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

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

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

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

 

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

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

 

 



 
 

 اثالغی ٔمبْ ٔقؾٓ ـٞجفی  ٞبی وّی اٌشغبَ ویبوزثٙؽٞبی اق  

ٌیفی اق ٘ؾبْ  سفٚیح ٚ سمٛیز ففًٞٙ وبـ، سِٛیؽ، وبـآففیٙی ٚ اوشفبؼٜ اق سِٛیؽار ؼاغّی ثٝ فٙٛاٖ اـقي اوالٔی ٚ ّٔی ثب ثٟفٜ. 1     

    آٔٛقٌی 

 .ٚ سجّیغی وٍٛـ 

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

 ٘ؾبْ 

آٔٛقٌی وٍٛـ )آٔٛقي ٚ دفٚـي، آٔٛقي فٙی ٚ ضففٝ ای ٚ آٔٛقي فبِی( ٚ سٛأْ وفؼٖ آٔٛقي ٚ ٟٔبـر ٚ خّت ٕٞىبـی 

 .ٞبی الشّبؼی خٟز اوشفبؼٜ اق ؽففیز آٟ٘ب ثٍٙبٜ



 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 تْيِ كٌٌؽگبى:

قهيٌِ فقبليت ؼـ هطل كبـ هطل كبـ ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي  ًَؿ فقبليت ؼـ گفٍُ 

 فضٛ وٕیىیٖٛ ثف٘بٔٝ ـیكی ٚ دمًٚٞ ؼـ ٌفٜٚ ٔىب٘یه وبـٌٙبن سػّّی ؼفشف ثٟٙبْ ٘یه ٘ماؼ
 فضٛ وٕیىیٖٛ ثف٘بٔٝ ـیكی ٚ دمًٚٞ ؼـ قٔیٙٝ ٔشبِٛـلی ٕ٘بیٙؽٜ ؼاٍٍ٘بٜ ضٕیؽ سمی دٛـ اـٔىی

 فضٛ وٕیىیٖٛ آٔٛقي، سطمیك ٚ سِٛیؽ ؼـ قٔیٙٝ خٌٛىبـی ٔؽـن آٔٛقٌىؽٜ ثٟفاْ قاـفی
 فضٛ وٕیىیٖٛ ثف٘بٔٝ ـیكی ٚ ٘ؾبـر ثف اخفای آٔٛقي ایفٙی ٚ ضففٝ ٕ٘بیٙؽٜ ؼفشف آٔٛقٌٟبی ضىٗ ضیغٕی
 فضٛ وٕیىیٖٛ ثف٘بٔٝ ـیكی ٚ دمًٚٞ ؼـ قٔیٙٝ ِٙقز وبـٌٙبن ثف٘بٔٝ ـیكی ؼـوی غبوی ِؽیك

 فضٛ وٕیىیٖٛ ثف٘بٔٝ ـیكی ٚ دمًٚٞ ؼـ قٔیٙٝ وبغز ٚ سِٛیؽ وبقٔبٖ دمًٚٞ ٚ ثف٘بٔٝ ـیكی اضٕؽ ٔطٕٛؼ قاؼٜ
 ٔؽفٛ ثبقـوی ٞبی غیف ٔػفة ِٙقز ٔطٕؽ ـضب قاـفی

 ٔؽفٛ خٌٛىبـیٔفثی آٔٛقي  ِٙقز ـٔضب٘ػب٘یفّی 

 فضٛ وٕیىیٖٛ ٔشػُّ ٔشبِٛـلی خٛي ِٙقز ٔطٕؽـضب وّغبٖ ٔطٕؽی
 ٔؽفٛ وبق٘ؽٜ وبقٜ ٞبی فّكی وجه ِٙقز فّیفضب غكائی اُِ

 ٔؽفٛ ٔشػُّ خٛي ٔمبٚٔشی ِٙقز فٕفاٖ ایكؼ دٙبٞی

 ٔؽفٛ ٔشػُّ خٌٛىبـی ثب ٌبق ٔطبفؼ ٚ دیٍففشٝ ِٙقز فّی اوجف وفغٝ ای

 ٔؽفٛ وبثیٙز وبق فّكی ِٙقز اِٝ اضٕؽیـضٕز 

 ٔؽفٛ وبق٘ؽٜ سدٟیكار فٙبٚـی فّكی وٍٙیٗ ِٙقز اِغف یٛوفی

 ٔؽفٛ ثبقـن اِشفاوٛ٘یه ِٙقز ٔطٕؽ ثػشیبـی

 ٔؽفٛ وب٘بَ وبق ِٙقز غالٔقّی وٛٞی

 ٔؽفٛ خٌٛىبـ ٚ سقٕیف وبـ لبِت ٞبی ِٙقشی ِٙقز وبوبٖ ؼٞمبٖ

 ٔؽفٛ ٔشػُّ خٛي غٛؼـٚ ِٙقز ٘دی اِٝ آٍٞٙف

 ٔؽفٛ ثبقـن خٛي ٔػبقٖ سطز فٍبـ ِٙقز ـضب سمٛی خّٛؼاـ

 ٔؽفٛ وبق٘ؽٜ ِِٛٝ ٚ دففیُ )٘یٓ وبغشٝ ٞبی فّكی( ِٙقز ایفج اضٕؽ غبٖ ثیٍی

 ٔؽفٛ وبق٘ؽٜ ٚ ّ٘بة ففٌٝ فّكی ٚ خٛي ٌُ ٔیع ِٙقز فبؼَ اوٕبفیّی ـ٘دجف

 ٔؽفٛ اوىّز فّكی خٛي ٚ دیر ٚ ٟٔفٜوبق٘ؽٜ  ِٙقز ویبٔه ثیٍّفی

 ٔؽفٛ وبق٘ؽٜ لبِت ٞبی ثشٗ ِٙقز ففٞبؼ ٘ىیٕی

 ٔؽفٛ ثبقـن ـاؼیٛ ٌفافی ِٙقز ٔفسضی فبؼَ قاؼٜ

 ٔؽفٛ خٌٛىبـی وبقٜ ٞبی ٘یفٌٚبٞی ِٙقز ثبثه فّی دٛـ
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 ٔمؽٔٝ:

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

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

 ؼاـؼ. 

ای ٚ ویفیز ثػٍی آٟ٘ب ؼـ ٝٞبی فٙی ٚضففٔٛقيآؼـ إٞیز ثٝ  اِقبِی()ٔؽؽّٝٔمبْ ٔقؾٓ ـٞجفی سأویؽٞبی

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

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

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

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

 اوشب٘ؽاـؼ خٟب٘ی سأویؽ ؼاـؼ. ٘یفٚی وبـ وٍٛـ ثب وغص 

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

، ّٔفف ٚ ا٘ضجبط ٔبِی ، لٙبفزثی ٚ خٟبؼی، وبـآففیٙیـٚضیٝ ا٘مال ٔقیبـ اوالٔی اق عفیك وبـ ٚ سالي ٚـزٛة ٘ؾبْ زبؼـ 

ٞبی الشّبؼی ؼـ ٔمیبن ثب ؼیٍفاٖ ؼـ فقبِیزـفبیز ٚخؽاٖ، فؽاِز ٚ اّ٘بف ؼـ ـٚاثظ ٚ ثب  سجؿیفثٟیٙٝ ٚ ؼٚـی اق اوفاف ٚ 

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

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

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

اِقٕف، خّت ی ٔبؼاْٞبی ففؼی، سقبؼَ، یبؼٌیف بٚرسف، سٛخٝ ثٝ ٔقیز، خب٘ٛاؼٜای غب، افشجبـ ٘مً دبیٝافشجبـ ٘مً ٔفخقیز ٔقّٓ

اغالق  ،ی،آٔٛقي ثف اوبن ٘یبق ثبقاـ وبـدؿیفٞب، ا٘قغبفقيثػٍی آٔٛ، اَِٛ سٙٛؿففاٌیفی ٍٔبـوز ٚ سقبُٔ، یىذبـزٍی ٚ

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

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

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

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

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

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

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

ؽ سطَٛ ، وٙلبٖ٘ٛ ثف٘بٔٝ دٙدٓ سٛوقٝ 19ٚ21ؼٜ، ٔباِقبِی(ٔقؾٓ ـٞجفی )ٔؽؽّٝٔمبْ  اثالغی ضٕبیز اق وبـ ٚ وفٔبیٝ ایفا٘ی(

ثف٘بٔٝ ؼـوی ّٔی خٕٟٛـی اوالٔی ایفاٖ ٚ ٘مٍٝ خبٔـ فّٕی وٍٛـ سٙؾیٓ ٌؽٜ اوز. ٕٞسٙیٗ  ،ثٙیبؼیٗ ؼـ آٔٛقي ٚ دفٚـي

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ؼفشف لبثُ ؼوشفوی اوز. 

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

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

 ٔفثٛعٝ ٔی ثبٌؽ.  اوتبًؽاـؼ اـقٌيبثي ضففِسؽٚیٗ اوشب٘ؽاـؼ اـقٌیبثی وبـٞب ٚ ؼـ ٟ٘بیز سؽٚیٗ ، اوشب٘ؽاـؼ فّٕىفؼ

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

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

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

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

 ٕ٘بیٓ. وذبوٍكاـی
 

 

 اضٕؽـضب ؼٚـا٘ؽیً

 سأِیف وشبة ٞبی ؼـویـیكی ٚ ثف٘بٔٝٔؽیفوُ ؼفشف 

 فٙی ٚضففٝ ای ٚ وبـؼاً٘
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 ؼفتف تبلي  كتبثْب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

عفاضي ه َْهي اوتبًؽاـؼ ضففِ: ٌٍنهفضلِ -ؼًيب  كبـ  

اوتبًؽاـؼ اـقٌيبثي ضففِ ؼـ وغص ِالضيتعفاضي ه َْهي  1-6ًوَى ثفگ   
  

 ٌفش هَضَؿ ـؼي 

 ٔٙؾٛـ اق اـقٌیبثی 1
   Appraisal  اـقیبثی            Assessmentوٙدً                       Evaluation  قٌیبثیاـ

        Test  آقٔٛؼٖ                 Monitoring   دبیً              Measurement   ا٘ؽاقٜ ٌیفی 

 افغبی ٌٛاٞیٙبٔٝ ِالضیز                  افغبی ٌٛاٞیٙبٔٝ ٌبیىشٍی  ٞؽف اق اـقٌیبثی 2

  ٌغُ                ضففٝ                ٌفٜٚ وبـی ؼـ ضففٝ               وبـ)سىّیف وبـ( ضففٝ  ٔٛضٛؿ اـقٌیبثی 3

4 
٘ٛؿ اـقٌیبثی ثفضىت اخكاء ٘ؾبْ 

 یبؼٌیفی -یبؼؼٞی
                 سبثیف                  دیبٔؽ                     ثفٚ٘ؽاؼ           ففآیٙؽ         ؼـٚ٘ؽاؼ 

 (ٍ٘في             ٟٔبـر             خكء ٍ٘ف)ؼاً٘        وُ ٍ٘ف )ٌبیىشٍی فٙی ٚ غیف فٙی(  ـٚیىفؼ اـقٌیبثی 5

 وبقٔبٖ                            ثف٘بٔٝ                                            ففؼ )٘یفٚی وبـ(  اـقٌیبثی ٌٛ٘ؽٜ 6

 ٔالن ٔفخـ                    ٞٙدبـ ٔفخـ               فّٕىفؼ لجّی(-ففاٌیف ٔطٛـ)اـقي افكٚؼٜ ٔقیبـ ٔمبیىٝ ؼـ اـقٌیبثی 7

   اـقٌیبة           ٌفٜٚ           ٔفثی         ٕٞشبیبٖ       وبـففٔب         ٘یفٚی وبـ  اـقٌیبثی وٙٙؽٜ 8

   دیٍیفا٘ٝ ؼـ ٔطُ وبـ           دبیب٘ی       سىٛیٙی             آغبقیٗ  ٘ٛؿ اـقٌیبثی ثف ضىت قٔبٖ 9

         ٚاٌفا                     ٍٕٞفا ٘ٛؿ اـقٌیبثی اق ٔٙؾف دبوع 10

            غیف ـوٕی )غیف ٔىشٛة(                                       ـوٕی )ٔىشٛة( ٘ٛؿ اـقٌیبثی )ـوٕی/غیفـوٕی( 11

            غبـخی )سٛوظ ٔفوك ّٔی وٙدً(           ؼاغّی )سٛوظ اـائٝ ؼٞٙؽٜ آٔٛقي(  ٔفخقیز اـقٌیبثی وٙٙؽٜ  12

        ٘ىجی               فبِّٝ ای               ـسجٝ ای                       اوٕی  ٌیفیٔمیبن ٞبی ا٘ؽاقٜ  13

 وٕی                                 ویفی  ٘ٛؿ اـقٌیبثی )ویفی/وٕی( 14

     غیف ٔىشمیٓ                     ٔىشمیٓ  ٘ٛؿ اـقٌیبثی)ٔىشمیٓ/غیف ٔىشمیٓ( 15

 اثكاـٞبی وٙدً ٚ اـقٌیبثی 16

           آقٖٔٛ فّٕىفؼی         دفٚلٜ           ٕ٘ٛ٘ٝ وبـ         دفوً      ّٔبضجٝ       وبـدٌٛٝ 

           دمًٚٞ ٔٛـؼی       آقٖٔٛ وشجی    ٍٔبٞؽٜ      ٌكاـي      ـٚثفیه   ؼـخٝ  360آقٖٔٛ 

            .................... وبـٌفٚٞی      ایفبی ٘مً       اـائٝ       فٟفوز ٚاـوی    ٔطه ق٘ی 

17 

 سقؽاؼ وغٛش ٌبیىشٍی خكء

وغص ٌبیىشٍی ا٘دبْ  4)ثف ٔجٙبی 

 وبـ(

   4 2 2 ؼاً٘

   4 4 4 ٟٔبـر )ٌٙبغشی(

   4 4 5 ٟٔبـر )ـٚاٖ ضفوشی(

   4 4 5 ٍ٘في
 

18 
ٔمیبن ٞبی اوشفبؼٜ خٟز لضبٚر 

 ثٝ  ٌبیىشٍی خكء ؼـ ـویؽٖ
   دٙح وغطی             زٟبـ وغطی        وٝ وغطی          غیف( -ؼٚ  وغطی )ثّی

19 
ٔمیبن ٞبی اوشفبؼٜ خٟز لضبٚر 

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

 اخكاء اوشب٘ؽاـؼ اـقٌیبثی ضففٝ 20

    سطّیُ اوشب٘ؽاـؼ فّٕىفؼ وبـٞب          ٌفٜٚ ثٙؽی وبـٞب          سقییٗ ـٚیىفؼ ٚ ٘ٛؿ اـقٌیبثی 

  سقییٗ ٔقیبـ افغبی ِالضیز    سقییٗ ٔقیبـ اـقٌیبثی ٌفٜٚ وبـی      سقییٗ اوشب٘ؽاـؼ اـقٌیبثی وبـ 

 سقییٗ ٌفایظ وٙدً            سقییٗ اثكاـ ٚ ـٚي وٙدً

   وٝ ٘ٛثز                          ؼٚ ٘ٛثز                                          یه ٘ٛثز  ضؽاوثف ٘ٛثز ٞبی اـقٌیبثی  21

   ٚاضؽ                             30ٚاضؽ                                          45ٚاضؽ  60 سقؽاؼ ٚاضؽ ٞب خٟز افغبی ِالضیز 22
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ضففِ

ؼًيب  كبـ 

اوتبًؽاـؼ عفاضي ه َْهي  
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 ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًًؼفتف تبلي  كتبثْب  

 كبـّب ثٌؽ  هفضلِ ّ تن: گفٍُ-ؼًيب  كبـ

 كبـّب ثٌؽ  گفٍُ 1-7ًوَى ثفگ 

 ِ طِ   اق    

 1L وغص: 7213 كؽ: فٌبٍـ  فلك كبـگف هبّف  ًبم ضففِ:
 

 ٌقلِ ثب فلك ًبم ٌ ل: ثفٌ بـ

 

 قـؼ خٌَ بـًبم ٌ ل: 

 

 اوتليي اكىي ًبم ٌ ل: خٌَ بـ

 

 فلكات كبـ ٌ ل: ًَـؼًبم 

 

 ًبم ٌ ل: ثفٌ بـ هطَّالت فلك 

 ًَثت وَم 
 721341كؽ ٌ ل:  721342كؽ ٌ ل:  721343كؽ ٌ ل:  721344كؽ ٌ ل:  721345 كؽ ٌ ل:

 0705-0703كؽ كبـّب: 0804كؽ كبـّب: 0102-0101كؽ كبـّب:    0106كؽ كبـّب:  0109-0108كؽ كبـّب: 

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

           

 خٌَ بـ او لتًبم ٌ ل: 

 

 ف يخٌَ بـ تقو ًبم ٌ ل:

 

 غو بـ پفٍفيل ًبم ٌ ل:

 

 غو بـ لَلِ ًبم ٌ ل:

 

 ًبم ٌ ل:ثفٌ بـ ه بًي ي

 ًَثت ؼٍم 
 721336كؽ ٌ ل:  721337كؽ ٌ ل:  721338كؽ ٌ ل:  721339كؽ ٌ ل:  721340كؽ ٌ ل: 

 0704كؽ كبـّب: 0802كؽ كبـّب:  0805كؽ كبـّب:  0201كؽ كبـّب:  0202كؽ كبـّب: 

 60قهبى: 2ٍاضؽ: 60قهبى: 2ٍاضؽ: 60قهبى: 2ٍاضؽ: 60قهبى: 2ٍاضؽ: 60بى:قه 2ٍاضؽ:

           

 وبق ًبم ٌ ل: كبًبل

 

 ًبم ٌ ل: خٌَ بـ ًقغِ خَي

 

 ًبم ٌ ل: لطين كبـ ثب هٍقل

 

  بـ ٍـقًبم ٌ ل: غو

 

 ًبم ٌ ل: ثفٌ بـ فلك ثب قيسي

 ًَثت اٍل 
 721331كؽ ٌ ل:  721332 كؽ ٌ ل: 721333كؽ ٌ ل:  721334كؽ ٌ ل:  721335كؽ ٌ ل: 

 0702-0701كؽ كبـّب: 0801كؽ كبـّب: 0107كؽ كبـّب: 0501كؽ كبـّب:  0803كؽ كبـّب: 

 60قهبى: 2ٍاضؽ: 60قهبى: 2ٍاضؽ: 60قهبى: 1ٍاضؽ: 60قهبى: 2ٍاضؽ: 60قهبى: 2ٍاضؽ:

 

 اوت بؼُ گفؼؼ. 6-1*فٌبٍيي گفٍّْب  كبـ  ٍ كؽّب  آًْب ثف اوبن هٍبغل ؾيل ّف ٍاضؽ ضففِ ؼـ ففم 
 



7 

 

 

 ضففِ ا  ٍ كبـؼاًًؼفتف تبلي  كتبثْب  ؼـوي فٌي ٍ 

 كبـّب ثٌؽ  هفضلِ ّ تن: گفٍُ-ؼًيب  كبـ

 كبـّب ثٌؽ  گفٍُ 1-7ًوَى ثفگ 

 ِ طِ   اق    

 2L وغص: 7112 كؽ: فٌبٍـ  فلك كوک ت ٌىيي  ًبم ضففِ:
 

 TIG لَلِ خٌَ بـ  غغَط ًبم ٌ ل:

 

 ٍ َّاپيوب ثؽًِ وبقًؽُ ًبم ٌ ل:

 ّلي َپتف

 

 TIG هطبفؼ گبق ثب بـخٌَ ًبم ٌ ل: 

 

 MIG هطبفؼ گبق ثب ًبم ٌ ل: خٌَ بـ

 

 خٌَ بـ تفهيوي ًبم ٌ ل:*

 721241كؽ ٌ ل:  721242كؽ ٌ ل:  721243كؽ ٌ ل:  721244كؽ ٌ ل:  721245كؽ ٌ ل:  ًَثت وَم 

  0401-0301 كؽ كبـّب: 0302كؽ كبـّب:  0402 كؽ كبـّب:  0303كؽ كبـّب:  0403 كؽ كبـّب:

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

           

 پالوتيک خٌَ بـًبم ٌ ل: 

 

 ًبم ٌ ل: خٌَ بـ تفهيت

 

 خٌَ بـ گل هيع ًبم ٌ ل:

 

 لطين كبـ وػت ًبم ٌ ل:

 

 ًّت كبـ او لت فلك  ًبم ٌ ل:

 ؼٍم تًَث 
 721236كؽ ٌ ل:  721237كؽ ٌ ل:  721238كؽ ٌ ل 721239كؽ ٌ ل:  721240كؽ ٌ ل: 

 0307كؽ كبـّب:  0104-0308كؽ كبـّب:  0509كؽ كبـّب:  0506كؽ كبـّب:  0508 كؽ كبـّب:

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

           

 هبيـ آقهَى) NDT ًبم ٌ ل: ثبقـوي

 (ًبفؿ

 

 (VTثبقـوي زٍوي ) ًبم ٌ ل:

 

 تقويف كبـ لَلِ ًبم ٌ ل:

 

 لَلِ غغَط ـبخٌَ  ًبم ٌ ل:

SMAW 

 

ّب  فَالؼ   ًبم ٌ ل:خٌَ بـ وبقُ

SMAW 

 721231كؽ ٌ ل:  721232كؽ ٌ ل:  721233كؽ ٌ ل:  721234كؽ ٌ ل:  721235كؽ ٌ ل: اٍل ًَثت 

 0203كؽ كبـّب: 0204كؽ كبـّب: 0103 كؽ كبـّب: 0601 كؽ كبـّب: 0602 كؽ كبـّب:

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

 

 اوت بؼُ گفؼؼ. 6-1*فٌبٍيي گفٍّْب  كبـ  ٍ كؽّب  آًْب ثف اوبن هٍبغل ؾيل ّف ٍاضؽ ضففِ ؼـ ففم 
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 كبـؼاًًؼفتف تبلي  كتبثْب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ 

 كبـّب ثٌؽ  هفضلِ ّ تن: گفٍُ-ؼًيب  كبـ

 كبـّب ثٌؽ  گفٍُ 1-7ًوَى ثفگ 

 ِ طِ   اق    

 3L وغص:  كؽ: فٌبٍـ  فلك ت ٌىيي  ًبم ضففِ:
 

           

 تَليؽ ت ٌىيي ًبم ٌ ل:

 

 كي يت كٌتفل ت ٌىييًبم ٌ ل: 

 

 ت ٌىيي هًَتبلًبم ٌ ل: 

 

 ت ٌىيي وبغت ٌبثلي ل: ًبم ٌ

 

 ت ٌىيي فلككبـ  *ًبم ٌ ل:

 ًَثت زْبـم 
 311546كؽ ٌ ل:  311547كؽ ٌ ل:  311548كؽ ٌ ل:  311549كؽ ٌ ل:  311550كؽ ٌ ل: 

 0808-0807-0806 كؽ كبـّب: 0903-0902-0901 كؽ كبـّب: 0906-0905-0904كؽ كبـّب: 1003-1002-1001كؽ كبـّب: 1007-1006-1005-1004كؽ كبـّب:

 90قهبى: 3ٍاضؽ: 90قهبى: 3ٍاضؽ 90قهبى: 3ٍاضؽ: 90قهبى: 30ٍاضؽ: 90قهبى: 30ٍاضؽ:

                

  كٍتي ثؽًِ ت ٌىييًبم ٌ ل:   هػفة غيف آقهبيً ت ٌىيي ًبم ٌ ل:  ت ٌىيي آقهبيً هػفةًبم ٌ ل:   ت ٌىيي تىت ّب  ه بًي يًبم ٌ ل:   ت ٌىيي ثفٌ بـ : ًبم ٌ ل

 ًَثت وَم
  311541 كؽ ٌ ل:  311542كؽ ٌ ل:   311543كؽ ٌ ل:   311544كؽ ٌ ل:   311545كؽ ٌ ل:

  0510 كؽ كبـّب:  0605-0604-0603 كؽ كبـّب:  0610-0609-0608كؽ كبـّب:   0607-0606 كؽ كبـّب:  0709-0708-0707-0706 كؽ كبـّب:

  90قهبى: 3ٍاضؽ:  90قهبى: 3ٍاضؽ:  90قهبى: 30ٍاضؽ:  90قهبى: 30ٍاضؽ:  90قهبى: 3ٍاضؽ:

           

 وػت كبـ  لطين ت ٌىيي ًبم ٌ ل

 

 ٍيمُت ٌىيي خٌَ بـ  ًبم ٌ ل: 

 

 هتيٍهقب خَي ت ٌىييًبم ٌ ل: 

 

 ًبم ٌ ل: ت ٌىيي خٌَ بـ   گبق هطبفؼ

 

 TIG  ًبم ٌ ل: ت ٌىيي خٌَ بـ 

 ًَثت ؼٍم 
 311536كؽ ٌ ل:  311537كؽ ٌ ل:  311538كؽ ٌ ل:  311539كؽ ٌ ل:  311540كؽ ٌ ل: 

 0406-0405كؽ كبـّب: 0309-0407كؽ كبـّب: 0505-0502كؽ كبـّب: 0504-0503كؽ كبـّب:  0507 كؽ كبـّب:

 90قهبى: 3ٍاضؽ: 90قهبى: 3ٍاضؽ: 90قهبى: 3ٍاضؽ: 90قهبى: 3ٍاضؽ: 90بى:قه 3ٍاضؽ:

           

 MIG خٌَ بـ  ت ٌىييًبم ٌ ل: 

 

 ٌ ل: ت ٌىيي خٌَ بـ  غغَط لَلِم ًب

 

 ًبم ٌ ل: ت ٌىيي خٌَ بـ  فلكات غيفآٌّي

 

 ت ٌىيي خٌَ بـ  تقويف  ًبم ٌ ل:

 

 خٌَ بـ  ت ٌىيي ًبم ٌ ل:

 ًَثت اٍل 
 311531كؽ ٌ ل:  311532كؽ ٌ ل:  311533كؽ ٌ ل:  311534كؽ ٌ ل:  311535كؽ ٌ ل: 

 0209-0208كؽ كبـّب: 0207-0205كؽ كبـّب: 0206كؽ كبـّب: 0404-0304كؽ كبـّب: 0306-0305كؽ كبـّب:

 90قهبى: 3ٍاضؽ: 90قهبى: 3ٍاضؽ: 90قهبى: 3ٍاضؽ: 90قهبى: 3ٍاضؽ: 90قهبى: 3ٍاضؽ:

 

  اوت بؼُ گفؼؼ. 6-1*فٌبٍيي گفٍّْب  كبـ  ٍ كؽّب  آًْب ثف اوبن هٍبغل ؾيل ّف ٍاضؽ ضففِ ؼـ ففم 
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 ضففِ اـقٌيبثيتؽٍيي اوتبًؽاـؼ 

Evaluation Occupational Standard Development 

 

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

Performance Standard Analysis 

& 

Task Evaluation Standard Development 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ضففِ/ ًيبق وٌدي ٌ لي ضففِعفاضي  ه َْهي  ضففِتطليل   كبـت بلي  تطليل 
تؽٍيي اوتبًؽاـؼ ٌبيىت ي  

ضففِ

ؼًيب  كبـ 

اوتبًؽاـؼ عفاضي ه َْهي  
اـقٌيبثي ضففِ 

گفٍُ ثٌؽ  كبـّب تطليل اوتبًؽاـؼ فول فؼ
تؽٍيي اوتبًؽاـؼ اـقٌيبثي 

كبـّب
تؽٍيي اوتبًؽاـؼ اـقٌيبثي 

ضففِ
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 ٍقاـت آهَقي ٍ پفٍـي

ـيك  آهَقٌي وبقهبى پمًٍّ ٍ ثفًبهِ  

 ؼفتف تبلي  كتبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  كبـ فول فؼ اوتبًؽاـؼ تطليل - 1-8ًوَى ثفگ 

 :ًَثت : تبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 كؽ ضففِ 
 

 فٌبٍـ  فلك  هبّف كبـگف ضففِ :
وغص 

 ِالضيت 
1L  

 اوتبًؽاـؼ فول فؼ كبـ:    

 اوتليي اكىي ـٍي ثب ًبقک فلك  قغقبت خٌَ بـ 

(OAW )ٍ ًقٍِ ثفاثف هػتل  ّب  ٍضقيت ؼـ ٍ 

 ؼوتَـالقول
 ٍؽي ِ:  01 كؽ ٍؽي ِ 

 گبق اكىي ّب  ففآيٌؽ

(OGW) 
 گفٍُ كبـ 

 

  0101 كؽ كبـ
 (OGW)ايدبؼ غظ خَي  كبـ:

وغص 

 ٌبيىت ي 
 هْبـت

  ؽ هلي كبـك
  

 ٌفايظ اًدبم كبـ :-1

اًجف ثفا  قغقبت  -وين خَي  -ّب  فَالؼ  ٍـق -ؼوت بُ خٌَ بـ  كبهل-ًٍبًي( ّب  آتًاوتبًؽاـؼ هدْك ثِ تدْيكات ايوٌي )تَْيِ َّا، كپىَلكبـگبُ 

 ؼقيقِ 200-آة ِبثَى  -عفف آة  -تدْيكات ايوٌي )فيٌک، پٍجٌؽ زفهي، ؼوت ً زفهي( -وَقى پبک كي -ثفن ويوي -

 

 

 كبـ/هفاضل پفٍلُ / ـٍيِ اًدبم كبـ:ًوًَِ /  ًقٍِ  - 2
 تٌؾين ٌقلِ  -

 ايدبؼ غظ خَي ثؽٍى وين خَي ـٍ  ِ طِ  -

 ايدبؼ غظ خَي ثب وين خَي ـٍ  ِ طِ  -

 خٌَ بـ  ؼٍ قغقِ ٍـق ؼـ ضبلت وغطي -

 خٌَ بـ  ؼٍ قغقِ ٍـق ؼـ ضبلت افقي -

 خٌَ بـ  ؼٍ قغقِ ٍـق ؼـ ضبلت فوَؼ  -

 خٌَ بـ  ؼٍ قغقِ ٍـق ؼـ ضبلت وق ي   -

 ٌبغُ ّب  اِلي اوتبًؽاـؼ فول فؼ كبـ: -3
 وبًتيوتف فبِلِ  15ثب تَخِ ثِ عَل ّىتِ هػفٍعي ٍ تٍػيُ ِؽا  ٌقلِ غٌثي ؼـ تٌؾين ٌقلِ )ؼـ وِ ضبلت اضيبء اكىيؽ ٍ غٌثي( -

 اثف ؼٍؼ ٍ ك  ٍ وَغت ي ٍ خفقِ ـٍ  كبـ -

 ّب  هٌؾن )ثفا  ثؽٍى وين خَي(خَي ّوَاـ ٍ ثب گفؼُ ٍ هْفُ -

 ا  خَي ثب اوت بؼُ اق گيحّب  هٌؾن ٍ ؾٍة كبهل ٍ پيَوت ي كٌبـُگفؼُ ٍ هْفُخَي ّوَاـ ثب  -

  ّب  فوَؼ  ٍ افقي ٍ وق يفؽم ـيكي خَي ؼـ ضبلت -

 فؽم غَـؼگي كٌبـُ خَي   -

 اثكاـّب  اـقٌيبثي: -4

 ليىت زک -پفوً -هٍبّؽُ

 اثكاـ ٍ تدْيكات هَـؼ ًيبق اًدبم كبـ: -5
 ؼوت بُ كبهل خٌَ بـ  اكىي وَغت -

 قغقبت فَالؼ  -

 وين خَي   -

 ت بلي  كبـ  هفتجظ ؼـ گفٍُ كبـ /ٌ ل: -6
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 ٍقاـت آهَقي ٍ پفٍـي

 وبقهبى پمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك  آهَقٌي

 ؼفتف تبلي  كتبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  اـقٌيبثي كبـ – 1-9ًوَى ثفگ 

 :ًَثت   تبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 ضففِ :  كؽ ضففِ 
فٌبٍـ   هبّف كبـگف

 فلك 

وغص 

 ِالضيت 
1L  

 اوتبًؽاـؼ فول فؼ كبـ:    

 اوتليي اكىي ـٍي ثب ًبقک فلك  قغقبت خٌَ بـ 

(OAW )ٍ ًقٍِ ثفاثف هػتل  ّب  ٍضقيت ؼـ ٍ 

 ٍؽي ِ:  01 كؽ ٍؽي ِ  ؼوتَـالقول
 گبق اكىي ّب  ففآيٌؽ

(OGW) 
 گفٍُ كبـ 

 

ايدبؼ غظ خَي  كبـ:  0101 كؽ كبـ

(OGW) 

وغص 

 هْبـت ٌبيىت ي 

    ؽ هلي كبـك

  

 هفا ضل كبـ ـؼي 
 ٌفايظ فول فؼ

 )اثكاـ،هَاؼ، تدْيكات، قهبى، ه بى ٍ ...(
 )ٌبغُ ّب/ؼاٍـ /ًوفُ ؼّي(اوتبًؽاـؼ  ًتبيح هو ي

ًو

 ـُ

 آٔبؼٜ وبقی ؼوشٍبٜ 1
ؼوشٍبٜ خٛي اوىی 

 اوشّیٗ
 ؼلیمٝ 20

 3 دبـأشفٞب ٚ ٌبقثٙؽی اسّبالرسٙؾیٓ ِطیص  ؼـوز

 2 فؽْ ٌبق ثٙؽی ٚ سٙؾیٓ دبـأشفٞب غیفلبثُ لجَٛ 

  1 

 آٔبؼٜ وبقی  2
 لغقبر فٛالؼی

 ؼلیمٝ  20

  3 

 ؼـوز 
ایدبؼ ٚ وغص لغقٝ اوىیؽقؼائی ٌؽٜ ثبٌؽ ٚ 

 سٙؾیٓ ٌقّٝ غٙثی
2 

 1 فؽْ سٙؾیٓ ٌقّٝ غٙثی  غیفلبثُ لجَٛ

 خٌٛىبـی  3

 ؼوشٍبٜ خٌٛىبـی
 لغقبر فٛالؼی 

 ویٓ خٛي
 ؼلیمٝ  30

 
 3 

 ؼـوز 
 ایدبؼ غظ خٛي ، ده ؼوشی

 ٘فٛؾ ٚ دیٛوشٍی وٙبـٜ ٞبی خٛي
2 

 1 ایدبؼ غظ خٛي ٚ دیً ؼوشی غیفلبثُ لجَٛ

4   

  3 

   2 

  1 

5   

  3 

   2 

  1 

ٌبیىشٍی ٞبی غیف 
فٙی , ایٕٙی, 

سٛخٟبر ثٟؽاٌز, 
قیىز ٔطیغی ٚ 

 ٍ٘في

، اعٕیٙبٖ اق ویفیز وبـ ا٘دبْ 2(، وغص N72ٔىئِٛیز دؿیفی )
 ؼـ ایٕٙی ٌیٍّٟٙب، ؼـ ایٕٙی وذىَٛ، ٔطُ ؼـ ایٕٙی ٌؽٜ،
 ٚ ـٚغٗ ٘ؾف اق وبـ ٔطیظ ٚ وبـ لغقٝ ثٛؼٖ سٕیك ٘ؾف اق ٔطیظ

 ایٕٙی ا٘فدبـی، ٚ قا¬آسً فٛأُ ٘ؾف اق ٔطیظ  ؼـ ایٕٙی غیفٜ،
 ففایٙؽ

  سٛخٝ ثٝ ٕٞٝ ی ٔٛاـؼ لبثُ لجَٛ

    

  سٛخٝ ثٝ ٔٛاـؼ ایٕٙی غيف قبثل قجَل

 اـقٌيبثي كبـ )ٌبيىت ي اًدبم كبـ(
 ثّی    

 غیف    

 ٔقیبـ ٌبیىشٍی ا٘دبْ وبـ  :
 ٚ ... 6ٚ  5اق ٔفاضُ   2وىت ضؽالُ ٕ٘فٜ  
 اق ثػً ٌبیىشٍی ٞبی غیف فٙی , ایٕٙی, ثٟؽاٌز , سٛخٟبر قیىز ٔطیغی ٚ ٍ٘في  2وىت ضؽالُ ٕ٘فٜ  

 اق ٔفاضُ وبـ 2وىت ضؽالُ ٔیبٍ٘یٗ 
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 ٍقاـت آهَقي ٍ پفٍـي

 وبقهبى پمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك  آهَقٌي

ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًًؼفتف تبلي  كتبة   

 

  كبـ فول فؼ اوتبًؽاـؼ تطليل - 1-8ًوَى ثفگ 

 :ًَثت : تبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 كؽ ضففِ 
 

 فٌبٍـ  فلك  هبّف كبـگف ضففِ :
وغص 

 ِالضيت 
1L  

 اوتبًؽاـؼ فول فؼ كبـ:    

 اكىي ـٍي ثب ّن ـٍ  لت ٍ وپف  قغقبت خٌَ بـ 

 ـٍيِ ٍ ًقٍِ ثِ تَخِ ثب ّب ٍضيقت توبم ؼـ اوتليي

 خٌَ بـ 
 ٍؽي ِ:  01 كؽ ٍؽي ِ 

 گبق اكىي ّب  ففآيٌؽ

(OGW) 
 گفٍُ كبـ 

 

  0102 كؽ كبـ
  (OGW) خٌَ بـ  گٌَِ كبـ:

وغص 

 ٌبيىت ي 
 هْبـت

  ؽ هلي كبـك
  

 ٌفايظ اًدبم كبـ :-1

 يک كبـگبُ اوتبًؽاـؼ، قغقبت فَالؼ ، ثفن ويوي، وين خَي، تدْيكات ايوٌي، اًجف ثفا  خبثدبئي قغقبت  

 ًوًَِ /  ًقٍِ كبـ/هفاضل پفٍلُ / ـٍيِ اًدبم كبـ: - 2
 تٌؾين قغقبت ، كٌتفل قاٍيِ ؼٍ قغقِ  -

 غبل ـ خَي قؼى قغقبت  -

 خٌَ بـ  ًجً غبـخي ثؽٍى وين خَي -

 وين خَي  خٌَ بـ  ًجً غبـخي ثب  -

 ٌبغُ ّب  اِلي اوتبًؽاـؼ فول فؼ كبـ: -3
 ّن ـاوتبئي، هيكاى ثَؼى فبِلِ قغقبت، ّن وغص ثَؼى ؼٍ قغقِ، قاٍيِ ؼـوت -

 ّب  غبل خَي ّن اًؽاقُ ،  ؾٍة كبهل غبل خَي -

 ّب  هٌؾن ٍ گفؼُ ي ٌَاغت  خَي ثب هْفُ -

 ّب  هٌؾن، گفؼُ ي ٌَاغت، ؾٍة كبهل وين خَي ٍ قغقِ كبـ خَي ثب هْفُ -

 اثكاـّب  اـقٌيبثي: -4

 ليىت زک -پفوً -هٍبّؽُ

 اثكاـ ٍ تدْيكات هَـؼ ًيبق اًدبم كبـ: -5
 ؼوت بُ خٌَ بـ  اكىي اوتيلي، وين خَي، قغقِ كبـ فَالؼ    

 ت بلي  كبـ  هفتجظ ؼـ گفٍُ كبـ /ٌ ل: -6
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پفٍـي ٍقاـت آهَقي ٍ  

 وبقهبى پمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك  آهَقٌي

 ؼفتف تبلي  كتبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  اـقٌيبثي كبـ – 1-9ًوَى ثفگ 

 :ًَثت   تبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 ضففِ :  كؽ ضففِ 
فٌبٍـ   هبّف كبـگف

 فلك 

وغص 

 ِالضيت 
1L  

 اوتبًؽاـؼ فول فؼ كبـ:    

 اكىي ـٍي ثب ّن ـٍ  لت ٍ وپف  قغقبت خٌَ بـ 

 ـٍيِ ٍ ًقٍِ ثِ تَخِ ثب ّب ٍضيقت توبم ؼـ اوتليي

 ٍؽي ِ:  01 كؽ ٍؽي ِ  خٌَ بـ 
 گبق اكىي ّب  ففآيٌؽ

(OGW) 
 گفٍُ كبـ 

 

  0102 كؽ كبـ
 كبـ:

 خٌَ بـ  گٌَِ

(OGW)  

وغص 

 ٌبيىت ي 
 هْبـت

  ؽ هلي كبـك

  

 هفا ضل كبـ ـؼي 
 ٌفايظ فول فؼ

 )اثكاـ،هَاؼ، تدْيكات، قهبى، ه بى ٍ ...(
 )ٌبغُ ّب/ؼاٍـ /ًوفُ ؼّي(اوتبًؽاـؼ  ًتبيح هو ي

ً

ه

ـ

ُ 

 آٔبؼٜ وبقی ؼوشٍبٜ 1
ؼوشٍبٜ خٛي اوىی 

 اوشّیٗ
 ؼلیمٝ 20

  3 

 2 سٙؾیٓ ِطیص دبـأشفٞب ٚ ٌبقثٙؽی اسّبالر ؼـوز 

 1 فؽْ ٌبق ثٙؽی ٚ سٙؾیٓ دبـأشفٞب غیفلبثُ لجَٛ

 آٔبؼٜ وبقی  2
 لغقبر فٛالؼی

 ؼلیمٝ  20

  
 

 ؼـوز 
ایدبؼ ٚ وغص لغقٝ اوىیؽقؼائی ٌؽٜ ثبٌؽ ٚ 

 سٙؾیٓ ٌقّٝ غٙثی

 

 فؽْ سٙؾیٓ ٌقّٝ غٙثی  غیفلبثُ لجَٛ
 

 خٌٛىبـی  3

 ؼوشٍبٜ خٛي 
 لغقٝ وبـ غبَ خٛي غٛـؼٜ 

 ویٓ خٛي 
 سدٟیكار ایٕٙی  

 ؼلیمٝ  20

 ؼـوز
خٛي وبـی  –خٌٛىبـی وذفی ؼـ ضبِز فٕٛؼی 

 ومفی 
3 

   2 

 1 فؽْ سٛا٘بیی خٛي ٌٌٛٝ  غیفلبثُ لجَٛ

4   

  3 

   2 

  1 

5   

  3 

   2 

  1 

ٌبیىشٍی ٞبی غیف 
فٙی , ایٕٙی, ثٟؽاٌز, 

سٛخٟبر قیىز 
 ٔطیغی ٚ ٍ٘في

، اعٕیٙبٖ اق ویفیز وبـ ا٘دبْ 2 (، وغصN72ٔىئِٛیز دؿیفی )
 ؼـ ایٕٙی ٌیٍّٟٙب، ؼـ ایٕٙی وذىَٛ، ٔطُ ؼـ ایٕٙی ٌؽٜ،
 ٚ ـٚغٗ ٘ؾف اق وبـ ٔطیظ ٚ وبـ لغقٝ ثٛؼٖ سٕیك ٘ؾف اق ٔطیظ

 ایٕٙی ا٘فدبـی، ٚ قا¬آسً فٛأُ ٘ؾف اق ٔطیظ  ؼـ ایٕٙی غیفٜ،
 ففایٙؽ

  سٛخٝ ثٝ ٕٞٝ ی ٔٛاـؼ لبثُ لجَٛ

 

  سٛخٝ ثٝ ٔٛاـؼ ایٕٙی غيف قبثل قجَل

 اـقٌيبثي كبـ )ٌبيىت ي اًدبم كبـ(
 ثّی    

 غیف    

 ٔقیبـ ٌبیىشٍی ا٘دبْ وبـ  :
 ٚ ... 6ٚ  2اق ٔفاضُ   2وىت ضؽالُ ٕ٘فٜ  
 اق ثػً ٌبیىشٍی ٞبی غیف فٙی , ایٕٙی, ثٟؽاٌز , سٛخٟبر قیىز ٔطیغی ٚ ٍ٘في  2وىت ضؽالُ ٕ٘فٜ  

 ٔفاضُ وبـاق  2وىت ضؽالُ ٔیبٍ٘یٗ 
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 ٍقاـت آهَقي ٍ پفٍـي

 وبقهبى پمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك  آهَقٌي

 ؼفتف تبلي  كتبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  كبـ فول فؼ اوتبًؽاـؼ تطليل - 1-8ًوَى ثفگ 

 :ًَثت : تبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 كؽ ضففِ 
 

 ضففِ :
فٌبٍـ   كوک ت ٌىيي

 فلك 

وغص 

 ِالضيت 
2L  

 اوتبًؽاـؼ فول فؼ كبـ:    

 ٍضيقت توبم ؼـ اوتليي اكىي ـٍي ثب ّب لَلِ خٌَ بـ 

 ًقٍِ ثِ تَخِ ثب ّب

 ٍؽي ِ:  01 كؽ ٍؽي ِ 
 گبق اكىي ّب  ففآيٌؽ

(OGW) 
 گفٍُ كبـ 

 

  0103 كؽ كبـ
 كبـ:

 خؽاـُ ًبقک خٌَ بـ  لَلِ

(OGW) 

وغص 

 ٌبيىت ي 
 هْبـت

  ؽ هلي كبـك

  

 ٌفايظ اًدبم كبـ :-1

( ، تدْيكات ايوٌي، وين خَي، لَلِ ثب اثقبؼ اوتبًؽاـؼ، وَّبى، ثفن Posilionerكبـگبُ اوتبًؽاـؼ خٌَ بـ ، ؼوت بُ كبهل خٌَ بـ ، ً ْؽاـًؽُ لَلِ )

 ويوي، گيح اًؽاقُ گيف )گفؼُ وٌح(، گيفُ 

 كبـ/هفاضل پفٍلُ / ـٍيِ اًدبم كبـ: ًوًَِ /  ًقٍِ - 2
 ًؾبفت ٍ وَّبى ٍ وٌگ قًي لجِ قغقبت  -1

 تٌؾين ٍ ّن ـاوتب كفؼى قغقبت  -2

 (9-6-3-12غبل خَي قؼى ؼـ زْبـ ًقغِ لَلِ ) -3

 خٌَ بـ  كبهل ؼـ ٍضقيت غَاوتِ ٌؽُ  -4

 ّب ثفن كٍي، وَّبى قًي كٌبـُ -5

 كٌتفل په اق خٌَ بـ    -6

 فول فؼ كبـ:ٌبغُ ّب  اِلي اوتبًؽاـؼ  -3
 تويك ثَؼى ٍ وَّبً بـ  ٌؽُ ٍ آهبؼُ وبق  ٌؽُ لجِ قغقبت  -

 ّب  تقييي ٌؽُ، فبِلِ اوتبًؽاـؼ ثيي ؼٍ لَلِ + غبل خَي كبهل ٍ ي ٌَاغت  غبل خَي ؼـ فبِلِ -

 (  كبهل، ثؽٍى ثفخىت ي ٍ ٌَـگي  welling actionّب  خَي )غظ خَي هٌؾن، پيَوت ي كٌبـُ -

 ّن پٌْب ثَؼى خَي   -

 ّب  خَي تَوظ وَّبى  ٌؽى كٌبـُ آهبؼُ -

 ثبقـوي زٍوي   -

 اثكاـّب  اـقٌيبثي: -4

 ليىت زک -پفوً -هٍبّؽُ

 اثكاـ ٍ تدْيكات هَـؼ ًيبق اًدبم كبـ: -5
 ( ، تدْيكات ايوٌي posilionerؼوت بُ كبهل خٌَ بـ ، ً ْؽاـًؽُ )

 ت بلي  كبـ  هفتجظ ؼـ گفٍُ كبـ /ٌ ل: -6
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پفٍـيٍقاـت آهَقي ٍ   

 وبقهبى پمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك  آهَقٌي

 ؼفتف تبلي  كتبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  اـقٌيبثي كبـ – 1-9ًوَى ثفگ 

 :ًَثت   تبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 ضففِ :  كؽ ضففِ 
فٌبٍـ   كوک ت ٌىيي

 فلك 

وغص 

 ِالضيت 
2L  

 اوتبًؽاـؼ فول فؼ كبـ:    

 توبم ؼـ اوتليي اكىي ـٍي ثب ّب لَلِ خٌَ بـ 

 ًقٍِ ثِ تَخِ ثب ّب ٍضيقت

 ٍؽي ِ:  01 كؽ ٍؽي ِ 
 گبق اكىي ّب  ففآيٌؽ

(OGW) 
 گفٍُ كبـ 

 

  0103 كؽ كبـ
 كبـ:

خؽاـُ  خٌَ بـ  لَلِ

 (OGW) ًبقک

وغص 

 ٌبيىت ي 
 هْبـت

  ؽ هلي كبـك

  

 كبـ هفا ضل ـؼي 
 ٌفايظ فول فؼ

 )اثكاـ،هَاؼ، تدْيكات، قهبى، ه بى ٍ ...(
 )ٌبغُ ّب/ؼاٍـ /ًوفُ ؼّي(اوتبًؽاـؼ  ًتبيح هو ي

ً

ه

ـ

ُ 

 آٔبؼٜ وبقی  1

 ٌیفٜ 
 وٛٞبٖ ٚ وًٙ 
 ٌیح )ٌبثّٖٛ(

 ؼلیمٝ  60

 
 3 

 ؼـوز 
لغقبر ٞٓ ـاوشب، قاٚیٝ دع ؼـوز، فبِّٝ ؼـوز 

 غبَ خٛي ؼـ ٔٛلقیز ٞبی ؼـوز
2 

 1 ٞب ٘بؼـوزقاٚیٝ دع ؼـوز، ٔٛلقیز غبَ خٛي غیفلبثُ لجَٛ

 خٌٛىبـی 2
ؼوشٍبٜ خٌٛىبـیٛ ویٓ 

 خٌٛٛ ِِٛٝ

  3 

 1G 2G  ٚ5G 2سٛا٘بیی ؼـ اخبْ خٛي  ؼـوز 

 1G 1فؽْ سٛا٘بیی ؼـ  غیفلبثُ لجَٛ

 اٍ٘قبة ٌیفی  3

 ؼوشٍبٜ خٛي وبُٔ
 ٍٟ٘ؽاـ٘ؽٜ 
 ویٓ خٛي

 ِِٛٝ ـ قاٚیٝ وٙح 

 3 قاٚیٝ ؼـوز، خٛي ثؽٖٚ غٛـؼٌی، ٔشمبـٖ ؼـوز

   2 

 1 قاٚیٝ ٘بؼـوز ، خٛي ٘بٔشمبـٖ، غٛـؼٌی، ٌٛـٌی  غیفلبثُ لجَٛ

4   

  3 

   2 

  1 

5   

  3 

   2 

  1 

ٌبیىشٍی ٞبی غیف 
فٙی , ایٕٙی, ثٟؽاٌز, 

سٛخٟبر قیىز 
 ٔطیغی ٚ ٍ٘في

، اعٕیٙبٖ اق ویفیز وبـ ا٘دبْ 2 (، وغصN72ٔىئِٛیز دؿیفی )
 ؼـ ایٕٙی ٌیٍّٟٙب، ؼـ ایٕٙی وذىَٛ، ٔطُ ؼـ ایٕٙی ٌؽٜ،
 ٚ ـٚغٗ ٘ؾف اق وبـ ٔطیظ ٚ وبـ لغقٝ ثٛؼٖ سٕیك ٘ؾف اق ٔطیظ

 ایٕٙی ا٘فدبـی، ٚ قا¬آسً فٛأُ ٘ؾف اق ٔطیظ  ؼـ ایٕٙی غیفٜ،
 ففایٙؽ

  سٛخٝ ثٝ ٕٞٝ ی ٔٛاـؼ لبثُ لجَٛ

 

 سٛخٝ ثٝ ٔٛاـؼ ایٕٙی غيف قبثل قجَل
 

 

 اـقٌيبثي كبـ )ٌبيىت ي اًدبم كبـ(
 ثّی    

 غیف    

 ٔقیبـ ٌبیىشٍی ا٘دبْ وبـ  :
 ٚ ... 5ٚ  1اق ٔفاضُ   2وىت ضؽالُ ٕ٘فٜ  
 اق ثػً ٌبیىشٍی ٞبی غیف فٙی , ایٕٙی, ثٟؽاٌز , سٛخٟبر قیىز ٔطیغی ٚ ٍ٘في  2وىت ضؽالُ ٕ٘فٜ  

 اق ٔفاضُ وبـ 2ٔیبٍ٘یٗ وىت ضؽالُ 
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 ٍقاـت آهَقي ٍ پفٍـي

 وبقهبى پمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك  آهَقٌي

 ؼفتف تبلي  كتبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  كبـ فول فؼ اوتبًؽاـؼ تطليل - 1-8ًوَى ثفگ 

 :ًَثت : تبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 كؽ ضففِ 
 

 ضففِ :
فٌبٍـ  كوک ت ٌىيي 

 فلك 

وغص 

 ِالضيت 
2L  

 اوتبًؽاـؼ فول فؼ كبـ:    

 ؼوت بُ ث بـگيف  ثب هىي ّب  لَلِ ٍ ّب ٍـق لطيو بـ 

 لطيو بـ  ـٍيِ ٍ ًقٍِ عجق اوتليي اكىي

 ٍؽي ِ:  01 كؽ ٍؽي ِ 
 گبق اكىي ّب  ففآيٌؽ

(OGW) 
 گفٍُ كبـ 

 

  0104 كؽ كبـ
 كبـ:

فلكات  لطين كبـ  وػت

 غيف آٌّي

وغص 

 ٌبيىت ي 
 هْبـت

  ؽ هلي كبـك

  

 ٌفايظ اًدبم كبـ :-1

ّب  ٌيويبيي، ثفن ويوي، ز ً، وٌؽاى، كوبى ّب، ضاللّب، فالكهكبـگبُ خٌَ بـ  گبق اوتبًؽاـؼ، تدْيكات كبهل خٌَ بـ  اكىي وَغت، وين خَي

 اـُ، تدْيكات ايوٌي، اًجف ثفا  خبثدبيي قغقبت  

 ًوًَِ /  ًقٍِ كبـ/هفاضل پفٍلُ / ـٍيِ اًدبم كبـ: - 2
 ـاُ اًؽاق  ايوٌي تدْيكات لطين كبـ   -1

 ًٍت يبثي -2

 قؼائي، اكىيؽقؼائي تويككبـ  ٍ پليىِ گيف  ٍ زفثي -3

 قغقبت(هىغص وبق  قغقبت )اًغجبق  -4

 آهبؼُ وبق  ًَؿ اتّبل  -5

 آغٍتِ كفؼى ثِ فالكه -6

 اًتػبة وين خَي هٌبوت  -7

 ٌبغُ ّب  اِلي اوتبًؽاـؼ فول فؼ كبـ: -3
 اوتقفاـ تدْيكات  -

 اعويٌبى اق آة ثٌؽ ثَؼى   -

 ّب  زفثي ٍ اكىيؽفبـ  اق آلَؼگي -

 آغٍتِ ثَؼى ثِ ـٍاًىبق -

 وين خَي هغبثق خؽاٍل   -

 آغٍتِ كفؼى ثِ فالكه -

 اًتػبة وين خَي هٌبوت  -

 اثكاـّب  اـقٌيبثي: -4

 ليىت زک -پفوً -هٍبّؽُ

 اثكاـ ٍ تدْيكات هَـؼ ًيبق اًدبم كبـ: -5
 تدْيكات كبهل خٌَ بـ  گبق، تدْيكات ايوٌي  

 ت بلي  كبـ  هفتجظ ؼـ گفٍُ كبـ /ٌ ل: -6
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 ٍقاـت آهَقي ٍ پفٍـي

 وبقهبى پمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك  آهَقٌي

تبلي  كتبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًًؼفتف   

 

  اـقٌيبثي كبـ – 1-9ًوَى ثفگ 

 :ًَثت   تبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 ضففِ :  كؽ ضففِ 
فٌبٍـ  كوک ت ٌىيي 

 فلك 

وغص 

 ِالضيت 
2L  

 اوتبًؽاـؼ فول فؼ كبـ:    

 ث بـگيف  ثب هىي ّب  لَلِ ٍ ّب ٍـق لطيو بـ 

 لطيو بـ  ـٍيِ ٍ ًقٍِ عجق اوتليي اكىي ؼوت بُ

 ٍؽي ِ:  01 كؽ ٍؽي ِ 
 گبق اكىي ّب  ففآيٌؽ

(OGW) 
 گفٍُ كبـ 

 

  0104 كؽ كبـ
 كبـ:

لطين كبـ  وػت 

 فلكات غيف آٌّي

وغص 

 ٌبيىت ي 
 هْبـت

  ؽ هلي كبـك

  

 هفا ضل كبـ ـؼي 
 ٌفايظ فول فؼ

 ٍ ...( )اثكاـ،هَاؼ، تدْيكات، قهبى، ه بى
 )ٌبغُ ّب/ؼاٍـ /ًوفُ ؼّي(اوتبًؽاـؼ  ًتبيح هو ي

ً

ه

ـ

ُ 

 آٔبؼٜ وبقی لغقبر  1

سدٟیكار ؼوشٍبٜ 
 خٌٛىبـی

 ویّٙؽـٞب، ـٌٛالسٛـٞب
 وٍی ٞبی ِِٛٝویٓ

 سٛـذ
 ؼلیمٝ  15

 
 3 

 ؼـوز 
اسّبَ ؼـوز ـٌٛالسٛـٞب، فّٕىفؼ ـٌٛالسٛـٞب، 

 وبِیجفٜ ثٛؼٖ ـٌٛالسٛـ
2 

 غیفلبثُ لجَٛ
اسّبَ ؼـوز ـٌٛالسٛـٞب، فؽْ سٛخٝ ثٝ فّٕىفؼ 

 ـٌٛالسٛـٞب ٚ فؽْ سٛخٝ وبِیجفٜ
1 

 ا٘شػبة ٔٛاؼ ّٔففی 2
 ٞبویٓ خٛي

 ٞب فالوه

 
 3 

 2 ٞب ٚ فالوهزیؽٔبٖ ؼـوز ویٓ خٛي ؼـوز 

 1 ویٓ خٛي ٚ فالوه ؼـٞٓ لبثُ لجَٛ

 سدٟیكار وبُٔ خٌٛىبـی  آٔبؼٜ وبقی ؼوشٍبٜ 3

  3 

 2 ٞب، وبِیجفٜ ثٛؼٖ آٟ٘بسٙؾیٓ ؼـوز فٍبـوٙح ؼـوز 

 1 فٍبـٞبی غفٚخی ٘بؼـوز، وبِیجفٜ ٘جٛؼٖ آٟ٘ب لبثُ لجَٛ

 ِطیٓ وبـی  4

 سدٟیكار وبُٔ خٌٛىبـی
 ٞبخٛي ویٓ

 ٞب فالوه
 لغقبر، دّیز ٚ ِِٛٝ

 3 غظ ِطیٓ ٕٞٛاـ، ثؽٖٚ دػً ٔٛاؼ، ٘فٛؾ وبفی ؼـوز

 2 غیفیىٙٛاغز، ٘فٛؾ ثیً اق ضؽدػً ٚ  لبثُ لجَٛ 

 1 دػً ِطیٓ، ثؽٖٚ ٘فٛؾ  غیفلبثُ لجَٛ

 سٕیكوبـی ٚ وٙشفَ ٟ٘بئی 5

 ٞبی ٌیٕیبییضالَ
 وٕجبؼٜ 

 ثفن ویٕی ٚ ثفلی

 3 وغص ثفاق، فؽْ آِٛؼٌی ٚ ویبٞی ؼـوز

 2 وٛغشٍی، دػً ِطیٓ لبثُ لجَٛ 

 1 ِطیٓ وبـی ثب فبِّٝ ثبق  غیفلبثُ لجَٛ

ٌبیىشٍی ٞبی غیف 
فٙی , ایٕٙی, ثٟؽاٌز, 

سٛخٟبر قیىز 
 ٔطیغی ٚ ٍ٘في

، اعٕیٙبٖ اق ویفیز وبـ ا٘دبْ 2(، وغص N72ٔىئِٛیز دؿیفی )
 ؼـ ایٕٙی ٌیٍّٟٙب، ؼـ ایٕٙی وذىَٛ، ٔطُ ؼـ ایٕٙی ٌؽٜ،
 ٚ ـٚغٗ ٘ؾف اق وبـ ٔطیظ ٚ وبـ لغقٝ ثٛؼٖ سٕیك ٘ؾف اق ٔطیظ

 ایٕٙی ا٘فدبـی، ٚ قا¬آسً فٛأُ ٘ؾف اق ٔطیظ  ؼـ ایٕٙی غیفٜ،
 ففایٙؽ

  سٛخٝ ثٝ ٕٞٝ ی ٔٛاـؼ لبثُ لجَٛ

 

 سٛخٝ ثٝ ٔٛاـؼ ایٕٙی غيف قبثل قجَل
 

 

 اـقٌيبثي كبـ )ٌبيىت ي اًدبم كبـ(
 ثّی    

 غیف    

 ٔقیبـ ٌبیىشٍی ا٘دبْ وبـ  :
 ٚ ... ٚ ... ...اق ٔفاضُ   2وىت ضؽالُ ٕ٘فٜ  
 اق ثػً ٌبیىشٍی ٞبی غیف فٙی , ایٕٙی, ثٟؽاٌز , سٛخٟبر قیىز ٔطیغی ٚ ٍ٘في  2وىت ضؽالُ ٕ٘فٜ  

 اق ٔفاضُ وبـ 2وىت ضؽالُ ٔیبٍ٘یٗ 
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 ٍقاـت آهَقي ٍ پفٍـي

 وبقهبى پمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك  آهَقٌي

كبـؼاًًؼفتف تبلي  كتبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ   

 

  كبـ فول فؼ اوتبًؽاـؼ تطليل - 1-8ًوَى ثفگ 

 :ًَثت : تبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 كؽ ضففِ 
 

 فٌبٍـ  فلك كبـگف هبّف  ضففِ :
وغص 

 ِالضيت 
1L 

 اوتبًؽاـؼ فول فؼ كبـ:    

 اكىي ـٍي ي بـگيف  ثب ي ؽي ف فلك  قغقبت اتّبل

 ًقٍِ ثب هغبثق اوتليي

 ٍؽي ِ:  01 كؽ ٍؽي ِ 
 گبق اكىي ّب  ففآيٌؽ

(OGW) 
 گفٍُ كبـ 

 

 0105 كؽ كبـ
 (خَي ثفًح )قـؼ خَي كبـ:

وغص 

 ٌبيىت ي 
 هْبـت

  ؽ هلي كبـك

  

 ٌفايظ اًدبم كبـ :-1

ّب  ثفًدي، فالكه، ثفن ويوي، ز ً، وٌؽاى، كوبى اـُ، تدْيكات خَي كبـگبُ خٌَ بـ  گبق اوتبًؽاـؼ، تدْيكات كبهل خٌَ بـ  اكىي وَغت، وين

 ايوٌي، اًجف ثفا  خبثدبيي قغقبت   

 ًوًَِ /  ًقٍِ كبـ/هفاضل پفٍلُ / ـٍيِ اًدبم كبـ: - 2
 اًؽاق  ايوٌي تدْيكات خٌَ بـ ـاُ -

 ًٍت يبثي -

 تويككبـ  ٍ پليىِ گف ، زفثي قؼائي -

 هىغص وبق  قغقبت )اًغجبق قغقبت( -

 اًتػبة وين خَي هٌبوت -

 آغٍتِ وبق  وين خَي ثِ فالكه -

 خَي ثفًح  -

 تويككبـ  ٍ كٌتفل  -

 ٌبغُ ّب  اِلي اوتبًؽاـؼ فول فؼ كبـ: -3
 اوتقفاـ تدْيكات  -

 اعويٌبى اق آة ثٌؽ ثَؼى   -

 فبـ  اق آلَؼگي ٍ زفثي ٍ قًگ قؼگي -

 وين خَي ثفاوبن كي يت  -

 آغٍتِ ثَؼى وين خَي -

 خَي كبهل -

 خَي تويك ٍ ثؽٍى ًقُ      -

 اثكاـّب  اـقٌيبثي: -4

 ليىت زک -پفوً -هٍبّؽُ

 اثكاـ ٍ تدْيكات هَـؼ ًيبق اًدبم كبـ: -5
 ؼوت بُ خٌَ بـ  كبهل، تدْيكات ايوٌي  خٌَ بـ   

 ت بلي  كبـ  هفتجظ ؼـ گفٍُ كبـ /ٌ ل: -6
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 ٍقاـت آهَقي ٍ پفٍـي

 وبقهبى پمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك  آهَقٌي

 ؼفتف تبلي  كتبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  اـقٌيبثي كبـ – 1-9ًوَى ثفگ 

 :ًَثت   تبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 ضففِ :  كؽ ضففِ 
فٌبٍـ  كبـگف هبّف 

 فلك 

وغص 

 ِالضيت 
1L 

 اوتبًؽاـؼ فول فؼ كبـ:    

 اكىي ـٍي ي بـگيف  ثب ي ؽي ف فلك  قغقبت اتّبل

 ًقٍِ ثب هغبثق اوتليي

 ٍؽي ِ:  01 كؽ ٍؽي ِ 
 گبق اكىي ّب  ففآيٌؽ

(OGW) 
 گفٍُ كبـ 

 

 كبـ: 0105 كؽ كبـ
 (خَي ثفًح )قـؼ خَي

وغص 

 هْبـت ٌبيىت ي 

    ؽ هلي كبـك

  

 هفا ضل كبـ ـؼي 
 ٌفايظ فول فؼ

 )اثكاـ،هَاؼ، تدْيكات، قهبى، ه بى ٍ ...(
 )ٌبغُ ّب/ؼاٍـ /ًوفُ ؼّي(اوتبًؽاـؼ  ًتبيح هو ي

ًو

ـ

ُ 

 آٔبؼٜ وبقی ٔٛاؼ  1

سدٟیكار ؼوشٍبٜ 
 خٌٛىبـی

 ویّٙؽـٞب، ـٌٛالسٛـ، ٍٔقُ
 ؼلیمٝ  15

 ؼـوز
ٔٙغجك ثٛؼٖ لغقبر ثف ٞٓ ، قً٘ قؼائی، ا٘شػبة 

 ویٓ خٛي ثفاثف ثب ؼوشٛـاِقُٕ 
3 

 2 قً٘ قؼایی ٚ ا٘شػبة ویٓ خٛي  لبثُ لجَٛ 

 1 فؽْ قً٘ قؼاییی ٚ فؽْ ا٘شػبة ویٓ خٛي لجَٛغیفلبثُ 

 آٔبؼٜ وبقی ؼوشٍبٜ  2

 ؼوشٍبٜ وبُٔ خٌٛىبـی 
 سدٟیكار ایٕٙی 

 ؼلیمٝ  20

  3 

 ؼـوز 
اسّبَ ـٌٛالسٛـٞب، فّٕىفؼ ؼـوز ـٌٛالسٛـ، وبِیجفٜ 

 ثٛؼٖ 
2 

 1 اسّبَ وبُٔ، وبِیجفٜ ثٛؼٖ  غیفلبثُ لجَٛ

 اسّبَ لغقبر ثب خٛي ثف٘ح 3

 ؼوشٍبٜ وبُٔ خٌٛىبـی 
 ویٓ خٛي ٞب

 فالوه 
 ؼلیمٝ  15

  3 

 2 دیٛوشٍی وبُٔ، غظ خٛي ٕٞٛاـ، ٘فٛؾ غٛة ؼـوز 

 1 غظ خٛي، دیٛوشٍی ٘بلُ، خٛي وٛغشٝ غیفلبثُ لجَٛ

 سٕیكوبـی ٚ وٙشفَ ٟ٘بئی  4

 ثفن ثفلی 
 ثفن ویٕی 
 وًٙ وٕجبؼٜ

 وٛٞبٖ

  3 

 2 فالوه ٚ وٛغشٍی غظ خٛي سٕیك ثؽٖٚ آِٛؼٌی ؼـوز 

 1 دىٕب٘ؽٞبی ـٚا٘ىبق، اثفار وٛغشٍی  غیفلبثُ لجَٛ

5   

  3 

   2 

  1 

ٌبیىشٍی ٞبی غیف 
فٙی , ایٕٙی, 

ثٟؽاٌز, سٛخٟبر 
قیىز ٔطیغی ٚ 

 ٍ٘في

، اعٕیٙبٖ اق ویفیز وبـ ا٘دبْ 2(، وغص N72ٔىئِٛیز دؿیفی )
 ؼـ ایٕٙی ٌیٍّٟٙب، ؼـ ایٕٙی وذىَٛ، ٔطُ ؼـ ایٕٙی ٌؽٜ،
 ٚ ـٚغٗ ٘ؾف اق وبـ ٔطیظ ٚ وبـ لغقٝ ثٛؼٖ سٕیك ٘ؾف اق ٔطیظ

 ایٕٙی ا٘فدبـی، ٚ قا¬آسً فٛأُ ٘ؾف اق ٔطیظ  ؼـ ایٕٙی غیفٜ،
 ففایٙؽ

  سٛخٝ ثٝ ٕٞٝ ی ٔٛاـؼ لبثُ لجَٛ

 

  سٛخٝ ثٝ ٔٛاـؼ ایٕٙی غيف قبثل قجَل

 اـقٌيبثي كبـ )ٌبيىت ي اًدبم كبـ(
 ثّی    

 غیف    

 ٔقیبـ ٌبیىشٍی ا٘دبْ وبـ  :
 اق ٔفاضُ  ... ٚ ... ٚ  2وىت ضؽالُ ٕ٘فٜ  
 اق ثػً ٌبیىشٍی ٞبی غیف فٙی , ایٕٙی, ثٟؽاٌز , سٛخٟبر قیىز ٔطیغی ٚ ٍ٘في  2وىت ضؽالُ ٕ٘فٜ  

 اق ٔفاضُ وبـ 2وىت ضؽالُ ٔیبٍ٘یٗ 
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 ٍقاـت آهَقي ٍ پفٍـي

 وبقهبى پمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك  آهَقٌي

 ؼفتف تبلي  كتبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  كبـ فول فؼ اوتبًؽاـؼ تطليل - 1-8ًوَى ثفگ 

 :ًَثت : تبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 كؽ ضففِ 
 

 فٌبٍـ  فلك  هبّف كبـگ ضففِ :
وغص 

 ِالضيت 
1L  

 اوتبًؽاـؼ فول فؼ كبـ:    

 اكىي تدْيكات ث بـگيف  ثب فلك  قغقبت ًفم لطيو بـ 

 ًقٍِ ثب هغبثق ٍ اوتليي

 ٍؽي ِ:  01 كؽ ٍؽي ِ 
 گبق اكىي ّب  ففآيٌؽ

(OGW) 
 گفٍُ كبـ 

 

 0106 كؽ كبـ
 لطين كبـ  ًفم  كبـ:

وغص 

 ٌبيىت ي 
 هْبـت

  ؽ هلي كبـك

  

 ٌفايظ اًدبم كبـ :-1

ّب  ٌيويبيي، ثفن ويوي ٍ ثفقي، كبـ ، هٌجـ ضفاـتي، هَاؼ هّففي )ٌوً لطين، ـٍاًىبق (، ضاللكبـگبُ )هطيظ كبـ(، هدْك ثِ تَْيِ، تدْيكات لطين

 وٌگ ووجبؼُ، قلن هَئي، كبغؿ ووجبؼُ، ًٍبؼـ  

 ًوًَِ /  ًقٍِ كبـ/هفاضل پفٍلُ / ـٍيِ اًدبم كبـ: - 2
 كات تويككبـ  ٍ آهبؼُ وبق  تدْي -

 اًؽاق  هٌبثـ  ضفاـتيـاُ -

 لطين كبـ  -

 تويككبـ  پىوبًؽّب ٍ آلَؼگي ّب  -

 ٌبغُ ّب  اِلي اوتبًؽاـؼ فول فؼ كبـ: -3
 تويك ثَؼى، اًتػبة ؼـوت ٍوبئل لطين كبـ  -

 فول فؼ ؼـوت هٌجـ ضفاـتي -

 لطين كبـ  ثب پيَوت ي كبهل هَاؼ لطين -

 قغقِ تويك ثؽٍى پىوبًؽّب  )اويؽ  ، ـٍاًىبق(     -

 اثكاـّب  اـقٌيبثي: -4

 ليىت زک -پفوً -هٍبّؽُ

 اثكاـ ٍ تدْيكات هَـؼ ًيبق اًدبم كبـ: -5
 تدْيكات ٍ هٌبثـ ضفاـتي، ٍوبئل ايوٌي 

 ت بلي  كبـ  هفتجظ ؼـ گفٍُ كبـ /ٌ ل: -6
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 ٍقاـت آهَقي ٍ پفٍـي

 وبقهبى پمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك  آهَقٌي

ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً ؼفتف تبلي  كتبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ  

 

  اـقٌيبثي كبـ – 1-9ًوَى ثفگ 

 :ًَثت   تبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 ضففِ :  كؽ ضففِ 
فٌبٍـ   هبّف كبـگ

 فلك 

وغص 

 ِالضيت 
1L  

 اوتبًؽاـؼ فول فؼ كبـ:    

 تدْيكات ث بـگيف  ثب فلك  قغقبت ًفم لطيو بـ 

 ًقٍِ ثب هغبثق ٍ اوتليي اكىي

 ٍؽي ِ:  01 كؽ ٍؽي ِ 
 گبق اكىي ّب  ففآيٌؽ

(OGW) 
 گفٍُ كبـ 

 

 0106 كؽ كبـ
 لطين كبـ  ًفم  كبـ:

وغص 

 ٌبيىت ي 
 هْبـت

  ؽ هلي كبـك

  

 هفا ضل كبـ ـؼي 
 ٌفايظ فول فؼ

 )اثكاـ،هَاؼ، تدْيكات، قهبى، ه بى ٍ ...(
 )ٌبغُ ّب/ؼاٍـ /ًوفُ ؼّي(اوتبًؽاـؼ  ًتبيح هو ي

ً

ه

ـ

ُ 

 آٔبؼٜ وبقی ٔٛاؼ 1
 اثكاـٞبی سٕیكوبـی

 ٞبی ٌیٕیبییضالَ

 ؼـوز

وغص ِبف ثؽٖٚ آِٛؼٌی، زفثی قؼائی ٌؽٜ، ثؽٖٚ 
 ثب اویؽ ؼـوز، ٞبی آِیبل ثب ٞب ًٌٕ قً٘ قؼٌی

 ٔٙبوت ٔطَّٛ ٚ غّؾز

3 

 
 2 وغص ِبف ٚ سٕیك، ثؽٖٚ زفثی قؼائی  لبثُ لجَٛ

 غیفلبثُ لجَٛ
 ٔٛاؼ ّٔففی ؼـ لغقٝ ِطیٓ ثؽٖٚ دیٛوشٍی،

 ٘بؼـوز فالوه غّظ، اویؽ ٔشفبٚر، آِیبل ثب ًٌٕ
1 

 آٔبؼٜ وبقی ؼوشٍبٜ 2
 سدٟیكار ِطیٓ وبـی وبُٔ

 ٚوبئُ ایٕٙی 

  3 

 2 ٔٙجـ ضفاـسی وبُٔ، سدٟیكار ؼـوز ؼـوز 

 1 ٔٙجـ ضفاـسی ٘بوبفی، سدٟیكار ٘بلُ غیفلبثُ لجَٛ

 ِطیٓ وبـی  3

 ٔٙجـ ضفاـسی 
 اثكاـٞبی ِطیٓ وبـی

 لیؽٚثٙؽ
 اویؽٞب، فالوه

  3 

 2 دیٛوشٍی غٛة، ٘فٛؾ غٛة، ثؽٖٚ دػً ٌؽٌی  ؼـوز 

 1 فؽْ دیٛوشٍی، ثؽٖٚ ٘فٛؾ، دػً ٔٛاؼ ّٔففی غیفلبثُ لجَٛ

 سٕیكوبـی  4

 ثفن ویٕی ٚ ثفلی 
 وٕجبؼٜ، ثفلی ٚ ؼوشی

 ٞبی سٕیكوٙٙؽٜضالَ

  3 

 2 ثؽٖٚ زفثی سٕیك ثٛؼٖ وغص وبـ، ؼـوز 

 1 ٞبی ـٚغٙی آِٛؼٌی غیفلبثُ لجَٛ

5   
  3 

   2 

  1 

6   
  3 

   2 

  1 

ٌبیىشٍی ٞبی غیف 
فٙی , ایٕٙی, 

ثٟؽاٌز, سٛخٟبر 
قیىز ٔطیغی ٚ 

 ٍ٘في

، اعٕیٙبٖ اق ویفیز وبـ ا٘دبْ 2(، وغص N72ٔىئِٛیز دؿیفی )
 ؼـ ایٕٙی ٌیٍّٟٙب، ؼـ ایٕٙی وذىَٛ، ٔطُ ؼـ ایٕٙی ٌؽٜ،
 ٚ ـٚغٗ ٘ؾف اق وبـ ٔطیظ ٚ وبـ لغقٝ ثٛؼٖ سٕیك ٘ؾف اق ٔطیظ

 ایٕٙی ا٘فدبـی، ٚ قا¬آسً فٛأُ ٘ؾف اق ٔطیظ  ؼـ ایٕٙی غیفٜ،
 ففایٙؽ

  سٛخٝ ثٝ ٕٞٝ ی ٔٛاـؼ لبثُ لجَٛ

 

  سٛخٝ ثٝ ٔٛاـؼ ایٕٙی غيف قبثل قجَل

 اـقٌيبثي كبـ )ٌبيىت ي اًدبم كبـ(
 ثّی    

 غیف    

 ٔقیبـ ٌبیىشٍی ا٘دبْ وبـ  :
 اق ٔفاضُ  ... ٚ ... ٚ  2وىت ضؽالُ ٕ٘فٜ  
 اق ثػً ٌبیىشٍی ٞبی غیف فٙی , ایٕٙی, ثٟؽاٌز , سٛخٟبر قیىز ٔطیغی ٚ ٍ٘في  2وىت ضؽالُ ٕ٘فٜ  

 اق ٔفاضُ وبـ 2وىت ضؽالُ ٔیبٍ٘یٗ 
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 ٍقاـت آهَقي ٍ پفٍـي

وبقهبى پمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك  

 آهَقٌي

ؼفتف تبلي  كتبة ّب  ؼـوي فٌي 

 ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  كبـ فول فؼ اوتبًؽاـؼ تطليل - 1-8ًوَى ثفگ 

 :ًَثت : تبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 فٌبٍـ  فلك  هبّف كبـگف  كؽ ضففِ 
وغص 

 ِالضيت 
L1 

 اوتبًؽاـؼ فول فؼ كبـ:    

ثفٌ بـ  فَالؼّب  وبغتوبًي ثب اوت بؼُ اق اكىي گبق ثب ث بـگيف  ـٍي 

 گفٍُ كبـ  ؾٍثي ثفٌ بـ  01 كؽ ٍؽي ِ  ؼوتي هغبثق ًقٍِ
 

 كؽ كبـ
 ثفٌ بـ  اكىي گبق ؼوتي 0107

وغص 

 ٌبيىت ي 
 هْبـت

 ؽ هلي كبـك
  

 ٌفايظ اًدبم كبـ:-1

 هيك ٍ ثفي، قهبى كبـ ًىجت ثِ پبـاهتفّب  هػتل  كبـگبُ ثب ؼاٌتي

 ؼقيقِ     45

 ًوًَِ /  ًقٍِ كبـ/هفاضل پفٍلُ / ـٍيِ اًدبم كبـ: - 2
 ثب هٍػّبت قيف ًقٍِ كٍي ٍ ثفٌ بـ  ٌَؼ.  mm8يک قغقِ فَالؼ كن كفثي ثِ ضػبهت 

خٌَ بـ  ـٍ  غظ ـاوت.  mm400ؼـخِ ثيفًٍي ٍ ثب عَل   90ٍ ؼٍ قاٍيِ تيك ثيفًٍي ٍ ؼٍ قاٍيِ تيك ؼاغلي ٍ يک قاٍيِ  mm300ؼايفُ ثِ قغف  4/1

  mm15  ٍmm40يب ثِ قغف ؼاغل قغقِ ايدبؼ ؼٍ وَـاظ ؼايفُ

 ـٍيِ اًدبم كبـ

 آهبؼُ وبق  ؼوت بُ ثفٌ بـ   -1

 ايدبؼ ٌقلِ ثفٌ بـ  -2

 كٍي ـٍ  قغقِ ًقٍِ -3

 ثفٌ بـ   -4

 تويككبـ  -5

 ٌبغُ ّب  اِلي اوتبًؽاـؼ فول فؼ كبـ: -3
 آة ثٌؽ  اتّبالت -1

 ـًگ ٌقلِ -2

 اًغجبق ثب ًقٍِ  -3

 ّب  ِبف ٍ قبئن ًىجت ثِ وغص ثب پليىِ هٌبوتثفيؽُ ٌؽى عجق ًقٍِ اليِ -4

 فؽم ٍخَؼ پليىِ -5

 اثكاـّب  اـقٌيبثي: -4

 ليىت زک -پفوً -هٍبّؽُ

 اثكاـ ٍ تدْيكات هَـؼ ًيبق اًدبم كبـ: -5
 ؼاـ، وٌجِ، ز ً، آزبـ هَـؼ ًيبق، وٌگ ففق   ؼوت بُ ثفٌ بـ  ؼوتي، ٍوبيل ايوٌي ففؼ ، هتبل هبـكت، پفگبـ، گًَيب، ًقبلِ ؼًجبلِ

 ت بلي  كبـ  هفتجظ ؼـ گفٍُ كبـ /ٌ ل:  -6
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 ٍقاـت آهَقي ٍ پفٍـي

 وبقهبى پمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك  آهَقٌي

تبلي  كتبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًًؼفتف   

 

  اـقٌيبثي كبـ – 1-9ًوَى ثفگ 

 :ًَثت   تبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 فٌبٍـ  فلك  هبّف كبـگف  ضففِ :   كؽ ضففِ
وغص 

 ِالضيت 
L1  

 اوتبًؽاـؼ فول فؼ كبـ:    

اكىي گبق ثفٌ بـ  فَالؼّب  وبغتوبًي ثب اوت بؼُ اق 

 ثب ث بـگيف  ـٍي ؼوتي هغبثق ًقٍِ
 ؾٍثي ثفٌ بـ  ٍؽي ِ :  01 كؽ ٍؽي ِ 

گفٍُ 

  ٌ ل/كبـ 

 0107 كؽ كبـ
 كبـ

ثفٌ بـ  اكىي گبق 

 ؼوتي 

وغص 

 ٌبيىت ي 
 هْبـت

  كؽ هلي كبـ

  

 هفا ضل كبـ ـؼي 
 ٌفايظ فول فؼ

 )اثكاـ،هَاؼ، تدْيكات، قهبى، ه بى ٍ ...(
 )ٌبغُ ّب/ؼاٍـ /ًوفُ ؼّي(اوتبًؽاـؼ  ًتبيح هو ي

ًو

 ـُ

 آٔبؼٜ وبقی ؼوشٍبٜ  1

 وبـیؼوشٍبٜ ثفي
 آزبـ االر 

 ؼلیمٝ  15

 ؼـوز
اسّبَ وذىَٛ ثفاثف ثب  -ٌبق ثٙؽی اسّبالر

 ؼوشٛـاِقُٕ
3 

 2 ٌبق ثٙؽی اسّبالر لبثُ لجَٛ 

 1 فؽْ ٚخٛؼ ٌبق ثٙؽی اسّبالر غیفلبثُ لجَٛ

 وبـی ثفي 2

 وبـی ثفي ؼوشٍبٜ
 ٚوبیُ ایٕٙی ٌػّی

 ؼلیمٝ  20

 ؼـوز

ثفٌىبـی وبُٔ ٘مٍٝ وبـ ، وغص ثفي ثبیؽ ِبف 
ثبٌؽ ٚ ـٚی غظ ثفیؽٜ ٌٛؼ ٚ ثب دّیىٝ ٔٙبوت ٚ 

 فٕٛؼ ثف وغص

3 

 
 لبثُ لجَٛ

سّفا٘ه ٔٙغجك ثف ٘مٍٝ وغص  +% 5ثفٌىبـی سب 
 ٘بِبف ثب دّیىٝ ٚ ٘بفٕٛؼ ثف وغص 

2 

 1 سّفا٘ه اق ٘مٍٝ  +%5ثیٍشف اق  ثفٌىبـی غیفلبثُ لجَٛ

 سٕیكوبـی  3

 وٛٞبٖ 
 وًٙ ففق 

 ؼلیمٝ  15

 ؼـوز
ٞبی غظ ثفي ِبف، ثؽٖٚ دّیىٝ، ٔٙغجك ثف ا٘ؽاقٜ

 ٘مٍٝ
3 

 2 غظ ثفي ِبف، ؼاـای دّیىٝ لبثُ لجَٛ 

 1 غظ ثفي ٘بِبف، ؼاـای دّیىٝ، فؽْ ا٘غجبق ثب ٘مٍٝ غیفلبثُ لجَٛ

4   

  3 

   2 

  1 

5   

  3 

   2 

  1 

ٌبیىشٍی ٞبی غیف 
فٙی , ایٕٙی, 

ثٟؽاٌز, سٛخٟبر 
قیىز ٔطیغی ٚ 

 ٍ٘في

، اعٕیٙبٖ اق ویفیز وبـ 2(، وغص N72ٔىئِٛیز دؿیفی )
 ٌیٍّٟٙب، ؼـ ایٕٙی وذىَٛ، ٔطُ ؼـ ایٕٙی ا٘دبْ ٌؽٜ،

 اق وبـ ٔطیظ ٚ وبـ لغقٝ ثٛؼٖ سٕیك ٘ؾف اق ٔطیظ ؼـ ایٕٙی
 ٚ قا¬آسً فٛأُ ٘ؾف اق ٔطیظ  ؼـ ایٕٙی غیفٜ، ٚ ـٚغٗ ٘ؾف

 ففایٙؽ ایٕٙی ا٘فدبـی،

 سٛخٝ ثٝ ٕٞٝ ی ٔٛاـؼ لبثُ لجَٛ
 

 

 

  سٛخٝ ثٝ ٔٛاـؼ ایٕٙی غيف قبثل قجَل

 اـقٌيبثي كبـ )ٌبيىت ي اًدبم كبـ(
 ثّی    

 غیف    

 ٔقیبـ ٌبیىشٍی ا٘دبْ وبـ  :
 4ٚ  2ٚ  1اق ٔفاضُ   2وىت ضؽالُ ٕ٘فٜ  
 اق ثػً ٌبیىشٍی ٞبی غیف فٙی , ایٕٙی, ثٟؽاٌز , سٛخٟبر قیىز ٔطیغی ٚ ٍ٘في  2وىت ضؽالُ ٕ٘فٜ  

 اق ٔفاضُ وبـ 2وىت ضؽالُ ٔیبٍ٘یٗ 
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 ٍقاـت آهَقي ٍ پفٍـي

 وبقهبى پمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك  آهَقٌي

تبلي  كتبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًًؼفتف   

 

  كبـ فول فؼ اوتبًؽاـؼ تطليل - 1-8ًوَى ثفگ 

 :ًَثت : تبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 كؽ ضففِ 
 

 فٌبٍـ  فلك  هبّف كبـگف ضففِ :
وغص 

 ِالضيت 
1L 

 اوتبًؽاـؼ فول فؼ كبـ:    

اوت بؼُ اق اكىي گبق ثب ثفٌ بـ  فَالؼّب  وبغتوبًي ثب 

ث بـگيف  اثكاـ هبٌيٌي )اتَهبت ٍ ًيوِ اتَهبت( ٍ هغبثق 

 ًقٍِ
 ٍؽي ِ:  01 كؽ ٍؽي ِ 

ففآيٌؽ ّب  اكىي گبق ) 

OGW ) 
 گفٍُ كبـ 

 

 0108 كؽ كبـ
 ثفٌ بـ  اكىي گبق هبٌيٌي  كبـ:

وغص 

 ٌبيىت ي 
 هْبـت

  ؽ هلي كبـك
  

 ٌفايظ اًدبم كبـ :-1

 ثب ؼاٌتي ٍ هيك ثفي، قهبى كبـ ًىجت ثِ پبـاهتفّب  هػتل كبـگبُ 

 ؼقيقِ     65

 ًوًَِ /  ًقٍِ كبـ/هفاضل پفٍلُ / ـٍيِ اًدبم كبـ: - 2
  mm8يک قغقِ ثِ ضػبهت 

 ؼـ ضبلت قغقِ كبـ ثبثت mm180  ٍmm120ثفٌ بـ  يک هىتغيل ثِ عَل 

 قغقِ كبـ ؼـآهؽُ ٌؽُؼـ آٍـؼى يک ٌبثلَى )ًىجت ثِ ًَؿ كٌتفل ؼوت بُ( ـٍ  

 ـٍيِ اًدبم كبـ

 آهبؼُ وبق  ؼوت بُ ثفٌ بـ   -1

 تٌؾين ٌقلِ ثفٌ بـ  -2

 تٌؾين ؼوت بُ ّؽايت كٌفل -3

 ثفٌ بـ   -4

 تويككبـ  -5

 ٌبغُ ّب  اِلي اوتبًؽاـؼ فول فؼ كبـ: -3
 آقهبيً ؼوت بُ -1

 ـًگ ٌقلِ -2

 ضفكت ؼوت بُ هغبثق ثب ًقٍِ  -3

 وغص ثب پليىِ هٌبوتثفيؽُ ٌؽى عجق ًقٍِ هجؽأ ِبف ٍ قبئن ًىجت ثِ  -4

 فؽم ٍخَؼ پليىِ -5

 اثكاـّب  اـقٌيبثي: -4

 ليىت زک -پفوً -هٍبّؽُ

 اثكاـ ٍ تدْيكات هَـؼ ًيبق اًدبم كبـ: -5
 ؼوت بُ ثفٌ بـ  اتَهبتيک، ٍوبيل ايوٌي ففؼ ، ًقٍِ يب ٌبثلَى، ز ً، آزبـاالت وٌگ ففق   

 ت بلي  كبـ  هفتجظ ؼـ گفٍُ كبـ /ٌ ل: -6
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آهَقي ٍ پفٍـيٍقاـت   

 وبقهبى پمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك  آهَقٌي

 ؼفتف تبلي  كتبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  اـقٌيبثي كبـ – 1-9ًوَى ثفگ 

 :ًَثت   تبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 ضففِ :  كؽ ضففِ 
فٌبٍـ   هبّف كبـگف

 فلك 

وغص 

 ِالضيت 
1L 

 اوتبًؽاـؼ فول فؼ كبـ:    

ثفٌ بـ  فَالؼّب  وبغتوبًي ثب اوت بؼُ اق اكىي گبق 

ثب ث بـگيف  اثكاـ هبٌيٌي )اتَهبت ٍ ًيوِ اتَهبت( ٍ 

 ٍؽي ِ:  01 كؽ ٍؽي ِ  هغبثق ًقٍِ
ففآيٌؽ ّب  اكىي گبق ) 

OGW ) 
 گفٍُ كبـ 

 

 0108 كؽ كبـ
 كبـ:

ثفٌ بـ  اكىي گبق 

 هبٌيٌي 

وغص 

 ٌبيىت ي 
 هْبـت

  ؽ هلي كبـك

  

 هفا ضل كبـ ـؼي 
 ٌفايظ فول فؼ

 )اثكاـ،هَاؼ، تدْيكات، قهبى، ه بى ٍ ...(
 )ٌبغُ ّب/ؼاٍـ /ًوفُ ؼّي(اوتبًؽاـؼ  ًتبيح هو ي

ًو

 ـُ

 آٔبؼٜ وبقی ؼوشٍبٜ سدٟیكار 1

 ؼوشٍبٜ ثفي ٔبٌیٙی
 آزبـ االر 
 ؼـ وبـٌبٜ

 ؼلیمٝ 15
 

 
 3 

 2 وفدیهثىشٗ اسّبالر ٚ  ؼـوز 

 1 فؽْ سقییٗ اسّبالر ٚ وفدیه غیفلبثُ لجَٛ

 وبـی ثفي 2

 ؼوشٍبٜ ثفي ٔبٌیٙی 
 لغقٝ وبـ

ٚوبیُ ایٕٙی ٌػّی ؼـ 
 وبـٌبٜ

 ؼلیمٝ  20

 3 ٞبی ِبف عجك ٘مٍٝثفٌىبـی ِطیص ثب ِجٝ ؼـوز

 لبثُ لجَٛ 
سّفا٘ه ٘مٍٝ، وغص ٘بِبف،  +%5ثفٌىبـی سب 

 ٘بفٕٛؼ ثف وغص
2 

 1 سّفا٘ه ثب ٘مٍٝ +%5ثفٌىبـی ثیٍشف اق  غیفلبثُ لجَٛ

 سٕیكوبـی  3

 وٛٞبٖ 
 وًٙ
 زىً

 ؼلیمٝ  20

 ؼـوز
ٞبی غظ ثفي ِبف، ثؽٖٚ دّیىٝ، ٔٙغجك ثف ا٘ؽاقٜ

 ٘مٍٝ
3 

 2 غظ ثفي ِبف، ؼاـای دّیىٝ لبثُ لجَٛ 

 1 غظ ثفي ٘بِبف، ؼاـای دّیىٝ، فؽْ ا٘غجبق ثب ٘مٍٝ غیفلبثُ لجَٛ

4   

  3 

   2 

  1 

5   
  3 

   2 

  1 

ٌبیىشٍی ٞبی غیف 
فٙی , ایٕٙی, 

ثٟؽاٌز, سٛخٟبر 
قیىز ٔطیغی ٚ 

 ٍ٘في

، اعٕیٙبٖ اق ویفیز وبـ ا٘دبْ 2(، وغص N72ٔىئِٛیز دؿیفی )
 ؼـ ایٕٙی ٌیٍّٟٙب، ؼـ ایٕٙی وذىَٛ، ٔطُ ؼـ ایٕٙی ٌؽٜ،
 ٚ ـٚغٗ ٘ؾف اق وبـ ٔطیظ ٚ وبـ لغقٝ ثٛؼٖ سٕیك ٘ؾف اق ٔطیظ

 ایٕٙی ا٘فدبـی، ٚ قا¬آسً فٛأُ ٘ؾف اق ٔطیظ  ؼـ ایٕٙی غیفٜ،
 ففایٙؽ

 سٛخٝ ثٝ ٕٞٝ ی ٔٛاـؼ لبثُ لجَٛ
 

 
 

  سٛخٝ ثٝ ٔٛاـؼ ایٕٙی غيف قبثل قجَل

 اـقٌيبثي كبـ )ٌبيىت ي اًدبم كبـ(
 ثّی    

 غیف    

 ٔقیبـ ٌبیىشٍی ا٘دبْ وبـ  :
 4ٚ  2ٚ  1اق ٔفاضُ   2وىت ضؽالُ ٕ٘فٜ  
 اق ثػً ٌبیىشٍی ٞبی غیف فٙی , ایٕٙی, ثٟؽاٌز , سٛخٟبر قیىز ٔطیغی ٚ ٍ٘في  2وىت ضؽالُ ٕ٘فٜ  

 اق ٔفاضُ وبـ 2وىت ضؽالُ ٔیبٍ٘یٗ 
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 ٍقاـت آهَقي ٍ پفٍـي

 وبقهبى پمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك  آهَقٌي

تبلي  كتبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًًؼفتف   

 

  كبـ فول فؼ اوتبًؽاـؼ تطليل - 1-8ًوَى ثفگ 

 :ًَثت : تبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 كؽ ضففِ 
 

 فٌبٍـ  فلك  هبّف كبـگف ضففِ :
وغص 

 ِالضيت 
1L  

 اوتبًؽاـؼ فول فؼ كبـ:    

 هفثقي اتّبل عفش ثب ِ طِ ؼٍ اتّبل يب ٍ غغي خٌَ بـ 

(SQUARE )ث بـگيف  ثب ًَوبًي يب غغي ت ٌيک ثب 

 WPS ثب ثفاثف ؼوتي ال تفٍؼ خَي ؼوت بُ
 ٍؽي ِ:  02 كؽ ٍؽي ِ 

ال تفي ي  قَن خٌَ بـ 

(SMAW) 
 گفٍُ كبـ 

 

 0201 كؽ كبـ
 (SMAWوبق  ) گفؼُ كبـ:

وغص 

 ٌبيىت ي 
 هْبـت

  ؽ هلي كبـك

  

 اًدبم كبـ :ٌفايظ -1

قًي، ز ً، كبهل، ؼوت بُ خَي كبهل، قغقِ كبـ، ال تفٍؼ، ٍوبئل ايوٌي كبهل، ثفن ويوي ؼوتي ٍ ثفقي، ز ً گل كبـگبُ اوتبًؽاـؼ ثب تدْيكات ايوٌي

 كً ، وٌجِ ًٍبىكً فلك ، وَقى غظوٌؽاى، وَّبى، غظ

 وبفت   5/1

 كبـ:ًوًَِ /  ًقٍِ كبـ/هفاضل پفٍلُ / ـٍيِ اًدبم  - 2
 -قَن -ايدبؼ قَن ٍ ض ؼ عَل -اوتقفاـ ٍ تويككبـ  قغقِ  -اًتػبة ال تفٍؼ -ّباًتػبة قغت -اتّبل ؼـوت كبثل ّب -ـٌٍي كفؼى ٍ تٌؾين ٌؽت خفيبى

 قغـ ٍِل ؼـوت; ثفگٍت ؼاؼى ؼـوت ؼـ اًتْب  خَي -خٌَ بـ  ثب وففت ي ٌَاغت

 
 
 

 

 ٌبغُ ّب  اِلي اوتبًؽاـؼ فول فؼ كبـ: -3
 ٌؽت خفيبى هغبثق خؽٍل ٍ يب فؽم غَـؼگي ؼـ فلك پبيِتٌؾين  -

 WPSاًتػبة پبـاهتفّب ثب تَخِ ثِ ال تفٍؼ هّففي ثفاوبن  -

 WPSاًتػبة ال تفٍؼ وػت، قغقِ كبـ ثف اوبن  -

 تويككبـ  ٍ اوت بؼُ اق قيؽٍثٌؽ -

 ايدبؼ قَن ثؽٍى زىجبًؽى ال تفٍؼ -

 ّب  ًىجت ثِ هطَـ عَلي خَي ٍ عففييكٌتفل قاٍيِ -

 وففت ضفكت ؼوت كٌتفل  -

 ٌفٍؿ قَن هدؽؼ ٍ ثفگپٍت ثِ فقت -

 ثفگٍت ؼاؼى ثفا  خلَگيف  اق زبلِ خَي      -

 اثكاـّب  اـقٌيبثي: -4

 ليىت زک -پفوً -هٍبّؽُ

 اثكاـ ٍ تدْيكات هَـؼ ًيبق اًدبم كبـ: -5
 ؼوت بُ خٌَ بـ  ثب قَن ال تفي ي كبهل، ال تفٍؼّب، قغقِ

 كبـ /ٌ ل:ت بلي  كبـ  هفتجظ ؼـ گفٍُ  -6
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 ٍقاـت آهَقي ٍ پفٍـي

 وبقهبى پمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك  آهَقٌي

 ؼفتف تبلي  كتبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  اـقٌيبثي كبـ – 1-9ًوَى ثفگ 

 :ًَثت   تبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 ضففِ :  كؽ ضففِ 
فٌبٍـ   هبّف كبـگف

 فلك 

وغص 

 ِالضيت 
1L  

 اوتبًؽاـؼ فول فؼ كبـ:    

 اتّبل عفش ثب ِ طِ ؼٍ اتّبل يب ٍ غغي خٌَ بـ 

 ثب ًَوبًي يب غغي ت ٌيک ثب( SQUARE) هفثقي

 ٍؽي ِ:  02 كؽ ٍؽي ِ  WPS ثب ثفاثف ؼوتي ال تفٍؼ خَي ؼوت بُ ث بـگيف 
ال تفي ي  قَن خٌَ بـ 

(SMAW) 
 گفٍُ كبـ 

 

 كبـ: 0201 كؽ كبـ
 (SMAWوبق  ) گفؼُ

وغص 

 هْبـت ٌبيىت ي 

    ؽ هلي كبـك

  

 هفا ضل كبـ ـؼي 
 ٌفايظ فول فؼ

 )اثكاـ،هَاؼ، تدْيكات، قهبى، ه بى ٍ ...(
 )ٌبغُ ّب/ؼاٍـ /ًوفُ ؼّي(اوتبًؽاـؼ  ًتبيح هو ي

ًو

 ـُ

 آٔبؼٜ وبقی  1

 ؼوشٍبٜ خٌٛىبـی
 ا٘ٛاؿ اِىشفٚؼ
 لغقٝ وبـ 

 ؼلیمٝ  10

 3 لغقٝ سٕیك، لغقٝ غبَ خٛي غٛـؼٜ ؼـوز  ؼـوز

 2 لغقبر وثیف ٚ قً٘ قؼٜ ٚ غبَ خٛي غٛـؼٜ لبثُ لجَٛ 

 1 لغقٝ وثیف، غبَ خٛي ٘بؼـوز غیفلبثُ لجَٛ

 ٌفؼٜ وبقی  2
 ؼٚ لغقٝ فٛالؼی

 اِىشفٚؼ 
 ؼلیمٝ  60

 3 غظ خٛي یىٙٛاغز، ثؽٖٚ دیسیؽٌی ؼـوز

 2 غیفیىٙٛاغزدیسیؽٌی لغقٝ، خٛي  لبثُ لجَٛ 

  1 

 سٕیكوبـی 3

 ثفن ویٕی ٚـلی
 ق٘یزىً ٌُ

 ؼلیمٝ 10

 
 3 

 2 خٛي ثب وٕشفیٗ خفلٝ، خٛي ثؽٖٚ ٌُ خٛي ؼـوز 

 غیفلبثُ لجَٛ
ٞبی زىجیؽٜ ثٝ لغقٝ وبـ، ٌُ خٛي ثب خفلٝ

 خٛي
1 

 وٙشفَ ٟ٘بیی 4

 ٍٔبٞؽٜ 
 ٌفؼٜ وٙح

 ؼلیمٝ  10

 ؼـوز
خفلٝ ٚ ثؽٖٚ  خٛي یىٙٛاغز، ٕٞٛاـف ثؽٖٚ

 زىجٙؽٌی ٌُ خٛي
3 

 لبثُ لجَٛ 
خٛي یىٙٛاغز ٚ ٕٞٛاـ ٚ ثؽٖٚ زىجٙؽٌی ٌُ 

 خٛي
2 

 غیفلبثُ لجَٛ
خٛي غیفیىٙٛاغز ٚ ٘بٕٞٛاـ ٚ ثب زىجٙؽٌی ٌُ 

 خٛي
1 

5   

  3 

   2 

  1 

ٌبیىشٍی ٞبی غیف 
فٙی , ایٕٙی, 

ثٟؽاٌز, سٛخٟبر 
قیىز ٔطیغی ٚ 

 ٍ٘في

، ٌٙبغز 1، وغص N41 ثٝ وبـٌیفی فٙبٚـی،ا٘شػبة ٚ 
ٞبی ٔٛخٛؼ ٔبوه خٌٛىبـی، ؼوشىً، وفً فٙبٚـی

 ایٕٙی، دیً یٙؽ، والٜ ایٕٙی،   

دیٍٍیفی اق ا٘شٍبـ دفسٛٞبی ففاثٙفً ٚ ٔبؼٖٚ لفٔك ٚ ؼٚـ 
 ؼـلز ؼـ ا٘دبْ ِطیص ففآیٙؽ خٌٛىبـیؼـ ٔطیظ، 

  سٛخٝ ثٝ ٕٞٝ ٔٛاـؼ لبثُ لجَٛ

 

 سٛخٝ ثٝ ٔٛاـؼ قیىز ٔطیغی غیف لبثُ لجَٛ
 

 

 اـقٌيبثي كبـ )ٌبيىت ي اًدبم كبـ(
 ثّی    

 غیف    

 ٔقیبـ ٌبیىشٍی ا٘دبْ وبـ  :
 ٚ ... ٚ  2اق ٔفاضُ   2وىت ضؽالُ ٕ٘فٜ  
 اق ثػً ٌبیىشٍی ٞبی غیف فٙی , ایٕٙی, ثٟؽاٌز , سٛخٟبر قیىز ٔطیغی ٚ ٍ٘في  2وىت ضؽالُ ٕ٘فٜ  

 اق ٔفاضُ وبـ 2ٔیبٍ٘یٗ وىت ضؽالُ 
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 ٍقاـت آهَقي ٍ پفٍـي

 وبقهبى پمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك  آهَقٌي

 ؼفتف تبلي  كتبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  كبـ فول فؼ اوتبًؽاـؼ تطليل - 1-8ًوَى ثفگ 

 :ًَثت : تبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي فٌبٍـ  فلك كبـگف هبّف   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 كؽ ضففِ 
 

 كبـگف هبّف فٌبٍـ  فلك  ضففِ :
وغص 

 ِالضيت 
1L  

 اوتبًؽاـؼ فول فؼ كبـ:    

 زٌؽ يب يک ؼـ هػتل  ّب  ٍضيقت ؼـ قغقِ ؼٍ خٌَ بـ 

 خٌَ بـ  ـٍي ثب پبن
 ٍؽي ِ:  02 كؽ ٍؽي ِ 

 ال تفي ي قَن خٌَ بـ 
(SMAW) 

 گفٍُ كبـ 
 

 0202 كؽ كبـ
 (SMAW)خٌَ بـ  گٌَِ  كبـ:

وغص 

 ٌبيىت ي 
 هْبـت

  ؽ هلي كبـك
  

 ٌفايظ اًدبم كبـ :-1

قًي، ز ً، كبهل، ؼوت بُ خَي كبهل، قغقِ كبـ، ال تفٍؼ، ٍوبئل ايوٌي كبهل، ثفن ويوي ؼوتي ٍ ثفقي، ز ً گل كبـگبُ اوتبًؽاـؼ ثب تدْيكات ايوٌي

 كً ، وٌجِ ًٍبى، گًَيب كً فلك ، وَقى غظوٌؽاى، وَّبى، غظ

 ؼقيقِ   160

 ًوًَِ /  ًقٍِ كبـ/هفاضل پفٍلُ / ـٍيِ اًدبم كبـ: - 2
 اوتقفاـ ٍ تويككبـ  قغقِ ايدبؼ قَن ٍ ض ؼ عَل قَن -اًتػبة ال تفٍؼ -ّباًتػبة قغت -اتّبل ؼـوت كبثل ّب -ـٌٍي كفؼى ٍ تٌؾين ٌؽت خفيبى

 ثفگٍت ؼاؼى ؼـوت ؼـ اًتْب  خَي -قغـ ٍِل ؼـوت -ي ٌَاغتخٌَ بـ  ثب وففت  -ّب ـفبيت قاٍيِ -

 

 

 ٌبغُ ّب  اِلي اوتبًؽاـؼ فول فؼ كبـ: -3
 تٌؾين ٌؽت خفيبى هغبثق خؽٍل ٍ يب فؽم غَـؼگي ؼـ فلك پبيِ -

 WPSاًتػبة پبـاهتفّب ثب تَخِ ثِ ال تفٍؼ هّففي ثفاوبن  -

 WPSاًتػبة ال تفٍؼ وػت، قغقِ كبـ ثف اوبن  -

 اوت بؼُ اق قيؽٍثٌؽتويككبـ  ٍ  -

 ايدبؼ قَن ثؽٍى زىجبًؽى ال تفٍؼ -

 ّب  ًىجت ثِ هطَـ عَلي خَي ٍ عففييكٌتفل قاٍيِ -

 كٌتفل وففت ضفكت ؼوت  -

 ٌفٍؿ قَن هدؽؼ ٍ ثفگپٍت ثِ فقت -

 ثفگٍت ؼاؼى ثفا  خلَگيف  اق زبلِ خَي      -

 ّبزيؽهبى ؼـوت پبن -

 اثكاـّب  اـقٌيبثي: -4

 ليىت زک -پفوً -هٍبّؽُ

 اثكاـ ٍ تدْيكات هَـؼ ًيبق اًدبم كبـ: -5
 ؼوت بُ خٌَ بـ  ثب قَن ال تفي ي كبهل، ال تفٍؼّب، قغقِ

 ت بلي  كبـ  هفتجظ ؼـ گفٍُ كبـ /ٌ ل: -6
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 ٍقاـت آهَقي ٍ پفٍـي

 وبقهبى پمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك  آهَقٌي

 ؼفتف تبلي  كتبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  اـقٌيبثي كبـ – 1-9ًوَى ثفگ 

 :ًَثت   تبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 ضففِ :  كؽ ضففِ 
كبـگف هبّف فٌبٍـ  

 فلك 

وغص 

 ِالضيت 
1L  

 اوتبًؽاـؼ فول فؼ كبـ:    

 يب يک ؼـ هػتل  ّب  ٍضيقت ؼـ قغقِ ؼٍ خٌَ بـ 

 خٌَ بـ  ـٍي ثب پبن زٌؽ

 ٍؽي ِ:  02 كؽ ٍؽي ِ 
ال تفي قَن خٌَ بـ 

 (SMAW) كي
 گفٍُ كبـ 

 

 0202 كؽ كبـ
 كبـ:

خٌَ بـ  گٌَِ 
(SMAW) 

وغص 

 ٌبيىت ي 
 هْبـت

  ؽ هلي كبـك

  

 هفا ضل كبـ ـؼي 
 ٌفايظ فول فؼ

 )اثكاـ،هَاؼ، تدْيكات، قهبى، ه بى ٍ ...(
 )ٌبغُ ّب/ؼاٍـ /ًوفُ ؼّي(اوتبًؽاـؼ  ًتبيح هو ي

ًو

 ـُ

 آٔبؼٜ وبقی  1

 ؼوشٍبٜ خٌٛىبـی
 ا٘ٛاؿ اِىشفٚؼ
 لغقٝ وبـ 

 ؼلیمٝ  10

 3 لغقٝ سٕیك، لغقٝ غبَ خٛي غٛـؼٜ ؼـوز

 2 لغقٝ وثیف ٚ غبَ خٛي غٛـؼٜ لبثُ لجَٛ 

 1 لغقٝ وثیف ٚ غبَ خٛي ٘بلُ غیفلبثُ لجَٛ

 خٌٛىبـی  2
 ؼٚ لغقٝ فٛالؼی

 اِىشفٚؼ 
 وبفز  2

 ؼـوز
٘جٛؼٖ ٔطُ ؼٚلغقٝ خٛي غٛـؼٜ ٔشمبـٖ، ٍٔػُ 
 اسّبَ، دف ٌؽٖ زبٜ خٛي

3 

 لبثُ لجَٛ 
خٛي ٔشمبـٖ، ٍٔػُ ثٛؼٖ ٔطُ اسّبَ، ٚخٛؼ 

 زبِٝ خٛي
2 

 غیفلبثُ لجَٛ
خٛي ٘بٔشمبـٖ، ٍٔػُ ثٛؼٖ ٔطُ اسّبَ، ٚخٛؼ 

 زبِٝ خٛي
1 

 سٕیكوبـی 3

 ثفن ویٕی ٚ ثفلی
 زىً ٌُ ق٘ی 

 ؼلیمٝ  10

 ؼـوز
ٞب، سٕیك خفلٝسٕیك وفؼٖ ثیٗ دبوی ، سٕیك وفؼٖ 
 وفؼٖ ٌُ دبوی ٟ٘بیی

3 

 2 سٕیك وفؼٖ ٌُ ثیٗ دبوی لبثُ لجَٛ 

 1 سٕیك ٘ىفؼٖ دُ ثیٗ دبوی غیفلبثُ لجَٛ

 وٙشفَ ٟ٘بیی 4

 ٌفؼٜ وٙح 
 ٍٔبٞؽٜ 

 ؼلیمٝ  10

 3 ا٘ؽاقٜ ٌیفی اـسفبؿ ٚ دٟٙب ٚ غٛـؼٌی وٙبـٜ خٛي ؼـوز

 2 خٛيا٘ؽاقٜ ٌیفی اـسفبؿ ٚ دٟٙبی  لبثُ لجَٛ 

 1 فؽْ سٛا٘بیی وبـ ثب ٌفؼٜ وٙح غیفلبثُ لجَٛ

5   

  3 

   2 

  1 

ٌبیىشٍی ٞبی غیف 
فٙی , ایٕٙی, 

ثٟؽاٌز, سٛخٟبر 
قیىز ٔطیغی ٚ 

 ٍ٘في

، ٌٙبغز 1، وغص N41 ا٘شػبة ٚ ثٝ وبـٌیفی فٙبٚـی،
ٞبی ٔٛخٛؼ ٔبوه خٌٛىبـی، ؼوشىً، وفً فٙبٚـی

 ایٕٙی، دیً یٙؽ، والٜ ایٕٙی،   

دیٍٍیفی اق ا٘شٍبـ دفسٛٞبی ففاثٙفً ٚ ٔبؼٖٚ لفٔك ٚ ؼٚـ 
 ؼـلز ؼـ ا٘دبْ ِطیص ففآیٙؽ خٌٛىبـیؼـ ٔطیظ، 

  سٛخٝ ثٝ ٕٞٝ ٔٛاـؼ لبثُ لجَٛ

 

 سٛخٝ ثٝ ٔٛاـؼ قیىز ٔطیغی غیف لبثُ لجَٛ
 

 

 )ٌبيىت ي اًدبم كبـ( اـقٌيبثي كبـ
 ثّی    

 غیف    

 ٔقیبـ ٌبیىشٍی ا٘دبْ وبـ  :
 ٚ  4ٚ  2اق ٔفاضُ   2وىت ضؽالُ ٕ٘فٜ  
 اق ثػً ٌبیىشٍی ٞبی غیف فٙی , ایٕٙی, ثٟؽاٌز , سٛخٟبر قیىز ٔطیغی ٚ ٍ٘في  2وىت ضؽالُ ٕ٘فٜ  

 اق ٔفاضُ وبـ 2وىت ضؽالُ ٔیبٍ٘یٗ 



31 
 

 

 ٍقاـت آهَقي ٍ پفٍـي

 وبقهبى پمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك  آهَقٌي

 ؼفتف تبلي  كتبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  كبـ فول فؼ اوتبًؽاـؼ تطليل - 1-8ًوَى ثفگ 

 :ًَثت : تبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 كؽ ضففِ 
 

 ضففِ :
فٌبٍـ  كوک ت ٌىيي 

 فلك 

وغص 

 ِالضيت 
2L  

 اوتبًؽاـؼ فول فؼ كبـ:    

 ثب هػتل  ّب  ٍضيقت ؼـ قغقِ ؼٍ ٌيبـ  خٌَ بـ 

 تئدِ ثب ؼوتي ال تفٍ خٌَ بـ  تدْيكات ٍ اثكاـ ث بـگيف 

 ٍؽي ِ:  02 كؽ ٍؽي ِ  WPS ثِ
 ال تفي ي قَن خٌَ بـ 
(SMAW) 

 گفٍُ كبـ 
 

 0203 كؽ كبـ
 (SMAW)خٌَ بـ  ٌيبـ   كبـ:

وغص 

 ٌبيىت ي 
 هْبـت

  ؽ هلي كبـك
  

 ٌفايظ اًدبم كبـ :-1

ّب، اًجف ال تفٍؼگيف، وٌگ ووجبؼُ، وَّبى، ثفن كبـگبُ اوتبًؽاـؼ ثب تدْيكات ايوٌي، ؼوت بُ خٌَ بـ  ثب قَن ال تفي ي )هَتَـ لًفاتَـ، ـي تيپبيف( كبثل

 قًي، لَاقم ض بؽت ففؼ ، ال تفٍؼ، قغقِ كبـ ويوي، ز ً، ز ً گل

 وبفت  5/4قهبى: 

 ًوًَِ /  ًقٍِ كبـ/هفاضل پفٍلُ / ـٍيِ اًدبم كبـ: - 2
 قًي( آهبؼُ وبق  قغقبت كبـ )پع -

 غبل خَي قؼى ٍ تٌؾين فبِلِ ثيي قغقبت  -

 اًتػبة قغت -

 ( E6013,E7078, E6010اًتػبة ال تفٍؼ ) -

 ايدبؼ قَن ٍ ض ؼ عَل قَن -

 خٌَ بـ  پبن ً َؾ -

 ّب  پفكٌٌؽُ ثب اـت بؿ ٍ پٌْب  هٌبوتخٌَ بـ  پبن -

 ٌبغُ ّب  اِلي اوتبًؽاـؼ فول فؼ كبـ: -3
 WPSّب  پع ؼـوت هغبثق قاٍيِ -

 هيليوتف، غبل خَي ؼـ ؼٍ اًتْب  كبـ  2-3فبِلِ ثيي قغقبت  -

 ثب تَخِ ثِ ًَؿ ال تفٍؼ قغت اًتػبة گفؼؼ -

 WPSاًتػبة ال تفٍؼ ثفاوبن  -

 ه ك  ثفاوبن ًَؿ ال تفٍؼ 2/1عَل قَن ثفاثف قغف ه ك  ٍ يب  ض ؼ -

 ً َؾ كبهل -

 ّب  خَي    پبن پفكٌٌؽُ، اـت بؿ خَي هٌبوت ٍ پيَوتِ ٌؽى كٌبـُ -

 اثكاـّب  اـقٌيبثي: -4

 ليىت زک -پفوً -هٍبّؽُ

 اثكاـ ٍ تدْيكات هَـؼ ًيبق اًدبم كبـ: -5
 ؼوت بُ خَي كبهل، ال تفٍؼّب، قغقبت كبـ، ٍوبئل ايوٌي 

 ت بلي  كبـ  هفتجظ ؼـ گفٍُ كبـ /ٌ ل: -6

 

 



31 
 

 

 ٍقاـت آهَقي ٍ پفٍـي

 وبقهبى پمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك  آهَقٌي

 ؼفتف تبلي  كتبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

 اـقٌيبثي كبـ – 1-9ًوَى ثفگ 
 

 

 :ًَثت   تبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 ضففِ :  كؽ ضففِ 
فٌبٍـ  كوک ت ٌىيي 

 فلك 

وغص 

 ِالضيت 
2L  

 اوتبًؽاـؼ فول فؼ كبـ:    

 ثب هػتل  ّب  ٍضيقت ؼـ قغقِ ؼٍ ٌيبـ  خٌَ بـ 

ثف  ؼوتي ال تفٍ خٌَ بـ  تدْيكات ٍ اثكاـ ث بـگيف 

 ٍؽي ِ:  02 كؽ ٍؽي ِ  WPS اوبن
 ال تفي ي قَن خٌَ بـ 
(SMAW) 

 گفٍُ كبـ 

 

خٌَ بـ  ٌيبـ   كبـ: 0203 كؽ كبـ
(SMAW) 

وغص 

 هْبـت ٌبيىت ي 
    ؽ هلي كبـك

  

 هفا ضل كبـ ـؼي 
 ٌفايظ فول فؼ

 )اثكاـ،هَاؼ، تدْيكات، قهبى، ه بى ٍ ...(
 )ٌبغُ ّب/ؼاٍـ /ًوفُ ؼّي(اوتبًؽاـؼ  ًتبيح هو ي

ًو

 ـُ

 ؼوشٍبٜآٔبؼٜ وبقی  1

 لغقبر خٌٛىبـی
 ؼوشٍبٜ خٛي

 اِىشفٚؼ
 ؼلیمٝ  10

 ؼـوز
سٙؾیٓ دبـأشفٞب ٚ ا٘شػبة اِىشفٚؼ ٚ ا٘شػبة 

 WPSؼوشٍبٜ ثفاثف 
3 

 WPS 2سٙؾیٓ دبـأشف ٚ اِىشفٚؼ ثفاثف  لبثُ لجَٛ 

 1 فؽْ سٛا٘بیی سٙؾیٓ دبـأشفٞب ٚ ا٘شػبة اِىشفٚؼ غیفلبثُ لجَٛ

 آٔبؼٜ وبقی لغقٝ وبـ  2

 لغقبر وبـ دع غٛـؼٜ 
 ؼوشٍبٜ خٛي

اِىشفٚؼ ، وًٙ وٙجبؼٜ، 
 لغقٝ وبـ

 ؼلیمٝ  15
 

  3 

 ؼـوز 
فبِّٝ ٌؿاـی ثیٗ ؼٚ لغقٝ ثفاثف ٘مٍٝ، اسّبَ ؼٚ 

٘ٛؿ دع ٚ قاٚیٝ آٖ ٚ وغص  لغقٝ ثب غبَ خٛي
 ـیٍٝ آٖ ثفاثف ٘مٍٝ

2 

 لبثُ لجَٛ
زىجب٘ؽٖ ؼٚ لغقٝ ثٝ ٞٓ، اسّبَ ثب غبَ خٛي 

 فؽْ سٛا٘بیی دع ق٘ی ضقیف،
1 

 خٌٛىبـی  3

 ؼوشٍبٜ خٛي 
 اِىشفٚؼ

 لغقٝ وبـ 
 وبفز  3

  3 

 ؼـوز 
٘فٛؾ وبُٔ، فؽْ ٍٔبٚـٜ ٚ فیٛة زٍٕی، سأییؽ 

 آقٖٔٛ دفسٍٛ٘بـی 
2 

 لبثُ لجَٛ
٘فٛؾ ٘بلُ، ٍٔبٞؽٜ فیٛة زٍٕی، فؽْ سأییؽ 

 آقٖٔٛ دفسٍٛ٘بـی
1 

 سٕیكوبـی 4

 ثفن ثفلی
 ثفن ؼوشی
 وٛٞبٖ 

 ؼلیمٝ  20

 ؼـوز
ٞب، سٕیك سٕیك وفؼٖ ٌُ ثیٗ دبوی، سٕیكوبـی خفلٝ

 وفؼٖ دُ دبن ٟ٘بیی
3 

 2 سٕیك وبـی دُ ثیٗ دبوی لبثُ لجَٛ 

 1 سٕیك ٘ىفؼٖ ٌُ ثیٗ دبوی غیفلبثُ لجَٛ

5   

  3 

   2 

  1 

ٌبیىشٍی ٞبی غیف 
فٙی , ایٕٙی, 

ثٟؽاٌز, سٛخٟبر 
قیىز ٔطیغی ٚ 

 ٍ٘في

، ٌٙبغز 1، وغص N41 ا٘شػبة ٚ ثٝ وبـٌیفی فٙبٚـی،
ٞبی ٔٛخٛؼ ٔبوه خٌٛىبـی، ؼوشىً، وفً فٙبٚـی

 ایٕٙی، دیً یٙؽ، والٜ ایٕٙی،   

دیٍٍیفی اق ا٘شٍبـ دفسٛٞبی ففاثٙفً ٚ ٔبؼٖٚ لفٔك ٚ ؼٚـ 
 ؼـلز ؼـ ا٘دبْ ِطیص ففآیٙؽ خٌٛىبـیؼـ ٔطیظ، 

  سٛخٝ ثٝ ٕٞٝ ٔٛاـؼ لبثُ لجَٛ

 

 سٛخٝ ثٝ ٔٛاـؼ قیىز ٔطیغی لجَٛ غیف لبثُ
 

 

 اـقٌيبثي كبـ )ٌبيىت ي اًدبم كبـ(
 ثّی    

 غیف    

 ٔقیبـ ٌبیىشٍی ا٘دبْ وبـ  :
 ٚ  4ٚ  2اق ٔفاضُ   2وىت ضؽالُ ٕ٘فٜ  
 اق ثػً ٌبیىشٍی ٞبی غیف فٙی , ایٕٙی, ثٟؽاٌز , سٛخٟبر قیىز ٔطیغی ٚ ٍ٘في  2وىت ضؽالُ ٕ٘فٜ  

 اق ٔفاضُ وبـ 2ضؽالُ ٔیبٍ٘یٗ وىت 
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 ٍقاـت آهَقي ٍ پفٍـي

 وبقهبى پمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك  آهَقٌي

 ؼفتف تبلي  كتبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  كبـ فول فؼ اوتبًؽاـؼ تطليل - 1-8ًوَى ثفگ 

 :ًَثت : اـقٌيبثيتبـيع    ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 كؽ ضففِ 
 

 ضففِ :
كوک ت ٌىيي فٌبٍـ  

 فلك 

وغص 

 ِالضيت 
2L  

 اوتبًؽاـؼ فول فؼ كبـ:    

 ثب هػتل  ّب  ٍضيقت ؼـ قغقِ ؼٍ ٌيبـ  خٌَ بـ 

ثف  ؼوتي ال تفٍ خٌَ بـ  تدْيكات ٍ اثكاـ ث بـگيف 

 ٍؽي ِ:  02 كؽ ٍؽي ِ  WPS اوبن
 ال تفي ي قَن خٌَ بـ 

(SMAW) 
 كبـ گفٍُ 

 

 0204 كؽ كبـ
 (SMAW)خٌَ بـ  لَلِ   كبـ:

وغص 

 ٌبيىت ي 
 هْبـت

  ؽ هلي كبـك

  

 ٌفايظ اًدبم كبـ :-1

 SMAWكبـ  كبـگبُ ثب تدْيكات فوَهي كبـگبّي، كبثيي خٌَ بـ  ثب َّاكً هٌبوت، اًجبـ كپىَل، ؼوت بُ خَي

 كبـ:ًوًَِ /  ًقٍِ كبـ/هفاضل پفٍلُ / ـٍيِ اًدبم  - 2
 آهبؼُ وبق  قغقِ كبـ

 آهبؼُ وبق  ؼوت بُ 

 خٌَ بـ  ثب ............

 خٌَ بـ  پفكي 

 ٌبغُ ّب  اِلي اوتبًؽاـؼ فول فؼ كبـ: -3
 ثفٌ بـ  قغقِ كبـ -

 وٌگ قًي ٍ پع وبق  ؼـ َِـت لكٍم -

 تٌؾين وففت وين، ٍلتبل ٍ فٍبـ گبق -

 خٌَ بـ    ...... -

 خٌَ بـ  پفكي  -

 اثكاـّب  اـقٌيبثي: -4

 ليىت زک -پفوً -هٍبّؽُ

 اثكاـ ٍ تدْيكات هَـؼ ًيبق اًدبم كبـ: -5
 ، ٍوبيل ايوٌي ففؼ ، كبثيي خٌَ بـ  ثب َّاكً  هٌبوت SMAWؼوت بُ خَي 

 ت بلي  كبـ  هفتجظ ؼـ گفٍُ كبـ /ٌ ل: -6
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 ٍقاـت آهَقي ٍ پفٍـي

 وبقهبى پمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك  آهَقٌي

فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًًؼفتف تبلي  كتبة ّب  ؼـوي   

 

  اـقٌيبثي كبـ – 1-9ًوَى ثفگ 

 :ًَثت   تبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 ضففِ :  كؽ ضففِ 
كوک ت ٌىيي فٌبٍـ  

 فلك 

وغص 

 ِالضيت 
2L  

 اوتبًؽاـؼ فول فؼ كبـ:    

 ثب هػتل  ّب  ٍضيقت ؼـ قغقِ ؼٍ ٌيبـ  خٌَ بـ 

ثف  ؼوتي ال تفٍ خٌَ بـ  تدْيكات ٍ اثكاـ ث بـگيف 

 ٍؽي ِ:  02 كؽ ٍؽي ِ  WPS اوبن
ال تفي قَن خٌَ بـ 

 (SMAW) كي
 گفٍُ كبـ 

 

 0204 كؽ كبـ
 كبـ:

خٌَ بـ  لَلِ  
(SMAW) 

وغص 

 ٌبيىت ي 
 هْبـت

  ؽ هلي كبـك

  

 هفا ضل كبـ ـؼي 
 ٌفايظ فول فؼ

 )اثكاـ،هَاؼ، تدْيكات، قهبى، ه بى ٍ ...(
 )ٌبغُ ّب/ؼاٍـ /ًوفُ ؼّي(اوتبًؽاـؼ  ًتبيح هو ي

ًو

 ـُ

 SMAWؼوشٍبٜ خٛي  آٔبؼٜ وبقی  1

  3 

 ؼـوز 
سٙؾیٓ ؼـوز وففز ویٓ، ِٚشبل ٚ فٍبـ ٌبق 

 ٔطبفؼ
2 

 1 سٙؾیٓ ثؽٖٚ وففز ویٓ یب ِٚشبل  غیفلبثُ لجَٛ

 آٔبؼٜ وبقی لغقٝ  2
 SMAWؼوشٍبٜ خٛي 

ٌیفی ٚوبیُ ٚوبیُ ا٘ؽاقٜ
 ایٕٙی ففؼی

 3 ثٙؽی ؼـوز، عفش اسّبَ ؼـوزغبَ ؼـوز

 2 % سّفا٘ه15ثٙؽی ؼـوز، عفش اسّبَ ثب وٕشف غبَ لبثُ لجَٛ 

 1 ثٙؽی ٘بؼـوز غبَ غیفلبثُ لجَٛ

 خٌٛىبـی ِِٛٝ 3
 SMAWؼوشٍبٜ خٛي 

 ٚوبیُ ایٕٙی ففؼی

 3 خٌٛىبـی ثب ـٌؽ وبُٔ وبٔالً ِبؼف ٚ ـٚی ٞٓ  ؼـوز

 لجَٛلبثُ  
خٌٛىبـی ثب ا٘ؽـوبر ٚ خفلٝ دبییٗ اق ضؽ ٔدبق ٚ 

 ثؽٖٚ دبی 
2 

 غیفلبثُ لجَٛ
خٌٛىبـی ثبثبن دبن ٚ ا٘ؽـوبر ٚ خفلٝ ثبالسف اق 

 ضؽ ٔدبق 
1 

 سٕیك وبـی 4

 ثفن ویٕی 
 زىً ٚ لّٓ

 وٛٞبٖ

  3 

 2 سٕیك وفؼٖ وغص خٛي ٚ ٘ٛن سٛـذ ؼـوز 

 1 خٛي ٚ ٘ٛن سٛـذسٕیك ٘ىفؼٖ وغص  غیفلبثُ لجَٛ

5   

  3 

   2 

  1 

ٌبیىشٍی ٞبی غیف 
فٙی , ایٕٙی, 

ثٟؽاٌز, سٛخٟبر 
قیىز ٔطیغی ٚ 

 ٍ٘في

، ٌٙبغز 1، وغص N41 ا٘شػبة ٚ ثٝ وبـٌیفی فٙبٚـی،
ٞبی ٔٛخٛؼ ٔبوه خٌٛىبـی، ؼوشىً، وفً فٙبٚـی

 ایٕٙی، دیً یٙؽ، والٜ ایٕٙی،   

دیٍٍیفی اق ا٘شٍبـ دفسٛٞبی ففاثٙفً ٚ ٔبؼٖٚ لفٔك ٚ ؼٚـ 
 ؼـلز ؼـ ا٘دبْ ِطیص ففآیٙؽ خٌٛىبـیؼـ ٔطیظ، 

  سٛخٝ ثٝ ٕٞٝ ٔٛاـؼ لبثُ لجَٛ

 

 سٛخٝ ثٝ ٔٛاـؼ قیىز ٔطیغی غیف لبثُ لجَٛ
 

 

 اـقٌيبثي كبـ )ٌبيىت ي اًدبم كبـ(
 ثّی    

 غیف    

 : ٔقیبـ ٌبیىشٍی ا٘دبْ وبـ 
 3ٚ 2ٚ  1اق ٔفاضُ   2وىت ضؽالُ ٕ٘فٜ  
 اق ثػً ٌبیىشٍی ٞبی غیف فٙی , ایٕٙی, ثٟؽاٌز , سٛخٟبر قیىز ٔطیغی ٚ ٍ٘في  2وىت ضؽالُ ٕ٘فٜ  

 اق ٔفاضُ وبـ 2وىت ضؽالُ ٔیبٍ٘یٗ 
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 ٍقاـت آهَقي ٍ پفٍـي

 وبقهبى پمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك  آهَقٌي

تبلي  كتبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًًؼفتف   

 

  كبـ فول فؼ اوتبًؽاـؼ تطليل - 1-8ًوَى ثفگ 

 :ًَثت : تبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 كؽ ضففِ 
 

 فٌبٍـ  فلك  ت ٌىيي ضففِ :
وغص 

 ِالضيت 
3L  

 اوتبًؽاـؼ فول فؼ كبـ:    

 ٍ گفهي پيً هىبئل ـفبيت ثب زؽًي قغقبت خٌَ بـ 

 كؽ ٍؽي ِ SMAW ـٍي كبـگيف  ثِ ثب گفهي په
  

 ٍؽي ِ:  02
  ال تفي ي قَن خٌَ بـ 
(SMAW) 

 گفٍُ كبـ 
 

 0205 كؽ كبـ
 (SMAW)  خٌَ بـ  زؽى كبـ:

وغص 

 ٌبيىت ي 
 هْبـت

  ؽ هلي كبـك
  

 ٌفايظ اًدبم كبـ :-1

قًي، خٌَ بـ  قَن ال تفي ي )لًفاتَـ، ـي تي بيف(، ال تفٍؼ، ثفن ويوي ٍ ثفقي، وٌگ ووجبؼُ، ز ً گلكبـگبُ اوتبًؽاـؼ ثب تدْيكات ايوٌي، ؼوت بُ 

 ٍوبئل ض بؽت ففؼ، اًجف آٌّ ف ، كَـُ پيً گفم ٍ په گفم 

 ؼقيقِ  180قهبى: 

 

 ًوًَِ /  ًقٍِ كبـ/هفاضل پفٍلُ / ـٍيِ اًدبم كبـ: - 2
 يؽقؼائي(قؼائي ـ اكىآهبؼُ كفؼى ٍ تويككبـ  )زفثي -

 پع قؼى -

 هتِ قؼى ؼٍ اًتْب  تفک غَـؼگي  -

 پيً گفم كفؼى -

 غبل خَي قؼى -

 خٌَ بـ  -

 ضفثِ قؼى هؽاٍم -

 په گفم كفؼى )غٌک كفؼى كٌتفل ٌؽُ(  -

 ٌبغُ ّب  اِلي اوتبًؽاـؼ فول فؼ كبـ: -3
 قغقِ تويك ثؽٍى زفثي ٍ اكىيؽ -

 هيليوتف 3تف اق پع قؼى قغقبت ضػين -

 ؼٍاًيكٌتفل تفک غَـؼگي، هتِ قؼى  -

 پيً گفم كفؼى هغبثق خؽٍل -

 غبل خَي قؼى ؼـوت -

 خٌَ بـ  ٍ ضفثِ قؼى هؽاٍم   -

 غٌک كفؼى كٌتفل ٌؽُ   -

 اثكاـّب  اـقٌيبثي: -4

 ليىت زک -پفوً -هٍبّؽُ

 اثكاـ ٍ تدْيكات هَـؼ ًيبق اًدبم كبـ: -5
 ؼوت بُ خَي، كَـُ پيً گفم ٍ په گفم )كَـُ فوليبت ضفاـتي(، ال تفٍؼ  

 كبـ  هفتجظ ؼـ گفٍُ كبـ /ٌ ل: ت بلي  -6
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 ٍقاـت آهَقي ٍ پفٍـي

 وبقهبى پمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك  آهَقٌي

 ؼفتف تبلي  كتبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  اـقٌيبثي كبـ – 1-9ًوَى ثفگ 

 :ًَثت   تبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 فلك  فٌبٍـ  ت ٌىيي ضففِ :  كؽ ضففِ 
وغص 

 ِالضيت 
3L  

 اوتبًؽاـؼ فول فؼ كبـ:    

 ٍ گفهي پيً هىبئل ـفبيت ثب زؽًي قغقبت خٌَ بـ 

 كؽ ٍؽي ِ SMAW ـٍي كبـگيف  ثِ ثب گفهي په
  

 ٍؽي ِ:  02
ال تفي قَن خٌَ بـ 

 (SMAW)  كي
 گفٍُ كبـ 

 

 0205 كؽ كبـ
 كبـ:

  خٌَ بـ  زؽى
(SMAW) 

وغص 

 ٌبيىت ي 
 هْبـت

  كبـؽ هلي ك

  

 هفا ضل كبـ ـؼي 
 ٌفايظ فول فؼ

 )اثكاـ،هَاؼ، تدْيكات، قهبى، ه بى ٍ ...(
 )ٌبغُ ّب/ؼاٍـ /ًوفُ ؼّي(اوتبًؽاـؼ  ًتبيح هو ي

ًو

 ـُ

 آٔبؼٜ وبقی  1

 وًٙ وٕجبؼٜ
 ؼـیُ

ٞبی ٌیٕیبیی ، وٛـٜ ضالَ
 فّٕیبر ضفاـسی

 سفٔٛٔشف 
 45ٞبی ضفاـر وٙح، ٌح

 ؼلیمٝ
  

 ؼـوز

وبـی ؼٚ ا٘شٟبی سفن ق٘ی، وٛـاظدعسٕیكوبـی، 
لفاـؼاؼٖ لغقٝ ؼـ وٛقٜ، وٙشفَ ٚ ؼـخٝ  غٛـؼٌی ،

 ٌفْ ضفاـر دیً
3 

 
 2 ق٘ی، ثؽٖٚ وٛـاغىبـی ؼٚ ا٘شٟبسٕیكوبـی، دع لبثُ لجَٛ

 غیفلبثُ لجَٛ
ق٘ی ٚ وٛـاغىبـی ، دیً ٌفْ سٕیكوبـی، ثؽٖٚ دع

 وٓ )ٔمؽٔبسی(، دیً ٌفْ ثؽٖٚ وٙشفَ ؼٔب
1 

 خٌٛىبـی  2

 ؼوشٍبٜ خٛي
 اِىشفٚؼ

 زىً ضفثٝ ق٘ی 
(Penning) 

 ؼلیمٝ  60

 ؼـوز
ٞبی ٕ٘بی خٛي غٛة، ٘فٛؾ غٛة، دیٛوشٍی وٙبـٜ

 خٛي
3 

 2 ٕ٘بی خٛي غٛة، ثؽٖٚ ٘فٛؾ لبثُ لجَٛ 

 1 خٛي ثؽٖٚ ٘فٛؾ ٚ ثؽٖٚ دیٛوشٍی غیفلبثُ لجَٛ

 سٕیكوبـی 3

 ثفن ویٕی ؼوشی ٚ ثفلی
 زىً ٌُ ق٘ی 

 ؼلیمٝ  15

  3 

 2 خٛي ثؽٖٚ خفلٝ، دیٛوشٍی خٛي ؼـوز 

 1 خٛي سٛاْ ثب خفلٝ، ثؽٖٚ دیٛوشٍی  غیفلبثُ لجَٛ

 ده ٌفْ وفؼٖ 4

 وٛـٜ فّٕیبر ضفاـسی 
 سفٔٛٔشف

 ٞبی ضفاـر وٙحٌح
 دٍٓ ٌیٍٝ 

 ٔبوٝ

  3 

 ؼـوز 
لفاـؼاؼٖ لغقٝ ؼـ وٛـٜ ثفای ده ٌفٔبئی، 

 ٌفٔبئیسٍػیُ ؼـخٝ ضفاـر ده 
2 

 غیفلبثُ لجَٛ
لفاـ ؼاؼٖ لغقٝ ؼـ وٛـٜ ثؽٖٚ سٛخٝ ثٝ ؼـخٝ 

 ضفاـر وٛـٜ
1 

5   

  3 

   2 

  1 

ٌبیىشٍی ٞبی غیف 
فٙی , ایٕٙی, 

ثٟؽاٌز, سٛخٟبر 
قیىز ٔطیغی ٚ 

 ٍ٘في

، ٌٙبغز 1، وغص N41 ا٘شػبة ٚ ثٝ وبـٌیفی فٙبٚـی،
ٞبی ٔٛخٛؼ ٔبوه خٌٛىبـی، ؼوشىً، وفً فٙبٚـی

 ایٕٙی، دیً یٙؽ، والٜ ایٕٙی،   

دیٍٍیفی اق ا٘شٍبـ دفسٛٞبی ففاثٙفً ٚ ٔبؼٖٚ لفٔك ٚ ؼٚـ 
 ؼـلز ؼـ ا٘دبْ ِطیص ففآیٙؽ خٌٛىبـیؼـ ٔطیظ، 

  سٛخٝ ثٝ ٕٞٝ ٔٛاـؼ لبثُ لجَٛ

 

 سٛخٝ ثٝ ٔٛاـؼ قیىز ٔطیغی غیف لبثُ لجَٛ
 

 

 )ٌبيىت ي اًدبم كبـ( اـقٌيبثي كبـ
 ثّی    

 غیف    

 ٔقیبـ ٌبیىشٍی ا٘دبْ وبـ  :
 5ٚ  3ٚ  2اق ٔفاضُ   2وىت ضؽالُ ٕ٘فٜ  
 اق ثػً ٌبیىشٍی ٞبی غیف فٙی , ایٕٙی, ثٟؽاٌز , سٛخٟبر قیىز ٔطیغی ٚ ٍ٘في  2وىت ضؽالُ ٕ٘فٜ  

 اق ٔفاضُ وبـ 2وىت ضؽالُ ٔیبٍ٘یٗ 
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 ٍقاـت آهَقي ٍ پفٍـي

 وبقهبى پمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك  آهَقٌي

 ؼفتف تبلي  كتبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  كبـ فول فؼ اوتبًؽاـؼ تطليل - 1-8ًوَى ثفگ 

 :ًَثت : تبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 كؽ ضففِ 
 

 فٌبٍـ  فلك  ت ٌىيي ضففِ :
وغص 

 ِالضيت 
3 L  

 اوتبًؽاـؼ فول فؼ كبـ:    

 تدْيكات ٍ هَاؼ اق اوت بؼُ ثب ـً يي فلكات خٌَ بـ 

SMAW ثب ثفاثف WPS 
 ٍؽي ِ:  02 كؽ ٍؽي ِ 

 ال تفي ي قَن خٌَ بـ 

(SMAW) 
 گفٍُ كبـ 

 

 0206 كؽ كبـ
 كبـ:

 آٌّي غيف فلكات خٌَ بـ 

(SMAW)  

وغص 

 ٌبيىت ي 
 هْبـت

  ؽ هلي كبـك

  

 ٌفايظ اًدبم كبـ :-1

كً فلك ، كبـگبُ اوتبًؽاـؼ هدْك ثِ ويىتن تَْيِ، قغقبت فلكات ـً يي، ال تفٍؼّب، ؼوت بُ خٌَ بـ ، ثفن ويوي ٍ ثفقي، اًجف آٌّ ف ، ز ً، غظ

 وٌؽاى، ؼوت بُ پيً گفهبئي )اكىي اوتيلي(

 ؼقيقِ  90

 

 كبـ/هفاضل پفٍلُ / ـٍيِ اًدبم كبـ:ًوًَِ /  ًقٍِ  - 2
 آهبؼُ وبق  قغقبت  -

 اًتػبة ال تفٍؼ  -

 ؼـَِـت ًيبق پيً گفهبئي  -

 خٌَ بـ   -

 ٌبغُ ّب  اِلي اوتبًؽاـؼ فول فؼ كبـ: -3
 قؼائي  تويككبـ  زفثي -

 اًتػبة ال تفٍؼ هغبثق قغقِ هَـؼ خٌَ بـ  -

 اًؽاق  ؼـوت ؼوت بُ پيً گفهبئي ـاُ -

 اوت بؼُ اق ال تفٍؼ هٌبوت، اًتػبة ٌؽت خفيبى  -

 اثكاـّب  اـقٌيبثي: -4

 ليىت زک -پفوً -هٍبّؽُ

 اثكاـ ٍ تدْيكات هَـؼ ًيبق اًدبم كبـ: -5
 ؼوت بُ خٌَ بـ  

 ت بلي  كبـ  هفتجظ ؼـ گفٍُ كبـ /ٌ ل: -6
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 ٍقاـت آهَقي ٍ پفٍـي

 وبقهبى پمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك  آهَقٌي

تبلي  كتبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًًؼفتف   

 

  اـقٌيبثي كبـ – 1-9ًوَى ثفگ 

 :ًَثت   تبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 فٌبٍـ  فلك  ت ٌىيي ضففِ :  كؽ ضففِ 
وغص 

 ِالضيت 
3 L  

 اوتبًؽاـؼ فول فؼ كبـ:    

 تدْيكات ٍ هَاؼ اق اوت بؼُ ثب ـً يي فلكات خٌَ بـ 

SMAW ثب ثفاثف WPS 
 ٍؽي ِ:  02 كؽ ٍؽي ِ 

 ال تفي ي قَن خٌَ بـ 

(SMAW) 
 گفٍُ كبـ 

 

 0206 كؽ كبـ
 كبـ:

 غيف فلكات خٌَ بـ 

  (SMAW) آٌّي

وغص 

 ٌبيىت ي 
 هْبـت

  ؽ هلي كبـك

  

 هفا ضل كبـ ـؼي 
 ٌفايظ فول فؼ

 )اثكاـ،هَاؼ، تدْيكات، قهبى، ه بى ٍ ...(
 )ٌبغُ ّب/ؼاٍـ /ًوفُ ؼّي(اوتبًؽاـؼ  هو يًتبيح 

ًو

 ـُ

 آٔبؼٜ وبقی  1

 ٞبی ٌیٕیبیی ضالَ
 ثفن ویٕی ٚ ثفلی

 زىً 
 ؼوشٍبٜ خٌٛىبـی 

 ؼلیمٝ 30

 ؼـوز
ؼاـای دع زفثی قؼائی، اوىیؽقؼائی، ٕٞٛاـوبقی، 

 وبُٔ، ٕٞٛاـ
3 

 لبثُ لجَٛ 
زفثی قؼائی، ؼاـای اوىیؽ، ؼاـای دع وبُٔ ٚ 

 دیسیؽٜ
2 

 غیفلبثُ لجَٛ
لغقٝ ؼاـای اوىیؽ زفثی، ثؽٖٚ دع ، دیسیؽٜ، 

 ؼاـای اوىیؽ
1 

 خٌٛىبـی 2

 ؼوشٍبٜ خٌٛىبـی 
 اِىشفٚؼ 

 ؼلیمٝ  30

 3 ٕ٘بی غٛة، ٘فٛؾ غٛة، دیٛوشٍی خٛي ؼـوز

 2 ٕ٘بی غٛة، ٘فٛؾ ٘بلُ، دیٛوشٍی خٛي  لبثُ لجَٛ 

 غیفلبثُ لجَٛ
ٕ٘بی غٍٗ، ثؽٖٚ ٘فٛؾ، دیٛوشٍی ٘بلُ، ثؽٖٚ 

 فیت ؽبٞفی 
1 

 سٕیكوبـی  3

 ثفن ویٕی ٚ ثفلی
 ٞبی ٌیٕیبیی ضالَ

 ؼلیمٝ  10

  3 

 2 ثؽٖٚ ٌُ خٛي، ثؽٖٚ دیسیؽٌی ؼـوز 

 1 ؼاـای ٌُ خٛي، دیسیؽٌی لغقٝ غیفلبثُ لجَٛ

4   

  3 

   2 

  1 

5   

  3 

   2 

  1 

ٌبیىشٍی ٞبی غیف 
فٙی , ایٕٙی, 

ثٟؽاٌز, سٛخٟبر 
قیىز ٔطیغی ٚ 

 ٍ٘في

، ٌٙبغز 1، وغص N41 ا٘شػبة ٚ ثٝ وبـٌیفی فٙبٚـی،
ٞبی ٔٛخٛؼ ٔبوه خٌٛىبـی، ؼوشىً، وفً فٙبٚـی

 ایٕٙی، دیً یٙؽ، والٜ ایٕٙی،   

دیٍٍیفی اق ا٘شٍبـ دفسٛٞبی ففاثٙفً ٚ ٔبؼٖٚ لفٔك ٚ ؼٚـ 
 ا٘دبْ ِطیص ففآیٙؽ خٌٛىبـیؼـلز ؼـ ؼـ ٔطیظ، 

  سٛخٝ ثٝ ٕٞٝ ٔٛاـؼ لبثُ لجَٛ

 

 سٛخٝ ثٝ ٔٛاـؼ قیىز ٔطیغی غیف لبثُ لجَٛ
 

 

 اـقٌيبثي كبـ )ٌبيىت ي اًدبم كبـ(
 ثّی    

 غیف    

 ٔقیبـ ٌبیىشٍی ا٘دبْ وبـ  :
 3ٚ 2ٚ  1اق ٔفاضُ   2وىت ضؽالُ ٕ٘فٜ  
 اق ثػً ٌبیىشٍی ٞبی غیف فٙی , ایٕٙی, ثٟؽاٌز , سٛخٟبر قیىز ٔطیغی ٚ ٍ٘في  2وىت ضؽالُ ٕ٘فٜ  

 اق ٔفاضُ وبـ 2وىت ضؽالُ ٔیبٍ٘یٗ 
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 ٍقاـت آهَقي ٍ پفٍـي

 وبقهبى پمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك  آهَقٌي

كبـؼاًًؼفتف تبلي  كتبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ   

 

  كبـ فول فؼ اوتبًؽاـؼ تطليل - 1-8ًوَى ثفگ 

 :ًَثت : تبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 كؽ ضففِ 
 

 فٌبٍـ  فلك  ت ٌىيي ضففِ :
وغص 

 ِالضيت 
3L  

 اوتبًؽاـؼ فول فؼ كبـ:    

 تدْيكات ٍ هَاؼ اق اوت بؼُ ثب ـً يي فلكات خٌَ بـ 

SMAW ثب ثفاثف WPS 
 ٍؽي ِ:  02 كؽ ٍؽي ِ 

 ال تفي ي قَن خٌَ بـ 

(SMAW) 
 گفٍُ كبـ 

 

 0207 كؽ كبـ
 كبـ:

 خٌَ بـ  تفهيوي ٍ 

 (SMAW) ـٍكً كبـ 

وغص 

 ٌبيىت ي 
 هْبـت

  ؽ هلي كبـك

  

 ٌفايظ اًدبم كبـ :-1

 كبـگبُ اوتبًؽاـؼ، ؼوت بُ خٌَ بـ ، وٌؽاى، وَّبى، ز ً، ثفن ويوي ٍ ثفقي، ال تفٍؼّب  هػتل ، كَـُ ال تفٍؼ غٍک كٌٌؽُ 

 وبفت  2

 ًوًَِ /  ًقٍِ كبـ/هفاضل پفٍلُ / ـٍيِ اًدبم كبـ: - 2
 آهبؼُ وبق  )تويككبـ ، قًگ قؼائي، اكىيؽقؼائي( -

 اًتػبة ال تفٍؼ هٌبوت  -

 ال تفٍؼپيً گفم كفؼى  -

 ّب(ـٍكً كبـ  )زيؽهبى ؼـوت پبن -

 تويككبـ   -

 ٌبغُ ّب  اِلي اوتبًؽاـؼ فول فؼ كبـ: -3
 قؼگي، ثؽٍى اكىيؽثؽٍى قًگ -

 WPSاًتػبة ال تفٍؼ ثف اوبن  -

 ّبزيؽى پبن ؼـ هدبٍـ ّن ثؽٍى زبل ثيي پبن  -

 تويككبـ  په اق اتوبم خٌَ بـ    -

 اثكاـّب  اـقٌيبثي: -4

 ليىت زک -پفوً -هٍبّؽُ

 اثكاـ ٍ تدْيكات هَـؼ ًيبق اًدبم كبـ: -5
 ، ال تفٍؼ غٍک كٌٌؽُ  ؼوت بُ خَي 

 ت بلي  كبـ  هفتجظ ؼـ گفٍُ كبـ /ٌ ل: -6
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 ٍقاـت آهَقي ٍ پفٍـي

 وبقهبى پمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك  آهَقٌي

 ؼفتف تبلي  كتبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  اـقٌيبثي كبـ – 1-9ًوَى ثفگ 

 :ًَثت   تبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 فٌبٍـ  فلك  ت ٌىيي ضففِ :  كؽ ضففِ 
وغص 

 ِالضيت 
3L  

 اوتبًؽاـؼ فول فؼ كبـ:    

 تدْيكات ٍ هَاؼ اق اوت بؼُ ثب ـً يي فلكات خٌَ بـ 

SMAW ثب ثفاثف WPS 
 ٍؽي ِ:  02 كؽ ٍؽي ِ 

 ال تفي ي قَن خٌَ بـ 

(SMAW) 
 گفٍُ كبـ 

 

 0207 كؽ كبـ
 كبـ:

 خٌَ بـ  تفهيوي ٍ 

 (SMAW) ـٍكً كبـ 

وغص 

 ٌبيىت ي 
 هْبـت

  ؽ هلي كبـك

  

 هفا ضل كبـ ـؼي 
 ٌفايظ فول فؼ

 )اثكاـ،هَاؼ، تدْيكات، قهبى، ه بى ٍ ...(
 )ٌبغُ ّب/ؼاٍـ /ًوفُ ؼّي(اوتبًؽاـؼ  ًتبيح هو ي

ًو

 ـُ

 آٔبؼٜ وبقی  1

 ثفن ویٕی ٚ ثفلی
 وًٙ وٕجبؼٜ

 ؼوشٍبٜ خٛي 
 ؼلیمٝ 10

 
 3 

 ؼـوز 
 ؼوشٍبٜ خٛي، ثفن ویٕی ٚ ثفلی، وًٙ وٕجبؼٜ

 قؼائی، قً٘ قؼائیق٘ی، زفثیوًٙ
2 

 غیفلبثُ لجَٛ
قؼائی، ؼاـای ؼوشٍبٜ خٛي، ثفن ویٕی، زفثی

 قً٘
1 

 خٌٛىبـی 2

 ؼوشٍبٜ خٌٛىبـی 
 اِىشفٚؼ 

 ؼلیمٝ  60

  3 

 2 خٛي ثب زیؽٔبٖ ؼـوز ؼـوز 

 1 ٞبٌٛؼافشبؼٌی ثیٗ دبن غیفلبثُ لجَٛ

 سٕیكوبـی  3
 ثفن ویٕی ٚ ثفق

 ؼلیمٝ  10

 3 سٕیك وفؼٖ ٌُ زٛي، سٕیك وفؼٖ خفلٝ  ؼـوز

   2 

 1 ؼاـای خفلٝ ٚ ٌُ خٛي غیفلبثُ لجَٛ

4   

  3 

   2 

  1 

5   

  3 

   2 

  1 

ٌبیىشٍی ٞبی غیف 
فٙی , ایٕٙی, 

ثٟؽاٌز, سٛخٟبر 
قیىز ٔطیغی ٚ 

 ٍ٘في

، ٌٙبغز 1، وغص N41 ا٘شػبة ٚ ثٝ وبـٌیفی فٙبٚـی،
ٞبی ٔٛخٛؼ ٔبوه خٌٛىبـی، ؼوشىً، وفً فٙبٚـی

 ایٕٙی، دیً یٙؽ، والٜ ایٕٙی،   

دیٍٍیفی اق ا٘شٍبـ دفسٛٞبی ففاثٙفً ٚ ٔبؼٖٚ لفٔك ٚ ؼٚـ 
 ؼـلز ؼـ ا٘دبْ ِطیص ففآیٙؽ خٌٛىبـیؼـ ٔطیظ، 

  سٛخٝ ثٝ ٕٞٝ ٔٛاـؼ لبثُ لجَٛ

 

 سٛخٝ ثٝ ٔٛاـؼ قیىز ٔطیغی غیف لبثُ لجَٛ
 

 

 اـقٌيبثي كبـ )ٌبيىت ي اًدبم كبـ(
 ثّی    

 غیف    

 : ٔقیبـ ٌبیىشٍی ا٘دبْ وبـ 
 3ٚ 2ٚ  1اق ٔفاضُ   2وىت ضؽالُ ٕ٘فٜ  
 اق ثػً ٌبیىشٍی ٞبی غیف فٙی , ایٕٙی, ثٟؽاٌز , سٛخٟبر قیىز ٔطیغی ٚ ٍ٘في  2وىت ضؽالُ ٕ٘فٜ  

 اق ٔفاضُ وبـ 2وىت ضؽالُ ٔیبٍ٘یٗ 
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 ٍقاـت آهَقي ٍ پفٍـي

 وبقهبى پمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك  آهَقٌي

تبلي  كتبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًًؼفتف   

 

  كبـ فول فؼ اوتبًؽاـؼ تطليل - 1-8ًوَى ثفگ 

 :ًَثت : تبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 كؽ ضففِ 
 

 فٌبٍـ  فلك ت ٌىيي  ضففِ :
وغص 

 ِالضيت 
3L 

 اوتبًؽاـؼ فول فؼ كبـ:    

 ٍ هَاؼ اق اوت بؼُ ثب آليبل كن ّب  فَالؼ خٌَ بـ 

 WPS ثب ثفاثف SMAW تدْيكات
 ٍؽي ِ:  02 كؽ ٍؽي ِ 

 ال تفي ي قَن خٌَ بـ 

(SMAW) 
 گفٍُ كبـ 

 

 0208 كؽ كبـ
 كبـ:

 كن ّب  فَالؼ خٌَ بـ 

  (SMAW) آليبل

وغص 

 ٌبيىت ي 
  هْبـت

  ؽ هلي كبـك
  

 ٌفايظ اًدبم كبـ :-1

 كبـگبُ اوتبًؽاـؼ، ؼوت بُ خٌَ بـ ، وٌؽاى، وَّبى، ز ً، ثفن ويوي ٍ ثفقي، ال تفٍؼّب  هػتل ، كَـُ ال تفٍؼ غٍک كٌٌؽُ 

 وبفت  2

 ًوًَِ /  ًقٍِ كبـ/هفاضل پفٍلُ / ـٍيِ اًدبم كبـ: - 2
 آهبؼُ وبق  )تويككبـ ، قًگ قؼائي، اكىيؽقؼائي( -

 اًتػبة ال تفٍؼ هٌبوت  -

 تفٍؼپيً گفم كفؼى ال  -

 ّب(ـٍكً كبـ  )زيؽهبى ؼـوت پبن -

 تويككبـ   -

 ٌبغُ ّب  اِلي اوتبًؽاـؼ فول فؼ كبـ: -3
 قؼگي، ثؽٍى اكىيؽثؽٍى قًگ -

 WPSاًتػبة ال تفٍؼ ثف اوبن  -

 ّبزيؽى پبن ؼـ هدبٍـ ّن ثؽٍى زبل ثيي پبن  -

 تويككبـ  په اق اتوبم خٌَ بـ    -

 اثكاـّب  اـقٌيبثي: -4

 ليىت زک -پفوً -هٍبّؽُ

 اثكاـ ٍ تدْيكات هَـؼ ًيبق اًدبم كبـ: -5
 ، ال تفٍؼ غٍک كٌٌؽُ  ؼوت بُ خَي 

 ت بلي  كبـ  هفتجظ ؼـ گفٍُ كبـ /ٌ ل: -6
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 ٍقاـت آهَقي ٍ پفٍـي

 وبقهبى پمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك  آهَقٌي

 ؼفتف تبلي  كتبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  اـقٌيبثي كبـ – 1-9ًوَى ثفگ 

 :ًَثت   تبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 فٌبٍـ  فلك ت ٌىيي  ضففِ :  كؽ ضففِ 
وغص 

 ِالضيت 
3L 

 اوتبًؽاـؼ فول فؼ كبـ:    

 ٍ هَاؼ اق اوت بؼُ ثب آليبل كن ّب  فَالؼ خٌَ بـ 

 WPS ثب ثفاثف SMAW تدْيكات
 ٍؽي ِ:  02 كؽ ٍؽي ِ 

 ال تفي ي قَن خٌَ بـ 

(SMAW) 
 گفٍُ كبـ 

 

 0208 كؽ كبـ

 كبـ:
 ّب  فَالؼ خٌَ بـ 

  (SMAW) آليبل كن

وغص 

 ٌبيىت ي 
ؽ هلي ك  هْبـت

 كبـ
 

  

 هفا ضل كبـ ـؼي 
 ٌفايظ فول فؼ

 )اثكاـ،هَاؼ، تدْيكات، قهبى، ه بى ٍ ...(
 ًوفُ ؼّي()ٌبغُ ّب/ؼاٍـ /ًوفُ اوتبًؽاـؼ  ًتبيح هو ي

 آٔبؼٜ وبقی 1

لغقٝ وبـ اِىشفٚؼ ؼوشٍبٜ 

خٌٛىبـی وبـٌبٜ 

 ؼلیمٝ 10خٌٛىبـی 

 3 ٔٛ٘شبل لغقٝ –سٙؾیٓ دبـأشفٞبی ؼوشٍبٜ  ؼـوز

 2 ٔٛ٘شبل لغقٝ –سٙؾیٓ دبـأشفٞبی ؼوشٍبٜ فؽْ  لبثُ لجَٛ 

 1 ٔٛ٘شبل لغقٝ –سٙؾیٓ دبـأشفٞبی ؼوشٍبٜ  فؽْ غیفلبثُ لجَٛ

 خٌٛىبـی 2

لغقٝ وبـ اِىشفٚؼؼوشٍبٜ 

خٌٛىبـی وبـٌبٜ 

 %60خٌٛىبـی 

 ؼـوز
خٛي  -٘فٛؾ وبُٔ –خٛي یىٙٛاغز ٚ وبِٓ 

 سٕیك
3 

 2 خٛي وبِٓ  -٘فٛؾ وبُٔ  لبثُ لجَٛ 

 1 خٛي ٔقیٛة –٘فٛؾ ٘بلُ  غیفلبثُ لجَٛ

 سىٕیُ ٟ٘بیی 3

 ثفن ویٕی 

 خىً ٌُ قٖ 

وفده وذىَٛ  –سفٔٛٔشف 

-120سٛـج ٚ  -ٌبق

 ؼلیم15ٝ

  3 

 ؼـوز 
افالٖ ِطیص ده ٌفْ ثٝ ٌفٜٚ سٕیك ثؽٖٚ 

 وفثبـٜ
2 

 غیفلبثُ لجَٛ
ثبلی ثٛؼٖ وفاـٜ ، فؽْ افٕبَ ِطیص ویىُ 

 ده ٌفْ
1 

4   
  3 

   2 

  1 

5   

  3 

   2 

  1 

6  
  

 3 

  2 

 1 

ٞبی غیف ٌبیىشٍی 

فٙی , ایٕٙی, 

ثٟؽاٌز, سٛخٟبر 

قیىز ٔطیغی ٚ 

 ٍ٘في

، ٌٙبغز 1، وغص N41 ا٘شػبة ٚ ثٝ وبـٌیفی فٙبٚـی،
ٞبی ٔٛخٛؼ ٔبوه خٌٛىبـی، ؼوشىً، وفً فٙبٚـی

 ایٕٙی، دیً یٙؽ، والٜ ایٕٙی،   

دیٍٍیفی اق ا٘شٍبـ دفسٛٞبی ففاثٙفً ٚ ٔبؼٖٚ لفٔك ٚ ؼٚـ 
 ففآیٙؽ خٌٛىبـیؼـلز ؼـ ا٘دبْ ِطیص ؼـ ٔطیظ، 

 سٛخٝ ثٝ ٕٞٝ ٔٛاـؼ لبثُ لجَٛ

  

 سٛخٝ ثٝ ٔٛاـؼ قیىز ٔطیغی غیف لبثُ لجَٛ

 اـقٌيبثي كبـ )ٌبيىت ي اًدبم كبـ(
 ثّی    

 غیف    

 ٔقیبـ ٌبیىشٍی ا٘دبْ وبـ  :

  5ٚ   2ٚ  1اق ٔفاضُ   2وىت ضؽالُ ٕ٘فٜ  

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

 اق ٔفاضُ وبـ 2وىت ضؽالُ ٔیبٍ٘یٗ 
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 ٍقاـت آهَقي ٍ پفٍـي

 وبقهبى پمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك  آهَقٌي

ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًًؼفتف تبلي  كتبة   

 

  كبـ فول فؼ اوتبًؽاـؼ تطليل - 1-8ًوَى ثفگ 

 :ًَثت : تبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 كؽ ضففِ 
 

 فٌبٍـ  فلك ت ٌىيي  ضففِ :
وغص 

 ِالضيت 
3L 

 اوتبًؽاـؼ فول فؼ كبـ:    

 اق اوت بؼُ ثب ًكى قًگ ّب  فَالؼ خٌَ بـ  خٌَ بـ 

 WPS ثب ثفاثف SMAW تدْيكات ٍ هَاؼ
 ٍؽي ِ:  02 كؽ ٍؽي ِ 

 ال تفي ي قَن خٌَ بـ 

(SMAW) 
 گفٍُ كبـ 

 

 0209 كؽ كبـ
 كبـ:

 قًگ ّب  فَالؼ خٌَ بـ 

  (SMAW) ًكى

وغص 

 ٌبيىت ي 
  هْبـت

  ؽ هلي كبـك

  

 ٌفايظ اًدبم كبـ :-1

 كبـگبُ اوتبًؽاـؼ، ؼوت بُ خٌَ بـ ، وٌؽاى، وَّبى، ز ً، ثفن ويوي ٍ ثفقي، ال تفٍؼّب  هػتل ، كَـُ ال تفٍؼ غٍک كٌٌؽُ 

 وبفت  2

 ًوًَِ /  ًقٍِ كبـ/هفاضل پفٍلُ / ـٍيِ اًدبم كبـ: - 2
 آهبؼُ وبق  )تويككبـ ، قًگ قؼائي، اكىيؽقؼائي( -

 اًتػبة ال تفٍؼ هٌبوت  -

 تفٍؼپيً گفم كفؼى ال  -

 ّب(ـٍكً كبـ  )زيؽهبى ؼـوت پبن -

 تويككبـ   -

 ٌبغُ ّب  اِلي اوتبًؽاـؼ فول فؼ كبـ: -3
 قؼگي، ثؽٍى اكىيؽثؽٍى قًگ -

 WPSاًتػبة ال تفٍؼ ثف اوبن  -

 ّبزيؽى پبن ؼـ هدبٍـ ّن ثؽٍى زبل ثيي پبن  -

 تويككبـ  په اق اتوبم خٌَ بـ    -

 اثكاـّب  اـقٌيبثي: -4

 ليىت زک -پفوً -هٍبّؽُ

 اثكاـ ٍ تدْيكات هَـؼ ًيبق اًدبم كبـ: -5
 ، ال تفٍؼ غٍک كٌٌؽُ  ؼوت بُ خَي 

 ت بلي  كبـ  هفتجظ ؼـ گفٍُ كبـ /ٌ ل: -6
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 ٍقاـت آهَقي ٍ پفٍـي

 وبقهبى پمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك  آهَقٌي

فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًًؼفتف تبلي  كتبة ّب  ؼـوي   

 

  اـقٌيبثي كبـ – 1-9ًوَى ثفگ 

 :ًَثت   تبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 فٌبٍـ  فلك ت ٌىيي  ضففِ :  كؽ ضففِ 
وغص 

 ِالضيت 
3L 

 اوتبًؽاـؼ فول فؼ كبـ:    
 ٍ هَاؼ اق اوت بؼُ ثب ًكى قًگ ّب  فَالؼ خٌَ بـ  خٌَ بـ 

 WPS ثب ثفاثف SMAW تدْيكات

 ٍؽي ِ:  02 كؽ ٍؽي ِ 
 ال تفي ي قَن خٌَ بـ 

(SMAW) 
 گفٍُ كبـ 

 

 0209 كؽ كبـ

 كبـ:
 ّب  فَالؼ خٌَ بـ 

  (SMAW) ًكى قًگ

وغص 

 ٌبيىت ي 
ؽ هلي ك  هْبـت

 كبـ
 

  

 هفا ضل كبـ ـؼي 
 ٌفايظ فول فؼ

 )اثكاـ،هَاؼ، تدْيكات، قهبى، ه بى ٍ ...(
 ًوفُ )ٌبغُ ّب/ؼاٍـ /ًوفُ ؼّي(اوتبًؽاـؼ  ًتبيح هو ي

 آٔبؼٜ وبقی 1

ؼوشٍبٜ خٌٛىبـی اِىشفٚ 

E308  

304  

 3 ٔٛ٘شبل لغقٝ –سٙؾیٓ دبـأشفٞبی ؼوشٍبٜ  ؼـوز

 2 ٔٛ٘شبل لغقٝ –سٙؾیٓ دبـأشفٞبی ؼوشٍبٜ فؽْ  لبثُ لجَٛ 

 1 ٔٛ٘شبل لغقٝ –سٙؾیٓ دبـأشفٞبی ؼوشٍبٜ  فؽْ غیفلبثُ لجَٛ

 خٌٛىبـی 2

ؼٚلغقٝ فٛالؼ ضؽ قً٘ 

304  

 308اِىشفٚؼ 

 وبفز 2

 3 ٘ؽاٌشٗ سفن ٚ زبِٝ خٌٛی –خٛي ٔشمبـٖ  ؼـوز

 2 خٛي ٔٙؾٓ ٚ ٔشمبـٖ –ٚخٛؼ زبِٝ  لبثُ لجَٛ 

 1 سفن غٛـؼٖ خٛي ٚخٛي ٘بٔشمبـٖ غیفلبثُ لجَٛ

 سىٕیُ ٟ٘بیی 3

ثفن ویٕی ثف٘كی ثفلی ٚ 

 15ؼوشی زىً ٌُ ق٘ی 

ٌفٜٚ وٙح ٍٔبٞؽٜ ؼلیمٝ 

 ؼلیمٝ 15

  3 

 
 2 سٕیك وفؼٖ ثیٗ دبن ٞب ؼـوز

 1 سٕیك ٘ىفؼٖ ثیٗ دبن ٞب غیفلبثُ لجَٛ

4   

  3 

   2 

  1 

5   

  3 

   2 

  1 

6  
  

 3 

  2 

 1 

ٌبیىشٍی ٞبی غیف 

فٙی , ایٕٙی, 

ثٟؽاٌز, سٛخٟبر 

قیىز ٔطیغی ٚ 

 ٍ٘في

، ٌٙبغز 1، وغص N41 ا٘شػبة ٚ ثٝ وبـٌیفی فٙبٚـی،
ٞبی ٔٛخٛؼ ٔبوه خٌٛىبـی، ؼوشىً، وفً فٙبٚـی

 ایٕٙی، دیً یٙؽ، والٜ ایٕٙی،   

دیٍٍیفی اق ا٘شٍبـ دفسٛٞبی ففاثٙفً ٚ ٔبؼٖٚ لفٔك ٚ ؼٚـ 
 ؼـلز ؼـ ا٘دبْ ِطیص ففآیٙؽ خٌٛىبـیؼـ ٔطیظ، 

  سٛخٝ ثٝ ٕٞٝ ٔٛاـؼ لبثُ لجَٛ

 

  سٛخٝ ثٝ ٔٛاـؼ قیىز ٔطیغی لجَٛ غیف لبثُ

 اـقٌيبثي كبـ )ٌبيىت ي اًدبم كبـ(
 ثّی    

 غیف    

 ٔقیبـ ٌبیىشٍی ا٘دبْ وبـ  :

  5ٚ   2ٚ  1اق ٔفاضُ   2وىت ضؽالُ ٕ٘فٜ  

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

 اق ٔفاضُ وبـ 2ٔیبٍ٘یٗ وىت ضؽالُ 
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 ٍقاـت آهَقي ٍ پفٍـي

 وبقهبى پمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك  آهَقٌي

 ؼفتف تبلي  كتبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  كبـ فول فؼ اوتبًؽاـؼ تطليل - 1-8ًوَى ثفگ 

 :ًَثت : تبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 كؽ ضففِ 
 

 ضففِ :
فٌبٍـ   ت ٌىيي كوک

 فلك 

وغص 

 ِالضيت 
2L  

 اوتبًؽاـؼ فول فؼ كبـ:    

ٍ  GMAWايدبؼ غظ خَي ـٍ  ِ طِ ثب ث بـگيف  ـٍي 

 WPSثفاثف 

 ٍؽي ِ:  03 كؽ ٍؽي ِ 
خٌَ بـ  گبق هطبفؼ 

(GMAW) 
 گفٍُ كبـ 

 

 0301 كؽ كبـ
 ( GMAW) وبق  گفؼُ كبـ:

وغص 

 ٌبيىت ي 
 هْبـت

  ؽ هلي كبـك
  

 ٌفايظ اًدبم كبـ :-1

 GMAWكبـ  كبـگبُ ثب تدْيكات فوَهي كبـگبُ، كبثيي خٌَ بـ  ثب َّاكً هٌبوت، اًجبـ كپىَل، ؼوت بُ خَي

 ًوًَِ /  ًقٍِ كبـ/هفاضل پفٍلُ / ـٍيِ اًدبم كبـ: - 2
 آهبؼُ وبق  ؼوت بُ 

 گفؼُ وبق 

 تويككبـ 

 اوتبًؽاـؼ فول فؼ كبـ:ٌبغُ ّب  اِلي  -3
 تٌؾين وففت وين، ٍلتبل ٍ فٍبـ گبق -

 ي ٌَاغتي گفؼُ خَي، ففْ گفؼُ، تطؽة گفؼُ خَي   -

 اثكاـّب  اـقٌيبثي: -4

 ليىت زک -پفوً -هٍبّؽُ

 اثكاـ ٍ تدْيكات هَـؼ ًيبق اًدبم كبـ: -5
 ، ٍوبيل ايوٌي ففؼ ، كبثيي خٌَ بـ  ثب َّاكً  هٌبوت GMAWؼوت بُ خَي 

 ت بلي  كبـ  هفتجظ ؼـ گفٍُ كبـ /ٌ ل: -6
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 ٍقاـت آهَقي ٍ پفٍـي

 وبقهبى پمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك  آهَقٌي

 ؼفتف تبلي  كتبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  اـقٌيبثي كبـ – 1-9ًوَى ثفگ 

 :ًَثت   تبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 ضففِ :  كؽ ضففِ 
فٌبٍـ   ت ٌىيي كوک

 فلك 

وغص 

 ِالضيت 
2L  

 اوتبًؽاـؼ فول فؼ كبـ:    

 GMAWايدبؼ غظ خَي ـٍ  ِ طِ ثب ث بـگيف  ـٍي 

 WPSٍ ثفاثف 

 ٍؽي ِ:  03 كؽ ٍؽي ِ 
خٌَ بـ  گبق هطبفؼ 

(GMAW) 
 گفٍُ كبـ 

 

 0301 كؽ كبـ
 ( GMAW) وبق  گفؼُ كبـ:

وغص 

 ٌبيىت ي 
 هْبـت

  ؽ هلي كبـك

  

 هفا ضل كبـ ـؼي 
 ٌفايظ فول فؼ

 )اثكاـ،هَاؼ، تدْيكات، قهبى، ه بى ٍ ...(
 )ٌبغُ ّب/ؼاٍـ /ًوفُ ؼّي(اوتبًؽاـؼ  ًتبيح هو ي

ًو

 ـُ

 آٔبؼٜ وبقی  1
ؼوشٍبٜ خٌٛىبـی 

GMAW 
 

  3 

 ؼـوز 
سٙؾیٓ ؼـوز وففز ویٓ، ِٚشبل ٚ فٍبـ ٚ ٌبق 

 ٔطبفؼ
2 

 1 سٙؾیٓ ٘بؼـوز وففز ویٓ ٚ ِٚشبل  غیفلبثُ لجَٛ

 وبقیٌفؼٜ 2
ؼوشٍبٜ خٌٛىبـی  

GMAW 
 ٚوبیُ ایٕٙی ففؼی

 3 خٌٛىبـی ثب وغص ِبف، ٌفٚؿ ٚ غبسٕٝ یىٙٛاغز ؼـوز

 2 خٌٛىبـی ثب ا٘ؽـوبر ٚ خفلٝ وٕشف اق ضؽ اوشب٘ؽاـؼ  لبثُ لجَٛ 

 غیفلبثُ لجَٛ
خٌٛىبـی ثب ٌفٚؿ ٚ غبسٕٝ غیف ٔٙبوت ثب ا٘ؽـوبر 

 ٚ خفلٝ ثیٍشف اق ضؽ اوشب٘ؽاـؼ 
1 

 سٕیك وبـی 3

 ثفن ویٕی 
 زىً ٚ لّٓ 

 وٛٞبٖ

 
 3 

 2 سٕیك وفؼٖ وغص خٛي ٚ ٘ٛن سٛـذ  ؼـوز 

 1 سٕیك ٘ىفؼٖ وغص خٛي غیفلبثُ لجَٛ

4   

  3 

   2 

  1 

5   

  3 

 
  2 

  1 

ٌبیىشٍی ٞبی غیف 
فٙی , ایٕٙی, 

ثٟؽاٌز, سٛخٟبر 
قیىز ٔطیغی ٚ 

 ٍ٘في

، وبـ وفؼٖ 1، وغص  N42ثٝ وبـٌیفی فٙبٚـیٟبی ٔٙبوت 
ٔبوه  ثب فٙبٚـی ثفای ثؽوز آٚـؼٖ ٘شبیح ٔٛـؼ ا٘شؾبـ

ِجبن وبـ، دیً ثٙؽ زفٔی، فیٙه ٌیٍٝ  –خٌٛىبـی 
دیً ٌیفی اق ٍ٘ز ٌبق، سٛخٝ  وفیؽ، وفً خٌٛىبـی ،

ثٝ ویىشٓ سٟٛیٝ ثفای ثػبـر ٌبقی، ؼلز ؼـ دفاوًٙ 
 دفسٛٞبی لٛن اِىشفیىی

  سٛخٝ ثٝ ٕٞٝ ٔٛاـؼ لبثُ لجَٛ 

 

 
 سٛخٝ ثٝ ٔٛاـؼ قیىز ٔطیغی

 

  غيف قبثل قجَل

 اـقٌيبثي كبـ )ٌبيىت ي اًدبم كبـ(
 ثّی    

 غیف    

 ٔقیبـ ٌبیىشٍی ا٘دبْ وبـ  :
 3ٚ 2ٚ  1اق ٔفاضُ   2وىت ضؽالُ ٕ٘فٜ  
 اق ثػً ٌبیىشٍی ٞبی غیف فٙی , ایٕٙی, ثٟؽاٌز , سٛخٟبر قیىز ٔطیغی ٚ ٍ٘في  2وىت ضؽالُ ٕ٘فٜ  

 اق ٔفاضُ وبـ 2وىت ضؽالُ ٔیبٍ٘یٗ 
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 ٍقاـت آهَقي ٍ پفٍـي

 وبقهبى پمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك  آهَقٌي

كتبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً ؼفتف تبلي   

 

  كبـ فول فؼ اوتبًؽاـؼ تطليل - 1-8ًوَى ثفگ 

 :ًَثت : تبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 كؽ ضففِ 
 

 ضففِ :
فٌبٍـ   ت ٌىيي كوک

 فلك 

وغص 

 ِالضيت 
2L 

 اوتبًؽاـؼ فول فؼ كبـ:    

 ثِ ثب هػتل  ضبلتْب  ؼـ فلك  قغقبت گٌَِ خٌَ بـ 

 WPS ثب ثفاثف GMAW ـٍي كبـگيف 

 ٍؽي ِ:  03 كؽ ٍؽي ِ 
 هطبفؼ گبق خٌَ بـ 

(GMAW) 
 گفٍُ كبـ 

 

 0302 كؽ كبـ
 كبـ:

خٌَ بـ  گٌَِ  

(GMAW ) 

وغص 

 ٌبيىت ي 
 هْبـت

  ؽ هلي كبـك
  

 ٌفايظ اًدبم كبـ :-1

 GMAWكبـ  َّاكً هٌبوت، اًجبـ كپىَل، ؼوت بُ خَيكبـگبُ ثب تدْيكات فوَهي كبـگبُ، كبثيي خٌَ بـ  ثب 

 ًوًَِ /  ًقٍِ كبـ/هفاضل پفٍلُ / ـٍيِ اًدبم كبـ: - 2
 آهبؼُ وبق  قغقِ كبـ

 آهبؼُ وبق  ؼوت بُ 

 خٌَ بـ  گٌَِ ؼـ ضبالت هػتل 

 ٌبغُ ّب  اِلي اوتبًؽاـؼ فول فؼ كبـ: -3
 غبل ثٌؽ  قغقِ كبـ -

 گبقتٌؾين وففت وين، ٍلتبل ٍ فٍبـ  -

 خٌَ بـ  ـٍ  ؼـق اتّبل  -

 اثكاـّب  اـقٌيبثي: -4

 ليىت زک -پفوً -هٍبّؽُ

 اثكاـ ٍ تدْيكات هَـؼ ًيبق اًدبم كبـ: -5
 ، ٍوبيل ايوٌي ففؼ ، كبثيي خٌَ بـ  ثب َّاكً  هٌبوت GMAWؼوت بُ خَي 

 ت بلي  كبـ  هفتجظ ؼـ گفٍُ كبـ /ٌ ل: -6
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 ٍقاـت آهَقي ٍ پفٍـي

پمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك  آهَقٌيوبقهبى   

 ؼفتف تبلي  كتبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  اـقٌيبثي كبـ – 1-9ًوَى ثفگ 

 :ًَثت   تبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 ضففِ :  كؽ ضففِ 
فٌبٍـ   ت ٌىيي كوک

 فلك 

وغص 

 ِالضيت 
2L 

 اوتبًؽاـؼ فول فؼ كبـ:    

 ثِ ثب هػتل  ضبلتْب  ؼـ فلك  قغقبت گٌَِ خٌَ بـ 

 WPS ثب ثفاثف GMAW ـٍي كبـگيف 

 ٍؽي ِ:  03 كؽ ٍؽي ِ 
 هطبفؼ گبق خٌَ بـ 

(GMAW) 
 گفٍُ كبـ 

 

 0302 كؽ كبـ
 كبـ:

خٌَ بـ  گٌَِ  

(GMAW ) 

وغص 

 ٌبيىت ي 
 هْبـت

  ؽ هلي كبـك

  

 هفا ضل كبـ ـؼي 
 ٌفايظ فول فؼ

 تدْيكات، قهبى، ه بى ٍ ...()اثكاـ،هَاؼ، 
 )ٌبغُ ّب/ؼاٍـ /ًوفُ ؼّي(اوتبًؽاـؼ  ًتبيح هو ي

ًو

 ـُ

 آٔبؼٜ وبقی  1

ؼوشٍبٜ خٌٛىبـی 
GMAW 

 ٌیفی اثكاـ ا٘ؽاقٜ
 سدٟیكار ایٕٙی ففؼی

 
 3 

 ؼـوز 
سٙؾیٓ ؼـوز وففز ویٓ، ِٚشبل ٚ فٍبـ ٚ ٌبق 

 ٔٙبوت
2 

 1 سٙؾیٓ ٘بؼـوز وففز ویٓ ٚ ِٚشبل  غیفلبثُ لجَٛ

 خٌٛىبـی 2

ؼوشٍبٜ خٌٛىبـی  
GMAW 

 سدٟیكار ایٕٙی ففؼی 
 وبثیٗ خٌٛىبـی ثب ٞٛاوً

 3 خٌٛىبـی ثب ضبالر ٔػشّف ؼـوز

 2 خٌٛىبـی ا٘ؽـوبر ٚ خفلٝ وٕشف اق ضؽ ٔدبق  لبثُ لجَٛ 

 1 خٌٛىبـی ثب ا٘ؽـوبر ٚ خفلٝ ثبالسف اق ضؽ ٔدبق  غیفلبثُ لجَٛ

 سٕیك وبـی 3

 ثفن ویٕی 
 زىً ٚ لّٓ 

 وٛٞبٖ

  3 

 ؼـوز 
ٞبی سٕیك وفؼٖ وغص خٛي ، اق ثیٗ ثفؼٖ خفلٝ

 اعفاف 
2 

 1 سٕیك ٘ىفؼٖ وغص خٛي ٚ سٛـذ غیفلبثُ لجَٛ

4   

  3 

   2 

  1 

5   

  3 

 
  2 

  1 

ٌبیىشٍی ٞبی غیف 
فٙی , ایٕٙی, 

ثٟؽاٌز, سٛخٟبر 
قیىز ٔطیغی ٚ 

 ٍ٘في

، وبـ وفؼٖ 1، وغص  N42ثٝ وبـٌیفی فٙبٚـیٟبی ٔٙبوت 
ٔبوه  ثب فٙبٚـی ثفای ثؽوز آٚـؼٖ ٘شبیح ٔٛـؼ ا٘شؾبـ

ِجبن وبـ، دیً ثٙؽ زفٔی، فیٙه ٌیٍٝ  –خٌٛىبـی 
دیً ٌیفی اق ٍ٘ز ٌبق، سٛخٝ  وفیؽ، وفً خٌٛىبـی ،

شٓ سٟٛیٝ ثفای ثػبـر ٌبقی، ؼلز ؼـ دفاوًٙ ثٝ ویى
 دفسٛٞبی لٛن اِىشفیىی

  سٛخٝ ثٝ ٕٞٝ ٔٛاـؼ لبثُ لجَٛ 

 

 سٛخٝ ثٝ ٔٛاـؼ قیىز ٔطیغی غيف قبثل قجَل
 

 

 اـقٌيبثي كبـ )ٌبيىت ي اًدبم كبـ(
 ثّی    

 غیف    

 ٔقیبـ ٌبیىشٍی ا٘دبْ وبـ  :
 3ٚ 2ٚ  1اق ٔفاضُ   2وىت ضؽالُ ٕ٘فٜ  
 اق ثػً ٌبیىشٍی ٞبی غیف فٙی , ایٕٙی, ثٟؽاٌز , سٛخٟبر قیىز ٔطیغی ٚ ٍ٘في  2وىت ضؽالُ ٕ٘فٜ  

 اق ٔفاضُ وبـ 2وىت ضؽالُ ٔیبٍ٘یٗ 
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 ٍقاـت آهَقي ٍ پفٍـي

 وبقهبى پمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك  آهَقٌي

كتبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً ؼفتف تبلي   

 

  كبـ فول فؼ اوتبًؽاـؼ تطليل - 1-8ًوَى ثفگ 

 :ًَثت : تبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 كؽ ضففِ 
 

 ضففِ :
فٌبٍـ   ت ٌىييكوک 

 فلك 

وغص 

 ِالضيت 
2L  

 اوتبًؽاـؼ فول فؼ كبـ:    

 ثِ ثب هػتل  ضبلتْب  ؼـ فلك  قغقبت ٌيبـ  خٌَ بـ 

 WPS ثفاثف ٍ GMAW ـٍي كبـگيف 

 ٍؽي ِ:  03 كؽ ٍؽي ِ 
 هطبفؼ گبق خٌَ بـ 

(GMAW) 
 گفٍُ كبـ 

 

 0303 كؽ كبـ
 كبـ:

خٌَ بـ  ٌيبـ   

(GMAW ) 

وغص 

 ٌبيىت ي 
 هْبـت

  ؽ هلي كبـك
  

 ٌفايظ اًدبم كبـ :-1

 GMAWكبـ  ثب َّاكً هٌبوت، اًجبـ كپىَل، ؼوت بُ خَي كبـگبُ ثب تدْيكات فوَهي كبـگبُ، كبثيي خٌَ بـ 

 ًوًَِ /  ًقٍِ كبـ/هفاضل پفٍلُ / ـٍيِ اًدبم كبـ: - 2
 آهبؼُ وبق  قغقِ كبـ

 آهبؼُ وبق  ؼوت بُ 

 خٌَ بـ  ثب ............

 خٌَ بـ  پفكي 

 ٌبغُ ّب  اِلي اوتبًؽاـؼ فول فؼ كبـ: -3
 ثفٌ بـ  قغقِ كبـ، وٌگ قًي ٍ پع وبق   -

 ثٌؽ  ؼـق خٌبقيغبل -

 تٌؾين وففت وين، ٍلتبل ٍ فٍبـ گبق -

 خٌَ بـ    ثب ً َؾ ؼـ پب  يک ؼـ توبم ٍضقيتْب  -

 خٌَ بـ  قغقِ ٍ پف كفؼى ؼـق خَي ؼـ توبم ٍضقيت ّب -

 اثكاـّب  اـقٌيبثي: -4

 ليىت زک -پفوً -هٍبّؽُ

 اًدبم كبـ: اثكاـ ٍ تدْيكات هَـؼ ًيبق -5
 ، ٍوبيل ايوٌي ففؼ ، كبثيي خٌَ بـ  ثب َّاكً  هٌبوت GMAWؼوت بُ خَي 

 ت بلي  كبـ  هفتجظ ؼـ گفٍُ كبـ /ٌ ل: -6
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 ٍقاـت آهَقي ٍ پفٍـي

 وبقهبى پمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك  آهَقٌي

 ؼفتف تبلي  كتبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  اـقٌيبثي كبـ – 1-9ًوَى ثفگ 

 :ًَثت   تبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 ضففِ :  كؽ ضففِ 
فٌبٍـ   ت ٌىييكوک 

 فلك 

وغص 

 ِالضيت 
2L  

 اوتبًؽاـؼ فول فؼ كبـ:    

 ثِ ثب هػتل  ضبلتْب  ؼـ فلك  قغقبت ٌيبـ  خٌَ بـ 

 WPS ثفاثف ٍ GMAW ـٍي كبـگيف 

 ٍؽي ِ:  03 كؽ ٍؽي ِ 
 هطبفؼ گبق خٌَ بـ 

(GMAW) 
 گفٍُ كبـ 

 

 0303 كؽ كبـ
 كبـ:

خٌَ بـ  ٌيبـ   

(GMAW ) 

وغص 

 ٌبيىت ي 
 هْبـت

  ؽ هلي كبـك

  

 هفا ضل كبـ ـؼي 
 ٌفايظ فول فؼ

 )اثكاـ،هَاؼ، تدْيكات، قهبى، ه بى ٍ ...(
 )ٌبغُ ّب/ؼاٍـ /ًوفُ ؼّي(اوتبًؽاـؼ  ًتبيح هو ي

ًو

 ـُ

 آٔبؼٜ وبقی  1

ؼوشٍبٜ ثفي ؼوشٍبٜ 
ِٛاقْ  GMAWخٛي 

 ایٕٙی ففؼی 
 ٌیح

 وًٙ ففق               
 وٛٞبٖ 

  3 

 ؼـوز 
سٙؾیٓ ؼـوز وففز ویٓ، ِٚشبل ٚ فٍبـ ٌبق 

ثٙؽی ٔٙبوت، فبِّٝ ثیٗ لغقٝ غبَٔطبفؼ، 
 ٔٙبوت، دع قؼٖ ٔٙبوت

2 

 غیفلبثُ لجَٛ
سٙؾیٓ ٘جٛؼٖ وففز ویٓ یب ِٚشبل ، غبَ ثٙؽی 

 % سّفا٘ه15٘بٔٙبوت، فبِّٝ ثیٍشف اق 
1 

 خٌٛىبـی ٌیبـی 2

 GMAWؼوشٍبٜ خٛي 
 ٚوبیُ ایٕٙی ففؼی

 ؼلیمٝ  75

 ؼـوز
ؼاٌشٗ ـیٍٝ وبٔالً ؼٚ عففٝ، یه ؼوز ٚ ٌفؼٜ 

 وبِٓ
3 

 2 % یه عففٝ ٚ یىٙٛاغز 10خٌٛىبـی ثب ـیٍٝ  لبثُ لجَٛ 

 1 خٌٛىبـی ثب ـیٍٝ یىغففٝ ٚ یىٙٛاغز  غیفلبثُ لجَٛ

 سٕیك وبـی 3

 وٛٞبٖ 
 وًٙ 
 ثفن

  3 

 2 سٕیك وفؼٖ وبُٔ لغقٝ وبـ ٚ سٛـذ ؼـوز 

 1 سٕیك ٕ٘ٛؼٖ لغقٝ وبـ ٚ سٛـذ غیفلبثُ لجَٛ

4   

  3 

   2 

  1 

5   

 
 3 

 
  2 

  1 

ٌبیىشٍی ٞبی غیف 
فٙی , ایٕٙی, 

سٛخٟبر ثٟؽاٌز, 
قیىز ٔطیغی ٚ 

 ٍ٘في

، وبـ وفؼٖ 1، وغص  N42ثٝ وبـٌیفی فٙبٚـیٟبی ٔٙبوت 
ٔبوه  ثب فٙبٚـی ثفای ثؽوز آٚـؼٖ ٘شبیح ٔٛـؼ ا٘شؾبـ

ِجبن وبـ، دیً ثٙؽ زفٔی، فیٙه ٌیٍٝ  –خٌٛىبـی 
دیً ٌیفی اق ٍ٘ز ٌبق، سٛخٝ  وفیؽ، وفً خٌٛىبـی ،

ًٙ ثٝ ویىشٓ سٟٛیٝ ثفای ثػبـر ٌبقی، ؼلز ؼـ دفاو
 دفسٛٞبی لٛن اِىشفیىی

  سٛخٝ ثٝ ٕٞٝ ٔٛاـؼ لبثُ لجَٛ 

 

  سٛخٝ ثٝ ٔٛاـؼ قیىز ٔطیغی غيف قبثل قجَل

 اـقٌيبثي كبـ )ٌبيىت ي اًدبم كبـ(
 ثّی    

 غیف    

 ٔقیبـ ٌبیىشٍی ا٘دبْ وبـ  :
 3ٚ 2ٚ  1اق ٔفاضُ   2وىت ضؽالُ ٕ٘فٜ  
 اق ثػً ٌبیىشٍی ٞبی غیف فٙی , ایٕٙی, ثٟؽاٌز , سٛخٟبر قیىز ٔطیغی ٚ ٍ٘في  2وىت ضؽالُ ٕ٘فٜ  

 اق ٔفاضُ وبـ 2وىت ضؽالُ ٔیبٍ٘یٗ 
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 ٍقاـت آهَقي ٍ پفٍـي

 وبقهبى پمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك  آهَقٌي

 ؼفتف تبلي  كتبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  كبـ فول فؼ اوتبًؽاـؼ تطليل - 1-8ًوَى ثفگ 

 :ًَثت : تبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 كؽ ضففِ 
 

 فٌبٍـ  فلك ت ٌىيي  ضففِ :
وغص 

 ِالضيت 
3L 

 اوتبًؽاـؼ فول فؼ كبـ:    

خٌَ بـ  ثيي ؼٍ لَلِ فلك  ؼـ ضبلت ّب  هػتل  ثب ـٍي 

GMAW  ثفاثفWPS    

 ٍؽي ِ:  03 كؽ ٍؽي ِ 
خٌَ بـ  گبق هطبفؼ 

(GMAW) 
 گفٍُ كبـ 

 

 0304 كؽ كبـ
 (GMAW)خٌَ بـ  لَلِ  كبـ:

وغص 

 ٌبيىت ي 
 هْبـت 

  ؽ هلي كبـك
  

 ٌفايظ اًدبم كبـ :-1

 GMAWكبـ  كبـگبُ ثب تدْيكات فوَهي كبـگبّي، كبثيي خٌَ بـ  ثب َّاكً، اًجبـ كپىَل، ؼوت بُ خَي

 كبـ/هفاضل پفٍلُ / ـٍيِ اًدبم كبـ:ًوًَِ /  ًقٍِ  - 2
 آهبؼُ وبق  قغقِ كبـ

 آهبؼُ وبق  ؼوت بُ 

 خٌَ بـ  ثب پب  ـيٍِ

 خٌَ بـ  پفكي

 ٌبغُ ّب  اِلي اوتبًؽاـؼ فول فؼ -3
 ثفٌ بـ  قغقِ كبـ -

 وٌگ قًي ٍ پع وبق  ؼـ َِـت لكٍم -

 تٌؾين وففت وين، ٍلتبل ٍ فٍبـ گبق -

 خٌَ بـ    پب  ـيٍِ -

 خٌَ بـ  پفكي -

 اثكاـّب  اـقٌيبثي: -4

 ليىت زک -پفوً -هٍبّؽُ

 اثكاـ ٍ تدْيكات هَـؼ ًيبق اًدبم كبـ: -5
 ، ٍوبيل ايوٌي ففؼ ، كبثيي خٌَ بـ  ثب َّاكً  هٌبوت GMAWؼوت بُ خَي 

 

 
 

 ت بلي  كبـ  هفتجظ ؼـ گفٍُ كبـ /ٌ ل: -6
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 ٍقاـت آهَقي ٍ پفٍـي

 وبقهبى پمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك  آهَقٌي

 ؼفتف تبلي  كتبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  اـقٌيبثي كبـ – 1-9ًوَى ثفگ 

 :ًَثت   تبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 فٌبٍـ  فلك ت ٌىيي  ضففِ :  كؽ ضففِ 
وغص 

 ِالضيت 
3L 

 اوتبًؽاـؼ فول فؼ كبـ:    

خٌَ بـ  ثيي ؼٍ لَلِ فلك  ؼـ ضبلت ّب  هػتل  ثب 

    WPSثفاثف  GMAWـٍي 

 ٍؽي ِ:  03 كؽ ٍؽي ِ 
خٌَ بـ  گبق هطبفؼ 

(GMAW) 
 گفٍُ كبـ 

 

 0304 كؽ كبـ

 كبـ:
خٌَ بـ  لَلِ 

(GMAW) 

وغص 

 ٌبيىت ي 
ؽ هلي ك هْبـت 

 كبـ
 

  

 هفا ضل كبـ ـؼي 
 ٌفايظ فول فؼ

 تدْيكات، قهبى، ه بى ٍ ...()اثكاـ،هَاؼ، 
 ًوفُ )ٌبغُ ّب/ؼاٍـ /ًوفُ ؼّي(اوتبًؽاـؼ  ًتبيح هو ي

 آٔبؼٜ وبقی  1

 GMAWؼوشٍبٜ خٛي 
ٌیفی ٚوبیُ ٚوبیُ ا٘ؽاقٜ

 ایٕٙی ففؼی

 ؼـوز
سٙؾیٓ وففز ویٓ، ِٚشبل ٚ فٍبـ ٌبق ٔطبفؼ، 

 دع وبقی، غبَ ق٘ی
3 

 2 ٔطبفؼسٙؾیٓ وففز ویٓ، ِٚشبل ٚ فٍبـ ٌبق  لبثُ لجَٛ 

 1 سٙؾیٓ ثؽٖٚ وففز ویٓ یب ِٚشبل  غیفلبثُ لجَٛ

 خٌٛىبـی 2
 GMAWؼوشٍبٜ خٛي 

 ٚوبیُ ایٕٙی ففؼی

 ؼـوز
خٌٛىبـی ثب ـیٍٝ وبُٔ ٚ دبن دف وٗ، وبٔالً 

 ِبف ٚ ـٚی ٞٓ 
3 

 لبثُ لجَٛ 
خٌٛىبـی ثب وٛغشٍی وٙبـٜ خٛي  ٚ خفلٝ 

 دبییٗ اق ضؽ ٔدبق ٚ ثؽٖٚ دبن 
2 

 غیفلبثُ لجَٛ
خٌٛىبـی ثبة دبن ٚ وٛغشٍی وٙبـٜ خٛي  

 ٚ خفلٝ ثبالسف اق ضؽ ٔدبق 
1 

 سٕیك وبـی 3

 ثفن ویٕی 
 زىً ٚ لّٓ

 وٛٞبٖ

  3 

 2 سٕیك وفؼٖ وغص خٛي ٚ ٘ٛن سٛـذ ؼـوز 

 1 سٕیك ٘ىفؼٖ وغص خٛي ٚ ٘ٛن سٛـذ غیفلبثُ لجَٛ

4   

  3 

   2 

  1 

5  
 

 
 3 

   2 

  1 

ٌبیىشٍی ٞبی غیف 

فٙی , ایٕٙی, 

ثٟؽاٌز, سٛخٟبر 

قیىز ٔطیغی ٚ 

 ٍ٘في

، وبـ وفؼٖ 1، وغص  N42ثٝ وبـٌیفی فٙبٚـیٟبی ٔٙبوت 
ٔبوه  ثب فٙبٚـی ثفای ثؽوز آٚـؼٖ ٘شبیح ٔٛـؼ ا٘شؾبـ

ِجبن وبـ، دیً ثٙؽ زفٔی، فیٙه ٌیٍٝ  –خٌٛىبـی 
ٌبق، سٛخٝ دیً ٌیفی اق ٍ٘ز  وفیؽ، وفً خٌٛىبـی ،

ثٝ ویىشٓ سٟٛیٝ ثفای ثػبـر ٌبقی، ؼلز ؼـ دفاوًٙ 
 دفسٛٞبی لٛن اِىشفیىی

 

  سٛخٝ ثٝ ٕٞٝ ٔٛاـؼ لبثُ لجَٛ 

 

  سٛخٝ ثٝ ٔٛاـؼ قیىز ٔطیغی غيف قبثل قجَل

 اـقٌيبثي كبـ )ٌبيىت ي اًدبم كبـ(
 ثّی    

 غیف    

 ٔقیبـ ٌبیىشٍی ا٘دبْ وبـ  :

 اق ٔفاضُ   2وىت ضؽالُ ٕ٘فٜ  

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

 اق ٔفاضُ وبـ 2وىت ضؽالُ ٔیبٍ٘یٗ 
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 ٍقاـت آهَقي ٍ پفٍـي

 وبقهبى پمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك  آهَقٌي

ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًًؼفتف تبلي  كتبة   

 

  كبـ فول فؼ اوتبًؽاـؼ تطليل - 1-8ًوَى ثفگ 

 :ًَثت : تبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 كؽ ضففِ 
 

 فٌبٍـ  فلك  ت ٌىيي ضففِ :
وغص 

 ِالضيت 
3L  

 اوتبًؽاـؼ فول فؼ كبـ:    

 اًَاؿ ٍ هػتل  ضبلتْب  ؼـ آلَهيٌيَهي قغقبت خٌَ بـ 

 WPS ثفاثف ٍ GMAW ـٍي كبـگيف  ثِ ثب اتّبل
 ٍؽي ِ:  03 كؽ ٍؽي ِ 

 هطبفؼ گبق خٌَ بـ 

(GMAW) 
 گفٍُ كبـ 

 

 0305 كؽ كبـ
 كبـ:

خٌَ بـ  آلَهيٌيَم 

(GMAW) 

وغص 

 ٌبيىت ي 
 هْبـت

  ؽ هلي كبـك

  

 ٌفايظ اًدبم كبـ :-1

 GMAWكبـ  خٌَ بـ  ثب َّاكً، اًجبـ كپىَل، ؼوت بُ خَيكبـگبُ ثب تدْيكات فوَهي كبـگبّي، كبثيي 

 ًوًَِ /  ًقٍِ كبـ/هفاضل پفٍلُ / ـٍيِ اًدبم كبـ: - 2
 آهبؼُ وبق  ؼوت بُ، آهبؼُ وبق  قغقِ، خٌَ بـ  

 ٌبغُ ّب  اِلي اوتبًؽاـؼ فول فؼ كبـ: -3
 تٌؾين پبـاهتفّب  خٌَ بـ  ثفاثف ثب ؼوتَـالقول

 ؼوتَـالقولپع وبق  ثفاثف ثب 

 خٌَ بـ  فبـ  اق فيَة خَي

 تويككبـ  ثب ضالل ٌيويبيي

 تويككبـ  ثب ثفن ويوي

 اثكاـّب  اـقٌيبثي: -4

 ليىت زک -پفوً -هٍبّؽُ

 اثكاـ ٍ تدْيكات هَـؼ ًيبق اًدبم كبـ: -5
 ، ٍوبيل ايوٌي ففؼ ، كبثيي خٌَ بـ  ثب َّاكً  GMAWؼوت بُ خَي 

 گفٍُ كبـ /ٌ ل:ت بلي  كبـ  هفتجظ ؼـ  -6
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 ٍقاـت آهَقي ٍ پفٍـي

 وبقهبى پمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك  آهَقٌي

 ؼفتف تبلي  كتبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  اـقٌيبثي كبـ – 1-9ًوَى ثفگ 

 :ًَثت   تبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 فٌبٍـ  فلك  ت ٌىيي ضففِ :  كؽ ضففِ 
وغص 

 ِالضيت 
3L  

 اوتبًؽاـؼ فول فؼ كبـ:    

 ٍ هػتل  ضبلتْب  ؼـ آلَهيٌيَهي قغقبت خٌَ بـ 

 WPS ثفاثف ٍ GMAW ـٍي كبـگيف  ثِ ثب اتّبل اًَاؿ
 ٍؽي ِ:  03 كؽ ٍؽي ِ 

 هطبفؼ گبق خٌَ بـ 

(GMAW) 
 گفٍُ كبـ 

 

 0305 كؽ كبـ
 كبـ:

خٌَ بـ  آلَهيٌيَم 

(GMAW) 

وغص 

 ٌبيىت ي 
 هْبـت

  ؽ هلي كبـك

  

 هفا ضل كبـ ـؼي 
 ٌفايظ فول فؼ

 )اثكاـ،هَاؼ، تدْيكات، قهبى، ه بى ٍ ...(
 )ٌبغُ ّب/ؼاٍـ /ًوفُ ؼّي(اوتبًؽاـؼ  ًتبيح هو ي

ًو

 ـُ

 آٔبؼٜ وبقی   1

 GMAWؼوشٍبٜ خٛي ،

ٌیفی ٚوبیُ ٚوبیُ ا٘ؽاقٜ

 ایٕٙی ففؼی

 
 3 

 ؼـوز 
ٌبق، غبَ سٙؾیٓ ؼـوز وففز ویٓ، ِٚشبل، ؼثی 

 ق٘ی، دع وبقی
2 

 غیفلبثُ لجَٛ
سٙؾیٓ ٘بؼـوز وففز ویٓ ٚ ِٚشبل، غبَ ق٘ی 

 ٘بؼـوز
1 

 خٌٛىبـی  2
 GMAWؼوشٍبٜ خٛي 

 ٚوبیُ ایٕٙی ففؼی

 3 خٌٛىبـی ٌفؼٜ ٔٙؾٓ، ٌفٚؿ ٚ غبسٕٝ یىٙٛاغز ؼـوز

 لبثُ لجَٛ 
خٌٛىبـی یب ثفیؽٌی وٙبـ خٛي ٚ سػّػُ وغطی 

 وٕشف اق ضؽ اوشب٘ؽاـؼ 
2 

 غیفلبثُ لجَٛ
خٌٛىبـی یب ثفیؽٌی وٙبـ خٛي ٚ سػّػُ ثیً اق 

 ضؽ اوشب٘ؽاـؼ 
1 

 سٕیك وبـی 3
 ثفن ویٕی 

 ضالَ ٌیٕیبیی 

  3 

 2 سٕیك وفؼٖ وبُٔ لغقٝ وبـ ٚ سٛـذ ؼـوز 

 1 لغقٝ وبـسٕیك ٘ىفؼٖ  غیفلبثُ لجَٛ

4   

  3 

   2 

  1 

5   

  3 

 
  2 

  1 

ٌبیىشٍی ٞبی غیف 
فٙی , ایٕٙی, 

ثٟؽاٌز, سٛخٟبر 
قیىز ٔطیغی ٚ 

 ٍ٘في

، وبـ وفؼٖ 1، وغص  N42ثٝ وبـٌیفی فٙبٚـیٟبی ٔٙبوت 
ٔبوه  ثب فٙبٚـی ثفای ثؽوز آٚـؼٖ ٘شبیح ٔٛـؼ ا٘شؾبـ

ِجبن وبـ، دیً ثٙؽ زفٔی، فیٙه ٌیٍٝ  –خٌٛىبـی 
دیً ٌیفی اق ٍ٘ز ٌبق، سٛخٝ  وفیؽ، وفً خٌٛىبـی ،

ثٝ ویىشٓ سٟٛیٝ ثفای ثػبـر ٌبقی، ؼلز ؼـ دفاوًٙ 
 دفسٛٞبی لٛن اِىشفیىی

  سٛخٝ ثٝ ٕٞٝ ٔٛاـؼ لبثُ لجَٛ 

 

  سٛخٝ ثٝ ٔٛاـؼ قیىز ٔطیغی غيف قبثل قجَل

 اـقٌيبثي كبـ )ٌبيىت ي اًدبم كبـ(
 ثّی    

 غیف    

 ٔقیبـ ٌبیىشٍی ا٘دبْ وبـ  :
 اق ٔفاضُ  ... ٚ ... ٚ.. 2وىت ضؽالُ ٕ٘فٜ  
 اق ثػً ٌبیىشٍی ٞبی غیف فٙی , ایٕٙی, ثٟؽاٌز , سٛخٟبر قیىز ٔطیغی ٚ ٍ٘في  2وىت ضؽالُ ٕ٘فٜ  

 اق ٔفاضُ وبـ 2وىت ضؽالُ ٔیبٍ٘یٗ 
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آهَقي ٍ پفٍـيٍقاـت   

 وبقهبى پمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك  آهَقٌي

 ؼفتف تبلي  كتبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  كبـ فول فؼ اوتبًؽاـؼ تطليل - 1-8ًوَى ثفگ 

 :ًَثت : تبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 كؽ ضففِ 
 

 فٌبٍـ  فلك  ت ٌىيي ضففِ :
وغص 

 ِالضيت 
3L  

 اوتبًؽاـؼ فول فؼ كبـ:    

 ٍضيقت ؼـ ًكى قًگ فَالؼ  قغقبت اتّبل اًَاؿ خٌَ بـ 

 WPS ثفاثف ٍ GMAW ـٍي كبـگيف  ثِ ثب هػتل  ّب 
 ٍؽي ِ:  03 كؽ ٍؽي ِ 

 هطبفؼ گبق خٌَ بـ 

(GMAW) 
 گفٍُ كبـ 

 

 0306 كؽ كبـ
 كبـ:

  قًگ ًكى خٌَ بـ  فَالؼ

(GMAW) 

وغص 

 ٌبيىت ي 
 هْبـت

  كبـؽ هلي ك

  

 ٌفايظ اًدبم كبـ :-1

 GMAWكبـ  كبـگبُ ثب تدْيكات فوَهي كبـگبّي، كبثيي خٌَ بـ  ثب َّاكً، اًجبـ كپىَل، ؼوت بُ خَي

 ًوًَِ /  ًقٍِ كبـ/هفاضل پفٍلُ / ـٍيِ اًدبم كبـ: - 2
 آهبؼُ وبق  ؼوت بُ، آهبؼُ وبق  قغقِ، خٌَ بـ ، تويككبـ 

 اوتبًؽاـؼ فول فؼ كبـ:ٌبغُ ّب  اِلي  -3
قًي ٍ پع قًي ؼـ َِـت لكٍم، تويك كفؼى اليِ ّب  اكىيؽ ، خٌَ بـ  ثفاثف ثب ؼوتَـالقول، تٌؾين وففت  وين، ٍلتبل ٍ فٍبـ گبق، ثفٌ بـ  قغقِ كبـ، وٌگ

 خٌَ بـ  فبـ  اق فيَة

 اثكاـّب  اـقٌيبثي: -4

 ليىت زک -پفوً -هٍبّؽُ

 ًيبق اًدبم كبـ:اثكاـ ٍ تدْيكات هَـؼ  -5
 ، ٍوبيل ايوٌي ففؼ ، كبثيي خٌَ بـ  ثب َّاكً  GMAWؼوت بُ خَي 

 ت بلي  كبـ  هفتجظ ؼـ گفٍُ كبـ /ٌ ل: -6
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 ٍقاـت آهَقي ٍ پفٍـي

 وبقهبى پمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك  آهَقٌي

 ؼفتف تبلي  كتبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  اـقٌيبثي كبـ – 1-9ًوَى ثفگ 

 :ًَثت   تبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 فٌبٍـ  فلك  ت ٌىيي ضففِ :  كؽ ضففِ 
وغص 

 ِالضيت 
3L  

 اوتبًؽاـؼ فول فؼ كبـ:    

 ؼـ ًكى قًگ فَالؼ  قغقبت اتّبل اًَاؿ خٌَ بـ 

 ٍ GMAW ـٍي كبـگيف  ثِ ثب هػتل  ّب  ٍضيقت

 ٍؽي ِ:  03 كؽ ٍؽي ِ  WPS ثفاثف
 هطبفؼ گبق خٌَ بـ 

(GMAW) 
 گفٍُ كبـ 

 

 0306 كؽ كبـ
 كبـ:

قًگ  خٌَ بـ  فَالؼ

 (GMAW)  ًكى

وغص 

 ٌبيىت ي 
 هْبـت

  ؽ هلي كبـك

  

 هفا ضل كبـ ـؼي 
 ٌفايظ فول فؼ

 )اثكاـ،هَاؼ، تدْيكات، قهبى، ه بى ٍ ...(
 )ٌبغُ ّب/ؼاٍـ /ًوفُ ؼّي(اوتبًؽاـؼ  ًتبيح هو ي

ًو

 ـُ

 آٔبؼٜ وبقی  1

 GMAWؼوشٍبٜ خٛي 
ٌیفی ٚوبیُ ٚوبیُ ا٘ؽاقٜ

 ایٕٙی ففؼی

 ؼـوز
سٙؾیٓ ؼـوز وففز ویٓ، ِٚشبل، ؼثی ٌبق، سٙؾیٓ 

 دبـأشفٞب ثفاثف ثب ؼوشٛـاِقُٕ
3 

 2 سٙؾیٓ ؼـوز وففز ویٓ، ِٚشبل، ؼثی ٌبق لبثُ لجَٛ 

 1 سٙؾیٓ ٘بؼـوز وففز ویٓ ٚ ِٚشبل غیفلبثُ لجَٛ

 خٌٛىبـی  2
 GMAWؼوشٍبٜ خٛي 

 ٚوبیُ ایٕٙی ففؼی

 3 خٌٛىبـی ٌفؼٜ ٔٙؾٓ، ٌفٚؿ ٚ غبسٕٝ یىٙٛاغز ؼـوز

 لبثُ لجَٛ 
خٌٛىبـی یب ثفیؽٌی وٙبـ خٛي ٚ سػّػُ وغطی 

 وٕشف اق ضؽ اوشب٘ؽاـؼ 
2 

 غیفلبثُ لجَٛ
خٌٛىبـی یب ثفیؽٌی وٙبـ خٛي ٚ سػّػُ ثیً اق 

 ضؽ اوشب٘ؽاـؼ 
1 

 وبـیسٕیك  3
 ثفن ویٕی ثف٘كی

 ٚوبیُ دّیً 

  3 

 2 سٕیك وفؼٖ وبُٔ لغقٝ وبـ ٚ سٛـذ ؼـوز 

 1 سٕیك ٘ىفؼٖ لغقٝ وبـ غیفلبثُ لجَٛ

4   

  3 

   2 

  1 

5   

  3 

 
  2 

  1 

ٌبیىشٍی ٞبی غیف 
فٙی , ایٕٙی, 

ثٟؽاٌز, سٛخٟبر 
قیىز ٔطیغی ٚ 

 ٍ٘في

، وبـ وفؼٖ 1، وغص  N42ثٝ وبـٌیفی فٙبٚـیٟبی ٔٙبوت 
ٔبوه  ثب فٙبٚـی ثفای ثؽوز آٚـؼٖ ٘شبیح ٔٛـؼ ا٘شؾبـ

ِجبن وبـ، دیً ثٙؽ زفٔی، فیٙه ٌیٍٝ  –خٌٛىبـی 
دیً ٌیفی اق ٍ٘ز ٌبق، سٛخٝ  وفیؽ، وفً خٌٛىبـی ،

ثٝ ویىشٓ سٟٛیٝ ثفای ثػبـر ٌبقی، ؼلز ؼـ دفاوًٙ 
 دفسٛٞبی لٛن اِىشفیىی

  سٛخٝ ثٝ ٕٞٝ ٔٛاـؼ بثُ لجَٛ ل

 

  سٛخٝ ثٝ ٔٛاـؼ قیىز ٔطیغی غيف قبثل قجَل

 اـقٌيبثي كبـ )ٌبيىت ي اًدبم كبـ(
 ثّی    

 غیف    

 ٔقیبـ ٌبیىشٍی ا٘دبْ وبـ  :
 3ٚ 2ٚ  1اق ٔفاضُ   2وىت ضؽالُ ٕ٘فٜ  
 اق ثػً ٌبیىشٍی ٞبی غیف فٙی , ایٕٙی, ثٟؽاٌز , سٛخٟبر قیىز ٔطیغی ٚ ٍ٘في  2وىت ضؽالُ ٕ٘فٜ  

 اق ٔفاضُ وبـ 2وىت ضؽالُ ٔیبٍ٘یٗ 
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 ٍقاـت آهَقي ٍ پفٍـي

 وبقهبى پمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك  آهَقٌي

كبـؼاًًؼفتف تبلي  كتبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ   

 

  كبـ فول فؼ اوتبًؽاـؼ تطليل - 1-8ًوَى ثفگ 

 :ًَثت : تبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 كؽ ضففِ 
 

 ضففِ :
فٌبٍـ  ت ٌىيي كوک 

 فلك 

وغص 

 ِالضيت 
 2L 

 اوتبًؽاـؼ فول فؼ كبـ:    

ّب  هػتل  ثب خٌَ بـ  قغقبت فَالؼ  ؼـ ٍضقيت

 WPSث بـگيف  ـٍي خٌَ بـ  تَپَؼـ  ثفاثف 

 ٍؽي ِ:  03 كؽ ٍؽي ِ 
خٌَ بـ  گبق هطبفؼ 

(GMAW) 
 گفٍُ كبـ 

 

 0307 كؽ كبـ
 كبـ:

خٌَ بـ  تَپَؼـ  

(FCAW) 

وغص 

 ٌبيىت ي 
  هْبـت

  ؽ هلي كبـك
  

 ٌفايظ اًدبم كبـ :-1

  FCAWكبـگبُ ثب تدْيكات فوَهي كبـگبّي، كبثيي خٌَ بـ  ثب َّاكً، اًجبـ كپىَل ؼوت بُ خٌَ بـ  

 ًوًَِ /  ًقٍِ كبـ/هفاضل پفٍلُ / ـٍيِ اًدبم كبـ: - 2
 آهبؼُ وبق  ؼوت بُ -

 آهبؼُ وبق  قغقِ كبـ  -

 خٌَ بـ   -

 ٌبغُ ّب  اِلي اوتبًؽاـؼ فول فؼ كبـ: -3
كبـ، وٌگ قًي ٍ پع قًي ؼـ َِـت لكٍم، تويككبـ  اليِ ّب  اكىيؽ ، خٌَـ بـ  ، ثفاثـف ثـب     ؼثي گبق، ثفٌ بـ  قغقِتٌؾين وففت وين، ٍلتبل ٍ  -

 ؼوتَـالقول،

 خٌَ بـ  فبـ  اق فيَة -

 اثكاـّب  اـقٌيبثي: -4

 ليىت زک -پفوً -هٍبّؽُ

 اثكاـ ٍ تدْيكات هَـؼ ًيبق اًدبم كبـ: -5
 ، ٍوبيل ايوٌي ففؼ ، كبثيي خٌَ بـ  ثب َّاكً FCAWؼوت بُ خَي 

 

 

 

 

 ت بلي  كبـ  هفتجظ ؼـ گفٍُ كبـ /ٌ ل: -6
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 ٍقاـت آهَقي ٍ پفٍـي

 وبقهبى پمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك  آهَقٌي

 ؼفتف تبلي  كتبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  اـقٌيبثي كبـ – 1-9ًوَى ثفگ 

 :ًَثت   تبـيع اـقٌيبثي   هليٌوبـُ    ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 ضففِ :  كؽ ضففِ 
فٌبٍـ  ت ٌىيي كوک 

 فلك 

وغص 

 ِالضيت 
 2L 

 اوتبًؽاـؼ فول فؼ كبـ:    

ّب  هػتل  ثب خٌَ بـ  قغقبت فَالؼ  ؼـ ٍضقيت

 WPSث بـگيف  ـٍي خٌَ بـ  تَپَؼـ  ثفاثف 

 ٍؽي ِ:  03 كؽ ٍؽي ِ 
خٌَ بـ  گبق هطبفؼ 

(GMAW) 
 گفٍُ كبـ 

 

 0307 كبـ كؽ

 كبـ:
خٌَ بـ  تَپَؼـ  

(FCAW) 

وغص 

 ٌبيىت ي 
ؽ هلي ك  هْبـت

 كبـ
 

  

 هفا ضل كبـ ـؼي 
 ٌفايظ فول فؼ

 )اثكاـ،هَاؼ، تدْيكات، قهبى، ه بى ٍ ...(
 ًوفُ )ٌبغُ ّب/ؼاٍـ /ًوفُ ؼّي(اوتبًؽاـؼ  ًتبيح هو ي

 آٔبؼٜ وبقی  1

ؼوشٍبٜ خٌٛىبـی 

FCAW 

 ٚوبیُ ا٘ؽاقٜ ٌیفی 

 ٚوبیُ ایٕٙی ففؼی

 ؼـوز
سٙؾیٓ ؼـوز وففز ویٓ، ِٚشبل، ؼثی ٌبق، 

 سٙؾیٓ دبـأشفٞب ثفاثف ثب ؼوشٛـاِقُٕ
3 

 2 سٙؾیٓ ؼـوز وففز ویٓ، ِٚشبل، ؼثی ٌبق لبثُ لجَٛ 

 1 سٙؾیٓ ٘بؼـوز وففز ویٓ ٚ ِٚشبل غیفلبثُ لجَٛ

 خٌٛىبـی  2

ؼوشٍبٜ خٌٛىبـی 

FCAW 
 ٚوبیُ ایٕٙی ففؼی 

 ؼـوز
خٌٛىبـی ٌفؼٜ ٔٙؾٓ، ٌفٚؿ ٚ غبسٕٝ 

 یىٙٛاغز
3 

 لبثُ لجَٛ 
خٌٛىبـی ثب ثفیؽٌی وٙبـ خٛي ٚ سػّػُ 

 وغطی وٕشف اق اوشب٘ؽاـؼ
2 

 غیفلبثُ لجَٛ
خٌٛىبـی ثب ثفیؽٌی وٙبـ خٛي ٚ سػّػُ 

 وغطی ثیً سف اق  اوشب٘ؽاـؼ
1 

 سٕیكوبـی  3

 ثفن ویٕی

 ٚوبیُ دّیً

 ٚوبیُ ایٕٙی ففؼی 

  3 

 2 سٕیكوفؼٖ وبُٔ لغقٝ وبـ ٚ سٛـذ ؼـوز 

 1 سٕیك وفؼٖ لغقٝ وبـ غیفلبثُ لجَٛ

4   

  3 

   2 

  1 

5  
 

 
 3 

   2 

  1 

ٌبیىشٍی ٞبی غیف 

فٙی , ایٕٙی, 

ثٟؽاٌز, سٛخٟبر 

قیىز ٔطیغی ٚ 

 ٍ٘في

، وبـ وفؼٖ 1، وغص  N42ثٝ وبـٌیفی فٙبٚـیٟبی ٔٙبوت 
ٔبوه  ثب فٙبٚـی ثفای ثؽوز آٚـؼٖ ٘شبیح ٔٛـؼ ا٘شؾبـ

ِجبن وبـ، دیً ثٙؽ زفٔی، فیٙه ٌیٍٝ  –خٌٛىبـی 
دیً ٌیفی اق ٍ٘ز ٌبق، سٛخٝ  وفیؽ، وفً خٌٛىبـی ،

ثٝ ویىشٓ سٟٛیٝ ثفای ثػبـر ٌبقی، ؼلز ؼـ دفاوًٙ 
 دفسٛٞبی لٛن اِىشفیىی

 

  سٛخٝ ثٝ ٕٞٝ ٔٛاـؼ لبثُ لجَٛ 

 

  سٛخٝ ثٝ ٔٛاـؼ قیىز ٔطیغی غیف لبثُ لجَٛ

 اـقٌيبثي كبـ )ٌبيىت ي اًدبم كبـ(
 ثّی    

 غیف    

 ٔقیبـ ٌبیىشٍی ا٘دبْ وبـ  :

  3ٚ   2ٚ  1اق ٔفاضُ   2وىت ضؽالُ ٕ٘فٜ  

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

 اق ٔفاضُ وبـ 2وىت ضؽالُ ٔیبٍ٘یٗ 
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 ٍقاـت آهَقي ٍ پفٍـي

 وبقهبى پمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك  آهَقٌي

 ؼفتف تبلي  كتبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  كبـ فول فؼ اوتبًؽاـؼ تطليل - 1-8ًوَى ثفگ 

 :ًَثت : اـقٌيبثيتبـيع    ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 كؽ ضففِ 
 

 فٌبٍـ  فلك  ت ٌىيي ضففِ :
وغص 

 ِالضيت 
3L  

 اوتبًؽاـؼ فول فؼ كبـ:    

 عجق ثفيكيٌگ هيگ وػت كبـ  لطين ثب قغقِ ؼٍ اتّبل

WPS 
 ٍؽي ِ:  03 كؽ ٍؽي ِ 

 هطبفؼ گبق خٌَ بـ 

(GMAW) 
 گفٍُ كبـ 

 

 0308 كؽ كبـ
 كبـ:

 وػت كبـ  لطين

 (MIG Brazing ) 

وغص 

 ٌبيىت ي 
 هْبـت

  ؽ هلي كبـك

  

 ٌفايظ اًدبم كبـ :-1

 GMAWكبـ  كبـگبُ ثب تدْيكات فوَهي كبـگبّي، كبثيي خٌَ بـ  ثب َّاكً، اًجبـ كپىَل، ؼوت بُ خَي

 ًوًَِ /  ًقٍِ كبـ/هفاضل پفٍلُ / ـٍيِ اًدبم كبـ: - 2
 آهبؼُ وبق  ؼوت بُ، آهبؼُ وبق  قغقِ، لطين كبـ  وػت

 ٌبغُ ّب  اِلي اوتبًؽاـؼ فول فؼ كبـ: -3
 تٌؾين وففت  وين، ٍلتبل ٍ فٍبـ گبق، ثفٌ بـ  قغقِ كبـ، تويك كفؼى اليِ اكىيؽ ، ثفيكًيگ )لطين كبـ  وػت( 

 غبل قًي ثفاثف ؼوتَـالقول،

 لطيو بـ  ثؽٍى فيَة پبًٌ خفقِ ٍ گفؼُ هٌؾن

 تويككبـ  قغقِ كبـ ٍ تَـذ

 اثكاـّب  اـقٌيبثي: -4

 ليىت زک -پفوً -هٍبّؽُ

 اثكاـ ٍ تدْيكات هَـؼ ًيبق اًدبم كبـ: -5
 ، ٍوبيل ايوٌي ففؼ ، كبثيي خٌَ بـ  ثب َّاكً  GMAWؼوت بُ خَي كبـ  

 ت بلي  كبـ  هفتجظ ؼـ گفٍُ كبـ /ٌ ل: -6
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 ٍقاـت آهَقي ٍ پفٍـي

 وبقهبى پمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك  آهَقٌي

ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً ؼفتف تبلي  كتبة ّب  ؼـوي فٌي  

 

  اـقٌيبثي كبـ – 1-9ًوَى ثفگ 

 :ًَثت   تبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 فٌبٍـ  فلك  ت ٌىيي ضففِ :  كؽ ضففِ 
وغص 

 ِالضيت 
3L  

 اوتبًؽاـؼ فول فؼ كبـ:    

 عجق ثفيكيٌگ هيگ وػت كبـ  لطين ثب قغقِ ؼٍ اتّبل

WPS 
 ٍؽي ِ:  03 كؽ ٍؽي ِ 

 هطبفؼ گبق خٌَ بـ 

(GMAW) 
 گفٍُ كبـ 

 

 0308 كؽ كبـ
 كبـ:

 وػت كبـ  لطين

 (MIG Brazing ) 

وغص 

 ٌبيىت ي 
 هْبـت

  ؽ هلي كبـك

  

 هفا ضل كبـ ـؼي 
 ٌفايظ فول فؼ

 )اثكاـ،هَاؼ، تدْيكات، قهبى، ه بى ٍ ...(
 )ٌبغُ ّب/ؼاٍـ /ًوفُ ؼّي(اوتبًؽاـؼ  ًتبيح هو ي

ًو

 ـُ

 GMAWؼوشٍبٜ خٛي  آٔبؼٜ وبقی  1

 ؼـوز
سٙؾیٓ ؼـوز وففز ویٓ، ِٚشبل، ؼثی ٌبق، سٙؾیٓ 

 دبـأشفٞب ثفاثف ثب ؼوشٛـاِقُٕ
3 

 2 سٙؾیٓ ؼـوز وففز ویٓ، ِٚشبل، ؼثی ٌبق لبثُ لجَٛ 

 1 سٙؾیٓ ٘بؼـوز وففز ویٓ ٚ ِٚشبل غیفلبثُ لجَٛ

 خٌٛىبـی  2
 GMAWؼوشٍبٜ خٛي 

 ٚوبیُ ایٕٙی ففؼی

 3 خٌٛىبـی ٌفٜٚ ٔٙؾٓ، ٌفٚؿ ٚ غبسٕٝ یىٙٛاغز ؼـوز

 لبثُ لجَٛ 
دبًٌ ٚ خفلٝ ؼـ ضؽ اوشب٘ؽاـؼ، فؽْ یىٙٛاغشی 

 ٌفؼٜ
2 

 1 ٘بدیٛوشٍی ٚ دبًٌ قیبؼسف اق ضؽ  غیفلبثُ لجَٛ

 ثفن ویٕی  سٕیك وبـی 3

  3 

 2 سٕیك وفؼٖ وبُٔ لغـ وبـ ٚ سٛـذ ؼـوز 

 1 سٕیك ٘ىفؼٖ لغقٝ وبـ غیفلبثُ لجَٛ

4   

  3 

 
  2 

  1 

5   

  3 

 
  2 

  1 

ٌبیىشٍی ٞبی غیف 
فٙی , ایٕٙی, 

ثٟؽاٌز, سٛخٟبر 
قیىز ٔطیغی ٚ 

 ٍ٘في

، وبـ وفؼٖ 1، وغص  N42ثٝ وبـٌیفی فٙبٚـیٟبی ٔٙبوت 
ٔبوه  ثب فٙبٚـی ثفای ثؽوز آٚـؼٖ ٘شبیح ٔٛـؼ ا٘شؾبـ

ِجبن وبـ، دیً ثٙؽ زفٔی، فیٙه ٌیٍٝ  –خٌٛىبـی 
دیً ٌیفی اق ٍ٘ز ٌبق، سٛخٝ  وفیؽ، وفً خٌٛىبـی ،

ثٝ ویىشٓ سٟٛیٝ ثفای ثػبـر ٌبقی، ؼلز ؼـ دفاوًٙ 
 دفسٛٞبی لٛن اِىشفیىی

 

  سٛخٝ ثٝ ٕٞٝ ٔٛاـؼ لبثُ لجَٛ 

 

  سٛخٝ ثٝ ٔٛاـؼ قیىز ٔطیغی غیف لبثُ لجَٛ

 )ٌبيىت ي اًدبم كبـ(اـقٌيبثي كبـ 
 ثّی    

 غیف    

 ٔقیبـ ٌبیىشٍی ا٘دبْ وبـ  :
 اق ٔفاضُ  ... ٚ ... ٚ.. 2وىت ضؽالُ ٕ٘فٜ  
 اق ثػً ٌبیىشٍی ٞبی غیف فٙی , ایٕٙی, ثٟؽاٌز , سٛخٟبر قیىز ٔطیغی ٚ ٍ٘في  2وىت ضؽالُ ٕ٘فٜ  

 اق ٔفاضُ وبـ 2وىت ضؽالُ ٔیبٍ٘یٗ 
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 ٍقاـت آهَقي ٍ پفٍـي

 وبقهبى پمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك  آهَقٌي

 ؼفتف تبلي  كتبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  كبـ فول فؼ اوتبًؽاـؼ تطليل - 1-8ًوَى ثفگ 

 :ًَثت : تبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 كؽ ضففِ 
 

 فٌبٍـ  فلك ت ٌىيي  ضففِ :
وغص 

 ِالضيت 
3L 

 اوتبًؽاـؼ فول فؼ كبـ:    

 

 ٍؽي ِ:  03 كؽ ٍؽي ِ 
 هطبفؼ گبق خٌَ بـ 

(GMAW) 
 گفٍُ كبـ 

 

 0309 كؽ كبـ
 كبـ:

 كن ّب  فَالؼ خٌَ بـ 

  (GMAW) آليبل

وغص 

 ٌبيىت ي 
  هْبـت

  ؽ هلي كبـك
  

 ٌفايظ اًدبم كبـ :-1

 GMAWكبـ  فوَهي كبـگبّي، كبثيي خٌَ بـ  ثب َّاكً، اًجبـ كپىَل، ؼوت بُ خَيكبـگبُ ثب تدْيكات 

 ًوًَِ /  ًقٍِ كبـ/هفاضل پفٍلُ / ـٍيِ اًدبم كبـ: - 2
 آهبؼُ وبق  ؼوت بُ، آهبؼُ وبق  قغقِ، لطين كبـ  وػت

 ٌبغُ ّب  اِلي اوتبًؽاـؼ فول فؼ كبـ: -3
 تٌؾين وففت  وين، ٍلتبل ٍ فٍبـ گبق، ثفٌ بـ  قغقِ كبـ، تويك كفؼى اليِ اكىيؽ ، ثفيكًيگ )لطين كبـ  وػت( 

 غبل قًي ثفاثف ؼوتَـالقول،

 لطيو بـ  ثؽٍى فيَة پبًٌ خفقِ ٍ گفؼُ هٌؾن

 تويككبـ  قغقِ كبـ ٍ تَـذ

 اثكاـّب  اـقٌيبثي: -4

 ليىت زک -پفوً -هٍبّؽُ

 تدْيكات هَـؼ ًيبق اًدبم كبـ:اثكاـ ٍ  -5
 ، ٍوبيل ايوٌي ففؼ ، كبثيي خٌَ بـ  ثب َّاكً  GMAWؼوت بُ خَي كبـ  

 ت بلي  كبـ  هفتجظ ؼـ گفٍُ كبـ /ٌ ل: -6
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 ٍقاـت آهَقي ٍ پفٍـي

 وبقهبى پمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك  آهَقٌي

ا  ٍ كبـؼاًً ؼفتف تبلي  كتبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ  

 

  اـقٌيبثي كبـ – 1-9ًوَى ثفگ 

 :ًَثت   تبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 فٌبٍـ  فلك ت ٌىيي  ضففِ :  كؽ ضففِ 
وغص 

 ِالضيت 
3L 

 اوتبًؽاـؼ فول فؼ كبـ:    

 

 ٍؽي ِ:  03 كؽ ٍؽي ِ 
 هطبفؼ گبق خٌَ بـ 

(GMAW) 
 گفٍُ كبـ 

 

 0309 كؽ كبـ

 كبـ:
 ّب  فَالؼ خٌَ بـ 

  (GMAW) آليبل كن

وغص 

 ٌبيىت ي 
ؽ هلي ك  هْبـت

 كبـ
 

  

 هفا ضل كبـ ـؼي 
 ٌفايظ فول فؼ

 )اثكاـ،هَاؼ، تدْيكات، قهبى، ه بى ٍ ...(
 ًوفُ )ٌبغُ ّب/ؼاٍـ /ًوفُ ؼّي(اوتبًؽاـؼ  ًتبيح هو ي

 آٔبؼٜ وبقی 1

ویٓ خٛي  –لغقٝ وبـ 

 –ؼوشٍبٜ خٌٛىبـی 

 10 –وبـٌبٜ خٌٛىبـی 

 ؼلیمٝ

 3 ٔٛ٘شبل لغقٝ وبـ  –سٙؾیٓ دبـأشفٞبی ؼوشٍبٜ  ؼـوز

 2 سٙؾیٓ دبـأشفٞبی ؼوشٍبٜ لبثُ لجَٛ 

 غیفلبثُ لجَٛ
فؽْ ٔٛ٘بل  –فؽْ سٙؾیٓ دبـأشفٞبی ؼوشٍبٜ 

 لغقٝ
1 

 خٌٛىبـی 2

ویٓ خٛي  –لغقٝ وبـ 

وبـٌبٜ  –ؼوشٍبٜ خٛي 

 –اوشب٘ؽاـؼ وذىَٛ ٌبق 

 ٔب٘ٛٔشف

 ؼـوز
خٛي ثٛؼٖ دبًٌ ٚ  –ٌفٜٚ یىٙٛاغز 

 وٛغشٍی وجؽ
3 

 2 ٌفٜٚ یىٙٛاغز ٚ خٛي ثؽٖٚ دبًٌ لبثُ لجَٛ 

 1 خٛي یب وٛغشٍی ویٝ ٚ دبًٌ قیبؼ غیفلبثُ لجَٛ

 سىٕیُ ٟ٘بیی 3
ؼوشی ٚ  -ثفن ویٕی  

 ٔبٌیٙی

  3 

 2 ٌفٜٚ فبـی اق اویؽ وغطی ٚ فؽْ دبًٌ          ؼـوز 

 1 ٌفٜٚ ؼاـی اویؽ ٚ وغص ٕٞفاٜ دبٌٍی غیفلبثُ لجَٛ

4   

  3 

   2 

  1 

5   

  3 

   2 

  1 

6  
  

 3 

  2 

 1 

ٌبیىشٍی ٞبی غیف 

فٙی , ایٕٙی, 

ثٟؽاٌز, سٛخٟبر 

قیىز ٔطیغی ٚ 

 ٍ٘في

 

 
  

 
   

 اـقٌيبثي كبـ )ٌبيىت ي اًدبم كبـ(
 ثّی    

 غیف    

 ٔقیبـ ٌبیىشٍی ا٘دبْ وبـ  :

  5ٚ   2ٚ  1اق ٔفاضُ   2وىت ضؽالُ ٕ٘فٜ  

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

 اق ٔفاضُ وبـ 2وىت ضؽالُ ٔیبٍ٘یٗ 
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 ٍقاـت آهَقي ٍ پفٍـي

 وبقهبى پمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك  آهَقٌي

 ؼفتف تبلي  كتبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  كبـ فول فؼ اوتبًؽاـؼ تطليل - 1-8ًوَى ثفگ 

 :ًَثت : تبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 ضففِ :   كؽ ضففِ 
فٌبٍـ   ت ٌىيي كوک

 فلك 

وغص 

 ِالضيت 
 2L 

  اوتبًؽاـؼ فول فؼ كبـ:    

 WPS اوبن ثف GTAW ـٍي ثب خَي غظ ايدبؼ

 ٍؽي ِ:  04 كؽ ٍؽي ِ 
 هطبفؼ گبق خٌَ بـ 

(GTAW) 
 گفٍُ كبـ 

 

 0401 كؽ كبـ
 (GTAW)وبق   گفؼُ كبـ:

وغص 

 ٌبيىت ي 
   مهارت

  ؽ هلي كبـك

  

 ٌفايظ اًدبم كبـ :-1

 GTAWيک كبـگبُ اوتبًؽاـؼ خٌَ بـ  هدْك ثِ تدْيكات خٌَ بـ   -

 GTAWّب  ٍيمُ ؼوت بُ -

 يک ِ طِ فَالؼ  ضػين -

 ؼقيقِ 110

 ًوًَِ /  ًقٍِ كبـ/هفاضل پفٍلُ / ـٍيِ اًدبم كبـ: - 2
 كٌتفل كي يت خَي  آهبؼُ وبق  قغقبت كبـ خٌَ بـ   كٌتفل فول فؼ ؼوت بُ  هدْك ٌؽى ثِ ٍوبئل ايوٌي خٌَ بـ  

 ٌبغُ ّب  اِلي اوتبًؽاـؼ فول فؼ كبـ: -3
 كٌتفل فول فؼ ؼوت بُ ثِ هٌؾَـ اعويٌبى اق وبلن ثَؼى آى    -

 كٌتفل ويىتن گبق هطبفؼ -

 كٍي قغقِ كبـ  تويك كفؼى ٍ غظ -

 ّب  هت بٍت ثفقفاـ  ٍ ايدبؼ قَن ثِ َِـت وبؼُ ٍ ًَوبًي ؼـ ٍضقيت -

 ت ؿيِ وين خَي   -

 اـقٌيبثي:اثكاـّب   -4

 ليىت زک -پفوً -هٍبّؽُ

 اثكاـ ٍ تدْيكات هَـؼ ًيبق اًدبم كبـ: -5
-كً فلك ، وَقى غظ، غظmm8×100×200، كپىَل آـگَى، آزبـ ففاًىِ، ز ً، ـگَالتَـ فلَهتفؼاـ، ِ طِ فَالؼ  ثِ اثقبؼ GTAWؼوت بُ كبهل خَي 

 كً، وٌجِ ًٍبى، ثفن وين  

 كبـ /ٌ ل:ت بلي  كبـ  هفتجظ ؼـ گفٍُ  -6
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 ٍقاـت آهَقي ٍ پفٍـي

 وبقهبى پمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك  آهَقٌي

 ؼفتف تبلي  كتبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  اـقٌيبثي كبـ – 1-9ًوَى ثفگ 

 :ًَثت   تبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 ضففِ :   كؽ ضففِ 
فٌبٍـ   ت ٌىيي كوک

 فلك 

وغص 

 ِالضيت 
 2L 

 اوتبًؽاـؼ فول فؼ كبـ:    

 WPS اوبن ثف GTAW ـٍي ثب خَي غظ ايدبؼ

 ٍؽي ِ:  04 كؽ ٍؽي ِ 
 هطبفؼ گبق خٌَ بـ 

(GTAW) 
 گفٍُ كبـ 

 

 0401 كؽ كبـ
 (GTAW)وبق   گفؼُ كبـ:

وغص 

 ٌبيىت ي 
   مهارت

  ؽ هلي كبـك

  

 هفا ضل كبـ ـؼي 
 ٌفايظ فول فؼ

 )اثكاـ،هَاؼ، تدْيكات، قهبى، ه بى ٍ ...(
 )ٌبغُ ّب/ؼاٍـ /ًوفُ ؼّي(اوتبًؽاـؼ  ًتبيح هو ي

ًو

 ـُ

 ایدبؼ لٛن )ثفلفاـی لٛن( 1
 TiGؼوشٍبٜ وبُٔ خٛي 

 ؼلیمٝ  10

 3 ثفلفاـی لٛن غفاٌی ثب ضؽالُ ایدبؼ ِىٝ لٛن ؼـوز

 لبثُ لجَٛ 
ثب ضفؼ فبِّٝ اِىشفٚؼ اق  HFثفلفاـی لٛن ثب 

 لغقٝ وبـ 
2 

 غیفلبثُ لجَٛ
زىجب٘ؽٖ اِىشفٚؼ ثٝ لغقٝ وبـ، ایدبؼ لٛن ٘بلُ 

 HFثب 
1 

2 
ایدبؼ غظ خٛي ؼـ ٚضقیز سػز 

 ـٚی فٛالؼ

ٜ وبُٔ خٛي   TiGؼوشٍب

 ویٓ خٛي

 لغقٝ وبـ 

 ؼلیمٝ  20

 ؼـوز
٘ٛوبٖ سٛـذ، ضفؼ قاٚیٝ ویٓ خٛي ٚ سٛـذ، سغؿیٝ 

 ویٓ خٛي
3 

 
 2 ضفؼ قاٚیٝ ویٓ خٛي ٚ سٛـذ، سغؿیٝ ویٓ خٛي لبثُ لجَٛ

 1 زىجب٘ؽٖ ویٓ خٛي ثٝ اِىشفٚؼ ٚ لغقٝ وبـ غیفلبثُ لجَٛ

 ایدبؼ ٌفٜٚ خٛي ؼـ ٚضقیز افمی 3

ٜ وبُٔ خٛي   TiGؼوشٍب

 ویٓ خٛي

 لغقٝ وبـ 

 ؼلیمٝ 25

 ؼـوز
سغؿیٝ ویٓ، وٙشفَ قاٚیٝ ویٓ خٛي، فؽْ ـیكي 

 ٔٛاؼ ٔؿاة
3 

 2 ٞبسغؿیٝ ویٓ خٛي ٚ ضفؼ قاٚیٝ لبثُ لجَٛ 

 1 ـیكي ٔٛاؼ ٔؿاة ٚ فؽْ سٍىیُ ٌفؼٜ خٛي وبُٔ غیفلبثُ لجَٛ

4 
ایدبؼ غظ خٛي ؼـ ٚضقیز 

 فٕٛؼی ـٚی فٛالؼ

ٜ وبُٔ خٛي   TiGؼوشٍب

 ویٓ خٛي

 لغقٝ وبـ 

 ؼلیمٝ 25

 ؼـوز
سغؿیٝ ویٓ، وٙشفَ قاٚیٝ ویٓ خٛي، فؽْ ـیكي 

 ٔٛاؼ ٔؿاة
3 

 2 ٞبسغؿیٝ ویٓ خٛي ٚ ضفؼ قاٚیٝ لبثُ لجَٛ 

 1 ـیكي ٔٛاؼ ٔؿاة ٚ فؽْ سٍىیُ ٌفؼٜ خٛي وبُٔ غیفلبثُ لجَٛ

 ایدبؼ ٌفٜٚ خٛي ؼـ ٚضقیز ومفی 5

ٜ وبُٔ خٛي   TiGؼوشٍب

 ویٓ خٛي

 لغقٝ وبـ 

 ؼلیمٝ 30

 ؼـوز
سغؿیٝ ویٓ، وٙشفَ قاٚیٝ ویٓ خٛي، فؽْ ـیكي 

 ٔٛاؼ ٔؿاة
3 

 
 2 ٞبسغؿیٝ ویٓ خٛي ٚ ضفؼ قاٚیٝ لبثُ لجَٛ

 1 ـیكي ٔٛاؼ ٔؿاة ٚ فؽْ سٍىیُ ٌفؼٜ خٛي وبُٔ غیفلبثُ لجَٛ

ٌبیىشٍی ٞبی غیف 

فٙی , ایٕٙی, 

ثٟؽاٌز, سٛخٟبر 

قیىز ٔطیغی ٚ 

 ٍ٘في

، وبـ وفؼٖ 1، وغص  N42ثٝ وبـٌیفی فٙبٚـیٟبی ٔٙبوت 
ٔبوه  ثب فٙبٚـی ثفای ثؽوز آٚـؼٖ ٘شبیح ٔٛـؼ ا٘شؾبـ

ِجبن وبـ، دیً ثٙؽ زفٔی، فیٙه ٌیٍٝ  –خٌٛىبـی 
دیً ٌیفی اق ٍ٘ز ٌبق، سٛخٝ  وفیؽ، وفً خٌٛىبـی ،

ثٝ ویىشٓ سٟٛیٝ ثفای ثػبـر ٌبقی، ؼلز ؼـ دفاوًٙ 
 دفسٛٞبی لٛن اِىشفیىی

 

  سٛخٝ ثٝ ٕٞٝ ٔٛاـؼ لبثُ لجَٛ 

 

  سٛخٝ ثٝ ٔٛاـؼ قیىز ٔطیغی غیف لبثُ لجَٛ

 )ٌبيىت ي اًدبم كبـ(اـقٌيبثي كبـ 
 ثّی    

 غیف    

 ٔقیبـ ٌبیىشٍی ا٘دبْ وبـ  :

 اق ٔفاضُ  ... ٚ ... ٚ.. 2وىت ضؽالُ ٕ٘فٜ  

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

 اق ٔفاضُ وبـ 2وىت ضؽالُ ٔیبٍ٘یٗ 
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 ٍقاـت آهَقي ٍ پفٍـي

 وبقهبى پمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك  آهَقٌي

 ؼفتف تبلي  كتبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  كبـ فول فؼ اوتبًؽاـؼ تطليل - 1-8ًوَى ثفگ 

 :ًَثت : تبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 ضففِ :   كؽ ضففِ 
فٌبٍـ  كوک ت ٌىيي  

 فلك 

وغص 

 ِالضيت 
2L 

 اوتبًؽاـؼ فول فؼ كبـ:    

خٌَ بـ  گٌَِ ؼٍ قغقِ ؼـ ٍضيقت ّب  هػتل  ثب 

 WPSٍ ثف اوبن  GTAWففآيٌؽ 

 ٍؽي ِ:  04 كؽ ٍؽي ِ 
خٌَ بـ  گبق هطبفؼ 

(GTAW) 
 گفٍُ كبـ 

 

 0402 كؽ كبـ
 كبـ:

ا  خٌَ بـ  گٌَِ

(GTAW ) 

وغص 

 ٌبيىت ي 
  مهارت

  ؽ هلي كبـك

  

 ٌفايظ اًدبم كبـ :-1

 GTAWكبـگبُ اوتبًؽاـؼ خٌَ بـ  هدْك ثِ تدْيكات خٌَ بـ  

 GTAWّب  ؼوت بُ

 ؼقيقِ 105قهبى: 

 ًوًَِ /  ًقٍِ كبـ/هفاضل پفٍلُ / ـٍيِ اًدبم كبـ: - 2
 كٌتفل كي يت خٌَ بـ   آهبؼُ وبق  قغقبت كبـ خٌَ بـ   كٌتفل فول فؼ ؼوت بُ  هدْك ٌؽى ثِ ٍوبئل ايوٌي 

 ٌبغُ ّب  اِلي اوتبًؽاـؼ فول فؼ كبـ: -3
 كٌتفل فول فؼ ؼوت بُ ثِ هٌؾَـ اعويٌبى اق وبلن ثَؼى آى    -

 كٌتفل ويىتن گبق هطبفؼ -

 قؼى قغقبت كبـ تويك كفؼى ٍ غبل خَي -

 ّب، ًَوبى ؼوت( وين خَي، ض ؼ قاٍيِّب  هػتل  )ت ؿيِ ثفقفاـ  ٍ ايدبؼ خَي پف  ؼـ ٍضقيت -

 اثكاـّب  اـقٌيبثي: -4

 ليىت زک -پفوً -هٍبّؽُ

 اثكاـ ٍ تدْيكات هَـؼ ًيبق اًدبم كبـ: -5
 mm (250 ×100×8  )قغقِ ثِ اثقبؼ ضؽاقل  2كبهل، ز ً، ثفن ووي، پليت ؼوت بُ خٌَ بـ  

 ت بلي  كبـ  هفتجظ ؼـ گفٍُ كبـ /ٌ ل: -6
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آهَقي ٍ پفٍـيٍقاـت   

 وبقهبى پمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك  آهَقٌي

 ؼفتف تبلي  كتبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  اـقٌيبثي كبـ – 1-9ًوَى ثفگ 

 :ًَثت   تبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 ضففِ :   كؽ ضففِ 
فٌبٍـ  كوک ت ٌىيي  

 فلك 

وغص 

 ِالضيت 
2L 

 اوتبًؽاـؼ فول فؼ كبـ:    

خٌَ بـ  گٌَِ ؼٍ قغقِ ؼـ ٍضيقت ّب  هػتل  ثب 

 WPSٍ ثف اوبن  GTAWففآيٌؽ 

 ٍؽي ِ:  04 كؽ ٍؽي ِ 
خٌَ بـ  گبق هطبفؼ 

(GTAW) 
 گفٍُ كبـ 

 

 0402 كؽ كبـ
 كبـ:

ا  خٌَ بـ  گٌَِ

(GTAW ) 

وغص 

 ٌبيىت ي 
  مهارت

  ؽ هلي كبـك

  

 هفا ضل كبـ ـؼي 
 ٌفايظ فول فؼ

 )اثكاـ،هَاؼ، تدْيكات، قهبى، ه بى ٍ ...(
 )ٌبغُ ّب/ؼاٍـ /ًوفُ ؼّي(اوتبًؽاـؼ  ًتبيح هو ي

ًو

 ـُ

1 
وبقی لغقبر ثفای آٔبؼٜ

 خٌٛىبـی

 ؼوشٍبٜ وبُٔ خٛي 

 ٌیح ٚ ٌبثّٖٛ 

 ؼلیمٝ  10

 ؼـوز
ضفؼ ا٘ؽاقٜ ثیٗ ؼٚ لغقٝ ٌیح غبَ خٛي ثف ـٚی 

 ؼٚ لغقٝ
3 

 2 فبِّٝ ثیٗ ؼٚ لغقٝ ثب ٌیحضفؼ  لبثُ لجَٛ 

 1 اسّبَ ؼٚ لغقٝ فمظ ثب غبَ خٛي غیفلبثُ لجَٛ

2 
ؼـ  (Fillet)ای خٌٛىبـی ٌٌٛٝ

 ٚضقیز سػز

 ؼوشٍبٜ وبُٔ خٛي

 ویٓ خٛي

 لغقبر وبـ 

 ؼلیمٝ  20

 ؼـوز
ایدبؼ غظ خٛي، ٘ٛوبٖ سٛـذ، وٙشفَ قاٚیٝ ٚ 

 سقؿیٝ ویٓ
3 

 2 ٘ٛوبٖ ٚ سغؿیٝ ویٓایدبؼ غظ خٛي ثؽٖٚ  لبثُ لجَٛ 

 1 ثفلفاـی لٛن ثؽٖٚ سشٍىیُ غظ خٛي  غیفلبثُ لجَٛ

3 
ای ؼـ ٚضقیز خٌٛىبـی ٌٌٛٝ

 فٕٛؼی

 ؼوشٍبٜ خٛي

 ویٓ خٛي

 لغقبر وبـ 

 ؼلیمٝ  25

 ؼـوز
اوشمفاـ لغقبر، خٌٛىبـی فٕٛؼی، ایدبؼ غظ 

 خٛي ٔفغٛة ٚ سغؿیٝ ویٓ وٙشفَ قاٚیٝ
3 

 2 فؽْ سمبـٖ خٛيایدبؼ غظ خٛي،  لبثُ لجَٛ 

 1 ثفلفاـی لٛن ثؽٖٚ سٍىیُ خٛي  غیفلبثُ لجَٛ

4 
ای ؼـ ٚضقیز خٌٛىبـی ٌٌٛٝ

 افمی )دیٍبِی(

 ؼوشٍبٜ خٛي

 ویٓ خٛي

 لغقبر وبـ 

 ؼلیمٝ 25

 ؼـوز
ایدبؼ غظ خٛي ٔشمبـٖ، وٙشفَ ـیكي ٔٛاؼ ٔؿاة 

 ٚ ضفؼ قاٚیٝ
3 

 
 2 ایدبؼ غظ ثفي ٘بٔشمبـٖ لبثُ لجَٛ

 1 اوشمفاـ لٛن ثؽٖٚ سٍىیُ ٌؽٜ خٛي  غیفلبثُ لجَٛ

5 
ای ؼـ ٚضقیز خٌٛىبـی ٌٌٛٝ

 ومفی

 ؼوشٍبٜ خٛي

 ویٓ خٛي

 لغقبر وبـ 

 ؼلیمٝ 25

 ؼـوز
ایدبؼ غظ خٛي ٔشمبـٖ، وٙشفَ ـیكي ٔٛاؼ ٔؿاة 

 ٚ قاٚیٝ خٛي
3 

 
 2 غظ خٛي، ٌٛـٌی ؼـ خٛي لبثُ لجَٛ

 1 سٍىیُ خٛيثفلفاـ لٛن، ثؽٖٚ  غیفلبثُ لجَٛ

ٌبیىشٍی ٞبی غیف 

فٙی , ایٕٙی, 

ثٟؽاٌز, سٛخٟبر 

قیىز ٔطیغی ٚ 

 ٍ٘في

، وبـ وفؼٖ ثب 1، وغص  N42ثٝ وبـٌیفی فٙبٚـیٟبی ٔٙبوت 
ٔبوه خٌٛىبـی  فٙبٚـی ثفای ثؽوز آٚـؼٖ ٘شبیح ٔٛـؼ ا٘شؾبـ

ِجبن وبـ، دیً ثٙؽ زفٔی، فیٙه ٌیٍٝ وفیؽ، وفً  –
ٌبق، سٛخٝ ثٝ ویىشٓ سٟٛیٝ دیً ٌیفی اق ٍ٘ز  خٌٛىبـی ،

 ثفای ثػبـر ٌبقی، ؼلز ؼـ دفاوًٙ دفسٛٞبی لٛن اِىشفیىی

 

  سٛخٝ ثٝ ٕٞٝ ٔٛاـؼ لبثُ لجَٛ 

 

  سٛخٝ ثٝ ٔٛاـؼ قیىز ٔطیغی غیف لبثُ لجَٛ

 اـقٌيبثي كبـ )ٌبيىت ي اًدبم كبـ(
 ثّی    

 غیف    

 ٔقیبـ ٌبیىشٍی ا٘دبْ وبـ  :

 اق ٔفاضُ  ... ٚ ... ٚ.. 2وىت ضؽالُ ٕ٘فٜ  

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

 اق ٔفاضُ وبـ 2وىت ضؽالُ ٔیبٍ٘یٗ 
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 ٍقاـت آهَقي ٍ پفٍـي

 وبقهبى پمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك  آهَقٌي

تبلي  كتبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًًؼفتف   

 

  كبـ فول فؼ اوتبًؽاـؼ تطليل - 1-8ًوَى ثفگ 

 :ًَثت : تبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 فٌبٍـ  فلك  ت ٌىيي  ضففِ :   كؽ ضففِ 
وغص 

 ِالضيت 
 3L 

 اوتبًؽاـؼ فول فؼ كبـ:    

 ففآيٌؽ ثب هػتل  ٍضيقتْب  ؼـ قغقِ ؼٍ گٌَِ خٌَ بـ 

GTAW ٍ اوبن ثف WPS 

 ٍؽي ِ:  04 كؽ ٍؽي ِ 
 هطبفؼ گبق خٌَ بـ 

(GTAW) 
 گفٍُ كبـ 

 

 0403 كؽ كبـ
 كبـ:

خٌَ بـ  ٌيبـ  

(GTAW ) 

وغص 

 ٌبيىت ي 
  هْبـ ت

  ؽ هلي كبـك

  

 ٌفايظ اًدبم كبـ :-1

 ، تدْيكات ايوٌي   GTAWقًي، ؼوت بُ خٌَ بـ  كبـگبُ )فضب  كبـ( اوتبًؽاـؼ، تدْيكات پع

 

 ؼقيقِ 120قهبى: 

 ًوًَِ /  ًقٍِ كبـ/هفاضل پفٍلُ / ـٍيِ اًدبم كبـ: - 2
 قًي ٍ كٌتفل هدؽؼ، خٌَ بـ  قًي )ٌيبـقًي(، كٌتفل قاٍيِ پع، وغص ـيٍِ، ضبل خَيهدْك ٌؽى ثِ ٍوبئل ايوٌي، كٌتفل فول فؼ ؼوت بُ خَي، پع

 اِلي اوتبًؽاـؼ فول فؼ كبـ:ٌبغُ ّب   -3
 كٌتفل فول فؼ ؼوت بُ ثفا  اعويٌبى اق كبليجفُ ثَؼى ؼوت بُ  -

 كٌتفل ويىتن گبق  -

 قًي، كٌتفل قاٍيِ پع، وغص ـيٍِپع -

 غبل خَي قؼى قغقبت  -

 خٌَ بـ    -

 ثبقـوي زٍوي پبيبًي   -

 اثكاـّب  اـقٌيبثي: -4

 ليىت زک -پفوً -هٍبّؽُ

 ًيبق اًدبم كبـ:اثكاـ ٍ تدْيكات هَـؼ  -5
 كً فلك ، قاٍيِ وٌح  كً، غظ ّب(، وَقى غظوٌحّب )گفؼُ، وٌگ ووجبؼُ، وَّبى، گيح GTAWؼوت بُ خٌَ بـ  

 ت بلي  كبـ  هفتجظ ؼـ گفٍُ كبـ /ٌ ل: -6
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 ٍقاـت آهَقي ٍ پفٍـي

 وبقهبى پمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك  آهَقٌي

ٍ كبـؼاًًؼفتف تبلي  كتبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا    

 

  اـقٌيبثي كبـ – 1-9ًوَى ثفگ 

 :ًَثت   تبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 فٌبٍـ  فلك  ت ٌىيي  ضففِ :   كؽ ضففِ 
وغص 

 ِالضيت 
 3L 

 اوتبًؽاـؼ فول فؼ كبـ:    

 ثب هػتل  ٍضيقتْب  ؼـ قغقِ ؼٍ گٌَِ خٌَ بـ 

 WPS اوبن ثف ٍ GTAW ففآيٌؽ

 ٍؽي ِ:  04 كؽ ٍؽي ِ 
 هطبفؼ گبق خٌَ بـ 

(GTAW) 
 گفٍُ كبـ 

 

 0403 كؽ كبـ
 كبـ:

خٌَ بـ  ٌيبـ  

(GTAW ) 

وغص 

 ٌبيىت ي 
  هْبـ ت

  ؽ هلي كبـك

  

 هفا ضل كبـ ـؼي 
 ٌفايظ فول فؼ

 )اثكاـ،هَاؼ، تدْيكات، قهبى، ه بى ٍ ...(
 )ٌبغُ ّب/ؼاٍـ /ًوفُ ؼّي(اوتبًؽاـؼ  ًتبيح هو ي

ًوف

ُ 

 ق٘ی( ایدبؼ ٌیبـ )دع 1

 وًٙ ففق 

 وٛٞبٖ 

 ؼلیمٝ  30

 3 دع ٔٙؾٓ ثب وغص ـیٍٝ ٚ قاٚیٝ ٔٙبوت ؼـوز

 2 دع ٕٞٛاـ ثؽٖٚ وغص ـیٍٝ  لبثُ لجَٛ 

 1 دع ٘بٕٞٛاـ، ثؽٖٚ وغص ـیٍٝ ثب قاٚیٝ ٘بؼـوز غیفلبثُ لجَٛ

2 
 سٙؾیٓ فبِّٝ لغقبر 

 غبَ خٛي ق٘ی 

 ٌیح ـ فیّشف 

 قاٚیٝ وٙح 

 ق٘یسدٟیكار غبَ خٛي

 ؼلیمٝ  10

 ؼـوز
ق٘ی ا٘ؽاقٜ ٌیفی ؼلیك قاٚیٝ، وغص ـیٍٝ ٚ غبَ

 ٔٙبوت
3 

 
 2 ٌیفی ٚ ایدبؼ غبَ خٛي ؼـوزا٘ؽاقٜ لبثُ لجَٛ

 1 ا٘ؽاقٞب، غبَ خٛي غّظسٙؾیٓ غّظ غیفلبثُ لجَٛ

 خٌٛىبـی ؼـ ٚضقیز سػز  3

 لغقبر غبَ خٛي غٛـؼٜ 

 سدٟیكار خٌٛىبـی 

 ؼلیمٝ  20

 3 خٛي ثب ٌفؼٜ ٚ ٟٔفٜ ٔٙؾٓ ، ثؽٖٚ غٛـؼٌی ؼـوز

 2 خٛي ثب ٌفؼٜ ٕٞٛاـ ، ثؽٖٚ ٘فٛؾ لبثُ لجَٛ 

 1 خٛي ٘بٔٙؾٓ، ثؽٖٚ ٘فٛؾ غیفلبثُ لجَٛ

 خٌٛىبـی ؼـ ٚضقیز فٕٛؼی  4

 لغقبر غبَ خٛي غٛـؼٜ 

 سدٟیكار خٌٛىبـی 

 ؼلیمٝ 20

 3 ثؽٖٚ غٛـؼٌیخٛي ثب ٌفؼٜ ٕٞٛاـٜ، ٘فٛؾ وبُٔ،  ؼـوز

 
 2 خٛي ثب ٌفؼٜ ٕٞٛاـ، ثؽٖٚ ٘فٛؾ لبثُ لجَٛ

 غیفلبثُ لجَٛ
خٛي ثب ٘بٌفؼٜ ٘بٕٞٛاـ، ثؽٖٚ ٘فٛؾ، غٛـؼٌی ؼـ 

 وٙبـٜ خٛي
1 

 خٌٛىبـی ؼـ ٚضقیز افمی  5

 لغقبر غبَ خٛي غٛـؼٜ 

 سدٟیكار خٌٛىبـی 

 ؼلیمٝ 20

 3 خٛي ثب ٌفؼٜ ٕٞٛاـٜ، ٘فٛؾ وبُٔ، ثؽٖٚ غٛـؼٌی ؼـوز

 
 2 خٛي ثب ٌفؼٜ ٕٞٛاـ، ثؽٖٚ ٘فٛؾ لبثُ لجَٛ

 غیفلبثُ لجَٛ
خٛي ثب ٘بٌفؼٜ ٘بٕٞٛاـ، ثؽٖٚ ٘فٛؾ، غٛـؼٌی ؼـ 

 وٙبـٜ خٛي
1 

 خٌٛىبـی ؼـ ٚضقیز ومفی  6

 لغقبر غبَ خٛي غٛـؼٜ 

 سدٟیكار خٌٛىبـی 

 ؼلیمٝ 20

 3 خٛي ٘بٌفؼٜ ٕٞٛاـ، ثؽٖٚ ـیكي، ثب ٘فٛؾ  ؼـوز

 2 خٛي ٘بٌفؼٜ ٕٞٛاـ، ؼاـای ٌٛـٌی ٚ ثؽٖٚ ٘فٛؾ لبثُ لجَٛ 

 1 خٛي ٘بٕٞٛاـ، ؼاـای ٌٛـٌی ٚ ثؽٖٚ ٘فٛؾ  غیفلبثُ لجَٛ

ٌبیىشٍی ٞبی غیف 

فٙی , ایٕٙی, 

ثٟؽاٌز, سٛخٟبر 

قیىز ٔطیغی ٚ 

 ٍ٘في

، وبـ وفؼٖ ثب 1، وغص  N42ثٝ وبـٌیفی فٙبٚـیٟبی ٔٙبوت 
ٔبوه خٌٛىبـی  فٙبٚـی ثفای ثؽوز آٚـؼٖ ٘شبیح ٔٛـؼ ا٘شؾبـ

ِجبن وبـ، دیً ثٙؽ زفٔی، فیٙه ٌیٍٝ وفیؽ، وفً  –
دیً ٌیفی اق ٍ٘ز ٌبق، سٛخٝ ثٝ ویىشٓ سٟٛیٝ  خٌٛىبـی ،

 ثفای ثػبـر ٌبقی، ؼلز ؼـ دفاوًٙ دفسٛٞبی لٛن اِىشفیىی

 

  سٛخٝ ثٝ ٕٞٝ ٔٛاـؼ لبثُ لجَٛ 

 

  سٛخٝ ثٝ ٔٛاـؼ قیىز ٔطیغی غیف لبثُ لجَٛ

 اـقٌيبثي كبـ )ٌبيىت ي اًدبم كبـ(
 ثّی    

 غیف    

 ٔقیبـ ٌبیىشٍی ا٘دبْ وبـ  :

 اق ٔفاضُ  ... ٚ ... ٚ.. 2وىت ضؽالُ ٕ٘فٜ  

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

 اق ٔفاضُ وبـ 2وىت ضؽالُ ٔیبٍ٘یٗ 
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 ٍقاـت آهَقي ٍ پفٍـي

 وبقهبى پمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك  آهَقٌي

كبـؼاًًؼفتف تبلي  كتبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ   

 

  كبـ فول فؼ اوتبًؽاـؼ تطليل - 1-8ًوَى ثفگ 

 :ًَثت : تبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 فٌبٍـ  فلك  ت ٌىيي  ضففِ :   كؽ ضففِ 
وغص 

 ِالضيت 
3L 

 اوتبًؽاـؼ فول فؼ كبـ:    

 ففآيٌؽ ثب هػتل  ٍضيقتْب  ؼـ قغقِ ؼٍ ٌيبـ  خٌَ بـ 

GTAW اوبن ثف WPS 
 ٍؽي ِ:  04 كؽ ٍؽي ِ 

 هطبفؼ گبق خٌَ بـ 

(GTAW) 
 گفٍُ كبـ 

 

 0404 كؽ كبـ
 (GTAW)خٌَ بـ  لَلِ  كبـ:

وغص 

 ٌبيىت ي 
  هْبـت

  ؽ هلي كبـك

  

 ٌفايظ اًدبم كبـ :-1

 GTAWّب  خٌَ بـ  كبـگبُ اوتبًؽاـؼ خٌَ بـ  ، هدْك ثِ ؼوت بُ -

 GTAWّب  خٌَ بـ  ؼوت بُ -

 اًؽاق  ٍ آهبؼُ وبق ، ً ْؽاـ  ؼـ ضيي خٌَ بـ  ٍ په اق اتوبم كبـ ـاُ -

 

 ًوًَِ /  ًقٍِ كبـ/هفاضل پفٍلُ / ـٍيِ اًدبم كبـ: - 2
 آهبؼُ وبق  تدْيكات خٌَ بـ  -

 ّب وبق  لَلِآهبؼُ -

 كٌتفل تَـج -

 ويىتن گبق  -

 كٌٌؽُويىتن غٌک -

 اًتػبة تدْيكات ايوٌي -

 

 فول فؼ كبـ:ٌبغُ ّب  اِلي اوتبًؽاـؼ  -3
 ثفـوي فول فؼ اَِلي تدْيكات ثِ هٌؾَـ كبليجفُ ثَؼى آًْب  -

 اًؽاق  ٍ اعويٌبى اق كبـكفؼ ِطيص آىـاُ -

 اعويٌبى اق كبـكفؼ ِطيص تَـج ٍ ويىتن گبق -

 اوت بؼُ ايوٌي اق تدْيكات  -

 اثكاـّب  اـقٌيبثي: -4

 ليىت زک -پفوً -هٍبّؽُ

 كبـ:اثكاـ ٍ تدْيكات هَـؼ ًيبق اًدبم  -5
)آة غٌک، َّاغٌک ثب كليِ هتقلقبت( هي ىسف لَلِ گيف، لَلِ، وين خَي، ٍوبئل ايوٌي، وٌگ ففق، وَّبى، ثفن ويوي،  GTAWؼوت بُ خٌَ بـ  

 پَي ال تفٍؼ تٌ ىتي ٍ ٌقلِ

 ت بلي  كبـ  هفتجظ ؼـ گفٍُ كبـ /ٌ ل: -6
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 ٍقاـت آهَقي ٍ پفٍـي

 وبقهبى پمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك  آهَقٌي

 ؼفتف تبلي  كتبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  اـقٌيبثي كبـ – 1-9ًوَى ثفگ 

 :ًَثت   تبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 فٌبٍـ  فلك  ت ٌىيي  ضففِ :   كؽ ضففِ 
وغص 

 ِالضيت 
3L 

 اوتبًؽاـؼ فول فؼ كبـ:    

 ثب هػتل  ٍضيقتْب  ؼـ قغقِ ؼٍ ٌيبـ  خٌَ بـ 

 WPS اوبن ثف GTAW ففآيٌؽ
 ٍؽي ِ:  04 كؽ ٍؽي ِ 

 هطبفؼ گبق خٌَ بـ 

(GTAW) 
 گفٍُ كبـ 

 

 0404 كؽ كبـ
 كبـ:

خٌَ بـ  لَلِ 

(GTAW) 

وغص 

 ٌبيىت ي 
  هْبـت

  ؽ هلي كبـك

  

 هفا ضل كبـ ـؼي 
 ٌفايظ فول فؼ

 )اثكاـ،هَاؼ، تدْيكات، قهبى، ه بى ٍ ...(
 )ٌبغُ ّب/ؼاٍـ /ًوفُ ؼّي(اوتبًؽاـؼ  ًتبيح هو ي

ًوف

ُ 

 آٔبؼٜ وبقی ٔطُ خٛي 1

 وًٙ ففق

 وٛٞبٖ

 وٕجبؼٜ

 3 وًٙ وبـی ثب قاٚیٝ ٚ وغص ـیٍٝ ٔٙبوت ؼـوز

 2 وًٙ وبـی ثؽٖٚ ؼـ ٘ؾف ٌففشٗ وغص ـیٍٝ لبثُ لجَٛ 

 1 دع ٘بٔٙؾٓ، ثؽٖٚ وغص ـیٍٝ  غیفلبثُ لجَٛ

 ق٘یٞٓ ـاوشبیی ٚ غبَ خٛي 2

 ٌبثّٖٛ

 ؼوشٍبٜ خٛي وبُٔ

 ویٓ خٛي

 3 ق٘یٕٞفاوشبیی، سٙؾیٓ فبِّٝ، غبَ خٛي ؼـوز

 2 غبَ خٛي ثؽٖٚ سٙؾیٓ فبِّٝ لبثُ لجَٛ 

 1 ٘بٔیكاٖ، غبَ خٛي ضقیف غیفلبثُ لجَٛ

3 
خٌٛىبـی ِِٛٝ ؼـ ٚضقیز سػز 

 (G1زفغٍی )

 ؼوشٍبٜ خٛي وبُٔ

 ٌبثّٖٛ ـ ٍٟ٘ؽاـ٘ؽٜ

 ویٓ خٛي 

 3 ٔٙؾٓ ِِٛٝ، سٙؾیٓ ٌؽر خفیبٖ، خٌٛىبـیاوشمفاـ  ؼـوز

 2 ایدبؼ لٛن، اسّبَ وٛسبٜ اِىشفٚؼ ٚ ویٓ خٛي لبثُ لجَٛ 

 1 اسّبَ وٛسبٜ ٔؽاْٚ ، خٛي ٔشػّػُ غیفلبثُ لجَٛ

4 
خٌٛىبـی ِِٛٝ ؼـ ٚضقیز افمی 

(G2) 

 ؼوشٍبٜ خٛي وبُٔ

 ٌبثّٖٛ ـ ٍٟ٘ؽاـ٘ؽٜ

 ویٓ خٛي

 3 ٘فٛؾ وبُٔخٌٛىبـی ثب ٌفؼٜ ٔٙؾٓ،  ؼـوز

 2 خٌٛىبـی ثؽٖٚ ٘فٛؾ لبثُ لجَٛ 

 1 اسّبَ ؼٚ ِِٛٝ غیفلبثُ لجَٛ

5 
خٌٛىبـی ِِٛٝ ؼـ ٚضقیز سػز 

 (G5ثبثز )

 ؼوشٍبٜ خٌٛىبـی وبُٔ 

 ٍٟ٘ؽاـ٘ؽٜ 

 ویٓ خٛي

 3 خٛي ثب ٌفؼٜ ٚ ٟٔفٜ ٔٙؾٓ ، ٘فٛؾ وبُٔ ؼـوز

 2 خٌٛىبـی ٔٙؾٓ ثؽٖٚ ٘فٛؾ لبثُ لجَٛ 

 1 اسّبَ ؼٚ ِِٛٝ  لجَٛ غیفلبثُ

6 
 45خٌٛىبـی ِِٛٝ ؼـ ٚضقیز 

 ؼـخٝ 

 ؼوشٍبٜ خٌٛىبـی وبُٔ 

 ٌٛ٘یب 

 ویٓ خٛي

 3 خٛي ثب ٌفؼٜ ٚ ٟٔفٜ ٔٙؾٓ ، ٘فٛؾ وبُٔ ؼـوز

 2 خٌٛىبـی ٔٙؾٓ ثؽٖٚ ٘فٛؾ لبثُ لجَٛ 

 1 اسّبَ ؼٚ ِِٛٝ  غیفلبثُ لجَٛ

ٌبیىشٍی ٞبی غیف 

فٙی , ایٕٙی, 

سٛخٟبر ثٟؽاٌز, 

قیىز ٔطیغی ٚ 

 ٍ٘في

، وبـ وفؼٖ ثب فٙبٚـی 1، وغص  N42ثٝ وبـٌیفی فٙبٚـیٟبی ٔٙبوت 
ِجبن وبـ،  –ٔبوه خٌٛىبـی  ثفای ثؽوز آٚـؼٖ ٘شبیح ٔٛـؼ ا٘شؾبـ

دیً ٌیفی اق  دیً ثٙؽ زفٔی، فیٙه ٌیٍٝ وفیؽ، وفً خٌٛىبـی ،
دفاوًٙ ٍ٘ز ٌبق، سٛخٝ ثٝ ویىشٓ سٟٛیٝ ثفای ثػبـر ٌبقی، ؼلز ؼـ 

 دفسٛٞبی لٛن اِىشفیىی

 

  سٛخٝ ثٝ ٕٞٝ ٔٛاـؼ لبثُ لجَٛ 

 

  سٛخٝ ثٝ ٔٛاـؼ قیىز ٔطیغی غیف لبثُ لجَٛ

 اـقٌيبثي كبـ )ٌبيىت ي اًدبم كبـ(
 ثّی    

 غیف    

 ٔقیبـ ٌبیىشٍی ا٘دبْ وبـ  :

 اق ٔفاضُ  ... ٚ ... ٚ.. 2وىت ضؽالُ ٕ٘فٜ  

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

 اق ٔفاضُ وبـ 2وىت ضؽالُ ٔیبٍ٘یٗ 
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 ٍقاـت آهَقي ٍ پفٍـي

 وبقهبى پمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك  آهَقٌي

كبـؼاًًؼفتف تبلي  كتبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ   

 

  كبـ فول فؼ اوتبًؽاـؼ تطليل - 1-8ًوَى ثفگ 

 :ًَثت : تبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 فٌبٍـ  فلك  ت ٌىيي  ضففِ :   كؽ ضففِ 
وغص 

 ِالضيت 
3L 

 اوتبًؽاـؼ فول فؼ كبـ:    

 ثب هػتل  ّب  اتّبل عفش ٍ ٍضيقتْب ؼـ لَلِ خٌَ بـ 

    WPS اوبن ثف GTAW ـٍي

 ٍؽي ِ:  04 كؽ ٍؽي ِ 
 هطبفؼ گبق خٌَ بـ 

(GTAW) 
 گفٍُ كبـ 

 

 0405 كؽ كبـ
 كبـ:

ٌيَم هخٌَ بـ  آلَ

(GTAW) 

وغص 

 ٌبيىت ي 
  مهارت

  ؽ هلي كبـك

  

 ٌفايظ اًدبم كبـ :-1

 كبـگبُ اوتبًؽاـؼ خٌَ بـ   -

 هدْك ثِ ففكبًه قيبؼ GTAWؼوت بُ ٍيمُ خٌَ بـ   -

 قؼائي )ثفن ويوي ـ اثكاـّب  تيك ـ فالكه(تدْيكات اكىيؽ  -

 تَـج )آة غٌک ٍ يب َّا غٌک( -

 

 ًوًَِ /  ًقٍِ كبـ/هفاضل پفٍلُ / ـٍيِ اًدبم كبـ: - 2
 آهبؼُ وبق  ؼوت بُ خَي -

 اكىيؽقؼائي -

 هدْك ٌؽى ثِ تدْيكات ايوٌي -

 اًتػبة وين خَي  -

 ٌبغُ ّب  اِلي اوتبًؽاـؼ فول فؼ كبـ: -3
 ثفـوي اٍليِ ؼوت بُ ثِ هٌؾَـ اعويٌبى اق وبلن ثَؼى كليؽ ٍ كبليجفُ ثَؼى ؼوت بُ  -

 ـاُ اًؽاق  آقهبيٍي -

 اعويٌبى اق فول فؼ تَـج ٍ ـگَالتَـ   -

 ث بـگيف  ؼـوت تدْيكات ايوٌي    -

 اثكاـّب  اـقٌيبثي: -4

 ليىت زک -پفوً -هٍبّؽُ

 اثكاـ ٍ تدْيكات هَـؼ ًيبق اًدبم كبـ: -5
، ويلٌؽـ گبق آـگي ٍ ّلين، ـگَالتَـ فلَهتفؼاـ، تدْيكات ايوٌي، ثفن ويوي، ضالل ٌيويبيي، TiG، آة غٌک ٍ يب َّا غٌک، تَـذ GTAWؼوت بُ خَي 

  وٌگ ووجبؼُ ـٍهيك ، وين خَي، ال تفٍؼ تٌ ىتي 

 ت بلي  كبـ  هفتجظ ؼـ گفٍُ كبـ /ٌ ل: -6
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 ٍقاـت آهَقي ٍ پفٍـي

ثفًبهِ ـيك  آهَقٌي وبقهبى پمًٍّ ٍ  

 ؼفتف تبلي  كتبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  اـقٌيبثي كبـ – 1-9ًوَى ثفگ 

 :ًَثت   تبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 فٌبٍـ  فلك  ت ٌىيي  ضففِ :   كؽ ضففِ 
وغص 

 ِالضيت 
3L 

 اوتبًؽاـؼ فول فؼ كبـ:    

 ثب هػتل  ّب  اتّبل عفش ٍ ٍضيقتْب ؼـ لَلِ خٌَ بـ 

    WPS اوبن ثف GTAW ـٍي

 ٍؽي ِ:  04 كؽ ٍؽي ِ 
 هطبفؼ گبق خٌَ بـ 

(GTAW) 
 گفٍُ كبـ 

 

 0405 كؽ كبـ
 كبـ:

ٌيَم هخٌَ بـ  آلَ

(GTAW) 

وغص 

 ٌبيىت ي 
  مهارت

  ؽ هلي كبـك

  

 هفا ضل كبـ ـؼي 
 ٌفايظ فول فؼ

 قهبى، ه بى ٍ ...()اثكاـ،هَاؼ، تدْيكات، 
 )ٌبغُ ّب/ؼاٍـ /ًوفُ ؼّي(اوتبًؽاـؼ  ًتبيح هو ي

ًوف

ُ 

 آٔبؼٜ وبقی لغقبر آِٛٔیٙیٛٔی  1

 ثفن ویٕی

 ق٘یق٘ؽٜ ثر

 لغقبر آِٛٔیٙیٛٔی

 ؼلیمٝ 25

 3 ق٘ی، سٕیكوبـیاق ثیٗ ثفؼٖ اوىیؽ، ضالَ ؼـوز

 2 ق٘ی خكئیثفن لبثُ لجَٛ 

 1 ثؽٖٚ فّٕیبر اوىیؽقؼائی  غیفلبثُ لجَٛ

 ق٘ی لغقبر آِٛٔیٙیٕیغبَ 2

 ؼوشٍبٜ خٌٛىبـی

 ویٓ خٛي

 ؼلیمٝ 15 

 3 اوىیؽقؼائی، غبَ خٛي ثب ـً٘ ٌفبف ٚ وبُٔ ؼـوز

   2 

 1 غبَ خٛي ضقیف غیفلبثُ لجَٛ

 ا٘شػبة ویٓ خٛي 3

ٞبی ویٓ خٛي

 آِٛٔیٙیٛٔی 

 خؽَٚ ویٓ خٛي 

 ؼلیمٝ 5

 3 ٚفالٔز ٌؿاـی، اوىیؽقؼائی٘ؾبفز  ؼـوز

 2 ٘ؾبفز ویٓ خٛي لبثُ لجَٛ 

 1 ا٘شػبة ویٓ خٛي وثیف  غیفلبثُ لجَٛ

 ا٘شػبة ٌبق ٔطبفؼ  4

ٞبی ٌبق ٔطبفؼ وذىَٛ

 )آـٌٗ، آـٌٖٛ ٚ ّٞیٓ(

 ؼلیمٝ 5

 ؼـوز
ا٘شػبة ٌبق ٔطبفؼ آـٌٖٛ ـ آـٌٖٛ ّٞیٓ، خؽاوبقی 

 ٌؿاـیٚ فالٔز
3 

 2 ا٘شػبة ٌبق ٔطبفؼ  لبثُ لجَٛ 

 1 ویّٙؽـ ٌبق  غیفلبثُ لجَٛ

 ٞبی آِٛٔیٙیٛٔیخٌٛىبـی ٚـق 5

ؼوشٍبٜ وبُٔ خٌٛىبـی 

GTAW 
 لغقبر خٌٛىبـی 

 ؼلیمٝ 30

 ؼـوز
ٞبی ٔٙؾٓ ، ٘فٛؾ غٛة، ٕ٘بی خٛي ثب ٟٔفٜغظ

 قیجب
3 

 2 ٞبی ٔٙؾٓغظ خٛي ثب ٟٔفٜ لبثُ لجَٛ 

 1 غظ خٛي ٘بلُ غیفلبثُ لجَٛ

 ٞبی آِٛٔیٙیٛٔیخٌٛىبـی ِِٛٝ 6
 ؼوشٍبٜ وبُٔ خٌٛىبـی

 ٞبی آِٛٔیٙیٛٔیِِٛٝ

 3 غظ خٛي ثب ٌفؼٜ ٔٙغٓ، ثفاق، یىٙٛاغز  ؼـوز

 2 غظ خٛي ثب ٌفؼٜ ٘بٔٙؾٓ لبثُ لجَٛ 

 1 غؼ خٛي ضقیف غیفلبثُ لجَٛ

ٌبیىشٍی ٞبی غیف 

فٙی , ایٕٙی, 

ثٟؽاٌز, سٛخٟبر 

قیىز ٔطیغی ٚ 

 ٍ٘في

، وبـ وفؼٖ ثب فٙبٚـی 1، وغص  N42ثٝ وبـٌیفی فٙبٚـیٟبی ٔٙبوت 
ِجبن وبـ،  –ٔبوه خٌٛىبـی  ثفای ثؽوز آٚـؼٖ ٘شبیح ٔٛـؼ ا٘شؾبـ

دیً ٌیفی اق  دیً ثٙؽ زفٔی، فیٙه ٌیٍٝ وفیؽ، وفً خٌٛىبـی ،
ٍ٘ز ٌبق، سٛخٝ ثٝ ویىشٓ سٟٛیٝ ثفای ثػبـر ٌبقی، ؼلز ؼـ دفاوًٙ 

 دفسٛٞبی لٛن اِىشفیىی

 

  سٛخٝ ثٝ ٕٞٝ ٔٛاـؼ لبثُ لجَٛ 

 

  سٛخٝ ثٝ ٔٛاـؼ قیىز ٔطیغی غیف لبثُ لجَٛ

 اـقٌيبثي كبـ )ٌبيىت ي اًدبم كبـ(
 ثّی    

 غیف    

 ٔقیبـ ٌبیىشٍی ا٘دبْ وبـ  :

 اق ٔفاضُ  ... ٚ ... ٚ.. 2وىت ضؽالُ ٕ٘فٜ  

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

 اق ٔفاضُ وبـ 2وىت ضؽالُ ٔیبٍ٘یٗ 
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 ٍقاـت آهَقي ٍ پفٍـي

 وبقهبى پمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك  آهَقٌي

كبـؼاًًؼفتف تبلي  كتبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ   

 

  كبـ فول فؼ اوتبًؽاـؼ تطليل - 1-8ًوَى ثفگ 

 :ًَثت : تبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 فٌبٍـ  فلك  ت ٌىيي  ضففِ :   كؽ ضففِ 
وغص 

 ِالضيت 
3L 

 اوتبًؽاـؼ فول فؼ كبـ:    

 ٍضيقتْب  ؼـ آلَهيٌيَم اتّبالت عفش ٍ قغقبت خٌَ بـ 

 WPS اوبن ثف خَي وين ٍ GTAW ؼوت بُ ثب هػتل 
 ٍؽي ِ:  04 كؽ ٍؽي ِ 

 هطبفؼ گبق خٌَ بـ 

(GTAW) 
 گفٍُ كبـ 

 

 0406 كؽ كبـ
 كبـ:

خٌَ بـ  فَالؼ قًگ ًكى 

(GTAW) 

وغص 

 ٌبيىت ي 
 هْبـت 

  ؽ هلي كبـك

  

 ٌفايظ اًدبم كبـ :-1

 كبـگبُ اوتبًؽاـؼ خٌَ بـ   -

 ؼوت بُ كبهل خٌَ بـ   -

 هدْك ثِ ـي التَـ خْت پفش گبقگبق هطبفؼ  -

 قغقبت فَالؼ قًگ ًكى )ٍـق  ـ لَلِ(  -

 

 ًوًَِ /  ًقٍِ كبـ/هفاضل پفٍلُ / ـٍيِ اًدبم كبـ: - 2
 آهبؼُ وبق  تدْيكات خٌَ بـ  -

 ّب ٍ فَالؼّب  ـًگ ًكىوبق  ٍـقآهبؼُ -

 اًتػبة تدْيكات ايوٌي -

 

 ٌبغُ ّب  اِلي اوتبًؽاـؼ فول فؼ كبـ: -3
 ثفـوي فول فؼ اَِلي تدْيكات ثِ هٌؾَـ كبليجفُ ثَؼى آى  -

 اًؽاق  ٍ اعويٌبى اق كبـكفؼ ِطيص آىـاُ -

 اوت بؼُ اَِلي اق تدْيكات  -

 اثكاـّب  اـقٌيبثي: -4

 ليىت زک -پفوً -هٍبّؽُ

 اثكاـ ٍ تدْيكات هَـؼ ًيبق اًدبم كبـ: -5
   ّب، هتف، ٍوبئل ايوٌي، وٌگ ففق، ثفن ويوي، وَّبىگبق ، گيح اثف ثب ـگَالتَـ ثفا  پفشؼوت بُ خٌَ بـ  كبهل، گبق ثي

 ت بلي  كبـ  هفتجظ ؼـ گفٍُ كبـ /ٌ ل: -6
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 ٍقاـت آهَقي ٍ پفٍـي

 وبقهبى پمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك  آهَقٌي

 ؼفتف تبلي  كتبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  اـقٌيبثي كبـ – 1-9ًوَى ثفگ 

 :ًَثت   تبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   غبًَاؼگيًبم ٍ ًبم 

 فٌبٍـ  فلك  ت ٌىيي  ضففِ :   كؽ ضففِ 
وغص 

 ِالضيت 
3L 

 اوتبًؽاـؼ فول فؼ كبـ:    

 ؼـ آلَهيٌيَم اتّبالت عفش ٍ قغقبت خٌَ بـ 

 ثف خَي وين ٍ GTAW ؼوت بُ ثب هػتل  ٍضيقتْب 

 WPS اوبن
 ٍؽي ِ:  04 كؽ ٍؽي ِ 

 هطبفؼ گبق خٌَ بـ 

(GTAW) 
 گفٍُ كبـ 

 

 0406 كؽ كبـ
 كبـ:

خٌَ بـ  فَالؼ قًگ 

 (GTAW)ًكى 

وغص 

 ٌبيىت ي 
 هْبـت 

  ؽ هلي كبـك

  

 هفا ضل كبـ ـؼي 
 ٌفايظ فول فؼ

 )اثكاـ،هَاؼ، تدْيكات، قهبى، ه بى ٍ ...(
 )ٌبغُ ّب/ؼاٍـ /ًوفُ ؼّي(اوتبًؽاـؼ  ًتبيح هو ي

ًوف

ُ 

 ق٘یغبَ آٔبؼٜ وبقی لغقبر ٚ 1

 وًٙ ففق

 وٛٞبٖ

 ؼوشٍبٜ خٛي

 ویٓ خٛي

 ؼلیمٝ 60

 ؼـوز
 ق٘ی، قاٚیٝ ٔٙبوت، ٔٛ٘شبل اِِٛی، غبَ یع

 خٛي ق٘ی ؼـوز
3 

 2 ق٘ی ٔٙبوت، ٔٛ٘شبل غیفاِِٛییع لبثُ لجَٛ 

 1 غبَ خٛي ثؽٖٚ سٛخٝ ثٝ ٔٛ٘شبل غیفلبثُ لجَٛ

 ثٙؽٞبی ٔىی ٚ ٌبقیاوشفبؼٜ اق دٍز 2

 آٔبؼٜلغقبر ٔىی 

 ٌبق ٔطبفؼ

 ـٌٛالسٛـ

 ؼلیمٝ 30 

 3 ّ٘ت لغقبر ٔىی دٍز ، سٙؾیٓ ٌبق دٍز ثٙؽ ؼـوز

 2 ّ٘ت لغقبر ٔىی دٍز ثٙؽ لبثُ لجَٛ 

 1 ّ٘ت لغقبر ٔىی غیف آة ثٙؽ  غیفلبثُ لجَٛ

 ا٘شػبة ویٓ خٛي ٚ ٌبق 3

 ویّٙؽـ ٌبق ٔطبفؼ

 ـٌٛالسٛـٞب

 ٞبخٛيویٓ

 ؼلیمٝ 10

 ؼـوز
ویّٙؽـٞبی ٌبق ٔطبفؼ، سٙؾیٓ ٌبق ٔطبفؼ، سٍػیُ 

 ثٙؽ اق دٍشٝ ثٙؽیاوشفبؼٜ آة
3 

 2 ا٘شػبة ویٓ خٛي لبثُ لجَٛ 

 1 ا٘شػبة غیفاِِٛی ویٓ خٛي غیفلبثُ لجَٛ

 ٘كٖٞبی فٛالؼ قً٘خٌٛىبـی ٚـق 4

 ؼوشٍبٜ خٌٛىبـی وبُٔ 

 ٞبی فٛالؼ قً٘ ٘كٖٚـق

 ٞبی ٔىی ٚ ٌبق ٔطبفؼ ٚـق

 دٍز ثٙؽ

 3 خٛي ثؽٖٚ سػّػُ، خٛي ٔٙؾٓ ٚ ؼ٘ؽاٖ وٛغشٍی ؼـوز

 2 خٛي ثؽٖٚ سػّػُ  لبثُ لجَٛ 

 1 خٛي ٔشػّػُ غیفلبثُ لجَٛ

 ٞبی فٛالؼی قً٘ ٘كٖخٌٛىبـی ِِٛٝ 5

 دٍز ثٙؽ 

 ؼوشٍبٜ خٌٛىبـی وبُٔ

 ِِٝٛ 

 ٌبق ٚ وبیف سدٟیكار 

 ؼلیمٝ 30

 ؼـوز
ثفخىشٍی ٚ خٛي ثب ٘فٛؾ وبُٔ، ٕ٘بی ٔٙؾٓ، ثؽٖٚ 

 ٌٛؼافشبؼٌی
3 

 2 خٛي ثب ٕ٘بی غٛة، ٘فٛؾ ٘بلُ لبثُ لجَٛ 

 1 اسّبَ ؼٚ ِِٛٝ غیفلبثُ لجَٛ

 سٕیكوبـی فٛالؼ قً٘ ٘كٖ 6

 ثفن ویٙی

 ٞبی ٌیٕیبییضالَ

 وًٙ ویٕجبـٜ

 ؼلیمٝ  30

 3 خٛي ٔٙؾٓ، سٕیك، ثؽٖٚ وٛغشٍی  ؼـوز

 2 ٞبی ویبٜخٛي سٕیك ثب ِىٝ لبثُ لجَٛ 

 1 خٛي وثیف، ویبٜ  غیفلبثُ لجَٛ

ٌبیىشٍی ٞبی غیف 

فٙی , ایٕٙی, 

ثٟؽاٌز, سٛخٟبر 

قیىز ٔطیغی ٚ 

 ٍ٘في

، وبـ وفؼٖ ثب فٙبٚـی 1، وغص  N42ثٝ وبـٌیفی فٙبٚـیٟبی ٔٙبوت 
ِجبن وبـ،  –ٔبوه خٌٛىبـی  ثفای ثؽوز آٚـؼٖ ٘شبیح ٔٛـؼ ا٘شؾبـ

دیً ٌیفی اق  دیً ثٙؽ زفٔی، فیٙه ٌیٍٝ وفیؽ، وفً خٌٛىبـی ،
ٍ٘ز ٌبق، سٛخٝ ثٝ ویىشٓ سٟٛیٝ ثفای ثػبـر ٌبقی، ؼلز ؼـ دفاوًٙ 

 دفسٛٞبی لٛن اِىشفیىی

 

  سٛخٝ ثٝ ٕٞٝ ٔٛاـؼ لبثُ لجَٛ 

 

  سٛخٝ ثٝ ٔٛاـؼ قیىز ٔطیغی غیف لبثُ لجَٛ

 كبـ(اـقٌيبثي كبـ )ٌبيىت ي اًدبم 
 ثّی    

 غیف    

 ٔقیبـ ٌبیىشٍی ا٘دبْ وبـ  :

 اق ٔفاضُ  ... ٚ ... ٚ.. 2وىت ضؽالُ ٕ٘فٜ  

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

ثفًبهِ ـيك  آهَقٌيوبقهبى پمًٍّ ٍ   

 ؼفتف تبلي  كتبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  كبـ فول فؼ اوتبًؽاـؼ تطليل - 1-8ًوَى ثفگ 

 :ًَثت : تبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 كؽ ضففِ 
 

 فٌبٍـ  فلك ت ٌىيي  ضففِ :
وغص 

 ِالضيت 
3L 

 اوتبًؽاـؼ فول فؼ كبـ:    

 ؼـ آليبل كن ّب  فَالؼ خٌَ بـ  قغقبت خٌَ بـ 

 ثف خَي وين ٍ GTAW ؼوت بُ ثب هػتل  ٍضيقتْب 

 WPS اوبن
 ٍؽي ِ:  04 كؽ ٍؽي ِ 

 هطبفؼ گبق خٌَ بـ 

(GTAW) 
 گفٍُ كبـ 

 

 0407 كؽ كبـ
 كبـ:

 كن ّب  فَالؼ خٌَ بـ 

  (GTAW) آليبل

وغص 

 ٌبيىت ي 
  هْبـت

  ؽ هلي كبـك

  

 كبـ : ٌفايظ اًدبم-1

  كپىَل ّب  گبق غٌثي )اـگَى ضلين –ويىتن تَْيِ  –ٍوبيل ايوٌي ففؼ  خَي كبـ   –كبـگبُ خَي كبـ     ثِ ؼوت بُ تيک 

 ًوًَِ /  ًقٍِ كبـ/هفاضل پفٍلُ / ـٍيِ اًدبم كبـ: - 2
 خٌَ بـ  -تويك كفؼى قغقِ                         -

 فوليبت ضفاـتي      -هًَتبل قغقِ                                 -

 پيً گفم -

 ٌبغُ ّب  اِلي اوتبًؽاـؼ فول فؼ كبـ: -3

 تٌؾين پبـاهتفّب  خَي كبـ  ثب تَخِ ثِ كبـ ٍ ًقٍِ -                          زفثي قؼايي -

 تقييي ٌؽُپيً گفم            تب ؼهب   -پفؼاغت ٍ پليىِ گيف           -

 خٌَ بـ  ثب ً َؾ كبهل ثفاثف ًقٍِ-غبل خٌَي ثفاثف ًقٍِ           -

 پى فم كفؼى تب قهبى تقيي ٌؽُ    -

 

 اثكاـّب  اـقٌيبثي: -4

 ليىت زک -پفوً -هٍبّؽُ

 اثكاـ ٍ تدْيكات هَـؼ ًيبق اًدبم كبـ: -5
 

 

 

 

 ت بلي  كبـ  هفتجظ ؼـ گفٍُ كبـ /ٌ ل: -6
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 ٍقاـت آهَقي ٍ پفٍـي

 وبقهبى پمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك  آهَقٌي

 ؼفتف تبلي  كتبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  اـقٌيبثي كبـ – 1-9ًوَى ثفگ 

 :ًَثت   تبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 فلك فٌبٍـ  ت ٌىيي  ضففِ :  كؽ ضففِ 
وغص 

 ِالضيت 
3L 

 اوتبًؽاـؼ فول فؼ كبـ:    

 ؼـ آليبل كن ّب  فَالؼ خٌَ بـ  قغقبت خٌَ بـ 

 ثف خَي وين ٍ GTAW ؼوت بُ ثب هػتل  ٍضيقتْب 

 WPS اوبن
 ٍؽي ِ:  04 كؽ ٍؽي ِ 

 هطبفؼ گبق خٌَ بـ 

(GTAW) 
 گفٍُ كبـ 

 

 0407 كؽ كبـ

 كبـ:
 ّب  فَالؼ خٌَ بـ 

  (GTAW) آليبل كن

وغص 

 ٌبيىت ي 
ؽ هلي ك  هْبـت

 كبـ
 

  

 هفا ضل كبـ ـؼي 
 ٌفايظ فول فؼ

 )اثكاـ،هَاؼ، تدْيكات، قهبى، ه بى ٍ ...(
 ًوفُ )ٌبغُ ّب/ؼاٍـ /ًوفُ ؼّي(اوتبًؽاـؼ  ًتبيح هو ي

 آٔبؼٜ وبقی 1

لغقٝ ، اِىشفٚؼ ، ویٓ 

خٛي ؼوشٍبٜ ، زىً ، 

 ثفن وبـٌبٜ یب ٔىبیز 

 ؼلیمٝ 30

 ؼـوز
سٕیك ، ٔٛ٘شبل ٔغبثك ٘مٍٝ ، وغص ِطیص  لغقٝ

 دبـأشفٞبی ؼوشٍبٜ
3 

 لبثُ لجَٛ 
سٙؾیٓ ِطیص دبـأشفٞبی ؼوشٍبٜ ، ٔٛ٘شبل 

 ٔغبثك ٘مٍٝ
2 

 غیفلبثُ لجَٛ
فؽْ سٙؾیٓ ِطیص دبـأشفٞب ، ٔٛ٘شبل ٘بِطیص 

 لغقٝ
1 

 خٌٛىبـی 2

وجٓ  –لغقٝ ، اِىشفٚؼ 

خٛي ٌبقی ٘مغٝ ٌبق 

دٍز سٛـج ، ؼوشٍبٜ خٛي 

 ٌبـٌبٜ ، 

 ؼلیم60ٝ

 ٘فٛؾ وبُٔ  –خٛي سٕیك  –خٛي وبِٓ  ؼـوز
 

 
 خٛي وبِٓ ، ٘فٛؾ سٕیك لبثُ لجَٛ

 

 خٛي ٘بوبِٓ ، فؽْ ٘فٛؾ غیفلبثُ لجَٛ
 

 سىٕیُ ٟ٘بیی 3
وذىَٛ ٌبق ، سٛـذ ضفاـسی 

 وفٔٛلف -ٌح ضفاـسی  –

  
 

 افٕبَ ِطیص ده ٌفْ ؼـوز 
 

 افٕبَ ٘بِطیص ؼٔبی ده ٌفْ غیفلبثُ لجَٛ
 

4   

  
 

   2 

  1 

5   

  3 

   2 

  1 

6  
  

 3 

  2 

 1 

ٌبیىشٍی ٞبی غیف 

فٙی , ایٕٙی, 

ثٟؽاٌز, سٛخٟبر 

قیىز ٔطیغی ٚ 

 ٍ٘في

، وبـ وفؼٖ ثب فٙبٚـی 1، وغص  N42ثٝ وبـٌیفی فٙبٚـیٟبی ٔٙبوت 
ِجبن وبـ،  –ٔبوه خٌٛىبـی  ثفای ثؽوز آٚـؼٖ ٘شبیح ٔٛـؼ ا٘شؾبـ

دیً ٌیفی اق  دیً ثٙؽ زفٔی، فیٙه ٌیٍٝ وفیؽ، وفً خٌٛىبـی ،
ٍ٘ز ٌبق، سٛخٝ ثٝ ویىشٓ سٟٛیٝ ثفای ثػبـر ٌبقی، ؼلز ؼـ دفاوًٙ 

 دفسٛٞبی لٛن اِىشفیىی

 

  سٛخٝ ثٝ ٕٞٝ ٔٛاـؼ لبثُ لجَٛ

 

  سٛخٝ ثٝ ٔٛاـؼ قیىز ٔطیغی غیف لبثُ لجَٛ

 اـقٌيبثي كبـ )ٌبيىت ي اًدبم كبـ(
 ثّی    

 غیف    

 ٔقیبـ ٌبیىشٍی ا٘دبْ وبـ  :

  5ٚ   2ٚ  1اق ٔفاضُ   2وىت ضؽالُ ٕ٘فٜ  

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

 اق ٔفاضُ وبـ 2وىت ضؽالُ ٔیبٍ٘یٗ 
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 ٍقاـت آهَقي ٍ پفٍـي

 وبقهبى پمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك  آهَقٌي

 ؼفتف تبلي  كتبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  كبـ فول فؼ اوتبًؽاـؼ تطليل - 1-8ًوَى ثفگ 

 :ًَثت : اـقٌيبثيتبـيع    ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 فٌبٍـ  فلك  هبّف كبـگف  ضففِ :   كؽ ضففِ 
وغص 

 ِالضيت 
1L 

 اوتبًؽاـؼ فول فؼ كبـ:    

 اوبن ثف ا  ًقغِ خٌَ بـ  ـٍي ثِ فلكات اتّبل

 گفٍُ كبـ  اتّبل ٍيمُ ّب  ففآيٌؽ ٍؽي ِ:  05 كؽ ٍؽي ِ  AWS اوتبًؽاـؼ
 

 0501 كؽ كبـ
 ًقغِ خَي كبـ:

وغص 

 ٌبيىت ي 
  مهارت

  ؽ هلي كبـك

  

 ٌفايظ اًدبم كبـ :-1

 ا  كبـگبُ اوتبًؽاـؼ خٌَ بـ  هدْك ثِ تدْيكات خٌَ بـ  ًقغِ -1

 ؼوت بُ ٍيمُ ًقغِ خٌَ بـ  -2

 قغقبت فلك   -3

 Tip dressكً، وٌجِ ًٍبى، وَّبى ٍ كً، كَليه، وَقى غظقيؽ ٍ ثٌؽ، هتف، غظ -4

 ـٍيِ اًدبم كبـ:ًوًَِ /  ًقٍِ كبـ/هفاضل پفٍلُ /  - 2
اًدبم  اًؽاق  ؼوت بُ خٌَ بـ  تٌؾين ٍ ـاُ   ال تفٍؼّب  ًقغِ خٌَ بـ آهبؼُ وبق      آهبؼُ وبق  قغقبت       هدْك ٌؽى ثِ لَاقم ايوٌي    

 خٌَ بـ  

 ٌبغُ ّب  اِلي اوتبًؽاـؼ فول فؼ كبـ: -3
 كثي ي ٍ زفثي كٌتفل وغص قغقبت هَـؼ خٌَ بـ  اق ًؾف ِبفي وغَش ٍ فبـ  اق -

 كٌتفل وغص ال تفٍؼ اق ًؾف فؽم خَؼ زفثي ٍ كثي ي ٍ ًيك ّن ـاوتبيي ًَک ال تفٍؼّب -

 كٌتفل پبـاهتفّب  تٌؾيوي ؼوت بُ خٌَ بـ  ٍ اعويٌبى اق ؼـوت ثَؼى آًْب  -

 ا  ثف هطل ّب  هَـؼ ًؾف   اعويٌبى اق اًدبم خٌَ بـ  ًقغِ -

 اثكاـّب  اـقٌيبثي: -4

 ليىت زک -پفوً -هٍبّؽُ

 اثكاـ ٍ تدْيكات هَـؼ ًيبق اًدبم كبـ: -5
 ا   ؼوت بُ خٌَ بـ  ًقغِ

 ت بلي  كبـ  هفتجظ ؼـ گفٍُ كبـ /ٌ ل: -6
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 ٍقاـت آهَقي ٍ پفٍـي

 وبقهبى پمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك  آهَقٌي

 ؼفتف تبلي  كتبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  اـقٌيبثي كبـ – 1-9ًوَى ثفگ 

 :ًَثت   تبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ٍ ًبم غبًَاؼگيًبم 

 ضففِ :   كؽ ضففِ 
فٌبٍـ   هبّف كبـگف 

 فلك 

وغص 

 ِالضيت 
1L 

 اوتبًؽاـؼ فول فؼ كبـ:    

 اوبن ثف ا  ًقغِ خٌَ بـ  ـٍي ثِ فلكات اتّبل

 گفٍُ كبـ  اتّبل ٍيمُ ّب  ففآيٌؽ ٍؽي ِ:  05 كؽ ٍؽي ِ  AWS اوتبًؽاـؼ

 
 0501 كؽ كبـ

 ًقغِ خَي كبـ:
وغص 

 ٌبيىت ي 
  مهارت

  ؽ هلي كبـك

  

 هفا ضل كبـ ـؼي 
 ٌفايظ فول فؼ

 )اثكاـ،هَاؼ، تدْيكات، قهبى، ه بى ٍ ...(
 )ٌبغُ ّب/ؼاٍـ /ًوفُ ؼّي(اوتبًؽاـؼ  ًتبيح هو ي

ًوف

ُ 

 آٔبؼٜ وبقی ٔٛاؼ 1

وًٙ دبیؽاـ ثفن ویٕی، 

 وٛٞبٖ سیخ، فبق ٔشف –

 ا٘جفؼوز

 ففا٘ىٝ آزبـ

 

 ؼـوز
آٔبؼٜ وبقی لغقٝ، ا٘شػبة اِىشفٚؼ، آٔبؼٜ وبقی 

 ٘ٛن اِىشفٚؼ
3 

 2 آٔبؼٜ وبقی لغقٝ، ا٘شػبة اِىشفٚؼ لبثُ لجَٛ 

 1 فؽْ سٛا٘بیی آٔبؼٜ وبقی  اِىشفٚؼ غیفلبثُ لجَٛ

 آٔبؼٜ وبقی ؼوشٍبٜ 2

 فبق ٔشف

 ا٘جفؼوز

 آزبـ ففا٘ىٝ

 ؼلیمٝ 20

 3 ثفقاسّبَ ویىشٓ آة ٚ  ؼـوز

 2 اسّبَ ثفق لبثُ لجَٛ 

 1 فؽْ اسّبَ آة ٚ ثفق غیفلبثُ لجَٛ

 وبغز  لیؽ ٚ ثٙؽ 3

 لیؽٚثٙؽ

 آزبـ ففا٘ىٝ

  

 3 لفاـٌیفی ؼـوز لغقٝ اق لیؽ ٚ ثٙؽ ؼـوز

 
 2  لبثُ لجَٛ

 غیفلبثُ لجَٛ
فؽْ لفاـٌیفی ؼـوز لغقٝ ؼـ لیؽ ٚثٙؽ یب ثٝ فؽْ 

 وبـٌیفی
1 

 خٌٛىبـی 4

 ؼوشٍبٜ ٘مغٝ خٛي

 ؼوشٍبٜ ٘مغٝ خٛي ثبثز 

 ؼلیمٝ 10

 AWS 3٘مغٝ خٛي ثب اوشطىبْ ثفاوبن اوشب٘ؽاـؼ  ؼـوز

 
 لبثُ لجَٛ

٘مغٝ خٛي ؼاـای ؼففٍٔی ٚ دّیىٝ ثب اوشطىبْ 

 AWSاوشب٘ؽاـؼ 
2 

 غیفلبثُ لجَٛ
٘مغٝ خٛي ثؽٖٚ اوشطىبْ اوشب٘ؽاـؼ ٚ ؼاـای 

 ؼففٍٔی ٚ دّیىٝ
1 

5   

  3 

   2 

  1 

6   

  3 

   2 

  1 

ٌبیىشٍی ٞبی غیف 

فٙی , ایٕٙی, 

ثٟؽاٌز, سٛخٟبر 

قیىز ٔطیغی ٚ 

 ٍ٘في

، ا٘دبْ ِطیص وبـٞب ثب ضؽالُ 1، وغص N72 دؿیفی،ٔىئِٛیز

اوشفبؼٜ اق ِجبن خٌٛىبـی، ؼوشىً زفٔی، دیٍجٙؽ  ٘ؾبـر

اوشفبؼٜ اق زفٔی، وفً ایٕٙی، فیٙه وفیؽ، ٔبوه سٙفىی ،  

 ؼٞٙؽٜ ٚ ٔىٙؽٜ خٟز غفٚج ثػبـارفٗ

  سٛخٝ ثٝ ٕٞٝ ٔٛاـؼ لبثُ لجَٛ

 

  سٛخٝ ثٝ ٔٛاـؼ قیىز ٔطیغی غیف لبثُ لجَٛ

 اـقٌيبثي كبـ )ٌبيىت ي اًدبم كبـ(
 ثّی    

 غیف    

 ٔقیبـ ٌبیىشٍی ا٘دبْ وبـ  :

 اق ٔفاضُ  ... ٚ ... ٚ.. 2وىت ضؽالُ ٕ٘فٜ  

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

 اق ٔفاضُ وبـ 2وىت ضؽالُ ٔیبٍ٘یٗ 
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 ٍقاـت آهَقي ٍ پفٍـي

 وبقهبى پمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك  آهَقٌي

كبـؼاًًؼفتف تبلي  كتبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ   

 

  كبـ فول فؼ اوتبًؽاـؼ تطليل - 1-8ًوَى ثفگ 

 :ًَثت : تبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 سىٙىیٗ فٙبٚـی فّكی  ضففِ :   كؽ ضففِ 
وغص 

 ِالضيت 
3L 

 اوتبًؽاـؼ فول فؼ كبـ:    

خٌَ بـ  ِ طبت فلك  ثِ ـٍي خٌَ بـ  ؼـق  ثف 

 گفٍُ كبـ  اتّبل ٍيمُ ّب  ففآيٌؽ ٍؽي ِ:  05 كؽ ٍؽي ِ  AWSاوبن اوتبًؽاـؼ 
 

 0502 كؽ كبـ
 ؼـق خَي كبـ:

وغص 

 ٌبيىت ي 
  مهارت

  ؽ هلي كبـك

  

 ٌفايظ اًدبم كبـ :-1

 كبـگبُ اوتبًؽاـؼ خٌَ بـ  هدْك ثِ تدْيكات خٌَ بـ  غلغ ي -1

 ؼوت بُ ٍيمُ خٌَ بـ  غلغ ي  -2

 ِ طبت فلك   -3

 كً، ثفن ويوي، ووجبؼُكً، كَليه، وَقى غظقيؽ ٍ ثٌؽ، هتف، غظ -4

 ًوًَِ /  ًقٍِ كبـ/هفاضل پفٍلُ / ـٍيِ اًدبم كبـ: - 2
اًدبم  اًؽاق  ؼوت بُ خٌَ بـ  تٌؾين ٍ ـاُ ّب  خٌَ بـ   آهبؼُ وبق  غلغک    آهبؼُ وبق  قغقبت       هدْك ٌؽى ثِ لَاقم ايوٌي    

 خٌَ بـ  

 اوتبًؽاـؼ فول فؼ كبـ:ٌبغُ ّب  اِلي  -3
 كٌتفل وغص قغقبت هَـؼ خٌَ بـ  اق ًؾف ِبفي وغَش ٍ فبـ  اق كثي ي ٍ زفثي -

 ّبّب اق ًؾف فؽم خَؼ زفثي ٍ كثي ي ٍ ًيك اًغجبق غلغکكٌتفل وغص غلغک -

 كٌتفل پبـاهتفّب  تٌؾيوي ؼوت بُ خٌَ بـ  ٍ اعويٌبى اق ؼـوت ثَؼى آًْب  -

 ثف هطل هَـؼ ًؾف   اعويٌبى اق اًدبم خٌَ بـ  غلغ ي -

 اثكاـّب  اـقٌيبثي: -4

 ليىت زک -پفوً -هٍبّؽُ

 اثكاـ ٍ تدْيكات هَـؼ ًيبق اًدبم كبـ: -5
 ؼوت بُ خٌَ بـ  غلغ ي 

 ت بلي  كبـ  هفتجظ ؼـ گفٍُ كبـ /ٌ ل: -6
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 ٍقاـت آهَقي ٍ پفٍـي

 وبقهبى پمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك  آهَقٌي

ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً ؼفتف تبلي  كتبة ّب  ؼـوي فٌي  

 

  اـقٌيبثي كبـ – 1-9ًوَى ثفگ 

 :ًَثت   تبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 ضففِ :   كؽ ضففِ 
سىٙىیٗ فٙبٚـی  

 فّكی

وغص 

 ِالضيت 
3L 

 اوتبًؽاـؼ فول فؼ كبـ:    

خٌَ بـ  ِ طبت فلك  ثِ ـٍي خٌَ بـ  ؼـق  ثف 

 AWSاوبن اوتبًؽاـؼ 
 گفٍُ كبـ  اتّبل ٍيمُ ّب  ففآيٌؽ ٍؽي ِ:  05 كؽ ٍؽي ِ 

 
 0502 كؽ كبـ

 كبـ:
وغص  ؼـق خَي

 ٌبيىت ي 
  مهارت

  ؽ هلي كبـك

  

 هفا ضل كبـ ـؼي 
 ٌفايظ فول فؼ

 )اثكاـ،هَاؼ، تدْيكات، قهبى، ه بى ٍ ...(
 )ٌبغُ ّب/ؼاٍـ /ًوفُ ؼّي(اوتبًؽاـؼ  ًتبيح هو ي

ًوف

ُ 

 وبقی ٔٛاؼآٔبؼٜ  1

وًٙ دبیؽاـ ثفن ویٕی، 

 وٛٞبٖ سیخ، فبق ٔشف –

 ا٘جفؼوز

 آزبـ ففا٘ىٝ

 

 ؼـوز
آٔبؼٜ وبقی لغقٝ، ا٘شػبة اِىشفٚؼ، آٔبؼٜ وبقی 

 ٘ٛن اِىشفٚؼ
3 

 2 آٔبؼٜ وبقی لغقٝ، ا٘شػبة اِىشفٚؼ لبثُ لجَٛ 

 1 فؽْ سٛا٘بیی آٔبؼٜ وبقی  اِىشفٚؼ غیفلبثُ لجَٛ

 ؼوشٍبٜآٔبؼٜ وبقی  2

 فبق ٔشف

 ا٘جفؼوز

 آزبـ ففا٘ىٝ

 ؼلیمٝ 20

 3 اسّبَ ویىشٓ آة ٚ ثفق ؼـوز

 2 اسّبَ ثفق لبثُ لجَٛ 

 1 فؽْ اسّبَ آة ٚ ثفق غیفلبثُ لجَٛ

 وبغز  لیؽ ٚ ثٙؽ 3

 لیؽٚثٙؽ

 آزبـ ففا٘ىٝ

  

 3 لفاـٌیفی ؼـوز لغقٝ اق لیؽ ٚ ثٙؽ ؼـوز

 
 2  لبثُ لجَٛ

 غیفلبثُ لجَٛ
فؽْ لفاـٌیفی ؼـوز لغقٝ ؼـ لیؽ ٚثٙؽ یب ثٝ فؽْ 

 وبـٌیفی
1 

 خٌٛىبـی 4

 ؼوشٍبٜ ٘مغٝ خٛي

 ؼوشٍبٜ ٘مغٝ خٛي ثبثز 

 ؼلیمٝ 10

 AWS 3٘مغٝ خٛي ثب اوشطىبْ ثفاوبن اوشب٘ؽاـؼ  ؼـوز

 
 لبثُ لجَٛ

٘مغٝ خٛي ؼاـای ؼففٍٔی ٚ دّیىٝ ثب اوشطىبْ 

 AWSاوشب٘ؽاـؼ 
2 

 غیفلبثُ لجَٛ
خٛي ثؽٖٚ اوشطىبْ اوشب٘ؽاـؼ ٚ ؼاـای  ٘مغٝ

 ؼففٍٔی ٚ دّیىٝ
1 

5   

  3 

   2 

  1 

6   

  3 

   2 

  1 

ٌبیىشٍی ٞبی غیف 

فٙی , ایٕٙی, 

ثٟؽاٌز, سٛخٟبر 

قیىز ٔطیغی ٚ 

 ٍ٘في

، ا٘دبْ ِطیص وبـٞب ثب ضؽالُ 1، وغص N72 دؿیفی،ٔىئِٛیز

اوشفبؼٜ اق ِجبن خٌٛىبـی، ؼوشىً زفٔی، دیٍجٙؽ  ٘ؾبـر

اوشفبؼٜ اق زفٔی، وفً ایٕٙی، فیٙه وفیؽ، ٔبوه سٙفىی ،  

 ؼٞٙؽٜ ٚ ٔىٙؽٜ خٟز غفٚج ثػبـارفٗ

  سٛخٝ ثٝ ٕٞٝ ٔٛاـؼ لبثُ لجَٛ

 

  سٛخٝ ثٝ ٔٛاـؼ قیىز ٔطیغی غیف لبثُ لجَٛ

 اـقٌيبثي كبـ )ٌبيىت ي اًدبم كبـ(
 ثّی    

 غیف    

 ٔقیبـ ٌبیىشٍی ا٘دبْ وبـ  :

 اق ٔفاضُ  ... ٚ ... ٚ.. 2وىت ضؽالُ ٕ٘فٜ  

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

 اق ٔفاضُ وبـ 2وىت ضؽالُ ٔیبٍ٘یٗ 
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 ٍقاـت آهَقي ٍ پفٍـي

پمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك  آهَقٌيوبقهبى   

 ؼفتف تبلي  كتبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  كبـ فول فؼ اوتبًؽاـؼ تطليل - 1-8ًوَى ثفگ 

 :ًَثت : تبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 فٌبٍـ  فلك  ت ٌىيي ضففِ :   كؽ ضففِ 
وغص 

 ِالضيت 
3L 

 اوتبًؽاـؼ فول فؼ كبـ:    

 ففآيٌؽ تَوظ خٌه ّن ٍ خٌه ّن غيف قغقبت خٌَ بـ 

 گفٍُ كبـ  اتّبل ٍيمُ ّب  ففآيٌؽ ٍؽي ِ:  05 كؽ ٍؽي ِ       فٌي الكاهبت ـفبيت ٍ WPS هغبثق اغتٍبٌي اِغ بكي
 

 0503  كؽ كبـ
 كبـ:

خٌَ بـ  اِغ بكي ٍ 

 اغتٍبٌي

وغص 

 ٌبيىت ي 
  مهارت

  ؽ هلي كبـك

  

 كبـ :ٌفايظ اًدبم -1

كٌٌؽُ قيؽ ٍ ثٌؽ، اخكا  ؼوت بُ )هتطفک ـ ثبثت(، اثكاـآالت ّب  غٌکكبـگبُ اوتبًؽاـؼ خٌَ بـ  اِغ بكي، ؼوت بُ ففق )هٌجـ قؽـت ه بًي ي(، ويىتن

 )پيي، ٌَلؽـ(، وففت زفغً، قهبى زفغً، فٍبـ افوبلي، كبتبلَگ ـاٌّوب  كبـ ثب ؼوت بُ، ويىتن كٌتفل 

 كبـ/هفاضل پفٍلُ / ـٍيِ اًدبم كبـ:ًوًَِ /  ًقٍِ  - 2
 آهبؼُ وبق  ؼوت بُ ٍ تٌؾين پبـاهتفّب  ؼوت بُ -1

 عفاضي اثكاـ خٌَ بـ  )پيي ٍ ٌَلؽـ( -2

 اًدبم خٌَ بـ  اِغ بكي اغتٍبٌي -3

 ٌبغُ ّب  اِلي اوتبًؽاـؼ فول فؼ كبـ: -3
 WPS)زفغٍي ـ اـتقبٌي( هغبثق ثب ٌّؽوِ قغقِ، تٌؾين وففت زفغً، قهبى زفغً ٍ فٍبـ افوبلي هغبثق ثب  اًتػبة ًَؿ ضفكت اخكاء  -1

 اًتػبة اثكاـ )پيي ٍ ٌَلؽـ( هغبثق ثب ضػبهت ٍ خٌه هَاؼ  -2

ثـكاـ ثفاوـبن   ، فـؽم تػفيـت ا  WPSهقؽاـ ً َؾ هغبثق ثب ضػبهت قغـ كبـ، ففْ خَي هغبثق ثب ضػبهت قغـ كبـ، ًَؿ ٍ هقؽاـ فيـت هغـبثق ثـب     -3

 هٍبّؽات ؽبّف  

 اثكاـّب  اـقٌيبثي: -4

 ليىت زک -پفوً -هٍبّؽُ

 اثكاـ ٍ تدْيكات هَـؼ ًيبق اًدبم كبـ: -5
 ّب  غٌک كٌٌؽُ، اثكاـ خٌَ بـ  )پيي ـ ٌَلؽـ(، هيك كبـ، قيؽ ٍ ثٌؽ، اثكاـ تويككبـ  قغقبت   ؼوت بُ هبٌيي ففق )هٌجـ قؽـت ه بًي ي( ويىتن

 كبـ  هفتجظ ؼـ گفٍُ كبـ /ٌ ل:ت بلي   -6
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 ٍقاـت آهَقي ٍ پفٍـي

 وبقهبى پمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك  آهَقٌي

 ؼفتف تبلي  كتبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  اـقٌيبثي كبـ – 1-9ًوَى ثفگ 

 :ًَثت   تبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 فٌبٍـ  فلك  ت ٌىيي ضففِ :   كؽ ضففِ 
وغص 

 ِالضيت 
3L 

 اوتبًؽاـؼ فول فؼ كبـ:    

 تَوظ خٌه ّن ٍ خٌه ّن غيف قغقبت خٌَ بـ 

 ـفبيت ٍ WPS هغبثق اغتٍبٌي اِغ بكي ففآيٌؽ

      فٌي الكاهبت

 گفٍُ كبـ  اتّبل ٍيمُ ّب  ففآيٌؽ ٍؽي ِ:  05 كؽ ٍؽي ِ 

 
 0503  كؽ كبـ

 كبـ:

خٌَ بـ  اِغ بكي ٍ 

 اغتٍبٌي
وغص 

 ٌبيىت ي 
  مهارت

  ؽ هلي كبـك

  

 هفا ضل كبـ ـؼي 
 ٌفايظ فول فؼ

 )اثكاـ،هَاؼ، تدْيكات، قهبى، ه بى ٍ ...(
 )ٌبغُ ّب/ؼاٍـ /ًوفُ ؼّي(اوتبًؽاـؼ  ًتبيح هو ي

ًوف

ُ 

 آٔبؼٜ وبقی 1

ؼلیمٝ ، وبـٌبٜ  45قٔبٖ 

اوشب٘ؽاـؼ، ؼوشٍبٜ 

ٞبی خٌٛىبـی، ویىشٓ

غٙه وٙٙؽٜ، وففز 

 زفغً، قٔبٖ زفغً

 ؼـوز
وففز زفغً ٔٙبوت، قٔبٖ زفغً ٔٙبوت، 

 فٍبـ افٕبِی ٔٙبوت
3 

 لبثُ لجَٛ 
وففز زفغً ٔٙبوت، قٔبٖ زفغً ٔٙبوت، 

 فٍبـ افٕبِی ٘بٔٙبوت
2 

 غیفلبثُ لجَٛ
وففز زفغً ٘بٔٙبوت، قٔبٖ زفغً ٘بٔٙبوت، 

 فٍبـ افٕبِی ٘بٔٙبوت
1 

 وبغز اثكاـ  2

وبـٌبٜ ؼلیمٝ،  60قٔبٖ 

ا٘ٛاؿ اثكاـ، ٔبٌیٗ سفاي، 

 ٔٛاؼ اِٚیٝ

 ؼـوز
خٙه ٔٙبوت دیٗ، ٌىُ ٔٙبوت دیٗ، قاٚیٝ 

 ٔٙبوت دیٗ
3 

 لبثُ لجَٛ 
خٙه ٘بٔٙبوت دیٗ، ٌىُ ٔٙبوت دیٗ، قاٚیٝ 

 ٔٙبوت دیٗ
2 

 غیفلبثُ لجَٛ
خٙه ٘بٔٙبوت دیٗ، ٌىُ ٘بٔٙبوت دیٗ، قاٚیٝ 

 ٘بٔٙبوت دیٗ
1 

 خٌٛىبـی  3

ؼلیمٝ، وبـٌبٜ  60قٔبٖ 

خٌٛىبـی، ایىشٍبٜ 

خٌٛىبـی، اثكاـ )دیٗ ـ 

 ٌِٛؽـ(

 ؼـوز
٘فٛؾ ٔٙبوت، ففْ خٛي ٔٙبوت، فؽْ سػفیت 

 دیٗ
3 

 2 ٘فٛؾ ٔٙبوت، ففْ ٔٙبوت، سػفیت دیٗ لبثُ لجَٛ 

 1 ٘فٛؾ ٘بٔٙبوت، ففْ ٔٙبوت، سػفیت دیٗ غیفلبثُ لجَٛ

 سٕیك وبـی  4

ؼلیمٝ، ثفن  20قٔبٖ 

ؼوشٍبٜ وًٙ  سٕیكوبـی،

 ٞبی سٕیكوبـی ق٘ی، ٔطَّٛ

 
 3 

 2 فؽْ ٚخٛؼ دّیىٝ وغص ٔمغـ ؼـوز 

 1 ٚخٛؼ دّیىٝ ـٚی وغص لغقٝ غیفلبثُ لجَٛ

5  
 

 
 3 

   2 

  1 

ٌبیىشٍی ٞبی غیف 

فٙی , ایٕٙی, 

ثٟؽاٌز, سٛخٟبر 

قیىز ٔطیغی ٚ 

 ٍ٘في

وبـٞبی ، ا٘دبْ ٚؽبیف ٚ 1، وغص N72 دؿیفی،ٔىئِٛیز

ٔطِٛٝ، اوشفبؼٜ اق سدٟیكار ایٕٙی )فیٙه ٔطبفؼ، 

ٔطفؾٝ خٕـ آٚـی ثفاؼٜ  ٞبی ضؽ ِؽا(،ؼوشىً، ٌٛي

 خٌّٛیفی اق آِٛؼٌی ِٛسی –ٞب 

  سٛخٝ ثٝ ٕٞٝ ٔٛاـؼ لبثُ لجَٛ

 

 سٛخٝ ثٝ ٔٛاـؼ قیىز ٔطیغی غیف لبثُ لجَٛ
 

 

 اـقٌيبثي كبـ )ٌبيىت ي اًدبم كبـ(
 ثّی    

 غیف    

 ٔقیبـ ٌبیىشٍی ا٘دبْ وبـ  :

 اق ٔفاضُ  ... ٚ ... ٚ.. 2وىت ضؽالُ ٕ٘فٜ  

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

 اق ٔفاضُ وبـ 2وىت ضؽالُ ٔیبٍ٘یٗ 
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 ٍقاـت آهَقي ٍ پفٍـي

 وبقهبى پمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك  آهَقٌي

 ؼفتف تبلي  كتبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  كبـ فول فؼ اوتبًؽاـؼ تطليل - 1-8ًوَى ثفگ 

 :ًَثت : تبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 فٌبٍـ  فلك ت ٌىيي  ضففِ :   كؽ ضففِ 
وغص 

 ِالضيت 
 3L 

 اوتبًؽاـؼ فول فؼ كبـ:    

ٍ  WPSخٌَ بـ  قغقبت تَوظ ففايٌؽ پفتَ ليكـ هغبثق 

 گفٍُ كبـ  اتّبل ٍيمُ ّب  ففآيٌؽ ٍؽي ِ:  05 كؽ ٍؽي ِ  ـفبيت الكاهبت فٌي 
 

 0504 كؽ كبـ

 خٌَ بـ  پفتَليكـ كبـ:
وغص 

 ٌبيىت ي 
ؽ هلي ك  هْبـت 

 كبـ
 

  

 ٌفايظ اًدبم كبـ :-1

اوتبًؽاـؼ خٌَ بـ  پفتَ ليكـ، ويىتن ّب  تَْيِ، هيككبـ، قيؽ ٍ ثٌؽ، ويىتوْب  غٌک كٌٌؽُ، ويىتن ّب  هتوفكك كٌٌؽُ )فؽوي ـ كبـگبُ  -

 (ms2ـ قهبى پبله  w/mm2 103 ×155، ٌفايظ اوتبًؽاـؼ )تَاى   ( OC-RFّب  فبيق هٌق ه كٌٌؽُ خفيبى )ّب( ، گبى ليكـ، آيٌِآيٌِ

 كبـ/هفاضل پفٍلُ / ـٍيِ اًدبم كبـ:ًوًَِ /  ًقٍِ  - 2
 وبق  ؼوت بُ ليكـ ٍ تٌؾين پبـاهتفّبآهبؼُ -1

 اًدبم خٌَ بـ  پفتَليكـ  -2

 ٌبغُ ّب  اِلي اوتبًؽاـؼ فول فؼ كبـ: -3
، تٌؾين WPS، تٌؾين ؼاًىتِ تَاى ٍ قهبى پبله هغبثق ثب  (WPSاًتػبة هٌجـ تَليؽ اٌقِ ليكـ هغبثق ضػبهت ٍ خٌه هَاؼ ـ ًَؿ گبق  فضب هغبثق )  -1

 ّب  هتوفكككٌٌؽُ اٌقِ هغبثق ثب ضػبهت ٍ خٌه هَاؼفؽوي

، فؽم ؾٍة فلك پبيِ ثف WPSًَؿ ٍ هقؽاـ فيت هغبثق ثب  (WPS، هقؽاـ پٌْب  )ففْ( خَي ثف ضػبهت قغقِ )WPSگيف  هقؽاـ ً َؾ هغبثق ثب اًؽاقُ -2

 اوبن هٍبّؽُ 

 اثكاـّب  اـقٌيبثي: -4

 ليىت زک -پفوً -هٍبّؽُ

 اثكاـ ٍ تدْيكات هَـؼ ًيبق اًدبم كبـ: -5
ّب  ّب  هطفک اٌقِ ليكـ، پوپ غالء، گبى ليكـ، آيٌِّب(،  ويىتنّب  هتوفكككٌٌؽُ )فؽويّب  غٌک كٌٌؽُ، ويىتنؼوت بُ ليفق، ويىتن تَْيِ، ويىتن

 هٌق ه كٌٌؽُ

 

 

 

 ؼـ گفٍُ كبـ /ٌ ل:ت بلي  كبـ  هفتجظ  -6
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 ٍقاـت آهَقي ٍ پفٍـي

 وبقهبى پمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك  آهَقٌي

 ؼفتف تبلي  كتبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  اـقٌيبثي كبـ – 1-9ًوَى ثفگ 

 :ًَثت   تبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 فٌبٍـ  فلك ت ٌىيي  ضففِ :   كؽ ضففِ 
وغص 

 ِالضيت 
 3L 

 اوتبًؽاـؼ فول فؼ كبـ:    

ٍ  WPSخٌَ بـ  قغقبت تَوظ ففايٌؽ پفتَ ليكـ هغبثق 

 گفٍُ كبـ  اتّبل ٍيمُ ّب  ففآيٌؽ ٍؽي ِ:  05 كؽ ٍؽي ِ  ـفبيت الكاهبت فٌي 

 
 0504 كؽ كبـ

 خٌَ بـ  پفتَليكـ كبـ:
وغص 

 ٌبيىت ي 
ؽ هلي ك  هْبـت 

 كبـ
 

  

 كبـهفا ضل  ـؼي 
 ٌفايظ فول فؼ

 )اثكاـ،هَاؼ، تدْيكات، قهبى، ه بى ٍ ...(
 )ٌبغُ ّب/ؼاٍـ /ًوفُ ؼّي(اوتبًؽاـؼ  ًتبيح هو ي

ًوف

ُ 

 آٔبؼٜ وبقی 1

ؼلیمٝ ، ؼوشٍبٜ  30قٔبٖ 

ِیكـ، وبـٌبٜ، سٛاٖ غفٚخی، 

ٌبق ٔطبفؼ، ویىشٓ وٙشفَ 

 ٞبٞب، آیٙٝفؽوی

 ؼـوز
سٙؾیٓ ثٛؼٖ فؽوی، سٛاٖ غفٚخی ٚ قٔبٖ دبِه 

 ٔٙبوت
3 

 لبثُ لجَٛ 
سٙؾیٓ ثٛؼٖ فؽوی، سٛاٖ غفٚخی ٚ قٔبٖ دبِه 

 ٘بٔٙبوت
2 

 غیفلبثُ لجَٛ
سٙؾیٓ ٘جٛؼٖ فؽوی، سٛاٖ غفٚخی ٚ قٔبٖ دبِه 

 ٘بٔٙبوت
1 

 وبغز لیؽ ٚ ثٙؽ  2

ؼلیمٝ، وبـٌبٜ  45قٔبٖ 

ٔیك وبـ، ؼوشٍبٜ وًٙ 

ق٘ی، ؼوشٍبٜ سفاي، اثكاـ 

 سفاي 

 ؼـوز
قاٚیٝ ثر ٔٙبوت، لیؽ ٚ ثٙؽ عفش اسّبَ ٔٙبوت، 

 ٔٙبوت
3 

 لبثُ لجَٛ 
عفش اسّبَ ٔٙبوت، قاٚیٝ ٘بٔٙبوت، لیؽ ٚ ثٙؽ 

 ٔٙبوت
2 

 غیفلبثُ لجَٛ
عفش اسّبَ ٘بٔٙبوت، قاٚیٝ ٘بٔٙبوت، لیؽ ٚ ثٙؽ 

 ٘بٔٙبوت
1 

 خٌٛىبـی  3

ؼلیمٝ، ؼوشٍبٜ  45قٔبٖ 

ِیكـ، ٌبٖ، ویىشٓ وٙشفَ، 

ویىشٓ غٙه وٙٙؽٜ، 

ٞب، وبـٌبٜ آیٙٝٞب، فؽوی

 اوشب٘ؽاـؼ

 3 ؾٚة وبُٔ، ٘فٛؾ وبُٔ، ففْ خٛي ٔٙبوت ؼـوز

 2 ؾٚة وبُٔ، ٘فٛؾ ٘بلُ، ففْ خٛي ٘بٔٙبوت لبثُ لجَٛ 

 1 ؾٚة ٘بلُ، ٘فٛؾ ٘بلُ، ففْ خٛي ٘بٔٙبوت  غیفلبثُ لجَٛ

4  
 

 
 3 

   2 

  1 

5  
 

 
 3 

   2 

  1 

ٌبیىشٍی ٞبی غیف 

فٙی , ایٕٙی, 

ثٟؽاٌز, سٛخٟبر 

قیىز ٔطیغی ٚ 

 ٍ٘في

، ا٘دبْ ٚؽبیف ٚ وبـٞبی ٔطِٛٝ، 1، وغص N72 دؿیفی،ٔىئِٛیز

اوشفبؼٜ اق سدٟیكار ایٕٗ ٚ ٔطبفؼ ؼـ ثفاثف اٌقٝ دفسٛ ِیكـ  ، سٟٛیٝ 

ثػبـار ضبُِ اق خٌٛىبـی لغقبر، اوشفبؼٜ اق سدٟیكار ایٕٗ ٚ ٔطبفؼ 

 ؼـ ثفاثف اٌقٝ دفسٛ ِیكـ  

  سٛخٝ ثٝ ٕٞٝ ٔٛاـؼ ثُ لجَٛلب

 

  سٛخٝ ثٝ ٔٛاـؼ قیىز ٔطیغی غیف لبثُ لجَٛ

 اـقٌيبثي كبـ )ٌبيىت ي اًدبم كبـ(
 ثّی    

 غیف    

 ٔقیبـ ٌبیىشٍی ا٘دبْ وبـ  :

 اق ٔفاضُ  ... ٚ ... ٚ.. 2وىت ضؽالُ ٕ٘فٜ  

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

 اق ٔفاضُ وبـ 2وىت ضؽالُ ٔیبٍ٘یٗ 
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 ٍقاـت آهَقي ٍ پفٍـي

 وبقهبى پمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك  آهَقٌي

كبـؼاًًؼفتف تبلي  كتبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ   

 

  كبـ فول فؼ اوتبًؽاـؼ تطليل - 1-8ًوَى ثفگ 

 :ًَثت : تبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 فٌبٍـ  فلك  ت ٌىيي ضففِ :   كؽ ضففِ 
وغص 

 ِالضيت 
3L 

 اوتبًؽاـؼ فول فؼ كبـ:    

 ٍ WPS هغبثق ليكـ پفتَ ففايٌؽ تَوظ قغقبت خٌَ بـ 

 گفٍُ كبـ  اتّبل ٍيمُ ّب  ففآيٌؽ ٍؽي ِ:  05 كؽ ٍؽي ِ  فٌي الكاهبت ـفبيت
 

 0505 كؽ كبـ
 خٌَ بـ  ال تفٍاولگ كبـ:

وغص 

 ٌبيىت ي 
  مهارت

  ؽ هلي كبـك

  

 ٌفايظ اًدبم كبـ :-1

هٌبثـ ًيفٍ )ـكتي فبيل ـ تفاًى َـهبتَـ(، ّب  غٌک كٌٌؽُ، ويىتن تَْيِ، كبـگبُ اوتبًؽاـؼ خٌَ بـ  ال تفٍاولگ، تدْيكات ؼوت بُ ال تفٍاولگ، ويىتن

     ( ، ويىتن كٌتفل ؼوت بُ، ال تفٍخٌَ بـ ، فالكه خٌَ بـ  AC-DCاًَاؿ خفيبى )

 ًوًَِ /  ًقٍِ كبـ/هفاضل پفٍلُ / ـٍيِ اًدبم كبـ: - 2
 آهبؼُ وبق  ؼوت بُ ٍ تٌؾين پبـاهتفّب  ؼوت بُ -1

 اًدبم ففايٌؽ خٌَ بـ  ال تفٍاولگ -2

 تويككبـ  قغقبت  -3

 

 ٌبغُ ّب  اِلي اوتبًؽاـؼ فول فؼ كبـ: -3
 WPSتٌؾين پبـاهتفّب  خٌَ بـ  )ٌَک خفيبى ـ ٍلتبل( هغبثق ثب  -1

 WPS(، فالكه ٍ ال تفٍؼ هغبثق ثب PQR(، هقؽاـ تػلػل هغبثق ثب )UTؾٍة كبهل ثفاوبن آقهبيٍبت غيف هػفة ) -2

 فؽم ٍخَؼ وفثبـُ هغبثق ثب هٍبّؽات ؽبّف ، ي ٌَاغتي هٌبوت وغص هغبثق هٍبّؽات ؽبّف   -3

 اثكاـّب  اـقٌيبثي: -4

 ليىت زک -پفوً -هٍبّؽُ

 اثكاـ ٍ تدْيكات هَـؼ ًيبق اًدبم كبـ: -5
ّب  هىي((، هٌجـ قؽـت )ـكتي فبيف ـ تفاًى َـهبتَـ( ، ال تفٍؼ، فالكه، قيؽٍثٌؽ كٌٌؽُ )ك ًّب  غٌکتدْيكات ؼوت بُ خٌَ بـ  ال تفٍاولگ )ويىتن

 ٍ هتقلقبت هفثَط ثِ ففايٌؽ خٌَ بـ  ال تفٍاولگ.  

 ت بلي  كبـ  هفتجظ ؼـ گفٍُ كبـ /ٌ ل: -6
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 ٍقاـت آهَقي ٍ پفٍـي

 وبقهبى پمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك  آهَقٌي

ضففِ ا  ٍ كبـؼاًًؼفتف تبلي  كتبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ   

 

  اـقٌيبثي كبـ – 1-9ًوَى ثفگ 

 :ًَثت   تبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 فٌبٍـ  فلك  ت ٌىيي ضففِ :   كؽ ضففِ 
وغص 

 ِالضيت 
3L 

 اوتبًؽاـؼ فول فؼ كبـ:    

 ٍ WPS هغبثق ليكـ پفتَ ففايٌؽ تَوظ قغقبت خٌَ بـ 

 گفٍُ كبـ  اتّبل ٍيمُ ّب  ففآيٌؽ ٍؽي ِ:  05 كؽ ٍؽي ِ  فٌي الكاهبت ـفبيت

 
 0505 كؽ كبـ

 كبـ:
وغص  خٌَ بـ  ال تفٍاولگ

 ٌبيىت ي 
  مهارت

  ؽ هلي كبـك

  

 هفا ضل كبـ ـؼي 
 ٌفايظ فول فؼ

 )اثكاـ،هَاؼ، تدْيكات، قهبى، ه بى ٍ ...(
 )ٌبغُ ّب/ؼاٍـ /ًوفُ ؼّي(اوتبًؽاـؼ  ًتبيح هو ي

ًوف

ُ 

 آٔبؼٜ وبقی 1

ؼلیمٝ ، وبـٌبٜ  30قٔبٖ 

اوشب٘ؽاـؼ، ایىشٍبٜ 

خٌٛىبـی، اـوشی فبیف، 

سفا٘ىفٛـٔبسٛـ، ٌؽر 

 خفیبٖ، ِٚشبل

 3 ٌؽر خفیبٖ ٔٙبوت ، ِٚشبل ٔٙبوت ؼـوز

 2 ٌؽر خفیبٖ ٘بٔٙبوت، ِٚشبل ٔٙبوت لبثُ لجَٛ 

 1 ٌؽر خفیبٖ ٘بٔٙبوت، ِٚشبل ٘بٔٙبوت غیفلبثُ لجَٛ

 وبغز لیؽ ٚ ثٙؽ خٌٛىبـی  2

ؼلیمٝ، وبـٌبٜ  60قٔبٖ 

اوشب٘ؽاـؼ، ؼوشٍبٜ 

ثفٌىبـی، ؼوشٍبٜ 

 خٌٛىبـی

 
 3 

 2 ِمی ٔٙبوت، ؼـخٝ آقاؼی ٔٙبوت ؼـوز 

 1 ِمی ٘بٔٙبوت، ؼـخٝ آقاؼی ٘بٔٙبوت  غیفلبثُ لجَٛ

 خٌٛىبـی  3

ؼلیمٝ، ؼوشٍبٜ  60قٔبٖ 

خٌٛىبـی، اِىشفٚاوًّ 

اِىشفٚؼـ،  اـوشی فبیف ٚ ...

فالوه، سىز 

 اِىشفاوٛ٘یه

 3 ؾٚة وبُٔ، فؽْ ٚخٛؼ سػّػُ ؼـوز

 2 ؾٚة وبُٔ، ٚخٛؼ سػّػُ لبثُ لجَٛ 

 1 ؾٚة ٘بلُ، ٚخٛؼ سػّػُ غیفلبثُ لجَٛ

 سٕیك وبـی  4

ؼلیمٝ، ثفن  20قٔبٖ 

سٕیكوبـی، ؼوشٍبٜ سىز 

 ٞبی سٕیكوبـی ق٘ی، ٔطَّٛ

 3 فؽْ ٚخٛؼ وفثبـٜ، یىٙٛاغشی وغص ٔٙبوت  ؼـوز

 2 فؽْ ٚخٛؼ وفثبـٜ، فؽْ یىٙٛاغشی وغص  لبثُ لجَٛ 

 1 خٛؼ وفثبـٜ، فؽْ یىٙٛاغشی وغص  غیفلبثُ لجَٛ

5  
 

 
 3 

   2 

  1 

ٌبیىشٍی ٞبی غیف 

فٙی , ایٕٙی, 

ثٟؽاٌز, سٛخٟبر 

قیىز ٔطیغی ٚ 

 ٍ٘في

، ا٘دبْ ٚؽبیف ٚ وبـٞبی ٔطِٛٝ، 1، وغص N72 دؿیفی،ٔىئِٛیز

اوشفبؼٜ اق سدٟیكار ایٕٗ ٚ ٔطبفؼ ؼـ ثفاثف اٌقٝ دفسٛ ِیكـ  ، سٟٛیٝ 

 ثػبـار ضبُِ اق خٌٛىبـی لغقبر، اوشفبؼٜ اق سدٟیكار ایٕٗ 

  سٛخٝ ثٝ ٕٞٝ ٔٛاـؼ لبثُ لجَٛ

 

  سٛخٝ ثٝ ٔٛاـؼ قیىز ٔطیغی غیف لبثُ لجَٛ

 اًدبم كبـ(اـقٌيبثي كبـ )ٌبيىت ي 
 ثّی    

 غیف    

 ٔقیبـ ٌبیىشٍی ا٘دبْ وبـ  :

 اق ٔفاضُ  ... ٚ ... ٚ.. 2وىت ضؽالُ ٕ٘فٜ  

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

 اق ٔفاضُ وبـ 2وىت ضؽالُ ٔیبٍ٘یٗ 
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 ٍقاـت آهَقي ٍ پفٍـي

 وبقهبى پمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك  آهَقٌي

 ؼفتف تبلي  كتبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  كبـ فول فؼ اوتبًؽاـؼ تطليل - 1-8ًوَى ثفگ 

 :ًَثت : تبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 فٌبٍـ  فلك ت ٌىيي  ضففِ :   كؽ ضففِ 
وغص 

 ِالضيت 
2L  

 اوتبًؽاـؼ فول فؼ كبـ:    

ثب اوت بؼُ اق ؼوتَـالقول ّب )اتّبل ثيي ؼٍ قغقِ فلك  ثب 

ـٍي خٌَ بـ  تفهيت( ٍ تدْيكات هفثَعِ اتّبلي وبلن 

 ثيي ؼٍ وغص هقغـ ضػين ايدبؼ ًوبيؽ.

 گفٍُ كبـ  اتّبل ٍيمُ ّب  ففآيٌؽ ٍؽي ِ:  05 كؽ ٍؽي ِ 
 

 0506 كؽ كبـ

 خٌَ بـ  تفهيت كبـ:
وغص 

 ٌبيىت ي 
ؽ هلي ك  هْبـت

 كبـ
 

  

 ٌفايظ اًدبم كبـ :-1

 وبفت  ه بى: فضب  آقاؼ 1قهبى :  

  اًؽاقُ گيف  ًىجت قبلت، فٌؽک، تَـذ ٍ كپىَل پيً گفم، وٌگ 

 ًوًَِ /  ًقٍِ كبـ/هفاضل پفٍلُ / ـٍيِ اًدبم كبـ: - 2
 تويككبـ  هطل اتّبل -1

 ٍ ؼـقگيف ثىتي قبلت وفاهي ي ؼٍـ هطل اتّبل  -2

 پيً گفم قبلت ٍ قغقِ كبـ -3

 تَليؽ هؿاة ؼـ ثَتِ ٍ ـيػتِ گف  -4

 ثبق كفؼى قبلت ٍ تويككبـ    -5

 ٌبغُ ّب  اِلي اوتبًؽاـؼ فول فؼ كبـ: -3
 تويك  ٍ هفاقجت هطل اتّبل -1

 آة ثٌؽ  ؽبّف  قبلت -2

 كٌتفل ؼهب  پيً گفم ثب تفهَهتف -3

 كٌتفل ـيكي هٌبوت ٍ ويبليت هؿاة ثَّـت زٍوي ثب هبوک -4

  كٌتفل تويك  هطل اتّبل  -5

 اثكاـّب  اـقٌيبثي: -4

 ليىت زک -پفوً -هٍبّؽُ

 اثكاـ ٍ تدْيكات هَـؼ ًيبق اًدبم كبـ: -5
 ثَتِ، قبلت، هبوِ وَق، تَـذ ٍ كپىَل پيً گفم، گيفُ ثىتي قبلت، پَؼـ آلَهيٌيَم ٍ اكىيؽ آّي، وٌگ 

 

 

 

 ت بلي  كبـ  هفتجظ ؼـ گفٍُ كبـ /ٌ ل: -6
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 ٍقاـت آهَقي ٍ پفٍـي

 وبقهبى پمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك  آهَقٌي

 ؼفتف تبلي  كتبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  اـقٌيبثي كبـ – 1-9ًوَى ثفگ 

 :ًَثت   تبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 فٌبٍـ  فلك ت ٌىيي  ضففِ :   كؽ ضففِ 
وغص 

 ِالضيت 
2L  

 اوتبًؽاـؼ فول فؼ كبـ:    

ثب اوت بؼُ اق ؼوتَـالقول ّب )اتّبل ثيي ؼٍ قغقِ فلك  ثب 

ـٍي خٌَ بـ  تفهيت( ٍ تدْيكات هفثَعِ اتّبلي وبلن 

 ثيي ؼٍ وغص هقغـ ضػين ايدبؼ ًوبيؽ.

 گفٍُ كبـ  اتّبل ٍيمُ ّب  ففآيٌؽ ٍؽي ِ:  05 كؽ ٍؽي ِ 

 
 0506 كؽ كبـ

 خٌَ بـ  تفهيت كبـ:
وغص 

 ٌبيىت ي 

  هْبـت
ؽ هلي ك

 كبـ
 

  

 هفا ضل كبـ ـؼي 
 ٌفايظ فول فؼ

 )اثكاـ،هَاؼ، تدْيكات، قهبى، ه بى ٍ ...(
 ًوفُ )ٌبغُ ّب/ؼاٍـ /ًوفُ ؼّي(اوتبًؽاـؼ  ًتبيح هو ي

 آٔبؼٜ وبقی  1

وًٙ، وذىَٛ ٚ سٛـذ دیً 

 ٌفْ، ٌیٜٛ، ٔٛاؼ ٘ىٛق، لبِت 

 ؼلیمٝ  20

 ؼـوز
وًٙ ق٘ی، دیً ٌفْ، ثىشٗ لبِت، فبیك ثٙؽی ؼٚـ 

 لبِت 
3 

 2 دیً ٌفْ ، ثىشٗ لبِت، فبیك ثٙؽی ؼٚـ لبِت لبثُ لجَٛ 

 غیفلبثُ لجَٛ
فؽْ افٕبَ دیً ٌفْ، ثىشٗ لبِت، فبیك ثٙؽی ؼـ 

 لبِت 
1 

 اخفای خٛي 2

 فٙؽن، اٞفْ ثبق وٙٙؽٜ 

 ٌُ ا٘شٟبی ثٛسٝ 

 ؼلیمٝ  10

  3 

 2 سِٛیؽ ٔؿاة، ـیػشٝ ٌفی ٔؿاة ؼاغُ ثٛسٝ ؼـوز 

 غیفلبثُ لجَٛ
سِٛیؽ ٔؿاة ثب ویبِیز ٘بٔٙبوت یب فؽْ سٛاٖ سِٛیؽ 

 ٔؿاة 
1 

 سٕیكوبـی  3
 وًٙ ٚ ففزٝ ویٕی 

 ؼلیمٝ  20

  3 

 2 ثبق وفؼٖ لبِت ، سٕیكوبـی ٔٙبوت ؼـوز 

 1 سٕیكوبـی ٘بٔٙبوت  غیفلبثُ لجَٛ

4   

  3 

   2 

  1 

ٌبیىشٍی ٞبی غیف 

فٙی , ایٕٙی, 

ثٟؽاٌز, سٛخٟبر 

قیىز ٔطیغی ٚ 

 ٍ٘في

دیٍیفی ٔفاضُ ِطیص اخفای وبـ، ؼـن ؼـوز اق فّٕىفؼ، وبـ 

وفؼٖ ثب فٙبٚـی ، ضضٛـ ٔٙؾٓ، ا٘دبْ ٚؽبیف ٔطِٛٝ، دیفٚی اق 

لٛا٘یٗ، ا٘دبْ ِطیص وبـٞب، ثب ضؽالُ ٘ؾبـر، فیٙه، وفً وبـ، 

ؼوشىً ٘ىٛق، فیٙه ضؽ اٌقٝ، ٔبٚـاء  ِجبن وبـ )وشبٖ(،

ثٙفً، ٔبوه سٙفىی، وٙشفَ ؼٚؼ ؼـ فضبی ثىشٝ، ثبق یبفز 

وفثبـٜ سِٛیؽی، ؼلز ؼـ ا٘شػبة ٔٛاؼ ّٔففی ٚ سدٟیكار، ؼلز 

 ؼـ ا٘شػبة لیؽٚثٙؽ ٚ سٙؾیٓ ویىشٓ ـاٍٞبٞی

 سٛخٝ ثٝ ٕٞٝ ٔٛاـؼ فّٕىفؼ لبثُ لجَٛ

  

 قیىز ٔطیغیسٛخٝ ثٝ ٔٛاـؼ  فّٕىفؼ غیف لبثُ لجَٛ

 اـقٌيبثي كبـ )ٌبيىت ي اًدبم كبـ(
 ثّی    

 غیف    

 ٔقیبـ ٌبیىشٍی ا٘دبْ وبـ  :

 اق ٔفاضُ  ... ٚ ... ٚ.. 2وىت ضؽالُ ٕ٘فٜ  

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

 وبـاق ٔفاضُ  2وىت ضؽالُ ٔیبٍ٘یٗ 
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 ٍقاـت آهَقي ٍ پفٍـي

 وبقهبى پمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك  آهَقٌي

 ؼفتف تبلي  كتبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

 

 

 كبـ فول فؼ اوتبًؽاـؼ تطليل - 1-8ًوَى ثفگ 

 

 :ًَثت : تبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 كؽ ضففِ 
 

 فٌبٍـ  فلك ت ٌىيي  ضففِ :
وغص 

 ِالضيت 
3L 

 اوتبًؽاـؼ فول فؼ كبـ:    
 

 گفٍُ كبـ  اتّبل ٍيمُ ّب  ففآيٌؽ ٍؽي ِ:  05 كؽ ٍؽي ِ 
 

 0507 كؽ كبـ
 ا  كَـُ كبـ  لطين كبـ:

وغص 

 ٌبيىت ي 
  هْبـت

  ؽ هلي كبـك
  

 ٌفايظ اًدبم كبـ :-1

 كپىَل ّب  گبق غٌثي آـگَى ضلين –ويىتن تَْيِ  –ٍوبيل ايوٌي ففؼ  خٌَ بـ  –كبـگبُ خَي كبـ              ثِ ؼوت بُ تيک  

 ًوًَِ /  ًقٍِ كبـ/هفاضل پفٍلُ / ـٍيِ اًدبم كبـ: - 2
 خَي كبـ  -تويك كفؼى قغقِ                  -

 ـتيفوليبت ضفا-هًَتبل قغقِ                         -

 پيً گفم -

 ٌبغُ ّب  اِلي اوتبًؽاـؼ فول فؼ كبـ: -3

 پيً گفم ككل تب ؼهب  تقييي ٌؽُ-زفثي قؼايي وغص قغقِ                                    -

 خَي كبـ  ثب ً َؾ كبهل ثفاثف ًقٍِ-پفؼاغت ٍ پليىِ گيف                                      -

 په گفم ككى تب قهبى تقييي ٌؽُ-                          غبل خَي ثفاثف ًقٍِ             -

 تٌؾين پبـاهتف ّب  خٌَ بـ  ثب تَخِ ثِ كبـ ٍ ًقٍِ -
  

 اثكاـّب  اـقٌيبثي: -4
  ليىت زک -پفوً -هٍبّؽُ

 اثكاـ ٍ تدْيكات هَـؼ ًيبق اًدبم كبـ: -5
 

 

 

 

 ت بلي  كبـ  هفتجظ ؼـ گفٍُ كبـ /ٌ ل: -6
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 ٍقاـت آهَقي ٍ پفٍـي

 وبقهبى پمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك  آهَقٌي

 ؼفتف تبلي  كتبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

 اـقٌيبثي كبـ – 1-9ًوَى ثفگ 
 

 

 :ًَثت   تبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 فلك فٌبٍـ  ت ٌىيي  ضففِ :  كؽ ضففِ 
وغص 

 ِالضيت 
3L 

 اوتبًؽاـؼ فول فؼ كبـ:    

 

 گفٍُ كبـ  اتّبل ٍيمُ ّب  ففآيٌؽ ٍؽي ِ:  05 كؽ ٍؽي ِ 

 
 0507 كؽ كبـ

 ا  كَـُ كبـ  لطين كبـ:
وغص 

 ٌبيىت ي 
ؽ هلي ك  هْبـت

 كبـ
 

  

 هفا ضل كبـ ـؼي 
 ٌفايظ فول فؼ

 )اثكاـ،هَاؼ، تدْيكات، قهبى، ه بى ٍ ...(
 ًوفُ )ٌبغُ ّب/ؼاٍـ /ًوفُ ؼّي(اوتبًؽاـؼ  هو ي ًتبيح

 آٔبؼٜ وبقی 1

ٔفشَٛ ِطیٓ وبـی ص ٌبق 

خؽَٚ ٍ٘ز ٌبق  –غٙثی 

 یبثی 

 ؼلیمٝ 40قٔبٖ 

 ؼـوز
خفثی قؼایی ، ا٘شػبة آِیبل ٔفشَٛ ، ا٘شػبة 

 اثكاـ 
3 

 2 زفثی قؼایی ، ا٘شػبة اثكاـ لبثُ لجَٛ 

 1 قؼایی ٚ ا٘شػبة اثكاـفؽْ سٛا٘بیی زفثی  غیفلبثُ لجَٛ

 ِطیٓ وبـی 2
 وٛـٜ ِطیٓ وبـی خیً

 ؼلیمٝ 20قٔبٖ 

 ؼـوز
ا٘شػبة ـٚي ِطیٓ وبـی ثفاثف ؼوشٛـاِقُٕ ، 

 سٙؾیٓ دبـأشف ٞبی دفٌؽٌی  ویٓ وبـی 
3 

 2 سٙؾیٓ دبـأشفٞب –ا٘شػبة ـٚي ویٓ وبـی  لبثُ لجَٛ 

 غیفلبثُ لجَٛ
فؽْ سٛا٘بیی ا٘شػبة ـٚي ِطیٓ وبـی ٚ سٙؾیٓ 

 دبـأشف 
1 

 ؼلیمٝ 10قٔبٖ  سىٕیُ ٕ٘بیی 3

 3 وٙشفَ وبُٔ     اقاسّبَ –وٙشفَ فیٛة  ؼـوز

   2 

 غیفلبثُ لجَٛ
فؽْ سٛا٘بیی وٙشفَ فیٛة ٚ وٙفَ دٍؽٌی اق 

 اسّبَ
1 

4   
  3 

   2 

  1 

5   

  3 

   2 

  1 

6  
  

 3 

  2 

 1 

ٌبیىشٍی ٞبی غیف 

فٙی , ایٕٙی, 

ثٟؽاٌز, سٛخٟبر 

قیىز ٔطیغی ٚ 

 ٍ٘في

ٔٛاؼ ِطیٓ وبـی،  –وٛـٜ ، خیً ، ٔطفؾٝ ای ٍٟ٘ؽاـ٘ؽٜ 

ایٕٙی ٌػّی )ِجبن وبـ ، وفً وبـ ، والٜ ایٕٙی ، 

( ایٕٙی سدٟیكار )ثفق ٌففشٍی ، وٛغشٍی ،  -ؼوشىً 

 وّیؽ ٞبی لغـ اضغفاـی،  

 

  سٛخٝ ثٝ ٕٞٝ ٔٛاـؼ فّٕىفؼ لبثُ لجَٛ

 

  سٛخٝ ثٝ ٔٛاـؼ قیىز ٔطیغی فّٕىفؼ غیف لبثُ لجَٛ

 ثّی     اـقٌيبثي كبـ )ٌبيىت ي اًدبم كبـ(

 ٔقیبـ ٌبیىشٍی ا٘دبْ وبـ  :

  5ٚ   2ٚ  1اق ٔفاضُ   2وىت ضؽالُ ٕ٘فٜ  

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

 اق ٔفاضُ وبـ 2وىت ضؽالُ ٔیبٍ٘یٗ 
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 ٍقاـت آهَقي ٍ پفٍـي

 وبقهبى پمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك  آهَقٌي

 ؼفتف تبلي  كتبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  كبـ فول فؼ اوتبًؽاـؼ تطليل - 1-8ًوَى ثفگ 

 :ًَثت : تبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 كؽ ضففِ 
 

 ضففِ :
فٌبٍـ  كوک ت ٌىيي 

 فلك 

وغص 

 ِالضيت 
2L 

 اوتبًؽاـؼ فول فؼ كبـ:    

 

 گفٍُ كبـ  اتّبل ٍيمُ ّب  ففآيٌؽ ٍؽي ِ:  05 كؽ ٍؽي ِ 
 

 0508 كؽ كبـ
 كبـ:

 گَُ ثب پالوتيک خٌَ بـ 

 ؼاك  اثكاـ ٍ

وغص 

 ٌبيىت ي 
  هْبـت

  ؽ هلي كبـك
  

 ٌفايظ اًدبم كبـ :-1

 كبـگبُ  ث يف ثِ كَـُ لطين كبـ    

 

 ؼقيقِ 70قهبى : 

 ًوًَِ /  ًقٍِ كبـ/هفاضل پفٍلُ / ـٍيِ اًدبم كبـ: - 2
 قفاـؼاؼى قغقِ ؼـخيگ -آهبؼُ هَاؼ                                     -

 قفاـؼاؼى قغقِ ؼـكَـُ-آهبؼُ وبق  كَـُ                           -

 اًتػبة ـٍي لطين كبـ            -

 ٌبغُ ّب  اِلي اوتبًؽاـؼ فول فؼ كبـ: -3
 هَاؼ ٍ آليبل ّبكٌتفل  -

 كٌتفل ؼهب  كَـُ -

 كٌتفل فيَة -

 كٌتفل پفٌؽى ؼـق اتّبل آليبل -

 اثكاـّب  اـقٌيبثي: -4

 ليىت زک -پفوً -هٍبّؽُ

 اثكاـ ٍ تدْيكات هَـؼ ًيبق اًدبم كبـ: -5
 

 

 
 

 ت بلي  كبـ  هفتجظ ؼـ گفٍُ كبـ /ٌ ل: -6
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 ٍقاـت آهَقي ٍ پفٍـي

 وبقهبى پمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك  آهَقٌي

 ؼفتف تبلي  كتبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  اـقٌيبثي كبـ – 1-9ًوَى ثفگ 

 :ًَثت   تبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 فٌبٍـ  فلك كوک ت ٌىيي  ضففِ :  كؽ ضففِ 
وغص 

 ِالضيت 
2L 

 اوتبًؽاـؼ فول فؼ كبـ:    

 

 گفٍُ كبـ  اتّبل ٍيمُ ّب  ففآيٌؽ ٍؽي ِ:  05 كؽ ٍؽي ِ 

 
 0508 كؽ كبـ

 كبـ:
 ٍ گَُ ثب پالوتيک خٌَ بـ 

 ؼاك  اثكاـ

وغص 

 ٌبيىت ي 
ؽ هلي ك  هْبـت

 كبـ
 

  

 هفا ضل كبـ ـؼي 
 ٌفايظ فول فؼ

 )اثكاـ،هَاؼ، تدْيكات، قهبى، ه بى ٍ ...(
 ًوفُ ّب/ؼاٍـ /ًوفُ ؼّي()ٌبغُ اوتبًؽاـؼ  ًتبيح هو ي

 آٔبؼٜ وبقی 1

 –وٛٞبٖ  –ِِٛٝ ثف  –اـٜ 

 ِطیٓ دّیىٝ  –وٕجبؼٜ 

 ؼلیمٝ 10قٔبٖ : 

 ؼـوز
 –دؽاغز ِجٝ ٞب  –ثفي وبـی ثفاثف ٘مٍٝ 

 زفثی قؼایی
3 

 2 دفؼاغز ِجٝ ٞب –ثفي وبـی ثفاثف ٘مٍٝ  لبثُ لجَٛ 

 1 ِجٝ ٞبفؽْ سٛا٘بیی ثفي وبـی ٚ دفؼاغز  غیفلبثُ لجَٛ

 خٛي وبـی 2

 اسٛ

 

 ؼلیمٝ 20قٔبٖ : 

  3 

 ؼـوز 
ا٘غجبق      –ا٘شػبة قٔبٖ ثفای وفْ وفؼٖ 

 اسّبَ فٍبـؼـ ثفاثف ؼوشٛـاِقُٕ
2 

 1 فؽْ سٛا٘بیی خٛي وبـی ؼٚ لغقٝ ثٝ ٞٓ غیفلبثُ لجَٛ

 سىٕیُ ٟ٘بیی 3

 وٕجبؼٜ  –وٛٞبٖ 

 

 ؼلیمٝ 10قٔبٖ : 

 ؼـوز
وٙشفَ فیٛة  –ـفـ افٛخبج  –دّیىٝ ٌفی 

 خٛي ثفاثف ؼوشٛـاِقُٕ
3 

 2  -خٛي  –وٙشفَ فیٛة  –دّیىٝ ٌیفی  لبثُ لجَٛ 

 غیفلبثُ لجَٛ
فؽْ سٛا٘بیی دّیىٝ ٌیفی ٚ وٙشفَ فیٛة 

 خٛي
1 

4   

  3 

 
  2 

  1 

5   

  3 

   2 

  1 

6  
  

 3 

 
 2 

 1 

غیف ٌبیىشٍی ٞبی 

فٙی , ایٕٙی, 

ثٟؽاٌز, سٛخٟبر 

قیىز ٔطیغی ٚ 

 ٍ٘في

ٔٛاؼ ِطیٓ وبـی،  –وٛـٜ ، خیً ، ٔطفؾٝ ای ٍٟ٘ؽاـ٘ؽٜ 

ایٕٙی ٌػّی )ِجبن وبـ ، وفً وبـ ، والٜ ایٕٙی ، 

( ایٕٙی سدٟیكار )ثفق ٌففشٍی ، وٛغشٍی ،  -ؼوشىً 

 وّیؽ ٞبی لغـ اضغفاـی،  

 

 2 سٛخٝ ثٝ ٕٞٝ ٔٛاـؼ فّٕىفؼ لبثُ لجَٛ

 

 سٛخٝ ثٝ ٔٛاـؼ قیىز ٔطیغی فّٕىفؼ غیف لبثُ لجَٛ

2 

1 

 ثّی     اـقٌيبثي كبـ )ٌبيىت ي اًدبم كبـ(

 ٔقیبـ ٌبیىشٍی ا٘دبْ وبـ  :

  5ٚ   2ٚ  1اق ٔفاضُ   2وىت ضؽالُ ٕ٘فٜ  

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

 اق ٔفاضُ وبـ 2وىت ضؽالُ ٔیبٍ٘یٗ 
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 ٍقاـت آهَقي ٍ پفٍـي

 وبقهبى پمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك  آهَقٌي

كبـؼاًًؼفتف تبلي  كتبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ   

 

  كبـ فول فؼ اوتبًؽاـؼ تطليل - 1-8ًوَى ثفگ 

 :ًَثت : تبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 فٌبٍـ  فلك  ت ٌىيي كوک ضففِ :   كؽ ضففِ 
وغص 

 ِالضيت 
2L 

 اوتبًؽاـؼ فول فؼ كبـ:    

 ثب فلكيؿ وغَضؿ ثِ( پير هْفُ، وبزوِ،) هيع گل اتّبل

 اوتبًؽاـؼ اوبن ثف هيع گل خٌَ بـ  ـٍي اق اوت بؼُ

AWS 

 گفٍُ كبـ  اتّبل ٍيمُ ّب  ففآيٌؽ ٍؽي ِ:  05 كؽ ٍؽي ِ 
 

 0509 كؽ كبـ
 خٌَ بـ  گل هيع كبـ:

وغص 

 ٌبيىت ي 
  مهارت

  ؽ هلي كبـك

  

 ٌفايظ اًدبم كبـ :-1

 (Stud woldingكبـگبُ اوتبًؽاـؼ خٌَ بـ  هدْك ثِ تدْيكات خٌَ بـ  گل هيع ) -1

 ؼوت بُ ٍيمُ خٌَ بـ  گل هيع -2

 قغقبت فلك  ـ گل هيع )وبزوِ، هْفُ، پير، غبـ، قائؽُ ٍ ...( -3

 كٍي، كَليه، ووجِ ًٍبى، ثفن ويوي، ووجبؼُهتف، كَليه، وَقى غظ -4

 ًوًَِ /  ًقٍِ كبـ/هفاضل پفٍلُ / ـٍيِ اًدبم كبـ: - 2
اًدبم  اًؽاق  ؼوت بُ خَي گل هيع تٌؾين ٍ ـاُ آهبؼُ وبق  ٌقلِ پَي ٍ ال تفٍؼ      آهبؼُ وبق  قغقبت       هدْك ٌؽى ثِ لَاقم ايوٌي    

 كٌتفل اتّبل گل هيع  خٌَ بـ  

 ٌبغُ ّب  اِلي اوتبًؽاـؼ فول فؼ كبـ: -3
 كٌتفل وغص قغقبت هَـؼ خٌَ بـ  اق ًؾف هجبًي وغَش ٍ فبـ  اق كثي ي ٍ زفثي -

 ال تفٍؼ ٍ ٌقلِ پَي اق ًؾف ٌ ل ٌّؽوي، ّن وغطي وغص ٌقلِ پَي ٍ ال تفٍؼ ٍ ًيك فبـ  اق كثي ي ٍ ؼٍؼُكٌتفل  -

 كٌتفل پبـاهتفّب  تٌؾيوي ؼوت بُ خٌَ بـ  ٍ اعويٌبى اق ؼـوت ثَؼى آًْب  -

 اعويٌبى اق اتّبل ؼقيق ٍ ثب اوتط بم گل هيكظ ثف هطل هَـؼ ًؾف    -

 اثكاـّب  اـقٌيبثي: -4

 ليىت زک -پفوً -هٍبّؽُ

 اثكاـ ٍ تدْيكات هَـؼ ًيبق اًدبم كبـ: -5
 ؼوت بُ خٌَ بـ  گل هيع

 ت بلي  كبـ  هفتجظ ؼـ گفٍُ كبـ /ٌ ل: -6
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 ٍقاـت آهَقي ٍ پفٍـي

 وبقهبى پمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك  آهَقٌي

 ؼفتف تبلي  كتبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

 اـقٌيبثي كبـ – 1-9ًوَى ثفگ 
 

 

 :ًَثت   تبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 ضففِ :   كؽ ضففِ 
فٌبٍـ   ت ٌىيي كوک

 فلك 

وغص 

 ِالضيت 
2L 

 اوتبًؽاـؼ فول فؼ كبـ:    

 ثب فلكيؿ وغَضؿ ثِ( پير هْفُ، وبزوِ،) هيع گل اتّبل

 اوتبًؽاـؼ اوبن ثف هيع گل خٌَ بـ  ـٍي اق اوت بؼُ

AWS 

 گفٍُ كبـ  اتّبل ٍيمُ ّب  ففآيٌؽ ٍؽي ِ:  05 كؽ ٍؽي ِ 

 
 0509 كؽ كبـ

 كبـ:
وغص  خٌَ بـ  گل هيع

 ٌبيىت ي 
  مهارت

  ؽ هلي كبـك

  

 هفا ضل كبـ ـؼي 
 ٌفايظ فول فؼ

 )اثكاـ،هَاؼ، تدْيكات، قهبى، ه بى ٍ ...(
 )ٌبغُ ّب/ؼاٍـ /ًوفُ ؼّي(اوتبًؽاـؼ  ًتبيح هو ي

ًوف

ُ 

 آٔبؼٜ وبقی  1

 فبق ٔشف

 ا٘جفؼوز

 آزبـ ٔػَّٛ

 ؼلیمٝ 20

  سٙؾیٓ دبـأشفٞبی ؼوشٍبٜ ٔغبثك خؽَٚ اوشب٘ؽاـؼ ؼـوز

 
 لبثُ لجَٛ

% خؽَٚ 5سٙؾیٓ دبـأشفٞبی ؼوشٍبٜ سب ا٘طفاف 

 اوشب٘ؽاـؼ
 

 غیفلبثُ لجَٛ
% خؽَٚ 5فؽْ سٙؾیٓ دبـأشفٞب )ا٘طفاف ثیً اق 

 اوشب٘ؽاـؼ(
 

 ا٘دبْ خٌٛىبـی ٌُ ٔیع 2
ؼوشٍبٜ خٌٛىبـی ٌُ ٔیع 

 ؼلیمٝ 5

  3 

 
 2 ٌُ ٔیع ؼـ ٔطُ ٔٛـؼ ٘ؾف ٚ ؼاـای اوشطىبْ وبفی ؼـوز

 غیفلبثُ لجَٛ
فؽْ اسّبَ ٌُ ٔیع ؼـ ٔطُ ٔٛـؼ ٘ؾف ٚ یب فؽْ 

 اوشطىبْ وبفی
1 

 زىً وٙشفَ اسّبَ ٌُ ٔیع 3

  3 

 2 ٌُ ٔیع ؼاـای اوشطىبْ ؼـوز 

 1 فبلؽ اوشطىبْ یب ضقیفٌُ ٔیع  غیفلبثُ لجَٛ

4   

  3 

   2 

  1 

5   

  3 

   2 

  1 

6   

  3 

   2 

  1 

ٌبیىشٍی ٞبی غیف 

فٙی , ایٕٙی, 

ثٟؽاٌز, سٛخٟبر 

قیىز ٔطیغی ٚ 

 ٍ٘في

، ا٘دبْ ٚؽبیف ٚ وبـٞبی ٔطِٛٝ، 1، وغص N72 دؿیفی،ٔىئِٛیز

اوشفبؼٜ اق سدٟیكار ایٕٗ ٚ ٔطبفؼ ؼـ ثفاثف اٌقٝ دفسٛ ِیكـ  ، سٟٛیٝ 

 ثػبـار ضبُِ اق خٌٛىبـی لغقبر، اوشفبؼٜ اق سدٟیكار ایٕٗ 

  سٛخٝ ثٝ ٕٞٝ ٔٛاـؼ لبثُ لجَٛ

 

  سٛخٝ ثٝ ٔٛاـؼ قیىز ٔطیغی غیف لبثُ لجَٛ

 اًدبم كبـ(اـقٌيبثي كبـ )ٌبيىت ي 
 ثّی    

 غیف    

 ٔقیبـ ٌبیىشٍی ا٘دبْ وبـ  :

 اق ٔفاضُ  ... ٚ ... ٚ.. 2وىت ضؽالُ ٕ٘فٜ  

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

 اق ٔفاضُ وبـ 2وىت ضؽالُ ٔیبٍ٘یٗ 



94 

 

 

 ٍقاـت آهَقي ٍ پفٍـي

 وبقهبى پمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك  آهَقٌي

 ؼفتف تبلي  كتبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  كبـ فول فؼ اوتبًؽاـؼ تطليل - 1-8ًوَى ثفگ 

 :ًَثت : تبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 فٌبٍـ  فلك ت ٌىيي  ضففِ :  كؽ ضففِ 
وغص 

 ِالضيت 
3L 

 اوتبًؽاـؼ فول فؼ كبـ:    

ثب اوت بؼُ اق ؼوتَـالقول ّب  ٍ اوتبًؽاـؼّب   هفثَعِ 

ففايٌؽ قيف پَؼـ  خٌَي وبلن ثب كوک تدْيكات ٍ ؼوت بُ 

 ّب ثيي ؼٍ ٍـق ايدبؼ ًوبيؽ.

 گفٍُ كبـ  اتّبل ٍيمُ ّب  ففآيٌؽ ٍؽي ِ:  05 كؽ ٍؽي ِ 
 

 0510 كؽ كبـ

 خٌَ بـ  قيف پَؼـ  كبـ:
وغص 

 ٌبيىت ي 
ؽ هلي ك  هْبـت

 كبـ
 

  

 ٌفايظ اًدبم كبـ :-1

 وبفت  ه بى: كبـگبُ وق  4قهبى :  

  ّب، وٌگ، كپىَل، تَـذ، پيً گفم، تفهَهتف  اثكاـ، ز ً وفثبـُ گيفُ، تٍت ٍ وفتبن ثفا  ـيػتي پَؼـ، آزبـ تٌؾين ثفا  كٌتفل ٍ تٌؾين فٍبـ گيفُ

 كبـ/هفاضل پفٍلُ / ـٍيِ اًدبم كبـ:ًوًَِ /  ًقٍِ  - 2
 و ت كبـ  ٍـق تَوظ في ىسف -6

 آهبؼُ وبق  ٍ تويككبـ  هطل اتّبل  -7

 تٌؾين پبـاهتفّب )ٍلتبل، وففت تكـيق وين، وففت ضفكت اـاثِ، تٌؾين فبِلِ وين ّب ؼـ خٌَْب  زٌؽ ويوِ، تٌؾين قاٍيِ تَـذ( -8

 افوبل پيً گفم القم تَوظ هٍقل -9

 اخفا  خَي -10

 تويككبـ     -11

 ٌبغُ ّب  اِلي اوتبًؽاـؼ فول فؼ كبـ: -3
 فؽم لقي ٍ و تي هٌبوت ٍـق -6

 هفاقجت ٍ تويك  هطل اتّبل  -7

 كٌتفل زٍوي ثفؼ ٍ كٌتفل پبـاهتفّب  تٌؾين ٌؽُ ٍ ًيك كٌتفل زٍوي قاٍيِ تَـذ -8

 اًؽاقُ گيف  ؼهب  پيً گفم افوبلي ثب كوک تفهَهتف  -9

 ، تويككبـ  وفثبـُكٌتفل ي ٌَاغتي وففت ضفكت تَـذ، ٌ ل گفؼُ ضبِل -10

  كٌتفل زٍوي خَي اق لطبػ ٌ ل گفؼُ، تويك  ٍ ي ٌَاغتي   -11

 اثكاـّب  اـقٌيبثي: -4

 ليىت زک -پفوً -هٍبّؽُ

 اثكاـ ٍ تدْيكات هَـؼ ًيبق اًدبم كبـ: -5
ـيػتي پَؼـ، ز ً وفثبـُ قؼا، تفهَهتف، ؼوت بُ خَي )كل ي، هٌجـ قؽـت، في ىسفّب، ثفؼ ال تفًٍي ي(، تَـذ پيً گفم، آزبـ تٌؾين، تٍت ٍ وفتبن ثفا  

 كپىَل گبق

 
 

 ت بلي  كبـ  هفتجظ ؼـ گفٍُ كبـ /ٌ ل: -6
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 ٍقاـت آهَقي ٍ پفٍـي

 وبقهبى پمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك  آهَقٌي

 ؼفتف تبلي  كتبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  اـقٌيبثي كبـ – 1-9ًوَى ثفگ 

 :ًَثت   تبـيع اـقٌيبثي   هليٌوبـُ    ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 فٌبٍـ  فلك ت ٌىيي  ضففِ :  كؽ ضففِ 
وغص 

 ِالضيت 
3L 

 اوتبًؽاـؼ فول فؼ كبـ:    

ثب اوت بؼُ اق ؼوتَـالقول ّب  ٍ اوتبًؽاـؼّب   هفثَعِ 

ففايٌؽ قيف پَؼـ  خٌَي وبلن ثب كوک تدْيكات ٍ 

 ؼوت بُ ّب ثيي ؼٍ ٍـق ايدبؼ ًوبيؽ.

 گفٍُ كبـ  اتّبل ٍيمُ ّب  ففآيٌؽ ٍؽي ِ:  05 كؽ ٍؽي ِ 

 
 0510 كؽ كبـ

 خٌَ بـ  قيف پَؼـ  كبـ:
وغص 

 ٌبيىت ي 

  هْبـت
ؽ هلي ك

 كبـ
 

  

 هفا ضل كبـ ـؼي 
 ٌفايظ فول فؼ

 )اثكاـ،هَاؼ، تدْيكات، قهبى، ه بى ٍ ...(
 ًوفُ )ٌبغُ ّب/ؼاٍـ /ًوفُ ؼّي(اوتبًؽاـؼ  ًتبيح هو ي

 ؼوشٍبٜآٔبؼٜ وبقی  1

 وٙشفَ زٍٕی اخكای اِّی 

 ؼـ دبی ؼوشٍبٜ

 سٙؾیٓ دبـأشفٞب ؼـ ٔؽر قٔبٖ

 ؼلیمٝ  10

 ؼـوز

وٙشفَ ٚ سٙؾیٓ ویٓ وً، وٍّی، اسّبالر قٔیٗ، 

ٍٔػّبر دٛؼـ ٚ ویٓ، قاٚیٝ سٛـذ ِٚشبل ٚ آٔذفال، 

 وففز ضفوز اـاثٝ ٚ سكـیك ویٓ

3 

 
 لبثُ لجَٛ

قاٚیٝ سٛـذ، وٙشفَ ٚ سٙؾیٓ وٍّی، اسّبالر قٔیٗ، 

 ِٚشبل ٚ آٔذفال
2 

 غیفلبثُ لجَٛ
فؽْ وٙشفَ ٚ سٙؾیٓ اسّبالر قٔیٗ ٚ ِٚشبل ٚ آٔذفال 

 ٚ قاٚیٝ سٛـذ
1 

 آٔبؼٜ وبقی لغقبر 2

وًٙ، آزبـ سٙؾیٓ، سفٔٛٔشف، 

 وذىَٛ دیً ٌفْ ٚ سٛـذ 

 ؼلیمٝ  20

 3 وًٙ ق٘ی ؼـق اسّبَ، دیً ٌفْ، ثىشٗ فیىىسف ؼـوز

 2 ق٘ی، ثىشٗ فیىىسفوًٙ  لبثُ لجَٛ 

 1 فؽْ ثىشٗ فیىىسف غیفلبثُ لجَٛ

 خٌٛىبـی 3

اوشبـر خٛي، ٘ؾبـر زٍٕی، 

 زىً وفثبـٜ قؼا

 

 ؼـوز

یىٙٛاغشی ؼـ وففز ضفوز، خٕـ آٚـی ِطیص 

دٛؼـ ٚ وفثبـٜ ، فؽْ ضففٝ ق٘ی، فؽْ ٌیف وفؼٖ 

 ویٓ

3 

 
 لبثُ لجَٛ

فؽْ خفلٝ ق٘ی، یىٙٛاغشی وففز ضفوز، فؽْ ٌیف 

 وفؼٖ ویٓ
2 

 غیفلبثُ لجَٛ
فؽْ یىٙٛاغشی وففز ضفوز، فؽْ سكـیك ِطیص 

 دٛؼـ
1 

 سٕیكوبـی  4

 وًٙ ٚ ففزٝ ویٕی 

 وفثبـٜ ٌیف، وٙشفَ زٍٕی

 

 
 3 

 2 یىٙٛاغشی ٚ سٕیكی خٛي ؼـوز 

 1 فؽْ یىٙٛاغشی خٛي ٚ ثبلی ٔب٘ؽٖ وفثبـٜ غیفلبثُ لجَٛ

ٌبیىشٍی ٞبی غیف 

فٙی , ایٕٙی, 

ثٟؽاٌز, سٛخٟبر 

قیىز ٔطیغی ٚ 

 ٍ٘في

دیٍیفی ٔفاضُ ِطیص اخفای وبـ، وبـ وفؼٖ ثب فٙبٚـی ، ضضٛـ 

سٙؾیٓ، ا٘دبْ ِطیص وبـٞب ثب ضؽالُ ٘ؾبـر، فیٙه، ؼوشىً، 

والٜ ایٕٙی، ِجبن وبـ، وفً وبـ، ثبقیبفز ٌالوٝ، ؼلز ؼـ 

ا٘شػبة سدٟیكار خب٘جی ٚ ٔٛاؼّٔففی، ؼلز ؼـ ٘ٛؿ ویفیز ثفؼ 

 ؼوشٍبٜوٙشفِی 

 سٛخٝ ثٝ ٕٞٝ ٔٛاـؼ فّٕىفؼ لبثُ لجَٛ

  

 سٛخٝ ثٝ ٔٛاـؼ قیىز ٔطیغی فّٕىفؼ غیف لبثُ لجَٛ

 اـقٌيبثي كبـ )ٌبيىت ي اًدبم كبـ(
 ثّی    

 غیف    

 ٔقیبـ ٌبیىشٍی ا٘دبْ وبـ  :

 3ٚ  2ٚ  1اق ٔفاضُ   2وىت ضؽالُ ٕ٘فٜ  

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

 اق ٔفاضُ وبـ 2وىت ضؽالُ ٔیبٍ٘یٗ 
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 ٍقاـت آهَقي ٍ پفٍـي

 وبقهبى پمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك  آهَقٌي

كبـؼاًًؼفتف تبلي  كتبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ   

 

  كبـ فول فؼ اوتبًؽاـؼ تطليل - 1-8ًوَى ثفگ 

 :ًَثت : تبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 كؽ ضففِ 
 

  فٌبٍـ  فلك  ت ٌىيي كوک ضففِ :
وغص 

 ِالضيت 
2L 

 اوتبًؽاـؼ فول فؼ كبـ:    

 زٍن اق اوت بؼُ ثب اوت بؼُ ثب خٌَ بـ  قغقبت اق ثبقـوي

 گفٍُ كبـ  خَي ثبقـوي ٍؽي ِ:  06 كؽ ٍؽي ِ  خٌَ بـ  هػتل  هفاضل ؼـ هىلص غيف يب هىلص
 

 0601 كؽ كبـ
 (VTثبقـوي زٍوي ) كبـ:

وغص 

 ٌبيىت ي 
 هْبـت

  ؽ هلي كبـك

  

 ٌفايظ اًدبم كبـ :-1

،  PQRففم  -ففم ثبقـوي  -ثيي اثكاـ ؼهبوٌح ؾـُ -زفاك قَُ  -گيف  گيح خٌَ بـ ، كَليه، هتف، اوتبًؽاـؼ اـقيبثي اثكاـّب  اًؽاقُ -كبـگبُ يب وبيت 

WPS-  : وبفت     4قهبى 

 

 

 ًوًَِ /  ًقٍِ كبـ/هفاضل پفٍلُ / ـٍيِ اًدبم كبـ: - 2
 ّب  ـٍيِ خٌَ بـ  ثفـوي ٍيمگي -

 ّب  هطيغي ٍ ايوٌي ثفـوي -

 ثبقـوي تدْيكات  -

 ثفـوي عفش اتّبل ٍ اثقبؼ -

 اـقيبثي پيٍففت خٌَ بـ  اتّبل ؼـ ضيي خٌَ بـ   -

 كٌتفل ؼهب -

 قًي ـٍ  قغقٌٌِبوبئي فيَة خَي ٍ فالهت -

 گكاـي ًْبيي   -

 ٌبغُ ّب  اِلي اوتبًؽاـؼ فول فؼ كبـ: -3
 (  WPSهغبلقِ ؼوتَـالقول خٌَ بـ  ) -

 گيف  وففت ثبؼ ٍ ٍخَؼ ـعَثت  اًؽاقُ -

 اوت بؼُ اق ٍلتوتف گيف  ٍلتبل ٍ آهپف، عَل كبثل... ثباًؽاقُ -

 گيف  اثقبؼ ثب اوت بؼُ اق گيح، كَليه، هتف )ٌّؽوِ اتّبل(اًؽاقُ -

 گيف  پٌْب ٍ ضػبهت پبيً ٍ كٌتفل تَام اخفا  خَي ّباًؽاقُ -

 كٌتفل ؼهب ثب اوت بؼُ اق گر ضفاـتي ٍ يب ؼوت بُ ضفاـت وٌح -

 ثجت فيَة ٌٌبوبئي ٌؽُ ثب هبـكف + اوتبًؽاـؼ  -

 ت ويل ففم ثبقـوي زٍوي   -

 اثكاـّب  اـقٌيبثي: -4

 هٍبّؽُ ، پفوً، زک ليىت   

 اثكاـ ٍ تدْيكات هَـؼ ًيبق اًدبم كبـ: -5
 ثيي، هتف، كَليه، گًَيب، ًقٍِ   گيح خٌَ بـ ، ؾـُ

 ت بلي  كبـ  هفتجظ ؼـ گفٍُ كبـ /ٌ ل: -6
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 ٍقاـت آهَقي ٍ پفٍـي

آهَقٌيوبقهبى پمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك    

 ؼفتف تبلي  كتبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

 اـقٌيبثي كبـ – 1-9ًوَى ثفگ 
 

 

 :ًَثت   تبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

  فٌبٍـ  فلك  ت ٌىيي كوک ضففِ :  كؽ ضففِ 
وغص 

 ِالضيت 
2L 

 اوتبًؽاـؼ فول فؼ كبـ:    

 اق اوت بؼُ ثب اوت بؼُ ثب خٌَ بـ  قغقبت اق ثبقـوي

 گفٍُ كبـ  خَي ثبقـوي ٍؽي ِ:  06 كؽ ٍؽي ِ  خٌَ بـ  هػتل  هفاضل ؼـ هىلص غيف يب هىلص زٍن

 
 0601 كؽ كبـ

 (VTثبقـوي زٍوي ) كبـ:
وغص 

 ٌبيىت ي 
 هْبـت

  ؽ هلي كبـك

  

 هفا ضل كبـ ـؼي 
 ٌفايظ فول فؼ

 )اثكاـ،هَاؼ، تدْيكات، قهبى، ه بى ٍ ...(
 )ٌبغُ ّب/ؼاٍـ /ًوفُ ؼّي(اوتبًؽاـؼ  ًتبيح هو ي

ًو

ـ

ُ 

 ثبقـوی لجُ اق خٌٛىبـی  1

 وبـٌبٜ 
ٌیفی ٔشف، ٌیح، اثكاـ ا٘ؽاقٜ

 ِٕٚشف 
ی  ٝ خٌٛىـب ٚی ُـ  قٕ ـِا  ؼوشٛ

 ٘مٍٝ
 ؼلیمٝ  60

 ؼـوز
سغجیك ٚ سأییؽ وّیٝ ٌفایظ ٔطیغی ضفاـسی 

 اثقبؼیف عجك ؼوشٛـاِقُٕ
3 

 لبثُ لجَٛ 
%( عجك زه 70ٌفایظ ) 3/2سأییؽ سغجیك ٚ 

 ِیىز
2 

 1 زه ِیىز  70وٙشفَ وٕشف اق % غیفلبثُ لجَٛ

 ثبقـوی ؼـ ضیٗ خٌٛىبـی 2

 وبـٌبٜ 
 ٌیفی اثكاـ ا٘ؽاقٜ

 ؼٔب ، اثقبؼ 
ی  ٝ خٌٛىـب ٚی ُـ  قٕ ـِا  ؼوشٛ

 ؼلیمٝ  60

 ؼـوز
وٙشفَ سٛاِی خٌٛىبـی، سٕیكوبـی ؼـ ضیٗ دبِه، 

 قؼٚؼٖ ٌُ خٛيٞب ، ؼٔب، سقؽاؼ دبِه
3 

 2 %( زه ِیىز 70وٙشفَ اوثف فٛأُ ٔٛثف ) لبثُ لجَٛ 

 1 وٙشفَ ضقیف ففایٙؽ غیفلبثُ لجَٛ

 ثبقـوی ده اق خٌٛىبـی 3

 وبـٌبٜ 
 ٌیفی اثكاـ ا٘ؽاقٜ

 ؼٔب ، اثقبؼ 
ی  ٝ خٌٛىـب ٚی ُـ  قٕ ـِا  ؼوشٛ

ؼ  ؽـا  اوش٘ب
 ؼلیمٝ 45

 3 اوشب٘ؽاـؼسقییٗ فیٛة ثب ٔبـوف عجك ـٚاَ  ؼـوز

 2 %( ٘ٛالُ 70ٌٙبوبئی ٚ فالٔز ق٘ی اوثف ٘ٛالُ ) لبثُ لجَٛ 

 1 فؽْ ٍٔػُ ٕ٘ٛؼٖ ٘ٛالُ ثب ٔبـوف غیفلبثُ لجَٛ

 ثجز ٘شبیح ٚ ٌكاـي ٟ٘بئی  4

 ؼفشف وبـٌبٜ 
 ففْ ٌكاـي 

 ؼلیمٝ  60

 
 3 

 ؼـوز 
ِؽٚـ ؼوشٛـاِقُٕ سقٕیفار سىٕیُ ففْ زٍٕی 

 ثغٛـ ِطیص
2 

 غیفلبثُ لجَٛ
فؽْ سٛا٘بئی ؼـ سىٕیُ ففْ اوشب٘ؽاـؼ ٚ ٍٔػُ 

 ٕ٘ٛؼٖ ؼلیك ؼـ ٔقبیت ؼـ ففْ 
1 

5   

  3 

   2 

  1 

ٌبیىشٍی ٞبی غیف 
فٙی , ایٕٙی, 

ثٟؽاٌز, سٛخٟبر 
قیىز ٔطیغی ٚ 

 ٍ٘في

، ا٘دبْ 2، وغص N-73 ؼـوشىبـی ٚ وىت ضالَ، 
ؼـوشىبـی، وبـٞبی ٌغّی ثغٛـ اضىٗ وبُٔ ٚ ثف ٔجٙبی 

ایٕٙی وبـ ؼـ اـسفبؿ، والٜ، فیٙه، وفً، ِجبن وبـ، 
 -ٞبٔبوه خٌٛىبـی،  ؼلز ؼـ ٌٙبوبئی ٘بدیٛوشٍی

 أب٘ز ؼـ ٌكاـي ؼلیك 
 ٘شبیح ثبقـوی

 

  سٛخٝ ثٝ ٕٞٝ ٔٛاـؼ لبثُ لجَٛ

 

  سٛخٝ ثٝ ٔٛاـؼ قیىز ٔطیغی غجف لبثُ لجَٛ

 اـقٌيبثي كبـ )ٌبيىت ي اًدبم كبـ(
 ثّی    

 غیف    

 ٔقیبـ ٌبیىشٍی ا٘دبْ وبـ  :
 ٚ ... ٚ ... ...اق ٔفاضُ   2وىت ضؽالُ ٕ٘فٜ  
 اق ثػً ٌبیىشٍی ٞبی غیف فٙی , ایٕٙی, ثٟؽاٌز , سٛخٟبر قیىز ٔطیغی ٚ ٍ٘في  2وىت ضؽالُ ٕ٘فٜ  

 اق ٔفاضُ وبـ 2وىت ضؽالُ ٔیبٍ٘یٗ 
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 ٍقاـت آهَقي ٍ پفٍـي

 وبقهبى پمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك  آهَقٌي

 ؼفتف تبلي  كتبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  كبـ فول فؼ اوتبًؽاـؼ تطليل - 1-8ًوَى ثفگ 

 :ًَثت : تبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 كؽ ضففِ 
 

 ضففِ :
فٌبٍـ   كوک ت ٌىيي

 فلك 

وغص 

 ِالضيت 
2L 

 اوتبًؽاـؼ فول فؼ كبـ:    

 ٌٌبوبيي خْت ًبفؿ هَاؼ اق اوت بؼُ ثب قغقبت ثبقـوي

 گفٍُ كبـ  ثبقـن خَي ٍؽي ِ:  06 كؽ ٍؽي ِ  اوتبًؽاـؼ هفخـ ثفاثف وغـ ثِ يبفتِ ـاُ يب ٍ وغطي فيَة
 

 0602 كؽ كبـ
  (PT) آقهَى هَاؼ ًبفؿ كبـ:

وغص 

 ٌبيىت ي 
 هْبـت

  ؽ هلي كبـك
  

 ٌفايظ اًدبم كبـ :-1

 آقهبيٍ بُ 

 كبـگبُ 

 زفاك هبٍـاء ثٌ ً )ًَـويبُ(

 هبـكف 

 تٌؾي 

 ّب  اـقيبثي فيَة هالک

 ففم گكاـي  

 ًوًَِ /  ًقٍِ كبـ/هفاضل پفٍلُ / ـٍيِ اًدبم كبـ: - 2
 تويككبـ  ثفاوبن خٌه ٍ ضىبويت ًوًَِ )ه بًي ي يب غيفه بًي ي( -

 ٍـ ، ففزِافوبل هَاؼ ًبفؿ هتٌبوت ثب ٌ ل ٍ ضىبويت ًوًَِ ، اوپف ، غَعِ  -

 ـفبيت قهبى او بى ثفاوبن خؽٍل  -

 تويككبـ  هَاؼ ًبفؿ ثفاوبن ًَؿ هَاؼ ًبفؿ قبثل تويككبـ  ثب آة، ضالل ٍ... -

 افوبل هَاؼ آٌ بـوبق -

 ثبقـوي ٍ اـقيبثي  -

 گكاـي  -

 ٌبغُ ّب  اِلي اوتبًؽاـؼ فول فؼ كبـ: -3
 هٍبّؽُ ثب ؾـُ ثيي  -

 قؼى هَاؼ ًبفؿ ثب ففزِ ثف ـٍ  وغص ًوًَِ ثِ َِـت پًٌَ كبهل   -

 وٌح، وبفت قهبى -

 وغص فبـ  اق هَاؼ   -

 قؼٍؼى هَاؼ ًبفؿ، ًوًَِ ثِ ٌ ل ضبلت اٍليِ )تٌؾي ( كٌتفل فٍبـ پبًٌ آة  -

 و يؽ  ي ٌَاغت ـٍ  وغص  -

 هٍبّؽُ ًَاقُ ثب كٌتفاوت ثبال  -

 ففم اوتبًؽاـؼ، ؼـج هطل ٍ اًؽاقُ ٍ ٌ ل ًبقُ پبـاهتفّب  ثبقـوي  -

 اثكاـّب  اـقٌيبثي: -4

 ليىت زک -پفوً -هٍبّؽُ

 اثكاـ ٍ تدْيكات هَـؼ ًيبق اًدبم كبـ: -5
 ؼوت بُ ًَـويبُ، اوپف  هَاؼ ًبفؿ اق ًَؿ تويككبـ  ثب ضالل، تويككبـ  ثب آة، تٌؾي    

 گفٍُ كبـ /ٌ ل:ت بلي  كبـ  هفتجظ ؼـ  -6
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 ٍقاـت آهَقي ٍ پفٍـي

 وبقهبى پمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك  آهَقٌي

 ؼفتف تبلي  كتبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  اـقٌيبثي كبـ – 1-9ًوَى ثفگ 

 :ًَثت   تبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 ضففِ :  كؽ ضففِ 
فٌبٍـ   كوک ت ٌىيي

 فلك 

وغص 

 ِالضيت 
2L 

 اوتبًؽاـؼ فول فؼ كبـ:    

 ٌٌبوبيي خْت ًبفؿ هَاؼ اق اوت بؼُ ثب قغقبت ثبقـوي

 هفخـ ثفاثف وغـ ثِ يبفتِ ـاُ يب ٍ وغطي فيَة

 اوتبًؽاـؼ
 گفٍُ كبـ  ثبقـن خَي ٍؽي ِ:  06 كؽ ٍؽي ِ 

 
 0602 كؽ كبـ

  (PT) آقهَى هَاؼ ًبفؿ كبـ:
وغص 

 ٌبيىت ي 
 هْبـت

  كبـؽ هلي ك

  

 هفا ضل كبـ ـؼي 
 ٌفايظ فول فؼ

 )اثكاـ،هَاؼ، تدْيكات، قهبى، ه بى ٍ ...(
 )ٌبغُ ّب/ؼاٍـ /ًوفُ ؼّي(اوتبًؽاـؼ  ًتبيح هو ي

ًو

 ـُ

 سٕیكوبـی  1

 وبـٌبٜ 
 اثكاـ سٕیكوبـی 

 ٌیفٔٛاؼ سٕیكوٙٙؽٜ + زفثی
 سٙؾیف 

 ٕ٘ٛ٘ٝ ؼاـای ٘مُ زفثی
 ؼلیمٝ 20

 3 فؽْ ٚخٛؼ ٘بغبِّی + زفثی ـٚی وغص  ؼـوز

 2 ٚخٛؼ وٕی ٘بغبُِ ـٚی وغص  لبثُ لجَٛ 

 1 سٕیكوبـی ضقیف غیفلبثُ لجَٛ

 افٕبَ ٔٛاؼ ٘بفؿ  2

 وبـٌبٜ 
 ٔٛاؼ ٘بفؿ ٔٙبوت ، ففزٝ 
 ٕ٘ٛ٘ٝ ؼاـای ٘مُ ٘بدیؽا

 ؼلیمٝ  20

 3 دًٌٛ وبُٔ لغقٝ ثب ٔٛاؼ ٘بفؿ ؼـوز

   2 

 1 دًٌٛ ضقیف ثب ٔٛاؼ ٘بفؿ لجَٛغیفلبثُ 

 سٕیكوبـی ٔٛاؼ ٘بفؿ 3

 وبـٌبٜ
ٔٛاؼ سٕیكوٙٙؽٜ ٔٙبوت ثب 

 ٔٛاؼ ٘بفؿ ، سٙؾیف 
 ٕ٘ٛ٘ٝ ؼاـای ٘مُ 

 ؼلیمٝ  20

 ؼـوز
فؽْ ضضٛـ ٔٛاؼ ٘بفؿ ـٚی وغص + ـفبیز قٔبٖ 

 اوىبٖ
3 

 2 ٚخٛؼ وٕی ٔٛاؼ ٘بفؿ ـٚی وغص  لبثُ لجَٛ 

 1 ٚخٛؼ ٔٛاؼ ٘بفؿ ثیً اق ضؽ  غیفلبثُ لجَٛ

 افٕبَ آٌىبـوبق 4

 وبـٌبٜ 
 ٔٛاؼ آٌىبـوبق 

 ٕٝ٘ٛ٘ 
 ؼلیمٝ  10

 3 دبًٌ یىٙٛاغز + ضػبٔز ٔٙبوت ؼـوز

 2 فؽْ دبًٌ ٍٕٖٞٛ لبثُ لجَٛ 

 1 دبًٌ ثیً اق ضؽ  غیفلبثُ لجَٛ

 ثبقـوی  5

 وبـٌبٜ 
 ٘ٛـ ٔٙبوت

 ٕ٘ٛ٘ٝ ؼاـای ٘مُ ٘بدیؽا
 ٔالن 

 ؼوشٛـاِقُٕ فٙی اـقیبثی 
 ؼلیمٝ  15

 3 ٌٙبوبئی وّیٝ فیٛة + ٔبـن ق٘ی  ؼـوز

 2 ٌٙبوبئی ثفغی فیٛة + ٔبـن ق٘ی  لبثُ لجَٛ 

 1 فؽْ ٌٙبوبئی فیٛة  غیفلبثُ لجَٛ

 ثجز ٘شبیح ٚ ٌكاـي  6

 وبـٌبٜ 
 M.Tففْ ٌكاـي 

 ٕ٘ٛ٘ٝ ثبقـوی ٌؽٜ 
 ٔبـوف 

 ٔالن اـقیبثی 
 ؼلیمٝ 60

 3 ففْ وبُٔ + ِؽٚـ ؼوشٛـاِقُٕ سقٕیفی  ؼـوز

 2 ففْ وبُٔ + فؽْ ِؽٚـ  لبثُ لجَٛ 

 1 ففْ دف ٌؽٜ ٘بلُ  غیفلبثُ لجَٛ

ی ,  بی غیف ٙف ٌبیىشٍیٞ 
خٟبر  ز, ٛس ؽٌا ٙی, ٟث إی
في ٍ٘ ٚ طیغی   قیىزٔ 

، ا٘دبْ وبـٞبی ٌغّی ثغٛـ 2، وغص N-73 ؼـوشىبـی ٚ وىت ضالَ، 
ؼـوشىبـی، ایٕٙی وبـ ؼـ اـسفبؿ، والٜ، فیٙه، اضىٗ وبُٔ ٚ ثف ٔجٙبی 

 -ٞبوفً، ِجبن وبـ، ٔبوه خٌٛىبـی،  ؼلز ؼـ ٌٙبوبئی ٘بدیٛوشٍی
 أب٘ز ؼـ ٌكاـي ؼلیك 

 ٘شبیح ثبقـوی
 

  سٛخٝ ثٝ ٕٞٝ ٔٛاـؼ لبثُ لجَٛ

 

  سٛخٝ ثٝ ٔٛاـؼ قیىز ٔطیغی غجف لبثُ لجَٛ

 اـقٌيبثي كبـ )ٌبيىت ي اًدبم كبـ(
 ثّی    

 غیف    

 ٔقیبـ ٌبیىشٍی ا٘دبْ وبـ  :
 ٚ ... ٚ ... 2اق ٔفاضُ   2وىت ضؽالُ ٕ٘فٜ  
 اق ثػً ٌبیىشٍی ٞبی غیف فٙی , ایٕٙی, ثٟؽاٌز , سٛخٟبر قیىز ٔطیغی ٚ ٍ٘في  2وىت ضؽالُ ٕ٘فٜ  

 اق ٔفاضُ وبـ 2وىت ضؽالُ ٔیبٍ٘یٗ 
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 ٍقاـت آهَقي ٍ پفٍـي

 وبقهبى پمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك  آهَقٌي

 ؼفتف تبلي  كتبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  كبـ فول فؼ اوتبًؽاـؼ تطليل - 1-8ًوَى ثفگ 

 :ًَثت : تبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 كؽ ضففِ 
 

 فٌبٍـ  فلك  ت ٌىيي ضففِ :
وغص 

 ِالضيت 
3L 

 اوتبًؽاـؼ فول فؼ كبـ:    

 ًوًَِ ه ٌبعيىي ثبقـوي تدْيكات اق اوت بؼُ ثب

 اـقيبثي هفخـ اوتبًؽاـؼ ثفاثف ٍ ثبقـوي ـا ففٍه ٌبعيه

 ًوبيؽ

 گفٍُ كبـ  خَي ثبقـوي ٍؽي ِ:  06 كؽ ٍؽي ِ 
 

 0603 كؽ كبـ
 كبـ:

 آقهَى ؾـات ه ٌبعيىي

(MT) 

وغص 

 ٌبيىت ي 
 هْبـت

  ؽ هلي كبـك

  

 ٌفايظ اًدبم كبـ :-1

 كبـگبُ يب آقهبيٍ بُ

 ًوًَِ خٌَ بـ  ٌؽُ

 ًٍبى ؼٌّؽُ هيؽاى

 ثَک ه ٌبعيىي )ثب ؼوت بُ پفتبثل(

 ؼوتَـالقول ثبقـوي

 هالک اـقيبثي 

 ففم اـقيبثي ثب ؾـات ه ٌبعيىي     

 ًوًَِ /  ًقٍِ كبـ/هفاضل پفٍلُ / ـٍيِ اًدبم كبـ: - 2
 ًوًَِ(ثفـوي اٍليِ ًوًَِ )خٌه  -1

 تويككبـ   -2

 افوبل ه ٌبعيه -3

 پبًٌ ؾـات  -4

 ثبقـوي ًوًَِ  -5

 قؼائيه ٌبعيه -6

 ثجت ٍ گكاـي ًْبئي   -7

 ٌبغُ ّب  اِلي اوتبًؽاـؼ فول فؼ كبـ: -3
 اوت بؼُ اق آٌّفثب -

 ثيي ـ پفوً ؼـ َِـت ًيبق ثفـوي تويك  قغقِ ثَويلِ ؾـُ -

 ثفـوي ًوًَِ يب ًٍبًؽٌّؽُ هيؽاى   -

 و يؽ يب فلَـوبًه )اوپف (اوت بؼُ اق هبؼُ قهيٌِ  -

 ثجت فالئن ثب هبـكف )تقييي كل ًقُ( -

 كٌتفل ثب ًٍبى ؼٌّؽُ هيؽاى    -

 ت ويل ففم گكاـي ؾـات ه ٌبعيه، ِؽٍـ ؼوتَـالقول تقويف  -

 اثكاـّب  اـقٌيبثي: -4

 ليىت زک -پفوً -هٍبّؽُ

 اثكاـ ٍ تدْيكات هَـؼ ًيبق اًدبم كبـ: -5
، ؼوت بُ ه ٌبعيه كٌٌؽُ هبًٌؽ ثَک ه ٌبعيه، ًٍبى ؼٌّؽُ هيؽاى، ًوًَِ خْت ثبقـوي ، اوپف  قهيٌِ و يؽ، خَّف ه ٌبعيه )ؾـات(، ففم گكاـي

 اوتبًؽاـؼ هفخـ اـقيبثي فيَة  

 ت بلي  كبـ  هفتجظ ؼـ گفٍُ كبـ /ٌ ل: -6
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 ٍقاـت آهَقي ٍ پفٍـي

 وبقهبى پمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك  آهَقٌي

 ؼفتف تبلي  كتبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  اـقٌيبثي كبـ – 1-9ًوَى ثفگ 

 :ًَثت   تبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 فٌبٍـ  فلك  ت ٌىيي ضففِ :  كؽ ضففِ 
وغص 

 ِالضيت 
3L 

 اوتبًؽاـؼ فول فؼ كبـ:    

 ًوًَِ ه ٌبعيىي ثبقـوي تدْيكات اق اوت بؼُ ثب

 اـقيبثي هفخـ اوتبًؽاـؼ ثفاثف ٍ ثبقـوي ـا ففٍه ٌبعيه

 ًوبيؽ

 گفٍُ كبـ  خَي ثبقـوي ٍؽي ِ:  06 كؽ ٍؽي ِ 

 
 0603 كؽ كبـ

 كبـ:
 آقهَى ؾـات ه ٌبعيىي

(MT) 
وغص 

 ٌبيىت ي 
 هْبـت

  ؽ هلي كبـك

  

 هفا ضل كبـ ـؼي 
 ٌفايظ فول فؼ

 ٍ ...()اثكاـ،هَاؼ، تدْيكات، قهبى، ه بى 
 )ٌبغُ ّب/ؼاٍـ /ًوفُ ؼّي(اوتبًؽاـؼ  ًتبيح هو ي

ً

ه

ـ

ُ 

 سٕیكوبـی  1

 ثیٗ وبـٌبٜ ، ؾـٜ
 اثكاـ سٕیكوبـی

 ٔطَّٛ سٕیكوبـی
 سٙؾیف 

 ٕ٘ٛ٘ٝ ؼاـای ٘مُ ٔػفی
 ؼلیمٝ 15

 3 ثیٗ + ٍٔبٞؽٜ ِٕه + ؾـٜ ؼـوز

 2 ِٕه وغص ٚ ٍٔبٞؽٜ لبثُ لجَٛ 

 1 ٔٙبوتفؽْ سٕیكوبـی  غیفلبثُ لجَٛ

 افٕبَ ٔغٙبعیه ؼـ ٕ٘ٛ٘ٝ  2

 وبـٌبٜ 
 ٍ٘ب٘ٝ ؼٞٙؽٜ ٔیؽاٖ 

 آٞٙفثب
 دٛن ٔغٙبعیىی 

ـاِقُٕ فٙیٕ٘ٛ٘ٝ +   ؼوشٛ
 ؼلیمٝ  20

 ؼـوز
+ خٟز ؼوشٍبٜ ؼٞب٘ٝ  yokeثبقٌؽٌی وبفی ؼٞب٘ٝ 
yoke  +DC  یبAC 

3 

 2 افٕبَ ٔغٙبعیه + ثفغی فٛأُ ٔؤثف  لبثُ لجَٛ 

 1 سٟٙب افٕبَ اِمبء ٔغٙبعیه  غیفلبثُ لجَٛ

 ثبقـوی ٕ٘ٛ٘ٝ  3

 وبـٌبٜ ، ؼوشٍبٜ 
 ؼوشٛـاِقُٕ فٙی 
 ؾـار ٔغٙبعیىی

 ٍ٘بٖ ؼٞٙؽٜ ٔیؽاٖ 
 ٕ٘ٛ٘ٝ ؼاـای ٘مُ، ٔبـوف

 ؼلیمٝ  30

 3 قٔیٙٝ وفیؽ + ؾـار + ٌٙبوبئی وّیٝ فیٛة  ؼـوز

 2 قٔیٙٝ وفیؽ + ؾـار + ٌٙبغز ثفغی اق فیٛة  لبثُ لجَٛ 

 1 قٔیٙٝ وفیؽ + ؾـار + فؽْ ٌٙبوبئی  غیفلبثُ لجَٛ

 قؼائی ٔغٙبعیه 4

 وبـٌبٜ 
 ؼوشٍبٜ ٔغٙبعیىی وٙٙؽٜ 

 ؼٞٙؽٜ ٔیؽاٖ ٍ٘بٖ
 ؼوشٛـاِقُٕ فٙی 

 ؼلیمٝ  30

 3 ؼٞٙؽٜ ٔیؽاٖاوشفبؼٜ اق ٍ٘بٖ ؼـوز

 2 ؼٞٙؽٜفؽْ اوشفبؼٜ اق ٍ٘بٖ لبثُ لجَٛ 

 1 فؽْ ثىبـٌیفی ففایٙؽ ِطیص  غیفلبثُ لجَٛ

 ثجز فالئٓ ٚ ٌكاـي  5

 وبـٌبٜ 
ففْ ٌكاـي ثبقـوی ثب ؾـار 

 ٔغٙبعیىی 
 ٔالن اـقیبثی فیٛة

 ؼلیمٝ  60

 ؼـوز
+ ِؽٚـ  M.Tسقییٗ ٔطُ ٘مُ ثب ٔبـوف + ففْ 
 ؼوشٛـاِقُٕ سقٕیفی

3 

 
 لبثُ لجَٛ

فؽْ ِؽٚـ ؼوشٛـاِقُٕ سقٕیفی + ا٘دبْ ٔفاضُ 
 فٛق

2 

 1 ق٘ی ضقیفٌكاـي ٚ فالٔز غیفلبثُ لجَٛ

ٌبیىشٍی ٞبی غیف 
فٙی , ایٕٙی, 

ثٟؽاٌز, سٛخٟبر 
قیىز ٔطیغی ٚ 

 ٍ٘في

، ا٘دبْ 2، وغص N-73 ؼـوشىبـی ٚ وىت ضالَ، 
وبـٞبی ٌغّی ثغٛـ اضىٗ وبُٔ ٚ ثف ٔجٙبی ؼـوشىبـی، 

ایٕٙی وبـ ؼـ اـسفبؿ، والٜ، فیٙه، وفً، ِجبن وبـ، 
 -ٞبؼلز ؼـ ٌٙبوبئی ٘بدیٛوشٍیٔبوه خٌٛىبـی،  

 أب٘ز ؼـ ٌكاـي ؼلیك 
 ٘شبیح ثبقـوی

 

  سٛخٝ ثٝ ٕٞٝ ٔٛاـؼ لبثُ لجَٛ

 

  سٛخٝ ثٝ ٔٛاـؼ قیىز ٔطیغی غجف لبثُ لجَٛ

 اـقٌيبثي كبـ )ٌبيىت ي اًدبم كبـ(
 ثّی    

 غیف    

 ٔقیبـ ٌبیىشٍی ا٘دبْ وبـ  :
 ٚ ... ٚ ... 2اق ٔفاضُ   2وىت ضؽالُ ٕ٘فٜ  
 اق ثػً ٌبیىشٍی ٞبی غیف فٙی , ایٕٙی, ثٟؽاٌز , سٛخٟبر قیىز ٔطیغی ٚ ٍ٘في  2وىت ضؽالُ ٕ٘فٜ  

 اق ٔفاضُ وبـ 2وىت ضؽالُ ٔیبٍ٘یٗ 
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 ٍقاـت آهَقي ٍ پفٍـي

 وبقهبى پمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك  آهَقٌي

ضففِ ا  ٍ كبـؼاًًؼفتف تبلي  كتبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ   

 

  كبـ فول فؼ اوتبًؽاـؼ تطليل - 1-8ًوَى ثفگ 

 :ًَثت : تبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 فٌبٍـ  فلك ت ٌىيي  ضففِ :   كؽ ضففِ 
وغص 

 ِالضيت 
3L 

 اوتبًؽاـؼ فول فؼ كبـ:    

ثب اوت بؼُ اق تدْيكات ثبقـوي ففاَِتي ًبپيَوت يْب  

خَي ـا ٌٌبوبيي ٍ ثفاثف اوتبًؽاـؼ هفخـ اـقيبثي ؼاغلي 

 ًوبيؽ

 گفٍُ كبـ  خَي ثبقـوي ٍؽي ِ:  06 كؽ ٍؽي ِ 
 

 0604 كؽ كبـ
  (UT) آقهَى ففاَِتي كبـ:

وغص 

 ٌبيىت ي 
  مهارت

  ؽ هلي كبـك

  

 ٌفايظ اًدبم كبـ :-1

، UTّب  هفخـ،اوتبًؽاـؼ هفخـ، خ ت وبق )ـٍغي( ففم گكاـي ّب  غغي ٍ هبيل، ثلَکپفاةؼقيقِ، ؼوت بُ اپتفاوًَيک،  45وبفت ٍ  3كبـگبُ يب الثفاتَـ 

 ًوًَِ ثبقـوي ؼاـا  ًَاقُ اق پيً تقجيِ ٌؽُ ثب اثقبؼ هٍػُ 

 ًوًَِ /  ًقٍِ كبـ/هفاضل پفٍلُ / ـٍيِ اًدبم كبـ: - 2
 كبليجفُ ؼوت بُ -

 تقييي ٌّؽوِ ثبقـوي )فبِلِ ـٍيً( -

 اًدبم ثبقـوي  -

 ّببئي ًبپيَوت يٌٌبو -

 فالهت گؿاـ  ٍ ثجت ًتبيح  -

 گكاـي ًْبئي -

 ٌبغُ ّب  اِلي اوتبًؽاـؼ فول فؼ كبـ: -3
 اًتػبة ًَؿ ٍ قاٍيِ پفآة، ثب تَخِ ثِ ضػبهت ًوًَِ ٍ ضبلت ثبقـوي -

 هطبوجِ فبِلِ ـٍثً ٍ اًتػبة وغَش ثبقـوي هٌبوت ثب ضػبهت ٍ ًَؿ اتّبل  -

هبًٌؽ لل، گفيه ٍ افوبل آى ـٍ  قغقِ، ـٍي  ًوًَِ ثب ضفكبت پفاة ثف ـٍ  وغص ثّـَـت اوـتبًؽاـؼ، عـَلي،    وبق هٌبوت )كَپلٌت( اًتػبة خ ت -

 ففضي، قي كاگ....

 قًيّب ٍ ثجت ًَاقُ ثف ـٍ  ًوًَِ ثب فول هبـکّب  ؼـيبفتي اق ًبپيَوت ياـقيبثي ثبكه -

 ثِ هقيبـ پؿيفي )اوتبًؽاـؼ(ثفؼاـ  ثب تَخِ هٍػُ ًوَؼى هَققيت اًؽاقُ ٍ ًَؿ ًَاقُ ٍ يبؼؼاٌت -

 ثجت ؼـ ففم ففاَِتي ٍ گكاـي ؼوتَـالقول تقويف  -

 اثكاـّب  اـقٌيبثي: -4

 ليىت زک -پفوً -هٍبّؽُ

 اثكاـ ٍ تدْيكات هَـؼ ًيبق اًدبم كبـ: -5
 اـقيبثي، هتف، ففم ثبقـوي.ّب  خٌَ بـ ، كَپلٌت، ؼوتَـالقول ثبقـوي، هالک ، پفاة V1  ٍV2ؼوت بُ التفاوًَيک، ثلَک كبليجفُ هفخـ 

 

 

 
 

 ت بلي  كبـ  هفتجظ ؼـ گفٍُ كبـ /ٌ ل: -6
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 ٍقاـت آهَقي ٍ پفٍـي

 وبقهبى پمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك  آهَقٌي

 ؼفتف تبلي  كتبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  اـقٌيبثي كبـ – 1-9ًوَى ثفگ 

 :ًَثت   تبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 فٌبٍـ  فلك ت ٌىيي  ضففِ :   كؽ ضففِ 
وغص 

 ِالضيت 
3L 

 اوتبًؽاـؼ فول فؼ كبـ:    

ثب اوت بؼُ اق تدْيكات ثبقـوي ففاَِتي ًبپيَوت يْب  

ؼاغلي خَي ـا ٌٌبوبيي ٍ ثفاثف اوتبًؽاـؼ هفخـ اـقيبثي 

 ًوبيؽ

 گفٍُ كبـ  خَي ثبقـوي ٍؽي ِ:  06 كؽ ٍؽي ِ 

 
 0604 كؽ كبـ

  (UT) آقهَى ففاَِتي كبـ:
وغص 

 ٌبيىت ي 
ؽ هلي ك  مهارت

 كبـ
 

  

 هفا ضل كبـ ـؼي 
 ٌفايظ فول فؼ

 )اثكاـ،هَاؼ، تدْيكات، قهبى، ه بى ٍ ...(
 )ٌبغُ ّب/ؼاٍـ /ًوفُ ؼّي(اوتبًؽاـؼ  ًتبيح هو ي

ًوف

ُ 

 آٔبؼٜ وبقی ؼوشٍبٜ 1

وبفز، ؼفشف، وبـٌبٜ،  1

دفاة غغی، ٔبیُ 

ثبقـوی، ثّٛن  ؼوشٛـاِقُٕ

وبق، ؼاـای وبِیجفٜ، خفز

 ٘بدیٛوشٍی ٕ٘ٛ٘ٝ

 ؼـوز
ٞبی ٔٛـؼ ٘یبق ثب سٙؾیٓ فبِّٝ ٚ وبیف ٚیمٌی

 اوشفبؼٜ اق دفاة ٚ ثّٛن وبِیجفٜ
3 

   2 

 1 فؽْ سٙؾیٓ فبِّٝ ثغٛـ ؼلیك غیفلبثُ لجَٛ

 ا٘دبْ ثبقـوی 2

ؼلیمٝ، وبـٌبٜ وٛدّٙز،  45

، دفاة U.Tٔشف، ؼوشٍبٜ 

غغی، ٔبیُ، ٔبـوف، 

ؼوشٛـاِقُٕ ثبقـوی، 

 اوشب٘ؽاـؼ

  3 

 2 ٞبی ؼـیبفشیٌٙبوبئی فیٛة اق عفیك اـقیبثی دبِه ؼـوز 

 1 ٞبی اوبویفؽْ ٌٙبوبئی یب ٌٙبوبئی ٘مُ غیفلبثُ لجَٛ

 ٌكاـي ٟ٘بیی 3

ؼلیمٝ، وبـٌبٜ، ؼفشف  30

+ ٔبـوف U.Tففْ اوشب٘ؽاـؼ 

ؼوشٛـاِقُٕ فٙی ، ٔالن 

 اـقیبثی 

  3 

 ؼـوز 
ق٘ی ٚ ٍٔػُ ٕ٘ٛؼٖ ٘ٛالُ ثغٛـ ِطیص ٔبـن

ثغٛـ ِطیص ٚ  U.Tـٚی ٕ٘ٛ٘ٝ ؼـ ففْ، سىٕیُ ففْ 

 ٍٔػُ ٕ٘ٛؼٖ ٘ٛالُ ؼـ آٖ

2 

 غیفلبثُ لجَٛ
ق٘ی ٘ٛالُ اـوبِی ـٚق ففْ، فؽْ سىٕیُ فؽْ ٔبـن

 ففْ ؼـ ضؽ اوشب٘ؽاـؼ
1 

4   

  3 

 
  2 

  1 

5   

  3 

   2 

  1 

ٌبیىشٍی ٞبی غیف 

فٙی , ایٕٙی, 

ثٟؽاٌز, سٛخٟبر 

قیىز ٔطیغی ٚ 

 ٍ٘في

، ا٘دبْ 2، وغص N-73 ؼـوشىبـی ٚ وىت ضالَ، 
وبـٞبی ٌغّی ثغٛـ اضىٗ وبُٔ ٚ ثف ٔجٙبی ؼـوشىبـی، 

ایٕٙی وبـ ؼـ اـسفبؿ، والٜ، فیٙه، وفً، ِجبن وبـ، 
 -ٞبخٌٛىبـی،  ؼلز ؼـ ٌٙبوبئی ٘بدیٛوشٍیٔبوه 

 أب٘ز ؼـ ٌكاـي ؼلیك 
 ٘شبیح ثبقـوی

 

  سٛخٝ ثٝ ٕٞٝ ٔٛاـؼ لبثُ لجَٛ

 

  سٛخٝ ثٝ ٔٛاـؼ قیىز ٔطیغی غجف لبثُ لجَٛ

 اـقٌيبثي كبـ )ٌبيىت ي اًدبم كبـ(
 ثّی    

 غیف    

 ٔقیبـ ٌبیىشٍی ا٘دبْ وبـ  :

 ٚ ........   1ٚ  3اق ٔفاضُ   2وىت ضؽالُ ٕ٘فٜ  

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

 اق ٔفاضُ وبـ 2وىت ضؽالُ ٔیبٍ٘یٗ 
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 ٍقاـت آهَقي ٍ پفٍـي

 وبقهبى پمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك  آهَقٌي

 ؼفتف تبلي  كتبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  كبـ فول فؼ اوتبًؽاـؼ تطليل - 1-8ًوَى ثفگ 

 :ًَثت : تبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 فٌبٍـ  فلك ت ٌىيي  ضففِ :   كؽ ضففِ 
وغص 

 ِالضيت 
3L 

 اوتبًؽاـؼ فول فؼ كبـ:    

 

 گفٍُ كبـ  ثبقـوي خَي ٍؽي ِ:  06 كؽ ٍؽي ِ 
 

 0605 كؽ كبـ
 (RT)پفتًَ بـ  آقهَى  كبـ:

وغص 

 ٌبيىت ي 
  

  ؽ هلي كبـك

  

 ٌفايظ اًدبم كبـ :-1

 وبفت 6قهبى  -

 كبـگبُ، اتبق وفثي، تبـي ػبًِ -

 ّب  هقييفيلن ـاؼيَگفافي، فيلن ثح، هتف، آٌ بـوبق اٌقِ، ًوًَِ خٌَ بـ  ٌؽُ ؼاـا  ًقُ -

 پفتًَ بـ زبـت  -

  ففم گكاـي ففاَِتي + اوتبًؽاـؼ هفخـ ـؼ يب قجَلي  -

 ًوًَِ /  ًقٍِ كبـ/هفاضل پفٍلُ / ـٍيِ اًدبم كبـ: - 2
 كٌتفل هَاـؼ ايوٌي -1

 تقييي فبكتَـّب  ثبقـوي -2

 زيًٌ ؼوت بُ ٍ فَاهل پفتًَ بـ  -3

 افوبل تبثً ٍ اًدبم پفتًَ بـ  -4

 ؽَْـ ٍ ثجَت فيلن -5

 غَاًؽى فيلن -6

 گكاـي ًْبئي  -7

 ٌبغُ ّب  اِلي اوتبًؽاـؼ فول فؼ كبـ: -3
 اوتقفاـ آٌ بـوبقّب  اٌقِ، ًّت فيلن ثح، تقييي هطل اوتقفاـ ؼوت بُ كٌتفل كٌٌؽُ اٌقِ، لجبن وفثي يب اوت بؼُ اق اتبق وفثي -1

 ( ٍ اًفل  پفتَؼّيIQIؼٌّؽُ كي يت تَّيف )تقييي قهبى پفتَؼّي، فبِلِ پفتَؼّي، ًَؿ فيلن، ًَؿ ًٍبى -2

 ـٍ  ًوًَِ ؼـ هطل هٌبوت IQIتٌؾين هَلؽ اٌقِ ٍ فيلن ؼـ هَققيت هٌبوت قفاـ ؼاؼى  -3

 ّباًدبم پفتًَ بـ  هتٌبوت ثب ًَؿ اٌقِ ٍ تٌؾين ؼوت بُ هتٌبوت ثب ـؼي  ؼٍم ٌبغُ -4

 ؽَْـ ٍ ثجَت فيلن ؼـ تبـي ػبًِ ثب اوت بؼُ اق ؼوت بُ ؼوتي يب اتَهبتيک، ثفؼى اثفات ًبهغلَة -5

 + اوتبًؽاـؼ هفخـ اـقيبثي ٍ ٌٌبوبئي فيَة Viewerت ىيف فيلن ثب اوت بؼُ اق ؼوت بُ  -6

 ، ِؽٍـ ؼوتَـالقول خْت تقويفات  R.Tففم ت ويل ٌؽُ  -7

 اثكاـّب  اـقٌيبثي: -4

 ليىت زک -پفوً -هٍبّؽُ

 اثكاـ ٍ تدْيكات هَـؼ ًيبق اًدبم كبـ: -5
+ ؼاًىيتَهتف ، هتف ٍ كَليه،  IQIكي فيلن، گيفُ فيلن (، فيلن ثح، اتبق وفثي، تبـي ػبًِ، غٍکSurvey meterّب  اٌقِ، )ؼوت بُ هَلؽ اٌقِ، آٌ بـوبق

  Viewerًوًَِ خٌَ بـ  ٌؽُ ؼاـا  ًَاقُ هقيي، ؼوت بُ غَاًؽى فيلن 

 

 
 

 ت بلي  كبـ  هفتجظ ؼـ گفٍُ كبـ /ٌ ل: -6
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 ٍقاـت آهَقي ٍ پفٍـي

ـيك  آهَقٌيوبقهبى پمًٍّ ٍ ثفًبهِ   

 ؼفتف تبلي  كتبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  اـقٌيبثي كبـ – 1-9ًوَى ثفگ 

 :ًَثت   تبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 فٌبٍـ  فلك ت ٌىيي  ضففِ :   كؽ ضففِ 
وغص 

 ِالضيت 
3L 

 اوتبًؽاـؼ فول فؼ كبـ:    

 

 گفٍُ كبـ  خَي ثبقـوي ٍؽي ِ:  06 كؽ ٍؽي ِ 

 
 0605 كؽ كبـ

 (RT)پفتًَ بـ  آقهَى  كبـ:
وغص 

 ٌبيىت ي 
  

  ؽ هلي كبـك

  

 هفا ضل كبـ ـؼي 
 ٌفايظ فول فؼ

 )اثكاـ،هَاؼ، تدْيكات، قهبى، ه بى ٍ ...(
 )ٌبغُ ّب/ؼاٍـ /ًوفُ ؼّي(اوتبًؽاـؼ  ًتبيح هو ي

ًوف

ُ 

 اوشمفاـ سدٟیكار ایٕٙی 1

اسبق  ؼلیمٝ، وبـٌبٜ، 30

سفن، سدٟیكار، آٌىبـوبق 

اٌقٝ + فیّٓ ثح، عٙبة ؼٚـ 

 ٔطٛعٝ، زه ِیىز ایٕٙی

 3 اوشفبؼٜ اق آٌىبـوبق، فیّٓ ثح ـفبیز فبِّٝ ؼـوز

 
  2 

 1 ا٘دبْ دفسٍٛ٘بـی ثفؼٖ ـفبیز ؼلیك ٔٛاـؼ ایٕٙی غیفلبثُ لجَٛ

2 
سقییٗ فبوشٛـٞبی ثبقـوی 

 دفسٍٛ٘بـی

ؼلیمٝ، وبـٌبٜ، ؼفشف،  30

زبـر دفسٍٛ٘بـی، فیّٓ 

 ٕ٘ٛ٘ٝ ٔٛـؼ سىز، 

 ٞبی دفسٛؼٞی ٔفسجظزبـر

 
 3 

 ؼـوز 
ٍٔػُ ٕ٘ٛؼٖ، قٔبٖ، فبِّٝ، ا٘فلی دفسٛؼٞی 

 یب  xٔٙبوت ثب ٘ٛؿ اٌقٝ 
2 

 1 فؽْ ا٘شػبة فبوشٛـٞبی دفسٍٛ٘بـی ثّٛـر اٌشجبٜ غیفلبثُ لجَٛ

3 
ا٘دبْ سٙؾیٓ وٙشفَ ؼوشٍبٜ ٚ 

 دفسٍٛ٘بـی

ؼلیمٝ وبـٌبٜ، ٌبلَٛ،  30

ٔشف، زبـر فیّٓ، ؼوشٍبٜ، 

ِٔٛؽ اٌقٝ، آٌىبوبقٞب ٚ 

 + ٕ٘ٛ٘ٝ IQIفیّٓ +

  3 

 
 2 سٙؾیٓ آٔذف، ِٚشبل، فبِّٝ ثف اوبن زبـر ؼـوز

 1 فؽْ سٙؾیٓ ؼلیك ؼوشٍبٜ غیفلبثُ لجَٛ

 ؽٟٛـ ٚ ثجٛر فیّٓ 4

وبفز، سبـیىػب٘ٝ، آٚیك،  1

ؽٟٛـ ٚ ثجٛر، ٔٛاؼ ؼوشٍبٜ 

ّٔففی ؽٟٛـ ٚ ثجٛر + ٘ٛـ 

ٔشٙبوت ثب سبـیىػب٘ٝ + 

 وٗغٍه

 
 3 

 
 ؼـوز

 فیّٓ ؼاـای اثفار ٔٙفی ٚ سأثیف ٌؿاـ ثف سفىیف

 ثبٌؽ.ٕ٘ی 
2 

 1 ثبٌؽ.فیّٓ ؼاـای اثفار سأثیفٌؿاـ ثف ـٚی فیّٓ ٔی غیفلبثُ لجَٛ

 ق٘یغٛا٘ؽٖ فیّٓ سفىیف ٚ ٔبـن 5

ؼفشف، ؼوشٍبٜ ؼلیمٝ،  30

غٛاٖ، ؼا٘ىیشٛٔشف، فیّٓ

 ٔبـن ٔالن اـقیبثی

 3 ٌٙبوبئی وّیٝ ٘ٛالُ ٔٛخٛؼ ؼـ ٕ٘ٛ٘ٝ  ؼـوز

 2 ٌٙبوبئی اوثف ٘ٛالُ ٔٛخٛؼ ؼـ ٕ٘ٛ٘ٝ  لبثُ لجَٛ 

 1 % ٘ٛالُ ٔٛخٛؼ ؼـ ٕ٘ٛ٘ٝ 70فؽْ ٌٙبوبئی ٘ٛالُ  غیفلبثُ لجَٛ

 ٌكاـي ٟ٘بیی  6

، R.Tوبفز، ؼفشف ، ففْ  1

اوشب٘ؽاـؼ ٔالن اـقیبثی 

 ٘ٛالُ

 
 3 

 2 ٚ ؼـج ٘ٛالُ U.Tسىٕیُ ففْ ٌكاـي  ؼـوز 

 1 فؽْ سىٕیُ ففْ ثٝ ِٛـر وبُٔ غیفلبثُ لجَٛ

ٌبیىشٍی ٞبی غیف 

فٙی , ایٕٙی, 

ثٟؽاٌز, سٛخٟبر 

قیىز ٔطیغی ٚ 

 ٍ٘في

، ا٘دبْ 2، وغص N-73 ؼـوشىبـی ٚ وىت ضالَ، 
ٚ ثف ٔجٙبی ؼـوشىبـی، وبـٞبی ٌغّی ثغٛـ اضىٗ وبُٔ 

اسبق وفثی، وفً، ِجبن وبـ، ؼلز ؼـ ٌٙبوبئی 
 أب٘ز ؼـ ٌكاـي ؼلیك  -ٞب٘بدیٛوشٍی

 ٘شبیح ثبقـوی
 

  سٛخٝ ثٝ ٕٞٝ ٔٛاـؼ لبثُ لجَٛ

 

  سٛخٝ ثٝ ٔٛاـؼ قیىز ٔطیغی غجف لبثُ لجَٛ

 اـقٌيبثي كبـ )ٌبيىت ي اًدبم كبـ(
 ثّی    

 غیف    

 ا٘دبْ وبـ  :ٔقیبـ ٌبیىشٍی 

 3ٚ  2ٚ  1اق ٔفاضُ   2وىت ضؽالُ ٕ٘فٜ  

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

 اق ٔفاضُ وبـ 2وىت ضؽالُ ٔیبٍ٘یٗ 
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 ٍقاـت آهَقي ٍ پفٍـي

آهَقٌيوبقهبى پمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك    

 ؼفتف تبلي  كتبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  كبـ فول فؼ اوتبًؽاـؼ تطليل - 1-8ًوَى ثفگ 

   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي
ٌوبـُ 

 هلي
 :ًَثت : تبـيع اـقٌيبثي  

 فٌبٍـ  فلك ت ٌىيي  ضففِ :   كؽ ضففِ 
وغص 

 ِالضيت 
3L 

 اوتبًؽاـؼ فول فؼ كبـ:    

وػتي وٌح هيكاى وػتي ًوًَِ ّب ـا  ثب اوت بؼُ اق ؼوت بُ

 گفٍُ كبـ  ثبقـوي خَي ٍؽي ِ:  06 كؽ ٍؽي ِ  .ثفـوي ٍ گكاـي ًوبيؽ
 

 0606 كؽ كبـ
 آقهَى وػتي وٌدي كبـ:

وغص 

 ٌبيىت ي 
  مهارت

  ؽ هلي كبـك

  

 ٌفايظ اًدبم كبـ :-1

 وبفت ، كبـگبُ، ؼوت بُ وػتي وٌح، ًوًَِ  2قهبى 

 ًقٍِ كبـ/هفاضل پفٍلُ / ـٍيِ اًدبم كبـ:ًوًَِ /   - 2
 

 آهبؼُ وبق  ًوًَِ 

 تٌؾين ؼوت بُ ٍ اًدبم آقهبيً

 ثجت ًتبيح
 

 

 ٌبغُ ّب  اِلي اوتبًؽاـؼ فول فؼ كبـ: -3

 ا٘شػبة اثكاـ ثفٌىبـی

 لفاـ ؼاؼٖ ٕ٘ٛ٘ٝ ؼـ ٔٛلقیز ٔٙبوت ـٚی ؼوشٍبٜ ٚ سٙؾیٓ ثبـ افٕبِی ٔٙبوت ثب ـٚي وػشی وٙح عجك زه ِیىز

 سىٕیُ ففْ ٚ اـائٝ ٘شبیح

 

 اثكاـّب  اـقٌيبثي: -4

 ليىت زک -پفوً -هٍبّؽُ

 اثكاـ ٍ تدْيكات هَـؼ ًيبق اًدبم كبـ: -5
 

 ؼوشٍبٜ یٛ٘یٛـ وبَ ٚ وػشی وٙدی دفسبثُ
 

 ت بلي  كبـ  هفتجظ ؼـ گفٍُ كبـ /ٌ ل: -6
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 ٍقاـت آهَقي ٍ پفٍـي

ٍ ثفًبهِ ـيك  آهَقٌيوبقهبى پمًٍّ   

 ؼفتف تبلي  كتبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  اـقٌيبثي كبـ – 1-9ًوَى ثفگ 

 :ًَثت   تبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 فٌبٍـ  فلك ت ٌىيي  ضففِ :   كؽ ضففِ 
وغص 

 ِالضيت 
3L 

 اوتبًؽاـؼ فول فؼ كبـ:    

وػتي وٌح هيكاى وػتي ًوًَِ ّب ـا  ثب اوت بؼُ اق ؼوت بُ

 گفٍُ كبـ  ثبقـوي خَي ٍؽي ِ:  06 كؽ ٍؽي ِ  .ثفـوي ٍ گكاـي ًوبيؽ

 
 0606 كؽ كبـ

 آقهَى وػتي وٌدي كبـ:
وغص 

 ٌبيىت ي 
ؽ هلي ك  مهارت

 كبـ
 

  

 هفا ضل كبـ ـؼي 
 ٌفايظ فول فؼ

 )اثكاـ،هَاؼ، تدْيكات، قهبى، ه بى ٍ ...(
 ًوفُ )ٌبغُ ّب/ؼاٍـ /ًوفُ ؼّي(اوتبًؽاـؼ  ًتبيح هو ي

1 

وبفز ٕ٘ٛ٘ٝ +  1وبـٌبٜ +   آٔبؼٜ وبقی ٕ٘ٛ٘ٝ 

 ؼوشٍبٜ ٔب٘ز 

 اثكاـ ثفٌىبـی 

 3 وبغز ٕ٘ٛ٘ٝ ثب اثقبؼ ٚ وغص ٔٙبوت ؼـوز

   2 

 1 وبغز ٕ٘ٛ٘ٝ غیف لبثُ اوشفبؼٜ  غیفلبثُ لجَٛ

2 

آٔبؼٜ وبقی ؼوشٍبٜ ٚ ا٘دبْ  

 آقٔبیً 

ؼوشٍبٜ یٛ٘یٛـوبَ +  

 ٕٝ٘ٛ٘ 

 ؼوشٛـاِقُٕ ا٘دبْ آقٖٔٛ 

 ؼلیمٝ  3

 
 3 

 2 ٘شبیح وػشی ثب سّفا٘ه ٔدبق ؼـوز 

 1 فؽْ وػشی وٙدی ؼلیك غیفلبثُ لجَٛ

3 

ففْ ٌكاـي وػشی وٙدی   ثجز ٘شبیح ٚ ٌكاـي 

 ٔفخـ اـقیبثی 
  3 

 2 بثمز اعالفبر ٚاـؼ ٌؽٜ ؼـ وشٖٛ ٔٙبوت ٔغ ؼـوز 

 1 فؽْ سىٕیُ ثٛؼٖ ٌكاـي  غیفلبثُ لجَٛ

4 

      
 3 

 
 

 2 

 
 1 

5 

      
 3 

 
 

 2 

 
 1 

ٌبیىشٍی ٞبی 

غیف فٙی , ایٕٙی, 

ثٟؽاٌز, سٛخٟبر 

قیىز ٔطیغی ٚ 

 ٍ٘في

،  اعٕیٙبٖ اق ویفیز 2، وغص N72ٔىئِٛیز دؿیفی، 

فیٙه، ایٕٙی ٍٞٙبْ ثفٌىبـی، ِجبن وبـ،  وبـ ا٘دبْ ٌؽٜ،

 ؼلز ؼـ ا٘دبْ آقٖٔٛ

 

 2 سٛخٝ ثٝ ٕٞٝ ٔٛاـؼ لبیُ لجَٛ

 

 1 ٔطیغیسٛخٝ ثٝ ٔٛاـؼ قیىز  غیفلبثُ لجَٛ

 اـقٌيبثي كبـ )ٌبيىت ي اًدبم كبـ(
 ثّی    

 غیف    

 ٔقیبـ ٌبیىشٍی ا٘دبْ وبـ  :

 ٚ .......ٚ ........  3اق ٔفاضُ   2وىت ضؽالُ ٕ٘فٜ  

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

 ٔفاضُ وبـاق  2وىت ضؽالُ ٔیبٍ٘یٗ 

 

 



108 

 

 

 ٍقاـت آهَقي ٍ پفٍـي

 وبقهبى پمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك  آهَقٌي

 ؼفتف تبلي  كتبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

 )ٌ ل پيٌٍْبؼ  (    ثبقـوي خَي كبـ فول فؼ اوتبًؽاـؼ تطليل - 1-8ًوَى ثفگ 

 :ًَثت : تبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 فٌبٍـ  فلك  ت ٌىيي ضففِ :   كؽ ضففِ 
وغص 

 ِالضيت 
3L 

 اوتبًؽاـؼ فول فؼ كبـ:    

 هٌبوت ـٍي ثب ـا ّب ًوًَِ هفتجظ ؼوت بّب  اق اوت بؼُ ثب

 گفٍُ كبـ  خَي ثبقـوي ٍؽي ِ:  06 كؽ ٍؽي ِ  ًوبيؽ اـائِ ـا ًتاليح ٍ هبكفٍگفافي
 

 0607 كؽ كبـ
 هبكفٍگفافي كبـ:

وغص 

 ٌبيىت ي 
  مهارت

  ؽ هلي كبـك

  

 ٌفايظ اًدبم كبـ :-1

 ؼقيقِ، كبـگبُ ٍ آقهبيٍ بُ، اثكاـ ثفي، پَليً، اويؽ ًيتفيک 145

 ًوًَِ /  ًقٍِ كبـ/هفاضل پفٍلُ / ـٍيِ اًدبم كبـ: - 2
 وبق  ًوًَِآهبؼُ -

 اًدبم فوليبت هبكفٍگفافي -

 ثفـوي وغص هقغـ ٍ گكاـي ًتبيح  -

 ٌبغُ ّب  اِلي اوتبًؽاـؼ فول فؼ كبـ: -3
 تْيِ وغص هقغـ ي ٌَاغت ًوًَِ  -

 ّب  هَـؼ ًيبق ت ىيف هبكفٍگفافيتْيِ ف ه اق هقغـ، ؼاـا  ٍيمگي -

 ، فلك خَي ٍ ً َؾ ـيٍِ هٍػُ ٌؽُ   HAZففم گكاـي +ف ه، ٌبهل  -

 اثكاـّب  اـقٌيبثي: -4

 ليىت زک -پفوً -هٍبّؽُ

 اثكاـ ٍ تدْيكات هَـؼ ًيبق اًدبم كبـ: -5
 اثكاـ ثفي، پَليً، اويؽ، پبـزِ ًفم، لجبن كبـ، ؾـُ ثيي، ؼٍـثيي ف بوي، ًوًَِ فَالؼ  ٍ ـًگ ًكى

 

 
 

 ت بلي  كبـ  هفتجظ ؼـ گفٍُ كبـ /ٌ ل: -6
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 ٍقاـت آهَقي ٍ پفٍـي

 وبقهبى پمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك  آهَقٌي

كتبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًًؼفتف تبلي    

 

  اـقٌيبثي كبـ – 1-9ًوَى ثفگ 

 :ًَثت   تبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 فٌبٍـ  فلك  ت ٌىيي ضففِ :   كؽ ضففِ 
وغص 

 ِالضيت 
3L 

 اوتبًؽاـؼ فول فؼ كبـ:    

 هٌبوت ـٍي ثب ـا ّب ًوًَِ هفتجظ ؼوت بّب  اق اوت بؼُ ثب

 گفٍُ كبـ  خَي ثبقـوي ٍؽي ِ:  06 كؽ ٍؽي ِ  ًوبيؽ اـائِ ـا ًتاليح ٍ هبكفٍگفافي

 
 0607 كؽ كبـ

 كبـ:
وغص  هبكفٍگفافي

 ٌبيىت ي 
  مهارت

  ؽ هلي كبـك

  

 هفا ضل كبـ ـؼي 
 ٌفايظ فول فؼ

 )اثكاـ،هَاؼ، تدْيكات، قهبى، ه بى ٍ ...(
 ّب/ؼاٍـ /ًوفُ ؼّي()ٌبغُ اوتبًؽاـؼ  ًتبيح هو ي

ًوف

ُ 

 آٔبؼٜ وبقی ٕ٘ٛ٘ٝ 1
ؼلیمٝ، وبـٌبٜ، اثكاـ  45

 ثفي ٚ دِٛیً

 3 وغص ٔمغـ یىٙٛاغز ؼـوز

   2 

 1 وغص ٔمغـ ٘بٍٕٖٞٛ غیفلبثُ لجَٛ

 ا٘دبْ فّٕیبر ٔبوفٌٚفافی 2
ؼلیمٝ، آقٔبیٍٍبٜ  60

 % 10ٕ٘ٛ٘ٝ، اویؽ ٘یشفیه 

 
 3 

 ؼـوز 
ـیٍٝ، فّك  HAZوغص ٔمغـ ؼاـای ٔمبعـ ٍٔػُ 

 خٛي
2 

 1 وغص ٔمغـ ٘بٌٛیب غیفلبثُ لجَٛ

 سفىیف ٚ ٌكاـي 3
ؼلیمٝ آقٔبیٍٍبٜ، ٕ٘ٛ٘ٝ  40

 + ففْ ٌكاـي ؼٚـثیٗ

  3 

 2 ففْ ضبٚی فىه اق وغص ٔمغـ وبُٔ ٕ٘ٛ٘ٝ  ؼـوز 

 1 ٘ٛیىی ضقیفففْ غیفلبثُ لجَٛ

4  
 

 
 3 

   2 

  1 

5  
 

 
 3 

   2 

  1 

ٌبیىشٍی ٞبی غیف 

فٙی , ایٕٙی, 

ثٟؽاٌز, سٛخٟبر 

قیىز ٔطیغی ٚ 

 ٍ٘في

،  اعٕیٙبٖ اق ویفیز 2، وغص N72ٔىئِٛیز دؿیفی، 

ِجبن وبـ، فیٙه، ؼوشىً ٔقِٕٛی ٚ  وبـ ا٘دبْ ٌؽٜ

ؼوشىً دالوشیىی، زٍٍٛ٘ی ـلیك وفؼٖ اویؽ ، ؼلز ؼـ 

 ا٘دبْ آقٖٔٛ

  

  سٛخٝ ثٝ ٕٞٝ ٔٛاـؼ لبثُ لجَٛ  

 

  سٛخٝ ثٝ ٔٛاـؼ قیىز ٔطیغی غیف لبثُ لجَٛ

 اـقٌيبثي كبـ )ٌبيىت ي اًدبم كبـ(
 ثّی    

 غیف    

 ٔقیبـ ٌبیىشٍی ا٘دبْ وبـ  :

 ٚ ... ٚ.. 2اق ٔفاضُ   2وىت ضؽالُ ٕ٘فٜ  

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

 اق ٔفاضُ وبـ 2وىت ضؽالُ ٔیبٍ٘یٗ 
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 ٍقاـت آهَقي ٍ پفٍـي

 وبقهبى پمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك  آهَقٌي

كبـؼاًًؼفتف تبلي  كتبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ   

 

  كبـ فول فؼ اوتبًؽاـؼ تطليل - 1-8ًوَى ثفگ 

 :ًَثت : تبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 فٌبٍـ  فلك  ت ٌىيي ضففِ :   كؽ ضففِ 
وغص 

 ِالضيت 
3L 

 اوتبًؽاـؼ فول فؼ كبـ:    

 ؼـ اوتط بم ٍ اًدبم ـا ضفثِ آقهَى تدْيكات اق اوت بؼُ ثب

 گفٍُ كبـ  خَي ثبقـوي ٍؽي ِ:  06 كؽ ٍؽي ِ  ًوبيؽ ت ىيف ـا ضفثِ ثفاثف
 

 0608 كؽ كبـ
 آقهَى ضفثِ كبـ:

وغص 

 ٌبيىت ي 
  مهارت

  ؽ هلي كبـك

  

 ٌفايظ اًدبم كبـ :-1

 ثيي، هتف، هبٌيي ضىبةوبفت ٍ ًين، كبـگبُ، ؼوت بُ ضفثِ، ًوًَِ ضفثِ، كَليه، ؾـُ 2قهبى 

 كبـ/هفاضل پفٍلُ / ـٍيِ اًدبم كبـ:ًوًَِ /  ًقٍِ  - 2
 وبق  ًوًَِآهبؼُ -

 تٌؾين ؼوت بُ -

 اًدبم آقهبيً  -

 ثجت ًتبيح  -

 ٌبغُ ّب  اِلي اوتبًؽاـؼ فول فؼ كبـ: -3
 گيف  اثقبؼ )كَليه(، اًؽاقُاًتػبة اثكاـ ثفي، ٌيبـقًي  -

 قفاـ ؼاؼى اّفم ًيفٍ ؼـ هَققيت هٌبوت -

 ٌيبـ گيفُ ٍ ـّب ًوَؼى اّفمقفاـ ؼاؼى ًوًَِ ؼـ هَققيت هٌبوت ؼـ  -

 ثجت ًتبيح ثؽوت آهؽُ ٍ ت ويل ففم گكاـي -

 اثكاـّب  اـقٌيبثي: -4

 ليىت زک -پفوً -هٍبّؽُ

 اثكاـ ٍ تدْيكات هَـؼ ًيبق اًدبم كبـ: -5
 ؼوت بُ آقهَى ضفثِ، ًوًَِ اوتبًؽاـؼ، هتف ٍ كَليه

 

 

 ت بلي  كبـ  هفتجظ ؼـ گفٍُ كبـ /ٌ ل: -6
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آهَقي ٍ پفٍـيٍقاـت   

 وبقهبى پمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك  آهَقٌي

 ؼفتف تبلي  كتبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  اـقٌيبثي كبـ – 1-9ًوَى ثفگ 

 :ًَثت   تبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 فٌبٍـ  فلك  ت ٌىيي ضففِ :   كؽ ضففِ 
وغص 

 ِالضيت 
3L 

 اوتبًؽاـؼ فول فؼ كبـ:    

 اوتط بم ٍ اًدبم ـا ضفثِ آقهَى تدْيكات اق اوت بؼُ ثب

 گفٍُ كبـ  خَي ثبقـوي ٍؽي ِ:  06 كؽ ٍؽي ِ  ًوبيؽ ت ىيف ـا ضفثِ ثفاثف ؼـ

 
 0608 كؽ كبـ

 آقهَى ضفثِ كبـ:
وغص 

 ٌبيىت ي 
  مهارت

  ؽ هلي كبـك

  

 هفا ضل كبـ ـؼي 
 ٌفايظ فول فؼ

 )اثكاـ،هَاؼ، تدْيكات، قهبى، ه بى ٍ ...(
 )ٌبغُ ّب/ؼاٍـ /ًوفُ ؼّي(اوتبًؽاـؼ  ًتبيح هو ي

ًوف

ُ 

 آٔبؼٜ وبقی 1

وبفز، ؼفشف دبیٝ  5وبـٌبٜ 

+ ٔشفٚ، وِٛیه + ؼوشٍبٜ 

 ٌیبـق٘ی 

 
 3 

 ؼـوز 
لفاـ ؼاؼٖ اٞفْ وبغز ٕ٘ٛ٘ٝ ثب اثقبؼ ٚ ٌیبـ ؼلیك، 

 ٔٙبوتؼـ ٘مغٝ ٔٙبوت ٚ ٕ٘ٛ٘ٝ ؼـ ٔٛلقیز 
2 

 غیفلبثُ لجَٛ
وبغز ٕ٘ٛ٘ٝ ثب وٕی غغب ، لفاـ ؼاؼٖ ٕ٘ٛ٘ٝ ثب 

 خٟز اٌشجبٜ
1 

 ا٘دبْ آقٔبیً 2
ؼلیمٝ، ؼوشٍبٜ  30وبـٌبٜ 

 ضفثٝ، ٕ٘ٛ٘ٝ ضفثٝ 

 3 ـٞب ٕ٘ٛؼٖ اٞفْ ٚ ثجز ٘شیدٝ ؼـوز

 2  لبثُ لجَٛ 

 1 ـٞب ٕ٘ٛؼٖ اٞفْ ثجز اٌشجبٜ  غیفلبثُ لجَٛ

 ثجز ٘شبیح ٚ ٌكاـي ٟ٘بئی  3

ؼلیمٝ، ؼفشف وبـ، ففْ  30

ٌكاـي ضفثٝ، ٔقیبـٞبی 

 دؿیفي

 3 اـقیبثی فیٛة ٚ ٔمغـ ٌىىز غٛـؼٜ ؼـوز

 2  لبثُ لجَٛ 

 1 فؽْ اـقیبثی ؼلیك غیفلبثُ لجَٛ

4   

  3 

   2 

  1 

5  
 

 
 3 

   2 

  1 

ٌبیىشٍی ٞبی غیف 

فٙی , ایٕٙی, 

ثٟؽاٌز, سٛخٟبر 

قیىز ٔطیغی ٚ 

 ٍ٘في

 ،  سفىیف اعالفبر1، وغص N-32وبقٔب٘ؽٞی اعالفبر، 
ایٕٙی ؼـ ثفاثف ضفثٝ اضشٕبِی ثٝ اٍٍ٘شبٖ ؼوز ، ؼلز ؼـ 

 ا٘شػبة ؼاؼٜ ٞب 

 ٞبی اوشػفاج ٌؽٜ                             أب٘ز ؼـ سفىیف ؼلیك ؼاؼٜ

 

  سٛخٝ ثٝ ٕٞٝ ٔٛاـؼ لبثُ لجَٛ

 

  سٛخٝ ثٝ ٔٛاـؼ قیىز ٔطیغی لبثُ لجَٛغیف 

 اـقٌيبثي كبـ )ٌبيىت ي اًدبم كبـ(
 ثّی    

 غیف    

 ٔقیبـ ٌبیىشٍی ا٘دبْ وبـ  :

 ٚ .... ٚ .... 3اق ٔفاضُ   2وىت ضؽالُ ٕ٘فٜ  

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

 اق ٔفاضُ وبـ 2ضؽالُ ٔیبٍ٘یٗ وىت 
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 ٍقاـت آهَقي ٍ پفٍـي

 وبقهبى پمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك  آهَقٌي

 ؼفتف تبلي  كتبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  كبـ فول فؼ اوتبًؽاـؼ تطليل - 1-8ًوَى ثفگ 

 :ًَثت : اـقٌيبثيتبـيع    ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 فٌبٍـ  فلك  ت ٌىيي ضففِ :   كؽ ضففِ 
وغص 

 ِالضيت 
3L 

 اوتبًؽاـؼ فول فؼ كبـ:    

 ٍ آقهبيً ـا ّب ًوًَِ كًٍ آقهَى تدْيكات اق اوت بؼُ ثب

 گفٍُ كبـ  ثبقـوي خَي ٍؽي ِ:  06 كؽ ٍؽي ِ  ًوبيؽ ـون ـا آى ًوَؼاـ ٍ ثجت ًوًَِ اوتط بم
 

 0609 كؽ كبـ
 آقهَى كًٍ كبـ:

وغص 

 ٌبيىت ي 
  مهارت

  ؽ هلي كبـك

  

 ٌفايظ اًدبم كبـ :-1

 ، هقيبـ پؿيفي، كَليه، هتف  ( Universalوبفت، كبـگبُ، ؼوتَـالقول فٌي، ًوًَِ كًٍ، ؼوت بُ كًٍ ) 2

 ًوًَِ /  ًقٍِ كبـ/هفاضل پفٍلُ / ـٍيِ اًدبم كبـ: - 2
 وبق  ًوًَِآهبؼُ -

 آهبؼُ وبق  ؼوت بُ  -

 اًدبم آقهبيً  -

 گكاـي ًْبئي ًتبيح   -

 ٌبغُ ّب  اِلي اوتبًؽاـؼ فول فؼ كبـ: -3
 قًيوبغت ًوًَِ ثف اوبن ؼوتَـالقول ٍ اثقبؼ اوتبًؽاـؼ ٍ هبـک -

 قفاـ ؼاؼى ًوًَِ ؼـ هطل گيفُ، ثبـگؿاـ  عجق اثقبؼ ٍ خٌه ًوًَِ -

 افوبل ًيفٍ ٍ ت ويل ففايٌؽ آقهَى -

   ًْبئي گكاـيثفـوي ًتبيح ضبِلِ ٍ ثجت ؼـ ففم  -

 اثكاـّب  اـقٌيبثي: -4

 ليىت زک -پفوً -هٍبّؽُ

 اثكاـ ٍ تدْيكات هَـؼ ًيبق اًدبم كبـ: -5
 ًوًَِ آقهَى، ؼوت بُ يًَيَـوبل + كَليه + هتف + هبـكف ، ففم گكاـي 

 

 
 

 ت بلي  كبـ  هفتجظ ؼـ گفٍُ كبـ /ٌ ل: -6

 

 

 

 



113 

 

 

 ٍقاـت آهَقي ٍ پفٍـي

ـيك  آهَقٌيوبقهبى پمًٍّ ٍ ثفًبهِ   

 ؼفتف تبلي  كتبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  اـقٌيبثي كبـ – 1-9ًوَى ثفگ 

 :ًَثت   تبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 فٌبٍـ  فلك  ت ٌىيي ضففِ :   كؽ ضففِ 
وغص 

 ِالضيت 
3L 

 اوتبًؽاـؼ فول فؼ كبـ:    

 ٍ آقهبيً ـا ّب ًوًَِ كًٍ آقهَى تدْيكات اق اوت بؼُ ثب

 گفٍُ كبـ  ثبقـوي خَي ٍؽي ِ:  06 كؽ ٍؽي ِ  ًوبيؽ ـون ـا آى ًوَؼاـ ٍ ثجت ًوًَِ اوتط بم

 
 0609 كؽ كبـ

 كبـ:
وغص  آقهَى كًٍ

 ٌبيىت ي 
  مهارت

  ؽ هلي كبـك

  

 هفا ضل كبـ ـؼي 
 ٌفايظ فول فؼ

 )اثكاـ،هَاؼ، تدْيكات، قهبى، ه بى ٍ ...(
 )ٌبغُ ّب/ؼاٍـ /ًوفُ ؼّي(اوتبًؽاـؼ  ًتبيح هو ي

ًوف

ُ 

 آٔبؼٜ وبقی ٕ٘ٛ٘ٝ 1

وبفز، وبـٌبٜ، اثكاـ  1

ثفي، سفاٌىبـی، وٕجبؼٜ ٚ 

 ٔبـوف

 3 اثقبؼ ثفاوبن ٘مٍٝ )وبُٔ( ؼـوز

 2 % غغب ٘ىجز ثٝ ٔالن اوشب٘ؽاـؼ2اثقبؼ ثب  لبثُ لجَٛ 

 1 % غغب ثٝ ٔالن اوشب٘ؽاـؼ 5اثقبؼ ثب ثیً اق  غیفلبثُ لجَٛ

 آٔبؼٜ وبقی ؼوشٍبٜ 2
ؼلیمٝ، وبـٌبٜ، ٕ٘ٛ٘ٝ +  20

 ؼوشٍبٜ، یٛ٘یٛـوبَ+ ٔبـوف

 3 ثبـٌؿاـی ٚ لفاـؼاؼ ؼلیك ٕ٘ٛ٘ٝ ؼـ ٔٛلقیز  ؼـوز

 2 ثبـٌؿاـی اٌشجبٜ + ٔٛلقیز ٕ٘ٛ٘ٝ ِطیص  لبثُ لجَٛ 

 1 ثبـٌؿاـی اٌشجبٜ  غیفلبثُ لجَٛ

 ا٘دبْ آقٔبیً 3

ؼلیمٝ، وبـٌبٜ، ؼوشٍبٜ  20

ٕ٘ٛ٘ٝ، ؼوشٛـاِقُٕ ٚ زه 

 ِیىز

 
 3 

 2 اوشفبؼٜ اق ؼوشٛـاِقُٕ ؼوشٍبٜ ؼـوز 

 1 فؽْ اوشفبؼٜ اق ؼوشٛـاِقُٕ ؼوشٍبٜ غیفلبثُ لجَٛ

 سفىیف ٘شبیح  4

وبفز، وبـٌبٜ،  1

ؼوشٛـاِقُٕ فٙی، 

 ٔقیبـٞبی دؿیفي

 
 3 

 2 سٍػیُ لجَٛ یب ـؼ ٕ٘ٛ٘ٝ  ؼـوز 

 1 ٞبی اٌشجبٜ اوشػفاج ؼاؼٜ غیفلبثُ لجَٛ

5  
 

 
 3 

   2 

  1 

ٌبیىشٍی ٞبی غیف 

فٙی , ایٕٙی, 

ثٟؽاٌز, سٛخٟبر 

قیىز ٔطیغی ٚ 

 ٍ٘في

 ،  سفىیف اعالفبر1، وغص N-32وبقٔب٘ؽٞی اعالفبر، 
ایٕٙی ؼـ ثفاثف ضفثٝ اضشٕبِی ثٝ اٍٍ٘شبٖ ؼوز ، ؼلز ؼـ 

 ا٘شػبة ؼاؼٜ ٞب 

 ٞبی اوشػفاج ٌؽٜ                             أب٘ز ؼـ سفىیف ؼلیك ؼاؼٜ

 

  سٛخٝ ثٝ ٕٞٝ ٔٛاـؼ لبثُ لجَٛ

 

  سٛخٝ ثٝ ٔٛاـؼ قیىز ٔطیغی غیف لبثُ لجَٛ

 اـقٌيبثي كبـ )ٌبيىت ي اًدبم كبـ(
 ثّی    

 غیف    

 ٔقیبـ ٌبیىشٍی ا٘دبْ وبـ  :

 ٚ ... ٚ.. 3اق ٔفاضُ   2وىت ضؽالُ ٕ٘فٜ  

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

 اق ٔفاضُ وبـ 2وىت ضؽالُ ٔیبٍ٘یٗ 
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 ٍقاـت آهَقي ٍ پفٍـي

 وبقهبى پمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك  آهَقٌي

 ؼفتف تبلي  كتبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  كبـ فول فؼ اوتبًؽاـؼ تطليل - 1-8ًوَى ثفگ 

 :ًَثت : تبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 فٌبٍـ  فلك  ت ٌىيي ضففِ :   كؽ ضففِ 
وغص 

 ِالضيت 
3L 

 اوتبًؽاـؼ فول فؼ كبـ:    

 ٍ خَي والهت آٌ بـوبق  هٌؾَـ ثِ غوً آقهَى اًدبم

 گفٍُ كبـ  خَي ثبقـوي ٍؽي ِ:  06 كؽ ٍؽي ِ  غوٍي ثبـ تطت ًوًَِ اوتط بم تقييي
 

 0610 كؽ كبـ
 آقهَى غوً كبـ:

وغص 

 ٌبيىت ي 
 مهارت 

  ؽ هلي كبـك

  

 ٌفايظ اًدبم كبـ :-1

 كبـگبُ، ًوًَِ كًٍ، ؼوتَـالقول فٌي ؼوت بُ، ؼوت بُ آقهَى غوً ، كَليهوبفت ،  5/2

 ًوًَِ /  ًقٍِ كبـ/هفاضل پفٍلُ / ـٍيِ اًدبم كبـ: - 2
 وبق  ًوًَِآهبؼُ -

 آهبؼُ وبق  ؼوت بُ آقهَى ضفثِ -

 اًدبم آقهبيً غوً ـيٍِ، خبًجي، وغطي -

 ثفـوي ًتبيح ٍ گكاـي ًْبئي  -

 فول فؼ كبـ:ٌبغُ ّب  اِلي اوتبًؽاـؼ  -3
 وبغت ًوًَِ عجق ًقٍِ اوتبًؽاـؼ -

 ثبـگؿاـ  ثفاوبن اثقبؼ ٍ خٌه ًوًَِ   -

 قفاـؼاؼى ًوًَِ ؼـ هطل گيفُ، تٌؾين ٍ ثبـگؿاـ  ؼوت بُ، ـاًً وٌجِ -

 هغبلقِ فول فؼ آقهَى ٍ ت ويل ففم گكاـي   -

 اثكاـّب  اـقٌيبثي: -4

 ليىت زک -پفوً -هٍبّؽُ

 اًدبم كبـ:اثكاـ ٍ تدْيكات هَـؼ ًيبق  -5
 ؼوت بُ آقهَى غوً، اق ًَؿ اّفم ه بًي ي يب اتَهبتيک، ًوًَِ خٌَ بـ  ٌؽُ، كَليه

 

 
 

 ت بلي  كبـ  هفتجظ ؼـ گفٍُ كبـ /ٌ ل: -6
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 ٍقاـت آهَقي ٍ پفٍـي

 وبقهبى پمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك  آهَقٌي

 ؼفتف تبلي  كتبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  اـقٌيبثي كبـ – 1-9ًوَى ثفگ 

 :ًَثت   تبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 فٌبٍـ  فلك  ت ٌىيي ضففِ :   كؽ ضففِ 
وغص 

 ِالضيت 
3L 

 اوتبًؽاـؼ فول فؼ كبـ:    

 ٍ خَي والهت آٌ بـوبق  هٌؾَـ ثِ غوً آقهَى اًدبم

 گفٍُ كبـ  خَي ثبقـوي ٍؽي ِ:  06 كؽ ٍؽي ِ  غوٍي ثبـ تطت ًوًَِ اوتط بم تقييي

 
 0610 كؽ كبـ

 آقهَى غوً كبـ:
وغص 

 ٌبيىت ي 
ؽ هلي ك مهارت 

 كبـ
 

  

 هفا ضل كبـ ـؼي 
 ٌفايظ فول فؼ

 )اثكاـ،هَاؼ، تدْيكات، قهبى، ه بى ٍ ...(
 ًوفُ )ٌبغُ ّب/ؼاٍـ /ًوفُ ؼّي(اوتبًؽاـؼ  ًتبيح هو ي

 آٔبؼٜ وبقی 1

وبفز، وبـٌبٜ، سدٟكار،  1

ثفٌىبـی، سفاٌىبـی، 

 وِٛیه، ؼفشف، ٔبـوف

 ؼـوز

وبغز ٕ٘ٛ٘ٝ ثفاثف ثب اثقبؼ ٚ ٌفایظ ٕ٘ٛ٘ٝ اوشب٘ؽاـؼ، 

سٙؾیٓ ثفاوبن خٙه ٚ اثقبؼ ٕ٘ٛ٘ٝ ٚ وبسبِٛي 

 ؼوشٍبٜ

3 

 
 2 وبغز ٕ٘ٛ٘ٝ یب فؽْ سغجیك  لبثُ لجَٛ

 1 ثبـٌؿاـی، سٙؾیٓ ؼوشٍبٜ غیف اِِٛی غیفلبثُ لجَٛ

 ا٘دبْ آقٔبیً 2

ؼلیمٝ، وبـٌبٜ، ؼوشٍبٜ  20

غًٕ، ٕ٘ٛ٘ٝ ، وِٛیه، 

 ٔبـوف

  3 

 2 اوشبـر ؼوشٍبٜ +لفاـ ؼاؼٖ ٕ٘ٛ٘ٝ ؼـ ٔٛلقیز  ؼـوز 

 1 فؽْ ا٘دبْ ؼلیك آقٖٔٛ غیفلبثُ لجَٛ

 ثفـوی ٘شبیح ٚ ٌكاـي ٟ٘بئی  3
وبفز، ففْ ٌكاـي،  1

 ؼفشف، ٔقیبـٞبی دؿیفي

  3 

 ؼـوز 
ٔٛخٛؼ ٚ سقییٗ ـؼ یب سقییٗ اوشطىبْ، ٘ٛالُ 

 لجِٛی ٕ٘ٛ٘ٝ
2 

 1 فؽْ سٛا٘بئی ؼـ آ٘بِیك ٘شبیح غیفلبثُ لجَٛ

4   

  3 

   2 

  1 

5  
 

 
 3 

   2 

  1 

ٌبیىشٍی ٞبی غیف 

فٙی , ایٕٙی, 

ثٟؽاٌز, سٛخٟبر 

قیىز ٔطیغی ٚ 

 ٍ٘في

 ،  سفىیف اعالفبر1، وغص N-32وبقٔب٘ؽٞی اعالفبر، 
ایٕٙی ؼـ ثفاثف ضفثٝ اضشٕبِی ثٝ اٍٍ٘شبٖ ؼوز ، ؼلز ؼـ 

 ا٘شػبة ؼاؼٜ ٞب 

 ٞبی اوشػفاج ٌؽٜ                             أب٘ز ؼـ سفىیف ؼلیك ؼاؼٜ

 

  سٛخٝ ثٝ ٕٞٝ ٔٛاـؼ لبثُ لجَٛ

 

  سٛخٝ ثٝ ٔٛاـؼ قیىز ٔطیغی غیف لبثُ لجَٛ

 اـقٌيبثي كبـ )ٌبيىت ي اًدبم كبـ(
 ثّی    

 غیف    

 ٔقیبـ ٌبیىشٍی ا٘دبْ وبـ  :

 ٚ ... ٚ.. 3اق ٔفاضُ   2وىت ضؽالُ ٕ٘فٜ  

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

 اق ٔفاضُ وبـ 2وىت ضؽالُ ٔیبٍ٘یٗ 
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 ٍقاـت آهَقي ٍ پفٍـي

 وبقهبى پمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك  آهَقٌي

 ؼفتف تبلي  كتبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  كبـ فول فؼ اوتبًؽاـؼ تطليل - 1-8ًوَى ثفگ 

 :ًَثت : تبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 فٌبٍـ  فلك  هبّف كبـگف  ضففِ :   كؽ ضففِ 
وغص 

 ِالضيت 
L1  

 اوتبًؽاـؼ فول فؼ كبـ:    

 ًقٍِ ثِ تَخِ ثب ؼوتي قيسي ثب ًبقک فلك  ٍـقْب  ثفي 

 گفٍُ كبـ  ثفٌ بـ  ٍؽي ِ:  70 كؽ ٍؽي ِ  فٌي الكاهبت ـفبيت ٍ
 

 7071 كؽ كبـ
 ثفٌ بـ  ثب قيسي ؼوتي   كبـ:

وغص 

 ٌبيىت ي 
  مهارت

  ؽ هلي كبـك

  

 ٌفايظ اًدبم كبـ :-1

ّب  فلك  هَـؼ ثفٌ بـ ، كً، وٌگ ِبثَى، گًَيب، ٍـقّب  هػتل ، ٌبثلَى، وَقى غظكً فلك  ؼـ اًؽاقُّب  ٍـق ؼوتي، غظاًَاؿ قيسيهطيظ كبـ، 

 پفكبـ، هيككبـ   

 ًوًَِ /  ًقٍِ كبـ/هفاضل پفٍلُ / ـٍيِ اًدبم كبـ: - 2
 قؼائي(آهبؼُ وبق  فلك ثفا  ثفٌ بـ  )تويككبـ ، قًگ -

 گؿـ كٍي ٍ فالهتغظ -

 ثفٌ بـ  )هىتقين، ؼٍاـ، ثفاوبن ًقٍِ( -

 كٌتفل ٍ ؼقت ؼـ ثفٌ بـ  -

 

 ٌبغُ ّب  اِلي اوتبًؽاـؼ فول فؼ كبـ: -3
 تويك  وغص قغقِ ، ثؽٍى قًگ ٍ اكىيؽ   -1

 اًتػبة قيسي ثفاوبن ضػبهت ٍ خٌه قغقِ -2

 گؿاـ  ؼـ اثف ًقٍِ(گؿاـ  )فالهتؼقت ؼـ فالهت -3

 كبـ  ثؽٍى پليىِثفي -4

 ثفٌ بـ  هغبثق ًقٍِ  -5

 ثفٌ بـ  ثؽٍى پيسيؽگي    -6

 اثكاـّب  اـقٌيبثي: -4

 ليىت زک -پفوً -هٍبّؽُ

 اثكاـ ٍ تدْيكات هَـؼ ًيبق اًدبم كبـ: -5
 ثف ؼوتي، هيك كبـ  ّب  ٍـقثب اًَاؿ قيسي

 ت بلي  كبـ  هفتجظ ؼـ گفٍُ كبـ /ٌ ل: -6
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 ٍقاـت آهَقي ٍ پفٍـي

ثفًبهِ ـيك  آهَقٌيوبقهبى پمًٍّ ٍ   

 ؼفتف تبلي  كتبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  اـقٌيبثي كبـ – 1-9ًوَى ثفگ 

 :ًَثت   تبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 فٌبٍـ  فلك  هبّف كبـگف  ضففِ :   كؽ ضففِ 
وغص 

 ِالضيت 
L1  

 اوتبًؽاـؼ فول فؼ كبـ:    

 ًقٍِ ثِ تَخِ ثب ؼوتي قيسي ثب ًبقک فلك  ٍـقْب  ثفي 

 گفٍُ كبـ  ثفٌ بـ  ٍؽي ِ:  70 كؽ ٍؽي ِ  فٌي الكاهبت ـفبيت ٍ

 
 7071 كؽ كبـ

 كبـ:
وغص  ثفٌ بـ  ثب قيسي ؼوتي  

 ٌبيىت ي 
  مهارت

  ؽ هلي كبـك

  

 هفا ضل كبـ ـؼي 
 ٌفايظ فول فؼ

 )اثكاـ،هَاؼ، تدْيكات، قهبى، ه بى ٍ ...(
 )ٌبغُ ّب/ؼاٍـ /ًوفُ ؼّي(اوتبًؽاـؼ  هو يًتبيح 

ًوف

ُ 

 آٔبؼٜ وبقی 1

وبـٌبٜ، لیسی ؼوشی، ٘مٍٝ 

وبـ، اثكاـٞبی فالٔز 

 ٌؿاـی

 
 3 

 ؼـوز 
ا٘شػبة ثفاوبن ضػبٔز فّك، ا٘شػبة لیسی ففْ، 

 ثفي فالٔز ٌؿاـی ٚ غظ وٍی ثفاثف ٘مٍٝ
2 

 غیفلبثُ لجَٛ
ثٝ ففْ ا٘شػبة ثفاوبن ضػبٔز فّك، فؽْ سٛخٝ 

 ثفي، فالٔز ٌؿاـی غّظ ٚ غظ وٍی ٘بؼـوز
1 

 ثفٌىبـی ٚـق  2
وبـٌبٜ، لیسی ؼوشی، اثكاـ، 

 لیسی ؼوشی

 ؼـوز
ثفٌىبـی ٔغبثك ٘مٍٝ، ثؽٖٚ دّیىٝ، ثؽٖٚ 

 دیسیؽٌی
3 

 لبثُ لجَٛ 
ثفٌىبـی ٔغبثك ٘مٍٝ، ؼاـای دّیىٝ ٚ ؼاـای 

 دیسیؽٌی
2 

 1 ٘مٍٝ ٚ ؼاـای دیسیؽٌیثفٌىبـی فؽْ ٔغبثمز ثب  غیفلبثُ لجَٛ

 وٙشفَ ٟ٘بیی  3
 ٌبثّٖٛ، وٛٞبٖ

 وًٙ

  3 

 ؼـوز 
وٙشفَ دّیىٝ ٚ ـفـ آٖ، وٙشفَ دیسیؽٌی ٚ ـفـ 

 آٖ، سغبثك ثب ٘مٍٝ
2 

 1 فؽْ وٙشفَ ٔٛاـؼ ثبال غیفلبثُ لجَٛ

4   

  3 

   2 

  1 

5  
 

 
 3 

   2 

  1 

ٌبیىشٍی ٞبی غیف 

ایٕٙی, فٙی , 

ثٟؽاٌز, سٛخٟبر 

قیىز ٔطیغی ٚ 

 ٍ٘في

، ؼاٚعّت ٌؽٖ ثفای 1، وغص  N72 دؿیفی،ٔىئِٛیز

ٞبی خؽیؽ ٚ غبَ ، ؼوشىً، ِجبن وبـ، ؼلز ؼـ فقبِیز

 ٚـی  دیبؼٜ وفؼٖ ٘مٍٝ ـٚی ٚـق ثفای افكایً ثٟفٜ

  سٛخٝ ثٝ ٕٞٝ ٔٛاـؼ لبثُ لجَٛ

 

  سٛخٝ ثٝ ٔٛاـؼ قیىز ٔطیغی غیف لبثُ لجَٛ 

 اـقٌيبثي كبـ )ٌبيىت ي اًدبم كبـ(
 ثّی    

 غیف    

 ٔقیبـ ٌبیىشٍی ا٘دبْ وبـ  :

 ٚ.. 3ٚ  2اق ٔفاضُ   2وىت ضؽالُ ٕ٘فٜ  

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

 اق ٔفاضُ وبـ 2وىت ضؽالُ ٔیبٍ٘یٗ 
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 ٍقاـت آهَقي ٍ پفٍـي

 وبقهبى پمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك  آهَقٌي

 ؼفتف تبلي  كتبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  كبـ فول فؼ اوتبًؽاـؼ تطليل - 1-8ًوَى ثفگ 

 :ًَثت : تبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 فٌبٍـ  فلك  هبّف كبـگف  ضففِ :   كؽ ضففِ 
وغص 

 ِالضيت 
L1  

 اوتبًؽاـؼ فول فؼ كبـ:    

 ًقٍِ ثب ثفاثف اّفهي قيسي ثب وجک پففيلْب  ٍ ٍـقْب ثفي

 گفٍُ كبـ  ثفٌ بـ  ٍؽي ِ:  70  كؽ ٍؽي ِ  ايوٌي ٍ فٌي الكاهبت ـفبيت ٍ
 

 7070  كؽ كبـ
 ثفٌ بـ  ثب قيسي اّفهي  كبـ:

وغص 

 ٌبيىت ي 
  مهارت

  هلي كبـ ؽك

  

 ٌفايظ اًدبم كبـ :-1

 ّب  اّفهي )ؼوتي ـ ثفقي( ، اثكاـّب  فالهت گؿاـ  ٍ اًؽاقُ گيف  هطيظ كبـ ، اًَاؿ قيسي

 ًوًَِ /  ًقٍِ كبـ/هفاضل پفٍلُ / ـٍيِ اًدبم كبـ: - 2
 فالهت گؿاـ   -

 گيف اًؽاقُ -

 ثفٌ بـ  -

 

 ٌبغُ ّب  اِلي اوتبًؽاـؼ فول فؼ كبـ: -3
 قيسي ثفاوبن ضػبهت ٍ خٌه قغقِ كبـ اًتػبة -

 كٍي ثفاثف ًقٍِگؿاـ  ٍ غظفالهت -

 كبـ  ثفاثف ًقٍِثفي -

 گيف  ٍ ـفـ پيسيؽگي  پليىِ -

 اًغجبق ثب ًقٍِ   -

 اثكاـّب  اـقٌيبثي: -4

 ليىت زک -پفوً -هٍبّؽُ

 اثكاـ ٍ تدْيكات هَـؼ ًيبق اًدبم كبـ: -5
 ّب  ثفٌ بـ  اّفهي ؼوتي وبؼُ ٍ هفكت )ؼوتي، ثفقي(  ؼوت بُ

 ت بلي  كبـ  هفتجظ ؼـ گفٍُ كبـ /ٌ ل: -6
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 ٍقاـت آهَقي ٍ پفٍـي

 وبقهبى پمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك  آهَقٌي

 ؼفتف تبلي  كتبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  اـقٌيبثي كبـ – 1-9ًوَى ثفگ 

 :ًَثت   تبـيع اـقٌيبثي   هلي ٌوبـُ   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 ضففِ :   كؽ ضففِ 
فٌبٍـ   هبّف كبـگف 

 فلك 

وغص 

 ِالضيت 
L1  

 اوتبًؽاـؼ فول فؼ كبـ:    

 ثب ثفاثف اّفهي قيسي ثب وجک پففيلْب  ٍ ٍـقْب ثفي

 گفٍُ كبـ  ثفٌ بـ  ٍؽي ِ:  70  كؽ ٍؽي ِ  ايوٌي ٍ فٌي الكاهبت ـفبيت ٍ ًقٍِ

 
 7070  كؽ كبـ

 كبـ:

ثفٌ بـ  ثب قيسي 

 اّفهي 
وغص 

 ٌبيىت ي 
  مهارت

  ؽ هلي كبـك

  

 هفا ضل كبـ ـؼي 
 ٌفايظ فول فؼ

 )اثكاـ،هَاؼ، تدْيكات، قهبى، ه بى ٍ ...(
 )ٌبغُ ّب/ؼاٍـ /ًوفُ ؼّي(اوتبًؽاـؼ  ًتبيح هو ي

ًوف

ُ 

 آٔبؼٜ وبقی 1

وبـٌبٜ، لیسی اٞفٔی ، 

٘مٍٝ وبـ، اثكاـٞبی فالٔز 

 ٌؿاـی

 
 3 

 ؼـوز 
ا٘شػبة ثفاوبن ضػبٔز فّك، ا٘شػبة لیسی ففْ، 

 ثفي فالٔز ٌؿاـی ٚ غظ وٍی ثفاثف ٘مٍٝ
2 

 غیفلبثُ لجَٛ
ا٘شػبة ثفاوبن ضػبٔز فّك، فؽْ سٛخٝ ثٝ ففْ 

 ثفي، فالٔز ٌؿاـی غّظ ٚ غظ وٍی ٘بؼـوز
1 

 ثفٌىبـی ٚـق  2
وبـٌبٜ، لیسی اٞفٔی ، 

 اثكاـ، ثفٌىبـی

 ؼـوز
ثفٌىبـی ٔغبثك ٘مٍٝ، ثؽٖٚ دّیىٝ، ثؽٖٚ 

 دیسیؽٌی

 

 لبثُ لجَٛ 
ثفٌىبـی ٔغبثك ٘مٍٝ، ؼاـای دّیىٝ ٚ ؼاـای 

 دیسیؽٌی

 

 ثفٌىبـی فؽْ ٔغبثمز ثب ٘مٍٝ ٚ ؼاـای دیسیؽٌی غیفلبثُ لجَٛ
 

 وٙشفَ ٟ٘بیی  3
 ٌبثّٖٛ، وٛٞبٖ

 وًٙ

 ؼـوز
وٙشفَ دّیىٝ ٚ ـفـ آٖ، وٙشفَ دیسیؽٌی ٚ ـفـ 

 آٖ، سغبثك ثب ٘مٍٝ

 

  لبثُ لجَٛ 
 

 فؽْ وٙشفَ ٔٛاـؼ ثبال غیفلبثُ لجَٛ
 

4   

  3 

   2 

  1 

5   

  3 

   2 

  1 

ٌبیىشٍی ٞبی غیف 

فٙی , ایٕٙی, 

ثٟؽاٌز, سٛخٟبر 

قیىز ٔطیغی ٚ 

 ٍ٘في

، ؼاٚعّت ٌؽٖ ثفای 1، وغص  N72 دؿیفی،ٔىئِٛیز

ٚ غبَ ، ؼوشىً، ِجبن وبـ، ؼلز ؼـ ٞبی خؽیؽ فقبِیز

 ٚـی  دیبؼٜ وفؼٖ ٘مٍٝ ـٚی ٚـق ثفای افكایً ثٟفٜ

  سٛخٝ ثٝ ٕٞٝ ٔٛاـؼ لبثُ لجَٛ

 

  سٛخٝ ثٝ ٔٛاـؼ قیىز ٔطیغی غیف لبثُ لجَٛ 

 اـقٌيبثي كبـ )ٌبيىت ي اًدبم كبـ(
 ثّی    

 غیف    

 ٔقیبـ ٌبیىشٍی ا٘دبْ وبـ  :

 ٚ.. 3ٚ  2اق ٔفاضُ   2وىت ضؽالُ ٕ٘فٜ  

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

 اق ٔفاضُ وبـ 2وىت ضؽالُ ٔیبٍ٘یٗ 
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 ٍقاـت آهَقي ٍ پفٍـي

 وبقهبى پمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك  آهَقٌي

تبلي  كتبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًًؼفتف   

 

  كبـ فول فؼ اوتبًؽاـؼ تطليل - 1-8ًوَى ثفگ 

 :ًَثت : تبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 فٌبٍـ  فلك  هبّف كبـگف  ضففِ :   كؽ ضففِ 
وغص 

 ِالضيت 
 L1 

 اوتبًؽاـؼ فول فؼ كبـ:    

 گيَتيي تَوظ فلك  ضػين ٍ هتَوظ ٍـقْب  ثفٌ بـ 

 گفٍُ كبـ  ثفٌ بـ  ٍؽي ِ:  70  كؽ ٍؽي ِ  ًقٍِ ثفاثف ّيؽـٍلي ي ٍ ه بًي ي ّب 
 

 7070  كؽ كبـ
 ثفٌ بـ  ٍـق ثب گيَتيي  كبـ:

وغص 

 ٌبيىت ي 
  مهارت

  ؽ هلي كبـك

  

 ٌفايظ اًدبم كبـ :-1

 كً، ًقٍِ كبـ، هيك كبـ، پبلت خوـ آٍـ  قغقبت ثفيؽُ ٌؽُ   گيف  ٍ غظّيؽـٍلي ي، اثكاـّب  اًؽاقُّب  ه بًي ي ٍ كبـگبُ اوتبًؽاـؼ، قيسي گيَتيي

 ًوًَِ /  ًقٍِ كبـ/هفاضل پفٍلُ / ـٍيِ اًدبم كبـ: - 2
 ّب  قغقِقؼائي ٍ قًگ قؼائي ـ ِبف بـ  ًبّوَاـ زفثي -

 كٍي ٍ فالهت گؿاـ غظ -

 ثفٌ بـ   -

 كٌتفل اثقبؼ   -

 

 اِلي اوتبًؽاـؼ فول فؼ كبـ:ٌبغُ ّب   -3
 قغقِ تويك ٍ هىغص فبـ  اق قًگ ٍ زفثي وغطي -

 فالهت گؿاـ  ؼقيق ثفاثف ًقٍِ  -

 ثفٌ بـ  ؼـٍى پليىِ ٍ ثؽٍى پيسيؽگي ثفاثف ًقٍِ -

 ّب  ؼقيق هغبثق ًقٍِ  اًؽاقُ -

 اثكاـّب  اـقٌيبثي: -4

 ليىت زک -پفوً -هٍبّؽُ

 اثكاـ ٍ تدْيكات هَـؼ ًيبق اًدبم كبـ: -5
 گيف   كٍي، اثكاـّب  اًؽاقُّب  ه بًي ي، ّيؽـٍلي ي، اثكاـّب  غظگيَتيي

 ت بلي  كبـ  هفتجظ ؼـ گفٍُ كبـ /ٌ ل: -6
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 ٍقاـت آهَقي ٍ پفٍـي

 وبقهبى پمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك  آهَقٌي

 ؼفتف تبلي  كتبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  اـقٌيبثي كبـ – 1-9ًوَى ثفگ 

 :ًَثت   تبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ٍ ًبم غبًَاؼگي ًبم

 ضففِ :   كؽ ضففِ 
فٌبٍـ   هبّف كبـگف 

 فلك 

وغص 

 ِالضيت 
 L1 

 اوتبًؽاـؼ فول فؼ كبـ:    

 گيَتيي تَوظ فلك  ضػين ٍ هتَوظ ٍـقْب  ثفٌ بـ 

 كبـ گفٍُ  ثفٌ بـ  ٍؽي ِ:  70  كؽ ٍؽي ِ  ًقٍِ ثفاثف ّيؽـٍلي ي ٍ ه بًي ي ّب 

 
 7070  كؽ كبـ

 كبـ:
وغص  ثفٌ بـ  ٍـق ثب گيَتيي 

 ٌبيىت ي 
  مهارت

  ؽ هلي كبـك

  

 هفا ضل كبـ ـؼي 
 ٌفايظ فول فؼ

 )اثكاـ،هَاؼ، تدْيكات، قهبى، ه بى ٍ ...(
 )ٌبغُ ّب/ؼاٍـ /ًوفُ ؼّي(اوتبًؽاـؼ  ًتبيح هو ي

ًوف

ُ 

 آٔبؼٜ وبقی 1

 ٌیٛسیٗ ٔىب٘یىی 

ٌیٛسیٗ ٞیؽـِٚیىی، ٔیك 

 وبـ 

 وٍی اثكاـٞبی غظ

 ٌؿاـی اثكاـٞبی فالٔز

 
 3 

 ؼـوز 
ٌیٛسیٗ ٔغبثك خؽَٚ ثفي )ٔىب٘یىی ـ 

فالٔز ٌؿاـی ؼلیك ـ غظ وً ٞیؽـِٚیىی(، 

 ؼـوز

2 

 غیفلبثُ لجَٛ
ٌیٛسیٗ ثؽٖٚ سٛخٝ ثٝ خؽَٚ ثفي ٚ ٘ٛؿ وبـ، 

 فالٔز ٌؿاـی ٚ غظ وً ٘بؼـوز  
1 

 ثفٌىبـی ٚـق  2
 ٌیٛسیٗ

 ٘مٍٝ وبـ

 ؼـوز
ثفي ثب اثقبؼ ثفاثف ٘مٍٝ ـ ثفي ثؽٖٚ دیسیؽٌی ـ 

 ثفي ثؽٖٚ دّیىٝ
3 

 2 ثفي ثب اثقبؼ ثفاثف ٘مٍٝ ـ ؼاـای دیسیؽٌی ٚ دّیىٝ لبثُ لجَٛ 

 غیفلبثُ لجَٛ
ثفي ثب اثقبؼ ٘بثفاثف ٘مٍٝ ـ ؼاـای دیسیؽٌی ٚ ؼاـای 

 دّیىٝ
1 

 ٌیفیاثكاـٞبی ا٘ؽاقٜ وٙشفَ فّٕىفؼ 3

 ؼـوز
ثفي ثب اثقبؼ ثفاثف ٘مٍٝ ـ ثفي ثؽٖٚ دیسیؽٌی ـ 

 ثفي ثؽٖٚ دّیىٝ
3 

 2 ثفي ثب اثقبؼ ثفاثف ٘مٍٝ ـ ؼاـای دیسیؽٌی ٚ دّیىٝ لبثُ لجَٛ 

 غیفلبثُ لجَٛ
ثفي ثب اثقبؼ ٘بثفاثف ٘مٍٝ ـ ؼاـای دیسیؽٌی ٚ ؼاـای 

 دّیىٝ
1 

4   

  3 

   2 

  1 

5  
 

 
 3 

   2 

  1 

ٌبیىشٍی ٞبی غیف 

فٙی , ایٕٙی, 

ثٟؽاٌز, سٛخٟبر 

قیىز ٔطیغی ٚ 

 ٍ٘في

، ؼاٚعّت ٌؽٖ ثفای 1، وغص  N72 دؿیفی،ٔىئِٛیز

ٞبی خؽیؽ ٚ غبَ ، ؼوشىً، ِجبن وبـ، ؼلز ؼـ فقبِیز

 ٚـی  دیبؼٜ وفؼٖ ٘مٍٝ ـٚی ٚـق ثفای افكایً ثٟفٜ

  ٔٛاـؼسٛخٝ ثٝ ٕٞٝ  لبثُ لجَٛ

 

  سٛخٝ ثٝ ٔٛاـؼ قیىز ٔطیغی غیف لبثُ لجَٛ 

 اـقٌيبثي كبـ )ٌبيىت ي اًدبم كبـ(
 ثّی    

 غیف    

 ٔقیبـ ٌبیىشٍی ا٘دبْ وبـ  :

 ٚ.. 3ٚ  2اق ٔفاضُ   2وىت ضؽالُ ٕ٘فٜ  

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

 اق ٔفاضُ وبـ 2وىت ضؽالُ ٔیبٍ٘یٗ 
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 ٍقاـت آهَقي ٍ پفٍـي

 وبقهبى پمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك  آهَقٌي

كبـؼاًًؼفتف تبلي  كتبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ   

 

  كبـ فول فؼ اوتبًؽاـؼ تطليل - 1-8ًوَى ثفگ 

 :ًَثت : تبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 فٌبٍـ  فلك  هبّف كبـگف  ضففِ :   كؽ ضففِ 
وغص 

 ِالضيت 
 L1 

 اوتبًؽاـؼ فول فؼ كبـ:    

 وغص ٍ خٌه ثِ تَخِ ثب فلك  پففيلْب  اًَاؿ ثفٌ بـ  

 گفٍُ كبـ  ثفٌ بـ  ٍؽي ِ:  70  كؽ ٍؽي ِ  ًقٍِ ثفاثف ثف پفٍفيل ؼوت بُ ثب آى هقغـ
 

 7070 كؽ كبـ
 ثفٌ بـ  ثب اـُ پفٍفيل ثف كبـ:

وغص 

 ٌبيىت ي 
  مهارت

  ؽ هلي كبـك

  

 ٌفايظ اًدبم كبـ :-1

 گيف ، ٍوبئل ايوٌي گؿاـ  ٍ اًؽاقُثف، اثكاـّب  فالهتّب  پفٍفيلهطيظ كبـ هٌبوت، اـُ

 ًوًَِ /  ًقٍِ كبـ/هفاضل پفٍلُ / ـٍيِ اًدبم كبـ: - 2
 گيف  ٍ فالهت گؿاـ  اًؽاقُ -

 اًتػبة ؼوت بُ ثفي پفٍفيل -

 ثفٌ بـ  -

 كٌتفل -

 ٌبغُ ّب  اِلي اوتبًؽاـؼ فول فؼ كبـ: -3
 گؿاـ  ؼقيقفالهت -

 اًتػبة ؼوت بُ ثفاوبن ًقٍِ -

 ّب(ثفٌ بـ  ؼقيق )ثؽٍى پليىِ ٍ غوً لجِ -

 ّب كٌتفل اثقبؼ ـ لپِ -

 ثِ كبـگيف  هَاؼ غٌک كبـ    -

 وففت پيٍفٍ  ي ٌَاغت -

 اًتػبة تي ِ ثفاوبن ًَؿ ؼًؽاًِ    -

 اثكاـّب  اـقٌيبثي: -4

 ليىت زک -پفوً -هٍبّؽُ

 اثكاـ ٍ تدْيكات هَـؼ ًيبق اًدبم كبـ: -5
 گيف گؿاـ  ٍ اًؽاقُثف، اثكاـّب  فالهتپفٍفيل ؼوت بُ

 كبـ  هفتجظ ؼـ گفٍُ كبـ /ٌ ل:ت بلي   -6
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 ٍقاـت آهَقي ٍ پفٍـي

 وبقهبى پمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك  آهَقٌي

 ؼفتف تبلي  كتبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  اـقٌيبثي كبـ – 1-9ًوَى ثفگ 

 :ًَثت   تبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 ضففِ :   كؽ ضففِ 
فٌبٍـ   هبّف كبـگف 

 فلك 

وغص 

 ِالضيت 
 L1 

 اوتبًؽاـؼ فول فؼ كبـ:    

 وغص ٍ خٌه ثِ تَخِ ثب فلك  پففيلْب  اًَاؿ ثفٌ بـ  

 گفٍُ كبـ  ثفٌ بـ  ٍؽي ِ:  70  كؽ ٍؽي ِ  ًقٍِ ثفاثف ثف پفٍفيل ؼوت بُ ثب آى هقغـ

 
 7070 كؽ كبـ

 كبـ:
وغص  ثفٌ بـ  ثب اـُ پفٍفيل ثف

 ٌبيىت ي 
هلي ؽ ك  مهارت

 كبـ
 

  

 هفا ضل كبـ ـؼي 
 ٌفايظ فول فؼ

 )اثكاـ،هَاؼ، تدْيكات، قهبى، ه بى ٍ ...(
 )ٌبغُ ّب/ؼاٍـ /ًوفُ ؼّي(اوتبًؽاـؼ  ًتبيح هو ي

ًوف

ُ 

 آٔبؼٜ وبقی 1
وبـٌبٜ، دففیُ ثف، اثكاـ آالر 

 ؼوشی

 
 3 

 ؼـوز 
ا٘شػبة ثب سٛخٝ ثٝ خٙه ٚ وغص ٔمغـ لغقٝ 

، ا٘شػبة ؼلیك ثفاوبن ٘ٛؿ ؼ٘ؽا٘ٝ ـ  دفٚفیُ

 ا٘شػبة ؼـوز ثفاوبن خٙه ٚ لغقٝ

2 

 غیفلبثُ لجَٛ
ا٘شػبة ؼـٖٚ سٛخٝ ثٝ خٙه ٚ وغص ٔمغـ 

 دفٚفیُ، فؽْ ا٘شػبة ؼـوز خٙه سیغٝ ئ ؼ٘ؽا٘ٝ
1 

 ثفؼوشٍبٜ دفٚفیُ ا٘ؽاقی ؼوشٍبٜ ـاٜ 2

  3 

 2 ٞب ٞب، ّ٘ت ِطیص سیغٝاسّبَ ؼلیك وبثُ ؼـوز 

 1 اسّبَ ٘بؼـوز وبثُ ٞب، ّ٘ت غیف ِطیص سیغٝ ٞب غیفلبثُ لجَٛ

 ؼوشٍبٜ ثفٌىبـی ثفٌىبـی  3

  3 

 ؼـوز 
وففز دیٍفٚی یىٙٛاغز، ثىشٗ ٌبثّٖٛ ٔغبثك 

 ٘مٍٝ سٙؾیٓ ثف ٔجٙبی قاٚیٝ
2 

 غیفلبثُ لجَٛ
وففز دیٍفٚی غیف یىٙٛاغز، ثىشٗ ٌبثّٖٛ ثٝ 

 عٛـ ٘بؼـوز 
1 

4   

  3 

   2 

  1 

5  
 

 
 3 

   2 

  1 

ٌبیىشٍی ٞبی غیف 

فٙی , ایٕٙی, 

ثٟؽاٌز, سٛخٟبر 

قیىز ٔطیغی ٚ 

 ٍ٘في

، ثٝ ٕ٘بیً ٌؿاٌشٗ ٚ 1، وغص N72 دؿیفی،ٔىئِٛیز

اثجبر ضضٛـ ثٝ ٔٛلـ ٚ ٚلز ٌٙبوی  ، ثٝ وبـٌیفی 

-ؼوشىً، ِجبن وبـ، فیٙه وفیؽ، دیً ثٙؽ ؼـ وبـ ثب اـٜ

ثف ؼٚـ، ضفبػ اـٜ، ؼلز ؼـ ثىبـٌیفی اـٜ دفٚفیُ ٞبی دف

 ٔٙبوت ثفای ٞف دفٚفیُ  

  سٛخٝ ثٝ ٕٞٝ ٔٛاـؼ لبثُ لجَٛ

 

  سٛخٝ ثٝ ٔٛاـؼ قیىز ٔطیغی غیف لبثُ لجَٛ 

 اـقٌيبثي كبـ )ٌبيىت ي اًدبم كبـ(
 ثّی    

 غیف    

 ٔقیبـ ٌبیىشٍی ا٘دبْ وبـ  :

 ٚ ... ٚ.. 4اق ٔفاضُ   2وىت ضؽالُ ٕ٘فٜ  

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

 اق ٔفاضُ وبـ 2وىت ضؽالُ ٔیبٍ٘یٗ 
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 ٍقاـت آهَقي ٍ پفٍـي

 وبقهبى پمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك  آهَقٌي

تبلي  كتبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًًؼفتف   

 

  كبـ فول فؼ اوتبًؽاـؼ تطليل - 1-8ًوَى ثفگ 

 :ًَثت : تبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 فٌبٍـ  فلك  هبّف كبـگف  ضففِ :   كؽ ضففِ 
وغص 

 ِالضيت 
L1  

 اوتبًؽاـؼ فول فؼ كبـ:    

 ثفاثف ؼوتي ٍ هبٌيٌي ًيپلف ؼوت بُ ثب ًبقک فلك  ٍـقْب 

 گفٍُ كبـ  ثفٌ بـ  ٍؽي ِ:  70  كؽ ٍؽي ِ  فٌي الكاهبت ـفبيت ٍ ًقٍِ
 

 7070 كؽ كبـ
 ثفٌ بـ  ثب ؼوت بُ ًيپلف كبـ:

وغص 

 ٌبيىت ي 
  مهارت

  ؽ هلي كبـك

  

 ٌفايظ اًدبم كبـ :-1

 كٌٌؽُّب  پبکگيف ، اثكاـّب  ايوٌي، ضاللگؿاـ  ٍ اًؽاقُهطيظ كبـ، ؼوت بُ ًيپلف، اثكاـّب  فالهت

 ًوًَِ /  ًقٍِ كبـ/هفاضل پفٍلُ / ـٍيِ اًدبم كبـ: - 2
 تويككبـ  وغَش ثفٌ بـ  -

 گيف  ٍ فالهت گؿاـ  اًؽاقُ -

 ثفٌ بـ  -

 كٌتفل -

 ٌبغُ ّب  اِلي اوتبًؽاـؼ فول فؼ كبـ: -3
 فبـ  ثَؼى وغص قغقِ اق قًگ ٍ زفثي -

 اًتػبة ؼوت بُ ثفاوبن ضػبهت  -

 اًتػبة تي ِ ثف اوبن ضػبهت ٍ خٌه قغقِ -

 كٍي ثفاثف ًقٍِ غظ -

 كبـ  ثفاثف ًقٍِ ثفي -

 اثكاـّب  اـقٌيبثي: -4

 ليىت زک -پفوً -هٍبّؽُ

 اثكاـ ٍ تدْيكات هَـؼ ًيبق اًدبم كبـ: -5
 گيف  گؿاـ  ٍ اًؽاقُّب  ًيپلف، اثكاـّب  فالهتؼوت بُ

 

 كبـ  هفتجظ ؼـ گفٍُ كبـ /ٌ ل: ت بلي  -6
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 ٍقاـت آهَقي ٍ پفٍـي

 وبقهبى پمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك  آهَقٌي

 ؼفتف تبلي  كتبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  اـقٌيبثي كبـ – 1-9ًوَى ثفگ 

 :ًَثت   تبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 فٌبٍـ  فلك  هبّف كبـگف  ضففِ :   كؽ ضففِ 
وغص 

 ِالضيت 
L1  

 اوتبًؽاـؼ فول فؼ كبـ:    

 ثفاثف ؼوتي ٍ هبٌيٌي ًيپلف ؼوت بُ ثب ًبقک فلك  ٍـقْب 

 گفٍُ كبـ  ثفٌ بـ  ٍؽي ِ:  70  كؽ ٍؽي ِ  فٌي الكاهبت ـفبيت ٍ ًقٍِ

 
 7070 كؽ كبـ

 كبـ:
وغص  ثفٌ بـ  ثب ؼوت بُ ًيپلف

 ٌبيىت ي 
ؽ هلي ك  مهارت

 كبـ
 

  

 هفا ضل كبـ ـؼي 
 ٌفايظ فول فؼ

 )اثكاـ،هَاؼ، تدْيكات، قهبى، ه بى ٍ ...(
 )ٌبغُ ّب/ؼاٍـ /ًوفُ ؼّي(اوتبًؽاـؼ  ًتبيح هو ي

ًوف

ُ 

 آٔبؼٜ وبقی 1
ٞبی ٘یذّف، اثكاـ وبـٌبٜ، ؼوشٍبٜ

 آالر ٘مٍٝ وٍی

 
 3 

 ؼـوز 
ا٘شػبة ثف اوبن ضػبٔز ـ ا٘شػبة ثف اوبن ٘ٛؿ 

ٌؿاـی ؼلیك، غظ وً فالٔزففْ ، خٙه لغقٝ، 

 ِبف )ٕٞٛاـ(

2 

 غیفلبثُ لجَٛ
-فؽْ سٛخٝ ثٝ ضػبٔز، خٙه ٚ ففْ وبـ ، فالٔز

 ٌؿاـی ٚ غظ وً غّظ
1 

 وبـٌبٜ، ؼوشٍبٜ ٘یذّف ـاٜ ا٘ؽاقی ؼوشٍبٜ ٘یذّف 2

 
 3 

 ؼـوز 
ٞب، ّ٘ت ـیكی ٚ ؼاٌز سیغٝ ا٘شػبة ؼـوز اق ٘ؾف

 ٞب ؼـوز سیغٝ
2 

 1 ٞبٞب، ّ٘ت ٘بؼـوز، سیغٝا٘شػبة ٘بؼـوز سیغٝ غیفلبثُ لجَٛ

3 
ثفٌىبـی ثب ؼوشٍبٜ )لیسی( 

 ٘یذّف
 ؼوشٍبٜ ٘یذّف

  3 

 2 ٞبی ٔغبثك ٘مٍٝ ثفٌىبـی ٔىشمیٓ ٚ ٔٙطٙی ؼـوز 

 1 ثفٌىبـی غیف اوشب٘ؽاـؼ  غیفلبثُ لجَٛ

4   

  3 

   2 

  1 

5  
 

 
 3 

   2 

  1 

ٌبیىشٍی ٞبی غیف 

فٙی , ایٕٙی, 

ثٟؽاٌز, سٛخٟبر 

قیىز ٔطیغی ٚ 

 ٍ٘في

، اعٕیٙبٖ اق ویفیز وبـ 2،  وغص  N72 دؿیفی،ٔىئِٛیز

ا٘دبْ ٌؽٜ ، ؼوشىً، ِجبن وبـ، ؼلز ؼـ دیبؼٜ وفؼٖ 

 ٚـی  ٘مٍٝ ـٚی ٚـق ثفای افكایً ثٟفٜ

  سٛخٝ ثٝ ٕٞٝ ٔٛاـؼ لجَٛلبثُ 

 

  سٛخٝ ثٝ ٔٛاـؼ قیىز ٔطیغی غیف لبثُ لجَٛ 

 اـقٌيبثي كبـ )ٌبيىت ي اًدبم كبـ(
 ثّی    

 غیف    

 ٔقیبـ ٌبیىشٍی ا٘دبْ وبـ  :

 ٚ.. 4ٚ  3اق ٔفاضُ   2وىت ضؽالُ ٕ٘فٜ  

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

 اق ٔفاضُ وبـ 2وىت ضؽالُ ٔیبٍ٘یٗ 
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 ٍقاـت آهَقي ٍ پفٍـي

 وبقهبى پمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك  آهَقٌي

كبـؼاًًؼفتف تبلي  كتبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ   

 

  كبـ فول فؼ اوتبًؽاـؼ تطليل - 1-8ًوَى ثفگ 

 :ًَثت : تبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 فٌبٍـ  فلك  ت ٌىيي ضففِ :   كؽ ضففِ 
وغص 

 ِالضيت 
3L 

 اوتبًؽاـؼ فول فؼ كبـ:    

 ففق وٌگ ؼوت بُ ثب قًي وبة ٍ قًي وٌگ وبق ، پع

 گفٍُ كبـ  ثفٌ بـ  ٍؽي ِ:  70  كؽ ٍؽي ِ  ايوٌي ٍ فٌي الكاهبت ٍ ًقٍِ ثفاثف ؼوتي
 

 7070 كؽ كبـ
 ثفٌ بـ  ٍاتف خت كبـ:

وغص 

 ٌبيىت ي 
  مهارت

  ؽ هلي كبـك

  

 ٌفايظ اًدبم كبـ :-1

 هطيظ كبـ، ؼوت بُ ففقؼوتي، اًَاؿ ِ طِ وٌگ، آزبـ وٌگ، فيٌک، وپف هطبفؼ، ؼوت ً

 كبـ/هفاضل پفٍلُ / ـٍيِ اًدبم كبـ:ًوًَِ /  ًقٍِ  - 2
 هْبـ كفؼى قغقِ كبـ -

 ـاُ اًؽاق  وٌگ ففق -

 قًيوٌگ -

  40كٌتفل ِبفي وغص، كٌتفل قاٍيِ  -

 ٌبغُ ّب  اِلي اوتبًؽاـؼ فول فؼ كبـ: -3
 تقييي ٌؽُ قغقِ ثغَـ ايوي -

 اًؽاق  وٌگ، كٌتفل خْت زفغً ِ طِ وٌگـاُ -

 وٌگ قًي ثغَـ ايوٌي  -

 اـقٌيبثي:اثكاـّب   -4

 ليىت زک -پفوً -هٍبّؽُ

 اثكاـ ٍ تدْيكات هَـؼ ًيبق اًدبم كبـ: -5
 وٌگ ففق، ِ طِ وٌگ

 

 

 ت بلي  كبـ  هفتجظ ؼـ گفٍُ كبـ /ٌ ل: -6
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 ٍقاـت آهَقي ٍ پفٍـي

 وبقهبى پمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك  آهَقٌي

 ؼفتف تبلي  كتبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  اـقٌيبثي كبـ – 1-9ًوَى ثفگ 

 :ًَثت   تبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 فٌبٍـ  فلك  ت ٌىيي ضففِ :   كؽ ضففِ 
وغص 

 ِالضيت 
3L 

 اوتبًؽاـؼ فول فؼ كبـ:    

 ففق وٌگ ؼوت بُ ثب قًي وبة ٍ قًي وٌگ وبق ، پع

 گفٍُ كبـ  ثفٌ بـ  ٍؽي ِ:  70  كؽ ٍؽي ِ  ايوٌي ٍ فٌي الكاهبت ٍ ًقٍِ ثفاثف ؼوتي

 
 7070 كؽ كبـ

 ثفٌ بـ  ٍاتف خت كبـ:
وغص 

 ٌبيىت ي 
  مهارت

  ؽ هلي كبـك

  

 هفا ضل كبـ ـؼي 
 ٌفايظ فول فؼ

 )اثكاـ،هَاؼ، تدْيكات، قهبى، ه بى ٍ ...(
 ًوفُ )ٌبغُ ّب/ؼاٍـ /ًوفُ ؼّي(اوتبًؽاـؼ  ًتبيح هو ي

 آٔبؼٜ وبقی 1
ؼوشٍبٜ ٚاسف خشف ا٘ٛاؿ ٘بقَ 

 ؼلیمٝ 20ثفي، قٔبٖ 

 3 ؼـوشف سٙؾیٓ فٍبـ ٘بقَ ا٘شػبةا٘شػبة ؼوشٍبٜ ،  ؼـوز

 2 سٙؾیٓ فٍبـ  لبثُ لجَٛ 

 1 فؽْ سٛا٘بیی ا٘شػبة ٘بقَ ٔٙبوت غیفلبثُ لجَٛ

 ؼلیمٝ 30٘مٍٝ، قٔبٖ  ثفٌىبـی 2

  3 

 2 دبـأشفٞبثفٌىبـی ثفاثف ثب ٘مٍٝ، سٙؾیٓ  ؼـوز 

 1 فؽْ سٛا٘بیی سٙؾیٓ دبـأشفٞب غیفلبثُ لجَٛ

 سىٕیُ ٟ٘بیی 3
 10وّیه، ٔشف، ثفن، 

 ؼلیمٝ

  3 

 2 وٙشفَ اثقبؼ، دفؼاغز ؼـوز 

 1 فؽْ سٛا٘بیی وٙشفَ اثقبؼ غیفلبثُ لجَٛ

4   

  3 

 
  2 

  1 

5  
 

 
 3 

 
  2 

  1 

ٌبیىشٍی ٞبی غیف 

فٙی , ایٕٙی, 

ثٟؽاٌز, سٛخٟبر 

قیىز ٔطیغی ٚ 

 ٍ٘في

ِجبن ، دٕخ -فىىىسف  –ویبَ    -ٔػكٖ ، ؾـار وبیٙؽٜ  –٘بقَ 
سٙؾیٓ دبـأشفٞب ثٝ ، فیٙه ٔطبفؼ وفیؽ –وفً وبـ  –وبـ 

،   N72 دؿیفی،ٔىئِٛیز، ٔٙؾٛـ وىت ثبالسفیٗ ؼلز ؼـ ثفي
 ، اعٕیٙبٖ اق ویفیز وبـ ا٘دبْ ٌؽ2ٜوغص 

  سٛخٝ ثٝ ٕٞٝ ی ٔٛاـؼ لبثُ لجَٛ

 

 سٛخٝ ثٝ ٔٛاـؼ ایٕٙی غیف لبثُ لجَٛ
 

 

 اـقٌيبثي كبـ )ٌبيىت ي اًدبم كبـ(
 ثّی    

 غیف    

 ٔقیبـ ٌبیىشٍی ا٘دبْ وبـ  :

 اق ٔفاضُ  ... ٚ ... ٚ.. 2وىت ضؽالُ ٕ٘فٜ  

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

 اق ٔفاضُ وبـ 2وىت ضؽالُ ٔیبٍ٘یٗ 
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 ٍقاـت آهَقي ٍ پفٍـي

 وبقهبى پمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك  آهَقٌي

كبـؼاًًؼفتف تبلي  كتبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ   

 

  كبـ فول فؼ اوتبًؽاـؼ تطليل - 1-8ًوَى ثفگ 

 :ًَثت : تبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 كؽ ضففِ 
 

 فٌبٍـ  فلك ت ٌىيي  ضففِ :
وغص 

 ِالضيت 
3L 

 اوتبًؽاـؼ فول فؼ كبـ:    

 قَن ٍ قغبلي ال تفٍؼ اوت بؼُ ثب فلكات ٌيبـقًي ثفٌ بـ 

 گفٍُ كبـ  ثفٌ بـ  ٍؽي ِ:  07 كؽ ٍؽي ِ  ًقٍِ ثب هغبثق ال تفي ي
 

 0707 كؽ كبـ
 گَخيٌگ ثفٌ بـ  كبـ:

وغص 

 ٌبيىت ي 
 هْبـت

  ؽ هلي كبـك
  

 ٌفايظ اًدبم كبـ :-1

گ ففق، ز ً، كبـگبُ ثب ؼاٌتي هيكثفي ٍ هدْك ثِ تَْيِ َّا، ؼوت بُ ثفٌ بـ  ثب ال تفٍؼ كفثٌي، كوپفوَـ َّا، ال تفٍؼ كفثٌي، وَّبى، هيك، گيفُ، وٌ

 وٌؽاى، قلن، خقجِ ضبيقبت، ٍاى آة  

 ؼقيقِ     65

 ًوًَِ /  ًقٍِ كبـ/هفاضل پفٍلُ / ـٍيِ اًدبم كبـ: - 2
 فٌ بـ  ثب ال تفٍؼ كفثٌي اًؽاق  ؼوت بُ ثـاُ -

 ًقٍِ كٍي ـٍ  قغقِ كبـ -

 ثفٌ بـ   -

 تويككبـ    -

 ٌبغُ ّب  اِلي اوتبًؽاـؼ فول فؼ كبـ: -3
 اًتػبة قغت )ال تفٍؼهٌ ي( -

 تٌؾين ٌؽت خفيبى -

 اًتػبة ال تفٍؼ -

 كٍي ـٍ  كبـاًغجبق قغقِ ثب غظ -

 ّب  ِبف، فوَؼ ثف وغص، ضؽاقل پليىِ( اخفا  ثفٌ بـ  هغبثق ًقٍِ )لجِ -

 اثكاـّب  اـقٌيبثي: -4

 ليىت زک -پفوً -هٍبّؽُ

 اثكاـ ٍ تدْيكات هَـؼ ًيبق اًدبم كبـ: -5
 آٍـ  ضبيقبت ؼوت بُ ـي تي بيف، هيك ثفي هدْك ثِ َّاكً هٌبوت، ٍاى اة، ٍوبئل ايوٌي ففؼ ، ٌِؽٍق خوـ

 كبـ /ٌ ل:ت بلي  كبـ  هفتجظ ؼـ گفٍُ  -6
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 ٍقاـت آهَقي ٍ پفٍـي

 وبقهبى پمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك  آهَقٌي

 ؼفتف تبلي  كتبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  اـقٌيبثي كبـ – 1-9ًوَى ثفگ 

 :ًَثت   تبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 فٌبٍـ  فلك ت ٌىيي  ضففِ :  كؽ ضففِ 
وغص 

 ِالضيت 
3L 

 اوتبًؽاـؼ فول فؼ كبـ:    

 ٍ قغبلي ال تفٍؼ اوت بؼُ ثب فلكات ٌيبـقًي ثفٌ بـ 

 گفٍُ كبـ  ثفٌ بـ  ٍؽي ِ:  07 كؽ ٍؽي ِ  ًقٍِ ثب هغبثق ال تفي ي قَن

 
 0707 كؽ كبـ

 گَخيٌگ ثفٌ بـ  كبـ:
وغص 

 ٌبيىت ي 
 هْبـت

  ؽ هلي كبـك

  

 هفا ضل كبـ ـؼي 
 ٌفايظ فول فؼ

 )اثكاـ،هَاؼ، تدْيكات، قهبى، ه بى ٍ ...(
 )ٌبغُ ّب/ؼاٍـ /ًوفُ ؼّي(اوتبًؽاـؼ  ًتبيح هو ي

ًو

 ـُ

 آٔبؼٜ وبقی ؼوشٍبٜ 1

 ؼوشٍبٜ ـیىشیفبیف 
 اِىشفٚؼ وفثٙی 

 وٕذفوٛـ 
 ؼلیمٝ 10

 

 ؼـوز
سٙؾیٓ ٌؽر خفیبٖ ؼوشٍبٜ، ا٘شػبة لغت، ا٘شػبة 

 اِىشفٚؼ
3 

 لبثُ لجَٛ 
سٙؾیٓ ٌؽر خفیبٖ ؼوشٍبٜ، ا٘شػبة لغت، ا٘شػبة 

 غّظ اِىشفٚؼ
2 

 غیفلبثُ لجَٛ
سٙؾیٓ ٘بؼـوز ٌؽر خفیبٖ، ا٘شػبة ٘بؼـوز 

 لغت
1 

 ثفٌىبـی 2

 ؼوشٍبٜ ـیىشیفبیف
 ٔیك ثفٌىبـی 

 ٔبـوف -اِىشفٚؼ 
 ٚوبئُ ایٕٙی ٌػّی 

 ؼلیمٝ  20

 ؼـوز
دّیىٝ، ثفٌىبـی ٔٙغجك ثف ٘مٍٝ، ِبف، ضؽالُ 

 فٕٛؼ ثف وغص
3 

 لبثُ لجَٛ 
سّفا٘ه ٔٙغجك ثف ٘مٍٝ، ٘بِبف،  +%5ثفٌىبـی سب 

 ؼاـای 
2 

 1 ٔٙغجك ثب ٘مٍٝ +% 5ثفٌىبـی ثیٍشف اق  غیفلبثُ لجَٛ

 سٕیكوبـی  3

 زىً، وٙؽاٖ
 وٛٞبٖ، لّٓ
 وًٙ ففق

 سدٟیكار ایٕٙی ٌػّی 
 ؼلیمٝ  15

 ؼـوز
ٞبی ا٘ؽاقٜ غظ ثفي ِبف، ثؽٖٚ دّیىٝ، ٔٙغجك ثف

 ٘مٍٝ 
3 

 2 غظ ثفي ِبف ؼاـای دّیىٝ لبثُ لجَٛ 

 1 غظ ثفي ٘بِبف ؼاـای دّیىٝ فؽْ ا٘غجبق ثب ٘مٍٝ غیفلبثُ لجَٛ

4   

  3 

   2 

  1 

5   

  3 

   2 

  1 

ٌبیىشٍی ٞبی غیف 
فٙی , ایٕٙی, 

ثٟؽاٌز, سٛخٟبر 
قیىز ٔطیغی ٚ 

 ٍ٘في

، اعٕیٙبٖ اق ویفیز وبـ ا٘دبْ 2(، وغص N72دؿیفی )ٔىئِٛیز 
 ففؼی، ایٕٙی وٛغشٍی، ؼـ ایٕٙی ٌففشٍی، ثفق ؼـ ایٕٙی ٌؽٜ،

 وبـٌبٜ ٚ لغقٝ وٛقی آسً ٚ ا٘فدبـ ٘ؾف اق ٔطیظ ایٕٙی

  سٛخٝ ثٝ ٕٞٝ ی ٔٛاـؼ لبثُ لجَٛ

 

  سٛخٝ ثٝ ٔٛاـؼ ایٕٙی غیف لبثُ لجَٛ

 اـقٌيبثي كبـ )ٌبيىت ي اًدبم كبـ(
 ثّی    

 غیف    

 ٔقیبـ ٌبیىشٍی ا٘دبْ وبـ  :
 اق ٔفاضُ  ... ٚ ... ٚ ... 2وىت ضؽالُ ٕ٘فٜ  
 اق ثػً ٌبیىشٍی ٞبی غیف فٙی , ایٕٙی, ثٟؽاٌز , سٛخٟبر قیىز ٔطیغی ٚ ٍ٘في  2وىت ضؽالُ ٕ٘فٜ  

 اق ٔفاضُ وبـ 2وىت ضؽالُ ٔیبٍ٘یٗ 
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آهَقي ٍ پفٍـيٍقاـت   

 وبقهبى پمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك  آهَقٌي

 ؼفتف تبلي  كتبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  كبـ فول فؼ اوتبًؽاـؼ تطليل - 1-8ًوَى ثفگ 

 :ًَثت : تبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 كؽ ضففِ 
 

 فٌبٍـ  فلك  ت ٌىيي ضففِ :
وغص 

 ِالضيت 
3L 

 اوتبًؽاـؼ فول فؼ كبـ:    

 ًقٍِ ثب هغبثق پالووب قَن ثب فلكات ثفٌ بـ 

 گفٍُ كبـ    ثفٌ بـ  ٍؽي ِ:  07 كؽ ٍؽي ِ 
 

 0708 كؽ كبـ
 ثفٌ بـ  پالووب  كبـ:

وغص 

 ٌبيىت ي 
 هْبـت

  ؽ هلي كبـك

  

 ٌفايظ اًدبم كبـ :-1

 كوپفوَـ َّا، ال تفٍؼ تٌ ىتي، وَّبى، هيككبـ، خقجِ ضبيقبت، ٍاى آةؼوت بُ ثفي پالووب، كبـگبُ هدْك ثِ تَْيِ َّا، 

 ؼقيقِ     65

 ًوًَِ /  ًقٍِ كبـ/هفاضل پفٍلُ / ـٍيِ اًدبم كبـ: - 2
 اًؽاق  ؼوت بُ ثفي پالووبـاُ -1

 كٍي ـٍ  قغقِ كبـ ًقٍِ -2

 ثفٌ بـ    -3

 ٌبغُ ّب  اِلي اوتبًؽاـؼ فول فؼ كبـ: -3
 اًؽاق  آىاًتػبة ؼوت بُ ٍ ـاُ -

 اًتػبة ٌؽت خفيبى -

 اًتػبة فٍبـ پوپ َّا -

 اًتػبة ال تفٍؼ تٌ ىتي -

 كٍي ـٍ  قغقِ كبـ ثب ًقٍِاًغجبق غظ -

 اخفا  ثفٌ بـ  هغبثق ًقٍِ   -

 اثكاـّب  اـقٌيبثي: -4

 ليىت زک -پفوً -هٍبّؽُ

 اثكاـ ٍ تدْيكات هَـؼ ًيبق اًدبم كبـ: -5
 آة، تدْيكات ايوٌي، ٌِؽٍق خوـ آٍـ  ضبيقبت  َّاكً هٌبوت، ٍاىؼوت بُ ثفي پالووب، هيك ثفي هدْك ثِ 

 ت بلي  كبـ  هفتجظ ؼـ گفٍُ كبـ /ٌ ل: -6
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 ٍقاـت آهَقي ٍ پفٍـي

 وبقهبى پمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك  آهَقٌي

 ؼفتف تبلي  كتبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  اـقٌيبثي كبـ – 1-9ًوَى ثفگ 

 :ًَثت   تبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 فٌبٍـ  فلك  ت ٌىيي ضففِ :  كؽ ضففِ 
وغص 

 ِالضيت 
3L 

 اوتبًؽاـؼ فول فؼ كبـ:    

 ًقٍِ ثب هغبثق پالووب قَن ثب فلكات ثفٌ بـ 

 گفٍُ كبـ    ثفٌ بـ  ٍؽي ِ:  07 كؽ ٍؽي ِ 

 
 0708 كؽ كبـ

 ثفٌ بـ  پالووب  كبـ:
وغص 

 ٌبيىت ي 
 هْبـت

  ؽ هلي كبـك

  

 هفا ضل كبـ ـؼي 
 ٌفايظ فول فؼ

 )اثكاـ،هَاؼ، تدْيكات، قهبى، ه بى ٍ ...(
 )ٌبغُ ّب/ؼاٍـ /ًوفُ ؼّي(اوتبًؽاـؼ  ًتبيح هو ي

ًو

 ـُ

 ا٘ؽاقی ؼوشٍبٜـاٜ 1

 ؼوشٍبٜ ثفي دالوٕب
 اِىشفٚؼ سٍٙىشٗ

 وٕذفوٛـ 
 ؼلیمٝ 15

 
 3 

 2 ّ٘ت ٚ ا٘شػبة سٛـذ ٚ اِىشفٚؼ ٚ  ؼـوز 

 1 ّ٘ت ٘بؼـوز سٛـذ ٚ ا٘شػبة ٘بؼـوز اِىشفٚؼ  غیفلبثُ لجَٛ

 وبقی آٔبؼٜ 2

 ؼوشٍبٜ ثفي دالوٕب 
 اِىشفٚؼ سٍٙىشٗ

 وٕذفوٛـ 
 ؼلیمٝ  10

 
 3 

 2 سٙؾیٓ ؼـوز ٌؽر خفیبٖ ٚ فٍبـ ٌبق ؼـوز 

 1 خفیبٖ ٚ فٍبـ ٌبقسٙؾیٓ ٘بؼـوز ٌؽر  غیفلبثُ لجَٛ

 ثفٌىبـی 3

 ؼوشٍبٜ دالوٕب
 ٔیك ثفٌىبـی

 ٚوبئُ ایٕٙی ٌػّی
 ؼلیمٝ 20

 3 ثفٌىبـی ٔٙغجك ثب ٘مٍٝ، ِبف، فٕٛؼ ثف وغص ؼـوز

 2 سّفا٘ه، ٘بِبف   +%5ثفٌىبـی سب  لبثُ لجَٛ 

 1 ٔٙغجك ثب ٘مٍٝ +%5ثفٌىبـی ثیٍشف اق  غیفلبثُ لجَٛ

4   

  3 

   2 

  1 

5   

 
 3 

 
  2 

  1 

ٌبیىشٍی ٞبی غیف 
فٙی , ایٕٙی, 

ثٟؽاٌز, سٛخٟبر 
قیىز ٔطیغی ٚ 

 ٍ٘في

، اعٕیٙبٖ اق ویفیز وبـ ا٘دبْ 2(، وغص N72ٔىئِٛیز دؿیفی )
 ففؼی، ایٕٙی وٛغشٍی، ؼـ ایٕٙی ٌففشٍی، ثفق ؼـ ایٕٙی ٌؽٜ،

 وبـٌبٜ ٚ لغقٝ وٛقی آسً ٚ ا٘فدبـ ٘ؾف اق ٔطیظ ایٕٙی

  سٛخٝ ثٝ ٕٞٝ ی ٔٛاـؼ لبثُ لجَٛ

 

  سٛخٝ ثٝ ٔٛاـؼ ایٕٙی غیف لبثُ لجَٛ

 اـقٌيبثي كبـ )ٌبيىت ي اًدبم كبـ(
 ثّی    

 غیف    

 ٔقیبـ ٌبیىشٍی ا٘دبْ وبـ  :
 ٚ ... ٚ ... 1اق ٔفاضُ   2وىت ضؽالُ ٕ٘فٜ  
 اق ثػً ٌبیىشٍی ٞبی غیف فٙی , ایٕٙی, ثٟؽاٌز , سٛخٟبر قیىز ٔطیغی ٚ ٍ٘في  2وىت ضؽالُ ٕ٘فٜ  

 اق ٔفاضُ وبـ 2وىت ضؽالُ ٔیبٍ٘یٗ 
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 ٍقاـت آهَقي ٍ پفٍـي

 وبقهبى پمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك  آهَقٌي

كبـؼاًًؼفتف تبلي  كتبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ   

 

  كبـ فول فؼ اوتبًؽاـؼ تطليل - 1-8ًوَى ثفگ 

 :ًَثت : تبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 كؽ ضففِ 
 

 فٌبٍـ  فلك  ت ٌىيي ضففِ :
وغص 

 ِالضيت 
3L  

 اوتبًؽاـؼ فول فؼ كبـ:    

 ًقٍِ ثب هغبثق ليكـ اٌقِ اق اوت بؼُ ثب فلكات ثفٌ بـ 

 گفٍُ كبـ  ثفٌ بـ  ٍؽي ِ:  07 كؽ ٍؽي ِ 
 

 0709 كؽ كبـ
  ثب پفتَ ليكـ ثفٌ بـ  كبـ:

وغص 

 ٌبيىت ي 
 هْبـت

  ؽ هلي كبـك
  

 ٌفايظ اًدبم كبـ :-1

ّب( گبى ليكـ، ّب  هتوفكككٌٌؽُ )فؽوي، آيٌِكٌٌؽُ، ويىتنّب  غٌکّب  تَْيِ، هيككبـ، قيؽٍثٌؽ، ويىتنكبـگبُ اوتبًؽاـؼ ثفٌ بـ  پفتَليكـ، ويىتن

 (    RF-ACّب  هٌق ه كٌٌؽُ خفيبى )آيٌِ

 (ms2ـ قهبى پبله ) w/mm2 103 ×155ٌفايظ اوتبًؽاـؼ )ؼاًيتِ تَاى 

 ًوًَِ /  ًقٍِ كبـ/هفاضل پفٍلُ / ـٍيِ اًدبم كبـ: - 2
 آهبؼُ وبق  ؼوت بُ ليكـ ٍ تٌؾين پبـاهتفّب  ؼوت بُ -1

 وبغت قيؽٍثٌؽ -2

 اًدبم ثفٌ بـ  پفتَ ليكـ  -3

 ٌبغُ ّب  اِلي اوتبًؽاـؼ فول فؼ كبـ: -3
 اًتػبة هٌجـ تَليؽ اٌقِ ليكـ هغبثق ضػبهت ٍ خٌه هَاؼ   -1

 wpsًَؿ گبق هطبفؼ هغبثق ثب  -2

  wpsتٌؾين ؼايتِ تَاى ٍ قهبى پبله هغبثق ثب  -3

 ّب  هتوفكككٌٌؽُ اٌقِ هغبثق ثب خٌه هَاؼ  تٌؾين فؽوي -4

 فؽم ؾٍة فلك پبيِ ثفاوبن هٍبّؽات -5

 ق ضؽ هقغـ ثفاوبن هٍبّؽات ثفي، هغبثق ثب ًقٍِ كبـ  وَغت ي ثيً ا -6

 اثكاـّب  اـقٌيبثي: -4

 ليىت زک -پفوً -هٍبّؽُ

 اثكاـ ٍ تدْيكات هَـؼ ًيبق اًدبم كبـ: -5
ّب، ّب، آيٌِفؽويّب  هتوفكككٌٌؽُ اٌقِ ليكـ، پوپ  غأل، گبق هطبفؼ، ّب  غٌک كٌٌؽُ، قيؽ ٍ ثٌؽ )هػ سِ(، ويىتنؼوت بُ ليكـ، ويىتن تَْيِ، ويىتن

 گبى ليكـ، هيك كبـ، تدْيكات هَـؼ ًيبق ثفٌ بـ  ليكـ  

 ت بلي  كبـ  هفتجظ ؼـ گفٍُ كبـ /ٌ ل: -6
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 ٍقاـت آهَقي ٍ پفٍـي

 وبقهبى پمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك  آهَقٌي

 ؼفتف تبلي  كتبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  اـقٌيبثي كبـ – 1-9ًوَى ثفگ 

 :ًَثت   تبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 فٌبٍـ  فلك  ت ٌىيي ضففِ :  كؽ ضففِ 
وغص 

 ِالضيت 
3L  

 اوتبًؽاـؼ فول فؼ كبـ:    

 ًقٍِ ثب هغبثق ليكـ اٌقِ اق اوت بؼُ ثب فلكات ثفٌ بـ 

 گفٍُ كبـ  ثفٌ بـ  ٍؽي ِ:  07 كؽ ٍؽي ِ 

 
 0709 كؽ كبـ

  ثب پفتَ ليكـ ثفٌ بـ  كبـ:
وغص 

 ٌبيىت ي 
 هْبـت

  ؽ هلي كبـك

  

 هفا ضل كبـ ـؼي 
 ٌفايظ فول فؼ

 )اثكاـ،هَاؼ، تدْيكات، قهبى، ه بى ٍ ...(
 )ٌبغُ ّب/ؼاٍـ /ًوفُ ؼّي(اوتبًؽاـؼ  ًتبيح هو ي

ًو

ـ

ُ 

 وبقی ؼوشٍبٜآٔبؼٜ 1

 ؼوشٍبٜ ِیكـ
 وبـٌبٜ

 ویىشٓ وٙشفَ 
 ویىشٓ غٙه وٙٙؽٜ 

 ٞب ٞب، آیٙٝفؽوی
 ؼلیمٝ 40

 ؼـوز
سٙؾیٓ ثٛؼٖ فؽوی، سٛاٖ غفٚخی ٚق ٔبٖ دبِه 

 ٔٙبوت
3 

 لبثُ لجَٛ 
سٙؾیٓ ثٛؼٖ فؽوی، سٛاٖ غفٚخی ٚ قٔبٖ دبِه 

 ٘بٔٙبوت
2 

 غیفلبثُ لجَٛ
سٙؾیٓ ٘جٛؼٖ فؽوی، سٛاٖ غفٚخی ٚ قٔبٖ دبِه 

 ٘بٔٙبوت
1 

 ٚ ثٙؽ وبغز لیؽ 2

 وبـٌبٜ
 ٔیك وبـ

 وًٙ ق٘ی
 ؼوشٍبٜ سفاي 

 اثكاـ سفاي
 ؼلیمٝ  45

 
 3 

 2 ِمی ٔٙبوت، ؼـخٝ آقاؼی ٔٙبوت ؼـوز 

 1 ِمی ٘بٔٙبوت، ؼـخٝ آقاؼی ٘بٔٙبوت غیفلبثُ لجَٛ

 ثفٌىبـی 3

 ؼوشٍبٜ ِیكـ
 ٌبٖ 

 ویىشٓ وٙشفَ
 وبـٌبٜ

 ؼلیمٝ  60

 ؼـوز
ٔغبثك ثب ؾٚة وبُٔ، فؽْ ٚخٛؼ وٛغشٍی، ثفي 

 ٘مٍٝ
3 

 لبثُ لجَٛ 
ؾٚة وبُٔ، فؽْ ٚخٛؼ وٛغشٍی، فؽْ سغبثك ثفي 

 ثب ٘مٍٝ 
2 

 غیفلبثُ لجَٛ
ؾٚة ٘بلُ، ٚخٛؼ وٛغشٍی قثبِٝ، فؽْ سغبثك ثفي 

 ثب ٘مٍٝ 
1 

4   

 
 3 

   2 

  1 

5   

 
 3 

   2 

  1 

ٌبیىشٍی ٞبی غیف 
فٙی , ایٕٙی, 

 ثٟؽاٌز, سٛخٟبر
قیىز ٔطیغی ٚ 

 ٍ٘في

، اعٕیٙبٖ اق ویفیز وبـ ا٘دبْ 2(، وغص N72ٔىئِٛیز دؿیفی )
 سدٟیكار اق اوشفبؼٜ ٚ فیٙه ثفٌىبـی، ٔػَّٛ ِجبن ٌؽٜ،

 ِیكـ اٌقٝ ثفاثف ؼـ ٔطبفؼ ٚ ایٕٗ

  سٛخٝ ثٝ ٕٞٝ ی ٔٛاـؼ لبثُ لجَٛ

 

  سٛخٝ ثٝ ٔٛاـؼ ایٕٙی غیف لبثُ لجَٛ

 كبـ( اـقٌيبثي كبـ )ٌبيىت ي اًدبم
 ثّی    

 غیف    

 ٔقیبـ ٌبیىشٍی ا٘دبْ وبـ  :
 اق ٔفاضُ  ... ٚ ... ٚ ... 2وىت ضؽالُ ٕ٘فٜ  
 اق ثػً ٌبیىشٍی ٞبی غیف فٙی , ایٕٙی, ثٟؽاٌز , سٛخٟبر قیىز ٔطیغی ٚ ٍ٘في  2وىت ضؽالُ ٕ٘فٜ  

 اق ٔفاضُ وبـ 2وىت ضؽالُ ٔیبٍ٘یٗ 
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 ٍقاـت آهَقي ٍ پفٍـي

 وبقهبى پمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك  آهَقٌي

 ؼفتف تبلي  كتبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  كبـ فول فؼ اوتبًؽاـؼ تطليل - 1-8ًوَى ثفگ 

 :ًَثت : تبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 كبـگف ضففِ :   كؽ ضففِ 
وغص 

 ِالضيت 
L1  

 اوتبًؽاـؼ فول فؼ كبـ:    

غو بـ  ثب اوت بؼُ اق اثكاـّب  ؼوتي ٍ هبٌيي غن 

 گفٍُ كبـ  ٍـق كبـ  ٍؽي ِ:  08  كؽ ٍؽي ِ   كي ؼوتي ثب تَخِ ثِ ًقٍِ ٍ ـفبيت الكاهبت فٌي
 

 7071 كؽ كبـ
 غن كبـ  ٍـق كبـ:

وغص 

 ٌبيىت ي 
  مهارت

  ؽ هلي كبـك

  

 ٌفايظ اًدبم كبـ :-1

، غظ وً، ٔشف، ا٘ٛاؿ وبـٌبٜ ٔدٟك ثٝ سدٟیكار غٕىبـی ٚ ایٕٙی ، غٕىبـی ؼوشی ) ٌیفٜ، لبِت ٞبی غٕىبـی، غٓ وٗ ؼوشی، زىً فّكی، لبِت سٙٝ، غظ وً فّكی، وٛقٖ

 ٌبثّٖٛ ٞب، ا٘ٛاؿ لیسی ٞبی ؼوشی، ٌٛ٘یب، دفٌبـ، زىً الوشیىی، فیجفی

 ؼلیمٝ 75قٔبٖ: 

 ٍلُ / ـٍيِ اًدبم كبـ:ًوًَِ /  ًقٍِ كبـ/هفاضل پف - 2
 دیبؼٜ وفؼٖ ٘مٍٝ -

 ثفٌىبـی )ثفٌىبـی لغقبر، ثفٌىبـی قٚایب( -

 غٕىبـی  -

 ِبفىبـی، ِبفىبـی ثقؽ اق غٕىبـی  -

 

 ٌبغُ ّب  اِلي اوتبًؽاـؼ فول فؼ كبـ: -3

 اوشفبؼٜ اِِٛی اق اثكاـٞبی ٘مٍٝ وٍی -

 ؼلز ؼـ ثفٌىبـی ٚ سٙؾیٓ سیغٝ ٞبی ثفي -

 اخفای ٔفاضُ غٕىبـی ثب سٛخٝ ثٝ اَِٛ ٘مٍٝ ٔٛـؼ ٘ؾف  -

 ثفٌٍز ٕ٘ٛؼٖ سغییفار ؼـ غَّٛ اخفای فُٕ غٕىبـی ٟ٘بئی ا٘دبْ ٌؽٜ -

 

 اثكاـّب  اـقٌيبثي: -4

 ليىت زک -پفوً -هٍبّؽُ

 اثكاـ ٍ تدْيكات هَـؼ ًيبق اًدبم كبـ: -5
 

 سدٟیكار غٕىبـی 
 

 ت بلي  كبـ  هفتجظ ؼـ گفٍُ كبـ /ٌ ل: -6
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 ٍقاـت آهَقي ٍ پفٍـي

 وبقهبى پمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك  آهَقٌي

 ؼفتف تبلي  كتبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  اـقٌيبثي كبـ – 1-9ًوَى ثفگ 

 :ًَثت   تبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 كبـگف ضففِ :   كؽ ضففِ 
وغص 

 ِالضيت 
L1  

 اوتبًؽاـؼ فول فؼ كبـ:    

غو بـ  ثب اوت بؼُ اق اثكاـّب  ؼوتي ٍ هبٌيي غن 

 گفٍُ كبـ  ٍـق كبـ  ٍؽي ِ:  08  كؽ ٍؽي ِ   كي ؼوتي ثب تَخِ ثِ ًقٍِ ٍ ـفبيت الكاهبت فٌي

 
 7071 كؽ كبـ

 غن كبـ  ٍـق كبـ:
وغص 

 ٌبيىت ي 
ؽ هلي ك  مهارت

 كبـ
 

  

 هفا ضل كبـ ـؼي 
 ٌفايظ فول فؼ

 )اثكاـ،هَاؼ، تدْيكات، قهبى، ه بى ٍ ...(
 ًوفُ )ٌبغُ ّب/ؼاٍـ /ًوفُ ؼّي(اوتبًؽاـؼ  ًتبيح هو ي

1 

 وبـٌبٜ   آٔبؼٜ وبقی ٚـق 

 اثكاـٞبی ٘مٍٝ وٍی 

 اثكاـٞبی ثفٌىبـی 

 ؼلیمٝ 25

 ؼـوز
اثقبؼ ؼـوز، غظ وٍی ؼـوز، ثفٌىبـی 

 ؼـوز
3 

 َٛلبثُ لج 
اثقبؼ ؼـوز، غظ وٍی ٘بؼـوز، ثفٌىبـی 

 ٘بؼـوز
2 

 1 اثقبؼ ٘بؼـوز، غظ وٍی ٘بؼـوز، ثفٌىبـی  غیفلبثُ لجَٛ

2 

 

 دیبؼٜ وفؼٖ ٘مٍٝ

 

 اثكاـ آالر ٘مٍٝ وٍی
  3 

 2 فالٔز ٌؿاـی ٚ غظ وٍی ثفاثف ٘مٍٝ ؼـوز 

 1 فالٔز ٌؿاـی غّظ، غظ وٍی ٘بؼـوز غیفلبثُ لجَٛ

3 

 

 غٕىبـی

وبـٌبٜ، اثكاـ آالر 

 غٕىبـی، ؼوشٍبٜ غٕىٗ
  3 

 2 قاٚیٝ غٓ وٗ ؼـوز، غٕىبـی ؼـوز ؼـوز 

 1 قاٚیٝ غٓ وٗ ٘بؼـوز، غٕىبـی ٘بؼـوز غیفلبثُ لجَٛ

4 

      
 3 

 
 

 2 

 
 1 

5 

      
 3 

 
 

 2 

 
 1 

ٌبیىشٍی ٞبی 

غیف فٙی , ایٕٙی, 

ثٟؽاٌز, سٛخٟبر 

قیىز ٔطیغی ٚ 

 ٍ٘في

، اوشفبؼٜ اق ٔٛاؼ 1، وغص N66ٔؽیفیز ٔٛاؼ ٚ سدٟیكار  

ٚ سدٟیكار ٚ ـٚي ٞبی ِطیص ٚ ایٕٗ، خٕـ آٚـی 

ضبیقبر ؼـ ٔطُ ٔٙبوت ، ؼلز، ِؽالز، ـٚاثظ 

 اخشٕبفی، ثىبـ ثفؼٖ اَِٛ ِطیص غٕىبـی،

 2 ثٝ ٕٞٝ ٔٛاـؼسٛخٝ  لبثُ لجَٛ

 

 1 سٛخٝ ثٝ ٔٛاـؼ قیىز ٔطیغی غیف لبثُ لجَٛ

 اـقٌيبثي كبـ )ٌبيىت ي اًدبم كبـ(
 ثّی    

 غیف    

 ٔقیبـ ٌبیىشٍی ا٘دبْ وبـ  :

 اق ٔفاضُ  .... ٚ .......ٚ ........  2وىت ضؽالُ ٕ٘فٜ  

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

 اق ٔفاضُ وبـ 2وىت ضؽالُ ٔیبٍ٘یٗ 
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 ٍقاـت آهَقي ٍ پفٍـي

 وبقهبى پمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك  آهَقٌي

كبـؼاًًؼفتف تبلي  كتبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ   

 

  كبـ فول فؼ اوتبًؽاـؼ تطليل - 1-8ًوَى ثفگ 

   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي
ٌوبـُ 

 هلي
 :ًَثت : تبـيع اـقٌيبثي  

 ضففِ :   كؽ ضففِ 
فٌبٍـ  كبـگف ضففِ ا  

 فلك 

وغص 

 ِالضيت 
L1  

 اوتبًؽاـؼ فول فؼ كبـ:    

ـٍل كبـ  ٍـق ّب  فلك  ثب اوت بؼُ اق اثكاـ ؼوتي ٍ 

 گفٍُ كبـ  ٍـق كبـ  ٍؽي ِ:  70 كؽ ٍؽي ِ  هبٌيٌي ثب تَخِ ثِ ًقٍِ ٍ ـفبيت الكاهبت فٌي 
 

 7070 كؽ كبـ
 ـٍل كبـ  كبـ:

وغص 

 ٌبيىت ي 
  مهارت

  ؽ هلي كبـك

  

 ٌفايظ اًدبم كبـ :-1

وشیىی، فیجف، غظ وً، ِٛاقْ وبـٌبٜ ٔدٟك ثٝ سدٟیكار ایٕٙی ، ا٘ٛاؿ ٚـق ٞبی فٛالؼی ٚ غیف فٛالؼی، ؼوشٍبٜ ـَٚ وبـی، غّغه ٞبی ـَٚ وبـی ، ا٘ٛاؿ زىً ٞبی فّكی، ال

 ٞب  ا٘ؽاقٜ ٌیفی، وٛقٖ غظ وً، غظ وً فّكی ، ٌٛ٘یب، ٚوبیُ ثفٌىبـی، ا٘ٛاؿ لیسی ٞب، ٌیٛسیٗ، لیسی ٞبی اٞفٔی، ٌبثّٖٛ

 ؼلیمٝ 75قٔبٖ: 

 ًوًَِ /  ًقٍِ كبـ/هفاضل پفٍلُ / ـٍيِ اًدبم كبـ: - 2
 سٕیك وبـی لغقبر لجُ اق ـَٚ وبـی  -

 ثفٌىبـی  -

 ـَٚ وبـی  -

 وٙشفَ ویفی  -

 

 ٌبغُ ّب  اِلي اوتبًؽاـؼ فول فؼ كبـ: -3

 ثؽٖٚ زفثی، اوىیؽ، قً٘ قؼٌی، ـً٘ -

 ؼلز ؼـ ثفٌىبـی ٔغبثك ٘مٍٝ -

 ـَٚ وبـی -

 اثقبؼی ٚ لٛن ـَٚوٙشفَ  -

 

 اثكاـّب  اـقٌيبثي: -4

 ليىت زک -پفوً -هٍبّؽُ

 اثكاـ ٍ تدْيكات هَـؼ ًيبق اًدبم كبـ: -5
 

 سدٟیكار ثفٌىبـی ٚ ـَٚ وبـ 
 

 ت بلي  كبـ  هفتجظ ؼـ گفٍُ كبـ /ٌ ل: -6

 

 



131 
 

 

 ٍقاـت آهَقي ٍ پفٍـي

 وبقهبى پمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك  آهَقٌي

فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً ؼفتف تبلي  كتبة ّب  ؼـوي  

 

  اـقٌيبثي كبـ – 1-9ًوَى ثفگ 

 :ًَثت   تبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 ضففِ :   كؽ ضففِ 
فٌبٍـ  كبـگف ضففِ ا  

 فلك 

وغص 

 ِالضيت 
L1  

 اوتبًؽاـؼ فول فؼ كبـ:    

ـٍل كبـ  ٍـق ّب  فلك  ثب اوت بؼُ اق اثكاـ ؼوتي ٍ 

 گفٍُ كبـ  ٍـق كبـ  ٍؽي ِ:  70 كؽ ٍؽي ِ  هبٌيٌي ثب تَخِ ثِ ًقٍِ ٍ ـفبيت الكاهبت فٌي 

 
 7070 كؽ كبـ

 ـٍل كبـ  كبـ:
وغص 

 ٌبيىت ي 
ؽ هلي ك  مهارت

 كبـ
 

  

 هفا ضل كبـ ـؼي 
 ٌفايظ فول فؼ

 قهبى، ه بى ٍ ...( )اثكاـ،هَاؼ، تدْيكات،
 ًوفُ )ٌبغُ ّب/ؼاٍـ /ًوفُ ؼّي(اوتبًؽاـؼ  ًتبيح هو ي

 ؼـوز

لبثُ 

 لجَٛ

غیفلب

ثُ 

 لجَٛ

 آٔبؼٜ وبقی ٚـق
 وبـٌبٜ

 ا٘ٛاؿ ٚـق

 ؼـوزآٔبؼٜ وبقی 
ثؽٖٚ آِٛؼٌی، اثقبؼ ؼـوز، غّغه ٞبی 

 ٔٙبوت
3 

 2 آِٛؼٌی، اثقبؼ ؼـوز، غّغىٟبی ٔٙبوت لبثُ لجَٛآٔبؼٜ وبقی  

 غیف لبثُ لجَٛآٔبؼٜ وبقی 
ؼاـای آِٛؼٌی، اثقبؼ ٘بؼـوز، غّغه ٞبی 

 ٘بٔٙبوت
1 

 ـَٚ وبـی 2

 وبـٌبٜ

سدٟیكار ـَٚ وبـی ؼوشی 

 ٚ ثفٌىبـی

 3 اثقبؼ ٔٙبوت، غّغه ٔٙبوت ، لٛن ٔٙبوت ؼـوز

 
 2 اثقبؼ ٔٙبوت، غّغه ٔٙبوت، لٛن ٘بٔٙبوت لبثُ لجَٛ

 غیفلبثُ لجَٛ
غّغه ٘بٔٙبوت، لٛن اثقبؼ ٘بٔٙبوت، 

 ٘بٔٙبوت
1 

 فّٕیبر سىٕیّی 3

وبـٌبٜ، اثكاـٞبی ٌیبـق٘ی، 

وفوفٜ ق٘ی، ٔػفٚط ق٘ی، 

 ا٘ٛاؿ لبِت

  3 

 2 فٕك ٔٙبوت، قاٚیٝ ؼـوز ؼـوز 

 1 فٕك ٘بٔٙبوت، قاٚیٝ ٘بؼـوز غیفلبثُ لجَٛ

4 

      
 3 

 
 

 2 

 
 1 

5 

       3 

 

 
 2 

 
 1 

6 

      
 3 

   2 

 
 1 

ٌبیىشٍی ٞبی 

غیف فٙی , ایٕٙی, 

ثٟؽاٌز, سٛخٟبر 

قیىز ٔطیغی ٚ 

 ٍ٘في

، اوشفبؼٜ اق ٔٛاؼ 1، وغص N66ٔؽیفیز ٔٛاؼ ٚ سدٟیكار  

ٚ سدٟیكار ٚ ـٚي ٞبی ِطیص ٚ ایٕٗ، خٕـ آٚـی 

ضبیقبر ؼـ ٔطُ ٔٙبوت ، ؼلز، ِؽالز، ـٚاثظ 

 اخشٕبفی، ثىبـ ثفؼٖ اَِٛ ِطیص غٕىبـی،

 2 ثٝ ٕٞٝ ٔٛاـؼسٛخٝ  لبثُ لجَٛ

 

 1 سٛخٝ ثٝ ٔٛاـؼ قیىز ٔطیغی غیف لبثُ لجَٛ

 اـقٌيبثي كبـ )ٌبيىت ي اًدبم كبـ(
 ثّی    

 غیف    

 ٔقیبـ ٌبیىشٍی ا٘دبْ وبـ  :

 اق ٔفاضُ  .... ٚ .......ٚ ........  2وىت ضؽالُ ٕ٘فٜ  

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

 اق ٔفاضُ وبـ 2وىت ضؽالُ ٔیبٍ٘یٗ 
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 ٍقاـت آهَقي ٍ پفٍـي

 وبقهبى پمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك  آهَقٌي

ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًًؼفتف تبلي  كتبة   

 

  كبـ فول فؼ اوتبًؽاـؼ تطليل - 1-8ًوَى ثفگ 

 :ًَثت : تبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 فٌبٍـ  فلك كبـگف هبّف  ضففِ :   كؽ ضففِ 
وغص 

 ِالضيت 
L1  

 اوتبًؽاـؼ فول فؼ كبـ:    

اتّبل ٍـق ّب  فلك  ثب اًَاؿ ففً ي پير ثب اوت بؼُ اق اثكاـ 

 گفٍُ كبـ  ٍـق كبـ  ٍؽي ِ:  08  كؽ ٍؽي ِ  ؼوتي ٍ هبٌيٌي ثب تَخِ ثِ ًقٍِ ٍ الكاهبت فٌي  
 

 7070 كؽ كبـ
 اتّبل ثب ففً ي پير كبـ:

وغص 

 ٌبيىت ي 
  هْبـت

  ؽ هلي كبـك

  

 ٌفايظ اًدبم كبـ :-1

وشی، ٌٛ٘یب، دفٌبـ، لبِت سٙٝ، وبـٌبٜ ٔدٟك ثٝ اسّبَ ففٍ٘ی دیر ، زىً فّكی ٚ دالوشیىی ،فیجفی، غظ وً فّكی ، وٛقٖ، غظ وً، ٔشف، ا٘ٛاؿ ٌبثّٖٛ ٞب، ا٘ٛاؿ لیسی ٞبی ؼ

 ٍٔشی، لبِت ٞبی غٕىبـی، ٌیفٜ 

 ؼلیمٝ 60قٔبٖ: 

 ًوًَِ /  ًقٍِ كبـ/هفاضل پفٍلُ / ـٍيِ اًدبم كبـ: - 2
 وفؼٖ ٘مٍٝ دیبؼٜ -

 ثفٌىبـی )ثفٌىبـی لغقبر، ثفٌىبـی قٚایب(  -

 غٕىبـی  -

 اسّبَ لغقبر ٚ ؼـٞٓ اؼغبْ وفؼٖ -

 

 ٌبغُ ّب  اِلي اوتبًؽاـؼ فول فؼ كبـ: -3

 اوشفبؼٜ اِِٛی اق اثكاـٞبی ٘مٍٝ وٍی  -

 ؼلز ؼـ ثفٌىبـی ٚ سٙؾیٓ سیغٝ ٞبی ثفي -

 اخفای ٔفاضُ غٕىبـی ثب سٛخٝ ثٝ اَِٛ ٘مٍٝ -

 لغقبر غٓ ٌؽٜاؼغبْ وفؼٖ  -

 

 اثكاـّب  اـقٌيبثي: -4

 ليىت زک -پفوً -هٍبّؽُ

 اثكاـ ٍ تدْيكات هَـؼ ًيبق اًدبم كبـ: -5
 

 سدٟیكار غٕىبـی اسّبَ ففٍ٘ی دیر 
 

 ت بلي  كبـ  هفتجظ ؼـ گفٍُ كبـ /ٌ ل: -6
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 ٍقاـت آهَقي ٍ پفٍـي

 وبقهبى پمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك  آهَقٌي

ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًًؼفتف تبلي  كتبة ّب    

 

  اـقٌيبثي كبـ – 1-9ًوَى ثفگ 

 :ًَثت   تبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 ضففِ :   كؽ ضففِ 
فٌبٍـ  كبـگف هبّف 

 فلك 

وغص 

 ِالضيت 
L1  

 اوتبًؽاـؼ فول فؼ كبـ:    

اتّبل ٍـق ّب  فلك  ثب اًَاؿ ففً ي پير ثب اوت بؼُ اق اثكاـ 

 گفٍُ كبـ  ٍـق كبـ  ٍؽي ِ:  08  كؽ ٍؽي ِ  ؼوتي ٍ هبٌيٌي ثب تَخِ ثِ ًقٍِ ٍ الكاهبت فٌي  

 
 7070 كؽ كبـ

 اتّبل ثب ففً ي پير كبـ:
وغص 

 ٌبيىت ي 
ؽ هلي ك  هْبـت

 كبـ
 

  

 هفا ضل كبـ ـؼي 
 ٌفايظ فول فؼ

 )اثكاـ،هَاؼ، تدْيكات، قهبى، ه بى ٍ ...(
 ًوفُ )ٌبغُ ّب/ؼاٍـ /ًوفُ ؼّي(اوتبًؽاـؼ  ًتبيح هو ي

 آٔبؼٜ وبقی ٚـق 1

 وبـٌبٜ

اثكاـٞبی ٘مٍٝ وٍی ٚ 

 ثفٌىبـی

 ؼلیمٝ 10

 
 3 

 2 غظ وٍی ؼـوز، ثفٌىبـی ؼـوز ؼـوز 

 1 غظ وٍی ٘بؼـوز، ثفٌىبـی ٘بؼـوز غیفلبثُ لجَٛ

 ثب ففٍ٘ی دیراسّبَ  2

 وبـٌبٜ

 اثكاـٞبی غٕىبـی

 ففٍ٘ی دیر ؼوشی

 ؼلیمٝ 30

 3 غٕىبـی ؼـوز، اؼغبْ ؼـوز ؼـوز

 2 غٕىبـی ؼـوز، اؼغبْ ٘بؼـوز لبثُ لجَٛ 

 1 غٕىبـی ٘بؼـوز، اؼغبْ ٘بؼـوز غیفلبثُ لجَٛ

 دیبؼٜ وبقی ٘مٍٝ 3
وبـٌبٜ، اثكاـ آالر ٘مٍٝ 

 وٍی

  3 

 2 ٚ ٘مٍٝ وٍی ثفاثف ثب ٘مٍٝفالٔز ٌؿاـی  ؼـوز 

 1 فالٔز ٌؿاـی غّظ ٚ غظ وٍی ٘بؼـوز غیفلبثُ لجَٛ

4 

      
 3 

 
 

 2 

 
 1 

5 

       3 

 

 
 2 

 
 1 

6 

      
 3 

   2 

 
 1 

ٌبیىشٍی ٞبی 

غیف فٙی , ایٕٙی, 

ثٟؽاٌز, سٛخٟبر 

قیىز ٔطیغی ٚ 

 ٍ٘في

، اوشفبؼٜ اق ٔٛاؼ 1، وغص N66ٔؽیفیز ٔٛاؼ ٚ سدٟیكار 

ٚ سدٟیكار ٚ ـٚي ٞبی ِطیص ٚ ایٕٗ، خٕـ آٚـی 

ضبیقبر ؼـ ٔطُ ٔٙبوت ، ؼلز، ِؽالز، ـٚاثظ 

 اخشٕبفی، ثىبـ ثفؼٖ اَِٛ ِطیص غٕىبـی،

 2 ٕٞٝ ٔٛاـؼ سٛخٝ ثٝ لبثُ لجَٛ

 

 1 سٛخٝ ثٝ ٔٛاـؼ قیىز ٔطیغی غیف لبثُ لجَٛ

 اـقٌيبثي كبـ )ٌبيىت ي اًدبم كبـ(
 ثّی    

 غیف    

 ٔقیبـ ٌبیىشٍی ا٘دبْ وبـ  :

 اق ٔفاضُ  .... ٚ .......ٚ ........  2وىت ضؽالُ ٕ٘فٜ  

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

 اق ٔفاضُ وبـ 2وىت ضؽالُ ٔیبٍ٘یٗ 
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 ٍقاـت آهَقي ٍ پفٍـي

 وبقهبى پمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك  آهَقٌي

كبـؼاًًؼفتف تبلي  كتبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ   

 

  كبـ فول فؼ اوتبًؽاـؼ تطليل - 1-8ًوَى ثفگ 

   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي
ٌوبـُ 

 هلي
 :ًَثت : تبـيع اـقٌيبثي  

 كؽ ضففِ 
 

 فٌبٍـ  فلك كبـگف هبّف  ضففِ :
وغص 

 ِالضيت 
L1  

 اوتبًؽاـؼ فول فؼ كبـ:    

غو بـ  لَلِ ّب  فلك  ثب اثكاـ ؼوتي ٍ هبٌيٌي ثب تَخِ ثِ 

 گفٍُ كبـ  ٍـق كبـ  ٍؽي ِ:  70 كؽ ٍؽي ِ  ًقٍِ ـفبيت الكاهبت فٌي   
 

 7070 كؽ كبـ
 غو بـ  لَلِ كبـ:

وغص 

 ٌبيىت ي 
  مهارت

  ؽ هلي كبـك

  

 ٌفايظ اًدبم كبـ :-1

 لیف، زىً، ٔشف، غظ وً ، وٛقٖ،  وبـٌبٜ ٔدٟك ثٝ سٟٛیٝ ٚ سدٟیكار ایٕٙی ، ا٘ٛاؿ ِِٛٝ، ٔبوٝ، ا٘ٛاؿ ـقیٗ ٞب، سدٟیكار غٕىبـی ٌفْ ٚ وفؼ، ا٘ٛاؿ لبِت ٞب، ا٘ٛاؿ فٙفٞب،

 غظ وً، ٔشف، ا٘ٛاؿ ٌبثّٖٛ ٞب، ٌٛ٘یب، دفٌبـ، قاٚیٝ وٙح ٞب 

 ؼلیمٝ 75قٔبٖ: 

 پفٍلُ / ـٍيِ اًدبم كبـ: ًوًَِ /  ًقٍِ كبـ/هفاضل - 2
 ثفٌىبـی  -

 دف وفؼٖ ٔٛاؼ وٕىی غٕىبـی  -

 ٔفاضُ غٕىبـی  -

 وٙشفَ اثقبؼی ٚ قاٚیٝ ٞبی غٕىبـی -

 سػّیٝ ٔٛاؼ وٕىی غٕىبـی -

 سٕیك وفؼٖ لغقٝ -

 

 ٌبغُ ّب  اِلي اوتبًؽاـؼ فول فؼ كبـ: -3

 ثفٌىبـی ؼلیك اثقبؼی -

 دف وفؼٖ ٔٛاؼ ٔغبثك اَِٛ ِطیص -

 اوشفبؼٜ ؼـوز اق لبِت ٞب، سٙؾیٓ قاٚیٝ ٞبی غٕىبـی ، ؼلز ؼـ اثقبؼ غٕىبـی  -

 

 اثكاـّب  اـقٌيبثي: -4

 ليىت زک -پفوً -هٍبّؽُ

 اثكاـ ٍ تدْيكات هَـؼ ًيبق اًدبم كبـ: -5
 

 لبِت ٞبی غٕىبـی، سدٟیكار غٕىبـی ضفاـسی ، سدٟیكار غٕىبـی ، ٔٛاؼ وٕىی 
 

 گفٍُ كبـ /ٌ ل:ت بلي  كبـ  هفتجظ ؼـ  -6
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 ٍقاـت آهَقي ٍ پفٍـي

 وبقهبى پمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك  آهَقٌي

 ؼفتف تبلي  كتبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  اـقٌيبثي كبـ – 1-9ًوَى ثفگ 

 :ًَثت   تبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 ضففِ :  كؽ ضففِ 
فٌبٍـ  كبـگف هبّف 

 فلك 

وغص 

 ِالضيت 
L1  

 اوتبًؽاـؼ فول فؼ كبـ:    

غو بـ  لَلِ ّب  فلك  ثب اثكاـ ؼوتي ٍ هبٌيٌي ثب تَخِ ثِ 

 گفٍُ كبـ  ٍـق كبـ  ٍؽي ِ:  70 كؽ ٍؽي ِ  ًقٍِ ـفبيت الكاهبت فٌي   

 
 7070 كؽ كبـ

 غو بـ  لَلِ كبـ:
وغص 

 ٌبيىت ي 
ؽ هلي ك  مهارت

 كبـ
 

  

 هفا ضل كبـ ـؼي 
 ٌفايظ فول فؼ

 )اثكاـ،هَاؼ، تدْيكات، قهبى، ه بى ٍ ...(
 ًوفُ )ٌبغُ ّب/ؼاٍـ /ًوفُ ؼّي(اوتبًؽاـؼ  ًتبيح هو ي

 آٔبؼٜ وبقی ِِٛٝ 1

 وبـٌبٜ

 ٔٛاؼ وٕىی غٕىبـی

 سدٟیكار غٕىبـی

 ضفاـسی

 ؼلیمٝ 40

 3 ٔٛاؼ وٕىی ٔٙبوت، اخفای ثىبـویفی ٔٛاؼ ؼـوز

 2 ٍ٘ؽٖ ٔٛاؼ وٕىی ٔٛاؼ وٕىی ٔٙبوت، دف لبثُ لجَٛ 

 1 ٔٛاؼ وٕىی ٘بؼـوز، اخفای ٘بؼـوز غیفلبثُ لجَٛ

 غٕىبـی ِِٛٝ 2

 وبـٌبٜ

 اثكاـٞبی غٕىبـی

 ؼوشی

 ؼلیمٝ 30

 ؼـوز
اثقبؼ ؼـوز، لٛن ٚ قاٚیٝ ؼـوز، ٘ؽاٌشٗ 

 ِٟیؽٌی
3 

 لبثُ لجَٛ 
اثقبؼ ؼـوز، لٛن ٚ قاٚیٝ ؼـوز، ؼاـای 

 ِٟیؽٌی
2 

 1 ٘بؼـوز، لٛن ٚ قاٚیٝ ٘بؼـوز ِٟیؽٌی اثقبؼ غیفلبثُ لجَٛ

 فّٕیبر سىٕیّی 3
وبـٌبٜ، اثكاـٞبی ا٘ؽاقٜ 

 ٌیفی، وٙشفَ ٟ٘بیی

  3 

 2 وٙشفَ ٟ٘بیی ٚ ا٘ؽاقٜ ٌیفی ؼلیك ؼـوز 

 1 وٙشفَ ٟ٘بیی ٚ ا٘ؽاقٜ ٌیفی ٘بؼـوز غیفلبثُ لجَٛ

4 

      
 3 

 
 

 2 

 
 1 

5 

       3 

 
 

 2 

  1 

6 

      
 3 

   2 

 
 1 

ٌبیىشٍی ٞبی 

غیف فٙی , ایٕٙی, 

ثٟؽاٌز, سٛخٟبر 

قیىز ٔطیغی ٚ 

 ٍ٘في

(، وٙشفَ ٚ دبیً اوشب٘ؽاـؼٞبی N72دؿیفی )ٔىئِٛیز

 1( وغص N66ٔؽیفیز ٔٛاؼ ٚ سدٟیكار ) ,فّٕىفؼی

، ِجبن ٞبی ِطیص ٚ ایٕٗ اوشفبؼٜ اق ٔٛاؼ ٚ سدٟیكار ثب ـٚي

غٕىبـی ٚ ٍٟ٘ؽاـی ، وبـ، ؼوشىً اوشفبؼٜ ٔٙبوت اق لبِجٟبی 

ثىبـ ثفؼٖ اَِٛ ِطیص غٕىبـی ثب قٚایبی ٔٙبوت ؼـ ثبال ـفشٗ 

 ٚـیثٟفٜ

 2 سٛخٝ ثٝ ٕٞٝ ٔٛاـؼ لبثُ لجَٛ

 

 1 سٛخٝ ثٝ ٔٛاـؼ قیىز ٔطیغی غیف لبثُ لجَٛ

 اـقٌيبثي كبـ )ٌبيىت ي اًدبم كبـ(
 ثّی    

 غیف    

 ٔقیبـ ٌبیىشٍی ا٘دبْ وبـ  :

 اق ٔفاضُ  .... ٚ .......ٚ ........  2وىت ضؽالُ ٕ٘فٜ  

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

 اق ٔفاضُ وبـ 2وىت ضؽالُ ٔیبٍ٘یٗ 
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 ٍقاـت آهَقي ٍ پفٍـي

آهَقٌيوبقهبى پمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك    

 ؼفتف تبلي  كتبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  كبـ فول فؼ اوتبًؽاـؼ تطليل - 1-8ًوَى ثفگ 

 :ًَثت : تبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي  ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 كؽ ضففِ 
 

 كبـگف هبّف ضففِ :
وغص 

 ِالضيت 
L1  

 اوتبًؽاـؼ فول فؼ كبـ:    

غو بـ  اًَاؿ پفٍفيل ّب  فلك  ثب اثكاـّب  ؼوتي ٍ 

 گفٍُ كبـ  ٍـق كبـ  ٍؽي ِ:  08 كؽ ٍؽي ِ  هبٌيٌي ثب تَخِ ثِ ًقٍِ ٍ ـفبيت الكاهبت فٌي   
 

 7070 كؽ كبـ
 غو بـ  پفٍفيل كبـ:

وغص 

 ٌبيىت ي 
  مهارت

  ؽ هلي كبـك

  

 ٌفايظ اًدبم كبـ :-1

، ا٘ٛاؿ ٌبثّٖٛ ٞب، وٕبٖ اـٜ، ا٘ٛاؿ وبـٌبٜ ٔدٟك ثٝ سٟٛیٝ ٚ سدٟیكار غٕىبـی ٚ ایٕٙی ٔٛاؼ اِٚیٝ )دفٚفیُ ٞبی وجه ٚ ٘یٕٝ وجه ٚ وٍٙیٗ(، ا٘ٛاؿ زىً ٞب، ٔشف، ٌٛ٘یب، دفٌبـ

 لبِت ٞبی غٕىبـی، ٔبٌیٗ ثفي، سدٟیكار غٕىبـی ضفاـسی، سدٟیكار غٕىبـی ٔٛاؼ وٕىی، قاٚیٝ وٙح 

 ؼلیمٝ 110قٔبٖ: 

 ًوًَِ /  ًقٍِ كبـ/هفاضل پفٍلُ / ـٍيِ اًدبم كبـ: - 2
 ثفٌىبـی  -

 اوشفبؼٜ اق ٔٛاؼ وٕىی ٚ ضفاـسی -

 غٕىبـی  -

 وٙشفَ غٕىبـی )اثقبؼی( -

 سٕیكوبـی -

 ٌبغُ ّب  اِلي اوتبًؽاـؼ فول فؼ كبـ: -3

 اثقبؼ ؼـوز  -

 سٙؾیٓ ؼلیك ؼـخٝ ضفاـر )لجُ اق غٕىبـی( -

 قاٚیٝ ٔٙبوتغٕىبـی ؼـوز ٔغبثك لٛن ٚ  -

 وٙشفَ اثقبؼی ٚ لٛن ٚ قاٚیٝ ٞب   -

 ِبف ٚ ِیمّی ٚ ثؽٖٚ زیٗ ٚ زفٚن  -

 

 اثكاـّب  اـقٌيبثي: -4

 ليىت زک -پفوً -هٍبّؽُ

 اثكاـ ٍ تدْيكات هَـؼ ًيبق اًدبم كبـ: -5
 

 ٔبٌیٗ ٞبی ثفٌىبـی ٚ غٕىبـی 
 

 ت بلي  كبـ  هفتجظ ؼـ گفٍُ كبـ /ٌ ل: -6
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 ٍقاـت آهَقي ٍ پفٍـي

 وبقهبى پمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك  آهَقٌي

 ؼفتف تبلي  كتبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  اـقٌيبثي كبـ – 1-9ًوَى ثفگ 

 :ًَثت   تبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 كبـگف هبّف ضففِ :  كؽ ضففِ 
وغص 

 ِالضيت 
L1  

 اوتبًؽاـؼ فول فؼ كبـ:    

غو بـ  اًَاؿ پفٍفيل ّب  فلك  ثب اثكاـّب  ؼوتي ٍ 

 گفٍُ كبـ  ٍـق كبـ  ٍؽي ِ:  08 كؽ ٍؽي ِ  هبٌيٌي ثب تَخِ ثِ ًقٍِ ٍ ـفبيت الكاهبت فٌي   

 
 7070 كؽ كبـ

 غو بـ  پفٍفيل كبـ:
وغص 

 ٌبيىت ي 
ؽ هلي ك  مهارت

 كبـ
 

  

 هفا ضل كبـ ـؼي 
 ٌفايظ فول فؼ

 تدْيكات، قهبى، ه بى ٍ ...()اثكاـ،هَاؼ، 
 ًوفُ )ٌبغُ ّب/ؼاٍـ /ًوفُ ؼّي(اوتبًؽاـؼ  ًتبيح هو ي

 آٔبؼٜ وبقی 1

 وبـٌبٜ

 اثكاـٞبی ثفٌىبـی

 ؼلیمٝ 20

 
 3 

 ؼـوز 
ا٘ؽاقٜ ٌیفی ؼـوز، قاٚیٝ ؼـوز، ؼلز ؼـ 

 ثفٌىبـی
2 

 1 ا٘ؽاقٜ ٘بؼـوز، قاٚیٝ ٘بؼـوز، ؼلیك ٘جٛؼٖ غیفلبثُ لجَٛ

 غٕىبـی  2

 وبـٌبٜ

 اثكاـٞبی غٕىبـی ٔبٌیٙی

 ؼلیمٝ 30

  3 

 2 اثقبؼ ؼـوز، قاٚیٝ ؼـوز، لٛن ؼـوز ؼـوز 

 1 اثقبؼ ٘بؼـوز، قاٚیٝ ٘بؼـوز، لٛن ٘بؼـوز غیفلبثُ لجَٛ

 فّٕیبر سىٕیّی 3
وبـٌبٜ، اثكاـٞبی ا٘ؽاقٜ 

 ٌیفی، وٙشفَ ٟ٘بیی

  3 

 2 ؼلیكوٙشفَ ٟ٘بیی ٚ ا٘ؽاقٜ ٌیفی  ؼـوز 

 1 وٙشفَ ٟ٘بیی ٚ ا٘ؽاقٜ ٌیفی ٘بؼـوز غیفلبثُ لجَٛ

4 

      
 3 

 
 

 2 

 
 1 

5 

       3 

 
 

 2 

  1 

6 

      
 3 

   2 

 
 1 

ٌبیىشٍی ٞبی 

غیف فٙی , ایٕٙی, 

ثٟؽاٌز, سٛخٟبر 

قیىز ٔطیغی ٚ 

 ٍ٘في

(، وٙشفَ ٚ دبیً اوشب٘ؽاـؼٞبی N72دؿیفی )ٔىئِٛیز

 1( وغص N66ٔؽیفیز ٔٛاؼ ٚ سدٟیكار ) ,فّٕىفؼی

، ِجبن ٞبی ِطیص ٚ ایٕٗ اوشفبؼٜ اق ٔٛاؼ ٚ سدٟیكار ثب ـٚي

غٕىبـی ٚ ٍٟ٘ؽاـی ، وبـ، ؼوشىً اوشفبؼٜ ٔٙبوت اق لبِجٟبی 

ثىبـ ثفؼٖ اَِٛ ِطیص غٕىبـی ثب قٚایبی ٔٙبوت ؼـ ثبال ـفشٗ 

 ٚـیثٟفٜ

 2 سٛخٝ ثٝ ٕٞٝ ٔٛاـؼ لبثُ لجَٛ

 

 1 سٛخٝ ثٝ ٔٛاـؼ قیىز ٔطیغی غیف لبثُ لجَٛ

 اـقٌيبثي كبـ )ٌبيىت ي اًدبم كبـ(
 ثّی    

 غیف    

 ٔقیبـ ٌبیىشٍی ا٘دبْ وبـ  :

 اق ٔفاضُ  .... ٚ .......ٚ ........  2وىت ضؽالُ ٕ٘فٜ  

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

 اق ٔفاضُ وبـ 2وىت ضؽالُ ٔیبٍ٘یٗ 
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 ٍقاـت آهَقي ٍ پفٍـي

آهَقٌيوبقهبى پمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك    

 ؼفتف تبلي  كتبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  كبـ فول فؼ اوتبًؽاـؼ تطليل - 1-8ًوَى ثفگ 

 :ًَثت : تبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي  ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 كؽ ضففِ 
 

 فٌبٍـ  فلك ت ٌىيي  ضففِ :
وغص 

 ِالضيت 
3L 

 اوتبًؽاـؼ فول فؼ كبـ:    

ثب  CNCپبًر كبـ  ٍـق ّب  فلك  ثب هبٌيي پفن وبؼُ ٍ 

 گفٍُ كبـ  ٍـق كبـ  ٍؽي ِ:  08  كؽ ٍؽي ِ  تَخِ ثِ ًقٍِ ٍ ـفبيت الكاهبت فٌي    
 

 7070 كؽ كبـ
 پبًر كبـ  كبـ:

وغص 

 ٌبيىت ي 
  مهارت

  ؽ هلي كبـك

  

 ٌفايظ اًدبم كبـ :-1

ا٘ٛاؿ ٌبثّٖٛ، زىً ٞبی  وبـٌبٜ ٔدٟك ثٝ سدٟیكار دفوىبـی ٚ دب٘ر وبـی ٚ ایٕٙی، دفن ؼوشی، دفن ٞیؽـِٚیه ٚ دٙٛٔبسیه، لبِت ٞبی دب٘ر وبـی، ٔشف، غظ وً، ٌٛ٘یب،

 الوشیىی، فّكی، ٚـق ٞبی فّكی ٚ غیففّكی 

 ؼلیمٝ 110قٔبٖ: 

 ًوًَِ /  ًقٍِ كبـ/هفاضل پفٍلُ / ـٍيِ اًدبم كبـ: - 2
 اخفای ٘مٍٝ  -

 ّ٘ت ٚ سٙؾیٓ وٕجٝ ٚ ٔبسفیه -

 اخفای فّٕیبر دب٘ر وبـی  -

 وٙشفَ ویفی  -

 سٕیك وبـی  -

 ٌبغُ ّب  اِلي اوتبًؽاـؼ فول فؼ كبـ: -3

 ٘مٍٝ غٛا٘ی ؼـوز -

 ـفبیز سّفا٘ه ٞب، ٔمبٚٔز ٘یفٚی ثفي -

 ٘یفٚی ـثبیٍیسٙؾیٓ وٕجٝ ٚ ٔبسفیه، اوشفبؼٜ ِطیص وٕجٝ ٚ ٔبسفیه، سٛخٝ ثٝ ضػبٔز فّك، خٙه فّك ٚ  -

 ؼلز ؼـ اخفای ِطیص دب٘ر وبـی، ٔغبثك ٘مٍٝ -

 دّیىٝ ٌیفی ٚ ٔٛج ٌیفی -

 

 اثكاـّب  اـقٌيبثي: -4

 ليىت زک -پفوً -هٍبّؽُ

 اثكاـ ٍ تدْيكات هَـؼ ًيبق اًدبم كبـ: -5
 

 ؼوشٍبٜ ٞبی دفن ٚ لبِت ٞبی وٕجٝ ٚ ٔبسفیه
 

 ت بلي  كبـ  هفتجظ ؼـ گفٍُ كبـ /ٌ ل: -6
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آهَقي ٍ پفٍـيٍقاـت   

 وبقهبى پمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك  آهَقٌي

 ؼفتف تبلي  كتبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  اـقٌيبثي كبـ – 1-9ًوَى ثفگ 

 :ًَثت   تبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 فٌبٍـ  فلك ت ٌىيي  ضففِ :  كؽ ضففِ 
وغص 

 ِالضيت 
3L 

 اوتبًؽاـؼ فول فؼ كبـ:    

ثب  CNCپبًر كبـ  ٍـق ّب  فلك  ثب هبٌيي پفن وبؼُ ٍ 

 گفٍُ كبـ  ٍـق كبـ  ٍؽي ِ:  08  كؽ ٍؽي ِ  تَخِ ثِ ًقٍِ ٍ ـفبيت الكاهبت فٌي    
 

 7070 كؽ كبـ

 پبًر كبـ  كبـ:
وغص 

 ٌبيىت ي 
ؽ هلي ك  مهارت

 كبـ
 

  

 هفا ضل كبـ ـؼي 
 ٌفايظ فول فؼ

 )اثكاـ،هَاؼ، تدْيكات، قهبى، ه بى ٍ ...(
 ًوفُ )ٌبغُ ّب/ؼاٍـ /ًوفُ ؼّي(اوتبًؽاـؼ  ًتبيح هو ي

 آٔبؼٜ وبقی 1

 وبـٌبٜ

 ٘مٍٝ اخفایی

 ؼلیم60ٝ

  3 

 2 اثقبؼ ؼـوز، سٙؾیٓ ٌجىٝ ؼـوز 

 1 اثقبؼ ٘بؼـوز، فؽْ سٙؾیٓ ٌجىٝ غیف لبثُ لجَٛ

 دیبؼٜ وبقی ٘مٍٝ 2
 وبـٌبٜ

 غظ وٍی سدٟیكار

  3 

 
 2 اثقبؼ ؼـوز، غظ وٍی ؼـوز، ٌجىٝ ؼـوز ؼـوز

 غیف لبثُ لجَٛ
اثقبؼ ٘بؼـوز، غظ وٍی ٘بؼـوز، ٌجىٝ 

 ٘بؼـوز
1 

 دب٘ر وبـی 3

 وبـٌبٜ

 ؼوشٍبٜ دب٘ر وبـی

 لبِت ٞبی دب٘سی

  3 

 
 ؼـوز

ا٘غجبق وجٕٝ ٚ ٔبسفیه، سّفا٘ه ؼـوز، 

 ا٘شػبة ٘یفٚی ثفي
2 

 لجَٛغیف لبثُ 
ا٘غجبق ٘بؼـوز، سّفا٘ه ٘بؼـوز، ا٘شػبة 

 ٘یفٚی ثفي
1 

4   

  3 

 
  2 

  1 

5   

  3 

   2 

  1 

6 

       3 

   2 

  1 

ٌبیىشٍی ٞبی غیف 

فٙی , ایٕٙی, 

ثٟؽاٌز, سٛخٟبر 

قیىز ٔطیغی ٚ 

 ٍ٘في

(، وٙشفَ ٚ دبیً اوشب٘ؽاـؼٞبی N72دؿیفی )ٔىئِٛیز

 1( وغص N66ٔؽیفیز ٔٛاؼ ٚ سدٟیكار ) ,فّٕىفؼی

، ِجبن ٞبی ِطیص ٚ ایٕٗ اوشفبؼٜ اق ٔٛاؼ ٚ سدٟیكار ثب ـٚي

غٕىبـی ٚ ٍٟ٘ؽاـی ، وبـ، ؼوشىً اوشفبؼٜ ٔٙبوت اق لبِجٟبی 

ثىبـ ثفؼٖ اَِٛ ِطیص غٕىبـی ثب قٚایبی ٔٙبوت ؼـ ثبال ـفشٗ 

 ٚـیثٟفٜ

 2 سٛخٝ ثٝ ٕٞٝ ٔٛاـؼ لبثُ لجَٛ

 

 1 سٛخٝ ثٝ ٔٛاـؼ قیىز ٔطیغی غیف لبثُ لجَٛ

 اـقٌيبثي كبـ )ٌبيىت ي اًدبم كبـ(
 ثّی    

 غیف    

 ٔقیبـ ٌبیىشٍی ا٘دبْ وبـ  :

 اق ٔفاضُ  .... ٚ .......ٚ ........  2وىت ضؽالُ ٕ٘فٜ  

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

 اق ٔفاضُ وبـ 2وىت ضؽالُ ٔیبٍ٘یٗ 



146 
 

 

 ٍقاـت آهَقي ٍ پفٍـي

آهَقٌيوبقهبى پمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك    

 ؼفتف تبلي  كتبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  كبـ فول فؼ اوتبًؽاـؼ تطليل - 1-8ًوَى ثفگ 

 :ًَثت : تبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي  ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 كؽ ضففِ 
 

 فٌبٍـ  فلك ت ٌىيي  ضففِ :
وغص 

 ِالضيت 
3L 

 اوتبًؽاـؼ فول فؼ كبـ:    

ففم ؼّي ٍـق ّب  فلك  ٍ ؼٍـثف  آى ثب ؼوت بُ پفن ٍ ثب 

 گفٍُ كبـ  ٍـق كبـ  ٍؽي ِ:  70 كؽ ٍؽي ِ  تَخِ ثِ ًقٍِ ٍ ـفبيت الكاهبت فٌي    
 

 7070 كؽ كبـ
 ففم ؼّي كبـ:

وغص 

 ٌبيىت ي 
  مهارت

  ؽ هلي كبـك

  

 ٌفايظ اًدبم كبـ :-1

 ٚـق ٞبی فّكی ٚ غیففّكی  وبـٌبٜ ٔدٟك ثٝ سدٟیكار ففْ ؼٞی ٚ ایٕٙی، دفن ؼوشی ٚ ٔبٌیٙی لبِت ٞبی ففْ ؼٞی، لیؽٚثٙؽٞب، ا٘ٛاؿ زىً ٞب، وٛقٖ، ٔشف، غظ وً، ٌٛ٘یب،

 

 ًوًَِ /  ًقٍِ كبـ/هفاضل پفٍلُ / ـٍيِ اًدبم كبـ: - 2
 دیبؼٜ وفؼٖ ٘مٍٝ -

 سٙؾیٓ لبِت وٕجٝ ٚ ٔبسفیه -

 ففْ ؼٞی -

 وٙشفَ ویفی -

 ؼٚـثفی ٚ سٕیكوبـی  -

 ٌبغُ ّب  اِلي اوتبًؽاـؼ فول فؼ كبـ: -3
 اوشفبؼٜ اِِٛی اق اثكاـٞبی ٘مٍٝ وٍی -

 ؼلز ؼـ سٙؾیٓ لبِت   -

 اخفای ٔفاضُ ففْ ؼٞی -

 وٙشفَ اثقبؼی لغقٝ ففْ ؼاؼٜ ٌؽٜ ٔغبثك ٘مٍٝ -

 ثفٌٟبی اضبفی لغقٝ ٘فْ ؼاؼٜ ٌؽٜ ٚ سٕیكوبـی   -

 

 اثكاـّب  اـقٌيبثي: -4

 ليىت زک -پفوً -هٍبّؽُ

 اثكاـ ٍ تدْيكات هَـؼ ًيبق اًدبم كبـ: -5
 

 دفن ٞبی ؼوشی ٚ ٔبٌیٙی ٚ لبِت ٞبی ففْ ؼٞی ٚؼٚـثفی
 

 ت بلي  كبـ  هفتجظ ؼـ گفٍُ كبـ /ٌ ل: -6
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 ٍقاـت آهَقي ٍ پفٍـي

 وبقهبى پمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك  آهَقٌي

كبـؼاًًؼفتف تبلي  كتبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ   

 

  اـقٌيبثي كبـ – 1-9ًوَى ثفگ 

 :ًَثت   تبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 فٌبٍـ  فلك ت ٌىيي  ضففِ :  كؽ ضففِ 
وغص 

 ِالضيت 
3L 

 اوتبًؽاـؼ فول فؼ كبـ:    

ففم ؼّي ٍـق ّب  فلك  ٍ ؼٍـثف  آى ثب ؼوت بُ پفن ٍ ثب 

 گفٍُ كبـ  ٍـق كبـ  ٍؽي ِ:  70 كؽ ٍؽي ِ  تَخِ ثِ ًقٍِ ٍ ـفبيت الكاهبت فٌي    

 
 7070 كؽ كبـ

 ففم ؼّي كبـ:
وغص 

 ٌبيىت ي 
ؽ هلي ك  مهارت

 كبـ
 

  

 هفا ضل كبـ ـؼي 
 ٌفايظ فول فؼ

 قهبى، ه بى ٍ ...()اثكاـ،هَاؼ، تدْيكات، 
 ًوفُ )ٌبغُ ّب/ؼاٍـ /ًوفُ ؼّي(اوتبًؽاـؼ  ًتبيح هو ي

 وبـٌبٜ ٔىب٘یه فٕٛٔی آٔبؼٜ وبقی 1

 
 3 

 
 2 ا٘شػبة لبِت ؼـوز، ا٘شػبة سّفا٘ه ٔٙبوت ؼـوز

 غیف لبثُ لجَٛ
ا٘شػبة لبِت ٘بؼـوز، ا٘شػبة سّفا٘ه 

 ٘بؼـوز
1 

 ففْ ؼٞی ثب ؼوشٍبٜ دفن 2

 ٔىب٘یه فٕٛٔیوبـٌبٜ 

 ؼوشٍبٜ دفن

لبِت ٞبی وٕجٝ ٚ 

 ٔبسفیه، اثكاـٞبی ؼوشی

  3 

 
 ؼـوز

سٙؾیٓ لبِت، ا٘شػبة وٕجٝ ٚ ٔبسفیه، 

 سّفا٘ه ٔٙبوت
2 

 غیف لبثُ لجَٛ
سٙؾیٓ ٘بؼـوز، ا٘شػبة وٕجٝ ٚ ٔبسفیه، 

 سّفا٘ه ٘بٔٙبوت
1 

 ؼٚـثفی 3

 وبـٌبٜ

 ؼوشٍبٜ دفن

 لبِت ٞبی وٕجٝ ٚ دفن

  3 

 
 ؼـوز

سٙؾیٓ لبِت، ا٘شػبة وٕجٝ ٚ ٔبسفیه، 

 سّفا٘ه ٔٙبوت
2 

 غیف لبثُ لجَٛ
سٙؾیٓ ٘بؼـوز، ا٘شػبة وٕجٝ ٚ ٔبسفیه، 

 سّفا٘ه ٘بٔٙبوت
1 

4 

   
 3 

  
 2 

  1 

5 

    3 

 
 

 2 

  1 

6 

       3 

   2 

  1 

ٌبیىشٍی ٞبی غیف 

فٙی , ایٕٙی, 

ثٟؽاٌز, سٛخٟبر 

قیىز ٔطیغی ٚ 

 ٍ٘في

(، وٙشفَ ٚ دبیً اوشب٘ؽاـؼٞبی N72دؿیفی )ٔىئِٛیز

 1( وغص N66ٔؽیفیز ٔٛاؼ ٚ سدٟیكار ) ,فّٕىفؼی

، ِجبن ٞبی ِطیص ٚ ایٕٗ اوشفبؼٜ اق ٔٛاؼ ٚ سدٟیكار ثب ـٚي

غٕىبـی ٚ ٍٟ٘ؽاـی ، وبـ، ؼوشىً اوشفبؼٜ ٔٙبوت اق لبِجٟبی 

ثىبـ ثفؼٖ اَِٛ ِطیص غٕىبـی ثب قٚایبی ٔٙبوت ؼـ ثبال ـفشٗ 

 ٚـیثٟفٜ

 2 سٛخٝ ثٝ ٕٞٝ ٔٛاـؼ لبثُ لجَٛ

 

 1 سٛخٝ ثٝ ٔٛاـؼ قیىز ٔطیغی غیف لبثُ لجَٛ

 اـقٌيبثي كبـ )ٌبيىت ي اًدبم كبـ(
 ثّی    

 غیف    

 ٔقیبـ ٌبیىشٍی ا٘دبْ وبـ  :

 اق ٔفاضُ  .... ٚ .......ٚ ........  2وىت ضؽالُ ٕ٘فٜ  

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

 اق ٔفاضُ وبـ 2وىت ضؽالُ ٔیبٍ٘یٗ 
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 ٍقاـت آهَقي ٍ پفٍـي

آهَقٌيوبقهبى پمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك    

 ؼفتف تبلي  كتبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  كبـ فول فؼ اوتبًؽاـؼ تطليل - 1-8ًوَى ثفگ 

 :ًَثت : تبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 كؽ ضففِ 
 

 فٌبٍـ  فلك ت ٌىيي  ضففِ :
وغص 

 ِالضيت 
0L  

 اوتبًؽاـؼ فول فؼ كبـ:    

فلك ، ثب اثكاـّب  ؼوتي ٍ هبٌيٌي ثب ِبف بـ  ٍـق ّب  

 گفٍُ كبـ  ٍـق كبـ  ٍؽي ِ:  08  كؽ ٍؽي ِ  تَخِ ثِ ًقٍِ ٍ ـفبيت الكاهبت فٌي
 

 7070 كؽ كبـ
 ِبف بـ  كبـ:

وغص 

 ٌبيىت ي 
 هْبـت

  ؽ هلي كبـك

  

 ٌفايظ اًدبم كبـ :-1

ٞب، ٞبی وٍٍی، ا٘ٛاؿ خهِبفىبـی ؼوشی ٚ ٔبٌیٙی، ا٘ٛاؿ زىً، ا٘ٛاؿ ٍٔشی، ا٘ٛاؿ لبِت سٙٝ، ا٘ٛاؿ ٌیفٜوبـٌبٜ ٔدٟك ثٝ سدٟیكار ِبفىبـی ٚ ایٕٙی ٚ سٟٛیٝ، سدٟیكار 

 سدٟیكار ضفاـسی 

 

 ًوًَِ /  ًقٍِ كبـ/هفاضل پفٍلُ / ـٍيِ اًدبم كبـ: - 2
 سٕیكوبـی لغقبر لجُ اق ِبفىبـی -

 فّٕیبر ضفاـسی -

 ِبفىبـی -

 ٔٛج ٌیفی -

 سٕیكوبـی  -

 اوتبًؽاـؼ فول فؼ كبـ:ٌبغُ ّب  اِلي  -3
 ثؽٖٚ دّیىٝ، اوىیؽ ٚ قً٘ -

 دیً ٌفْ ٔٙبوت -

 ِبفىبـی ثب ٚوبیُ ٔٙبوت -

 ٔٛج ٌیفی ؼـوز -

 ِبف ٚ ثفاق -

 

 اثكاـّب  اـقٌيبثي: -4

 ليىت زک -پفوً -هٍبّؽُ

 اثكاـ ٍ تدْيكات هَـؼ ًيبق اًدبم كبـ: -5
 

 سدٟیكار ضفاـسی ٚ ِبفىبـی
 

 كبـ /ٌ ل:ت بلي  كبـ  هفتجظ ؼـ گفٍُ  -6
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 ٍقاـت آهَقي ٍ پفٍـي

 وبقهبى پمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك  آهَقٌي

 ؼفتف تبلي  كتبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  اـقٌيبثي كبـ – 1-9ًوَى ثفگ 

 :ًَثت   تبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 فٌبٍـ  فلك ت ٌىيي  ضففِ :  كؽ ضففِ 
وغص 

 ِالضيت 
0L  

 اوتبًؽاـؼ فول فؼ كبـ:    

ِبف بـ  ٍـق ّب  فلك ، ثب اثكاـّب  ؼوتي ٍ هبٌيٌي ثب 

 گفٍُ كبـ  ٍـق كبـ  ٍؽي ِ:  08  كؽ ٍؽي ِ  تَخِ ثِ ًقٍِ ٍ ـفبيت الكاهبت فٌي

 
 7070 كؽ كبـ

 ِبف بـ  كبـ:
وغص 

 ٌبيىت ي 
ؽ هلي ك هْبـت

 كبـ
 

  

 هفا ضل كبـ ـؼي 
 ٌفايظ فول فؼ

 )اثكاـ،هَاؼ، تدْيكات، قهبى، ه بى ٍ ...(
 ًوفُ )ٌبغُ ّب/ؼاٍـ /ًوفُ ؼّي(اوتبًؽاـؼ  ًتبيح هو ي

 آٔبؼٜ وبقی 1
 وبـٌبٜ

 اثكاـٞبی آٔبؼٜ وبقی

 ؼـوز
لغقٝ ثؽٖٚ ـً٘، ثؽٖٚ قً٘ قؼٌی، زفثی 

 قؼائی
3 

 لبثُ لجَٛ 
لغقٝ ؼاـای ـً٘، ثؽٖٚ قً٘ قؼٌی، ثؽٖٚ 

 زفثی
2 

 1 ؼاـای ـً٘،  قً٘ قؼٌی، زفثی غیفلبثُ لجَٛ

 ِبفىبـی  2
 وبـٌبٜ

 اثكاـٞبی ِبفىبـی

 3 لغقٝ ثؽٖٚ ٔٛج، ٕٞٛاـ، ثؽٖٚ وٛغشٍی ؼـوز

 2 ثؽٖٚ ٔٛج، ٕٞٛاـ، ؼاـای وٛغشٍی لبثُ لجَٛ 

 1 ؼاـای ٔٛج، غیفٕٞٛاـ، ؼاـای وٛغشٍی غیف لبثُ لجَٛ

 وٙشفَ ٟ٘بیی 3

وبـٌبٜ، اثكاـآالر وٙشفَ 

ویفیز وغص، قثفی ٟ٘بیی 

 وٙح

  3 

 
 ؼـوز

ِبفی وغص ٔٙبوت، قثفی وغص ٔٙبوت، 

 دفؼاغز ٟ٘بیی ؼـوز
2 

 غیف لبثُ لجَٛ
ِبفی وغص ٘بٔٙبوت، قثفی وغص ٘بٔٙبوت، 

 دفؼاغز ٟ٘بیی ٘بؼـوز
1 

4 

   
 3 

  
 2 

  1 

5 

    3 

 
 

 2 

  1 

6 

       3 

 
  2 

 
 1 

ٌبیىشٍی ٞبی غیف 

فٙی , ایٕٙی, 

ثٟؽاٌز, سٛخٟبر 

قیىز ٔطیغی ٚ 

 ٍ٘في

(، وٙشفَ ٚ دبیً اوشب٘ؽاـؼٞبی N72دؿیفی )ٔىئِٛیز

 1( وغص N66ٔؽیفیز ٔٛاؼ ٚ سدٟیكار ) ,فّٕىفؼی

، ِجبن ٞبی ِطیص ٚ ایٕٗ اوشفبؼٜ اق ٔٛاؼ ٚ سدٟیكار ثب ـٚي

غٕىبـی ٚ ٍٟ٘ؽاـی ، وبـ، ؼوشىً اوشفبؼٜ ٔٙبوت اق لبِجٟبی 

ثىبـ ثفؼٖ اَِٛ ِطیص غٕىبـی ثب قٚایبی ٔٙبوت ؼـ ثبال ـفشٗ 

 ٚـیثٟفٜ

 2 سٛخٝ ثٝ ٕٞٝ ٔٛاـؼ لبثُ لجَٛ

 

 1 سٛخٝ ثٝ ٔٛاـؼ قیىز ٔطیغی غیف لبثُ لجَٛ

 اـقٌيبثي كبـ )ٌبيىت ي اًدبم كبـ(
 ثّی    

 غیف    

 ٔقیبـ ٌبیىشٍی ا٘دبْ وبـ  :

 اق ٔفاضُ  .... ٚ .......ٚ ........  2وىت ضؽالُ ٕ٘فٜ  

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

 اق ٔفاضُ وبـ 2وىت ضؽالُ ٔیبٍ٘یٗ 
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 ٍقاـت آهَقي ٍ پفٍـي

آهَقٌيوبقهبى پمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك    

 ؼفتف تبلي  كتبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  كبـ فول فؼ اوتبًؽاـؼ تطليل - 1-8ًوَى ثفگ 

 :ًَثت : تبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 كؽ ضففِ 
 

 فٌبٍـ  فلك  ت ٌىيي ضففِ :
وغص 

 ِالضيت 
3L 

 اوتبًؽاـؼ فول فؼ كبـ:    

ثب اوت بؼُ اق ًقٍِ ّب  وبغت ٍ هًَتبل وبقُ ّب  فلك  

 خكئيبت ٍ هَاؼ ٍ تدْيكات آى
 ٍؽي ِ:  70 كؽ ٍؽي ِ 

 ّب  وبقُ كبـ  هًَتبل

 فلك 

گفٍُ 

  كبـ 

 7071 كؽ كبـ
 پيبؼُ كفؼى ًقٍِ كبـ:

وغص 

 ٌبيىت ي 
 هْبـت

  ؽ هلي كبـك

  

 ٌفايظ اًدبم كبـ :-1

 ثب ؼاٌشٗ ٘فْ افكاـ ٚ وػز افكاـ القْاسبق ٘مٍٝ غٛا٘ی ثب أىب٘بر فٕٛٔی، وبٔذیٛسف 

 

 ًوًَِ /  ًقٍِ كبـ/هفاضل پفٍلُ / ـٍيِ اًدبم كبـ: - 2
 سفویٓ ٘مٍٝ اخفایی -

 سفىیه لغقبر  -

 ٔطبوجٝ خبٕ٘بیی ؼـ ٔٛاؼ اِٚیٝ غبْ ٚ سٍػیُ ؼـِؽ ؼٚــیك  -

 ٌبغُ ّب  اِلي اوتبًؽاـؼ فول فؼ كبـ: -3
 وبیك ثٙؽی لغقبر ٚ سقؽاؼ آٖ ، ا٘شػبة ثفي ٚ خبٕ٘بیی ؼـ ٔٛاؼ اِٚیٝسفویٓ ٘مٍٝ ٚ ٘مٍٝ غٛا٘ی، آٔبؼٜ وبقی ٚ 

 

 اثكاـّب  اـقٌيبثي: -4

 ليىت زک -پفوً -هٍبّؽُ

 اثكاـ ٍ تدْيكات هَـؼ ًيبق اًدبم كبـ: -5
 

 وبٔذیٛسف، ٘فْ افكاـ ٚ وػز افكاـ ٚ القْ 
 

 ت بلي  كبـ  هفتجظ ؼـ گفٍُ كبـ /ٌ ل: -6
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 ٍقاـت آهَقي ٍ پفٍـي

 وبقهبى پمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك  آهَقٌي

 ؼفتف تبلي  كتبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  اـقٌيبثي كبـ – 1-9ًوَى ثفگ 

 :ًَثت   تبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 فٌبٍـ  فلك  ت ٌىيي ضففِ :  كؽ ضففِ 
وغص 

 ِالضيت 
3L 

 اوتبًؽاـؼ فول فؼ كبـ:    

وبقُ ّب  فلك  ثب اوت بؼُ اق ًقٍِ ّب  وبغت ٍ هًَتبل 

 خكئيبت ٍ هَاؼ ٍ تدْيكات آى
 ٍؽي ِ:  70 كؽ ٍؽي ِ 

 ّب  وبقُ كبـ  هًَتبل

 فلك 
 گفٍُ كبـ 

 

 7071 كؽ كبـ

 پيبؼُ كفؼى ًقٍِ كبـ:
وغص 

 ٌبيىت ي 
ؽ هلي ك هْبـت

 كبـ
 

  

 هفا ضل كبـ ـؼي 
 ٌفايظ فول فؼ

 تدْيكات، قهبى، ه بى ٍ ...()اثكاـ،هَاؼ، 
 ًوفُ )ٌبغُ ّب/ؼاٍـ /ًوفُ ؼّي(اوتبًؽاـؼ  ًتبيح هو ي

 ٘مٍٝ غٛا٘ی 1

وبٔذیٛسف ثب ٘فْ افكاـ ٚ 

 وػز افكاـ القْ

 ؼلیمٝ 30

  3 

 2 آٔبؼٜ وفؼٖ ٘فْ افكاـ خٟز اخفا ثب ٘مٍٝ ؼـوز 

 1 آٔبؼٜ ٍ٘ؽٖ ٘فْ افكاـ خٟز ٘مٍٝ وٍی غیفلبثُ لجَٛ

 اوشػفاج ٔٛاؼ اِٚیٝ 2

وبٔذیٛسف ثب ٘فْ افكاـ ٚ 

 وػز افكاـ القْ

 ؼلیمٝ 20

  3 

 2 سفىیف وبُٔ ٘مٍٝ ٚ ا٘ؽاقٜ ٞبی آٖ ؼـوز 

 1 سفىیف ٘بلُ ٘مٍٝ غیفلبثُ لجَٛ

 سفىیه لغقبر 3

وبٔذیٛسف ثب ٘فْ افكاـ ٚ 

 وػز افكاـ القْ

 ؼلیمٝ 20

 ؼـوز
ثؽوز آٚـؼٖ ا٘ؽاقٜ ٚ سقؽاؼ لغقبر ٚ 

 خبٕ٘بیی ؼـوز
3 

 لبثُ لجَٛ 
ثؽوز آٚـؼٖ ا٘ؽاقٜ ٚ سقؽاؼ لغقبر خبٕ٘بیی 

 غیف ؼـوز
2 

 1 ثؽوز ٘یبٔؽٖ ا٘ؽاقٜ ٚ سقؽاؼ لغقبر غیفلبثُ لجَٛ

4 

   
 3 

  
 2 

  1 

5 

    3 

 
 

 2 

  1 

6 

       3 

 
  2 

 
 1 

ٌبیىشٍی ٞبی غیف 

فٙی , ایٕٙی, 

ثٟؽاٌز, سٛخٟبر 

قیىز ٔطیغی ٚ 

 ٍ٘في

N72 2، ٔىئِٛیز دؿیفی ، وغص ،N66 ٚ ٔؽیفیز ٔٛاؼ ،

سدٟیكار؛آٌبٞی اق وفبـي ٚ ٍٟ٘ؽاـی اق ِیىز سدٟیكار، 

دبیً اوشب٘ؽاـؼٞبی فّٕىفؼی ، ؼلز ؼـ اوشػفاج ٔٛاؼ ٚ 

 سدٟیكار ثفای آٔبؼٜ وبقی ؼـ ٔٛ٘شبل

 2 سٛخٝ ثٝ ٕٞٝ ٔٛاـؼ لجَٛلبثُ 

 

 1 سٛخٝ ثٝ ٔٛاـؼ قیىز ٔطیغی غیف لبثُ لجَٛ

 اـقٌيبثي كبـ )ٌبيىت ي اًدبم كبـ(
 ثّی    

 غیف    

 ٔقیبـ ٌبیىشٍی ا٘دبْ وبـ  :

  3ٚ 2ٚ  1اق ٔفاضُ   2وىت ضؽالُ ٕ٘فٜ  

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

 اق ٔفاضُ وبـ 2وىت ضؽالُ ٔیبٍ٘یٗ 
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 ٍقاـت آهَقي ٍ پفٍـي 

 وبقهبى پمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك  آهَقٌي

كبـؼاًًؼفتف تبلي  كتبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ   

 

  تطليل اوتبًؽاـؼ فول فؼ كبـ - 1-8ًوَى ثفگ 

 :ًَثت : تبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 كؽ ضففِ 
 

 فٌبٍـ  فلك ت ٌىيي  ضففِ :
وغص 

 ِالضيت 
3L 

 اوتبًؽاـؼ فول فؼ كبـ:    

وبغت ٌبثلَى تَليؽ قغقِ ثب اوت بؼُ اق ؼوت بُ ّب  

 گفٍُ كبـ  هًَتبل كبـ  وبقُ ّب  فلك  ٍؽي ِ:  70 كؽ ٍؽي ِ  ثفٌ بـ  ٍ غن كبـ  ٍ خٌَ بـ  وَـاظ كبـ  
 

 7070 كؽ كبـ
 وبغت ٌبثلي كبـ:

وغص 

 ٌبيىت ي 
 هْبـت

  ؽ هلي كبـك

  

 ٌفايظ اًدبم كبـ :-1

ؼوشٍبٜ ٞبی  فٕٛٔی وبـٌبٜ، ٌیٛسیٗ، لیسی اٞفٔی، ؼوشٍبٜ خٌٛىبـی، ؼوشٍبٜ ثفي اوىی اوشیّٗ، ؼوشٍبٜ دفٚفیُ ثف، اثكاـٞبی ا٘ؽاقٜ ٌیفی، ؼـیُ وشٛ٘ی،وبـٌبٜ ثب ٚوبیُ 

 ٔبٌیٙىبـی سفاي، ففق، ِفطٝ سفاي، وًٙ ففق ؼوشی، ٘مغٝ خٛي

 

 ًوًَِ /  ًقٍِ كبـ/هفاضل پفٍلُ / ـٍيِ اًدبم كبـ: - 2
 ٘مٍٝ غٛا٘ی -

 وبغز ٌبثّٗ  -

 ٌبغُ ّب  اِلي اوتبًؽاـؼ فول فؼ كبـ: -3
 سفىیه ٘مٍٝ ثفای اخفا، ثفٌىبـی لغقبر، وٛـاغىبـی ٚ وبیف فّٕیبر ـٚی لغقٝ خٌٛىبـی ٚ ٔٛ٘شبل  

 

 اثكاـّب  اـقٌيبثي: -4

 ليىت زک -پفوً -هٍبّؽُ

 اثكاـ ٍ تدْيكات هَـؼ ًيبق اًدبم كبـ: -5
 

 خٛي دفٚفیُ، ٌیٛسیٗ، وًٙ، ؼوشٍبٜ
 

 ت بلي  كبـ  هفتجظ ؼـ گفٍُ كبـ /ٌ ل: -6
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 ٍقاـت آهَقي ٍ پفٍـي 

 وبقهبى پمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك  آهَقٌي

 ؼفتف تبلي  كتبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

 اـقٌيبثي كبـ – 1-9ًوَى ثفگ 
 

 

 :ًَثت   تبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

كؽ 

 ضففِ 
 3L وغص ِالضيت  فٌبٍـ  فلك ت ٌىيي  ضففِ : 

 اوتبًؽاـؼ فول فؼ كبـ:    

وبغت ٌبثلَى تَليؽ قغقِ ثب اوت بؼُ اق ؼوت بُ ّب  

كؽ  ثفٌ بـ  ٍ غن كبـ  ٍ خٌَ بـ  وَـاظ كبـ  

 ٍؽي ِ 
 گفٍُ كبـ  هًَتبل كبـ  وبقُ ّب  فلك  ٍؽي ِ:  70

 

 7070 كؽ كبـ

ؽ هلي ك هْبـت وغص ٌبيىت ي  وبغت ٌبثلي كبـ:

 كبـ
 

  

ـؼي

 ف
 هفا ضل كبـ

 ٌفايظ فول فؼ

)اثكاـ،هَاؼ، تدْيكات، قهبى، ه بى 

)... ٍ 

 )ٌبغُ ّب/ؼاٍـ /ًوفُ ؼّي(اوتبًؽاـؼ  ًتبيح هو ي
ًوف

ُ 

1 

 ٘مٍٝ غٛا٘ی 

 دیبؼٜ وفؼٖ ٘مٍٝ ـٚی وبـ

وبٔذیٛسف ثب ٘فْ افكاـ 

اثكاـ ٚ ٚ ٚوبیُ ٘مٍٝ 

 وٍی 

 ثبـوز 

  3 

 ؼـوز 
سفىیه لغقبر خٟز وبغز ثب ا٘ؽاقٜ ٚ سقؽاؼ 

 آٖ
2 

 1 سفىیه ٘بؼـوز لغقبر  غیفلبثُ لجَٛ

2 

 ؼوشٍبٜ خٌٛىبـی  آٔبؼٜ وبقی لغقبر

ؼوشٍبٜ ٞبی ثفاؼٜ 

 ثفؼاـی ٚ ثفٌىبـی  

 
 3 

 2 وبغز لغقبر ٔغبثك ٘مٍٝ ؼـوز 

 1 وبغز ٘بؼـوز لغقبر غیفلبثُ لجَٛ

3 

ؼوشٍبٜ خٛي ٚ  ٔٛ٘شبل

 فٕٛٔی 

ٚوبیُ ٚ اثكاـ ایٕٙی 

 ففؼی

 3 اسّبَ خٛي ، دیر، دیٗ، دفذ ؼـوز

 2  لبثُ لجَٛ 

 1 اسّبَ ٘بؼـوز خٛي، دیر، دفذ، دیٗ غیفلبثُ لجَٛ

4 

   
 3 

 
 

 2 

  1 

5 

    3 

 
 

 2 

  1 

6 

       3 

 
  2 

 
 1 

ٌبیىشٍی ٞبی غیف 

, ایٕٙی,  فٙی

ثٟؽاٌز, سٛخٟبر 

قیىز ٔطیغی ٚ 

 ٍ٘في

N15 ثىبـٌیفی ـاٜ ضُ ٞبی غالق 2، سفىف غالق ، وغص ،

 ثفای ٔٛلقیز خؽیؽ،   
 2 سٛخٝ ثٝ ٕٞٝ ٔٛاـؼ لبثُ لجَٛ

 

 1 سٛخٝ ثٝ ٔٛاـؼ قیىز ٔطیغی غیف لبثُ لجَٛ

 اـقٌيبثي كبـ )ٌبيىت ي اًدبم كبـ(
 ثّی    

 غیف    

 ٌبیىشٍی ا٘دبْ وبـ  :ٔقیبـ 

 ٚ ... 3ٚ  1اق ٔفاضُ   2وىت ضؽالُ ٕ٘فٜ  

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

 اق ٔفاضُ وبـ 2وىت ضؽالُ ٔیبٍ٘یٗ 
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 ٍقاـت آهَقي ٍ پفٍـي

ثفًبهِ ـيك  آهَقٌيوبقهبى پمًٍّ ٍ   

 ؼفتف تبلي  كتبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  كبـ فول فؼ اوتبًؽاـؼ تطليل - 1-8ًوَى ثفگ 

 :ًَثت : تبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 كؽ ضففِ 
 

 فٌبٍـ  فلك ت ٌىيي  ضففِ :
وغص 

 ِالضيت 
3L 

 اوتبًؽاـؼ فول فؼ كبـ:    

هًَتبل يک وبقُ فلك  عجق ًقٍِ اـائِ ٌؽُ ثب ث بـي ف  

 تدْيكات هٌبوت 
 ٍؽي ِ:  70 كؽ ٍؽي ِ 

هًَتبل كبـ  وبقُ ّب  

 فلك 

گفٍُ 

  كبـ 

 7070 كؽ كبـ

 اتّبل اٍليِ قغقبت كبـ:
وغص 

 ٌبيىت ي 
ؽ هلي ك هْبـت

 كبـ
 

  

 ٌفايظ اًدبم كبـ :-1

 ٚـلىبـی ٚ ٔىب٘یه فٕٛٔیوبـٌبٜ ثب ٚوبیُ فٕٛٔی خٌٛىبـی ٚ 

 

 ًوًَِ /  ًقٍِ كبـ/هفاضل پفٍلُ / ـٍيِ اًدبم كبـ: - 2
 ٘مٍٝ وبـ اِّی، ٘مٍٝ وبـ دیبؼٜ ٌؽٜ، لغقبر ثفي غٛـؼٜ، ٔٛاؼ ّٔففی 

 ٌبغُ ّب  اِلي اوتبًؽاـؼ فول فؼ كبـ: -3
 ّٔففی غٛا٘ؽٖ ٘مٍٝ اِّی، دیبؼٜ وفؼٖ ٘مٍٝ، وٙشفَ اثقبؼی لغقبر ثفي غٛـؼٜ، وٙشفَ ٔٛاؼ

 

 اثكاـّب  اـقٌيبثي: -4

 ليىت زک -پفوً -هٍبّؽُ

 اثكاـ ٍ تدْيكات هَـؼ ًيبق اًدبم كبـ: -5
 

 وّیٝ سدٟیكار ٔٛـؼ ٘یبق خٟز اسّبَ اِٚیٝ لغقبر )ففایٙؽٞبی خٌٛىفی ٚ ِٙبیـ(
 

 ت بلي  كبـ  هفتجظ ؼـ گفٍُ كبـ /ٌ ل: -6
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 ٍقاـت آهَقي ٍ پفٍـي

ـيك  آهَقٌيوبقهبى پمًٍّ ٍ ثفًبهِ   

 ؼفتف تبلي  كتبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  اـقٌيبثي كبـ – 1-9ًوَى ثفگ 

 :ًَثت   تبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 فٌبٍـ  فلك ت ٌىيي  ضففِ :  كؽ ضففِ 
وغص 

 ِالضيت 
3L 

 اوتبًؽاـؼ فول فؼ كبـ:    

هًَتبل يک وبقُ فلك  عجق ًقٍِ اـائِ ٌؽُ ثب ث بـي ف  

 تدْيكات هٌبوت 
 ٍؽي ِ:  70 كؽ ٍؽي ِ 

هًَتبل كبـ  وبقُ ّب  

 فلك 
 گفٍُ كبـ 

 

 7070 كؽ كبـ

 اتّبل اٍليِ قغقبت كبـ:
وغص 

 ٌبيىت ي 
ؽ هلي ك هْبـت

 كبـ
 

  

 هفا ضل كبـ ـؼي 
 ٌفايظ فول فؼ

 قهبى، ه بى ٍ ...()اثكاـ،هَاؼ، تدْيكات، 
 ًوفُ )ٌبغُ ّب/ؼاٍـ /ًوفُ ؼّي(اوتبًؽاـؼ  ًتبيح هو ي

1 
 ٘مٍٝ غٛا٘ی

 

 وبـٌبٜ

 ٘مٍٝ

 ؼلیمٝ 30

 
 3 

 2 دیبؼٜ وفؼٖ خكئیبر ٘مٍٝ ـٚی وبغؿ ؼـوز 

 1 فؽْ دیبؼٜ وفؼٖ ٘مٍٝ ـٚی وبغؿ غیفلبثُ لجَٛ

 لفاـٌیفی ؼـ ؼاغُ ٌبثّٗ 2

 وبـٌبٜ

 ٌبثّٖٛ

 لیؽ ٚ ثٙؽ

 ؼلیمٝ 15

 3 خبٌیفی ـٚی وّٗ ٚ لیؽ ٚ ثٙؽ ؼـوز

 2  لبثُ لجَٛ 

 1 فؽْ خبیٍكیٙی ٔٙبوت غیفلبثُ لجَٛ

 اسّبَ ٔٛلز 3

 وبـٌبٜ

 اثكاـ ٚ سدٟیكار

 ؼلیمٝ 45

 ؼـوز
اسّبَ ؼـوز ثب خٛي، اسّبَ ثب دفذ، اسّبَ 

 دیر
3 

 2  لبثُ لجَٛ 

 1 دیراسّبَ ٘بؼـوز ثب خٛي، دفذ،  غیفلبثُ لجَٛ

4 

   
 3 

  
 2 

  1 

5 

    3 

 
 

 2 

  1 

6 

       3 

 
  2 

 
 1 

ٌبیىشٍی ٞبی غیف 

فٙی , ایٕٙی, 

ثٟؽاٌز, سٛخٟبر 

قیىز ٔطیغی ٚ 

 ٍ٘في

، اعٕیٙبٖ اق ویفیز وبـ 2، وغص N72 دؿیفی،ٔىئِٛیز

ا٘دبْ ٌؽٜ، ثٝ وبـٌیفی اثكاـ ایٕٙی خٌٛىبـی )ٔبوه ٚ 

ِجبن وبـ ٚ وفً ایٕٙی ٚ ؼوشىً(، ؼلز ؼـ ٔٛ٘شبل 

 اِٚیٝ لغقٝ

 2 سٛخٝ ثٝ ٕٞٝ ٔٛاـؼ لبثُ لجَٛ

 

 1 سٛخٝ ثٝ ٔٛاـؼ قیىز ٔطیغی غیف لبثُ لجَٛ

 اـقٌيبثي كبـ )ٌبيىت ي اًدبم كبـ(
 ثّی    

 غیف    

 ٔقیبـ ٌبیىشٍی ا٘دبْ وبـ  :

 اق ٔفاضُ  ... ٚ ...ٚ ...  2وىت ضؽالُ ٕ٘فٜ  

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

 اق ٔفاضُ وبـ 2وىت ضؽالُ ٔیبٍ٘یٗ 
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 ٍقاـت آهَقي ٍ پفٍـي

 وبقهبى پمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك  آهَقٌي

كبـؼاًًؼفتف تبلي  كتبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ   

 

  كبـ فول فؼ اوتبًؽاـؼ تطليل - 1-8ًوَى ثفگ 

   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي
ٌوبـُ 

 هلي
 :ًَثت : تبـيع اـقٌيبثي  

 كؽ ضففِ 
 

 فٌبٍـ  فلك ت ٌىيي  ضففِ :
وغص 

 ِالضيت 
L0  

 اوتبًؽاـؼ فول فؼ كبـ:    

اًغجبق قغقِ كبـ ثب ًقٍِ ثب اثكاـّب  اًؽاقُ گيف  ٍ ـفـ 

 پيسيؽگي ٍ ًبگًَيبيي 
 ٍؽي ِ:  70 كؽ ٍؽي ِ 

هًَتبل كبـ  وبقُ ّب  

 فلك 

گفٍُ 

  كبـ 

 7070 كؽ كبـ

 اًغجبق ثب ًقٍِ هًَتبل كبـ:
وغص 

 ٌبيىت ي 
ؽ هلي ك هْبـت

 كبـ
 

  

 ٌفايظ اًدبم كبـ :-1

 سدٟیكار وبُٔ خٌٛىبـی ٚـلىبـیوبـٌبٜ فٕٛٔی ثب 

 ٘مٍٝ وبـ

 اثكاـٞبی ا٘ؽاقٜ ٌیفی ٚ وٙشفَ )ٌبثّٟٛ٘ب، ٌٛ٘یب، ٔشف، ٌبغَٛ، سفاق(

 ؼلیمٝ 60

 ًوًَِ /  ًقٍِ كبـ/هفاضل پفٍلُ / ـٍيِ اًدبم كبـ: - 2
 ٔغبِقٝ ٘مٍٝ

 ا٘غجبق لغقٝ ٔٛ٘شبل ٌؽٜ ثب ٘مٍٝ

 ٔىشٙؽوبقی 

 كبـ:ٌبغُ ّب  اِلي اوتبًؽاـؼ فول فؼ  -3
 دیبؼٜ وفؼٖ ٘مٍٝ ـٚی وبـ

 ا٘ؽاقٜ ٌیفی ٚ وٙشفَ 

 ٌكاـي ٘ٛیىی

 

 اثكاـّب  اـقٌيبثي: -4

 ليىت زک -پفوً -هٍبّؽُ

 اثكاـ ٍ تدْيكات هَـؼ ًيبق اًدبم كبـ: -5
 

 ٚوبیُ ا٘ؽاقٜ ٌیفی ، ففْ ٌكاـي، ٘مٍٝ 
 

 ت بلي  كبـ  هفتجظ ؼـ گفٍُ كبـ /ٌ ل: -6
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 ٍقاـت آهَقي ٍ پفٍـي

 وبقهبى پمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك  آهَقٌي

 ؼفتف تبلي  كتبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  اـقٌيبثي كبـ – 1-9ًوَى ثفگ 

 :ًَثت   تبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 فٌبٍـ  فلك ت ٌىيي  ضففِ :  كؽ ضففِ 
وغص 

 ِالضيت 
L0  

 اوتبًؽاـؼ فول فؼ كبـ:    

اًغجبق قغقِ كبـ ثب ًقٍِ ثب اثكاـّب  اًؽاقُ گيف  ٍ ـفـ 

 گفٍُ كبـ  هًَتبل كبـ  وبقُ ّب  فلك  ٍؽي ِ:  70 كؽ ٍؽي ِ  پيسيؽگي ٍ ًبگًَيبيي 

 
 7070 كؽ كبـ

 اًغجبق ثب ًقٍِ هًَتبل كبـ:
وغص 

 ٌبيىت ي 
ؽ هلي ك هْبـت

 كبـ
 

  

 هفا ضل كبـ ـؼي 
 ٌفايظ فول فؼ

 )اثكاـ،هَاؼ، تدْيكات، قهبى، ه بى ٍ ...(
 ًوفُ )ٌبغُ ّب/ؼاٍـ /ًوفُ ؼّي(اوتبًؽاـؼ  ًتبيح هو ي

1 
 ٘مٍٝ غٛا٘ی

 

 ٘مٍٝ

 ؼلیمٝ 10

 3 سٍػیُ فالئٓ ٘مٍٝ ، غٛا٘ؽٖ ا٘غجبق اثقبؼ ؼـوز

 2  لبثُ لجَٛ 

 1 فؽْ سٍػیُ فالئٓ ٘مٍٝ، فؽْ سٛا٘بیی غیفلبثُ لجَٛ

 ا٘ؽاقٜ ٌیفی 2
 اثكاـٞبی ا٘ؽاقٜ ٌیفی

 ؼلیمٝ 20

 ؼـوز
سٍػیُ اـلبْ ا٘ؽاقٜ ٌیفی، سٍػیُ 

 اثكاـٞبی ا٘ؽاقٜ ٌیفی
3 

 2  لبثُ لجَٛ 

 1 سٍػیُ ٘بؼـوز، سٍػیُ اثكاـٞبی ٘بؼـوز غیفلبثُ لجَٛ

 ا٘غجبق لغقٝ ثب ٘مٍٝ 3

 لغقٝ

 ٘مٍٝ

 ؼلیمٝ 30

 ؼـوز
ا٘غجبق ؼـوز ٚ دیسیؽٌی، ا٘غجبق ؼٚیؽٌی ٚ 

 ٌییسًٙ 
3 

 2  لبثُ لجَٛ 

 غیفلبثُ لجَٛ
ا٘غجبق ٘بؼـوز ٚ دیسیؽٌی، ؼٚیؽٌی، فؽْ 

 سًٙ ٌیفی
1 

4 

   
 3 

 
 

 2 

  1 

5 

    3 

 
 

 2 

  1 

6 

       3 

 
  2 

 
 1 

ٌبیىشٍی ٞبی غیف 

فٙی , ایٕٙی, 

ثٟؽاٌز, سٛخٟبر 

قیىز ٔطیغی ٚ 

 ٍ٘في

 N72 اعٕیٙبٖ اق ویفیز وبـ 2، ٔىئِٛیز دؿیفی، وغص ،

 ا٘دبْ ٌؽٜ، ؼلز ؼـ ا٘غجبق ٘مٍٝ ثب لغقٝ وبـ
 2 سٛخٝ ثٝ ٕٞٝ ٔٛاـؼ لبثُ لجَٛ

 

 1 سٛخٝ ثٝ ٔٛاـؼ قیىز ٔطیغی غیف لبثُ لجَٛ

 )ٌبيىت ي اًدبم كبـ(اـقٌيبثي كبـ 
 ثّی    

 غیف    

 ٔقیبـ ٌبیىشٍی ا٘دبْ وبـ  :

 اق ٔفاضُ  ... ٚ ...ٚ ...  2وىت ضؽالُ ٕ٘فٜ  

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

 اق ٔفاضُ وبـ 2وىت ضؽالُ ٔیبٍ٘یٗ 
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 ٍقاـت آهَقي ٍ پفٍـي

 وبقهبى پمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك  آهَقٌي

 ؼفتف تبلي  كتبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  كبـ فول فؼ اوتبًؽاـؼ تطليل - 1-8ًوَى ثفگ 

 :ًَثت : تبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي  ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 كؽ ضففِ 
 

 فٌبٍـ  فلك ت ٌىيي  ضففِ :
وغص 

 ِالضيت 
L0  

 اوتبًؽاـؼ فول فؼ كبـ:    

اتّبل ًْبيي قغقِ ّب ثب ي ؽي ف ثب تَخِ ثِ ًقٍِ ٍ ثب 

 گفٍُ كبـ  هًَتبل كبـ  وبقّب  فلك  ٍؽي ِ:  09 كؽ ٍؽي ِ  اوت بؼُ اق اًَاؿ اتّبالت ؼائن ٍ هَقت  
 

 0905 كؽ كبـ
 تثجيت ًْبيي كبـ:

وغص 

 ٌبيىت ي 
 هْبـت

  ؽ هلي كبـك
  

 ٌفايظ اًدبم كبـ :-1

 كبـگبُ خٌَ بـ  فوَهي ثب ٍوبيل ٍ تدْيكات كبهل 

  ؼقيقِ   105قهبى : 

 ًوًَِ /  ًقٍِ كبـ/هفاضل پفٍلُ / ـٍيِ اًدبم كبـ: - 2

  ٞبی خٌٛىبـی ٚـلىبـی ٚ ِطیٓ وبـی ٚ دیر ٟٔفٜ ٚ دفذ ٚ زخ ٚ اثكاـٞبی ٔٛـؼ ٘یبق  ٘مٍٝ، لغقٝ ٔٛ٘شبل ٌؽٜ ، ؼوشٍبٜ

 ٌبغُ ّب  اِلي اوتبًؽاـؼ فول فؼ كبـ: -3
 ت ىيف ًقٍِ -

 قغقِ هًَتبل ٌؽُ ؼقيق -

  ؼوت بُ ّب  خٌَ بـ  ٍـق بـ  لطين كبـ  اوتبًؽاـؼ   -

 اثكاـّب  اـقٌيبثي: -4

 ليىت زک -پفوً -هٍبّؽُ

 تدْيكات هَـؼ ًيبق اًدبم كبـ:اثكاـ ٍ  -5
 اثكاـّب  فوَهي ، ؼوت بُ خٌَ بـ  ٍـق بـ  ، لطين كبـ   

 

 

 

 

 ت بلي  كبـ  هفتجظ ؼـ گفٍُ كبـ /ٌ ل: -6
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 ٍقاـت آهَقي ٍ پفٍـي

 وبقهبى پمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك  آهَقٌي

 ؼفتف تبلي  كتبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  اـقٌيبثي كبـ – 1-9ًوَى ثفگ 

 :ًَثت   تبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 فٌبٍـ  فلك ت ٌىيي  ضففِ :  كؽ ضففِ 
وغص 

 ِالضيت 
L0  

 اوتبًؽاـؼ فول فؼ كبـ:    

اتّبل ًْبيي قغقِ ّب ثب ي ؽي ف ثب تَخِ ثِ ًقٍِ ٍ ثب 

 اوت بؼُ اق اًَاؿ اتّبالت ؼائن ٍ هَقت  

 ٍؽي ِ:  09 كؽ ٍؽي ِ 
هًَتبل كبـ  وبقّب  

 فلك 
 گفٍُ كبـ 

 

 0905 كؽ كبـ

 تثجيت ًْبيي كبـ:
وغص 

 ٌبيىت ي 
ؽ هلي ك هْبـت

 كبـ
 

  

 هفا ضل كبـ ـؼي 
 ٌفايظ فول فؼ

 )اثكاـ،هَاؼ، تدْيكات، قهبى، ه بى ٍ ...(
 ًوفُ )ٌبغُ ّب/ؼاٍـ /ًوفُ ؼّي(اوتبًؽاـؼ  ًتبيح هو ي

 اسّبَ ثب خٛي 1

 ا٘ٛاؿ ؼوشٍبٜ خٛي

 ٔٛاؼ خٌٛىبـی 

 ؼلیمٝ  30

 
 3 

 ؼـوز 
خٛي ؾٚثی وبُٔ، ٘مغٝ خٛي ؼلیك، ؼـق 

 خٛي وبُٔ 
2 

 غیفلبثُ لجَٛ
ؾٚة ٘بلُ، ٘مغٝ خٛي ضقیف، ؼـق خٛي 

 ٘بؼـوز
1 

 اسّبَ ثب دیر 2

 ا٘ٛاؿ آزبـ 

 ؼـیُ ؼوشی ، ثبؼی

 ا٘ٛاؿ دیر 

 ؼلیمٝ  30

 
 3 

 ؼـوز 
ـاوشبٖ ثٛؼٖ ضففٜ، ِٟیؽٌی فؽْ ِمی، ٞٓ 

 وفدیر
2 

 غیفلبثُ لجَٛ
ٔطىٓ ٘جٛؼٖ اسّبَ، فؽْ ٞٓ ـاوشبیی، 

 ِٟیؽٌی
1 

 اسّبَ ثب دفذ 3

 ا٘ٛاؿ دفذ ٞب 

ٞبی دفذ وبقٜ ٚ ؼوشٍبٜ

 دٙٛٔبسیىی

 اثكاـٞبی وٕىی 

 ؼلیمٝ  45

 ؼـوز
ا٘غجبق وٛـاظ، وبِٓ ثٛؼٖ دفذ ٞب، خبوبقی 

 ؼلیك دیر دفذ
3 

 2  لبثُ لجَٛ 

 غیفلبثُ لجَٛ
فؽْ ا٘غجبق وٛـاظ ٞب، ِٟیؽٌی وفدفذ، ا٘شػبة 

 ٘بؼـوز دیر 
1 

4  
 

 
 3 

   2 

  1 

5  
 

 
 3 

   2 

  1 

6  
  

 3 

  2 

 1 

ٌبیىشٍی ٞبی غیف 

فٙی , ایٕٙی, 

ثٟؽاٌز, سٛخٟبر 

قیىز ٔطیغی ٚ 

 ٍ٘في

 1 ، وغصN66 ٔؽیفیز ٔٛاؼ ٚ سدٟیكار 

 اوشفبؼٜ اق ٔٛاؼ ٚ سدٟیكار ثب ـٚي ٞبی ِطیص ٚ ایٕٙی
ثىبـٌیفی ٔبوه خٌٛىبـی، ِجبن وبـ، وفً ایٕٙی، 

 والٜ

  سٛخٝ ثٝ ٕٞٝ ٔٛاـؼ لبثُ لجَٛ

 

 سٛخٝ ثٝ ٔٛاـؼ قیىز ٔطیغی غیف لبثُ لجَٛ
 

 

 اـقٌيبثي كبـ )ٌبيىت ي اًدبم كبـ(
 ثّی    

 غیف    
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 ٍقاـت آهَقي ٍ پفٍـي

 وبقهبى پمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك  آهَقٌي

 ؼفتف تبلي  كتبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  كبـ فول فؼ اوتبًؽاـؼ تطليل - 1-8ًوَى ثفگ 

 :ًَثت : تبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 كؽ ضففِ 
 

 فٌبٍـ  فلك ت ٌىيي  ضففِ :
وغص 

 ِالضيت 
L0  

 اوتبًؽاـؼ فول فؼ كبـ:    

ًّت ًْبئي هتقلقبت ثب تَخِ ثِ ًقٍِ ٍ ؼوتَـالقول ّب  

 گفٍُ كبـ  هًَتبل كبـ  وبقّب  فلك  ٍؽي ِ:  09 كؽ ٍؽي ِ  وبغت ٍ كٌتفل ًْبئي آًْب 
 

 0906 كؽ كبـ
 اتّبل هتقلقبت كبـ:

وغص 

 ٌبيىت ي 
  هْبـت

  كبـؽ هلي ك
  

 ٌفايظ اًدبم كبـ :-1

  كبـگبُ هدْك ثِ ٍوبيل ٍ تدْيكات القم، ًقٍِ 

 ًوًَِ /  ًقٍِ كبـ/هفاضل پفٍلُ / ـٍيِ اًدبم كبـ: - 2

 سفىیف ٘مٍٝ -

 اسّبَ سٛوظ دیر ، دفذ -

   ّ٘ت زفظ، دبیٝ، ِٛال، قٞٛاـ، ؼوشٍیفٜ ٚ ٌیفآالر -

 ٌبغُ ّب  اِلي اوتبًؽاـؼ فول فؼ كبـ: -3
 غَاًؽى ٍ ت ىيف ؼـوت ًقٍِ -

 اتّبل ؼـوت تَوظ پير ٍ پفذ ّب -

  ًّت ؼـوت، زفظ، پبيِ، لَال -

 اثكاـّب  اـقٌيبثي: -4

 ليىت زک -پفوً -هٍبّؽُ

 اثكاـ ٍ تدْيكات هَـؼ ًيبق اًدبم كبـ: -5
 ًقٍِ، قغقِ اِلي )پبيِ(، هتقلقبت  

 

 

 

 

 ت بلي  كبـ  هفتجظ ؼـ گفٍُ كبـ /ٌ ل: -6
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 ٍقاـت آهَقي ٍ پفٍـي

 وبقهبى پمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك  آهَقٌي

 ؼفتف تبلي  كتبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  اـقٌيبثي كبـ – 1-9ًوَى ثفگ 

 :ًَثت   تبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 فٌبٍـ  فلك ت ٌىيي  ضففِ :  كؽ ضففِ 
وغص 

 ِالضيت 
L0  

 اوتبًؽاـؼ فول فؼ كبـ:    

ًّت ًْبئي هتقلقبت ثب تَخِ ثِ ًقٍِ ٍ ؼوتَـالقول 

 ّب  وبغت ٍ كٌتفل ًْبئي آًْب 

 ٍؽي ِ:  09 كؽ ٍؽي ِ 
هًَتبل كبـ  وبقّب  

 فلك 
 گفٍُ كبـ 

 

 0906 كؽ كبـ

 اتّبل هتقلقبت كبـ:
وغص 

 ٌبيىت ي 
ؽ هلي ك  هْبـت

 كبـ
 

  

 هفا ضل كبـ ـؼي 
 فول فؼ ٌفايظ

 )اثكاـ،هَاؼ، تدْيكات، قهبى، ه بى ٍ ...(
 ًوفُ )ٌبغُ ّب/ؼاٍـ /ًوفُ ؼّي(اوتبًؽاـؼ  ًتبيح هو ي

 ٘مٍٝ غٛا٘ی 1

 ٘مٍٝ 

 ٔشقّمبر 

 ؼلیمٝ  15

 
 3 

 2 ٌكیًٙ ٔشقّمبر  –سفىیف ٘مٍٝ  ؼـوز 

 1 فؽْ سفىیف ٘مٍٝ غیفلبثُ لجَٛ

 ّ٘ت ٔشقّمبر  2

 ٔشقّمبر 

 یفاق االر

 ؼلیمٝ  60

 
 3 

 2 وٛـاغىبـی ؼـوز، ا٘غجبق –اسّبَ ؼـوز  ؼـوز 

 غیفلبثُ لجَٛ
اسّبَ ٘بؼـوز، وٛـاغىبـی ٘بٕٞبًٞٙ ، فؽْ 

 ا٘غجبق
1 

 وٙشفَ ٟ٘بئی  3

 اسّبَ ؼـوز ٔشقّمبر

 یفاق آالر 

 ّ٘ت ؼـوز 

 ؼلیمٝ 10

 ؼـوز
وٛـاغىبـی ؼـوز، ا٘غجبق ؼـوز، ّ٘ت 

 ؼـوز
3 

 2  لبثُ لجَٛ 

 غیفلبثُ لجَٛ
وٛـاغىبـی ٘بؼـوز، ا٘غجبق ٘بؼـوز، ّ٘ت 

 ٘بؼـوز
1 

4  
 

 
 3 

   2 

  1 

5  
 

 
 3 

   2 

  1 

6  
  

 3 

 
 2 

 1 

ٌبیىشٍی ٞبی غیف 

فٙی , ایٕٙی, 

ثٟؽاٌز, سٛخٟبر 

قیىز ٔطیغی ٚ 

 ٍ٘في

 1، وغص N63 ٔؽیفیز ویفیز، 

یه ویىشٓ ٔؽیفیز ویفیز ، ِجبن وبـ، آٌبٞی اق ٔكایبی 

 وفً ایٕٙی، والٜ ایٕٙی، ؼوشىً

  سٛخٝ ثٝ ٕٞٝ ٔٛاـؼ لبثُ لجَٛ

 

  سٛخٝ ثٝ ٔٛاـؼ قیىز ٔطیغی غیف لبثُ لجَٛ

 اـقٌيبثي كبـ )ٌبيىت ي اًدبم كبـ(
 ثّی    

 غیف    
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 ٍقاـت آهَقي ٍ پفٍـي

پمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك  آهَقٌيوبقهبى   

 ؼفتف تبلي  كتبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  كبـ فول فؼ اوتبًؽاـؼ تطليل - 1-8ًوَى ثفگ 

   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي
ٌوبـُ 

 هلي
 :ًَثت : تبـيع اـقٌيبثي  

 كؽ ضففِ 
 

 فٌبٍـ  فلك ت ٌىيي  ضففِ :
وغص 

 ِالضيت 
L0  

 اوتبًؽاـؼ فول فؼ كبـ:    
 

 ًؾبـت ثف تَليؽ ٍؽي ِ:  17 كؽ ٍؽي ِ 
گفٍُ 

  كبـ 

 1771 كؽ كبـ

 كٌتفل اثقبؼ  قغقبت  كبـ:
وغص 

 ٌبيىت ي 
ؽ هلي ك هْبـت

 كبـ
 

  

 ٌفايظ اًدبم كبـ :-1

 اوتبًؽاـؼ، اثكاـآالت اًؽاقُ گيف  )گيح، هتف ؼوتي ٍ ليكـ ، گًَيب، ٌبثلَى، قاٍيِ وٌح(، تفهتف فٌبٍـ  فلك كبـگبُ خٌَ بـ  ٍ 

 ًوًَِ /  ًقٍِ كبـ/هفاضل پفٍلُ / ـٍيِ اًدبم كبـ: - 2
 سٟیٝ ٕ٘ٛ٘ٝ عجك یه ٘مٍٝ اوشب٘ؽاـؼ

 وٙشفَ اثقبؼی ٕ٘ٛ٘ٝ اوشب٘ؽاـؼ ثب اثكاـٞبی ا٘ؽاقٜ ٌیفی ثف اوبن ٘مٍٝ

 ٌكاـي ٘ٛیىی  

 ٌبغُ ّب  اِلي اوتبًؽاـؼ فول فؼ كبـ: -3
 ـوٓ وٝ ٕ٘ب ٕ٘ٛ٘ٝ اوشب٘ؽاـؼ ٔغبثك ثب اوشب٘ؽاـؼ ٘مٍٝ وٍی ا٘ؽاقٜ ٌؿاـی ٘مٍٝ ٔغبثك ثب اوشب٘ؽاـؼ ٘مٍٝ وٍی

 اوشفبؼٜ اق ٌیح ٚ اثكاـ ا٘ؽاقٜ ٌیفی ؼلیك وب٘شفٔشف ٚ وّیه

 اوشػفاج ٘شبیح ٚ ٌكاـي ثف اوبن سّفا٘ه ٞب

 اـقٌيبثي:اثكاـّب   -4

 ليىت زک -پفوً -هٍبّؽُ

 اثكاـ ٍ تدْيكات هَـؼ ًيبق اًدبم كبـ: -5
 

 اثكاـ آالر ا٘ؽاقٜ ٌیفی، ٌیر، ٔشف ؼوشی ٚ ِیكـی، ٌٛ٘یب، ٌبثّٗ، قاٚیٝ وٙح، سفوٕشف ٚ وبیف سدٟیكار ا٘ؽاقٜ ٌیفی 
 

 ت بلي  كبـ  هفتجظ ؼـ گفٍُ كبـ /ٌ ل: -6
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 ٍقاـت آهَقي ٍ پفٍـي

 وبقهبى پمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك  آهَقٌي

 ؼفتف تبلي  كتبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  اـقٌيبثي كبـ – 1-9ًوَى ثفگ 

 :ًَثت   تبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 فٌبٍـ  فلك ت ٌىيي  ضففِ :  كؽ ضففِ 
وغص 

 ِالضيت 
L0  

 اوتبًؽاـؼ فول فؼ كبـ:    
 

 گفٍُ كبـ  ًؾبـت ثف تَليؽ ٍؽي ِ:  17 كؽ ٍؽي ِ 

 
 1771 كؽ كبـ

 كٌتفل اثقبؼ  قغقبت  كبـ:
وغص 

 ٌبيىت ي 
ؽ هلي ك هْبـت

 كبـ
 

  

 هفا ضل كبـ ـؼي 
 ٌفايظ فول فؼ

 )اثكاـ،هَاؼ، تدْيكات، قهبى، ه بى ٍ ...(
 ًوفُ )ٌبغُ ّب/ؼاٍـ /ًوفُ ؼّي(اوتبًؽاـؼ  ًتبيح هو ي

1 
 غٛا٘ی٘مٍٝ 

 

اثكاـآالر ٘مٍٝ وٍی ٚ 

٘مٍٝ غٛا٘ی، ـایب٘ٝ ٚ ٘فْ 

 افكاـ ٔفثٛعٝ

 ؼلیمٝ 60

 3 ا٘ؽاقٜ ٌیفی ٔٙبوت، سٟیٝ وٝ ٕ٘ب ؼـوز ؼـوز

 2 ا٘ؽاقٜ ٌیفی ٘بٔٙبوت، سٟیٝ وٝ ٕ٘ب ٘بؼـوز لبثُ لجَٛ 

 1 ا٘ؽاقٜ ٌیفی ٘بٔٙبوت، سٟیٝ وٝ ٕ٘ب ٘بؼـوز غیفلبثُ لجَٛ

 وٙشفَ اثقبؼی 2

 اثكاـآالر ا٘ؽاقٜ ٌیفی

 ٔشف ، وِٛیه، ٌیر، ٌبثّٗ

 ؼلیمٝ 40

 3 ا٘شػبة اثكاـ ؼـوز، ا٘ؽاقٜ ٌیفی ؼـوز ؼـوز

 2 ا٘شػبة اثكاـ ؼـوز، ا٘ؽاقٜ ٌیفی ٘بؼـوز لبثُ لجَٛ 

 1 ا٘شػبة اثكاـ ٘بؼـوز، ا٘ؽاقٜ ٌیفی ٘بؼـوز غیفلبثُ لجَٛ

 ٌكاـي ٘ٛیىی 3
 ـایب٘ٝ ، ففْ ٔػَّٛ

 ؼلیمٝ 60

 
 3 

 2 ٌكاـي ثف اوبن سّفا٘ه ؼـوز 

 1 ٌكاـي ثبـ ٚ اؼاـی ٘بؼـوز غیفلبثُ لجَٛ

4 

   
 3 

  
 2 

  1 

5 

    3 

 
 

 2 

  1 

6 

       3 

 
  2 

 
 1 

ٌبیىشٍی ٞبی غیف 

فٙی , ایٕٙی, 

ثٟؽاٌز, سٛخٟبر 

قیىز ٔطیغی ٚ 

 ٍ٘في

 1، وغص N63 ٔؽیفیز ویفیز، 

آٌبٞی اق ٔكایبی یه ویىشٓ ٔؽیفیز ویفیز ، ِجبن وبـ، 

 وفً ایٕٙی، والٜ ایٕٙی، ؼوشىً

 2 سٛخٝ ثٝ ٕٞٝ ٔٛاـؼ لبثُ لجَٛ

 

 1 سٛخٝ ثٝ ٔٛاـؼ قیىز ٔطیغی غیف لبثُ لجَٛ

 اـقٌيبثي كبـ )ٌبيىت ي اًدبم كبـ(
 ثّی    

 غیف    

 ٔقیبـ ٌبیىشٍی ا٘دبْ وبـ  :

 اق ٔفاضُ  ... ٚ ...ٚ ...  2وىت ضؽالُ ٕ٘فٜ  

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

 اق ٔفاضُ وبـ 2وىت ضؽالُ ٔیبٍ٘یٗ 
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 ٍقاـت آهَقي ٍ پفٍـي

 وبقهبى پمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك  آهَقٌي

 ؼفتف تبلي  كتبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  كبـ فول فؼ اوتبًؽاـؼ تطليل - 1-8ًوَى ثفگ 

   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي
ٌوبـُ 

 هلي
 :ًَثت : تبـيع اـقٌيبثي  

 كؽ ضففِ 
 

 فٌبٍـ  فلك ت ٌىيي  ضففِ :
وغص 

 ِالضيت 
L0  

 اوتبًؽاـؼ فول فؼ كبـ:    

 

 ًؾبـت ثف تَليؽ ٍؽي ِ:  17 كؽ ٍؽي ِ 
گفٍُ 

  كبـ 

 1770 كؽ كبـ
 كبـ:

كٌتفل هٍػّبت فٌي 

 ؼوت بُ 

وغص 

 ٌبيىت ي 
ؽ هلي ك هْبـت

 كبـ
 

  

 ٌفايظ اًدبم كبـ :-1

٘مغٝ خٛي( دفن، ٌیٛسیٗ، وبسبِٛي ؼوشٍبٜ، اخكا ؼوشٍبٜ )ٔؽاـ ففٔبٖ، فمفثٝ دبـأشفٞب،  -tig- Mig)ـوشی فبیف، ؼوشٍبٜ خٛي وبـٌبٜ اوشب٘ؽاـؼ خٌٛىبـی، ؼوشٍبٜ خٌٛىبـی

 ٔب٘ٛٔشفٞب، فّٛٔشف( آٔذف، ِٚشبل، وففز سغؿیٝ ویٓ

 ًوًَِ /  ًقٍِ كبـ/هفاضل پفٍلُ / ـٍيِ اًدبم كبـ: - 2
 ٘ؾبـر ثف فّٕىفؼ ؼوشٍبٜ

 سٟیٝ ؼوشٛـاِقُٕ وبـ ثب ؼوشٍبٜ 

 ٌبغُ ّب  اِلي اوتبًؽاـؼ فول فؼ كبـ: -3
 وشٍبٜ ٔغبثك ثب وبسبِٛي ؼوشٍبٜفّٕىفؼ دبـأشفٞبی اِىشفیىی ؼوشٍبٜ )ٌؽر خفیبٖ، ِٚشبل، وففز سغؿیٝ ویٓ ٚ غیفٜ( ٔغبثك ثب وبسٛن ؼوشٍبٜ فّٕىفؼ دبـأشفٞبی ٔىب٘یىی ؼ

 سىّظ ثف ٍٔػّبر فٙی ؼوشٍبٜ –سىّظ ثٝ غٛا٘ؽٖ ٚ ٌ٘ٛشٗ قثبٖ اِغالضبر فٙی ؼوشٍبٜ 

 اثكاـّب  اـقٌيبثي: -4

 ليىت زک -پفوً -هٍبّؽُ

 اثكاـ ٍ تدْيكات هَـؼ ًيبق اًدبم كبـ: -5
 

 

 ت بلي  كبـ  هفتجظ ؼـ گفٍُ كبـ /ٌ ل: -6
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 ٍقاـت آهَقي ٍ پفٍـي

ـيك  آهَقٌيوبقهبى پمًٍّ ٍ ثفًبهِ   

 ؼفتف تبلي  كتبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  اـقٌيبثي كبـ – 1-9ًوَى ثفگ 

 :ًَثت   تبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 فٌبٍـ  فلك ت ٌىيي  ضففِ :  كؽ ضففِ 
وغص 

 ِالضيت 
L0  

 اوتبًؽاـؼ فول فؼ كبـ:    

 

 گفٍُ كبـ  ثف تَليؽًؾبـت  ٍؽي ِ:  17 كؽ ٍؽي ِ 
 

 1770 كؽ كبـ

 كبـ:
كٌتفل هٍػّبت فٌي 

 ؼوت بُ 

وغص 

 ٌبيىت ي 
ؽ هلي ك هْبـت

 كبـ
 

  

 هفا ضل كبـ ـؼي 
 ٌفايظ فول فؼ

 )اثكاـ،هَاؼ، تدْيكات، قهبى، ه بى ٍ ...(
 ًوفُ )ٌبغُ ّب/ؼاٍـ /ًوفُ ؼّي(اوتبًؽاـؼ  ًتبيح هو ي

1 

 ؼوشٍبٜ ـوشی فبیف  وٙشفَ ٌٙبوٙبٔٝ فٙی

Tig 
Mig 

 ٌیٛسیٗ

 ؼلیمٝ 60

 
 3 

 2 شفَ ٔٙبوت دبـأشفٞبی ؼوشٍبٜوٙ ؼـوز 

 1 وٙشفَ ٘بٔٙبوت دبـأشفٞبی ؼوشٍبٜ غیف لبثُ لجَٛ

2 

 ویىشٓ ٞیؽـِٚیه وٙشفَ ٍٔػّبر ٔىب٘یىی 

 دٙٛٔبسیه

 ؼلیمٝ 40

 3 وٙشفَ فٍبـ ِطیص خه ٞب ؼـوز

   2 

 1 وٙشفَ غّظ فٍبـ خه ٞب غیف لبثُ لجَٛ

3 

 ویىشٓ وٙشفَ  وٙشفَ ٍٔػّبر اِىشفیىی 

 ویىشٓ سغؿیٝ

 ٌؽر خفیبٖ 

 ِٚشبل

 ؼلیمٝ 40

  3 

 
 2 ؾیٓ ویىشٓ سغؿیٝ ٚ دبـأشفٞبی ؼوشٍبٜسٙ ؼـوز

 غیف لبثُ لجَٛ
فؽْ سٙؾیٓ ویىشٓ سغؿیٝ ٚ دبـأشفٞبی 

 ؼوشٍبٜ
1 

4 

   
 3 

  
 2 

  1 

5 

    3 

 
 

 2 

  1 

6 

       3 

 
  2 

 
 1 

ٌبیىشٍی ٞبی غیف 

فٙی , ایٕٙی, 

ثٟؽاٌز, سٛخٟبر 

قیىز ٔطیغی ٚ 

 ٍ٘في

 1، وغص N63 ٔؽیفیز ویفیز، 

آٌبٞی اق ٔكایبی یه ویىشٓ ٔؽیفیز ویفیز ، ِجبن وبـ، 

 وفً ایٕٙی، والٜ ایٕٙی، ؼوشىً

 2 سٛخٝ ثٝ ٕٞٝ ٔٛاـؼ لبثُ لجَٛ

 

 1 سٛخٝ ثٝ ٔٛاـؼ قیىز ٔطیغی غیف لبثُ لجَٛ

 اـقٌيبثي كبـ )ٌبيىت ي اًدبم كبـ(
 ثّی    

 غیف    

 ٔقیبـ ٌبیىشٍی ا٘دبْ وبـ  :

 اق ٔفاضُ  ... ٚ ...ٚ ...  2وىت ضؽالُ ٕ٘فٜ  

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

 اق ٔفاضُ وبـ 2وىت ضؽالُ ٔیبٍ٘یٗ 
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 ٍقاـت آهَقي ٍ پفٍـي

 وبقهبى پمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك  آهَقٌي

 ؼفتف تبلي  كتبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  كبـ فول فؼ اوتبًؽاـؼ تطليل - 1-8ًوَى ثفگ 

 :ًَثت : تبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 كؽ ضففِ 
 

 فٌبٍـ  فلك ت ٌىيي  ضففِ :
وغص 

 ِالضيت 
L0  

 اوتبًؽاـؼ فول فؼ كبـ:    

كٌتفل هؽاـک فٌي ٍ ثبقـوي زٍوي هغبثق ثب 

 اوتبًؽاـؼّب  هفثَعِ هَاؼ اٍليِ ـا تبييؽ يب ـؼ ًوبيؽ
 ًؾبـت ثف تَليؽ ٍؽي ِ:  17 كؽ ٍؽي ِ 

گفٍُ 

  كبـ 

 1770 كؽ كبـ

 كبـ:
 هَاؼ هٍػّبت كٌتفل

 اٍليِ

وغص 

 ٌبيىت ي 
ؽ هلي ك هْبـت

 كبـ
 

  

 ٌفايظ اًدبم كبـ:-1
 وبفت  2قهبى: 

 ه بى: كبـگبُ

 اوتبًؽاـؼّب  فٌي، هي فٍهتف يب كَليه، هتف، قثف  وٌح، ؾـُ ثيي، زفاك قَُ

 ًوًَِ /  ًقٍِ كبـ/هفاضل پفٍلُ / ـٍيِ اًدبم كبـ: - 2
 اوشػفاج اعالفبر ٔٛـؼ ٘یبق وٙشفَ ٔبؼٜ ثف اوبن اوشب٘ؽاـؼ

 ٔمبیىٝ اعالفبر ٔٛخٛؼ ثب اوشب٘ؽاـؼ ٚ سقییٗ ٔٛاـؼ ٘مُ اضشٕبِی

 ؼـغٛاوز سىٕیُ اعالفبر ٘بلُ اضشٕبِی

 وٙشفَ زٍٕی ٔٛاؼ 

 سبییؽ یب ـؼ ٟ٘بیی ٔٛاؼ 

 ٌبغُ ّب  اِلي اوتبًؽاـؼ فول فؼ كبـ: -3
 ا٘شػبة اوشب٘ؽاـؼ ِطیص ٚ سٛا٘بیی وبـ ثب آٖ  

 اوشب٘ؽاـؼٔمبیىٝ اعالفبر ثّٛـر ِطیص ثب 

 ٌكاـي ٘ٛیىی ٔٙبوت ٚ ؼـغٛاوز ؼلیك اعالفبر ٘بلُ اضشٕبِی عجك اوشب٘ؽاـؼ

 وٙشفَ ؼلیك اثقبؼ، قثفی ٚ فیٛة اضشٕبِی وغطی ٔٛاؼ

 ٌكاـي ٘ٛیىی ٔٙبوت ؼـ سبییؽ یب ـؼ ٔٛاؼ ثب ؾوف فُّ 

 اثكاـّب  اـقٌيبثي: -4

 ليىت زک -پفوً -هٍبّؽُ

 كبـ: اثكاـ ٍ تدْيكات هَـؼ ًيبق اًدبم -5
 

 اوشب٘ؽاـؼ، اثكاـ ا٘ؽاقٜ ٌیفی، ؾـٜ ثیٗ ، زفاك لٜٛ

 ت بلي  كبـ  هفتجظ ؼـ گفٍُ كبـ /ٌ ل: -6
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 ٍقاـت آهَقي ٍ پفٍـي

 وبقهبى پمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك  آهَقٌي

 ؼفتف تبلي  كتبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  اـقٌيبثي كبـ – 1-9ًوَى ثفگ 

 :ًَثت   تبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 فٌبٍـ  فلك ت ٌىيي  ضففِ :  كؽ ضففِ 
وغص 

 ِالضيت 
L0  

 اوتبًؽاـؼ فول فؼ كبـ:    

كٌتفل هؽاـک فٌي ٍ ثبقـوي زٍوي هغبثق ثب 

 گفٍُ كبـ  ًؾبـت ثف تَليؽ ٍؽي ِ:  17 كؽ ٍؽي ِ  اوتبًؽاـؼّب  هفثَعِ هَاؼ اٍليِ ـا تبييؽ يب ـؼ ًوبيؽ
 

 1770 كؽ كبـ

 اٍليِ هَاؼ هٍػّبت كٌتفل كبـ:
وغص 

 ٌبيىت ي 
ؽ هلي ك هْبـت

 كبـ
 

  

 هفا ضل كبـ ـؼي 
 ٌفايظ فول فؼ

 )اثكاـ،هَاؼ، تدْيكات، قهبى، ه بى ٍ ...(
 ًوفُ )ٌبغُ ّب/ؼاٍـ /ًوفُ ؼّي(اوتبًؽاليفؼ  ًتبيح هو ي

1 
وٙشفَ ٔؽاـن ویفی ٚ فٙی ٔٛاؼ 

 غبْ

 اوشب٘ؽاـؼ

 وبفز 1

 
  

 ؼـوز 
ا٘شػبة ِطیص اوشب٘ؽاـؼ، سٛا٘بیی وبـ ثب 

 اوشب٘ؽاـؼ
 

  فؽْ سٛا٘بیی وبـ ثب اوشب٘ؽاـؼ غیف لبثُ لجَٛ

2 
سىٕیُ ٔٛاـؼ ٘مُ ٚ سبییؽ ِطز 

 ٔٛاؼ

 اوشب٘ؽاـؼ

 وبفز 1

 
 3 

 
 ؼـوز

سغبثك اعالفبر، اوشػفاج ٔٛاـؼ ٘مُ 

 اضشٕبِی، سبییؽ یب ـؼ ِطز ٔٛاؼ
2 

 غیف لبثُ لجَٛ
فؽْ سٛا٘بیی سبییؽ یب ـؼ ِطز ٔٛاؼ، فؽْ سٛاٖ 

 ٔٛاـؼ ٘مُ اضشٕبِی
1 

 ثبقـوی زٍٕی ٔٛاؼ 3

 اثكاـ ا٘ؽاقٜ ٌیفی

 ؾـٜ ثیٗ

 زفاك لٜٛ

 ؼلیمٝ 30

 
 3 

 2 ثبقـوی ِطیص زٍٕی ٌكاـي ٘شیدٝ ثبقـوی ؼـوز 

 1 فؽْ سٛا٘بیی ا٘دبْ ثبقـوی ِطیص زٍٕی غیف لبثُ لجَٛ

 ؼلیمٝ 30 سبییؽ ٟ٘بیی 4

 3  ؼـوز

 
 

ثفـوی وّیٝ اعالفبر ٚ ٘شیدٝ ٌیفی ثف 

 ِطز یب فؽْ آٖ
2 

 غیف لبثُ لجَٛ
فؽْ سٛا٘بیی اؽٟبـ٘ؾف لغقی ـاخـ ثٝ ِطز 

 یب فؽْ آٖ
1 

5 

    3 

   2 

  1 

6 

       3 

 
  2 

 
 1 

ٌبیىشٍی ٞبی غیف 

فٙی , ایٕٙی, 

ثٟؽاٌز, سٛخٟبر 

قیىز ٔطیغی ٚ 

 ٍ٘في

وفبـي، ٍٟ٘ؽاـی، دبیً ٚ ثىبـٌیفی ِطیص ٔٛاؼ اِٚیٝ،  

ؼـن اعالفبر، سٍػیُ ؼلز ٚ اوشػفاج اعالفبر ٚ 

ٔمبیىٝ ثب ٔفخـ ٔفثٛعٝ، وفً وبـ، والٜ ایٕٙی، سضٕیٗ 

 ویفیز ٔطَّٛ ثب اوشفبؼٜ اق ٔٛاؼ اِٚیٝ ٔٛـؼ سبییؽ

 فّٕىفؼ لبثُ لجَٛ
 2 سٛخٝ ثٝ ٕٞٝ ٔٛاـؼ

 
 فّٕىفؼ غیف لبثُ لجَٛ

 1 سٛخٝ ثٝ ٔٛاـؼ قیىز ٔطیغی

 اـقٌيبثي كبـ )ٌبيىت ي اًدبم كبـ(
 ثّی    

 غیف    

 ٔقیبـ ٌبیىشٍی ا٘دبْ وبـ  :

  3ٚ 2ٚ  1اق ٔفاضُ   2وىت ضؽالُ ٕ٘فٜ  

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

 اق ٔفاضُ وبـ 2وىت ضؽالُ ٔیبٍ٘یٗ 
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 ٍقاـت آهَقي ٍ پفٍـي

 وبقهبى پمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك  آهَقٌي

 ؼفتف تبلي  كتبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  كبـ فول فؼ اوتبًؽاـؼ تطليل - 1-8ًوَى ثفگ 

 :ًَثت : تبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 كؽ ضففِ 
 

 فٌبٍـ  فلك ت ٌىيي  ضففِ :
وغص 

 ِالضيت 
L0  

 اوتبًؽاـؼ فول فؼ كبـ:    

ثب اوت بؼُ اق اوتبًؽاـؼّب  هفثَعِ، هؽاـک فٌي ٍ ًيك 

ِطت اخفا  فوليبت خٌَ بـ  ٍ فوليبتْب  ت ويلي ـا 

 كٌتفل ٍ تبييؽ يب ـؼ ًوبيؽ.
 ًؾبـت ثف تَليؽ ٍؽي ِ:  17 كؽ ٍؽي ِ 

گفٍُ 

  كبـ 

 1770 كبـكؽ 

 كبـ:

 كٌتفل ـٌٍْب  خٌَ بـ  

)فوليبت ضفاـتي 

WPS&PQO)  

وغص 

 ٌبيىت ي 

 هْبـت
 

ؽ هلي ك

 كبـ
 

  

 ٌفايظ اًدبم كبـ:-1
 وبفت  3قهبى: 

 ه بى: كبـگبُ خَي، هطَعِ ثالوت ٍ ـًگ 

 تفهَهتف، قثف  وٌح، ضػبهت وٌح، وػتي وٌح، هبوک خٌَ بـ  

 پفٍلُ / ـٍيِ اًدبم كبـ: ًوًَِ /  ًقٍِ كبـ/هفاضل - 2
 STP, WPS,PQR,WQTوٙشفَ ٔؽاـن فٙی 

 سغبثك اعالفبر ٔؽاـن ثب ٌفایظ فُٕ ٚ سقییٗ ِطز ٚ ومٓ آٖ 

 لجُ اق اخفا WPSوٙشفَ ٔشغیفٞبی 

 ضیٗ اخفا WPSوٙشفَ ٔشغیفٞبی 

 وٙشفَ ٌفایظ اخفای فّٕیبسٟبی سىٕیّی )فّٕیبر ضفاـسی، ثالوز ٚ ـً٘( لجُ اق اخفا

 فای فّٕیبسٟبی سىٕیّی وٙشفَ اخ

 وٙشفَ ویفیز فّٕیبسٟبی سىٕیّی  

 ٌبغُ ّب  اِلي اوتبًؽاـؼ فول فؼ كبـ: -3
 وٙشفَ وّیٝ لىٕشٟبی ٔؽاـن فٙی ٚ سقییٗ وبُٔ ٚ ٘بلُ ثٛؼٖ آٖ ٚ سقییٗ ٔٛاـؼ ٘مُ یب ایفاؼ  

 دفٚلٜ SPECسقییٗ ؼـوز غّظ یب ؼـوز ثٛؼٖ دبـأشفٞب ثف اوبن اوشب٘ؽاـؼ ٔفثٛعٝ یب 

 وٙشفَ وّیٝ ٔشغیفٞبی القْ ثفای اخفا

 وٙشفَ وّیٝ ٔشغیفٞبی القْ ضیٗ اخفا ثب اثكاـ ٔفثٛعٝ )زٍٓ ٔىّص، آٔذفٔشف، ؼٔبوٙح ٘ٛـی(

 وٙشفَ وّیٝ ٔشغیفٞبی القْ فّٕیبسٟبی سىٕیّی 

 وٙشفَ وّیٝ ٔشغیفٞبی القْ ؼـ ضیٗ اخفا ثب اثكاـ ٔفثٛعٝ  

 فی وغص ده اق وٙؽثالوز ٚ زىجٙؽٌی ده اق ـً٘  وٙشفَ ویفیز وػشی ده اق فّٕیبر ضفاـسی ٚ قث

 اثكاـّب  اـقٌيبثي: -4

 ليىت زک -پفوً -هٍبّؽُ

 اثكاـ ٍ تدْيكات هَـؼ ًيبق اًدبم كبـ: -5
 

 اوشب٘ؽاـؼ، ٔؽاـن فٙی، سفٔٛٔشف، قثفی وٙح، ضػبٔز وٙح، وػشی وٙدی، ٔبوه خٌٛىبـی ٔشٙبوت ثب ـٚي 

 كبـ /ٌ ل:ت بلي  كبـ  هفتجظ ؼـ گفٍُ  -6
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 ٍقاـت آهَقي ٍ پفٍـي

 وبقهبى پمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك  آهَقٌي

 ؼفتف تبلي  كتبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  اـقٌيبثي كبـ – 1-9ًوَى ثفگ 

 :ًَثت   تبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 فٌبٍـ  فلك ت ٌىيي  ضففِ :  كؽ ضففِ 
وغص 

 ِالضيت 
L0  

 اوتبًؽاـؼ فول فؼ كبـ:    

ثب اوت بؼُ اق اوتبًؽاـؼّب  هفثَعِ، هؽاـک فٌي ٍ ًيك 

ِطت اخفا  فوليبت خٌَ بـ  ٍ فوليبتْب  ت ويلي ـا 

 كٌتفل ٍ تبييؽ يب ـؼ ًوبيؽ.
 ًؾبـت ثف تَليؽ ٍؽي ِ:  17 كؽ ٍؽي ِ 

گفٍُ 

  كبـ 

 1770 كؽ كبـ

 كبـ:

 كٌتفل ـٌٍْب  خٌَ بـ  

)فوليبت ضفاـتي 

WPS&PQO)  

وغص 

 ٌبيىت ي 

 هْبـت
 

ؽ هلي ك

 كبـ
 

  

 هفا ضل كبـ ـؼي 
 ٌفايظ فول فؼ

 )اثكاـ،هَاؼ، تدْيكات، قهبى، ه بى ٍ ...(
 ًوفُ )ٌبغُ ّب/ؼاٍـ /ًوفُ ؼّي(اوتبًؽاليفؼ  ًتبيح هو ي

 وٙشفَ ٔؽاـن فٙی اخفا 1

STP, WPS,PQR,WQT 

 اوشب٘ؽاـؼ، ٔؽاـن فٙی

 ؼلیمٝ 20

 
  

 
  STP, WPS,PQR,WQTوٙشفَ  ؼـوز

  WPS,PQRوٙشفَ  غیف لبثُ لجَٛ

2 
سبییؽ یب ـؼ ِطز ٔؽاـن ثف اوبن 

 اوشب٘ؽاـؼ

 اوشب٘ؽاـؼ، ٔؽاـن فٙی خٛي

 ؼلیمٝ 20

 
 3 

 STP, WPS,PQR,WQT 2سٛا٘بیی سبییؽ یب ـؼ ِطز  ؼـوز 

 WPS,PQR 1فؽْ سٛا٘بیی سبییؽ یب ـؼ  غیف لبثُ لجَٛ

وٙشفَ دبـأشفٞبی خٌٛىبـی ثف اوبن  3
wps 

 اوشب٘ؽاـؼ، ٔؽاـن فٙی خٛي

 ؼلیمٝ 20

 
 3 

 
 ؼـوز

وٙشفَ ؼـوز دبـأشفٞبی ؼوشٍبٜ، ٔٛاؼ ّٔففی، لغقٝ 

وبـ ، وٙشفَ ؼٔبی دیً ٌفْ ٚ ثیٗ دبِىی، وٙشفَ 

سغییفار دبـأشفٞبی اِىشفیىی، وٙشفَ یىٙٛاغشی وففز 

 وٙشفَ سٕیكوبـی ثیٗ دبِىیٚ ضفوز سٛـذ، 

2 

 غیف لبثُ لجَٛ
فؽْ وٙشفَ ؼـوز دبـأشفٞبی ؼوشٍبٜ ٚ ٔٛاؼ ّٔففی، 

فؽْ وٙشفَ ؼٔبی دیً ٌفْ، فؽْ وٙشفَ وففز ، 

 ضفوز سٛـذ ثب اِىشفٚؼ

1 

 وٙشفَ فّٕیبسٟبی سىٕیّی 4
 ٔؽاـن فٙی

 ؼلیمٝ 20

 ؼـوز
وٙشفَ ؼٔبی ده ٌفْ، وففز ٌفٔبیً ٚ وفٔبیً، 

 وٕذفوٛـثبؼ، ویفیز
3 

   2 

 1 فؽْ وٙشفَ ؼٔبی ده ٌفْ غیف لبثُ لجَٛ

5 

    3 

   2 

  1 

6 

    3 

   2 

  1 

ٌبیىشٍی ٞبی غیف 

فٙی , ایٕٙی, 

ثٟؽاٌز, سٛخٟبر 

قیىز ٔطیغی ٚ 

 ٍ٘في

ؼـن اعالفبر، سٍػیُ ؼلز ٚ اوشػفاج اعالفبر ٚ ٔمبیىٝ ثب 

اوشب٘ؽاـؼٞب، وٙشفَ ٚ دبیً اوشب٘ؽاـؼ فّٕىفؼی، اعٕیٙبٖ اق 

ویفیز وبـ ا٘دبْ ٌؽٜ ، ٚخؽاٖ وبـی، ٔبوه خٌٛىبـی، والٜ 

ایٕٙی، وفً وبـ، ٔبوه سٙفىی، فیٙه، سضٕیٗ ِطز اخفای 

 ـی خٛي ثب سىیٝ ثف ٘ؾبـر لجُ، ضیٗ ٚ ثقؽ اق خٌٛىب

 2 سٛخٝ ثٝ ٕٞٝ ٔٛاـؼ فّٕىفؼ لبثُ لجَٛ

 

 1 سٛخٝ ثٝ ٔٛاـؼ قیىز ٔطیغی لبثُ لجَٛفّٕىفؼ غیف 

 اـقٌيبثي كبـ )ٌبيىت ي اًدبم كبـ(
 ثّی    

 غیف    

 ٔقیبـ ٌبیىشٍی ا٘دبْ وبـ  :

  3ٚ 2ٚ  1اق ٔفاضُ   2وىت ضؽالُ ٕ٘فٜ  

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

 اق ٔفاضُ وبـ 2وىت ضؽالُ ٔیبٍ٘یٗ 
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 ٍقاـت آهَقي ٍ پفٍـي

 وبقهبى پمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك  آهَقٌي

كبـؼاًًؼفتف تبلي  كتبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ   

 

  كبـ فول فؼ اوتبًؽاـؼ تطليل - 1-8ًوَى ثفگ 

 :ًَثت : تبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 كؽ ضففِ 
 

 فٌبٍـ  فلك ت ٌىيي  ضففِ :
وغص 

 ِالضيت 
L0  

 اوتبًؽاـؼ فول فؼ كبـ:   

 گفٍُ كبـ  ًؾبـت ثف تَليؽ  ٍؽي ِ:  10 كؽ ٍؽي ِ 

 
 1005 كؽ كبـ

 تبييؽ ِالضيت خٌَ بـ كبـ:
وغص 

 ٌبيىت ي 
  هْبـت

  ؽ هلي كبـك
  

 ٌفايظ اًدبم كبـ :-1

كبـگبُ خٌَ بـ  ثب تدْيكات ايوٌي ٍ ويىتن تَْيِ، قغقِ ٍ ًوًَِ آقهبيٍي، اثكاـ آالت ٍ اوپفّب  تىت خَي، گيح خٌَ بـ ، ؼوت بُ تىت  

 ال تفاوًَيک

 ـٍيِ اًدبم كبـ:ًوًَِ /  ًقٍِ كبـ/هفاضل پفٍلُ /  - 2
 ًوًَِ آقهبيٍي، ثبقـوي ًوًَِ آقهبيٍي قجل اق خٌَ بـ ، ثبقـوي ًوًَِ آقهبيٍي ثقؽ اق خٌَ بـ ، ِؽٍـ گَاّيٌبهِ 

 ٌبغُ ّب  اِلي اوتبًؽاـؼ فول فؼ كبـ: -3
ؼُ خـَي  قاٍيِ پع عجق ًقٍِ، هًَتبل عجقِ ًقٍِ، ٌؽت خفيبى عجق ؼوتَـالقول، قاٍيِ كبـ ٍ قاٍيِ ال تفٍؼ عجق ؼوتَـالقول، گفؼُ خـَي ي ٌَاغـت، گـف    

 ، ؼهب  پيً گفم ٍ په گفم ٍ ثيي پبوي عجق ؼوتَـالقولLOF  ٍLOPثؽٍى پبًٌ ٍ وَغت ي كٌبـُ خَي، گفؼُ خَي ثؽٍى تفک، فؽم ٍخَؼ 

 اـّب  اـقٌيبثي:اثك -4

 ليىت زک -پفوً -هٍبّؽُ

 اثكاـ ٍ تدْيكات هَـؼ ًيبق اًدبم كبـ: -5
 

× mm8 ×100تفاًه خٌَ بـ ، ـكتي فبيف خٌَ بـ ، هَتَـ لًفاتَـ خٌَ بـ ، ايٌَـتف خٌَ بـ ، اًَاؿ ال تفٍؼ، قغقِ كبـ فَالؼ  ثِ اثقبؼ 

كً كً، غظقًي، وَّبى، اًجفؼوت، وٌؽاى، اًجفآٌّ ف ، خ ً، هتف، وَقى غظ، ز ً گل قًي، ثفن ويوي ؼوتي ٍ ثفقي، قلن خفقِ  250

 فلك 

 
 

 ت بلي  كبـ  هفتجظ ؼـ گفٍُ كبـ /ٌ ل: -6
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 ٍقاـت آهَقي ٍ پفٍـي

 وبقهبى پمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك  آهَقٌي

 ؼفتف تبلي  كتبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  اـقٌيبثي كبـ – 1-9ًوَى ثفگ 

 :ًَثت   تبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 فٌبٍـ  فلك ت ٌىيي  ضففِ :  كؽ ضففِ 
وغص 

 ِالضيت 
L0  

 اوتبًؽاـؼ فول فؼ كبـ:   

 گفٍُ كبـ  ًؾبـت ثف تَليؽ  ٍؽي ِ:  10 كؽ ٍؽي ِ 
 

 1005 كؽ كبـ

 تبييؽ ِالضيت خٌَ بـ كبـ:
وغص 

 ٌبيىت ي 
ؽ هلي ك  هْبـت

 كبـ
 

  

 هفا ضل كبـ ـؼي 
 ٌفايظ فول فؼ

 )اثكاـ،هَاؼ، تدْيكات، قهبى، ه بى ٍ ...(
 ًوفُ )ٌبغُ ّب/ؼاٍـ /ًوفُ ؼّي(اوتبًؽاـؼ  ًتبيح هو ي

 ثبقـوی لجُ اق خٌٛىبـی 1

ٌیح خٌٛىبـی، اوشب٘ؽاـؼ 

 سبییؽ ِالضیز، سفٔٛٔشف

 ؼلیمٝ 30

  3 

 ؼـوز 
سٍػیُ ٔٛ٘شبل ٔغبثك ؼوشٛـاِقُٕ، ـفبیز 

 ؼٔبی دیً ٌفْ عجك اوشب٘ؽاـؼ
2 

 1 فؽْ ـفبیز ٔٛاـؼ ؾوف ٌؽٜ غیف لبثُ لجَٛ

 ثبقـوی ضیٗ اق خٌٛىبـی 2

آٔذفٔشف، ٌیح ضفاـسی، 

 سفٔٛٔشف، 

 ؼلیمٝ 90

  3 

 ؼـوز 
، وٙشفَ  WPSوٙشفَ ٌؽر خفیبٖ ثفاثف ثب 

 قٚایب، وٙشفَ ؼٔبی خٛي ثیٗ دبوی
2 

 1 فؽْ ـفبیز ٔٛاـؼ ؾوف ٌؽٜ غیف لبثُ لجَٛ

 ثبقـوی ثقؽ اق خٌٛىبـی 3
 ٌیح خٌٛىبـی، سفٔٛٔشف

 ؼلیمٝ 30ٔشف، 

  3 

 ؼـوز 

وٙشفَ فیٛة ثفاثف ثب اوشب٘ؽاـؼ، وٙشفَ ثبقـوی 

ٔػفة ثفاثف ثب اوشب٘ؽاـؼ، وٙشفَ ؼٔبی دیً 

 ثب اوشب٘ؽاـؼٌفْ ثفاثف 

2 

 1 فؽْ ـفبیز ٔٛاـؼ ؾوف ٌؽٜ غیف لبثُ لجَٛ

 ِؽٚـ ٌٛاٞیٙبٔٝ 4
اوشب٘ؽاـؼ، ففْ ثجز ٘شبیح، 

 ؼلیمٝ 15

 3 سىٕیُ ففْ ثفاثف ففْ اوشب٘ؽاـؼ ؼـوز

   2 

 1 فؽْ سٛا٘بیی سىٕیُ ففْ غیف لبثُ لجَٛ

5   

  3 

   2 

  1 

6  
  

 3 

 
 2 

 1 

ٌبیىشٍی ٞبی غیف 

فٙی , ایٕٙی, 

ثٟؽاٌز, سٛخٟبر 

قیىز ٔطیغی ٚ 

 ٍ٘في

 

 
  

    

   

 اـقٌيبثي كبـ )ٌبيىت ي اًدبم كبـ(
 ثّی    

 غیف    

 ٔقیبـ ٌبیىشٍی ا٘دبْ وبـ  :

  5ٚ   2ٚ  1اق ٔفاضُ   2وىت ضؽالُ ٕ٘فٜ  

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

 اق ٔفاضُ وبـ 2وىت ضؽالُ ٔیبٍ٘یٗ 
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 ٍقاـت آهَقي ٍ پفٍـي

 وبقهبى پمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك  آهَقٌي

كبـؼاًًؼفتف تبلي  كتبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ   

 

  كبـ فول فؼ اوتبًؽاـؼ تطليل - 1-8ًوَى ثفگ 

 :ًَثت : تبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 كؽ ضففِ 
 

 فٌبٍـ  فلك ت ٌىيي  ضففِ :
وغص 

 ِالضيت 
L0  

 اوتبًؽاـؼ فول فؼ كبـ:    

ثب اوت بؼُ اق اوتبًؽاـؼّب  هفثَعِ ٍ ِطت اخفا  فوليبت 

 گفٍُ كبـ  ًؾبـت ثف تَليؽ  ٍؽي ِ:  10 كؽ ٍؽي ِ  ٍ تبييؽ يب ـؼ ًوبيؽ. ت ويلي ـا كٌتفل

 
 1006 كؽ كبـ

 كٌتفل فوليبت ت ويلي كبـ:
وغص 

 ٌبيىت ي 
  هْبـت

  كؽ هلي كبـ
  

 ٌفايظ اًدبم كبـ :-1

 وبفت  3قهبى : 

 ه بى: كبـگبُ فوليبت ضفاـتي ـ هطَعِ ثالوت ٍ ـًگ يب وبلي پًٌَ

  اثكاـ، تفهَهتف، ضػبهت وٌح، قثف  وٌح، وػتي وٌح، هبوک تٌ ىي 

 ًوًَِ /  ًقٍِ كبـ/هفاضل پفٍلُ / ـٍيِ اًدبم كبـ: - 2
 كٌتفل هؽاـک فٌي فوليبت ضفاـتي  -1

 كٌتفل اخفا ٍ كي يت فوليبت ضفاـتي  -2

 كٌتفل اخفا  فوليبت پفؼاغت  -3

 كٌتفل هؽاـک فٌي پًٌَ ؼّي ٍ ـًگ -4

 كٌتفل اخفا  فوليبت پًٌَ ٍ ـًگ   -5

 ٌبغُ ّب  اِلي اوتبًؽاـؼ فول فؼ كبـ: -3
 ٍ تقييي هَاـؼ ًقُ ٍ ايفاؼ  WPSكٌتفل ؼهب  پيً گفم، ثيي پبلىي ٍ په گفم ؼـ ففم  -1

 وػتي وٌدي ٍ تبييؽ يب ـؼ ِطت اخفا  فوليبت  -2

 قثف  وٌدي ٍ تبييؽ يب ـؼ ِطت اخفا  فوليبت  -3

 كٌتفل  ًَؿ ٍ كي يت ـًگ ٍ پًٌَ ٍ ضػبهت القم ثفا  اخفا ؼـ هؽاـک فٌي  -4

 كٌٌتفل زىجٌؽگي ٍ ضػبهت وٌدي اق ـًگ يب پًٌَ افوبل ٌؽُ  -5

 اثكاـّب  اـقٌيبثي: -4

 ليىت زک -پفوً -هٍبّؽُ

 اثكاـ ٍ تدْيكات هَـؼ ًيبق اًدبم كبـ: -5
 هؽاـک فٌي، تفهَهتف، قثف  وٌح، ضػبهت وٌح، وػتي وٌح، هبوک تٌ ىي 

 

 

 
 

 ت بلي  كبـ  هفتجظ ؼـ گفٍُ كبـ /ٌ ل: -6
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 ٍقاـت آهَقي ٍ پفٍـي

 وبقهبى پمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك  آهَقٌي

 ؼفتف تبلي  كتبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  اـقٌيبثي كبـ – 1-9ًوَى ثفگ 

 :ًَثت   تبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ًبم غبًَاؼگيًبم ٍ 

 فٌبٍـ  فلك ت ٌىيي  ضففِ :  كؽ ضففِ 
وغص 

 ِالضيت 
L0  

 اوتبًؽاـؼ فول فؼ كبـ:    

ثب اوت بؼُ اق اوتبًؽاـؼّب  هفثَعِ ٍ ِطت اخفا  

 گفٍُ كبـ  ًؾبـت ثف تَليؽ  ٍؽي ِ:  10 كؽ ٍؽي ِ  فوليبت ت ويلي ـا كٌتفل ٍ تبييؽ يب ـؼ ًوبيؽ.
 

 1006 كؽ كبـ
 كٌتفل فوليبت ت ويلي كبـ:

وغص 

 ٌبيىت ي 
  هْبـت

  كؽ هلي كبـ
  

 هفا ضل كبـ ـؼي 
 ٌفايظ فول فؼ

 )اثكاـ،هَاؼ، تدْيكات، قهبى، ه بى ٍ ...(
 ًوفُ )ٌبغُ ّب/ؼاٍـ /ًوفُ ؼّي(اوتبًؽاـؼ  ًتبيح هو ي

 ؼلیمٝ  10ٔؽاـن فٙی  وٙشفَ فّٕیبر ضفاـسی  1

  3 

 ؼـوز 
وٙشفَ ؼٔبی ده ٌفْ، وففز ٌفٔبیً ٚ 

 وفٔبیً
2 

 1 فؽْ وٙشفَ ؼٔبی ده ٌفْ غیف لبثُ لجَٛ

 وػشی وٙح  ٘ؾبـر ثف ویفیز فّٕیبر ضفاـسی  2
 

 3 

 2 وػشی وٙدی ؼـوز 

 1 فؽْ ا٘دبْ وػشی وٙدی غیف لبثُ لجَٛ

3 
وغٛش آٔبؼٜ وبقی ٚ دفؼاغز 

 ٔطَّٛ ٟ٘بیی
 ؼلیمٝ  20قثفی وٙح 

 3 وٙشفَ وٕذفوٛـثبؼ ٚ ویفیز ؾـار وبیٙؽٜ ؼـوز 

 2 وٙشفَ وٕذفوٛـ ثبؼ لبثُ لجَٛ  

 1 فؽْ وٙشفَ وٕذفوٛـ ثبؼ غیف لبثُ لجَٛ

 ؼلیمٝ  20ٔؽاـن فٙی  ٘ؾبـر ثف دًٌٛ ؼٞی ٔطَّٛ 4

 
 3 

 ؼـوز 
 وٙشفَ ویفیز ـً٘ ٚ ٔٛاؼ دًٌٛ، وٙشفَ

 سدٟیكار دًٌٛ
2 

 1 فؽْ وٙشفَ ویفیز ـً٘ ٚ ٔٛاؼ دًٌٛ غیف لبثُ لجَٛ

 وٙشفَ ویفیز وغص ٚ دًٌٛ 5

ضػبٔز وٙح، قثفی وٙح، 

 وػشی زىجٙؽٌی 

 ؼلیمٝ 30

 
 3 

 
 2 ضػبٔز وٙدی ـً٘ دًٌٛ ٚ زىجٙؽٌی آٟ٘ب ؼـوز

 غیف لبثُ لجَٛ
فؽْ ا٘دبْ ضػبٔز وٙدی ٚ زىجٙؽٌی ـً٘ ٚ 

 دًٌٛ
1 

6  
  

 3 

  2 

 1 

ٌبیىشٍی ٞبی غیف 

فٙی , ایٕٙی, 

ثٟؽاٌز, سٛخٟبر 

قیىز ٔطیغی ٚ 

 ٍ٘في

ؼـن اعالفبر، سٍػیُ ؼلز ٚ اوشػفاج اعالفبر ٚ 

ٔمبیىٝ ثب اوشب٘ؽاـؼٞب، وٙشفَ ٚ دبیً اوشب٘ؽاـؼ 

فّٕىفؼی، اعٕیٙبٖ اق ویفیز وبـ ا٘دبْ ٌؽٜ، ٚخؽاٖ 

وبـی، ٔبوه سٙفىی، والٜ ایٕٙی، وفً وبـ، فیٙه ، 

سضٕیٗ ِطز اخفای فّٕیبر ٞبی سىٕیّی ثف ـٚی 

 ٔطّٛالر فّكی 

  خٝ ثٝ ٕٞٝ ٔٛاـؼسٛ فّٕىفؼ لبثُ لجَٛ

 

  سٛخٝ ثٝ ٔٛاـؼ قیىز ٔطیغی لبثُ لجَٛفّٕىفؼ غیف 

 اـقٌيبثي كبـ )ٌبيىت ي اًدبم كبـ(
 ثّی    

 غیف    

 ٔقیبـ ٌبیىشٍی ا٘دبْ وبـ  :

  5ٚ   2ٚ  1اق ٔفاضُ   2وىت ضؽالُ ٕ٘فٜ  

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

 اق ٔفاضُ وبـ 2وىت ضؽالُ ٔیبٍ٘یٗ 
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 ٍقاـت آهَقي ٍ پفٍـي

 وبقهبى پمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك  آهَقٌي

كبـؼاًًؼفتف تبلي  كتبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ   

 

  كبـ فول فؼ اوتبًؽاـؼ تطليل - 1-8ًوَى ثفگ 

 :ًَثت : تبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 كؽ ضففِ 
 

 فٌبٍـ  فلك ت ٌىيي  ضففِ :
وغص 

 ِالضيت 
L0  

 وتبًؽاـؼ فول فؼ كبـ:    ا
 

 گفٍُ كبـ  ًؾبـت ثف تَليؽ  ٍؽي ِ:  10 كؽ ٍؽي ِ 
 

 1007 كؽ كبـ
 هىتٌؽ وبق  كبـ:

وغص 

 ٌبيىت ي 
  هْبـت

  ؽ هلي كبـك
  

 ٌفايظ اًدبم كبـ :-1

 هيككبـ، كبهپيَـ، لَاقم ٍ تطفيف، فبثل ّب  ً ْؽاـ  

 وبفت 40قهبى 

 ًوًَِ /  ًقٍِ كبـ/هفاضل پفٍلُ / ـٍيِ اًدبم كبـ: - 2
 پفٍلُخوـ آٍـي  ؼوتِ ثٌؽ  هؽاـک ٍ تؽٍيي كتبثسِ ٍ هي فٍ فيلن ثفاثف  

 ٌبغُ ّب  اِلي اوتبًؽاـؼ فول فؼ كبـ: -3
 خوـ اٍـ  ؼوتَـالقول ّب ثفاثف پفٍلُ 

 ااوتٌتبج اوتبًؽاـؼ ثفاثف پفٍلُ

 تْيِ هي فٍفيلن ثفاثف پفٍلُ

 فّل ثٌؽ  ثفاثف پفٍلُ

 اثكاـّب  اـقٌيبثي: -4

 ليىت زک -پفوً -هٍبّؽُ

 اثكاـ ٍ تدْيكات هَـؼ ًيبق اًدبم كبـ: -5
 كبهپيَـ، لَاقم ٍ تطفيف، فبثل ّب  ً ْؽاـ هيككبـ، 

 

 
 

 ت بلي  كبـ  هفتجظ ؼـ گفٍُ كبـ /ٌ ل: -6
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 ٍقاـت آهَقي ٍ پفٍـي

 وبقهبى پمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك  آهَقٌي

 ؼفتف تبلي  كتبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 

  اـقٌيبثي كبـ – 1-9ًوَى ثفگ 

 :ًَثت   تبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ًبم غبًَاؼگي ًبم ٍ

 فٌبٍـ  فلك ت ٌىيي  ضففِ :  كؽ ضففِ 
وغص 

 ِالضيت 
L0  

 وتبًؽاـؼ فول فؼ كبـ:    ا
 

 گفٍُ كبـ  ًؾبـت ثف تَليؽ  ٍؽي ِ:  10 كؽ ٍؽي ِ 

 
 1007 كؽ كبـ

 هىتٌؽ وبق  كبـ:
وغص 

 ٌبيىت ي 
ؽ هلي ك  هْبـت

 كبـ
 

  

 هفا ضل كبـ ـؼي 
 ٌفايظ فول فؼ

 )اثكاـ،هَاؼ، تدْيكات، قهبى، ه بى ٍ ...(
 ًوفُ )ٌبغُ ّب/ؼاٍـ /ًوفُ ؼّي(اوتبًؽاـؼ  ًتبيح هو ي

 ؼلیمٝ 60 خٕـ آٚـی ٔؽاـن 1

 ؼـوز

 خٕـ آٚـی ٌٛاٞیٙبٔٝ ٞب ثفاثف  -1

 ؼوشٛـاِقُٕ، 

 خٕـ آٚـی ؼوشٛـاِقُٕ ٞب،   -2

3 

 

  2 

 1 2، 1فؽْ سٛا٘بیی ٞف وؽاْ اق ٔٛاـؼ  غیف لبثُ لجَٛ

 ؼلیمٝ 60 ؼوشٝ ثٙؽی ٔؽاـن 2

  3 

 ؼـوز 
اوشػفاج -2اوشٙشبج اوشب٘ؽاـؼٞب ثفاثف دفٚلٜ، -1

 ٔغبیفر ٞب ثب سٛخٝ ثٝ دفٚلٜ
2 

 1 2، 1فؽْ سٛا٘بیی ٞف وؽاْ اق ٔٛاـؼ  غیف لبثُ لجَٛ

 سؽٚیٗ وشبثسٝ 3

وبٔذیٛسف، دفیٙشف، ؼوشٍبٜ 

 120ٔیىفٚفیّٓ، سٟیٝ 

 ؼلیمٝ

  3 

 ؼـوز 

سٟیٝ -2ٌٕبـٜ ٌؿاـی اوٙبؼ اوشب٘ؽاـؼ، -1

فُّ ثٙؽی ثفاثف -3ٔیىفٚفیّٓ فیّٓ ثفاثف دفٚلٜ 

 دفٚلٜ

2 

 1 2، 1فؽْ سٛا٘بیی ٞف وؽاْ اق ٔٛاـؼ  غیف لبثُ لجَٛ

4   

  3 

 
  2 

  1 

5   

  3 

   2 

  1 

6  
  

 3 

  2 

 1 

ٌبیىشٍی ٞبی غیف 

فٙی , ایٕٙی, 

ثٟؽاٌز, سٛخٟبر 

قیىز ٔطیغی ٚ 

 ٍ٘في

ؼـن اعالفبر، سٍػیُ ؼلز ٚ اوشػفاج اعالفبر ٚ 

ٔمبیىٝ ثب اوشب٘ؽاـؼٞب، وٙشفَ ٚ دبیً اوشب٘ؽاـؼ 

 فّٕىفؼی، اعٕیٙبٖ اق ویفیز وبـ ا٘دبْ ٌؽٜ

  سٛخٝ ثٝ ٕٞٝ ٔٛاـؼ فّٕىفؼ لبثُ لجَٛ

 

 سٛخٝ ثٝ ٔٛاـؼ قیىز ٔطیغی لجَٛ لبثُفّٕىفؼ غیف 
 

 

 اـقٌيبثي كبـ )ٌبيىت ي اًدبم كبـ(
 ثّی    

 غیف    

 ٔقیبـ ٌبیىشٍی ا٘دبْ وبـ  :

  5ٚ   2ٚ  1اق ٔفاضُ   2وىت ضؽالُ ٕ٘فٜ  

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

 اق ٔفاضُ وبـ 2ضؽالُ ٔیبٍ٘یٗ وىت 
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 ضففِ اـقٌيبثيتؽٍيي اوتبًؽاـؼ 

Evaluation Occupational Standard Development 

رد ارزشيابي حرهف  پيماُن مرحلو دهم : تدويه نهايي  استاندا

Final Development of Evaluation Occupational Standard (Final step) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



177 

 

 تؽٍيي ًْبيي اوتبًؽاـؼ اـقٌيبثي ضففِ

اِف( ٌفؼ آٚـی اوٙبؼ ٔفاضُ عفاضی ٔفْٟٛ اوشب٘ؽاـؼ اـقٌیبثی ضففٝ ،ٌفٜٚ ثٙؽی وبـٞب، سطّیُ اوٙبؼ فّٕىفؼ، سؽٚیٗ  

 اوشب٘ؽاـؼ اـقٌیبثی وبـ

 ٔٛضٛؿ ٌٛاٞیٙبٔٝ ٞب، ٌبیىشٍی ضففٝ ای ٚ ِالضیز ضففٝ ای 10-2ٚ  10-1ة(سٍٕیُ ٕٖ٘ٛ ثفي ٞبی 

 ففٝ ثف اوبن زبـزٛة دیٍٟٙبؼیج( سؽٚیٗ ٚ وبٔب٘ؽٞی اوشب٘ؽاـؼ اـقٌیبثی ض

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



178 

 

 

 ؼفتف تبلي  كتبثْب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 هفضلِ ؼّن: تؽٍيي ًْبيي اوتبًؽاـؼ اـقٌيبثي ضففِ-ؼًيب  كبـ

 )گفٍُ كبـ /ٌ ل(-گَاّيٌبهِ ٌبيىت ي ضففِ ا  1-10ًوَى ثفگ 

  اـقٌيبثي : تبـيع  ٌوبـُ هلي:  ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي:

ًبم ضففِ ؼـ وغص 

 ِالضيت:

فٌبٍـ  كبـگف هبّف 

 فلك 
 وغص: 72120191 كؽ:

 

L1 

ّب
بـ
 ك

 كؽكبـ كبـ ـؼي 

1 
 قيسي ثب ثفٌ بـ 

 اّفهي
0702 

2 
 قيسي ثب ثفٌ بـ 

 ؼوتي
0701 

 ًَثت: 721331 كؽ: قيسي ثب فلك ثفٌ بـ ًبم گفٍُ كبـ /ٌ ل
 

 اٍل
3   

4   

5   

ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي 

 اـقٌيبة:

 اهضبء

 ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 تبئيؽ كٌٌؽُ: 

 اهضبء

ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي 

 اـقٌيبثي ًْبيي:

 اهضبء

 افغب هي گفؼؼ.هقيبـ افغب  گَاّيٌبهِ: په اق كىت ٌبيىت ي ّب  توبم كبـّب، گَاّيٌبهِ گفٍُ كبـ /ٌ لي 
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 ؼفتف تبلي  كتبثْب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 هفضلِ ؼّن: تؽٍيي ًْبيي اوتبًؽاـؼ اـقٌيبثي ضففِ-ؼًيب  كبـ

 )گفٍُ كبـ /ٌ ل(-گَاّيٌبهِ ٌبيىت ي ضففِ ا  1-10ًوَى ثفگ 

  تبـيع اـقٌيبثي :  ٌوبـُ هلي:  ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي:

ًبم ضففِ ؼـ وغص 

 ِالضيت:

فٌبٍـ  كبـگف هبّف 

 فلك 
 وغص: 72120191 كؽ:

 

L1 
ّب
بـ
 ك

 كؽكبـ كبـ ـؼي 

1 
 كبـ  غن

 ٍـق
0801 

2   

 ًَثت: 721332 كؽ: غو بـ ٍـق ًبم گفٍُ كبـ /ٌ ل
 

 اٍل
3   

4   

5   

ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي 

 اـقٌيبة:

 اهضبء

 ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 تبئيؽ كٌٌؽُ: 

 اهضبء

ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي 

 اـقٌيبثي ًْبيي:

 اهضبء

 افغب هي گفؼؼ.هقيبـ افغب  گَاّيٌبهِ: په اق كىت ٌبيىت ي ّب  توبم كبـّب، گَاّيٌبهِ گفٍُ كبـ /ٌ لي 
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 ؼفتف تبلي  كتبثْب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 هفضلِ ؼّن: تؽٍيي ًْبيي اوتبًؽاـؼ اـقٌيبثي ضففِ-ؼًيب  كبـ

 )گفٍُ كبـ /ٌ ل(-گَاّيٌبهِ ٌبيىت ي ضففِ ا  1-10ًوَى ثفگ 

  تبـيع اـقٌيبثي :  ٌوبـُ هلي:  غبًَاؼگي:ًبم ٍ ًبم 

ًبم ضففِ ؼـ وغص 

 ِالضيت:

فٌبٍـ  كبـگف هبّف 

 فلك 
 وغص: 72120191 كؽ:

 

L1 

ّب
بـ
 ك

 كؽكبـ كبـ ـؼي 

 0107 ًفم كبـ  لطين 1

2   

 ًَثت: 721333 كؽ: لطين كبـ ثب هٍقل ًبم گفٍُ كبـ /ٌ ل
 

 اٍل
3   

4   

5   

ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي 

 اـقٌيبة:

 اهضبء

 ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 تبئيؽ كٌٌؽُ: 

 اهضبء

ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي 

 اـقٌيبثي ًْبيي:

 اهضبء

 هقيبـ افغب  گَاّيٌبهِ: په اق كىت ٌبيىت ي ّب  توبم كبـّب، گَاّيٌبهِ گفٍُ كبـ /ٌ لي افغب هي گفؼؼ.
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 تبلي  كتبثْب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًًؼفتف 

 هفضلِ ؼّن: تؽٍيي ًْبيي اوتبًؽاـؼ اـقٌيبثي ضففِ-ؼًيب  كبـ

 )گفٍُ كبـ /ٌ ل(-گَاّيٌبهِ ٌبيىت ي ضففِ ا  1-10ًوَى ثفگ 

  تبـيع اـقٌيبثي :  ٌوبـُ هلي:  ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي:

ًبم ضففِ ؼـ وغص 

 ِالضيت:

فٌبٍـ  كبـگف هبّف 

 فلك 
 وغص: 72120191 كؽ:

 

L1 
ّب
بـ
 ك

 كؽكبـ كبـ ـؼي 

 0501 خَي ًقغِ 1

2   

 ًَثت: 721334 كؽ: خٌَ بـ ًقغِ خَي ًبم گفٍُ كبـ /ٌ ل
 

 اٍل
3   

4   

5   

ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي 

 اـقٌيبة:

 اهضبء

 ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 تبئيؽ كٌٌؽُ: 

 اهضبء

ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي 

 اـقٌيبثي ًْبيي:

 اهضبء

 افغب هي گفؼؼ.هقيبـ افغب  گَاّيٌبهِ: په اق كىت ٌبيىت ي ّب  توبم كبـّب، گَاّيٌبهِ گفٍُ كبـ /ٌ لي 
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 ؼفتف تبلي  كتبثْب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 هفضلِ ؼّن: تؽٍيي ًْبيي اوتبًؽاـؼ اـقٌيبثي ضففِ-ؼًيب  كبـ

 )گفٍُ كبـ /ٌ ل(-گَاّيٌبهِ ٌبيىت ي ضففِ ا  1-10ًوَى ثفگ 

  تبـيع اـقٌيبثي :  ٌوبـُ هلي:  غبًَاؼگي:ًبم ٍ ًبم 

ًبم ضففِ ؼـ وغص 

 ِالضيت:

فٌبٍـ  كبـگف هبّف 

 فلك 
 وغص: 72120191 كؽ:

 

L1 
ّب
بـ
 ك

 كؽكبـ كبـ ـؼي 

 0803 اتّبل ثب ففً ي پير 1

2   

 ًَثت: 721335 كؽ: كبًبل وبق ًبم گفٍُ كبـ /ٌ ل
 

 اٍل
3   

4   

5   

ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي 

 اـقٌيبة:

 اهضبء

 ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 تبئيؽ كٌٌؽُ: 

 اهضبء

ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي 

 اـقٌيبثي ًْبيي:

 اهضبء

 افغب هي گفؼؼ.هقيبـ افغب  گَاّيٌبهِ: په اق كىت ٌبيىت ي ّب  توبم كبـّب، گَاّيٌبهِ گفٍُ كبـ /ٌ لي 
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 ؼفتف تبلي  كتبثْب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 هفضلِ ؼّن: تؽٍيي ًْبيي اوتبًؽاـؼ اـقٌيبثي ضففِ-ؼًيب  كبـ

 )گفٍُ كبـ /ٌ ل(-گَاّيٌبهِ ٌبيىت ي ضففِ ا  1-10ًوَى ثفگ 

  تبـيع اـقٌيبثي :  ٌوبـُ هلي:  ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي:

ًبم ضففِ ؼـ وغص 

 ِالضيت:

فٌبٍـ  كبـگف هبّف 

 فلك 
 وغص: 72120191 كؽ:

 

L1 
ّب
بـ
 ك

 كؽكبـ كبـ ـؼي 

1 
 ٍـق ثفٌ بـ 

 گيَتيي ثب
0703 

2 
 ثب ثفٌ بـ 

 ًيپلف ؼوت بُ
0705 

 ًَثت: 721336 كؽ: ثفٌ بـ ه بًي ي ًبم گفٍُ كبـ /ٌ ل
 

 ؼٍم
3   

4   

5   

ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي 

 اـقٌيبة:

 اهضبء

 ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 تبئيؽ كٌٌؽُ: 

 اهضبء

ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي 

 اـقٌيبثي ًْبيي:

 اهضبء

 هقيبـ افغب  گَاّيٌبهِ: په اق كىت ٌبيىت ي ّب  توبم كبـّب، گَاّيٌبهِ گفٍُ كبـ /ٌ لي افغب هي گفؼؼ.
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 ؼفتف تبلي  كتبثْب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 هفضلِ ؼّن: تؽٍيي ًْبيي اوتبًؽاـؼ اـقٌيبثي ضففِ-ؼًيب  كبـ

 )گفٍُ كبـ /ٌ ل(-گَاّيٌبهِ ٌبيىت ي ضففِ ا  1-10ًوَى ثفگ 

  تبـيع اـقٌيبثي :  هلي:ٌوبـُ   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي:

ًبم ضففِ ؼـ وغص 

 ِالضيت:

فٌبٍـ  كبـگف هبّف 

 فلك 
 وغص: 72120191 كؽ:

 

L1 

ّب
بـ
 ك

 كؽكبـ كبـ ـؼي 

 0804 لَلِ كبـ  غن 1

2   

 ؼٍم ًَثت: 721337 كؽ: غو بـ لَلِ ًبم گفٍُ كبـ /ٌ ل
3   

4   

5   

ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي 

 اـقٌيبة:

 اهضبء

 ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 تبئيؽ كٌٌؽُ: 

 اهضبء

ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي 

 اـقٌيبثي ًْبيي:

 اهضبء

 افغب هي گفؼؼ.هقيبـ افغب  گَاّيٌبهِ: په اق كىت ٌبيىت ي ّب  توبم كبـّب، گَاّيٌبهِ گفٍُ كبـ /ٌ لي 

 

  



185 

 

 

 ؼفتف تبلي  كتبثْب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 هفضلِ ؼّن: تؽٍيي ًْبيي اوتبًؽاـؼ اـقٌيبثي ضففِ-ؼًيب  كبـ

 )گفٍُ كبـ /ٌ ل(-گَاّيٌبهِ ٌبيىت ي ضففِ ا  1-10ًوَى ثفگ 

  تبـيع اـقٌيبثي :  ٌوبـُ هلي:  ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي:

ًبم ضففِ ؼـ وغص 

 ِالضيت:

فٌبٍـ  كبـگف هبّف 

 فلك 
 وغص: 72120191 كؽ:

 

L1 
ّب
بـ
 ك

 كؽكبـ كبـ ـؼي 

 0805 غو بـ  پفٍفيل 1

2   

 ؼٍم ًَثت: 721338 كؽ: غو بـ پفٍفيل ًبم گفٍُ كبـ /ٌ ل
3   

4   

5   

ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي 

 اـقٌيبة:

 اهضبء

 ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 تبئيؽ كٌٌؽُ: 

 اهضبء

ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي 

 اـقٌيبثي ًْبيي:

 اهضبء

 افغب هي گفؼؼ.هقيبـ افغب  گَاّيٌبهِ: په اق كىت ٌبيىت ي ّب  توبم كبـّب، گَاّيٌبهِ گفٍُ كبـ /ٌ لي 
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 ؼفتف تبلي  كتبثْب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 هفضلِ ؼّن: تؽٍيي ًْبيي اوتبًؽاـؼ اـقٌيبثي ضففِ-ؼًيب  كبـ

 )گفٍُ كبـ /ٌ ل(-گَاّيٌبهِ ٌبيىت ي ضففِ ا  1-10ًوَى ثفگ 

  تبـيع اـقٌيبثي :  ٌوبـُ هلي:  ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي:

ًبم ضففِ ؼـ وغص 

 ِالضيت:

فٌبٍـ  كبـگف هبّف 

 فلك 
 وغص: 72120191 كؽ:

 

L1 

ّب
بـ
 ك

 كؽكبـ كبـ ـؼي 

گفؼُ وبق   1

SMAW 
0201 

2   

 ؼٍم ًَثت: 721339 كؽ: خٌَ بـ تقويف  ًبم گفٍُ كبـ /ٌ ل
3   

4   

5   

ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي 

 اـقٌيبة:

 اهضبء

 ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 تبئيؽ كٌٌؽُ: 

 اهضبء

ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي 

 اـقٌيبثي ًْبيي:

 اهضبء

 افغب هي گفؼؼ.هقيبـ افغب  گَاّيٌبهِ: په اق كىت ٌبيىت ي ّب  توبم كبـّب، گَاّيٌبهِ گفٍُ كبـ /ٌ لي 
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 ؼفتف تبلي  كتبثْب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 هفضلِ ؼّن: تؽٍيي ًْبيي اوتبًؽاـؼ اـقٌيبثي ضففِ-ؼًيب  كبـ

 )گفٍُ كبـ /ٌ ل(-گَاّيٌبهِ ٌبيىت ي ضففِ ا  1-10ًوَى ثفگ 

  تبـيع اـقٌيبثي :  ٌوبـُ هلي:  ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي:

ًبم ضففِ ؼـ وغص 

 ِالضيت:

فٌبٍـ  كبـگف هبّف 

 فلك 
 وغص: 72120191 كؽ:

 

L1 
ّب
بـ
 ك

 كؽكبـ كبـ ـؼي 

خٌَ بـ  گٌَِ  1

SMAW 
0202 

2   

 ؼٍم ًَثت: 721340 كؽ: خٌَ بـ او لت ًبم گفٍُ كبـ /ٌ ل
3   

4   

5   

ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي 

 اـقٌيبة:

 اهضبء

 ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 تبئيؽ كٌٌؽُ: 

 اهضبء

ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي 

 اـقٌيبثي ًْبيي:

 اهضبء

 افغب هي گفؼؼ.هقيبـ افغب  گَاّيٌبهِ: په اق كىت ٌبيىت ي ّب  توبم كبـّب، گَاّيٌبهِ گفٍُ كبـ /ٌ لي 
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 ؼفتف تبلي  كتبثْب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 هفضلِ ؼّن: تؽٍيي ًْبيي اوتبًؽاـؼ اـقٌيبثي ضففِ-ؼًيب  كبـ

 )گفٍُ كبـ /ٌ ل(-گَاّيٌبهِ ٌبيىت ي ضففِ ا  1-10ًوَى ثفگ 

  تبـيع اـقٌيبثي :  ٌوبـُ هلي:  ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي:

ًبم ضففِ ؼـ وغص 

 ِالضيت:

فٌبٍـ  كبـگف هبّف 

 فلك 
 وغص: 72120191 كؽ:

 

L1 

ّب
بـ
 ك

 كؽكبـ كبـ ـؼي 

1 
 ثب ٚـق ثفٌىبـی

 ٌیٛسیٗ
0703 

2 
 ثب ثفٌىبـی

 ٘یذّف ؼوشٍبٜ
0705 

 وَم ًَثت: 721341 كؽ: ثفي كبـ هطَّالت فلك  ًبم گفٍُ كبـ /ٌ ل
3   

4   

5   

ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي 

 اـقٌيبة:

 اهضبء

 ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 تبئيؽ كٌٌؽُ: 

 اهضبء

ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي 

 اـقٌيبثي ًْبيي:

 اهضبء

 افغب هي گفؼؼ.هقيبـ افغب  گَاّيٌبهِ: په اق كىت ٌبيىت ي ّب  توبم كبـّب، گَاّيٌبهِ گفٍُ كبـ /ٌ لي 
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 ؼفتف تبلي  كتبثْب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 هفضلِ ؼّن: تؽٍيي ًْبيي اوتبًؽاـؼ اـقٌيبثي ضففِ-ؼًيب  كبـ

 )گفٍُ كبـ /ٌ ل(-گَاّيٌبهِ ٌبيىت ي ضففِ ا  1-10ًوَى ثفگ 

  تبـيع اـقٌيبثي :  ٌوبـُ هلي:  ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي:

ًبم ضففِ ؼـ وغص 

 ِالضيت:

فٌبٍـ  كبـگف هبّف 

 فلك 
 وغص: 72120191 كؽ:

 

L1 

ّب
بـ
 ك

 كؽكبـ كبـ ـؼي 

 0802 كبـ  ـٍل 1

2   

 ًَثت: 721342 كؽ: ًَـؼ كبـ فلكات ًبم گفٍُ كبـ /ٌ ل
 

 وَم
3   

4   

5   

ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي 

 اـقٌيبة:

 اهضبء

 ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 تبئيؽ كٌٌؽُ: 

 اهضبء

ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي 

 اـقٌيبثي ًْبيي:

 اهضبء

 افغب هي گفؼؼ.هقيبـ افغب  گَاّيٌبهِ: په اق كىت ٌبيىت ي ّب  توبم كبـّب، گَاّيٌبهِ گفٍُ كبـ /ٌ لي 
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 ؼفتف تبلي  كتبثْب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 هفضلِ ؼّن: تؽٍيي ًْبيي اوتبًؽاـؼ اـقٌيبثي ضففِ-ؼًيب  كبـ

 )گفٍُ كبـ /ٌ ل(-گَاّيٌبهِ ٌبيىت ي ضففِ ا  1-10ًوَى ثفگ 

  تبـيع اـقٌيبثي :  ٌوبـُ هلي:  ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي:

ًبم ضففِ ؼـ وغص 

 ِالضيت:

فٌبٍـ  كبـگف هبّف 

 فلك 
 وغص: 72120191 كؽ:

 

L1 

ّب
بـ
 ك

 كؽكبـ كبـ ـؼي 

1 
 خَي غظ ايدبؼ

(OGW) 
0101 

2 
 گٌَِ خٌَ بـ 

(OGW) 
0102 

 ًَثت: 721343 كؽ: خٌَ بـ اكىي اوتليي ًبم گفٍُ كبـ /ٌ ل
 

 وَم
3   

4   

5   

ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي 

 اـقٌيبة:

 اهضبء

 ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 تبئيؽ كٌٌؽُ: 

 اهضبء

ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي 

 اـقٌيبثي ًْبيي:

 اهضبء

 افغب هي گفؼؼ.هقيبـ افغب  گَاّيٌبهِ: په اق كىت ٌبيىت ي ّب  توبم كبـّب، گَاّيٌبهِ گفٍُ كبـ /ٌ لي 

 

  



191 

 

 

 ؼفتف تبلي  كتبثْب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 هفضلِ ؼّن: تؽٍيي ًْبيي اوتبًؽاـؼ اـقٌيبثي ضففِ-ؼًيب  كبـ

 )گفٍُ كبـ /ٌ ل(-گَاّيٌبهِ ٌبيىت ي ضففِ ا  1-10ًوَى ثفگ 

  تبـيع اـقٌيبثي :  ٌوبـُ هلي:  ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي:

ًبم ضففِ ؼـ وغص 

 ِالضيت:

فٌبٍـ  كبـگف هبّف 

 فلك 
 وغص: 72120191 كؽ:

 

L1 
ّب
بـ
 ك

 كؽكبـ كبـ ـؼي 

1 
 قـؼ) ثفًح خَي

 (خَي
0106 

2   

 ًَثت: 721344 كؽ: قـؼ خٌَ بـ ًبم گفٍُ كبـ /ٌ ل
 

 وَم
3   

4   

5   

ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي 

 اـقٌيبة:

 اهضبء

 ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 تبئيؽ كٌٌؽُ: 

 اهضبء

ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي 

 اـقٌيبثي ًْبيي:

 اهضبء

 افغب هي گفؼؼ.هقيبـ افغب  گَاّيٌبهِ: په اق كىت ٌبيىت ي ّب  توبم كبـّب، گَاّيٌبهِ گفٍُ كبـ /ٌ لي 
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 ؼفتف تبلي  كتبثْب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 هفضلِ ؼّن: تؽٍيي ًْبيي اوتبًؽاـؼ اـقٌيبثي ضففِ-ؼًيب  كبـ

 )گفٍُ كبـ /ٌ ل(-گَاّيٌبهِ ٌبيىت ي ضففِ ا  1-10ًوَى ثفگ 

  تبـيع اـقٌيبثي :  ٌوبـُ هلي:  غبًَاؼگي:ًبم ٍ ًبم 

ًبم ضففِ ؼـ وغص 

 ِالضيت:

فٌبٍـ  كبـگف هبّف 

 فلك 
 وغص: 72120191 كؽ:

 

L1 
ّب
بـ
 ك

 كؽكبـ كبـ ـؼي 

1 
 گبق اكىي ثفٌ بـ 

 ؼوتي
0107 

2 
 گبق اكىي ثفٌ بـ 

 هبٌيٌي
0108 

 ًَثت: 721345 كؽ: ثفٌ بـ فلك ثب ٌقلِ ًبم گفٍُ كبـ /ٌ ل
 

 وَم
3   

4   

5   

ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي 

 اـقٌيبة:

 اهضبء

 ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 تبئيؽ كٌٌؽُ: 

 اهضبء

ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي 

 اـقٌيبثي ًْبيي:

 اهضبء

 افغب هي گفؼؼ.هقيبـ افغب  گَاّيٌبهِ: په اق كىت ٌبيىت ي ّب  توبم كبـّب، گَاّيٌبهِ گفٍُ كبـ /ٌ لي 

 

  



193 

 

 

 ؼفتف تبلي  كتبثْب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 هفضلِ ؼّن: تؽٍيي ًْبيي اوتبًؽاـؼ اـقٌيبثي ضففِ-ؼًيب  كبـ

 )گفٍُ كبـ /ٌ ل(-گَاّيٌبهِ ٌبيىت ي ضففِ ا  1-10ًوَى ثفگ 

  تبـيع اـقٌيبثي :  ٌوبـُ هلي:  ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي:

ًبم ضففِ ؼـ وغص 

 ِالضيت:
 وغص: 72120192 كؽ: كوک ت ٌىيي

 

L2 

ّب
بـ
 ك

 كؽكبـ كبـ ـؼي 

 ٌيبـ  كبـ  خَي 1
SMAW 

0203 

2   

 ًبم گفٍُ كبـ /ٌ ل
ّب  فَالؼ   خٌَ بـ وبقُ

SMAW 
 اٍل ًَثت: 721231 كؽ:

3   

4   

5   

ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي 

 اـقٌيبة:

 اهضبء

 ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 تبئيؽ كٌٌؽُ: 

 اهضبء

ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي 

 اـقٌيبثي ًْبيي:

 اهضبء

 هقيبـ افغب  گَاّيٌبهِ: په اق كىت ٌبيىت ي ّب  توبم كبـّب، گَاّيٌبهِ گفٍُ كبـ /ٌ لي افغب هي گفؼؼ.
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 ؼفتف تبلي  كتبثْب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 هفضلِ ؼّن: تؽٍيي ًْبيي اوتبًؽاـؼ اـقٌيبثي ضففِ-ؼًيب  كبـ

 )گفٍُ كبـ /ٌ ل(-گَاّيٌبهِ ٌبيىت ي ضففِ ا  1-10ًوَى ثفگ 

  تبـيع اـقٌيبثي :  هلي:ٌوبـُ   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي:

ًبم ضففِ ؼـ وغص 

 ِالضيت:
 وغص: 72120192 كؽ: كوک ت ٌىيي

 

L2 
ّب
بـ
 ك

 كؽكبـ كبـ ـؼي 

1 
 لَلِ خٌَ بـ 

(SMAW) 
0204 

2   

 ًبم گفٍُ كبـ /ٌ ل
 لَلِ غغَط خٌَ بـ

SMAW 
 اٍل ًَثت: 721232 كؽ:

3   

4   

5   

ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي 

 اـقٌيبة:

 اهضبء

 ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 تبئيؽ كٌٌؽُ: 

 اهضبء

ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي 

 اـقٌيبثي ًْبيي:

 اهضبء

 افغب هي گفؼؼ.هقيبـ افغب  گَاّيٌبهِ: په اق كىت ٌبيىت ي ّب  توبم كبـّب، گَاّيٌبهِ گفٍُ كبـ /ٌ لي 
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 ؼفتف تبلي  كتبثْب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 هفضلِ ؼّن: تؽٍيي ًْبيي اوتبًؽاـؼ اـقٌيبثي ضففِ-ؼًيب  كبـ

 )گفٍُ كبـ /ٌ ل(-گَاّيٌبهِ ٌبيىت ي ضففِ ا  1-10ًوَى ثفگ 

  تبـيع اـقٌيبثي :  ٌوبـُ هلي:  ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي:

ًبم ضففِ ؼـ وغص 

 ِالضيت:
 وغص: 72120192 كؽ: كوک ت ٌىيي

 

L2 

ّب
بـ
 ك

 كؽكبـ كبـ ـؼي 

1 

 ِِٛٝ خٌٛىبـی

 ٘بقن خؽاـٜ

(OGW) 
0103 

2   

 اٍل ًَثت: 721233 كؽ: تقويف كبـ لَلِ ًبم گفٍُ كبـ /ٌ ل

3   

4   

5   

ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي 

 اـقٌيبة:

 اهضبء

 ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 تبئيؽ كٌٌؽُ: 

 اهضبء

ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي 

 اـقٌيبثي ًْبيي:

 اهضبء

 افغب هي گفؼؼ.هقيبـ افغب  گَاّيٌبهِ: په اق كىت ٌبيىت ي ّب  توبم كبـّب، گَاّيٌبهِ گفٍُ كبـ /ٌ لي 
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 ؼفتف تبلي  كتبثْب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 هفضلِ ؼّن: تؽٍيي ًْبيي اوتبًؽاـؼ اـقٌيبثي ضففِ-ؼًيب  كبـ

 )گفٍُ كبـ /ٌ ل(-گَاّيٌبهِ ٌبيىت ي ضففِ ا  1-10ًوَى ثفگ 

  تبـيع اـقٌيبثي :  ٌوبـُ هلي:  غبًَاؼگي:ًبم ٍ ًبم 

ًبم ضففِ ؼـ وغص 

 ِالضيت:
 وغص: 72120192 كؽ: كوک ت ٌىيي

 

L2 

ّب
بـ
 ك

 كؽكبـ كبـ ـؼي 

1 
 زٍٕی ثبقـوی

(VT) 
0601 

2   

 اٍل ًَثت: 721234 كؽ: (VTثبقـوي زٍوي ) ًبم گفٍُ كبـ /ٌ ل
3   

4   

5   

ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي 

 اـقٌيبة:

 اهضبء

 ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 تبئيؽ كٌٌؽُ: 

 اهضبء

ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي 

 اـقٌيبثي ًْبيي:

 اهضبء

 هقيبـ افغب  گَاّيٌبهِ: په اق كىت ٌبيىت ي ّب  توبم كبـّب، گَاّيٌبهِ گفٍُ كبـ /ٌ لي افغب هي گفؼؼ.
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 تبلي  كتبثْب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًًؼفتف 

 هفضلِ ؼّن: تؽٍيي ًْبيي اوتبًؽاـؼ اـقٌيبثي ضففِ-ؼًيب  كبـ

 )گفٍُ كبـ /ٌ ل(-گَاّيٌبهِ ٌبيىت ي ضففِ ا  1-10ًوَى ثفگ 

  تبـيع اـقٌيبثي :  ٌوبـُ هلي:  ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي:

ًبم ضففِ ؼـ وغص 

 ِالضيت:
 وغص: 72120192 كؽ: كوک ت ٌىيي

 

L2 
ّب
بـ
 ك

 كؽكبـ كبـ ـؼي 

1 
 هبيـ آقهَى

 (PT) ًبفؿ
0602 

2   

 ًبم گفٍُ كبـ /ٌ ل
 هبيـ آقهَى) NDT ثبقـوي

 (ًبفؿ
 اٍل ًَثت: 721235 كؽ:

3   

4   

5   

ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي 

 اـقٌيبة:

 اهضبء

 ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 تبئيؽ كٌٌؽُ: 

 اهضبء

ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي 

 اـقٌيبثي ًْبيي:

 اهضبء

 افغب هي گفؼؼ.هقيبـ افغب  گَاّيٌبهِ: په اق كىت ٌبيىت ي ّب  توبم كبـّب، گَاّيٌبهِ گفٍُ كبـ /ٌ لي 
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 ؼفتف تبلي  كتبثْب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 هفضلِ ؼّن: تؽٍيي ًْبيي اوتبًؽاـؼ اـقٌيبثي ضففِ-ؼًيب  كبـ

 )گفٍُ كبـ /ٌ ل(-گَاّيٌبهِ ٌبيىت ي ضففِ ا  1-10ًوَى ثفگ 

  تبـيع اـقٌيبثي :  ٌوبـُ هلي:  غبًَاؼگي:ًبم ٍ ًبم 

ًبم ضففِ ؼـ وغص 

 ِالضيت:
 وغص: 72120192 كؽ: كوک ت ٌىيي

 

L2 

ّب
بـ
 ك

 كؽكبـ كبـ ـؼي 

1 

خٌٛىبـی 

سٛدٛؼـی 

(FCAW) 

0307 

2   

 ؼٍم ًَثت: 721236 كؽ: ًّت كبـ او لت فلك  ًبم گفٍُ كبـ /ٌ ل
3   

4   

5   

ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي 

 اـقٌيبة:

 اهضبء

 ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 تبئيؽ كٌٌؽُ: 

 اهضبء

ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي 

 اـقٌيبثي ًْبيي:

 اهضبء

 هقيبـ افغب  گَاّيٌبهِ: په اق كىت ٌبيىت ي ّب  توبم كبـّب، گَاّيٌبهِ گفٍُ كبـ /ٌ لي افغب هي گفؼؼ.
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 تبلي  كتبثْب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًًؼفتف 

 هفضلِ ؼّن: تؽٍيي ًْبيي اوتبًؽاـؼ اـقٌيبثي ضففِ-ؼًيب  كبـ

 )گفٍُ كبـ /ٌ ل(-گَاّيٌبهِ ٌبيىت ي ضففِ ا  1-10ًوَى ثفگ 

  تبـيع اـقٌيبثي :  ٌوبـُ هلي:  ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي:

ًبم ضففِ ؼـ وغص 

 ِالضيت:
 وغص: 72120192 كؽ: كوک ت ٌىيي

 

L2 
ّب
بـ
 ك

 كؽكبـ كبـ ـؼي 

1 
 وػز وبـی ِطیٓ

 فّكار غیف آٞٙی
0104 

2 
 وػز وبـی ِطیٓ

MIG Brazing 
0308 

 ًَثت: 721237 كؽ: لطين كبـ وػت ًبم گفٍُ كبـ /ٌ ل
 

 ؼٍم
3   

4   

5   

ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي 

 اـقٌيبة:

 اهضبء

 ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 تبئيؽ كٌٌؽُ: 

 اهضبء

ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي 

 اـقٌيبثي ًْبيي:

 اهضبء

 هقيبـ افغب  گَاّيٌبهِ: په اق كىت ٌبيىت ي ّب  توبم كبـّب، گَاّيٌبهِ گفٍُ كبـ /ٌ لي افغب هي گفؼؼ.
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 ؼفتف تبلي  كتبثْب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 هفضلِ ؼّن: تؽٍيي ًْبيي اوتبًؽاـؼ اـقٌيبثي ضففِ-ؼًيب  كبـ

 )گفٍُ كبـ /ٌ ل(-گَاّيٌبهِ ٌبيىت ي ضففِ ا  1-10ًوَى ثفگ 

  تبـيع اـقٌيبثي :  هلي:ٌوبـُ   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي:

ًبم ضففِ ؼـ وغص 

 ِالضيت:
 وغص: 72120192 كؽ: كوک ت ٌىيي

 

L2 

ّب
بـ
 ك

 كؽكبـ كبـ ـؼي 

1 
 خٌٛىبـی

 سفٔیز
0506 

2   

 ؼٍم ًَثت: 721238 كؽ: تفهيت خٌَ بـ ًبم گفٍُ كبـ /ٌ ل
3   

4   

5   

ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي 

 اـقٌيبة:

 اهضبء

 ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 تبئيؽ كٌٌؽُ: 

 اهضبء

ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي 

 اـقٌيبثي ًْبيي:

 اهضبء

 افغب هي گفؼؼ.هقيبـ افغب  گَاّيٌبهِ: په اق كىت ٌبيىت ي ّب  توبم كبـّب، گَاّيٌبهِ گفٍُ كبـ /ٌ لي 
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 ؼفتف تبلي  كتبثْب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 هفضلِ ؼّن: تؽٍيي ًْبيي اوتبًؽاـؼ اـقٌيبثي ضففِ-ؼًيب  كبـ

 )گفٍُ كبـ /ٌ ل(-گَاّيٌبهِ ٌبيىت ي ضففِ ا  1-10ًوَى ثفگ 

  تبـيع اـقٌيبثي :  ٌوبـُ هلي:  ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي:

ًبم ضففِ ؼـ وغص 

 ِالضيت:
 وغص: 72120192 كؽ: كوک ت ٌىيي

 

L2 

ّب
بـ
 ك

 كؽكبـ كبـ ـؼي 

1 
 ٌُ خٌٛىبـی

 ٔیع
0509 

2   

 ًَثت: 721239 كؽ: خَي كبـ گل هيع ًبم گفٍُ كبـ /ٌ ل
 

 ؼٍم
3   

4   

5   

ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي 

 اـقٌيبة:

 اهضبء

 ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 تبئيؽ كٌٌؽُ: 

 اهضبء

ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي 

 اـقٌيبثي ًْبيي:

 اهضبء

 افغب هي گفؼؼ.هقيبـ افغب  گَاّيٌبهِ: په اق كىت ٌبيىت ي ّب  توبم كبـّب، گَاّيٌبهِ گفٍُ كبـ /ٌ لي 
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 ؼفتف تبلي  كتبثْب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 هفضلِ ؼّن: تؽٍيي ًْبيي اوتبًؽاـؼ اـقٌيبثي ضففِ-ؼًيب  كبـ

 )گفٍُ كبـ /ٌ ل(-گَاّيٌبهِ ٌبيىت ي ضففِ ا  1-10ًوَى ثفگ 

  تبـيع اـقٌيبثي :  ٌوبـُ هلي:  ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي:

ًبم ضففِ ؼـ وغص 

 ِالضيت:
 وغص: 72120192 كؽ: كوک ت ٌىيي

 

L2 

ّب
بـ
 ك

 كؽكبـ كبـ ـؼي 

1 
 خٌَ بـ 

 گَُ ثب پالوتيک

 ؼاك اثكاـ ٍ
0508 

2   

 ًبم گفٍُ كبـ /ٌ ل
 ٍ گَُ ثب پالوتيک خٌَ بـ 

 ؼاك اثكاـ
 ؼٍم ًَثت: 721240 كؽ:

3   

4   

5   

ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي 

 اـقٌيبة:

 اهضبء

 ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 تبئيؽ كٌٌؽُ: 

 اهضبء

ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي 

 اـقٌيبثي ًْبيي:

 اهضبء

 افغب هي گفؼؼ.هقيبـ افغب  گَاّيٌبهِ: په اق كىت ٌبيىت ي ّب  توبم كبـّب، گَاّيٌبهِ گفٍُ كبـ /ٌ لي 
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 ؼفتف تبلي  كتبثْب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 هفضلِ ؼّن: تؽٍيي ًْبيي اوتبًؽاـؼ اـقٌيبثي ضففِ-ؼًيب  كبـ

 )گفٍُ كبـ /ٌ ل(-گَاّيٌبهِ ٌبيىت ي ضففِ ا  1-10ًوَى ثفگ 

  تبـيع اـقٌيبثي :  ٌوبـُ هلي:  ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي:

ًبم ضففِ ؼـ وغص 

 ِالضيت:
 وغص: 72120192 كؽ: كوک ت ٌىيي

 

L2 
ّب
بـ
 ك

 كؽكبـ كبـ ـؼي 

1 
ٌفؼٜ وبقی 

GMAW 
0301 

2 
ٌفؼٜ وبقی 

GTAW 
0401 

 ًَثت: 721241 كؽ: خٌَ بـ تفهيوي ًبم گفٍُ كبـ /ٌ ل
 

 وَم
3   

4   

5   

ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي 

 اـقٌيبة:

 اهضبء

 ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 تبئيؽ كٌٌؽُ: 

 اهضبء

ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي 

 اـقٌيبثي ًْبيي:

 اهضبء

 هقيبـ افغب  گَاّيٌبهِ: په اق كىت ٌبيىت ي ّب  توبم كبـّب، گَاّيٌبهِ گفٍُ كبـ /ٌ لي افغب هي گفؼؼ.
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 تبلي  كتبثْب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًًؼفتف 

 هفضلِ ؼّن: تؽٍيي ًْبيي اوتبًؽاـؼ اـقٌيبثي ضففِ-ؼًيب  كبـ

 )گفٍُ كبـ /ٌ ل(-گَاّيٌبهِ ٌبيىت ي ضففِ ا  1-10ًوَى ثفگ 

  تبـيع اـقٌيبثي :  ٌوبـُ هلي:  ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي:

ًبم ضففِ ؼـ وغص 

 ِالضيت:
 وغص: 72120192 كؽ: كوک ت ٌىيي

 

L2 
ّب
بـ
 ك

 كؽكبـ كبـ ـؼي 

1 
 ٌٌٛٝ خٌٛىبـی

(GMAW) 
0302 

2   

 ًَثت: 721242 كؽ: MIG هطبفؼ گبق ثب خٌَ بـ ًبم گفٍُ كبـ /ٌ ل
 

 وَم
3   

4   

5   

ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي 

 اـقٌيبة:

 اهضبء

 ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 تبئيؽ كٌٌؽُ: 

 اهضبء

ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي 

 اـقٌيبثي ًْبيي:

 اهضبء

 افغب هي گفؼؼ.هقيبـ افغب  گَاّيٌبهِ: په اق كىت ٌبيىت ي ّب  توبم كبـّب، گَاّيٌبهِ گفٍُ كبـ /ٌ لي 
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 ؼفتف تبلي  كتبثْب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 هفضلِ ؼّن: تؽٍيي ًْبيي اوتبًؽاـؼ اـقٌيبثي ضففِ-ؼًيب  كبـ

 )گفٍُ كبـ /ٌ ل(-گَاّيٌبهِ ٌبيىت ي ضففِ ا  1-10ًوَى ثفگ 

  تبـيع اـقٌيبثي :  ٌوبـُ هلي:  ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي:

ًبم ضففِ ؼـ وغص 

 ِالضيت:
 وغص: 72120192 كؽ: كوک ت ٌىيي

 

L2 

ّب
بـ
 ك

 كؽكبـ كبـ ـؼي 

1 
 ٌیبـی خٌٛىبـی

(GMAW) 
0402 

2   

 وَم ًَثت: 721243 كؽ: TIG هطبفؼ گبق ثب خٌَ بـ ًبم گفٍُ كبـ /ٌ ل
3   

4   

5   

ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي 

 اـقٌيبة:

 اهضبء

 ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 تبئيؽ كٌٌؽُ: 

 اهضبء

ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي 

 اـقٌيبثي ًْبيي:

 اهضبء

 افغب هي گفؼؼ.هقيبـ افغب  گَاّيٌبهِ: په اق كىت ٌبيىت ي ّب  توبم كبـّب، گَاّيٌبهِ گفٍُ كبـ /ٌ لي 
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 ؼفتف تبلي  كتبثْب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 هفضلِ ؼّن: تؽٍيي ًْبيي اوتبًؽاـؼ اـقٌيبثي ضففِ-ؼًيب  كبـ

 )گفٍُ كبـ /ٌ ل(-گَاّيٌبهِ ٌبيىت ي ضففِ ا  1-10ًوَى ثفگ 

  تبـيع اـقٌيبثي :  ٌوبـُ هلي:  غبًَاؼگي:ًبم ٍ ًبم 

ًبم ضففِ ؼـ وغص 

 ِالضيت:
 وغص: 72120192 كؽ: كوک ت ٌىيي

 

L2 
ّب
بـ
 ك

 كؽكبـ كبـ ـؼي 

1 

 خٌٛىبـی

 ٌیبـی

(GMAW) 

0303 

2   

 ًَثت: 721244 كؽ: وبقًؽُ ثؽًِ َّاپيوب ٍ ّلي َپتف ًبم گفٍُ كبـ /ٌ ل
 

 وَم
3   

4   

5   

ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي 

 اـقٌيبة:

 اهضبء

 ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 تبئيؽ كٌٌؽُ: 

 اهضبء

ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي 

 اـقٌيبثي ًْبيي:

 اهضبء

 افغب هي گفؼؼ.هقيبـ افغب  گَاّيٌبهِ: په اق كىت ٌبيىت ي ّب  توبم كبـّب، گَاّيٌبهِ گفٍُ كبـ /ٌ لي 
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 ؼفتف تبلي  كتبثْب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 هفضلِ ؼّن: تؽٍيي ًْبيي اوتبًؽاـؼ اـقٌيبثي ضففِ-ؼًيب  كبـ

 )گفٍُ كبـ /ٌ ل(-گَاّيٌبهِ ٌبيىت ي ضففِ ا  1-10ًوَى ثفگ 

  تبـيع اـقٌيبثي :  ٌوبـُ هلي:  ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي:

ًبم ضففِ ؼـ وغص 

 ِالضيت:
 وغص: 72120192 كؽ: كوک ت ٌىيي

 

L2 

ّب
بـ
 ك

 كؽكبـ كبـ ـؼي 

1 

 خٌٛىبـی

 ٌیبـی

(GTAW) 

0403 

2   

 وَم ًَثت: 721245 كؽ: TIGخٌَ بـ  غغَط لَلِ  ًبم گفٍُ كبـ /ٌ ل
3   

4   

5   

ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي 

 اـقٌيبة:

 اهضبء

 ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 تبئيؽ كٌٌؽُ: 

 اهضبء

ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي 

 اـقٌيبثي ًْبيي:

 اهضبء

 افغب هي گفؼؼ.هقيبـ افغب  گَاّيٌبهِ: په اق كىت ٌبيىت ي ّب  توبم كبـّب، گَاّيٌبهِ گفٍُ كبـ /ٌ لي 
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 ؼفتف تبلي  كتبثْب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 هفضلِ ؼّن: تؽٍيي ًْبيي اوتبًؽاـؼ اـقٌيبثي ضففِ-ؼًيب  كبـ

 )گفٍُ كبـ /ٌ ل(-گَاّيٌبهِ ٌبيىت ي ضففِ ا  1-10ًوَى ثفگ 

  تبـيع اـقٌيبثي :  ٌوبـُ هلي:  ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي:

ًبم ضففِ ؼـ وغص 

 ِالضيت:
    

 

ّب
بـ
 ك

 كؽكبـ كبـ ـؼي 

1   

2   

      ًبم گفٍُ كبـ /ٌ ل
3   

4   

5   

ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي 

 اـقٌيبة:

 اهضبء

 ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 تبئيؽ كٌٌؽُ: 

 اهضبء

ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي 

 اـقٌيبثي ًْبيي:

 اهضبء

 هقيبـ افغب  گَاّيٌبهِ: په اق كىت ٌبيىت ي ّب  توبم كبـّب، گَاّيٌبهِ گفٍُ كبـ /ٌ لي افغب هي گفؼؼ.
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 تبلي  كتبثْب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًًؼفتف 

 هفضلِ ؼّن: تؽٍيي ًْبيي اوتبًؽاـؼ اـقٌيبثي ضففِ-ؼًيب  كبـ

 )گفٍُ كبـ /ٌ ل(-گَاّيٌبهِ ٌبيىت ي ضففِ ا  1-10ًوَى ثفگ 

  تبـيع اـقٌيبثي :  ٌوبـُ هلي:  ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي:

ًبم ضففِ ؼـ وغص 

 ِالضيت:
 وغص: 31150193 كؽ: ت ٌىيي

 

L3 

ّب
بـ
 ك

 كؽكبـ كبـ ـؼي 

1 
 ٞبی فٛالؼ خٌٛىبـی

 (SMAW) آِیبل وٓ
0208 

2 
 ٞبی فٛالؼ خٌٛىبـی

 (SMAW) ٘كٖ قً٘
0209 

 اٍل ًَثت: 311531 كؽ: ت ٌىيي خٌَ بـ   ًبم گفٍُ كبـ /ٌ ل
3   

4   

5   

ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي 

 اـقٌيبة:

 اهضبء

 ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 تبئيؽ كٌٌؽُ: 

 اهضبء

ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي 

 اـقٌيبثي ًْبيي:

 اهضبء

 افغب هي گفؼؼ.هقيبـ افغب  گَاّيٌبهِ: په اق كىت ٌبيىت ي ّب  توبم كبـّب، گَاّيٌبهِ گفٍُ كبـ /ٌ لي 
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 ؼفتف تبلي  كتبثْب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 هفضلِ ؼّن: تؽٍيي ًْبيي اوتبًؽاـؼ اـقٌيبثي ضففِ-ؼًيب  كبـ

 )گفٍُ كبـ /ٌ ل(-گَاّيٌبهِ ٌبيىت ي ضففِ ا  1-10ًوَى ثفگ 

  تبـيع اـقٌيبثي :  ٌوبـُ هلي:  ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي:

ًبم ضففِ ؼـ وغص 

 ِالضيت:
 وغص: 31150193 كؽ: ت ٌىيي

 

L3 

ّب
بـ
 ك

 كؽكبـ كبـ ـؼي 

1 
 خٌٛىبـی

 (SMAW)زؽٖ
0205 

2 
 ٚ سفٔیٕی خٌٛىبـی

 وبـی ـٚوً

(SMAW) 

0207 

 ًبم گفٍُ كبـ /ٌ ل
ت ٌىيي خٌَ بـ  

 تقويف 
 اٍل ًَثت: 311532 كؽ:

3   

4   

5   

ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي 

 اـقٌيبة:

 اهضبء

 ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 تبئيؽ كٌٌؽُ: 

 اهضبء

ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي 

 اـقٌيبثي ًْبيي:

 اهضبء

 هقيبـ افغب  گَاّيٌبهِ: په اق كىت ٌبيىت ي ّب  توبم كبـّب، گَاّيٌبهِ گفٍُ كبـ /ٌ لي افغب هي گفؼؼ.
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 تبلي  كتبثْب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًًؼفتف 

 هفضلِ ؼّن: تؽٍيي ًْبيي اوتبًؽاـؼ اـقٌيبثي ضففِ-ؼًيب  كبـ

 )گفٍُ كبـ /ٌ ل(-گَاّيٌبهِ ٌبيىت ي ضففِ ا  1-10ًوَى ثفگ 

  تبـيع اـقٌيبثي :  ٌوبـُ هلي:  ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي:

ًبم ضففِ ؼـ وغص 

 ِالضيت:
 L3 وغص: 31150193 كؽ: ت ٌىيي

ّب
بـ
 ك

 كؽكبـ كبـ ـؼي 

1 

 فّكار خٌٛىبـی

 آٞٙی غیف

(SMAW) 

0206 

2   

 ًبم گفٍُ كبـ /ٌ ل
ت ٌىيي خٌَ بـ  فلكات 

 غيف آٌّي
 ًَثت: 311533 كؽ:

 

 اٍل
3   

4   

5   

ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي 

 اـقٌيبة:

 اهضبء

 ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 تبئيؽ كٌٌؽُ: 

 اهضبء

ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي 

 اـقٌيبثي ًْبيي:

 اهضبء

 افغب هي گفؼؼ.هقيبـ افغب  گَاّيٌبهِ: په اق كىت ٌبيىت ي ّب  توبم كبـّب، گَاّيٌبهِ گفٍُ كبـ /ٌ لي 
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 ؼفتف تبلي  كتبثْب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 هفضلِ ؼّن: تؽٍيي ًْبيي اوتبًؽاـؼ اـقٌيبثي ضففِ-ؼًيب  كبـ

 )گفٍُ كبـ /ٌ ل(-گَاّيٌبهِ ٌبيىت ي ضففِ ا  1-10ًوَى ثفگ 

  تبـيع اـقٌيبثي :  ٌوبـُ هلي:  غبًَاؼگي:ًبم ٍ ًبم 

ًبم ضففِ ؼـ وغص 

 ِالضيت:
 وغص: 31150193 كؽ: ت ٌىيي

 

L3 

ّب
بـ
 ك

 كؽكبـ كبـ ـؼي 

1 
 ِِٛٝ خٌٛىبـی

(GMAW) 
0304 

2 
 ِِٛٝ خٌٛىبـی

(GTAW) 
0404 

 ًبم گفٍُ كبـ /ٌ ل
ت ٌىيي خٌَ بـ  

 غغَط لَلِ
 اٍل ًَثت: 311534 كؽ:

3   

4   

5   

ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي 

 اـقٌيبة:

 اهضبء

 ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 تبئيؽ كٌٌؽُ: 

 اهضبء

ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي 

 اـقٌيبثي ًْبيي:

 اهضبء

 هقيبـ افغب  گَاّيٌبهِ: په اق كىت ٌبيىت ي ّب  توبم كبـّب، گَاّيٌبهِ گفٍُ كبـ /ٌ لي افغب هي گفؼؼ.
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 تبلي  كتبثْب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًًؼفتف 

 هفضلِ ؼّن: تؽٍيي ًْبيي اوتبًؽاـؼ اـقٌيبثي ضففِ-ؼًيب  كبـ

 )گفٍُ كبـ /ٌ ل(-گَاّيٌبهِ ٌبيىت ي ضففِ ا  1-10ًوَى ثفگ 

  تبـيع اـقٌيبثي :  ٌوبـُ هلي:  ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي:

ًبم ضففِ ؼـ وغص 

 ِالضيت:
 L3 وغص: 31150193 كؽ: ت ٌىيي

ّب
بـ
 ك

 كؽكبـ كبـ ـؼي 

1 
  آِٛٔیٙیْٛ خٌٛىبـی

(GMAW) 
0305 

2 

 فٛالؼ خٌٛىبـی

 ٘كٖ قً٘

(GMAW) 

0306 

 ًبم گفٍُ كبـ /ٌ ل
ت ٌىيي خَي كبـ  

MIG 
 ًَثت: 311535 كؽ:

 

 اٍل
3   

4   

5   

ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي 

 اـقٌيبة:

 اهضبء

 ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 تبئيؽ كٌٌؽُ: 

 اهضبء

ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي 

 اـقٌيبثي ًْبيي:

 اهضبء

 افغب هي گفؼؼ.هقيبـ افغب  گَاّيٌبهِ: په اق كىت ٌبيىت ي ّب  توبم كبـّب، گَاّيٌبهِ گفٍُ كبـ /ٌ لي 
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 ؼفتف تبلي  كتبثْب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 هفضلِ ؼّن: تؽٍيي ًْبيي اوتبًؽاـؼ اـقٌيبثي ضففِ-ؼًيب  كبـ

 )گفٍُ كبـ /ٌ ل(-گَاّيٌبهِ ٌبيىت ي ضففِ ا  1-10ًوَى ثفگ 

  تبـيع اـقٌيبثي :  ٌوبـُ هلي:  غبًَاؼگي:ًبم ٍ ًبم 

ًبم ضففِ ؼـ وغص 

 ِالضيت:
 وغص: 31150193 كؽ: ت ٌىيي

 

L3 

ّب
بـ
 ك

 كؽكبـ كبـ ـؼي 

 آلَهيٌيَم خٌَ بـ  1

(GTAW) 
0405 

2 

 فٛالؼ خٌٛىبـی

 ٘كٖ قً٘

(GTAW) 

0406 

 ًبم گفٍُ كبـ /ٌ ل
ت ٌىيي خٌَ بـ  

TIG 
 ؼٍم ًَثت: 311536 كؽ:

3   

4   

5   

ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي 

 اـقٌيبة:

 اهضبء

 ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 تبئيؽ كٌٌؽُ: 

 اهضبء

ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي 

 اـقٌيبثي ًْبيي:

 اهضبء

 افغب هي گفؼؼ.هقيبـ افغب  گَاّيٌبهِ: په اق كىت ٌبيىت ي ّب  توبم كبـّب، گَاّيٌبهِ گفٍُ كبـ /ٌ لي 
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 ؼفتف تبلي  كتبثْب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 هفضلِ ؼّن: تؽٍيي ًْبيي اوتبًؽاـؼ اـقٌيبثي ضففِ-ؼًيب  كبـ

 )گفٍُ كبـ /ٌ ل(-گَاّيٌبهِ ٌبيىت ي ضففِ ا  1-10ًوَى ثفگ 

  تبـيع اـقٌيبثي :  ٌوبـُ هلي:  ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي:

ًبم ضففِ ؼـ وغص 

 ِالضيت:
 L3 وغص: 31150193 كؽ: ت ٌىيي

ّب
بـ
 ك

 كؽكبـ كبـ ـؼي 

1 
 ٞبی فٛالؼ خٌٛىبـی

 (GTAW) آِیبل وٓ
0407 

2 
 ٞبی فٛالؼ خٌٛىبـی

 GMAW آِیبل وٓ
0309 

 ًبم گفٍُ كبـ /ٌ ل
ت ٌىيي خٌَ بـ  گبق 

 هطبفؼ
 ًَثت: 311537 كؽ:

 

 ؼٍم
3   

4   

5   

ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي 

 اـقٌيبة:

 اهضبء

 ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 تبئيؽ كٌٌؽُ: 

 اهضبء

ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي 

 اـقٌيبثي ًْبيي:

 اهضبء

 افغب هي گفؼؼ.هقيبـ افغب  گَاّيٌبهِ: په اق كىت ٌبيىت ي ّب  توبم كبـّب، گَاّيٌبهِ گفٍُ كبـ /ٌ لي 
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 ؼفتف تبلي  كتبثْب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 هفضلِ ؼّن: تؽٍيي ًْبيي اوتبًؽاـؼ اـقٌيبثي ضففِ-ؼًيب  كبـ

 )گفٍُ كبـ /ٌ ل(-گَاّيٌبهِ ٌبيىت ي ضففِ ا  1-10ًوَى ثفگ 

  تبـيع اـقٌيبثي :  ٌوبـُ هلي:  غبًَاؼگي:ًبم ٍ ًبم 

ًبم ضففِ ؼـ وغص 

 ِالضيت:
 وغص: 31150193 كؽ: ت ٌىيي

 

L3 

ّب
بـ
 ك

 كؽكبـ كبـ ـؼي 

 0502 خٛي ؼـق 1

2 
 خٌٛىبـی

 اِىشفٚاوًّ
0505 

 ًبم گفٍُ كبـ /ٌ ل
ت ٌىيي خٌَ بـ  

 هقبٍهتي
 ؼٍم ًَثت: 311538 كؽ:

3   

4   

5   

ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي 

 اـقٌيبة:

 اهضبء

 ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 تبئيؽ كٌٌؽُ: 

 اهضبء

ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي 

 اـقٌيبثي ًْبيي:

 اهضبء

 هقيبـ افغب  گَاّيٌبهِ: په اق كىت ٌبيىت ي ّب  توبم كبـّب، گَاّيٌبهِ گفٍُ كبـ /ٌ لي افغب هي گفؼؼ.
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 تبلي  كتبثْب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًًؼفتف 

 هفضلِ ؼّن: تؽٍيي ًْبيي اوتبًؽاـؼ اـقٌيبثي ضففِ-ؼًيب  كبـ

 )گفٍُ كبـ /ٌ ل(-گَاّيٌبهِ ٌبيىت ي ضففِ ا  1-10ًوَى ثفگ 

  تبـيع اـقٌيبثي :  ٌوبـُ هلي:  ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي:

ًبم ضففِ ؼـ وغص 

 ِالضيت:
 L3 وغص: 31150193 كؽ: ت ٌىيي

ّب
بـ
 ك

 كؽكبـ كبـ ـؼي 

1 
 خٌٛىبـی

 اِغىبوی

 اغشٍبٌی
0503 

2 
 دفسٛ خٌٛىبـی

 ِیكـ
0504 

 ًبم گفٍُ كبـ /ٌ ل
ت ٌىيي خٌَ بـ  

 ٍيمُ
 ًَثت: 311539 كؽ:

 

 ؼٍم
3   

4   

5   

ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي 

 اـقٌيبة:

 اهضبء

 ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 تبئيؽ كٌٌؽُ: 

 اهضبء

ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي 

 اـقٌيبثي ًْبيي:

 اهضبء

 افغب هي گفؼؼ.هقيبـ افغب  گَاّيٌبهِ: په اق كىت ٌبيىت ي ّب  توبم كبـّب، گَاّيٌبهِ گفٍُ كبـ /ٌ لي 
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 ؼفتف تبلي  كتبثْب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 هفضلِ ؼّن: تؽٍيي ًْبيي اوتبًؽاـؼ اـقٌيبثي ضففِ-ؼًيب  كبـ

 )گفٍُ كبـ /ٌ ل(-گَاّيٌبهِ ٌبيىت ي ضففِ ا  1-10ًوَى ثفگ 

  تبـيع اـقٌيبثي :  ٌوبـُ هلي:  غبًَاؼگي:ًبم ٍ ًبم 

ًبم ضففِ ؼـ وغص 

 ِالضيت:
 وغص: 31150193 كؽ: ت ٌىيي

 

L3 

ّب
بـ
 ك

 كؽكبـ كبـ ـؼي 

1 
 وبـی ِطیٓ

 ای وٛـٜ
0507 

2   

 ًبم گفٍُ كبـ /ٌ ل
ت ٌىيي لطين كبـ  

 وػت
 ؼٍم ًَثت: 311540 كؽ:

3   

4   

5   

ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي 

 اـقٌيبة:

 اهضبء

 ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 تبئيؽ كٌٌؽُ: 

 اهضبء

ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي 

 اـقٌيبثي ًْبيي:

 اهضبء

 هقيبـ افغب  گَاّيٌبهِ: په اق كىت ٌبيىت ي ّب  توبم كبـّب، گَاّيٌبهِ گفٍُ كبـ /ٌ لي افغب هي گفؼؼ.
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 تبلي  كتبثْب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًًؼفتف 

 هفضلِ ؼّن: تؽٍيي ًْبيي اوتبًؽاـؼ اـقٌيبثي ضففِ-ؼًيب  كبـ

 )گفٍُ كبـ /ٌ ل(-گَاّيٌبهِ ٌبيىت ي ضففِ ا  1-10ًوَى ثفگ 

  تبـيع اـقٌيبثي :  ٌوبـُ هلي:  ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي:

ًبم ضففِ ؼـ وغص 

 ِالضيت:
 L3 وغص: 31150193 كؽ: ت ٌىيي

ّب
بـ
 ك

 كؽكبـ كبـ ـؼي 

1 
 خٌٛىبـی

 قیفدٛؼـی
0510 

2   

 ًَثت: 311541 كؽ: ت ٌىيي ثؽًِ كٍتي ًبم گفٍُ كبـ /ٌ ل
 

 وَم
3   

4   

5   

ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي 

 اـقٌيبة:

 اهضبء

 ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 تبئيؽ كٌٌؽُ: 

 اهضبء

ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي 

 اـقٌيبثي ًْبيي:

 اهضبء

 افغب هي گفؼؼ.هقيبـ افغب  گَاّيٌبهِ: په اق كىت ٌبيىت ي ّب  توبم كبـّب، گَاّيٌبهِ گفٍُ كبـ /ٌ لي 
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 ؼفتف تبلي  كتبثْب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 هفضلِ ؼّن: تؽٍيي ًْبيي اوتبًؽاـؼ اـقٌيبثي ضففِ-ؼًيب  كبـ

 )گفٍُ كبـ /ٌ ل(-گَاّيٌبهِ ٌبيىت ي ضففِ ا  1-10ًوَى ثفگ 

  تبـيع اـقٌيبثي :  ٌوبـُ هلي:  غبًَاؼگي:ًبم ٍ ًبم 

ًبم ضففِ ؼـ وغص 

 ِالضيت:
 وغص: 31150193 كؽ: ت ٌىيي

 

L3 

ّب
بـ
 ك

 كؽكبـ كبـ ـؼي 

1 
 ؾـار آقٖٔٛ

 (MT) ٔغٙبعیىی
0603 

2 
 ففاِٛسی آقٖٔٛ

(UT 
0604 

 ًبم گفٍُ كبـ /ٌ ل
ت ٌىيي آقهبيً غيف 

 هػفة
 وَم ًَثت: 311542 كؽ:

3 
 ً بـ  پفتَ آقهَى

(RT) 
0605 

4   

5   

ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي 

 اـقٌيبة:

 اهضبء

 ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 تبئيؽ كٌٌؽُ: 

 اهضبء

ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي 

 اـقٌيبثي ًْبيي:

 اهضبء

 هقيبـ افغب  گَاّيٌبهِ: په اق كىت ٌبيىت ي ّب  توبم كبـّب، گَاّيٌبهِ گفٍُ كبـ /ٌ لي افغب هي گفؼؼ.
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 تبلي  كتبثْب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًًؼفتف 

 هفضلِ ؼّن: تؽٍيي ًْبيي اوتبًؽاـؼ اـقٌيبثي ضففِ-ؼًيب  كبـ

 )گفٍُ كبـ /ٌ ل(-گَاّيٌبهِ ٌبيىت ي ضففِ ا  1-10ًوَى ثفگ 

  تبـيع اـقٌيبثي :  ٌوبـُ هلي:  ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي:

ًبم ضففِ ؼـ وغص 

 ِالضيت:
 L3 وغص: 31150193 كؽ: ت ٌىيي

ّب
بـ
 ك

 كؽكبـ كبـ ـؼي 

 0608 ضفثٝ آقٖٔٛ 1

 0609 وًٍ آقٖٔٛ 2

 ًَثت: 311543 كؽ: ت ٌىيي آقهبيً هػفة ًبم گفٍُ كبـ /ٌ ل
 

 وَم
 0610 غًٕ آقٖٔٛ 3

4   

5   

ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي 

 اـقٌيبة:

 اهضبء

 ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 تبئيؽ كٌٌؽُ: 

 اهضبء

ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي 

 اـقٌيبثي ًْبيي:

 اهضبء

 هقيبـ افغب  گَاّيٌبهِ: په اق كىت ٌبيىت ي ّب  توبم كبـّب، گَاّيٌبهِ گفٍُ كبـ /ٌ لي افغب هي گفؼؼ.
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 ؼفتف تبلي  كتبثْب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 هفضلِ ؼّن: تؽٍيي ًْبيي اوتبًؽاـؼ اـقٌيبثي ضففِ-ؼًيب  كبـ

 )گفٍُ كبـ /ٌ ل(-گَاّيٌبهِ ٌبيىت ي ضففِ ا  1-10ًوَى ثفگ 

  تبـيع اـقٌيبثي :  هلي:ٌوبـُ   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي:

ًبم ضففِ ؼـ وغص 

 ِالضيت:
 وغص: 31150193 كؽ: ت ٌىيي

 

L3 

ّب
بـ
 ك

 كؽكبـ كبـ ـؼي 

1 
 وػشی آقٖٔٛ

 وٙدی
0606 

 0607 ٔبوفٌٚفافی آقٖٔٛ 2

 
ت ٌىيي تىت ّب  

 ه بًي ي
 وَم ًَثت: 311544 كؽ:

3   

4   

5   

ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي 

 اـقٌيبة:

 اهضبء

 ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 تبئيؽ كٌٌؽُ: 

 اهضبء

ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي 

 اـقٌيبثي ًْبيي:

 اهضبء

 هقيبـ افغب  گَاّيٌبهِ: په اق كىت ٌبيىت ي ّب  توبم كبـّب، گَاّيٌبهِ گفٍُ كبـ /ٌ لي افغب هي گفؼؼ.
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 تبلي  كتبثْب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًًؼفتف 

 هفضلِ ؼّن: تؽٍيي ًْبيي اوتبًؽاـؼ اـقٌيبثي ضففِ-ؼًيب  كبـ

 )گفٍُ كبـ /ٌ ل(-گَاّيٌبهِ ٌبيىت ي ضففِ ا  1-10ًوَى ثفگ 

  تبـيع اـقٌيبثي :  ٌوبـُ هلي:  ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي:

ًبم ضففِ ؼـ وغص 

 ِالضيت:
 L3 وغص: 31150193 كؽ: ت ٌىيي

ّب
بـ
 ك

 كؽكبـ كبـ ـؼي 

 0706 ٚاسفخز ثفٌىبـی 1

 0707 ٌٛخیًٙ ثفٌىبـی 2

 ًَثت: 311545 كؽ: ت ٌىيي ثفٌ بـ  ًبم گفٍُ كبـ /ٌ ل

 

 وَم
 0708 دالوٕب ثفٌىبـی 3

4 
 دفسٛ ثب ثفٌىبـی

 ِیكـ
0709 

5   

ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي 

 اـقٌيبة:

 اهضبء

 ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 تبئيؽ كٌٌؽُ: 

 اهضبء

ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي 

 اـقٌيبثي ًْبيي:

 اهضبء

 افغب هي گفؼؼ.هقيبـ افغب  گَاّيٌبهِ: په اق كىت ٌبيىت ي ّب  توبم كبـّب، گَاّيٌبهِ گفٍُ كبـ /ٌ لي 
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 ؼفتف تبلي  كتبثْب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 هفضلِ ؼّن: تؽٍيي ًْبيي اوتبًؽاـؼ اـقٌيبثي ضففِ-ؼًيب  كبـ

 )گفٍُ كبـ /ٌ ل(-گَاّيٌبهِ ٌبيىت ي ضففِ ا  1-10ًوَى ثفگ 

  تبـيع اـقٌيبثي :  ٌوبـُ هلي:  غبًَاؼگي:ًبم ٍ ًبم 

ًبم ضففِ ؼـ وغص 

 ِالضيت:
 وغص: 31150193 كؽ: ت ٌىيي

 

L3 

ّب
بـ
 ك

 كؽكبـ كبـ ـؼي 

 0806 وبـی دب٘ر 1

 0807 ؼٞی ففْ 2

 زْبـم ًَثت: 311546 كؽ: ت ٌىيي فلككبـ  ًبم گفٍُ كبـ /ٌ ل
 0808  ِبف بـ  3

4   

5   

ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي 

 اـقٌيبة:

 اهضبء

 ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 تبئيؽ كٌٌؽُ: 

 اهضبء

ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي 

 اـقٌيبثي ًْبيي:

 اهضبء

 هقيبـ افغب  گَاّيٌبهِ: په اق كىت ٌبيىت ي ّب  توبم كبـّب، گَاّيٌبهِ گفٍُ كبـ /ٌ لي افغب هي گفؼؼ.
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 تبلي  كتبثْب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًًؼفتف 

 هفضلِ ؼّن: تؽٍيي ًْبيي اوتبًؽاـؼ اـقٌيبثي ضففِ-ؼًيب  كبـ

 )گفٍُ كبـ /ٌ ل(-گَاّيٌبهِ ٌبيىت ي ضففِ ا  1-10ًوَى ثفگ 

  تبـيع اـقٌيبثي :  ٌوبـُ هلي:  ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي:

ًبم ضففِ ؼـ وغص 

 ِالضيت:
 L3 وغص: 31150193 كؽ: ت ٌىيي

ّب
بـ
 ك

 كؽكبـ كبـ ـؼي 

 0901 ٘مٍٝ وفؼٖ دیبؼٜ 1

 0902 ٌبثّٗ وبغز 2

 زْبـم ًَثت: 311547 كؽ: ت ٌىيي وبغت ٌبثلي ًبم گفٍُ كبـ /ٌ ل
3 

 اِٚیٝ اسّبَ

 لغقبر
0903 

4   

5   

ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي 

 اـقٌيبة:

 اهضبء

 ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 تبئيؽ كٌٌؽُ: 

 اهضبء

ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي 

 اـقٌيبثي ًْبيي:

 اهضبء

 افغب هي گفؼؼ.هقيبـ افغب  گَاّيٌبهِ: په اق كىت ٌبيىت ي ّب  توبم كبـّب، گَاّيٌبهِ گفٍُ كبـ /ٌ لي 
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 ؼفتف تبلي  كتبثْب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 هفضلِ ؼّن: تؽٍيي ًْبيي اوتبًؽاـؼ اـقٌيبثي ضففِ-ؼًيب  كبـ

 )گفٍُ كبـ /ٌ ل(-گَاّيٌبهِ ٌبيىت ي ضففِ ا  1-10ًوَى ثفگ 

  تبـيع اـقٌيبثي :  ٌوبـُ هلي:  غبًَاؼگي:ًبم ٍ ًبم 

ًبم ضففِ ؼـ وغص 

 ِالضيت:
 وغص: 31150193 كؽ: ت ٌىيي

 

L3 

ّب
بـ
 ك

 كؽكبـ كبـ ـؼي 

1 
 ٘مٍٝ ثب ا٘غجبق

 ٔٛ٘شبل
0904 

 0905 ٟ٘بیی سثجیز 2

 زْبـم ًَثت: 311548 كؽ: ت ٌىيي هًَتبل ًبم گفٍُ كبـ /ٌ ل
 0906 هتقلقبت اتّبل 3

4   

5   

ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي 

 اـقٌيبة:

 اهضبء

 ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 تبئيؽ كٌٌؽُ: 

 اهضبء

ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي 

 اـقٌيبثي ًْبيي:

 اهضبء

 هقيبـ افغب  گَاّيٌبهِ: په اق كىت ٌبيىت ي ّب  توبم كبـّب، گَاّيٌبهِ گفٍُ كبـ /ٌ لي افغب هي گفؼؼ.
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 تبلي  كتبثْب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًًؼفتف 

 هفضلِ ؼّن: تؽٍيي ًْبيي اوتبًؽاـؼ اـقٌيبثي ضففِ-ؼًيب  كبـ

 )گفٍُ كبـ /ٌ ل(-گَاّيٌبهِ ٌبيىت ي ضففِ ا  1-10ًوَى ثفگ 

  تبـيع اـقٌيبثي :  ٌوبـُ هلي:  ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي:

ًبم ضففِ ؼـ وغص 

 ِالضيت:
 L3 وغص: 31150193 كؽ: ت ٌىيي

ّب
بـ
 ك

 كؽكبـ كبـ ـؼي 

1 
 اثقبؼی وٙشفَ

 لغقبر
1001 

2 
 ٍٔػّبر ٘شفَ

 ؼوشٍبٜ فٙی
1002 

 زْبـم ًَثت: 311549 كؽ: ت ٌىيي كٌتفل كي يت ًبم گفٍُ كبـ /ٌ ل
3 

 وٙشفَ

 ٔٛاؼ ٍٔػّبر

 اِٚیٝ

1003 

4   

5   

ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي 

 اـقٌيبة:

 اهضبء

 ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 تبئيؽ كٌٌؽُ: 

 اهضبء

ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي 

 اـقٌيبثي ًْبيي:

 اهضبء

 هقيبـ افغب  گَاّيٌبهِ: په اق كىت ٌبيىت ي ّب  توبم كبـّب، گَاّيٌبهِ گفٍُ كبـ /ٌ لي افغب هي گفؼؼ.
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 ؼفتف تبلي  كتبثْب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 هفضلِ ؼّن: تؽٍيي ًْبيي اوتبًؽاـؼ اـقٌيبثي ضففِ-ؼًيب  كبـ

 )گفٍُ كبـ /ٌ ل(-گَاّيٌبهِ ٌبيىت ي ضففِ ا  1-10ًوَى ثفگ 

  تبـيع اـقٌيبثي :  هلي:ٌوبـُ   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي:

ًبم ضففِ ؼـ وغص 

 ِالضيت:
 وغص: 31150193 كؽ: ت ٌىيي

 

L3 

ّب
بـ
 ك

 كؽكبـ وبـ ـؼي 

1 

 ٞبی ـٚي وٙشفَ

 ,WPS)خٌٛىبـی

PQR) 

1004 

2 
 ِالضیز سبییؽ

 خٌٛىبـ
1005 

 زْبـم ًَثت: 311550 كؽ: ت ٌىيي تَليؽ ًبم گفٍُ كبـ /ٌ ل
3 

 فّٕیبر وٙشفَ

 سىٕیّی
1006 

 1007 ٔىشٙؽوبقی 4

5   

ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي 

 اـقٌيبة:

 اهضبء

 ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 تبئيؽ كٌٌؽُ: 

 اهضبء

ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي 

 اـقٌيبثي ًْبيي:

 اهضبء

 هقيبـ افغب  گَاّيٌبهِ: په اق كىت ٌبيىت ي ّب  توبم كبـّب، گَاّيٌبهِ گفٍُ كبـ /ٌ لي افغب هي گفؼؼ.
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 ؼفتف تبلي  كتبثْب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 هفضلِ ؼّن: تؽٍيي ًْبيي اوتبًؽاـؼ اـقٌيبثي ضففِ-ؼًيب  كبـ

 هؽـک ِالضيت ضففِ ا  2-10ًوَى ثفگ 

  :تبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي:  ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي:

ًبم ضففِ ؼـ وغص 

 ِالضيت:
 فٌبٍـ  فلك كبـگف هبّف 

 72130191 كؽ:

 15 تقؽاؼ گفٍُ كبـ /ٌ ل:
تقؽاؼ 

 كبـّب:
19 

 L1 وغص:

 گَاّيٌبهِ ّب

 ٌوبـُ گَاّيٌبهِ كؽ كبـّب كؽ گفٍُ كبـ /ٌ ل ًبم گفٍُ كبـ /ٌ ل ـؼي 
تبـيع افغب  

 گَاّيٌبهِ

1 
 ثفٌ بـ فلك ثب قيسي

721331 0701-0702   

2 
 غو بـ  ٍـق

721332 0801   

3 
 هٍقل ثب كبـ لطين

721333 0107   

   0501 721334 خٌَ بـ ًقغِ خَي 4

   0803 721335 كبًبل وبق 5

6 
 ه بًي ي ثفٌ بـ

721336 0703-0705   

7 
 لَلِ غو بـ

721337 0804  
 

8 
 غو بـ پفٍفيل

721338 0805   

9 
 خٌَ بـ تقويف 

721339 0201   

10 
 خٌَ بـ او لت

721340 0202   

11 
ثفٌ بـ هطَّالت 

 فلك 
721341 0704   

12 
 ًَـؼ كبـ فلكات

721342 0802   

13 
خٌَ بـ اكىي 

 اوتيلي
721343 0101-0102   

   0106 721344 قـؼ خٌَ بـ 14

   0108-0107 721345 ثفٌ بـ فلك ثب ٌقلِ 15

ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي 

 اـقٌيبة:

 

 اهضبء

 ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 تبئيؽ كٌٌؽُ: 

 اهضبء

ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي اـقٌيبثي 

 ًْبيي:

 

 اهضبء ٍ هْف

 هقيبـ افغب  هؽـک: په اق كىت توبم گَاّيٌبهِ ّب  گفٍّْب  كبـ /هٍبغل قيف هدوَفِ هؽـک افغب هي گفؼؼ.
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 تبلي  كتبثْب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًًؼفتف 

 هفضلِ ؼّن: تؽٍيي ًْبيي اوتبًؽاـؼ اـقٌيبثي ضففِ-ؼًيب  كبـ

 هؽـک ِالضيت ضففِ ا  2-10ًوَى ثفگ 

  تبـيع اـقٌيبثي :  ٌوبـُ هلي:  ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي:

ًبم ضففِ ؼـ وغص 

 ِالضيت:
  فٌبٍـ  فلك كوک ت ٌىيي 

 72120192 كؽ:
 15 تقؽاؼ گفٍُ كبـ /ٌ ل:

تقؽاؼ 

 كبـّب:
18 

 L2 وغص:

 گَاّيٌبهِ ّب

 كؽ كبـّب كؽ گفٍُ كبـ /ٌ ل ًبم گفٍُ كبـ /ٌ ل ـؼي 
ٌوبـُ 

 گَاّيٌبهِ

تبـيع افغب  

 گَاّيٌبهِ

1 
خٌَ بـ وبقُ ّب  فَالؼ  ثب 

 SMAWففايٌؽ 
721231 0203   

2 
 خٌَ بـ غغَط لَلِ

721232 0204   

 تقويفكبـ لَلِ 3
721233 

0103   

4 
 721234 (VT) زٍوي ثبقـوي

601   

5 
 721235 (ًبفؿ هبيـ آقهَى) NDT ثبقـوي

0602   

 ًّت كبـ او لت فلك  6
721236 

0307  
 

 لطين كبـ وػت 7
721237 

0308-0104  
 

 خٌَ بـ گل هيع 8
721238 

0509   

 خٌَ بـ تفهيت 9
721239 

0506  
 

 پالوتيک خٌَ بـ 10
721240 

0508   

 خٌَ بـ تفهيوي 11
721241 

0301-0401   

12 
 MIG 721242خٌَ بـ ثب گبق هطبفؼ 

0302   

13 
 TIG 721243خٌَ بـ ثب گبق هطبفؼ 

0402   

 وبقًؽُ ثؽًِ َّاپيوب ٍ ّلي َپتف 14
721244 

0303   

15 
 TIG 721245لَلِ  غغَط خٌَ بـ 

0403   

ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي 

 اـقٌيبة:

 
 اهضبء

 ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 تبئيؽ كٌٌؽُ: 

 اهضبء

ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي 

 اـقٌيبثي ًْبيي:
 

 اهضبء ٍ هْف

 هقيبـ افغب  هؽـک: په اق كىت توبم گَاّيٌبهِ ّب  گفٍّْب  كبـ /هٍبغل قيف هدوَفِ هؽـک افغب هي گفؼؼ.
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 ؼفتف تبلي  كتبثْب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 هفضلِ ؼّن: تؽٍيي ًْبيي اوتبًؽاـؼ اـقٌيبثي ضففِ-ؼًيب  كبـ

 هؽـک ِالضيت ضففِ ا  2-10ًوَى ثفگ 

  تبـيع اـقٌيبثي :  ٌوبـُ هلي:  ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي:

ًبم ضففِ ؼـ وغص 

 ِالضيت:
 فٌبٍـ  فلك ت ٌىيي 

 31150193 كؽ:
 20 تقؽاؼ گفٍُ كبـ /ٌ ل:

تقؽاؼ 

 كبـّب:
47 

 L3 وغص:

 گَاّيٌبهِ ّب

 ٌوبـُ گَاّيٌبهِ كؽ كبـّب كؽ گفٍُ كبـ /ٌ ل ًبم گفٍُ كبـ /ٌ ل ـؼي 
تبـيع افغب  

 گَاّيٌبهِ

   0209-0208 كؽ ٌ ل فٌَاى ٌ ل 1

2 
 311531 ت ٌىيي خٌَ بـ 

0205-0207   

3 
 311532 ت ٌىيي خٌَ بـ  تقويف 

0206   

4 
 311533 ت ٌىيي خٌَ بـ  فلكات غيفآٌّي

03040404   

5 
 311534 ت ٌىيي خٌَ بـ  غغَط لَلِ

0306-0305   

6 
 MIG 311535ت ٌىيي خٌَ بـ  

0405-0406   

7 
 TIG 311536ت ٌىيي خٌَ بـ  

0309-0407   

8 
 311537 ت ٌىيي خٌَ بـ   گبق هطبفؼ

0502-0505   

9 
 311538 ت ٌىيي خٌَ بـ  هقبٍهتي

0503-0504   

10 
 311539 ت ٌىيي خٌَ بـ  ٍيمُ

0507   

11 
 311540 ت ٌىيي لطين كبـ  وػت

0510   

12 
 311541 كٍتي ثؽًِ ت ٌىيي

0603-0604-0605   

13 
 311542 ت ٌىيي آقهبيً غيف هػفة

0608-0609-0610   

14 
 311543 ت ٌىيي آقهبيً هػفة

0606-0607   

15 
 311545 ت ٌىيي تىت ّب  ه بًي ي

0706-0707-0708-0709   

ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي 

 اـقٌيبة:

 

 اهضبء

 ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 تبئيؽ كٌٌؽُ: 

 اهضبء

ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي اـقٌيبثي 

 ًْبيي:

 

 اهضبء ٍ هْف

 كبـ /هٍبغل قيف هدوَفِ هؽـک افغب هي گفؼؼ.هقيبـ افغب  هؽـک: په اق كىت توبم گَاّيٌبهِ ّب  گفٍّْب  
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 ؼفتف تبلي  كتبثْب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ كبـؼاًً

 هفضلِ ؼّن: تؽٍيي ًْبيي اوتبًؽاـؼ اـقٌيبثي ضففِ-ؼًيب  كبـ

 هؽـک ِالضيت ضففِ ا  2-10ًوَى ثفگ 

  تبـيع اـقٌيبثي :  ٌوبـُ هلي:  ًبم غبًَاؼگي:ًبم ٍ 

ًبم ضففِ ؼـ وغص 

 ِالضيت:
 فٌبٍـ  فلك ت ٌىيي 

 31150193 كؽ:
 20 تقؽاؼ گفٍُ كبـ /ٌ ل:

تقؽاؼ 

 كبـّب:
47 

 L3 وغص:

 گَاّيٌبهِ ّب

 كؽ كبـّب كؽ گفٍُ كبـ /ٌ ل ًبم گفٍُ كبـ /ٌ ل ـؼي 
ٌوبـُ 

 گَاّيٌبهِ

تبـيع افغب  

 گَاّيٌبهِ

16 
 311547 ت ٌىيي فلككبـ 

0806-0807-0808   

17 
 311548 ت ٌىيي وبغت ٌبثلي

0901-0902-0903   

18 
 311549 هًَتبل ت ٌىيي

0904-0905-0906   

19 
 311550 ت ٌىيي كٌتفل كي يت

1001-1002-1003   

20 
 311551 تَليؽ ت ٌىيي

1004-1005-1006-1007   

ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي 

 اـقٌيبة:

 
 اهضبء

 ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي

 تبئيؽ كٌٌؽُ: 

 اهضبء

ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي 

 اـقٌيبثي ًْبيي:
 

 اهضبء ٍ هْف

 هقيبـ افغب  هؽـک: په اق كىت توبم گَاّيٌبهِ ّب  گفٍّْب  كبـ /هٍبغل قيف هدوَفِ هؽـک افغب هي گفؼؼ.

+ 
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