سب  سػبيز ٍ ػذم سػبيز ثٌذ ّبي الف
 د

   3 سػبيز ثٌذ ّبي الف  سب د 
 سػبيز آساهص  ّوسبيگبى ًگشش -ة 

 سَخْبر صيسز هطيغي -ج 
دٍس وشدى هَاد ٍ هػبلص غيش لبثل 

 ثبصيبفز
   2 سػبيز ثٌذ الف 

 ضبيسشگي ّبي غيشفٌي -د 

سَخِ ثِ ضبيسشگي ّبي غيش فٌي 
 -( N53ًمص دس سين )  -

 (N72هسئَليز دزيشي )

   1 ػذم سػبيز ثٌذ الف

 )ضبيسشگي اًدبم وبس(اسصضيبثي وبس 

      

     ثلي

  
 

  

      

     خيش

      

 هؼيبس ضبيسشگي اًدبم وبس:

 1ٍ2ٍ3اص هشاضل  2وست ضذالل ًوشُ 

 اص ثخص ضبيسشگي ّبي غيشفٌي، ايوٌي، ثْذاضز، سَخْبر صيسز هطيغي ٍ ًگشش 2وست ضذالل ًوشُ 

 اص هشاضل وبس 3وست ضذالل هيبًگيي 
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 استاًذارد  ارزضياتي كار  -1 - 9ًوَى ترگ  

                       

   سبسيخ اسصضيبثي:   ضوبسُ هلي   ًبم ٍ ًبم خبًَادگي 
ًَثز 

: 
2 

 اسشبًذاسد ػولىشد وبس : L3 سغص غالضيز  سىٌسيي سبخشوبى  ضشفِ: 31120193 وذ ضشفِ 

 9 گشٍُ وبسي ػوليبر خبوي ٍظيفِ: 04 وذ ٍظيفِ

 اخشاي ًيليٌگ هغبثك ًمطِ 

 وبس : 0402 وذ وبس 
دبيذاسسبصي  ثب سٍش 

 خبن هسلص
 (skillهْبسر ) سغص ضبيسشگي 

          
 هشاضل وبس سديف

 ضشايظ ػولىشد
 )اثضاس، هَاد، سدْيضار، صهبى، هىبى ٍ ...(

 ًوشُ اسشبًذاسد )ضبخع ّب/داٍسي/ًوشُ دّي( ًشبيح هوىي

 سْيِ هبضيي آالر 1
سدْيضار  -دوخ ثشي  -ضبر وشيز   -ووذشسَس 

 دليمِ  15صهبى  -وبضز ثلز 

    3   

   2 اًشخبة دسسز سدْيضار  اًشخبة دسسز سدْيضار 

   1 اًشخبة ًب دسسز سدْيضار اًشخبة ًب دسسز سدْيضار

 دليمِ 75صهبى  -  -ٍسبيل ضفبسي  سَساخىبسي اًدبم 2

    3   

   2 سَساخىبسي هغبثك ًمطِ  سَساخىبسي هغبثك ًمطِ 

   1 سَساخىبسي هغبيش  ًمطِ  سَساخىبسي هغبيش  ًمطِ 

 هيخ گزاسي )گشٍر( 3
ٍسبيل ٍ سدْيضار سضسيك ثشي  -ثَلز هغبثك ًمطِ 

 دليمِ 75صهبى  -

    3   

   2 ثَلز گزاسي هغبثك ًمطِ ثَلز گزاسي هغبثك ًمطِ

   1 ثَلز گزاسي هغبيش ًمطِ گزاسي هغبيش ًمطِ ثَلز

 سبػز  1صهبى  -هص هغبثك ًمطِ  هص ثٌذي 4

    3   

   2 هص ثٌذي هغبثك ًمطِ  هص ثٌذي هغبثك ًمطِ 

   1 هص ثٌذي هغبيش  ًمطِ ٌذي هغبيش  ًمطِهص ث

 سبػز 1/5صهبى   -سدْيضار ضبسىشيز  ضبسىشيز 5

    3   

   2 ضبسىشيز هغبثك ًمطِ ٍ ضَاثظ ضبسىشيز هغبثك ًمطِ ٍ ضَاثظ

   1 ضبسىشيز هغبيش  ًمطِ ٍ ضَاثظ ضبسىشيز هغبيش  ًمطِ ٍ ضَاثظ

6     

    3   

    2   

    1   

 ايوٌي، ثْذاضز -الف  
 - 0وال -وفص  -ايوٌي وبس ثب هبضيي آالر 

 دسشىص 

 سػبيز ٍ ػذم سػبيز ثٌذ ّبي الف سب د

   3 سػبيز ثٌذ ّبي الف  سب د 
 دبي ثٌذي ثِ ًمطِ  ًگشش -ة 

   2 سػبيز ثٌذ ة دٍس وشدى هَاد ٍ هػبلص اضبفي سَخْبر صيسز هطيغي -ج 

 ضبيسشگي ّبي غيشفٌي -د 

ًمص دس سين   -سَخِ ثِ ضبيسشگي ّبي غيش فٌي 
(N53 )- ( هسئَليز دزيشيN72)-  هذيشيز

هذيشيز هَاد ٍ  -( N62وبسّب ٍ دشٍطُ ّب )
 (N66سدْيضار )

   1 ػذم سػبيز ثٌذ ة

 اسصضيبثي وبس )ضبيسشگي اًدبم وبس(

      
     ثلي

  
 

  

      
     خيش

      
 هؼيبس ضبيسشگي اًدبم وبس:

 2ٍ3ٍ4ٍ5اص هشاضل  2وست ضذالل ًوشُ 

 اص ثخص ضبيسشگي ّبي غيشفٌي، ايوٌي، ثْذاضز، سَخْبر صيسز هطيغي ٍ ًگشش 2وست ضذالل ًوشُ 

 اص هشاضل وبس 3ضذالل هيبًگيي وست 
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 استاًذارد  ارزضياتي كار  -1 - 9ًوَى ترگ  

                       

   سبسيخ اسصضيبثي:   ضوبسُ هلي   ًبم ٍ ًبم خبًَادگي 
ًَثز 

: 
2 

وذ 
 ضشفِ 

 ضشفِ: 31120193
سىٌسيي 
 سبخشوبى 

 L3 سغص غالضيز 
 اسشبًذاسد ػولىشد وبس :

وذ 
 ٍظيفِ

 8 گشٍُ وبسي ػوليبر خبوي ٍظيفِ: 04
 55همشسار هلي ٍ ًطشيِ  12اخشاي گَدثشداسي هغبثك ًمطِ ٍ هجطث 

 (skillهْبسر ) سغص ضبيسشگي  گَدثشداسي وبس : 0403 وذ وبس 

          

 هشاضل وبس سديف

 ضشايظ ػولىشد
)اثضاس، هَاد، سدْيضار، صهبى، هىبى ٍ 

)... 

 ًوشُ )ضبخع ّب/داٍسي/ًوشُ دّي(اسشبًذاسد  ًشبيح هوىي

 ثشسسي  هطل گَد ثشداسي 1
ًمطِ اخشايي گَدثشداسي  -ثبصسسي هطل  

 سبػز 0/5ٍ سبصُ ًگْجبى   صهبى 

    3   
سػوين دسسز دس اخشا ٍ يب ػذم اخشاي سبصُ 

 ًگْجبى

سػوين دسسز دس اخشا ٍ يب ػذم اخشاي سبصُ 
 ًگْجبى

2   

سػوين  ًب دسسز دس اخشا ٍ يب ػذم اخشاي سبصُ 
 ًگْجبى

سػوين  ًب دسسز دس اخشا ٍ يب ػذم اخشاي سبصُ 
 ًگْجبى

1   

 سبػز 0/5صهبى  -ًمطِ اخشايي  گَدثشداسي سؼييي سٍش 2

    3   

   2 سػوين گيشي دسسز سٍش گَدثشداسي سػوين گيشي دسسز سٍش گَدثشداسي

   1 سػوين گيشي ًب دسسز سٍش گَدثشداسي گيشي ًب دسسز سٍش گَدثشداسيسػوين 

 سؼييي هبضيي آالر 3
صهبى  0/5صهبى  -هبضيي آالر گَدثشداسي 

 سبػز 

    3   

   2 اًشخبة دسسز هبضيي آالر اًشخبة دسسز هبضيي آالر

   1 اًشخبة ًبدسسز هبضيي آالر اًشخبة ًبدسسز هبضيي آالر

 سبػز 5صهبى  -هبضيي آالر خبوجشداسي خبوجشداسي 4

    3   

   2 خبوجشداسي هغبثك ًمطِ  خبوجشداسي هغبثك ًمطِ 

   1 خبوجشداسي  هغبيش  ًمطِ  ي  هغبيش  ًمطِ خبوجشداس

5     

    3   

    2   

    1   

6     

    3   

    2   

    1   

 والُ -وفص  -ايوٌي وبس ثب هبضيي آالر  ايوٌي، ثْذاضز - الف 

 د -ة  -سػبيز ٍ ػذم سػبيز ثٌذ ّبي الف

   3 د -ة -سػبيز ثٌذ ّبي الف 
 دلز ًگشش -ة 

   2 3سػبيز ثٌذ    سَخْبر صيسز هطيغي -ج 

 ضبيسشگي ّبي غيشفٌي -د 

ًمص   -سَخِ ثِ ضبيسشگي ّبي غيش فٌي 
هسئَليز دزيشي  -( N53دس سين )

(N72 )- ( سػوين گيشيN13) 

   1 3ػذم سػبيز ثٌذ 

 اسصضيبثي وبس )ضبيسشگي اًدبم وبس(

      
     ثلي

  
 

  

      
     خيش

      
 هؼيبس ضبيسشگي اًدبم وبس:

 1ٍ3اص هشاضل  2وست ضذالل ًوشُ 

 اص ثخص ضبيسشگي ّبي غيشفٌي، ايوٌي، ثْذاضز، سَخْبر صيسز هطيغي ٍ ًگشش 2وست ضذالل ًوشُ 

 اص هشاضل وبس 3وست ضذالل هيبًگيي 
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 استاًذارد  ارزضياتي كار  -1 - 9ًوَى ترگ  

                       

   سبسيخ اسصضيبثي:   ضوبسُ هلي   ًبم ٍ ًبم خبًَادگي 
ًَثز 

: 
1 

 اسشبًذاسد ػولىشد وبس : L3 سغص غالضيز  سىٌسيي سبخشوبى  ضشفِ: 31120193 وذ ضشفِ 

 3 گشٍُ وبسي ػوليبر خبوي ٍظيفِ: 04 وذ ٍظيفِ
 سبصهبى ًمطِ ثشداسي 119سسغيص صهيي هغبثك ًمطِ ٍ ًطشيِ 

 (skillهْبسر ) سغص ضبيسشگي  هطَعِ سبصي وبس : 0404 وذ وبس 

          
 هشاضل وبس سديف

 ضشايظ ػولىشد
 )اثضاس، هَاد، سدْيضار، صهبى، هىبى ٍ ...(

 ًوشُ اسشبًذاسد )ضبخع ّب/داٍسي/ًوشُ دّي( ًشبيح هوىي

 ضجىِ ثٌذي 1
 -دٍسثيي  سشاصيبة   -ٍسبيل سبدُ ًمطِ ثشداسي 

 سبػز 1صهبى  -هيخ 

    3   

   2 ضجىِ ثٌذي غطيص ضجىِ ثٌذي غطيص

   1 ضجىِ ثٌذي ًبدسسز ضجىِ ثٌذي ًبدسسز

 سبػز 0/5صهبى  -دٍسثيي  سشاصيبة  بثيسشاصي 2

    3   

   2 اًدبم سشاصيبثي دسسز اًدبم سشاصيبثي دسسز

   1 اًدبم سشاصيبثي ًب دسسز اًدبم سشاصيبثي ًب دسسز

 هيخ وَثي  دس اسسفبع سؼييي ضذُ  3
صهبى  -ٍسبيل سبدُ ًمطِ ثشداسي  -هبضيي ضسبة 

 سبػز 2

    3   

   2 هيخ وَثي دس اسسفبع دس اسسفبع دسسز هيخ وَثي دس اسسفبع دس اسسفبع دسسز

   1 هيخ وَثي دس اسسفبع دس اسسفبع ًب دسسز وَثي دس اسسفبع دس اسسفبع ًب دسسزهيخ 

 سبػز 1صهبى  -دٍسثيي سشاصيبة  وٌششل 4

    3   

   2 وٌششل دسسز وٌششل دسسز

   1 وٌششل ًب دسسز ل ًب دسسزوٌشش

5     

    3   

    2   

    1   

6     

    3   

    2   

    1   

 وفص -والُ  ايوٌي، ثْذاضز -الف  

 -ة -سػبيز ٍ ػذم سػبيز ثٌذ ّبي الف
 د

   3 د -ة  -سػبيز ثٌذ ّبي الف 
 دلز ًگشش -ة 

   2 سػبيز ثٌذ ة   سَخْبر صيسز هطيغي -ج 

 ضبيسشگي ّبي غيشفٌي -د 

ًمص دس سين   -سَخِ ثِ ضبيسشگي ّبي غيش فٌي 
(N53 )- ( هسئَليز دزيشيN72 )-  ثِ وبسگيشي

 (N73دسسشىبسي ) -( N41فٌبٍسي هٌبست )

   1 ػذم سػبيز ثٌذ ة

 وبس(اسصضيبثي وبس )ضبيسشگي اًدبم 

      
     ثلي

  
 

  

      
     خيش

      
 هؼيبس ضبيسشگي اًدبم وبس:

 2ٍ3ٍ4اص هشاضل  2وست ضذالل ًوشُ 

 اص ثخص ضبيسشگي ّبي غيشفٌي، ايوٌي، ثْذاضز، سَخْبر صيسز هطيغي ٍ ًگشش 2وست ضذالل ًوشُ 

 اص هشاضل وبس 3وست ضذالل هيبًگيي 
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 استاًذارد  ارزضياتي كار  -1 - 9ًوَى ترگ  

                       

   سبسيخ اسصضيبثي:   ضوبسُ هلي   ًبم ٍ ًبم خبًَادگي 
ًَثز 

: 
2 

 اسشبًذاسد ػولىشد وبس : L3 سغص غالضيز  سىٌسيي سبخشوبى  ضشفِ: 31120193 وذ ضشفِ 

وذ 
 ٍظيفِ

 9 گشٍُ وبسي ػوليبر خبوي ٍظيفِ: 04

 اخشاي  سبصُ ًگْجبى ثب ديَاس هبًغ هغبثك ًمطِ  

 وبس : 0405 وذ وبس 
 يَاسدبيذاسسبصي  ثب د

 هبًغ
 (skillهْبسر ) سغص ضبيسشگي 

          
 هشاضل وبس سديف

 ضشايظ ػولىشد
 )اثضاس، هَاد، سدْيضار، صهبى، هىبى ٍ ...(

 ًوشُ اسشبًذاسد )ضبخع ّب/داٍسي/ًوشُ دّي( ًشبيح هوىي

 سبػز 0/5صهبى  -ًمطِ  آهبدُ سبصي 1

    3   

   2 آهبدُ سبصي دسسز  آهبدُ سبصي دسسز 

   1 آهبدُ سبصي ًب دسسز  آهبدُ سبصي ًب دسسز 

 سبػز 1صهبى   -ضوغ  -ضوغ وَة   َثيضوغ و 2

    3   

   2 ضوغ وَثي هغبثك ًمطِ ضوغ وَثي هغبثك ًمطِ

   1 ضوغ وَثي هغبيش ًمطِ وَثي هغبيش ًمطِضوغ 

 سبػز  1صهبى  -دشوٌٌذُ ّب  دش وشدى ثيي ضوغ ّب)اخشاي ديَاس هبًغ( 3

    3   

   2 اخشاي دشوٌٌذُ هغبثك ًمطِ   اخشاي دشوٌٌذُ هغبثك ًمطِ  

   1 اخشاي دشوٌٌذُ هغبيش ًمطِ   ي دشوٌٌذُ هغبيش ًمطِ  اخشا

4     

    3   

    2   

    1   

5     

    3   

    2   

    1   

6     

    3   

    2   

    1   

 وفص  -والُ -سػبيز ايوٌي وبسگبُ   ايوٌي، ثْذاضز -الف  

 -ة -سػبيز ٍ ػذم سػبيز ثٌذ ّبي الف
 د

   3 د -ة  -سػبيز ثٌذ ّبي الف 
 دبي ثٌذي ثِ ًمطِ  ًگشش -ة 

   2 سػبيز ثٌذ ة   سَخْبر صيسز هطيغي -ج 

 ضبيسشگي ّبي غيشفٌي -د 

ًمص دس سين   -سَخِ ثِ ضبيسشگي ّبي غيش فٌي 
(N53 )- ( هسئَليز دزيشيN72 )-  ثِ وبسگيشي

 -( N41فٌبٍسي هٌبست )

   1 ػذم سػبيز ثٌذ ة

 وبس(اسصضيبثي وبس )ضبيسشگي اًدبم 

      
     ثلي

  
 

  

      
     خيش

      
 هؼيبس ضبيسشگي اًدبم وبس:

 2ٍ3اص هشاضل  2وست ضذالل ًوشُ 

 اص ثخص ضبيسشگي ّبي غيشفٌي، ايوٌي، ثْذاضز، سَخْبر صيسز هطيغي ٍ ًگشش 2وست ضذالل ًوشُ 

 اص هشاضل وبس 3وست ضذالل هيبًگيي 

 

  



 

137 

 

 

 

 
 

 

 استاًذارد  ارزضياتي كار  -1 - 9ًوَى ترگ  

                       

   سبسيخ اسصضيبثي:   ضوبسُ هلي   ًبم ٍ ًبم خبًَادگي 
ًَثز 

: 
2 

 اسشبًذاسد ػولىشد وبس : L3 سغص غالضيز  سىٌسيي سبخشوبى  ضشفِ: 31120193 وذ ضشفِ 

 9 گشٍُ وبسي ػوليبر خبوي ٍظيفِ: 04 وذ ٍظيفِ

 اخشاي سبصُ ًگْجبى ثب سٍش  هْبس هشمبثل هغبثك ًمطِ  

 وبس : 0406 وذ وبس 
دبيذاسسبصي ثب هْبس 

 هشمبثل
 (skillهْبسر ) سغص ضبيسشگي 

          
 هشاضل وبس سديف

 ضشايظ ػولىشد
 )اثضاس، هَاد، سدْيضار، صهبى، هىبى ٍ ...(

 ًوشُ اسشبًذاسد )ضبخع ّب/داٍسي/ًوشُ دّي( ًشبيح هوىي

 سبػز 0/5صهبى  -ًمطِ سبصُ ًگْجبى  سؼييي هطل ضوغ 1

    3   

   2 ثشسسي دسسز ًمطِ ثشسسي دسسز ًمطِ

   1 ثشسسي ًب دسسز ًمطِ ثشسسي ًب دسسز ًمطِ

 سبػز 1صهبى  -هطبّذُ سبيز  ضوغ  اخشاي 2

    3   

   2 سؼييي دسسز هطل هْبس  سؼييي دسسز هطل هْبس 

   1 سؼييي ًب دسسز هطل هْبس  سؼييي ًب دسسز هطل هْبس 

 سبػز 2صهبى  -اخشا هْبس هغبثك ًمطِ  اخشاي هْبس  3

    3   

   2 اخشاي هْبس  هغبثك ًمطِ   اخشاي هْبس  هغبثك ًمطِ  

   1 اخشاي هْبس هغبيش ًمطِ ي هْبس هغبيش ًمطِاخشا

4     

    3   

    2   

    1   

5     

    3   

    2   

    1   

6     

    3   

    2   

    1   

 وفص  -والُ -سػبيز ايوٌي وبسگبُ   ايوٌي، ثْذاضز -الف  

 -ة -سػبيز ٍ ػذم سػبيز ثٌذ ّبي الف
 د

   3 د -ة  -سػبيز ثٌذ ّبي الف 
 دبي ثٌذي ثِ ًمطِ  ًگشش -ة 

   2 سػبيز ثٌذ ة   سَخْبر صيسز هطيغي -ج 

 ضبيسشگي ّبي غيشفٌي -د 

ًمص دس سين   -سَخِ ثِ ضبيسشگي ّبي غيش فٌي 
(N53 )- ( هسئَليز دزيشيN72 )-  ثِ وبسگيشي

 -( N41فٌبٍسي هٌبست )

   1 ػذم سػبيز ثٌذ ة

 وبس(اسصضيبثي وبس )ضبيسشگي اًدبم 

      
     ثلي

  
 

  

      
     خيش

      
 هؼيبس ضبيسشگي اًدبم وبس:

 1ٍ2ٍ3اص هشاضل  2وست ضذالل ًوشُ 

 اص ثخص ضبيسشگي ّبي غيشفٌي، ايوٌي، ثْذاضز، سَخْبر صيسز هطيغي ٍ ًگشش 2وست ضذالل ًوشُ 

 اص هشاضل وبس 3وست ضذالل هيبًگيي 
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 استاًذارد  ارزضياتي كار  -1 - 9ًوَى ترگ  

                       

   سبسيخ اسصضيبثي:   ضوبسُ هلي   ًبم ٍ ًبم خبًَادگي 
ًَثز 

: 
2 

 اسشبًذاسد ػولىشد وبس : L3 سغص غالضيز  سىٌسيي سبخشوبى  ضشفِ: 31120193 وذ ضشفِ 

 9 گشٍُ وبسي ػوليبر خبوي ٍظيفِ: 04 وذ ٍظيفِ

 اخشا سبصُ ًگْجبى ثب سٍش خشدبيي هغبثك ًمطِ 

 وبس : 0407 وذ وبس 
دبيذاسسبصي ثب سبصُ 

 ييخشدب
 (skillهْبسر ) سغص ضبيسشگي 

          
 هشاضل وبس سديف

 ضشايظ ػولىشد
 )اثضاس، هَاد، سدْيضار، صهبى، هىبى ٍ ...(

 ًوشُ اسشبًذاسد )ضبخع ّب/داٍسي/ًوشُ دّي( ًشبيح هوىي

 سبػز 0/5صهبى  -ًمطِ سبصُ ًگْجبى  سؼييي هطل اخشاي خشدب ثب ووه ًمطِ   1

    3   

   2 سؼييي دسسز  هطل خشدب  سؼييي دسسز  هطل خشدب 

   1 سؼييي ًب دسسز  هطل خشدب  ي ًب دسسز  هطل خشدب سؼيي

 سبػز 1صهبى  -ًمطِ ٍسبيل خَش    -دشٍفيل  ػضَ لبئن  اخشاي 2

    3   

   2 اخشاي دسسز ػضَ لبئن اخشاي دسسز ػضَ لبئن

   1 اخشاي ًبدسسز ػضَ لبئن اخشاي ًبدسسز ػضَ لبئن

 سبػز 1صهبى  -ٍسبيل خَش    -ًمطِ  -دشٍفيل  ػضَ هبيل اخشاي 3

    3   

   2 اخشاي دسسز ػضَ هبيل اخشاي دسسز ػضَ هبيل

   1 اخشاي ًبدسسز ػضَ هبيل ي ًبدسسز ػضَ هبيلاخشا

 سبػز 1صهبى  -ٍسبيل خَش    -ًمطِ  -دشٍفيل  اخشاي اػضب افمي ٍ لغشي خشدب 4

    3   

   2 اخشا دسسز اػضب افمي ٍ هَسة اخشا دسسز اػضب افمي ٍ هَسة

   1 اخشا ًب دسسز اػضب افمي ٍ هَسة اخشا ًب دسسز اػضب افمي ٍ هَسة

5     

    3   

    2   

    1   

6     

    3   

    2   

    1   

 وفص  -والُ -سػبيز ايوٌي وبسگبُ   ايوٌي، ثْذاضز -الف  

 -ة -سػبيز ٍ ػذم سػبيز ثٌذ ّبي الف
 د

   3 د -ة  -سػبيز ثٌذ ّبي الف 
 دبي ثٌذي ثِ ًمطِ  ًگشش -ة 

   2 سػبيز ثٌذ ة   سَخْبر صيسز هطيغي -ج 

 ضبيسشگي ّبي غيشفٌي -د 

ًمص دس سين   -سَخِ ثِ ضبيسشگي ّبي غيش فٌي 
(N53 )- ( هسئَليز دزيشيN72 )-  ثِ وبسگيشي

 -( N41فٌبٍسي هٌبست )

   1 ػذم سػبيز ثٌذ ة

 وبس(اسصضيبثي وبس )ضبيسشگي اًدبم 

      
     ثلي

  
 

  

      
     خيش

      
 هؼيبس ضبيسشگي اًدبم وبس:

 1ٍ4اص هشاضل  2وست ضذالل ًوشُ 

 اص ثخص ضبيسشگي ّبي غيشفٌي، ايوٌي، ثْذاضز، سَخْبر صيسز هطيغي ٍ ًگشش 2وست ضذالل ًوشُ 

 اص هشاضل وبس 3وست ضذالل هيبًگيي 
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 استاًذارد  ارزضياتي كار  -1 - 9ًوَى ترگ  

                       

   سبسيخ اسصضيبثي:   ضوبسُ هلي   ًبم ٍ ًبم خبًَادگي 
ًَثز 

: 
3 

 اسشبًذاسد ػولىشد وبس : L1 سغص غالضيز  وبسگش هبّش سبخشوبى ضشفِ: 71110191 وذ ضشفِ 

 ٍظيفِ: 05 وذ ٍظيفِ
وبسّبي ثشٌي ٍ 

 فَالدي
لب لت ثٌذي اػضب سبدُ ثشٌي هغبثك ًمطِ  ٍيب دسشَس الؼول  12 وبسيگشٍُ 

 آسهبسَس  ثٌذ
 (skillهْبسر ) سغص ضبيسشگي  لبلت ثٌذي همذهبسي وبس : 0501 وذ وبس 

          
 هشاضل وبس سديف

 ضشايظ ػولىشد
 )اثضاس، هَاد، سدْيضار، صهبى، هىبى ٍ ...(

 ًوشُ ّب/داٍسي/ًوشُ دّي(اسشبًذاسد )ضبخع  ًشبيح هوىي

 دليمِ 10صهبى  -ًمطِ اخشايي  سؼييي ًَع لبلت 1

    3   

   2 سؼييي دسسز ًَع لبلت  سؼييي دسسز ًَع لبلت 

   1 سؼييي ًبدسسز ًَع لبلت سؼييي ًبدسسز ًَع لبلت

 ة اثضاساًشخب 2

هيخ  -هيخ  -سخشِ لبلت ثٌذي  -ٍسبيل ًدبسي 
 10صهبى  -زىص  -هشش -گًَيب  -اسُ  -وص  
 دليمِ 

    3   

   2 اًشخبة غطيص اثضاس اًشخبة غطيص اثضاس

   1 اسخبة ًبدسسز  اثضاس اسخبة ًبدسسز  اثضاس

 سبػز  1صهبى  -ٍسبيل ًدبسي  سبخز ٍخَُ لبلت  3

    3   

   2 سبخز ٍخَُ هغبثك ضَاثظ ٍ ًمطِ سبخز ٍخَُ هغبثك ضَاثظ ٍ ًمطِ

   1 سبخز ٍخَُ لبلت هغبيش ضَاثظ ٍ ًمطِ ٍخَُ لبلت هغبيش ضَاثظ ٍ ًمطِ سبخز

 هًَشبط لبلت 4
 -ًمطِ  -هشش  -سشاصيبة  ّب   -هيخ  -زىص 
 سبػز  1صهبى 

    3   

   2 هًَشبط هغبثك ًمطِ ٍ ضَاثظ هًَشبط هغبثك ًمطِ ٍ ضَاثظ

   1 هًَشبط هغبيش ًمطِ ٍ ضَاثظ بط هغبيش ًمطِ ٍ ضَاثظهًَش

5     

    3   

    2   

    1   

6     

    3   

    2   

    1   

 دسشىص -وفص ٍ والُ  -ايوٌي وبسگبُ ايوٌي، ثْذاضز -الف  

 -سػبيز ٍ يب ػذم سػبيز ثٌذ ّبي الف 
 د  -ة 

   3 د -ة -سػبيز ثٌذ ّبي الف 
 دبي ثٌذي ثِ ًمطِ ًگشش -ة 

   2 سػبيز ثٌذ ة   سَخْبر صيسز هطيغي -ج 

 ضبيسشگي ّبي غيشفٌي -د 

ًمص دس سين   -سَخِ ثِ ضبيسشگي ّبي غيش فٌي 
(N53 )- ( هسئَليز دزيشيN72 )-  سػوين

 -(N66هذيشيز هَاد ٍ سدْيضار ) -(N12گيشي )
 (N67هذيشيز هٌبثغ اًسبًي )

   1 ثٌذ ةػذم سػبيز 

 اسصضيبثي وبس )ضبيسشگي اًدبم وبس(

      
     ثلي

  
 

  

      
     خيش

      
 هؼيبس ضبيسشگي اًدبم وبس:

 3ٍ4اص هشاضل  2وست ضذالل ًوشُ 

 اص ثخص ضبيسشگي ّبي غيشفٌي، ايوٌي، ثْذاضز، سَخْبر صيسز هطيغي ٍ ًگشش 2وست ضذالل ًوشُ 

 اص هشاضل وبس 3وست ضذالل هيبًگيي 
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 استاًذارد  ارزضياتي كار  -1 - 9ًوَى ترگ  

                       

   سبسيخ اسصضيبثي:   ضوبسُ هلي   ًبم ٍ ًبم خبًَادگي 
ًَثز 

: 
3 

 اسشبًذاسد ػولىشد وبس : L1 سغص غالضيز  وبسگش هبّش سبخشوبى ضشفِ: 71110191 وذ ضشفِ 

 ٍظيفِ: 05 وذ ٍظيفِ
وبسّبي ثشٌي ٍ 

 فَالدي
آسهبسَسثٌذي اػضبء سبدُ ثشٌي هغبثك ًمطِ ٍيب دسشَس الؼول  12 گشٍُ وبسي

 آسهبسَس ثٌذ
 (skillهْبسر ) سغص ضبيسشگي  آسهبسَسثٌذي همذهبسي وبس : 0502 وذ وبس 

          
 هشاضل وبس سديف

 ضشايظ ػولىشد
 )اثضاس، هَاد، سدْيضار، صهبى، هىبى ٍ ...(

 ًوشُ اسشبًذاسد )ضبخع ّب/داٍسي/ًوشُ دّي( هوىيًشبيح 

 دليمِ 10صهبى   -ًمطِ آسهبسَس ثٌذي  سغجيك ًمطِ 1

    3   

   2 سغجيك  دسسز ًمطِ ّب  سغجيك  دسسز ًمطِ ّب 

   1 ػذم سغجيك غطيص ًمطِ ّب  ػذم سغجيك غطيص ًمطِ ّب 

 دليمِ 10صهبى  -اًَاع ليسي  -خن وي ّب  -دٌس ة اثضاس ٍ ٍسبيلاًشخب 2

    3   

   2 اًشخبة غطيص اثضاس اًشخبة غطيص اثضاس

   1 اسخبة ًبدسسز  اثضاس اسخبة ًبدسسز  اثضاس

 سبػز  1صهبى  -هشش  -ٍسبيل خن  -ٍسبيل ثشش  سبخز دَصيسيَى ّب 3

    3   

   2 سبخز هغبثك ضَاثظ ٍ ًمطِ  سبخز هغبثك ضَاثظ ٍ ًمطِ 

   1 سبخز هغبيش ضَاثظ ٍ ًمطِ هغبيش ضَاثظ ٍ ًمطِ سبخز

 سثجيز دس هطل 4
 40صهبى  -سين زيي  -زىص  -ٍسبيل ًدبسي 

 دليمِ 

    3   

   2 ًٍشبط هغبثك ًمطِ ٍ ضَاثظ ًٍشبط هغبثك ًمطِ ٍ ضَاثظ

   1 هًَشبط هغبيش ًمطِ ٍ ضَاثظ بط هغبيش ًمطِ ٍ ضَاثظهًَش

5     

    3   

    2   

    1   

6     

    3   

    2   

    1   

 دسشىص -وفص ٍ والُ  -ايوٌي وبسگبُ ايوٌي، ثْذاضز -الف  

 -سػبيز ٍ يب ػذم سػبيز ثٌذ ّبي الف 
 د  -ة 

   3 د -ة -سػبيز ثٌذ ّبي الف 
 ضذ الل دٍسسيض  -دبي ثٌذي ثِ ًمطِ  ًگشش -ة 

   2 سػبيز ثٌذ ة   سَخْبر صيسز هطيغي -ج 

 ضبيسشگي ّبي غيشفٌي -د 

ًمص دس سين   -سَخِ ثِ ضبيسشگي ّبي غيش فٌي 
(N53 )- ( هسئَليز دزيشيN72 )-  سػوين

هذيشيز هَاد ٍ سدْيضار  -( N12گيشي )
(N66)- ( هذيشيز هٌبثغ اًسبًيN67) 

   1 ػذم سػبيز ثٌذ ة

 اسصضيبثي وبس )ضبيسشگي اًدبم وبس(

      
     ثلي

  
 

  

      
     خيش

      
 هؼيبس ضبيسشگي اًدبم وبس:

 3ٍ4ٍ  1اص هشاضل  2وست ضذالل ًوشُ 

 اص ثخص ضبيسشگي ّبي غيشفٌي، ايوٌي، ثْذاضز، سَخْبر صيسز هطيغي ٍ ًگشش 2وست ضذالل ًوشُ 

 اص هشاضل وبس 3وست ضذالل هيبًگيي 
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 استاًذارد  ارزضياتي كار  -1 - 9ًوَى ترگ  

                       

   سبسيخ اسصضيبثي:   ضوبسُ هلي   ًبم ٍ ًبم خبًَادگي 
ًَثز 

: 
3 

 ضشفِ: 71110192 وذ ضشفِ 
ووه سىٌسيي 

 سبخشوبى 
 L2 سغص غالضيز 

 اسشبًذاسد ػولىشد وبس :

 ٍظيفِ: 05 وذ ٍظيفِ
وبسّبي ثشٌي ٍ 

 فَالدي
لب لت ثٌذي اػضب ثشٌي هغبثك ًمطِ ٍ ثش اسبس آييي ًبهِ آثب ٍ  12 گشٍُ وبسي

 55همشسار هلي ٍ ًطشيِ  9هجطث 
 (skillهْبسر ) سغص ضبيسشگي  يلبلت ثٌذ وبس : 0503 وذ وبس 

          
 هشاضل وبس سديف

 ضشايظ ػولىشد
 سدْيضار، صهبى، هىبى ٍ ...()اثضاس، هَاد، 

 ًوشُ اسشبًذاسد )ضبخع ّب/داٍسي/ًوشُ دّي( ًشبيح هوىي

 دليمِ 10صهبى  -ًمطِ اخشايي  سؼييي ًَع لبلت 1

    3   

   2 سؼييي دسسز ًَع لبلت  سؼييي دسسز ًَع لبلت 

   1 سؼييي ًبدسسز ًَع لبلت سؼييي ًبدسسز ًَع لبلت

 ة اثضاساًشخب 2

هيخ  -هيخ  -سخشِ لبلت ثٌذي  -ٍسبيل ًدبسي 
 10صهبى  -زىص  -هشش -گًَيب  -اسُ  -وص  
 دليمِ 

    3   

   2 اًشخبة غطيص اثضاس اًشخبة غطيص اثضاس

   1 اسخبة ًبدسسز  اثضاس اسخبة ًبدسسز  اثضاس

 سبػز  1صهبى  -ٍسبيل ًدبسي  سبخز ٍخَُ لبلت  3

    3   

   2 سبخز ٍخَُ هغبثك ضَاثظ ٍ ًمطِ سبخز ٍخَُ هغبثك ضَاثظ ٍ ًمطِ

   1 سبخز ٍخَُ لبلت هغبيش ضَاثظ ٍ ًمطِ ٍخَُ لبلت هغبيش ضَاثظ ٍ ًمطِ سبخز

 هًَشبط لبلت 4
 -ًمطِ  -هشش  -سشاصيبة  ّب   -هيخ  -زىص 
 سبػز  1صهبى 

    3   

   2 هًَشبط هغبثك ًمطِ ٍ ضَاثظ هًَشبط هغبثك ًمطِ ٍ ضَاثظ

   1 هًَشبط هغبيش ًمطِ ٍ ضَاثظ بط هغبيش ًمطِ ٍ ضَاثظهًَش

5     

    3   

    2   

    1   

6     

    3   

    2   

    1   

 دسشىص -وفص ٍ والُ  -ايوٌي وبسگبُ ايوٌي، ثْذاضز -الف  

 -سػبيز ٍ يب ػذم سػبيز ثٌذ ّبي الف 
 د  -ة 

   3 د -ة -سػبيز ثٌذ ّبي الف 
 دبي ثٌذي ثِ ًمطِ ًگشش -ة 

   2 سػبيز ثٌذ ة   سَخْبر صيسز هطيغي -ج 

 ضبيسشگي ّبي غيشفٌي -د 

ًمص دس سين   -سَخِ ثِ ضبيسشگي ّبي غيش فٌي 
(N53 )- ( هسئَليز دزيشيN72 )-  سػوين

 -(N66هذيشيز هَاد ٍ سدْيضار ) -(N12گيشي )
 (N67هذيشيز هٌبثغ اًسبًي )

   1 ثٌذ ةػذم سػبيز 

 اسصضيبثي وبس )ضبيسشگي اًدبم وبس(

      
     ثلي

  
 

  

      
     خيش

      
 هؼيبس ضبيسشگي اًدبم وبس:

 3ٍ4اص هشاضل  2وست ضذالل ًوشُ 

 اص ثخص ضبيسشگي ّبي غيشفٌي، ايوٌي، ثْذاضز، سَخْبر صيسز هطيغي ٍ ًگشش 2وست ضذالل ًوشُ 

 اص هشاضل وبس 3وست ضذالل هيبًگيي 
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 استاًذارد  ارزضياتي كار  -1 - 9ًوَى ترگ  

                       

   سبسيخ اسصضيبثي:   ضوبسُ هلي   ًبم ٍ ًبم خبًَادگي 
ًَثز 

: 
3 

 ضشفِ: 71110192 وذ ضشفِ 
ووه سىٌسيي 

 سبخشوبى 
 L2 سغص غالضيز 

 اسشبًذاسد ػولىشد وبس :

 ٍظيفِ: 05 وذ ٍظيفِ
وبسّبي ثشٌي ٍ 

 فَالدي
آسهبسَسثٌذي اػضبء ثشٌي هغبثك ًمطِ ٍ ثش اسبس آييي ًبهِ آثب  12 گشٍُ وبسي

 55همشسار هلي ٍ ًطشيِ  9ٍهجطث 
 (skillهْبسر ) سغص ضبيسشگي  يآسهبسَسثٌذ وبس : 0504 وذ وبس 

          
 هشاضل وبس سديف

 ضشايظ ػولىشد
 ٍ ...()اثضاس، هَاد، سدْيضار، صهبى، هىبى 

 ًوشُ اسشبًذاسد )ضبخع ّب/داٍسي/ًوشُ دّي( ًشبيح هوىي

 دليمِ 10صهبى   -ًمطِ آسهبسَس ثٌذي  سغجيك ًمطِ 1

    3   

   2 سغجيك  دسسز ًمطِ ّب  سغجيك  دسسز ًمطِ ّب 

   1 ػذم سغجيك غطيص ًمطِ ّب  ػذم سغجيك غطيص ًمطِ ّب 

 دليمِ 10صهبى  -اًَاع ليسي  -خن وي ّب  -دٌس ة اثضاس ٍ ٍسبيلاًشخب 2

    3   

   2 اًشخبة غطيص اثضاس اًشخبة غطيص اثضاس

   1 اسخبة ًبدسسز  اثضاس اسخبة ًبدسسز  اثضاس

 سبػز  1صهبى  -هشش  -ٍسبيل خن  -ٍسبيل ثشش  سبخز دَصيسيَى ّب 3

    3   

   2 سبخز هغبثك ضَاثظ ٍ ًمطِ  سبخز هغبثك ضَاثظ ٍ ًمطِ 

   1 سبخز هغبيش ضَاثظ ٍ ًمطِ هغبيش ضَاثظ ٍ ًمطِ سبخز

 سثجيز دس هطل 4
 40صهبى  -سين زيي  -زىص  -ٍسبيل ًدبسي 

 دليمِ 

    3   

   2 ًٍشبط هغبثك ًمطِ ٍ ضَاثظ ًٍشبط هغبثك ًمطِ ٍ ضَاثظ

   1 هًَشبط هغبيش ًمطِ ٍ ضَاثظ بط هغبيش ًمطِ ٍ ضَاثظهًَش

5     

    3   

    2   

    1   

6     

    3   

    2   

    1   

 دسشىص -وفص ٍ والُ  -ايوٌي وبسگبُ ايوٌي، ثْذاضز -الف  

 -سػبيز ٍ يب ػذم سػبيز ثٌذ ّبي الف 
 د  -ة 

   3 د -ة -سػبيز ثٌذ ّبي الف 
 ضذ الل دٍسسيض  -دبي ثٌذي ثِ ًمطِ  ًگشش -ة 

   2 سػبيز ثٌذ ة   سَخْبر صيسز هطيغي -ج 

 ضبيسشگي ّبي غيشفٌي -د 

ًمص دس سين   -سَخِ ثِ ضبيسشگي ّبي غيش فٌي 
(N53 )- ( هسئَليز دزيشيN72 )-  سػوين

هذيشيز هَاد ٍ سدْيضار  -( N12گيشي )
(N66)- ( هذيشيز هٌبثغ اًسبًيN67) 

   1 ػذم سػبيز ثٌذ ة

 اسصضيبثي وبس )ضبيسشگي اًدبم وبس(

      
     ثلي

  
 

  

      
     خيش

      
 هؼيبس ضبيسشگي اًدبم وبس:

 3ٍ4ٍ  1اص هشاضل  2وست ضذالل ًوشُ 

 اص ثخص ضبيسشگي ّبي غيشفٌي، ايوٌي، ثْذاضز، سَخْبر صيسز هطيغي ٍ ًگشش 2وست ضذالل ًوشُ 

 اص هشاضل وبس 3وست ضذالل هيبًگيي 
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 استاًذارد  ارزضياتي كار  -1 - 9ًوَى ترگ  

                       

   سبسيخ اسصضيبثي:   ضوبسُ هلي   ًبم ٍ ًبم خبًَادگي 
ًَثز 

: 
3 

 ضشفِ: 71110192 وذ ضشفِ 
ووه سىٌسيي 

 سبخشوبى 
 L2 سغص غالضيز 

 اسشبًذاسد ػولىشد وبس :

 ٍظيفِ: 05 وذ ٍظيفِ
وبسّبي ثشٌي ٍ 

 فَالدي
سبخز ثشي هغبثك عشش اخشالط ٍ آييي ًبهِ ضول ٍ سيخشي ٍ  12 گشٍُ وبسي

 همشسار هلي  9ػول آٍسي آى هغبثك آثب ٍ هجطث 
 (skillهْبسر ) سغص ضبيسشگي  وبسّبي ثشٌي  اخشاي وبس : 0505 وذ وبس 

          
 هشاضل وبس سديف

 ضشايظ ػولىشد
 )اثضاس، هَاد، سدْيضار، صهبى، هىبى ٍ ...(

 ًوشُ اسشبًذاسد )ضبخع ّب/داٍسي/ًوشُ دّي( ًشبيح هوىي

 ٍسبيل ًوًَِ گيشي ٍ اسالهخ  -ثشًَيش  اًشخبة اثضاس ٍ ٍسبيل 1

    3   

   2 اًشخبة دسسز ٍسبيل  اًشخبة دسسز ٍسبيل 

   1 اًشخبة ًب دسسز ٍسبيل  اًشخبة ًب دسسز ٍسبيل 

 هبسِ  -ضي  -سيوبى  -آة  هػبلص ثشيسْيِ  2

    3   

   2 ضٌبخز هػبلص ثشي  ضٌبخز هػبلص ثشي 

   1 ػذم ضٌبخز هػبلص ثشي  ػذم ضٌبخز هػبلص ثشي 

 ثشًَيش  سشويت هػبلص  3

    3   

   2 ًطَُ ٍ صهبى اخشالط دسسز  ًطَُ ٍ صهبى اخشالط دسسز 

   1 ًطَُ ٍ صهبى اخشالط ًب دسسز  ٍ صهبى اخشالط ًب دسسز  ًطَُ

 ٍسبيل ًوًَِ گيشي  سْيِ ًوًَِ   4

    3   

   2 سْيِ ًوًَِ هغبثك اسشبًذاسد سْيِ ًوًَِ هغبثك اسشبًذاسد

   1 سْيِ ًوًَِ هغبيش اسشبًذاسد ًوًَِ هغبيش اسشبًذاسد سْيِ

 ٍسبيل آصهبيص اسالهخ  آصهبيص اسالهخ   5

   3 هيليوشش 50اسالهخ ثشاثش  هيليوشش 50اسالهخ ثشاثش 

   2 هيليوشش 50اسالهخ ووششاص  هيليوشش 50اسالهخ ووششاص 

   1 هيليوشش 50اسالهخ ثيطششاص  هيليوشش 50اسالهخ ثيطششاص 

6     

    3   

    2   

    1   

 وبس ثب ٍسبيل ثشلي  -دسشىص  -وفص  -والُ  ايوٌي، ثْذاضز -الف  

 د -ة  -سػبيز ٍ ػذم سػبيز  ثٌذ الف 

   3 د -ة  -سػبيز ثٌذ الف 
 دلز ًگشش -ة 

   2 ة  -سػبيز ثٌذ    سَخْبر صيسز هطيغي -ج 

 ضبيسشگي ّبي غيشفٌي -د 

هسئَليز  -سَخِ ثِ ضبيسشگي ّبي غيش فٌي  
هذيشيز  -(N73دسسز وبسي ) -( N72دزيشي )

 (N66هَاد ٍ سدْيضار )

   1 ة  -ػذم سػبيز ثٌذ 

 اسصضيبثي وبس )ضبيسشگي اًدبم وبس(

      
     ثلي

  
 

  

      
     خيش

      
 هؼيبس ضبيسشگي اًدبم وبس:

 5ٍ  4ٍ  3اص هشاضل  2وست ضذالل ًوشُ 

 اص ثخص ضبيسشگي ّبي غيشفٌي، ايوٌي، ثْذاضز، سَخْبر صيسز هطيغي ٍ ًگشش 2وست ضذالل ًوشُ 

 اص هشاضل وبس 3وست ضذالل هيبًگيي 
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 استاًذارد  ارزضياتي كار  -1 - 9ًوَى ترگ  

                       

   سبسيخ اسصضيبثي:   ضوبسُ هلي   ًبم ٍ ًبم خبًَادگي 
ًَثز 

: 
2 

 ضشفِ: 71110192 وذ ضشفِ 
ووه سىٌسيي 

 سبخشوبى 
 L2 سغص غالضيز 

 اسشبًذاسد ػولىشد وبس :

 ٍظيفِ: 05 وذ ٍظيفِ
وبسّبي ثشٌي ٍ 

 فَالدي
 6 وبسي گشٍُ

 وٌششل سبخز اخضا اسىلز فلضي هغبثك ًمطِ 

 وبس : 0506 وذ وبس 
سبخز   يسشدشسش

 اسىلز فلضي
 (skillهْبسر ) سغص ضبيسشگي 

          
 هشاضل وبس سديف

 ضشايظ ػولىشد
 )اثضاس، هَاد، سدْيضار، صهبى، هىبى ٍ ...(

 ًوشُ اسشبًذاسد )ضبخع ّب/داٍسي/ًوشُ دّي( ًشبيح هوىي

 دليمِ 15صهبى  -ًمطِ اخشايي  ثشسسي ًفطِ اسىلز فلضي 1

    3   

   2 اضبسُ دسسز  سغجيك ًمطِ ّب  اضبسُ دسسز  سغجيك ًمطِ ّب 

   1 اضبسُ ًب دسسز ػذم سغجيك ًمطِ ّب اضبسُ ًب دسسز ػذم سغجيك ًمطِ ّب

 سبػز 0/5صهبى  -دسشگبُ ثشش فَالد  وٌششل ثشش لغؼبر  2

    3   

   2 ثشضىبسي هغبثك دسشَس الؼول ّب ثشضىبسي هغبثك دسشَس الؼول ّب

   1 ثشضىبسي هغبيش دسشَس الؼول ّب ثشضىبسي هغبيش دسشَس الؼول ّب

 سبػز  0/5صهبى  -هشش   وٌششل اثؼبد  3

    3   

   2 وٌششل غطيص اثؼبد وٌششل غطيص اثؼبد

   1 وٌششل ًبدسسز  اثؼبد ل ًبدسسز  اثؼبدوٌشش

 سبػز 0/5صهبى  -گشدُ سٌح  وٌششل اسػبالر  4

    3   

   2 وٌششل دسسز هطخػبر اسػبل وٌششل دسسز هطخػبر اسػبل

   1 وٌششل ًب دسسز هطخػبر اسػبل ل ًب دسسز هطخػبر اسػبلوٌشش

5     

    3   

    2   

    1   

6     

    3   

    2   

    1   

  -دسشىص  -وفص  -والُ  ايوٌي، ثْذاضز -الف  

 سػبيز ٍ ػذم سػبيز  ثٌذ الف ٍ ة ٍ د 

   3 سػبيز ثٌذ الف ٍ ة ٍ  د
 دبي ثٌذي ثِ ًمطِ ّب  ًگشش -ة 

   2 ة  -سػبيز ثٌذ    سَخْبر صيسز هطيغي -ج 

 ضبيسشگي ّبي غيشفٌي -د 

هسئَليز  -سَخِ ثِ ضبيسشگي ّبي غيش فٌي  
 -(  N12سػوين گيشي ) -( N72دزيشي )

  -( N66هذيشيز هَاد ٍ سدْيضار )

   1 ة  -ػذم سػبيز ثٌذ 

 اًدبم وبس(اسصضيبثي وبس )ضبيسشگي 

      
     ثلي

  
 

  

      
     خيش

      
 هؼيبس ضبيسشگي اًدبم وبس:

 اص هشاضل  2وست ضذالل ًوشُ 

 اص ثخص ضبيسشگي ّبي غيشفٌي، ايوٌي، ثْذاضز، سَخْبر صيسز هطيغي ٍ ًگشش 2وست ضذالل ًوشُ 

 اص هشاضل وبس 3وست ضذالل هيبًگيي 
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 استاًذارد  ارزضياتي كار  -1 - 9ًوَى ترگ  

                       

   سبسيخ اسصضيبثي:   ضوبسُ هلي   ًبم ٍ ًبم خبًَادگي 
ًَثز 

: 
2 

 ضشفِ: 71110192 وذ ضشفِ 
ووه سىٌسيي 

 سبخشوبى 
 L2 سغص غالضيز 

 اسشبًذاسد ػولىشد وبس :

 ٍظيفِ: 05 وذ ٍظيفِ
وبسّبي ثشٌي ٍ 

 فَالدي
 6 وبسي گشٍُ

ٍ ًطشيِ  10وٌششل ػوليبر ًػت اسىلز هغبثك ًمطِ ٍ هجطث 
264 

 وبس : 0507 وذ وبس 
ًػت   يسشدشسش

 اسىلز فلضي
 (skillهْبسر ) سغص ضبيسشگي 

          
 هشاضل وبس سديف

 ضشايظ ػولىشد
 )اثضاس، هَاد، سدْيضار، صهبى، هىبى ٍ ...(

 ًوشُ ّب/داٍسي/ًوشُ دّي(اسشبًذاسد )ضبخع  ًشبيح هوىي

 دليمِ 5صهبى  -ًمطِ اخشايي اسىلز فلضي  سغجيك ًمطِ ّب 1

    3   

   2 سغجيك  دسسز ًمطِ ّب  سغجيك  دسسز ًمطِ ّب 

   1 سغجيك ًب دسسز ًمطِ ّب سغجيك ًب دسسز ًمطِ ّب

 BPLوٌششل  2
صهبى  -ًمطِ ّبي اخشايي  -دٍسثيي ًمطِ ثشداسي 

 دليمِ 10

    3   

   2 ًػت دسسز ثيس دليز ًػت دسسز ثيس دليز

   1 ًػت ًب دسسز ثيس دليز ًػت ًب دسسز ثيس دليز

 ًػت سشَى ّب وٌششل 3
صهبى  -ًمطِ ّبي اخشايي -دٍسثيي ًمطِ ثشداسي

 دليمِ 30

    3   

   2 ًػت دسسز سشَى ًػت دسسز سشَى

   1 ًػت ًب دسسز سشَى ًب دسسز سشَىًػت 

 ًػت سيشّب 4
صهبى  -ًمطِ ّبي اخشايي  -دٍسثيي ًمطِ ثشداسي

 دليمِ 30

    3   

   2 ًػت دسسز سيش ًػت دسسز سيش

   1 ًػت ًبدسسز سيش ًػت ًبدسسز سيش

 ًػت ثبدثٌذّب 5
صهبى  -ًمطِ ّبي اخشايي  -دٍسثيي ًمطِ ثشداسي

 دليمِ 30

    3   

   2 ًػت غطيص ثبدثٌذ ًػت غطيص ثبدثٌذ

   1 ًػت ًبدسسز ثبدثٌذ ًبدسسز ثبدثٌذًػت 

6     

    3   

    2   

    1   

 والُ ٍ وفص  ايوٌي، ثْذاضز -الف  

 سػبيز ٍ يب ػذم سػبيز سِ ثٌذ

   3 سػبيز ّش سِ ثٌذ
 دبي ثٌذي ثِ ًمطِ ًگشش -ة 

   2 2سػبيز ثٌذ   سَخْبر صيسز هطيغي -ج 

 ضبيسشگي ّبي غيشفٌي -د 

ًمص دس سين   -سَخِ ثِ ضبيسشگي ّبي غيش فٌي 
(N53 )- ( هسئَليز دزيشيN72 )-  سػوين

( N66هذيشيز هَاد ٍ سدْيضار ) -(  N13گيشي )
 (N67هذيشيز هٌبثغ اًسبًي ) -

   1 2ثٌذ ػذم سػبيز 

 اسصضيبثي وبس )ضبيسشگي اًدبم وبس(

      
     ثلي

  
 

  

      
     خيش

      
 هؼيبس ضبيسشگي اًدبم وبس:

 5ٍ  4ٍ  3ٍ 2اص هشاضل  2وست ضذالل ًوشُ 

 اص ثخص ضبيسشگي ّبي غيشفٌي، ايوٌي، ثْذاضز، سَخْبر صيسز هطيغي ٍ ًگشش 2وست ضذالل ًوشُ 

 اص هشاضل وبس 3هيبًگيي وست ضذالل 
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 استاًذارد  ارزضياتي كار  -1 - 9ًوَى ترگ  

                       

   سبسيخ اسصضيبثي:   ضوبسُ هلي   ًبم ٍ ًبم خبًَادگي 
ًَثز 

: 
3 

 ضشفِ: 71110192 وذ ضشفِ 
ووه سىٌسيي 

 سبخشوبى 
 L2 سغص غالضيز 

 اسشبًذاسد ػولىشد وبس :

 ٍظيفِ: 05 وذ ٍظيفِ
وبسّبي ثشٌي ٍ 

 فَالدي
 11 گشٍُ وبسي

 ٍ آييي ًبهِ آثب 10ٍ  9اخشاي سمف هغبثك ًمطِ ٍ هجطث 

 (skillهْبسر ) سغص ضبيسشگي  اخشاي سمف وبس : 0508 وذ وبس 

          
 هشاضل وبس سديف

 ضشايظ ػولىشد
 )اثضاس، هَاد، سدْيضار، صهبى، هىبى ٍ ...(

 ًوشُ )ضبخع ّب/داٍسي/ًوشُ دّي(اسشبًذاسد  ًشبيح هوىي

 دليمِ 10صهبى  -ًمطِ ّبي اخشايي سمف  سؼييي ًَع سمف  1

    3   

   2 سؼييي دسسز ًَع سمف سؼييي دسسز ًَع سمف

   1 سؼييي دسسز ًَع سمف سؼييي دسسز ًَع سمف

 بة اثضاساًشخ  2
صهبى  -هشش   -سشاصيبة  -خه سخشِ -لبلت فلضي 

 دليمِ 20

    3   

   2 اًشخبة غطيص اثضاس اًشخبة غطيص اثضاس

   1 اًشخبة ًبدسسز اثضاس اًشخبة ًبدسسز اثضاس

 سيشزِ سيضي 3
يًََليز اسشبًذاسد  -خه  -داسثسز  -لبلت سمف 

 سبػز 1صهبى  -

    3   

   2 سيشزِ سيضي دسسز  سيشزِ سيضي دسسز 

   1 سيشزِ ًب سيضي دسسز ِ ًب سيضي دسسزسيشز

 سبػز 1/5صهبى -سين ًدبسي  -لبلت فلضي ثذًِ  لبلت ثٌذي 4

    3   

   2 لبلت ثٌذي دسسز لبلت ثٌذي دسسز

   1 لبلت ثٌذي دسسز ثٌذي دسسز لبلت

 آسهبسَسثٌذي 5
لَاصم  -سين هفشَل آسهبسَس ثٌذي  -سين زيي 

 سبػز  2صهبى  -آسهبسَسثٌذي 

    3   

   2 آسهبسَس ثٌذي هغبثك ًمطِ ٍ آييي ًبهِ  آسهبسَس ثٌذي هغبثك ًمطِ ٍ آييي ًبهِ 

   1 هبسَس ثٌذي هغبيش ًمطِ ٍ آييي ًبهِ هبسَس ثٌذي هغبيش ًمطِ ٍ آييي ًبهِ

 سبػز 1صهبى   -هشش -سشاصيبة  -ًمطِ  وٌششل 6

    3   

   2 لبثل لجَل لبثل لجَل

   1 غيش لبثل لجَل غيش لبثل لجَل

   -والُ ٍ وفص -ايوٌي وبسگبُ   ايوٌي، ثْذاضز -الف  

 سػبيز ٍ يب ػذم سػبيز الف سب د

   3 سػبيز ثٌذ ّبي الف سب د
 دبي ثٌذي ثِ ًمطِ ًگشش -ة 

   2 سػبيز ثٌذة خوغ آٍسي هػبلص اضبفي سَخْبر صيسز هطيغي -ج 

 ضبيسشگي ّبي غيشفٌي -د 

ًمص دس سين   -سَخِ ثِ ضبيسشگي ّبي غيش فٌي 
(N53 )- ( هسئَليز دزيشيN72 )-  سػوين

ثِ وبسگيشي فٌبٍسي هٌبست  -(  N13گيشي )
(N42 )-  ٍ هذيشيز هَاد(سدْيضارN66) 

   1 ػذم سػبيز ثٌذ ة

 اسصضيبثي وبس )ضبيسشگي اًدبم وبس(

      
     ثلي

  
 

  

      
     خيش

      
 هؼيبس ضبيسشگي اًدبم وبس:

 3اص هشاضل  2وست ضذالل ًوشُ 

 اص ثخص ضبيسشگي ّبي غيشفٌي، ايوٌي، ثْذاضز، سَخْبر صيسز هطيغي ٍ ًگشش 2وست ضذالل ًوشُ 

 اص هشاضل وبس 3وست ضذالل هيبًگيي 
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 استاًذارد  ارزضياتي كار  -1 - 9ًوَى ترگ  

                       

   سبسيخ اسصضيبثي:   ضوبسُ هلي   ًبم ٍ ًبم خبًَادگي 
ًَثز 

: 
3 

 اسشبًذاسد ػولىشد وبس : L3 سغص غالضيز  سىٌسيي سبخشوبى  ضشفِ: 31120193 وذ ضشفِ 

 وذ
 ٍظيفِ

 ٍظيفِ: 05
وبسّبي ثشٌي ٍ 

 فَالدي
 11 گشٍُ وبسي

ٍسق گبلَاًيضُ ٍ هبضيي آالر ثشَاًذ  -ثب اسشفبدُ اص ًمطِ  اخشايي 
 سا اخشا ًوبيذ LSFسبصُ  612هغبثك ًطشيِ 

 وبس : 0509 وذ وبس 
سبصُ ّبي   اخشاي

LSF 
 (skillهْبسر ) سغص ضبيسشگي 

          
 هشاضل وبس سديف

 ػولىشدضشايظ 
 )اثضاس، هَاد، سدْيضار، صهبى، هىبى ٍ ...(

 ًوشُ اسشبًذاسد )ضبخع ّب/داٍسي/ًوشُ دّي( ًشبيح هوىي

 سبػز 0/5صهبى  - L.S.Fًمطِ سبصُ  وٌششل ًمطِ 1

    3   

   2 ثشسسي دسسز ًمطِ ثشسسي دسسز ًمطِ

   1 ثشسسي ًب دسسز ًمطِ ثشسسي ًب دسسز ًمطِ

 سبػز 0/5صهبى  -ليسي   سيثشضىب 2

    3   

   2 ثشضىبسي دسسز ثشضىبسي دسسز

   1 ثشضىبسي ًب دسسز ثشضىبسي ًب دسسز

 سبػز 1صهبى  -دشذ وي  -خوىي  -ليسي  سبخز لغؼِ 3

    3   

   2 سبخز هغبثك ًمطِ سبخز هغبثك ًمطِ

   1 سبخز هغبيش ًمطِ هغبيش ًمطِ سبخز

 سبػز 1صهبى  -دشذ  غؼبرًػت ل 4

    3   

   2 ًػت غطيص ًػت غطيص

   1 ًػت غلظ غلظًػت 

5     

    3   

    2   

    1   

6     

    3   

    2   

    1   

  -وبس دس اسسفبع  -ايوٌي ٍسبيل ثشضي ٍ  خوىبسي ايوٌي، ثْذاضز -الف  

 سػبيز ٍ يب ػذم سػبيز الف سب د

   3 سػبيز ثٌذ ّبي الف سب د
 دبي ثٌذي ثِ ًمطِ ًگشش -ة 

   2 سػبيز ثٌذة خوغ آٍسي هػبلص اضبفي سَخْبر صيسز هطيغي -ج 

 ضبيسشگي ّبي غيشفٌي -د 

ًمص دس سين   -سَخِ ثِ ضبيسشگي ّبي غيش فٌي 
(N53 )- ( هسئَليز دزيشيN72 )-  سػوين

( N62هذيشيز وبسّب ٍ دشٍطُ ّب ) -(  N12گيشي )
هذيشيز هَاد ٍ  -( N67اًسبًي)هذيشيز هٌبثغ  -

 (N66سدْيضار )

   1 ػذم سػبيز ثٌذ ة

 اسصضيبثي وبس )ضبيسشگي اًدبم وبس(

      
     ثلي

  
 

  

      
     خيش

      
 هؼيبس ضبيسشگي اًدبم وبس:

 2ٍ3ٍ4اص هشاضل  2وست ضذالل ًوشُ 

 ثْذاضز، سَخْبر صيسز هطيغي ٍ ًگشش اص ثخص ضبيسشگي ّبي غيشفٌي، ايوٌي، 2وست ضذالل ًوشُ 

 اص هشاضل وبس 3وست ضذالل هيبًگيي 
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 استاًذارد  ارزضياتي كار  -1 - 9ًوَى ترگ  

                       

   سبسيخ اسصضيبثي:   ضوبسُ هلي   ًبم ٍ ًبم خبًَادگي 
ًَثز 

: 
3 

وذ 
 ضشفِ 

 ضشفِ: 31120193
سىٌسيي 
 سبخشوبى 

 L3 سغص غالضيز 
 اسشبًذاسد ػولىشد وبس :

وذ 
 ٍظيفِ

 ٍظيفِ: 05

وبسّبي 
ثشٌي ٍ 
 فَالدي

 14 گشٍُ وبسي

ثب اسشفبدُ اص هطخػبر عشش ثشَاًذ عشش اخشالط ثشي سا هغبثك آييي ًبهِ آثب ٍ 
BS سْيِ ًوبيذ 

وذ 
 وبس 

 وبس : 0510

عشش 
اخشالط 

 ثشي

 (skillهْبسر ) سغص ضبيسشگي 

          
 هشاضل وبس سديف

 ضشايظ ػولىشد
 )اثضاس، هَاد، سدْيضار، صهبى، هىبى ٍ ...(

 ًوشُ اسشبًذاسد )ضبخع ّب/داٍسي/ًوشُ دّي( ًشبيح هوىي

 -ًمطِ اخشايي سؼييي هطخػبر عشش 1

    3   

   2 اسشخشاج دسسز هطخػبر  اسشخشاج دسسز هطخػبر 

   1 اسشخشاج ًب دسسز هطخػبر  اسشخشاج ًب دسسز هطخػبر 

 ACIآييي ًبهِ  -ٍسبيل سَصيي هطبسجِ ٍصى هػبلص 2

    3   

   2 هطبسجِ  دسسز ٍصى هػبلص هغبثك آييي ًبهِ هطبسجِ  دسسز ٍصى هػبلص هغبثك آييي ًبهِ

   1 هطبسجِ  ًبدسسز ٍصى هػبلص هغبثك آييي ًبهِ هطبسجِ  ًبدسسز ٍصى هػبلص هغبثك آييي ًبهِ

 ٍسبيل ًوًَِ گيشي  ًوًَِسبخز  3

    3   

   2 سْيِ ًوًَِ هغبثك آييي ًبهِ سْيِ ًوًَِ هغبثك آييي ًبهِ

   1 سْيِ ًوًَِ هغبيش آييي ًبهِ ًوًَِ هغبيش آييي ًبهِ سْيِ

 ٍسبيل آصهبيطگبُ ثشي  سسز ًوًَِ 4

ًيَسي ثش هيليوشش هشثغ  28ًشيدِ آصهبيص ثشاثش 
 سٍاداسي آييي ًبهِ 

ًيَسي ثش هيليوشش هشثغ سٍاداسي  28ًشيدِ آصهبيص ثشاثش 
 آييي ًبهِ 

3   

ًيَسي ثش هيليوشش هشثغ ثب  28ًشيدِ آصهبيص ثيطشش اص  
 سٍاداسي آييي ًبهِ 

ًيَسي ثش هيليوشش هشثغ ثب  28ًشيدِ آصهبيص ثيطشش اص  
 سٍاداسي آييي ًبهِ 

2   

ًيَسي ثش هيليوشش هشثغ  28سيدِ آصهبيص ووشش اص 
 سٍاداسي آييي ًبهِ 

ٍاداسي ًيَسي ثش هيليوشش هشثغ س 28سيدِ آصهبيص ووشش اص 
 آييي ًبهِ 

1   

 اغالش ٍصى هػبلص  5
خه  -ٍسبيل آصهبيطگبّي  -ٍسبيل سَصيي 

 آييي ًبهِ  -

    3   

   2 ( 28ًشيدِ سسز ثشاثش همبٍر عشش ) ( 28ًشيدِ سسز ثشاثش همبٍر عشش )

   1 ( 28ًشيدِ سسز هغبيشهمبٍر عشش ) ( 28ِ سسز هغبيشهمبٍر عشش )ًشيد

 ايوٌي، ثْذاضز -الف  
-ايوٌي وبس ثب هبضيي آالر هىبًيىي ٍ ثشلي 

 وفص  -دسشىص 

 سػبيز ٍ يب ػذم سػبيز الف سب د

   3 سػبيز ثٌذ ّبي الف سب د
 دبيجٌذي ثِ آييي ًبهِ  ًگشش -ة 

   2 سػبيز ثٌذة خوغ آٍسي هػبلص اضبفي سَخْبر صيسز هطيغي -ج 

 ضبيسشگي ّبي غيشفٌي -د 

سػوين   -سَخِ ثِ ضبيسشگي ّبي غيش فٌي 
 -( N73دسسشىبسي ) -(  N12گيشي )

 (N37هسشٌذ سبصي)

   1 ػذم سػبيز ثٌذ ة

 وبس(اسصضيبثي وبس )ضبيسشگي اًدبم 

      
     ثلي

  
 

  

      
     خيش

      
 هؼيبس ضبيسشگي اًدبم وبس:

 5ٍ 3ٍ  2اص هشاضل  2وست ضذالل ًوشُ 
 اص ثخص ضبيسشگي ّبي غيشفٌي، ايوٌي، ثْذاضز، سَخْبر صيسز هطيغي ٍ ًگشش 2وست ضذالل ًوشُ 

 اص هشاضل وبس 3وست ضذالل هيبًگيي 
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 استاًذارد  ارزضياتي كار  -1 - 9ًوَى ترگ  

                       

   سبسيخ اسصضيبثي:   ضوبسُ هلي   ًبم ٍ ًبم خبًَادگي 
ًَثز 

: 
2 

 اسشبًذاسد ػولىشد وبس : L3 سغص غالضيز  سىٌسيي سبخشوبى  ضشفِ: 31120193 وذ ضشفِ 

وذ 
 ٍظيفِ

 ٍظيفِ: 05
وبسّبي ثشٌي ٍ 

 فَالدي
 5 وبسيگشٍُ 

ثب اسشفبدُ اص ًمطِ ٍ ٍسبيل ٍ سدْيضار هغبثك آييي ًبهِ لغؼبر 
 ديص سبخشِ لغؼبر سبصُ اي سا اخشا ًوبيذ

 وبس : 0511 وذ وبس 
سبخز ٍ ًػت  
 لغؼبر ديص سبخشِ

 (skillهْبسر ) سغص ضبيسشگي 

          
 هشاضل وبس سديف

 ضشايظ ػولىشد
 ...()اثضاس، هَاد، سدْيضار، صهبى، هىبى ٍ 

 ًوشُ اسشبًذاسد )ضبخع ّب/داٍسي/ًوشُ دّي( ًشبيح هوىي

 دليمِ 15صهبى  -ًمطِ اخشايي  سؼييي ًَع لغؼِ 1

    3   

   2 ثشسسي دسسز ًمطِ ثشسسي دسسز ًمطِ

   1 ثشسسي ًب دسسز ًمطِ ثشسسي ًب دسسز ًمطِ

 اثضاس ٍ ٍسبيل سؼييي 2
 -ٍسبيل خَضىبسي ٍ خوىبسي ٍ ثشش هيلگشد 

 دليمِ 15صهبى  -سىَي سبخز 

    3   

   2 اًشخبة دسسز ٍسيلِ  اًشخبة دسسز ٍسيلِ 

   1 اًشخبة دسسز ٍسيلِ  اًشخبة دسسز ٍسيلِ 

 سبخز 3
 -ٍسبيل خَضىبسي ٍ خوىبسي ٍ ثشش هيلگشد 

 سبػز 1صهبى  -سىَي سبخز 

    3   

   2 سبخز هغبثك ًمطِ  سبخز هغبثك ًمطِ 

   1 سبخز هغبيش ًمطِ  هغبيش ًمطِ  سبخز

 سبػز 0/5صهبى  -هػبلص ثشي  -لبلت سيشزِ  ًػت 4

    3   

   2 سبخز ثشي هغبثك ًمطِ سبخز ثشي هغبثك ًمطِ

   1 سبخز ثشي هغبيش ًمطِ ثشي هغبيش ًمطِ سبخز

5     

    3   

    2   

    1   

   ٍسيػول آ 6

    3   

    2   

    1   

 ايوٌي، ثْذاضز -الف  
 -دسشىص  -ايوٌي وبس ثب ٍسبيل خَضىبسي 

 وفص  -هبسه 

 سػبيز ٍ يب ػذم سػبيز الف سب د

   3 سػبيز ثٌذ ّبي الف سب د
 دبي ثٌذي ثِ ًمطِ  ًگشش -ة 

   2 سػبيز ثٌذة خوغ آٍسي هػبلص اضبفي سَخْبر صيسز هطيغي -ج 

 ضبيسشگي ّبي غيشفٌي -د 

هسئَليز  -سَخِ ثِ ضبيسشگي ّبي غيش فٌي 
ثِ  -( N64هذيشيز صهبى ) -( N72دزيشي )

سٌظين ٍ  -(  N42وبسگيشي فٌبٍسي هٌبست )
هذيشيز هَاد ٍ  -( N22اغالش ػولىشد سيسشن )

 (N66سدْيضار )

   1 ػذم سػبيز ثٌذ ة

 اسصضيبثي وبس )ضبيسشگي اًدبم وبس(

      
     ثلي

  
 

  

      
     خيش

      
 هؼيبس ضبيسشگي اًدبم وبس:

 3ٍ4اص هشاضل  2وست ضذالل ًوشُ 

 صيسز هطيغي ٍ ًگشش اص ثخص ضبيسشگي ّبي غيشفٌي، ايوٌي، ثْذاضز، سَخْبر 2وست ضذالل ًوشُ 

 اص هشاضل وبس 3وست ضذالل هيبًگيي 
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 استاًذارد  ارزضياتي كار  -1 - 9ًوَى ترگ  

                       

   سبسيخ اسصضيبثي:   ضوبسُ هلي   ًبم ٍ ًبم خبًَادگي 
ًَثز 

: 
1 

 ضشفِ: 71110191 وذ ضشفِ 
وبسگش هبّش 

 سبخشوبى
 L1 سغص غالضيز 

 اسشبًذاسد ػولىشد وبس :

وذ 
 ٍظيفِ

 1 گشٍُ وبسي ػوليبر ثٌبيي ٍظيفِ: 06
ثب  8ٍ هجطث  90ٍ  55دي سبصي ثب هػبلص ثٌبيي هغبثك ًطشيِ 
 اسشفبدُ اص ًمطِ

 وبس : 0601 وذ وبس 
ثب هػبلص  يدي سبص

 ثٌبيي
 (skillهْبسر ) سغص ضبيسشگي 

          
 هشاضل وبس سديف

 ضشايظ ػولىشد
 )اثضاس، هَاد، سدْيضار، صهبى، هىبى ٍ ...(

 ًوشُ اسشبًذاسد )ضبخع ّب/داٍسي/ًوشُ دّي( ًشبيح هوىي

 دليمِ  15صهبى  -ًمطِ دي وٌي  ثشسسي ًمطِ 1

    3   

   2 اثؼبد سا دسسز اسشخشاج هي وٌذ  اثؼبد سا دسسز اسشخشاج هي وٌذ 

   1 اثؼبد سا ًبدسسز  اسشخشاج هي وٌذ اثؼبد سا ًبدسسز  اسشخشاج هي وٌذ

 ٍ ضفشِ سبخز هالر 2
آّه  -سيوبى -ثيل  -ضَضسِ سبخز هالر  

 سبػز 1:15صهبى  -آة -

    3   
سبخز هالر هٌغجك ثب هطخػبر فٌي 

 اسز
   2 سبخز هالر هٌغجك ثب هطخػبر فٌي اسز

سبخز هالر هٌغجك ثب هطخػبر فٌي ًوي 
 ثبضذ 

سبخز هالر هٌغجك ثب هطخػبر فٌي ًوي 
 ثبضذ 

1   

 اخشاي دي 3
صهبى  -گًَيب  هالر  -سيسوبًىبس  -سشاص  -هشش 

 سبػز  4

    3   

   2 سبخز هغبثك ًمطِ سبخز هغبثك ًمطِ

   1 سبخز هغبيش ًمطِ سبخز هغبيش ًمطِ

 وٌششل 4
صهبى  - 8ٍ هجطث  55ٍ90ًطشيِ  -سشاص  -هشش

 ًين سبػز

    3   

   2 هغبثك ًمطِ هغبثك ًمطِ

   1 ػذم سغبثك ثب ًمطِ  ك ثب ًمطِ ػذم سغبث

5     

    3   

    2   

    1   

6     

    3   

    2   

    1   

 دسشىص -وفص ٍ والُ  -ايوٌي وبسگبُ ايوٌي، ثْذاضز - الف 

 سػبيز ٍ يب ػذم سػبيز ثٌذ ّبي الف سب د

   3 سػبيز ثٌذ ّبي الف سب د  
 دبي ثٌذي ثِ ًمطِ  ًگشش -ة 

   2 سػبيز ثٌذ ة خوغ آٍسي هالر  ٍ هَاد اضبفي سَخْبر صيسز هطيغي -ج 

 ضبيسشگي ّبي غيشفٌي -د 

ًمص دس   -سَخِ ثِ ضبيسشگي ّبي غيش فٌي 
(  ثِ N72هسئَليز دزيشي ) -( N53سين )

 (N42وبسگيشي فٌبٍسي هٌبست )

   1 ػذم سػبيز ثٌذ ة

 )ضبيسشگي اًدبم وبس( اسصضيبثي وبس

      
     ثلي

  
 

  

      
     خيش

      
 هؼيبس ضبيسشگي اًدبم وبس:

 1ٍ3اص هشاضل  2وست ضذالل ًوشُ 

 اص ثخص ضبيسشگي ّبي غيشفٌي، ايوٌي، ثْذاضز، سَخْبر صيسز هطيغي ٍ ًگشش 2وست ضذالل ًوشُ 

 اص هشاضل وبس 3وست ضذالل هيبًگيي 
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 استاًذارد  ارزضياتي كار  -1 - 9ًوَى ترگ  

                       

   سبسيخ اسصضيبثي:   ضوبسُ هلي   ًبم ٍ ًبم خبًَادگي 
ًَثز 

: 
1 

 اسشبًذاسد ػولىشد وبس : L1 سغص غالضيز  وبسگش هبّش سبخشوبى ضشفِ: 71110191 وذ ضشفِ 

ثب  55اخشاي ديَاس آخشي يب ثلَوي يب سٌگي  هغبثك ًطشيِ  1 گشٍُ وبسي ػوليبر ثٌبيي ٍظيفِ: 06 وذ ٍظيفِ
 (skillهْبسر ) سغص ضبيسشگي  ديَاس زيٌي وبس : 0602 وذ وبس  2اسشفبدُ اص ًمطِ ّبي اخشائي فبص 

          
 هشاضل وبس سديف

 ضشايظ ػولىشد
 )اثضاس، هَاد، سدْيضار، صهبى، هىبى ٍ ...(

 ًوشُ ّب/داٍسي/ًوشُ دّي(اسشبًذاسد )ضبخع  ًشبيح هوىي

 دليمِ 15صهبى -ًمطِ هؼوبسي اًشخبة ًَع آخش يب ثلَن يب سٌگ   1

    3   

   2 ًَع هػبلص سا غطيص  اسشخشاج هي وٌذ  ًَع هػبلص سا غطيص  اسشخشاج هي وٌذ 
ًَع هػبلص سا ًبدسسز   اسشخشاج هي 

 وٌذ 
   1 ًَع هػبلص سا ًبدسسز   اسشخشاج هي وٌذ 

 دليمِ  10صهبى  -ًمطِ وبس  ة اثضاساًشخب 2

    3   

   2 اسخبة غطيص اثضاس اسخبة غطيص اثضاس

   1 اسخبة ًبدسسز  اثضاس اسخبة ًبدسسز  اثضاس

 دليمِ 20صهبى  -لَاصم الشطشيش  -ًمطِ  سؼييي ًَع ديًَذ 3

    3   

   2 سؼييي ديًَذ دسسز  سؼييي ديًَذ دسسز 

   1 سؼييي ديًَذ ًبدسسز  ي ديًَذ ًبدسسز سؼيي

 سبخز هالر هػشفي 4
ضَضسِ  -اسشبًجلي  -ثيل   -هػبلص ديَاس زيٌي 

 دليمِ  30صهبى -سبخز هالر  

    3   

   2 سبخز هغبثك دسشَسالؼول سبخز هغبثك دسشَسالؼول

   1 سبخز هغبيش دسشَسالؼول هغبيش دسشَسالؼول سبخز

 اخشاي ديَاس  5

 -سشاص  -ضوطِ  -ضبلَل  -آخش يب ثلَن  -هالر 
 2صهبى  -ووسِ سيطِ -سشاص  -گًَيب  -سيسوبًىبس 

 دليمِ  45سبػز ٍ

    3   

   2 اخشا هغبثك اغَل فٌي اخشا هغبثك اغَل فٌي

   1 اخشا هغبيش  اغَل فٌي اخشا هغبيش  اغَل فٌي

6     

    3   

    2   

    1   

 دسشىص -وفص ٍ والُ  -ايوٌي وبسگبُ ايوٌي، ثْذاضز -الف  

 سػبيز ٍ يب ػذم سػبيز ثٌذ ّبي الف سب د

   3 سػبيز ثٌذ ّبي الف سب د  
 سػبيز اغَل ديَاس زيٌي  ًگشش -ة 

   2 سػبيز ثٌذ ة خوغ آٍسي هالر  ٍ هَاد اضبفي سَخْبر صيسز هطيغي -ج 

 ضبيسشگي ّبي غيشفٌي -د 

ًمص دس سين   -سَخِ ثِ ضبيسشگي ّبي غيش فٌي 
(N53 )- ( هسئَليز دزيشيN72 )-  سػوين

 (N12گيشي )

   1 ػذم سػبيز ثٌذ ة

 )ضبيسشگي اًدبم وبس(اسصضيبثي وبس 

      
     ثلي

  
 

  

      
     خيش

      
 هؼيبس ضبيسشگي اًدبم وبس:

 3ٍ5اص هشاضل  2وست ضذالل ًوشُ 

 اص ثخص ضبيسشگي ّبي غيشفٌي، ايوٌي، ثْذاضز، سَخْبر صيسز هطيغي ٍ ًگشش 2وست ضذالل ًوشُ 

 اص هشاضل وبس 3وست ضذالل هيبًگيي 
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 استاًذارد  ارزضياتي كار  -1 - 9ًوَى ترگ  

                       

   سبسيخ اسصضيبثي:   ضوبسُ هلي   ًبم ٍ ًبم خبًَادگي 
ًَثز 

: 
1 

 اسشبًذاسد ػولىشد وبس : L1 سغص غالضيز  وبسگش هبّش سبخشوبى ضشفِ: 71110191 وذ ضشفِ 

ثش اسبس ًمطِ  90ٍ  55سشاضيذى اًَاع سٌگ ّب  هغبثك ًطشيِ  1 گشٍُ وبسي ػوليبر ثٌبيي ٍظيفِ: 06 وذ ٍظيفِ
 (skillهْبسر ) سغص ضبيسشگي  سٌگ سشاضي  وبس : 0603 وذ وبس  اخشائي

          
 هشاضل وبس سديف

 ضشايظ ػولىشد
 )اثضاس، هَاد، سدْيضار، صهبى، هىبى ٍ ...(

 ًوشُ اسشبًذاسد )ضبخع ّب/داٍسي/ًوشُ دّي( ًشبيح هوىي

 دليمِ 15دس صهبى  -ًمطِ هؼوبسي ديَاس  اًشخبة ًَع سٌگ 1

    3   

   2 ًَع سٌگ  سا غطيص  اسشخشاج هي وٌذ  ًَع سٌگ  سا غطيص  اسشخشاج هي وٌذ 

   1 ًَع سٌگ  سا ًبدسسز  اسشخشاج هي وٌذ  ًَع سٌگ  سا ًبدسسز  اسشخشاج هي وٌذ 

 دليمِ  10صهبى  -ًمطِ وبس  بة اثضاساًشخ  2

    3   

   2 اًشخبة غطيص اثضاس اًشخبة غطيص اثضاس

   1 اسخبة ًبدسسز  اثضاس اسخبة ًبدسسز  اثضاس

 لَاسُ وشدى سٌگ ّب  3
ضَضسِ سبخز  -ثيل  -آة  -هبسِ  -سيوبى 
 دليمِ 65صهبى  -هالر 

    3   

   2 سبخز هغبثك اغَل فٌي سبخز هغبثك اغَل فٌي

   1 سبخز هغبيش اغَل فٌي هغبيش اغَل فٌي سبخز

4   
هالر  -سيسوبًىبس   -ووسِ  -ضوطِ  -اسشبًجلي 

 سبػز 6/5سٌگ  -

    3   

   2 سبخز هغبثك دسشَسالؼول سبخز هغبثك دسشَسالؼول

   1 سبخز هغبيش دسشَسالؼول هغبيش دسشَسالؼول سبخز

5     

    3   

    2   

    1   

6     

    3   

    2   

    1   

 دسشىص -وفص ٍ والُ  -ايوٌي وبسگبُ ايوٌي، ثْذاضز -الف  

 سػبيز ٍ يب ػذم سػبيز ثٌذ ّبي الف سب د

   3 سػبيز ثٌذ ّبي الف سب د  
 دبي ثٌذي ثِ ًمطِ  ًگشش -ة 

   2 سػبيز ثٌذ ة خوغ آٍسي هالر  ٍ هَاد اضبفي سَخْبر صيسز هطيغي -ج 

 ضبيسشگي ّبي غيشفٌي -د 

ًمص دس سين   -سَخِ ثِ ضبيسشگي ّبي غيش فٌي 
(N53 )- ( هسئَليز دزيشيN72 )-  سػوين

 (N12گيشي )

   1 ػذم سػبيز ثٌذ ة

 )ضبيسشگي اًدبم وبس(اسصضيبثي وبس 

      
     ثلي

  
 

  

      
     خيش

      
 هؼيبس ضبيسشگي اًدبم وبس:

 1ٍ3ٍ4اص هشاضل  2وست ضذالل ًوشُ 

 اص ثخص ضبيسشگي ّبي غيشفٌي، ايوٌي، ثْذاضز، سَخْبر صيسز هطيغي ٍ ًگشش 2وست ضذالل ًوشُ 

 اص هشاضل وبس 3وست ضذالل هيبًگيي 
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 استاًذارد  ارزضياتي كار  -1 - 9ًوَى ترگ  

                       

   سبسيخ اسصضيبثي:   ضوبسُ هلي   ًبم ٍ ًبم خبًَادگي 
ًَثز 

: 
1 

 اسشبًذاسد ػولىشد وبس : L1 سغص غالضيز  وبسگش هبّش سبخشوبى ضشفِ: 71110191 وذ ضشفِ 

اخشاي دلِ سٌگي سٍي ضوطيشي دلِ ٍ هغبثك ًمطِ ٍ اغَل فٌي  2 گشٍُ وبسي ػوليبر ثٌبيي ٍظيفِ: 06 وذ ٍظيفِ
 (skillهْبسر ) سغص ضبيسشگي  دلِ  اخشاي وبس : 0604 وذ وبس  55ًطشيِ 

          
 هشاضل وبس سديف

 ضشايظ ػولىشد
 )اثضاس، هَاد، سدْيضار، صهبى، هىبى ٍ ...(

 ًوشُ اسشبًذاسد )ضبخع ّب/داٍسي/ًوشُ دّي( ًشبيح هوىي

 دليمِ 10دس صهبى  -ًمطِ اخشايي  سؼييي ًَع دلِ اص ًمطِ 1

    3   

   2 هطبسجِ دسسز اسسفبع ّش دلِ هطبسجِ دسسز اسسفبع ّش دلِ

   1 هطبسجِ ًبدسسز اسسفبع ّش دلِ هطبسجِ ًبدسسز اسسفبع ّش دلِ

 دليمِ  10صهبى  -ًمطِ وبس  بة اثضاس ٍ ٍسبيلاًشخ  2

    3   

   2 اًشخبة غطيص اثضاس اًشخبة غطيص اثضاس

   1 اسخبة ًبدسسز  اثضاس اسخبة ًبدسسز  اثضاس

 سؼييي سشاص 3
هذاد ٍ سؼييي سشاص دبگشدّب  -ضوطِ  -ضيلٌگ سشاص 

 دليمِ 10دس 

    3   

   2 اخشاي خظ سشاص هغبثك ًمطِ اخشاي خظ سشاص هغبثك ًمطِ

   1 اخشاي خظ سشاص هغبيش ًمطِ ي خظ سشاص هغبيش ًمطِاخشا

 سؼييي خظ دلِ 4
گر سطشيش يب هذاد ٍ خظ وطي دلِ  -سشاص  -ضوطِ 

 دليمِ 50هغبثك ًمطِ دس صهبى 

    3   

   2 خظ وطي دلِ هغبثك ًمطِ خظ وطي دلِ هغبثك ًمطِ

   1 خظ وطي دلِ هغبيش ًمطِ طي دلِ هغبيش ًمطِخظ و

 اخشاي دلِ 5

 -سٌگ وف ٍ ديطبًي دلِ  -هالر  -ووسِ 
آخش ٍ اخشاي دلِ  -هالر هبسِ سيوبى  -اسشبًجَلي 
 دليمِ 40سبػز ٍ  4دس صهبى 

    3   

   2 اخشا هغبثك اغَل فٌي اخشا هغبثك اغَل فٌي

   1 اخشا هغبيش  اغَل فٌي اخشا هغبيش  اغَل فٌي

6     

    3   

    2   

    1   

 دسشىص -وفص ٍ والُ  -ايوٌي وبسگبُ ايوٌي، ثْذاضز -الف  

 سػبيز ٍ يب ػذم سػبيز ثٌذ ّبي الف سب د

   3 سػبيز ثٌذ ّبي الف سب د  
 دبي ثٌذي ثِ ًمطِ  ًگشش -ة 

   2 سػبيز ثٌذ ة خوغ آٍسي هالر  ٍ هَاد اضبفي سَخْبر صيسز هطيغي -ج 

 ضبيسشگي ّبي غيشفٌي -د 

هسئَليز  -سَخِ ثِ ضبيسشگي ّبي غيش فٌي 
  -( N12سػوين گيشي ) -( N72دزيشي )

هذيشيز هَاد ٍ  -( N62هذيشيز وبسّب ٍ دشٍطُ )
 (N66سدْيضار )

   1 ػذم سػبيز ثٌذ ة

 اسصضيبثي وبس )ضبيسشگي اًدبم وبس(

      
     ثلي

  
 

  

      
     خيش

      
 هؼيبس ضبيسشگي اًدبم وبس:

 3ٍ4ٍ5اص هشاضل  2وست ضذالل ًوشُ 

 اص ثخص ضبيسشگي ّبي غيشفٌي، ايوٌي، ثْذاضز، سَخْبر صيسز هطيغي ٍ ًگشش 2وست ضذالل ًوشُ 

 اص هشاضل وبس 3ضذالل هيبًگيي وست 
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 استاًذارد  ارزضياتي كار  -1 - 9ًوَى ترگ  

                       

   سبسيخ اسصضيبثي:   ضوبسُ هلي   ًبم ٍ ًبم خبًَادگي 
ًَثز 

: 
1 

 اسشبًذاسد ػولىشد وبس : L1 سغص غالضيز  وبسگش هبّش سبخشوبى ضشفِ: 71110191 وذ ضشفِ 

 2 گشٍُ وبسي ػوليبر ثٌبيي ٍظيفِ: 06 ٍظيفِوذ 
 55فشش وف ثب اسشفبدُ اص هػبلص ثٌبيي ٍ هغبثك ًمطِ ٍ ًطشيِ 

 (skillهْبسر ) سغص ضبيسشگي  ش وففش وبس : 0605 وذ وبس 

          
 هشاضل وبس سديف

 ضشايظ ػولىشد
 )اثضاس، هَاد، سدْيضار، صهبى، هىبى ٍ ...(

 ًوشُ )ضبخع ّب/داٍسي/ًوشُ دّي(اسشبًذاسد  ًشبيح هوىي

 دليمِ  5خذٍل ًبصن وبسي صهبى  -ًمطِ وف  اًشخبة فشش وف 1

    3   

   2 ًَع هػبلص سا غطيص  اسشخشاج هي وٌذ  ًَع هػبلص سا غطيص  اسشخشاج هي وٌذ 
ًَع هػبلص سا ًبدسسز   اسشخشاج هي 

 وٌذ
   1 ًَع هػبلص سا ًبدسسز   اسشخشاج هي وٌذ

 دليمِ 5صهبى   -ًمطِ  ة اثضاساًشخب 2

    3   

   2 اًشخبة غطيص اثضاس اًشخبة غطيص اثضاس

   1 اسخبة ًبدسسز  اثضاس اسخبة ًبدسسز  اثضاس

 سبخز هالر 3
 -آة  -ضَضسِ سبخز هالر   -سيوبى  -ثيل 

 دليمِ 30صهبى   -هبسِ 

    3   

   2 سبخز هغبثك اغَل فٌي سبخز هغبثك اغَل فٌي

   1 سبخز هغبيش اغَل فٌي هغبيش اغَل فٌي سبخز

 سؼييي سشاص 4
 15صهبى  -ضوطِ  -سشاص  -هشش  -ضيلٌگ سشاص 

 دليمِ 

    3   

   2 اخشاي سشاص دسسز اخشاي سشاص دسسز

   1 اخشاي سشاصًب دسسز ي سشاصًب دسسزاخشا

 دليل گزاسي 5
 -سيسوبًىبس   -سشاص  -هالر  -زىص دالسشيىي 

 دليمِ  30صهبى 

    3   

   2 دليل گزاسي دسسز  دليل گزاسي دسسز 

   1 دليل گزاسي ًب دسسز  دليل گزاسي ًب دسسز 

 وشدى هشيدش  6
 -سشاص  -هالر  -زىص دالسشيىي 

 دليمِ  65صهبى  -سيسوبًىبس  

    3   

   2 فشش وف هغبثك ًمطِ  فشش وف هغبثك ًمطِ 

   1 فشش وف هغبيش  ًمطِ  فشش وف هغبيش  ًمطِ 

 وفص  -والُ   -دسشىص  ايوٌي، ثْذاضز -الف  

سػبيز ٍ يب ػذم سػبيز ثٌذ ّبي الف سب  
 د

   3 سػبيز ثٌذ ّبي الف  سب د  
 دلز ًگشش -ة 

   2 سػبيز ثٌذ ة خوغ آٍسي ًخبلِ ٍهالر  اضبفي سَخْبر صيسز هطيغي -ج 

 ضبيسشگي ّبي غيشفٌي -د 

هذيشيز ويفيز  -سَخِ ثِ ضبيسشگي ّبي غيش فٌي 
(N63 )- ( هسئَليز دزيشيN72 )-  سػوين

 (N66هذيشيز هَاد ٍ سدْيضار ) -( N13گيشي )

   1 ػذم سػبيز ثٌذ ة

 اسصضيبثي وبس )ضبيسشگي اًدبم وبس(

      
     ثلي

  
 

  

      
     خيش

      
 هؼيبس ضبيسشگي اًدبم وبس:

 4ٍ5ٍ6اص هشاضل  2وست ضذالل ًوشُ 

 اص ثخص ضبيسشگي ّبي غيشفٌي، ايوٌي، ثْذاضز، سَخْبر صيسز هطيغي ٍ ًگشش 2وست ضذالل ًوشُ 

 وبساص هشاضل  3وست ضذالل هيبًگيي 
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 استاًذارد  ارزضياتي كار  -1 - 9ًوَى ترگ  

                       

   سبسيخ اسصضيبثي:   ضوبسُ هلي   ًبم ٍ ًبم خبًَادگي 
ًَثز 

: 
2 

 اسشبًذاسد ػولىشد وبس : L1 سغص غالضيز  وبسگش هبّش سبخشوبى ضشفِ: 71110191 وذ ضشفِ 

ٍ هغبثك  3Dزَثي ٍ  -ثب اسٌفبدُ اص ًمطِ ٍ غفطبر گسي  8 گشٍُ وبسي ثٌبييػوليبر  ٍظيفِ: 06 وذ ٍظيفِ
 (skillهْبسر ) سغص ضبيسشگي  ت دبسسيطيًػ وبس : 0606 وذ وبس  اسشبًذاسد ؟ ديَاس دبسسيطي سا اخشا ًوبيذ

          
 هشاضل وبس سديف

 ضشايظ ػولىشد
 )اثضاس، هَاد، سدْيضار، صهبى، هىبى ٍ ...(

 ًوشُ اسشبًذاسد )ضبخع ّب/داٍسي/ًوشُ دّي( هوىيًشبيح 

 دليمِ 10صهبى  - 3D WALLًمطِ  سؼييي ًَع دبسسيطي  1

    3   

   2 اًشخبة دسسز ًَع دبسسيطي  اًشخبة دسسز ًَع دبسسيطي 

   1 اًشخبة ًب دسسز ًَع دبسسيطي  اًشخبة ًب دسسز ًَع دبسسيطي 

 بة اثضاساًشخ  2
 3Dدبًل  -ٍسبيل خَضىبسي  ٍ ثشش هيلگشد 

 دليمِ 10صهبى 

    3   

   2 اًشخبة غطيص اثضاس اًشخبة غطيص اثضاس

   1 اسخبة ًبدسسز  اثضاس اسخبة ًبدسسز  اثضاس

 دليمِ 15صهبى  -ضبلَل  -زبولٌذ  وشدى ًمطِ ديبدُ 3

    3   

   2 ديبدُ وشدى دسسز ًمطِ ديبدُ وشدى دسسز ًمطِ

   1 ديبدُ وشدى ًب  دسسز ًمطِ ُ وشدى ًب  دسسز ًمطِديبد

 اخشاي والف 4
صهبى  385ًطشيِ  -ٍسبيل خَضىبسي  -هيلگشد 

 سبػز 0/5

    3   

   2 اخشاي اسػبل  هغبثك ًمطِ ٍ اسشبًذاسد  اخشاي اسػبل  هغبثك ًمطِ ٍ اسشبًذاسد 

   1 اخشاي اسػبل  هغبيش ًمطِ ٍ اسشبًذاسد  اخشاي اسػبل  هغبيش ًمطِ ٍ اسشبًذاسد 

 سبػز  0/5صهبى  - -اسػبالر دبسسيطي  اخشاي دبسسيطي 5

    3   

   2 اخشاي دسسز دبًل ّب هغبثك ًمطِ  اخشاي دسسز دبًل ّب هغبثك ًمطِ 

   1 اخشاي ًبدسسز دبًل ّبٍ هغبيش ًمطِ  ي ًبدسسز دبًل ّبٍ هغبيش ًمطِ اخشا

6     

    3   

    2   

    1   

 ايوٌي وبس ثب ٍسبيل ثشلي ٍ خَضىبسي  ايوٌي، ثْذاضز -الف  

 -سػبيز ٍ يب ػذم سػبيز ثٌذ ّبي الف 
 د  -ج 

   3 د  -ج  -سػبيز ثٌذ ّبي الف  
 دبي ثٌذي ثِ ًمطِ -دلز  ًگشش -ة 

   2 سػبيز ثٌذ د خوغ آٍسي ًخبلِ ٍهالر  اضبفي سَخْبر صيسز هطيغي -ج 

 ضبيسشگي ّبي غيشفٌي -د 

ًمص دس سين  -سَخِ ثِ ضبيسشگي ّبي غيش فٌي 
(N53 )- ( هسئَليز دزيشيN72 )-  هذيشيز

 (N63ويفيز )

   1 ػذم سػبيز ثٌذ د

 )ضبيسشگي اًدبم وبس(اسصضيبثي وبس 

      
     ثلي

  
 

  

      
     خيش

      
 هؼيبس ضبيسشگي اًدبم وبس:

 3ٍ4ٍ5اص هشاضل  2وست ضذالل ًوشُ 

 اص ثخص ضبيسشگي ّبي غيشفٌي، ايوٌي، ثْذاضز، سَخْبر صيسز هطيغي ٍ ًگشش 2وست ضذالل ًوشُ 

 اص هشاضل وبس 3وست ضذالل هيبًگيي 
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 استاًذارد  ارزضياتي كار  -1 - 9ًوَى ترگ  

                       

   سبسيخ اسصضيبثي:   ضوبسُ هلي   ًبم ٍ ًبم خبًَادگي 
ًَثز 

: 
2 

 ضشفِ: 71110192 وذ ضشفِ 
ووه سىٌسيي 

 سبخشوبى 
 L2 سغص غالضيز 

 اسشبًذاسد ػولىشد وبس :

ثب اسشفبدُ اص ًمطِ اخشايي ٍ ٍسبيل ثٌبيي ٍ ًدبسي لَس سا هغبثك  7 گشٍُ وبسي ػوليبر ثٌبيي ٍظيفِ: 06 وذ ٍظيفِ
 (skillهْبسر ) سغص ضبيسشگي  لَس  اخشاي وبس : 0607 وذ وبس  ًمطِ اخشا ًوبيذ

          
 هشاضل وبس سديف

 ضشايظ ػولىشد
 )اثضاس، هَاد، سدْيضار، صهبى، هىبى ٍ ...(

 ًوشُ ّب/داٍسي/ًوشُ دّي(اسشبًذاسد )ضبخع  ًشبيح هوىي

 دليمِ 10ًمطِ اخشايي صهبى  سؼييي ًَع لَس 1

    3   

   2 اسشخشاج دسسز هطخػبر لَس اسشخشاج دسسز هطخػبر لَس

   1 اسشخشاج ًب دسسز هطخػبر لَس اسشخشاج ًب دسسز هطخػبر لَس

 بة اثضاساًشخ  2
اثضاس  -لبلت  -ضيلٌگ سشاص  -سشاص  -هيلگشد  -گر 

 دليمِ 10لبلت ثٌذي صهبى  

    3   

   2 اًشخبة غطيص اثضاس اًشخبة غطيص اثضاس

   1 اسخبة ًبدسسز  اثضاس اسخبة ًبدسسز  اثضاس

 دليمِ 30صهبى   -ًمسِ لَس  ديبدُ وشدى ًمطِ لَس 3

    3   

   2 ديبدُ وشدى دسسز ًمطِ لَس ديبدُ وشدى دسسز ًمطِ لَس

   1 ديبدُ وشدى دسسز ًمطِ لَس ُ وشدى دسسز ًمطِ لَسديبد

 سبػز  1صهبى  -لبلت زَثي  -ٍسبيل لبلت ثٌذي  سبخز لبلت لَس 4

    3   

   2 سبخز لبلت هغبثك ًمطِ  سبخز لبلت هغبثك ًمطِ 

   1 سبخز هغبيش هغبثك ًمطِ  هغبيش هغبثك ًمطِ  سبخز

 سبػز 1صهبى  -هالر گر  -آخش  سبخز لَس 5

    3   

   2 اخشاي دسسز لَس اخشاي دسسز لَس

   1 اخشاي  ًبدسسز لَس اخشاي  ًبدسسز لَس

6     

    3   

    2   

    1   

 دسشىص  -وفص ٍ والُ  -ايوٌي وبسگبُ ايوٌي، ثْذاضز -الف  

 -سػبيز ٍ يب ػذم سػبيز ثٌذ ّبي الف 
 د  -ج 

   3 د  -ج  -سػبيز ثٌذ ّبي الف  
 دبي ثٌذي ثِ ًمطِ -دلز  ًگشش -ة 

   2 سػبيز ثٌذ د خوغ آٍسي ًخبلِ ٍهالر  اضبفي سَخْبر صيسز هطيغي -ج 

 ضبيسشگي ّبي غيشفٌي -د 

ًمص دس سين  -سَخِ ثِ ضبيسشگي ّبي غيش فٌي 
(N53 )- ( هسئَليز دزيشيN72 )-  سػوين

 (N62هذيشيز وبسّب ٍ دشٍطُ ّب ) -( N12گيشي )

   1 سػبيز ثٌذ دػذم 

 اسصضيبثي وبس )ضبيسشگي اًدبم وبس(

      
     ثلي

  
 

  

      
     خيش

      
 هؼيبس ضبيسشگي اًدبم وبس:

 3ٍ4ٍ5اص هشاضل  2وست ضذالل ًوشُ 

 اص ثخص ضبيسشگي ّبي غيشفٌي، ايوٌي، ثْذاضز، سَخْبر صيسز هطيغي ٍ ًگشش 2وست ضذالل ًوشُ 

 اص هشاضل وبس 3هيبًگيي وست ضذالل 
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 استاًذارد  ارزضياتي كار  -1 - 9ًوَى ترگ  

                       

   سبسيخ اسصضيبثي:   ضوبسُ هلي   ًبم ٍ ًبم خبًَادگي 
ًَثز 

: 
4 

 اسشبًذاسد ػولىشد وبس : L3 سغص غالضيز  سىٌسيي سبخشوبى  ضشفِ: 31120193 وذ ضشفِ 

وذ 
 ٍظيفِ

 16 گشٍُ وبسي ػوليبر ثٌبيي ٍظيفِ: 06
ًگْذاسي سبخشوبى دس ضذ گشٍُ الف ًظبم هٌْذسي هغبثك ًطشيِ 

 ثغَسي وِ خذهز دزيشي  آى هخشل ًگشدد   499
 وبس : 0608 وذ وبس 

سؼويش ٍ  ًگْذاسي 
 سبخشوبى

 (knowledgeداًص ) سغص ضبيسشگي 

          
 هشاضل وبس سديف

 ضشايظ ػولىشد
 هَاد، سدْيضار، صهبى، هىبى ٍ ...()اثضاس، 

 ًوشُ اسشبًذاسد )ضبخع ّب/داٍسي/ًوشُ دّي( ًشبيح هوىي

 ثبصسسي دٍسُ اي  1
هطخػبر ػوَهي ًظيش   -ًمطِ ّبي اصثيلز  

 وبسثشي ٍ ... 

    3   

   2 اًشخبة ثبصُ صهبًي هٌبست اًشخبة ثبصُ صهبًي هٌبست

   1 اًشخبة ثبصُ صهبًي ًب هٌبست اًشخبة ثبصُ صهبًي ًب هٌبست

 فشم دسشَس وبس  شي ديطگي 2

    3   

   2 اسائِ دسشَس وبس ّبي  هٌبست  اسائِ دسشَس وبس ّبي  هٌبست 

   1 اسائِ دسشَس وبس ّبي ًب هٌبست اسائِ دسشَس وبس ّبي ًب هٌبست

 ًشبيح دس خَاسز  آصهبيطگبّي  دس خَاسز آصهبيطبر الصم  3

    3   
سطخيع غطيص ػيَة اص ًشبيح 

 آصهبيطگبّي 
   2 سطخيع غطيص ػيَة اص ًشبيح آصهبيطگبّي 

ع ًبدسسز  ػيَة اص ًشبيح سطخي
 آصهبيطگبّي 

سطخيع ًبدسسز  ػيَة اص ًشبيح 
 آصهبيطگبّي 

1   

 سؼييي گشٍُ وبسي هشسجظ ثب ػيَة اثجبر ضذُ  سفغ ػيَة ايدبد ضذُ  4

    3   

   2 سفغ ػيت ٍ ًمع سبخشوبى  سفغ ػيت ٍ ًمع سبخشوبى 

   1 ػذم سفغ ػيت ٍ ًمع سبخشوبى  سفغ ػيت ٍ ًمع سبخشوبى ػذم 

5     

    3   

    2   

    1   

6     

    3   

    2   

    1   

   ايوٌي، ثْذاضز -الف  

 سػبيز ٍ يب ػذم سػبيز ثٌذّبي ة ، د

   3 سػبيز ثٌذّبي اة ،د  
 ًظن  -دلز  ًگشش -ة 

   2 سػبيز هَسد ة   سَخْبر صيسز هطيغي -ج 

 ضبيسشگي ّبي غيشفٌي -د 

(  N13سَخِ ثِ ضبيسشگي ّبي غيش فٌي ضل هسبلِ)
هذيشيز ويفيز  -( N72هسئَليز دزيشي ) -

(N63) 

   1 ػذم سػبيز ثٌذ ة

 اسصضيبثي وبس )ضبيسشگي اًدبم وبس(

      
     ثلي

  
 

  

      
     خيش

      
 هؼيبس ضبيسشگي اًدبم وبس:

 1ٍ4اص هشاضل  2وست ضذالل ًوشُ 

 اص ثخص ضبيسشگي ّبي غيشفٌي، ايوٌي، ثْذاضز، سَخْبر صيسز هطيغي ٍ ًگشش 2وست ضذالل ًوشُ 

 اص هشاضل وبس 3وست ضذالل هيبًگيي 
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 استاًذارد  ارزضياتي كار  -1 - 9ًوَى ترگ  

                       

   سبسيخ اسصضيبثي:   ضوبسُ هلي   ًبم ٍ ًبم خبًَادگي 
ًَثز 

: 
2 

 اسشبًذاسد ػولىشد وبس : L1 سغص غالضيز  وبسگش هبّش سبخشوبى ضشفِ: 71110191 وذ ضشفِ 

ضبلَلي ٍ ثِ غَسر  55اًذٍد وبسي سغص ثب گر هغبثك ًطشيِ  5 گشٍُ وبسي ًبصن وبسي ٍظيفِ: 07 وذ ٍظيفِ
 (skillهْبسر ) سغص ضبيسشگي  يگر وبس وبس : 0701 وذ وبس  ّوجبد

          
 هشاضل وبس سديف

 ضشايظ ػولىشد
 )اثضاس، هَاد، سدْيضار، صهبى، هىبى ٍ ...(

 ًوشُ اسشبًذاسد )ضبخع ّب/داٍسي/ًوشُ دّي( ًشبيح هوىي

 وشم ثٌذي 1
 -سيسوبى وبس  -هالر گر ٍخبن  -ضبلَل 

 سبػز 1صهبى  -هبلِ گر وبسي  -داسثسز وَسبُ 

    3   

   2 وشٍم ثٌذي غطيص وشٍم ثٌذي غطيص

   1 وشٍم ثٌذي غلظ وشٍم ثٌذي غلظ

 دليمِ 30صهبى  -ضوطِ  -داسثسز وَسبُ  گيشيضوطِ  2

    3   

   2 ضوطِ گيشي دسسز ضوطِ گيشي دسسز

   1 ضوطِ گيشي ًبدسسز گيشي ًبدسسز ضوطِ

 اخشاي گر ٍ خبن 3
 -گر ٍخبن  -هبلِ گر وبسي  -داسثسز وَسبُ 

 سبػز 2صهبى  -ضوطِ 

    3   

   2 ضوطِ وطي غطيص ضوطِ وطي غطيص

   1 ضوطِ وطي غلظ وطي غلظ ضوطِ

 اخشاي گر سٍيِ   4
 -هبلِ گر وبسي  -هالر گر  -داسثسز وَسبُ 

 سبػز 1صهبى 

    3   

   2 اخشاي گر سٍيِ هغبثك ضَاثظ اخشاي گر سٍيِ هغبثك ضَاثظ

   1 اخشاي گر سٍيِ هغبيش ضَاثظ ي گر سٍيِ هغبيش ضَاثظاخشا

5     

    3   

    2   

    1   

6     

    3   

    2   

    1   

 وفص  -ايوٌي وبس دس اسسفبع  ايوٌي، ثْذاضز -الف  

 سػبيز ٍ يب ػذم سػبيز ثٌذّبي الف سب د

   3 سػبيز ثٌذّبي الف سب د  
 دلز ًگشش -ة 

   2 سػبيز هَسد ة خوغ آٍسي هالر  اضبفي سَخْبر صيسز هطيغي -ج 

 ضبيسشگي ّبي غيشفٌي -د 

ًمص دس سين  -سَخِ ثِ ضبيسشگي ّبي غيش فٌي 
(N53 )- ( هسئَليز دزيشيN72 )-  هذيشيز

 (N63ويفيز )

   1 ػذم سػبيز ثٌذ ة

 اسصضيبثي وبس )ضبيسشگي اًدبم وبس(

      
     ثلي

  
 

  

      
     خيش

      
 هؼيبس ضبيسشگي اًدبم وبس:

 1ٍ4اص هشاضل  2وست ضذالل ًوشُ 

 اص ثخص ضبيسشگي ّبي غيشفٌي، ايوٌي، ثْذاضز، سَخْبر صيسز هطيغي ٍ ًگشش 2وست ضذالل ًوشُ 

 اص هشاضل وبس 3وست ضذالل هيبًگيي 
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 استاًذارد  ارزضياتي كار  -1 - 9ًوَى ترگ  

                       

   سبسيخ اسصضيبثي:   ضوبسُ هلي   ًبم ٍ ًبم خبًَادگي 
ًَثز 

: 
3 

 اسشبًذاسد ػولىشد وبس : L1 سغص غالضيز  وبسگش هبّش سبخشوبى ضشفِ: 71110191 وذ ضشفِ 

وبسي ديَاس ثِ غَسر ضبلَلي ٍ گًَيبيي ثب زست يب هالر  وبضي 7 گشٍُ وبسي ًبصن وبسي ٍظيفِ: 07 وذ ٍظيفِ
 (skillهْبسر ) سغص ضبيسشگي  يوبضي وبس  وبس : 0702 وذ وبس  42ٍ  55هبسِ ٍ سيوبى هغبثك ًمطِ ٍ ًطشيِ 

          
 هشاضل وبس سديف

 ضشايظ ػولىشد
 )اثضاس، هَاد، سدْيضار، صهبى، هىبى ٍ ...(

 ًوشُ )ضبخع ّب/داٍسي/ًوشُ دّي(اسشبًذاسد  ًشبيح هوىي

 دليمِ 5صهبى  -خذٍل ًبصن وبسي -ًمطِ  اًشخبة وبضي  1

    3   

   2 ًَع وبضي سا غطيص  اسشخشاج هي وٌذ ًَع وبضي سا غطيص  اسشخشاج هي وٌذ

   1 ًَع وبضي سا ًبدسسز  اسشخشاج هي وٌذ ًَع وبضي سا ًبدسسز  اسشخشاج هي وٌذ

 دليمِ 15صهبى  -سشاص  -ضبلَل  -ضوطِ  -هاللِ  ة اثضاس ٍ ٍسبيلاًشخب 2

    3   

   2 اًشخبة دسسز اثضاس اًشخبة دسسز اثضاس

   1 اًشخبة ًب دسسز اثضاس اًشخبة ًب دسسز اثضاس

 سؼييي ضخبهز دٍغبة سيضي 3
 -هاللِ  -گل سس  -سشاص  -ضوطِ  -وبضي ثش 
 سبػز 4صهبى  -داسثسز وَسبُ -دٍغبة  

    3   

   2 سؼييي ضخبهز دسسز سؼييي ضخبهز دسسز

   1 سؼييي ضخبهز ًب دسسز ي ضخبهز ًب دسسزسؼيي

 دليمِ 10صهبى  -ًمطِ  -خذٍل ًبصن وبسي  ًػت سج اٍل   4

    3   

   2 ًػت وبضي هغبثك ضَاثظ  ًػت وبضي هغبثك ضَاثظ 

   1 ًػت وبضي هغبيشضَاثظ  وبضي هغبيشضَاثظ ًػت 

 ًػت وبضي سج ّبي ثباليي 5
-دٍغبة   -هاللِ  -گل سس  -سشاص  -ضوطِ 

 سبػز 4صهبى  -داسثسز وَسبُ 

    3   

   2 ًػت وبضي هغبثك ضَاثظ  ًػت وبضي هغبثك ضَاثظ 

   1 ًػت وبضي هغبيشضَاثظ  ًػت وبضي هغبيشضَاثظ 

 ثٌذوطي دسصّب 6
داسثسز  -دَدس سٌگ  -سيوبى آة  

 سبػز  1صهبى  -سٌظيف -وَسبُ 

    3   

   2 ثٌذ وطي ثِ غَسر ثذٍى دسص  ثٌذ وطي ثِ غَسر ثذٍى دسص 

   1 ثٌذ وطي ثِ غَسر ًبلع ثٌذ وطي ثِ غَسر ًبلع

 وفص  -ايوٌي وبس دس اسسفبع  ايوٌي، ثْذاضز -الف  

 سػبيز ٍ يب ػذم سػبيز ثٌذّبي الف سب د

   3 سػبيز ثٌذّبي الف سب د  
 دلز ًگشش -ة 

   2 سػبيز هَسد ة خوغ آٍسي دٍغبة  اضبفي سَخْبر صيسز هطيغي -ج 

 ضبيسشگي ّبي غيشفٌي -د 

ًمص دس سين  -سَخِ ثِ ضبيسشگي ّبي غيش فٌي 
(N53 )- ( هسئَليز دزيشيN72 )-  هذيشيز

 (N66هذيشيز هَاد ٍ سدْيضار ) -( N63ويفيز )

   1 ػذم سػبيز ثٌذ ة

 وبس )ضبيسشگي اًدبم وبس( اسصضيبثي

      
     ثلي

  
 

  

      
     خيش

      
 هؼيبس ضبيسشگي اًدبم وبس:

 2ٍ4اص هشاضل  2وست ضذالل ًوشُ 

 اص ثخص ضبيسشگي ّبي غيشفٌي، ايوٌي، ثْذاضز، سَخْبر صيسز هطيغي ٍ ًگشش 2وست ضذالل ًوشُ 

 اص هشاضل وبس 3وست ضذالل هيبًگيي 
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 استاًذارد  ارزضياتي كار  -1 - 9ًوَى ترگ  

                       

   سبسيخ اسصضيبثي:   ضوبسُ هلي   ًبم ٍ ًبم خبًَادگي 
ًَثز 

: 
2 

 اسشبًذاسد ػولىشد وبس : L1 سغص غالضيز  وبسگش هبّش سبخشوبى ضشفِ: 71110191 وذ ضشفِ 

وذ 
 ٍظيفِ

اخشاي ػبيك سعَثشي هغبثك ًمطِ ٍ وبهالً آة ثٌذ هغبثك ًطشيِ  7 گشٍُ وبسي ًبصن وبسي ٍظيفِ: 07
 ثب اسشفبدُ اص اًَاع ػبيك ّبي سعَثشي 55

 (skillهْبسر ) سغص ضبيسشگي  يػبيك وبس وبس : 0703 وذ وبس 

          
 هشاضل وبس سديف

 ضشايظ ػولىشد
 )اثضاس، هَاد، سدْيضار، صهبى، هىبى ٍ ...(

 ًوشُ )ضبخع ّب/داٍسي/ًوشُ دّي( اسشبًذاسد ًشبيح هوىي

 دليمِ 5صهبى  -سغص ليسِ اي ضذُ ٍ خطه  وٌششل سغص صيش ػبيك  1

    3   

   2 وٌششل دسسز وٌششل دسسز

   1 وٌششل ًبدسسز  وٌششل ًبدسسز 

 دليمِ 5صهبى  -ًمطِ ٍ هطخػبر فٌي   بة ًَع ػبيكاًشخ  2

    3   

   2 اًشخبة غطيص  اًشخبة غطيص 

   1 اًشخبة غلظ اًشخبة غلظ

 اًشخبة اثضاس ٍ هػبلص   3
ٍسبيل دخص  -اًَاع ػبيك  -گًَي  -گبص  -هطؼل 

 دليمِ 10صهبى  -وبسدن  -ليش هزاة 

    3   

   2 اًشخبة دسسز اثضاس اًشخبة دسسز اثضاس

   1 اًشخبة ًب دسسز اثضاس بة ًب دسسز اثضاساًشخ

 اخشاي ػبيك سعَثشي هغبثك ًمطِ  4
 1صهبى  -ٍسبيل رٍة ػبيك  -ليش هزاة  -هشش  

 دليمِ  10سبػز ٍ 

    3   

   2 اخشاي غطيص  اخشاي غطيص 

   1 اخشاي  غلظ ي  غلظاخشا

 سبػز  1صهبى  -آة  -دسدَش لَلِ ّبي فبضالة  سسز سغص ػبيك وبسي 5

    3   

   2 ػبيك آثجٌذ وبهل  اسز  ػبيك آثجٌذ وبهل  اسز 

   1 ػبيك آثجٌذ وبهل  ًيسز ػبيك آثجٌذ وبهل  ًيسز

6     

    3   

    2   

    1   

 ايوٌي، ثْذاضز -الف  
 -وفص ٍ والُ   -ايوٌي ضشيك -ايوٌي وبسگبُ

 لجبس  -دسشىص

 سػبيز ٍ يب ػذم سػبيز ثٌذّبي الف سب د

   3 سػبيز ثٌذّبي الف سب د  
 دلز ًگشش -ة 

   2 سػبيز هَسد ة خوغ آٍسي هَاد اضبفِ اص وبسگبُ  سَخْبر صيسز هطيغي -ج 

 ضبيسشگي ّبي غيشفٌي -د 

ًمص دس سين  -سَخِ ثِ ضبيسشگي ّبي غيش فٌي 
(N53 )- ( هسئَليز دزيشيN72 )-  هذيشيز هَاد

 (N66ٍ سدْيضار )

   1 ػذم سػبيز ثٌذ ة

 )ضبيسشگي اًدبم وبس(اسصضيبثي وبس 

      
     ثلي

  
 

  

      
     خيش

      
 هؼيبس ضبيسشگي اًدبم وبس:

 5اص هشاضل  2وست ضذالل ًوشُ 

 اص ثخص ضبيسشگي ّبي غيشفٌي، ايوٌي، ثْذاضز، سَخْبر صيسز هطيغي ٍ ًگشش 2وست ضذالل ًوشُ 

 اص هشاضل وبس 3وست ضذالل هيبًگيي 
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 استاًذارد  ارزضياتي كار  -1 - 9ًوَى ترگ  

                       

   سبسيخ اسصضيبثي:   ضوبسُ هلي   ًبم ٍ ًبم خبًَادگي 
ًَثز 

: 
3 

 اسشبًذاسد ػولىشد وبس : L1 سغص غالضيز  وبسگش هبّش سبخشوبى ضشفِ: 71110191 وذ ضشفِ 

اًذٍد وبسي سغص لبئن ثب هبسِ ٍ سيوبى هغبثك ًمطِ ٍ  9 گشٍُ وبسي ًبصن وبسي ٍظيفِ: 07 وذ ٍظيفِ
 (skillهْبسر ) سغص ضبيسشگي  سيوبًي  ياًذٍدوبس وبس : 0704 وذ وبس  55دسشَسالؼول 

          
 هشاضل وبس سديف

 ضشايظ ػولىشد
 )اثضاس، هَاد، سدْيضار، صهبى، هىبى ٍ ...(

 ًوشُ اسشبًذاسد )ضبخع ّب/داٍسي/ًوشُ دّي( ًشبيح هوىي

 دليمِ  10صهبى  -ًمطِ ًوب ٍ دسبيل ّبي ًوب وبسي  اًشخبة ًَع سغص اًذٍد اص ًمطِ 1

    3   

   2 اًشخبة  دسسز ًَع اًذٍد اًشخبة  دسسز ًَع اًذٍد

   1 اًشخبة غلظ ًَع اًذٍد اًشخبة غلظ ًَع اًذٍد

 اًشخبة اثضاس ٍ سدْيضار  2

 -اسشبًجلي -سيسوبًىبس  -ووسِ ضبلَل ضوطِ 
 -دَدس سٌگ لشلشُ  -سيوبى  -هبسِ  -هاللِ 
ضَضسِ  سبخز هالر  -داسثسز سغل  -عٌبة 

 دليمِ 10فشغَى  صهبى 

    3   

   2 اًشخبة غطيص اثضاس اًشخبة غطيص اثضاس

   1 اسخبة ًبدسسز  اثضاس اسخبة ًبدسسز  اثضاس

 سبخز هالر 3
 -سيوبى  -هبسِ  -ثيل  -ضَضسِ سبخز هالر 

 دليمِ 100صهبى  -آة 

    3   

   2 سبخز هغبثك اغَل فٌي سبخز هغبثك اغَل فٌي

   1 سبخز هغبيش اغَل فٌي هغبيش اغَل فٌي سبخز

 اخشاي اًذٍد آسشش  4
هالر  -هاللِ  -ووسِ  -ضوطِ   -ضبلَل 
 سبػز  3عٌبة  صهبى  -لشلشُ  -داسثسز  -سيوبى 

    3   

   2 وشٍم ثٌذي ضبلَلي ٍ ّوجبد  وشٍم ثٌذي ضبلَلي ٍ ّوجبد 

   1 وشٍم ثٌذي ًب ضبلَل ٍيب غيش ّوجبد  ثٌذي ًب ضبلَل ٍيب غيش ّوجبد  وشٍم

 اخشاي اًذٍد سٍيِ  5
اًذٍد  -هاللِ  -ووسِ  -هبلِ ليسِ اي  -ضوطِ 

 سبػز  3صهبى  -سٍيِ 

    3   

   2 اخشا هغبثك اغَل فٌي اخشا هغبثك اغَل فٌي

   1 اخشا هغبيش اغَل فٌي اخشا هغبيش اغَل فٌي

6     

    3   

    2   

    1   

 ايوٌي، ثْذاضز -الف  
وفص ٍ والُ -ايوٌي وبس د س اسسفبع  -ايوٌي وبسگبُ

 ووش ثٌذ  -دسشىص  -

 ثٌذ 3سػبيز ٍ يب ػذم سػبيز 

   3 هَسد 3سػبيز ّش 
   ًگشش -ة 

   2 1سػبيز هَسد  خوغ آٍسي هَاد اضبفِ اص وبسگبُ  سَخْبر صيسز هطيغي -ج 

 ضبيسشگي ّبي غيشفٌي -د 

ًمص دس سين  -سَخِ ثِ ضبيسشگي ّبي غيش فٌي 
(N53 )- ( هسئَليز دزيشيN72 )-   هذيشيز

 (N66هَاد ٍ سدْيضار )

   1 1ػذم سػبيز ثٌذ 

 اًدبم وبس( اسصضيبثي وبس )ضبيسشگي

      
     ثلي

  
 

  

      
     خيش

      
 هؼيبس ضبيسشگي اًدبم وبس:

 1ٍ4ٍ5اص هشاضل  2وست ضذالل ًوشُ 

 اص ثخص ضبيسشگي ّبي غيشفٌي، ايوٌي، ثْذاضز، سَخْبر صيسز هطيغي ٍ ًگشش 2وست ضذالل ًوشُ 

 اص هشاضل وبس 3وست ضذالل هيبًگيي 
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 استاًذارد  ارزضياتي كار  -1 - 9ًوَى ترگ  

                       

   سبسيخ اسصضيبثي:   ضوبسُ هلي   ًبم ٍ ًبم خبًَادگي 
ًَثز 

: 
3 

 اسشبًذاسد ػولىشد وبس : L1 سغص غالضيز  وبسگش هبّش سبخشوبى ضشفِ: 71110191 وذ ضشفِ 

 9 گشٍُ وبسي ًبصن وبسي ٍظيفِ: 07 وذ ٍظيفِ
 55اخشاي ًوبي فلضي هغبثك ًمطِ ٍ ًطشيِ 

 (skillهْبسر ) سغص ضبيسشگي  ًوبي فلضي اخشاي وبس : 0705 وذ وبس 

          
 هشاضل وبس سديف

 ضشايظ ػولىشد
 )اثضاس، هَاد، سدْيضار، صهبى، هىبى ٍ ...(

 ًوشُ اسشبًذاسد )ضبخع ّب/داٍسي/ًوشُ دّي( ًشبيح هوىي

 دليمِ  10صهبى  -ًمطِ ًوب ٍ دسبيل ّبي ًوب وبسي  سْيِ هػبلص 1

    3   

   2 ًَع هػبلص سا غطيص  اسشخشاج هي وٌذ  ًَع هػبلص سا غطيص  اسشخشاج هي وٌذ 
ًَع هػبلص سا ًبدسسز   اسشخشاج هي 

 وٌذ
   1 ًَع هػبلص سا ًبدسسز   اسشخشاج هي وٌذ

 سدْيضارسْيِ  2

 -اًَاع دير گَضشي  -فشص  -ليسي  -اسُ  -دسيل 
 10صهبى  -داسثسز  -سيسوبًىبس  -ضبلَل  -هشش 

 دليمِ

    3   

   2 اًشخبة غطيص اثضاس اًشخبة غطيص اثضاس

   1 اسخبة ًبدسسز  اثضاس اسخبة ًبدسسز  اثضاس

 وٌششل صيشسبصي  3
 -ًمطِ صيش سبصي  -هشش  -ضبلَل  -سيسوبًىبس 

 دليمِ 40صهبى  -داسثسز 

    3   

   2 وٌششل غطيص  وٌششل غطيص 

   1 وٌششل غلظ ل غلظوٌشش

 ًػت لغؼبر 4
 3/5سهبى -اًَاع دير گَضشي   -دسيل  -فشص 

 سبػز

    3   

   2 ًػت هغبثك دسشَسالؼول  ًػت هغبثك دسشَسالؼول 

   1 ًػت هغبيش دسشَسالؼول  هغبيش دسشَسالؼول ًػت 

 سبػز  1صهبى - -السشيه  -زست  ًػت السشيه ٍ زست 5

    3   

   2 اخشا هغبثك اغَل فٌي اخشا هغبثك اغَل فٌي

   1 اخشا هغبيش اغَل فٌي اخشا هغبيش اغَل فٌي

6     

    3   

    2   

    1   

 ايوٌي، ثْذاضز -الف  
وفص ٍ والُ -ايوٌي وبس د س اسسفبع  -ايوٌي وبسگبُ

 ووش ثٌذ  -دسشىص  -

 ثٌذ 3سػبيز ٍ يب ػذم سػبيز 

   3 هَسد 3سػبيز ّش 
 دبي ثٌذي ثِ ًمطِ ًگشش -ة 

   2 1سػبيز هَسد    سَخْبر صيسز هطيغي -ج 

 ضبيسشگي ّبي غيشفٌي -د 

ًمص دس سين  -سَخِ ثِ ضبيسشگي ّبي غيش فٌي 
(N53 )- ( هسئَليز دزيشيN72 )-  هذيشيز هَاد

 (N66ٍ سدْيضار )

   1 1ػذم سػبيز ثٌذ 

 اسصضيبثي وبس )ضبيسشگي اًدبم وبس(

      
     ثلي

  
 

  

      
     خيش

      
 هؼيبس ضبيسشگي اًدبم وبس:

 4ٍ5اص هشاضل  2وست ضذالل ًوشُ 

 اص ثخص ضبيسشگي ّبي غيشفٌي، ايوٌي، ثْذاضز، سَخْبر صيسز هطيغي ٍ ًگشش 2وست ضذالل ًوشُ 

 اص هشاضل وبس 3وست ضذالل هيبًگيي 
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 استاًذارد  ارزضياتي كار  -1 - 9ًوَى ترگ  

                       

   سبسيخ اسصضيبثي:   ضوبسُ هلي   ًبم ٍ ًبم خبًَادگي 
ًَثز 

: 
3 

 اسشبًذاسد ػولىشد وبس : L1 سغص غالضيز  وبسگش هبّش سبخشوبى ضشفِ: 71110191 وذ ضشفِ 

 9 گشٍُ وبسي ًبصن وبسي ٍظيفِ: 07 وذ ٍظيفِ

 41ٍ  55اخشاي ًوبي ضيطِ اي هغبثك ًمطِ ٍ ًطشيِ 

 وبس : 0706 وذ وبس 
ًوبي ضيطِ  اخشاي

 اي
 (skillهْبسر ) سغص ضبيسشگي 

          
 هشاضل وبس سديف

 ضشايظ ػولىشد
 )اثضاس، هَاد، سدْيضار، صهبى، هىبى ٍ ...(

 ًوشُ اسشبًذاسد )ضبخع ّب/داٍسي/ًوشُ دّي( ًشبيح هوىي

 دليمِ  30صهبى  -ًمطِ ًوب ٍ دسبيل ّبي ًوب وبسي  سٍش ّبي  سْيِ هػبلصاًَاع  1

    3   

   2 ًَع هػبلص سا غطيص  اسشخشاج هي وٌذ  ًَع هػبلص سا غطيص  اسشخشاج هي وٌذ 

   1 ًَع هػبلص سا ًبدسسز  اسشخشاج هي وٌذ  هػبلص سا ًبدسسز  اسشخشاج هي وٌذ ًَع 

 9 سدْيضار سْيِ  2

    3   

   2 اًشخبة غطيص اثضاس اًشخبة غطيص اثضاس

   1 اسخبة ًبدسسز  اثضاس اسخبة ًبدسسز  اثضاس

 صيشسبصي وٌششل 3
 -ًمطِ صيش سبصي  -هشش  -ضبلَل  -سيسوبًىبس 

 دليمِ 40صهبى  -داسثسز 

    3   

   2 وٌششل غطيص  وٌششل غطيص 

   1 وٌششل غلظ ل غلظوٌشش

 ًػت ضيطِ 4
 -داسثسز  -اًَاع ضيطِ  -ًَاس  -زست  -هشش 

 سبػز  3/25صهبى 

    3   

   2 ًػت هغبثك دسشَسالؼول  ًػت هغبثك دسشَسالؼول 

   1 ًػت هغبيش دسشَسالؼول ًػت هغبيش دسشَسالؼول

5     

    3   

    2   

    1   

6     

    3   

    2   

    1   

 ايوٌي، ثْذاضز -الف  
وفص ٍ والُ -ايوٌي وبس د س اسسفبع  -ايوٌي وبسگبُ

 ووش ثٌذ -دسشىص  -

سػبيز ٍ يب ػذم سػبيز  ثٌذ الف ٍ  ة ٍ 
 د

   3 سػبيز ثٌذ ّبي ثٌذ الف ٍ  ة ٍ د
 دبي ثٌذي ثِ ًمطِ ًگشش -ة 

   2 سػبيز هَسد الف   سَخْبر صيسز هطيغي -ج 

 غيشفٌيضبيسشگي ّبي  -د 

ًمص دس سين  -سَخِ ثِ ضبيسشگي ّبي غيش فٌي 
(N53 )- ( هسئَليز دزيشيN72 )-   هذيشيز

 (N66هَاد ٍ سدْيضار )

   1 ػذم سػبيز ثٌذ الف

 اسصضيبثي وبس )ضبيسشگي اًدبم وبس(

      
     ثلي

  
 

  

      
     خيش

      
 هؼيبس ضبيسشگي اًدبم وبس:

 3ٍ4اص هشاضل  2وست ضذالل ًوشُ 

 اص ثخص ضبيسشگي ّبي غيشفٌي، ايوٌي، ثْذاضز، سَخْبر صيسز هطيغي ٍ ًگشش 2وست ضذالل ًوشُ 

 اص هشاضل وبس 3وست ضذالل هيبًگيي 
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 استاًذارد  ارزضياتي كار  -1 - 9ًوَى ترگ  

                       

   اسصضيبثي:سبسيخ    ضوبسُ هلي   ًبم ٍ ًبم خبًَادگي 
ًَثز 

: 
2 

وذ 
 ضشفِ 

 ضشفِ: 71110191
وبسگش هبّش 

 سبخشوبى
 L1 سغص غالضيز 

 اسشبًذاسد ػولىشد وبس :

وذ 
 ٍظيفِ

 7 گشٍُ وبسي ًبصن وبسي ٍظيفِ: 07
ثب اسشفبدُ اص آخش، هبسِ ٍ  55اخشاي ًوبي آخشي هغبثك ًمطِ ٍ ًطشيِ 

 سيوبى
 وبس : 0707 وذ وبس 

ًوبي  اخشاي
 آخشي

 (skillهْبسر ) سغص ضبيسشگي 

          

 هشاضل وبس سديف

 ضشايظ ػولىشد
)اثضاس، هَاد، سدْيضار، صهبى، هىبى 

)... ٍ 

 ًوشُ اسشبًذاسد )ضبخع ّب/داٍسي/ًوشُ دّي( ًشبيح هوىي

 دليمِ 10صهبى   -ًمطِ اخشايي ًوب  اًشخبة ًَع آخش  1

    3   

   2 اًشخبة دسسز ًَع آخش  اًشخبة دسسز ًَع آخش 

   1 اًشخبة ًب دسسز ًَع آخش  ب دسسز ًَع آخش اًشخبة ً

 ضاساًشخبة اث 2

هاللِ  -ووسِ  -ضوطِ ضبلَل -سشاص 
ٍ...  -دَدس سٌگ  -هبلِ ثٌذ وطي-

 دليمِ 10صهبى 

    3   

   2 اًشخبة غطيص اثضاس اًشخبة غطيص اثضاس

   1 اسخبة ًبدسسز  اثضاس اسخبة ًبدسسز  اثضاس

 سبخز هالر 3
  -آة  -ضَضسِ سبخز هالر -ثيل 

 دليمِ 40صهبى -  -هبسِ   -سيوبى 

    3   

   2 سبخز هالر هغبثك دسشَسالؼول سبخز هالر هغبثك دسشَسالؼول

   1 سبخز هالر هغبيش دسشَسالؼول ر هغبيش دسشَسالؼولسبخز هال

 لذبى وشدى 4
صهبى  -هشش  -ضبلَل  -سيسوبى وبس 

 سبػز   0/5

    3   

   2 لذبى ثْيٌِ ٍ هٌبست  لذبى ثْيٌِ ٍ هٌبست 

   1 لذبى ًب  هٌبست  لذبى ًب  هٌبست 

 اخشاي سج ّب  5

 -آخش   -سشاص  -هالر  -ضوطِ هالر 
 4صهبى  -ووسِ   -داسثسز وَسبُ 

 سبػز

    3   
اخشا سج ّب هغبثك دسشَسالؼول ٍ سػبيز فبغلِ ثٌذ 

 ّب  

اخشا سج ّب هغبثك دسشَسالؼول ٍ سػبيز فبغلِ ثٌذ 
 ّب  

2   

ّب هغبيش دسشَسالؼول ٍ ػذم سػبيز فبغلِ اخشا سج 
 ثٌذ ّب  

اخشا سج ّب هغبيش دسشَسالؼول ٍ ػذم سػبيز فبغلِ 
 ثٌذ ّب  

1   

 ثٌذوطي 6

هبلِ ثٌذ  -اسشبًجلي -دس سٌگ دَ
 1صهبى  -وطي      ًمطِ 

 سبػز

    3   

   2 ثٌذ وطي هغبثك ًمطِ  ثٌذ وطي هغبثك ًمطِ 

   1 ثٌذ وطي هغبيش ًمطِ  ثٌذ وطي هغبيش ًمطِ 

 ايوٌي، ثْذاضز - الف 
-ايوٌي وبس د س اسسفبع  -ايوٌي وبسگبُ

 ووش ثٌذ -دسشىص  -وفص ٍ والُ 

 د -ج -ة  -سػبيز ٍ ػذم سػبيز ثٌذ ّبي الف 

   3 سػبيز زْبس ثٌذ الف سب د
 دبي ثٌذي ثِ ًمطِ ًگشش -ة 

   2 سػبيز ثٌذ ة خوغ آٍسي هػبلص اضب في ٍ دشر سَخْبر صيسز هطيغي -ج 

 ضبيسشگي ّبي غيشفٌي -د 

 -سَخِ ثِ ضبيسشگي ّبي غيش فٌي 
هسئَليز دزيشي  -( N53ًمص دس سين )

(N72 )- ( سػوين گيشيN12 )- 
 (N66هذيشيز هَاد ٍ سدْيضار )

   1 ػذم سػبيز ثٌذ ة 

 اسصضيبثي وبس )ضبيسشگي اًدبم وبس(

      
     ثلي

  
 

  

      
     خيش

      
 هؼيبس ضبيسشگي اًدبم وبس:

 6ٍ  5ٍ 4اص هشاضل  2وست ضذالل ًوشُ 

 اص ثخص ضبيسشگي ّبي غيشفٌي، ايوٌي، ثْذاضز، سَخْبر صيسز هطيغي ٍ ًگشش 2وست ضذالل ًوشُ 

 اص هشاضل وبس 3وست ضذالل هيبًگيي 
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 استاًذارد  ارزضياتي كار  -1 - 9ًوَى ترگ  

                       

   سبسيخ اسصضيبثي:   ضوبسُ هلي   ًبم ٍ ًبم خبًَادگي 
ًَثز 

: 
2 

 اسشبًذاسد ػولىشد وبس : L1 سغص غالضيز  وبسگش هبّش سبخشوبى ضشفِ: 71110191 وذ ضشفِ 

 7 گشٍُ وبسي ًبصن وبسي ٍظيفِ: 07 وذ ٍظيفِ
 55اخشاي ًوبي سٌگي ثب سٌگ دالن هغبثك ًمطِ ٍ ًطشيِ 

 (skillهْبسر ) سغص ضبيسشگي  ًوبي سٌگي اخشاي وبس : 0708 وذ وبس 

          
 هشاضل وبس سديف

 ضشايظ ػولىشد
 )اثضاس، هَاد، سدْيضار، صهبى، هىبى ٍ ...(

 ًوشُ ّب/داٍسي/ًوشُ دّي(اسشبًذاسد )ضبخع  ًشبيح هوىي

 دليمِ 10صهبى   -ًمطِ اخشايي ًوب  اًشخبة ًَع سٌگ  1

    3   

   2 اًشخبة دسسز ًَع سٌگ اًشخبة دسسز ًَع سٌگ

   1 اًشخبة ًب دسسز ًَع سٌگ اًشخبة ًب دسسز ًَع سٌگ

 اًشخبة اثضاس 2
-فشص-هاللِ  -ووسِ  -ضوطِ ضبلَل -سشاص 

 دليمِ 10صهبى  -اسىَح  دَدس سٌگ -هفشَل 

    3   

   2 اًشخبة غطيص اثضاس اًشخبة غطيص اثضاس

   1 اسخبة ًبدسسز  اثضاس اسخبة ًبدسسز  اثضاس

 دليمِ 10صهبى  -ًمطِ اخشايي  سؼييي سٍش اخشا 3

    3   

   2 سطخيع دسسز اسػبل سٌگ سطخيع دسسز اسػبل سٌگ

   1 سطخيع ًب دسسز اسػبل سٌگ ع ًب دسسز اسػبل سٌگسطخي

 سبػز   0/5صهبى  -هشش  -ضبلَل  -سيسوبى وبس  لذبى وشدى 4

    3   

   2 لذبى ثْيٌِ ٍ هٌبست  لذبى ثْيٌِ ٍ هٌبست 

   1 لذبى ًب  هٌبست  ًب  هٌبست  لذبى

 اخشاي ًوب  5
 -داسثسز وَسبُ  -سٌگذالن  -سشاص  -هالر  

 سبػز 5صهبى  -هاللِ  

    3   

   2 اخشا سٌگ وبسي هغبثك دسشَسالؼول  اخشا سٌگ وبسي هغبثك دسشَسالؼول 

   1 اخشا سٌگ وبسي هغبيش دسشَسالؼول اخشا سٌگ وبسي هغبيش دسشَسالؼول

6     

    3   

    2   

    1   

 ايوٌي، ثْذاضز -الف  

وفص ٍ والُ -ايوٌي وبس د س اسسفبع  -ايوٌي وبسگبُ
ايوٌي وبس ثب ٍسبيل -هبسه -ػيٌه -دسشىص  -

 ثشلي ٍ ثشًذُ

ة  -سػبيز ٍ ػذم سػبيز ثٌذ ّبي الف 
 د -ج -

   3 سػبيز زْبس ثٌذ الف سب د

 دبي ثٌذي ثِ ًمطِ -دلز   ًگشش -ة 

   2 سػبيز ثٌذ ة خوغ آٍسي هػبلص اضب في ٍ دشر سَخْبر صيسز هطيغي -ج 

 ضبيسشگي ّبي غيشفٌي -د 

ًمص دس سين  -سَخِ ثِ ضبيسشگي ّبي غيش فٌي 
(N53 )- ( هسئَليز دزيشيN72 )-  سػوين

 (N62هذيشيز وبسّب ٍ دشٍطُ ّب ) -( N12گيشي )

   1 ػذم سػبيز ثٌذ ة 

 اسصضيبثي وبس )ضبيسشگي اًدبم وبس(

      
     ثلي

  
 

  

      
     خيش

      
 هؼيبس ضبيسشگي اًدبم وبس:

 3ٍ4ٍ5اص هشاضل  2وست ضذالل ًوشُ 

 اص ثخص ضبيسشگي ّبي غيشفٌي، ايوٌي، ثْذاضز، سَخْبر صيسز هطيغي ٍ ًگشش 2وست ضذالل ًوشُ 

 اص هشاضل وبس 3ضذالل هيبًگيي وست 
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 استاًذارد  ارزضياتي كار  -1 - 9ًوَى ترگ  

                       

   سبسيخ اسصضيبثي:   ضوبسُ هلي   ًبم ٍ ًبم خبًَادگي 
ًَثز 

: 
1 

 اسشبًذاسد ػولىشد وبس : L1 سغص غالضيز  وبسگش هبّش سبخشوبى ضشفِ: 71110191 وذ ضشفِ 

 4 گشٍُ وبسي ًبصن وبسي ٍظيفِ: 07 ٍظيفِوذ 
 55اخشاي سمف وبرة هغبثك ًمطِ ٍ ًطشيِ 

 (skillهْبسر ) سغص ضبيسشگي  سمف وبرة اخشاي وبس : 0709 وذ وبس 

          
 هشاضل وبس سديف

 ضشايظ ػولىشد
 )اثضاس، هَاد، سدْيضار، صهبى، هىبى ٍ ...(

 ًوشُ ّب/داٍسي/ًوشُ دّي(اسشبًذاسد )ضبخع  ًشبيح هوىي

 دليمِ 10صهبى   -ًمطِ اخشايي سمف وبرة  سؼييي ًَع سمف وبرة اص ًمطِ 1

    3   

   2 اًشخبة دسسز ًَع سمف وبرة اًشخبة دسسز ًَع سمف وبرة

   1 اًشخبة ًب دسسز ًَع سمف وبرة بة ًب دسسز ًَع سمف وبرةاًشخ

 بة اثضاس ٍ ٍسبيلاًشخ  2
سشاصيبة  -اًَاع ّيلشي -ٍسبيل خَضىبسي  -دسيل 

 صهبى  دليمِ -10

    3   

   2 اًشخبة غطيص اثضاس اًشخبة غطيص اثضاس

   1 اسخبة ًبدسسز  اثضاس اسخبة ًبدسسز  اثضاس

 سشاص آٍيض سؼييي 3
صهبى  -ًمطِ سمف وبرة  -اًَاع آٍيض  -سشاص يبة 

 سبػز 1

    3   

   2 سؼييي دسسز سشاص سؼييي دسسز سشاص

   1 سؼييي ًب دسسز سشاص ي ًب دسسز سشاصسؼيي

 اخشاي ضجىِ اغلي ٍ فشػي 4
 1صهبى  -ٍسبيل خَضىبسي  -سذشي  -ًمطِ 
 سبػز

    3   

   2 اخشا ضجىِ هغبثك  ًمطِ اخشا ضجىِ هغبثك  ًمطِ

   1 اخشا ضجىِ هغبيش  ًمطِ اخشا ضجىِ هغبيش  ًمطِ

 ًػت دَضص 5
 1 -داسثسز وَسبُ   صهبى  -ساثيشس  -سين هفشَل 

 سبػز

    3   

   2 ًػت دَضص هغبثك ًمطِ ًػت دَضص هغبثك ًمطِ

   1 ًػت هغبيش هغبثك ًمطِ دَضص هغبيش ًمطًِػت 

6     

    3   

    2   

    1   

 ايوٌي، ثْذاضز -الف  

وفص ٍ والُ -ايوٌي وبس د س اسسفبع  -ايوٌي وبسگبُ
ايوٌي وبس ثب ٍسبيل -هبسه -ػيٌه -دسشىص  -

 ثشلي 

ة  -سػبيز ٍ ػذم سػبيز ثٌذ ّبي الف 
 د -

   3 د -ة  -سػبيز  ثٌذ الف 

 دبي ثٌذي ثِ ًمطِ -دلز   ًگشش -ة 

   2 سػبيز ثٌذ ة   سَخْبر صيسز هطيغي -ج 

 ضبيسشگي ّبي غيشفٌي -د 

هسئَليز -سَخِ ثِ ضبيسشگي ّبي غيش فٌي 
هذيشيز  -( N13سػوين گيشي ) -( N72دزيشي )

 (N66هَاد ٍ سدْيضار )

   1 ػذم سػبيز ثٌذ ة 

 وبس(اسصضيبثي وبس )ضبيسشگي اًدبم 

      
     ثلي

  
 

  

      
     خيش

      
 هؼيبس ضبيسشگي اًدبم وبس:

 3ٍ4اص هشاضل  2وست ضذالل ًوشُ 

 اص ثخص ضبيسشگي ّبي غيشفٌي، ايوٌي، ثْذاضز، سَخْبر صيسز هطيغي ٍ ًگشش 2وست ضذالل ًوشُ 

 اص هشاضل وبس 3وست ضذالل هيبًگيي 
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 استاًذارد  ارزضياتي كار  -1 - 9ًوَى ترگ  

                       

   سبسيخ اسصضيبثي:   ضوبسُ هلي   ًبم ٍ ًبم خبًَادگي 
ًَثز 

: 
1 

 ضشفِ: 71110192 وذ ضشفِ 
ووه سىٌسيي 

 سبخشوبى 
 L2 سغص غالضيز 

 اسشبًذاسد ػولىشد وبس :

 2 گشٍُ وبسي ًبصن وبسي ٍظيفِ: 07 وذ ٍظيفِ
 اخشاي سمف سجه هغبثك ًمطِ دس صهبى دٍ سبػز

 (skillهْبسر ) سغص ضبيسشگي  اخشاي سمف ضيجذاس وبس : 0710 وذ وبس 

          
 هشاضل وبس سديف

 ضشايظ ػولىشد
 )اثضاس، هَاد، سدْيضار، صهبى، هىبى ٍ ...(

 ًوشُ اسشبًذاسد )ضبخع ّب/داٍسي/ًوشُ دّي( ًشبيح هوىي

 دليمِ 10صهبى   -ًمطِ اخشايي سمف سجه  سؼييي ًَع سمف  1

    3   

   2 اًشخبة دسسز ًَع سمف سجه اًشخبة دسسز ًَع سمف سجه

   1 اًشخبة ًب دسسز ًَع سمف سجه اًشخبة ًب دسسز ًَع سمف سجه

 دليم10ِصهبى  -اًَاع دير گَضشي  -ليسي -دسيل  بة ٍسبيلاًشخ  2

    3   

   2 اًشخبة غطيص اثضاس اًشخبة غطيص اثضاس

   1 اسخبة ًبدسسز  اثضاس اسخبة ًبدسسز  اثضاس

 دليمِ 40صهبى  -هشش  -سيسوبًىبس  وٌششل صيشسبصي 3

    3   

   2 وٌششل دسسز صيش سبصي وٌششل دسسز صيش سبصي

   1 وٌششل ًب دسسز صيش سبصي ل ًب دسسز صيش سبصيوٌشش

 ًػت دَضص 4
صهبى  -وشدي  -ٍسق هَخذاس -دير گَضشي  -دسيل 

 سبػز  1

    3   

   2 اخشا هغبثك ًمطِ اخشا هغبثك ًمطِ

   1 اخشا هغبيش ًمطِ هغبيش ًمطِ اخشا

5     

    3   

    2   

    1   

6     

    3   

    2   

    1   

 ايوٌي، ثْذاضز -الف  

وفص ٍ والُ -ايوٌي وبس د س اسسفبع  -ايوٌي وبسگبُ
ايوٌي وبس ثب ٍسبيل -هبسه -ػيٌه -دسشىص  -

 ثشلي 

ة  -سػبيز ٍ ػذم سػبيز ثٌذ ّبي الف 
 د -

   3 د -ة  -سػبيز  ثٌذ الف 

 دبي ثٌذي ثِ ًمطِ -دلز   ًگشش -ة 

   2 سػبيز ثٌذ الف   سَخْبر صيسز هطيغي -ج 

 ضبيسشگي ّبي غيشفٌي -د 

ًمص دس سين  -سَخِ ثِ ضبيسشگي ّبي غيش فٌي 
(N53 )- ( هسئَليز دزيشيN72 )-  سػوين

 (N66هذيشيز هَاد ٍ سدْيضار ) -( N12گيشي )

   1 ػذم سػبيز ثٌذ الف 

 اسصضيبثي وبس )ضبيسشگي اًدبم وبس(

      
     ثلي

  
 

  

      
     خيش

      
 هؼيبس ضبيسشگي اًدبم وبس:

 3ٍ4اص هشاضل  2وست ضذالل ًوشُ 

 اص ثخص ضبيسشگي ّبي غيشفٌي، ايوٌي، ثْذاضز، سَخْبر صيسز هطيغي ٍ ًگشش 2وست ضذالل ًوشُ 

 وبساص هشاضل  3وست ضذالل هيبًگيي 
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 استاًذارد  ارزضياتي كار  -1 - 9ًوَى ترگ  

                       

   سبسيخ اسصضيبثي:   ضوبسُ هلي   ًبم ٍ ًبم خبًَادگي 
ًَثز 

: 
3 

 اسشبًذاسد ػولىشد وبس : L1 سغص غالضيز  وبسگش هبّش سبخشوبى ضشفِ: 71110191 وذ ضشفِ 

ٍ وبهالً  65اخشاي سًگ آهيضي سٍي سغص هغبثك ًمطِ ٍ ًطشيِ  8 گشٍُ وبسي دَضص ًْبيي ٍظيفِ: 08 وذ ٍظيفِ
 (skillهْبسر ) سغص ضبيسشگي  يسًگ وبس وبس : 0801 وذ وبس  يىٌَاخز

          
 هشاضل وبس سديف

 ضشايظ ػولىشد
 )اثضاس، هَاد، سدْيضار، صهبى، هىبى ٍ ...(

 ًوشُ دّي(اسشبًذاسد )ضبخع ّب/داٍسي/ًوشُ  ًشبيح هوىي

 دليمِ  10+ صهبى  9هَاسد سشَى  اًشخبة ٍسبيل ٍ سدْيضار 1

    3   

   2 اًشخبة دسسز هَاد ٍ سدْيضار   اًشخبة دسسز هَاد ٍ سدْيضار  

   1 اًشخبة ًبدسسز هَاد ٍ سدْيضار  اًشخبة ًبدسسز هَاد ٍ سدْيضار 

 وبسي صيش وبسسٍغي  2
صهبى  -زْبس دبيِ  -فشزِ  -اًَاع سٍغي صيش وبس 

 دليمِ 30

    3   

   2 هغبثك دسشَسالؼول  هغبثك دسشَسالؼول 

   1 هغبيش دسشَسالؼول  هغبيش دسشَسالؼول 

 دليمِ  30صهبى  -سوجبدُ  -وبسدن   -ثشًَِ  آهبدُ سبصي صيش وبس 3

    3   

   2 آهبدُ سبصي صيش وبس هغبثك دسشَسالؼول آهبدُ سبصي صيش وبس هغبثك دسشَسالؼول

   1 آهبدُ سبصي صيش وبس هغبيش دسشَسالؼول ُ سبصي صيش وبس هغبيش دسشَسالؼولآهبد

 سبػز  1صهبى  -زْبسدبيِ   -ديسشَلِ  -اًَاع للن   اخشاي سًگ آسشش هغبثك ًمطِ 4

    3   

   2 سًگ آسشش هغبثك ضَاثظ سًگ آسشش هغبثك ضَاثظ

   1 سًگ آسششهغبيش ضَاثظ آسششهغبيش ضَاثظسًگ 

 سبػز  1صهبى  -زْبسدبيِ   -ديسشَلِ  -اًَاع للن   اخشاي سًگ سٍيِ هغبثك ًمطِ  5

    3   

   2 سًگ سٍيِ هغبثك ضَاثظ سًگ سٍيِ هغبثك ضَاثظ

   1 سًگ سٍيِ هغبيش ضَاثظ سًگ سٍيِ هغبيش ضَاثظ

6     

    3   

    2   

    1   

 هبسه -دسشىص  -وفص  -  -ايوٌي وبسگبُ ايوٌي، ثْذاضز -الف  

 سػبيز ٍ يب ػذم سػبيز زْبس ثٌذ

   3 هَسد 4سػبيز ّش 
 دبي ثٌذي ثِ دسشَسالؼول ًگشش -ة 

   2 2سػبيز هَسد  خوغ آٍسي هَاد اضبفِ اص وبسگبُ  سَخْبر صيسز هطيغي -ج 

 ضبيسشگي ّبي غيشفٌي -د 

ًمص دس سين  -سَخِ ثِ ضبيسشگي ّبي غيش فٌي 
(N53 )- ( هسئَليز دزيشيN72 )-  سػوين

 (N15سفىش خالق )-( N12گيشي )

   1 2ػذم سػبيز ثٌذ 

 اسصضيبثي وبس )ضبيسشگي اًدبم وبس(

      
     ثلي

  
 

  

      
     خيش

      
 هؼيبس ضبيسشگي اًدبم وبس:

 3ٍ6اص هشاضل  2وست ضذالل ًوشُ 

 اص ثخص ضبيسشگي ّبي غيشفٌي، ايوٌي، ثْذاضز، سَخْبر صيسز هطيغي ٍ ًگشش 2وست ضذالل ًوشُ 

 هشاضل وبساص  3وست ضذالل هيبًگيي 
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 استاًذارد  ارزضياتي كار  -1 - 9ًوَى ترگ  

                       

   سبسيخ اسصضيبثي:   ضوبسُ هلي   ًبم ٍ ًبم خبًَادگي 
ًَثز 

: 
2 

 اسشبًذاسد ػولىشد وبس : L1 سغص غالضيز  وبسگش هبّش سبخشوبى ضشفِ: 71110191 وذ ضشفِ 

 4 گشٍُ وبسي ًْبييدَضص  ٍظيفِ: 08 وذ ٍظيفِ
ٍ  55ًػت وف دَش هغبثك ًمطِ ّبي اخشايي ٍ ًطشيِ ضوبسُ 

 وبس : 0802 وذ وبس  42
ًػت وف دَش 

 يزسجبًذً
 (skillهْبسر ) سغص ضبيسشگي 

          
 هشاضل وبس سديف

 ضشايظ ػولىشد
 )اثضاس، هَاد، سدْيضار، صهبى، هىبى ٍ ...(

 ًوشُ ّب/داٍسي/ًوشُ دّي(اسشبًذاسد )ضبخع  ًشبيح هوىي

 دليمِ  10صهبى  -ًمطِ ٍ خذٍل ًبصن وبسي  سؼييي ًَع وف دَش اص ًمطِ 1

    3   

   2 سؼييي دسسز ًَع وفذَش اص ًمطِ سؼييي دسسز ًَع وفذَش اص ًمطِ

   1 سؼييي ًب دسسز ًَع وفذَش اص ًمطِ ي ًب دسسز ًَع وفذَش اص ًمطِسؼيي

 دليمِ  10صهبى -اسُ   -زست  -هشش  -ضيلٌگ سشاص  ة اثضاساًشخب 2

    3   

   2 اًشخبة غطيص اثضاس اًشخبة غطيص اثضاس

   1 اًشخبة ًبدسسز  اثضاس اًشخبة ًبدسسز  اثضاس

 سبػز  1صهبى  -هشش  -ضيلٌگ سشاص  سشاص صيش وبس وٌششل 3

    3   

   2 وٌششل غطيص وٌششل غطيص

   1 وٌششل غلظ ل غلظوٌشش

 دليمِ 40صهبى -دٍغبة  -زست  -فَم  اخشاي صيشسبصي  4

    3   

   2 اخشاي دسسز سشاص اخشاي دسسز سشاص

   1 اخشاي ًب دسسز سشاص اخشاي ًب دسسز سشاص

 سبػز 1صهبى  -وفذَش -اسُ  اخشاي وف دَش 5

    3   

   2 ًػت هغبثك ضَاثظ ًػت هغبثك ضَاثظ

   1 ًػت هغبيش ضَاثظ هغبيش ضَاثظًػت 

6     

    3   

    2   

    1   

  -ايوٌي وبسگبُ ايوٌي، ثْذاضز -الف  

 سػبيز ٍ يب ػذم سػبيز زْبس ثٌذ

   3 هَسد 4سػبيز ّش 
 دلز ًگشش -ة 

   2 2سػبيز هَسد  دٍس وشدى هَاد اضبفِ اص وبسگبُ سَخْبر صيسز هطيغي -ج 

 ضبيسشگي ّبي غيشفٌي -د 
هسئَليز  -سَخِ ثِ ضبيسشگي ّبي غيش فٌي 

 (N63هذيشيز ويفيز ) -( N72دزيشي )
   1 2ػذم سػبيز ثٌذ 

 اسصضيبثي وبس )ضبيسشگي اًدبم وبس(

      
     ثلي

  
 

  

      
     خيش

      
 هؼيبس ضبيسشگي اًدبم وبس:

 5ٍ4اص هشاضل  2وست ضذالل ًوشُ 

 اص ثخص ضبيسشگي ّبي غيشفٌي، ايوٌي، ثْذاضز، سَخْبر صيسز هطيغي ٍ ًگشش 2وست ضذالل ًوشُ 

 اص هشاضل وبس 3وست ضذالل هيبًگيي 
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 استاًذارد  ارزضياتي كار  -1 - 9ًوَى ترگ  

                       

   سبسيخ اسصضيبثي:   ضوبسُ هلي   ًبم ٍ ًبم خبًَادگي 
ًَثز 

: 
2 

 اسشبًذاسد ػولىشد وبس : L1 سغص غالضيز  وبسگش هبّش سبخشوبى ضشفِ: 71110191 وذ ضشفِ 

وذ 
 ٍظيفِ

 4 گشٍُ وبسي دَضص ًْبيي ٍظيفِ: 08
 اخشاي ديَاسدَش هغبثك ًمطِ اخشايي

 (skillهْبسر ) سغص ضبيسشگي  يَاسدَشًػت د وبس : 0803 وذ وبس 

          
 هشاضل وبس سديف

 ضشايظ ػولىشد
 )اثضاس، هَاد، سدْيضار، صهبى، هىبى ٍ ...(

 ًوشُ اسشبًذاسد )ضبخع ّب/داٍسي/ًوشُ دّي( ًشبيح هوىي

 دليمِ  10صهبى  -ًمطِ ٍ خذٍل ًبصن وبسي  سؼييي ًَع ديَاسدَش ثب اسشفبدُ اص ًمطِ  1

    3   

   2 سؼييي دسسز ًَع ديَاس دَش اص ًمطِ سؼييي دسسز ًَع ديَاس دَش اص ًمطِ

   1 سؼييي ًب دسسز ًَع ديَاسدَش اص ًمطِ سؼييي ًب دسسز ًَع ديَاسدَش اص ًمطِ

 بة اثضاساًشخ  2
ًمطِ خضييبر  -دير گَضشي  -اسُ  زست  -دسيل 

 دليمِ صهبى 10+

    3   

   2 اًشخبة غطيص اثضاس اًشخبة غطيص اثضاس

   1 اًشخبة ًبدسسز  اثضاس اًشخبة ًبدسسز  اثضاس

 سبػز  1صهبى  -هشش  -ضيلٌگ سشاص  وٌششل صيش وبس 3

    3   

   2 وٌششل غطيص وٌششل غطيص

   1 وٌششل غلظ ل غلظوٌشش

 سبػز  2صهبى  -اسُ  -دير گَضشي  -دسيل  اخشاي ديَاسدَش 4

    3   

   2 ًػت غطيص  ًػت غطيص 

   1 ًػت غلظ غلظًػت 

5     

    3   

    2   

    1   

6     

    3   

    2   

    1   

  -ايوٌي وبسگبُ ايوٌي، ثْذاضز -الف  

 ثٌذ 3سػبيز ٍ يب ػذم سػبيز 

   3 هَسد 3سػبيز ّش 
 دلز ًگشش -ة 

   2 2سػبيز هَسد    سَخْبر صيسز هطيغي -ج 

 ضبيسشگي ّبي غيشفٌي -د 

ًمص دس سين  -سَخِ ثِ ضبيسشگي ّبي غيش فٌي 
(N53 )- ( هسئَليز دزيشيN72 )-  سػوين

 (N63هذيشيز ويفيز )-( N12گيشي )

   1 2ػذم سػبيز ثٌذ 

 اسصضيبثي وبس )ضبيسشگي اًدبم وبس(

      
     ثلي

  
 

  

      
     خيش

      
 هؼيبس ضبيسشگي اًدبم وبس:

 4اص هشاضل  2وست ضذالل ًوشُ 

 اص ثخص ضبيسشگي ّبي غيشفٌي، ايوٌي، ثْذاضز، سَخْبر صيسز هطيغي ٍ ًگشش 2وست ضذالل ًوشُ 

 اص هشاضل وبس 3وست ضذالل هيبًگيي 

 

  



 

171 

 

 

 

 
 

 

 استاًذارد  ارزضياتي كار  -1 - 9ًوَى ترگ  

                       

   سبسيخ اسصضيبثي:   ضوبسُ هلي   ًبم ٍ ًبم خبًَادگي 
ًَثز 

: 
2 

 اسشبًذاسد ػولىشد وبس : L1 سغص غالضيز  وبسگش هبّش سبخشوبى ضشفِ: 71110191 وذ ضشفِ 

 4 گشٍُ وبسي دَضص ًْبيي ٍظيفِ: 08 وذ ٍظيفِ

 55اخشاي دَضص دس خبي وف هغبثك ًمطِ ٍ ًطشيِ 

 وبس : 0804 وذ وبس 
 ياخشاي دَضص ّب

 وف يدسخب
 (skillهْبسر ) سغص ضبيسشگي 

          
 هشاضل وبس سديف

 ضشايظ ػولىشد
 )اثضاس، هَاد، سدْيضار، صهبى، هىبى ٍ ...(

 ًوشُ اسشبًذاسد )ضبخع ّب/داٍسي/ًوشُ دّي( ًشبيح هوىي

 دليمِ  10صهبى  -ًمطِ ٍ خذٍل ًبصن وبسي  ًَع دَضصسؼييي  1

    3   

   2 سؼييي دسسز ًَع وف دَش اص ًمطِ سؼييي دسسز ًَع وف دَش اص ًمطِ

   1 سؼييي ًب دسسز وف دَش اص ًمطِ سؼييي ًب دسسز وف دَش اص ًمطِ

 دليمِ  10صهبى  -ضوطِ -هبلِ  -سبة  بة اثضاساًشخ  2

    3   

   2 اًشخبة غطيص اثضاس اًشخبة غطيص اثضاس

   1 اًشخبة ًبدسسز  اثضاس اًشخبة ًبدسسز  اثضاس

 دليمِ  30صهبى  -ضوطِ  -ضيلٌگ سشاص  -سشاص  وٌششل صيشسبصي 3

    3   

   2 اخشاي سشاص دسسز  اخشاي سشاص دسسز 

   1 اخشاي سشاص ًبدسسز ي سشاص ًبدسسزاخشا

 اخشاي دَضص  4
صهبى  -ضوطِ  -هبلِ  -ٍسبيل دخص هالر دس خب 

 سبػز  2/5

    3   

   2 اخشاي غطيص  اخشاي غطيص 

   1 اخشاي غلظ  ي غلظ اخشا

5     

    3   

    2   

    1   

6     

    3   

    2   

    1   

 دسشىص -وفص ٍ والُ  -ايوٌي وبسگبُ ايوٌي، ثْذاضز -الف  

 سػبيز ٍ يب ػذم سػبيز سِ ثٌذ

   3 هَسد 3سػبيز ّش 
 دبي ثٌذي ثِ ًمطِ ًگشش -ة 

   2 2سػبيز هَسد  دٍس وشدى هَاد اضبفِ اص وبسگبُ سَخْبر صيسز هطيغي -ج 

 ضبيسشگي ّبي غيشفٌي -د 

ًمص دس سين  -سَخِ ثِ ضبيسشگي ّبي غيش فٌي 
(N53 )- ( هسئَليز دزيشيN72 )-  سػوين

 (N62هذيشيز وبسّب ٍ دشٍطُ ّب )-( N12گيشي )

   1 2ثٌذ  ػذم سػبيز

 اسصضيبثي وبس )ضبيسشگي اًدبم وبس(

      
     ثلي

  
 

  

      
     خيش

      
 هؼيبس ضبيسشگي اًدبم وبس:

 1ٍ4اص هشاضل  2وست ضذالل ًوشُ 

 اص ثخص ضبيسشگي ّبي غيشفٌي، ايوٌي، ثْذاضز، سَخْبر صيسز هطيغي ٍ ًگشش 2وست ضذالل ًوشُ 

 اص هشاضل وبس 3وست ضذالل هيبًگيي 
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 استاًذارد  ارزضياتي كار  -1 - 9ًوَى ترگ  

                       

   سبسيخ اسصضيبثي:   ضوبسُ هلي   ًبم ٍ ًبم خبًَادگي 
ًَثز 

: 
2 

 اسشبًذاسد ػولىشد وبس : L1 سغص غالضيز  وبسگش هبّش سبخشوبى ضشفِ: 71110191 وذ ضشفِ 

 9 گشٍُ وبسي دَضص ًْبيي ٍظيفِ: 08 وذ ٍظيفِ
 اخشاي آييٌِ وبسي هغبثك ًمطِ

 (skillهْبسر ) سغص ضبيسشگي  يآيٌِ وبس وبس : 0805 وذ وبس 

          
 هشاضل وبس سديف

 ضشايظ ػولىشد
 )اثضاس، هَاد، سدْيضار، صهبى، هىبى ٍ ...(

 ًوشُ اسشبًذاسد )ضبخع ّب/داٍسي/ًوشُ دّي( ًشبيح هوىي

 سبػز  1صهبى  -ًمطِ عشش   اخشاي عشش 1

    3   

   2 اخشاي عشش ثب سٍش دسسز اخشاي عشش ثب سٍش دسسز

   1 اخشاي عشش ثب سٍش ًب دسسز اخشاي عشش ثب سٍش ًب دسسز

 ٍسبيلسْيِ  2
ٍسبيل ضيطِ  -زست  -وبسدن  -گر  -اسشبًجلي 

 دليمِ  30صهبى  -ثشي 

    3   

   2 اًشخبة دسسز ٍسبيل اًشخبة دسسز ٍسبيل

   1 اًشخبة ًب دسسز ٍسبيل اًشخبة ًب دسسز ٍسبيل

 دليمِ 30صهبى -آييٌِ -زست  ًػت آيٌِ 3

    3   

   2 اخشاي دسسز  اخشاي دسسز 

   1 اخشاي ًبدسسز  ي ًبدسسز اخشا

4     

    3   

    2   

    1   

5     

    3   

    2   

    1   

6     

    3   

    2   

    1   

 لجبس وبس   -وفص  -ايوٌي وبس دس اسسفبع  ايوٌي، ثْذاضز -الف  

سػبيز ٍ يب ػذم سػبيز  ثٌذ ّبي الف سب 
 د

   3 سػبيز ّوِ ثٌذ ّبي الف سب د
 دبي ثٌذي ثِ ًمطِ -دلز   ًگشش -ة 

   2 سػبيز ثٌذ ة دٍس وشدى هَاد اضبفِ اص وبسگبُ سَخْبر صيسز هطيغي -ج 

 ضبيسشگي ّبي غيشفٌي -د 

هسئَليز  -سَخِ ثِ ضبيسشگي ّبي غيش فٌي 
هذيشيز -( N12سػوين گيشي ) -( N72دزيشي )

 (N66هَاد ٍ سدْيضار )

   1 ػذم سػبيز ثٌذ ة 

 اسصضيبثي وبس )ضبيسشگي اًدبم وبس(

      
     ثلي

  
 

  

      
     خيش

      
 هؼيبس ضبيسشگي اًدبم وبس:

 1ٍ3اص هشاضل  2وست ضذالل ًوشُ 

 اص ثخص ضبيسشگي ّبي غيشفٌي، ايوٌي، ثْذاضز، سَخْبر صيسز هطيغي ٍ ًگشش 2وست ضذالل ًوشُ 

 وبساص هشاضل  3وست ضذالل هيبًگيي 
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 استاًذارد  ارزضياتي كار  -1 - 9ًوَى ترگ  

                       

   سبسيخ اسصضيبثي:   ضوبسُ هلي   ًبم ٍ ًبم خبًَادگي 
ًَثز 

: 
1 

 اسشبًذاسد ػولىشد وبس : L1 سغص غالضيز  وبسگش هبّش سبخشوبى ضشفِ: 71110191 وذ ضشفِ 

 5 گشٍُ وبسي دَضص ًْبيي ٍظيفِ: 08 وذ ٍظيفِ
 اخشاي عشش گر ثشي هغبثك ًمطِ

 (skillهْبسر ) سغص ضبيسشگي  يگر ثش وبس : 0806 وذ وبس 

          
 هشاضل وبس سديف

 ضشايظ ػولىشد
 )اثضاس، هَاد، سدْيضار، صهبى، هىبى ٍ ...(

 ًوشُ اسشبًذاسد )ضبخع ّب/داٍسي/ًوشُ دّي( ًشبيح هوىي

 دليمِ 10صهبى  -ًمطِ عشش  ثشسسي عشش 1

    3   

   2 سؼييي سٍش دسسز عشش سؼييي سٍش دسسز عشش

   1 سؼييي سٍش  ًبدسسز عشش سؼييي سٍش  ًبدسسز عشش

 دليم10ِصهبى  -اسشبًجلي  -اثضاس  -وبسدن  ٍسبيلسْيِ  2

    3   

   2 اًشخبة دسسز ٍسبيل اًشخبة دسسز ٍسبيل

   1 اًشخبة ًب دسسز ٍسبيل اًشخبة ًب دسسز ٍسبيل

 دليمِ  20صهبى  -گر    -اسشبًجلي  سبخز هالر گر  3

    3   

   2 سبخز هالر گسي هٌبست سبخز هالر گسي هٌبست

   1 سبخز هالر گسي ًب هٌبست هالر گسي ًب هٌبست سبخز

 سبخز هذل 4
 -داسثسز وَسبُ  -وبسدن  -اثضاس  -هالر گر 

 سبػز 1صهبى 

    3   

   2 سبخز هذل هغبثك ثب ًمطِ  سبخز هذل هغبثك ثب ًمطِ 

   1 سبخز هذل هغبيش ثب ًمطِ هذل هغبيش ثب ًمطِ سبخز

 دليمِ 20صهبى  -هالر گر  -وبسدن  دشداخز هذل 5

    3   

   2 دشداخز هٌبست دشداخز هٌبست

   1 دشداخز ًب هٌبست دشداخز ًب هٌبست

6     

    3   

    2   

    1   

 لجبس وبس   -وفص  -ايوٌي وبس دس اسسفبع  ايوٌي، ثْذاضز -الف  

سػبيز ٍ يب ػذم سػبيز  ثٌذ ّبي الف سب 
 د

   3 سػبيز ّوِ ثٌذ ّبي الف سب د
 دبي ثٌذي ثِ ًمطِ -دلز   ًگشش -ة 

   2 سػبيز ثٌذ ة دٍس وشدى هَاد اضبفِ اص وبسگبُ سَخْبر صيسز هطيغي -ج 

 ضبيسشگي ّبي غيشفٌي -د 

ًمص دس سين  -سَخِ ثِ ضبيسشگي ّبي غيش فٌي 
(N53 )- ( هسئَليز دزيشيN72 )-  سػوين

 (N62هذيشيز وبسّب ٍ دشٍطُ ّب )-( N13گيشي )

   1 ػذم سػبيز ثٌذ ة 

 اسصضيبثي وبس )ضبيسشگي اًدبم وبس(

      
     ثلي

  
 

  

      
     خيش

      
 هؼيبس ضبيسشگي اًدبم وبس:

 3ٍ4ٍ5اص هشاضل  2وست ضذالل ًوشُ 

 اص ثخص ضبيسشگي ّبي غيشفٌي، ايوٌي، ثْذاضز، سَخْبر صيسز هطيغي ٍ ًگشش 2وست ضذالل ًوشُ 

 اص هشاضل وبس 3ضذالل هيبًگيي وست 
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 گَاّيٌاهِ  ّای ضايستگي حرفِ ای

                   

 

 

 

 دفتر تالي  كتاتْای درسي فٌي ٍ حرفِ ای ٍ كارداًص
 

 
 هرحلِ دّن: تذٍيي ًْايي استاًذارد ارزضياتي حرفِ-دًيای كار

 1ًوا كار درجِ  -گَاّيٌاهِ ضايستگي حرفِ ای 1-10ًوَى ترگ   

ًام ٍ ًام 

 خاًَادگي:
   تاريخ ارزضياتي :   ضوارُ هلي:  

ًام حرفِ در 

سغح 

 صالحيت:

كارگر هاّر 

 ساختواى
 L1 سغح: 71110191 كذ:

ّا
ار
 ك

 كذكار كار ردي 

 0705 ًوای فلسی اجرای 1

 0706 ًوای ضيطِ ای اجرای 2

ًام گرٍُ 

 كاری/ضغل

ًوا كار درجِ 

1 
 3 ًَتت: 311234 كذ:

3 
پَضص ّای  اجرای 

 درجای ك 
0804 

4     

5     

ًام ٍ ًام 

خاًَادگي 

 ارزضياب:
 اهضاء

ًام ٍ ًام 

 خاًَادگي

 اهضاء

ًام ٍ ًام خاًَادگي ارزضياتي 

 ًْايي:

 اهضاء

تائيذ  

 كٌٌذُ:

 كاری/ضغلي اػغا هي گردد. هؼيار اػغای گَاّيٌاهِ: پس از كسة ضايستگي ّای توام كارّا، گَاّيٌاهِ گرٍُ

 

                   

 

 

 

 دفتر تالي  كتاتْای درسي فٌي ٍ حرفِ ای ٍ كارداًص
 

 
 هرحلِ دّن: تذٍيي ًْايي استاًذارد ارزضياتي حرفِ-دًيای كار

 تٌای سفت كار -گَاّيٌاهِ ضايستگي حرفِ ای 1-10ًوَى ترگ   

ًام ٍ ًام 

 خاًَادگي:
   تاريخ ارزضياتي :   ضوارُ هلي:  

ًام حرفِ در 

سغح 

 صالحيت:

كارگر هاّر 

 ساختواى
 L1 سغح: 71110191 كذ:

ّا
ار
 ك

 كذكار كار ردي 

1 
تا ه الح  یپي ساز

 تٌايي
0601 

 0602 ديَار چيٌي 2

ًام گرٍُ 

 كاری/ضغل

تٌای سفت 

 كار
 1 ًَتت: 711131 كذ:

 0603 سٌگ تراضي  3

4     

5     

ًام ٍ ًام 

خاًَادگي 

 ارزضياب:
 اهضاء

ًام ٍ ًام 

 خاًَادگي

 اهضاء

ًام ٍ ًام خاًَادگي ارزضياتي 

 ًْايي:

 اهضاء

تائيذ  

 كٌٌذُ:

 هؼيار اػغای گَاّيٌاهِ: پس از كسة ضايستگي ّای توام كارّا، گَاّيٌاهِ گرٍُ كاری/ضغلي اػغا هي گردد.
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 دفتر تالي  كتاتْای درسي فٌي ٍ حرفِ ای ٍ كارداًص
 

 
 هرحلِ دّن: تذٍيي ًْايي استاًذارد ارزضياتي حرفِ-دًيای كار

 پَضص كار ك  ٍ ديَار -گَاّيٌاهِ ضايستگي حرفِ ای 1-10ًوَى ترگ   

ًام ٍ ًام 

 خاًَادگي:
   تاريخ ارزضياتي :   ضوارُ هلي:  

ًام حرفِ در 

سغح 

 صالحيت:

كارگر هاّر 

 ساختواى
 L1 سغح: 71110191 كذ:

ّا
ار
 ك

 كذكار كار ردي 

 0606 ة پارتيطيً  1

2 
ة ك  پَش ً 

 چسثاًذًي
0802 

ًام گرٍُ 

 كاری/ضغل

پَضص كار 

 ك  ٍ ديَار
 2 ًَتت: 711136 كذ:

 0803 ة ديَارپَشً  3

4     

5     

ًام ٍ ًام 

خاًَادگي 

 ارزضياب:
 اهضاء

ًام ٍ ًام 

 خاًَادگي

 اهضاء

ًام ٍ ًام خاًَادگي ارزضياتي 

 ًْايي:

 اهضاء

تائيذ  

 كٌٌذُ:

 كاری/ضغلي اػغا هي گردد. هؼيار اػغای گَاّيٌاهِ: پس از كسة ضايستگي ّای توام كارّا، گَاّيٌاهِ گرٍُ

 
 

                   

 

 

 

 دفتر تالي  كتاتْای درسي فٌي ٍ حرفِ ای ٍ كارداًص
 

 
 هرحلِ دّن: تذٍيي ًْايي استاًذارد ارزضياتي حرفِ-دًيای كار

 كاضي ٍ سراهيک كار -گَاّيٌاهِ ضايستگي حرفِ ای 1-10ًوَى ترگ   

ًام ٍ ًام 

 خاًَادگي:
   تاريخ ارزضياتي :   هلي:ضوارُ   

ًام حرفِ در 

سغح 

 صالحيت:

كارگر هاّر 

 ساختواى
 L1 سغح: 71110191 كذ:

ّا
ار
 ك

 كذكار كار ردي 

 0605 ش ك فر 1

 0702 یكاضي كار  2

ًام گرٍُ 

 كاری/ضغل

كاضي ٍ 

سراهيک 

 كار

 1 ًَتت: 711140 كذ:

3     

4     

5     

ًام ٍ ًام 

خاًَادگي 

 ارزضياب:
 اهضاء

ًام ٍ ًام 

 خاًَادگي

 اهضاء

ًام ٍ ًام خاًَادگي ارزضياتي 

 ًْايي:

 اهضاء

تائيذ  

 كٌٌذُ:

 كاری/ضغلي اػغا هي گردد. هؼيار اػغای گَاّيٌاهِ: پس از كسة ضايستگي ّای توام كارّا، گَاّيٌاهِ گرٍُ
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 دفتر تالي  كتاتْای درسي فٌي ٍ حرفِ ای ٍ كارداًص
 

 
 هرحلِ دّن: تذٍيي ًْايي استاًذارد ارزضياتي حرفِ-دًيای كار

 كوک تکٌسيي ًقطِ تردار -گَاّيٌاهِ ضايستگي حرفِ ای 1-10ًوَى ترگ   

ًام ٍ ًام 

 خاًَادگي:
   تاريخ ارزضياتي :   ضوارُ هلي:  

ًام حرفِ در 

سغح 

 صالحيت:

كارگر هاّر 

 ساختواى
 L1 سغح: 71110191 كذ:

ّا
ار
 ك

 كذكار كار ردي 

 0201 يهسّاح 1

 0202 ی سادًُقطِ تردار 2

ًام گرٍُ 

 كاری/ضغل

كوک 

تکٌسيي 

 ًقطِ تردار

 1 ًَتت: 711134 كذ:

3     

4     

5     

ًام ٍ ًام 

خاًَادگي 

 ارزضياب:
 اهضاء

ًام ٍ ًام 

 خاًَادگي

 اهضاء

ًام ٍ ًام خاًَادگي ارزضياتي 

 ًْايي:

 اهضاء

تائيذ  

 كٌٌذُ:

 كاری/ضغلي اػغا هي گردد. هؼيار اػغای گَاّيٌاهِ: پس از كسة ضايستگي ّای توام كارّا، گَاّيٌاهِ گرٍُ

 
 

 

                   

 

 

 

 دفتر تالي  كتاتْای درسي فٌي ٍ حرفِ ای ٍ كارداًص
 

 
 هرحلِ دّن: تذٍيي ًْايي استاًذارد ارزضياتي حرفِ-دًيای كار

 گچ كار   -گَاّيٌاهِ ضايستگي حرفِ ای 1-10ًوَى ترگ   

ًام ٍ ًام 

 خاًَادگي:
   تاريخ ارزضياتي :   ضوارُ هلي:  

ًام حرفِ در 

سغح 

 صالحيت:

كارگر هاّر 

 ساختواى
 L1 سغح: 71110191 كذ:

ّا
ار
 ك

 كذكار كار ردي 

 0701 یگچ كار 1

 0806 یگچ تر 2

ًام گرٍُ 

 كاری/ضغل
 2 ًَتت: 711137 كذ: گچ كار  

3     

4     

5     

ًام ٍ ًام 

خاًَادگي 

 ارزضياب:
 اهضاء

ًام ٍ ًام 

 خاًَادگي

 اهضاء

ًام ٍ ًام خاًَادگي ارزضياتي 

 ًْايي:

 اهضاء

تائيذ  

 كٌٌذُ:

 كاری/ضغلي اػغا هي گردد. هؼيار اػغای گَاّيٌاهِ: پس از كسة ضايستگي ّای توام كارّا، گَاّيٌاهِ گرٍُ
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 دفتر تالي  كتاتْای درسي فٌي ٍ حرفِ ای ٍ كارداًص
 

 
 هرحلِ دّن: تذٍيي ًْايي استاًذارد ارزضياتي حرفِ-دًيای كار

 ًقطِ كص فٌي  -گَاّيٌاهِ ضايستگي حرفِ ای 1-10ًوَى ترگ   

ًام ٍ ًام 

 خاًَادگي:
   تاريخ ارزضياتي :   ضوارُ هلي:  

ًام حرفِ در 

سغح 

 صالحيت:

كارگر هاّر 

 ساختواى
 L1 سغح: 71110191 كذ:

ّا
ار
 ك

 كذكار كار ردي 

 0301 فٌي  يًقطِ كط 1

2     

ًام گرٍُ 

 كاری/ضغل

ًقطِ كص 

 فٌي 
 1 ًَتت: 711133 كذ:

3     

4     

5     

ًام ٍ ًام 

خاًَادگي 

 ارزضياب:
 اهضاء

ًام ٍ ًام 

 خاًَادگي

 اهضاء

ًام ٍ ًام خاًَادگي ارزضياتي 

 ًْايي:

 اهضاء

تائيذ  

 كٌٌذُ:

 هؼيار اػغای گَاّيٌاهِ: پس از كسة ضايستگي ّای توام كارّا، گَاّيٌاهِ گرٍُ كاری/ضغلي اػغا هي گردد.

 
 

                   

 

 

 

 دفتر تالي  كتاتْای درسي فٌي ٍ حرفِ ای ٍ كارداًص
 

 
 هرحلِ دّن: تذٍيي ًْايي استاًذارد ارزضياتي حرفِ-دًيای كار

 2ًوا كار درجِ  -گَاّيٌاهِ ضايستگي حرفِ ای 1-10ًوَى ترگ   

ًام ٍ ًام 

 خاًَادگي:
   تاريخ ارزضياتي :   ضوارُ هلي:  

ًام حرفِ در 

سغح 

 صالحيت:

كارگر هاّر 

 ساختواى
 L1 سغح: 71110191 كذ:

ّا
ار
 ك

 كذكار كار ردي 

 0707 ًوای آجری اجرای 1

 0708 ًوای سٌگي اجرای 2

ًام گرٍُ 

 كاری/ضغل

ًوا كار درجِ 

2 
 2 ًَتت: 711142 كذ:

3     

4     

5     

ًام ٍ ًام 

خاًَادگي 

 ارزضياب:
 اهضاء

ًام ٍ ًام 

 خاًَادگي

 اهضاء

ًام ٍ ًام خاًَادگي ارزضياتي 

 ًْايي:

 اهضاء

تائيذ  

 كٌٌذُ:

 هؼيار اػغای گَاّيٌاهِ: پس از كسة ضايستگي ّای توام كارّا، گَاّيٌاهِ گرٍُ كاری/ضغلي اػغا هي گردد.
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 دفتر تالي  كتاتْای درسي فٌي ٍ حرفِ ای ٍ كارداًص
 

 
 هرحلِ دّن: تذٍيي ًْايي استاًذارد ارزضياتي حرفِ-دًيای كار

 اًذٍد كار -گَاّيٌاهِ ضايستگي حرفِ ای 1-10ًوَى ترگ   

ًام ٍ ًام 

 خاًَادگي:
   تاريخ ارزضياتي :   ضوارُ هلي:  

ًام حرفِ در 

سغح 

 صالحيت:

كارگر هاّر 

 ساختواى
 L1 سغح: 71110191 كذ:

ّا
ار
 ك

 كذكار كار ردي 

 0703 یػايق كار 1

 0704 سيواًي  یاًذٍدكار 2

ًام گرٍُ 

 كاری/ضغل
 2 ًَتت: 711174 كذ: اًذٍد كار

3     

4     

5     

ًام ٍ ًام 

خاًَادگي 

 ارزضياب:
 اهضاء

ًام ٍ ًام 

 خاًَادگي

 اهضاء

ًام ٍ ًام خاًَادگي ارزضياتي 

 ًْايي:

 اهضاء

تائيذ  

 كٌٌذُ:

 كاری/ضغلي اػغا هي گردد. هؼيار اػغای گَاّيٌاهِ: پس از كسة ضايستگي ّای توام كارّا، گَاّيٌاهِ گرٍُ

  

 

                   

 

 

 

 دفتر تالي  كتاتْای درسي فٌي ٍ حرفِ ای ٍ كارداًص
 

 
 هرحلِ دّن: تذٍيي ًْايي استاًذارد ارزضياتي حرفِ-دًيای كار

 هجری پلِ -گَاّيٌاهِ ضايستگي حرفِ ای 1-10ًوَى ترگ   

ًام ٍ ًام 

 خاًَادگي:
   تاريخ ارزضياتي :   ضوارُ هلي:  

ًام حرفِ در 

سغح 

 صالحيت:

كارگر هاّر 

 ساختواى
 L1 سغح: 71110191 كذ:

ّا
ار
 ك

 كذكار كار ردي 

 0604 پلِ اجرای 1

2     

ًام گرٍُ 

 كاری/ضغل
 1 ًَتت: 711175 كذ: هجری پلِ

3     

4     

5     

ًام ٍ ًام 

خاًَادگي 

 ارزضياب:
 اهضاء

ًام ٍ ًام 

 خاًَادگي

 اهضاء

ًام ٍ ًام خاًَادگي ارزضياتي 

 ًْايي:

 اهضاء

تائيذ  

 كٌٌذُ:

 هؼيار اػغای گَاّيٌاهِ: پس از كسة ضايستگي ّای توام كارّا، گَاّيٌاهِ گرٍُ كاری/ضغلي اػغا هي گردد.
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 دفتر تالي  كتاتْای درسي فٌي ٍ حرفِ ای ٍ كارداًص
 

 
 هرحلِ دّن: تذٍيي ًْايي استاًذارد ارزضياتي حرفِ-دًيای كار

 هجری سق  كارب -گَاّيٌاهِ ضايستگي حرفِ ای 1-10ًوَى ترگ   

ًام ٍ ًام 

 خاًَادگي:
   تاريخ ارزضياتي :   ضوارُ هلي:  

ًام حرفِ در 

سغح 

 صالحيت:

كارگر هاّر 

 ساختواى
 L1 سغح: 71110191 كذ:

ّا
ار
 ك

 كذكار كار ردي 

 0709 سق  كارب اجرای 1

2     

ًام گرٍُ 

 كاری/ضغل

هجری سق  

 كارب
 1 ًَتت: 711150 كذ:

3     

4     

5     

ًام ٍ ًام 

خاًَادگي 

 ارزضياب:
 اهضاء

ًام ٍ ًام 

 خاًَادگي

 اهضاء

ًام ٍ ًام خاًَادگي ارزضياتي 

 ًْايي:

 اهضاء

تائيذ  

 كٌٌذُ:

 هؼيار اػغای گَاّيٌاهِ: پس از كسة ضايستگي ّای توام كارّا، گَاّيٌاهِ گرٍُ كاری/ضغلي اػغا هي گردد.

  

 

                   

 

 

 

 دفتر تالي  كتاتْای درسي فٌي ٍ حرفِ ای ٍ كارداًص
 

 
 هرحلِ دّن: تذٍيي ًْايي استاًذارد ارزضياتي حرفِ-دًيای كار

 ظري  كار -گَاّيٌاهِ ضايستگي حرفِ ای 1-10ًوَى ترگ   

ًام ٍ ًام 

 خاًَادگي:
   تاريخ ارزضياتي :   ضوارُ هلي:  

ًام حرفِ در 

سغح 

 صالحيت:

كارگر هاّر 

 ساختواى
 L1 سغح: 71110191 كذ:

ّا
ار
 ك

 كذكار كار ردي 

 0801 یرًگ كار 1

 0805 یآيٌِ كار 2

ًام گرٍُ 

 كاری/ضغل
 3 ًَتت: 711176 كذ: ظري  كار

3     

4     

5     

ًام ٍ ًام 

خاًَادگي 

 ارزضياب:
 اهضاء

ًام ٍ ًام 

 خاًَادگي

 اهضاء

ًام ٍ ًام خاًَادگي ارزضياتي 

 ًْايي:

 اهضاء

تائيذ  

 كٌٌذُ:

 كاری/ضغلي اػغا هي گردد. هؼيار اػغای گَاّيٌاهِ: پس از كسة ضايستگي ّای توام كارّا، گَاّيٌاهِ گرٍُ
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 دفتر تالي  كتاتْای درسي فٌي ٍ حرفِ ای ٍ كارداًص
 

 
 هرحلِ دّن: تذٍيي ًْايي استاًذارد ارزضياتي حرفِ-دًيای كار

 قالة تٌذ -گَاّيٌاهِ ضايستگي حرفِ ای 1-10ًوَى ترگ   

ًام ٍ ًام 

 خاًَادگي:
   تاريخ ارزضياتي :   ضوارُ هلي:  

ًام حرفِ در 

سغح 

 صالحيت:

كارگر هاّر 

 ساختواى
 L1 سغح: 71110191 كذ:

ّا
ار
 ك

 كذكار كار ردي 

 0501 قالة تٌذی هقذهاتي 1

2     

ًام گرٍُ 

 كاری/ضغل
 3 ًَتت: 711177 كذ: قالة تٌذ

3     

4     

5     

ًام ٍ ًام 

خاًَادگي 

 ارزضياب:
 اهضاء

ًام ٍ ًام 

 خاًَادگي

 اهضاء

ًام ٍ ًام خاًَادگي ارزضياتي 

 ًْايي:

 اهضاء

تائيذ  

 كٌٌذُ:

 هؼيار اػغای گَاّيٌاهِ: پس از كسة ضايستگي ّای توام كارّا، گَاّيٌاهِ گرٍُ كاری/ضغلي اػغا هي گردد.

  

 

                   

 

 

 

 دفتر تالي  كتاتْای درسي فٌي ٍ حرفِ ای ٍ كارداًص
 

 
 هرحلِ دّن: تذٍيي ًْايي استاًذارد ارزضياتي حرفِ-دًيای كار

 آرهاتَر تٌذ -گَاّيٌاهِ ضايستگي حرفِ ای 1-10ًوَى ترگ   

ًام ٍ ًام 

 خاًَادگي:
   تاريخ ارزضياتي :   ضوارُ هلي:  

ًام حرفِ در 

سغح 

 صالحيت:

كارگر هاّر 

 ساختواى
 L1 سغح: 71110191 كذ:

ّا
ار
 ك

 كذكار كار ردي 

 0502 آرهاتَرتٌذی هقذهاتي 1

2     

ًام گرٍُ 

 كاری/ضغل
 3 ًَتت: 711178 كذ: آرهاتَر تٌذ

3     

4     

5     

ًام ٍ ًام 

خاًَادگي 

 ارزضياب:
 اهضاء

ًام ٍ ًام 

 خاًَادگي

 اهضاء

ًام ٍ ًام خاًَادگي ارزضياتي 

 ًْايي:

 اهضاء

تائيذ  

 كٌٌذُ:

 هؼيار اػغای گَاّيٌاهِ: پس از كسة ضايستگي ّای توام كارّا، گَاّيٌاهِ گرٍُ كاری/ضغلي اػغا هي گردد.
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 دفتر تالي  كتاتْای درسي فٌي ٍ حرفِ ای ٍ كارداًص
 

 
 هرحلِ دّن: تذٍيي ًْايي استاًذارد ارزضياتي حرفِ-دًيای كار

 1اسکلت كار تتٌي درجِ  -گَاّيٌاهِ ضايستگي حرفِ ای 1-10ًوَى ترگ   

ًام ٍ ًام 

 خاًَادگي:
   تاريخ ارزضياتي :   ضوارُ هلي:  

ًام حرفِ در 

سغح 

 صالحيت:

كوک 

تکٌسيي 

 ساختواى 

 L2 سغح: 71110192 كذ:

ّا
ار
 ك

 كذكار كار ردي 

 0503 یقالة تٌذ 1

 0504 یآرهاتَرتٌذ 2

ًام گرٍُ 

 كاری/ضغل

اسکلت كار 

 1تتٌي درجِ 
 3 ًَتت: 311233 كذ:

3     

4     

5     

ًام ٍ ًام 

خاًَادگي 

 ارزضياب:
 اهضاء

ًام ٍ ًام 

 خاًَادگي

 اهضاء

ًام ٍ ًام خاًَادگي ارزضياتي 

 ًْايي:

 اهضاء

تائيذ  

 كٌٌذُ:

 هؼيار اػغای گَاّيٌاهِ: پس از كسة ضايستگي ّای توام كارّا، گَاّيٌاهِ گرٍُ كاری/ضغلي اػغا هي گردد.

  

 

                   

 

 

 

 دفتر تالي  كتاتْای درسي فٌي ٍ حرفِ ای ٍ كارداًص
 

 
 هرحلِ دّن: تذٍيي ًْايي استاًذارد ارزضياتي حرفِ-دًيای كار

 2ًقطِ تردار درجِ  -گَاّيٌاهِ ضايستگي حرفِ ای 1-10ًوَى ترگ   

ًام ٍ ًام 

 خاًَادگي:
   تاريخ ارزضياتي :   ضوارُ هلي:  

ًام حرفِ در 

سغح 

 صالحيت:

كوک 

تکٌسيي 

 ساختواى 

 L2 سغح: 71110192 كذ:

ّا
ار
 ك

 كذكار كار ردي 

1 
ًقطِ ترداری 

 تَپَگرافي
0204 

2 

دستگاّْای  یكارٍر

 پيطرفتِ 

 ًقطِ ترداری

0205 

ًام گرٍُ 

 كاری/ضغل

ًقطِ تردار 

 2درجِ 
 1 ًَتت: 311443 كذ:

3     

4     

5     

ًام ٍ ًام 

خاًَادگي 

 ارزضياب:
 اهضاء

ًام ٍ ًام 

 خاًَادگي

 اهضاء

ًام ٍ ًام خاًَادگي ارزضياتي 

 ًْايي:

 اهضاء

تائيذ  

 كٌٌذُ:

 كاری/ضغلي اػغا هي گردد. هؼيار اػغای گَاّيٌاهِ: پس از كسة ضايستگي ّای توام كارّا، گَاّيٌاهِ گرٍُ



 

184 

 

 

 
          

 
        

 

 

 

 

 دفتر تالي  كتاتْای درسي فٌي ٍ حرفِ ای ٍ كارداًص
 

 
 هرحلِ دّن: تذٍيي ًْايي استاًذارد ارزضياتي حرفِ-دًيای كار

 ًقطِ كص سازُ -گَاّيٌاهِ ضايستگي حرفِ ای 1-10ًوَى ترگ   

ًام ٍ ًام 

 خاًَادگي:
   تاريخ ارزضياتي :   هلي:ضوارُ   

ًام حرفِ در 

سغح 

 صالحيت:

كوک 

تکٌسيي 

 ساختواى 

 L2 سغح: 71110192 كذ:
ّا
ار
 ك

 كذكار كار ردي 

1 
سازُ ای  يًقطِ كط

 1فاز 
0304 

2 
سازُ ای  يًقطِ كط

 2فاز 
0305 

ًام گرٍُ 

 كاری/ضغل

ًقطِ كص 

 سازُ
 1 ًَتت: 311445 كذ:

3     

4     

5     

ًام ٍ ًام 

خاًَادگي 

 ارزضياب:
 اهضاء

ًام ٍ ًام 

 خاًَادگي

 اهضاء

ًام ٍ ًام خاًَادگي ارزضياتي 

 ًْايي:

 اهضاء

تائيذ  

 كٌٌذُ:

 كاری/ضغلي اػغا هي گردد. هؼيار اػغای گَاّيٌاهِ: پس از كسة ضايستگي ّای توام كارّا، گَاّيٌاهِ گرٍُ

  

 

 

 

 دفتر تالي  كتاتْای درسي فٌي ٍ حرفِ ای ٍ كارداًص
 

 
 هرحلِ دّن: تذٍيي ًْايي استاًذارد ارزضياتي حرفِ-دًيای كار

 ًقطِ كص هؼواری -گَاّيٌاهِ ضايستگي حرفِ ای 1-10ًوَى ترگ   

ًام ٍ ًام 

 خاًَادگي:
   تاريخ ارزضياتي :   ضوارُ هلي:  

ًام حرفِ در 

سغح 

 صالحيت:

كوک 

تکٌسيي 

 ساختواى 

 L2 سغح: 71110192 كذ:

ّا
ار
 ك

 كذكار كار ردي 

1 
هؼواری فاز  يًقطِ كط

1 
0302 

2 
هؼواری فاز  يًقطِ كط

2 
0303 

ًام گرٍُ 

 كاری/ضغل

ًقطِ كص 

 هؼواری
 1 ًَتت: 311444 كذ:

3     

4     

5     

ًام ٍ ًام 

خاًَادگي 

 ارزضياب:
 اهضاء

ًام ٍ ًام 

 خاًَادگي

 اهضاء

ًام ٍ ًام خاًَادگي ارزضياتي 

 ًْايي:

 اهضاء

تائيذ  

 كٌٌذُ:
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 دفتر تالي  كتاتْای درسي فٌي ٍ حرفِ ای ٍ كارداًص
 

 
 هرحلِ دّن: تذٍيي ًْايي استاًذارد ارزضياتي حرفِ-دًيای كار

 اسکلت كار فلسی -گَاّيٌاهِ ضايستگي حرفِ ای 1-10ًوَى ترگ   

ًام ٍ ًام 

 خاًَادگي:
   تاريخ ارزضياتي :   ضوارُ هلي:  

ًام حرفِ در 

سغح 

 صالحيت:

كوک 

تکٌسيي 

 ساختواى 

 L2 سغح: 71110192 كذ:

ّا
ار
 ك

 كذكار كار ردي 

1 
ساخت   يسرپرست

 اسکلت فلسی
0506 

2 
ً ة   يسرپرست

 اسکلت فلسی
0507 

ًام گرٍُ 

 كاری/ضغل

اسکلت كار 

 فلسی
 2 ًَتت: 711152 كذ:

3     

4     

5     

ًام ٍ ًام 

خاًَادگي 

 ارزضياب:
 اهضاء

ًام ٍ ًام 

 خاًَادگي

 اهضاء

ًام ٍ ًام خاًَادگي ارزضياتي 

 ًْايي:

 اهضاء

تائيذ  

 كٌٌذُ:

 هؼيار اػغای گَاّيٌاهِ: پس از كسة ضايستگي ّای توام كارّا، گَاّيٌاهِ گرٍُ كاری/ضغلي اػغا هي گردد.

  

 

                   

 

 

 

 دفتر تالي  كتاتْای درسي فٌي ٍ حرفِ ای ٍ كارداًص
 

 
 هرحلِ دّن: تذٍيي ًْايي استاًذارد ارزضياتي حرفِ-دًيای كار

 تتي ساز -گَاّيٌاهِ ضايستگي حرفِ ای 1-10ًوَى ترگ   

ًام ٍ ًام 

 خاًَادگي:
   تاريخ ارزضياتي :   ضوارُ هلي:  

ًام حرفِ در 

سغح 

 صالحيت:

كوک 

تکٌسيي 

 ساختواى 

 L2 سغح: 71110192 كذ:

ّا
ار
 ك

 كذكار كار ردي 

 0505 كارّای تتٌي  اجرای 1

2     

ًام گرٍُ 

 كاری/ضغل
 3 ًَتت: 711171 كذ: تتي ساز

3     

4     

5     

ًام ٍ ًام 

خاًَادگي 

 ارزضياب:
 اهضاء

ًام ٍ ًام 

 خاًَادگي

 اهضاء

ًام ٍ ًام خاًَادگي ارزضياتي 

 ًْايي:

 اهضاء

تائيذ  

 كٌٌذُ:

 هؼيار اػغای گَاّيٌاهِ: پس از كسة ضايستگي ّای توام كارّا، گَاّيٌاهِ گرٍُ كاری/ضغلي اػغا هي گردد.
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 دفتر تالي  كتاتْای درسي فٌي ٍ حرفِ ای ٍ كارداًص
 

 
 هرحلِ دّن: تذٍيي ًْايي استاًذارد ارزضياتي حرفِ-دًيای كار

 ترازياب -گَاّيٌاهِ ضايستگي حرفِ ای 1-10ًوَى ترگ   

ًام ٍ ًام 

 خاًَادگي:
   تاريخ ارزضياتي :   ضوارُ هلي:  

ًام حرفِ در 

سغح 

 صالحيت:

كوک 

تکٌسيي 

 ساختواى 

 L2 سغح: 71110192 كذ:

ّا
ار
 ك

 كذكار كار ردي 

 0203 يترازيات 1

2     

ًام گرٍُ 

 كاری/ضغل
 1 ًَتت: 711172 كذ: ترازياب

3     

4     

5     

ًام ٍ ًام 

خاًَادگي 

 ارزضياب:
 اهضاء

ًام ٍ ًام 

 خاًَادگي

 اهضاء

ًام ٍ ًام خاًَادگي ارزضياتي 

 ًْايي:

 اهضاء

تائيذ  

 كٌٌذُ:

 هؼيار اػغای گَاّيٌاهِ: پس از كسة ضايستگي ّای توام كارّا، گَاّيٌاهِ گرٍُ كاری/ضغلي اػغا هي گردد.

  

 

                   

 

 

 

 دفتر تالي  كتاتْای درسي فٌي ٍ حرفِ ای ٍ كارداًص
 

 
 هرحلِ دّن: تذٍيي ًْايي استاًذارد ارزضياتي حرفِ-دًيای كار

 سق  كار -گَاّيٌاهِ ضايستگي حرفِ ای 1-10ًوَى ترگ   

ًام ٍ ًام 

 خاًَادگي:
   تاريخ ارزضياتي :   ضوارُ هلي:  

ًام حرفِ در 

سغح 

 صالحيت:

كوک 

تکٌسيي 

 ساختواى 

 L2 سغح: 71110192 كذ:

ّا
ار
 ك

 كذكار كار ردي 

 0508 سق   اجرای 1

 0710 اجرای سق  ضيثذار 2

ًام گرٍُ 

 كاری/ضغل
 3 ًَتت: 711157 كذ: سق  كار

3     

4     

5     

ًام ٍ ًام 

خاًَادگي 

 ارزضياب:
 اهضاء

ًام ٍ ًام 

 خاًَادگي

 اهضاء

ًام ٍ ًام خاًَادگي ارزضياتي 

 ًْايي:

 اهضاء

تائيذ  

 كٌٌذُ:

 كاری/ضغلي اػغا هي گردد.هؼيار اػغای گَاّيٌاهِ: پس از كسة ضايستگي ّای توام كارّا، گَاّيٌاهِ گرٍُ 
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 دفتر تالي  كتاتْای درسي فٌي ٍ حرفِ ای ٍ كارداًص
 

 
 هرحلِ دّن: تذٍيي ًْايي استاًذارد ارزضياتي حرفِ-دًيای كار

 2هاكت سازدرجِ  -گَاّيٌاهِ ضايستگي حرفِ ای 1-10ًوَى ترگ   

ًام ٍ ًام 

 خاًَادگي:
   تاريخ ارزضياتي :   هلي:ضوارُ   

ًام حرفِ در 

سغح 

 صالحيت:

كوک 

تکٌسيي 

 ساختواى 

 L2 سغح: 71110192 كذ:

ّا
ار
 ك

 كذكار كار ردي 

 0307 هاكت سازی فاز صفر 1

2     

ًام گرٍُ 

 كاری/ضغل

هاكت 

 2سازدرجِ 
 3 ًَتت: 711156 كذ:

3     

4     

5     

ًام ٍ ًام 

خاًَادگي 

 ارزضياب:
 اهضاء

ًام ٍ ًام 

 خاًَادگي

 اهضاء

ًام ٍ ًام خاًَادگي ارزضياتي 

 ًْايي:

 اهضاء

تائيذ  

 كٌٌذُ:

 هؼيار اػغای گَاّيٌاهِ: پس از كسة ضايستگي ّای توام كارّا، گَاّيٌاهِ گرٍُ كاری/ضغلي اػغا هي گردد.

  

 

                   

 

 

 

 دفتر تالي  كتاتْای درسي فٌي ٍ حرفِ ای ٍ كارداًص
 

 
 هرحلِ دّن: تذٍيي ًْايي استاًذارد ارزضياتي حرفِ-دًيای كار

 هحاسة فٌي -گَاّيٌاهِ ضايستگي حرفِ ای 1-10ًوَى ترگ   

ًام ٍ ًام 

 خاًَادگي:
   تاريخ ارزضياتي :   ضوارُ هلي:  

ًام حرفِ در 

سغح 

 صالحيت:

كوک 

تکٌسيي 

 ساختواى 

 L2 سغح: 71110192 كذ:

ّا
ار
 ك

 كذكار كار ردي 

1 
 فٌي تا  اتهحاسث

 ًرم افسار اكسل
0101 

2     

ًام گرٍُ 

 كاری/ضغل
 1 ًَتت: 711173 كذ: هحاسة فٌي

3     

4     

5     

ًام ٍ ًام 

خاًَادگي 

 ارزضياب:
 اهضاء

ًام ٍ ًام 

 خاًَادگي

 اهضاء

ًام ٍ ًام خاًَادگي ارزضياتي 

 ًْايي:

 اهضاء

تائيذ  

 كٌٌذُ:

 هؼيار اػغای گَاّيٌاهِ: پس از كسة ضايستگي ّای توام كارّا، گَاّيٌاهِ گرٍُ كاری/ضغلي اػغا هي گردد.
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 دفتر تالي  كتاتْای درسي فٌي ٍ حرفِ ای ٍ كارداًص
 

 
 هرحلِ دّن: تذٍيي ًْايي استاًذارد ارزضياتي حرفِ-دًيای كار

 ًوا كار اسالهي -گَاّيٌاهِ ضايستگي حرفِ ای 1-10ًوَى ترگ   

ًام ٍ ًام 

 خاًَادگي:
   تاريخ ارزضياتي :   ضوارُ هلي:  

ًام حرفِ در 

سغح 

 صالحيت:

كوک 

تکٌسيي 

 ساختواى 

 L2 سغح: 71110192 كذ:

ّا
ار
 ك

 كذكار كار ردي 

 0607 قَس  اجرای 1

2     

ًام گرٍُ 

 كاری/ضغل

ًوا كار 

 اسالهي
 2 ًَتت: 711153 كذ:

3     

4     

5     

ًام ٍ ًام 

خاًَادگي 

 ارزضياب:
 اهضاء

ًام ٍ ًام 

 خاًَادگي

 اهضاء

ًام ٍ ًام خاًَادگي ارزضياتي 

 ًْايي:

 اهضاء

تائيذ  

 كٌٌذُ:

 هؼيار اػغای گَاّيٌاهِ: پس از كسة ضايستگي ّای توام كارّا، گَاّيٌاهِ گرٍُ كاری/ضغلي اػغا هي گردد.

  

 

                   

 

 

 

 دفتر تالي  كتاتْای درسي فٌي ٍ حرفِ ای ٍ كارداًص
 

 
 هرحلِ دّن: تذٍيي ًْايي استاًذارد ارزضياتي حرفِ-دًيای كار

 اتَكذ كار -گَاّيٌاهِ ضايستگي حرفِ ای 1-10ًوَى ترگ   

ًام ٍ ًام 

 خاًَادگي:
   تاريخ ارزضياتي :   ضوارُ هلي:  

ًام حرفِ در 

سغح 

 صالحيت:

كوک 

تکٌسيي 

 ساختواى 

 L2 سغح: 71110192 كذ:

ّا
ار
 ك

 كذكار كار ردي 

 0306 ًقطِ كطي تا راياًِ 1

2     

ًام گرٍُ 

 كاری/ضغل
 1 ًَتت: 311446 كذ: اتَكذ كار

3     

4     

5     

ًام ٍ ًام 

خاًَادگي 

 ارزضياب:
 اهضاء

ًام ٍ ًام 

 خاًَادگي

 اهضاء

ًام ٍ ًام خاًَادگي ارزضياتي 

 ًْايي:

 اهضاء

تائيذ  

 كٌٌذُ:

 هؼيار اػغای گَاّيٌاهِ: پس از كسة ضايستگي ّای توام كارّا، گَاّيٌاهِ گرٍُ كاری/ضغلي اػغا هي گردد.
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 دفتر تالي  كتاتْای درسي فٌي ٍ حرفِ ای ٍ كارداًص
 

 
 هرحلِ دّن: تذٍيي ًْايي استاًذارد ارزضياتي حرفِ-دًيای كار

 ازتيلت كار -گَاّيٌاهِ ضايستگي حرفِ ای 1-10ًوَى ترگ   

ًام ٍ ًام 

 خاًَادگي:
   تاريخ ارزضياتي :   ضوارُ هلي:  

ًام حرفِ در 

سغح 

 صالحيت:

تکٌسيي 

 ساختواى 
 L3 سغح: 31120193 كذ:

ّا
ار
 ك

 كذكار كار ردي 

1 
ًقطِ كطي چَى 

 ساخت
0312 

2     

ًام گرٍُ 

 كاری/ضغل
 3 ًَتت: 311250 كذ: ازتيلت كار

3     

4     

5     

ًام ٍ ًام 

خاًَادگي 

 ارزضياب:
 اهضاء

ًام ٍ ًام 

 خاًَادگي

 اهضاء

ًام ٍ ًام خاًَادگي ارزضياتي 

 ًْايي:

 اهضاء

تائيذ  

 كٌٌذُ:

 هؼيار اػغای گَاّيٌاهِ: پس از كسة ضايستگي ّای توام كارّا، گَاّيٌاهِ گرٍُ كاری/ضغلي اػغا هي گردد.

  

 

                   

 

 

 

 دفتر تالي  كتاتْای درسي فٌي ٍ حرفِ ای ٍ كارداًص
 

 
 هرحلِ دّن: تذٍيي ًْايي استاًذارد ارزضياتي حرفِ-دًيای كار

 تؼوير ٍ ًگْذار ساختواى -گَاّيٌاهِ ضايستگي حرفِ ای 1-10ًوَى ترگ   

ًام ٍ ًام 

 خاًَادگي:
   تاريخ ارزضياتي :   ضوارُ هلي:  

ًام حرفِ در 

سغح 

 صالحيت:

تکٌسيي 

 ساختواى 
 L3 سغح: 31120193 كذ:

ّا
ار
 ك

 كذكار كار ردي 

1 
تؼوير ٍ  ًگْذاری 

 ساختواى
0608 

2     

ًام گرٍُ 

 كاری/ضغل

تؼوير ٍ 

ًگْذار 

 ساختواى

 4 ًَتت: 311255 كذ:

3     

4     

5     

ًام ٍ ًام 

خاًَادگي 

 ارزضياب:
 اهضاء

ًام ٍ ًام 

 خاًَادگي

 اهضاء

ًام ٍ ًام خاًَادگي ارزضياتي 

 ًْايي:

 اهضاء

تائيذ  

 كٌٌذُ:

 هؼيار اػغای گَاّيٌاهِ: پس از كسة ضايستگي ّای توام كارّا، گَاّيٌاهِ گرٍُ كاری/ضغلي اػغا هي گردد.
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 دفتر تالي  كتاتْای درسي فٌي ٍ حرفِ ای ٍ كارداًص
 

 
 هرحلِ دّن: تذٍيي ًْايي استاًذارد ارزضياتي حرفِ-دًيای كار

 دستيار  هذير فٌي -گَاّيٌاهِ ضايستگي حرفِ ای 1-10ًوَى ترگ   

ًام ٍ ًام 

 خاًَادگي:
   تاريخ ارزضياتي :   ضوارُ هلي:  

ًام حرفِ در 

سغح 

 صالحيت:

تکٌسيي 

 ساختواى 
 L3 سغح: 31120193 كذ:

ّا
ار
 ك

 كذكار كار ردي 

 0110 اهَر دفتر فٌي 1

2     

ًام گرٍُ 

 كاری/ضغل

دستيار  هذير 

 فٌي
 3 ًَتت: 311252 كذ:

3     

4     

5     

ًام ٍ ًام 

خاًَادگي 

 ارزضياب:
 اهضاء

ًام ٍ ًام 

 خاًَادگي

 اهضاء

ًام ٍ ًام خاًَادگي ارزضياتي 

 ًْايي:

 اهضاء

تائيذ  

 كٌٌذُ:

 هؼيار اػغای گَاّيٌاهِ: پس از كسة ضايستگي ّای توام كارّا، گَاّيٌاهِ گرٍُ كاری/ضغلي اػغا هي گردد.

  

 

                   

 

 

 

 دفتر تالي  كتاتْای درسي فٌي ٍ حرفِ ای ٍ كارداًص
 

 
 هرحلِ دّن: تذٍيي ًْايي استاًذارد ارزضياتي حرفِ-دًيای كار

 عراح هؼواری هحذٍد -گَاّيٌاهِ ضايستگي حرفِ ای 1-10ًوَى ترگ   

ًام ٍ ًام 

 خاًَادگي:
   تاريخ ارزضياتي :   ضوارُ هلي:  

ًام حرفِ در 

سغح 

 صالحيت:

تکٌسيي 

 ساختواى 
 L3 سغح: 31120193 كذ:

ّا
ار
 ك

 كذكار كار ردي 

1 
هؼواری  يعراح

 هحذٍد
0310 

2     

ًام گرٍُ 

 كاری/ضغل

عراح 

هؼواری 

 هحذٍد

 4 ًَتت: 311254 كذ:

3     

4     

5     

ًام ٍ ًام 

خاًَادگي 

 اهضاء ارزضياب:

ًام ٍ ًام 

 خاًَادگي

 اهضاء

ًام ٍ ًام خاًَادگي ارزضياتي 

 ًْايي:
تائيذ   اهضاء
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 كٌٌذُ:

 هؼيار اػغای گَاّيٌاهِ: پس از كسة ضايستگي ّای توام كارّا، گَاّيٌاهِ گرٍُ كاری/ضغلي اػغا هي گردد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دفتر تالي  كتاتْای درسي فٌي ٍ حرفِ ای ٍ كارداًص
 

 
 هرحلِ دّن: تذٍيي ًْايي استاًذارد ارزضياتي حرفِ-دًيای كار

 گَد تردار -ضايستگي حرفِ ایگَاّيٌاهِ  1-10ًوَى ترگ   

ًام ٍ ًام 

 خاًَادگي:
   تاريخ ارزضياتي :   ضوارُ هلي:  

ًام حرفِ در 

سغح 

 صالحيت:

تکٌسيي 

 ساختواى 
 L3 سغح: 31120193 كذ:

ّا
ار
 ك

 كذكار كار ردي 

 0401 ساختواى يةتخر 1

 0403 یگَدتردار 2

ًام گرٍُ 

 كاری/ضغل
 2 ًَتت: 311246 كذ: گَد تردار

3     

4     

5     

ًام ٍ ًام 

خاًَادگي 

 ارزضياب:
 اهضاء

ًام ٍ ًام 

 خاًَادگي

 اهضاء

ًام ٍ ًام خاًَادگي ارزضياتي 

 ًْايي:

 اهضاء

تائيذ  

 كٌٌذُ:

 هؼيار اػغای گَاّيٌاهِ: پس از كسة ضايستگي ّای توام كارّا، گَاّيٌاهِ گرٍُ كاری/ضغلي اػغا هي گردد.

   
 

                   

 

 

 

 دفتر تالي  كتاتْای درسي فٌي ٍ حرفِ ای ٍ كارداًص
 

 
 هرحلِ دّن: تذٍيي ًْايي استاًذارد ارزضياتي حرفِ-دًيای كار

 1هاكت ساز درجِ  -گَاّيٌاهِ ضايستگي حرفِ ای 1-10ًوَى ترگ   

ًام ٍ ًام 

 خاًَادگي:
   تاريخ ارزضياتي :   ضوارُ هلي:  

ًام حرفِ در 

سغح 

 صالحيت:

تکٌسيي 

 ساختواى 
 L3 سغح: 31120193 كذ:

ّا
ار
 ك

 كذكار كار ردي 

 0311 1فاز   یهاكت ساز  1

2     

ًام گرٍُ 

 كاری/ضغل

هاكت ساز 

 1درجِ 
 2 ًَتت: 311245 كذ:

3     

4     

5     
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ًام ٍ ًام 

خاًَادگي 

 ارزضياب:
 اهضاء

ًام ٍ ًام 

 خاًَادگي

 اهضاء

ًام ٍ ًام خاًَادگي ارزضياتي 

 ًْايي:

 اهضاء

تائيذ  

 كٌٌذُ:

 هؼيار اػغای گَاّيٌاهِ: پس از كسة ضايستگي ّای توام كارّا، گَاّيٌاهِ گرٍُ كاری/ضغلي اػغا هي گردد.

  

 

                   

 

 

 

 دفتر تالي  كتاتْای درسي فٌي ٍ حرفِ ای ٍ كارداًص
 

 
 هرحلِ دّن: تذٍيي ًْايي استاًذارد ارزضياتي حرفِ-دًيای كار

 هترٍر -گَاّيٌاهِ ضايستگي حرفِ ای 1-10ًوَى ترگ   

ًام ٍ ًام 

 خاًَادگي:
   تاريخ ارزضياتي :   ضوارُ هلي:  

ًام حرفِ در 

سغح 

 صالحيت:

تکٌسيي 

 ساختواى 
 L3 سغح: 31120193 كذ:

ّا
ار
 ك

 كذكار كار ردي 

 0103 ترآٍرد 1

2     

ًام گرٍُ 

 كاری/ضغل
 2 ًَتت: 311243 كذ: هترٍر

3     

4     

5     

ًام ٍ ًام 

خاًَادگي 

 ارزضياب:
 اهضاء

ًام ٍ ًام 

 خاًَادگي

 اهضاء

ًام ٍ ًام خاًَادگي ارزضياتي 

 ًْايي:

 اهضاء

تائيذ  

 كٌٌذُ:

 هؼيار اػغای گَاّيٌاهِ: پس از كسة ضايستگي ّای توام كارّا، گَاّيٌاهِ گرٍُ كاری/ضغلي اػغا هي گردد.

  

 

                   

 

 

 

 دفتر تالي  كتاتْای درسي فٌي ٍ حرفِ ای ٍ كارداًص
 

 
 هرحلِ دّن: تذٍيي ًْايي استاًذارد ارزضياتي حرفِ-دًيای كار

 هت ذی آزهايطگاُ تتي -گَاّيٌاهِ ضايستگي حرفِ ای 1-10ًوَى ترگ   

ًام ٍ ًام 

 خاًَادگي:
   تاريخ ارزضياتي :   ضوارُ هلي:  

ًام حرفِ در 

سغح 

 صالحيت:

تکٌسيي 

 ساختواى 
 L3 سغح: 31120193 كذ:

ّا
ار
 ك

 كذكار كار ردي 

 0109 آزهايص ّای تتي 1

2     

ًام گرٍُ 

 كاری/ضغل

هت ذی 

آزهايطگاُ 

 تتي

 3 ًَتت: 311244 كذ:

3     

4     

5     
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ًام ٍ ًام 

خاًَادگي 

 ارزضياب:
 اهضاء

ًام ٍ ًام 

 خاًَادگي

 اهضاء

ًام ٍ ًام خاًَادگي ارزضياتي 

 ًْايي:

 اهضاء

تائيذ  

 كٌٌذُ:

 هؼيار اػغای گَاّيٌاهِ: پس از كسة ضايستگي ّای توام كارّا، گَاّيٌاهِ گرٍُ كاری/ضغلي اػغا هي گردد.

  

 

                   

 

 

 

 دفتر تالي  كتاتْای درسي فٌي ٍ حرفِ ای ٍ كارداًص
 

 
 هرحلِ دّن: تذٍيي ًْايي استاًذارد ارزضياتي حرفِ-دًيای كار

 هت ذی آزهايطگاُ خاک -گَاّيٌاهِ ضايستگي حرفِ ای 1-10ًوَى ترگ   

ًام ٍ ًام 

 خاًَادگي:
   تاريخ ارزضياتي :   ضوارُ هلي:  

ًام حرفِ در 

سغح 

 صالحيت:

تکٌسيي 

 ساختواى 
 L3 سغح: 31120193 كذ:

ّا
ار
 ك

 كذكار كار ردي 

 0104 آزهايص ّای خاک   1

2     

ًام گرٍُ 

 كاری/ضغل

هت ذی 

آزهايطگاُ 

 خاک

 4 ًَتت: 311249 كذ:

3     

4     

5     

ًام ٍ ًام 

خاًَادگي 

 ارزضياب:
 اهضاء

ًام ٍ ًام 

 خاًَادگي

 اهضاء

ًام ٍ ًام خاًَادگي ارزضياتي 

 ًْايي:

 اهضاء

تائيذ  

 كٌٌذُ:

 كسة ضايستگي ّای توام كارّا، گَاّيٌاهِ گرٍُ كاری/ضغلي اػغا هي گردد.هؼيار اػغای گَاّيٌاهِ: پس از 

  

                   

 

 

 

 دفتر تالي  كتاتْای درسي فٌي ٍ حرفِ ای ٍ كارداًص
 

 
 هرحلِ دّن: تذٍيي ًْايي استاًذارد ارزضياتي حرفِ-دًيای كار

 آزهايطگاُ ه الحهت ذی  -گَاّيٌاهِ ضايستگي حرفِ ای 1-10ًوَى ترگ   

ًام ٍ ًام 

 خاًَادگي:
   تاريخ ارزضياتي :   ضوارُ هلي:  

ًام حرفِ در 

سغح 

 صالحيت:

تکٌسيي 

 ساختواى 
 L3 سغح: 31120193 كذ:

ّا
ار
 ك

 كذكار كار ردي 

1 
آزهايص ّای ه الح 

 ساختواى
0108 

2     

ًام گرٍُ 

 كاری/ضغل

هت ذی 

آزهايطگاُ 

 ه الح

 1 ًَتت: 311241 كذ:

3     

4     

5     
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ًام ٍ ًام 

خاًَادگي 

 ارزضياب:
 اهضاء

ًام ٍ ًام 

 خاًَادگي

 اهضاء

ًام ٍ ًام خاًَادگي ارزضياتي 

 ًْايي:

 اهضاء

تائيذ  

 كٌٌذُ:

 ضايستگي ّای توام كارّا، گَاّيٌاهِ گرٍُ كاری/ضغلي اػغا هي گردد.هؼيار اػغای گَاّيٌاهِ: پس از كسة 

  

 

                   

 

 

 

 دفتر تالي  كتاتْای درسي فٌي ٍ حرفِ ای ٍ كارداًص
 

 
 هرحلِ دّن: تذٍيي ًْايي استاًذارد ارزضياتي حرفِ-دًيای كار

 ًگْثاى هجری سازُ -گَاّيٌاهِ ضايستگي حرفِ ای 1-10ًوَى ترگ   

ًام ٍ ًام 

 خاًَادگي:
   تاريخ ارزضياتي :   ضوارُ هلي:  

ًام حرفِ در 

سغح 

 صالحيت:

تکٌسيي 

 ساختواى 
 L3 سغح: 31120193 كذ:

ّا
ار
 ك

 كذكار كار ردي 

1 
پايذارسازی  تا رٍش 

 خاک هسلح
0402 

2 
 يَارپايذارسازی  تا د

 هاًغ
0405 

ًام گرٍُ 

 كاری/ضغل

هجری سازُ 

 ًگْثاى
 2 ًَتت: 311247 كذ:

3 
پايذارسازی تا هْار 

 هتقاتل
0406 

4 
پايذارسازی تا سازُ 

 ييخرپا
0407 

5     

ًام ٍ ًام 

خاًَادگي 

 ارزضياب:
 اهضاء

ًام ٍ ًام 

 خاًَادگي

 اهضاء

ًام ٍ ًام خاًَادگي ارزضياتي 

 ًْايي:

 اهضاء

تائيذ  

 كٌٌذُ:

 گردد.هؼيار اػغای گَاّيٌاهِ: پس از كسة ضايستگي ّای توام كارّا، گَاّيٌاهِ گرٍُ كاری/ضغلي اػغا هي 

 
 

 

 

 

 دفتر تالي  كتاتْای درسي فٌي ٍ حرفِ ای ٍ كارداًص
 

 
 هرحلِ دّن: تذٍيي ًْايي استاًذارد ارزضياتي حرفِ-دًيای كار

 LSFهجری سازُ ّای  -گَاّيٌاهِ ضايستگي حرفِ ای 1-10ًوَى ترگ   

ًام ٍ ًام 

 خاًَادگي:
   تاريخ ارزضياتي :   ضوارُ هلي:  

ًام حرفِ در 

سغح 

 صالحيت:

تکٌسيي 

 ساختواى 
 L3 سغح: 31120193 كذ:

ّا
ار
 ك

 كذكار كار ردي 

1 
سازُ ّای   اجرای

LSF 
0509 

2     
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ًام گرٍُ 

 كاری/ضغل

هجری سازُ 

 LSFّای 
 3 ًَتت: 311251 كذ:

3     

4     

5     

ًام ٍ ًام 

خاًَادگي 

 ارزضياب:
 اهضاء

ًام ٍ ًام 

 خاًَادگي

 اهضاء

ًام ٍ ًام خاًَادگي ارزضياتي 

 ًْايي:

 اهضاء

تائيذ  

 كٌٌذُ:

 گردد.هؼيار اػغای گَاّيٌاهِ: پس از كسة ضايستگي ّای توام كارّا، گَاّيٌاهِ گرٍُ كاری/ضغلي اػغا هي 

 

 

                   

 

 

 

 دفتر تالي  كتاتْای درسي فٌي ٍ حرفِ ای ٍ كارداًص
 

 
 هرحلِ دّن: تذٍيي ًْايي استاًذارد ارزضياتي حرفِ-دًيای كار

 هجری قغؼات ساختواًي پيص ساختِ -گَاّيٌاهِ ضايستگي حرفِ ای 1-10ًوَى ترگ   

ًام ٍ ًام 

 خاًَادگي:
   تاريخ ارزضياتي :   ضوارُ هلي:  

ًام حرفِ 

 در سغح

 صالحيت:

تکٌسيي 

 ساختواى 
 L3 سغح: 31120193 كذ:

ّا
ار
 ك

 كذكار كار ردي 

1 
ساخت ٍ ً ة  قغؼات 

 پيص ساختِ
0511 

2     

ًام گرٍُ 

 كاری/ضغل

هجری قغؼات 

ساختواًي پيص 

 ساختِ

 2 ًَتت: 311242 كذ:

3     

4     

5     

ًام ٍ ًام 

خاًَادگي 

 ارزضياب:
 اهضاء

ًام ٍ ًام 

 خاًَادگي

 اهضاء

 ًام ٍ ًام خاًَادگي ارزضياتي ًْايي:

 اهضاء

تائيذ  

 كٌٌذُ:

 ضايستگي ّای توام كارّا، گَاّيٌاهِ گرٍُ كاری/ضغلي اػغا هي گردد.هؼيار اػغای گَاّيٌاهِ: پس از كسة 

  

                   

 

 

 

 دفتر تالي  كتاتْای درسي فٌي ٍ حرفِ ای ٍ كارداًص
 

 
 هرحلِ دّن: تذٍيي ًْايي استاًذارد ارزضياتي حرفِ-دًيای كار

 هقاٍم ساز -گَاّيٌاهِ ضايستگي حرفِ ای 1-10ًوَى ترگ   

ًام ٍ ًام 

خاًَادگي

: 

   تاريخ ارزضياتي :   ضوارُ هلي:  

حرفِ ًام 

در سغح 

 صالحيت:

تکٌسيي 

 ساختواى 
 L3 سغح: 31120193 كذ:

ّا
ار
 ك

 كذكار كار ردي 

 0111 ًظارت تر هقاٍم سازی 1

2     
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ًام گرٍُ 

كاری/ضغ

 ل

 4 ًَتت: 311253 كذ: هقاٍم ساز

3     

4     

5     

ًام ٍ ًام 

خاًَادگي 

 ارزضياب:

 اهضاء

ًام ٍ ًام 

خاًَاد

 گي

 اهضاء

 ًام ٍ ًام خاًَادگي ارزضياتي ًْايي:

 اهضاء

تائيذ  

 كٌٌذُ:

 كسة ضايستگي ّای توام كارّا، گَاّيٌاهِ گرٍُ كاری/ضغلي اػغا هي گردد.هؼيار اػغای گَاّيٌاهِ: پس از 

  

                   

 

 

 

 دفتر تالي  كتاتْای درسي فٌي ٍ حرفِ ای ٍ كارداًص
 

 
 هرحلِ دّن: تذٍيي ًْايي استاًذارد ارزضياتي حرفِ-دًيای كار

 كوک ًاظر فٌي -گَاّيٌاهِ ضايستگي حرفِ ای 1-10ًوَى ترگ   

ًام ٍ ًام 

 خاًَادگي:
   تاريخ ارزضياتي :   ضوارُ هلي:  

ًام حرفِ 

در سغح 

 صالحيت:

تکٌسيي 

 ساختواى 
 L3 سغح: 31120193 كذ:

ّا
ار
 ك

 كذكار كار ردي 

1 
 یًظارت تر  سازُ ّا

 ييتا ه الح تٌا
0102 

 0105 یًظارت  هؼوار 2

ًام گرٍُ 

 كاری/ضغل
 4 ًَتت: 311248 كذ: كوک ًاظر فٌي

3 
 یًظارت تر سازُ ّا

 یفَالد
0106 

4 
 یًظارت تر  سازُ ّا

 يتتٌ
0107 

5     

ًام ٍ ًام 

خاًَادگي 

 ارزضياب:

 اهضاء

ًام ٍ 

ًام 

خاًَاد

 گي

 اهضاء

 ًام ٍ ًام خاًَادگي ارزضياتي ًْايي:

 اهضاء

تائيذ  

 كٌٌذُ:

 كسة ضايستگي ّای توام كارّا، گَاّيٌاهِ گرٍُ كاری/ضغلي اػغا هي گردد.هؼيار اػغای گَاّيٌاهِ: پس از 

  

        

 
 
 
 

          

 

 

 

 دفتر تالي  كتاتْای درسي فٌي ٍ حرفِ ای ٍ كارداًص
 

 
 هرحلِ دّن: تذٍيي ًْايي استاًذارد ارزضياتي حرفِ-دًيای كار

 1ًقطِ تردار درجِ  -گَاّيٌاهِ ضايستگي حرفِ ای 1-10ًوَى ترگ   
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ًام ٍ ًام 

 خاًَادگي:
   تاريخ ارزضياتي :   ضوارُ هلي:  

ًام حرفِ در 

سغح 

 صالحيت:

تکٌسيي 

 ساختواى 
 L3 سغح: 31120193 كذ:

ّا
ار
 ك

 كذكار كار ردي 

1 
ػوَهي  یًقطِ تردار

 ساختواى 
0206 

 0207 1درجِ  یًقطِ تردار 2

ًام گرٍُ 

 كاری/ضغل

ًقطِ تردار 

 1درجِ 
 1 ًَتت: 311240 كذ:

 0404 یهحَعِ ساز 3

4     

5     

ًام ٍ ًام 

خاًَادگي 

 ارزضياب:
 اهضاء

ًام ٍ ًام 

 خاًَادگي

 اهضاء

 ًام ٍ ًام خاًَادگي ارزضياتي ًْايي:

 اهضاء

تائيذ  

 كٌٌذُ:

 گردد.هؼيار اػغای گَاّيٌاهِ: پس از كسة ضايستگي ّای توام كارّا، گَاّيٌاهِ گرٍُ كاری/ضغلي اػغا هي 

  

 

                   

 

 

 

 دفتر تالي  كتاتْای درسي فٌي ٍ حرفِ ای ٍ كارداًص
 

 
 هرحلِ دّن: تذٍيي ًْايي استاًذارد ارزضياتي حرفِ-دًيای كار

 1ًقطِ كص  درجِ  -گَاّيٌاهِ ضايستگي حرفِ ای 1-10ًوَى ترگ   

ًام ٍ ًام 

 خاًَادگي:
   : تاريخ ارزضياتي   ضوارُ هلي:  

ًام حرفِ در 

سغح 

 صالحيت:

تکٌسيي 

 ساختواى 
 L3 سغح: 31120193 كذ:

ّا
ار
 ك

 كذكار كار ردي 

1 
سر پرستي  ًقطِ 

 یكطي هؼوار
0308 

2 
سرپرستي ًقطِ كطي 

 یسازُ ا
0309 

ًام گرٍُ 

 كاری/ضغل

ًقطِ كص  

 1درجِ 
 1 ًَتت: 311237 كذ:

3     

4     

5     

ًام ٍ ًام 

خاًَادگي 

 ارزضياب:
 اهضاء

ًام ٍ ًام 

 خاًَادگي

 اهضاء

ًام ٍ ًام خاًَادگي ارزضياتي 

 ًْايي:

 اهضاء

تائيذ  

 كٌٌذُ:

 ضايستگي ّای توام كارّا، گَاّيٌاهِ گرٍُ كاری/ضغلي اػغا هي گردد.هؼيار اػغای گَاّيٌاهِ: پس از كسة 
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  دفتر تالي  كتاتْای درسي فٌي ٍ حرفِ ای ٍ كارداًص

  هرحلِ دّن: تذٍيي ًْايي استاًذارد ارزضياتي حرفِ-دًيای كار

  هذرک صالحيت حرفِ ای 2-10ًوَى ترگ 

   تاريخ ارزضياتي :   ضوارُ هلي:   ًام ٍ ًام خاًَادگي:
 

ًام حرفِ در سغح 

 صالحيت:
 كارگر هاّر ساختواى

تؼذاد گرٍُ  71110191 كذ:

 كاری/ضغل:
  26 تؼذاد كارّا: 14

 L1 سغح:
 

 گَاّيٌاهِ ّا
 

 ردي 
ًام گرٍُ 

 كاری/ضغل

كذ گرٍُ 

 كاری/ضغل
 ضوارُ گَاّيٌاهِ كذ كارّا

تاريخ اػغای 

  گَاّيٌاهِ

1 
كوک تکٌسيي 

 ًقطِ تردار
711134 0202            0201     

 

     0301             711133 ًقطِ كص فٌي  2
 

     0501             711177 قالة تٌذ 3
 

     0502             711178 آرهاتَر تٌذ 4
 

     0601        0603    0602 711131 تٌای سفت كار 5
 

     0604             711175 هجری پلِ 6
 

7 
كاضي ٍ سراهيک 

 كار
711140 0702            0605     

 

8 
پَضص كار ك  ٍ 

 ديَار
711136 0802    0803        0606     

 

     0701            0806 711137 گچ كار   9
 

     0703            0704 711174 اًذٍد كار 10
 

     0705        0804    0706 311234 1ًوا كار درجِ  11
 

     0707            0708 711142 2ًوا كار درجِ  12
 

     0709             711150 هجری سق  كارب 13
 

     0801            0805 711176 كارظري   14
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ًام ٍ ًام خاًَادگي 

 ارزضياب:

 اهضاء

 ًام ٍ ًام خاًَادگي

 اهضاء

ًام ٍ ًام 

خاًَادگي 

ارزضياتي 

 ًْايي:

  
 

 تائيذ كٌٌذُ: 

 اهضاء ٍ هْر
 

 هؼيار اػغای هذرک: پس از كسة توام گَاّيٌاهِ ّای گرٍّْای كاری/هطا ل زير هجوَػِ هذرک اػغا هي گردد.
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  دفتر تالي  كتاتْای درسي فٌي ٍ حرفِ ای ٍ كارداًص

  هرحلِ دّن: تذٍيي ًْايي استاًذارد ارزضياتي حرفِ-دًيای كار

  هذرک صالحيت حرفِ ای 2-10ًوَى ترگ 

   تاريخ ارزضياتي :   ضوارُ هلي:   ًام ٍ ًام خاًَادگي:
 

ًام حرفِ در سغح 

 صالحيت:

كوک تکٌسيي 

 ساختواى 

تؼذاد گرٍُ  71110192 كذ:

 كاری/ضغل:
  18 تؼذاد كارّا: 12

 L2 سغح:
 

 گَاّيٌاهِ ّا
 

 ردي 
ًام گرٍُ 

 كاری/ضغل

كذ گرٍُ 

 كاری/ضغل
 ضوارُ گَاّيٌاهِ كذ كارّا

تاريخ اػغای 

  گَاّيٌاهِ

     0101             711173 هحاسة فٌي 1
 

     0203             711172 ترازياب 2
 

3 
ًقطِ تردار درجِ 

2 
311443 0205            0204     

 

4 
ًقطِ كص 

 هؼواری
311444 0303            0302     

 

     0304            0305 311445 ًقطِ كص سازُ 5
 

     0306             311446 اتَكذ كار 6
 

7 
هاكت سازدرجِ 

2 
711156             0307     

 

8 
اسکلت كار تتٌي 

 1درجِ 
311233 0504            0503     

 

     0505             711171 تتي ساز 9
 

     0506            0507 711152 اسکلت كار فلسی 10
 

     0508            0710 711157 سق  كار 11
 

     0607             711153 ًوا كار اسالهي 12
 

            
 

            
 

            
 

            
 

ًام ٍ ًام خاًَادگي 

 ارزضياب:

 اهضاء

 ًام ٍ ًام خاًَادگي

 اهضاء

ًام ٍ ًام 

خاًَادگي 

ارزضياتي 

 ًْايي:

  
 

 تائيذ كٌٌذُ: 

 اهضاء ٍ هْر
 

 هؼيار اػغای هذرک: پس از كسة توام گَاّيٌاهِ ّای گرٍّْای كاری/هطا ل زير هجوَػِ هذرک اػغا هي گردد.
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  دفتر تالي  كتاتْای درسي فٌي ٍ حرفِ ای ٍ كارداًص

  هرحلِ دّن: تذٍيي ًْايي استاًذارد ارزضياتي حرفِ-دًيای كار

  هذرک صالحيت حرفِ ای 2-10ًوَى ترگ 

   تاريخ ارزضياتي :   ضوارُ هلي:   ًام ٍ ًام خاًَادگي:
 

ًام حرفِ در سغح 

 صالحيت:
 تکٌسيي ساختواى 

تؼذاد گرٍُ  31120193 كذ:

 كاری/ضغل:
  28 تؼذاد كارّا: 16

 L3 سغح:
 

 گَاّيٌاهِ ّا
 

 ًام گرٍُ كاری/ضغل ردي 
كذ گرٍُ 

 كاری/ضغل
 ضوارُ گَاّيٌاهِ كذ كارّا

تاريخ اػغای 

  گَاّيٌاهِ

     0102    0107    0106    0105 311248 كوک ًاظر فٌي 1
 

     0103             311243 هترٍر 2
 

     0104             311249 هت ذی آزهايطگاُ خاک 3
 

     0108             311241 هت ذی آزهايطگاُ ه الح 4
 

     0109             311244 هت ذی آزهايطگاُ تتي 5
 

     0110             311252 دستيار  هذير فٌي 6
 

     0111             311253 هقاٍم ساز 7
 

     0206        0404    0207 311240 1ًقطِ تردار درجِ  8
 

     0308            0309 311237 1ًقطِ كص  درجِ  9
 

     0310             311254 عراح هؼواری هحذٍد 10
 

     0311             311245 1هاكت ساز درجِ  11
 

     0312             311250 ازتيلت كار 12
 

     0401            0403 311246 گَد تردار 13
 

     LSF 311251             0509هجری سازُ ّای  14
 

15 
هجری قغؼات ساختواًي 

 پيص ساختِ
311242             0511     

 

     0608             311255 تؼوير ٍ ًگْذار ساختواى 16
 

            
 

            
 

            
 

ًام ٍ ًام خاًَادگي 

 ارزضياب:

 اهضاء

 خاًَادگيًام ٍ ًام 

 اهضاء

ًام ٍ ًام 

خاًَادگي 

ارزضياتي 

 ًْايي:

  
 

 تائيذ كٌٌذُ: 

 اهضاء ٍ هْر
 

 هؼيار اػغای هذرک: پس از كسة توام گَاّيٌاهِ ّای گرٍّْای كاری/هطا ل زير هجوَػِ هذرک اػغا هي گردد.
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 هٌاتغ ٍ هراجغ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


