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

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

وٙٙؽ، وف ؼوز وبـٌف ٚ ٔطُ وبـ ـا ثٛویؽٜ سب اـقي وبـ  ؼاٌشٝ اوز ـ ؼـ آٖ ٔطیٗ، ؼوز وبـٌف ـا آٖ ٘ٛـ وٝ ٘مُ ٔی

 .ٜـا ؼـ سبـیع ػفٔٝ وٙٙؽ. ٚ ٔب ٔفشػفیٓ ٚ ٌٕب ٚ ٕٞٝ ٔفشػف٘ؽ ثٝ ایٙىٝ یه ٕٞسٛ ٍ٘ب٘ی دیغٕجف اوفْ ثٝ ٌٕب ؼاؼ

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

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

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 ٔؼظٓ ـٞجفیاثالغی ٔمبْ   ٞبی وّی اٌشغبَ ویبوزثٙؽٞبی اق 

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

 .اق ٘ظبْ آٔٛقٌی ٚ سجّیغی وٍٛـ

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

 ٔىؤِٚیز ٘ظبْ آٔٛقٌی وٍٛـ )آٔٛقي ٚ دفٚـي، آٔٛقي فٙی ٚ ضففٝ ای ٚ آٔٛقي ػبِی( ٚ سٛأْ وفؼٖ آٔٛقي ٚ ٟٔبـر 

 .ٞبی الشّبؼی خٟز اوشفبؼٜ اق ظففیز آٟ٘ب ٚ خّت ٕٞىبـی ثٍٙبٜ

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 سٟیٝ وٙٙؽٌبٖ

ؼـ ٔطُ وبـ ؼبِیزف قٔیٙٝ ٔطُ وبـ ٘بْ ٚ ٘بْ غب٘ٛاؼٌی  فؼبِیز ؼـ ٌفٜٚ ٚضٛقٜ 
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 ٔمؽٔٝ:

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

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

 ؼاـؼ. 

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

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

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

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

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

 اوشب٘ؽاـؼ خٟب٘ی سأویؽ ؼاـؼ. ٘یفٚی وبـ وٍٛـ ثب وٙص 

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

، ّٔفف ٚ إ٘جبٖ ٔبِی ، لٙبػزثی ٚ خٟبؼی، وبـآففیٙیـٚضیٝ ا٘مال ٔؼیبـ اوالٔی اق ٘فیك وبـ ٚ سالي ٚـزٛة ٘ظبْ زبؼـ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

وٙٛش ٌبیىشٍی ٚ سغییف ـٚیىفؼ اق سطّیُ ٌغُ ثٝ سطّیُ  لبثُ سٛخٝ اوز وٝ سؼییٗاوز.  ٌؽٜسٛخٝ ٘یك ٘بٔٝ ٞبی ٔفثٛ٘ٝ
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ٞبی ٍٔشفن ٚ غیففٙی ای ّٔی ، سّفیك ٌبیىشٍیٌبغُ ٚ سٛخٝ ثٝ ٘ظبْ ِالضیز ضففٝٚ سٛخٝ ثٝ ٚیمٌی ٞبی ٌغُ ٚ  ضففٝ

 ٔؿوٛـ اوز.  اٍِٛیؼـ سؽٚیٗ ثف٘بٔٝ ٞب اق ٚیمٌی ٞبی 

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 ٘فاضی ٌؽٜ اوز. ثػً 

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

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

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

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

اوٙبؼ ٔفثٛ٘ٝ 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 ففاٚـی ٚ سِٛیؽ ٌفٜٚ ثكـي ٌغّی  اوشب٘ؽاـؼ اـقٌیبثی ضففٝوٙؽ دیً ـٚ ، 

ثٙؽی وبـٞب، سطّیُ فٜٚاـقٌیبثی ضففٝ، ٌ اوشب٘ؽاـؼ ٔفاضُ ٘فاضی ٔفٟٛٔیٚ ٌبُٔ  وفأیهـٌشٝ سطّیّی ضففٝ ای 

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

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

ثٝ غب٘ف سالي ، سػّّی یٞبٌٛـاٚ اػٕبی ٔ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 ا٘الػبر ٚ سدفث ، وٝفضفَؼ٘یبی وبـ ٚ ٚ غجفٌبٖ  الشّبؼی

 ٕ٘بیٓ. وذبوٍكاـی
 

 

 اضٕؽـٔب ؼٚـا٘ؽیً

 سأِیف وشبة ٞبی ؼـویـیكی ٚ ثف٘بٔٝٔؽیفوُ ؼفشف 

 فٙی ٚضففٝ ای ٚ وبـؼاً٘
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ًيبق وٌدي  هَقٌي
ٍٜبي  ٍ / اًشػبة ضففِ
 بـّب

٘فاضي ـٌشِ ٍ  فايً  
سطّيلي

ٍ   س١ييي ـٍي فؼ  هَقي
فٌي ٍ ضففِ ا  سفثيز 

٘فاضي ديوبًِ ّب   
ؼـٍن/ هَقٌي

ٌبيىش ي  /س١ييي اّؽا 
ؼـٍن/ّب  خك   ديوبًِ ّب

س١ييي ـ َن هطشَ   ٍ  
ؼـٍن/الكاهبر ديوبًِ ّب

٘فاضي ف١بليز ّب  ٍ 
سدبـة يبؼ يف 

سؽٍيي  اوشبًؽاـؼ اـقٌيبثي 
ؼـٍن/ديوبًِ ّب 

سؽٍيي ثفًبهِ ؼـوي ـٌشِ 
سطّيلي

ؼًيب   هَقي 

ضففِ/ ًيبق وٌدي ٌ لي ٘فاضي  ه َْهي ضففِ سطلي  ضففِ   بـس بلي  سطلي  
سؽٍيي اوشبًؽاـؼ ٌبيىش ي  

ضففِ

ؼًيب   بـ 

اوشبًؽاـؼ ٘فاضي ه َْهي  
اـقٌيبثي ضففِ 

سطلي  اوشبًؽاـؼ ٠ول فؼ فٍُ ثٌؽ   بـّب
سؽٍيي اوشبًؽاـؼ اـقٌيبثي 

 بـّب
سؽٍيي اوشبًؽاـؼ اـقٌيبثي 

ضففِ
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 سؽٍيي اوشبًؽاـؼ اـقٌيبثي ضففِ

Evaluation Occupational Standard Development 

 

رد ارزشیابي حرهف  پيماُن مرحلو ششم  : طراحي مفهىمي استاندا

Conceptual Design of Evaluation Occupational Standard 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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

ضففِ

ؼًيب   بـ 

اوشبًؽاـؼ ٘فاضي ه َْهي  
اـقٌيبثي ضففِ 

سطلي  اوشبًؽاـؼ ٠ول فؼ فٍُ ثٌؽ   بـّب
سؽٍيي اوشبًؽاـؼ اـقٌيبثي 

 بـّب
سؽٍيي اوشبًؽاـؼ اـقٌيبثي 

ضففِ
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 ٍقاـر  هَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك   هَقٌي

 ؼفشف سبلي   شبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ  بـؼاًً

 

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

 ٌفش هََٔٞ

 ٔٙظٛـ اق اـقٌیبثی
   Appraisal  اـقیبثی            Assessmentوٙدً                       Evaluation  قٌیبثیاـ

        Test  آقٔٛؼٖ                 Monitoring   دبیً              Measurement   ا٘ؽاقٜ ٌیفی 

 اػٙبی ٌٛاٞیٙبٔٝ ِالضیز                  اػٙبی ٌٛاٞیٙبٔٝ ٌبیىشٍی  ٞؽف اق اـقٌیبثی

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

٘ٛع اـقٌیبثی ثفضىت اخكاء ٘ظبْ 

 یبؼٌیفی -یبؼؼٞی
                 سبثیف                  دیبٔؽ                     ثفٚ٘ؽاؼ           ففآیٙؽ         ؼـٚ٘ؽاؼ 

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

 وبقٔبٖ                            ثف٘بٔٝ                                            ففؼ )٘یفٚی وبـ(  اـقٌیبثی ٌٛ٘ؽٜ

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

   اـقٌیبة           ٌفٜٚ           ٔفثی         ٕٞشبیبٖ       وبـففٔب         ٘یفٚی وبـ  اـقٌیبثی وٙٙؽٜ

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

        ٚاٌفا                     ٍٕٞفا  ٘ٛع اـقٌیبثی اق ٔٙظف دبوع

            غیف ـوٕی )غیف ٔىشٛة(                                       ـوٕی )ٔىشٛة( ٘ٛع اـقٌیبثی )ـوٕی/غیفـوٕی(

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

        ٘ىجی               فبِّٝ ای               ـسجٝ ای                       اوٕی  ٔمیبن ٞبی ا٘ؽاقٜ ٌیفی

 وٕی                                 ویفی  ٘ٛع اـقٌیبثی )ویفی/وٕی(

٘ٛع اـقٌیبثی)ٔىشمیٓ/غیف 

 ٔىشمیٓ(
     غیف ٔىشمیٓ                     ٔىشمیٓ 

 اثكاـٞبی وٙدً ٚ اـقٌیبثی

آقٖٔٛ            آقٖٔٛ ػّٕىفؼی         دفٚلٜ           ٕ٘ٛ٘ٝ وبـ         دفوً      ّٔبضجٝ       وبـدٌٛٝ 

    ٔطه ق٘ی            دمًٚٞ ٔٛـؼی       آقٖٔٛ وشجی    ٍٔبٞؽٜ      ٌكاـي      ـٚثفیه   ؼـخٝ  360

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

 سؼؽاؼ وٙٛش ٌبیىشٍی خكء

وٙص ٌ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
 

ٔمیبن ٞبی اوشفبؼٜ خٟز لٕبٚر 

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

ٔمیبن ٞبی اوشفبؼٜ خٟز لٕبٚر 

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

 اخكاء اوشب٘ؽاـؼ اـقٌیبثی ضففٝ

    سطّیُ اوشب٘ؽاـؼ ػّٕىفؼ وبـٞب          ٌفٜٚ ثٙؽی وبـٞب          سؼییٗ ـٚیىفؼ ٚ ٘ٛع اـقٌیبثی 

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

 سؼییٗ ٌفایٗ وٙدً            سؼییٗ اثكاـ ٚ ـٚي وٙدً

   وٝ ٘ٛثز                          ؼٚ ٘ٛثز                                          یه ٘ٛثز  ضؽاوثف ٘ٛثز ٞبی اـقٌیبثی 

   ٚاضؽ                             30ٚاضؽ                                          45ٚاضؽ  60 خٟز اػٙبی ِالضیزسؼؽاؼ ٚاضؽ ٞب 
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 سؽٍيي اوشبًؽاـؼ اـقٌيبثي ضففِ

Evaluation Occupational Standard Development 

 

 پيماُن مرحلو هفتم : گروه بندی کاراه

Task Grouping 

 

 

 

 

 
 

 

 

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

ضففِ

ؼًيب   بـ 

اوشبًؽاـؼ ٘فاضي ه َْهي  
اـقٌيبثي ضففِ 

سطلي  اوشبًؽاـؼ ٠ول فؼ فٍُ ثٌؽ   بـّب
سؽٍيي اوشبًؽاـؼ اـقٌيبثي 

 بـّب
سؽٍيي اوشبًؽاـؼ اـقٌيبثي 

ضففِ
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 کارها بندي گروه 1-7نمون برگ 

 ِ طِ   اق    

 1L وٙص: 8181  ؽ:  بـ ف هبّف وفاهيک :ًبم ضففِ
 

  قهَى  ف س١ييي ؼاًىيشًِبم ٌ  : 

 

 دفن  بـًبم ٌ  : 

 

  هبؼُ  ٌٌؽُ دَؼـ ًبم ٌ  : 

 

  ي  ويبةم ٌ  : ًب

 

 ادفاسَـ غفؼ  يًبم ٌ  : 

 ًَثز وَم 
 818141 ؽ ٌ  :  818142 ؽ ٌ  :  818143 ؽ ٌ  :  818144 ؽ ٌ  :  818145  ؽ ٌ  :

 0101  ؽ  بـّب: 0102  ؽ  بـّب: 0105 ؽ  بـّب:  0507 ؽ  بـّب:  0302 ؽ  بـّب: 

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

           

 ـيػشِ  ف ؼٍغبثيًبم ٌ  : 

 

  قبلت وبق ًبم ٌ  :

 

 س١ييي  ٌٌؽُ غَاَ ـ َلَ  ًبم ٌ  :

 

 آزمون گر تعیین کیفیت دوغاب ًبم ٌ  :

 

  هبؼُ  ٌٌؽُ ؼٍغبة ًبم ٌ  :

 ًَثز ؼٍم 
 818136 ؽ ٌ  :  818137 ؽ ٌ  :  818138 ؽ ٌ  :  818139 ؽ ٌ  :  818140 ؽ ٌ  : 

 0103 ؽ  بـّب: 0303-0301 ؽ  بـّب:  0305 ؽ  بـّب:  0204-0203 ؽ  بـّب:  0502 ؽ  بـّب: 

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

           

و بل، زيٌي،   بـ دفؼاغزًبم ٌ  : 

 وفاهيک

 

  ٌٌؽُ يييسكًبم ٌ  : 

 

 قى ل١بةًبم ٌ  : 

 

 و بل فًبم ٌ  : 

 

 و بل     ٌٌؽُ  هبؼًُبم ٌ  : 

 818131 ؽ ٌ  :  818132  ؽ ٌ  : 818133 ؽ ٌ  :  818134 ؽ ٌ  :  818135 ؽ ٌ  :  ًَثز اٍل 

 0104 ؽ  بـّب: 0501 ؽ  بـّب: 0603 ؽ  بـّب: 0604 ؽ  بـّب:  0602 ؽ  بـّب: 

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

 

  اوش بؼُ  فؼؼ. 6-1*٠ٌبٍيي  فٍّْب   بـ  ٍ  ؽّب   ًْب ثف اوبن هٍبغ  ؾي  ّف ٍاضؽ ضففِ ؼـ ففم 
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 کارها بندي گروه 1-7نمون برگ 

 ِ طِ   اق    

 2L وٙص: 7314  ؽ: کيوفاه ييس ٌى  وک :ًبم ضففِ
 

 ثىشِ ثٌؽًبم ٌ  : 

 

 ادفاسَـ ؼ َـًبم ٌ  : 

 

 دفؼاغز  بـ ٌيًٍِبم ٌ  : 

 

 ٌيٍِ  فم ٌ  : ًب

 

 ؾٍة ـيك ٌيًٍِبم ٌ  : 

 ًَثز وَم 
 731441 ؽ ٌ  :  731442 ؽ ٌ  :  731443 ؽ ٌ  :  731444 ؽ ٌ  :  731445  ؽ ٌ  :

 0801 ؽ  بـّب: 0802 ؽ  بـّب: 0806 ؽ  بـّب:  0605 ؽ  بـّب:  0901 ؽ  بـّب: 

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

           

 دػز ٌشفل  ي ي ق١ٙبر ًبم ٌ  : 

 ٌؽُ

 

  َـُ ادفاسَـ  ًبم ٌ  :

 

 ٌشفل  ي ي ق١ٙبر غٍک  ًبم ٌ  :

 ٌؽُ

 

 ادفاسَـ غٍک  ي ًبم ٌ  :

 

 ثبـزيي  َـُ ٍ غٍک  ي ًبم ٌ  :

 731436 ؽ ٌ  :  731437 ؽ ٌ  :  731438 ؽ ٌ  :  731439 ؽ ٌ  :  731440 ؽ ٌ  :  ًَثز ؼٍم 

 0702 ؽ  بـّب: 0701 ؽ  بـّب:  0308-0307 ؽ  بـّب:  0704 ؽ  بـّب:  0402-0401  ؽ  بـّب:

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

           

 سفاي  بـًبم ٌ  : 

 

 ادفاسَـ دفن دالوشيکًبم ٌ  : 

 

 ادفاسَـ ٌ   ؼّي ًبم ٌ  : 

 

 ادفاسَـ ا ىشفٍؼًبم ٌ  : 

 

 ادفاسَـ  قهبيً هَاؼ اٍليًِبم ٌ  : 

 ًَثز اٍل 
 731431 ؽ ٌ  :  731432  ؽ ٌ  : 731433 ؽ ٌ  :  731434 ؽ ٌ  :  731435 ؽ ٌ  : 

 0306 ؽ  بـّب: 0503  ؽ  بـّب: 0504 ؽ  بـّب: 0505 ؽ  بـّب:  0506  ؽ  بـّب:

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

 

  اوش بؼُ  فؼؼ. 6-1*٠ٌبٍيي  فٍّْب   بـ  ٍ  ؽّب   ًْب ثف اوبن هٍبغ  ؾي  ّف ٍاضؽ ضففِ ؼـ ففم 
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 L3 وٙص: 31190193  ؽ: س ٌىيي وفاهيک ًبم ضففِ:

 

س ٌىيي سجلي بر هطَّل  ًبم ٌ  :  س ٌىيي ثبقاـيبثيًبم ٌ  :   س ٌىيي ففٍي ًبم ٌ  :   ًبم ٌ  :

 وفاهي ي

  س ٌىيي ؼـخِ ثٌؽ  ًبم ٌ  : 

 زْبـمًَثز 
 311946  ؽ ٌ  : 311947  ؽ ٌ  : 311943  ؽ ٌ  : 311949  ؽ ٌ  : 311951  ؽ ٌ  :

 0902  ؽ  بـّب: 0904، 0903  ؽ  بـّب: 0905  ؽ  بـّب: 0907، 0906 ؽ  بـّب:  بـّب:  ک

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

           

  س ٌىيي  َـُ دػزًبم ٌ  :   س ٌىيي ٌِبيٟ ٌيًٍِبم ٌ  :   س ٌىيي ٍاضؽ سَليؽ ٌيًٍِبم ٌ  :   س ٌىيي ٠وليبر ضفاـسيًبم ٌ  :   س ٌىيي   ٌشفل سَليؽًبم ٌ  :

 ًَثز وَم
 311941  ؽ ٌ  : 311942  ؽ ٌ  : 311943  ؽ ٌ  : 311944 ؽ ٌ  :  311945  ؽ ٌ  :

 0706، 0705  ؽ  بـّب: 0803  ؽ  بـّب: 0804  ؽ  بـّب: 0805  ؽ  بـّب:  0807 ؽ  بـّب:

 120قهبى: 4ٍاضؽ: 60قهبى: 2ٍاضؽ: 60قهبى: 2ٍاضؽ: 120قهبى: 4ٍاضؽ: 120قهبى: 4ٍاضؽ:

           

هبٌيي  الر س ٌىيي  ًبم ٌ  :

  

س ٌىيي سَليؽ ـً ؽاًًِبم ٌ  : 

  

  سىٙىیٗ وٙشفَ ویفیز  ًبم ٌ  :  سىٙىیٗ وٙشفَ ویفی ٔطَّٛ ًبم ٌ  :  س ٌىيي  هبؼُ وبق  ل١بةًبم ٌ  : 

 311936  ؽ ٌ  : 311937  ؽ ٌ  : 311933  ؽ ٌ  : 311939  ؽ ٌ  : 311941  ؽ ٌ  : ؼٍمًَثز 

 0407، 0405، 0403  ؽ  بـّب: 0404، 0406  ؽ  بـّب: 0601  ؽ  بـّب: 0606 ؽ  بـّب: 0703 ؽ  بـّب:

 90قهبى: 3ٍاضؽ: 120قهبى: 4ٍاضؽ: 120قهبى: 4ٍاضؽ: 120قهبى: 4ٍاضؽ: 60قهبى: 2ٍاضؽ:

                

  ٔٛاؼ اِٚیٝ وفأیىیسىٙىیٗ  ًبم ٌ  :  س ٌىيي ٘فاضيًبم ٌ  :   تکنسین مدل سازی ًبم ٌ  :  تکنسین قالب سازی ًبم ٌ  :  س ٌىيي  قهبيٍ بًُبم ٌ  :

 ًَثز اٍل
  311931  ؽ ٌ  :  311932 ؽ ٌ  :   311933  ؽ ٌ  :  311934  ؽ ٌ  :  311935  ؽ ٌ  :

  0106 ؽ  بـّب:   0201 ؽ  بـّب:   0202 ؽ  بـّب:  0206-0205 ؽ  بـّب:  0304 ؽ  بـّب:

  120قهبى: 4ٍاضؽ:   قهبى: 4ٍاضؽ:  قهبى: 4ٍاضؽ:  قهبى: 4ٍاضؽ:  60قهبى: 2ٍاضؽ:

  

  اوش بؼُ  فؼؼ. 6-1 بـ  ٍ  ؽّب   ًْب ثف اوبن هٍبغ  ؾي  ّف ٍاضؽ ضففِ ؼـ ففم ّب  *٠ٌبٍيي  فٍُ
 

 

 ٍقاـر  هَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك   هَقٌي

ا  ٍ  بـؼاًًؼفشف سبلي   شبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ   

 

 

  بـّب ثٌؽ   فٍُ 1-7ًوَى ثفگ                         
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 سؽٍيي اوشبًؽاـؼ اـقٌيبثي ضففِ

Evaluation Occupational Standard Development 

 

رد ارزشیابي کار  پيماُن مرحلو هشتم رد عملكرد/ تدويه استاندا تحليل استاندا
 و نهم : 

Performance Standard Analysis 

& 

Task Evaluation Standard Development 
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 ٍقاـر  هَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك   هَقٌي

 ؼفشف سبلي   شبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ  بـؼاًً

 

  بـ ٠ول فؼ اوشبًؽاـؼ سطلي  - 1-8ًوَى ثفگ

 اٍل:ًَثز  : اـقٌيبثيسبـيع    ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼ ي

 وٙص ِالضيز  وک س ٌىيي وفاهيک ضففِ 73140192  ؽ ضففِ
L2 

                اوشبًؽاـؼ ٠ول فؼ  بـ:              

ثفـوي ٍ ؼـخِ ثٌؽ  هطَّل ثب سدْيكار هَـؼ 

ًيبق ثب سَخِ ثِ اوشبًؽاـؼّب ٍ ؼوشَـال١و  ّب  

 هفثَِ٘

  بـ   فٍُ ٌ   ؼاؼى ٌيٍِ ٍٜي ِ 01  ؽ ٍٜي ِ
G35 

 وٙص ٌبيىش ي ؼـخِ ثٌؽ  هطَّل  بـ 0101  ؽ  بـ
 (3هْبـر )

  

 ؼقيقِ( 40)قهبى                                                             ٌفايٗ اًدبم  بـ : -1

   ٌشفل  ي يز ٍاضؽ ه بى:  .1

 -هشف -اثكاـ سَقيي -سًٌ وٌح -اًؽاقُ  يف  ٔػبهزسدْيكار  -اسبق سبـيک ٍيمُ سٍػيُ ٠يَة ٌيٍِ خبماثكاـ ٍ سدْيكار:  .2

)ًبيلي دير  فؼى  -ؼوش بُ ٌفيٌگ -ايىش بُ زٍوي خْز سٍػيُ ٠يَة هطَّالر هٝفٍ  - َليه - يف  ؼّبًِ يح اًؽاقُ

 اثكاـ ثىشِ ثٌؽ  ٍ .... -هطَّل(

 هَاؼ هّففي:  ًبيلَى، دبلز،  وجؽ،  سىوِ  بـسي،  هٌ ٌِ،  اليِ ٍ.... .3

 ّب  ايوٌي  بّي - الُ ايوٌي -ؼوش ً هٌبوت -لجبن  بـ هٌبوت -  ً ايوٌي –هبوکسدْيكار ايوٌي:  .4

 ٌبغُ ّب  اِلي اوشبًؽاـؼ ٠ول فؼ  بـ:  – 2

  ي يز ٜبّف   .1

 ؼـخِ ثٌؽ  .2

 ًوًَِ ٍ ًقٍِ  بـ:-3

  ي يز هطَّل ثبيؽ هٙبثق ثب اوشبًؽاـؼ ٍ ؼوشَـال١و  هطَّل ثبٌؽ. .1

 ؼـخِ ثٌؽ  ـا اًدبم ؼّؽ.هٙبثق ؼوشَـال١و   .2

 اثكاـ اـقٌيبثي: -4

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

 اثكاـ ٍ سدْيكار هَـؼ ًيبق اًدبم  بـ: -5

 -هشف -اثكاـ سَقيي -سًٌ وٌح -سدْيكار اًؽاقُ  يف  ٔػبهز -اسبق سبـيک ٍيمُ سٍػيُ ٠يَة ٌيٍِ خبماثكاـ ٍ سدْيكار:  .1

)ًبيلي دير  فؼى  -ؼوش بُ ٌفيٌگ -ايىش بُ زٍوي خْز سٍػيُ ٠يَة هطَّالر هٝفٍ  - َليه -ؼّبًِ يف   يح اًؽاقُ

 اثكاـ ثىشِ ثٌؽ  ٍ .... -هطَّل(

 ويىشن ا٘ ب  ضفيق -ّب  ايوٌي  بّي - الُ ايوٌي -ؼوش ً هٌبوت -لجبن  بـ هٌبوت -  ً ايوٌي –هبوکسدْيكار ايوٌي:  .2

 - بـ :س بلي   بـ  هفسجٗ ؼـ  فٍُ  -6

 (0102 ًي   فؼى ) -

 (0901قبلت ) هبؼـ ٍ  سي قبلت  فؼى غٍک -

 (1202ٌيٍِ ) ض ب ي ٍ سفاي -
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 ٍقاـر  هَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك   هَقٌي

 ؼفشف سبلي   شبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ  بـؼاًً

 

  اـقٌيبثي - 1 -9ًوَى ثفگ

 ًَثز اٍل   سبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼ ي

 L2 وٙص ِالضيز س ٌىيي وفاهيک وک  ضففِ : 73140192  ؽ ضففِ
 اوشبًؽاـؼ ٠ول فؼ  بـ:

ثفـوي ٍ ؼـخِ ثٌؽ  هطَّل ثب اوش بؼُ اق 

سدْيكار هَـؼ ًيبق ثب سَخِ ثِ اوشبًؽاـؼّب ٍ 

 ّب  هفثَِ٘ؼوشَـال١و 

 G35  فٍُ  بـ  ٌ   ؼاؼى ٌيٍِ ٍٜي ِ: 01  ؽ ٍٜي ِ

 (3هْبـر ) وٙص ٌبيىش ي ؼـخِ ثٌؽ  هطَّل  بـ: 0101  ؽ  بـ

  

 هفا ض   بـ ـؼي 
 ٌفايٗ ٠ول فؼ

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

 ثفـوي ٠يَة  1

 : ٚاضؽ وٙشفَ ویفیز ه بى

 ؼلیمٝ  5: قهبى

 -: هَاؼ هّففي

: اسبق سبـیه ٚیمٜ سٍػیُ اثكاـ ٍ سدْيكار

ػیٛة ٌیٍٝ، ٔیىفٚٔشف، ؼوشٍبٜ سًٙ وٙح، 

اثكاـ سٛقیٗ، ؼوشٍبٜ ا٘ؽاقٜ ٌیفی اوشطىبْ، 

 وِٛیه 

 

 ثفـوی ِطیص ٚ وبُٔ ػیٛة 

 

 ثفـوی ٘ىجشبً ِطیص ػیٛة 

 

 ثفـوی ٘بؼـوز ػیٛة 

 ٌبُٔ ضجبة، سفن،سٍػیُ وّیٝ ػیٛة ٔطَّٛ ٌیٍٝ ای 

لبِت، سیكی ِجٝ، ودی، لٙف ؼٞب٘ٝ، ثفآٔؽٌی،  ق٘بغبِّی، ـً٘، ؼـ

 ٚ ...غٖٙٛ ـٚی ٔطَّٛ، ِت دفیؽٌی 
3 

 
ؼـ ضؽ لبثُ لجَٛ ٌبُٔ ضجبة،  سٍػیُ ػیٛة ٌبغُ ثب غٙبی

 سیكی ِجٝ، ودی ٚ ...، ٘بغبِّی، ؼـق لبِت، سفن
2 

 1 ػؽْ سٍػیُ ػیٛة ٔطَّٛ 

 ؼـخِ ثٌؽ   2

 : ٚاضؽ وٙشفَ ویفیزه بى

 ؼلیمٝ 5: قهبى

 -: هَاؼ هّففي

 -: اثكاـ ٍ سدْيكار

 ؼـخٝ ثٙؽی ِطیص ٚ وبُٔ 

 

 ؼـخٝ ثٙؽی ٘ىجشبً ِطیص 

 

 ؼـخٝ ثٙؽی ٘بؼـوز 

ٞبی ٔفثٛ٘ٝ  ثٙؽی ٔطَّٛ ٔٙبثك اوشب٘ؽاـؼ ٚ ؼوشٛـاِؼُٕ ؼـخٝ

 ثٝ ٘ٛـ ِطیص ٚ وبُٔ 
3 

 
ؼـخٝ ثٙؽی ٘ىجشبً ِطیص ٔطَّٛ ٔٙبثك اوشب٘ؽاـؼ ٚ 

 ٞبی ٔفثٛ٘ٝ ثب غٙبی ؼـ ضؽ لبثُ لجَٛ ؼوشٛـاِؼُٕ
2 

 1 ػؽْ سٛا٘بیی ؼـخٝ ثٙؽی ٔطَّٛ 

 ثىشِ ثٌؽ   3

 : ٚاضؽ وٙشفَ ویفیزه بى

 ؼلیمٝ 30: قهبى

 ٘بیّٖٛ، ٔبِز، سىٕٝ، وبـسٗ هَاؼ هّففي:

ٍٔٙٙٝ، اثكاـ ثىشٝ ثٙؽی، اثكاـ ٍ سدْيكار: 

 ؼوشٍبٜ ٌفیًٙ

 

 ثىشٝ ثٙؽی ِطیص 

 

 ِطیصثىشٝ ثٙؽی ٘ىجشبً 

 

 ثىشٝ ثٙؽی ٘بؼـوز 

زیؽٔبٖ ِطیص لٙؼبر ؼـ دبِز یب وبـسٗ ٚ ... ٌیفیًٙ ِطیص 

وٍی  دبِز، ٔطَّٛ ٚ ...، سٕیكی وبـسٗ یب دبِز ثىشٝ ثٙؽی، سىٕٝ

 ِطیص دبِز ٚ وبـسٗ ٚ ...

3 

 
زیؽٔبٖ ِطیص لٙؼبر ؼـ دبِز یب وبـسٗ، ٌیفیًٙ ٘ىجشبٌ ِطیص 

وٍی  ثٙؽی، سىٕٝ دبِز، ٔطَّٛ ػؽْ سٕجفی وبـسٗ یب دبِز ثىشٝ

 ٚ ...٘ىجشبٌ ِطیص دبِز ٚ وبـسٗ 

2 

 1 ػؽْ سٛا٘بیی ثىشٝ ثٙؽی 

4 
ًٝبـر ثف 

 ٠ول فؼ دفوٌ 

 : ٚاضؽ وٙشفَ ویفیزه بى

 ؼـ اغشیبـ اـقٌیبة: قهبى

 - هّففي:هَاؼ 

 -اثكاـ ٍ سدْيكار: 

 

 ٘ظبـر وبُٔ

 

 ٘ظبـر ؼـ ضؽ لبثُ لجَٛ 

 

 ٘ظبـر ٘بؼـوز

 

وٙشفَ ِطیص وّیٝ ٔفاضُ وبـ دفوُٙ اق ِطبٚ وٕی ٚ ویفی ٚ 

 ـػبیز اَِٛ ایٕٙی 
3 

 
وٙشفَ وبـ دفوُٙ اق ِطبٚ ویفی ٚ ػؽْ وٙشفَ ِطیص وٕیز وبـ 

 دفوُٙ ٚ ـػبیز اَِٛ ایٕٙی 
2 

ػؽْ وٙشفَ ٔفاضُ وبـ دفوُٙ اق ِطبٚ وٕی ٚ ویفی ٚ ػؽْ 

 ـػبیز اَِٛ ایٕٙی 
1 

ٌبیىشٍی ٞبی 

غیف فٙی , 

ایٕٙی, 

ثٟؽاٌز, 

سٛخٟبر قیىز 

ٔطیٙی ٚ 

 ٍ٘في

 ا٘فبی ویىشٓ -ایٕٙی ٞبی آٌبٞی -ایٕٙی والٜ -ٔٙبوت ؼوشىً -ٔٙبوت وبـ ِجبن -ایٕٙی وفً –ٔبوه: ايوٌي-1

 ضفیك

 سٕفوك  -٘ظٓ -: ؼلزً في-2

 ای ٌیٍٝٚ ثبقیبفز  ٔبیؼبر  خؽاوبقی  -: سٟٛیٝ ٔٙبوت ٔطیٗ وبـسَخْبر قيىز هطيٙي-3

 -(N14)سفىف ا٘شمبؼی  -(N12)سّٕیٓ ٌیفی -(N11)اوشؽالَ   :ٌبيىش ي ّب  غيففٌي  ؽ ٍ وٙص هَـؼ ًيبق  بـ-4

خٕغ آٚـی ٚ ٌفؼآٚـی ا٘الػبر  -(N23)ثٟجٛؼ ػّٕىفؼٞبی ویىشٓ  -(N21)ؼاٌشٗ ؼـن ؼـوز اق ویىشٓ وبقٔب٘ی 

(N31)-   وبقٔبٖ ؼٞی ا٘الػبر(N32)-  سفىیف ا٘الػبر(N33)-   ٍٜٟ٘ؽاـی فٙبٚـی ٞبی ثٝ وبـ ٌففشٝ ٌؽ(N43)- 

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

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

(N57)- سؼبِی ففؼی(N71)- ٔىئِٛیز دؿیفی(N72)-   َؼـوشىبـی ٚ وىت ضال(N73)-  ٔىشٙؽ وبقی(N37)-  غٛؼ

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

 

 4الي  1ـ٠بيز هَاـؼ 

 

 

 

ّف يک اق ٠ؽم ـ٠بيز 

 4الي  1هَاـؼ 

% ایٕٙی، ٍ٘في، 100

سٛخٟبر قیىز ٔطیٙی ٚ 

 ٞبی غیففٙیٌبیىشٍی

2 

ػؽْ اوشفبؼٜ اق والٜ ایٕٙی  

یب ؼوشىً یب وفً ایٕٙی 

یب ِجبن وبـ یب ٔبوه 

سٙفىی یب ػیٙه یب ٔٛاـؼ 

 ؼیٍف

1 

  بـ(اـقٌيبثي  بـ )ٌبيىش ي اًدبم 

 ثّی    

 غیف    

 ٔؼیبـ ٌبیىشٍی ا٘دبْ وبـ  :

  1اق ٔفضّٝ  2وىت ضؽالُ ٕ٘فٜ  

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

 اق ٔفاضُ وبـ 2وىت ضؽالُ ٔیبٍ٘یٗ 
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 ٍقاـر  هَقي ٍ دفٍـي

  هَقٌيوبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك  

 ؼفشف سبلي   شبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ  بـؼاًً

 

  بـ ٠ول فؼ اوشبًؽاـؼ سطلي  - 1-8ًوَى ثفگ

 اٍل:ًَثز  : سبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼ ي

 اوشبًؽاـؼ ٠ول فؼ  بـ: L2 وٙص ِالضيز وفاهيک  وک س ٌىيي ضففِ 73140192  ؽ ضففِ

ا  ثب اوش بؼُ اق ٌيٍِ ًي   فؼى هطَّالر 

سدْيكار  ًي  هٙبثق ثب اوشبًؽاـؼ ّب ٍ 

 ّب  هفثَِ٘ؼوشَـال١و 

 

 G35  فٍُ  بـ  ٌ   ؼاؼى ٌيٍِ ٍٜي ِ 01  ؽ ٍٜي ِ

 (3هْبـر ) وٙص ٌبيىش ي  ًي   فؼى  بـ 0102  ؽ  بـ

  

 ؼقيقِ( 110)قهبى                                                                ٌفايٗ اًدبم  بـ :   -1

 سَليؽ ٌيٍِ ٍاضؽ ه بى:  .1

ّب  غن يب ؼوش بُ قبلت -ؼوش بُ ًٍ ي  فؼى -ّب  اًشقبل ؼٌّؽُـثبر -اوشب ف )ّ  ؼٌّؽُ( - َـُ  ًي اثكاـ ٍ سدْيكار:  .2

ؼوش بُ لويٌيز ٍيمُ  -ؼوش بُ  َسيٌگ  فؼى -وش بُ لويٌيز  فؼىؼ -ؼوش بُ سكـيق  بق خْز ؼٍخؽاـُ  فؼى -ٍ يَم

 ٔؽ لَلِ  فؼى ٍ ....

 ٍ .... هَاؼ  َسيٌگ -لويٌزهَاؼ هّففي:  .3

 ٠يٌک ايوٌي -لجبن  بـ هٌبوت - الُ ايوٌي -  ً ايوٌي –هبوک سٌ ىي -ؼوش ً ايوٌيسدْيكار ايوٌي:  .4

 ٌبغُ ّب  اِلي اوشبًؽاـؼ ٠ول فؼ  بـ: –2

  ًي   فؼى .1

 ا ٠وليبر س ويلي هطَّل ٌيٍِ .2

 

 ًوًَِ ٍ ًقٍِ  بـ:-3

  ًي   فؼى هطَّل هٙبثق اوشبًؽاـؼ ٍ ؼوشَـال١و  اًدبم  فؼؼ. .1

  ي يز ًْبيي هطَّل ثب سَخِ ثِ ٠وليبر س ويلي  ى هطَّل هٙبثق اوشبًؽاـؼ ٍ ؼوشَـال١و  اًدبم  فؼؼ. .2

 

 اثكاـ اـقٌيبثي: -4

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

 اثكاـ ٍ سدْيكار هَـؼ ًيبق اًدبم  بـ: -5

ّب  غن يب ؼوش بُ قبلت -ؼوش بُ ًٍ ي  فؼى -ّب  اًشقبل ؼٌّؽُـثبر -اوشب ف )ّ  ؼٌّؽُ( - َـُ  ًي اثكاـ ٍ سدْيكار:  .1

لويٌيز ٍيمُ ؼوش بُ  -ؼوش بُ  َسيٌگ  فؼى -ؼوش بُ لويٌيز  فؼى -ؼوش بُ سكـيق  بق خْز ؼٍخؽاـُ  فؼى -ٍ يَم

 ٔؽ لَلِ  فؼى ٍ ....

 سدْيكار ا٘ ب  ضفيق -٠يٌک ايوٌي -لجبن  بـ هٌبوت - الُ ايوٌي -  ً ايوٌي –هبوک سٌ ىيسدْيكار ايوٌي:  .2

  س بلي   بـ  هفسجٗ ؼـ  فٍُ  بـ : -6

 (0101ؼـخِ ثٌؽ  هطَّل ) -

 (0901قبلت ) هبؼـ ٍ  سي قبلت  فؼى غٍک -

 (1202ٌيٍِ ) ض ب ي ٍ سفاي -
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 ٍقاـر  هَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك   هَقٌي

 ؼفشف سبلي   شبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ  بـؼاًً
 

 اـقٌيبثي - 1 -9ًوَى ثفگ

 ًَثز اٍل   سبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼ ي

 L2 وٙص ِالضيز  وک س ٌىيي وفاهيک ضففِ 73140192  ؽ ضففِ

 اوشبًؽاـؼ ٠ول فؼ  بـ:

ا  ثب اوش بؼُ اق سدْيكار  ًي   فؼى هطَّالر ٌيٍِ

 ّب  هفثَِ٘ ًي  هٙبثق ثب اوشبًؽاـؼّب ٍ ؼوشَـال١و 

 G35  فٍُ  بـ  ٌ   ؼاؼى ٌيٍِ ٍٜي ِ 01  ؽ ٍٜي ِ

 (3هْبـر ) وٙص ٌبيىش ي  ًي   فؼى  بـ 0102  ؽ  بـ

  

 هفا ض   بـ ـؼي 
 ٌفايٗ ٠ول فؼ

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

1 
 هبؼُ  فؼى  َـُ 

  ًي 

 : ٚاضؽ سِٛیؽ ٌیٍٝه بى

 ؼلیمٝ 10: قهبى

 -: هَاؼ هّففي

: وٛـٜ آ٘یُ، سفٔٛوٛدُ، ٍٔؼُ، اثكاـ ٍ سدْيكار

 (ا٘شمبَ ؼٞٙؽٜ) ، ق٘دیف، غّٙه، ٘ىٛقٞب، اوشبوففٗ

آٔبؼٜ وفؼٖ ِطیص ٚ 

 وبُٔ وٛـٜ آ٘یُ 

آٔبؼٜ وفؼٖ ٘ىشجبً ِطیص 

 وٛـٜ آ٘یُ 

آٔبؼٜ وفؼٖ ٘بؼـوز وٛـٜ 

 آ٘یُ 

ٞب، ی ٔػشّف وٛـٜ آ٘یُ ٌبُٔ سفٔٛوٛدُٞبثفـوی وبُٔ ٚ ِطیص لىٕز

 3 فٞب، ق٘دیٞب، فٗ٘ىٛقٞب، ٍٔؼُ

 
ٞب، ٔػشّف وٛـٜ آ٘یُ، ٌبُٔ سفٔٛوٛدُ ٞبی ٟٔٓثفـوی ٘ىجشبً ِطیص لىٕز

 ٍٔؼُ، فٗ، ق٘دیف
2 

 1 یُ ٞبی ٔػشّف وٛـٜ آ٘ثفـوی ٘بؼـوز لىٕز

  ًي   فؼى 2

 : ٚاضؽ سِٛیؽ ٌیٍٝه بى

 ؼلیمٝ 60: قهبى

 -: هَاؼ هّففي

 : وٛـٜ آ٘یُاثكاـ ٍ سدْيكار

 آ٘یُ وفؼٖ ِطیص ٚ وبُٔ 

 

 آ٘یُ وفؼٖ ٘ىجشبً ِطیص 

 

 آ٘یُ وفؼٖ ٘بؼـوز 

قؼایی ِطیص ٚ وبُٔ ـویؽٖ ثٝ اوشطىبْ ٔٛـؼ ٘ظف لبثّیز ثفي وبـی سًٙ

 ٚ ٔبٌیٗ وبـی ٔٙبوت ٔطَّٛ 
3 

 
قؼایی ٘ىجشبً ِطیص، ـویؽٖ ثٝ اوشطىبْ ٘ىجی ثب غٙبی ؼـ ضؽ لبثُ سًٙ

 لجَٛ
2 

 ٖ ثٝ اوشطىبْ ٔٛـؼ ٘ظف،ػؽْ سًٙ قؼایی ِطیص ٔطَّٛ، ػؽْ ـویؽ

 ٌىىز ٔطَّٛ ؼـ لىٕز آ٘یُ 
1 

 ةَـفٟ ٠ي 3

 : ٚاضؽ سِٛیؽ ٌیٍٝه بى

 ؼلیمٝ 10: قهبى

 -: هَاؼ هّففي

 : ؼوشٍبٜ سًٙ وٙحاثكاـ ٍ سدْيكار

 ـفغ ِطیص ٚ وبُٔ ػیٛة 

 

 ـفغ ٘ىجشبً ِطیص ػیٛة 

 

 ـفغ ٘بؼـوز ػیٛة

خٌّٛیفی اق ٌىىز ٔطَّٛ ؼـ ٔفضّٝ آ٘یُ، لبثّیز ثفي ٔٙبوت ٔطَّٛ 

 ٚ اوشطىبْ ٔٙبوت ٔطَّٛ 
3 

 
خٌّٛیفی اق ٌىىز ٔطَّٛ ؼـ ٔفضّٝ آ٘یُ، لبثّیز ثفي ٘ىجشبً ٔٙبوت 

 ٔطَّٛ 
2 

 1 ػؽْ سٛا٘بیی سٍػیُ ػیٛة ٔطَّٛ 

4 
٠وليبر س ويلي 

 ا  هطَّالر ٌيٍِ

 : ٚاضؽ سِٛیؽ ٌیٍٝه بى

 ؼلیمٝ  30: قهبى

)سٕذف  : ؼوشٍبٜ ٍ٘ىٗ وفؼٍٖ سدْيكار ـاثكا

ؼوشٍبٜ سكـیك، ٌبق ؼوشٍبٜ ؼٚخؽاـٜ وفؼٖ،  ،وفؼٖ(

ٞبی غٓ ٌیٍٝ، ؼوشٍبٜ ِٕیٙیز ؼٚخؽاـٜ، لبِت

وفؼٖ، ؼوشٍبٜ وٛسیًٙ، فّىه وفؼٖ، ؼوشٍبٜ 

 ِٕیٙیز ٚیمٜ، ٔؽٌِّٛٝ وفؼٖ

 : ِٕیٙیز ٚ ٔٛاؼ وٛسیًٙهَاؼ هّففي

ػّٕیبر وبُٔ ٚ ِطیص 

 سىٕیّی 

 

ػّٕیبر ٘ىجشبٌ وبُٔ 

 سىٕیّی 

 

 ػّٕیبر ٘بؼـوز سىٕیّی 

ٕیٙز وفؼٖ ِطیص، بُٔ ٔطَّٛ، ؼٚخؽاـٜ وفؼٖ ِطیص، ٍِ٘ىٗ ٌؽٖ و

غٓ وبـی ِطیص  وبُٔ، ٔؽٌِّٛٝ وفؼٖ ِطیص ٚ وبُٔ، ـفّىه وفؼٖ 

 ٔٙبوت ٚ ...

3 

 

وفؼٖ، ِٕیٙز وفؼٖ، خؽاـٜ ٍ٘ىٗ ٌؽٖ ٔطَّٛ ؼـ ضؽ لبثُ لجَٛ، ؼٚ

 وفؼٖ، ـفّىه وفؼٖ ٔطَّٛ ؼـ ضؽ لبثُ لجَٛ ثب غٙبی خكئی  غٕىبـی
2 

 ِٕیٙیز وفؼٖ، غٓ وبـی، ٔؽٌِّٛٝ ْ ٍ٘ىٗ ٌؽٖ، ؼٚخؽاـٜ وفؼٖ،ػؽ

٘دبْ ػّٕیبر سىٕیّی ، ػؽْ سٛا٘بیی اایوفؼٖ، ـفّىه وفؼٖ ٔطَّٛ ٌیٍٝ

 ای ٔطّٛالر ٌیٍٝ

1 

5 
ًٝبـر ثف ٠ول فؼ 

 دفوٌ 

 : ٚاضؽ سِٛیؽ ٌیٍٝه بى

 : ؼـ اغشیبـ اـقٌیبةقهبى

 -: هَاؼ هّففي

 -: اثكاـ ٍ سدْيكار

 ٘ظبـر وبُٔ

 

 ٘ظبـر ؼـ ضؽ لبثُ لجَٛ 

 

 ٘ظبـر ٘بؼـوز

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

 ایٕٙی 
3 

 

وٙشفَ وبـ دفوُٙ اق ِطبٚ ویفی ٚ ػؽْ وٙشفَ ِطیص وٕیز وبـ دفوُٙ ٚ 

 ـػبیز اَِٛ ایٕٙی 
2 

ػؽْ وٙشفَ ٔفاضُ وبـ دفوُٙ اق ِطبٚ وٕی ٚ ویفی ٚ ػؽْ ـػبیز اَِٛ 

 ایٕٙی 
1 

ٌبیىشٍی 

ٞبی غیف فٙی 

, ایٕٙی, 

ثٟؽاٌز, 

سٛخٟبر 

قیىز 

ٔطیٙی ٚ 

 ٍ٘في

 سدٟیكار ا٘فبی ضفیك، آٌبٞی ٞبی ایٕٙی -ػیٙه ایٕٙی -ِجبن وبـ -والٜ ایٕٙی -وفً ایٕٙی -ٔبوه سٙفىی -ؼوشىً وبـ: ايوٌي-1

 سٕفوك  -٘ظٓ -: ؼلزً في-2

 خؽاوبقی ٚ ثبقیبفز ٔبیؼبر ٌیٍٝ ای   -: سٟٛیٝ ٔٙبوت ٔطیٗسَخْبر قيىز هطيٙي-3

ؼاٌشٗ   -(N14)سفىف ا٘شمبؼی  -(N13)ضُ ٔىبِٝ  -(N12)سّٕیٓ ٌیفی -(N11)اوشؽالَ ٌبيىش ي ّب  غيففٌي  ؽ ٍ وٙص هَـؼ ًيبق  بـ:  -4

-N35 ) ( یبؼٌیفی  -(N31)خٕغ آٚـی ٚ ٌفؼآٚـی ا٘الػبر  -(N22)سٙظیٓ ٚ اِالش ػّٕىفؼٞبی ویىشٓ  -(N21)ؼـن ؼـوز اق ویىشٓ وبقٔب٘ی 

ٍٟ٘ؽاـی فٙبٚـی ٞبی ثٝ وبـ ٌففشٝ ٌؽٜ  -(N42)ثىبـٌیفی فٙبٚـی ٞبی ٔٙبوت  -(N41)ا٘شػبة فٙبٚـی ٞبی ٔٙبوت  -(N36)سٛوؼٝ ٌبیىشٍی ٚ ؼاً٘ 

(N43)-  ٖاخشٕبػی ثٛؼ(N51)- ٖٟٔبـر ٌٛي وفؼ(N52)-   ٓ٘مً ؼـ سی(N53)-  ٌفوز ؼـ اخشٕبػبر ٚ فؼبِیز ٞب(N54)-  ٕ٘بیً لؽـر ـٞجفی

  -(N72)ٔىئِٛیز دؿیفی -(N71)ؼیسؼبِی فف -(N57)آٔٛقي ٚ وٕه ثٝ ففاٌیفی ؼیٍفاٖ   -(N56)اضشفاْ ٌؿاٌشٗ ثف اـقي ٞبی ؼیٍفاٖ -(N55)اففاؼ 

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

    (N67)ٔٙبثغ ا٘ىب٘ی

 

 

 4اِی  1ـػبیز ٔٛاـؼ 

 

 

ٞف یه اق ػؽْ ـػبیز 

 4اِی  1ٔٛاـؼ 

% ایٕٙی، ٍ٘في، 100

قیىز ٔطیٙی ٚ سٛخٟبر 

 ٞبی غیففٙیٌبیىشٍی

2 

ػؽْ اوشفبؼٜ اق والٜ ایٕٙی  

یب ؼوشىً یب وفً ایٕٙی 

یب ِجبن وبـ یب ٔبوه 

سٙفىی یب ػیٙه یب ٔٛاـؼ 

 ؼیٍف

1 

 اـقٌيبثي  بـ )ٌبيىش ي اًدبم  بـ(
 ثّی    

 غیف    

 ٔؼیبـ ٌبیىشٍی ا٘دبْ وبـ  :

  2ٔفاضُ اق  2وىت ضؽالُ ٕ٘فٜ  

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

 اق ٔفاضُ وبـ 2وىت ضؽالُ ٔیبٍ٘یٗ 
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 ٍقاـر  هَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك   هَقٌي

 ؼفشف سبلي   شبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ  بـؼاًً

 

  بـ ٠ول فؼ اوشبًؽاـؼ سطلي  - 1-8ًوَى ثفگ

   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼ ي
سبـيع 

 : اـقٌيبثي
 اٍل:ًَثز 

  وک س ٌىيي وفاهيک ضففِ 73140192  ؽ ضففِ
وٙص 

 ِالضيز
L2 :اوشبًؽاـؼ ٠ول فؼ  بـ 

ا  غبَ ثب  ؼّي هطَّالر ٌيٍِ ٌ  

اوش بؼُ اق اثكاـ ٍ سدْيكار غبَ هٙبثق ثب 

 ّب  هفثَِ٘اوشبًؽاـؼّب ٍ ؼوشَـال١و  

 G25  فٍُ  بـ  ٌ   ؼاؼى ٌيٍِ ٍٜي ِ 01  ؽ ٍٜي ِ

  بـ 0103  ؽ  بـ
ٌ   ؼّي هطَّالر 

 ا  غبَ ٌيٍِ

وٙص 

 ٌبيىش ي
 (3هْبـر )

  

 ؼقيقِ( 90)قهبى                                                                                                    ٌفايٗ اًدبم  بـ :-1

 سَليؽ ٌيٍِ ٍاضؽ ه بى:  .1

ًىَقّب   -وٙص وٌح هؿاة -سدْيكار سٌٝين وَغز ) بق ٍ َّا( -سفهَ َد  -ه١ٍ   بًبل اًشقبل هؿاةاثكاـ ٍ سدْيكار:  .2

 ؼوش بُ سٍػيُ ـًگ ٍ....  -اًجف -ا ٔػبهز وٌح سيَة ٌيٍِ -ّوكى هؿاة -ثالًدف -ؼوش بُ ٌ   ؼّي - بًبل هؿاة

 ا  ٍ...اليب  ٌيٍِ -ـقيي ٍيمُ -ٌيٍِهؿاة هَاؼ هّففي:  .3

 ديً ثٌؽ ًىَق - الُ ايوٌي -لجبن  بـ هٌبوت -  ً ايوٌي –ؼوش ً ًىَق-هبوکسدْيكار ايوٌي:  .4

 ٌبغُ ّب  اِلي اوشبًؽاـؼ ٠ول فؼ  بـ:  –2

  هبؼُ وبق  هؿاة  .1

 ٌ   ؼّي  .2

 

 ًوًَِ ٍ ًقٍِ  بـ:-3
 هؿاة ٌيٍِ ثبيىشي فبقؽ ّف  ًَِ  لَؼ ي ثبٌؽ. .1

   ي يز ٜبّف  ق١ِٙ ٍ هطَّل ٌ   ؼاؼُ ٌؽُ ثبيؽ هٙبثق ثب اوشبًؽاـؼ ٍ ؼوشَـال١و   ى هطَّل ثبٌؽ. .2

 اثكاـ اـقٌيبثي: -4

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

 اثكاـ ٍ سدْيكار هَـؼ ًيبق اًدبم  بـ: -5
ًىَقّب   -وٙص وٌح هؿاة -سدْيكار سٌٝين وَغز ) بق ٍ َّا( -سفهَ َد  -ه١ٍ   بًبل اًشقبل هؿاةاثكاـ ٍ سدْيكار:  .1

 ؼوش بُ سٍػيُ ـًگ ٍ....  -اًجف -ا ٔػبهز وٌح سيَة ٌيٍِ -ّوكى هؿاة -ثالًدف -ؼوش بُ ٌ   ؼّي - بًبل هؿاة

ديً ثٌؽ  -سدْيكار ا٘ ب  ضفيق -  الُ ايوٌي -لجبن  بـ هٌبوت -  ً ايوٌي –ؼوش ً ًىَق-هبوکسدْيكار ايوٌي:  .2

 ىَقً

 س بلي   بـ  هفسجٗ ؼـ  فٍُ  بـ : -6

 (1050)  ٌ   ؼاؼى هبٌيٌي ٌيٍِ  -
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 ٍقاـر  هَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك   هَقٌي

 ؼفشف سبلي   شبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ  بـؼاًً

 

 اـقٌيبثي - 1 -9ًوَى ثفگ

 ًَثز اٍل   سبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼ ي

 اوشبًؽاـؼ ٠ول فؼ  بـ: L2 وٙص ِالضيز  وک س ٌىيي وفاهيک ضففِ 73140192  ؽ ضففِ

ا  غبَ ثب اوش بؼُ اق اثكاـ ٍ ٌ   ؼّي هطَّالر ٌيٍِ

 ّب  هفثَِ٘سدْيكار غبَ هٙبثق ثب اوشبًؽاـؼّب ٍ ؼوشَـال١و 

 G25  فٍُ  بـ  ٌ   ؼاؼى ٌيٍِ ٍٜي ِ 01  ؽ ٍٜي ِ

 (3هْبـر ) وٙص ٌبيىش ي ا  غبَ ٌ   ؼّي هطَّالر ٌيٍِ  بـ 0103  ؽ  بـ

  

 هفا ض   بـ ـؼي 
 ٌفايٗ ٠ول فؼ

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

1 
 هبؼُ وبق  هؿاة ٌيٍِ 

 قج  اق ٌ   ؼاؼى

 : ٚاضؽ سِٛیؽ ٌیٍٝ ه بى

 ؼلیمٝ 30: قهبى

 : ٔؿاة ٌیٍٝ هَاؼ هّففي

: سفٔٛوٛدُ، ٍٔؼُ، اثكاـ ٍ سدْيكار

وب٘بَ، سدٟیكار سٙظیٓ وٛغز، وٙص 

 وٙح ٔؿة

آٔبؼٜ وبقی ِطیص ٚ وبُٔ 

 ٔؿاة

آٔبؼٜ وبقی ٘ىجشبً ِطیص  

 ٔؿاة 

 آٔبؼٜ وبقی ٘بؼـوز ٔؿاة 

 3 ٔؿاة ثب ؼٔب ٚ ٚیىىٛقیشٝ ٔٙبوت ٔشٙبوت ثب ٘ٛع ٔطَّٛ 

 2 ٔؿاة ثب ؼٔب ٚ ٚیىىٛقیشٝ لبثُ لجَٛ ثب غٙبی خكئی  

ای لجُ اق ٌىُ  ػؽْ سٛا٘بیی آٔبؼٜ وبقی ٔؿاة ٌیٍٝ

 ؼٞی 
1 

2 
ّب   هبؼُ وبق  ؼوش بُ

 ؼّي ٌ  

 : ٚاضؽ سِٛیؽ ٌیٍٝ ه بى

 ؼلیمٝ 40: قهبى

  -: هَاؼ هّففي

ٞبی ـٚسبـی  : ؼوشٍبٜاثكاـ ٍ سدْيكار

 ای  یٍٝسیٛة ٌؼٞی  ال٘دف، ؼوشٍبٜ ٌىُث

وبقی ِطیص ٚ وبُٔ  آٔبؼٜ

 ؼوشٍبٜ

وبقی ٘ىجشبً ِطیص  آٔبؼٜ

 ؼوشٍبٜ

  

 ٘بؼـوز ؼوشٍبٜ   وبقی آٔبؼٜ

سٙظیٓ ِطیص ٚ وبُٔ وّیٝ دبـأشفٞبی سِٛیؽی ؼوشٍبٜ 

 ٔب٘ٙؽ وفػز، فٍبـ، ؼٔب ٚ ٔشٙبوت ثب ٘ٛع ٔطَّٛ 
3 

 
دبـأشفٞبی ىجشبً ِطیص ؼـ ضؽ لجبَ لجَٛ وّیٝ سٙظیٓ ٘

... ٔشٙبوت ثب شٍبٜ ٔب٘ٙؽ وفػز، فٍبـ، ؼٔب ٚسِٛیؽی ؼو

 ٘ٛع ٔطَّٛ 

2 

 1 ؼٞی  ٞبی ٌىُ ػؽْ سٛا٘بیی آٔبؼٜ وبقی ؼوشٍبٜ

3 
ٌ   ؼاؼى هطَّالر 

 ا غبَ ٌيٍِ

 : ٚاضؽ سِٛیؽ ٌیٍٝ ه بى

 ؼلیمٝ 10: قهبى

: ٔؿاة ٌیٍٝ، ـقیٗ ٚیمٜ هَاؼ هّففي

 اِیبف 

ـٚسبـی، ٞبی ٜ : ؼوشٍباثكاـ ٍ سدْيكار

 ای ؼٞی ػیٛة ٌیٍٝ ال٘دف، ؼوشٍبٜ ٌىُث

 ٌىُ ؼاؼٖ ِطیص ٔطَّٛ 

 

ٌىُ ؼاؼٖ ٘ىجشبً ِطیص 

 ٔطَّٛ 

 

 ٌىُ ؼاؼٖ ٘بؼـوز ٔطَّٛ 

ٌىُ ؼاؼٖ ِطیص ٔطَّٛ ٔشٙبوت ثب اوشب٘ؽاـؼ ٔٛـؼ 

٘ظف اق ِطبٚ اثؼبؼ، ویفیز ظبٞفی، ـً٘، ٔػبٔز، 

 دًٌٛ ٚ ـقیٗ اِیبف ٚ ...

3 

ٌىُ ؼاؼٖ ؼـ ضؽ لبثُ لجَٛ ٔطَّٛ ثب غٙبی خكئی  

 ٘ىجز ثٝ اوشب٘ؽاـؼ 
2 

 1 ای  ػؽْ ٌىُ ؼاؼٖ ٔطّٛالر ٌیٍٝ

4 
ـفٟ ٠يَة هطَّالر 

 ا غبَ ٌيٍِ

 : ٚاضؽ سِٛیؽ ٌیٍٝ ه بى

 ؼلیمٝ 10: قهبى

 -: هَاؼ هّففي

: ٔػبٔز وٙح، ؼوشٍبٜ سدْيكار اثكاـ ٍ

 فٛسٛٔشفی 

 

 ـفغ ػیٛة ٚ وبُٔ ػیٛة 

 

 ـفغ ٘ىجشبً ِطیص ػیٛة

 

 ػؽْ ـفغ ػیٛة 

یىٙٛاغشی ٔػبٔز ٚ اثؼبؼ ؼا٘ىیشٝ ِطیص اِیبف دًٌٛ 

 ٔٙبوت اِیبف 
3 

 
شی ؼـ ضؽ لبثُ لجَٛ ٔػبٔز ٚ اثؼبؼ ثب غٙبی غیىٙٛا

خكئی، ؼا٘ىیشٝ ٘ىجشبً لبثُ لجَٛ اِیبف، دًٌٛ ٘ىجشبً لبثُ 

 لجَٛ اِیبف ثب غٙبی خكئی 

2 

 1 ای  ٔطّٛالر غبَ ٌیٍٝػؽْ ـفغ ػیٛة 

 ًٝبـر ثف ٠ول فؼ دفوٌ  5

 : ٚاضؽ سِٛیؽ ٌیٍٝ ه بى

 : ؼـ اغشیبـ اـقٌیبةقهبى

 -: هَاؼ هّففي

 -: اثكاـ ٍ سدْيكار

 ٘ظبـر وبُٔ

 

 ٘ظبـر ؼـ ضؽ لبثُ لجَٛ 

 

 ٘ظبـر ٘بؼـوز

وٙشفَ ِطیص وّیٝ ٔفاضُ وبـ دفوُٙ اق ِطبٚ وٕی ٚ 

 ویفی ٚ ـػبیز اَِٛ ایٕٙی 
3 

 
وٙشفَ وبـ دفوُٙ اق ِطبٚ ویفی ٚ ػؽْ وٙشفَ ِطیص 

 وٕیز وبـ دفوُٙ ٚ ـػبیز اَِٛ ایٕٙی 
2 

ػؽْ وٙشفَ ٔفاضُ وبـ دفوُٙ اق ِطبٚ وٕی ٚ ویفی ٚ ػؽْ ـػبیز 

 اَِٛ ایٕٙی 
1 

ٌبیىشٍی 

ٞبی غیف 

فٙی , 

ایٕٙی, 

ثٟؽاٌز, 

سٛخٟبر 

قیىز 

ٔطیٙی ٚ 

 ٍ٘في

آٌبٞی ٞبی ایٕٙی ٚ -٘ىٛق  ثٙؽ دیً -ػیٙه ایٕٙی -ِجبن وبـ ٔٙبوت -والٜ ایٕٙی -وفً ایٕٙی –سٙفىیٔبوه  -ؼوشىً ایٕٙی: ايوٌي-1

 سدٟیكار ا٘فبی ضفیك

 سٕفوك  -٘ظٓ -: ؼلزً في-2

 ایخؽاوبقی ٚ ثبقیبفز ٔبیؼبر ٌیٍٝ -سٟٛیٝ ٔطیٗ وبـ سَخْبر قيىز هطيٙي:-3

س  ف اًشقبؼ   -(N13)ض  هىبلِ  -(N12)سّوين  يف  -(N11)اوشؽالل  :ّب  غيففٌي  ؽ ٍ وٙص هَـؼ ًيبق  بـٌبيىش ي-4

(N14)-   ؼاٌشي ؼـک ؼـوز اق ويىشن وبقهبًي(N21)-  سٌٝين ٍ اِالش ٠ول فؼّب  ويىشن(N22)-   خوٟ  ٍـ  ٍ  فؼ ٍـ 

 1ـ٠بيز هَاـؼ 

 4الي 

 

 

٠ؽم ـ٠بيز 

ّف يک اق 

 4الي  1هَاـؼ 

% ایٕٙی، ٍ٘في، 100

سٛخٟبر قیىز 

-ٚ ٌبیىشٍیٔطیٙی 

 ٞبی غیففٙی

2 

 
ػؽْ اوشفبؼٜ اق والٜ 

ایٕٙی یب ؼوشىً یب 

وفً ایٕٙی یب ِجبن 

وبـ یب ٔبوه سٙفىی 

 ثٙؽ دیًیب ػیٙه یب 

 ٔٛاـؼ ؼیٍفیب  ٘ىٛق

1 

 اـقٌيبثي  بـ )ٌبيىش ي اًدبم  بـ(
 ثّی    

 غیف    

 ٔؼیبـ ٌبیىشٍی ا٘دبْ وبـ  :

  3ٔفاضُ اق  2وىت ضؽالُ ٕ٘فٜ  

 , سٛخٟبر قیىز ٔطیٙی ٚ ٍ٘في ٞبی غیف فٙی, ایٕٙی, ثٟؽاٌزشٍیاق ثػً ٌبیى 2وىت ضؽالُ ٕ٘فٜ  

 اق ٔفاضُ وبـ 2وىت ضؽالُ ٔیبٍ٘یٗ 
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 ٍقاـر  هَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك   هَقٌي

 ؼفشف سبلي   شبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ  بـؼاًً

 

   بـ ٠ول فؼ اوشبًؽاـؼ سطلي  - 1-8ًوَى ثفگ

 اٍل:ًَثز  : سبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼ ي

 ضففِ 73140192  ؽ ضففِ
  وک س ٌىيي وفاهيک

 اوشبًؽاـؼ ٠ول فؼ  بـ: L2 وٙص ِالضيز

ٌيٍِ ثب اوش بؼُ اق سدْيكار  ؼاؼىٌ   

ؼّي ؼوشي هٙبثق ثب اوشبًؽاـؼّب ٍ  ٌ  

 ّب  هفثَِ٘ ؼوشَـال١و 

 ٍٜي ِ 01  ؽ ٍٜي ِ
 ٌ   ؼاؼى ٌيٍِ

 G22  فٍُ  بـ 

  بـ 0104  ؽ  بـ
 (3هْبـر ) وٙص ٌبيىش ي ٌيٍِؼوشي  ؼاؼىٌ   

  

 ؼقيقِ( 40)قهبى                                                                                                       ٌفايٗ اًدبم  بـ :-1

 ٌيٍِ سَليؽ ٍاضؽ ه بى:  .1

 ه١ٍ  ٍ .... -لَلِ ؼهً -هيلِ اًشقبل هؿاة -دبـزِ ًىَق -دفن -قيسي -اًجف -قبلتاثكاـ ٍ سدْيكار:  .2

 ٍ .... ّب  ًىَقدبـزِ-ـٍغي قبلت -هَاؼ هّففي: هؿاة ٌيٍِ .3

 ديً ثٌؽ ًىَق -٠يٌک ايوٌي -لجبن  بـ هٌبوت -  ً ايوٌي -ؼوش ً ًىَق-هبوکسدْيكار ايوٌي:  .4

 ٌبغُ ّب  اِلي اوشبًؽاـؼ ٠ول فؼ  بـ:  –2

  ي يز ق١ِٙ ٌ   ؼاؼُ ٌؽُ .1

 ًوًَِ ٍ ًقٍِ  بـ:-3

 ًَِ ٠يجي ًؽاٌشِ ثبٌؽ يب ؼاـا  ٠يَثي ؼـ ضؽ ق١ِٙ ٌ   ؼاؼُ ٌؽُ ؼاـا   ي يز هٌبوت ثَؼُ ٍ اق ًٝف ٜبّف  ّير .1

 هدبق هٙبثق  اوشبًؽاـؼ ٍ ؼوشَـال١و  ثبٌؽ.

 اثكاـ اـقٌيبثي: -4

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

 اثكاـ ٍ سدْيكار هَـؼ ًيبق اًدبم  بـ: -5

 ه١ٍ  ٍ .... -لَلِ ؼهً -هيلِ اًشقبل هؿاة -دبـزِ ًىَق -دفن -قيسي -اًجف -قبلتاثكاـ ٍ سدْيكار:  .1

 سدْيكار ا٘ ب  ضفيق -ديً ثٌؽ ًىَق -٠يٌک ايوٌي -لجبن  بـ هٌبوت -  ً ايوٌي -ؼوش ً ًىَق-هبوکسدْيكار ايوٌي:  .2

 -  بـ :س بلي   بـ  هفسجٗ ؼـ  فٍُ  -6
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 ٍقاـر  هَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك   هَقٌي

 ؼفشف سبلي   شبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ  بـؼاًً

 

  اـقٌيبثي - 1 -9ًوَى ثفگ

 ًَثز اٍل   سبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼ ي

 ضففِ : 73140192  ؽ ضففِ
 اوشبًؽاـؼ ٠ول فؼ  بـ: L2 وٙص ِالضيز  وک س ٌىيي وفاهيک

ٌ   ؼاؼى ٌيٍِ ثب اوش بؼُ اق  سدْيكار ٌ   ؼّي ؼوشي 

 ّب  هفثَِ٘هٙبثق ثب اوشبًؽاـؼّب ٍ ؼوشَـال١و 
 G22  فٍُ  بـ  ٌ   ؼاؼى ٌيٍِ ٍٜي ِ: 01  ؽ ٍٜي ِ

 (3هْبـر ) وٙص ٌبيىش ي ٌيٍِؼوشي  ؼاؼىٌ     بـ: 0104  ؽ  بـ

  

 هفا ض   بـ ـؼي 
 ٌفايٗ ٠ول فؼ

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

ًوف

ُ 

1 
 هبؼُ وبق  

 قبلت 

 : ٚاضؽ سِٛیؽ ٌیٍٝ ه بى

 ؼلیم25ٝ: قهبى

 -: هَاؼ هّففي

 -: اثكاـ ٍ سدْيكار

 

 

 آٔبؼٜ وبقی ِطیص لبِت 

 

 

 آٔبؼٜ وبقی ٘بؼـوز لبِت 

یىٙٛاغشی وبُٔ وٙٛش ؼاغّی لبِت، زفز ٌؽٖ ِطیص ٚ وبُٔ اِٚیٝ 

 لبِت، سٕیكی ِِٛٝ ؼًٔ، سٍػیُ ِطیص ٘ٛع لبِت ٔشٙبوت ثب ٔطَّٛ 
2 

 

ػؽْ یىٙٛاغشی وٙٛش ؼاغّی لبِت، زفز ٍ٘ؽٖ ؼٚ ٘یٕٝ لبِت، ػؽْ 

 سٕیكی ِِٛٝ ؼًٔ، سٍػیُ غّٗ ٘ٛع لبِت 
1 

 دف  فؼى قبلت  2

 : ٚاضؽ سِٛیؽ ٌیٍٝ ه بى

 ؼلیمٝ 5: قهبى

 : ٔؿاة ٌیٍٝ، دبـزٝ ٞبی ٘ىٛقهَاؼ هّففي

 : لبِت، ٔیّٝ، لیسیاثكاـ ٍ سدْيكار

 دف وفؼٖ وبُٔ ٚ ِطیص لبِت 
 
 

 دف وفؼٖ ٘ىجشبً ِطیص لبِت 

 

 دف وفؼٖ ٘بؼـوز لبِت 

ٔمؽاـ ٔٙبوت ِمٕٝ )ٔؿاة( اق ِطبٚ ضدٓ ٚ ٚقٖ، لفاـ ٌففشٗ ِطیص 

 ِمٕٝ ؼـ ٔفوك لبِت ٚ یب ـٚی ِِٛٝ ؼًٔ 
3 

 
ٔمؽاـ ٘ىجشبً ِطیص ِمٕٝ اق ِػبٚ ضدٓ ٚ ٚقٖ، لفاـ ٌففشٗ ٘ىجشبً ِطیص 

 ٝ ؼًٔ ثب غٙبی لبثُ لجَٛ ِِمٕٝ ؼـ ٔفوك لبِت ٚ یب ـٚی ِٛ
2 

ػؽْ سٛا٘بیی ٚ دف وفؼٖ لبِت )ٔمؽاـ ٘بٔٙبوت ِمٕٝ، لفاـ ٌففشٗ غّٗ 

 ٝ ؼًٔ(ِِمٕٝ ؼـ لبِت یب ـٚی ِٛ
1 

3 

ثفؼاٌشي هؿاة 

ثِ ٍويلِ اثكاـ 

هػََّ اق 

 هؿاة ضَٔسِ

 : ٚاضؽ سِٛیؽ ٌیٍٝه بى

 ؼلیمٝ 5: قهبى

  ٔؿاة ٌیٍٝ :هَاؼ هّففي

ٔیّٝ ثفؼاٌز ٚ ا٘شمبَ ٔؿاة : اثكاـ ٍ سدْيكار

 ٌیٍٝ

ثفؼاٌز وبُٔ ٔؿاة ٌیٍٝ ٚ 

 ِطیص

ثفؼاٌز ٘ىجشب ِطیص ٔؿاة 

 ٌیٍٝ 

 ثفؼاٌز ٘بؼـوز

  3 ثفؼاٌز هقؽاـ هٌبوت هؿاة ثب سَخِ ثِ ق١ِٙ ٍ ثب اثكاـ هٌبوت

ثفؼاٌز هقؽاـ ًىجشب  هٌبوت هؿاة ثب سَخِ ثِ ق١ِٙ ٍ ثب اثكاـ 

  2 هٌبوت

  1 ثفؼاٌز هؿاة٠ؽم سَاًبيي 

4 
ٌ   ؼّي 

 ؼوشي

 : ٚاضؽ سِٛیؽ ٌیٍٝ ه بى

 ؼلیمٝ 5: قهبى

: ـٚغٗ، دبـزٝ ٘ىٛق ، ٔؿاة هَاؼ هّففي

 ٌیٍٝ 

، دفن، : لبِت، ِِٛٝ ؼًٔاثكاـ ٍ سدْيكار

 ٍٔؼُ، ففزٝ ـٚغٗ وبـی 

 ٌىُ ؼٞی ِطیص ٚ وبُٔ 

 

 

 ٌىُ ؼٞی ٘ىجشبٌ ِطیص 

 

 ٌىُ ؼٞی ٘بؼـوز

لٙؼٝ وبٔالً وبِٓ ثب اثؼبؼ ٚ ٌىُ ظبٞفی ِطیص ٔٙبثك اوشب٘ؽاـؼ 

 ٔطَّٛ 
3 

 
لٙؼٝ ٘ىجشبً وبِٓ ثب اثؼبؼ ٘ىجشبً وبِٓ ثب اثؼبؼ ٚ ٌىُ ظبٞفی ٘ىجشبً ِطیص 

 ثب غٙبی خكئی ؼـ ضؽ لبثُ لجَٛ ٘ىجز ثٝ اوشب٘ؽاـؼ 
2 

 1 ظبٞفی(ؼٞی )لٙؼٝ ٔؼیٛة اق ِطبٚ اثؼبؼ ٚ ٌىُ ػؽْ سٛا٘بیی ٌىُ

5 
ًٝبـر ثف 

 ٠ول فؼ دفوٌ 

 : ٚاضؽ سِٛیؽ ٌیٍٝ ه بى

 : ؼـ اغشیبـ اـقٌیبةقهبى

 -: هَاؼ هّففي

 -: اثكاـ ٍ سدْيكار

 ٘ظبـر وبُٔ

 

 ٘ظبـر ؼـ ضؽ لبثُ لجَٛ 

 

 ٘ظبـر ٘بؼـوز

وٙشفَ ِطیص وّیٝ ٔفاضُ وبـ دفوُٙ اق ِطبٚ وٕی ٚ ویفی ٚ ـػبیز 

 اَِٛ ایٕٙی 
3 

 
وٙشفَ وبـ دفوُٙ اق ِطبٚ ویفی ٚ ػؽْ وٙشفَ ِطیص وٕیز وبـ 

 دفوُٙ ٚ ـػبیز اَِٛ ایٕٙی 
2 

ػؽْ وٙشفَ ٔفاضُ وبـ دفوُٙ اق ِطبٚ وٕی ٚ ویفی ٚ ػؽْ ـػبیز اَِٛ 

 ایٕٙی 
1 

ٌبیىشٍی ٞبی 

غیف فٙی , ایٕٙی, 

ثٟؽاٌز, سٛخٟبر 

قیىز ٔطیٙی ٚ 

 ٍ٘في

 دیً ثٙؽ ٘ىٛق-سدٟیكار ا٘فبی ضفیك -آٌبٞی ٞبی ایٕٙی -والٜ ایٕٙی -ِجبن وبـ ٔٙبوت -ایٕٙیوفً  –ؼوشىً ٘ىٛق-ٔبوه: ايوٌي-1

 سٕفوك   -٘ظٓ -: ؼلزً في-2

 سفىیه ٚ ثبقیبفز ٔبیؼبر ٌیٍٝ   -سٟٛیٝ ٔٙبوت سَخْبر قيىز هطيٙي:-3

سفىف ا٘شمبؼی  -(N13)ضُ ٔىبِٝ  -(N12)سّٕیٓ ٌیفی -(N11)اوشؽالَ  ٌبيىش ي ّب  غيففٌي  ؽ ٍ وٙص هَـؼ ًيبق  بـ:-4

(N14)-   ؼاٌشٗ ؼـن ؼـوز اق ویىشٓ وبقٔب٘ی(N21)-  ٓسٙظیٓ ٚ اِالش ػّٕىفؼٞبی ویىش(N22)-  خٕغ آٚـی ٚ ٌفؼآٚـی ا٘الػبر

(N31)-  یبؼٌیفی ) ( N35- ً٘سٛوؼٝ ٌبیىشٍی ٚ ؼا(N36)-  ا٘شػبة فٙبٚـی ٞبی ٔٙبوت(N41)-  ثىبـٌیفی فٙبٚـی ٞبی ٔٙبوت( 

 

 4الي  1ـ٠بيز هَاـؼ 

 

 

 

٠ؽم ـ٠بيز ّف يک 

 4الي  1اق هَاـؼ 

% ایٕٙی، ٍ٘في، 100

سٛخٟبر قیىز ٔطیٙی 

 ٞبی غیففٙیٚ ٌبیىشٍی

2 

ػؽْ اوشفبؼٜ اق والٜ  

 ٘ىٛقایٕٙی یب ؼوشىً 

یب وفً ایٕٙی یب ِجبن 

وبـ یب ٔبوه سٙفىی یب 

دیً ثٙؽ ٘ىٛق  یبػیٙه 

 ٔٛاـؼ ؼیٍف یب

1 

 )ٌبيىش ي اًدبم  بـ(اـقٌيبثي  بـ 
 ثّی    

 غیف    

 ٔؼیبـ ٌبیىشٍی ا٘دبْ وبـ  :

  4اق ٔفضّٝ   2وىت ضؽالُ ٕ٘فٜ  

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

 اق ٔفاضُ وبـ 2وىت ضؽالُ ٔیبٍ٘یٗ 
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 ٍقاـر  هَقي ٍ دفٍـي

دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك   هَقٌيوبقهبى   

 ؼفشف سبلي   شبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ  بـؼاًً

 

   بـ ٠ول فؼ اوشبًؽاـؼ سطلي  - 1-8ًوَى ثفگ

 اٍل:ًَثز  : سبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼ ي

 L2 وٙص ِالضيز  وک س ٌىيي وفاهيک فِضف 73140192  ؽ ضففِ

 اوشبًؽاـؼ ٠ول فؼ  بـ:

ّب  ٌ   ؼّي ٌيٍِ ثب هبٌيي ؼاؼىٌ   

 هٙبثق اوشبًؽاـؼّب ٍ ؼوشَـال١و  ّب  هفثَِ٘

 G25  فٍُ  بـ  ٌ   ؼاؼى ٌيٍِ ٍٜي ِ 01  ؽ ٍٜي ِ

 (3هْبـر ) وٙص ٌبيىش ي ٌيٍِهبٌيٌي  ؼاؼىٌ     بـ 0105  ؽ  بـ

  

 (ؼقيقِ 75 قهبى)                                                           :  بـ اًدبم ٌفايٗ-1

 ٍاضؽ سَليؽ ٌيٍِه بى:  .1

 -ّب  هٝفٍ  ؼّي ٌيٍِهبٌيي ٌ    -(ISؼّي ثٙف  )هبٌيي ٌ   -هبٌيي دفن -ؼّيّب  ٌ  اثكاـ قبلت: سدْيكار ٍ اثكاـ .2

وبق ، سدْيكار اًشقبل  سبح ـٍلف، غٌک  ٌٌؽُ، سدْيكار لقوِسدْيكار ٌ   ؼّي ٌيٍِ خبم ٌبه  )اًجف، غلٙک، ؼوش بُ 

 ففزِ ـٍغي  بـ  ٍ ... -اثكاـ ًّت ٍ سٌٝين قبلت -ؼوش بُ سٌٝين وَغز )َّا ٍ  بق( -ه١ٍ  -سفهَ َد  -هؿاة

 قلٟ ٍ ... - ة ِبثَى -ّب(ـٍغي ثلٌک )قبلت -هؿاة ٌيٍِ: هّففي هَاؼ .3

 ديً ثٌؽ ًىَق - هبوک - الُ ايوٌي -٠يٌک هػََّ -ؼوش ً ًىَق-ـٍدَي ًىَق: ايوٌي سدْيكار .4

 

 ٌبغُ ّب  اِلي اوشبًؽاـؼ ٠ول فؼ  بـ: – 2
 ٌ   ؼّي  .1

   هبؼُ وبق  سدْيكار ٌ   ؼّي .2

 ًوًَِ ٍ ًقٍِ  بـ:-3
  ي يز ٜبّف  ق١ِٙ ٍ هطَّل ٌ   ؼاؼُ ٌؽُ ثبيؽ هٙبثق اوشبًؽاـؼ ٍ ؼوشَـال١و   ى هطَّل ثبٌؽ. .1

 هٙبثق ؼوشَـال١و   هبؼُ  فؼًؽ. ؼوش بُ ّب ٍ سدْيكار ٌ   ؼّي .2

 اثكاـ اـقٌيبثي: -4

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

 اثكاـ ٍ سدْيكار هَـؼ ًيبق اًدبم  بـ: -5
 -ّب  هٝفٍ  ؼّي ٌيٍِهبٌيي ٌ    -(ISؼّي ثٙف  )هبٌيي ٌ   -هبٌيي دفن -ؼّيّب  ٌ  اثكاـ قبلت: سدْيكار ٍ اثكاـ .1

وبق ، سدْيكار اًشقبل  ٌ   ؼّي ٌيٍِ خبم ٌبه  )اًجف، غلٙک، ؼوش بُ سبح ـٍلف، غٌک  ٌٌؽُ، سدْيكار لقوِسدْيكار 

 ففزِ ـٍغي  بـ  ٍ ... -اثكاـ ًّت ٍ سٌٝين قبلت -ؼوش بُ سٌٝين وَغز )َّا ٍ  بق( -ه١ٍ  -سفهَ َد  -هؿاة

 ديً ثٌؽ ًىَق -ويىشن ا٘ ب  ضفيق -هبوک - الُ ايوٌي -٠يٌک هػََّ -ؼوش ً ًىَق-ـٍدَي ًىَق: ايوٌي سدْيكار .2

 

  س بلي   بـ  هفسجٗ ؼـ  فٍُ  بـ : -6

 (1030هطَّالر ٌيٍِ ا  غبَ ) ٌ   ؼاؼى -
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 ٍقاـر  هَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك   هَقٌي

 ؼفشف سبلي   شبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ  بـؼاًً

 

  اـقٌيبثي - 1 -9ًوَى ثفگ

 اٍلًَثز    سبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ًبم غبًَاؼ يًبم ٍ 

 L2 وٙص ِالضيز  وک س ٌىيي وفاهيک ضففِ 73140192  ؽ ضففِ
 اوشبًؽاـؼ ٠ول فؼ  بـ:    

ّب  ٌ   ؼّي هٙبثق ٌ   ؼاؼى ٌيٍِ ثب هبٌيي

 ّب  هفثَِ٘اوشبًؽاـؼّب ٍ ؼوشَـال١و 

 

 G25  فٍُ  بـ  ٌ   ؼاؼى ٌيٍِ ٍٜي ِ 01  ؽ ٍٜي ِ

 ٌيٍِهبٌيٌي  ؼاىٌ     بـ 0105  ؽ  بـ
وٙص 

 ٌبيىش ي
 (3هْبـر )

  

 هفا ض   بـ ـؼي 
 ٌفايٗ ٠ول فؼ

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

ًوف

ُ 

1 

 هبؼُ وبق  

سدْيكار ٌ   

 ؼّي 

 : ٚاضؽ  سِٛیؽ ٌیٍٝه بى

 ؼلیمٝ 60: قهبى

 -هَاؼ هّففي: 

 : اثكاـ ّ٘ت ٚ سٙظیٓ لبِتسدْيكار اثكاـ ٍ

ؼٜ وبقی ِطیص ٚ وبُٔ آٔب

 ؼٞی سدٟیكار ٌىُ

آٔبؼٜ وبقی ٘ىجشبٌ ِطیص 

 سدٟیكار ٌىُ ؼٞی 

آٔبؼٜ وبقی ٘بؼـوز سدٟیكار 

 ٌىُ ؼٞی 

 3 آٔبؼٜ وبقی ِطیص ٚ وبُٔ لبِت ٚ سدٟیكار ٌىُ ؼٞی 

 
آٔبؼٜ وبقی ٘ىجشبً ِطیص ؼـ ضؽ لبثُ لجَٛ لبِت ٚ سدٟیكار 

 ٌىُ ؼٞی 
2 

 1 ؼٞی ؼٜ وبقی ِطیص لبِت ٚ سدٟیكار ٌىُػؽْ آٔب

2 
اًشقبل هؿاة خْز 

 ٌ   ؼّي 

 ضؽ سِٛیؽ ٌیٍٝا: ٚه بى

 ؼلیمٝ 10: قهبى

 -: هَاؼ هّففي

 : سدٟیكار ا٘شمبَ ٔؿاةاثكاـ ٍ سدْيكار

 ٔؿاةا٘شمبَ ِطیص ٚ وبُٔ 

  

 ٘ىجشبً ِطیص ٔؿاة 

 

 ا٘شمبَ ٘بؼـوز ٔؿاة 

 

 3 ضدٓ ٚ ٚقٖ ٔمؽاـ ٔٙبوت ٔؿاة اق ِطبٚ

 
ؽاـ ٘ىجشبً ٔٙبوت ٔؿاة اق ِطبٚ ضدٓ ٚ ٚقٖ ثب غٙبی خكئی ٔم

 ؼـ ضؽ لبثُ لجَٛ 
2 

 1 ٔمؽاـ ٘بٔٙبوت ٔؿاة 

 ٌ   ؼّي 3

 : ٚاضؽ سِٛیؽ ٌیٍٝه بى

 ؼلیمٝ 5: قهبى

ٌیٍٝ، ـٚغٗ ثّٙه، آة ٚ  : ٔؿاةهَاؼ هّففي

 ِبثٖٛ، لّغ

 یٗٞبی ٌىُ ؼٞی، ٔبٌ: لبِتاثكاـ ٍ سدْيكار

ؼٞی ٌیٍٝ خبْ،  ؼٞی ثٙفی، سدٟیكار ٌىٌُىُ

ِمٕٝ،  ؼٞی، سدٟیكار ثفي دفن ٌىُ ٔبٌیٗ

، سدٟیكار ـٚغٗ سدٟیكار ٞؽایز وٙٙؽٜ ِمٕٝ

 ؼاؼٜ ٌؽٜوبـی، سطٟیكار ا٘شمبَ لٙؼٝ ٌىُ 

  ٌُٔىُ ؼٞی ِطیص ٚ وب

 

 

 ٌىُ ؼٞی ٘ىجشبً ِطیص 

 

 

 

 ٌىُ ؼٞی ٘بؼـوز 

ٔطَّٛ وبٔالٌ وبِٓ ثب اثؼبؼ ٚ ٌىُ ظبٞفی ِطیص ٔٙبثك 

 اوشب٘ؽاـؼ ٔطَّٛ 
3 

 

ٔطَّٛ ٘ىجشبً وبِٓ ثب اثؼبؼ ٚ ٌىُ ظبٞفی ٘ىجشبً ِطیص ثب 

 غٙبی خكئی ؼـ ضؽ لبثُ لجَٛ ٘ىجز ثٝ اوشب٘ؽاـؼ 
2 

اق ِطبٚ اثؼبؼ ٚ ٌىُ ؼٞی )ٔطَّٛ ٔؼیٛة ػؽْ سٛا٘بیی ٌىُ

 ظبٞفی(
1 

4 
ًٝبـر ثف ٠ول فؼ 

 دفوٌ 

 ضؽ سِٛیؽ ٌیٍٝا: ٚه بى

 : ؼـ اغشیبـ اـقٌیبةقهبى

 -: هَاؼ هّففي

 -: اثكاـ ٍ سدْيكار

 ٘ظبـر وبُٔ

 

 ٘ظبـر ؼـ ضؽ لبثُ لجَٛ 

 

 ٘ظبـر ٘بؼـوز

وٙشفَ ِطیص وّیٝ ٔفاضُ وبـ دفوُٙ اق ِطبٚ وٕی ٚ ویفی ٚ 

 ـػبیز اَِٛ ایٕٙی 
3 

 
وٙشفَ وبـ دفوُٙ اق ِطبٚ ویفی ٚ ػؽْ وٙشفَ ِطیص وٕیز 

 وبـ دفوُٙ ٚ ـػبیز اَِٛ ایٕٙی 
2 

ػؽْ وٙشفَ ٔفاضُ وبـ دفوُٙ اق ِطبٚ وٕی ٚ ویفی ٚ ػؽْ 

 ـػبیز اَِٛ ایٕٙی 
1 

ٌبیىشٍی ٞبی 

غیف فٙی , ایٕٙی, 

ثٟؽاٌز, سٛخٟبر 

قیىز ٔطیٙی ٚ 

 ٍ٘في

 دیً ثٙؽ ٘ىٛق  -آٌبٞی ٞبی ایٕٙی ٚ ویىشٓ ا٘فبی ضفیك -ٔبوه -والٜ ایٕٙی -ػیٙه ٔػَّٛ -ؼوشىً ٘ىٛق-اوشفبٜ اق ـٚدٛي ٘ىٛق: ايوٌي-1

 سٕفوك  -٘ظٓ -: ؼلزً في-2

 ّب، سَْيِ هٌبوت ـفٟ  لَؼ ي َِسي ًبٌي اق ثفغَـؼ قبلت: سَخْبر قيىز هطيٙي-3

  -(N14)س  ف اًشقبؼ   -(N13)ض  هىبلِ  -(N12)سّوين  يف  -(N11)اوشؽالل ّب  غيففٌي  ؽ ٍ وٙص هَـؼ ًيبق  بـ:  ٌبيىش ي-4

خوٟ  ٍـ  ٍ  فؼ ٍـ  ا٘ال٠بر  -(N22)سٌٝين ٍ اِالش ٠ول فؼّب  ويىشن  -(N21)ؼاٌشي ؼـک ؼـوز اق ويىشن وبقهبًي 

(N31)-   يبؼ يف ) ( N35- ًًسَو١ِ ٌبيىش ي ٍ ؼا(N36)-  اًشػبة فٌبٍـ  ّب  هٌبوت(N41)-  ث بـ يف  فٌبٍـ  ّب  هٌبوت

(N42)-  ُْؽاـ  فٌبٍـ  ّب  ثِ  بـ  ففشِ ٌؽ ً(N43)-  اخشوب٠ي ثَؼى(N51)- هْبـر  َي  فؼى(N52)-   ًقً ؼـ سين(N53)- 

 هَقي   -(N56)اـقي ّب  ؼي فاى اضشفام  ؿاٌشي ثف -(N55)ًوبيً قؽـر ـّجف  اففاؼ  -(N54)ٌف ز ؼـ اخشوب٠بر ٍ ف١بليز ّب 

هىشٌؽ وبق   -(N73)ؼـوش بـ  ٍ  ىت ضالل   -(N72)هىئَليز دؿيف  -(N71)س١بلي ففؼ  -(N57)ٍ  وک ثِ ففا يف  ؼي فاى 

(N37)-   غَؼ هؽيفيشي(N61)-  هؽيفيز قهبى(N64)-   هؽيفيز هَاؼ ٍ سدْيكار(N66)- هؽيفيز هٌبثٟ اًىبًي(N67) -  وبقهبى

 (N92)هطبوجِ ٍ ـيبٔي   -(N32)بر ؼّي ا٘ال٠

 

 4الي  1ـ٠بيز هَاـؼ 

 

 

 

٠ؽم ـ٠بيز ّف يک 

 4الي  1اق هَاـؼ 

% ایٕٙی، ٍ٘في، 100

سٛخٟبر قیىز ٔطیٙی ٚ 

 ٞبی غیففٙیٌبیىشٍی

2 

 
ػؽْ اوشفبؼٜ اق والٜ ایٕٙی 

یب ؼوشىً یب وفً ایٕٙی 

یب ٔبوه ـٚدٛي ٘ىٛق یب 

دیً سٙفىی یب ػیٙه یب 

 ٔٛاـؼ ؼیٍف ثٙؽ ٘ىٛق  یب

1 

 اـقٌيبثي  بـ )ٌبيىش ي اًدبم  بـ(
 ثّی    

 غیف    

 ٔؼیبـ ٌبیىشٍی ا٘دبْ وبـ  :

  3ٔفاضُ اق  2وىت ضؽالُ ٕ٘فٜ  

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

 اق ٔفاضُ وبـ 2وىت ضؽالُ ٔیبٍ٘یٗ 



22 

 

 

 

 ٍقاـر  هَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك   هَقٌي

 ؼفشف سبلي   شبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ  بـؼاًً

 

   بـ ٠ول فؼ اوشبًؽاـؼ سطلي  - 1-8ًوَى ثفگ

 اٍل:ًَثز  : سبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼ ي

 اوشبًؽاـؼ ٠ول فؼ  بـ: L3 وٙص ِالضيز س ٌىيي وفاهيک ضففِ 33190193  ؽ ضففِ

ؾٍة ثب اوش بؼُ اق  سْيِ هؿاة ٌيٍِ ؼـ سبًک

هٙبثق ثب اوشبًؽاـؼّب ٍ  سدْيكار خبًجي

 ؼوشَـال١و  ّب  هفثَِ٘

 G31  فٍُ  بـ  ٌ   ؼاؼى ٌيٍِ ٍٜي ِ 01  ؽ ٍٜي ِ

 (3هْبـر ) وٙص ٌبيىش ي ٌيٍِ هؿاة سْيِ  بـ 0106  ؽ  بـ

  

 (ؼقيقِ 95 قهبى)                                                 :     بـ اًدبم ٌفايٗ-1

 ٌيٍِ سَليؽ ٍاضؽ ه بى:  .1

سدْيكار اًؽاقُ  يف  ؼهب، فٍبـ ٍ  -سدْيكار اغشالٖ  فؼى هَاؼ اٍليِ -اثكاـ سَقيي -سدْيكار اًشقبل هَاؼ اٍليِ: سدْيكار ٍ اثكاـ .2

 سدْيكار  هبؼُ وبق  ٍ .... -ّبفي -ّبه١ٍ  -سٌٝين وَغزسدْيكار  -سدْيكار اًؽاقُ  يف  وٙص هؿاة -ؼثي

 ؾغبل  ک ٍ .... -وَل بر وؽين - فثٌبر  لىين  - فثٌبر وؽين -فلؽوذبر -ؼٍلَهيز -ويليه: هّففي هَاؼ .3

 لجبن ًىَق -لجبن  بـ هٌبوت -  ً ايوٌي-ا فيلشف ٌيٍِ -٠يٌک ايوٌي -ؼوش ً ًىَق-هبوک: ايوٌي سدْيكار .4

 ٠ول فؼ  بـ: ٌبغُ ّب  اِلي اوشبًؽاـؼ  –2

  هبؼُ وبق  هَاؼ اٍليِ  .1

 ؾٍة هَاؼ اٍليِ  .2

 ًوًَِ ٍ ًقٍِ  بـ:-3
  هبؼُ وبق  هَاؼ اٍليِ هٙبثق ؼوشَـال١و  ٍ اوشبًؽاـؼ اًدبم ٌَؼ. .1

 هفثَِ٘ ثبٌؽ.هؿاة ٌيٍِ ثبيىشي ؼاـا   ي يز هٌبوت )اق لطبٚ ٍيى َقيشِ، ؼهب ٍ ...( هٙبثق اوشبًؽاـؼ ٍ ؼوشَـال١و   .2

 اثكاـ اـقٌيبثي: -4

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

 اثكاـ ٍ سدْيكار هَـؼ ًيبق اًدبم  بـ: -5

سدْيكار اًؽاقُ  يف   -سدْيكار اغشالٖ  فؼى هَاؼ اٍليِ -اثكاـ سَقيي -سدْيكار اًشقبل هَاؼ اٍليِ: سدْيكار ٍ اثكاـ .1

سدْيكار  هبؼُ  -ّبفي -ّبه١ٍ  -سدْيكار سٌٝين وَغز -اًؽاقُ  يف  وٙص هؿاةسدْيكار  -ؼهب، فٍبـ ٍ ؼثي

 وبق  ٍ ....

-لجبن ًىَق -لجبن  بـ هٌبوت -  ً ايوٌي-ا فيلشف ٌيٍِ -٠يٌک ايوٌي -ؼوش ً ًىَق-هبوک: ايوٌي سدْيكار .2

 سدْيكار ا٘ ب  ضفيق

 س بلي   بـ  هفسجٗ ؼـ  فٍُ  بـ : -6

 (0505) هبؼُ  فؼى هؿاة  -
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 ٍقاـر  هَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك   هَقٌي

 ؼفشف سبلي   شبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ  بـؼاًً

 

 اـقٌيبثي - 1 -9ًوَى ثفگ

 ًَثز اٍل   سبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼ ي

 L3 وٙص ِالضيز س ٌىيي وفاهيک ضففِ : 31190193  ؽ ضففِ

 اوشبًؽاـؼ ٠ول فؼ  بـ:

سْيِ هؿاة ٌيٍِ ؼـ سبًک ؾٍة ثب اوش بؼُ اق سدْيكار خبًجي 

 ّب  هفثَِ٘بثق ثب اوشبًؽاـؼّب ٍ ؼوشَـال١و هٙ

 G31  فٍُ  بـ  ٌ   ؼاؼى ٌيٍِ ٍٜي ِ: 01  ؽ ٍٜي ِ

 (3هْبـر ) وٙص ٌبيىش ي سْيِ هؿاة ٌيٍِ  بـ: 0106  ؽ  بـ

  

 هفا ض   بـ ـؼي 
 ٠ول فؼٌفايٗ 

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

1 
 هبؼُ وبق  هَاؼ 

 اٍليِ 

 : ٚاضؽ سِٛیؽ ٌیٍٝ ه بى

 ؼلیمٝ 25: قهبى

  -: هَاؼ هّففي

: اثكاـ سٛقیٗ، ٚوبیُ ٚ اثكاـ اثكاـ ٍ سدْيكار

 آٔبؼٜ وبقی دٛؼـ 

 

آٔبؼٜ وبقی ِطیص ٚ وبُٔ ٔٛاؼ 

 اِٚیٝ 

 

 آٔبؼٜ وبقی ٘بؼـوز ٔٛاؼ اِٚیٝ 

 2 سٛقیٗ ٚ ؼا٘ٝ ثٙؽی ِطیص ٚ وبُٔ ٔٛاؼ اِٚیٝ 
 

 1 سٛقیٗ ٚ ؼا٘ٝ ثٙؽی غّٗ ٔٛاؼ اِٚیٝ 

 اغشالٖ هَاؼ اٍليِ  2

 ٚاضؽ سِٛیؽ ٌیٍٝ  ه بى:

 ؼلیمٝ 10: قهبى

  -: هَاؼ هّففي

ٚوبیُ اغشالٖ، ٔٛاؼ اِٚیٝ  اثكاـ ٍ سدْيكار:

 ، آة ٚ ثػبـ)ٔیىىف(

اغشالٖ ِطیص ٚ وبُٔ ٔٛاؼ 

 اِٚیٝ 

 

 اغشالٖ ٘ىجشبً ِطیص ٔٛاؼ اِٚیٝ

  

 اغشالٖ ٘بؼـوز ٔٛاؼ اِٚیٝ 

سٟیٝ ثر ٔٛاؼ اِٚیٝ ثٝ ِٛـر ٍٕٞٗ ٚ وبٔالً یىٙٛاغز 

 ٔٙبثك ثب اوشب٘ؽاـؼ ٚ ؼوشٛـاِؼُٕ 
3 

 
سٟیٝ ثر ٔٛاؼ اِٚیٝ ثٝ ِٛـر ٘ىجشبً ٍٕٞٗ ٚ یىٙٛاغز 

 ؼـ ضؽ لبثُ لجَٛ ٘ىجز ثٝ اوشب٘ؽاـؼ  ؼوشٛـاِؼُٕ 
2 

 1 ػؽْ سٛا٘بیی اغشالٖ ٔٛاؼ اِٚیٝ ثٝ ٘ٛـ ِطیص

 ؾٍة 3

 : ٚاضؽ سِٛیؽ ٌیٍٝ ه بى

 ؼلیمٝ 60: قهبى

ٌبُٔ ویّیه، : ٔٛاؼ اِٚیٝ ٌیٍٝ هَاؼ هّففي

 ؼِٚٛٔیز، فّؽوذبر

: وٛـٜ ؾٚة، سدٟیكار ا٘شمبَ ٍسدْيكار اثكاـ

ٞب، سدٟیكار  ٛوٛدُ، ٍٔؼُٔٛاؼ اِٚیٝ ثٝ وٛـٜ، سفٔ

ٞب، سدٟیكار ا٘ؽاقٜ ٌیفی  سٙظیٓ وٛغز، فٗ

فٍبـ ؼاغُ وٛـٜ، سدٟیكار ا٘ؽاقٜ ٌیفی وٙص 

 ٔؿاة 

 ؾٚة ِطیص ٚ وبُٔ 

 

 ؾٚة ٘ىجشبٌ ِطیص 

 

 

 

 ؾٚة ٘بؼـوز 

سٟیٝ ٔؿاة ٔٙبوت ثب ٚیىىٛقیشٝ ٚ ؼٔبی ٔٙبوت ثب ٘ٛع 

 ٔطَّٛ 
3 

 

سٟیٝ ٔؿاة ٘ىجشبٌ ٔٙبوت ثب ٚیىىٛقیشٝ ٚ ؼٔبی ؼـ ضؽ 

 لبثُ لجَٛ ٔشٙبوت ثب ٘ٛع ٔطَّٛ 
2 

 1 ػؽْ سٛا٘بیی ٔؿاة ٔٙبوت 

4 
ًٝبـر ثف ٠ول فؼ 

 دفوٌ 

 ٚاضؽ سِٛیؽ ٌیٍٝ  ه بى:

 : ؼـ اغشیبـ اـقٌیبةقهبى

  -: هّففيهَاؼ 

 - اثكاـ ٍ سدْيكار:

 ٘ظبـر وبُٔ

 

 ٘ظبـر ؼـ ضؽ لبثُ لجَٛ 

 

 ٘ظبـر ٘بؼـوز

وٙشفَ ِطیص وّیٝ ٔفاضُ وبـ دفوُٙ اق ِطبٚ وٕی ٚ 

 ویفی ٚ ـػبیز اَِٛ ایٕٙی 
3 

 
وٙشفَ وبـ دفوُٙ اق ِطبٚ ویفی ٚ ػؽْ وٙشفَ ِطیص 

 وٕیز وبـ دفوُٙ ٚ ـػبیز اَِٛ ایٕٙی 
2 

ػؽْ وٙشفَ ٔفاضُ وبـ دفوُٙ اق ِطبٚ وٕی ٚ ویفی ٚ 

 ػؽْ ـػبیز اَِٛ ایٕٙی 
1 

ٌبیىشٍی ٞبی 

غیف فٙی , ایٕٙی, 

ثٟؽاٌز, 

سٛخٟبر قیىز 

 ٔطیٙی ٚ ٍ٘في

آٌبٞی ٞبی ایٕٙی ٚ ویىشٓ  -ِجبن ٘ىٛق -ِجبن وبـ ٔٙبوت -وفً ایٕٙی-ایفیّشف ٌیٍٝ -ػیٙه ایٕٙی -ؼوشىً ٘ىٛق-ٔبوه: ايوٌي-1

 ضفیكا٘فبی 

 ٘ظٓ  -: ؼلزً في-2

 ثبقیبفز ٔبیؼبر ٌیٍٝ -سٟٛیٝ ٔٙبوت خٟز ٌفؼ ٚ غجبـ ؼٚؼ ٘بٌی اق آٔبؼٜ وبقی ٔٛاؼ اِٚیٝ ٚ اضشفاق ٍٔؼُ ٞب  سَخْبر قيىز هطيٙي:-4

  -(N14)سفىف ا٘شمبؼی  -(N13)ضُ ٔىبِٝ  -(N12)سّٕیٓ ٌیفی -(N11)اوشؽالَ  ّب  غيففٌي  ؽ ٍ وٙص هَـؼ ًيبق  بـ: ٌبيىش ي-4

  -(N31)خٕغ آٚـی ٚ ٌفؼآٚـی ا٘الػبر  -(N22)سٙظیٓ ٚ اِالش ػّٕىفؼٞبی ویىشٓ  -(N21)ؼاٌشٗ ؼـن ؼـوز اق ویىشٓ وبقٔب٘ی 

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

ٌفوز ؼـ اخشٕبػبر ٚ  -(N53)٘مً ؼـ سیٓ   -(N52)ٟٔبـر ٌٛي وفؼٖ -(N51)اخشٕبػی ثٛؼٖ  -(N43)ٜ فٙبٚـی ٞبی ثٝ وبـ ٌففشٝ ٌؽ

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

(N57)- سؼبِی ففؼی(N71)- ٔىئِٛیز دؿیفی(N72)-  ـی ٚ وىت ضالَ ؼـوشىب(N73)-  ٔىشٙؽ وبقی(N37)-   غٛؼ ٔؽیفیشی(N61)- 

ٔطبوجٝ ٚ    -(N32)وبقٔبٖ ؼٞی ا٘الػبر  - (N67)ٔؽیفیز ٔٙبثغ ا٘ىب٘ی -(N66)ٔؽیفیز ٔٛاؼ ٚ سدٟیكار   -(N64)ٔؽیفیز قٔبٖ 

 (N92)ـیبٔی

 

 1ـ٠بيز هَاـؼ 

 4الي 

 

 

 

ّف ٠ؽم ـ٠بيز 

 1ـؼ اهَيک اق 

 4الي 

ٍ٘في، % ایٕٙی، 100

سٛخٟبر قیىز ٔطیٙی ٚ 

 ٞبی غیففٙیٌبیىشٍی

2 

 
ػؽْ اوشفبؼٜ اق والٜ 

 ٘ىٛق ایٕٙی یب ؼوشىً

یب وفً ایٕٙی یب ِجبن 

وبـ یب ٔبوه سٙفىی یب 

 ایفیّشف ٌیٍٝ ػیٙه یب

ٔٛاـؼ یب  ِجبن ٘ىٛقیب 

 ؼیٍف

1 

 اـقٌيبثي  بـ )ٌبيىش ي اًدبم  بـ(

 ثّی    

 غیف    

 ا٘دبْ وبـ  :ٔؼیبـ ٌبیىشٍی 

  3ٚ  1ٔفاضُ اق  2وىت ضؽالُ ٕ٘فٜ  

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

 اق ٔفاضُ وبـ 2وىت ضؽالُ ٔیبٍ٘یٗ 

 



24 

 

 

 

 ٍقاـر  هَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك   هَقٌي

فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ  بـؼاًًؼفشف سبلي   شبة ّب  ؼـوي   

 

  بـ ٠ول فؼ اوشبًؽاـؼ سطلي  - 1-8ًوَى ثفگ

 اٍل:ًَثز  : سبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼ ي

 اوشبًؽاـؼ ٠ول فؼ  بـ: L1 وٙص ِالضيز  بـ ف هبّف ٠وَهي وفاهيک ضففِ 81810191  ؽ ضففِ

ثفـوي ٍ دفؼاغز ق١ِٙ دفن ٌؽُ ثب اثكاـ 

ٌبه   َليه ٍ ـيكوٌح ٍ ووجبؼُ ٍ ... هٌبوت 

 ّب  هفثَِ٘هٙبثق اوشبًؽاـؼّب ٍ ؼوشَـال١و 

 G23  فٍُ  بـ  ٌ   ؼاؼى دَؼـ ٍٜي ِ 02  ؽ ٍٜي ِ

 (2) ؼاًً وٙص ٌبيىش ي دفؼاغز ق١ِٙ دفن ٌؽُ  بـ 0201  ؽ  بـ

  

 (ؼقيقِ 45 قهبى)                                                                              :    بـ اًدبم ٌفايٗ-1

 دفنٍاضؽ ه بى:  .1

اثكاـ ٌٌبوبيي  -اغز، سي ِ ٍ ...(ؼٍوبي  ٍ اثكاـ دفؼاغز )ثفن، فٌف دف -اثكاـ اًؽاقُ  يف  اث١بؼ )غٗ  ً،  َليه ٍ ...( :سدْيكار ٍ اثكاـ .2

 ٍوبي  ضو  ٍ ًق  ٍ .... -الهخ ٍيمُ ٍ ...( ٠يَة )هث  ؾـُ ثيي،

 ق١ِٙ دفن ٌؽُ .3

 هَاؼ ٌٌبوبيي ٠يَة هث  خَّف، الک، ً ز، او ٌح، يًََليز، او بذ ٍ ....: هّففي هَاؼ .4

 هبوک سٌ ىي -٠يٌک ايوٌي - الُ ايوٌي -لجبن  بـ -  ً ايوٌي –٠يٌک ايوٌي -ؼوش ً هٌبوت: ايوٌي سدْيكار .5

 

 ٌبغُ ّب  اِلي اوشبًؽاـؼ ٠ول فؼ  بـ:  –2

 ق١ِٙ ثفـوي ٠يَة اضشوبلي .1

 اغز ق١ِٙؼدف .2

  ي يز ق١ِٙ دفؼاغز ٌؽُ .3

 ًوًَِ ٍ ًقٍِ  بـ:-3

 ٌٌبوبيي ٠يَة ق١ِٙ قج  اق دفؼاغز ًٝيف سفک، اغشال  اث١بؼ، دفيؽ ي لجِ، ٠ؽم ي ٌَاغشي وٙص ٍ... .1

  فؼؼق١ِٙ هٙبثق ؼوشَـال١و  ث وک اثكاـ هٌبوت دفؼاغز  .2

 ٍ .... اًدبم ٌَؼ ِبفي،  ًَيب ثَؼى-ثفـوي  يقيز وٙطي ق١ِٙ اق ًٝف ي ٌَاغشي وٙص .3

 اثكاـ اـقٌيبثي: -4

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

 اثكاـ ٍ سدْيكار هَـؼ ًيبق اًدبم  بـ: -5

اثكاـ ٌٌبوبيي  -اغز، سي ِ ٍ ...(ؼٍوبي  ٍ اثكاـ دفؼاغز )ثفن، فٌف دف -اثكاـ اًؽاقُ  يف  اث١بؼ )غٗ  ً،  َليه ٍ ...( اثكاـ ٍ سدْيكار: .1

 ٍوبي  ضو  ٍ ًق  ٍ .... -٠يَة )هث  ؾـُ ثيي، الهخ ٍيمُ ٍ ...(

سدْيكار ا٘ ب   -هبوک سٌ ىي -٠يٌک ايوٌي - الُ ايوٌي -لجبن  بـ -  ً ايوٌي –٠يٌک ايوٌي -ؼوش ً هٌبوت :سدْيكار ايوٌي  .2

 ضفيق 

  بـ  هفسجٗ ؼـ  فٍُ  بـ :س بلي   -6

 (0301دفؼاغز ق١ِٙ ٌ   ؼاؼُ ٌؽُ ثِ ـٍي دالوشيک ) -

 
 



25 

 

 

 

 ٍقاـر  هَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك   هَقٌي

 ؼفشف سبلي   شبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ  بـؼاًً
 

 اـقٌيبثي - 1 -9ًوَى ثفگ

 اٍلًَثز    سبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼ ي

 ضففِ 81810191  ؽ ضففِ
 بـ ف هبّف ٠وَهي 

 وفاهيک

وٙص 

 ِالضيز
L1 :اوشبًؽاـؼ ٠ول فؼ  بـ 

ثفـوي ٍ دفؼاغز ق١ِٙ دفن ٌؽُ ثب اثكاـ هٌبوت 

ٌبه   َليه ٍ ـيكوٌح ٍ ووجبؼُ ٍ ... هٙبثق 

 ثَِّ٘ب  هفاوشبًؽاـؼّب ٍ ؼوشَـال١و 

 G23  فٍُ  بـ  ٌ   ؼاؼى دَؼـ ٍٜي ِ 02  ؽ ٍٜي ِ

 دفؼاغز ق١ِٙ دفن ٌؽُ  بـ 0201  ؽ  بـ
وٙص 

 ٌبيىش ي
 (2) ؼاًً

  

 هفا ض   بـ ـؼي 

 ٌفايٗ ٠ول فؼ

)اثكاـ،هَاؼ، سدْيكار، قهبى، 

 ه بى ٍ ...(

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

1 
خؽاوبق  ق١ٙبر 

 ه١يَة

 ٚاضؽ دفن  ه بى:

 ؼلیمٝ 15 قهبى:

 الن  -٘فز، خٛٞف هَاؼ هّففي:

 -ؾـٜ ثیٗ اثكاـ ٍ سدْيكار:

 الٔخ ٚیمٜ

خؽاوبقی وبُٔ لٙؼبر 

 ٔؼیٛة 

خؽاوبقی لٙؼبر ٔؼیٛة 

 ؼـ ضؽ لبثُ لجَٛ 

 خؽاوبقی ٘بؼـوز 

وٙشفَ ٚ سٍػیُ ػیٛة ثٝ ٘ٛـ 

 وبُٔ 
3 

 2 وٙشفَ ٚ سٍػیُ ػیٛة ٟٔٓ  

 1 ػؽْ سٍػیُ ػیٛة

2 
زيؽهبى ق١ٙبر 

 دفن ٌؽُ

 ٚاضؽ دفن  ه بى:

 ؼلیمٝ  10 قهبى:

 یِٛ٘ٛیز -اوفٙح هَاؼ هّففي:

ٚوبیُ ضُٕ ٚ  اثكاـ ٍ سدْيكار:

 ٘مُ 

 زیؽٔبٖ ِطیص لٙؼبر 

 

زیؽٔبٖ لٙؼبر ؼـ ضؽ 

 لبثُ لجَٛ
 

 زیؽٔبٖ ٘بؼـوز 

 3  ٟبآ٘ زیؽٔبٖ ِطیص لٙؼبر ٚ ضُٕ

 

 زیؽٔبٖ ٘ىجشبً ِطیص لٙؼبر ٚ ضُٕ

 ٞب آٖ
2 

 1 ٞب ٚ ضُٕ آٖػؽْ سٛا٘بیی زیؽٔبٖ 

3 
دفؼاغز ق١ٙبر 

 وبلن

 ٚاضؽ دفن  ه بى:

 ؼلیمٝ  20 قهبى:

 اوفٙح، اوىبذ هَاؼ هّففي:

زبلٛی  اثكاـ ٍ سدْيكار:

 ، ثفن دفؼاغز ٚ ...(ٙففدفؼاغز، 

 دفؼاغز وبُٔ 

 

 دفؼغز ؼـ ضؽ لبثُ لجَٛ

 
 

 دفؼاغز ٘بؼـوز

 3 دفؼاغز ؼلیك لٙؼٝ 

 

دفؼاغز ٘ىجشبً ِطیص ٚ ؼـ ضؽ لبثُ 

 لجَٛ 
2 

 1 ػؽْ سٛا٘بیی دفؼاغز لٙؼٝ 

ٌبيىش ي ّب  

غيف فٌي , 

ايوٌي, ثْؽاٌز, 

سَخْبر قيىز 

 هطيٙي ٍ ً في

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

 ٞبی ایٕٙیآٌبٞی -سدٟیكار ا٘فبی ضفیك

 ٘ظٓ -ؼلزً في:  -2

 خؽاوبقی ٔبیؼبر ٚ سٟٛیٝ ٔٙبوت  سَخْبر قيىز هطيٙي:-3

ؼاٌشٗ ؼـن   -(N12)سّٕیٓ ٌیفی -(N11)اوشؽالَ :  ٌبيىش ي ّب  غيففٌي  ؽ ٍ وٙص هَـؼ ًيبق  بـ-4

خٕغ آٚـی ٚ ٌفؼآٚـی ا٘الػبر  -(N22)سٙظیٓ ٚ اِالش ػّٕىفؼٞبی ویىشٓ  -(N21)ؼـوز اق ویىشٓ وبقٔب٘ی 

(N31)-  یبؼٌیفی ) ( N35- ً٘سٛوؼٝ ٌبیىشٍی ٚ ؼا(N36)-  ا٘شػبة فٙبٚـی ٞبی ٔٙبوت(N41)-  اخشٕبػی

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

آٔٛقي ٚ وٕه ثٝ ففاٌیفی ؼیٍفاٖ   -(N56)قي ٞبی ؼیٍفاٖاضشفاْ ٌؿاٌشٗ ثف اـ -(N55)لؽـر ـٞجفی اففاؼ 

(N57)- سؼبِی ففؼی(N71)- ٔىئِٛیز دؿیفی(N72)-   َؼـوشىبـی ٚ وىت ضال(N73)-   غٛؼ ٔؽیفیشی(N61)- 

 (N67)ٔؽیفیز ٔٙبثغ ا٘ىب٘ی -(N66)ٔؽیفیز ٔٛاؼ ٚ سدٟیكار   -(N64)ٔؽیفیز قٔبٖ 

 

 

الي  1ـ٠بيز هَاـؼ 

4 

 

 

 

٠ؽم ـ٠بيز ّف 

الي  1يک اق هَاـؼ 

4 

% ایٕٙی، 100

ٍ٘في، سٛخٟبر 

قیىز ٔطیٙی ٚ 

ٞبی ٌبیىشٍی

 غیففٙی

2 

ػؽْ اوشفبؼٜ اق والٜ  

ایٕٙی یب ؼوشىً یب 

وفً ایٕٙی یب ِجبن 

وبـ یب ٔبوه سٙفىی 

یب ػیٙه یب ٔٛاـؼ 

 ؼیٍف

1 

 اـقٌيبثي  بـ )ٌبيىش ي اًدبم  بـ(

 ثّی    

 غیف    

 ا٘دبْ وبـ  :ٔؼیبـ ٌبیىشٍی 

  3اق ٔفضّٝ   2وىت ضؽالُ ٕ٘فٜ  

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

 اق ٔفاضُ وبـ 2وىت ضؽالُ ٔیبٍ٘یٗ 
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 ٍقاـر  هَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك   هَقٌي

ٍ ضففِ ا  ٍ  بـؼاًًؼفشف سبلي   شبة ّب  ؼـوي فٌي   

 

   بـ ٠ول فؼ اوشبًؽاـؼ سطلي  - 1-8ًوَى ثفگ

 اٍل:ًَثز  : سبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼ ي

 اوشبًؽاـؼ ٠ول فؼ  بـ: L1 وٙص ِالضيز  بـ ف هبّف ٠وَهي وفاهيک ضففِ 81810191  ؽ ضففِ

 ٌشفل  فاًَل ٍ دف  فؼى قبلت ٍ  ٌشفل ًْبيي  ى 

 َليه، ؼهبوٌح ٍ ... هٙبثق اوشبًؽاـؼ ٍ ثب 

 ّب  هفثَِ٘ؼوشَـال١و 

 G21  فٍُ  بـ  ٌ   ؼاؼى دَؼـ ٍٜي ِ 02  ؽ ٍٜي ِ

 (3) هْبـر وٙص ٌبيىش ي ثفا  دفن  فؼى دف  فؼى قبلت  بـ 0202  ؽ  بـ

  

 (ؼقيقِ 30 قهبى:)                                                     :    بـ اًدبم ٌفايٗ-1

 دفنٍاضؽ ه بى:  .1

اثكاـ  -اثكاـ  ٌشفل )هث  ـَ٘ثز وٌح، ؼهبوٌح ٍ ...( -ؼوش بُ دفن -اثكاـ  ٌشفل ضدن دَؼـ -قبلت دفن سدْيكار : ٍ اثكاـ .2

 ٍ ....  -دَؼـ  هبؼُ دفن -سَقيي 

 خؽا ٌٌؽُ ٌبه  ـٍغي، ٍا ه )هَاؼ  فثٌي(، اويؽ اٍلئيک ٍ ....: هّففي هَاؼ .3

 ٠يٌک ايوٌي -لجبن  بـ - الُ ايوٌي -  ً ايوٌي –هبوک سٌ ىي -ؼوش ً: ايوٌي سدْيكار .4

 ٌبغُ ّب  اِلي اوشبًؽاـؼ ٠ول فؼ  بـ: –2

 ثفـوي قبلت .1

 دف  فؼى قبلت .2

 ًوًَِ ٍ ًقٍِ  بـ:-3

هبسفيه ٍ ثفـوي  ي يز وٙطي قبلت )وٌجِ ٍ هبسفيه( اق لطبٚ ؼـق،  ًَيب ثَؼى، سٌٝين ثَؼى، دفيؽ ي لجِ، ؼهب  وٌجِ ٍ  .1

... 

 دف فؼى قبلت ثب ضدن هٌبوت دَؼـ ٍ  ٌشفل  ى ٍ سٌٝين ًْبيي  ى .2

 اثكاـ اـقٌيبثي: -4

 فْفوز ٍاـوي -3هٍبّؽُ  -2دفوً  -1

 اثكاـ ٍ سدْيكار هَـؼ ًيبق اًدبم  بـ: -5

اثكاـ  -ؼهبوٌح ٍ ...(اثكاـ  ٌشفل )هث  ـَ٘ثز وٌح،  -ؼوش بُ دفن -اثكاـ  ٌشفل ضدن دَؼـ -قبلت دفناثكاـ ٍسدْيكار:  .1

 ٍ ....  -دَؼـ  هبؼُ دفن -سَقيي 

  ٠يٌک ايوٌي -لجبن  بـ - الُ ايوٌي -  ً ايوٌي –هبوک سٌ ىي -سدْيكار ا٘ ب  ضفيق، ؼوش ً :سدْيكار ايوٌي .2

 س بلي   بـ  هفسجٗ ؼـ  فٍُ  بـ : -6

 (0203غبـج  فؼى ق١ِٙ دفن ٌؽُ ) -
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 ٍقاـر  هَقي ٍ دفٍـي

دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك   هَقٌيوبقهبى   

 ؼفشف سبلي   شبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ  بـؼاًً

 

 اـقٌيبثي - 1 -9ًوَى ثفگ

 اٍلًَثز    سبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼ ي

 اوشبًؽاـؼ ٠ول فؼ  بـ:     L1 وٙص ِالضيز  بـ ف هبّف ٠وَهي وفاهيک ضففِ 81810191  ؽ ضففِ

 فاًَل ٍ دف  فؼى قبلت ٍ  ٌشفل ًْبيي  ى ثب  ٌشفل 

 َليه، ؼهبوٌح ٍ ... هٙبثق اوشبًؽاـؼ ٍ 

 ّب  هفثَِ٘ؼوشَـال١و 

 G21  فٍُ  بـ  ٌ   ؼاؼى دَؼـ ٍٜي ِ 02  ؽ ٍٜي ِ

 ثفا  دفن  فؼى دف  فؼى قبلت  بـ 0202  ؽ  بـ
وٙص 

 ٌبيىش ي
 (3) هْبـر

  

 هفا ض   بـ ـؼي 
 ٌفايٗ ٠ول فؼ

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

1 
 ٌشفل ٜبّف  دَؼـ 

  هبؼُ

 ٚاضؽ دفن ه بى:

 ؼلیمٝ 5 قهبى:

 دٛؼـ آٔبؼٜ دفن هَاؼ هّففي:

 - اثكاـ ٍ سدْيكار:

 وٙشفَ ظبٞفی دٛؼـ ثٝ ٘ٛـ 

 وبُٔ 

ؼـ ضؽ دٛؼـ وٙشفَ ظبٞفی 

 لبثُ لجَٛ 
 

 وٙشفَ ظبٞفی ٘بؼـوز 

سٍػیُ ِطیص ػؽْ زىجٙؽٌی ، ـ٘ٛثز 

 دٛؼـ
3 

 
سٍػیُ ؼـ ضؽ لبثُ لجَٛ ػؽْ 

 ٚ ...دٛؼـ زىجٙؽٌی ، ـ٘ٛثز 
2 

 1 سٍػیُ ٘بؼـوز 

2 
سٌٝين دف ٌؽى 

 قبلت

 ٚاضؽ دفن ه بى:

 ؼلیمٝ 10:  قهبى

 دٛؼـ آٔبؼٜ دفن هَاؼ هّففي:

لبِت دفن، ؼوشٍبٜ  اثكاـ ٍ سدْيكار:

دفن، اثكاـ وٙشفَ ضدٓ دٛؼـ ٚـٚؼی، اثكاـ 

 وٙشفَ ـ٘ٛثز ٚ ...(

 سٙظیٓ ؼلیك دف ٌؽٖ لبِت

  

سٙظیٓ دف ٌؽٖ لبِت ؼـ ضؽ 

 ٔدبق
 

 سٙظیٓ ٘بؼـوز 

دف وفؼٖ ِطیص لبِت ٘جك ؼوشٛـاِؼُٕ 

 ٌبُٔ )ضدٓ، یىٙٛاغشی ٚ ...( 
3 

 

دف وفؼٖ ؼـ ضؽ لبثُ لجَٛ لبِت ٔٙبثك 

 ؼوشٛـ اِؼُٕ 
2 

 1 دف وفؼٖ ٘بؼـوز 

3 
 ٌشفل ًْبيي دف 

 قبلت  فؼى

 ٚاضؽ دفن ه بى:

 ؼلیمٝ 15 قهبى:

 دٛؼـ آٔبؼٜ دفن هَاؼ هّففي:

اثكاـ وٙشفَ اثؼبؼ، اثكاـ  اثكاـ ٍ سدْيكار:

 وٙشفَ سٛقیٗ

وٙشفَ ِطیص لٙؼٝ دفن 

 ٌؽٜ

وٙشفَ ؼـ ضؽ لبثُ لجَٛ 

 لٙؼٝ دفن ٌؽٜ 
 

 وٙشفَ ٘بؼـوز 

سٍػیُ ِطیص ٚقٖ ٚ اثؼبؼ لٙؼٝ دفن 

 ٌؽٜ ٚ سٙظیٓ ٔدؽؼ 
3 

 
سٍػیُ ؼـ ضؽ ٔدبق ٚقٖ ٚ اثؼبؼ لٙؼٝ 

 دفن ٌؽٜ ٚ سٙظیٓ ٔدؽؼ 
2 

 1 سٍػیُ ٘بؼـوز 

ٌبیىشٍی ٞبی 

غیف فٙی , 

ایٕٙی, ثٟؽاٌز, 

سٛخٟبر قیىز 

ٔطیٙی ٚ 

 ٍ٘في

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

 ٞبی ایٕٙیآٌبٞی -سدٟیكار ا٘فبی ضفیك -ٔبوه سٙفىی

 ؼلز، سٕفوك، ٘ظٍٓ٘في:  -2

 سٛخٟبر قیىز ٔطیٙی: سٟٛیٝ ٔٙبوت ٚ خؽاوبقی ٔبیؼبر-3

  -(N12)سّٕیٓ ٌیفی -(N11)اوشؽالَ ٌبیىشٍی ٞبی غیففٙی وؽ ٚ وٙص ٔٛـؼ ٘یبق وبـ: -4

  -(N22)سٙظیٓ ٚ اِالش ػّٕىفؼٞبی ویىشٓ  -(N21)ؼاٌشٗ ؼـن ؼـوز اق ویىشٓ وبقٔب٘ی 

سٛوؼٝ ٌبیىشٍی ٚ   -(N31)خٕغ آٚـی ٚ ٌفؼآٚـی ا٘الػبر  -(N23)ثٟجٛؼ ػّٕىفؼٞبی ویىشٓ 

ٟٔبـر ٌٛي  -(N51)اخشٕبػی ثٛؼٖ -(N41)ا٘شػبة فٙبٚـی ٞبی ٔٙبوت  -(N36)ؼاً٘ 

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

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

ؼـوشىبـی ٚ وىت ضالَ   -(N72)ٔىئِٛیز دؿیفی -(N71)سؼبِی ففؼی -(N57)ؼیٍفاٖ 

(N73)-   غٛؼ ٔؽیفیشی(N61)-  ٖٔؽیفیز قٔب(N64)-   ٔؽیفیز ٔٛاؼ ٚ سدٟیكار(N66)- 

 (N67)ٔؽیفیز ٔٙبثغ ا٘ىب٘ی

 

 1ـ٠بيز هَاـؼ 

 4الي 

 

 

 

 

٠ؽم ـ٠بيز ّف 

 1يک اق هَاـؼ 

 4الي 

% ایٕٙی، 100

ٍ٘في، سٛخٟبر 

قیىز ٔطیٙی ٚ 

ٞبی ٌبیىشٍی

 غیففٙی

2 

 
ػؽْ اوشفبؼٜ اق 

والٜ ایٕٙی یب 

ؼوشىً یب وفً 

وبـ ایٕٙی یب ِجبن 

یب ٔبوه سٙفىی 

یب ػیٙه یب ٔٛاـؼ 

 ؼیٍف

1 

 اـقٌيبثي  بـ )ٌبيىش ي اًدبم  بـ(
 ثّی    

 غیف    

 ٔؼیبـ ٌبیىشٍی ا٘دبْ وبـ  :

  2اق ٔفضّٝ  2وىت ضؽالُ ٕ٘فٜ  

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

 اق ٔفاضُ وبـ 2ٔیبٍ٘یٗ وىت ضؽالُ 
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 ٍقاـر  هَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك   هَقٌي

 ؼفشف سبلي   شبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ  بـؼاًً

 

  بـ ٠ول فؼ اوشبًؽاـؼ سطلي  - 1-8ًوَى ثفگ

 اٍل:ًَثز  : سبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼ ي

 L1 وٙص ِالضيز  بـ ف هبّف ٠وَهي وفاهيک ضففِ 81810191  ؽ ضففِ

 اوشبًؽاـؼ ٠ول فؼ  بـ:    

ٍ اثكاـ  هٍ هبسفي وٌجِج  فؼى ق١ِٙ ثب  وک غبـ

 هفثَِّ٘ب  هٙبثق اوشبًؽاـؼ ٍ ؼوشَـال١و  هٌبوت

 ؽ 

 ٍٜي ِ
 G21  فٍُ  بـ  ٌ   ؼاؼى دَؼـ ٍٜي ِ 02

 ق١ِٙ دفن ٌؽُ غبـج  فؼى  بـ 0203  ؽ  بـ
وٙص 

 ٌبيىش ي
 (2ؼاًً )

  

 (ؼقيقِ 40 قهبى:)                                                    :    بـ اًدبم ٌفايٗ-1

 ٍاضؽ دفن  ه بى: .1

اثكاـ ثفؼاٌشي ق١ِٙ  -اثكاـ ثبق  فؼى قبلت -ؼوش بُ دفن -قبلت - يف  اث١بؼ  ) َليه،  ًَيب ٍ ...(اثكاـ اًؽاقُاثكاـ ٍ سدْيكار:  .2

 اثكاـ سويك  فؼى قبلت )ثفن،  وذفوَـ ثبؼ( ٍ .... -اثكاـ  ٌشفل ق١ِٙ )ؾـُ ثيي، الهخ ٍيمُ، ...( -ٍ  بـؼک(دفن ٌؽُ ) يفُ 

 .اويؽ اٍلئيک ٍ ... -ً ز -الک-هّففي: خَّف ؼهَا .3

 ٠يٌک ايوٌي  -لجبن  بـ - الُ ايوٌي -  ً ايوٌي –هبوک سٌ ىي -اوش بؼُ اق ؼوش ًسدْيكار ايوٌي:  .4

 

 ّب  اِلي اوشبًؽاـؼ ٠ول فؼ  بـ: ٌبغُ –2

 ثفـوي ق١ِٙ دفن ٌؽُ   .1

  ٌشفل ٍ سٌٝين قبلت دفن  .2

 ًوًَِ ٍ ًقٍِ  بـ:-3

 ثفـوي ق١ِٙ دفن ٌؽُ اق لطبٚ اث١بؼ  هٙبثق ًقٍِ ٍ ؼوشَـال١و  .1

 ثف٘ف  ٌؽى ٠يَة اًدبم ٌَؼ. خْز  ٌشفل ٍ سٌٝين قبلت دفن .2

 اثكاـ اـقٌيبثي: -4

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

 اثكاـ ٍ سدْيكار هَـؼ ًيبق اًدبم  بـ: -5

اثكاـ ثفؼاٌشي ق١ِٙ  -اثكاـ ثبق  فؼى قبلت -ؼوش بُ دفن -قبلت - يف  اث١بؼ  ) َليه،  ًَيب ٍ ...(اثكاـ اًؽاقُاثكاـ ٍسدْيكار:  .1

 سويك  فؼى قبلت )ثفن،  وذفوَـ ثبؼ( ٍ ....اثكاـ  -اثكاـ  ٌشفل ق١ِٙ )ؾـُ ثيي، الهخ ٍيمُ، ...( -دفن ٌؽُ ) يفُ ٍ  بـؼک(

٠يٌک  -لجبن  بـ - الُ ايوٌي -  ً ايوٌي –هبوک سٌ ىي -اوش بؼُ اق ؼوش ً -سدْيكار ا٘ ب  ضفيقسدْيكار ايوٌي:  .2

 ايوٌي

 س بلي   بـ  هفسجٗ ؼـ  فٍُ  بـ : -6

 (0202) ثفا  دفن  فؼى دف  فؼى قبلت -
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 ٍقاـر  هَقي ٍ دفٍـي

دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك   هَقٌيوبقهبى   

 ؼفشف سبلي   شبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ  بـؼاًً

 

 اـقٌيبثي - 1 -9ًوَى ثفگ

 ًَثز اٍل   سبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼ ي

 L1 وٙص ِالضيز  بـ ف هبّف ٠وَهي وفاهيک ضففِ 81810191  ؽ ضففِ

 اوشبًؽاـؼ ٠ول فؼ  بـ:    

هٙبثق ٍ اثكاـ هٌبوت ه ِ ٍ هبسفي فؼى ق١ِٙ ثب  وک وٌجج غبـ

  ّب  هفثَِ٘اوشبًؽاـؼ ٍ ؼوشَـال١و 

 G21  فٍُ  بـ  ٌ   ؼاؼى دَؼـ ٍٜي ِ 02  ؽ ٍٜي ِ

 (2ؼاًً ) وٙص ٌبيىش ي ق١ِٙ دفن ٌؽُ غبـج  فؼى  بـ 0203  ؽ  بـ

  

 هفا ض   بـ ـؼي 
 ٌفايٗ ٠ول فؼ

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

1 
خؽاوبق  وٌجِ ٍ 

 هبسفيه 

 ٚاضؽ دفن  ه بى:

 ؼلیمٝ 10 قهبى:

 - هَاؼ هّففي:

اثكاـ ثبق وفؼٖ لبِت ؼـ ِٛـر  اثكاـ ٍسدْيكار:

 ٘یبق 

 

 خؽاوبقی ِطیص 

 

 

 خؽاوبقی ٘بؼـوز 

 2 خؽا وفؼٖ وٕجٝ ٚ ٔبسفیه ثٝ ٘ٛـ ِطیص 

 

 1 ػؽْ سٛا٘بیی خؽاوبقی وٕجٝ ٚ ٔبسفیه 

 غبـج  فؼى ق١ِٙ  2

 ٚاضؽ دفن  ه بى:

 ؼلیمٝ  10 قهبى:

  – هَاؼ هّففي:

اثكاـ ثفؼاٌشٗ لٙؼٝ دفن  اثكاـ ٍ سدْيكار:

 ٌؽٜ )ٌیفٜ ٚ وبـؼن(

 غبـج وفؼٖ لٙؼٝ ثٝ ٘ٛـ وبُٔ 

غبـج وفؼٖ لٙؼٝ ؼـ ضؽ لبثُ 

 لجَٛ 

 غبـج وفؼٖ ٘بؼـوز 

 3  وبٔالً وبِٓ لٙؼٝ دفن ٌؽٜ غبـج وفؼٖ 

 2 غبـج وفؼٖ لٙؼٝ دفن ٌؽٜ ؼـ ضؽ ٔدبق  

 1 ػؽْ سٛا٘بیی غبـج وفؼٖ لٙؼٝ دفن ٌؽٜ 

3 
 ٌشفل ق١ِٙ دفن 

 ٌؽُ 

 ٚاضؽ دفن ه بى:

 ؼلیمٝ 10 قهبى:

 ٘فز -الن -خٛٞف هَاؼ هّففي:

 -اثكاـ وٙشفَ اثؼبؼی )وِٛیه( اثكاـ ٍ سدْيكار:

ثیٗ، الٔخ ٚیمٜ ٚ ٌبُٔ )ؾـٜاثكاـ وٙشفَ لٙؼٝ 

)... 

 ٙؼٝ دفن ٌؽٜ لوٙشفَ ؼلیك 

 وٙشفَ ؼـ ضؽ لبثُ لجَٛ

 

 وٙشفَ ٘بؼـوز 

 3 سٍػیُ ِطیص ػیٛة ٌبُٔ اثؼبؼ، سفن ٚ ...(

 2 سٍػیُ ػیٛة ٟٔٓ لٙؼٝ  

 1 ػؽْ سٍػیُ ػیٛة 

 سويك  فؼى قبلت  4

 : ٚاضؽ دفن ه بى

 ؼلیمٝ 10: قهبى

 اویؽ اِٚئیه هَاؼ هّففي:

اثكاـ سٕیك وفؼٖ لبِت)ثفن،  اثكاـ ٍ سدْيكار:

 وٕذفوٛـ ٞٛا(

 سٕیك وفؼٖ وبٔالً ؼلیك لبِت 

سٕیك وفؼٖ ؼـ ضؽ لبثُ لجَٛ 

 لبِت 

 سٕیك وفؼٖ ٘بؼـوز

 3 دبن وفؼٖ وبُٔ لبِت ٚ ـٚغٗ وبـی آٖ 

 2 دبن وفؼٖ ؼـ ضؽ لبثُ لجَٛ ؼـ ـٚغٗ وبـی  

 1 ػؽْ سٛا٘بیی دبن وفؼٖ لبِت 

ٌبیىشٍی ٞبی 

غیف فٙی , 

ایٕٙی, 

ثٟؽاٌز, 

سٛخٟبر قیىز 

ٔطیٙی ٚ 

 ٍ٘في

 -والٜ ایٕٙی -وفً ایٕٙی –ٔبوه سٙفىی -اوشفبؼٜ اق ؼوشىً -ٞبی ایٕٙیآٌبٞی -سدٟیكار ا٘فبی ضفیكایٕٙی: -1

  ایٕٙیػیٙه  -ِجبن وبـ
 ٘ظٓ -ٍ٘في:  ؼلز-2

 سٛخٟبر قیىز ٔطیٙی: سٟٛیٝ ٚ خؽاوبقی ٔبیؼبر-3

ؼاٌشٗ ؼـن ؼـوز اق   -(N12)سّٕیٓ ٌیفی -(N11)اوشؽالَ ٌبیىشٍی ٞبی غیففٙی وؽ ٚ وٙص ٔٛـؼ ٘یبق وبـ: -4

خٕغ آٚـی  -(N23)ثٟجٛؼ ػّٕىفؼٞبی ویىشٓ   -(N22)سٙظیٓ ٚ اِالش ػّٕىفؼٞبی ویىشٓ  -(N21)ویىشٓ وبقٔب٘ی 

اخشٕبػی  -(N41)ا٘شػبة فٙبٚـی ٞبی ٔٙبوت  -(N36)سٛوؼٝ ٌبیىشٍی ٚ ؼاً٘   -(N31)ٚ ٌفؼآٚـی ا٘الػبر 

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

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

ٔؽیفیز قٔبٖ  -(N61)غٛؼ ٔؽیفیشی   -(N73)ؼـوشىبـی ٚ وىت ضالَ   -(N72)ٔىئِٛیز دؿیفی -(N71)سؼبِی ففؼی

(N64)-   ٔؽیفیز ٔٛاؼ ٚ سدٟیكار(N66)- ٔؽیفیز ٔٙبثغ ا٘ىب٘ی(N67) 

 

 

 4الي  1ـ٠بيز هَاـؼ 

 

 

 

٠ؽم ـ٠بيز ّف يک اق 

 4 الي 1هَاـؼ 

% ایٕٙی، 100

ٍ٘في، سٛخٟبر 

قیىز ٔطیٙی ٚ 

ٞبی ٌبیىشٍی

 غیففٙی

2 

ػؽْ اوشفبؼٜ اق  

والٜ ایٕٙی یب 

ؼوشىً یب وفً 

ایٕٙی یب ِجبن 

وبـ یب ٔبوه 

سٙفىی یب ػیٙه 

 یب ٔٛاـؼ ؼیٍف

1 

 اـقٌيبثي  بـ )ٌبيىش ي اًدبم  بـ(

 ثّی    

 غیف    

 ٔؼیبـ ٌبیىشٍی ا٘دبْ وبـ  :

  2اق ٔفضّٝ   2وىت ضؽالُ ٕ٘فٜ  

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

 اق ٔفاضُ وبـ 2وىت ضؽالُ ٔیبٍ٘یٗ 
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 ٍقاـر  هَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك   هَقٌي

  بـؼاًًؼفشف سبلي   شبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ 

 

  بـ ٠ول فؼ اوشبًؽاـؼ سطلي  - 1-8ًوَى ثفگ

 اٍل:ًَثز  : سبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼ ي

 اوشبًؽاـؼ ٠ول فؼ  بـ:     L2 وٙص ِالضيز  وک س ٌىيي وفاهيک ضففِ 73140192  ؽ ضففِ

ثب  ثب سَخِ ثِ ق١ِٙ سَليؽ   هبؼُ  فؼى قبلت

  وک  َليه، ؼهبوٌح ٍ ... هٙبثق

 ّب  هفثَِ٘ؼوشَـال١و  اوشبًؽاـؼّب ٍ

 G24  فٍُ  بـ  ٌ   ؼاؼى دَؼـ ٍٜي ِ 02  ؽ ٍٜي ِ

 (3هْبـر ) وٙص ٌبيىش ي  هبؼُ  فؼى قبلت دفن  بـ 0204  ؽ  بـ

  

 (ؼقيقِ 60 قهبى:)                                                       :    بـ اًدبم ٌفايٗ-1

 ٍاضؽ دفن ه بى:  .1

  -اثكاـ  ٌشفل اث١بؼ  -اثكاـ  ٌشفل فٍبـ -اثكاـ  ٌشفل ؼهب -هبسفيه( -قبلت )ووجِ -ؼوش بُ دفناثكاـ ٍ سدْيكار:  .2

 فيلف  ٍ ...  -ؾـُ ثيي

 ....ـٍغي ّيؽـٍليک ٍ  -الک -خَّف -خؽا  ٌٌؽُ ٌبه  )ـٍغي، ٍا ه )هَاؼ  فثٌي ٍ ...(هَاؼ هّففي:  .3

 لجبن  بـ  -٠يٌک ايوٌي -هبوک سٌ ىي - الُ ايوٌي -  ً ايوٌي -سدْيكار ايوٌي: ؼوش ً  بـ .4

 ٌبغُ ّب  اِلي اوشبًؽاـؼ ٠ول فؼ  بـ:  –2

 وي قبلت ـثف .1

 ؼوش بُ دفن  يثفـو .2

 دفن   ؼوش بُ سٌٝين قبلت ٍ .3

 ًوًَِ ٍ ًقٍِ  بـ:-3
 بق اث١بؼ  وٌجِ ٍ هبسفيه ٍ غالِي هد ثفـوي وٌجِ ٍ هبسفيه اق لطبٚ وَٙش ٜبّف  ٍ  ٌشفل .1

 ّيؽـٍلي ي ٍ سدْيكار ؼهب ٍ فٍبـ  –ثفـوي ؼوش بُ دفن اق لطبٚ ه بًي ي  .2

ثب سَخِ ثِ ٠يَة ًىجز ثِ سٌٝين هدؽؼ ؼوش بُ خْز ثف٘ف   فؼى  ى اقؽام ٌَؼ ٍ ؼـ َِـر ًيبق ثِ ٍاضؽّب  ؾيفثٗ اـخبٞ  .3

 ؼاؼُ ٌَؼ.

 اثكاـ اـقٌيبثي: -4

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

 اثكاـ ٍ سدْيكار هَـؼ ًيبق اًدبم  بـ: -5

فيلف  ٍ  -ؾـُ ثيي -اثكاـ  ٌشفل اث١بؼ  -اثكاـ  ٌشفل فٍبـ -اثكاـ  ٌشفل ؼهب -هبسفيه( -قبلت )ووجِ -ؼوش بُ دفناثكاـ ٍسدْيكار:  .1

... 

 ٠يٌک ايوٌي -لجبن  بـ - الُ ايوٌي -  ً ايوٌي –سٌ ىيهبوک  -ؼوش ً  بـ -سدْيكار ا٘ ب  ضفيقسدْيكار ايوٌي:  .2

 س بلي   بـ  هفسجٗ ؼـ  فٍُ  بـ : -6

 (0404)  ف  ـيػشِ قبلت  فؼى  هبؼُ

 (0504)  هبؼُ  فؼى قبلت ثِ ـٍي ٌ   ؼاؼى ؼوشي
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 ٍقاـر  هَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك   هَقٌي

ضففِ ا  ٍ  بـؼاًًؼفشف سبلي   شبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ   

 

 اـقٌيبثي - 1 -9ًوَى ثفگ

 اٍلًَثز    سبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼ ي

 اوشبًؽاـؼ ٠ول فؼ  بـ:     L2 وٙص ِالضيز  وک س ٌىيي وفاهيک ضففِ : 73140192  ؽ ضففِ

ثب  وک  ثب سَخِ ثِ ق١ِٙ سَليؽ   هبؼُ  فؼى قبلت

 اوشبًؽاـؼّب ٍ  َليه، ؼهبوٌح ٍ ... هٙبثق

 ّب  هفثَِ٘ؼوشَـال١و 

 G24  فٍُ  بـ  ٌ   ؼاؼى دَؼـ ٍٜي ِ: 02  ؽ ٍٜي ِ

 (3هْبـر ) وٙص ٌبيىش ي  هبؼُ  فؼى قبلت دفن  بـ: 0204  ؽ  بـ

  

 هفا ض   بـ ـؼي 
 ٌفايٗ ٠ول فؼ

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

ًوف

ُ 

  ٌشفل اٍليِ قبلت 1

 ٚاضؽ دفن  ه بى:

 ؼلیمٝ  10 قهبى:

 ٚاوه  -الن -خٛٞف هَاؼ هّففي:

ؼ اثكاـ وٙشفَ اثؼب -ؾـٜ ثیٗ اثكاـ ٍ سدْيكار:

 فٞب فیّ -لبِت

 وٙشفَ وبُٔ ٚ ؼلیك لبِت 

 

 

 وٙشفَ ؼـ ضؽ لبثُ لجَٛ لبِت 

 

 وٙشفَ ٘بؼـوز لبِت 

وٙشفَ وبُٔ وٙٛش لبِت ٌبُٔ )سفن، ٘بِبفی وٙص، آثجٙؽی 

 لبِت ٚ اػٕبَ خؽاوٙٙؽٜ ٚ ...(
3 

وٙشفَ ٘ىجشبً ِطیص وٙٛش لبِت ٌبُٔ سفن، ٘بِبفی وٙص،  

 ٚ ...آثجٙؽی ؼـ لبِت 
2 

 1  سٛا٘بیی وٙشفَ لبِت ػؽْ 

2 
جِ ل ؼهب  وٌشف ٌ

 ٍ هبسفيه

 ٚاضؽ دفن  ه بى:

 ؼلیمٝ  20 قهبى:

  - هَاؼ هّففي:

اثكاـ وٙشفَ ؼٔب )سفٔٛٔشف ٚ  اثكاـ ٍسدْيكار:

)... 

 وٙشفَ ٚ سٙظیٓ ؼلیك ؼٔب 

 

 

 وٙشفَ ؼـ ضؽ لبثُ لجَٛ ؼٔب

  

 وٙشفَ ٘بؼـوز ؼٔب 

 3 وٙشفَ ٚ سٙظیٓ ؼلیك ؼٔبی ٔٙبوت ٘جك ؼوشٛـاِؼُٕ 

 2 وٙشفَ ٚ سٙظیٓ ؼٔب ؼـ ضؽ ٔدبق  

 1 ػؽْ سٍػیُ ؼٔب ٚ سٙظیٓ ٘بؼـوز آٖ

  ٌشفل فٍبـ 3

 ٚاضؽ دفن  ه بى:

 ؼلیمٝ  20 قهبى:

 : ـٚغٗ ٞیؽـِٚیه هّففي هَاؼ

 : ا٘ٛاع فٍبـ وٙحسدْيكار ٍ اثكاـ

 وٙشفَ ٚ سٙظیٓ ؼلیك فٍبـ 

 

 

وٙشفَ ٚ سٙظیٓ ؼـ ضؽ لبثُ لجَٛ 

 فٍبـ 

 

 وٙشفَ ٘بؼـوز فٍبـ 

 3 ؼوشٛـاِؼُّٕ وٙشفَ ٚ سٙظیٓ ؼلیك فٍبـ ٔٙبوت ٘جك

 2 وٙشفَ ٚ سٙظیٓ فٍبـ ؼـ ضؽ ٔدبق  

 1 ػؽْ سٍػیُ فٍبـ ٚ سٙظیٓ ٘بؼـوز آٖ 

4 

  ٌشفل ًْبيي قبلت

ثفاوبن ق١ِٙ 

 سَليؽ    

 ٚاضؽ دفن  ه بى:

 ؼلیمٝ  10 قهبى:

 الن -خٛٞف هَاؼ هّففي:

اثكاـ وٙشفَ اثؼبؼ  -یٗؾـٜ ث اثكاـ ٍسدْيكار:

 فٞب فیّ -لبِت

 وبُٔ ٚ ؼلیك لبِتوٙشفَ 

 

 وٙشفَ ؼـ ضؽ لبثُ لجَٛ لبِت 

 

 وٙشفَ ٘بؼـوز لبِت  

وٙشفَ ٟ٘بیی ٚ سٙظیٓ ؼلیك ثب سٛخٝ ثٝ لٙؼٝ دفن ٌؽٜ ثب سٛخٝ ثٝ 

 ؼوشٛـاِؼُٕ
3 

وٙشفَ ٟ٘بیی ٚ سٙظیٓ ؼـ ضؽ لبثُ لجَٛ ٚ لٙؼٝ دفن ٌؽٜ ثب  

 سٛخٝ ثٝ ؼوشٛـاِؼُٕ 
2 

 1 دفن ٌؽٜ  لٙؼٝػؽْ وٙشفَ ٚ سٙظیٓ ٟ٘بیی ثب سٛخٝ ثٝ 

5 
ًٝبـر ثف ٠ول فؼ 

 دفوٌ 

 ٚاضؽ دفن  ه بى:

 ؼـ اغشیبـ اـقٌیبة قهبى:

 -: هّففي هَاؼ

 -: سدْيكار ٍ اثكاـ

 ٘ظبـر وبُٔ

 

 ٘ظبـر ؼـ ضؽ لبثُ لجَٛ 

 

 ٘ظبـر ٘بؼـوز

وٙشفَ ِطیص وّیٝ ٔفاضُ وبـ دفوُٙ اق ِطبٚ وٕی ٚ ویفی ٚ 

 ـػبیز اَِٛ ایٕٙی 
3 

 
وٙشفَ وبـ دفوُٙ اق ِطبٚ ویفی ٚ ػؽْ وٙشفَ ِطیص وٕیز وبـ 

 دفوُٙ ٚ ـػبیز اَِٛ ایٕٙی 
2 

ػؽْ وٙشفَ ٔفاضُ وبـ دفوُٙ اق ِطبٚ وٕی ٚ ویفی ٚ ػؽْ 

 ـػبیز اَِٛ ایٕٙی 
1 

ٌبیىشٍی ٞبی 

فٙی ,  غیف

ایٕٙی, 

ثٟؽاٌز, 

سٛخٟبر قیىز 

ٔطیٙی ٚ 

 ٍ٘في

والٜ  -وفً ایٕٙی -ٔبوه سٙفىی -اوشفبؼٜ اق ؼوشىً وبـ -سدٟیكار ا٘فبی ضفیك، آٌبٞی ٞبی ایٕٙیایٕٙی: -1

 ػیٙه ایٕٙی  -ِجبن وبـ -ایٕٙی

 سٕفوك  -٘ظٓ -ٍ٘في: ؼلز-2

 سٟٛیٝ ٔٙبوت -سٛخٟبر قیىز ٔطیٙی: خؽاوبقی ٔبیؼبر-3

ؼاٌشٗ ؼـن ؼـوز اق   -(N12)سّٕیٓ ٌیفی -(N11)اوشؽالَ ٞبی غیففٙی وؽ ٚ وٙص ٔٛـؼ ٘یبق وبـ: ٌبیىشٍی -4

خٕغ آٚـی ٚ ٌفؼآٚـی  -(N23)ثٟجٛؼ ػّٕىفؼٞبی ویىشٓ   -(N22)سٙظیٓ ٚ اِالش ػّٕىفؼٞبی ویىشٓ  -(N21)ویىشٓ وبقٔب٘ی 

ٟٔبـر ٌٛي  -(N51)اخشٕبػی ثٛؼٖ -(N41)ا٘شػبة فٙبٚـی ٞبی ٔٙبوت  -(N36)سٛوؼٝ ٌبیىشٍی ٚ ؼاً٘   -(N31)ا٘الػبر 

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

ؼـوشىبـی ٚ   -(N72)ِیز دؿیفیٔىئٛ -(N71)سؼبِی ففؼی -(N57)آٔٛقي ٚ وٕه ثٝ ففاٌیفی ؼیٍفاٖ   -(N56)اـقي ٞبی ؼیٍفاٖ

- (N67)ٔؽیفیز ٔٙبثغ ا٘ىب٘ی -(N66)ٔؽیفیز ٔٛاؼ ٚ سدٟیكار   -(N64)ٔؽیفیز قٔبٖ  -(N61)غٛؼ ٔؽیفیشی   -(N73)وىت ضالَ 

 (N37)ٔىشٙؽ وبقی 

 4الي  1ـ٠بيز هَاـؼ 

 

 

 

٠ؽم ـ٠بيز ّف يک اق 

 4الي  1هَاـؼ 

% ایٕٙی، ٍ٘في، 100

سٛخٟبر قیىز 

-ٌبیىشٍیٔطیٙی ٚ 

 ٞبی غیففٙی

2 

ػؽْ اوشفبؼٜ اق والٜ  

ایٕٙی یب ؼوشىً یب 

وفً ایٕٙی یب ِجبن 

وبـ یب ٔبوه سٙفىی 

 یب ػیٙه یب ٔٛاـؼ ؼیٍف

1 

 اـقٌيبثي  بـ )ٌبيىش ي اًدبم  بـ(
 ثّی    

 غیف    

 ٔؼیبـ ٌبیىشٍی ا٘دبْ وبـ  :

  4اق ٔفضّٝ   2وىت ضؽالُ ٕ٘فٜ  

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

 اق ٔفاضُ وبـ 2وىت ضؽالُ ٔیبٍ٘یٗ 
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 ٍقاـر  هَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك   هَقٌي

 ؼفشف سبلي   شبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ  بـؼاًً

 

  بـ ٠ول فؼ اوشبًؽاـؼ سطلي  - 1-8ًوَى ثفگ

 اٍل:ًَثز  : سبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼ ي

 س ٌىيي وفاهيک ضففِ 31190193  ؽ ضففِ
وٙص 

 ِالضيز
L3 

 اوشبًؽاـؼ ٠ول فؼ  بـ:    

شبًؽاـؼّب ٍ ٌ   ؼاؼى ثب دفن، هٙبثق او

 ؼوشَـال١و  ّب  هفثَِ٘

 G32  بـ  فٍُ  ٌ   ؼاؼى دَؼـ ٍٜي ِ 02  ؽ ٍٜي ِ

 ثِ ـٍي دفن دَؼـٌ   ؼاؼى ق١ِٙ   بـ 0205  ؽ  بـ
وٙص 

 ٌبيىش ي

هْبـر 

(3) 
  

 (ؼقيقِ 60 قهبى:)                                                         :    بـ اًدبم ٌفايٗ-1

 ٍاضؽ دفنه بى:  .1

  ٌشفل اث١بؼ  ق١ِٙ )اث١بؼ، ؼاًىيشِ، اوشط بم ٍ ...( ٍ ...اثكاـّب   -قبلت )وٌجِ ٍ هبسفيه( -ؼوش بُ دفناثكاـ ٍ سدْيكار:  .2

 ٍ .... اًَاٞ خؽا ٌٌؽُ )ـٍغي ٍ ...( -هَؼ هّففي: دَؼـ  هبؼُ دفن .3

  الُ ايوٌي -٠يٌک ايوٌي -لجبن  بـ -  ً ايوٌي -هبوک سٌ ىي -ؼوش ً  بـسدْيكار ايوٌي:  .4

 ٌبغُ ّب  اِلي اوشبًؽاـؼ ٠ول فؼ  بـ:  –2

 فف يٌؽ دفن  .1

 ثفـوي ق١ِٙ  .2

 ًوًَِ ٍ ًقٍِ  بـ:-3

 ثب ـ٠بيز هفاض  دفن ٌبه  ديً دفن ٍ دفن ًْبيي هٙبثق ؼوشَـال١و  اًدبم ٌَؼ. .1

 ثفـوي ق١ِٙ دفن ٌؽُ هٙبثق ًقٍِ ٍ سٌٝين فف يٌؽ دفن ؼـ َِـر ًيبق  .2

 اثكاـ اـقٌيبثي: -4

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

 هَـؼ ًيبق اًدبم  بـ:اثكاـ ٍ سدْيكار  -5

 ٍ .... اوشط بم ٍ ...( -ؼاًىيشِ -اثكاـ  ٌشفل اث١بؼ  ق١ِٙ )اث١بؼ -ؼوش بُ دفن ٍ قبلت )وٌجِ ٍ هبسفيه(اثكاـ ٍسدْيكار:  .1

 سدْيكار ا٘ ب  ضفيق - الُ ايوٌي -٠يٌک ايوٌي -لجبن  بـ -  ً ايوٌي -هبوک سٌ ىي -ؼوش ً  بـسدْيكار ايوٌي:  .2

 هفسجٗ ؼـ  فٍُ  بـ :س بلي   بـ   -6
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 ٍقاـر  هَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك   هَقٌي

 ؼفشف سبلي   شبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ  بـؼاًً

 

 اـقٌيبثي - 1 -9ًوَى ثفگ

   سبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼ ي
ًَثز 

 اٍل

 اوشبًؽاـؼ ٠ول فؼ  بـ: L3 ِالضيزوٙص  س ٌىيي وفاهيک ضففِ 31190193  ؽ ضففِ

هٙبثق اوشبًؽاـؼّب ٍ  دفنٌ   ؼاؼى ثب 

 هفثَِ٘ ّب  ؼوشَـال١و 

 G32  فٍُ  بـ  ٌ   ؼاؼى دَؼـ ٍٜي ِ 02  ؽ ٍٜي ِ

 (3هْبـر ) وٙص ٌبيىش ي ثِ ـٍي دفن دَؼـٌ   ؼاؼى ق١ِٙ   بـ 0205  ؽ  بـ

  

 هفا ض   بـ ـؼي 
 ٌفايٗ ٠ول فؼ

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

ًوف

ُ 

 ٠وبل خؽا ٌٌؽُاِ 1

 ٚاضؽ دفن  ه بى:

 ؼلیمٝ  15: قهبى

ا٘ٛاع خؽاوٙٙؽٜ ٞب  هَاؼ هّففي:

 )ـٚغٗ ٚ ...(

 لّٓ ٔٛ، ـٚغٗ ؼاٖ اثكاـ ٍ سدْيكار:

 اػٕبَ ِطیص خؽا وٙٙؽٜ 

 

 وٙٙؽٜاػٕبَ ؼـ ضؽ لبثُ لجَٛ خؽا 

  

 اػٕبَ ٘بؼـوز خؽاوٙٙؽٜ 

اػٕبَ ِطیص خؽاوٙٙؽٜ ؼـ سٕبْ ٘مبٖ ٚ ٔمؽاـ ٔٙبوت 

 اوشفبؼٜ اق خؽا وٙٙؽٜ 
3 

 
اػٕبَ ٘ىجشبً ِطیص خؽاوٙٙؽٜ ؼـ سٕبْ ٘مبٖ ٚ ٔمؽاـ ٘ىجشبً 

 ٔٙبوت اق خؽا وٙٙؽٜ 
2 

اػٕبَ ٘بؼـوز خؽاوٙٙؽٜ ٚ ٔمؽاـ ٘بٔٙبوت اوشفبؼٜ اق 

 خؽاوٙٙؽٜ 
1 

 دفن اٍليِ 2

 : ٚاضؽ دفن ه بى

 ؼلیمٝ  15 قهبى:

 ٌفاَ٘ٛ )دٛؼـ( هَاؼ هّففي:

 ؼوشٍبٜ دفن  اثكاـ ٍ سدْيكار:

 دفن اِٚیٝ وبُٔ

  

 دفن اِٚیٝ ؼـ ضؽ لبثُ لجَٛ

  

 دفن اِٚیٝ ٘بلُ 

 3 اػٕبَ ِطیص فٍبـ 

 2 اػٕبَ ٘ىجشبً ِطیص فٍبـ  

 1 غیّی وٓ(اػٕبَ ٘بؼـوز فٍبـ )اػٕبَ فٍبـ قیبؼ یب 

 دفن ًْبيي 3

 ٚاضؽ دفن  ه بى:

 ؼلیمٝ  15 قهبى:

  - هَاؼ هّففي:

 ؼوشٍبٜ دفن  اثكاـ ٍ سدْيكار:

 دفن وبُٔ 

 

 دفن ؼـ ضؽ لبثُ لجَٛ 

 

 دفن ٘بلُ 

اػٕبَ ِطیص فٍبـ ٚ ثؽوز آٔؽٖ ٔػبٔز ٔٙبوت  ٚ ثٝ 

 ؼوز آٔؽٖ سفاوٓ ٔٙبوت
3 

 
ٔػبٔز ٘ىجی اػٕبَ ٘ىجشبً ِطیص فٍبـ ٚ ثؽوز آٔؽٖ 

 ٔٙبوت ٚ ثؽوز آٔؽٖ سفاوٓ ٘ىجی
2 

اػٕبَ ٘بؼـوز فٍبـ ٚ ػؽْ ـویؽٖ ثٝ ٔػبٔز یب سفاوٓ 

 ٔٙبوت 
1 

 ٠يَة دفن 4

 ٚاضؽ دفن  ه بى:

 ؼلیمٝ 15 قهبى:

 ٘فز، خٛٞف ٚ ... هَاؼ هّففي:

اثكاـ وٙشفَ لٙؼٝ  اثكاـ ٍ سدْيكار:

ثیٗ ٚ )اثؼبؼ، ؼا٘ىیشٝ، اوشطىبْ( ٚ ؾـٜ

... 

 

 ثفـوی وبُٔ ٚ ِطیص ػیٛة

 

 

 ثفـوی ؼـ ضؽ لبثُ لجَٛ 

 

 ثفـوی ٘بؼـوز 

 3 سٍػیُ وبُٔ 

 2 سٍػیُ ثفغی ػیٛة ؼـ ضؽ لبثُ لجَٛ  

 1 ػؽْ سٍػیُ ػیٛة 

5 
ًٝبـر ثف ٠ول فؼ  

 دفوٌ 

 ٚاضؽ دفن  ه بى:

 ؼـ اغشیبـ اـقٌیبة  قهبى:

  - هَاؼ هّففي:

 - اثكاـ ٍ سدْيكار:

 ٘ظبـر وبُٔ

 

 ٘ظبـر ؼـ ضؽ لبثُ لجَٛ 

 

 ٘ظبـر ٘بؼـوز

وٙشفَ ِطیص وّیٝ ٔفاضُ وبـ دفوُٙ اق ِطبٚ وٕی ٚ 

 ویفی ٚ ـػبیز اَِٛ ایٕٙی 
3 

 
وٙشفَ وبـ دفوُٙ اق ِطبٚ ویفی ٚ ػؽْ وٙشفَ ِطیص 

 وٕیز وبـ دفوُٙ ٚ ـػبیز اَِٛ ایٕٙی 
2 

ػؽْ وٙشفَ ٔفاضُ وبـ دفوُٙ اق ِطبٚ وٕی ٚ ویفی ٚ 

 ػؽْ ـػبیز اَِٛ ایٕٙی 
1 

ٌبیىشٍی ٞبی 

غیف فٙی , 

ایٕٙی, ثٟؽاٌز, 

سٛخٟبر قیىز 

 ٔطیٙی ٚ ٍ٘في

سدٟیكار ا٘فبی ضفیك،  -ػیٙه ایٕٙی -ِجبن وبـ -والٜ ایٕٙی -وفً ایٕٙی -ٔبوه سٙفىی -اوشفبٜ اق ؼوشىً وبـایٕٙی: -1

 ایٕٙیآٌبٞی ٞبی 

 ٘ظٓ  -ٍ٘في: ؼلز-2

 سٛخٟبر قیىز ٔطیٙی: آِٛؼٌی ٘بٌی اق ـٚغٗ ٞبی خؽاوٙٙؽٜ ٚ سٟٛیٝ ٔٙبوت  -3

ؼاٌشٗ ؼـن ؼـوز اق ویىشٓ   -(N12)سّٕیٓ ٌیفی -(N11)اوشؽالَ ٌبیىشٍی ٞبی غیففٙی وؽ ٚ وٙص ٔٛـؼ ٘یبق وبـ:  -4

خٕغ آٚـی ٚ ٌفؼآٚـی  -(N23)ثٟجٛؼ ػّٕىفؼٞبی ویىشٓ   -(N22)سٙظیٓ ٚ اِالش ػّٕىفؼٞبی ویىشٓ  -(N21)وبقٔب٘ی 

ٟٔبـر  -(N51)اخشٕبػی ثٛؼٖ -(N41)ا٘شػبة فٙبٚـی ٞبی ٔٙبوت  -(N36)سٛوؼٝ ٌبیىشٍی ٚ ؼاً٘   -(N31)ا٘الػبر 

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

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

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

(N66)- ٔؽیفیز ٔٙبثغ ا٘ىب٘ی(N67)- ٔىشٙؽ وبقی(N37)-   ـیبٔیٔطبوج ٚ ٝ(N92) 

 1ـ٠بيز هَاـؼ 

 4الي 

 

 

 

 

٠ؽم ـ٠بيز ّف 

الي  1يک اق هَاـؼ 

4 

% ایٕٙی، ٍ٘في، 100

سٛخٟبر قیىز 

-ٔطیٙی ٚ ٌبیىشٍی

 ٞبی غیففٙی

2 

 
ػؽْ اوشفبؼٜ اق والٜ 

ایٕٙی یب ؼوشىً یب 

وفً ایٕٙی یب ِجبن 

وبـ یب ٔبوه سٙفىی 

یب ػیٙه یب ٔٛاـؼ 

 ؼیٍف

1 

 )ٌبيىش ي اًدبم  بـ(اـقٌيبثي  بـ 
 ثّی    

 غیف    

 ٔؼیبـ ٌبیىشٍی ا٘دبْ وبـ  :

  4اق ٔفضّٝ   2وىت ضؽالُ ٕ٘فٜ  

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

 اق ٔفاضُ وبـ 2وىت ضؽالُ ٔیبٍ٘یٗ 
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 ٍقاـر  هَقي ٍ دفٍـي

دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك   هَقٌيوبقهبى   

 ؼفشف سبلي   شبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ  بـؼاًً

 

  بـ ٠ول فؼ اوشبًؽاـؼ سطلي  - 1-8ًوَى ثفگ

 : سبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼ ي
 ًَثز اٍل:

 اوشبًؽاـؼ ٠ول فؼ  بـ: L3 وٙص ِالضيز س ٌىيي وفاهيک ضففِ 31190193  ؽ ضففِ

وبق  دَؼـ ثب اوش بؼُ اق ثبلوي  ٍ  هبؼُ 

هٙبثق اوشبًؽاـؼّب ٍ  اوذف  ؼـايف

 هفثَِّ٘ب   ؼوشَـال١و 

 02  ؽ ٍٜي ِ
ٍٜي

 فِ
 G23  فٍُ  بـ  ٌ   ؼاؼى دَؼـ

 (4سىلٗ ) وٙص ٌبيىش ي  هبؼُ وبق  دَؼـ  بـ 0206  ؽ  بـ
  

 (ؼقيقِ 150 قهبى:)                                                           :    بـ اًدبم ٌفايٗ-1

 ٍ ؼٍغبة وبق ٍاضؽ  هبؼُ وبق  هَاؼ اٍليِ ه بى:  .1

 -ٍوبي  اًؽاقُ  يف  ضدن ) ٌشَـ  ة، ثٍف ٍ ...( -ّن قى -ثالًدف - ّي ـثب -الک ٍ ٌي ف -ثبلوي  -ٍوبي  سَقيياثكاـ ٍ سدْيكار:  .2

 ٍوبي  ضو  ٍ ًق  ٍ.... -ؼوش بُ اوذف  ؼـايف

 هَاؼ اٍليِ وفاهي ي، ـٍاًىبقّب ٍ ...هَاؼ هّففي:  .3

   ً ايوٌي - ٌَي ايوٌي -لجبن  بـ هٌبوت - وفثٌؽ ايوٌي -  ً ايوٌي -هبوک سٌ ىي -ؼوش ً ايوٌيوٌي: سدْيكار اي .4

 

 ٌبغُ ّب  اِلي اوشبًؽاـؼ ٠ول فؼ  بـ:  –2

 سَقيي هَاؼ اٍليِ  .1

  ٌشفل ثبلوي   .2

  ٌشفل ّوكى ّب  .3

  يف  ؼٍغبةالک  فؼى ٍ  ّي  .4

  ٌشفل ؼٍغبة .5

  ٌشفل اوذف  ؼـايف  .6

  ٌشفل  فاًَل  .7

 ًوًَِ ٍ ًقٍِ  بـ:-3

 ّب سَقيي هَاؼ اٍليِ ثب سَخِ ثِ ففهَالويَى هَخَؼ ٍ ضدن هٌبوت  ة ٍ افكٍؼًي .1

 ّب هٙبثق ؼوشَـال١و  ثبقثيٌي سدْيكار ثبلوي  ٌبه   لَلِ، ؼـيسِ ثبـ يف  ٍ سػليِ ٍ ... ٍ ـيػشي هَاؼ اٍليِ ٍ  ة ٍ افكٍؼًي .2

 ى كوؼيَاـُ( ٍ ّ -ًدف )هبًٌؽ دفٍاًِثبقثيٌي سدْيكار ثال .3

 ّب ثفـوي الک ٍ  ٌّفثب ٍ ًطَُ ِطيص ٠جَـ ؼاؼى ؼٍغبة اق ى .4

 ثٌؽ  ٍ ...ٌفايٗ ؼٍغبة هبًٌؽ ؼاًىيشِ، ٍيى َقيشِ، ؼاًِ يثفـو .5

 پبـ فؼ   -غبة ٠جَـ  اق ًبقل، ؼهب  اوپذف  ؼـايپف  سٌٝين فٍبـ ؼٍ - ٌشفل ًطَُ  بـ فؼ اوذف  ؼـايف ٌبه  ضدن ؼٍغبة ٍـٍؼ  .6

 ّيؽـٍويل َى ٍ  ٌشفل سدْيكار  فهبيٍي 

 ؼـايف ٍ ً ْؽاـ  ِطيص  فاًَل سَليؽ   هب ٍ ـَ٘ثز  فاًَل غفٍخي اق اوذف ّب   فاًَل، ؼ ٌشفل اًؽاقُ ؼاًِ .7

 اثكاـ اـقٌيبثي: -4

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

 اثكاـ ٍ سدْيكار هَـؼ ًيبق اًدبم  بـ: -5

ٍوبي  اًؽاقُ  يف  ضدن ) ٌشَـ  ة، ثٍف ٍ  -ّن قى -ثالًدف - ّي ـثب -الک ٍ ٌي ف -ثبلوي  -ٍوبي  سَقيياثكاـ ٍسدْيكار:   .1

 ٍوبي  ضو  ٍ ًق  ٍ.... -ؼوش بُ اوذف  ؼـايف -...(

 -  ً ايوٌي - ٌَي ايوٌي -لجبن  بـ هٌبوت -ايوٌي وفثٌؽ  -  ً ايوٌي -هبوک سٌ ىي -ؼوش ً ايوٌيسدْيكار ايوٌي:  .2

 سدْيكار ا٘ ب  ضفيق

 - س بلي   بـ  هفسجٗ ؼـ  فٍُ  بـ : -6
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 ٍقاـر  هَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك   هَقٌي

 ؼفشف سبلي   شبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ  بـؼاًً

  اـقٌيبثي - 1 -9ًوَى ثفگ

 اٍلًَثز    سبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼ ي

 اوشبًؽاـؼ ٠ول فؼ  بـ: L3 وٙص ِالضيز س ٌىيي وفاهيک ضففِ 31190193  ؽ ضففِ

 هبؼُ وبق  دَؼـ ثب اوش بؼُ اق ثبلوي  ٍ 

اوذف  ؼـايف هٙبثق اوشبًؽاـؼّب ٍ 

 ؼوشَـال١و  ّب  هفثَِ٘

 G23  فٍُ  بـ  ٌ   ؼاؼى دَؼـ ٍٜي ِ 02  ؽ ٍٜي ِ

 (4سىلٗ) وٙص ٌبيىش ي  هبؼُ وبق  دَؼـ  بـ 0206  بـ ؽ 

  

 هفا ض   بـ ـؼي 
 ٌفايٗ ٠ول فؼ

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

ًوف

ُ 

 سَقيي هَاؼ اٍليِ  1

 ٚاضؽ آٔبؼٜ وبقی ٔٛاؼ اِٚیٝ  ه بى:

 ؼلیمٝ  30: قهبى

 ٔٛاؼ اِٚیٝ ٔٛـؼ ٘یبق، ٔٛاؼ افكٚؼ٘ی )آة ٚ ـٚا٘ىبق ٚ ..( هَاؼ هّففي:

سفاقٚ ٚ ثبوىَٛ، سفاقٚی آقٔبیٍٍبٞی، ظفٚف ٔٛـؼ  اثكاـ ٍ سدْيكار:

 ٌِّٛٝ ثبِٕیُ  -سبن ٚ وُٙ ٚ...( ف٘یبق )و

 سٛقیٗ وبُٔ 

 

 سٛقیٗ ٘بلُ 

 

 سٛقیٗ ٘بؼـوز 

ـػبیز وبُٔ ؼلز ؼـ سٛقیٗ ٚ اوشفبؼٜ ٔٙبوت اق اثكاـ ٔٛـؼ 

 اوشفبؼٜ 
3 

 2 سٛقیٗ ٚ اوشفبؼٜ اق اثكاـ ثب ؼلز وٓ ِٚی لبثُ لجَٛ 

 1 سٛقیٗ ٚ اوشفبؼٜ ٘بؼـوز اق اثكاـ 

 ثبـ يف  ثبلوي   2

 : ٚاضؽ ؼٚغبة وبقی ه بى

 ؼلیمٝ  30 قهبى:

 - هَاؼ هّففي:

 ثبِٕیُ، ٚوبیُ ضُٕ ٚ ٘مُ  اثكاـ ٍ سدْيكار:

 ثبـٌیفی ِطیص 

 

 ثبـٌیفی ٘بلُ 

 

 ثبـٌیفی ٘بؼـوز 

ـػبیز سفسیت ٔٛاؼ ٚ ثبـٌیفی وبُٔ ٚ قٔبٖ ٔٙبوت سػّیٝ ثب 

 سٛخٝ ثٝ ؼا٘ٝ ثٙؽی ؼٚغبة 
3 

 
ـػبیز ٘ىجی سفسیت ٔٛاؼ ٚ ثبـٌیفی وبُٔ ٚ قٔبٖ ٘ىجشبً 

 ٔٙبوت سػّیٝ ثب سٛخٝ ثٝ ؼا٘ٝ ثٙؽی ؼٚغبة 
2 

ػؽْ ـػبیز سفسیت ٔٛاؼ ٚ ثبـٌیف ٘بؼـوز ٚ قٔبٖ ٘بٔٙبوت 

 سػّیٝ ثب سٛخٝ ثٝ ؼا٘ٝ ثٙؽی ؼٚغبة 
1 

3 
اًشقبل ؼٍغبة ثِ ثالًدف 

 ٍ ّوكى 

 ٚاضؽ ؼٚغبة وبقی  ه بى:

 ؼلیمٝ  30 قهبى:

 ؼٚغبة  هَاؼ هّففي:

 اِه ٚ آٞٗ ـثب ٚ دٕخ، ثال٘دف، ٕٞكٖ دبـٚیی  اثكاـ ٍ سدْيكار:

 ا٘شمبَ وبُٔ 

 

 ا٘شمبَ ٘بلُ 

 

 ا٘شمبَ ٘بؼـوز 

 3 ا٘شمبَ ِطیص ٚ وبُٔ ٚ اوشفبؼٜ ِطیص اق اثكاـ 

 2 ا٘شمبَ ٘ىجشبً ِطیص ٚ اوشفبؼٜ ٘ىجشبً ؼـوز اق اثكاـ  

 1 ا٘شثبَ ٚ اوشفبؼٜ ٘بؼـوز اق اثكاـ 

 سٌٝين ؼٍغبة  4

 ٚاضؽ ؼٚغبة وبقی  ه بى:

 ؼلیمٝ  30 قهبى:

 آة ٚ ـٚا٘ىبق  هَاؼ هّففي:

ٚوبیُ ا٘ؽاقٜ ٌیفی ضدٓ آة، وٙشٛـ، ثٍف، سفاقٚ ٚ  اثكاـ ٍ سدْيكار:

 ... 

 سٙظیٓ ِطیص ؼٚغبة 

 

 سٙظیٓ ٘ىجشبً ِطیص 

 

 سٙظیٓ ٘بلُ 

سٙظیٓ غٛاَ ـئِٛٛلیىی ؼٚغبة )ٚیىىٛقیشٝ ٚ ؼا٘ىجشٝ ٚ ...( 

 ثٝ ٘ٛـ ِطیص 
3 

سٙظیٓ غٛاَ ـئِٛٛلیىی ؼٚغبة )ٚیىىٛقیشٝ ٚ ؼا٘ىیشٝ ٚ ...(  

 ؼـ ضؽ لبثُ لجَٛ 
2 

 1 سٙظیٓ ٘بؼـوز غٛاَ ـئِٛٛلیىی ؼٚغبة 

 ًٝبـر ثف اوذف  ؼـايف 5

 ٚاضؽ ٌفاَ٘ٛ )دٛؼـ( وبقی  ه بى:

 ؼلیمٝ  30 قهبى:

 ؼٚغبة  هَاؼ هّففي:

  ؼوشٍبٜ اوذفی ؼـایف ٚ ٔشؼّمبراثكاـ ٍ سدْيكار: 

 ٘ظبـر وبُٔ ٚ ِطیص 

 

 

 ٘ظبـر ؼـ ضؽ لبثُ لجَٛ 

 

 ٘ظبـر ٘بؼـوز 

٘ظبـر ِطیص ثف ؼٔب، ـ٘ٛثز ٚ سٛقیغ ا٘ؽاقٜ ٌیفی ٌفاَ٘ٛ ٞب ٚ 

 ... ٚ ٘ظبـر ِطیص ثف ٍ٘بٍ٘فٞبی ؼٔب ٚ فٍبـ ٚ ... ؼوشٍبٜ 
3 

 
٘ظبـر ٘ىجشبً ِطیص ثف ؼٔب، ـ٘ٛثز ٚ سٛقیغ ا٘ؽاقٜ ؾـار 

ٌفاَ٘ٛ ٞب ٚ ... ٚ ٘ظبـر ٘ىجشبًًًًًًًًً ِطیص ثف ٍ٘بٍ٘فٞبی ؼٔب ٚ فٍبـ 

 ٚ ... ؼوشٍبٜ 
2 

 1 ٘ظبـر ٘بؼـوز ثف ٔٛاـؼ ؾوف ٌؽٜ 

6 

ًٝبـر ثف ٠ول فؼ 

 دفوٌ 
 ٚاضؽ ٌفاَ٘ٛ )دٛؼـ( وبقی  ه بى:

 ؼـ اغشیبـ اـقٌیبة قهبى:

 - هَاؼ هّففي:

 -اثكاـ ٍ سدْيكار: 

 ٘ظبـر وبُٔ

 

 ٘ظبـر ؼـ ضؽ لبثُ لجَٛ

  

 ٘ظبـر ٘بؼـوز

وٙشفَ ِطیص وّیٝ ٔفاضُ وبـ دفوُٙ اق ِطبٚ وٕی ٚ ویفی ٚ 

 ـػبیز اَِٛ ایٕٙی 
3 

 
وٙشفَ وبـ دفوُٙ اق ِطبٚ ویفی ٚ ػؽْ وٙشفَ ِطیص وٕیز 

 وبـ دفوُٙ ٚ ـػبیز اَِٛ ایٕٙی 
2 

ػؽْ وٙشفَ ٔفاضُ وبـ دفوُٙ اق ِطبٚ وٕی ٚ ویفی ٚ ػؽْ 

 ـػبیز اَِٛ ایٕٙی 
1 

ٌبیىشٍی ٞبی غیف 

فٙی , ایٕٙی, 

ثٟؽاٌز, سٛخٟبر 

قیىز ٔطیٙی ٚ 

 ٍ٘في

 سدٟیكار ا٘فبی ضفیك، -ػیٙه ایٕٙی -ِجبن وبـ -ٌٌٛی ایٕٙی -وٕفثٙؽ ایٕٙی -وفً ایٕٙی -ٔبوه سٙفىی -اوشفبؼٜ اق ؼوشىً وبـ ايوٌي:-1

 آٌبٞی ٞبی ایٕٙی

 ؼلز، ٘ظٓ، سٕفوك ً في:-2

 سٟٛیٝ ٌفؼ ٚ غجبـ غفٚخی اق ٞیؽـٚویىّٖٛ ٚ ایكٚاویٖٛ ِٛسی ٚ خؽاوبقی ٔبیؼبر   سَخْبر قيىز هطيٙي:-3

ؼاٌشي ؼـک ؼـوز اق ويىشن وبقهبًي   -(N12)سّوين  يف  -(N11)اوشؽالل ٌبيىش ي ّب  غيففٌي  ؽ ٍ وٙص هَـؼ ًيبق  بـ:  -4

(N21)-  سٌٝين ٍ اِالش ٠ول فؼّب  ويىشن(N22)-   ثْجَؼ ٠ول فؼّب  ويىشن(N23)-  خوٟ  ٍـ  ٍ  فؼ ٍـ  ا٘ال٠بر(N31)-  

ًقً ؼـ سين   -(N52)هْبـر  َي  فؼى -(N51)اخشوب٠ي ثَؼى -(N41)اًشػبة فٌبٍـ  ّب  هٌبوت  -(N36)سَو١ِ ٌبيىش ي ٍ ؼاًً 

(N53)-  ٌف ز ؼـ اخشوب٠بر ٍ ف١بليز ّب(N54)-  ًوبيً قؽـر ـّجف  اففاؼ(N55)- اضشفام  ؿاٌشي ثف اـقي ّب  ؼي فاى(N56)-  

غَؼ  -(N73)ؼـوش بـ  ٍ  ىت ضالل   -(N72)هىئَليز دؿيف  -(N71)س١بلي ففؼ  -(N57) هَقي ٍ  وک ثِ ففا يف  ؼي فاى 

 (N67)اًىبًيهؽيفيز هٌبثٟ  -(N66)هؽيفيز هَاؼ ٍ سدْيكار   -(N64)هؽيفيز قهبى  -(N61)هؽيفيشي  

الي  1ـ٠بيز هَاـؼ 

4 

 

 

 

٠ؽم ـ٠بيز ّف 

الي  1يک اق هَاـؼ 

4 

% ایٕٙی، ٍ٘في، 100

سٛخٟبر قیىز 

-ٔطیٙی ٚ ٌبیىشٍی

 ٞبی غیففٙی

2 

ػؽْ اوشفبؼٜ اق والٜ  

ایٕٙی یب ؼوشىً یب 

وفً ایٕٙی یب ِجبن 

وبـ یب ٔبوه سٙفىی 

 یب ػیٙه یب ٔٛاـؼ ؼیٍف

1 

 اًدبم  بـ(اـقٌيبثي  بـ )ٌبيىش ي 
 ثّی    

 غیف    

 ٔؼیبـ ٌبیىشٍی ا٘دبْ وبـ  :

  4اق ٔفضّٝ   2وىت ضؽالُ ٕ٘فٜ  

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

 اق ٔفاضُ وبـ 2وىت ضؽالُ ٔیبٍ٘یٗ 



36 

 

 

 

 ٍقاـر  هَقي ٍ دفٍـي

ثفًبهِ ـيك   هَقٌيوبقهبى دمًٍّ ٍ   

 ؼفشف سبلي   شبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ  بـؼاًً

 

  بـ ٠ول فؼ اوشبًؽاـؼ سطلي  - 1-8ًوَى ثفگ

 اٍل:ًَثز  : سبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼ ي

 L1 وٙص ِالضيز  بـ ف هبّف ٠وَهي وفاهيک ضففِ 81810191  ؽ ضففِ

 اوشبًؽاـؼ ٠ول فؼ  بـ:
 

دفؼاغز ق١ِٙ ثب  وک اثكاـ دفؼاغز، هٙبثق 

 شبًؽاـؼّب ٍ ؼوشَـال١و  ّب  هفثَِ٘او

 G23  فٍُ  بـ  ٌ   ؼاؼى دالوشيک ٍٜي ِ 03  ؽ ٍٜي ِ

  بـ 0301  ؽ  بـ
دفؼاغز ق١ِٙ ٌ   ؼاؼُ ٌؽُ ثِ 

 ـٍي دالوشيک

وٙص 

 ٌبيىش ي
 (1  بّي )

  

 (ؼقيقِ 45 قهبى)                                                         :     بـ اًدبم ٌفايٗ-1

 وبلي سَليؽ ه بى:  .1

  وذفوَـ َّا ٍ ... -ً ز -ثييؾـُ -اثكاـّب  دفؼاغز ٌبه  )سي ِ فٌف  ٍ ...( -ق١ِٙ ٌ   ؼاؼُ ٌؽُاثكاـ ٍ سدْيكار:  .2

 ق١ِٙ ٌ   ؼاؼُ ٌؽُ  .3

 ً ز ٍ... -او ٌح -او بذهَاؼ هّففي:  .4

 ٠يٌک ايوٌي  - الُ ايوٌي -لجبن  بـ هٌبوت -  ً ايوٌي –ؼوش ً هٌبوت-هبوک سٌ ىيسدْيكار ايوٌي :  .5

 

 ٌبغُ ّب  اِلي اوشبًؽاـؼ ٠ول فؼ  بـ:  –2

 ثفـوي ٜبّف  ق١ٙبر  .1

 دفؼاغز  .2

  ي يز ًْبيي ق١ِٙ  .3

 ًوًَِ ٍ ًقٍِ  بـ:-3
 .)سفک، ٌ ىش ي، دفيؽ ي ٍ ...( ثفـوي  ٌؽ بر ـا قج  اق دفؼاغز اق ًٝف ٠يَةق١ٙ .1

 ٍوبي  هٌبوت ٍ ثَٙـِطيص دفؼاغز ًوبيؽ. ق١ٙبر هَـؼ ًٝف ـا ثب .2

 ق١ٙبر دفؼاغز ٌؽُ ـا اق ًٝف  ي يز ٜبّف  )ِبفي وٙص، ي ٌَاغشي دفؼاغز ٍ ....(  ٌشفل ٌَؼ. .3

 اثكاـ اـقٌيبثي: -4

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

 اثكاـ ٍ سدْيكار هَـؼ ًيبق اًدبم  بـ: -5
  وذفوَـ َّا ٍ ... -ً ز -ثييؾـُ -اثكاـّب  دفؼاغز ٌبه  )سي ِ فٌف  ٍ ...( -ق١ِٙ ٌ   ؼاؼُ ٌؽُاثكاـ ٍ سدْيكار:  .1

سدْيكار ا٘ ب   -٠يٌک ايوٌي - الُ ايوٌي -لجبن  بـ هٌبوت -  ً ايوٌي –ؼوش ً هٌبوت-هبوک سٌ ىيسدْيكار ايوٌي:  .2

 ضفيق

   س بلي   بـ  هفسجٗ ؼـ  فٍُ  بـ : -6

 (0201دفؼاغز ق١ِٙ دفن ٌؽُ ) -
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 ٍقاـر  هَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك   هَقٌي

 ؼفشف سبلي   شبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ  بـؼاًً

 

 اـقٌيبثي - 1 -9ًوَى ثفگ
 

 اٍلًَثز    سبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼ ي

 اوشبًؽاـؼ ٠ول فؼ  بـ:     L1  وٙص ِالضيز   بـ ف هبّف ٠وَهي وفاهيک  ضففِ  81810191  ؽ ضففِ 

اغز ق١ِٙ ثب  وک اثكاـ دفؼاغز، هٙبثق ؼدف

 شبًؽاـؼّب ٍ ؼوشَـال١و  ّب  هفثَِ٘او

 G23  فٍُ  بـ  ٌ   ؼاؼى دالوشيک  ٍٜي ِ 03  ؽ ٍٜي ِ 

  بـ 0301  ؽ  بـ
دفؼاغز ق١ِٙ ٌ   ؼاؼُ 

 ٌؽُ ثِ ـٍي دالوشيک 
  (1  بّي ) وٙص ٌبيىش ي 

  

 هفا ض   بـ ـؼي 
 ٌفايٗ ٠ول فؼ

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

1 
ثفـوي ٜبّف  

 ق١ِٙ

 وبِٗ سِٛیؽ  ه بى:

 ؼلیمٝ  15: قهبى

 : ٘فز هّففي هَاؼ

 ثیٗ : ؾـٜسدْيكار ٍ اثكاـ

 

 ثفـوی ؼلیك ٚ وبُٔ 
 

ثفـوی ؼـ ضؽ لبثُ 

 لجَٛ 
 

 ثفـوی ٘بؼـوز 

ثفـوی ؼلیك ٚ وبُٔ لٙؼٝ ٚ ٌٙبوبیی وّیٝ ػیٛة 

 قٚائؽ غٗ ؼـق  -ظبٞفی ٔب٘ٙؽ سفن ٌىىشٍی
3 

 
ثفـوی ٘ىجشبً ِطیص ٚ ٌٙبوبیی ػیٛة ؼـ ضؽ 

 لبثُ لجَٛ
2 

 1 ػؽْ ثفـوی ػیٛة لٙؼٝ 

 دفؼاغز اٍليِ 2

 وبِٗ سِٛیؽ  ه بى:

 ؼلیمٝ  15 قهبى:

 - هَاؼ هّففي:

اثكاـ دفؼاغز  اثكاـ ٍ سدْيكار:

ٌبُٔ سیغٝ فّكی، فٙف ٚ زبلٛی 

 دفؼاغز، اوىبذ 

دفؼاغز اِٚیٝ وبُٔ ٚ 

 ؼلیك
 

دفؼاغز اِٚیٝ ؼـ ضؽ 

 لبثُ لجَٛ
 

 دفؼاغز ٘بؼـوز 

دفؼاغز وبُٔ ٚ ؼلیك لٙؼٝ ثب اوشفبؼٜ اق اثكاـ 

 قاٚیٝ(فبلؽ  -ٔٙبوت )ِبفی وٙص
3 

 

دفؼاغز ٘ىجشبً ِطیص ٚ ِبفی وٙص ؼـ ضؽ لبثُ 

 لجَٛ ٚ قٚائؽ خكئی
2 

ػؽْ سٛا٘بیی دفؼاغز لٙؼٝ ٚ ػؽْ ِبفی وٙص ٚ 

 قٚائؽ لبثُ ٍٔبٞؽٜ 
1 

 دفؼاغز ًْبيي 3

 وبِٗ سِٛیؽ  ه بى:

 ؼلیمٝ  15 قهبى:

 - هَاؼ هّففي:

 -وٕذفوٛـ ٞٛا اثكاـ ٍ سدْيكار:

 اوفٙح

ٚ دفؼاغز ٟ٘بیی وبُٔ 

 ؼلیك
 

دفؼاغز ٟ٘بیی ؼـ ضؽ 

 لبثُ لجَٛ
 

 دفؼاغز ٘بؼـوز 

ٌفؼ ٚ ٘ؽاٌشٗ  ٚ ِطیص لٙؼٝ ٚ دفؼاغز ٟ٘بیی

 یىٙٛاغشی وٙص  -غجبـ
3 

 
ٚ غجبـ ثىیبـ  ٌفؼ یب دفؼاغز ٘ىجشبٌ ِطیص لٙؼٝ

 ی وٙص وٓ ٚ یىٙٛاغشی ٘ىج
2 

 1 ػؽْ سٛا٘بیی دفؼاغز ٟ٘بیی لٙؼٝ 

ٌبیىشٍی 

ٞبی غیف فٙی 

, ایٕٙی, 

ثٟؽاٌز, 

سٛخٟبر 

قیىز 

ٔطیٙی ٚ 

 ٍ٘في

سدٟیكار  -ػیٙه ایٕٙی -والٜ ایٕٙی -ِجبن وبـ ٔٙبوت -وفً ایٕٙی -ؼوشىً ٔٙبوت -ٔبوه سٙفىی ايوٌي: -1

 ٞبی ایٕٙی آٌبٞی -ا٘فبی ضفیك

 ٘ظٓ  -ؼلزً في:  -2

 خؽاوبقی ٔبیؼبر   -سٟٛیٝ ٔٙبوت سَخْبر قيىز هطيٙي: -3

ؼاٌشٗ ؼـن   -(N12)سّٕیٓ ٌیفی -(N11)اوشؽالَ ٌبيىش ي ّب  غيففٌي  ؽ ٍ وٙص هَـؼ ًيبق  بـ:  -4

خٕغ آٚـی ٚ ٌفؼآٚـی ا٘الػبر  -(N22)سٙظیٓ ٚ اِالش ػّٕىفؼٞبی ویىشٓ  -(N21)ؼـوز اق ویىشٓ وبقٔب٘ی 

(N31)-  یبؼٌیفی ) ( N35- ً٘سٛوؼٝ ٌبیىشٍی ٚ ؼا(N36)- ت ا٘شػبة فٙبٚـی ٞبی ٔٙبو(N41)-  اخشٕبػی

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

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

(N57)- سؼبِی ففؼی(N71)- ٔىئِٛیز دؿیفی(N72)-   َؼـوشىبـی ٚ وىت ضال(N73)-   غٛؼ ٔؽیفیشی(N61)- 

 (N67)ٔؽیفیز ٔٙبثغ ا٘ىب٘ی -(N66)ٔؽیفیز ٔٛاؼ ٚ سدٟیكار   -(N64)ٔؽیفیز قٔبٖ 

 

 

 4الي  1ـ٠بيز هَاـؼ 

 
 

٠ؽم ـ٠بيز ّف يک اق 

 4الي  1هَاـؼ هَـؼ 

% ایٕٙی، ٍ٘في، 100

سٛخٟبر قیىز 

-ٔطیٙی ٚ ٌبیىشٍی

 ٞبی غیففٙی

2 

اوشفبؼٜ اق والٜ ػؽْ  

ایٕٙی یب ؼوشىً یب 

وفً ایٕٙی یب ِجبن 

وبـ یب ٔبوه سٙفىی 

 یب ػیٙه یب ٔٛاـؼ ؼیٍف

1 

 اـقٌيبثي  بـ )ٌبيىش ي اًدبم  بـ(

 ثّی    

 غیف    

 ٔؼیبـ ٌبیىشٍی ا٘دبْ وبـ  :

  2اق ٔفضّٝ  2وىت ضؽالُ ٕ٘فٜ  

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

 اق ٔفاضُ وبـ 2وىت ضؽالُ ٔیبٍ٘یٗ 
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 ٍقاـر  هَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك   هَقٌي

 ؼفشف سبلي   شبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ  بـؼاًً

 

   بـ ٠ول فؼ اوشبًؽاـؼ سطلي  - 1-8ًوَى ثفگ

 اٍل:ًَثز  : سبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼ ي

 L1 وٙص ِالضيز  بـ ف هبّف ٠وَهي وفاهيک ضففِ 81810191  ؽ ضففِ

 اوشبًؽاـؼ ٠ول فؼ  بـ:

 هبؼُ  فؼى قبلت ثب  وک اثكاـّب  سٌٝين هٙبثق 

 ّب  هفثَِ٘اوشبًؽاـؼّب ٍ ؼوشَـال١و 

 G24  فٍُ  بـ  ٌ   ؼاؼى دالوشيک ٍٜي ِ 03  ؽ ٍٜي ِ

  بـ 0302  ؽ  بـ
 هبؼُ  فؼى قبلت ؼـ ٌ   ؼاؼى 

 ثِ ـٍي دالوشيک
 (1  بّي ) وٙص ٌبيىش ي

  

 (ؼقيقِ 60 قهبى)                                                                 :   بـ اًدبم ٌفايٗ-1

 وبلي سَليؽ ه بى:  .1

 -ؼوش بُ خي ف ٍ خَلي -ؼوش بُ دفن دالوشيک -اثكاـ  ٌشفلي قبلت )هبًٌؽ  َليه ٍ ...( -قبلت فلك  ٍ ـقيٌياثكاـ ٍ سدْيكار:  .2

 ؼوش بُ ا ىشفٍؼـ ٍ ...

 قبلت  سي ٍ .... .3

  الُ ايوٌي -٠يٌک ايوٌي -لجبن  بـ ايوٌي -  ً ايوٌي –ؼوش ً  بـسدْيكار ايوٌي:  .4

 ّب  اِلي اوشبًؽاـؼ ٠ول فؼ  بـ: ٌبغُ –2

 ّب ـوي قبلتثف .1

 ًّت قبلت  .2

 ًوًَِ ٍ ًقٍِ  بـ:-3

 خؽا  ٌؽ. ـا ّب  ؼاـا  ٠يَثي ٌبه  )سفک، ٌ ىش ي، قثفوٙص ٍ ...(ّب ـا اق ًٝف ٜبّف  ثفـوي ٍ  ٌشفل ًوبيؽ ٍ قبلتقبلت .1

 ؼوش بُ  ٌشفل  فؼؼ. ،اق ًٝف ِطز  بـ فؼ قبلت ّوسٌيي ؼقيق سٌٝين  فؼؼ ٍ ًّت ٌؽُقبلت ثِ َ٘ـ ِطيص ـٍ  ؼوش بُ  .2

 اثكاـ اـقٌيبثي: -4

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

 اثكاـ ٍ سدْيكار هَـؼ ًيبق اًدبم  بـ: -5

 -خي ف ٍ خَليؼوش بُ  -ؼوش بُ دفن دالوشيک -اثكاـ  ٌشفلي قبلت )هبًٌؽ  َليه ٍ ...( -قبلت فلك  ٍ ـقيٌياثكاـ ٍ سدْيكار:  .1

 ؼوش بُ ا ىشفٍؼـ ٍ ...

 سدْيكار ا٘ ب  ضفيق - الُ ايوٌي -٠يٌک ايوٌي -لجبن  بـ ايوٌي -  ً ايوٌي –ؼوش ً  بـسدْيكار ايوٌي:  .2

 

   س بلي   بـ  هفسجٗ ؼـ  فٍُ  بـ : -6
- 
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 ٍقاـر  هَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك   هَقٌي

فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ  بـؼاًًؼفشف سبلي   شبة ّب  ؼـوي   

 

  اـقٌيبثي - 1 -9ًوَى ثفگ

 اٍلًَثز    سبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼ ي

 L1 وٙص ِالضيز  بـ ف هبّف ٠وَهي وفاهيک ضففِ 81810191  ؽ ضففِ
 اوشبًؽاـؼ ٠ول فؼ  بـ:

 هبؼُ  فؼى قبلت ثب  وک اثكاـّب  سٌٝين هٙبثق 

 ِّ٘ب  هفثَؼوشَـال١و اوشبًؽاـؼّب ٍ 

 G24  فٍُ  بـ  ٌ   ؼاؼى دالوشيک ٍٜي ِ 03  ؽ ٍٜي ِ

  بـ 0302  ؽ  بـ
 هبؼُ  فؼى قبلت ؼـ ٌ   ؼاؼى ثِ 

 ـٍي دالوشيک
 (1)   بّي وٙص ٌبيىش ي

  

 هفا ض   بـ ـؼي 
 ٌفايٗ ٠ول فؼ

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

 قبلت ٜبّف ثفـوي  1

 : وبِٗ سِٛیؽ ه بى

 ؼلیمٝ  10 قهبى:

 -: هّففي هَاؼ

 –ـقیٙی  -: لبِت ٌسیسدْيكار ٍ اثكاـ

 فّكی 

 

 ثفـوی وبُٔ ٚ ؼلیك

 

 

 ثفـوی ؼـ ضؽ لبثُ لجَٛ
 

 ثفـوی ٘بؼـوز 

ثفـوی وبُٔ ػیٛة اِٚیٝ لبِت ٌبُٔ ٌىىشٍی، 

لبِت وفؼٖ   ... ٚ خؽاسفن، دفیؽٌی، ؼـقلبِت ٚ 

 یٛةؼٔ
3 

 
 2 ثفـوی ٘ىجشبٌ ِطیص ػیٛة ٚ ؼـ ضؽ لبثُ لجَٛ 

 1 ػؽْ سٛا٘بیی ٌٙبغز ػیٛة 

2 
قفاـ ؼاؼى قبلت ؼـ 

 ؼوش بُ

 وبِٗ سِٛیؽ  ه بى:

 ؼلیمٝ  10 قهبى:

اثكاـ وٙشفَ لبِجی  اثكاـ ٍ سدْيكار:

 )ٔب٘ٙؽ وِٛیه( 

 

لفاـ ؼاؼٖ ِطیص لبِت ؼـ 

 ؼوشٍبٜ 

لفاـ ؼاؼٖ ٘بؼـوز لبِت ؼـ 

 ؼوشٍبٜ 

لفاـ ؼاؼٖ ِطیص ؼـ ٔطُ ٔٙبوت ٘جك 

 ؼوشٛـاِؼُٕ ٚ ثىشٗ ِطیص لبِت 
2 

 

ػؽْ سٛا٘بیی لفاـ ؼاؼٖ لبِت ؼـ ؼوشٍبٜ ٚ ثىشٗ 

 ٘بؼـوز 
1 

3 
وبغز ًوًَِ 

  قهبيٍي

 وبِٗ سِٛیؽ  ه بى:

 ؼلیمٝ  20 قهبى:

 ٌُ آٔبؼٜ هَاؼ هّففي:

 -خیٍف -شفٚؼـوىا اثكاـ ٍ سدْيكار:

 دفن دالوشیه -خِٛی

 وبغز ؼلیك ٚ وبُٔ ٕ٘ٛ٘ٝ
  

وبغز ٘ىجشبً ِطیص ٚ ؼـ 

 ضؽ لبثُ لجَٛ 
 

 وبغز ٘بؼـوز 

 3 وبغز ٕ٘ٛ٘ٝ آقٔبیٍی ثٝ ٘ٛـ ؼلیك ٚ وبِٓ 

 
وبغز ٕ٘ٛ٘ٝ آقٔبیٍی ثٝ ٘ٛـ ٘ىجشبً ِطیص ٚ ؼـ 

 ضؽ لبثُ لجَٛ 
2 

 1 ػؽْ وبغز ٕ٘ٛ٘ٝ آقٔبیٍی 

4 
ثفـوي ِطز 

  فؼ قبلت٠ول

 : وبِٗ سِٛیؽ ه بى

 ؼلیمٝ  20: قهبى

  -: هّففي هَاؼ

 -: سدْيكار ٍ اثكاـ

 

 ثفـوی وبُٔ ٚ ؼلیك
 

 ثفـوی ؼـ ضؽ لبثُ لجَٛ
 

 ثفـوی ٘بؼـوز 

ثفـوی وبُٔ ٚ ؼلیك ِطز وبـوفؼ لبِت ٚ سِٛیؽ 

 ٔطَّٛ وبِٓ 
3 

ثفـوی ٘ىجشبً ِطیص ِطز وبـوفؼ لبِت وٝ  

 ٔٙدف ثٝ سِٛیؽ ٕ٘ٛ٘ٝ ؼـ ضؽ لبثُ لجَٛ 
2 

 1 ػؽْ سٛا٘بیی ثفـوی ِطز وبـوفؼ 

ٌبیىشٍی ٞبی 

غیف فٙی , 

ایٕٙی, 

ثٟؽاٌز, 

سٛخٟبر 

قیىز ٔطیٙی 

 ٚ ٍ٘في

ٞبی آٌبٞی -سدٟیكار ا٘فبی ضفیك -والٜ ایٕٙی -ػیٙه ایٕٙی -ِجبن وبـ ایٕٙی -وفً ایٕٙی -ؼوشىً وبـ ايوٌي: -1

 ایٕٙی  

 ٘ظٓ  -ؼلز ً في: -2

   - سَخْبر قيىز هطيٙي: -3

ؼاٌشٗ ؼـن ؼـوز   -(N12)سّٕیٓ ٌیفی -(N11)اوشؽالَ  ّب  غيففٌي  ؽ ٍ وٙص هَـؼ ًيبق  بـ:ٌبيىش ي -4

خٕغ  -(N23)ثٟجٛؼ ػّٕىفؼٞبی ویىشٓ   -(N22)سٙظیٓ ٚ اِالش ػّٕىفؼٞبی ویىشٓ  -(N21)اق ویىشٓ وبقٔب٘ی 

اخشٕبػی  -(N41)ا٘شػبة فٙبٚـی ٞبی ٔٙبوت  -(N36)سٛوؼٝ ٌبیىشٍی ٚ ؼاً٘   -(N31)آٚـی ٚ ٌفؼآٚـی ا٘الػبر 

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

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

ٔؽیفیز قٔبٖ  -(N61)غٛؼ ٔؽیفیشی   -(N73)ؼـوشىبـی ٚ وىت ضالَ   -(N72)ٔىئِٛیز دؿیفی -(N71)سؼبِی ففؼی

(N64)-   ٔؽیفیز ٔٛاؼ ٚ سدٟیكار(N66)- ٔؽیفیز ٔٙبثغ ا٘ىب٘ی(N67) - ٔىشٙؽ وبقی(N37) 

 

 

 4الي  1هَاـؼ  ـ٠بيز

 

 

 

٠ؽم ـ٠بيز ّف يک اق هَاـؼ 

 4الي  1

% ایٕٙی، ٍ٘في، 100

سٛخٟبر قیىز 

-ٔطیٙی ٚ ٌبیىشٍی

 ٞبی غیففٙی

2 

ػؽْ اوشفبؼٜ اق والٜ  

ایٕٙی یب ؼوشىً یب 

وفً ایٕٙی یب ِجبن 

وبـ یب ٔبوه سٙفىی 

یب ػیٙه یب ٔٛاـؼ 

 ؼیٍف

1 

 اـقٌيبثي  بـ )ٌبيىش ي اًدبم  بـ(
 ثّی    

 غیف    

 ٔؼیبـ ٌبیىشٍی ا٘دبْ وبـ  :

  3اق ٔفضّٝ  2وىت ضؽالُ ٕ٘فٜ  

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

 اق ٔفاضُ وبـ 2وىت ضؽالُ ٔیبٍ٘یٗ 
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 ٍقاـر  هَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك   هَقٌي

سبلي   شبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ  بـؼاًًؼفشف   

 

  بـ ٠ول فؼ اوشبًؽاـؼ سطلي  - 1-8ًوَى ثفگ

 اٍل:ًَثز  : سبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼ ي

 ضففِ 81810191  ؽ ضففِ
 بـ ف هبّف ٠وَهي 

 وفاهيک

وٙص 

 ِالضيز
L1 

 اوشبًؽاـؼ ٠ول فؼ  بـ:

 ي غٍک  فؼى قبلت ثب  وک غٍک 

ّب  هٙبثق اوشبًؽاـؼّب ٍ ؼوشَـال١و 

 هفثَِ٘

 

 G25  فٍُ  بـ  ٌ   ؼاؼى دالوشيک ٍٜي ِ 03  ؽ ٍٜي ِ

  بـ 0303  ؽ  بـ
غٍک  فؼى ق١ِٙ ثِ 

 ّوفاُ قبلت  سي

وٙص 

 ٌبيىش ي
 (2ؼاًً )

  

 (ؼقيقِ 40 قهبى)                                                   :     بـ اًدبم ٌفايٗ-1

 وبلي سَليؽ ه بى:  .1

 خَّف ٍ الک ٍ ً ز ٍ ....  -هَاؼ هّففي:  قبلت  سي .2

 اثكاـ  ٌشفل اث١بؼ ٍ .... -الهخ ٍيمُ -ؾـُ ثيي -سدْيكار اًشقبل -غٍک  ياثكاـ ٍ سدْيكار:  .3

ؼوش ً  - الُ ايوٌي -٠يٌک ايوٌي -لجبن  بـ هٌبوت -  ً ايوٌي –هبوک سٌ ىي  – وفثٌؽ ايوٌي سدْيكار ايوٌي:  .4

 هٌبوت

 ٌبغُ ّب  اِلي اوشبًؽاـؼ ٠ول فؼ  بـ:  –2

 زيؽهبى  .1

 ؼهب  غٍک  ي .2

 قهبى غٍک  فؼى  .3

  ٌشفل ٠يَة  .4

 ًوًَِ ٍ ًقٍِ  بـ:-3
 اًشقبل ٍ زيؽهبى قبلت ٍ ق١ِٙ ثِ َ٘ـ ِطيص ؼـ غٍک  ي  .1

 ؼـخِ ولىيَن  50سٌٝين ؼهب  غٍک  ي، خْز غٍک  فؼى قبلت ٍ ق١ِٙ ؼـ ؼهب  قيف  .2

 قهبى هٌبوت غٍک  فؼى قبلت ٍ ق١ِٙ ثب سَخِ ثِ اث١بؼ ق١ِٙ  .3

 بة ٍ ....س -  ق١ِٙ اق ًٝف ٠يَثي هبًٌؽ سفک ثفـوي ٜبّف .4

 

 اثكاـ اـقٌيبثي: -4

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

 اثكاـ ٍ سدْيكار هَـؼ ًيبق اًدبم  بـ: -5
 اثكاـ  ٌشفل اث١بؼ ٍ .... -الهخ ٍيمُ -ؾـُ ثيي -سدْيكار اًشقبل -غٍک  ي اثكاـ ٍ سدْيكار: .1

ؼوش ً  - الُ ايوٌي -٠يٌک ايوٌي -لجبن  بـ هٌبوت -  ً ايوٌي –هبوک سٌ ىي  – وفثٌؽ ايوٌي ايوٌي:  سدْيكار .2

 سدْيكار  ا٘ ب  ضفيق -هٌبوت

   س بلي   بـ  هفسجٗ ؼـ  فٍُ  بـ : -6

 (0601زيؽهبى ق١ٙبر ؼـ غٍک  ي ) -
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 ٍقاـر  هَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك   هَقٌي

 ؼفشف سبلي   شبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ  بـؼاًً

 

 اـقٌيبثي - 1 -9ًوَى ثفگ

 اٍلًَثز    سبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼ ي

 ضففِ 81810191  ؽ ضففِ
 بـ ف هبّف ٠وَهي 

 وفاهيک
 L1 وٙص ِالضيز

 اوشبًؽاـؼ ٠ول فؼ  بـ:

غٍک  فؼى قبلت ثب  وک غٍک  ي هٙبثق 

 ّب  هفثَِ٘اوشبًؽاـؼّب ٍ ؼوشَـال١و 

 G25  فٍُ  بـ  ٌ   ؼاؼى دالوشيک ٍٜي ِ 03  ؽ ٍٜي ِ

  بـ 0303  ؽ  بـ
غٍک  فؼى ق١ِٙ ثِ 

 ّوفاُ قبلت  سي
 (2ؼاًً ) ٌبيىش ي وٙص

  

 هفا ض   بـ ـؼي 
 ٌفايٗ ٠ول فؼ

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

ًوف

ُ 

1 
اًشقبل ق١ِٙ ّوفاُ ثب قبلت 

 ِ غٍک  يث

 : وبِٗ سِٛیؽه بى

 ؼلیمٝ 10 قهبى:

  -: هّففي هَاؼ

 : سدٟیكار ا٘شمبَ سدْيكار ٍ اثكاـ

 ا٘شمبَ ِطیص ٚ ؼلیك

 

 ا٘شمبَ ؼـ ضؽ لبثُ لجَٛ

 

 ا٘شمبَ ٘بؼـوز 

ا٘شمبَ وبِٓ ٚ ِطیص لٙؼٝ ٚ لبِت ثٝ غٍه 

 وٗ 
3 

 
سٛا٘بیی ٘ىجی ؼـ ا٘شمبَ ثٝ لٙؼٝ ٚ لبِت ثٝ 

 غٍه وٗ 
2 

ػؽْ سٛا٘بیی ا٘شمبَ لبِت ٚ لٙؼٝ ثٝ غٍه 

 وٗ 
1 

 سٌٝين غٍک  ي 2

 سِٛیؽ: وبِٗ ه بى

 ؼلیمٝ 10: قهبى

  -: هّففي هَاؼ

 : غٍه وٗ سدْيكار ٍ اثكاـ

 سٙظیٓ ِطیص ٚ ؼلیك

 

 سٙظیٓ ؼـ ضؽ لبثُ لجَٛ

 

 سٙظیٓ ٘بؼـوز 

سٙظیٓ ِطیص ٚ ؼلیك غٍه وٗ )ؼٔب، 

 ٞٛا، قٔبٖ ...( زفغً
3 

 2 سٙظیٓ ٘ىجشبً ِطیص غٍه وٗ  

 1 سٙظیٓ ٘بؼـوز غٍه وٗ 

3 
ّوفاُ ثب غبـج  فؼى ق١ِٙ 

 قبلت

 : وبِٗ سِٛیؽه بى

 ؼلیمٝ 10 قهبى:

  -: هّففي هَاؼ

 : سدٟیكار ا٘شمبَسدْيكار ٍ اثكاـ

 غبـج وفؼٖ ِطیص ٚ ؼلیك 

 غبـج وفؼٖ ٘ىجشبٌ ِطیص 

 

 غبـج وفؼٖ ٘بؼـوز 

غبـج وفؼٖ ِطیص ٚ ؼلیك لٙؼٝ ٕٞفاٜ ثب 

 لبِت 
3 

 
غبـج وفؼٖ ٘ىجشبٌ ِطیص لٙؼٝ ٕٞفاٜ ثب 

 ثٝ وبِٓ ثٛؼٖ لٙؼٝ ٌٛؼ لبِت وٝ ٔٙدف
2 

 1 غبـج وفؼٖ ٘بؼـوز 

 ثفـوي ٠يَة 4

 : وبِٗ سِٛیؽه بى

 ؼلیمٝ 10 قهبى:

  -: هّففي هَاؼ

اثكاـ وٙشفَ  -: ـقیٗسدْيكار ٍ اثكاـ

 الٔخ ٚیمٜ -اثؼبؼ

 ثفـوی وبُٔ ٚ ؼلیك 

 

 ثفـوی ؼـ ضؽ لبثُ لجَٛ

  

 ثفـوی ٘بؼـوز 

سفن، ثفـوی ٚ سٍػیُ وبُٔ ػیٛة ٔب٘ٙؽ 

 زىجیؽٌی ٚ ...
3 

 2 ثفـوی ٚ سٍػیُ ٘ىجشبً ِطیص ػیٛة ٟٔٓ  

 1 ثفـوی ٚ سٍػیُ ؼـوز ػیٛة

, ٌبیىشٍی ٞبی غیف فٙی

ایٕٙی, ثٟؽاٌز, سٛخٟبر 

 قیىز ٔطیٙی ٚ ٍ٘في

 -والٜ ایٕٙی -ػیٙه ایٕٙی -ٔٙبوت ِجبن وبـ -وفً ایٕٙی –ٔبوه سٙفىی  –وٕفثٙؽ ایٕٙی : ايوٌي-1

 آٌبٞی ٞبی ایٕٙی -سدٟیكار  ا٘فبی ضفیك -ٔٙبوتؼوشىً 

 : ؼلز ً في-2

 : سٟٛیٝ ٔٙبوت ٚ سٙظیٓ اضشفاقهطيٙي قيىز سَخْبر-3

ؼاٌشٗ   -(N12)سّٕیٓ ٌیفی -(N11)اوشؽالَ   ٌبيىش ي ّب  غيففٌي  ؽ ٍ وٙص هَـؼ ًيبق  بـ:-4

ثٟجٛؼ ػّٕىفؼٞبی   -(N22)سٙظیٓ ٚ اِالش ػّٕىفؼٞبی ویىشٓ  -(N21)ؼـن ؼـوز اق ویىشٓ وبقٔب٘ی 

ا٘شػبة  -(N36)سٛوؼٝ ٌبیىشٍی ٚ ؼاً٘   -(N31)خٕغ آٚـی ٚ ٌفؼآٚـی ا٘الػبر  -(N23)ویىشٓ 

 -(N53)٘مً ؼـ سیٓ   -(N52)ٟٔبـر ٌٛي وفؼٖ -(N51)اخشٕبػی ثٛؼٖ -(N41)فٙبٚـی ٞبی ٔٙبوت 

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

  -(N72)ٔىئِٛیز دؿیفی -(N71)سؼبِی ففؼی -(N57)آٔٛقي ٚ وٕه ثٝ ففاٌیفی ؼیٍفاٖ   -(N56)ؼیٍفاٖ

ٔؽیفیز ٔٛاؼ ٚ سدٟیكار   -(N64)ٔؽیفیز قٔبٖ  -(N61)غٛؼ ٔؽیفیشی   -(N73)ؼـوشىبـی ٚ وىت ضالَ 

(N66)- ٔؽیفیز ٔٙبثغ ا٘ىب٘ی(N67) 

 

 

 4الي  1ـ٠بيز هَاـؼ 

 

 

 

٠ؽم ـ٠بيز ّف يک اق 

 4الي  1هَاـؼ 

% ایٕٙی، ٍ٘في، 100

سٛخٟبر قیىز 

-ٔطیٙی ٚ ٌبیىشٍی

 ٞبی غیففٙی

2 

 
ػؽْ اوشفبؼٜ اق والٜ 

ایٕٙی یب ؼوشىً یب 

وفً ایٕٙی یب ِجبن 

وبـ یب ٔبوه سٙفىی 

وٕفثٙؽ یب ػیٙه یب 

 ٔٛاـؼ ؼیٍفایٕٙی یب 

1 

 اـقٌيبثي  بـ )ٌبيىش ي اًدبم  بـ(
 ثّی    

 غیف    

 ٔؼیبـ ٌبیىشٍی ا٘دبْ وبـ  :

  2اق ٔفضّٝ  2وىت ضؽالُ ٕ٘فٜ  

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

 اق ٔفاضُ وبـ 2وىت ضؽالُ ٔیبٍ٘یٗ 
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 ٍقاـر  هَقي ٍ دفٍـي

  هَقٌيوبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك  

 ؼفشف سبلي   شبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ  بـؼاًً

 

  بـ ٠ول فؼ اوشبًؽاـؼ سطلي  - 1-8ًوَى ثفگ

 اٍل:ًَثز  : سبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼ ي

 وفاهيک  وک س ٌىيي ضففِ 73140192  ؽ ضففِ
وٙص 

 ِالضيز
L2 :اوشبًؽاـؼ ٠ول فؼ  بـ 

ٌ   ؼاؼى ثب  وک ا ىشفٍلى ٍ دفن 

 هٙبثق اوشبًؽاـؼّب ٍ ؼوشَـ دالوشيک

 ّب  هفثَِ٘ال١و -

 G21  فٍُ  بـ  ٌ   ؼاؼى دالوشيک ٍٜي ِ 03  ؽ ٍٜي ِ

  بـ 0304  ؽ  بـ
ٌ   ؼاؼى ثِ ـٍي 

 دالوشيکا ىشفٍلى ٍ دفن 

وٙص 

 ٌبيىش ي
 (3هْبـر )

  

 (ؼقيقِ 75 قهبى)                                                      :     بـ اًدبم ٌفايٗ-1

 وبلي سَليؽ ه بى:  .1

 ٍ ...ً ز  -الک  -خَّف  -هَاؼ هّففي:    دالوشيک  هبؼُ  .2

اثكاـّب   ٌشفل اث١بؼ  -ؼوش بُ دفن -ديً ٌ   ؼٌّؽُ -ؼوش بُ دفن دالوشيک -ؼوش بُ ا ىشفٍؼـاثكاـ ٍ سدْيكار:  .3

 اثكاـ ثفي    ٌبه  )زبقَ  ثفي ٍ ...( ٍ .... -ؾـُ ثيي -قبلت ٌ   ؼّي - َليه ٍ ...( -)ٌبه : غٗ  ً

  بـ هٌبوت لجبن -٠يٌک ايوٌي -  ً ايوٌي –ؼوش ً هٌبوت-هبوک سٌ ىي- الُ ايوٌيسدْيكار ايوٌي:  .4

 ٌبغُ ّب  اِلي اوشبًؽاـؼ ٠ول فؼ  بـ:  –2

 ٌ   ؼاؼى ثِ ـٍي دفن  .1

 ٌ   ؼاؼى ثب ا ىشفٍؼـ .2

 اث١بؼ  .3

  ي يز ق١ِٙ  .4

 ًوًَِ ٍ ًقٍِ  بـ:-3

قفاـ ؼّؽ ٍ وذه ثب ؼوش بُ ثفي  ى ـا ٌ   ؼاؼُ ٍ ق١ِٙ ٌ         دالوشيک  قبلت دفن  ِ  القم ـا ثفي ؼاؼُ ٍ ؼـ ؼاغ  هيكاى .1

 ؼاؼُ ٌؽُ ـا اق ؼوش بُ دفن غبـج  ٌؽ.

 ثب ؼوش بُ ا ىشفٍؼـ ق١ِٙ ـا ٌ   ؼّؽ. ،هٌبوت ٔوي  ٌشفل س ؿيِ    ؼوش بُ ٍ غال  .2

 هٙبثق ًقٍِ، اث١بؼ ق١ِٙ ٌ   ؼاؼُ ٌؽُ ـا  ٌشفل  ٌؽ. .3

 ؼففه ي ٍ .... -سبة -کثفـوي ٜبّف  ق١ِٙ اق ًٝف ٠يَثي هبًٌؽ سف .4

 اثكاـ اـقٌيبثي: -4

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

 اثكاـ ٍ سدْيكار هَـؼ ًيبق اًدبم  بـ: -5
اثكاـّب   ٌشفل اث١بؼ  -ؼوش بُ دفن -ديً ٌ   ؼٌّؽُ -ؼوش بُ دفن دالوشيک -ؼوش بُ ا ىشفٍؼـ اثكاـ ٍ سدْيكار: .1

 اثكاـ ثفي    ٌبه  )زبقَ  ثفي ٍ ...( ٍ .... -ؾـُ ثيي -قبلت ٌ   ؼّي - َليه ٍ ...( -)ٌبه : غٗ  ً

سدْيكار  -لجبن  بـ هٌبوت -٠يٌک ايوٌي -  ً ايوٌي –ؼوش ً هٌبوت-هبوک سٌ ىي- الُ ايوٌيسدْيكار ايوٌي:  .2

 ا٘ ب  ضفيق

 س بلي   بـ  هفسجٗ ؼـ  فٍُ  بـ : -6

 (0305) خي ف ٍ خَليٌ   ؼاؼى ثِ ـٍي  -
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 ٍقاـر  هَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك   هَقٌي

 ؼفشف سبلي   شبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ  بـؼاًً
 

 اـقٌيبثي - 1 -9ًوَى ثفگ

 ًَثز اٍل   سبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼ ي

 وفاهيک  وک س ٌىيي ضففِ 73140192  ؽ ضففِ
وٙص 

 ِالضيز
L2 

 اوشبًؽاـؼ ٠ول فؼ  بـ:

ٌ   ؼاؼى ثب  وک ا ىشفٍلى ٍ دفن دالوشيک هٙبثق 

 اوشبًؽاـؼّب ٍ ؼوشَـال١و  ّب  هفثَِ٘

 G21  فٍُ  بـ  دالوشيکٌ   ؼاؼى  ٍٜي ِ 03  ؽ ٍٜي ِ

  بـ 0304  ؽ  بـ
ٌ   ؼاؼى ثِ ـٍي ا ىشفٍلى ٍ 

 دالوشيکدفن 

وٙص 

 ٌبيىش ي
 (3هْبـر )

  

 هفا ض   بـ ـؼي 
 ٌفايٗ ٠ول فؼ

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

 ثفي    1

 وبِٗ سِٛیؽ ه بى:

 ؼلیمٝ 10 قهبى

 ٌُ آٔبؼٜ  هَاؼ هّففي:

اثكاـ ثفي ٌُ ٔب٘ٙؽ زبلٛ ٚ  اثكاـ ٍ سدْيكار:

 ویٓ ثفي 

 ثفي وبُٔ ٚ ؼلیك

 

 ثفي ؼـ ضؽ لبثُ لجَٛ 

 

 ثفي ٘بؼـوز

 3 ثفي وبُٔ ٌُ اق ٘ظف ٔػبٔز ٚ یب َ٘ٛ ًٌٕ ٌُ 

 2 ثفي ٌُ ثٝ ٘ٛـ ٘ىجشبً ِطیص وٝ ٔٙدف ثٝ سِٛیؽ لٙؼٝ وبُٔ ٌٛؼ 

 1 ثفي ٘بؼـوز ٌُ 

 ديً ٌ   ؼاؼى 2

 وبِٗ سِٛیؽ ه بى:

 ؼلیمٝ 15 قهبى

 : ٌُ آٔبؼٜ هّففي هَاؼ

 -: دیً ٌىُ ؼٞٙؽٜسدْيكار ٍ اثكاـ

 ؼوشٍبٜ دفن دالوشیه 

 دیً ٌىُ ؼاؼٖ وبُٔ

 

دیً ٌىُ ؼاؼٖ ؼـ ضؽ لبثُ  

 لجَٛ 

 دیً ٌىُ ؼاؼٖ ٘بؼـوز 

 3 ؼوشٍبٜؼاؼٖ ثٝ ٘ٛـ وبٔالً ؼلیك ٚ فٍبـ ٔٙبوت  ُدیً ٌى

 2 دیً ٌىُ ؼاؼٖ ٘ىجشبً وبُٔ  

 1 ؼوشٍبٜدیً ٌىُ ؼاؼٖ ٘بؼـوز 

 دفن  فؼى 3

 : وبِٗ سِٛیؽه بى

 ؼلیمٝ 20 قهبى:

 : ٌُ دیً ٌىُ ؼاؼٜ ٌؽٜ هّففي هَاؼ

 -: ؼوشٍبٜ دفن دالوشیهسدْيكار ٍ اثكاـ

 ؼٞی لبِت ٌىُ

 دفن وبُٔ ٚ ؼلیك

 

 دفن ؼـ ضؽ لبثُ لجَٛ

 

 دفن ٘بؼـوز 

 3 ؼوشٍبٜدفن وبُٔ ٚ ِطیص ٌُ ثب فٍبـ ٔٙبوت 

 
 2 دفن ٘ىجشبً ِطیص ٚ ؼـ ضؽ لبثُ لجَٛ 

 1 دفن ٘بلُ 

 شفٍؼ  فؼىى ا 4

 : وبِٗ سِٛیؽه بى

 ؼلیمٝ 20 قهبى:

 : ٌُ آٔبؼٜ هّففي هَاؼ

: اثكاـ ثفي ٌُ ٔب٘ٙؽ زبلٛ ٚ سدْيكار ٍ اثكاـ

 ویٓ ثفي

 شفٚؼ وفؼٖ ِطیص ٚ وبُٔ ىوا

شفٚؼ وفؼٖ ؼـ ضؽ لبثُ ىوا

 لجَٛ

 شفٚؼ وفؼٖ ٘بؼـوزىوا

 3 شفٚؼ وفؼٖ ٌُ ثب سغؿیٝ ِطیص ٚ سفاوٓ ٔٙبوت ىوا

شفٚؼ وفؼٖ ٌُ ثب سغؿیٝ ٚ سفاوٓ ٘ىجشبً ٔٙبوت وٝ ٔٙدف ثٝ لٙؼٝ ىوا 

 وبِٓ ٌٛؼ
2 

 1 شفٚؼ وفؼٖ ٘بلُ ىوا

 ثفـوي ٠يَة 5

 : وبِٗ سِٛیؽه بى

 ؼلیمٝ 10 قهبى:

 : خٛٞف، الن ٚ ٘فز هّففي هَاؼ

: اثكاـ وٙشفَ اثؼبؼ )غٗ سدْيكار ٍ اثكاـ

 وً ٚ وِٛیه، ؾـٜ ثیٗ(

 ثفـوی وبُٔ ٚ ؼلیك ػیٛة 

 ثفـوی ػیٛة ؼـ ضؽ لبثُ لجَٛ 

 ثفـوی ٘بؼـوز  

 3 سٍػیُ وبُٔ ٚ ؼلیك ػیٛة ٔب٘ٙؽ سفن، دّیىٝ ٚ ...

 2 سٍػیُ ػیٛة ٟٔٓ  

 1 سٍػیُ ٘بؼـوز ػیٛة 

6 
ثف ٠ول فؼ ًٝبـر 

 دفوٌ 

 : وبِٗ سِٛیؽه بى

 ؼـ اغشیبـ اـقٌیبة قهبى:

 -:هّففي هَاؼ

 -:سدْيكار ٍ اثكاـ

 ٘ظبـر وبُٔ

 

 ٘ظبـر ؼـ ضؽ لبثُ لجَٛ 

 

 ٘ظبـر ٘بؼـوز

وٙشفَ ِطیص وّیٝ ٔفاضُ وبـ دفوُٙ اق ِطبٚ وٕی ٚ ویفی ٚ 

 ـػبیز اَِٛ ایٕٙی 
3 

 
وٙشفَ وبـ دفوُٙ اق ِطبٚ ویفی ٚ ػؽْ وٙشفَ ِطیص وٕیز وبـ 

 دفوُٙ ٚ ـػبیز اَِٛ ایٕٙی 
2 

ػؽْ وٙشفَ ٔفاضُ وبـ دفوُٙ اق ِطبٚ وٕی ٚ ویفی ٚ ػؽْ ـػبیز 

 اَِٛ ایٕٙی 
1 

ٌبیىشٍی ٞبی 

غیف فٙی , ایٕٙی, 

ثٟؽاٌز, سٛخٟبر 

قیىز ٔطیٙی ٚ 

 ٍ٘في

 -سدٟیكار ا٘فبی ضفیك -ِجبن وبـ ٔٙبوت -ػیٙه ایٕٙی -وفً ایٕٙی –ؼوشىً ٔٙبوت-سٙفىیٔبوه -والٜ ایٕٙی ايوٌي:-1

 آٌبٞی ٞبی ایٕٙی

 ٘ظٓ ٚ ؼلز  ً في:-2

 سٟٛیٝ ٔٙبوت ٚ خؽاوبقی ٔبیؼبر سَخْبر قيىز هطيٙي: -3

ؼاٌشٗ ؼـن ؼـوز اق   -(N12)سّٕیٓ ٌیفی -(N11)اوشؽالَ  ٌبيىش ي ّب  غيففٌي  ؽ ٍ وٙص هَـؼ ًيبق  بـ:-4

خٕغ آٚـی ٚ  -(N23)ثٟجٛؼ ػّٕىفؼٞبی ویىشٓ   -(N22)سٙظیٓ ٚ اِالش ػّٕىفؼٞبی ویىشٓ  -(N21)ویىشٓ وبقٔب٘ی 

 -(N51)اخشٕبػی ثٛؼٖ -(N41)ا٘شػبة فٙبٚـی ٞبی ٔٙبوت  -(N36)سٛوؼٝ ٌبیىشٍی ٚ ؼاً٘   -(N31)ٌفؼآٚـی ا٘الػبر 

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

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

ٔؽیفیز ٔٛاؼ ٚ   -(N64)ٔؽیفیز قٔبٖ  -(N61)غٛؼ ٔؽیفیشی   -(N73)ؼـوشىبـی ٚ وىت ضالَ   -(N72)ٔىئِٛیز دؿیفی

 (N67)ٔؽیفیز ٔٙبثغ ا٘ىب٘ی -(N66)سدٟیكار 

 

 4الي  1ـ٠بيز هَاـؼ 

 

 

 

٠ؽم ـ٠بيز ّف يک 

 4الي  1اق هَاـؼ 

% ایٕٙی، ٍ٘في، 100

سٛخٟبر قیىز ٔطیٙی 

 ٞبی غیففٙیٚ ٌبیىشٍی

2 

 
ػؽْ اوشفبؼٜ اق والٜ 

ایٕٙی یب ؼوشىً یب 

وفً ایٕٙی یب ِجبن وبـ 

یب ٔبوه سٙفىی یب 

 ػیٙه یب ٔٛاـؼ ؼیٍف

1 

 اـقٌيبثي  بـ )ٌبيىش ي اًدبم  بـ(
 ثّی    

 غیف    

 ٔؼیبـ ٌبیىشٍی ا٘دبْ وبـ  :

  4ٚ  3اق ٔفاضُ   2وىت ضؽالُ ٕ٘فٜ  

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

 وبـ اق ٔفاضُ 2وىت ضؽالُ ٔیبٍ٘یٗ 
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 ٍقاـر  هَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك   هَقٌي

 ؼفشف سبلي   شبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ  بـؼاًً

 

  بـ ٠ول فؼ اوشبًؽاـؼ سطلي  - 1-8ًوَى ثفگ

 اٍل:ًَثز  : سبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼ ي

 وفاهيک  وک س ٌىيي ضففِ 73140192  ؽ ضففِ
وٙص 

 ِالضيز
L2     :اوشبًؽاـؼ ٠ول فؼ  بـ 

ٌ   ؼاؼى ق١ِٙ ثب  وک خي ف ٍ خَلي هٙبثق 

 ّب  هفثَِ٘اوشبًؽاـؼّب ٍ ؼوشَـال١و 

 G21  فٍُ  بـ  ٌ   ؼاؼى دالوشيک ٍٜي ِ 03  ؽ ٍٜي ِ

  بـ 0305  ؽ  بـ
ٌ   ؼاؼى ق١ِٙ ثِ ـٍي 

 خَلي ٍ خي ف

وٙص 

 ٌبيىش ي
 (3هْبـر )

  

 (ؼقيقِ 75 قهبى)                                                :     بـ اًدبم ٌفايٗ-1

 وبلي سَليؽ ه بى:  .1

 -غٍک  ي -اثكاـ دفؼاغز )سي ِ فٌف  ٍ...( -غٍک  ي -قبلت خي ف ٍ خَلي -ؼوش بُ خي ف ٍ خَلياثكاـ ٍ سدْيكار:  .2

 ٍوبي  ضو  زبقَ ٍ وين ثفي( ٍ ....اثكاـ ثفي    ٌبه  )زبقَ  ثفي، ديً ٌ   ؼٌّؽُ،  -اًَاٞ ٌبثلَى

 او ٌح ٍ .... –هَاؼ هّففي:  ِ  دالوشيک  هبؼُ  .3

 ٠يٌک ايوٌي - الُ ايوٌي -لجبن  بـ هٌبوت -  ً ايوٌي –ؼوش ً هٌبوت -هبوک سٌ ىيسدْيكار ايوٌي:  .4

 ٌبغُ ّب  اِلي اوشبًؽاـؼ ٠ول فؼ  بـ:  –2

 ثفي  .1

 ٌ   ؼاؼى خي ف .2

 ٌ   ؼاؼى خَلي .3

 سفاي ٍ دفؼاغز  .4

  ي يز ق١ِٙ ٌ   ؼاؼُ ٌؽُ  .5

 ًوًَِ ٍ ًقٍِ  بـ:-3
 ؽ.ؼ ًٝف ـا ثفي ؼّهيكاى    القم خْز سَليؽ ق١ِٙ هَـ .1

ق١ِٙ ـا  ،ديً ٌ   ؼاؼُ ٍ  ى ـا ـٍ  قبلت خي ف قفاـ ؼاؼُ ٍ ثب دبييي  ٍـؼى ٌبثلَى ،   ثفي ؼاؼُ ٌؽُ ـا ثب فٍبـ هٌبوت .2

 ٌ   ؼّؽ.

 ٌبثلَى ق١ِٙ ـا ٌ   ؼّؽ.  ٍـؼى ؼاؼُ ٍ ثب دبييي    ثفي ؼاؼُ ٌؽُ ـا ؼاغ  قبلت خَلي قفاـ .3

 أبفي لجِ ق١ِٙ ـا سَوٗ اثكاـ سفاي خؽا ًوَؼُ ٍ ق١ِٙ ـا ثب اثف ٍ  ة دفؼاغز  ٌؽ. ّب   دليىِ ٍ  .4

 ق١ِٙ غٍک ٌؽُ اق ًٝف اث١بؼ، ِبفي وٙص ٍ ٠ؽم ٍخَؼ ٠يَة هبًٌؽ سفک، دفيؽ ي لجِ، دليىِ ٍ ...  ٌشفل  فؼؼ. .5

 ي:اثكاـ اـقٌيبث -4

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

 اثكاـ ٍ سدْيكار هَـؼ ًيبق اًدبم  بـ: -5

 -غٍک  ي -اثكاـ دفؼاغز )سي ِ فٌف  ٍ...( -غٍک  ي -قبلت خي ف ٍ خَلي -ؼوش بُ خي ف ٍ خَلياثكاـ ٍ سدْيكار:  .1

 ٍوبي  ضو  زبقَ ٍ وين ثفي( ٍ ....اثكاـ ثفي    ٌبه  )زبقَ  ثفي، ديً ٌ   ؼٌّؽُ،  -اًَاٞ ٌبثلَى

سدْيكار  -٠يٌک ايوٌي - الُ ايوٌي -لجبن  بـ هٌبوت -  ً ايوٌي –ؼوش ً هٌبوت -هبوک سٌ ىيسدْيكار ايوٌي:  .2

 ا٘ ب  ضفيق

 س بلي   بـ  هفسجٗ ؼـ  فٍُ  بـ : -6

 (0304)ٌ   ؼاؼى ثِ ـٍي ا ىشفٍلى ٍ دفن دالوشيک  -
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 ٍقاـر  هَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك   هَقٌي

 ؼفشف سبلي   شبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ  بـؼاًً

 

 اـقٌيبثي - 1 -9ًوَى ثفگ

 اٍلًَثز    سبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼ ي

 L2 وٙص ِالضيز وفاهيک  وک س ٌىيي ضففِ 73140192  ؽ ضففِ

 اوشبًؽاـؼ ٠ول فؼ  بـ:    

ؼاؼى ق١ِٙ ثب  وک خي ف ٍ خَلي هٙبثق ٌ   

 ّب  هفثَِ٘اوشبًؽاـؼّب ٍ ؼوشَـال١و 

 G21  فٍُ  بـ  ٌ   ؼاؼى دالوشيک ٍٜي ِ 03  ؽ ٍٜي ِ

  بـ 0305  ؽ  بـ
ٌ   ؼاؼى ق١ِٙ ثِ ـٍي 

 خَلي ٍ خي ف
 (3هْبـر ) وٙص ٌبيىش ي

  

ـؼ

 ي 
 هفا ض   بـ

 ٌفايٗ ٠ول فؼ

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

 ثفي    1

 : وبِٗ سِٛیؽه بى

 ؼلیمٝ 8 قهبى

 : ٌُ آٔبؼٜ هّففي هَاؼ

: اثكاـ ثفي ٌُ ٔب٘ٙؽ زبلٛ ٚ ویٓ سدْيكار ٍ اثكاـ

 ثفي 

 ثفي وبُٔ ٚ ؼلیك

 

 ثفي ؼـ ضؽ لبثُ لجَٛ 

 

 ثفي ٘بؼـوز

 3 ثفي وبُٔ ٌُ اق ٘ظف ٔػبٔز ٚ یب َ٘ٛ ًٌٕ ٌُ 

 
ثفي ٌُ ثٝ ٘ٛـ ٘ىجشبً ِطیص وٝ ٔٙدف ثٝ سِٛیؽ لٙؼٝ 

 وبُٔ ٌٛؼ
2 

 1 ثفي ٘بؼـوز ٌُ 

 ديً ٌ   ؼاؼى 2

 : وبِٗ سِٛیؽه بى

 ؼلیمٝ 20 قهبى:

 : ٌُ آٔبؼٜ هّففي هَاؼ

ؼوشٍبٜ دفن  -: دیً ٌىُ ؼٞٙؽٜسدْيكار ٍ اثكاـ

 دالوشیه 

 دیً ٌىُ ؼاؼٖ وبُٔ 

 

 دیً ٌىُ ؼاؼٖ ؼـ ضؽ لبثُ لجَٛ 

 دیً ٌىُ ؼاؼٖ ٘بؼـوز 

فٍبـ ثب اػٕبَ دیً ٌىُ ؼاؼٖ ثٝ ٘ٛـ وبٔالً ؼلیك ٚ 

 ٔٙبوت ؼوشٍبٜ
3 

 2 دیً ٌىُ ؼاؼٖ ٘ىجشبً وبُٔ  

 1 دیً ٌىُ ؼاؼٖ ٘بؼـوز 

 ٌ   ؼاؼى ًْبيي 3

 : وبِٗ سِٛیؽه بى

 ؼلیمٝ 30 قهبى:

 : ٌُ آٔبؼٜ هّففي هَاؼ

ؼوشٍبٜ دفن  -: دیً ٌىُ ؼٞٙؽٜسدْيكار ٍ اثكاـ

 دالوشیه

 ٌىُ ؼاؼٖ ٟ٘بیی وبُٔ 

 

 ٌىُ ؼاؼٖ ؼـ ضؽ لبثُ لجَٛ

 

 ٌىُ ؼاؼٖ ٘بؼـوز 

ٌىُ ؼاؼٖ وبُٔ ثب سٛخٝ ثٝ فٍبـ ٚ وفػز ٔٙبوت 

 ؼوشٍبٜ 
3 

 2 ٌىُ ؼاؼٖ ٘ىجشبً وبُٔ  

 1 ٌىُ ؼاؼٖ ٘بلُ 

 دفؼاغز  فؼى 4

 : وبِٗ سِٛیؽه بى

 ؼلیمٝ 10 قهبى:

 : ٌُ آٔبؼٜ هّففي هَاؼ

ؼوشٍبٜ دفن  -: دیً ٌىُ ؼٞٙؽٜسدْيكار ٍ اثكاـ

 دالوشیه

 دفؼاغز وبُٔ 

 

 دفؼاغز ؼـ ضؽ لبثُ لجَٛ 

 

 دفؼاغز ٟ٘بیی 

 3 دفؼاغز لٙؼٝ ثٝ ٘ٛـ ؼلیك ٚ ِطیص )ِبفی ِجٝ(

 2 دفؼاغز لٙؼٝ ثٝ ٘ٛـ ٘ىجشبً ِطیص  

 1 دفؼاغز ٘بؼـوز 

5 
اًشقبل ق١ِٙ ثِ 

 غٍک  ي

 : وبِٗ سِٛیؽه بى

 ؼلیمٝ 7 قهبى:

 -: هّففي هَاؼ

 غٍه وٗ : سدْيكار ٍ اثكاـ

 ا٘شمبَ ِطیص ٚ ؼلیك ثٝ غٍه وٗ

 

 ا٘شمبَ ٘ىجشب ِطیص ثٝ غٍه وٗ

 

 ا٘شمبَ ٘بؼـوز ثٝ غٍه وٗ

 3 اًشقبل ِطيص ٍ ؼقيق ثؽٍى  ويت ؼيؽى ق١ٙبر

 
ِطيص ثب  ويت ؼيؽى ق١ٙبر ؼـ ضؽ  اًشقبل ًىجشب

 هدبق
2 

 1 ٠ؽم اًشقبل ِطيص  ق١ٙبر ثِ غٍک  ي

6 
ًٝبـر ثف ٠ول فؼ 

 دفوٌ 

 : وبِٗ سِٛیؽه بى

 ؼـ اغشیبـ اـقٌیبة قهبى:

 -: هّففي هَاؼ

 -:سدْيكار ٍ اثكاـ

 ٘ظبـر وبُٔ

 

 

 ٘ظبـر ؼـ ضؽ لبثُ لجَٛ 

 

 ٘ظبـر ٘بؼـوز

وٙشفَ ِطیص وّیٝ ٔفاضُ وبـ دفوُٙ اق ِطبٚ وٕی ٚ 

 ویفی ٚ ـػبیز اَِٛ ایٕٙی 
3 

 
وٙشفَ وبـ دفوُٙ اق ِطبٚ ویفی ٚ ػؽْ وٙشفَ ِطیص 

 وٕیز وبـ دفوُٙ ٚ ـػبیز اَِٛ ایٕٙی 
2 

ػؽْ وٙشفَ ٔفاضُ وبـ دفوُٙ اق ِطبٚ وٕی ٚ ویفی ٚ 

 ػؽْ ـػبیز اَِٛ ایٕٙی 
1 

ٌبیىشٍی ٞبی 

فٙی , ایٕٙی,  غیف

ثٟؽاٌز, سٛخٟبر 

قیىز ٔطیٙی ٚ 

 ٍ٘في

سدٟیكار ا٘فبی  -ػیٙه ایٕٙی -والٜ ایٕٙی -ِجبن وبـ ٔٙبوت -وفً ایٕٙی –ؼوشىً ٔٙبوت -ٔبوه سٙفىی: ايوٌي-1

  ٞبی ایٕٙیآٌبٞی -ضفیك

 : ٘ظٓ ٚ ؼلز ً في-2

 : سٟٛیٝ ٔٙبوت هطيٙي قيىز سَخْبر-3

ؼاٌشٗ ؼـن ؼـوز   -(N12)سّٕیٓ ٌیفی -(N11)اوشؽالَ :  بـ ًيبق هَـؼ وٙص ٍ  ؽ غيففٌي ّب  ٌبيىش ي-4

خٕغ آٚـی  -(N23)ثٟجٛؼ ػّٕىفؼٞبی ویىشٓ   -(N22)سٙظیٓ ٚ اِالش ػّٕىفؼٞبی ویىشٓ  -(N21)اق ویىشٓ وبقٔب٘ی 

اخشٕبػی  -(N41)ا٘شػبة فٙبٚـی ٞبی ٔٙبوت  -(N36)سٛوؼٝ ٌبیىشٍی ٚ ؼاً٘   -(N31)ٚ ٌفؼآٚـی ا٘الػبر 

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

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

ٔؽیفیز قٔبٖ  -(N61)ٛؼ ٔؽیفیشی  غ -(N73)ؼـوشىبـی ٚ وىت ضالَ   -(N72)ٔىئِٛیز دؿیفی -(N71)ففؼی

(N64)-   ٔؽیفیز ٔٛاؼ ٚ سدٟیكار(N66)- ٔؽیفیز ٔٙبثغ ا٘ىب٘ی(N67) 

 

 4الي  1ـ٠بيز هَاـؼ 

 

 

٠ؽم ـ٠بيز ّف يک اق 

 4الي  1هَاـؼ 

% ایٕٙی، ٍ٘في، 100

سٛخٟبر قیىز 

-ٔطیٙی ٚ ٌبیىشٍی

 ٞبی غیففٙی

2 

ػؽْ اوشفبؼٜ اق والٜ  

ایٕٙی یب ؼوشىً یب 

ایٕٙی یب ِجبن وفً 

وبـ یب ٔبوه سٙفىی 

 یب ػیٙه یب ٔٛاـؼ ؼیٍف

1 

 اـقٌيبثي  بـ )ٌبيىش ي اًدبم  بـ(
 ثّی    

 غیف    

 ٔؼیبـ ٌبیىشٍی ا٘دبْ وبـ  :

  3اق ٔفضّٝ   2وىت ضؽالُ ٕ٘فٜ  

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

 اق ٔفاضُ وبـ 2وىت ضؽالُ ٔیبٍ٘یٗ 
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 ٍقاـر  هَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك   هَقٌي

 ؼفشف سبلي   شبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ  بـؼاًً

 

  بـ ٠ول فؼ اوشبًؽاـؼ سطلي  - 1-8ًوَى ثفگ

 اٍل:ًَثز  : سبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼ ي

 وفاهيک س ٌىيي ضففِ 31190193  ؽ ضففِ
وٙص 

 ِالضيز
L3 

 اوشبًؽاـؼ ٠ول فؼ  بـ:

 هبؼُ وبق     ثب  وک دب وي  هٙبثق اوشبًؽاـؼّب ٍ 

 ّب  هفثَِ٘ؼوشَـال١و 

 G22  فٍُ  بـ  دالوشيکٌ   ؼاؼى  ٍٜي ِ 03  ؽ ٍٜي ِ

  هبؼُ  فؼى    دالوشيک  بـ 0306  ؽ  بـ
وٙص 

 ٌبيىش ي
 (3) هْبـر

  

 (ؼقيقِ 110 قهبى)                                              :     بـ اًدبم ٌفايٗ-1

 ٍاضؽ  هبؼُ وبق     ه بى:  .1

  -دوخ غال  -ا ىشفٍؼـ ٍ ؼوش بُ فيلشف دفن -دب وي  -)دوخ، لَلِ( ويىشن اًشقبل ؼٍغبة  -ا فٍبـوٌح خيَُاثكاـ ٍ سدْيكار:  .2

 خک دبلز ٍ ... -اًَاٞ ٍوبي  اًشقبل هث  لي شفاک -سدْيكار  ٌشفل غال  - بـؼک سػليِ    -اسبق غَاثبًؽى )اسبق ايديٌگ(

 ، دبلز ٍ .... هبؼُ ؼٍغبةهَاؼ هّففي:  .3

  الُ ايوٌي - وفثٌؽ ايوٌي -لجبن  بـ -وٌي  ً اي –ؼوش ً ايوٌي -هبوک سٌ ىي: ايوٌي سدْيكار .4

 

 ٌبغُ ّب  اِلي اوشبًؽاـؼ ٠ول فؼ  بـ:  –2

 اًشقبل ؼٍغبة ثِ فيلشف دفن .1

  فيلشف دفن٠ول فؼ  ٌشفل  .2

 دب وي  ٠ول فؼ شفل ٌ  .3

 ًوًَِ ٍ ًقٍِ  بـ:-3
اًشقبل ؼٍغبة ثِ فيلشف دفن  ٌشفل لَلِ ّب  اًشقبل ٍ ًٍبًؽٌّؽُ ّب  -سدْيكار ويىشن اًشقبل ؼٍغبة ٌبه  دوخ ّبثب سَخِ ثِ  .1

 ٌَؼ.

 ـا  ٌشفل  ٌؽ. ٠ول فؼ ؼوش بُ فيلشف دفنثب سَخِ ثِ ًٍبًؽٌّؽُ ّب  ؼوش بُ فيلشف دفن ٍ  ي يز  ة غفٍخي  .2

 ٌَؼ.  ٌشفلدب وي  ؼوش بُ ٠ول فؼ ي ٌَاغشي ٍ سفا ن  -ا٠وبل ٌؽُ ٍ  ي يز    غفٍخي اق ًٝف ـَ٘ثز  ثب سَخِ ثِ غال .3

 

 اـقٌيبثي:اثكاـ  -4

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

 
 

 اثكاـ ٍ سدْيكار هَـؼ ًيبق اًدبم  بـ: -5

  -دوخ غال  -ا ىشفٍؼـ ٍ ؼوش بُ فيلشف دفن -دب وي  -ويىشن اًشقبل ؼٍغبة )دوخ، لَلِ(  -ا اثكاـ ٍ سدْيكار: فٍبـوٌح خيَُ .1

 خک دبلز ٍ ... -اًَاٞ ٍوبي  اًشقبل هث  لي شفاک -سدْيكار  ٌشفل غال  -   بـؼک سػليِ  -اسبق غَاثبًؽى )اسبق ايديٌگ(

 سدْيكار ا٘ ب  ضفيق - الُ ايوٌي - وفثٌؽ ايوٌي -لجبن  بـ -  ً ايوٌي –ؼوش ً ايوٌي -هبوک سٌ ىي سدْيكار ايوٌي: .2

 

 س بلي   بـ  هفسجٗ ؼـ  فٍُ  بـ : -6

 (0506) هبؼُ  فؼى  ِ  ثؽًِ ؼـ ـٍي ؼوشي  -
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 ٍقاـر  هَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك   هَقٌي

 ؼفشف سبلي   شبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ  بـؼاًً

 

 اـقٌيبثي - 1 -9ًوَى ثفگ

   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼ ي
سبـيع 

 اـقٌيبثي
 اٍلًَثز   

 L3 وٙص ِالضيز وفاهيک س ٌىيي ضففِ 31190193  ؽ ضففِ
 ٠ول فؼ  بـ:اوشبًؽاـؼ 

 هبؼُ وبق     ثب  وک دب وي  هٙبثق 

 هفثَِّ٘ب  اوشبًؽاـؼّب ٍ ؼوشَـال١و 

 G22  فٍُ  بـ  ٌ   ؼاؼى دالوشيک ٍٜي ِ 03  ؽ ٍٜي ِ

  بـ 0306  ؽ  بـ
 هبؼُ  فؼى    

 دالوشيک
 (3)هْبـر وٙص ٌبيىش ي

  

 هفا ض   بـ ـؼي 
 ٌفايٗ ٠ول فؼ

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

ًو

 ـُ

 اًشقبل ؼٍغبة ثِ فيلشف دفن 1

 وبقی ٌُ : ٚاضؽ آٔبؼٜه بى

 ؼلیمٝ 15قهبى: 

  -هَاؼ هّففي: 

: ویىشٓ ا٘شمبَ اثكاـ ٍ سدْيكار

ٞبی ا٘شمبَ ؼٚغبة ٌبُٔ دٕخ ٚ ِِٛٝ

 ؼٚغبة 

 

 ا٘شمبَ وبُٔ ؼٚغبة

 

 لجَٛ  ؼٚغبةا٘شمبَ ؼـ ضؽ لبثُ 

 

 ا٘شمبَ ٘بؼـوز ؼٚغبة

 3 ا٘شمبَ وبٔالً ِطیص ؼٚغبة ثٝ فیّشف دفن 

 2 ا٘شمبَ ٘ىجشبً ِطیص ؼٚغبة ثٝ فیّشف دفن  

 1 ػؽْ سٛا٘بیی ا٘شمبَ ؼٚغبة 

 فيلشف دفن  فؼى ؼٍغبة 2

 وبقی ٌُ : ٚاضؽ آٔبؼٜه بى

 ؼلیمٝ 30 قهبى:

  -: هّففي هَاؼ

فیّشف دفن ٚ : سدْيكار ٍ اثكاـ

 سدٟیكار آٖ

 فیّشف دفن وفؼٖ وبُٔ 

 

 فیّشف دفن وفؼٖ ؼـ ضؽ لبثُ لجَٛ

  

 فیّشف دفن وفؼٖ ٘بؼـوز 

 3 فیّشف دفن وفؼٖ ؼٚغبة ثٝ ٘ٛـ وبُٔ ٚ ِطیص 

 
 2 فیّشف دفن وفؼٖ ٘ىجشبً ِطیص ٚ ؼـ ضؽ لبثُ لجَٛ 

 1 ػؽْ سٛا٘بیی فیّشف دفن وفؼٖ 

 دفنک فيلشف سػليِ  ي 3

 وبقی ٌُ : ٚاضؽ آٔبؼٜه بى

 ؼلیمٝ 35 قهبى:

  -: هّففي هَاؼ

 : وبـؼن سػّیٝ ٌُسدْيكار ٍ اثكاـ

 سػّیٝ وبُٔ ٚ ؼلیك فیّشف دفن 

 

 سػّیٝ ؼـ ضؽ لبثُ فیّشف دفن

 

 سػّیٝ ٘بؼـوز 

ٌُ اق فیّشف دفن ٚ ٌىشٍٛی دٕخ  سػّیٝ وبُٔ ٚ ِطیص

 فیّشف دفن  ٚ
3 

 2 فیّشف دفن ٚ ٌىشٍٛی آٖسػّیٝ ؼـ ضؽ لبثُ لجَٛ  

 1 ػؽْ سٛا٘بیی سػّیٝ ٚ ٌىشٍٛی فیّشف دفن 

 دب وي   فؼى 4

 وبقی ٌُ : ٚاضؽ آٔبؼٜه بى

 ؼلیمٝ 20 قهبى:

  -: هّففي هَاؼ

 -: دبوىشفٚؼـسدْيكار ٍ اثكاـ

دٕخ غالء ٚ سدٟیكار وٙشفَ  -دبٌٕیُ

 غالء

 

 دبٌٕیُ وفؼٖ وبٔالً ِطیص

 

 دبٌٕیُ وفؼٖ ؼـ ضؽ لبثُ لجَٛ 

 

 دبٌٕیُ وفؼٖ ٘بؼـوز

 3 ٌیفی ٚ ...دبٌٕیُ ٕ٘ٛؼٖ وبٔالً ِطیص ٌبُٔ غالء

 2 دبٌٕیُ وفؼٖ ؼـ ضؽ لبثُ لجَٛ  

 1 ػؽْ سٛا٘بیی دبٌٕیُ وفؼٖ 

5 
اًشقبل    ثِ  اسبق غَاثبًؽى 

 )اسبق ايديٌگ(

 وبقی ٌُ : ٚاضؽ آٔبؼٜه بى

 ؼلیمٝ 10 قهبى:

  -: هّففي هَاؼ

:ا٘ٛاع دبِز، ا٘ٛاع سدْيكار ٍ اثكاـ

 ٚوبیُ ا٘شمبَ )ِیفشفان ،خه دبِز(

 زیؽٔبٖ ٚ ا٘شمبَ ِطیص ثٝ اسبق ٍٟ٘ؽاـی

 

زیؽٔبٖ ٚ ا٘شمبَ ثٝ اسبق ٍٟ٘ؽاـی ؼـ ضؽ لبثُ 

 لجَٛ 

 

 زیؽٔبٖ ٚ ا٘شمبَ ٘بؼـوز ثٝ اسبق ٍٟ٘ؽاـی

 3 زیؽٔبٖ ا٘شمبَ وبٔالً ِطیص ِیً ثٝ اسبق ٍٟ٘ؽاـی 

 2 زیؽٔبٖ ٚ ا٘شمبَ ثٝ اسبق ٍٟ٘ؽاـی ثب غٙب خكئی لبثُ لجَٛ  

 1 ػؽْ زیؽٔبٖ ٚ ا٘شمبَ ِطیص 

6 

 ًٝبـر ثف ٠ول فؼ دفوٌ 
 وبقی ٌُ : ٚاضؽ آٔبؼٜه بى

  ؼـ اغشیبـ اـقٌیبة قهبى:

  -: هّففي هَاؼ

 -: سدْيكار ٍ اثكاـ

 ٘ظبـر وبُٔ

 

 ٘ظبـر ؼـ ضؽ لبثُ لجَٛ 

 

 ٘بؼـوز٘ظبـر 

وٙشفَ ِطیص وّیٝ ٔفاضُ وبـ دفوُٙ اق ِطبٚ وٕی ٚ 

 ویفی ٚ ـػبیز اَِٛ ایٕٙی 
3 

 
وٙشفَ وبـ دفوُٙ اق ِطبٚ ویفی ٚ ػؽْ وٙشفَ ِطیص 

 وٕیز وبـ دفوُٙ ٚ ـػبیز اَِٛ ایٕٙی 
2 

ػؽْ وٙشفَ ٔفاضُ وبـ دفوُٙ اق ِطبٚ وٕی ٚ ویفی ٚ 

 ػؽْ ـػبیز اَِٛ ایٕٙی 
1 

ٞبی غیف فٙی , ایٕٙی, ثٟؽاٌز, ٌبیىشٍی 

 سٛخٟبر قیىز ٔطیٙی ٚ ٍ٘في

 ٞبی ایٕٙیآٌبٞی -سدٟیكار ا٘فبی ضفیك -والٜ ایٕٙی -وٕفثٙؽ ایٕٙی -ِجبن وبـ -وفً ایٕٙی –ؼوشىً ایٕٙی -ٔبوه سٙفىی ايوٌي:-1

 ٘ظٓ ٚ ؼلز  ً في:-2

 ٞبسٟٛیٝ ٚ خؽاوبقی ٔبیؼبر ٚ قثبِٝ سَخْبر قيىز هطيٙي:-3

ؼاٌشٗ ؼـن ؼـوز اق ویىشٓ وبقٔب٘ی   -(N12)سّٕیٓ ٌیفی -(N11)اوشؽالَ  ّب  غيففٌي  ؽ ٍ وٙص هَـؼ ًيبق  بـ:ٌبيىش ي-4

(N21)-  ٓسٙظیٓ ٚ اِالش ػّٕىفؼٞبی ویىش(N22)-   ٓثٟجٛؼ ػّٕىفؼٞبی ویىش(N23)-  خٕغ آٚـی ٚ ٌفؼآٚـی ا٘الػبر(N31)-   ٝسٛوؼ

 -(N53)٘مً ؼـ سیٓ   -(N52)ٟٔبـر ٌٛي وفؼٖ -(N51)اخشٕبػی ثٛؼٖ -(N41)ا٘شػبة فٙبٚـی ٞبی ٔٙبوت  -(N36)ٌبیىشٍی ٚ ؼاً٘ 

آٔٛقي ٚ وٕه ثٝ   -(N56)اضشفاْ ٌؿاٌشٗ ثف اـقي ٞبی ؼیٍفاٖ -(N55)ٕ٘بیً لؽـر ـٞجفی اففاؼ  -(N54)ٌفوز ؼـ اخشٕبػبر ٚ فؼبِیز ٞب 

ٔؽیفیز قٔبٖ  -(N61)غٛؼ ٔؽیفیشی   -(N73)ؼـوشىبـی ٚ وىت ضالَ   -(N72)ِیز دؿیفیٔىئٛ -(N71)سؼبِی ففؼی -(N57)ففاٌیفی ؼیٍفاٖ 

(N64)-   ٔؽیفیز ٔٛاؼ ٚ سدٟیكار(N66)- ٔؽیفیز ٔٙبثغ ا٘ىب٘ی(N67)- (ٔطبوجٝ ٚ ـیبٔیN92)-   ٔىشٙؽ وبقی(N37)-  سفىف غالق(N15) 

 

ـ٠بيز هَاـؼ 

 4الي  1

 

٠ؽم ـ٠بيز 

ّف يک اق 

الي  1هَاـؼ 

4 

ایٕٙی، ٍ٘في، % 100

سٛخٟبر قیىز ٔطیٙی ٚ 

 ٞبی غیففٙیٌبیىشٍی

2 

 
ػؽْ اوشفبؼٜ اق والٜ ایٕٙی 

یب ؼوشىً یب وفً ایٕٙی 

یب ِجبن وبـ یب ٔبوه 

وٕفثٙؽ سٙفىی یب ػیٙه یب 

 ٔٛاـؼ ؼیٍفیب  ایٕٙی

1 

 اـقٌيبثي  بـ )ٌبيىش ي اًدبم  بـ(
 ثّی    

 غیف    

 ٔؼیبـ ٌبیىشٍی ا٘دبْ وبـ  :

  4اق ٔفضّٝ  2وىت ضؽالُ ٕ٘فٜ  

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

 اق ٔفاضُ وبـ 2وىت ضؽالُ ٔیبٍ٘یٗ 
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 ٍقاـر  هَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك   هَقٌي

  بـؼاًًؼفشف سبلي   شبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ 

 

  بـ ٠ول فؼ اوشبًؽاـؼ سطلي  - 1-8ًوَى ثفگ

 اٍل:ًَثز  : سبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼ ي

  بـ ف هبّف ٠وَهي وفاهيک ضففِ 81810191  ؽ ضففِ
وٙص 

 ِالضيز
L1     :اوشبًؽاـؼ ٠ول فؼ  بـ 

دفؼاغز ق١ِٙ ثب  وک اثكاـ دفؼاغز 

 ّب ؼوشَـال١و هٙبثق اوشبًؽاـؼّب ٍ 

 هفثَِ٘

 G22  فٍُ  بـ  ٌ   ؼاؼى ؼٍغبثي ٍٜي ِ 04  ؽ ٍٜي ِ

 دفؼاغز ق١ِٙ ـيػشِ  ف  ٌؽُ  بـ 0401  ؽ  بـ
وٙص 

 ٌبيىش ي
 (1  بّي )

  

 ؼقيقِ( 60)قهبى                                                                                        ٌفايٗ اًدبم  بـ :-1

 وبلي ـيػشِ  ف  ه بى:  .1

 اثكاـّب  اًشقبل ٍ ضو  ٍ ًق  ٌبه  ًَاـ ًقبلِ ٍ .... -ّب  فلك  ٍ ...(اثكاـّب  دفؼاغز )سي ِاثكاـ ٍ سدْيكار:  .2

 اثف ٍ .... -او بذ -ق١ِٙ غبمهَاؼ هّففي:  .3

 ٠يٌک ايوٌي -لجبن  بـ - الُ ايوٌي -  ً ايوٌي – وفثٌؽ ايوٌي-ؼوش ً هٌبوت-هبوک سٌ ىيسدْيكار ايوٌي:  .4

 ٌبغُ ّب  اِلي اوشبًؽاـؼ ٠ول فؼ  بـ:  –2

 سٍػيُ ٠يَة .1

 ًطَُ دفؼاغز ق١ِٙ .2

 اًشقبل ق١ٙبر .3

 

 ًوًَِ ٍ ًقٍِ  بـ:-3

 .ٌ ىز ٍ ... -سفک ثؽًِ -ًبغبلُ ثؽًِ -وَـاظ ـيك -ٌبه : ؼففه ي ق١ِٙ ٠يَة زٍوي يثفـو .1

 دفؼاغز ٌَؼ.قىوز ّب  هػشل  ق١ِٙ  ى ٍ ٠يت ق١ِٙ اًشػبة اثكاـ هٌبوت ثب ًَٞ ثب   .2

 ًٍق  ثِ هفضلِ ث١ؽ اًشقبل يبثؽ.ضو هٌبوت َٙـ ِطيص ثِ  وک اثكاـ ث ق١ٙبر .3

 اثكاـ اـقٌيبثي: -4

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

 اثكاـ ٍ سدْيكار هَـؼ ًيبق اًدبم  بـ: -5
 اثكاـّب  اًشقبل ٍ ضو  ٍ ًق  ٌبه  ًَاـ ًقبلِ ٍ .... -ّب  فلك  ٍ ...(اثكاـّب  دفؼاغز )سي ِاثكاـ ٍ سدْيكار:  .1

سدْيكار -٠يٌک ايوٌي -لجبن  بـ - الُ ايوٌي -  ً ايوٌي – وفثٌؽ ايوٌي-ؼوش ً هٌبوت-هبوک سٌ ىي سدْيكار ايوٌي: .2

  ا٘ ب  ضفيق

  بـ :س بلي   بـ  هفسجٗ ؼـ  فٍُ  -6

-  
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 ٍقاـر  هَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك   هَقٌي

 ؼفشف سبلي   شبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ  بـؼاًً

 

 اـقٌيبثي - 1 -9ًوَى ثفگ
 

 اٍلًَثز    سبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼ ي

 وفاهيک ٠وَهي هبّف  بـ ف ضففِ 81810191  ؽ ضففِ
 L1 وٙص ِالضيز

 اوشبًؽاـؼ ٠ول فؼ  بـ:    

دفؼاغز ق١ِٙ ثب  وک اثكاـ دفؼاغز هٙبثق 

 ّب  هفثَِ٘اوشبًؽاـؼّب ٍ ؼوشَـال١و 

 G22  فٍُ اـقٌيبثي  بـ ؼٍغبثي ؼاؼى ٌ   ٍٜي ِ 04  ؽ ٍٜي ِ

 (1  بّي ) وٙص ٌبيىش ي ٌؽُ  ف  ـيػشِ ق١ِٙ دفؼاغز  بـ 0401  ؽ  بـ

  

 هفا ض   بـ ـؼي 
 ٌفايٗ ٠ول فؼ

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

 ثفـوي اٍليِ ق١ِٙ 1

 وبِٗ ـیػشٝ ٌفی ه بى:

 ؼلیمٝ 15 قهبى:

  لٙؼٝ غبْهَاؼ هّففي: 

ثیٗ، ٚوبیُ ؾـٜ اثكاـ ٍ سدْيكار:

 ٚ٘مُضُٕ

 ثفـوی وبُٔ
 

 ثفـوی ٘بلُ
 

 ٘بؼـوزثفـوی 

سٍػیُ وّیٝ ػیٛة ٚ خؽاوبقی 

 لٙؼبر وبُٔ لٙؼبر ٔؼیٛة
3 

 2 سٍػیُ ثفغی اق ػیٛة لٙؼبر 

 1 ػؽْ سٍػیُ ػیٛة لٙؼبر

 دفؼاغز  فؼى 2

 وبِٗ ـیػشٝ ٌفی ه بى:

 ؼلیمٝ 35 قهبى:

 -هَاؼ هّففي:

اوىبذ، اثف، فٙف  :اثكاـ ٍ سدْيكار

ٞبی فّكی، ٚوبیُ ضُٕ ٚ یب سیغٝ

 مُ٘

دفؼاغز ٚ ـفغ ػیٛة  وبُٔ 

 لٙؼبر
 

دفؼاغز ٚ ـفغ ػیٛة  وبُٔ 

 لٙؼبر
 

 دفؼاغز ٘بِطیص لٙؼبر

اوشفبؼٜ اق اثكاـ ٔٙبوت ٚ دفؼاغز ٚ 

 ـفغ وبُٔ ػیٛة لٙؼبر
3 

 

ٔٙبوت، دفؼاغز ٚ ـفغ اوشفبؼٜ ٘ب

 ٘بلُ ػیٛة لٙؼبر
2 

اق اثكاـ ٚ دفؼاغز  ٘بؼـوزاوشفبؼٜ 

 غّٗ لٙؼبر
1 

3 
اًشقبل ق١ٙبر ثِ 

 غٍک  ي

 : وبِٗ ـیػشٝ ٌفیه بى

 ؼلیمٝ 10: قهبى

 -:هّففي هَاؼ

: ؼوشٍبٜ غٍه سدْيكار ٍ اثكاـ

 ٚ٘مُوٗ، ٚوبیُ ضُٕ

 
 

ا٘شمبَ ِطیص لٙؼبر ثٝ غٍه 

 ٗو

 

لٙؼبر ثٝ غٍه  ٘بؼـوزا٘شمبَ 

 وٗ

 ثٝ وٕه ٚوبیُ ضُٕ ٚ٘مُ لٙؼبر

وٗ ٘ٛـ ِطیص ثٝ غٍهـا ثٝ

 ٔٙشمُ وٙؽ

2 

 

ػؽْ ا٘شمبَ ِطیص لٙؼبر ثٝ 

 وٗغٍه
1 

ٌبیىشٍی ٞبی 

غیف فٙی , 

ایٕٙی, ثٟؽاٌز, 

سٛخٟبر قیىز 

ٔطیٙی ٚ 

 ٍ٘في

 سدٟیكار -ػیٙه ایٕٙی -ِجبن وبـ -والٜ ایٕٙی -وفً ایٕٙی –وٕفثٙؽ ایٕٙی-ؼوشىً ٔٙبوت-ٔبوه سٙفىی ايوٌي:-1

 ایٕٙی ٞبی آٌبٞی -ضفیك ا٘فبی

 ٘ظٓ ٚ ؼلز  ً في:-2

 سٟٛیٝ ٌفؼ ٚ غجبـ ٚ خؽاوبقی قثبِٝ سَخْبر قيىز هطيٙي:-3

ؼاٌشٗ ؼـن ؼـوز اق   -(N12)سّٕیٓ ٌیفی -(N11)اوشؽالَ  ّب  غيففٌي  ؽ ٍ وٙص هَـؼ ًيبق  بـ:ٌبيىش ي-4

  -(N31)خٕغ آٚـی ٚ ٌفؼآٚـی ا٘الػبر  -(N22)سٙظیٓ ٚ اِالش ػّٕىفؼٞبی ویىشٓ  -(N21)ویىشٓ وبقٔب٘ی 

 -(N51)اخشٕبػی ثٛؼٖ -(N41)ا٘شػبة فٙبٚـی ٞبی ٔٙبوت  -(N36)سٛوؼٝ ٌبیىشٍی ٚ ؼاً٘ -N35 ) ( یبؼٌیفی

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

(N55)- قي ٞبی ؼیٍفاٖاضشفاْ ٌؿاٌشٗ ثف اـ(N56)-   ٖآٔٛقي ٚ وٕه ثٝ ففاٌیفی ؼیٍفا(N57)- سؼبِی ففؼی(N71)- 

ٔؽیفیز   -(N64)ٔؽیفیز قٔبٖ  -(N61)غٛؼ ٔؽیفیشی   -(N73)ؼـوشىبـی ٚ وىت ضالَ   -(N72)ٔىئِٛیز دؿیفی

 (N37)ٔىشٙؽ وبقی  - (N67)ٔؽیفیز ٔٙبثغ ا٘ىب٘ی -(N66)ٔٛاؼ ٚ سدٟیكار 

 

 1ـ٠بيز هَاـؼ 

 4الي 

 

 

 

٠ؽم ـ٠بيز ّف 

الي  1يک اق هَاـؼ 

4 

% ایٕٙی، ٍ٘في، 100

سٛخٟبر قیىز 

-ٔطیٙی ٚ ٌبیىشٍی

 ٞبی غیففٙی

2 

ػؽْ اوشفبؼٜ اق والٜ  

ایٕٙی یب ؼوشىً یب 

وفً ایٕٙی یب ِجبن 

وبـ یب ٔبوه سٙفىی 

وٕفثٙؽ یب ػیٙه یب 

 ٔٛاـؼ ؼیٍفایٕٙی یب 

1 

 اـقٌيبثي  بـ )ٌبيىش ي اًدبم  بـ(

 ثّی    

 غیف    

 ٔؼیبـ ٌبیىشٍی ا٘دبْ وبـ  :

  2اق ٔفضّٝ   2وىت ضؽالُ ٕ٘فٜ  

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

 اق ٔفاضُ وبـ 2وىت ضؽالُ ٔیبٍ٘یٗ 
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 ٍقاـر  هَقي ٍ دفٍـي

  هَقٌيوبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك  

ؼفشف سبلي   شبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ 

  بـؼاًً

 

   بـ ٠ول فؼ اوشبًؽاـؼ سطلي  - 1-8ًوَى ثفگ

 اٍل:ًَثز  : سبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼ ي

 L1 وٙص ِالضيز  بـ ف هبّف ٠وَهي وفاهيک ضففِ 81810191  ؽ ضففِ

 اوشبًؽاـؼ ٠ول فؼ  بـ:

هٙبثق اوشبًؽاـؼّب ٍ دف  فؼى قبلت 

 ّب  هفثَِ٘ؼوشَـال١و 
 G13  فٍُ  بـ  ٌ   ؼاؼى ؼٍغبثي ٍٜي ِ 04  ؽ ٍٜي ِ

 (1  بّي ) وٙص ٌبيىش ي دف  فؼى قبلت ثب ؼٍغبة  بـ 0402  ؽ  بـ

  

 ؼقيقِ( 120)قهبى                                                                                                          ٌفايٗ اًدبم  بـ :-1

 وبلي ـيػشِ  ف ه بى:  .1

ٌيلٌگ ٍ  -اثكاـ وَـاظ قًي -سي ِ فلك  -لَلِ ّب  اًشقبل  -ّب  اًشقبل ٍ ...(ٍوبي  اًشقبل ؼٍغبة ٌبه  )لَلِاثكاـ ٍ سدْيكار:  .2

 ٍ وبؼُ  سي قبلت - َليه)  ف  ـيػشِ وف٠ز  يف  اًؽاقُ اثكاـ -اثكاـ ثفي لجِ - ٌشفل دف ٌؽى قبلت اثكاـ  -اًَاٞ قبلت -ٌيف

 ٍ ....  دبـذ -وٙ  -...(

 او ٌح ٍ .... - هبؼُ ؼٍغبةهَاؼ هّففي:  .3

 ؼوش ً  هٌبوت  -٠يٌک هٌبوت -لجبن  بـ -  ً ايوٌي - وفثٌؽ ايوٌي -هبوک سٌ ىيسدْيكار ايوٌي:  .4

 ّب  اِلي اوشبًؽاـؼ ٠ول فؼ  بـ: ٌبغُ – 2
 دف  فؼى قبلت .1

 سػليِ ؼٍغبة .2

 ًوًَِ ٍ ًقٍِ  بـ:-3

 ف  ٍ دف فؼى ِطيص قبلت ثب ـيػشِ وبليضو  ِطيص ؼٍغبة ثِ  ،لٌگ، ٌيفّب  اًشقبليّب، ٌلَلِ اًشقبل ؼٍغبة  هبؼُ اق ٘فيق .1

 ٍ اثكاـ  سَخِ ثِ وف٠ز ـيػشي ؼٍغبة ؼـ قبلت ٍ  ٌشفل دف ٌؽى قبلت ثِ َِـر زٍوي

 ِطيص  سطز قاٍيِ قبلت سػليِ ِطيص ؼٍغبة أبفي ده اق  ؿٌز قهبى القم ٍ قفاـ ؼاؼى  .2

 اثكاـ اـقٌيبثي: -4

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

 اثكاـ ٍ سدْيكار هَـؼ ًيبق اًدبم  بـ: -5
ٌيلٌگ ٍ  -اثكاـ وَـاظ قًي -سي ِ فلك  -لَلِ ّب  اًشقبل  -ّب  اًشقبل ٍ ...(ٍوبي  اًشقبل ؼٍغبة ٌبه  )لَلِاثكاـ ٍ سدْيكار:  .1

 ٍ وبؼُ  سي قبلت - َليه)  ف  ـيػشِ وف٠ز  يف  اًؽاقُ اثكاـ -اثكاـ ثفي لجِ  -اثكاـ  ٌشفل دف ٌؽى قبلت  -اًَاٞ قبلت -ٌيف

 ٍ ....  دبـذ -وٙ   -...(

سدْيكار ايوٌي  -ؼوش ً  هٌبوت  -٠يٌک هٌبوت -لجبن  بـ -  ً ايوٌي - وفثٌؽ ايوٌي -هبوک سٌ ىي : سدْيكار ايوٌي .2

  ضفيق
 

 س بلي   بـ  هفسجٗ ؼـ  فٍُ  بـ :   -6
-  
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 ٍقاـر  هَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك   هَقٌي

 ؼفشف سبلي   شبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ  بـؼاًً

 

  اـقٌيبثي - 1 -9ًوَى ثفگ

 اٍلًَثز    سبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   غبًَاؼ يًبم ٍ ًبم 

 وفاهيک ٠وَهي هبّف  بـ ف ضففِ 81810191  ؽ ضففِ
 وٙص ِالضيز

L1     :اوشبًؽاـؼ ٠ول فؼ  بـ 

-دف  فؼى قبلت هٙبثق اوشبًؽاـؼّب ٍ ؼوشَـال١و 

 ّب  هفثَِ٘
 

 ؽ 

 ؼٍغبثي ؼاؼى ٌ   ٍٜي ِ 04 ٍٜي ِ
  فٍُ اـقٌيبثي  بـ

G13 

 ؼٍغبة ثب قبلت  فؼى دف  بـ 0402  بـ ؽ 
 (1  بّي ) وٙص ٌبيىش ي

  

 هفا ض   بـ ـؼي 
 ٌفايٗ ٠ول فؼ

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

ًوف

ُ 

 اًشقبل ؼٍغبة 1

 ٌفی: وبِٗ ـیػشٝه بى

 ؼلیمٝ 20: قهبى

 : ؼٚغبةهّففي هَاؼ

: ٚوبیُ ا٘شمبَ سدْيكار ٍ اثكاـ

 ًّٙ، ٌیف، لیفیؼٚغبة، ٌ

 

 ا٘شمبَ ِطیص ؼٚغبة
 

 ؼٚغبةا٘شمبَ ٘بؼـوز 

اوشفبؼٜ اق اثكاـ ٚ سدٟیكار ٔٙبوت ٚ ا٘شمبَ 

 ِطیص ؼٚغبة
2 

 

 1 ا٘شمبَ ؼٚغبة سٛا٘بیی ؼـ  ػؽْ

 دف فؼى قبلت 2

 : وبِٗ ـیػشٝ ٌفیه بى

 ؼلیمٝ 20: قهبى

 آٔبؼٜ :ؼٚغبةهّففي هَاؼ

: اثكاـ وٙشفَ دف سدْيكار ٍ اثكاـ

 ، لبِت ٌسیٌؽٖ لبِت

دفوفؼٖ ِطیص ٚ وبُٔ 

 لبِت
 

 دفوفؼٖ ٘بلُ لبِت
 

 ػؽْ دفوفؼٖ لبِت

 3 سب ٔطُ ٍٔػُ ٌؽٜ  لبِت دف وفؼٖ دیٛوشٝ

 

ای لبِت ٚ ػؽْ ٔفضّٝ ؼٚدیٛوشٝ ٚ دف وفؼٖ غیف

دف وفؼٖ وبُٔ ٔطُ ؾغیفٜ ؼٚغبة ٚ ٔطَّٛ 

 وبُٔ

2 

 1 ػؽْ سٛا٘بیی دف وفؼٖ لبِت

 سػليِ قبلت 3

 ٌفیوبِٗ ـیػشٝ ه بى:

 ؼلیمٝ 80 قهبى:

 -هَاؼ هّففي:

اثكاـ  -سیغٝ فّكی اثكاـ ٍ سدْيكار:

 ق٘یثفي ِجٝ، اوفٙح، اثكاـ وٛـاظ

 سػّیٝ ثٝ ٔٛلغ ٚ ِطیص 
 

 سػّیٝ ٘بلُ 
 

 ٘بؼـوزسػّیٝ 

سػّیٝ ؼـ قٔبٖ ا٘ؽاقٜ ٌیفی وفػز ـیػشٝ ٌفی ٚ 

 ٘ٛـ ِطیص  ٔٙبوت ٚ
3 

 
سػّیٝ ٘ىجشب ا٘ؽاقٜ ٌیفی وفػز ـیػشٝ ٌفی ٚ 

 ِطیص ثب غٙبی لبثُ لجَٛ
2 

 ٌفی ـیػشٝ وفػز ٌیفی ا٘ؽاقٜ سٛا٘بیی ػؽْ

 ؼٚغبة سػّیٝ
1 

ٌبیىشٍی 

ٞبی غیف 

فٙی , ایٕٙی, 

ثٟؽاٌز, 

سٛخٟبر 

قیىز 

ٔطیٙی ٚ 

 ٍ٘في

 -ؼوشىً  ٔٙبوت  -ػیٙه ٔٙبوت -ِجبن وبـ -وفً ایٕٙی -وٕفثٙؽ ایٕٙی -ٔبوه سٙفىی ايوٌي:-1

 ٞبی ایٕٙیآٌبٞی -سدٟیكار ایٕٙی ضفیك

 ٘ظٓ ٚ ؼلز  ً في:-2

 سٟٛیٝ ٔٙبوت ٚ خؽاوبقی ٔبیؼبر سَخْبر قيىز هطيٙي:-3

ؼاٌشٗ   -(N12)سّٕیٓ ٌیفی -(N11)اوشؽالَ  ّب  غيففٌي  ؽ ٍ وٙص هَـؼ ًيبق  بـ:ٌبيىش ي-4

ثٟجٛؼ ػّٕىفؼٞبی   -(N22)سٙظیٓ ٚ اِالش ػّٕىفؼٞبی ویىشٓ  -(N21)ؼـن ؼـوز اق ویىشٓ وبقٔب٘ی 

ا٘شػبة فٙبٚـی  -(N36)سٛوؼٝ ٌبیىشٍی ٚ ؼاً٘   -(N31)خٕغ آٚـی ٚ ٌفؼآٚـی ا٘الػبر  -(N23)ویىشٓ 

 ٌفوز ؼـ  -(N53)٘مً ؼـ سیٓ   -(N52)ٟٔبـر ٌٛي وفؼٖ -(N51)اخشٕبػی ثٛؼٖ -(N41)ٞبی ٔٙبوت 

 

 1ـ٠بيز هَاـؼ 

 4الي 

 

 

 

ّف  ٠ؽم ـ٠بيز

 1يک اق هَاـؼ 

 4الي 

% ایٕٙی، 100

ٍ٘في، سٛخٟبر 

قیىز ٔطیٙی ٚ 

ٞبی ٌبیىشٍی

 غیففٙی

2 

ػؽْ اوشفبؼٜ اق والٜ  

ایٕٙی یب ؼوشىً یب 

وفً ایٕٙی یب ِجبن 

وبـ یب ٔبوه سٙفىی 

وٕفثٙؽ یب ػیٙه یب 

 ٔٛاـؼ ؼیٍفیب  ایٕٙی

1 

 اـقٌيبثي  بـ )ٌبيىش ي اًدبم  بـ(

 ثّی    

 غیف    

 ٔؼیبـ ٌبیىشٍی ا٘دبْ وبـ  :

  3ٚ  2اق ٔفاضُ   2وىت ضؽالُ ٕ٘فٜ  

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

 اق ٔفاضُ وبـ 2وىت ضؽالُ ٔیبٍ٘یٗ 
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 ٍقاـر  هَقي ٍ دفٍـي

  هَقٌيوبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك  

 ؼفشف سبلي   شبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ  بـؼاًً

 

   بـ ٠ول فؼ اوشبًؽاـؼ سطلي  - 1-8ًوَى ثفگ

 اٍل:ًَثز  : سبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼ ي

 L1 وٙص ِالضيز  بـ ف هبّف ٠وَهي وفاهيک ضففِ 81810191  ؽ ضففِ

 اوشبًؽاـؼ ٠ول فؼ  بـ:    

قبلت هٙبثق اوشبًؽاـؼّب ٍ غبـج  فؼى ق١ِٙ اق 

 ّب  هفثَِ٘ؼوشَـال١و 

 G15  فٍُ  بـ  ٌ   ؼاؼى ؼٍغبثي ٍٜي ِ 04  ؽ ٍٜي ِ

  بـ 0403  ؽ  بـ
ق١ِٙ اق قبلت ٍ  بـج  فؼىغ

 هًَشبل  فؼى
 (1  بّي ) وٙص ٌبيىش ي

  

 ؼقيقِ( 90)قهبى                                                                                       ٌفايٗ اًدبم  بـ :-1

  ف وبلي ـيػشِه بى:  .1

اثكاـ  - وذفوَـ ثبؼ -اثكاـ ثبق  فؼى قبلت -اثكاـّب  هًَشبل هث  اثكاـ وَـاظ قًي ٍ ... -قبلت ـيػشِ  ف  ٌؽُاثكاـ ٍ سدْيكار:  .2

 ؾـُ ثيي ٍ .... -ٌبثلي ّب  هًَشبل -فلك  ٍ ...(دفؼاغز )سي ِ 

 او ٌح ٍ ....  -وف ِ يب وَل بر هٌيكين يب ويلي بر وؽين -زىت ؼٍغبة -ؼٍغبةهَاؼ هّففي:  .3

 لجبن  بـ هٌبوت - الُ ايوٌي -٠يٌک ايوٌي -  ً ايوٌي - وفثٌؽ ايوٌي -ؼوش ً  -هبوک سٌ ىيسدْيكار ايوٌي:  .4

 

 ٌبغُ ّب  اِلي اوشبًؽاـؼ ٠ول فؼ  بـ:  - 2
 غبـج  فؼى ق١ِٙ اق قبلت .1

  ق١ِٙ اٍليِ دفؼاغز هًَشبل .2

 ق١ِٙ ٠يَة ثفـوي .3

 ًوًَِ ٍ ًقٍِ  بـ:-3

 غبـج ًوَؼى ق١ِٙ اق قبلت ثِ ٘فق ِطيص  ِ ثِ ق١ِٙ  ويجي ًفوؽ ٍ ؼـ هط  هٌبوجي قفاـ  يفؼ.قبلت ٍ ثبق  فؼى ِطيص  .1

 فـوي ٌَؼ.ثضجبة َّا، ففٍـفش ي ٍ وَـاظ ٍ دبـ ي ثؽًِ  -()س ييف ٌ   ٠يَة ق١ٙبر هبًٌؽ ؼففه ي .2

وبق  هط  اسّبل )ؼـ َِـر ًيبق وَـاظ قؼى ٍ يب ايدبؼ غفاي( ٍ ا٠وبل زىت ؼٍغبة ٍ اسّبل اخكا ثِ ي ؽي ف ٍ سويك  فؼى  هبؼُ .3

 دفؼاغز اٍليِ ـٍ  ق١ِٙ اًدبم ٌَؼ.ٍ  هط  اسّبل

 

 اثكاـ اـقٌيبثي: -4

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

 اثكاـ ٍ سدْيكار هَـؼ ًيبق اًدبم  بـ: -5
اثكاـ  - وذفوَـ ثبؼ -اثكاـ ثبق  فؼى قبلت -اثكاـّب  هًَشبل هث  اثكاـ وَـاظ قًي ٍ ... -قبلت ـيػشِ  ف  ٌؽُاثكاـ ٍ سدْيكار:  .1

 ؾـُ ثيي ٍ .... -ٌبثلي ّب  هًَشبل -دفؼاغز )سي ِ فلك  ٍ ...(

سدْيكار  -لجبن  بـ هٌبوت - الُ ايوٌي -٠يٌک ايوٌي -  ً ايوٌي - وفثٌؽ ايوٌي -ؼوش ً  -هبوک سٌ ىيسدْيكار ايوٌي:  .2

 ا٘ ب  ضفيق 

 س بلي   بـ  هفسجٗ ؼـ  فٍُ  بـ : -6

- 
 

 



53 

 

 

 ٍقاـر  هَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك   هَقٌي

ٍ  بـؼاًً ؼفشف سبلي   شبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا   

 

  اـقٌيبثي - 1 -9ًوَى ثفگ

 اٍلًَثز    سبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼ ي

 L1 وٙص ِالضيز وفاهيک ٠وَهي هبّف  بـ ف ضففِ 81810191  ؽ ضففِ
 اوشبًؽاـؼ ٠ول فؼ  بـ:    

غبـج  فؼى ق١ِٙ اق قبلت هٙبثق اوشبًؽاـؼّب ٍ 

 ّب  هفثَِ٘ؼوشَـال١و 

 G15  فٍُ اـقٌيبثي  بـ ؼٍغبثي ؼاؼى ٌ   ٍٜي ِ 04 ٍٜي ِ ؽ 

  بـ 0403  ؽ  بـ
غفٍج ق١ِٙ اق قبلت ٍ هًَشبل 

  فؼى
 (1  بّي ) وٙص ٌبيىش ي

  

 هفا ض   بـ ـؼي 
 ٌفايٗ ٠ول فؼ

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

  فؼى قبلت ثبق 1

 ٌفی: وبِٗ ـیػشٝه بى

 ؼلیمٝ 20 قهبى:

 -:هّففي هَاؼ

: وٕذفوٛـ ٞٛا، لبِت سدْيكار ٍ اثكاـ

 ٌفی، اثكاـ ثبق وفؼٖ لبِتـیػشٝ

ثبق وفؼٖ وبٔال ِطیص 

 لبِت
 

 ثبق وفؼٖ ٘بلُ لبِت
 

 ٘بؼـوزثبق وفؼٖ 

 لبِت

ٞب ٚ اوشفبؼٜ ٔٙبوت اق اثكاـ، سفسیت ِطیص ثبق وفؼٖ لبِت

 اَِٛ ِطیص ثبق وفؼٖ ٚ لبِت ٚ لٙؼٝ وبٔال  وبِٓـػبیز 
3 

 

٘ىجشب ٔٙبوت اق ٞب ٚ اوشفبؼٜ ِطیص لبِت٘ىجشب ثبق وفؼٖ 

  اثكاـ
2 

 1 ػؽْ سٛا٘بیی ؼـ ثبق وفؼٖ لبِت

 هًَشبل  فؼى 2

 ٌفی: وبِٗ ـیػشٝه بى

 ؼلیمٝ 30: قهبى

 -:هّففي هَاؼ

ٞبی ٔٛ٘شبل، : ٌبثّٗسدْيكار ٍ اثكاـ

 ق٘یاثكاـ وٛـاظ

 ٔٛ٘شبل ِطیص ٚ وبُٔ
 

 ٔٛ٘شبل ٘بلُ
 

 ٘بؼـوزٔٛ٘شبل 

ٔٛ٘شبل ِطیص ٚ وبُٔ  -اوشفبؼٜ ِطیص اق ٌبثّٗ ٔٛ٘شبل

 لٙؼٝ
3 

 
 ِطیص٘ىجشب ٔٛ٘شبل ٘ىجشب ِطیص اق ٌبثّٗ ٔٛ٘شبل ٚ اوشفبؼٜ 

 ثب غٙبی لبثُ لجَٛ 
2 

 1 ػؽْ سٛا٘بیی ؼـ ٔٛ٘شبل وفؼٖ

 دفؼاغز  فؼى 3

 : وبِٗ ـیػشٝ ٌفیه بى

 ؼلیمٝ 25: قهبى

 -:هّففي هَاؼ

: اثكاـ ثفي ٚدفؼاغز سدْيكار ٍ اثكاـ

 )سیغٝ فّكی، اوفٙح(

 دفؼاغز وبُٔ
 

 دفؼاغز ٘بلُ
 

 ٘بؼـوزدفؼاغز 

 –دفؼاغز وبٔالً  ِطیص  -اوشفبؼٜ ِطیص اق اثكاـ دفؼاغز

 لٙؼٝ وبٔالً وبِٓ
3 

 
دفؼاغز لٙؼٝ ؼـ  -ِطیص اق اثكاـ دفؼاغزىجشب اوشفبؼٜ ٘

 ضؽ لبثُ لجَٛ
2 

 1 ػؽْ سٛا٘بیی ؼـ دفؼاغز وفؼٖ

4 
ـيػشِ ثفـوي ٠يَة 

  ف 

 ٌفی: وبِٗ ـیػشٝه بى

 ؼلیمٝ 15: قهبى

 -:هّففي هَاؼ

ثیٗ، ٌبثّٗ : ؾـٜسدْيكار ٍ اثكاـ

 ٔٛ٘شبل

 سٍػیُ وبُٔ ػیٛة
 

سٍػیُ ثػٍی اق 

 ػیٛة
 

 ػؽْ سٍػیُ ػیٛة

 3 سٍػیُ وبُٔ ػیٛة  -اوشفبؼٜ ؼـوز اق اثكاـ

 
ؼـ  سٍػیُ ثػٍی اق ػیٛة -اوشفبؼٜ ٘ىجشبً ؼـوز اق اثكاـ

 ضؽ لبثُ لجَٛ
2 

 1 ػؽْ سٛا٘بیی ثفـوی ػیٛة ـیػشٝ ٌفی

ٌبیىشٍی 

ٞبی غیف فٙی 

, ایٕٙی, 

ثٟؽاٌز, 

سٛخٟبر 

قیىز 

ٔطیٙی ٚ 

 ٍ٘في

 -والٜ ایٕٙی -ؼوشىً ٔٙبوت -ػیٙه ایٕٙی -وبـ ٔٙبوتِجبن -وفً ایٕٙی -ٔبوه سٙفىی ايوٌي:-1

 ٞبی ایٕٙی آٌبٞی -سدٟیكار ا٘فبی ضفیك -وٕفثٙؽ ایٕٙی

 ٘ظٓ ٚ ؼلز  ً في:-2

 سٟٛیٝ ٔٙبوت ٚ خؽاوبقی ٔبیؼبر سَخْبر قيىز هطيٙي:-3

ؼاٌشٗ ؼـن   -(N12)سّٕیٓ ٌیفی -(N11)اوشؽالَ  ّب  غيففٌي  ؽ ٍ وٙص هَـؼ ًيبق  بـ:ٌبيىش ي-4

 -(N23)ثٟجٛؼ ػّٕىفؼٞبی ویىشٓ   -(N22)سٙظیٓ ٚ اِالش ػّٕىفؼٞبی ویىشٓ  -(N21)ؼـوز اق ویىشٓ وبقٔب٘ی 

 -(N41)ا٘شػبة فٙبٚـی ٞبی ٔٙبوت  -(N36)سٛوؼٝ ٌبیىشٍی ٚ ؼاً٘   -(N31)خٕغ آٚـی ٚ ٌفؼآٚـی ا٘الػبر 

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

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

(N57)- سؼبِی ففؼی(N71)- ٔىئِٛیز دؿیفی(N72)-   َؼـوشىبـی ٚ وىت ضال(N73)-   غٛؼ ٔؽیفیشی(N61)- 

 (N37)ٔىشٙؽ وبقی  - (N67)ٔؽیفیز ٔٙبثغ ا٘ىب٘ی -(N66)یفیز ٔٛاؼ ٚ سدٟیكار ٔؽ  -(N64)ٔؽیفیز قٔبٖ 

 

الي  1ـ٠بيز هَاـؼ 

4 

 

 

 

ّف  ٠ؽم ـ٠بيز

الي  1يک اق هَاـؼ 

4 

% ایٕٙی، ٍ٘في، 100

سٛخٟبر قیىز ٔطیٙی 

ٞبی ٚ ٌبیىشٍی

 غیففٙی

2 

 
ػؽْ اوشفبؼٜ اق والٜ 

ایٕٙی یب ؼوشىً یب 

وفً ایٕٙی یب ِجبن 

وبـ یب ٔبوه سٙفىی یب 

 وٕفثٙؽ ایٕٙیػیٙه یب 

 ٔٛاـؼ ؼیٍفیب 

1 

 اـقٌيبثي  بـ )ٌبيىش ي اًدبم  بـ(
 ثّی    

 غیف    

 ٔؼیبـ ٌبیىشٍی ا٘دبْ وبـ  :

  3ٚ  2اق ٔفاضُ   2وىت ضؽالُ ٕ٘فٜ  

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

 اق ٔفاضُ وبـ 2وىت ضؽالُ ٔیبٍ٘یٗ 
 



54 

 

 

 ٍقاـر  هَقي ٍ دفٍـي

ـيك   هَقٌيوبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ  

 ؼفشف سبلي   شبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ  بـؼاًً

 

   بـ ٠ول فؼ اوشبًؽاـؼ سطلي  - 1-8ًوَى ثفگ

 اٍل:ًَثز  : سبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼ ي

 اوشبًؽاـؼ ٠ول فؼ  بـ:     L2 وٙص ِالضيز  وک س ٌىيي وفاهيک ضففِ 73140192  ؽ ضففِ
 

 هبؼُ  فؼى قبلت  سي ثب  وک دير ٍ هْفُ ٍ 

ّب  سبلک هٙبثق اوشبًؽاـؼّب ٍ ؼوشَـال١و 

 هفثَِ٘

 G24  فٍُ  بـ  ٌ   ؼاؼى ؼٍغبثي ٍٜي ِ 04 ٍٜي ِ ؽ 

 (2) ؼاًً وٙص ٌبيىش ي  هبؼُ  فؼى قبلت ـيػشِ  ف   بـ 0404  ؽ  بـ

  

 ؼقيقِ( 45)قهبى                                                                                                      ٌفايٗ اًدبم  بـ :-1

 وبلي ـيػشِ  ف ه بى:  .1

 اثكاـ سويك  فؼى قبلت ٌبه   بـؼ ٍ .... - يىِ سبلک -ّب  قبلتاثكاـ ثىشي س ِ -قبلت اثكاـ ٍ سدْيكار:  .2

 او بذ، او ٌح ٍ .... -سبلکهَاؼ هّففي:  .3

  الُ ايوٌي -لجبن  بـ - وفثٌؽ ايوٌي -  ً ايوٌي -ؼوش ً-هبوک سٌ ىيسدْيكار ايوٌي:  .4

 ٌبغُ ّب  اِلي اوشبًؽاـؼ ٠ول فؼ  بـ:  - 2
 ثفـوي ق١ٙبر قبلت .1

  هبؼُ  فؼى قبلت .2

 ثىشي قبلت .3

 ًوًَِ ٍ ًقٍِ  بـ:-3
 ؼـق  قبلت ٍ ... -ٌَـُ قؼى وٙص قبلت -قثف  وٙص ؼاغلي قبلت -ثفـوي ٜبّف  ق١ٙبر قبلت ٍ سٍػيُ ٠يَثي هث  دفيؽ ي لجِ .1

 وک اثكاـ هٌبوت ٍ قؼٍؼى  فؼ ٍ غجبـ ثِ  وک َّا  فٍفؼُ ٍ ا٠وبل ِطيص دَؼـ سويك  فؼى ِطيص وَٙش ؼاغلي ق١ٙبر قبلت ثِ  .2

 سبلک ؼـ وَٙش هَـؼ ًيبق ؼاغلي قبلت

 هبًٌؽ ؼـق قبلت ،ثىشي ِطيص قبلت ثِ  وک اثكاـ هٌبوت  ى ٍ ثفـوي ؼقيق  ى ث١ؽ اق ثىشي .3

 اثكاـ اـقٌيبثي: -4

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

 اثكاـ ٍ سدْيكار هَـؼ ًيبق اًدبم  بـ: -5

 اثكاـ سويك  فؼى قبلت ٌبه   بـؼ ٍ .... -ّب  قبلتاثكاـ ثىشي س ِ -ٍوبي  ا٠وبل سبلک -قبلت اثكاـ ٍ سدْيكار:  .1

 -سدْيكار ا٘ ب  ضفيق - الُ ايوٌي -لجبن  بـ - وفثٌؽ ايوٌي -  ً ايوٌي -ؼوش ً-هبوک سٌ ىيسدْيكار ايوٌي:  .2
 

  بـ  هفسجٗ ؼـ  فٍُ  بـ :س بلي   -6

 (0504) هبؼُ  فؼى قبلت ثِ ـٍي ٌ   ؼاؼى ؼوشي  -

 (0204 هبؼُ  فؼى قبلت دفن)   -
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 ٍقاـر  هَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك   هَقٌي

 ؼفشف سبلي   شبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ  بـؼاًً

 
 اـقٌيبثي - 1 -9ًوَى ثفگ

 

 اٍلًَثز    سبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼ ي

 ضففِ 73140192  ؽ ضففِ
 اوشبًؽاـؼ ٠ول فؼ  بـ:     L2 وٙص ِالضيز وفاهيک  وک س ٌىيي 

 

ٍ  هبؼُ  فؼى قبلت  سي ثب  وک دير ٍ هْفُ 

ّب  سبلک هٙبثق اوشبًؽاـؼّب ٍ ؼوشَـال١و 

 فثَِ٘ه

 ٍٜي ِ 04  ؽ ٍٜي ِ
 فٍُ اـقٌيبثي  ؼٍغبثي ؼاؼى ٌ  

  بـ
G24 

  بـ 0404  ؽ  بـ
 (2) ؼاًً وٙص ٌبيىش ي  ف  ـيػشِ قبلت  فؼى  هبؼُ

  

 هفا ض   بـ ـؼي 
 ٌفايٗ ٠ول فؼ

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

ًوف

ُ 

 سويك  فؼى قبلت 1

 : وبِٗ ـیػشٝ ٌفیه بى

 ؼلیمٝ 15: قهبى

 -:هّففي هَاؼ

اثكاـ  -: لبِت ٌسیسدْيكار ٍ اثكاـ

اوىبذ ٚ  -اوفٙح -سٕیك وفؼٖ )وبـؼ

)... 

 ِطیص ٚ  وبُٔ سٕیكوفؼٖ

 

 ٘بلُ سٕیك وفؼٖ

 

 

 سٕیكوفؼٖ ٘بؼـوز

ٚ ٘جٛؼٖ سٕییك وفؼٖ وبُٔ ٚ ِطیص 

ػؽْ سػفیت لبِت ؼـ اثف سٕیك  آِٛؼٌی ٚ

 وفؼٖ
3 

 
٘ىجی )ٚخٛؼ آِٛؼٌی خكئی ؼـ  سٕیكوفؼٖ

ػؽْ سػفیت لبِت ؼـ اثف  ٚ وٙص لبِت(

 سٕیكوفؼٖ

2 

 1 ػؽْ سٛا٘بیی ؼـ سٕیكوفؼٖ لبِت

 قؼىسبلک  2

 وبِٗ ـیػشٝ ٌفی ه بى:

 ؼلیمٝ 15: قهبى

 سبِه هَاؼ هّففي:

لبِت ٌسی،  اثكاـ ٍ سدْيكار:

 ٚوبیُ اػٕبَ سبِه

 سبِه قؼٖ ِطیص ٚ وبُٔ 

 
 

 سبِه قؼٖ ٘بلُ
 

 سبِه قؼٖ غّٗ

ٞبی ٔٛـؼ قؼٖ سبِه ثٝ ٔمؽاـ وبفی ؼـ ٔطُ

 ٘ظف
3 

 

قؼٖ سبِه ثٝ ٔمؽاـ ٘بوبفی ِٚی ؼـ ضؽ لبثُ 

 لجَٛ
2 

ؼـ قؼٖ ٚ یب سبِه  ػؽْ سٛا٘بیی ؼـ سبِه قؼٖ

 ٞبی غیف ٔدبقٔطُ
1 

 قبلتثىشي  3

 وبِٗ ـیػشٝ ٌفی ه بى:

 ؼلیمٝ 15 قهبى:

 -:هَاؼ هّففي

اثكاـ  – لبِت ٌسی اثكاـ ٍ سدْيكار:

 ثىشٗ لبِت

ٚ  ِطیص ٚ ثىشٗ وبُٔ 

 لبِت

 

 ثىشٗ ٘بلُ لبِت

 

 لبِت ٘بؼـوزثىشٗ 

ٞبی لبِت ٚ وٙبـ ٞٓ لفاـ خفز وفؼٖ سىٝ

ػؽْ ٚخٛؼ  -٘ٛـ ِطیصٝ ٞب ثؼاؼٖ آٖ

 ٞفٌٛ٘ٝ ؼـق

3 

ٚ خٛؼ ؼـق  -ٞبی لبِتِطیص سىٝلفاـ ؼاؼٖ  

خكئی ٚ لبثُ لجَٛ ؼـ اثف ٌُ ثىشٗ اثكاـ 

 ثىشٗ لبِت

2 

 1 ػؽْ سٛا٘بیی ؼـ ثىشٗ لبِت

4 

ًٝبـر ثف ٠ول فؼ 

 دفوٌ 

 وبِٗ ـیػشٝ ٌفی ه بى:

 ؼـ اغشیبـ اـقٌیبة: قهبى

 - هَاؼ هّففي:

 -اثكاـ ٍ سدْيكار:

 ٘ظبـر وبُٔ
 

 ٘ظبـر ؼـ ضؽ لبثُ لجَٛ 
 

 ٘بؼـوز ٘ظبـر

وٙشفَ ِطیص وّیٝ ٔفاضُ وبـ دفوُٙ اق ِطبٚ 

 وٕی ٚ ویفی ٚ ـػبیز اَِٛ ایٕٙی 
3 

 
وٙشفَ وبـ دفوُٙ اق ِطبٚ ویفی ٚ ػؽْ وٙشفَ 

 ِطیص وٕیز وبـ دفوُٙ ٚ ـػبیز اَِٛ ایٕٙی 
2 

ػؽْ وٙشفَ ٔفاضُ وبـ دفوُٙ اق ِطبٚ وٕی ٚ 

 ویفی ٚ ػؽْ ـػبیز اَِٛ ایٕٙی 
1 

ٞبی  ٌبیىشٍی

غیف فٙی , 

ایٕٙی, ثٟؽاٌز, 

سٛخٟبر قیىز 

 ٔطیٙی ٚ ٍ٘في

  ٞبی ایٕٙیآٌبٞی -سدٟیكار ا٘فبی ضفیك -والٜ ایٕٙی -ِجبن وبـ -وٕفثٙؽ ایٕٙی -وفً ایٕٙی -ؼوشىً-ٔبوه سٙفىی ايوٌي:-1

 ٘ظٓ ٚ ؼلز  ً في:-2

 خؽاوبقی ٔبیؼبر لبِت ٌسی –سٟٛیٝ ٌفؼ ٚ غجبـ  سَخْبر قيىز هطيٙي:-3

ؼاٌشٗ ؼـن ؼـوز اق ویىشٓ وبقٔب٘ی   -(N12)سّٕیٓ ٌیفی -(N11)اوشؽالَ  ّب  غيففٌي  ؽ ٍ وٙص هَـؼ ًيبق  بـ:ٌبيىش ي-4

(N21)-  ٓسٙظیٓ ٚ اِالش ػّٕىفؼٞبی ویىش(N22)-   ٓثٟجٛؼ ػّٕىفؼٞبی ویىش(N23)-  خٕغ آٚـی ٚ ٌفؼآٚـی ا٘الػبر(N31)-  

٘مً ؼـ سیٓ   -(N52)ٟٔبـر ٌٛي وفؼٖ -(N51)اخشٕبػی ثٛؼٖ -(N41)بٚـی ٞبی ٔٙبوت ا٘شػبة فٙ -(N36)سٛوؼٝ ٌبیىشٍی ٚ ؼاً٘ 

(N53)-  ٌفوز ؼـ اخشٕبػبر ٚ فؼبِیز ٞب(N54)-  ٕ٘بیً لؽـر ـٞجفی اففاؼ(N55)- ٖاضشفاْ ٌؿاٌشٗ ثف اـقي ٞبی ؼیٍفا(N56)-  

غٛؼ  -(N73)ؼـوشىبـی ٚ وىت ضالَ   -(N72)ٔىئِٛیز دؿیفی -(N71)سؼبِی ففؼی -(N57)آٔٛقي ٚ وٕه ثٝ ففاٌیفی ؼیٍفاٖ 

سفىف  -(N37)ٔىشٙؽ وبقی - (N67)ٔؽیفیز ٔٙبثغ ا٘ىب٘ی -(N66)ٔؽیفیز ٔٛاؼ ٚ سدٟیكار   -(N64)ٔؽیفیز قٔبٖ  -(N61)ٔؽیفیشی  

 (N15)غالق

 

 4الي  1ـ٠بيز هَاـؼ 

 

 

 

٠ؽم ـ٠بيز ّف يک 

 4الي  1اق هَاـؼ 

% ایٕٙی، ٍ٘في، 100

ٚ سٛخٟبر قیىز ٔطیٙی 

 ٞبی غیففٙیٌبیىشٍی

2 

ػؽْ اوشفبؼٜ اق والٜ ایٕٙی  

یب ؼوشىً یب وفً ایٕٙی 

یب ِجبن وبـ یب ٔبوه 

وٕفثٙؽ سٙفىی یب ػیٙه یب 

 ٔٛاـؼ ؼیٍفایٕٙی یب 

1 

 اـقٌيبثي  بـ )ٌبيىش ي اًدبم  بـ(
 ثّی    

 غیف    

 ٔؼیبـ ٌبیىشٍی ا٘دبْ وبـ  :

  3اق ٔفضّٝ  2وىت ضؽالُ ٕ٘فٜ  

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

 اق ٔفاضُ وبـ 2وىت ضؽالُ ٔیبٍ٘یٗ 
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 ٍقاـر  هَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك   هَقٌي

ؼفشف سبلي   شبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ 

  بـؼاًً

 

  بـ ٠ول فؼ اوشبًؽاـؼ سطلي  - 1-8ًوَى ثفگ

 اٍل:ًَثز  : سبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼ ي

 L3 وٙص ِالضيز س ٌىيي وفاهيک ضففِ 31190193  ؽ ضففِ

 اوشبًؽاـؼ ٠ول فؼ  بـ:

وبق  ؼٍغبة ثب  وک ثالًدف ٍ ّوكى  هبؼُ

 ّب  هفثَِ٘هٙبثق اوشبًؽاـؼّب ٍ ؼوشَـال١و 

 G21  فٍُ  بـ  ٌ   ؼاؼى ؼٍغبثي ٍٜي ِ 04  ؽ ٍٜي ِ

 ؼٍغبة وبق  هبؼُ   بـ 0405  ؽ  بـ
وٙص 

 ٌبيىش ي
 (3) هْبـر

  

 ؼقيقِ( 160)قهبى                                                                                            ٌفايٗ اًدبم  بـ :-1

 ٍاضؽ  هبؼُ وبق  ؼٍغبةه بى:  .1

ٍوبي   -ّوكى دبـٍيي -ثالًدف - ّي ـثب -ٍيجفُ -الک -هَاؼ اٍليِ -ثبلوي  -ٍوبي  سَقيي هبًٌؽ سفاقٍ، ثبو َلاثكاـ ٍ سدْيكار:  .2

ٍوبي  اًشقبل  - وذفوَـ َّا -سفاقٍ  ؼقيق -ثٍف -اوشَاًِ هؽـج -غٍک  ي  قهبيٍ بّي -اًؽاقُ  يف  ضدن  ة ) ٌشَـ  ة(

 .. فًٍَهشف ٍ .. -دي ٌَهشف -ؼٍغبة

 هَاؼ اٍليِ وفاهي ي،  هَاؼ افكٍؼًي )ـٍاًىبق ٍ ...( ٍ ....هَاؼ هّففي:  .3

  الُ ايوٌي -لجبن  بـ هٌبوت - وفثٌؽ ايوٌي -  ً ايوٌي - ٌَي ايوٌي –ؼوش ً  -هبوک سٌ ىيسدْيكار ايوٌي:  .4

 

 ٌبغُ ّب  اِلي اوشبًؽاـؼ ٠ول فؼ  بـ:  - 2

 سَقيي هَاؼ اٍليِ ٍ ثبـ يف  .1

  ٌشفل ثبلوي  .2

  ٌشفل ّوكى  .3

  يف  ؼٍغبة الک  فؼى ٍ  ّي .4

  ٌشفل ؼٍغبة .5

 ًوًَِ ٍ ًقٍِ  بـ:-3

 ّب سَقيي هَاؼ اٍليِ ثب سَخِ ثِ ففهَالويَى هَخَؼ ٍ ضدن هٌبوت  ة ٍ افكٍؼًي .1

 ؼـيسِ ثبـ يف  ٍ سػليِ ٍ ... ٍ ـيػشي هَاؼ اٍليِ ٍ  ة هٙبثق ؼوشَـال١و  -ثبقثيٌي سدْيكار ثبلوي  ٌبه   لَلِ .2

 ّوكى ؼٍـدبييي هبًٌؽ دبـٍ ٍ ؼيَاـُ ؼاغلي ثبقثيٌي ؼيَاـُ( ٍ  ٌي سدْيكار ثالًدف )هبًٌؽ دفٍاًِ،ثبقثي .3

 ّب ثفـوي الک ٍ  ٌّفثب ٍ ًطَُ ِطيص ٠جَـ ؼاؼى ؼٍغبة اق  ى .4

 ثٌؽ  ٍ ...ثفـوي ٌفايٗ ؼٍغبة، ؼاًىيشِ، ٍيى َقيشِ، ؼاًِ .5

 اثكاـ اـقٌيبثي: -4

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

 اثكاـ ٍ سدْيكار هَـؼ ًيبق اًدبم  بـ: -5
ٍوبي   -ّوكى دبـٍيي -ثالًدف - ّي ـثب -ٍيجفُ -الک -هَاؼ اٍليِ -ثبلوي  -ٍوبي  سَقيي هبًٌؽ سفاقٍ، ثبو َلاثكاـ ٍ سدْيكار:  .1

ٍوبي  اًشقبل  - وذفوَـ َّا -سفاقٍ  ؼقيق -ثٍف -اوشَاًِ هؽـج -غٍک  ي  قهبيٍ بّي -اًؽاقُ  يف  ضدن  ة ) ٌشَـ  ة(

  فًٍَهشف ٍ .... -دي ٌَهشف -ؼٍغبة

-  الُ ايوٌي -لجبن  بـ هٌبوت - وفثٌؽ ايوٌي -  ً ايوٌي - ٌَي ايوٌي –ؼوش ً  -هبوک سٌ ىي: سدْيكار ايوٌي .2

 سدْيكار ا٘ ب  ضفيق

   س بلي   بـ  هفسجٗ ؼـ  فٍُ  بـ : -6

 (0406ثفـوي ٠يَة ـيػشِ  ف  ؼٍغبة ) -

 (0705وبق  ل١بة ) هبؼُ  -
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 ٍقاـر  هَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك   هَقٌي

 ؼفشف سبلي   شبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ  بـؼاًً
 

 اـقٌيبثي - 1 -9ًوَى ثفگ
 

 اٍلًَثز    سبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼ ي

 اوشبًؽاـؼ ٠ول فؼ  بـ: L3 وٙص ِالضيز وفاهيک س ٌىيي ضففِ 31190193  ؽ ضففِ

وبق  ؼٍغبة ثب  وک ثالًدف ٍ ّوكى  هبؼُ

 ّب  هفثَِ٘هٙبثق اوشبًؽاـؼّب ٍ ؼوشَـال١و 

 G21  فٍُ اـقٌيبثي  بـ ؼٍغبثي ؼاؼى ٌ   ٍٜي ِ 04  ؽ ٍٜي ِ

 (3هْبـر ) وٙص ٌبيىش ي ؼٍغبة وبق  هبؼُ   بـ 0405  ؽ  بـ

  

 هفا ض   بـ ـؼي 
 ٌفايٗ ٠ول فؼ

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

ًوف

ُ 

 ثبـ يف  ثبلوي  1

 : ٚاضؽ آٔبؼٜ وبقی ؼٚغبةه بى

 ؼلیمٝ 30: قهبى

:ٔٛاؼ اِٚیٝ، ٔٛاؼ افكٚؼ٘ی )ـٚا٘ىبق ٚ هّففي هَاؼ

).... 

ثبِٕیُ، ٚوبیُ  -: ٚوبیُ سٛقیٗسدْيكار ٍ اثكاـ

 ٌیفی ضدٓ آة )وٙشٛـ(ا٘ؽاقٜ 

 ٚ ؼلیك ثبـٌیفی ِطیص

 

 ثبـٌیفی ٘بلُ

  

 ٘بؼـوزثبـٌیفی 

 3 سفسیت ِطیص ثبـٌیفی ٔٛاؼ-سٛقیٗ ؼلیك

 2 سٛقیٗ ٚسفسیت ثبـٌیفی ثب غٙبی خكئی ٚ لبثُ لجَٛ 

 1 ػؽْ ـػبیز سفسیت ثبـٌیفی ٔٛاؼ -سٛقیٗ ٘بؼـوز

2 
سٌٝين ؼٍغبة 

 ثبلوي 

 وبقی ؼٚغبة: ٚاضؽ آٔبؼٜ ه بى

 ؼلیمٝ 30: قهبى

 -:هّففي هَاؼ

اوشٛا٘ٝ  -ثٍف -سفاقٚی ؼلیك :سدْيكار ٍ اثكاـ

 غٍه وٗ آقٔبیٍٍبٞی -اِه -ٔؽـج

 ٚ ؼلیكسٙظیٓ  ِطیص 
 

 سٙظیٓ ثب غٙبی لبثُ اِالش 
 

 ٘بؼـوزسٙظیٓ 

 3 ؼا٘ىیشٝ ٚ ؼا٘ٝ ثٙؽی ِطیص

 2 ثٙؽی ثب غٙبی خكئی لبثُ لجَٛسٙظیٓ ؼا٘ىیشٝ ٚ ؼا٘ٝ 

 1 ثٙؽیسٙظیٓ ٘بؼـوز ؼا٘ىیشٝ ٚ ؼا٘ٝ

3 
اًشقبل ؼٍغبة ثِ 

 ثالًدف

 : ٚاضؽ آٔبؼٜ وبقی ؼٚغبةه بى

 ؼلیمٝ  20: قهبى

 -:هّففي هَاؼ

-آٞٗ ـثب-ٚیجفٜ -اِه: سدْيكار ٍ اثكاـ

 ٚوبیُ ا٘شمبَ ؼٚغبة -وٕذفوٛـ ٞٛا

  ا٘شمبَ ِطیص ؼٚغبة

 

 ؼٚغبة٘بؼـوز ا٘شمبَ ٘بلُ ٚ 

 2 ِطیص ثٝ وٕه اثكاـ ٔٙبوتسػّیٝ ٚ ا٘شمبَ 

 
 1 سػّیٝ ٘بلُ ٚ یب ػؽْ سػّیٝ ٚ ا٘شمبَ

 افكٍؼى ثقيِ هَاؼ 4

 : ٚاضؽ آٔبؼٜ وبقی ؼٚغبةه بى

 ؼلیمٝ 30: قهبى

 ـٚا٘ىبق ٚ .... -:ٔٛاؼ اِٚیٝهّففي هَاؼ

ٚوبیُ ا٘ؽاقٜ  -اثكاـ سٛقیٗ: سدْيكار ٍ اثكاـ

 ٌیفی ضدٓ آة )وٙشٛـ(

 ٚ ؼلیك افكٚؼٖ ِطیص
 

 افكٚؼٖ ٘بلُ
 

 ٘بؼـوزافكٚؼٖ  

 3 سفسیت ِطیص افكٚؼٖ ٔٛاؼ -سٛقیٗ ؼلیك

 
 2 سٛقیٗ ٚ سفسیت افكٚؼٖ ٔٛاؼ ثب غٙبی خكئی ٚ لبثُ لجَٛ

أبفٝ وفؼٖ ػؽْ ـػبیز سفسیت  -سٛقیٗ ٘بؼـوز

 ٞب افكٚؼ٘ی
1 

5 
الک  فؼى ٍ  ّي 

  يف 

 : ٚاضؽ آٔبؼٜ وبقی ؼٚغبةه بى

 ؼلیمٝ 20: قهبى

 -:هّففيهَاؼ 

 ا٘ٛاع آٞٗ ـثب ٚ اِه ٚیجفٜ:اثكاـ ٍ سدْيكار

 ٌیفی ِطیصاِه وفؼٖ ٚ آٞٗ

 

 ٌیفی ٘بلُاِه وفؼٖ ٚ آٞٗ

ٌیفی اِه وفؼٖ ٚ آٞٗ

 ٘بؼـوز

  3 اِه وفؼٖ ٚ آٞٗ ٌیفی وبُٔ ٚ ِطیص

  2 اِه وفؼٖ ٚآٞٗ ٌیفی ثب غٙبی خكئی لبثُ لجَٛ

  1 ٘بؼـوزػؽْ اِه وفؼٖ ٚآٞٗ ٌیفی یب اِه ٚ آٞٗ ٌیفی 

6 
سٌٝين ًْبيي 

 ؼٍغبة

 : ٚاضؽ آٔبؼٜ وبقی ؼٚغبةه بى

 ؼلیمٝ 30: قهبى

 :ـٚا٘ىبق ٚ ....هّففي هَاؼ

 -سفاقٚی ؼلیك-ٚیىىٛٔشف: سدْيكار ٍ اثكاـ

-ثٍف-اوشٛا٘ٝ ٔؽـج -ٕٞكٖ-غٍه وٗ

 وفٚ٘ٛٔشف ٚ... -اِه-دیىٙٛٔشف

 ٚ ؼلیكسٙظیٓ  ِطیص 

 

 سٙظیٓ ٘بلُ

 

 ٘بؼـوز سٙظیٓ غّٗ

ٚیىىٛقیشٝ ٚ  -ؼا٘ٝ ثٙؽی-ؼا٘ىیشٝ -سٙظیٓ ِطیص

 سیىىشفٚدی ٚ .....
3 

 
ٚیىىٛقیشٝ ٚ سیىىشفٚدی ٚ  -ؼا٘ٝ ثٙؽی-سٙظیٓ ؼا٘ىیشٝ

 ..... ثب غٙبی خكئی لبثُ لجَٛ
2 

ٚیىىٛقیشٝ ٚ  -ؼا٘ٝ ثٙؽی -ػؽْ سٙظیٓ ؼا٘ىیشٝ

 ٘بؼـوزسیىىشفٚدی ٚ یب سٙظیٓ 
1 

ٌبیىشٍی ٞبی غیف 

فٙی , ایٕٙی, 

ثٟؽاٌز, سٛخٟبر 

قیىز ٔطیٙی ٚ 

 ٍ٘في

 -سدٟیكار ا٘فبی ضفیك -والٜ ایٕٙی  -ِجبن وبـ ٔٙبوت -وٕفثٙؽ ایٕٙی -وفً ایٕٙی -ٌٌٛی ایٕٙی –ؼوشىً  -ٔبوه سٙفىی ايوٌي:-1

  آٌبٞی ایٕٙی

 ٘ظٓ ٚ ؼلز  ً في:-2

 سٟٛیٝ ٚ خؽاوبقی قثبِٝ-ػبیك ثٙؽی)ایكٚالویٖٛ( ِٛسی  سَخْبر قيىز هطيٙي:-3

ؼاٌشٗ ؼـن ؼـوز اق ویىشٓ وبقٔب٘ی   -(N12)سّٕیٓ ٌیفی -(N11)اوشؽالَ  ّب  غيففٌي  ؽ ٍ  وٙص هَـؼ ًيبق  بـ:ٌبيىش ي-4

(N21)-  ٓسٙظیٓ ٚ اِالش ػّٕىفؼٞبی ویىش(N22)-   ٓثٟجٛؼ ػّٕىفؼٞبی ویىش(N23)-  خٕغ آٚـی ٚ ٌفؼآٚـی ا٘الػبر(N31)-   ٝسٛوؼ

 -(N53)٘مً ؼـ سیٓ   -(N52)ٟٔبـر ٌٛي وفؼٖ -(N51)اخشٕبػی ثٛؼٖ -(N41)ا٘شػبة فٙبٚـی ٞبی ٔٙبوت  -(N36)ٌبیىشٍی ٚ ؼاً٘ 

آٔٛقي ٚ وٕه ثٝ   -(N56)اضشفاْ ٌؿاٌشٗ ثف اـقي ٞبی ؼیٍفاٖ -(N55)ٕ٘بیً لؽـر ـٞجفی اففاؼ  -(N54)ٌفوز ؼـ اخشٕبػبر ٚ فؼبِیز ٞب 

ٔؽیفیز  -(N61)غٛؼ ٔؽیفیشی   -(N73)ؼـوشىبـی ٚ وىت ضالَ   -(N72)ٔىئِٛیز دؿیفی -(N71)سؼبِی ففؼی -(N57)ففاٌیفی ؼیٍفاٖ 

 (N81)وبـ آففیٙی  -(N92ٔطبوجٝ ٚ ـیبٔی) -(N67)ٔؽیفیز ٔٙبثغ ا٘ىب٘ی -(N66)ٔؽیفیز ٔٛاؼ ٚ سدٟیكار   -(N64)قٔبٖ 

 

لي ا 1ـ٠بيز هَاـؼ 

4 

 

 

ّف ٠ؽم ـ٠بيز 

الي  1يک اق هَاـؼ 

4  

% ایٕٙی، ٍ٘في، 100

سٛخٟبر قیىز 

-ٔطیٙی ٚ ٌبیىشٍی

 ٞبی غیففٙی

2 

 
ػؽْ اوشفبؼٜ اق والٜ 

ایٕٙی یب ؼوشىً یب 

وفً ایٕٙی یب ِجبن 

وبـ یب ٔبوه سٙفىی یب 

 ٌٌٛی ایٕٙی ػیٙه یب

 یب وٕفثٙؽ ایٕٙییب 

 ٔٛاـؼ ؼیٍف

1 

 اًدبم  بـ( اـقٌيبثي  بـ )ٌبيىش ي
 ثّی   

 غیف   

 ٔؼیبـ ٌبیىشٍی ا٘دبْ وبـ  :

  4ٚ  1اق ٔفاضُ  2وىت ضؽالُ ٕ٘فٜ  

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

 اق ٔفاضُ وبـ 2وىت ضؽالُ ٔیبٍ٘یٗ 
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 ٍقاـر  هَقي ٍ دفٍـي

ـيك   هَقٌيثفًبهِوبقهبى دمًٍّ ٍ   

ؼفشف سبلي   شبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ 

  بـؼاًً

 

  بـ ٠ول فؼ اوشبًؽاـؼ سطلي  - 1-8ًوَى ثفگ

 اٍل:ًَثز  : سبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼ ي

 L3 وٙص ِالضيز س ٌىيي وفاهيک ضففِ 31190193  ؽ ضففِ
 اوشبًؽاـؼ ٠ول فؼ  بـ:    

 

ٍ ثف٘ف   فؼى ٠يَة ق١ٙبر  ٌٌبوبيي

سَليؽ ٌؽُ ثِ ـٍي ـيػشِ  ف  ؼٍغبثي ثب 

اوش بؼُ اق اثكاـ ٍ سدْيكار هفثَِ٘ هٙبثق 

 شبًؽاـؼّب ٍ ؼوشَـال١و  ّب  هفثَِ٘او

 G21  فٍُ  بـ  ٌ   ؼاؼى ؼٍغبثي ٍٜي ِ 04  ؽ ٍٜي ِ

  بـ 0406  ؽ  بـ
ثفـوي ٠يَة ـيػشِ  ف  

 ؼٍغبثي

وٙص 

 ٌبيىش ي
 (3هْبـر )

  

 ؼقيقِ( 45)قهبى                                                                                                               ٌفايٗ اًدبم  بـ :-1

 وبلي ـيػشِ  ف  ه بى:  .1

 اثكاـ ٍ سدْيكار: ؾـُ ثيي، الهخ هػََّ، قلن هَ ٍ ... .2

 ٍ .... هَاؼ هّففي: خَّف، الک .3

  ٌَي ايوٌي - الُ ايوٌي -ؼوش ً هٌبوت -  ً ايوٌي -لجبن  بـ هٌبوت سدْيكار ايوٌي:  .4

 ٌبغُ ّب  اِلي اوشبًؽاـؼ ٠ول فؼ  بـ: -2

 ٌٌبوبيي ٠يَة  .1

  ثف٘ف   فؼى ٠يَة .2

 ًوًَِ ٍ ًقٍِ  بـ:-3

  يؽ ٌٌبوبيي ًوبيؽ.ـيػشِ  ف  ثِ ٍخَؼ هي فف يٌؽ٠يَة هػشل  ـا  ِ ؼـ  .1

 ٌٌبوبيي ٍ ثف٘ف  ًوبيؽ. ؼٍغبثي ّب  ـفٟ ٠يَة ـيػشِ  ف ـاُّب  هػشل  ٍ ـٍي .2

 اثكاـ اـقٌيبثي: -4

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

 اثكاـ ٍ سدْيكار هَـؼ ًيبق اًدبم  بـ: -5
 ؾـُ ثيي، الهخ هػََّ، قلن هَ ٍ ....اثكاـ ٍ سدْيكار:  .1

 سدْيكار ا٘ ب  ضفيق - ٌَي ايوٌي - الُ ايوٌي -ؼوش ً هٌبوت -ايوٌي  ً  -لجبن  بـ هٌبوت سدْيكار ايوٌي:  .2

 س بلي   بـ  هفسجٗ ؼـ  فٍُ  بـ : -6

 (0405)  هبؼُ وبق  ؼٍغبة -

 (0705 هبؼُ وبق  ل١بة ) -
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 ٍقاـر  هَقي ٍ دفٍـي

ثفًبهِ ـيك   هَقٌيوبقهبى دمًٍّ ٍ   

 ؼفشف سبلي   شبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ  بـؼاًً

 
 اـقٌيبثي - 1 -9ًوَى ثفگ

 

 اٍلًَثز    سبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼ ي

 ضففِ 31190193  ؽ ضففِ
 س ٌىيي وفاهيک

 وٙص ِالضيز
L3 

 اوشبًؽاـؼ ٠ول فؼ  بـ:    
 

٠يَة ق١ٙبر سَليؽ ٌؽُ ثِ ٌٌبوبيي ٍ ثف٘ف   فؼى 

ـٍي ـيػشِ  ف  ؼٍغبثي ثب اوش بؼُ اق اثكاـ ٍ سدْيكار 

 ثَِّ٘ب  هف هٙبثق اوشبًؽاـؼّب ٍ ؼوشَـال١و  هفثَِ٘

 

 ٍٜي ِ 04  ؽ ٍٜي ِ
 فٍُ اـقٌيبثي  ٌ   ؼاؼى ؼٍغبثي

 G21  بـ

  بـ 0406  ؽ  بـ

ثفـوي ٠يَة ـيػشِ 

  ف  ؼٍغبثي
وٙص 

 (3هْبـر ) ٌبيىش ي

  

 هفا ض   بـ ـؼي 
 ٌفايٗ ٠ول فؼ

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

 ٌٌبوبيي ٠يَة  1

 : وبِٗ ـیػشٝ ٌفیه بى

 ؼلیمٝ 15: قهبى

 ٛ، ؾـٜ ثیٗٔ : خٛٞف ِیٕٛ، لّٓهّففي هَاؼ

 -: سدْيكار ٍ اثكاـ

 ٌٙبوبیی وبُٔ ٚ ؼلیك 

 

 

 ٌٙبوبیی ؼـ ضؽ لبثُ لجَٛ 

 

 ٌٙبوبیی ٘بؼـوز 

سٍػیُ ٚ ٌٙبوبیی ؼلیك ٚ وبُٔ ػیٛة ٔثُ غٗ ؼـق ٚ 

غبَ ـیػشٝ ٌفی ٚ وٛـاظ وٛق٘ی ٚ ػؽْ یىٙٛاغشی 

 ٔػبٔز ثب سٛخٝ ثٝ ؼوشٛـاِؼُٕ ٚ اوشب٘ؽاـؼٞبی ٔفثٛ٘ٝ 
3 

 
 2 سٍػیُ ػیٛة ثب غٙبی خكئی 

 1 ػؽْ سٛا٘بیی سٍػیُ ػیٛة 

2 
ثف٘ف   فؼى 

 ٠يَة 

 وبِٗ ـیػشٝ ٌفی ه بى:

 ؼلیمٝ 15: قهبى

 - هَاؼ هّففي:

 - اثكاـ ٍ سدْيكار:

ثف٘فف وفؼٖ وبُٔ ٚ ؼلیك 

 ػیٛة 

 ثف٘فف وفؼٖ ؼـ ضؽ لبثُ لجَٛ 
 

 ثف٘فف وفؼٖ ٘بؼـوز 

ػیٛة ثب سٛخٝ ثٝ ؼوشٛـاِؼُٕ  ؼلیكثف٘فف وفؼٖ وبُٔ ٚ 

 ٚ اوشب٘ؽاـؼ ٔفثٛ٘ٝ 
3 

 2 غٙبی خكئیـفغ ػیٛة ثب  

 1 ػؽْ سٛا٘بیی ثف٘فف وفؼٖ ػیٛة 

 اـا ِ  كاـي  3

 وبِٗ ـیػشٝ ٌفی ه بى:

 ؼلیمٝ 15 قهبى:

 -:هَاؼ هّففي

 - اثكاـ ٍ سدْيكار:

 اـائٝ ٌكاـي وبُٔ ٚ ؼلیك 

 

 اـائٝ ٌكاـي ؼـ ضؽ لبثُ لجَٛ 

 اـائٝ ٌكاـي ٘بؼـوز

 3 ثب سٛخٝ ثٝ ؼوشٛـاِؼُٕ  ؼلیكاـائٝ ٌكاـي 

 2 اـائٝ ٌكاـي ثب غٙبی خكئی  

 1 ػؽْ سٛا٘بیی ؼـ سٟیٝ ٌكاـي 

4 
ًٝبـر ثف ٠ول فؼ 

 دفوٌ 

 وبِٗ ـیػشٝ ٌفی ه بى:

 ؼـ اغشیبـ اـقٌیبة قهبى:

 -:هَاؼ هّففي

 - اثكاـ ٍ سدْيكار:

 ٘ظبـر وبُٔ

 

 ٘ظبـر ؼـ ضؽ لبثُ لجَٛ 

 

 ٘ظبـر ٘بؼـوز

وٙشفَ ِطیص وّیٝ ٔفاضُ وبـ دفوُٙ اق ِطبٚ وٕی ٚ 

 ویفی ٚ ـػبیز اَِٛ ایٕٙی 
3 

 
وٙشفَ وبـ دفوُٙ اق ِطبٚ ویفی ٚ ػؽْ وٙشفَ ِطیص 

 وٕیز وبـ دفوُٙ ٚ ـػبیز اَِٛ ایٕٙی 
2 

ػؽْ وٙشفَ ٔفاضُ وبـ دفوُٙ اق ِطبٚ وٕی ٚ ویفی ٚ 

 ػؽْ ـػبیز اَِٛ ایٕٙی 
1 

ٌبیىشٍی ٞبی 

فٙی ,  غیف

ایٕٙی, 

ثٟؽاٌز, 

سٛخٟبر 

قیىز ٔطیٙی 

 ٚ ٍ٘في

سدٟیكار  -ٌٌٛی ایٕٙی -والٜ ایٕٙی -ؼوشىً ٔٙبوت -وبـ ٔٙبوتِجبن -وفً ایٕٙی -ٔبوه سٙفىی ايوٌي:-1

 ٞبی ایٕٙی آٌبٞی -ا٘فبی ضفیك

 ٘ظٓ ٚ ؼلز  ً في:-2

 ویىشٓ سٟٛیٝ   -خؽاوبقی قثبِٝ  سَخْبر قيىز هطيٙي:-3

ؼاٌشٗ ؼـن ؼـوز   -(N12)سّٕیٓ ٌیفی -(N11)اوشؽالَ  غيففٌي  ؽ ٍ وٙص هَـؼ ًيبق  بـ:ّب  ٌبيىش ي

خٕغ  -(N23)ثٟجٛؼ ػّٕىفؼٞبی ویىشٓ   -(N22)سٙظیٓ ٚ اِالش ػّٕىفؼٞبی ویىشٓ  -(N21)اق ویىشٓ وبقٔب٘ی 

 -(N41)ا٘شػبة فٙبٚـی ٞبی ٔٙبوت  -(N36)سٛوؼٝ ٌبیىشٍی ٚ ؼاً٘   -(N31)آٚـی ٚ ٌفؼآٚـی ا٘الػبر 

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

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

غٛؼ  -(N73)ؼـوشىبـی ٚ وىت ضالَ   -(N72)ِیز دؿیفیٔىئٛ -(N71)سؼبِی ففؼی -(N57)ففاٌیفی ؼیٍفاٖ 

ٔىشٙؽ  -(N67)ٔؽیفیز ٔٙبثغ ا٘ىب٘ی -(N66)ٔؽیفیز ٔٛاؼ ٚ سدٟیكار   -(N64)ٔؽیفیز قٔبٖ  -(N61)ٔؽیفیشی  

 (N32)وبقٔبٖ ؼٞی ا٘الػبر  -(N37)وبقی 

 4الي  1ـ٠بيز هَاـؼ 

 

 

 

٠ؽم ـ٠بيز ّف يک اق 

 4الي  1هَاـؼ 

% ایٕٙی، ٍ٘في، 100

سٛخٟبر قیىز ٔطیٙی 

ٞبی ٚ ٌبیىشٍی

 غیففٙی

2 

 
ػؽْ اوشفبؼٜ اق والٜ 

ایٕٙی یب ؼوشىً یب 

وفً ایٕٙی یب ِجبن 

وبـ یب ٔبوه سٙفىی یب 

 ٌٌٛی ایٕٙیػیٙه یب 

 ٔٛاـؼ ؼیٍفیب 

1 

 اـقٌيبثي  بـ )ٌبيىش ي اًدبم  بـ(
 ثّی    

 غیف    

 ٔؼیبـ ٌبیىشٍی ا٘دبْ وبـ  :

  3اق ٔفضّٝ  2وىت ضؽالُ ٕ٘فٜ  

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

 اق ٔفاضُ وبـ 2وىت ضؽالُ ٔیبٍ٘یٗ 
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 ٍقاـر  هَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك   هَقٌي

  بـؼاًًؼفشف سبلي   شبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ 

 

  بـ ٠ول فؼ اوشبًؽاـؼ سطلي  - 1-8ًوَى ثفگ
 

 اٍل:ًَثز  : سبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼ ي

 L1 وٙص ِالضيز وفاهيک  بـ ف هبّف ٠وَهي ضففِ 81810191  ؽ ضففِ

 ول فؼ  بـ:اوشبًؽاـؼ ٠

اًشقبل ق١ِٙ ثِ غٍک  ي يب  َـُ  ًي  هٙبثق 

 ؼوشَـال١و  ّب  هفثَِ٘بًؽاـؼّب ٍ اوش

 G31  فٍُ  بـ  ٌ   ؼاؼى ؼوشي ٍٜي ِ 05  ؽ ٍٜي ِ

  بـ 0501  ؽ  بـ
 قفاـ ؼاؼى ق١ِٙ ؼـ غٍک  ي

 يب  َـُ  ًي 
 (1  بّي ) وٙص ٌبيىش ي

  

 (ؼقيقِ 45 قهبى)                                                             :     بـ اًدبم ٌفايٗ-1

 ٍاضؽ غٍک  يه بى:  .1

 ٍ ... َـُ  ًي   -)ٌبه  زفظ ٍ ....( بي  ضو  ٍ ًق ٍو -ق ىِ  -اثكاـ ٍ سدْيكار: ؼوش بُ غٍک  ي .2

 هَاؼ هّففي:  ق١ٙبر سَليؽ  ٍ .... .3

٠يٌک  -لجبن  بـ هٌبوت -  ً ايوٌي - وفثٌؽ ايوٌي -ؼوش ً هٌبوت  - الُ ايوٌي -هبوک سٌ ىي ٌي:وياثكاـ ٍ سدْيكار ا .4

 هٌبوت 

 

 ٌبغُ ّب  اِلي اوشبًؽاـؼ ٠ول فؼ  بـ:  –2

 فـوي ٜبّف  ق١ٙبر ث .1

 ثفـوي ؼوش بُ غٍک  ي  .2

  زيؽهبى ِطيص .3

 ًوًَِ ٍ ًقٍِ  بـ:-3
 سفک، ٌ ىز، دفيؽ ي لجِ ٍ ...( هٙبثق ؼوشَـال١و   ٌشفل  ٌؽ. ه ب هؽُ غٍک  فؼى ـا اق ًٝف ٠يَة )ٌق١ٙبر  .1

 ؼوش بُ غٍک  ي ـا اق ًٝف سدْيكار )وبلن ثَؼى، سويك  ٍ ٌ ىش ي ٍ ....(  ٌشفل  ٌشؽ ٍ ؼـ َِـر لكٍم اِالش  ٌؽ  .2

 ق١ٙبر  هبؼُ غٍک  فؼى ـا هٙبثق ؼوشَـال١و  ؼاغ  ؼوش بُ غٍک  ي قفاـ ؼّؽ. .3

 اثكاـ اـقٌيبثي: -4

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

 سدْيكار هَـؼ ًيبق اًدبم  بـ:اثكاـ ٍ  -5

  َـُ  ًي  ٍ .... –ٍوبي  ضو  ٍ ًق )ٌبه  زفظ ٍ ....(   -ق ىِ -ؼوش بُ غٍک  ياثكاـ ٍ سدْيكار:  .1

 -٠يٌک هٌبوت -لجبن  بـ هٌبوت -  ً ايوٌي - وفثٌؽ ايوٌي -ؼوش ً هٌبوت  - الُ ايوٌي -هبوک سٌ ىي ٌي:ويسدْيكار ا .2

 سدْيكار ا٘ ب  ضفيق

 

  بـ  هفسجٗ ؼـ  فٍُ  بـ : س بلي  -6

 

 (0602 )سػليِ ق١ٙبر اق غٍک  ي -
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 ٍقاـر  هَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك   هَقٌي

 ؼفشف سبلي   شبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ  بـؼاًً

 

 اـقٌيبثي - 1 -9ًوَى ثفگ
 

 اٍلًَثز    سبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼ ي

  بـ ف هبّف ٠وَهي وفاهيک ضففِ 81810191 ضففِ ؽ 
وٙص 

 ِالضيز
L1 :اوشبًؽاـؼ ٠ول فؼ  بـ 

اًشقبل ق١ِٙ ثِ غٍک  ي يب  َـُ  ًي  

ّب  هٙبثق اوشبًؽاـؼّب ٍ ؼوشَـال١و 

 هفثَِ٘

 ٌ   ؼاؼى ؼوشي ٍٜي ِ 05  ؽ ٍٜي ِ
 فٍُ اـقٌيبثي 

  بـ
G31 

  بـ 0501  ؽ  بـ
 قفاـ ؼاؼى ق١ِٙ ؼـ غٍک  ي يب

  َـُ  ًي 

وٙص 

 ٌبيىش ي
 (1  بّي )

  

 هفا ض   بـ ـؼي 
 ٌفايٗ ٠ول فؼ

)اثكاـ،هَاؼ، سدْيكار، قهبى، ه بى ٍ 

)... 

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

 زيؽهبى ق١ٙبر  1

 : ٚاضؽ غٍه وٗ ه بى

 ؼلیم15ٝ: قهبى

 - هَاؼ هّففي:

 : لفىٝاثكاـ ٍ سدْيكار

 ٚ ِطیصزیؽٔبٖ وبُٔ 

 

 زیؽٔبٖ ؼـ ضؽ لبثُ لجَٛ 

 

 زیؽٔبٖ ٘بؼـوز

زیؽٔبٖ وبُٔ ٚ ِطیص لٙؼبر ٔٙبثك 

 ؼوشٛـ اِؼُٕ
3 

 
زیؽٔبٖ ٘ىجشبً ِطیص لٙؼبر ٚ وبِٓ ثٛؼٖ 

 لٙؼبر
2 

 1 ػؽْ سٛا٘بیی زیؽٔبٖ لٙؼبر 

2 
اًشقبل ثِ غٍک  فؼى يب 

  َـُ  ًي 

 : ٚاضؽ غٍه وٗه بى

 ؼلیمٝ 15قٔبٖ: 

 -: هَاؼ هّففي

: وشٍبٜ اثكاـ ٍ سدْيكار

ٚوبیُ ضُٕ  -غٍه وٗ

 ٚ ٘مُ

 ا٘شمبَ ِطیص ٚ ؼلیك

 
 ا٘شمبَ ؼـ ضؽ لبثُ لجَٛ 

 
 ا٘شمبَ ٘بؼـوز

 3 ا٘شمبَ ِطیص ٚ ؼلیك لٙؼبر ثٝ غٍه وٗ 

 

ا٘شمبَ ٘ىجشبً ِطیص لٙؼبر ٚ غٍه وٗ ٚ 

 وبِٓ ثٛؼٖ لٙؼبر 
2 

 1 ػؽْ سٛا٘بیی ا٘شمبَ لٙؼبر 

3 
 فؼى غٍک  ي يب  هبؼُ 

  َـُ  ًي 

 : ٚاضؽ غٍه وٗه بى

 ؼلیمٝ 15: قهبى

 -: هّففي هَاؼ

: وشٍبٜ اثكاـ ٍ سدْيكار

 وٛـٜ آ٘یُ -غٍه وٗ

 آٔبؼٜ وفؼٖ ؼلیك ٚ ِطیص

 
 آٔبؼٜ وفؼٖ ؼـ ضؽ لبثُ لجَٛ 

 
 آٔبؼٜ وفؼٖ ٘بؼـوز

آٔبؼٜ وفؼٖ ٚ ـاٜ ا٘ؽاقی غٍه وٗ یب وٛـٜ 

 آ٘یُ ٔٙبثك ؼوشٛـاِؼُٕ 
3 

 
آٔبؼٜ وفؼٖ ٘ىجشبً ِطیص غٍه وٗ یب 

 وٛـٜ آ٘یُ ؼـ ضؽ لبثُ لجَٛ 
2 

ػؽْ سٛا٘بیی آٔبؼٜ وفؼٖ غٍه یب وٛـٜ 

 آ٘یُ 
1 

ٌبیىشٍی ٞبی 

غیف فٙی , ایٕٙی, 

ثٟؽاٌز, 

سٛخٟبر قیىز 

 ٔطیٙی ٚ ٍ٘في

وٕفثٙؽ   -والٜ ایٕٙی -ؼوشىً ٔٙبوت -ػیٙه ایٕٙی -ِجبن وبـ ٔٙبوت -وفً ایٕٙی -ٔبوه سٙفىیايوٌي: -1

 آٌبٞی ٞبی ایٕٙی -سدٟیكار ا٘فبی ضفیك- ایٕٙی

 ؼلز ً في:-2

 سٟٛیٝ ٔٙبوت ٚ سٙظیٓ اضشفاق  سَخْبر قيىز هطيٙي:-3

ؼاٌشٗ ؼـن   -(N12)ٌیفیسّٕیٓ  -(N11)اوشؽالَ   ٌبيىش ي ّب  غيففٌي  ؽ ٍ وٙص هَـؼ ًيبق  بـ:-4

ثٟجٛؼ ػّٕىفؼٞبی ویىشٓ   -(N22)سٙظیٓ ٚ اِالش ػّٕىفؼٞبی ویىشٓ  -(N21)ؼـوز اق ویىشٓ وبقٔب٘ی 

(N23)-  خٕغ آٚـی ٚ ٌفؼآٚـی ا٘الػبر(N31)-   ً٘سٛوؼٝ ٌبیىشٍی ٚ ؼا(N36)-  ا٘شػبة فٙبٚـی ٞبی ٔٙبوت

(N41)- ٖاخشٕبػی ثٛؼ(N51)- ٖٟٔبـر ٌٛي وفؼ(N52)-  ًؼـ سیٓ  ٘م(N53)-  ٌفوز ؼـ اخشٕبػبر ٚ فؼبِیز

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

غٛؼ  -(N73)ؼـوشىبـی ٚ وىت ضالَ   -(N72)ٔىئِٛیز دؿیفی -(N71)سؼبِی ففؼی -(N57)ففاٌیفی ؼیٍفاٖ 

ٔىشٙؽ  -(N67)ٔؽیفیز ٔٙبثغ ا٘ىب٘ی -(N66)ٔؽیفیز ٔٛاؼ ٚ سدٟیكار   -(N64)ٔؽیفیز قٔبٖ  -(N61)ٔؽیفیشی  

 (N37)وبقی 

 

 
 

 4الي  1ـ٠بيز هَاـؼ 

 

 

ّف يک ٠ؽم ـ٠بيز 

 4الي  1هَاـؼ اق 

% ایٕٙی، 100

ٍ٘في، سٛخٟبر 

قیىز ٔطیٙی ٚ 

ٞبی ٌبیىشٍی

 غیففٙی

2 

ػؽْ اوشفبؼٜ اق والٜ  

ایٕٙی یب ؼوشىً یب 

وفً ایٕٙی یب ِجبن 

وبـ یب ٔبوه سٙفىی 

وٕفثٙؽ  یب ػیٙه یب 

 ٔٛاـؼ ؼیٍفیب  ایٕٙی

1 

 اـقٌيبثي  بـ )ٌبيىش ي اًدبم  بـ(
 ثّی    

 غیف    

 وبـ  : ٔؼیبـ ٌبیىشٍی ا٘دبْ

  2 ٝضّاق ٔف 2وىت ضؽالُ ٕ٘فٜ  

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

 اق ٔفاضُ وبـ 2وىت ضؽالُ ٔیبٍ٘یٗ 
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 ٍقاـر  هَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك   هَقٌي

 ؼفشف سبلي   شبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ  بـؼاًً

 

   بـ ٠ول فؼ اوشبًؽاـؼ سطلي  - 1-8ًوَى ثفگ

 اٍل:ًَثز  : سبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼ ي

 L1 وٙص ِالضيز  بـ ف هبّف ٠وَهي وفاهيک ضففِ 81810191  ؽ ضففِ
 اوشبًؽاـؼ ٠ول فؼ  بـ:

دفؼاغز ق١ٙبر سَليؽ  ثب  وک اثكاـ هٌبوت 

 ّب  هفثَِ٘هٙبثق اوشبًؽاـؼّب ٍ ؼوشَـال١و 
 G14  فٍُ  بـ  ٌ   ؼاؼى ؼوشي ٍٜي ِ 05  ؽ ٍٜي ِ

 (1)   بّي وٙص ٌبيىش ي دفؼاغز ق١ِٙ ؼوز وبق  بـ 0502  ؽ  بـ

  

 (ؼقيقِ 50 قهبى)                                                       :     بـ اًدبم ٌفايٗ-1

 ٍاضؽ سَليؽ ه بى:  .1

 وذفوَـ َّا ٍ  -قلن هَ -ؾـُ ثيي - بـؼ ثفي ٍ دفؼاغز -سي ِ )فٌف( -اً ٍشي ففق ؼوش بُ – ووجبؼُ وٌگ ؼوش بُاثكاـ ٍ سدْيكار:  .2

.... 

 ً ز( ٍ .... -وٌگ وٌجبؼُ  - ة -دَليً -وبة -وٌجبؼُ -اثكاـ دفؼاغز ٌيٍِ )ٌبه : وٌگ ثفي -او ٌح  -او بذَاؼ هّففي: ه .3

٠يٌک  -  ً ايوٌي - وفثٌؽ ايوٌي -ؼوش ً هٌبوت -ايوٌي الُ  -هبوک سٌ ىي -لجبن  بـ هٌبوتاثكاـ ٍ سدْيكار ايوٌي:  .4

 ديٍجٌؽ هٌبوت -ايوٌي

 ٌبغُ ّب  اِلي اوشبًؽاـؼ ٠ول فؼ  بـ:  –2

 ق١ٙبر ثفـوي  .1

 (ا ٌيٍِثؽًِ دفؼاغز ق١ٙبر )ثؽًِ وفاهي ي ٍ  .2

  ي يز دفؼاغز  .3

 ًوًَِ ٍ ًقٍِ  بـ:-3
 هٙبثق ؼوشَـال١و  خؽا  ٌؽ. ـا ق١ٙبر ه١يَةثب ثفـوي زٍوي يب اثكاـّب   و ي )ٌبه  ؾـُ ثيي ٍ ً ز(  .1

ٍ  ؼـٌز وٙطي ثؽًِىِ ٍ وَٙش ٍ ؾـار ي ليِ قٍا ؽ، دل ،ثب اثكاـ هٌبوت دفؼاغز .2 ٌيٍپِ ا  ـا ثپِ ٘پَـ ِپطيص      ق١ٙبر وپفاهي ي 

 .دفؼاغز ًوبيؽ

 هٙبثق ؼوشَـال١و  هطَّالر دفؼاغز ٌؽُ ـا اق ًٝف دفؼاغز  ٌشفل ٍ ثفـوي ًوبيؽ. .3

 :اثكاـ اـقٌيبثي -4

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

 اثكاـ ٍ سدْيكار هَـؼ ًيبق اًدبم  بـ: -5

 وذفوَـ َّا ٍ  -قلن هَ -ؾـُ ثيي - بـؼ ثفي ٍ دفؼاغز -سي ِ )فٌف(  - اً ٍشي ففق ؼوش بُ – ووجبؼُ وٌگ ؼوش بُاثكاـ ٍ سدْيكار:  .1

.... 

 -٠يٌک ايوٌي -  ً ايوٌي - وفثٌؽ ايوٌي - الُ ايوٌي -ؼوش ً هٌبوت-هبوک سٌ ىي -لجبن  بـ هٌبوتسدْيكار ايوٌي:  .2

 سدْيكار ا٘ ب  ضفيق  -ديٍجٌؽ هٌبوت

 س بلي   بـ  هفسجٗ ؼـ  فٍُ  بـ : -6

-  
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 ٍقاـر  هَقي ٍ دفٍـي

دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك   هَقٌيوبقهبى   

 ؼفشف سبلي   شبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ  بـؼاًً

 

  اـقٌيبثي - 1 -9ًوَى ثفگ

 اٍلًَثز    سبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼ ي

 اوشبًؽاـؼ ٠ول فؼ  بـ:     L1 وٙص ِالضيز  بـ ف هبّف ٠وَهي وفاهيک ضففِ 81810191  ؽ ضففِ

دفؼاغز ق١ٙبر سَليؽ  ثب  وک اثكاـ هٌبوت  

 ّب  هفثَِ٘هٙبثق اوشبًؽاـؼّب ٍ ؼوشَـال١و 

 G14  فٍُ اـقٌيبثي  بـ ٌ   ؼاؼى ؼوشي ٍٜي ِ 05  ؽ ٍٜي ِ

 (1  بّي ) وٙص ٌبيىش ي دفؼاغز ق١ِٙ ؼوز وبق  بـ 0502  ؽ  بـ

  

 هفا ض   بـ ـؼي 
 ٌفايٗ ٠ول فؼ

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

 دفؼاغز اٍليِ 1

 : ٚاضؽ سِٛیؽه بى

 ؼلیمٝ 10: قهبى

 -: هَاؼ هّففي

: سیغٝ، اثكاـ ٍ سدْيكار

 فٙف، وبـؼ دفؼاغز، اوفٙح

 دفؼاغز اِٚیٝ وبُٔ ٚ ِطیص

 
دفؼاغز اِٚیٝ ؼـ ضؽ لبثُ 

 لجَٛ
 

 دفؼاغز ٘بؼـوز

 -)ٌبُٔ ِبفی وٙصدفؼاغز ؼلیك ٚ وبُٔ لٙؼٝ 

 ٔٙبثك ؼوشٛـاِؼُٕ (یىٙٛاغشی ٚ ...
3 

 2 دفؼاغز ٘ىجشبً ِطیص ٚ ؼـ ضؽ لبثُ لجَٛ لٙؼبر 

 1 ػؽْ سٛا٘بیی دفؼاغز

 دفؼاغز ًْبيي 2

 : ٚاضؽ سِٛیؽه بى

 ؼلیمٝ 20: قهبى

 -: هَاؼ هّففي

: سیغٝ، اثكاـ ٍ سدْيكار

ؾـٜ  فٙف، وبـؼ دفؼاغز،

 ثیٗ، لّٓ ٚ وٕذفوٛـ ٞٛا

دفؼاغز ٟ٘بیی وبُٔ ٚ 

 ِطیص

 

دفؼاغز ٟ٘بیی ؼـ ضؽ لبثُ 

 لجَٛ
 

 دفؼاغز ٘بؼـوز

)ٌبُٔ ِبفی وٙص، یىٙٛاغشی، دفؼاغز ؼلیك ٚ وبُٔ

 ٔٙبثك ؼوشٛـاِؼُٕ  ػؽْ ٚخٛؼ ٌفؼ ٚ غجبـ ٚ ...(
3 

 
 2 دفؼاغز ٘ىجشبً ِطیص ٚ ؼـ ضؽ لبثُ لجَٛ

 1 دفؼاغزػؽْ سٛا٘بیی 

3 
دفؼاغز ق١ِٙ ٌيٍِ 

 ا 

 : ٚاضؽ سِٛیؽه بى

 ؼلیمٝ 20: قهبى

 -: هَاؼ هّففي

: وًٙ اثكاـ ٍ سدْيكار

ففق ٚ وٕجبؼٜ یب دِٛیً ٚ 

... 

 دفؼاغز وبُٔ ٚ ِطیص

 

 دفؼاغز ؼـ ضؽ لبثُ لجَٛ

 

 دفؼاغز ٘بؼـوز

)ٌبُٔ ِبفی وٙص ٚ دفؼاغز ؼلیك ٚ وبُٔ لٙؼٝ 

 ٔٙبثك ؼوشٛـاِؼُٕ  سٕیكی لٙؼٝ(
3 

 
 2 دفؼاغز ٘ىجشبً ِطیص ٚ ؼـ ضؽ لبثُ لجَٛ

 1 ػؽْ سٛا٘بیی دفؼاغز

ٌبیىشٍی ٞبی 

غیف فٙی , 

ایٕٙی, ثٟؽاٌز, 

سٛخٟبر قیىز 

ٔطیٙی ٚ 

 ٍ٘في

 -ایٕٙی والٜ  -وٕفثٙؽ ایٕٙی -ؼوشىً ٔٙبوت-ٔبوه سٙفىی -ِجبن وبـ ٔٙبوت : ايوٌي-1

 ٞبی ایٕٙیسدٟیكار ا٘فبی ضفیك ٚ آٌبٞی -دیٍجٙؽ ٔٙبوت -ػیٙه ایٕٙی -وفً ایٕٙی

 : ؼلزً في-2

 ی قثبِٝ ٚ ٔبیؼبر ق: سٟٛیٝ ٔٙبوت ٚ خؽاوبسَخْبر قيىز هطيٙي-3

  -(N12)سّٕیٓ ٌیفی -(N11)وشؽالَ ا  ٌبيىش ي ّب  غيففٌي  ؽ ٍ وٙص هَـؼ ًيبق  بـ:-4

خٕغ  -(N22)سٙظیٓ ٚ اِالش ػّٕىفؼٞبی ویىشٓ  -(N21)ؼاٌشٗ ؼـن ؼـوز اق ویىشٓ وبقٔب٘ی 

ا٘شػبة  -(N36)سٛوؼٝ ٌبیىشٍی ٚ ؼاً٘ -N35 ) ( یبؼٌیفی  -(N31)آٚـی ٚ ٌفؼآٚـی ا٘الػبر 

٘مً ؼـ سیٓ   -(N52)ٟٔبـر ٌٛي وفؼٖ -(N51)اخشٕبػی ثٛؼٖ -(N41)فٙبٚـی ٞبی ٔٙبوت 

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

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

غٛؼ ٔؽیفیشی   -(N73)ؼـوشىبـی ٚ وىت ضالَ   -(N72)ٔىئِٛیز دؿیفی -(N71)ففؼی

(N61)-  ٖٔؽیفیز قٔب(N64)-   ٔؽیفیز ٔٛاؼ ٚ سدٟیكار(N66)- ٔؽیفیز ٔٙبثغ ا٘ىب٘ی(N67) 

 

 4الي  1ـ٠بيز هَاـؼ 

 

 

 

 

ّف يک ٠ؽم ـ٠بيز 

 4الي  1اق هَاـؼ 

% ایٕٙی، ٍ٘في، 100

سٛخٟبر قیىز ٔطیٙی ٚ 

 ٞبی غیففٙیٌبیىشٍی

2 

 

ػؽْ اوشفبؼٜ اق والٜ 

ایٕٙی یب ؼوشىً یب 

وفً ایٕٙی یب ِجبن وبـ 

 یب ٔبوه سٙفىی یب ػیٙه

 دیٍجٙؽ ٔٙبوت یب  ایٕٙی

ٔٛاـؼ  یبوٕفثٙؽ ایٕٙی  یب

 ؼیٍف

1 

 )ٌبيىش ي اًدبم  بـ(اـقٌيبثي  بـ 
 ثّی    

 غیف    

 ٔؼیبـ ٌبیىشٍی ا٘دبْ وبـ  :

  3ٚ  2اق ٔفاضُ   2وىت ضؽالُ ٕ٘فٜ  

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

 اق ٔفاضُ وبـ 2وىت ضؽالُ ٔیبٍ٘یٗ 
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 ٍقاـر  هَقي ٍ دفٍـي

دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك   هَقٌي وبقهبى  

 ؼفشف سبلي   شبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ  بـؼاًً

 

  بـ ٠ول فؼ اوشبًؽاـؼ سطلي  - 1-8ًوَى ثفگ

 اٍل:ًَثز  : سبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼ ي

 ٠ول فؼ  بـ:اوشبًؽاـؼ  L1 وٙص ِالضيز  بـ ف هبّف ٠وَهي وفاهيک ضففِ 81810191  ؽ ضففِ

ٌ   ؼاؼى    يب لقوِ هؿاة ثب اثكاـّب  

ّب  ؼوشي هٙبثق اوشبًؽاـؼّب ٍ ؼوشَـال١و 

 هفثَِ٘

 G12  فٍُ  بـ  ٌ   ؼاؼى ؼوشي ٍٜي ِ 05  ؽ ٍٜي ِ

 (2) ؼاًً وٙص ٌبيىش ي ٌ   ؼاؼى ؼوشي ق١ِٙ  بـ 0503  ؽ  بـ

  

 ؼقيقِ( 100)قهبى                                                          :     بـ اًدبم ٌفايٗ-1

 ٍاضؽ سَليؽ ه بى:  .1

ؼّي هؿاة ٌيٍِ )قبلت، اثكاـ ٌ   -ٍوبي  ثفي - ف زفظ  َقُ - دالوشي ي قبلت- سي قبلت -قبلت زَثياثكاـ ٍ سدْيكار:  .2

اثكاـ ثفؼاٌز  -اثكاـ دفؼاغز  ِ  ٍ لقوِ هؿاة -و بل ف اثكاـ  -اًَاٞ ٌبثلي -اثكاـ ثفي  ِ  ٍ هؿاة - بـؼک - يفُ، اًجف ٍ فلك(

 ِ طِ ً ْؽاـًؽُ هبًٌؽ سػشِ زَة ٍ .... - َـُ  ًي  ) فهػبًِ( -قيسي ثفي هؿاة -)لَلِ ؼهً ٍ ...( لقوِ هؿاة

  -هؿاة ٌيٍِ -    هبؼُ -هَاؼ هّففي .3

ديٍجٌؽ هٌبوت  -لجبن  بـ - الُ ايوٌي -  ً ايوٌي –٠يٌک هٌبوت  –ؼوش ً ًىَق-هبوک سٌ ىياثكاـ ٍ سدْيكار ايوٌي:  .4

  وفثٌؽ ايوٌي -)ًىَق يب دالوشي ي يب زفهي(

 ٌبغُ ّب  اِلي اوشبًؽاـؼ ٠ول فؼ  بـ:  –2

 ثفـوي ٜبّف  قبلت .1

 ٌ   ؼاؼى  .2

  ي يز ق١ِٙ  .3

 ًوًَِ ٍ ًقٍِ  بـ:-3
 ٌيٍِ ٍ ...( ثفـوي  ٌؽ.ؼُ ـا اق ًٝف ٜبّف  )سويك  ٍ ٠ؽم ٍخَؼ غجبـ ٍ بقبلت ّب  ٌ   ؼّي ٍ  ه .1

لقوِ هؿاة ٌيٍِ ٍ اًدبم هفاض  ِطيص ٌ   ؼاؼى ٍ ثفؼاٌشي هقؽاـ هٌبوت    ٍ ٌ   ؼاؼى ثب    يب ثفؼاٌز هقؽاـ هٌبوت  .2

 ـ٠بيز اَِل ِطيص ٍ  ٌشفل اث١بؼ

 بثق ثب ٘فش ٍ اث١بؼ ،  ي يز وٙص ٍ ًؽاٌشي ٠يَة  ٌشفل  ٌؽ.ٙق١ِٙ ٌ   ؼاؼُ ٌؽُ ـا ه .3

 ي:اثكاـ اـقٌيبث -4

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

 اثكاـ ٍ سدْيكار هَـؼ ًيبق اًدبم  بـ: -5
 قبلت،) ٌيٍِ هؿاة ؼّي ٌ   اثكاـ -ثفي ٍوبي  - ف   َقُ زفظ - دالوشي ي قبلت- سي قبلت -زَثي قبلتاثكاـ ٍ سدْيكار:  .1

 ثفؼاٌز اثكاـ -هؿاة لقوِ ٍ  ِ  دفؼاغز اثكاـ -و بل ف  اثكاـ -ٌبثلي اًَاٞ -هؿاة ٍ  ِ  ثفي اثكاـ - بـؼک -(فلك ٍ اًجف  يفُ،

 .... ٍ زَة سػشِ هبًٌؽ ً ْؽاـًؽُ ِ طِ -( فهػبًِ)  ًي   َـُ -هؿاة ثفي قيسي -)لَلِ ؼهً ٍ ...( هؿاة لقوِ

ديٍجٌؽ هٌبوت )ًىَق  -لجبن  بـ - الُ ايوٌي -  ً ايوٌي –٠يٌک هٌبوت  –ؼوش ً ًىَق-هبوک سٌ ىيسدْيكار ايوٌي:  .2

 سدْيكار ا٘ ب  ضفيق  - وفثٌؽ ايوٌي -يب دالوشي ي يب زفهي(

 س بلي   بـ  هفسجٗ ؼـ  فٍُ  بـ : -6

-  
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 ٍقاـر  هَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك   هَقٌي

 ؼفشف سبلي   شبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ  بـؼاًً
 

 اـقٌيبثي - 1 -9ًوَى ثفگ
 

 اٍلًَثز    سبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼ ي

 اوشبًؽاـؼ ٠ول فؼ  بـ: L1 وٙص ِالضيز ٠وَهي وفاهيکهبّف  بـ ف  ضففِ 81810191  ؽ ضففِ

ٌ   ؼاؼى    يب لقوِ هؿاة ثب اثكاـّب  ؼوشي 

 ّب  هفثَِ٘هٙبثق اوشبًؽاـؼّب ٍ ؼوشَـال١و 

 G12  فٍُ اـقٌيبثي  بـ ٌ   ؼاؼى ؼوشي ٍٜي ِ 05 ٍٜي ِ ؽ 

 (2ؼاًً ) وٙص ٌبيىش ي ٌ   ؼاؼى ؼوشي ق١ِٙ  بـ 0503  ؽ  بـ

  

 هفا ض   بـ ـؼي 
 ٌفايٗ ٠ول فؼ

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

ًوف

ُ 

1 
اًشػبة    

 هٌبوت

 ٚاضؽ سِٛیؽ :ه بى

 ؼلیمٝ 10:قهبى

 : ٌُ ثؽ٘ٝهَاؼ هّففي

 : وبـؼن ٚ ٚوبیُ ثفي ٌُ ٚ ...اثكاـ ٍ سدْيكار

 ا٘شػبة ؼلیك ٚ ِطیص

 

 ا٘شػبة ؼـ ضؽ لبثُ لجَٛ

 

 ا٘شػبة ٘بؼـوز

ا٘شػبة ِطیص ٚ ؼلیك ٌُ اق ٘ظف ضدٓ ٚ ٚ ٔمؽاـ القْ ثب سٛخٝ 

 ثٝ ٘فش ٔٛـؼ ٘ظف
3 

 2 ضؽی وٝ لٙؼٝ وبِٓ وبغشٝ ٌٛؼ.ا٘شػبة ٘ىجشبً ِطیص ؼـ  

 1 ػؽْ سٛا٘بیی ا٘شػبة ٌُ ٔٙبوت

 ٌ   ؼاؼى ق١ِٙ 2

 : ٚاضؽ سِٛیؽه بى

 ؼلیمٝ 30: قهبى

 : ٌُ ثؽ٘ٝهَاؼ هّففي

: لبِت، ا٘ٛاع ٌبثّٗ، زفظ وفبٍِفی، اثكاـ ٍ سدْيكار

 اوفٙح، اثكاـ وفبٍِفی

 ٌىُ ؼاؼٖ ِطیص ٚ ؼلیك

 

 ٌىُ ؼاؼٖ ؼـ ضؽ لبثُ لجَٛ

 

 ٌىُ ؼاؼٖ ٘بؼـوز

ٌىُ ؼاؼٖ لٙؼٝ ثٝ ٘ٛـ وبُٔ ٚ ؼلیك ٔشٙبوت ثب اثؼبؼ، ٘فش، 

 ظبٞفی ٚ ...
3 

ٌىُ ؼاؼٖ ٘ىجشبً ِطیص لٙؼٝ ؼـ ضؽ لبثُ لجَٛ اق ٘ظف اثؼبؼ ٚ  

 ظبٞفی
2 

 1 ػؽْ سٛا٘بئی ٌىُ ؼاؼٖ لٙؼٝ

 ق١ِٙ دفؼاغز 3

 : ٚاضؽ سِٛیؽه بى

 ؼلیمٝ 10:قهبى

 -:هَاؼ هّففي

 : اوفٙح، اثكاـ دفؼاغزٍ سدْيكاراثكاـ 

دفؼاغز ٚ خؽا وفؼٖ ؼلیك ٚ 

 ِطیص لٙؼٝ

دفؼاغز ٚ خؽا وفؼٖ ؼـ ضؽ لبثُ 

 لجَٛ

 دفؼاغز ٚ خؽا وفؼٖ ٘بؼـوز

دفؼاغز ٚ خؽا وفؼٖ لٙؼٝ ثٝ ٘ٛـ ؼلیك ٚ ِطیص ثب سٛخٝ ثٝ 

 ویفیز وٙص، ػؽْ ػیٛة وٙطی
3 

سٛخٝ ثٝ ویفیز دفؼاغز ٚ خؽا وفؼٖ لٙؼٝ ؼـ ضؽ لبثُ لجَٛ ثب  

 ظبٞفی وٙص ٚ ػؽْ ػیٛة
2 

 1 ػؽْ سٛا٘بیی دفؼاغز ٚ خؽا وفؼٖ لٙؼٝ

4 
 اثكاـ ٌٌبوبيي

ٌيٍِ ؼاؼى ٌ    

 : ٚاضؽ سِٛیؽه بى

 ؼلیمٝ 15: قهبى

 ٔؿاة ٌیٍٝ هَاؼ هّففي:

: اثكاـ ثفؼاٌز ِمٕٝ ٔؿاة، لیسی اثكاـ ٍ سدْيكار

 ثفي ٔؿاة

 ِطیص ٚ ؼلیك ٌٙبوبیی

 

 لجَٛ لبثُ ضؽ ؼـ ٌٙبوبیی

 

 ٘بؼـوز ٌٙبوبیی

 3 اثكاـ ٌىُ ؼٞی ٌیٍٝ ثٝ ـٚي ؼوشیِطیص ٚ ؼلیك  ٌٙبوبیی

 
 2 ؼوشی ـٚي ثٝ ٌیٍٝ ؼٞی ٌىُ اثكاـ٘ىجشبً ِطیص  ٌٙبوبیی

 1 ؼوشی ـٚي ثٝ ٌیٍٝ ؼٞی ٌىُ اثكاـ ٌٙبوبییػؽْ سٛا٘بیی 

5 
ٌ   ؼاؼى ٌيٍِ 

 ثب اثكاـ ؼوشي

 : ٚاضؽ سِٛیؽه بى

 ؼلیمٝ 35: قهبى

 : ٔؿاة ٌیٍٝهَاؼ هّففي

اثكاـ ٌىُ ؼٞی ؼوشی ٌبُٔ لبِت  اثكاـ ٍ سدْيكار:

 فّكی ٚ ... 

 ٌىُ ؼاؼٖ ؼلیك ٚ ِطیص

 

 ٌىُ ؼاؼٖ ؼـ ضؽ لبثُ لجَٛ

 

 ٌىُ ؼاؼٖ ٘بؼـوز

ٌىُ ؼاؼٖ ِمٕٝ ٔؿاة ثٙٛـ وبُٔ ٚ ِطیص ثب سٛخٝ ثٝ ٘فش، 

 ٌىُ، ویفیز ظبٞفی ٚ اثؼبؼ
3  

ِمٕٝ ٔؿاة ثب سٛخٝ ثٝ ٌىُ ٚ ٘فش وٝ  ٌىُ ؼاؼٖ ٘ىجشبً ِطیص

 ٔٙدف ثٝ سِٛیؽ لٙؼٝ وبِٓ ٌٛؼ
2  

ػؽْ سٛا٘بیی ٌىُ ؼاؼٖ لٙؼٝ ثب اثكاـ ؼوشی ثب سٛخٝ ثٝ ٌىُ 

 لٙؼٝ ٚ اثؼبؼ لٙؼٝ
1  

6   

 
 3 

  2 

 1 

ٌبیىشٍی ٞبی غیف 

فٙی , ایٕٙی, 

ثٟؽاٌز, سٛخٟبر 

قیىز ٔطیٙی ٚ 

 ٍ٘في

دیٍجٙؽ ٔٙبوت  -ِجبن وبـ -والٜ ایٕٙی -وفً ایٕٙی –ػیٙه ٔٙبوت  –ؼوشىً ٘ىٛق-سٙفىیٔبوه  ايوٌي:-1

 ٞبی ایٕٙیسدٟیكار ا٘فبی ضفیك ٚ آٌبٞی -وٕفثٙؽ ایٕٙی -)٘ىٛق یب دالوشیىی یب زفٔی(

 ٘ظٓ ٚ ؼلز  ً في:-2

 سٟٛیٝ ٚ خؽاوبقی قثبِٝ -ایكٚالویٖٛ ِٛسی سَخْبر قيىز هطيٙي:-3

ؼاٌشٗ ؼـن   -(N12)سّٕیٓ ٌیفی -(N11)اوشؽالَ   ؽ ٍ  وٙص هَـؼ ًيبق  بـ:ّب  غيففٌي ٌبيىش ي-4

ثٟجٛؼ ػّٕىفؼٞبی ویىشٓ   -(N22)سٙظیٓ ٚ اِالش ػّٕىفؼٞبی ویىشٓ  -(N21)ؼـوز اق ویىشٓ وبقٔب٘ی 

(N23)-  خٕغ آٚـی ٚ ٌفؼآٚـی ا٘الػبر(N31)-   ً٘سٛوؼٝ ٌبیىشٍی ٚ ؼا(N36)-  ا٘شػبة فٙبٚـی ٞبی ٔٙبوت

(N41)- ٖاخشٕبػی ثٛؼ(N51)- ٖٟٔبـر ٌٛي وفؼ(N52)-   ٓ٘مً ؼـ سی(N53)-  ٚ ٌفوز ؼـ اخشٕبػبر 

 4الي  1ـ٠بيز هَاـؼ 

 

 

 

ّف يک  ٠ؽم ـ٠بيز

 4الي  1اق هَاـؼ 

% ایٕٙی، ٍ٘في، 100

سٛخٟبر قیىز ٔطیٙی ٚ 

 ٞبی غیففٙیٌبیىشٍی

2 

 

ػؽْ اوشفبؼٜ اق والٜ 

 ٘ىٛق ایٕٙی یب ؼوشىً

یب وفً ایٕٙی یب ِجبن 

وبـ یب ٔبوه سٙفىی یب 

ػیٙه ایٕٙی یب دیٍجٙؽ 

ٔٙبوت یب وٕفثٙؽ ایٕٙی 

 یب ٔٛاـؼ ؼیٍف

1 

 اـقٌيبثي  بـ )ٌبيىش ي اًدبم  بـ(
 ثّی   

 غیف   

 ٔؼیبـ ٌبیىشٍی ا٘دبْ وبـ  :

  5ٚ  2اق ٔفاضُ   2وىت ضؽالُ ٕ٘فٜ  

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

 اق ٔفاضُ وبـ 2وىت ضؽالُ ٔیبٍ٘یٗ 
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 ٍقاـر  هَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك   هَقٌي

 ؼفشف سبلي   شبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ  بـؼاًً

 

   بـ ٠ول فؼ اوشبًؽاـؼ سطلي  - 1-8ًوَى ثفگ

 اٍل:ًَثز  : سبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼ ي

 L2 وٙص ِالضيز  وک س ٌىيي وفاهيک ضففِ 73140192  ؽ ضففِ

 اوشبًؽاـؼ ٠ول فؼ  بـ:

 هبؼُ  فؼى قبلت هٙبثق اوشبًؽاـؼّب ٍ سويك ٍ

 ّب  هفثَِ٘ؼوشَـال١و 

 G24  فٍُ  بـ  ٌ   ؼاؼى ؼوشي ٍٜي ِ 05  ؽ ٍٜي ِ

  بـ 0504  ؽ  بـ
 هبؼُ  فؼى قبلت ؼـ ـٍي ٌ   

 ؼاؼى ؼوشي
 (2ؼاًً ) وٙص ٌبيىش ي

  

 (ؼقيق45ِ قهبى)                                                     :     بـ اًدبم ٌفايٗ-1

 ٍاضؽ سَليؽ ه بى:  .1

اثكاـ  ٌشفل اث١بؼ  -دفؼاغز ٍ سويك  فؼى قبلت ّب  زَثي،  سي ٍ فلك اثكاـ  -قبلت فلك  ٌيٍِ  -قبلت زَثيدْيكار: س اثكاـ ٍ .2

  اثكاـ ثىشي قبلت )ٌبه  دير، هْفُ، ًَاـ الوشي ي،  يفُ ٍ ...( ٍ .... -قبلت

 هَاؼ هّففي:  قبلت ّب    سي ٍ .... .3

 ايوٌي ٠يٌک -لجبن  بـ - الُ ايوٌي -  ً ايوٌي -ؼوش ً هٌبوت -هبوک سٌ ىياثكاـ ٍ سدْيكار ايوٌي:  .4

 ٌبغُ ّب  اِلي اوشبًؽاـؼ ٠ول فؼ  بـ:  –2

 ثفـوي ٜبّف  قبلت  .1

 ثف٘ف   فؼى ٠يَة .2

  ٌشفل قبلت  .3

 ًوًَِ ٍ ًقٍِ  بـ:-3
  ثي ي ٍ ...( ثفـوي ًوبيؽ. ّب،اق ًٝف ٠يَة ٜبّف  )هبًٌؽ ٌ ىش ي، سفک، دفيؽ ي لجِقبلت ـا  .1

 ٠يَة ـا ثب اثكاـ ٍ ٍوبي  هٌبوت ثف٘ف   ٌؽ. .2

 ـا ثىشِ ٍ قبلت ـا اق ًٝف  ي يز وَٙش ٍ اث١بؼ ٍ ...  ٌشفل ًوبيؽ. قبلتّب  س ِ  .3

 اثكاـ اـقٌيبثي: -4

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

 اثكاـ ٍ سدْيكار هَـؼ ًيبق اًدبم  بـ: -5

اثكاـ  ٌشفل اث١بؼ  - سي ٍ فلك اثكاـ دفؼاغز ٍ سويك  فؼى قبلت ّب  زَثي،  -قبلت فلك  ٌيٍِ  -قبلت زَثياثكاـ ٍ سدْيكار:  .1

 اثكاـ ثىشي قبلت )ٌبه  دير، هْفُ، ًَاـ الوشي ي،  يفُ ٍ ...( ٍ .... -قبلت

 سدْيكار ا٘ ب  ضفيق  -٠يٌک ايوٌي -لجبن  بـ - الُ ايوٌي -  ً ايوٌي -ؼوش ً هٌبوت -هبوک سٌ ىيوٌي: سدْيكار اي .2

 س بلي   بـ  هفسجٗ ؼـ  فٍُ  بـ : -6

 (0204قبلت دفن ) هبؼُ  فؼى  -

 (0404) هبؼُ  فؼى قبلت ـيػشِ  ف   -
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 ٍقاـر  هَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك   هَقٌي

 ؼفشف سبلي   شبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ  بـؼاًً

 

  اـقٌيبثي - 1 -9ًوَى ثفگ

 اٍلًَثز    سبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼ ي

 اوشبًؽاـؼ ٠ول فؼ  بـ: L2 وٙص ِالضيز  وک س ٌىيي وفاهيک ضففِ 73140192  ؽ ضففِ

 هٙبثق قبلت  فؼى ٍ هبؼُ سويك

 ّب  ؼوشَـال١و  ٍ اوشبًؽاـؼّب

 هفثَِ٘

 ٌ   ؼاؼى ؼوشي ٍٜي ِ 05  ؽ ٍٜي ِ
 فٍُ اـقٌيبثي 

  بـ
G24 

  بـ 0504  ؽ  بـ
 هبؼُ  فؼى قبلت ؼـ ـٍي ٌ   ؼاؼى 

 ؼوشي

وٙص 

 ٌبيىش ي
 (2)ؼاًً 

  

 هفا ض   بـ ـؼي 
 ٌفايٗ ٠ول فؼ

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

 سويك  فؼى قبلت 1

 : ٚاضؽ سِٛیؽه بى

 15: قهبى

 -:هَاؼ هّففي

: اثكاـ سٕیك لبِت اثكاـ ٍ سدْيكار

 ٞبی زٛثی، ٌسی، فّكی ....

 وفؼٖ ؼلیك ٚ ِطیصسٕیك 

 

 سٕیك وفؼٖ ؼـ ضؽ لبثُ لجَٛ

 

 سٕیك وفؼٖ ٘بؼـوز

سٕیك وفؼٖ ِطیص ٚ وبُٔ لبِت ٌبُٔ ثف٘فف خفْ، 

 ِبفی وٙص، لبِت ٚ ... ٔٙبثك ؼوشٛـاِؼُٕ
3 

 
سٕیك وفؼٖ ٘ىجشبً ِطیص لبِت ٚ ؼـ ضؽ لبثُ لجَٛ 

ٌبُٔ ػؽْ ِبفی یىی اق وٙٛش وٝ ٔٙدف ثٝ سِٛیؽ 

 لٙؼٝ وبِٓ ٌٛؼ.

2 

 1 ػؽْ سٛا٘بیی سٕیك وفؼٖ لبِت

 ثىشي قبلت 2

 : ٚاضؽ سِٛیؽه بى

 15: قهبى

 -: هَاؼ هّففي

: اثكاـ ثىشٗ اثكاـ ٍ سدْيكار

لبِت ٞبی زٛثی، ٌسی ٚ فّكی 

، ثىز، ٘ٛاـ ٟٔفٌٜبُٔ دیر ٚ 

 ...ٚ ی، ٌیفٜ وشیىال

 ثىشٗ وبُٔ ٚ ؼلیك لبِت

 
 ثىشٗ ؼـ ضؽ لبثُ لجَٛ

 

 وزثىشٗ ٘بؼـ

ثىشٗ ِطیص ٚ وبُٔ لبِت ػؽْ ٚخٛؼ ؼـق لبِت، 

 ٔٙبثك ٘مٍٝ ثىشٗ ؼـوز 
3 

 

ثىشٗ ٘ىجشبً ِطیص لبِت ؼـ ضؽ لبثُ لجَٛ وٝ ٔٙدف 

 ثٝ سِٛیؽ لٙؼٝ وبِٓ ٌفؼؼ ٚ    ؟ ٚ ٌٛ٘یب ٘جٛؼٖ خكئی
2 

 1 ػؽْ سٛا٘بیی ثىشٗ لبِت

3 
ثفـوي ِطز 

 ٠ول فؼ قبلت

 : ٚاضؽ سِٛیؽه بى

 15 قهبى:

 ٔیك ثؽ٘ٝ هّففي:هَاؼ 

اثكاـ وٙشفَ  اثكاـ ٍ سدْيكار:

 اثؼبؼ لبِت ٔثُ وِٛیه

 ثفـوی وبُٔ ٚ ؼلیك

 

 ثفـوی ؼـ ضؽ لبثُ لجَٛ

 

 ثفـوی ٘بؼـوز 

ثفـوی وبُٔ ٚ ؼلیك ػیٛة لٙؼٝ سِٛیؽی ٔب٘ٙؽ 

 وٙشفَ اثؼبؼ، ِبفی وٙص ... 
3 

 
ثفـوی ٘ىجشبً ِطیص ٚ ؼـ ضؽ لبثُ لجَٛ وٝ ٔٙدف ثٝ 

 وبِٓ ٌؽٜ ٚ ػیٛة خكئی ثبٌؽسِٛیؽ لٙؼٝ 
2 

 1 ػؽْ سٛا٘بیی ثفـوی ِطز ػّٕىفؼ لبِت

4 
ًٝبـر ثف ٠ول فؼ 

 دفوٌ 

 : ٚاضؽ سِٛیؽه بى

 ؼـ اغشیبـ اـقٌیبة قهبى:

 - هَاؼ هّففي:

 - اثكاـ ٍ سدْيكار:

 ٘ظبـر وبُٔ
 

 ٘ظبـر ؼـ ضؽ لبثُ لجَٛ 
 

 ٘ظبـر ٘بؼـوز

وٙشفَ ِطیص وّیٝ ٔفاضُ وبـ دفوُٙ اق ِطبٚ وٕی 

 ٚ ویفی ٚ ـػبیز اَِٛ ایٕٙی 
3 

 
وٙشفَ وبـ دفوُٙ اق ِطبٚ ویفی ٚ ػؽْ وٙشفَ 

 ِطیص وٕیز وبـ دفوُٙ ٚ ـػبیز اَِٛ ایٕٙی 
2 

ػؽْ وٙشفَ ٔفاضُ وبـ دفوُٙ اق ِطبٚ وٕی ٚ ویفی 

 ٚ ػؽْ ـػبیز اَِٛ ایٕٙی 
1 

ٌبیىشٍی ٞبی 

فٙی , ایٕٙی,  غیف

ثٟؽاٌز, 

سٛخٟبر قیىز 

 ٔطیٙی ٚ ٍ٘في

سدٟیكار ا٘فبی ضفیك ٚ آٌبٞی  -ػیٙه ایٕٙی -ِجبن وبـ -والٜ ایٕٙی -وفً ایٕٙی -ؼوشىً ٔٙبوت -ٔبوه سٙفىی : ايوٌي-1

 ٞبی ایٕٙی

 ؼلز ٚ ٘ظٓ : ً في-2

 خؽاوبقی ٔبیؼبر -سٟٛیٝ ٔٙبوت  : سَخْبر قيىز هطيٙي-3

ؼاٌشٗ ؼـن ؼـوز اق ویىشٓ   -(N12)سّٕیٓ ٌیفی -(N11)اوشؽالَ :  ؽ ٍ وٙص هَـؼ ًيبق  بـ:  ٌبيىش ي ّب  غيف فٌي-4 

خٕغ آٚـی ٚ ٌفؼآٚـی ا٘الػبر  -(N23)ثٟجٛؼ ػّٕىفؼٞبی ویىشٓ   -(N22)سٙظیٓ ٚ اِالش ػّٕىفؼٞبی ویىشٓ  -(N21)وبقٔب٘ی 

(N31)-   ً٘سٛوؼٝ ٌبیىشٍی ٚ ؼا(N36)-  ا٘شػبة فٙبٚـی ٞبی ٔٙبوت(N41)- ٖاخشٕبػی ثٛؼ(N51)- ٖٟٔبـر ٌٛي وفؼ(N52)- 

اضشفاْ ٌؿاٌشٗ ثف اـقي ٞبی  -(N55)ٕ٘بیً لؽـر ـٞجفی اففاؼ  -(N54)ٌفوز ؼـ اخشٕبػبر ٚ فؼبِیز ٞب  -(N53)٘مً ؼـ سیٓ  

ٚ وىت ؼـوشىبـی   -(N72)ٔىئِٛیز دؿیفی -(N71)سؼبِی ففؼی -(N57)آٔٛقي ٚ وٕه ثٝ ففاٌیفی ؼیٍفاٖ   -(N56)ؼیٍفاٖ

- (N67)ٔؽیفیز ٔٙبثغ ا٘ىب٘ی -(N66)ٔؽیفیز ٔٛاؼ ٚ سدٟیكار   -(N64)ٔؽیفیز قٔبٖ  -(N61)غٛؼ ٔؽیفیشی   -(N73)ضالَ 

 (N37)ٔىشٙؽ وبقی 

 

 1ـ٠بيز هَاـؼ 

 4الي 

 

 

 

ّف ٠ؽم ـ٠بيز 

 1يک اق هَاـؼ 

 4الي 

% ایٕٙی، ٍ٘في، 100

سٛخٟبر قیىز ٔطیٙی 

 ٞبی غیففٙیٚ ٌبیىشٍی

2 

 
اوشفبؼٜ اق والٜ ػؽْ 

ایٕٙی یب ؼوشىً یب 

وفً ایٕٙی یب ِجبن وبـ 

یب ٔبوه سٙفىی یب 

ػیٙه ایٕٙی یب ٔٛاـؼ 

 ؼیٍف

1 

 اـقٌيبثي  بـ )ٌبيىش ي اًدبم  بـ(
 ثّی    

 غیف    

 ٔؼیبـ ٌبیىشٍی ا٘دبْ وبـ  :

  3اق ٔفاضُ   2وىت ضؽالُ ٕ٘فٜ  

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

 اق ٔفاضُ وبـ 2وىت ضؽالُ ٔیبٍ٘یٗ 
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 ٍقاـر  هَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك   هَقٌي

 ؼفشف سبلي   شبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ  بـؼاًً

 

  بـ ٠ول فؼ اوشبًؽاـؼ سطلي  - 1-8ًوَى ثفگ

 اٍل:ًَثز  : سبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼ ي

 L3 وٙص ِالضيز وفاهيک س ٌىيي ضففِ 31190193  ؽ ضففِ
 اوشبًؽاـؼ ٠ول فؼ  بـ:

 هبؼُ  فؼى هؿاة ثب  وک  َـُ ؾٍة هٙبثق 

 اوشبًؽاـؼ ٍ ؼوشَـال١و  ّب  هفثَِ٘
 G31  فٍُ  بـ  ؼوشيٌ   ؼاؼى  ٍٜي ِ 05  ؽ ٍٜي ِ

 (3هْبـر ) وٙص ٌبيىش ي  هبؼُ  فؼى هؿاة  بـ 0505  ؽ  بـ

  

 (ؼقيقِ 90 قهبى)                                               :    بـ اًدبم ٌفايٗ-1

 ٌيٍِ وبق  ه بى:  بـ بُ  .1

  يفُ  ٍ ... -اًجف -ثَسِ -وبق  دَؼـ )اغشالٖ(ٍوبي   هبؼُاثكاـ ٍ  -اثكاـ سَقيي - َـُ ؾٍة ٌيٍِ ٍ هلطقبر  ىاثكاـ ٍ سدْيكار:  .2

 هَاؼ هّففي:  هَاؼ اٍليِ ٌيٍِ ٍ .... .3

-ديً - وفثٌؽ ايوٌي  -٠يٌک هٌبوت خْز هٍبّؽُ هؿاة -ؼوش ً ًىَق-هبوک سٌ ىي -لجبن  بـ هٌبوتسدْيكار ايوٌي :  .4

 ايوٌي  الُ –  ً ايوٌي-ثٌؽ ًىَق

 ٌبغُ ّب  اِلي اوشبًؽاـؼ ٠ول فؼ  بـ:  –2

 سَقيي ٍ اغشالٖ  .1

 ثفـوي ٍ ـاُ اًؽاق   َـُ  .2

 ثفـوي ١ٍٔيز ؾٍة  .3

 ًوًَِ ٍ ًقٍِ  بـ:-3
 سَقيي ؼقيق ٍ اغشالٖ اقؽام ٌَؼ. ًىجز ثِ هَـؼ ًٝف ٌيٍِثب سَخِ ثِ ففهَل  .1

 اًدبم ٌَؼ.يٌؽ ؾٍة فف  بق  ثفـوي  ليِ سدْيكار ًىَقّب، الوٌز، ه١ٍ  ٍ اثكاـ  ٌشفلي ؼهب،ده اق  .2

 ًىجز ثِ سٌٝين هدؽؼ هؿاة اقؽام ٌَؼ. ،ؾٍة ًٍؽى ثػٍي اق  هيك -ٍيى َقيشِ ،٠يَة اضشوبلي ؼـ هؿاة هبًٌؽ ضجبةثب سَخِ ثِ  .3

 اثكاـ اـقٌيبثي: -4

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

 اثكاـ ٍ سدْيكار هَـؼ ًيبق اًدبم  بـ: -5

 ... ٍ   يفُ -اًجف -ثَسِ -(اغشالٖ) دَؼـ وبق ¬ هبؼُ ٍوبي  ٍ اثكاـ -سَقيي اثكاـ - ى هلطقبر ٍ ٌيٍِ ؾٍة  َـُاثكاـ ٍ سدْيكار:  .1

-ديً - وفثٌؽ ايوٌي  -٠يٌک هٌبوت خْز هٍبّؽُ هؿاة -ؼوش ً ًىَق-هبوک سٌ ىي -لجبن  بـ هٌبوتوٌي: سدْيكار اي .2

 سدْيكار ا٘ ب  ضفيق  -ايوٌي  الُ –  ً ايوٌي-ثٌؽ ًىَق

 س بلي   بـ  هفسجٗ ؼـ  فٍُ  بـ : -6

 (0106) سْيِ هؿاة ٌيٍِ -
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 ٍقاـر  هَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك   هَقٌي

 ؼفشف سبلي   شبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ  بـؼاًً

 

  اـقٌيبثي - 1 -9ًوَى ثفگ

   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼ ي
سبـيع 

 اـقٌيبثي
 اٍلًَثز   

 اوشبًؽاـؼ ٠ول فؼ  بـ: L3 وٙص ِالضيز س ٌىيي وفاهيک ضففِ 31190193  ؽ ضففِ

 هبؼُ  فؼى هؿاة ثب  وک  َـُ ؾٍة 

هٙبثق اوشبًؽاـؼ ٍ ؼوشَـال١و  ّب  

 هفثَِ٘

 G31  فٍُ اـقٌيبثي  بـ ٌ   ؼاؼى ؼوشي ٍٜي ِ 05  ؽ ٍٜي ِ

 (3هْبـر ) وٙص ٌبيىش ي  هبؼُ  فؼى هؿاة  بـ 0505  ؽ  بـ

  

 هفا ض   بـ ـؼي 
 ٌفايٗ ٠ول فؼ

)اثكاـ،هَاؼ، سدْيكار، قهبى، ه بى ٍ 

)... 

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

  هبؼُ  فؼى  هيك هؿاة 1

 : ٌیٍٝ وبقیه بى

 ؼلیمٝ 15: قهبى

 : ٔٛاؼ اِٚیٝ ٌیٍٝهَاؼ هّففي

سٛقیٗ، : اثكاـ اثكاـ ٍ سدْيكر

بوت، اثكاـ آٔبؼٜ ظفٚف ٔٙ

 ٖ(وبقی دٛؼـ )اغشال

 آٔبؼٜ وفؼٖ آٔیك ثٙٛـ وبُٔ ٚ ؼلیك

 

 آٔبؼٜ وفؼٖ ؼـ ضؽ لبثُ لجَٛ

 

 

 آٔبؼٜ وفؼٖ ٘بؼـوز

آٔبؼٜ وفؼٖ آٔیك ٔؿاة ثب سٛخٝ ثٝ سفویت سِٛیٝ 

 ٞبٌؽٜ، ثب ؼلز ٔٙبوت ٚ اغشالٖ وبُٔ آٖ
3 

 
ٔدبق ثب سٛخٝ  آٔبؼٜ وفؼٖ ٘ىجشبً ِطیص ثب غٙب ؼـ ضؽ

 ثٝ سفویت دیٍٟٙبؼی
2 

 1 ػؽْ سٛا٘بئی آٔبؼٜ وفؼٖ آٔیك ثب سٛخٝ ثٝ سفویت

2 
ؾٍة  ـٌٍي  فؼى  َـُ 

 ٌيٍِ

 : ٌیٍٝ وبقیه بى

 ؼلیمٝ 15: قهبى

 -هَاؼ هّففي: 

وٛـٜ ؾٚة ٚ  اثكاـ ٍ سدْيكر:

 ّٔطمبر

 

 ـٌٚٗ وفؼٖ ِطیص

 

 

 ـٌٚٗ وفؼٖ ٘بؼـوز

سٛخٝ ثٝ ٔیكاٖ وٛغز ٚ ـٌٚٗ وفؼٖ ِطیص وٛـٜ ثب 

 وٙشفَ ٞٛا ٚ ؼٔب وٛـٜ ...
2 

 

 1 ػؽْ سٛا٘بیی ـٌٚٗ وفؼٖ وٛـٜ

 ٌيٍِ ؾٍة  فؼى 3

 : ٌیٍٝ وبقیه بى

 ؼلیم60ٝ: قهبى

 -: هَاؼ هّففي

ثٛسٝ ؾٚة ، اثكاـ ٍ سدْيكر: 

 وٛـٜ ؾٚة، ا٘جف

 ؾٚة وفؼٖ وبُٔ

 

 ؾٚة وفؼٖ ؼـ ضؽ لبثُ لجَٛ

 

 ؾٚة ٘بلُ

سٛخٝ ثٝ ؼٔب، قٔبٖ ٚ ٞٛای ٚـٚؼی ؾٚة وفؼٖ ٔٛاؼ ثب 

... ٚ 
3 

ؾٚة وفؼٖ ٘ىجشبً ِطیص ٔؿاة ؼـ ضؽی وٝ ٔٛاؼ  

 اِٚیٝ ٔؿاة ٌٛؼ
2 

 1 ػؽْ سٛا٘بیی ؼـ ؾٚة وفؼٖ ٔٛاؼ اِٚیٝ

 ٝبـر ثف ٠ول فؼ دفوٌ ً 4

 : ٌیٍٝ وبقیه بى

 : ؼـ اغشیبـ اـقٌیبةقهبى

 -: هَاؼ هّففي

 -اثكاـ ٍ سدْيكر:

 ٘ظبـر وبُٔ

 

 

 ٘ظبـر ؼـ ضؽ لبثُ لجَٛ 

 

 ٘ظبـر ٘بؼـوز

وٙشفَ ِطیص وّیٝ ٔفاضُ وبـ دفوُٙ اق ِطبٚ وٕی 

 ٚ ویفی ٚ ـػبیز اَِٛ ایٕٙی 
3 

 
وٙشفَ وبـ دفوُٙ اق ِطبٚ ویفی ٚ ػؽْ وٙشفَ 

 ِطیص وٕیز وبـ دفوُٙ ٚ ـػبیز اَِٛ ایٕٙی 
2 

ػؽْ وٙشفَ ٔفاضُ وبـ دفوُٙ اق ِطبٚ وٕی ٚ ویفی 

 ٚ ػؽْ ـػبیز اَِٛ ایٕٙی 
1 

ٌبیىشٍی ٞبی 

غیف فٙی , 

ایٕٙی, ثٟؽاٌز, 

سٛخٟبر قیىز 

 ٔطیٙی ٚ ٍ٘في

ثٙؽ دیً -وٕفثٙؽ ایٕٙی  -ػیٙه ٔٙبوت خٟز ٍٔبٞؽٜ ٔؿاة -ؼوشىً ٘ىٛق-ٔبوه سٙفىی -ِجبن وبـ ٔٙبوت: ايوٌي-1

 ٞبی ایٕٙیسدٟیكار ا٘فبی ضفیك ٚ آٌبٞی -ایٕٙی والٜ  –وفً ایٕٙی-٘ىٛق

   ؼلز ٚ ٘ظٓ : ً في-2

 سٟٛیٝ ٔٙبوت ٚ خؽاوبقی ٔبیؼبر ٘بٌی اق ؾٚة : سَخْبر قيىز هطيٙي-3

ؼاٌشٗ ؼـن ؼـوز اق   -(N12)سّٕیٓ ٌیفی -(N11)اوشؽالَ   ؽ ٍ وٙص هَـؼ ًيبق  بـ:  ٌبيىش ي ّب  غيف فٌي-4

خٕغ آٚـی ٚ  -(N23)ثٟجٛؼ ػّٕىفؼٞبی ویىشٓ   -(N22)سٙظیٓ ٚ اِالش ػّٕىفؼٞبی ویىشٓ  -(N21)ویىشٓ وبقٔب٘ی 

 -(N51)اخشٕبػی ثٛؼٖ -(N41)ا٘شػبة فٙبٚـی ٞبی ٔٙبوت  -(N36)سٛوؼٝ ٌبیىشٍی ٚ ؼاً٘   -(N31)ٌفؼآٚـی ا٘الػبر 

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

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

ٔؽیفیز ٔٛاؼ ٚ   -(N64)ٔؽیفیز قٔبٖ  -(N61)غٛؼ ٔؽیفیشی   -(N73)ؼـوشىبـی ٚ وىت ضالَ   -(N72)ٔىئِٛیز دؿیفی

 (N92)ٔطبوجٝ ٚ ـیبٔی -(N81)وبـآففیٙی  -(N67)ا٘ىب٘یٔؽیفیز ٔٙبثغ  -(N66)سدٟیكار 

 

 4الي  1ـ٠بيز هَاـؼ 

 

 

 

ّف يک اق  ٠ؽم ـ٠بيز 

 4الي  1هَاـؼ 

% ایٕٙی، ٍ٘في، 100

سٛخٟبر قیىز ٔطیٙی ٚ 

 ٞبی غیففٙیٌبیىشٍی

2 

 

ػؽْ اوشفبؼٜ اق والٜ ایٕٙی 

یب وفً  ٘ىٛق یب ؼوشىً

ایٕٙی یب ِجبن وبـ یب ٔبوه 

ٔٙبوت سٙفىی یب ػیٙه 

یب  خٟز ٍٔبٞؽٜ ٔؿاة

یب وٕفثٙؽ  ٘ىٛقدیٍجٙؽ 

 ایٕٙی یب ٔٛاـؼ ؼیٍف

1 

 اـقٌيبثي  بـ )ٌبيىش ي اًدبم  بـ(
 ثّی    

 غیف    

 وبـ  : ٔؼیبـ ٌبیىشٍی ا٘دبْ

  3  ٝضّاق ٔف 2وىت ضؽالُ ٕ٘فٜ  

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

 اق ٔفاضُ وبـ 2وىت ضؽالُ ٔیبٍ٘یٗ 
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 ٍقاـر  هَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك   هَقٌي

 ؼفشف سبلي   شبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ  بـؼاًً

 

  بـ ٠ول فؼ اوشبًؽاـؼ سطلي  - 1-8ًوَى ثفگ

 اٍل:ًَثز  : سبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼ ي

 L3 وٙص ِالضيز وفاهيک س ٌىيي ضففِ 31190193  ؽ ضففِ

 اوشبًؽاـؼ ٠ول فؼ  بـ:

  هبؼُ  فؼى    ثؽًِ ثب  وک ّوكى ٍ  ة

 ّب  هفسجٗهٙبثق اوشبًؽاـؼّب ٍ ؼوشَـال١و 

 G22  فٍُ  بـ  ؼاؼى ؼوشيٌ    ٍٜي ِ 05  ؽ ٍٜي ِ

  بـ 0506  ؽ  بـ
 هبؼُ  فؼى    ثؽًِ ثِ ـٍي 

 ٌ   ؼاؼى ؼوشي
 (3هْبـر ) وٙص ٌبيىش ي

  

 (ؼقيقِ 60 قهبى)                                                   :    بـ اًدبم ٌفايٗ-1

 ٍاضؽ  هبؼُ وبق     ه بى:  .1

 ٍوبي  ّوكؼى  ِ  ٍ .... -ؼوش بُ غٍک  ي -الک -هٌبوت سَقيي ٜفٍ  -سفاقٍاثكاـ ٍ سدْيكار ٌبه :  .2

 ٍ ....هَاؼ هّففي: غبک ـن  .3

   ً ايوٌي - وفثٌؽ ايوٌي –٠يٌک ايوٌي  - الُ ايوٌي -لجبن  بـ هٌبوت -ؼوش ً  بـ-هبوک سٌ ىيسدْيكار ايوٌي:  .4
 

 ٌبغُ ّب  اِلي اوشبًؽاـؼ ٠ول فؼ  بـ:  –2

  ي يز غبک ـن .1

  هبؼُ  فؼى     .2

 ؼُ ٌؽُ ب ي يز     ه .3

 ًوًَِ ٍ ًقٍِ  بـ:-3

 ًبغبلّي ٍ ؼاًِ ثٌؽ  ٍ ...(  ٌشفل ًوبيؽ. -هَاؼ اٍليِ ـا اق ًٝف ٜبّف  )ٌبه  ـًگ .1

    ـا  هبؼُ  ٌؽ. ،هػلَٖ  فؼى ثٌؽ  ِطيص ًٍىجز غبک ثِ  ة، ؼاًِ ثب ـ٠بيز .2

 بـدؿيف ، ...  ٌشفل ًوَؼُ ٍ ؼـ هط  هٌبوت )ًبيلي( ؾغيفُ ٍ شِ، ًٝف غَاَ ٜبّف  هبًٌؽ ـَ٘ثز، دالوشيىي    هبؼُ ٌؽُ ـا اق  .3

 ً ْؽاـ   ٌؽ.

 

 اثكاـ اـقٌيبثي: -4

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

 اثكاـ ٍ سدْيكار هَـؼ ًيبق اًدبم  بـ: -5
 .... ٍ  ِ  ّوكؼى ٍوبي  - ي غٍک ؼوش بُ -الک -سَقيي هٌبوت ٜفٍ  -سفاقٍاثكاـ ٍ سدْيكار:  .1

 وفثٌؽ  –٠يٌک ايوٌي  - الُ ايوٌي -لجبن  بـ هٌبوت -ؼوش ً  بـ-سٌ ىي -هبوک  -سدْيكار ايوٌي: لجبن  بـ هٌبوت .2

 سدْيكار ا٘ ب  ضفيق  -  ً ايوٌي -ايوٌي

 س بلي   بـ  هفسجٗ ؼـ  فٍُ  بـ : -6

 (0306 ) هبؼُ  فؼى    دالوشيک -

 



71 

 

 

 ٍقاـر  هَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك   هَقٌي

 ؼفشف سبلي   شبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ  بـؼاًً

 

  اـقٌيبثي - 1 -9ًوَى ثفگ

 اٍلًَثز    سبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼ ي

 L3 وٙص ِالضيز س ٌىيي وفاهيک ضففِ 31190193  ؽ ضففِ
 اوشبًؽاـؼ ٠ول فؼ  بـ:

 هبؼُ  فؼى    ثؽًِ ثب  وک ّوكى ٍ  ة هٙبثق 

 ّب  هفثَِ٘اوشبًؽاـؼّب ٍ ؼوشَـال١و 

 G22  فٍُ اـقٌيبثي  بـ ٌ   ؼاؼى ؼوشي ٍٜي ِ 05  ؽ ٍٜي ِ

  بـ 0506  ؽ  بـ
ثِ    هبؼُ  فؼى    ثؽًِ

 ٌ   ؼاؼى ؼوشيـٍي 
 (3هْبـر ) وٙص ٌبيىش ي

  

 هفا ض   بـ ـؼي 
 ٌفايٗ ٠ول فؼ

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

 ؼاًِ ثٌؽ  هَاؼ اٍليِ 1

 ؼٜ وبقی ٌُب: ٚاضؽ آٔه بى

 ؼلیمٝ 20 قٔبٖ:

ٌبُٔ : ا٘ٛاع ٔٛاؼ اِٚیٝ هَاؼ هّففي

 غبن ـن ٚ ...

ٞبی  اِه ثب ًٔ اثكاـ ٍ سدْيكار:

 ٔػشّف، ٌیىف

 ؼا٘ٝ ثٙؽی ِطیص ٚ وبُٔ

 

 ؼا٘ٝ ثٙؽی ٘ىجشبً ِطیص

 

 ؼا٘ٝ ثٙؽی ٘بؼـوز

ا٘دبْ ؼا٘ٝ ثٙؽی ِطیص ٚ وبُٔ ٔٙبثك ؼوشٛـاِؼُٕ ٌبُٔ 

 ٞبی ٔػشّفاوشفبؼٜ اق اِه ثب ًٔ
3 

 
خكئی ؼـ ا٘دبْ ؼا٘ٝ ثٙؽی ؼـ ضؽ لبثُ لجَٛ ٔب٘ٙؽ غٙبی 

 سؼییٗ ثؼٕی اق ا٘ؽاقٜ ؾـار
2 

 1 ػؽْ سٛا٘بیی ؼا٘ٝ ثٙؽی ٔٛاؼ اِٚیٝ

2 
هػلَٖ  فؼى هَاؼ 

 اٍليِ ثب  ة

 ؼٜ وبقی ٌُب: ٚاضؽ آٔه بى

 ؼلیمٝ 20: قهبى

 : ا٘ٛاع ٔٛاؼ اِٚیٝهَاؼ هّففي

 ّٖٛظفٚف ٔػ اثكاـ ٍ سدْيكار:

 وفؼٖ، سدٟیكار ٞٓ قؼٖ ٔٛاؼ اِٚیٝ

 وبُٔٔػّٖٛ وفؼٖ ؼلیك ٚ 

 

 ٔػّٖٛ وفؼٖ ؼـ ضؽ لبثُ لجَٛ

 

 ٔػّٖٛ وفؼٖ ٘بؼـوز

ٔػّٖٛ وفؼٖ ِطیص ٚ وبُٔ آٔیك ٌبُٔ ـ٘ٛثز ٔٙبوت ٚ 

 یىٙٛاغشی، سمؽْ ٚ سأغف افكٚؼٖ ٔٛاؼ اِٚیٝ
3 

 
ٔػّٖٛ وفؼٖ ٘ىجشبً ِطیص وٝ ٔٙدف ثٝ سِٛیؽ ٌُ ٔٙبوت 

 ثفای ٌىُ ؼٞی ٌٛؼ ٚ ػؽْ ـػبیز سمؽْ ٚ سأغیف افكٚؼٖ
2 

 1 سٛا٘بیی سؼییٗ آة القْ ٚ ٔػّٖٛ وفؼٖ ٔٛاؼ اِٚیٝ ػؽْ

 ثفـوي  ي يز    3

 : ٚاضؽ آٔؽٜ وبقی ٌُه بى

 ؼلیمٝ 20 قٔبٖ:

 -: هَاؼ هّففي

: اثكاـ وٙشفَ ـ٘ٛثز اثكاـ ٍ سدْيكار

ٚ دالویشٝ ٌبُٔ سفاقٚ، ؼوشٍبٜ ففف 

 وٛـٖ ، غٍه وٗ، ظفٚف ٔٙبوت

 ثفـوی ؼلیك ٚ وبُٔ

 

 ثفـوی ؼـ ضؽ لبثُ لجَٛ

 

 

 ثفـوی ٘بؼـوز

ثفـوی ؼلیك ٚ وبُٔ ویفیز ٌُ اق ٘ظف ـ٘ٛثز، دالویشٝ ٚ 

... 
3 

 
ٔب٘ٙؽ غٙبی خكئی ؼـ سؼییٗ  َٛثفـوی ؼـ ضؽ لبثُ لج

 ـ٘ٛثز ٚ ...
2 

 1 ػؽْ سٛا٘بیی ثفـوی ویفیز ٌُ

4 
ًٝبـر ثف ٠ول فؼ 

 دفوٌ 

 : ٚاضؽ آٔبؼٜ وبقی ٌُه بى

 : ؼـ اغشیبـ اـقٌیبةقهبى

 -: هّففيهَاؼ 

 -اثكاـ ٍ سدْيكار:

 ٘ظبـر وبُٔ

 

 ٘ظبـر ؼـ ضؽ لبثُ لجَٛ 

 

 ٘ظبـر ٘بؼـوز

وٙشفَ ِطیص وّیٝ ٔفاضُ وبـ دفوُٙ اق ِطبٚ وٕی ٚ 

 ویفی ٚ ـػبیز اَِٛ ایٕٙی 
3 

 
وٙشفَ وبـ دفوُٙ اق ِطبٚ ویفی ٚ ػؽْ وٙشفَ ِطیص 

 وٕیز وبـ دفوُٙ ٚ ـػبیز اَِٛ ایٕٙی 
2 

ػؽْ وٙشفَ ٔفاضُ وبـ دفوُٙ اق ِطبٚ وٕی ٚ ویفی ٚ 

 ػؽْ ـػبیز اَِٛ ایٕٙی 
1 

ٌبیىشٍی ٞبی 

غیف فٙی , 

ایٕٙی, ثٟؽاٌز, 

سٛخٟبر قیىز 

ٔطیٙی ٚ 

 ٍ٘في

سدٟیكار  -وفً ایٕٙی -وٕفثٙؽ ایٕٙی –ػیٙه ایٕٙی  -والٜ ایٕٙی -ِجبن وبـ ٔٙبوت -ؼوشىً وبـ-ٔبوه سٙفىی : ايوٌي-1

 ٞبی ایٕٙیآٌبٞیا٘فبی ضفیك ٚ 

 ؼلز ٚ ٘ظٓ: ً في-2

 سٟٛیٝ ٔٙبوت ٚ خؽاوبقی قثبِٝ : سَخْبر قيىز هطيٙي-3

ؼاٌشٗ ؼـن ؼـوز اق ویىشٓ   -(N12)سّٕیٓ ٌیفی -(N11)اوشؽالَ   ٌبیىشٍی ٞبی غیف فٙی وؽ ٚ وٙص ٔٛـؼ ٘یبق وبـ: -4

خٕغ آٚـی ٚ ٌفؼآٚـی  -(N23)ثٟجٛؼ ػّٕىفؼٞبی ویىشٓ   -(N22)سٙظیٓ ٚ اِالش ػّٕىفؼٞبی ویىشٓ  -(N21)وبقٔب٘ی 

ٟٔبـر ٌٛي  -(N51)اخشٕبػی ثٛؼٖ -(N41)ا٘شػبة فٙبٚـی ٞبی ٔٙبوت  -(N36)سٛوؼٝ ٌبیىشٍی ٚ ؼاً٘   -(N31)ا٘الػبر 

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

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

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

(N66)- ٔؽیفیز ٔٙبثغ ا٘ىب٘ی(N67)-  وبـآففیٙی(N81)- بوجٝ ٚ ـیبٔیٔط(N92) 

 

 

 4الي  1ـ٠بيز هَاـؼ 

 

 

ّف يک اق ٠ؽم ـ٠بيز 

 4الي  1هَاـؼ 

% ایٕٙی، ٍ٘في، 100

سٛخٟبر قیىز 

-ٔطیٙی ٚ ٌبیىشٍی

 ٞبی غیففٙی

2 

 
ػؽْ اوشفبؼٜ اق والٜ 

ایٕٙی یب ؼوشىً وبـ 

یب وفً ایٕٙی یب ِجبن 

وبـ یب ٔبوه سٙفىی یب 

ػیٙه ایٕٙی یب وٕفثٙؽ 

 ؼیٍفایٕٙی یب ٔٛاـؼ 

1 

 اـقٌيبثي  بـ )ٌبيىش ي اًدبم  بـ(
 ثّی    

 غیف    

 ٔؼیبـ ٌبیىشٍی ا٘دبْ وبـ  :

 2اق ٔفاضُ   2وىت ضؽالُ ٕ٘فٜ  

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

 اق ٔفاضُ وبـ 2وىت ضؽالُ ٔیبٍ٘یٗ 
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  هَقي ٍ دفٍـيٍقاـر 

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك   هَقٌي

 ؼفشف سبلي   شبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ  بـؼاًً

 

  بـ ٠ول فؼ اوشبًؽاـؼ سطلي  -1-8ًوَى ثفگ
 

 اٍل:ًَثز  : سبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼ ي

  بـ ف هبّف ٠وَهي وفاهيک ضففِ 81810191  ؽ ضففِ
وٙص 

 ِالضيز
L1 

 اوشبًؽاـؼ ٠ول فؼ  بـ:

 ي هٙبثق ضو  ق١ٙبر ثِ غٍک

 ـال١و  ّب  هفثَِ٘ؼوشَ اوشبًؽاـؼّب ٍ

 

 G25  فٍُ  بـ  غٍک  فؼى ٍٜي ِ 06  ؽ ٍٜي ِ

 زيؽهبى ق١ٙبر ؼـ غٍک  ي  بـ 0601  ؽ  بـ
وٙص 

 ٌبيىش ي
 (1  بّي )

  

 ؼقيقِ( 45)قهبى:                                                      :     بـ اًدبم ٌفايٗ-1

 ٍاضؽ غٍک  ي .1

 ٍوبي  ثفـوي ٠يَة )الهخ، زفا٢ قَُ، ؾـُ ثيي ٍ ...( ٍ ....-غٍک  ي -ٍوبي  ضو  ٍ ًق  ق١ٙبراثكاـ ٍ سدْيكار:  .2

  -هَاؼ هّففي:  .3

  سدْيكار ا٘ ب  ضفيق -  ً ايوٌي -ايوٌي٠يٌک  - الُ ايوٌي -لجبن  بـ هٌبوت - وفثٌؽ ايوٌي -ؼوش ً: سدْيكار ايوٌي  .4

 ٌبغُ ّب  اِلي اوشبًؽاـؼ ٠ول فؼ  بـ:  –2

 ٠يَة هطَّالر  .1

 ضو  ٍ ًق  ٍ زيؽهبى  .2

 ًوًَِ ٍ ًقٍِ  بـ:-3

 ثب سَخِ ثِ ؼوشَـال١و  ٠يَة ق١ٙبر )سفک، ٌ ىز، دفيؽ ي لت ٍ ...( ـا ثب ٍوبي  هٌبوت ثفـوي  ٌؽ. .1

 ؼّؽ.اًدبم ؼـ غٍک  ي، ـا ق١ٙبر زيؽهبى  ،َخِ ثِ ؼوشَـال١و  ضو  ٍ ًق ثب س .2

 اثكاـ اـقٌيبثي: -4

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

 اثكاـ ٍ سدْيكار هَـؼ ًيبق اًدبم  بـ: -5

 ٍوبي  ثفـوي ٠يَة )الهخ، زفا٢ قَُ، ؾـُ ثيي ٍ ...( ٍ ....-غٍک  ي -ٍوبي  ضو  ٍ ًق  ق١ٙبراثكاـ ٍ سدْيكار:  .1

 سدْيكار ا٘ ب  ضفيق -  ً ايوٌي -٠يٌک ايوٌي - الُ ايوٌي -لجبن  بـ هٌبوت - وفثٌؽ ايوٌي -ؼوش ًسدْيكار ايوٌي :  .2
 

 س بلي   بـ  هفسجٗ ؼـ  فٍُ  بـ :-3

 (0303)غٍک  فؼى ق١ِٙ ثِ ّوفاُ قبلت  سي -

-  
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 ٍقاـر  هَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك   هَقٌي

ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ  بـؼاًًؼفشف سبلي   شبة   

 

 اـقٌيبثي - 1 -9ًوَى ثفگ
 

 اٍلًَثز    سبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼ ي

 اوشبًؽاـؼ ٠ول فؼ  بـ: L1 وٙص ِالضيز  بـ ف هبّف ٠وَهي وفاهيک ضففِ 81810191  ؽ ضففِ

 ي هٙبثق ضو  ق١ٙبر ثِ غٍک

 هفثَِ٘ شبًؽاـؼّب ٍ ؼوشَـال١و  ّب او

 G25  فٍُ  بـ  غٍک  ي ٍٜي ِ 06  ؽ ٍٜي ِ

 (1  بّي ) وٙص ٌبيىش ي زيؽهبى ق١ٙبر ؼـ غٍک  ي  بـ 0601  ؽ  بـ

  

 هفا ض   بـ ـؼي 
 ٌفايٗ ٠ول فؼ

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

 زيؽهبى 1

 : ٚاضؽ غٍه وٗ ه بى

 ؼلیمٝ  20: قهبى

  -: هّففي هَاؼ

: ٚوبیُ اثكاـ ٍ سدْيكار

 ضُٕ ٚ ٘مُ 

 زیؽٔبٖ وبُٔ ٚ ؼلیك

 

 

 زیؽٔبٖ ؼـ ضؽ لبثُ لجَٛ 
 

 زیؽٔبٖ ٘بؼـوز 

ثفـوی اِٚیٝ ٚ ِطیص لٙؼبر ثب سٛخٝ ثٝ ػیٛة )سفن، 

زیؽٔبٖ ؼلیك اق ٘ظف  -ِه ضُٕ ٚ ٘مُ، ٌىىز ٚ ...(

 ٚقٖ، ضدٓ، فٕب ٚ ...

3 

ثفـوی اِٚیٝ ٘ىجشبً ِطیص ػیٛة ٔب٘ٙؽ سفن، ِه ضُٕ ٚ  

 ٘مُ ... ٚ زیؽٔبٖ ٘ىجشبً ِطیص اق ٘ظف فٕبی زیؽٔبٖ 
2 

 1 ػؽْ زیؽٔبٖ ِطیص ٚ ثفـوی اِٚیٝ لٙؼبر 

2 
اًشقبل ثِ غٍک 

  ي

 : ٚاضؽ غٍه وٗ ه بى

 ؼلیمٝ  10: قهبى

  -: هّففي هَاؼ

ٚوبیُ  اثكاـ ٍ سدْيكار:

 غٍه وٗ  -ضُٕ ٚ ٘مُ

 ا٘شمبَ ِطیص ٚ ؼلیك

 

 ا٘شمبَ ؼـ ضؽ لبثُ لجَٛ

  

 ا٘شمبَ ٘بؼـوز 

ٚخٛؼ  ػؽْا٘شمبَ وبُٔ ٚ ؼلیك لٙؼبر ثٝ ٘ٛـ وبِٓ ٚ 

 آٔؽٖ ػیٛة ٌىىز ٚ افشبؼٖ 
3 

 

ا٘شمبَ ٘ىجشبً ِطیص لٙؼبر وٝ ٔٙدف ثٝ ضُٕ ثیٍشفیٗ 

افشبؼٖ یه لٙؼٝ یب ٌىىز یه  ػؽْضُٕ ِطیص ٚ 

 لٙؼٝ 

2 

 1 ػؽْ ا٘شمبَ ِطیص ثٝ غٍه وٗ 

 ٠يَة زيؽهبى 3

 : ٚاضؽ غٍه وٗ ه بى

 ؼلیمٝ  15: قهبى

 -: هّففي هَاؼ

: ٚوبیُ سدْيكار ٍ اثكاـ

ثیٗ، ثفـوی ػیٛة ٌبُٔ ؾـٜ

 زفاؽ لٜٛ ٚ الٔخ ٚ ...

ثفـوی ػیٛة ثٝ ِٛـر 

 وبُٔ ٚ ؼلیك 

لبثُ ثفـوی ػیٛة ؼـ ضؽ 

 لجَٛ
  

 ثفـوی ٘بؼـوز ػیٛة 

ثفـوی ػیٛة لٙؼبر ثٝ ِٛـر وبُٔ ٌبُٔ سفن، 

ٞب، زیؽٔبٖ ِطیص ٌىىز، ِه، افشبؼٌی، دفیؽٌی ِجٝ

 ؼاغُ غٍه وٗ 

3 

ٞبی ثفـوی ٘ىجشبً ِطیص ػیٛة لٙؼبر ٌبُٔ ػیٛة 

 ٌبغُ ٔب٘ٙؽ سفن، ٌىىز، افشبؼٖ ٚ زیؽٔبٖ ِطیص 
2 

 1 ػؽْ سٛا٘بیی سٍػیُ ػیٛة 

ٌبیىشٍی ٞبی 

غیف فٙی , 

ایٕٙی, 

ثٟؽاٌز, 

سٛخٟبر 

قیىز 

ٔطیٙی ٚ 

 ٍ٘في

سدٟیكار ا٘فبی ضفیك ٚ  -ػیٙه ایٕٙی -ِجبن وبـ -والٜ ایٕٙی -ؼوشىً ٔٙبوت -ایٕٙی  وٕفثٙؽ ايوٌي:-1

 ٞبی ایٕٙی   آٌبٞی

 ؼلز ٚ ٘ظٓ ً في:-2

 سٟٛیٝ ٔٙبوت -خؽاوبقی ٔبیؼبر ٚ قثبِٝ سَخْبر قيىز هطيٙي:-3

ؼاٌشٗ ؼـن   -(N12)سّٕیٓ ٌیفی -(N11)اوشؽالَ  ّب  غيففٌي  ؽ ٍ  وٙص هَـؼ ًيبق  بـ:ٌبيىش ي-4

ثٟجٛؼ ػّٕىفؼٞبی ویىشٓ   -(N22)سٙظیٓ ٚ اِالش ػّٕىفؼٞبی ویىشٓ  -(N21)ؼـوز اق ویىشٓ وبقٔب٘ی 

(N23)-  خٕغ آٚـی ٚ ٌفؼآٚـی ا٘الػبر(N31)-   ً٘سٛوؼٝ ٌبیىشٍی ٚ ؼا(N36)-  ا٘شػبة فٙبٚـی ٞبی

ٌفوز ؼـ اخشٕبػبر  -(N53)٘مً ؼـ سیٓ   -(N52)ٟٔبـر ٌٛي وفؼٖ -(N51)اخشٕبػی ثٛؼٖ -(N41)ٔٙبوت 

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

ؼـوشىبـی ٚ وىت ضالَ   -(N72)ِیز دؿیفیٔىئٛ -(N71)سؼبِی ففؼی -(N57)ٚ وٕه ثٝ ففاٌیفی ؼیٍفاٖ 

(N73)-   غٛؼ ٔؽیفیشی(N61)-  ٖٔؽیفیز قٔب(N64)-   ٔؽیفیز ٔٛاؼ ٚ سدٟیكار(N66)-  ٔؽیفیز ٔٙبثغ

 (N67)ا٘ىب٘ی

الي  1ـ٠بيز هَاـؼ 

4 

 

 

 

 

ّف ٠ؽم ـ٠بيز 

الي  1يک اق هَاـؼ 

4  

% ایٕٙی، 100

ٍ٘في، سٛخٟبر 

قیىز ٔطیٙی ٚ 

ٞبی ٌبیىشٍی

 غیففٙی

2 

 
ػؽْ اوشفبؼٜ اق 

والٜ ایٕٙی یب 

ؼوشىً وبـ یب 

وفً ایٕٙی یب 

ِجبن وبـ یب 

یب ایٕٙی  وٕفثٙؽ

ػیٙه ایٕٙی یب 

 ٔٛاـؼ ؼیٍف

1 

 اـقٌيبثي  بـ )ٌبيىش ي اًدبم  بـ(
 ثّی    

 غیف    

 ٔؼیبـ ٌبیىشٍی ا٘دبْ وبـ  :

  1اق ٔفضّٝ  2وىت ضؽالُ ٕ٘فٜ  

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

 اق ٔفاضُ وبـ 2وىت ضؽالُ ٔیبٍ٘یٗ 
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 ٍقاـر  هَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك   هَقٌي

 ؼفشف سبلي   شبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ  بـؼاًً

 

   بـ ٠ول فؼ اوشبًؽاـؼ سطلي  - 1-8ًوَى ثفگ

 اٍل:ًَثز  : سبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼ ي

 L1 وٙص ِالضيز  بـ ف هبّف ٠وَهي وفاهيک ضففِ 81810191  ؽ ضففِ
 اوشبًؽاـؼ ٠ول فؼ  بـ:

غٍک  ي  اقسػليِ ق١ٙبر ده اق  ٌشفل ـَ٘ثز 

 َِ٘ثّب  هفِ ثِ اوشبًؽاـؼ ٍ ؼوشَـال١و خثب سَ

 G31  فٍُ  بـ   يغٍک ٍٜي ِ 06 ٍٜي ِ ؽ 

 سػليِ ق١ٙبر اق غٍک  ي  بـ 0602  ؽ  بـ
وٙص 

 ٌبيىش ي
 (2) ؼاًً

  

 ؼقيقِ( 90)قهبى:                                                               :     بـ اًدبم ٌفايٗ-1

 ي ه بى: ٍاضؽ غٍک   .1

 اثكاـ ٌٌبوبيي ٠يَة وٙطي هبًٌؽ ؾـُ ثيي ٍ .... -ؾـُ ثيي -اثكاـ ًوًَِ ثفؼاـ   -ضو  ٍ ًق ٍوبي   -غٍک  يكاـ ٍ سدْيكار : اث .2

 خَّف ٍ .... -الک -ً زهَاؼ هّففي:  .3

  الُ ايوٌي -  ً ايوٌي -لجبن  بـ - وفثٌؽ ايوٌي -ؼوز  ً ًىَق-هبوک سٌ ىيسدْيكار ايوٌي:  .4

 ٌبغُ ّب  اِلي اوشبًؽاـؼ ٠ول فؼ  بـ:  –2

 ثفؼاـ   ًوًَِ .1

 سػليِ غٍک  ي ٍ ٠يَة  .2

 ًوًَِ ٍ ًقٍِ  بـ:-3
 هٌبوت ـا اًشػبة  ٌؽ.  ّبًوًَِ ٌؽُ ًوًَِ ثفؼاـ  اق ق١ٙبر غٍکٍ ؼوشَـال١و  ثب سَخِ ثِ اَِل  .1

( ؼـ ٍ ... )هبًٌؽ سفک، ٌ ىز  ٌؽ ٍ ق١ٙبر ـا اق ًٝف ٠يَة سػليِؼـ قهبى هٌبوت  ٌؽُ ـا ق١ٙبر غٍک ،ؼوشَـال١و ثِ ثب سَخِ  .2

 ضيي سػليِ خؽا  ٌؽ.

 اثكاـ اـقٌيبثي: -4

 . فْفوز ٍاـوي 4. ًوًَِ  بـ 3. هٍبّؽُ 2دفوً  .1

 اثكاـ ٍ سدْيكار هَـؼ ًيبق اًدبم  بـ: -5

 اثكاـ ٌٌبوبيي ٠يَة وٙطي هبًٌؽ ؾـُ ثيي ٍ .... -ؾـُ ثيي -اثكاـ ًوًَِ ثفؼاـ   -ٍوبي  ضو  ٍ ًق  -غٍک  ياـ ٍ سدْيكار : اثك .1

 سدْيكار ا٘ ب  ضفيق  - الُ ايوٌي -  ً ايوٌي -لجبن  بـ - وفثٌؽ ايوٌي -ؼوز  ً ًىَق-هبوک سٌ ىيايوٌي:  :سدْيكار  .2

 س بلي   بـ  هفسجٗ ؼـ  فٍُ  بـ : -2

 (0501)قفاـ ؼاؼى ق١ِٙ ؼـ غٍک  ي يب  َـُ  ًي   -

 



75 

 

 

 ٍقاـر  هَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك   هَقٌي

ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ  بـؼاًًؼفشف سبلي   شبة ّب    

 

  اـقٌيبثي - 1 -9ًوَى ثفگ

 اٍلًَثز    سبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼ ي

 ضففِ 81810191  ؽ ضففِ
 بـ ف هبّف ٠وَهي 

 وفاهيک

وٙص 

 ِالضيز
L1 

 اوشبًؽاـؼ ٠ول فؼ  بـ:

سػليِ ق١ٙبر ده اق  ٌشفل ـَ٘ثز اقغٍک  ي 

 ّب  هفثَِ٘اوشبًؽاـؼ ٍ ؼوشَـال١و ثب سَخِ ثِ 

 G31  فٍُ  بـ  غٍک  فؼى ٍٜي ِ 06  ؽ ٍٜي ِ

 سػليِ ق١ٙبر اق غٍک  ي  بـ 0602  ؽ  بـ
وٙص 

 ٌبيىش ي
 (2ؼاًً )

  

 هفا ض   بـ ـؼي 
 ٌفايٗ ٠ول فؼ

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

ًوف

ُ 

 ًوًَِ ثفؼاـ   1

 : ٚاضؽ غٍه وٗ ه بى

 ؼلیمٝ 10: قهبى

  -: هّففي هَاؼ

: اثكاـ اثكاـ ٍ سدْيكار

 ثفؼاـی ٕ٘ٛ٘ٝ

 ثفؼاـی ِطیصٕ٘ٛ٘ٝ

 

 ثفؼاـی ٘بؼـوزٕ٘ٛ٘ٝ

سػّیٝ لٙؼبر ده اق وٙشفَ ـ٘ٛثز اقغٍه وٗ ثب سٛخٝ ثٝ 

 2 ٞبی ٔفثٛ٘ٝاوشب٘ؽاـؼ ٚ ؼوشٛـاِؼُٕ

 

 1 ػؽْ سٛا٘بیی ؼـ ٕ٘ٛ٘ٝ ثفؼاـی 

 سػليِ اق غٍک  ي  2

 : ٚاضؽ غٍه وٗ ه بى

 ؼلیمٝ 30: قهبى

  -: هّففي هَاؼ

ٚوبیُ  اثكاـ ٍ سدْيكار:

 ضُٕ ٚ ٘مُ 

سػّیٝ وبُٔ ٚ ؼلیك 

 غٍه وٗ 

سػّیٝ ؼـ ضؽ لبثُ 

 لجَٛ 

 سػّیٝ ٘بؼـوز 

سػّیٝ وبُٔ ٚ ؼلیك غٍه وٗ ثب سٛخٝ ثٝ ٘ٛاع اثؼبؼ ٚ ٚقٖ 

 لٙؼبر ٚ سػّیٝ وبِٓ لٙؼبر 
3 

 
سػّیٝ ٘ىجشبً ِطیص غٍه وٗ ثب سٛخٝ ثٝ ٘ٛع اثؼبؼ، ٚقٖ 

 لٙؼبر ٚ سطٛیُ وبِٓ لٙؼبر 
2 

 1 غٍه وٗ  اقسػّیٝ ػؽْ سٛا٘بیی ؼـ 

3 
ثفـوي ٠يَة 

 غٍک  فؼى 

 : ٚاضؽ غٍه وٗ ه بى

 ؼلیمٝ 50: قهبى

: ٘فز، الن، هّففي هَاؼ

 خٛٞف

: اثكاـ سدْيكار ٍ اثكاـ

ٌٙبوبیی ػیٛة وٙٛضی 

 ثیٗ ٔب٘ٙؽ ؾـٜ

 ثفـوی ؼلیك ٚ وبُٔ 

 

ثفـوی ؼـ ضؽ لبثُ 

 لجَٛ 

 

 ثفـوی ٘بؼـوز 

ثفـوی ػیٛة غٍه وفؼٖ ٚ سػّیٝ ٔب٘ٙؽ سفن، دفیؽٌی ِیٝ، 

 ٔفثٝ ٚ ...
3 

 

ثفـوی ػیٛة غٍه وفؼٖ ٚ سػّیٝ ٔب٘ٙؽ سفن ٚ دفیؽٌی ِجٝ، 

 ٔفثٝ ؼـ ضؽ لبثُ لجَٛ 
2 

 1 ثفـوی ػیٛة غٍه وفؼٖ ػؽْ سٛا٘بیی 

ٌبیىشٍی 

ٞبی غیف فٙی 

, ایٕٙی, 

ثٟؽاٌز, 

سٛخٟبر 

قیىز 

ٔطیٙی ٚ 

 ٍ٘في

 -ایٕٙی وٕفثٙؽ -ػیٙه ایٕٙی -ِجبن وبـ -والٜ ایٕٙی -ؼوشىً ٘ىٛق -ٔبوه سٙفىی ايوٌي:-1

 ٞبی ایٕٙی   سدٟیكار ا٘فبی ضفیك ٚ آٌبٞی

 ٘ظٓ ٚ ؼلز ً في:-2

 سٟٛیٝ ٔٙبوت سَخْبر قيىز هطيٙي:-3

  -(N12)سّٕیٓ ٌیفی -(N11)اوشؽالَ  ّب  غيففٌي  ؽ ٍ  وٙص هَـؼ ًيبق  بـ:ٌبيىش ي-4

ثٟجٛؼ   -(N22)سٙظیٓ ٚ اِالش ػّٕىفؼٞبی ویىشٓ  -(N21)ؼاٌشٗ ؼـن ؼـوز اق ویىشٓ وبقٔب٘ی 

سٛوؼٝ ٌبیىشٍی ٚ ؼاً٘   -(N31)خٕغ آٚـی ٚ ٌفؼآٚـی ا٘الػبر  -(N23)ػّٕىفؼٞبی ویىشٓ 

(N36)-  ا٘شػبة فٙبٚـی ٞبی ٔٙبوت(N41)- ٖاخشٕبػی ثٛؼ(N51)- ٖٟٔبـر ٌٛي وفؼ(N52)-  

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

سؼبِی  -(N57)آٔٛقي ٚ وٕه ثٝ ففاٌیفی ؼیٍفاٖ   -(N56)ْ ٌؿاٌشٗ ثف اـقي ٞبی ؼیٍفاٖاضشفا

 -(N61)غٛؼ ٔؽیفیشی   -(N73)ؼـوشىبـی ٚ وىت ضالَ   -(N72)ٔىئِٛیز دؿیفی -(N71)ففؼی

 (N67)ٔؽیفیز ٔٙبثغ ا٘ىب٘ی -(N66)ٔؽیفیز ٔٛاؼ ٚ سدٟیكار   -(N64)ٔؽیفیز قٔبٖ 

 

 

 4الي  1ـ٠بيز هَاـؼ 

 

 

ّف يک اق ٠ؽم ـ٠بيز 

 4الي  1هَاـؼ 

% ایٕٙی، ٍ٘في، 100

سٛخٟبر قیىز ٔطیٙی ٚ 

 ٞبی غیففٙیٌبیىشٍی

2 

ػؽْ اوشفبؼٜ اق والٜ  

 ٘ىٛقایٕٙی یب ؼوشىً 

یب وفً ایٕٙی یب ِجبن 

وبـ یب ٔبوه سٙفىی یب 

 وٕفثٙؽػیٙه ایٕٙی یب 

 ٔٛاـؼ ؼیٍف یب ایٕٙی

1 

 اـقٌيبثي  بـ )ٌبيىش ي اًدبم  بـ(
 ثّی    

 غیف    

 ٔؼیبـ ٌبیىشٍی ا٘دبْ وبـ  :

  1اق ٔفضّٝ  2وىت ضؽالُ ٕ٘فٜ  

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

 اق ٔفاضُ وبـ 2وىت ضؽالُ ٔیبٍ٘یٗ 
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 ٍقاـر  هَقي ٍ دفٍـي

  هَقٌيوبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك  

 ؼفشف سبلي   شبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ  بـؼاًً

 

   بـ ٠ول فؼ اوشبًؽاـؼ سطلي  - 1-8ًوَى ثفگ

 اٍل:ًَثز  : سبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼ ي

 اوشبًؽاـؼ ٠ول فؼ  بـ: L2 وٙص ِالضيز  وک س ٌىيي وفاهيک ضففِ 73140192  ؽ ضففِ

َّا ً هٙبثق ـٌٍي  فؼى ه١ٍ  ٍ 

  ّب  هفثَِ٘اوشبًؽاـؼّب ٍ ؼوشَـال١و 

 

 G34  فٍُ  بـ  غٍک  فؼى ٍٜي ِ 06  ؽ ٍٜي ِ

  بـ 0603  ؽ  بـ

ـٌٍي  فؼى ه١ٍ  ّب ٍ َّا ً 

 (3هْبـر) وٙص ٌبيىش ي ّب  غٍک  ي

  

 ؼقيقِ( 45)قهبى:                                                          :     بـ اًدبم ٌفايٗ-1

 غٍک  ي ه بى:  .1

-ٍوبي  اًؽاقُ  يف  ؼهب )سفهَ َد  -ّبَّا ً -ه١ٍ  ّب -ؼوش بُ غٍک  ي ّوفاُ ويىشن  فهبيٍياثكاـ ٍ سدْيكار:  .2

 ويىشن  فهبيٍي ضفاـسي ثبقيبفشي اق  َـُ  ٍ .... - يف   فهبيٍيّب( ٍوبي  اًؽاقُ

 -هَاؼ هّففي:  .3

 -٠يٌک هٌبوت – الُ ايوٌي  -لجبن  بـ هٌبوت -ؼوش ً هٌبوت -هبوک زٍوي  -هبوک سٌ ىيسدْيكار ايوٌي:   .4

    ً ايوٌي

 ٌبغُ ّب  اِلي اوشبًؽاـؼ ٠ول فؼ  بـ:  –2

 ويىشن اضشفاق ٍ زفغً َّا  .1

 ٠ول فؼ ه١ٍ  ٍ في  .2

 ٠يَة ويىشن  فهبيً ٍ ويف َالويَى  .3

 ًوًَِ ٍ ًقٍِ  بـ:-3
 ّب( اًدبم ؼّؽ.ويىشن ويف َالويَى )فيٍ ثفـوي سدْيكار  فهبيٍي غٍک  ي )ه١ٍ ، الوٌز ٍ َّا  هبقاؼ  َـُ(  .1

 ّب اقؽام  ٌؽ.ه١ٍ  ٍ في قهبىثب سَخِ ثِ ٌفايٗ هَـؼ ًيبق غٍک  ي )ض ٛ هٌطٌي غٍک  فؼى( ًىجز ثِ سٌٝين  .2

غٍک  ي ـا ـٌٍي  ٌؽ ٍ ده اق  ؿٌز هؽر قهبى هٌبوت ثپب ثفـوپي     ّبّب ٍ فيِطيص ه١ٍ  ثَٙـثب سَخِ ثِ ٌفايٗ هَـؼ ًيبق  .3

 هدؽؼ ؼـ َِـر ًيبق ثِ ـفٟ ٠يَة ثذفؼاقؼ.

 اثكاـ اـقٌيبثي: -4

 . فْفوز ٍاـوي 4. ًوًَِ  بـ 3.  هٍبّؽُ 2دفوً  .1

 اثكاـ ٍ سدْيكار هَـؼ ًيبق اًدبم  بـ: -5
ّب( ٍوبي  ٍوبي  اًؽاقُ  يف  ؼهب )سفهَ َد  -ّبَّا ً -ه١ٍ  ّب -ؼوش بُ غٍک  ي ّوفاُ ويىشن  فهبيٍياثكاـ ٍ سدْيكار:  .1

 ويىشن  فهبيٍي ضفاـسي ثبقيبفشي اق  َـُ  ٍ .... - يف   فهبيٍياًؽاقُ

 -  ً ايوٌي -٠يٌک هٌبوت – الُ ايوٌي  -لجبن  بـ هٌبوت -ؼوش ً هٌبوت -هبوک زٍوي  -هبوک سٌ ىيسدْيكار ايوٌي:  .2

 سدْيكار ا٘ ب  ضفيق

  بلي   بـ  هفسجٗ ؼـ  فٍُ  بـ :  س -6

 (0803ـٌٍي  فؼى ويىشن ضفاـسي  َـُ ) -

 (0804ثبقؼيؽ اٍليِ  َـُ ) -
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 ٍقاـر  هَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك   هَقٌي

 ؼفشف سبلي   شبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ  بـؼاًً

 

  اـقٌيبثي - 1 -9ًوَى ثفگ

 اٍلًَثز    سبـيع اـقٌيبثي   هليٌوبـُ    ًبم ٍ ًبم غبًَاؼ ي

 اوشبًؽاـؼ ٠ول فؼ  بـ: L2 وٙص ِالضيز  وک س ٌىيي وفاهيک ضففِ 73140192  ؽ ضففِ

ـٌٍي  فؼى ه١ٍ  ٍ َّا ً هٙبثق 

 هفثَِّ٘ب  اوشبًؽاـؼّب ٍ ؼوشَـال١و 

 

 G34  فٍُ  بـ  غٍک  فؼى ٍٜي ِ 06  ؽ ٍٜي ِ

  بـ 0603  ؽ  بـ

ـٌٍي  فؼى ه١ٍ  ّب ٍ 

 (3هْبـر ) وٙص ٌبيىش ي ّب  غٍک  يَّا ً

  

 هفا ض   بـ ـؼي 
 ٌفايٗ ٠ول فؼ

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

1 
ـٌٍي  فؼى ويىشن 

  فهبيٍي 

 : ٚاضؽ غٍه وٗ ه بى

 ؼلیمٝ  15: قهبى

  -: هّففي هَاؼ

 : ٍٔؼُ سدْيكاراثكاـ ٍ 

 ـٌٚٗ وفؼٖ ؼلیك ٚ ِطیص 

 

 

 ـٌٚٗ وفؼٖ ٘بؼـوز 

ـٌٚٗ وفؼٖ ؼـوز ٚ ؼلیك ٍٔؼُ ٞب ثب سٛخٝ ثٝ ٘ىجز ِطیص 

 وٛغز ثٝ ٞٛا 
2 

 

 1 ػؽْ سٛا٘بیی ؼـ سٙظیٓ وٛغز ٞٛا ٚ یب ـٌٚٗ ٍ٘ؽٖ ٍٔؼُ 

2 
ـٌٍي  فؼى ويىشن 

  ّب  زفغً َّا

 : ٚاضؽ غٍه وٗ ه بى

 ؼلیمٝ  15: قهبى

  -: هّففي هَاؼ

 ٞٛاوً  اثكاـ ٍ سدْيكار:

 ـٌٚٗ وفؼٖ ؼلیك ٚ وبُٔ 

 

 ـٌٚٗ وفؼٖ ؼـ ضؽ لبثُ لجَٛ 

 

 ـٌٚٗ وفؼٖ ٘بؼـوز 

فغٝ ٞٛایی ٌبُٔ ثبق وفؼٖ ثٝ ٔٛلغ زـٌٚٗ وفؼٖ ؼلیك ٚ وبُٔ 

 ؼٔذف، ٞٛاوً ٚ فٗ ٔٙبثك ؼوشٛـاِؼُٕ 
3 

ؼ ثبال ثب سغییف قٔب٘ی ؼـ ضؽ ــٌٚٗ وفؼٖ ٘ىجشبً ِطیص ٚ ا٘دبْ ٔٛا 

 لبثُ لجَٛ  
2 

 1 ػؽْ سٛا٘بیی ـٌٚٗ وفؼٖ 

3 
ثفـوي ٠يَة ه١ٍ  

 ّب ٍ َّا ً 

 : ٚاضؽ غٍه وٗ ه بى

 ؼلیمٝ  15: قهبى

 -: هّففي هَاؼ

: ٚوبیُ سدْيكار ٍ اثكاـ

 ا٘ؽاقٜ ٌیفی ؼٔب )سفٔٛوٛدُ( 

 ثفـوی ؼلیك ٚ ِطیص ػیٛة 

 

 ثفـوی ػیٛة ؼـ ضؽ لبثُ لجَٛ 

 

 ٘بؼـوز  یثفـو

 3 ثفـوی ِطیص ٔب٘ٙؽ ـً٘ ٌؼّٝ، ؼٔب، ... ٚ ٔىً ٞٛاوً

 
 2 ٞبی فٛق ثفـوی ٘ىجشبً ِطیص ثب سغییفار ؼـ ضؽ لبثُ لجَٛ ٌبغُ

 1 ػؽْ سٛا٘بیی ؼـ ثفـوی ػیٛة 

4 

ًٝبـر ثف ٠ول فؼ 

 دفوٌ 

 : ٚاضؽ غٍه وٗ ه بى

 اـقٌیبةؼـ اغشیبـ : قهبى

 -: هّففي هَاؼ

 -:سدْيكار ٍ اثكاـ

 ٘ظبـر وبُٔ

 
 

 ٘ظبـر ؼـ ضؽ لبثُ لجَٛ 

 

 ٘ظبـر ٘بؼـوز

وٙشفَ ِطیص وّیٝ ٔفاضُ وبـ دفوُٙ اق ِطبٚ وٕی ٚ ویفی ٚ 

 ـػبیز اَِٛ ایٕٙی 
3 

 
وٙشفَ وبـ دفوُٙ اق ِطبٚ ویفی ٚ ػؽْ وٙشفَ ِطیص وٕیز وبـ 

 دفوُٙ ٚ ـػبیز اَِٛ ایٕٙی 
2 

ػؽْ وٙشفَ ٔفاضُ وبـ دفوُٙ اق ِطبٚ وٕی ٚ ویفی ٚ ػؽْ ـػبیز 

 اَِٛ ایٕٙی 
1 

ٌبیىشٍی 

ٞبی غیف فٙی 

, ایٕٙی, 

ثٟؽاٌز, 

سٛخٟبر 

قیىز 

ٔطیٙی ٚ 

 ٍ٘في

وفً  -ػیٙه ٔٙبوت –والٜ ایٕٙی  -ِجبن وبـ ٔٙبوت -ؼوشىً ٔٙبوت -ٔبوه زٍٕی  -ٔبوه سٙفىی ايوٌي:-1

  آٌبٞی ٞبی ایٕٙی -سدٟیكار ا٘فبی ضفیك -ایٕٙی

 ٘ظٓ -ؼلز ً في:-3

 سٙظیٓ اضشفاق ٚ سٟٛیٝ ٔٙبوت  سَخْبر قيىز هطيٙي:-3

ؼاٌشٗ ؼـن   -(N12)سّٕیٓ ٌیفی -(N11)اوشؽالَ  ّب  غيففٌي  ؽ ٍ  وٙص هَـؼ ًيبق  بـ:ٌبيىش ي-4

 -(N23)ثٟجٛؼ ػّٕىفؼٞبی ویىشٓ   -(N22)سٙظیٓ ٚ اِالش ػّٕىفؼٞبی ویىشٓ  -(N21)ؼـوز اق ویىشٓ وبقٔب٘ی 

 -(N41)ا٘شػبة فٙبٚـی ٞبی ٔٙبوت  -(N36)سٛوؼٝ ٌبیىشٍی ٚ ؼاً٘   -(N31)خٕغ آٚـی ٚ ٌفؼآٚـی ا٘الػبر 

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

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

(N57)- سؼبِی ففؼی(N71)- ٔىئِٛیز دؿیفی(N72)-   َؼـوشىبـی ٚ وىت ضال(N73)-   غٛؼ ٔؽیفیشی(N61)- 

 (N67)ا٘ىب٘یٔؽیفیز ٔٙبثغ  -(N66)ٔؽیفیز ٔٛاؼ ٚ سدٟیكار   -(N64)ٔؽیفیز قٔبٖ 

 

الي  1ـ٠بيز هَاـؼ 

4 

 

 

 

٠ؽم ـ٠بيز ّف يک 

 4الي  1اق هَاـؼ 

% ایٕٙی، ٍ٘في، سٛخٟبر 100

-قیىز ٔطیٙی ٚ ٌبیىشٍی

 ٞبی غیففٙی

2 

ػؽْ اوشفبؼٜ اق والٜ ایٕٙی یب  

ؼوشىً وبـ یب وفً ایٕٙی یب 

ِجبن وبـ یب ٔبوه سٙفىی یب 

ٔبوه یب  ٔٙبوتػیٙه 

 یب ٔٛاـؼ ؼیٍفزٍٕی 

1 

 اـقٌيبثي  بـ )ٌبيىش ي اًدبم  بـ(
 ثّی    

 غیف    

 ٔؼیبـ ٌبیىشٍی ا٘دبْ وبـ  :

  1اق ٔفضّٝ  2وىت ضؽالُ ٕ٘فٜ  

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

 اق ٔفاضُ وبـ 2وىت ضؽالُ ٔیبٍ٘یٗ 
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دفٍـيٍقاـر  هَقي ٍ   

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك   هَقٌي

 ؼفشف سبلي   شبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ  بـؼاًً

 

  بـ ٠ول فؼ اوشبًؽاـؼ سطلي  -1-8ًوَى ثفگ

 اٍل:ًَثز  : سبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼ ي

 L3 وٙص ِالضيز وفاهيک س ٌىيي ضففِ 31190193  ؽ ضففِ
 ٠ول فؼ  بـ:اوشبًؽاـؼ 

سٌٝين ؼوش بُ غٍک  ي ثب سَخِ ثِ ؼهب  

هٌبوت هٙبثق  ً َّا هٌبوت ٍ زفغ

 شبًؽاـؼّب ٍ ؼوشَـال١و  ّب  هفثَِ٘او

 

 G33  فٍُ  بـ  غٍک  فؼى ٍٜي ِ 06  ؽ ٍٜي ِ

 (3هْبـر ) وٙص ٌبيىش ي سٌٝين ؼوش بُ غٍک  ي  بـ 0604  ؽ  بـ

  

 ؼقيقِ( 30)قهبى                                                     :     بـ اًدبم ٌفايٗ-1

 ٍاضؽ غٍک  ي ه بى:  .1

 ٍ .... اثكاـ ٍ سدْيكار هَـؼ ًيبق: ـَ٘ثز وٌح، سفهَهشف .2

 -هَاؼ هّففي:  .3

   ً ايوٌي -٠يٌک هٌبوت – الُ ايوٌي  -ؼوش ً هٌبوت -لجبن  بـ هٌبوتسدْيكار ايوٌي:  .4

 ٌبغُ ّب  اِلي اوشبًؽاـؼ ٠ول فؼ  بـ: –2

 ؼهب  هٌبوت غٍک  فؼى .1

 ـَ٘ثز ٍ ؼهب .2

 ثفـوي ٠ول فؼ ه١ٍ  .3

 ًوًَِ ٍ ًقٍِ  بـ:-3

ؼهب  هٌبوت ـا ثفا  سٌٝين سدْيكار  فهبيٍي )ه١ٍ  ٍ  ،هٍػّبر فيكي ي )اث١بؼ ق١ِٙ ، هَاؼ اٍليِ ٍ ...(ٍ  ثب سَخِ ثِ ًَٞ هطَّل .1

 الوٌز( ـا اًشػبة  ٌؽ.

 ـَ٘ثز وٌح ٍ سفهَهشف دبـاهشفّب  ؼهب ٍ ـَ٘ثز ـا اًؽاقُ  يف   ٌؽ.ثب  وک  .2

 ثب سَخِ ثِ ـًگ، َ٘ل ٍ ... ١ٌلِ ٍ ؼهب  ٠ول فؼ ه١ٍ  ـا  ٌشفل ًوبيؽ. .3

 اثكاـ اـقٌيبثي: -4

 . فْفوز ٍاـوي4. ًوًَِ  بـ 3. هٍبّؽُ 2دفوً  .1

 اثكاـ ٍ سدْيكار هَـؼ ًيبق اًدبم  بـ: -5

 ٍ .... وٌح، سفهَهشفاثكاـ ٍ سدْيكار: ـَ٘ثز  .1

 سدْيكار ا٘ ب  ضفيق  -  ً ايوٌي -٠يٌک هٌبوت – الُ ايوٌي  -ؼوش ً هٌبوت -لجبن  بـ هٌبوتسدْيكار ايوٌي:   .2

 س بلي   بـ  هفسجٗ ؼـ  فٍُ  بـ : -6

 (0605) ثفـوي ٠ول فؼ غٍک  ي -

 (0606) ثبقؼيؽ اٍليِ ٍ  ٌشفل غٍک  ي -
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 ٍقاـر  هَقي ٍ دفٍـي

دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك   هَقٌيوبقهبى   

 ؼفشف سبلي   شبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ  بـؼاًً

 

  اـقٌيبثي - 1 -9ًوَى ثفگ

 اٍلًَثز    سبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼ ي

 وفاهيک س ٌىيي ضففِ : 31190193  ؽ ضففِ
وٙص 

 ِالضيز
L3 :اوشبًؽاـؼ ٠ول فؼ  بـ 

ثب سَخِ ثِ ؼهب   سٌٝين ؼوش بُ غٍک  ي

هٌبوت ٍ زفغِ َّايي هٌبوت هٙبثق 

 شبًؽاـؼّب ٍ ؼوشَـال١و  ّب  هفثَِ٘او

 G33  فٍُ  بـ  غٍک  فؼى ٍٜي ِ: 06  ؽ ٍٜي ِ

 سٌٝين ؼوش بُ غٍک  ي  بـ: 0604  ؽ  بـ
وٙص 

 ٌبيىش ي
 (3هْبـر )

  

 هفا ض   بـ ـؼي 
 ٌفايٗ ٠ول فؼ

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

1 

سٌٝين ؼهب  

غٍک  تهٌبو

  فؼى

 : ٚاضؽ غٍه وٗ ه بى

 ؼلیمٝ  10: قهبى

  -: هّففي هَاؼ

 : سفٔٛٔشف اثكاـ ٍ سدْيكار

 سٙظیٓ ؼلیك ٚ وبُٔ

سٙظیٓ ؼـ ضؽ لبثُ  

 لجَٛ

 سٙظیٓ ٘بؼـوز  

 3 سٙظیٓ ؼلیك ؼٔب ثب سٛخٝ ثٝ ؼوشٛـاِؼُٕ 

 2 سٙظیٓ ؼٔب ثب سغییف خكئی ٘ىجز ثٝ ؼوشٛـاِؼُٕ  

 1 سٙظیٓ ٘بؼـوز ؼٔب 

2 
سٌٝين ـَ٘ثز ٍ 

 زفغً َّا

 : ٚاضؽ غٍه وٗ ه بى

 ؼلیمٝ  10: قهبى

  -: هّففي هَاؼ

ـ٘ٛثز  اثكاـ ٍ سدْيكار:

 وٙح

 سٙظیٓ ؼلیك ٚ وبُٔ

  

سٙظیٓ ؼـ ضؽ لبثُ 

 لجَٛ

  

 سٙظیٓ ٘بؼـوز 

 3 سٙظیٓ ؼلیك ـ٘ٛثز ٚ زفغٝ ٞٛایی ثب سٛخٝ ثٝ ؼوشٛـاِؼُٕ 

 2 سٙظیٓ ثب سغییف خكئی ٚ لبثُ لجَٛ  

 1 سٙظیٓ ٘بؼـوز ـ٘ٛثز ٚ زفغٝ ٞٛایی 

3 
ثفـوي ٠ول فؼ 

 ه١ٍ 

 : ٚاضؽ غٍه وٗ ه بى

 ؼلیمٝ  10: قهبى

 -: هّففي هَاؼ

 : سفٔٛٔشفسدْيكار ٍ اثكاـ

 ثفـوی ؼلیك ٚ وبُٔ 

 

ثفـوی ؼـ ضؽ لبثُ 

 لجَٛ

 

 ثفـوی ٘بؼـوز 

 3 ثفـوی ؼلیك ٚ وبُٔ ٌبُٔ ـً٘ ٍٔؼُ، َ٘ٛ ٚ ...

 
 2 ثفـوی ؼـ ضؽ لبثُ لجَٛ ثب سغییف خكئی 

 1 ثفـوی ٘بؼـوز ػّٕىفؼ ٍٔؼُ 

4 
ًٝبـر ثف ٠ول فؼ 

 دفوٌ 

 : ٚاضؽ غٍه وٗ ه بى

 : ؼـ اغشیبـ اـقٌیبةقهبى

 -: هّففي هَاؼ

 -:سدْيكار ٍ اثكاـ

 ٘ظبـر وبُٔ

 

٘ظبـر ؼـ ضؽ لبثُ 

 لجَٛ 

 

 ٘ظبـر ٘بؼـوز

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

 ایٕٙی 
3 

وٙشفَ وبـ دفوُٙ اق ِطبٚ ویفی ٚ ػؽْ وٙشفَ ِطیص وٕیز وبـ دفوُٙ ٚ  

 ـػبیز اَِٛ ایٕٙی 
2 

 1 ػؽْ وٙشفَ ٔفاضُ وبـ دفوُٙ اق ِطبٚ وٕی ٚ ویفی ٚ ػؽْ ـػبیز اَِٛ ایٕٙی 

ٌبیىشٍی ٞبی 

غیف فٙی , ایٕٙی, 

ثٟؽاٌز, 

سٛخٟبر قیىز 

 ٔطیٙی ٚ ٍ٘في

-سدٟیكار ا٘فبی ضفیك ٚ آٌبٞی -وفً ایٕٙی -ػیٙه ٔٙبوت -والٜ ایٕٙی -ؼوشىً ٔٙبوت -ِجبن وبـ ٔٙبوت ايوٌي:-1

 ٞبی ایٕٙی   

 ٘ظٓ -ؼلز ً في:-2

 سٟٛیٝ ٔٙبوت -خؽاوبقی قثبِٝ سَخْبر قيىز هطيٙي:-3

ؼاٌشٗ ؼـن ؼـوز اق   -(N12)سّٕیٓ ٌیفی -(N11)اوشؽالَ  ّب  غيففٌي  ؽ ٍ  وٙص هَـؼ ًيبق  بـ:ٌبيىش ي-4

خٕغ آٚـی ٚ  -(N23)ثٟجٛؼ ػّٕىفؼٞبی ویىشٓ   -(N22)سٙظیٓ ٚ اِالش ػّٕىفؼٞبی ویىشٓ  -(N21)ویىشٓ وبقٔب٘ی 

 -(N51)اخشٕبػی ثٛؼٖ -(N41)ا٘شػبة فٙبٚـی ٞبی ٔٙبوت  -(N36)سٛوؼٝ ٌبیىشٍی ٚ ؼاً٘   -(N31)ٌفؼآٚـی ا٘الػبر 

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

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

ٔؽیفیز ٔٛاؼ ٚ   -(N64)ٔؽیفیز قٔبٖ  -(N61)غٛؼ ٔؽیفیشی   -(N73)ؼـوشىبـی ٚ وىت ضالَ   -(N72)ٔىئِٛیز دؿیفی

وبقٔبٖ   -(N37)ٔىشٙؽ وبقی  - (N42)ثىبـٌیفی فٙبٚـی ٞبی ٔٙبوت  - (N67)ٔؽیفیز ٔٙبثغ ا٘ىب٘ی -(N66)سدٟیكار 

 (N32)ؼٞی ا٘الػبر 

 1ـ٠بيز هَاـؼ 

 4الي 

 

 

ّف ٠ؽم ـ٠بيز 

 1يک اق هَاـؼ 

 4الي 

% ایٕٙی، ٍ٘في، 100

سٛخٟبر قیىز 

-ٔطیٙی ٚ ٌبیىشٍی

 ٞبی غیففٙی

2 

ػؽْ اوشفبؼٜ اق والٜ  

ایٕٙی یب ؼوشىً وبـ 

یب وفً ایٕٙی یب 

ِجبن وبـ یب ػیٙه 

 یب ٔٛاـؼ ؼیٍف ٔٙبوت

1 

 )ٌبيىش ي اًدبم  بـ(اـقٌيبثي  بـ 
 ثّی    

 غیف    

 ٔؼیبـ ٌبیىشٍی ا٘دبْ وبـ  :

  1اق ٔفضّٝ  2وىت ضؽالُ ٕ٘فٜ  

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

 اق ٔفاضُ وبـ 2وىت ضؽالُ ٔیبٍ٘یٗ 
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 ٍقاـر  هَقي ٍ دفٍـي

دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك   هَقٌيوبقهبى   

 ؼفشف سبلي   شبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ  بـؼاًً

 

   بـ ٠ول فؼ اوشبًؽاـؼ سطلي  - 1-8ًوَى ثفگ

 اٍل:ًَثز  : سبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼ ي

 L3 وٙص ِالضيز س ٌىيي وفاهيک ضففِ : 31190193  ؽ ضففِ
 اوشبًؽاـؼ ٠ول فؼ  بـ:

ِ ثِ  ٌشفل ثفـوي ٠ول فؼ غٍک  ي ثب سَخ

-ن ًوَؼاـ ؼهبيٍ ؼهب  ق١ِٙ ٍ سفو ـَ٘ثز

ـَ٘ثز هٙبثق اوشبًؽاـؼّب ٍ -قهبى

  ّب  هفثَِ٘ؼوشَـال١و 

 G33  فٍُ  بـ  غٍک  فؼى ٍٜي ِ: 06  ؽ ٍٜي ِ

 (3هْبـر ) وٙص ٌبيىش ي ثفـوي ٠ول فؼ غٍک  ي  بـ: 0605  ؽ  بـ

  

 ؼقيقِ( 60)قهبى:                                                          :     بـ اًدبم ٌفايٗ-1
 غٍک  يٍاضؽ  ه بى: .1

 ؾـُ ثيي  ٍ .... -اثكاـ سَقيي  -هبٌيي ضىبة -سفهَهشف -ـايبًِ -ـَ٘ثز وٌحاثكاـ ٍ سدْيكار:  .2

 ً ز  ٍ .... -الک -خَّف -هَاؼ هّففي:  بغؿ هيليوشف  .3

   ً ايوٌي  -٠يٌک هٌبوت – الُ ايوٌي  -ؼوش ً هٌبوت -لجبن  بـ هٌبوتسدْيكار ايوٌي:  .4

 ٌبغُ ّب  اِلي اوشبًؽاـؼ ٠ول فؼ  بـ:  –2

  ٌشفل ـَ٘ثز ٍ ؼهب  .1

  ٌشفل ويف َالويَى َّايي .2

 هٌطٌي غٍک  ي  .3

 ًوًَِ ٍ ًقٍِ  بـ:-3
 ؼوش بُ غٍک  ي ـا  ٌشفل ًوبيؽ.  ـَ٘ثز ٍ ؼهب ،سفهَهشف ثب ؼوش بُ ـَ٘ثز وٌح ٍ .1

 ـَ٘ثز ـا ـون  ٌؽ. -قهبى -ثب اًؽاقُ  يف  ؼهب، قهبى ٍ ـَ٘ثز ًوَؼاـ ؼهب .2

 ٠يَة ق١ٙبر ًبٌي اق ٠ول فؼ غٍک  ي ـا ثفـوي  ٌؽ. .3

 اثكاـ اـقٌيبثي: -4

 . فْفوز ٍاـوي 4. ًوًَِ  بـ  3.  هٍبّؽُ 2دفوً  .1

 اثكاـ ٍ سدْيكار هَـؼ ًيبق اًدبم  بـ: -5

 ؾـُ ثيي  ٍ .... -اثكاـ سَقيي  -هبٌيي ضىبة -سفهَهشف -ـايبًِ -ـَ٘ثز وٌحاثكاـ ٍ سدْيكار:  .1

 سدْيكار ا٘ ب  ضفيق   –  ً ايوٌي  -٠يٌک هٌبوت – الُ ايوٌي  -ؼوش ً هٌبوت -لجبن  بـ هٌبوتاثكاـ ٍ سدْيكار ايوٌي:  .2
 

 س بلي   بـ  هفسجٗ ؼـ  فٍُ  بـ : -3

 (0604)سٌٝين ؼوش بُ غٍک  ي  -

 (0606) ثبقؼيؽ اٍليِ ٍ  ٌشفل غٍک  ي -
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 ٍقاـر  هَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك   هَقٌي

 ؼفشف سبلي   شبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ  بـؼاًً

 

  اـقٌيبثي - 1 -9ًوَى ثفگ

 اٍلًَثز    سبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼ ي

 اوشبًؽاـؼ ٠ول فؼ  بـ: L3 وٙص ِالضيز س ٌىيي وفاهيک ضففِ : 31190193  ؽ ضففِ

ِ ثِ  ٌشفل ثفـوي ٠ول فؼ غٍک  ي ثب سَخ

-قهبى-ن ًوَؼاـ ؼهبيٍ ؼهب  ق١ِٙ ٍ سفو ـَ٘ثز

ّب  ـَ٘ثز هٙبثق اوشبًؽاـؼّب ٍ ؼوشَـال١و 

 هفثَِ٘

 G33  فٍُ  بـ  غٍک  فؼى ٍٜي ِ: 06  ؽ ٍٜي ِ

 (3هْبـر ) وٙص ٌبيىش ي ٠ول فؼ غٍک  يثفـوي   بـ: 0605  ؽ  بـ

  

 هفا ض   بـ ـؼي 
 ٌفايٗ ٠ول فؼ

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

ًوف

ُ 

1 
اًؽاقُ  يف  

 ـَ٘ثز ٍ ؼهب 

 : ٚاضؽ غٍه وٗ ه بى

 ؼلیمٝ 15: قهبى

  -: هّففي هَاؼ

سفٔٛٔشف ٚ ـ٘ٛثز : اثكاـ ٍ سدْيكار

 وٙح

 ٌیفی ؼلیك ٚ وبُٔ ا٘ؽاقٜ

 

ٌیفی ؼـ ضؽ لبثُ ا٘ؽاقٜ

 لجَٛ

 

 ٌیفی ٘بؼـوز ا٘ؽاقٜ

ا٘ؽاقٜ ٌیفی ؼلیك ٚ وبُٔ ـ٘ٛثز ٚ ؼٔبی غٍه وٗ ٔٙبثك 

 ؼوشٛـاِؼُٕ 
3 

 
ٌیفی ٘ىجشبً ِطیص ـ٘ٛثز ٚ ؼٔبی غٍه وٗ ثب غٙبی ا٘ؽاقٜ

 خكئی 
2 

 1 ػؽْ سٍػیُ ِطیص ؼٔب ٚ ـ٘ٛثز 

2 

سفوين ًوَؼاـ 

 -قهبى -ؼهب

 ـَ٘ثز 

 : ٚاضؽ غٍه وٗ ه بى

 ؼلیمٝ  30: قهبى

  -: هّففي هَاؼ

 -ـایب٘ٝ -سفٔٛٔشف اثكاـ ٍ سدْيكار:

 اثكاـ سٛقیٗ -ـ٘ٛثز وٙح

 سفویٓ ؼلیك ٚ وبُٔ 

 

 سفویٓ ؼـ ضؽ لبثُ لجَٛ 

 

 سفویٓ ٘بؼـوز 

ـ٘ٛثز ثب سٛخٝ ثٝ  -قٔبٖ -طٙی ؼٔبسفویٓ ؼلیك ٚ وبُٔ ٔٙ

 ا٘الػبر ٌففشٝ ٌؽٜ اق لٙؼٝ 
3 

 2 ـ٘ٛثز  -قٔبٖ -سفویٓ ٘ىجشبً ِطیص ٔٙطٙی ؼٔب 

 1 ـ٘ٛثز  -قٔبٖ -ػؽْ سٛا٘بیی سفویٓ ٔٙطٙی ؼٔب

3 

ثفـوي ٠يَة 

ق١ٙبر ًبٌي اق 

 غٍک  ي 

 : ٚاضؽ غٍه وٗ ه بى

 ؼلیمٝ 15: قهبى

 ٘فز -الن -: خٛٞفهّففي هَاؼ

 : ؾـٜ ثیٗسدْيكار ٍ اثكاـ

 ثفـوی ؼلیك ٚ وبُٔ

  

 ثفـوی ؼـ ضؽ لبثُ لجَٛ 

 

 ثفـوی ٘بؼـوز 

ثفـوی ؼلیك ٚ وبُٔ ػیٛة لٙؼٝ ٘بٌی اق ػّٕىفؼ غٍه وٗ ٔثُ 

 سفن، ٌىىز ٚ ...
3 

 2 ثفـوی ٘ىجشبً ِطیص ػیٛة ٟٔٓ لٙؼبر  

 1 ػؽْ سٛا٘بیی ؼـ سٍػیُ ػیٛة 

4 
ًٝبـر ثف ٠ول فؼ 

 دفوٌ 

 : ٚاضؽ غٍه وٗ ه بى

 : ؼـ اغشیبـ اـقٌیبةقهبى

 -: هّففي هَاؼ

 -:سدْيكار ٍ اثكاـ

 ٘ظبـر وبُٔ

 

 ٘ظبـر ؼـ ضؽ لبثُ لجَٛ 

 

 ٘ظبـر ٘بؼـوز

وٙشفَ ِطیص وّیٝ ٔفاضُ وبـ دفوُٙ اق ِطبٚ وٕی ٚ ویفی ٚ 

 ـػبیز اَِٛ ایٕٙی 
3 

 
وٙشفَ وبـ دفوُٙ اق ِطبٚ ویفی ٚ ػؽْ وٙشفَ ِطیص وٕیز وبـ 

 دفوُٙ ٚ ـػبیز اَِٛ ایٕٙی 
2 

ػؽْ وٙشفَ ٔفاضُ وبـ دفوُٙ اق ِطبٚ وٕی ٚ ویفی ٚ ػؽْ ـػبیز 

 اَِٛ ایٕٙی 
1 

ٌبیىشٍی 

ٞبی غیف فٙی 

, ایٕٙی, 

ثٟؽاٌز, 

سٛخٟبر 

قیىز 

ٔطیٙی ٚ 

 ٍ٘في

 -سدٟیكار ا٘فبی ضفیك –وفً ایٕٙی  -ػیٙه ٔٙبوت –والٜ ایٕٙی  -ؼوشىً ٔٙبوت -ِجبن وبـ ٔٙبوت ايوٌي:-1

   ٞبی ایٕٙیآٌبٞی

 ؼلز ً في:-2

 سٟٛیٝ ٔٙبوت -خؽاوبقی قثبِٝ سَخْبر قيىز هطيٙي:-3

ؼاٌشٗ ؼـن ؼـوز اق   -(N12)سّٕیٓ ٌیفی -(N11)اوشؽالَ  ّب  غيففٌي  ؽ ٍ  وٙص هَـؼ ًيبق  بـ:ٌبيىش ي-4

خٕغ آٚـی ٚ  -(N23)ثٟجٛؼ ػّٕىفؼٞبی ویىشٓ   -(N22)سٙظیٓ ٚ اِالش ػّٕىفؼٞبی ویىشٓ  -(N21)ویىشٓ وبقٔب٘ی 

اخشٕبػی  -(N41)ا٘شػبة فٙبٚـی ٞبی ٔٙبوت  -(N36)سٛوؼٝ ٌبیىشٍی ٚ ؼاً٘   -(N31)ٌفؼآٚـی ا٘الػبر 

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

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

ٔؽیفیز قٔبٖ  -(N61)غٛؼ ٔؽیفیشی   -(N73)ؼـوشىبـی ٚ وىت ضالَ   -(N72)ٔىئِٛیز دؿیفی -(N71)ففؼی

(N64)-  یفیز ٔٛاؼ ٚ سدٟیكار ٔؽ(N66)- ٔؽیفیز ٔٙبثغ ا٘ىب٘ی(N67) -  ٔىشٙؽ وبقی(N37)-   وبقٔبٖ ؼٞی ا٘الػبر

(N32) 

 

 4الي  1ـ٠بيز هَاـؼ 

 

 

٠ؽم ـ٠بيز ّف يک اق 

 4الي  1هَاـؼ 

% ایٕٙی، ٍ٘في، 100

سٛخٟبر قیىز ٔطیٙی 

ٞبی ٚ ٌبیىشٍی

 غیففٙی

2 

ػؽْ اوشفبؼٜ اق والٜ  

 ایٕٙی یب ؼوشىً وبـ

یب وفً ایٕٙی یب ِجبن 

وبـ یب ػیٙه ایٕٙی یب 

 ٔٛاـؼ ؼیٍف

1 

 اـقٌيبثي  بـ )ٌبيىش ي اًدبم  بـ(
 ثّی    

 غیف    

 ٔؼیبـ ٌبیىشٍی ا٘دبْ وبـ  :

  2اق ٔفضّٝ  2وىت ضؽالُ ٕ٘فٜ  

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

 اق ٔفاضُ وبـ 2وىت ضؽالُ ٔیبٍ٘یٗ 
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 ٍقاـر  هَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك   هَقٌي

 ؼفشف سبلي   شبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ  بـؼاًً

 

   بـ ٠ول فؼ اوشبًؽاـؼ سطلي  - 1-8ًوَى ثفگ

 اٍل:ًَثز  : سبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼ ي

 L3 وٙص ِالضيز س ٌىيي وفاهيک ضففِ 31190193  ؽ ضففِ
 اوشبًؽاـؼ ٠ول فؼ  بـ:

 ي ٍ سدْيكار  ى ثب سَخِ ثِ ثبقؼيؽ غٍک

 ّب  هفثَِ٘اوشبًؽاـؼّب ٍ ؼوشَـال١و 
 G33  فٍُ  بـ   فؼىغٍک  ٍٜي ِ 06  ؽ ٍٜي ِ

 (4سىلٗ ) وٙص ٌبيىش ي ٍ  ٌشفل غٍک  ياٍليِ ثبقؼيؽ   بـ 0606  ؽ  بـ

  

 ؼقيقِ( 60)قهبى:                                                            :     بـ اًدبم ٌفايٗ-1

 ٍاضؽ غٍک  ي ه بى:  .1

غٍک  ي ٌبه   زفا٢ قَُ،  يٌِ  –سدْيكار ثفـوي ٍ  ٌشفل ٜبّف   -ؼوش بُ غٍک  ي -سفهَهشف -ـَ٘ثز وٌحاثكاـ ٍ سدْيكار:  .2

 ،الهخ ٍ ...، اثكاـ ثجز  هبـ )ففم ٍ ...(  ٍ ....

  -هَاؼ هّففي:  .3

 ؼوش ً هٌبوت  -  ً ايوٌي -٠يٌک ايوٌي -لجبن  بـ هٌبوت - الُ ايوٌيسدْيكار ايوٌي:  .4

 ٌبغُ ّب  اِلي اوشبًؽاـؼ ٠ول فؼ  بـ:  –2

  ٌشفل ؼوش بُ غٍک  ي .1

  فؼى غٍک دبـاهشفّب   يف سدْيكار اًؽاقُ .2

 ثفـوي ٠يَة ق١ٙبر ده اق غٍک ٌؽى  .3

 ًوًَِ ٍ ًقٍِ  بـ:-3
  ٌشفل ًوبيؽ.ّب، وَٙش ؼاغلي ٍ ...( ـا ّب  هػشل  ٌبه  )ق ىِاق ًٝف ٠ول فؼ ِطيص ٍ ثبقؼيؽ ٜبّف  قىوزـا   يؼوش بُ غٍک .1

 ّب ـا  ٌشفل ًوبيؽ.ّب ٍ الوٌز يف  ؼهب، ـَ٘ثز، ه١ٍ سدْيكار اًؽاقُ .2

 غٍک ٌؽى ـا ثفـوي  ٌؽ. ٌّ بمق١ٙبر غٍک ٌؽُ ـا اق ًٝف ٜبّف  ٍ ٠يَثي ًٝيف سفک، ٌ ىز ٍ ...  .3

 اثكاـ اـقٌيبثي: -4

 . فْفوز ٍاـوي 4. ًوًَِ  بـ   3. هٍبّؽُ    2دفوً    .1

 سدْيكار هَـؼ ًيبق اًدبم  بـ:اثكاـ ٍ  -5

غٍک  ي ٌبه   زفا٢ قَُ،  يٌِ  –سدْيكار ثفـوي ٍ  ٌشفل ٜبّف   -ؼوش بُ غٍک  ي -سفهَهشف -ـَ٘ثز وٌحاثكاـ ٍ سدْيكار:  .1

 ،الهخ ٍ ...، اثكاـ ثجز  هبـ )ففم ٍ ...(  ٍ ....

 سدْيكار ا٘ ب  ضفيق  -ؼوش ً هٌبوت -  ً ايوٌي -٠يٌک ايوٌي -لجبن  بـ هٌبوت - الُ ايوٌيسدْيكار ايوٌي:  .2

 

 س بلي   بـ  هفسجٗ ؼـ  فٍُ  بـ : -6

 (0604سٌٝين ؼوش بُ غٍک  ي ) -

 (0605) ثفـوي ٠ول فؼ غٍک  ي -
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 ٍقاـر  هَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك   هَقٌي

ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ  بـؼاًًؼفشف سبلي   شبة ّب    

 

  اـقٌيبثي - 1 -9ًوَى ثفگ

 اٍلًَثز    سبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼ ي

 L3 وٙص ِالضيز س ٌىيي وفاهيک ضففِ : 31190193  ؽ ضففِ
 اوشبًؽاـؼ ٠ول فؼ  بـ:

 ي ٍ سدْيكار  ى ثب سَخِ ثبقؼيؽ غٍک

 هفثَِ٘ ّب ثِ اوشبًؽاـؼّب ٍ ؼوشَـال١و 

 G33  فٍُ  بـ  غٍک  فؼى ٍٜي ِ: 06  ؽ ٍٜي ِ

 (4سىلٗ ) وٙص ٌبيىش ي ٍ  ٌشفل غٍک  ي اٍليِ ثبقؼيؽ  بـ: 0606  ؽ  بـ

  

 هفا ض   بـ ـؼي 
 ٌفايٗ ٠ول فؼ

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

ًو

 ـُ

1 
ثفـوي غٍک 

  ي

 : ٚاضؽ غٍه وٗه بى

 ؼلیمٝ 15: قهبى

  -: هّففي هَاؼ

ثفـوی وٙشفَ  –: سدٟیكار اثكاـ ٍ سدْيكار

 -آیٙٝ -ظبٞفی غٍه وٗ ٌبُٔ زفاؽ لٜٛ

 الٔخ ٚ ...

 ثفـوی ؼلیك ٚ وبُٔ

 

 ثفـوی ؼـ ضؽ لبثُ لجَٛ

 

 ثفـوی ٘بؼـوز  

ثفـوی ؼلیك ٚ وبُٔ غٍه اق ٘ظف ظبٞفی ٌبُٔ دٛویؽٌی، 

 ٚ ... غفاثی
3 

 
ثفـوی ٘ىجشبً ِطیص ظبٞفی غٍه وٗ اق ٘ظف دٛویؽٌی 

 خكئی 
2 

 1 ػؽْ سٛا٘بیی ثفـوی ظبٞفی غٍه وٗ 

2 

 ٌشفل 

سدْيكار 

 غٍک  ي

 : ٚاضؽ غٍه وٗ ه بى

 ؼلیمٝ  25: قهبى

  -: هّففي هَاؼ

اثكاـ وٙشفَ غٍه ٌبُٔ  اثكاـ ٍ سدْيكار:

 ـ٘ٛثز وٙح ٚ ... -سفٔٛٔشف

 وٙشفَ ؼلیك ٚ ِطیص 

 

 

 وٙشفَ ؼـ ضؽ لبثُ لجَٛ 

 

 وٙشفَ ٘بؼـوز 

وٙشفَ ِطیص ٚ ؼلیك ػّٕىفؼ سفٔٛٔشف، ـ٘ٛثز وٙح، ویىشٓ 

 ٌفٔبیٍی ٌبُٔ ٍٔؼُ ٚ إِٙز ٞب 
3 

 
وٙشفَ ٘ىجشبً ِطیص ػّٕىفؼ سفٔٛٔشف، ـ٘ٛثز وٙح ٚ ویىشٓ 

 ٌفٔبیٍی ثب غٙبی خكئی 
2 

 1 ٛا٘بیی وٙشفَ سدٟیكار غٍه وٗ ػؽْ س

3 
-هٌطٌي  ٌشفل

 ٍ ثجز  هبـ ّب

 : ٚاضؽ غٍه وٗ ه بى

 ؼلیمٝ 20: قهبى

 : هّففي هَاؼ

 : اثكاـ ثجز آٔبـ )ففْ ٚ ...(سدْيكار ٍ اثكاـ

 وٙشفَ ٚ ثجز ؼلیك ٚ وبُٔ

 

  

 وٙشفَ ٚ ثجز ؼـ ضؽ لبثُ لجَٛ 

 

 وٙشفَ ٘بؼـوز 

آٔبـ ـٚقا٘ٝ، ٞفشٍی،  ٚ ٞبی ضفاـسیٔٙطٙی وٙشفَ ٚ ثجز ؼلیك

 اق ٘ظف ػیٛة ٘بٌی اق غٍه وٗ ٌبُٔ سفن، ٌىىز ٚ ...
3 

 
ثب غٙبی ٞبی ضفاـسی ٚ آٔبـ ٔٙطٙیوٙشفَ ٚ ثجز ٘ىجشبً ِطیص 

ؼـ ضؽ لبثُ لجَٛ ثٝ ِٛـر ـٚقا٘ٝ ٚ ... اق ٘ظف ػیٛة ٟٔٓ ٌبُٔ 

 سفن ٚ ...

2 

 1 ٚ ثجز آٔبـ  ٔٙطٙی ٞب ػؽْ سٛا٘بیی وٙشفَ

4 
ًٝبـر ثف 

 ٠ول فؼ دفوٌ 

 : ٚاضؽ غٍه وٗ ه بى

 : ؼـ اغشیبـ اـقٌیبةقهبى

 -: هّففي هَاؼ

 -: سدْيكار ٍ اثكاـ

 ٘ظبـر وبُٔ

 

 ٘ظبـر ؼـ ضؽ لبثُ لجَٛ 

 

 ٘ظبـر ٘بؼـوز

وٙشفَ ِطیص وّیٝ ٔفاضُ وبـ دفوُٙ اق ِطبٚ وٕی ٚ ویفی ٚ 

 ـػبیز اَِٛ ایٕٙی 
3 

 
وٙشفَ وبـ دفوُٙ اق ِطبٚ ویفی ٚ ػؽْ وٙشفَ ِطیص وٕیز 

 وبـ دفوُٙ ٚ ـػبیز اَِٛ ایٕٙی 
2 

ػؽْ وٙشفَ ٔفاضُ وبـ دفوُٙ اق ِطبٚ وٕی ٚ ویفی ٚ ػؽْ 

 ـػبیز اَِٛ ایٕٙی 
1 

ٌبیىشٍی ٞبی 

غیف فٙی , ایٕٙی, 

ثٟؽاٌز, سٛخٟبر 

قیىز ٔطیٙی ٚ 

 ٍ٘في

سدٟیكار ا٘فبی ضفیك ٚ  -ؼوشىً ٔٙبوت -وفً ایٕٙی -ػیٙه ایٕٙی -ٔٙبوتِجبن وبـ  -والٜ ایٕٙی ايوٌي:-1

 ٞبی ایٕٙی   آٌبٞی

 ؼلز ٚ ٘ظٓ ً في:-2

   - سَخْبر قيىز هطيٙي:-3

ؼاٌشٗ ؼـن ؼـوز   -(N12)سّٕیٓ ٌیفی -(N11)اوشؽالَ  ّب  غيففٌي  ؽ ٍ  وٙص هَـؼ ًيبق  بـ:ٌبيىش ي-4

خٕغ  -(N23)ثٟجٛؼ ػّٕىفؼٞبی ویىشٓ   -(N22)سٙظیٓ ٚ اِالش ػّٕىفؼٞبی ویىشٓ  -(N21)اق ویىشٓ وبقٔب٘ی 

اخشٕبػی  -(N41)ا٘شػبة فٙبٚـی ٞبی ٔٙبوت  -(N36)سٛوؼٝ ٌبیىشٍی ٚ ؼاً٘   -(N31)آٚـی ٚ ٌفؼآٚـی ا٘الػبر 

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

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

ٔؽیفیز قٔبٖ  -(N61)غٛؼ ٔؽیفیشی   -(N73)ؼـوشىبـی ٚ وىت ضالَ   -(N72)ٔىئِٛیز دؿیفی -(N71)سؼبِی ففؼی

(N64)-   ٔؽیفیز ٔٛاؼ ٚ سدٟیكار(N66)-  ا٘ىب٘یٔؽیفیز ٔٙبثغ(N67) -  ٔىشٙؽ وبقی(N37)-   وبقٔبٖ ؼٞی

 (N32)ا٘الػبر 

 

الي  1ـ٠بيز هَاـؼ 

4 

 

٠ؽم ـ٠بيز ّف 

الي  1يک اق هَاـؼ 

4 

% ایٕٙی، ٍ٘في، 100

سٛخٟبر قیىز 

-ٔطیٙی ٚ ٌبیىشٍی

 ٞبی غیففٙی

2 

ػؽْ اوشفبؼٜ اق والٜ  

ایٕٙی یب ؼوشىً وبـ 

یب وفً ایٕٙی یب 

ِجبن وبـ یب ػیٙه 

 یب ٔٛاـؼ ؼیٍفایٕٙی 

1 

 اـقٌيبثي  بـ )ٌبيىش ي اًدبم  بـ(
 ثّی    

 غیف    

 ٔؼیبـ ٌبیىشٍی ا٘دبْ وبـ  :

  1اق ٔفضّٝ  2وىت ضؽالُ ٕ٘فٜ  

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

 اق ٔفاضُ وبـ 2وىت ضؽالُ ٔیبٍ٘یٗ 
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 ٍقاـر  هَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك   هَقٌي

 ؼفشف سبلي   شبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ  بـؼاًً

 

  بـ ٠ول فؼ اوشبًؽاـؼ سطلي  - 1-8ًوَى ثفگ
 

 اٍل:ًَثز  : سبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼ ي

 اوشبًؽاـؼ ٠ول فؼ  بـ: L1 وٙص ِالضيز وفاهيک ٠وَهي  بـ ف هبّف ضففِ 81810191  ؽ ضففِ

 هبؼُ  فؼى ق١ٙبر ثب  ٌشفل ٜبّف  ٍ 

س وي  دفؼاغز ٍ اثف ٍ  ة قؼى هٙبثق 

 ؼوشَـال١و  ٍ اوشبًؽاـؼّب  هفسجٗ 

 

 G32  فٍُ  بـ  ل١بة قؼى ٍٜي ِ 07  ؽ ٍٜي ِ

  بـ 0701  ؽ  بـ
 ل١بة اق قج  برق١ٙ دفؼاغز

 قًي
 (1  بّي ) وٙص ٌبيىش ي

  

 (ؼقيقِ 60 قهبى)                                                              :    بـ اًدبم ٌفايٗ-1

 قًي  ٍاضؽ ل١بةه بى:  .1

 -سدْيكار قؼٍؼى  فؼ ٍ غجبـ ) وذفوَـ، ديىشَلِ ثبؼ( -زبقَ  دفؼاغز - ٌفاثكاـٍ سدْيكار دفؼاغز هبًٌؽ سي ِ فاثكاـ ٍ سدْيكار:  .2

  ق١ٙبر )هبًٌؽ ؾـُ ثيي،  زفا٢ قَُ ٍ ...(  ٍ ....اثكاـ ثفـوي ٜبّف  

 او ٌح ٍ .... -هَاؼ هّففي:  او بذ .3

   ً ايوٌي -٠يٌک ايوٌي -لجبن  بـ - الُ ايوٌي – وفثٌؽ ايوٌي  -ؼوش ً هٌبوت-هبوک سٌ ىيسدْيكار ايوٌي:   .4

 ّب  اِلي اوشبًؽاـؼ ٠ول فؼ  بـ: ٌبغُ –2

 سٍػيُ ٠يَة ق١ٙبر  .1

 ـٍي دفؼاغز  .2

  ي يز وَٙش دفؼاغز ٌؽُ  .3

 ًوًَِ ٍ ًقٍِ  بـ:-3
 ٍ ... ، ِبفي وَٙشٌ ىز ق١ِٙ -ّب  ثؽًًِبغبلّي -ؼففه ي –دفيؽ ي لجِ  -ثفـوي ٜبّف  ق١ٙبر ٍ سٍػيُ ٠يَثي هبًٌؽ سفک .1

 دفؼاغز ق١ِٙ ثب اوش بؼُ اق اثكاـ هٌبوت ثفاوبن ؼوشَـال١و  ِطيص اًدبم ٌَؼ. .2

 ثفـوي  ي يز وَٙش ق١ِٙ دفؼاغز ٌؽُ اق ًٝف ِبفي ٍ ي ٌَاغشي ٍ قؼٍؼى  فؼ ٍ غجبـ ٍ اثف ٍ  ة قؼى وَٙش  .3

 اثكاـ اـقٌيبثي: -4

 فْفوز ٍاـوي  -4ًوًَِ  بـ  -3هٍبّؽُ   -2ثفي  -1

 اثكاـ ٍ سدْيكار هَـؼ ًيبق اًدبم  بـ: -5

 -سدْيكار قؼٍؼى  فؼ ٍ غجبـ ) وذفوَـ، ديىشَلِ ثبؼ( -زبقَ  دفؼاغز -اثكاـٍ سدْيكار دفؼاغز هبًٌؽ سي ِ فلك اثكاـ ٍ سدْيكار:  .1

 اثكاـ ثفـوي ٜبّف  ق١ٙبر )هبًٌؽ ؾـُ ثيي،  زفا٢ قَُ ٍ ...(  ٍ ....

 -  ً ايوٌي -٠يٌک ايوٌي -لجبن  بـ - الُ ايوٌي – وفثٌؽ ايوٌي  -ؼوش ً هٌبوت-هبوک سٌ ىياثكاـ ٍ سدْيكار ايوٌي:  .2

 سدْيكار ا٘ ب  ضفيق 

  س بلي   بـ  هفسجٗ ؼـ  فٍُ  بـ : -6

 (0702)   ٠وليبر س ويلي ق١ِٙ ده اق ل١بة قًي -
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 ٍقاـر  هَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك   هَقٌي

 ؼفشف سبلي   شبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ  بـؼاًً

 

 اـقٌيبثي - 1 -9ًوَى ثفگ
 

 اٍلًَثز    اـقٌيبثيسبـيع    ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼ ي

 اوشبًؽاـؼ ٠ول فؼ  بـ: L1 وٙص ِالضيز  بـ ف هبّف وفاهيک ضففِ : 81810191  ؽ ضففِ

ق١ٙبر ثب  ٌشفل ٜبّف  ٍ س وي   دفؼاغز

دفؼاغز ٍ اثف ٍ  ة قؼى هٙبثق ؼوشَـال١و  ٍ 

 اوشبًؽاـؼّب  هفسجٗ

 G32  فٍُ  بـ  ل١بة قؼى ٍٜي ِ: 07  ؽ ٍٜي ِ

  بـ: 0701  ؽ  بـ
ق١ٙبر قج  اق  دفؼاغز

 ل١بة قًي
 (1  بّي ) وٙص ٌبيىش ي

  

 هفا ض   بـ ـؼي 
 ٌفايٗ ٠ول فؼ

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

1 
 ٌشفل ٜبّف  

 ق١ِٙ

 ق٘ی: ٚاضؽ ِؼبةه بى

 ؼلیمٝ 20: قهبى

  -: هّففي هَاؼ

: اثكاـ ثفـوی ظبٞفی سدْيكاراثكاـ ٍ 

 ثیٗ، زفاؽ لٜٛ ٚ ...لٙؼبر ٌبُٔ ؾـٜ

 وٙشفَ ِطیص ٚ وبُٔ 

 

وٙشفَ ؼـ ضؽ لبثُ 

 لجَٛ 

 

  ٘بؼـوزوٙشفَ 

وٙشفَ ظبٞفی لٙؼٝ ٚ سٍػیُ ػیٛة ٔب٘ٙؽ سفن، دفیؽٌی 

 ِجٝ، ٌىىز ٚ ِبفی وٙص ٚ ...
3 

وٙشفَ ظبٞفی ٘ىجشبً ؼـوز ٚ سٍػیُ ػیٛة ٟٔٓ ٔب٘ٙؽ  

 ٌىىز ٚ ...سفن، 
2 

 1 ػؽْ سٛا٘بیی وٙشفَ ػیٛة ظبٞفی لٙؼٝ 

 دفؼاغز 2

 ق٘ی : ٚاضؽ ِؼبةه بى

 ؼلیمٝ  25: قهبى

  -: هّففي هَاؼ

اثكاـ ٚ سدٟیكار  اثكاـ ٍ سدْيكار:

دفؼاغز ٌبُٔ سیغٝ فّكی یب زبلٛی 

دفؼاغز، اوىبذ، اوفٙح ٚ سدٟیكار 

قؼٚؼٖ ٌفؼ ٚ غجبـ ٌبُٔ وٕذفوٛـ ٞٛا 

 ٚ دیىشِٛٝ

 دفؼاغز ِطیص ٚ وبُٔ 

 

دفؼاغز ؼـ ضؽ لبثُ 

 لجَٛ 

 

 دفؼاغز ٘بؼـوز 

دفؼاغز ِطیص ٚ وبُٔ ٌبُٔ ِبفی وٙص ٚ قؼٚؼٖ وبُٔ 

 ػیٛة ٘بٌی اق دفؼاغز قیبؼ  -ٌفؼ ٚ غجبـ
3 

 

ٔٛاـؼ ٟٔٓ ٌبُٔ ِبفی ـػبیز ٚ دفؼاغز ٘ىجشبً ِطیص 

 وٙٛش، قؼٚؼٖ ٌفؼٚ غجبـ ثب غٙبی خكئی  
2 

 1 ػؽْ سٛا٘بیی دفؼاغز 

 اثف ٍ  ة قؼى 3

 ق٘ی : ٚاضؽ ِؼبةه بى

 ؼلیمٝ 15: قهبى

 : هّففي هَاؼ

: اثكاـ قؼٖ اثف ٚ آة سدْيكار ٍ اثكاـ

 ٌبُٔ اوفٙح

اثف ٚ آة قؼٖ ِطیص ٚ 

 وبُٔ 

اثف ٚ آة قؼٖ ؼـ ضؽ 

 لبثُ لجَٛ 

 

 اثف ٚ آة قؼٖ ٘بؼـوز 

اثف ٚ آة قؼٖ ِطیص ٚ وبُٔ ٌبُٔ سٕبْ وٙٛش ٚ ـ٘ٛثز 

 وبفی ٚ ...
3 

 
اثف ٚ آّة قؼٖ ٘ىجشبً ِطیص ٌبُٔ سٕبْ وٙٛش ٚ ـ٘ٛثز ثب 

 غٙبی خكئی ٚ لبثُ لجَٛ 
2 

 1 ػؽْ سٛا٘بیی اثف ٚ آة قؼٖ 

ٌبیىشٍی ٞبی 

غیف فٙی , 

ایٕٙی, 

ثٟؽاٌز, 

سٛخٟبر 

قیىز ٔطیٙی 

 ٚ ٍ٘في

سدٟیكار  -وفً ایٕٙی -ػیٙه ایٕٙی -ِجبن وبـ -والٜ ایٕٙی –وٕفثٙؽ ایٕٙی  -ؼوشىً ٔٙبوت-ٔبوه سٙفىی ايوٌي:-1

 ا٘فبی ضفیك ٚ آٌبٞی ٞبی ایٕٙی

 ؼلز، ٘ظٓ ً في:-2

 سٟٛیٝ ٔٙبوت ٚ خؽاوبقی قثبِٝ  -ّٔفف ثٟیٙٝ آة خٟز وبًٞ آِٛؼٌی سَخْبر قيىز هطيٙي:-3

ؼاٌشٗ ؼـن ؼـوز اق   -(N12)سّٕیٓ ٌیفی -(N11)اوشؽالَ  ّب  غيففٌي  ؽ ٍ  وٙص هَـؼ ًيبق  بـ:ٌبيىش ي-4

 ) ( یبؼٌیفی  -(N31)خٕغ آٚـی ٚ ٌفؼآٚـی ا٘الػبر  -(N22)سٙظیٓ ٚ اِالش ػّٕىفؼٞبی ویىشٓ  -(N21)ویىشٓ وبقٔب٘ی 

N35- ً٘سٛوؼٝ ٌبیىشٍی ٚ ؼا(N36)-  ا٘شػبة فٙبٚـی ٞبی ٔٙبوت(N41)- ٖاخشٕبػی ثٛؼ(N51)-  ٟٔبـر ٌٛي

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

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

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

(N66)- ٔؽیفیز ٔٙبثغ ا٘ىب٘ی(N67) 

 

 1ـ٠بيز هَاـؼ 

 4الي 

 

 

 

٠ؽم ـ٠بيز ّف 

 1يک اق هَاـؼ 

 4الي 

% ایٕٙی، ٍ٘في، 100

سٛخٟبر قیىز ٔطیٙی ٚ 

 ٞبی غیففٙیٌبیىشٍی

2 

ػؽْ اوشفبؼٜ اق والٜ  

ایٕٙی یب ؼوشىً وبـ یب 

وفً ایٕٙی یب ِجبن وبـ 

یب ٔبوه سٙفىی یب ػیٙه 

یب وٕفثٙؽ ایٕٙی یب ایٕٙی 

 ٔٛاـؼ ؼیٍف

1 

 اـقٌيبثي  بـ )ٌبيىش ي اًدبم  بـ(
 ثّی    

 غیف    

 ٔؼیبـ ٌبیىشٍی ا٘دبْ وبـ  :

  2اق ٔفضّٝ  2وىت ضؽالُ ٕ٘فٜ  

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

 ٔفاضُ وبـ اق 2وىت ضؽالُ ٔیبٍ٘یٗ 
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 ٍقاـر  هَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك   هَقٌي

 ؼفشف سبلي   شبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ  بـؼاًً

 

  بـ ٠ول فؼ اوشبًؽاـؼ سطلي  - 1-8ًوَى ثفگ

 اٍل:ًَثز  : سبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼ ي

 اوشبًؽاـؼ ٠ول فؼ  بـ: L1 وٙص ِالضيز ٠وَهي وفاهيک بـ ف هبّف  ضففِ 81810191  ؽ ضففِ

٠وليبر س ويلي ده اق ل١بة قًي ٌبه  دبک 

 فؼى ل١بة أبفي ٍ ًٍبًِ  ؿاـ  ٍ اًشقبل 

ٍ  ّبق١ٙبر ثِ  َـُ هٙبثق اوشبًؽاـؼ

 ّب  هفثَِ٘ؼوشَـال١و 

 G32  فٍُ  بـ  ل١بة قؼى ٍٜي ِ 07  ؽ ٍٜي ِ

  بـ 0702  ؽ  بـ
ق١ِٙ ده اق ٠وليبر س ويلي 

 قًي ل١بة
 (1  بّي) وٙص ٌبيىش ي

  

 (ؼقيقِ 45 قهبى)                                                       :    بـ اًدبم ٌفايٗ-1

 قًي ٍاضؽ ل١بةه بى:  .1

اثكاـ  -هْف، غلشک ٍ ...(اثكاـ ًٍبًِ  ؿاـ  )ٌوبـُ، ثبـ ؽ،  -ٍوبي  ضو  ٍ ًق  -اثكاـ دبک  فؼى ل١بةاثكاـ ٍ سدْيكار هَـؼًيبق:  .2

 اثكاـ خبًوبيي ق١ٙبر ل١بة غَـؼُ ٍ .... - -ًٍبًِ  ؿاـ  )ٌوبـُ، ثبـ ؽ ٍ ...(

 او ٌح ٍ .... -خَّف  -هَاؼ هّففي:  ٠ ه ثف فؼاى .3

ثٌؽ ديً -  ً ايوٌي - الُ ايوٌي -لجبن  بـ هٌبوت - وفثٌؽ ايوٌي -ؼوش ً هٌبوت-هبوک سٌ ىياثكاـ ٍ سدْيكار ايوٌي:  .4

 تهٌبو

 ٌبغُ ّب  اِلي اوشبًؽاـؼ ٠ول فؼ  بـ:  –2

 ثفـوي ٠يَة ٍ دبک  فؼى  .1

 زيؽهبى ق١ٙبر  .2

 ًٍبًِ  ؿاـ   .3

 ًوًَِ ٍ ًقٍِ  بـ:-3
٠يَة ًجبٌؽ ٍ وذه هط  قفاـ  ففشي ق١ٙبر ـٍ  ّب  ل١بة قؼُ ٌؽُ ـا ثِ َِـر ٜبّف  ثفـوي  فؼُ سب ؼـ هط  ؼُق١ٙبر ل١بة ق .1

 ....( دبک  ٌؽ. وٙص ـا ثب اثكاـ هٌبوت )او ٌح ٍ

 ًوبيؽ.ضو   ٍ زيؽهبى ؼًٝف ق١ٙبر ـا ثِ َ٘ـ ِطيص،ده اق دبک  فؼى ل١بة اق هط  هَـ .2

  ؿاـ  ؼـ هط  هٌبوت ق١ٙبر ـا ٠الهز  ؿاـ   ٌؽ.ثب اثكاـ ًٍبًِ .3

 اثكاـ اـقٌيبثي: -4

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

  بـ:اثكاـ ٍ سدْيكار هَـؼ ًيبق اًدبم  -5
اثكاـ ًٍبًِ  ؿاـ   -اثكاـ ًٍبًِ  ؿاـ  )ٌوبـُ، ثبـ ؽ، هْف، غلشک ٍ ...( -ٍوبي  ضو  ٍ ًق  -اثكاـ دبک  فؼى ل١بةاثكاـ ٍ سدْيكار:  .1

 اثكاـ خبًوبيي ق١ٙبر ل١بة غَـؼُ ٍ .... -)ٌوبـُ، ثبـ ؽ ٍ ...(

ثٌؽ ديً -  ً ايوٌي - الُ ايوٌي - بـ هٌبوتلجبن  - وفثٌؽ ايوٌي -ؼوش ً هٌبوت-هبوک سٌ ىياثكاـ ٍ سدْيكار ايوٌي:  .2

 سدْيكار ا٘ ب  ضفيق -هٌبوت

 س بلي   بـ  هفسجٗ ؼـ  فٍُ  بـ : -6

 (0701دفؼاغز ق١ٙبر قج  اق ل١بة قًي ) -
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 ٍقاـر  هَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك   هَقٌي

 ؼفشف سبلي   شبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ  بـؼاًً

 

  اـقٌيبثي - 1 -9ثفگًوَى 

 اٍلًَثز    سبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼ ي

 اوشبًؽاـؼ ٠ول فؼ  بـ:     L1  وٙص ِالضيز   بـ ف هبّف ٠وَهي وفاهيک  ضففِ : 81810191  ؽ ضففِ 
قًي ٌبه  دبک  فؼى ٠وليبر س ويلي ده اق ل١بة

ثِ  َـُ ل١بة أبفي ٍ ًٍبًِ  ؿاـ  ٍ اًشقبل ق١ٙبر 

 ّب  هفثَِ٘هٙبثق اوشبًؽاـؼ ٍ ؼوشَـال١و 

 G32  فٍُ  بـ  ل١بة قؼى  ٍٜي ِ:  07  ؽ ٍٜي ِ 

  بـ: 0702  ؽ  بـ
٠وليبر س ويلي ق١ِٙ ده اق 

 قًي  ل١بة
  (1  بّي) وٙص ٌبيىش ي 

  

 هفا ض   بـ ـؼي 
 ٌفايٗ ٠ول فؼ

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

1 
دبک  فؼى ل١بة 

 أبفي 

 ق٘ی: ٚاضؽ ِؼبةه بى

 ؼلیمٝ 15: قهبى

  -: هّففي هَاؼ

: اثكاـ دبن وفؼٖ اثكاـ ٍ سدْيكار

 ِؼبة 

 دبن وفؼٖ ِطیص 

 

دبن وفؼٖ ؼـ ضؽ لبثُ 

 لجَٛ 

 دبن وفؼٖ ٘بؼـوز 

ٞبی أبفی لٙؼبر ٔٙبثك دبن ِطیص ٚ وبُٔ ِؼبة

 ؼوشٛـاِؼُٕ 
3 

دبن وفؼٖ ٘ىجشبً ِطیص ِؼبة أبفی ٔٙبثك ؼوشٛـاِؼُٕ  

 ؼـ ضؽ لبثُ لجَٛ ثبٌؽ 
2 

 1 أبفی ػؽْ سٛا٘بیی دبن وفؼٖ ِؼبة 

 ًٍبًِ  ؿاـ   2

 ق٘ی : ٚاضؽ ِؼبةه بى

 ؼلیمٝ  15: قهبى

ػىه  -: خٛٞفهّففي هَاؼ

 ثفٌفؼاٖ

اثكاـ ٍ٘ب٘ٝ ٌؿاـی  اثكاـ ٍ سدْيكار:

 )ٌبُٔ ٟٔف ٚ غّٙه ٚ ...(

ٍ٘ب٘ٝ ٌؿاـی ِطیص ٚ 

 وبُٔ 

ٍ٘ب٘ٝ ٌؿاـی ؼـ ضؽ 

 لبثُ لجَٛ 

 ٍ٘ب٘ٝ ٌؿاـی ٘بؼـوز 

ٍ٘ب٘ٝ ٌؿاـی ـٚی لٙؼبر ِؼبة غٛـؼٜ ثٝ ٘ٛـ ؼلیك ٚ 

 وبُٔ
3 

ٍ٘ب٘ٝ ٌؿاـی ٘ىجشبً ِطیص ٚ ؼـ ضؽ لبثُ لجَٛ ـٚی  

 لٙؼبر ؼـ ٔطُ غیفِطیص 
2 

 1 ػؽْ سٛا٘بیی ٍ٘ب٘ٝ ٌؿاـی 

3 
اًشقبل ق١ٙبر ثِ 

  َـُ 

 ق٘ی : ٚاضؽ ِؼبةه بى

 ؼلیمٝ 15: قهبى

 -: هّففي هَاؼ

: ا٘ٛاع ٚوبیُ ضُٕ سدْيكار ٍ اثكاـ

 ٚ ٘مُ 

ا٘شمبَ ِطیص ٚ ؼـوز 

 لٙؼبر

  

 ا٘شمبَ ؼـ ضؽ لبثُ لجَٛ 

 

 ا٘شمبَ ٘بؼـوز 

 3 ا٘شمبَ ِطیص ٚ ؼلیك لٙؼبر ثٝ وٛـٜ 

 

ا٘شمبَ ٘ىجشبً ِطیص لٙؼبر ثٝ وٛـٜ ثب غٙبی ؼـ ضؽ لبثُ 

 لجَٛ 
2 

 1 ػؽْ سٛا٘بیی ا٘شمبَ لٙؼبر ثٝ وٛـٜ 

ٌبیىشٍی ٞبی 

غیف فٙی , 

ایٕٙی, 

ثٟؽاٌز, 

سٛخٟبر 

قیىز ٔطیٙی 

 ٚ ٍ٘في

سدٟیكار ا٘فبی  -ثٙؽ ٔٙبوتدیً -وفً ایٕٙی -والٜ ایٕٙی -ِجبن وبـ ٔٙبوت -وٕفثٙؽ ایٕٙی -ؼوشىً ٔٙبوت-ٔبوه سٙفىی ايوٌي:-1

 ٞبی ایٕٙیآٌبٞی -ضفیك

 ؼلز، ٘ظٓ ً في:-2

 سٟٛیٝ ٔٙبوت ٚ خؽاوبقی قثبِٝ  سَخْبر قيىز هطيٙي:-3

ؼاٌشٗ ؼـن ؼـوز اق ویىشٓ وبقٔب٘ی   -(N12)سّٕیٓ ٌیفی -(N11)اوشؽالَ  ّب  غيففٌي  ؽ ٍ  وٙص هَـؼ ًيبق  بـ:ٌبيىش ي-4

(N21)-  ٓسٙظیٓ ٚ اِالش ػّٕىفؼٞبی ویىش(N22)-  خٕغ آٚـی ٚ ٌفؼآٚـی ا٘الػبر(N31)-  یبؼٌیفی ) ( N35- ً٘سٛوؼٝ ٌبیىشٍی ٚ ؼا

(N36)-  ا٘شػبة فٙبٚـی ٞبی ٔٙبوت(N41)- ٖاخشٕبػی ثٛؼ(N51)- ٖٟٔبـر ٌٛي وفؼ(N52)-   ٓ٘مً ؼـ سی(N53)-  ٌفوز ؼـ اخشٕبػبر

آٔٛقي ٚ وٕه ثٝ ففاٌیفی ؼیٍفاٖ   -(N56)اضشفاْ ٌؿاٌشٗ ثف اـقي ٞبی ؼیٍفاٖ -(N55)ٞجفی اففاؼ ٕ٘بیً لؽـر ـ -(N54)ٚ فؼبِیز ٞب 

(N57)- سؼبِی ففؼی(N71)- ٔىئِٛیز دؿیفی(N72)-   َؼـوشىبـی ٚ وىت ضال(N73)-   غٛؼ ٔؽیفیشی(N61)-  ٖٔؽیفیز قٔب(N64)-  

 (N15سفىف غالق ) – (N67)ٔؽیفیز ٔٙبثغ ا٘ىب٘ی -(N66)ٔؽیفیز ٔٛاؼ ٚ سدٟیكار 

 1ـ٠بيز هَاـؼ 

 4الي 

 

 

 

٠ؽم ـ٠بيز ّف 

 1يک اق هَاـؼ 

 4الي 

% ایٕٙی، ٍ٘في، سٛخٟبر 100

ٞبی قیىز ٔطیٙی ٚ ٌبیىشٍی

 غیففٙی

2 

 
ػؽْ اوشفبؼٜ اق والٜ ایٕٙی یب 

ؼوشىً وبـ یب وفً ایٕٙی یب 

ِجبن وبـ یب ٔبوه سٙفىی یب 

ػیٙه ایٕٙی یب وٕفثٙؽ ایٕٙی یب 

 ٔٙبوت یب ٔٛاـؼ ؼیٍفثٙؽ دیً

1 

 اـقٌيبثي  بـ )ٌبيىش ي اًدبم  بـ(

 ثّی    

 غیف    

 ٔؼیبـ ٌبیىشٍی ا٘دبْ وبـ  :

  1اق ٔفضّٝ  2وىت ضؽالُ ٕ٘فٜ  

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

 اق ٔفاضُ وبـ 2وىت ضؽالُ ٔیبٍ٘یٗ 
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 ٍقاـر  هَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك   هَقٌي

 ؼفشف سبلي   شبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ  بـؼاًً

 

  بـ ٠ول فؼ اوشبًؽاـؼ سطلي  - 1-8ًوَى ثفگ

 اٍل:ًَثز  : سبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼ ي

 L2 وٙص ِالضيز وفاهيک بـ ف هبّف ٠وَهي  ضففِ : 81810191  ؽ ضففِ

 اوشبًؽاـؼ ٠ول فؼ  بـ:

ا٠وبل ٘فش ثب اوش بؼُ اق سدْيكار زبح هٙبثق 

 ّب  هفثَِ٘اوشبًؽاـؼّب ٍ ؼوشَـال١و 
 G33  فٍُ  بـ  ل١بة قؼى ٍٜي ِ: 07  ؽ ٍٜي ِ

 (1  بّي ) وٙص ٌبيىش ي ل١بة غَـؼُق١ِٙ  زبح ـٍ   بـ: 0703  ؽ  بـ

  

 (ؼقيقِ 60 قهبى)                                                            :    بـ اًدبم ٌفايٗ-1

 قًي ٍاضؽ ل١بةه بى:  .1

 -ٌبثلَى -دفيٌز ؼيديشبلي -ـٍسبـ   بلف -سدْيكار زبح ٌبه  ويلک او فيي -اثكاـ  ٌشفل سدْيكار زبحاثكاـ ٍ سدْيكار:  .2

 الهخ ٍيمُ ٍ .... -ؾـُ ثيي -زفا٢ قَُ

 ٍ ....هَاؼ هّففي: ـًگ  هبؼُ   .3

  الُ ايوٌي -  ً ايوٌي - وفثٌؽ ايوٌي -ؼوش ً هٌبوت -هبوک سٌ ىي -لجبن  بـ هٌبوتسدْيكار ايوٌي :  .4

 ٌبغُ ّب  اِلي اوشبًؽاـؼ ٠ول فؼ  بـ:  –2

  ٌشفل سدْيكار زبح .1

 ا٠وبل ٘فش ـٍ  ق١ِٙ  .2

 ثفـوي ٠يَة ًبٌي اق سدْيكار زبح ٍ ا٠وبل ٘فش   .3

 ٍ ًقٍِ  بـ:ًوًَِ -3
 ّب  زبح ٍ ا٠وبل ٘فش ـا  ٌشفل ًوبيؽ.بثق ؼوشَـال١و   ليِ اخكا  ؼوش بُهٙ .1

 هٙبثق ؼوشَـال١و  ثب سَخِ ثِ ًَٞ ؼوش بُ زبح ٍ ثب ؼوش بُ ا٠وبل ٘فش، ٘فش هَـؼ ًٝف ـا ثف ـٍ  ق١ِٙ ا٠وبل ًوبيؽ. .2

 ٠يَة ًبٌي اق سدْيكار زبح ٍ ا٠وبل ٘فش ـا ثفـوي ًوبيؽ. .3

 

 اـقٌيبثي:اثكاـ  -4

 . فْفوز ٍاـوي 4. ًوًَِ  بـ  3. هٍبّؽُ 2دفوً  .1

 اثكاـ ٍ سدْيكار هَـؼ ًيبق اًدبم  بـ: -5

 -ٌبثلَى -دفيٌز ؼيديشبلي -ـٍسبـ   بلف -سدْيكار زبح ٌبه  ويلک او فيي -اثكاـ  ٌشفل سدْيكار زبحاثكاـ ٍ سدْيكار:  .1

 الهخ ٍيمُ ٍ .... -ؾـُ ثيي -زفا٢ قَُ

سدْيكار ا٘ ب   - الُ ايوٌي -  ً ايوٌي - وفثٌؽ ايوٌي -ؼوش ً هٌبوت -هبوک سٌ ىي -لجبن  بـ هٌبوتسدْيكار ايوٌي :  .2

 ضفيق

 س بلي   بـ  هفسجٗ ؼـ  فٍُ  بـ : -6

 (01203سكييي ؼوشي ) -

 (01204زبح ؼ َـ ) -
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 ٍقاـر  هَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك   هَقٌي

  شبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ  بـؼاًًؼفشف سبلي  

 

  اـقٌيبثي - 1 -9ًوَى ثفگ

 اٍلًَثز    سبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼ ي

 L2 وٙص ِالضيز  بـ ف هبّف ٠وَهي وفاهيک ضففِ : 81810191  ؽ ضففِ

 اوشبًؽاـؼ ٠ول فؼ  بـ:

ا٠وبل ٘فش ثب اوش بؼُ اق سدْيكار زبح هٙبثق 

 هف ثَِّ٘ب  اوشبًؽاـؼّب ٍ ؼوشَـال١و 

 G33  فٍُ  بـ  ل١بة قؼى ٍٜي ِ: 07  ؽ ٍٜي ِ

 (1  بّي ) وٙص ٌبيىش ي زبح ـٍ  ق١ِٙ ل١بة غَـؼُ  بـ: 0703  ؽ  بـ

  

 هفا ض   بـ ـؼي 
 ٌفايٗ ٠ول فؼ

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

1 
 ٌشفل سدْيكار 

 زبح 

 ق٘ی: ٚاضؽ ِؼبةه بى

 ؼلیمٝ 20: قهبى

  -: هّففي هَاؼ

: اثكاـ وٙشفَ اثكاـ ٍ سدْيكار

 سدٟیكار

 وٙشفَ ِطیص ٚ وبُٔ 

 

 وٙشفَ ؼـ ضؽ لبثُ لجَٛ 

 
 

 وٙشفَ ٘بؼـوز 

 3 وٙشفَ ِطیص ٚ وبُٔ سدٟیكار 

 2 وٙشفَ سدٟیكار ثب غٙبی ٔدبق  

 1 وٙشفَ ٘بؼـوز 

2 
ا٠وبل ٘فش ـٍ  

 ق١ِٙ 

 ق٘ی : ٚاضؽ ِؼبةه بى

 ؼلیمٝ  20: قهبى

 : ا٘ٛاع ـً٘ آٔبؼٜ هّففي هَاؼ

سدٟیكار اػٕبَ  اثكاـ ٍ سدْيكار:

٘فش ٌبُٔ ویّه، زبح اوىفیٗ، 

 ـٚسبـی وبِف ٚ ...

 اػٕبَ ِطیص ٚ وبُٔ 
 

 

 اػٕبَ ؼـ ضؽ لبثُ لجَٛ 
 

 

 اػٕبَ ٘بؼـوز 

 3 اػٕبَ ٘فش ثٝ ِٛـر ِطیص ٚ وبُٔ 

 
 2 ثب غٙبی ٔدبق ٘فش اػٕبَ 

 1 اػٕبَ ٘بؼـوز 

 ثفـوي ٠يَة 3

 ق٘ی : ٚاضؽ ِؼبةه بى

 ؼلیمٝ 20: قهبى

 -: هّففي هَاؼ

ی ػیٛة :اثكاـ ثفـوسدْيكار ٍ اثكاـ

 ... ٌبُٔ ؾـٜ ثیٗ، زفاؽ لٜٛ ٚ

 ثفـوی ِطیص ٚ وبُٔ
  

ثفـوی ؼـ ضؽ لبثُ 

 لجَٛ 
 

 ثفـوی ٘بؼـوز 

 3 ثفـوی ِطیص ٚ وبُٔ ػیٛة ٘بٌی اق اػٕبَ ٘فش 

 
 2 ثفـوی ػیٛة ثب غٙبی ٔدبق 

 1 ثفـوی ٘بؼـوز 

ٌبیىشٍی ٞبی 

غیف فٙی , 

ایٕٙی, 

ثٟؽاٌز, 

سٛخٟبر 

قیىز ٔطیٙی 

 ٚ ٍ٘في

سدٟیكار  -والٜ ایٕٙی -وفً ایٕٙی -وٕفثٙؽ ایٕٙی -ؼوشىً ٔٙبوت -ٔبوه سٙفىی -ِجبن وبـ ٔٙبوت ايوٌي:-1

 ٞبی ایٕٙیآٌبٞی -ا٘فبی ضفیك

 ؼلز، ٘ظٓ ً في:-2

 خؽاوبقی قثبِٝ  سَخْبر قيىز هطيٙي:-3

ؼاٌشٗ ؼـن   -(N12)سّٕیٓ ٌیفی -(N11)اوشؽالَ  ّب  غيففٌي  ؽ ٍ  وٙص هَـؼ ًيبق  بـ:ٌبيىش ي-4

ثٟجٛؼ ػّٕىفؼٞبی ویىشٓ   -(N22)سٙظیٓ ٚ اِالش ػّٕىفؼٞبی ویىشٓ  -(N21)ؼـوز اق ویىشٓ وبقٔب٘ی 

(N23)-  خٕغ آٚـی ٚ ٌفؼآٚـی ا٘الػبر(N31)-   ً٘سٛوؼٝ ٌبیىشٍی ٚ ؼا(N36)-  ا٘شػبة فٙبٚـی ٞبی ٔٙبوت

(N41)- ٖاخشٕبػی ثٛؼ(N51)- ٖٟٔبـر ٌٛي وفؼ(N52)-   ٓ٘مً ؼـ سی(N53)-  ٌفوز ؼـ اخشٕبػبر ٚ فؼبِیز

آٔٛقي ٚ وٕه ثٝ   -(N56)ْ ٌؿاٌشٗ ثف اـقي ٞبی ؼیٍفاٖاضشفا -(N55)ٕ٘بیً لؽـر ـٞجفی اففاؼ  -(N54)ٞب 

غٛؼ  -(N73)ؼـوشىبـی ٚ وىت ضالَ   -(N72)ٔىئِٛیز دؿیفی -(N71)سؼبِی ففؼی -(N57)ففاٌیفی ؼیٍفاٖ 

سفىف  – (N67)ٔؽیفیز ٔٙبثغ ا٘ىب٘ی -(N66)ٔؽیفیز ٔٛاؼ ٚ سدٟیكار   -(N64)ٔؽیفیز قٔبٖ  -(N61)ٔؽیفیشی  

 (N15غالق )

 1هَاـؼ ـ٠بيز 

 4الي 

 

 

 

ّف ٠ؽم ـ٠بيز 

 1يک اق هَاـؼ 

 4الي 

% ایٕٙی، 100

ٍ٘في، سٛخٟبر 

قیىز ٔطیٙی ٚ 

ٞبی ٌبیىشٍی

 غیففٙی

2 

 

ػؽْ اوشفبؼٜ اق والٜ 

ایٕٙی یب ؼوشىً 

وبـ یب وفً ایٕٙی 

یب ِجبن وبـ یب 

ٔبوه سٙفىی یب 

ػیٙه ایٕٙی یب 

وٕفثٙؽ ایٕٙی یب 

 ٔٛاـؼ ؼیٍف

1 

 )ٌبيىش ي اًدبم  بـ(اـقٌيبثي  بـ 

 ثّی    

 غیف    

 ٔؼیبـ ٌبیىشٍی ا٘دبْ وبـ  :

  2اق ٔفضّٝ  2وىت ضؽالُ ٕ٘فٜ  

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

 اق ٔفاضُ وبـ 2وىت ضؽالُ ٔیبٍ٘یٗ 
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 ٍقاـر  هَقي ٍ دفٍـي

دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك   هَقٌيوبقهبى   

 ؼفشف سبلي   شبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ  بـؼاًً

 

  بـ ٠ول فؼ اوشبًؽاـؼ سطلي  - 1-8ًوَى ثفگ

 اٍل:ًَثز  : سبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼ ي

 اوشبًؽاـؼ ٠ول فؼ  بـ: L2 وٙص ِالضيز  وک س ٌىيي وفاهيک ضففِ 73140192  ؽ ضففِ

قًي ل١بة قؼى ق١ِٙ ثب  وک اثكاـّب  ل١بة

هف ّب  هٙبثق اوشبًؽاـؼّب ٍ ؼوشَـال١و 

  ثَِ٘

 G32  فٍُ  بـ  ل١بة قؼى ٍٜي ِ 07  ؽ ٍٜي ِ

 (3هْبـر) وٙص ٌبيىش ي ل١بة قؼى ق١ِٙ  بـ 0704  ؽ  بـ

  

 (ؼقيقِ 90 قهبى)                                                           :    بـ اًدبم ٌفايٗ-1

 ٍاضؽ ل١بة قًيه بى:  .1

اثكاـ  - ٍـ  ٍ ...ويىشن ا٠وبل ل١بة ٌبه  ـٍي اوذف ،  ثٍبـ  ٍ غَِ٘ -سدْيكار ل١بة قًي ٌبه  دوخ ل١بة قًياثكاـ ٍ سدْيكار:  .2

 ....( ٍ ....اثكاـ ثفـوي ٜبّف  ل١بة )هبًٌؽ ؾـُ ثيي، زفا٢ قَُ ٍ  -سٌٝين سدْيكار ا٠وبل ل١بة

 ل١بة ٍ .... -اً َةهَاؼ هّففي:  .3

  وفثٌؽ ايوٌي -٠يٌک هٌبوت -  ً ايوٌي - الُ ايوٌي -لجبن  بـ هٌبوت -ؼوش ً هٌبوت -هبوک سٌ ىيسدْيكار ايوٌي:  .4

  

 ٌبغُ ّب  اِلي اوشبًؽاـؼ ٠ول فؼ  بـ:  –2

 سٌٝين سدْيكار ل١بة قًي  .1

 قًي ل١بة .2

  قًي ي يز ل١بة  .3

  بـ: ًوًَِ ٍ ًقٍِ-3
قًي ٌبه  سٌٝين فٍبـ ل١بة ٍ فٍبـ ثبؼ ٍ سٌٝين ويىشن ا٠وبل ل١بة ـا اًدبم ؼّؽ ٍ ثب  وک ؼوشَـال١و   ليِ هفاض  ِطيص ل١بة .1

 ده اق سىز ًوًَِ  قهبيً ثف ـٍ  هطَّل ؼوش بُ ـا ثفا  ٌفٍٞ ل١بة قًي  هبؼُ  ٌؽ.

وذه هٙبثق  ، فؼ ٍ غجبـ ٍ ...( اقؽام ٠ؽمسفک،  ِطيص، ًؽاٌشيٚ  ي يز )هبًٌؽ دفؼاغز  ليِ وَٙش اق لطب ده اق ثفـوياثشؽا  .2

 ؼوشَـال١و  اقؽام ثِ ل١بة قًي  ٌؽ.

 هٙبثق ؼوشَـال١و  وَٙش ل١بة غَـؼُ ـا اق لطبٚ ٌف ي، ي ٌَاغشي اليِ ل١بة، ي ٌَاغشي ٔػبهز ، سفک ل١بة ٍ ... ثفـوي  ٌؽ. .3

 

 اثكاـ اـقٌيبثي: -4

 . فْفوز ٍاـوي4. ًوًَِ  بـ  3. هٍبّؽُ 2.دفوً 1

 اثكاـ ٍ سدْيكار هَـؼ ًيبق اًدبم  بـ: -5
اثكاـ  -ٍـ  ٍ ...(ويىشن ا٠وبل ل١بة ٌبه  ـٍي اوذف ،  ثٍبـ  ٍ غَِ٘ -سدْيكار ل١بة قًي ٌبه  دوخ ل١بة قًياثكاـ ٍ سدْيكار:  .1

 ٍ ....اثكاـ ثفـوي ٜبّف  ل١بة )هبًٌؽ ؾـُ ثيي، زفا٢ قَُ ٍ ....(  -سٌٝين سدْيكار ا٠وبل ل١بة

 وفثٌؽ  -٠يٌک هٌبوت -  ً ايوٌي - الُ ايوٌي -لجبن  بـ هٌبوت -ؼوش ً هٌبوت -هبوک سٌ ىياثكاـ ٍ سدْيكار ايوٌي:  .2

 سدْيكار ا٘ ب  ضفيق  -ايوٌي
 

 س بلي   بـ  هفسجٗ ؼـ  فٍُ  بـ : -6

-  
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 ٍقاـر  هَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك   هَقٌي

ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ  بـؼاًًؼفشف سبلي   شبة ّب    

 

  اـقٌيبثي - 1 -9ًوَى ثفگ

 اٍلًَثز    سبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼ ي

 L2 وٙص ِالضيز  وک س ٌىيي وفاهيک ضففِ : 73140192  ؽ ضففِ
 اوشبًؽاـؼ ٠ول فؼ  بـ:

قًي ل١بة قؼى ق١ِٙ ثب  وک اثكاـّب  ل١بة

 هفثَِّ٘ب  ؼوشَـال١و هٙبثق اوشبًؽاـؼّب ٍ 

 G32  فٍُ  بـ  ل١بة قؼى ٍٜي ِ: 07  ؽ ٍٜي ِ

 (3هْبـر) وٙص ٌبيىش ي ل١بة قؼى ق١ِٙ  بـ: 0704  ؽ  بـ

  

 هفا ض   بـ ـؼي 
 ٌفايٗ ٠ول فؼ

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

ًوف

ُ 

 ل١بةاً َة ٍ ا٠وبل  1

 ق٘ی: ٚاضؽ ِؼبةه بى

 ؼلیمٝ 30: قهبى

 : ِؼبة ٚ اٍ٘ٛةهّففي هَاؼ

: سدٟیكار اثكاـ ٍ سدْيكار

 اػٕبَ ِؼبة ٚ اٍ٘ٛة

 اػٕبَ ِطیص ٚ ؼلیك

 

اػٕبَ ِؼبة ؼـ ضؽ لبثُ 

 لجَٛ 
 

 اػٕبَ ٘بؼـوز 

اػٕبَ ِطیص ٚ ؼلیك ِؼبة ٚ اٍ٘ٛة ٌبُٔ ٔػبٔز 

 یىٙٛاغز ِؼبة ٚ ...
3 

 2 اػٕبَ ٘ىجشبً ِطیص ِؼبة ٚ اٍ٘ٛة ثب غٙبی ٔدبق  

 1 ػؽْ سٛا٘بیی اػٕبَ ِؼبة 

2 
سدْيكار  سٌٝين

 ا٠وبل ل١بة

 ق٘ی : ٚاضؽ ِؼبةه بى

 ؼلیمٝ 30: قهبى

 -: هّففي هَاؼ

 سٙظیٓ اثكاـ اثكاـ ٍ سدْيكار:

 ِؼبة اػٕبَ سدٟیكار

 سٙظیٓ ِطیص ٚ ؼلیك

 

 سٙظیٓ ؼـ ضؽ لبثُ لجَٛ 

 

 سٙظیٓ ٘بؼـوز 

سٙظیٓ ِطیص ٚ ؼلیك ٌبُٔ فٍبـ ثبؼ ٚ وفػز ا٘شمبَ 

 لٙؼبر، ٔیكاٖ ِؼبة ٚ ...
3 

 2 سٙظیٓ ٘ىجشبً ِطیص ٔٛاـؼ فٛق ثب غٙبی ٔدبق  

 1 ػؽْ سٛا٘بیی سٙظیٓ 

 ٠يَة ل١بثكًي 3

 ق٘ی : ٚاضؽ ِؼبةه بى

 ؼلیمٝ 30: قهبى

 -: هّففي هَاؼ

ثفـوی : اثكاـ سدْيكار ٍ اثكاـ

ظبٞفی ِؼبة ٔثُ ؾـٜ ثیٗ، زفاؽ 

 لٜٛ ٚ ...

سٍػیُ ِطیص ٚ وبُٔ 

 ػیٛة 
 

سٍػیُ ػیٛة ؼـ ضؽ 

 لبثُ لجَٛ 

سٍػیُ ٘بؼـوز ٚ یب 

 ػؽْ سٍػیُ 

سٍػیُ ِطیص ٚ وبُٔ ػیٛة ٌبُٔ ٔػبٔز ٔٙبوت 

 ِؼبة ٚ یىٙٛاغشی ِؼبة ٚ ...
3 

 2 سٍػیُ ٘ىجی ػیٛة ِؼبة ثب غٙبی ٔدبق  

 1 ػؽْ سٛا٘بیی ؼـ سٍػیُ ػیٛة 

4 
ًٝبـر ثف ٠ول فؼ 

 دفوٌ 

 ق٘ی : ٚاضؽ ِؼبةه بى

 ؼـ اغشیبـ اـقٌیبة: قهبى

 -: هّففي هَاؼ

 -:سدْيكار ٍ اثكاـ

 ٘ظبـر وبُٔ
 

 ٘ظبـر ؼـ ضؽ لبثُ لجَٛ 
 

 ٘ظبـر ٘بؼـوز

وٙشفَ ِطیص وّیٝ ٔفاضُ وبـ دفوُٙ اق ِطبٚ وٕی ٚ ویفی ٚ ـػبیز 

 اَِٛ ایٕٙی 
3 

 
وٙشفَ وبـ دفوُٙ اق ِطبٚ ویفی ٚ ػؽْ وٙشفَ ِطیص وٕیز وبـ 

 دفوُٙ ٚ ـػبیز اَِٛ ایٕٙی 
2 

ػؽْ وٙشفَ ٔفاضُ وبـ دفوُٙ اق ِطبٚ وٕی ٚ ویفی ٚ ػؽْ ـػبیز 

 اَِٛ ایٕٙی 
1 

ٌبیىشٍی ٞبی 

غیف فٙی , 

ایٕٙی, ثٟؽاٌز, 

سٛخٟبر قیىز 

ٔطیٙی ٚ 

 ٍ٘في

سدٟیكار ا٘فبی  -وٕفثٙؽ ایٕٙی -ػیٙه ٔٙبوت -وفً ایٕٙی -والٜ ایٕٙی -ِجبن وبـ ٔٙبوت -ٔٙبوتؼوشىً  -ٔبوه سٙفىی ايوٌي:-1

   ٞبی ایٕٙیآٌبٞی -ضفیك

 ؼلز، ٘ظٓ ً في:-2

 سٟٛیٝ، ػبیك )ایكٚالویٖٛ( ِٛسی، خؽاوبقی قثبِٝ سَخْبر قيىز هطيٙي:-3

ؼاٌشٗ ؼـن ؼـوز اق ویىشٓ   -(N12)سّٕیٓ ٌیفی -(N11)اوشؽالَ  ّب  غيففٌي  ؽ ٍ  وٙص هَـؼ ًيبق  بـ:ٌبيىش ي -4

خٕغ آٚـی ٚ ٌفؼآٚـی ا٘الػبر  -(N23)ثٟجٛؼ ػّٕىفؼٞبی ویىشٓ   -(N22)سٙظیٓ ٚ اِالش ػّٕىفؼٞبی ویىشٓ  -(N21)وبقٔب٘ی 

(N31)-   ً٘سٛوؼٝ ٌبیىشٍی ٚ ؼا(N36)-  ا٘شػبة فٙبٚـی ٞبی ٔٙبوت(N41)- ٖاخشٕبػی ثٛؼ(N51)- ٖٟٔبـر ٌٛي وفؼ(N52)-  

اضشفاْ ٌؿاٌشٗ ثف اـقي ٞبی  -(N55)ٕ٘بیً لؽـر ـٞجفی اففاؼ  -(N54)ٌفوز ؼـ اخشٕبػبر ٚ فؼبِیز ٞب  -(N53)٘مً ؼـ سیٓ 

ؼـوشىبـی ٚ وىت ضالَ   -(N72)ٔىئِٛیز دؿیفی -(N71)سؼبِی ففؼی -(N57)آٔٛقي ٚ وٕه ثٝ ففاٌیفی ؼیٍفاٖ   -(N56)ؼیٍفاٖ

(N73)-   غٛؼ ٔؽیفیشی(N61)-  قٔبٖ ٔؽیفیز(N64)-   ٔؽیفیز ٔٛاؼ ٚ سدٟیكار(N66)- ٔؽیفیز ٔٙبثغ ا٘ىب٘ی(N67) - ٔىشٙؽ وبقی

(N37) 

 4الي  1ـ٠بيز هَاـؼ 

 

 

 

 

ّف يک اق ٠ؽم ـ٠بيز 

 4الي  1هَاـؼ 

% ایٕٙی، ٍ٘في، 100

سٛخٟبر قیىز ٔطیٙی ٚ 

 ٞبی غیففٙیٌبیىشٍی

2 

 

ػؽْ اوشفبؼٜ اق والٜ ایٕٙی 

یب ؼوشىً وبـ یب وفً 

ایٕٙی یب ِجبن وبـ یب 

ٔبوه سٙفىی یب ػیٙه 

ایٕٙی یب وٕفثٙؽ ایٕٙی یب 

 ٔٛاـؼ ؼیٍف

1 

 اـقٌيبثي  بـ )ٌبيىش ي اًدبم  بـ(
 ثّی    

 غیف    

 ٔؼیبـ ٌبیىشٍی ا٘دبْ وبـ  :

  1اق ٔفضّٝ  2وىت ضؽالُ ٕ٘فٜ  

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

 اق ٔفاضُ وبـ 2وىت ضؽالُ ٔیبٍ٘یٗ 
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 ٍقاـر  هَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك   هَقٌي

 ؼفشف سبلي   شبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ  بـؼاًً

 

   بـ ٠ول فؼ اوشبًؽاـؼ سطلي  - 1-8ًوَى ثفگ

 اٍل:ًَثز  : سبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼ ي

 L3 وٙص ِالضيز وفاهيک س ٌىيي ضففِ 31190193  ؽ ضففِ
 اوشبًؽاـؼ ٠ول فؼ  بـ:

هٙبثق اوشبًؽاـؼّب ٍ ق  ٍ سٌٝين ل١بة وب هبؼُ

  هفثَِّ٘ب  ؼوشَـال١و 
 G21  بـ  فٍُ  ل١بة قؼى ٍٜي ِ 07  ؽ ٍٜي ِ

 (3هْبـر) وٙص ٌبيىش ي  هبؼُ وبق  ل١بة  بـ 0705  ؽ  بـ

  

 (ؼقيقِ 100 قهبى)                                                           :  بـ اًدبم ٌفايٗ-1

 ٍاضؽ سَليؽ ل١بة ه بى:  .1

ٜفٍ   -ثبلوي  -ٜف  سَقيي - فم ٍ ...( 1 فم، سفاقٍ ثب ؼقز  01/0اثكاـ سَقيي )ثبو َل، سفاقٍ   قهبيٍ بّي ثب ؼقز اثكاـ ٍ سدْيكار:  .2

 قهبى وٌح ٍ .... -هكٍـ -ثٍف - ٌّفثب -الک -اًَاٞ ٍيى َقيوشف )ـيكٌي، زفغٍي، ديسٍي( -ؼاًىيشِ هشف -ل١بة

 ؽ ـٍ  ٍ ...( ٍ ....ا ىي -اًَاٞ هَاؼ اٍليِ ل١بة ٍ اً َة )٘جق ففهَل ٌبه  فلؽوذبر،  فثٌبر  ليىن،  ب َليي، ويليههَاؼ هّففي:  .3

  وفثٌؽ ايوٌي  -٠يٌک هٌبوت -  ً ايوٌي - الُ ايوٌي -لجبن  بـ هٌبوت -ؼوش ً هٌبوت -هبوک سٌ ىيسدْيكار ايوٌي:  .4

 ٌبغُ ّب  اِلي اوشبًؽاـؼ ٠ول فؼ  بـ:  –2

 وبق  ل١بة هبؼُ .1

 ف  ٍ سٌٝين ـ َلَلي ي ؼٍغبة ل١بة ياًؽاقُ .2

  يف الک ٍ  ّي .3

  بـ:ًوًَِ ٍ ًقٍِ -3

 هٙبثق ففهَالويَى ل١بة ٍ يب اً َة، هَاؼ اٍليِ سَقيي ٍ ؼـ ثبلوي  ثبـ يف  ٌَؼ. .1

   يف  ٍ سٌٝين ًوبيؽ.غَاَ ـ َلَل  ؼٍغبة ل١بة ـا اًؽاقُ .2

 هٙبثق ؼوشَـال١و  ؼٍغبة ل١بة  هبؼُ ٌؽُ ـا اق ثبلوي  سػيلِ ٍ الک ٍ  ٌّ يف  ًوبيؽ. .3

 اثكاـ اـقٌيبثي: -4

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

 اثكاـ ٍ سدْيكار هَـؼ ًيبق اًدبم  بـ: -5
ٜفٍ   -ثبلوي  -ٜف  سَقيي - فم ٍ ...( 1 فم، سفاقٍ ثب ؼقز  01/0اثكاـ سَقيي )ثبو َل، سفاقٍ   قهبيٍ بّي ثب ؼقز اثكاـ ٍ سدْيكار:  .1

 قهبى وٌح ٍ .... -هكٍـ -ثٍف - ٌّفثب -الک -زفغٍي، ديسٍي(اًَاٞ ٍيى َقيوشف )ـيكٌي،  -ؼاًىيشِ هشف -ل١بة

 وفثٌؽ  -٠يٌک هٌبوت -  ً ايوٌي - الُ ايوٌي -لجبن  بـ هٌبوت -ؼوش ً هٌبوت -هبوک سٌ ىياثكاـ ٍ سدْيكار ايوٌي:  .2

 سدْيكار ا٘ ب  ضفيق  -ايوٌي

  س بلي   بـ  هفسجٗ ؼـ  فٍُ  بـ : -6

 ( 0405 هبؼُ وبق  ؼٍغبة ) -

 (٠0406يَة ـيػشِ  ف  ؼٍغبة )ثفـوي  -
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 ٍقاـر  هَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك   هَقٌي

 ؼفشف سبلي   شبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ  بـؼاًً

 

 اـقٌيبثي - 1 -9ًوَى ثفگ

 اٍلًَثز    سبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼ ي

 L3 وٙص ِالضيز وفاهيک س ٌىيي ضففِ 31190193  ؽ ضففِ

 اوشبًؽاـؼ ٠ول فؼ  بـ:

وبق  ٍ سٌٝين ل١بة هٙبثق اوشبًؽاـؼّب ٍ  هبؼُ

 هفثَِّ٘ب  ؼوشَـال١و 

 G21  فٍُ  بـ  ل١بة قؼى ٍٜي ِ 07  ؽ ٍٜي ِ

 (3هْبـر) وٙص ٌبيىش ي  هبؼُ وبق  ل١بة  بـ 0705  ؽ  بـ

  

 هفا ض   بـ ـؼي 
 ٌفايٗ ٠ول فؼ

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

ًوف

ُ 

1 
 هبؼُ  فؼى ل١بة 

 ٍ اً َة

 وبقی: ٚاضؽ ِؼبةه بى

 ؼلیمٝ 45: قهبى

: ا٘ٛاع ٔٛاؼ اِٚیٝ ٚ هّففي هَاؼ

 ٞبافكٚؼ٘ی

: اثكاـ سٛقیٗ، ظفٚف اثكاـ ٍ سدْيكار

 ِؼبة، ثبِٕیُ ٚ ...

آٔبؼٜ وفؼٖ ِطیص ٚ 

 ؼلیك
 

آٔبؼٜ وفؼٖ ؼـ ضؽ لبثُ 

 لجَٛ 
 

 آٔبؼٜ وفؼٖ ٘بؼـوز 

آٔبؼٜ وفؼٖ ِؼبة ٚ اٍ٘ٛة ٔٙبثك ففَٔٛ ثب ؼلز ٔٙبوت ؼـ 

 سٛقیٗ ٚ ثبـٌیفی 
3 

 
آٔبؼٜ وفؼٖ ِؼبة ٚ اٍ٘ٛة ٔٙبثك ففَٔٛ ٚ سٛقیٗ ثب غٙبی 

 لبثُ لجَٛ ٚ ثبـٌیفی ٘ىجشبً ِطیص 
2 

 1 ػؽْ سٛا٘بیی آٔبؼٜ وفؼٖ ِؼبة ٚ اٍ٘ٛة 

2 

سٌٝين غَاَ 

ـ َلَلي ي 

ؼٍغبة ل١بة ٍ 

 اً َة

 وبقی : ٚاضؽ ِؼبةه بى

 ؼلیمٝ  30: قهبى

 : ؼٚغبة، ِؼبة ٚ اٍ٘ٛة هّففي هَاؼ

ا٘ٛاع ٚیىىٛٔشف،  اثكاـ ٍ سدْيكار:

، سفاقٚی ٔشف ثٍف، ؼا٘ىیشٝ

 آقٔبیٍٍبٞی

 سٙظیٓ ِطیص ٚ ؼلیك

 

سٙظیٓ غٛاَ ؼـ ضؽ لبثُ 

 لجَٛ 

 

 سٙظیٓ ٘بؼـوز 

ٔشف، ؼلیك غٛاَ ـئِٛٛلیىی ٔب٘ٙؽ ٚیىىٛسٙظیٓ ِطیص ٚ 

 ؼا٘ىیشٝ ٚ ...
3 

 
 2 سٙظیٓ ِطیص ٚ ؼلیك غٛاَ ـئِٛٛلیىی ثب غٙبی ٔدبق 

 1 ػؽْ سٛا٘بیی سٙظیٓ غٛاَ ـئِٛٛلیىی ؼٚغبة ِؼبة 

  فؼىالک  3

 ق٘ی : ٚاضؽ ِؼبةه بى

 ؼلیمٝ 25: قهبى

 : ؼٚغبة، ِؼبة ٚ اٍ٘ٛةهّففي هَاؼ

 اِه ٚ آٞٙفثبسدْيكار:  ٍ اثكاـ

اِه ٚ آٍٞٙیفی ِطیص ٚ 

 ؼلیك

اِه ٚ آٍٞٙیفی ؼـ ضؽ 

 لبثُ لجَٛ 

 اِه ٚ آٍٞٙیفی ٘بؼـوز

 3 اِه ٚ آٍٞٙیفی ثٝ ٘ٛـ ؼلیك ٚ ِطیص ؼٚغبة 

 
 2 اِه ٚ آٍٞٙیفی ٘ىجشبً ِطیص ؼٚغبة ثب غٙبی ٔدبق 

 1 ػؽْ سٛا٘بیی اِه ٚ آٍٞٙیفی 

4 
ًٝبـر ثف ٠ول فؼ 

 دفوٌ 

 ق٘ی : ٚاضؽ ِؼبةه بى

 : ؼـ اغشیبـ اـقٌیبةقهبى

 -: هّففي هَاؼ

 -سدْيكار: ٍ اثكاـ

 ٘ظبـر وبُٔ

 

 ٘ظبـر ؼـ ضؽ لبثُ لجَٛ 

 

 ٘ظبـر ٘بؼـوز

وٙشفَ ِطیص وّیٝ ٔفاضُ وبـ دفوُٙ اق ِطبٚ وٕی ٚ ویفی ٚ 

 ـػبیز اَِٛ ایٕٙی 
3 

 
وٙشفَ وبـ دفوُٙ اق ِطبٚ ویفی ٚ ػؽْ وٙشفَ ِطیص وٕیز 

 وبـ دفوُٙ ٚ ـػبیز اَِٛ ایٕٙی 
2 

ػؽْ وٙشفَ ٔفاضُ وبـ دفوُٙ اق ِطبٚ وٕی ٚ ویفی ٚ ػؽْ 

 ـػبیز اَِٛ ایٕٙی 
1 

ٌبیىشٍی ٞبی 

غیف فٙی , 

ایٕٙی, ثٟؽاٌز, 

سٛخٟبر قیىز 

 ٔطیٙی ٚ ٍ٘في

سدٟیكار ا٘فبی ضفیك  -وفً ایٕٙی -ػیٙه ایٕٙی -ِجبن وبـ -والٜ ایٕٙی -وٕفثٙؽ ایٕٙی -ٔٙبوتؼوشىً  -ٔبوه سٙفىی ايوٌي:-1

 ٞبی ایٕٙی   ٚ آٌبٞی

 ؼلز، ٘ظٓ ً في:-2

  خؽاوبقی قثبِٝ –سٟٛیٝ ٔٙبوت سَخْبر قيىز هطيٙي:-3

ؼاٌشٗ ؼـن ؼـوز اق ویىشٓ   -(N12)سّٕیٓ ٌیفی -(N11)اوشؽالَ  ّب  غيففٌي  ؽ ٍ  وٙص هَـؼ ًيبق  بـ:ٌبيىش ي-4

خٕغ آٚـی ٚ ٌفؼآٚـی ا٘الػبر  -(N23)ثٟجٛؼ ػّٕىفؼٞبی ویىشٓ   -(N22)سٙظیٓ ٚ اِالش ػّٕىفؼٞبی ویىشٓ  -(N21)وبقٔب٘ی 

(N31)-   ً٘سٛوؼٝ ٌبیىشٍی ٚ ؼا(N36)-  ا٘شػبة فٙبٚـی ٞبی ٔٙبوت(N41)- ٖاخشٕبػی ثٛؼ(N51)- ٖٟٔبـر ٌٛي وفؼ(N52)-  

اضشفاْ ٌؿاٌشٗ ثف اـقي ٞبی  -(N55)ٕ٘بیً لؽـر ـٞجفی اففاؼ  -(N54)ٌفوز ؼـ اخشٕبػبر ٚ فؼبِیز ٞب  -(N53)٘مً ؼـ سیٓ 

ؼـوشىبـی ٚ وىت ضالَ   -(N72)ٔىئِٛیز دؿیفی -(N71)سؼبِی ففؼی -(N57)آٔٛقي ٚ وٕه ثٝ ففاٌیفی ؼیٍفاٖ   -(N56)ؼیٍفاٖ

(N73)-   غٛؼ ٔؽیفیشی(N61)-  ٖٔؽیفیز قٔب(N64)-  یفیز ٔٛاؼ ٚ سدٟیكار ٔؽ(N66)- ٔؽیفیز ٔٙبثغ ا٘ىب٘ی(N67)-  ٚ ٝٔطبوج

 (N81)وبـآففیٙی  -(N92ـیبٔی )

 

 

 1ـ٠بيز هَاـؼ 

 4الي 

 

 

 

٠ؽم ـ٠بيز ّف 

 1يک اق هَاـؼ 

 4الي 

% ایٕٙی، ٍ٘في، سٛخٟبر 100

-قیىز ٔطیٙی ٚ ٌبیىشٍی

 ٞبی غیففٙی

2 

ػؽْ اوشفبؼٜ اق والٜ ایٕٙی یب  

وفً ایٕٙی یب ؼوشىً وبـ یب 

ِجبن وبـ یب ٔبوه سٙفىی یب 

ػیٙه ایٕٙی یب وٕفثٙؽ ایٕٙی 

 یب ٔٛاـؼ ؼیٍف

1 

 اـقٌيبثي  بـ )ٌبيىش ي اًدبم  بـ(
 ثّی    

 غیف    

 ٔؼیبـ ٌبیىشٍی ا٘دبْ وبـ  :

  2اق ٔفضّٝ  2وىت ضؽالُ ٕ٘فٜ  

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

 اق ٔفاضُ وبـ 2وىت ضؽالُ ٔیبٍ٘یٗ 
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 ٍقاـر  هَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك   هَقٌي

 ؼفشف سبلي   شبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ  بـؼاًً

 

   بـ ٠ول فؼ اوشبًؽاـؼ سطلي  - 1-8ًوَى ثفگ

 اٍل:ًَثز  : سبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼ ي

 L3 وٙص ِالضيز س ٌىيي وفاهيک ضففِ 31190193  ؽ ضففِ
 اوشبًؽاـؼ ٠ول فؼ  بـ:

ٍ سٌٝين  ْب ٌشفل  ً ٍ هبؼُ  فؼى سدْيكار 

دبـاهشفّب  هفثَِ٘ ٍ هؤثف ثف هيكاى ل١بة ا٠وبل 

  هفثَِّ٘ب  ٌؽُ هٙبثق اوشبًؽاـؼ ٍ ؼوشَـال١و 

 G34  فٍُ  بـ  ل١بة قؼى ٍٜي ِ 07  ؽ ٍٜي ِ

  بـ 0706  ؽ  بـ
 هبؼُ  فؼى سدْيكار ل١بة 

 قًي
 (3هْبـر ) وٙص ٌبيىش ي

  

 (ؼقيقِ 60 قهبى)                                                       :     بـ اًدبم ٌفايٗ-1

 قًي ٍاضؽ ل١بةه بى:  .1

 وذفوَـ  -ّب  اًشقبللَلِ -ّبدوخ -ّوكى -سدْيكار ل١بة قًي ٌبه  هػكى -اثكاـ  ٌشفل سدْيكار ل١بة قًياثكاـ ٍ سدْيكار:  .2

 زفا٢ قَُ ٍ .... -ؾـُ ثيي -ًَاـ ًقبلِ -ل١بة قًياًجف ٍيمُ  -ؼيىک ّب   فؼاى - ثٍبـ ث  -ديىشَلِ -َّا

  -هَاؼ هّففي :  .3

 ٠يٌک ايوٌي - وفثٌؽ ايوٌي -  ً ايوٌي - الُ ايوٌي -ؼوش ً هٌبوت -هبوک سٌ ىي -لجبن  بـ هٌبوتسدْيكار ايوٌي:  .4

 ٌبغُ ّب  اِلي اوشبًؽاـؼ ٠ول فؼ  بـ:  –2

 ّب  ل١بة قًي  ٌشفل ؼوش بُ .1

 ؼوش بّي هؤثف ثف هيكاى ل١بةسٌٝين دبـاهشفّب   .2

 ثفـوي ٠يَة ًبٌي اق سدْيكار ل١بة قًي   .3

 ًوًَِ ٍ ًقٍِ  بـ:-3

 دوذبل ٍ ... ـا  ٌشفل ًوبيؽ. -غَٖٙ اًشقبل ل١بة –هٙبثق ؼوشَـال١و   ليِ اخكا  ؼوش بُ ٌبه  ّوكًْب  .1

ثبؼ، وف٠ز ضف ز هطَّل ثف ـٍ  ًَاـ ًقبلِ  ف ثف هيكاى ل١بة ٌبه  فٍبـ ل١بة، فٍبـثهٙبثق ؼوشَـال١و  دبـاهشفّب  ؼوش بّي هؤ .2

 ٍ ؼوش بُ زبح ٍ ... ـا سٌٝين ًوبيؽ.

 ة ًبٌي اق سدْيكار ل١بة قًي ـا ثفـوي ًوبيؽ.٠َي .3

 اثكاـ اـقٌيبثي: -4

 . فْفوز ٍاـوي 4. ًوًَِ  بـ     3. هٍبّؽُ     2دفوً    .1

 اثكاـ ٍ سدْيكار هَـؼ ًيبق اًدبم  بـ: -5

 وذفوَـ  -ّب  اًشقبللَلِ -ّبدوخ -ّوكى -سدْيكار ل١بة قًي ٌبه  هػكى -اثكاـ  ٌشفل سدْيكار ل١بة قًياثكاـ ٍ سدْيكار:  .1

 زفا٢ قَُ ٍ .... -ؾـُ ثيي -ًَاـ ًقبلِ -اًجف ٍيمُ ل١بة قًي -ؼيىک ّب   فؼاى - ثٍبـ ث  -ديىشَلِ -َّا

 -٠يٌک ايوٌي - وفثٌؽ ايوٌي -  ً ايوٌي -ايوٌي الُ  -ؼوش ً هٌبوت -هبوک سٌ ىي -لجبن  بـ هٌبوتسدْيكار ايوٌي:  .2

 سدْيكار ا٘ ب  ضفيق

 س بلي   بـ  هفسجٗ ؼـ  فٍُ  بـ : -6
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 ٍقاـر  هَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك   هَقٌي

 ؼفشف سبلي   شبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ  بـؼاًً

 

  اـقٌيبثي - 1 -9ًوَى ثفگ

 اٍلًَثز    سبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼ ي

 اوشبًؽاـؼ ٠ول فؼ  بـ: L3 وٙص ِالضيز س ٌىيي وفاهيک ضففِ 31190193  ؽ ضففِ

ٍ سٌٝين  ْب ٌشفل  ً ٍ هبؼُ  فؼى سدْيكار 

دبـاهشفّب  هفثَِ٘ ٍ هؤثف ثف هيكاى ل١بة ا٠وبل 

 هفثَِّ٘ب   ٌؽُ هٙبثق اوشبًؽاـؼ ٍ ؼوشَـال١و 

 G34  فٍُ  بـ  ل١بة قؼى ٍٜي ِ 07  ؽ ٍٜي ِ

  بـ 0706  ؽ  بـ
  هبؼُ  فؼى سدْيكار

 قًي ل١بة
 (3هْبـر ) وٙص ٌبيىش ي

  

 هفا ض   بـ ـؼي 
 ٌفايٗ ٠ول فؼ

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

1 
 ٌشفل سدْيكار 

 ل١بة قًي

 وبقیٚاضؽ ِؼبة: ه بى

 ؼلیمٝ 20: قهبى

 -: هّففي هَاؼ

: اثكاـ اثكاـ ٍ سدْيكار

 وٙشفَ سدٟیكار ِؼبة ق٘ی 

 وٙشفَ ؼلیك ٚ ِطیص 

 

 وٙشفَ ؼـ ضؽ لبثُ لجَٛ

 

 وٙشفَ ٘بؼـوز  

وٙشفَ ؼلیك ٚ ِطیص سدٟیكار ِؼبة ق٘ی اق ٘ظف ػُٕ وفؼ ِطیص 

 ٔٙبثك ؼوشٛـاِؼُٕ ـٚي ٔٛخٛؼ 
3 

 
ٟیكار ِؼبة ق٘ی ثب سٛخٝ ثٝ ٔٛاـؼ ثىیبـ ٟٔٓ ثب د٘ىجشبً ِطیص سوٙشفَ 

 غٙبی خكئی 
2 

 1 ػؽْ سٛا٘بیی وٙشفَ سدٟیكار 

2 
دوخ ل١بة  سٌٝين 

 قًي

 وبقی : ٚاضؽ ِؼبةه بى

 ؼلیمٝ  20: قهبى

 -: هّففي هَاؼ

 -دٕخ اثكاـ ٍ سدْيكار:

  دیىشِٛٝ -وٕذفوٛـ ٞٛا

سٙظیٓ دبـأشفٞبی ٔؤثف ثٙٛـ 

 ؼـ ِؼبة ق٘ی ؼلیك ٚ ِطیص

 

سٙظیٓ دبـأشفٞب ؼـ ضؽ لبثُ 

 ؼـ ِؼبة ق٘ی لجَٛ 

 

 ؼـ ِؼبة ق٘ی سٙظیٓ ٘بؼـوز 

سٙظیٓ دبـأشفٞبی ٔؤثف ثف ٔیكاٖ ِؼبة ٔب٘ٙؽ ٔیكاٖ غفٚج ِؼبة وفػز 

  ٚ قٔبٖ دبٌیؽٖ فٍبـ ، ٔیكاٖضفوز لٙؼبر
3 

 
غفٚج  ٔیكاٖسٙظیٓ ٘ىجشبً ِطیص ٚ ٔٛاـؼ ٟٔٓ دبـأشفٞبی ٔؤثف ثف 

ثب غٙبی ٔیكاٖ فٍبـ ٚ قٔبٖ دبٌیؽٖ  ِؼبة، وفػز ضفوز لٙؼبر ٚ 

 ٔدبق 

2 

 1 ػؽْ سٛا٘بیی سٙظیٓ دبـأشفٞبی ٔؤثف 

3 

٠يَة  يثفـو

ًبٌي اق سدْيكار 

 ل١بة قًي

 ق٘ی : ٚاضؽ ِؼبةه بى

 ؼلیمٝ 20: قهبى

 -: هّففي هَاؼ

 ؾـٜ ثیٗسدْيكار:  ٍ اثكاـ

سدٟیكار ثفـوی ػیٛة ٘بٌی اق 

 ٚ ِطیص ثٝ ٘ٛـ ؼلیك

 ثفـوی ػیٛة ؼـ ضؽ لبثُ لجَٛ 

 ثفـوی ٘بؼـوز 

ثفـوی ػیٛة ٘بٌی اق سدٟیكار ِؼبة ق٘ی ٌبُٔ ٔػبٔز ِه، ِؼبة 

 ٍ٘ففشٗ 
3 

ثفـوی ػیٛة ٘بٌی اق سدٟیكار ِؼبة ٘ىجشبً ِطیص ٚ ػیٛة ٟٔٓ ثب  

 غٙبی ٔٛـؼ لجَٛ 
2 

 1 ػؽْ سٛا٘بیی ػیٛة

4 
ًٝبـر ثف ٠ول فؼ 

 دفوٌ 

 ق٘ی : ٚاضؽ ِؼبةه بى

 ؼـ اغشیبـ اـقٌیبة: قهبى

 -: هّففي هَاؼ

 -سدْيكار: ٍ اثكاـ

 ٘ظبـر وبُٔ

 

 ٘ظبـر ؼـ ضؽ لبثُ لجَٛ 

 

 ٘ظبـر ٘بؼـوز

وٙشفَ ِطیص وّیٝ ٔفاضُ وبـ دفوُٙ اق ِطبٚ وٕی ٚ ویفی ٚ ـػبیز 

 اَِٛ ایٕٙی 
3 

 
وٙشفَ وبـ دفوُٙ اق ِطبٚ ویفی ٚ ػؽْ وٙشفَ ِطیص وٕیز وبـ 

 دفوُٙ ٚ ـػبیز اَِٛ ایٕٙی 
2 

ػؽْ وٙشفَ ٔفاضُ وبـ دفوُٙ اق ِطبٚ وٕی ٚ ویفی ٚ ػؽْ ـػبیز 

 اَِٛ ایٕٙی 
1 

ٌبیىشٍی ٞبی 

فٙی ,  غیف

ایٕٙی, ثٟؽاٌز, 

سٛخٟبر قیىز 

 ٔطیٙی ٚ ٍ٘في

سدٟیكار  -ػیٙه ایٕٙی -وٕفثٙؽ ایٕٙی -وفً ایٕٙی -والٜ ایٕٙی -ؼوشىً ٔٙبوت -ٔبوه سٙفىی -ِجبن وبـ ٔٙبوت  ايوٌي:-1

  ٞبی ایٕٙیآٌبٞی -ا٘فبی ضفیك

 ؼلز، ٘ظٓ ً في:-2

 ٔٙبوتسٟٛیٝ  –ػبیك )ایكٚالویٖٛ( ِؽا  سَخْبر قيىز هطيٙي:-3

ؼاٌشٗ ؼـن ؼـوز اق ویىشٓ   -(N12)سّٕیٓ ٌیفی -(N11)اوشؽالَ    ّب  غيففٌي  ؽ ٍ  وٙص هَـؼ ًيبق  بـ:ٌبيىش ي-4

خٕغ آٚـی ٚ ٌفؼآٚـی ا٘الػبر  -(N23)ثٟجٛؼ ػّٕىفؼٞبی ویىشٓ   -(N22)سٙظیٓ ٚ اِالش ػّٕىفؼٞبی ویىشٓ  -(N21)وبقٔب٘ی 

(N31)-   ً٘سٛوؼٝ ٌبیىشٍی ٚ ؼا(N36)-  ا٘شػبة فٙبٚـی ٞبی ٔٙبوت(N41)- ٖاخشٕبػی ثٛؼ(N51)-  ٟٔبـر ٌٛي

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

  -(N72)ِیز دؿیفیٔىئٛ -(N71)سؼبِی ففؼی -(N57)آٔٛقي ٚ وٕه ثٝ ففاٌیفی ؼیٍفاٖ   -(N56)ثف اـقي ٞبی ؼیٍفاٖ

ٔؽیفیز ٔٙبثغ  -(N66)ٔؽیفیز ٔٛاؼ ٚ سدٟیكار   -(N64)ٔؽیفیز قٔبٖ  -(N61)غٛؼ ٔؽیفیشی   -(N73)ؼـوشىبـی ٚ وىت ضالَ 

 (N37)ٔىشٙؽ وبقی - (N67)ا٘ىب٘ی

 4الي  1ـ٠بيز هَاـؼ 

 

 

 

 

٠ؽم ـ٠بيز ّف يک اق هَاـؼ 

 4الي  1

% ایٕٙی، ٍ٘في، 100

سٛخٟبر قیىز ٔطیٙی ٚ 

 ٞبی غیففٙیٌبیىشٍی

2 

ػؽْ اوشفبؼٜ اق والٜ ایٕٙی  

یب ؼوشىً وبـ یب وفً 

ایٕٙی یب ِجبن وبـ یب ٔبوه 

سٙفىی یب ػیٙه ایٕٙی یب 

 وٕفثٙؽ ایٕٙی یب ٔٛاـؼ ؼیٍف

1 

 اـقٌيبثي  بـ )ٌبيىش ي اًدبم  بـ(
 ثّی    

 غیف    

 ٔؼیبـ ٌبیىشٍی ا٘دبْ وبـ  :

  2اق ٔفضّٝ  2وىت ضؽالُ ٕ٘فٜ  

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

 اق ٔفاضُ وبـ 2وىت ضؽالُ ٔیبٍ٘یٗ 



96 

 

 

 ٍقاـر  هَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك   هَقٌي

  بـؼاًًؼفشف سبلي   شبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ 

 

  بـ ٠ول فؼ اوشبًؽاـؼ سطلي  - 1-8ًوَى ثفگ
 

 اٍل:ًَثز  : سبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼ ي

 L1 وٙص ِالضيز  بـ ف هبّف ٠وَهي وفاهيک ضففِ 81810191  ؽ ضففِ
 اوشبًؽاـؼ ٠ول فؼ  بـ:

 هبؼُ وبق  ٍا ي  َـُ ثب  ٌشفل ِ طبر ٍ 

ّب   و ي ٍ  ً ْؽاـًؽُّب  ؼيف ؽاق ٍ  دبيِ

ا٠وبل اً َة هٙبثق اوشبًؽاـؼ ٍ 

 ّب  هفسجٗ ؼوشَـال١و 

 G33  فٍُ  بـ  دػشي ٍٜي ِ 08  ؽ ٍٜي ِ

 (1  بّي ) وٙص ٌبيىش ي  هبؼُ  فؼى ٍا ي  َـُ  بـ 0801  ؽ  بـ

  

 (ؼقيقِ 45قهبى:)                                                          :    بـ اًدبم ٌفايٗ-1

 ٍاضؽ دػز ه بى:  .1

 -دبيِ ؼيف ؽاق -ِ طِ ؼيف ؽاق -زفا٢ قَُ -ثييؾـُ -ثفن ٍ قلن هَ -هبلِ -هشف -ًٝيف سفاقٍ ياثكاـ ٍ سدْيكار: اًَاٞ اثكاـّب   ٌشفل .2

  وذفوَـ َّا -ّب   و ي ٍ ...(ً ْؽاـًؽُ

 هَاؼ هّففي: اً َة  .3

 ٠يٌک هٌبوت –ٌؽ ايوٌي ث وف -  ً ايوٌي -هبوک سٌ ىي – الُ ايوٌي  -ؼوش ً هٌبوت -سدْيكار ايوٌي: لجبن  بـ هٌبوت .4

 ٌبغُ ّب  اِلي اوشبًؽاـؼ ٠ول فؼ  بـ:  –2

 ّب  ؼيف ؽاق ّب ٍ دبيِ ٌشفل ِ طِ .1

  هبؼُ وبق  ٍا ي   .2

 ًوًَِ ٍ ًقٍِ  بـ:-3
 هبًٌؽ سفک، ؼففه ي، دفيؽ ي لجِ ٍ ...  ٌشفل ًوَؼُ ٍ ؼـ َِـر ًيبق س١ويف ٍ يب س١َيٓ ًوبيؽ. هٙبثق ؼوشَـال١و   ليِ ٠يَة ٍ دبيِ ّب .1

 هٙبثق ؼوشَـال١و  ًىجز ثِ زيؽى ِطيص ِ طبر ٍ دبيِ ّب  ًىَق ٍ وذه ًىجز ثِ ا٠وبل اً َة اقؽام  ٌؽ. .2

 اثكاـ اـقٌيبثي: -4

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

 ٍ سدْيكار هَـؼ ًيبق اًدبم  بـ:اثكاـ  -5

 -دبيِ ؼيف ؽاق -ِ طِ ؼيف ؽاق -زفا٢ قَُ -ثييؾـُ -ثفن ٍ قلن هَ -هبلِ -هشف -اثكاـ ٍ سدْيكار: اًَاٞ اثكاـّب   ٌشفل ًٝيف سفاقٍ .1

  وذفوَـ َّا -ً ْؽاـًؽُ ّب   و ي ٍ ...(

ٍ  ٠يٌک هٌبوت–ٌؽ ايوٌي ث وف -  ً ايوٌي - ىيهبوک سٌ – الُ ايوٌي  -ؼوش ً هٌبوت -سدْيكار ايوٌي: لجبن  بـ هٌبوت .2

 سدْيكار ا٘ ب  ضفيق

  س بلي   بـ  هفسجٗ ؼـ  فٍُ  بـ : -6

 (0802) زيؽهبى ق١ٙبر ـٍ  ٍا ي  َـُ -
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 ٍقاـر  هَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك   هَقٌي

 ؼفشف سبلي   شبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ  بـؼاًً

 

 اـقٌيبثي - 1 -9ًوَى ثفگ
 

 اٍلًَثز    سبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼ ي

 اوشبًؽاـؼ ٠ول فؼ  بـ: L1 وٙص ِالضيز  بـ ف هبّف ٠وَهي وفاهيک ضففِ 81810191  ؽ ضففِ

ّب  وبق  ٍا ي  َـُ ثب  ٌشفل ِ طبر ٍ دبيِ هبؼُ

ّب   و ي ٍ ا٠وبل اً َة ؼيف ؽاق ٍ ً ْؽاـًؽُ

 ّب  هفسجٗاوشبًؽاـؼ ٍ ؼوشَـال١و هٙبثق 

 G33  فٍُ  بـ  دػشي ٍٜي ِ 08  ؽ ٍٜي ِ

 (1  بّي ) وٙص ٌبيىش ي  هبؼُ  فؼى ٍا ي  َـُ  بـ 0801  ؽ  بـ

  

 هفا ض   بـ ـؼي 
 ٌفايٗ ٠ول فؼ

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

ًوف

ُ 

1 
 ٌشفل ِ طبر ٍ 

 ّب  ؼيف ؽاق دبيِ

 : ٚاضؽ دػزه بى

 ؼلیمٝ 15: قهبى

: ِفطبر ٚ هّففي هَاؼ

 دبیٝ ٞبی ؼیفٌؽاق 

: زفاؽ لٜٛ، اثكاـ ٍ سدْيكار

 ؾـٜ ثیٗ، ثفن، وٕذفوٛـ ٞٛا 

 

 وٙشفَ ؼلیك ٚ وبُٔ 

 

 وٙشفَ ؼـ ضؽ لبثُ لجَٛ

 

 وٙشفَ ٘بؼـوز  
 

اق ٘ظف سفن،  ٘ىٛقٞبی وٙشفَ ؼلیك ٚ وبُٔ ِفطبر ٚ دبیٝ

 ؼـ ِٛـر ٘یبق  ٞبٌىىز سبح، زىجٙؽٌی ٔٛاؼ ٚ سؼٛیٓ آٖ
3 

ٞبی ؼیفٌؽاق ٚ ػیٛة ٟٔٓ وٙشفَ ٘ىجشبً ِطیص ِفطبر ٚ دبیٝ 

 ٔب٘ٙؽ سفن ٚ ٌىىز ٚ ...
2 

 1 ػؽْ سٛا٘بیی وٙشفَ ػیٛة 

 ا٠وبل اً َة  2

 : ٚاضؽ دػزه بى

 ؼلیمٝ  15: قهبى

 آٔبؼٜ: اٍ٘ٛة هّففي هَاؼ

، ثفن اثكاـ ٍ سدْيكار:

 وٕذفوٛـ ٞٛا، لّٓ ٔٛ ٚ ...

 

 اػٕبَ ِطیص ٚ وبُٔ اٍ٘ٛة

 

 اػٕبَ ؼـ ضؽ لبثُ لجَٛ 

 

 اػٕبَ ٘بؼـوز 

اػٕبَ ِطیص ٚ وبُٔ اٍ٘ٛة ثب ـػبیز ٘ىبر )سٕیك وفؼٖ وبُٔ، 

 ٞٛاٌیفی، قؼٖ اٍ٘ٛة ِطیص ؼـ خبی ٔٙبوت(
3 

 
 2 ٞب ٌٛؼ.اوشفبؼٜ ِفطٝاػٕبَ ٘ىجشبً ِطیص اٍ٘ٛة وٝ ٔٙدف ثٝ 

 1 ػؽْ سٛا٘بیی اػٕبَ اٍ٘ٛة 

3 
قفاـ ؼاؼى ً ْؽاـًؽُ 

 ّب   و ي 

 : ٚاضؽ دػز ه بى

 ؼلیمٝ 15: قهبى

: ٍٟ٘ؽاـ٘ؽٜ هّففي هَاؼ

 ٞبی وٕىی 

 -سدْيكار:  ٍ اثكاـ

 

 لفاـ ؼاؼٖ ِطیص ٚ وبُٔ 

 

 لفاـ ؼاؼٖ ؼـ ضؽ لبثُ لجَٛ 

 

 لفاـ ؼاؼٖ ٘بؼـوز 

ٞبی وٕىی اق خّٕٝ ٔطُ ِطیص ٚ وبُٔ ٍٟ٘ؽاـ٘ؽٜلفاـ ؼاؼٖ 

 ٔٙبوت، سؼؽاؼ ٚ ...
3 

ىی ٘ىجشبً ِطیص ثب ـػبیز اَِٛ ٞبی وٕلفاـ ؼاؼٖ ٍٟ٘ؽاـ٘ؽٜ 

 ی وّ
2 

 1 ٞبی وٕىی ػؽْ سٛا٘بیی لفاـ ؼاؼٖ ٍٟ٘ؽاـ٘ؽٜ

ٌبیىشٍی ٞبی 

غیف فٙی , 

ایٕٙی, 

ثٟؽاٌز, 

سٛخٟبر 

قیىز ٔطیٙی 

 ٚ ٍ٘في

ػیٙه ٔٙبوت ٚ –ٙؽ ایٕٙی ثوٕف -وفً ایٕٙی -ٔبوه سٙفىی –والٜ ایٕٙی  -ؼوشىً ٔٙبوت -ِجبن وبـ ٔٙبوت ايوٌي:-1

 ویىشٓ ا٘فبء ضفیك

 ٘ظٓ -ؼلز  ً في:-2

 ٞبخؽاوبقی قثبِٝ –سٟٛیٝ سَخْبر قيىز هطيٙي:-3

ؼاٌشٗ ؼـن ؼـوز اق   -(N12)سّٕیٓ ٌیفی -(N11)اوشؽالَ  ّب  غيففٌي  ؽ ٍ  وٙص هَـؼ ًيبق  بـ:ٌبيىش ي -4

خٕغ آٚـی ٚ  -(N23)ثٟجٛؼ ػّٕىفؼٞبی ویىشٓ   -(N22)سٙظیٓ ٚ اِالش ػّٕىفؼٞبی ویىشٓ  -(N21)ویىشٓ وبقٔب٘ی 

 -(N51)اخشٕبػی ثٛؼٖ -(N41)ا٘شػبة فٙبٚـی ٞبی ٔٙبوت  -(N36)سٛوؼٝ ٌبیىشٍی ٚ ؼاً٘   -(N31)ٌفؼآٚـی ا٘الػبر 

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

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

ؽیفیز ٔٛاؼ ٚ ٔ  -(N64)ٔؽیفیز قٔبٖ  -(N61)غٛؼ ٔؽیفیشی   -(N73)ؼـوشىبـی ٚ وىت ضالَ   -(N72)ٔىئِٛیز دؿیفی

 (N37)ٔىشٙؽ وبقی - (N67)ٔؽیفیز ٔٙبثغ ا٘ىب٘ی -(N66)سدٟیكار 

 

الي  1ـ٠بيز هَاـؼ 

4 

 

 

 

٠ؽم ـ٠بيز ّف يک 

 4الي  1اق هَاـؼ 

% ایٕٙی، ٍ٘في، 100

سٛخٟبر قیىز 

-ٔطیٙی ٚ ٌبیىشٍی

 ٞبی غیففٙی

2 

 

ػؽْ اوشفبؼٜ اق والٜ 

ایٕٙی یب ؼوشىً وبـ 

یب وفً ایٕٙی یب 

یب ٔبوه ِجبن وبـ 

سٙفىی یب ػیٙه 

ایٕٙی یب وٕفثٙؽ 

 ایٕٙی یب ٔٛاـؼ ؼیٍف

1 

 اـقٌيبثي  بـ )ٌبيىش ي اًدبم  بـ(

 ثّی    

 غیف    

 ٔؼیبـ ٌبیىشٍی ا٘دبْ وبـ  :

  1اق ٔفضّٝ  2وىت ضؽالُ ٕ٘فٜ  

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

 اق ٔفاضُ وبـ 2وىت ضؽالُ ٔیبٍ٘یٗ 

  



93 

 

 

 ٍقاـر  هَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك   هَقٌي

 ؼفشف سبلي   شبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ  بـؼاًً

 

   بـ ٠ول فؼ اوشبًؽاـؼ سطلي  - 1-8ًوَى ثفگ

 اٍل:ًَثز  : سبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼ ي

 اوشبًؽاـؼ ٠ول فؼ  بـ: L1 وٙص ِالضيز  بـ ف هبّف ٠وَهي وفاهيک ضففِ 81810191  ؽ ضففِ

زيؽهبى ق١ِٙ ثف ـٍ  ٍا ي هٙبثق  اوشبًؽاـؼ ٍ 

 ّب  هفسجٗ ؼوشَـال١و 

 

 G33  فٍُ  بـ  دػشي ٍٜي ِ 08  ؽ ٍٜي ِ

  بـ 0802  ؽ  بـ
زيؽهبى ق١ٙبر ثف ـٍ  ٍا ي 

  َـُ
 (1  بّي ) وٙص ٌبيىش ي

  

 (ؼقيقِ 50 قهبى:)                                                 :     بـ اًدبم ٌفايٗ-1

 ٍاضؽ دػزه بى:  .1

 ٍوبي  ضو  ٍ ًق  ق١ٙبر   -زفا٢ قَُ -هَاؼ هّففي: ؾـُ ثيي .2

 ِ طبر ٍ وب بـّب ٍ ...-سدْيكار: ؼيف ؽاقّب   و ي، دبيِاثكاـ ٍ  .3

  وفثٌؽ ايوٌي  –  ً ايوٌي  -هبوک سٌ ىي – الُ ايوٌي  -ؼوش ً هٌبوت -اثكاـ ٍ سدْيكار ايوٌي : لجبن  بـ هٌبوت .4

 ٌبغُ ّب  اِلي اوشبًؽاـؼ ٠ول فؼ  بـ:  –2

  ٌشفل ٜبّف  ق١ٙبر ٍ ٍا ي .1

 زيؽهبى  .2

 ًوًَِ ٍ ًقٍِ  بـ:-3
هٙبثق ؼوشَـال١و  ًىجز ثِ  ٌشفل ٜبّف  ق١ٙبر ٍ ٍا ي اقؽام  فؼُ ٍ ق١ٙبر ه١يَة ـا خؽا  فؼُ ٍ ًىجز ثِ ـفٟ ٠يَة هَخَؼ  .1

 ؼـ ٍا ي اقؽام ًوبيؽ.

هٙبثق ؼوشَـال١و  ثب  ـايً هٌبوت زيؽهبى ق١ٙبر ٍ ثِ  وک ٍوبي   و ي هبًٌؽ وب بـ يًََليز، ًىَقّب   و ي ٍ .. اقؽام  .2

 ًوبيؽ.

 اثكاـ اـقٌيبثي: -4

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

 اثكاـ ٍ سدْيكار هَـؼ ًيبق اًدبم  بـ: -5

 ٍوبي  ضو  ٍ ًق  ق١ٙبر -زفا٢ قَُ -ؾـُ ثيياثكاـ ٍ سدْيكار:  .1

سدْيكار  - وفثٌؽ ايوٌي –  ً ايوٌي  -هبوک سٌ ىي – الُ ايوٌي  -ؼوش ً هٌبوت -سدْيكار ايوٌي : لجبن  بـ هٌبوت .2

 ا٘ ب  ضفيق

  س بلي   بـ  هفسجٗ ؼـ  فٍُ  بـ : -6

 (0801 هبؼُ  فؼى ٍا ي  َـُ ) -
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 ٍقاـر  هَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك   هَقٌي

 ؼفشف سبلي   شبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ  بـؼاًً

 

  اـقٌيبثي - 1 -9ًوَى ثفگ

 اٍلًَثز    سبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼ ي

 L1 وٙص ِالضيز  بـ ف هبّف ٠وَهي وفاهيک ضففِ 81810191  ؽ ضففِ

 اوشبًؽاـؼ ٠ول فؼ  بـ:

زيؽهبى ق١ِٙ ثف ـٍ  ٍا ي هٙبثق  اوشبًؽاـؼ ٍ 

 ّب  هفسجٗؼوشَـال١و 

 ؽ 

 ٍٜي ِ
 G33  فٍُ  بـ  دػشي ٍٜي ِ 08

  بـ 0802  ؽ  بـ
ـٍ  ٍا ي  زيؽهبى ق١ٙبر ثف

  َـُ
 (1  بّي ) وٙص ٌبيىش ي

  

 هفا ض   بـ ـؼي 
 ٌفايٗ ٠ول فؼ

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

1 
 ٌشفل ٜبّف  

 ق١ٙبر ٍ ٍا ي 

 : ٚاضؽ دػزه بى

 ؼلیمٝ 15: قهبى

 -: هّففي هَاؼ

 : زفاؽاثكاـ ٍ سدْيكار

 ؾـٜ ثیٗ -لٜٛ

 

 وٙشفَ ظبٞفی ِطیص ٚ وبُٔ

 

  

 ؽ لبثُ لجَٛ وٙشفَ ظبٞفی ؼـ ض

 

 وٙشفَ ٘بؼـوز 

ٙؼبر ٚ اق ٘ظف سفن، ٌىىز، وٙشفَ ظبٞفی ِطیص ٚ وبُٔ ل

 ٚاٌٗ اق ٘ظف سػفیت، دٛویؽٌی ٚ ...وٙشفَ سبة، ٚ  ؼففٍٔی،
3 

لٙؼبر ٚ ٚاٌٗ ثب سٛخٝ ثٝ ػیٛة ٟٔٓ ٚ  صیوٙشفَ ٘ىجشبً ِط 

 اِّی ؼـ لٙؼبر ٚ ٚاٌٗ 
2 

 1 ػؽْ سٛا٘بیی وٙشفَ ظبٞفی لٙؼبر ٚ ٚاٌٗ 

2 
زيؽهبى ق١ٙبر ـٍ  

 ٍا ي 

 : ٚاضؽ دػزه بى

 ؼلیمٝ  20: قهبى

: ِفطٝ، هّففي هَاؼ

 دبیٝ

 - اثكاـ ٍ سدْيكار:

 

 زیؽٔبٖ وبُٔ ٚ ِطیص 

 

 زیؽٔبٖ ؼـ ضؽ لبثُ لجَٛ 

 

 زیؽٔبٖ ٘بؼـوز 

زیؽٔبٖ وبُٔ ٚ ِطیص لٙؼبر ـٚی ٚاٌٗ اق ٘ظف فبِّٝ، 

 خبیٍبٜ، دبیٝ ٔٙبوت، ِفطٝ ٔٙبوت 
3 

زیؽٔبٖ ٘ىجشبً ِطیص لٙؼبر ـٚی ٚاٌٗ اق ٘ظف اَِٛ وّی  

 ٌبُٔ فبِّٝ ٚ ِفطٝ ٚ دبیٝ 
2 

 1 ػؽْ سٛا٘بیی زیؽٔبٖ لٙؼبر 

 اًشقبل ٍا ي ثِ  َـُ  3

 : ٚاضؽ دػز ه بى

 ؼلیمٝ 15: قهبى

 -: هّففي هَاؼ

 -سدْيكار:  ٍ اثكاـ

 ا٘شمبَ ِطیص ٚ ؼلیك 

 

 ا٘شمبَ ؼـ ضؽ لبثُ لجَٛ 

 

 ا٘شمبَ ٘بؼـوز 

ٚالٌٛ٘ی ثب سٛخٝ ثٝ ػؽْ ا٘شمبَ ِطیص ٚ ؼلیك ٚاٌٗ وٛـٜ 

 ٞبآٖ لٙؼبر ٚ خبثدبیی
3 

وٝ ثٝ ا٘شمبَ ٘ىجشبً ِطیص لٙؼبر ـٚی ٚاٌٗ، ثب سٛخٝ ثٝ ایٗ 

 والٔز ثٝ ؼاغُ وٛـٜ ثفوؽ ثب غٙبی خكئی 
2 

 1 ػؽْ سٛا٘بیی ا٘شمبَ لٙؼبر

ٌبیىشٍی 

ٞبی غیف 

فٙی , ایٕٙی, 

ثٟؽاٌز, 

سٛخٟبر 

قیىز 

ٔطیٙی ٚ 

 ٍ٘في

 -وٕفثٙؽ ایٕٙی –وفً ایٕٙی  -ٔبوه سٙفىی –والٜ ایٕٙی  -ؼوشىً ٔٙبوت -ِجبن وبـ ٔٙبوت ايوٌي:-1

 ٞبی ایٕٙی آٌبٞی-سدٟیكار ا٘فبی ضفیك

 ؼلز، ٘ظٓ ً في:-2

  خؽاوبقی قثبِٝ -سٟٛیٝ ٔٙبوت َخْبر قيىز هطيٙي:س-3

ؼاٌشٗ   -(N12)سّٕیٓ ٌیفی -(N11)اوشؽالَ  :ّب  غيففٌي  ؽ ٍ  وٙص هَـؼ ًيبق  بـٌبيىش ي -4

ثٟجٛؼ ػّٕىفؼٞبی   -(N22)سٙظیٓ ٚ اِالش ػّٕىفؼٞبی ویىشٓ  -(N21)ؼـن ؼـوز اق ویىشٓ وبقٔب٘ی 

ا٘شػبة فٙبٚـی  -(N36)سٛوؼٝ ٌبیىشٍی ٚ ؼاً٘   -(N31)خٕغ آٚـی ٚ ٌفؼآٚـی ا٘الػبر  -(N23)ویىشٓ 

ٌفوز ؼـ  -(N53)٘مً ؼـ سیٓ   -(N52)ٟٔبـر ٌٛي وفؼٖ -(N51)اخشٕبػی ثٛؼٖ -(N41)ٞبی ٔٙبوت 

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

  -(N72)ٔىئِٛیز دؿیفی -(N71)سؼبِی ففؼی -(N57)آٔٛقي ٚ وٕه ثٝ ففاٌیفی ؼیٍفاٖ   -(N56)ؼیٍفاٖ

ٔؽیفیز ٔٛاؼ ٚ سدٟیكار   -(N64)ٔؽیفیز قٔبٖ  -(N61)غٛؼ ٔؽیفیشی   -(N73)ؼـوشىبـی ٚ وىت ضالَ 

(N66)- ٔؽیفیز ٔٙبثغ ا٘ىب٘ی(N67) 

 

 4الي  1ـ٠بيز هَاـؼ 

 

 

 

 

٠ؽم ـ٠بيز ّف يک 

 4الي  1اق هَاـؼ 

% ایٕٙی، ٍ٘في، 100

سٛخٟبر قیىز ٔطیٙی ٚ 

 ٞبی غیففٙیٌبیىشٍی

2 

 
ػؽْ اوشفبؼٜ اق والٜ 

ایٕٙی یب ؼوشىً وبـ یب 

وفً ایٕٙی یب ِجبن وبـ 

یب ٔبوه سٙفىی یب ػیٙه 

ایٕٙی یب وٕفثٙؽ ایٕٙی یب 

 ٔٛاـؼ ؼیٍف

1 

 اـقٌيبثي  بـ )ٌبيىش ي اًدبم  بـ(
 ثّی    

 غیف    

 ٔؼیبـ ٌبیىشٍی ا٘دبْ وبـ  :

  2اق ٔفضّٝ  2وىت ضؽالُ ٕ٘فٜ  

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

 اق ٔفاضُ وبـ 2وىت ضؽالُ ٔیبٍ٘یٗ 
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 ٍقاـر  هَقي ٍ دفٍـي

  هَقٌيوبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك  

 ؼفشف سبلي   شبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ  بـؼاًً

 

   بـ ٠ول فؼ اوشبًؽاـؼ سطلي  - 1-8ًوَى ثفگ

 اٍل:ًَثز  : سبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼ ي

 اوشبًؽاـؼ ٠ول فؼ  بـ: L2 وٙص ِالضيز  وک س ٌىيي وفاهيک ضففِ 73140192  ؽ ضففِ

الوٌز ٍ سٌٝين زفغً ـٌٍي  فؼى ه١ٍ  ٍ 

شفاق ٍ ايي ؼاغ   َـُ ثب  وک اثكاـّب  اضَّ

ّب   ٌشفلي هٙبثق اوشبًؽاـؼ ٍ ؼوشَـال١و 

  َِ٘هفث

 G34  فٍُ  بـ  دػشي ٍٜي ِ 08  ؽ ٍٜي ِ

  بـ 0803  ؽ  بـ
ّب  ـٌٍي  فؼى ويىشن

  َـُ ضفاـسي

وٙص 

 ٌبيىش ي
 (3هْبـر )

  

 (ؼقيقِ 60 قهبى)                                                        :   بـ اًدبم ٌفايٗ-1

  دػزٍاضؽ ه بى:  .1

 ٍلز هشف ٍ ... -خفقِ قى -اًَاٞ سفهَ َد  -اثكاـ ٍ سدْيكار:  َـُ .2

  -هَاؼ هّففي:  .3

 ٠يٌک هٌبوت  - وفثٌؽ ايوٌي –  ً ايوٌي  -هبوک سٌ ىي – الُ ايوٌي  -ؼوش ً هٌبوت -سدْيكار ايوٌي: لجبن  بـ هٌبوت .4

 ٌبغُ ّب  اِلي اوشبًؽاـؼ ٠ول فؼ  بـ: –2

  ٌشفل ويىشن ه١ٍ  يب الوٌز .1

 ـٍي  فؼى ويىشن ضفاـسي .2

 ًوًَِ ٍ ًقٍِ  بـ:-3

ّب ٍ ... اقؽام  فؼُ ٍ ٠يَة اف١بلي ـا ثب سَخِ ثِ ؼوشَـال١و  ًىجز ثِ  ٌشفل ويىشن ه١ٍ  ٌبه   بق، َّا، سفهَ َد  ٍ خفقِ قى .1

 ثف٘ف  ًوبيؽ.

َ٘ل  -ـًگ ١ٌلِ -اقؽام  فؼُ ٍ  ي يز اضشفاق )ًىجز َّا ٍ  بق ّبٍ يب الوٌز ّبهٙبثق ؼوشَـال١و  ًىجز ثِ ـٌٍي  فؼى ه١ٍ  .2

 ١ٌلِ ٍ ...( ـا سٌٝين  ٌؽ.

 اثكاـ اـقٌيبثي: -4

 فْفوز ٍاـوي -3هٍبّؽُ  -2دفوً  -1

 اثكاـ ٍ سدْيكار هَـؼ ًيبق اًدبم  بـ: -5
 ٍلز هشف ٍ ... -خفقِ قى -اًَاٞ سفهَ َد  -سدْيكار:  َـُاثكاـ ٍ  .1

٠يٌک  - وفثٌؽ ايوٌي –  ً ايوٌي  -هبوک سٌ ىي – الُ ايوٌي  -ؼوش ً هٌبوت -اثكاـ ٍ سدْيكار ايوٌي: لجبن  بـ هٌبوت .2

 سدْيكار ا٘ ب  ضفيق -هٌبوت

 س بلي   بـ  هفسجٗ ؼـ  فٍُ  بـ :   -6

 (0603غٍک  ي )ّب ٍ َّا ً ّب   ـٌٍي  فؼى ه١ٍ  -

 (0804ثبقؼيؽ اٍليِ  َـُ ) -
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 ٍقاـر  هَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك   هَقٌي

 ؼفشف سبلي   شبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ  بـؼاًً

 

  اـقٌيبثي - 1 -9ًوَى ثفگ

 اٍلًَثز    سبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼ ي

 اوشبًؽاـؼ ٠ول فؼ  بـ: L2 وٙص ِالضيز  وک س ٌىيي وفاهيک ضففِ 73140192  ؽ ضففِ

ـٌٍي  فؼى ه١ٍ  ٍ الوٌز ٍ سٌٝين زفغً 

شفاق ٍ ضَّايي ؼاغ   َـُ ثب  وک اثكاـّب  ا

ّب   ٌشفلي هٙبثق اوشبًؽاـؼ ٍ ؼوشَـال١و 

 َِ٘هفث

 G34  فٍُ  بـ  دػشي ٍٜي ِ 08  ؽ ٍٜي ِ

  بـ 0803  ؽ  بـ
ّب  ـٌٍي  فؼى ويىشن

 ضفاـسي
 (3هْبـر ) وٙص ٌبيىش ي

  

 هفا ض   بـ ـؼي 
 ٌفايٗ ٠ول فؼ

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

1 
ـٌٍي  فؼى ه١ٍ  

 يب الوٌز 

 : ٚاضؽ دػزه بى

 ؼلیمٝ 20: قهبى

 -: هّففي هَاؼ

 : خفلٝ قٖاثكاـ ٍ سدْيكار

 ـٌٚٗ وفؼٖ ِطیص

  
 

 ـٌٚٗ وفؼٖ ٘بؼـوز 

ـٌٚٗ وفؼٖ ٍٔؼُ ٚ إِٙز ثب سٛخٝ ثٝ ٘ىجز ٞٛا ٚ ٌبق 

 ٚ خفیبٖ ٚـٚؼی 
2 

 

 1 ػؽْ سٛا٘بیی ؼـ ـٌٚٗ وفؼٖ ٍٔؼُ ٚ إِٙز 

  ٌشفل ؼهب   َـُ  2

 : ٚاضؽ دػزه بى

 ؼلیمٝ  20: قهبى

 -: هّففي هَاؼ

ا٘ٛاع  اثكاـ ٍ سدْيكار:

 سفٔٛوٛدُ، ِٚز ٔشف 

 وٙشفَ ؼلیك ٚ ِطیص 

 
 وٙشفَ ؼـ ضؽ لبثُ لجَٛ

 

 وٙشفَ ٘بؼـوز 

وٙشفَ ؼلیك ٚ ِطیص ؼٔبی وٛـٜ ٚ سىز وبـوفؼ ِطیص 

 سفٔٛوٛدُ ثب ِٚز ٔشف 
3 

وٙشفَ ٘ىجشبً ِطیص ؼٔبی وٛـٜ ٚ ثب غٙبی ؼـ ضؽ لبثُ  

 لجَٛ 
2 

 1 ػؽْ وٙشفَ ؼٔبی وٛـٜ 

 سٌٝين زفغِ َّايي  3

 : ٚاضؽ دػز ه بى

 ؼلیمٝ 20: قهبى

 -: هّففي هَاؼ

 -سدْيكار:  ٍ اثكاـ

 سٙظیٓ وبُٔ ٚ ِطیص

  

 سٙظیٓ ؼـ ضؽ لبثُ لجَٛ 
 

 سٙظیٓ ٘بؼـوز 

سٙظیٓ ِطیص ٚ وبُٔ زفغٝ ٞٛای وٛـٜ ٌبُٔ ثبق وفؼٖ 

 ٚ ثىشٗ ؼـیسٝ، ؼٔذفٞب، ـٌٚٗ وفؼٖ ٞٛاوً ٞب
3 

غٙبی  سٙظیٓ ٘ىجشبً ِطیص زفغٝ ٞٛایی ثب ٔٛاـؼ ٟٔٓ ٚ 

 وٝ وٛـٜ ِطیص وبـ وٙؽ.خكئی 
2 

 1 ػؽْ سٛا٘بیی سٙظیٓ زفغٝ ٞبی ٞٛایی

4 
 ٠ول فؼ ثف ًٝبـر

 دفوٌ 

 : ٚاضؽ دػز ه بى

 ؼـ اغشیبـ اـقٌیبة: قهبى

 -: هّففي هَاؼ

 -سدْيكار:  ٍ اثكاـ

 

 ٘ظبـر وبُٔ
 

 ٘ظبـر ؼـ ضؽ لبثُ لجَٛ 
 

 ٘ظبـر ٘بؼـوز 

وٙشفَ ِطیص وّیٝ ٔفاضُ وبـ دفوُٙ اق ِطبٚ وٕی ٚ ویفی ٚ ـػبیز 

 اَِٛ ایٕٙی 
3 

 
وٙشفَ وبـ دفوُٙ اق ِطبٚ ویفی ٚ ػؽْ وٙشفَ ِطیص وٕیز وبـ 

 دفوُٙ ٚ ـػبیز اَِٛ ایٕٙی 
2 

ػؽْ وٙشفَ ٔفاضُ وبـ دفوُٙ اق ِطبٚ وٕی ٚ ویفی ٚ ػؽْ ـػبیز 

 اَِٛ ایٕٙی 
1 

ٌبیىشٍی ٞبی 

فٙی ,  غیف

ایٕٙی, 

ثٟؽاٌز, 

سٛخٟبر 

قیىز ٔطیٙی 

 ٚ ٍ٘في

 - ػیٙه ٔٙبوت -وٕفثٙؽ ایٕٙی –وفً ایٕٙی  -ٔبوه سٙفىی –والٜ ایٕٙی  -ؼوشىً ٔٙبوت -ِجبن وبـ ٔٙبوت ايوٌي:-1

 ایٕٙی ٞبی آٌبٞی -ضفیك ا٘فبی سدٟیكار

 ؼلز، ٘ظٓ ً في:-2

  سٙظیٓ اضشفاق ٚ سٟٛیٝ ٔٙبوت  سَخْبر قيىز هطيٙي:-3

ؼاٌشٗ ؼـن ؼـوز اق   -(N12)سّٕیٓ ٌیفی -(N11)اوشؽالَ  ّب  غيففٌي  ؽ ٍ  وٙص هَـؼ ًيبق  بـ:ٌبيىش ي-4

خٕغ آٚـی ٚ  -(N23)ثٟجٛؼ ػّٕىفؼٞبی ویىشٓ   -(N22)سٙظیٓ ٚ اِالش ػّٕىفؼٞبی ویىشٓ  -(N21)ویىشٓ وبقٔب٘ی 

 -(N51)اخشٕبػی ثٛؼٖ -(N41)ا٘شػبة فٙبٚـی ٞبی ٔٙبوت  -(N36)سٛوؼٝ ٌبیىشٍی ٚ ؼاً٘   -(N31)ٌفؼآٚـی ا٘الػبر 

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

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

ٔؽیفیز ٔٛاؼ ٚ   -(N64)ٔؽیفیز قٔبٖ  -(N61)غٛؼ ٔؽیفیشی   -(N73)ؼـوشىبـی ٚ وىت ضالَ   -(N72)ِیز دؿیفیٔىئٛ

 (N92)ٔطبوجٝ ٚ ـیبٔی  - (N67)ٔؽیفیز ٔٙبثغ ا٘ىب٘ی -(N66)سدٟیكار 

 4الي  1ـ٠بيز هَاـؼ 

 

 

 

 

٠ؽم ـ٠بيز ّف يک 

 4الي  1اق هَاـؼ 

% ایٕٙی، ٍ٘في، 100

سٛخٟبر قیىز 

-ٌبیىشٍیٔطیٙی ٚ 

 ٞبی غیففٙی

2 

 
ػؽْ اوشفبؼٜ اق والٜ 

ایٕٙی یب ؼوشىً وبـ 

یب وفً ایٕٙی یب ِجبن 

وبـ یب ٔبوه سٙفىی 

یب ػیٙه ایٕٙی یب 

وٕفثٙؽ ایٕٙی یب ٔٛاـؼ 

 ؼیٍف

1 

 اـقٌيبثي  بـ )ٌبيىش ي اًدبم  بـ(

 ثّی    

 غیف    

 ٔؼیبـ ٌبیىشٍی ا٘دبْ وبـ  :

  1اق ٔفضّٝ  2وىت ضؽالُ ٕ٘فٜ  

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

 اق ٔفاضُ وبـ 2وىت ضؽالُ ٔیبٍ٘یٗ 
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 ٍقاـر  هَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك   هَقٌي

  بـؼاًًؼفشف سبلي   شبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ 

 

   بـ ٠ول فؼ اوشبًؽاـؼ سطلي  - 1-8ًوَى ثفگ

 اٍل:ًَثز  : سبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼ ي

 اوشبًؽاـؼ ٠ول فؼ  بـ: L2 وٙص ِالضيز س ٌىيي وفاهيک ضففِ : 31190193  ؽ ضففِ

ٍا ي ٍ سدْيكار  َـُ ٍ س ييف  ، ٌشفل ٜبّف   َـُ

ؼيف ؽاقّب   َـُ ٍ ٍا ي ثب اوش بؼُ اق اثكاـ هٌبوت 

  ِ٘ثَّب  هفهٙبثق اوشبًؽاـؼ ٍ ؼوشَـال١و 

 G34  فٍُ  بـ  دػشي ٍٜي ِ: 08  ؽ ٍٜي ِ

 (4سىلٗ ) وٙص ٌبيىش ي ثبقؼيؽ اٍليِ  َـُ  بـ: 0804  ؽ  بـ

  

 (ؼقيقِ 60 قهبى)                                                        :    بـ اًدبم ٌفايٗ-1

 ٍاضؽ  َـُ ه بى:  .1

اثكاـ س١ويف ؼيف ؽاق ٌبه   -ّبخفقِ قى -سفهَ َد  -ٌبه  )ه١ٍ  ٍ الوٌز ٍ ...( اثكاـ ٍ سدْيكار:  َـُ ٌبه  اًَاٞ ٍوبي  ضفاـسي .2

 ٜف ، ثيلسِ، هبلِ ٍ سفاق ٍ ٌوٍِ ٍ ....

 هَاؼ هّففي:  خف، خفم، هالر ؼيف ؽاق  .3

   ً ايوٌي - الُ ايوٌي -لجبن  بـ هٌبوت -ؼوش ً هٌبوت -هبوک سٌ ىيسدْيكار:  .4

 ٌبغُ ّب  اِلي اوشبًؽاـؼ ٠ول فؼ  بـ:  –2

  ٌشفل ٍا ي ٍ  َـُ  .1

  ٌشفل سدْيكار  َـُ .2

 ـفٟ ٠يَة ٍا ي ٍ  َـُ   .3

 ًوًَِ ٍ ًقٍِ  بـ:-3

ا كٍقّب )ؼٍؼ ً،  ،ّب  ، وق ، ـي ، ؼـة، ٍا ي، َّا ً  ٌشفل اخكا  هػشل   َـُ ٌبه  ؼيَاـُ،هٙبثق ؼوشَـال١و  ًىجز ثِ  .1

 ؼهذفّب(

هٙبثق ؼوشَـال١و  سدْيكار  َـُ ٌبه  اًَاٞ ه١ٍ ، الوٌز، سفهَ َد ، اثكاـ  ٌشفل ٌفايٗ ا ىيؽاويَى ٍ اضيب ، اسوى ف  َـُ ٍ  .2

 ويىشن ضف ز ٍا ي ؼـ  َـُ ٍ ...  ٌشفل ًوبيؽ.

 ّب اقؽام ًوبيؽ.ػشل   َـُ ٍ ٍا ي ًىجز ثِ ـفٟ  ىهٙبثق ؼوشَـال١و  ؼـ َِـر هٍبّؽُ هٍ الر ؼـ اخكا  ه .3

 اثكاـ اـقٌيبثي: -4

 فْفوز ٍاـوي  -3هٍبّؽُ  -2دفوً  -1

 اثكاـ ٍ سدْيكار هَـؼ ًيبق اًدبم  بـ: -5

اثكاـ س١ويف ؼيف ؽاق ٌبه  ٜف ، ثيلسِ، هبلِ ٍ سفاق ٍ  -ّبخفقِ قى -سفهَ َد  -ٍوبي  ضفاـسياثكاـ ٍ سدْيكار:  َـُ ٌبه  اًَاٞ  .1

 ٌوٍِ ٍ ....

 ٍ سدْيكار ا٘ ب  ضفيق    ً ايوٌي - الُ ايوٌي -لجبن  بـ هٌبوت -ؼوش ً هٌبوت -هبوک سٌ ىيسدْيكار:  .2

  س بلي   بـ  هفسجٗ ؼـ  فٍُ  بـ : -6

 (0603ـٌٍي  فؼى ه١ٍ  ّب ٍ َّا ً ّب  غٍک  ي ) -

 (0803) ويىشن ضفاـسي  َـُـٌٍي  فؼى  -
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 ٍقاـر  هَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك   هَقٌي

 ؼفشف سبلي   شبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ  بـؼاًً

 

  اـقٌيبثي - 1 -9ًوَى ثفگ

 اٍلًَثز    سبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼ ي

 اوشبًؽاـؼ ٠ول فؼ  بـ: L2 وٙص ِالضيز س ٌىيي وفاهيک ضففِ 31190193  ؽ ضففِ

 ٌشفل ٜبّف   َـُ ٍ ٍا ي ٍ سدْيكار  َـُ ٍ 

يف ؼيف ؽاقّب   َـُ ٍ ٍ ا ي ثب اوش بؼُ اق ١وس

-اثكاـ هٌبوت هٙبثق اوشبًؽاـؼ ٍ ؼوشَـال١و 

 ِ٘ثَّب  هف

 G34  فٍُ  بـ  دػشي ٍٜي ِ 08  ؽ ٍٜي ِ

 (3هْبـر ) ٌبيىش يوٙص  ثبقؼيؽ اٍليِ  َـُ  بـ 0804  ؽ  بـ

  

 هفا ض   بـ ـؼي 
 ٌفايٗ ٠ول فؼ

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

1 
 ٌشفل ٜبّف  

  َـُ ٍ ٍا ي

 : ٚاضؽ دػزه بى

 ؼلیمٝ 20: قهبى

 -: هّففي هَاؼ

ثیٗ، زفاؽ : ؾـٜاثكاـ ٍ سدْيكار

 لٜٛ

 

 وبُٔ ٚ ؼلیكوٙشفَ 

 

 وٙشفَ ؼـ ضؽ لبثُ لجَٛ

  

 وٙشفَ ٘بؼـوز 

وٙشفَ وبُٔ ٚ ؼلیك ظبٞف ٚ وبغشٕبٖ وٛـٜ ٌبُٔ ثبقثیٙی ؼیٛاـ، وف، 

 ومف، ؼـة، ؼـیُ، ٞٛاوً، اٌكٚق، ؼٔذف ٚ ٚاٌٗ
3 

 
وٙشفَ ٘ىجشبً ِطیص ظبٞف وٛـٜ ثب ثفـوی لىٕز ٞبی اِّی وٛـٜ ٚ 

 ٚاٌٗ 
2 

 1 ػؽْ سٛا٘بیی وٙشفَ وٛـٜ 

  ٌشفل سدْيكار  2

 : ٚاضؽ دػزه بى

 ؼلیمٝ  20: قهبى

 -: هّففي هَاؼ

زفاؽ لٜٛ، ؾـٜ  اثكاـ ٍ سدْيكار:

 ثیٗ ٚ ...

 

 وٙشفَ وبُٔ ٚ ؼلیك

 

 وٙشفَ ؼـ ضؽ لبثُ لجَٛ 

 

 وٙشفَ ٘بؼـوز 

وٙشفَ وبُٔ ٚ ؼلیك سدٟیكار وٛـٜ ٌبُٔ ٍٔؼُ، إِٙز، سفٔٛوٛدُ، 

وٙشفِی ٌفایٗ اوىیؽاویٖٛ ٚ اضیبء اسٕىفف وٛـٜ ٚ ویٓ ضفوز اثكاـ 

 ٚاٌٗ

3 

 
وٙشفَ ٘ىجشبً ِطیص سدٟیكار وٛـٜ ؼـ ضؽ لبثُ لجَٛ وٝ وٛـٜ لبثُ 

 اوشفبؼٜ ثبٌؽ.
2 

 1 ػؽْ سٛا٘بیی وٙشفَ سدٟیكار وٛـٜ 

 س١ويف ٍا ي ٍ  َـُ  3

 : ٚاضؽ دػز ه بى

 ؼلیمٝ 20: قهبى

 -: هّففي هَاؼ

اثكاـ  سدْيكار: ٍ اثكاـ

سؼٕیفوٛـٜ، ٌبُٔ ظفف، ثیّسٝ، 

 ٔبِٝ سفاق، ٌٍٕٝ ٚ ...

 

 سؼٕیف وبُٔ ٚ ؼلیك

 

 سؼٕیف ؼـ ضؽ لبثُ لجَٛ 

 

 سؼٕیف ٘بؼـوز 

، سؼٛیٓ ثب آخف ٌىىشٍیسؼٕیف ٚ ٔفٔز ٚاٌٗ ٚ وٛـٜ اق ٘ظف سػفیت، 

 ٔالر ٚ خفْ 
3 

سؼٕیف ٘ىجشبً ِطیص لىٕز ٞبی غفاة ٌؽٜ اق ٚاٌٗ ٚ وٛـٜ ؼـ ضؽ  

 لبثُ لجَٛ ٚ ثب غٙبی خكئی 
2 

 1 ػؽْ سٛا٘بیی سؼٕیف وٛـٜ ٚ ٚاٌٗ

4 
 ٠ول فؼ ثف ًٝبـر

 دفوٌ 

 : ٚاضؽ دػز ه بى

 ؼـ اغشیبـ اـقٌیبة: قهبى

 -: هّففي هَاؼ

 -سدْيكار:  ٍ اثكاـ

 

 ٘ظبـر وبُٔ
 

 ٘ظبـر ؼـ ضؽ لبثُ لجَٛ 
 

 ٘ظبـر ٘بؼـوز 

وٙشفَ ِطیص وّیٝ ٔفاضُ وبـ دفوُٙ اق ِطبٚ وٕی ٚ ویفی ٚ ـػبیز 

 اَِٛ ایٕٙی 
3 

 
وٙشفَ وبـ دفوُٙ اق ِطبٚ ویفی ٚ ػؽْ وٙشفَ ِطیص وٕیز وبـ 

 دفوُٙ ٚ ـػبیز اَِٛ ایٕٙی 
2 

ػؽْ وٙشفَ ٔفاضُ وبـ دفوُٙ اق ِطبٚ وٕی ٚ ویفی ٚ ػؽْ ـػبیز 

 اَِٛ ایٕٙی 
1 

ٌبیىشٍی ٞبی 

غیف فٙی , 

ایٕٙی, 

ثٟؽاٌز, 

سٛخٟبر 

قیىز ٔطیٙی 

 ٚ ٍ٘في

  وفً ایٕٙی ٚ سدٟیكار ا٘فبی ضفیك -سٙفىی ٔبوه  –والٜ ایٕٙی  -ؼوشىً ٔٙبوت -ِجبن وبـ ٔٙبوت ايوٌي:-1

 ؼلز، ٘ظٓ ً في:-2

 سٙظیٓ اضشفاق ٚ سٟٛیٝ ٔٙبوت  قيىز هطيٙي: سَخْبر-3

ؼاٌشٗ ؼـن ؼـوز اق ویىشٓ   -(N12)سّٕیٓ ٌیفی -(N11)اوشؽالَ  ّب  غيففٌي  ؽ ٍ  وٙص هَـؼ ًيبق  بـ:ٌبيىش ي-4

خٕغ آٚـی ٚ ٌفؼآٚـی ا٘الػبر  -(N23)ثٟجٛؼ ػّٕىفؼٞبی ویىشٓ   -(N22)سٙظیٓ ٚ اِالش ػّٕىفؼٞبی ویىشٓ  -(N21)وبقٔب٘ی 

(N31)-   ً٘سٛوؼٝ ٌبیىشٍی ٚ ؼا(N36)-  ا٘شػبة فٙبٚـی ٞبی ٔٙبوت(N41)- ٖاخشٕبػی ثٛؼ(N51)- ٖٟٔبـر ٌٛي وفؼ(N52)-  

اضشفاْ ٌؿاٌشٗ ثف اـقي ٞبی  -(N55)ٕ٘بیً لؽـر ـٞجفی اففاؼ  -(N54)ٌفوز ؼـ اخشٕبػبر ٚ فؼبِیز ٞب  -(N53)٘مً ؼـ سیٓ 

ؼـوشىبـی ٚ وىت ضالَ   -(N72)ٔىئِٛیز دؿیفی -(N71)سؼبِی ففؼی -(N57)یٍفاٖ آٔٛقي ٚ وٕه ثٝ ففاٌیفی ؼ  -(N56)ؼیٍفاٖ

(N73)-   غٛؼ ٔؽیفیشی(N61)-  ٖٔؽیفیز قٔب(N64)-   ٔؽیفیز ٔٛاؼ ٚ سدٟیكار(N66)- ٔؽیفیز ٔٙبثغ ا٘ىب٘ی(N67)-  وبقٔبٖ ؼٞی

 (N32)ا٘الػبر 

ـ٠بيز هَاـؼ 

 4الي  1

 

 

٠ؽم ـ٠بيز 

ّف يک اق 

الي  1هَاـؼ 

4 

% ایٕٙی، ٍ٘في، 100

سٛخٟبر قیىز ٔطیٙی 

 ٞبی غیففٙیٚ ٌبیىشٍی

2 

 
ػؽْ اوشفبؼٜ اق والٜ 

ایٕٙی یب ؼوشىً وبـ یب 

وفً ایٕٙی یب ِجبن وبـ 

یب ٔبوه سٙفىی یب ٔٛاـؼ 

 ؼیٍف

1 

 اـقٌيبثي  بـ )ٌبيىش ي اًدبم  بـ(
 ثّی    

 غیف    

 ٔؼیبـ ٌبیىشٍی ا٘دبْ وبـ  :

  2ٚ  1ٔفاضُ اق  2وىت ضؽالُ ٕ٘فٜ  

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

 اق ٔفاضُ وبـ 2وىت ضؽالُ ٔیبٍ٘یٗ 
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 ٍقاـر  هَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك   هَقٌي

  بـؼاًًؼفشف سبلي   شبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ 

 

   بـ ٠ول فؼ اوشبًؽاـؼ سطلي  - 1-8ًوَى ثفگ

 اٍل:ًَثز  : سبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼ ي

 اوشبًؽاـؼ ٠ول فؼ  بـ: L3 وٙص ِالضيز س ٌىيي وفاهيک ضففِ 31190193  ؽ ضففِ
 ٌشفل فف يٌؽ دػز ٍ اسوى ف  َـُ ٍ فٍبـ 

 ؼاغلي ٍ هٌطٌي دػز ثب  وک اثكاـّب 

ّب   ٌشفلي هٙبثق اوشبًؽاـؼّب ٍ ؼوشَـال١و 

 هفثَِ٘

 G41  فٍُ  بـ  دػشي ٍٜي ِ 08  ؽ ٍٜي ِ

 (4سىلٗ ) وٙص ٌبيىش ي ًٝبـر ثف ٠ول فؼ  َـُ دػز  بـ 0805  ؽ  بـ

  

 (ؼقيقِ 100 قهبى)                                                    :    بـ اًدبم ٌفايٗ-1

  دػزٍاضؽ ه بى:  .1

 سدْيكار اسبق  ٌشفل )ٌبه  ـايبًِ، اًَاٞ ًٍبً فّب  ؼهب، فٍبـ ٍ ...( -اثكاـ ٍ سدْيكار:  َـُ .2

  -هَاؼ هّففي:  .3

 ٠يٌک هٌبوت -  ً ايوٌي -هبوک سٌ ىي – الُ ايوٌي  -ؼوش ً هٌبوت -سدْيكار ايوٌي: لجبن  بـ هٌبوت .4

 ٌبغُ ّب  اِلي اوشبًؽاـؼ ٠ول فؼ  بـ:  –2

  ٌشفل فف يٌؽ دػز ٍ هٌطٌي  ى  .1

  ٌشفل اسوى ف ٍ فٍبـ ؼاغلي  َـُ   .2

 ًوًَِ ٍ ًقٍِ  بـ:-3

 ثف٘جق ؼوشَـال١و  ًىجز ثِ  ٌشفل فف يٌؽ دػز ٍ هٌطٌي  ى اقؽام  فؼُ ٍ  ى ـا  ٌشفل ًوبيؽ. .1

 ًىجز ثِ سٌٝين ٍ  ٌشفل اسوى ف  َـُ ٍ ًيك فٍبـ ؼاغلي  َـُ ثف ٘جق ؼوشَـال١و  اقؽام ًوبيؽ. .2

 اثكاـ اـقٌيبثي: -4

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

 اثكاـ ٍ سدْيكار هَـؼ ًيبق اًدبم  بـ: -5

 سدْيكار اسبق  ٌشفل )ٌبه  ـايبًِ، اًَاٞ ًٍبً فّب  ؼهب، فٍبـ ٍ ...( -اثكاـ ٍ سدْيكار:  َـُ .1

سدْيكار ا٘ ب   -٠يٌک هٌبوت -  ً ايوٌي -هبوک سٌ ىي – الُ ايوٌي  -ؼوش ً هٌبوت -سدْيكار ايوٌي: لجبن  بـ هٌبوت .2

 ضفيق 

  س بلي   بـ  هفسجٗ ؼـ  فٍُ  بـ : -6

 (0806ثفـوي ٠يَة دػز ) -

 (01205دػز ؼ َـ ) -

 

  



115 

 

 

 ٍقاـر  هَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك   هَقٌي

 ؼفشف سبلي   شبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ  بـؼاًً

 
 اـقٌيبثي - 1 -9ًوَى ثفگ

 

 اٍلًَثز    سبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼ ي

 اوشبًؽاـؼ ٠ول فؼ  بـ: L3 وٙص ِالضيز س ٌىيي وفاهيک ضففِ : 31190193  ؽ ضففِ
 ٌشفل فف يٌؽ دػز ٍ اسوى ف  َـُ ٍ فٍبـ ؼاغلي ٍ هٌطٌي دػز 

ّب  ثب  وک اثكاـّب   ٌشفلي هٙبثق اوشبًؽاـؼّب ٍ ؼوشَـال١و 

 هفثَِ٘

 G41  فٍُ  بـ  دػشي ٍٜي ِ: 08  ؽ ٍٜي ِ

 (4سىلٗ ) وٙص ٌبيىش ي ًٝبـر ثف ٠ول فؼ  َـُ دػز  بـ: 0805  ؽ  بـ

  

 هفا ض   بـ ـؼي 
 ٌفايٗ ٠ول فؼ

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

1 
 ٌشفل فف يٌؽ 

 دػز 

 ٚاضؽ وٛـٜ ه بى:

 ؼلیمٝ  30 قهبى:

 : اثكاـ وٙشفَ هَاؼ هّففي

 : اسبق وٙشفَ اثكاـ ٍ سدْيكار

 

 وٙشفَ ؼلیك ٚ وبُٔ 
 

 وٙشفَ ؼـ ضؽ لبثُ لجَٛ
  

 وٙشفَ ٘بؼـوز 

وٙشفَ ؼلیك ٚ وبُٔ ففآیٙؽ دػز ثب سٛخٝ ثٝ دبـأشفٞبی ؼٔب، 

 قٔبٖ، ٕ٘ٛؼاـ وفػز ٌفْ وفؼٖ 
3 

 2 وٙشفَ ٘ىجشبً ِطیص ففآیٙؽ دػز ثب غٙبی ؼـ ضؽ لبثُ لجَٛ  

 1 ػؽْ سٛا٘بیی وٙشفَ ففآیٙؽ دػز 

2 
 ٌشفل اسوى ف 

  َـُ

 ٚاضؽ وٛـٜ ه بى:

 ؼلیمٝ  15: قهبى

 -: هّففي هَاؼ

اثكاـ وٙشفَ اسٕىفف وٛـٜ اسبق  اثكاـ ٍ سدْيكار:

 وٙشفَ 

 وٙشفَ ؼلیك ٚ وبُٔ 

 

 َ ؼـ ضؽ لبثُ لجَٛ شفوٙ

 

 وٙشفَ ٘بؼـوز 

وٙشفَ ؼلیك اسٕىفف وٛـٜ اق ٘ظف ٌفایٗ اضیب، اوىیؽاویٖٛ ٚ 

 غٙثی
3 

وٙشفَ ٘ىجشبً ِطیص اسٕىفف وٛـٜ ثب غٙبی ٔدبق ٌفایٗ اضیب،  

 اوىیؽی ٚ غٙثی ٚ ...
2 

 1 ػؽْ سٛا٘بیی وٙشفَ اسٕىفف وٛـٜ 

3 
 ٌشفل فٍبـ ؼاغلي 

  َـُ 

 ٚاضؽ وٛـٜ ه بى:

 ؼلیمٝ  15: قهبى

 -: هّففي هَاؼ

اثكاـ وٙشفَ فٍبـ ؼاغّی اسبق اثكاـ ٍ سدْيكار: 

 ففٔبٖ

 وٙشفَ ِطیص ٚ ؼلیك

 

 وٙشفَ ؼـ ضؽ لبثُ لجَٛ 
 

 وٙشفَ ٘بؼـوز 

وٙشفَ ِطیص ٚ ؼلیك فٍبـ ؼاغّی وٛـٜ ٚ اثفار آٖ ـٚی 

 ٌؼّٝ ٚ دػز ٚ ...
3 

 2 وٙشفَ ٘ىجشبً ِطیص فٍبـ ؼاغّی وٛـٜ ثب غٙبی ٔدبق  

 1 ػؽْ سٛا٘بیی وٙشفَ فٍبـ ؼاغّی وٛـٜ 

4 
 ٌشفل هٌطٌي 

 دػز

 ٚاضؽ وٛـٜ  ه بى:

 ؼلیمٝ  30: قهبى

 -: هّففي هَاؼ

وٙشفَ ثجز ٔٙطٙی دػز اسبق اثكاـ ٍ سدْيكار: 

  ففٔبٖ

 وٙشفَ ؼلیك ٚ وبُٔ 

 

 وٙشفَ ؼـ ضؽ لبثُ لجَٛ 

 

 وٙشفَ ٘بؼـوز 

وٙشفَ ؼلیك ٚ ِطیص ٔٙطٙی دػز ٔشٙبوت ثب ا٘ٛاع ٔطَّٛ، 

 ٔٙطٙی ٚ ...
3 

وٙشفَ ٘ىجشبً ِطیص ٔٙطٙی دػز ثب سٛخٝ ثٝ ٘ٛع ٔطَّٛ ٚ  

 ٔٙطٙی ٔشٙبوت ثب غٙبی ٔدبق 
2 

 1 ػؽْ سٛا٘بیی وٙشفَ ٔٙطٙی دػز 

5 
ًٝبـر ثف ٠ول فؼ 

 دفوٌ 

 ٚاضؽ وٛـٜ  ه بى:

 ؼلیمٝ  10: قهبى

 -: هّففي هَاؼ

 -اثكاـ ٍ سدْيكار: 

 

 ٘ظبـر وبُٔ
 

 ٘ظبـر ؼـ ضؽ لبثُ لجَٛ 
 

 ٘ظبـر ٘بؼـوز 

وٙشفَ ِطیص وّیٝ ٔفاضُ وبـ دفوُٙ اق ِطبٚ وٕی ٚ ویفی 

 ٚ ـػبیز اَِٛ ایٕٙی 
3  

وٙشفَ وبـ دفوُٙ اق ِطبٚ ویفی ٚ ػؽْ وٙشفَ ِطیص وٕیز 

 وبـ دفوُٙ ٚ ـػبیز اَِٛ ایٕٙی 
2  

ػؽْ وٙشفَ ٔفاضُ وبـ دفوُٙ اق ِطبٚ وٕی ٚ ویفی ٚ ػؽْ 

 ـػبیز اَِٛ ایٕٙی 
1  

ٌبیىشٍی ٞبی 

غیف فٙی , 

ایٕٙی, 

ثٟؽاٌز, 

سٛخٟبر قیىز 

ٔطیٙی ٚ 

 ٍ٘في

 -ضفیك ا٘فبی سدٟیكار -ػیٙه ٔٙبوت -وفً ایٕٙی -ٔبوه سٙفىی –والٜ ایٕٙی  -ؼوشىً ٔٙبوت -ِجبن وبـ ٔٙبوت ايوٌي:-1

 ایٕٙی ٞبی آٌبٞی

 ؼلز، ٘ظًٓ في: -2

 سٙظیٓ اضشفاق ٚ سٟٛیٝ ٔٙبوت   سَخْبر قيىز هطيٙي:--3

ؼاٌشٗ ؼـن ؼـوز اق ویىشٓ   -(N12)سّٕیٓ ٌیفی -(N11)اوشؽالَ :  ّب  غيففٌي  ؽ ٍ  وٙص هَـؼ ًيبق  بـ:ٌبيىش ي-4

خٕغ آٚـی ٚ ٌفؼآٚـی ا٘الػبر  -(N23)ثٟجٛؼ ػّٕىفؼٞبی ویىشٓ   -(N22)سٙظیٓ ٚ اِالش ػّٕىفؼٞبی ویىشٓ  -(N21)وبقٔب٘ی 

(N31)-   ً٘سٛوؼٝ ٌبیىشٍی ٚ ؼا(N36)-  ا٘شػبة فٙبٚـی ٞبی ٔٙبوت(N41)- ٖاخشٕبػی ثٛؼ(N51)- ٖٟٔبـر ٌٛي وفؼ(N52)-  

ْ ٌؿاٌشٗ ثف اـقي ٞبی اضشفا -(N55)ٕ٘بیً لؽـر ـٞجفی اففاؼ  -(N54)ٌفوز ؼـ اخشٕبػبر ٚ فؼبِیز ٞب  -(N53)٘مً ؼـ سیٓ 

ؼـوشىبـی ٚ وىت ضالَ   -(N72)ٔىئِٛیز دؿیفی -(N71)سؼبِی ففؼی -(N57)آٔٛقي ٚ وٕه ثٝ ففاٌیفی ؼیٍفاٖ   -(N56)ؼیٍفاٖ

(N73)-   غٛؼ ٔؽیفیشی(N61)-  ٖٔؽیفیز قٔب(N64)-   ٔؽیفیز ٔٛاؼ ٚ سدٟیكار(N66)- ٔؽیفیز ٔٙبثغ ا٘ىب٘ی(N67) -  ثىبـٌیفی

 (N32)وبقٔبٖ ؼٞی ا٘الػبر   -(N37)ٔىشٙؽ وبقی  - (N42)وت فٙبٚـی ٞبی ٔٙب

 1ـ٠بيز هَاـؼ 

 4الي 

 

 

٠ؽم ـ٠بيز ّف 

 1يک اق هَاـؼ 

 4الي 

% ایٕٙی، 100

ٍ٘في، سٛخٟبر 

قیىز ٔطیٙی ٚ 

ٞبی ٌبیىشٍی

 غیففٙی

2 

 
ػؽْ اوشفبؼٜ اق والٜ 

ایٕٙی یب ؼوشىً 

وبـ یب وفً ایٕٙی 

یب ِجبن وبـ یب 

ٔبوه سٙفىی یب 

ػیٙه ایٕٙی یب 

 ٔٛاـؼ ؼیٍف

1 

 اـقٌيبثي  بـ )ٌبيىش ي اًدبم  بـ(
 ثّی   

 غیف   

 ٔؼیبـ ٌبیىشٍی ا٘دبْ وبـ  :

 1ٔفضّٝ اق  2وىت ضؽالُ ٕ٘فٜ  

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

 وبـاق ٔفاضُ  2وىت ضؽالُ ٔیبٍ٘یٗ 
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 ٍقاـر  هَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك   هَقٌي

 ؼفشف سبلي   شبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ  بـؼاًً

 

   بـ ٠ول فؼ اوشبًؽاـؼ سطلي  - 1-8ًوَى ثفگ

 اٍل:ًَثز  : سبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼ ي

 L3 ِالضيزوٙص  س ٌىيي وفاهيک ضففِ 31190193  ؽ ضففِ
 اوشبًؽاـؼ ٠ول فؼ  بـ:

 ٍ ٠يَة ٌٌبوبيي ٍ ه١يَة هطَّالر خؽاوبق 

 فف يٌؽ ٍ  َـُ ٠ول فؼ اق ًبٌي  ى ٠لز ثفـوي

 ْب ؼوشَـال١ول ٍ اوشبًؽاـؼّب هٙبثق دػز

 هفثَِ٘

 G41  فٍُ  بـ  دػشي ٍٜي ِ 08  ؽ ٍٜي ِ

 (4سىلٗ ) وٙص ٌبيىش ي ثفـوي ٠يَة دػز  بـ 0806  ؽ  بـ

  

 (ؼقيقِ 60 قهبى)                                                          :     بـ اًدبم ٌفايٗ-1

 ٍاضؽ دػز ه بى:  .1

 هبليک  -ؾـُ ثيي -اثكاـ ٍ سدْيكار : زفا٢ قَُ .2

 خَّف -هَاؼ هّففي: ً ز .3

 ايوٌي وفثٌؽ  -ؼوش ً ايوٌي - الُ ايوٌي -  ً ايوٌي –اثكاـ ٍسدْيكار ايوٌي: لجبن  بـ  .4

 ٌبغُ ّب  اِلي اوشبًؽاـؼ ٠ول فؼ  بـ:  –2

 ٌٌبوبيي ٠يَة دػز  .1

 ثفـوي ٠لز ٠يَة دػز   .2

 ًوًَِ ٍ ًقٍِ  بـ:-3
 ٠يَة هػشل  ق١ٙبر ٍ هطَّالر ـا ده اق دػز ٌٌبوبيي ًوبيؽ. .1

 ٠لز ٠يَة دػز ؼـ ق١ٙبر ٍ هطَّالر ـا ثب سَخِ ثِ ًَٞ ق١ٙبر ٍ هطَّالر ثفـوي ًوبيؽ. .2

 اـقٌيبثي:اثكاـ  -4

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

 اثكاـ ٍ سدْيكار هَـؼ ًيبق اًدبم  بـ: -5
 هبليک  -ؾـُ ثيي -اثكاـ ٍ سدْيكار : زفا٢ قَُ .1

 سدْيكار ا٘ ب  ضفيق - وفثٌؽ ايوٌي -ؼوش ً ايوٌي-  الُ ايوٌي -  ً ايوٌي –اثكاـ ٍسدْيكار ايوٌي: لجبن  بـ  .2

 س بلي   بـ  هفسجٗ ؼـ  فٍُ  بـ :   -6

 (0805ًٝبـر ثف ٠ول فؼ  َـُ دػز ) -

 (01205دػز ؼ َـ ) -



117 

 

 

 ٍقاـر  هَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك   هَقٌي

 ؼفشف سبلي   شبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ  بـؼاًً

 

  اـقٌيبثي - 1 -9ًوَى ثفگ

 اٍلًَثز    سبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼ ي

 اوشبًؽاـؼ ٠ول فؼ  بـ: L3 وٙص ِالضيز س ٌىيي وفاهيک ضففِ 31190193  ؽ ضففِ

 ٍ ٠يَة ٌٌبوبيي ٍ ه١يَة هطَّالر خؽاوبق 

 دػز فف يٌؽ ٍ  َـُ ٠ول فؼ اق ًبٌي  ى ٠لز ثفـوي

 هفثَِ٘ ؼوشَـال١ولْب  ٍ اوشبًؽاـؼّب هٙبثق

 G41  بـ  فٍُ  دػشي ٍٜي ِ 08  ؽ ٍٜي ِ

 (4سىلٗ ) وٙص ٌبيىش ي ثفـوي ٠يَة دػز  بـ 0806  ؽ  بـ

  

 هفا ض   بـ ـؼي 
 ٌفايٗ ٠ول فؼ

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

1 

خؽاوبق  

هطَّالر 

 ه١يَة

 : ٚاضؽ دػزه بى

 ؼلیمٝ 20: قهبى

 -: هّففي هَاؼ

 : ؾـٜ ثیٗ، زفاؽ لٜٛاثكاـ ٍ سدْيكار

 خؽاوبقی ِطیص ٚ وبُٔ

  

 خؽاوبقی ؼـ ضؽ لبثُ لجَٛ 

 

 خؽاوبقی ٘بؼـوز 

 3 خؽا وفؼٖ ِطیص ٚ وبُٔ ٔطّٛالر ٔؼیٛة ٔٙبثك ؼوشٛـاِؼُٕ

 2 خؽاوبقی ٘ىجشبً ِطیص ٔطّٛالر ٔؼیٛة ثب غٙبی ٔدبق  

 1 ػؽْ سٛا٘بیی خؽاوبقی ٔطّٛالر ٔؼیٛة 

2 
ٌٌبوبيي 

 ٠يَة دػز

 : ٚاضؽ دػزه بى

 ؼلیمٝ  20: قهبى

 : ٘فز، خٛٞف، ٔبلیههّففي هَاؼ

 ؾـٜ ثیٗ، زفاؽ لٜٛ اثكاـ ٍ سدْيكار:

 ٌٙبوبیی ِطیص ٚ وبُٔ 

 

 ٌٙبوبیی ؼـ ضؽ لبثُ لجَٛ

  

 ٌٙبوبیی ٘بؼـوز 

ٌٙبوبیی ِطیص ٚ ؼلیك ػیٛة دػز ٔٙبثك ؼوشٛـاِؼُٕ ٌبُٔ 

 دفیؽٌی، سفن ٚ ...وٛق٘ی، ِؼبة ٞبی وٛـاظ
3 

 
 2 ٌٙبوبیی ٘ىجشبً ِطیص ػیٛة ثب غٙبی ٔدبق 

 1 ػؽْ سٛا٘بیی ٌٙبوبیی ػیٛة دػز 

3 
ثفـوي ٠لز 

 ٠يَة

 : ٚاضؽ دػز ه بى

 ؼلیمٝ 20: قهبى

 -: هّففي هَاؼ

 -سدْيكار: ٍ اثكاـ

ِطیص ٚ وبُٔ ػّز  یثفـو

 ػیٛة

 ثفـوی ؼـ ضؽ لبثُ لجَٛ 

 

 ثفـوی ٘بؼـوز

ِطیص ٚ ؼلیك ؼالیُ ایدبؼ ػیٛة ٔػشّف اق لجیُ ػؽْ  ثفـوی

 سٙظیٓ وٛـٜ ٚ ...
3 

 2 ثفـوی ٘ىجشبً ِطیص ػّز ػیٛة دػز ثبغٙبی ٔدبق  

 1 ػؽْ سٛا٘بیی ػّز ػیٛة 

4 
ًٝبـر ثف 

٠ول فؼ 

 دفوٌ 

 : ٚاضؽ دػز ه بى

 ؼـ اغشیبـ اـقٌیبة: قهبى

 -: هّففي هَاؼ

 -سدْيكار: ٍ اثكاـ

 

 وبُٔ٘ظبـر 
 

 ٘ظبـر ؼـ ضؽ لبثُ لجَٛ 
 

 ٘ظبـر ٘بؼـوز 

وٙشفَ ِطیص وّیٝ ٔفاضُ وبـ دفوُٙ اق ِطبٚ وٕی ٚ ویفی ٚ ـػبیز 

 اَِٛ ایٕٙی 
3 

 
وٙشفَ وبـ دفوُٙ اق ِطبٚ ویفی ٚ ػؽْ وٙشفَ ِطیص وٕیز وبـ 

 2 دفوُٙ ٚ ـػبیز اَِٛ ایٕٙی 

ػؽْ وٙشفَ ٔفاضُ وبـ دفوُٙ اق ِطبٚ وٕی ٚ ویفی ٚ ػؽْ ـػبیز 

 1 اَِٛ ایٕٙی 

ٌبیىشٍی ٞبی 

غیف فٙی , 

ایٕٙی, 

ثٟؽاٌز, 

سٛخٟبر قیىز 

ٔطیٙی ٚ 

 ٍ٘في

آٌبٞی ٞبی  -سدٟیكار ا٘فبی ضفیك -وٕفثٙؽ ایٕٙی -ؼوشىً ایٕٙی -والٜ ایٕٙی -وفً ایٕٙی -ِجبن وبـ ايوٌي:-1

 ایٕٙی

 ؼلز، ٘ظٓ  في:-2

 ٞب ٚ سٟٛیٝ ٔٙبوتخؽاوبقی قثبِٝ سَخْبر قيىز هطيٙي:-3

ؼاٌشٗ ؼـن   -(N12)سّٕیٓ ٌیفی -(N11)اوشؽالَ  ّب  غيففٌي  ؽ ٍ  وٙص هَـؼ ًيبق  بـ:ٌبيىش ي-4

 -(N23)ثٟجٛؼ ػّٕىفؼٞبی ویىشٓ   -(N22)سٙظیٓ ٚ اِالش ػّٕىفؼٞبی ویىشٓ  -(N21)ؼـوز اق ویىشٓ وبقٔب٘ی 

 -(N41)ا٘شػبة فٙبٚـی ٞبی ٔٙبوت  -(N36)سٛوؼٝ ٌبیىشٍی ٚ ؼاً٘   -(N31)خٕغ آٚـی ٚ ٌفؼآٚـی ا٘الػبر 

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

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

(N57)- سؼبِی ففؼی(N71)- ٔىئِٛیز دؿیفی(N72)-   َؼـوشىبـی ٚ وىت ضال(N73)-   غٛؼ ٔؽیفیشی(N61)- 

 -(N37)ٔىشٙؽ وبقی  -(N67)ٔؽیفیز ٔٙبثغ ا٘ىب٘ی -(N66)ٔؽیفیز ٔٛاؼ ٚ سدٟیكار   -(N64)ٔؽیفیز قٔبٖ 

 (N32)وبقٔبٖ ؼٞی ا٘الػبر 

 

 

 4الي  1ـؼ ـ٠بيز هَا

 

 

 

 

٠ؽم ـ٠بيز ّف يک اق 

 4الي  1هَاـؼ 

% ایٕٙی، ٍ٘في، 100

سٛخٟبر قیىز 

-ٔطیٙی ٚ ٌبیىشٍی

 ٞبی غیففٙی

2 

ػؽْ اوشفبؼٜ اق والٜ  

ایٕٙی یب ؼوشىً وبـ 

یب وفً ایٕٙی یب 

ِجبن وبـ یب وٕفثٙؽ 

 ایٕٙی یب ٔٛاـؼ ؼیٍف

1 

 اـقٌيبثي  بـ )ٌبيىش ي اًدبم  بـ(

 ثّی    

 غیف    

 ٔؼیبـ ٌبیىشٍی ا٘دبْ وبـ  :

  2اق ٔفضّٝ  2وىت ضؽالُ ٕ٘فٜ  

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

 اق ٔفاضُ وبـ 2وىت ضؽالُ ٔیبٍ٘یٗ 
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 ٍقاـر  هَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك   هَقٌي

سبلي   شبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ  بـؼاًًؼفشف   

 

  بـ ٠ول فؼ اوشبًؽاـؼ سطلي  - 1-8ًوَى ثفگ
 

 اٍل:ًَثز  : سبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي    ًبم ٍ ًبم غبًَاؼ ي

 L2 وٙص ِالضيز س ٌىيي وفاهيک وک  ضففِ 73140192  ؽ ضففِ

 اوشبًؽاـؼ ٠ول فؼ  بـ:

 ٌشفل  ى  ثفـوي غٍک  ي ٍ غٍک  فؼى قبلت ٍ

 ٘جق ؼوشَـال١و  ٍ اوشبًؽاـؼّب  هفثَِ٘

 G35  فٍُ  بـ  قبلجىبق  ٍٜي ِ 09  ؽ ٍٜي ِ

  بـ 0901  ؽ  بـ
قبلت  سي ٍ  غٍک  فؼى

 هبؼـ قبلت

وٙص 

 ٌبيىش ي
 (3)هْبـر 

  

 (ؼلیمٝ 50قٔبٖ: )                                                                                                 ٌفايٗ اًدبم  بـ :-1

 ه بى: ٍاضؽ قبلجىبق  .1

 ٍ .... -ـَ٘ثز وٌح –سفهَهشف  –اثكاـ سَقيي  -زفا٢ قَُ –اثكاـ ٍ سدْيكار: غٍک  ي ٍ سدْيكار  ى  .2

 ٍ .... قبلت  سيهَاؼ هّففي:  .3

 لجبن  بـ ،   ً ايوٌي، ؼوش ً، ٠يٌک،  وفثٌؽ ايوٌي،  الُ ايوٌيسدْيكار ايوٌي:  .4

 ٌبغُ ّب  اِلي اوشبًؽاـؼ ٠ول فؼ  بـ:  - 2
 قبلت  سي ٍ هبؼـ قبلت   ٌشفل غٍک  ي .1

 ففايٌؽ غٍک ٌؽى قبلت .2

  ٌشفل قبلت .3

 ًوًَِ ٍ ًقٍِ  بـ:-3
 ٍ  ٌشفل ًوبيؽ. غٍک  ي ـا اق ًٝف ٜبّف  ٍ ًيك وبلن ثَؼى سدْيكار ثفـوي .1

 قهبى ٍ ؼهب  هٌبوت غٍک  ي ـا خْز غٍک  فؼى قبلت سٌٝين ًوبيؽ. ،هٙبثق ؼوشَـال١و  .2

 غٍک ٌؽى قبلت ـا  ٌشفل ًوبيؽ. .3

 

 اثكاـ اـقٌيبثي: -4

 . فْفوز ٍاـوي4. ًوًَِ  بـ   3. هٍبّؽُ  2دفوً        .1
 

 اثكاـ ٍ سدْيكار هَـؼ ًيبق اًدبم  بـ:  -5
 ٍ .... –ـَ٘ثز وٌح  –سفهَهشف  –اثكاـ سَقيي  –زفا٢ قَُ  –غٍک  ي ٍ سدْيكار  ى اثكاـ ٍ سدْيكار:  .1

  سدْيكار ا٘ ب  ضفيق ،   ً ايوٌي، ؼوش ً، ٠يٌک،  وفثٌؽ ايوٌي،  الُ ايوٌي –لجبن  بـ سدْيكار ايوٌي:  .2
 

   س بلي   بـ  هفسجٗ ؼـ  فٍُ  بـ : -6

 (0101) ؼـخِ ثٌؽ  هطَّل -

 (0102)  ًي   فؼى -

 (1202ٍ ض ب ي ٌيٍِ )سفاي  -

 

 



119 

 

 

 ٍقاـر  هَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك   هَقٌي

ؼفشف سبلي   شبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ 

  بـؼاًً

 

 اـقٌيبثي - 1 -9ًوَى ثفگ
 

 اٍلًَثز    سبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼ ي

 ؽ 

 ضففِ
 L2 وٙص ِالضيز س ٌىيي وفاهيک وک  ضففِ 73140192

 اوشبًؽاـؼ ٠ول فؼ  بـ:

ثفـوي غٍک  ي ٍ غٍک  فؼى قبلت ٍ  ٌشفل 

  ى ٘جق ؼوشَـال١و  ٍ اوشبًؽاـؼّب  هفثَِ٘

 ؽ 

 ٍٜي ِ
 G35  فٍُ اـقٌيبثي  بـ قبلجىبق  ٍٜي ِ 09

 (3هْبـر ) وٙص ٌبيىش ي قبلت  سي ٍ هبؼـ قبلت غٍک  فؼى  بـ 0901  ؽ  بـ

  

ـؼ

 ي 
 هفا ض   بـ

 ٌفايٗ ٠ول فؼ

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

1 
ثفـوي ٜبّف  

  سي قبلت

 ٚاضؽ لبِت وبقی ه بى:

 ؼلیمٝ 10: قهبى

 -: هَاؼ هّففي

 اثكاـ ٍ سدْيكار: 

 ثفـوی وبٔالً ؼلیك ٚ ِطیص

 

 ثفـوی ؼـ ضؽ لبثُ لجَٛ

 

 ثفـوی ٘بؼـوز

ً٘ قؼٌی، ؼـق ثب سٛخٝ ثٝ ٌىىز، سفن، ق ثفـوی ظبٞفی لبِت ثٙٛـ ؼلیك ٚ وبُٔ

 لبِت ٚ ...
3 

ً٘ ٝ لبِت لبثُ اوشفبؼٜ ثبٌؽ ٔب٘ٙؽ قثفـوی ٘ىجشبً ِطیص لبِت ثبػیٛة خكئی و 

 ٘مبٖ ثیفٚ٘یقؼٌی، دفیؽٌی 
2 

 1 ػؽْ سٛا٘بیی ثفـوی ظبٞفی لبِت

2 
ثفـوي غٍک 

  ي

 : ٚاضؽ لبِت وبقیه بى

 ؼلیمٝ 10 قهبى:

 - هَاؼ هّففي:

غٍه وٗ ٚ  اثكاـ ٍ سدْيكار:

 سدٟیكار آٖ، زفاؽ لٜٛ ٚ ...

 ثفـوی ؼلیك ٚ ِطیص

 

 ثفـوی ؼـ ضؽ لبثُ لجَٛ

 

 ثفـوی ٘بؼـوز

ثفـوی ظبٞفی ٚ ؼلیك غٍه وٗ اق ٘ظف وبغشٕبٖ، سدٟیكار آٖ اق خّٕٝ 

 دٛویؽٌی، غفاثی ؼیٛاـٞب 
3 

 
 2 ثفـوی ٘ىجشبً ِطیص غٍه وٗ ثب ثفـوی ػیٛة ٟٔٓ ٚ ثب غٙبی خكئی 

 1 ػؽْ سٛا٘بیی ثفـوی غٍه وٗ

3 
 غٍک  فؼى

 قبلت  سي

 : ٚاضؽ لبِت وبقیه بى

 ؼلیمٝ 15 قهبى:

 - هَاؼ هّففي:

سفٔٛٔشف، ـ٘ٛثز  اثكاـ ٍ سدْيكار:

 وٙح، غٍه وٗ ٚ سدٟیكار آٖ 

 غٍه وفؼٖ وبٔالً ِطیص ٚ ؼلیك

 

 

 غٍه وفؼٖ ؼـ ضؽ لبثُ لجَٛ

 

 غٍه وفؼٖ ٘بؼـوز

غٍه وٗ ثب سٛخٝ ثٝ ـ٘ٛثز، ٚقٖ  ـغٍه وفؼٖ ِطیص ٚ ؼلیك لبِت ٞبی ٌسی ؼ

 ٚ سٙظیٓ ؼٔب، قٔبٖ ٚ زیؽٔبٖ ِطیص
3 

ؼـ غٍه وفؼٖ ٘ىجشبً ِطیص لبِت ٞبی ٌسی ثب غٙبی خكئی ٚ غٍه ٌؽٖ لبِت  

 ضؽ لبثُ لجَٛ 
2 

 1 ػؽْ سٛا٘بیی غٍه وفؼٖ

4 
  ٌشفل قبلت

  سي

 ٚاضؽ لبِت وبقی ه بى:

 ؼلیمٝ 15 قهبى:

 - هَاؼ هّففي:

اثكاـ سٛقیٗ، لبِت  اثكاـ ٍ سدْيكار:

 ٌسی

 

 وٙشفَ ؼلیك ٚ ِطیص

 

 لجَٛوٙشفَ ؼـ ضؽ لبثُ 

 

 وٙشفَ ٘بؼـوز

وٙشفَ ؼلیك ٚ ِطیص لبِت ٌسی اق ٘ظف غٍه ٌؽٖ وبُٔ ثب سٛخٝ دبـأشفٞبی 

 ظبٞفی، سٛقیٗ ٔشٛاِی
3 

وٙشفَ ٘ىجشبً ِطیص لبِت ٌسی غٍه ٌؽٜ اق ٘ظف غٍه ٌؽٖ ؼـوز ثب غٙبی  

 خكئی 
2 

 1 غٍه ٌؽٌٜسی ػؽْ سٛا٘بیی وٙشفَ لبِت 

5 
ًٝبـر ثف 

 ٠ول فؼ دفوٌ 

 : ٚاضؽ لبِت وبقیه بى

 ؼـ اغشیبـ اـقٌیبة قهبى:

 - هَاؼ هّففي:

 -اثكاـ ٍ سدْيكار:

 ٘ظبـر وبُٔ

 

 ٘ظبـر ؼـ ضؽ لبثُ لجَٛ 

 

 ٘ظبـر ٘بؼـوز

 3 وٙشفَ ِطیص وّیٝ ٔفاضُ وبـ دفوُٙ اق ِطبٚ وٕی ٚ ویفی ٚ ـػبیز اَِٛ ایٕٙی 

 
وٙشفَ وبـ دفوُٙ اق ِطبٚ ویفی ٚ ػؽْ وٙشفَ ِطیص وٕیز وبـ دفوُٙ ٚ ـػبیز 

 اَِٛ ایٕٙی 
2 

 1 ػؽْ وٙشفَ ٔفاضُ وبـ دفوُٙ اق ِطبٚ وٕی ٚ ویفی ٚ ػؽْ ـػبیز اَِٛ ایٕٙی 

ٌبیىشٍی 

ٞبی غیف فٙی 

, ایٕٙی, 

ثٟؽاٌز, 

سٛخٟبر 

قیىز 

ٔطیٙی ٚ 

 ٍ٘في

 سدٟیكار ا٘فبء ضفیك ٚ آٌبٞی ٞبی ایٕٙی، وفً ایٕٙی، ؼوشىً، ػیٙه، وٕفثٙؽ ایٕٙی، والٜ ایٕٙی –ِجبن وبـ  ايوٌي:  -1

 ؼلز ٚ ٘ظٓ  ً في: -2

 سٟٛیٝ ٔٙبوت ٚ خؽاوبقی قثبِٝ  سَخْبر قيىز هطيٙي: -3

ؼاٌشٗ ؼـن ؼـوز اق ویىشٓ وبقٔب٘ی   -(N12)سّٕیٓ ٌیفی -(N11)اوشؽالَ  ٌبيىش ي ّب  غيف فٌي  ؽ ٍ وٙص هَـؼ ًيبق  بـ: -4

(N21)-  ٓسٙظیٓ ٚ اِالش ػّٕىفؼٞبی ویىش(N22)-   ٓثٟجٛؼ ػّٕىفؼٞبی ویىش(N23)-  خٕغ آٚـی ٚ ٌفؼآٚـی ا٘الػبر(N31)-   ٝسٛوؼ

 -(N53)٘مً ؼـ سیٓ   -(N52)ٟٔبـر ٌٛي وفؼٖ -(N51)اخشٕبػی ثٛؼٖ -(N41)ا٘شػبة فٙبٚـی ٞبی ٔٙبوت  -(N36)ٌبیىشٍی ٚ ؼاً٘ 

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

 -(N61)غٛؼ ٔؽیفیشی   -(N73)ؼـوشىبـی ٚ وىت ضالَ   -(N72)ٔىئِٛیز دؿیفی -(N71)سؼبِی ففؼی -(N57)ثٝ ففاٌیفی ؼیٍفاٖ 

 (N67)ٔؽیفیز ٔٙبثغ ا٘ىب٘ی -(N66)یفیز ٔٛاؼ ٚ سدٟیكار ٔؽ  -(N64)ٔؽیفیز قٔبٖ 

 

الي  1ـ٠بيز هَاـؼ 

4 

 

 

٠ؽم ـ٠بيز ّف يک 

 4الي  1اق هَاـؼ 

% ایٕٙی، ٍ٘في، سٛخٟبر 100

-قیىز ٔطیٙی ٚ ٌبیىشٍی

 ٞبی غیففٙی

2 

 
ػؽْ اوشفبؼٜ اق والٜ ایٕٙی یب 

ؼوشىً وبـ یب وفً ایٕٙی 

یب ِجبن وبـ یب ػیٙه ایٕٙی 

وٕفثٙؽ ایٕٙی یب ٔٛاـؼ یب 

 ؼیٍف

1 

 اـقٌيبثي  بـ )ٌبيىش ي اًدبم  بـ(
 ثّی    

 غیف    

 ٔؼیبـ ٌبیىشٍی ا٘دبْ وبـ  :

  3ٔفضّٝ اق  2وىت ضؽالُ ٕ٘فٜ  
 اق ثػً ٌبیىشٍی ٞبی غیف فٙی , ایٕٙی, ثٟؽاٌز , سٛخٟبر قیىز ٔطیٙی ٚ ٍ٘في  2وىت ضؽالُ ٕ٘فٜ  

 ٔفاضُ وبـاق  2وىت ضؽالُ ٔیبٍ٘یٗ 



111 

 

 

 ٍقاـر  هَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك   هَقٌي

 ؼفشف سبلي   شبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ  بـؼاًً

 

   بـ ٠ول فؼ اوشبًؽاـؼ سطلي  - 1-8ًوَى ثفگ

 اٍل:ًَثز  : سبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي    ًبم ٍ ًبم غبًَاؼ ي

 اوشبًؽاـؼ ٠ول فؼ  بـ: L2 وٙص ِالضيز وفاهيک وک س ٌىيي  ضففِ 73140192  ؽ ضففِ

وبغز هبؼـ قبلت ثب  هبؼُ وبق  هَاؼ اٍليِ  ى ٍ 

 ٌشفل ٠يَة هبؼـ قبلت ثفاوبن اوشبًؽاـؼ ٍ 

 ؼوشَـال١و  ّب  هفثَِ٘

 G31  فٍُ  بـ  قبلت وبق  ٍٜي ِ 09  ؽ ٍٜي ِ

  بـ 0902  ؽ  بـ
ٍ س ثيف  وبغز هبؼـ قبلت

 قبلت  سي
 وٙص ٌبيىش ي

سىلٗ 

(4) 

  

 ؼقيقِ( 380)قهبى                                                                  ٌفايٗ اًدبم  بـ :-1

 ٍاضؽ قبلجىبق  :ه بى .1

ٜفٍ  هٌبوت  هبؼُ وبق   ر، ّوكى، اثكاـ سفاي ٍ دفؼاغز هبؼـ قبلت، ٍوبي  ز ز ٍ ثىز ٍ  يفُ، قبلت  سي، اثكاـ ٍ سدْيكار:  .2

 اثكاـ خبثدبيي ٍ ضو  ٍ ًق ، اثكاـ  ٌشفلي ٠يَة )ٌبه  فيلف،  َليه، غٗ  ً ٍ ...(، اثكاـ سَقيي )سفاقٍ، ثبو َل ٍ ...(، 

 الک ٍ ....

 ت )هبًٌؽ هي   فؼ ٍ ...(، هَاؼ هبؼـ قبلت وبق  )ٌبه :  ـالؽيز ٍ ـقيي ...( ٍ .... ر، هَاؼ هىلص وبق  قبلهَاؼ هّففي:  .3

 لجبن  بـ ، هبوک ،   ً ايوٌي، ؼوش ً هٌبوت، ٠يٌک،  وفثٌؽ ايوٌي،  الُ ايوٌي،  ٌَي ايوٌيسدْيكار ايوٌي:  .4

 ٌبغُ ّب  اِلي اوشبًؽاـؼ ٠ول فؼ  بـ:  - 2

 هبؼـ قبلتوبغز  هبؼُ وبق  هَاؼ  .1

 هبؼـ قبلت وبغز .2

 ٠يَة هبؼـ قبلت .3

 ًوًَِ ٍ ًقٍِ  بـ:-3

 ـا ثب ًىجز هٌبوت ٍ هٙبثق ؼوشَـال١و   هبؼُ ًوبيؽ. هَاؼ وبغز هبؼـ قبلت .1

 هفاض  وبغز هبؼـ قبلت ـا هٙبثق ؼوشَـال١و  اًدبم ؼّؽ. .2

 ٠يَة هبؼـ قبلت وبغشِ ٌؽُ ـا ثفـوي ًوَؼُ ٍ ثف٘ف  ًوبيؽ. .3
 

 اثكاـ اـقٌيبثي: -4

 .فْفوز ٍاـوي4.ًوًَِ  بـ  3.هٍبّؽُ  2دفوً   .1

 اثكاـ ٍ سدْيكار هَـؼ ًيبق اًدبم  بـ: -5

اثكاـ ٍ سدْيكار: ٜفٍ  هٌبوت  هبؼُ وبق   ر، ّوكى، اثكاـ سفاي ٍ دفؼاغز هبؼـ قبلت، ٍوبي  ز ز ٍ ثىز ٍ  يفُ، قبلت  سي،  .1

 اثكاـ خبثدبيي ٍ ضو  ٍ ًق ، اثكاـ  ٌشفلي ٠يَة )ٌبه  فيلف،  َليه، غٗ  ً ٍ ...(، اثكاـ سَقيي )سفاقٍ، ثبو َل ٍ ...(، 

 الک ٍ ....

،   ً ايوٌي، ؼوش ً هٌبوت، ٠يٌک،  وفثٌؽ ايوٌي،  پالُ ايوٌپي،    بن  بـ ، هبوک، سدْيكار ا٘ ب  ضفيقلجسدْيكار ايوٌي:  .2

   ٌَي ايوٌي

 س بلي   بـ  هفسجٗ ؼـ  فٍُ  بـ : -6

 (0903وبغز قبلت  قهبيٍي ) -
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 ٍقاـر  هَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك   هَقٌي

 ؼفشف سبلي   شبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ  بـؼاًً

 

  اـقٌيبثي - 1 -9ًوَى ثفگ

 ًَثز اٍل   سبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼ ي

 اوشبًؽاـؼ ٠ول فؼ  بـ: L2 وٙص ِالضيز  وک س ٌىيي وفاهيک ضففِ 73140192  ؽ ضففِ

وبغز هبؼـ قبلت ثب  هبؼُ وبق  هَاؼ اٍليِ  ى ٍ 

  ٌشفل ٠يَة هبؼـ قبلت ثفاوبن اوشبًؽاـؼ ٍ 

 ؼوشَـال١و  ّب  هفثَِ٘

 G31  فٍُ اـقٌيبثي  بـ قبلجىبق  ٍٜي ِ 09  ؽ ٍٜي ِ

 (4سىلٗ ) وٙص ٌبيىش ي ٍ س ثيف قبلت  سي وبغز هبؼـ قبلت  بـ 0902  ؽ  بـ

  

 هفا ض   بـ ـؼي 
 ٠ول فؼٌفايٗ 

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

1 

 هبؼُ وبق  هَاؼ 

  سي هبؼـ قبلت

 

 ٚاضؽ لبِت وبقی ه بى:

 ؼلیمٝ 30قهبى: 

 ٌر، ـقیٗ، ٔبؼٜ خؽا وٙٙؽٜ هَاؼ هّففي:

، ظفٚف ٔٙبوت، ٕٞكٖ، اِه اثكاـ ٍ سدْيكار:

 آٞٙفثب

 آٔبؼٜ وبقی ِطیص ٚ ؼلیك

 

 آٔبؼٜ وبقی ؼـ ضؽ لبثُ لجَٛ

 

 آٔبؼٜ وبقی ٘بؼـوز

ٖ ؼز ٔٙبوت، قٔبٖ ٕٞكٜ وبقی ٔٛاؼ وبغز ٔبؼـ لبِت ثب ٘ىجآٔبؼ

 ٔٙبثك ؼوشٛـاِؼُٕ
3 

 
ِطیص ٚ غٙبی  ثٙٛـ ٘ىجشبً وبقی ٔٛاؼ وبغز ٔبؼـ لبِتآٔبؼٜ

ٔبؼـ لبِت ٔب٘ٙؽ غٙبی خكئی ؼـ ٘ىجز اغشالٖ، وبغز خكئی 

 ...قٔبٖ ٕٞكؼٖ ٚ 

2 

 1 ػؽْ سٛا٘بیی آٔبؼٜ وبقی ٔٛاؼ ٔبؼـ لبِت

2 
 وبغز هبؼـ قبلت

  سي

 ٚاضؽ لبِت وبقی ه بى:

 ؼلیمٝ  260 :قهبى

ٌر لبِت وبقی، ـقیٗ، ٔٛاؼ خؽا هَاؼ هّففي:

 وٙٙؽٜ، ٌُ ؼـق ثٙؽی

ظفٚف آٔبؼٜ وبقی ؼٚغبة ٌر،  اثكاـ ٍ سدْيكار:

زفز ٚ ثىز ٚ ٕٞكٖ، اثكاـ سفاي ٚ دفؼاغز، اثكاـ 

 ...(ٚ ، سٛـی)ٔیُ ٌفؼ ٌیفٜ ٔٛاؼ ٔىّص وبقی

 وبغز وبٔالً ِطیص ٚ ؼلیك

 

 

 وبغز ؼـ ضؽ لبثُ لجَٛ

 

 وبغز ٘بؼـوز

ٞبی ٘ىجزلبِت ثب سٛخٝ ثٝ  وبغز وبغز ِطیص ٚ ؼلیك ٔبؼـ

 اِؼُٕ ٔؼیٗ ٌؽٜ ٚ ٔٙبثك ؼوشٛـ
3 

 
وبغز ٘ىجشبً ِطیص ٔبؼـ لبِت ثب سٛخٝ ثٝ ؼوشٛـاِؼُٕ ثب غٙبی 

 خكئی ٔب٘ٙؽ ٘بِبفی وٙص لبِت ؼـ ضؽ ٔدبق
2 

 1 لبِتٔبؼـ ػؽْ سٛا٘بیی وبغز 

3 
هبؼـ   ثفـوي ٠يَة

 قبلت  سي

 : ٚاضؽ لبِت وبقیه بى

 ؼلیمٝ 30: قهبى

 -هَاؼ هّففي: 

غٗ وً،  : ؾـٜ ثیٗ، فیّف، وِٛیه،اثكاـ ٍ سدْيكار

 ٚ... اثكاـ سٛقیٗ

 

 ثفـوی ِطیص ٚ ؼلیك

 

 ثفـوی ؼـ ضؽ لبثُ لجَٛ

 

 ثفـوی ٘بؼـوز

ثفـوی ؼلیك ٚ ِطیص ػیٛة ٔبؼـ لبِت ثب سٛخٝ ثٝ ؼوشٛـاِؼُٕ ٚ 

ؽاقٜ٘ىبسی ٔب٘ٙؽ فبِّٝ ٚ ؼـق ثیٗ سىٝـػبیز  ٞبی ٞبی لبِت، ٘ا

 ، غفٚج لبِت اق ٔبؼـ لبِت ٚ ...لبِت، ٚقٖ لبِت

3 

 
جَٛ ٘ىجشبً ِطیص ػیٛة ٔبؼـ لبِت ثب غٙبی ٔدبق ٚ لبثُ لثفـوی 

ٔب٘ٙؽ اثؼبؼ، ؼـق لبِت ٚ اِالش خكئی ٔبؼـ لبة ثفای غفٚج لبِت 

 ٌسی اق ٔبؼـ لبِت 

2 

 1 ػؽْ سٛا٘بیی ثفـوی ػیٛة ٔبؼـ لبِت

 س ثيف قبلت 4

 : ٚاضؽ لبِت وبقیه بى

 ؼلیمٝ 60: قهبى

ٔٛاؼ خؽا ٌر لبِت وبقی، ـقیٗ، هَاؼ هّففي:

 وٙٙؽٜ، ٌُ ؼـق ثٙؽی

ظفٚف آٔبؼٜ وبقی ؼٚغبة ٌر،  اثكاـ ٍ سدْيكار:

ٕٞكٖ، اثكاـ سفاي ٚ دفؼاغز، اثكاـ زفز ٚ ثىز ٚ 

 ٌیفٜ ٔٛاؼ ٔىّص وبقی )ٔیُ ٌفؼ، سٛـی ٚ...(

 سىثیف ِطیص ٚ ؼلیك

 

 

 سىثیف ؼـ ضؽ لبثُ لجَٛ

 

 سىثیف ٘بؼـوز

ٞبی ٔؼیٗ سىثیف ِطیص ٚ ؼلیك وبغز لبِت ثب سٛخٝ ثٝ ٘ىجز

 ٌؽٜ ٚ ٔٙبثك ؼوشٛـاِؼُٕ 
3 

سىثیف ٘ىجشبً ِطیص لبِت ثب سٛخٝ ثٝ ؼوشٛـاِؼُٕ ثب غٙبی خكئی  

 ٔب٘ٙؽ ٘بِبفی وٙص لبِت ؼـ ضؽ ٔدبق
2 

 1 ػؽْ سٛا٘بیی  سىثیف لبِت

5 
ًٝبـر ثف ٠ول فؼ 

 دفوٌ 

 : ٚاضؽ لبِت وبقیه بى

 : ؼـ اغشیبـ اـقٌیبةقهبى

 -هَاؼ هّففي: 

 -:اثكاـ ٍ سدْيكار

 

 ٘ظبـر وبُٔ

 

 ٘ظبـر ؼـ ضؽ لبثُ لجَٛ 

 

 

 ٘ظبـر ٘بؼـوز

وٙشفَ ِطیص وّیٝ ٔفاضُ وبـ دفوُٙ اق ِطبٚ وٕی ٚ ویفی ٚ 

 ـػبیز اَِٛ ایٕٙی 
3 

 
وٙشفَ وبـ دفوُٙ اق ِطبٚ ویفی ٚ ػؽْ وٙشفَ ِطیص وٕیز وبـ 

 دفوُٙ ٚ ـػبیز اَِٛ ایٕٙی 
2 

ػؽْ وٙشفَ ٔفاضُ وبـ دفوُٙ اق ِطبٚ وٕی ٚ ویفی ٚ ػؽْ ـػبیز 

 اَِٛ ایٕٙی 
1 

ٌبیىشٍی ٞبی 

غیف فٙی , ایٕٙی, 

ثٟؽاٌز, سٛخٟبر 

قیىز ٔطیٙی ٚ 

 ٍ٘في

  ٌٌٛی ایٕٙی ِجبن وبـ ، ٔبوه، سدٟیكار ا٘فبء ضفیك ٚ آٌبٞی ٞبی ایٕٙی، وفً ایٕٙی، ؼوشىً ٔٙبوت، ػیٙه، وٕفثٙؽ ایٕٙی، والٜ ایٕٙی، ايوٌي:  -1

 ؼلز ٚ ٘ظٓ في: ً-2

  خؽاوبقی قثبِٝ، ویىشٓ سٟٛیٝسَخْبر قيىز هطيٙي: -3

 -(N21)ؼاٌشٗ ؼـن ؼـوز اق ویىشٓ وبقٔب٘ی   -(N12)سّٕیٓ ٌیفی -(N11)اوشؽالَ  ٌبيىش ي ّب  غيف فٌي  ؽ ٍ وٙص هَـؼ ًيبق  بـ: -4

سٛوؼٝ ٌبیىشٍی ٚ ؼاً٘   -(N31)خٕغ آٚـی ٚ ٌفؼآٚـی ا٘الػبر  -(N23)ثٟجٛؼ ػّٕىفؼٞبی ویىشٓ   -(N22)سٙظیٓ ٚ اِالش ػّٕىفؼٞبی ویىشٓ 

(N36)-  ا٘شػبة فٙبٚـی ٞبی ٔٙبوت(N41)- ٖاخشٕبػی ثٛؼ(N51)- ٖٟٔبـر ٌٛي وفؼ(N52)-   ٓ٘مً ؼـ سی(N53)-  ٌفوز ؼـ اخشٕبػبر ٚ فؼبِیز ٞب

(N54)-  ٕ٘بیً لؽـر ـٞجفی اففاؼ(N55)- ٖاضشفاْ ٌؿاٌشٗ ثف اـقي ٞبی ؼیٍفا(N56)-   ٖآٔٛقي ٚ وٕه ثٝ ففاٌیفی ؼیٍفا(N57)-  سؼبِی

ٔؽیفیز ٔٛاؼ ٚ سدٟیكار   -(N64)ٔؽیفیز قٔبٖ  -(N61)غٛؼ ٔؽیفیشی   -(N73)ؼـوشىبـی ٚ وىت ضالَ   -(N72)ٔىئِٛیز دؿیفی -(N71)ففؼی

(N66)- ٔؽیفیز ٔٙبثغ ا٘ىب٘ی(N67)- ( ٔطبوجٝ ٚ ـیبٔیN 92) 

 

 4الي  1ـ٠بيز هَاـؼ 

 

٠ؽم ـ٠بيز ّف يک اق 

 4الي  1هَاـؼ 

% ایٕٙی، ٍ٘في، سٛخٟبر 100

ٞبی قیىز ٔطیٙی ٚ ٌبیىشٍی

 غیففٙی

2 

 
ػؽْ اوشفبؼٜ اق والٜ ایٕٙی یب 

ؼوشىً وبـ یب وفً ایٕٙی یب 

ِجبن وبـ یب ٔبوه سٙفىی یب 

ػیٙه ایٕٙی یب وٕفثٙؽ ایٕٙی یب 

 ؼیٍفٌٌٛی ایٕٙی یب ٔٛاـؼ 

1 

 اـقٌيبثي  بـ )ٌبيىش ي اًدبم  بـ(

 ثّی    

 غیف    

 وبـ  : ٔؼیبـ ٌبیىشٍی ا٘دبْ

  2 ّٝاق ٔفض 2وىت ضؽالُ ٕ٘فٜ  

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

 اق ٔفاضُ وبـ 2وىت ضؽالُ ٔیبٍ٘یٗ 
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ٍ دفٍـي ٍقاـر  هَقي  

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك   هَقٌي

 ؼفشف سبلي   شبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ  بـؼاًً

 

   بـ ٠ول فؼ اوشبًؽاـؼ سطلي  - 1-8ًوَى ثفگ

 اٍل:ًَثز  : سبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي    ًبم ٍ ًبم غبًَاؼ ي

 اوشبًؽاـؼ ٠ول فؼ  بـ: L2 وٙص ِالضيز  وک س ٌىيي وفاهيک ضففِ 73140192  ؽ ضففِ

وبغز قبلت ثب  هبؼُ وبق  هَاؼ اٍليِ  ى ٍ  ٌشفل 

٠يَة قبلت ثفاوبن اوشبًؽاـؼ ٍ ؼوشَـال١و  ّب  

 هفثَِ٘

 G31  فٍُ  بـ  قبلجىبق  ٍٜي ِ 09  ؽ ٍٜي ِ

 وٙص ٌبيىش ي  قهبيٍي وبغز قبلت  بـ 0903  ؽ  بـ
سىلٗ 

(4) 

  

 ؼقيقِ( 120)قهبى                                                                   :ٌفايٗ اًدبم  بـ -1

  سَليؽٍاضؽ  ه بى: .1

اثكاـ  -ٍوبي  ز ز ٍ ثىز ٍ  يفُ -اثكاـ سفاي ٍ دفؼاغز هبؼـ قبلت -ّوكى -ٜفٍ  هٌبوت  هبؼُ وبق   راثكاـ ٍ سدْيكار:  .2

 الک ٍ .... -اثكاـ سَقيي )سفاقٍ، ثبو َل ٍ ...( -فيلف،  َليه، غٗ  ً ٍ ...(اثكاـ  ٌشفلي ٠يَة )ٌبه   -خبثدبيي ٍ ضو  ٍ ًق 

هَاؼ هىلص وبق   -ؼٍغبة ثؽًِ -دليوف -   ؼـقثٌؽ  -ـاٌّوب  قبلت )ؼ وِ ٍ ...( -هبؼُ خؽا  ٌٌؽُ - ر قبلت وبق هَاؼ هّففي:  .3

 قبلت )هبًٌؽ هي   فؼ ٍ ...( ٍ ...

 ايوٌي، ؼوش ً هٌبوت، ٠يٌک،  الُ ايوٌي،  ٌَي ايوٌي لجبن  بـ ، هبوک،   ًسدْيكار ايوٌي:  .4

 ٌبغُ ّب  اِلي اوشبًؽاـؼ ٠ول فؼ  بـ:  - 2
  هبؼُ وبق  هَاؼ وبغز قبلت .1

 وبغز قبلت .2

 ٠ول فؼ قبلت .3

 ًوًَِ ٍ ًقٍِ  بـ:-3

 هَاؼ اٍليِ وبغز قبلت ـا ثب ًىجز هٌبوت ٘جق ؼوشَـال١و   هبؼُ ًوبيؽ. .1

 وبغز قبلت ًوبيؽ.هٙبثق ؼوشَـال١و  اقؽام ثِ  .2

 ـفٟ ٠يَة اقؽام ًوبيؽ. هبيٍي ق١ِٙ ثفـوي  ٌؽ ٍ ًىجز ث٠ِيَة قبلت ـا ثفـوي ًوَؼُ ٍ ّوسٌيي ٠ول فؼ قبلت ـا ؼـ سَليؽ  ق .3

 

 اثكاـ اـقٌيبثي: -4

 . فْفوز ٍاـوي4. ًوًَِ  بـ             3. هٍبّؽُ       2دفوً       .1

  بـ:اثكاـ ٍ سدْيكار هَـؼ ًيبق اًدبم  -5
 اثكاـ - يفُ ٍ ثىز ٍ ز ز ٍوبي  -قبلت هبؼـ دفؼاغز ٍ سفاي اثكاـ -ّوكى - ر وبق   هبؼُ هٌبوت ٜفٍ اثكاـ ٍ سدْيكار:  .1

 .... ٍ الک -...( ٍ ثبو َل سفاقٍ،) سَقيي اثكاـ -...( ٍ  ً غٗ  َليه، فيلف، ٌبه ) ٠يَة  ٌشفلي اثكاـ -ًق  ٍ ضو  ٍ خبثدبيي

 ، هبوک،   ً ايوٌي، ؼوش ً هٌبوت، ٠يٌک، سدْيكار ا٘ ب  ضفيق ،  الُ ايوٌي،  ٌَي ايوٌي لجبن  بـ :سدْيكار ايوٌي .2

   س بلي   بـ  هفسجٗ ؼـ  فٍُ  بـ : -6

 (0902وبغز هبؼـ قبلت ٍ س ثيف قبلت  سي ) -
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 ٍقاـر  هَقي ٍ دفٍـي

دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك   هَقٌيوبقهبى   

 ؼفشف سبلي   شبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ  بـؼاًً

 

  اـقٌيبثي - 1 -9ًوَى ثفگ

   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼ ي
سبـيع 

 اـقٌيبثي
 اٍلًَثز   

 اوشبًؽاـؼ ٠ول فؼ  بـ: L2 وٙص ِالضيز  وک س ٌىيي وفاهيک ضففِ 73140192  ؽ ضففِ

 هبؼُ وبق  هَاؼ اٍليِ  ى ٍ  ٌشفل وبغز قبلت ثب 

٠يَة قبلت ثفاوبن اوشبًؽاـؼ ٍ ؼوشَـال١و  ّب  

 هفثَِ٘

 G31  فٍُ اـقٌيبثي  بـ قبلجىبق  ٍٜي ِ 09  ؽ ٍٜي ِ

 (4سىلٗ ) وٙص ٌبيىش ي  قهبيٍي  وبغز قبلت  بـ 0903  ؽ  بـ

  

 هفا ض   بـ ـؼي 
 ٌفايٗ ٠ول فؼ

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

1 

 هبؼُ وبق  

هَاؼ وبغز 

  سي  قبلت

 : ٚاضؽ لبِت وبقیه بى

 ؼلیمٝ 20: قهبى

: ٌر لبِت وبقی، ٔبؼٜ خؽا هَاؼ هّففي

 وٙٙؽٜ، ـإٞٙبی لبِت ٔٛاؼ ٔىّص وبقی

 : ظفٚف ٔٙبوت ٕٞكٖاثكاـ ٍ سدْيكار

 ؼلیكآٔبؼٜ وبقی ِطیص ٚ 

 

 آٔبؼٜ وبقی ؼـ ضؽ لبثُ لجَٛ

 

 آٔبؼٜ وبقی ٘بؼـوز

ٞبی ٘ىجز ثٝ آٔبؼٜ وبقی ٔٛاؼ وبغز لبِت ٔٙبثك ؼوشٛـاِؼُٕ ثب سٛخٝ

 ٖ ٚ سٛقیٗؼقٔبٖ ٕٞك -ٔٙبوت
3 

آٔبؼٜ وبقی ٘ىجشبً ِطیص ٔٛاؼ وبغز لبِت ثب غٙبی خكئی ؼـ سٛقیٗ ٚ  

 ٕٞكؼٖ 
2 

 1 وبغز لبِتػؽْ سٛا٘بیی آٔبؼٜ وبقی ٔٛاؼ 

2 
 وبغز قبلت 

  سي

 : ٚاضؽ لبِت وبقیه بى

 ؼلیمٝ 60: قهبى

: ٌر لبِت وبقی، آة، ـقیٗ، هَاؼ هّففي

 دّیٕفی ٚ .. ٔیٍّفؼ، سٛـی ٚ...

ظفٚف ٔٙبوت، آٔبؼٜ  اثكاـ ٍ سدْيكار:

وبقی ٌر، ٕٞكٖ، اثكاـ سفاي ٚ دفؼاغز، 

لبِت، ٚوبیُ زفز ٚ ثىز ٚ ٌیفٜ ٔٛاؼ ٔىّص 

 وبقی ٚ ...

 

 وبغز ؼلیك ٚ وبُٔ

 

 وبغز ؼـ ضؽ لبثُ لجَٛ

 

 

 وبغز ٘بؼـوز

ب٘ٙؽ قٔبٖ ٔؼوشٛـاِؼُٕ وبغز لبِت لبِت ـا ثٙٛـ ؼلیك ٚ ِطیص ثب ـػبیز 

ٞبی ٚ لبِت ، ضجبة قؼایی دفٌؽٖ وبُٔ ...سػّیٝ ؼٚغبة، اِه وفؼٖ

 دّیٕفی 

3 

 

وبغز ٘ىجشبً ِطیص لبِت ثب سٛخٝ ثٝ ٘ىبر ٟٔٓ ٚ غٙبی خكئی ٔب٘ٙؽ 

 ٞبی دّیٕفیٚ لبِت ؼایی ؼٚغبة، اِه وفؼٖ ...قضجبة 
2 

 1 وبغز لبِت سٛا٘بیی ؼـ ػؽْ 

3 
 ثفـوي ٠يَة

  سي قبلت 

 : ٚاضؽ لبِت وبقیه بى

 ؼلیمٝ 20: قهبى

 -: هَاؼ هّففي

 ـإٞٙبی لبِت ٔٛاؼ ٔىّص وبقی

: اثكاـ وٙشفِی ػیٛة )ٌبُٔ سدْيكاراثكاـ ٍ 

 فیّف، وِٛیه، غٗ وً ٚ ...(

 ثفـوی ِطیص ٚ ؼلیك

 

 ثفـوی ؼـ ضؽ لبثُ لجَٛ

 

 ثفـوی ٘بؼـوز

٘ىبسی ثفـوی ؼلیك ٚ ِطیص ػیٛة لبِت ثب سٛخٝ ثٝ ؼوشٛـاِؼُٕ ٚ ـػبیز 

 ٞبی لبِت، ا٘ؽاقٜ لبِت، ٚقٖ لبِت ٚ ...ٔب٘ٙؽ فبِّٝ ٚ ؼـق ثیٗ سىٝ
3 

 
٘ىجشبً ِطیص ػیٛة لبِت ثب غٙبی ٔدبق ٚ لبثُ لجَٛ ٔب٘ٙؽ اثؼبؼ ٚ ثفـوی 

 ٚ.. ؼـق لبِت
2 

 1 ػؽْ سٛا٘بیی ثفـوی ػیٛة لبِت

4 
ثفـوي ِطز 

  ٠ول فؼ قبلت
  سي

 : ٚاضؽ لبِت وبقیه بى

 ؼلیمٝ 20: قهبى

 : ؼٚغبة ثؽ٘ٝ، ٌُ ٚ ...هَاؼ هّففي

، اثكاـ، ا٘ؽاقٜ ٌیفی : لبِتاثكاـ ٍ سدْيكار

 ٚ ....ٔػبٔز ٔثُ وِٛیه 

 ثفـوی ِطیص ٚ ؼلیك 

 

 ثفـوی ؼـ ضؽ لبثُ لجَٛ 

 

 ثفـوی ٘بؼـوز

ثفـوی ِطیص  ٚ ؼلیك ػّٕىفؼ لبِت ثب سٛخٝ ثٝ یىٙٛاغشی ٔػبٔز ، 

 سٍىیُ خؽاـٜ ٚ... ِبفی وٙص ، ٘جٛؼٖ ػیٛة وٙطی ٚ ...
3 

 
بٔز، سٍىیُ خؽاـٜ، ٔػثفـوی ػّٕىفؼ ٘ىجشبً ِطیص لبِت ثب سٛخٝ ثٝ 

 ِبفی ٚ ػیٛة وٙص ثب غٙبی خكیی
2 

 1 ػؽْ سٛا٘بیی ؼـ ثفـوی ػّٕىفؼ لبِت

5 
ًٝبـر ثف 

 ٠ول فؼ دفوٌ 

 : ٚاضؽ لبِت وبقیه بى

 : ؼـ اغشیبـ اـقٌیبةقهبى

 -: هَاؼ هّففي

 -:اثكاـ ٍ سدْيكار

 ٘ظبـر وبُٔ

 

 ٘ظبـر ؼـ ضؽ لبثُ لجَٛ 

 

 ٘ظبـر ٘بؼـوز

وٙشفَ ِطیص وّیٝ ٔفاضُ وبـ دفوُٙ اق ِطبٚ وٕی ٚ ویفی ٚ ـػبیز 

 اَِٛ ایٕٙی 
3 

 
وٙشفَ وبـ دفوُٙ اق ِطبٚ ویفی ٚ ػؽْ وٙشفَ ِطیص وٕیز وبـ دفوُٙ 

 ٚ ـػبیز اَِٛ ایٕٙی 
2 

ػؽْ وٙشفَ ٔفاضُ وبـ دفوُٙ اق ِطبٚ وٕی ٚ ویفی ٚ ػؽْ ـػبیز اَِٛ 

 ایٕٙی 
1 

ٌبیىشٍی ٞبی غیف 

فٙی , ایٕٙی, 

ثٟؽاٌز, سٛخٟبر 

قیىز ٔطیٙی ٚ 

 ٍ٘في

  ِجبن وبـ ، ٔبوه، وفً ایٕٙی، ؼوشىً ٔٙبوت، ػیٙه، سدٟیكار ا٘فبء ضفیك ٚ آٌبٞی ٞبی ایٕٙی، والٜ ایٕٙی، ٌٌٛی ایٕٙی. ايوٌي: -1

 ؼلز ٚ ٘ظًٓ في: -2

 خؽاوبقی قثبِٝ، ویىشٓ سٟٛیٝ سَخْبر قيىز هطيٙي: -3

ؼاٌشٗ ؼـن ؼـوز اق ویىشٓ وبقٔب٘ی   -(N12)سّٕیٓ ٌیفی -(N11)اوشؽالَ ٌبیىشٍی ٞبی غیف فٙی وؽ ٚ وٙص ٔٛـؼ ٘یبق وؽ: -4

(N21)-  ٓسٙظیٓ ٚ اِالش ػّٕىفؼٞبی ویىش(N22)-   ٓثٟجٛؼ ػّٕىفؼٞبی ویىش(N23)-  خٕغ آٚـی ٚ ٌفؼآٚـی ا٘الػبر(N31)-   ٝسٛوؼ

 -(N53)٘مً ؼـ سیٓ   -(N52)ٟٔبـر ٌٛي وفؼٖ -(N51)اخشٕبػی ثٛؼٖ -(N41)ا٘شػبة فٙبٚـی ٞبی ٔٙبوت  -(N36)ٌبیىشٍی ٚ ؼاً٘ 

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

غٛؼ ٔؽیفیشی   -(N73)ؼـوشىبـی ٚ وىت ضالَ   -(N72)ٔىئِٛیز دؿیفی -(N71)سؼبِی ففؼی -(N57)وٕه ثٝ ففاٌیفی ؼیٍفاٖ 

(N61)-  ٖٔؽیفیز قٔب(N64)-   ٔؽیفیز ٔٛاؼ ٚ سدٟیكار(N66)- ٔؽیفیز ٔٙبثغ ا٘ىب٘ی(N67)- ( ٔطبوجٝ ٚ ـیبٔیN 92) 

 

 1ـ٠بيز هَاـؼ 

 4الي 

 

 

 

ـ٠بيز ّف ٠ؽم 

 1يک اق هَاـؼ 

 4الي 

% ایٕٙی، ٍ٘في، 100

سٛخٟبر قیىز ٔطیٙی 

 ٞبی غیففٙیٚ ٌبیىشٍی

2 

 

ػؽْ اوشفبؼٜ اق والٜ 

ایٕٙی یب ؼوشىً وبـ یب 

وفً ایٕٙی یب ِجبن وبـ 

یب ٔبوه سٙفىی یب 

ػیٙه ایٕٙی یب ٌٌٛی 

 ایٕٙی یب ٔٛاـؼ ؼیٍف

1 

 اـقٌيبثي  بـ )ٌبيىش ي اًدبم  بـ(
 ثّی    

 غیف    

 ٔؼیبـ ٌبیىشٍی ا٘دبْ وبـ  :

  4ٚ  2اق ٔفاضُ   2وىت ضؽالُ ٕ٘فٜ  

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

 اق ٔفاضُ وبـ 2وىت ضؽالُ ٔیبٍ٘یٗ 
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 ٍقاـر  هَقي ٍ دفٍـي

ـيك   هَقٌيوبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ   

 ؼفشف سبلي   شبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ  بـؼاًً

 

   بـ ٠ول فؼ اوشبًؽاـؼ سطلي  - 1-8ًوَى ثفگ

 اٍل:ًَثز  : سبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي    ًبم ٍ ًبم غبًَاؼ ي

 اوشبًؽاـؼ ٠ول فؼ  بـ: L3 وٙص ِالضيز س ٌىيي وفاهيک ضففِ 31190193  ؽ ضففِ

ٍ  ّبثفـوي  ى ٘جق اوشبًؽاـؼسَليؽ ق١ِٙ ٍ 

 ؼوشَـال١و  هفثَِ٘

 G11  فٍُ  بـ  قبلجىبق  ٍٜي ِ 09  ؽ ٍٜي ِ

 (4سىلٗ ) وٙص ٌبيىش ي سَليؽ  قهبيً ق١ِٙ  بـ 0904  ؽ  بـ

  

 ؼقيقِ( 60)قهبى                                                            ٌفايٗ اًدبم  بـ :-1

 ٍاضؽ سَليؽ ه بى: .1

قبلت ق١ِٙ، اثكاـ  ٌشفل ق١ِٙ )ٌبه   َليه، ؾـُ ثيي ٍ اثكاـ سَقيي ٍ ...( ، اثكاـ سَليؽ ق١ِٙ ثِ ـٌٍْب  هػشل  اثكاـ ٍ سدْيكار:  .2

 )دفن، سدْيكار ـيػشِ  ف  ؼٍغبثي ٍ خي ف ٍ خَلي ٍ ...(

 هَاؼ سَليؽ ق١ِٙ )ؼٍغبة، دَؼـ،    ٍ ...( ٍ ....هَاؼ هّففي:  .3

   ً ايوٌي، ؼوش ً، ٠يٌک،  وفثٌؽ ايوٌي،  الُ ايوٌي،لجبن  بـ سدْيكار ايوٌي:  .4

 ٌبغُ ّب  اِلي اوشبًؽاـؼ ٠ول فؼ  بـ:  - 2

 سَليؽ ق١ِٙ .1

 ٠يَة .2

 ًوًَِ ٍ ًقٍِ  بـ:-3
 َِـر  قهبيٍي سَليؽ ًوبيؽ.ِ ق١ِٙ هَـؼ ًٝف ـا ثب سَخِ ثِ ًَٞ ق١ِٙ ٍ ـٍي سَليؽ ث .1

 ٠يَة ق١ِٙ ٍ قبلت ـا ثفـوي  فؼُ ٍ ًىجز ثِ ـفٟ  ًْب اقؽام ًوبيؽ. ،ده اق سَليؽ ق١ِٙ .2

 اثكاـ اـقٌيبثي:  -4

 . فْفوز ٍاـوي         4. ًوًَِ  بـ             3. هٍبّؽُ                     2دفوً                     .1
 

 اثكاـ ٍ سدْيكار هَـؼ ًيبق اًدبم  بـ: -5
ق١ِٙ، اثكاـ  ٌشفل ق١ِٙ )ٌبه   َليه، ؾـُ ثيي ٍ اثكاـ سَقيي ٍ ...( ، اثكاـ سَليؽ ق١ِٙ ثِ ـٌٍْب  هػشل  قبلت اثكاـ ٍ سدْيكار:  .1

 )دفن، سدْيكار ـيػشِ  ف  ؼٍغبثي ٍ خي ف ٍ خَلي ٍ ...(

 سدْيكار ا٘ ب  ضفيق ،   ً ايوٌي، ؼوش ً، ٠يٌک،  وفثٌؽ ايوٌي،  الُ ايوٌي ،سدْيكار ايوٌي: لجبن  بـ .2

   س بلي   بـ  هفسجٗ ؼـ  فٍُ  بـ : -6

 (0905هؽلىبق  ) -

 (0906٘فاضي ) -
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 ٍقاـر  هَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك   هَقٌي

 ؼفشف سبلي   شبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ  بـؼاًً

 

  اـقٌيبثي - 1 -9ًوَى ثفگ

 اٍلًَثز    سبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼ ي

 اوشبًؽاـؼ ٠ول فؼ  بـ: L3 وٙص ِالضيز س ٌىيي وفاهيک ضففِ 31190193  ؽ ضففِ

ٍ ّب سَليؽ ق١ِٙ ٍ ثفـوي  ى ٘جق اوشبًؽاـؼ 

 ؼوشَـال١و  هفثَِ٘

 G11  فٍُ  بـ  قبلجىبق  ٍٜي ِ 09  ؽ ٍٜي ِ

 (4سىلٗ ) وٙص ٌبيىش ي سَليؽ  قهبيً ق١ِٙ  بـ 0904  ؽ  بـ

  

 هفا ض   بـ ـؼي 
 ٌفايٗ ٠ول فؼ

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

 سَليؽ ق١ِٙ 1

 : ٚاضؽ سِٛیؽه بى

 ؼلیمٝ 15: قهبى

ٛاؼ سِٛیؽ لٙؼٝ )ؼٚغبة، ٔ هَاؼ هّففي:

 ٚ ...( دٛؼـ، ٌُ

لبِت، اثكاـ سِٛیؽ لٙؼٝ  اثكاـ ٍ سدْيكار:

سدٟیكار ـیػشٝ ٌفی، دفن دٛؼـ، دفن 

 (دالوشیه، خیٍف ٚ خِٛی

 سِٛیؽ ؼلیك 

 

 سِٛیؽ ؼـ ضؽ لبثُ لجَٛ

 

 

 سِٛیؽ ٘بؼـوز

سِٛیؽ ؼلیك ٚ ِطیص لٙؼٝ ثب سٛخٝ ثٝ ٘ٛع آٖ ٚ ـٚي 

 سِٛیؽ ٚ ٘ؽاٌشٗ ػیٛة 
3 

 

سِٛیؽ ٘ىجشبٌ ِطیص لٙؼٝ ثب غٙبی ٔدبق ٚ لبثُ لجَٛ 

 ٚ ػیٛة خكئی 
2 

 1 ػؽْ سٛا٘بیی سِٛیؽ لٙؼٝ

 ثفـوي ٠يَة 2

 : ٚاضؽ سِٛیؽه بى

 ؼلیمٝ 15: قهبى

 - هَاؼ هّففي:

اثكاـ وٙشفِی لٙؼٝ،  اثكاـ ٍ سدْيكار:

 سٛقیٗ ٚ ... یٗ، اثكاـوِٛیه، ؾـٜ ث

 

 ثفـوی ؼلیك ٚ ِطیص

 

 لبثُ لجَٛ ثفـوی ؼـ ضؽ

 

 ثفـوی ٘بؼـوز

سٛخٝ ثٝ ػیٛة ثفـوی ؼلیك ٚ وبُٔ ػیٛة لٙؼٝ ثب 

 ق لبِت، ِبفی وٙص ٚ ... ٘بٌی اق لبِت ٔثُ ؼـ
3 

 
ثفـوی ٘ىجشبً ِطیص ػیٛة لٙؼٝ ٘بٌی اق لبِت ثب 

 غٙبی خكئی ٚ لبثُ لجَٛ ثب وبـوفؼ ِطیص لبِت 
2 

 1 ػؽْ سٛا٘بیی ثفـوی ػیٛة

3 
قبلت سَليؽ ًْبيي 

  سي

 : ٚاضؽ سِٛیؽه بى

 ؼلیمٝ 30: قهبى

 : ؼٚغبة، ٌُ ٚ ... هَاؼ هّففي

 : لبِتاثكاـ ٍ سدْيكار

 ؼلیك ٚ ِطیصسِٛیؽ 

 

 ؼـ ضؽ لبثُ لجَٛ سِٛیؽ

 

 ٘بؼـوز سِٛیؽ

 3 لٙؼٝ ٟ٘بیی ثؽٖٚ ػیت ف ؼلیك ٚ وبُٔ یسىث

 
ثب غٙبی خكئی ٚ لبثُ  لٙؼٝ ٟ٘بیی ٘ىجشبً ِطیص سِٛیؽ

 لجَٛ 
2 

 1  سِٛیؽ لٙؼٝػؽْ سٛا٘بیی ؼـ 

4 
ًٝبـر ثف ٠ول فؼ 

 دفوٌ 

 : ٚاضؽ سِٛیؽه بى

 : ؼـ اغشیبـ اـقٌیبةقهبى

 -: هَاؼ هّففي

 -:اثكاـ ٍ سدْيكار

 ٘ظبـر وبُٔ

 
 ٘ظبـر ؼـ ضؽ لبثُ لجَٛ 

 

 ٘ظبـر ٘بؼـوز

وٙشفَ ِطیص وّیٝ ٔفاضُ وبـ دفوُٙ اق ِطبٚ وٕی ٚ 

 ویفی ٚ ـػبیز اَِٛ ایٕٙی 
3 

 
وٙشفَ وبـ دفوُٙ اق ِطبٚ ویفی ٚ ػؽْ وٙشفَ 

 ِطیص وٕیز وبـ دفوُٙ ٚ ـػبیز اَِٛ ایٕٙی 
2 

ػؽْ وٙشفَ ٔفاضُ وبـ دفوُٙ اق ِطبٚ وٕی ٚ ویفی 

 ٚ ػؽْ ـػبیز اَِٛ ایٕٙی 
1 

ٌبیىشٍی ٞبی غیف 

فٙی , ایٕٙی, 

ثٟؽاٌز, سٛخٟبر 

قیىز ٔطیٙی ٚ 

 ٍ٘في

سدٟیكار ا٘فبء ضفیك ٚ آٌبٞی ٞبی ایٕٙی، وفً ایٕٙی، ؼوشىً، ػیٙه، وٕفثٙؽ  –ِجبن وبـ سدْيكار ايوٌي:  ايوٌي: -1

  ایٕٙی، والٜ ایٕٙی

 ؼلز ٚ ٘ظًٓ في: -2

 خؽاوبقی قثبِٝ، وٙشفَ دىبة، سٟٛیٝ ٔٙبوت سَخْبر قيىز هطيٙي: -3

ؼاٌشٗ ؼـن ؼـوز اق   -(N12)سّٕیٓ ٌیفی -(N11)اوشؽالَ  :ٌبيىش ي ّب  غيف فٌي  ؽ ٍ وٙص هَـؼ ًيبق  بـ-4

خٕغ آٚـی ٚ  -(N23)ثٟجٛؼ ػّٕىفؼٞبی ویىشٓ   -(N22)سٙظیٓ ٚ اِالش ػّٕىفؼٞبی ویىشٓ  -(N21)ویىشٓ وبقٔب٘ی 

 -(N51)اخشٕبػی ثٛؼٖ -(N41)ا٘شػبة فٙبٚـی ٞبی ٔٙبوت  -(N36)سٛوؼٝ ٌبیىشٍی ٚ ؼاً٘   -(N31)ٌفؼآٚـی ا٘الػبر 

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

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

یفیز ٔٛاؼ ٚ سدٟیكار ٔؽ  -(N64)ٔؽیفیز قٔبٖ  -(N61)غٛؼ ٔؽیفیشی   -(N73)ؼـوشىبـی ٚ وىت ضالَ   -(N72)دؿیفی

(N66)- ٔؽیفیز ٔٙبثغ ا٘ىب٘ی(N67)- ( ٔطبوجٝ ٚ ـیبٔیN 92) 

 

الي  1ـ٠بيز هَاـؼ 

4 

 

 

٠ؽم ـ٠بيز ّف يک 

 4الي  1اق هَاـؼ 

% ایٕٙی، ٍ٘في، 100

سٛخٟبر قیىز ٔطیٙی 

 ٞبی غیففٙیٚ ٌبیىشٍی

2 

 

ػؽْ اوشفبؼٜ اق والٜ 

ایٕٙی یب ؼوشىً وبـ یب 

وفً ایٕٙی یب ِجبن وبـ 

 یب ػیٙه ایٕٙی یب 

ٔٛاـؼ  وٕفثٙؽ ایٕٙی یب

 ؼیٍف

1 

 اـقٌيبثي  بـ )ٌبيىش ي اًدبم  بـ(
 ثّی    

 غیف    

 ـ  :ٔؼیبـ ٌبیىشٍی ا٘دبْ وب

  1 اق ٔفضّٝ 2وىت ضؽالُ ٕ٘فٜ  

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

 اق ٔفاضُ وبـ 2وىت ضؽالُ ٔیبٍ٘یٗ 
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 ٍقاـر  هَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك   هَقٌي

 ؼفشف سبلي   شبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ  بـؼاًً

 

   بـ ٠ول فؼ اوشبًؽاـؼ سطلي  - 1-8ًوَى ثفگ

 اٍل:ًَثز  : سبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي    ًبم ٍ ًبم غبًَاؼ ي

 اوشبًؽاـؼ ٠ول فؼ  بـ: L3 وٙص ِالضيز س ٌىيي وفاهيک ضففِ 31190193  ؽ ضففِ

٘فاضي ٍ وبغز هؽل ثب ـ٠بيز ً بر فٌي 

 ثفاوبن اوشبًؽاـؼ ٍ ؼوشَـال١و  هفثَِ٘

 G11  فٍُ  بـ  قبلجىبق  ٍٜي ِ 09  ؽ ٍٜي ِ

 (4سىلٗ ) وٙص ٌبيىش ي هؽلىبق   بـ 0905  ؽ  بـ

  

 (ؼقيقِ 60قهبى : )                                                      ٌفايٗ اًدبم  بـ :-1

 ه بى: ٍاضؽ هؽلىبق    .1

اثكاـ وبغز  -ًفم افكاـّب  ٘فاضي -ٍوبي  ٍ اثكاـ ٘فاضي ٍ ـون )ٌبه  هؽاؼ، دف بـ،  بغؿ، سػشِ ـون ٍ ...(اثكاـ ٍ سدْيكار:  .2

( سدْيكار ديٍففشِ وبغز هؽل )ٌبه  زبد ف وِ CNCهؽل )اثكاـ سفاي، زفظ هؽل وبق ، اثكاـ دفؼاغز هؽل، ؼوش بُ غفا٘ي، 

 ـايبًِ ٍ .... -ث١ؽ  ٍ ...(

 لك، ـقيي، س لَى ٍ   ، ... ر، زَة، فهَاؼ هّففي:  .3

  ٌَي ايوٌي - الُ ايوٌي -٠يٌک -تؼوش ً هٌبو -  ً ايوٌي -هبوک -لجبن  بـسدْيكار ايوٌي:  .4

 ٌبغُ ّب  اِلي اوشبًؽاـؼ ٠ول فؼ  بـ:  -2

 ٘فاضي هؽل .1

 هؽل .2

 ً بر فٌي .3

 ًوًَِ ٍ ًقٍِ  بـ:-3

  وک اثكاـ ٍ ًفم افكاـّب  هٌبوت هؽل هَـؼ ًٝف ـا ٘فاضي ًوبيؽثب  .1

 ثب ـٍي هٌبوت ٍ ث وک اثكاـ ٍ سدْيكار وبغز هؽل ٍ ًيك هَاؼ اٍليِ هٌبوت، هؽل هَـؼ ًٝف ـا ثىبقؼ. .2

 ثب سَخِ ثِ ًَٞ ق١ِٙ ٍ ـٍي سَليؽ، ً بر فٌي هفثَٖ ثِ هؽل ـا ثفـوي ًوبيؽ. .3

 

 اثكاـ اـقٌيبثي: -4

 يوفْفوز ٍاـ. 4. ًوًَِ  بـ                 3. هٍبّؽُ             2دفوً              .1

 اثكاـ ٍ سدْيكار هَـؼ ًيبق اًدبم  بـ: -5
اثكاـ وبغز هؽل  -ًفم افكاـّب  ٘فاضي -ٍوبي  ٍ اثكاـ ٘فاضي ٍ ـون )ٌبه  هؽاؼ، دف بـ،  بغؿ، سػشِ ـون ٍ ...( اثكاـ ٍ سدْيكار: .1

وبغز هؽل )ٌبه  زبد ف وِ ث١ؽ  ( سدْيكار ديٍففشِ CNC)اثكاـ سفاي، زفظ هؽل وبق ، اثكاـ دفؼاغز هؽل، ؼوش بُ غفا٘ي، 

 ـايبًِ ٍ .... -ٍ ...(

 سدْيكار ا٘ ب  ضفيق  - ٌَي ايوٌي - الُ ايوٌي -٠يٌک -ؼوش ً هٌبوت -  ً ايوٌي -هبوک -لجبن  بـ :سدْيكار ايوٌي .2

 س بلي   بـ  هفسجٗ ؼـ  فٍُ  بـ : -6

 (0904سَليؽ  قهبيٍي ق١ِٙ ) -

 (0906٘فاضي ) -
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 ٍقاـر  هَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك   هَقٌي

 ؼفشف سبلي   شبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ  بـؼاًً

 

  اـقٌيبثي - 1 -9ًوَى ثفگ

   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼ ي
سبـيع 

 اـقٌيبثي
 اٍلًَثز   

 اوشبًؽاـؼ ٠ول فؼ  بـ: L3 وٙص ِالضيز س ٌىيي وفاهيک ضففِ 31190193  ؽ ضففِ

٘فاضي ٍ وبغز هؽل ثب ـ٠بيز ً بر 

فٌي ثفاوبن اوشبًؽاـؼ ٍ ؼوشَـال١و  

 هفثَِ٘

 G11  فٍُ اـقٌيبثي  بـ قبلجىبق  ٍٜي ِ 09  ؽ ٍٜي ِ

 (4سىلٗ ) وٙص ٌبيىش ي هؽلىبق   بـ 0905  ؽ  بـ

  

 هفا ض   بـ ـؼي 
 ٌفايٗ ٠ول فؼ

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

 ٘فاضي هؽل 1

 : ٚاضؽ ٔؽِىبقیه بى

 ؼلیمٝ 20: قهبى

 :هَاؼ هّففي

 : اثكاـ ٍ سدْيكار

 ٘فاضی وبُٔ ٚ ؼلیك
 

 ٘فاضی ؼـ ضؽ لبثُ لجَٛ
 

 

 ٘فاضی ٘بؼـوز

ب ث ٚ وبُٔ ٚ ؼلیك ٔؽَ ثب سٛخٝ ثٝ ٘فش ٟ٘بیی٘فاضی 

 ا٘مجبْ لٙؼٝ سٛخٝ ثٝ اثؼبؼ، قیجبئی، سٙٛع ٚضؽر ٚ
3 

ثب سٛخٝ ثٝ اَِٛ ٟٔٓ ٔب٘ٙؽ ٘فاضی ٘ىجشبً ِطیص ٔؽَ  

 ا٘مجبْ ٚضؽر ثب غٙبی ؼـ ضؽ لبثُ لجَٛ اثؼبؼ
2 

 1 ػؽْ سٛا٘بیی ٘فاضی ٔؽَ

 وبغز هؽل 2

 : ٚاضؽ ٔؽِىبقیه بى

 ؼلیمٝ 20 :قهبى

فّك،  -ٌر، زٛة هَاؼ هّففي:

 ـقیٗ، سفّٖٛ ٚ ٌُ ٚ ...

اثكاـ وبغز ٔؽَ  اثكاـ ٍ سدْيكار:

زفظ ٔؽِىبقی،  -ٌبُٔ اثكاـ سفاي

اثكاـ دفؼاغز ، ؼوشٍبٜ غفا٘ی ، 

CNC  سدٟیكار دیٍففشٝ وبغز

 ٚ ... وٝ ثؼؽیٔؽَ ٔثُ زبدٍف 

 وبغز ؼلیك ٚ وبُٔ

 

 

 وبغز ؼـ ضؽ لبثُ لجَٛ

 

 

 ٘بؼـوزوبغز 

وبغز ؼلیك ٚ وبُٔ ٔؽَ ثب سٛخٝ ثٝ ٘فش ٔؽَ ٚ ـػبیز 

 ...ٚقیجبیی  ،٘ىبر فٙی ٔب٘ٙؽ اثؼبؼ، ِبفی وٙص
3 

 

وبغز ٘ىجشبً ِطیص ٔؽَ ثب سٛخٝ ثٝ ٘فش ٔؽَ ٚ ـػبیز 

 ٘ىبر فٙی ٟٔٓ ٔؽَ اثؼبؼ، سٙبوت ... ثب غٙبی ٔدبق
2 

 1 ػؽْ سٛا٘بیی وبغز ٔؽَ

 ي ٌشفل ً بر فٌ 3

 : ٚاضؽ ٔؽِىبقیه بى

 ؼلیمٝ 20: قهبى

 :هَاؼ هّففي

 اثكاـ وٙشفَ اثؼبؼ اثكاـ ٍ سدْيكار:

 وٙشفَ ؼلیك ٚ وبُٔ

 

 وٙشفَ ؼـ ضؽ لبثُ لجَٛ

 

 وٙشفَ ٘بؼـوز

بغشٝ ٌؽٜ ثب سٛخٝ ٘فش وٙشفَ ؼلیك ٚ وبُٔ ٔؽَ و

ٔدبق ـٚي سِٛیؽ غٙبی ا٘مجبْ ، ٘ٛع سِٛیؽ،  ٔؽَ، اثؼبؼ،

... ٚ 

3 

ِطیص ٔؽَ ثب سٛخٝ ثٝ ٘فش، ٔؽَ، اثؼبؼ، وٙشفَ ٘ىجشبً  

 ا٘مجبْ ٘ٛع سِٛیؽ، ـٚي سِٛیؽ، ضؽ ٔدبق ٚ لبثُ لجَٛ
2 

 1 ػؽْ وٙشفَ ٘ىبر فٙی

4 
ًٝبـر ثف ٠ول فؼ 

 دفوٌ 

 : ٚاضؽ ٔؽِىبقیه بى

 : ؼـ اغشیبـ اـقٌیبةقهبى

 -:هَاؼ هّففي

 -اثكاـ ٍ سدْيكار:

 ٘ظبـر وبُٔ

 

 ٘ظبـر ؼـ ضؽ لبثُ لجَٛ 

 

 ٘بؼـوز ٘ظبـر

وٙشفَ ِطیص وّیٝ ٔفاضُ وبـ دفوُٙ اق ِطبٚ وٕی ٚ 

 ویفی ٚ ـػبیز اَِٛ ایٕٙی 
3 

 
وٙشفَ وبـ دفوُٙ اق ِطبٚ ویفی ٚ ػؽْ وٙشفَ ِطیص 

 وٕیز وبـ دفوُٙ ٚ ـػبیز اَِٛ ایٕٙی 
2 

ػؽْ وٙشفَ ٔفاضُ وبـ دفوُٙ اق ِطبٚ وٕی ٚ ویفی ٚ 

 ػؽْ ـػبیز اَِٛ ایٕٙی 
1 

ٞبی  ٌبیىشٍی

غیف فٙی , 

ایٕٙی, ثٟؽاٌز, 

سٛخٟبر قیىز 

 ٔطیٙی ٚ ٍ٘في

 ِجبن وبـ، ٔبوه، وفً ایٕٙی، ؼوشىً ٔٙبوت، سدٟیكار ا٘فبی ضفیك ٚ آٌبٞی ٞبی ایٕٙی، والٜ ایٕٙی، ٌٌٛی ایٕٙی ايوٌي: -1

 ؼلز ٚ ٘ظٓ ً في: -2

 خؽاوبقی قثبِٝ، ویىشٓ سٟٛیٝ سَخْبر قيىز هطيٙي: -3

ؼاٌشٗ ؼـن ؼـوز اق   -(N12)سّٕیٓ ٌیفی -(N11)اوشؽالَ  ٌبيىش ي ّب  غيف فٌي  ؽ ٍ وٙص هَـؼ ًيبق  بـ: -4

خٕغ آٚـی ٚ  -(N23)ثٟجٛؼ ػّٕىفؼٞبی ویىشٓ   -(N22)سٙظیٓ ٚ اِالش ػّٕىفؼٞبی ویىشٓ  -(N21)ویىشٓ وبقٔب٘ی 

 -(N51)اخشٕبػی ثٛؼٖ -(N41)فٙبٚـی ٞبی ٔٙبوت ا٘شػبة  -(N36)سٛوؼٝ ٌبیىشٍی ٚ ؼاً٘   -(N31)ٌفؼآٚـی ا٘الػبر 

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

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

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

(N66)- ٔؽیفیز ٔٙبثغ ا٘ىب٘ی(N67)- ( ٔطبوجٝ ٚ ـیبٔیN 92)-  سفىف غالق(N15)-  سفىیف ا٘الػبر(N33)-  وبـثفؼ فٙبٚـی

  -(N81)وبـآففیٙی    -(N43)ؽاـی فٙبٚـی ٞبی ثٝ وبـ ٌففشٝ ٌؽٜ ٍٟ٘ -(N42)ثىبـٌیفی فٙبٚـی ٞبی ٔٙبوت  -(N34)ا٘الػبر 

 (N37)ٔىشٙؽ وبقی 

 
 4الي  1ـ٠بيز هَاـؼ 

 

 

٠ؽم ـ٠بيز ّف يک اق 

 4الي  1هَاـؼ 

% ایٕٙی، ٍ٘في، 100

سٛخٟبر قیىز ٔطیٙی 

ٞبی ٚ ٌبیىشٍی

 غیففٙی

2 

 
ػؽْ اوشفبؼٜ اق والٜ 

ایٕٙی یب ؼوشىً وبـ 

 یب وفً ایٕٙی یب ِجبن

وبـ یب ٔبوه سٙفىی یب 

ٌٌٛی  ػیٙه ایٕٙی یب

 ایٕٙی یب ٔٛاـؼ ؼیٍف

1 

 اـقٌيبثي  بـ )ٌبيىش ي اًدبم  بـ(
 ثّی    

 غیف    

 ٔؼیبـ ٌبیىشٍی ا٘دبْ وبـ  :

  2  ٝضّاق ٔف 2ضؽالُ ٕ٘فٜ  وىت 

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

 اق ٔفاضُ وبـ 2وىت ضؽالُ ٔیبٍ٘یٗ 
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 ٍقاـر  هَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك   هَقٌي

 ؼفشف سبلي   شبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ  بـؼاًً

 

   بـ ٠ول فؼ اوشبًؽاـؼ سطلي  - 1-8ًوَى ثفگ

 اٍل:ًَثز  : سبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي    ًبم ٍ ًبم غبًَاؼ ي

 ؽ 

 ضففِ
 L3 وٙص ِالضيز س ٌىيي وفاهيک ضففِ 31190193

 اوشبًؽاـؼ ٠ول فؼ  بـ:

٘فاضي ق١ِٙ ثب ـون ًْبيي ٍ  ٌشفل ً بر فٌي 

 ّب  هفثَِ٘ ى هٙبثق اوشبًؽاـؼ ٍ ؼوشَـال١و 

 ؽ 

 ٍٜي ِ
 G11  فٍُ  بـ  قبلجىبق  ي ٍِٜ 09

 (3هْبـر ) وٙص ٌبيىش ي ٘فاضي  بـ 0906  ؽ  بـ

  

 (ؼقيقِ 180قهبى: )                           ٌفايٗ اًدبم  بـ :-1

 ه بى: هؽلىبق           .1

 ـايبًِ ٍ ًفم افكاـّب  ٘فاضي -ٍوبي  ٘فاضي ٍ ـون )ٌبه  اًَاٞ هؽاؼ، ٌبثلَى ٍ دف بـ ٍ  بغؿ، سػشِ ـون ...(اثكاـ ٍ سدْيكار:  .2

....ٍ 

 ٍ ....  بغؿ -هَاؼ هّففي: اًَاٞ هؽاؼ .3

 لجبن  بـ ،   ً ايوٌي، ؼوش ً، ٠يٌکسدْيكار ايوٌي:  .4

 ٌبغُ ّب  اِلي اوشبًؽاـؼ ٠ول فؼ  بـ:  - 2
 ٘فش .1

 يفًٌ بر  .2

 ًوًَِ ٍ ًقٍِ  بـ:-3
 ـا سفوين ًوبيؽ.ثب سَخِ ثِ اَِل ٘فاضي ٍ اوش بؼُ اق اثكاـ هٌبوت ٘فش هَـؼ ًٝف  .1

 ثب سَخِ ثِ ًَٞ ق١ِٙ ٍ ـٍي سَليؽ ً بر فٌي ٘فش ـا ثفـوي ًوبيؽ. .2

 

 اثكاـ اـقٌيبثي:-4

 . فْفوز ٍاـوي4. ًوًَِ  بـ             3. هٍبّؽُ         2دفوً          .1
 

 اثكاـ ٍ سدْيكار هَـؼ ًيبق اًدبم  بـ: -5

ـايبًِ ٍ ًفم افكاـّب  ٘فاضي ٍ  -هؽاؼ، ٌبثلَى ٍ دف بـ ٍ  بغؿ، سػشِ ـون ...( اثكاـ ٍ سدْيكار: ٍوبي  ٘فاضي ٍ ـون )ٌبه  اًَاٞ .1

.... 

 سدْيكار ا٘ ب  ضفيق ،   ً ايوٌي، ؼوش ً، ٠يٌک ،لجبن  بـ :سدْيكار ايوٌي .2
 

   س بلي   بـ  هفسجٗ ؼـ  فٍُ  بـ :-6

 (0904سَليؽ  قهبيٍي ق١ِٙ ) -

 (0905هؽلىبق  ) -
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 ٍقاـر  هَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك   هَقٌي

 ؼفشف سبلي   شبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ  بـؼاًً

 

  اـقٌيبثي - 1 -9ًوَى ثفگ

 اٍلًَثز    سبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼ ي

 اوشبًؽاـؼ ٠ول فؼ  بـ: L3 وٙص ِالضيز س ٌىيي وفاهيک ضففِ 31190193  ؽ ضففِ

٘فاضي ق١ِٙ ثب ـون ًْبيي ٍ  ٌشفل ً بر فٌي 

 ّب  هفثَِ٘ ى هٙبثق اوشبًؽاـؼ ٍ ؼوشَـال١و 

 G11  فٍُ اـقٌيبثي  بـ قبلجىبق  ٍٜي ِ 09  ؽ ٍٜي ِ

 (3هْبـر ) وٙص ٌبيىش ي ٘فاضي  بـ 0906  ؽ  بـ

  

 هفا ض   بـ ـؼي 
 ٌفايٗ ٠ول فؼ

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

 ـون اٍليِ ٘فش 1

 : ٚاضؽ ٔؽَ وبقیه بى

 ؼلیمٝ 120: قهبى

٘فاضی، وبغؿ  ٔؽاؼ :هَاؼ هّففي

 ٘فاضی ٚ...

اثكاـ ٘مٍٝ  اثكاـ ٍ سدْيكار:

، دفٌبـ( ـایب٘ٝ ٚ ٘فْ وٍی)ٌبثّٗ

 افكاـٞبی ٘فاضی

 

 ـوٓ ؼلیك ٚ وبُٔ

 

 ـوٓ ؼـ ضؽ لبثُ لجَٛ

 
 

 ـوٓ ٘بؼـوز

ـوٓ ٌىُ اِٚیٝ ٔشٙبوت ثب ٌىُ لٙؼٝ ٚ ٔفسجٗ ثب 

 ـوٓ ٟ٘بیی ٘فش
3 

 

اِٚیٝ ٔشٙبوت ثب ٌىُ لٙؼٝ  ٌىُـوٓ ٘ىجشبً ِطیص 

ٚ ٔفسجٗ ثب ـوٓ ٟ٘بیی ٘فاش ثب غٙبی خكئی ٚ لبثُ 

 لجَٛ

2 

 1 ػؽْ سٛا٘بیی ـوٓ اِٚیٝ ٘فش

 ـون ًْبيي ٘فش 2

 : ٚاضؽ ٔؽَ وبقیه بى

 ؼلیمٝ 30: قهبى

٘فاضی، وبغؿ  ٔؽاؼ :هَاؼ هّففي

 ٘فاضی ٚ...

اثكاـ ٘مٍٝ  اثكاـ ٍ سدْيكار:

، دفٌبـ( ـایب٘ٝ ٚ ٘فْ وٍی)ٌبثّٗ

 افكاـٞبی ٘فاضی

 ـوٓ ؼلیك ٚ وبُٔ

 

 

 ـوٓ ؼـ ضؽ لبثُ لجَٛ

 
 

 ـوٓ ٘بؼـوز

ٚ وبُٔ ٘فش ٔشٙبوت ثب ایؽٜ ٚ ؼـغٛاوز  ـوٓ ؼلیك

ٞبی یب ٘فش اِٚیٝ ؼوشی اق ٘ظف اثؼبؼ، ا٘ؽاقٜ ٟ٘بیی ٚ

 ْ لٙؼٝ ... ٕٞبٍٞٙی، ـیشٓ ٚ...ا٘مجب

3 

 
ـوٓ ٘ىجشبً ِطیص ٚ ؼلیك ٘فش ٔشٙبوت ثب ایؽٜ ٚ 

٘فش اِٚیٝ ؼوشی اق ٘ظف اثؼبؼ، ٚضؽر ٚ ٕٞبٍٞٙی 

 ثب غٙبی ٔدبق  ـیشٓ قیجبیی

2 

 1 سٛا٘بیی ـوٓ ٟ٘بیی ٘فش ػؽْ

 يٌف ٌشفل ً بر  3

 : ٚاضؽ ٔؽَ وبقیه بى

 ؼلیمٝ 30: قهبى

 -:هَاؼ هّففي

 -اثكاـ ٍ سدْيكار: 

 وٙشفَ ِطیص ٚ ؼلیك 

 

 

 وٙشفَ ؼـ ضؽ لبثُ لجَٛ

 

 وٙشفَ ٘بؼـوز

وٙشفَ ؼلیك ٘فش ٟ٘بیی ثب سٛخٝ ثٝ ؼوشٛـاِؼُٕ ٚ 

...  ٓ، قیجبیی٘فش ٟ٘بیی ٔب٘ٙؽ ٕٞبٍٞٙی ٚضؽر ٚ ـیش

 ٚ... ٞباثؼبؼ ... ا٘ؽاقٜ

3 

وٙشفَ ٘ىجشبً ِطیص ٘ىبر فٙی ٘فش ٟ٘بیی ٚ ـػبیز  

 اَِٛ ٟٔٓ ثب غٙبی خكئی ؼـ ٔٛاـؼ وٓ إٞیز 
2 

 1 ػؽْ سٛا٘بیی وٙشفَ ٘ىبر فٙی

4 
ًٝبـر ثف ٠ول فؼ 

 دفوٌ 

 : ٚاضؽ ٔؽَ وبقیه بى

 : ؼـ اغشیبـ اـقٌیبةقهبى

 -:هَاؼ هّففي

 -سدْيكار:اثكاـ ٍ 

 

 ٘ظبـر وبُٔ
 

 ٘ظبـر ؼـ ضؽ لبثُ لجَٛ 

 

 ٘ظبـر ٘بؼـوز

وٙشفَ ِطیص وّیٝ ٔفاضُ وبـ دفوُٙ اق ِطبٚ وٕی 

 ٚ ویفی ٚ ـػبیز اَِٛ ایٕٙی 
3 

 
وٙشفَ وبـ دفوُٙ اق ِطبٚ ویفی ٚ ػؽْ وٙشفَ 

 ِطیص وٕیز وبـ دفوُٙ ٚ ـػبیز اَِٛ ایٕٙی 
2 

ػؽْ وٙشفَ ٔفاضُ وبـ دفوُٙ اق ِطبٚ وٕی ٚ ویفی 

 ٚ ػؽْ ـػبیز اَِٛ ایٕٙی 
1 

ٌبیىشٍی ٞبی 

غیف فٙی , 

ایٕٙی, ثٟؽاٌز, 

سٛخٟبر قیىز 

 ٔطیٙی ٚ ٍ٘في

 سدٟیكار ا٘فبء ضفیك ٚ آٌبٞی ٞبی ایٕٙی، وفً ایٕٙی، ؼوشىً، ػیٙه –ِجبن وبـ ايوٌي:  -1

 ؼلز ٚ ٘ظًٓ في: -2

 خؽاوبقی قثبِٝ ٚ سٟٛیٝ ٔٙبوت سَخْبر قيىز هطيٙي: -3

ؼاٌشٗ ؼـن ؼـوز اق   -(N12)سّٕیٓ ٌیفی -(N11)اوشؽالَ  :ٌبيىش ي ّب  غيف فٌي  ؽ ٍ وٙص هَـؼ ًيبق  بـ-4

خٕغ آٚـی ٚ  -(N23)ثٟجٛؼ ػّٕىفؼٞبی ویىشٓ   -(N22)سٙظیٓ ٚ اِالش ػّٕىفؼٞبی ویىشٓ  -(N21)ویىشٓ وبقٔب٘ی 

 -(N51)اخشٕبػی ثٛؼٖ -(N41)ا٘شػبة فٙبٚـی ٞبی ٔٙبوت  -(N36)سٛوؼٝ ٌبیىشٍی ٚ ؼاً٘   -(N31)ٌفؼآٚـی ا٘الػبر 

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

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

ٔؽیفیز ٔٛاؼ ٚ   -(N64)ٔؽیفیز قٔبٖ  -(N61)غٛؼ ٔؽیفیشی   -(N73)ؼـوشىبـی ٚ وىت ضالَ   -(N72)ٔىئِٛیز دؿیفی

وبـثفؼ  -(N33)سفىیف ا٘الػبر  -(N15)سفىف غالق  -(N 92ٔطبوجٝ ٚ ـیبٔی ) -(N67)ٔؽیفیز ٔٙبثغ ا٘ىب٘ی -(N66)سدٟیكار 

وبـآففیٙی    -(N43)ٍٟ٘ؽاـی فٙبٚـی ٞبی ثٝ وبـ ٌففشٝ ٌؽٜ  -(N42)ثىبـٌیفی فٙبٚـی ٞبی ٔٙبوت  -(N34)فٙبٚـی ا٘الػبر 

(N81)-   ٔىشٙؽ وبقی(N37) 

 
 

 

 4الي  1ـ٠بيز هَاـؼ 

 

 
٠ؽم ـ٠بيز ّف يک اق 

 4الي  1هَاـؼ 

% ایٕٙی، 100

ٍ٘في، سٛخٟبر 

قیىز ٔطیٙی ٚ 

ٞبی ٌبیىشٍی

 غیففٙی

2 

 
ػؽْ اوشفبؼٜ اق 

ؼوشىً وبـ یب 

وفً ایٕٙی یب ِجبن 

وبـ یب ػیٙه ایٕٙی 

 ٔٛاـؼ ؼیٍف یب

1 

 اـقٌيبثي  بـ )ٌبيىش ي اًدبم  بـ(
 ثّی    

 غیف    

 وبـ  : ٔؼیبـ ٌبیىشٍی ا٘دبْ

  2  ٝضّاق ٔف 2وىت ضؽالُ ٕ٘فٜ  

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

 اق ٔفاضُ وبـ 2وىت ضؽالُ ٔیبٍ٘یٗ 
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 ٍقاـر  هَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك   هَقٌي

 ؼفشف سبلي   شبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ  بـؼاًً

 

  بـ ٠ول فؼ اوشبًؽاـؼ سطلي  - 1-8ًوَى ثفگ
 

 اٍل:ًَثز  : سبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي    ًبم ٍ ًبم غبًَاؼ ي

 L2 وٙص ِالضيز  وک س ٌىيي وفاهيک ضففِ 73140192  ؽ ضففِ
 اوشبًؽاـؼ ٠ول فؼ  بـ:

ّب  ًوًَِ ثفؼاـ  ٍ  هبؼُ وبق  هَاؼ، اًدبم  قهبيً

 يف   ى هٙبثق اوشبًؽاـؼ ٍ هفثَِ٘ ٍ ًشيدِ

 ؼوشَـال١و  هفثَِ٘

 G12  فٍُ  بـ  وفاهيک ّب  فف يٌؽ قهبيً ٍٜي ِ 10  ؽ ٍٜي ِ

  بـ 1001  ؽ  بـ

، ٍ  هيك ّب  هَاؼ اٍليِ قهبيً

ـَ٘ثز، ؼاًِ ثٌؽ ، اًقجبْ غبم ٍ )

 (دفر ضفاـسي ط بم غبم،اوش

وٙص 

  بـ ٌبيىش ي
 (3هْبـر )

  

 (ؼقيقِ 80قهبى )                                                       ٌفايٗ اًدبم  بـ :-1
 ه بى: ٍاضؽ  قهبيٍ بُ .1

 فم، ؼوش بُ غٍک  01/0ؼوش بُ ًوًَِ ثفؼاـ ، وفسبن، ٜفٍ  هٌبوت  قهبيً، سفاقٍ   قهبيٍ بّي ثب ؼقز  اثكاـ ٍ سدْيكار: .2

ط بم وٌح، قبلت وبغز ًوًَِ اوشط بم، ثَسِ زيٌي، ؼوي بسَـ،  ي  قهبيٍ بّي، اوذبسَل، قبلت اًقجبْ،  َليه، ؼوش بُ اوش

 اًجف، هبٌيي ضىبة  َـُ ال شفي ي  قهبيٍ بّي، الک ٍ ٌي ف، وٌگ ٌ ي،  ويبة )خبـهي  ٍ فىز هي  ٍ ...( ٍ ....

 ٍ .... هَاؼ هّففي: اًَاٞ هَاؼ اٍليِ وفاهيک .3

 هٌبوت، ٠يٌک ايوٌي، هبوک سٌ ىي،  الُ ايوٌيلجبن  بـ،   ً ايوٌي، ؼوش ً اثكاـ ٍ سدْيكار ايوٌي:  .4

 ٌبغُ ّب  اِلي اوشبًؽاـؼ ٠ول فؼ  بـ:  - 2

  قهبيً .1

 ًشيدِ  يف  .2

 ًوًَِ ٍ ًقٍِ  بـ:-3
 ّب  ـَ٘ثز، ؼاًِ ثٌؽ ، دفر ضفاـسي، اًقجبْ غبم ٍ اوشط بم غبم هٙبثق اوشبًؽاـؼ ٍ ؼوشَـال١و  اًدبم ٌَؼهفاض   قهبيً .1

 ثؽوز  هؽُ ٍ هطبوجبر هفثَِ٘  كاـي ٍ ًشيدِ  ى ثيبى ٌَؼ.ّب  ثب سَخِ ثِ ؼاؼُ .2

 

 اثكاـ اـقٌيبثي: -4

 . فْفوز ٍاـوي4. ًوًَِ  بـ          3. هٍبّؽُ        2دفوً          .1
 

 اثكاـ ٍ سدْيكار هَـؼ ًيبق اًدبم  بـ: .4

  ي غٍک ؼوش بُ  فم، 01/0 ؼقز ثب  قهبيٍ بّي سفاقٍ   قهبيً، هٌبوت ٜفٍ  وفسبن، ثفؼاـ ، ًوًَِ ؼوش بُ اثكاـ ٍ سدْيكار: .1

 اًجف، ؼوي بسَـ، زيٌي، ثَسِ اوشط بم، ًوًَِ وبغز قبلت وٌح، اوشط بم ؼوش بُ  َليه، اًقجبْ، قبلت اوذبسَل،  قهبيٍ بّي،

 .... ٍ...(  ٍ هي  فىز ٍ خبـهي )  ويبة ٌ ي، وٌگ ٌي ف، ٍ الک  قهبيٍ بّي، ال شفي ي  َـُ ،ضىبة هبٌيي

 لجبن  بـ،   ً ايوٌي، ؼوش ً هٌبوت، ٠يٌک ايوٌي، هبوک سٌ ىي،  الُ ايوٌي، سدْيكار ا٘ ب  ضفيق سدْيكار ايوٌي:  .2

   س بلي   بـ  هفسجٗ ؼـ  فٍُ  بـ : -6

-  
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 ٍقاـر  هَقي ٍ دفٍـي

ـيك   هَقٌيوبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ   

 ؼفشف سبلي   شبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ  بـؼاًً

 

 اـقٌيبثي - 1 -9ًوَى ثفگ

   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼ ي
سبـيع 

 اـقٌيبثي
 اٍلًَثز   

  وک س ٌىيي وفاهيک ضففِ 73140192  ؽ ضففِ
وٙص 

 ِالضيز
L2 

 اوشبًؽاـؼ ٠ول فؼ  بـ:

اًدبم ًوًَِ ثفؼاـ  ٍ  هبؼُ وبق  هَاؼ، 

 يف   ى هٙبثق ّب  هفثَِ٘ ٍ ًشيدِ قهبيً

 هفثَِ٘  ّب  اوشبًؽاـؼ ٍ ؼوشَـال١و 

 ّب  فف يٌؽ وفاهيک قهبيً ٍٜي ِ 10  ؽ ٍٜي ِ
 فٍُ 

اـقٌيبثي 

  بـ

G12 

  بـ 1001  ؽ  بـ
)ـَ٘ثز، ؼاًِ ثٌؽ ، ٍ  هيك ّب  هَاؼ اٍليِ  قهبيً

 اًقجبْ غبم ٍ اوشط بم غبم، دفر ضفاـسي(

وٙص 

 ٌبيىش ي
 (3هْبـر )

  

 هفا ض   بـ ـؼي 
 ٌفايٗ ٠ول فؼ

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

1 
ًوًَِ ثفؼاـ  ٍ 

  هبؼُ وبق 

 : ٚاضؽ آقٔبیٍٍبٜه بى

 ؼلیمٝ 20: قهبى

 : ٔٛاؼ اِٚیٝ وفأیىیهَاؼ هّففي

 وفسبن، ثیّسٝ ٚ ؼوشٍبٜ ٕ٘ٛ٘ٝ ٌیفی :اثكاـ ٍ سدْيكار

 ٚ وبُٔ  ٕ٘ٛ٘ٝ ثفؼاـی ِطیص

 

 ٕ٘ٛ٘ٝ ثفؼاـی ؼـ ضؽ لبثُ لجَٛ

 

 ٕ٘ٛ٘ٝ ثفؼاـی ٘بؼـوز

ٕ٘ٛ٘ٝ ثفؼاـی ٔٙبثك ؼوشٛـاِؼُٕ ثٙٛـ ِطیص 

 ا٘دبْ ٌیفؼ ثب ـٚي ٔػفٚ٘ی ٚ ؼوشٍبٞی
3 

 
ثفؼاـی ٘ىجشبً ِطیص ثب غٙبی ٔدبق ثٝ ـٚي ٕ٘ٛ٘ٝ

 ٔػفٚ٘ی ٚ ؼوشٍبٞی
2 

 1 ثفؼاـیػؽْ سٛا٘بیی ٕ٘ٛ٘ٝ

2 
 اًدبم  قهبيً

 

 : ٚاضؽ آقٔبیٍٍبٜه بى

 ؼلیمٝ 40: قهبى

 ٔٛاؼ اِٚیٝ وفأیىی هَاؼ هّففي:

 ٌفْ،01/0سفاقٚی آقٔبیٍٍبٞی ثب ؼلز  اثكاـ ٍ سدْيكار:

لبِت وبغز ٕ٘ٛ٘ٝ اوشطىبْ، ثٛسٝ زیٙی، ؼویىبسٛـ، ا٘جف، 

ٌیىف، وًٙ ٌىٗ وٛـٜ اِىشفیىی آقٔبیٍٍبٞی، اِه ٚ 

غٍه وٗ آقٔبیٍٍبٞی ، اوذبسَٛ، لبِت ا٘مجبْ، وِٛیه، 

 ؼوشٍبٜ اوشطىبْ وٙح

 ا٘دبْ آقٔبیً ِطیص ٚ وبُٔ

 

 ا٘دبْ آقٔبیً ؼـ ضؽ لبثُ لجَٛ

 

 

 

 ا٘دبْ آقٔبیً ٘بؼـوز

ا٘دبْ آقٔبیً ثٝ ٘ٛـ ِطیص ٚ وبُٔ ٘جك 

 ؼوشٛـاِؼُٕ ٚ اخفای ؼلیك ٔفاضُ
3 

 

ِطیص ثب غٙبی ؼـ ضؽ لبثُ ا٘دبْ آقٔبیً ٘ىجشبً 

 لجَٛ
2 

 1 ػؽْ سٛا٘بیی ا٘دبْ آقٔبیً

 ًشيدِ  يف  3

 : ٚاضؽ آقٔبیٍٍبٜه بى

 ؼلیمٝ 20: قهبى

 وبغؿ ٚ لّٓهَاؼ هّففي: 

 ٔبٌیٗ ضىبة اثكاـ ٍ سدْيكار:

 ٘شیدٝ ٌیفی ِطیص ٚ وبُٔ

 

 ٘شیدٝ ٌیفی ؼـ ضؽ لبثُ لجَٛ

 

 ٘شیدٝ ٌیفی ٘بؼـوز

ؼلیك آقٔبیً ٚ سدكیٝ ٚ ٘شیدٝ ٌیفی ِطیص ٚ 

 سطّیُ آٖ
3 

٘شیدٝ ٌیفی ٘ىجشبً ِطیص اق آقٔبیً ٚ سدكیٝ ٚ  

 سطّیُ ٘ىجشبً ِطیص
2 

 1 ػؽْ سٛا٘بیی ؼـ ٘شیدٝ ٌیفی آقٔبیً

4 
ًٝبـر ثف ٠ول فؼ 

 دفوٌ 

 : ٚاضؽ آقٔبیٍٍبٜه بى

 : ؼـ اغشیبـ اـقٌیبةقهبى

 -هَاؼ هّففي: 

 -اثكاـ ٍ سدْيكار:

 ٘ظبـر وبُٔ

 

 ٘ظبـر ؼـ ضؽ لبثُ لجَٛ 

 

 ٘ظبـر ٘بؼـوز

وٙشفَ ِطیص وّیٝ ٔفاضُ وبـ دفوُٙ اق ِطبٚ 

 وٕی ٚ ویفی ٚ ـػبیز اَِٛ ایٕٙی 
3 

 
وٙشفَ وبـ دفوُٙ اق ِطبٚ ویفی ٚ ػؽْ وٙشفَ 

 ِطیص وٕیز وبـ دفوُٙ ٚ ـػبیز اَِٛ ایٕٙی 
2 

ػؽْ وٙشفَ ٔفاضُ وبـ دفوُٙ اق ِطبٚ وٕی ٚ 

 ویفی ٚ ػؽْ ـػبیز اَِٛ ایٕٙی 
1 

ٌبیىشٍی ٞبی غیف 

فٙی , ایٕٙی, 

ثٟؽاٌز, سٛخٟبر 

قیىز ٔطیٙی ٚ 

 ٍ٘في

ِجبن وبـ، وفً ایٕٙی، ؼوشىً ٔٙبوت، ػیٙه ایٕٙی، ٔبوه سٙفىی، والٜ ایٕٙی، سدٟیكار ا٘فبی ضفیك ٚ آٌبٞی ٞبی ايوٌي: -1

  ایٕٙی

  ؼلز ٚ ٘ظٓ، سٕفوكً في: -2

 خؽاوبقی قثبِٝ ٚ سٟٛیٝ ٔٙبوت سَخْبر قيىز هطيٙي: -3

ؼاٌشٗ ؼـن ؼـوز اق ویىشٓ   -(N12)سّٕیٓ ٌیفی -(N11)اوشؽالَ ٌبيىش ي ّب  غيف فٌي  ؽ ٍ وٙص هَـؼ ًيبق  بـ: -4

خٕغ آٚـی ٚ ٌفؼآٚـی  -(N23)ثٟجٛؼ ػّٕىفؼٞبی ویىشٓ   -(N22)سٙظیٓ ٚ اِالش ػّٕىفؼٞبی ویىشٓ  -(N21)وبقٔب٘ی 

ٟٔبـر ٌٛي  -(N51)اخشٕبػی ثٛؼٖ -(N41)ا٘شػبة فٙبٚـی ٞبی ٔٙبوت  -(N36)سٛوؼٝ ٌبیىشٍی ٚ ؼاً٘   -(N31)ا٘الػبر 

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

  -(N72)ٔىئِٛیز دؿیفی -(N71)سؼبِی ففؼی -(N57)آٔٛقي ٚ وٕه ثٝ ففاٌیفی ؼیٍفاٖ   -(N56)اٌٖؿاٌشٗ ثف اـقي ٞبی ؼیٍف

ٔؽیفیز  -(N66)ٔؽیفیز ٔٛاؼ ٚ سدٟیكار   -(N64)ٔؽیفیز قٔبٖ  -(N61)غٛؼ ٔؽیفیشی   -(N73)ؼـوشىبـی ٚ وىت ضالَ 

 (N37)ٔىشٙؽ وبقی   -( N 92ٔطبوجٝ ٚ ـیبٔی ) -(N34)وبـثفؼ فٙبٚـی ا٘الػبر  -(N33)سفىیف ا٘الػبر  (N67)ٔٙبثغ ا٘ىب٘ی

 

 4الي  1ـ٠بيز هَاـؼ 

 

 

 

٠ؽم ـ٠بيز ّف يک اق 

 4الي  1هَاـؼ 

% ایٕٙی، ٍ٘في، 100

سٛخٟبر قیىز ٔطیٙی ٚ 

 ٞبی غیففٙیٌبیىشٍی

2 

 
ػؽْ اوشفبؼٜ اق ؼوشىً 

وبـ یب وفً ایٕٙی یب ِجبن 

والٜ  یب وبـ یب ػیٙه ایٕٙی 

یب  ٔبوه سٙفىی  ایٕٙی یب

 ٔٛاـؼ ؼیٍف

1 

 اـقٌيبثي  بـ )ٌبيىش ي اًدبم  بـ(
 ثّی    

 غیف    

 وبـ  : ٔؼیبـ ٌبیىشٍی ا٘دبْ

  2  ٝضّاق ٔف 2وىت ضؽالُ ٕ٘فٜ  

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

 اق ٔفاضُ وبـ 2وىت ضؽالُ ٔیبٍ٘یٗ 
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 ٍقاـر  هَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك   هَقٌي

 ؼفشف سبلي   شبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ  بـؼاًً

 

   بـ ٠ول فؼ اوشبًؽاـؼ سطلي  - 1-8ًوَى ثفگ

 اٍل:ًَثز  : سبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي    ًبم ٍ ًبم غبًَاؼ ي

 ؽ 

 ضففِ
  وک س ٌىيي وفاهيک ضففِ 73140192

وٙص 

 ِالضيز
L2 

 اوشبًؽاـؼ ٠ول فؼ  بـ:

ّب  هفثَِ٘ ًوًَِ ثفؼاـ  ٍ اًدبم  قهبيً

ٍ  اوشبًؽاـؼّبٍ ا٠الم ًشبيح هٙبثق 

 ّب  هفثَِ٘ ؼوشَـال١و 

 G13  فٍُ  بـ  ّب  فف يٌؽ وفاهيک قهبيً ٍٜي ِ 10  ؽ ٍٜي ِ

  بـ 1002  ؽ  بـ

اًؽاقُ  يف  غَاَ ـ َلَل ، 

 (ىَسفادييشِ سي ٍيى َق ؼاًىيشِ،)

 ٍ ... ؼاًِ ثٌؽ ٍ 

وٙص 

 ٌبيىش ي
 (3هْبـر )

  

 ؼقيقِ( 100)قهبى: ٌفايٗ اًدبم  بـ :-1

 ٍاضؽ  قهبيٍ بُه بى:  .1

 فم ، اوذبسَل، وفسبن، قي   قهبيٍ بّي ، اًَاٞ ثٍف،  01/0دي ٌَهشف ٍ ثبلي لٍلُ، سفاقٍ   قهبيٍ بّي ثب ؼقز اثكاـ ٍ سدْيكار:  .2

 قهبيٍ بّي، -ّب  دالوشي ي، اًجف، ؼوش بُ غٍک  يـيكٌي، زفغٍي،  فًٍَهشف، اًَاٞ الک، وٙ اوشَاًِ هؽـج، ٍيى َهشف 

 ؼوي بسَـ، ثيلسِ ٍ ....

 ؼٍغبة ـٍاًىبق  ٌؽُ ٍ هَاؼ اٍليِ وفاهي ي ٍ ....هَاؼ هّففي:  .3

 لجبن  بـ ،  الُ ايوٌي، ؼوش ً هٌبوت،   ً ايوٌي، هبوک سٌ ىي :اثكاـ ٍ سدْيكار ايوٌي .4
 

 ٌبغُ ّب  اِلي اوشبًؽاـؼ ٠ول فؼ  بـ: -2
  قهبيً .1

 ًشيدِ  يف  .2

 ًوًَِ ٍ ًقٍِ  بـ:-3
 اًدبم ِطيص هفاض   قهبيً هٙبثق اوشبًؽاـؼ ٍ ؼوشَـال١و  .1

  فؼؼ.ثب سَخِ ثِ ؼاؼُ ّب  ثؽوز  هؽُ ٍ هطبوجبر هفثَِ٘  كاـي ٍ ًشيدِ  ى ا٠الم  .2

 

 اثكاـ اـقٌيبثي: -4

 . فْفوز ٍاـوي4. ًوًَِ  بـ          3. هٍبّؽُ        2دفوً          .1
 

 اثكاـ ٍ سدْيكار هَـؼ ًيبق اًدبم  بـ: -5

 فم ، اوذبسَل، وفسبن، قي   قهبيٍ بّي ، اًَاٞ ثٍف،  01/0دي ٌَهشف ٍ ثبلي لٍلُ، سفاقٍ   قهبيٍ بّي ثب ؼقز اثكاـ ٍ سدْيكار:  .1

 قهبيٍ بّي، -ّب  دالوشي ي، اًجف، ؼوش بُ غٍک  يوٙ اوشَاًِ هؽـج، ٍيى َهشف ـيكٌي، زفغٍي،  فًٍَهشف، اًَاٞ الک، 

 ؼوي بسَـ، ثيلسِ ٍ ....

 سدْيكار ا٘ ب  ضفيق ، هبوک سٌ ىيايوٌي، ؼوش ً هٌبوت،   ً ايوٌي،  الُسدْيكار ايوٌي: لجبن  بـ ،    .2

 

   س بلي   بـ  هفسجٗ ؼـ  فٍُ  بـ : -6

-  
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 ٍقاـر  هَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك   هَقٌي

 ؼفشف سبلي   شبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ  بـؼاًً

 

  اـقٌيبثي - 1 -9ًوَى ثفگ

   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼ ي
سبـيع 

 اـقٌيبثي
 اٍلًَثز   

 اوشبًؽاـؼ ٠ول فؼ  بـ: L2 وٙص ِالضيز  وک س ٌىيي وفاهيک ضففِ 73140192  ؽ ضففِ

 ّب   قهبيً اًدبم ٍ ثفؼاـ  ًوًَِ

 هٙبثق ًشبيح ا٠الم ٍ هفثَِ٘

 هفثَِ٘ ّب  ؼوشَـال١و  ٍ اوشبًؽاـؼّب

 ّب  فف يٌؽ وفاهيک قهبيً ٍٜي ِ 10  ؽ ٍٜي ِ
 فٍُ اـقٌيبثي 

  بـ
G13 

  بـ 1002  ؽ  بـ
اًؽاقُ  يف  غَاَ ـ َلَل ، ؼاًىيشِ، ٍيى َقيشِ 

 ٍ ... سي ىَسفادي ٍ ؼاًِ ثٌؽ 

وٙص 

 ٌبيىش ي
 (3هْبـر )

  

 هفا ض   بـ ـؼي 
 ٌفايٗ ٠ول فؼ

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

 ًوًَِ ثفؼاـ  1

 آقٔبیٍٍبٜ: ٚاضؽ ه بى

 ؼلیمٝ 20: قهبى

آٔیك ثؽ٘ٝ  ،: ٔٛاؼ اِٚیٝ وفأیىیهَاؼ هّففي

 وفأیىی

 ، وفسبن: اوذبسَٛاثكاـ ٍ سدْيكار

 ٕ٘ٛ٘ٝ ثفؼاـی ِطیص ٚ وبُٔ
 

 

 ٕ٘ٛ٘ٝ ثفؼاـی ؼـ ضؽ لبثُ لجَٛ
 

 ٕ٘ٛ٘ٝ ثفؼاـی ٘بؼـوز

ٕ٘ٛ٘ٝ ثفؼاـی ٔٙبثك ؼوشٛـاِؼُٕ ثٙٛـ ِطیص ا٘دبْ 

 ؼوشٍبٞیٌیفؼ ثب ـٚي ٔػفٚ٘ی ٚ 
3 

ٕ٘ٛ٘ٝ ثفؼاـی ٘ىجشبً ِطیص ثب غٙبی ٔدبق ثٝ ـٚي  

 ٔػفٚ٘ی ٚ ؼوشٍبٞی
2 

 1 ػؽْ سٛا٘بیی ٕ٘ٛ٘ٝ ثفؼاـی

 اًدبم  قهبيً 2

 : ٚاضؽ آقٔبیٍٍبٜه بى

 ؼلیمٝ 60: قهبى

: ٔٛاؼ اِٚیٝ وفأیىی آٔیك ثؽ٘ٝ هَاؼ هّففي

 وفأیىی

سفاقٚی ، دیىٙٛٔشف ٚ ثبِٗ لٚلٜ اثكاـ ٍ سدْيكار:

لیف آقٔبیٍٍبٞی،  –ٌفْ  01/0آقٔبیٍٍبٞی ثب ؼلز 

ا٘ٛاع ثٍف، اوشٛا٘ٝ ٔؽـج ،ٚیىىٛٔشف ـیكٌی ٚ 

زفغٍی، وف٘ٛٔشف، ا٘ٛاع اِه، غٍه وٗ آقٔبیٍٍبٞی، 

 ؼویىبسٛـ، ا٘ٛاع وُٙ

 ا٘دبْ آقٔبیً ِطیص ٚ وبُٔ
 

ا٘دبْ آقٔبیً ؼـ ضؽ لبثُ 

 لجَٛ

 
 ا٘دبْ آقٔبیً ٘بؼـوز

ِطیص ٚ وبُٔ ٔٙبثك ا٘دبْ آقٔبیً ثٙٛـ 

 ؼوشٛـاِؼُٕ ٚ اخفای ؼلیك ٔفاضُ
3 

 

ا٘دبْ آقٔبیً ٘ىجشبً ِطیص ثب غٙبی ؼـ ضؽ لبثُ 

 لجَٛ
2 

 1 ػؽْ سٛا٘بیی ا٘دبْ آقٔبیً

 ًشيدِ  يف  3

 : ٚاضؽ آقٔبیٍٍبٜه بى

 ؼلیمٝ 20: قهبى

 -: هَاؼ هّففي

وبٔذیٛسف، وبغؿ ٚ لّٓ ٚ  اثكاـ ٍ سدْيكار:

 ٔبٌیٗ ضىبة

 ٘شیدٝ ٌیفی ِطیص ٚ وبُٔ

 

 ٘شیدٝ ٌیفی ؼـ ضؽ لبثُ لجَٛ
 

 ٘شیدٝ ٌیفی ٘بؼـوز

٘شیدٝ ٌیفی ِطیص ٚ ؼلیك آقٔبیً ٚ سدكیٝ ٚ سطّیُ 

 آٖ
3 

 
٘شیدٝ ٌیفی ٘ىجشبً ِطیص اق آقٔبیً ٚ سدكیٝ ٚ 

 سطّیُ ٘ىجشبً ِطیص
2 

 1 ػؽْ سٛا٘بیی ؼـ ٘شیدٝ ٌیفی آقٔبیً

4 
ًٝبـر ثف 

 ٠ول فؼ دفوٌ 

 : ٚاضؽ آقٔبیٍٍبٜه بى

 ؼـ اغشیبـ اـقٌیبة: قهبى

 -: هَاؼ هّففي

 -اثكاـ ٍ سدْيكار:

 ٘ظبـر وبُٔ
 

 ٘ظبـر ؼـ ضؽ لبثُ لجَٛ 
 

 ٘ظبـر ٘بؼـوز

وٙشفَ ِطیص وّیٝ ٔفاضُ وبـ دفوُٙ اق ِطبٚ وٕی 

 ٚ ویفی ٚ ـػبیز اَِٛ ایٕٙی 
3 

 
وٙشفَ وبـ دفوُٙ اق ِطبٚ ویفی ٚ ػؽْ وٙشفَ 

 ِطیص وٕیز وبـ دفوُٙ ٚ ـػبیز اَِٛ ایٕٙی 
2 

ػؽْ وٙشفَ ٔفاضُ وبـ دفوُٙ اق ِطبٚ وٕی ٚ ویفی 

 ٚ ػؽْ ـػبیز اَِٛ ایٕٙی 
1 

ٌبیىشٍی ٞبی غیف 

فٙی , ایٕٙی, 

ثٟؽاٌز, سٛخٟبر 

قیىز ٔطیٙی ٚ 

 ٍ٘في

 ٞبی ایٕٙی سدٟیكار ا٘فبی ضفیك ٚ آٌبٞی- سٙفىی ٔبوهایٕٙی، ؼوشىً ٔٙبوت، وفً ایٕٙی،  الِٜجبن وبـ، وايوٌي: -1

 ؼلز ٚ ٘ظٓ ٚ سٕفوكً في: -2

 خؽاوبقی قثبِٝ، سفىیه فبٔالة ٌیٕیبیی، سٟٛیٝ ٔٙبوتسَخْبر قيىز هطيٙي: -3

ؼاٌشٗ ؼـن ؼـوز اق ویىشٓ وبقٔب٘ی   -(N12)سّٕیٓ ٌیفی -(N11)اوشؽالَ  ٌبيىش ي ّب  غيف فٌي  ؽ ٍ وٙص هَـؼ ًيبق  بـ:-4

(N21)-  ٓسٙظیٓ ٚ اِالش ػّٕىفؼٞبی ویىش(N22)-   ٓثٟجٛؼ ػّٕىفؼٞبی ویىش(N23)-  خٕغ آٚـی ٚ ٌفؼآٚـی ا٘الػبر(N31)-   ٝسٛوؼ

 -(N53)٘مً ؼـ سیٓ   -(N52)ٟٔبـر ٌٛي وفؼٖ -(N51)اخشٕبػی ثٛؼٖ -(N41)ا٘شػبة فٙبٚـی ٞبی ٔٙبوت  -(N36)ٌبیىشٍی ٚ ؼاً٘ 

آٔٛقي ٚ وٕه ثٝ   -(N56)اضشفاْ ٌؿاٌشٗ ثف اـقي ٞبی ؼیٍفاٖ -(N55)ٕ٘بیً لؽـر ـٞجفی اففاؼ  -(N54)ٌفوز ؼـ اخشٕبػبر ٚ فؼبِیز ٞب 

ٔؽیفیز  -(N61)غٛؼ ٔؽیفیشی   -(N73)ؼـوشىبـی ٚ وىت ضالَ   -(N72)ٔىئِٛیز دؿیفی -(N71)سؼبِی ففؼی -(N57)ففاٌیفی ؼیٍفاٖ 

ٔطبوجٝ  -(N34)وبـثفؼ فٙبٚـی ا٘الػبر  -(N33)سفىیف ا٘الػبر  (N67)ٔؽیفیز ٔٙبثغ ا٘ىب٘ی -(N66)یفیز ٔٛاؼ ٚ سدٟیكار ٔؽ  -(N64)قٔبٖ 

 (N37)ٔىشٙؽ وبقی   -( N 92ٚ ـیبٔی )

 

 4الي  1ـ٠بيز هَاـؼ 

 

 

 

٠ؽم ـ٠بيز ّف يک اق 

  4الي  1هَاـؼ 

% ایٕٙی، ٍ٘في، 100

سٛخٟبر قیىز ٔطیٙی ٚ 

 غیففٙیٞبی ٌبیىشٍی

2 

ػؽْ اوشفبؼٜ اق ؼوشىً وبـ  

یب وفً ایٕٙی یب ِجبن وبـ 

والٜ  یب ػیٙه ایٕٙی یب 

یب  سٙفىی ٔبوه  ایٕٙی یب

 ٔٛاـؼ ؼیٍف

1 

 اـقٌيبثي  بـ )ٌبيىش ي اًدبم  بـ(
 ثّی    

 غیف    

 وبـ  : ٔؼیبـ ٌبیىشٍی ا٘دبْ

  2  ٝضّاق ٔف 2وىت ضؽالُ ٕ٘فٜ  

 ایٕٙی, ثٟؽاٌز , سٛخٟبر قیىز ٔطیٙی ٚ ٍ٘في  ف فٙی،ٞبی غیاق ثػً ٌبیىشٍی 2وىت ضؽالُ ٕ٘فٜ  

 اق ٔفاضُ وبـ 2وىت ضؽالُ ٔیبٍ٘یٗ 
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 ٍقاـر  هَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك   هَقٌي

 ؼفشف سبلي   شبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ  بـؼاًً

 

   بـ ٠ول فؼ اوشبًؽاـؼ سطلي  - 1-8ًوَى ثفگ

 اٍل:ًَثز  : سبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي    ًبم ٍ ًبم غبًَاؼ ي

 ؽ 

 ضففِ
  وک س ٌىيي وفاهيک ضففِ 73140192

وٙص 

 ِالضيز
L2 

 اوشبًؽاـؼ ٠ول فؼ  بـ:

وبغز ًوًَِ هشٌبوت ثب غَاَ ٍ اًؽاقُ  يف  

 ؼوشَـال١و  ٍ اوشبًؽاـؼّبغَاَ دػز هٙبثق ثب 

 هفثَِ٘ ّب 

 ؽ 

 ٍٜي ِ
 G15  فٍُ  بـ  ّب  فف يٌؽ وفاهيک قهبيً ٍٜي ِ 10

  بـ 1003  ؽ  بـ

اًقجبْ ) اًؽاقُ  يف ، غَاَ دػز

، خؿة  ة، ـًگ دػز، اوشط بم دػز

 ديً اق دػز ٍ ...(

وٙص 

 ٌبيىش ي
 (3هْبـر )

  

 ؼقيقِ( 95)قهبى                                                                                        ٌفايٗ اًدبم  بـ :-1

  قهبيٍ بُ   ه بى: ٍاضؽ .1

ؼـخِ وبًشي فاؼ، اًجف، قبلت اوشػ بم غوٍي دػز، ؼوش بُ  1200قبلت اًقجبْ،  َليه،  َـُ سب ؼهب  اثكاـ ٍ سدْيكار:  .2

 قهبيٍ بّي، غٗ ، قبلت هقبٍهز غوٍي دػز، ٜفٍ  هٌبوت  هبؼُ وبق  هيك 01/0اوشط بم وٌح، وجؽ فلك ، سفاقٍ  ثب ؼقز 

  ً فلك ، ضوبم  ة  فم ٍ ....

 ؼٍغبة،    ٍ دَؼـ ثؽًِ،  بغؿ ٌٙفًدي ٍ ....هَاؼ هّففي:  .3

 لجبن  بـ،   ً ايوٌي، ؼوش ً، ٠يٌک ايوٌي، هبوک سٌ ىي،  الُ ايوٌياثكاـ ٍ سدْيكار ايوٌي:  .4

 

 ٌبغُ ّب  اِلي اوشبًؽاـؼ ٠ول فؼ  بـ:  - 2

 وبغز ًوًَِ .1

 غَاَ .2

 ًشيدِ  يف   .3

 ًوًَِ ٍ ًقٍِ  بـ:-3
 ًوًَِ هشٌبوت ثب اًدبم  قهبيً هٙبثق ؼوشَـال١و  ٍ اوشبًؽاـؼ وبغشِ ٌَؼ. .1

ي دػز ٍ ...( هٙبثق ؼوشَـال١و  ٍ اوشط بم دػز، خؿة  ة، هقبٍهز غوٍ غَاَ هفثَٖ ثِ ًوًَِ دػشِ ٌؽُ )اًقجبْ دػز، .2

 اوشبًؽاـؼ اًؽاقُ  يف  ٌَؼ.

 ده اق هطبوجبر هفثَِ٘ سْيِ ٌَؼ. ،اًؽاقُ  يف  غَاًَشبيح ثؽوز  هؽُ ضبِ  اق  كاـي  .3

 

 اثكاـ اـقٌيبثي: -4

 . فْفوز ٍاـوي4. ًوًَِ  بـ          3. هٍبّؽُ        2دفوً          .1

 اثكاـ ٍ سدْيكار هَـؼ ًيبق اًدبم  بـ: -5
قبلت اوشػ بم غوٍي دػز، ؼوش بُ ؼـخِ وبًشي فاؼ، اًجف،  1200قبلت اًقجبْ،  َليه،  َـُ سب ؼهب  اثكاـ ٍ سدْيكار:  .1

، قبلت هقبٍهز غوٍي دػز، ٜفٍ  هٌبوت  هبؼُ وبق  هيك  قهبيٍ بّي، غٗ 01/0اوشط بم وٌح، وجؽ فلك ، سفاقٍ  ثب ؼقز 

  ً فلك ، ضوبم  ة  فم ٍ ....

 ضفيق  لجبن  بـ،   ً ايوٌي، ؼوش ً، ٠يٌک ايوٌي، هبوک سٌ ىي،  الُ ايوٌي، سدْيكار ا٘ ب سدْيكار ايوٌي:  .2

 

 س بلي   بـ  هفسجٗ ؼـ  فٍُ  بـ : -6

-  
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 ٍقاـر  هَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك   هَقٌي

 ؼفشف سبلي   شبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ  بـؼاًً

 

  اـقٌيبثي - 1 -9ًوَى ثفگ

 اٍلًَثز    سبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   غبًَاؼ يًبم ٍ ًبم 

  وک س ٌىيي وفاهيک ضففِ 73140192  ؽ ضففِ
وٙص 

 ِالضيز
L2 

 اوشبًؽاـؼ ٠ول فؼ  بـ:

-وبغز ًوًَِ هشٌبوت ثب غَاَ ٍ اًؽاقُ

 يف  غَاَ دػز هٙبثق ثب اوشبًؽاـؼّب 

 ٍ ؼوشَـال١و  ّب  هفثَِ٘

 G15  فٍُ  بـ  وفاهيک ّب  فف يٌؽ قهبيً ٍٜي ِ 10  ؽ ٍٜي ِ

  بـ 1003  ؽ  بـ

)اًقجبْ دػز،  اًؽاقُ  يف ، غَاَ دػز

اوشط بم دػز، خؿة  ة، ـًگ ديً اق دػز 

)... ٍ 

وٙص 

 ٌبيىش ي
 (3هْبـر )

  

 هفا ض   بـ ـؼي 
 ٌفايٗ ٠ول فؼ

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

 وبغز ًوًَِ 1

 :آقٔبیٍٍبٜه بى

 ؼلیمٝ 45: قهبى

 : ؼٚغبة، ٌُ ، دٛؼـ ثؽ٘ٝهَاؼ هّففي

: لبِت ا٘مجبْ، لبِت اوشطىبْ، اثكاـ ٍ سدْيكار

سفاقٚ آقٔبیٍٍبٞی؛ لبِت ٔمبٚٔز غٍٕی دػز، 

 ؼـخٝ وب٘شیٍفاؼ 1200وٛـٜ دػز 

 وبغز ٕ٘ٛ٘ٝ ِطیص ٚ وبُٔ
 

 

 وبغز ٕ٘ٛ٘ٝ ؼـ ضؽ لبثُ لجَٛ
 

 

 وبغز ٕ٘ٛ٘ٝ ٘بؼـوز

 3 وبغز ٕ٘ٛ٘ٝ ثٙٛـ ِطیص ٚ وبُٔ ٔٙبثك ؼوشٛـاِؼُٕ

 

وبغز ٕ٘ٛ٘ٝ ثٙٛـ ٘ىجشبً ِطیص ٚ وبُٔ ٔٙبثك 

 ؼوشٛـ اِؼُٕ ثب غٙبی ٔدبق
2 

 1 ػؽْ سٛا٘بیی وبغز ٕ٘ٛ٘ٝ

 اًؽاقُ  يف  غَاَ 2

 آقٔبیٍٍبٜ ه بى:

 ؼلیمٝ 30:قهبى

 ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبی آٔبؼٜ ٚ دػز ٌؽٜ هَاؼ هّففي:

ؼوشٍبٜ اوشطىبْ، وِٛیه،  اثكاـ ٍ سدْيكار:

 ضٕبْ آة ٌفْ، وجؽ فّكی

 

 ا٘ؽاقٜ ٌیفی ِطیص ٚ وبُٔ
 

 ا٘ؽاقٜ ٌیفی ؼـ ضؽ لبثُ لجَٛ

 

 ا٘ؽاقٜ ٌیفی ٘بؼـوز

ا٘ؽاقٜ ٌیفی ؼلیك ٚ ِطیص غٛاَ دػز ٔٙبثك 

 ؼوشٛـاِؼُٕ
3 

دػز ثب  ا٘ؽاقٜ ٌیفی ٘ىجشبً ِطیص ٚ ؼلیك غٛاَ 

 غٙبی ٔدبق
2 

 1 ػؽْ سٛا٘بیی ا٘ؽاقٜ ٌیفی غٛاَ دػز

3 
 ًشيدِ  يف 

 

 : آقٔبیٍٍبٜه بى

 ؼلیمٝ 20: قهبى

 : وبغؿ ٚ لّٓ، وبغؿ ٌٙف٘دیهَاؼ هّففي

 -اثكاـ ٍ سدْيكار:

 ٘شیدٝ ٌیفی ِطیص ٚ وبُٔ

 

 ٘شیدٝ ٌیفی ؼـ ضؽ لبثُ لجَٛ
 

 ٘شیدٝ ٌیفی ٘بؼـوز

ٞب ٔٙبثك ثب آقٔبیًٌیفی ِطیص ٚ وبُٔ ٘شیدٝ

 ؼوشٛـاِؼُٕ
3 

 2 ٌیفی ٘ىجشبً ِطیص ثب غٙبی ٔدبق٘شیدٝ 

 1 ٌیفیػؽْ سٛا٘بیی ٘شیدٝ

4 
ًٝبـر ثف ٠ول فؼ 

 دفوٌ 

 : ٚاضؽ آقٔبیٍٍبٜه بى

 : ؼـ اغشیبـ اـقٌیبةقهبى

 -: هَاؼ هّففي

 -اثكاـ ٍ سدْيكار:

 ٘ظبـر وبُٔ  

 
 ٘ظبـر ؼـ ضؽ لبثُ لجَٛ 

 

 ٘بؼـوز٘ظبـر 

وٙشفَ ِطیص وّیٝ ٔفاضُ وبـ دفوُٙ اق ِطبٚ وٕی 

 ٚ ویفی ٚ ـػبیز اَِٛ ایٕٙی
3 

 
وٙشفَ وبـ دفوُٙ اق ِطبٚ ویفی ٚ ػؽْ وٙشفَ 

 ِطیص وٕیز وبـ دفوُٙ ٚ ـػبیز اَِٛ ایٕٙی
2 

ػؽْ وٙشفَ ٔفاضُ وبـ دفوُٙ اق ِطبٚ وٕی ٚ ویفی 

 ٚ ػؽْ ـػبیز اَِٛ ایٕٙی
1 

 ٌبیىشٍی ٞبی

غیف فٙی , 

ایٕٙی, ثٟؽاٌز, 

سٛخٟبر قیىز 

 ٔطیٙی ٚ ٍ٘في

 ٞبی ایٕٙی ِجبن وبـ، وفً ایٕٙی، ؼوشىً، ػیٙه ایٕٙی، ٔبوه سٙفىی، والٜ ایٕٙی، سدٟیكار ا٘فبی ضفیك ٚ آٌبٞیايوٌي:   -1

 ؼلز ٚ ٘ظٓ ٚ سٕفوك ً في:  -2

  سٟٛیٝ ٔٙبوتخؽاوبقی قثبِٝ، سفىیه فبٔالة ٌیٕیبیی ٚ سَخْبر قيىز هطيٙي:  -3

ؼاٌشٗ ؼـن ؼـوز اق   -(N12)سّٕیٓ ٌیفی -(N11)اوشؽالَ   ٌبيىش ي ّب  غيف فٌي  ؽ ٍ وٙص هَـؼ ًيبق  بـ: -4

خٕغ آٚـی ٚ ٌفؼآٚـی  -(N23)ثٟجٛؼ ػّٕىفؼٞبی ویىشٓ   -(N22)سٙظیٓ ٚ اِالش ػّٕىفؼٞبی ویىشٓ  -(N21)ویىشٓ وبقٔب٘ی 

ٟٔبـر ٌٛي  -(N51)اخشٕبػی ثٛؼٖ -(N41)ا٘شػبة فٙبٚـی ٞبی ٔٙبوت  -(N36)سٛوؼٝ ٌبیىشٍی ٚ ؼاً٘   -(N31)ا٘الػبر 

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

  -(N72)ٔىئِٛیز دؿیفی -(N71)سؼبِی ففؼی -(N57)آٔٛقي ٚ وٕه ثٝ ففاٌیفی ؼیٍفاٖ   -(N56)ٌؿاٌشٗ ثف اـقي ٞبی ؼیٍفاٖ

ٔؽیفیز  -(N66)ٔؽیفیز ٔٛاؼ ٚ سدٟیكار   -(N64)ٔؽیفیز قٔبٖ  -(N61)غٛؼ ٔؽیفیشی   -(N73)ؼـوشىبـی ٚ وىت ضالَ 

 (N37)ٔىشٙؽ وبقی   -( N 92ٔطبوجٝ ٚ ـیبٔی ) -(N34)وبـثفؼ فٙبٚـی ا٘الػبر  -(N33)سفىیف ا٘الػبر  (N67)ٔٙبثغ ا٘ىب٘ی

 

 1ـ٠بيز هَاـؼ 

 4الي 

 

 

 

٠ؽم ـ٠بيز ّف 

الي  1يک اق هَاـؼ 

4 

% ایٕٙی، ٍ٘في، 100

سٛخٟبر قیىز ٔطیٙی ٚ 

 ٞبی غیففٙیٌبیىشٍی

2 

 
ػؽْ اوشفبؼٜ اق ؼوشىً وبـ 

یب وفً ایٕٙی یب ِجبن وبـ 

والٜ  یب ػیٙه ایٕٙی یب 

 ٔبوه سٙفىی یب ایٕٙی یب

 ٔٛاـؼ ؼیٍف

1 

 اـقٌيبثي  بـ )ٌبيىش ي اًدبم  بـ(
 ثّی    

 غیف    

 وبـ  : ٔؼیبـ ٌبیىشٍی ا٘دبْ

 2  ٝضّاق ٔف 2وىت ضؽالُ ٕ٘فٜ  

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

 اق ٔفاضُ وبـ 2وىت ضؽالُ ٔیبٍ٘یٗ 
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 ٍقاـر  هَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك   هَقٌي

سبلي   شبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ  بـؼاًًؼفشف   

 

   بـ ٠ول فؼ اوشبًؽاـؼ سطلي  - 1-8ًوَى ثفگ

 اٍل:ًَثز  : سبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي    ًبم ٍ ًبم غبًَاؼ ي

 اوشبًؽاـؼ ٠ول فؼ  بـ: L2 وٙص ِالضيز س ٌىيي وفاهيک وک  ضففِ 73140192  ؽ ضففِ

يشِ  ى هٙبثق دالوشيىوبغز  هيك ٍ اًؽاقُ  يف  

ي ـٍ  كا هفثَِ٘ ّب  ٍ ؼوشَـال١و  ّبوشبًؽاـؼا

 ًشيدِ  ى

 G14  فٍُ  بـ  وفاهيک ّب  فف يٌؽ قهبيً ٍٜي ِ 10  ؽ ٍٜي ِ

  بـ 1004  ؽ  بـ
ـي ِ، ) يف  دالوشيىيشِ اًؽاقُ

 (ثفگ، ف ف  َـى سف
 (3هْبـر ) وٙص ٌبيىش ي

  

 ؼقيقِ( 60)قهبى:            ٌفايٗ اًدبم  بـ :-1

  قهبيٍ بُه بى: ٍاضؽ  .1

 فم، غٍک  ي  01/0ٜفٍ  هٌبوت  هبؼُ وبق   هيك، لَش  سي،  بـؼک، دبـذ دالوشي ي، سفاقٍ ثب ؼقز  اثكاـ ٍ سدْيكار: .2

  قهبيٍ بّي، ثٍقبة فلك ، ؼوش بُ ف ف َـى،  َليه،  ث ٍبى ٍ ....

 خؽايً،   بغؿ ٌٙفًدي ٍ ....هَاؼ اٍليِ وفاهي ي، ؼٍغبة  هيك، ـٍغي هَاؼ هّففي:  .3

 لجبن  بـ،   ً ايوٌي، ؼوش ً، ٠يٌک ايوٌي،  الُ ايوٌيسدْيكار ايوٌي:  .4

 ٌبغُ ّب  اِلي اوشبًؽاـؼ ٠ول فؼ  بـ: - 2
  قهبيً .1

 ًشيدِ  يف  .2

 ًوًَِ ٍ ًقٍِ  بـ:-3
 شِ ثب سَخِ ثِ ؼوشَـال١و  ٍ اوشبًؽاـؼ هفثَِ٘ اًدبم ٌَؼ.ىييشّب  دالو قهبيً .1

 . فؼؼ كاـي  ،ّب ده اق هطبوجبر هفثَِ٘ قهبيًًشيدِ  .2

 

 اثكاـ اـقٌيبثي: -4

 . فْفوز ٍاـوي4. ًوًَِ  بـ          3. هٍبّؽُ        2دفوً          .1
 

 اثكاـ ٍ سدْيكار هَـؼ ًيبق اًدبم  بـ: -5

 فم، غٍک  ي  1/0ثب ؼقز اثكاـ ٍ سدْيكار: ٜفٍ  هٌبوت  هبؼُ وبق   هيك، لَش  سي،  بـؼک، دبـذ دالوشي ي، سفاقٍ  .1

 ف َـى،  َليه،  ث ٍبى،  بغؿ ٌٙفًدي  قهبيٍ بّي، ثٍقبة فلك ، ؼوش بُ ف

 سدْيكار ا٘ ب  ضفيق  ،سدْيكار ايوٌي: لجبن  بـ هٌبوت، ؼوش ً هٌبوت،  الُ ايوٌي، هبوک سٌ ىي،   ً ايوٌي، ٠يٌک ايوٌي .2

 س بلي   بـ  هفسجٗ ؼـ  فٍُ  بـ : -6

-  
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 ٍقاـر  هَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك   هَقٌي

 ؼفشف سبلي   شبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ  بـؼاًً

 

  اـقٌيبثي - 1 -9ًوَى ثفگ

   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼ ي
سبـيع 

 اـقٌيبثي
 اٍلًَثز   

  وک س ٌىيي وفاهيک ضففِ 73140192  ؽ ضففِ
وٙص 

 ِالضيز
L2 :اوشبًؽاـؼ ٠ول فؼ  بـ 

وبغز  هيك ٍ اًؽاقُ  يف  دالوشيىيشِ 

ٍ ؼوشَـال١و   ّب ى هٙبثق اوشبًؽاـؼ

 ي ًشيدِ  ىـٍ  كا ّب  هفثَِ٘

 G14  فٍُ  بـ  ّب  فف يٌؽ وفاهيک قهبيً ٍٜي ِ 10  ؽ ٍٜي ِ

  بـ 1004  ؽ  بـ
ـي ِ،  سفثفگ، ) يف  دالوشيىيشِ اًؽاقُ

 (ف ف َـى

وٙص 

 ٌبيىش ي
 (3هْبـر )

  

 هفا ض   بـ ـؼي 
 ٌفايٗ ٠ول فؼ

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

1 
    وبق   هبؼُ

 دالوشيک

 : آقٔبیٍٍبٜه بى

 ؼلیمٝ 20: قهبى

: ٔٛاؼ اِٚیٝ وفأیىی ، هّففيهَاؼ 

 ؼٚغبة آٔیك

ظفٚف ٔٙبوت آٔبؼٜ  :اثكاـ ٍ سدْيكار

، دبـذ دالوشیىی، ، وبـؼنوبقی، ِٛش ٌسی

 ٌفْ 01/0سفاقٚ ثب ؼلز 

 آٔبؼٜ وبقی ؼلیك ٚ وبُٔ

 

 

 آٔبؼٜ وبقی ؼـ ضؽ لبثُ لجَٛ

 

 

 آٔبؼٜ وبقی ٘بؼـوز

ثفای    دالوشیه ٌُ آٔبؼٜ وبقی ؼلیك ٚ وبُٔ 

 شٝ ٔب٘ٙؽ ٕ٘ٛ٘ٝ ثفؼاـی ٚ ...ىیآقٔبیً ٞبی دالوی
3 

 

خٟز    دالوشیه ٌُ آٔبؼٜ وبقی ٘ىجشبً ؼلیك ٚ وبُٔ 

شٝ ثب غٙبی ٔدبق ؼـ ٕ٘ٛ٘ٝ ىیآقٔبیً ٞبی دالوی

 ثفؼاـی ٚ ... .

2 

 1   دالوشیه ٌُ ػؽْ سٛا٘بیی آٔبؼٜ وبقی 

 اًدبم  قهبيً 2

 : آقٔبیٍٍبٜه بى

 ؼلیمٝ 20: قهبى

: ٔٛاؼ اِٚیٝ وفأیىی یب هَاؼ هّففي

 ؼٚغبة

ـؼن، : ِٛش ٌسی، وباثكاـ ٍ سدْيكار

، ٖ، وِٛیهثٍمبة فّكی، ؼوشٍبٜ ففف وٛـ

 غٍه وٗ

 ا٘دبْ ؼلیك ٚ وبُٔ آقٔبیً

 

 

 ا٘دبْ آقٔبیً ؼـ ضؽ لبثُ لجَٛ

 

 

 ا٘دبْ ٘بؼـوز آقٔبیً

ٔٙبثك ا٘دبْ ؼلیك ٚ وبُٔ آقٔبیً ٚ ـػبیز ٘ىبر 

 ؼوشٛـاِؼُٕ آقٔبیً 
3 

 
ا٘دبْ ٘ىجشبً ؼلیك ٚ وبُٔ آقٔبیً ثب غٙبی ؼـ ضؽ 

 لبثُ لجَٛ 
2 

 1 ػؽْ سٛا٘بیی ا٘دبْ آقٔبیً

 ًشيدِ  يف  3

 : آقٔبیٍٍبٜه بى

 ؼلیمٝ 20: قهبى

 :وبغؿ ٚ لّٓ ٚ وبغؿ ٌٙف٘دیهَاؼ هّففي

 : ٔبٌیٗ ضىبة، ٘فْ افكاـاثكاـ ٍ سدْيكار

 ٚ وبُٔ٘شیدٝ ٌیفی ؼلیك 

 

 ٘شیدٝ ٌیفی ؼـ ضؽ لبثُ لجَٛ

 

 ٘شیدٝ ٌیفی ٘بؼـوز

٘شیدٝ ٌیفی ِطیص ٚ وبُٔ اق آقٔبیً ٔٙبثك 

 ؼوشٛـاِؼُٕ
3 

٘شیدٝ ٌیفی ٘ىجشبً ِطیص ٚ وبُٔ اق آقٔبیً ثب غٙبی  

 ٔدبق
2 

 1 ػؽْ سٛا٘بیی ٘شیدٝ اق آقٔبیً

4 
ًٝبـر ثف ٠ول فؼ 

 دفوٌ 

 : ٚاضؽ آقٔبیٍٍبٜه بى

 ؼـ اغشیبـ اـقٌیبة: قهبى

 -: هَاؼ هّففي

 -اثكاـ ٍ سدْيكار:

 ٘ظبـر وبُٔ  

 

 ٘ظبـر ؼـ ضؽ لبثُ لجَٛ 

 

 ٘ظبـر ٘بؼـوز

وٙشفَ ِطیص وّیٝ ٔفاضُ وبـ دفوُٙ اق ِطبٚ وٕی ٚ 

 ویفی ٚ ـػبیز اَِٛ ایٕٙی
3 

 
وٙشفَ وبـ دفوُٙ اق ِطبٚ ویفی ٚ ػؽْ وٙشفَ ِطیص 

 ایٕٙیوٕیز وبـ دفوُٙ ٚ ـػبیز اَِٛ 
2 

ػؽْ وٙشفَ ٔفاضُ وبـ دفوُٙ اق ِطبٚ وٕی ٚ ویفی ٚ 

 ػؽْ ـػبیز اَِٛ ایٕٙی
1 

ٌبیىشٍی ٞبی 

غیف فٙی , ایٕٙی, 

ثٟؽاٌز, سٛخٟبر 

قیىز ٔطیٙی ٚ 

 ٍ٘في

  ِجبن وبـ، وفً ایٕٙی، ؼوشىً، ػیٙه ایٕٙی، والٜ ایٕٙی، سدٟیكار ا٘فبی ضفیك ٚ آٌبٞی ٞبی ایٕٙیايوٌي:    -1

  ؼلز ٚ ٘ظٓ ؼـ وبـً في:   -2

  ، سفىیه فبٔالة ٌیٕیبیی، سٟٛیٝ ٔٙبوتخؽاوبقی قثبِٝسَخْبر قيىز هطيٙي:  -3

ؼاٌشٗ ؼـن ؼـوز اق ویىشٓ وبقٔب٘ی   -(N12)سّٕیٓ ٌیفی -(N11)اوشؽالَ  ٌبيىش ي ّب  غيف فٌي  ؽ ٍ وٙص هَـؼ ًيبق  بـ:  -4

(N21)-  ٓسٙظیٓ ٚ اِالش ػّٕىفؼٞبی ویىش(N22)-   ٓثٟجٛؼ ػّٕىفؼٞبی ویىش(N23)-  خٕغ آٚـی ٚ ٌفؼآٚـی ا٘الػبر(N31)-   ٝسٛوؼ

 -(N53)٘مً ؼـ سیٓ   -(N52)ٟٔبـر ٌٛي وفؼٖ -(N51)اخشٕبػی ثٛؼٖ -(N41)ا٘شػبة فٙبٚـی ٞبی ٔٙبوت  -(N36)ٌبیىشٍی ٚ ؼاً٘ 

آٔٛقي ٚ وٕه   -(N56)ْ ٌؿاٌشٗ ثف اـقي ٞبی ؼیٍفاٖاضشفا -(N55)ٕ٘بیً لؽـر ـٞجفی اففاؼ  -(N54)ٌفوز ؼـ اخشٕبػبر ٚ فؼبِیز ٞب 

 -(N61)غٛؼ ٔؽیفیشی   -(N73)ؼـوشىبـی ٚ وىت ضالَ   -(N72)ٔىئِٛیز دؿیفی -(N71)سؼبِی ففؼی -(N57)ثٝ ففاٌیفی ؼیٍفاٖ 

فؼ فٙبٚـی ا٘الػبر وبـث -(N33)سفىیف ا٘الػبر  (N67)ٔؽیفیز ٔٙبثغ ا٘ىب٘ی -(N66)ٔؽیفیز ٔٛاؼ ٚ سدٟیكار   -(N64)ٔؽیفیز قٔبٖ 

(N34)- ( ٔطبوجٝ ٚ ـیبٔیN 92 )-   ٔىشٙؽ وبقی(N37) 

 

 1ـ٠بيز هَاـؼ 

 4الي 

 

 

٠ؽم ـ٠بيز ّف 

 1يک اق هَاـؼ 

 4الي 

% ایٕٙی، ٍ٘في، 100

سٛخٟبر قیىز ٔطیٙی ٚ 

 ٞبی غیففٙیٌبیىشٍی

2 

ػؽْ اوشفبؼٜ اق ؼوشىً  

وبـ یب وفً ایٕٙی یب 

ِجبن وبـ یب ػیٙه ایٕٙی 

ٔٛاـؼ  یبوالٜ ایٕٙی  یب 

 ؼیٍف

1 

 اـقٌيبثي  بـ )ٌبيىش ي اًدبم  بـ(
 ثّی    

 غیف    

 وبـ  : ٔؼیبـ ٌبیىشٍی ا٘دبْ

  2  ٝضّاق ٔف 2وىت ضؽالُ ٕ٘فٜ  

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

 ٔفاضُ وبـاق  2وىت ضؽالُ ٔیبٍ٘یٗ 
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 ٍقاـر  هَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك   هَقٌي

 ؼفشف سبلي   شبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ  بـؼاًً

 

   بـ ٠ول فؼ اوشبًؽاـؼ سطلي  - 1-8ًوَى ثفگ

 اٍل:ًَثز  : سبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي    ًبم ٍ ًبم غبًَاؼ ي

 اوشبًؽاـؼ ٠ول فؼ  بـ: L3 وٙص ِالضيز وفاهيکس ٌىيي  ضففِ 31190193  ؽ ضففِ

ٍ  ّب ديً ـٍاًىبق  ٍ ـٍاًىبق  هٙبثق ؼوشَـال١و 

 هفثَِ٘ ٍ  كاـي ًشبيح  ى ّب اوشبًؽاـؼ

 G12  فٍُ  بـ  وفاهيک ب  فف يٌؽّ قهبيً ٍٜي ِ 10  ؽ ٍٜي ِ

 (3هْبـر ) وٙص ٌبيىش ي  قهبيً ـٍاًىبق   بـ 1005  ؽ  بـ

  

 ؼقيقِ(80)قهبى:   اًدبم  بـ :ٌفايٗ -1

  قهبيٍ بُ ه بى: ٍاضؽ .1

هيلي ليشف، ٍيى َهشف ـيكٌي، زفغٍي،  فًَهشف، اوشَاًِ هؽـج )هكٍـ(،  300ثٍف، ّوكى، ٜفٍ  ؼـؼاـ ثب ضدن  اثكاـ ٍ سدْيكار: .2

  فم ٍ .... 1/0سفاقٍ ثب ؼقز 

 هَاؼ اٍليِ وفاهي ي،  هيك وفاهي ي ثِ َِـر دَؼـ ٍ ....هَاؼ هّففي:  .3

 هبوک سٌ ىي ،لجبن  بـ هٌبوت ،   ً ايوٌي، ؼوش ً هٌبوت، ٠يٌک ايوٌي،  الُ ايوٌياثكاـ ٍ سدْيكار ايوٌي:  .4

 ٌبغُ ّب  اِلي اوشبًؽاـؼ ٠ول فؼ  بـ:  - 2

 وبق  ديً ـٍاى .1

 وبق ـٍاى .2

  يف ًشيدِ .3

 ًوًَِ ٍ ًقٍِ  بـ:-3

 ؼوز  ٍـؼ.ِ  ة ـا خْز ـٍاًىبق  ث هقؽاـ ثْيٌِ .1

 ؼوز  ٍـؼ.ِ ـٍاًىبق ـا خْز اًدبم ـٍاًىبق   هيك ٍ يب هَاؼ اٍليِ وفاهي ي ث ثْيٌِهقؽاـ  .2

 هطبوجبر هفثَِ٘ ـا اًدبم ؼاؼُ ٍ ًشيدِ ـا  كاـي ًوبيؽ. .3

 

 اثكاـ اـقٌيبثي: -4

 . فْفوز ٍاـوي4. ًوًَِ  بـ          3. هٍبّؽُ        2دفوً          .1
 

 اثكاـ ٍ سدْيكار هَـؼ ًيبق اًدبم  بـ: -5
هيلي ليشف، ٍيى َهشف ـيكٌي، زفغٍي،  فًَهشف، اوشَاًِ هؽـج )هكٍـ(،  300ثٍف، ّوكى، ٜفٍ  ؼـؼاـ ثب ضدن اثكاـ ٍ سدْيكار:  .1

  فم ٍ .... 1/0سفاقٍ ثب ؼقز 

 هبوک سٌ ىي، سدْيكار ا٘ ب  ضفيق  ،لجبن  بـ هٌبوت ،   ً ايوٌي، ؼوش ً هٌبوت، ٠يٌک ايوٌي،  الُ ايوٌيسدْيكار ايوٌي:  .2

  س بلي   بـ  هفسجٗ ؼـ  فٍُ  بـ : -6

 (1006وبغز  هيك ثؽًِ ٍ ل١بة ثف اوبن ففهَالويَى ) -
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 ٍقاـر  هَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك   هَقٌي

  بـؼاًًؼفشف سبلي   شبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ 

 

  اـقٌيبثي - 1 -9ًوَى ثفگ

 اٍلًَثز    سبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼ ي

 اوشبًؽاـؼ ٠ول فؼ  بـ: L3 وٙص ِالضيز س ٌىيي وفاهيک ضففِ 31190193  ؽ ضففِ

ديً ـٍاًىبق  ٍ ـٍاًىبق  هٙبثق 

هفثَِ٘ ٍ  ّب اوشبًؽاـؼ ّب ٍ ؼوشَـال١و 

  كاـي ًشبيح  ى

 G12  فٍُ  بـ  وفاهيک ب  فف يٌؽّ قهبيً ٍٜي ِ 10 ٍٜي ِ ؽ 

  قهبيً ـٍاًىبق   بـ 1005  ؽ  بـ
وٙص 

 ٌبيىش ي
 (3هْبـر )

  

 هفا ض   بـ ـؼي 
 ٌفايٗ ٠ول فؼ

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

 ديً ـٍاًىبق  1

 آقٔبیٍٍبٜ :ه بى

 ؼلیمٝ 20: قهبى

: ٔٛاؼ اِٚیٝ وفأیىی، ا٘ٛاع هَاؼ هّففي

 ـٚا٘ىبق، آٔیك وفأیىی

: ٕٞكٖ، ثٍف، ظفٚف اثكاـ ٍ سدْيكار

ؼاـ، ٚیىىٛٔشف ـیكٌی ٚ ٔٙبوت ؼـة

زفغٍی، وف٘ٛٔشف، اوشٛا٘ٝ ٔؽـج، سفاقٚ ثب 

 ٌفْ 1/0ؼلز 

 دیً ـٚا٘ىبقی ِطیص ٚ وبُٔ

 

 

 

 لجَٛدیً ـٚا٘ىبقی ؼـ ضؽ لبثُ 

 

 دیً ـٚا٘ىبقی ٘بؼـوز

 3 دیً ـٚا٘ىبقی ؼلیك ٚ وبُٔ ٚ ثؽوز آٚـؼٖ ٔیكاٖ ثٟیٙٝ آة

 2 دیً ـٚا٘ىبقی ٘ىجشبً ؼلیك ٚ ثب غٙبی ٔدبق 

 1 ػؽْ سٛا٘بیی دیً ـٚا٘ىبقی

2 
 اًدبم  قهبيً

 ـٍاًىبق 

 : آقٔبیٍٍبٜه بى

 ؼلیمٝ 45: قهبى

ٔٛاؼ اِٚیٝ وفأیىی، ا٘ٛاع  هَاؼ هّففي: 

 ـٚا٘ىبق، آٔیك وفأیىی

ٕٞكٖ، ثٍف، ظفٚف  اثكاـ ٍ سدْيكار: 

ؼاـ، ٚیىىٛٔشف ـیكٌی ٚ ٔٙبوت ؼـة

زفغٍی، وف٘ٛٔشف، اوشٛا٘ٝ ٔؽـج، سفاقٚ ثب 

 ٌفْ 1/0ؼلز 

 ـٚا٘ىبقی ِطیص ٚ وبُٔ

 

 

 ـٚا٘ىبقی ؼـ ضؽ لبثُ لجَٛ

 

 

 ـٚا٘ىبقی ٘بؼـوز

ثؽوز آٚـؼٖ ٔیكاٖ ـٚا٘ىبقٞب ثب ـٚا٘ىبقی ؼلیك ٚ وبُٔ ٚ 

 سٛخٝ ثٝ ٘ٛع آٟ٘ب
3 

 
 2 ـٚا٘ىبقی ٘ىجشبً ؼلیك ثب غٙبی خكیی ٚ ٔدبق

 1 ػؽْ سٛا٘بیی ـٚا٘ىبقی

 ًشيدِ  يف  3

 : آقٔبیٍٍبٜه بى

 ؼلیمٝ 15: قهبى

 -:هَاؼ هّففي

: وبغؿ، لّٓ، ٔبٌیٗ اثكاـ ٍ سدْيكار

 ضىبة، ـایب٘ٝ

 ٘شیدٝ ٌیفی ِطیص ٚ وبُٔ

 

 ٘شیدٝ ٌیفی ؼـ ضؽ لبثُ لجَٛ

 

 ٘شیدٝ ٌیفی ٘بؼـوز

٘شیدٝ ٌیفی ِطیص ٚ وبُٔ ٚ ثؽوز آٚـؼٖ ثٟیٙٝ ٚیىىٛقیشٝ 

ثب٘یٝ ٚ ؼا٘ىیشٝ آٖ ؼـ ٔطؽٚؼٜ ٔدبق  120ٚ  90ؼـ ٔطؽٚؼ 

 ٔٙبثك ؼوشٛـاِؼُٕ
3 

 
 2 ٘شیدٝ ٌیفی ٘ىجشبً ِطیص ثب غٙبی خكئی ٔدبق

 1 ػؽْ سٛا٘بیی ٘شیدٝ ٌیفی ِطیص

4 
ًٝبـر ثف ٠ول فؼ 

 دفوٌ 

 : آقٔبیٍٍبٜه بى

 : ؼـ اغشیبـ اـقٌیبةقهبى

 -:هَاؼ هّففي

 -: اثكاـ ٍ سدْيكار

 ٘ظبـر وبُٔ

 

 

 ٘ظبـر ؼـ ضؽ لبثُ لجَٛ 

 

 ٘ظبـر ٘بؼـوز

وٙشفَ ِطیص وّیٝ ٔفاضُ وبـ دفوُٙ اق ِطبٚ وٕی ٚ ویفی 

 ٚ ـػبیز اَِٛ ایٕٙی 
3 

 
وٙشفَ وبـ دفوُٙ اق ِطبٚ ویفی ٚ ػؽْ وٙشفَ ِطیص وٕیز 

 وبـ دفوُٙ ٚ ـػبیز اَِٛ ایٕٙی 
2 

ػؽْ وٙشفَ ٔفاضُ وبـ دفوُٙ اق ِطبٚ وٕی ٚ ویفی ٚ ػؽْ 

 ـػبیز اَِٛ ایٕٙی 
1 

ٌبیىشٍی ٞبی غیف 

فٙی , ایٕٙی, ثٟؽاٌز, 

سٛخٟبر قیىز 

 ٔطیٙی ٚ ٍ٘في

  ، سدٟیكار ا٘فبی ضفیك، آٌبٞی ٞبی ایٕٙیسٙفىیِجبن وبـ ٔٙبوت، وفً ایٕٙی، ؼوشىً ٔٙبوت، ػیٙه ایٕٙی، والٜ ایٕٙی، ٔبوه ايوٌي:  -1

 خؽاوبقی قثبِٝ، سفىیه فبٔالة ٌیٕیبیی، سٟٛیٝ ٔٙبوت ً في:  -2

  خؽاوبقی قثبِٝ، سفىیه فبٔالة ٌیٕیبیی، سٟٛیٝ ٔٙبوتسَخْبر قيىز هطيٙي: -3

ؼاٌشٗ ؼـن ؼـوز اق ویىشٓ وبقٔب٘ی   -(N12)سّٕیٓ ٌیفی -(N11)اوشؽالَ   غيف فٌي  ؽ ٍ وٙص هَـؼ ًيبق  بـ: ٌبيىش ي ّب -4

(N21)-  ٓسٙظیٓ ٚ اِالش ػّٕىفؼٞبی ویىش(N22)-   ٓثٟجٛؼ ػّٕىفؼٞبی ویىش(N23)-  خٕغ آٚـی ٚ ٌفؼآٚـی ا٘الػبر(N31)-   ٝسٛوؼ

ٌفوز  -(N53)٘مً ؼـ سیٓ   -(N52)ٟٔبـر ٌٛي وفؼٖ -(N51)اخشٕبػی ثٛؼٖ -(N41)ا٘شػبة فٙبٚـی ٞبی ٔٙبوت  -(N36)ٌبیىشٍی ٚ ؼاً٘ 

آٔٛقي ٚ وٕه ثٝ ففاٌیفی   -(N56)اضشفاْ ٌؿاٌشٗ ثف اـقي ٞبی ؼیٍفاٖ -(N55)ٕ٘بیً لؽـر ـٞجفی اففاؼ  -(N54)ؼـ اخشٕبػبر ٚ فؼبِیز ٞب 

  -(N64)ٔؽیفیز قٔبٖ  -(N61)غٛؼ ٔؽیفیشی   -(N73)ؼـوشىبـی ٚ وىت ضالَ   -(N72)ِیز دؿیفیٔىئٛ -(N71)سؼبِی ففؼی -(N57)ؼیٍفاٖ 

  -( N 92ٔطبوجٝ ٚ ـیبٔی ) -(N34)وبـثفؼ فٙبٚـی ا٘الػبر  -(N33)سفىیف ا٘الػبر  (N67)ٔؽیفیز ٔٙبثغ ا٘ىب٘ی -(N66)ٔؽیفیز ٔٛاؼ ٚ سدٟیكار 

 (N37)ٔىشٙؽ وبقی 

 

 4الي  1ـ٠بيز هَاـؼ 

 

 

ـ٠بيز ّف يک اق  ٠ؽم

 4الي  1هَاـؼ 

% ایٕٙی، ٍ٘في، 100

سٛخٟبر قیىز ٔطیٙی ٚ 

 ٞبی غیففٙیٌبیىشٍی

2 

ػؽْ اوشفبؼٜ اق ؼوشىً وبـ  

یب وفً ایٕٙی یب ِجبن وبـ 

والٜ  یب ػیٙه ایٕٙی یب 

 یب سٙفىیٔبوه  یبایٕٙی 

 ٔٛاـؼ ؼیٍف

1 

 اـقٌيبثي  بـ )ٌبيىش ي اًدبم  بـ(
 ثّی    

 غیف    

 وبـ  : ٔؼیبـ ٌبیىشٍی ا٘دبْ

  2  ٝضّاق ٔف 2وىت ضؽالُ ٕ٘فٜ  

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

 اق ٔفاضُ وبـ 2وىت ضؽالُ ٔیبٍ٘یٗ 
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 ٍقاـر  هَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك   هَقٌي

  شبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ  بـؼاًًؼفشف سبلي  

 

   بـ ٠ول فؼ اوشبًؽاـؼ سطلي  - 1-8ًوَى ثفگ

 اٍل:ًَثز  : سبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي    ًبم ٍ ًبم غبًَاؼ ي

 اوشبًؽاـؼ ٠ول فؼ  بـ: L3 وٙص ِالضيز س ٌىيي وفاهيک ضففِ 31190193  ؽ ضففِ

هطبوجِ  هيك ل١بة ٍ ثؽًِ ثب سَخِ ثِ ففهَالويَى ٍ 

ثبـ يف هَاؼ هطبوجِ ٌؽُ ٍ ثفـوي غَاَ ؼٍغبة سْيِ 

 ٍ اوشبًؽاـؼّبٌؽُ ٍ وبغز ًوًَِ ثب سَخِ ثِ 

 هفثَِ٘ ّب  ؼوشَـال١و 

 G12  فٍُ  بـ  وفاهيک ّب  فف يٌؽ قهبيً ٍٜي ِ 10  ؽ ٍٜي ِ

  بـ 1006  ؽ  بـ
 ثف وبغز  هيك ثؽًِ ٍ ل١بة

 اوبن ففهَالويَى
 (3هْبـر ) وٙص ٌبيىش ي

  

 ؼقيقِ( 240)قهبى:                                                             ٌفايٗ اًدبم  بـ :-1

  قهبيٍ بُه بى: ٍاضؽ  .1

ٜفٍ  هٌبوت  – فم  01/0 فم ٍ  1هبٌيي ضىبة، ًفم افكاـّب  هفسجٗ، ثبو َل، سفاقٍ   قهبيٍ بّي ثب ؼقز اثكاـ ٍ سدْيكار:  .2

ثبـ يف  ٍ ؼٍغبة، ثٍف، اوشَاًِ هؽـج )هكٍـ(، فىز هي ، خبـهي  ٍ خبـ فؼاى، ثبلوي   قهبيٍ بّي، دي ٌَهشف، الک ثب هً هٌبوت، 

 غٍي،  فًٍَهشف، قبلت  سي، قبلت    دالوشيک، قبلت دفن دَؼـ ٍ ....ؼوش بُ غٍک  ي،  ة فٍبى، ٍيى َقهشف ـيكٌي ٍ زف

 ٍ .... هَاؼ هّففي: اًَاٞ هَاؼ اٍليِ وفاهي ي، اًَاٞ ـٍاًىبق .3

 لجبن  بـ ،   ً ايوٌي، ؼوش ً، ٠يٌک ايوٌي،  الُ ايوٌياثكاـ ٍ سدْيكار ايوٌي:  .4

 ٌبغُ ّب  اِلي اوشبًؽاـؼ ٠ول فؼ  بـ:  - 2

 هطبوجِ  هيك .1

 ثبـ يف   هيك .2

 غَاَ ؼٍغبة .3

 ًوًَِ ٍ ًقٍِ  بـ:-3
 ّب ـا هطبوجِ ًوبيؽ هيك  ى سَخِ ثِ ففهَالويَى ل١بة ٍ ثؽًِ،ثب  .1

 هَاؼ ٍ َّا، ثبـ يف  اًدبم ٌَؼ بوجبر هفثَِ٘ هث  س١ييي ًىجز  لَلِ،ثب سَخِ ثِ ـٍي ثبـ يف  ٍ هط .2

 ... هٙبثق ؼوشَـال١و  ثفـوي ٌَؼ.يى َقيشِ ٍ هث  ؼاًىيشِ، ؼاًِ ثٌؽ ، ٍ غَاَ ؼٍغبة وبغشِ ٌؽُ .3

 

 اثكاـ اـقٌيبثي: -4

 . فْفوز ٍاـوي4. ًوًَِ  بـ          3. هٍبّؽُ        2دفوً          .1
 

 اثكاـ ٍ سدْيكار هَـؼ ًيبق اًدبم  بـ: -5
ٜفٍ  هٌبوت  – فم  01/0 فم ٍ  1هبٌيي ضىبة، ًفم افكاـّب  هفسجٗ، ثبو َل، سفاقٍ   قهبيٍ بّي ثب ؼقز اثكاـ ٍ سدْيكار:  .1

ثبـ يف  ٍ ؼٍغبة، ثٍف، اوشَاًِ هؽـج )هكٍـ(، فىز هي ، خبـهي  ٍ خبـ فؼاى، ثبلوي   قهبيٍ بّي، دي ٌَهشف، الک ثب هً هٌبوت، 

 ؼوش بُ غٍک  ي،  ة فٍبى، ٍيى َقهشف ـيكٌي ٍ زفغٍي،  فًٍَهشف، قبلت  سي، قبلت    دالوشيک، قبلت دفن دَؼـ ٍ ....

  بـ ،   ً ايوٌي، ؼوش ً، ٠يٌک ايوٌي،  الُ ايوٌي، سدْيكار ا٘ ب  ضفيق لجبن سدْيكار ايوٌي:  .2

 س بلي   بـ  هفسجٗ ؼـ  فٍُ  بـ : -6

 (1005 قهبيً ـٍاًىبق  ) -
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 ٍقاـر  هَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك   هَقٌي

سبلي   شبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ  بـؼاًًؼفشف   

 

  اـقٌيبثي - 1 -9ًوَى ثفگ

   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼ ي
سبـيع 

 اـقٌيبثي
 اٍلًَثز   

 L3 وٙص ِالضيز س ٌىيي وفاهيک ضففِ 31190193  ؽ ضففِ
 اوشبًؽاـؼ ٠ول فؼ  بـ:

هطبوجِ  هيك ل١بة ٍ ثؽًِ ثب سَخِ ثِ 

ففهَالويَى ٍ ثبـ يف هَاؼ هطبوجِ ٌؽُ ٍ 

ثفـوي غَاَ ؼٍغبة سْيِ ٌؽُ ٍ وبغز 

 ؼوشَـال١و  ٍ اوشبًؽاـؼّبًوًَِ ثب سَخِ ثِ 

 هفثَِ٘ ّب 

 G12  فٍُ  بـ  ّب  فف يٌؽ وفاهيک قهبيً ٍٜي ِ 10  ؽ ٍٜي ِ

  بـ 1006  ؽ  بـ
ثفاوبن  وبغز  هيك ثؽًِ ٍ ل١بة

 ففهَالويَى

وٙص 

 ٌبيىش ي
 (3هْبـر )

  

 هفا ض   بـ ـؼي 
 ٌفايٗ ٠ول فؼ

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

 هطبوجِ  هيك 1

 آقٔبیٍٍبٜٚاضؽ: ه بى

 ؼلیمٝ 60: قهبى

 : وبغؿ ٚ لّٓهَاؼ هّففي

 ٔبٌیٗ ضىبة ٚ ٘فْ افكاـ ٔٙبوت: اثكاـ ٍ سدْيكار

 

 ٔطبوجٝ ِطیص ٚ وبُٔ

 

 ٔطبوجٝ ؼـ ضؽ لبثُ لجَٛ

 

 ٔطبوجٝ ٘بؼـوز

ٔطبوجٝ ؼلیك ٚ وبُٔ آٔیك ثؽ٘ٝ ٚ ِؼبة ثب سٛخٝ ثٝ ففَٔٛ ؼاؼٜ ٌؽٜ ٚ 

 سجؽیُ ثٝ ٘ىجز ٞبی غٛاوشٝ ٌؽٜ
3 

ٔطبوجٝ ٘ىجشبً ِطیص ٚ وبُٔ آٔیك ثؽ٘ٝ ٚ ِؼبة ثب سٛخٝ ثٝ ففَٔٛ ؼاؼٜ  

 ٌؽٜ ٚ ثب غٙبی ؼـ ضؽ ٔدبق
2 

 1 ػؽْ سٛا٘بیی ٔطبوجٝ آٔیك ثؽ٘ٝ ٚ ِؼبة

 ثبـ يف   هيك 2

 آقٔبیٍٍبٜٚاضؽ: ه بى

 ؼلیمٝ 30: قهبى

 : ٔٛاؼ اِٚیٝ وفأیه ـٚا٘ىبقهَاؼ هّففي

: سفاقٚ، خبـٔیُ، ظفٚف ٔٙبوت، اثكاـ ٍ سدْيكار

 اوشٛا٘ٝ ٔؽـج آقٔبیٍٍبٞی، ثبِٕیُ

 

 وبُٔثبـٌیفی ِطیص ٚ 

 

 ثبـٌیفی ؼـ ضؽ لبثُ لجَٛ

 

 ثبـٌیفی ٘بؼـوز

ثبـٌیفی ؼلیك ٚ وبُٔ آٔیك ثب سٛخٝ ثٝ اَِٛ ِطیص ثبـٌیفی ٔب٘ٙؽ 

 ثبـٌیفی سفوبة، غٍه وبة
3 

ثبـٌیفی ٘ىجشبً ؼلیك ٚ وبُٔ آٔیك ثب سٛخٝ ثٝ اَِٛ ثبـٌیفی سفوبة ٚ  

 غٍه وبة ثب غٙبی ؼـ ضؽ لبثُ لجَٛ
2 

 1 ثبـٌیفی آٔیكػؽْ سٛا٘بیی 

3 
ثفـوي غَاَ 

 ؼٍغبة

 آقٔبیٍٍبٜٚاضؽ: ه بى

 ؼلیمٝ 75: قهبى

 -: هَاؼ هّففي

: اوشٛا٘ٝ ٔؽـج، ثٍف، سفاقٚی اثكاـ ٍ سدْيكار

آقٔبیٍٍبٞی، دیىٙٛٔشف، اِه، ٚیىىٛٔشف ـیكٌی یب 

 زفغٍی، وف٘ٛٔشف، غٍه وٗ، ظفٚف ٔٙبوت

 ثفـوی غٛاَ ِطیص ٚ وبُٔ

 

 ثفـوی ؼـ ضؽ لبثُ لجَٛ

 
 

 ثفـوی ٘بؼـوز

ثفـوی ؼلیك ٚ وبُٔ غٛاَ ؼٚغبة اق خّٕٝ ؼا٘ىیشٝ، ٚیىىٛقیشٝ ، ؼا٘ٝ 

 ثٙؽی
3 

ثفـوی ٘ىجشبً ؼلیك ٚ وبُٔ غٛاَ ؼٚغبة ٚ ا٘ؽاقٜ ٌیفی غٛاَ ؼا٘ىیشٝ،  

 یىىٛقیشٝ ٚ ؼا٘ٝ ثٙؽی ثب غٙبی ٔدبقٚ
2 

 1 ػؽْ سٛا٘بیی ثفـوی غٛاَ ؼٚغبة

4 
وبغز ًوًَِ 

  قهبيٍي

 آقٔبیٍٍبٜٚاضؽ: ه بى

 ؼلیمٝ 75: قهبى

 -: هَاؼ هّففي

: لبِت ٌسی، لبِت ٌُ دالوشیه، اثكاـ ٍ سدْيكار

 لبِت دفوی دٛؼـ

 وبغز ٕ٘ٛ٘ٝ ِطیص ٚ وبُٔ

 

وبغز ٕ٘ٛ٘ٝ ؼـ ضؽ لبثُ 

 لجَٛ
 

 وبغز ٕ٘ٛ٘ٝ ٘بؼـوز

 3 وبغز ٕ٘ٛ٘ٝ آقٔبیٍی ثٙٛـ ؼلیك ٚ وبُٔ اق آٔیك سٟیٝ ٌؽٜ

 
 2 ٘ىجشبً ؼلیك ٚ وبُٔ اق آٔیك آٔبؼٜ ٌؽٜوبغز ٕ٘ٛ٘ٝ آقٔبیٍی 

 1 ػؽْ سٛا٘بیی وبغز ٕ٘ٛ٘ٝ آقٔبیٍی اق آٔیك سٟیٝ ٌؽٜ

5 
ًٝبـر ثف ٠ول فؼ 

 دفوٌ 

 آقٔبیٍٍبٜٚاضؽ: ه بى

 : ؼـ اغشیبـ اـقٌیبةقهبى

 -: هَاؼ هّففي

 -:اثكاـ ٍ سدْيكار

 

 ٘ظبـر وبُٔ
 

 

 ٘ظبـر ؼـ ضؽ لبثُ لجَٛ 

 

 ٘ظبـر ٘بؼـوز

وٙشفَ ِطیص وّیٝ ٔفاضُ وبـ دفوُٙ اق ِطبٚ وٕی ٚ ویفی ٚ ـػبیز 

 اَِٛ ایٕٙی 
3 

 
وٙشفَ وبـ دفوُٙ اق ِطبٚ ویفی ٚ ػؽْ وٙشفَ ِطیص وٕیز وبـ 

 دفوُٙ ٚ ـػبیز اَِٛ ایٕٙی 
2 

ػؽْ وٙشفَ ٔفاضُ وبـ دفوُٙ اق ِطبٚ وٕی ٚ ویفی ٚ ػؽْ ـػبیز 

 اَِٛ ایٕٙی 
1 

ٌبیىشٍی ٞبی غیف 

فٙی , ایٕٙی, 

ثٟؽاٌز, سٛخٟبر 

قیىز ٔطیٙی ٚ 

 ٍ٘في

 سدٟیكار ا٘فبء ضفیك ٚ آٌبٞی ٞبی ایٕٙی ٔٙبوت، ػیٙه ایٕٙی، والٜ ایٕٙی، ایٕٙی، ؼوشىًِجبن وبـ ٔٙبوت ، وفً  ايوٌي:  -1

  ؼلز ٚ ٘ظٓ ٚ سٕفوكً في: -2

 خؽاوبقی قثبِٝ، سفىیه فبٔالة ٌیٕیبیی، سٟٛیٝ ٔٙبوتٍخْبر قيىز هطيٙي: -3

ؼاٌشٗ ؼـن ؼـوز اق ویىشٓ   -(N12)سّٕیٓ ٌیفی -(N11)اوشؽالَ  :  ٌبيىش ي ّب  غيف فٌي  ؽ ٍ وٙص هَـؼ ًيبق  بـ -4

خٕغ آٚـی ٚ ٌفؼآٚـی ا٘الػبر  -(N23)ثٟجٛؼ ػّٕىفؼٞبی ویىشٓ   -(N22)سٙظیٓ ٚ اِالش ػّٕىفؼٞبی ویىشٓ  -(N21)وبقٔب٘ی 

(N31)-   ً٘سٛوؼٝ ٌبیىشٍی ٚ ؼا(N36)-  ا٘شػبة فٙبٚـی ٞبی ٔٙبوت(N41)- ٖاخشٕبػی ثٛؼ(N51)- ٖٟٔبـر ٌٛي وفؼ(N52)-  

اضشفاْ ٌؿاٌشٗ ثف اـقي ٞبی  -(N55)ٕ٘بیً لؽـر ـٞجفی اففاؼ  -(N54)ٌفوز ؼـ اخشٕبػبر ٚ فؼبِیز ٞب  -(N53)٘مً ؼـ سیٓ 

ؼـوشىبـی ٚ وىت ضالَ   -(N72)ٔىئِٛیز دؿیفی -(N71)سؼبِی ففؼی -(N57)آٔٛقي ٚ وٕه ثٝ ففاٌیفی ؼیٍفاٖ   -(N56)ؼیٍفاٖ

(N73)-   غٛؼ ٔؽیفیشی(N61)-  ٖٔؽیفیز قٔب(N64)-  یفیز ٔٛاؼ ٚ سدٟیكار ٔؽ(N66)- ٔؽیفیز ٔٙبثغ ا٘ىب٘ی(N67)  سفىیف

 (N81)وبـآففیٙی  -(N37)ٔىشٙؽ وبقی   -( N 92ٔطبوجٝ ٚ ـیبٔی ) -(N34)وبـثفؼ فٙبٚـی ا٘الػبر  -(N33)ا٘الػبر 

 

 4الي  1ـ٠بيز هَاـؼ 

 

 

٠ؽم ـ٠بيز ّف يک 

 4الي  1اق هَاـؼ 

% ایٕٙی، ٍ٘في، 100

سٛخٟبر قیىز ٔطیٙی ٚ 

 ٞبی غیففٙیٌبیىشٍی

2 

ػؽْ اوشفبؼٜ اق ؼوشىً  

وبـ یب وفً ایٕٙی یب ِجبن 

والٜ  وبـ یب ػیٙه ایٕٙی یب 

 ٔٛاـؼ ؼیٍفیب  ایٕٙی

1 

 اـقٌيبثي  بـ )ٌبيىش ي اًدبم  بـ(
 ثّی    

 غیف    

 ٔؼیبـ ٌبیىشٍی ا٘دبْ وبـ  :

  3ٚ  1اق ٔفاضُ   2وىت ضؽالُ ٕ٘فٜ  

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

 اق ٔفاضُ وبـ 2وىت ضؽالُ ٔیبٍ٘یٗ 
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 ٍقاـر  هَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك   هَقٌي

 ؼفشف سبلي   شبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ  بـؼاًً

 

  بـ ٠ول فؼ اوشبًؽاـؼ سطلي  - 1-8ًوَى ثفگ
 

 اٍل:ًَثز  : سبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي    ًبم ٍ ًبم غبًَاؼ ي

 ؽ 

 ضففِ
 L1 وٙص ِالضيز ٠وَهي وفاهيک هبّف  بـ ف ضففِ 81810191

 اوشبًؽاـؼ ٠ول فؼ  بـ:

 هبؼُ وبق  ٍ ثىشِ ثٌؽ  هطَّل ٍ ثجز  هبـ 

 هٙبثق ؼوشَـال١و  ٍ اوشبًؽاـؼ هفثَٖ
 ٍٜي ِ 11  ؽ ٍٜي ِ

 اٍليِ هَاؼ وبق   هبؼُ

 ّک ٍ  سَليؽ  ر،-وفاهي ي

 يوبى ٍ ؼيف ؽاقو

 G35  فٍُ  بـ 

 (3هْبـر ) وٙص ٌبيىش ي ثىشِ ثٌؽ   بـ 1101  ؽ  بـ

  

 ؼقيقِ( 60)قهبى                                                       ٌفايٗ اًدبم  بـ :-1

 ٍاضؽ ثىشِ ثٌؽ ه بى:  .1

 ؼوش بُ ثىشِ ثٌؽ  ؼوشي، هبٌيٌي، اثكاـ سَقيي، ًَاـ ًقبلِ، وػز افكاـ ٍ ًفم افكاـ ّب  هفثَٖ ثِ ثجز، اثكاـ ٍ سدْيكار:  .2

 هبٌيي ضىبة ٍ ....

 ٍ .... ًبيلَى – يىِ  –هَاؼ هّففي: دبلز  .3

  وفثٌؽ ايوٌي - الُ ايوٌي-لجبن  بـ ،   ً ايوٌي، ؼوش ً هٌبوت، ٠يٌک ايوٌي، هبوک سٌ ىي سدْيكار ايوٌي:  .4

 

 ٌبغُ ّب  اِلي اوشبًؽاـؼ ٠ول فؼ  بـ:  - 2

 ثىشِ ثٌؽ  هطَّل .1

 ًوًَِ ٍ ًقٍِ  بـ:-3
 هشٌبوت ثب هطَّل ٍ هٙبثق ثب ؼوشَـال١و  ، ثىشِ ثٌؽ  هطَّالر اًدبم ٌَؼ. .1

 

 

 اثكاـ اـقٌيبثي: -4

 . فْفوز ٍاـوي4. ًوًَِ  بـ          3. هٍبّؽُ        2دفوً          .1
 

 اثكاـ ٍ سدْيكار هَـؼ ًيبق اًدبم  بـ: -5
 ؼوش بُ ثىشِ ثٌؽ  ؼوشي، هبٌيٌي، اثكاـ سَقيي، ًَاـ ًقبلِ، وػز افكاـ ٍ ًفم افكاـ ّب  هفثَٖ ثِ ثجز، اثكاـ ٍ سدْيكار:  .1

 هبٌيي ضىبة ٍ ....

سدْيكار  - وفثٌؽ ايوٌي - الُ ايوٌي-لجبن  بـ ،   ً ايوٌي، ؼوش ً هٌبوت، ٠يٌک ايوٌي، هبوک سٌ ىي سدْيكار ايوٌي:  .2

 ا٘ ب  ضفيق 

 س بلي   بـ  هفسجٗ ؼـ  فٍُ  بـ : -6
- 
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 ٍقاـر  هَقي ٍ دفٍـي

ـيك   هَقٌيوبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ   

 ؼفشف سبلي   شبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ  بـؼاًً

 

 اـقٌيبثي - 1 -9ًوَى ثفگ
 

   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼ ي
سبـيع 

 اـقٌيبثي
 اٍلًَثز   

 L1 وٙص ِالضيز  بـ ف هبّف ٠وَهي وفاهيک ضففِ 81810191  ؽ ضففِ

 اوشبًؽاـؼ ٠ول فؼ  بـ:

هطَّل ٍ ثجز  هبؼُ وبق  ٍ ثىشِ ثٌؽ  

 هبـ هٙبثق ؼوشَـال١و  ٍ اوشبًؽاـؼ 

 هفثَٖ

 ٍٜي ِ 11  ؽ ٍٜي ِ
-وفاهي ي اٍليِ هَاؼ وبق   هبؼُ

 سَليؽ  ر،  ّک ٍ ويوبى ٍ ؼيف ؽاق
 G35  فٍُ  بـ 

 ثىشِ ثٌؽ   بـ 1101  ؽ  بـ
وٙص 

 ٌبيىش ي
 (3هْبـر )

  

 هفا ض   بـ ـؼي 
 ٌفايٗ ٠ول فؼ

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

1 
 هبؼُ وبق  ٍوبي  

 ثىشِ ثٌؽ 

 : ٚاضؽ ثىشٝ ثٙؽیه بى

 ؼلیمٝ 20: قهبى

 -: هَاؼ هّففي

اثكاـ سٛقیٗ، ٘ٛاـ  اثكاـ ٍ سدْيكار:

 ٘مبِٝ

 

 آٔبؼٜ وبقی وبُٔ ٚ ؼلیك

 

 

 آٔبؼٜ وبقی ؼـ ضؽ لبثُ لجَٛ

 
 ٘بؼـوزآٔبؼٜ وبقی 

آٔبؼٜ وفؼٖ وبُٔ ٚ ؼـوز ٚوبیُ ثىشٝ ثٙؽی ٚ 

زیؽٔبٖ ِطیص آٟ٘ب ٔثُ ٘ٛاـ ٘مبِٝ ٚ ؼوشٍبٜ 

ثىشٝ ثٙؽی ده اق سٛقیٗ ؼلیك ٔطّٛالر ٚ ثب 

 سٛخٝ ثٝ ٘ٛع ٔطَّٛ

3 

آٔبؼٜ وفؼٖ ٚوبیُ ثىشٝ ثٙؽی ٚ زیؽٔبٖ ٘ىجشبً  

ِطیص آٟ٘ب ده اق سٛقیٗ ؼلیك ٔطّٛالر ٚ ثب 

 سٛخٝ ثٝ ٘ٛع ٔطَّٛ

2 

 1 ثٙؽی  ٚوبیُ ثىشٝ ػؽْ سٛا٘بیی ؼـ آٔبؼٜ وبقی

 ثىشِ ثٌؽ  هطَّل 2

 : ٚاضؽ ثىشٝ ثٙؽیه بى

 ؼلیمٝ 30قهبى: 

 : دبِز، ویىٝ، ٘بیّٖٛهَاؼ هّففي

: ؼوشٍبٜ ثىشٝ اثكاـ ٍ سدْيكار

 ثٙؽی ؼوشی ٚ ٔبٌیٙی

 

 ثىشٝ ثٙؽی وبُٔ ٚ ؼلیك

 
 

 ثىشٝ ثٙؽی ؼـ ضؽ لبثُ لجَٛ

 

 ثىشٝ ثٙؽی ٘بؼـوز

ثىشٝ ثٙؽی وبُٔ ٚ ؼـوز ٔطّٛالر ثب سٛخٝ ثٝ 

ػؽْ ٘فٛؾ دؿیفی ـ٘ٛثز ٚ سٙجیك ٚقٖ ٔطَّٛ 

 ثب ٔطفظٝ ٍٟ٘ؽاـ٘ؽٜ آٖ ٔثُ دبوز

3 

ثىشٝ ثٙؽی ٘ىجشبً ِطیص ٔطّٛالر ثب سٛخٝ ثٝ  

ػؽْ ٘فٛؾ دؿیفی ـ٘ٛثز ٚ سٙجیك ٘ىجشبً ِطیص 

 ٚقٖ ٔطَّٛ ثب ٔطفظٝ ٍٟ٘ؽاـ٘ؽٜ آٖ

2 

 1 ثىشٝ ثٙؽی ٔطَّٛ ػؽْ سٛا٘بیی ؼـ

 ثجز  هبـ 3

 : ٚاضؽ ثىشٝ ثٙؽیه بى

 ؼلیمٝ 10: قهبى

 :هَاؼ هّففي

: وػز افكاـ ٚ اثكاـ ٍ سدْيكار

٘فْ افكاـٞبی ٔفثٖٛ ثٝ ثجز، ٔبٌیٗ 

 ضىبة، وبغؿ، لّٓ

 

 ثجز آٔبـ وبُٔ ٚ ؼلیك

 

 ثجز آٔبـ ؼـ ضؽ لبثُ لجَٛ

 

 ثجز آٔبـ ٘بؼـوز

سٛخٝ ثجز ِطیص ٚ ؼـوز آٔبـ ٔطّٛالر ثب 

ؼاؼٜ ٞبی ِطیص ٚ ثؽٖٚ غٙب ٔٙبثك 

 ؼوشٛـاِؼُٕ

3 

ثجز ٘ىجشبً ِطیص آٔبـ ٔطّٛالر ثب سٛخٝ ثٝ  

 ؼاؼٜ ٞبی ِطیص ٚ ثب غٙبی ٔدبق
2 

 1 ػؽْ سٛا٘بیی ؼـ ثجز آٔبـ

ٌبیىشٍی ٞبی 

غیف فٙی , 

ایٕٙی, ثٟؽاٌز, 

سٛخٟبر قیىز 

 ٔطیٙی ٚ ٍ٘في

سدٟیكار ا٘فبی ایٕٙی،  وٕفثٙؽِجبن وبـ، وفً ایٕٙی، ؼوشىً ٔٙبوت، ػیٙه  ایٕٙی، ٔبوه سٙفىی، والٜ ایٕٙی، ايوٌي:  -1

 ٞبی ایٕٙیضفیك ٚ آٌبٞی

 ؼلز ٚ ٘ظٓ ٚ سٕفوكً في: -2

 خؽاوبقی قثبِٝ، ّ٘ت فیّشف خٟز زٌّٛیفی اق ا٘شٍبـ ٌفؼ ٚ غجبـ ؼـ ٔطیٗ سَخْبر قيىز هطيٙي: -3

 -(N14)س  ف اًشقبؼ   -(N12)سّوين  يف  -(N11)اوشؽالل  ٌبيىش ي ّب  غيف فٌي  ؽ ٍ وٙص هَـؼ ًيبق  بـ: -4

خوٟ  ٍـ  ٍ  فؼ ٍـ  ا٘ال٠بر  -(N23)ثْجَؼ ٠ول فؼّب  ويىشن  -(N21)ؼاٌشي ؼـک ؼـوز اق ويىشن وبقهبًي 

(N31)-   وبقهبى ؼّي ا٘ال٠بر(N32)-  س ىيف ا٘ال٠بر(N33)-   ُْؽاـ  فٌبٍـ  ّب  ثِ  بـ  ففشِ ٌؽ ً(N43)- 

 -(N54)ٌف ز ؼـ اخشوب٠بر ٍ ف١بليز ّب  -(N53)ًقً ؼـ سين   -(N52)هْبـر  َي  فؼى -(N51)اخشوب٠ي ثَؼى

 هَقي ٍ  وک ثِ ففا يف  ؼي فاى   -(N56)اضشفام  ؿاٌشي ثف اـقي ّب  ؼي فاى -(N55)ًوبيً قؽـر ـّجف  اففاؼ 

(N57)- ؼ س١بلي فف(N71)-  هىئَليز دؿيف(N72)-   ؼـوش بـ  ٍ  ىت ضالل(N73)-   هىشٌؽ وبق(N37)-  غَؼ

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

 
 4الي  1ـ٠بيز هَاـؼ 

 

 

 

ّف يک اق ٠ؽم ـ٠بيز 

 4الي  1هَاـؼ 

% ایٕٙی، ٍ٘في، 100

سٛخٟبر قیىز ٔطیٙی ٚ 

 غیففٙیٞبی ٌبیىشٍی

2 

ػؽْ اوشفبؼٜ اق ؼوشىً  

وبـ یب وفً ایٕٙی یب 

ِجبن وبـ یب ػیٙه ایٕٙی 

یب ٔبوه  والٜ ایٕٙی یب 

ایٕٙی  وٕفثٙؽ یب سٙفىی

 ٔٛاـؼ ؼیٍفیب 

1 

 اـقٌيبثي  بـ )ٌبيىش ي اًدبم  بـ(
 ثّی    

 غیف    

 ٔؼیبـ ٌبیىشٍی ا٘دبْ وبـ  :

  2ٔفضّٝ اق  2وىت ضؽالُ ٕ٘فٜ  

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

 اق ٔفاضُ وبـ 2وىت ضؽالُ ٔیبٍ٘یٗ 
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 ٍقاـر  هَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك   هَقٌي

 ؼفشف سبلي   شبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ  بـؼاًً

 

   بـ ٠ول فؼ اوشبًؽاـؼ سطلي  - 1-8ًوَى ثفگ

 اٍل:ًَثز  : سبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي    ًبم ٍ ًبم غبًَاؼ ي

 ؽ 

 ضففِ
 L1 وٙص ِالضيز ٠وَهي وفاهيکهبّف  بـ ف  ضففِ 81810191

 اوشبًؽاـؼ ٠ول فؼ  بـ:

 ثب اوش بؼُ اق وٌگ ٌ يهَاؼ اٍليِ   هبؼُ وبق 

ٍ  ّبهٙبثق اوشبًؽاـؼ ْب ويبة  ً ٍ  فؼى

 ؼوشَـال١و  هفثَِ٘

 ؽ 

 ٍٜي ِ
 ٍٜي ِ 11

 اٍليِ هَاؼ وبق   هبؼُ

سَليؽ  ر،  ّگ، -وفاهي ي

 ويوبى ٍ ؼيف ؽاق

 G11  فٍُ  بـ 

 وفاهي ي  هبؼُ وبق  هَاؼ اٍليِ  بـ 1102  ؽ  بـ
وٙص 

 ٌبيىش ي
 (3هْبـر )

  

 ؼقيقِ( 180)قهبى                                                        ٌفايٗ اًدبم  بـ :-1

 ٍاضؽ  هبؼُ وبق   ه بى: .1

 ّب، اًَاٞ الک ّب، ٜفٍ  هٌبوت ٍ ....ّب، وفًؽ، اًَاٞ  ويبةاًَاٞ وٌگ ٌ ياثكاـ ٍ سدْيكار:  .2

 ويليه،  لَهيٌب( وٌگ  ر، وٌگ  ّک ٍ .... ّب،فلؽوذبـ، )ـن وفاهي يهَاؼ اٍليِ هَاؼ هّففي :  .3

 لجبن  بـ ،   ً ايوٌي، ؼوش ً هٌبوت، ٠يٌک ايوٌي، هبوک سٌ ىي،  الُ ايوٌيسدْيكار ايوٌي:  .4

 ٌبغُ ّب  اِلي اوشبًؽاـؼ ٠ول فؼ  بـ:  - 2
 ٌٌبوبيي هَاؼ اٍليِ وفاهي ي .1

  ويبة  فؼى .2

 ًوًَِ ٍ ًقٍِ  بـ:-3
 .هَاؼ اٍليِ وفاهي ي ـا اثشؽا ثف اوبن غَاَ ٜبّف  ٌٌبوبيي  ٌؽ .1

 ّب  هٌبوت،  ويبة  ٌؽ.ّب  هشٌَٞ هفثَِ٘ ثِ ٍويلة  ويبةـا ده اق غفؼايً سَوٗ وٌگ ٌ ي يِهَاؼ اٍل .2

 

 اثكاـ اـقٌيبثي: -4

 . فْفوز ٍاـوي4         ثِ ّوفاُ  كاـي  بـ. ًوًَِ  بـ 3. هٍبّؽُ        2دفوً          .1
 

 اثكاـ ٍ سدْيكار هَـؼ ًيبق اًدبم  بـ: -5
 ّب، اًَاٞ الک ّب، ٜفٍ  هٌبوت ٍ ....ّب، وفًؽ، اًَاٞ  ويبةوٌگ ٌ ياًَاٞ اثكاـ ٍ سدْيكار:  .1

 لجبن  بـ ،   ً ايوٌي، ؼوش ً هٌبوت، ٠يٌک ايوٌي، هبوک سٌ ىي،  الُ ايوٌي، سدْيكار ا٘ ب  ضفيق سدْيكار ايوٌي:  .2

 س بلي   بـ  هفسجٗ ؼـ  فٍُ  بـ : -6

 - 

 

 



135 

 

  

 

 ٍقاـر  هَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك   هَقٌي

 ؼفشف سبلي   شبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ  بـؼاًً

 

  اـقٌيبثي - 1 -9ًوَى ثفگ

   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼ ي
سبـيع 

 اـقٌيبثي
 اٍلًَثز   

 اوشبًؽاـؼ ٠ول فؼ  بـ: L1 وٙص ِالضيز ٠وَهي وفاهيکهبّف  بـ ف  ضففِ : 818110191  ؽ ضففِ

 ثب وفاهيک اٍليِ هَاؼ وبق   هبؼُ

  ويبة ٍ  فؼى ٌ ي وٌگ اق اوش بؼُ

 ؼوشَـال١و  ٍ ّباوشبًؽاـؼ هٙبثق ْب ً

 هفثَِ٘ ّب 

 ٍٜي ِ: 11  ؽ ٍٜي ِ
 سَليؽ-وفاهي ي اٍليِ هَاؼ وبق   هبؼُ

  ر،  ّگ، ويوبى ٍ ؼيف ؽاق
 G11  فٍُ  بـ 

 وفاهي ي هبؼُ وبق  هَاؼ اٍليِ   بـ: 1102  ؽ  بـ
وٙص 

 ٌبيىش ي
 (3هْبـر )

  

 هفا ض   بـ ـؼي 
 ٌفايٗ ٠ول فؼ

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

1 
 اٍليِ هَاؼ ٌٌبغز 

 وفاهي ي

 : ٚاضؽ آٔبؼٜ وبقیه بى

 ؼلیمٝ 30: قهبى

 ٔٛاؼ اِٚیٝ: هَاؼ هّففي

 -: اثكاـ ٍ سدْيكار

 ٌٙبوبیی ِطیص ٚ وبُٔ

 

 

 ػؽْ ٌٙبوبیی

ٌٙبوبیی ؼلیك ٚ وبُٔ ٔٛاؼ اِٚیٝ ثف اوبن 

 غٛاَ ظبٞفی 
2 

 

 1 ػؽْ سٛا٘بیی ٌٙبوبیی ٔٛاؼ اِٚیٝ

 وٌگ ٌ ٌي 2

 : ٚاضؽ آٔبؼٜ وبقیه بى

 ؼلیمٝ 60: قهبى

 اِٚیٝ: ٔٛاؼ هَاؼ هّففي

: ا٘ٛاع وًٙ اثكاـ ٍ سدْيكار

 ف٘ؽٌىٗ، و

 وًٙ ٌىٙی ؼلیك ٚ وبُٔ

 

 وًٙ ٌىٙی ؼـ ضؽ لبثُ لجَٛ

 

 وًٙ ٌىٙی ٘بؼـوز

وًٙ ٌىٙی ؼلیك ٚ وبُٔ ٔٛاؼ اِٚیٝ ثب ؼا٘ٝ 

 ثٙؽی ٔٙبوت
3 

وًٙ ٌىٙی ٘ىجشبً ِطیص ٔٛاؼ اِٚیٝ ثب  

 غٙبی ٔدبق، ؼا٘ٝ ثٙؽی ِطیص
2 

 1 ػؽْ سٛا٘بیی وًٙ ٌىٙی ٔٛاؼ اِٚیٝ

  ويبة  فؼى 3

 : ٚاضؽ آٔبؼٜ وبقیه بى

 ؼلیمٝ 90: قهبى

 : ٔٛاؼ اِٚیٝهَاؼ هّففي

 ٞب: ا٘ٛاع آویبةاثكاـ ٍ سدْيكار

 آویبة وفؼٖ ِطیص ٚ وبُٔ

 

 آویبة وفؼٖ ؼـ ضؽ لبثُ لجَٛ

 

 آویبة وفؼٖ ٘بؼـوز

آویبة وفؼٖ ِطیص ٚ وبُٔ ٔٛاؼ اِٚیٝ ثب 

 سٛخٝ ثٝ ؼا٘ٝ ثٙؽی ٔٙبوت
3 

آویبة وفؼٖ ٘ىجشبً ِطیص ٔٛاؼ اِٚیٝ ثب  

 غٙبی ؼـ ضؽ ٔدبق
2 

 1 ػؽْ سٛا٘بیی آویبة وفؼٖ

ٌبیىشٍی ٞبی 

غیف فٙی , ایٕٙی, 

ثٟؽاٌز, 

سٛخٟبر قیىز 

 ٔطیٙی ٚ ٍ٘في

ایٕٙی، سدٟیكار ا٘فبء ِجبن وبـ ، وفً ایٕٙی، ؼوشىً ٔٙبوت، ػیٙه ایٕٙی، ٔبوه سٙفىی، والٜ  : ايوٌي-1

  ضفیك ٚ آٌبٞی ٞبی ایٕٙی

 ؼلز ٚ ٘ظٓ ٚ سٕفوك: ً في-2

 خؽاوبقی قثبِٝ، ّ٘ت فیّشف، سٟٛیٝ ٔٙبوت: سَخْبر قيىز هطيٙي-3

ؼاٌشي   -(N12)سّوين  يف  -(N11)اوشؽالل     ؽ ٍ وٙص هَـؼ ًيبق  بـ: ٌبيىش ي ّب  غيف فٌي-4

ثْجَؼ ٠ول فؼّب    -(N22)سٌٝين ٍ اِالش ٠ول فؼّب  ويىشن  -(N21)ؼـک ؼـوز اق ويىشن وبقهبًي 

اًشػبة  -(N36)سَو١ِ ٌبيىش ي ٍ ؼاًً   -(N31)خوٟ  ٍـ  ٍ  فؼ ٍـ  ا٘ال٠بر  -(N23)ويىشن 

 -(N53)ًقً ؼـ سين   -(N52)هْبـر  َي  فؼى -(N51)اخشوب٠ي ثَؼى -(N41)فٌبٍـ  ّب  هٌبوت 

اضشفام  ؿاٌشي ثف اـقي  -(N55)ًوبيً قؽـر ـّجف  اففاؼ  -(N54)ٌف ز ؼـ اخشوب٠بر ٍ ف١بليز ّب 

هىئَليز  -(N71)س١بلي ففؼ  -(N57) هَقي ٍ  وک ثِ ففا يف  ؼي فاى   -(N56)ّب  ؼي فاى

  -(N64)هؽيفيز قهبى  -(N61)غَؼ هؽيفيشي   -(N73)ؼـوش بـ  ٍ  ىت ضالل   -(N72)دؿيف 

 (N67)اًىبًيهؽيفيز هٌبثٟ  -(N66)هؽيفيز هَاؼ ٍ سدْيكار 

 

 1ـ٠بيز هَاـؼ 

 4الي 

 

 

 

ّف  ٠ؽم ـ٠بيز

 1يک اق هَاـؼ 

 4الي 

% ایٕٙی، ٍ٘في، 100

سٛخٟبر قیىز ٔطیٙی 

 ٞبی غیففٙیٚ ٌبیىشٍی

2 

ػؽْ اوشفبؼٜ اق ؼوشىً  

وبـ یب وفً ایٕٙی یب 

ِجبن وبـ یب ػیٙه 

والٜ ایٕٙی یب  ایٕٙی یب 

ٔٛاـؼ  ٔبوه سٙفىی یب

 ؼیٍف

1 

 )ٌبيىش ي اًدبم  بـ( اـقٌيبثي  بـ
 ثّی    

 غیف    

 ٔؼیبـ ٌبیىشٍی ا٘دبْ وبـ  :

  3ٔفضّٝ اق  2وىت ضؽالُ ٕ٘فٜ  

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

 اق ٔفاضُ وبـ 2وىت ضؽالُ ٔیبٍ٘یٗ 
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 ٍقاـر  هَقي ٍ دفٍـي

دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك   هَقٌيوبقهبى   

 ؼفشف سبلي   شبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ  بـؼاًً

 

   بـ ٠ول فؼ اوشبًؽاـؼ سطلي  - 1-8ًوَى ثفگ

 اٍل:ًَثز  : سبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي    ًبم ٍ ًبم غبًَاؼ ي

 L2 وٙص ِالضيز  وک س ٌىيي وفاهيک ضففِ 73140192  ؽ ضففِ
  بـ:اوشبًؽاـؼ ٠ول فؼ 

سَقيي، هػلَٖ  فؼى هَاؼ اٍليِ ٍ  ٌشفل  هيك 

 هٙبثق اوشبًؽاـؼّب ٍ ؼوشَـال١و  ّب  هفثَِ٘

 

 ٍٜي ِ 11  ؽ ٍٜي ِ

 اٍليِ هَاؼ وبق   هبؼُ

 ر،  ّک، سَليؽ -وفاهي ي

 ويوبى ٍ ؼيف ؽاق

 G11  فٍُ  بـ 

  بـ 1103  ؽ  بـ
هَاؼ اٍليِ  ر،  ّک،  وبق   هبؼُ

 ويوبى ٍ ؼيف ؽاق
 (3هْبـر ) ٌبيىش يوٙص 

  

 ؼقيقِ( 120)قهبى                                                             ٌفايٗ اًدبم  بـ :-1

 ٍاضؽ  هبؼُ وبق   ه بى: .1

 ي  فم ٍ  قهبيٍ بّي( ، ٜفٍ  هٌبوت ً ْؽاـ ، ٜفٍ  اغشالٖ هػلَٖ 1اثكاـ سَقيي )ثبو َل، سفاقٍّب  ثب ؼقز اثكاـ ٍ سدْيكار:  .2

.... ٍ 

 هَاؼ اٍليِ سْيِ ويوبى )ـن،  ّک، ويليه،  لَهيٌب( ، وٌگ  ر ، وٌگ  ّک ٍ ....هَاؼ هّففي:  .3

 لجبن  بـ ،   ً ايوٌي، ؼوش ً هٌبوت، ٠يٌک ايوٌي،  الُ ايوٌي، هبوک سٌ ىيسدْيكار ايوٌي:  .4

 

 ٌبغُ ّب  اِلي اوشبًؽاـؼ ٠ول فؼ  بـ:  - 2
 اغشالٖ .1

 اـوبل ثِ  قهبيٍ بُ  .2

 ًوًَِ ٍ ًقٍِ  بـ:-3

 ًٌَؽ.َـال١و  هَاؼ ثب ي ؽي ف هػلَٖ ده اق سَقيي هَاؼ اٍليِ، ٘جق ؼوش .1

 ده اق اغشالٖ، ًوًَِ ثفؼاـ  ِطيص اًدبم ٍ ثِ  قهبيٍ بُ اـوبل ٌَؼ. .2

 

 اثكاـ اـقٌيبثي: -4

 . فْفوز ٍاـوي4. ًوًَِ  بـ          3. هٍبّؽُ        2دفوً          .1
 

 سدْيكار هَـؼ ًيبق اًدبم  بـ:اثكاـ ٍ  -5
 فم ٍ  قهبيٍ بّي( ، ٜفٍ  هٌبوت ً ْؽاـ ، ٜفٍ  اغشالٖ هػلَٖ  ي 1اثكاـ سَقيي )ثبو َل، سفاقٍّب  ثب ؼقز اثكاـ ٍ سدْيكار:  .1

 ....ٍوبي  ًوًَِ ثفؼاـ   هيكٍ 

 سٌ ىي، سدْيكار ا٘ ب  ضفيقلجبن  بـ ،   ً ايوٌي، ؼوش ً هٌبوت، ٠يٌک ايوٌي،  الُ ايوٌي، هبوک سدْيكار ايوٌي:  .2

   س بلي   بـ  هفسجٗ ؼـ  فٍُ  بـ : -6

- 
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 ٍقاـر  هَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك   هَقٌي

 ؼفشف سبلي   شبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ  بـؼاًً
 

  اـقٌيبثي - 1 -9ًوَى ثفگ

 اٍلًَثز    سبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼ ي

  وک س ٌىيي وفاهيک ضففِ 73140192  ؽ ضففِ
وٙص 

 ِالضيز
L2 :اوشبًؽاـؼ ٠ول فؼ  بـ 

سَقيي، هػلَٖ  فؼى هَاؼ اٍليِ ٍ 

 ٌشفل  هيك هٙبثق اوشبًؽاـؼّب ٍ 

 ؼوشَـال١و  ّب  هفثَِ٘

 ٍٜي ِ 11  ؽ ٍٜي ِ
سَليؽ  ر، -وفاهي ي اٍليِ هَاؼ وبق   هبؼُ

  ّک، ويوبى ٍ ؼيف ؽاق
 G11  فٍُ  بـ 

  بـ 1103  ؽ  بـ
هَاؼ اٍليِ  ر،  ّک، ويوبى ٍ  وبق   هبؼُ

 ؼيف ؽاق

وٙص 

 ٌبيىش ي
 (3هْبـر )

  

 هفا ض   بـ ـؼي 
 ٌفايٗ ٠ول فؼ

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

ًوف

ُ 

 سَقيي 1

 : ٚاضؽ آٔبؼٜ وبقیه بى

 ؼلیمٝ 30: قهبى

ٌر،  ا٘ٛاع ٔٛاؼ اِٚیٝ وفأیىی، : هَاؼ هّففي

 آٞه، ویٕبٖ ٚ ؼیفٌؽاق

: اثكاـ سٛقیٗ، ثبوىَٛ، اثكاـ ٍ سدْيكار

 ٌفْ، ظفٚف سٛقیٗ  1/0ٚ  1سفاقٚٞبی ثب ؼلز 

 سٛقیٗ ِطیص ٚ ؼلیك

 
 سٛقیٗ ؼـ ضؽ لبثُ لجَٛ

 
 

 سٛقیٗ ٘بؼـوز

سٛقیٗ ِطیص ٚ ؼلیك آٔیك ثب سٛخٝ ففَٔٛ اثكاـ 

 ٔٙبوت سٛقیٗ ٚ سّفا٘ه ٔدبق سٛقیٗ
3 

سٛقیٗ ٘ىجشبً ِطیص آٔیك ثب سٛخٝ ٘ٛع اثكاـ  

 سٛقیٗ، ففَٔٛ ٚ غٙبی ٔدبق
2 

 1 ػؽْ سٛا٘بیی سٛقیٗ

 اغشالٖ 2

 : ٚاضؽ آٔبؼٜ وبقیه بى

 ؼلیمٝ 45: قهبى

ٌر،  ٔٛاؼ اِٚیٝ وفأیىی، ا٘ٛاع: هَاؼ هّففي

 آٞه، ویٕبٖ ٚ ؼیفٌؽاق 

: ظفٚف اغشالٖ ٕٞكٖ ٞبی اثكاـ ٍ سدْيكار

 ٔٙبوت 

 اغشالٖ ِطیص ٚ ؼلیك

 
 اغشالٖ ؼـ ضؽ لبثُ لجَٛ

 
 اغشالٖ ٘بؼـوز

اغشالٖ ِطیص ٚ وبُٔ ٔٛاؼ اِٚیٝ ثب اثكاـ ٔٙبوت 

 اغشالٖ ٚ ٍٕٞٙی ٔٙبوت
3 

اثكاـ ٔٙبوت  اغشالٖ ٘ىجشبً ِطیص ٔٛاؼ اِٚیٝ ثب 

 اغشالٖ، ٍٕٞٙی ؼـ ضؽ لبثُ لجَٛ
2 

 1 ػؽْ سٛا٘بیی اغشالٖ آٔیك

  هيك  ٌشفل 3

 : ٚاضؽ آٔبؼٜ وبقیه بى

  ؼلیمٝ 45: قهبى

ٌر،  ا٘ٛاع ٔٛاؼ اِٚیٝ وفأیىی، :هَاؼ هّففي

 آٞه، ویٕبٖ ٚ ؼیفٌؽاق

 ٚوبیُ ٕ٘ٛ٘ٝ ثفؼاـی آٔیك: اثكاـ ٍ سدْيكار

ِطیص ٚ ٕ٘ٛ٘ٝ ثفؼاـی ٚ اـوبَ 

 ؼلیك

ٕ٘ٛ٘ٝ ثفؼاـی ٚ اـوبَ ؼـ ضؽ لبثُ 

 لجَٛ
 

 ٕ٘ٛ٘ٝ ثفؼاـی ٚ اـوبَ ٘بؼـوز

ٕ٘ٛ٘ٝ ثفؼاـی ٚ اـوبَ ِطیص ٚ ؼلیك آٔیك ثب 

 سٛخٝ ثٝ غٛاَ ٔٛـؼ ٘یبق
3 

 
ٕ٘ٛ٘ٝ ثفؼاـی ٚ اـوبَ ٘ىجشبً ِطیص آٔیك ثب 

 غٙبی ٔدبق
2 

ػؽْ سٛا٘بیی ؼـ ٕ٘ٛ٘ٝ ثفؼاـی ٚ اـوبَ ثٝ 

 آقٔبیٍٍبٜ 
1 

4 
ًٝبـر ثف ٠ول فؼ 

 دفوٌ 

 : ٚاضؽ آٔبؼٜ وبقیه بى

 : ؼـ اغشیبـ اـقٌیبة قهبى

 -:هَاؼ هّففي

 -: اثكاـ ٍ سدْيكار

 ٘ظبـر وبُٔ

 
 ٘ظبـر ؼـ ضؽ لبثُ لجَٛ 

 
 ٘ظبـر ٘بؼـوز

وٙشفَ ِطیص وّیٝ ٔفاضُ وبـ دفوُٙ اق ِطبٚ وٕی ٚ 

 ویفی ٚ ـػبیز اَِٛ ایٕٙی 
3 

 
وٙشفَ وبـ دفوُٙ اق ِطبٚ ویفی ٚ ػؽْ وٙشفَ 

 ِطیص وٕیز وبـ دفوُٙ ٚ ـػبیز اَِٛ ایٕٙی 
2 

ػؽْ وٙشفَ ٔفاضُ وبـ دفوُٙ اق ِطبٚ وٕی ٚ ویفی 

 ٚ ػؽْ ـػبیز اَِٛ ایٕٙی 
1 

ٌبیىشٍی ٞبی 

فٙی , ایٕٙی,  غیف

ثٟؽاٌز, سٛخٟبر 

قیىز ٔطیٙی ٚ 

 ٍ٘في

 وفً ایٕٙی، ؼوشىً ٔٙبوت، ػیٙه ایٕٙی، والٜ ایٕٙی، ٔبوه سٙفىی، سدٟیكار ا٘فبء ضفیك ٚ آٌبٞی ٞبی ایٕٙی ِجبن وبـ ، ايوٌي: -1

 ٘ظٓ ٚ سٕفوك ، ؼلزً في:  -2

 خؽاوبقی قثبِٝ، ّ٘ت فیّشف ،سٟٛیٝ ٔٙبوتسَخْبر قيىز هطيٙي: -3

ؼاٌشي ؼـک ؼـوز اق ويىشن   -(N12)سّوين  يف  -(N11)اوشؽالل  ٌبيىش ي ّب  غيف فٌي  ؽ ٍ وٙص هَـؼ ًيبق  بـ: -4

خوٟ  ٍـ  ٍ  فؼ ٍـ   -(N23)ثْجَؼ ٠ول فؼّب  ويىشن   -(N22)سٌٝين ٍ اِالش ٠ول فؼّب  ويىشن  -(N21)وبقهبًي 

هْبـر  َي  -(N51)اخشوب٠ي ثَؼى -(N41)اًشػبة فٌبٍـ  ّب  هٌبوت  -(N36)سَو١ِ ٌبيىش ي ٍ ؼاًً   -(N31)ا٘ال٠بر 

اضشفام  -(N55)ًوبيً قؽـر ـّجف  اففاؼ  -(N54)ٌف ز ؼـ اخشوب٠بر ٍ ف١بليز ّب  -(N53)ًقً ؼـ سين   -(N52) فؼى

ليز هىئَ -(N71)س١بلي ففؼ  -(N57) هَقي ٍ  وک ثِ ففا يف  ؼي فاى   -(N56) ؿاٌشي ثف اـقي ّب  ؼي فاى

هؽيفيز هَاؼ ٍ سدْيكار   -(N64)هؽيفيز قهبى  -(N61)غَؼ هؽيفيشي   -(N73)ؼـوش بـ  ٍ  ىت ضالل   -(N72)دؿيف 

(N66)- هؽيفيز هٌبثٟ اًىبًي(N67) 

 

الي  1ـ٠بيز هَاـؼ 

4 
 

 

 

ف ٠ؽم ـ٠بيز ّ

الي  1هَاـؼ  يک اق

4 

% ایٕٙی، ٍ٘في، 100

سٛخٟبر قیىز ٔطیٙی 

 ٞبی غیففٙیٚ ٌبیىشٍی

2 

 
ػؽْ اوشفبؼٜ اق ؼوشىً 

وبـ یب وفً ایٕٙی یب 

ِجبن وبـ یب ػیٙه 

والٜ ایٕٙی یب  ایٕٙی یب 

ٔٛاـؼ  ٔبوه سٙفىی یب

 ؼیٍف

1 

 اـقٌيبثي  بـ )ٌبيىش ي اًدبم  بـ(
 ثّی    

 غیف    

 وبـ  : ٔؼیبـ ٌبیىشٍی ا٘دبْ

  2  ٝضّاق ٔف 2وىت ضؽالُ ٕ٘فٜ  

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

 اق ٔفاضُ وبـ 2وىت ضؽالُ ٔیبٍ٘یٗ 
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 ٍقاـر  هَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك   هَقٌي

 ؼفشف سبلي   شبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ  بـؼاًً

 

   بـ ٠ول فؼ اوشبًؽاـؼ سطلي  - 1-8ًوَى ثفگ

 اٍل:ًَثز  : سبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي    ًبم ٍ ًبم غبًَاؼ ي

 ؽ 

 ضففِ
 L2 وٙص ِالضيز  وک س ٌىيي وفاهيک ضففِ : 73140192

 اوشبًؽاـؼ ٠ول فؼ  بـ:

 هبؼُ  فؼى هَاؼ اٍليِ، ٌ   ؼاؼى ٍ دػز  ًْب 

 ثبٍ وبغز ؼيف ؽاقّب  ثي ٌ   هٙبثق 

 اوشبًؽاـؼّب ٍ ؼوشَـال١و  ّب  هفثَِ٘

 ؽ 

 ٍٜي ِ
 ٍٜي ِ: 11

 اٍليِ هَاؼ وبق   هبؼُ

 ر،  ّک، سَليؽ -وفاهي ي

 ويوبى ٍ ؼيف ؽاق

 G23  فٍُ  بـ 

 (3هْبـر ) وٙص ٌبيىش ي سَليؽ ؼيف ؽاق  بـ: 1104  ؽ  بـ

  

 ؼقيقِ( 150)قهبى                                                             ٌفايٗ اًدبم  بـ :-1

 ٍاضؽ سَليؽ ؼيف ؽاق ه بى: .1

ّب، اًَاٞ  ويبة، اًَاٞ الک، ٜفٍ  هٌبوت ً ْؽاـ  هَاؼ اٍليِ، قبلت  سي، دفن ٍ قبلت ّب   ى، وٌگ ٌ ياثكاـ ٍ سدْيكار:  .2

 ا ىشفٍؼ، غٍک  ي،  َـُ دػز، هػلَٖ  ي ٍ ....

 ؼيف ؽاق )ويليه، ـن،  لَهيٌب، هٌيكيب ٍ ...(، هَاؼ سػلػ  قا )دفليز، غبک اـُ، يًََليز، ً شبليي ٍ ...( ٍ ....هَاؼ اٍليِ هَاؼ هّففي:  .3

   ً ايوٌي، ؼوش ً هٌبوت، ٠يٌک ايوٌي، هبوک سٌ ىي،  الُ ايوٌي ،لجبن  بـسدْيكار ايوٌي:  .4

 

 ٌبغُ ّب  اِلي اوشبًؽاـؼ ٠ول فؼ  بـ:  - 2
 ٌ   ؼاؼى .1

 دػز .2

 ؼيف ؽاقّب  ثي ٌ  سْيِ  .3

 ًوًَِ ٍ ًقٍِ  بـ:-3

 ، هشٌبوت ثب هطَّل، هَاؼ ٌ   ؼاؼُ ًٌَؽٍليِده اق  هبؼُ وبق  هَاؼ ا .1

 ده اق غٍک ٌؽى ق١ٙبر ٘جق ؼوشَـال١و  ٍ هشٌبوت ثب هٌطٌي دػز، ق١ٙبر دػشِ ًٌَؽ. .2

 هٌبوت ٍ ٘جق ؼوشَـال١و  هػلَٖ ًٌَؽ.ّب  هشٌبوت ثب ًَٞ ؼيف ؽاق ثي ٌ   هَاؼاٍليِ اًشػبة ٍ  هبؼُ وبق  ٌؽُ ٍ ثب ًىجز .3

 

 اثكاـ اـقٌيبثي: -4

 

 . فْفوز ٍاـوي4. ًوًَِ  بـ          3. هٍبّؽُ        2دفوً          .1
 

 اثكاـ ٍ سدْيكار هَـؼ ًيبق اًدبم  بـ: -5
 سي، دفن ٍ قبلت ّب   ى، ّب، اًَاٞ  ويبة، اًَاٞ الک، ٜفٍ  هٌبوت ً ْؽاـ  هَاؼ اٍليِ، قبلت وٌگ ٌ ياثكاـ ٍ سدْيكار:  .1

 ا ىشفٍؼ، غٍک  ي،  َـُ دػز، هػلَٖ  ي ٍ ....

 لجبن  بـ   ً ايوٌي، ؼوش ً هٌبوت، ٠يٌک ايوٌي، هبوک سٌ ىي،  الُ ايوٌي، سدْيكار ا٘ ب  ضفيقسدْيكار ايوٌي:  .2

   س بلي   بـ  هفسجٗ ؼـ  فٍُ  بـ : -6

- 
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 ٍقاـر  هَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك   هَقٌي

 ؼفشف سبلي   شبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ  بـؼاًً

 

  اـقٌيبثي - 1 -9ًوَى ثفگ

  ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼ ي

سبـيع 

اـقٌيب

 ثي

 اٍلًَثز  

 اوشبًؽاـؼ ٠ول فؼ  بـ: L2 وٙص ِالضيز  وک س ٌىيي وفاهيک ضففِ 73140192  ؽ ضففِ

 هبؼُ  فؼى هَاؼ اٍليِ، ٌ   ؼاؼى ٍ 

دػز  ًْب ٍ وبغز ؼيف ؽاقّب  ثي 

اوشبًؽاـؼّب ٍ  ثبٌ   هٙبثق 

 ؼوشَـال١و  ّب  هفثَِ٘

 ٍٜي ِ 11  ؽ ٍٜي ِ
-وفاهي ي اٍليِ هَاؼ وبق   هبؼُ

 ويوبى ٍ ؼيف ؽاقسَليؽ  ر،  ّک، 
 G23  فٍُ  بـ 

 (3هْبـر ) وٙص ٌبيىش ي سَليؽ ؼيف ؽاق  بـ 1104  ؽ  بـ

  

 هفا ض   بـ ـؼي 
 ٌفايٗ ٠ول فؼ

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

ًوف

ُ 

1 
 هبؼُ وبق  هَاؼ 

 اٍليِ

 ؼلیمٝ 30: قهبى

 ٚاضؽ سِٛیؽ ٘ىٛق: ه بى

 ُ قا: ٔٛاؼ اِٚیٝ ؼیفٌؽاق، ٔٛاؼ سػّػهَاؼ هّففي

: وًٙ ٌىٗ ٞب، آویبة ٞب ، اثكاـ ٍ سدْيكار

 اِه، ظفٚف ٍٟ٘ؽاـی ٔٛاؼ اِٚیٝ

 آٔبؼٜ وبقی ِطیص ٚ وبُٔ
 

 

آٔبؼٜ وبقی ؼـ ضؽ لبثُ 

 لجَٛ
 

 آٔبؼٜ وبقی ٘بؼـوز

ٚ ٍٕٞٗ ثٛؼٖ ؼا٘ٝ آٔبؼٜ وبقی ٔٛاؼ اِٚیٝ ثٙٛـ وبُٔ ٚ ؼلیك 

 ثٙؽی ٚ ... ٔٙبثك ؼوشٛـاِؼُٕ 
3 

 
 آٔبؼٜ وبقی ٘ىجشبً ِطیص ٚ وبُٔ ٔٛاؼ اِٚیٝ 

 ثب غٙبی ٔدبق ؼـ ٍٕٞٙی ٚ ؼا٘ٝ ثٙؽی ٚ ...
2 

 1 ػؽْ سٛا٘بیی آٔبؼٜ وبقی

 ٌ   ؼاؼى 2

 ؼلیمٝ 45: قهبى

 : ٚاضؽ سِٛیؽ ٘ىٛقه بى

 ُ قاّػسػ: ٔٛاؼ اِٚیٝ ؼیفٌؽاق، ٔٛاؼ هَاؼ هّففي

: لبِت ٌسی، دفن، ٚ لبِت ٞبی اثكاـ ٍ سدْيكار

 آٖ، غٍه وفؼٖ

 ٌىُ ؼاؼٖ ِطیص ٚ وبُٔ

 

 ٌىُ ؼاؼٖ ؼـ ضؽ لبثُ لجَٛ

 

 ٌىُ ؼاؼٖ ٘بؼـوز

 3 ٌىُ ٚ ...ٌىُ ؼاؼٖ ِطیص ٚ وبُٔ ثب سٛخٝ ثٝ ا٘ؽاقٜ، 

 2 ٌىُ ٚ ...ٌىُ ؼاؼٖ ٘ىجشبً ِطیص ثب غٙبی ٔدبق ؼـ ا٘ؽاقٜ،  

 1 ٌىُ ؼاؼٖؼـ ػؽْ سٛا٘بیی 

 دػز 3

 ؼلیمٝ+ قٔبٖ وُ دػز وٛـٜ 30: قهبى

 : ٚاضؽ سِٛیؽ ٘ىٛقه بى

 -: هَاؼ هّففي

 : وٛـٜ دػزاثكاـ ٍ سدْيكار

 دػز ِطیص ٚ وبُٔ
 

 دػز ؼـ ضؽ لبثُ لجَٛ

 

 دػز ٘بؼـوز

ؼٔب، قٔبٖ ٚ وفػز ثٝ دػز ِطیص ٚ وبُٔ لٙؼٝ ثب سٛخٝ 

 ٔٙبوت دػز ٚ ...
3 

٘ىجشبً ِطیص لٙؼبر ثب غٙبی ٔدبق ثب سٛخٝ ؼٔب، قٔبٖ ٚ دػز  

 وفػز دػز ٚ ...
2 

 1 دػزؼـ ػؽْ سٛا٘بیی 

4 
سْيِ ؼيف ؽاقّب  ثي 

  ٌ 

 ؼلیمٝ 45: قهبى

 : ٚاضؽ سِٛیؽ ٘ىٛقه بى

 -هَاؼ هّففي: 

 : ٔػّٖٛ وٗاثكاـ ٍ سدْيكار

 سٟیٝ وبُٔ ٚ ِطیص

 

 سٟیٝ ؼـ ضؽ لبثُ لجَٛ
 

 سٟیٝ ٘بؼـوز

ِطیص ٚ وبُٔ ؼیفٌؽاقٞبی ثی ٌىُ ثب سٛخٝ ففٔٛالویٖٛ، سٟیٝ 

 ٔٙبثك ؼوشٛـاِؼُٕ ٚ ...
3 

سٟیٝ ٘ىجشبً ِطیص ٚ وبُٔ ؼیفٌؽاقٞبی ثی ٌىُ ثب سٛخٝ  

 ففٔٛالویٖٛ ثب غٙبی ٔدبق
2 

 1 ػؽْ سٟیٝ ؼیفٌؽاقٞبی ثی ٌىُ

5 
ًٝبـر ثف ٠ول فؼ 

 دفوٌ 

 : ؼـ اغشیبـ اـقٌیبةقهبى

 سِٛیؽ ٘ىٛق: ٚاضؽ ه بى

 -هَاؼ هّففي: 

 -: اثكاـ ٍ سدْيكار

 ٘ظبـر وبُٔ

 

 ٘ظبـر ؼـ ضؽ لبثُ لجَٛ 

 

 ٘ظبـر ٘بؼـوز

وٙشفَ ِطیص وّیٝ ٔفاضُ وبـ دفوُٙ اق ِطبٚ وٕی ٚ ویفی ٚ 

 ـػبیز اَِٛ ایٕٙی 
3 

 
وٙشفَ وبـ دفوُٙ اق ِطبٚ ویفی ٚ ػؽْ وٙشفَ ِطیص وٕیز 

 وبـ دفوُٙ ٚ ـػبیز اَِٛ ایٕٙی 
2 

ػؽْ وٙشفَ ٔفاضُ وبـ دفوُٙ اق ِطبٚ وٕی ٚ ویفی ٚ ػؽْ 

 ـػبیز اَِٛ ایٕٙی 
1 

ٌبیىشٍی ٞبی 

غیف فٙی , ایٕٙی, 

ثٟؽاٌز, سٛخٟبر 

قیىز ٔطیٙی ٚ 

 ٍ٘في

 وفً ایٕٙی، ؼوشىً ٔٙبوت، ػیٙه ایٕٙی، ٔبوه سٙفىی، والٜ ایٕٙی، سدٟیكار ا٘فبء ضفیك ٚ آٌبٞی ٞبی ایٕٙی ،ِجبن وبـ  : ايوٌي-1

 ٘ظٓ ٚ سٕفوك ،ؼلزً في:  -2

 خؽاوبقی قثبِٝ، سٟٛیٝ ٔٙبوتسَخْبر قيىز هطيٙي: -3

ؼاٌشي ؼـک ؼـوز اق ويىشن   -(N12)سّوين  يف  -(N11)اوشؽالل   ٌبيىش ي ّب  غيف فٌي  ؽ ٍ وٙص هَـؼ ًيبق  بـ:-4

خوٟ  ٍـ  ٍ  فؼ ٍـ   -(N23)ثْجَؼ ٠ول فؼّب  ويىشن   -(N22)سٌٝين ٍ اِالش ٠ول فؼّب  ويىشن  -(N21)وبقهبًي 

هْبـر  َي  -(N51)اخشوب٠ي ثَؼى -(N41)اًشػبة فٌبٍـ  ّب  هٌبوت  -(N36)سَو١ِ ٌبيىش ي ٍ ؼاًً   -(N31)ا٘ال٠بر 

اضشفام  -(N55)ًوبيً قؽـر ـّجف  اففاؼ  -(N54)ٌف ز ؼـ اخشوب٠بر ٍ ف١بليز ّب  -(N53)ًقً ؼـ سين   -(N52) فؼى

هىئَليز  -(N71)س١بلي ففؼ  -(N57) هَقي ٍ  وک ثِ ففا يف  ؼي فاى   -(N56) ؿاٌشي ثف اـقي ّب  ؼي فاى

يفيز هَاؼ ٍ سدْيكار هؽ  -(N64)هؽيفيز قهبى  -(N61)غَؼ هؽيفيشي   -(N73)ؼـوش بـ  ٍ  ىت ضالل   -(N72)دؿيف 

(N66)- هؽيفيز هٌبثٟ اًىبًي(N67)-  بـ ففيٌي (N81) 

 

 1ـ٠بيز هَاـؼ 

 4الي 

 

 

 

ّف ٠ؽم ـ٠بيز 

 1يک اق هَاـؼ 

 4الي 

% ایٕٙی، ٍ٘في، 100

سٛخٟبر قیىز ٔطیٙی ٚ 

 ٞبی غیففٙیٌبیىشٍی

2 

 
ػؽْ اوشفبؼٜ اق ؼوشىً 

وبـ یب وفً ایٕٙی یب 

ِجبن وبـ یب ػیٙه ایٕٙی 

والٜ ایٕٙی یب ٔبوه  یب 

 ٔٛاـؼ ؼیٍف سٙفىی یب

1 

 اـقٌيبثي  بـ )ٌبيىش ي اًدبم  بـ(
 ثّی    

 غیف    

 ٔؼیبـ ٌبیىشٍی ا٘دبْ وبـ  :

  4ٚ  3اق ٔفاضُ   2وىت ضؽالُ ٕ٘فٜ  

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

 اق ٔفاضُ وبـ 2وىت ضؽالُ ٔیبٍ٘یٗ 
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 ٍقاـر  هَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك   هَقٌي

 ؼفشف سبلي   شبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ  بـؼاًً

 

   بـ ٠ول فؼ اوشبًؽاـؼ سطلي  - 1-8ًوَى ثفگ

 اٍل:ًَثز  : سبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي    ًبم ٍ ًبم غبًَاؼ ي

 ؽ 

 ضففِ
 L3 وٙص ِالضيز س ٌىيي وفاهيک ضففِ 311190193

 اوشبًؽاـؼ ٠ول فؼ  بـ:

ٌبـل  َـُ ٍ دػز ٍ  ٌشفل  ى ٍ سَليؽ ويوبى 

ّب  ٍيمُ هٙبثق اوشبًؽاـؼّب ٍ ؼوشَـال١و  ّب  

 هفثَِ٘

 ٍٜي ِ 11 ٍٜي ِ ؽ 

 اٍليِ هَاؼ وبق   هبؼُ

 ر،  ّک، سَليؽ -وفاهي ي

 ويوبى ٍ ؼيف ؽاق

 G43  فٍُ  بـ 

 (3هْبـر ) وٙص ٌبيىش ي دػز  ر،  ّک، ويوبى   بـ 1105  ؽ  بـ

  

 ؼقيقِ( 180)قهبى:                                                              ٌفايٗ اًدبم  بـ :-1

 ٍاضؽ دػز ه بى: .1

  َـُ دػز هٌبوت ويوبى،  ر،  ّک، غٌک  ٌٌؽُ، ثفًبهِ دػز ٍ ....اثكاـ ٍ سدْيكار:  .2

 ّب ٍ ...( ٍ ....ّب  ٍيمُ )دَقٍالىهَاؼ اٍليِ ويوبى، وٌگ  ر، وٌگ  ّک ٍ هَاؼ اٍليِ ويوبىهَاؼ هّففي:  .3

 لجبن  بـ ،   ً ايوٌي، ؼوش ً هٌبوت، ٠يٌک ايوٌي،  الُ ايوٌي، هبوک سٌ ىي سدْيكار ايوٌي:  .4

 ٌبغُ ّب  اِلي اوشبًؽاـؼ ٠ول فؼ  بـ:  - 2
 دػز .1

 ّب  ٍيمُسَليؽ ويوبى .2

 ًوًَِ ٍ ًقٍِ  بـ:-3

 ثفًبهِ هٌطٌي دػز ٘جق ؼوشَـال١و  ٍ  ٌشفل  ى، ففايٌؽ دػز اًدبم ٌَؼ.سٌٝين ده اق ٌبـل ِطيص  َـُ ٍ  .1

ٍ زبُ ً ز،  هٙبثق ثب ؼوشَـال١و  ٍ ففهَالويَى ٍ ؼـ ًٝف  ففشي ٌفايٗ  بـ  ويوبى ّب  ٍيمُ )هث  ويوبى ٔؽ وَل بر دَقٍالًي .2

 وبغشِ ٌَؼ. (ثٌؽ بـ ، ل َدليوف

 

 اثكاـ اـقٌيبثي: -4

 . فْفوز ٍاـوي4. ًوًَِ  بـ          3. هٍبّؽُ        2دفوً          .1
 

 هَـؼ ًيبق اًدبم  بـ:اثكاـ ٍ سدْيكار  -5
  َـُ دػز هٌبوت ويوبى،  ر،  ّک، غٌک  ٌٌؽُ، ثفًبهِ دػز ٍ ....اثكاـ ٍ سدْيكار:  .1

 لجبن  بـ ،   ً ايوٌي، ؼوش ً هٌبوت، ٠يٌک ايوٌي،  الُ ايوٌي، هبوک سٌ ىي ، سدْيكار ا٘ ب  ضفيق سدْيكار ايوٌي:  .2

 

   س بلي   بـ  هفسجٗ ؼـ  فٍُ  بـ : -6
 (1106)  ويوبى ٍ ؼيف ؽاق- ّک- رسٌٝين غَاَ   -

 



141 

 

 

 ٍقاـر  هَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك   هَقٌي

 ؼفشف سبلي   شبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ  بـؼاًً

 

  اـقٌيبثي - 1 -9ًوَى ثفگ

   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼ ي
سبـيع 

 اـقٌيبثي
 اٍلًَثز   

 اوشبًؽاـؼ ٠ول فؼ  بـ:     L3 وٙص ِالضيز س ٌىيي وفاهيک ضففِ 31190193  ؽ ضففِ

ٌبـل  َـُ ٍ دػز ٍ  ٌشفل  ى ٍ سَليؽ   

ويوبى ّب  ٍيمُ هٙبثق  اوشبًؽاـؼّب ٍ 

 ؼوشَـال١و  ّب  هفثَِ٘

 ٍٜي ِ 11  ؽ ٍٜي ِ
-وفاهي ي اٍليِ هَاؼ وبق   هبؼُ

 سَليؽ  ر،  ّک، ويوبى ٍ ؼيف ؽاق
 G43  فٍُ  بـ 

 (3هْبـر ) وٙص ٌبيىش ي دػز  ر،  ّک، ويوبى ٍ ؼيف ؽاق  بـ 1105  ؽ  بـ

  

 هفا ض   بـ ـؼي 
 ٌفايٗ ٠ول فؼ

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

  َـٌُبـل  1

 : ٚاضؽ دػزه بى

 ؼلیمٝ 60: قهبى

 : ٔٛاؼ اِٚیٝهَاؼ هّففي

 -:اثكاـ ٍ سدْيكار

 ٌبـل ِطیص ٚ وبُٔ
 

 ٌبـل ؼـ ضؽ لبثُ لجَٛ
 

 ٌبـل ٘بؼـوز

ٌبـل ِطیص ٚ وبُٔ وٛـٜ ثب سٛخٝ ثٝ ٔیكاٖ ٚـٚؼی، 

 غفٚخی، وفػز ضفوز ٔٛاؼ ٚ ...
3 

غفٚخی ٌبـل ٘ىجشبً ِطیص وٛـٜ ثب سٛخٝ ثٝ ٔیكاٖ ٚـٚؼی،  

 ، وفػز ضفوز ٔٛاؼ ٚ ...
2 

 1 ػؽْ سٛا٘بیی ٌبـل وٛـٜ

  ٌشفل ثفًبهِ دػز 2

  : ٚاضؽ دػزه بى

 ؼلیمٝ 30: قهبى

 -: هَاؼ هّففي

 : ثف٘بٔٝ دػز اوشب٘ؽاـؼاثكاـ ٍ سدْيكار

 وٙشفَ ِطیص ٚ وبُٔ

 

 وٙشفَ ؼـ ضؽ لبثُ لجَٛ

 

 وٙشفَ ٘بؼـوز

ؼوشٛـاِؼُٕ ٚ  وٙشفَ وبُٔ ٚ ِطیص ثف٘بٔٝ دػز ثب سٛخٝ

 ٕ٘ٛؼاـ دػز ٚ ...
3 

وٙشفَ ٘ىجشبً ِطیص ثف٘بٔٝ دػز ثب سٛخٝ ؼوشٛـاِؼُٕ ٚ  

 دػز ... ٔٙطٙی
2 

 1 دػز ٔٙطٙیػؽْ وٙشفَ 

 دػز 3

 : ٚاضؽ دػزه بى

 ؼلیمٝ+ قٔبٖ وُ دػز وٛـٜ 30: قهبى

 -: هَاؼ هّففي

: وٛـٜ دػز، ویٕبٖ، اثكاـ ٍ سدْيكار

 ٌر، آٞه، ثف٘بٔٝ دػز

 دػز وبُٔ ٚ ِطیص

 

 دػز ؼـ ضؽ لبثُ لجَٛ

 

 دػز ٘بؼـوز

دػز وبُٔ ٚ ِطیص ویٕبٖ، ٌر، آٞه ثب ثف٘بٔٝ دػز 

 ٔٙبوت ٚ دبـأشفٞبی ٟٔٓ ؼٔب، قٔبٖ ٚ ...
3 

 
دػز ٘ىجشبً ِطیص ویٕبٖ، ٌر، ٚ آٞه ٘جك ثف٘بٔٝ دػز 

 ٞف ٔطَّٛ ثب غٙبی ٔدبق
2 

 1 ػؽْ سٛا٘بی دػز

4 
 سَليؽ ويوبى ّب 

 ٍيمُ

 : ٚاضؽ سِٛیؽه بى

 ؼلیمٝ 60: قهبى

 ٞبی ٚیمٜ : ٔٛاؼ اِٚیٝ ویٕبٖهَاؼ هّففي

 )دٛقٚالٖ ٚ...(

ٞب، ظفٚف : ٕٞكٖاثكاـ ٍ سدْيكار

 ٔٙبوت، ...

 سِٛیؽ ؼلیك ٚ وبُٔ

 

 سِٛیؽ ؼـ ضؽ لبثُ لجَٛ

 

 سِٛیؽ ٘بؼـوز

سِٛیؽ ؼلیك ٚ وبُٔ ویٕبٖ ٞبی ٚیمٜ ٔٙبوت ثب ٘ٛع 

 ٔطَّٛ سفویت، ٔٛاؼ اِٚیٝ 
3 

 

سِٛیؽ ٘ىجشبً ِطیص ویٕبٖ ٚیمٜ ثب سٛخٝ ٘ٛع، آٔیك ٚ 

 ففٔٛالویٖٛ ٔٛاؼ اِٚیٝ ٚ ثب غٙبی ٔدبق
2 

 1 ػؽْ سٛا٘بیی سِٛیؽ ویٕبٖ ٞبی ٚیمٜ

5 
ًٝبـر ثف ٠ول فؼ 

 دفوٌ 

 : ٚاضؽ سِٛیؽه بى

 ؼـ اغشیبـ اـقٌیبة :قهبى

 -: هَاؼ هّففي

 :اثكاـ ٍ سدْيكار

 ٘ظبـر وبُٔ

 

 ٘ظبـر ؼـ ضؽ لبثُ لجَٛ 

 

 ٘ظبـر ٘بؼـوز

وٙشفَ ِطیص وّیٝ ٔفاضُ وبـ دفوُٙ اق ِطبٚ وٕی ٚ 

 ویفی ٚ ـػبیز اَِٛ ایٕٙی 
3 

 
وٙشفَ وبـ دفوُٙ اق ِطبٚ ویفی ٚ ػؽْ وٙشفَ ِطیص 

 وٕیز وبـ دفوُٙ ٚ ـػبیز اَِٛ ایٕٙی 
2 

ػؽْ وٙشفَ ٔفاضُ وبـ دفوُٙ اق ِطبٚ وٕی ٚ ویفی ٚ 

 ػؽْ ـػبیز اَِٛ ایٕٙی 
1 

ٌبیىشٍی ٞبی غیف 

فٙی , ایٕٙی, 

ثٟؽاٌز, سٛخٟبر 

قیىز ٔطیٙی ٚ 

 ٍ٘في

وفً ایٕٙی، ؼوشىً ٔٙبوت، ػیٙه ایٕٙی، والٜ ایٕٙی، ٔبوه سٙفىی ، سدٟیكار ا٘فبء ضفیك ٚ آٌبٞی ٞبی ِجبن وبـ ،  ِجبن وبـ، ایٕٙی: -1

 ایٕٙی

 ٘ظٓ، سٕفوك  ،ٍ٘في: ؼلز-2

 خؽاوبقی قثبِٝ، سٟٛیٝ ٔٙبوت ٚ ّ٘ت فیّشف سٛخٟبر قیىز ٔطیٙی:  -3

 -(N21)ؼاٌشٗ ؼـن ؼـوز اق ویىشٓ وبقٔب٘ی   -(N12)ٌیفیسّٕیٓ  -(N11)اوشؽالَ  ٌبیىشٍی ٞبی غیف فٙی وؽ ٚ وٙص ٔٛـؼ ٘یبق وبـ:  -4

سٛوؼٝ ٌبیىشٍی ٚ   -(N31)خٕغ آٚـی ٚ ٌفؼآٚـی ا٘الػبر  -(N23)ثٟجٛؼ ػّٕىفؼٞبی ویىشٓ   -(N22)سٙظیٓ ٚ اِالش ػّٕىفؼٞبی ویىشٓ 

ٌفوز ؼـ  -(N53)ؼـ سیٓ  ٘مً  -(N52)ٟٔبـر ٌٛي وفؼٖ -(N51)اخشٕبػی ثٛؼٖ -(N41)ا٘شػبة فٙبٚـی ٞبی ٔٙبوت  -(N36)ؼاً٘ 

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

  -(N64)ٔؽیفیز قٔبٖ  -(N61)غٛؼ ٔؽیفیشی   -(N73)ؼـوشىبـی ٚ وىت ضالَ   -(N72)ٔىئِٛیز دؿیفی -(N71)سؼبِی ففؼی -(N57)ؼیٍفاٖ 

ثىبـٌیفی  (N32)وبقٔبٖ ؼٞی ا٘الػبر   -(N15)سفىف غالق  -(N81)وبـآففیٙی  -(N67)ٔؽیفیز ٔٙبثغ ا٘ىب٘ی -(N66)ٔؽیفیز ٔٛاؼ ٚ سدٟیكار 

 (N92)ٔطبوجٝ ٚ ـیبٔی - (N81)وبـآففیٙی  -(N42)فٙبٚـی ٞبی ٔٙبوت 

 

 1ـ٠بيز هَاـؼ 

 4الي 

 

 
 

٠ؽم ـ٠بيز 

ّف يک اق 

 4الي  1هَاـؼ 

ایٕٙی، ٍ٘في، % 100

سٛخٟبر قیىز ٔطیٙی 

ٞبی ٚ ٌبیىشٍی

 غیففٙی

2 

 
ػؽْ اوشفبؼٜ اق 

ؼوشىً وبـ یب وفً 

ایٕٙی یب ِجبن وبـ یب 

والٜ  ػیٙه ایٕٙی یب 

ایٕٙی یب ٔبوه سٙفىی 

 ٔٛاـؼ ؼیٍف یب

1 

 اـقٌيبثي  بـ )ٌبيىش ي اًدبم  بـ(
 ثّی    

 غیف    

 ٔؼیبـ ٌبیىشٍی ا٘دبْ وبـ  :

  4ٚ  3اق ٔفاضُ   2وىت ضؽالُ ٕ٘فٜ  

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

 اق ٔفاضُ وبـ 2وىت ضؽالُ ٔیبٍ٘یٗ 
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 ٍقاـر  هَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك   هَقٌي

  بـؼاًًؼفشف سبلي   شبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ 

 

   بـ ٠ول فؼ اوشبًؽاـؼ سطلي  - 1-8ًوَى ثفگ

 اٍل:ًَثز  : سبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي    ًبم ٍ ًبم غبًَاؼ ي

 L3 وٙص ِالضيز س ٌىيي وفاهيک ضففِ 31190193  ؽ ضففِ

 اوشبًؽاـؼ ٠ول فؼ  بـ:

 ويبة هطَّل ٍ أبفِ  فؼى افكٍؼًي ّب ثِ  ى ٍ 

اوشبًؽاـؼّب ٍ  ٌشفل غَاَ  ى هٙبثق 

 ؼوشَـال١و  ّب  هفثَِ٘

 ٍٜي ِ 11  ؽ ٍٜي ِ

 اٍليِ هَاؼ وبق   هبؼُ

سَليؽ  ر،  ّک، -وفاهي ي

 ويوبى ٍ ؼيف ؽاق

 G43  فٍُ  بـ 

  بـ 1106  ؽ  بـ
 ر،  ّک، سٌٝين غَاَ 

 ويوبى ٍ ؼيف ؽاق
 (3هْبـر ) وٙص ٌبيىش ي

  

 ؼقيقِ( 210)قهبى                                                              ٌفايٗ اًدبم  بـ :-1

  قهبيٍ بُ ٍاضؽ ه بى: .1

  ويبة ، الک ٍيجفُ، اثكاـ سَقيي، ؼوش بُ ٍي بر، ؼوش بُ ثليي ٍ ....اثكاـ ٍ سدْيكار:  .2

  ليٌ ف ويوبى،  ر،  ّک، هَاؼ افكٍؼًي )هَاؼ سٌٝين  ٌٌؽُ  يفي ويوبى ٍ  ر( ٍ ....هَاؼ هّففي:  .3

 لجبن  بـ،   ً ايوٌي، ؼوش ً هٌبوت، ٠يٌک ايوٌي،  الُ ايوٌي، هبوک سٌ ىي سدْيكار ايوٌي:  .4

 ٌبغُ ّب  اِلي اوشبًؽاـؼ ٠ول فؼ  بـ: - 2

 افكٍؼًي .1

  ٌشفل غَاَ .2

 ًوًَِ ٍ ًقٍِ  بـ:-3
 .ٌفايٗ  بـ  هطَّل، ًَٞ ٍ هقؽاـ افكٍؼًي هٙبثق ففهَالويَى ٍؼوشَـال١و  اًشػبة ٍ افكٍؼُ ٌَؼ ٍ هشٌبوت ثب غَاَ .1

 ٍ ... اًؽاقُ  يف  ٌَؼ. ،  ة ًفهبل، وٙص ٍيمُهٙبثق ؼوشَـال١و ، غَاَ هَـؼ ًٝف هث   يفي .2

 

 اثكاـ اـقٌيبثي: -4

 ٍاـوي. فْفوز 4. ًوًَِ  بـ          3. هٍبّؽُ        2دفوً          .1
 

 اثكاـ ٍ سدْيكار هَـؼ ًيبق اًدبم  بـ: -5
  ويبة ، الک ٍيجفُ، اثكاـ سَقيي، ؼوش بُ ٍي بر، ؼوش بُ ثليي ٍ ....اثكاـ ٍ سدْيكار:  .1

 لجبن  بـ،   ً ايوٌي، ؼوش ً هٌبوت، ٠يٌک ايوٌي،  الُ ايوٌي، هبوک سٌ ىي ، سدْيكار ا٘ ب  ضفيقدْيكار ايوٌي: س .2

   ؼـ  فٍُ  بـ : س بلي   بـ  هفسجٗ -6

 (1105ويوبى ) - ّک -دػز  ر -
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 ٍقاـر  هَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك   هَقٌي

 ؼفشف سبلي   شبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ  بـؼاًً

 

  اـقٌيبثي - 1 -9ًوَى ثفگ

   ٌوبـُ هلي   غبًَاؼ يًبم ٍ ًبم 
سبـيع 

 اـقٌيبثي
 اٍلًَثز   

 L3 وٙص ِالضيز س ٌىيي وفاهيک ضففِ : 31190193  ؽ ضففِ
 اوشبًؽاـؼ ٠ول فؼ  بـ:

 ويبة هطَّل ٍ أبفِ  فؼى افكٍؼًي ّب 

ثِ  ى ٍ  ٌشفل غَاَ  ى هٙبثق  

 اوشبًؽاـؼّب ٍ ؼوشَـال١و  ّب  هفثَِ٘

 ٍٜي ِ: 11  ؽ ٍٜي ِ
-وفاهي ي اٍليِ هَاؼ وبق   هبؼُ

 سَليؽ  ر،  ّک، ويوبى ٍ ؼيف ؽاق
 G43  فٍُ  بـ 

  بـ: 1106  ؽ  بـ
سٌٝين غَاَ  ر،  ّک، ويوبى ٍ 

 ؼيف ؽاق
 (3هْبـر ) وٙص ٌبيىش ي

  

 هفا ض   بـ ـؼي 
 ٌفايٗ ٠ول فؼ

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

  ويبة هطَّل 1

 : ٚاضؽ آقٔبیٍٍبٜه بى

 ؼلیمٝ 90: قهبى

:  وّیٙىف ویٕبٖ، هَاؼ هّففي

 ٌر، آٞه دػز ٌؽٜ

: آویبة ٚیمٜ اثكاـ ٍ سدْيكار

 ٞف ٔطَّٛ، اِه ٚیجفٜ

 

 آویبة وبُٔ ٚ ؼلیك

 

 

 آویبة ؼـ ضؽ لبثُ لجَٛ

 

 

 آویبة ٘بؼـوز

آویبة وبُٔ ٚ ؼلیك وّیٙىف ویٕبٖ، ٌر، آٞه دػشٝ 

ٌؽٜ ٘جك اوشب٘ؽاـؼ ٚ ؼـ ٘ظف ٌففشٗ ؼا٘ٝ ثٙؽی 

 یىٙٛاغشی ٚ قٔبٖ ...
3 

 

آویبة ٘ىجشبً ِطیص ٚ وبُٔ وّیٙىف ویٕبٖ ٚ ٌر ٚ 

آٞه دػشٝ ٌؽٜ ٔٙبثك اوشب٘ؽاـؼ ٚ ؼـ ٘ظف ٌففشٗ ؼا٘ٝ 

 ثٙؽی یىٙٛاغز ٚ قٔبٖ ... ثب غٙبی ٔدبق

2 

 1 ػؽْ سٛا٘بیی آویبة

 أبفِ  فؼى افكٍؼًي ّب 2

 : ٚاضؽ آقٔبیٍٍبٜه بى

 ؼلیمٝ 60: قهبى

: ٔٛاؼ افكٚؼ٘ی، هَاؼ هّففي

سٙظیٓ وٙٙؽٜ ٌیفي ویٕبٖ ٚ 

 ٌر

: اثكاـ سٛقیٗ، اثكاـ ٍ سدْيكار

 ٕٞكٖ، ظفٚف 

 

 أبفٝ وفؼٖ ِطیص ٚ ؼلیك

 

 أبفٝ وفؼٖ ؼـ ضؽ لبثُ لجَٛ

 

 

 أبفٝ وفؼٖ ٘بؼـوز

أبفٝ وفؼٖ ؼلیك ٚ وبُٔ ٔٛاؼ افكٚؼ٘ی خٟز وٙشفَ 

 ویٕبٖ، ٌرٌیفي 
3 

 

أبفٝ وفؼٖ ٘ىجشبً ِطیص ٔٛاؼافكٚؼ٘ی خٟز وٙشفَ 

 ٌیفي ویٕبٖ ٚ ٌر ثب غٙبی ٔدبق
2 

 1 ػؽْ سٛا٘بیی ؼـ أبفٝ وفؼٖ افكٚؼ٘ی ٞب

  ٌشفل غَاَ 3

 : ٚاضؽ آقٔبیٍٍبٜه بى

 ؼلیمٝ 60: قهبى

 -: هَاؼ هّففي

ؼوشٍبٜ  -:اثكاـ ٍ سدْيكار

 ٚیىبر، ثّیٗ ٚ...

 

 ِطیص ٚ وبُٔوٙشفَ 

 

 وٙشفَ ؼـ ضؽ لبثُ لجَٛ

 

 وٙشفَ ٘بؼـوز

وٙشفَ ِطیص ٚ وبُٔ غٛاَ ٌیفي، آة ٘فٔبَ، 

 اوشطىبْ، وٙص ٚیمٜ ٚ ... 
3 

 
وٙشفَ ٘ىجشبً ِطیص غٛاَ ٌیفي، آة ٘فٔبَ، 

 اوشطىبْ، وٙص ٚیمٜ ثب غٙبی ٔدبق
2 

 1 ػؽْ سٛا٘بی وٙشفَ غٛاَ

 ًٝبـر ثف ٠ول فؼ دفوٌ  4

 ٚاضؽ آقٔبیٍٍبٜ: ه بى

 : ؼـ اغشیبـ اـقٌیبةقهبى

 -: هَاؼ هّففي

 -:اثكاـ ٍ سدْيكار

 ٘ظبـر وبُٔ

 

 ٘ظبـر ؼـ ضؽ لبثُ لجَٛ 

 

 ٘ظبـر ٘بؼـوز

وٙشفَ ِطیص وّیٝ ٔفاضُ وبـ دفوُٙ اق ِطبٚ وٕی ٚ 

 ویفی ٚ ـػبیز اَِٛ ایٕٙی 
3 

وٙشفَ وبـ دفوُٙ اق ِطبٚ ویفی ٚ ػؽْ وٙشفَ ِطیص  

 وٕیز وبـ دفوُٙ ٚ ـػبیز اَِٛ ایٕٙی 
2 

ػؽْ وٙشفَ ٔفاضُ وبـ دفوُٙ اق ِطبٚ وٕی ٚ ویفی ٚ 

 ػؽْ ـػبیز اَِٛ ایٕٙی 
1 

ٌبیىشٍی ٞبی 

غیف فٙی , ایٕٙی, 

ثٟؽاٌز, 

سٛخٟبر قیىز 

 ٔطیٙی ٚ ٍ٘في

 ٞبی ایٕٙی ؼوشىً ٔٙبوت، ػیٙه ایٕٙی، والٜ ایٕٙی، ٔبوه سٙفىی ، سدٟیكار ا٘فبء ضفیك ٚ آٌبٞیِجبن وبـ، وفً ایٕٙی،  : ايوٌي-1

 ٘ظٓ، سٕفوك  ،: ؼلزً في-2

 خؽاوبقی قثبِٝ، ّ٘ت فیّشف خٟز خٌّٛیفی اق ا٘شٍبـ ٌفؼ ٚ غجبـ ؼـ ٔطیٗ  سَخْبر قيىز هطيٙي:-3

سٙظیٓ ٚ  -(N21)ؼاٌشٗ ؼـن ؼـوز اق ویىشٓ وبقٔب٘ی   -(N12)سّٕیٓ ٌیفی -(N11)اوشؽالَ   ٌبيىش ي ّب  غيف فٌي  ؽ ٍ وٙص هَـؼ ًيبق  بـ:-4

ا٘شػبة  -(N36)سٛوؼٝ ٌبیىشٍی ٚ ؼاً٘   -(N31)خٕغ آٚـی ٚ ٌفؼآٚـی ا٘الػبر  -(N23)ثٟجٛؼ ػّٕىفؼٞبی ویىشٓ   -(N22)اِالش ػّٕىفؼٞبی ویىشٓ 

ٕ٘بیً لؽـر  -(N54)ٌفوز ؼـ اخشٕبػبر ٚ فؼبِیز ٞب  -(N53)٘مً ؼـ سیٓ   -(N52)ؼٖٟٔبـر ٌٛي وف -(N51)اخشٕبػی ثٛؼٖ -(N41)فٙبٚـی ٞبی ٔٙبوت 

  -(N72)ٔىئِٛیز دؿیفی -(N71)سؼبِی ففؼی -(N57)آٔٛقي ٚ وٕه ثٝ ففاٌیفی ؼیٍفاٖ   -(N56)اضشفاْ ٌؿاٌشٗ ثف اـقي ٞبی ؼیٍفاٖ -(N55)ـٞجفی اففاؼ 

وبـآففیٙی  -(N67)ٔؽیفیز ٔٙبثغ ا٘ىب٘ی -(N66)ٔؽیفیز ٔٛاؼ ٚ سدٟیكار   -(N64)ٔؽیفیز قٔبٖ  -(N61)غٛؼ ٔؽیفیشی   -(N73)ؼـوشىبـی ٚ وىت ضالَ 

(N81)-  سفىف غالق(N15)-   وبقٔبٖ ؼٞی ا٘الػبر(N32)  ثىبـٌیفی فٙبٚـی ٞبی ٔٙبوت(N42)-  وبـآففیٙی(N81) - ٔطبوجٝ ٚ ـیبٔی(N92) 

 
 4الي  1ـ٠بيز هَاـؼ 

 
 

 

٠ؽم ـ٠بيز ّف يک اق 

 4الي  1 هَاـؼ

% ایٕٙی، ٍ٘في، 100

سٛخٟبر قیىز ٔطیٙی 

 ٞبی غیففٙیٚ ٌبیىشٍی

2 

ػؽْ اوشفبؼٜ اق ؼوشىً  

وبـ یب وفً ایٕٙی یب 

ِجبن وبـ یب ػیٙه ایٕٙی 

والٜ ایٕٙی یب ٔبوه  یب 

 ٔٛاـؼ ؼیٍف سٙفىی یب

1 

 اـقٌيبثي  بـ )ٌبيىش ي اًدبم  بـ(
 ثّی    

 غیف    

 ا٘دبْ وبـ  :ٔؼیبـ ٌبیىشٍی 

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

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

 اق ٔفاضُ وبـ 2وىت ضؽالُ ٔیبٍ٘یٗ 
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 ٍقاـر  هَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك   هَقٌي

  شبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ  بـؼاًًؼفشف سبلي  

 

  بـ ٠ول فؼ اوشبًؽاـؼ سطلي  - 1-8ًوَى ثفگ
 

 اٍل:ًَثز  : سبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي    ًبم ٍ ًبم غبًَاؼ ي

 ؽ 

 ضففِ
 اوشبًؽاـؼ ٠ول فؼ  بـ: L1 وٙص ِالضيز ٠وَهي وفاهيکهبّف  بـ ف  ضففِ 81810191

 ى ثف ـٍ    هبؼُ  فؼى ٠ ه ثف فؼاى ٍ سثجيز

ق١ِٙ ثب سَخِ ثِ  اوشبًؽاـؼّب ٍ ؼوشَـال١و  

 هفثَِ٘

 G34  فٍُ  بـ  ؼ َـ ٍ سك يي ٍٜي ِ 12  ؽ ٍٜي ِ

 (3هْبـر ) وٙص ٌبيىش ي ا٠وبل ٠ ه ثف فؼاى  بـ 1201  ؽ  بـ

  

 (ؼقيقِ 55قهبى: )                                                            ٌفايٗ اًدبم  بـ :-1

 ه بى: ٍاضؽ ؼ َـ .1

 قيسي، زبقَ، ٜف  هٌبوت  ة، الوشيک هػََّ َّا يف ، دبـزِ هٌبوت ثفا  غٍک  فؼى ٍ ....اثكاـ ٍ سدْيكار:  .2

 هؽاؼ يب هبليک ٠الهز  ؿاـ  ٍ ....هَاؼ هّففي:  .3

 لجبن  بـ ،   ً ايوٌي، ؼوش ً هٌبوت، ٠يٌک ايوٌي،  الُ ايوٌي، هبوک سٌ ىي سدْيكار ايوٌي:  .4

 ٌبغُ ّب  اِلي اوشبًؽاـؼ ٠ول فؼ  بـ:  - 2
  هبؼُ  فؼى ٠ ه ثف فؼاى .1

 ا٠وبل ؼ َـ .2

 ًوًَِ ٍ ًقٍِ  بـ:-3

 ـٍ  ق١ِٙ ثفي ؼاؼُ ٍ ؼـ ؼاغ   ة خْز خؽاوبق  قفاـ ؼّؽ. ،٠ ه ثف فؼاى ـا هشٌبوت ثب هط  ا٠وبل .1

 زىجبًؽُ ٍ ِب  ًوبيؽ.٠ ه ثف فؼاى ـا ده اق خؽا  فؼى ٍ ًيك سويك  فؼى هط  زىجبًؽى، ثف ـٍ  ق١ِٙ  .2

 

 اثكاـ اـقٌيبثي: -4

 . فْفوز ٍاـوي4. ًوًَِ  بـ          3. هٍبّؽُ        2دفوً          .1
 

 اثكاـ ٍ سدْيكار هَـؼ ًيبق اًدبم  بـ: -5
 قيسي، زبقَ، ٜف  هٌبوت  ة، الوشيک هػََّ َّا يف ، دبـزِ هٌبوت ثفا  غٍک  فؼى ٍ ....اثكاـ ٍ سدْيكار:  .1

 لجبن  بـ ،   ً ايوٌي، ؼوش ً هٌبوت، ٠يٌک ايوٌي،  الُ ايوٌي، هبوک سٌ ىي ، سدْيكار ا٘ ب  ضفيق دْيكار ايوٌي: س .2

  س بلي   بـ  هفسجٗ ؼـ  فٍُ  بـ : -6

- 
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 ٍقاـر  هَقي ٍ دفٍـي

ثفًبهِ ـيك   هَقٌيوبقهبى دمًٍّ ٍ   

 ؼفشف سبلي   شبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ  بـؼاًً

 

 اـقٌيبثي - 1 -9ًوَى ثفگ
 

 اٍلًَثز    سبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼ ي

 اوشبًؽاـؼ ٠ول فؼ  بـ: L1 وٙص ِالضيز  بـ ف ٠وَهي وفاهيک ضففِ 81810191  ؽ ضففِ

  ى سثجيز ٍ ثف فؼاى ٠ ه  فؼى  هبؼُ

 ٍ اوشبًؽاـؼّب  ثِ سَخِ ثب ق١ِٙ ـٍ  ثف

 هفثَِ٘ ؼوشَـال١و 

 G34  فٍُ  بـ  ؼ َـ ٍ سك يي ٍٜي ِ 12  ؽ ٍٜي ِ

 (3هْبـر ) وٙص ٌبيىش ي ٠ ه ثف فؼاى  بـ 1201  ؽ  بـ

  

 هفا ض   بـ ـؼي 
 ٌفايٗ ٠ول فؼ

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

1 
 هبؼُ وبق  

 ٠ ه ثف فؼاى

 : ٚاضؽ ؼوٛـه بى

 ؼلیمٝ 20: قهبى

 : ػىه ثفٌفؼاٖهَاؼ هّففي

: لیسی، ظفف اثكاـ ٍ سدْيكار

 ٔٙبوت آة

 

 آٔبؼٜ وبقی ؼلیك ٚ وبُٔ

 

 آٔبؼٜ وبقی ؼـ ضؽ لبثُ لجَٛ

 

 آٔبؼٜ وبقی ٘بؼـوز

ثفٌفؼاٖ آٔبؼٜ وبقی ؼلیك ٚ وبُٔ ػىه 

ثفي ٚ لفاـ ؼاؼٖ ؼاغُ آة ٚ خؽایً 

 ِطیص ثؽٖٚ دبـٌی

3 

آٔبؼٜ وبقی ٘ىجشبً ِطیص ػىه ثفٌفؼاٖ ثب  

 غٙبی خكئی ...
2 

 1 ػؽْ سٛا٘بیی آٔبؼٜ وبقی ػىه ثفٌفؼاٖ

2 

ا٠وبل ٠ ه 

ثف فؼاى ـٍ  

 ق١ِٙ

 : ٚاضؽ ؼوٛـه بى

 ؼلیمٝ 20: قهبى

 ٔٛاؼ ّٔففی: ػىه ثفٌفؼاٖ

 : ٔبلیه ٚ لّٓسدْيكاراثكاـ ٍ 

 

 اػٕبَ ؼلیك ٚ وبُٔ

 

 اػٕبَ ؼـ ضؽ لبثُ لجَٛ

 

 اػٕبَ ٘بؼـوز

اػٕبَ ؼلیك ٚ وبُٔ ػىه ثفٌفؼاٖ ٔٙبثك 

ؼوشٛـاِؼُٕ سٕیك وفؼٖ، زىجب٘ؽٖ، سثجیز 

 غفٚج آة ٚ ضجبة ٞٛا

3 

اػٕبَ ٘ىجشبً ِطیص ػىه ثفٌفؼاٖ ثب  

 غٙبی ٔدبق
2 

 1 ػؽْ سٛا٘بی اػٕبَ ػىه ثفٌفؼاٖ

3 
 ٠ ه سثجيز

 ثف فؼاى

 : ٚاضؽ ؼوٛـه بى

 ؼلیمٝ 15: قهبى

 -: هَاؼ هّففي

: الوشیه اثكاـ ٍ سدْيكار

ٔػَّٛ ضجبة ٌیفی، دبـزٝ 

 ٔٙبوت غٍه وفؼٖ

غٍه وفؼٖ ِطیص ٚ سثجیز ٚ 

 وبُٔ

 

غٍه وفؼٖ ؼـ ضؽ سثجیز ٚ 

 لبثُ لجَٛ

 غٍه وفؼٖ ٘بؼـوزسثجیز ٚ 

غٍه وفؼٖ ِطیص ٚ وبُٔ ػىه سثجیز ٚ 

ثفٌفؼاٖ ثب سٛخٝ ثٝ ػؽْ ٚخٛؼ آة، ٚ ـ٘ٛثز 

 ضجبة ٚ زفٚویؽٌی ػىه ثفٌفؼاٖ

3 

غٍه وفؼٖ ٘ىجشبً ِطیص ػىه سثجیز ٚ  

 ثفٌفؼاٖ ثب غٙبی ؼـ ضؽ لبثُ لجَٛ
2 

غٍه وفؼٖ ػىه سثجیز ٚ   یػؽْ سٛا٘بی

 ثفٌفؼاٖ
1 

ٌبیىشٍی ٞبی 

غیف فٙی , ایٕٙی, 

ثٟؽاٌز, سٛخٟبر 

قیىز ٔطیٙی ٚ 

 ٍ٘في

 ِجبن وبـ ، وفً ایٕٙی، ؼوشىً ٔٙبوت، ػیٙه ایٕٙی، والٜ ایٕٙی، ٔبوه سٙفىی ، سدٟیكار ا٘فبء ضفیك ٚ آٌبٞی ٞبی ایٕٙی : ايوٌي-1

 : ؼلز ٚ ٘ظٓ ً في-2

 خؽاوبقی قثبِٝ، سٟٛیٝ ٔٙبوت  سَخْبر قيىز هطيٙي:-3

ؼاٌشٗ ؼـن ؼـوز اق ویىشٓ وبقٔب٘ی   -(N12)ٌیفیسّٕیٓ  -(N11)اوشؽالَ   ٌبيىش ي ّب  غيف فٌي  ؽ ٍ وٙص هَـؼ ًيبق  بـ:-4

(N21)-  ٓسٙظیٓ ٚ اِالش ػّٕىفؼٞبی ویىش(N22)-   ٓثٟجٛؼ ػّٕىفؼٞبی ویىش(N23)-  خٕغ آٚـی ٚ ٌفؼآٚـی ا٘الػبر(N31)-   ٝسٛوؼ

 -(N53)ؼـ سیٓ  ٘مً  -(N52)ٟٔبـر ٌٛي وفؼٖ -(N51)اخشٕبػی ثٛؼٖ -(N41)ا٘شػبة فٙبٚـی ٞبی ٔٙبوت  -(N36)ٌبیىشٍی ٚ ؼاً٘ 

آٔٛقي ٚ وٕه ثٝ   -(N56)اضشفاْ ٌؿاٌشٗ ثف اـقي ٞبی ؼیٍفاٖ -(N55)ٕ٘بیً لؽـر ـٞجفی اففاؼ  -(N54)ٌفوز ؼـ اخشٕبػبر ٚ فؼبِیز ٞب 

ٔؽیفیز  -(N61)غٛؼ ٔؽیفیشی   -(N73)ؼـوشىبـی ٚ وىت ضالَ   -(N72)ٔىئِٛیز دؿیفی -(N71)سؼبِی ففؼی -(N57)ففاٌیفی ؼیٍفاٖ 

 (N81)وبـآففیٙی  -(N67)ٔؽیفیز ٔٙبثغ ا٘ىب٘ی -(N66)ٔؽیفیز ٔٛاؼ ٚ سدٟیكار   -(N64)قٔبٖ 

 
 

 1ـ٠بيز هَاـؼ 

 4الي 

 

 

 

٠ؽم ـ٠بيز 

ّف يک اق 

 4الي  1هَاـؼ 

% ایٕٙی، ٍ٘في، 100

سٛخٟبر قیىز ٔطیٙی 

ٞبی ٚ ٌبیىشٍی

 غیففٙی

2 

 
ػؽْ اوشفبؼٜ اق 

ؼوشىً وبـ یب وفً 

ایٕٙی یب ِجبن وبـ یب 

والٜ  ػیٙه ایٕٙی یب 

ایٕٙی یب ٔبوه سٙفىی 

 ٔٛاـؼ ؼیٍف یب

1 

 اـقٌيبثي  بـ )ٌبيىش ي اًدبم  بـ(
 ثّی    

 غیف    

 وبـ  : ٔؼیبـ ٌبیىشٍی ا٘دبْ

  3  ٝضّاق ٔف 2وىت ضؽالُ ٕ٘فٜ  

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

 اق ٔفاضُ وبـ 2وىت ضؽالُ ٔیبٍ٘یٗ 
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 ٍقاـر  هَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك   هَقٌي

 ؼفشف سبلي   شبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ  بـؼاًً

 

   بـ ٠ول فؼ اوشبًؽاـؼ سطلي  - 1-8ًوَى ثفگ

 اٍل:ًَثز  : سبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي    ًبم ٍ ًبم غبًَاؼ ي

 ؽ 

 ضففِ
 L2 وٙص ِالضيز  وک س ٌىيي وفاهيک ضففِ 73140192

 اوشبًؽاـؼ ٠ول فؼ  بـ:

 هبؼُ وبق  وٙص ٌيٍِ ٍ سفاي يب ض ب ي  ى 

هٙبثق ثب  اوشبًؽاـؼّب ٍ ؼوشَـال١و  ّب  

 هفثَِ٘

 

 G35  فٍُ  بـ  ؼ َـ ٍ سك يي ٍٜي ِ 12  ؽ ٍٜي ِ

 (3هْبـر ) وٙص ٌبيىش ي سفاي ٍ ض ب ي ٌيٍِ  بـ 1202  ؽ  بـ

  

 ؼقيقِ( 75)قهبى:                                                           ٌفايٗ اًدبم  بـ :-1

 ٍاضؽ  َـُه بى:  .1

ففق، ؼوش بُ وٌؽ ثالوز، دَليً، َّؼ، ٜفٍ  هػََّ ً ْؽاـ  اويؽ، ٌبثلَى، ؼوش بُ وٌگ ففق، اًَاٞ وٌگ اثكاـ ٍ سدْيكار:  .2

 ٍوبي  ا٠وبل اويؽ ـٍ  وٙص ٍ ....

 ، ...( ، هبوِ ّب  وٌؽ ثالوز،  دبک  ٌٌؽُ ّب  وَٙش ٌيٍِ، قلن يب هبليک ٠الهز  ؿاـ ، ٍ .... HFاًَاٞ اويؽ )هَاؼ هّففي:  .3

 ً هٌبوت، ٠يٌک ايوٌي،  الُ ايوٌي، هبوک سٌ ىي لجبن  بـ ،   ً ايوٌي، ؼوش سدْيكار ايوٌي:  .4

 ٌبغُ ّب  اِلي اوشبًؽاـؼ ٠ول فؼ  بـ:  - 2
  هبؼُ وبق  وَٙش ق١ِٙ                    .1

 سفاي ٍ ض ب ي .2

 ًوًَِ ٍ ًقٍِ  بـ:-3

 .هشٌبوت ثب خٌه ٍ وَٙش ق١ِٙ،  ى ـا  هبؼُ وبق  ًوبيؽ .1

ؼوشَـال١و  اذ ًوبيؽ ٍ ًيك ثب ـٍي ه بًي ي ًيك هبًٌؽ وٌگ ففق ٍ يب ... ًقً هَـؼ ًٝف  وک اويؽ وَٙش هَـؼ ًٝف ق١ِٙ ـا ٘جق ب ث .2

 ـا ثف ـٍ  ق١ِٙ ايدبؼ ًوبيؽ.

 

 اثكاـ اـقٌيبثي: -4

 . فْفوز ٍاـوي4. ًوًَِ  بـ          3. هٍبّؽُ        2دفوً          .1
 

 اثكاـ ٍ سدْيكار هَـؼ ًيبق اًدبم  بـ: -5
ؼوش بُ وٌگ ففق، اًَاٞ وٌگ ففق، ؼوش بُ وٌؽ ثالوز، دَليً، َّؼ، ٜفٍ  هػََّ ً ْؽاـ  اويؽ، ٌبثلَى، اثكاـ ٍ سدْيكار:  .1

 ٍوبي  ا٠وبل اويؽ ـٍ  وٙص ٍ ....

 لجبن  بـ ،   ً ايوٌي، ؼوش ً هٌبوت، ٠يٌک ايوٌي،  الُ ايوٌي، هبوک سٌ ىي ، سدْيكار ا٘ ب  ضفيق دْيكار ايوٌي: س .2

  ـ  فٍُ  بـ :س بلي   بـ  هفسجٗ ؼ -6

 (0101) ؼـخِ ثٌؽ  هطَّل -

 (0102)  ًي   فؼى -

 (0901) غٍک  فؼى قبلت  سي ٍهبؼـ قبلت -
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 ٍقاـر  هَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك   هَقٌي

 ؼفشف سبلي   شبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ  بـؼاًً

 

  اـقٌيبثي - 1 -9ًوَى ثفگ

   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼ ي
سبـيع 

 اـقٌيبثي
 اٍلًَثز   

 اوشبًؽاـؼ ٠ول فؼ  بـ: L2 وٙص ِالضيز  وک س ٌىيي وفاهيک ضففِ 73140192  ؽ ضففِ

 هبؼُ وبق  وٙص ٌيٍِ ٍ سفاي يب 

ض ب ي  ى هٙبثق ثب  اوشبًؽاـؼّب ٍ 

 ؼوشَـال١و  ّب  هفثَِ٘

 

 G35  فٍُ  بـ  ؼ َـ ٍ سك يي ٍٜي ِ 12  ؽ ٍٜي ِ

 سفاي ٍ ض ب ي ٌيٍِ  بـ 1202  ؽ  بـ
وٙص 

 ٌبيىش ي
 (3هْبـر )

  

 هفا ض   بـ ـؼي 
 ٌفايٗ ٠ول فؼ

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

1 
 هبؼُ وبق  وَٙش 

 ق١ِٙ

 : ٚاضؽ ؼوٛـه بى

 ؼلیمٝ 15: قهبى

: دبن وٙٙؽٜ ٞبی هَاؼ هّففي

 دبـزٝ سٙظیف وٙٛش ٌیٍٝ،

 -: اثكاـ ٍ سدْيكار

 

 آٔبؼٜ وبقی ؼلیك ٚ وبُٔ
 

 آٔبؼٜ وبقی ؼـ ضؽ لبثُ لجَٛ

 

 آٔبؼٜ وبقی ٘بؼـوز

آٔبؼٜ وبقی ؼلیك ٚ وبُٔ وٙٛش لٙؼٝ ثؽٖٚ ثدبی 

 ٔب٘ؽٖ وثیفی
3 

 
آٔبؼٜ وبقی ٘ىجشبً ِطیص وٙٛش ٌیٍٝ ثب غٙبی 

 ٔدبق
2 

 1 ػؽْ سٛا٘بی آٔبٜ وبقی وٙٛش لٙؼٝ

 سفاي 2

 : ٚاضؽ ؼوٛـه بى

 ؼلیمٝ 30: قهبى

: ٔبلیه ػالٔز ٌؿاـ هَاؼ هّففي

ٔبوٝ وٙؽ ثالوز، ا٘ٛاع وًٙ ففق، 

 ؼوشٍبٜ دِٛیً ٚ ...

 -: اثكاـ ٍ سدْيكار

 

 سفاي ؼلیك ٚ وبُٔ

 

 سفاي ؼـ ضؽ لبثُ لجَٛ

 

 سفاي ٘بؼـوز

سفاي ؼلیك ٚ وبُٔ ٌیٍٝ ٔٙبثك ٘فش ٔٛـؼ ٘ظف 

 اوشفبؼٜ اق اثكاـ ِطیص
3 

 2 سفاي ٘ىجشبً ؼلیك ٌیٍٝ ثبغٙبی لبثُ لجَٛ 

 1 ػؽْ سٛا٘بی سفاي ٌیٍٝ

 ( فؼى اذ) ض ب ي 3

 : ٚاضؽ ؼوٛـه بى

 ؼلیمٝ 30: قهبى

 ....( HFا٘ٛاع اویؽ ) هَاؼ هّففي:

: ظفٚف اثكاـ ٍ سدْيكار

ٍٟ٘ؽاـی اویؽ ٚوبیُ اػٕبَ اویؽ 

 ٞٛؼ -ـٚی وٙص 

 اذ وفؼٖ وبُٔ ٚ ِطیص

 

 

 ضؽ لبثُ لجَٛاذ وفؼٖ ؼـ 

 
 اذ وفؼٖ ٘بؼـوز

اذ وفؼٖ ِطیص ٚ وبُٔ ثب سٛخٝ ٘ٛع ٌیٍٝ، 

 ٔٙبوت ٚ ... ٔػبٔز، ٘ٛع اویؽ، قٔبٖ، ـٚي
3 

اذ وفؼٖ ٘ىجشبً ِطیص ثب دبـأشفٞبی ٟٔٓ ثبال ٚ  

 غٙبی ٔدبق 
2 

 1 ػؽْ سٛا٘بیی اذ وفؼٖ 

4 
ًٝبـر ثف ٠ول فؼ 

 دفوٌ 

 : ٚاضؽ ؼوٛـه بى

 اغشیبـ اـقٌیبة: ؼـ قهبى

 - هَاؼ هّففي:

 -اثكاـ ٍ سدْيكار:

 

 ٘ظبـر وبُٔ
 

 ٘ظبـر ؼـ ضؽ لبثُ لجَٛ 

 
 ٘ظبـر ٘بؼـوز

وٙشفَ ِطیص وّیٝ ٔفاضُ وبـ دفوُٙ اق ِطبٚ 

 وٕی ٚ ویفی ٚ ـػبیز اَِٛ ایٕٙی 
3 

 
وٙشفَ وبـ دفوُٙ اق ِطبٚ ویفی ٚ ػؽْ وٙشفَ 

 ِطیص وٕیز وبـ دفوُٙ ٚ ـػبیز اَِٛ ایٕٙی 
2 

ػؽْ وٙشفَ ٔفاضُ وبـ دفوُٙ اق ِطبٚ وٕی ٚ 

 ویفی ٚ ػؽْ ـػبیز اَِٛ ایٕٙی 
1 

ٌبیىشٍی ٞبی 

غیف فٙی , ایٕٙی, 

ثٟؽاٌز, 

سٛخٟبر قیىز 

 ٔطیٙی ٚ ٍ٘في

 ایٕٙی، سدٟیكار ا٘فبء ضفیك ٚ آٌبٞی ٞبی سٙفىی: ِجبن وبـ، وفً ایٕٙی، ؼوشىً ٔٙبوت، ػیٙه ایٕٙی، والٜ ایٕٙی، ٔبوه ايوٌي-1

 : ؼلز ٚ ٘ظٓ ً في-2

 خؽاوبقی ٔبیؼبر ٌیٍٝ، ثبقیبفز، خؽاوبقی فبٔالة ٌیٕیبیی، ویىشٓ سٟٛیٝ  سَخْبر قيىز هطيٙي:-3

ؼاٌشٗ ؼـن ؼـوز اق ویىشٓ وبقٔب٘ی   -(N12)سّٕیٓ ٌیفی -(N11)اوشؽالَ   ٌبيىش ي ّب  غيف فٌي  ؽ ٍ وٙص هَـؼ ًيبق  بـ:-4

(N21)-  ٓسٙظیٓ ٚ اِالش ػّٕىفؼٞبی ویىش(N22)-   ٓثٟجٛؼ ػّٕىفؼٞبی ویىش(N23)-  خٕغ آٚـی ٚ ٌفؼآٚـی ا٘الػبر(N31)-   ٝسٛوؼ

 -(N53)٘مً ؼـ سیٓ   -(N52)ٟٔبـر ٌٛي وفؼٖ -(N51)اخشٕبػی ثٛؼٖ -(N41)ا٘شػبة فٙبٚـی ٞبی ٔٙبوت  -(N36)ٌبیىشٍی ٚ ؼاً٘ 

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

 -(N61)غٛؼ ٔؽیفیشی   -(N73)ؼـوشىبـی ٚ وىت ضالَ   -(N72)ٔىئِٛیز دؿیفی -(N71)سؼبِی ففؼی -(N57)ثٝ ففاٌیفی ؼیٍفاٖ 

 (N81)وبـآففیٙی  -(N67)ا٘ىب٘یٔؽیفیز ٔٙبثغ  -(N66)ٔؽیفیز ٔٛاؼ ٚ سدٟیكار   -(N64)ٔؽیفیز قٔبٖ 

 

 1ـ٠بيز هَاـؼ 

 4الي 

 

 

٠ؽم ـ٠بيز ّف 

 1يک اق هَاـؼ 

 4الي 

% ایٕٙی، ٍ٘في، 100

سٛخٟبر قیىز ٔطیٙی ٚ 

 ٞبی غیففٙیٌبیىشٍی

2 

 
ػؽْ اوشفبؼٜ اق ؼوشىً 

وبـ یب وفً ایٕٙی یب 

ِجبن وبـ یب ػیٙه ایٕٙی 

والٜ ایٕٙی یب ٔبوه  یب 

 ٔٛاـؼ ؼیٍف سٙفىی یب

1 

 اـقٌيبثي  بـ )ٌبيىش ي اًدبم  بـ(
 ثّی    

 غیف    

 ٔؼیبـ ٌبیىشٍی ا٘دبْ وبـ  :

  3ٚ  2اق ٔفاضُ   2وىت ضؽالُ ٕ٘فٜ  

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

 اق ٔفاضُ وبـ 2وىت ضؽالُ ٔیبٍ٘یٗ 
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  هَقي ٍ دفٍـيٍقاـر 

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك   هَقٌي

 ؼفشف سبلي   شبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ  بـؼاًً

 

   بـ ٠ول فؼ اوشبًؽاـؼ سطلي  - 1-8ًوَى ثفگ

 اٍل:ًَثز  : سبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي    ًبم ٍ ًبم غبًَاؼ ي

 اوشبًؽاـؼ ٠ول فؼ  بـ: L2 وٙص ِالضيز  وک س ٌىيي وفاهيک ضففِ 73140192  ؽ ضففِ

 هبؼُ  فؼى ل١بة ـً ي ٍ ا٠وبل  ى ثب اوش بؼُ اق قلن 

هَ يب دبٌيؽى ٍ ـيػشي ٍ غٍک  فؼى  ى هٙبثق ثب  

 اوشبًؽاـؼّب ٍ ؼوشَـال١و  ّب  هفثَِ٘

 G33  فٍُ  بـ  ؼ َـ ٍ سك يي ٍٜي ِ 12  ؽ ٍٜي ِ

 (3هْبـر ) وٙص ٌبيىش ي سك يي ؼوشي  بـ 1203  ؽ  بـ

  

 ؼقيقِ( 90)قهبى                                                            ٌفايٗ اًدبم  بـ :-1

 ه بى: ٍاضؽ ؼ َـ .1

خبـ هي  ٍ خبـ  فؼاى، فىز هي ، الک هٌبوت، ، ٜفٍ  ً ْؽاـ  ل١بة، قلن هَ، ٌبثلَى،  وذفوَـ َّا، اثكاـ ٍ سدْيكار:  .2

 ل١بة أبفي ٍ ....ديىشَلِ، زبقَ  سفاي ٍ اثكاـ سويك  فؼى 

 ل١بة، ـً يٌِ ٍ ....هَاؼ هّففي:  .3

 لجبن  بـ ،   ً ايوٌي، ؼوش ً هٌبوت، ٠يٌک ايوٌي،  الُ ايوٌي، هبوک سٌ ىي دْيكار ايوٌي: س .4

 ّب  اِلي اوشبًؽاـؼ ٠ول فؼ  بـ:ٌبغُ – 2
  هبؼُ  فؼى ل١بة ـً ي .1

 ّب  ا٠وبل ل١بةـٍي .2

 ًوًَِ ٍ ًقٍِ  بـ:-3
 هػشل  ـا ٘جق ؼوشَـال١و   هبؼُ ٍ سٌٝين ًوبيؽ.ل١بة ّب  ـً ي  .1

 هشٌبوت ثب ًَٞ ق١ِٙ ٍ ـٍي ا٠وبل، ٘جق ؼوشَـال١و  ل١بة ـً ي ـا خْز ؼ َـ ثف ـٍ  ق١ِٙ ا٠وبل ًوبيؽ. .2

 

 اثكاـ اـقٌيبثي: -4

 . فْفوز ٍاـوي4. ًوًَِ  بـ          3. هٍبّؽُ        2دفوً          .1
 

 ًيبق اًدبم  بـ:اثكاـ ٍ سدْيكار هَـؼ  -5
خبـ هي  ٍ خبـ  فؼاى، فىز هي ، الک هٌبوت، ، ٜفٍ  ً ْؽاـ  ل١بة، قلن هَ، ٌبثلَى،  وذفوَـ َّا، اثكاـ ٍ سدْيكار:  .1

 ديىشَلِ، زبقَ  سفاي ٍ اثكاـ سويك  فؼى ل١بة أبفي ٍ ....

 لجبن  بـ ،   ً ايوٌي، ؼوش ً هٌبوت، ٠يٌک ايوٌي،  الُ ايوٌي، هبوک سٌ ىي ، سدْيكار ا٘ ب  ضفيق سدْيكار ايوٌي:  .2

  س بلي   بـ  هفسجٗ ؼـ  فٍُ  بـ : -6

 (0703زبح ـٍ  ق١ِٙ ل١بة غَـؼُ ) -

 (1204زبح ؼ َـ ) -
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  هَقي ٍ دفٍـيٍقاـر 

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك   هَقٌي

 ؼفشف سبلي   شبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ  بـؼاًً

 

  اـقٌيبثي - 1 -9ًوَى ثفگ

   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼ ي
سبـيع 

 اـقٌيبثي
 اٍلًَثز   

  بـ:اوشبًؽاـؼ ٠ول فؼ  L2 وٙص ِالضيز  وک س ٌىيي وفاهيک ضففِ 73140192  ؽ ضففِ

 هبؼُ  فؼى ل١بة ـً ي ٍ ا٠وبل  ى ثب اوش بؼُ اق 

قلن هَ يب دبٌيؽى ٍ ـيػشي ٍ غٍک  فؼى  ى 

هٙبثق ثب  اوشبًؽاـؼّب ٍ ؼوشَـال١و  ّب  

 هفثَِ٘

 G33  فٍُ  بـ  ؼ َـ ٍ سك يي ٍٜي ِ 12  ؽ ٍٜي ِ

 (3هْبـر ) وٙص ٌبيىش ي سك يي ؼوشي  بـ 1203  ؽ  بـ

  

 هفا ض   بـ ـؼي 
 ٌفايٗ ٠ول فؼ

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

  هبؼُ  فؼى ل١بة ـً ي 1

 : ٚاضؽ ؼوٛـه بى

 ؼلیمٝ 30:قهبى

 : ِؼبة، ـٍ٘یٙٝهَاؼ هّففي

: خبـٔیُ، اثكاـ ٍ سدْيكار

فىز ٔیُ، ضجبة ثفٌفؼاٖ، 

 ظفٚف ٍٟ٘ؽاـ ِؼبة

 وفؼٖ ِطیص ٚ وبُٔآٔبؼٜ 

 

 آٔبؼٜ وفؼٖ ؼـ ضؽ لبثُ لجَٛ

 

 آٔبؼٜ وفؼٖ ٘بؼـوز

آٔبؼٜ وفؼٖ ِطیص ٚ وبُٔ ِؼبة ٞبی ـٍ٘ی ثب سٛخٝ 

، ٔمؽاـ آة، ـٍ٘یٙٝ، ِؼبةففٔٛالویٖٛ ، ٔمؽاـ 

 ؼا٘ىیشٝ ٚ ...
3 

ٞبی ـٍ٘ی ثب غٙبی آٔبؼٜ وفؼٖ ٘ىجشبً ِطیص ِؼبة 

 آة، ٚ ؼا٘ىیشٝٔدبق ؼـ ـاثٙٝ ثب ٔمؽاـ ِؼبة، ٔمؽاـ 
2 

 1 ػؽْ سٛا٘بیی آٔبؼٜ وبقی ِؼبة

2 
ا٠وبل ل١بة ثفٍي قلن 

 هَ

 : ٚاضؽ ؼوٛـه بى

 ؼلیمٝ 30 :قهبى

 : ِؼبة، ـٍ٘یٙٝهَاؼ هّففي

: خبـٔیُ، اثكاـ ٍ سدْيكار

فىز ٔیُ، ضجبة ثفٌفؼاٖ، 

 ظفٚف ٍٟ٘ؽاـ ِؼبة

 اػٕبَ ِطیص ٚ ؼلیك

 

 اػٕبَ ؼـ ضؽ لبثُ لجَٛ

 

 اػٕبَ ٘بؼـوز

ؼبة ثٝ ـٚي لّٓ ثب سٛخٝ ثٝ اػٕبَ ِطیص ٚ ؼلیك ِ

 ، یىٙٛاغشی ٚ ٘فش ٔٛـؼ ٘ظفٔػبٔز
3 

 
اػٕبَ ٘ىجشبً ِطیص ٚ ؼلیك ِؼبة ثٝ ـٚي لّٓ ٔٛ 

 ثب غٙبی ٔدبق ثب سٛخٝ ثٝ ٔػبٔز ...
2 

 1 ػؽْ سٛا٘بی اػٕبَ ِؼبة

3 
ا٠وبل ل١بة ثفٍي 

 ٍ ...  دبٌيؽى ٍ ـيػشي

 : ٚاضؽ ؼوٛـه بى

 ؼلیمٝ 30 :قهبى

 : ِؼبة، ـٍ٘یٙٝهَاؼ هّففي

: خبـٔیُ، اثكاـ ٍ سدْيكار

فىز ٔیُ، ضجبة ثفٌفؼاٖ، 

 ظفٚف ٍٟ٘ؽاـ ِؼبة

 اػٕبَ ِطیص ٚ ؼلیك

 

 اػٕبَ ؼـ ضؽ لبثُ لجَٛ

 

 

 اػٕبَ ٘بؼـوز

ٌیؽٖ ٚ ـیػشٗ اػٕبَ ؼلیك ٚ ِطیص ِؼبة ثفٚي دب

 ٓ، ٔػبٔز ثب سٛخٝ ثٝ وٙص ٚ ضد
3 

 
ِؼبة ثٝ ـٚي دبٌیؽٖ، ـیػشٗ اػٕبَ ٘ىجشبً ِطیص 

 ثب غٙبی ٔدبق
2 

 1 ػؽْ سٛا٘بی اػٕبَ ِؼبة

4 
ًٝبـر ثف ٠ول فؼ 

 دفوٌ 

 : ٚاضؽ ؼوٛـه بى

 : ؼـ اغشیبـ اـقٌیبةقهبى

 -: هَاؼ هّففي

 -:اثكاـ ٍ سدْيكار

 ٘ظبـر وبُٔ

 
 ٘ظبـر ؼـ ضؽ لبثُ لجَٛ 

 
 ٘ظبـر ٘بؼـوز

وٙشفَ ِطیص وّیٝ ٔفاضُ وبـ دفوُٙ اق ِطبٚ وٕی ٚ 

 ویفی ٚ ـػبیز اَِٛ ایٕٙی 
3 

 
وٙشفَ وبـ دفوُٙ اق ِطبٚ ویفی ٚ ػؽْ وٙشفَ ِطیص 

 وٕیز وبـ دفوُٙ ٚ ـػبیز اَِٛ ایٕٙی 
2 

ػؽْ وٙشفَ ٔفاضُ وبـ دفوُٙ اق ِطبٚ وٕی ٚ ویفی ٚ 

 ػؽْ ـػبیز اَِٛ ایٕٙی 
1 

 ٌبیىشٍی ٞبی غیف

فٙی , ایٕٙی, 

ثٟؽاٌز, سٛخٟبر 

قیىز ٔطیٙی ٚ 

 ٍ٘في

 : ِجبن وبـ، وفً ایٕٙی، ؼوشىً ٔٙبوت، ػیٙه ایٕٙی، والٜ ایٕٙی، ٔبوه ایٕٙی، سدٟیكار ا٘فبء ضفیك ٚ آٌبٞی ٞبی ایٕٙیايوٌي-1

 : ؼلز ٚ ٘ظٓ ً في-2

 خؽاوبقی ٔبیؼبر، خؽاوبقی فبٔالة ٌیٕیبیی، ویىشٓ سٟٛیٝ سَخْبر قيىز هطيٙي:-3

ؼاٌشٗ ؼـن ؼـوز اق ویىشٓ وبقٔب٘ی   -(N12)سّٕیٓ ٌیفی -(N11)اوشؽالَ   ٌبيىش ي ّب  غيف فٌي  ؽ ٍ وٙص هَـؼ ًيبق  بـ:-4

(N21)-  ٓسٙظیٓ ٚ اِالش ػّٕىفؼٞبی ویىش(N22)-   ٓثٟجٛؼ ػّٕىفؼٞبی ویىش(N23)-  خٕغ آٚـی ٚ ٌفؼآٚـی ا٘الػبر(N31)-   ٝسٛوؼ

 -(N53)٘مً ؼـ سیٓ   -(N52)ٟٔبـر ٌٛي وفؼٖ -(N51)اخشٕبػی ثٛؼٖ -(N41)ا٘شػبة فٙبٚـی ٞبی ٔٙبوت  -(N36)ٌبیىشٍی ٚ ؼاً٘ 

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

غٛؼ ٔؽیفیشی   -(N73)ؼـوشىبـی ٚ وىت ضالَ   -(N72)ِیز دؿیفیٔىئٛ -(N71)سؼبِی ففؼی -(N57)وٕه ثٝ ففاٌیفی ؼیٍفاٖ 

(N61)-  ٖٔؽیفیز قٔب(N64)-   ٔؽیفیز ٔٛاؼ ٚ سدٟیكار(N66)- ٔؽیفیز ٔٙبثغ ا٘ىب٘ی(N67)-  وبـآففیٙی(N81) 

 

 1ـ٠بيز هَاـؼ 

 4الي 

 

 
 

٠ؽم ـ٠بيز ّف 

 1يک اق هَاـؼ 

 4الي 

% ایٕٙی، ٍ٘في، 100

سٛخٟبر قیىز ٔطیٙی ٚ 

 ٞبی غیففٙیٌبیىشٍی

2 

 
ػؽْ اوشفبؼٜ اق ؼوشىً 

وبـ یب وفً ایٕٙی یب 

ِجبن وبـ یب ػیٙه ایٕٙی 

والٜ ایٕٙی یب ٔبوه  یب 

 ٔٛاـؼ ؼیٍف سٙفىی یب

1 

 اـقٌيبثي  بـ )ٌبيىش ي اًدبم  بـ(
 ثّی    

 غیف    

 ٔؼیبـ ٌبیىشٍی ا٘دبْ وبـ  :

  3ٚ  2اق ٔفاضُ   2وىت ضؽالُ ٕ٘فٜ  

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

 اق ٔفاضُ وبـ 2وىت ضؽالُ ٔیبٍ٘یٗ 
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 ٍقاـر  هَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك   هَقٌي

 ؼفشف سبلي   شبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ  بـؼاًً

 

   بـ ٠ول فؼ اوشبًؽاـؼ سطلي  - 1-8ًوَى ثفگ

 اٍل:ًَثز  : سبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي    ًبم ٍ ًبم غبًَاؼ ي

 اوشبًؽاـؼ ٠ول فؼ  بـ: L2 وٙص ِالضيز  وک س ٌىيي وفاهيک ضففِ 73140192  ؽ ضففِ

ؼوش بُ زبح ٍ ا٠وبل ٘فش ٍ   هبؼُ وبق  ـًگ،

ٍ ّب ؼوشَـال١و  ثب ثفـوي ٠يَة  ى هٙبثق 

 هفثَِ٘اوشبًؽاـؼّب  

 G33  فٍُ  بـ  ٍ سك يي ؼ َـ ٍٜي ِ 12  ؽ ٍٜي ِ

 (4سىلٗ ) وٙص ٌبيىش ي ؼ َـ زبح  بـ 1204  ؽ  بـ

  

 (ؼقيقِ 90قهبى: )                                                         ٌفايٗ اًدبم  بـ :-1

 ه بى: ٍاضؽ ؼ َـ .1

هي ، الک ثب هً هٌبوت، ٜفٍ  ً ْؽاـ  هَاؼ، ٌبثلَى زبح، اًَاٞ ؼوش بُ زبح خبـهي  ٍ خبـ  فؼاى، فىز اثكاـ ٍ سدْيكار:  .2

 )ٌبه : ويلک او فيي، ـٍسَـ  بلف، ؼيديشبل دفيٌز ٍ ...(،  بثيي اوذف ، ؾـُ ثيي، الهخ هػََّ ٍ ....

 اًَاٞ ـًگ، ـٍغي زبح، دَؼـ زبح، زىت زبح ٍ ....هَاؼ هّففي:  .3

 ي، ؼوش ً هٌبوت، ٠يٌک ايوٌي،  الُ ايوٌي، هبوک سٌ ىيلجبن  بـ ،   ً ايوٌسدْيكار ايوٌي:  .4

 ٌبغُ ّب  اِلي اوشبًؽاـؼ ٠ول فؼ  بـ: - 2
  هبؼُ وبق  ـًگ .1

  هبؼُ وبق  ؼوش بُ ٍ ا٠وبل زبح .2

 ًوًَِ ٍ ًقٍِ  بـ:-3

 ـًگ ّب  هػشل  خْز ؼ َـ ـا هٙبثق ؼوشَـال١و   هبؼُ ًوبيؽ. .1

 هٙبثق ؼوشَـال١و   هبؼُ  فؼُ ٍ اقؽام ثِ اًدبم زبح ًوبيؽ. ؼوش بُ زبح ؼوشي يب هبٌيٌي ـا خْز اًدبم زبح .2

 

 اثكاـ اـقٌيبثي: -4

 . فْفوز ٍاـوي4. ًوًَِ  بـ          3. هٍبّؽُ        2دفوً          .1
 

 اثكاـ ٍ سدْيكار هَـؼ ًيبق اًدبم  بـ: -5

ً ْؽاـ  هَاؼ، ٌبثلَى زبح، اًَاٞ ؼوش بُ زبح خبـهي  ٍ خبـ  فؼاى، فىز هي ، الک ثب هً هٌبوت، ٜفٍ  اثكاـ ٍ سدْيكار:  .1

 )ٌبه : ويلک او فيي، ـٍسَـ  بلف، ؼيديشبل دفيٌز ٍ ...(،  بثيي اوذف ، ؾـُ ثيي، الهخ هػََّ ٍ ....

 لجبن  بـ ،   ً ايوٌي، ؼوش ً هٌبوت، ٠يٌک ايوٌي،  الُ ايوٌي، هبوک سٌ ىي ، سدْيكار ا٘ ب  ضفيق سدْيكار ايوٌي:  .2

   بـ  هفسجٗ ؼـ  فٍُ  بـ :س بلي    -6

 (0703زبح ـٍ  ق١ِٙ ل١بة غَـؼُ ) -

 (1203سكييي ؼوشي ) -
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 ٍقاـر  هَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك   هَقٌي

 ؼفشف سبلي   شبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ  بـؼاًً

 

  اـقٌيبثي - 1 -9ثفگًوَى 

 اٍلًَثز    سبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼ ي

 اوشبًؽاـؼ ٠ول فؼ  بـ:     L2 وٙص ِالضيز  وک س ٌىيي وفاهيک ضففِ 73140192  ؽ ضففِ

ؼوش بُ زبح ٍ ا٠وبل  ، هبؼُ وبق  ـًگ  

 ثب ٘فش ٍ ثفـوي ٠يَة  ى هٙبثق 

 هفثَِ٘ اوشبًؽاـؼّب  ٍ ّب ؼوشَـال١و 

 G33  فٍُ اـقٌيبثي  بـ ٍ سك يي ؼ َـ ٍٜي ِ 12  ؽ ٍٜي ِ

 (4سىلٗ ) وٙص ٌبيىش ي ؼ َـ زبح  بـ 1204  ؽ  بـ

  

 هفا ض   بـ ـؼي 
 ٌفايٗ ٠ول فؼ

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

  هبؼُ وبق  ـًگ 1

 : ٚاضؽ ؼوٛـه بى

 ؼلیمٝ 20: قهبى

: ا٘ٛاع ـً٘، دٛؼـ خبؾة، ـٚغٗ زبح، هَاؼ هّففي

 زىت

خبـ ٚ خبـٌفؼاٖ فىز ٔیُ، اِه ثب  اثكاـ ٍ سدْيكار:

 ًٔ ٔٙبوت ظفٚف ٍٟ٘ؽاـی

 آٔبؼٜ وبقی وبُٔ ٚ ؼلیك

 

 آٔبؼٜ وبقی ؼـ ضؽ لبثُ لجَٛ

 

 آٔبؼٜ وبقی ٘بؼـوز

ٍٕٞٗ ثٛؼٖ ٔػّٖٛ، آٔبؼٜ وبقی وبُٔ ٚ ؼلیك ثب سٛخٝ ثٝ 

 ؼا٘ىیشٝ ٚ ؼا٘ٝ ثٙؽی ٔٙبوت
3 

 
آٔبؼٜ وبقی ٘ىجشبً ِطیص ٚ ؼلیك ثب غٙبی ٔدبق ثب سٛخٝ ثٝ 

 دبـأشفٞبی ؼا٘ىیشٝ، ؼا٘ٝ ثٙؽی
2 

 1 ػؽْ سٛا٘بی آٔبؼٜ وبقی ـً٘

2 
 هبؼُ وبق  

 ؼوش بُ زبح

 : ٚاضؽ ؼوٛـه بى

 ؼلیمٝ 20: قهبى

 -: هَاؼ هّففي

: ٌبثّٖٛ زبح، ا٘ٛاع ؼوشٍبٟٞبی زبح، سدْيكاراثكاـ ٍ 

 وبثیٗ زىت

 آٔبؼٜ وبقی وبُٔ ٚ ؼلیك

 

 آٔبؼٜ وبقی ؼـ ضؽ لبثُ لجَٛ

 

 آٔبؼٜ وبقی ٘بؼـوز

آٔبؼٜ وبقی وبُٔ ٚ ؼلیك ؼوشٍبٜ زبح ّ٘ت ِطیص ٌبثّٖٛ 

 ٔمؽاـ زىت ٔٙبوت ٚ ...
3 

 
آٔبؼٜ وبقی ٘ىجشبً ِطیص ؼوشٍبٜ زبح ثب غٙبی ٔدبق سب 

 ِطیص ا٘دبْ ٌٛؼ ؼوٛـ
2 

 1 ػؽْ سٛا٘بی آٔبؼٜ وبقی

3 

زبح ـٍ  ق١ِٙ 

ؼوشي ٍ )

 (هبٌيٌي

 : ٚاضؽ ؼوٛـه بى

 ؼلیمٝ 30: قهبى

: ا٘ٛاع ـً٘، ـٚغٗ زبح، دٛؼـ خبؾة، وبثیٗ هَاؼ هّففي

 زىت

 : ؼوشٍبٜ ٞبی زبح، وبثیٗ زىتاثكاـ ٍ سدْيكار

 اػٕبَ زبح وبُٔ ٚ ؼلیك
 
 

 لجَٛاػٕبَ زبح ؼـ ضؽ لبثُ 

 

 اػٕبَ زبح ٘بؼـوز

اػٕبَ ؼلیك ٚ وبُٔ زبح ـٚی لٙؼٝ ثب سٛخٝ ٘ٛع ؼوشٍبٜ ٚ 

 فیذّ٘ت ٌبثّٖٛ، فبِّٝ ٞب ، وفػز ػجٛـ لٙؼٝ ...، وبثیٗ او
3 

اػٕبَ ٘ىجشبً ِطیص زبح ثب غٙبی ٔدبق ٚ دبـأشفٞبی ٟٔٓ  

 آٖ ؼوشٍبٜ 
2 

 1 ػؽْ سٛا٘بی اػٕبَ زبح

  ثفـوي ٠يَة 4

 ٚاضؽ ؼوٛـ: ه بى

 ؼلیمٝ 20قهبى: 

 -هَاؼ هّففي: 

 ؾـٜ ثیٗ، الٔخ ٔػَّٛاثكاـ ٍ سدْيكار: 

 ثفـوی وبُٔ ٚ ؼلیك

 

 ثفـوی ؼـ ضؽ لبثُ لجَٛ
 

 ثفـوی ٘بؼـوز

ثفـوی وبُٔ ٚ ؼلیك ػیٛة لٙؼبر زبح ٌؽٜ اق ٘ظف ٘فش، 

 ػؽْ ٘مُ ٘فش ٚ خبثدبی ٘فش ...
3 

ٚ ٘فش،  ثفـوی ٘ىجشبً ِطیص ػیٛة زبح ثب غٙبی ٔدبق 

 خبثدبی ٘فش ...
2 

 1 ػؽْ سٛا٘بی ثفـوی ػیٛة

5 
ًٝبـر ثف ٠ول فؼ 

 دفوٌ 

 : ٚاضؽ ؼوٛـه بى

 : ؼـ اغشیبـ اـقٌیبةقهبى

 -: هَاؼ هّففي

 -:اثكاـ ٍ سدْيكار

 ٘ظبـر وبُٔ

 

 ٘ظبـر ؼـ ضؽ لبثُ لجَٛ 

 

 ٘ظبـر ٘بؼـوز

وٙشفَ ِطیص وّیٝ ٔفاضُ وبـ دفوُٙ اق ِطبٚ وٕی ٚ ویفی 

 ـػبیز اَِٛ ایٕٙیٚ 
3 

 
وٙشفَ وبـ دفوُٙ اق ِطبٚ ویفی ٚ ػؽْ وٙشفَ ِطیص 

 وٕیز وبـ دفوُٙ ٚ ـػبیز اَِٛ ایٕٙی
2 

ػؽْ وٙشفَ ٔفاضُ وبـ دفوُٙ اق ِطبٚ وٕی ٚ ویفی ٚ ػؽْ 

 ـػبیز اَِٛ ایٕٙی
1 

ٌبیىشٍی ٞبی 

غیف فٙی , ایٕٙی, 

ثٟؽاٌز, سٛخٟبر 

قیىز ٔطیٙی ٚ 

 ٍ٘في

ِجبن وبـ ، وفً ایٕٙی، ؼوشىً ٔٙبوت، ػیٙه ایٕٙی، والٜ ایٕٙی، ٔبوه سٙفىی ، سدٟیكار ا٘فبء ضفیك ٚ آٌبٞی ٞبی : ايوٌي-1

 ایٕٙی

 : ؼلز ٚ ٘ظٓ ً في-2

 خؽاوبقی ٔبیؼبر، خؽاوبقی فبٔالة ٌیٕبیی، ویىشٓ سٟٛیٝ سَخْبر قيىز هطيٙي:-3

ؼاٌشٗ ؼـن ؼـوز اق ویىشٓ   -(N12)سّٕیٓ ٌیفی -(N11)اوشؽالَ   ٌبيىش ي ّب  غيف فٌي  ؽ ٍ وٙص هَـؼ ًيبق  بـ:-4

خٕغ آٚـی ٚ ٌفؼآٚـی ا٘الػبر  -(N23)ثٟجٛؼ ػّٕىفؼٞبی ویىشٓ   -(N22)سٙظیٓ ٚ اِالش ػّٕىفؼٞبی ویىشٓ  -(N21)وبقٔب٘ی 

(N31)-   ً٘سٛوؼٝ ٌبیىشٍی ٚ ؼا(N36)-  ا٘شػبة فٙبٚـی ٞبی ٔٙبوت(N41)- ٖاخشٕبػی ثٛؼ(N51)-  ٟٔبـر ٌٛي

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

  -(N72)ٔىئِٛیز دؿیفی -(N71)سؼبِی ففؼی -(N57)آٔٛقي ٚ وٕه ثٝ ففاٌیفی ؼیٍفاٖ   -(N56)ثف اـقي ٞبی ؼیٍفاٖ

ٔؽیفیز ٔٙبثغ  -(N66)ٔؽیفیز ٔٛاؼ ٚ سدٟیكار   -(N64)ٔؽیفیز قٔبٖ  -(N61)غٛؼ ٔؽیفیشی   -(N73)ؼـوشىبـی ٚ وىت ضالَ 

 (N15سفىف غالق ) – (N67)ا٘ىب٘ی

 

 4الي  1ـ٠بيز هَاـؼ 

 

 

 

٠ؽم ـ٠بيز ّف يک 

 4الي  1اق هَاـؼ 

% ایٕٙی، ٍ٘في، 100

سٛخٟبر قیىز ٔطیٙی 

ٞبی ٚ ٌبیىشٍی

 غیففٙی

2 

 
ػؽْ اوشفبؼٜ اق 

ؼوشىً وبـ یب وفً 

ایٕٙی یب ِجبن وبـ یب 

والٜ  ػیٙه ایٕٙی یب 

ایٕٙی یب ٔبوه سٙفىی 

 ٔٛاـؼ ؼیٍف یب

1 

 اـقٌيبثي  بـ )ٌبيىش ي اًدبم  بـ(
 ثّی    

 غیف    

 وبـ  : ٔؼیبـ ٌبیىشٍی ا٘دبْ

  3  ٝضّاق ٔف 2وىت ضؽالُ ٕ٘فٜ  

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

 اق ٔفاضُ وبـ 2وىت ضؽالُ ٔیبٍ٘یٗ 
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 ٍقاـر  هَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك   هَقٌي

 ؼفشف سبلي   شبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ  بـؼاًً

 

   بـ ٠ول فؼ اوشبًؽاـؼ سطلي  - 1-8ًوَى ثفگ

 اٍل:ًَثز  : سبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي    ًبم ٍ ًبم غبًَاؼ ي

 اوشبًؽاـؼ ٠ول فؼ  بـ: L3 وٙص ِالضيز س ٌىيي وفاهيک ضففِ 31190193  ؽ ضففِ

ثفـوي ٜبّف  ق١ٙبر دػز ٍ ثفـوي ٠يَة 

ؼ َـ هٙبثق  اوشبًؽاـؼّب ٍ ؼوشَـال١و  ّب  

 هفثَِ٘

 G41  فٍُ  بـ  ؼ َـ ٍ سك يي ٍٜي ِ 12  ؽ ٍٜي ِ

 (3هْبـر ) وٙص ٌبيىش ي دػز ؼ َـ  بـ 1205  ؽ  بـ

  

 (ؼقيقِ 110قهبى: )                                                             :ٌفايٗ اًدبم  بـ  -1
 ه بى: ٍاضؽ ؼ َـ .1

 دبيِ ًىَق ٍ .... ؾـُ ثيي، الهخ هػََّ،  َـُ ؼ َـ، ِ طِ،اثكاـ ٍ سدْيكار:  .2

 -هَاؼ هّففي:  .3

 لجبن  بـ ،   ً ايوٌي، ؼوش ً هٌبوت، ٠يٌک ايوٌي،  الُ ايوٌي، هبوک سٌ ىيسدْيكار ايوٌي:  .4

 ٌبغُ ّب  اِلي اوشبًؽاـؼ ٠ول فؼ  بـ:  - 2

 ق١ٙبر ؼ َـ دػز  .1

 ؼ َـثفـوي ٠يَة  .2

 ًوًَِ ٍ ًقٍِ  بـ:-3
 دػز ًوبيؽ. ؼ َـق١ٙبر ـا هٙبثق ؼوشَـال١و  ٍ هٌطٌي دػز  .1

 ٌٌبوبيي  فؼُ ٍ ؼـ خْز ـفٟ  ى اقؽام ًوبيؽ. ؼ َـ ٠يَة هػشل  ق١ٙبر ـا ده اق دػز .2

 

 اثكاـ اـقٌيبثي: -4

 . فْفوز ٍاـوي4. ًوًَِ  بـ          3. هٍبّؽُ        2دفوً          .1
 

 اثكاـ ٍ سدْيكار هَـؼ ًيبق اًدبم  بـ: -5
  َـُ ؼ َـ، ِ طِ، دبيِ ًىَق ٍ .... ؾـُ ثيي، الهخ هػََّ،اثكاـ ٍ سدْيكار:  .1

 لجبن  بـ ،   ً ايوٌي، ؼوش ً هٌبوت، ٠يٌک ايوٌي،  الُ ايوٌي، هبوک سٌ ىي، سدْيكار ا٘ ب  ضفيق سدْيكار ايوٌي:  .2

   س بلي   بـ  هفسجٗ ؼـ  فٍُ  بـ : -6

 (0805ًٝبـر ثف ٠ول فؼ  َـُ دػز ) -

 (0806ثفـوي ٠يَة دػز ) -
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 ٍقاـر  هَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك   هَقٌي

 ؼفشف سبلي   شبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ  بـؼاًً

 

  اـقٌيبثي - 1 -9ًوَى ثفگ

 اٍلًَثز    سبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼ ي

 اوشبًؽاـؼ ٠ول فؼ  بـ: L2 وٙص ِالضيز  وک س ٌىيي وفاهيک ضففِ : 31190193  ؽ ضففِ

ثفـوي ٜبّف  ق١ٙبر دػز ٍ ثفـوي ٠يَة 

ؼ َـ هٙبثق  اوشبًؽاـؼّب ٍ ؼوشَـال١و  ّب  

 هفثَِ٘

 G41  فٍُ  بـ  ؼ َـ ٍ سك يي ٍٜي ِ: 12  ؽ ٍٜي ِ

 (3هْبـر ) وٙص ٌبيىش ي دػز ؼ َـ  بـ: 1205  ؽ  بـ

  

 هفا ض   بـ ـؼي 
 ٌفايٗ ٠ول فؼ

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

1 
ثفـوي ٜبّف  

 ج  اق  َـُق ق١ٙبر

 : ٚاضؽ وٛـٜه بى

 ؼلیمٝ 20: قهبى

 : لٙؼبر ؼوٛـ ٌؽٜهَاؼ هّففي

 : ؾـٜ ثیٗ، الٔخاثكاـ ٍ سدْيكار

 ٔػَّٛ

 ثفـوی وبُٔ ٚ ؼلیك

 

 ثفـوی ؼـ ضؽ لبثُ لجَٛ

 

 ثفـوی ٘بؼـوز

لٙؼبر ؼوٛـ ٌؽٜ اق ٘ظف سفن،  ثفـوی وبُٔ ٚ ؼلیك ظبٞف

 ٌىىز، غفاثی ؼوٛـ ...
3 

 2 لٙؼبر ؼوٛـ ٌؽٜ ثب غٙبی ٔدبق ثفـوی ٘ىجشبً ِطیص ظبٞف 

 1 لٙؼبر ػؽْ سٛا٘بیی ثفـوی ظبٞف

2 
  هبؼُ  فؼى  َـُ

 ؼ َـ

 : ٚاضؽ وٛـٜه بى

 ؼلیمٝ 30: قهبى

 -: هَاؼ هّففي

: الٔخ ٔػَّٛ، اثكاـ ٍ سدْيكار

 زفاؽ لٜٛ، ِفطٝ ، دبیٝ ٘ىٛق

 آٔبؼٜ وفؼٖ ؼلیك ٚ وبُٔ

 

آٔبؼٜ وفؼٖ ؼـ ضؽ لبثُ 

 لجَٛ

 آٔبؼٜ وفؼٖ ٘بؼـوز

ٜ ثب سٛخٝ لٙؼبر، زیؽٔبٖ ٚ آٔبؼٜ وفؼٖ ؼلیك ٚ ِطیص وٛـ

 سفٔٛوٛدُ ..وبِٓ ثٛؼٖ إِٙز ٚ 
3 

 2 آٔبؼٜ وفؼٖ ٘ىجشبً ِطیص وٛـٜ ثبغٙبی ؼـ ضؽ لبثُ لجَٛ 

 1 ػؽْ سٛا٘بی آٔبؼٜ وفؼٖ

 ؼ َـ دػز 3

 : ٚاضؽ وٛـٜه بى

 ؼلیمٝ 30: قهبى

 -: هَاؼ هّففي

 : وٛـٜ دػزاثكاـ ٍ سدْيكار

 دػز ِطیص ٚ وبُٔ

 

 دػز ؼـ ضؽ لبثُ لجَٛ

 

 دػز ٘بؼـوز

ٕ٘ٛؼاـ ثٝ دػز ِطیص ٚ ؼلیك لٙؼبر ؼوٛـ ٌؽٜ ثب سٛخٝ 

 )وفػز ٌفْ وفؼٖ(ؼوٛـ دػز 
3 

 2 دػز ٘ىجشبً ِطیص لٙؼبر ؼوٛـ ٌؽٜ ثب غٙبی ٔدبق 

 1 ػؽْ سٛا٘بی دػز لٙؼبر ؼوٛـ ٌؽٜ

 ؼ َـ ثفـوي ٠يَة 4

 : ٚاضؽ وٛـٜه بى

 ؼلیمٝ 30: قهبى

 - هَاؼ هّففي:

الٔخ  : ؾـٜ ثیٗ،اثكاـ ٍ سدْيكار

 ٔػَّٛ

 ثفـوی ؼلیك ٚ وبُٔ 

 

 ثفـوی ؼـ ضؽ لبثُ لجَٛ

 

 ثفـوی ٘بؼـوز

ثفـوی ؼلیك ٚ وبُٔ ػیٛة اق ٘ظف ػؽْ سغییف ـً٘ ؼوٛـ، 

 سفن، ٌىىز ...
3 

 2 ثفـوی ٘ىجشبً ِطیص ػیٛة ثب غٙبی ٔدبق 

 1 ػؽْ سٛا٘بی ثفـوی ػیٛة

5 
ًٝبـر ثف ٠ول فؼ 

 دفوٌ 

 : ٚاضؽ وٛـٜه بى

 ؼـ اغشیبـ اـقٌیبة: قهبى

 - هَاؼ هّففي:

 -:اثكاـ ٍ سدْيكار

 ٘ظبـر وبُٔ

 

 ٘ظبـر ؼـ ضؽ لبثُ لجَٛ 

 

 ٘ظبـر ٘بؼـوز

وٙشفَ ِطیص وّیٝ ٔفاضُ وبـ دفوُٙ اق ِطبٚ وٕی ٚ ویفی 

 ٚ ـػبیز اَِٛ ایٕٙی 
3 

 
وٙشفَ وبـ دفوُٙ اق ِطبٚ ویفی ٚ ػؽْ وٙشفَ ِطیص 

 وٕیز وبـ دفوُٙ ٚ ـػبیز اَِٛ ایٕٙی 
2 

ػؽْ وٙشفَ ٔفاضُ وبـ دفوُٙ اق ِطبٚ وٕی ٚ ویفی ٚ ػؽْ 

 ـػبیز اَِٛ ایٕٙی 
1 

ٌبیىشٍی ٞبی غیف 

فٙی , ایٕٙی, 

ثٟؽاٌز, سٛخٟبر 

قیىز ٔطیٙی ٚ 

 ٍ٘في

 ٞبی ایٕٙی -ؼوشىً ٔٙبوت، ػیٙه ایٕٙی، والٜ ایٕٙی، ٔبوه سٙفىی، سدٟیكار ا٘فبء ضفیك ٚ آٌبٞیِجبن وبـ ، وفً ایٕٙی،  : ايوٌي-1

 : ؼلز ٚ ٘ظٓ ً في-2

 خؽاوبقی ٔبیؼبر، ویىشٓ سٟٛیٝ  سَخْبر قيىز هطيٙي:-3

ؼاٌشٗ ؼـن ؼـوز اق ویىشٓ وبقٔب٘ی   -(N12)سّٕیٓ ٌیفی -(N11)اوشؽالَ   ٌبيىش ي ّب  غيف فٌي  ؽ ٍ وٙص هَـؼ ًيبق  بـ:-3

(N21)-  ٓسٙظیٓ ٚ اِالش ػّٕىفؼٞبی ویىش(N22)-   ٓثٟجٛؼ ػّٕىفؼٞبی ویىش(N23)-  خٕغ آٚـی ٚ ٌفؼآٚـی ا٘الػبر(N31)-   ٝسٛوؼ

 -(N53)٘مً ؼـ سیٓ   -(N52)ٟٔبـر ٌٛي وفؼٖ -(N51)اخشٕبػی ثٛؼٖ -(N41)ا٘شػبة فٙبٚـی ٞبی ٔٙبوت  -(N36)ٌبیىشٍی ٚ ؼاً٘ 

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

 -(N61)غٛؼ ٔؽیفیشی   -(N73)ؼـوشىبـی ٚ وىت ضالَ   -(N72)ٔىئِٛیز دؿیفی -(N71)سؼبِی ففؼی -(N57)ثٝ ففاٌیفی ؼیٍفاٖ 

وبقٔبٖ   -(N15)سفىف غالق  -(N81)وبـآففیٙی  -(N67)ٔؽیفیز ٔٙبثغ ا٘ىب٘ی -(N66)یفیز ٔٛاؼ ٚ سدٟیكار ٔؽ  -(N64)ٔؽیفیز قٔبٖ 

 (N92)ٔطبوجٝ ٚ ـیبٔی - (N81)وبـآففیٙی  -(N42)ثىبـٌیفی فٙبٚـی ٞبی ٔٙبوت  (N32)ؼٞی ا٘الػبر 

 

 1ـ٠بيز هَاـؼ 

 4الي 

 

 

 

٠ؽم ـ٠بيز ّف 

 1يک اق هَاـؼ 

 4الي 

ٍ٘في، % ایٕٙی، 100

سٛخٟبر قیىز ٔطیٙی ٚ 

 ٞبی غیففٙیٌبیىشٍی

2 

 
ػؽْ اوشفبؼٜ اق ؼوشىً 

وبـ یب وفً ایٕٙی یب 

ِجبن وبـ یب ػیٙه ایٕٙی 

والٜ ایٕٙی یب ٔبوه  یب 

 ٔٛاـؼ ؼیٍف سٙفىی یب

1 

 اـقٌيبثي  بـ )ٌبيىش ي اًدبم  بـ(
 ثّی    

 غیف    

 ٔؼیبـ ٌبیىشٍی ا٘دبْ وبـ  :

  3 ٝضّاق ٔف 2ٕ٘فٜ ىت ضؽالُ و 

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

 اق ٔفاضُ وبـ 2وىت ضؽالُ ٔیبٍ٘یٗ 
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 ٍقاـر  هَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك   هَقٌي

 ؼفشف سبلي   شبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ  بـؼاًً

 

   بـ ٠ول فؼ اوشبًؽاـؼ سطلي  - 1-8ثفگًوَى 

 اٍل:ًَثز  : سبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي    ًبم ٍ ًبم غبًَاؼ ي

 اوشبًؽاـؼ ٠ول فؼ  بـ: L3 وٙص ِالضيز س ٌىيي وفاهيک ضففِ : 31190193  ؽ ضففِ

 هبؼُ وبق   هيك ـً يٌِ، وٌشك ـًگ،  ويبة ٍ 

 ٌىشٍَ، غٍک  فؼى ـًگ هٙبثق ثب اوشبًؽاـؼّب

 ٍ ؼوشَـال١و  ّب  هفثَِ٘

 G42  فٍُ  بـ  ؼ َـ ٍ سك يي ٍٜي ِ: 12  ؽ ٍٜي ِ

 (3هْبـر ) وٙص ٌبيىش ي سَليؽ ـً يٌِ  بـ: 1206  ؽ  بـ

  

 ؼقيقِ(  120)قهبى                                                              ٌفايٗ اًدبم  بـ :-1

 يٌِسَليؽ ـً ٍاضؽ ه بى:  .1

(، ٜف  سَقيي، اًَاٞ الک، خبـهي  ٍ خبـ فؼاى، فىز هي ، ثَسِ  001/0اثكاـ سَقيي )سفاقٍ   قهبيٍ بّي ثب ؼقز اثكاـ ٍ سدْيكار:  .2

 ّب  دػز )ٌبه : ٌبهَسي ٍ  لَهيٌبيي ٍ ...( اًجف، ٍوبي  ٌىشٍَ  ـً يٌِ،  َـُ دػز ـً يٌِ، غٍک  ي ٍ ....

 فلك  ٍ ـن ّب ثب غلََ ثبال ٍ ....هَاؼ اٍليِ ٌبه  ا ىيؽّب   هَاؼ هّففي:  .3

 لجبن  بـ ،   ً ايوٌي، ؼوش ً هٌبوت، ٠يٌک ايوٌي، الُ ايوٌي، هبوک سٌ ىيسدْيكار ايوٌي:  .4

 

 ٌبغُ ّب  اِلي اوشبًؽاـؼ ٠ول فؼ  بـ:  - 2

  هبؼُ وبق   هيك .1

 ـً يٌِ دػزوٌشك ٍ  .2

  ويبة  فؼى .3

 ًوًَِ ٍ ًقٍِ  بـ:-3
 ثِ سَقيي هَاؼ اٍليِ ٍ  هبؼُ وبق   هيك ًوبيؽ.هٙبثق ففهَالويَى هَخَؼ اقؽام  .1

 ٘جق ؼوشَـال١و  دػز ًوبيؽ. ـً يٌِ وٌشك ٍ دػز يطٌ هيك  هبؼُ ـا ثب سَخِ ثِ ًَٞ  ى ٍ هٌ .2

  ويبة ًوبيؽ. هٍػُ،ثِ ؼاًِ ثٌؽ   سب ـويؽى هيك دػز ٌؽُ ـا  .3

 

 اثكاـ اـقٌيبثي: -4

 . فْفوز ٍاـوي4   . ًوًَِ  بـ       3. هٍبّؽُ        2دفوً          .1
 

 اثكاـ ٍ سدْيكار هَـؼ ًيبق اًدبم  بـ: -5

(، ٜف  سَقيي، اًَاٞ الک، خبـهي  ٍ خبـ فؼاى، فىز هي ، ثَسِ  001/0اثكاـ سَقيي )سفاقٍ   قهبيٍ بّي ثب ؼقز اثكاـ ٍ سدْيكار:  .1

 ـً يٌِ، غٍک  ي ٍ ....ّب  دػز )ٌبه : ٌبهَسي ٍ  لَهيٌبيي ٍ ...( اًجف، ٍوبي  ٌىشٍَ  ـً يٌِ،  َـُ دػز 

 لجبن  بـ ،   ً ايوٌي، ؼوش ً هٌبوت، ٠يٌک ايوٌي، الُ ايوٌي، هبوک سٌ ىي، سدْيكار ا٘ ب  ضفيقسدْيكار ايوٌي:  .2

 - س بلي   بـ  هفسجٗ ؼـ  فٍُ  بـ : -6
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 ٍقاـر  هَقي ٍ دفٍـي

 وبقهبى دمًٍّ ٍ ثفًبهِ ـيك   هَقٌي

 ؼفشف سبلي   شبة ّب  ؼـوي فٌي ٍ ضففِ ا  ٍ  بـؼاًً

 

  اـقٌيبثي - 1 -9ًوَى ثفگ

 اٍلًَثز    سبـيع اـقٌيبثي   ٌوبـُ هلي   ًبم ٍ ًبم غبًَاؼ ي

 اوشبًؽاـؼ ٠ول فؼ  بـ:     L3 وٙص ِالضيز س ٌىيي وفاهيک ضففِ : 31190193  ؽ ضففِ
وبق   هيك ـً يٌِ، وٌشك ـًگ،  ويبة ٍ  هبؼُ   

ٌىشٍَ، غٍک  فؼى ـًگ هٙبثق ثب اوشبًؽاـؼّب ٍ 

 ؼوشَـال١و  ّب  هفثَِ٘

 G42  فٍُ  بـ  ٍ سك يي ؼ َـ ٍٜي ِ: 12  ؽ ٍٜي ِ

 (3هْبـر ) وٙص ٌبيىش ي سَليؽ ـً يٌِ  بـ: 1206  ؽ  بـ

  

 هفا ض   بـ ـؼي 
 ٌفايٗ ٠ول فؼ

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

1 
  هبؼُ وبق   هيك

 ـً يٌِ

 یٙٝسِٛیؽ ـٍ٘ٚاضؽ : ه بى

 ؼلیمٝ 30: قهبى

: ٔٛاؼ اِٚیٝ وبغز ـٍ٘یٙٝ هَاؼ هّففي

ٚ ـن ٞب ثب  ٌبُٔ ا٘ٛاع اوىیؽٞب فّكی

 ... غَّٛ ثبال

: اثكاـ سٛقیٗ، ظفٚف اثكاـ ٍ سدْيكار

 سٛقیٗ، اِه ٞب، خبـٔیُ، فىز ٔیُ، ثؽ٘ٝ 

 آٔبؼٜ وبقی وبُٔ ٚ ؼلیك

 
 آٔبؼٜ وبقی ؼـ ضؽ لبثُ لجَٛ

 

 آٔبؼٜ وبقی ٘بلُ

آٔبؼٜ وبقی ؼلیك ٚ وبُٔ آٔیك ـٍ٘یٙٝ، ثب سٛخٝ ففَٔٛ ٚ ـٚي 

 ٔٙبوت اغشالٖ
3 

 
 2 آٔبؼٜ وبقی ٘ىجشبً ِطیص آٔیك ثب غٙبی ؼـ ضؽ ٔدبق

 1 ػؽْ سٛا٘بی آٔبؼٜ وبقی آٔیك

2 
 دػزوٌشك ٍ 

 ـً يٌِ

 یٙٝسِٛیؽ ـٍ٘ٚاضؽ : ه بى

 ؼلیمٝ 30: قهبى

: ٔٛاؼ اِٚیٝ وبغز ـٍ٘یٙٝ هَاؼ هّففي

اوىیؽٞبی فّكی،  یٌبُٔ ا٘ٛاع اوىیؽٞب

 ٚاوٙٝ ٚ...

 : ثٛسٝ ٌبٔٛسی، وٛـٜاثكاـ ٍ سدْيكار

 دػز وبُٔ ٚ ؼلیك
 
 

 دػز ؼـ ضؽ لبثُ لجَٛ

 

 دػز ٘بلُ

دػز ؼلیك ٚ وبُٔ ٘جك ثف٘بٔٝ ِطیص دػز ٚ وٙشفَ وٛـٜ اق 

 ٘ظف ؼٔب، اسٕىفف، قٔبٖ
3 

 2 دػز ٘ىجشبً ِطیص ثب غٙبی ؼـ ضؽ ٔدبق دبـأشفٞبی فٛق 

 1 ػؽْ سٛا٘بیی دػز ـٍ٘یٙٝ

3 
 غٍک  فؼى 
 ـً يٌِ

 یٙٝسِٛیؽ ـٍ٘ٚاضؽ : ه بى

 ؼلیمٝ 30: قهبى

 : ـٍ٘یٙٝ ٌىشٍٛ ٌؽٜهَاؼ هّففي

 : غٍه وٗاثكاـ ٍ سدْيكار

وبُٔ ٚ  غٍه وفؼٖ  ٚ  ٌىز ٚ ٌٛ

 ؼلیك

ؼـ ضؽ غٍه وفؼٖ  ٚ   ٌىز ٚ ٌٛ 

 لبثُ لجَٛ
 

 ٘بلُغٍه وفؼٖ  ٚ  ٌىز ٚ ٌٛ 

وبُٔ ٚ ؼلیك ثب سٛخٝ ثٝ ٔمؽاـ ضدٓ غٍه وفؼٖ  ٌىشٍٛ ٚ 

 ٚ فٍبـ آة وٝ ـً٘ ٞبی ثبّ٘ٝ غبـج ثٍٛ٘ؽ.
3 

٘ىجشبً ِطیص ثب غٙبی ٔدبق ٚ ػؽْ  غٍه وفؼٖ  ٌىشٍٛ ٚ  

 دفر ـٍ٘یٙٝ اِّی 
2 

 1 ـٍ٘یٙٝغٍه وفؼٖ  ػؽْ سٛا٘بیی ٌىشٍٛ  ٚ 

  فؼى  ويبة 4

 یٙٝسِٛیؽ ـٍ٘ٚاضؽ : ه بى

 ؼلیم30ٝ: قهبى

 : ـٍ٘یٙٝ غٍه ٌؽٜهَاؼ هّففي

 : آویبة ـٍ٘یٙٝ، اِه ٞباثكاـ ٍ سدْيكار

 آویبة وفؼٖ وبُٔ ٚ ؼلیك
 

 لبثُ لجَٛآویبة وفؼٖ ؼـ ضؽ 
 

 آویبة وفؼٖ ٘بلُ

 3 آویبة وفؼٖ وبُٔ ٚ ؼلیك ثب سٛخٝ ثٝ ؼا٘ٝ ثٙؽی ٔٙبوت

 2 آویبة وفؼٖ ٘ىجشبً ِطیص ثب غٙبی ٔدبق ؼـ ؼا٘ٝ ثٙؽی 

 1 ػؽْ سٛا٘بیی آویبة وفؼٖ

5 
ًٝبـر ثف ٠ول فؼ 

 دفوٌ 

 یٙٝسِٛیؽ ـٍ٘ٚاضؽ : ه بى

 ؼـ اغشیبـ اـقٌیبة: قهبى

 -: هَاؼ هّففي

 :اثكاـ ٍ سدْيكار

 ٘ظبـر وبُٔ
 

 ٘ظبـر ؼـ ضؽ لبثُ لجَٛ 
 

 ٘ظبـر ٘بؼـوز

وٙشفَ ِطیص وّیٝ ٔفاضُ وبـ دفوُٙ اق ِطبٚ وٕی ٚ ویفی ٚ 

 ـػبیز اَِٛ ایٕٙی 
3 

 
وٙشفَ وبـ دفوُٙ اق ِطبٚ ویفی ٚ ػؽْ وٙشفَ ِطیص وٕیز 

 وبـ دفوُٙ ٚ ـػبیز اَِٛ ایٕٙی 
2 

ػؽْ وٙشفَ ٔفاضُ وبـ دفوُٙ اق ِطبٚ وٕی ٚ ویفی ٚ ػؽْ 

 ـػبیز اَِٛ ایٕٙی 
1 

ٌبیىشٍی ٞبی غیف 

فٙی , ایٕٙی, 

ثٟؽاٌز, سٛخٟبر 

قیىز ٔطیٙی ٚ 

 ٍ٘في

 ٞبی ایٕٙی ِجبن وبـ ، وفً ایٕٙی، ؼوشىً ٔٙبوت، ػیٙه ایٕٙی،والٜ ایٕٙی، ٔبوه سٙفىی، سدٟیكار ا٘فبء ضفیك ٚ آٌبٞی : ايوٌي-1

 سٕفوك  ٚ ٘ظٓ ،: ؼلز ً في-2

 خؽاوبقی ٔبیؼبر، ویىشٓ سٟٛیٝ، خؽاوبقی فبٔالة ٌیٕیبیی  سَخْبر قيىز هطيٙي:-3

ؼاٌشٗ ؼـن ؼـوز اق ویىشٓ وبقٔب٘ی   -(N12)سّٕیٓ ٌیفی -(N11)اوشؽالَ   ٌبيىش ي ّب  غيف فٌي  ؽ ٍ وٙص هَـؼ ًيبق  بـ:-4

(N21)-  ٓسٙظیٓ ٚ اِالش ػّٕىفؼٞبی ویىش(N22)-   ٓثٟجٛؼ ػّٕىفؼٞبی ویىش(N23)-  خٕغ آٚـی ٚ ٌفؼآٚـی ا٘الػبر(N31)-   ٝسٛوؼ

 -(N53)٘مً ؼـ سیٓ   -(N52)ٟٔبـر ٌٛي وفؼٖ -(N51)اخشٕبػی ثٛؼٖ -(N41)ا٘شػبة فٙبٚـی ٞبی ٔٙبوت  -(N36)ٌبیىشٍی ٚ ؼاً٘ 

آٔٛقي ٚ وٕه   -(N56)ْ ٌؿاٌشٗ ثف اـقي ٞبی ؼیٍفاٖاضشفا -(N55)ٕ٘بیً لؽـر ـٞجفی اففاؼ  -(N54)ٌفوز ؼـ اخشٕبػبر ٚ فؼبِیز ٞب 

 -(N61)غٛؼ ٔؽیفیشی   -(N73)ؼـوشىبـی ٚ وىت ضالَ   -(N72)ٔىئِٛیز دؿیفی -(N71)سؼبِی ففؼی -(N57)ثٝ ففاٌیفی ؼیٍفاٖ 

   (N81)وبـآففیٙی  - (N67)ٔؽیفیز ٔٙبثغ ا٘ىب٘ی -(N66)ٔؽیفیز ٔٛاؼ ٚ سدٟیكار   -(N64)ٔؽیفیز قٔبٖ 

 
 1ـ٠بيز هَاـؼ 

 4الي 
 

 

 

٠ؽم ـ٠بيز 

ّف يک اق 

 4الي  1هَاـؼ 

% ایٕٙی، ٍ٘في، 100

سٛخٟبر قیىز ٔطیٙی ٚ 

 ٞبی غیففٙیٌبیىشٍی

2 

ػؽْ اوشفبؼٜ اق ؼوشىً  

وبـ یب وفً ایٕٙی یب 

ِجبن وبـ یب ػیٙه ایٕٙی 

والٜ ایٕٙی یب ٔبوه  یب 

 ٔٛاـؼ ؼیٍف سٙفىی یب

1 

 اًدبم  بـ(اـقٌيبثي  بـ )ٌبيىش ي 
 ثّی    

 غیف    

 ٔؼیبـ ٌبیىشٍی ا٘دبْ وبـ  :

  3ٚ  2اق ٔفاضُ   2وىت ضؽالُ ٕ٘فٜ  

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

 اق ٔفاضُ وبـ 2وىت ضؽالُ ٔیبٍ٘یٗ 
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 سؽٍيي اوشبًؽاـؼ اـقٌيبثي ضففِ

Evaluation Occupational Standard Development 

 

رد ارزشیابي حرهف  پيماُن مرحلو دهم : تدويه نهايي  استاندا

 Final Development of Evaluation Occupational Standard (Final step) 
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 تدوين نهايي استاندارد ارزشيابي حرفه

اِف( ٌفؼ آٚـی اوٙبؼ ٔفاضُ ٘فاضی ٔفْٟٛ اوشب٘ؽاـؼ اـقٌیبثی ضففٝ ،ٌفٜٚ ثٙؽی وبـٞب، سطّیُ اوٙبؼ ػّٕىفؼ، سؽٚیٗ  

 اوشب٘ؽاـؼ اـقٌیبثی وبـ 

 ٔٛٔٛع ٌٛاٞیٙبٔٝ ٞب، ٌبیىشٍی ضففٝ ای ٚ ِالضیز ضففٝ ای 10-2ٚ  10-1ة(سٍٕیُ ٕٖ٘ٛ ثفي ٞبی 

 ضففٝ ثف اوبن زبـزٛة دیٍٟٙبؼیج( سؽٚیٗ ٚ وبٔب٘ؽٞی اوشب٘ؽاـؼ اـقٌیبثی 
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 ) فٍُ  بـ /ٌ  (- َاّيٌبهِ ٌبيىش ي ضففِ ا  1-10ًوَى ثفگ 

  سبـيع اـقٌيبثي :  ٌوبـُ هلي:  ًبم ٍ ًبم غبًَاؼ ي:

ًبم ضففِ ؼـ وٙص 

 ِالضيز:

 بـ ف هبّف ٠وَهي 

 وفاهيک
 وٙص: 81810191  ؽ:

 

L1 

ّب
بـ
  

  ؽ بـ  بـ ـؼي 

1 
 هبؼُ وبق  هَاؼ 

 اٍليِ 
T1102 

 ًبم  فٍُ  بـ /ٌ  
 بـ ف  هبؼُ وبق  هَاؼ 

 اٍليِ 
 ًَثز: 818135  ؽ:

 

 اٍل

ًبم ٍ ًبم غبًَاؼ ي 

 اـقٌيبة:

 اهٕب 

 ًبم ٍ ًبم غبًَاؼ ي

 سب يؽ  ٌٌؽُ: 

 اهٕب 

ًبم ٍ ًبم غبًَاؼ ي 

 اـقٌيبثي ًْبيي:

 اهٕب 

 ه١يبـ ا٠ٙب   َاّيٌبهِ: ده اق  ىت ٌبيىش ي ّب  سوبم  بـّب،  َاّيٌبهِ  فٍُ  بـ /ٌ لي ا٠ٙب هي  فؼؼ.
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 ) فٍُ  بـ /ٌ  (-ٌبيىش ي ضففِ ا   َاّيٌبهِ 1-10ًوَى ثفگ 

  سبـيع اـقٌيبثي :  ٌوبـُ هلي:  ًبم ٍ ًبم غبًَاؼ ي:

ًبم ضففِ ؼـ وٙص 

 ِالضيز:

 بـ ف هبّف ٠وَهي 

 وفاهيک
 وٙص: 81810191  ؽ:

 

L1 

ّب
بـ
  

  ؽ بـ  بـ ـؼي 

1 
ٌ   ؼاؼى ؼوشي 

 ق١ِٙ
T0503 

 ًَثز: 818132  ؽ: و بل ف  ًبم  فٍُ  بـ /ٌ  
 

 اٍل

ًبم ٍ ًبم غبًَاؼ ي 

 اـقٌيبة:

 اهٕب 

 ًبم ٍ ًبم غبًَاؼ ي

 سب يؽ  ٌٌؽُ: 

 اهٕب 

ًبم ٍ ًبم غبًَاؼ ي 

 اـقٌيبثي ًْبيي:

 اهٕب 

 ه١يبـ ا٠ٙب   َاّيٌبهِ: ده اق  ىت ٌبيىش ي ّب  سوبم  بـّب،  َاّيٌبهِ  فٍُ  بـ /ٌ لي ا٠ٙب هي  فؼؼ.
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 ) فٍُ  بـ /ٌ  (- َاّيٌبهِ ٌبيىش ي ضففِ ا  1-10ًوَى ثفگ 

  سبـيع اـقٌيبثي :  ٌوبـُ هلي:  ًبم ٍ ًبم غبًَاؼ ي:

ًبم ضففِ ؼـ وٙص 

 ِالضيز:

 بـ ف هبّف ٠وَهي 

 وفاهيک 
 وٙص: 81810191  ؽ:

 

L1 

ّب
بـ
 

 

  ؽ بـ  بـ ـؼي 

1 
دف  فؼى قبلت ثب 

 ؼٍغبة 
T0402 

 ًبم  فٍُ  بـ /ٌ  
 بـ ف ـيػشِ  ف  

 ؼٍغبثي
 ًَثز: 818136  ؽ:

 

 اٍل

ًبم ٍ ًبم غبًَاؼ ي 

 اـقٌيبة:

 اهٕب 

 ًبم ٍ ًبم غبًَاؼ ي

 سب يؽ  ٌٌؽُ: 

 اهٕب 

ًبم ٍ ًبم غبًَاؼ ي 

 اـقٌيبثي ًْبيي:

 اهٕب 

 اق  ىت ٌبيىش ي ّب  سوبم  بـّب،  َاّيٌبهِ  فٍُ  بـ /ٌ لي ا٠ٙب هي  فؼؼ.ه١يبـ ا٠ٙب   َاّيٌبهِ: ده 
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 ) فٍُ  بـ /ٌ  (- َاّيٌبهِ ٌبيىش ي ضففِ ا  1-10ًوَى ثفگ 

  سبـيع اـقٌيبثي :  ٌوبـُ هلي:  ًبم ٍ ًبم غبًَاؼ ي:

ًبم ضففِ ؼـ وٙص 

 ِالضيز:

 بـ ف هبّف ٠وَهي 

 وفاهيک 
 وٙص: 81810191  ؽ:

 

L1 

ّب
بـ
 

 

  ؽ بـ  بـ ـؼي 

1 
 ق١ِٙ دفؼاغز

 وبق ؼوز
T0502 

 ًبم  فٍُ  بـ /ٌ  
 بـ ف دفؼاغز ق١ِٙ 

 ؼوز وبق
 ًَثز: 818149  ؽ:

 

 اٍل

ًبم ٍ ًبم غبًَاؼ ي 

 اـقٌيبة:

 اهٕب 

 ًبم ٍ ًبم غبًَاؼ ي

 سب يؽ  ٌٌؽُ: 

 اهٕب 

ًبم ٍ ًبم غبًَاؼ ي 

 اـقٌيبثي ًْبيي:

 اهٕب 

 ه١يبـ ا٠ٙب   َاّيٌبهِ: ده اق  ىت ٌبيىش ي ّب  سوبم  بـّب،  َاّيٌبهِ  فٍُ  بـ /ٌ لي ا٠ٙب هي  فؼؼ.
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 ) فٍُ  بـ /ٌ  (- َاّيٌبهِ ٌبيىش ي ضففِ ا  1-10ثفگ  ًوَى

  سبـيع اـقٌيبثي :  ٌوبـُ هلي:  ًبم ٍ ًبم غبًَاؼ ي:

ًبم ضففِ ؼـ وٙص 

 ِالضيز:

 بـ ف هبّف ٠وَهي 

 وفاهيک 
 وٙص: 81810191  ؽ:

 

L1 

ّب
بـ
 

 

  ؽ بـ  بـ ـؼي 

1 

غبـج  فؼى ق١ِٙ 

اق قبلت ٍ هًَشبل 

  فؼى

T0403 

 ًَثز: 818150  ؽ:  بـ ف هًَشبل ًبم  فٍُ  بـ /ٌ  
 

 اٍل

ًبم ٍ ًبم غبًَاؼ ي 

 اـقٌيبة:

 اهٕب 

 ًبم ٍ ًبم غبًَاؼ ي

 سب يؽ  ٌٌؽُ: 

 اهٕب 

ًبم ٍ ًبم غبًَاؼ ي 

 اـقٌيبثي ًْبيي:

 اهٕب 

 ٌبيىش ي ّب  سوبم  بـّب،  َاّيٌبهِ  فٍُ  بـ /ٌ لي ا٠ٙب هي  فؼؼ.ه١يبـ ا٠ٙب   َاّيٌبهِ: ده اق  ىت 
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 ) فٍُ  بـ /ٌ  (- َاّيٌبهِ ٌبيىش ي ضففِ ا  1-10ًوَى ثفگ 

  سبـيع اـقٌيبثي :  ٌوبـُ هلي:  ًبم ٍ ًبم غبًَاؼ ي:

ًبم ضففِ ؼـ وٙص 

 ِالضيز:

 بـ ف هبّف ٠وَهي 

 وفاهيک 
 وٙص: 81810191  ؽ:

 

L1 

ّب
بـ
 

 

  ؽ بـ  بـ ـؼي 

1 
غبـج  فؼى ق١ِٙ 

 دفن ٌؽُ 
T0203 

2 
دف  فؼى قبلت ثب 

 دَؼـ 
T0202 

 ًَثز: 818143  ؽ:  بـ ف دفن ًبم  فٍُ  بـ /ٌ  
 

 ؼٍم

ًبم ٍ ًبم غبًَاؼ ي 

 اـقٌيبة:

 اهٕب 

 ًبم ٍ ًبم غبًَاؼ ي

 سب يؽ  ٌٌؽُ: 

 اهٕب 

ًبم ٍ ًبم غبًَاؼ ي 

 اـقٌيبثي ًْبيي:

 اهٕب 

 ه١يبـ ا٠ٙب   َاّيٌبهِ: ده اق  ىت ٌبيىش ي ّب  سوبم  بـّب،  َاّيٌبهِ  فٍُ  بـ /ٌ لي ا٠ٙب هي  فؼؼ.
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 ) فٍُ  بـ /ٌ  (-ضففِ ا   َاّيٌبهِ ٌبيىش ي 1-10ًوَى ثفگ 

  سبـيع اـقٌيبثي :  ٌوبـُ هلي:  ًبم ٍ ًبم غبًَاؼ ي:

ًبم ضففِ ؼـ وٙص 

 ِالضيز:

 بـ ف هبّف ٠وَهي 

 وفاهيک 
 وٙص: 81810191  ؽ:

 

L1 

ّب
بـ
 

 

  ؽ بـ  بـ ـؼي 

1 
دفؼاغز ق١ِٙ 

 ـيػشِ  ف  ٌؽُ 
T0401 

 ًبم  فٍُ  بـ /ٌ  
 بـ ف دفؼاغز ـيػشِ 

  ف 
 ًَثز: 818144  ؽ:

 

 ؼٍم

ًبم ٍ ًبم غبًَاؼ ي 

 اـقٌيبة:

 اهٕب 

 ًبم ٍ ًبم غبًَاؼ ي

 سب يؽ  ٌٌؽُ: 

 اهٕب 

ًبم ٍ ًبم غبًَاؼ ي 

 اـقٌيبثي ًْبيي:

 اهٕب 

 ه١يبـ ا٠ٙب   َاّيٌبهِ: ده اق  ىت ٌبيىش ي ّب  سوبم  بـّب،  َاّيٌبهِ  فٍُ  بـ /ٌ لي ا٠ٙب هي  فؼؼ.
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 ) فٍُ  بـ /ٌ  (- َاّيٌبهِ ٌبيىش ي ضففِ ا  1-10ًوَى ثفگ 

  سبـيع اـقٌيبثي :  ٌوبـُ هلي:  ًبم ٍ ًبم غبًَاؼ ي:

ًبم ضففِ ؼـ وٙص 

 ِالضيز:

 بـ ف هبّف ٠وَهي 

 وفاهيک 
 وٙص: 81810191  ؽ:

 

L1 

ّب
بـ
  

  ؽ بـ  بـ ـؼي 

1 
غٍک  فؼى ق١ِٙ 

 ثِ ّوفاُ قبلت  سي 
T0303 

 ًبم  فٍُ  بـ /ٌ  
 وک هشّؽ  غٍک 

  ي 
 ًَثز: 818148  ؽ:

 

 2 ؼٍم
زيؽهبى ق١ٙبر ؼـ 

 غٍک  ي
T0601 

ًبم ٍ ًبم غبًَاؼ ي 

 اـقٌيبة:

 اهٕب 

 ًبم ٍ ًبم غبًَاؼ ي

 سب يؽ  ٌٌؽُ: 

 اهٕب 

ًبم ٍ ًبم غبًَاؼ ي 

 اـقٌيبثي ًْبيي:

 اهٕب 

 ه١يبـ ا٠ٙب   َاّيٌبهِ: ده اق  ىت ٌبيىش ي ّب  سوبم  بـّب،  َاّيٌبهِ  فٍُ  بـ /ٌ لي ا٠ٙب هي  فؼؼ.
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 ) فٍُ  بـ /ٌ  (-ضففِ ا   َاّيٌبهِ ٌبيىش ي 1-10ًوَى ثفگ 

  سبـيع اـقٌيبثي :  ٌوبـُ هلي:  ًبم ٍ ًبم غبًَاؼ ي:

ًبم ضففِ ؼـ وٙص 

 ِالضيز:

 بـ ف هبّف ٠وَهي 

 وفاهيک 
 وٙص: 81810191  ؽ:

 

L1 

ّب
بـ
 

 

  ؽ بـ  بـ ـؼي 

1 
دفؼاغز ق١ِٙ دفن 

 ٌؽُ 
T0201 

2 

دفؼاغز ق١ِٙ ٌ   

ؼاؼُ ٌؽُ ثِ ـٍي 

 دالوشيک 

T0301 
 ًَثز: 818140  ؽ: دفؼاغز دفن بـ ف  ًبم  فٍُ  بـ /ٌ  

 

 ؼٍم 

ًبم ٍ ًبم غبًَاؼ ي 

 اـقٌيبة:

 اهٕب 

 ًبم ٍ ًبم غبًَاؼ ي

 سب يؽ  ٌٌؽُ: 

 اهٕب 

ًبم ٍ ًبم غبًَاؼ ي 

 اـقٌيبثي ًْبيي:

 اهٕب 

 ه١يبـ ا٠ٙب   َاّيٌبهِ: ده اق  ىت ٌبيىش ي ّب  سوبم  بـّب،  َاّيٌبهِ  فٍُ  بـ /ٌ لي ا٠ٙب هي  فؼؼ.

 

  



167 

 

 

 

 

 ) فٍُ  بـ /ٌ  (-ٌبيىش ي ضففِ ا  َاّيٌبهِ  1-10ًوَى ثفگ 

  سبـيع اـقٌيبثي :  ٌوبـُ هلي:  ًبم ٍ ًبم غبًَاؼ ي:

ًبم ضففِ ؼـ وٙص 

 ِالضيز:

 بـ ف هبّف ٠وَهي 

 وفاهيک 
 وٙص: 81810191  ؽ:

 

L1 

ّب
بـ
 

 

  ؽ بـ  بـ ـؼي 

1 

 هبؼُ  فؼى قبلت ؼـ 

ٌ   ؼاؼى ثِ ـٍي 

 دالوشيک

T0302 

 ًَثز: 818147  ؽ: قبلت دفن بـ ف  ًبم  فٍُ  بـ /ٌ  
 

 ؼٍم 

ًبم ٍ ًبم غبًَاؼ ي 

 اـقٌيبة:

 اهٕب 

 ًبم ٍ ًبم غبًَاؼ ي

 سب يؽ  ٌٌؽُ: 

 اهٕب 

ًبم ٍ ًبم غبًَاؼ ي 

 اـقٌيبثي ًْبيي:

 اهٕب 

 ه١يبـ ا٠ٙب   َاّيٌبهِ: ده اق  ىت ٌبيىش ي ّب  سوبم  بـّب،  َاّيٌبهِ  فٍُ  بـ /ٌ لي ا٠ٙب هي  فؼؼ.
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 ) فٍُ  بـ /ٌ  (-ٌبيىش ي ضففِ ا  َاّيٌبهِ  1-10ًوَى ثفگ 

  سبـيع اـقٌيبثي :  ٌوبـُ هلي:  ًبم ٍ ًبم غبًَاؼ ي:

ًبم ضففِ ؼـ وٙص 

 ِالضيز:

 بـ ف هبّف ٠وَهي 

 وفاهيک
 وٙص: 81810191  ؽ:

 

L1 

ّب
بـ
  

  ؽ بـ  بـ ـؼي 

1 
سػليِ ق١ٙبر اق 

 غٍک  ي
T0602 

2 

قفاـ ؼاؼى ق١ِٙ ؼـ 

غٍک  ي يب  َـُ 

  ًي  

T0501 
 ًَثز: 818134  ؽ: غٍک  ي هشّؽ  ًبم  فٍُ  بـ /ٌ  

 

 وَم

ًبم ٍ ًبم غبًَاؼ ي 

 اـقٌيبة:

 اهٕب 

 ًبم ٍ ًبم غبًَاؼ ي

 سب يؽ  ٌٌؽُ: 

 اهٕب 

ًبم ٍ ًبم غبًَاؼ ي 

 اـقٌيبثي ًْبيي:

 اهٕب 

 ه١يبـ ا٠ٙب   َاّيٌبهِ: ده اق  ىت ٌبيىش ي ّب  سوبم  بـّب،  َاّيٌبهِ  فٍُ  بـ /ٌ لي ا٠ٙب هي  فؼؼ.
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 ) فٍُ  بـ /ٌ  (-ٌبيىش ي ضففِ ا  َاّيٌبهِ  1-10ًوَى ثفگ 

  سبـيع اـقٌيبثي :  ٌوبـُ هلي:  ًبم ٍ ًبم غبًَاؼ ي:

ًبم ضففِ ؼـ وٙص 

 ِالضيز:

 بـ ف هبّف ٠وَهي 

 وفاهيک 
 وٙص: 81810191  ؽ:

 

L1 

ّب
بـ
  

  ؽ بـ  بـ ـؼي 

1 

٠وليبر س ويلي 

ق١ِٙ ده اق ل١بة 

 قًي 

T0702 

2 
دفؼاغز ق١ٙبر 

 قج  اق ل١بة قًي 
T0701 

 ًَثز: 818145  ؽ:  بـ ف ل١بة قًي  ًبم  فٍُ  بـ /ٌ  
 

 وَم 

ًبم ٍ ًبم غبًَاؼ ي 

 اـقٌيبة:

 اهٕب 

 ًبم ٍ ًبم غبًَاؼ ي

 سب يؽ  ٌٌؽُ: 

 اهٕب 

ًبم ٍ ًبم غبًَاؼ ي 

 اـقٌيبثي ًْبيي:

 اهٕب 

 ّب  سوبم  بـّب،  َاّيٌبهِ  فٍُ  بـ /ٌ لي ا٠ٙب هي  فؼؼ. ه١يبـ ا٠ٙب   َاّيٌبهِ: ده اق  ىت ٌبيىش ي
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 ) فٍُ  بـ /ٌ  (- َاّيٌبهِ ٌبيىش ي ضففِ ا  1-10ًوَى ثفگ 

  سبـيع اـقٌيبثي :  ٌوبـُ هلي:  ًبم ٍ ًبم غبًَاؼ ي:

ًبم ضففِ ؼـ وٙص 

 ِالضيز:

 بـ ف هبّف ٠وَهي 

 وفاهيک
 وٙص: 81810191  ؽ:

 

L1 

ّب
بـ
  

  ؽ بـ  بـ ـؼي 

1 
زيؽهبى ق١ٙبر ـٍ  

 ٍا ي  َـُ 
T0802 

2 
 هبؼُ  فؼى ٍا ي 

  َـُ 
T0801 

 ًَثز: 818131  ؽ: ثبـزيي  َـُ  ًبم  فٍُ  بـ /ٌ  
 

 وَم

ًبم ٍ ًبم غبًَاؼ ي 

 اـقٌيبة:

 اهٕب 

 ًبم ٍ ًبم غبًَاؼ ي

 سب يؽ  ٌٌؽُ: 

 اهٕب 

ًبم ٍ ًبم غبًَاؼ ي 

 اـقٌيبثي ًْبيي:

 اهٕب 

 ه١يبـ ا٠ٙب   َاّيٌبهِ: ده اق  ىت ٌبيىش ي ّب  سوبم  بـّب،  َاّيٌبهِ  فٍُ  بـ /ٌ لي ا٠ٙب هي  فؼؼ.

  



171 

 

 

 

 

 ) فٍُ  بـ /ٌ  (-ٌبيىش ي ضففِ ا   َاّيٌبهِ 1-10ًوَى ثفگ 

  سبـيع اـقٌيبثي :  ٌوبـُ هلي:  ًبم ٍ ًبم غبًَاؼ ي:

ًبم ضففِ ؼـ وٙص 

 ِالضيز:

 بـ ف هبّف ٠وَهي 

 وفاهيک 
 وٙص: 81810191  ؽ:

 

L1 

ّب
بـ
  

  ؽ بـ  بـ ـؼي 

1 
ا٠وبل ٠ ه 

 ثف فؼاى 
T1201 

 ًَثز: 818142  ؽ:  بـ ف ؼ َـ  ًبم  فٍُ  بـ /ٌ  
 

 وَم 

ًبم ٍ ًبم غبًَاؼ ي 

 اـقٌيبة:

 اهٕب 

 ًبم ٍ ًبم غبًَاؼ ي

 سب يؽ  ٌٌؽُ: 

 اهٕب 

ًبم ٍ ًبم غبًَاؼ ي 

 اـقٌيبثي ًْبيي:

 اهٕب 

 ه١يبـ ا٠ٙب   َاّيٌبهِ: ده اق  ىت ٌبيىش ي ّب  سوبم  بـّب،  َاّيٌبهِ  فٍُ  بـ /ٌ لي ا٠ٙب هي  فؼؼ.

 

  



172 

 

 

 

 

 

 ) فٍُ  بـ /ٌ  (- َاّيٌبهِ ٌبيىش ي ضففِ ا  1-10ًوَى ثفگ 

  سبـيع اـقٌيبثي :  ٌوبـُ هلي:  ًبم ٍ ًبم غبًَاؼ ي:

ًبم ضففِ ؼـ وٙص 

 ِالضيز:

 بـ ف هبّف ٠وَهي 

 وفاهيک 
 وٙص: 81810191  ؽ:

 

L1 
ّب
بـ
  

  ؽ بـ  بـ ـؼي 

 T1101 ثىشِ ثٌؽ   1

 ًَثز: 818146  ؽ:  بـ ف ثىشِ ثٌؽ   ًبم  فٍُ  بـ /ٌ  
 

 وَم 

ًبم ٍ ًبم غبًَاؼ ي 

 اـقٌيبة:

 اهٕب 

 ًبم ٍ ًبم غبًَاؼ ي

 سب يؽ  ٌٌؽُ: 

 اهٕب 

ًبم ٍ ًبم غبًَاؼ ي 

 اـقٌيبثي ًْبيي:

 اهٕب 

 ه١يبـ ا٠ٙب   َاّيٌبهِ: ده اق  ىت ٌبيىش ي ّب  سوبم  بـّب،  َاّيٌبهِ  فٍُ  بـ /ٌ لي ا٠ٙب هي  فؼؼ.

 

  



173 

 

 

 

 

 

 ) فٍُ  بـ /ٌ  (- َاّيٌبهِ ٌبيىش ي ضففِ ا  1-10ًوَى ثفگ 

  سبـيع اـقٌيبثي :  ٌوبـُ هلي:  ًبم ٍ ًبم غبًَاؼ ي:

ًبم ضففِ ؼـ وٙص 

 ِالضيز:
 وٙص: 73140192  ؽ: وفاهيک وک س ٌىيي 

 

L2 

ّب
بـ
  

  ؽ بـ  بـ ـؼي 

1 

وبق  هَاؼ   هبؼُ

اٍليِ  ر،  ّک، 

 ويوبى ٍ ؼيف ؽاق 

T1103 

 ًبم  فٍُ  بـ /ٌ  

هشّؽ   هبؼُ وبق  هَاؼ 

، ويوبى وفاهي ي اٍليِ

   ر،  ّک ٍ ؼيف ؽاق
 ًَثز: 731446  ؽ:

 

 اٍل 

ًبم ٍ ًبم غبًَاؼ ي 

 اـقٌيبة:

 اهٕب 

 ًبم ٍ ًبم غبًَاؼ ي

 سب يؽ  ٌٌؽُ: 

 اهٕب 

ًبم ٍ ًبم غبًَاؼ ي 

 اـقٌيبثي ًْبيي:

 اهٕب 

 ه١يبـ ا٠ٙب   َاّيٌبهِ: ده اق  ىت ٌبيىش ي ّب  سوبم  بـّب،  َاّيٌبهِ  فٍُ  بـ /ٌ لي ا٠ٙب هي  فؼؼ.

  



174 

 

 

 

 

 ) فٍُ  بـ /ٌ  (-ٌبيىش ي ضففِ ا   َاّيٌبهِ 1-10ًوَى ثفگ 

  سبـيع اـقٌيبثي :  ٌوبـُ هلي:  ًبم ٍ ًبم غبًَاؼ ي:

ًبم ضففِ ؼـ وٙص 

 ِالضيز:
 وٙص: 73140192  ؽ:  وک س ٌىيي وفاهيک 

 

L2 

ّب
بـ
  

  ؽ بـ  بـ ـؼي 

1 

 قهبيً هَاؼ اٍليِ 

)ـَ٘ثز، ؼاًِ ثٌؽ ، 

اوشط بم غبم، دفر 

 ضفاـسي(

T1001 

 ًبم  فٍُ  بـ /ٌ  
هشّؽ   قهبيً هَاؼ 

 اٍليِ 
 ًَثز: 731448  ؽ:

 اٍل 

 

ًبم ٍ ًبم غبًَاؼ ي 

 اـقٌيبة:

 اهٕب 

 ًبم ٍ ًبم غبًَاؼ ي

 سب يؽ  ٌٌؽُ: 

 اهٕب 

ًبم ٍ ًبم غبًَاؼ ي 

 اـقٌيبثي ًْبيي:

 اهٕب 

 ه١يبـ ا٠ٙب   َاّيٌبهِ: ده اق  ىت ٌبيىش ي ّب  سوبم  بـّب،  َاّيٌبهِ  فٍُ  بـ /ٌ لي ا٠ٙب هي  فؼؼ.
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 ) فٍُ  بـ /ٌ  (- َاّيٌبهِ ٌبيىش ي ضففِ ا  1-10ًوَى ثفگ 

  سبـيع اـقٌيبثي :  ٌوبـُ هلي:  ًبم ٍ ًبم غبًَاؼ ي:

ًبم ضففِ ؼـ وٙص 

 ِالضيز:

 وک س ٌىيي 

 وفاهيک 
 وٙص: 73140192  ؽ:

 

L2 

ّب
بـ
  

  ؽ بـ  بـ ـؼي 

1 

اًؽاقُ  يف  غَاَ 

ـ َلَل  )ؼاًىيشِ، 

ٍيى َقيشِ، 

سي ىَسفٍدي( ٍ ؼاًِ 

 ثٌؽ 

T1002 

 ًبم  فٍُ  بـ /ٌ  
هشّؽ  اًؽاقُ  يف  

 غَاَ ؼٍغبة 
 ًَثز: 731449  ؽ:

 

 اٍل 

ًبم ٍ ًبم غبًَاؼ ي 

 اـقٌيبة:
 اهٕب 

 ًبم ٍ ًبم غبًَاؼ ي

 سب يؽ  ٌٌؽُ: 
 اهٕب 

ًبم ٍ ًبم غبًَاؼ ي 

 اـقٌيبثي ًْبيي:
 اهٕب 

 ه١يبـ ا٠ٙب   َاّيٌبهِ: ده اق  ىت ٌبيىش ي ّب  سوبم  بـّب،  َاّيٌبهِ  فٍُ  بـ /ٌ لي ا٠ٙب هي  فؼؼ.

  



176 

 

 

 

 

 ) فٍُ  بـ /ٌ  (- َاّيٌبهِ ٌبيىش ي ضففِ ا  1-10ًوَى ثفگ 

  سبـيع اـقٌيبثي :  ٌوبـُ هلي:  ًبم ٍ ًبم غبًَاؼ ي:

ًبم ضففِ ؼـ وٙص 

 ِالضيز:

 وک س ٌىيي 

 وفاهيک 
 وٙص: 73140192  ؽ:

 

L2 

ّب
بـ
 

 

  ؽ بـ  بـ ـؼي 

1 

  يف  اًؽاقُ

دالوشيىيشِ )ـي ِ 

 – سفثفگ  –

 ف ف َـى(

T1004 

 ًبم  فٍُ  بـ /ٌ  
هشّؽ  اًؽاقُ  يف  

 دالوشيىيشِ 
 ًَثز: 731456  ؽ:

 

 اٍل 

ًبم ٍ ًبم غبًَاؼ ي 

 اـقٌيبة:
 اهٕب 

 ًبم ٍ ًبم غبًَاؼ ي

 سب يؽ  ٌٌؽُ: 
 اهٕب 

ًبم ٍ ًبم غبًَاؼ ي 

 اـقٌيبثي ًْبيي:
 اهٕب 

 ه١يبـ ا٠ٙب   َاّيٌبهِ: ده اق  ىت ٌبيىش ي ّب  سوبم  بـّب،  َاّيٌبهِ  فٍُ  بـ /ٌ لي ا٠ٙب هي  فؼؼ.
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 ) فٍُ  بـ /ٌ  (- َاّيٌبهِ ٌبيىش ي ضففِ ا  1-10ثفگ ًوَى 

  سبـيع اـقٌيبثي :  ٌوبـُ هلي:  ًبم ٍ ًبم غبًَاؼ ي:

ًبم ضففِ ؼـ وٙص 

 ِالضيز:

 وک س ٌىيي 

 وفاهيک 
 وٙص: 73140192  ؽ:

 

L2 

ّب
بـ
 

 

  ؽ بـ  بـ ـؼي 

1 

 غَاَ  يف  اًؽاقُ

)اًقجبْ دػز،   دػز

اوشط بم دػز، 

خؿة  ة، ـًگ ده 

 اق دػز ٍ ...( 

T1003 

 ًبم  فٍُ  بـ /ٌ  
هشّؽ   قهبيً ّب  

 غَاَ دػز
 ًَثز: 731457  ؽ:

 

 اٍل 

ًبم ٍ ًبم غبًَاؼ ي 

 اـقٌيبة:
 اهٕب 

 ًبم ٍ ًبم غبًَاؼ ي

 سب يؽ  ٌٌؽُ: 
 اهٕب 

ًبم ٍ ًبم غبًَاؼ ي 

 اـقٌيبثي ًْبيي:
 اهٕب 

 ه١يبـ ا٠ٙب   َاّيٌبهِ: ده اق  ىت ٌبيىش ي ّب  سوبم  بـّب،  َاّيٌبهِ  فٍُ  بـ /ٌ لي ا٠ٙب هي  فؼؼ.

 

  



173 

 

 

 

 

 

 ) فٍُ  بـ /ٌ  (-ٌبيىش ي ضففِ ا  َاّيٌبهِ  1-10ًوَى ثفگ 

  سبـيع اـقٌيبثي :  ٌوبـُ هلي:  ًبم ٍ ًبم غبًَاؼ ي:

ًبم ضففِ ؼـ وٙص 

 ِالضيز:

 وک س ٌىيي 

 وفاهيک
 وٙص: 73140192  ؽ:

 

L2 
ّب
بـ
  

  ؽ بـ  بـ ـؼي 

1 
ٌ   ؼاؼى ثِ ـٍي 

 خي ف ٍ خَلي
T0305 

2 
ٌ   ؼاؼى ثِ ـٍي 

ا ىشفٍلى ٍ دفن 

 دالوشيک 

T0304 
 ًبم  فٍُ  بـ /ٌ  

ادفاسَـ ٌ   ؼاؼى 

 دالوشيک 
 ًَثز: 731450  ؽ:

 

 ؼٍم 

ًبم ٍ ًبم غبًَاؼ ي 

 اـقٌيبة:

 اهٕب 

 ًبم ٍ ًبم غبًَاؼ ي

 سب يؽ  ٌٌؽُ: 

 اهٕب 

ًبم ٍ ًبم غبًَاؼ ي 

 اـقٌيبثي ًْبيي:

 اهٕب 

  ىت ٌبيىش ي ّب  سوبم  بـّب،  َاّيٌبهِ  فٍُ  بـ /ٌ لي ا٠ٙب هي  فؼؼ.ه١يبـ ا٠ٙب   َاّيٌبهِ: ده اق 
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 ) فٍُ  بـ /ٌ  (- َاّيٌبهِ ٌبيىش ي ضففِ ا  1-10ًوَى ثفگ 

  سبـيع اـقٌيبثي :  ٌوبـُ هلي:  ًبم ٍ ًبم غبًَاؼ ي:

ًبم ضففِ ؼـ وٙص 

 ِالضيز:
 وٙص: 73140192  ؽ:  وک س ٌىيي وفاهيک 

 

L2 

ّب
بـ
  

  ؽ بـ  بـ ـؼي 

1 
ٌ   ؼاؼى ؼوشي 

 ٌيٍِ 
T0104 

 ًَثز: 731441  ؽ: ٌيٍِ  ف )ٌيٍِ وبق( ًبم  فٍُ  بـ /ٌ  
 ؼٍم 

 

ًبم ٍ ًبم غبًَاؼ ي 

 اـقٌيبة:

 اهٕب 

 ًبم ٍ ًبم غبًَاؼ ي

 سب يؽ  ٌٌؽُ: 

 اهٕب 

ًبم ٍ ًبم غبًَاؼ ي 

 اـقٌيبثي ًْبيي:

 اهٕب 

  ىت ٌبيىش ي ّب  سوبم  بـّب،  َاّيٌبهِ  فٍُ  بـ /ٌ لي ا٠ٙب هي  فؼؼ.ه١يبـ ا٠ٙب   َاّيٌبهِ: ده اق 

  



131 

 

 

 

 

 ) فٍُ  بـ /ٌ  (- َاّيٌبهِ ٌبيىش ي ضففِ ا  1-10ًوَى ثفگ 

  سبـيع اـقٌيبثي :  ٌوبـُ هلي:  ًبم ٍ ًبم غبًَاؼ ي:

ًبم ضففِ ؼـ وٙص 

 ِالضيز:
 وٙص: 73140192  ؽ:  وک س ٌىيي وفاهيک

 

L2 

ّب
بـ
  

  ؽ بـ  بـ ـؼي 

 T1104 سَليؽ ؼيف ؽاق  1

 ًَثز: 731452  ؽ: هشّؽ  سَليؽ ؼيف ؽاق  ًبم  فٍُ  بـ /ٌ  
 

 ؼٍم

ًبم ٍ ًبم غبًَاؼ ي 

 اـقٌيبة:

 اهٕب 

 ًبم ٍ ًبم غبًَاؼ ي

 سب يؽ  ٌٌؽُ: 

 اهٕب 

ًبم ٍ ًبم غبًَاؼ ي 

 اـقٌيبثي ًْبيي:

 اهٕب 

 ه١يبـ ا٠ٙب   َاّيٌبهِ: ده اق  ىت ٌبيىش ي ّب  سوبم  بـّب،  َاّيٌبهِ  فٍُ  بـ /ٌ لي ا٠ٙب هي  فؼؼ.

 

  



131 

 

 

 

 

 ) فٍُ  بـ /ٌ  (- َاّيٌبهِ ٌبيىش ي ضففِ ا  1-10ًوَى ثفگ 

  سبـيع اـقٌيبثي :  ٌوبـُ هلي:  ًبم ٍ ًبم غبًَاؼ ي:

ًبم ضففِ ؼـ وٙص 

 ِالضيز:
 وٙص: 73140192  ؽ:  وک س ٌىيي وفاهيک 

 

L2 

ّب
بـ
  

  ؽ بـ  بـ ـؼي 

1 
 هبؼُ  فؼى قبلت ثِ ـٍي 

 ٌ   ؼاؼى ؼوشي 
T0504 

2 
 هبؼُ  فؼى قبلت ـيػشِ 

  ف  
T0404 

 ًَثز: 731447  ؽ: هشّؽ  قبلت  ًبم  فٍُ  بـ /ٌ  
 

 T0204  هبؼُ  فؼى قبلت دفن  3 ؼٍم

ًبم ٍ ًبم غبًَاؼ ي 

 اـقٌيبة:

 اهٕب 

 ًبم ٍ ًبم غبًَاؼ ي

 سب يؽ  ٌٌؽُ: 

 اهٕب 

ًبم ٍ ًبم غبًَاؼ ي 

 اـقٌيبثي ًْبيي:

 اهٕب 

 ه١يبـ ا٠ٙب   َاّيٌبهِ: ده اق  ىت ٌبيىش ي ّب  سوبم  بـّب،  َاّيٌبهِ  فٍُ  بـ /ٌ لي ا٠ٙب هي  فؼؼ.

  



132 

 

 

 

 

 ) فٍُ  بـ /ٌ  (-ضففِ ا   َاّيٌبهِ ٌبيىش ي 1-10ًوَى ثفگ 

  سبـيع اـقٌيبثي :  ٌوبـُ هلي:  ًبم ٍ ًبم غبًَاؼ ي:

ًبم ضففِ ؼـ وٙص 

 ِالضيز:
 وٙص: 73140192  ؽ:  وک س ٌىيي وفاهيک 

L2 

 
ّب
بـ
  

  ؽ بـ  بـ ـؼي 

1 
ٌ   ؼاؼى هبٌيٌي 

 ٌيٍِ 
T0105 

2 
ٌ   ؼاؼى هطَّالر 

 ٌيٍِ ا  غبَ 
T0103 

 ًبم  فٍُ  بـ /ٌ  
ادفاسَـ ؼوش بُ ٌ   

 ؼّي ٌيٍِ 
 ًَثز: 731451  ؽ:

 

 ؼٍم 

ًبم ٍ ًبم غبًَاؼ ي 

 اـقٌيبة:

 اهٕب 

 ًبم ٍ ًبم غبًَاؼ ي

 سب يؽ  ٌٌؽُ: 

 اهٕب 

ًبم ٍ ًبم غبًَاؼ ي 

 اـقٌيبثي ًْبيي:

 اهٕب 

 ه١يبـ ا٠ٙب   َاّيٌبهِ: ده اق  ىت ٌبيىش ي ّب  سوبم  بـّب،  َاّيٌبهِ  فٍُ  بـ /ٌ لي ا٠ٙب هي  فؼؼ.
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 ) فٍُ  بـ /ٌ  (- َاّيٌبهِ ٌبيىش ي ضففِ ا  1-10ًوَى ثفگ 

  سبـيع اـقٌيبثي :  ٌوبـُ هلي:  ًبم ٍ ًبم غبًَاؼ ي:

ًبم ضففِ ؼـ وٙص 

 ِالضيز:
 وٙص: 73140192  ؽ:  وک س ٌىيي وفاهيک 

 

L2 

ّب
بـ
  

  ؽ بـ  بـ ـؼي 

 T0903 وبغز قبلت  قهبيٍي 1

2 
وبغز هبؼـ قبلت ٍ 

 س ثيف قبلت  سي 
T0902 

 ًَثز: 731453  ؽ: هشّؽ  قبلت وبق   ًبم  فٍُ  بـ /ٌ  
 

 وَم 

ًبم ٍ ًبم غبًَاؼ ي 

 اـقٌيبة:

 اهٕب 

 ًبم ٍ ًبم غبًَاؼ ي

 سب يؽ  ٌٌؽُ: 

 اهٕب 

ًبم ٍ ًبم غبًَاؼ ي 

 اـقٌيبثي ًْبيي:

 اهٕب 

 سوبم  بـّب،  َاّيٌبهِ  فٍُ  بـ /ٌ لي ا٠ٙب هي  فؼؼ.ه١يبـ ا٠ٙب   َاّيٌبهِ: ده اق  ىت ٌبيىش ي ّب  
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 ) فٍُ  بـ /ٌ  (- َاّيٌبهِ ٌبيىش ي ضففِ ا  1-10ًوَى ثفگ 

  سبـيع اـقٌيبثي :  ٌوبـُ هلي:  ًبم ٍ ًبم غبًَاؼ ي:

ًبم ضففِ ؼـ وٙص 

 ِالضيز:
 وٙص: 73140192  ؽ:  وک س ٌىيي وفاهيک 

 

L2 

ّب
بـ
  

  ؽ بـ  بـ ـؼي 

 T0704 ل١بة قؼى ق١ِٙ  1

 ًَثز: 731444  ؽ: ل١بة قى  ًبم  فٍُ  بـ /ٌ  
 

 وَم 

ًبم ٍ ًبم غبًَاؼ ي 

 اـقٌيبة:

 اهٕب 

 ًبم ٍ ًبم غبًَاؼ ي

 سب يؽ  ٌٌؽُ: 

 اهٕب 

ًبم ٍ ًبم غبًَاؼ ي 

 اـقٌيبثي ًْبيي:

 اهٕب 

 ه١يبـ ا٠ٙب   َاّيٌبهِ: ده اق  ىت ٌبيىش ي ّب  سوبم  بـّب،  َاّيٌبهِ  فٍُ  بـ /ٌ لي ا٠ٙب هي  فؼؼ.
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 ) فٍُ  بـ /ٌ  (- َاّيٌبهِ ٌبيىش ي ضففِ ا  1-10ًوَى ثفگ  

  سبـيع اـقٌيبثي :  ٌوبـُ هلي:  ًبم ٍ ًبم غبًَاؼ ي:

ًبم ضففِ ؼـ وٙص 

 ِالضيز:
 وٙص: 73140192  ؽ:  وک س ٌىيي وفاهيک 

 

L2 

ّب
بـ
  

  ؽ بـ  بـ ـؼي 

 T1203 سك يي ؼوشي  1

2 
زبح ـٍ  ق١ِٙ ل١بة 

 غَـؼُ
T0703 

 ًَثز: 731445  ؽ: ادفاسَـ ؼ َـ  ًبم  فٍُ  بـ /ٌ  
 وَم 

 
 T1204 زبح ؼ َـ 3

ًبم ٍ ًبم غبًَاؼ ي 

 اـقٌيبة:

 اهٕب 

 ًبم ٍ ًبم غبًَاؼ ي

 سب يؽ  ٌٌؽُ: 

 اهٕب 

ًبم ٍ ًبم غبًَاؼ ي 

 اـقٌيبثي ًْبيي:

 اهٕب 

 ه١يبـ ا٠ٙب   َاّيٌبهِ: ده اق  ىت ٌبيىش ي ّب  سوبم  بـّب،  َاّيٌبهِ  فٍُ  بـ /ٌ لي ا٠ٙب هي  فؼؼ.

  



136 

 

 

 

 

 ) فٍُ  بـ /ٌ  (-ضففِ ا   َاّيٌبهِ ٌبيىش ي 1-10ًوَى ثفگ 

  سبـيع اـقٌيبثي :  ٌوبـُ هلي:  ًبم ٍ ًبم غبًَاؼ ي:

ًبم ضففِ ؼـ وٙص 

 ِالضيز:
 وٙص: 73140192  ؽ:  وک س ٌىيي وفاهيک 

 

L2 

ّب
بـ
  

  ؽ بـ  بـ ـؼي 

 T0804 ثبقؼيؽ اٍليِ  َـُ  1

2 
ويىشن ـٌٍي  فؼى 

  َـُ  ضفاـسي
T0803 

 ًبم  فٍُ  بـ /ٌ  
ادفاسَـ غٍک  ي ٍ 

  َـُ 
 ًَثز: 731454  ؽ:

 وَم 

 3 
ـٌٍي  فؼى ه١ٍ  ّب ٍ 

 َّا ً ّب  غٍک  ي 
T0603 

ًبم ٍ ًبم غبًَاؼ ي 

 اـقٌيبة:

 اهٕب 

 ًبم ٍ ًبم غبًَاؼ ي

 سب يؽ  ٌٌؽُ: 

 اهٕب 

ًبم ٍ ًبم غبًَاؼ ي 

 اـقٌيبثي ًْبيي:

 اهٕب 

 ه١يبـ ا٠ٙب   َاّيٌبهِ: ده اق  ىت ٌبيىش ي ّب  سوبم  بـّب،  َاّيٌبهِ  فٍُ  بـ /ٌ لي ا٠ٙب هي  فؼؼ.
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 ) فٍُ  بـ /ٌ  (-ٌبيىش ي ضففِ ا  َاّيٌبهِ  1-10ًوَى ثفگ 

  سبـيع اـقٌيبثي :  ٌوبـُ هلي:  ًبم ٍ ًبم غبًَاؼ ي:

ًبم ضففِ ؼـ وٙص 

 ِالضيز:
 وٙص: 73140192  ؽ:  وک س ٌىيي وفاهيک 

 

L2 

ّب
بـ
  

  ؽ بـ  بـ ـؼي 

 T0101 ؼـخِ ثٌؽ  هطَّل  1

 T0102  ًي   فؼى 2

 ًبم  فٍُ  بـ /ٌ  

هشّؽ   َـُ  ًي  ٍ 

ؼـخِ ثٌؽ  هطَّالر 

 ٌيٍِ ا  

 ًَثز: 731455  ؽ:

 

 وَم 
3 

غٍک  فؼى قبلت 

  سي ٍ هبؼـ قبلت

T0901 

 T01202 سفاي ٍ ض ب ي ٌيٍِ 4

ًبم ٍ ًبم غبًَاؼ ي 

 اـقٌيبة:

 اهٕب 

 ًبم ٍ ًبم غبًَاؼ ي

 سب يؽ  ٌٌؽُ: 

 اهٕب 

ًبم ٍ ًبم غبًَاؼ ي 

 اـقٌيبثي ًْبيي:

 اهٕب 

 ه١يبـ ا٠ٙب   َاّيٌبهِ: ده اق  ىت ٌبيىش ي ّب  سوبم  بـّب،  َاّيٌبهِ  فٍُ  بـ /ٌ لي ا٠ٙب هي  فؼؼ.
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 ) فٍُ  بـ /ٌ  (-ٌبيىش ي ضففِ ا  َاّيٌبهِ  1-10ًوَى ثفگ  

  سبـيع اـقٌيبثي :  ٌوبـُ هلي:  ًبم ٍ ًبم غبًَاؼ ي:

ًبم ضففِ ؼـ وٙص 

 ِالضيز:
 وٙص: 31190193  ؽ: س ٌىيي وفاهيک 

 

L3 

ّب
بـ
  

  ؽ بـ  بـ ـؼي 

 T0906 ٘فاضي  1

 T0905 هؽلىبق   2

 ًبم  فٍُ  بـ /ٌ  
س ٌىيي ٘فاضي ٍ 

 هؽلىبق  
 ًَثز: 311944  ؽ:

 

 T0904 سَليؽ  قهبيٍي ق١ِٙ  3 اٍل 

ًبم ٍ ًبم غبًَاؼ ي 

 اـقٌيبة:

 اهٕب 

 ًبم ٍ ًبم غبًَاؼ ي

 سب يؽ  ٌٌؽُ: 

 اهٕب 

ًبم ٍ ًبم غبًَاؼ ي 

 اـقٌيبثي ًْبيي:

 اهٕب 

 ه١يبـ ا٠ٙب   َاّيٌبهِ: ده اق  ىت ٌبيىش ي ّب  سوبم  بـّب،  َاّيٌبهِ  فٍُ  بـ /ٌ لي ا٠ٙب هي  فؼؼ.
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 ) فٍُ  بـ /ٌ  (-ٌبيىش ي ضففِ ا  َاّيٌبهِ  1-10ًوَى ثفگ 

  سبـيع اـقٌيبثي :  ٌوبـُ هلي:  ًبم ٍ ًبم غبًَاؼ ي:

ًبم ضففِ ؼـ وٙص 

 ِالضيز:
 وٙص: 31190193  ؽ: س ٌىيي وفاهيک 

L3 

 

ّب
بـ
  

  ؽ بـ  بـ ـؼي 

1 

وبغز  هيك ثؽًِ ٍ 

ل١بة ثفاوبن 

 ففهَالويَى 

T1006 

 T1005  قهبيً ـٍاًىبق   2
 ًَثز: 311949  ؽ: س ٌىيي  قهبيٍ بُ  ًبم  فٍُ  بـ /ٌ  

 

 اٍل 

ًبم ٍ ًبم غبًَاؼ ي 

 اـقٌيبة:

 اهٕب 

 ًبم ٍ ًبم غبًَاؼ ي

 سب يؽ  ٌٌؽُ: 

 اهٕب 

ًبم ٍ ًبم غبًَاؼ ي 

 اـقٌيبثي ًْبيي:

 اهٕب 

 ٌبيىش ي ّب  سوبم  بـّب،  َاّيٌبهِ  فٍُ  بـ /ٌ لي ا٠ٙب هي  فؼؼ.ه١يبـ ا٠ٙب   َاّيٌبهِ: ده اق  ىت 
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 ) فٍُ  بـ /ٌ  (- َاّيٌبهِ ٌبيىش ي ضففِ ا  1-10ًوَى ثفگ 

  سبـيع اـقٌيبثي :  ٌوبـُ هلي:  ًبم ٍ ًبم غبًَاؼ ي:

ًبم ضففِ ؼـ وٙص 

 ِالضيز:
 وٙص: 31190193  ؽ: س ٌىيي وفاهيک 

 

L3 

ّب
بـ
  

  ؽ بـ  بـ ـؼي 

 T0705  هبؼُ وبق  ل١بة  1

2 
ثفـوي ٠يَة ـيػشِ 

  ف  ؼٍغبة 
T0406 

 ًَثز: 311946  ؽ: س ٌىيي  هبؼُ وبق  ًبم  فٍُ  بـ /ٌ  
 

 ؼٍم
 T0405  هبؼُ وبق  ؼٍغبة  3

ًبم ٍ ًبم غبًَاؼ ي 

 اـقٌيبة:

 اهٕب 

 ًبم ٍ ًبم غبًَاؼ ي

 سب يؽ  ٌٌؽُ: 

 اهٕب 

ًبم ٍ ًبم غبًَاؼ ي 

 اـقٌيبثي ًْبيي:

 اهٕب 

 ه١يبـ ا٠ٙب   َاّيٌبهِ: ده اق  ىت ٌبيىش ي ّب  سوبم  بـّب،  َاّيٌبهِ  فٍُ  بـ /ٌ لي ا٠ٙب هي  فؼؼ.
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 ) فٍُ  بـ /ٌ  (-ٌبيىش ي ضففِ ا  َاّيٌبهِ  1-10ًوَى ثفگ 

  سبـيع اـقٌيبثي :  ٌوبـُ هلي:  ًبم ٍ ًبم غبًَاؼ ي:

ًبم ضففِ ؼـ وٙص 

 ِالضيز:
 وٙص: 31190193  ؽ: س ٌىيي وفاهيک

 

L3 

ّب
بـ
  

  ؽ بـ  بـ ـؼي 

1 
 هبؼُ  فؼى    ثؽًِ 

 ؼـ ـٍي ؼوشي 
T0506 

2 
 هبؼُ  فؼى    

 دالوشيک 
T0306 

 ًبم  فٍُ  بـ /ٌ  
س ٌىيي  هبؼُ وبق  

    دالوشيک
 ًَثز: 311950  ؽ:

 

 ؼٍم

ًبم ٍ ًبم غبًَاؼ ي 

 اـقٌيبة:

 اهٕب 

 ًبم ٍ ًبم غبًَاؼ ي

 سب يؽ  ٌٌؽُ: 

 اهٕب 

ًبم ٍ ًبم غبًَاؼ ي 

 اـقٌيبثي ًْبيي:

 اهٕب 

 ه١يبـ ا٠ٙب   َاّيٌبهِ: ده اق  ىت ٌبيىش ي ّب  سوبم  بـّب،  َاّيٌبهِ  فٍُ  بـ /ٌ لي ا٠ٙب هي  فؼؼ.
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 ) فٍُ  بـ /ٌ  (- َاّيٌبهِ ٌبيىش ي ضففِ ا  1-10ًوَى ثفگ 

  سبـيع اـقٌيبثي :  ٌوبـُ هلي:  ًبم ٍ ًبم غبًَاؼ ي:

ًبم ضففِ ؼـ وٙص 

 ِالضيز:
 وٙص: 31190193  ؽ: س ٌىيي وفاهيک 

 

L3 

ّب
بـ
  

  ؽ بـ  بـ ـؼي 

 T0206  هبؼُ وبق  دَؼـ  1

 ًبم  فٍُ  بـ /ٌ  
س ٌىيي  هبؼُ وبق  

 دَؼـ 
 ًَثز: 311951  ؽ:

 

 ؼٍم 

ًبم ٍ ًبم غبًَاؼ ي 

 اـقٌيبة:

 اهٕب 

 ًبم ٍ ًبم غبًَاؼ ي

 سب يؽ  ٌٌؽُ: 

 اهٕب 

ًبم ٍ ًبم غبًَاؼ ي 

 اـقٌيبثي ًْبيي:

 اهٕب 

 ه١يبـ ا٠ٙب   َاّيٌبهِ: ده اق  ىت ٌبيىش ي ّب  سوبم  بـّب،  َاّيٌبهِ  فٍُ  بـ /ٌ لي ا٠ٙب هي  فؼؼ.
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 ) فٍُ  بـ /ٌ  (- َاّيٌبهِ ٌبيىش ي ضففِ ا  1-10ًوَى ثفگ 

  سبـيع اـقٌيبثي :  ٌوبـُ هلي:  ًبم ٍ ًبم غبًَاؼ ي:

ًبم ضففِ ؼـ وٙص 

 ِالضيز:
 وٙص: 31190193  ؽ: س ٌىيي وفاهيک 

 

L3 

ّب
بـ
  

  ؽ بـ  بـ ـؼي 

 T0505  هبؼُ  فؼى هؿاة  1

 T0106 سْيِ هؿاة ٌيٍِ  2
 ًبم  فٍُ  بـ /ٌ  

وفدفوز  َـُ ؾٍة 

 ٌيٍِ 
 ًَثز: 311952  ؽ:

 

 وَم 

ًبم ٍ ًبم غبًَاؼ ي 

 اـقٌيبة:

 اهٕب 

 ًبم ٍ ًبم غبًَاؼ ي

 سب يؽ  ٌٌؽُ: 

 اهٕب 

ًبم ٍ ًبم غبًَاؼ ي 

 اـقٌيبثي ًْبيي:

 اهٕب 

 ٌبيىش ي ّب  سوبم  بـّب،  َاّيٌبهِ  فٍُ  بـ /ٌ لي ا٠ٙب هي  فؼؼ.ه١يبـ ا٠ٙب   َاّيٌبهِ: ده اق  ىت 
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 ) فٍُ  بـ /ٌ  (- َاّيٌبهِ ٌبيىش ي ضففِ ا  1-10ًوَى ثفگ 

  سبـيع اـقٌيبثي :  ٌوبـُ هلي:  ًبم ٍ ًبم غبًَاؼ ي:

ًبم ضففِ ؼـ وٙص 

 ِالضيز:
 وٙص: 31190193  ؽ: س ٌىيي وفاهيک 

 

L3 

ّب
بـ
  

  ؽ بـ  بـ ـؼي 

1 
ٌ   ؼاؼى ق١ِٙ ثِ 

 ـٍي دفن دَؼـ 
T0205 

 ًبم  فٍُ  بـ /ٌ  
وفدفوز ٍاضؽ دفن 

  بٌي 
 ًَثز: 311932  ؽ:

 

 وَم 

ًبم ٍ ًبم غبًَاؼ ي 

 اـقٌيبة:

 اهٕب 

 ًبم ٍ ًبم غبًَاؼ ي

 سب يؽ  ٌٌؽُ: 

 اهٕب 

ًبم ٍ ًبم غبًَاؼ ي 

 اـقٌيبثي ًْبيي:

 اهٕب 

 اق  ىت ٌبيىش ي ّب  سوبم  بـّب،  َاّيٌبهِ  فٍُ  بـ /ٌ لي ا٠ٙب هي  فؼؼ.ه١يبـ ا٠ٙب   َاّيٌبهِ: ده 
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 ) فٍُ  بـ /ٌ  (- َاّيٌبهِ ٌبيىش ي ضففِ ا  1-10ًوَى ثفگ 

  سبـيع اـقٌيبثي :  ٌوبـُ هلي:  ًبم ٍ ًبم غبًَاؼ ي:

ًبم ضففِ ؼـ وٙص 

 ِالضيز:
 وٙص: 31190193  ؽ: س ٌىيي وفاهيک 

 

L3 
ّب
بـ
  

  ؽ بـ  بـ ـؼي 

1 
ثبقؼيؽ اٍليِ ٍ  ٌشفل 

 غٍک  ي 
T0606 

2 
ثفـوي ٠ول فؼ 

 غٍک  ي 
T0605 

 ًَثز: 311953  ؽ: س ٌىيي غٍک  ي  ًبم  فٍُ  بـ /ٌ  
 

 وَم 
3 

سٌٝين ؼوش بُ غٍک 

  ي 
T0604 

ًبم ٍ ًبم غبًَاؼ ي 

 اـقٌيبة:

 اهٕب 

 ًبم ٍ ًبم غبًَاؼ ي

 سب يؽ  ٌٌؽُ: 

 اهٕب 

ًبم ٍ ًبم غبًَاؼ ي 

 اـقٌيبثي ًْبيي:

 اهٕب 

 ه١يبـ ا٠ٙب   َاّيٌبهِ: ده اق  ىت ٌبيىش ي ّب  سوبم  بـّب،  َاّيٌبهِ  فٍُ  بـ /ٌ لي ا٠ٙب هي  فؼؼ.

  



196 

 

 
 

 ) فٍُ  بـ /ٌ  (-ٌبيىش ي ضففِ ا  َاّيٌبهِ  1-10ًوَى ثفگ 

  سبـيع اـقٌيبثي :  ٌوبـُ هلي:  ًبم ٍ ًبم غبًَاؼ ي:

ًبم ضففِ ؼـ وٙص 

 ِالضيز:
 وٙص: 31190193  ؽ: س ٌىيي وفاهيک 

 

L3 

ّب
بـ
  

  ؽ بـ  بـ ـؼي 

1 
 هبؼُ  فؼى سدْيكار 

 ل١بة قًي 
T0706 

 ًبم  فٍُ  بـ /ٌ  
س ٌىيي سدْيكار ل١بة 

 قًي 
 ًَثز: 311956  ؽ:

 

 وَم 

ًبم ٍ ًبم غبًَاؼ ي 

 اـقٌيبة:

 اهٕب 

 ًبم ٍ ًبم غبًَاؼ ي

 سب يؽ  ٌٌؽُ: 

 اهٕب 

ًبم ٍ ًبم غبًَاؼ ي 

 اـقٌيبثي ًْبيي:

 اهٕب 

 ه١يبـ ا٠ٙب   َاّيٌبهِ: ده اق  ىت ٌبيىش ي ّب  سوبم  بـّب،  َاّيٌبهِ  فٍُ  بـ /ٌ لي ا٠ٙب هي  فؼؼ.
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 ) فٍُ  بـ /ٌ  (-ٌبيىش ي ضففِ ا   َاّيٌبهِ 1-10ًوَى ثفگ 

  سبـيع اـقٌيبثي :  ٌوبـُ هلي:  ًبم ٍ ًبم غبًَاؼ ي:

ًبم ضففِ ؼـ وٙص 

 ِالضيز:
 وٙص: 31190193  ؽ: س ٌىيي وفاهيک 

 

L3 

ّب
بـ
  

  ؽ بـ  بـ ـؼي 

 T1205 دػز  َـُ  1

 T0806 ثفـوي ٠يَة دػز  2

 ًَثز: 311948  ؽ:   َـُ دػزس ٌىيي  ًبم  فٍُ  بـ /ٌ  
 

 زْبـم 
3 

ًٝبـر ثف ٠ول فؼ 

  َـُ دػز 
T0805 

ًبم ٍ ًبم غبًَاؼ ي 

 اـقٌيبة:

 اهٕب 

 ًبم ٍ ًبم غبًَاؼ ي

 سب يؽ  ٌٌؽُ: 

 اهٕب 

ًبم ٍ ًبم غبًَاؼ ي 

 اـقٌيبثي ًْبيي:

 اهٕب 

 ه١يبـ ا٠ٙب   َاّيٌبهِ: ده اق  ىت ٌبيىش ي ّب  سوبم  بـّب،  َاّيٌبهِ  فٍُ  بـ /ٌ لي ا٠ٙب هي  فؼؼ.
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 ) فٍُ  بـ /ٌ  (- َاّيٌبهِ ٌبيىش ي ضففِ ا  1-10ًوَى ثفگ 

  سبـيع اـقٌيبثي :  ٌوبـُ هلي:  ًبم ٍ ًبم غبًَاؼ ي:

ًبم ضففِ ؼـ وٙص 

 ِالضيز:
 وٙص: 31190193  ؽ: س ٌىيي وفاهيک 

 

L3 

ّب
بـ
  

  ؽ بـ  بـ ـؼي 

 T1206 سَليؽ ـً يٌِ 1

 ًَثز: 311955  ؽ: س ٌىيي سَليؽ ـً يٌِ  ًبم  فٍُ  بـ /ٌ  
 

 زْبـم 

ًبم ٍ ًبم غبًَاؼ ي 

 اـقٌيبة:

 اهٕب 

 ًبم ٍ ًبم غبًَاؼ ي

 سب يؽ  ٌٌؽُ: 

 اهٕب 

ًبم ٍ ًبم غبًَاؼ ي 

 اـقٌيبثي ًْبيي:

 اهٕب 

  َاّيٌبهِ: ده اق  ىت ٌبيىش ي ّب  سوبم  بـّب،  َاّيٌبهِ  فٍُ  بـ /ٌ لي ا٠ٙب هي  فؼؼ.ه١يبـ ا٠ٙب  
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 ) فٍُ  بـ /ٌ  (- َاّيٌبهِ ٌبيىش ي ضففِ ا  1-10ًوَى ثفگ 

  سبـيع اـقٌيبثي :  ٌوبـُ هلي:  ًبم ٍ ًبم غبًَاؼ ي:

ًبم ضففِ ؼـ وٙص 

 ِالضيز:
 وٙص: 31190193  ؽ: س ٌىيي وفاهيک 

 

L3 

ّب
بـ
  

  ؽ بـ  بـ ـؼي 

1 

سٌٝين غَاَ  ر، 

 ّک، ويوبى ٍ 

 ؼيف ؽاق 

T1106 

2 
دػز  ر،  ّک، 

 ويوبى
T1105 

 ًبم  فٍُ  بـ /ٌ  
 س ٌىيي دػز ويوبى،

  ر ٍ  ّک 
 ًَثز: 311954  ؽ:

 

 زْبـم 

ًبم ٍ ًبم غبًَاؼ ي 

 اـقٌيبة:

 اهٕب 

 ًبم ٍ ًبم غبًَاؼ ي

 سب يؽ  ٌٌؽُ: 

 اهٕب 

ًبم ٍ ًبم غبًَاؼ ي 

 اـقٌيبثي ًْبيي:

 اهٕب 

 ه١يبـ ا٠ٙب   َاّيٌبهِ: ده اق  ىت ٌبيىش ي ّب  سوبم  بـّب،  َاّيٌبهِ  فٍُ  بـ /ٌ لي ا٠ٙب هي  فؼؼ.
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 ِالضيز ضففِ ا  هؽـک 2-10ًوَى ثفگ 

  سبـيع اـقٌيبثي :  ٌوبـُ هلي:  ًبم ٍ ًبم غبًَاؼ ي:

ًبم ضففِ ؼـ وٙص 

  بـ ف هبّف وفاهيک ِالضيز:
 81810191  ؽ:

L1 

 15 س١ؽاؼ  فٍُ  بـ /ٌ  :
س١ؽاؼ 

  بـّب:
21 

 وٙص:

  َاّيٌبهِ ّب

 ًبم  فٍُ  بـ /ٌ   ـؼي 
 ؽ  فٍُ 

  بـ /ٌ  
  ؽ  بـّب

ٌوبـُ 

  َاّيٌبهِ

سبـيع ا٠ٙب  

  َاّيٌبهِ

سفال گل کننذه آماده 1  818131 0105   

   0501 818132 سفالگر 2

سرامیک چینی، سفال، کار پرداخت 3  818133 0602   

   0603 818134 لعاب زن 4

کننذه نییتس 5  818135 0604   

   0101 818136 اپراتور خرد کن 6

تر کن آسیاب 7  818137 0102   

خطک کن آسیاب 8  818138 0103   

   0106 818139 آماده کننذه پودر 9

کار پرس 10  818140 0507   

   0104 818141 آماده کننذه دوغاب 11

   0301-0303 818142 آزمون گر تعیین کیفیت دوغاب 12

   0305-0302 818143 تعیین خواظ رئولوشی دوغاب 13

   0203-0204 818144 قالة ساز 14

   0502 818145 ریخته گری دوغاتی 15

ًبم ٍ ًبم غبًَاؼ ي 

 اـقٌيبة:

 

 اهٕب 
 ًبم ٍ ًبم غبًَاؼ ي

 سب يؽ  ٌٌؽُ:
 اهٕب 

ًبم ٍ ًبم غبًَاؼ ي 

 اـقٌيبثي ًْبيي:

 

 اهٕب  ٍ هْف

 ه١يبـ ا٠ٙب  هؽـک: ده اق  ىت سوبم  َاّيٌبهِ ّب   فٍّْب   بـ /هٍبغ  قيف هدو٠َِ هؽـک ا٠ٙب هي  فؼؼ.
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 هؽـک ِالضيز ضففِ ا  2-10ًوَى ثفگ 

  ًبم ٍ ًبم غبًَاؼ ي:
ٌوبـُ 

 هلي:
  سبـيع اـقٌيبثي : 

ًبم ضففِ ؼـ وٙص 

  وک س ٌىيي وفاهيک ِالضيز:
 73140192  ؽ:

L2 

س١ؽاؼ  فٍُ 

  بـ /ٌ  :
15 

س١ؽاؼ 

  بـّب:
17 

 وٙص:

  َاّيٌبهِ ّب

 ًبم  فٍُ  بـ /ٌ   ـؼي 
 ؽ  فٍُ 

  بـ /ٌ  
  ؽ  بـّب

ٌوبـُ 

  َاّيٌبهِ

سبـيع ا٠ٙب  

  َاّيٌبهِ

   0306 731446 هیاول مواد صیآزما اپراتور 1

   0503 731448 اکسترود اپراتور 2

   0504 731449 یده ضکل اپراتور 3

   0505 731456 کیپالست پرس اپراتور 4

   0506 731457 کار تراش 5

   0702 731450 کن خطک و کوره نیتارچ 6

   0701 731441 کن خطک اپراتور 7

   0307، 0308 731452 ضذه خطک قطعات یفیک کنترل 8

   0704 731447 کوره اپراتور 9

   0401-0402 731451 پخت قطعات یفیک کنترل 10

   0801 731453 طهیض سیر روب 11

   0802 731444 گر طهیض 12

   0806 731445 طهیض کار پرداخت 13

   0605 731454 دکور اپراتور 14

   0901 731455 تنذ تسته 15

ًبم ٍ ًبم غبًَاؼ ي 

 اـقٌيبة:

 

 اهٕب 
 ًبم ٍ ًبم غبًَاؼ ي

 سب يؽ  ٌٌؽُ:
 اهٕب 

ًبم ٍ ًبم غبًَاؼ ي 

 اـقٌيبثي ًْبيي:

 

 اهٕب  ٍ هْف

 هدو٠َِ هؽـک ا٠ٙب هي  فؼؼ.ه١يبـ ا٠ٙب  هؽـک: ده اق  ىت سوبم  َاّيٌبهِ ّب   فٍّْب   بـ /هٍبغ  قيف 



212 

 

 

 

 هؽـک ِالضيز ضففِ ا  2-10ًوَى ثفگ 

  ًبم ٍ ًبم غبًَاؼ ي:
ٌوبـُ 

 هلي:
  سبـيع اـقٌيبثي : 

ًبم ضففِ ؼـ وٙص 

 س ٌىيي وفاهيک ِالضيز:
31190193  ؽ:

L3 

 19 س١ؽاؼ  فٍُ  بـ /ٌ  :
س١ؽاؼ 

  بـّب:
26 

 وٙص:

  َاّيٌبهِ ّب

  ؽ  بـّب  ؽ  فٍُ  بـ /ٌ    بـ /ٌ  ًبم  فٍُ  ـؼي 
ٌوبـُ 

  َاّيٌبهِ

سبـيع ا٠ٙب  

  َاّيٌبهِ

   0106 311931 س ٌىيي هَاؼ اٍليِ وفاهي ي 1

   0201 311932 س ٌىيي ٘فاضي 2

   0202 311933 س ٌىيي هؽل وبق  3

   0205-0206 311934 س ٌىيي قبلت وبق  4

   0304 311935 س ٌىيي  قهبيٍ بُ 5

   0403-0405-0407 311936 س ٌىيي  ٌشفل  ي يز 6

   0406-0404 311937 س ٌىيي  ٌشفل  ي ي هطَّل 7

   0601 311938 س ٌىيي  هبؼُ وبق  ل١بة 8

   0606 311939 س ٌىيي سَليؽ ـً ؽاًِ 9

   0703 311940 س ٌىيي هبٌيي  الر  10

   0705-0706 311941 س ٌىيي  َـُ دػز 11

   0803 311942 ٌِبيٟ ٌيٍِس ٌىيي  12

   0804 311943 س ٌىيي ٍاضؽ سَليؽ ٌيٍِ 13

   0805 311944 س ٌىيي ٠وليبر ضفاـسي 14

   0807 311945 س ٌىيي  ٌشفل سَليؽ 15

   0902 311946 س ٌىيي ؼـخِ ثٌؽ  16

   0903-0904 311947 س ٌىيي سجلي بر هطَّل وفاهي ي 17

   0905 311948 س ٌىيي ثبقاـيبثي 18

   0906-0907 311949 س ٌىيي ففٍي 19

ًبم ٍ ًبم غبًَاؼ ي 

 اـقٌيبة:

 

 اهٕب 
 ًبم ٍ ًبم غبًَاؼ ي

 سب يؽ  ٌٌؽُ:
 اهٕب 

ًبم ٍ ًبم غبًَاؼ ي 

 اـقٌيبثي ًْبيي:

 

 اهٕب  ٍ هْف

  فؼؼ.ه١يبـ ا٠ٙب  هؽـک: ده اق  ىت سوبم  َاّيٌبهِ ّب   فٍّْب   بـ /هٍبغ  قيف هدو٠َِ هؽـک ا٠ٙب هي 
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