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٘جب٤س زؾشٕبٖ ضا ثٝ ز٤ٍط٢ زضاظ و٥ٙٓ ثطا٢ أٛض٢ وٝ وكٛضٔبٖ ٔحشبج اؾز. اضظـ وبض قٕب أطٚظ اضظـ ٤ه أط٢ اؾز وٝ ٔب 

زض آٖ ٔح٥ظ، ٕٔىٗ اؾز ـ وٝ سٛخٝ، الثس سٛخٝ ثٝ ١ٕٞ ٔح٥غٟب زاقشٝ   اـ وطز ثب ظٔبٟ٘ب٢ ؾبثك. ضؾَٛ اِّّٝ قٛز ٔمب٤ؿٝ ٣ٕ٘

وٙٙس، وف زؾز وبضٌط ٚ ٔحُ وبض ضا ثٛؾ٥سٜ سب اضظـ وبض ضا زض سبض٤د  ض وٝ ٘مُ ٣ٔاؾز ـ زض آٖ ٔح٥ظ، زؾز وبضٌط ضا آٖ عٛ

 .ػطضٝ وٙٙس. ٚ ٔب ٔفشرط٤ٓ ٚ قٕب ٚ ٕٞٝ ٔفشرط٘س ثٝ ا٤ٙىٝ ٤ه ٕٞچٛ ٘كب٣٘ د٥غٕجط اوطْ ثٝ قٕب زازٜ

 

ٞب  زض أط نٙؼز ٚ زض وبضذب٘ٝو٥ٙٓ،  و٥ٙٓ؛ زض أط وكبٚضظ٢ وبض ٣ٔ ثب٤س ازضان ا٤ٗ ٔؼٙب ضا ثى٥ٙٓ وٝ ٔب وٝ زض ٞط خب وبض ٣ٔ

 .و٥ٙٓ، ثب٤س ذٛزٔبٖ ثٝ ذٛزٔبٖ سّم٥ٗ و٥ٙٓ وٝ ٔب ٔؿشم٥ّٓ ٚ ٔب ثب٤س ٔؿشمُ ثبق٥ٓ وبض ٣ٔ

 

 



 ٓ ضٞجط٢اثالغ٣ ٔمبْ ٔؼظ  ٞب٢ و٣ّ اقشغبَ ؾ٥بؾزثٙسٞب٢ اظ 

٥ٌط٢ اظ ٘ظبْ  سط٤ٚح ٚ سم٤ٛز فطًٞٙ وبض، س٥ِٛس، وبضآفط٣ٙ٤ ٚ اؾشفبزٜ اظ س٥ِٛسار زاذ٣ّ ثٝ ػٙٛاٖ اضظـ اؾال٣ٔ ٚ ٣ّٔ ثب ثٟطٜ .1

 .آٔٛظق٣ ٚ سج٥ّغ٣ وكٛض

وبضآفط٣ٙ٤ ثب ٔؿؤ٥ِٚز آٔٛظـ ٥٘ط٢ٚ ا٘ؿب٣٘ ٔشرهم، ٔبٞط ٚ وبضآٔس ٔشٙبؾت ثب ٥٘بظٞب٢ ثبظاض وبض )فؼ٣ّ ٚ آس٣( ٚ اضسمبء سٛاٖ  .2

٘ظبْ آٔٛظق٣ وكٛض )آٔٛظـ ٚ دطٚضـ، آٔٛظـ ف٣ٙ ٚ حطفٝ ا٢ ٚ آٔٛظـ ػب٣ِ( ٚ سٛأْ وطزٖ آٔٛظـ ٚ ٟٔبضر ٚ خّت ٕٞىبض٢ 

.ٞب٢ الشهبز٢ خٟز اؾشفبزٜ اظ ظطف٥ز آٟ٘ب ثٍٙبٜ



 

  



 

 

 

 

 

 

 :سْيِ كٌٌؽگبى

زض ٔحُ وبض ؼب٥ِزف ظ٥ٔٙٝ ٔحُ وبض ٘بْ ٚ ٘بْ ذب٘ٛاز٣ٌ  ٘ٛع فؼب٥ِز زض ٌطٜٚ 

 وبضٌبٜ زو٥ْٛ ثرف نٙؼز ٚ وبضذب٘دبر  ٔحٕس ح٥سض٢
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 وبضٌبٜ زو٥ْٛ ٔدط٢ سبؾ٥ؿبر اِىشط٤ى٣  اؾٕبػ٥ُ ٌّذٛض
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 ٔمسٔٝ:

٤ٛ٘ؿىٛ  ٞب٢ٛؾؼٝ دب٤ساض وكٛضٞب زاضز. ٌعاضـٞب٢ ف٣ٙ ٚ حطفٝ ا٢ ثٝ ػٙٛاٖ ِٔٛس اقشغبَ ٘مف ٔؤثط٢ زض سآٔٛظـ

ا٢ ٘ؿجز ٔؿشم٥ٓ ٞب٢ ف٣ٙ ٚ حطفٝثجز ٘بْ زض ٞٙطؾشبٖافعا٤ف ثب ٥ٔعاٖ زاذُ وكٛضٞب ٘كبٖ ٣ٔ زٞس ؾطا٘ٝ س٥ِٛس ٘بذبِه٣ 

 زاضز. 

ا٢ ٚ و٥ف٥ز ثرك٣ آٟ٘ب زض ٝٞب٢ ف٣ٙ ٚحطفٔٛظـآزض ا٥ٕٞز ثٝ  اِؼب٣ِ()ٔسظّٝٔمبْ ٔؼظٓ ضٞجط٢ سأو٥سٞب٢

ٔؤ٤س  خٕؼ٥زٞب٢ و٣ّ ٞب٢ و٣ّ اقشغبَ ٚ ٕٞچ٥ٙٗ ؾ٥بؾز٥ٙبز٤ٗ زض آٔٛظـ ٚ دطٚضـ ٚ ؾ٥بؾزٞب٢ و٣ّ سحَٛ ث ؾ٥بؾز

ؾٙس چكٓ  ا٢ زاقز.حطفٝ ٞب٢ ف٣ٙ ٚا٢ ثٝ آٔٛظـبٜ ٤ٚػٜالشهبز٢ ٚ دب٤ساض ثب٤س ٍ٘ا٤ٗ ٔغّت اؾز وٝ ثطا٢ زؾش٥بث٣ ثٝ ضقس 

ٚ فط٣ٍٙٞ وكٛض ثط ٌؿشطـ  لبٖ٘ٛ ثط٘بٔٝ دٙدٓ سٛؾؼٝ الشهبز٢ ، اخشٕبػ٣ 21لبٖ٘ٛ اؾبؾ٣ ٚ ٔبزٜ  42، انُ  1404ا٘ساظ 

ٞب٢ خٛا٘بٖ ٚ ٥٘ط٢ٚ وبض ثب افعا٤ف زا٘ف ٟٚٔبضر ٚ سٛإ٘ٙسؾبظ٢ ٥٘ط٢ٚ ا٘ؿب٣٘ ٚ وبٞف فبنّٝ قب٤ؿش٣ٍ ٞب٢ قب٤ؿش٣ٍ

 ٥٘ط٢ٚ وبض وكٛض ثب ؾغح اؾشب٘ساضز خٟب٣٘ سأو٥س زاضز. 

ٔفب٥ٞٓ الشهبز٢  زضنثٝ دطٚضـ سطث٥ز ٤بفشٍب٣٘ وٝ ثب  ؾٙس سحَٛ ث٥ٙبز٤ٗ آٔٛظـ ٚ دطٚضـ اظ ٤هزض ٞسف ػ٥ّٕبس٣ 

، ٔهطف ٚ ا٘ضجبط ٔب٣ِ ، لٙبػزث٣ ٚ خٟبز٢، وبضآفط٣ٙ٤ضٚح٥ٝ ا٘مال ٔؼ٥بض اؾال٣ٔ اظ عط٤ك وبض ٚ سالـ ٚٛة ٘ظبْ ضچچبزض 

ٞب٢ الشهبز٢ زض ٔم٥بؼ ثب ز٤ٍطاٖ زض فؼب٥ِزضػب٤ز ٚخساٖ، ػساِز ٚ ا٘هبف زض ضٚاثظ ٚ ثب  سجص٤طث٥ٟٙٝ ٚ زٚض٢ اظ اؾطاف ٚ 

زضؾ٣ خٕٟٛض٢ اؾال٣ٔ ا٤طاٖ ٣ّٔ ٝ ثط٘بٔ ؾٙس ٕٞچ٥ٙٗ .قسٜ اؾزو٥س سب ، ٣ّٔ ٚ خٟب٣٘ ٔكبضوز ٣ٔ ٕ٘ب٤ٙس،ذب٘ٛاز٣ٌ

 اؾز.  ٞب دطزاذشٝلّٕطٚ ٚ ؾبظٔب٘س٣ٞ ٔحشٛا٢ ا٤ٗ آٔٛظـ ثٝ "ٚض٢آفٗ ٚ ٤بز٥ٌط٢ وبضحٛظٜ سطث٥ز ٚ "

وبضزا٘ف ػالٜٚ ثط انَٛ ز٤ٗ ٔحٛض٢، سم٤ٛز ٤ٛٞز ٣ّٔ، اػشجبض٘مف ٤بز٥ٌط٘سٜ، ا٢ ٚ ٞب٢ زضؾ٣ ف٣ٙ ٚحطفٝزض ثط٘بٔٝ

اِؼٕط، خّت ٢ ٔبزاْٞب٢ فطز٢، سؼبزَ، ٤بز٥ٌط بٚرسف، سٛخٝ ثٝ ٔؼ٥ز، خب٘ٛازٜا٢ ذب، اػشجبض ٘مف دب٤ٝاػشجبض ٘مف ٔطخؼ٥ز ٔؼّٓ

اذالق  ،٢،آٔٛظـ ثط اؾبؼ ٥٘بظ ثبظاض وبضدص٤طٞب، ا٘ؼغبفظـثرك٣ آٔٛ، انَٛ سٙٛعفطا٥ٌط٢ ٔكبضوز ٚ سؼبُٔ، ٤ىذبضچ٣ٍ ٚ

 ٥ٌطز.  ٔٛضز سٛخٝ لطاض ٣ٔ ا٥ٌ٢ط٢ سسض٤د٣ ٤ٛٞز حطفٝٚ س٥ِٛس ثطٚر، قىُ فمطاض ٚ وبٞف سٛؾؼٝ دب٤س ا٢،حطفٝ

ٞب٢ سٛن٥ٕٝٞچ٥ٙٗ زاذُ وكٛض ٚ سغ٥٥ط زض اؾشب٘ساضزٞب ٚ  ، سغ٥٥طار فٙبٚض٢ ٚ ٥٘بظ ثبظاض وبضٔغبِجبر اؾٙبز ثبالزؾش٣

سب ثط اؾبؼ ٚظ٥فٝ لب٣٘ٛ٘ ذٛز ٔىّف ٕ٘ٛز  ا٢ ٚ وبضزا٘ف ضاؾ٣ ف٣ٙ ٚحطفٝٞب٢ زضض٤ع٢ ٚ سأ٥ِف وشبة، زفشط ثط٘بٔٝا٣ِّّٕث٥ٗ

-زض ٞٙطؾشبٖ 1379ا٢ وٝ اظ ؾبَ قٙبؾ٣ ٘ظبْ ؾب٣ِ ٚاحس٢ ف٣ٙ ٚحطفٝثطضؾ٣ ٚ آؾ٥ت  ٞب٢دػٚٞف ٚ ا٘دبْ دؽ اظ ؾفبضـ

زض زضؾ٣ الساْ ٕ٘ب٤س. ِصا زفشط  ٞب٢٘بٔٝعطاح٣ ٚ ثبظٍ٘ط٢ ثطا٢ زؾش٥بث٣ ثٝ ا٣٤ٍِٛ ٔٙبؾت ثٝ ، ثطٞب٢ وكٛض زض حبَ اخطا اؾز

ٞب٢ ف٣ٙ ٚ  آٔٛظـض٤ع٢ زضؾ٣ زض ٚ سس٤ٚٗ فطآ٤ٙس ثط٘بٔٝ عطاح٣"عطح دػٚٞك٣ ثب ػٙٛاٖ الساْ ثٝ ؾفبضؼ  1390 ؾبَ

)اقشغبَ،الشهبز ٔمبٚٔش٣ ٚ ٞب٢ و٣ّؾ٥بؾز ٔب٘ٙسٕ٘ٛز. عطح دػٚٞك٣ ٔصوٛض ثطاؾبؼ اؾٙبز ثبالزؾش٣  "ا٢ ٚ ٟٔبضس٣حطفٝ

س سحَٛ ، ؾٙلبٖ٘ٛ ثط٘بٔٝ دٙدٓ سٛؾؼٝ 19ٚ21زٜ، ٔباِؼب٣ِ(ٔؼظٓ ضٞجط٢ )ٔسظّٝٔمبْ  اثالغ٣ حٕب٤ز اظ وبض ٚ ؾطٔب٤ٝ ا٤طا٣٘(

، ثط٘بٔٝ زضؾ٣ ٣ّٔ خٕٟٛض٢ اؾال٣ٔ ا٤طاٖ ٚ ٘مكٝ خبٔغ ػ٣ّٕ وكٛض سٙظ٥ٓ قسٜ اؾز. ٕٞچ٥ٙٗ ث٥ٙبز٤ٗ زض آٔٛظـ ٚ دطٚضـ

-ٛن٥ٝا٣ِّّٕ ٚ سشب٘ساضزٞب٢ ث٥ٗ٘ساضز خٟب٣٘ ثٝ اؾثٝ خٟز اضسمب٢ ؾغح قب٤ؿش٣ٍ ٥٘ط٢ٚ وبض وكٛض زض ٔمب٤ؿٝ ثب ؾغح اؾشب

ؾغٛح قب٤ؿش٣ٍ ٚ سغ٥٥ط ض٤ٚىطز اظ سح٥ُّ قغُ ثٝ سح٥ُّ  لبثُ سٛخٝ اؾز وٝ سؼ٥٥ٗاؾز.  قسٜسٛخٝ ٥٘ع ٘بٔٝ ٞب٢ ٔطثٛعٝ

ٞب٢ ٔكشطن ٚ غ٥طف٣ٙ ا٢ ٣ّٔ ، سّف٥ك قب٤ؿش٣ٍقبغُ ٚ سٛخٝ ثٝ ٘ظبْ نالح٥ز حطفٝٚ سٛخٝ ثٝ ٤ٚػ٣ٌ ٞب٢ قغُ ٚ  حطفٝ

 ٔصوٛض اؾز.  ا٢ٍِٛٞب اظ ٤ٚػ٣ٌ ٞب٢  زض سس٤ٚٗ ثط٘بٔٝ

ز٥٘ب٢ ا٢ ٚ ٟٔبضس٣ زض زٚ ثرف ز٥٘ب٢ وبض ٚ ٞب٢ ف٣ٙ ٚ حطفٝض٤ع٢ زضؾ٣ آٔٛظـاٍِٛ فطآ٤ٙس ثط٘بٔٝا٤ٗ ثط اؾبؼ  

زٜ ٔطحّٝ ٚ ثرف ز٥٘ب٢ آٔٛظـ قبُٔ دب٘عزٜ ٔطحّٝ اؾز. دؽ اظ سس٤ٚٗ  قبُٔز٥٘ب٢ وبض آٔٛظـ عطاح٣ قسٜ اؾز. ثرف 
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ٌطٜٚ ثعضي قغ٣ّ ٔكرم ٌطز٤س ٚ ٥٘بظؾٙد٣ قغ٣ّ ثٝ ػٙٛاٖ  30ٚ زض فبظ اَٚ  1391فطآ٤ٙس ثط٘بٔٝ ض٤ع٢ زضؾ٣ زض ؾبَ 

 ا٥ِٚٗ ٔطحّٝ سس٤ٚٗ اؾشب٘ساضزٞب٢ قب٤ؿش٣ٍ زض ٌطٜٚ ٞب٢ ثعضي قغ٣ّ نٛضر ٌطفز. 

ض ٞب٢ قب٤ؿش٣ٍ اضظق٥بث٣ حِطَف ٔٛضز سٛخٝ لطازٝ ػٙٛاٖ ٤ه انُ زض عطاح٣ ٚ سس٤ٚٗ اؾشب٘ساضٔكبضوز ش٢ ٘فؼبٖ ث

ث٥ف اظ ز٤ٚؿز زؾشٍبٜ، انٙبف ٚ قطوز ٞب٢ ثعضي ٚ وٛچه ٚ اظ سدطث٥بر اظ اعالػبر ٔدٕٛع زض  ٌطفشٝ اؾز. ثط ا٤ٗ اؾبؼ

اؾٙبز ٔطثٛعٝ زض ٔطوع اؾٙبز  وٝقسٜ اؾز، زض حطف ٔرشّف زض خّؿبر سس٤ٚٗ اؾشب٘ساضزٞب اؾشفبزٜ  چٟبضنس ذجطٜث٥ف اظ 

 زفشط لبثُ زؾشطؾ٣ اؾز. 

٣ٔ ثبقس وٝ ٤ى٣ اظ دٙح ؾٙس س٥ٟٝ قسٜ زض ؾبذز ٚ س٥ِٛس ٌطٜٚ ثعضي قغ٣ّ  اؾشب٘ساضز قب٤ؿش٣ٍ حطفٝؾٙس د٥ف ضٚ ، 

حطفٝ، سح٥ُّ سىب٥ِف  قغ٣ّ، عطاح٣ ٔف٣ٟٔٛ حطفٝ، سح٥ُّ ٥٘بظؾٙد٣ٔطاحُ ٚ قبُٔ  اِىشطٚسى٥ٙهضقشٝ سحه٣ّ٥ حطفٝ ا٢ 

 ٔطثٛعٝ ٣ٔ ثبقس.  ضزفِ ؽبيغشگياعشبًؽارؼ ٚ زض ٟ٘ب٤ز سس٤ٚٗ وبض٢ 

زض دب٤بٖ الظْ ٣ٔ زا٘ٓ اظ حٕب٤شٟب ٚ ضٕٞٙٛزٞب٢ اضظقٕٙس خٙبة آلب٢ زوشط ٔحٕس٤بٖ ٔؼبٖٚ ٔحشطْ ٚظ٤ط ٚ ضئ٥ؽ 

ضب٢ ٔحشطْ قٛضاٞب٢ سرهه٣، ثٝ ذبعط ؾبظٔبٖ دػٚٞف ٚ ثط٘بٔٝ ض٤ع٢ آٔٛظق٣ سكىط ٕ٘ب٤ٓ. ٕٞچ٥ٙٗ اظ ٕٞىبضاٖ ٌطا٣ٔ ٚ اػ

سالـ ٞب٢ ث٣ ٚلفٝ ٚ ٔؿئٛال٘ٝ زض سس٤ٚٗ ا٤ٗ ؾٙس لسضزا٣٘ ٚ اظ زؾشٍبٜ ٞب، اسحبز٤ٝ ٞب٢ انٙبف ٚ ٔكبغُ، قطوز ٞب، ثٍٙبٜ 

ٞب٢ الشهبز٢ ٚ ذجطٌبٖ ز٥٘ب٢ وبض ٚ حطَف، وٝ ثب اضائٝ اعالػبر ٚ سدطث٥بر اضظقٕٙس ذٛز زض سس٤ٚٗ ا٤ٗ ؾٙس ٔب ضا ٤بض٢ 

 ا٘س، ؾذبؾٍعاض٢ ٕ٘ب٤ٓ.ٜ زاز
 

 

 احٕسضضب زٚضا٘س٤ف

 سأ٥ِف وشبة ٞب٢ زضؾ٣ض٤ع٢ ٚ ثط٘بٔٝٔس٤طوُ زفشط 

 ف٣ٙ ٚحطفٝ ا٢ ٚ وبضزا٘ف
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 سؽٍيي اعشبًؽارؼ ؽبيغشگي ضزفِ

Occupational Competency Standard Development 

 

 پيماُن مرحلو اول : نيازسنجي شغلي/ حرهف اي

Module 1: Occupation Need Assessment 

 

 

 

ضزفِ/ ًيبس عٌدي ؽ لي ضزفِىزاضي  ه َْهي  ضزفِسطلي    كبرس بلي  سطلي  
سؽٍيي اعشبًؽارؼ ؽبيغشگي  

ضزفِ

ؼًيب  كبر 

اعشبًؽارؼ ىزاضي ه َْهي  
ارسؽيبثي ضزفِ 

گزٍُ ثٌؽ  كبرّب سطلي  اعشبًؽارؼ ػول زؼ
سؽٍيي اعشبًؽارؼ ارسؽيبثي 

كبرّب
سؽٍيي اعشبًؽارؼ ارسؽيبثي 

ضزفِ
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 هقؽهِ 

زض نٛضر ػسْ ثطا٢ دبؾد ثٝ ٥٘بظٞب٢ قغ٣ّ وكٛض ٚ اؾشفبزٜ ٔغّٛة اظ ٥٘ط٢ٚ ا٘ؿب٣٘، ٥٘بظ ثٝ آٔٛظـ نح٥ح ٚ ٔساْٚ اؾز. 

قٛز. اظ ا٤ٗ  ٚ ظ٥ٔٙٝ اقشغبَ ٔٙبؾت فطاٞٓ ٣ٕ٘ ضفشٝ ض٤ع٢ آٔٛظق٣ ، ٔٙبثغ ٔب٣ِ ٚ ا٘ؿب٣٘ ثٝ ٞسض  ثط٘بٔٝ سٛخٝ ثٝ ز٥٘ب٢ وبض زض 

 ٔؿ٥ط ز٥٘ب٢ وبض نٛضر دص٤طز. أشساز زض  ا٢ ٞب٢ ف٣ٙ ٚ حطفٝ آٔٛظـ ز٥٘ب٢ ض٤ع٢ زضؾ٣ زض ضٚ الظْ اؾز ثط٘بٔٝ

آ٤ٙس عطاح٣ ٚ سس٤ٚٗ فطِصا ٞب٢ زضؾ٣ اؾز،  ض٤ع٢ آٔٛظق٣، سس٤ٚٗ ثط٘بٔٝ خب وٝ ٤ى٣ اظ ٚظب٤ف ؾبظٔبٖ دػٚٞف ٚ ثط٘بٔٝ اظ آٖ

ثط٘بٔٝ ض٤ع٢ ز٥٘ب٢ آٔٛظـ  اؾبؼا٤ٗ ثط. ا٢ ضا زض زؾشٛض وبض ذٛز لطاض زاز  ٞب٢ ف٣ٙ ٚ حطفٝ ض٤ع٢ زضؾ٣ زض آٔٛظـ ثط٘بٔٝ

 قبذٝ ٞب٢ ف٣ٙ ٚ حطفٝ ا٢ ٚ وبضزا٘ف ثب سٛخٝ ثٝ ز٥٘ب٢ وبض زض زؾشٛض وبض لطاض ٌطفز .

 زٜ قسٜ اؾز.ٔطاحُ سى٥ُٕ فطآ٤ٙس ز٥٘ب٢ وبض زض ثّٛن ز٤بٌطاْ ٘كبٖ زازٜ قسٜ ظ٤ط آٚض

ذٛا٥ٞٓ وطز. ثّٛن ز٤بٌطاْ ظ٤ط اضسجبط ز٥٘ب٢ وبض ٚ  ٣ٔ ثبقس ضا ثطضؾ٣زٜ ٔطحّٝ  ضا وٝ قبُٔ  ؾٙس حبضط، ز٥٘ب٢ آٔٛظـ  زض 

 .آٖ ضا ٘كبٖ ٣ٔ زٞس ٌب٘ٝ  آٔٛظـ ٚ ٔطاحُ زٜ

  

ضزفِ/ ًيبس عٌدي ؽ لي ضزفِىزاضي  ه َْهي  ضزفِسطلي    كبرس بلي  سطلي  
سؽٍيي اعشبًؽارؼ ؽبيغشگي  

ضزفِ

ؼًيب  كبر 

اعشبًؽارؼ ىزاضي ه َْهي  
ارسؽيبثي ضزفِ 

گزٍُ ثٌؽ  كبرّب سطلي  اعشبًؽارؼ ػول زؼ
سؽٍيي اعشبًؽارؼ ارسؽيبثي 

كبرّب
سؽٍيي اعشبًؽارؼ ارسؽيبثي 

ضزفِ
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ًيبس عٌدي  هَسؽي
ٍ بي  ٍ / اًشػبة ضزفِ
كبرّب

ىزاضي رؽشِ ٍ گزايؼ  
سطقيلي

ٍ   سؼييي رٍي زؼ  هَسػ
فٌي ٍ ضزفِ ا  سزثيز 

ىزاضي ديوبًِ ّب   
ؼرٍط/ هَسؽي

ؽبيغشگي  /سؼييي اّؽا 
ؼرٍط/ّب  خش   ديوبًِ ّب

سؼييي ر َط هطشَ   ٍ  
ؼرٍط/الشاهبر ديوبًِ ّب

ىزاضي فؼبليز ّب  ٍ 
سدبرة يبؼگيز 

سؽٍيي  اعشبًؽارؼ ارسؽيبثي 
ؼرٍط/ديوبًِ ّب 

سؽٍيي ثزًبهِ ؼرعي رؽشِ 
سطقيلي

ؼًيب   هَسػ 

ضزفِ/ ًيبس عٌدي ؽ لي ىزاضي  ه َْهي ضزفِ سطلي  ضزفِ  كبرس بلي  سطلي  
سؽٍيي اعشبًؽارؼ ؽبيغشگي  

ضزفِ

ؼًيب  كبر 

اعشبًؽارؼ ىزاضي ه َْهي  
ارسؽيبثي ضزفِ 

گزٍُ ثٌؽ  كبرّب سطلي  اعشبًؽارؼ ػول زؼ
سؽٍيي اعشبًؽارؼ ارسؽيبثي 

كبرّب
سؽٍيي اعشبًؽارؼ ارسؽيبثي 

ضزفِ



   6 

 

 ًيازسٌجي ضغلي -1

 ه َْم ًيبسعٌدي ؽ لي -1-1

ٞب٢ ٔكبغُ ٚ حطف زض اؾز وٝ ثٝ ٥٘بظ  (Occupational Research)ا٢ ا٢ ٘ٛػ٣ اظ دػٚٞف حطفٝ ٣ّ ٚ حطف٥٘ٝبظ ؾٙد٣ قغ

ٞب  ٞب، خب٤ٍبٜ ٔكبغُ، نالح٥ز فؼب٥ِزثٙس٢ وبضٞب ٚ  ٣ّ، ٔؿبئ٣ّ اظ لج٥ُ سح٥ُّ ٚ عجمٝز٥٘ب٢ وبض اضسجبط زاضز. زض دػٚٞف قغ

قٛز.  ا٢ ثٝ ز٥٘ب٢ وبض ٔغطح ٣ٔ ، ٚ ا٘شمبَ اظ آٔٛظـ ف٣ٙ ٚ حطفٝٞب زض ا٘شربة قغُ، د٤ٛب٣٤ حطفٝ ٟب ٥ٌط٤ ٞب، خٟز ٚ قب٤ؿش٣ٍ

 قٛز: ٕش٣ اظ دػٚٞف قغ٣ّ( دبؾد زازٜ ٣ٔاالر ظ٤ط زض ٥٘بظ ؾٙد٣ قغ٣ّ )ثٝ ػٙٛاٖ لؿثٝ ؾؤ ٔؼٕٛالً

 ؟قٛ٘س ض ز٥٘ب٢ وبض ثب٤س سؼط٤ف ٚ ٔكرمچٝ ٔكبغُ ٚ حطف٣ ز -

 ذٛاٞٙس قس ؟ چٝ ٔكبغ٣ّ ٚ حطف٣ ثٝ ٔكبغُ ٔٛخٛز وكٛض زض آ٤ٙسٜ اضبفٝ  -

 ؟قٛ٘س  س٢ ٔكبغُ ٚ حطفٝ حصف ٤ب اضبفٝ ٣ٔچٝ ٔكبغ٣ّ اظ ٘ظبْ عجمٝ ثٙ -

 ثٙس٢ ٔكبغُ ٚ حطف وساْ اؾز؟ ٘ظبْ عجمٝ -

 ٌصاض٢ ٚ وسٞب٢ ٔكبغُ ٚ حطف چٍٛ٘ٝ اؾز؟٘ظبْ وس -

 زض ز٥٘ب٢ وبض قٙبذشٝ قسٜ اؾز؟چٝ ٔكبغ٣ّ  -

 چٝ حِطف٣ زض ز٥٘ب٢ وبض قٙبذشٝ قسٜ اؾز؟ -

 ا٢ چ٥ؿز؟ قطح ػٙب٤ٚٗ قغ٣ّ ٚ حطفٝ -

.... 

ٞب٢ ز٤ٍط ز٥٘ب٢ وبض  ( ٚ ٤ب زض حٛظSectorٜا٢ )اثط حطفٝ(، ٤ه ثرف الشهبز٢ ) سٛا٘س زض ٤ه ٌطٜٚ ٤ب ظ٥ٔٙٝ حطفٝٞب ٣ٔا٤ٗ ٥٘بظ

 ف ٚ دػٚٞف لطاض ٥ٌطز.ٔٛضز ؾٙد

 ٞب ٥٘بظ اؾز. ٞب ٚ قغُ ا٢ خٟز سح٥ُّ حطفٝ ٞب٢ ٤ٚػٜ ٞب ٚ سى٥ٙه دبْ دػٚٞف ٥٘بظؾٙد٣ قغ٣ّ ٥٘بظ ثٝ ضٚـثطا٢ ا٘

 ٞب٢ سح٥ُّ حطفٝ ٚ وبضٞب ثٝ قطح ظ٤ط اؾز. سى٥ٙه

 ال : س ٌيک ؼاًؼ ٍ هغشٌؽار عبسهبًي:

زا٘ف اقربل زضٖٚ ؾبظٔبٖ  ا٤ٗ سى٥ٙه ث٥كشط ثط .٥ٌطز  بٖ ٚ ٕٞىبض٢ افطاز زاذ٣ّ نٛضر ٣ٔٚضاٖ ذبضج اظ ؾبظٔسٛؾظ ٔكب ا٤ٗ سى٥ٙه ٔؼٕٛالً

 سٕطوع زاضز.  "چٝ ثب٤س ثبقس  "ٚ  "چٝ ٞؿز "اَ ان٣ّ زض ا٤ٗ سى٥ٙه  ثط ٥ٌطز. ؾؤ نٛضر ٣ٔ

 ة: س ٌيک هؾبّؽُ: 

 .(االر ان٣ّ ػجبضر اؾز اظ وبضٞب٢ ٤ىؿبٖ، ظٔبٖ ا٘دبْ وبض، وبضٞب٢ ٌط٣ٞٚؾؤ)ثبقس.  هٛضر ٔكبٞسٜ غ٥ط ضؾ٣ٕ ٤ب ضؾ٣ٕ ٣ٔث

 ج: س ٌيک هقبضجِ:        

 .ؾؤاالر اظ د٥ف سؼ٥٥ٗ قسٜ ٚ سؼ٥٥ٗ ٘كسٜ(ثب  )،نٛضر ضؾ٣ٕ، غ٥ط ضؾ٣ٕٝ ٔهبحجٝ ث

 ؼ: س ٌيک دزعؾٌبهِ:        

 ٞب٢ : قب ُٔ ضٚـ

 دطؾكٙبٔٝ ػ٣ٕٔٛ-

 (CODAP)ٞب٢ قغ٣ّ  سدع٤ٝ ٚ سح٥ُّ زازٜ -

 زِف٣-

 ُ: س ٌيک فز يٌؽ گزٍّي:      
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 ٞب٢: قبُٔ ضٚـ

 ثبضـ ٔغع٢-

 ٌطٜٚ ضؾ٣ٕ-

 DACUMز٤ىْٛ -

 ز٤ىْٛ ٔف٣ٟٔٛ -

 سح٥ُّ وبضوطز٢ -

 سدع٤ٝ ٚ سح٥ُّ ٥ٔساٖ ٥٘طٚ  -

 وٙفطا٘ؽ دػٚٞك٣ -

- AMOD 

- SCID 

 قٛز. اؾشفبزٜ ٣ٔ ث٥كشط سح٥ُّ وبضوطز٢ٚ ضٚـ  ز٤ىْٛٞب٢ ٌٛ٘بٌٖٛ سؼ٥٥ٗ قسٜ ضٚـ  اظ ث٥ٗ ضٚـ

  

دطزاظز ا٤ٗ  ثٝ سٛن٥ف ٚ سفؿ٥ط قطا٤ظ ٚ ضٚاثظ ٔٛخٛز ٣ٔ سٛن٥ف٣ثبقس. زض سحم٥ك  ٣ٔ سَفي يا٤ٗ سحم٥ك ٚ دػٚٞف اظ ٘ٛع 

ع ٔرشّف٣ زاضز وٝ ٤ى٣ اظ ا.  سحم٥ك سٛن٥ف٣ ا٘ٛزٞس ٌٛ٘ٝ سحم٥ك ٚضؼ٥ز و٣٘ٛٙ دس٤سٜ ٤ب ٔٛضٛػ٣ ضا ٔٛضز ٔغبِؼٝ لطاض ٣ٔ

 ثبقس. ا٢( ٣ٔ ٞب٢ ف٣ٙ ٚ حطفٝآٟ٘ب سح٥ُّ حطفٝ ٚ وبضٞب )زض حٛظٜ آٔٛظـ 

 

 ؾبغ ًظبم ىجقِ ثٌؽ  ه -1-2

ثٙس٢ ٔكبغُ ٚ حطف زض وكٛضٞب٢ ٔرشّف ٔشفبٚر ثٛزٜ ٚ اظ وسٞب٢ اذشهبل ٤بفشٝ ثب ٔؼ٥بضٞب٢ ذبل ذٛز  ٘ظبْ عجمٝ

 ٥ٌطز. ثٙس٢ ٚ حطف نٛضر ٣ٔ ا٢ ثب سٛخٝ ثٝ ٘ظبْ عجمٝ ٞب٢ قغ٣ّ ٤ب حطفٝ وٙٙس ٚ سؼ٥٥ٗ ٌطٜٚ اؾشفبزٜ ٣ٔ

قٛز وٝ اظ  ا٘دبْ ٣ٔ ISCO20081ثٙس٢ حِطَف  زض ا٤ٗ ؾٙس ٔجٙب٢ وبض ٥٘بظؾٙد٣ ٔكبغُ ٚ حطف ثطاؾبؼ اؾشب٘ساضز ٚ عجمٝ

ثبقس. ا٤ٗ اؾشب٘ساضز زض ق٠ٛ٥ وسٌصاض٢ اظ وسٞب٢ چٟبض ضل٣ٕ اؾشفبزٜ  ٣ٔ (ILO)2ٔدٕٛػٝ اؾشب٘ساضزٞب٢ ؾبظٔبٖ خٟب٣٘ وبض 

ؾغح ٟٔبضس٣ وبضٌط ؾبزٜ، وبضٌط ٔبٞط، سىٙؿ٥ٗ ٚ ٔشرهم )وبضقٙبؼ(  حطف١ ٔرشّف ضا زض چٟبض 436وٙس ٚ سؼساز  ٣ٔ

 ثٙس٢ ٣ٔ وٙس. عجمٝ

 1-1ثٙس٢ ز٤ٍط وكٛضٞب زض خسَٚ  ؾبَ اظ ٕٞس٤ٍط ثٝ ٕٞطاٜ چٙس ٘ظبْ عجمٝ 20ٞب٢ ز٤ٍط ا٤ٗ اؾشب٘ساضز ٥٘ع ثٝ فبنّٝ  ٘ؿرٝ

 ٔؼطف٣ قسٜ اؾز:

  

                                                           
1
 International Standard Classification Of Occupations 

2
 International Labour Organization    
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 ثز اعبط اعشبًؽارؼ ّب  ىجقِ ثٌؽ  هؾبغ  كؾَرّبهقبيغِ سؼؽاؼ ضزفِ ّب ٍ گزٍ ّب  ثشرگ ؽ لي  1-1خؽٍل 

 

 ّبيي اس گزٍُ ّب  ثشرگ ؽ لي ًوًَِ -1-3

ٚ ٌطٜٚ قغ٣ّ ؾبظٔبٖ آٔٛظـ ف٣ٙ ٚ حطفٝ ا٢ ا٤طاٖ  2008ا٢ ؾبظٔبٖ خٟب٣٘ وبض  ٞب٢ قغ٣ّ ٚ حطفٝ زض خسَٚ ظ٤ط ٌطٜٚ

 ثطاؾبؼ ظ٥ٔٙٝ آٚضزٜ قسٜ وٝ ضقشٝ ثطق ٥٘ع ثٝ ػٙٛاٖ ٤ه ٌطٜٚ ثعضي قغ٣ّ ز٤سٜ قسٜ اؾز. ( 3-1ٚ  2-1)خسَٚ 
 ا  ايزاى گزٍُ ؽ لي عبسهبى فٌي ٍ ضزفِ 2-1خؽٍل 

 ػوزاى ثزق

 ؾطا٥ٔه ه بًيک

 ق٣ٕ٥ فٌبيغ ؼعشي

 وبٔذ٥ٛسط دَؽبک

ّب  كؾبٍرس هبؽيي   أٛض زا٣ٔ ٚ ع٥ٛض 

 نٙب٤غ غصا٣٤ اهَر سراػي ٍ ثبغي

 ق٥الر خٌگ  ٍ هزسغ

 ٞٙط ضؾزار ه يؽ

 ذسٔبر غصا٣٤ هبلي ٍ اؼار 

  غؽهبر اخشوبػي

 ٘ظبْ طجمٝ ثٙذي ردیف
اِٚيٗ سطح 

 دستٝ ثٙذي

دٚٔيٗ سطح 

  ثٙذي دستٝ

 سٛٔيٗ سطح

 دستٝ ثٙذي

 چٟبرٔيٗ سطح

 دستٝ ثٙذي

 پٙجٕيٗ سطح

 دستٝ ثٙذي

عبسهبى  1968ايغ َ  1

 خْبًي كبر

 ... ىجقِ ضزفِ 1506 گزٍُ ٍاضؽ 284 گزٍُ فزػي 83 گزٍُ افلي 8

عبسهبى  1988ايغ َ  2

 خْبًي كبر

سيز گزٍُ  28 گزٍُ افلي 10

 افلي

 ... گزٍُ ٍاضؽ 390 گزٍُ فزػي 116

عبسهبى  2008ايغ َ  3

 خْبًي كبر

سيز گزٍُ  42 گزٍُ افلي 10

 افلي

 ... گزٍُ ٍاضؽ 436 گزٍُ فزػي 128

4 SOC2010 سيز گزٍُ  25 گزٍُ افلي 9 اًگليظ

 افلي

 ... گزٍُ ٍاضؽ 369 گزٍُ فزػي 90

5 MASCO2008 سيز گزٍُ  44 گزٍُ افلي 10 هبلش

 افلي

گزٍُ  4310 گزٍُ ٍاضؽ 489 گزٍُ فزػي 144

 كَزک

6 ASCO ؼٍهيي -اعشزاليب

 ًگبؽز

سيز گزٍُ  35 گزٍُ افلي 9

 افلي

 ضزف986ِ گزٍُ ٍاضؽ 340 گزٍُ فزػي 81

ثزاعبط ايغ َ  –ايزاى  7

1968 

ثيؼ اس  ىجقِ ضزفِ 1506 گزٍُ ٍاضؽ 284 گزٍُ فزػي 83 گزٍُ افلي 8

 ؽ  3000

8 SOC ضزفِ 480 گزٍُ ٍعيغ 460 گزٍُ فزػي 97 گزٍُ افلي 23  هزي ب ... 
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 ثز اعبط سهيٌِ -2008ّب  ؽ لي ٍ ضزفِ ا  عبسهبى خْبًي كبر گزٍُ 3-1خؽٍل 

 ريبميبر عبغشوبى

ٌط٢دص٤طـ ٚ ٔٙك٣  هؽيزيز ٍ كغت ٍكبر  

 حُٕ ٚ٘مُ غبًِ ؼار 

 فطٚـ فٌبٍر  ارسجبىبر ٍ اىالػبر

 ثٟساقز ٚ ؾالٔز فٌبيغ ؼعشي

 فطًٞٙ ٚ سفط٤ح ؽيويبيي

 ٘ؿبخ٣ ٚ ِجبؼ ػلَم سًؽگي

 ٔؼسٖ سَليؽ

 چٛة ٚ وبغص هَ ٍ سيجبيي

 ٔس٤ط٤ز ضقَق ٍ قبًَى

 ا٘طغ٢ زبح

 غصا كؾبٍرس  ٍ فٌبيغ ٍاثغشِ

 ثزق ىزاضي

 آٔٛظـ فلشار

 ٔىب٥٘ه اخشوبػي

 ٌطزقٍط٢ ٚ ٟٕٔب٘ساض٢ ػلَم ٍ هٌْؽعي

  هش زقِ

 

 ىزش ػو   -1-4

ٚ اعالػبر ثبظاض وبض اظ ٤ه ضط٤ت  ا٢ ٚخٛز ٘ساضز ٞب٢ ف٣ٙ ٚ حطفٝ ذبن٣ ثطا٢ آٔٛظـ ثب سٛخٝ ثٝ ا٤ٙىٝ زض وكٛض ٔش٣ِٛ

ٞب٢ ف٣ٙ ٚ  ض٤ع٢ آٔٛظـ ٞب٢ زفشط ثط٘بٔٝ ٌطزز زض حٛظٜ فؼب٥ِز د٥كٟٙبز ٣ِٔصا  اع٥ٕٙبٖ ٚ اػشٕبز الظْ ثطذٛضزاض ٥٘ؿز،

الظْ ٚ  الساْ ٕ٘ب٥٤سا٣ِّّٕ  ا٢ اظ اؾٙبز ٔٛخٛز ٣ّٔ ٚ ث٥ٗ حطفٝ ا٢، ثرف ٥٘بظؾٙد٣ قغ٣ّ ثٝ اؾشرطاج اعالػبر قغ٣ّ ٚ حطفٝ

 ٣ ٥٘بظؾٙد٣ قغ٣ّ ثٝ قطح ش٤ُ اؾز:ثبقس. ٔطاحُ ػ٥ّٕبس دػٚٞف قغ٣ّ ثٝ ٔفْٟٛ وبُٔ آٖ ٔس٘ظط ٣ٕ٘ فطآ٤ٙسثٝ شوط اؾز 

 

زٚ ٘فط زض حـٛظٜ قـغ٣ّ ٔـطسجظ     حسالُ ثب حضٛض (اثط حطفٝ ) سكى٥ُ و٥ٕؿ٥ٖٛ ثط٘بٔٝ ض٤ع٢ زضؾ٣ زض ٌطٜٚ ثعضي قغ٣ّ/ -1
 (٣ٔ قٛزثبظاض وبض )فٟطؾز ٌطٜٚ ٞب٢ قغ٣ّ ٚ حطفٝ ا٢ سٛؾظ زفشط ثط٘بٔٝ ض٤ع٢ اػالْ 
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 (ؾٛاالر ٥٘بظ ؾٙد٣ قغ٣ّ )ثط اؾبؼ لؿٕز ا٘شمبَ-2

 اثعاضٞب٢ ٥٘بظؾٙد٣ قغ٣ّ سؼ3ٗ٥٥

       ٝ ا٢  اؾشرطاج ٔكبغُ ٚ حطف اؾشفبزٜ قسٜ ٔٛخٛز زض ثط٘بٔٝ زضؾ٣ فؼ٣ّ قـبُٔ وـس، ػٙـٛاٖ ٚ قـطح ٔرشهـط قـغ٣ّ ٚ حطفـ
 ( )ق٥ٜٛ اؾشرطاج اعالػبر، ٔغبِؼٝ اؾٙبز٢ ٚ ثحث ٚ ٌفش٢ٍٛ وبضقٙبؾ٣ و٥ٕؿ٥ٖٛ(1-1سى٥ُٕ ٕٖ٘ٛ ثطي )

 سؼ٥٥ٗ ؾغٛح ٟٔبضس٣-4

 : وبضقٙبؼ ٚ ٔشرهم4: سىٙؿ٥ٗ ٚ وبضزاٖ 3: وبضٌط ٔبٞط 2: وبضٌط ؾبزٜ 1ؾغح ٟٔبضر ثىبض ضفشٝ قسٜ زض خسَٚ قبُٔ: 

 اؾشرطاج ٔكبغُ-5

 (:1-2اؾشرطاج ٔكبغُ ٚ حطف زض حٛظٜ وبض٢ ثب سٛخٝ ثٝ ٔغبِؼبر ٚ ثطضؾ٣ ٞب٢ ٔٛاضز ش٤ُ )سى٥ُٕ ٕٖ٘ٛ ثطي 

 ثطضؾ٣ ٔكبغُ ٚ حطف سؼط٤ف قسٜ زض ؾبظٔبٖ ٞب٢ زاذ٣ّ وكٛض   4-1                 

 ISCO 2008ثطضؾ٣ ٔكبغُ ٚ حطف ٘ظبْ عجمٝ ثٙس٢ ٔكبغُ ٚ حطف ؾبظٔبٖ خٟب٣٘ وبض   4-2                    

 (O-netاؾشطا٥ِب ٤ب ثطضؾ٣ ٔكبغُ ٚ حطف وكٛض اظ ٥ٔبٖ )اؾشب٘ساضزٞب٢ عجمٝ ثٙس٢ ٔكبغُ ٔبِع٢،   4-3                           

 ثطضؾ٣ ٘ظبْ عجمٝ ثٙس٢ ٔكبغُ ٚ حطف ٤ه وكٛض ٔشٙبؾت ثب حٛظٜ قغ٣ّ  4-4                           

 )ق٥ٜٛ اؾشرطاج اعالػبر، ٔغبِؼٝ اؾٙبز٢ ٚ ٌفش٢ٍٛ وبضقٙبؾ٣ و٥ٕؿ٥ٖٛ(                          

 1-3سى٥ُٕ ٕٖ٘ٛ ثطي -6

 ٥٘بظ وكٛض ثب سٛخٝ ثٝ  ثحث ٌط٣ٞٚ ٚاظ  ثب سٛخٝ ثٝ اعالػبر اؾشرطاج قسٜ ٚ حطفٝ ٕٖ٘ٛ ثطي زض ٔٛضز سغ٥٥طار قغ٣ّ ا٤ٗ

 ثط اؾبؼ ٔكبغُ ٔٛخٛز سى٥ُٕ ٣ٔ قٛز  (قبُٔ حصف/ ا٤دبز/انالح )٘ٛع سغ٥٥ط قغ٣ّ

 .1-4ُ ٕٖ٘ٛ ثطي ٥سىٕ-7
 

دؽ اظ س٥ٟٝ فٟطؾز ٟ٘ب٣٤ ٔكبغُ ٚ حطف ٔٛضز ٥٘بظ وكٛض زض ؾغح وبضٌط ٔبٞط ٚ  1-4زض سى٥ُٕ ٕٖ٘ٛ ثطي ٌصاض٢ ٔالن وس
ثبقس. زض ٘ظبْ عجمٝ ثٙس٢ ا٤ؿىٛ ثطذ٣ اظ وـسٞب ذـب٣ِ    ISCO2008٣ٔ ؾبظٔبٖ خٟب٣٘ وبض  اؾشب٘ساضزٞب٢  ثط اؾبؼ سىٙؿ٥ٗ 

 .قٛز ٌصاقشٝ قسٜ سب ثب سٛخٝ ثٝ قطا٤ظ ث٣ٔٛ سى٥ُٕ

 ػول زؼ كبر گزٍُ ثزقًطَُ  1-5

ٞب زض اثشسا٢  ثطا٢ ا٘دبْ فطا٤ٙس ٥٘بظؾٙد٣ قغ٣ّ ثطق، اثشسا ٤ه وبضٌطٜٚ اظ ذجطٌبٖ نٙؼز ثطق سكى٥ُ زازٜ قس وٝ اؾب٣ٔ آٖ

 ا٤ٗ ؾٙس شوط قسٜ اؾز.

. زض ا٘دبْ قس  (CODAP)ٞب٢ قغ٣ّ  ٞب ثطاؾبؼ سى٥ٙه سدع٤ٝ ٚ سح٥ُّ زازٜ ٞب زض ٕٖ٘ٛ ثطي ق٥ٜٛ سى٥ُٕ ٚ ثطضؾ٣ زازٜ

ٞب زاضا٢  ٔبثم٣ ٕٖ٘ٛ ثطي.  زضٖٚ ؾبظٔب٣٘ زاضز ٣وٝ ٤ه وس اذشهبن 1-1قسٜ ثٝ غ٥ط اظ ٕٖ٘ٛ ثطي اضائٝ ٞب٢  ٕٖ٘ٛ ثطي

 .اؾشرطاج قسٜ ا٘س   ISCOٚ ٤ب O*NET ،ا٢  ؾبظٔبٖ آٔٛظـ ف٣ٙ ٚ حطفٝ ،ٔطوع آٔبض ا٤طاٖ   اظ ٞؿشٙس وٝوسٞب٢ چٟبضضل٣ٕ 

زض ا٤ٗ سطخٕٝ  ضا سطخٕٝ ٚ ٔجٙب٢ وبض ذٛز لطاض زاز٘س. ٝحطف ٔطثٛع  ISCO 2008ثط اؾبؼ  اؾشب٘ساضز قغ٣ّ ثطق وبضٌطٜٚ 

اقبضٜ قسٜ وٝ زض ٞط حطفٝ ثٝ حسٚز ٚظب٤ف، ٔحسٚزٜ وبض٢ ٚٔحُ اخطا  3113ٚ  7411،7412،8212حطفٝ ثب وسٞب٢  4ثٝ 

 اقبضٜ قسٜ اؾز: 
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ISCO 80 Code  

1177  

Title EN  

Building and related electricians (ِثزق بر عبغشوبى ٍ اهَر هزثَى)  

 
Lead Statement  
Building and related electricians install, maintain and repair electrical wiring systems and related equipment 

and fixtures.  

 

Task statement  
Tasks include:  

 (a)  Installing, maintaining and repairing electrical wiring systems and related equipment in various 

buildings such as schools, hospitals, commercial establishments, residential buildings and other 

structures;  

     (b)  Examining blueprints, wiring diagrams and specifications to determine sequences and methods of      

          operation;  

(c) Planning layout and installation of electrical wiring, equipment and fixtures, based on job 

specifications and relevant standards;  

(d)  Inspecting electrical systems, equipment, and components to identify hazards, defects, and the need 

for adjustment or repair  

(e)  Selecting, cutting and connecting wire and cable to terminals and connectors;  

(f)   Measuring and laying out installation reference points;  

(g)   Positioning and installing electrical switchboards;  

(h)  Testing continuity of circuit.  

 

Included occupations  

Examples of the occupations classified here:  

    - Electrician  

    - Building repairs electrician  

 

Excluded occupations  
Some related occupations classified elsewhere:  

    - Electrical fitter - 2147  

    - Electrical mechanic - 2147  

 

Notes  

ISCO 00 Code(s)  

2412 

 

  ثيبًيِ كلي:     

ؼاؼى ىزش اٍليِ ، ؼيبگزام ّب  عين كؾي ثِ هٌظَر هؾػـ  -

 عبس  ٍ سَالي كبر 

 ىزش سؼى ثز اعبط ٍ هيبثق ثب اعشبًؽارؼ  -

ثزرعي سدْيشار ٍ عيغشن ال شزي ي ثِ هٌظَر سؾػيـ غزاثي  -

 ّب هنزار 

 اًشػبة ٍ كبث  كؾي ٍ عين كؾي  -

 ًقت ٍ هَقؼيز يبثي سبثلَ ثزق  -

 هطؽٍؼُ كبر  : 
 ًقت  -

 ًگْؽار   -

 سؼويز  -

 سغز -

 هط  اخزا : 
 هؽرعِ  -

 ثيوبرعشبى  -

 سدبر   -

 هغ ًَي  -

- ... ٍ 
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ISCO 80 Code  

1177  

Title EN  

Electrical mechanics and fitters (سؼويزكبراى ال شزي ي ٍ ًقبة ال شزي ي)  

Lead Statement  
Electrical mechanics and fitters fit, adjust, install and repair electrical machinery and other electrical apparatus and 

equipment in buildings, factories, workshops, or other places.  

 

Task statement  
Tasks include:  

(a)  fitting, adjusting and repairing various kinds of electrical machinery and motors, generators, 

switchgear and control apparatus, instruments, or electrical parts of elevators and related equipment;  

 (b)  Fitting, adjusting and repairing electrical parts in domestic appliances, industrial machines and  

       other appliances;  

 (b)  Inspecting and testing manufactured electrical products;  

 (c)   Installing, testing, connecting, commissioning, maintaining and modifying electrical equipment,   

wiring and control systems;  

(d)   designing, installing, maintaining, servicing and repairing electric and hydraulic passenger and 

freight lifts, escalators, moving walkways and other lift equipment;  

 (e)  Connecting electrical systems to power supply;  

 (f)  Replacing and repairing defective parts.  

 

Included occupations  
   Examples of the occupations classified here:  

   - Armature builder  

   - Electrical generator fitter  

   - Electrical mechanic  

   - Lift mechanic 

  

Excluded occupations  
   Some related occupations classified elsewhere:  

   - Electronics mechanic – 2174  

   - Electrical equipment assembler – 2747  

Notes  

ANZSCO  

ISCO 00 Code(s)  

2714 

  ثيبًيِ كلي:  

 اًَاع هبؽيي ّب  ال شزي ي  -

 هَسَرّب  -

 صًزاسَرّب  -

 سبثلَ ثزق  -

 سدْيشار كٌشزلي  -

 ثبالثزّب  -

  عبًغَر  -

 ديبؼُ رٍّب  ثزقي  -

 خزثقي   -

 اسقبل عيغشن ثِ هٌجغ س ذيِ  -

 خبيگشيي كزؼى ٍ سؼويز قيؼبر غزاة -

 هطؽٍؼُ كبر  : 

 ًقت  -

 سٌظين  -

 سؼويز  -

 سغز  -

 عين كؾي  -

 ىزاضي  -

 ًگْؽار   -

سؾػيـ  -

 سدْيشار 

 هط  اخزا : 
 عبغشوبًْب  -

 كبرگبُ ّب  سَليؽ   -

 كبرغبًِ  -

 كبرگبُ  -

- ... ٍ 
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ISCO 80 Code  

0777  

Title EN  

Electrical and electronic equipment assemblers هًَشبصكبر سدْيشار ال شزي ي ٍ ال شزًٍي ي()  
Lead Statement  
Electrical and electronic equipment assemblers assemble or modify, according to strictly laid down 

procedures, components of electrical, electro-mechanical and electronic equipment.  

 

Task statement  
Tasks include:  

(a) assembling component parts and electrical and electronic systems and positioning, aligning and  

     fastening units to assemblies, sub-assemblies, or …… using hand or power tools, soldering and micro- 

    welding equipment.;  

(b) Inspecting and testing completed electrical, mechanical and electronic components and assemblies,  

     wiring installations and circuits and rejecting faulty assembly components;  

(c) Reviewing work orders, specifications, diagrams and drawings to determine materials needed and  

     assembly instructions;  

(d) Recording production and operational data on specified forms;  

(e) Operating wire-coiling machines to wind wire coils used in electrical equipment and components such  

     as registers, transformers, armature wires, electric motors and generators.  

 

Included occupations  
   Examples of the occupations classified here:  

   - Armature assembler  

   - Assembler, electronic equipment  

   - Electrical equipment assembler  

   - Electromechanical equipment assembler  

   - Electronic equipment assembler  

   - Etcher, printed circuit board  

   - Telephone assembler  

   - Television assembler  

 

Excluded occupations  
   Some related occupations classified elsewhere:  

   - Electronics mechanics and servicers – 2174  

   - Precision instrument-makers – 2147 

  ثيبًيِ كلي:    

عزّن كزؼى قيؼبر ٍعبي  ٍ عيغشن ّب  ثزقي ، قزار  -

 ؼاؼى  ًْب 

 اعش بؼُ اس ٍعبي  قبث  ضو  ؼعشي ٍ ؼعشگبُ ّب  خَػ  -

 ثزرعي ٍ سغز كبه  ال شزي ي ٍ ه بًي ي  -

عين كؾي سبعيغبر ٍ هؽارّب ٍ هزخَع كزؼى سدْيشار  -

 غزاة 

رعن ؼيبگزام ٍ كؾيؽى ثِ هٌظَر هؾػـ عبس  هَاؼ  -

 هَرؼ ًيبس 

ػول زؼ هبؽيي ّب  عزهبيؾي ٍ عين دير ّب  هَرؼ  -

ضؽ صًزاسَر ، هَسَرّب  ال شزي ي ، اعش بؼُ ؼر  ًْب ؼر 

 َرهبسَر  عين دير  رهيسز ، سزاًغ

  هطؽٍؼُ كبر  :

 عزّن كزؼى  -

 سؾػيـ  -

 سدْيشار ال شزي ي  -

ٍعبي  ال شزٍه بًي ي ٍ  -

 سدْيشار ال شزٍه بًي ي 

  هط  اخزا :

هبؽيي ّب   -

 ال شزي ي 

سدْيشار  -

 ال شزي ي 
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ISCO 80 Code  

3773  

Title EN  

Electrical engineering technicians ( س ٌغيي هٌْؽعي ثزق)   

 Lead Statement  

Electrical engineering technicians perform technical tasks to aid in electrical engineering research, and in the 

design, manufacture, assembly, construction, operation, maintenance and repair of electrical equipment, 

facilities and distribution systems. 

 

 Task statement  

Tasks include:  

(a)  Providing technical assistance in research on and development of electrical equipment and facilities,   

      or testing prototypes;  

(b) Designing and preparing blueprints of electrical installations and circuitry according to the  

      specifications given;  

(c)  Preparing detailed estimates of quantities and costs of materials and labour required for manufacture  

      and installation according to the specifications given;  

(d)  Monitoring technical aspects of the manufacture, installation, utilization, maintenance and repair of  

      electrical systems and equipment to ensure satisfactory performance and compliance with  

      specifications and regulations;  

 (e)  Planning installation methods, checking completed installation for safety and controls or undertaking  

      the initial running of the new electrical equipment or systems;  

(f) Assembling, installing, testing, calibrating, modifying and repairing electrical equipment and  

      installations to conform with regulations and safety requirements.  

Included occupations 

 Examples of the occupations classified here:  

    - Electrical engineering technician  

    - Electric power transmission engineering technician  

Excluded occupations  

Some related occupations classified elsewhere:  

    - Electronics engineering technician -1441  

    - Power production plant operator – 1414  

    - Electrical mechanic – 2714 

 Notes ISCO 00 Code(s) 1441, 1417 part 

  ثيبًيِ كلي:    

 ایجبد طزح اِٚيٝ  -

 ٔتزٜ ٚ ثزآٚرد ٔجبِؾ ، تجٟيشات ٚ ٘يزٚي ا٘سب٘ي  -

 ٘ظبرت ثز اجزاي غحيح ، دليك ٚ وبُٔ -

( ٚ وٙتزَ یب safeچه ٚ تست وزدٖ وبُٔ تبسيسبت ثزاي أٙيت ) -

 ٔسئَٛ راٜ ا٘ذاسي اِٚيٝ تجٟيشات یب سيستٓ جذیذ 

سزٞٓ وزدٖ ، ٘ػت ، تست ، تٙظيٓ ، تطخيع ٚ تؼٕيز تجٟيشات  -

 اِىتزیىي ٚ تبسيسبت ثٝ ٔٙظٛر ٔطبثمت ثب تٙظيٕبت ٚ ایٕٙي ٔٛرد ٘يبس

 

 ٔحذٚدٜ وبري : 
 تحميك  -

 طزاحي -

 سبخت -

 سزٞٓ وزدٖ  -

 تفسيز  -

ػّٕىزد ٚ راٜ  -

 ا٘ذاسي 

 ٍٟ٘ذاري  -

 تؼٕيز  -

 تست  -

 تٙظيٓ -

 ٔحُ اجزا : 
 تجٟيشات اِىتزیىي  -

 تبسيسبت  -

 سيستٓ ٞبي تٛسیغ  -
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 (1-1ّب  س وي  ؽؽُ اعٌبؼ ثزًبهِ ؼرعي ) ًوَى ثزگ 1-6

 ؼفشز ثزًبهِ ريش  ٍ سألي   هَسػ ّب  فٌي ٍ ضزفِ ا  ٍ كبرؼاًؼ )ًيبسعٌدي ؽ لي(

 فْزعز هؾبغ  ٍ ضز  اعش بؼُ ؽؽُ ؼر ثزًبهِ ؼرعي هَخَؼ 1-1ًوَى ثزگ 

 1كؽ گزٍُ :            ػٌَاى گزٍُ ؽ لي: ثزق ال شزٍس ٌيک                                                                                             

 

 ضزفِ / ؽ   رؼي 
كؽ ضزفِ/ 

 ؽ  

ًَع ضزفِ/ 

 ؽ  
 ؽزش هػشقز عيص هْبرر

 3سىٙؿ٥ٗ  قغُ 1311 وف ٘مكٝ 1
 -ثطلىبض ؾبذشٕبٖ ٚ ثطق نٙؼش٣ -٘مكٝ وك٣ ٔىب٥٘ه

 سأؾ٥ؿبر اِىشط٤ى٣ 

 أبوٗ سدبض٢ ٚ ٔؿى٣٘ٛ -ؾ٥ٓ وك٣ نٙؼش٣ 3سىٙؿ٥ٗ  قغُ 1313 وف ؾ٥ٓ 2

 3سىٙؿ٥ٗ  قغُ 1314 سؼ٥ٕطوبض ٚؾب٤ُ ثطل٣ ذب٣ٍ٘  3
ٚؾب٤ُ ذب٣ٍ٘  -ِجبؾك٣٤ٛ -خبضٚثطل٣ -سؼ٥ٕط ٚٔٛ٘شبغ وِٛط

 حطاضس٣ ٚ ٔٛسٛض٢

 ا٘ساظ٢ ٔٛسٛضٞب٢ نٙؼش٣ وبثُ وك٣ ٚ ضاٜ 3سىٙؿ٥ٗ  حطفٝ 1315 ثٝ ٔبق٥ٗ نٙؼش٣ثطق ضؾب٣٘  4

 3سىٙؿ٥ٗ  قغُ 1318 ٔٛ٘شبغ وبض سبثّٛ ثطق 5
آٔذط ٘هت ٚؾب٤ُ ثطل٣ ٚ ؾ٥ٓ  400عطاح٣ سبثّٛ سٛظ٤غ سب 

 وك٣ سبثّٛ

6 
سؼ٥ٕطوبض ٚ ٍٟ٘ساض ٔبق٥ٗ 

 اِىشط٤ى٣
 3سىٙؿ٥ٗ  قغُ 1319

غ٘طاسٛض سطا٘ؿفٛضٔبسٛضٞب٢  -سؼ٥ٕط ٚ ؾط٤ٚؽ وبض ٔٛسٛض

 وٛچه

 ؾ٥ٓ د٥چ٣ ٔٛسٛضٞب AC  ٚDC 3سىٙؿ٥ٗ  حطفٝ 1321 ؾ٥ٓ د٥چ ٔبق٥ٗ اِىشط٤ى٣ 7

 ث٥ٗ د٥چ٣ ٚ سطاـ د٥چ٣ثٛ 3سىٙؿ٥ٗ  قغُ 1322 ؾ٥ٓ د٥چ سطا٘ؿفٛضٔبسٛض 8

 ؾ٥ٓ د٥چ٣ آض٥ٔچط 3سىٙؿ٥ٗ  قغُ 1323 ؾ٥ٓ د٥چ آض٥ٔچط  9

10 
٘هت ٚ ضاٜ ا٘ساظ٢ اخعا 

 ٔبق٥ٗ ٞب٢ نٙؼش٣اِىشط٤ى٣ 
 4سىٙؿ٥ٗ  قغُ 1324

٘هت و٥ّسٞب ٚ اخعا٢ اِىشط٤ى٣  -٘هت ٔٛسٛض اِىشط٤ى٣

 ا٘ساظ٢ ٔبق٥ٗ ٞب٢ نٙؼش٣ ضاٜ

11 
سؼ٥ٕطوبض ٚ ٔٛ٘شبغوبض ٔساضٞب٢ 

 وٙشطَ اِىشط٤ى٣
 3سىٙؿ٥ٗ  قغُ 1325

٘هت ذبظٖ انالح ضط٤ت  -عطاح٣ ٔساضٞب٢ فطٔبٖ ٚ ٔٛ٘شبغ

 لسضر ػ٥ت ٤بث٣ ٚ سؼ٥ٕط ٔساض

 3سىٙؿ٥ٗ  قغُ 1329 سؼ٥ٕطوبض ٚ ضاٜ ا٘ساظ دّٝ ثطل٣ 12
ا٘ساظ٢ سؼ٥ٕط ٚ ٍٟ٘ساض٢ ٚ ٜ ؾ٥ٓ وك٣ ٚ ضا -٘هت آؾب٘ؿٛض

 ط٢ آؾب٘ؿٛضضاٞج

13 
عطاح ضٚقٙب٣٤ زاذ٣ّ ٚ 

 ذبضخ٣
 3سىٙؿ٥ٗ  قغُ 1330

عطاح٣ ٚ ثطآٚضز ضٚقٙب٣٤  -عطاح٣ ٚ ثطآٚضز ضٚقٙب٣٤ زاذ٣ّ

 ذبضخ٣

14 
ٞب٢  ٔدط٢ وبثُ وك٣ قجىٝ

 20KVظ٣ٙ٥ٔ سب 
 ٔشهُ ثٙس٢  -ؾطوبثُ ثٙس٢ -وبثُ وك٣ ضٚوبض ظ٤طظ٣ٙ٥ٔ 3سىٙؿ٥ٗ  قغُ 1331

15 
ٞب٢  ٔدط٢ وبثُ وك٣ قجىٝ

 20KVٞٛا٣٤ سب 
 3سىٙؿ٥ٗ  قغُ 1332

 -ػب٤ك ثٙس٢ ٔساضٞب٢ ثطل٣ وبثُ ثٙس٢ ٞٛا٣٤ -٘هت س٥ط

 ثطلىبض٢ ذغٛط ٞٛا٣٤

16 
 ٘هت ٚ ضاٜ ا٘ساظ٢ ز٤عَ

 غ٘طاسٛضٞب٢ اضغطاض٢
 ٘هت سبثّٛ ٚ ضاٜ ا٘ساظ٢ غ٘طاسٛض سؼ٥ٕط ٚ ٍٟ٘ساض٢ غ٘طاسٛض 3سىٙؿ٥ٗ  قغُ 1333

17 
عطاح ٚ ٔٛ٘شبغوبض سطا٘ؿفٛضٔبسٛض 

 6KVAسب 
 وٓ ٚ ٔشٛؾظ 1600KVAٔٛ٘شبغ سطا٘ؿفٛضٔبسٛضٞب٢ سٛاٖ  3سىٙؿ٥ٗ  قغُ 1334

 سبض٤د:                                          ٘بْ ٚ ٘بْ ذب٘ٛاز٣ٌ ٔؿئَٛ ٌطٜٚ:                       



   16 

 

 ؼفشز ثزًبهِ ريش  ٍ سألي   هَسػ ّب  فٌي ٍ ضزفِ ا  ٍ كبرؼاًؼ )ًيبسعٌدي ؽ لي(

 فْزعز هؾبغ  ٍ ضز  اعش بؼُ ؽؽُ ؼر ثزًبهِ ؼرعي هَخَؼ 1-1ًوَى ثزگ 

 

 1كؽ گزٍُ :            ػٌَاى گزٍُ ؽ لي: ثزق ال شزٍس ٌيک                                                                                             

 

 ضزفِ / ؽ   رؼي 
كؽ ضزفِ/ 

 ؽ  

ًَع ضزفِ/ 

 ؽ  
 ؽزش هػشقز عيص هْبرر

 سٛا٘ب٣٤ سؼ٥ٕط ٚ ضفغ ػ٥ت ذغبٞب٢ دؿز ا٘شمبَ  3سىٙؿ٥ٗ  قغُ 1335 ادطاسٛض٢ دؿز ا٘شمبَ 18

 20KVسٛا٘ب٣٤ سؼ٥ٕط ٚ ضفغ ػ٥ت ذغٛط ثطق سب  3سىٙؿ٥ٗ  قغُ 1336 سؼ٥ٕطار ذغٛط ثطق 19

 20KVسٛا٘ب٣٤ سؼ٥ٕط ٚ ضفغ ػ٥ت ذغٛط ثطق سب  3سىٙؿ٥ٗ  قغُ 1337 ادطاسٛض٢ اسبق فطٔبٖ دؿز 20

 سٛا٘ب٣٤ سؼ٥ٕط ٚ ٔٛ٘شبغ ِٔٛس ثطق 3سىٙؿ٥ٗ  قغُ 1338 سؼ٥ٕطار غ٘طاسٛض ثطق 21

 ؾبذز سبث٢ّٛ ثطق ٚ ِٚشبغٞب٢ ثبال 3سىٙؿ٥ٗ  قغُ 1339 سبثّٛؾبظ٢ فكبضل٢ٛ 22

 سٛا٘ب٣٤ آٔٛظـ 3سىٙؿ٥ٗ  قغُ 1340 ا٢  ٔطث٣ آٔٛظـ ف٣ٙ ٚ حطفٝ 23

 سٛا٘ب٣٤ عطاح٣، ا٘شربة ٘ٛع ثبالثط ثطاؾبؼ قطا٤ظ 4سىٙؿ٥ٗ  قغُ 1341 عطاح ثبالثطٞب٢ ثطل٣ 24

 سٛا٘ب٣٤ سؼ٥ٕط ا٘ٛاع ثبالثطٞب٢ ثطل٣ 3سىٙؿ٥ٗ  قغُ 1342 سؼ٥ٕطوبض ثبالثطٞب٢ ثطل٣ 25

26 
ٞب٢ وك٣ قجىٝ عطاح وبثُ

 20KVظ٣ٙ٥ٔ سب 
 4سىٙؿ٥ٗ  قغُ 1343

سٛا٘ب٣٤ عطاح٣ ؾغح ٔمغغ وبض ٚ ا٘شربة وبض ٚ 

 ٔؿ٥ط وبثُ وك٣ 

27 
ٞب٢ عطاح وبثُ وك٣ قجىٝ

 20KVٞٛا٣٤ سب 
 4سىٙؿ٥ٗ  قغُ 1344

سٛا٘ب٣٤ عطاح٣ ؾغح ٔمغغ وبض، ا٘شربة وبض ٚ ٔؿ٥ط 

 وبثُ وك٣

 سٛا٘ب٣٤ عطاح٣ سد٥ٟعار ٚ ٘ٛع چ٥سٔبٖ ٚ اسهبالر 4سىٙؿ٥ٗ  قغُ 1345 عطاح سبثّٛٞب٢ فكبضل٢ٛ 28

29 
سؼ٥ٕطوبض اخعاء اِىشط٤ى٣ 

 ٞب٢ نٙؼش٣ ٔبق٥ٗ
 3سىٙؿ٥ٗ  قغُ 1346

سٛا٘ب٣٤ سكر٥م ػ٥ت ٚ ضفغ ػ٥ت ٔبق٥ٗ ٞب٢ 

 اِىشط٤ى٣ نٙؼش٣ 

 ٘بْ ٚ ٘بْ ذب٘ٛاز٣ٌ ٔؿئَٛ ٌطٜٚ:                                                                 سبض٤د:
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 اعٌبؼ ثبالؼعشي   1-7

زؾش٣ ؾبظٔبٟ٘ب ، وبضذب٘دبر ٚ وكٛضٞب٢ ٣ٔ ثبقس وٝ ثب سٛخٝ ثٝ اؾٙبز ثبال ا٢ اظ ٔكبغُ ٚ حِطَف  ٔدٕٛػٝ 1-2ٕٖ٘ٛ ثطي 

 :ٔرشّف ظ٤ط س٥ٟٝ قسٜ اؾز

 ISCO2008اِف: -2-1

 ة: ٔطوع آٔبض ا٤طاٖ-2-1

 ا٢ج: ؾبظٔبٖ آٔٛظـ ف٣ٙ ٚ حطفٝ-2-1

 ز: ثطذ٣ وكٛضٞب٢ ذبضخ٣ ٔثُ وب٘بزا، ٔبِع٢، اؾشطا٥ِب ٚ ....-2-1

 ٞبوبضذب٘دبر، انٙبف ٚ قطوزٞ: -2-1

ا٘س. زض سى٥ُٕ خساَٚ ٔكبغُ زض ؾٝ ؾغح  وس ٘ساض٘س غبِجبً اظ عط٤ك ٔكبٞسٜ ٚ ٔهبحجٝ سٙظ٥ٓ قسٜ ٝٔكبغُ ٚ حطف٣ و

سؼط٤ف قسٜ اؾز وٝ ؾغح ثرك٣ ٔطثٛط ثٝ ؾب٤ط وكٛضٞب ٚ ؾغح ٣ّٔ ٔطثٛط ثٝ ٔكبغُ ٣ّٔ ٚ « ثرك٣، ٣ّٔ ٚ ث٥ٗ ا٣ِّّٕ»

 اؾز. ISCOؾغح ث٥ٗ ا٣ِّّٕ ٔطثٛط ثٝ اؾشب٘ساضز 

 (.7-1-1قٙبذشٝ ٣ٔ قٛ٘س )خسَٚ  7411ثب وس  ISCO2008ثٝ ػٙٛاٖ ٔثبَ ثطلىبضاٖ ؾبذشٕبٖ زض 

  

 7-1-1خسَٚ 

 ضزفِ/ ؽ   رؼي 
هشَلي سؼزي  

 ضزفِ/ؽ  

كؽ 

 ضزفِ/ؽ  
 ًَع ؽ   عيص هْبرر

عيص سؼزي  

)ثػؾي/هلي/ 

 ثيي الوللي(

 ا٣ِّّٕ ث٥ٗ حطفٝ ISCO2008 7411 2 ثطلىبضاٖ ؾبذشٕب٣٘ 1

 

 ISCO2008كؽؼّي ضز  ٍ هؾبغ  ؼر  1-1-7

ض٤ع٢ آٔٛظق٣ اخطا٢ دطٚغٜ سس٤ٚٗ  ا٢ ٚ وبضزا٘ف ؾبظٔبٖ دػٚٞف ٚ ثط٘بٔٝ ٞب٢ ف٣ٙ ٚ حطفٝ ض٤ع٢ ٚ سأ٥ِف آٔٛظـ زفشط ثط٘بٔٝ

  زض ا٤ٗ ضاؾشب اؾشب٘ساضز قب٤ؿش٣ٍ حطف ٚ اؾشب٘ساضز اضظق٥بث٣ ٔطثٛط ثٝ ز٥٘ب٢ وبض ضا زض زؾشٛض وبض ذٛز لطاض زازٜ اؾز.

ضا ٔكبغُ، سح٥ُّ ٚظب٤ف ٚ وبضٞب  -، سح٥ُّ حطف (ٔكبغُ -حطف)ٌطٜٚ ثطق اثشسا ٔطاحُ ٥٘بظؾٙد٣ قغ٣ّ، عطاح٣ ٔف٣ٟٔٛ 

 ضقشٝ ٚ ٌطا٤ف سحه٣ّ٥ زض ز٥٘ب٢ آٔٛظق٣ ٔٙدط قٛز.  ٌطٜٚ ، ٥٘بظؾٙد٣ آٔٛظق٣ ثٝ عطاح٣ثب سب  ا٘دبْ زاز 

ا٣ِّّٕ ٚ ؾب٤ط  سب اضسجبط ث٥ٗ ٘ظبْ ٔكبغُ ا٤طاٖ ٚ ؾغٛح ث٥ٗنٛضر ٌطفز  ISCO2008٘ظبْ وسز٣ٞ حِطَف ٚ ٔكبغُ ثط ٔجٙب٢ 

وكٛضٞب حفظ ٌطزز. ٕٞچ٥ٙٗ زض آ٤ٙسٜ ثب ا٤دبز ٔكبغُ ٚ حطف خس٤س ٤ب سغ٥٥طار احشٕب٣ِ زض ٘ظبْ عجمٝ ثٙس٢ حطف ٚ 

٣ أىبٖ دص٤ط ا٣ِّّٕ ثٝ ضاحش وكٛض ٚ ا٘غجبق آٖ ثب ؾغٛح ث٥ٗ حطف ٚ ٔكبغُثٙس٢  ٔكبغُ زض ز٥٘ب٢ وبض، ثبظٍ٘ط٢ ٘ظبْ عجمٝ

 اؾز.
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چٙب٘ىٝ چٟبض ضل٣ٕ ثٛزٜ وٝ ثٝ سطس٥ت اظ ؾٕز چخ ا٥ِٚٗ ػسز ٔؼطف وس ٌطٜٚ  ISCO2008ثٙس٢  ٚاحس حطفٝ زض ٘ظبْ عجمٝ

ان٣ّ، ز٥ٔٚٗ ػسز ثٝ ٕٞطاٜ وس ٌطٜٚ ان٣ّ ٔؼطف وس ظ٤طٌطٜٚ ان٣ّ حطفٝ ٚ ؾ٥ٔٛٗ ػسز ثٝ ٕٞطاٜ زٚ ػسز لج٣ّ، ٔؼطف 

 ٕطاٜ ؾٝ ػسز لجُ وس ٚاحس حطفٝ اؾز.ظ٤طٌطٜٚ فطػ٣ ٚ چٟبض٥ٔٗ ػسز ثٝ ٞ

ٚ  741ٚ وس ٌطٜٚ فطػ٣  74وس ٌطٜٚ ان٣ّ ٚ وس ظ٤طٌطٜٚ ان٣ّ  7، ػسز 7411لج٣ّ ثطلىبضاٖ ؾبذشٕب٣٘ ثب وس  ٔثبَثط اؾبؼ 

 ٘كبٖ زٞٙسٜ ا٥ِٚٗ حطفٝ وس ٌطٜٚ ان٣ّ اؾز. 1اؾز ٚ ػسز  7411وس ٚاحس حطفٝ ػسز 

ٌطٜٚ )اظ ٔس٤طاٖ اضقس سب وبضٌط ؾبزٜ ( سمؿ٥ٓ ثٙس٢ قسٜ  10ٌطٜٚ ٞب٢ ان٣ّ ثٝ  ISCO 2008٘ىشٝ : زض ٘ظبْ عجمٝ ثٙس٢ 

 2151ثغٛض ٔثبَ ٟٔٙسؾ٥ٗ حطفٝ ا٢ ثطق ثب وس حطفٝ ا٘س وٝ ا٥ِٚٗ ػسز ؾٕز چخ وس ، ٘كبٖ زٞٙسٜ قٕبضٜ ٌطٜٚ ٣ٔ ثبقس 

 زض ٌطٜٚ ان٣ّ زْٚ لطاض زاض٘س. 
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 2008Iscoثٙس٢ ٔكبغُ ثطق ٔطثٛط ثٝ عجمٝ ٕٖ٘ٛ ثطي ٞب سى٥ُٕ قسٜ   7-1-2- 

  

 ؼفشز ثزًبهِ ريش  ٍ سألي   هَسػ ّب  فٌي ٍ ضزفِ ا  ٍ كبرؼاًؼ )ًيبسعٌدي ؽ لي(

 فْزعز هؾبغ  ٍ ضز  اعش بؼُ ؽؽُ ؼر ثزًبهِ ؼرعي هَخَؼ 1-2ًوَى ثزگ              

 

 1كؽ گزٍُ :            ػٌَاى گزٍُ ؽ لي: ثزق ال شزٍس ٌيک                                                                                             

 

 ضزفِ / ؽ   رؼي 
هشَلي سؼزي  

 ؽ  / ضزفِ

كؽ 

 ضزفِ/ؽ  

ًَع 

 ضزفِ/ؽ  

عيص 

 هْبرر

عيص سؼزي  

)ثػؾي/ ثيي 

 الوللي/ هلي(

 ث٥ٗ ا٣ِّّٕ 4ٚ  3 حطفٝ ISCO2008 1321 ٔس٤طاٖ نٙؼز 1

 ث٥ٗ ا٣ِّّٕ 4 حطفٝ ISCO2008 2511 ٌطاٖ ؾ٥ؿشٓ  سح٥ُّ 2

 ث٥ٗ ا٣ِّّٕ 4 حطفٝ ISCO2008 2149 ثٙس٢ ٘كسٜ  ٟٝٔٙسؼ سرهه٣ عجم 3

 ث٥ٗ ا٣ِّّٕ 4 حطفٝ ISCO2008 2320 ٔطث٥بٖ آٔٛظـ ف٣ٙ ٚ حطفٝ ا٢ 4

 ث٥ٗ ا٣ِّّٕ 4 حطفٝ ISCO2008 2310 اؾشبزاٖ زا٘كٍبٜ سحه٥الر ثبالسط  5

6 
ٔٛ٘شبغوبضا٣٘ وٝ زض ٥ٞچىساْ اظ عجمبر 

 سؼط٤ف ٘كسٜ ا٘س
ISCO2008 8219 ٝث٥ٗ ا٣ِّّٕ 2 حطف 

 ث٥ٗ ا٣ِّّٕ 4ٚ  3 حطفٝ ISCO2008 1345 ٔس٤طاٖ سحه٣ّ٥ 7

8 
ٔس٤طاٖ ذسٔبر سرهه٣ وٝ زض ٥ٞچ خب٢ 

 ا٘سز٤ٍط سؼط٤ف ٘كسٜ 
ISCO2008 1349 ٝث٥ٗ ا٣ِّّٕ 4ٚ  3 حطف 

 ث٥ٗ ا٣ِّّٕ 4 حطفٝ ISCO2008 2141 ٟٔٙسؾ٥ٗ س٥ِٛس ٚ نٙؼز 9

 ث٥ٗ ا٣ِّّٕ 4 حطفٝ ISCO2008 2330 ٔؼّٕبٖ سحه٥الر ٔشٛؾغٝ ٚ زث٥طؾشبٖ 10

 ث٥ٗ ا٣ِّّٕ 4 حطفٝ ISCO2008 2352 ٔؼ٥ّٕٗ ذبل 11

 ث٥ٗ ا٣ِّّٕ 4 حطفٝ ISCO2008 2641 ا٢ ٚ ٤ٛ٘ؿٙسٌبٖ ٤ٛ٘ؿٙسٌبٖ حطفٝ 12

 ث٥ٗ ا٣ِّّٕ 4 حطفٝ ISCO2008 2643 ٔشطخ٥ٕٗ، ٔفؿط٤ٗ ٚ ؾب٤ط ثبظ٘كؿشٍبٖ 13

14 
سىٙؿ٥ٗ ػّْٛ ٟٔٙسؾ٣ ٚ ف٥ع٤ى٣ وٝ زض ٥ٞچ 

 ا٘س عجمٝ ا٢ سؼط٤ف ٘كسٜ
ISCO2008 3119 ٝث٥ٗ ا٣ِّّٕ 3 حطف 

15 
فطٚقٙسٌب٣٘ وٝ زض ٥ٞچ ٤ه اظ عجمبر سؼط٤ف 

 ا٘س ٘كسٜ
ISCO2008 5249 ٝث٥ٗ ا٣ِّّٕ 2 حطف 

 ث٥ٗ ا٣ِّّٕ 2 حطفٝ ISCO2008 7232 سؼ٥ٕطوٙٙسٌبٖ ٔٛسٛض ٞٛاد٥ٕب 16

 ث٥ٗ ا٣ِّّٕ 2 حطفٝ ISCO2008 8212 بضاٖ سد٥ٟعار اِىشط٤ى٣ ٚ اِىشط٥٘ٚى٣ ٔٛ٘شبغو 17

18 
ؾب٤ط وبضٌطاٖ ؾغح دب٥٤ٗ وٝ زض ٥ٞچ ٤ه اظ 

 عجمبر سؼط٤ف ٘كسٜ ا٘س
ISCO2008 9629 ٝث٥ٗ ا٣ِّّٕ 1 حطف 

 ث٥ٗ ا٣ِّّٕ 2 حطفٝ ISCO2008 7412 سؼ٥ٕطوبضاٖ ثطق ٚ اِىشط٥٘ٚه 19

 ث٥ٗ ا٣ِّّٕ 2 حطفٝ ISCO2008 7311 سؼ٥ٕطوبضاٖ ٚ ؾبظ٘سٌبٖ اثعاض زل٥ك 20

21 
ؾط٤ٚؽ وبضاٖ ٔىب٥٘ه ٚؾب٤ُ اِىشط٤ى٣ ٚ 

 اِىشط٥٘ٚى٣ 
ISCO2008 7421 ٝث٥ٗ ا٣ِّّٕ 3 حطف 

 سبض٤د:                                                        ٘بْ ٚ ٘بْ ذب٘ٛاز٣ٌ ٔؿئَٛ ٌطٜٚ:         
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 ا  ٍ كبرؼاًؼ )ًيبسعٌدي ؽ لي( ّب  فٌي ٍ ضزفِ ؼفشز ثزًبهِ ريش  ٍ سألي   هَسػ 

 فْزعز هؾبغ  ٍ ضز  اعش بؼُ ؽؽُ ؼر ثزًبهِ ؼرعي هَخَؼ 1-2ًوَى ثزگ              

 

 1كؽ گزٍُ :            ػٌَاى گزٍُ ؽ لي: ثزق ال شزٍس ٌيک                                                                                             

 

 ضزفِ / ؽ   رؼي 
هشَلي سؼزي  

 ؽ  / ضزفِ

كؽ 

 ضزفِ/ؽ  

ًَع 

 ضزفِ/ؽ  

عيص 

 هْبرر

عيص سؼزي  

)ثػؾي/ ثيي 

 الوللي/ هلي(

 ث٥ٗ ا٣ِّّٕ 4 حطفٝ ISCO2008 2151 ٟٔٙسؾ٣ ثطق 22

 ث٥ٗ ا٣ِّّٕ 3 حطفٝ ISCO2008 3131 ٞب٢ س٥ِٛس ثطق آالر ٚ زؾشٍبٜ ادطاسٛض ٔبق٥ٗ 23

 ث٥ٗ ا٣ِّّٕ 3 حطفٝ ISCO2008 3113 سىٙؿ٥ٗ ٟٔٙسؾ٣ ثطق 24

 ث٥ٗ ا٣ِّّٕ 2 حطفٝ ISCO2008 7411 ثطلىبضاٖ ؾبذشٕب٣٘ 25

 ث٥ٗ ا٣ِّّٕ 3 حطفٝ ISCO2008 7413 ثطقسؼ٥ٕطوبضاٖ ذغٛط  26

 ث٥ٗ ا٣ِّّٕ 3 حطفٝ ISCO2008 7412 سؼ٥ٕطوبضاٖ ثطل٣ 27

 ث٥ٗ ا٣ِّّٕ 3 حطفٝ ISCO2008 7413 سؼ٥ٕطوبضاٖ ٚ ٘هت وٙٙسٜ ذغٛط ثطل٣ 28

 ث٥ٗ ا٣ِّّٕ 4 حطفٝ ISCO2008 1221 ٔس٤طاٖ ذط٤س ٚ فطٚـ 29

 سبض٤د:                                                    ٘بْ ٚ ٘بْ ذب٘ٛاز٣ٌ ٔؿئَٛ ٌطٜٚ:             
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 ؼفشز ثزًبهِ ريش  ٍ سألي   هَسػ ّب  فٌي ٍ ضزفِ ا  ٍ كبرؼاًؼ )ًيبسعٌدي ؽ لي(

 فْزعز هؾبغ  ٍ ضز  اعش بؼُ ؽؽُ ؼر ثزًبهِ ؼرعي هَخَؼ 1-2ًوَى ثزگ              

 1كؽ گزٍُ :                                                                                               ػٌَاى گزٍُ ؽ لي: ثزق ال شزٍس ٌيک          

 

 ضزفِ / ؽ   رؼي 
هشَلي سؼزي  

 ؽ  / ضزفِ

كؽ 

 ضزفِ/ؽ  

ًَع 

 ضزفِ/ؽ  

عيص 

 هْبرر

عيص سؼزي  

)ثػؾي/ ثيي 

 الوللي/ هلي(

 ث٥ٗ ا٣ِّّٕ 4ٚ  3 حطفٝ ISCO2008 1321 ٔس٤طاٖ نٙؼز 1

 ث٥ٗ ا٣ِّّٕ 4 حطفٝ ISCO2008 2511 ٌطاٖ ؾ٥ؿشٓ  سح٥ُّ 2

 ث٥ٗ ا٣ِّّٕ 4 حطفٝ ISCO2008 2434 ٔشرهه٥ٗ فطٚـ فٙبٚض٢ ٚ اضسجبعبر ٚ اعالػبر 3

 ث٥ٗ ا٣ِّّٕ 4 حطفٝ ISCO2008 2149 ٟٔٙسؼ سرهه٣ عجمٝ ثٙس٢ ٘كسٜ 4

 ا٣ِّّٕث٥ٗ  4 حطفٝ ISCO2008 2320 ٔطث٥بٖ آٔٛظـ ف٣ٙ ٚحطفٝ ا٢ 5

 ث٥ٗ ا٣ِّّٕ 4 حطفٝ ISCO2008 2310 اؾشبزاٖ زا٘كٍبٜ ٚ سحه٥الر ثبالسط 6

 ث٥ٗ ا٣ِّّٕ 4 حطفٝ ISCO2008 2152 ٟٔٙسؼ اِىشط٥٘ٚه 7

 ث٥ٗ ا٣ِّّٕ 4 حطفٝ ISCO2008 2153 ٟٔٙسؼ ٔربثطار 8

 ث٥ٗ ا٣ِّّٕ 4 حطفٝ ISCO2008 2151 ٟٔٙسؼ ثطق 9

 ث٥ٗ ا٣ِّّٕ 4 حطفٝ ISCO2008 3522 سىٙؿ٥ٗ ٟٔٙسؼ ٔربثطار 10

 ث٥ٗ ا٣ِّّٕ 3 حطفٝ ISCO2008 3131 ٞب٢ س٥ِٛس ثطق آالر ٚ زؾشٍبٜ ادطاسٛض ٔبق٥ٗ 11

 ث٥ٗ ا٣ِّّٕ 3 حطفٝ ISCO2008 3113 سىٙؿ٥ٗ ٟٔٙسؾ٣ ثطق 12

 ث٥ٗ ا٣ِّّٕ 3 حطفٝ ISCO2008 3114 سىٙؿ٥ٗ ٟٔٙسؾ٣ اِىشط٥٘ٚه  13

 ث٥ٗ ا٣ِّّٕ 3 حطفٝ ISCO2008 3155 سىٙؿ٥ٗ اِىشط٥٘ٚه سطاف٥ه ٞٛا٣٤ 14

 ث٥ٗ ا٣ِّّٕ 3 حطفٝ ISCO2008 3154 وٙشطَ وٙٙسٜ سطاف٥ه ٞٛا٣٤ 15

 ث٥ٗ ا٣ِّّٕ 2 حطفٝ ISCO2008 4223 ادطاسٛض٢ سّفٙرب٘ٝ 16

 ث٥ٗ ا٣ِّّٕ 2 حطفٝ ISCO2008 7422 ؾط٤ٚؽ وبضاٖ فٙبٚض٢ اعالػبر ٚاضسجبعبر 17

 ث٥ٗ ا٣ِّّٕ 2 حطفٝ ISCO2008 7411 ثطلىبضاٖ ؾبذشٕب٣٘ 18

 ث٥ٗ ا٣ِّّٕ 2 حطفٝ ISCO2008 7412 سؼ٥ٕطوبضاٖ ثطق ٚ اِىشط٥٘ٚه 19

 ث٥ٗ ا٣ِّّٕ 2 حطفٝ ISCO2008 7311 سؼ٥ٕطوبضاٖ ٚ ؾبظ٘سٌبٖ اثعاض زل٥ك 20

 ث٥ٗ ا٣ِّّٕ 3 حطفٝ ISCO2008 7413 سؼ٥ٕطوبضاٖ ذغٛط ثطل٣ 21

22 
ىبضاٖ ٚ ٔىب٥٘ه ٚؾب٤ُ اِىشط٤ى٣ ٚ ؾط٤ٚؿ

 اِىشط٥٘ٚى٣
ISCO2008 7421 ٝث٥ٗ ا٣ِّّٕ 3 حطف 

 ث٥ٗ ا٣ِّّٕ 2 حطفٝ ISCO2008 8412 ٔٛ٘شبغوبضاٖ سد٥ٟعار اِىشط٤ى٣ ٚ اِىشط٥٘ٚى٣ 23

24 
ٔٛ٘شبغوبضا٣٘ وٝ زض ٥ٞچ وساْ اظ عجمبر سؼط٤ف 

 ٘كسٜ ا٘س
ISCO2008 8219 ٝث٥ٗ ا٣ِّّٕ 2 حطف 

 سبض٤د:                                                 ٘بْ ٚ ٘بْ ذب٘ٛاز٣ٌ ٔؿئَٛ ٌطٜٚ:                
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   ة( 1-2ًوَى ثزگ ّب  س وي  ؽؽُ هزكش  هبر ايزاى )  1-8    

 ؼفشز ثزًبهِ ريش  ٍ سألي   هَسػ ّب  فٌي ٍ ضزفِ ا  ٍ كبرؼاًؼ )ًيبسعٌدي ؽ لي 

 1378ثبالؼعشي )هزكش  هبر ايزاى(اس اعٌبؼ فْزعز هؾبغ  ٍ ضز  اعش بؼُ ؽؽُ ة – 1-2ًوَى ثزگ   

 1كؽ گزٍُ :            ػٌَاى گزٍُ ؽ لي: ثزق ال شزٍس ٌيک                                                                                             

 

 ضزفِ / ؽ   رؼي 
هشَلي سؼزي  

 ؽ  / ضزفِ

كؽ 

 ضزفِ/ؽ  

ًَع 

 ضزفِ/ؽ  
 عيص هْبرر

عيص سؼزي  

)ثػؾي/ ثيي 

 الوللي/ هلي(

 ٣ّٔ (2)وبضٌط ٔبٞط  قغُ 7137 ٔطوع آٔبض ا٤طاٖ ثطلىبضاٖ ؾبذشٕب٣٘ 1

 ٣ّٔ (2)وبضٌط ٔبٞط قغُ 7215 ٔطوع آٔبض ا٤طاٖ  وف وبثُ 2

 ٣ّٔ (2)وبضٌط ٔبٞط حطفٝ 7241 ٔطوع آٔبض ا٤طاٖ ٔىب٥٘ؿ٥ٗ ٚ سؼ٥ٕطوبضاٖ ثطل٣ ٚ اِىشط٥٘ٚى٣ 3

 ٣ّٔ (2)وبضٌط ٔبٞط حطفٝ 7241 ٔطوع آٔبض ا٤طاٖ سؼ٥ٕطوبضاٖ ثطل٣ٔىب٥٘ؿ٥ٗ ٚ  4

 ٣ّٔ سىٙؿ٥ٗ حطفٝ 7245 ٔطوع آٔبض ا٤طاٖ ٘هت وٙٙسٌبٖ ٚ سؼ٥ٕط وٙٙسٌبٖ ذغٛط ثطل٣ 5

 ٣ّٔ (4)وبضٌط ٔبٞط حطفٝ 8161 ٔطوع آٔبض ا٤طاٖ ٔشهس٤بٖ سأؾ٥ؿبر س٥ِٛس ٥٘ط٢ٚ ثطق 6

 ٣ّٔ (2)وبضٌط ٔبٞط حطفٝ 8262 آٔبض ا٤طأٖطوع  ٔٛ٘شبغ وبض سد٥ٟعار اِىشط٥٘ٚى٣ 7

 ٣ّٔ (2سىٙؿ٥ٗ ) حطفٝ 3113 ٔطوع آٔبض ا٤طاٖ ٔٛ٘شبغوبض سد٥ٟعار اِىشط٤ى٣ 8

 ٣ّٔ (3سىٙؿ٥ٗ ) حطفٝ 3113 ٔطوع آٔبض ا٤طاٖ ثطزاض دؿز( ؿ٥ٗ ثطق فكبض ل٢ٛ ٚ ضؼ٥ف )ثٟطٜسىٙ 9

 ٣ّٔ (3سىٙؿ٥ٗ ) حطفٝ 3113 ٔطوع آٔبض ا٤طاٖ ثطزاض دؿز( ؿ٥ٗ دؿز فكبض ل٢ٛ )ثٟطٜسىٙ 10

11 
ٞب٢  ؿ٥ٗ سحم٥مبر ٚ اؾشب٘ساضز ٚؾب٤ُ ٚ فطاٚضزٜسىٙ

 نٙب٤غ اِىشط٤ى٣
 ٣ّٔ سىٙؿ٥ٗ حطفٝ 3113 ٔطوع آٔبض ا٤طاٖ

 ٣ّٔ سىٙؿ٥ٗ حطفٝ 3113 ٔطوع آٔبض ا٤طاٖ ؿ٥ٗ سطا٘ؿفٛضٔبسٛضسىٙ 12

 ٣ّٔ سىٙؿ٥ٗ حطفٝ 3113 ٔطوع آٔبض ا٤طاٖ ٞب٢ ثطق ؿ٥ٗ سؼ٥ٕطار دؿزسىٙ 13

 ٣ّٔ (3سىٙؿ٥ٗ ) قغُ 3113 ٔطوع آٔبض ا٤طاٖ ؿ٥ٗ سؼ٥ٕطار غ٘طاسٛضسىٙ 14

 ٣ّٔ سىٙؿ٥ٗ حطفٝ 3113 ٔطوع آٔبض ا٤طاٖ ؿ٥ٗ سؼ٥ٕطار ذغٛط ثطقسىٙ 15

 ٣ّٔ سىٙؿ٥ٗ حطفٝ 3113 ٔطوع آٔبض ا٤طاٖ ؿ٥ٗ سؼ٥ٕط ٚؾب٤ُ ثطل٣سىٙ 16

 ٣ّٔ سىٙؿ٥ٗ حطفٝ 3113 ا٤طأٖطوع آٔبض  ؿ٥ٗ ؾبذز ٚ سؼ٥ٕط زٚضث٥ٗ ٚ دطغوشٛضسىٙ 17

 ٣ّٔ سىٙؿ٥ٗ حطفٝ 3113 ٔطوع آٔبض ا٤طاٖ ؿ٥ٗ وبثُسىٙ 18

 ٣ّٔ سىٙؿ٥ٗ حطفٝ 3113 ٔطوع آٔبض ا٤طاٖ ؿ٥ٗ ٔٛسٛض ثطقسىٙ 19

 ٣ّٔ سىٙؿ٥ٗ حطفٝ 3113 ٔطوع آٔبض ا٤طاٖ ؿ٥ٗ ٔٛ٘شبغ ٔساض ثطقسىٙ 20

 ٣ّٔ سىٙؿ٥ٗ حطفٝ 3113 ٔطوع آٔبض ا٤طاٖ اِىشط٤ؿ٥ٗ ثطق 21

 ٣ّٔ (3سىٙؿ٥ٗ ) حطفٝ 3113 ٔطوع آٔبض ا٤طاٖ آالر س٥ِٛس٢ اِىشط٤ؿ٥ٗ ٔبق٥ٗ 22

 ٣ّٔ (3سىٙؿ٥ٗ ) حطفٝ 3113 ٔطوع آٔبض ا٤طاٖ اِىشط٤ؿ٥ٗ ٔٛسٛضٞب٢ ز٤عَ 23

 ٣ّٔ (3سىٙؿ٥ٗ ) حطفٝ 3113 ٔطوع آٔبض ا٤طاٖ ؿ٥ٗ آظٔب٤كٍبٜ ثطقسى 24

 ٣ّٔ (3)سىٙؿ٥ٗ  حطفٝ 3113 ٔطوع آٔبض ا٤طاٖ ؿ٥ٗ ثطقسى 25

 ٘بْ ٚ ٘بْ ذب٘ٛاز٣ٌ ٔؿئَٛ ٌطٜٚ:                                                                 سبض٤د:
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 ؼفشز ثزًبهِ ريش  ٍ سألي   هَسػ ّب  فٌي ٍ ضزفِ ا  ٍ كبرؼاًؼ )ًيبسعٌدي ؽ لي    

 1378ثبالؼعشي )هزكش  هبر ايزاى(اس اعٌبؼ فْزعز هؾبغ  ٍ ضز  اعش بؼُ ؽؽُ ة – 1-2ًوَى ثزگ   

 

 1كؽ گزٍُ :            ػٌَاى گزٍُ ؽ لي: ثزق ال شزٍس ٌيک                                                                                             

 

 ضزفِ / ؽ   رؼي 
هشَلي سؼزي  

 ؽ  / ضزفِ

كؽ 

 ضزفِ/ؽ  

ًَع 

 ضزفِ/ؽ  
 عيص هْبرر

عيص سؼزي  

)ثػؾي/ ثيي 

 الوللي/ هلي(

 ٣ّٔ (3سىٙؿ٥ٗ ) حطفٝ 2143 ٔطوع آٔبض ا٤طاٖ افؿط ثطق ٚ اِىشط٥٘ٚه )وكش٥طا٣٘( 26

 ٣ّٔ (3سىٙؿ٥ٗ ) حطفٝ 2143 ٔطوع آٔبض ا٤طاٖ افؿط ثطق وكش٥طا٣٘ 27

 ٣ّٔ (3سىٙؿ٥ٗ ) حطفٝ 2143 ٔطوع آٔبض ا٤طاٖ سىِٙٛٛغ٤ؿز ٟٔٙسؾ٣ ثطق 28

 ٣ّٔ (4وبضقٙبؼ ) حطفٝ 2143 ٔطوع آٔبض ا٤طاٖ آظٔب٤كٍبٜ ثطقوبضقٙبؼ  29

 ٣ّٔ (4وبضقٙبؼ ) حطفٝ 2143 ٔطوع آٔبض ا٤طاٖ وبضقٙبؼ اؾشب٘ساضز نٙب٤غ اِىشط٤ى٣ 30

 ٣ّٔ (4وبضقٙبؼ ) حطفٝ 2143 ٔطوع آٔبض ا٤طاٖ وبضقٙبؼ اِىشط٤ه 31

 ٣ّٔ (4)وبضقٙبؼ  حطفٝ 2143 ٔطوع آٔبض ا٤طاٖ وبضقٙبؼ سبؾ٥ؿبر ثطق 32

 ٣ّٔ (4وبضقٙبؼ ) حطفٝ 2143 ٔطوع آٔبض ا٤طاٖ ٟٔٙسؼ اِىشط٤ه 33

 ٣ّٔ (4وبضقٙبؼ ) حطفٝ 2143 ٔطوع آٔبض ا٤طاٖ ٟٔٙسؼ ا٘شمبَ ثطق 34

 ٣ّٔ (4وبضقٙبؼ ) حطفٝ 2143 ٔطوع آٔبض ا٤طاٖ ٟٔٙسؼ ثطق 35

 ٣ّٔ (4وبضقٙبؼ ) حطفٝ 2143 ٔطوع آٔبض ا٤طاٖ ٟٔٙسؼ سبؾ٥ؿبر ثطق 36

 ٣ّٔ (4وبضقٙبؼ ) حطفٝ 2143 ٔطوع آٔبض ا٤طاٖ ٟٔٙسؼ سٛضث٥ٗ ٌبظ٢ 37

 ٣ّٔ (4وبضقٙبؼ ) حطفٝ 2143 ٔطوع آٔبض ا٤طاٖ ٟٔٙسؼ سٛظ٤غ ثطق 38

 ٣ّٔ (4وبضقٙبؼ ) حطفٝ 2143 ٔطوع آٔبض ا٤طاٖ ٟٔٙسؼ س٥ِٛس سٛظ٤غ ٚ ا٘شمبَ ٥٘ط٢ٚ ثطق 39

 ٣ّٔ (4وبضقٙبؼ ) حطفٝ 2143 ٔطوع آٔبض ا٤طاٖ ٟٔٙسؼ ؾ٥ؿشٓ ٞب٢ ثطل٣ 40

 ٣ّٔ (3سىٙؿ٥ٗ ) قغُ 7241 ٔطوع آٔبض ا٤طاٖ آض٥ٔچطثٙس 41

 ٣ّٔ (3سىٙؿ٥ٗ ) قغُ 7241 ٔطوع آٔبض ا٤طاٖ آض٥ٔچطؾبظ 42

 ٣ّٔ (3سىٙؿ٥ٗ ) قغُ 7241 ٔطوع آٔبض ا٤طاٖ اِىشطٚ ٔٛسٛضؾبظ 43

 ٣ّٔ (3سىٙؿ٥ٗ ) قغُ 7241 ٔطوع آٔبض ا٤طاٖ ؾبظ اسٛٔج٥ُ ثبعط٢ 44

 ٣ّٔ (3سىٙؿ٥ٗ ) قغُ 7241 ٔطوع آٔبض ا٤طاٖ اسٛٔج٥ُ ثطلىبض 45

 ٣ّٔ (3سىٙؿ٥ٗ ) قغُ 7241 ٔطوع آٔبض ا٤طاٖ ثطلىبض لغبض 46

 ٣ّٔ (3سىٙؿ٥ٗ ) قغُ 7241 ٔطوع آٔبض ا٤طاٖ ثطلىبض وكش٣ 47

 ٣ّٔ (3سىٙؿ٥ٗ ) قغُ 7241 ٔطوع آٔبض ا٤طاٖ ثطلىبض ٚؾب٤ُ ٘م٥ّٝ 48

 ٣ّٔ (3سىٙؿ٥ٗ ) قغُ 7241 ٔطوع آٔبض ا٤طاٖ ثطلىبض ٞٛاد٥ٕب ٚ ٥ّٞىٛدشط 49

 ٣ّٔ (3سىٙؿ٥ٗ ) قغُ 7241 ٔطوع آٔبض ا٤طاٖ سبثّٛؾبظ )٘ئٖٛ وبض( 50

 ٣ّٔ (3سىٙؿ٥ٗ ) قغُ 2143 ٔطوع آٔبض ا٤طاٖ سبثّٛؾبظ ثطق فكبض ل٢ٛ 51

 ٣ّٔ (3سىٙؿ٥ٗ ) قغُ 7241 ٔطوع آٔبض ا٤طاٖ ؾبظ )سطا٘ؽ د٥چ( سطا٘ؽ 52

 ٣ّٔ (3سىٙؿ٥ٗ ) قغُ 7241 ٔطوع آٔبض ا٤طاٖ سؼ٥ٕطوبض آؾب٘ؿٛض 53

 ٣ّٔ (3سىٙؿ٥ٗ ) قغُ 7241 ٔطوع آٔبض ا٤طاٖ سؼ٥ٕطوبض اؾشبضر ٚ ز٤ٙبْ ٚؾب٤ُ ٘م٥ّٝ 54

 ٘بْ ٚ ٘بْ ذب٘ٛاز٣ٌ ٔؿئَٛ ٌطٜٚ:                                                                 سبض٤د:
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 ٍ سألي   هَسػ ّب  فٌي ٍ ضزفِ ا  ٍ كبرؼاًؼ )ًيبسعٌدي ؽ لي( ؼفشز ثزًبهِ ريش               

 اعشػزاج ؽؽُ اس اعٌبؼ ثبالؼعشي )هزكش  هبر ايزاى(فْزعز هؾبغ  ٍ ضز  اعش بؼُ ؽؽُ ة – 1-2ًوَى ثزگ 

 1كؽ گزٍُ :                                  ػٌَاى گزٍُ ؽ لي: ثزق ال شزٍس ٌيک                                                                       

 

 ضزفِ / ؽ   رؼي 
هشَلي سؼزي  

 ؽ  / ضزفِ

كؽ 

 ضزفِ/ؽ  

ًَع 

 ضزفِ/ؽ  

عيص 

 هْبرر

عيص سؼزي  

)ثػؾي/ ثيي 

 الوللي/ هلي(

 ٣ّٔ (3) ؿ٥ٗسىٙ قغُ 7241 ٔطوع آٔبض ا٤طاٖ وبض اِىشطٚ ٔٛسٛضسؼ٥ٕط 55

 ٣ّٔ (3) ؿ٥ٗسىٙ قغُ 7241 ٔطوع آٔبض ا٤طاٖ وبض ثبعط٢سؼ٥ٕط 56

 ٣ّٔ (3) ؿ٥ٗسىٙ قغُ 7241 ٔطوع آٔبض ا٤طاٖ ج٥ُوبض ثطق ٚ ثبعط٢ اسٛٔسؼ٥ٕط 57

 ٣ّٔ (3) ؿ٥ٗسىٙ قغُ 7241 ٔطوع آٔبض ا٤طاٖ وبض ثٛث٥ٗسؼ٥ٕط 58

 ٣ّٔ (3) ؿ٥ٗسىٙ قغُ 7241 ٔطوع آٔبض ا٤طاٖ وبض سطا٘ؽ ثطقسؼ٥ٕط 59

 ٣ّٔ (3) ؿ٥ٗسىٙ قغُ 7241 ا٤طأٖطوع آٔبض  وبض سطا٘ؿفٛضٔبسٛضسؼ٥ٕط 60

 ٣ّٔ (3) ؿ٥ٗسىٙ قغُ 7241 ٔطوع آٔبض ا٤طاٖ وبض خبضٚ ثطل٣سؼ٥ٕط 61

 ٣ّٔ (3) ؿ٥ٗسىٙ قغُ 7241 ٔطوع آٔبض ا٤طاٖ ّٛٔشط قٕبض٥وبض وسؼ٥ٕط 62

 ٣ّٔ (3) ؿ٥ٗسىٙ حطفٝ 7241 ٔطوع آٔبض ا٤طاٖ وبض ِٛاظْ ثطل٣ ذب٣ٍ٘ ٚ قره٣سؼ٥ٕط 63

 ٣ّٔ (3) ؿ٥ٗسىٙ قغُ 7241 ٔطوع آٔبض ا٤طاٖ ِجبؾك٣٤ٛوبض ٔبق٥ٗ سؼ٥ٕط 64

 ٣ّٔ (4)وبضقٙبؼ قغُ 7241 ٔطوع آٔبض ا٤طاٖ وبض ٔٛسٛض ثطقسؼ٥ٕط 65

 ٣ّٔ (3) ؿ٥ٗسىٙ قغُ 7241 ٔطوع آٔبض ا٤طاٖ وبض ِٔٛس ثطقسؼ٥ٕط 66

 ٣ّٔ (3) ؿ٥ٗسىٙ قغُ 7241 ٔطوع آٔبض ا٤طاٖ وبض ٥ٔىطٚفٗ ٚ ثّٙسٌٛسؼ٥ٕط 67

 ٣ّٔ (3) ؿ٥ٗسىٙ قغُ 7241 ٔطوع آٔبض ا٤طاٖ ٚؾب٤ُ اِىشط٤ى٣ وبضسؼ٥ٕط 68

 ٣ّٔ (3) ؿ٥ٗسىٙ قغُ 7241 ٔطوع آٔبض ا٤طاٖ ، فط٤عض، ٤رچبَ ذب٣ٍ٘ ٚ نٙؼش٣سؼ٥ٕط وبض ٤رچبَ 69

 ٣ّٔ (3) ؿ٥ٗسىٙ قغُ 7241 ٔطوع آٔبض ا٤طاٖ سؼ٤ٛض وٙٙسٜ وٙشٛض ثطق 70

 ٣ّٔ (3) ؿ٥ٗسىٙ قغُ 7241 ٔطوع آٔبض ا٤طاٖ سٙظ٥ٓ وٙٙسٜ ٚؾب٤ُ ثطل٣ 71

 ٣ّٔ (3) ؿ٥ٗسىٙ قغُ 7241 ٔطوع آٔبض ا٤طاٖ ؾبظٖ ظ ذب 72

 ٣ّٔ (3) ؿ٥ٗسىٙ قغُ 7241 ٔطوع آٔبض ا٤طاٖ قبضغ وٙٙسٜ ثبعط٢ اسٛٔج٥ُ 73

 ٣ّٔ (3) ؿ٥ٗسىٙ قغُ 7241 ٔطوع آٔبض ا٤طاٖ ز٤ٙبْ د٥چ  74

 ٣ّٔ (3) ؿ٥ٗسىٙ قغُ 7241 ٔطوع آٔبض ا٤طاٖ ؾبظ ز٤ٙبْ 75

 ٣ّٔ (3) ؿ٥ٗسىٙ قغُ 7241 ٔطوع آٔبض ا٤طاٖ ؾطدطؾز ثطق 76

 ٣ّٔ (3) ؿ٥ٗسىٙ قغُ 7241 ٔطوع آٔبض ا٤طاٖ ؾطوبضٌط ثطق 77

 ٣ّٔ (3) ؿ٥ٗسىٙ قغُ 7241 ٔطوع آٔبض ا٤طاٖ آث٣ وبض وِٛط ؾط٤ٚؽ 78

 ٣ّٔ (3) ؿ٥ٗسىٙ قغُ 7241 ٔطوع آٔبض ا٤طاٖ ذب٣ٍ٘ ٚ نٙؼش٣  وبض ٔبق٥ٗ ِجبؾك٣٤ٛ ؾط٤ٚؽ 79

 ٣ّٔ (3) ؿ٥ٗسىٙ قغُ 7241 ٔطوع آٔبض ا٤طاٖ وبض ٤رچبَ ؾط٤ٚؽ 80

 ٣ّٔ (3) ؿ٥ٗسىٙ قغُ 7241 ٔطوع آٔبض ا٤طاٖ ؾ٥ٓ د٥چ اِىشطٚ ٔٛسٛض 81

وف ٚؾب٤ُ ٘م٥ّٝ ؾ٥ٓ 82  ٣ّٔ (3) ؿ٥ٗسىٙ قغُ 7241 ٔطوع آٔبض ا٤طاٖ 

 سبض٤د:                          ٘بْ ٚ ٘بْ ذب٘ٛاز٣ٌ ٔؿئَٛ ٌطٜٚ:                                       
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 ؼفشز ثزًبهِ ريش  ٍ سألي   هَسػ ّب  فٌي ٍ ضزفِ ا  ٍ كبرؼاًؼ )ًيبسعٌدي ؽ لي(        

 ثبالؼعشي )هزكش  هبر ايزاى(اعشػزاج ؽؽُ اس اعٌبؼ فْزعز هؾبغ  ٍ ضز  اعش بؼُ ؽؽُ ة – 2-1ًوَى ثزگ 

 1كؽ گزٍُ :            ػٌَاى گزٍُ ؽ لي: ثزق ال شزٍس ٌيک                                                                                             
 

 ضزفِ / ؽ   رؼي 
هشَلي سؼزي  

 ؽ  / ضزفِ

كؽ 

 ضزفِ/ؽ  

ًَع 

 ضزفِ/ؽ  
 عيص هْبرر

سؼزي  عيص 

)ثػؾي/ ثيي 

 الوللي/ هلي(

 ٣ّٔ (2وبضٌط ٔبٞط ) قغُ 7241 ٔطوع آٔبض ا٤طاٖ ثٙس ِٛاظْ ثطل٣ ٤كػب 83

 ٣ّٔ (2وبضٌط ٔبٞط ) قغُ 7241 ٔطوع آٔبض ا٤طاٖ وبضٌط ثبعط٢ ؾبظ اسٛٔج٥ُ 84

 ٣ّٔ (2وبضٌط ٔبٞط ) قغُ 7241 ٔطوع آٔبض ا٤طاٖ ّٛ ؾبظ ثطقوبضٌط سبث 85

 ٣ّٔ (2وبضٌط ٔبٞط ) قغُ 7241 ٔطوع آٔبض ا٤طاٖ الٔخوبضٌط سؼ٤ٛض  86

 ٣ّٔ (2وبضٌط ٔبٞط ) قغُ 7241 ٔطوع آٔبض ا٤طاٖ وبضٌط س٥ِٛس ثبعط٢ 87

 ٣ّٔ (2وبضٌط ٔبٞط ) قغُ 7241 ٔطوع آٔبض ا٤طاٖ وبضٌط ز٤ٙبْ د٥چ 88

 ٣ّٔ (2وبضٌط ٔبٞط ) قغُ 7241 ٔطوع آٔبض ا٤طاٖ وبضٌط الٔخ ؾبظ 89

 ٣ّٔ (2وبضٌط ٔبٞط ) قغُ 7241 ٔطوع آٔبض ا٤طاٖ ّىشٛض ؾبظو 90

 ٣ّٔ (2وبضٌط ٔبٞط ) قغُ 7241 ٔطوع آٔبض ا٤طاٖ وٙشبوشٛض ؾبظ 91

 ٣ّٔ (2وبضٌط ٔبٞط ) قغُ 7241 ٔطوع آٔبض ا٤طاٖ ؾبظ الٔخ 92

 ٣ّٔ (2وبضٌط ٔبٞط ) قغُ 7241 ٔطوع آٔبض ا٤طاٖ ٔشهس٢ آظٔب٤كٍبٜ ٚ ؾط٤ٚؽ وٙشٛض ثطق 93

 ٣ّٔ (2وبضٌط ٔبٞط ) قغُ 7241 ٔطوع آٔبض ا٤طاٖ آالر س٥ِٛس٢ ثطق ٔبق٥ٗٔشهس٢  94

 ٣ّٔ (2وبضٌط ٔبٞط ) قغُ 7241 ٔطوع آٔبض ا٤طاٖ ٔشهس٢ ٘هت ذبظٖ 95

 ٣ّٔ (2وبضٌط ٔبٞط ) قغُ 7241 ٔطوع آٔبض ا٤طاٖ ٔؿئَٛ  سبثّٛ اِىشط٤ى٣ 96

 ٣ّٔ (2ٔبٞط )وبضٌط  قغُ 7241 ٔطوع آٔبض ا٤طاٖ ٔؿئَٛ سبث٢ّٛ سٛضث٥ٗ 97

 ٣ّٔ (2وبضٌط ٔبٞط ) قغُ 7241 ٔطوع آٔبض ا٤طاٖ ثطق ؿ٥ٗ٥ٔىب٘ 98

 ٣ّٔ (2وبضٌط ٔبٞط ) قغُ 7241 ٔطوع آٔبض ا٤طاٖ ٔىب٥٘ه زؾشٍبٜ ثطق 99

 ٣ّٔ (2وبضٌط ٔبٞط ) قغُ 7241 ٔطوع آٔبض ا٤طاٖ ٥ٕٔع سبث٢ّٛ ثطق 100

 ٣ّٔ (2وبضٌط ٔبٞط ) قغُ 7241 ٔطوع آٔبض ا٤طاٖ ٔٛ٘شبغ وبض سب٤ٕط 101

 ٣ّٔ (2وبضٌط ٔبٞط ) قغُ 7241 ٔطوع آٔبض ا٤طاٖ ٟٔشبث٣ ؾبظ 102

 ٣ّٔ (2وبضٌط ٔبٞط ) قغُ 7241 ٔطوع آٔبض ا٤طاٖ ٘ئٖٛ ؾبظ 103

 ٣ّٔ (2وبضٌط ٔبٞط ) قغُ 7241 ٔطوع آٔبض ا٤طاٖ ٘هت وبض آؾب٘ؿٛض 104

 ٣ّٔ 4 حطفٝ 23 ٔطوع آٔبض ا٤طاٖ ٔشرههبٖ آٔٛظـ 105

106 
ٔشرههبٖ آٔٛظـ زض زا٘كٍبٜ ٚ ؾب٤ط 

 ٔٛؾؿبر آٔٛظق٣
 ٣ّٔ 4 حطفٝ 231 ٔطوع آٔبض ا٤طاٖ

 ٣ّٔ 4 حطفٝ 232 ٔطوع آٔبض ا٤طاٖ ٔٛظـ زٚضٜ ضإٞٙب٣٤ ٚ ٔشٛؾغٝٔشرههبٖ آ 107

 ٣ّٔ 4 حطفٝ 234 ٔطوع آٔبض ا٤طاٖ ٔٛظـ زض ٔساضؼ اؾشثٙب٣٤ٔشرههبٖ آ 108

 سبض٤د:                                                          ٘بْ ٚ ٘بْ ذب٘ٛاز٣ٌ ٔؿئَٛ ٌطٜٚ:       
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 ؼفشز ثزًبهِ ريش  ٍ سألي   هَسػ ّب  فٌي ٍ ضزفِ ا  ٍ كبرؼاًؼ )ًيبسعٌدي ؽ لي(        

 اعشػزاج ؽؽُ اس اعٌبؼ ثبالؼعشي )هزكش  هبر ايزاى(فْزعز هؾبغ  ٍ ضز  اعش بؼُ ؽؽُ ة – 2-1ًوَى ثزگ 

 1كؽ گزٍُ :            ػٌَاى گزٍُ ؽ لي: ثزق ال شزٍس ٌيک                                                                                             
 

 ضزفِ / ؽ   رؼي 
هشَلي سؼزي  

 ؽ  / ضزفِ

كؽ 

 ضزفِ/ؽ  

ًَع 

 ضزفِ/ؽ  
 عيص هْبرر

عيص سؼزي  

)ثػؾي/ ثيي 

 الوللي/ هلي(

 ٣ّٔ 4 حطفٝ 235 ٔطوع آٔبض ا٤طاٖ ٔٛظق٣ؾب٤ط ٔشرههبٖ آ 109

 ٣ّٔ 3 حطفٝ 34 ٔطوع آٔبض ا٤طاٖ ؾب٤ط زؾش٥بضاٖ ٚ سىٙؿ٥ٗ ٞب 110

 ٣ّٔ 3 حطفٝ 7232 ٔطوع آٔبض ا٤طاٖ ؿ٥ٗ ٚ سؼ٥ٕط وبض ٔٛسٛض ٞٛاد٥ٕب٥ٔىب٘ 111

 ٣ّٔ 2 حطفٝ 8171 ٔطوع آٔبض ا٤طاٖ ٔشهس٤بٖ ذظ ٔٛ٘شبغ ذٛزوبض 112

 ٣ّٔ 2 حطفٝ 8172 ٔطوع آٔبض ا٤طاٖ ر ٞب٢ نٙؼش٣ٔشهس٤بٖ ضثب 113

 ٣ّٔ 2 حطفٝ 932 ٔطوع آٔبض ا٤طاٖ وبضٌطاٖ ؾبزٜ نٙؼز 114

 ٣ّٔ 4 قغُ 214 ٔطوع آٔبض ا٤طاٖ ٟٔٙسؾبٖ ٚ سرهم ٞب٢ ٔطثٛعٝ 115

 ٣ّٔ 4 حطفٝ 23 ٔطوع آٔبض ا٤طاٖ ٔٛظـٔشرههبٖ آ 116

 ٣ّٔ 4 حطفٝ 31 ٔطوع آٔبض ا٤طاٖ ٔشرههبٖ ػّْٛ ف٥ع٤ه ٚ ٟٔٙسؾ٣ 117

118 
ٔىب٥٘ه ٚ اِىشطٚسى٥ٙه ٚ زؾشٍبٜ ٞب٢ 

 اِىشط٤ى٣ ٚ ٔٛ٘شبغوبضاٖ
 ٣ّٔ 3 حطفٝ 724 ٔطوع آٔبض ا٤طاٖ

(2)وبضٌط ٔبٞط قغُ 8282 ٔطوع آٔبض ا٤طاٖ ظٔب٤ف لغؼبر اِىشط٤ى٣ٔشهس٢ وٙشطَ ٚ آ 119  ٣ّٔ 

(2)ٔبٞطوبضٌط  قغُ 8282 ٔطوع آٔبض ا٤طاٖ ؾب٘ؿٛضآ ٘هبة 120  ٣ّٔ 

 ٣ّٔ (2)وبضٌط ٔبٞط قغُ 8282 ٔطوع آٔبض ا٤طاٖ ؾ٥ب٢ ثطل٣ٔٛ٘شبغ وبض آ 121

(2)وبضٌط ٔبٞط قغُ 8282 ٔطوع آٔبض ا٤طاٖ ٔٛ٘شبغ وبضثّٙسٌٛ ٚ ٥ٔىطٚفٗ 122  ٣ّٔ 

(2)وبضٌط ٔبٞط قغُ 8282 ٔطوع آٔبض ا٤طاٖ ٔٛ٘شبغ وبضسطا٘ؿفٛضٔبسٛض 123  ٣ّٔ 

(2)وبضٌط ٔبٞط قغُ 8282 ٔطوع آٔبض ا٤طاٖ ٔٛ٘شبغ وبض خبضٚ ثطل٣ 124  ٣ّٔ 

(2)وبضٌط ٔبٞط قغُ 8282 ٔطوع آٔبض ا٤طاٖ ٔٛ٘شبغ وبض ز٤ٙبْ ٚ ثٛث٥ٗ 125  ٣ّٔ 

(2)وبضٌط ٔبٞط قغُ 8282 ٔطوع آٔبض ا٤طاٖ ثطق ٔٛ٘شبغ وبض وٙشٛض 126  ٣ّٔ 

(2)وبضٌط ٔبٞط قغُ 8282 ٔطوع آٔبض ا٤طاٖ ٔٛ٘شبغ وبض وِٛط 127  ٣ّٔ 

(2)وبضٌط ٔبٞط قغُ 8282 ٔطوع آٔبض ا٤طاٖ ٔٛ٘شبغ وبض ِٛاظْ ثطل٣ ذب٣ٍ٘ ٚ قره٣ 128  ٣ّٔ 

(2)وبضٌط ٔبٞط قغُ 7245 ٔطوع آٔبض ا٤طاٖ ثطق ٣وبضٌط ضٚقٙب٤ 129  ٣ّٔ 

(2)وبضٌط ٔبٞط قغُ 7241 ٔطوع آٔبض ا٤طاٖ اِىشطٔٛسٛض ؾبظ 130  ٣ّٔ 

(2)وبضٌط ٔبٞط قغُ 7245 ٔطوع آٔبض ا٤طاٖ وٕه سؼ٥ٕط وبض ذغٛط ثطق 131  ٣ّٔ 

(2)وبضٌط ٔبٞط قغُ 8161 ٔطوع آٔبض ا٤طاٖ ٔشهس٢ وٙشطَ ثطق 132  ٣ّٔ 

(2)وبضٌط ٔبٞط قغُ 7241 ٔطوع آٔبض ا٤طاٖ ٔشهس٢ ٘هت ذبظٖ 133  ٣ّٔ 

(2)وبضٌط ٔبٞط قغُ 8161 ٔطوع آٔبض ا٤طاٖ ٔشهس٢ ٔٛسٛض ثطق 134  ٣ّٔ 

ثٙس وبثُ ٔفهُ 135  ٣ّٔ (2)وبضٌط ٔبٞط حطفٝ 7245 ٔطوع آٔبض ا٤طاٖ 

 ٣ّٔ (4وبضقٙبؼ) حطفٝ 2143 ٔطوع آٔبض ا٤طاٖ ٟٔٙسؼ ثطق 136

 ٣ّٔ (4وبضقٙبؼ) حطفٝ 2143 ٔطوع آٔبض ا٤طاٖ ٟٔٙسؼ سبؾ٥ؿبر ثطق 137

 ٣ّٔ (4وبضقٙبؼ) حطفٝ 2143 ٔطوع آٔبض ا٤طاٖ ٟٔٙسؼ س٥ِٛس سٛظ٤غ ٚ ا٘شمبَ ٥٘ط٢ٚ ثطق 138

 ٌطٜٚ:                                                                 سبض٤د:ْ ٚ ٘بْ ذب٘ٛاز٣ٌ ٔؿئَٛ ٘ب
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 ؼفشز ثزًبهِ ريش  ٍ سألي   هَسػ ّب  فٌي ٍ ضزفِ ا  ٍ كبرؼاًؼ )ًيبسعٌدي ؽ لي(        

 اعشػزاج ؽؽُ اس اعٌبؼ ثبالؼعشي )هزكش  هبر ايزاى(فْزعز هؾبغ  ٍ ضز  اعش بؼُ ؽؽُ ة – 2-1ًوَى ثزگ 

 1كؽ گزٍُ :            ػٌَاى گزٍُ ؽ لي: ثزق ال شزٍس ٌيک                                                                                             

 

 ضزفِ / ؽ   رؼي 
هشَلي سؼزي  

 ؽ  / ضزفِ

كؽ 

 ضزفِ/ؽ  

ًَع 

 ضزفِ/ؽ  
 عيص هْبرر

عيص سؼزي  

)ثػؾي/ ثيي 

 الوللي/ هلي(

وبض سطا٘ؿفٛضٔبسٛضٔٛ٘شبغ 139  ٣ّٔ (2)وبضٌط ٔبٞط قغُ 8282 ٔطوع آٔبض ا٤طاٖ 

 ٣ّٔ (2)وبضٌط ٔبٞط قغُ 8282 ٔطوع آٔبض ا٤طاٖ ٔٛ٘شبغ وبض ٤رچبَ 140

ٔبسٛض اِىشط٤ى٣وبض سطا٘ؿفٛض ٘هت 141  ٣ّٔ (2)وبضٌط ٔبٞط قغُ 7241 ٔطوع آٔبض ا٤طاٖ 

وبض غ٘طاسٛض ٘هت 142  ٣ّٔ (2)وبضٌط ٔبٞط قغُ 7241 ٔطوع آٔبض ا٤طاٖ 

وبض ِٔٛس ثطق ٘هت 143  ٣ّٔ (2)وبضٌط ٔبٞط قغُ 7241 ٔطوع آٔبض ا٤طاٖ 

وبض ٚؾب٤ُ اِىشط٤ى٣ ٘هت 144  ٣ّٔ (2)وبضٌط ٔبٞط قغُ 7241 ٔطوع آٔبض ا٤طاٖ 

)اسٛٔبس٥ه( ٘هت وٙٙسٜ زؾشٍبٜ زض ثبظوٗ ثطل٣ 145  ٣ّٔ (2)وبضٌط ٔبٞط قغُ 7137 ٔطوع آٔبض ا٤طاٖ 

ٔبسٛض اِىشط٤ى٣وبض سطا٘ؿفٛض ٘هت 146  ٣ّٔ (2)وبضٌط ٔبٞط قغُ 7241 ٔطوع آٔبض ا٤طاٖ 

 ٣ّٔ (2)وبضٌط ٔبٞط قغُ 7241 ٔطوع آٔبض ا٤طاٖ ٘هت وبض غ٘طاسٛض 147

 ٣ّٔ (2)وبضٌط ٔبٞط قغُ 7241 ٔطوع آٔبض ا٤طاٖ ٘هت وبض وٙشٛض ثطق 148

 ٣ّٔ (2)وبضٌط ٔبٞط قغُ 7241 ٔطوع آٔبض ا٤طاٖ ٘هت وبض ِٔٛس ثطق 149

 ٣ّٔ (2)وبضٌط ٔبٞط قغُ 7241 ٔطوع آٔبض ا٤طاٖ ٘هت وبض ٚؾب٤ُ اِىشط٤ى٣ 150

 ٣ّٔ (2)وبضٌط ٔبٞط قغُ 7241 ٔطوع آٔبض ا٤طاٖ ٘هت وبضاؾب٘ؿٛض 151

 ٣ّٔ (2)وبضٌط ٔبٞط قغُ 7126 ٔطوع آٔبض ا٤طاٖ ٘هت وبض سبثّٛ ٚ چطاؽ ضإٞٙب٣٤ 152

ٔبسٛض اِىشط٤ى٣٘هت وبض سطا٘ؿفٛض  153  ٣ّٔ (2)وبضٌط ٔبٞط قغُ 7241 ٔطوع آٔبض ا٤طاٖ 

 ٣ّٔ (2)وبضٌط ٔبٞط قغُ 7241 ٔطوع آٔبض ا٤طاٖ ٘هت وبضغ٘طاسٛض 154

 ٣ّٔ (2)وبضٌط ٔبٞط قغُ 8282 ٔطوع آٔبض ا٤طاٖ ٔٛ٘شبغوبض ٔبق٥ٗ ِجبؾك٣٤ٛ 155

 ٣ّٔ (2)وبضٌط ٔبٞط قغُ 8282 ٔطوع آٔبض ا٤طاٖ ٔٛ٘شبغوبض ٔٛسٛض ٞب٢ ِٔٛس ثطق 156

 ٣ّٔ (2)وبضٌط ٔبٞط قغُ 8281 ٔطوع آٔبض ا٤طاٖ ٔٛ٘شبغوبض وبض ٞٛاوف 157

٣ٔٛ٘شبغوبض ٤ٛٞٝ ثطل 158  ٣ّٔ (2)وبضٌط ٔبٞط قغُ 8282 ٔطوع آٔبض ا٤طاٖ 

 ٣ّٔ (2)وبضٌط ٔبٞط قغُ 8281 ٔطوع آٔبض ا٤طاٖ ٔٛ٘شبغوبض ٚؾب٤ُ ٘م٥ّٝ ٔٛسٛض٢ 159

 ٣ّٔ (2)وبضٌط ٔبٞط قغُ 8282 آٔبض ا٤طاٖ ٔطوع ٔٛ٘شبغوبض ٤رچبَ 160

 ٣ّٔ (2)وبضٌط ٔبٞط قغُ 7245 ٔطوع آٔبض ا٤طاٖ ثطلىبض ذغٛط ثطق   161

 ٣ّٔ (2)وبضٌط ٔبٞط قغُ 7245 ٔطوع آٔبض ا٤طاٖ ؾ٥ٓ ثبٖ  162

 ٣ّٔ (2)وبضٌط ٔبٞط قغُ 7245 ٔطوع آٔبض ا٤طاٖ ؾ٥ٓ وف ثطق ٚ سّفٗ سٍّطاف)ثٝ خع ؾبذشٕبٖ( 163

 ٣ّٔ (2)وبضٌط ٔبٞط قغُ 7245 ٔطوع آٔبض ا٤طاٖ وبثُ ثٙس 164

 ٣ّٔ (2)وبضٌط ٔبٞط قغُ 7245 ٔطوع آٔبض ا٤طاٖ وبثُ وف 165

 ٣ّٔ (2)وبضٌط ٔبٞط حطفٝ 7245 ٔطوع آٔبض ا٤طاٖ وبضٌط ا٘كؼبة ثطق 166

 ٣ّٔ (4وبضقٙبؼ) حطفٝ 7245 ٔطوع آٔبض ا٤طاٖ وبضٌط ضٚقٙب٣٤ ثطق 167

 ذب٘ٛاز٣ٌ ٔؿئَٛ ٌطٜٚ:                                                                 سبض٤د:بْ ٚ ٘بْ ٘
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 ؼفشز ثزًبهِ ريش  ٍ سألي   هَسػ ّب  فٌي ٍ ضزفِ ا  ٍ كبرؼاًؼ )ًيبسعٌدي ؽ لي(

 ايزاى(اعشػزاج ؽؽُ اس اعٌبؼ ثبالؼعشي )هزكش  هبر فْزعز هؾبغ  ٍ ضز  اعش بؼُ ؽؽُ ة – 2-1ًوَى ثزگ 

 1كؽ گزٍُ :            ػٌَاى گزٍُ ؽ لي: ثزق ال شزٍس ٌيک                                                                                             

 

 ضزفِ / ؽ   رؼي 
هشَلي سؼزي  

 ؽ  / ضزفِ

كؽ 

 ضزفِ/ؽ  

ًَع 

 ضزفِ/ؽ  
 عيص هْبرر

عيص سؼزي  

)ثػؾي/ ثيي 

 الوللي/ هلي(

 ٣ّٔ (4وبضقٙبؼ) حطفٝ 7245 ٔطوع آٔبض ا٤طاٖ وبضٌط سؼ٥ٕط وبض ذغٛط ثطق 168

 ٣ّٔ (4وبضقٙبؼ) حطفٝ 7245 ٔطوع آٔبض ا٤طاٖ ثبٖوٕه ؾ٥ٓ 169

 ٣ّٔ (2)وبضٌط ٔبٞط قغُ 7245 ٔطوع آٔبض ا٤طاٖ ٔشهس٢ لغغ ٚ ٚنُ ثطق ٚ سّفٗ 170

 ٣ّٔ (2)وبضٌط ٔبٞط قغُ 7245 ٔطوع آٔبض ا٤طاٖ ٔشهس٢ ٘هت ذغٛط ثطق ٚ سٍّطاف ٚ سّفٗ 171

 ٣ّٔ (2)وبضٌط ٔبٞط قغُ 7245 ٔطوع آٔبض ا٤طاٖ ثٙس وبثُٔفهُ 172

 ٣ّٔ (2)وبضٌط ٔبٞط قغُ 7245 ٔطوع آٔبض ا٤طاٖ ٔمطٜ وٛة وبضٌط  173

 ٣ّٔ (2)وبضٌط ٔبٞط قغُ 8161 ٔطوع آٔبض ا٤طاٖ ادطاسٛض٤ؿز ا٘شمبَ ٤عز 174

 ٣ّٔ (2)وبضٌط ٔبٞط قغُ 8161 ٔطوع آٔبض ا٤طاٖ سٛضث٥ٗ ٌبظادطاسٛض  175

 ٣ّٔ (2)وبضٌط ٔبٞط قغُ 8161 ٔطوع آٔبض ا٤طاٖ ادطاسٛض سٛضث٥ٗ ٤ب ِٔٛس ثطق 176

 ٣ّٔ (2)وبضٌط ٔبٞط قغُ 8161 ٔطوع آٔبض ا٤طاٖ ادطاسٛض زؾشٍبٜ س٥ِٛس 177

 ٣ّٔ (2)ٔبٞطوبضٌط  قغُ 8161 ٔطوع آٔبض ا٤طاٖ ٔٛض سكر٥م ثطق ضؾب٣٘ٔأ 178

 ٣ّٔ (2)وبضٌط ٔبٞط قغُ 8161 ٔطوع آٔبض ا٤طاٖ ٔشهس٢ اسبق فطٔبٖ ثطق 179

 ٣ّٔ (2)وبضٌط ٔبٞط قغُ 8161 ٔطوع آٔبض ا٤طاٖ ٔشهس٢ ا٘شمبَ ٚ سٛظ٤غ ثطق 180

 ٣ّٔ (2)وبضٌط ٔبٞط قغُ 8161 ٔطوع آٔبض ا٤طاٖ ٔشهس٢ دؿز ثطق 181

 ٣ّٔ (2)وبضٌط ٔبٞط قغُ 3113 آٔبض ا٤طأٖطوع  )دؿز( سىٙؿ٥ٗ سؼ٥ٕط ٚؾب٤ُ ثطل٣ 182

 ٣ّٔ (2)وبضٌط ٔبٞط قغُ 3113 ٔطوع آٔبض ا٤طاٖ سىٙؿ٥ٗ سؼ٥ٕطار دؿز ثطق 183

 ٣ّٔ (2)وبضٌط ٔبٞط قغُ 3113 ٔطوع آٔبض ا٤طاٖ سىٙؿ٥ٗ سؼ٥ٕطار سطا٘ؿفٛضٔبسٛض 184

 ٣ّٔ (2)وبضٌط ٔبٞط قغُ 3113 ٔطوع آٔبض ا٤طاٖ سىٙؿ٥ٗ سؼ٥ٕطار غ٘طاسٛض 185

 ٣ّٔ سىٙؿ٥ٗ قغُ 8161 ٔطوع آٔبض ا٤طاٖ ٔشهس٢ زؾشٍبٜ ِٔٛس ثطق 186

187 
ٔشهس٢  ٔشهس٢ ا٤ؿشٍبٜ ا٘طغ٢ ذٛضق٥س٢

 ا٤ؿشٍبٜ ٥٘ط٢ٚ ِٚش٣
 ٣ّٔ سىٙؿ٥ٗ قغُ 8161 ٔطوع آٔبض ا٤طاٖ

 ٣ّٔ سىٙؿ٥ٗ قغُ 8161 ٔطوع آٔبض ا٤طاٖ ٔشهس٢ ز٤عَ ثطق 188

 ٣ّٔ سىٙؿ٥ٗ قغُ 8161 ٔطوع آٔبض ا٤طاٖ ٔشهس٢ غ٘طاسٛض 189

 ٣ّٔ سىٙؿ٥ٗ قغُ 8161 ٔطوع آٔبض ا٤طاٖ ٔشهس٢ قجىٝ ثطق 190

 ٣ّٔ سىٙؿ٥ٗ قغُ 8161 ٔطوع آٔبض ا٤طاٖ ٔشهس٢ ػ٥ّٕبر دؿز ٞب٢ فكبض ل٢ٛ 191

 ٣ّٔ سىٙؿ٥ٗ قغُ 8161 ٔطوع آٔبض ا٤طاٖ ٔشهس٢ وٙشطَ ثطق 192

 ٣ّٔ سىٙؿ٥ٗ قغُ 8161 ٔطوع آٔبض ا٤طاٖ ٔشهس٢ ٔٛسٛض ثطق 193

 ٣ّٔ (2وبضٌط ٔبٞط ) قغُ 8161 ٔطوع آٔبض ا٤طاٖ ٔطالت ز٤عَ ثطق 194

 ٣ّٔ سىٙؿ٥ٗ قغُ 8161 ٔطوع آٔبض ا٤طاٖ َٛ ثبظضؾ٣ ثطقٔؿئ 195

 ٣ّٔ سىٙؿ٥ٗ قغُ 8161 ٔطوع آٔبض ا٤طاٖ َ ضٚقٙب٣٤ ٔؼبثطٔؿئٛ 196

 سبض٤د:                       ٘بْ ٚ ٘بْ ذب٘ٛاز٣ٌ ٔؿئَٛ ٌطٜٚ:                                          
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 ج(-1-2ا  ) ًوَى ثزگ ّب  س وي  ؽؽُ عبسهبى  هَسػ فٌي ٍ ضزفِ  1-9

٤ه  ٔطحّٝ ثبقس وٝ ا٤ٗ اؾٙبز زض  ٣ٔ 1968ا٢ وكٛض ٔطثٛط ثٝ ؾبَ  ٔكبغُ ٚ حِطَف ؾبظٔبٖ آٔٛظـ ف٣ٙ ٚ حطفٝ اؾٙبز

1988 ISCO  ٜ2008 بٚ زض ٔطحّٝ ثؼس ث ٔغبثمز زازٜ قس  ISCO ٜج( آٚضزٜ قسٜ -1-2ٚ زض خساَٚ )سغج٥ك زازٜ قس

 اؾز.
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 ؼفشز ثزًبهِ ريش  ٍ سألي   هَسػ ّب  فٌي ٍ ضزفِ ا  ٍ كبرؼاًؼ )ًيبسعٌدي ؽ لي(        

 (عبسهبى  هَسػ فٌي ٍ ضزفِ ا  كؾَراعشػزاج ؽؽُ اس اعٌبؼ ثبالؼعشي )فْزعز هؾبغ  ٍ ضز  اعش بؼُ ؽؽُ  ج– 2-1ًوَى ثزگ 

 

 1كؽ گزٍُ :            ػٌَاى گزٍُ ؽ لي: ثزق ال شزٍس ٌيک                                                                                             

 

 ضزفِ / ؽ   رؼي 
هشَلي سؼزي  

 ؽ  / ضزفِ

كؽ 

 ضزفِ/ؽ  

ISCO 

1988 

ISCO 

2008 

ًَع 

 ضزفِ/ؽ  

عيص 

 هْبرر

عيص سؼزي  

)ثػؾي/ ثيي 

 الوللي/ هلي(

1 
ادطاسٛض اضظ٤بث٣ ا٥ٙٔز ؾ٥ؿشٓ ٞب٢ 

 لسضر
ؾبظٔبٖ آٔٛظـ 

 ا٢ ف٣ٙ ٚ حطفٝ
 ٣ّٔ 3 قغُ 3113 3113 1/1/95/34-0

2 
ادطاسٛض ثٟطٜ ثطزاض٢ اظ ؾ٥ؿشٓ ٞب٢ 

 لسضر
ؾبظٔبٖ آٔٛظـ 

 ا٢ ف٣ٙ ٚ حطفٝ
 ٣ّٔ 3 قغُ 3113 3113 1/1/96/34-0

3 
آٔٛظـ ؾبظٔبٖ   1ثطلىبض ؾبذشٕبٖ زضخٝ

 ا٢ ف٣ٙ ٚ حطفٝ
 ٣ّٔ 3 قغُ 7411 7137 4/1/28/55-8

4 
ؾبظٔبٖ آٔٛظـ  2ثطلىبض ؾبذشٕبٖ زضخٝ

 ا٢ ف٣ٙ ٚ حطفٝ
 ٣ّٔ 2 قغُ 7411 7137 4/2/28/55-8

5 
ؾبظٔبٖ آٔٛظـ  1ثطلىبض نٙؼش٣ زضخٝ

 ا٢ ف٣ٙ ٚ حطفٝ
 ٣ّٔ 3 قغُ 7412 7241 4/1/13/55-8

6 
ؾبظٔبٖ آٔٛظـ   2ثطلىبض نٙؼش٣ زضخٝ

 ا٢ ٚ حطفٝف٣ٙ 
 ٣ّٔ 3 قغُ 7412 7241 4/2/15/55-8

7 
ؾبظٔبٖ آٔٛظـ  ثطلىبض نٙؼش٣ ٔبٞط 

 ا٢ ف٣ٙ ٚ حطفٝ
 ٣ّٔ 2 قغُ 7412 7241 3/1/12/55-8

8 
ؾبظٔبٖ آٔٛظـ  ثطلىبض ػ٣ٕٔٛ نٙؼز ٘فز

 ا٢ ف٣ٙ ٚ حطفٝ
 ٣ّٔ 2 قغُ 7412 7241 2/1/15/55-8

9 
ؾبظٔبٖ آٔٛظـ  ثطلىبض وكبٚضظ٢

 ا٢ ف٣ٙ ٚ حطفٝ
 ٣ّٔ 2 قغُ 7412 7241 1/1/17/55-8

10 
ؾبظٔبٖ آٔٛظـ  ثطلىبض ٔبق٥ٗ آالر

 ا٢ ف٣ٙ ٚ حطفٝ
 ٣ّٔ 2 قغُ 7412 7241 2/2/16/55-8

11 
ثطلىبض وبضذب٘ٝ آؾفبِز ٚ ؾًٙ 

 قىٗ

ؾبظٔبٖ آٔٛظـ 

 ا٢ ف٣ٙ ٚ حطفٝ
 ٣ّٔ 2 قغُ 7412 7241 2/1/18/55-8

12 
ثط٘بٔٝ ض٤ع سؼ٥ٕط ٚ ٍٟ٘ساض٢ ؾ٥ؿشٓ 

 ٞب٢ لسضر 

ؾبظٔبٖ آٔٛظـ 

 ا٢ ف٣ٙ ٚ حطفٝ
 ٣ّٔ 4 قغُ 3113 3113 1/1/97/34-0

13 
ؾبظٔبٖ آٔٛظـ  ٘بظط٤ٗ ذظ س٥ِٛس 

 ا٢ ف٣ٙ ٚ حطفٝ
 ٣ّٔ 4 قغُ 3122 8282 2/1/25/53-8

14 
ؾبظٔبٖ آٔٛظـ  ٔٛ٘شبغوبضاٖ سد٥ٟعار اِىشط٤ى٣ 

 ا٢ ف٣ٙ ٚ حطفٝ
 ٣ّٔ 3 قغُ 7412 7241 1/1/35/51-8

15 
ثطل٣ حطاضس٣  سؼ٥ٕطوبض ِٛاظْ ذب٣ٍ٘

 1ٚ ٌطز٘سٜ زضخٝ 

ؾبظٔبٖ آٔٛظـ 

 ا٢ ف٣ٙ ٚ حطفٝ
 ٣ّٔ 2 قغُ 7412 7137 3/1/77/55-8

16 
سؼ٥ٕطوبض ِٛاظْ ذب٣ٍ٘ ثطل٣ حطاضس٣ 

 2ٚ ٌطز٘سٜ زضخٝ 

ؾبظٔبٖ آٔٛظـ 

 ا٢ ف٣ٙ ٚ حطفٝ
 ٣ّٔ 2 قغُ 7412 7137 1/2/77/55-8

17 
سؼ٥ٕطوبض ٔبق٥ٗ ٞب٢ اِىشط٤ى٣ 

 1زضخٝ 

ؾبظٔبٖ آٔٛظـ 

 ا٢ ٚ حطفٝف٣ٙ 
 ٣ّٔ 2 قغُ 3122 8282 4/1/47/53-8

 ٘بْ ٚ ٘بْ ذب٘ٛاز٣ٌ ٔؿئَٛ ٌطٜٚ:                                                                 سبض٤د:
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 ؼفشز ثزًبهِ ريش  ٍ سألي   هَسػ ّب  فٌي ٍ ضزفِ ا  ٍ كبرؼاًؼ )ًيبسعٌدي ؽ لي(        

 عبسهبى  هَسػ فٌي ٍ ضزفِ ا  كؾَر(اعشػزاج ؽؽُ اس اعٌبؼ ثبالؼعشي )فْزعز هؾبغ  ٍ ضز  اعش بؼُ ؽؽُ  ج– 2-1ًوَى ثزگ 

 

 1كؽ گزٍُ :            ػٌَاى گزٍُ ؽ لي: ثزق ال شزٍس ٌيک                                                                                             

 

 ؽ   ضزفِ / رؼي 

هشَلي 

سؼزي  

 ؽ  / ضزفِ

كؽ 

 ضزفِ/ؽ  

ISCO 

1988 

ISCO 

2008 

ًَع 

 ضزفِ/ؽ  

عيص 

 هْبرر

عيص سؼزي  

)ثػؾي/ ثيي 

 الوللي/ هلي(

18 
سؼ٥ٕطوبض ٔبق٥ٗ ٞب٢ اِىشط٤ى٣ 

2زضخٝ   

ؾبظٔبٖ آٔٛظـ 

 ا٢ ف٣ٙ ٚ حطفٝ
 ٣ّٔ 3 قغُ 8212 8282 4/2/47/53-8

19 
سؼ٥ٕطوبض ٔبق٥ٗ ٞب٢ ِجبؾك٣٤ٛ، 

ظطفك٣٤ٛذكه وٗ ٚ   

ؾبظٔبٖ آٔٛظـ 

 ا٢ ف٣ٙ ٚ حطفٝ
 ٣ّٔ 3 قغُ 7412 7241 3/1/75/55-8

20 
ؾبظٔبٖ آٔٛظـ  ٟٔٙسؾ٣ ثطق

 ا٢ ف٣ٙ ٚ حطفٝ
 ٣ّٔ 3 قغُ 2151 2143 1/1/34/23-0

21 
ؾبظٔبٖ آٔٛظـ  سىٙؿ٥ٗ ٟٔٙسؾ٣ ثطق

 ا٢ ف٣ٙ ٚ حطفٝ
 ٣ّٔ 3 قغُ 3113 3152 2/1/27/59-8

22 
آٔٛظـ ؾبظٔبٖ  ؾطدطؾز سبثّٛؾبظ ثطق

 ا٢ ف٣ٙ ٚ حطفٝ
 ٣ّٔ 3 قغُ 7412 7241 3/1/45/51-8

23 
ؾبظٔبٖ آٔٛظـ  ضبثظ ثطق

 ا٢ ف٣ٙ ٚ حطفٝ
 ٣ّٔ 3 قغُ 7413 7245 1/1/51/57-8

24 
عطاح ؾبٔب٘ٝ ٔس٤ط٤ز ٞٛقٕٙس 

 ؾبذشٕبٖ

ؾبظٔبٖ آٔٛظـ 

 ا٢ ف٣ٙ ٚ حطفٝ
 ٣ّٔ 4 قغُ 3113 3113 1/1/36/23-0

25 
ؾبظٔبٖ آٔٛظـ  عطاح ؾ٥ؿشٓ ٞب٢ ا٘طغ٢ ذٛضق٥س٢

 ا٢ ف٣ٙ ٚ حطفٝ
 ٣ّٔ 4 قغُ 3113 3113 1/1/35/23-0

26 
عطاح٣ ٚ سح٥ُّ ا٤ؿشٍبٜ ٞب٢ 

 فكبضل٢ٛ ثب ا٤عٚالؾ٥ٖٛ ٌبظ٢

ؾبظٔبٖ آٔٛظـ 

 ا٢ ف٣ٙ ٚ حطفٝ

15/1/1/32/23-

0 
 ٣ّٔ 4 قغُ 2151 2143

27 
ؾبظٔبٖ آٔٛظـ  فٗ ٚضظ ثطق فكبض ل٢ٛ

 ا٢ ف٣ٙ ٚ حطفٝ
 ٣ّٔ 3 قغُ 7413 7245 2/1/27/57-8

28 
ؾبظٔبٖ آٔٛظـ  فٗ ٚضظ دؿز ٞب٢ سٛظ٤غ ثطق

 ا٢ ف٣ٙ ٚ حطفٝ
 ٣ّٔ 3 قغُ 3113 3152 3/1/85/59-8

29 
ؾبظٔبٖ آٔٛظـ  فٗ ٚضظ دؿز ٞب٢ سٛظ٤غ ظ٣ٙ٥ٔ

 ا٢ ف٣ٙ ٚ حطفٝ
 ٣ّٔ 3 قغُ 3113 3152 2/1/99/59-8

30 
فٗ ٚضظ سؼ٥ٕط قجىٝ ٞٛا٣٤ سٛظ٤غ ثٝ 

 ضٚـ ذظ ٌطْ 

ؾبظٔبٖ آٔٛظـ 

 ا٢ حطفٝف٣ٙ ٚ 
 ٣ّٔ 3 قغُ 7413 7245 1/1/22/57-8

31 
فٗ ٚضظ سؼ٥ٕطار ثطق ٔبق٥ٗ آالر 

 ضاٞؿبظ٢ )نٙب٤غ(

ؾبظٔبٖ آٔٛظـ 

 ا٢ ف٣ٙ ٚ حطفٝ
 ٣ّٔ 3 قغُ 7412 7241 2/2/43/53-8

32 
ؾبظٔبٖ آٔٛظـ  سؼ٥ٕطوبض ٘هت وٙٙسٜ ذغٛط ثطق

 ا٢ ف٣ٙ ٚ حطفٝ
 ٣ّٔ 2 قغُ 7413 7245 3/1/28/57-8

33 
زؾشٍبٜ ٞب٢ ا٘ساظٜ ٥ٌط٢ فٗ ٚضظ 

 سٛظ٤غ ثطق

ؾبظٔبٖ آٔٛظـ 

 ا٢ ف٣ٙ ٚ حطفٝ
 ٣ّٔ 3 قغُ 7413 7245 3/1/21/57-8

34 
ؾبظٔبٖ آٔٛظـ  فٗ ٚضظ قجىٝ ٞٛا٣٤ ثطق

 ا٢ ف٣ٙ ٚ حطفٝ
 ٣ّٔ 3 قغُ 7413 7245 3/1/25/57-8

 سبض٤د:                 ٘بْ ٚ ٘بْ ذب٘ٛاز٣ٌ ٔؿئَٛ ٌطٜٚ:                                                
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 ؼفشز ثزًبهِ ريش  ٍ سألي   هَسػ ّب  فٌي ٍ ضزفِ ا  ٍ كبرؼاًؼ )ًيبسعٌدي ؽ لي(        

 عبسهبى  هَسػ فٌي ٍ ضزفِ ا  كؾَر(اعشػزاج ؽؽُ اس اعٌبؼ ثبالؼعشي )فْزعز هؾبغ  ٍ ضز  اعش بؼُ ؽؽُ  ج– 2-1ًوَى ثزگ 

 

 1كؽ گزٍُ :            ػٌَاى گزٍُ ؽ لي: ثزق ال شزٍس ٌيک                                                                                             

 

 ضزفِ / ؽ   رؼي 

هشَلي 

سؼزي  

 ؽ  / ضزفِ

كؽ 

 ضزفِ/ؽ  

ISCO 

1988 

ISCO 

2008 

ًَع 

 ضزفِ/ؽ  

عيص 

 هْبرر

عيص سؼزي  

)ثػؾي/ ثيي 

 الوللي/ هلي(

35 
ؾبظٔبٖ آٔٛظـ  فٗ ٚضظ آظٔب٤كٍبٜ اِىشطٚٔىب٥٘ه

 ا٢ ف٣ٙ ٚ حطفٝ
 ٣ّٔ 3 قغُ 3113 3152 2/1/28/59-8

36 
2وبث٥ٗ ؾبظ سبثّٛ ثطق زضخٝ  ؾبظٔبٖ آٔٛظـ  

 ا٢ ف٣ٙ ٚ حطفٝ
 ٣ّٔ 2 قغُ 7214 7241 2/2/49/51-8

37 
ؾبظٔبٖ آٔٛظـ   1وبث٥ٗ ؾبظ سبثّٛ ثطق زضخٝ 

 ا٢ ٚ حطفٝف٣ٙ 
 ٣ّٔ 2 قغُ 7214 7241 2/1/48/51-8

38 
ؾبظٔبٖ آٔٛظـ  وبضٌط قجىٝ ٞٛا٣٤ ثطق

 ا٢ ف٣ٙ ٚ حطفٝ
 ٣ّٔ 2 قغُ 7413 7245 3/1/23/57-8

39 
وبضٌط ٔبٞط ثطق نٙؼش٣ )عطاح 

 ٔبٞٝ د٥ٛؾشٝ(18

ؾبظٔبٖ آٔٛظـ 

 ا٢ ف٣ٙ ٚ حطفٝ
 ٣ّٔ 2 قغُ 7412 7241 1/1/14/55-8

40 
اِىشطٚٔىب٥٘ه ٔمطٜ وبضٚض آظٔب٤كٍبٜ 

 )نٙب٤غ(

ؾبظٔبٖ آٔٛظـ 

 ا٢ ف٣ٙ ٚ حطفٝ
 ٣ّٔ 3 قغُ 3113 3152 2/1/29/59-8

41 
ؾبظٔبٖ آٔٛظـ  MATLAB  وبضٚض 

 ا٢ ف٣ٙ ٚ حطفٝ
 ٣ّٔ 3 قغُ 3113 3113 1/1/35/32-0

42 
وٙشطَ ٚ سثج٥ز ِٚشبغ قجىٝ ٞب٢ 

 ا٘شمبَ ا٘طغ٢

ؾبظٔبٖ آٔٛظـ 

 ا٢ ف٣ٙ ٚ حطفٝ

14/1/1/32/23-

0 
 ٣ّٔ 4 قغُ 2151 2143

43 
ؾبظٔبٖ آٔٛظـ  ِٛؾشط ؾبظ ثّٛض٢

 ا٢ ف٣ٙ ٚ حطفٝ
 ٣ّٔ 2 قغُ 8212 8282 2/1/29/94-8

44 
ٔأٔٛض ٘ظبضر ٚ ذسٔبر ف٣ٙ 

 ٔكشطو٥ٗ ثطق

ؾبظٔبٖ آٔٛظـ 

 ا٢ ف٣ٙ ٚ حطفٝ
 ٣ّٔ 3 قغُ 7413 7245 1/1/52/57-8

45 
ٔؿئَٛ سؼ٥ٕطار ثطق ٚ اِىشط٥٘ٚه 

 زؾشٍبٜ ٞب٢ ٔمطٜ

ؾبظٔبٖ آٔٛظـ 

 ا٢ ف٣ٙ ٚ حطفٝ
 ٣ّٔ 3 قغُ 3113 3152 2/1/20/59-8

46 
ؾبظٔبٖ آٔٛظـ  ٔؿئَٛ ذسٔبر ٔكشطو٥ٗ ثطق

 ا٢ ف٣ٙ ٚ حطفٝ
 ٣ّٔ 3 قغُ 7413 7245 1/1/53/57-8

47 
ٔؿئَٛ وٙشطَ قجىٝ ٞب٢ سٛظ٤غ 

 ظ٣ٙ٥ٔ ٚ ٞٛا٣٤

ؾبظٔبٖ آٔٛظـ 

 ا٢ ف٣ٙ ٚ حطفٝ
 ٣ّٔ 3 قغُ 7413 7245 3/1/29/57-8

48 
ٔبق٥ٗ آالر  ٔؿئَٛ ٔٛسٛضد٥چ٣

 ضاٞؿبظ٢ )نٙب٤غ(

ؾبظٔبٖ آٔٛظـ 

 ا٢ ف٣ٙ ٚ حطفٝ
 ٣ّٔ 3 قغُ 8212 8282 2/1/44/53-8

49 
ؾبظٔبٖ آٔٛظـ  ٔٛ٘شبغوبض ٚ ٘هبة سبثّٛٞب٢ ثطق

 ا٢ ف٣ٙ ٚ حطفٝ
 ٣ّٔ 2 قغُ 7412 7241 3/2/46/51-8

50 
ؾبظٔبٖ آٔٛظـ  ٘هبة ٚ سؼ٥ٕطوبض آؾب٘ؿٛض

 ا٢ ف٣ٙ ٚ حطفٝ
 ٣ّٔ 3 قغُ 7412 7241 2/1/65/51-8

51 
٘هبة ٚؾب٤ُ حفبظش٣ ٚ ا٣ٕٙ٤ 

 ؾبذشٕبٖ ٞب ٚ سأؾ٥ؿبر

ؾبظٔبٖ آٔٛظـ 

 ا٢ ف٣ٙ ٚ حطفٝ
 ٣ّٔ 3 قغُ 7411 7137 1/1/29/55-8

 ٘بْ ٚ ٘بْ ذب٘ٛاز٣ٌ ٔؿئَٛ ٌطٜٚ:                                                                 سبض٤د:
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 ًوَى ثزگ ّب  س وي  ؽؽُ كؾَر كبًبؼا  1-10
  2008س٥ٟٝ ٚ سٙظ٥ٓ قسٜ اؾز وٝ دؽ اظ ٔغبثمز ثب اؾشب٘ساضز   O*NETٔكبغُ ٚ حطف وكٛض وب٘بزا ثط ٔجٙب٢ اؾشب٘ساضز 

ISCO   ز اضائٝ قسٜ اؾز . -2-1زض ٕٖ٘ٛ ثطي ٞب٢ 
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)ًيبسعٌدي ؽ لي(ؼفشز ثزًبهِ ريش  ٍ سألي   هَسػ ّب  فٌي ٍ ضزفِ ا  ٍ كبرؼاًؼ   

 (O*NETاعشػزاج ؽؽُ اس اعٌبؼ ثبالؼعشي )فْزعز هؾبغ  ٍ ضز  اعش بؼُ ؽؽُ ؼ – 2-1ًوَى ثزگ 

 1كؽ گزٍُ :            ػٌَاى گزٍُ ؽ لي: ثزق ال شزٍس ٌيک                                                                                             

 

 ضزفِ / ؽ   رؼي 

هشَلي 

سؼزي  

 ؽ  / ضزفِ

كؽ 

ISC02008 
كؽ 

 ضزفِ/ؽ  

ًَع 

 ضزفِ/ؽ  

عيص 

 هْبرر

عيص سؼزي  

)ثػؾي/ 

 الوللي/ هلي( ثيي

1 
سؼ٥ٕطوبض ِٛاظْ اِىشط٤ى٣ ٚ 

 اِىشط٥٘ٚى٣
O*NET 7412 00/2095-49 ٝثرك٣ 3 حطف 

2 
سؼ٥ٕطوبض ِٛاظْ اِىشط٤ى٣ ٚ 

 اِىشط٥٘ٚى٣
O*NET 7412 00/2095-49 ٝثرك٣ 3 حطف 

 ثرك٣ 3 حطفٝ O*NET 7412 00/2092-49 سؼ٥ٕطوبض اِىشطٚٔٛسٛض ٚ اثعاض ثطل٣ 3

4 
سؼ٥ٕطوبض ٚ ٘هبة ِٛاظْ اِىشط٤ى٣ ٚ 

 اِىشط٥٘ٚى٣ سد٥ٟعار حُٕ ٚ٘مُ
O*NET 7412 00/2093-49 ٝثرك٣ 3 حطف 

5 
سؼ٥ٕطوبض ٚ ٘هبة ِٛاظْ اِىشط٤ى٣ ٚ 

 اِىشط٥٘ٚى٣ سد٥ٟعار حُٕ ٚ٘مُ
O*NET 7412 00/2093-49 ٝثرك٣ 3 حطف 

6 
سؼ٥ٕطوبض ٚ ٘هبة ِٛاظْ اِىشط٤ى٣ ٚ 

 اِىشط٥٘ٚى٣ سد٥ٟعار حُٕ ٚ٘مُ
O*NET 7412 00/2093-49 ٝثرك٣ 3 حطف 

 ثرك٣ 3 حطفٝ O*NET 7412 00/9031-49 سؼ٥ٕطوبض ٚؾب٤ُ ذب٣ٍ٘ 7

8 
٘هبة ؾ٥ؿشٓ ٞب٢ حفبظش٣ ٚ 

 اػالْ حط٤ك
O*NET 7412 00/2098-49 ُثرك٣ 3 قغ 

 ثرك٣ 3 قغُ O*NET 7413 00/9051-49 ٘هبة ٚ سؼ٥ٕطوبض ذغٛط ثطق 9

10 
٘هبة سد٥ٟعار اِىشط٥٘ٚى٣، سؼ٥ٕط 

 ٚؾب٤ُ ٔٛسٛض٢
O*NET 7412 00/2096-49 ُثرك٣ 3 قغ 

11 
٘هبة سد٥ٟعار اِىشط٥٘ٚى٣، سؼ٥ٕط 

 ٚؾب٤ُ ٔٛسٛض٢
O*NET 7421 00/2096-49 ٝثرك٣ 3 حطف 

12 
ٔؼّٓ آٔٛظـ ف٣ٙ ٚ حطفٝ ا٢ 

 ٔشٛؾغٝٔسضؾٝ 
O*NET 2320 00/1194-25 ُثرك٣ 4 قغ 

13 
ٔؼّٓ سحه٥الر ف٣ٙ ٚ حطفٝ ا٢ 

 زث٥طؾشبٖ
O*NET 2320 00/2032-25 ُثرك٣ 4 قغ 

14 
ٔؼّٓ ٟٔٙسؾ٣ سحه٥الر ثبالسط اظ 

 ز٤ذّٓ
O*NET 2310 00/1032-25 ُثرك٣ 4 قغ 

 ثرك٣ 4 قغُ O*NET 3131 00/8013-51 ادطاسٛض ٥٘طٌٚبٜ ثطق 15

 ثرك٣ 4 حطفٝ O*NET 3131 00/8012-51 درف ا٘طغ٢ ثطقسٛظ٤غ ٚ  16

17 
ٔٛ٘شبغوبض سد٥ٟعار ثطل٣ ٚ 

 اِىشط٥٘ٚى٣ 
O*NET 8212 00/2022-51 ُثرك٣ 3 قغ 
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 ؼفشز ثزًبهِ ريش  ٍ سألي   هَسػ ّب  فٌي ٍ ضزفِ ا  ٍ كبرؼاًؼ )ًيبسعٌدي ؽ لي(

 (O*NETؽؽُ اس اعٌبؼ ثبالؼعشي )اعشػزاج فْزعز هؾبغ  ٍ ضز  اعش بؼُ ؽؽُ ؼ – 2-1ًوَى ثزگ 

 1كؽ گزٍُ :            ػٌَاى گزٍُ ؽ لي: ثزق ال شزٍس ٌيک                                                                                             

 

 ضزفِ / ؽ   رؼي 

هشَلي 

سؼزي  ؽ  / 

 ضزفِ

 كؽ ضزفِ/ؽ  

كؽ 

ISC02008 
ًَع 

 ضزفِ/ؽ  

عيص 

 هْبرر

عيص سؼزي  

)ثػؾي/ 

 الوللي/ هلي( ثيي

 ثطق وبض 18
O*NET 00/2111/47 7411 ٝثرك٣ 3 حطف 

 ثرك٣ 2 حطفٝ O*NET 00/3013-47 9313 وٕه ثطق وبض 19

 ثرك٣ 3 قغُ O*NET 00/4021-47 7412 ٘هبة ٚ سؼ٥ٕطوبض آؾب٘ؿٛض 20

 ثرك٣ 3 حطفٝ O*NET 00/3024-17 3113 سىٙؿ٥ٗ اِىشطٚٔىب٥٘ه 21

22 
سىٙؿ٥ٗ ٟٔٙسؾ٣ اِىشط٥٘ٚه ٚ 

 ثطق
O*NET 00/3023-17 3113 ٝثرك٣ 3 حطف 

 ثرك٣ 4 حطفٝ O*NET 00/2071-17 2151 ٟٔٙسؼ ثطق 23

24 
سد٥ٟعار ثطل٣ لسضر فضب٢ آظاز 

 ٚ ٔٛسٛض ٔبق٥ٗ ٞب٢ وٛچه 
O*NET 00/3053-49 7412 ٝثرك٣ 3 حطف 

 ثرك٣ 4 حطفٝ O*NET 00/1011-41 5222 ٟٔٙسؼ فطٚـ 25

 ثرك٣ 4 حطفٝ O*NET 00/3012-17 3118 عطاح ثطق ٚ اِىشط٥٘ٚه  26

 ثرك٣ 4 حطفٝ O*NET 00/2111-17 2149 ٟٔٙسؼ ا٣ٕٙ٤ ٔحهَٛ 27

28 

سؼ٥ٕطوبض ِٛاظْ اِىشط٤ى٣ ٚ 

اِىشط٥٘ٚى٣ سد٥ٟعار ٚ سدبض٢ ٚ 

 نٙؼش٣ 

O*NET /..2094-49 7412 ٝثرك٣ 3 حطف 

29 
وٕه وبض وبضوٙبٖ ثرف ٘هت، 

 ٍٟ٘ساض٢ ٚ سؼ٥ٕط
O*NET 00/9098-49 9622 ٝثرك٣ 3 حطف 

30 
٘هت وٙٙسٜ ٚ سؼ٥ٕطوبض ذغٛط 

 ثطق
O*NET 00/9051-49 

3113 
 ثرك٣ 3 حطفٝ

31 
٘هت وٙٙسٜ ٚ سؼ٥ٕطوبض ِٛاظْ 

 اِىشط٤ى٣ 
O*NET 00/2096-49 

7412 
 ثرك٣ 3 حطفٝ

32 
ا٢ سحه٥الر  ٔؼّٓ ف٣ٙ ٚ حطفٝ

 ثبالسط اظ ز٤ذّٓ
O*NET 00/1194-25 

3113 
 ثرك٣ 4 حطفٝ

 ثرك٣ 3 قغُ O*NET 00/2111-47 7411 ثطلىبض 33

 ثرك٣ 2 قغُ O*NET 00/3013-47 7411 وٕه ثطلىبض 34

 ثرك٣ 3 قغُ O*NET 00/4021-47 7412 ٘هبة ٚ سؼ٥ٕط وبض آؾب٘ؿٛض 35

 ثرك٣ 4 حطفٝ O*NET 00/9041-11 3113 ٔس٤ط ٟٔٙسؾ٣ 36

 ثرك٣ 3 حطفٝ O*NET 00/3024-17 3113 سىٙؿ٥ٗ اِىشطٚٔىب٥٘ه 37

 ثرك٣ 3 حطفٝ O*NET 03/3023-17 3113 سىٙؿ٥ٗ ٟٔٙسؾ٣ ثطق 38

 ٘بْ ٚ ٘بْ ذب٘ٛاز٣ٌ ٔؿئَٛ ٌطٜٚ:                                                                 سبض٤د:
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 كبرؼاًؼ )ًيبسعٌدي ؽ لي(ؼفشز ثزًبهِ ريش  ٍ سألي   هَسػ ّب  فٌي ٍ ضزفِ ا  ٍ         

 (O*NETاعشػزاج ؽؽُ اس اعٌبؼ ثبالؼعشي )فْزعز هؾبغ  ٍ ضز  اعش بؼُ ؽؽُ ؼ – 2-1ًوَى ثزگ 

 

 1كؽ گزٍُ :            ػٌَاى گزٍُ ؽ لي: ثزق ال شزٍس ٌيک                                                                                             

 

 ضزفِ / ؽ   رؼي 

هشَلي 

سؼزي  ؽ  / 

 ضزفِ

 كؽ ضزفِ/ؽ  

كؽ 

ISC02008 
ًَع 

 ضزفِ/ؽ  

عيص 

 هْبرر

عيص سؼزي  

)ثػؾي/ 

 الوللي/ هلي( ثيي

 ثرك٣ 3 حطفٝ O*NET 00/2017-17 3113 عطاح ٚؾب٤ُ ثطل٣ 39

40 
سؼ٥ٕطوبض سد٥ٟعار ثطل٣ 

 ٔٛسٛضٞب٢ ثطل٣ وٛچه ذب٣ٍ٘
O*NET 00/5053-49 7412 ٝثرك٣ 2 حطف 

41 

سؼ٥ٕطوبض ِٛاظْ اِىشط٤ى٣ ٚ 

اِىشط٥٘ٚى٣ ٥٘طٌٚب٣ٞ 

ٞب٢ فطػ٣ ٚ  ا٤ؿشٍبٜ

ٞب٢ سم٤ٛش٣ زؾشٍبٜ  

O*NET 00/2095-49 3113 ُثرك٣ 3 قغ 

42  
سؼ٥ٕطوبض ٔٛسٛض اِىشط٤ى٣ اثعاض 

 ثطل٣ ٚ سد٥ٟعار ٔطثٛعٝ 
O*NET 00/2092-49 7412 ٝثرك٣ 3 حطف 

 ثرك٣ 3 حطفٝ O*NET 00/9042-49 3113 وبضوٙبٖ ٍٟ٘ساض٢ ٚ سؼ٥ٕط و٣ّ 43

44 
٘هت وٙٙسٜ ٚ سؼ٥ٕطوبض ٚؾب٤ُ 

 ؾطٌط٣ٔ ٚ سفط٤ح٣
O*NET 00/2097-49 7412 ٝثرك٣ 4 حطف 

 سبريع:                                              ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي هغئَل گزٍُ:                                                     

 

 

 ّ(-2-1ّب  غقَفي )هزثَه ثِ كبرغبًدبر، افٌب  ٍ ثػؼّب  س وي  ؽؽُ ًوَى ثزگ  1-11
ٞب اظ ثرف نٙؼز ا٤ٗ ٔكبغُ ٚ حطف زاضا٢ وس ذبن٣ ٥٘ؿشٙس، ٣ِٚ ثطاؾبؼ  آٚض٢ زازْٜ ٞب٢ ظ٤ط ثٝ ز٥ُِ خٕغزض فط

 ٥ٌطز. زض حطفٝ لطاض ٣ٔ ISCO2008اؾشب٘ساضز 

 2008ِصا دؽ اظ ٔمب٤ؿٝ حطف ٚ ٔكبغُ ثرف نٙؼز ثب اؾشب٘ساضز  ٔكبغُ ٚ حطف ثرف نٙؼز زاضا٢ وس ذبن٣ ٘جٛز٘س

ISCO   آٚضزٜ قسٜ اؾز . -2-1٘شب٤ح حبنُ زض ٕٖ٘ٛ ثطي ٞب٢ ٜ 
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 ؼفشز ثزًبهِ ريش  ٍ سألي   هَسػ ّب  فٌي ٍ ضزفِ ا  ٍ كبرؼاًؼ )ًيبسعٌدي ؽ لي(        

 (افٌب  ٍ فٌؼزؽؽُ اس اعٌبؼ ثبالؼعشي )اعشػزاج فْزعز هؾبغ  ٍ ضز  اعش بؼُ ؽؽُ ّ – 2-1ًوَى ثزگ 

 1كؽ گزٍُ :            ػٌَاى گزٍُ ؽ لي: ثزق ال شزٍس ٌيک                                                                                             

 

 ضزفِ / ؽ   رؼي 
هشَلي سؼزي  ؽ  / 

 ضزفِ

كؽ 

 ضزفِ/ؽ  

 

ًَع 

 ضزفِ/ؽ  

عيص 

 هْبرر

عيص سؼزي  

)ثػؾي/ 

 الوللي/ هلي( ثيي

 ٣ّٔ 3 قغُ - سٛا٥٘ط سؼ٥ٕط وبض سد٥ٟعار ٥٘طٌٚب٣ٞ 1

 ٣ّٔ 4 قغُ - سٛا٥٘ط دطاسٛض اسبق فطٔبٖ ٥٘طٌٚبٜا 2

 ٣ّٔ 3 قغُ - سٛا٥٘ط ٘هبة ٚ ٔٛ٘شبغ وبض سد٥ٟعار ٥٘طٌٚب٣ٞ 3

 ٣ّٔ 3 قغُ - سٛا٥٘ط سؼ٥ٕطوبض سد٥ٟعار دؿز 4

5 
20 KV  ٔبسٛضٞب٢ سطا٘ؿفٛض وبضسؼ٥ٕط

 ثبال٢

قطوز ٞب٢ سٛظ٤غ 

 ٥٘ط٢ٚ ثطق
- 

 ٣ّٔ 3 قغُ

 سؼ٥ٕطوبض ذغٛط ا٘شمبَ ٚ سٛظ٤غ 6
قطوز ٞب٢ سٛظ٤غ 

 ٥٘ط٢ٚ ثطق
- 

 ٣ّٔ 3 قغُ

 ٘هبة ٚ ضاٜ ا٘ساظ ذغٛط ا٘شمبَ ٚ سٛظ٤غ 7
قطوز ٞب٢ سٛظ٤غ 

 ٥٘ط٢ٚ ثطق
- 

 ٣ّٔ 3 قغُ

 ٣ّٔ 3 قغُ - ٔهبحجٝ ٚ ٔكبٞسٜ سؼ٥ٕطوبض ز٤عَ غ٘طاسٛض 8

9 
٘هبة ٚ ضاٜ ا٘ساظ ؾ٥ؿشٓ ثطق اضغطاض٢ 

 ٚ ا٣ٕٙ٤
 - ٔهبحجٝ ٚ ٔكبٞسٜ

 ٣ّٔ 3 قغُ

10 
سؼ٥ٕط ٚ ٍٟ٘ساض سبؾ٥ؿبر ثطل٣ 

 ؾبذشٕبٖ ٞب٢ ثعضي
 - ٔهبحجٝ ٚ ٔكبٞسٜ

 ٣ّٔ 3 قغُ

 ٣ّٔ 2 قغُ - ٔهبحجٝ ٚ ٔكبٞسٜ ثطلىبض ؾبذشٕبٖ 11

12 
ٔدط٢ سبؾ٥ؿبر ثطل٣ ؾبذشٕبٖ ٞب٢ 

 ثعضي
 - ٔهبحجٝ ٚ ٔكبٞسٜ

 ٣ّٔ 3 قغُ

13 
سؼ٥ٕطوبض ٤رچبَ ٞب٢ ذب٣ٍ٘ ٚ 

 نٙؼش٣
 - اسحبز٤ٝ نٙف

 ٣ّٔ 2 قغُ

14 
سؼ٥ٕطوبض ٔبق٥ٗ ِجبؾك٣٤ٛ ذب٣ٍ٘ ٚ 

 نٙؼش٣ 
 - ٔهبحجٝ ٚ ٔكبٞسٜ

 ٣ّٔ 2 قغُ

 ٣ّٔ 2 قغُ - ٔهبحجٝ ٚ ٔكبٞسٜ ٘هبة ؾ٥ؿشٓ ٞب٢ اػالْ حط٤ك 15

 ٣ّٔ 2 قغُ - ٔهبحجٝ ٚ ٔكبٞسٜ ٘هبة ٚ سؼ٥ٕطوبض زضة ٞب٢ اسٛٔبس٥ه 16

17 
٘هبة ٚ سؼ٥ٕطوبض ؾ٥ؿشٓ ٞب٢ ضس 

 ؾطلز
 - ٔهبحجٝ ٚ ٔكبٞسٜ

 ٣ّٔ 2 قغُ

18 
٘هبة ٚ سؼ٥ٕطوبض زٚضث٥ٗ ٞب٢ ٔساض 

 ثؿشٝ
 - ٔهبحجٝ ٚ ٔكبٞسٜ

 ٣ّٔ 3 قغُ

 ٣ّٔ 3 قغُ - ٔهبحجٝ ٚ ٔكبٞسٜ ٘ٛضدطزاظ ؾبذشٕبٖ )ٕ٘ب+ زاذ٣ّ( 19

 ٣ّٔ 3 قغُ - ٔكبٞسٜٔهبحجٝ ٚ  ٘هبة ٚ سؼ٥ٕطوبض ؾ٥ؿشٓ وٙشطَ سطزز 20

 سبريع:                                              ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي هغئَل گزٍُ:                                                     
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 ؼفشز ثزًبهِ ريش  ٍ سألي   هَسػ ّب  فٌي ٍ ضزفِ ا  ٍ كبرؼاًؼ )ًيبسعٌدي ؽ لي(        

 (افٌب  ٍ فٌؼز اعشػزاج ؽؽُ اس اعٌبؼ ثبالؼعشي )فْزعز هؾبغ  ٍ ضز  اعش بؼُ ؽؽُ ّ – 2-1ًوَى ثزگ 

 1كؽ گزٍُ :            ػٌَاى گزٍُ ؽ لي: ثزق ال شزٍس ٌيک                                                                                             

 

 ضزفِ / ؽ   رؼي 
ؽ  / هشَلي سؼزي  

 ضزفِ

كؽ 

 ضزفِ/ؽ  

 

ًَع 

 ضزفِ/ؽ  

عيص 

 هْبرر

عيص سؼزي  

)ثػؾي/ 

 الوللي/ هلي( ثيي

 ٘هبة ٚ سؼ٥ٕطوبض آؾب٘ؿٛض ٚ ثبالثط 21

 نٙبثغ ؾٙس٤ىب٢

آؾب٘ؿٛض ٚ دّٝ ثطل٣ 

 ا٤طاٖ

 ٣ّٔ 3 قغُ -

 هبة ٚ سؼ٥ٕطوبض دّٝ ثطل٣٘ 22

 نٙبثغ ؾٙس٤ىب٢

آؾب٘ؿٛض ٚ دّٝ ثطل٣ 

 ا٤طاٖ

 ٣ّٔ 3 قغُ -

 ٣ّٔ 3 قغُ - ٔهبحجٝ ٚ ٔكبٞسٜ وف ٘مكٝ 23

 ٣ّٔ 3 قغُ - ٔهبحجٝ ٚ ٔكبٞسٜ ٍٟ٘ساض سبؾ٥ؿبر ثطل٣ ٔٛسٛض ذب٘ٝ 24

 ٣ّٔ 2 قغُ - ٔهبحجٝ ٚ ٔكبٞسٜ سؼ٥ٕط وبض ِٛاظْ ذب٣ٍ٘ ثطل٣ 25

 ٣ّٔ 2 قغُ - ٔهبحجٝ ٚ ٔكبٞسٜ ٘هبة ٚ سؼ٥ٕط وِٛط ٌبظ٢ 26

 ٣ّٔ 3 قغُ - ٔكبٞسٜٔهبحجٝ ٚ  وبضقٙبؼ فطٚـ ِٛاظْ ثطل٣ ؾبذشٕب٣٘ 27

 ٣ّٔ 3 قغُ - ٔهبحجٝ ٚ ٔكبٞسٜ وبضقٙبؼ فطٚـ ِٛاظْ ثطل٣ نٙؼش٣ 28

 ٣ّٔ 4 قغُ - ٔهبحجٝ ٚ ٔكبٞسٜ سؼ٥ٕطوبض سد٥ٟعار دعقى٣ 29

30 
وب٥ِجطاسٛض ٚ سؼ٥ٕطوبض سد٥ٟعار 

 آظٔب٤كٍب٣ٞ

 ٔهبحجٝ ٚ ٔكبٞسٜ
 ٣ّٔ 4 قغُ -

 ٣ّٔ 4 قغُ - ٔكبٞسٜٔهبحجٝ ٚ  ٞب٢ ٞٛقٕٙس ؾبذشٕبٖ ٔدط٢ ؾ٥ؿشٓ 31

 آالر وكبٚضظ٢  وبض ٔبق٥ٗسؼ٥ٕط 32
اسحبز٤ٝ ٔبق٥ٗ آالر 

 وكبٚضظ٢
 ٣ّٔ 3 قغُ -

 ٔدط٢ ؾ٥ؿشٓ اسٛٔبؾ٥ٖٛ وبضذب٘دبر 33

 نٙب٤غ ؾٙس٤ىب٢

آؾب٘ؿٛض ٚ دّٝ ثطل٣ 

 ا٤طاٖ

 ٣ّٔ 4 قغُ -

34 
سؼ٥ٕطوبض ؾ٥ؿشٓ اسٛٔبؾ٥ٖٛ 

 وبضذب٘دبر
 ٣ّٔ 3 قغُ - ٔهبحجٝ ٚ ٔكبٞسٜ

 ٣ّٔ 2 قغُ - ٔهبحجٝ ٚ ٔكبٞسٜ ٞب٢ اِىشط٤ى٣ ٔبق٥ٗؾ٥ٓ د٥چ  35

36 
٘هبة ٚ ٔٛ٘شبغوبض سبثّٛ ٞب٢ فكبض 

 ضؼ٥ف
 ٣ّٔ 2 قغُ - ٔهبحجٝ ٚ ٔكبٞسٜ

 ٣ّٔ 3 قغُ - ٔهبحجٝ ٚ ٔكبٞسٜ ؾبظ٘سٜ سبثّٛٞب ٚ سد٥ٟعار آٔٛظق٣ 37

38 
ٞب٢ فشٛ  ٘هبة ٚ سؼ٥ٕطوبض ؾَّٛ

 ِٚشب٥٤ه
 ٣ّٔ 3 قغُ - ٔهبحجٝ ٚ ٔكبٞسٜ

 ٣ّٔ 4 قغُ - ٔهبحجٝ ٚ ٔكبٞسٜ ٘هبة ٚ ٔٛ٘شبغوبض ٥٘طٌٚبٜ ٞب٢ ثبز٢ 39

 ٣ّٔ 3 قغُ - ٔهبحجٝ ٚ ٔكبٞسٜ ؾطدطؾز ثرف)وبضذب٘دبر( 40

 ٣ّٔ 4 قغُ - ٔهبحجٝ ٚ ٔكبٞسٜ ٔكبٚض ٚ عطاح آؾب٘ؿٛض ٚ دّٝ ثطل٣ 41

 سبريع:                                              ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي هغئَل گزٍُ:                                                     
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 ؼفشز ثزًبهِ ريش  ٍ سألي   هَسػ ّب  فٌي ٍ ضزفِ ا  ٍ كبرؼاًؼ )ًيبسعٌدي ؽ لي(

 ؽ لي ٍ ضزفِ ا  ؼر عيص هلي كؾَرس ييزار  1-3ًوَى ثزگ

 ثزق ال شزٍس ٌيکػٌَاى گزٍُ ؽ لي :  01كؽ گزٍُ: 

 

 رؼي  ؼالي  س ييزار ؽ لي ٍ ضزفِ ا  ؼر گزٍُ ًَع س ييز ػٌَاى ضزفِ/ ؽ   كؽ ضزفِ/ ؽ   عيص هْبرر ًَع )ؽ   يب ضزفِ(

     
      1 ٥طار فٙبٚض٢ ٚ ػ٣ّٕ زض وكٛض٥ثٝ ز٥ُِ سغ

     

 ا٤دبز  ٘هبة ٚؾب٤ُ حفبظش٣ ٚ ا٣ٕٙ٤ ؾبذشٕبٖ 8-1/1/29/55 3 قغُ

 ا٤دبز عطاح ؾ٥ؿشٓ ٞٛقٕٙس ؾبذشٕبٖ 0-1/1/36/23 4 قغُ 2 طار زض ٔس٤ط٤ز ٔٙبثغ ا٘ؿب٥٣٘ثٝ ز٥ُِ سغ٥

 ا٤دبز DCعطاح ؾ٥ؿشٓ فكبضل٢ٛ  0-9/1/1/33/23 4 قغُ

 ا٤دبز FACTSعطاح ؾ٥ؿشٓ ٞب٢  0-11/1/1/33/23 4 قغُ

 ا٤دبز ٞب عطاح آضا٤ف ذغٛط ٚ زوُ 0-1/1/31/23 4 قغُ 3 ظٟٛض فٙبٚض٢ ٞب٢ خس٤س زض وكٛض ثٝ ز٥ُِ

     

     
      4 طار زض ٘ظبْ الشهبز٢ ٚ اخشٕبػ٣ وكٛض٥ثٝ ز٥ُِ سغ٥

     

 ا٤دبز ٘هبة ٚ سؼ٥ٕطوبض ٚؾب٤ُ ؾطٌط٣ٔ ٚ سفط٤ح٣ 49-00/2097 3 قغُ

نالح٥ز ٞب٢ طار زض ؾغٛح ٟٔبضس٣ ٥ثٝ ز٥ُِ سغ٥

 حطفٝ ا٢ وكٛض
 49-00/2093 3 قغُ 5

سؼ٥ٕطوبض ٚ ٘هت وٙٙسٜ ِٛاظْ اِىشط٤ى٣ ٚ اِىشط٥٘ٚى٣ 

 ٚؾب٤ُ حُٕ ٚ ٘مُ
 ا٤دبز

     

     
      6 طار زض ضطٚضر ٚ ا٥ٕٞز٥ثٝ ز٥ُِ سغ٥

     

     
      7 ثٝ ز٥ُِ ثٝ خع ٔٛاضز شوط قسٜ

     

 سبريع:                                              ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي هغئَل گزٍُ:                                                     
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 ؼفشز ثزًبهِ ريش  ٍ سألي   هَسػ ّب  فٌي ٍ ضزفِ ا  ٍ كبرؼاًؼ )ًيبسعٌدي ؽ لي(

 هلي كؾَر س ييزار ؽ لي ٍ ضزفِ ا  ؼر عيص 1-3ًوَى ثزگ

 ثزق ال شزٍس ٌيکػٌَاى گزٍُ ؽ لي :  01كؽ گزٍُ: 

 

 رؼي  ؼالي  س ييزار ؽ لي ٍ ضزفِ ا  ؼر گزٍُ ًَع س ييز ػٌَاى ضزفِ/ ؽ   كؽ ضزفِ/ ؽ   عيص هْبرر ًَع )ؽ   يب ضزفِ(

 ا٤دبز عطاح ثبالثطٞب٢ ثطل٣ 1341 3 حطفٝ

 ا٤دبز سؼ٥ٕطوبض ثبالثطٞب٢ ثطل٣ 1342 3 قغُ 1 ٥طار فٙبٚض٢ ٚ ػ٣ّٕ زض وكٛض٥ثٝ ز٥ُِ سغ

 ا٤دبز 20KVعطاح وبثُ وك٣ قجىٝ ٞب٢ ظ٣ٙ٥ٔ سب  1343 4 حطفٝ

 ا٤دبز 20KVٞب٢ ٞٛا٣٤ سب عطاح وبثُ وك٣ قجىٝ 1344 4 حطفٝ

 ا٤دبز عطاح سبثّٛٞب٢ فكبضل٢ٛ 1345 4 حطفٝ 2 طار زض ٔس٤ط٤ز ٔٙبثغ ا٘ؿب٥٣٘ثٝ ز٥ُِ سغ٥

 ا٤دبز اخعاء اِىشط٤ى٣ ٔبق٥ٗ ٞب٢ نٙؼش٣سؼ٥ٕطوبض  1346 3 قغُ

     
      3 ثٝ ز٥ُِ ظٟٛض فٙبٚض٢ ٞب٢ خس٤س زض وكٛض

     

     
      4 طار زض ٘ظبْ الشهبز٢ ٚ اخشٕبػ٣ وكٛض٥ثٝ ز٥ُِ سغ٥

     

طار زض ؾغٛح ٟٔبضس٣ نالح٥ز ٞب٢ ٥ثٝ ز٥ُِ سغ٥     

 حطفٝ ا٢ وكٛض
5      

     

     
      6 طار زض ضطٚضر ٚ ا٥ٕٞز٥ثٝ ز٥ُِ سغ٥

     

     
      7 ثٝ ز٥ُِ ثٝ خع ٔٛاضز شوط قسٜ

     

 سبريع:                                              ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي هغئَل گزٍُ:                                                     



   41 

 

 ؼفشز ثزًبهِ ريش  ٍ سألي   هَسػ ّب  فٌي ٍ ضزفِ ا  ٍ كبرؼاًؼ )ًيبسعٌدي ؽ لي(  

 (ISCO2008) س ييزار ؽ لي ٍ ضزفِ ا  ؼر عيص هلي كؾَر 1-3ًوَى ثزگ

 ثزق ال شزٍس ٌيکػٌَاى گزٍُ ؽ لي :  01كؽ گزٍُ: 

 

 رؼي  ؼالي  س ييزار ؽ لي ٍ ضزفِ ا  ؼر گزٍُ ًَع س ييز ػٌَاى ضزفِ/ ؽ   كؽ ضزفِ/ ؽ   عيص هْبرر ًَع )ؽ   يب ضزفِ(

     
      1 ٥طار فٙبٚض٢ ٚ ػ٣ّٕ زض وكٛض٥ثٝ ز٥ُِ سغ

     

     

      2 طار زض ٔس٤ط٤ز ٔٙبثغ ا٘ؿب٥٣٘ثٝ ز٥ُِ سغ٥

     

     
      3 ثٝ ز٥ُِ ظٟٛض فٙبٚض٢ ٞب٢ خس٤س زض وكٛض

     

 ا٤دبز سؼ٥ٕطوبض ٔب٤ىطٚفط  7241 3 قغُ

 ا٤دبز سؼ٥ٕطوبض فطثطل٣  7241 3 قغُ 4 طار زض ٘ظبْ الشهبز٢ ٚ اخشٕبػ٣ وكٛض٥ثٝ ز٥ُِ سغ٥

     

طار زض ؾغٛح ٟٔبضس٣ نالح٥ز ٞب٢ ٥ثٝ ز٥ُِ سغ٥ حصف ٔشهس٢ ٘هت ذبظٖ 7241 2 قغُ

 حطفٝ ا٢ وكٛض
 حصف ٔشهس٢ وٙشطَ ثطق 8161 2 قغُ 5

     

     
      6 طار زض ضطٚضر ٚ ا٥ٕٞز٥ثٝ ز٥ُِ سغ٥

     

 حصف ٔىب٥٘ه ٞب ٚ سؼ٥ٕطوٙٙسٌبٖ ٔٛسٛض ٞٛاد٥ٕب 7232 2 حطفٝ

 حصف سؼ٥ٕطوبضاٖ ٚ ؾبظ٘سٌبٖ اثعاض زل٥ك 7311 2 حطفٝ 7 ثٝ ز٥ُِ ثٝ خع ٔٛاضز شوط قسٜ

     

 سبريع:                                                                                                               ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي هغئَل گزٍُ:                                                     

 

 



   42 

 

 ؼفشز ثزًبهِ ريش  ٍ سألي   هَسػ ّب  فٌي ٍ ضزفِ ا  ٍ كبرؼاًؼ )ًيبسعٌدي ؽ لي(  

 )هزكش  هبر ايزاى( س ييزار ؽ لي ٍ ضزفِ ا  ؼر عيص هلي كؾَر 1-3ًوَى ثزگ

 ثزق ال شزٍس ٌيکػٌَاى گزٍُ ؽ لي :  01كؽ گزٍُ: 

 

 رؼي  ؼالي  س ييزار ؽ لي ٍ ضزفِ ا  ؼر گزٍُ س ييزًَع  ػٌَاى ضزفِ/ ؽ   كؽ ضزفِ/ ؽ   عيص هْبرر ًَع )ؽ   يب ضزفِ(

 حصف سؼ٥ٕطوبضاٖ ثبعط٢ 7241 3 قغُ

 حصف سؼ٥ٕطوبضاٖ ثٛث٥ٗ 7241 3 قغُ 1 ٥طار فٙبٚض٢ ٚ ػ٣ّٕ زض وكٛض٥ثٝ ز٥ُِ سغ

 حصف قبضغ وٙٙسٜ ثبعط٢ اسٛٔج٥ُ 7241 3 قغُ

 حصف ذبظٖ ؾبظ 7241 3 قغُ

 حصف قبضغ وٙٙسٜ ثبعط٢ اسٛٔج٥ُ 7241 3 قغُ 2 ا٘ؿب٣٘طار زض ٔس٤ط٤ز ٔٙبثغ ٥ثٝ ز٥ُِ سغ٥

 حصف ػب٤ك ثٙس ِٛاظْ ثطل٣ 7241 3 قغُ

 حصف وبضٌط ثبعط٢ ؾبظ٢ اسٛٔج٥ُ 7241 2 قغُ

 حصف وّىشٛض ؾبظ 7241 2 قغُ 3 ثٝ ز٥ُِ ظٟٛض فٙبٚض٢ ٞب٢ خس٤س زض وكٛض

 حصف وٙشبوشٛض ؾبظ 7241 2 قغُ

 حصف الٔخ ؾبظ 7241 2 قغُ

 حصف ٔشهس٢ آظٔب٤كٍبٜ ٚ ؾط٤ٚؽ وٙشٛض ثطق 7241 2 قغُ 4 طار زض ٘ظبْ الشهبز٢ ٚ اخشٕبػ٣ وكٛض٥ثٝ ز٥ُِ سغ٥

 حصف ٔؿئَٛ سبث٢ّٛ اِىشط٤ى٣ 7241 2 قغُ

 حصف ٔؿئَٛ سبث٢ّٛ سٛضث٥ٗ 7241 2 قغُ

 حصف ثطقٔىب٥٘ؿ٥ٗ  7241 2 قغُ 5 طار زض ؾغٛح ٟٔبضس٣ نالح٥ز ٞب٢ حطفٝ ا٢ وكٛض٥ثٝ ز٥ُِ سغ٥

 حصف ٔىب٥٘ه زؾشٍبٜ ثطق 7241 2 قغُ

 حصف ٥ٕٔع سبث٢ّٛ ثطق 7241 2 قغُ

 حصف ٔٛ٘شبغ وبض سب٤ٕط 7241 2 قغُ 6 طار زض ضطٚضر ٚ ا٥ٕٞز٥ثٝ ز٥ُِ سغ٥

 حصف ٟٔشبث٣ ؾبظ 7241 2 قغُ

 حصف ثطلىبض ذغٛط ثطق 7245 2 قغُ

 حصف ثبٖؾ٥ٓ  7245 2 قغُ 7 ثٝ ز٥ُِ ثٝ خع ٔٛاضز شوط قسٜ

 حصف ؾ٥ٓ وف ثطق ٚ سّفٗ ٚ سٍّطاف 7245 2 قغُ

 سبريع:                                                                                             ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي هغئَل گزٍُ:                                                     

 



   43 

 

 ؼفشز ثزًبهِ ريش  ٍ سألي   هَسػ ّب  فٌي ٍ ضزفِ ا  ٍ كبرؼاًؼ )ًيبسعٌدي ؽ لي(  

  س ييزار ؽ لي ٍ ضزفِ ا  ؼر عيص هلي كؾَر 1-3ًوَى ثزگ

 ثزق ال شزٍس ٌيکػٌَاى گزٍُ ؽ لي :  01كؽ گزٍُ: 

 

 رؼي  س ييزار ؽ لي ٍ ضزفِ ا  ؼر گزٍُؼالي   ًَع س ييز ػٌَاى ضزفِ/ ؽ   كؽ ضزفِ/ ؽ   عيص هْبرر ًَع )ؽ   يب ضزفِ(

     

      1 ٥طار فٙبٚض٢ ٚ ػ٣ّٕ زض وكٛض٥ثٝ ز٥ُِ سغ

     

     

      2 طار زض ٔس٤ط٤ز ٔٙبثغ ا٘ؿب٥٣٘ثٝ ز٥ُِ سغ٥

     

     

      3 ٞب٢ خس٤س زض وكٛضثٝ ز٥ُِ ظٟٛض فٙبٚض٢

     

     

      4 الشهبز٢ ٚ اخشٕبػ٣ وكٛضطار زض ٘ظبْ ٥ثٝ ز٥ُِ سغ٥

     

 ا٤دبز سؼ٥ٕطوبض ِٛاظْ اِىشط٤ى٣  49-00/2095 3 حطفٝ
طار زض ؾغٛح ٟٔبضس٣ نالح٥ز ٞب٢ ٥ثٝ ز٥ُِ سغ٥

 حطفٝ ا٢ وكٛض
5      

     

     

      6 طار زض ضطٚضر ٚ ا٥ٕٞز٥ثٝ ز٥ُِ سغ٥

     

     

      7 ثٝ ز٥ُِ ثٝ خع ٔٛاضز شوط قسٜ

     

 سبريع:                                                                                                     ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي هغئَل گزٍُ:                                                     

 

 



   44 

 

 ؼفشز ثزًبهِ ريش  ٍ سألي   هَسػ ّب  فٌي ٍ ضزفِ ا  ٍ كبرؼاًؼ )ًيبسعٌدي ؽ لي(  

 س ييزار ؽ لي ٍ ضزفِ ا  ؼر عيص هلي كؾَر 1-3ًوَى ثزگ

 ثزق ال شزٍس ٌيکػٌَاى گزٍُ ؽ لي :  01كؽ گزٍُ: 

 

 رؼي  س ييزار ؽ لي ٍ ضزفِ ا  ؼر گزٍُؼالي   ًَع س ييز ػٌَاى ضزفِ/ ؽ   كؽ ضزفِ/ ؽ   عيص هْبرر ًَع )ؽ   يب ضزفِ(

     

      1 ٥طار فٙبٚض٢ ٚ ػ٣ّٕ زض وكٛض٥ثٝ ز٥ُِ سغ

     

 ا٤دبز ٘هبة سبثّٛٞب٢ فكبض ضؼ٥ف  2 قغُ

 ا٤دبز ٔٛ٘شبغوبض سبثّٛٞب٢ فكبضضؼ٥ف  2 قغُ 2 طار زض ٔس٤ط٤ز ٔٙبثغ ا٘ؿب٥٣٘ثٝ ز٥ُِ سغ٥

 ا٤دبز ٘هبة ؾَّٛ ٞب٢ فشِٛٚشب٥٤ه  2 قغُ

  ٞب٢ فشِٙٛٚشب٥٤هسؼ٥ٕطوبض ؾَّٛ  3 قغُ

      3 ثٝ ز٥ُِ ظٟٛض فٙبٚض٢ ٞب٢ خس٤س زض وكٛض

     

     

      4 طار زض ٘ظبْ الشهبز٢ ٚ اخشٕبػ٣ وكٛض٥ثٝ ز٥ُِ سغ٥

     

طار زض ؾغٛح ٟٔبضس٣ نالح٥ز ٞب٢ ٥ثٝ ز٥ُِ سغ٥     

 حطفٝ ا٢ وكٛض
5      

     

     

      6 طار زض ضطٚضر ٚ ا٥ٕٞز٥ثٝ ز٥ُِ سغ٥

     

     

      7 ثٝ ز٥ُِ ثٝ خع ٔٛاضز شوط قسٜ

     

 سبريع:                                                                                                           ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي هغئَل گزٍُ:                                       

 



   45 

 

 ؼفشز ثزًبهِ ريش  ٍ سألي   هَسػ ّب  فٌي ٍ ضزفِ ا  ٍ كبرؼاًؼ )ًيبسعٌدي ؽ لي(  

 )هزكش  هبر ايزاى( س ييزار ؽ لي ٍ ضزفِ ا  ؼر عيص هلي كؾَر 1-3ًوَى ثزگ

 ثزق ال شزٍس ٌيکػٌَاى گزٍُ ؽ لي :  01كؽ گزٍُ: 

 

 رؼي  ؼالي  س ييزار ؽ لي ٍ ضزفِ ا  ؼر گزٍُ ًَع س ييز ػٌَاى ضزفِ/ ؽ   كؽ ضزفِ/ ؽ   عيص هْبرر )ؽ   يب ضزفِ(ًَع 

 حصف آض٥ٔچط ثٙس 7241 3 قغُ
زض ؾغٛح ٟٔبضس٣ نالح٥ز ٞب٢ طار ٥ثٝ ز٥ُِ سغ٥

 حطفٝ ا٢ وكٛض
 حصف آض٥ٔچط ؾبظ 7241 3 قغُ 1

 حصف اِىشطٚٔٛسٛض ؾبظ 7241 3 قغُ

 حصف ثبعط٢ ؾبظ اسٛٔج٥ُ 7241 3 قغُ
زض ؾغٛح ٟٔبضس٣ نالح٥ز ٞب٢ طار ٥ثٝ ز٥ُِ سغ٥

 حطفٝ ا٢ وكٛض
 حصف ثطلىبض اسٛٔج٥ُ 7241 3 قغُ 2

 حصف سؼ٥ٕطوبض ٥ٔىطٚفٗ ٚ ثّٙسٌٛ 7241 3 قغُ

 حصف ٘هت وبض ٚؾب٤ُ اِىشط٤ى٣  7241 2 قغُ
زض ؾغٛح ٟٔبضس٣ نالح٥ز ٞب٢ طار ٥ثٝ ز٥ُِ سغ٥

 وكٛضحطفٝ ا٢ 
 حصف وبثُ ثٙس 7245 2 قغُ 3

 حصف وبثُ وف 7245 2 قغُ

 حصف وبضٌط سؼ٥ٕطوبض ذغٛط ثطق 7245 2 قغُ
زض ؾغٛح ٟٔبضس٣ نالح٥ز ٞب٢ طار ٥ثٝ ز٥ُِ سغ٥

 حطفٝ ا٢ وكٛض
 حصف وٕه ؾ٥ٓ ثبٖ 7245 2 قغُ 4

 حصف ٔشهس٢ لغغ ٚ ٚنُ سّفٗ ٚ ثطق 7245 2 قغُ

 حصف ذغٛط ثطق ٚ سّفٗٔشهس٢ ٘هت  7245 2 قغُ
زض ؾغٛح ٟٔبضس٣ نالح٥ز ٞب٢ طار ٥ثٝ ز٥ُِ سغ٥

 حطفٝ ا٢ وكٛض
 حصف ٔفهُ ثٙس وبثُ 7245 2 قغُ 5

 حصف وبسط ٔمطٜ وٛة 7245 2 قغُ

 حصف ادطاسٛض٤ؿز ا٘شمبَ 8161 2 قغُ
زض ؾغٛح ٟٔبضس٣ نالح٥ز ٞب٢ طار ٥ثٝ ز٥ُِ سغ٥

 حطفٝ ا٢ وكٛض
 حصف سٛضث٥ٗ ٌبظادطاسٛض٤ؿز  8161 2 قغُ 6

 حصف ٔأٔٛض سكر٥م ثطق ضؾب٣٘ 8161 2 قغُ

 حصف ٔٛ٘شبغ وبض ٔٛسٛضٞب٢ ِٔٛس ثطق 8282 2 قغُ
زض ؾغٛح ٟٔبضس٣ نالح٥ز ٞب٢ طار ٥ثٝ ز٥ُِ سغ٥

 حطفٝ ا٢ وكٛض
 حصف ٔٛ٘شبغوبض ٤رچبَ 8282 2 قغُ 7

 حصف سىٙؿ٥ٗ وبثُ 3113 3 حطفٝ

 سبريع:                                                                                                                     ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي هغئَل گزٍُ:                                                     
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 ٍ كبرؼاًؼ )ًيبسعٌدي ؽ لي(   ؼفشز ثزًبهِ ريش  ٍ سألي   هَسػ ّب  فٌي ٍ ضزفِ ا 

 )عبسهبى  هَسػ فٌي ٍ ضزفِ ا ( س ييزار ؽ لي ٍ ضزفِ ا  ؼر عيص هلي كؾَر 1-3ًوَى ثزگ

 ثزق ال شزٍس ٌيکػٌَاى گزٍُ ؽ لي :  01كؽ گزٍُ: 

 

 رؼي  گزٍُ ؼالي  س ييزار ؽ لي ٍ ضزفِ ا  ؼر ًَع س ييز ػٌَاى ضزفِ/ ؽ   كؽ ضزفِ/ ؽ   عيص هْبرر ًَع )ؽ   يب ضزفِ(

 حصف ثطق ضبثظ 8-1/1/51/57 3 قغُ

      1 ٥طار فٙبٚض٢ ٚ ػ٣ّٕ زض وكٛض٥ثٝ ز٥ُِ سغ

     

 حصف سٙظ٥ٓ وٙٙسٜ ٚؾب٤ُ ثطل٣ 7241 3 قغُ

      2 طار زض ٔس٤ط٤ز ٔٙبثغ ا٘ؿب٥٣٘ثٝ ز٥ُِ سغ٥

     

 ا٤دبز سؼ٥ٕطوبض وِٛط ٌبظ٢ 7241 3 قغُ

 ا٤دبز ٘هبة زٚضث٥ٗ ٞب٢ وٙشطَ سطاف٥ه 7126 2 قغُ 3 خس٤س زض وكٛضثٝ ز٥ُِ ظٟٛض فٙبٚض٢ ٞب٢ 

     

     
      4 طار زض ٘ظبْ الشهبز٢ ٚ اخشٕبػ٣ وكٛض٥ثٝ ز٥ُِ سغ٥

     

طار زض ؾغٛح ٟٔبضس٣ نالح٥ز ٞب٢ ٥ثٝ ز٥ُِ سغ٥     

 حطفٝ ا٢ وكٛض
5      

     

     
      6 ا٥ٕٞزطار زض ضطٚضر ٚ ٥ثٝ ز٥ُِ سغ٥

     

 حصف Matlabوبضٚض ٘طْ افعاض ٔغّت  0-1/1/35/32 3 قغُ

      7 ثٝ ز٥ُِ ثٝ خع ٔٛاضز شوط قسٜ

     

 سبض٤د:         ٘بْ ٚ ٘بْ ذب٘ٛاز٣ٌ ٔؿئَٛ ٌطٜٚ: 

 
 



   47 

 

 ؼفشز ثزًبهِ ريش  ٍ سألي   هَسػ ّب  فٌي ٍ ضزفِ ا  ٍ كبرؼاًؼ )ًيبسعٌدي ؽ لي(  

 )هزكش  هبر ايزاى( س ييزار ؽ لي ٍ ضزفِ ا  ؼر عيص هلي كؾَر 1-3ثزگًوَى 

 ثزق ال شزٍس ٌيکػٌَاى گزٍُ ؽ لي :  01كؽ گزٍُ: 

 

 رؼي  ؼالي  س ييزار ؽ لي ٍ ضزفِ ا  ؼر گزٍُ ًَع س ييز ػٌَاى ضزفِ/ ؽ   كؽ ضزفِ/ ؽ   عيص هْبرر ًَع )ؽ   يب ضزفِ(

 حصف ٟٔٙسؾ٣ٔشرههبٖ ػّْٛ ف٥ع٤ه ٚ  31 4 حطفٝ

 حصف ٔىب٥٘ه ٚ اِىشطٚسى٥ٙه زؾشٍبٜ ٞب٢ اِىشط٤ى٣  724 3 حطفٝ 1 ٥طار فٙبٚض٢ ٚ ػ٣ّٕ زض وكٛض٥ثٝ ز٥ُِ سغ

 حصف ٔٛ٘شبغوبض آؾ٥ب٢ ثطل٣ 8282 2 قغُ

 حصف ٔٛ٘شبغ وبض ثّٙسٌٛ ٥ٔىطٚفٗ 8282 2 قغُ

 حصف     2 طار زض ٔس٤ط٤ز ٔٙبثغ ا٘ؿب٥٣٘ثٝ ز٥ُِ سغ٥

 حصف    

 حصف سىٙؿ٥ٗ ٔٛسٛض ثطق 3113 3 حطفٝ

 حصف سىٙؿ٥ٗ ٔٛ٘شبغ ٔساض ثطق 3113 3 حطفٝ 3 ٞب٢ خس٤س زض وكٛضثٝ ز٥ُِ ظٟٛض فٙبٚض٢

 حصف اِىشط٤ؿ٥ٗ ثطق 3113 3 حطفٝ

 حصف اِىشط٤ؿ٥ٗ ٔٛسٛضٞب٢ ز٤عَ 3113 3 حطفٝ

 حصف آظٔب٤كٍبٜ ثطق سىٙؿ٥ٗ 3113 3 حطفٝ 4 طار زض ٘ظبْ الشهبز٢ ٚ اخشٕبػ٣ وكٛض٥ثٝ ز٥ُِ سغ٥

     

طار زض ؾغٛح ٟٔبضس٣ نالح٥ز ٞب٢ ٥ثٝ ز٥ُِ سغ٥     

 حطفٝ ا٢ وكٛض
5      

 حصف    

 حصف ٞب٢ ثطل٣ٟٔٙسؼ ؾ٥ؿشٓ 2143 4 حطفٝ

      6 طار زض ضطٚضر ٚ ا٥ٕٞز٥ثٝ ز٥ُِ سغ٥

     

     
      7 ثٝ ز٥ُِ ثٝ خع ٔٛاضز شوط قسٜ

     

 سبريع:                                                                                             ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي هغئَل گزٍُ:                                               

 

 



   48 

 

 ؼفشز ثزًبهِ ريش  ٍ سألي   هَسػ ّب  فٌي ٍ ضزفِ ا  ٍ كبرؼاًؼ )ًيبسعٌدي ؽ لي(  

  س ييزار ؽ لي ٍ ضزفِ ا  ؼر عيص هلي كؾَر 1-3ًوَى ثزگ

 ثزق ال شزٍس ٌيکػٌَاى گزٍُ ؽ لي :  01كؽ گزٍُ: 

 

 رؼي  ؼالي  س ييزار ؽ لي ٍ ضزفِ ا  ؼر گزٍُ ًَع س ييز ػٌَاى ضزفِ/ ؽ   كؽ ضزفِ/ ؽ   عيص هْبرر ًَع )ؽ   يب ضزفِ(

     
      1 طار فٙبٚض٢ ٚ ػ٣ّٕ زض وكٛض٥ثٝ ز٥ُِ سغ٥

     

     

      2 طار زض ٔس٤ط٤ز ٔٙبثغ ا٘ؿب٥٣٘ثٝ ز٥ُِ سغ٥

     

 ا٤دبز سؼ٥ٕطوبض ٔساضٞب٢ وٙشطَ اِىشط٤ى٣  2 قغُ

 ا٤دبز ٔٛ٘شبغ وبض ٔساضٞب٢ وٙشطَ اِىشط٤ى٣   2 قغُ 3 

 ا٤دبز ٞب٢ ثطق٘هبة دّٝ  2ٚ  3 قغُ

 ا٤دبز سؼ٥ٕطوبض دّٝ ثطل٣  2ٚ  3 قغُ

 ا٤دبز عطاح سطا٘ؿفٛضٔبسٛض  4 حطفٝ 4 

 ا٤دبز ٔٛ٘شبغوبض سطا٘ؿفٛضٔبسٛض  2ٚ  3 قغُ

 ا٤دبز ثطق وبض ٥ّٞىٛدشط  3 قغُ

 ا٤دبز ثطق وبض ٞٛاد٥ٕب  3 قغُ 5 

 ا٤دبز سؼ٥ٕطوبض ؾ٥ؿشٓ ضس ؾطلز  3 قغُ

 ا٤دبز ٘هبة ؾ٥ؿشٓ ضس ؾطلز  2 قغُ

 ا٤دبز سؼ٥ٕطوبض زٚضث٥ٗ ٞب٢ ٔساضثؿشٝ  3 قغُ 6 

 ا٤دبز ٘هبة زٚضث٥ٗ ٞب٢ ٔساضثؿشٝ  2 قغُ

 ا٤دبز سؼ٥ٕطوبض اػالْ حط٤ك  3 قغُ

 ا٤دبز ٘هبة ثبالثط ثطل٣  2 قغُ 7 

 ا٤دبز ٘هبة وِٛط ٌبظ٢  2 قغُ

  سبريع:                                                                                                     ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي هغئَل گزٍُ:                                                 
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 زفشط ثط٘بٔٝ ض٤ع٢ ٚ سأ٥ِف آٔٛظـ ٞب٢ ف٣ٙ ٚ حطفٝ ا٢ ٚ وبضزا٘ف )٥٘بظؾٙد٣ قغ٣ّ(

 ًيبس ؼر عيص هليفْزعز ًْبيي هؾبغ  ٍ ضز  هَرؼ  1-4ًوَى ثزگ 

 عيص هْبرر: كبرگز هبّز/ كبرؼاى

 1كؽ گزٍُ :            ػٌَاى گزٍُ ؽ لي: ثزق ال شزٍس ٌيک                                                                                             

 

 ضزفِ / ؽ   رؼي 

كؽ 

ضزفِ/ 

 ؽ   هلي

عيص 

 هْبرر

ًَع )ؽ   

 يب ضزفِ(

كؽ 

ISC02008 

هشَلي ضزفِ/ 

 ؽ  

 ثط٘بٔٝ زضؾ٣ 3113 قغُ 3 1311 ٘مكٝ وف 1

 ثط٘بٔٝ زضؾ٣ 7411 قغُ 3 1313 ؾ٥ٓ وف 2

 ثط٘بٔٝ زضؾ٣ 7411 قغُ 3 1314 سؼ٥ٕطوبض ٚؾب٤ُ ثطل٣ ذب٣ٍ٘  3

 ثط٘بٔٝ زضؾ٣ 7411 قغُ 3 1315 ثطق ضؾب٣٘ ثٝ ٔبق٥ٗ نٙؼش٣ 4

 ثط٘بٔٝ زضؾ٣ 7411 قغُ 3 1321 ؾ٥ٓ د٥چ ٔبق٥ٗ ٞب٢ اِىشط٤ى٣  5

 ثط٘بٔٝ زضؾ٣ 7411 قغُ 2 1322 ؾ٥ٓ د٥چ اؾشبسٛض 6

 ثط٘بٔٝ زضؾ٣ 7411 قغُ 2 1323 ؾ٥ٓ د٥چ آض٥ٔچط 7

8 
٘هبة ٚ ضاٜ ا٘ساظ اخعا اِىشط٤ى٣ 

 ٔبق٥ٗ نٙؼش٣ 
 ثط٘بٔٝ زضؾ٣ 7411 قغُ     4 1324

9 
سؼ٥ٕطوبض ٚ ٔٛ٘شبغوبض ٔساضٞب٢ وٙشطَ 

 اِىشط٤ى٣ 
 قغُ 3 1325

7412 

8212 
 ثط٘بٔٝ زضؾ٣

 ثط٘بٔٝ زضؾ٣ 7412 قغُ 3ٚ2 1329 سؼ٥ٕطوبض ٚ ضاٜ ا٘ساظ دّٝ ثطل٣ 10

 ثط٘بٔٝ زضؾ٣ 2151 حطفٝ 4 1330 ٣ زاذ٣ّ ٚ ذبضخ٣عطاح ضٚقٙب٤ 11

12 
ٔدط٢ وبثُ وك٣ قجىٝ ٞب٢ ظ٣ٙ٥ٔ 

 20KVسب 
 ثط٘بٔٝ زضؾ٣ 7413 قغُ 3ٚ2 1331

13 
ٔدط٢ وبثُ وك٣ قجىٝ ٞب٢ ٞٛا٣٤ 

 20KVسب 
 ثط٘بٔٝ زضؾ٣ 7413 قغُ 3ٚ2 1332

 ثط٘بٔٝ زضؾ٣ 2151 قغُ 4 1333 ٘هت ٚ ضاٜ ا٘ساظ٢ ز٤عَ غ٘طاسٛض 14

15 
عطاح ٚ ٔٛ٘شبغوبض سطا٘ؿفٛضٔبسٛض سب 

6KVA 
 ثط٘بٔٝ زضؾ٣ 2151 حطفٝ 3ٚ4 1334

 ثط٘بٔٝ زضؾ٣ 3131 قغُ 3 1335 ادطاسٛض٢ دؿز ا٘شمبَ 16

 زضؾ٣ثط٘بٔٝ  3131 قغُ 3  ٔؿئَٛ دؿز 17

 ثط٘بٔٝ زضؾ٣ 7413 حطفٝ 3ٚ2 1336 سؼ٥ٕطار ذغٛط ثطق 18

 ثط٘بٔٝ زضؾ٣ 7413 قغُ 3  ٔؿئَٛ سؼ٥ٕطار ذغٛط ثطق 19

 ثط٘بٔٝ زضؾ٣ 3131 قغُ 3 1337 ادطاسٛض اسبق فطٔبٖ دؿز 20

 ثط٘بٔٝ زضؾ٣ 7412 قغُ 3 1338 سؼ٥ٕطوبض غ٘طاسٛض ثطق 21

 ثط٘بٔٝ زضؾ٣ 2320 قغُ 4 2320  ٔطث٣ آٔٛظـ ف٣ٙ ٚ حطفٝ ا٢ 22

 ثط٘بٔٝ زضؾ٣ 3113 حطفٝ 3 1341 عطاح ٚ ثبالثطٞب٢ ثطل٣ 23

 ٘بْ ٚ ٘بْ ذب٘ٛاز٣ٌ ٔؿئَٛ ٌطٜٚ:                                                                 سبض٤د:
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 زفشط ثط٘بٔٝ ض٤ع٢ ٚ سأ٥ِف آٔٛظـ ٞب٢ ف٣ٙ ٚ حطفٝ ا٢ ٚ وبضزا٘ف )٥٘بظؾٙد٣ قغ٣ّ(

 فْزعز ًْبيي هؾبغ  ٍ ضز  هَرؼ ًيبس ؼر عيص هلي 1-4ًوَى ثزگ 

 عيص هْبرر: كبرگز هبّز/ كبرؼاى

 1كؽ گزٍُ :            ػٌَاى گزٍُ ؽ لي: ثزق ال شزٍس ٌيک                                                                                             

 

 ضزفِ / ؽ   رؼي 
ضزفِ/  كؽ

 ؽ   هلي

عيص 

 هْبرر

ًَع )ؽ   

 يب ضزفِ(

كؽ 

ISC02008 

 هشَلي ضزفِ/ ؽ  

 ثط٘بٔٝ زضؾ٣ 7412 قغُ 3ٚ2 1342 سؼ٥ٕطوبض ثبالثطٞب٢ ثطل٣ 24

25 
عطاح وبثُ وك٣ قجىٝ ٞب٢ ظ٣ٙ٥ٔ سب 

20KV 
 ثط٘بٔٝ زضؾ٣ 2151 حطفٝ 4 1343

26 
عطاح وبثُ وك٣ قجىٝ ٞب٢ ٞٛا٣٤ 

 20KVسب 
 ثط٘بٔٝ زضؾ٣ 2151 حطفٝ 4 1344

 ثط٘بٔٝ زضؾ٣ 2151 حطفٝ 4 1345 عطاح سبثّٛٞب٢ فكبضل٢ٛ 27

28 
سؼ٥ٕطوبض اخعا اِىشط٤ى٣ ٔبق٥ٗ ٞب٢ 

 نٙؼش٣ 
 ثط٘بٔٝ زضؾ٣ 7412 قغُ 3 1346

 ٔطوع آٔبض 1321 حطفٝ 4ٚ3 1222 ٔس٤طاٖ نٙؼز 29

 ٔطوع آٔبض 2511 حطفٝ 4 2131 سح٥ُّ ٌطاٖ ؾ٥ؿشٓ  30

 ٔطوع آٔبض 2141 حطفٝ 4 2149 ثٙس٢ ٘كسٜٟٔٙسؼ سرهه٣ عجمٝ  31

 ٔطوع آٔبض 2310 حطفٝ 4 2310 اؾشبزاٖ زا٘كٍبٜ سحه٥الر ثبالسط 32

 ٔطوع آٔبض 2141 حطفٝ 4 2149 ٟٔٙسؾ٥ٗ س٥ِٛس ٚ نٙؼز 33

34 
ٔؼّٕبٖ سحه٥الر ٔشٛؾغٝ ٚ 

 زث٥طؾشبٖ
 ٔطوع آٔبض 2330 حطفٝ 4 2320

 ٔطوع آٔبض 2352 حطفٝ 4 2340 ٔؼ٥ّٕٗ ذبل 35

 ٔطوع آٔبض 2641 حطفٝ 4 2451 ٤ٛ٘ؿٙسٌبٖ حطفٝ ا٢ ٚ ٤ٛ٘ؿٙسٌبٖ  36

37 
ٔٛ٘شبغوبضاٖ سد٥ٟعار اِىشط٤ى٣ ٚ 

 اِىشط٥٘ٚى٣ 
 ٔطوع آٔبض 8212 حطفٝ 2 8282

 ٔطوع آٔبض 7412 حطفٝ 2 7241 ٚ اِىشط٥٘ٚه  سؼ٥ٕطوبضاٖ ثطق 38

 آٔبضٔطوع  7311 حطفٝ 2 7311 سؼ٥ٕطوبضاٖ ٚ ؾبظ٘سٌبٖ اثعاض زل٥ك 39

40 
ؾط٤ٚؽ وبضاٖ ٔىب٥٘ه ٚؾب٤ُ 

 اِىشط٤ى٣ ٚ اِىشط٥٘ٚى٣ 
 ٔطوع آٔبض 7421 حطفٝ 3 7243

 ٔطوع آٔبض 2151 حطفٝ 3 2143 ٟٔٙسؾ٣ ثطق 41

42 
ادطاسٛض ٔبق٥ٗ آالر ٚ زؾشٍبٜ ٞب٢ 

 س٥ِٛس ثطق
 ٔطوع آٔبض 3131 حطفٝ 4 3152

 ٔطوع آٔبض 3113 حطفٝ 3 3152 سىٙؿ٥ٗ ٟٔٙسؾ٣ ثطق 43

 ٔطوع آٔبض 7413 حطفٝ 3 7245 سؼ٥ٕطوبض ٚ ٘هت وٙٙسٜ ذغٛط ثطل٣ 44

   7412 حطفٝ 2 7241 سؼ٥ٕطوبض ثطل٣ 45

 ؾبظٔبٖ ف٣ٙ ٚ حطفٝ ا٢ 3113 قغُ 2 3152 ثبظضؼ ا٣ٕٙ٤ ٚ ؾالٔز ؾط٤ٚؽ ثطق 46

 سبض٤د:      ٘بْ ٚ ٘بْ ذب٘ٛاز٣ٌ ٔؿئَٛ ٌطٜٚ:                                                           
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 زفشط ثط٘بٔٝ ض٤ع٢ ٚ سأ٥ِف آٔٛظـ ٞب٢ ف٣ٙ ٚ حطفٝ ا٢ ٚ وبضزا٘ف )٥٘بظؾٙد٣ قغ٣ّ(

 فْزعز ًْبيي هؾبغ  ٍ ضز  هَرؼ ًيبس ؼر عيص هلي 1-4ًوَى ثزگ 

 عيص هْبرر: كبرگز هبّز/ كبرؼاى

 1كؽ گزٍُ :            ػٌَاى گزٍُ ؽ لي: ثزق ال شزٍس ٌيک                                                                                             
 

 ضزفِ / ؽ   رؼي 
كؽ ضزفِ/ 

 ؽ   هلي
 عيص هْبرر

ًَع )ؽ   

 يب ضزفِ(

كؽ 

ISC02008 

 هشَلي ضزفِ/ ؽ  

 ISCO 7411 حطفٝ 2 7137 ثطلىبضاٖ ؾبذشٕب٣٘  47

 ٔطوع آٔبض 3113 قغُ 3 3152 سىٙؿ٥ٗ ثطق فكبض ل٢ٛ 48

 ٔطوع آٔبض 3113 قغُ 3 3152 سىٙؿ٥ٗ ثطق فكبض ضؼ٥ف 49

50 
سىٙؿ٥ٗ سحم٥مبر ٚ اؾشب٘ساضز 

 نٙب٤غ اِىشط٤ى٣ 
 ٔطوع آٔبض 3113 قغُ 3 3152

 ٔطوع آٔبض 3113 قغُ 3 3152 سىٙؿ٥ٗ دؿز فكبض ل٢ٛ 51

 ٔطوع آٔبض 7412 قغُ 3 7241 سىٙؿ٥ٗ سطا٘ؿفٛضٔبسٛض 52

 ٔطوع آٔبض 7412 قغُ 3 7241 سىٙؿ٥ٗ سؼ٥ٕطار دؿز ثطق 53

 ٔطوع آٔبض 7412 قغُ 3 7241 سىٙؿ٥ٗ سؼ٥ٕطار غ٘طاسٛض 54

 ٔطوع آٔبض 7412 قغُ 3 7241 سىٙؿ٥ٗ سؼ٥ٕط ٚؾب٤ُ ثطل٣ 55

 ٔطوع آٔبض 2151 حطفٝ 4 2143 وبضقٙبؼ آظٔب٤كٍبٜ ثطق 56

57 
وبضقٙبؼ اؾشب٘ساضز نٙب٤غ 

 اِىشط٤ى٣ 
 ٔطوع آٔبض 2151 قغُ 4 2143

 ٔطوع آٔبض 2151 حطفٝ 4 2143 وبضقٙبؼ ثطق 58

 ٔطوع آٔبض 2151 حطفٝ 4 2143 وبضقٙبؼ سأؾ٥ؿبر ثطل٣ 59

 ٔطوع آٔبض 2151 حطفٝ 4 2143 ٟٔٙسؼ سأؾ٥ؿبر ثطل٣ 60

 ٔطوع آٔبض 2151 قغُ 4 2143 ٟٔٙسؼ سٛظ٤غ ثطق 61

62 
ٟٔٙسؼ س٥ِٛس، سٛظ٤غ ٚ ا٘شمبَ 

 ثطق
 ٔطوع آٔبض 2151 حطفٝ 4 2143

 ٔطوع آٔبض 7412 قغُ 3 7241 ثطلىبض لغبض 63

 ٔطوع آٔبض 7412 قغُ 3 7241 ثطلىبض وكش٣ 64

 ٔطوع آٔبض 7412 قغُ 3 7241 ثطلىبض ٞٛاد٥ٕب ٚ ٥ّٞىٛدشط 65

 ٔطوع آٔبض 7412 قغُ 3 7241 ٖٛ وبضئسبثّٛؾبظ ٘ 66

 ٔطوع آٔبض 7412 قغُ 3 7241 سبثّٛؾبظ ثطق فكبض ل٢ٛ 67

 ٔطوع آٔبض 7412 قغُ 3 7241 ؾ٥ٓ د٥چ٣ سطا٘ؿفٛضٔبسٛض 68

 ٔطوع آٔبض 7412 قغُ 3 7241 سؼ٥ٕطوبض آؾب٘ؿٛض  69

70 
سؼ٥ٕطوبض اؾشبضر ٚ ز٤ٙبْ 

 ٚؾب٤ُ ٘م٥ّٝ
 ٔطوع آٔبض 7412 قغُ 3 7241

 ذب٘ٛاز٣ٌ ٔؿئَٛ ٌطٜٚ:                                                                 سبض٤د:٘بْ ٚ ٘بْ        
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 زفشط ثط٘بٔٝ ض٤ع٢ ٚ سأ٥ِف آٔٛظـ ٞب٢ ف٣ٙ ٚ حطفٝ ا٢ ٚ وبضزا٘ف )٥٘بظؾٙد٣ قغ٣ّ(

 فْزعز ًْبيي هؾبغ  ٍ ضز  هَرؼ ًيبس ؼر عيص هلي 1-4ًوَى ثزگ 

 عيص هْبرر: كبرگز هبّز/ كبرؼاى

 1كؽ گزٍُ :            ػٌَاى گزٍُ ؽ لي: ثزق ال شزٍس ٌيک                                                                                             

 

 ضزفِ / ؽ   رؼي 
كؽ ضزفِ/ 

 ؽ   هلي
 عيص هْبرر

ًَع )ؽ   

 يب ضزفِ(

كؽ 

ISC02008 

 هشَلي ضزفِ/ ؽ  

 ٔطوع آٔبض 7412 قغُ 3 7241 سؼ٥ٕطوبض ٔٛسٛضٞب٢ اِىشط٤ى٣  71

 ٔطوع آٔبض 7412 قغُ 3 7241 سؼ٥ٕطوبض ثطق ٚ ثبسط٢ اسٛٔج٥ُ 72

 ٔطوع آٔبض 7412 قغُ 3 7241 سؼ٥ٕطوبض سطا٘ؿفٛضٔبسٛض 73

 ٔطوع آٔبض 7412 قغُ 3 7241 سؼ٥ٕطوبض خبضٚثطل٣ 74

 آٔبض ٔطوع 7412 قغُ 3 7241 سؼ٥ٕطوبض ِجبؾك٣٤ٛ 75

 ٔطوع آٔبض 7412 قغُ 3 7241 سؼ٥ٕطوبض ٤رچبَ ٚ فط٤عض 76

 ٔطوع آٔبض 7412 قغُ 3 7241 سؼ٥ٕطوبض ٔبق٥ٗ ظطفك٣٤ٛ 77

 ٔطوع آٔبض 7412 قغُ 3 7241 سؼ٥ٕطوبض ٔب٤ىط٤ٚٚٛ 78

 ٔطوع آٔبض 7412 قغُ 2 7241 ٘هبة وٙشٛض ثطق 79

 ٔطوع آٔبض 7412 قغُ 3 7241 سؼ٥ٕطوبض فط ثطل٣ 80

 ٔطوع آٔبض 7412 قغُ 3 7241 سؼ٤ٛض وٙٙسٜ وٙشٛض ثطق 81

 ٔطوع آٔبض 7412 حطفٝ 3 7241 ؾطدطؾز ثطق 82

 ٔطوع آٔبض 7412 حطفٝ 2 7241 ؾطوبضٌط ثطق 83

 ٔطوع آٔبض 7412 قغُ 3 7241 ؾط٤ٚؽ وبض وِٛط آث٣ 84

 ٔطوع آٔبض 7412 قغُ 3 7241 سؼ٥ٕطوبض وِٛط ٌبظ٢ 85

86 
 ٔشهس٢ ثطق ٔبق٥ٗ آالر

 س٥ِٛس٢
 ٔطوع آٔبض 7412 حطفٝ 2 7241

87 
ٔشهس٢ وٙشطَ ٚ آظٔب٤ف 

 لغؼبر اِىشط٤ى٣ 
 ٔطوع آٔبض 3122 قغُ 2 8282

 ٔطوع آٔبض 7413 قغُ 2 7245 وٕه سؼ٥ٕطوبض ذغٛط ثطق 88

 ٔطوع آٔبض 3131 قغُ 2 8161 ٔشهس٢ ز٤عَ غ٘طاسٛض 89

 ٔطوع آٔبض 7413 قغُ 2 7245 ٔفهُ ثٙس وبثُ 90

 ٔطوع آٔبض 7412 قغُ 2 7241 سطا٘ؿفٛضٔبسٛض٘هبة  91

 ٔطوع آٔبض 7412 قغُ 2 7241 ٘هبة غ٘طاسٛض 92

93 
٘هبة زضثبظوٗ ثطل٣ 

 )اسٛٔبس٥ه(
 ٔطوع آٔبض 7412 قغُ 2 7241

 ٔطوع آٔبض 7412 قغُ 2 7126 ٘هبة سبثّٛ ٚ چطاؽ ضإٞٙب٣٤ 94

 ٔطوع آٔبض 7412 قغُ 2 7126 ٘هبة زٚضث٥ٗ وٙشطَ سطاف٥ه 95

 ٘بْ ٚ ٘بْ ذب٘ٛاز٣ٌ ٔؿئَٛ ٌطٜٚ:                                                                 سبض٤د:
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 زفشط ثط٘بٔٝ ض٤ع٢ ٚ سأ٥ِف آٔٛظـ ٞب٢ ف٣ٙ ٚ حطفٝ ا٢ ٚ وبضزا٘ف )٥٘بظؾٙد٣ قغ٣ّ(

 فْزعز ًْبيي هؾبغ  ٍ ضز  هَرؼ ًيبس ؼر عيص هلي 1-4ًوَى ثزگ 

 هبّز/ كبرؼاىعيص هْبرر: كبرگز 

 1كؽ گزٍُ :            ػٌَاى گزٍُ ؽ لي: ثزق ال شزٍس ٌيک                                                                                             

 

 ضزفِ / ؽ   رؼي 
كؽ ضزفِ/ 

 ؽ   هلي

عيص 

 هْبرر

ًَع )ؽ   

 يب ضزفِ(

كؽ 

ISC02008 

 هشَلي ضزفِ/ ؽ  

 ٔطوع آٔبض 3131 قغُ 2 8161 ٔشهس٢ اسبق فطٔبٖ 96

 ٔطوع آٔبض 3131 قغُ 2 8161 ٔشهس٢ ا٤ؿشٍبٜ ا٘طغ٢ ذٛضق٥س٢ 97

 ٔطوع آٔبض 3131 قغُ 2 8161 ٔشهس٢ قجىٝ ثطق 98

 ٔطوع آٔبض 3131 قغُ 1 8161 ٔطالت ز٤عَ ثطق 99

 ٔطوع آٔبض 3131 قغُ 3 8161 ٔؿئَٛ ضٚقٙب٣٤ ٔؼبثط 100

ثبظضؾ٣ ثطقٔؿئَٛ  101  ٔطوع آٔبض 3131 قغُ 3 8161 

 ٔطوع آٔبض 3131 قغُ 2 8-2/1/29/59 وبضٚض آظٔب٤كٍبٜ اِىشطٚٔىب٥٘ه ٔمطٜ 102

 ٔطوع آٔبض 3113 قغُ 2 8-2/1/29/94 ِٛؾشطؾبظ٢ ثّٛض٢ 103

104 
ٔأٔٛض ٘ظبضر ٚ ذسٔبر ف٣ٙ ٔكشطو٥ٗ 

 ثطق
 ٔطوع آٔبض 3113 قغُ 2 1/1/52/57-8

105 
حفبظش٣ ٚ ا٣ٕٙ٤ ٘هبة ٚؾب٤ُ 

 ؾبذشٕبٖ
 ٔطوع آٔبض 3113 قغُ 3 1/1/29/55-8

 ٔطوع آٔبض 3113 حطفٝ 4 0-1/1/36/23 عطاح ؾ٥ؿشٓ ٞٛقٕٙس ؾبذشٕبٖ 106

 ٔطوع آٔبض 3113 حطفٝ DC  4عطاح ؾ٥ؿشٓ فكبضل٢ٛ  107

 ٔطوع آٔبض 3113 حطفٝ FACTS  4عطاح ؾ٥ؿشٓ ٞب٢  108

109 
عطاح آضا٤ف ذغٛط ٚ زوُ ٞب٢ 

 وٕذىز
 ٔطوع آٔبض 3113 حطفٝ 4 1/1/31/23-0

110 
٘هبة ؾبٔب٘ٝ ٔس٤ط٤ز ٞٛقٕٙس 

 ؾبذشٕبٖ
 ٔطوع آٔبض 7411 قغُ 4 1/1/27/55-8

 ٔطوع آٔبض 3113 قغُ 1 8-2/1/15/55 ثطلىبض ػ٣ٕٔٛ نٙؼز ٘فز 111

 ٔطوع آٔبض 3113 قغُ 2 8-1/1/17/55 ثطلىبض وكبٚضظ٢ 112

 ٔطوع آٔبض 3113 قغُ 1 8-2/2/16/55 ثطلىبض ٔبق٥ٗ آالر  113

 ٔطوع آٔبض 3113 قغُ 2 8-2/1/18/55 ثطلىبض وبضذب٘ٝ اؾفبِز ٚ ؾًٙ قىٗ 114

 ٔطوع آٔبض 3113 قغُ 2 8-3/1/45/51 ؾطدطؾز سبثّٛؾبظ 115

 ؾبظٔبٖ ف٣ٙ ٚ حطفٝ ا٢ 3113 حطفٝ 4 0-1/1/35/23 عطاح ؾ٥ؿشٓ ٞب٢ ا٘طغ٢ ذٛضق٥س٢ 116

 ؾبظٔبٖ ف٣ٙ ٚ حطفٝ ا٢ 3113 قغُ 2 8-2/1/27/57 فٗ ٚضظ ثطق فكبض ل٢ٛ 117

 ؾبظٔبٖ ف٣ٙ ٚ حطفٝ ا٢ 3113 قغُ 2  فٗ ٚضظ دؿز ٞب٢ سٛظ٤غ ٞٛا٣٤ 118

 ٘بْ ٚ ٘بْ ذب٘ٛاز٣ٌ ٔؿئَٛ ٌطٜٚ:                                                                 سبض٤د:
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حطفٝ ا٢ ٚ وبضزا٘ف )٥٘بظؾٙد٣ قغ٣ّ( زفشط ثط٘بٔٝ ض٤ع٢ ٚ سأ٥ِف آٔٛظـ ٞب٢ ف٣ٙ ٚ  

 فْزعز ًْبيي هؾبغ  ٍ ضز  هَرؼ ًيبس ؼر عيص هلي 1-4ًوَى ثزگ 

 عيص هْبرر: كبرگز هبّز/ كبرؼاى

 1كؽ گزٍُ :            ػٌَاى گزٍُ ؽ لي: ثزق ال شزٍس ٌيک                                                                                             
 

 ضزفِ / ؽ   رؼي 
كؽ ضزفِ/ 

 ؽ   هلي

عيص 

 هْبرر

ًَع )ؽ   

 يب ضزفِ(

 هشَلي ضزفِ/ ؽ   ISC02008كؽ 

119 
فٗ ٚضظ سؼ٥ٕط قجىٝ ٞٛا٣٤ سٛظ٤غ 

 ثٝ ضٚـ ٌطْ
 ا٢ ؾبظٔبٖ ف٣ٙ ٚ حطفٝ 3113 قغُ 2 1/1/22/57-8

120 
فٗ ٚضظ سؼ٥ٕطار ثطق ٔبق٥ٗ آالر 

 ضاٜ ؾبظ٢ 
 قغُ 3 2/2/43/53-8

7412 
 ا٢ ؾبظٔبٖ ف٣ٙ ٚ حطفٝ

121 
ٔؼّٓ ٟٔٙسؼ سحه٥الر  ثبالسط اظ 

 ز٤ذّٓ
 حطفٝ 4 99/1032-25

2310 
 ا٢ ؾبظٔبٖ ف٣ٙ ٚ حطفٝ

122 
ٔؼّٓ ف٣ٙ حطفٝ ا٢ سحه٥الر 

 ثبالسط اظ ز٤ذّٓ
 حطفٝ 4 00/1194-25

2310 
 ا٢ ؾبظٔبٖ ف٣ٙ ٚ حطفٝ

123 
ٔٛ٘شبغوبض ٔٛسٛضٞب ٚ ؾب٤ط ٔبق٥ٗ 

 آالر
 حطفٝ 3 00/2031-51

7412 
 ا٢ ؾبظٔبٖ ف٣ٙ ٚ حطفٝ

 ا٢ ؾبظٔبٖ ف٣ٙ ٚ حطفٝ 7411 قغُ 2 8-4/1/28/55 وٕه ثطلىبض 124

 ا٢ ؾبظٔبٖ ف٣ٙ ٚ حطفٝ 3113 حطفٝ 3 17-00/3024 سىٙؿ٥ٗ اِىشطٚٔىب٥٘ه 125

126 
سىٙؿ٥ٗ ٟٔٙسؾ٣ اِىشط٥٘ٚه ٚ 

 اِىشط٤ه
 ا٢ ؾبظٔبٖ ف٣ٙ ٚ حطفٝ 3113 حطفٝ 3 00/3023-17

 ا٢ ؾبظٔبٖ ف٣ٙ ٚ حطفٝ 3113 حطفٝ 3 17-00/2017 ٚؾب٤ُ ثطل٣عطاح  127

 ا٢ ؾبظٔبٖ ف٣ٙ ٚ حطفٝ 1221 حطفٝ 4 41-1011-00 ٟٔٙسؼ فطٚـ 128

 ا٢ ؾبظٔبٖ ف٣ٙ ٚ حطفٝ 3113 حطفٝ 4 17-3012-00 عطاح اثعاض اِىشط٤ى٣ ٚ اِىشط٥٘ٚى٣  129

 ا٢ ٚ حطفٝؾبظٔبٖ ف٣ٙ  3113 حطفٝ 4 17-2111-03 ٟٔٙسؾ٣ ا٣ٕٙ٤ ٔحهَٛ 130

131 

سؼ٥ٕطوبض ِٛاظْ اِىشط٤ى٣ ٚ 

اِىشط٥٘ٚى٣ سد٥ٟعار سدبض٢ ٚ 

 نٙؼش٣ 

 O*NET 7412 حطفٝ 3 00-2094-49

132 

ظْ اِىشط٤ى٣ ٚ ِٛاسؼ٥ٕطوبض 

اِىشط٥٘ٚه ٥٘طٌٚب٣ٞ ا٤ؿشٍبٜ ٞب٢ 

 ٞب٢ سم٤ٛش٣  فطػ٣ ٚ زؾشٍبٜ

 O*NET 7412 حطفٝ 3 00-2095-49

 O*NET 3113 حطفٝ 4 49-9042-00 وبضوٙبٖ ٍٟ٘ساض٢ ٚ سؼ٥ٕطو٣ّ 133

134 
٘هت وٙٙسٜ ٚؾب٤ُ ؾطٌط٣ٔ ٚ 

 سفط٤ح٣
 ISCO 7412 قغُ 3 

135 
وٕه وبضوٙبٖ ثرف ٘هت ٚ 

 ٍٟ٘ساض٢ ٚ سؼ٥ٕط 
 O*NET 7412 حطفٝ 2 00-9890-49

 ٔكبغُ آظاز -سٛا٥٘ط 3113 قغُ 3  سؼ٥ٕطوبض سد٥ٟعار ٥٘طٌٚب٣ٞ 136

137 
٘هبة ٚ ٔٛ٘شبغوبض سد٥ٟعار 

 ٥٘طٌٚب٣ٞ 
 ٔكبغُ آظاز -سٛا٥٘ط 3113 قغُ 3 

 سبض٤د:                                                   ٘بْ ٚ ٘بْ ذب٘ٛاز٣ٌ ٔؿئَٛ ٌطٜٚ:             
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 زفشط ثط٘بٔٝ ض٤ع٢ ٚ سأ٥ِف آٔٛظـ ٞب٢ ف٣ٙ ٚ حطفٝ ا٢ ٚ وبضزا٘ف )٥٘بظؾٙد٣ قغ٣ّ(

 فْزعز ًْبيي هؾبغ  ٍ ضز  هَرؼ ًيبس ؼر عيص هلي 1-4ًوَى ثزگ 

 عيص هْبرر: كبرگز هبّز/ كبرؼاى

 1كؽ گزٍُ :            ػٌَاى گزٍُ ؽ لي: ثزق ال شزٍس ٌيک                                                                                             

 

 ضزفِ / ؽ   رؼي 

كؽ 

ضزفِ/ 

 هليؽ   

عيص 

 هْبرر

ًَع )ؽ   

 يب ضزفِ(

 هشَلي ضزفِ/ ؽ   ISC02008كؽ 

138 
سؼ٥ٕطوبض سطا٘ؿفٛضٔبسٛضٞب٢ ثبال٢ 

20KV 
 3113ٚ 7411 قغُ 3 

قطوز ٞب٢ سٛظ٤غ 

 ٥٘ط٢ٚ ثطق

139 
٘هبة ٚ ضاٜ ا٘ساظ ؾ٥ؿشٓ ثطق 

 ثرف ذهٛن٣ 7411 قغُ 3  اضغطاض٢ ٚ ا٣ٕٙ٤ 

140 
سؼ٥ٕط ٚ ٍٟ٘ساض سأؾ٥ؿبر ثطل٣ 

 ؾبذشٕبٖ ٞب٢ ثعضي 
 ثرف ذهٛن٣ 3113 قغُ 3 

141 
ٔدط٢ سأؾ٥ؿبر ثطل٣ ؾبذشٕبٖ ٞب٢ 

 ثرف ذهٛن٣ 7411 حطفٝ 3  ثعضي

 ثرف ذهٛن٣ 7411 قغُ 2  ٘هبة ؾ٥ؿشٓ ٞب٢ اػالْ حط٤ك 142

143 
٘هبة ٚ سؼ٥ٕطوبض ؾ٥ؿشٓ ٞب٢ 

 ضسؾطلز
 ثرف ذهٛن٣ 7411 قغُ 2 

144 
٘هبة ٚ سؼ٥ٕطوبض زٚضث٥ٗ ٞب٢ 

 ٔساضثؿشٝ 
 ثرف ذهٛن٣ 7411 قغُ 3 

 ثرف ذهٛن٣ 7411 قغُ 3  ٘ٛضدطزاظ ؾبذشٕبٖ )ٕ٘ب+زاذ٣ّ( 145

 ثرف ذهٛن٣ 7411 قغُ 3  ٘هبة ٚ سؼ٥ٕطوبض ؾ٥ؿشٓ وٙشطَ سطزز 146

147 

 ٘هبة ٚ سؼ٥ٕطوبض ثبالثط)ا٘ٛاع ٔرشّف(

 7412 قغُ 3 

ؾٙس٤ىب٢ نٙب٤غ 

 -ثطل٣آؾب٘ؿٛض ٚ دّٝ 

 ا٤طاٖ

 ثرف ذهٛن٣ 3113 قغُ 3  ٍٟ٘ساض٢ سأؾ٥ؿبر ثطل٣ ٔٛسٛضذب٘ٝ 148

 ثرف ذهٛن٣ 3113 قغُ 2  ٘هبة ٚ سؼ٥ٕطوبض وِٛطٌبظ٢ 149

 ثرف ذهٛن٣ 1221 قغُ 4ٚ3  وبضقٙبؼ فطٚـ ِٛاظْ ثطل٣ ؾبذشٕبٖ 150

 ثرف ذهٛن٣ 1221 قغُ 4ٚ3  وبضقٙبؼ فطٚـ ِٛاظْ ثطل٣ نٙؼش٣  151

 ثرف ذهٛن٣ 7421 قغُ 3  سؼ٥ٕطوبض سد٥ٟعار دعقى٣  152

153 
وب٥ِجطاسٛض ٚ سؼ٥ٕطوبض سد٥ٟعار 

 آظٔب٤كٍب٣ٞ
 ثرف ذهٛن٣ 3113 قغُ 3 

 ثرف ذهٛن٣ 3113 قغُ 3  سؼ٥ٕطوبض ٔبق٥ٗ آالر وكبٚضظ٢ 154

 ثرف ذهٛن٣ 3113 قغُ 3  ٔدط٢ اسٛٔبؾ٥ٖٛ وبضذب٘دبر 155

156 
سؼ٥ٕطوبض ؾ٥ؿشٓ اسٛٔبؾ٥ٖٛ 

 وبضذب٘دبر
 ثرف ذهٛن٣ 3113 قغُ 3 

 ثرف ذهٛن٣ 3113 قغُ 2  ٘هبة ٚ ٔٛ٘شبغوبض سبثّٛٞب٢ فكبضضؼ٥ف 157

 سبض٤د:                                                   ٘بْ ٚ ٘بْ ذب٘ٛاز٣ٌ ٔؿئَٛ ٌطٜٚ:             
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)٥٘بظؾٙد٣ قغ٣ّ( زفشط ثط٘بٔٝ ض٤ع٢ ٚ سأ٥ِف آٔٛظـ ٞب٢ ف٣ٙ ٚ حطفٝ ا٢ ٚ وبضزا٘ف  

 فْزعز ًْبيي هؾبغ  ٍ ضز  هَرؼ ًيبس ؼر عيص هلي 1-4ًوَى ثزگ 

 عيص هْبرر: كبرگز هبّز/ كبرؼاى

 1كؽ گزٍُ :            ػٌَاى گزٍُ ؽ لي: ثزق ال شزٍس ٌيک                                                                                             

 

 ضزفِ / ؽ   رؼي 
كؽ ضزفِ/ ؽ   

 هلي

عيص 

 هْبرر

ًَع )ؽ   

 يب ضزفِ(

هشَلي ضزفِ/  ISC02008كؽ 

 ؽ  

158 
 ؾبظ٘سٜ سبثّٛٞب ٚ سد٥ٟعار آٔٛظق٣

 3113 قغُ 3 
قطوز نٙب٤غ 

 آٔٛظق٣

159 
ؾَّٛ ٞب٢  ض٘هبة ٚ سؼ٥ٕطوب

 ثرف ذهٛن٣ 3113 قغُ 3  فشِٛٚشب٥٤ه

 سٛا٥٘ط)ؾب٘ب( 3113 قغُ 4  ٘هبة ٚ ٔٛ٘شبغوبض ٥٘طٌٚبٟٞب٢ ثبز٢ 160

161 
 ؾطدطؾز ثرف

 3113 حطفٝ 3 
قطوز ٞب ٚ 

 وبضذب٘دبر

 ثرف ذهٛن٣ 2151 قغُ 4  ٔكبٚضٜ ٚ عطاح آؾب٘ؿٛض دّٝ ثطل٣ 162

 NET*0 7412 حطفٝ 3 49-00/2092 سؼ٥ٕطوبض اثعاض ثطل٣ 163

164 
سؼ٥ٕطوبض ِٛاظْ اِىشط٤ى٣ ٚ 

 اِىشط٥٘ٚى٣ ٚؾب٤ُ حُٕ ٚ ٘مُ
 ثرف ذهٛن٣ 7412 قغُ 3 

 ثرف ذهٛن٣ 7412 قغُ 3  سؼ٥ٕطوبض ٚؾب٤ُ ؾطٌط٣ٔ ٚ سفط٤ح٣ 165

 سبض٤د:                                                   ٘بْ ٚ ٘بْ ذب٘ٛاز٣ٌ ٔؿئَٛ ٌطٜٚ:             
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 زفشط ثط٘بٔٝ ض٤ع٢ ٚ سأ٥ِف آٔٛظـ ٞب٢ ف٣ٙ ٚ حطفٝ ا٢ ٚ وبضزا٘ف )٥٘بظؾٙد٣ قغ٣ّ(

 (1ٍيزايؼ ( اس اعٌبؼ ثبالؼعشي فْزعز ًْبيي ضز  هَرؼ ًيبس ؼر عيص هلي 1-5ًوَى ثزگ 

 سبض٤د سٙظ٥ٓ:                               ٘بْ ٚ ٘بْ ذب٘ٛاز٣ٌ ٔؿئَٛ ٌطٜٚ:                                                                                   

  

 :ؽ لي كؽ گزٍُ ػٌَاى گزٍُ ؽ لي:

 

 ػٌَاى ضزفِ رؼي 
 ISCO7880كؽ 

 عيص هْبرر
 كؽ هلي ثيي الوللي

 4 1222 1321 ٔس٤طاٖ نٙؼز )س٥ِٛس( 1

 4 2131 2511 سح٥ُّ ٌطاٖ ؾ٥ؿشٓ  2

 4 2149 3141 عجمٝ ثٙس٢ ٘كسٜ ٟٔٙسؾ٣ سرهه٣ 3

 4 2320 2320 ٔطث٥بٖ آٔٛظـ ف٣ٙ ٚ حطفٝ ا٢ 4

 4 2310 2310 اؾشبزاٖ زا٘كٍبٜ ٚ سحه٥الر ثبالسط 5

 4 2149 2141 ٟٔٙسؾ٥ٗ س٥ِٛس ٚ نٙؼز 6

 4  1345 ٔس٤طاٖ آٔٛظـ 7

 4 2320 2330 ٔؼّٕبٖ سحه٥الر ٔشٛؾغٝ ٚ زث٥طؾشبٖ 8

 4 2340 2352 ٔؼ٥ّٕٗ ٥٘بظٞب٢ ذبل 9

 4 2451 2641 ٔؤِف٥ٗ ٚ ٤ٛ٘ؿٙسٌبٖ ٔطسجظ 10

 2 8282 8212 ٔٛ٘شبغوبضاٖ سد٥ٟعار اِىشط٤ى٣ ٚ اِىشط٥٘ٚى٣  11

 2 7241 7412 سؼ٥ٕطوبضاٖ اِىشط٤ى٣  12

 2 7311 7311 سؼ٥ٕطوبضاٖ ٚ ؾبظ٘سٌبٖ اثعاض زل٥ك 13

 4 2143 2151 ٟٔٙسؾ٣ ثطق 14

 3 8161 3131 ادطاسٛض ٥٘طٌٚبٜ 15

 3 3152 3113 سىٙؿ٥ٗ ٟٔٙسؾ٣ ثطق 16

 2 7137 7411 ثطق وبضاٖ ؾبذشٕبٖ 17

 2 7245 7413 سؼ٥ٕطوبض ٚ ٘هت وٙٙسٜ ذغٛط ثطل٣ 18

 4  1221 ٔس٤طاٖ ذط٤س ٚ فطٚـ 19
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 زفشط ثط٘بٔٝ ض٤ع٢ ٚ سأ٥ِف آٔٛظـ ٞب٢ ف٣ٙ ٚ حطفٝ ا٢ ٚ وبضزا٘ف )٥٘بظؾٙد٣ قغ٣ّ(

 (2ٍيزايؼ ( اس اعٌبؼ ثبالؼعشي فْزعز ًْبيي ضز  هَرؼ ًيبس ؼر عيص هلي 1-5ًوَى ثزگ 

 ٘بْ ٚ ٘بْ ذب٘ٛاز٣ٌ ٔؿئَٛ ٌطٜٚ:                                                                   سبض٤د سٙظ٥ٓ:

 

 
 

 :ؽ لي كؽ گزٍُ ػٌَاى گزٍُ ؽ لي:

 

 ػٌَاى ضزفِ رؼي 
 ISCO7880كؽ 

 عيص هْبرر
 كؽ هلي ثيي الوللي

 2 7137 7411 ثطلىبض أٛض ؾبذشٕب٣٘  1

 2 7241 7412 ثطلىبض أٛض نٙؼش٣ 2

 2 7245 7413 سؼ٥ٕطوبض ٚ ٘هبة ذغٛط ثطق 3

 3 3152 3113 سىٙؿ٥ٗ ٟٔٙسؾ٣ ثطق 4

 2 8282 8212 ٔٛ٘شبغوبضاٖ سد٥ٟعار اِىشط٤ى٣ ٚ اِىشط٥٘ٚى٣ 5

 4 2143 2151 ٟٔٙسؼ ثطق 6

 4 8282 3122 ٘بظط٤ٗ س٥ِٛس نٙؼش٣  7

 2 7243 7421 سؼ٥ٕطوبضاٖ ِٛاظْ اِىشط٤ى٣ ٚ اِىشط٥٘ٚى٣ 8

 4 2320 2320 ٔطث٥بٖ آٔٛظـ حطفٝ ا٢ ٔشٛؾغٝ 9

 4 2310 2310 اؾشبزاٖ زا٘كٍبٜ  10

 3 3152 3131 ادطاسٛض ٥٘طٌٚبٜ ثطق 11

 4  5222 ٟٔٙسؼ فطٚـ سد٥ٟعار ثطق 12

 4  3118 عطاح ثطق ٚ اِىشط٥٘ٚه  13

 4  2149 وٙشطَ و٥ف٥ز 14

 4 1222 1321 ٔس٤طاٖ نٙؼز 15

 4 2131 2511 سح٥ُّ ٌط ؾ٥ؿشٓ  16

 4 2149 2141 ٟٔٙسؼ عجمٝ ثٙس٢ ٘كسٜ )س٥ِٛس ٚ نٙؼز( 17

 4 1345 1345 ٔس٤طاٖ آٔٛظـ 18

 4 2451 2641 ٔؤِف٥ٗ ٚ ٤ٛ٘ؿٙسٌبٖ ٔطسجظ 19

 4  1221 فطٚـٔس٤طاٖ ذط٤س ٚ  20
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 زفشط ثط٘بٔٝ ض٤ع٢ ٚ سأ٥ِف آٔٛظـ ٞب٢ ف٣ٙ ٚ حطفٝ ا٢ ٚ وبضزا٘ف )٥٘بظؾٙد٣ قغ٣ّ(

 1-5اعشػزاج ؽؽُ اس ًوَى ثزگ فْزعز ًْبيي هؾبغ  هَخَؼ ّز يک اس ضز   1-6ًوَى ثزگ 

 7411كؽ گزٍُ :            ػٌَاى گزٍُ ؽ لي: ثزق ال شزٍس ٌيک                                                                                             

 

 ؽزش هػشقز عيص هْبرر كؽ ؽ   ػٌَاى ؽ   رؼي 

  3 741131 2٘مكٝ وف ٚ ٘مكٝ ذٛا٣٘ ثطق زضخٝ  1

  3 741132 1٘مكٝ وف ٚ ٘مكٝ ذٛا٣٘ ثطق زضخٝ  2

  2 741133 2ثطلىبض ؾبذشٕبٖ زضخٝ  3

  2 741134 1ثطلىبض ؾبذشٕبٖ زضخٝ  4

5 
سبثّٛ ؾبظ ٚ ٘هبة سبث٢ّٛ ثطق ؾبذشٕبٖ زضخٝ 

2 
741135 2  

6 
سبثّٛؾبظ ٚ ٘هبة سبث٢ّٛ ثطق ؾبذشٕبٖ زضخٝ 

1 
741136 2  

7 
وبض ؾ٥ؿشٓ ٞب٢ خط٤بٖ ٘هبة ٚ ؾط٤ٚؽ 

 2ضؼ٥ف زضخٝ 
741137 2  

8 
٘هبة ٚ ؾط٤ٚؽ وبض ؾ٥ؿشٓ ٞب٢ خط٤بٖ 

 2ضؼ٥ف زضخٝ 
741138 2  

 سبض٤د:                                                   ٘بْ ٚ ٘بْ ذب٘ٛاز٣ٌ ٔؿئَٛ ٌطٜٚ:             
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وبضزا٘ف )٥٘بظؾٙد٣ قغ٣ّ(زفشط ثط٘بٔٝ ض٤ع٢ ٚ سأ٥ِف آٔٛظـ ٞب٢ ف٣ٙ ٚ حطفٝ ا٢ ٚ   

 1-5فْزعز ًْبيي هؾبغ  هَخَؼ ّز يک اس ضز  اعشػزاج ؽؽُ اس ًوَى ثزگ  1-6ًوَى ثزگ 

 7412كؽ گزٍُ :            ػٌَاى گزٍُ ؽ لي: ثزق ال شزٍس ٌيک                                                                                             

 

 ؽزش هػشقز عيص هْبرر كؽ ؽ   ػٌَاى ؽ   رؼي 

  2 741231 1٘هبة ٚ سؼ٥ٕطوبض آؾب٘ؿٛض ٘فطثط ٚ ثبضثط زضخٝ  1

  2 741232 2٘هبة ٚ سؼ٥ٕطوبض آؾب٘ؿٛض ٘فطثط ٚ ثبضثط زضخٝ 2

  2 741233 ٘هبة ٚ سؼ٥ٕطوبض دّٝ ثطل٣ ٚ د٥بزٜ ض٢ٚ ثطل٣ 3

  2 741234 ضؼ٥فسبثّٛ ؾبظ ٚ ٘هبة سبثّٛ ثطق نٙؼش٣ فكبض  4

  2 741234 سبثّٛؾبظ ٚ ٘هبة سبثّٛ ثطق نٙؼش٣ فكبض ٔشٛؾظ 5

  2 741235 2ثطق وبض نٙؼش٣ زضخٝ  6

7 
ٚ وٙشطَ  PLCوبض ثب  1ثطق وبض نٙؼش٣ زضخٝ 

 زٚض، ٔٛسٛضٞب٢ ٔرهٛل
741236 2  

8 
، ظ٣ٙ٥ٔ ٚ 2ثطق وبض ٚؾب٤ُ حُٕ ٚ ٘مُ زضخٝ 

 ٞٛا٣٤
741237 2  

9 
، ض٣ّ٤ ٚ 1حُٕ ٚ ٘مُ زضخٝ ثطق وبض ٚؾب٤ُ 

 زض٤ب٣٤
741238 2  

  2 741239 2سؼ٥ٕطوبض ِٛاظْ ذب٣ٍ٘ زضخٝ  10

  2 741240 1سؼ٥ٕطوبض ِٛاظْ ذب٣ٍ٘ زضخٝ  11

  2 741241 2سؼ٥ٕطوبض نٙؼش٣ زضخٝ  12

  2 741242 1سؼ٥ٕطوبض نٙؼش٣ زضخٝ  13

 سبض٤د:                                                   ٘بْ ٚ ٘بْ ذب٘ٛاز٣ٌ ٔؿئَٛ ٌطٜٚ:             
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 زفشط ثط٘بٔٝ ض٤ع٢ ٚ سأ٥ِف آٔٛظـ ٞب٢ ف٣ٙ ٚ حطفٝ ا٢ ٚ وبضزا٘ف )٥٘بظؾٙد٣ قغ٣ّ(

 1-5فْزعز ًْبيي هؾبغ  هَخَؼ ّز يک اس ضز  اعشػزاج ؽؽُ اس ًوَى ثزگ  1-6ًوَى ثزگ 

 3113كؽ گزٍُ :            ػٌَاى گزٍُ ؽ لي: ثزق ال شزٍس ٌيک                                                                                             

 

 ؽزش هػشقز عيص هْبرر كؽ ؽ   ػٌَاى ؽ   رؼي 

  3 311331 سىٙؿ٥ٗ دؿز 1

  4 311332 عطاح سد٥ٟعار ثطل٣ 2

  3 311333 ؾطدطؾز سأؾ٥ؿبر اِىشط٤ى٣  3

  3 311334 سىٙؿ٥ٗ اسٛٔبؾ٥ٖٛ وبضذب٘دبر 4

  3 311335 سىٙؿ٥ٗ ؾ٥ؿشٓ ٞب٢ سٛظ٤غ ٥٘ط٢ٚ ثطق 5

  3 311336 ؾطدطؾز آظٔب٤كٍبٜ اِىشط٥٘ٚه ٚ ٔمطٜ ؾبظ٢ 6

  4 311337 عطاح ؾ٥ؿشٓ ؾبذشٕبٖ ٞب٢ ٞٛقٕٙس 7

8 
ٚ ٌبظ ٚ  زثطق وبض ػ٣ٕٔٛ نٙؼز ذبل )٘ف

 ّٟٕٔبر(
311338 2  

  4 311339 ٟٔٙسؼ ذط٤س ٚ فطٚـ سد٥ٟعار ثطل٣ 9

  4 311340 ٟٔٙسؼ ا٣ٕٙ٤ ٔحهَٛ )وٙشطَ و٥ف٥ز( 10

  3 311341 ؾبظ٘سٜ سبثّٛٞب ٚ سد٥ٟعار آٔٛظق٣ 11

  4 311342 عطاح ضٚقٙب٣٤ ٚ ٘ٛضدطزاظ٢ 12

  4 311343 عطاح ؾ٥ؿشٓ ٞب٢ ظ٥ٔٗ ٚ نبػمٝ ٥ٌط 13

  3 311343 وب٥ِجطاسٛض ٚ سؼ٥ٕطوبض سد٥ٟعار آظٔب٤كٍب٣ٞ 14

  3 311344 ادطاسٛض ثٟطٜ ثطزاض٢ اظ ٥٘طٌٚبٜ 15

 سبض٤د:                                                   ٘بْ ٚ ٘بْ ذب٘ٛاز٣ٌ ٔؿئَٛ ٌطٜٚ:             

 

 

 ISCO 2008ًوَؼار ضز  ٍ هؾبغ  ًيبسعٌدي ؽ لي گزٍُ ثزق ثب رػبيز كؽّب  اعشبًؽارؼ  12-1
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  3113حرفِ 

 ًقت ٍ عين كؾي سدْيشار هؽارار ال شزي ي  كوک ثزق بر                                                                                     •

 فٌي ضزفِ ا          2ثزق بر عبغشوبى ؼرخِ   عين كؾي عبغشوبى                                                                         •

   2برقكار ساختمان درجه 

 هدز  سبعيغبر ثزق عبغشوبًْب  ثشرگ   سؼويز ٍ ًگْؽار  سبعيغبر ثزق عبغشوبًْب  ثشرگ                           •

 فٌي ٍ ضزفِ ا                                 1ثزق بر عبغشوبى ؼرخِ  ايدبؼ عيغشن سهيي ٍ فبػقِ گيز                                                       •

   1برقكار ساختمان درجه 

 ًقبة ٍعبي  ض ب شي ٍ ايوٌي عبغشوبًْب ٍ سبعيغبر    ًقبة  ي َى سقَيز                                                                       •

 (  UPS)ًقبة عيغشن ثزق اميزار  ٍ ايوٌي   ًقبة ؼرثْب  اسَهبسيک                                                                   •

 ًقبة ؼٍرثيي كٌشزل سزافيک    ًقبة عيغشن كٌشزل سزؼؼ                                                               •

 ًقبة ؼرة ثبسكي ثزقي  ًقبة ؼٍرثيي ّب  هؽار ثغشِ                                                           •

 ًقبة عبهبًِ َّؽوٌؽ عبغشوبى•

 نصاب و سرويس كار سيستمهاي جريان ضعيف 

 تابلو ساز و نصاب تابلوي برق ساختمان 

 نقشه كشي و نقشه خواني برق 

 7411 حرفِ

 7411 حرفِ
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 تىٙسيٗ پست ٞبي تٛسیغ سٔيٙي    تىٙسيٗ پست ٞبي تٛسیغ ثزق                                                        •

 تؼٕيزوبر وّيذٞبي فطبر لٛي       تؼٕيزوبر وّيذٞبي فطبر ضؼيف ٚ ٔتٛسط •

 تىٙسيٗ تزا٘سفٛرٔبتٛر       تىٙسيٗ تؼٕيزات پست ثزق        •

 تكٌسيي پست 

 طزاح ٚسبیُ ثزلي  •

 طزاح اثشار اِىتزیىي  •

 طراح تجْيسات ترقي 

 ٘ػبة ٘يزٌٚبٜ ثبدي  •

 ٘ػبة ٘يزٌٚبٜ خٛرضيذي  •

 ًصاب تأسيسات ًيرٍگاّي 

 ٍٟ٘ذاري تبسيسبت ثزلي                          سزپزست ثخص    •

 سزوبرٌز ثزق                        سزپزست ثزق •

 سزپزست تبثّٛسبس ثزق •

 سرپرست تاسيسات الكتريكي 

 ٔجزي اتٛٔبسيٖٛ وبرخب٘جبت •

 تؼٕيزوبر سيستٓ اتٛٔبسيٖٛ وبرخب٘جبت  •

 تكٌسيي اتَهاسيَى كارخاًجات 

 تىٙسيٗ ثزق فطبر لٛي                          ثز٘بٔٝ ریش تؼٕيز ٚ ٍٟ٘ذاري سيستٓ ٞبي ثزق •

  FACTSطزاح سيستٓ ٞبي  DC                           طزاح سيستٓ فطبر لٛي •

ُ ٞبي وٕپىت  •  طزاح آرایص خطٛط ٚ دو

 تكٌسيي سيستن ّاي تَزيع ًيرٍي ترق 

 تىٙسيٗ آسٔبیطٍبٜ اِىتزٚٔىب٘يه ٚ ٔمزٜ سبسي     رئيس آسٔبیطٍبٜ اِىتزٚٔىب٘يه ٚ ٔمزٜ سبسي•

 وبرٚر آسٔبیطٍبٜ اِىتزٚٔىب٘يه ٔمزٜ     ٔسئَٛ تؼٕيزات ثزق ٚ اِىتزٚ٘يه دستٍبٟٞبي ٔمزٜ سبسي •

 سرپرست آزهايطگاُ الكترٍهكاًيك ٍ هقرُ سازي 

  7412 حرفِ
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 سؼويزكبر لجبعؾَيي ،  زفؾَيي ٍ غؾک كي•

 (  1)سؼويزكبر لَاسم غبًگي گزؼًؽُ ؼرخِ•

 (  2)سؼويزكبر لَاسم غبًگي گزؼًؽُ ؼرخِ •

  5سب  1سؼويزكبر لَاسم گزؼًؽُ غبًگي •

 گردًدُ  2تعويركار لَازم خاًگي درجِ 

 سؼويزكبر فز ثزقي •

 س ٌغيي سؼويزار ٍعبي  ثزقي •

 (  1)سؼويزكبر ٍعبي  غبًگي ثزقي ضزارسي ؼرخِ •

 (  2)سؼويزكبر ٍعبي  غبًگي ثزقي ضزارسي ؼرخِ •

 حرارتي ( 3)تعويركار لَازم خاًگي درجِ 

 ثبسديسي هَسَرّب   عٌ زٍى سک فبس •

 ثبسديسي سزاًغ َرهبسَرّب  خَػ •

  CO2سؼويزكبر ؼعشگبُ ّب  خَػ ثزق ٍ •

 سؼويزكبر كؾبٍرس  •

 سؼويزكبر صًزاسَر •

 هاضيي ّاي تك فاز  2تعويركار صٌعتي درجِ 

 ثبسديسي هَسَرّب   عٌ زٍى عِ فبس •

 سؼويزكبر اخشا  ال شزي ي هبؽيي ّب  فٌؼشي •

 سؼويزكبر هَسَرّب  ال شزي ي •

 سؼويزكبر ٍعبي  عزگزهي ٍ س زيطي •

 سؼويزكبر سزاًغ َرهبسَر •

 هاضيي ّاي سِ فاز  1تعويركار صٌعتي درجِ 

  8212 حرفِ
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 تىٙسيٗ پست ٞبي تٛسیغ سٔيٙي    تىٙسيٗ پست ٞبي تٛسیغ ثزق                                                        •

 تؼٕيزوبر وّيذٞبي فطبر لٛي       تؼٕيزوبر وّيذٞبي فطبر ضؼيف ٚ ٔتٛسط •

 تىٙسيٗ تزا٘سفٛرٔبتٛر       تىٙسيٗ تؼٕيزات پست ثزق        •

 تكٌسيي پست 

 طزاح ٚسبیُ ثزلي  •

 طزاح اثشار اِىتزیىي  •

 طراح تجْيسات ترقي 

 ٘ػبة ٘يزٌٚبٜ ثبدي  •

 ٘ػبة ٘يزٌٚبٜ خٛرضيذي  •

 ًصاب تأسيسات ًيرٍگاّي 

 ٍٟ٘ذاري تبسيسبت ثزلي                          سزپزست ثخص    •

 سزوبرٌز ثزق                        سزپزست ثزق •

 سزپزست تبثّٛسبس ثزق •

 سرپرست تاسيسات الكتريكي 

 ٔجزي اتٛٔبسيٖٛ وبرخب٘جبت •

 تؼٕيزوبر سيستٓ اتٛٔبسيٖٛ وبرخب٘جبت  •

 تكٌسيي اتَهاسيَى كارخاًجات 

 تىٙسيٗ ثزق فطبر لٛي                          ثز٘بٔٝ ریش تؼٕيز ٚ ٍٟ٘ذاري سيستٓ ٞبي ثزق •

  FACTSطزاح سيستٓ ٞبي  DC                           طزاح سيستٓ فطبر لٛي •

ُ ٞبي وٕپىت  •  طزاح آرایص خطٛط ٚ دو

 تكٌسيي سيستن ّاي تَزيع ًيرٍي ترق 

 تىٙسيٗ آسٔبیطٍبٜ اِىتزٚٔىب٘يه ٚ ٔمزٜ سبسي     رئيس آسٔبیطٍبٜ اِىتزٚٔىب٘يه ٚ ٔمزٜ سبسي•

 وبرٚر آسٔبیطٍبٜ اِىتزٚٔىب٘يه ٔمزٜ     ٔسئَٛ تؼٕيزات ثزق ٚ اِىتزٚ٘يه دستٍبٟٞبي ٔمزٜ سبسي •

 سرپرست آزهايطگاُ الكترٍهكاًيك ٍ هقرُ سازي 

  3113حرفِ 
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 7411 حرفِ

  8212 حرفِ

 طراح سيستن ساختواى ّاي َّضوٌد 

 (  ًفت ٍ گاز ٍ هْوات)ترقكار عوَهي صٌايع خاظ 

 هٌْدض خريد ٍ فرٍش تجْيسات ترقي 

 (  كٌترل كيفيت)هٌْدض ايوٌي هحصَل 

 سازًدُ تاتلَّا ٍ تجْيسات آهَزضي 

 طراح رٍضٌايي ٍ ًَرپردازي 

 طراح سيستن ّاي زهيي ٍ صاعقِ گير 

 كاليثراتَر ٍ تعويركار تجْيسات آزهايطگاّي 

 اپراتَر تْرُ ترداري از ًيرٍگاُ 
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 ٘ػبة ٚ تؼٕيزوبر آسب٘سٛر    وٕه ٘ػبة سيستٓ ٞبي ثزق آسب٘سٛر                                                                •

 ٘ػت ٚ سزٚیس جزثميُ اِىتزیىي سمفي   تؼٕيزوبر ثبالثز ثزلي                                                                                           •

 ٘ػبة آسب٘سٛر ٚ پّٝ ثزلي •

  1ًصاب ٍ تعويركار آساًسَر ًفرتر ٍ تارتر درجِ 

 وٕه ٘ػبة سيستٓ ٞبي ٔىب٘يىي آسب٘سٛر  •

  2ًصاب ٍ تعويركار آساًسَر ًفرتر ٍ تارتر درجِ 

  DCوٙتزَ دٚر ٔٛتٛرٞبي   AC                                                                                       وٙتزَ دٚر ٔٛتٛرٞبي •

 وبر ثب رِٝ ٞبي ثز٘بٔٝ پذیز     راٜ ا٘ذاسي ٔٛتٛرٞبي ٔخػٛظ                                                                             •

 ٔجزي سيستٓ ٞبي وٙتزِي  •

   1ترقكار صٌعتي درجِ 

 ثزلىبر ٔبضيٗ آالت   ٔتػذي ثزق ٔبضيٗ آالت غٙؼتي                                                                              •

 راٜ ا٘ذاسي ٔٛتٛرٞبي آسٙىزٖٚ سٝ فبس ٚ ته فبس تٛسط وٙتبوتٛر    وبرٌز ٔبٞز ثزق غٙؼتي                                                                                            •

  DCراٜ ا٘ذاسي ٔٛتٛرٞبي جزیبٖ ٔستميٓ   راٜ ا٘ذاسي ٔٛتٛرٞبي آسٙىزٖٚ سٝ فبس ٚ ته فبس تٛسط وّيذٞبي دستي                       •

 ٘ػت ٔبضيٗ اِىتزیىي   ٘ػبة ص٘زاتٛر                                                                                                          •

 ٘ػبة تزا٘سفٛرٔبتٛر    ٔتػذي ثزق ٔبضيٗ آالت تِٛيذي                                                                              •

 ٘ػبة ٚ راٜ ا٘ذاس اجشاي اِىتزیىي ٔبضيٗ ٞبي غٙؼتي    ثزق رسب٘ي ثٝ ٔبضيٗ ٞبي غٙؼتي                                                                             •

 ٘ػت ٚ تؼٛیض وٙتٛر ثزق  •

   2ترقكار صٌعتي درجِ 

  7412 حرفِ
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 ثزلىبر لطبر •

 ثزلىبر وطتي •

 ثزلىبر ٚسبیُ ٘مّيٝ دریبیي •

   1ترقكار ٍسايل حول ٍ ًقل درجِ 

 تؼٕيزوبر ثزق ٚ ثبطزي اتٛٔجيُ   تؼٕيزوبر استبرت ٚ دیٙبْ ٚسبیُ ٘مّيٝ                                                  •

 تؼٕيزوبر ِٛاسْ اِىتزیىي ٚسبیُ حُٕ ٚ ٘مُ   ثزلىبر ٚسبیُ ٘مّيٝ ٞٛایي                                                                   •

 ثزلىبر ٚسبیُ ٘مّيٝ   فٗ ٚرس تؼٕيزات ثزق ٔبضيٗ آالت راٜ سبسي                                        •

 ثزلىبر ٚسبیُ ٘مّيٝ سٔيٙي   ثزلىبر ٞٛاپيٕب ٚ ّٞيىٛپتز                                                                   •

  2ترقكار ٍسايل حول ٍ ًقل درجِ 

 ٔٛ٘تبصوبر ٚ ٘ػبة تبثّٛ ثزق  وٕه ٘ػبة تبثّٛٞبي ثزق                                                                   •

 ٘ػت تبثّٛٞبي چزاؽ رإٞٙبیي  ٘ػت تبثّٛٞبي اِىتزیىي                                                                     •

 تبثّٛسبس ٘ئٖٛ  ٘ػت خبسٖ ٞبي اغالح ضزیت لذرت در تبثّٛٞبي اِىتزیىي                  •

 تاتلَساز ٍ ًصة تاتلَ ترق صٌعتي فطار ضعيف 

 ٘ػت تبثّٛٞبي تٛسیغ اِىتزیىي •

 تاتلَساز ٍ ًصاب تاتلَ ترق صٌعتي فطار هتَسط 

 تؼٕيزوبر ٚ راٜ ا٘ذاس پّٝ ثزلي •

 ٘ػبة پّٝ ٚ پيبدٜ رٚ ثزلي •

 ًصاب ٍ تعويركار پلِ ترقي ٍ پيادُ رٍ ترقي 
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 سؽٍيي اعشبًؽارؼ ؽبيغشگي ضزفِ

Occupational Competency Standard Development 

 پيماُن مرحلو دوم : طراحي مفهىمي حرهف

2Module : Conceptual Occupation Design 

 
  

ضزفِ/ ًيبس عٌدي ؽ لي ضزفِىزاضي  ه َْهي  ضزفِسطلي    كبرس بلي  سطلي  
سؽٍيي اعشبًؽارؼ ؽبيغشگي  

ضزفِ

ؼًيب  كبر 

اعشبًؽارؼ ىزاضي ه َْهي  
ارسؽيبثي ضزفِ 

گزٍُ ثٌؽ  كبرّب سطلي  اعشبًؽارؼ ػول زؼ
سؽٍيي اعشبًؽارؼ ارسؽيبثي 

كبرّب
سؽٍيي اعشبًؽارؼ ارسؽيبثي 

ضزفِ
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 ؼيجبزِ:

ثبقس. ا٤ٗ ض٤ع٢ زضؾ٣ ٚ آٔٛظق٣ زض ز٥٘ب٢ وبض ٣ٔسط٤ٗ ٔطاحُ فطا٤ٙس ثط٘بٔٝعطاح٣ ٔف٣ٟٔٛ ٤ه حطفٝ ٤ب قغُ ٤ى٣ اظ ان٣ّ

ا٢ زاضز. زض ا٤ٗ ٔطحّٝ، قغُ ٚ حطفٝ ثٝ ػٙٛاٖ ٤ه ؾ٥ؿشٓ ٚ طحّٝ زض سس٤ٚٗ فطًٞٙ ٣ّٔ ٔكبغُ ٚ حطف ٘مف سؼ٥٥ٗ وٙٙسٜٔ

ٞب ، سٛؾؼٝ حطفٝ ا٢ اظ ٞب، چٟبضچٛة حبوٓ ثط سؼبُٔ آٖٞب، ٘حٜٛ اضسجبط آٖٞب٢ ظ٤ط ؾ٥ؿشٓقٛز.  عطاح٣٘ظبْ قٙبذشٝ ٣ٔ

حطفٝ ٤ب قغُ ثب٤س زض ٘ظط ٌطفز. ؾؤاالس٣ وٝ وٝ زض عطاح٣ حطفٝ ٤ب قغُ ثب٤س خّٕٝ ٔٛضٛػبس٣ اؾز وٝ زض عطاح٣ ٔف٣ٟٔٛ 

 ثٝ آٖ دبؾد زاز ػجبضسؿز اؾز اظ:

 ٝا٢(؟ا٢ ٚ قغ٣ّ چ٥ؿز )سٛؾؼٝ حطفٝٞب٢ ٔطسجظ زض ٤ه ظ٥ٔٙٝ حطفٝضاثغٝ ٚ سؼبُٔ حطفٝ )قغُ( ثب ز٤ٍط حطف 

 ٓٞب( ان٣ّ ٤ه حطفٝ )قغُ( وسأٙس؟اخعاء )ظ٤ط ؾ٥ؿش 

  ا٢ ٣ّٔ، حطفٝ )٤ب قغُ( چٝ خب٤ٍب٣ٞ زاضز؟حطفٝزض نالح٥ز 

 اخعاء ٔطسجظ ثب قبغُ ٚ قغُ زض حطفٝ وسأؿز؟ 

 قٛز؟ٞب٢ و٣ّ ٤ب ذبل سٛخٝ ٣ٔزض عطاح٣ قغُ ٚ حطفٝ ثٝ چٝ ٥٘بظٔٙس٢ 

 ..... 

حٛظٜ چبضچٛة ا٢ ضا زض ا٣ِّّٕ سحم٥مبر ٌؿشطزٜزض حبَ حبضط ؾبظٔبٖ خٟب٣٘ وبض، اسحبز٤ٝ اضٚدب، ٥٘ٛ٤ٛن ٚ ز٤ٍط ٔطاوع ث٥ٗ

 ٣ّٔ ضا ثٝ نٛضر ش٤ُ سؼط٤ف وطز:ا٢ سٛاٖ چبضچٛة نالح٥ز حطفٝا٘س. ثغٛض و٣ّ ٣ٔا٢ ٣ّٔ آغبظ وطزٜنالح٥ز حطفٝ

ٞب٢، ٔساضن ٚ ٌٛا٥ٞٙبٔٝ ٞب٢ زض ؾغٛح ٚ ا٘ٛاع ٔرشّف ضا ثٝ نٛضس٣ ٔٙؿدٓ ٚ ٍٕٖٞٛ ثطاؾبؼ چبضچٛث٣ اؾز وٝ نالح٥ز

زٞس. زض ا٤ٗ چبضچٛة ثٝ ٟٔبضر ٚ سدطثٝ زض وٙبض زا٘ف اضظـ قسٜ ثٝ ٞٓ اضسجبط ٣ٔٞب٢ سٛافك ٔدٕٛػٝ اظ ٔؼ٥بضٞب ٚ قبذم

-قٛز. ظٔبٖ ٚ ٔىبٖ ٤بز٥ٌط٢ ٟٔٓ ٥٘ؿز ٚ فطز ٔؿئَٛ ٤بز٥ٌط٢ ذٛز زض عَٛ ظ٘س٣ٌ اؾز. ثٝ ٤بز٥ٌط٢ ٔبزْا٢ زازٜ ٤ٚ٣ٔػٜ

 قٛز.ا٢ ٣ٔاِؼٕط )اعّجٛ اِؼّٓ ٔٗ إِٟس ا٣ِ اِّحس( سٛخٝ ٤ٚػٜ

ثبقس. اٌط چٝ اظ ٚاغٜ ا٢ زض ٞط ظ٥ٔٙٝ قغ٣ّ )ٌطٜٚ ثعضي قغ٣ّ( ٣ٔا٢، عطاح٣ سٛؾؼٝ حطفٝعطاح٣ حطفٝاظ خّٕٝ ٔطاحُ 

د٥ف ث٣ٙ٥ ٚ أىبٖ  "سٛؾؼٝ حطفٝ ا٢ ثطزاقز ٞب٢ ٔشفبٚر ٚ ٔشٙٛػ٣ ٣ٔ قٛز ٣ِٚ ٣ٔ سٛاٖ سٛؾؼٝ حطفٝ ا٢ ضا ثهٛضر 

سؼط٤ف ٕ٘ٛز. عطاح٣  "ثٝ ؾغٛح ثبال٢ ٟٔبضرد٥كطفز زض ٤ه ٌطٜٚ ثعضي قغ٣ّ ٚ ا٤دبز ٔؿ٥طٞب٢ ٔشٙٛع ثطا٢ ضؾ٥سٖ 

٥ٌطز. افعا٤ف ا٥ٍ٘عٜ، سؿ٥ُٟ ٚ ٔؿ٥طٞب٢ ٌٛ٘بٌٖٛ ثطا٢ د٥كطفز ٚ اضسمبء ٥٘ط٢ٚ وبض اظ خٙجٝ ٞب٢ ٌٛ٘بٌٖٛ ٔٛضز سٛخٝ لطاض ٣ٔ

ٙؿدٓ ٢ وبض، ٔس٤ط٤ز ٔٙبثغ ا٘ؿب٣٘ ٚ ٥٘ط٢ٚ وبض وكٛض، ا٤دبز ٤ه ؾبذشبض ٔٚدص٤ط٢ ٥٘طاضسمبء ٟٔبضر ٚ قب٤ؿش٣ٍ، ا٘ؼغبف

ا٢( ؾبذز ٚ س٥ِٛس ٚ ثطق ٘كبٖ زازٜ قسٜ ا٢ ظ٥ٔٙٝ قغ٣ّ )حطفٝقغ٣ّ اظ خّٕٝ ا٤ٗ ٔٛاضز اؾز. زض قىُ ظ٤ط سٛؾؼٝ حطفٝ

 اؾز.

 ا٢ اؾز.٤ى٣ ز٤ٍط اظ ٔطاحُ عطاح٣ ٔف٣ٟٔٛ حطفٝ عطاح٣ ٔسَ ٔحشٛا٣٤ حطفٝ
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ٞب٢ ٔرشّف حطفٝ زض نٙؼز ٚ ثرف ا٢ ثبقس وٝ ثشٛاٖ اظ آٖ زض و٥ّٝ ٔكبغُ ٤ٚٚػ٣ٌ ٤ه ٔسَ ٔحشٛا٣٤ ثب٤س ثٝ ٌٛ٘ٝ

 ٕ٘ب٤س.ا٢ اظ سٛن٥ف ٌطٞب٢ اعالػبس٣ ضا خٟز سؼ٥٥ٗ ٚضؼ٥ز حطفٝ ضا اضائٝ ٣ٔالشهبز٢ ثٝ وبض ٌطفشٝ قٛز. ا٤ٗ ٔسَ ٔدٕٛػٝ

 سَعؼِ ضزفِ ا  )ؽ لي(

زض ٌطٜٚ قغ٣ّ ا٢ زض ٞط ظ٥ٔٙٝ قغ٣ّ )ٌطٜٚ ثعضي قغ٣ّ( اؾز. ٔثالً ا٢، عطاح٣ سٛؾؼٝ حطف٤ٝى٣ اظ ٔطاحُ عطاح٣ حطفٝ

ا٢ ثطق ضا ثٝ ا٤ٗ ٌٛ٘ٝ سؼط٤ف وطز وٝ؛ د٥ف ث٣ٙ٥ ٚ أىبٖ ضقس ٌطٜٚ قغ٣ّ ثطق ٚ ا٤دبز ٔؿ٥طٞب٢ سٛاٖ سٛؾؼٝ حطفٝثطق، ٣ٔ

 ٔرشّف ٚ ٔشٙٛع ثطا٢ ضؾ٥سٖ ثٝ ؾغٛح ثبال٢ ٟٔبضر ثطق.

٣ ٔؿ٥ط آٔٛظـ ٚ وؿت ٟٔبضر ثٝ سٛا٘س اظ ؾغٛح دب٥٤ٗ ٔثالً ثطلىبض ػ٣ٕٔٛ ثب عا٢ ثطق، فطز ٣ٔا٢ حطفٝزض ٕ٘ٛزاض سٛؾؼٝ

ٞب٢ ثبال٣٤ زض ا٤ٗ حطفٝ ٔثالً سىٙؿ٥ٗ ٤ب سىٙؿ٥ٗ اضقس ثطق ثطؾس. ا٘شربة ٔؿ٥ط اضسمبء ٚ د٥كطفز ٚ ا٤دبز ا٥ٍ٘عٜ ٚ اضسمبء ال٤ٝ

 ا٢ قغ٣ّ اؾز.ٟٔبضر ٚ قب٤ؿش٣ٍ اظ ذهٛن٥بر سٛؾؼٝ حطفٝ

ٞب ثب ضػب٤ز وسٞب٢ ٔطثٛط آٚضزٜ قسٜ اؾز. شوط ا٤ٗ ط آٖا٢ ضقشٝ ثطق ٚ اضسجبسٛؾؼٝ حطفٝ 2-4ٚ  2-3ٞب٢ قىُ زض ز٤بٌطاْ

 ٘ىشٝ ضطٚض٢ اؾز وٝ وسٞب٢ حطفٝ زض ٞط ؾغح ثب ؾغٛح ثبال ٚ دب٥٤ٗ ٔشفبٚر اؾز.

 اؾز. 2-3ذالنٝ ؾبذشبض لج٣ّ زض قىُ  2-4ا٢ ٘كبٖ زازٜ قسٜ زض قىُ ؾبذشبض سٛؾؼٝ ٚ نالح٥ز حطفٝ
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سٛا٘س ثب قٛز، وبضٌط ٔبٞط ثطلىبض ػ٣ٕٔٛ ٣ٔا٢ ضقشٝ ثطق ز٤سٜ ٣ٕٔٞب٘غٛض وٝ زض ٕ٘ٛزاض ؾبذشبض سٛؾؼٝ ٚ نالح٥ز حطفٝ

ٞب٢ ثطلىبض ؾبذشٕبٖ، سؼ٥ٕطوبض ٚ ٘هبة ذغٛط ثطق، سؼ٥ٕطوبضاٖ ِٛاظْ اظ حطفٝ ٌصضا٘سٖ ٟٔبضر ٚ زض٤بفز ٌٛا٥ٞٙبٔٝ زض ٤ى٣

 اِىشط٤ى٣ ٚ اِىشط٥٘ٚى٣، ثطلىبض ٚ سؼ٥ٕطوبض نٙؼش٣ ٚ سبثّٛؾبظ ثطق ثٝ وٕه سىٙؿ٥ٗ اضسمبء د٥سا وٙس.

 ؾز.ا٢ ضقشٝ ثطق سؼط٤ف ٚاغٌبٖ آٖ زض ازأٝ آٚضزٜ قسٜ اثطا٢ آقٙب٣٤ ث٥كشط ؾبذشبض سٛؾؼٝ نالح٥ز حطفٝ

 عبؼُ كبرگز سؼزي  3-2-1

 وبضٞب٢ٚ  ٘ظبفز ٚؾب٤ُ، ٘مُ ٚ حُٕ ٔب٘ٙس ٞب٢ ٔرشّف ظ٥ٔٙٝ زض ضا ا٢دب٤ٝ ٚ ؾبزٜ وبضٞب٢ وٝ ٞؿشٙس افطاز٢ ؾبزٜ وبضٌطاٖ

 ز٤ٍط ػجبضر ثٝ. زٞٙس ا٘دبْ ثب٤س ضا وبض٢ چٝ وٝ قٛز ٌفشٝ زل٥مبً افطاز ا٤ٗ ثٝ ثب٤س ٔؼٕٛالً. زٞٙس٣ٔ ا٘دبْ ضا ؾبذشٕب٣٘ ؾبزٜ

 ٔسر وٛسبٜ آٔٛظـ آ٘بٖ ثطا٢ خس٤س وبض ز٥٘ب٢ زض ٣ِٚ دص٤ط٘سفطٔبٖ ٚ ٥٘ؿشٙس وبض ا٘دبْ ٚ ٥ٌط٢سه٥ٕٓ ثٝ لبزض ذٛزقبٖ

 .قٛز ٣ٔ اخطا ٚ عطاح٣ ٔطثٛعٝ وبضٞب٢ ا٘دبْ ثطا٢ سٛخ٣ٟ٥

 

 هبّز كبرگز سؼزي  3-2-2

 ٌٛا٥ٞٙبٔٝ وؿت ثب ٚ ٕ٘ٛزٜ وؿت آٔٛظـ زٚضٜ ٤ه زض ضا غ٥طف٣ٙ ٚ ف٣ٙ قب٤ؿش٣ٍ ٚ نالح٥ز وٝ اؾز فطز٢ ٔبٞط وبضٌط

 ا٤ٗ. زٞس ا٘دبْ ذٛث٣ ثٝ ضا قغُ ثٝ ٔطثٛط ٚظب٤ف سٛا٘س ٣ٔ ٚ زاضز وبُٔ ػ٣ّٕ اخطا٣٤ سؿّظ  حطفٝ ٤ب قغُ ٤ه زض ٔؼشجط

 عطاح٣ ٚ اخطا فطآ٤ٙس زض ذٛز ٚظب٤ف قطح ر ثٝ سض٘ ثٝ ٔٙبؾت آٌب٣ٞ زاقشٗ ٚ وبضثطز٢ ف٣ٙ زا٘ف وؿت ثب غبِجبً افطاز

 ؾبذشٕب٣٘ ثطلىبض ٌبظ، ٚ ثطق خٛقىبض ،سأؾ٥ؿبر وفِِٛٝ ٔثبَ عٛض ثٝ. زٞٙس ا٘دبْ ٣ٔ سٛا٘ٙس  ضا ذٛز قغُ ثٝ ٔطثٛط وبضٞب٢

 .ٞؿشٙس ٔبٞط وبضٌطاٖ اظ ٞب٣٤ٕ٘ٛ٘ٝ ٔٛ٘شبغ ذظ وبضٌطاٖ ٚ

 

 س ٌغيي سؼزي  3-2-3

-٣ٔ     ٚ زاضز وبُٔ سؿّظ قغُ ٤ب قغ٣ّ ٌطٜٚ ٤ه اظ،  ٟٔبضر چٙس ٘ظط٢ زا٘ف ثط وبضثطز٢ حس زض وٝ اؾز فطز٢ سىٙؿ٥ٗ

 اؾز لبزض اٚ.  اؾز ٘ظط٢ زا٘ف وؿت ٥ٔعاٖ زض ٔبٞط وبضٌط اظ سىٙؿ٥ٗ سٕب٤ع ٚخٝ.  ٕ٘ب٤س اخطا ذٛث٣ ثٝ ضا ٔحِٛٝ ٚظب٤ف سٛا٘س

 وٙشطَ سىٙؿ٥ٗ ثطق، سىٙؿ٥ٗ س٥ِٛس، ذظ سىٙؿ٥ٗ ثغٛض ٔثبَ  . ٕ٘ب٤س ٥ٌط٢سه٥ٕٓ ٚ ثبقس نبحجٙظط ٘ظط٢ ٞب٢ظ٥ٔٙٝ زض

 .ٞؿشٙس سىٙؿ٣ٙ٥ ٔكبغُ اظ ٞب٣٤ٕ٘ٛ٘ٝ ؾطدطؾش٣ ٚ ٔرشّف ٞب٢ؾ٥ؿشٓ سؼ٥ٕطوبض ا٘ساظ٢،ضاٜ ٚ ٘هت سىٙؿ٥ٗ ف٣ٙ، ٚ و٥ف٣

 

 س ٌغيي ارؽؽ سؼزي  3-2-4

 زض ٚ ٕ٘ب٤س ا٤دبز ؾ٥ؿشٓ زض ضا سغ٥٥طاس٣ سٛا٘س٣ٔ اٚ. زاضز ٞبٟٔبضر ثب اضسجبط زض ثبال٣٤ ٘ظط٢ زا٘ف وٝ اؾز فطز٢ ٔشرهم

 ٔٛضٛع ثب اضسجبط زض سٛا٘س٣ٔ اٚ.  اؾز ا٤سٜ ٚ فىط نبحت ٔشرهم ٚ وبضقٙبؼ. زٞس سغ٥٥ط ضا ؾ٥ؿشٓ عطاح٣ ٥٘بظ نٛضر

 سأ٥ِف ٚ ض٤ع٢ثط٘بٔٝ زفشط وبضقٙبؼثغٛض ٔثبَ  . ٕ٘ب٤س ٥ٌط٢سه٥ٕٓ ٔرشّف ؾغٛح زض ٚ ثبقس زاقشٝ سط٢ ٚؾ٥غ ز٤س وبض٢

 اظ ٞب٣٤ٕ٘ٛ٘ٝ ثٟساقز ٚ ا٣ٕٙ٤ وبضقٙبؼ نٙؼش٣، س٥ِٛس وبضقٙبؼ ، نٙؼش٣ عطاح٣ وبضقٙبؾبٖ ا٢،حطفٝ ٚ ف٣ٙ ٞب٢آٔٛظـ

 .اؾز ٔشرهم وبضقٙبؼ

 



75 
 

ا٢ ثٝ نٛضر و٣ّ آٚضزٜ قسٜ اؾز. زض ا٤ٗ خسَٚ ثٝ سغ٥٥ط ؾغٛح وسٌصاض٢ ٔؿ٥ط ان٣ّ سٛؾؼٝ نالح٥ز حطفٝ 2-3زض خسَٚ 

 ضل٣ٕ اقبضٜ قسٜ اؾز. 8ٟٔبضس٣ زض وسٞب٢ 

 2-3خؽٍل 

 ا هغيز افلي ؼر سَعؼِ فالضيز ضزفِ كؽگذار 
عيَش 

 هْبرسي

 

 
      

4 

 

 
E                                                                

3 

 

 

D         

2 

 1 كبرگز عبؼُ

 

زض نٛضر وؿت نالح٥ز ٚ زاقشٗ قطا٤ظ  A  ٚB  ٚC  ٚDقٛز ٞط ٤ه اظ افطاز ٔكبغُ زض چٟبض حطفٝ ٕٞب٘غٛض وٝ ز٤سٜ ٣ٔ

 وٝ زض ؾغح چٟبض اؾز ٥٘ع ثطؾٙس. Fا٢ ثٝ حطفٝ ٚاضز قسٜ ٚ حش٣ زض نٛضر احطاظ نالح٥ز حطفٝ Eسٛا٘ٙس ثٝ حطفٝ اضسمبء ٣ٔ

 

 ا  ثزقفالضيز ضزفِ زا  سؼييي هغيز سَعؼِرٍػ كؽگذار  ث -4-2

ضل٣ٕ اؾز چٟبض ضلٓ ؾٕز چخ ا٤ٗ وسٞب ٔطثٛط ثٝ وسحطفٝ اؾز  8وسٞب٢ ٔطثٛط ثٝ ٞط حطفٝ زض ٔؿ٥ط سٛؾؼٝ نالح٥ز 

ٞب٢ دٙدٓ ٚ قكٓ ثٝ وس ٔؿ٥ط سٛؾؼٝ اقبضٜ زاضز ٚ زٚ ضلٓ آذط وٝ ثب اؾشرطاج قسٜ اؾز. ضلٓ ISCO2008وٝ ثب ا٘غجبق اظ 

آ٤س ثٝ ؾغح ٟٔبضر ٣ٔ 9وٙس. زض ٚالغ آذط٤ٗ ػسز وٝ ثٝ ٕٞطاٜ ػسز ؾغح ٟٔبضر اقبضٜ ٣ٔقٛز ثٝ قطٚع ٣ٔ 9ػسز ثبثز 

 دطزاظز.حطفٝ ٔٛضز ٘ظط ٣ٔ

 زاض٤ٓ. 74110191ثٝ ػٙٛاٖ ٔثبَ زض ؾغح وبضٌط ٔبٞط )ؾغح ٤ه( ثطلىبض ػ٣ٕٔٛ ثب وس 

91                01            7411 

 كؽضزفِ          هغيز سَعؼِ           عيص هْبرر كِ                                                                     

 عيص يک اعز                                                                                  

 

 

 ٘كبٖ زازٜ قسٜ اؾز. 2-4ا٢ زض خسَٚ ا٢ ضقشٝ ثطق ؾبظٔبٖ آٔٛظـ ف٣ٙ ٚ حطفٝؾبذشبض سٛؾؼٝ نالح٥ز حطفٝ

  

#### 0194 **** 0196 

**** 0193 

 0192 **** 0192 #### 0192  0192×××× 
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د٥كٟٙبز٢ ؾبظٔبٖ آٔٛظق٣ ف٣ٙ ٚ حطفٝ ا٢ؾبذشبض سٛؾؼٝ حطفٝ ا٢  -2-4خسَٚ 
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-ا٢ ٣ّٔ، سؼساز حطفٝا٢ ٚ ٕٞچ٥ٙٗ سؼساز ؾغٛح نالح٥ز حطفٝظ٥ٔٙٝ قغ٣ّ ٚ حطفٝ ثطضؾ٣ آٔبضٞب٢ ٔٛخٛز زضثب سٛخٝ ثٝ 

ٔٛضز ٔشغ٥ط اؾز. زض قىُ ظ٤ط سؼساز حطفٝ زض ٞط ؾغح نالح٥ز  40سب  15ا٢ اظ ٞب٢ ثٝ وبض ضفشٝ قسٜ زض سٛؾؼٝ حطفٝ

 ا٢ آٚضزٜ قسٜ وٝ زض وكٛضٞب٢ ٔرشّف ٔشفبٚر اؾز.حطفٝ

 

ا فِز ضزسؼؽاؼ ضز  ؼر ّز عيص فالضي 4-2ؽ     

 

 

  

4عيص هْبرر 
زضنس ٔكبغُٚ  حطف30

3عيص هْبرر 
زضنس ٔكبغُٚ  حطف20

2عيص هْبرر 
زضنس ٔكبغُٚ  حطف40

1عيص هْبرر 
حطف10 زضنس ٔكبغُٚ 

عيص 
8فالضيز 

عيص 
  7فالضيز 

عيص 
6فالضيز 

عيص 
 5فالضيز 

عيص 
 4فالضيز 

عيص 
3فالضيز

عيص 
 2فالضيز 

ؾغح 
  1نالح٥ز 

عيص فالضيز  
ػوَهي 

ٌطٜٚ ان٣ّ حطٝف 3-6 ٜٚ ان٣ّ حطٝف 2-4 ٌط ٜ ان٣ّ حطٝف 8 -4 ٌٚط ٜٚ ان٣ّ حطٝف 1-2 ٌط

ٜٚ ان٣ّ حطٝف 15-25 ظ٤طٌط ٜٚ ان٣ّ حطٝف 10-15 ظ٤طٌط ظ٤طٌطٜٚ ان٣ّ حطٝف 30 -15 ٜٚ ان٣ّ حطٝف 4-8 ظ٤طٌط

ٜٚ فطػ٣  30-60 حطٝفٌط ٜٚ فطػ٣ حطٝف 20-40 ٌط ٜٚ فطػ٣ حطٝف 40-80 ٌط ٜٚ فطػ٣ حطٝف 10-20 ٌط

ٚاحس حطٝف 100-200 ٚاحس حطٝف 80-150 ٚاحس حطٝف 150-300 ٚاحس حطٝف 40-80

قُغ 600-1200 قغُ 400-800 قُغ 800-1600 قغُ 200-400

گزٍّْب  افلي ضزِف
(10-20)

سيز گزٍّْب  افلي ضزفِ
(40-80)

گزٍّْب  فزػي  
ضزِف

(100-200)

ٍاضؽ ضزِف
(400-800)

ؽ   
(2000-4000)

سؼؽاؼ ضزفِ ٍ هؾبغ  
ؼر عيَش گًَبگَى 

هْبرسي
گزايؼ

سػقـ گزايي
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 سؽٍيي اعشبًؽارؼ ؽبيغشگي ضزفِ

Occupational Competency Standard Development 

تحليل حرهف
 پيماُن مرحلو سىم : 

3 : Module Occupation  Analysis

  

ضزفِ/ ًيبس عٌدي ؽ لي ضزفِىزاضي  ه َْهي  ضزفِسطلي    كبرس بلي  سطلي  
سؽٍيي اعشبًؽارؼ ؽبيغشگي  

ضزفِ

ؼًيب  كبر 

اعشبًؽارؼ ىزاضي ه َْهي  
ارسؽيبثي ضزفِ 

گزٍُ ثٌؽ  كبرّب سطلي  اعشبًؽارؼ ػول زؼ
سؽٍيي اعشبًؽارؼ ارسؽيبثي 

كبرّب
سؽٍيي اعشبًؽارؼ ارسؽيبثي 

ضزفِ



79 
 

 Occupation Analysis -سطلي  ضزفِ

اؾز ، ا٥ِٚٗ ” ٔس٤ط٤ز ػ٣ّٕ“( وٝ ٚاضغ 1911سس٤ٚٗ اؾشب٘ساضزٞب٢ آٔٛظق٣ ثب سح٥ُّ قغُ قطٚع قس. فطزض٤ه س٥ّٛض )

اظ آ٘دبئ٥ىٝ ا٤ٗ ضٚـ ٔٙبؾت سح٥ُّ وبضٞب٢ فطا٤ٙسٞب٢ س٥ِٛس ا٘جٛزٜ ثب ا٘ؼغبف وٓ ؾبظٔب٣٘  سح٥ُّ قغ٣ّ ضؾ٣ٕ ضا ا٘دبْ زاز.

ٚ فطا٤ٙس س٥ِٛس اؾز، ثٝ ٔسر عٛال٣٘ زض وكٛضٞب٢ نٙؼش٣ ثٝ وبض ثطزٜ قس. ٞسف اظ ا٤ٗ سح٥ُّ آٖ اؾز وٝ ٔكبغُ ٚ وبضٞب ثٝ 

زضآٔس آٖ ثٝ زؾز ٣ٔ آ٤س  سب اخعاء آٖ ثٝ زؾز آ٤س. ثٝ ا٤ٗ سطس٥ت اعالػبس٣ زض ٔٛضز آٔٛظـ ٞط قغُ ٚزفؼبر سدع٤ٝ قٛ٘س 

ا٤ٗ ضٚـ ٞٙٛظ زض ثطذ٣ اظ ثرف ٞب ٚ ثٝ ٔٙظٛض ذبن٣ ثٝ وبض ثطزٜ ٣ٔ   ػ٥ّطغٓ سغ٥٥طار ث٥ٙبز٢ زض ظ٥ٔٙٝ سح٥ُّ قغُ ٚ وبض،

اعالػبر زض ا٤ٗ ضٚـ ٔؼٕٛال ٔكبٞسٜ ،ٔهبحجٝ، دطؾكٙبٔٝ  خٕغ آٚض٢قٛز .قٛز وٝ قبُٔ حطفٝ ٞب٢ ذسٔبس٣ ٚ ٔس٤ط٤ز ٣ٔ

 ثبقس.ٚ ... ٣ٔ

 ٞب سح٥ُّ حطفٝا٘ٛاع سى٥ٙه 

  : ٥ٌطز ا٤ٗ سى٥ٙه ٔؼٕٛالً سٛؾظ ٔكبٚضاٖ ذبضج اظ ؾبظٔبٖ ٚ ٕٞىبض٢ افطاز زاذ٣ّ نٛضر ٣ٔال : س ٌيک ؼاًؼ ٍ هغشٌؽار عبسهبًي

سٕطوع  "چٝ ثب٤س ثبقس  "ٚ  "چٝ ٞؿز "٥ٌطز. ؾٛاَ ان٣ّ زض ا٤ٗ سى٥ٙه  ثط نٛضر ٣ٔ. زض ا٤ٗ سى٥ٙه ث٥كشط ثط زا٘ف اقربل زضٖٚ ؾبظٔبٖ 

 زاضز. 

   :ُثبقس. ؾٛاالر ان٣ّ ػجبضر اؾز اظ وبضٞب٢ ٤ىؿبٖ، ظٔبٖ ا٘دبْ وبض، ثٝ نٛضر ٔكبٞسٜ غ٥ط ضؾ٣ٕ ٤ب ضؾ٣ٕ ٣ٔة: س ٌيک هؾبّؽ

 وبضٞب٢ ٌط٣ٞٚ.

  :ِؾبذز ٤بفشٝ ٚ ٘بؾبذز ٤بفشٝ اؾز.ٔهبحجٝ ثٝ نٛضر ضؾ٣ٕ، غ٥طضؾ٣ٕج: س ٌيک هقبضج ، 

 :ِؼ: س ٌيک دزعؾٌبه 

 ٞب٢ :قب ُٔ ضٚـ

 دطؾكٙبٔٝ ػ٣ٕٔٛ-

 (CODAP)سدع٤ٝ ٚ سح٥ُّ زازٜ ٞب٢ قغ٣ّ  -

 زِف٣-

 :س ٌيک فز يٌؽ گزٍّي :ُ 

 ٞب٢:قبُٔ ضٚـ

 ثبضـ ٔغع٢ -

 ٌطٜٚ ضؾ٣ٕ -

 DACUMز٤ىْٛ  -

 ز٤ىْٛ ٔف٣ٟٔٛ -

 سح٥ُّ وبضوطز٢ -

 سدع٤ٝ ٚ سح٥ُّ ٥ٔساٖ ٥٘طٚ  -

 وٙفطا٘ؽ دػٚٞك٣ -

- AMOD 

- SCID 

 قٛز.ٞب٢ ٌٛ٘بٌٖٛ سؼ٥٥ٗ قسٜ ضٚـ ز٤ىْٛ ٚ ضٚـ سح٥ُّ وبضوطز٢ ث٥كشط ٔٛضز اؾشفبزٜ ٣ٔاظ ث٥ٗ ضٚـ
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 ّب  ؼي َم ٍ سطلي  ػول زؼ  رٍػ

 ؼي َم-DACUM 

زضؾز قسٜ اؾز أب زض ػُٕ سٟٙب قبُٔ ا٥ِٚٗ ٌبْ زض فطآ٤ٙس سس٤ٚٗ   "سس٤ٚٗ ثط٘بٔٝ زضؾ٣"اظ حطٚف اَٚ ػجبضر  ز٤ىْٛ

وبضثطزٞب٢  ز٤ىْٛ زض حبَ حبضط ٔشٙٛع اؾز ٣ِٚ ٤ى٣ اظ وبضثطز ٞب٢ ان٣ّ آٖ سدع٤ٝ سح٥ُّ ثبقس. ا٢ ٣ٔثط٘بٔٝ زضؾ٣ حطفٝ

 –ظ سح٥ُّ قغ٣ّ اؾز )٘ٛضسٖٛ ا٢ وبٔالً ٔشفبٚر اثٝ سح٥ُّ حطفٝ ز٤ىْٛض٤ٚىطز ثبقس. حطف ٚ ٔكبغُ )٘ٝ ثب ق٥ٜٛ لج٣ّ( ٣ٔ

 قٛز.( . زض ا٤ٗ ضٚـ ثٝ خب٢ ٔكبٞسٜ ٔؿشم٥ٓ قغُ، ثب وبضٌطاٖ ٔشرهم ثٝ نٛضر ٞسا٤ز قسٜ ٌط٣ٞٚ ٌفشٍٛ 1997٣ٔ

 فّؿفٝ ان٣ّ ز٤ىْٛ ا٤ٙؿز وٝ :

 سٛا٘ٙس قغُ ذٛز ضا سٛن٥ف وٙٙس.ذجطٌبٖ ٞط حطفٝ ٚ قغُ ثٟشط اظ ٞط وؿ٣ ٣ٔ 

 قٛز.فٝ ػجبضر اؾز اظ سؼط٤ف زل٥ك وبضٞب٣٤ وٝ ثٛؾ٥ّٝ ذجطٌبٖ ا٘دبْ ٣ٔضاٜ ٔؤثط ثطا٢ سؼط٤ف ٞط قغُ ٤ب حط 

 .ثٝ ٔٙظٛض ا٘دبْ ٞط وبض ٔمساض زا٘ف، ٟٔبضر ٚ ٍ٘طـ ذبن٣ ٔٛضز ٥٘بظ اؾز 

-ا٢، قبُٔ قٙبؾب٣٤ ٔدعا٢ سٛا٘ب٣٤ ا٘دبْ وبض اؾز وٝ ػجبضسٙس اظ زا٘ف ٚ ٟٔبضرػالٜٚ ثط وبضٞب٢ ذبل حطفٝ ز٤ىْٛفطآ٤ٙس  

ٞب٢ ٥ٔبٖ فطز٢( ٚ  اثعاض ٚ سد٥ٟعار ٔٛضز اؾشفبزٜ ا٤ٗ وبضٞب ٔحٛض ٞب٢ فطز٢ ٚ ٟٔبضرشبضٞب٢ وبضٌط )٤ٚػ٣ٌضف ٞب٢ و٣ّ، 

ز٤ىْٛ ٤ه قٛز . ثط٘بٔٝ ض٤ع٢ زضؾ٣ ٞؿشٙس. اظ ا٤ٗ ضٚـ زض ثؿ٥بض٢ اظ وكٛضٞب٢ سٛؾؼٝ ٤بفشٝ ٚ زض حبَ سٛؾؼٝ اؾشفبزٜ ٣ٔ

فطآ٤ٙس چبضر ز٤ىْٛ اؾز وٝ ٚظب٤ف ٚ وبضٞب٢ ٤ه حطفٝ ٤ب قغُ ٔٙس ثطا٢ سح٥ُّ حطفٝ ٚ قغُ اؾز. ذطٚخ٣ ضٚـ ٘ظبْ

 اؾز. "دب٥٤ٗ ثب ثبال"ٌطزز . ثٝ عٛض و٣ّ ض٤ٚىطز ز٤ىْٛ ٤ه ضٚـ ٔكرم ٣ٔ

 

  سطلي  ػول زؼFunctional Analysis 

فٝ زض ا٢ ٥٘ؿز . ثّىٝ ٞسف آٖ قٙبؾب٣٤ اٞساف ان٣ّ ٤ه حطسح٥ُّ ػّٕىطز٢ ثٝ ٔؼٙب٢ زل٥ك وّٕٝ ضٚق٣ ثطا٢ سح٥ُّ حطفٝ

ٞب٢ فطػ٣ ٞط ثرف ثبقس وٝ قبُٔ قٙبؾب٣٤ ػّٕىطز ان٣ّ آٖ حطفٝ اؾز. ؾذؽ ا٤ٗ وبض ثطض٢ٚ قبذٝٞب٢ ػٕسٜ ٣ٔثرف

ا٢ وٝ زض اٍّ٘ؿشبٖ ٔٛضز اؾشفبزٜ لطاض ٌطفشٝ قٛز سب ا٣٤ٍِٛ ٔطست ٚٔٙغم٣ ثٝ زؾز آ٤س. سح٥ُّ ػّٕىطز٢ ثٝ ٌٛ٘ٝا٘دبْ ٣ٔ

وٙٙس، ٞط ٤ه اظ ا٤ٗ ٚ زض ثطذ٣ ٔٛاضز ٔكشط٤بٖ اؾشب٘ساضزٞب زض آٖ قطوز ٣ٔ ا٢ وٝ ٞٙطآٔٛظاٖ، ٔس٤طاٖفطا٤ٙس٢ ٔكبٚضٜ

ٞب ٔكرم قٛ٘س. ضٚـ سح٥ُّ ػّٕىطز٢ زض چٙس٤ٗ وكٛض ٞب ٤ه ثٝ ٤ه ثطضؾ٣ ذٛاٞٙس قس سب اِعأبر ػّٕىطز٢ آٖ ٔسَ

 طا ٣ٔ قٛز. اضٚدب٣٤ ٚ ذبٚض٥ٔب٘ٝ اخطا قسٜ اؾز ٚ زض حبَ حبضط ٥٘ع ثٝ نٛضر آظٔب٤ك٣ زض آٔط٤ىب٢ خٙٛث٣ اخ

 

 ِٞب٣٤ ثٝ ٤ىس٤ٍط زاض٘س وٝ اظ ٘ظط ضٚـ ٚ ٔٙبثغ ٔٛضز ٥٘بظ ا٤ٗ زٚ ضٚـ قجبٞز زٞسٔمب٤ؿٝ ٘كبٖ ٣ٍٔ سطلي  ػول زؼ ؼي َم  هقبيغ

ٚ سح٥ُّ ػّٕىطز٢ ثطض٢ٚ  DACUMوٝ سبو٥س وٝ ، ٔمساض ٔٙبثغ ٔٛضز ٥٘بظ ثطا٢ سىطاض فطا٤ٙس وٕشط اظ ضٚـ سح٥ُّ قغُ اؾز. زْٚ ا٤ٗاَٚ ا٤ٗ

)ا٤ٗ ز٤سٌبٜ اظ خٟز چ٣ٍٍ٘ٛ ا٘دبْ حطفٝ ٚ ٤ب اظ خٟز ا٘دبْ ٔٙغم٣ حطفٝ اؾز(. اٌط چٝ ٞط زٚ ضٚـ ضاٜ حُ ٞب٣٤ ثطا٢ اضسجبط  فطا٤ٙس وبض اؾز

ٛظق٣ چٙساٖ ضضب٤ز ثرف أب ا٤ٗ اضسجبعبر ٕٔىٗ اؾز ثطا٢ عطاح٣ اؾشب٘ساضزٞب٢ آٔ  زازٖ ٘شب٤ح سح٥ُّ ٞب٢ ا٘دبْ قسٜ ٚ ٟٔبضر آٔٛظ٢ زاض٘س،

وٝ زض سح٥ُّ ػّٕىطز٢، قٛز زض حب٣ِٞب( ا٘دبْ قسٜ زض اضسجبط ثب ٞط ٚظ٥فٝ سؼ٥٥ٗ ٣ٔ ٚظب٤ف ٚ وبضٞب )قب٤ؿش٣ٍ DACUM. زض عطح  ٘جبقٙس 

 وٙس. وٙس ضا سؼط٤ف ٣ٔػّٕىطزٞب٢ اؾبؾ٣ ٚ ػّٕىطزٞب٢ فطز٢ وٝ اظ آٟ٘ب حٕب٤ز ٣ٔ
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ٕ٘ب٤ٙس. فٟطؾز اثعاض، سد٥ٟعار ٔٛاز ٔٛضز ٥٘بظ ٚ ٔطسجظ ثب حطفٝ  قٙبذشٝ قسٜ زض عَٛ ٞط زٚ ضٚـ اِعأبر اخطا ضاسؼط٤ف ٣ٔ

قج٥ٝ  ٥ٌDACUMطز . ضٚ٘س ٚ ٍ٘طـ زض ثرف ٘مكٝ ػّٕىطز٢ سح٥ُّ ػّٕىطز٢ ٔٛضز اؾشفبزٜ لطاض ٣ٔ DACUMوبضٌبٜ 

 اِعٔبر سح٥ُّ ػّٕىطز٢ اؾز. 

زاضز. زض سح٥ُّ ػّٕىطز٢ قب٤ؿش٣ٍ ثٝ  فبٚر ػٕسٜ ا٢ ٚخٛزٚ سح٥ُّ ػّٕىطز٢ س DACUMزض ٔٛضز ٔفْٟٛ قب٤ؿش٣ٍ اظ ٘ظط 

نٛضر قطح ٚظب٤ف ان٣ّ سؼط٤ف قسٜ اؾز. زض ػ٥ٗ حبَ، قب٤ؿش٣ٍ ثٝ ٔؼٙب٢ وُ وبضٞب٢ خع٣٤ ٥٘ع سؼط٤ف قسٜ اؾز. خٕغ 

ب٤د٣ ضا ٘ش ا٤ٗ قب٤ؿش٣ٍ ٞب ٤ه حطفٝ ضا سؼط٤ف ٣ٔ وٙس. أبسح٥ُّ ػّٕىطز٢ ٣ٕ٘ سٛا٘س ٚظب٤ف ضا سؼط٤ف وٙس. ثىٝ ٣ٔ سٛا٘س

 قٙبؾب٣٤ وٙس وٝ ثطا٢ ضؾ٥سٖ ثٝ ٞسف خٙجٝ ح٥بس٣ زاض٘س.

ضٚـ نط٤ح ٚاظ دب٥٤ٗ ثٝ ثبال اؾز .اظ ٘ظط سٛن٥ف٣ ا٤ٗ ضٚـ ثٝ سح٥ُّ ٞب٢ لس٣ٕ٤ قغُ / وبض ٘عز٤ىشط اؾز.  DACUMضٚـ 

 ٢DACUM ٔؼشجط سط اظ سح٥ُّ ػّٕىطز٢ اظ ثبال ثٝ دب٥٤ٗ ، ؾبظٔبٖ ٤بفشٝ، ف٣ٙ ٚ ث٥كشط ػ٣ٙ٥ ٣ٔ ثبقس. ٘شب٤ح سح٥ُّ ػّٕىطز

 ثبقٙس. اؾز اٌط چٝ ضٚقٟب٢ آٖ ػ٣ٙ٥ ٣ٕ٘

 (Dutyٍ ي ِ )

ا٘دبْ قسٜ زض ٤ه قغُ ٤ب حطفٝ ٣ٔ ثبقس. ٚظ٥فٝ ػٙٛا٣٘ اؾز اظ  (Work)ٚظ٥فٝ ث٥بٖ و٣ّ زض ٔٛضز زأٙٝ ثعض٣ٌ اظ وبضٞب٢

ٚظ٥فٝ زاضز.  12ا٣ِ  6غُ ٤ب حطفٝ ٤ه ذٛقٝ سىب٥ِف )وبضٞب٢( ٔطسجظ ثب ٞٓ وٝ زض وٙبض ٞٓ لطاض ٣ٔ ٥ٌط٘س. ٔؼٕٛالً ٞط ق

 ػٙٛاٖ ٤ه ٚظ٥فٝ زاضا٢ ٔؼ٣ٙ ٔؿشم٣ّ ثسٖٚ اضخبع ثٝ قغُ ٤ب حطفٝ اؾز.

 (Taskس لي  كبر  )

 سى٥ّف وبض٢ وٛچىشط٤ٗ ٚاحس ٤ه وبض ثب د٥بٔس ٚ ذطٚخ٣ ٔكرم ٣ٔ ثبقس.

 د٥بٔس ٤ه سى٥ّف وبض٢ ٣ٔ سٛا٘س ثٝ نٛضر ٔحهَٛ، ذسٔبر ٤ب سه٥ٕٓ زض ٘ظط ٌطفشٝ قٛز. -

 سى٥ّف وبض٢ لؿٕش٣ اظ وبض اؾز وٝ لبثُ ٚاٌصاض وطزٖ ذٛاٞس ثٛز. ٤ه -

 ٚ ا٘شٟب ٣ٔ ثبقس.٤ه سى٥ّف وبض٢ زاضا٢ ٘مغٝ قطٚع  -

 ٤ه سى٥ّف وبض٢ لبثُ ا٘ساظٜ ٥ٌط٢ ٚ ٔكبٞسٜ اؾز. -

 ٤ه سى٥ّف وبض٢ ٣ٔ سٛا٘س ٔؿشمُ اظ وبضٞب٢ ز٤ٍط ا٘دبْ قٛز. -

 اؾز. 20ا٣ِ  6ٔؼٕٛالً سؼساز سىب٥ِف وبض٢ زض ٞط ٚظ٥فٝ ث٥ٗ  -

 ( ٣ٔ ثبقس.stepٞط سى٥ّف وبض٢ زاضا٢ زٚ ٤ب چٙس ٔطحّٝ وبض ) -

 لطاض ٣ٔ ٥ٌطز. 125ا٣ِ  75سؼساز سىب٥ِف وبض٢ زض ٞط قغُ ٤ب حطفٝ ٔؼٕٛالً زض ٔحسٚزٜ  -

٥٘ع زض ثطذ٣ اظ ٔٛاضز ٤بز ٣ٔ قٛز. سى٥ّف وبض٢ زض ٤ه حطفٝ ثٝ ؾٝ ٘ٛع ٣ٔ سٛا٘س سمؿ٥ٓ  "وبض"اظ سى٥ّف وبض٢  ثب ٘بْ 

 ٛز:ثٙس٢ ق

 سى٥ّف وبض٢ ٔجش٣ٙ ثط ٟٔبضر ػ٣ّٕ  .1

 سى٥ّف وبض٢ ٔجش٣ٙ ثط زا٘ف  .2

 ٞب٢ غ٥طف٣ٙ سى٥ّف وبض٢ ٔجش٣ٙ ثط قب٤ؿش٣ٍ .3



82 
 

وبض ٣ٔ ثبقس. ؾغٛح نالح٥ز چٟبض ا٣ِ دٙح  12ا٣ِ  6ٚظ٥فٝ ٚ ٞط ٚظ٥فٝ  12ا٣ِ  8ؾغٛح نالح٥ز ٤ه ا٣ِ ؾٝ زاضا٢ 

ا٢ سٛا٘س ٔدٕٛػٝذٛاٞس ثٛز. ٤ه قغُ زض ٤ه حطفٝ ٣ٔ وبض 12ا٣ِ  6ٚظ٥فٝ ٚ ٞط ٚظ٥فٝ قبُٔ  10ا٣ِ  ٥٘8ع زاضا٢ 

سٛا٘س ؾغح قب٤ؿش٣ٍ ٤ه ا٣ِ چٟبض ضا ثٝ ذٛز ذبل اظ وبضٞب٢ حطفٝ ضا زض ذٛز دٛقف زٞس. ٕٞچ٥ٙٗ ٞط وبض ٣ٔ

 اذشهبل زٞس.

 ه بّين

  س لي  كبر-Task 

 سى٥ّف وبض٢ وٛچىشط٤ٗ ٚاحس ٤ه وبض ثب د٥بٔس ٚ ذطٚخ٣ ٔكرم ٣ٔ ثبقس.

 سى٥ّف وبض٢ ٣ٔ سٛا٘س ثهٛضر  ٔحهَٛ، ذسٔبر ٤ب سه٥ٕٓ زض ٘ظط ٌطفشٝ قٛز.د٥بٔس ٤ه  -

 ٤ه سى٥ّف وبض٢، لؿٕش٣ اظ وبض اؾز وٝ لبثُ ٚاٌصاض وطزٖ ذٛاٞس ثٛز.  - 

 ٤ه سى٥ّف وبض٢ زاضا٢ ٘مغٝ قطٚع ٚ ا٘شٟب ٣ٔ ثبقس. -

 ٤ه سى٥ّف وبض٢ لبثُ ا٘ساظٜ ٥ٌط٢ ٚ ٔكبٞسٜ اؾز. -

 ٔؿشمُ اظ وبضٞب٢ ز٤ٍط ا٘دبْ قٛز.٤ه سى٥ّف وبض٢ ٣ٔ سٛا٘س   -

 اؾز. 20ا٣ِ  6ٔؼٕٛال سؼساز سىب٥ِف وبض٢ زض ٞط ٚظ٥فٝ ث٥ٗ -

 ٣ٔ ثبقس.(Step)ٞط سى٥ّف وبض٢ زاضا٢ زٚ ٤ب چٙس ٔطحّٝ وبض -

 لطاض ٣ٔ ٥ٌطز.  125ا٣ِ  75سؼساز سىب٥ِف وبض٢ زض ٞط قغُ ٤ب حطفٝ ٔؼٕٛال زض ٔحسٚزٜ -

زض ثطذ٣ اظ ٔٛاضز ٤بز ٥ٔكٛز. سى٥ّف وبض ٢ زض ٤ه حطفٝ ثٝ ؾٝ ٘ٛع ٣ٔ سٛا٘س سمؿ٥ٓ ٥٘ع  "كبر"اظ سى٥ّف وبض٢ ثب ٘بْ 

 ثٙس٢ قٛز:

 سى٥ّف وبض٢  ٔجش٣ٙ ثط ٟٔبضر ػ٣ّٕ  -1

 سى٥ّف وبض٢ ٔجش٣ٙ ثط زا٘ف -2

 سى٥ّف وبض٢ ٔجش٣ٙ ثط قب٤ؿش٣ٍ ٞب٢ غ٥ط ف٣ٙ -3

 هزضلِ كبر-Step 

٣ٔ ٤ٌٛٙس. ٔطاحُ ا٘دبْ وبض ٤ه ض٤ٚٝ ٔكطٚح ا٘دبْ وبض  "طحّٝ وبضٔ"فؼب٥ِز ٞب٢ الظْ ثطا٢ ا٘دبْ  ٤ه سى٥ّف وبض٢ ضا  

اؾز. ٔؼٕٛال ٞط سى٥ّف وبض٢ اظ زٚ ٤ب چٙس ٔطحّٝ وبض سكى٥ُ قسٜ اؾز. ضٚـ ز٤ىْٛ ٔؼٕٛال ثطا٢ سؼ٥٥ٗ ٔطاحُ وبض ٥٘ؿز 

 ثّىٝ ثط٘بٔٝ ض٤عاٖ زضؾ٣ ثٝ وٕه ذجطٌبٖ ٔطاحُ وبض ضا سؼ٥٥ٗ ٣ٔ ٕ٘ب٤ٙس. ٔثبَ:

 قغُ: ذب٘ٝ زاض
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 ٥فٝ: ٍٟ٘ساض٢ ح٥بطٚظ

 وبض: چٕٗ ظزٖ

 ٕ٘ٛزٖ چٕٗ ظٖ ٗٔطحّٝ وبض: ضٚق

 

 

  دبرُ كبر(subtask) 

ؿط٢ سٛا٘بئ٣ ٞب٢ ذبل اؾز. ُ ٣ٔ قٛز وٝ ا٘دبْ آٖ ٥٘بظٔٙس ٤ىٔؼٕٛال ٞط وبض ثٝ اخعاء ٔؿشمُ لبثُ ا٘ساظٜ ٥ٌط٢ سجس٤

ثطا٢ ٔثبَ ا٥ِٚٗ دبضٜ وبض اظ وبض سٙظ٥ٓ خطلٝ، ٞط دبضٜ وبض ٣ٔ سٛا٘س ثٝ اٞساف آٔٛظق٣ زض ؾٝ ح٥غٝ ٤بز٥ٌط٢ سجس٤ُ قٛز. 

 ا٘شربة اثعاض ٔٙبؾت خٟز سٙظ٥ٓ ؾ٥ؿشٓ خطلٝ اؾز. زض ثطذ٣ اظ ٔٛاضز ثٝ دبضٜ وبض، ٔطحّٝ ا٘دبْ وبض ٣ٔ ٤ٌٛٙس.

  اعشبًؽارؼ ػول زؼ(Performance Standard) 

طز اؾشٛاض اؾز. آٖ ؾغح قٙبذشٝ قسٜ ٚ قب٤ؿش٣ٍ ٞب٢ حطفٝ ا٢ ) ف٣ٙ  ٚ غ٥ط ف٣ٙ ( ز٥٘ب٢ وبض ثط اؾبؼ اؾشب٘ساضز ػّٕى

لبثُ لجَٛ ثطا٢ ا٘دبْ ٤ه وبض زض ٤ه حطفٝ ٤ب قغُ ضا اؾشب٘ساضز ػّٕىطز آٖ وبض ٣ٔ ٘بٔٙس. ٔؼٕٛال زض اؾشب٘ساضز ػّٕىطز قطا٤ظ 

 ا٘دبْ وبض, اؾشمالَ ا٘دبْ وبض ٚ ا٘شظبضار آٚضزٜ ٣ٔ قٛز.

  هْبرر(skills): 

ٟ٘ب ٚ ٤ب ثٝ ػجبضس٣ ٕٞب٣ٍٙٞ ث٥ٗ اػٕبَ ضٚا٣٘، حطوش٣ ضا ٟٔبضر ٤ٌٛٙس. اِجشٝ اظ سٛا٘بئ٣ ػضالر ٚ ا٤دبز ٕٞب٣ٍٙٞ ث٥ٗ آ

 ؾغٛح ثبالئ٣ حٛظٜ قٙبذش٣ ٥٘ع ثٝ ػٙٛاٖ ٟٔبضر ٤بز ٣ٔ قٛز. 

  ؼاًؼ(knowledge): 

 ػمال٣٘ اظ لج٥ُ وؿت زا٘ف، ضقس ٟٔبضر ٞب٢ ش٣ٙٞ، لسضر سدع٤ٝ سح٥ُّ ضا زا٘ف ٤ٌٛٙس. –ثٝ سٛا٘بئ٣ ٞب٢ ش٣ٙٞ 

  ًگزػ(Attitude) 

ٍ٘طـ ثٝ سٛا٘بئ٣ ٞب٣٤ ٌفشٝ ٣ٔ قٛز وٝ ثٝ خٙجٝ احؿبؾ٣ ٚ ػبعف٣، اضظـ، ػال٤ك ٚ ٍ٘طـ ٔطثٛط ٣ٔ قٛز. سٛا٘بئ٣ 

 ٔكبضوز فؼبَ سٛاْ ثب ػاللٝ ٔثب٣ِ اظ ا٤ٗ ٘ٛع سٛا٘بئ٣ اؾز. ٍ٘طـ زض ٚالغ ٘ٛػ٣ ٟٔبضر ش٣ٙٞ ٚ ػ٣ّٕ اؾز.

  عيص فالضيز كبر(Qualification Level) 

وبض ػجبضر اؾز اظ ؾغح حطفٝ ٚ ٤ب قغ٣ّ وٝ آٖ وبض ثب٤س زض آٖ ؾغح نٛضر ث٥ٍطز. ٘ظبْ ٞب٢ ؾغح ؾغح نالح٥ز 

زض٘ظط ٌطفشٝ قسٜ اؾز وٝ ثٝ سجغ آٖ  5ثٙس٢ ٌٛ٘ب٣ٌ٘ٛ زض ث٥ٗ وكٛضٞب ٚخٛز زاضز.ؾغح نالح٥ز ٟٔٙسؾ٣ )حطفٝ ا٢( 

 ؾغح ٣ٔ ثبقس. 4سىٙؿ٥ٗ ف٣ٙ ٤ب حطفٝ ا٢ زاضا٢ 

 ؽبيغشگي(Competency) 
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٣ ثٝ ٔدٕٛػٝ ٚ ؾغح٣ اظ ٟٔبضر ٞب٢ قغ٣ّ، ٟٔبضر ٞب٢ ػ٣ٕٔٛ، زا٘ف ، ٍ٘طـ ٚ ثبٚض ٚ ا٤ٕبٖ ٌفشٝ ٣ٔ قٛز. قب٤ؿشٍ

 ثغٛض و٣ّ قب٤ؿش٣ٍ ، ٟٔبضر ا٘دبْ زازٖ ذٛة ٚ ٔٙبؾت ٤ه وبض ضا ٤ٌٛٙس.

 عيص ثٌؽ  ؽبيغشگي ّب

 عيص ؽبيغشگي اًدبم كبر(Competency Level)  

نالح٥ز حطفٝ ا٢ ا٘دبْ ٣ٔ قٛز, ا٘دبْ ذٛز وبض ٕٔىٗ اؾز ثب و٥ف٥ز نطف ٘ظط اظ ا٤ٙىٝ ٤ه وبض زض چٝ ؾغح 

قس. ؾغح و٥ف٣ قٙبذشٝ قسٜ اظ ٤ه قرم زض ٔح٥ظ وبض ضا ؾغح قب٤ؿش٣ٍ ٔٛضز كره٣ زض ٔح٥ظ وبض ٔٛضز ا٘شظبض ثبٔ

ثٙس٢  ا٘شظبض ٚ ٥٘بظ ٤ٌٛٙس.  ؾغح قب٤ؿش٣ٍ ا٘دبْ وبض ٔؼ٥بض اؾبؾ٣ اضظق٥بث٣ ٣ٔ ثبقس. زض ث٥ٗ وكٛضٞب٢ ٘ظبْ ؾغح

ٌٛ٘ب٣ٌ٘ٛ ٚ خٛز زاضز وٝ ٘ظبْ چٟبض ؾغح٣ ثطا٢ ثط٘بٔٝ ض٤ع٢ زضؾ٣ ٚ آٔٛظق٣ ف٣ٙ ٚ حطفٝ ا٢ زض ٘ظط ٌطفشٝ قسٜ  قب٤ؿش٣ٍ

 اؾز. 

  (2008عيص ثٌؽ  ؽبيغشگي )ٍّبة 

 ٤ى٣ اظ ا٘ٛاع ؾغح ثٙس٢ قب٤ؿش٣ٍ ٞب٢ حطفٝ ا٢ ثهٛضر چٟبضٔطحّٝ ا٢ ٣ٔ ثبقس وٝ قبُٔ ٔٛاضز ظ٤ط ٣ٔ ثبقس:

فٟٓ ؾغح دب٤ٝ,  –: زا٘ؿش٣ٙ ٞب٢ دب٤ٝ، زاضا٢ آٌب٣ٞ ٚ سٛا٘بئ٣ وبض سٟٙب سحز ؾطدطؾش٣ (Awarness) آٌب٣ٞ  -

 سؼ٥٥ٗ, فٟطؾز ٕ٘ٛزٖ, سكر٥م, ؾٛاَ ٕ٘ٛزٖ, سٛا٘بئ٣ وؿت اعالػبر ٚ ٥٘بظٔٙس ؾطدطؾز ثٛزٖ

: زا٘ف ف٣ٙ ا٘دبْ وبض, سٛا٘بئ٣ ا٘دبْ وبض ثسٖٚ ؾطدطؾش٣ ثغٛض ٔؿشمُ, سٛن٥ف ,  (Knowledge)زا٘ف  -

 ٔكبضوز, سٛض٥ح, وبض ثب اؾشفبزٜ اظ ذغٛط ضإٞٙب ٚ زا٘ؿشٗ زض ٔٛضز ظٔبٖ اضخبع ثٝ ضإٞٙب 

 : ٔبٞط ٚ لبزض ثٝ آٔٛظـ ٚ ٞسا٤ز ز٤ٍطاٖ, ثط٘بٔٝ ض٤ع٢ ٚ سح٥ُّ, دبؾد ٌٛئ٣ زض ثطاثط وبضٞب٢(Skill) ٟٔبضر  -

ذٛز, ؾط ٚ وبض زاقشٗ ثب ؾغح ٚؾ٥ؼ٣ اظ وبض ٞب ٚ فؼب٥ِز ٞب , وكف ضاٜ ٞب خٟز افعا٤ف ٔكبضوز ذٛز ٚ ز٤ٍطاٖ, 

 فطاٞٓ ٕ٘ٛزٖ ذغٛط ضإٞٙب ٚ ٞسا٤ز, اضائٝ قب٤ؿش٣ٍ ثٝ ز٤ٍطاٖ, سؼ٥٥ٗ چكٓ ا٘ساظ ث٥ط٣٘ٚ

ػ٥ت ٤بث٣ , ٞسا٤ز ٚ  : ذجط٣ٌ زض ا٘دبْ وبض ٚ آٔٛظـ ز٤ٍطاٖ, ا٤دبز, ٘ٛآٚض٢, ؾبظٌبض٢,(Mastery) سؿّظ -

 ضإٞٙب٣٤ ز٤ٍطاٖ, الشجبؼ  چكٓ ا٘ساظ ثّٙس ٔسر
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 خس٤س ٘كبٖ ٣ٔ زٞس. لبِج٣اضظـ ٚاحس زاضز ٚ ٕٞبٖ سمؿ٥ٓ ثٙس٢ ضا ثب  3-1َٚ سثب خ ( 3-2َٚ)خس

 L1 900ؾبػز ثطا٢ ؾغح  900اؾز. ا٤ٗ ظٔبٖ ثٝ ٔمساض  قسٜؾبػز ٔٙظٛض  3600سصوط: ظٔبٖ وُ آٔٛظـ سح٥ُّ حطفٝ ثطق 

 اذشهبل زازٜ قسٜ اؾز.  L3ؾبػز ثطا٢ ؾغح  L2  ٚ1800ؾبػز ثطا٢ ؾغح 

 گزٍُ ؽ لي ثزق: DACUM سطلي  ضزفِخؽٍل ًْبيي  -3-3

ثب حضٛض ز٤ٍط نبحجبٖ ٘ظطاٖ، ٔكبغُ ثطق ٔٛضز  DACUMزض ازأٝ ضٚ٘س سٙظ٥ٓ ا٤ٗ ؾٙس ٚ سح٥ُّ ٔكبغُ ٚ حطف، خسَٚ 

سؼساز  افعا٤ف DACUM. ٤ى٣ اظ سغ٥٥طار اؾبؾ٣ خسَٚ ٔٛخٛز اؾززض نٛضسدّؿبر  سغ٥٥ط ٚ سحَٛ لطاض ٌطفز وٝ قطح آٖ

سغ٥٥ط وطز ٚ ثٝ ( زض ٞط ٚظ٥فٝ Taskسؼساز سىب٥ِف وبض٢ )زض ٘ش٥دٝ ثٛز(  9ثٛز )سؼساز ٚظب٤ف لج٣ّ  12ثٝ  DUTY ٚظب٤ف

 سىب٥ِف زاقشٝ ثبقس. ٚ ؾٙس ٔهساق ث٥كشط٢ ٚظب٤ف زضؾؼ٣ قس سب سؼبض٤ف 

 ثٝ سطس٥ت ظ٤ط سٙظ٥ٓ قس. L1 ،L2  ٚL3سؼبض٤ف حطف زض ؾٝ ؾغح  نٛضر ٌطفز ٚسٛظ٤غ ؾبػبر ٔدسزاً 

 74110191: ثطلىبض ػ٣ٕٔٛ ثب وس L1حطفٝ زض ؾغح نالح٥ز 

 74120192: ثطلىبض ٚسؼ٥ٕطوبض نٙؼش٣ ثب وس L2حطفٝ زض ؾغح نالح٥ز 

 31130393: سىٙؿ٥ٗ ثطق ثب وس L3حطفٝ زض ؾغح نالح٥ز 

 سٙظ٥ٓ قس. 3-3نٛضر خسَٚ ثٝ( ثطا٢ ٌطٜٚ قغ٣ّ ثطق 2وبضٌبٜ  DACUMزض ٟ٘ب٤ز خسَٚ سح٥ُّ حطفٝ )خسَٚ 
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 (1،كارگاُ DACUMجدٍل تحليل حرفِ )جدٍل  
 

 ؾبػز و٣ّ

% ٘ظط40٢% ػ٣ّٕ          60  

 ساعت نظری ساعت عملی سطح مهارت کد وظیفه/ کار

  كؽ گزٍُ ؽ لي:  ػٌَاى گزٍُ ؽ لي:
 

  74110191 كؽ: 1 عيص: ثزق بر ػوَهي ًبم ضزفِ: 

  74110192 كؽ: 2 عيص: ثزق بر ٍ سؼويزكبر ثزق فٌؼشي ًبم ضزفِ: 

  33130393 كؽ: 3 عيص: س ٌغيي هٌْؽعي ثزق ضزفِ:ًبم  
 

 كبرّب ٍ بي 
  

اخزا  سبعيغبر ال شزي ي 

فؾبر مؼي  عبغشوبًْب  

 سدبر  ٍ غبؿ( –)هغ ًَي 
 هشزُ ٍ ثز ٍرؼ

سيزعبس  عين كؾي 

 سَكبر

سيزعبس  عين كؾي 

 رٍكبر

عين كؾي ٍ كبث  كؾي ٍ 

 ًقت قيؼبر ال شزي ي

اخزا  عيغشن ارر ٍ 

 گيزفبػقِ 

اخزا  عيغشن ثزق 

 اميزار 

سغز ٍ رفغ ػيت عين 

 كؾي

01  171 114 0101 L3 18 12 0102 L1 27 18 0103 L1 27 18 0104 L1 27 18 0105 L1 18 12 0106 L1 18 12 0107 L1 36 24 
 

هًَشبص ٍ سبثلَّب  ثزق 

 MVعبغشوبى ٍ فٌؼشي)

 ٍLV) 

هشزُ ٍ ثز ٍرؼ اًشػبة 

 LVقيؼبر سبثلَ  ثزق 
 LVًقت قيؼبر 

 سهبيؼ ّب  سٌظين 

ػول زؼ سدْيشار ٍ 

قيؼبر ال شزي ي سبثلَ 
LV 

عين كؾي ٍ اخزا  

اسقبالر كليؽّب ٍ 

 LVفيَسّب  

هشزُ ٍ ثز ٍرؼ اًشػبة 

 MVقيؼبر سبثلَ  ثزق 
 MVًقت قيؼبر 

عين كؾي ٍ اخزا  

اسقبالر كليؽّب ٍ 

 MVفيَسّب  

02  270 180 0201 L3 45 30 0202 L2 27 18 0203 L2 27 18 0204 L2 27 18 0205 L3 54 36 0206 L3 27 18 0207 L3 27 18 
 

 
 سهبيؼ ّب سٌظين ػول زؼ 

سدْيشار ٍ قيؼبر 

 MVال شزي ي سبثلَ 

      

    0208 L3 36 24                         
 

ًقت ٍ ًگْؽار  عيغشن 

 ّب  خزيبى مؼي 
 عيغشن اػالم ضزيق

عيغشن ؼٍرثيي هؽار 

 ثغشِ
 عيغشن مؽ عزقز عيغشن  ًشي هزكش  عيغشن ثزق ايوٌي عيغشن فَسي

عيغشن ؼرة اسَهبسيک 

 ٍ كٌشزل سزؼؼ

03  162 108 0301 L1 18 12 0302 L1 18 12 0303 L1 18 12 0304 L1 18 12 0305 L1 18 12 0306 L1 18 12 0307 L2 18 12 
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 (1،كارگاُ DACUMجدٍل تحليل حرفِ )جدٍل   
 

 ؾبػز و٣ّ

% ٘ظط40٢% ػ٣ّٕ          60  

 ساعت نظری ساعت عملی سطح مهارت کد وظیفه/ کار

  كؽ گزٍُ ؽ لي:  ػٌَاى گزٍُ ؽ لي:
 

  74110191 كؽ: 1 عيص: ثزق بر ػوَهي ًبم ضزفِ: 

  74110192 كؽ: 2 عيص: ثزق بر ٍ سؼويزكبر ثزق فٌؼشي ضزفِ: ًبم 

  33130393 كؽ: 3 عيص: س ٌغيي هٌْؽعي ثزق ًبم ضزفِ: 
 

 كبرّب ٍ بي 
  

 
 ي َى فَسي ٍ سقَيز  ٍ 

 ؼرة ثبسكي
      عيغشن سل ي

    0308 L1 18 12 0309 L1 18 12                     
 

اخزا  سبعيغبر 

ال شزي ي ؼر ٍاضؽّب  

 فٌؼشي

 كبث  كؾي فؾبر مؼي  سيز عبس  كبث  كؾي هشزُ ٍ ثز ٍرؼ

ًقت ٍ راُ اًؽاس  اًَاع 

سبثلَ ٍ سٌظين ػول زؼ 

 قيؼبر

ًقت سدْيشار ٍ سٌظين 

ػول زؼ قيؼبر 

 ال شزي ي

  

04  180 120 0401 L3 36 24 0402 L2 36 24 0403 L2 36 24 0404 L3 36 24 0405 L3 36 24         
 

ًقت ٍ ًگْؽار  

سبعيغبر ه بًي ي ٍ 

 ال شزٍه بًي ي

عيغشن ّب  ال شزي ي 

سدْيشار عزهبيؾي ٍ 

 گزهبيؾي

عيغشن ّب  

 ال شزٍه بًي ي
  عبًغَر ٍ ثبالثز

دلِ ثزقي ٍ ديبؼُ رٍ  

 هشطزک
   

05  99 66 0501 L2 27 18 0502 L2 18 12 0503 L2 36 24 0504 L2 18 12             
 

سؼويز ٍ ًگْؽار  

 سبعيغبر ال شزي ي
  عبغشوبى ّب  َّؽوٌؽ سبثلَّب  ثزق ثزق اميزار  ارر ٍ فبػقِ گيز عين كؾي ٍ كبث  كؾي رٍؽٌبيي 

06  108 72 0601 L1 27 18 0602 L2 9 6 0603 L1 18 12 0604 L1 18 12 0605 L2 27 18 0606 L1 9 6     
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 (1،كارگاُ DACUMجدٍل تحليل حرفِ )جدٍل 
 

 ؾبػز و٣ّ

% ٘ظط40٢% ػ٣ّٕ          60  

 ساعت نظری ساعت عملی سطح مهارت کد وظیفه/ کار

  كؽ گزٍُ ؽ لي:  ػٌَاى گزٍُ ؽ لي:
 

  74110191 كؽ: 1 عيص: ثزق بر ػوَهي ًبم ضزفِ: 

  74110192 كؽ: 2 عيص: ثزق بر ٍ سؼويزكبر ثزق فٌؼشي ضزفِ:ًبم  

  33130393 كؽ: 3 عيص: س ٌغيي هٌْؽعي ثزق ًبم ضزفِ: 
 

 كبرّب ٍ بي 
  

ًقؾِ كؾي سبعيغبر 

 ال شزي ي
 رٍؽٌبيي

دزيشّب )ثزق ، سل ي ، 

  ًشي(

عيغشن ّب  خزيبى 

 مؼي 
 ارر ٍ فبػقِ گيز هغيز كبث  كؾي رايشرّب سبثلَ ثزق

07  162 108 0701 L1 27 18 0702 L1 27 18 0703 L1 18 12 0704 L2 27 18 0705 L1 18 12 0706 L1 18 12 0707 L1 18 12 
 

       عبغشوبى ّب  َّؽوٌؽ 

    0708 L1 9 6                         
 

سؼويز هبؽيي ّب  

 ال شزي ي

 عين ديسي ٍ سؼويز

 هَسَرّب   عٌ زٍى

عين ديسي ٍسؼويز 

 سزاًغ َرهبسَرّب

عين ديسي ٍسؼويز 

 صًزاسَرّب

عين ديسي ٍسؼويز 

 هبؽيي ّب  هػقَؿ

عين ديسي ٍسؼويز 

 DCهبؽيي ّب  

 عين ديسي ٍسؼويز 

 ثَثيي ّب

ّب  سؼويز الوٌز 

 ضزارسي

08  189 126 0801 L2 27 18 0802 L2 27 18 0803 L2 27 18 0804 L2 18 12 0805 L2 18 12 0806 L2 18 12 0807 L2 18 12 

 

 
سدْيشار ال شزي ي 

 ٍعبي  ضو  ٍ ًق 
      

    0808 L3 36 24                         
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 (1،كارگاُ DACUMجدٍل تحليل حرفِ )جدٍل 
 

 ؾبػز و٣ّ

% ٘ظط40٢% ػ٣ّٕ          60  

 ساعت نظری ساعت عملی سطح مهارت کد وظیفه/ کار

  كؽ گزٍُ ؽ لي:  ػٌَاى گزٍُ ؽ لي:
 

  74110191 كؽ: 1 عيص: ثزق بر ػوَهي ًبم ضزفِ: 

  74110192 كؽ: 2 عيص: ثزق بر ٍ سؼويزكبر ثزق فٌؼشي ضزفِ:ًبم  

  33130393 كؽ: 3 عيص: س ٌغيي هٌْؽعي ثزق ًبم ضزفِ: 
 

 كبرّب ٍ بي 
  

اخزا  سبعيغبر 

ال شزي ي عبغشوبى ّب  

 َّؽوٌؽ

 هشزُ ٍ ثز ٍرؼ
سيزعبس  عين كؾي ٍ 

 كبث  كؾي

عين كؾي ٍ كبث  كؾي 

 ٍ ًقت قيؼبر

دي زثٌؽ  ًزم افشار  

 عيغشن
   سغز ٍ رفغ ػيت

09  162 108 0901 L3 36 24 0902 L1 36 24 0903 L1 18 12 0904 L3 36 24 0905 L3 36 24         
 

ًقت ٍ راُ اًؽاس  رلِ 

 ّب  قبث  ثزًبهِ ريش 

اًَاع رلِ ّب  قبث  ثزًبهِ 

 ريش 

اًَاع ٍرٍؼ  ٍ غزٍخي 

 رلِ ّب
 ثزًبهِ ًَيغي

اخزا  هؽار ثب رلِ قبث  

 ثزًبهِ ريش 

ثزًبهِ ريش  ٍ اخزا  ؼٍ 

 ًوًَِ دزٍصُ
  

10  180 120 1001 L2 18 12 1002 L2 36 24 1003 L3 45 30 1004 L3 36 24 1005 L3 45 30         
 

هدز  عيغشن ّب  

 سَسيغ ًيزٍ ثزق
 اًَاع ًيزٍگبُ اًَاع دغز ّب

سدْيشار دغز ٍ 

 ًيزٍگبُ
 غيَه اًشقبل ٍ سَسيغ

ثْزُ ثزؼار  عيغشن 

 اًشقبل ٍ سَسيغ ثزق

 سهبيؼ ّب  ػبيقي 

 فؾبر قَ 
 

11  252 168 1101 L3 36 24 1102 L3 36 24 1103 L3 54 36 1104 L3 45 30 1105 L3 36 24 1106 L3 45 30     

 

ىزاضي سبعيغبر ٍ 

 سدْيشار ال شزي ي
 ارر ٍ فبػقِ گيز LV  ٍMVسبثلَ  هؽارار رٍؽٌبيي ٍ س ذيِ

عيغشن َّؽوٌؽ ٍ 

 خزيبى مؼي 
   غيَه سَسيغ

12  225 150 1201 L3 36 24 1202 L3 45 30 1203 L3 54 36 1204 L3 36 24 1205 L3 54 36         
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. زض ا٤ٗ ٔطحّٝ ثطٔجٙب٢ ؾرش٣ ٚ ا٥ٕٞز وبض ا٘دبْ قس ؾغح ٞط سى٥ّف وبض٢ ٔكرم  DACUMثؼس اظ سى٥ُٕ خساَٚ 

ثٝ سطس٥ت اظ آؾبٖ ثٝ ٔكىُ )اظ ٘ظط ا٘دبْ وبض، ٥٘بظ ثٝ سفىط ٚ اؾشسالَ ٚ ...( ثٝ ٞط سى٥ّف وبض٢  L1 ،L2  ٚL3قسٜ ؾٝ ؾغح 

 اذشهبل زازٜ قس.

زض ث٥ٗ سىب٥ِف وبض٢ اسفبق  ٤L1 ،L2  ٚL3ه سمؿ٥ٓ ثٙس٢ ٘ؿجشبً ثطاثط٢ ث٥ٗ ؾغٛح  DACUMثٝ عٛض ٔؼَٕٛ زض ٤ه وبضٌبٜ 

اظ ثم٥ٝ ثٝ ٔطاست  L2( زض ؾغح Taskسىب٥ِف وبض٢ ثطق ضخ ٘ساز ٚ سؼساز سىب٥ِف )٣ٔ افشس. اِجشٝ ا٤ٗ لض٥ٝ زض ٔطحّٝ اَٚ ثطا٢ 

 .ث٥كشط ثٛز 

 ج( سهبى ثٌؽ  س بلي  كبر 

ٞب Taskؾبػز( زض ث٥ٗ  3600ثب سٛخٝ ثٝ ؾٝ فبوشٛض ثؿ٥بض ٟٔٓ ظ٤ط ؾبػز و٣ّ ا٘دبْ وبض )ع٣ خّؿبر ٔشؼسز زض ا٤ٗ ٔطحّٝ 

 . قس سمؿ٥ٓ 

  Importancy  ٤ب ا٥ٕٞز وبض

 Frequency  ٤ب ٥ٔعاٖ سىطاض ٚ سٙبٚة وبض

 Difficulty  ٤ب ٥ٔعاٖ ؾرش٣ ا٘دبْ وبض

زضنس ثٝ ؾبػز ٘ظط٢ 40زضنس ظٔبٖ وُ ثٝ ؾبػز ػ٣ّٕ ٚ  60عجك زؾشٛضاِؼُٕ سمؿ٥ٓ ؾبػبر ثطا٢ سىب٥ِف وبض٢، 

زض ظ٤ط ٢0106 قٕبضٜ ثٝ ػٙٛاٖ ٔثبَ سى٥ّف وبض قسثٝ قىُ ظ٤ط سى٥ُٕ  Taskاذشهبل ٚ زض ٟ٘ب٤ز ٞط خسَٚ ٔطثٛط ثٝ ٤ه 

 : آٚضزٜ قسٜ اؾز

  
 Task   

 ؾبػز ٘ظط٢                                                                                              Taskوس                         

 ؾبػز ػ٣ّٕ                                                       Taskؾغح                                     

 

ٚظ٥فٝ زض ا٤ٗ خسَٚ  ٘كبٖ زازٜ قسٜ اؾز. 3-2زض خسَٚسح٥ُّ حطفٝ ثطق )٤ٚطا٤ف اَٚ( ثٝ نٛضر ظ٤ط ثسؾز آٔس  خسَٚ

 نٛضر خساٌب٘ٝ اضبفٝ قسٜ اؾز. ٘هت ٚ ضاٜ ا٘ساظ٢ ضِٝ ٞب٢ لبثُ ثط٘بٔٝ ض٤ع٢ ثٝ

  

عين كؾي ٍ كبث  كؾي ؼر عبغشوبى 

 ّب  هغ ًَي

0106 L1 37 25 
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 سغز ٍ رفغ ػيت عين كؾي   
 

اخزا  عيغشن ثزق 
 اميزار 

اخزا  عيغشن ارر ٍ فبػقِ 
 گيز

عين كؾي ٍ كبث  كؾي ٍ 
 هشزُ ٍ ثز ٍرؼ  سيزعبس  عين كؾي سَكبر سيزعبس  عين كؾي رٍكبر ًقت قيؼبر ال شزي ي

اجراي تاسيسات الكتريكي   
 فطار ضعيف ساختواًْاي 

 تجاري ٍ خاظ( –) هسكًَي 
                

    24 36 L1 0107 12 18 L1 0106 12 18 L1 0105 18 27 L1 0104 18 27 L1 0103 18 27 L1 0102 12 18 L3 0101 
 114 171  11 

    

 
 

  
 سهبيؼ ّب  سٌظين ػول زؼ 
سدْيشار ٍ قيؼبر ال شزي ي 

 MVسبثلَ 

عين كؾي ٍ اخزا  اسقبالر 
 MVكليؽّب ٍ فيَسّب  

 MVًقت قيؼبر 
هشزٍ ثزٍ ٍرؼ اًشػبة قيؼبر 

 MVسبثلَ  ثزق 
عين كؾي ٍ اخزا  اسقبالر 

 LVكليؽّب ٍ فيَسّب  

 سهبيؼ ّب  سٌظين ػول زؼ 
سدْيشار ٍ قيؼبر 
 LVال شزي ي سبثلَ 

 LVًقت قيؼبر          
هشزٍ ثزٍ ٍرؼ اًشػبة قيؼبر 

 LVسبثلَ  ثزق 

هًَتاش ٍ تاتلَّاي ترق   

 (MV,LVساختواى ٍ صٌعتي )
                

24 36 L3 0208 18 27 L3 0207 18 27 L3 0206 36 54 L3 0205 18 27 L2 0204 18 27 L2 0203 18 27 L2 0202 30 45 L3 0201 
 167 255  12 

  

 
 

 ي َى فَسي ٍ سقَيز  ٍ  عيغشن سل ي 
 ؼرة ثبسكي

اسَهبسيک ٍ عيغشن ؼرة 
 كٌشزل سزؼؼ

 

 عيغشن اػالم ضزيق عيغشن ؼٍرثيي هؽار ثغشِ عيغشن فَسي عيغشن ثزق ايوٌي عيغشن  ًشي هزكش  عيغشن مؽ عزقز

ًصة ٍ ًگْداري سيستن ّاي   

 جرياى ضعيف
            

12 18 L1 0309 12 18 L1 0308 12 18 L2 0307 12 18 L1 0306 12 18 L1 0305 12 18 L1 0304 12 18 L1 0303 12 18 L1 0302 12 18 L1 0301 
 118 162 

 13 

   

 
 

     
ًقت سدْيشار ٍ سٌظين 

 قيؼبر ال شزي يػول زؼ 

ًقت ٍ راُ اًؽاس  اًَاع سبثلَ 

 ٍ سٌظين ػول زؼ قيؼبر 
 هشزُ ٍ ثز ٍرؼ سيز عبس  كبث  كؾي كبث  كؾي فؾبر مؼي 

اجراي تأسيسات الكتريكي در   
 ٍاحدّاي صٌعتي

        
                    24 36 L3 0405 24 36 L3 0404 24 36 L2 0403 24 36 L2 0402 24 36 L3 0401 

 121 181 
 14 

   

 
 

 

 

دلِ ثزقي ٍ ديبؼُ رٍ  
 عيغشن ّب    عبًغَر ٍ ثبالثز هشطزک

 ال شزٍه بًي ي

عيغشن ّب  ال شزي ي 
سدْيشار عزهبيؾي ٍ 

 گزهبيؾي 

ًصة ٍ ًگْداري تأسيسات   
 هكاًيكي ٍ الكترٍهكاًيكي

            
12 18 L2 0504 24 36 L2 0503 12 18 L2 0502 18 27 L2 0501 

 66 99 
 15 

   

 
 

   
 

تعوير ٍ ًگْداري تأسيسات    رٍؽٌبيي عين كؾي ٍ كبث  كؾي  ارر ٍ فبػقِ گيز ثزق اميزار   سبثلَّب  ثزق عبغشوبى ّب  َّؽوٌؽ
 الكتريكي 

                
        6 9 L1 0606 18 27 L2 0605 12 18 L1 0604 12 18 L1 0603 6 9 L2 0602 18 27 L1 0601 

 72 118 
 16 

   

 
 

  
 دزيشّب  عيغشن ّب  خزيبى مؼي  سبثلَ ثزق رايشرّب كؾيهغيز كبث   ارر ٍ فبػقِ گيز عبغشوبى ّب  َّؽوٌؽ 

 رٍؽٌبيي ) ثزق ، سل ي ،  ًشي(
  

 ًقطِ كطي تأسيسات الكتريكي

                
6 9 L1 0708 12 18 L1 0707 12 18 L1 0706 12 18 L1 0705 18 27 L2 0704 12 18 L1 0703 18 27 L1 0702 18 27 L2 0701 

 118 162 
 17 

   

 
 

سدْيشار ال شزي ي ٍعبي    
عين ديسي ٍ سؼويز هبؽيي ّب   عين ديسي ٍ سؼويز ثَثيي ّب الوٌز ّب  ضزارسيسؼويز  ضو  ٍ ًق 

DC 
عين ديسي ٍ سؼويز هبؽيي 

 ّب  هػقَؿ
عين ديسي ٍ سؼويز 

 صًزاسَرّب
عين ديسي ٍ سؼويز 
 سزاًغ َرهبسَرّب

عين ديسي ٍ سؼويز 
 هَسَرّب   عٌ زٍى

  

 تعوير هاضيي ّاي الكتريكي

               
 24 36 L3 0808 12 18 L2 0807 12 18 L2 0806 12 18 L2 0805 12 18 L2 0804 18 27 L2 0803 18 27 L2 0802 18 27 L2 0801 

 126 189 
 18 

   

 
 

  

 
 دي زثٌؽ  ًزم افشار سغز ٍ رفغ ػيت

 عيغشن  
كؾي ٍ كبث  كؾي ٍ عين 

 ًقت قيؼبر
 سيزعبس  عين كؾي ٍ

 هشزُ ٍ ثز ٍرؼ  كبث  كؾي 
اجراي تاسيسات الكتريكي   

  ساختواى ّاي َّضوٌد
                

24 36 L3 0905 24 36 L3 0904 12 18 L1 0903 24 36 L1 0902 24 36 L3 0901 
 144 221 

 19 

   

 
 

  

 

ثزًبهِ ريش  ٍ اخزا  ؼٍ 
 ًوًَِ دزٍصُ

اخزا  هؽار ثب رلِ قبث  ثزًبهِ 
اًَاع ٍرٍؼ  ٍ غزٍخي رلِ  ثزًبهِ ًَيغي ريش 

 ّب
اًَاع رلِ ّب  قبث  ثزًبهِ 

 ريش 

 ًصة ٍ راُ اًدازي رلِ ّاي  
 قاتل ترًاهِ ريسي

                
30 45 L3 1005 24 36 L3 1004 30 45 L3 1003 24 36 L2 1002 12 18 L2 1001 

 121 181 
 11 

   

 كؽ ٍ ي ِ / كبر عيص هْبرر عبػز ػولي عبػز ًظز 

 ؼفشز سألي  كشبة ّب  ؼرعي فٌي ٍ ضزفِ ا   ٍ كبرؼاًؼ

 جدٍل تحليل حرفِ )جدٍل ديكَم(
13سبريع:  /5/1394  

 6ٍيزايؼ: 

كؽ:        بر ػوَهيثزق:   1ًبم ضزفِ ؼر عيص فالضيز  -1

74110191 

      ثزق براى عبغشوبى:   2ًبم ضزفِ ؼر عيص فالضيز   -2

      س ٌغيي هٌْؽعي ثزق : 3ًبم ضزفِ ؼر عيص فالضيز  -3 74110192كؽ: 

31130393كؽ:   
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 جدٍل تحليل حرفِ )جدٍل ديكَم(
 

 

 

 

 

 

 

 ؼفشز سألي  كشبة ّب  ؼرعي فٌي ٍ ضزفِ ا   ٍ كبرؼاًؼ        

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2-3جدٍل 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ثْزُ ثزؼار  عيغشن اًشقبل  سهبيؾْب  ػبيقي فؾبر قَ 
 اًَاع دغز ّب اًَاع ًيزٍگبُ سدْيشار دغز ٍ ًيزٍگبُ غيَه اًشقبل ٍ سَسيغ ٍ سَسيغ ثزق

 هجري سيستن  ّاي   
 تَزيع ًيرٍ ترق

    
30 45 L3 1106 24 36 L3 1105 30 45 L3 1104 36 54 L3 1103 24 36 L3 1102 24 36 L3 1101 

 168 252  11 

 

 
عيغشن َّؽوٌؽ ٍ خزيبى  غيَه سَسيغ

 هؽارار رٍؽٌبيي ٍ س ذيِ LV,MVسبثلَ  ارر ٍ فبػقِ گيز مؼي 

طراحي تاسيسات ٍ تجْيسات   
 الكتريكي 

 
    

36 54 L3 1205 24 36 L3 1204 36 54 L3 1203 30 45 L3 1202 24 36 L3 1201 
 151 255  12 

 كؽ ٍ ي ِ / كبر عيص هْبرر عبػز ػولي عبػز ًظز 

كؽ:        بر ػوَهيثزق:   1ًبم ضزفِ ؼر عيص فالضيز  -1

      ثزق براى عبغشوبى:   2ًبم ضزفِ ؼر عيص فالضيز   -2 74110191

 74110192كؽ: 
      س ٌغيي هٌْؽعي ثزق : 3ًبم ضزفِ ؼر عيص فالضيز  -3

31130393كؽ:   
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ضزفِ/ ًيبس عٌدي ؽ لي ضزفِىزاضي  ه َْهي  ضزفِسطلي    كبرس بلي  سطلي  
سؽٍيي اعشبًؽارؼ ؽبيغشگي  

ضزفِ

ؼًيب  كبر 

اعشبًؽارؼ ىزاضي ه َْهي  
ارسؽيبثي ضزفِ 

گزٍُ ثٌؽ  كبرّب سطلي  اعشبًؽارؼ ػول زؼ
سؽٍيي اعشبًؽارؼ ارسؽيبثي 

كبرّب
سؽٍيي اعشبًؽارؼ ارسؽيبثي 

ضزفِ

 

 

 سؽٍيي اعشبًؽارؼ ؽبيغشگي ضزفِ

Occupational Competency Standard Development 

تحليل كار
 / كليف كاري تحليل ت

 پيماُن مرحلو چهارم  : 

Task Analysis 
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 يبؼ ٍر   -4-1

ثبقس. ا٤ٗ د٥بٔس ٔحهَٛ ٤ه سه٥ٕٓ ٤ب ذسٔبر  وٛچىشط٤ٗ ٚاحس ٤ه وبض ثب د٥بٔس ذطٚخ٣ ٔكرم ٣ٔ Taskسىب٥ِف وبض٢ 

٥٘ع زض  "وبض"٥ٌط٢ اؾز. اظ سى٥ّف وبض٢ ثب ػٙٛاٖ  كبٞسٜ ٚ ا٘ساظٜٔذٛاٞس ثٛز وٝ زاضا٢ ٤ه قطٚع ٚ ٤ه ا٘شٟبؾز ٚ لبثُ 

 ز. قٛ ثطذ٣ ٔٛاضز ٤بز ٣ٔ

ثٝ اخعاء ٔؿشمُ ز٤ٍط٢ ثٙبْ  سٛاٖ . زض ش٤ُ ٞط وبض ٣ٔاؾز ٞب٢ الظْ ثطا٢ ا٘دبْ ٤ه سى٥ّف وبض٢  فؼب٥ِز Stepٔطحّٝ وبض 

 ٥٘ع اقبضٜ وطز.  subtaskدبضٜ وبض 

 

 ( Performance Standardاعشبًؽارؼ ػول زؼ ) -4-2

٘بٔٙس. ٔؼٕٛالً زض اؾشب٘ساضز ػّٕىطز آٖ  ؾغح لبثُ لجَٛ ثطا٢ ا٘دبْ ٤ه وبض زض ٤ه حطفٝ ٤ب قغُ ضا اؾشب٘ساضز ػّٕىطز وبض ٣ٔ

 قٛز.  ٌصاض٘س آٚضزٜ ٣ٔ وٝ لبث٥ّز ا٘دبْ وبض ضا نحٝ ٣ٔ زؾشٝ اظ ا٘شظبضار ٚ قطا٤ظ ا٘دبْ وبض

 زض حطفٝ ثطلىبض ٔبٞط :  "ٞب٢ اِىشط٤ى٣ ثب ضا٤ب٘ٝ ضؾٓ ٔساضٞب ٚ ٘مكٝ"ثٝ ػٙٛاٖ ٔثبَ؛ اؾشب٘ساضز ػّٕىطز خٟز ا٘دبْ وبض 

ٚ ػالئٓ آٖ ٔغبثك ثب وٝ ٔغبثك ثب ٘مكٝ زؾش٣ ٔٛخٛز ثٛزٜ  لبِج٣وك٣ ٚ زض  افعاض ٘مكٝ ٞب٢ ٔساض فطٔبٖ ثب ٘طْ ضؾٓ ٘مكٝ"

  "ثبقس. IECاؾشب٘ساضز 

 

 ( Competency Levelعيص ؽبيغشگي ) -4-3

٘ظط اظ ا٤ٙىٝ ا٘دبْ وبض زض چٝ ؾغح  نطف.  ٣ٔ ٘بٔٙس "ؾغح قب٤ؿش٣ٍ  "ؾغح و٥ف٣ قٙبذز اظ ٤ه قرم زض ٔح٥ظ وبض 

ػجبضر ز٤ٍط ؾغح و٥ف٣ قٙبذز اظ ٤ه  ثٝ.  ثبقس٣ٔ قٛز و٥ف٥ز ا٘دبْ وبض  ا٘دبْ ٣ٔ (3  ٤ب 2  ٤ب 1  )ا٢  نالح٥ز حطفٝ

٤ه ٘ظبْ چٟبض ا٢ ٝ ض٤ع٢ ف٣ٙ حطف زض ثط٘بٔٝقرم زض ٔح٥ظ وبض ٔالن اضظ٤بث٣ قرم اؾز زض ث٥ٗ وكٛضٞب٢ ٔرشّف 

 ؾغح٣ ثطا٢ ؾغٛح قب٤ؿش٣ٍ سؼط٤ف قسٜ اؾز. 

 (2008عيص ثٌؽ  ؽبيغشگي )ٍّبة  

 ثبقس: ا٢ ٣ٔ ثبقس قبُٔ ٔٛاضز ظ٤ط ٣ٔ چٟبضٔطحّٝثهٛضر وٝ ا٢  ٞب٢ حطفٝ ثٙس٢ قب٤ؿش٣ٍ ٤ى٣ اظ ا٘ٛاع ؾغح

فٟٓ ؾغح دب٤ٝ, سؼ٥٥ٗ,  –ٞب٢ دب٤ٝ، زاضا٢ آٌب٣ٞ ٚ سٛا٘بئ٣ وبض سٟٙب سحز ؾطدطؾش٣ : زا٘ؿش٣ٙ(Awarness)آٌب٣ٞ -1

 فٟطؾز ٕ٘ٛزٖ، سكر٥م، ؾٛاَ ٕ٘ٛزٖ، سٛا٘بئ٣ وؿت اعالػبر ٚ ٥٘بظٔٙس ؾطدطؾز ثٛزٖ.
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عٛض ٔؿشمُ، سٛن٥ف، ٔكبضوز،  زا٘ف ف٣ٙ ا٘دبْ وبض, سٛا٘بئ٣ ا٘دبْ وبض ثسٖٚ ؾطدطؾش٣ ثٝ :(Knowledge)زا٘ف  -2

 سٛض٥ح، وبض ثب اؾشفبزٜ اظ ذغٛط ضإٞٙب ٚ زا٘ؿشٗ زض ٔٛضز ظٔبٖ اضخبع ثٝ ضإٞٙب.

 

ذٛز، ؾط ٚ ض٤ع٢ ٚ سح٥ُّ، دبؾر٣٤ٍٛ زض ثطاثط وبضٞب٢  : ٔبٞط ٚ لبزض ثٝ آٔٛظـ ٚ ٞسا٤ز ز٤ٍطاٖ، ثط٘بٔٝ(Skill)ٟٔبضر  -3

ٞب خٟز افعا٤ف ٔكبضوز ذٛز ٚ ز٤ٍطاٖ، فطاٞٓ ٕ٘ٛزٖ ذغٛط  ٞب، وكف ضاٜ وبض زاقشٗ ثب ؾغح ٚؾ٥ؼ٣ اظ وبضٞب ٚ فؼب٥ِز

 ا٘ساظ ث٥ط٣٘ٚ. ضإٞٙب ٚ ٞسا٤ز، اضائٝ قب٤ؿش٣ٍ ثٝ ز٤ٍطاٖ، سؼ٥٥ٗ چكٓ

 

٤بث٣، ٞسا٤ز ٚ ضإٞٙب٣٤  ٥تذجط٣ٌ زض ا٘دبْ وبض ٚ آٔٛظـ ز٤ٍطاٖ، ا٤دبز، ٘ٛآٚض٢، ؾبظٌبض٢، ػ :(Mastery)ؿّظس -4

 ا٘ساظ ثّٙس ٔسر. ز٤ٍطاٖ، الشجبؼ  چكٓ

 

 عيص فالضيز  -4-4

ٞب ٚ ٕٖ٘ٛ ثطي  نٛضر ٥ٌطز. زض سى٥ُٕ فطْ ٔٙظٛض اظ ؾغح نالح٥ز، ؾغح حطفٝ ٤ب قغ٣ّ اؾز وٝ آٖ وبض ثب٤س زض آٖ ؾغح

 ثطا٢ حطف ٚ ٔكبغُ سؼط٤ف قسٜ اؾز.  L3ٚ سىٙؿ٥ٗ L2، وٕه سىٙؿL1ٗ٥وبضٌط ٔبٞط 1، ؾٝ ؾغح 1-4سح٥ُّ وبض 

 

 اخشا  ؽبيغشگي  -5-4

قٛز.  ا٢ ثٝ سٛا٘ب٣٤ ا٘دبْ ٤ه سى٥ّف وبض٢ ثط اؾبؼ ٤ه سٛافك لج٣ّ خٟز س٥ِٛس ٤ه ٔحهَٛ ٌفشٝ ٣ٔ قب٤ؿش٣ٍ حطفٝ

ا٢ ثٝ چٟبض  قب٤ؿش٣ٍ، ٘ظب٣ٔ اظ زا٘ف، ٟٔبضر ٚ ا٤ٕبٖ اؾز وٝ ثب سٛخٝ ثٝ اؾشب٘ساضز ػّٕىطز ٚ ٘حٜٛ ثىبض٥ٌط٢ اذالق حطفٝ

(، ٟٔبضر attitude(، ٍ٘طـ )knowledgeقٛز. زا٘ف ) ثٙس٢ ٣ٔ ٟٔبضر، ذجط٣ٌ سمؿ٥ٓزا٘ف ، ؾغح ٚ زضخٝ، آٌب٣ٞ، 

(skills ا٣ٕٙ٤ ٚ سٛخٟبر ظ٤ؿز ٔح٥غ٣ ،)ٞؿشٙس.   قب٤ؿش٣ٍا خعا 

 ٞب٢ ش٣ٙٞ ٚ ػمال٣٘ ٚ لسضر سدع٤ٝ سح٥ُّ زض ٔطاحُ ا٘دبْ وبض اؾز.  زا٘ف، سٛا٘ب٣٤ -

٥ٌطز  حطوش٣ ضا زض ثط٣ٔ -ٞب وٝ زض ٚالغ ٕٞبٖ ح٥غٝ ضٚا٣٘ ٞب٢ ػضالر ٚ ا٤دبز ٕٞب٣ٍٙٞ ث٥ٗ آٖ سٛا٘ب٣٤ٟٔبضر ثٝ  -

 ٌطزز.  اعالق ٣ٔ

ٌطزز ٚ ٤ه  ٞب٢ احؿبؾ٣ ٚ ػبعف٣، اضظق٣ ٚ اذالل٣ وبض ٔطثٛط ٣ٔ قٛز وٝ ثٝ خٙجٝ ٞب٣٤ ٌفشٝ ٣ٔ ٍ٘طـ ثٝ سٛا٘ب٣٤ -

 ٘ٛع ٟٔبضر ش٣ٙٞ ٚ ػ٣ّٕ اؾز. 

 وٝ ٟٔبضر ٔشغ٥ط و٥ف٣ اؾز.  ٢ ث٥كشط و٣ٕ اؾز زض نٛضس٣سصوط: زا٘ف ٔشغ٥ط
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 ؼر گزٍُ ؽ لي ثزق  1-4ًطَُ س وي  فزم يب ًوَى ثزگ س وي  كبر  -6-4

ثطا٢ سى٥ُٕ ا٤ٗ ٕٖ٘ٛ ثطي اثشسا قٙبؾٙبٔٝ حطفٝ، ٚظ٥فٝ ٚ وبض ثب وسٞب٢ ٔطثٛعٝ زض ؾطثطي فطْ سى٥ُٕ ٚ دؽ اظ سؼ٥٥ٗ 

اؾشب٘ساضز ٚ ػّٕىطز وبض ٔٙبؾت ثطا٢ آٖ سؼط٤ف ٕ٘ٛز٘س. زض ا٤ٗ لؿٕز حؿبؾ٥ز وبض ؾغح نالح٥ز ٚ قب٤ؿش٣ٍ ثب زلز، 

ثؿ٥بض ظ٤بز اؾز ظ٤طا سؼ٥٥ٗ ٘ٛع ٚ و٥ف٥ز اؾشب٘ساضز ػّٕىطز وبض اضسجبط ٔؿشم٣ٕ٥ ثب اضظق٥بث٣ وبض زاضز. ثٝ ػجبضر ز٤ٍط چٙب٘چٝ 

ؼس اظ سؼ٥٥ٗ اؾشب٘ساضز ػّٕىطز وبض وٝ زض ٌطٜٚ ثطق اظ ٥ٌطز. ث سط ا٘دبْ ٣ٔ اؾشب٘ساضز ػّٕىطز زل٥ك آٚضزٜ قٛز اضظق٥بث٣ نح٥ح

٘ظبْ ٟٔٙسؾ٣ ثٟطٜ ٌطفشٝ قس ٔطاحُ وبض ثٝ ٔمطضار ثطق ٚ  110، ٘كط٤ٝ  IECسغبثك ا٘دبْ نح٥ح وبض ثب اؾشب٘ساضزٞب٣٤ ٘ظ٥ط 

٣ آٔسٜ ٞب٢ غ٥طفٙ ٞب٢ ثؼس٢ فطْ قب٤ؿش٣ٍ س. زض لؿٕزقزا٘ف ٚ ٟٔبضر ٔٙبؾت سى٥ُٕ  stepسطس٥ت سى٥ُٕ ٚ ثطا٢ ٞط 

٥ٌط٢ ، حُ ٔؿئّٝ، ؾبظٔبٖ  ا٢ زض ا٘دبْ وبض ثطذٛضزاض ٞؿشٙس. ٔثُ لسضر سه٥ٕٓ ٞب اظ ا٥ٕٞز ٤ٚػٜ اؾز وٝ ا٤ٗ قب٤ؿش٣ٍ

 ز٣ٞ، ٟٔبضر ٌٛـ زازٖ، ٔس٤ط٤ز و٥ف٥ز ٚ ... 

 .طاٜ وسٞب٢ قٙبؾب٣٤ آٟ٘ب ثٝ سفى٥ه شوط قسٜ اؾز ٕٞب٢ غ٥ط ف٣ٙ ثٝ ٞ قب٤ؿش٣ٍ( 4-1)زض خسَٚ 
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 كؽگذار  ؽبيغشگي ّب  غيز فٌي(4-1خؽٍل )

هایکلیشایستگی هایجزءشایستگی   

 (N1)ٞبي تفىز  ضبیستٍي
 استذالل

(N11) 

 گیزی تصوین

(N11) 

 حل هسبلِ

(N11) 

 تفکز اًتقبدی

(N11) 

 تفکز خالق

(N11) 
 

 

 ٍ٘زش سيستٕي

(N1) 

درک درست اس داضتي 
 سیستن سبسهبًي

(N11) 

تٌظین ٍ اصالح عولکزدّبی 

 سیستن

(N11) 

 ثْجَد عولکزدّبی سیستن

(N11) 
   

 

اِؼٕز ٚ  یبدٌيزي ٔبدْ

 (N1)وست اطالػبت

آٍری ٍ گزدآٍری  جوع

 (N11)اطالعبت
 (N11)تفسیز اطالعبت (N11)دّي اطالعبت سبسهبى

کبرثزد فٌبٍری 

 (N11)اطالعبت
 (N11)يبدگیزی

تَسعِ ضبيستگي ٍ 

 (N13)داًص

 هستٌذ سبسی 

(N13) 

 (N1)وبرثزد فٙبٚري

اًتخبة ٍ ثِ کبرگیزی 
فٌبٍری ّبی 

 (N11)هٌبست

ثِ کبرگیزی فٌبٍری ّبی 

 (N11)هٌبست

ًگْذاری فٌبٍری ّبی ثِ 

 (N11)کبرگزفتِ ضذُ
   

 

ارتجبط ٔؤثز ٚ وبر 

 (N1)تيٕي

 اجتوبعي ثَدى
 ) هزدهي ثَدى(

(N11) 

 کزدىهْبرت گَش 

 (N11)) خَة ضٌیذى(

 ًقص در تین

(N11) 

ضزکت در اجتوبعبت 

 ٍفعبلیت ّب

(N11) 

ًوبيص قذرت 

 رّجزی افزاد

(N11) 

احتزام گذاضتي 

ثزارسش ّبی 

 (N13)ديگزاى

آهَسش 

 (N13)ديگزاى

 هذاکزُ

(N15) 

 ٔذیزیت

(N3) 
 خَدهذيزيتي

(N31) 

هذيزيت کبرّب ٍ پزٍصُ 

 ((N31ّب

 هذيزيت کیفیت

(N31) 

 سهبى هذيزيت

N31)) 

هذيزيت هٌبثع 

 (N31هبلي

هذيزيت هَاد 

 ((N33ٍتجْیشات

هذيزيت هٌبثع 

 (N33)اًسبًي
 

 ايٝ فاخالق حز

(N3) 

 تعبلي فزدی 

(N31) 

 هسئَلیت پذيزی

(N31) 

 درستکبری

(N31) 
   

 

       (N51) کبرآفزيٌي (N5)وبرآفزیٙي

 ٔحبسجٝ ٚ ریبضي
(N9) 

  (N91)هحبسجِ ٍ ريبضي
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عالٍُ ثز داضتي داًص پبيِ ضبهل علَم ريبضي ، فیشيك ، ضیوي ثزای اًجبم کبر ًیبس ثِ اثشار ٍ  1-1ًکتِ : در تکویل ًوَى ثزگ ّبی 

  تجْیشات هي ثبضذ کِ هعزفي ضذُ است .

 (Guidelines for Developing Stepsراٌّوب  ًَؽشي هزاض  س لي  كبر  ) 1-6-4

  ٕٝٞ.ٔطاحُ ضا ثب ٤ه فؼُ ػ٣ّٕ زض ظٔبٖ حبَ قطٚع و٥ٙس 

 ٔثبَ: سؼ٥ٕطوطزٖ، سٙظ٥ٓ وطزٖ، ٍٟ٘ساض٢ وطزٖ، ثط٘بٔٝ ض٤ع٢ وطزٖ، سؼ٤ٛض وطزٖ، ٔحبؾجٝ وطزٖ ٚ ...

  َٛثبقٙس.ٕٞٝ افؼبَ زاضا٢ ٔفؼ 

ق٥ط، سؼ٤ٛض زِىٛ، س٥ٟٝ ٘مكٝ فبظ ٤ه، س٥ٟٝ  ٍٟ٘ساض٢ٔثبَ: سؼ٥ٕط ٔٛسٛض، سٙظ٥ٓ ثط٘بٔٝ ضٚظا٘ٝ، 

 سحؿبة ٚ ...ضنٛ

  ٜس.ثبقٕٙٞٝ ٔطاحُ لبثُ ا٘ساظٜ ٥ٌط٢ ٚ ٔكبٞس 

 .اظ ٚاغٜ اضظ٤بث٣ ٚ نفبر ٔطسجظ ثب آٖ اؾشفبزٜ ٘ى٥ٙس 

 ٔثبَ: ٚاغٌب٣٘ ٔب٘ٙس ذٛة، ٔؤثط، زضذٛض ٚ ....

 .اظ ٚاغٜ اضظ٤بث٣ ٚ ل٥سٞب٢ ٔطسجظ ثب آٖ اؾشفبزٜ ٘ى٥ٙس 

 ٣٘ ٔب٘ٙس ثب ؾطػز، ثٝ آٞؿش٣ٍ، فٛض٢ ٚ....ٔثبَ: ٚاغٌب

 .اظ خٕالس٣ وٝ ٤ه ٘ٛع نالح٥ز ضا ث٥بٖ ٣ٔ وٙس اؾشفبزٜ ٘ى٥ٙس 

 ٔثبَ: خٕالس٣ ٔب٘ٙس ثب اػشٕبزثٝ ٘فؽ ا٘دبْ ٣ٔ زٞس.

 .اظ ٚاغٌبٖ قٙبؾب٣٤، سكر٥م، آقٙب٣٤، ٔٛضز٥٘بظ، ٔغّٛة ٚ .... اؾشفبزٜ ٘ى٥ٙس 

  ُٚاغٌبٖ زض ٘ٛقشٗ اؾشفبزٜ و٥ٙس.فمظ ٔٙظٛض ضا ث٥بٖ و٥ٙس ٚ اظ حسال 

سَخِ: ّويي هطؽٍؼيز ّب ثزا  ًَؽشي ؼاًؼ، هْبرر، سَخْبر سيغز هطييي، ايوٌي ٍ ارسيبثي 

 ػول زؼ ًيش ٍخَؼ ؼارؼ.

 

 س وي  ؽؽُ ؼر گزٍُ ؽ لي ثزق 1-4ًوَى ثزگ  -7-4
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 ضزفِ  3113 كؽ ضزفِ 

س ٌغيي 

 هٌْؽعي ثزق

 

عيص 

 فالضيز
L3 

اعشبًؽارؼ ػول زؼ كبر:  اخزا  سبعيغبر 

ال شزي ي فؾبر مؼي  عبغشوبًْب  هغ ًَي 

 ًظبم هٌْؽعي  10-13ىجق اعشبًؽارؼ ؽوبرُ 

 

 ٍ ي ِ  311301 كؽ ٍ ي ِ  
اخزا  سبعيغبر ال شزي ي فؾبر مؼي  

 غبؿ( -سدبر  -عبغشوبًْب  )هغ ًَي

 كبر 31130101 كؽ كبر
 هشزُ ٍ ثز ٍرؼ 

 

 عيص ؽبيغشگي كبر:

 هْبرر -3

 هزاض  كبر
 خش  ؽبيغشگي ّب

 )ؼاًؼ، هْبرر، ًگزػ، ايوٌي ٍ سَخْبر سيغز هطييي(

ًقؾِ ّب   ثزرعي -1

  ال شزي ي
 ؼاًؼ:

 اخشا  دالى  –سجؽي  هقيبط  –اًؽاسُ گيز  )ىَل ٍ ػزك ٍ ارس بع( 

 

 هْبرر:

 غبؿ( –سدبر   -سجؽي  هقيبط ثب اعش بؼُ اس ًقؾِ دالى عبغشوبًْب  )هغ ًَي –سؼييي اخشا  دالى 

 

 سؼييي ًَع لَلِ ٍ  -2

قَىي ّب ٍ لؽرٍعيٌي 

 ٍ ثبط ؼاكز 

 ؼاًؼ:

 سؼزي  اًَاع لؽرٍ اًَاع عيٌي كبث   -ًَع خٌظ قَىي ّب  –هطبعجِ هقؽار لَلِ  –خٌظ ٍ عبيش اًَاع لَلِ 

 

 هْبرر:

 لؽر ٍ عيٌي كبث  ٍ ثبط ؼاكز هشزاص  سؼييي  –سؼييي هقؽار لَلِ ٍ قَىي ثب اعش بؼُ اس ًقؾِ عبغشوبى 

سؼييي ًَع عين ٍ  -3

 ؼاًؼ: كبث  

 سؼزي  عين ٍ كبث  –اًَاع عين ٍ كبث  

 هْبرر:

 سؼييي هقؽار عين ٍ كبث  ثب اعش بؼُ اس ًقؾِ عبغشوبى 

 

سؼييي ًَع  -4

 سدْيشار

 ؼاًؼ:

 ؽوب  فٌي اًَاع كليؽّب ٍ دزيشّب ، ززاغْب ٍ سبثلَّب  سَسيغ 

 

 هْبرر:

 ززاغْب ، سبثلَ سَسيغ ثب اعش بؼُ اس ًقؾِ ّب  عبغشوبى ّب  –سؼييي سؼؽاؼ كليؽّب ٍ دزيشّب 

 

 

 ٍسارر  هَسػ ٍ دزٍرػ

ريش   هَسؽيعبسهبى دضٍّؼ ٍ ثزًبهِ   

ؼفشز سبلي  كشبة ّب  ؼرعي فٌي ٍ ضزفِ ا  ٍ 

 كبرؼاًؼ

1-4ًوَى ثزگ سطلي  كبر     2اظ     1نفحٝ  
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 هزاض  كبر
 خش  ؽبيغشگي ّب

 )ؼاًؼ، هْبرر، ًگزػ، ايوٌي ٍ سَخْبر سيغز هطييي(

سؼييي عيغشن ارر   -5

 ٍ فبػقِ گيز

 اسقبالر -كبث   –فبػقِ گيز  -ارر   ؼاًؼ:

 

 اخزا  اسقبالر  –سؼييي هقيغ كبث  ّب  –سؼييي عيغشن ارر ٍ فبػقِ گيز  هْبرر:

 ؼاًؼ: -6

 

 هْبرر:

 

  

 ايوٌي 
__ 

 هغئَليز دذيز   –غالقيز  –ؼقز  ًگزػ

 سَخْبر سيغز هطييي
__ 

ؽبيغشگي ّب  غيز 

هَرؼ فٌي كؽ ٍ عيص 

 ًيبس كبر

N11 – N22 – N64 – N92 

اثشار، سدْيزار، اعٌبؼ، 

 هَاؼ هقزفي ٍ هٌبثغ

 اؽ   – دالى سبعيغبر ال شزي ي عبغشوبى هغ ًَي ٍ هبؽيي ضغبة

 

 ريبمي ؼاًؼ دبيِ

   2اظ     2نفحٝ  
 ٍسارر  هَسػ ٍ دزٍرػ

 عبسهبى دضٍّؼ ٍ ثزًبهِ ريش   هَسؽي

ؼفشز سبلي  كشبة ّب  ؼرعي فٌي ٍ ضزفِ ا  ٍ 

 كبرؼاًؼ

1-4كبر ًوَى ثزگ سطلي    

 نفحٝ    اظ     
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 ضزفِ  3113 كؽ ضزفِ 

س ٌغيي 

 هٌْؽعي ثزق

 

عيص 

 فالضيز
L1 

اعشبًؽارؼ ػول زؼ كبر:  اخزا  سبعيغبر ال شزي ي 

فؾبر مؼي  عبغشوبًْب  هغ ًَي ىجق اعشبًؽارؼ 

-1ًؾزيِ  1-1-5-1ًظبم هٌْؽعي  2-6-13ؽوبرُ 

110  
 ٍ ي ِ  311301 كؽ ٍ ي ِ 

اخزا  سبعيغبر ال شزي ي فؾبر مؼي  

 غبؿ( -سدبر  -عبغشوبًْب  )هغ ًَي

 كبر 31130102 كؽ كبر
 عيص ؽبيغشگي كبر: سيز عبس  عين كؾي سَكبر 

 هْبرر -3

 هزاض  كبر
 خش  ؽبيغشگي ّب

 )ؼاًؼ، هْبرر، ًگزػ، ايوٌي ٍ سَخْبر سيغز هطييي(

خبًوبيي سدْيشار ٍ  -1

 هغيز لَلِ 

 ؼاًؼ:

 –دالى سبعيغبر اخزا  ال شزي ي هغ ًَي  – گبّي ثب اخشا  دالى ٍ هغيزّب  لَلِ  –هشز ٍ سزاس ليشر   -ؽيلٌگ سزاس -هشز -ن فٌي ػال

 ًقؾِ هغيز لَلِ 

 

 هْبرر:

ػجَر لَلِ ٍ  –اًشػبة هغيزّب  هدبس ػجَر لَلِ  –سزاسكبر ثب اًَاع هشز ٍ سزاس ليشر  ٍ ؽيلٌگ  –خبًوبيي سدْيشار ثب اعش بؼُ اس دالى 

 ػالهز گذار  ثب اعش بؼُ اس ًقؾِ هغيز لَلِ 

 

 ؼاًؼ: عَراغ بر  ٍ ؽيبر سًي -2

 سىؽيبر –ػوق ؽيبر  –قلن ز ؼ  –ً بر ايوٌي  –گزؼثز  –هشِ  –ؼري   -عَراغ بر 

 هْبرر:

 ؽيبرسى - رػبيز ايوٌي –اعش بؼُ اس قلن ٍ ز ؼ  –اعش بؼُ اس ؼعشگبُ ؽيبركي  –اعش بؼُ اس ؼري  هػقَؿ ػوليبر عبغشوبى 

 

قَىي گذار  ٍ ًقت  -3

ٍ ( DPهيٌيبسَر  )سبثلَ 

 ّوغيص عبس  

 ؼاًؼ:

 اًَاع ًبسک كبر  ٍ ّوغيص عبس   – گبّي ثب قبة ؼاغلي ٍ غبرخي سبثلَ  –گر  –قَىي  –هشز ٍ سزاس ليشر   –سزاس 

 هْبرر:

 ي ٌَاغز كزؼى لجِ كليؽ قَىي ّب ثب عيص ؼيَار  –خبگذار  سبثلَ ثب گر  –كبر ثب اًَاع سزاس  –خبگذار  قَىي ثب گر هيبثق ًقؾِ 

 ؼاًؼ: ٍ غن كبر  لَلِ گذار   -4

 غن كبر   –ضؽيؽُ  –زغت  – ؽٌبيي ثب اثشار ثزػ  –دزؼاغز كبر   –گر  –اًؽاسُ گذار   -اسقبالر –اًَاع لَلِ 

 هْبرر:

 زغت كبر  –ضؽيؽُ كبر   –اًدبم اسقبالر  –غن كبر  لَلِ  –ًقت كزؼى لَلِ  –خٌظ ٍ قيز لَلِ ثِ كوک ًقؾِ  اًشػبة

 ٍسارر  هَسػ ٍ دزٍرػ

 عبسهبى دضٍّؼ ٍ ثزًبهِ ريش   هَسؽي

 ؼفشز سبلي  كشبة ّب  ؼرعي فٌي ٍ ضزفِ ا  ٍ

 كبرؼاًؼ

1-4ًوَى ثزگ سطلي  كبر    2اظ     1نفحٝ   
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 هزاض  كبر
 خش  ؽبيغشگي ّب

 )ؼاًؼ، هْبرر، ًگزػ، ايوٌي ٍ سَخْبر سيغز هطييي(

 ؼاًؼ: -5

 

 هْبرر:

 

 ؼاًؼ: -6

 

 هْبرر:

  

 ػيٌک  –ك ؼ  –اعش بؼُ اس ؼعش ؼ  ايوٌي 

 غالقيز  –ؼقز  –هغئَليز دذيز  ًگزػ

 رػبيز افَل ثْؽاؽشي ؼر هطيو كبر  سَخْبر سيغز هطييي

ؽبيغشگي ّب  غيز فٌي كؽ 

 ٍ عيص هَرؼ ًيبس كبر
N12 – N53 – N66 – N11 – N21 – N64 

اثشار، سدْيزار، اعٌبؼ، هَاؼ 

 هقزفي ٍ هٌبثغ

ٍعبي   –اسقبالر  –لَلِ  –اثشار ضزارسي  –هشز  –ؽيلٌگ سزاس  –سزاس ليشر   –ؼعش ؼ  –كبرؼک  –گر 

گيزُ  –ضؽيؽُ  –ريغوبى كبر  –ًقؾِ ثزق عبغشوبى  –قلن ز ؼ  –هشِ  –ؽيبر كي    -ؼري   –ثزػ 

 لَلِ ثز  –فطزايي 

 فيشيک  –ريبمي  ؼاًؼ دبيِ

   2اظ     2نفحٝ  

 ٍسارر  هَسػ ٍ دزٍرػ

 عبسهبى دضٍّؼ ٍ ثزًبهِ ريش   هَسؽي

1-4ًوَى ثزگ سطلي  كبر  ؼفشز سبلي  كشبة ّب  ؼرعي فٌي ٍ ضزفِ ا  ٍ كبرؼاًؼ  

 نفحٝ    اظ     
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 ضزفِ  3113 كؽ ضزفِ 
س ٌغيي 

 هٌْؽعي ثزق

عيص 

 فالضيز
L1 

اعشبًؽارؼ ػول زؼ كبر:  اخزا  سبعيغبر ال شزي ي 

فؾبر مؼي  عبغشوبًْب  هغ ًَي ىجق اعشبًؽارؼ 

 110ًؾزيِ  1-1-5-1ًظبم هٌْؽعي  2-6-13ؽوبرُ 

 
كؽ 

 ٍ ي ِ 
 ٍ ي ِ  311301

اخزا  سبعيغبر ال شزي ي فؾبر مؼي  

 غبؿ( -سدبر  -عبغشوبًْب  )هغ ًَي

 سيزعبس  عين كؾي رٍكبر كبر 31130103 كؽ كبر
 عيص ؽبيغشگي كبر:

 هْبرر -3

 هزاض  كبر
 خش  ؽبيغشگي ّب

 ٍ سَخْبر سيغز هطييي()ؼاًؼ، هْبرر، ًگزػ، ايوٌي 

 ،خبًوبيي سدْيشار  -1

 ،ؼاكز  ،هغيز لَلِ

 سزاكيٌگ ٍ ثبط ؼاكز 

 ؼاًؼ:

دالى سبعيغبر ال شزي ي ٍ هغيزّب ٍ لَلِ ٍ ؼاكز ٍ  –هشز ٍ سزاس ليشر   –ؽيلٌگ سزاس  –هشز  –ػال ن فٌي 

 سزاكيٌگ ٍ ثبط ؼاكز

 هْبرر:

ػالهز  –كبر ثب هشز ٍ كبر ثب هشز ٍ سزاس ليشر   -كبر ثب ؽليٌگ سزاس  –سؼييي خبًوبيي سدْيشار ثب اعش بؼُ اس دالى 

 ؼاكز ٍ سزاكيٌگ ٍ ثبط ؼاكز  -گذار  هغيز ٍ هط  هدبس ػجَر لَلِ 

عَراظ كبر  ًقت  -2

 قَىي ٍ سبثلَ 

 (DPهيٌيبسَر  )

 ؼاًؼ:

 سبثلَ  –هشز  –دير ٍ رٍلذالک  –قَىي  –ً بر ايوٌي  –ؼري   –هشِ  –عَراظ كبر  

 

 هْبرر:

 –ثب دير ٍ رٍلذالک ىجق ًقؾِ  –خبگذار  قَىي  –رػبيز ايوٌي  –اعش بؼُ اس ؼري  هػقَؿ ػوليبر عبغشوبًي 

 خبگذار  سبثلَ هيبثق ًقؾِ  –اًؽاسُ گيز  

، اًشػبة لَلِ  -3

ؼاكز ٍ سزاكيٌگ ٍ 

 ثبط ؼاكز 

 ؼاًؼ:

 ؼاكز ٍ سزاكيٌگ ٍ اسقبالر سؼزي  ثبط ؼاكز    -اًَاع لَلِ 

 هْبرر:

 ؼاكز ٍ سزاكيٌگ ٍ ثبط ؼاكز هيبثق ًقؾِ   -سؼييي لَلِ 

 

لَلِ گذار  ؼاكز   -4

سزاكيٌگ ٍ ، گذار   

 ثبط ؼاكز

 ؼاًؼ:

 ثزػ  –اًؽاسُ گيز   –دير ٍ رٍلذالک  –ثغز  –ؼري  

 هْبرر:

 ثزػ كبر  ٍ عَراظ كبر   –ؼاكز ٍ سزاكيٌگ ٍ ثبط ؼاكز هيبثق ًقؾِ   –ًقت لَلِ 

1-4ًوَى ثزگ سطلي  كبر     2اظ     1نفحٝ  

 ٍسارر  هَسػ ٍ دزٍرػ

 عبسهبى دضٍّؼ ٍ ثزًبهِ ريش   هَسؽي

 ؼفشز سبلي  كشبة ّب  ؼرعي فٌي ٍ ضزفِ ا  ٍ كبرؼاًؼ
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 هزاض  كبر
 خش  ؽبيغشگي ّب

 )ؼاًؼ، هْبرر، ًگزػ، ايوٌي ٍ سَخْبر سيغز هطييي(

غن كبر  ٍ اًدبم  -5

اسقبالر لَلِ ّب  

 فَالؼ  

 ؼاًؼ:

 ثزقَ  –ضؽيؽُ كبر   –عِ راّي  –ساًَ  –غن كبر  

 

 هْبرر:

 ضؽيؽُ كبر   –اًدبم اسقبالر  –غن كزؼى لَلِ 

 ؼاًؼ: -6

 

 هْبرر:

  

 هبعک  -ك ؼ كبر –ػيٌک  –كالُ ايوٌي  –اعش بؼُ اس ؼعش ؼ  ايوٌي 

 ؼقز  –غالقيز  –هغئَليز دذيز   ًگزػ

سَخْبر سيغز 

 رػبيز افَل ثْؽاؽشي  هطييي

ؽبيغشگي ّب  غيز 

فٌي كؽ ٍ عيص هَرؼ 

 ًيبس كبر

N53 – N21 – N66  

اثشار، سدْيزار، اعٌبؼ، 

 هَاؼ هقزفي ٍ هٌبثغ

 –ارُ  –كبسز  –سزاكيٌگ ثبط ؼاكز  –ؼاكز  –لَلِ  –اثشار ػوَهي  –دير ٍ رٍلذالک  –ؼري   –هشِ  –هشز  –ًقؾِ 

 ضؽيؽُ  -لَلِ ثز

 ريبمي  ؼاًؼ دبيِ

 نفحٝ    اظ     

   2   اظ  2نفحٝ  
 ٍسارر  هَسػ ٍ دزٍرػ

 عبسهبى دضٍّؼ ٍ ثزًبهِ ريش   هَسؽي

فٌي ٍ ضزفِ ا  ٍ ؼفشز سبلي  كشبة ّب  ؼرعي 

 كبرؼاًؼ

1-4ًوَى ثزگ سطلي  كبر   
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كؽ 

 ضزفِ 
 ضزفِ  3113

س ٌغيي 

 هٌْؽعي ثزق

عيص 

 فالضيز
L1 

اعشبًؽارؼ ػول زؼ كبر:  اخزا  سبعيغبر ال شزي ي 

فؾبر مؼي  عبغشوبًْب  هغ ًَي  ىجق اعشبًؽارؼ 

 110ًؾزيِ  6-2ًظبم هٌْؽعي  2-6-13ؽوبرُ 

 
كؽ 

 ٍ ي ِ 
 ٍ ي ِ  311301

اخزا  سبعيغبر ال شزي ي فؾبر مؼي  

 غبؿ( -سدبر  -عبغشوبًْب  )هغ ًَي

 كبر 31130104 كؽ كبر
 

 عين كؾي ٍ كبث  كؾي ٍ ًقت قيؼبر ال شزي ي 

 عيص ؽبيغشگي كبر:

 هْبرر -3

 هزاض  كبر
 خش  ؽبيغشگي ّب

 هطييي()ؼاًؼ، هْبرر، ًگزػ، ايوٌي ٍ سَخْبر سيغز 

 ؼاًؼ: اًشػبة عين ٍ كبث   -1

 كؽ گذار  ًَع ٍ هقيغ عين ٍ كبث  ٍ رًگ ثٌؽ  عين ٍ كبث  ًَع ٍ عيص هقيغ عين كبث  

 

 هْبرر:

 عيص هقيغ عين كبث  هيبثق ًقؾِ  اًشػبة

 

عين كؾي ٍ اخزا   -2

كبث  كؾي ؼر لَلِ ٍ 

 ؼاكز 

 ؼاًؼ:

 –لؽر كبث   –ٍ رٍلذالک  ردي –عيٌي كبث   –ثغز كبث   –اثشار عين كؾي ٍ كبث  كؾي  –ؽوب  فٌي  ىغَاًؽ

 ً بر ايوٌي  –ؼري   –هشِ 

 

 هْبرر:

عَراظ  –عيٌي كؾي  –كبث  كؾي ثب ثغز  –سؼييي سؼؽاؼ عين ؼاغ  لَلِ هيبثق ًقؾِ  –فٌز كؾي ؼر لَلِ 

 رػبيز ايوٌي  -كبر  

اسقبالر عين اخزا   -3

ٍ ًقت سدْيشار  كؾي 

 ال شزي ي 

 ؼاًؼ:

 –سدْيشار رٍؽٌبيي دزيشّب  –اثشار  –اسقبالر هػشل   –عز عين  –اثشار عين كؾي  -هؽارار ال شزي ي 

 ً بر ايوٌي  –سدْيشار سبثلَ عبغشوبًي 

 هْبرر:

ثغشي ٍ  –رٍكؼ ثزؼار  عزثٌؽ   –ث برگيز  اثشار عين كؾي  –هؽارار ال شزي ي  اخزا  اسقبالر عين كؾي 

 كبر ثب دزط عزعين  –قزارؼاؼى سدْيشار ٍ قيؼبر ؼر قَىي 

 ؼاًؼ: -4
 

 

 هْبرر:
 

 

 ٍسارر  هَسػ ٍ دزٍرػ

  هَسؽيعبسهبى دضٍّؼ ٍ ثزًبهِ ريش  

 ؼفشز سبلي  كشبة ّب  ؼرعي فٌي ٍ ضزفِ ا  ٍ كبرؼاًؼ
1-4ًوَى ثزگ سطلي  كبر     2اظ     1نفحٝ  
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 هزاض  كبر
 ؽبيغشگي ّب خش 

 )ؼاًؼ، هْبرر، ًگزػ، ايوٌي ٍ سَخْبر سيغز هطييي(

 ؼاًؼ: -5

 

 هْبرر:

 

 ؼاًؼ: -6

 

 هْبرر:

 
  

 ػيٌک  –ك ؼ كبر  –ؼعش ؼ  –اعش بؼُ اس كالُ  ايوٌي 

 غالقيز  –ؼقز  –هغئَليز دذيز   ًگزػ

سَخْبر سيغز 

 رػبيز افَل ثْؽاؽشي ؼر هطيو كبر  هطييي

ؽبيغشگي ّب  

غيز فٌي كؽ ٍ 

 عيص هَرؼ ًيبس كبر

N12 – N13 – N41 – N53 – N66 

اثشار، سدْيزار، 

اعٌبؼ، هَاؼ 

 هقزفي ٍ هٌبثغ

  -هشز  –هَلشي  –ًقؾِ ّب  سبعيغبر ال شزي ي  –سدْيشار ال شزي ي  –دزط عزعين  –عزعين  -اثشار عين كؾي

 لؽر  –رٍلذالک  –ؼري   –ثغز كبث   –عيٌي كبث   –كبث   –عين  –فٌز عين كؾي  –فيَسّب  –سغز هشز 

 ريبمي  –فيشيک  ؼاًؼ دبيِ

   2اظ     2نفحٝ  

 ٍسارر  هَسػ ٍ دزٍرػ

 عبسهبى دضٍّؼ ٍ ثزًبهِ ريش   هَسؽي

 ؼفشز سبلي  كشبة ّب  ؼرعي فٌي ٍ ضزفِ ا  ٍ كبرؼاًؼ
1-4ًوَى ثزگ سطلي  كبر   

 نفحٝ    اظ     
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 ضزفِ  3113 كؽ ضزفِ 
عيص  

 فالضيز
L2 

اعشبًؽارؼ ػول زؼ كبر:  اخزا  سبعيغبر ال شزي ي 

فؾبر مؼي  عبغشوبًْب  هغ ًَي ىجق اعشبًؽارؼ 

-14ًظبم هٌْؽعي  2-1-5-13ٍ  6-2-5-13ؽوبرُ 

 110 -1ًؾزيِ  3-3-8
كؽ 

 ٍ ي ِ 
 ٍ ي ِ  311301

اخزا  سبعيغبر ال شزي ي فؾبر مؼي  

 غبؿ( -سدبر  -عبغشوبًْب  )هغ ًَي

 كبر 31130105 كؽ كبر
 

 اخزا  عيغشن ارر ٍ فبػقِ گيز 

 عيص ؽبيغشگي كبر:

 هْبرر  – 3

 هزاض  كبر
 خش  ؽبيغشگي ّب

 )ؼاًؼ، هْبرر، ًگزػ، ايوٌي ٍ سَخْبر سيغز هطييي(

ارر كبث  كؾي   -1

 فبػقِ گيز

  ؼاًؼ:

 اًشػبة كبث  ارر ٍ فبػقِ گيز

 

  هْبرر:

 كبث  كؾي ارر ٍ فبػقِ گيز

 

ًقت فبػقِ گيز ٍ   -2

  ى اسقبالر

 ؼاًؼ:

 سؼزي  اًَاع فبػقِ گيز ٍ اًشػبة  ى 

 هْبرر:

 اسقبالر ه بًي ي ٍ ال شزي ي  –ًقت فبػقِ گيز 

 

ٍ اسقبل عين ارر   -3

عين فبػقِ گيز ثِ 

ال شزٍؼّب   هزثَىِ ، 

 سبثلَ

 ؼاًؼ:

 (زبُ ارر  –ؽيٌِ ارر  –ارر  ()ال شزٍؼ –اًَاع اسقبالر ) سؼزي 

 

 هْبرر:

 ٍ خؼجِ سزهيٌبل ثِ ال شزٍؼ ٍ اسقبل ثِ ؽيٌِ سبثلَ ٍ فبػقِ گيز ًقت ٍ اسقبل عين ارر 

 

 ؼاًؼ: -4

 

 

 هْبرر:

 

 

 ٍسارر  هَسػ ٍ دزٍرػ

 عبسهبى دضٍّؼ ٍ ثزًبهِ ريش   هَسؽي

1-4ًوَى ثزگ سطلي  كبر  ؼفشز سبلي  كشبة ّب  ؼرعي فٌي ٍ ضزفِ ا  ٍ كبرؼاًؼ  
   2اظ     1نفحٝ 
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 هزاض  كبر
 خش  ؽبيغشگي ّب

 )ؼاًؼ، هْبرر، ًگزػ، ايوٌي ٍ سَخْبر سيغز هطييي(

 ؼاًؼ:  -5

 

 هْبرر:

 

 ؼاًؼ: -6

 

 هْبرر:

 
  

 ك ؼ ايوٌي  –ؼعش ؼ  –كالُ  ايوٌي 

 هغئَليز دذيز   ًگزػ

 رػبيز افَل ثْؽاؽشي  سيغز هطيييسَخْبر 

ؽبيغشگي ّب  غيز فٌي 

 كؽ ٍ عيص هَرؼ ًيبس كبر
N12 – N13 – N63  

اثشار، سدْيزار، اعٌبؼ، 

 هَاؼ هقزفي ٍ هٌبثغ

 سغوِ هغي –كبث  ٍ كبثلؾَ  –ال شزٍؼ ارر  –ًقؾِ كبر  –اثشار عين كؾي  –ارر عٌح 

 

 ريبمي  ؼاًؼ دبيِ

 نفحٝ    اظ     

1-4ًوَى ثزگ سطلي  كبر    2اظ     2نفحٝ    
 ٍسارر  هَسػ ٍ دزٍرػ

 عبسهبى دضٍّؼ ٍ ثزًبهِ ريش   هَسؽي

ّب  ؼرعي فٌي ٍ ضزفِ ا  ٍ كبرؼاًؼ ؼفشز سبلي  كشبة  
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كؽ 

 ضزفِ 
 ضزفِ  3113

س ٌغيي 

 هٌْؽعي ثزق
عيص 

 فالضيز
L2 

اعشبًؽارؼ ػول زؼ كبر:  اخزا  سبعيغبر ال شزي ي 

هغ ًَي ىجق اعشبًؽارؼ فؾبر مؼي  عبغشوبًْب  

 110 -1ًؾزيِ  6-3-9 4-4-13ٍ  5-4-13ؽوبرُ 
كؽ 

 ٍ ي ِ 
 ٍ ي ِ  311301

اخزا  سبعيغبر ال شزي ي فؾبر مؼي  

 غبؿ( -سدبر  -عبغشوبًْب  )هغ ًَي

 كبر 31130106 كؽ كبر
 

 ٍ ثؽٍى ٍق ِاخزا  عيغشن ثزق اميزار  

 عيص ؽبيغشگي كبر:

 هْبرر  -3

 هزاض  كبر
 ؽبيغشگي ّبخش  

 )ؼاًؼ، هْبرر، ًگزػ، ايوٌي ٍ سَخْبر سيغز هطييي(

اًشػبة ٍ ًقت   -1

  كبث  ٍ لَلِ 

 ؼاًؼ:

 عَراظ كبر   –ؽيبر سًي  –ثغز كبث   –عينًشػبة ا –لَلِ  هشزاص اًؽاسُ گيز   –لَلِ –كبث   اًشػبة

 

 هْبرر:

 كبر ثب ؼري  ٍ فزس  –كبث  ٍ كبث  كؾي ٍ لَلِ ثب اعش بؼُ اس ًقؾِ  اًشػبة

 

 –عين كؾي   -2

اخزا   –كبث  كؾي 

 اسقبالر

 ؼاًؼ:

 –هؽارار ال شزي ي  –ثغز كبث   –  ثدزط كب –كبث  ؽَ  –ؽوب  فٌي  –اثشار عين كؾي  –فٌزكؾي  -اًشػبة فٌز 

 عزعين  –اسقبالر 

 

 هْبرر:

سؼييي سؼؽاؼ عين ّب ؼر ؼاغ  لَلِ كبث  كؾي ثب اعش بؼُ اس ًقؾِ  –فٌزكؾي ؼر لَلِ  –كبث  ثِ سزهيٌبل عين ٍ ثغشي 

  كبث  ثز   –رٍكؼ ثزؼار   –كبثلؾَسؼى  -

ثبسؼيؽ سبثلَ   -3
change over 

 ؼاًؼ:

 (change over) –ً بر ايوٌي   –كٌشبكشَر  –اًَاع كليؽّب  اسَهبسيک 

 هْبرر:

 رػبيز ايوٌي  –كبر ثب كليؽّب  اسَهبسيک ٍ كٌشبكشَر 

ثبسؼيؽّب  ؼٍرُ  -4

  ا  

 ؼاًؼ:

 –الوٌز ضزارسي  –عَغز راؼيبسَر   –گيح رٍغي  –رلِ اٍرلَؼ  –فيَس  –هَسَر اعشبرر   –ثبسز  ّبصًزاسَر  اًَاع 

 ثبر صًزاسَر –ارر  –ٍلشبص عزػز  –فزكبًظ  –هػشى رٍساًِ ٍ هػشى هبّيبًِ عَغز 

 هْبرر:

ثبسؼيؽ عيص رٍغي  ٍ  –ثبسز   ثبسؼيؽ فيَس اس  سهبيؼ ثبسز  هؽار ؽبرص  –راُ اًؽاس  اعشبرر  –راُ اًؽاس  صًزاسَر 

كٌشزل  –ؼٍر صًزاسَر  –اًؽاسُ گيز  ٍ كٌشزل فزكبًظ ٍلشبص عَل يؽ ثبسز   – ة ٍ هػبسى عَغز ٍ الوٌز ضزارسي 

 اعشط بم اسقبالر ٍ عين ارر 

 

 ٍسارر  هَسػ ٍ دزٍرػ

 عبسهبى دضٍّؼ ٍ ثزًبهِ ريش   هَسؽي

 ؼفشز سبلي  كشبة ّب  ؼرعي فٌي ٍ ضزفِ ا  ٍ كبرؼاًؼ

1-4 ًوَى ثزگ سطلي  كبر    2اظ     1نفحٝ  
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 هزاض  كبر
 خش  ؽبيغشگي ّب

 )ؼاًؼ، هْبرر، ًگزػ، ايوٌي ٍ سَخْبر سيغز هطييي(

 ؼاًؼ:    upsثبسؼيؽ ؼٍرُ ا   -5

اسقبالر عز  ٍ  –ٍلشبص س ذيِ ثبسز   –ثزق هغشقين  –ثزق هشٌبٍة  – upsاًَاع  –كبث   –عزكبث   –ثبسز  اًَاع

 عَل يؽ عزثبسز   -  DCٍACٍلشبص  –سؼزي  ٍلشبص فزكبًظ  –هَاس  

 هْبرر: 

سويش كزؼى عَل يؽ عزثبسز   –رٍكؼ ثزؼار  كبث   –ثبسؼيؽ ثبسز  دزط عزكبث   –اًؽاسُ گيز  ٍلشبص ثبسز  

 كٌشزل اعشط بم اسقبالر ٍ عين ارر  –اعش بؼُ اس ؼعشگبُ اًؽاسُ گيز 

6-  
 ؼاًؼ: 

  

 هْبرر: 

  

  

 ك ؼ كبر  –ؼعش ؼ  –كالُ ايوٌي  ايوٌي 

 هغئَليز دذيز   ًگزػ

 رػبيز افَل ثْؽاؽشي ؼر هطيو كبر  سَخْبر سيغز هطييي

ّب  غيز  ؽبيغشگي

فٌي كؽ ٍ عيص هَرؼ 

 ًيبس كبر

N13 – N43 – N53  

 

اثشار، سدْيزار، اعٌبؼ، 

 هَاؼ هقزفي ٍ هٌبثغ

  -اثشار ػوَهي ثزق كبر   –فٌز عين كؾي  –عيٌي كبث   –ثغز كبث   –دزط كبثلؾَ  –كبثلؾَ  –اثشار كبث  كؾي 

 دزط عزعين  –عزعين  –ًقؾِ 

 ريبمي  ؼاًؼ دبيِ

   2اظ     2نفحٝ  

  هَسػ ٍ دزٍرػٍسارر 

 عبسهبى دضٍّؼ ٍ ثزًبهِ ريش   هَسؽي

 ؼفشز سبلي  كشبة ّب  ؼرعي فٌي ٍ ضزفِ ا  ٍ كبرؼاًؼ
1-4ًوَى ثزگ سطلي  كبر   

 نفحٝ    اظ     
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 ضزفِ  3113 كؽ ضزفِ 
س ٌغيي هٌْؽعي 

 ثزق 
عيص 

 فالضيز
L3 

اعشبًؽارؼ ػول زؼ كبر:  اخزا  سبعيغبر 

ال شزي ي فؾبر مؼي  عبغشوبًْب  هغ ًَي 

  5-2-13ىجق اعشبًؽارؼ ؽوبرُ 
 ٍ ي ِ  311301 كؽ ٍ ي ِ 

اخزا  سبعيغبر ال شزي ي فؾبر مؼي  

 غبؿ( -سدبر  -عبغشوبًْب  )هغ ًَي

 كبر 31130107 كؽ كبر
 

 سغز ٍ رفغ ػيت عين كؾي 

 عيص ؽبيغشگي كبر:

 هْبرر  -3

 هزاض  كبر
 خش  ؽبيغشگي ّب

 )ؼاًؼ، هْبرر، ًگزػ، ايوٌي ٍ سَخْبر سيغز هطييي(

 سهبيؼ هؽارّب   -1

 ال شزي ي رٍؽٌبيي 

 ؼاًؼ: 

 ًقؾِ سبعيغبر ال شزي ي رٍؽٌبيي –سغشز  –فبسهشز  –هَلشي هشز 

 

 هْبرر: 

 هؽارّب  ًقؾِ غَاًي   -كبر ثب هؽارّب  ال شزي ي رٍؽٌبيي   –كبر ثب سغشز  –كبر ثب فبسهشز  –هَلشي هشز ثب كبر 

 ال شزي ي رٍؽٌبيي 

 

 سهبيؼ هؽارّب   -2

 ال شزي ي دزيش 

 ؼاًؼ: 

 ًقؾِ سبعيغبر ال شزي ي دزيشّب  –سغشز  –فبسهشز  –هَلشي هشز 

 

 هْبرر: 

ّب  ال شزي ي ًقؾِ غَاًي هؽار –كبر ثب سغشز  –كبر ثب فبسهشز  –كبر ثب هَلشي هشز  –كبر ثب هؽارّب  ال شزي ي  دزيشّب 

 دزيشّب

 

 ؼاًؼ:   سهبيؼ فيَسّب  -3

 ًقؾِ سأعيغبر ال شزي ي سبثلَّب  –سغشز  –فبسهشز  –هَلشي هشز 

 

 هْبرر: 

ًقؾِ غَاًي هؽارّب  ال شزي ي  –كبر ثب سغشز  –كبر ثب فبسهشز  –فيَس ثب هَلشي هشز   سهبيؼ –كٌشزل ػول زؼ فيَسّب 

 سبثلَّب 

 

 ؼاًؼ: -4
 

 

 هْبرر:

 

 ٍسارر  هَسػ ٍ دزٍرػ

 عبسهبى دضٍّؼ ٍ ثزًبهِ ريش   هَسؽي

 ؼفشز سبلي  كشبة ّب  ؼرعي فٌي ٍ ضزفِ ا  ٍ كبرؼاًؼ

1-4سطلي  كبر  ًوَى ثزگ    2اظ     1نفحٝ  
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 هزاض  كبر
 خش  ؽبيغشگي ّب

 هْبرر، ًگزػ، ايوٌي ٍ سَخْبر سيغز هطييي()ؼاًؼ، 

 ؼاًؼ: -5

 

 هْبرر:

 

 ؼاًؼ: -6

 

 هْبرر:

  

 ك ؼ كبر  –كالُ ايوٌي  –اعش بؼُ اس ؼعش ؼ  ايوٌي 

 ؼقز  –غالقيز  –هغئَليز دذيز   ًگزػ

 رػبيز افَل ثْؽاؽشي ؼر هطيو كبر  سَخْبر سيغز هطييي

فٌي كؽ ؽبيغشگي ّب  غيز 

 ٍ عيص هَرؼ ًيبس كبر
N12 – N11 - N13 – N41 – N42 – N72  

اثشار، سدْيزار، اعٌبؼ، هَاؼ 

 هقزفي ٍ هٌبثغ

 ًقؾِ سبعيغبر ال شزي ي  –فيَسّب  –سغشز  –اثشار عين كؾي  –هَلشي هشز 

 

 ريبمي -فيشيک  ؼاًؼ دبيِ

 نفحٝ    اظ     

   2اظ     2نفحٝ  

 ٍسارر  هَسػ ٍ دزٍرػ

 عبسهبى دضٍّؼ ٍ ثزًبهِ ريش   هَسؽي

 ؼفشز سبلي  كشبة ّب  ؼرعي فٌي ٍ ضزفِ ا  ٍ كبرؼاًؼ

1-4ًوَى ثزگ سطلي  كبر   
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 ضزفِ  3113 كؽ ضزفِ 
تىٙسيٗ 

 ٟٔٙذسي ثزق
عيص 

 فالضيز
L3 

ٔٛ٘تبص ٚ تبثّٛٞبي ثزق سبختٕبٖ ٚ  اعشبًؽارؼ ػول زؼ كبر: 

-4-5ٚ  2-1-5-13( ثز طجك استب٘ذارد MV-LVغٙؼتي )

 111-1٘طزیٝ  3-1

 

 

كؽ 

 ٍ ي ِ 
 ٍ ي ِ  311312

ٔٛ٘تبص ٚ تبثّٛٞبي ثزق سبختٕبٖ ٚ غٙؼتي 

(MV-LV) 

 LVٔتزٜ ٚ ثزآٚرد ا٘تخبة لطؼبت تبثّٛي ثزق  كبر 31131211 كؽ كبر
 عيص ؽبيغشگي كبر:

 هْبرر -3

 هزاض  كبر
 خش  ؽبيغشگي ّب

 )ؼاًؼ، هْبرر، ًگزػ، ايوٌي ٍ سَخْبر سيغز هطييي(

٘مطٝ خٛا٘ي تبثّٛ ثزق   -1

LV 

 ؼاًؼ:

 LVػالئٓ فٙي تجٟيشات ثٝ وبر رفتٝ در تبثّٛٞبي  –٘مطٝ فٙي 

 هْبرر:

 ثب استفبدٜ اس ٘مطٝتؼييٗ ِيست لطؼبت   LVضٕبرش تؼذاد تجٟيشات ثٝ وبر رفتٝ در تبثّٛٞبي 

 

جبٕ٘بیي ٚ ا٘تخبة   -2

لطؼبت ثٝ وبر رفتٝ در تبثّٛ 
LV 

 

 ؼاًؼ:

 LVا٘ٛاع چيذٔبٖ لطؼبت در تبثّٛ ثزق  – LVا٘ٛاع لطؼبت ثٝ وبر رفتٝ در تبثّٛ ثزق  – LVا٘ٛاع تبثّٛٞبي 

 

 هْبرر:

 LVتؼييٗ ٘ٛع چيذٔبٖ لطؼبت در تبثّٛ ثزق  – LVتؼييٗ ٘ٛع لطؼبت ثٝ وبر رفتٝ در تبثّٛ ثزق  –تؼييٗ ٘ٛع تبثّٛ 
 

 

 ؼاًؼ: ثزآٚرد ٞشیٙٝ  -3

 

 هْبرر:

   

 

 

 ؼاًؼ:  -4
  

 

 هْبرر:
   

 

 ٍسارر  هَسػ ٍ دزٍرػ

ثزًبهِ ريش   هَسؽي عبسهبى دضٍّؼ ٍ  

 ؼفشز سبلي  كشبة ّب  ؼرعي فٌي ٍ ضزفِ ا  ٍ كبرؼاًؼ
1-4ًوَى ثزگ سطلي  كبر     2اظ     1نفحٝ  
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 هزاض  كبر
 خش  ؽبيغشگي ّب

 )ؼاًؼ، هْبرر، ًگزػ، ايوٌي ٍ سَخْبر سيغز هطييي(

 ؼاًؼ:  -5

 

 هْبرر:
 

 

 ؼاًؼ: -6

 

 هْبرر:

  

 - ايوٌي 

 ٔسئِٛيت پذیزي  –خالليت  –دلت  ًگزػ

 رػبیت اغَٛ ثٟذاضتي  سَخْبر سيغز هطييي

ؽبيغشگي ّب  غيز فٌي كؽ ٍ 

 عيص هَرؼ ًيبس كبر
N12 – N23 – N63 – N66  

اثشار، سدْيزار، اعٌبؼ، هَاؼ 

 هقزفي ٍ هٌبثغ
 وبتبِٛي  –٘مطٝ وبر  –ٔبضيٗ حسبة 

 ریبضي  ؼاًؼ دبيِ

   2اظ     2نفحٝ  

 ٍسارر  هَسػ ٍ دزٍرػ

 عبسهبى دضٍّؼ ٍ ثزًبهِ ريش   هَسؽي

 ؼفشز سبلي  كشبة ّب  ؼرعي فٌي ٍ ضزفِ ا  ٍ كبرؼاًؼ
1-4ًوَى ثزگ سطلي  كبر   

 نفحٝ    اظ     
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 ضزفِ  3113 كؽ ضزفِ 
تىٙسيٗ 

 ٟٔٙذسي ثزق
عيص 

 فالضيز
L1 

ٔٛ٘تبص ٚ تبثّٛٞبي ثزق اعشبًؽارؼ ػول زؼ كبر: 

( ثز طجك استب٘ذارد MV-LVسبختٕبٖ ٚ غٙؼتي )

ٚ  13ٔمزرات ّٔي سبختٕبٖ ٔجحث  13-5-1-2

  111-1٘طزیٝ  5-4-3-1

 

 ٍ ي ِ  311312 كؽ ٍ ي ِ 

ٚ غٙؼتي  ٔٛ٘تبص تبثّٛٞبي ثزق سبختٕبٖ

(MV-LV) 

 LV٘ػت لطؼبت  كبر 31131212 كؽ كبر

 عيص ؽبيغشگي كبر:

 هْبرر -3

 هزاض  كبر
 خش  ؽبيغشگي ّب

 )ؼاًؼ، هْبرر، ًگزػ، ايوٌي ٍ سَخْبر سيغز هطييي(

ریُ ٌذاري ٚ داوت   -1

 ٌذاري

 ؼاًؼ:

تؼزیف داوت ٞبي  –ا٘ذاسٜ ٌيزي پزچ  –ارٜ  –پيچ ٚ ٟٔزٜ  –دریُ ٚ ٔتٝ  –تزٔيٙبَ ٞب  –وّيذٞب  –تؼزیف فيٛسٞب 

 ضيبردار

 هْبرر:

سٛراخ وبري ٚ پزچ  –ثزش ا٘ذاسٜ دریُ  –تؼييٗ ٘ٛع ریُ ٚ طَٛ آٖ ٚ تؼذاد تزٔيٙبَ ٞب ٚ تجٟيشات رٚي ریُ 

 ؼاكز ثزش ٚ فبرسي ثزي –طزیك ٘ػت داوت  –تؼييٗ ٘ٛع داوت  –جبٕ٘بیي وبري ٚ جبٕ٘بیي ثب استفبدٜ اس ٘مطٝ 

٘ػت ٔمزٜ ٞب ٚ ٘ػت   -2

 ضيٙٝ ٞب 

 ؼاًؼ:

 –ارٜ  –دستٍبٜ خٓ   - اثشار ػٕٛٔي  –دریُ  –ٔتٝ  –پيچ ٚ ٟٔزٜ  –تؼزیف ا٘ٛاع ٔمزٜ ٞبي تبثّٛیي  –تؼزیف تبثّٛ 

 ٔمزٜ ٞبي ضيٗ ٞبي فبسٞب ٚ ٔمزٜ َ٘ٛ – وبثّطٛ -رً٘ 

 هْبرر:

سٛراخ وبري –پزس وبري  –خٓ وبري –وبر ثب اثشار ػٕٛٔي ثزق  –سٛراخ وبري  –لزار دادٖ ٔمزٜ در ٔحُ ٔزثٛط 

 پزس وبري –وبثّطٛ  – ا٘جبْ اتػبالت –٘ػت ٔمزٜ ٞب ٚ ضيٙٝ ٞب   -رً٘ وبري –

٘ػت تجٟيشات   -3

وٙتزَ وٙٙذٜ  ،حفبظتي 

 ا٘ذاسٜ ٌيزي ٚ تزٔيٙبَ ٞب،

 ؼاًؼ:

 –آٔپزٔتز  –ِٚتٕتز   –وٙتزَ فبس –رِٝ ٞب  –تبیٕز  –وٙتبوتٛر –چزاؽ ٞبي سيٍٙبَ  -ٔحبفظ جبٖ  –فيٛسٞب  –وّيذٞب 

CT –  ٍٟ٘ذار٘ذٜ تزٔيٙبَ –تزٔيٙبَ –وّيذ ِٚت  -يٙٛس في ٔتز سو –فزوب٘س ٔتز 

 هْبرر:

دستٍبٜ  ––وٙتزَ فبس  –رِٝ ٞب  –تبیٕز  –وٙتبوتٛر  –چزاؽ ٞبي سيٍٙبَ  -ٔحبفظ جبٖ  –فيٛسٞب  –٘ػت )وّيذٞب 

 ثست ٍٟ٘ذار٘ذٜ تزٔيٙبَ -  وّيذ ِٚت( تزٔيٙبَ -في ٔتز سيٙٛس و –فزوب٘س ٔتز  – CT –آٔپزٔتز  –ٞبي ِٚتٕتز 

تزتيت ٔحُ لزار   -4

 ٌزفتٗ لطؼبت تبثّٛ

 ؼاًؼ:

رِٝ  – وٙتبوتٛر تزٔيٙبَ –سيٍٙبَ چزاؽ ٞبي  –ضيٙٝ ٞب ٔمزٜ  – CT –دستٍبٜ ٞبي ا٘ذاسٜ ٌيزي  –فيٛسٞب  –وّيذٞب 

 ٞب 

 هْبرر:

 اِٚٛیت ثٙذي ٔحُ لزارٌزفتٗ لطؼبت ٘سجت ثٝ یىذیٍز ثٝ وٕه ٘مطٝ جبٕ٘بیي  

 ٍسارر  هَسػ ٍ دزٍرػ

 عبسهبى دضٍّؼ ٍ ثزًبهِ ريش   هَسؽي

 ؼفشز سبلي  كشبة ّب  ؼرعي فٌي ٍ ضزفِ ا  ٍ كبرؼاًؼ
1-4ًوَى ثزگ سطلي  كبر     2اظ     1نفحٝ  
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 هزاض  كبر
 خش  ؽبيغشگي ّب

 هْبرر، ًگزػ، ايوٌي ٍ سَخْبر سيغز هطييي()ؼاًؼ، 

 ؼاًؼ: -5

 

  ر:هْبر

 

 ؼاًؼ: -6

 هْبرر:

  

 والٜ ٚ وفص ایٕٙي  –ػيٙه  –استفبدٜ اس دستىص  ايوٌي 

 ٔسئِٛيت پذیزي  –خالليت  –دلت  ًگزػ

 رػبیت اغَٛ ثٟذاضتي ٚ سیجبیي  سَخْبر سيغز هطييي

فٌي ؽبيغشگي ّب  غيز 

 كؽ ٍ عيص هَرؼ ًيبس كبر
N12 – N23 – N63 – N66  

اثشار، سدْيزار، اعٌبؼ، 

 هَاؼ هقزفي ٍ هٌبثغ

 –رِٝ ٞب  –وٙتبوتٛر  –ا٘ٛاع فيٛس  –ا٘ٛاع وّيذ  –اثشار ػٕٛٔي ثزق وبري  –پزچ  –ٔتٝ  –دریُ  –تبثّٛ  –٘مطٝ 

   CT –ٚسبیُ ا٘ذاسٜ ٌيزي  –داوت ضيبردار  –ریُ  –رً٘  –ٔمزٜ  –ضيٙٝ 

 ریبضي  ؼاًؼ دبيِ

   2اظ     2نفحٝ  
 ٍسارر  هَسػ ٍ دزٍرػ

 عبسهبى دضٍّؼ ٍ ثزًبهِ ريش   هَسؽي

 ؼفشز سبلي  كشبة ّب  ؼرعي فٌي ٍ ضزفِ ا  ٍ كبرؼاًؼ

1-4ًوَى ثزگ سطلي  كبر   

 نفحٝ    اظ     
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كؽ 

 ضزفِ 
 ضزفِ  3113

تىٙسيٗ 

 ٟٔٙذسي ثزق

عيص 

 فالضيز
L1 

ٔٛ٘تبص ٚ تبثّٛٞبي ثزق  اعشبًؽارؼ ػول زؼ كبر: 

( ثز طجك استب٘ذارد MV-LVسبختٕبٖ ٚ غٙؼتي )

-1٘طزیٝ  5-3-4-5٘ظبْ ٟٔٙذسي ٚ  13-5-1-2

111 

 

كؽ 

 ٍ ي ِ 
 ٍ ي ِ  311312

ٔٛ٘تبص ٚ تبثّٛٞبي ثزق سبختٕبٖ ٚ غٙؼتي 

(MV-LV) 

 LVسيٓ وطي ٚ اجزاي اتػبالت وّيذٞب ٚ فيٛسٞبي  كبر 31131213 كؽ كبر
 عيص ؽبيغشگي كبر:

 هْبرر -3

 هزاض  كبر
 خش  ؽبيغشگي ّب

 )ؼاًؼ، هْبرر، ًگزػ، ايوٌي ٍ سَخْبر سيغز هطييي(

سً٘ ٚ ا٘تخبة    -1

 سطح ٔمطغ سيٓ ٚوبثُ

 ؼاًؼ:

 ِٚتبص -٘مطٝ سيٓ وطي  – رً٘ ثٙذي سيٓ ٞب –سطح ٔمطغ –جزیبٖ 

 

 هْبرر:

 ا٘تخبة سيٓ ٚ وبثُ ثب تٛجٝ ثٝ ٘مطٝ سيٓ وطي – رً٘ سيٓ ا٘تخبة   

 

ا٘تخبة سزسيٓ ٚ   -2

 وبثّطٛ

 ؼاًؼ:

 پيچ ٚ ٟٔزٜ – پزس وبثّطٛ –سزسيٓ ، وبثّطٛ   

 

 هْبرر:

 دزط كبر  عزعين –كبثلؾَ دزط كبر     

طَٛ ٚ ا٘ذاسٜ ٌيزي   -3

ثزش سيٓ ٚ وبثُ ٚ 

  اتػبَ سزسيٓ ٚ وبثّطٛ 

 ؼاًؼ:

 –فزْ وبري  –ٔتٝ  –دریُ  –سٛراخ وبري  –پيچ ٚ ٟٔزٜ  –ثزش وبثُ ٚ سيٓ  –٘مطٝ ٔٛ٘تبص  –طَٛ ا٘ذاسٜ ٌيزي 

 دستٝ ثٙذي 

 

 هْبرر:

پيذا وزدٖ وٛتبٜ تزیٗ ٔسيز سيٓ در  –٘مطٝ خٛا٘ي ٔٛ٘تبص  –وبر ثب وبثُ ثز  –ا٘ذاسٜ ٌيزي ثب ٔتز  –ثزش وبري   

 دستٝ ثٙذي –فزْ وبري  –سٛراخ وبري  – داوت ٞب

 

 

ضٕبرٜ ٌذاري سيٓ   -4

 ٞب ٚ تزٔيٙبَ ٞب

 ؼاًؼ:

 ثزچست ٞبي اػذاد ٚ حزٚف–٘مطٝ تزٔيٙبِي ٚ ٔٛ٘تبصي  -لذرت(  -ضٕبرٜ ٌذاري )فزٔبٖ  

 هْبرر:

 ثزچست سدٖ ضٕبرٜ سيٓ ٞب ٚ ضٕبرٜ  –٘مطٝ خٛا٘ي تزٔيٙبِي ٚ ٔٛ٘تبصي  –ضٕبرٜ ٌذاري فزٔبٖ ٚ لذرت   

 تزٔيٙبَ ٞب

 ٍسارر  هَسػ ٍ دزٍرػ

 عبسهبى دضٍّؼ ٍ ثزًبهِ ريش   هَسؽي

ؼفشز سبلي  كشبة ّب  ؼرعي فٌي ٍ ضزفِ ا  ٍ 

 كبرؼاًؼ

1-4ًوَى ثزگ سطلي  كبر     2اظ     1نفحٝ  
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كؽ 

 ضزفِ 
 ضزفِ  3113

تىٙسيٗ ٟٔٙذسي 

 ثزق
 L2 عيص فالضيز

ٔٛ٘تبص ٚ تبثّٛٞبي ثزق اعشبًؽارؼ ػول زؼ كبر: 

( ثز طجك MV-LVسبختٕبٖ ٚ غٙؼتي )

 111-1٘طزیٝ  7-5استب٘ذارد 

 
كؽ 

 ٍ ي ِ 
 ٍ ي ِ  311312

-MVٔٛ٘تبص ٚ تبثّٛٞبي ثزق سبختٕبٖ ٚ غٙؼتي )

LV) 

 آسٔبیص ٞبي تٙظيٓ ػّٕىزد تجٟيشات ٚ لطؼبت اِىتزیىي تبثّٛ   كبر 31131214 كؽ كبر
 عيص ؽبيغشگي كبر:

 هْبرر -3

 هزاض  كبر
 ّب خش  ؽبيغشگي

 )ؼاًؼ، هْبرر، ًگزػ، ايوٌي ٍ سَخْبر سيغز هطييي(

آسٔبیص اسىّت تبثّٛ ٚ   -1

استحىبْ ٔىب٘يىي 

 تجٟيشات ٘ػت ضذٜ

 ؼاًؼ:

آسٔبیص چسجٙذٌي رً٘  –وبردن ٚ ثزچست ٔخػٛظ ٚ چىص ٔخػٛظ  –پزچ  –آچبر وطي  –استحىبْ ٘ػت لطؼبت 

 ضخبٔت ٚرق تبثّٛ –دستٍبٜ سٙجص ضخبٔت رً٘ تبثّٛ  –ثذ٘ٝ 

 هْبرر:

 –وبر ثب ثزچست ٔخػٛظ  –وبر ثب وبردن ٔخػٛظ  –استفبدٜ اس آچبرٞبي ٔخػٛظ  –ٔحىٓ وزدٖ پيچ ٚ ٟٔزٜ ٚ پزچ ٞب 

 وِٛيس -وبر ثب دستٍبٜ ضخبٔت سٙج رً٘  –وبر ثب چىص ٔخػٛظ 

 

آسٔبیص اتػبَ ثذ٘ٝ   -2

آسٔبیص ػبیمي آسٔبیص 

استحىبْ اِىتزیىي ضيٙٝ 

 ٞب

 ؼاًؼ:

 ِٚتبص ثبال ٚ ضيٙٝ(ٞبي پبت )ٍز ، دستٍبٜ ٞبي ئ –اٞٓ ٔتز   

 

 هْبرر:

 ضيٙٝ ٞب ٚ استحىبْ ضيٙٝ ٚ ٔمزٜ ٞبيوبر ثب دستٍبٜ )ٞبي پبت( وٙتزَ ثزش  –ٍز يوبر ثب ٔ –وبر ثب اٞٓ ٔتز   

 

آسٔبیص وبروزد   -3

 ٚ ٔذار ٔزثٛطٝ   لطؼبت

 ؼاًؼ:

    ٔذارات فزٔبٖ ٚ لذرت

 هْبرر:

 تؼييٗ ػُٕ وزد ٚ لطغ ٚ ٚغُ اجشاي تبثّٛ  

 

 ؼاًؼ: آسٔبیص اتػبَ وٛتبٜ  -4

 ىزد وّيذ اغّيػّٕ –اتػبَ وٛتبٜ ، دستٍبٜ تشریك جزیبٖ ثبال  

 

 هْبرر:

 وبر ثب دستٍبٜ تزا٘سفٛررٔبتٛر جزیبٖ ثبال –اتػبَ دستٍبٜ ٚ تشریك جزیبٖ ثٝ وّيذ اغّي 

 

 ٍسارر  هَسػ ٍ دزٍرػ

 عبسهبى دضٍّؼ ٍ ثزًبهِ ريش   هَسؽي

ؼفشز سبلي  كشبة ّب  ؼرعي فٌي ٍ ضزفِ ا  ٍ 

 كبرؼاًؼ

1-4ًوَى ثزگ سطلي  كبر     2اظ     1نفحٝ  
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 هزاض  كبر
 خش  ؽبيغشگي ّب

 هْبرر، ًگزػ، ايوٌي ٍ سَخْبر سيغز هطييي()ؼاًؼ، 

 ؼاًؼ: -5

 

 

 هْبرر:
 

 

 ؼاًؼ: -6

 

 

 هْبرر:

 

  

 دستىص  -ػيٙه  -وفص  -استفبدٜ اس والٜ  ايوٌي 

 دلت  –ٔسئِٛيت پذیزي  ًگزػ

سَخْبر سيغز 

 هطييي
 رػبیت اغَٛ ثٟذاضتي 

ؽبيغشگي ّب  غيز 

فٌي كؽ ٍ عيص هَرؼ 

 ًيبس كبر

N12 – N31 - N23 – N63 – N66 

اثشار، سدْيزار، اعٌبؼ، 

 هَاؼ هقزفي ٍ هٌبثغ
 تزا٘س ٞبي ِٚتبص ثبال )ٞبي پبت( تزا٘س تشریك دستٍبٜ ثبال  –فبسٔتز  –ٍز ئ –اٞٓ ٔتز  –اثشار  –آچبرٞب 

 ریبضي ٚ فيشیه  ؼاًؼ دبيِ

   2اظ     2نفحٝ  

 ٍسارر  هَسػ ٍ دزٍرػ

دضٍّؼ ٍ ثزًبهِ ريش   هَسؽي عبسهبى  

1-4ًوَى ثزگ سطلي  كبر  ؼفشز سبلي  كشبة ّب  ؼرعي فٌي ٍ ضزفِ ا  ٍ كبرؼاًؼ  

 نفحٝ    اظ     
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 ضزفِ  3113 كؽ ضزفِ 
تىٙسيٗ ٟٔٙذسي 

 ثزق

عيص 

 فالضيز
L3 

ٔٛ٘تبص ٚ تبثّٛٞبي ثزق  اعشبًؽارؼ ػول زؼ كبر: 

-13( ثز طجك استب٘ذارد MV-LVسبختٕبٖ ٚ غٙؼتي )

 111-1٘طزیٝ  5-4-3-1ٚ  5-1-2

 ٍ ي ِ  311302 كؽ ٍ ي ِ  
ٔٛ٘تبص ٚ تبثّٛٞبي ثزق سبختٕبٖ ٚ غٙؼتي 

(MV-LV) 

  MVهشزُ ٍ ثز ٍرؼ اًشػبة قيؼبر سبثلَ  ثزق  كبر 31130205 كؽ كبر
 عيص ؽبيغشگي كبر:

 هْبرر  – 3

 هزاض  كبر
 خش  ؽبيغشگي ّب

 )ؼاًؼ، هْبرر، ًگزػ، ايوٌي ٍ سَخْبر سيغز هطييي(

ًقؾِ غَاًي سبثلَ ثزق  -1
MV 

 ؼاًؼ:

  MVػال ن فٌي ثِ كبر رفشِ ؼر سبثلَ  ثزق  –ًقؾِ فٌي 

 

 هْبرر:

 ثب اعش بؼُ ًقؾِ   MVؽوبرػ سؼؽاؼ سدْيشار ٍ قيؼبر ثِ كبر رفشِ ؼر سبثلَّب  

 

خبًوبيي ٍ اًشػبة   -2

قيؼبر ثِ كبر رفشِ ؼر 

 سبثلَ ثزق 

 ؼاًؼ:

  MVاًَاع زيؽهبى قيؼبر ؼر سبثلَ ثزق  – MVاًَاع قيؼبر ثِ كبر رفشِ ؼر سبثلَ ثزق  – MVاًَاع سبثلَ ثزق 

 

 هْبرر:

   MVسؼييي زيؽهبى ٍ قيؼبر ثِ كبر رفشِ ؼر سبثلَ ثزق  –سؼييي ًَع سبثلَ 

 

 ؼاًؼ:  -3

 

 هْبرر:

  

 

 ؼاًؼ:  -4

  

 

 هْبرر:

  

 ٍسارر  هَسػ ٍ دزٍرػ

 عبسهبى دضٍّؼ ٍ ثزًبهِ ريش   هَسؽي

 ؼفشز سبلي  كشبة ّب  ؼرعي فٌي ٍ ضزفِ ا  ٍ كبرؼاًؼ

1-4ًوَى ثزگ سطلي  كبر     2اظ     1نفحٝ  
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 ضزفِ  3113 كؽ ضزفِ 
عيص  ثزق بر ػوَهي 

 فالضيز
L1 

ٔٛ٘تبص ٚ تبثّٛٞبي  اعشبًؽارؼ ػول زؼ كبر: 

٘ظبْ  (MV-LVثزق سبختٕبٖ ٚ غٙؼتي )

 1-3-4-5ٚ  2-1-5-13ٟٔٙذسي 

 ٍ ي ِ  311302 كؽ ٍ ي ِ  111-1٘طزیٝ 
ٔٛ٘تبص ٚ تبثّٛٞبي ثزق سبختٕبٖ ٚ غٙؼتي 

(MV-LV) 

 MVًقت قيؼبر  كبر 31130206 كؽ كبر
 عيص ؽبيغشگي كبر:

 هْبرر  -3

 هزاض  كبر
 خش  ؽبيغشگي ّب

 )ؼاًؼ، هْبرر، ًگزػ، ايوٌي ٍ سَخْبر سيغز هطييي(

ًقت هقزُ ّب ٍ ًقت  -1

 ؽيٌِ ّب 
 ؼاًؼ:

ارُ  –ؼعشگبُ غن  –اثشار ػوَهي  –ري   –هشِ  –دير ٍ هْزُ  –سؼزي  اًَاع هقزُ ّب  سبثلَيي  –سؼزي  سبثلَ 

 كبثلؾَ  –هقزُ ّب  فبس ٍ ًَل ٍ ارر  -رًگ  –

 هْبرر:

 –دزط كبر   –ًطَُ غن كبر   –كبر ثب اثشار ػوَهي ثزق  –عَراظ كبر   –قزار ؼاؼى هقزُ ؼر هط  هزثَىِ 

 رًگ كبر  ٍ ًقت هقزُ ّب ٍ ؽيٌِ ّب  عَراظ كبر 

ًقت سدْيشار ض ب شي  -2

ٍ كٌشزل كٌٌؽُ ٍ اًؽاسُ 

 گيز  ٍ سزهيٌبل ّب 

 ؼاًؼ:

كٌشزل فبس ٍ  –رلِ ّب  –سبيوز  –كٌشبكشَر  –هطبفظ خبى ٍ ززاغْب  عيگٌبل  –فيَسّب  -سؼزي  كليؽّب

اًَاع  –كليؽ ٍلز هشز  –كغيٌَط في هشز  –فزكبًظ هشز  – CT – PT – هذزهشز  –ٍلز هشز  –كٌشزل ثبر 

 عز ًگْؽارًؽُ سزهيٌبل رٍ  ري   –سزهيٌبل سبثلَ 

 هْبرر:

رلِ  –سبيوز  –ًقت كٌشبكشَر  –ًقت ززاؽ ّب  عيگٌبل  –ًقت هطبفظ خبى  –ًقت فيَسّب  –ًقت كليؽّب 

كغيٌَط في هشز ٍ  – CT – PT – هذزهشز  –ًقت ؼعشگبُ ّب  ٍلز هشز  –كٌشزل ثبر  –كٌشزل  فبس  –ّب 

 ًقت سزهيٌبل -كليؽ ٍلز هشز

سزسيت هط  قزارگزفشي  -3

 ؼاًؼ: قيؼبر سبثلَ 

 –ززاؽ ّب  ًؾبًگز  –ؽيٌِ ّب ٍ هقزُ   - LT - PT –ؼعشگبُ ّب  اًؽاسُ گيز   –فيَسّب  –سؼزي  كليؽّب   

 هيٌيبسَر  ٍ سزهيٌبل  -كٌشبكشَر 

 هْبرر:

 اٍلَيز ثٌؽ  هط  قزار گزفشي قيؼبر ًغجز ثِ ي ؽيگز ثِ كوک ًقؾِ خبًوبيي  

 ؼاًؼ:  -4

 

 هْبرر:
  

 

 

 ٍسارر  هَسػ ٍ دزٍرػ

 عبسهبى دضٍّؼ ٍ ثزًبهِ ريش   هَسؽي

ضزفِ ا  ٍ كبرؼاًؼؼفشز سبلي  كشبة ّب  ؼرعي فٌي ٍ  1-4ًوَى ثزگ سطلي  كبر      2اظ     1نفحٝ  
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 هزاض  كبر
 خش  ؽبيغشگي ّب

 )ؼاًؼ، هْبرر، ًگزػ، ايوٌي ٍ سَخْبر سيغز هطييي(

 ؼاًؼ:    -5

  

 هْبرر: 

 

 

 ؼاًؼ:   -6

 

 هْبرر: 

 
  

 ك ؼ ايوٌي  وكالُ  –ػيٌک  –ؼعش ؼ  ايوٌي 

 هغئَليز دذيز   –غالقيز  –ؼقز  ًگزػ

 رػبيز افَل ثْؽاؽشي ٍ سيجبيي  سَخْبر سيغز هطييي

ؽبيغشگي ّب  غيز فٌي 

 كؽ ٍ عيص هَرؼ ًيبس كبر
N12 – N23 – N63 – N66  

اثشار، سدْيزار، اعٌبؼ، 

 هَاؼ هقزفي ٍ هٌبثغ

 –رًگ  –هقزُ  –ؽيٌِ  –اًَاع فيَس  –اًَاع كليؽ  -اثشار ػوَهي ثزق كبر  –دزذ  –هشِ  –ؼري   –سبثلَ  –ًقؾِ 

  PT –ٍلز هشز  -LT – هذزهشز  –ؼاكز  –ثغز  –ري  

 ريبمي  ؼاًؼ دبيِ

 نفحٝ    اظ     

   2اظ     2نفحٝ  

 ٍسارر  هَسػ ٍ دزٍرػ

 عبسهبى دضٍّؼ ٍ ثزًبهِ ريش   هَسؽي

ؼفشز سبلي  كشبة ّب  ؼرعي فٌي ٍ ضزفِ ا  ٍ 

1-4ًوَى ثزگ سطلي  كبر  كبرؼاًؼ  
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 ضزفِ  3113 كؽ ضزفِ 
 عيص ثزق بر ػوَهي 

 فالضيز
L1 

ٔٛ٘تبص ٚ تبثّٛٞبي ثزق اعشبًؽارؼ ػول زؼ كبر: 

ىجق اعشبًؽارؼ  (MV-LVسبختٕبٖ ٚ غٙؼتي )

 5-3-4-5ًظبم هٌْؽعي ٍ  13-5-1-2

 ٍ ي ِ  311302 كؽ ٍ ي ِ   110-1ًؾزيِ 
ٔٛ٘تبص ٚ تبثّٛٞبي ثزق سبختٕبٖ ٚ غٙؼتي 

(MV-LV) 

 كبر 31130207 كؽ كبر
اخزا  اسقبالر كليؽّب ٍ ؽوؼ كؾي عين كؾي ٍ 

 MVفيَسّب  

 عيص ؽبيغشگي كبر:

 هْبرر  -3

 هزاض  كبر
 خش  ؽبيغشگي ّب

 )ؼاًؼ، هْبرر، ًگزػ، ايوٌي ٍ سَخْبر سيغز هطييي(

اًشػبة رًگ ٍ عيص هقيغ  -1

 عين ٍ كبث  

 ؼاًؼ: 

 رًگ ثٌؽ   –فزم كبر   –ه شَلي(  –عيص هقيغ )افؾبى  –خزيبى 
 

 

 

 هْبرر: 

 سؼييي رًگ عين  –فزم كبر ٍ ؼعشِ ثٌؽ   –سؼييي عين 

 

 ؼاًؼ:  اًشػبة عزعين ٍ كبثلؾَ  -2

 دير ٍ هْزُ  –دزذ  –دزط كبثلؾَ  –كبثلؾَ  –اًَاع عزعين 

 

 

 هْبرر: 

 دزذ كبر   –ًطَُ اسقبالر اًَاع عزعين ّب  –اًشػبة كبثلؾَ ٍ عزعين  –دزط كبر  

 

اًؽاسُ گيز  ٍ ثزػ عين  -3

 ّب ٍ هْبر  ًْب 

 ؼاًؼ: 

 كبث  ثز ٍ اثشار كبث  كؾي  –عيص هقيغ كبث  ٍ عين  –ًقؾِ هًَشبص  –اًؽاسُ گيز  

 

 هْبرر: 

 ًقؾِ غَاًي ٍ هًَشبص  –كبر ثب كبث  ثز  –اًؽاسُ گيز  ثب هشز  –ثزػ كبر  

 

ؽوبرُ گذار  عين ّب ٍ  -4

 سزهيٌبل ّب 

 ؼاًؼ:

 اًَاع ثززغت ّب  اػؽاؼ ٍ ضزٍ   –ًقؾِ سزهيٌبلي ٍ هًَشبص  –ؽوبرُ گذار  هؽار فزهبى ٍ قؽرر 

 هْبرر:

ثززغت سؼى ؽوبرُ عين ّب ٍ  –ًقؾِ غَاًي سزهيٌبلي ٍ هًَشبص   –سؼييي ؽوبرُ گذار  فزهبى ٍ قؽرر 

 ؽوبرُ سزهيٌبلْب

 ٍسارر  هَسػ ٍ دزٍرػ

 عبسهبى دضٍّؼ ٍ ثزًبهِ ريش   هَسؽي

1-4ًوَى ثزگ سطلي  كبر  ؼفشز سبلي  كشبة ّب  ؼرعي فٌي ٍ ضزفِ ا  ٍ كبرؼاًؼ  
   2اظ     1نفحٝ 
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 ضزفِ  3113 كؽ ضزفِ 
ؽعي ٌس ٌغيي هْ

 ثزق 
عيص 

 فالضيز
L3 

ٔٛ٘تبص ٚ تبثّٛٞبي ثزق اعشبًؽارؼ ػول زؼ كبر: 

ىجق اعشبًؽارؼ  (MV-LVسبختٕبٖ ٚ غٙؼتي )

 110-1ًؾزيِ  5-7
 ٍ ي ِ  311302 كؽ ٍ ي ِ 

ٔٛ٘تبص ٚ تبثّٛٞبي ثزق سبختٕبٖ ٚ غٙؼتي 

(MV-LV) 

 كبر 31130208 كؽ كبر
 سهبيؼ ّب سٌظين ػول زؼ سدْيشار ٍ قيؼبر ال شزي ي 

 MVسبثلَ 

 عيص ؽبيغشگي كبر:

 هْبرر  -3

 هزاض  كبر
 خش  ؽبيغشگي ّب

 ايوٌي ٍ سَخْبر سيغز هطييي()ؼاًؼ، هْبرر، ًگزػ، 

 سهبيؼ اع لز سبثلَ ٍ  -1

اعشط بم ه بًي ي سدْيشار 

 ًقت ؽؽُ 

 ؼاًؼ: 

رًگ  كبرؼک ٍ ثززغت هػقَؿ ٍ ز ؼ هػقَؿ  سهبيؼ زغجٌؽگي –دزذ  - زبركؾي –اعشط بم ًقت قيؼبر 

 ؼعشگبُ عٌدؼ مػبهز رًگ سبثلَ  –ثؽًِ 

 هْبرر: 

 كبر ثب ثززغت هػقَؿ –كبر ثب كبرؼک هػقَؿ  –اعش بؼُ اس  زبرّب  هػقَؿ  –هط ن كزؼى دير ٍ هْزُ ٍ دزذ ّب 

 كبر ثب ؼعشگبُ مػبهز عٌح رًگ  –كبر ثب ز ؼ هػقَؿ 

 

 سهبيؼ اسقبل ثؽًِ  -2

 سهبيؼ ػبيقي  سهبيؼ 

 اعشط بم ال شزي ي ؽيٌِ ّب

 ؼاًؼ: 

 ؼعشگبُ )ّب  دبر( )ٍلشبص ثبال( ٍ ؽيٌِ ّب  –هيگز  –اّن هشز 

 هْبرر: 

 كٌشزل ثزػ ّب  ؽيٌِ ّب ٍ اعشط بم ؽيٌِ ٍ هقزُ  –كبر ثب ؼعشگبُ )ّب  دبر(  –كبر ثب هيگز  –كبر ثب اّن هشز 

 ؼاًؼ:   سهبيؼ كبركزؼ قيؼبر  -3

 هؽارار فزهبى ٍ قؽرر 

 هْبرر: 

 سؼييي هؽارار فزهبى ٍ قؽرر 

 ؼاًؼ:  سهبيؼ اسقبل كَسبُ  -4

 ؼعشگبُ سشريق خزيبى ثبال ٍ ػول زؼ كليؽ افلي  –اسقبل كَسبُ 

 هْبرر:

 كبر ثب ؼعشگبُ سزاًغ َرهبسَر خزيبى ثبال  –اسقبل ؼعشگبُ سشريق خزيبى ثِ كليؽ افلي 

 

دزٍرػٍسارر  هَسػ ٍ   

 عبسهبى دضٍّؼ ٍ ثزًبهِ ريش   هَسؽي

1-4ًوَى ثزگ سطلي  كبر  ؼفشز سبلي  كشبة ّب  ؼرعي فٌي ٍ ضزفِ ا  ٍ كبرؼاًؼ    2اظ     1نفحٝ  
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 هزاض  كبر
 خش  ؽبيغشگي ّب

 )ؼاًؼ، هْبرر، ًگزػ، ايوٌي ٍ سَخْبر سيغز هطييي(

 ؼاًؼ: -5

 

 هْبرر:
 

 

 ؼاًؼ: -6

 

 هْبرر:

  

 ػيٌک  ؼعش ؼ -اعش بؼُ اس كالُ ٍ ك ؼ ايوٌي  ايوٌي 

 غالقيز  -ؼقز  –هغئَليز دذيز   ًگزػ

 رػبيز ً بر ثْؽاؽشي سَخْبر سيغز هطييي

ؽبيغشگي ّب  غيز 

فٌي كؽ ٍ عيص هَرؼ 

 ًيبس كبر

N12 – N31 – N23 – N63 – N66  

اثشار، سدْيزار، اعٌبؼ، 

 هَاؼ هقزفي ٍ هٌبثغ
 سزاًظ سشريق ؼعشگبُ ثبال  –سزاًظ ّب  ٍلشبص ثبال )ّب  دبر(  –فبسهشز  –هيگز  –اّن هشز  –اثشار  – زبرّب 

 فيشيک  –ريبمي  ؼاًؼ دبيِ

   2اظ     2نفحٝ  
 ٍسارر  هَسػ ٍ دزٍرػ

 عبسهبى دضٍّؼ ٍ ثزًبهِ ريش   هَسؽي

ضزفِ ا  ٍ كبرؼاًؼؼفشز سبلي  كشبة ّب  ؼرعي فٌي ٍ   

1-4ًوَى ثزگ سطلي  كبر   

 نفحٝ    اظ     



126 
 

 

 

 

 

 ضزفِ  3113 كؽ ضزفِ 
س ٌغيي هٌْؽعي 

  ثزق
عيص 

 فالضيز
L2 

اعشبًؽارؼ ػول زؼ كبر:  ًقت ٍ ًگْؽار  

عيغشن ّب  خزيبى مؼي  ىجق اعشبًؽارؼ 

 ًظبم هٌْؽعي  13-8-3

 

 
 ٍ ي ِ  311303 كؽ ٍ ي ِ 

 ًقت ٍ ًگْؽار  عيغشن ّب  خزيبى مؼي  

 عيغشن اػالم ضزيق  كبر 31130301 كؽ كبر
 عيص ؽبيغشگي كبر:

 هْبرر -3

 هزاض  كبر
 خش  ؽبيغشگي ّب

 )ؼاًؼ، هْبرر، ًگزػ، ايوٌي ٍ سَخْبر سيغز هطييي(

 ؼاًؼ: سدْيشار اًشػبة  هشزُ ٍ -1

 ززاؽ ريوَر اًؽي بسَر  -فالػ  –دٌ  اػالم ضزيق – صيز  – ؽغشي –ؼس شَر  –عين  –لَلِ –ٍ هقيبط ىَل  اًؽاسُ گيز  

 هْبرر:

 ًقؾِ غَاًي –ًقؾِ  اسسدْيشار  اًشػبة

 

لَلِ خبًوبيي سدْيشار ٍ  -2

گذار  ، عين كؾي ٍ كبث  

  كؾي 

 

 ؼاًؼ:

–هشِ  –ؼري   -ؽيبركي -ػوق ؽيبر –فزس  –عَراغ بر   –ريغوبى كبر  – رايشرًقؾِ –سزاس  –هشز  –اغشقبر  ػالين 

 اًشػبة اسقبالر –فٌز عين كؾي  -اثشار عين كؾي –ضؽيؽُ -ساًَ -غن كبر  -ثزػ -گر كبر  -اًؽاسُ گذار 

 هْبرر:

 اًدبم اسقبالر - ًقت لَلِ ٍ اًدبم عين كؾي هيبثق ًقؾِ  –ًقؾِ  اسهغيز  اًشػبة –ًقؾِ  اسخبًوبيي سدْيشار 

 

 ؼاًؼ: ًقت سدْيشار ال شزي ي  -3

 –سٍى ثٌؽ   –عيغشن سًديزُ ا   –ًقت ٍ ارسجبىبر ثيي سدْيشار عيغشن ضلقَ   -اػالم ضزيق  سدْيشار –اثشار 

 اًشػبة اسقبالر

 

 هْبرر:

 اًدبم اسقبالر  - ًقؾِ  اس  سدْيشار  ًقت

 

راُ اًؽاس  عيغشن اػالم  -4

 ضزيق

 ؼاًؼ:

 –هؽارار ال شزي ي هزثَىِ –ٍعبي  ٍ سدْيشار اػالم ضزيق 

  

  هْبرر:

عزثٌؽ  هؽارّب   -ًَع ػول زؼ قغوز ّب  هػشل  عيغشن اػالم ضزيق  –اسقبل سدْيشار اػالم ضزيق  –ًقؾِ غَاًي 

 ال شزي ي

   

 ٍسارر  هَسػ ٍ دزٍرػ

 عبسهبى دضٍّؼ ٍ ثزًبهِ ريش   هَسؽي

 ؼفشز سبلي  كشبة ّب  ؼرعي فٌي ٍ ضزفِ ا  ٍ كبرؼاًؼ
1-4ًوَى ثزگ سطلي  كبر     2اظ     1نفحٝ  
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 هزاض  كبر
 خش  ؽبيغشگي ّب

 )ؼاًؼ، هْبرر، ًگزػ، ايوٌي ٍ سَخْبر سيغز هطييي(

 ؼاًؼ:  -5

 

 هْبرر:
 

 

 ؼاًؼ: -6

 

 

 هْبرر:

  

 ك ؼ كبر  –كالُ ايوٌي  –ؼعش ؼ  ايوٌي 

 هغئَليز دذيز   ًگزػ

 رػبيز افَل ثْؽاؽشي ؼر هطيو كبر  سَخْبر سيغز هطييي

ؽبيغشگي ّب  غيز فٌي كؽ 

 ٍ عيص هَرؼ ًيبس كبر
N13 – N43 – N53  

اثشار، سدْيزار، اعٌبؼ، هَاؼ 

 هقزفي ٍ هٌبثغ

 عزعين ٍ دزط عزعين  –ًقؾِ  –عين  –اثشار ثزق  –فٌز عين كؾي  

 

 ريبمي ؼاًؼ دبيِ

   2اظ     2نفحٝ  

 ٍسارر  هَسػ ٍ دزٍرػ

 عبسهبى دضٍّؼ ٍ ثزًبهِ ريش   هَسؽي

 ؼفشز سبلي  كشبة ّب  ؼرعي فٌي ٍ ضزفِ ا  ٍ كبرؼاًؼ
1-4ًوَى ثزگ سطلي  كبر   

 نفحٝ    اظ     
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كؽ 

 ضزفِ 
 ضزفِ  3113

س ٌغيي 

 هٌْؽعي ثزق
عيص 

 فالضيز
L1 

اعشبًؽارؼ ػول زؼ كبر:  ًقت ٍ ًگْؽار  عيغشن 

ًظبم  6-8-13ّب  خزيبى مؼي  ىجق اعشبًؽارؼ 

 هٌْؽعي
كؽ 

 ٍ ي ِ 
 ٍ ي ِ  311303

ًقت ٍ ًگْؽار  عيغشن ّب  خزيبى 

 مؼي 

 عيغشن ؼٍرثيي هؽار ثغشِ  كبر 31130302 كؽ كبر
 ؽبيغشگي كبر:عيص 

 هْبرر -3

 هزاض  كبر
 خش  ؽبيغشگي ّب

 )ؼاًؼ، هْبرر، ًگزػ، ايوٌي ٍ سَخْبر سيغز هطييي(

عين ٍ  اًشػبة هشزُ ٍ  -1

 كبث  ٍ ؼٍرثيي 

 ؼاًؼ:

 ؼٍرثيي شػبة اً –عين  شػبةاً – RGكبث  شػبة اً –ًقؾِ خبًوبيي  –هقيبط  –اًؽاسُ گيز  

 

 هْبرر:

 كبث  ٍ عين ٍ سؼييي ؼٍرثيي  اًشػبة –هقيبط ثٌؽ   –ًقؾِ  اس ثزؼاؽز اىالػبر  

 

لَلِ ر ٍ خبًوبيي سدْيشا -2

ٍ عين كؾي ٍ كبث   گذار 

 كؾي 

 ؼاًؼ:

 اسقبالر عين ٍ شػبة اً –ٍ كَاكغيبل  RGكبث  ّب  شػبة اً –لَلِ ّب  ثزقي  اًشػبة  

 

 هْبرر:

 اثشار ػوَهي ثزق ٍ ٍعبي  هزثَىِ  ثِ كبرگيز   -اسقبالر اًدبم  –عين كؾي و كبث  كؾي و  گذار  لَلِ  اًدبم

 

 

ًقت سدْيشار عيغشن  -3

 ّب  ؼٍرثيي هؽار ثغشِ 

 ؼاًؼ:

 ٍ ...( عٌغَرّب  ضزكشي – DVR –س ذيِ ال شزي ي  )سدْيشار ال شزي ي عيغشن ّب  ؼٍرثيي  اًشػبة

 

  

 هْبرر:

  ال شزي ي عيغشن ّب  ؼٍرثييًقت سدْيشار  

 

 

راُ اًؽاس  ؼٍرثيي هؽار  -4

 ثغشِ 

 ؼاًؼ:

  DVRكبر ثب  –ًطَُ فؼبل ؽؽى عيغشن ؼٍرثيي  – هزثَىِ هؽارار ال شزي ي 

 

 

 هْبرر:

 هٌجغ س ذيِ هزكش    – زؼ قغوز ّب  هػشل  عيغشن ؼٍرثيي ػول –اسقبل سدْيشار ؼٍرثيي 
 

 

 ٍسارر  هَسػ ٍ دزٍرػ

 عبسهبى دضٍّؼ ٍ ثزًبهِ ريش   هَسؽي

 ؼفشز سبلي  كشبة ّب  ؼرعي فٌي ٍ ضزفِ ا  ٍ كبرؼاًؼ
1-4ًوَى ثزگ سطلي  كبر   

   2اظ     1نفحٝ 
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 ضزفِ  3113 كؽ ضزفِ 
س ٌغيي هٌْؽعي 

 ثزق

عيص 

 فالضيز
L1 

اعشبًؽارؼ ػول زؼ كبر:  ًقت ٍ ًگْؽار  

عيغشن ّب  خزيبى مؼي  ىجق اعشبًؽارؼ 

  110 -2ًؾزيِ 

 ٍ ي ِ  311303 كؽ ٍ ي ِ  
 ًقت ٍ ًگْؽار  عيغشن ّب  خزيبى مؼي 

 عيغشن فَسي  كبر 31130303 كؽ كبر
 عيص ؽبيغشگي كبر:

 هْبرر -3

 هزاض  كبر
 خش  ؽبيغشگي ّب

 )ؼاًؼ، هْبرر، ًگزػ، ايوٌي ٍ سَخْبر سيغز هطييي(

هشزُ ٍ اًشػبة   -1

 عيغشن فَسي 

 ؼاًؼ:

   سدْيشار عيغشن فَسي اًشػبة –ًقؾِ خبًوبيي  –هقيبط  –اًؽاسُ گيز  

 

 هْبرر:

 عيغشن فَسي سدْيشار  اًشػبة  –ثزؼاؽز اىالػبر اس ًقؾِ  
 

 

ٍ خبًوبيي سدْيشار  -2

كبث  كؾي ٍ عين كؾي ٍ 

 گذار  لَلِ 

 ؼاًؼ:

 اًشػبة لَلِ ّب  ثزق –اًشػبة عين  –اًشػبة كبث  

 

 هْبرر:

 ٍ كبث  كؾي ٍ عين كؾي   گذار اًدبم لَلِ  

ًقت سدْيشار  -3

 عيغشن فَسي 

 ؼاًؼ:

 -ٍ ...( سقَيز كٌٌؽُ ّبودػؼ  ٌّگ  ، كٌشزل  ،يٌگ سعيغشن دي، ؽبه  ثلٌؽگَّب ) سدْيشار  اًشػبة

  اًشػبة اسقبالر

 

 هْبرر:

 اًدبم اسقبالر  -سدْيشار  ًقت

 

سغز ٍ راُ اًؽاس   -4

 عيغشن فَسي 

 ؼاًؼ:

 كبر ثب عيغشن ديسيٌگ –ًطَُ فؼبل ؽؽى عيغشن فَسي  –هؽارار ال شزي ي 

 هْبرر:

 ؽ  هؽارّب  ال شزي يٌعزث –ثب عيغشن فَسي كبر عيغشن فَسي 

 

 

 ٍسارر  هَسػ ٍ دزٍرػ

دضٍّؼ ٍ ثزًبهِ ريش   هَسؽيعبسهبى   

 ؼفشز سبلي  كشبة ّب  ؼرعي فٌي ٍ ضزفِ ا  ٍ كبرؼاًؼ
1-4ًوَى ثزگ سطلي  كبر     2اظ     1نفحٝ  
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 ثزق بر ػوَهي ضزفِ  3113 كؽ ضزفِ 
عيص 

 فالضيز
L1 

اعشبًؽارؼ ػول زؼ كبر:  ًقت ٍ ًگْؽار  

عيغشن ّب  خزيبى مؼي  ىجق اعشبًؽارؼ 

 ًظبم هٌْؽعي  13-4-5

 ٍ ي ِ  311303 كؽ ٍ ي ِ  
ًقت ٍ ًگْؽار  عيغشن ّب  خزيبى 

 مؼي 

 عيغشن ثزق ايوٌي  كبر 31130304 كؽ كبر
 عيص ؽبيغشگي كبر:

 هْبرر -3

 هزاض  كبر
 خش  ؽبيغشگي ّب

 )ؼاًؼ، هْبرر، ًگزػ، ايوٌي ٍ سَخْبر سيغز هطييي(

ًقت عيغشن ثزق ايوٌي  -1

  ، عين كؾي ٍ كبث  كؾي 

 ؼاًؼ:

 اًشػبة عين ٍ عزعين –اًشػبة سدْيشار عيغشن ثزق ايوٌي  –ًقؾِ خبًوبيي 

 

 هْبرر:

 كبث  كؾي  –عين كؾي  –اًشػبة سدْيشار  –ثزؼاؽز اىالػبر اس ًقؾِ 

 

ثبسؼيؽ ثبسز  ّب ٍ  -2

   عزكبث  ثبسز  ّب 

 ؼاًؼ:

ٍلشبص س ذيِ  –ثزق هغشقين  –ثزق هشٌبٍة  _  UPS –عَل بر عز ثبسز   _كبث   _عزكبث    ) _اًَاع ثبسز   

 (اسقبالر عز  ٍ هَاس   –ثبسز  

 

 هْبرر:

سويش كزؼى  –رٍكؼ ثزؼار  كبث   –دزط كزؼى عزكبث  ٍ عزعين  –ثبسؼيؽ ثبسز   –اًؽاسُ گيز  ٍلشبص  

 عَل بر

 سهبيؼ ٍلشبص غزٍخي  -3

UPS   اسقبل عين ارر ٍ 

 ؼاًؼ:

 اًشػبة عين ٍ كبث  ارر  _ DC _ ACص ٍلشب –فزكبًظ  -اًؽاسُ گيز     

 هْبرر:

  

 ؼاًؼ: -4

 

 هْبرر:

 

 

 ٍسارر  هَسػ ٍ دزٍرػ

 عبسهبى دضٍّؼ ٍ ثزًبهِ ريش   هَسؽي

 ؼفشز سبلي  كشبة ّب  ؼرعي فٌي ٍ ضزفِ ا  ٍ كبرؼاًؼ
1-4ًوَى ثزگ سطلي  كبر     2اظ     1نفحٝ  
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 ضزفِ  3113 كؽ ضزفِ 
س ٌغيي هٌْؽعي 

 ثزق
عيص 

 فالضيز
L1 

اعشبًؽارؼ ػول زؼ كبر:  ًقت ٍ ًگْؽار  

خزيبى مؼي  ىجق عيغشن ّب  

 ًظبم هٌْؽعي 5-8-13اعشبًؽارؼ 
 ٍ ي ِ  311303 كؽ ٍ ي ِ 

ًقت ٍ ًگْؽار  عيغشن ّب  خزيبى 

 مؼي 

 عيغشن  ًشي هزكش   كبر 31130305 كؽ كبر
 عيص ؽبيغشگي كبر:

 هْبرر  – 3

 هزاض  كبر
 خش  ؽبيغشگي ّب

 )ؼاًؼ، هْبرر، ًگزػ، ايوٌي ٍ سَخْبر سيغز هطييي(

 ًشي  اًشػبة عيغشن هشزُ ٍ  -1

 هزكش  

 ؼاًؼ:

  اًشػبة عيغشن  ًشي هزكش  ٍ سدْيشار هزثَىِ –ًقؾِ خبًوبيي  –هقيبط  –اًؽاسُ گيز   

 

 هْبرر:

 سدْيشار  اًشػبة  –ثزؼاؽز اىالػبر اس ًقؾِ رايشر  

 

 گذار  ٍ لَلِ خبًوبيي سدْيشار  -2

 عيغشن  ًشي هزكش كبث  كؾي 

 ؼاًؼ:

 اسقبالر اًشػبة  –لَلِ ّب  ثزق اًشػبة   – اًشػبة كبث  عيغشن  ًشي هزكش   

 هْبرر:

 اًدبم اسقبالر –گذار  اًدبم كبث  كؾي ٍ لَلِ  

 

 ؼاًؼ: ًقت سدْيشار  ًشي  -3

 –ن ّب  ػجَر  ٍ غيز ػجَر  غهق –سقَيز كٌٌؽُ  –هي غز  –ؽبه   ًشي )سدْيشار اًشػبة  

 ٍ ... (دزيشّب  ػجَر  ٍ غيز ػجَر  

 هْبرر:

هقغن ّب  ػجَر   –سقَيز كٌٌؽُ  –هي غز  –ؽبه  ًقت  ًشي ) سدْيشار ٍ اًدبم اسقبالر  ًقت  

 ( دزيشّب  ػجَر  ٍ غيز ػجَر   -ٍ غيز ػجَر 

 ؼاًؼ: راُ اًؽاس   ًشي -4

 هؽارّب  ال شزي ي –ػول زؼ قغوز ّب  هػشل   ًشي هزكش   –ؼعي ث  عٌح  

 

 هْبرر:

 عزثٌؽ  هؽارّب  ال شزي ي –سٌظين سقَيز كٌٌؽُ  -كبر ثب ؼعي ث  عٌح 

 

 ٍسارر  هَسػ ٍ دزٍرػ

 عبسهبى دضٍّؼ ٍ ثزًبهِ ريش   هَسؽي

ؼفشز سبلي  كشبة ّب  ؼرعي فٌي ٍ ضزفِ ا  ٍ 

 كبرؼاًؼ

1-4ًوَى ثزگ سطلي  كبر     2اظ     1نفحٝ  
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 كبرهزاض  
 خش  ؽبيغشگي ّب

 )ؼاًؼ، هْبرر، ًگزػ، ايوٌي ٍ سَخْبر سيغز هطييي(

 ؼاًؼ:   -5

   

 

 هْبرر:
  

 

 ؼاًؼ: -6

 

 

 هْبرر:

 

  

 ػيٌک  –ؼعش ؼ  ايوٌي 

 ؼقز –هغئَليز دذيز   ًگزػ

 رػبيز ً بر سيغز هطييي ٍ سيجبيي  سَخْبر سيغز هطييي

فٌي ؽبيغشگي ّب  غيز 

 كؽ ٍ عيص هَرؼ ًيبس كبر
N11 – N13 – N63 

اثشار، سدْيزار، اعٌبؼ، 

 هَاؼ هقزفي ٍ هٌبثغ
 سوبم سدْيشار  ًشي هزكش   –ؼعي ث  عٌح  –هَلشي هشز  –اثشار عين كؾي 

 فيشيک ٍ ريبمي  ؼاًؼ دبيِ

   2اظ     2نفحٝ  

 ٍسارر  هَسػ ٍ دزٍرػ

 عبسهبى دضٍّؼ ٍ ثزًبهِ ريش   هَسؽي

 ؼفشز سبلي  كشبة ّب  ؼرعي فٌي ٍ ضزفِ ا  ٍ كبرؼاًؼ
1-4ًوَى ثزگ سطلي  كبر   

 نفحٝ    اظ     
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كؽ 

 ضزفِ 
 ضزفِ  3113

س ٌغيي هٌْؽعي 

 ثزق
عيص 

 فالضيز
L1 

اعشبًؽارؼ ػول زؼ كبر:  ًقت ٍ ًگْؽار  

عيغشن ّب  خزيبى مؼي  ىجق اعشبًؽارؼ 

 ًظبم هٌْؽعي  13-8-6
كؽ 

 ٍ ي ِ 
 ٍ ي ِ  311303

 ًقت ٍ ًگْؽار  عيغشن ّب  خزيبى مؼي 

 عزقز اػالم عيغشن  كبر 31130306 كؽ كبر
 عيص ؽبيغشگي كبر:

 هْبرر  -3

 هزاض  كبر
 خش  ؽبيغشگي ّب

 )ؼاًؼ، هْبرر، ًگزػ، ايوٌي ٍ سَخْبر سيغز هطييي(

 اًشػبةهشزُ ٍ  -1

 عزقز  اػالم عيغشن 

 ؼاًؼ:

 عزقز اػالم عيغشن  شػبةاً –ًقؾِ خبًوبيي  –هقيبط  –اًؽاسُ گيز  

 

 هْبرر:

  اًشػبة سدْيشار عيغشن اػالم عزقز  –ثزؼاؽز اىالػبر اس ًقؾِ 
 

 

 خبًوبيي سدْيشار -2

ٍ كبث   گذار  لَلِ 

 ٍ عين كؾي  كؾي

 عزقز  اػالم عيغشن 

 ؼاًؼ:

 اًشػبة عين  –اسقبالر اًشػبة  –لَلِ ّب  ثزق اًشػبة   –كبث   اًشػبة 
 

 هْبرر:

 اًدبم اسقبالر  –گذار  ٍ عين كؾي اًدبم كبث  كؾي ٍ لَلِ  

ًقت سدْيشار  -3

 عزقز  اػالمعيغشن 

 ؼاًؼ:

سبثلَ كٌشزل دبً  ٍ سل ي كٌٌؽُ هؼوَلي ٍ عين كبرر غَر اسَهبسيک  –ؽبه  عٌغَرّب  ) سدْيشار  اًشػبة 

 ٍ ...(ريوَر كٌشزل  – صيز  –فالؽز  –

 هْبرر:

 اًدبم اسقبالر  -سدْيشار  ًقت

 

راُ اًؽاس  عيغشن   -4

 عزقز  اػالم

 ؼاًؼ:

 هؽارّب  ال شزي ي –عزقز  اػالمػول زؼ قغوز ّب  هػشل  عيغشن 

 هْبرر:

   عزثٌؽ  هؽارّب  ال شزي ي –عزقز  اػالم  عيغشنثب كبر 

 ٍسارر  هَسػ ٍ دزٍرػ

ريش   هَسؽيعبسهبى دضٍّؼ ٍ ثزًبهِ   

 ؼفشز سبلي  كشبة ّب  ؼرعي فٌي ٍ ضزفِ ا  ٍ كبرؼاًؼ
1-4ًوَى ثزگ سطلي  كبر     2اظ     1نفحٝ  
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 هزاض  كبر
 خش  ؽبيغشگي ّب

 )ؼاًؼ، هْبرر، ًگزػ، ايوٌي ٍ سَخْبر سيغز هطييي(

 ؼاًؼ:    -5

  

 

 هْبرر: 

 

 

 ؼاًؼ:   -6

 

 هْبرر: 

 
  

 ػيٌک  –ؼعش ؼ  ايوٌي 

 ؼقز  –هغئَليز دذيز   ًگزػ

 رػبيز ً بر سيغز هطييي ٍ سيجبيي  سَخْبر سيغز هطييي

ؽبيغشگي ّب  غيز فٌي كؽ ٍ 

 عيص هَرؼ ًيبس كبر
N11 – N13 – N63 

اثشار، سدْيزار، اعٌبؼ، هَاؼ 

 هقزفي ٍ هٌبثغ
 سوبم سدْيشار عيغشن مؽ عزقز  –هَلشي هشز  –اثشار عين كؾي 

 فيشيک  –ريبمي  ؼاًؼ دبيِ

   2اظ     2نفحٝ  

 ٍسارر  هَسػ ٍ دزٍرػ

  هَسؽيعبسهبى دضٍّؼ ٍ ثزًبهِ ريش  

 ؼفشز سبلي  كشبة ّب  ؼرعي فٌي ٍ ضزفِ ا  ٍ كبرؼاًؼ

1-4ًوَى ثزگ سطلي  كبر   

 نفحٝ    اظ     



135 
 

 

 

 

 ضزفِ  3113 كؽ ضزفِ 
س ٌغيي هٌْؽعي 

 ثزق
عيص 

 فالضيز
L2 

اعشبًؽارؼ ػول زؼ كبر:  ًقت ٍ ًگْؽار  

-13عيغشن ّب  خزيبى مؼي  ىجق اعشبًؽارؼ 

 ًظبم هٌْؽعي  8-6
 ٍ ي ِ  311303 كؽ ٍ ي ِ 

 ًقت ٍ ًگْؽار  عيغشن ّب  خزيبى مؼي 

 عيغشن ؼرة اسَهبسيک ٍ كٌشزل سزؼؼ  كبر 31130307 كؽ كبر
 عيص ؽبيغشگي كبر:

 هْبرر  -3

 هزاض  كبر
 ّب خش  ؽبيغشگي

 )ؼاًؼ، هْبرر، ًگزػ، ايوٌي ٍ سَخْبر سيغز هطييي(

ًَع اًشػبة هشزُ ٍ  -1

عيغشن ؼرة اسَهبسيک ٍ 

 كٌشزل سزؼؼ 

 ؼاًؼ: 

 عيغشن ؼرة اسَهبسيک ٍ كٌشزل سزؼؼ  ًشػبةا –ًقؾِ خبًوبيي  –هقيبط  –اًؽاسُ گيز  

 

 هْبرر: 

 سدْيشار عيغشن ؼرة اسَهبسيک  اًشػبة –ثزؼاؽز اىالػبر اس ًقؾِ 
 

 

لَلِ خبًوبيي سدْيشار  -2

عين ٍ كبث  كؾي ٍ  گذار 

 كؾي 

 ؼاًؼ: 

 اًشػبة عين – اسقبالر اًشػبة –لَلِ ثزق شػبة اً –كبث   اًشػبة 

 

 

 هْبرر: 

  اًدبم اسقبالر –اًدبم كبث  كؾي ٍ لَلِ گذار  ٍ عين كؾي 

 

ًقت سدْيشار عيغشن  -3

ؼرة اسَهبسيک ٍ كٌشزل 

 سزؼؼ 

 ؼاًؼ: 

  ٍ ...( ريوَر كٌشزل –ال شزٍهَسَرّب  –عٌغَرّب  –ؽبه  خک ّب ) سدْيشار اًشػبة 

 

 هْبرر: 

 اًدبم اسقبالر سدْيشار عيغشن ؼرة اسَهبسيک ٍ كٌشزل سزؼؼ   -سدْيشار  ًقت 

 

راُ اًؽاس  عيغشن   -4

ؼرة اسَهبسيک ٍ كٌشزل 

 سزؼؼ 

 ؼاًؼ:

 هؽارّب  ال شزي ي  -ػول زؼ قغوز ّب  هػشل  عيغشن ؼرة اسَهبسيک ٍ كٌشزل سزؼؼ 

 

 

 هْبرر:

  عزثٌؽ  هؽارّب  ال شزي ي  - عيغشن ؼرة اسَهبسيک ثب  كبر

 

 ٍسارر  هَسػ ٍ دزٍرػ

 عبسهبى دضٍّؼ ٍ ثزًبهِ ريش   هَسؽي

 ؼفشز سبلي  كشبة ّب  ؼرعي فٌي ٍ ضزفِ ا  ٍ كبرؼاًؼ

1-4ًوَى ثزگ سطلي  كبر     2اظ     1نفحٝ  
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 هزاض  كبر
 خش  ؽبيغشگي ّب

 )ؼاًؼ، هْبرر، ًگزػ، ايوٌي ٍ سَخْبر سيغز هطييي(

 ؼاًؼ: -5

 

 

 هْبرر:
 

 

 ؼاًؼ: -6

 

 

 هْبرر:

 

  

 ػيٌک  –ك ؼ  –ؼعش ؼ  ايوٌي 

 غالقيز  –ؼقز  –هغئَليز دذيز   ًگزػ

 رػبيز ً بر سيغز هطييي ٍ سيجبيي  سَخْبر سيغز هطييي

ؽبيغشگي ّب  غيز فٌي كؽ 

 ٍ عيص هَرؼ ًيبس كبر
N11 – N13 – N63  

اثشار، سدْيزار، اعٌبؼ، هَاؼ 

 هقزفي ٍ هٌبثغ
 سوبم سدْيشار يک يب ؼٍ ًوًَِ ؼرة اسَهبسيک  –اثشار عين كؾي 

 فيشيک  –ريبمي  ؼاًؼ دبيِ

 ٍسارر  هَسػ ٍ دزٍرػ

 عبسهبى دضٍّؼ ٍ ثزًبهِ ريش   هَسؽي

سبلي  كشبة ّب  ؼرعي فٌي ٍ ضزفِ ا  ٍ ؼفشز 

1-4ًوَى ثزگ سطلي  كبر  كبرؼاًؼ  

 نفحٝ    اظ     
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 ضزفِ  3113 كؽ ضزفِ 
س ٌغيي 

 هٌْؽعي ثزق
عيص 

 فالضيز
L1 

اعشبًؽارؼ ػول زؼ كبر:  ًقت ٍ ًگْؽار  

عيغشن ّب  خزيبى مؼي  ىجق اعشبًؽارؼ 

 ًظبم هٌْؽعي  13-8-5
 ٍ ي ِ  311303 كؽ ٍ ي ِ 

ًقت ٍ ًگْؽار  عيغشن ّب  خزيبى 

 مؼي 

  ي َى فَسي ٍ سقَيز  ٍ ؼرة ثبسكي  كبر 31130308 كؽ كبر
 عيص ؽبيغشگي كبر:

 هْبرر  -3

 هزاض  كبر
 ّب خش  ؽبيغشگي

 )ؼاًؼ، هْبرر، ًگزػ، ايوٌي ٍ سَخْبر سيغز هطييي(

 ؼاًؼ:   ي َى  ٍ اًشػبةهشزُ  -1

  ي َى شػبة اً –ًقؾِ خبًوبيي  –هقيبط  –اًؽاسُ گيز  

 

 هْبرر: 

  ي َى ٍ ًَع ؼرة ثبسكي  اًشػبة –ثزؼاؽز اىالػبر اس ًقؾِ 

 

لَلِ گذار  ٍ عين كؾي -2

 خبًوبيي سدْيشار كبث  كؾي

 ؼاًؼ: 

 اًشػبة عين –اسقبالر اًشػبة  –كبث  ّب   ي َى شػبة اً –لَلِ ّب  ثزق  اًشػبة 

 

 هْبرر: 

 اسقبالر ثب كوک ًقؾِ اًدبم  –عين كؾي  –كبث  كؾي  – گذار لَلِ 

 

 ؼاًؼ:  ًقت سدْيشار  ي َى  -3

 (دبً   –هبًيشَر  –س ذيِ  –ؼر ثبسكي  – ي َى ) سدْيشار  اًشػبة

 

 هْبرر: 

 (دبً   –هبًيشَر  –س ذيِ  –ؼرثبسكي  – ي َى )ًقت سدْيشار 

 

 ؼاًؼ: راُ اًؽاس   ي َى  -4

 ًطَُ ػول زؼ قغوز ّب  هػشل   ي َى فَسي ٍ سقَيز   –هؽارار ال شزي ي 

 

 هْبرر:

 عزثٌؽ  هؽارّب  ال شزي ي – ي َى فَسي ٍ سقَيز  ٍ ؼرة ثبسكي  كبر ثب

 

 

 ٍسارر  هَسػ ٍ دزٍرػ

 عبسهبى دضٍّؼ ٍ ثزًبهِ ريش   هَسؽي

 ؼفشز سبلي  كشبة ّب  ؼرعي فٌي ٍ ضزفِ ا  ٍ كبرؼاًؼ

1-4ًوَى ثزگ سطلي  كبر     2اظ     1نفحٝ  
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 هزاض  كبر
 خش  ؽبيغشگي ّب

 )ؼاًؼ، هْبرر، ًگزػ، ايوٌي ٍ سَخْبر سيغز هطييي(

 ؼاًؼ: -5

 

 

 هْبرر:
 

 

 ؼاًؼ: -6

 

 

 هْبرر:

 

  

 ػيٌک  –ؼعش ؼ  ايوٌي 

 ؼقز  –هغئَليز دذيز   ًگزػ

 رػبيز ً بر سيغز هطييي ٍ سيجبيي  سَخْبر سيغز هطييي

ؽبيغشگي ّب  غيز فٌي 

 كؽ ٍ عيص هَرؼ ًيبس كبر
N11 – N13 – N63  

اثشار، سدْيزار، اعٌبؼ، 

 هَاؼ هقزفي ٍ هٌبثغ
 سوبم سدْيشار  ي َى فَسي ٍ سقَيز  ٍ ؼرثبسكي ّب  –كبث  ّب   ي َى  –هَلشي هشز  –اثشار عين كؾي 

 فيشيک  ؼاًؼ دبيِ

   2اظ     2نفحٝ  

 ٍسارر  هَسػ ٍ دزٍرػ

 عبسهبى دضٍّؼ ٍ ثزًبهِ ريش   هَسؽي

ؼفشز سبلي  كشبة ّب  ؼرعي فٌي ٍ ضزفِ ا  ٍ 

 كبرؼاًؼ

1-4ًوَى ثزگ سطلي  كبر   

 نفحٝ    اظ     
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 ضزفِ  3113 كؽ ضزفِ 
س ٌغيي 

 L1 عيص فالضيز هٌْؽعي ثزق
اعشبًؽارؼ ػول زؼ كبر: ًقت ٍ ًگْؽار  عيغشن 

 ّب  خزيبى مؼي  

كؽ 

 ٍ ي ِ 
 ٍ ي ِ  311303

 ًقت ٍ ًگْؽار  عيغشن ّب  خزيبى مؼي 

 عيغشن سل ي  كبر 31130309 كؽ كبر
 عيص ؽبيغشگي كبر:

 هْبرر  -3

 هزاض  كبر
 خش  ؽبيغشگي ّب

 )ؼاًؼ، هْبرر، ًگزػ، ايوٌي ٍ سَخْبر سيغز هطييي(

اًشػبة هشزُ ٍ  -1

 عيغشن سل ٌي 

 ؼاًؼ:

 عيغشن سل يشػبة اً –ًقؾِ خبًوبيي  –هقيبط  –اًؽاسُ گيز  

 

 هْبرر:

 سل ٌي سدْيشار اًشػبة –ثزؼاؽز اىالػبر اس ًقؾِ
 

 

خبًوبيي سدْيشار  -2

كبث  كؾي ٍ عين كؾي 

  گذار ٍ لَلِ 

 ؼاًؼ:

 اسقبالراًشػبة  –لَلِ ّب  ثزق اًشػبة   –كبث  سل ي شػبة اً

 

 

 هْبرر:

 اًدبم اسقبالر –ٍ عين كؾي  ٍ كبث  كؾياًدبم لَلِ گذار  

 

ًقت سدْيشار  -3

 عيغشن سل ي 

 ؼاًؼ:

 اسقبالر(اًشػبة  -دزيشّب  ػجَر  ٍ غيز ػجَر  –( JBؽبه  هقغن ّب ٍ اًؾؼبثبر )خبً ؾي ثبكظ )  سدْيشار  اًشػبة

 

 هْبرر:

 اًدبم اسقبالر –سدْيشار  ًقت

 

 

راُ اًؽاس  عيغشن  -4

 سل ي 

 ؼاًؼ:

 هؽارّب  ال شزي ي – ػول زؼ قغوز ّب  هػشل  عيغشن سل ي

 

 

 هْبرر:

 عزثٌؽ  هؽارّب  ال شزي ي – عيغشن سل يثب كبر 

 

 ٍسارر  هَسػ ٍ دزٍرػ

 عبسهبى دضٍّؼ ٍ ثزًبهِ ريش   هَسؽي

 ؼفشز سبلي  كشبة ّب  ؼرعي فٌي ٍ ضزفِ ا  ٍ كبرؼاًؼ
1-4ًوَى ثزگ سطلي  كبر     2اظ     1نفحٝ  
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 هزاض  كبر
 خش  ؽبيغشگي ّب

 )ؼاًؼ، هْبرر، ًگزػ، ايوٌي ٍ سَخْبر سيغز هطييي(

 ؼاًؼ: -5

 

 

 هْبرر:

 

 ؼاًؼ: -6

 

 

 هْبرر:

 

  

  ايوٌي 

  ًگزػ

  سيغز هطيييسَخْبر 

ؽبيغشگي ّب  غيز فٌي كؽ 

 ٍ عيص هَرؼ ًيبس كبر
 

اثشار، سدْيزار، اعٌبؼ، هَاؼ 

 هقزفي ٍ هٌبثغ
 

  ؼاًؼ دبيِ

   2اظ     2نفحٝ  

 ٍسارر  هَسػ ٍ دزٍرػ

ٍ ثزًبهِ ريش   هَسؽيعبسهبى دضٍّؼ   

1-4ًوَى ثزگ سطلي  كبر  ؼفشز سبلي  كشبة ّب  ؼرعي فٌي ٍ ضزفِ ا  ٍ كبرؼاًؼ  

 نفحٝ    اظ     
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 كبر هزاض 
 خش  ؽبيغشگي ّب

 )ؼاًؼ، هْبرر، ًگزػ، ايوٌي ٍ سَخْبر سيغز هطييي(

 ؼاًؼ:  -5

 

 

 هْبرر:

 

 ؼاًؼ: -6

 

 هْبرر:

 

  

 ايوٌي 
___ 

 هغئَليز دذيز   –غالقيز  –ؼقز  ًگزػ

 سَخْبر سيغز هطييي
___ 

ؽبيغشگي ّب  غيز فٌي 

 كؽ ٍ عيص هَرؼ ًيبس كبر
N11 – N21 – N64 – N92 

اثشار، سدْيزار، اعٌبؼ، 

 هَاؼ هقزفي ٍ هٌبثغ

 هبؽيي ضغبة  –دالى ٍاضؽ فٌؼشي  

 

 ريبمي  ؼاًؼ دبيِ

 نفحٝ    اظ     

 ٍسارر  هَسػ ٍ دزٍرػ

 عبسهبى دضٍّؼ ٍ ثزًبهِ ريش   هَسؽي

 ؼفشز سبلي  كشبة ّب  ؼرعي فٌي ٍ ضزفِ ا  ٍ كبرؼاًؼ

1-4ًوَى ثزگ سطلي  كبر   
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 ضزفِ  3113 كؽ ضزفِ 
س ٌغيي هٌْؽعي 

 ثزق
عيص 

 فالضيز
 

اعشبًؽارؼ ػول زؼ كبر:   اخزا  سبعيغبر 

ال شزي ي ؼر ٍاضؽّب  فٌؼشي ىجق اعشبًؽارؼ 

  110ًؾزيِ  1-1-5-1ًظبم هٌْؽعي ٍ  13-6-3
 ٍ ي ِ  311304 كؽ ٍ ي ِ 

اخزا  سبعيغبر ال شزي ي ؼر ٍاضؽّب  

 فٌؼشي 

 سيزعبس  كبث  كؾي  كبر 31130402 كؽ كبر
 عيص ؽبيغشگي كبر:

 هْبرر -3

 هزاض  كبر
 خش  ؽبيغشگي ّب

 )ؼاًؼ، هْبرر، ًگزػ، ايوٌي ٍ سَخْبر سيغز هطييي(

خبًوبيي سدْيشار ٍ   -1

 كيٌگ زاس

 ؼاًؼ:

دالى سبعيغبر ال شزي ي ٍ هغيزّب ٍ لَلِ ٍ ؼاكز ٍ  -هشز ٍ سزاس ليشر  -ؽيلٌگ سزاس -هشز -ػال ن فٌي 

 ًزؼثبى كبث  –عيٌي كبث   –ًقؾِ خبًوبيي  –هقيبط  –سزاكيٌگ ٍ ثبط ؼاكز 

 هْبرر:

ػالهز گذار   –كبر ثب هشز ٍ سزاس ليشر   -كبر ثب هشز -كبر ثب ؽيلٌگ سزاس -ًقؾِ خبًوبييخبًوبيي سدْيشار اس 

 اخزا  عيٌي ٍ ًزؼثبى كبث  –هغيز ٍ هط  ػجَر لَلِ ٍ ؼاكز ٍ سزاكيٌگ 

 

 – عَراظ كبر  -2

ؽيبرسًي ٍ ًقت قَىي ٍ 

  سبثلَ 

 ؼاًؼ:

سبثلَ  اًشػبة -هشز –دير ٍ رٍلذالک اًشػبة  –قَىي اًشػبة  –ً بر ايوٌي  –ؼري  وهشِ اًشػبة  –عَراظ كبر   

 ؽيبرسًي -

 

 هْبرر:

 خبگذار  سبثلَ هيبثق ًقؾِ  –اًؽاسُ گيز   -ًقؾِ هيبثقخبگذار  قَىي  –رػبيز ايوٌي  -ؼري   كبر ثب  

 

ؼاكز  –لَلِ گذار   -3

گذار  اخزا  سزاكيٌگ ٍ 

  ثبط ؼاكز

 ؼاًؼ:

دير ٍ  –ثغز  –ؼري   –ثبط ؼاكز  اًشػبة  –اسقبالر  اًشػبة  –ؼاكز ٍ سزاكيٌگ اًشػبة   –لَلِ  شػبةاً 

 ثزػ غن كبر  –اًؽاسُ گيز   –رٍلذالک 

 

 هْبرر:

ضؽيؽُ  –ثزػ كبر   –غن كبر   –اًدبم اسقبالر  –اخزا  سزاكيٌگ ٍ ثبط ؼاكز  –ؼاكز گذار   –لَلِ گذار   

  عِ راّي  –ثزقَ  –كبر  

 ؼاًؼ:  -4

 

 هْبرر:

 ٍسارر  هَسػ ٍ دزٍرػ

 عبسهبى دضٍّؼ ٍ ثزًبهِ ريش   هَسؽي

ؼفشز سبلي  كشبة ّب  ؼرعي فٌي ٍ ضزفِ ا  ٍ 

 كبرؼاًؼ

1-4ًوَى ثزگ سطلي  كبر   
   2اظ     1نفحٝ 
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 هزاض  كبر
 خش  ؽبيغشگي ّب

 )ؼاًؼ، هْبرر، ًگزػ، ايوٌي ٍ سَخْبر سيغز هطييي(

 ؼاًؼ:  -5

 

 هْبرر:

 

 

 ؼاًؼ: -6

 

 هْبرر:

  

 هبعک  –ك ؼ كبر  –ػيٌک  –كالُ ايوٌي  –اعش بؼُ اس ؼعش ؼ    ايوٌي 

 ؼقز  –غالقيز  –هغئَليز دذيز     ًگزػ

 رػبيز افَل ثْؽاؽشي   سَخْبر سيغز هطييي

ؽبيغشگي ّب  غيز فٌي كؽ 

 ٍ عيص هَرؼ ًيبس كبر
 N53 – N21 – N66  

هَاؼ  اثشار، سدْيزار، اعٌبؼ،

 هقزفي ٍ هٌبثغ

 –كبسز  –ثبط ؼاكز  –سزاكيٌگ  –ؼاكز  –لَلِ  –اثشار ػوَهي  –دير ٍ رٍلذالک  –ؼري   –هشِ  –هشز  –ًقؾِ   

 ضؽيؽُ  –لَلِ ثز  –ارُ 

 ريبمي    ؼاًؼ دبيِ

   2اظ     2نفحٝ  
  هَسػ ٍ دزٍرػ ٍسارر

 عبسهبى دضٍّؼ ٍ ثزًبهِ ريش   هَسؽي

 ؼفشز سبلي  كشبة ّب  ؼرعي فٌي ٍ ضزفِ ا  ٍ كبرؼاًؼ

1-4ًوَى ثزگ سطلي  كبر   

 نفحٝ    اظ     
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كؽ 

 ضزفِ 
 ضزفِ  3113

س ٌغيي هٌْؽعي 

 ثزق

عيص 

 فالضيز
L2 

اعشبًؽارؼ ػول زؼ كبر:  اخزا  سبعيغبر ال شزي ي ؼر 

ًظبم  2-6-13ٍاضؽّب  فٌؼشي ىجق اعشبًؽارؼ 

  110ًؾزيِ  6-2هٌْؽعي ٍ 

 
كؽ 

 ٍ ي ِ 
 ٍ ي ِ  311304

اخزا  سبعيغبر ال شزي ي ؼر ٍاضؽّب  

 فٌؼشي 

 كبث  كؾي فؾبر مؼي   كبر 31130403 كؽ كبر
 عيص ؽبيغشگي كبر:

 هْبرر -3

 هزاض  كبر
 خش  ؽبيغشگي ّب

 )ؼاًؼ، هْبرر، ًگزػ، ايوٌي ٍ سَخْبر سيغز هطييي(

 ؼاًؼ: اًشػبة كبث    -1

 ًقؾِ فٌي –اًشػبة كبث  ) ًَع ٍ عيص هقيغ ( 

 

 هْبرر:

 فٌيكبث  هيبثق ًقؾِ   اًشػبة

 

 ؼاًؼ: كبث  كؾي  -2

 اثشار كبث  كؾي  اًشػبة  -فٌي ًقؾِ  

 هْبرر:

  لؽر ٍ...(  –عيٌي  –ثغز  كبث  كؾي رٍ  )

ًقت سدْيشار  -3

 ال شزي ي 

 ؼاًؼ:

 –سدْيشار رٍؽٌبيي ٍ دزيشّب ( اًَاع ه ق   –دزط كبثلؾَ  -كبث  ؽَ)اثشار كبث  كؾي  –هؽارار ال شزي ي  

 سدْيشار سبثلَ 

 

 هْبرر:

ثغشي ٍ  -عزثٌؽ  –ه ق  سؼى  –رٍكؼ ثزؼار   –ثِ كبرگيز  اثشار عين كؾي  –عزثٌؽ  هؽارار ال شزي ي 

 كبث كبر ثب دزط عز  –قزارؼاؼى  سدْيشار ٍ قيؼبر ؼر قَىي 

 ؼاًؼ:  -4

  

 هْبرر:

  

 ٍسارر  هَسػ ٍ دزٍرػ

 عبسهبى دضٍّؼ ٍ ثزًبهِ ريش   هَسؽي

سبلي  كشبة ّب  ؼرعي فٌي ٍ ضزفِ ا  ٍ كبرؼاًؼؼفشز   
1-4ًوَى ثزگ سطلي  كبر     2اظ     1نفحٝ  
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 هزاض  كبر
 خش  ؽبيغشگي ّب

 )ؼاًؼ، هْبرر، ًگزػ، ايوٌي ٍ سَخْبر سيغز هطييي(

 ؼاًؼ:  -5

  

 

 هْبرر:

  

 ؼاًؼ: -6

 

 هْبرر:

 

  

 ػيٌک ايوٌي  -ك ؼ كبر  –كالُ ايوٌي – ؼعش ؼاعش بؼُ اس  ايوٌي 

 غالقيز  –ؼقز  –هغئَليز دذيز   ًگزػ

 رػبيز افَل ثْؽاؽشي ؼر هطيو كبر  سَخْبر سيغز هطييي

ؽبيغشگي ّب  غيز 

فٌي كؽ ٍ عيص هَرؼ 

 ًيبس كبر

N12 – N13 – N41 – N53 – N61 

اثشار، سدْيزار، اعٌبؼ، 

 هَاؼ هقزفي ٍ هٌبثغ

 –فيَسّب  –سغشز  –هَلشي هشز  –ًقؾِ سبعيغبر ال شزي ي  –سدْيشار ال شزي ي  –كبثلؾَ  –اثشار كبث  كؾي 

 لؽر  –رٍلذالک  –ؼري   –ثغز كبث   –عيٌي كبث   –كبث   –عين  –كؾي  فٌز عين

 ريبمي  –فيشيک  ؼاًؼ دبيِ

   2اظ     2نفحٝ  

 ٍسارر  هَسػ ٍ دزٍرػ

 عبسهبى دضٍّؼ ٍ ثزًبهِ ريش   هَسؽي

1-4ثزگ سطلي  كبر ًوَى  ؼفشز سبلي  كشبة ّب  ؼرعي فٌي ٍ ضزفِ ا  ٍ كبرؼاًؼ  

 نفحٝ    اظ     
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 ضزفِ  3113 كؽ ضزفِ 
س ٌغيي 

 هٌْؽعي ثزق 

عيص 

 فالضيز
L3 

اعشبًؽارؼ ػول زؼ كبر:  اخزا  سبعيغبر 

ال شزي ي ؼر ٍاضؽّب  فٌؼشي ىجق اعشبًؽارؼ 

  110-1ًؾزيِ  4-4-5ًظبم هٌْؽعي ٍ  13-2-4

 ٍ ي ِ  311304 كؽ ٍ ي ِ  
اخزا  سبعيغبر ال شزي ي ؼر ٍاضؽّب  

 فٌؼشي 

 ًقت ٍ راُ اًؽاس  اًَاع سبثلَ ٍ سٌظين ػول زؼ قيؼبر  كبر 31130404 كؽ كبر
 عيص ؽبيغشگي كبر:

 هْبرر -3

 هزاض  كبر
 خش  ؽبيغشگي ّب

 )ؼاًؼ، هْبرر، ًگزػ، ايوٌي ٍ سَخْبر سيغز هطييي(

 ؼاًؼ: خبًوبيي ٍ اعشقزار سبثلَ  -1

  ًقؾِ خبًوبيي –سبثلَ غبسًي –ؽليک كي  –هشِ  –ؼري   –لز َرٍل ث –ًقؾِ سبثلَ 

 

 هْبرر:

 عَراظ كبر    –ًقؾِ غَاًي سبثلَ  –خبًوبييًقؾِ  اسًقت سبثلَ 

اًدبم اسقبالر ٍرٍؼ  ٍ  -2

 غزٍخي 

 ؼاًؼ:

اثشار ػوَهي عين  –دير ٍ هْزُ اًشػبة  –دزط  –عزعين اًشػبة   -كبثلؾَاًشػبة  -كبث  ثز –كبث  اًشػبة  

 ن ارر غبسى غشٍ عي –كؾي 

 هْبرر:

ًقت  –ثغشي دير ٍ هْزُ  –عزعين سؼى  –كبثلؾَ سؼى  –كبر ثب كبث  ثز  –كؽگذار  عز عين ّب ثب ثززغت  

 غبسى 

 ؼاًؼ:  سهبيؼ ثي ثبر  سبثلَ  -3

 ٍلز هشز  –غبسى  –كٌشبكشَر  –كليؽ  –فيَس  –اّن هشز  –اثشار عين كؾي 

 هْبرر:

  سهبيؼ ٍلشبص غزٍخي  – سهبيؼ اسقبل ثؽًِ  – سهبيؼ اعشط بم اسقبالر ٍرٍؼ  ٍ غزٍخي  

 ؼاًؼ:  سهبيؼ ثبرؼار  سبثلَ  -4

خزيبى  –سؼزي  ثبر هشؼبؼل ٍ ًبهشؼبؼل  –سدْيشار ض ب شي ٍ كٌشزلي  –اًَاع ؼعشگبُ ّب  اًؽاسُ گيز  

 هقزفي هدبس ٍ غيزهدبس 

 

 هْبرر:

ثبر هشؼبؼل ٍ  ثزرعي  -ػول زؼ سدْيشار ض ب شي ٍ كٌشزليثزرعي   -كبر ثب ؼعشگبُ ّب  اًؽاسُ گيز 

رػبيز سٌبعت خزيبى سدْيشار ض ب شي ٍ كٌشزلي ثب خزيبى  -خزيبى هدبس ٍ غيز هدبسثزرعي  –ًبهشؼبؼل 

 هدبس هقز  كٌٌؽُ ّب 

 

 

  هَسػ ٍ دزٍرػٍسارر 

 عبسهبى دضٍّؼ ٍ ثزًبهِ ريش   هَسؽي

 ؼفشز سبلي  كشبة ّب  ؼرعي فٌي ٍ ضزفِ ا  ٍ كبرؼاًؼ
1-4ًوَى ثزگ سطلي  كبر     2اظ     1نفحٝ  
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 هزاض  كبر
 خش  ؽبيغشگي ّب

 )ؼاًؼ، هْبرر، ًگزػ، ايوٌي ٍ سَخْبر سيغز هطييي(

 ؼاًؼ:  -5

 

 

 هْبرر:

 

 ؼاًؼ: -6

 

 

 هْبرر:

 

  

 ك ؼ ٍ ػيٌک ايوٌي  –كالُ  –ؼعش ؼ  ايوٌي 

 ؼقز ٍ غالقيز  -هغئَليز دذيز  ًگزػ

 رػبيز ً بر سيغز هطييي  سَخْبر سيغز هطييي

ؽبيغشگي ّب  غيز فٌي كؽ ٍ 

 عيص هَرؼ ًيبس كبر
N66 – N63 – N13 – N11  

اثشار، سدْيزار، اعٌبؼ، هَاؼ 

 هقزفي ٍ هٌبثغ

كٌشبكشَرّب ٍ  –كليؽّب  –ٍعبي  كٌشزلي ٍ ض ب شي ٍ اًَاع رلِ فيَسّب  –ٍعبي  اًؽاسُ گيز   –ًقؾِ سبثلَ 

 ؽليک كي  –لز رٍلذالک ٍ رٍل ثَ –هشِ  –ؼري   –كبثلؾَ  –كبث   –غبسى 

 ريبمي ٍ فيشيک  ؼاًؼ دبيِ

   2اظ     2نفحٝ  

 ٍسارر  هَسػ ٍ دزٍرػ

 عبسهبى دضٍّؼ ٍ ثزًبهِ ريش   هَسؽي

1-4ًوَى ثزگ سطلي  كبر  ؼفشز سبلي  كشبة ّب  ؼرعي فٌي ٍ ضزفِ ا  ٍ كبرؼاًؼ  

 نفحٝ    اظ     
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كؽ 

 ضزفِ 
 ضزفِ  3113

س ٌغيي هٌْؽعي 

 ثزق 
عيص 

 فالضيز
L3 

اعشبًؽارؼ ػول زؼ كبر:  اخزا  سبعيغبر 

ال شزي ي ؼر ٍاضؽّب  فٌؼشي ىجق 

 ًظبم هٌْؽعي  8-4-1اعشبًؽارؼ 
كؽ 

 ٍ ي ِ 
 ٍ ي ِ  311304

اخزا  سبعيغبر ال شزي ي ؼر ٍاضؽّب  

 فٌؼشي 

 ًقت سدْيشار ٍ سٌظين ػول زؼ قيؼبر ال شزي ي  كبر 31130405 كؽ كبر
 عيص ؽبيغشگي كبر:

 هْبرر  – 3

 هزاض  كبر
 خش  ؽبيغشگي ّب

 )ؼاًؼ، هْبرر، ًگزػ، ايوٌي ٍ سَخْبر سيغز هطييي(

 ؼاًؼ: هقز  كٌٌؽُ اًشػبة  -1

 غبسى اًشػبة  –الهخ ّب  شػبةاً –لوٌز ّب  ضزارسي اًشػبة ا –ال شزٍهَسَرّب  اًشػبة 

 

 هْبرر:

 ًقت الوٌز ّب ٍ الهخ ّب ٍ غبسى  –عزثٌؽ  خؼجِ سزهيٌبلْب  –دالک غَاًي ال شزٍهَسَرّب  

 

 

ٍعبي  ض ب شي  اًشػبة  -2

 ٍ كٌشزلي ٍ كليؽّب 

 ؼاًؼ:

 كليؽّب ٍهطبفظ خبى اًشػبة   –ثي هشبل ّب اًشػبة   –كٌشزل ثبر  –كٌشزل فبس اًشػبة  –فيَسّب  اًشػبة 

 

 هْبرر:

 هطبفظ خبى ٍ كليؽّب ًقت  –ثي هشبل ّب ًقت  –كٌشزل ثبر  –كٌشزل فبس ًقت  –ًقت فيَسّب  

 

ٍعبي  اًؽاسُ اًشػبة  -3

 گيز  

 ؼاًؼ:

 –ٍار هشز  –فزكبًظ هشز  –كغيٌَط في هشز  – CT – هذزهشز  -ٍلز هشز اًشػبة ٍعبي  اًؽاسُ گيز  ) ؽبه  

 ٍ...(كٌشَراكشيَ ٍ راكشيَ 

 هْبرر:

 ٍعبي  اًؽاسُ گيز   ًقت 

ي ؾكبث  ك –لَلِ گذار   -4

ؼاكز  –عين كؾي  –

گذار  ٍ ثبط ثبرگذار  ٍ 

  سزاكيٌگ

 ؼاًؼ:

 ؼاكز اًشػبة   –سزاكيٌگ اًشػبة   –ثبط ثبر اًشػبة   –لَلِ ّب  ثزق اًشػبة   –عين اًشػبة   –كبث  اًشػبة   

 هْبرر:

 (ؼاكز  –سزاكيٌگ  –ثبط ثز  –لَلِ ّب  ثزق ) ًقت  -عين كؾي –كبث  كؾي  

 ٍسارر  هَسػ ٍ دزٍرػ

 عبسهبى دضٍّؼ ٍ ثزًبهِ ريش   هَسؽي

 ؼفشز سبلي  كشبة ّب  ؼرعي فٌي ٍ ضزفِ ا  ٍ كبرؼاًؼ

1-4ًوَى ثزگ سطلي  كبر     2اظ     1نفحٝ  
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 هزاض  كبر
 خش  ؽبيغشگي ّب

 )ؼاًؼ، هْبرر، ًگزػ، ايوٌي ٍ سَخْبر سيغز هطييي(

 ؼاًؼ: ؼار  ر سهبيؼ ثب  -5

خزيبى هقزفي هدبس  –سؼزي  ثبر هشؼبؼل ٍ ًبهشؼبؼل  –سدْيشار ض ب شي ٍ كٌشزلي  –ؼعشگبّْب  اًؽاسُ گيز    

 ٍ غيز هدبس 

 هْبرر:

سؼييي خزيبى  –سؼييي ثبر هشؼبؼل ٍ ًبهشؼبؼل و سدْيشار ض ب شي ٍ كٌشزلي  وكبر ثب ؼعشگبّْب  اًؽاسُ گيز   

 هدبس ٍ غيزهدبس 

 ؼاًؼ: -6

 

 هْبرر:

  

 ػيٌک  –ؼعش ؼ  –ك ؼ  –كالُ  ايوٌي 

 غالقيز  –ؼقز  –هغئَليز دذيز   ًگزػ

سَخْبر سيغز 

 رػبيز ً بر سيغز هطييي  هطييي

ؽبيغشگي ّب  غيز 

فٌي كؽ ٍ عيص هَرؼ 

 ًيبس كبر

N66 – N63 – N13 – N11 

اثشار، سدْيزار، 

اعٌبؼ، هَاؼ هقزفي ٍ 

 هٌبثغ

 –كليؽّب  –فيَسّب  –ٍعبي  كٌشزلي ٍ ض ب شي ٍ اًَاع رلِ ّب  –ٍعبي  اًؽاسُ گيز   –ًقؾِ هؽارار ال شزي ي 

 لَلِ ّب  –هشِ  –ؼري   –كبثلؾَ  –كبث   –غبسى  –كٌشبكشَرّب 

  ؼاًؼ دبيِ

 ٍسارر  هَسػ ٍ دزٍرػ   2اظ     2نفحٝ  

 عبسهبى دضٍّؼ ٍ ثزًبهِ ريش   هَسؽي

 ؼفشز سبلي  كشبة ّب  ؼرعي فٌي ٍ ضزفِ ا  ٍ كبرؼاًؼ

1-4ًوَى ثزگ سطلي  كبر   

 نفحٝ    اظ     
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 ضزفِ  3113 كؽ ضزفِ 
ثزق بر ٍ سؼويزكبر 

 ثزق فٌؼشي 
عيص 

 فالضيز
L2 

اعشبًؽارؼ ػول زؼ كبر:  ًقت ٍ ًگْؽار  

سبعيغبر ه بًي ي ٍ ال شزٍه بًي ي ىجق 

 1-3-8هٌْؽعي ٍ ًظبم  3-3-5-12اعشبًؽارؼ 

 110ًؾزيِ 

 

 

 ٍ ي ِ  311305 كؽ ٍ ي ِ 

ًقت ٍ ًگْؽار  سبعيغبر ه بًي ي ٍ 

 ال شزٍه بًي ي

 عيغشن ّب  ال شزي ي سدْيشار عزهبيؾي ٍ گزهبيؾي  كبر 31130501 كؽ كبر
 عيص ؽبيغشگي كبر:

 هْبرر -3

 هزاض  كبر
 خش  ؽبيغشگي ّب

 سيغز هطييي()ؼاًؼ، هْبرر، ًگزػ، ايوٌي ٍ سَخْبر 

ًقؾِ هًَشبص ثزرعي  -1

 سدْيشار ثزق 

 ؼاًؼ:

  هًَشبص ؽوب  فٌي ال شزي ي ًقؾِثزرعي 

 هْبرر:

 ًقؾِ غَاًي 

 

ثزق رعبًي ثِ سدْيشار  -2

 عزهبيؾي ٍ گزهبيؾي 

 

 ؼاًؼ:

هَسَر عِ فبس ٍ سک فبس ٍ سؼزي  سدْيشار ثزقي عزهبيؾي ٍ  –سبثلَ  –هغيز اًشػبة   –كليؽ اًشػبة   –كبث   اًشػبة 

 اًشػبة اسقبالر –گزهبيؾي 

 

 هْبرر:

 –زعبًي ثِ سدْيشار ثزقي عزهبيؾي ٍ گزهبيؾي ثزق -كبر ثب كليؽ ٍ سبثلَ ٍ هَسَرّب  عِ فبس ٍ سک فبس  –كبث  كؾي 

 اخزا  اسقبالر

 

اًؽاسُ گيز  خزيبى  -3

 هقزفي 

 ؼاًؼ:

   ٍ ؼيديشبلي ِ ا هذزهشزّب  كلوذي ػقزثاًشػبة   –خزيبى 

 

 هْبرر:

 كبر ثب  هذزهشزّب  

 

ثبسؼيؽ فيَسّب كليؽ ٍ  -4

ٍعبي  ض ب شي ٍ كٌشزل 

 ال شزي ي ٍ سبعيغبسي 

 ؼاًؼ:

 ٍعبي  ض ب شي ٍ كٌشزلي اًشػبة   –سزهَعشبر ّب اًشػبة   –فيَسّب  اًشػبة   

 

 هْبرر:

 سزهَعشبر ّب ٍ ٍعبي  ض ب شي ٍ كٌشزلي  –كبر ثب هؽارار فيَسّب   

 

ٍ دزٍرػ ٍسارر  هَسػ  

 عبسهبى دضٍّؼ ٍ ثزًبهِ ريش   هَسؽي

 ؼفشز سبلي  كشبة ّب  ؼرعي فٌي ٍ ضزفِ ا  ٍ كبرؼاًؼ
1-4ًوَى ثزگ سطلي  كبر     2اظ     1نفحٝ  
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 سبض٤د سكى٥ُ خّؿٝ:      زض خّؿٝ  حبضط٤ٗ

 

 هزاض  كبر
 خش  ؽبيغشگي ّب

 ًگزػ، ايوٌي ٍ سَخْبر سيغز هطييي()ؼاًؼ، هْبرر، 

 ؼاًؼ:  -5

 

 

 هْبرر:
 

 

 ؼاًؼ: -6

 

 

 هْبرر:

 
  

 ك ؼ ٍ ؼعش ؼ ٍ ػيٌک ايوٌي  –كالُ  ايوٌي 

 ؼقز ٍ هغئَليز دذيز   –غالقيز  ًگزػ

 رػبيز ً بر سيغز هطييي  سَخْبر سيغز هطييي

ؽبيغشگي ّب  غيز فٌي كؽ 

 ًيبس كبرٍ عيص هَرؼ 
N11 – N13 – N65 - N66 

اثشار، سدْيزار، اعٌبؼ، هَاؼ 

 هقزفي ٍ هٌبثغ

ٍعبي  كٌشزلي ٍ  –كبث  ٍ كبثلؾَ  –ًقؾِ هًَشبص ٍ ًقؾِ سبعيغبر  –اثشار ػوَهي ثزق  –ٍعبي  اًؽاسُ گيز   

 ي شضبفظ

 

 فيشيک  –ريبمي  ؼاًؼ دبيِ

 نفحٝ    اظ     

1-4ًوَى ثزگ سطلي  كبر    2اظ     2نفحٝ    
 ٍسارر  هَسػ ٍ دزٍرػ

 عبسهبى دضٍّؼ ٍ ثزًبهِ ريش   هَسؽي

 ؼفشز سبلي  كشبة ّب  ؼرعي فٌي ٍ ضزفِ ا  ٍ كبرؼاًؼ
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كؽ 

 ضزفِ 
 ضزفِ  3113

س ٌغيي هٌْؽعي 

 ثزق
عيص 

 فالضيز
L2 

اعشبًؽارؼ ػول زؼ كبر:  ًقت ٍ ًگْؽار  

ال شزٍه بًي ي ىجق سبعيغبر ه بًي ي ٍ 

 1-3-8ًظبم هٌْؽعي ٍ  3-3-5-12اعشبًؽارؼ 

 110ًؾزيِ 

 

كؽ 

 ٍ ي ِ 
 ٍ ي ِ  311305

ًقت ٍ ًگْؽار  سبعيغبر ه بًي ي ٍ 

 ال شزٍه بًي ي

 عيغشن ّب  ال شزٍه بًي ي  كبر  31130502 كؽ كبر
 عيص ؽبيغشگي كبر:

 هْبرر -3

 هزاض  كبر
 خش  ؽبيغشگي ّب

 ًگزػ، ايوٌي ٍ سَخْبر سيغز هطييي()ؼاًؼ، هْبرر، 

ًقؾِ هًَشبص ثزرعي  -1

 سدْيشار ثزقي 

 ؼاًؼ:

 ؽوب  فٌي ال شزي ي ًقؾِ هًَشبص  

 

 هْبرر:

 ًقؾِ غَاًي  

 

ثزق رعبًي ثِ  -2

 سدْيشار ال شزٍه بًي ي 

 ؼاًؼ:

سدْيشار ثزقي اًشػبة  –هَسَر عِ فبس ٍ سک فبس  –سبثلَ  –هغيز اًشػبة   –  كليؽ ثكباًشػبة   

 اًشػبة اسقبالر –اًشػبة كبث   –ال شزٍه بًي ي 

 

 هْبرر:

  كبر ثب سدْيشار ثزقي ال شزٍ ه بًي ي –هَسَر عِ فبس ٍ سک فبس  –كبر ثب كليؽ  –اخزا  اسقبالر  –كبث  كؾي 

اًؽاسُ گيز  خزيبى  -3

 هقزفي 

 ؼاًؼ:

 ي ٍ ؼيديشبلي  ِ اي هذزهشزّب  كلوذي ػقزث –خزيبى 

 

 هْبرر:

 كبر ثب  هذزهشزّب  

 

ثبسؼيؽ فيَسّب كليؽ ٍ  -4

ٍعبي  ض ب شي ٍ كٌشزلي 

 ال شزي ي ٍ سبعيغبسي 

 ؼاًؼ:

 ٍعبي  ض ب شي ٍ كٌشزلي  اًشػبة   –فيَسّب اًشػبة

 

 هْبرر:

 ٍعبي  ض ب شي ٍ كٌشزلي  ، كبر ثب هؽارار فيَسّب 

 

 ٍسارر  هَسػ ٍ دزٍرػ

 عبسهبى دضٍّؼ ٍ ثزًبهِ ريش   هَسؽي

 ؼفشز سبلي  كشبة ّب  ؼرعي فٌي ٍ ضزفِ ا  ٍ كبرؼاًؼ

1-4ثزگ سطلي  كبر  ًوَى    2اظ     1نفحٝ  
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 هزاض  كبر
 خش  ؽبيغشگي ّب

 )ؼاًؼ، هْبرر، ًگزػ، ايوٌي ٍ سَخْبر سيغز هطييي(

 ؼاًؼ: -5

 

 

 هْبرر:
 

 

 ؼاًؼ: -6

 

 

 هْبرر:

 

  

 ك ؼ ٍ ؼعش ؼ ٍ ػيٌک ايوٌي  –كالُ  ايوٌي 

 ؼقز ٍ هغئَليز دذيز   –غالقيز    ًگزػ

 رػبيز ً بر سيغز هطييي   سَخْبر سيغز هطييي

ؽبيغشگي ّب  غيز فٌي كؽ 

 ٍ عيص هَرؼ ًيبس كبر
 N11 – N13 – N65 – N66  

اثشار، سدْيزار، اعٌبؼ، هَاؼ 

 هقزفي ٍ هٌبثغ

ٍعبي   –كبث  ٍ كبثلؾَ  –ًقؾِ هًَشبص ٍ ًقؾِ سبعيغبر  –اثشار ػوَهي ثزق  –ٍعبي  اًؽاسُ گيز    

 يش  بكٌشزلي ٍ ض

 ريبمي ٍ فيشيک    ؼاًؼ دبيِ

 ٍسارر  هَسػ ٍ دزٍرػ   2اظ     2نفحٝ  

 عبسهبى دضٍّؼ ٍ ثزًبهِ ريش   هَسؽي

 ؼفشز سبلي  كشبة ّب  ؼرعي فٌي ٍ ضزفِ ا  ٍ كبرؼاًؼ

1-4ًوَى ثزگ سطلي  كبر   

 نفحٝ    اظ     
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كؽ 

 ضزفِ 
 ضزفِ  3113

س ٌغيي هٌْؽعي 

 ثزق

عيص 

 فالضيز
L2 

اعشبًؽارؼ ػول زؼ كبر:  ًقت ٍ ًگْؽار  

سبعيغبر ه بًي ي ٍ ال شزٍه بًي ي ىجق 

ًظبم  4-15ٍ  3-15،  2-15اعشبًؽارؼّب  

 هٌْؽعي 

 

كؽ 

 ٍ ي ِ 
 ٍ ي ِ  311305

ًقت ٍ ًگْؽار  سبعيغبر ه بًي ي ٍ 

 ال شزٍه بًي ي

  عبًغَر ٍ ثبالثز  كبر 31130503 كؽ كبر
 عيص ؽبيغشگي كبر:

 هْبرر -3

 هزاض  كبر
 خش  ؽبيغشگي ّب

 )ؼاًؼ، هْبرر، ًگزػ، ايوٌي ٍ سَخْبر سيغز هطييي(

 كبث  ٍ عين اًشػبة   -1
 ؼاًؼ:

 ؽوب  فٌي –زبُ  عبًغَر  –اًؽاسُ گيز  ٍ هشزاص  -اسقبالر اًشػبة   –كبث  سػز  –كبث  اًشػبة 

 

 هْبرر:

 هيبثق ثب ؽوب  فٌي –كبث  كؾي ٍ عين كؾي  

 

ًقت سبثلَ  فزهبى  -2

 ٍ سبثلَ  س ذيِ 
 ؼاًؼ:

  اًشػبة اسقبالر  –اًشػبة هؽار فزهبى ٍ قؽرر  –زبُ  عبًغَر  –سبثلَ  اًشػبة 

 

 هْبرر:

 اخزا  اسقبالر -هؽار فزهبى ال شزي ي ٍ هؽارار عِ فبس   اخزا   –ًقت سبثلَ 

عين  لَلِ گذار -3

ٍ كبث  كؾي  كؾي 

سدْيشار فزهبى ثِ سبثلَ 

  عبًغَر 

 ؼاًؼ:

اًشػبة  -اًشػبة كبث –لَلِ ّب هػقَؿ ثزق اًشػبة   –ًقؾِ فٌي  –هي زٍعَ ير ّب اًشػبة   – اًشػبة عين 

 اسقبالر

 هْبرر:

 لَلِ گذار  –اخزا  اسقبالر  –كبث  كؾي  -ًقت سدْيشار ثزقي ٍ هي زٍعَ ير ّب   –عين كؾي 

 

ثزق رعبًي ٍ راُ  -4

اًؽاس  سبثلَ ٍ 

 ال شزٍهَسَر  عبًغَر 

 ؼاًؼ:

ؽوب   –اًشػبة كبث   –اًشػبة اسقبالر  –سبثلَ –زبُ  عبًغَر  –ثزق فٌؼشي ٍ اسقبالر هَسَرّب  –ال شزٍهَسَر  

 ًقؾِ هًَشبص –فٌي 

 هْبرر:

هيبثق ثب ًقؾِ ٍ هًَشبص كبث  كؾي ثيي سبثلَ ٍ ال شزٍهَسَر   -اسقبالر اخزا   –راُ اًؽاس  ال شزٍهَسَرّب عِ فبس 

 كبر ثب سبثلَ ثزق  عبًغَر  -

 

 ٍسارر  هَسػ ٍ دزٍرػ

 عبسهبى دضٍّؼ ٍ ثزًبهِ ريش   هَسؽي

 ؼفشز سبلي  كشبة ّب  ؼرعي فٌي ٍ ضزفِ ا  ٍ كبرؼاًؼ
   2اظ     1نفحٝ   1-4ًوَى ثزگ سطلي  كبر 
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 هزاض  كبر
 خش  ؽبيغشگي ّب

 )ؼاًؼ، هْبرر، ًگزػ، ايوٌي ٍ سَخْبر سيغز هطييي(

راُ اًؽاس  ٍ  سهبيؼ  -5

 اٍليِ 

 ؼاًؼ:

 ؼعشگبُ ّب  اًؽاسُ گيز  ٍ كؽّب  غيب  –اًَاع اسقبالر عِ فبس 

 

 هْبرر:

 كبر ثب سبثلَ ثزق  عبًغَر –سؾػيـ كؽّب  غيب 

 

 ؼاًؼ: -6

 

 هْبرر:

  

 ؼعش ؼ ٍ ػيٌک ايوٌي  –كالُ ٍ ك ؼ  ايوٌي 

 غالقيز ٍ ؼقز  –هغئَليز دذيز   ًگزػ

 رػبيز افَل ثْؽاؽشي ٍ سيغز هطييي  سَخْبر سيغز هطييي

ؽبيغشگي ّب  غيز 

فٌي كؽ ٍ عيص هَرؼ 

 كبرًيبس 

N11 – N12 – N13 – N63  

اثشار، سدْيزار، اعٌبؼ، 

 هَاؼ هقزفي ٍ هٌبثغ
 ؼري   –رٍل دالک  –هَلشي هشز  –اًَاع  زبرّب  –اثشار عين كؾي 

 فيشيک  –ريبمي  ؼاًؼ دبيِ

   2اظ     2نفحٝ  

 ٍسارر  هَسػ ٍ دزٍرػ

 عبسهبى دضٍّؼ ٍ ثزًبهِ ريش   هَسؽي

ا  ٍ كبرؼاًؼؼفشز سبلي  كشبة ّب  ؼرعي فٌي ٍ ضزفِ   
1-4ًوَى ثزگ سطلي  كبر   

 نفحٝ    اظ     



156 
 

 

 

 

 ضزفِ  3113 كؽ ضزفِ 
س ٌغيي هٌْؽعي 

 ثزق

عيص 

 فالضيز
L2 

اعشبًؽارؼ ػول زؼ كبر:  ًقت ٍ ًگْؽار  

سبعيغبر ه بًي ي ٍ ال شزٍه بًي ي ىجق 

ًظبم  4-15ٍ  3-15،  2-15اعشبًؽارؼّب  

 هٌْؽعي 

 
 ٍ ي ِ  311305 كؽ ٍ ي ِ 

ًقت ٍ ًگْؽار  سبعيغبر ه بًي ي ٍ 

 ال شزٍه بًي ي

 دلِ ثزقي ٍ ديبؼُ رٍ هشطزک  كبر 31130504 كؽ كبر
 عيص ؽبيغشگي كبر:

 هْبرر -3

 هزاض  كبر
 خش  ؽبيغشگي ّب

 )ؼاًؼ، هْبرر، ًگزػ، ايوٌي ٍ سَخْبر سيغز هطييي(

 ؼاًؼ: كبث  ٍ عين  اًشػبة -1

 اًؽاسُ گيز  ٍ هشزاص  -اسقبالراًشػبة  –كبث  اًشػبة 

 هْبرر:

 كبث  كؾي ٍ عين كؾي  

 

ًقت سبثلَ  فزهبى ٍ  -2

 سبثلَ  س ذيِ 

 ؼاًؼ:

 عِ فبس ٍ رٍل دالک  –هؽار فزهبى  –سؼزي  اًَاع سبثلَ  

 

 هْبرر:

 هؽار فزهبى ال شزي ي ٍ هؽارار عِ فبس  –ًقت سبثلَ  

 

لَلِ گذار  ، كبث   -3

عين كؾي كؾي 

سدْيشار فزهبى ثِ سبثلَ 

دلِ ثزقي ٍ ديبؼُ رٍ 

 هشطزک 

 ؼاًؼ:

 –لَلِ ّب هػقَؿ ثزق اًشػبة   –ًقؾِ فٌي  –هي زٍعَ ير ّب  اًشػبة  – اًشػبة عين  –سؼزي  هؽار فزهبى   

 اًشػبة كبث   –اًشػبة اسقبالر 

 هْبرر:

 لَلِ گذار   –كبث  كؾي  –اخزا  اسقبالر  –ًقت سدْيشار ثزقي ٍ هي زٍعَ ير ّب  –عين كؾي  

 

ثزق رعبًي ٍ راُ  -4

اًؽاس  سبثلَ ٍ ال شزٍهَسَر 

دلِ ثزقي ٍ ديبؼُ رٍ 

 هشطزک 

 ؼاًؼ:

 اًشػبة اسقبالر  –ال شزٍهَسَر –سبثلَ 

 

 هْبرر:

 اخزا  اسقبالر –كبث  كؾي ثيي سبثلَ ٍ ال شزٍهَسَر –راُ اًؽاس  ال شزٍهَسَرّب عِ فبس 

 

 ٍسارر  هَسػ ٍ دزٍرػ

 عبسهبى دضٍّؼ ٍ ثزًبهِ ريش   هَسؽي

سبلي  كشبة ّب  ؼرعي فٌي ٍ ضزفِ ا  ٍ كبرؼاًؼؼفشز   
1-4ًوَى ثزگ سطلي  كبر     2اظ     1نفحٝ  
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 ضزفِ  3113 كؽ ضزفِ 
س ٌغيي 

  هٌْؽعي ثزق
عيص 

 فالضيز
L1 

اعشبًؽارؼ ػول زؼ كبر:  سؼويز ٍ ًگْؽار  

 6-4ال شزي ي ىجق اعشبًؽارؼ سبعيغبر 

 110ًؾزيِ 

 

 
 سؼويز ٍ ًگْؽار  سبعيغبر ال شزي ي  ٍ ي ِ  311306 كؽ ٍ ي ِ 

 عيغشن ّب  رٍؽٌبيي  كبر 31130601 كؽ كبر
 عيص ؽبيغشگي كبر:

 هْبرر -3

 هزاض  كبر
 خش  ؽبيغشگي ّب

 )ؼاًؼ، هْبرر، ًگزػ، ايوٌي ٍ سَخْبر سيغز هطييي(

 الهذْب  ثزرعي -1

 رٍؽٌبيي 

 ؼاًؼ:

 الهخ ّب  اًشػبةًقؾِ فٌي  –هؽارّب  رٍؽٌبيي  اًشػبة 

 هْبرر:

 سؼَيل الهخ ّب ٍ ززاؽ ّب ٍ قيؼبر خبًجي 

 

كليؽّب  ثزرعي  -2

 ٍ دزيشّب  رٍؽٌبيي 

 

 ؼاًؼ:

 اًشػبة اسقبالر –كليؽّب  رٍؽٌبيي شػبة اً –ًقؾِ فٌي 

 

 هْبرر:

 اخزا  اسقبالر –كوک ًقؾِ رٍؽٌبيي  ِكليؽّب  رٍؽٌبيي ث ثب كبر
 

 

 ؼاًؼ: كٌشزل كٌٌؽُ زرعي ث -3

ًقؾِ فٌي سأعيغبر رلِ ّب  اًشػبة -سبيوزّب اًشػبة  -زؾن ال شزًٍي ياًشػبة   –فشَع  اًشػبة 

 ال شزي ي اًشػبة اسقبالر 

 

 هْبرر:

 اخزا  اسقبالر  -ثبسؼيؽ هؽارار كٌشزل كٌٌؽُ ّب  اسَهبسيک ثِ كوک ًقؾِ سبعيغبر ثزقي  

 

ثزرعي هؽارّب   -4

 رٍؽٌبيي 

 ؼاًؼ:

   اًشػبة اسقبالر – ًقؾِ فٌي –هؽارّب  رٍؽٌبيي  اًشػبة 

 هْبرر:

   اخزا  اسقبالر - كبر ثب هؽارار رٍؽٌبيي ثِ كوک ًقؾِ رٍؽٌبيي 

 

 ٍسارر  هَسػ ٍ دزٍرػ

 عبسهبى دضٍّؼ ٍ ثزًبهِ ريش   هَسؽي

 ؼفشز سبلي  كشبة ّب  ؼرعي فٌي ٍ ضزفِ ا  ٍ كبرؼاًؼ
1-4ًوَى ثزگ سطلي  كبر     2اظ     1نفحٝ  
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       زض خّؿٝ  حبضط٤ٗ

  

 هزاض  كبر
 خش  ؽبيغشگي ّب

 )ؼاًؼ، هْبرر، ًگزػ، ايوٌي ٍ سَخْبر سيغز هطييي(

 ؼاًؼ:  -5

 

 

 هْبرر:
 

 

 ؼاًؼ: -6

 

 

 هْبرر:

 

  

 ايوٌي 
 ك ؼ كبر  –ؼعش ؼ  –اعش بؼُ اس لجبط كبر 

 ؼقز  –غالقيز  –هغئَليز دذيز   ًگزػ

 سَخْبر سيغز هطييي
 رػبيز افَل ثْؽاؽشي 

ؽبيغشگي ّب  غيز فٌي كؽ ٍ عيص هَرؼ 

 ًيبس كبر
N63 – N41 – N13 – N12 – N11  

اثشار، سدْيزار، اعٌبؼ، هَاؼ هقزفي ٍ 

 هٌبثغ
 كليؽ ٍ دزيشّب –ًزؼثبى  –ًقؾِ  –اثشار  –هَلشي هشز  

  ؼاًؼ دبيِ

   2اظ     2نفحٝ  

 ٍسارر  هَسػ ٍ دزٍرػ

 عبسهبى دضٍّؼ ٍ ثزًبهِ ريش   هَسؽي

ؼرعي فٌي ٍ ضزفِ ا  ٍ كبرؼاًؼؼفشز سبلي  كشبة ّب    
1-4ًوَى ثزگ سطلي  كبر   

 نفحٝ    اظ     
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 ضزفِ  3113 كؽ ضزفِ 
س ٌغيي هٌْؽعي 

 ثزق
عيص 

 فالضيز
L2 

ػول زؼ كبر:  سؼويز ٍ ًگْؽار  سبعيغبر اعشبًؽارؼ 

ًظبم هٌْؽعي  2-6-13ال شزي ي ىجق اعشبًؽارؼ 

 110ًؾزيِ  2-6
 سؼويز ٍ ًگْؽار  سبعيغبر ال شزي ي  ٍ ي ِ  311306 كؽ ٍ ي ِ 

 عين كؾي ٍ كبث  كؾي  كبر 31130602 كؽ كبر
 عيص ؽبيغشگي كبر:

 هْبرر -3

 هزاض  كبر
 خش  ؽبيغشگي ّب

 هْبرر، ًگزػ، ايوٌي ٍ سَخْبر سيغز هطييي()ؼاًؼ، 

 ؼاًؼ: كبث  ٍ عين  ثزرعي  -1

 ثغز كبث  ٍ هغيزّب  كبث  ٍ ه ق  ٍ عز كبث   -لؽر -عيٌي كبث  -سزاكيٌگ -ؼاكز -لَلِ

 

 هْبرر:

 سؾػيـ قغوز ّب  هؼيَة كبث  ٍ عين  –عين كؾي ٍ كبث  كؾي  

عٌدؼ ضزارر هدبس  -2

 عين ٍ كبث  
 ؼاًؼ:

 كبسبلَگ -كبث  ٍ عين –ؼهب  هدبس كبث  ٍ عين –سزهَهشز ليشر   اًشػبة 

 

 

 هْبرر:

 ثزرعي كبسبلَگ  – سؼييي ضزارر هدبس كبث  ٍ عين –ثزؼاؽز اىالػبر اس رٍ  كبث   –كبر ثب  سزهَهشز ليشر   

 

 ؼاًؼ: كبث  كؾي  -3

ه ق  ٍ  -هغيزّب  كبث   -ثغز كبث   –لؽر  –عيٌي كبث   –سزاكيٌگ  –ؼاكز  –لَلِ اًشػبة   –كبث   اًشػبة

 اًشػبة اسقبالر –عزكبث  

 

 هْبرر:

 اخزا  اسقبالر –عين كؾي  –لَلِ گذار   –ه ق  ثٌؽ   –سؼَيل ٍ سؼويز قغوز ّب  هؼيَة  –كبث  كؾي 

 
 ؼاًؼ:  -4

  

 

 هْبرر:

  

 ٍسارر  هَسػ ٍ دزٍرػ

 عبسهبى دضٍّؼ ٍ ثزًبهِ ريش   هَسؽي

 ؼفشز سبلي  كشبة ّب  ؼرعي فٌي ٍ ضزفِ ا  ٍ كبرؼاًؼ
1-4ًوَى ثزگ سطلي  كبر     2اظ     1نفحٝ  
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 هزاض  كبر
 خش  ؽبيغشگي ّب

 )ؼاًؼ، هْبرر، ًگزػ، ايوٌي ٍ سَخْبر سيغز هطييي(

 ؼاًؼ: -5

 

 

 هْبرر:
 

 

 ؼاًؼ: -6

 

 

 هْبرر:

 

  

 كالُ ٍ ػيٌک  –ك ؼ  –ؼعش ؼ    ايوٌي 

 غالقيز  –هغئَليز دذيز   –ؼقز    ًگزػ

 رػبيز افَل ثْؽاؽشي   سَخْبر سيغز هطييي

ؽبيغشگي ّب  غيز فٌي 

 كؽ ٍ عيص هَرؼ ًيبس كبر
 N31 – N12 – N11 

اثشار، سدْيزار، اعٌبؼ، 

 هَاؼ هقزفي ٍ هٌبثغ
  زبرّب  هزثَه  –دير ٍ رٍلذالک  –هشِ  –ؼري   –عيٌي  –لؽر  –اثشار ػوَهي عين كؾي  

 ريبمي ٍ فيشيک    ؼاًؼ دبيِ

 ٍسارر  هَسػ ٍ دزٍرػ   2اظ     2نفحٝ  

 عبسهبى دضٍّؼ ٍ ثزًبهِ ريش   هَسؽي

سبلي  كشبة ّب  ؼرعي فٌي ٍ ضزفِ ا  ٍ كبرؼاًؼؼفشز   

1-4ًوَى ثزگ سطلي  كبر   

 نفحٝ    اظ     
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 ضزفِ  3113 كؽ ضزفِ 
س ٌغيي هٌْؽعي 

 ثزق

عيص 

 فالضيز
L2 

اعشبًؽارؼ ػول زؼ كبر: سؼويز ٍ ًگْؽار  

-1-5-13سبعيغبر ال شزي ي ىجق اعشبًؽارؼ 

ًؾزيِ  8-3-14ًظبم هٌْؽعي  13-5-2-6ٍ  2

110 

 
 سؼويز ٍ ًگْؽار  سبعيغبر ال شزي ي  ٍ ي ِ  311306 كؽ ٍ ي ِ 

 ارر ٍ فبػقِ گيز كبر 31130603 كؽ كبر
 عيص ؽبيغشگي كبر:

 هْبرر -3

 هزاض  كبر
 خش  ؽبيغشگي ّب

 )ؼاًؼ، هْبرر، ًگزػ، ايوٌي ٍ سَخْبر سيغز هطييي(

ثزرعي زبُ ارر ٍ   -1

   خؼجِ اسقبل  سهَى

 ؼاًؼ:

 اًشػبة اسقبالر -هقبٍهز سهيي   –ارر عٌح ؼيديشبل  –خبى  هطبفظكليؽ  –ٍ ي ِ ارر  –عين ارر اًشػبة 

 هْبرر:

 اًؽاسُ گيز  هقبٍهز سهيي  –كبر ثب ارر عٌح  –كليؽ هطبفظ خبى ثب كبر  –هط ن كزؼى اسقبالر  

 

ثزرعي قيؼِ اسقبل  -2

ؼٌّؽُ ثيي ؼٍ ؽيي ؼر 

فَرر ٍخَؼ ّبؼ  
PEN  

 ؼاًؼ:

 اًشػبة اسقبالر  -(  اسقبل ؼٌّؽُز )ذخو –ؽيي ض ب شي اًشػبة  –ؽيي غٌثي اًشػبة 

 

 هْبرر:

   اخزا  اسقبالر  – زبركؾي ؼر غو گزم ثب اثشار ػبيق ؽؽُ  –اخزا  اسقبالر 

كليؽ هطبفظ  ثزرعي -3

 خبى 

 ؼاًؼ:

 اًشػبة اسقبالر –خزيبى هزگ  –خزيبى ًؾشي  –كليؽ هطبفظ خزيبى  اًشػبة  

 

 

 هْبرر:

 اخزا  اسقبالر –كليؽ هطبفظ خبى ىجق مَاثو فٌي سؼَيل  

 

ثبسؼيؽ عيغشن فبػقِ 4

  گيز

 ؼاًؼ:

 اسقبالر اًشػبة  –ال شزٍؼ سهيي  –فبػقِ گيز  اًشػبة 

 هْبرر:

 اخزا  اسقبالر –هط ن كزؼى اسقبالر ثِ فبػقِ گيز ٍ ال شزٍؼ سهيي  –فبػقِ گيز  ثبكبر  

 ٍسارر  هَسػ ٍ دزٍرػ

 عبسهبى دضٍّؼ ٍ ثزًبهِ ريش   هَسؽي

1-4ًوَى ثزگ سطلي  كبر  ؼفشز سبلي  كشبة ّب  ؼرعي فٌي ٍ ضزفِ ا  ٍ كبرؼاًؼ  
   2اظ     1نفحٝ 
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 هزاض  كبر
 خش  ؽبيغشگي ّب

 )ؼاًؼ، هْبرر، ًگزػ، ايوٌي ٍ سَخْبر سيغز هطييي(

 ؼاًؼ:  -5

  

 هْبرر:
  

 

 ؼاًؼ: -6

 

 هْبرر:

 

  

 ك ؼ ايوٌي  –ؼعش ؼ  ايوٌي 

 هغئَليز دذيز   –ؼقز  ًگزػ

 رػبيز افَل ثْؽاؽشي  هطيييسَخْبر سيغز 

ؽبيغشگي ّب  غيز فٌي 

 كؽ ٍ عيص هَرؼ ًيبس كبر
N31 – N12 – N11 

اثشار، سدْيزار، اعٌبؼ، 

 هَاؼ هقزفي ٍ هٌبثغ
  زبرّب  هػشل   –اثشار 

 ريبمي  –فيشيک  ؼاًؼ دبيِ

   2اظ     2نفحٝ  
 ٍسارر  هَسػ ٍ دزٍرػ

 عبسهبى دضٍّؼ ٍ ثزًبهِ ريش   هَسؽي

سبلي  كشبة ّب  ؼرعي فٌي ٍ ضزفِ ا  ٍ كبرؼاًؼؼفشز   

1-4ًوَى ثزگ سطلي  كبر   

 نفحٝ    اظ     
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 ضزفِ  3113 كؽ ضزفِ 
س ٌغيي هٌْؽعي 

  ثزق

عيص 

 فالضيز
L2 

اعشبًؽارؼ ػول زؼ كبر:  سؼويز ٍ ًگْؽار  

 5-4-13سبعيغبر ال شزي ي ىجق اعشبًؽارؼ 

 110ًؾزيِ  6-3-9ًظبم هٌْؽعي  13-6-4ٍ 

 سؼويز ٍ ًگْؽار  سبعيغبر ال شزي ي  ٍ ي ِ  311306 كؽ ٍ ي ِ  

 ثزق اميزار   كبر 31130604 كؽ كبر
 عيص ؽبيغشگي كبر:

 هْبرر -3

 هزاض  كبر
 خش  ؽبيغشگي ّب

 )ؼاًؼ، هْبرر، ًگزػ، ايوٌي ٍ سَخْبر سيغز هطييي(

سبثلَ  ثزرعي  -1
CHARGE OVER 

 ؼاًؼ:

 كٌشبكشَر  –كليؽّب  اسَهبسيک  اًشػبة

 

 هْبرر:

 كبر ثب كليؽّب  اسَهبسيک ٍ كٌشبكشَر  

 

سبثلَ  صًزاسَر ثزرعي  -2

اعشبرر ٍ  –ثبىز  ّب  –

 فيَسّب 

 ؼاًؼ:

خزيبى هشٌبٍة ٍ  –عزكبث   –ً بر ايوٌي  -رلِ اٍرلَؼ –فيَس  –هَسَر اعشبرر  –ثبىز   –صًزاسَر  اًشػبة 

  اًشػبة اسقبالر – عَل يؽ عزثبىز  –ٍلشبص س ذيِ ثبىز   – UPSاًَاع  -عز  هَاس  هغشقين

 هْبرر:

 سهبيؼ  –ثبسؼيؽ فيَسّب  -ثبسؼيؽ هؽار ؽبرص ثبىز  – سهبيؼ ثبىز   -راُ اًؽاس  اعشبرر –راُ اًؽاس  صًزاسَر  

 اسقبالر اخزا   –رٍػ ثزؼار  كبث  ٍ سويش كزؼى عَل يؽ عز ثبىز   -ثبسؼيؽ ثبىز  -يٌرػبيز ايو -رلِ اٍرلَؼ

 ة ٍ رٍغي  زرعيث -3

 عيغشن ؼيشل صًزاسَر 

 ؼاًؼ:

 هػشى رٍساًِ ٍ هػشى هبّيبًِ عَغز  –الوٌز ضزارسي  –راؼيبسَر  –عَغز  –گيح رٍغي  

 هْبرر:

 ثبسؼيؽ الوٌز ّب  ضزارسي  –ثبسؼيؽ هػشًْب  عَغز  –ثبسؼيؽ عيص رٍغي ٍ  ة  

 

-ثزرعي غزٍخي ؼٍر -4

  ارسيٌگ فزكبًظ هَلؽ ثزق

 ؼاًؼ:

 اًشػبة اسقبالر  –ارر  –صًزاسَر  رثب –عزػز  –ٍلشبص  –فزكبًظ 

 

 

 هْبرر:

 اخزا  اسقبالر –كٌشزل اعشط بم اسقبالر عين ارر  –ؼٍر هَلؽ  –ٍلشبص  –اًؽاسُ گيز  فزكبًظ 

 

 ٍسارر  هَسػ ٍ دزٍرػ

 عبسهبى دضٍّؼ ٍ ثزًبهِ ريش   هَسؽي

ّب  ؼرعي فٌي ٍ ضزفِ ا  ٍ كبرؼاًؼ ؼفشز سبلي  كشبة  
1-4ًوَى ثزگ سطلي  كبر     2اظ     1نفحٝ  
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 هزاض  كبر
 خش  ؽبيغشگي ّب

 )ؼاًؼ، هْبرر، ًگزػ، ايوٌي ٍ سَخْبر سيغز هطييي(

 ؼاًؼ: -5

 

 

 هْبرر:
 

 

 ؼاًؼ: -6

 

 

 هْبرر:

 
  

 هبعک  –ك ؼ كبر  –اعش بؼُ اس ؼعش ؼ  ايوٌي 

 ؼقز  –  زيذهغئَليز د –غالقيز  ًگزػ

 رػبيز ايوٌي ٍ ثْؽاؽز ٍ هغب   سيغز هطييي  سَخْبر سيغز هطييي

ؽبيغشگي ّب  غيز فٌي كؽ 

 ٍ عيص هَرؼ ًيبس كبر
N63 – N41 – N13 – N12 – N1 

اثشار، سدْيزار، اعٌبؼ، هَاؼ 

 هقزفي ٍ هٌبثغ
 ؼعشگبُ ّب  اًؽاسُ گيز   –اثشار عين كؾي 

 ريبمي  ؼاًؼ دبيِ

 ٍسارر  هَسػ ٍ دزٍرػ   2اظ     2نفحٝ  

  هَسؽيعبسهبى دضٍّؼ ٍ ثزًبهِ ريش  

 ؼفشز سبلي  كشبة ّب  ؼرعي فٌي ٍ ضزفِ ا  ٍ كبرؼاًؼ

1-4ًوَى ثزگ سطلي  كبر   

 نفحٝ    اظ     
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كؽ 

 ضزفِ 
 ضزفِ  3113

س ٌغيي هٌْؽعي 

 ثزق
عيص 

 فالضيز
L2 

سؼويز ٍ ًگْؽار  اعشبًؽارؼ ػول زؼ كبر:  

 1-3-8سبعيغبر ال شزي ي ىجق اعشبًؽارؼ 

 110-1ًؾزيِ 
كؽ 

 ٍ ي ِ 
 سؼويز ٍ ًگْؽار  سبعيغبر ال شزي ي  ٍ ي ِ  311306

 سبثلَّب  ثزق  كبر 31130605 كؽ كبر
 عيص ؽبيغشگي كبر:

 هْبرر  – 3

 هزاض  كبر
 خش  ؽبيغشگي ّب

 هطييي()ؼاًؼ، هْبرر، ًگزػ، ايوٌي ٍ سَخْبر سيغز 

سدْيشار ثزرعي  -1

 عزكبثلْب ٍ عزعين ّب 

 ؼاًؼ:

  اًشػبة اسقبالر  –غزٍخي سبثلَ  –ٍرٍؼ  سبثلَ  –عزعين  –كبثلؾَ  – زبر  –فٌي سبثلَ ًقؾِ  

 

 هْبرر:

 اخزا  اسقبالر  –ثي ثزق كزؼى ٍ ثزق ؼار كزؼى سبثلَ  –دزط كبر   – زبر كؾي  -اعش بؼُ اس ًقؾِ  

 

ٍعبي  زرعي ث  -2

 اًؽاسُ گيز  

 ؼاًؼ:

اًشػبة  –ززاغْب  عيگٌبل  -كغيٌَط في هشز –كليؽ ٍلز هشز  –ٍلز هشز  – CT - هذزهشز  –ًقؾِ ال شزي ي  

  اسقبالر 

 هْبرر:

سؼَيل ٍعبي  هؼيَة  –ززاغْب  عيگٌبل  سؼَيل–ٍعبي  اًؽاسُ گيز  سؼَيل  –اعش بؼُ اس ًقؾِ ال شزي ي 

  اسقبالراخزا   –)ؼر ثي ثزقي( 
 

ثزرعي اس رلِ ّب  -3

   فيَسّب ٍ كليؽّب

 ؼاًؼ:

   اًشػبة اسقبالر  –سزهيٌبل ّب –فيَس  –رلِ 

 هْبرر:

 –سؼَيل سدْيشار هؼيَة )ؼر ثي ثزقي(  -رلِ ّب ٍ سزهيٌبل ّب –كليؽّب  –اسقبالر فيَسّب  -اعش بؼُ اس ًقؾِ  

  خزا  اسقبالر ا

  ؼاًؼ:  -4
 

 

 هْبرر:

 

 ٍسارر  هَسػ ٍ دزٍرػ

 عبسهبى دضٍّؼ ٍ ثزًبهِ ريش   هَسؽي

 ؼفشز سبلي  كشبة ّب  ؼرعي فٌي ٍ ضزفِ ا  ٍ كبرؼاًؼ

1-4ًوَى ثزگ سطلي  كبر     2اظ     1نفحٝ  
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 هزاض  كبر
 خش  ؽبيغشگي ّب

 )ؼاًؼ، هْبرر، ًگزػ، ايوٌي ٍ سَخْبر سيغز هطييي(

 ؼاًؼ:   -5

   

 

 هْبرر:
  

 

 ؼاًؼ: -6

 

 

 هْبرر:

 

  

 هبعک  –ك ؼ كبر  –اعش بؼُ اس ؼعش ؼ  ايوٌي 

 ؼقز  –  زيذهغئَليز د –غالقيز  ًگزػ

 رػبيز ايوٌي ٍ ثْؽاؽز ٍ هغب   سيغز هطييي  سَخْبر سيغز هطييي

ؽبيغشگي ّب  غيز فٌي 

 كؽ ٍ عيص هَرؼ ًيبس كبر
N63 – N41 – N13 – N12 – N1 

اثشار، سدْيزار، اعٌبؼ، 

 هَاؼ هقزفي ٍ هٌبثغ
 ؼعشگبُ ّب  اًؽاسُ گيز   –اثشار عين كؾي 

 ريبمي  ؼاًؼ دبيِ

   2اظ     2نفحٝ  
 ٍسارر  هَسػ ٍ دزٍرػ

 عبسهبى دضٍّؼ ٍ ثزًبهِ ريش   هَسؽي

1-4ًوَى ثزگ سطلي  كبر  ؼفشز سبلي  كشبة ّب  ؼرعي فٌي ٍ ضزفِ ا  ٍ كبرؼاًؼ  

 نفحٝ    اظ     
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 ضزفِ  3113 كؽ ضزفِ 
س ٌغيي هٌْؽعي 

 L2 عيص فالضيز ثزق
اعشبًؽارؼ ػول زؼ كبر:  سؼويز ٍ ًگْؽار  

ًظبم  6-4سبعيغبر ال شزي ي ىجق اعشبًؽارؼ 

 110ًؾزيِ  هٌْؽعي
كؽ 

 ٍ ي ِ 
 سؼويز ٍ ًگْؽار  سبعيغبر ال شزي ي  ٍ ي ِ  311306

 عبغشوبًْب  َّؽوٌؽ  كبر 31130606 كؽ كبر
 ؽبيغشگي كبر: عيص

 هْبرر  -3

 هزاض  كبر
 خش  ؽبيغشگي ّب

 )ؼاًؼ، هْبرر، ًگزػ، ايوٌي ٍ سَخْبر سيغز هطييي(

ثزرعي كٌشزل رٍؽٌبيي 1

 فنبّب

 ؼاًؼ:

 اًشػبة اسقبالر –ًقؾِ سٍى ثٌؽ  عيغشن ٍ سبثلَ ثزق ٍ كزكزُ ثزقي  –رٍؽٌبيي  عيغشن َّؽوٌؽ رٍؽٌبيي ٍ هؽارار

 

 هْبرر:

 اخزا  اسقبالر –ػيت يبثي هؽارار رٍؽٌبيي  – رٍؽٌبيي هؽارارسغلو ثز 
 

 

كٌشزل ثزق ثزرعي  -2

 دزيشّب 

 ؼاًؼ:

 اًشػبة اسقبالر -هؽارار ال شزي ي ٍ ًقؾِ سٍى ثٌؽ  سبثلَ ثزق   –دزيشّب  سؼزي  عيغشن َّؽوٌؽ

 

 هْبرر:

 اخزا  اسقبالر –ػيت يبثي اسقبالر هؽارار  –سغلو ثز اًَاع هؽارّب  ال شزي ي  

 

كٌشزل ثزق ثزرعي  -3

عيغشن گزهبيؾي ٍ 

 عزهبيؾي 

 ؼاًؼ:

 –هؽارار ال شزي ي سک فبس ٍ عِ فبس ٍ ًقؾِ سٍى ثٌؽ  عيغشن سبثلَ ثزق  –اخشا  عيغشن گزهبيؾي ٍ عزهبيؾي سؼزي   

 اًشػبة اسقبالر 

 هْبرر:

 –هؽارار ال شزي ي سک فبس ٍ عِ فبس را رفغ ػيت ًوبيؽ  –ًطَُ س ذيِ ال شزي ي عزهبيؾي ٍ گزهبيؾي را كٌشزل كٌؽ 

 اخزا  اسقبالر 

 

 ؼاًؼ:  -4

 

 

 هْبرر:
  

 

 ٍسارر  هَسػ ٍ دزٍرػ

 عبسهبى دضٍّؼ ٍ ثزًبهِ ريش   هَسؽي

 ؼفشز سبلي  كشبة ّب  ؼرعي فٌي ٍ ضزفِ ا  ٍ كبرؼاًؼ
ًوَى ثزگ سطلي  كبر 

4-1

   2اظ     1نفحٝ 
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 كبر هزاض 
 خش  ؽبيغشگي ّب

 )ؼاًؼ، هْبرر، ًگزػ، ايوٌي ٍ سَخْبر سيغز هطييي(

 ؼاًؼ:    -5

  

 

 هْبرر: 

 

6-  
 ؼاًؼ: 

 

 هْبرر: 

 

  

 هبعک  –ك ؼ كبر  –اعش بؼُ اس ؼعش ؼ  ايوٌي 

 ؼقز  –  زيذهغئَليز د –غالقيز  ًگزػ

 رػبيز ايوٌي ٍ ثْؽاؽز ٍ هغب   سيغز هطييي  سَخْبر سيغز هطييي

ؽبيغشگي ّب  غيز فٌي كؽ 

 ٍ عيص هَرؼ ًيبس كبر
N63 – N41 – N13 – N12 – N1 

اثشار، سدْيزار، اعٌبؼ، هَاؼ 

 هقزفي ٍ هٌبثغ
 ؼعشگبُ ّب  اًؽاسُ گيز   –اثشار عين كؾي 

 ريبمي  ؼاًؼ دبيِ

   2اظ     2نفحٝ  
 ٍسارر  هَسػ ٍ دزٍرػ

 عبسهبى دضٍّؼ ٍ ثزًبهِ ريش   هَسؽي

ؼفشز سبلي  كشبة ّب  ؼرعي فٌي ٍ ضزفِ ا  ٍ 

 كبرؼاًؼ

ًوَى ثزگ سطلي  كبر 

4-1

 نفحٝ    اظ     
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 ثزق بر ػوَهي  ضزفِ  3113 كؽ ضزفِ 
عيص 

 فالضيز
L1 

اعشبًؽارؼ ػول زؼ كبر:  ًقؾِ كؾي سبعيغبر 

 IEC 617-8011ال شزي ي ىجق اعشبًؽارؼ 

 

 ًقؾِ كؾي سبعيغبر ال شزي ي  ٍ ي ِ  311307 كؽ ٍ ي ِ  

 رٍؽٌبيي  كبر 31130701 كؽ كبر
 عيص ؽبيغشگي كبر:

 هْبرر -3

 هزاض  كبر
 خش  ؽبيغشگي ّب

 )ؼاًؼ، هْبرر، ًگزػ، ايوٌي ٍ سَخْبر سيغز هطييي(

 ؼاًؼ: اثشار رعن  -1

 ًزم افشار  –كبهذيَسز  –ؽبثلًَْب  –گًَيب  –سػشِ رعن  –هؽاؼ  –كبغذ  

 هْبرر:

 كبر ثب كبهذيَسز ٍ ًزم افشار رعن  –كبر ثب كبغذ ٍ اثشار رعن 

 ػال ن عبغشوبًي  -2

 

 ؼاًؼ:

 رايشرّب ٍ فنبّب  اغشقبفي  –دٌدزُ ّب  –ؼرة ّب  –ؼيَارّب 

 هْبرر:

 كبر ثب دالى غيز هغ ًَي ثب سَخِ ثِ ػال ن فٌي  –كبر ثب دالى هغ ًَي 

ػال ن ال شزي ي  -3

 )رٍؽٌبيي( 

 ؼاًؼ:

 الهخ ّب ٍ سبثلَّب  –كليؽّب  –غيَه 

 هْبرر:

 سبثلَّب  –الهخ ّب  –كليؽّب  –رعن غيَه 

 ؼاًؼ: قَاػؽ سزعين  -4

 ؽوب  فٌي رٍؽٌبيي 

 هْبرر:

 سزعين ارسجبه ثيي كليؽ ٍ الهخ ّب ٍ سبثلَّب  -الهخ ّب ٍ سبثلَّب ثب ػال ن فٌي ، كليؽّب  رعن

 ٍسارر  هَسػ ٍ دزٍرػ

ثزًبهِ ريش   هَسؽيعبسهبى دضٍّؼ ٍ   

 ؼفشز سبلي  كشبة ّب  ؼرعي فٌي ٍ ضزفِ ا  ٍ كبرؼاًؼ
ًوَى ثزگ سطلي  كبر 

4-1

   2اظ     1نفحٝ 
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 هزاض  كبر
 خش  ؽبيغشگي ّب

 )ؼاًؼ، هْبرر، ًگزػ، ايوٌي ٍ سَخْبر سيغز هطييي(

 ؼاًؼ: ًزم افشار  -5

 ًزم افشارّب  سزعيوي ال شزي ي  –كبهذيَسز 

 هْبرر:

 سزعين ثب ًزم افشار ال شزي ي –ًقت ًزم افشار 

 ؼاًؼ: -6

 

 هْبرر:

 
  

 ايوٌي 
___ 

 غالقيز ٍ ؼقز  ًگزػ

 ً بر ثْؽاؽشي رٍؽٌبيي اسبق رعن  سَخْبر سيغز هطييي

ؽبيغشگي ّب  غيز فٌي كؽ 

 ٍ عيص هَرؼ ًيبس كبر
N66 – N58 – N31 – N11 

اثشار، سدْيزار، اعٌبؼ، هَاؼ 

 هقزفي ٍ هٌبثغ

 خؽٍل ػال ن فٌي اعشبًؽارؼ   –ًزم افشار  –كبهذيَسز  -دالى  –اثشار رعن 

 

 ريبمي )ٌّؽعِ(  ؼاًؼ دبيِ

   2اظ     2نفحٝ  

 ٍسارر  هَسػ ٍ دزٍرػ

 عبسهبى دضٍّؼ ٍ ثزًبهِ ريش   هَسؽي

 ؼفشز سبلي  كشبة ّب  ؼرعي فٌي ٍ ضزفِ ا  ٍ كبرؼاًؼ
ًوَى ثزگ سطلي  كبر 

4-1

 نفحٝ    اظ     
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 ضزفِ  3113 كؽ ضزفِ 
س ٌغيي 

  هْؽعي ثزق

عيص 

 فالضيز
L1 

اعشبًؽارؼ ػول زؼ كبر:  ًقؾِ كؾي سبعيغبر 

 IEC 617-8011ال شزي ي ىجق اعشبًؽارؼ 

 ًقؾِ كؾي سبعيغبر ال شزي ي ٍ ي ِ  311307 كؽ ٍ ي ِ 

  ًشي( -سل ي -دزيشّب )ثزق كبر 31130702 كؽ كبر
 عيص ؽبيغشگي كبر:

 هْبرر -3

 هزاض  كبر
 خش  ؽبيغشگي ّب

 )ؼاًؼ، هْبرر، ًگزػ، ايوٌي ٍ سَخْبر سيغز هطييي(

 ؼاًؼ: اثشار رعن  -1

 رعنًزم افشار  –كبهذيَسز  –ؽبثلًَْب  –گًَيب  –سػشِ رعن  –هؽاؼ  –كبغذ 

 هْبرر:

 كبر ثب كبهذيَسز ٍ ًزم افشار رعن  –كبر ثب كبغذ ٍ اثشار رعن 

 ؼاًؼ: ػال ن عبغشوبًي  -2

 رايشرّب ٍ فنبّب  اغشقبفي  –دٌدزُ ّب  –ؼرة ّب  –ؼيَارّب 

 هْبرر:

 كبر ثب دالى غيز هغ ًَي ثب سَخِ ثِ ػال ن فٌي  –كبر ثب دالى هغ ًَي 

 ؼاًؼ: ػال ن ال شزي ي )دزيشّب( -3

 دزيشّب ٍ سبثلَّب  –غيَه 

 هْبرر:

 رعن غيَه ٍ دزيشّب ٍ سبثلَّب 

 ؼاًؼ: قَاػؽ سزعين  -4

 ؽوب  فٌي دزيشّب  

 هْبرر:

 سزعين ارسجبه ثيي دزيشّب  -سبثلَّب ثب ػال ن فٌي  –دزيشّب  رعن

 ٍسارر  هَسػ ٍ دزٍرػ

 عبسهبى دضٍّؼ ٍ ثزًبهِ ريش   هَسؽي

فٌي ٍ ضزفِ ا  ٍ كبرؼاًؼؼفشز سبلي  كشبة ّب  ؼرعي  ًوَى ثزگ سطلي  كبر  

4-1

   2اظ     1نفحٝ 
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 هزاض  كبر
 خش  ؽبيغشگي ّب

 )ؼاًؼ، هْبرر، ًگزػ، ايوٌي ٍ سَخْبر سيغز هطييي(

 ؼاًؼ: ًزم افشار  -5

 ًزم افشارّب  سزعيوي ال شزي ي  –كبهذيَسز 

 هْبرر:

 سزعين ثب ًزم افشار ال شزي ي –ًقت ًزم افشار 

 ؼاًؼ: -6

 

 هْبرر:

 
  

 ايوٌي 
___ 

 غالقيز ٍ ؼقز  ًگزػ

 ً بر ثْؽاؽشي رٍؽٌبيي اسبق رعن  سَخْبر سيغز هطييي

ؽبيغشگي ّب  غيز 

فٌي كؽ ٍ عيص هَرؼ 

 ًيبس كبر

N66 – N58 – N31 – N11 

اثشار، سدْيزار، اعٌبؼ، 

 هٌبثغ هَاؼ هقزفي ٍ

 خؽٍل ػال ن فٌي اعشبًؽارؼ   –ًزم افشار  –كبهذيَسز  -دالى  –اثشار رعن 

 

 ريبمي )ٌّؽعِ(  ؼاًؼ دبيِ

   2اظ     2نفحٝ  

 ٍسارر  هَسػ ٍ دزٍرػ

 عبسهبى دضٍّؼ ٍ ثزًبهِ ريش   هَسؽي

سبلي  كشبة ّب  ؼرعي فٌي ٍ ضزفِ ا  ٍ كبرؼاًؼؼفشز  ًوَى ثزگ سطلي  كبر  

4-1

 نفحٝ    اظ     
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 ضزفِ  3113 كؽ ضزفِ 
س ٌغيي 

  هٌْؽعي ثزق

عيص 

 فالضيز
L1 

اعشبًؽارؼ ػول زؼ كبر:  ًقؾِ كؾي سبعيغبر 

 IEC 617-8011ال شزي ي ىجق اعشبًؽارؼ 

 ًقؾِ كؾي سبعيغبر ال شزي ي ٍ ي ِ  311307 كؽ ٍ ي ِ 

 عيغشن ّب  خزيبى مؼي  كبر 31130703 كؽ كبر
 عيص ؽبيغشگي كبر:

 هْبرر -3

 هزاض  كبر
 خش  ؽبيغشگي ّب

 )ؼاًؼ، هْبرر، ًگزػ، ايوٌي ٍ سَخْبر سيغز هطييي(

 ؼاًؼ:   اثشار رعن -1

 ًزم افشار رعن –كبهذيَسز  –ؽبثلًَْب  –گًَيب  –سػشِ رعن  –هؽاؼ  –كبغذ 

 هْبرر:

 كبر ثب كبهذيَسز ٍ ًزم افشار رعن  –كبر ثب كبغذ ٍ اثشار رعن 

 ؼاًؼ: ػال ن عبغشوبًي   -2

 فنبّب  اغشقبفي  -رايشرّب  –دٌدزُ ّب  –ؼرة ّب  –ؼيَارّب 

 هْبرر:

 غيز هغ ًَي ثب سَخِ ثِ ػال ن فٌي و كبر ثب دالى هغ ًَي 

 ؼاًؼ: ػال ن ال شزي ي  -3

  ي ي   – ًشي هزكش   –ؼٍرثيي هؽار ثغشِ  –مؽ عزقز  –ػال ن ال شزي ي عيغشن ّب  اػالم ضزيق 

 هْبرر:

  ي ي   – ًشي هزكش   –ؼٍرثيي هؽار ثغشِ  –مؽ عزقز  –رعن ػال ن فٌي ٍعبي  عيغشن ّب  اػالم ضزيق 

 ؼاًؼ:  ًقؾِ كؾي  -4

  ي ي   – ًشي هزكش   –ؼٍرثيي هؽار ثغشِ  –مؽ عزقز  –ؽوب  فٌي عيغشن ّب  اػالم ضزيق 

 هْبرر:

   سزعين غيَه ارسجبىي عيغشن ّب  هزثَىِ

 ٍسارر  هَسػ ٍ دزٍرػ

 عبسهبى دضٍّؼ ٍ ثزًبهِ ريش   هَسؽي

 ؼفشز سبلي  كشبة ّب  ؼرعي فٌي ٍ ضزفِ ا  ٍ كبرؼاًؼ
 ًوَى ثزگ سطلي  كبر

4-1

   2اظ     1نفحٝ 
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 ضزفِ  3113 كؽ ضزفِ 
س ٌغيي 

  هٌْؽعي ثزق

عيص 

 فالضيز
L1 

اعشبًؽارؼ ػول زؼ كبر:  ًقؾِ كؾي سبعيغبر 

 IEC 617-8011ال شزي ي ىجق اعشبًؽارؼ 

 ًقؾِ كؾي سبعيغبر ال شزي ي ٍ ي ِ  311307 كؽ ٍ ي ِ 

 سبثلَ ثزق  كبر 31130704 كؽ كبر
 عيص ؽبيغشگي كبر:

 هْبرر -3

 هزاض  كبر
 خش  ؽبيغشگي ّب

 هطييي()ؼاًؼ، هْبرر، ًگزػ، ايوٌي ٍ سَخْبر سيغز 

 ؼاًؼ:   اثشار رعن  -1

 ًزم افشار رعن –كبهذيَسز  –ؽبثلًَْب  –گًَيب  –سػشِ رعن  –هؽاؼ  –كبغذ 

 هْبرر:

 كبر ثب كبهذيَسز ٍ ًزم افشار رعن  –كبر ثب كبغذ ٍ اثشار رعن 

ػال ن ال شزي ي  -2

 سبثلَّب  ثزقي 

 ؼاًؼ:

 اسقبل ثؽًِ ٍ ضزٍ  اغشقبر    –ؽيٌِ  –ززاؽ عيگٌبل  –كليؽّب  –فيَسّب  –غيَه 

 هْبرر:

 اسقبل ثؽًِ ٍ ضزٍ  گذار    –ؽيٌِ  –ززاؽ عيگٌبل  –كليؽّب  –رعن ػال ن فٌي فيَسّب 

 ؼاًؼ:  قَاػؽ سزعين  -3

 ؽيٌِ ٍ اسقبل ثؽًِ ٍ ضزٍ  گذار (    –ززاؽ عيگٌبل  -كليؽ -فيَس –سؼزي  ؽوب  فٌي )غيَه 

 هْبرر:

    سزعين ارسجبىبر ثيي سدْيشار –س  يک غيَه س ذيِ غزٍخي 

 ؼاًؼ: ًزم افشار  -4

 ًزم افشارّب  سزعيوي ال شزي ي –كبهذيَسز 

 هْبرر:

 سزعين ثب ًزم افشار ال شزي ي –ًقت ًزم افشار 

ٍ دزٍرػ ٍسارر  هَسػ  

 عبسهبى دضٍّؼ ٍ ثزًبهِ ريش   هَسؽي

 ؼفشز سبلي  كشبة ّب  ؼرعي فٌي ٍ ضزفِ ا  ٍ كبرؼاًؼ
ًوَى ثزگ سطلي  كبر 

4-1

   2اظ     1نفحٝ 
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 هزاض  كبر
 خش  ؽبيغشگي ّب

 )ؼاًؼ، هْبرر، ًگزػ، ايوٌي ٍ سَخْبر سيغز هطييي(

 ؼاًؼ: -5

 

 هْبرر:

 

 ؼاًؼ: -6

 

 هْبرر:

 

  

 ايوٌي 
___ 

 غالقيز ٍ ؼقز  ًگزػ

سَخْبر سيغز 

 رٍؽٌبيي اسبق رعن ،  ثْؽاؽشي  رػبيز  هطييي

ؽبيغشگي ّب  غيز 

فٌي كؽ ٍ عيص 

 هَرؼ ًيبس كبر

N66 – N41 – N31 – N15 – N11 

اثشار، سدْيزار، 

اعٌبؼ، هَاؼ هقزفي 

 ٍ هٌبثغ

 خؽٍل ػال ن فٌي اعشبًؽارؼ   –ًزم افشار  –كبهذيَسز  -دالى  –اثشار رعن 

 

 ريبمي )ٌّؽعِ(  ؼاًؼ دبيِ

   2اظ     2نفحٝ  

 ٍسارر  هَسػ ٍ دزٍرػ

ٍ ثزًبهِ ريش   هَسؽيعبسهبى دضٍّؼ   

ّب  ؼرعي فٌي ٍ ضزفِ ا  ٍ شبة ؼفشز سبلي  ك

 كبرؼاى

ًوَى ثزگ سطلي  كبر 

4-1

 نفحٝ    اظ     
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 ضزفِ  3113 كؽ ضزفِ 
س ٌغيي هٌْؽعي 

  ثزق

عيص 

 فالضيز
L1 

اعشبًؽارؼ ػول زؼ كبر:  ًقؾِ كؾي سبعيغبر 

 IEC 617-8011ال شزي ي ىجق اعشبًؽارؼ 

 ًقؾِ كؾي سبعيغبر ال شزي ي ٍ ي ِ  311307 كؽ ٍ ي ِ 

 رايشرّب  كبر 31130705 كؽ كبر
 عيص ؽبيغشگي كبر:

 هْبرر  – 3

 هزاض  كبر
 خش  ؽبيغشگي ّب

 هطييي()ؼاًؼ، هْبرر، ًگزػ، ايوٌي ٍ سَخْبر سيغز 

 ؼاًؼ: اثشار رعن  -1

 ًزم افشار رعن –كبهذيَسز  –ؽبثلًَْب  –گًَيب  –سػشِ رعن  –هؽاؼ  –كبغذ 

 هْبرر:

 كبر ثب كبهذيَسز ٍ ًزم افشار رعن  –كبر ثب كبغذ ٍ اثشار رعن 

 ؼاًؼ: ػال ن عبغشوبى -2

 فنبّب  اغشقبفي  -رايشرّب  –دٌدزُ ّب  –ؼرة ّب  –ؼيَارّب 

 هْبرر:

 كبر ثب دالى غيز هغ ًَي ٍ ثب سَخِ ثِ ػال ن فٌي  –كبر ثب دالى هغ ًَي 

 ؼاًؼ: ػال ن ال شزي ي -3

  ي َى   –اخشا   ًشي هزكش   –سبثلَّب  –خؼجِ سزهيٌبل  –غيَه 

 هْبرر:

  ي َى   –اخشا   ًشي هزكش   –سبثلَّب  –خؼجِ سزهيٌبل  -رعن ػال ن فٌي 

 ؼاًؼ: قَاػؽ سزعين  -4

  ي َى  –اخشا   ًشي هزكش   –سبثلَّب  –خؼجِ سزهيٌبل  -سؼزي  ؽوب  فٌي 

 هْبرر:

ارسجبه سبثلَّب   –ارسجبه خؼجِ سل ي ّب  – ي َى  -ا   ًشي هزكش زاخ –سبثلَ  -سؼييي هط  خؼجِ سزهيٌبل

  هزثَىِسزعين ارسجبىبر عيغشن ّب   -ارسجبه عين كؾي  ي َى   –ارسجبه كبث  كؾي  ًشي  -ثزقي

 ٍسارر  هَسػ ٍ دزٍرػ

 عبسهبى دضٍّؼ ٍ ثزًبهِ ريش   هَسؽي

 ؼفشز سبلي  كشبة ّب  ؼرعي فٌي ٍ ضزفِ ا  ٍ كبرؼاًؼ

ًوَى ثزگ سطلي  كبر 

4-1
   2اظ     1نفحٝ 
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 هزاض  كبر
 خش  ؽبيغشگي ّب

 )ؼاًؼ، هْبرر، ًگزػ، ايوٌي ٍ سَخْبر سيغز هطييي(

 ؼاًؼ: ًزم افشار  -5

 ًزم افشارّب  سزعيوي ال شزي ي  –كبهذيَسز 

 هْبرر:

 سزعين ثب ًزم افشار ال شزي ي  –ًقت ًزم افشار 

 ؼاًؼ: -6

 

 هْبرر:

 
  

 ايوٌي 
___ 

 ؼقز  -غالقيز  ًگزػ

 ً بر ثْؽاؽشي رٍؽٌبيي اسبق رعن  سَخْبر سيغز هطييي

ؽبيغشگي ّب  غيز 

فٌي كؽ ٍ عيص هَرؼ 

 ًيبس كبر

N66 – N41 – N31 – N15 – N11 

اثشار، سدْيزار، اعٌبؼ، 

 هَاؼ هقزفي ٍ هٌبثغ

 خؽٍل ػال ن فٌي اعشبًؽارؼ   –ًزم افشار  –كبهذيَسز  -دالى  –اثشار رعن 

 

 ريبمي )ٌّؽعِ(  ؼاًؼ دبيِ

 ٍسارر  هَسػ ٍ دزٍرػ   2اظ     2نفحٝ  

 عبسهبى دضٍّؼ ٍ ثزًبهِ ريش   هَسؽي

 ؼفشز سبلي  كشبة ّب  ؼرعي فٌي ٍ ضزفِ ا  ٍ كبرؼاًؼ

ًوَى ثزگ سطلي  كبر 

4-1

 نفحٝ    اظ     
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 ثزق بر ػوَهي  ضزفِ  3113 كؽ ضزفِ 
عيص 

 فالضيز
L1 

اعشبًؽارؼ ػول زؼ كبر:  ًقؾِ كؾي سبعيغبر 

 IEC 617-8011ال شزي ي ىجق اعشبًؽارؼ 

 ال شزي يًقؾِ كؾي سبعيغبر  ٍ ي ِ  311307 كؽ ٍ ي ِ 

 هغيز كبث  كؾي  كبر 31130706 كؽ كبر
 عيص ؽبيغشگي كبر:

 هْبرر  -3

 هزاض  كبر
 خش  ؽبيغشگي ّب

 )ؼاًؼ، هْبرر، ًگزػ، ايوٌي ٍ سَخْبر سيغز هطييي(

ث برگيز  لَاسم ًقؾِ  -1

  كؾي 

 ؼاًؼ:

 ًزم افشار –كبهذيَسز  –ؽبثلًَْب  –گًَيب  –سػشِ رعن  –هؽاؼ  –كبغذ 

 هْبرر:

 كبر ثب كبهذيَسز ٍ ًزم افشار رعن  –كبر ثب كبغذ ٍ اثشار رعن 

ػال ن ث برگيز    -2

 عبغشوبًي

 ؼاًؼ:

 رايشرّب ٍ فنبّب  اغشقبفي  –دٌدزُ ّب  –ؼرة ّب  –ؼيَارّب 

 هْبرر:

 ثب سَخِ ثِ ػال ن فٌي  -كبر ثب دالى غيز هغ ًَي  –كبر ثب دالى هغ ًَي 

ػال ن ث برگيز    -3

 ال شزي ي 

 ؼاًؼ:

 عيٌي ٍ ثغز ٍ لؽر  –سؼزي  كبث  ٍ خٌظ ػال ن  –غيَه 

 هْبرر:

 رعن ػال ن ال شزي ي هزثَىِ –سؼييي سؼؽاؼ ٍ خٌظ كبث  ٍ خش يبر هزثَه ثِ هغيز كبث  كؾي  

 ؼاًؼ:  ًقؾِ كؾي  -4

   ؽوب  فٌي

 هْبرر:

     رعن ارسجبىبر ثيي عيغشن ّب  هزثَىِ

 ٍسارر  هَسػ ٍ دزٍرػ

 عبسهبى دضٍّؼ ٍ ثزًبهِ ريش   هَسؽي

ّب  ؼرعي فٌي ٍ ضزفِ ا  ٍ كبرؼاًؼؼفشز سبلي  كشبة   

ًوَى ثزگ سطلي  كبر 

4-1

   2اظ     1نفحٝ 
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 هزاض  كبر
 خش  ؽبيغشگي ّب

 )ؼاًؼ، هْبرر، ًگزػ، ايوٌي ٍ سَخْبر سيغز هطييي(

 ؼاًؼ: ًزم افشار  -5

 ًزم افشارّب  سزعيوي ال شزي ي  –كبهذيَسز 

 هْبرر:

 سزعين ثب ًزم افشار ال شزي ي  –ًقت ًزم افشار 

 ؼاًؼ: -6

 

 هْبرر:

 
  

 ايوٌي 
___ 

 ؼقز  -غالقيز  ًگزػ

 ً بر ثْؽاؽشي رٍؽٌبيي اسبق رعن  سَخْبر سيغز هطييي

ؽبيغشگي ّب  غيز فٌي كؽ 

 ٍ عيص هَرؼ ًيبس كبر
N66 – N58 – N31– N11 

اثشار، سدْيزار، اعٌبؼ، هَاؼ 

 هقزفي ٍ هٌبثغ

 خؽٍل ػال ن فٌي اعشبًؽارؼ   –ًزم افشار  –كبهذيَسز  -دالى  –اثشار رعن 

 

 ريبمي )ٌّؽعِ(  ؼاًؼ دبيِ

   2اظ     2نفحٝ  

 ٍسارر  هَسػ ٍ دزٍرػ

 عبسهبى دضٍّؼ ٍ ثزًبهِ ريش   هَسؽي

ؼفشز سبلي  كشبة ّب  ؼرعي فٌي ٍ ضزفِ ا  ٍ 

 كبرؼاًؼ

ًوَى ثزگ سطلي  كبر 

4-1

 نفحٝ    اظ     
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 ضزفِ  3113 كؽ ضزفِ 

س ٌغيي 

هٌْؽعي 

  ثزق

عيص 

 فالضيز
L1 

اعشبًؽارؼ ػول زؼ كبر:  ًقؾِ كؾي سبعيغبر 

 IEC 617-8011ال شزي ي ىجق اعشبًؽارؼ 

 ًقؾِ كؾي سبعيغبر ال شزي ي ٍ ي ِ  311307 كؽ ٍ ي ِ 

 ارر ٍ فبػقِ گيز  كبر 31130707 كؽ كبر
 عيص ؽبيغشگي كبر:

 هْبرر  -3

 هزاض  كبر
 خش  ؽبيغشگي ّب

 )ؼاًؼ، هْبرر، ًگزػ، ايوٌي ٍ سَخْبر سيغز هطييي(

ث برگيز  لَاسم ًقؾِ  -1

  كؾي 

 ؼاًؼ:

 كبهذيَسز ٍ ًزم افشار –ؽبثلًَْب  –گًَيب  –سػشِ رعن  –هؽاؼ  –كبغذ 

 هْبرر:

 كبر ثب كبهذيَسز ٍ ًزم افشار رعن  –كبر ثب كبغذ ٍ اثشار رعن 

ػال ن ث برگيز   -2

 عبغشوبًي

 ؼاًؼ:

 زبُ ارر  -رايشرّب ٍ فنبّب  اغشقبفي –دٌدزُ ّب  –ؼرة ّب  –ؼيَارّب 

 هْبرر:

 ثب سَخِ ثِ ػال ن فٌي  -كبر ثب دالى غيز هغ ًَي  –كبر ثب دالى هغ ًَي 

ػال ن  ث برگيز -3

 ال شزي ي ارر ٍ فبػقِ گيز 

 ؼاًؼ:

 ارر   –زبُ ارر ٍ فبػقِ گيز  –فبػقِ گيز  –غيَه 

 هْبرر:

   رعن ػال ن ال شزي ي -زبُ ارر –فبػقِ گيز 

 ؼاًؼ:  ًقؾِ كؾي -4

 ؽوب  فٌي 

 هْبرر:

سزعين  –سؼييي هط  زبُ ارر ٍ فبػقِ گيز  –سؼييي هط  سبثلَّب ٍ سزعين ارسجبه ثيي سبثلَّب ٍ عين ارر 

 ارسجبىبر ثيي سدْيشار هزثَىِ

 ٍسارر  هَسػ ٍ دزٍرػ

 عبسهبى دضٍّؼ ٍ ثزًبهِ ريش   هَسؽي

سبلي  كشبة ّب  ؼرعي فٌي ٍ ضزفِ ا  ٍ ؼفشز 

 كبرؼاًؼ

1-4ًوَى ثزگ سطلي  كبر     2اظ     1نفحٝ  
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 هٌْؽعي ثزقس ٌغيي  ضزفِ  3113 كؽ ضزفِ 
عيص 

 فالضيز
L1 

اعشبًؽارؼ ػول زؼ كبر:  ًقؾِ كؾي 

 IECسبعيغبر ال شزي ي ىجق اعشبًؽارؼ 

617-8011 
 ًقؾِ كؾي سبعيغبر ال شزي ي ٍ ي ِ  311307 كؽ ٍ ي ِ 

 عبغشوبى ّب  َّؽوٌؽ  كبر 31130708 كؽ كبر
 عيص ؽبيغشگي كبر:

 هْبرر  -3

 هزاض  كبر
 خش  ؽبيغشگي ّب

 هْبرر، ًگزػ، ايوٌي ٍ سَخْبر سيغز هطييي()ؼاًؼ، 

 ؼاًؼ:   اثشار رعن -1

 كبهذيَسز ٍ ًزم افشار رعن –ؽبثلًَْب  –گًَيب  –سػشِ رعن  –هؽاؼ  –كبغذ 

 هْبرر:

 كبر ثب كبهذيَسز ٍ ًزم افشار رعن  –كبر ثب كبغذ ٍ اثشار رعن 

 ؼاًؼ: ػال ن عبغشوبًي -2

 زبُ ارر  -رايشرّب ٍ فنبّب  اغشقبفي –دٌدزُ ّب  –ؼرة ّب  -ػال ن ؼيَارّب 

 هْبرر:

 كبر ثب دالى هغ ًَي ٍ كبر ثب دالى غيز هغ ًَي  ثب سَخِ ثِ ػال ن فٌي 

ػال ن ال شزي ي   -3

 سبعيغبسي 

 ؼاًؼ:

سدْيشار ّز  –سدْيشار عيغشن ّب  گزهبيؾي ٍ عزهبيؾي  –سدْيشار ال شزي ي  –سدْيشار اػالم ضزيق 

 كبرثزؼ غبؿ   

 هْبرر:

رعن سدْيشار عيغشن ّب   –رعن سدْيشار ال شزي ي  –رعن غيَه ٍ رعن سدْيشار اػالم ضزيق 

 گزهبيؾي ٍ عزهبيؾي ٍ رعن سدْيشار ّز كبرثزؼ غبؿ   

 ؼاًؼ:  ًقؾِ كؾي  -4

سدْيشار عيغشن ّب  گزهبيؾي ٍ  –سدْيشار ال شزي ي  –سؼزي  ؽوب  فٌي سدْيشار اػالم ضزيق 

 عزهبيؾي ٍ سدْيشار ّز كبرثزؼ غبؿ   

 هْبرر:

سزعين سدْيشار عزهبيؾي ٍ  –سؼييي هط  سدْيشار ال شزي ي  –سؼييي هط  سدْيشار اػالم ضزيق 

 گزهبيؾي ٍ سدْيشار ّز كبرثزؼ غبؿ ٍ سزعين ارسجبه ثيي كليِ سدْيشار  

 ٍسارر  هَسػ ٍ دزٍرػ

 عبسهبى دضٍّؼ ٍ ثزًبهِ ريش   هَسؽي

 ؼفشز سبلي  كشبة ّب  ؼرعي فٌي ٍ ضزفِ ا  ٍ كبرؼاًؼ

1-4ًوَى ثزگ سطلي  كبر     2اظ     1نفحٝ  
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 هزاض  كبر
 خش  ؽبيغشگي ّب

 )ؼاًؼ، هْبرر، ًگزػ، ايوٌي ٍ سَخْبر سيغز هطييي(

 ؼاًؼ: ًزم افشار  -5

 ًزم افشارّب  سزعيوي ال شزي ي ٍ سبعيغبسي  –كبهذيَسز 

 هْبرر:

 سزعين ثب ًزم افشار ال شزي ي ٍ سبعيغبسي  –ًقت ًزم افشار 

 ؼاًؼ: -6

 

 هْبرر:

 

  

 ايوٌي 
___ 

 ؼقز  -غالقيز  ًگزػ

 ً بر ثْؽاؽشي رٍؽٌبيي اسبق رعن  سَخْبر سيغز هطييي

ؽبيغشگي ّب  غيز 

ٍ عيص هَرؼ فٌي كؽ 

 ًيبس كبر

N66 – N58 – N32– N11 

اثشار، سدْيزار، اعٌبؼ، 

 هَاؼ هقزفي ٍ هٌبثغ

 خؽٍل ػال ن فٌي اعشبًؽارؼ   –ًزم افشار  –كبهذيَسز  -دالى  –اثشار رعن 

 

 ريبمي )ٌّؽعِ(  ؼاًؼ دبيِ

   2اظ     2نفحٝ  
 ٍسارر  هَسػ ٍ دزٍرػ

 عبسهبى دضٍّؼ ٍ ثزًبهِ ريش   هَسؽي

 ؼفشز سبلي  كشبة ّب  ؼرعي فٌي ٍ ضزفِ ا  ٍ كبرؼاًؼ

1-4ًوَى ثزگ سطلي  كبر   

 نفحٝ    اظ     
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 ضزفِ  3113 كؽ ضزفِ 
س ٌغيي هٌْؽعي 

  ثزق

عيص 

 فالضيز
L2 

سؼويز هبؽيي ّب   اعشبًؽارؼ ػول زؼ كبر

 : ال شزي ي

 

 سؼويز هبؽيي ّب  ال شزي ي  ٍ ي ِ  311308 كؽ ٍ ي ِ  

 سؼويز ٍ عين ديسي هَسَر  عٌ زٍى  كبر 31130801 كؽ كبر
 عيص ؽبيغشگي كبر:

 هْبرر -3

 هزاض  كبر
 خش  ؽبيغشگي ّب

 )ؼاًؼ، هْبرر، ًگزػ، ايوٌي ٍ سَخْبر سيغز هطييي(

 ؼاًؼ: دالک غَاًي  -1

–كالط ػبيقي ٍ سَاى هطبعجِ سؼؽاؼ قيت ّب  –مزيت سَاى  –فزكبًظ  –خزيبى  –ٍلشبص  – هَسَر عزػز

 ؼٍ عزػشِ ثب عين دير خؽاگبًِ  –اسقبالر عشبرُ ٍ هثلث ٍ اسقبالر ؼاالًؽر 

 هْبرر:

 اعشػزاج اىالػبر اس دالک 

ثبسكزؼى  -2

ال شزٍهَسَر ٍ اعشػزاج 

 اىالػبر عين ديسي 

 

 ؼاًؼ:

هي زٍهشز ٍ  –فزم كال  ؼيبگزام عين ديسي  –عزثٌؽ  عين ثٌؽ   –گبم ّب  عين ديسي  –يبسبقبى  –اثشار 

 اًؽاسُ گيز  

 هْبرر:

 رعن ًقؾِ گغشزؼُ عين ديسي  –اًؽاسُ گيز  قيز عين  –خؽاعبس  قيؼبر  –ثبسكزؼى هَسَر 

ثيزٍى  ٍرؼى عين  -3

ّب  عَغشِ اعشبسَر 

 ػبيق بر  ؽيبرّب 

 ؼاًؼ:

 هَارؼ ضالل رسيي  –اًؽاسُ گيز   –ؽيبر  –ػبيق  –ثزػ 

 هْبرر:

 –ث برگيز  هَاؼ ضالل ؽيويبيي  –ثزػ عين ّب  الكي  –ػبيق كبر  ؽيبر  –ؼر ٍرؼى عين اس ؽيبر 

 سويشكبر  ؽيبرّب

 ؼاًؼ: عين ديسي اعشبسَر  -4

دزط  -عزعين -ػبيق كبر  -ًقيِ خَػ -سػشِ كلن -ًقؾِ عين ديسي -قبلت عين دير –كال  دير 

 هي زٍسغشز  -هَلشي هشز –ًع ثٌؽ   -عزعين

 هْبرر:

 -ّؽايز عزثٌؽ  ثِ سػشِ كلن -عزثٌؽ  كال  ّب  عين ديسي -اعشبسَررٍسَر يب  خبسؼى كال  ؼر ؽيبرّب  

  سهبيؼ ػبيقي  – سهبيؼ اسقبالر عزثٌؽ   –ًع ثٌؽ  كال   -سٌظين قبلت -اًشػبة قبلت -ديسيؽى كال 

 ٍسارر  هَسػ ٍ دزٍرػ

 عبسهبى دضٍّؼ ٍ ثزًبهِ ريش   هَسؽي

كشبة ّب  ؼرعي فٌي ٍ ضزفِ ا  ٍ ؼفشز سبلي  

 كبرؼاًؼ

ًوَى ثزگ سطلي  كبر 

4-1
   2اظ     1نفحٝ 
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 هزاض  كبر
 خش  ؽبيغشگي ّب

 )ؼاًؼ، هْبرر، ًگزػ، ايوٌي ٍ سَخْبر سيغز هطييي(

 سهبيؼ اسقبل ثؽًِ  -5

ارسجبه ال شزي ي كالفْب ٍ 

 ه بًي ي يبسبقبًْب 

 ؼاًؼ:

  هذزهشز اًجز  ٍ عزػز عٌح  -دَلي كؼ –يبسبقبى  –اثشار  

 هْبرر:

اسقبالر  –الک ريش   – سهبيؼ هَسَر ال شزي ي  –ثغشي ؼردَػ ّب  هَسَر ال شزي ي  – سهبيؼ يبسبقبى 

 خؼجِ سزهيٌبل 

  سهبيؼ ال شزي ي-6

  هَسَر

 ؼاًؼ:

 عزػز عٌح  - سهبيؼ ثبرؼار  - سهبيؼ ثي ثبر  -اًَاع ؼعشگبُ ّب  اًؽاسُ گيز  

 هْبرر:

 اًدبم  سهبيؼ ثبرؼار   -اًدبم  سهبيؼ ثي ثبر  –اًؽاسُ گيز  خزيبى هَسَر  –اًؽاسُ گيز  عزػز هَسَر 

  

 ػيٌک  –هبعک  –ؼعش ؼ  –ك ؼ كبر  ايوٌي 

 ؼقز ٍ غالقيز  –هغئَليز دذيز   ًگزػ

 رػبيز افَل ثْؽاؽشي ٍ هطيو كبر  سَخْبر سيغز هطييي

ؽبيغشگي ّب  غيز فٌي 

 كؽ ٍ عيص هَرؼ ًيبس كبر
N63 – N43 – N13 – N11 

اثشار، سدْيزار، اعٌبؼ، 

 هَاؼ هقزفي ٍ هٌبثغ

ٍعبي   -دَلي كؼ -ٍعيلِ ثزػ –ٍعبي  اًؽاسُ گيز   –ز گهي –هَلشي هشز  - زبر –اثشار عين كؾي 

 عزػز عٌح   –عين  –عزعين  –ًع  -ػبيق –ضالل ؽيويبيي  -ضزارسي

 ؽيوي  –ريبمي  ؼاًؼ دبيِ

 نفحٝ    اظ     

 ٍسارر  هَسػ ٍ دزٍرػ   2اظ     2نفحٝ  

 عبسهبى دضٍّؼ ٍ ثزًبهِ ريش   هَسؽي

كشبة ّب  ؼرعي فٌي ٍ ضزفِ ا  ٍ كبرؼاًؼؼفشز سبلي    

ًوَى ثزگ سطلي  كبر 

4-1
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 ضزفِ  3113 كؽ ضزفِ 
س ٌغيي هٌْؽعي 

  ثزق

عيص 

 فالضيز
L2 

اعشبًؽارؼ ػول زؼ كبر:  سؼويز هبؽيي ّب  

 IEC 76-2ال شزي ي ىجق اعشبًؽارؼ 

 سؼويز هبؽيي ّب  ال شزي ي  ٍ ي ِ  311308 كؽ ٍ ي ِ 

 سؼويز ٍ عين ديسي سزاًغ َرهبسَرّب  كبر 31130802 كؽ كبر
 عيص ؽبيغشگي كبر:

 هْبرر -3

 هزاض  كبر
 خش  ؽبيغشگي ّب

 ٍ سَخْبر سيغز هطييي()ؼاًؼ، هْبرر، ًگزػ، ايوٌي 

 ؼاًؼ:  دالک غَاًي -1

 عِ فبس  -اًؽاسُ گيز  –كَليظ  –ر بسَعبغشوبى اًَاع سزاًغ َره

 هْبرر:

 ىجقِ ثٌؽ  اىالػبر اعشػزاج ؽؽُ  –كبر ثب كَليظ  –اعش بؼُ اس رٍاثو  –س  يک اخشا  سزاًغ َرهبسَر 

ثبسكزؼى سزاًغ َرهبسَرٍ  -2

خؽا كزؼى عين ديسي اس 

  ّغشِ 

 ؼاًؼ:

اًَاع ّغشِ ّب  عِ فبس ٍ سک  –خؽاٍل كويز ّب  هطبعجبر سجؽي  ٍاضؽ  -ربسَرٍاثو هطبعجبر سزاًغ َره

 هٌطٌي ّب  هطبعجبسي  -فبس

 هْبرر:

 اعشػزاج كويز ّب ٍ مزايت هَرؼ ًيبس  –اًدبم سجؽي  ٍاضؽّب  –ثِ كبرگيز  رٍاثو 

اج عين ديسي ٍ زاعشػ  -3

 ثبس ديسي 

 ؼاًؼ:

اًؽاسُ گيز   –ارُ كبر   –زَة  -اسقبالر قزقزُ ّب –ًقيِ خَػ ٍ الک ٍارًيؼ  –سؼزي  ػبيق  –ثَثيي دير 

 كَليظ  –

 هْبرر:

قبلت عبس  ثب زَة ثِ اثؼبؼ  –ٍارًيؼ گذار   –ػبيق كبر   –كبر ثب ثَثيي دير  –(ًقيِ خَػ )كبر ثب َّيِ ٍ 

 الک ثزؼار   –عبغز قزقزُ  -ؼاغلي قزقزُ

 ؼاًؼ: ّغشِ گذار   -4

 اًَاع ّغشِ ّب  عِ فبس ٍ سک فبس  

 هْبرر:

 هط ن كزؼى ّغشِ ٍ قبة گذار   -خب سؼى ّغشِ ّب

 ٍسارر  هَسػ ٍ دزٍرػ

 عبسهبى دضٍّؼ ٍ ثزًبهِ ريش   هَسؽي

 ؼفشز سبلي  كشبة ّب  ؼرعي فٌي ٍ ضزفِ ا  ٍ كبرؼاًؼ
ًوَى ثزگ سطلي  كبر 

4-1
   2اظ     1نفحٝ 
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 هزاض  كبر
 خش  ؽبيغشگي ّب

 )ؼاًؼ، هْبرر، ًگزػ، ايوٌي ٍ سَخْبر سيغز هطييي(

 سهبيؼ  -5

 ز بسَهسزاًغ َره

 ؼاًؼ:

  سهبيؼ ػبيقي  – ارسجبه ال شزي ي  –اسقبل ثؽًِ  –ؼعشگبُ ّب  اًؽاسُ گيز  ال شزي ي 

 هْبرر:

  اًدبم  سهبيؼ ارسجبه ال شزي ي – سهبيؼ اسقبل ثؽًِ  –كبر ثب ؼعشگبُ ّب  اًؽاسُ گيز  

 سهبيؼ هَسَر -6

 ال شزي ي 

  ؼاًؼ:

 سؼزي   سهبيؼ ثي ثبر    –ٍعبي  اًؽاسُ گيز  

 

 هْبرر:

 اًدبم  سهبيؼ ثي ثبر   –كبر ثب ٍعبي  اًؽاسُ گيز  

  

 ػيٌک  –ؼعش ؼ  –ك ؼ    ايوٌي 

 غالقيز  –ؼقز  –هغئَليز دذيز     ًگزػ

 رػبيز افَل ثْؽاؽشي   سَخْبر سيغز هطييي

ؽبيغشگي ّب  غيز فٌي 

 كؽ ٍ عيص هَرؼ ًيبس كبر
 N63 – N43 – N13 – N11 

اثشار، سدْيزار، اعٌبؼ، 

 هَاؼ هقزفي ٍ هٌبثغ

ٍرقِ  -ربسَسزاًغ َره –ّغشِ ّب  –عين الكي  –ؼعشگبُ ًقيِ خَػ  –اًَاع اثشار عين كؾي  –ثَثيي دير  

 قبلت زَثي   –ٍارًيؼ  -ػبيق ثزػ هبى

 ريبمي    ؼاًؼ دبيِ

 ٍسارر  هَسػ ٍ دزٍرػ   2اظ     2نفحٝ  

 عبسهبى دضٍّؼ ٍ ثزًبهِ ريش   هَسؽي

سبلي  كشبة ّب  ؼرعي فٌي ٍ ضزفِ ا  ٍ ؼفشز 

 كبرؼاًؼ

ًوَى ثزگ سطلي  كبر 

4-1

 نفحٝ    اظ     
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كؽ 

 ضزفِ 
 ضزفِ  3113

س ٌغيي هٌْؽعي 

  ثزق

عيص 

 فالضيز
L2 

اعشبًؽارؼ ػول زؼ كبر:  سؼويز هبؽيي ّب  

 IEC-34ال شزي ي ىجق اعشبًؽارؼ 

كؽ 

 ٍ ي ِ 
 سؼويز هبؽيي ّب  ال شزي ي  ٍ ي ِ  311308

 سؼويز ٍ عين ديسي صًزاسَر  كبر 31130803 كؽ كبر
 عيص ؽبيغشگي كبر:

 هْبرر -3

 هزاض  كبر
 خش  ؽبيغشگي ّب

 )ؼاًؼ، هْبرر، ًگزػ، ايوٌي ٍ سَخْبر سيغز هطييي(

 ؼاًؼ: دالک غَاًي   -1

خزيبى سطزيک هدبس ٍ ًَع اسقبالر عِ  -كالط ػبيقي -مزيت سَاى -سَاى -فزكبًظ -خزيبى -ٍلشبص -عزػز

 فبس ٍ هطبعجِ سؼؽاؼ قيت ّب  عين ديسي 

 هْبرر:

 اعشػزاج اىالػبر اس دالک 

ثبسكزؼى صًزاسَر  -2

اعشػزاج اىالػبر عين 

ديسي  رهيسز )القب  

 ؽًَؽُ( 

 ؼاًؼ:

 –هي زٍهشز  –ؼيبگزام عين ديسي  -فزم كال  -عزثٌؽ  عين ثٌؽ  –بهْب  عين ديسي گ –يبسبقبى  –اثشار 

 اًؽاسُ گيز  

 هْبرر:

 رعن ؼيبگزام عين ديسي –هَاؼ ضالل رسيي  –اًؽاسُ گيز   -ًقؾِ كؾي –خؽاعبس  قيؼبر  -ثبسكزؼى صًزاسَر

اعشػزاج اىالػبر  -3

عين ديسي سطزيک )القب  

 كٌٌؽُ( 

 ؼاًؼ:

 –ؼيبگزام عين ديسي  –ػبيق كبر   فزم كال   –عين ثٌؽ   -عزثٌؽ  –عين ديسي  –ريٌگ  –خبرٍثک 

 كَليظ  –يبسبقبى  -اًؽاسُ گيز  -هي زٍهشز

 هْبرر:

 دَلي كؼ كبر ثب   –اًؽاسُ گيز  قيز عين  –سؼَيل يبسبقبى  –سؼَيل ريٌگ  -سؼَيل خبرٍثک –ًقؾِ كؾي 

 عين ديسي ٍ عزثٌؽ   –اًدبم ػبيق كبر  

ؼر ٍرؼى عين ديسي  -4

ّب   رهيسز ٍ سطزيک 

 ػبيق گذار  ؽيبرّب

 ؼاًؼ:

 –ن ديسي يفزم كال  ، ؼيبگزام ع –عزثٌؽ  ٍ عين ثٌؽ   –كالفْب  عين ديسي  –يبسبقبى  –اثشار ػوَهي ثزق 

  اًؽاسُ گيز   –هي زٍهشز 

 هْبرر:

رعن ؼيبگزام عين  –هَاؼ ضالل رسيي  –ؼى سطزيک ٍ س  يک اس عين ديسي ّغشِ ، اًدبم اًؽاسُ گيز  زثبسك

  ديسي 

 ٍسارر  هَسػ ٍ دزٍرػ

 عبسهبى دضٍّؼ ٍ ثزًبهِ ريش   هَسؽي

ًوَى ثزگ سطلي  كبر  ؼفشز سبلي  كشبة ّب  ؼرعي فٌي ٍ ضزفِ ا  ٍ كبرؼاًؼ
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   2اظ     1نفحٝ 
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 هزاض  كبر
 خش  ؽبيغشگي ّب

 )ؼاًؼ، هْبرر، ًگزػ، ايوٌي ٍ سَخْبر سيغز هطييي(

 ؼاًؼ:  ثبس ديسي سطزيک -5

 –ٍعبي  اًؽاسُ گيز    –ًع ثٌؽ  –دزط عزعين   –ػبيق كبر   –ًقيِ خَػ  –قبلت عين ديسي ، سػشِ كلن 

  اثشار ػوَهي ٍ سػققي 

 هْبرر:

 -اًشػبة قبلت –ديسيؽى كال   -ّؽايز عزثٌؽ  ثِ سػشِ كلن -عزثٌؽ  كال  ّب  عين ديسي –خبسؼى كال  

  سهبيؼ اسقبالر عزثٌؽ  ٍ  سهبيؼ ّب  ػبيقي  –ًع ثٌؽ  كال   –سٌظين قبلت 

ثغشي صًزاسَر ٍ  -6

  سهبيؼ صًزاسَر 

 ؼاًؼ:

  سهبيؼ ثبرؼار   – سهبيؼ ثي ثبر   –ؼعشگبُ ّب  اًؽاسُ گيز   - هذزهشز اًجز  -دَلي كؼ –يبسبقبى  -اثشار

 هْبرر:

اًدبم  -اًدبم  سهبيؼ ثي ثبر  -الک ريش  عين ديسي - سهبيؼ صًزاسَر -ثغشي ؼردَػ ّب - سهبيؼ يبسبقبى

  سهبيؼ ثبرؼار  
  

 ػيٌک  -هبعک -ؼعش ؼ -ك ؼ كبر ايوٌي 

 ؼقز ٍ غالقيز  –هغئَليز دذيز   ًگزػ

سيغز سَخْبر 

 رػبيز افَل ثْؽاؽشي هطيو كبر  هطييي

ؽبيغشگي ّب  غيز 

فٌي كؽ ٍ عيص هَرؼ 

 ًيبس كبر

N63 – N43 – N13 – N11 

اثشار، سدْيزار، 

اعٌبؼ، هَاؼ هقزفي ٍ 

 هٌبثغ

ضالل  –ٍعبي  ضزارسي  –ٍعيلِ ثزػ  –ٍعبي  اًؽاسُ گيز   –گز يه -هَلشي هشز – زبر  -اثشار عين كؾي

 عين ٍ دَلي كؼ  –عزعين  –ًع  –ػبيق  -ؽيويبيي

 ؽيوي  –ريبمي  ؼاًؼ دبيِ

 ٍسارر  هَسػ ٍ دزٍرػ   2اظ     2نفحٝ  

 عبسهبى دضٍّؼ ٍ ثزًبهِ ريش   هَسؽي

ؼفشز سبلي  كشبة ّب  ؼرعي فٌي ٍ ضزفِ ا  ٍ 

 كبرؼاًؼ

ًوَى ثزگ سطلي  كبر 
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 نفحٝ    اظ     
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 ضزفِ  3113 كؽ ضزفِ 
س ٌغيي 

 هٌْؽعي ثزق 

عيص 

 فالضيز
L2 

 اعشبًؽارؼ ػول زؼ كبر: 

 سؼويز هبؽيي ّب  ال شزي ي  ٍ ي ِ  311308 كؽ ٍ ي ِ 

 سؼويز ٍ عين ديسي هبؽيي ّب  هػقَؿ  كبر 31130804 كؽ كبر
 عيص ؽبيغشگي كبر:

 هْبرر -3

 هزاض  كبر
 خش  ؽبيغشگي ّب

 )ؼاًؼ، هْبرر، ًگزػ، ايوٌي ٍ سَخْبر سيغز هطييي(

 ؼاًؼ: دالک غَاًي  -1

 كالط ػبيقي ٍ سَاى  -مزيت سَاى –فزكبًظ  –خزيبى  –ٍلشبص  –عزػز 

 هْبرر:

 هطبعجِ سؼؽاؼ قيت  –اعشػزاج اىالػبر اس دالک 

ثبسكزؼى ال شزٍهَسَر  -2

ٍ اعشػزاج اىالػبر عين 

 ديسي 

 ؼاًؼ:

هي زٍهشز ٍ اًؽاسُ  -ؼيبگزام عين ديسي –فزم كال   –عزثٌؽ  عين ديسي  -گبم ّب  عين ديسي -يبسبقبى –اثشار 

 گيز  

 هْبرر:

 اًؽاسُ گيز  قيز عين  –ًقؾِ كؾي گغشزؼُ ٍ هؽٍر  –خؽاعبس  قيؼبر  –ثبسكزؼى هَسَر 

ثيزٍى  ٍرؼى عين  -3

 ديسي اعشبسَر ٍ  رهيسز 

 ؼاًؼ:

 هَاؼ ضالل رسيي  –اًؽاسُ گيز   -ؽيبر –ػبيق  –سؼزي  ثزػ 

 هْبرر:

  –ث برگيز  هَاؼ ضالل رسيي  –سويشكبر ؽيبرّب  -ثزػ عين ّب  الكي -ػبيق كبر  -ؼر ٍرؼى عين اس ؽيبر

 ؼاًؼ: اعشبسَر   ثبسديسي -4

 -هَلشي هشز -ًع هػقَؿ عزثٌؽ  -دزط عزعين -عزعين -ػبيق كبر  –قبلت عين ديسي  -كال  دير 

 زٍسغشز  هي

 هْبرر:

 - سهبيؼ ػبيقي -ًع ثٌؽ  –عبغز قبلت  -عين ديسي  رهيسز -عزثٌؽ  كال  -ػبيق كبر  خبسى كال 

  سهبيؼ عين ديسي  رهيسز  -ثبالًظ  رهيسز - سهبيؼ اسقبالر عزثٌؽ 

 ٍسارر  هَسػ ٍ دزٍرػ

 عبسهبى دضٍّؼ ٍ ثزًبهِ ريش   هَسؽي

 ؼفشز سبلي  كشبة ّب  ؼرعي فٌي ٍ ضزفِ ا  ٍ كبرؼاًؼ
1-4ًوَى ثزگ سطلي  كبر     2اظ     1نفحٝ  
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 هزاض  كبر
 خش  ؽبيغشگي ّب

 )ؼاًؼ، هْبرر، ًگزػ، ايوٌي ٍ سَخْبر سيغز هطييي(

 سهبيؼ ال شزي ي  -5

  هَسَر 

 ؼاًؼ:

 عزػز عٌدؼ - سهبيؼ ثبرؼار  –ؼعشگبُ ّب  اًؽاسُ گيز   -هذزهشز اًجز ؼ -دَلي كؼ -يبسبقبى –اثشار  

 هْبرر:

دلي اعشز سؼى ثِ  -الک سؼى ثِ عين ديسي اعشبسَر –اًدبم  سهبيؼ ثبرؼار   –ثغشي ؼردَػ  – سهبيؼ يبسبقبى 

 ز عٌحكبر ثب عزػ –عين ديسي  رهيسز 

 ؼاًؼ: -6

 

 هْبرر:

 
  

 ػيٌک  –هبعک  -ؼعش ؼ –ك ؼ كبر  ايوٌي 

 ؼقز  –هغئَليز دذيز  ًگزػ

 رػبيز افَل ثْؽاؽشي هطيو كبر  هطيييسَخْبر سيغز 

ؽبيغشگي ّب  غيز 

فٌي كؽ ٍ عيص هَرؼ 

 ًيبس كبر

N63 – N43 – N13 – N11 

اثشار، سدْيزار، اعٌبؼ، 

 هَاؼ هقزفي ٍ هٌبثغ

ضالل  –ٍعبي  ضزارسي  –ٍعيلِ ثزػ  -ٍعبي  اًؽاسُ گيز  –هيگز  –هَلشي هشز  - زبر -اثشار عين كؾي

 دَلي كؼ  -عين -عزعين –ًع  –ػبيق  –ؽيويبيي 

 ؽيوي  -ريبمي ؼاًؼ دبيِ

 ٍسارر  هَسػ ٍ دزٍرػ   2اظ     2نفحٝ  

 عبسهبى دضٍّؼ ٍ ثزًبهِ ريش   هَسؽي

ؼفشز سبلي  كشبة ّب  ؼرعي فٌي ٍ ضزفِ ا  ٍ 

 كبرؼاًؼ

ًوَى ثزگ سطلي  كبر 

4-1

 نفحٝ    اظ     
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 ضزفِ  3113 كؽ ضزفِ 
ثزق كبر ٍ سؼويزكبر 

 ثزق فٌؼشي 

عيص 

 فالضيز
L2 

 اعشبًؽارؼ ػول زؼ كبر: 

 سؼويز هبؽيي ّب  ال شزي ي  ٍ ي ِ  311308 كؽ ٍ ي ِ 

 DCسؼويز ٍ عين ديسي هبؽيي ّب   كبر 31130805 كؽ كبر
 عيص ؽبيغشگي كبر:

 هْبرر  – 3

 هزاض  كبر
 خش  ؽبيغشگي ّب

 )ؼاًؼ، هْبرر، ًگزػ، ايوٌي ٍ سَخْبر سيغز هطييي(

 ؼاًؼ: دالک غَاًي  -1

 اسقبالر  رهيسز ٍ ثبلؾشک –كالط ػبيقي ٍ هطبعجبر عين ديسي  -خزيبى -ٍلشبص -عزػز

 هْبرر:

 ض ب شي ( –ه بًي ي  –)ال شزي ي اعشػزاج اىالػبر اس دالک 

ثبسكزؼى ال شزٍهَسَر ٍ  -2

اعشػزاج اىالػبر عين 

 ديسي 

 ؼاًؼ:

 –هي زٍهشز ٍ اًؽاسُ گيز   –ؼيبگزام عين ديسي  -فزم كال  -عزثٌؽ  -گبم ّب  عين دير –يبسبقبى  –اثشار 

 خبرٍثک ٍ كوَسبسَر 

 هْبرر:

سؼَيل  –اًؽاسُ گيز  قيز عين ٍ رعن ًقؾِ گغشزؼُ عين ديسي  -خؽاعبس  قيؼبر  –ثبسكزؼى هبؽيي 

 كوَسبسَر ٍ خبرٍثک 

ثيزٍى  ٍرؼى عين ّب   -3

ٍ  رهيسز  هؼيَة القب كٌٌؽُ 

 ٍ ػبيق بر  ؽيبرّب 

 ؼاًؼ:

 هَاؼ ضالل رسيي  -اًؽاسُ گيز  –ؽيبر  –ػبيق  –سؼزي  ثزػ 

 هْبرر:

سويش كبر   –ثِ كبرگيز  هَاؼ ضالل ؽيويبيي  –ثزػ عين ّب  الكي  -ػبيق كبر  –ؼر ٍرؼى عين اس ؽيبر 

 ؽيبرّب 

ثبسديسي القب كٌٌؽُ ٍ  -4

   رهيسز 

 ؼاًؼ:

 -ػبيق كبر  –ًقيِ خَػ  –خؼجِ سزهيٌبل  –ًقؾِ عين ديسي  –قبلت عين ديسي  –سؼزي  كال  دير 

 گزٍسغشز يه –هَلشي هشز  -ًع ثٌؽ  -دزط عزعين –عزعين 

 هْبرر:

عزثٌؽ  كالفْب  عين ديسي  –خبسؼى كال  عين الک ؼر ؽيبرّب  –كال  ديسي  -سٌظين قبلت -اًشػبة قبلت

 – سهبيؼ ػبيقي  - سهبيؼ اسقبالر عزثٌؽ  -ًع ثٌؽ  كال  ّب –ّؽايز عزثٌؽ  ثِ خؼجِ سزهيٌبل  –

 اسقبالر كوَسبسَر 

 ٍسارر  هَسػ ٍ دزٍرػ

 عبسهبى دضٍّؼ ٍ ثزًبهِ ريش   هَسؽي

ؼفشز سبلي  كشبة ّب  ؼرعي فٌي ٍ ضزفِ ا  ٍ 

 كبرؼاًؼ

1-4ًوَى ثزگ سطلي  كبر   
   2اظ     1نفحٝ 
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 هزاض  كبر
 خش  ؽبيغشگي ّب

 )ؼاًؼ، هْبرر، ًگزػ، ايوٌي ٍ سَخْبر سيغز هطييي(

 سهبيؼ ٍ اسقبل  -5

ثؽًِ ، ارسجبه 

ال شزي ي كالفْب ٍ 

  ه بًي ي يبسبقبًْب 

 ؼاًؼ:

  الک ٍ الک ريش  – DC هذزهشز  -دَلي كؼ –يبسبقبى  –اثشار 

 هْبرر:

اسقبالر خؼجِ  -الک ريش  – DC سهبيؼ هبؽيي ال شزي ي  – DCثغشي ؼردَػ ّب  هبؽيي  – سهبيؼ يبسبقبى 

 دلي اعشز رٍ  عين ديسي  رهيسز  -سزهيٌبل

  سهبيؼ -6

 

 DCهبؽيي  

 ؼاًؼ:

 عزػز عٌح  – سهبيؼ ثي ثبر  ٍ ثبرؼار   –ؼعشگبّْب  اًؽاسُ گيز  

 هْبرر:

 اًدبم  سهبيؼ ثبرؼار   –اًؽاسُ گيز  خزيبى هبؽيي اًدبم  سهبيؼ ثي ثبر   –اًؽاسُ گيز  عزػز هَسَر 

 ػيٌک  –هبعک  –ؼعش ؼ  –ك ؼ كبر  ايوٌي 

 ؼقز ٍ غالقيز  –هغئَليز دذيز   ًگزػ

سَخْبر سيغز 

 رػبيز افَل ثْؽاؽشي ٍ هطيو كبر  هطييي

ؽبيغشگي ّب  غيز 

فٌي كؽ ٍ عيص 

 هَرؼ ًيبس كبر

N63 – N43 – N13 – N11 

اثشار، سدْيزار، 

اعٌبؼ، هَاؼ هقزفي 

 ٍ هٌبثغ

 –ٍعبي  ضزارسي  –دَلي كؼ  –ٍعيلِ ثزػ  –ٍعبي  اًؽاسُ گيز   –هيگز  -هَلشي هشز - زبر –اثشار عين كؾي 

 عين ٍ عزػز عٌح  –عزعين  –ًع  –ػبيق  –ضالل ؽيويبيي 

 ؽيوي  –ريبمي  ؼاًؼ دبيِ

 ٍسارر  هَسػ ٍ دزٍرػ   2اظ     2نفحٝ  

 عبسهبى دضٍّؼ ٍ ثزًبهِ ريش   هَسؽي

 ؼفشز سبلي  كشبة ّب  ؼرعي فٌي ٍ ضزفِ ا  ٍ كبرؼاًؼ

1-4ًوَى ثزگ سطلي  كبر   

 نفحٝ    اظ     
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كؽ 

 ضزفِ 
 ضزفِ  3113

ثزق كبر ٍ سؼويزكبر 

 ثزق فٌؼشي 

عيص 

 فالضيز
L2 

 اعشبًؽارؼ ػول زؼ كبر: 

كؽ 

 ٍ ي ِ 
 سؼويز هبؽيي ّب  ال شزي ي  ٍ ي ِ  311308

كؽ 

 كبر
   ٌّزثب  غيز ؼا ن ال شزي يسؼويز هبؽيٌْب   كبر 31130806

 عيص ؽبيغشگي كبر:

 هْبرر  -3

 هزاض  كبر
 خش  ؽبيغشگي ّب

 )ؼاًؼ، هْبرر، ًگزػ، ايوٌي ٍ سَخْبر سيغز هطييي(

اعشػزاج اىالػبر  -1

 ٌّزثب  غيز ؼا ن اٍليِ 

  ال شزي ي

 ؼاًؼ:

 اًؽاسُ گيز   –كَليظ  –عبغشوبى ثَثيي 

 هْبرر:

 ىجقِ ثٌؽ  اىالػبر اعشػزاج ؽؽُ  –كبر ثب كَليظ  –اعش بؼُ اس رٍاثو  –س  يک اخشا  ثَثيي 

اعشػزاج هؾػقبر 2

 ٌّزثب  غيز  ثَثيي

  ؼا ن ال شزي ي

 ؼاًؼ:

 هٌطٌي ّب  هطبعجبسي  –اًَاع ّغشِ  –خؽاٍل كويز ّب  هطبعجبر ٍ سجؽي  ٍاضؽ  –رٍاثو هطبعجبر ثَثيي 

 هْبرر:

 اعشػزاج كويز ّب ٍ مزايت هَرؼ ًيبس  -اًدبم سجؽي  ٍاضؽّب –ثِ كبرگيز  رٍاثو 

ٍ ّغشِ عين ديسي  -3

 گذار 

 ؼاًؼ:

 كَليظ –اًؽاسُ گيز   –زَة ارُ كبر   –اسقبالر قزقزُ ّب  –ٍارًيؼ  –الک  –ًقيِ خَػ  –ػبيق  –ثَثيي دير 

 هْبرر:

قبلت عبس  ثب زَة ثِ  –ٍارًيؼ گذار   –الک ثزؼار   –ػبيق كبر   –كبر ثب ثَثيي دير  –كبر ثب َّيِ ٍ ًقيِ خَػ 

 هط ن كزؼى ٍ قبة گذار  –خبسؼى ّغشِ  –عبغز قزقزُ  –اثؼبؼ ؼاغلي قزقزُ 

 ؼاًؼ:  -4

 

 هْبرر:

 

1-4ًوَى ثزگ سطلي  كبر     2اظ     1نفحٝ  

 ٍسارر  هَسػ ٍ دزٍرػ

دضٍّؼ ٍ ثزًبهِ ريش   هَسؽيعبسهبى   

 ؼفشز سبلي  كشبة ّب  ؼرعي فٌي ٍ ضزفِ ا  ٍ كبرؼاًؼ
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 هزاض  كبر
 خش  ؽبيغشگي ّب

 )ؼاًؼ، هْبرر، ًگزػ، ايوٌي ٍ سَخْبر سيغز هطييي(

ٍ   DCثغشي هبؽيي  -5

   سهبيؼ هقؽهبسي 

 ؼاًؼ: 

  سهبيؼ ثي ثبر   – سهبيؼ ػبيقي  –ؼعشگبُ ّب  اًؽاسُ گيز  ال شزي ي 

 هْبرر: 

 اًدبم  سهبيؼ ػبيقي ٍ  سهبيؼ ثي ثبر   -كبر ثب ؼعشگبُ ّب  اًؽاسُ گيز  

 ؼاًؼ:   -6

 

 هْبرر: 

 
  

 ؼعش ؼ ٍ ػيٌک  ايوٌي 

 ؼقز ٍ غالقيز  -هغئَليز دذيز  ًگزػ

 رػبيز افَل ثْؽاؽشي  سَخْبر سيغز هطييي

ؽبيغشگي ّب  غيز فٌي 

 كؽ ٍ عيص هَرؼ ًيبس كبر
N63 – N43 – N13 – N11 

اثشار، سدْيزار، اعٌبؼ، 

 هَاؼ هقزفي ٍ هٌبثغ

ٍارًيؼ  -وبىٍرقِ ػبيق ثزؽ –ّغشِ ثَثيي  –عين الكي  –ؼعشگبُ ًقيِ خَػ  –اثشار عين كؾي  –ثَثيي دير 

 قزقزُ  –قبلت زَثي ؼاغ  قزقزُ  –

 ريبمي  ؼاًؼ دبيِ

1-4ًوَى ثزگ سطلي  كبر   

 نفحٝ    اظ     

 ٍسارر  هَسػ ٍ دزٍرػ

 عبسهبى دضٍّؼ ٍ ثزًبهِ ريش   هَسؽي

كشبة ّب  ؼرعي فٌي ٍ ضزفِ ا  ٍ كبرؼاًؼ ؼفشز سبلي   
   2اظ     2نفحٝ  
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كؽ 

 ضزفِ 
 L2 عيص فالضيز  س ٌغيي هٌْؽعي ثزق ضزفِ  3113

سؼويز هبؽيي ّب   اعشبًؽارؼ ػول زؼ كبر: 

 ال شزي ي

كؽ 

 ٍ ي ِ 
 سؼويز هبؽيي ّب  ال شزي ي  ٍ ي ِ  311308

 ال شزي ي هبؽيٌْب  ضزارسيسؼويز  كبر 31130807 كؽ كبر
 عيص ؽبيغشگي كبر:

 هْبرر  -3

 هزاض  كبر
 خش  ؽبيغشگي ّب

 )ؼاًؼ، هْبرر، ًگزػ، ايوٌي ٍ سَخْبر سيغز هطييي(

س رٍ  اثزؼاؽز اىالػبر  -1

هبؽيي  الوٌز يب دالک

  ضزارسي ال شزي ي

 ؼاًؼ: 

اًَاع كٌشزل  – بيي ًغَس يسزهيٌبلْب  زيٌي ٍ ه–كالط ػبيق ًغَس  –خزيبى  –ٍلشبص  –اًَاع الوٌز ّب  ضزارسي 

 كٌٌؽُ ّب  ضزارسي ال شزي ي

 هْبرر: 

 سؼييي ًَع كٌشزل كٌٌؽُ ضزارسي ال شزي ي –غَؼ الوٌز  يباعشػزاج اىالػبر اس رٍ  دالک 

 قيؼبر هؼيَة سؼَيل  -2

 الوٌز 

 ؼاًؼ: 

 سزهيٌبل ّب  ًغَس –ػبيق ّب  ًغَس  –اًَاع الوٌز 

 هْبرر: 

سؼويز يب سؼَيل  –اًدبم ػبيق كبر  ّب  ًغَس  -سؼَيل الوٌز هؼيَة ٍ عَغشِ  –سؼويز قغوز هؼيَة الوٌز 

 كٌشزل كٌٌؽُ ضزارسي ال شزي ي 

ٍ راُ اًؽاس    سهبيؼ  -3

ضزارسي هبؽيي ّب  

 ال شزي ي 

 ؼاًؼ: 

 سزهيٌبل ّب  ًغَس –ػبيق ّب  ًغَس –الوٌز ّب 

 هْبرر: 

  سهبيؼ ٍلشبص ٍ خزيبى  – سهبيؼ ػبيقي 

 ؼاًؼ: -4

 

 هْبرر:

 

1-4ًوَى ثزگ سطلي  كبر     2اظ     1نفحٝ  
ٍ دزٍرػٍسارر  هَسػ   

 عبسهبى دضٍّؼ ٍ ثزًبهِ ريش   هَسؽي

 ؼفشز سبلي  كشبة ّب  ؼرعي فٌي ٍ ضزفِ ا  ٍ كبرؼاًؼ
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 هزاض  كبر
 خش  ؽبيغشگي ّب

 )ؼاًؼ، هْبرر، ًگزػ، ايوٌي ٍ سَخْبر سيغز هطييي(

 ؼاًؼ: -5

 

 هْبرر:

 

 ؼاًؼ: -6

 

 هْبرر:

 

  

 ػيٌک  –ؼعش ؼ  –ك ؼ كبر  ايوٌي 

 ؼقز ٍ غالقيز  –هغئَليز دذيز   ًگزػ

سَخْبر سيغز 

 رػبيز افَل ثْؽاؽشي ٍ هطيو كبر  هطييي

ؽبيغشگي ّب  غيز 

فٌي كؽ ٍ عيص 

 هَرؼ ًيبس كبر

N63 – N43 – N13 – N11 

اثشار، سدْيزار، 

اعٌبؼ، هَاؼ هقزفي 

 ٍ هٌبثغ

 ٍعبي  اًؽاسُ گيز   –گز يه –هَلشي هشز  – زبر  –اثشار عين كؾي 

 ريبمي  ؼاًؼ دبيِ

1-4ًوَى ثزگ سطلي  كبر    2اظ     2نفحٝ    

 نفحٝ    اظ     

 ٍسارر  هَسػ ٍ دزٍرػ

 عبسهبى دضٍّؼ ٍ ثزًبهِ ريش   هَسؽي

 ؼفشز سبلي  كشبة ّب  ؼرعي فٌي ٍ ضزفِ ا  ٍ كبرؼاًؼ
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 ضزفِ  3113 كؽ ضزفِ 
س ٌغيي هٌْؽعي 

 ثزق 

عيص 

 فالضيز
L3 

سؼويز هبؽيي ّب   اعشبًؽارؼ ػول زؼ كبر: 

 ال شزي ي

 سؼويز هبؽيي ّب  ال شزي ي  ٍ ي ِ  311308 كؽ ٍ ي ِ 

 سدْيشار ال شزي ي ٍعبي  ضو  ٍ ًق   كبر 31130808 كؽ كبر
 عيص ؽبيغشگي كبر:

 هْبرر  -3

 هزاض  كبر
 خش  ؽبيغشگي ّب

 )ؼاًؼ، هْبرر، ًگزػ، ايوٌي ٍ سَخْبر سيغز هطييي(

 ؼاًؼ:  ًقؾِ غَاًي  -1

 اًَاع قيؼبر دزكبرثزؼ ؼر ال شزًٍيک فٌؼشي  –اًَاع كليؽّب  –اًَاع عين ٍ كبث   –ػال ن 

 هْبرر: 

 سؼييي هَقؼيز قيؼبر ٍ ارسجبه هؽار  ثيي ي ؽيگز 

 ؼاًؼ:  ٍ ػيت يبثي ثبسؼيؽ  -2

هَسَرّب   –هَسَرّب  عٌ زٍى  –اًَاع قيؼبر دزكبرثزؼ ؼر ال شزًٍيک فٌؼشي  –اًَاع كليؽّب  –عين ٍ كبث  

DC –   صًزاسَر ّبDC  ٍAC –  ثَثيي ثِ سزاًظ  –هبؽيي هػقَؿ ثِ الوٌز 

 هْبرر: 

 اه بى ثزرعي كلي سدْيشار ال شزي ي 

 ؼاًؼ:  ػيت يبثي  -3

 قيؼي ثَثيي ؽج ِ ثزق –هَسَرّب   عٌ زٍى  –غزاثي كليؽ ّب  –قيؼي اسقبالر 

 هْبرر: 

سؾػيـ  –سؾػيـ هط  قيغ ثَثيي يب الوٌز  –سؾػيـ كليؽ هؼيَة  –سؾػيـ هط  ػيت هغيز خزيبى 

 هبؽيي هؼيَة

رفغ ػيت ٍ  سهبيؼ  -4

 هدؽؼ 

 ؼاًؼ:

هَسَرّب   –هَسَر  عٌ زٍى  –اًَاع قيؼبر دزكبرثزؼ ؼر ال شزًٍيک فٌؼشي  –اًَاع كليؽّب  –عين  ٍ كبث  

DC –   صًزاسَرّبDC  ٍAC –  سزاًظ –ثَثيي  –هبؽيي هػقَؿ الوٌز 

 هْبرر:

 ثزرعي ؼقيق ػيت سدْيشار ال شزي ي ٍ رفغ ػيت ّب  قبث  رفغ 

 ٍسارر  هَسػ ٍ دزٍرػ

دضٍّؼ ٍ ثزًبهِ ريش   هَسؽيعبسهبى   

 ؼفشز سبلي  كشبة ّب  ؼرعي فٌي ٍ ضزفِ ا  ٍ كبرؼاًؼ
ًوَى ثزگ سطلي  كبر 

4-1

   2اظ     1نفحٝ 
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 هزاض  كبر
 خش  ؽبيغشگي ّب

 ًگزػ، ايوٌي ٍ سَخْبر سيغز هطييي()ؼاًؼ، هْبرر، 

 ؼاًؼ: -5

 

 هْبرر:

 

 ؼاًؼ: -6

 

 هْبرر:

 

  

 ؼعش ؼ  –ك ؼ كبر  ايوٌي 

 ؼقز ٍ غالقيز  –هغئَليز دذيز   ًگزػ

 رػبيز افَل ثْؽاؽشي ٍ هطيو كبر  سَخْبر سيغز هطييي

ؽبيغشگي ّب  غيز فٌي كؽ 

 ٍ عيص هَرؼ ًيبس كبر
N66 – N63 – N13 – N11 

اثشار، سدْيزار، اعٌبؼ، هَاؼ 

 هقزفي ٍ هٌبثغ
 ٍعبي  اًؽاسُ گيز   –هيگز  –هَلشي هشز  – زبر  –اثشار عين كؾي 

 ريبمي  ؼاًؼ دبيِ

 ٍسارر  هَسػ ٍ دزٍرػ   2اظ     2نفحٝ  

 عبسهبى دضٍّؼ ٍ ثزًبهِ ريش   هَسؽي

 ؼفشز سبلي  كشبة ّب  ؼرعي فٌي ٍ ضزفِ ا  ٍ كبرؼاًؼ

1-4ًوَى ثزگ سطلي  كبر   

 نفحٝ    اظ     
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 ضزفِ  3113 كؽ ضزفِ 
س ٌغيي هٌْؽعي 

 ثزق 

عيص 

 فالضيز
L3 

اعشبًؽارؼ ػول زؼ كبر:  اخزا  سبعيغبر 

ال شزي ي عبغشوبًْب  َّؽوٌؽ ىجق اعشبًؽارؼ 

 ًظبم هٌْؽعي  10 -13

 

 
 ٍ ي ِ  311309 كؽ ٍ ي ِ 

اخزا  سبعيغبر ال شزي ي عبغشوبًْب  

 َّؽوٌؽ

 هشزُ ٍ ثز ٍرؼ خْز عبغشوبًْب  َّؽوٌؽ  كبر 31130901 كؽ كبر
 عيص ؽبيغشگي كبر:

 هْبرر -3

 هزاض  كبر
 خش  ؽبيغشگي ّب

 )ؼاًؼ، هْبرر، ًگزػ، ايوٌي ٍ سَخْبر سيغز هطييي(

ثزرعي ًقؾِ ّب  -1

  عبغشوبًْب  َّؽوٌؽ

 ؼاًؼ:

هؽيزيز هشٌبعت كبرثز  ّز ه بى  –هؽيزيز رٍؽٌبيي  –هؽيزيز ضزيق  –( EMSاىالػبر هؽيزيز اًزص  )

 ًقؾِ  –

 هْبرر:

  ًقؾِ غَاًي–سؼييي عيغشن ّب  هَخَؼ ؼر ًقؾِ اٍلَيز ثٌؽ  ٍ 

سؼييي سدْيشار  -2

عيغشن ّب  گزهبيؾي ٍ 

 عزهبيؾي

 

 ؼاًؼ:

دزٍس   )ارسجبه  –ضظ گزهب  –اًزص  ال شزي ي  –عيغشن ّب  عزهبيؾي  –عيغشن ّب  گزهبيؾي 

 اًَاع عين ٍ لَلِ ٍ سدْيشار   –اىالػبر( 

 هْبرر:

هطبعجِ سَاى ال شزي ي ٍ خزيبى ال شزي ي عيغشن ّب  گزهبيؾي ٍ عيغشن ّب  عزهبيؾي ٍ عيغشن ّب  

 لَلِ ٍ قيؼبر هقزفي  –سؼييي هيشاى عين  –رٍؽٌبيي 

سؼييي سدْيشار  -3

عيغشن ّب  اػالم ضزيق ٍ 

  اى ب  ضزيق

 ؼاًؼ:

سدْيشار  -لَلِ –عين  -ّؾؽار ؼٌّؽُ ّب –دوخ  سؼ ًؾبًي  –ؽيز ثزقي ّب  – ة دػؼ كي ّب  –ضغگزّب 

 اػالم ٍ اى ب  ضزيق 

 هْبرر:

 -سؼييي  ة دػؼ كي ّب –سؼييي ؽيزّب  ثزقي  -سؼييي دوخ  سؼ ًؾبًي -اعش بؼُ اس ضغگزّب  السم

 قيؼبر هقزفي  –سؼييي هيشاى عين ٍ لَلِ  -سؼييي ّؾؽار ؼٌّؽُ ّب

سؼييي سدْيشار  -4

  عيغشوْب  رٍؽٌبيي

 ؼاًؼ:

سؼزي  هؽارار ال شزي ي رٍؽٌبيي ٍ  -غجزؼٌّؽُ ّب ٍ الهخ ّب -كليؽّب  َّؽوٌؽ –ضغگزّب  رٍؽٌبيي 

 اًَاع عين ٍ اًَاع لَلِ ٍ سدْيشار رٍؽٌبيي 

 هْبرر:

سؼييي هيشاى  –ثغشي هؽارار ال شزي ي  –سؼييي ضغگزّب  رٍؽٌبيي ٍ كليؽّب ٍ غجزؼٌّؽُ ّب ٍ الهخ ّب 

 عين ٍ لَلِ ٍ قيؼبر هقزفي 

 ٍسارر  هَسػ ٍ دزٍرػ

 عبسهبى دضٍّؼ ٍ ثزًبهِ ريش   هَسؽي

ٍ ضزفِ ا  ٍ كبرؼاًؼؼفشز سبلي  كشبة ّب  ؼرعي فٌي   
1-4ًوَى ثزگ سطلي  كبر     2اظ     1نفحٝ  
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 هزاض  كبر
 خش  ؽبيغشگي ّب

 هْبرر، ًگزػ، ايوٌي ٍ سَخْبر سيغز هطييي()ؼاًؼ، 

سؼييي سدْيزار  -5

هشٌبعت ثب كبرثز  ّز 

  ه بى

 ؼاًؼ:

 سدْيشار  ثيبر  ٍ غيزُ ... -سدْيشار سزافيک –سدْيشار سزؼؼ افزاؼ 

 هْبرر:

اعش بؼُ ٍ سؼييي سدْيشار  -اعش بؼُ ٍ سؼييي سدْيشار سزافيک -اعش بؼُ ٍ سؼييي سدْيشار سزؼؼ افزاؼ

  ثيبر  ٍ غيزُ ...

 ؼاًؼ: -6

 

 هْبرر:

 
  

 ايوٌي 
___ 

 ؼقز ٍ غالقيز  –هغئَليز دذيز   ًگزػ

 رػبيز ً بر ثْؽاؽشي ٍ سيغز هطييي  سَخْبر سيغز هطييي

ؽبيغشگي ّب  غيز فٌي 

 كؽ ٍ عيص هَرؼ ًيبس كبر
N72 – N66 – N11 – N31 – N15 

 اثشار، سدْيزار، اعٌبؼ،

 هَاؼ هقزفي ٍ هٌبثغ

 هبؽيي ضغبة   –ٍعبي  اًؽاسُ گيز   –ًقؾِ 

 

 ريبمي  ؼاًؼ دبيِ

   2اظ     2نفحٝ  

 ٍسارر  هَسػ ٍ دزٍرػ

 عبسهبى دضٍّؼ ٍ ثزًبهِ ريش   هَسؽي

1-4ًوَى ثزگ سطلي  كبر  ؼفشز سبلي  كشبة ّب  ؼرعي فٌي ٍ ضزفِ ا  ٍ كبرؼاًؼ  

 نفحٝ    اظ     
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كؽ 

 ضزفِ 
 ضزفِ  3113

س ٌغيي هٌْؽعي 

 ثزق 

عيص 

 فالضيز
L2 

اعشبًؽارؼ ػول زؼ كبر:  اخزا  سبعيغبر ال شزي ي 

 2 -6 -13عبغشوبًْب  َّؽوٌؽ ىجق اعشبًؽارؼ 

  110 -1ًؾزيِ  1-1-5-1ًظبم هٌْؽعي 

 
كؽ 

 ٍ ي ِ 
 ٍ ي ِ  311309

اخزا  سبعيغبر ال شزي ي عبغشوبًْب  

 َّؽوٌؽ

  سَ كبر ٍ رٍكبر كؾي ٍ كبث  كؾيسيزعبس  عين  كبر 31130902 كؽ كبر
 عيص ؽبيغشگي كبر:

 هْبرر -3

 هزاض  كبر
 خش  ؽبيغشگي ّب

 )ؼاًؼ، هْبرر، ًگزػ، ايوٌي ٍ سَخْبر سيغز هطييي(

سؼييي خبًوبيي  -1

سدْيشار ٍ اًشػبة هغيز 

لَلِ ٍ ؼاكز ٍ سزاكيٌگ ٍ 

  ثبكز ؼاكز

 ؼاًؼ:

كيٌگ ٍ ا گبّي ثب اخشا  دالى ّب ٍ هغيز لَلِ يب ؼاكز ٍ سز –هشزٍ سزاس ثٌؽ   –ؽيلٌگ سزاس  -هشز –ػال ن فٌي 

 ًقؾِ هغيز لَلِ –دالى سأعيغبر اخزا  ال شزي ي هغ ًَي  –ثبط ؼاكز 

 هْبرر:

اًشػبة هغيزّب   –سؼييي خبًوبيي سدْيشار ثب اعش بؼُ اس دالى ٍ كبر ثب اًَاع هشز ٍ سزاس ليشر  ٍ ؽيلٌگ سزاس 

  ػالهز گذار  ثب اعش بؼُ اس ًقؾِ  –هدبس ػجَر لَلِ يب ؼاكز ٍ سزاكيٌگ ثبط ؼاكز 

عَراظ كبر  ٍ ؽيبر  -2

  سًي ًقت قَىي ٍ سبثلَ

 ؼاًؼ:

–دير ٍ رٍلذالک  –ؽيبر كٌي  –ػوق ؽيبر  –قلن ز ؼ  –ً بر ايوٌي  –گزؼ ثز  –هشز  –ؼري   –عَراظ كبر  

  هشز ٍ سزاس ليشر  قَىي –اًَاع ًبسک كبر ٍ هغيص عبس  ٍ سزاس  – گبّي ثب قبة ؼاغلي ٍ غبرخي سبثلَ  –گر 

 هْبرر:

 –اعش بؼُ اس قلن ٍ ز ؼ  –اعش بؼُ اس ؼعشگبُ ؽيبر كي  –اعش بؼُ اس ؼري  هػقَؿ ػوليبر عبغشوبى 

ب گذارؼى سبثلَ ثب گر يب ثب دير خ –كبر ثب اًَاع سزاس  –خب گذار  قَىي ثب گر هيبثق ًقؾِ  –رػبيز ايوٌي 

  اًؽاسُ گيز   –ؼيَار ثِ ٌّگبم سَ كبر ثَؼى كبر  ي ٌَاغز كزؼى لجِ كليِ قَىي ّب ثب عيص –رٍلذالک 

اًشػبة لَلِ ؼاكز ٍ  -3

  سزاكيٌگ ٍ ثبط ؼاكز

 ؼاًؼ:

  ثبط ؼاكز –ؼاكز ٍ سزاكيٌگ ٍ اسقبالر  –اًَاع لَلِ 

 هْبرر:

  سؼييي لَلِ ؼاكز ٍ سزاكيٌگ ثبط ؼاكز هيبثق ًقؾِ

ًطَُ لَلِ گذار  ٍ غن  -4

كبر  يب ؼاكز گذار  ٍ 

 سزاكيٌگ ٍ ثبط ؼاكز

 -ضؽيؽُ – ؽٌبيي ثب اثشار ثزػ زغت  –دزؼاغز كبر   –گر  –اًؽاسُ گذار   –اسقبالر  –اًَاع لَلِ  ؼاًؼ:

 ثزػ -اًؽاسُ گيز   –دير ٍ رٍلذالک  –ؼري   –غن كبر  

 

اًشػبة خٌظ ٍ قيز لَلِ ثِ كوک ًقؾِ ٍ ًقت كزؼى لَلِ يب ؼاكز ٍ سزاكيٌگ ٍ ثبط ؼاكز هيبثق هْبرر:

 عَراظ كبر  –ثزػ كبر   –زغت كبر   –اًدبم اسقبالر ضؽيؽُ كبر   –غن كبر  لَلِ  –ًقؾِ 

 

 ٍسارر  هَسػ ٍ دزٍرػ

 عبسهبى دضٍّؼ ٍ ثزًبهِ ريش   هَسؽي

ؼفشز سبلي  كشبة ّب  ؼرعي فٌي ٍ ضزفِ ا  ٍ 

 كبرؼاًؼ

-4ًوَى ثزگ سطلي  كبر 

1

   2اظ     1نفحٝ 
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 هزاض  كبر
 خش  ؽبيغشگي ّب

 )ؼاًؼ، هْبرر، ًگزػ، ايوٌي ٍ سَخْبر سيغز هطييي(

 ؼاًؼ: -5

 

 هْبرر:

 

 ؼاًؼ: -6

 

 هْبرر:

 

  

 ػيٌک  –هبعک  –ؼعش ؼ  –ك ؼ ٍ كالُ    ايوٌي 

 غالقيز ٍ ؼقز  –هغئَليز دذيز     ًگزػ

 رػبيز ً بر ثْؽاؽشي ٍ سيجبيي   سَخْبر سيغز هطييي

ؽبيغشگي ّب  غيز 

فٌي كؽ ٍ عيص هَرؼ 

 ًيبس كبر

 N66 – N14 – N13 – N11 

اثشار، سدْيزار، اعٌبؼ، 

 هَاؼ هقزفي ٍ هٌبثغ
 ًقؾِ  –ؽيلٌگ سزاس  –اثشار ػالهز گذار   –ريغوبى  –هشز   

 ريبمي    ؼاًؼ دبيِ

 ٍسارر  هَسػ ٍ دزٍرػ   2اظ     2نفحٝ  

دضٍّؼ ٍ ثزًبهِ ريش   هَسؽيعبسهبى   

ؼفشز سبلي  كشبة ّب  ؼرعي فٌي ٍ ضزفِ ا  ٍ 

 كبرؼاًؼ

1-4ًوَى ثزگ سطلي  كبر   

 نفحٝ    اظ     



203 
 

 

 

 

 

 ضزفِ  3113 كؽ ضزفِ 
س ٌغيي 

 هٌْؽعي ثزق 

عيص 

 فالضيز
L2 

اعشبًؽارؼ ػول زؼ كبر:  اخزا  سبعيغبر 

ال شزي ي عبغشوبًْب  َّؽوٌؽ ىجق اعشبًؽارؼ 

  110 -1ًؾزيِ  6-2ًظبم هٌْؽعي  14 -2 – 6 -13

 ٍ ي ِ  311309 كؽ ٍ ي ِ  
اخزا  سبعيغبر ال شزي ي عبغشوبًْب  

 َّؽوٌؽ

 عين كؾي ٍ كبث  كؾي ٍ ًقت قيؼبر  كبر 31130903 كؽ كبر
 كبر:عيص ؽبيغشگي 

 هْبرر -3

 هزاض  كبر
 خش  ؽبيغشگي ّب

 )ؼاًؼ، هْبرر، ًگزػ، ايوٌي ٍ سَخْبر سيغز هطييي(

 ؼاًؼ:  اًشػبة عين ٍ كبث   -1

  ٍ ًَع ٍ عيص هقيغ عين ٍ كبث كؽ گذار  ًَع ٍ هقيغ عين ٍكبث  رًگ ثٌؽ  عين كبث  

 هْبرر:

 سؼييي عيص هقيغ عين ٍ كبث  هيبثق ًقؾِ

كبث  كؾي ٍ عين كؾي   -2

 ؼر لَلِ يب ؼاكز ٍ سزاكيٌگ

 ؼاًؼ:

ً بر  –ثغز كبه  دير ٍ رٍلذالک  –اثشار عين كؾي ٍ كبث  كؾي  –ؼري   –هشِ  –غَاًؽى ؽوب  فٌي 

 ايوٌي

 هْبرر:

   -رػبيز ايوٌي  –عَراظ كبر   –سؼييي هقؽار عين ٍ كبث  هيبثق ًقؾِ عين كؾي ٍ كبث  كؾي 

 ًقت  عزّن ثٌؽ   -3

 ال شزي يسدْيشار 

 ؼاًؼ:

سدْيشار رٍؽٌبيي عزهبيؼ ٍ گزهبيؼ اػالم ضزيق ٍ  –سبثلَ كٌشزل هزكش   –هؽارار ال شزي ي ٍ ًقؾِ 

 اثشار عين كؾي ٍ كبث  كؾي –هَارؼ هؼوَل عزعين 

 هْبرر:

قزار ؼاؼى سدْيشار  –رٍكؼ ثزؼار   –ث برگيز  اثشار عين كؾي ٍ كبث  كؾي  –عزثٌؽ  هؽارار ال شزي ي 

 كبر ثب دزط عزعين –ٍ قيؼبر ال شزي ي 

 ؼاًؼ:  -4

 

 هْبرر:

 

 ٍسارر  هَسػ ٍ دزٍرػ

 عبسهبى دضٍّؼ ٍ ثزًبهِ ريش   هَسؽي

 ؼفشز سبلي  كشبة ّب  ؼرعي فٌي ٍ ضزفِ ا  ٍ كبرؼاًؼ

1-4ًوَى ثزگ سطلي  كبر     2اظ     1نفحٝ  
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 هزاض  كبر
 خش  ؽبيغشگي ّب

 )ؼاًؼ، هْبرر، ًگزػ، ايوٌي ٍ سَخْبر سيغز هطييي(

 ؼاًؼ:  -5

 

 هْبرر:

 

 ؼاًؼ: -6

 

 هْبرر:

 

  

 هبعک ٍ ػيٌک  –ؼعش ؼ  –كالُ  –ك ؼ كبر  ايوٌي 

 غالقيز ٍ ؼقز  –هغئَليز دذيز   ًگزػ

 رػبيز ً بر سيغز هطييي  سَخْبر سيغز هطييي

ؽبيغشگي ّب  غيز 

فٌي كؽ ٍ عيص هَرؼ 

 ًيبس كبر

N72 – N66 – N31 – N15 – N11 

اثشار، سدْيزار، اعٌبؼ، 

 هَاؼ هقزفي ٍ هٌبثغ
 عزعين ٍ كبثلؾَ  –دزط عزعين ٍ دزط كبثلؾَ  -اثشار عين كؾي –ًقؾِ 

 ريبمي  ؼاًؼ دبيِ

   2اظ     2نفحٝ  

 ٍسارر  هَسػ ٍ دزٍرػ

 عبسهبى دضٍّؼ ٍ ثزًبهِ ريش   هَسؽي

 ؼفشز سبلي  كشبة ّب  ؼرعي فٌي ٍ ضزفِ ا  ٍ كبرؼاًؼ
1-4ًوَى ثزگ سطلي  كبر   

 نفحٝ    اظ     
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 ضزفِ  3113 كؽ ضزفِ 
س ٌغيي هٌْؽعي 

 ثزق 

عيص 

 فالضيز
L3 

اخزا  سبعيغبر  اعشبًؽارؼ ػول زؼ كبر: 

 ال شزي ي عبغشوبًْب  َّؽوٌؽ

 ٍ ي ِ  311309 كؽ ٍ ي ِ 
ال شزي ي عبغشوبًْب  اخزا  سبعيغبر 

 َّؽوٌؽ

 دي زثٌؽ  ًزم افشار  عيغشن  كبر 31130904 كؽ كبر
 عيص ؽبيغشگي كبر:

 هْبرر -3

 هزاض  كبر
 خش  ؽبيغشگي ّب

 )ؼاًؼ، هْبرر، ًگزػ، ايوٌي ٍ سَخْبر سيغز هطييي(

ثزرعي اعش بؼُ اس ًقؾِ  -1

 ًقؾِ ّب  ال شزي ي

 ؼاًؼ:

 كبهذيَسز ٍ ًزم افشار  –ًقؾِ 

 هْبرر:

 كبر ثب كبهذيَسز ٍ ًقت ًزم افشار  –ثزؼاؽز اىالػبر اس رٍ  ًقؾِ 

 ؼاًؼ:  -2

 

 هْبرر:

 

 ؼاًؼ:  -3

 

 هْبرر:

 

 ؼاًؼ: -4

 

 هْبرر:

 

 

 ٍسارر  هَسػ ٍ دزٍرػ

 عبسهبى دضٍّؼ ٍ ثزًبهِ ريش   هَسؽي

سبلي  كشبة ّب  ؼرعي فٌي ٍ ضزفِ ا  ٍ ؼفشز 

 كبرؼاًؼ

ًوَى ثزگ سطلي  كبر 

4-1

   2اظ     1نفحٝ 
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 هزاض  كبر
 خش  ؽبيغشگي ّب

 )ؼاًؼ، هْبرر، ًگزػ، ايوٌي ٍ سَخْبر سيغز هطييي(

 ؼاًؼ: -5

 

 هْبرر:

 

 ؼاًؼ: -6

 

 هْبرر:

 
  

 ػيٌک  –ؼعش ؼ  –ك ؼ كبر  –كالُ  ايوٌي 

 ؼقز  –غالقيز  –هغئَليز دذيز   ًگزػ

 رػبيز ً بر سيغز هطييي  سيغز هطيييسَخْبر 

ؽبيغشگي ّب  غيز 

فٌي كؽ ٍ عيص هَرؼ 

 ًيبس كبر

N72 – N66 – N31 – N15 – N11 

اثشار، سدْيزار، اعٌبؼ، 

 هَاؼ هقزفي ٍ هٌبثغ
 ًزم افشار  –كبث  ارسجبىي هػقَؿ  –كبهذيَسز 

 كبهذيَسز  –ريبمي  ؼاًؼ دبيِ

   2اظ     2نفحٝ  
 ٍسارر  هَسػ ٍ دزٍرػ

 عبسهبى دضٍّؼ ٍ ثزًبهِ ريش   هَسؽي

ؼفشز سبلي  كشبة ّب  ؼرعي فٌي ٍ ضزفِ ا  ٍ 

 كبرؼاًؼ

سطلي  كبر ًوَى ثزگ 

4-1

 نفحٝ    اظ     
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 ضزفِ  3113 كؽ ضزفِ 
س ٌغيي هٌْؽعي 

 ثزق 

عيص 

 فالضيز
L3 

اخزا  سبعيغبر  اعشبًؽارؼ ػول زؼ كبر: 

 ال شزي ي عبغشوبًْب  َّؽوٌؽ

 ٍ ي ِ  311309 كؽ ٍ ي ِ 
اخزا  سبعيغبر ال شزي ي عبغشوبًْب  

 َّؽوٌؽ

 ٍ رفغ ػيت  سهبيؼ  كبر 31130905 كؽ كبر
 عيص ؽبيغشگي كبر:

 هْبرر  – 3

 هزاض  كبر
 خش  ؽبيغشگي ّب

 )ؼاًؼ، هْبرر، ًگزػ، ايوٌي ٍ سَخْبر سيغز هطييي(

 ؼاًؼ: راُ اًؽاس   -1

 س ذيِ ٍ اثشار كبر 

 هْبرر:

 ؼر هؽار قزار ؼاؼى  -ثزق رعبًي

ثزرعي  سهبيؼ   -2

  َّؽوٌؽ عيغشن

 ؼاًؼ:

ؼيگز هبًٌؽ  هؼوَلكبرثزؼّب   –گزهبيؾي  –هؽارار عزهبيؾي  –دزيشّب  –هؽارار كٌشزلي  –هؽارار رٍؽٌبيي 

 سزؼؼ ٍ  ثيبر  ٍ دزؼُ هشطزک 

 هْبرر:

 سهبيؼ  – سهبيؼ هؽارار عزهبيؾي ٍ گزهبيؾي  – سهبيؼ هؽارار كٌشزلي  – سهبيؼ هؽارار رٍؽٌبيي 

  ثيبر  ٍ دزؼُ هشطزک(  –)سزؼؼ هؼوَلهَارؼ 

 رفغ ػيتػيت يبثي ٍ -3

  هؽارار ال شزي ي

 ؼاًؼ:

  ً بر ايوٌي -هؽارار ال شزي ي –ًشبيح كبر  -ؼاؽشي اىالػبر اس ٍرٍؼ  ّب ٍ غزٍخي ّب عيغشن َّؽوٌؽ

 هْبرر:

 هؽارار ال شزي ي -ثزىز  كزؼى ايزاؼ اضشوبلي -هيبثق  ًقؾِ هؾبّؽُ ًشبيح كبر 

 ؼاًؼ:  -4

 

 هْبرر:

 

 ٍسارر  هَسػ ٍ دزٍرػ

دضٍّؼ ٍ ثزًبهِ ريش   هَسؽيعبسهبى   

ؼفشز سبلي  كشبة ّب  ؼرعي فٌي ٍ ضزفِ ا  ٍ 

 كبرؼاًؼ

1-4ًوَى ثزگ سطلي  كبر     2اظ     1نفحٝ  
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 هزاض  كبر
 ّب خش  ؽبيغشگي

 )ؼاًؼ، هْبرر، ًگزػ، ايوٌي ٍ سَخْبر سيغز هطييي(

 ؼاًؼ:   -5

 

 هْبرر:

 

 ؼاًؼ: -6

 

 هْبرر:

 
  

 كالُ -ك ؼ كبر  –ؼعش ؼ ايوٌي 

 ؼقز  –غالقيز  –هغئَليز دذيز   ًگزػ

سَخْبر سيغز 

 رػبيز ً بر ثْؽاؽشي ٍ سيغز هطييي  هطييي

ؽبيغشگي ّب  غيز 

كؽ ٍ عيص هَرؼ فٌي 

 ًيبس كبر

N72 – N66 – N15 – N11 

اثشار، سدْيزار، 

اعٌبؼ، هَاؼ هقزفي ٍ 

 هٌبثغ

 ًقؾِ  -كبث  ارسجبىي  -ًزم افشار –كبهذيَسز  -اثشار عين كؾي

 كبهذيَسز  –ريبمي  ؼاًؼ دبيِ

 نفحٝ    اظ     

 ٍسارر  هَسػ ٍ دزٍرػ   2اظ     2نفحٝ  

 عبسهبى دضٍّؼ ٍ ثزًبهِ ريش   هَسؽي

 ؼفشز سبلي  كشبة ّب  ؼرعي فٌي ٍ ضزفِ ا  ٍ كبرؼاًؼ

1-4ًوَى ثزگ سطلي  كبر   
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 س ٌغيي هٌْؽعي ثزق ضزفِ  3113 كؽ ضزفِ 
عيص 

 فالضيز
L2 

اعشبًؽارؼ ػول زؼ كبر: رلِ ّب  قبث  ثزًبهِ 

 ريش   

 

 رلِ ّب  قبث  ثزًبهِ ريش  ٍ ي ِ  311310 كؽ ٍ ي ِ  

 اًَاع رلِ ّب  قبث  ثزًبهِ ريش   كبر 31131001 كؽ كبر
 عيص ؽبيغشگي كبر:

 هْبرر -3

 هزاض  كبر
 خش  ؽبيغشگي ّب

 )ؼاًؼ، هْبرر، ًگزػ، ايوٌي ٍ سَخْبر سيغز هطييي(

قبث  ثزًبهِ سؼييي رلِ  -1

 ريش 

 ؼاًؼ:

 اًَاع هػشل  رلِ  ّب ٍ هشايب  رلِ 

 هْبرر:

 كبرثزؼ رلِ  –سؼييي ػول زؼ رلِ ّب 

 ٍلشبص س ذيِ  -2

 

 ؼاًؼ:

 ض ب ز رلِ ّب  قبث  ثزًبهِ ريش   -اًَاع س ذيِ رلِ ّب

 هْبرر:

  سؼييي هط  س ذيِ –ًقت سدْيشار ض ب شي  –هٌجغ س ذيِ ًطَُ اسقبل ثِ 

 ؼاًؼ: ًَع ٍ سؼؽاؼ ٍرٍؼ  ّب  -3

 ػال ن اغشقبر  ٍ سؼؽاؼ هدبس ٍرٍؼ   –ٍرٍؼ  ؼيديشبل  –ٍرٍؼ   ًبلَگ 

 هْبرر:

 ًطَُ اسقبل ٍرٍؼ  –سؼييي هط  ٍرٍؼ  ّب  ؼيديشبل رلِ  –سؼييي هط  ٍرٍؼ  ّب   ًبلَگ رلِ 

ًَع ٍ سؼؽاؼ غزٍخي  -4

 ّب 

 ؼاًؼ:

 ػال ن اغشقبر  ٍ سؼؽاؼ هدبس غزٍخي   –غزٍخي ؼيديشبل –غزٍخي  ًبلَگ 

 هْبرر:

 ًطَُ اسقبل غزٍخي –سؼييي هط  غزٍخي ّب  ؼيديشبل رلِ  -سؼييي ضو  غزٍخي ّب   ًبلَگ رلِ

 ٍسارر  هَسػ ٍ دزٍرػ

  هَسؽيعبسهبى دضٍّؼ ٍ ثزًبهِ ريش  

 ؼفشز سبلي  كشبة ّب  ؼرعي فٌي ٍ ضزفِ ا  ٍ كبرؼاًؼ
1-4ًوَى ثزگ سطلي  كبر  2اظ     1نفحٝ    
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 هزاض  كبر
 خش  ؽبيغشگي ّب

 )ؼاًؼ، هْبرر، ًگزػ، ايوٌي ٍ سَخْبر سيغز هطييي(

 ؼاًؼ: -5

 

 هْبرر:

 

 ؼاًؼ: -6

 

 هْبرر:

 

  

 ايوٌي 
___ 

 غالقيز  –ؼقز  ًگزػ

 رػبيز ً بر سيغز هطييي  سَخْبر سيغز هطييي

ؽبيغشگي ّب  غيز 

فٌي كؽ ٍ عيص هَرؼ 

 ًيبس كبر

N37 – N31 – N11 

اثشار، سدْيزار، اعٌبؼ، 

 هَاؼ هقزفي ٍ هٌبثغ

 خؽٍل ضزٍ  اغشقبر   –ًقؾِ فٌي  –ضزٍ  اغشقبر   –رلِ ّب  قبث  ثزًبهِ ريش  

 

 ريبمي  ؼاًؼ دبيِ

 نفحٝ    اظ     

2اظ     2نفحٝ    ٍسارر  هَسػ ٍ دزٍرػ 

 عبسهبى دضٍّؼ ٍ ثزًبهِ ريش   هَسؽي

 ؼفشز سبلي  كشبة ّب  ؼرعي فٌي ٍ ضزفِ ا  ٍ كبرؼاًؼ

1-4ًوَى ثزگ سطلي  كبر   
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كؽ 

 ضزفِ 
 ضزفِ  3113

س ٌغيي هٌْؽعي 

 ثزق

عيص 

 فالضيز
L2 

اعشبًؽارؼ ػول زؼ كبر:  رلِ ّب  قبث  ثزًبهِ 

 ريش 

كؽ 

 ٍ ي ِ 
 رلِ ّب  قبث  ثزًبهِ ريش  ٍ ي ِ  311310

 اًَاع ٍرٍؼ  ّب ٍ غزٍخي ّب  رلِ قبث  ثزًبهِ ريش   كبر 31131002 كؽ كبر
 عيص ؽبيغشگي كبر:

 هْبرر -3

 هزاض  كبر
 خش  ؽبيغشگي ّب

 ًگزػ، ايوٌي ٍ سَخْبر سيغز هطييي()ؼاًؼ، هْبرر، 

ٍرٍؼ  ّب  كبر ثب  -1

  ًبلَگ  

 ؼاًؼ:

   عيص ٍلشبص ٍ خزيبى ٍرٍؼيْب   ًبلَگ  –اًَاع ٍرٍؼيْب   ًبلَگ –ػال ن اغشقبر  

 هْبرر:

سؼييي عيص ٍلشبص ٍ خزيبى ٍرٍؼيْب   –اًَاع ٍرٍؼيْب   ًبلَگ كبر ثب  –سؼييي هط  ٍرٍؼ  ّب   ًبلَگ 

     ًبلَگ

ٍرٍؼ  ّب  كبر ثب  -2

 ؼيديشبل 

 ؼاًؼ:

 عيص ٍلشبص ٍ خزيبى ٍرٍؼيْب  ؼيديشبل –ػال ن اغشقبر  ٍسؼزي  اًَاع ٍرٍؼيْب  ؼيديشبل 

 هْبرر:

 سؼييي ٍلشبص ٍ خزيبى ٍرٍؼيْب  ؼيديشبل –كبر ثب اًَاع ٍرٍؼيْب  ؼيديشبل  –سؼييي هط  ٍرٍؼ  ّب  ؼيديشبل 

غزٍخي ّب   كبر ثب-3

  ًبلَگ 

 ؼاًؼ:

 سؼييي عيص ٍلشبص ٍ خزيبى غزٍخي ّب   ًبلَگ  –اًَاع غزٍخي ّب   ًبلَگ   –ػال ن اغشقبر  

 هْبرر:

اًشػبة سؼؽاؼ غزٍخي  –سؼييي عيص ٍلشبص ٍ خزيبى غزٍخي ّب   ًبلَگ   –سؼييي هط  غزٍخي ّب   ًبلَگ 

 ثز هجٌب  خزيبى هدبس غزٍخي

غزٍخي ّب  كبر ثب  -4

 ؼيديشبل 

 ؼاًؼ:

 عيص ٍلشبص ٍ خزيبى غزٍخي ّب  ؼيديشبل  –ػال ن اغشقبر  

 هْبرر:

 سؼييي عيص ٍلشبص ٍ خزيبى غزٍخي ّب  ؼيديشبل  -اًشػبة سؼؽاؼ غزٍخي ثز هجٌب  خزيبى هدبس غزٍخي

 ٍسارر  هَسػ ٍ دزٍرػ

 عبسهبى دضٍّؼ ٍ ثزًبهِ ريش   هَسؽي

 ؼفشز سبلي  كشبة ّب  ؼرعي فٌي ٍ ضزفِ ا  ٍ كبرؼاًؼ
1-4ًوَى ثزگ سطلي  كبر  2اظ     1نفحٝ    
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 هزاض  كبر
 خش  ؽبيغشگي ّب

 )ؼاًؼ، هْبرر، ًگزػ، ايوٌي ٍ سَخْبر سيغز هطييي(

 ؼاًؼ: -5

 

 هْبرر:

 

 ؼاًؼ: -6

 

 هْبرر:

 
  

 ايوٌي 
___ 

 غالقيز  –ؼقز  ًگزػ

 رػبيز ً بر سيغز هطييي   سَخْبر سيغز هطييي

ؽبيغشگي ّب  غيز فٌي 

 كؽ ٍ عيص هَرؼ ًيبس كبر
N37 – N31 – N11 

اثشار، سدْيزار، اعٌبؼ، 

 هَاؼ هقزفي ٍ هٌبثغ

رلِ ال شزي ي  –كٌشبكشَر  –ليغز عَ ير ّب  –هي زٍعَ ير ّب  –عٌغَرّب  –دالى ّب  -ؽغشي ّب –ًقؾِ فٌي  

 رلِ قبث  ثزًبهِ ريش    –

 ريبمي    دبيِؼاًؼ 

2اظ     2نفحٝ    
 ٍسارر  هَسػ ٍ دزٍرػ

 عبسهبى دضٍّؼ ٍ ثزًبهِ ريش   هَسؽي

 ؼفشز سبلي  كشبة ّب  ؼرعي فٌي ٍ ضزفِ ا  ٍ كبرؼاًؼ

1-4ًوَى ثزگ سطلي  كبر   

 نفحٝ    اظ     
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 ضزفِ  3113 كؽ ضزفِ 
س ٌغيي هٌْؽعي 

 ثزق

عيص 

 فالضيز
L2 

 اعشبًؽارؼ ػول زؼ كبر: 

 رلِ ّب  قبث  ثزًبهِ ريش  ٍ ي ِ  311310 كؽ ٍ ي ِ 

 ثزًبهِ ًَيغي  كبر 31131003 كؽ كبر
 عيص ؽبيغشگي كبر:

 هْبرر -3

 هزاض  كبر
 خش  ؽبيغشگي ّب

 )ؼاًؼ، هْبرر، ًگزػ، ايوٌي ٍ سَخْبر سيغز هطييي(

اًَاع سثبى ّب    -1

 ثزًبهِ ًَيغي 

 ؼاًؼ:

 اًَاع سثبًْب  ثزًبهِ ًَيغي  

 هْبرر:

 كبر ثب اًَاع سثبًْب  ثزًبهِ ًَيغي 

 ؼاًؼ: اثشار ثزًبهِ ًَيغي  -2

  هٌَ ثبر –ًَار اثشار ٍ اثشارّب   ى 

 هْبرر:

 كبر ثب هٌَ ثبر  –كبر ثب ًَار اثشار ّب   ى 

 ؼاًؼ: ىزا ضي ثزًبهِ  -3

  هزاض  اًدبم كبر ) فلَ زبرر ( 

 هْبرر:

  ىزاضي هزاض  اًدبم كبر 

 ؼاًؼ: ثزًبهًَِؽشي  -4

 زيؽهبى ٍ ارسجبه فطيص ثيي اثشار ّب

 هْبرر:

 اًشػبة اثشار هشٌبعت ثب ثزًبهِ ىزاضي ؽؽُ زيؽهبى ٍ ايدبؼ ارسجبه فطيص ثيي اثشار ّب 

 ٍسارر  هَسػ ٍ دزٍرػ

 عبسهبى دضٍّؼ ٍ ثزًبهِ ريش   هَسؽي

ؼفشز سبلي  كشبة ّب  ؼرعي فٌي ٍ ضزفِ ا  ٍ 

 كبرؼاًؼ
ًوَى ثزگ سطلي  كبر 

4-1

2اظ     1نفحٝ   



214 
 

 

 
 

 

  

كؽ 

 ضزفِ 
 ضزفِ  3113

س ٌغيي هٌْؽعي 

 ثزق 

عيص 

 فالضيز
L2 

 رلِ ّب  قبث  ثزًبهِ ريش  اعشبًؽارؼ ػول زؼ كبر: 

كؽ 

 ٍ ي ِ 
 رلِ ّب  قبث  ثزًبهِ ريش  ٍ ي ِ  311310

 ثزًبهِ ريش اخزا  هؽار  رلِ قبث   كبر 31131004 كؽ كبر
 عيص ؽبيغشگي كبر:

 هْبرر -3

 هزاض  كبر
 خش  ؽبيغشگي ّب

 )ؼاًؼ، هْبرر، ًگزػ، ايوٌي ٍ سَخْبر سيغز هطييي(

اًشقبل ثزًبهِ ثِ رلِ  -1

 ٍ راُ اًؽاس  رلِ

 ؼاًؼ:

 سؼزي  هزاض  راُ اًؽاس   –دزٍس   ارسجبىي 

 هْبرر:

  هبؼُ عبس  رلِ خْز كبر  –اًشقبل ثزًبهِ ثِ رلِ 

 ؼاًؼ:  راُ اًؽاس  هؽار  -2

  فز يٌؽ هؽار  –ػول زؼ فطيص هؽار –ض ب شي  –ٍ قؽرر ٍ هؽارّب  كٌشزلي اخشا  هؽار فزهبى 

 هْبرر:

 كٌشزل فز يٌؽ هؽار  –اخزا  هؽار 

ػيت يبثي هؽار ٍ  -3

 رفغ ػيت 

 ؼاًؼ:

  فز يٌؽ هؽار–ػول زؼ هؽار –ٍ اخشا   ى هؽار فزهبى 

 هْبرر:

 ديؽا كزؼى ػيت ثزًبهِ ٍ رفغ ػيت  ى 

 ؼاًؼ:  -4

 هْبرر:

 

 ٍسارر  هَسػ ٍ دزٍرػ

 عبسهبى دضٍّؼ ٍ ثزًبهِ ريش   هَسؽي

كشبة ّب  ؼرعي فٌي ٍ ضزفِ ا  ٍ كبرؼاًؼ ؼفشز سبلي   

1-4ًوَى ثزگ سطلي  كبر  2اظ     1نفحٝ    
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 هزاض  كبر
 خش  ؽبيغشگي ّب

 ًگزػ، ايوٌي ٍ سَخْبر سيغز هطييي()ؼاًؼ، هْبرر، 

 ؼاًؼ:  -5

 

 هْبرر:

 

 ؼاًؼ: -6

 

 هْبرر:

 

  

 ايوٌي 
___ 

 غالقيز  –ؼقز  ًگزػ

 سَخْبر سيغز هطييي
 رػبيز ً بر سيغز هطييي  

ؽبيغشگي ّب  غيز فٌي 

 كؽ ٍ عيص هَرؼ ًيبس كبر
N37 – N63 – N31 – N13 – N11 

اثشار، سدْيزار، اعٌبؼ، 

 هقزفي ٍ هٌبثغهَاؼ 

اثشار عين  –عين  –ًقؾِ فٌي  –فزهبى ٍ قؽرر  –سدْيشار هؽار  –رلِ قبث  ثزًبهِ ريش   –كبث  اًشقبل ثزًبهِ  –كبهذيَسز 

 كؾي   

 ريبمي    ؼاًؼ دبيِ

2اظ     2نفحٝ    

 ٍسارر  هَسػ ٍ دزٍرػ

 عبسهبى دضٍّؼ ٍ ثزًبهِ ريش   هَسؽي

 ؼفشز سبلي  كشبة ّب  ؼرعي فٌي ٍ ضزفِ ا  ٍ كبرؼاًؼ

1-4ًوَى ثزگ سطلي  كبر   
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كؽ 

 ضزفِ 
 ضزفِ  3113

س ٌغيي هٌْؽعي 

 ثزق 

عيص 

 فالضيز
L3 

اعشبًؽارؼ ػول زؼ كبر:  راُ اًؽاس  رلِ ّب  قبث  

 ثزًبهِ ريش 

كؽ 

 ٍ ي ِ 
 راُ اًؽاس  رلِ ّب  قبث  ثزًبهِ ريش ًقت  ٍ ي ِ  311310

 ًگْؽار  رلِ ّب  قبث  ثزًبهِ ريش   كبر 31131005 كؽ كبر
 عيص ؽبيغشگي كبر:

 هْبرر  – 3

 هزاض  كبر
 خش  ؽبيغشگي ّب

 )ؼاًؼ، هْبرر، ًگزػ، ايوٌي ٍ سَخْبر سيغز هطييي(

كبر ثب اًَاع رلِ ّب  -1

 قبث  ثزًبهِ ريش    

 ؼاًؼ:

 اًَاع ٍرٍؼيْب ٍ غزٍخي ّب  -اًَاع س ذيِ ّب ٍ ض ب ز رلِ ّب  قبث  ثزًبهِ ريش –اًَاع هػشل  رلِ ّب 

 هْبرر:

 ًقت ض ب ز ٍ ايدبؼ اسقبل اًَاع ٍرٍؼيْب ٍ غزٍخي ّب  –اًَاع س ذيِ  –كبر ثب اًَاع هػشل  رلِ 

كبر ثب اًَاع ٍرٍؼيْب 2

 ٍ غزٍخي ّب 

 ؼاًؼ:

 ًقؾِ غَاًي ٍ عيص ٍلشبص ٍ خزيبى ٍرٍؼيْب ٍ غزٍخي ّب   –ػال ن اغشقبر  

 هْبرر:

سؼييي هط  غزٍخي ّب ٍ ٍرٍؼيْب ٍ سؼييي عيص ٍلشبص ٍ خزيبى ٍرٍؼيْب ٍ غزٍخي ّب ٍ كبر ثب اًَاع ٍرٍؼيْب ٍ 

 غزٍخي ّب 

 ؼاًؼ: ثزًبهِ ًَيغي 3

 ًَار اثشار ٍ هٌَ ثبر سؼزي  هزاض  اًدبم كبر ٍ ًَؽشي ثزًبهِ ٍ ؽجيِ عبس  –  ًْباًَاع سثبى ثزًبهِ ًَيغي ٍ ًقت 

 هْبرر:

 كبر ثب ًزم افشار هزسجو ًَؽشي ثزًبهِ ٍ كبر ؽجيِ عبس  –كبر ثب سثبى ّب  ثزًبهِ ًَيغي هػشل  

اخزا  هؽار ثب رلِ  -4

 قبث  ثزًبهِ ريش  

 ؼاًؼ:

 اًشقبل ثزًبهِ ثِ رلِ ٍ راُ اًؽاس  رلِ ٍ هؽار 

 هْبرر:

 اًشقبل ثزًبهِ ثِ رلِ ٍ راُ اًؽاس  رلِ ٍ هؽار 

 ٍسارر  هَسػ ٍ دزٍرػ

 عبسهبى دضٍّؼ ٍ ثزًبهِ ريش   هَسؽي

ّب  ؼرعي فٌي ٍ ضزفِ ا  ٍ كبرؼاًؼ ؼفشز سبلي  كشبة  

1-4ًوَى ثزگ سطلي  كبر  2اظ     1نفحٝ    



217 
 

 

 

 

  

 هزاض  كبر
 خش  ؽبيغشگي ّب

 )ؼاًؼ، هْبرر، ًگزػ، ايوٌي ٍ سَخْبر سيغز هطييي(

ػيت يبثي ٍ رفغ ػيت  -5

ٍ س ييزار هَرؼ ًيبس ؼر 

 ثزًبهِ  

 ؼاًؼ:

 سؼزي  ػول زؼ فطيص هؽار سؼزي  فز يٌؽ فطيص هؽار –ٍ اخشا   ى فزهبى سؼزي  هؽار 

 هْبرر:

 ايدبؼ س ييزار هَرؼ ًيبس  –ايدبؼ فز يٌؽ فطيص   -ػيت يبثي ٍ رفغ ػيت 

 ؼاًؼ:  -6

 

 هْبرر:

 

  

 ايوٌي 
 عینک و دستکش –کفش کار  -لباس کار

 هغئَليز دذيز   -غالقيز –ؼقز  ًگزػ

 رػبيز ً بر سيغز هطييي   سَخْبر سيغز هطييي

ؽبيغشگي ّب  غيز فٌي 

 عيص هَرؼ ًيبس كبركؽ ٍ 
N37 – N63 – N31 – N13 – N11 

اثشار، سدْيزار، اعٌبؼ، 

 هَاؼ هقزفي ٍ هٌبثغ

اثشار  –عين  –سدْيشار هؽار فزهبى ٍ قؽرر ًقؾِ فٌي  –  شيررلِ قبث  ثزًبهِ  –كبث  اًشقبل ثزًبهِ  –كبهذيَسز 

 عين كؾي 

 ريبمي ؼاًؼ دبيِ

 نفحٝ    اظ     

2اظ     2نفحٝ    

 ٍسارر  هَسػ ٍ دزٍرػ

 عبسهبى دضٍّؼ ٍ ثزًبهِ ريش   هَسؽي

 ؼفشز سبلي  كشبة ّب  ؼرعي فٌي ٍ ضزفِ ا  ٍ كبرؼاًؼ
1-4ًوَى ثزگ سطلي  كبر   
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 ضزفِ  3113 كؽ ضزفِ 
س ٌغيي هٌْؽعي 

 ثزق 

عيص 

 فالضيز
L3 

 اعشبًؽارؼ ػول زؼ كبر: 

 

 
 هدز  عيغشن ّب  سَسيغ ًيزٍ ثزق  ٍ ي ِ  3113011 كؽ ٍ ي ِ 

 اًَاع دغز ّب  كبر 311301101 كؽ كبر
 عيص ؽبيغشگي كبر:

 هْبرر -3

 هزاض  كبر
 خش  ؽبيغشگي ّب

 )ؼاًؼ، هْبرر، ًگزػ، ايوٌي ٍ سَخْبر سيغز هطييي(

 ؼاًؼ:  سؼييي هؾػقبر دغز-1

 CT  ٍPT –قؽرر  بّز   –ض ب ز –ً بر ايوٌي  –سؼزي  اًَاع دغز  –ٍلشبصّب  اٍليِ ٍ ثبًَيِ 

 هْبرر:

 اًَاع ض ب ز  -رػبيز ايوٌي  –دالک غَاًي  –س  يک ٍلشبصّب  اٍليِ ٍ ثبًَيِ  –س  يک اًَاع دغز 

 ًقت دغز ٍ هشؼلقبر  -2

 

 ؼاًؼ:

 اثشار  الر هزثَىِ  –عيغشن سهيي  –سؼزي  سدْيشار دغز ٍ اًَاع اسقبالر ٍ كبث  ٍ عزكبث  

 هْبرر:

كبر ثب  –اخزا  عيغشن سهيي ٍ ّن ثٌؽ   -كبث  كؾي –عزّن ثٌؽ  سدْيشار  –هًَشبص سدْيشار دغز 

 اثشار  الر هزثَىِ 

 ؼاًؼ: راُ اًؽاس  دغز  -3

 ً بر ايوٌي  –غو گزم ٍ عزؼ  –ٍعبي  اًؽاسُ گيز   –سدْيشار دغز 

 هْبرر:

رػبيز  –كبر ثب غو گزم ٍ عزؼ  –اعش بؼُ اس ٍعبي  اًؽاسُ گيز   –ًقت ٍ ثِ كبرگيز  سدْيشار دغز 

  سهبيؼ ٍ كٌشزل كبركزؼ  –ايوٌي 

 ؼاًؼ:  -4

 

 هْبرر:

 

 ٍسارر  هَسػ ٍ دزٍرػ

دضٍّؼ ٍ ثزًبهِ ريش   هَسؽيعبسهبى   

 ؼفشز سبلي  كشبة ّب  ؼرعي فٌي ٍ ضزفِ ا  ٍ كبرؼاًؼ
ًوَى ثزگ سطلي  كبر 

4-1
   2اظ     1نفحٝ 
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 هزاض  كبر
 خش  ؽبيغشگي ّب

 )ؼاًؼ، هْبرر، ًگزػ، ايوٌي ٍ سَخْبر سيغز هطييي(

 ؼاًؼ:  -5

 

 هْبرر:

 

 ؼاًؼ: -6

 

 هْبرر:

 

  

 ؼعش ؼ ٍ ػيٌک ايوٌي  –كوزثٌؽ  –كالُ  –ك ؼ  ايوٌي 

 غالقيز ٍ ؼقز ٍ هغئَليز دذيز   ًگزػ

 رػبيز ً بر سيغز هطييي  هطيييسَخْبر سيغز 

ؽبيغشگي ّب  غيز فٌي 

 كؽ ٍ عيص هَرؼ ًيبس كبر
N66 – N63 – N12 – N11 

اثشار، سدْيزار، اعٌبؼ، 

 هَاؼ هقزفي ٍ هٌبثغ

ٍعبي  اًؽاسُ  –اثشار ػوَهي ثزق  –كبث  ٍ كبثلؾَ  –هؽل عبس هدبس دغز  –سدْيشار دغز  –دالک فٌي 

 CT  ٍPTگيز  

 

 فيشيک  –ريبمي  ؼاًؼ دبيِ

   2اظ     2نفحٝ  

 ٍسارر  هَسػ ٍ دزٍرػ

 عبسهبى دضٍّؼ ٍ ثزًبهِ ريش   هَسؽي

1-4ًوَى ثزگ سطلي  كبر  ؼفشز سبلي  كشبة ّب  ؼرعي فٌي ٍ ضزفِ ا  ٍ كبرؼاًؼ  

 نفحٝ    اظ     
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 ضزفِ  3113 كؽ ضزفِ 
س ٌغيي هٌْؽعي 

 ثزق 

عيص 

 فالضيز
L3 

 اعشبًؽارؼ ػول زؼ كبر: 

 هدز  عيغشن ّب  سَسيغ ًيزٍ ثزق  ٍ ي ِ  3113011 كؽ ٍ ي ِ 

 اًَاع ًيزٍگبُ  كبر 311301102 كؽ كبر
 عيص ؽبيغشگي كبر:

 هْبرر -3

 هزاض  كبر
 خش  ؽبيغشگي ّب

 )ؼاًؼ، هْبرر، ًگزػ، ايوٌي ٍ سَخْبر سيغز هطييي(

سؼييي هؾػقبر  -1

  ًيزٍگبُ

 ؼاًؼ:

 قؽرر ّب   بّز   –ض ب ز  –ٍلشبصّب  صًزاسَر 

 هْبرر:

 اًَاع ض ب ز  –رػبيز ايوٌي  –دالک غَاًي  –س  يک ٍلشبصّب  صًزاسَر  –س  يک اًَاع ًيزٍگبُ 

ًقت ًيزٍگبُ  -2

 هشؼلقبر 

 ؼاًؼ:

 عيغشن سهيي –كبث  ٍ عزكبث   -سدْيشار ًيزٍگبُ ٍ اًَاع اسقبالر 

 هْبرر:

 اخزا  عيغشن سهيي ٍ ّن ثٌؽ   –كبث  كؾي  –عزّن ثٌؽ  سدْيشار ًيزٍگبُ  –ٍگبُ زهًَشبص سدْيشار ًي

 ؼاًؼ: راُ اًؽاس  ًيزٍگبُ  -3

 ً بر ايوٌي  –غو عزؼ ٍ گزم  –ٍعبي  اًؽاسُ گيز   –سدْيشار ًيزٍگبُ 

 هْبرر:

رػبيز ايوٌي ٍ  –كبر ثب غو گزم ٍ عزؼ  –اعش بؼُ اس ٍعبي  اًؽاسُ گيز   –ًقت ٍ ث برگيز  سدْيشار ًيزٍگبُ 

  سهبيؼ ٍ كٌشزل كبركزؼ 

 ؼاًؼ:  -4

 

 هْبرر:

 

 ٍسارر  هَسػ ٍ دزٍرػ

 عبسهبى دضٍّؼ ٍ ثزًبهِ ريش   هَسؽي

 ؼفشز سبلي  كشبة ّب  ؼرعي فٌي ٍ ضزفِ ا  ٍ كبرؼاًؼ
1-4ًوَى ثزگ سطلي  كبر     2اظ     1نفحٝ  
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 هزاض  كبر
 خش  ؽبيغشگي ّب

 ًگزػ، ايوٌي ٍ سَخْبر سيغز هطييي()ؼاًؼ، هْبرر، 

 ؼاًؼ: -5

 

 هْبرر:

 

 ؼاًؼ: -6

 

 هْبرر:

 

  

 ػيٌک ايوٌي  –ؼعش ؼ  –كوزثٌؽ  –كالُ  –ك ؼ    ايوٌي 

 هغئَليز دذيز   –غالقيز ٍ ؼقز  ًگزػ

 رػبيز ً بر سيغز هطييي    سَخْبر سيغز هطييي

ؽبيغشگي ّب  غيز فٌي 

 عيص هَرؼ ًيبس كبركؽ ٍ 
 N66 – N63 – N12 – N11 

اثشار، سدْيزار، اعٌبؼ، 

 هَاؼ هقزفي ٍ هٌبثغ

اثشار  –كبث  ٍ كبثلؾَ  –هؽل عبس هدبس  ًيزٍگبُ  –سدْيشار ًيزٍگبّي  –خؽاٍل اعشبًؽارؼ  –دالک فٌي   

 ػوَهي ثزق 

 فيشيک  –ريبمي    ؼاًؼ دبيِ

 ٍسارر  هَسػ ٍ دزٍرػ   2اظ     2نفحٝ  

 عبسهبى دضٍّؼ ٍ ثزًبهِ ريش   هَسؽي

 ؼفشز سبلي  كشبة ّب  ؼرعي فٌي ٍ ضزفِ ا  ٍ كبرؼاًؼ

1-4ًوَى ثزگ سطلي  كبر   

 نفحٝ    اظ     
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 ضزفِ  3113 كؽ ضزفِ 
س ٌغيي 

 هٌْؽعي ثزق 

عيص 

 فالضيز
L3 

 اعشبًؽارؼ ػول زؼ كبر: 

 هدز  عيغشن ّب  سَسيغ ًيزٍ ثزق  ٍ ي ِ  3113011 كؽ ٍ ي ِ 

 سدْيشار دغز ٍ ًيزٍگبُ  كبر 311301103 كؽ كبر
 عيص ؽبيغشگي كبر:

 هْبرر -3

 هزاض  كبر
 خش  ؽبيغشگي ّب

 )ؼاًؼ، هْبرر، ًگزػ، ايوٌي ٍ سَخْبر سيغز هطييي(

سؼييي هؾػقبر   -1

 سدْيشار دغز ٍ ًيزٍگبُ 

 ؼاًؼ:

 ً بر ايوٌي  – CT  ٍPTقؽرر  بّز  ٍ –ض ب ز –اًَاع سدْيشار دغز ٍ ًيزٍگبُ  -اًَاع ٍلشبصّب

 هْبرر:

اًَاع ض ب ز ؼر دغز ٍ  –دالک غَاًي  –س  يک اًَاع ٍلشبصّب  –س  يک اًَاع سدْيشار دغز ٍ ًيزٍگبُ 

 رػبيز ايوٌي  –ًيزٍگبُ 

ًقت سدْيشار دغز  -2

 ٍ ًيزٍگبُ 

 ؼاًؼ:

 اثشار  الر هزثَىِ  –سدْيشار دغز ٍ ًيزٍگبُ –عيغشن سهيي –اًَاع اسقبالر 

 هْبرر:

 –اخزا  عيغشن سهيي ٍ ّن ثٌؽ   –كبث  كؾي  –عزّن ثٌؽ  سدْيشار  –هًَشبص سدْيشار دغز ٍ ًيزٍگبُ 

 كبر ثب اثشار  الر هزثَىِ  –رػبيز ايوٌي 

راُ اًؽاس  سدْيشار  -3

 دغز ٍ ًيزٍگبُ 

 ؼاًؼ:

 ً بر ايوٌي  –غو گزم ٍ عزؼ  –ٍعبي  اًؽاسُ گيز   –سدْيشار دغز ٍ ًيزٍگبُ 

 هْبرر:

 –كبر ثب غو گزم ٍ عزؼ  –اعش بؼُ اس ٍعبي  اًؽاسُ گيز   –ًقت ٍ ث برگيز  سدْيشار دغز ٍ ًيزٍگبُ 

 رػبيز ايوٌي  – سهبيؼ ٍ كٌشزل كبركزؼ سدْيشار 

 ؼاًؼ:  -4

 

 هْبرر:

 

 ٍسارر  هَسػ ٍ دزٍرػ

 عبسهبى دضٍّؼ ٍ ثزًبهِ ريش   هَسؽي

 ؼفشز سبلي  كشبة ّب  ؼرعي فٌي ٍ ضزفِ ا  ٍ كبرؼاًؼ
1-4ًوَى ثزگ سطلي  كبر     2اظ     1نفحٝ  
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 هزاض  كبر
 خش  ؽبيغشگي ّب

 )ؼاًؼ، هْبرر، ًگزػ، ايوٌي ٍ سَخْبر سيغز هطييي(

 ؼاًؼ:  -5

 

 هْبرر:

 

 ؼاًؼ: -6

 

 هْبرر:

 

  

 ؼعش ؼ ٍ ػيٌک ايوٌي  –كوزثٌؽ  –كالُ  –ك ؼ    ايوٌي 

 غالقيز ٍ ؼقز ٍ هغئَليز دذيز   ًگزػ

 رػبيز ً بر سيغز هطييي    سَخْبر سيغز هطييي

ؽبيغشگي ّب  غيز فٌي 

 كؽ ٍ عيص هَرؼ ًيبس كبر
 N66 – N63 – N12 – N11 

اثشار، سدْيزار، اعٌبؼ، 

 هقزفي ٍ هٌبثغهَاؼ 
 هؽل عبس هدبس  ًيزٍگبُ ٍ دغز  –سدْيشار دغز ٍ ًيزٍگبُ  –دالک فٌي   

 فيشيک ٍ ريبمي ؼاًؼ دبيِ

 ٍسارر  هَسػ ٍ دزٍرػ   2اظ     2نفحٝ  

 عبسهبى دضٍّؼ ٍ ثزًبهِ ريش   هَسؽي

 ؼفشز سبلي  كشبة ّب  ؼرعي فٌي ٍ ضزفِ ا  ٍ كبرؼاًؼ

1-4سطلي  كبر ًوَى ثزگ   

 نفحٝ    اظ     
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 ضزفِ  3113 كؽ ضزفِ 
س ٌغيي هٌْؽعي 

 ثزق 

عيص 

 فالضيز
L3 

 اعشبًؽارؼ ػول زؼ كبر: 

 هدز  عيغشن ّب  سَسيغ ًيزٍ ثزق  ٍ ي ِ  3113011 كؽ ٍ ي ِ 

 غيَه سَسيغ  كبر 311301104 كؽ كبر
 عيص ؽبيغشگي كبر:

 هْبرر -3

 هزاض  كبر
 خش  ؽبيغشگي ّب

 ايوٌي ٍ سَخْبر سيغز هطييي()ؼاًؼ، هْبرر، ًگزػ، 

 ؼاًؼ: ه َْم غيَه سَسيغ  -1

 ضزين ّب  هدبس  –دزٍفي  ىَلي ٍ ػزمي  –ً بر ايوٌي  –ض ب ز  –اًَاع غيَه سَسيغ –اًَاع ٍلشبصّب  غو 

 هْبرر:

دزٍفي  ىَلي ٍ ػزمي ى غَاًؽ  –رػبيز ايوٌي  –اًَاع ض ب ز  –س  يک اًَاع ٍلشبص  –س  يک اًَاع غيَه 

 س  يک ضزين ّب  هدبس  –

ًقت غيَه ٍ  -2

 هشؼلقبر 

 ؼاًؼ:

–ٍعبي  ٍ اثشار  الر هزثَه ثِ غيَه سَسيغ –اًَاع عين كبث  ٍ هقزُ ٍ يزاق  الر غيَه سَسيغ –اًَاع دبيِ 

 ًقؾِ فٌي ٍ غيَه سَسيغ 

 هْبرر:

كبر ثب  -عين كؾي ٍ كبث  كؾي ٍ هْبر كزؼى دبيِ ّب –س  يک ٍ هًَشبص دبيِ ٍ يزاق  الر غيَه سَسيغ 

 اعش بؼُ اس ًقؾِ غيَه سَسيغ  –اثشار الر ٍ ٍعبي  هزثَه ثِ غيَه سَسيغ 

راُ اًؽاس  غيَه  -3

 سَسيغ

 ؼاًؼ:

 ً بر ايوٌي –سؼزي  غو عزؼ ٍ گزم  –ٍعبي  اًؽاسُ گيز   –سدْيشار غيَه سَسيغ 

 

 هْبرر:

 سهبيؼ ٍ  –اعش بؼُ اس ٍعبي  اًؽاسُ گيز  كبر ثب غو گزم ٍ عزؼ  –ًقت ٍ ث بر گيز  سدْيشار غيَه سَسيغ 

 رػبيز ايوٌي –كٌشزل كبركزؼ سدْيشار 

 

 ؼاًؼ: -4

 هْبرر:

 

 ٍسارر  هَسػ ٍ دزٍرػ

 عبسهبى دضٍّؼ ٍ ثزًبهِ ريش   هَسؽي

 ؼفشز سبلي  كشبة ّب  ؼرعي فٌي ٍ ضزفِ ا  ٍ كبرؼاًؼ
1-4ًوَى ثزگ سطلي  كبر     2اظ     1نفحٝ  
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 هزاض  كبر
 خش  ؽبيغشگي ّب

 )ؼاًؼ، هْبرر، ًگزػ، ايوٌي ٍ سَخْبر سيغز هطييي(

 ؼاًؼ: -5

 

 هْبرر:

 

 ؼاًؼ: -6

 

 هْبرر:

 
  

 ػيٌک ايوٌي  –ؼعش ؼ  –كوزثٌؽ  –كالُ  –ك ؼ    ايوٌي 

 غالقيز ٍ ؼقز ٍ هغئَليز دذيز   ًگزػ

 رػبيز ً بر سيغز هطييي    سَخْبر سيغز هطييي

ؽبيغشگي ّب  غيز 

فٌي كؽ ٍ عيص هَرؼ 

 ًيبس كبر

 N66 – N63 – N12 – N11 

اثشار، سدْيزار، اعٌبؼ، 

 هَاؼ هقزفي ٍ هٌبثغ

اثشار ٍ ٍعبي  اًدبم كبث  كؾي ٍ عين كؾي ؼر غيَه  –اًَاع سدْيشار غيَه سَسيغ  –خؽٍل اعشبًؽارؼ  

 سَسيغ 

 فيشيک  –ريبمي    ؼاًؼ دبيِ

 ٍسارر  هَسػ ٍ دزٍرػ   2اظ     2نفحٝ  

 عبسهبى دضٍّؼ ٍ ثزًبهِ ريش   هَسؽي

ّب  ؼرعي فٌي ٍ ضزفِ ا  ٍ كبرؼاًؼؼفشز سبلي  كشبة   

1-4ًوَى ثزگ سطلي  كبر   

 نفحٝ    اظ     
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 ضزفِ  3113 كؽ ضزفِ 
س ٌغيي هٌْؽعي 

 ثزق 

عيص 

 فالضيز
L3 

 اعشبًؽارؼ ػول زؼ كبر: 

 هدز  عيغشن ّب  سَسيغ ًيزٍ ثزق  ٍ ي ِ  3113011 كؽ ٍ ي ِ 

 ثْزُ ثزؼار  عيغشن ّب  سَسيغ ثزق  كبر 311301105 كؽ كبر
 عيص ؽبيغشگي كبر:

 هْبرر  – 3

 هزاض  كبر
 خش  ؽبيغشگي ّب

 ٍ سَخْبر سيغز هطييي()ؼاًؼ، هْبرر، ًگزػ، ايوٌي 

 ييي ًبهِ سؼزفِ س ويلي  -1

 ثزق 

 ؼاًؼ:

 اعشٌجبه فطيص اس  ييي ًبهِ 

 هْبرر:

 ًطَُ اعش بؼُ اس  ييي ًبهِ 

 ؼاًؼ: كبر ثب غو گزم  -2

 ً بر ايوٌي  –اًَاع غيَه سَسيغ  –اًَاع دغز  –اًَاع ٍلشبص 

 هْبرر:

 –اًؾؼبة گيز   –رػبيز ايوٌي  –سَاًبيي قيغ ٍ ٍف  كزؼى دغز  –سَاًبيي قيغ ٍ ٍف  كزؼى غيَه 

 عزٍيظ ًگْؽار  دغز ٍ غيَه 

 ؼاًؼ: كٌشزل ؽج ِ سَسيغ  -3

 اًَاع قؽرر ٍ مزيت قؽرر   –اًَاع ٍلشبص 

 هْبرر:

 رػبيز ايوٌي  –افالش مزيت قؽرر  –سثجيز ٍلشبص غيَه 

ػيت يبثي ٍ رفغ ػيت ؼر  -4

  ؽج ِ سَسيغ ثزق

 ؼاًؼ:

اثشار  الر  –ً بر ايوٌي  –اًَاع هؼبيت هؼوَل غيَه  –اًَاع سدْيشار –اًَاع غيَه ٍ اًَاع دغز 

 هزثَىِ 

 هْبرر:

كبر  –رػبيز ايوٌي  –ه ق  ثٌؽ  ٍ عزكبث  سؼى  –اًؾؼبة گيز   –اه بى قيغ ٍ ٍف  كزؼى غو ٍ دغز 

 ثب اثشار  الر هزثَه

 ٍسارر  هَسػ ٍ دزٍرػ

 عبسهبى دضٍّؼ ٍ ثزًبهِ ريش   هَسؽي

 ؼفشز سبلي  كشبة ّب  ؼرعي فٌي ٍ ضزفِ ا  ٍ كبرؼاًؼ

1-4ًوَى ثزگ سطلي  كبر   
   2اظ     1نفحٝ 
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 هزاض  كبر
 خش  ؽبيغشگي ّب

 )ؼاًؼ، هْبرر، ًگزػ، ايوٌي ٍ سَخْبر سيغز هطييي(

 ؼاًؼ:   -5

 

 هْبرر:

 

 ؼاًؼ: -6

 

 هْبرر:

 

  

 ػيٌک ايوٌي  –ؼعش ؼ  –كوزثٌؽ  –كالُ  –ك ؼ    ايوٌي 

 هغئَليز دذيز   –غالقيز ٍ ؼقز  ًگزػ

 رػبيز ً بر سيغز هطييي    سَخْبر سيغز هطييي

ؽبيغشگي ّب  غيز فٌي كؽ ٍ 

 عيص هَرؼ ًيبس كبر
 N66 – N63 – N12 – N11 

اثشار، سدْيزار، اعٌبؼ، هَاؼ 

 هقزفي ٍ هٌبثغ

اثشار ػوَهي ثزق  –اًَاع ؼعشگبُ ّب  اًؽاسُ گيز   –كبسبلَگ  –دالک فٌي  – ييي ًبهِ سؼزفِ س ويلي ثزق 

 كغيٌَط في هشز   –سدْيشار دغز ٍ غيَه سَسيغ ثزق  –

 فيشيک  –ريبمي    ؼاًؼ دبيِ

 ٍسارر  هَسػ ٍ دزٍرػ   2اظ     2نفحٝ  

دضٍّؼ ٍ ثزًبهِ ريش   هَسؽيعبسهبى   

 ؼفشز سبلي  كشبة ّب  ؼرعي فٌي ٍ ضزفِ ا  ٍ كبرؼاًؼ

1-4ًوَى ثزگ سطلي  كبر   

 نفحٝ    اظ     
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 ضزفِ  3113 كؽ ضزفِ 
س ٌغيي 

 هٌْؽعي ثزق 

عيص 

 فالضيز
L3 

 اعشبًؽارؼ ػول زؼ كبر: 

 هدز  عيغشن ّب  سَسيغ ًيزٍ ثزق  ٍ ي ِ  3113011 كؽ ٍ ي ِ 

  سهبيؼ ّب  ػبيقي فؾبر قَ   كبر 311301106 كؽ كبر
 عيص ؽبيغشگي كبر:

 هْبرر  -3

 هزاض  كبر
 خش  ؽبيغشگي ّب

 )ؼاًؼ، هْبرر، ًگزػ، ايوٌي ٍ سَخْبر سيغز هطييي(

 ؼاًؼ: اعشػزاج اىالػبر  -1

 ٍلشبص ػبيقي سدْيشار 

 هْبرر:

 سيجيق ٍلشبص ػبيقي ثب خؽاٍل اعشبًؽارؼّب  –دالک غَاًي 

 ؼاًؼ: اًَاع  سهبيؾگزّب  كبر ثب -2

 ٍ بي  اخزا   سهبيؾگزّب

 هْبرر:

 راُ اًؽاس  اًَاع  سهبيؾگزّب 

اًَاع ؼعشَرالؼو   كبر ثب-3

 ّب   سهبيؼ 

 ؼاًؼ:

 اعشٌجبه فطيص 

 هْبرر:

 ثِ كبرگيز  هَارؼ ؼعشَرالؼو   سهبيؼ ثب هَمَع هَرؼ  سهبيؼ 

سيجيق ًشبيح ثؽعز  -4

 هؽُ ثب هؾػقِ فٌي 

 سدْيشار 

 ؼاًؼ:

 اًَاع  سهبيؾگز هشٌبعت ثب هَمَع هَرؼ  سهبيؼ 

 هْبرر:

 ّباًؽاسُ گيز  ٍ اعشٌجبه فطيص ًشبيح اس  سهبيؼ گز

 ٍسارر  هَسػ ٍ دزٍرػ

  هَسؽيعبسهبى دضٍّؼ ٍ ثزًبهِ ريش  

 ؼفشز سبلي  كشبة ّب  ؼرعي فٌي ٍ ضزفِ ا  ٍ كبرؼاًؼ
1-4ًوَى ثزگ سطلي  كبر     2اظ     1نفحٝ  
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 هزاض  كبر
 خش  ؽبيغشگي ّب

 )ؼاًؼ، هْبرر، ًگزػ، ايوٌي ٍ سَخْبر سيغز هطييي(

 ؼاًؼ:   -5

 

 هْبرر: 

 

 ؼاًؼ:   -6

 

 هْبرر: 

 

  

 ػيٌک ايوٌي  –ؼعش ؼ  –كوزثٌؽ  –كالُ  –ك ؼ    ايوٌي 

 هغئَليز دذيز   –غالقيز ٍ ؼقز  ًگزػ

 رػبيز ً بر سيغز هطييي    سَخْبر سيغز هطييي

ؽبيغشگي ّب  غيز فٌي 

 كؽ ٍ عيص هَرؼ ًيبس كبر
 N66 – N63 – N12 – N11 

اثشار، سدْيزار، اعٌبؼ، 

 هَاؼ هقزفي ٍ هٌبثغ
 اًَاع هقزُ ّب   –سدْيشار فؾبر قَ   –اًَاع  سهبيؾگز  –خؽاٍل اعشبًؽارؼ  –دالک فٌي   

 فيشيک  –ريبمي    ؼاًؼ دبيِ

 نفحٝ    اظ     

   2اظ     2نفحٝ  

 ٍسارر  هَسػ ٍ دزٍرػ

 عبسهبى دضٍّؼ ٍ ثزًبهِ ريش   هَسؽي

ّب  ؼرعي فٌي ٍ ضزفِ ا  ٍ كبرؼاًؼؼفشز سبلي  كشبة   
1-4ًوَى ثزگ سطلي  كبر   
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 ضزفِ  3113 كؽ ضزفِ 
س ٌغيي هٌْؽعي 

 ثزق 

عيص 

 فالضيز
L3 

اعشبًؽارؼ ػول زؼ كبر:  ىزاضي سبعيغبر ٍ 

ًؾزيِ  6-4سدْيشار ال شزي ي ىجق اعشبًؽارؼ 

110  

 

 

كؽ 

 ٍ ي ِ 
 ىزاضي سبعيغبر ٍ سدْيشار ال شزي ي ٍ ي ِ  3113012

  هؽارار رٍؽٌبيي ٍ س ذيِ كبر 311301201 كؽ كبر
 عيص ؽبيغشگي كبر:

 هْبرر -3

 هزاض  كبر
 خش  ؽبيغشگي ّب

 هْبرر، ًگزػ، ايوٌي ٍ سَخْبر سيغز هطييي()ؼاًؼ، 

هطبعجبر سؼؽاؼ -1

   ززاغْب ٍ دزيشّب 

 ؼاًؼ:

  دزيشّب–الهخ ٍ ززاؽ –هطبعجبر رٍؽٌبيي فٌي   _دالى 

 هْبرر:

دزيش ٍ  –اًشػبة الهخ ٍ ززاؽ  –اعش بؼُ اس خؽاٍل رٍؽٌبيي  –اًدبم هطبعجبر رٍؽٌبيي  –ًقؾِ غَاًي 

   كليؽ 

ر رٍؽٌبيي ٍ اسدْيش -2

 دزيشّب ٍ كليؽ 

 

 ؼاًؼ:

 دزيشّب –ػال ن اغشقبر  –ٍؽٌبيي رهؽارار –سدْيشار رٍؽٌبيي 

 هْبرر:

 –فيؽر ثٌؽ  رٍؽٌبيي ٍ دزيش ّب  –سزعين هؽارار رٍؽٌبيي  –ي ًبهِ سأعيغبر رٍؽٌبيي يث برگيز   ي

  ارا ِ خش يبر ثِ ًقؾِ كؼ 

هطبعجبر عين ٍ  – 3

كبث  هزثَه ثِ رٍؽٌبيي 

 دزيشّب 

 ؼاًؼ:

 رٍاثو هطبعجبر عيص هقيغ عين ٍ كبث   –خزيبى هدبس  –افز ٍلشبص هدبس  –كبث  –عين 

 

 هْبرر:

 سؼييي عيص هقيغ عين ٍ كبث   

 

 ؼاًؼ:  -4

 

 هْبرر:

 

 ٍسارر  هَسػ ٍ دزٍرػ

 عبسهبى دضٍّؼ ٍ ثزًبهِ ريش   هَسؽي

ؼفشز سبلي  كشبة ّب  ؼرعي فٌي ٍ ضزفِ ا  ٍ 

 كبرؼاًؼ

1-4ًوَى ثزگ سطلي  كبر     2اظ     1نفحٝ  
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 هزاض  كبر
 خش  ؽبيغشگي ّب

 )ؼاًؼ، هْبرر، ًگزػ، ايوٌي ٍ سَخْبر سيغز هطييي(

 ؼاًؼ:  -5

 

 هْبرر:

 

 ؼاًؼ: -6

 

 هْبرر:

 

  

 ايوٌي 
___ 

  - ًگزػ

  سيغز هطييي سَخْبر

ؽبيغشگي ّب  غيز 

فٌي كؽ ٍ عيص هَرؼ 

 ًيبس كبر
 

اثشار، سدْيزار، اعٌبؼ، 

 هَاؼ هقزفي ٍ هٌبثغ

 

 

  ؼاًؼ دبيِ

   2اظ     2نفحٝ  
 ٍسارر  هَسػ ٍ دزٍرػ

ثزًبهِ ريش   هَسؽيعبسهبى دضٍّؼ ٍ   

 ؼفشز سبلي  كشبة ّب  ؼرعي فٌي ٍ ضزفِ ا  ٍ كبرؼاًؼ

1-4ًوَى ثزگ سطلي  كبر   

 نفحٝ    اظ     
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 ضزفِ  3113 كؽ ضزفِ 
س ٌغيي هٌْؽعي 

 ثزق 

عيص 

 فالضيز
L3 

اعشبًؽارؼ ػول زؼ كبر:  ىزاضي سبعيغبر ٍ 

ًظبم  5-13سدْيشار ال شزي ي ىجق اعشبًؽارؼ 

  110-1ًؾزيِ  5-5هٌْؽعي 
كؽ 

 ٍ ي ِ 
 ىزاضي سبعيغبر ٍ سدْيشار ال شزي ي ٍ ي ِ  3113012

 MV-LVىزاضي سبثلَ  كبر 311301202 كؽ كبر
 عيص ؽبيغشگي كبر:

 هْبرر -3

 هزاض  كبر
 خش  ؽبيغشگي ّب

 )ؼاًؼ، هْبرر، ًگزػ، ايوٌي ٍ سَخْبر سيغز هطييي(

 سؼييي سَاى -1

 سبثلَ  سدْيشار 

 ؼاًؼ:

سَاى هقزفي ثب ؼر ًظز گزفشي مزيت  –سَاى هقز  كٌٌؽُ ّب  ثبثز  –هطبعجِ سَاى سدْيشار ًقت ؽؽُ 

 مزيت ّوشهبًي  -ّوشهبًي

 هْبرر:

سؼييي سَاى هقز  ثب ؼر ًظز گزفشي مزيت  -سؼييي هقز  كٌٌؽُ ّب  ثبثز -سؼييي سَاى سدْيشار ًقت ؽؽُ

 ارا ِ خش يبر ثِ ًقؾِ كؼ  -ّوشهبًي

سؼييي خزيبى  -2

 سبثلَ سدْيشار 

 ؼاًؼ:

 هطبعجِ قؽرر قيغ –هطبعجِ خزيبى اسقبل كَسبُ  -هطبعجِ خزيبى هدبس

 هْبرر:

ارا ِ  -هغيزّب  هػشل  سؼييي قؽرر قيغ -سؼييي خزيبى اسقبل كَسبُ -ي خزيبى هدبس ؼر ّز هغيزيسؼي

 خش يبر ثِ ًقؾِ كؼ 

س  يک غيَه  -3

ٍرٍؼ  ٍ غزٍخي ٍ 

اًشػبة )فيؽر ثٌؽ  ( 

  اخشا 

 ؼاًؼ:

 –سزهيٌبل عين  هيٌيبسَر  – شَر ًؼص -ع ٌغيًَز –كليؽّب  -كٌشبكشَر -اًَاع عزعين –اًَاع فيَس فؾٌگي 

 ؽيٌِ -ززاؽ عيگٌبل  -ٍايزؽَ -كبثلؾَ –كبث  

 هْبرر:

ززاؽ  -كبثلؾَ –اًشػبة عزعين  –سزهيٌبل  –اًشػبة كٌشبكشَر ٍ كليؽّب ٍ هيٌيبسَر   –اًشػبة فيَس فؾٌگي 

 ؽيٌِ -ارا ِ خش يبر ثِ ًقؾِ كؼ  –عيگٌبل ٍ عين ٍ كبث  

اًشػبة سدْيشار  -4

 اًؽاسُ گيز  

 ؼاًؼ:

 اًَاع كغيٌَط في هشز  –اًَاع فزكبًظ هشز  –اًَاع كليؽ ٍلز  –اًَاع ٍلز هشز  -اًَاع  هذزهشز

 هْبرر:

 -اًشػبة كغيٌَط في هشز -اًشػبة فزكبًظ هشز –اًشػبة كليؽ ٍلز  -اًشػبة ٍلز هشز -اًشػبة  هذزهشز

 ارا ِ خش يبر ثِ ًقؾِ كؼ  – CTاًشػبة 

 ٍسارر  هَسػ ٍ دزٍرػ

 عبسهبى دضٍّؼ ٍ ثزًبهِ ريش   هَسؽي

1-4ًوَى ثزگ سطلي  كبر  ؼفشز سبلي  كشبة ّب  ؼرعي فٌي ٍ ضزفِ ا  ٍ كبرؼاًؼ    2اظ     1نفحٝ  
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 هزاض  كبر
 ؽبيغشگي ّبخش  

 )ؼاًؼ، هْبرر، ًگزػ، ايوٌي ٍ سَخْبر سيغز هطييي(

سؼييي اع لز ثؽًِ  -5

 سبثلَ 

 ؼاًؼ:

 زگًَگي سؼييي ضدن سبثلَ  –اًَاع سبثلَ اس ًظز عبغز  –اًَاع سبثلَ اس ًظز ًقت 

 هْبرر:

 ارا ِ خش يبر ثِ ًقؾِ كؼ  –سؼييي ًَع ٍ اثؼبؼ سبثلَ  -سؼييي ٍرق فلش  سبثلَ –سؼييي كي يز رًگ سبثلَ 

 ؼاًؼ: -6

 

 هْبرر:

 
  

 ايوٌي 
  ___ 

 غالقيز ٍ ؼقز  –هغئَليز دذيز     ًگزػ

 رػبيز ثْؽاؽز ٍ افَل سيغز هطييي ٍ سيجبيي   سَخْبر سيغز هطييي

ؽبيغشگي ّب  غيز 

فٌي كؽ ٍ عيص هَرؼ 

 ًيبس كبر

 N66 – N63 – N31 – N23 – N12 – N11 

اثشار، سدْيزار، اعٌبؼ، 

 هَاؼ هقزفي ٍ هٌبثغ
 فزهَل ّب  هطبعجبسي ال شزي ي   –خؽٍل ٌّؽثَک  -هبؽيي ضغبة –ًقؾِ  

 ؽيوي  –فيشيک  –ريبمي    ؼاًؼ دبيِ

   2اظ     2نفحٝ  
 ٍسارر  هَسػ ٍ دزٍرػ

 عبسهبى دضٍّؼ ٍ ثزًبهِ ريش   هَسؽي

 ؼفشز سبلي  كشبة ّب  ؼرعي فٌي ٍ ضزفِ ا  ٍ كبرؼاًؼ

1-4ًوَى ثزگ سطلي  كبر   

 نفحٝ    اظ     
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 ضزفِ  3113 كؽ ضزفِ 
س ٌغيي هٌْؽعي 

 ثزق 
 L3 عيص فالضيز

اعشبًؽارؼ ػول زؼ كبر:  ىزاضي سبعيغبر ٍ 

-5-13سدْيشار ال شزي ي ىجق اعشبًؽارؼ 

-3-3-14ًظبم هٌْؽعي  13-5-1-2ٍ  2-6

 110-1ًؾزيِ  8
كؽ 

 ٍ ي ِ 
 ىزاضي سبعيغبر ٍ سدْيشار ال شزي ي ٍ ي ِ  3113012

 ارر ٍ فبػقِ گيز  كبر 311301203 كؽ كبر
 عيص ؽبيغشگي كبر:

 هْبرر -3

 هزاض  كبر
 خش  ؽبيغشگي ّب

 )ؼاًؼ، هْبرر، ًگزػ، ايوٌي ٍ سَخْبر سيغز هطييي(

 ؼاًؼ: كبرثز  ه بى  سؼييي  -1

 هطؽٍؼُ ارر  –دالى 

 هْبرر:

 ارا ِ خش يبر ثِ ًقؾِ كؼ  –سؼييي هطؽٍؼُ ارر  –اعش بؼُ اس دالى 

 ؼاًؼ: هيبلؼبر اٍليِ  -2

 عيغشن ّب  ارر ٍ فبػقِ گيز   –هقبٍهز ال شزي ي سهيي 

 هْبرر:

 ارا ِ خش يبر ثِ ًقؾِ كؼ -اًشػبة عيغشن ارر ٍ فبػقِ گيز  –سؼييي هقبٍهز ال شزي ي سهيي 

هطبعجبر عيغشن  -3

 ارر 

 ؼاًؼ:

–سؼزي  ّوجٌؽ   -خؽاٍل سؼييي ال شزٍؼّب  سهيي -اًَاع هقبٍهز ّب  ال شزي ي سهيي–اًَاع ال شزٍؼ سهيي 

 عين ٍ كبث  ارر  -فزهَل ٍ ًزم افشار ارر

 هْبرر:

 ارا ِ خش يبر ثِ ًقؾِ كؼ -كبر ثب فزهَل ٍ ًزم افشار ارر –اًشػبة هقيغ ّبؼ  سهيي  -سؼييي ال شزٍؼ

هطبعجبر عيغشن  -4

 فبػقِ گيز 

 ؼاًؼ:

 -خؽاٍل سؼييي ال شزٍؼّب  سهيي –عين ٍ كبث  ارر  –اًَاع هقبٍهز ّب  ال شزي ي سهيي –اًَاع ال شزٍؼ سهيي 

 فزهَل ٍ ًزم افشار ارر  -اًَاع فبػقِ گيز 

 هْبرر:

 ارا ِ خش يبر ثِ ًقؾِ كؼ -سؼييي ًَع فبػقِ گيز –كبر ثب ًزم افشار ارر  -اًشػبة هقيغ سهيي –سؼييي ال شزٍؼ 

 ٍسارر  هَسػ ٍ دزٍرػ

 عبسهبى دضٍّؼ ٍ ثزًبهِ ريش   هَسؽي

ؼرعي فٌي ٍ ضزفِ ا  ٍ كبرؼاًؼؼفشز سبلي  كشبة ّب   1-4ًوَى ثزگ سطلي  كبر      2اظ     1نفحٝ  
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 هزاض  كبر
 خش  ؽبيغشگي ّب

 سَخْبر سيغز هطييي()ؼاًؼ، هْبرر، ًگزػ، ايوٌي ٍ 

هقبيغِ ًشبيح  -5

 هطبعجبر ثب اعشبًؽارؼّب 

 ؼاًؼ:

 -ّوجٌؽ  -ال شزٍؼّب  سهيي  اًَاع هقبٍهز ّب  سهيي ٍ خؽاٍل اًشػبة اًَاع -اًَاع ال شزٍؼّب  سهيي

 اًَاع اعشبًؽارؼّب   –اًَاع فبػقِ گيز  –سؼزي  فزهَل ٍ ًزم افشار ارر 

 هْبرر:

 ارا ِ خش يبر ثِ ًقؾِ كؼ -هقبؼيز هزخغ اعشبًؽارؼكٌشزل هطبعجبر ثب 

 ؼاًؼ: -6

 

 هْبرر:

 

  

 ايوٌي 
___ 

 هغئَليز دذيز  ٍ غالقيز  ًگزػ

 رػبيز ثْؽاؽز ٍ افَل سيغز هطييي  سَخْبر سيغز هطييي

ؽبيغشگي ّب  غيز فٌي 

 كؽ ٍ عيص هَرؼ ًيبس كبر
N66 – N63 – N12 – N11 

سدْيزار، اعٌبؼ،  اثشار،

 هَاؼ هقزفي ٍ هٌبثغ
 خؽٍل اعشبًؽارؼ  –ًزم افشار  –فزهَل ّب  –ًقؾِ ٍ دالى 

 ؽيوي  –فيشيک  –ريبمي  ؼاًؼ دبيِ

 نفحٝ    اظ     

   2اظ     2نفحٝ  

 ٍسارر  هَسػ ٍ دزٍرػ

 عبسهبى دضٍّؼ ٍ ثزًبهِ ريش   هَسؽي

ؼفشز سبلي  كشبة ّب  ؼرعي فٌي ٍ ضزفِ ا  ٍ 

 كبرؼاًؼ

1-4ًوَى ثزگ سطلي  كبر   
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 ضزفِ  3113 كؽ ضزفِ 
س ٌغيي 

 هٌْؽعي ثزق 

عيص 

 فالضيز
L3 

اعشبًؽارؼ ػول زؼ كبر:  ىزاضي سبعيغبر ٍ 

 6-8-13سدْيشار ال شزي ي ىجق اعشبًؽارؼ 

 110-2ًظبم هٌْؽعي ًؾزيِ 
 ٍ ي ِ  3113012 كؽ ٍ ي ِ 

ىزاضي سبعيغبر ٍ سدْيشار 

 ال شزي ي

 عيغشن َّؽوٌؽ ٍ خزيبى مؼي   كبر 311301204 كؽ كبر
 عيص ؽبيغشگي كبر:

 هْبرر -3

 هزاض  كبر
 خش  ؽبيغشگي ّب

 )ؼاًؼ، هْبرر، ًگزػ، ايوٌي ٍ سَخْبر سيغز هطييي(

 ؼاًؼ: ًيبسعٌدي ه بى  -1

 خؽاٍل ًيبسعٌدي عيغشن ّب  َّؽوٌؽ ٍ خزيبى مؼي   –دالى  

 هْبرر:

ارا ِ  -اعش بؼُ اس خؽٍل ًيبس عٌدي عيغشن ّب  َّؽوٌؽ ٍ خزيبى مؼي   –سؼييي سؼؽاؼ ىجقبر 

 خش يبر ثِ ًقؾِ كؼ

سيجيق هطقَالر  -2

عيغشن ّب  َّؽوٌؽ 

هَخَؼ ؼر ثبسار هشٌبعت 

 ثب ًيبس ه بى 

 ؼاًؼ:

 اًَاع عيغشن ّب  َّؽوٌؽ عبس   –كبسبلَگ  ىغَاًؽ -افَل عين كؾي

 هْبرر:

ارا ِ خش يبر ثِ  -س  يک غيَه خزيبى مؼي  ٍ فؾبر مؼي   –سؼييي هط  هٌبعت سدْيشار َّؽوٌؽ 

 ًقؾِ كؼ

عيغشن ّب  خزيبى  -3

 مؼي  

 ؼاًؼ:

خؽاٍل ٍ  -سدْيشار ثِ كبر رفشِ ؼر عيغشن ّب  خزيبى مؼي  –اًَاع عيغشن ّب  خزيبى مؼي  

 سؼزي  هطبعجبر ٍ فزهَل ّب  عيغشن خزيبى مؼي   -اعشبًؽارؼّب

 هْبرر:

اعش بؼُ اس فزهَل ّب ٍ  –اعش بؼُ اس خؽاٍل ٍ اعشبًؽارؼّب  –سؼييي سدْيشار عيغشن ّب  خزيبى مؼي  

 ارا ِ خش يبر ثِ ًقؾِ كؼ -اًدبم هطبعجبر عيغشن ّب  خزيبى مؼي  

 ؼاًؼ: -4

 

 هْبرر:

 

 ٍسارر  هَسػ ٍ دزٍرػ

 عبسهبى دضٍّؼ ٍ ثزًبهِ ريش   هَسؽي

كبرؼاًؼؼفشز سبلي  كشبة ّب  ؼرعي فٌي ٍ ضزفِ ا  ٍ  1-4ًوَى ثزگ سطلي  كبر      2اظ     1نفحٝ  
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 هزاض  كبر
 خش  ؽبيغشگي ّب

 )ؼاًؼ، هْبرر، ًگزػ، ايوٌي ٍ سَخْبر سيغز هطييي(

 ؼاًؼ: -5

 

 هْبرر:

 

 ؼاًؼ: -6

 

 هْبرر:

 

  

 ايوٌي 
___ 

 هغئَليز دذيز  ٍ غالقيز  ًگزػ

 رػبيز ثْؽاؽز ٍ افَل سيغز هطييي  سَخْبر سيغز هطييي

غيز فٌي كؽ ؽبيغشگي ّب  

 ٍ عيص هَرؼ ًيبس كبر
N66 – N63 – N12 – N11 

اثشار، سدْيزار، اعٌبؼ، هَاؼ 

 هقزفي ٍ هٌبثغ

اىالػبر خش يبر اًَاع  –عيغشن ّب  َّؽوٌؽ ؼر ثبسار  -كبسبلَگ ّب –خؽاٍل  –فزهَل  –دالى  –ًقؾِ 

 عيغشن ّب  َّؽوٌؽ ٍ خزيبى مؼي  ؼر ثبسار 

 فيشيک  –ريبمي  ؼاًؼ دبيِ

 ٍسارر  هَسػ ٍ دزٍرػ   2اظ     2نفحٝ  

 عبسهبى دضٍّؼ ٍ ثزًبهِ ريش   هَسؽي

ؼفشز سبلي  كشبة ّب  ؼرعي فٌي ٍ ضزفِ ا  ٍ 

 كبرؼاًؼ

1-4ًوَى ثزگ سطلي  كبر   

 نفحٝ    اظ     
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 ضزفِ  3113 كؽ ضزفِ 
س ٌغيي هٌْؽعي 

 ثزق 

عيص 

 فالضيز
L3 

 اعشبًؽارؼ ػول زؼ كبر: 

 ىزاضي سبعيغبر ٍ سدْيشار ال شزي ي ٍ ي ِ  3113012 كؽ ٍ ي ِ 

 غيَه سَسيغ  كبر 311301205 كؽ كبر
 عيص ؽبيغشگي كبر:

 هْبرر  – 3

 هزاض  كبر
 خش  ؽبيغشگي ّب

 )ؼاًؼ، هْبرر، ًگزػ، ايوٌي ٍ سَخْبر سيغز هطييي(

 ؼاًؼ: هيبلؼبر هٌيقِ  -1

 ضزين ّب  هدبس   –ًقؾِ –ه بّين خ زافيبيي 

 هْبرر:

غَاًؽى  –سؼبه  ثب سهيي ؽٌبعي  -سؼييي ضزين ّب  هدبس –اعشػزاج ػَاه  هطييي هَرؼ ًيبس ثزا  ىزاضي 

  ًقؾِ

 ؼاًؼ: هطبعجبر غيَه سَسيغ  -2

هقزُ ّب ٍ يزاق  الر غيَه سَسيغ  –عين ٍ كبث   –اًَاع دبيِ  –فلؼ   -ال شزي ي ...( –ٍسًي  -اعذي ّب )ثبؼگيز

 زيؽهبى   –

 هْبرر:

سؼييي ًَع هقزُ ٍ يزاق  –سؼييي عين ٍ كبث   –سؼييي دبيِ  -هطبعجِ اعذي –سؼييي عين ٍ كبث  هطبعجِ فلؼ 

  الر ٍ زيؽهبى )ًَع كزاط  رم( 

ىزش اٍليِ خْز ارا ِ   -3

 ثِ ًقؾِ كؼ

 ؼاًؼ:

 ًزم افشار –ػال ن فٌي  –سؼزي  ًقؾِ 

 هْبرر:

 ًَؽشي خش يبر خْز ارا ِ ثِ ًقؾِ كؼ –اعش بؼُ اس ػال ن فٌي ؼر سْيِ ًقؾِ  –كبر ثب ًزم افشار 

 ؼاًؼ:  -4

 

 هْبرر:

 

 ٍسارر  هَسػ ٍ دزٍرػ

 عبسهبى دضٍّؼ ٍ ثزًبهِ ريش   هَسؽي

 ؼفشز سبلي  كشبة ّب  ؼرعي فٌي ٍ ضزفِ ا  ٍ كبرؼاًؼ
1-4ًوَى ثزگ سطلي  كبر     2اظ     1نفحٝ  
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 كبر هزاض 
 خش  ؽبيغشگي ّب

 )ؼاًؼ، هْبرر، ًگزػ، ايوٌي ٍ سَخْبر سيغز هطييي(

 ؼاًؼ:   -5

 

 هْبرر:

 

 ؼاًؼ: -6

 

 هْبرر:

 

  

 ايوٌي 
___ 

 غالقيز ٍ ؼقز  –هغئَليز دذيز   ًگزػ

 رػبيز ثْؽاؽز ٍ افَل سيغز هطييي  سَخْبر سيغز هطييي

ؽبيغشگي ّب  غيز فٌي كؽ 

 ٍ عيص هَرؼ ًيبس كبر
N66 – N63 – N12 – N11 

اثشار، سدْيزار، اعٌبؼ، هَاؼ 

 هقزفي ٍ هٌبثغ
 هبؽيي ضغبة –ًزم افشار ٍ كبهذيَسز  –خؽٍل ػال ن فٌي  –ًقؾِ ٍ دالى 

 فيشيک  –ريبمي  ؼاًؼ دبيِ

   2اظ     2نفحٝ  
 ٍسارر  هَسػ ٍ دزٍرػ

 عبسهبى دضٍّؼ ٍ ثزًبهِ ريش   هَسؽي

ؼفشز سبلي  كشبة ّب  ؼرعي فٌي ٍ ضزفِ ا  ٍ 

 كبرؼاًؼ

1-4ًوَى ثزگ سطلي  كبر   

 نفحٝ    اظ     
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 سؽٍيي اعشبًؽارؼ ؽبيغشگي ضزفِ

Occupational Competency Standard Development 

 

رد ضايستگي حرهف )بخص نهايي(  پيماُن مرحلو  پنجم : تدويه استاندا

Occupational Competency Standard Development (Final step) 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

ضزفِ/ ًيبس عٌدي ؽ لي ضزفِىزاضي  ه َْهي  ضزفِسطلي    كبرس بلي  سطلي  
سؽٍيي اعشبًؽارؼ ؽبيغشگي  

ضزفِ

ؼًيب  كبر 

اعشبًؽارؼ ىزاضي ه َْهي  
ارسؽيبثي ضزفِ 

گزٍُ ثٌؽ  كبرّب سطلي  اعشبًؽارؼ ػول زؼ
سؽٍيي اعشبًؽارؼ ارسؽيبثي 

كبرّب
سؽٍيي اعشبًؽارؼ ارسؽيبثي 

ضزفِ
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 هراحل عولياتي تدٍيي ًْايي استاًدارد ضايستگي حرفِ

 وبض اِف( ٌطزآٚض٢ اؾٙبز ٔطاحُ ٥٘بظ ؾٙد٣ قغُ ٞب، عطاح٣ حطفٝ، سح٥ُّ حطفٝ، سح٥ُّ

 )٤ٚػ٣ٌ ٞب٢ قبغُ( 1-5ة(سى٥ُٕ ٕٖ٘ٛ ثطي 

 ج( سس٤ٚٗ ٚ ؾبٔب٘س٣ٞ ؾٙس قب٤ؿش٣ٍ حطفٝ ثط اؾبؼ چبضچٛة د٥كٟٙبز٢

 

 اجساي اصلي ًوَى ترگ ٍيصگي ّاي ضاغل

 سٛا٘ب٣٤ قبغُ -1

 ػالئك ٚ ٌطا٤ف ٞب٢ قبغُ -2

 ؾجه ٞب٢ وبض قبغُ-3

 ٥٘بظٔٙس٢ ٞب٢ قبغُ-4

 سدبضة قبغُ-5

 ٘بح٥ٝ قغُ-6
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 ؽهِ هق   1-5

 اؾشب٘ساضز قب٤ؿش٣ٍ حطفٝ ا٢ ٔؼ٥بض ٚ قبذم ثطا٢ ػّٕىطز زض ٤ه حطفٝ اؾز.

 :ٔٛضز سٛخٝ لطاض ٌطفشٝ اؾز حطفٝ ٔٛاضز ظ٤ط قب٤ؿش٣ٍ اؾشب٘ساضز  سس٤ٚٗزض

، سدع٤ٝ ٚ سح٥ُّ ٔكبغُ ٚ ... DACUMٞب٢ ٔرشّف ٔثُ اِف( فؼب٥ِز ٔٛخٛز زض حطفٝ، ٚظب٤ف ٚ وبضٞب، ٔطاحُ وبض وٝ اظ ضٚـ
 ٣ٔ ٌطزز. اؾشرطاج

 ٞب٢ ٔح٥ظ وبضة( قطا٤ظ ٚ ٤ٚػ٣ٌ

 ٍطـ ٔح٥ظ وبض )ثب ضٚـ سح٥ُّ وبض ٚ٘ج( زا٘ف، سٛا٘ب٣٤ ٚ 

 ز( ٔؼ٥بضٞب٢ ػّٕىطز ٚ اؾشب٘ساضز اضظق٥بث٣ اظ وبضٞب

 سد٥ٟعار ٚ ٚؾب٤ُ ٔٛضز ٥٘بظ ٔح٥ظ وبضٞ( 

 ٚ( ٟٔبضر ٞب٢ ٔحٛض٢ ٚ غ٥طف٣ٙ ٔح٥ظ وبض 

 

 ارسؽيبثي ٍ  هَسػ اعشبًؽارؼثب ا ،راثيِ اعشبًؽارؼ ضزفِ -2-5

چٝ ٔؿّّٓ اؾز ا٤ٗ وٝ لجُ . آٖ٘كبٖ زازٜ قسٜ اؾزا٢، اضظق٥بث٣ ٚ آٔٛظـ زض ز٤بٌطاْ ظ٤ط اضسجبط ٚ سٛا٣ِ ؾٝ اؾشب٘ساضز حطفٝ

 ا٢ ثب٤س اضظق٥بث٣ ثٝ ػُٕ آٚضزٜ ٚ اؾشب٘ساضز اضظق٥بث٣ اخطا ٌطزز.اظ سس٤ٚٗ اؾشب٘ساضز آٔٛظـ اظ اؾشب٘ساضز حطفٝ

 

 

 

ٞب٣٤ سٛا٘س سٛؾظ ٌطٜٚثبقس. اؾشب٘ساضز اضظق٥بث٣ ٣ٔا٢ ٣ٔعٛض و٣ّ ثبظاض وبض سؼ٥٥ٗ وٙٙسٜ اؾشب٘ساضز حطفٝ ٤ٝ، نٙٛف ٚ ثٝاسحبز

ا٢ ٚ اؾشب٘ساضز اضظق٥بث٣ ثب ٤ىس٤ٍط ز٥٘ب٢ وبض ٚ آٔٛظـ س٥ٟٝ قٛز. زض ثطذ٣ اظ وكٛضٞب اؾشب٘ساضز حطفٝ وبضقٙبؾبٖثب سطو٥ج٣ اظ 

 سّف٥ك قسٜ اؾز.

 

 ا  اخشا  افلي هزضلِ سؽٍيي اعشبًؽارؼ ؽبيغشگي ضزفِ -3-5

٥٘بظؾٙد٣ قغ٣ّ، عطاح٣ ٔف٣ٟٔٛ حطفٝ، سح٥ُّ حطفٝ اظ اثشسا سٙظ٥ٓ ا٤ٗ ؾٙس سب ٔطحّٝ سس٤ٚٗ اؾشب٘ساضز قب٤ؿش٣ٍ چٟبض ؾٙس 
 .ٔٛضز اؾشفبزٜ لطاض ٌطفز وٝ قطح ٞط ؾٙس زض ثرف ٔطثٛط ثٝ آٖ آٚضزٜ قسٜ  ٚ سح٥ُّ سىب٥ِف وبض٢

 و٥ٙٓ.وبض سب ضؾ٥سٖ ثٝ سس٤ٚٗ اؾشب٘ساضز اضظق٥بث٣ حطفٝ اظ اخعاء ظ٤ط اؾشفبزٜ ٣ٔ زض ازأٝ

 ( Job Zone)ٞب٢ ٔكبغُ، سدبضة ٔكبغُ ٚ ٘بح٥ٝ قغ٣ّ ٞب٢ وبض٢ ٔكبغُ، ٥٘بظٔٙس٢ػال٤ك ٚ ٌطا٤ف ٔكبغُ، ؾجه

 

 

 استبًذارد آهَسضي استبًذارد ارسضیبثي استبًذارد حزفِ ای 
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 1-5ًطَُ س وي  ًوَى ثزگ  -4-5

ثطا٢ سى٥ُٕ ا٤ٗ ٕٖ٘ٛ ثطي ثب سٛخٝ ثٝ خسَٚ سٛؾؼٝ نالح٥ز حطفٝ ا٢ ضقشٝ ثطق حطفٝ ٞب٢ سؼ٥٥ٗ قسٜ ا٘شربة ٚ ثب ضػب٤ز 

 .قسٜ ا٘س.وس ٚ ؾغح حطفٝ ٔٛاضز ظ٤ط سدع٤ٝ ٚ سح٥ُّ 

 سَاًبيي هؾبغ  -1

وبض ثب لغؼبر حد٥ٓ،  ٞب٢ ز٤ساض٢، ق٥ٙساض٢، ؾطػز اٍ٘كز ٚ ٔچ زؾزا٤ٗ سٛا٘ب٣٤ قبُٔ وبض زض قطا٤ظ ؾرز، سٛا٘ب٣٤ 

 حطوش٣ ٚ ف٥ع٤ى٣ ٚ قٙبذش٣ اؾز. ٣سٕطوع ز٤س ٚ فىط ٚ ثٝ عٛض و٣ّ سٛا٘ب٣٤ ازضاو٣، ضٚا٘

 ّب ػاليق ٍ گزايؼ -2

-وٙس ٥ٌ٣ٔط٢ ٣ٔقغ٣ّ ا٘ساظٜ قبذم ٞب٢ وٝ قره٥ز فطز ضا ثب ، )((john Holand ثب اؾشفبزٜ اظ ٘ظط٤ٝ قره٥ش٣ خبٖ ٞبِٙس

 ٢ٚ ٘عز٤ه اؾز د٣ ثطز.سٛاٖ ثٝ ٌطا٤ف قغ٣ّ وٝ ثٝ 

٥ٌطز ٚ ٘ٛع زض آٖ عجمٝ لطاض ٣ٔ ، ؾ٢ٛ ٘ٛع ذبن٣ اظ قره٥ز ث٥كشط ٌطا٤ف زاقشٝ ثبقسثٝ ٞبِٙس ٔؼشمس اؾز ٞط فطز٢ وٝ 

 قغُ ٢ٚ اضسجبط ٔؿشم٣ٕ٥ ثب قره٥ز اٚ زاضز.

(، nter PrisingI، ٔشٟٛض )(Conventional( لطاضزاز٢ )Realisticٌطا )ٚالغس٥خ،  6ثٙس٢ افطاز زض ٤ى٣ اظ ثطاؾبؼ ا٤ٗ عجمٝ
ٌطا زٚؾز قٛز. ثٝ ػٙٛاٖ ٔثبَ افطاز ٚالغثٙس٢ ٣ٔعجمٝ (Investigative( ٚ خؿشدٌٛط )Artistic(، ٞٙط٢ )socialاخشٕبػ٣ )

ٞب٢ اخشٕبػ٣ ٤بثٙس. ا٤ٗ افطاز زض فؼب٥ِزٞب٢ ذٛث٣ زؾز ٣ٔآالر وبض وٙٙس ٚ زض وبضٞب٢ ف٣ٙ ٚ اثعاض ثٝ ٟٔبضرزاض٘س ثب ٔبق٥ٗ

 ٔثُ سسض٤ؽ ٚ آٔٛظـ ز٤ٍطاٖ ٔكبضوز چٙسا٣٘ ٘ساض٘س.

 ّب  كبر  هَرؼ ًيبس هؾبغ عجک -3

ؾبظٌبض٢، ذٛز وٙشط٣ِ ، ؾطؾرش٣ ، دص٤ط٢ ٥ٌط٢ د٥كطفز، اع٥ٕٙبٖخٟز، زض ا٤ٗ لؿٕز فبوشٛضٞب٣٤ اظ لج٥ُ سأث٥ط اخشٕبػ٣ 

 ٥ٌطز.ٚ ذٛزا٤ؿشب٣٤ ٚ سأث٥طاس٣ اظ ا٤ٗ زؾز ٔٛضز ثطضؾ٣ لطاض ٣ٔ

 ّب ٍ الشاهبر هؾبغ ًيبسهٌؽ  -4

ٔسضن  ثٝ عٛض ٔثبَقٛز. ٞب٢ دب٤ٝ، د٥ف ٥٘بظٞب ٚ ٔساضن ٔٛضز ٥٘بظ خٟز ا٘دبْ وبض زض ٘ظط ٌطفشٝ ٣ٔ، ٟٔبضرلؿٕز زض ا٤ٗ 

 ٞب٢ ف٣ٙ دب٤ٝ ٔٛضز ٥٘بظ ٚ زا٘ف ف٣ٙ ٔطسجظ ا٢، ٟٔبضرزٚضٜ آٔٛظـ ف٣ٙ حطفٝ

 ّب، الشاهبر سدزثِ هؾبغ  ًيبسهٌؽ  -5

ٌٛا٥ٞٙبٔٝ ٚ وبضآٔٛظ٢ ٔٛاضز٢ اؾز ، سدطثٝ وبض زض قطا٤ظ ذبل  ،سدبضة ف٣ٙ لج٣ّ وٝ قرم ٌصضا٘سٜ  ،ٌط٣ٞٚ سدطثٝ وبض

 .اؾز وٝ زض ا٤ٗ ثرف اظ ٤ٚػ٣ٌ ٔكبغُ ٔٛضز٘ظط 

 (job zone) ًبضيِ ؽ لي -6

 ثبقس وٝ خٟز ا٘دبْ وبضٞب زض ٔٛاضز ظ٤ط قج٥ٝ ٕٞس٤ٍط اؾز.ا٢ اظ حطف ٣ٔ٘ٛاح٣ قغ٣ّ ٔدٕٛػٝ

 ٔمساض آٔٛظـ ح٥ٗ وبض،  طازٔمساض سدطثٝ ٔٛضز ٥٘بظ اف،  طازٔٛضز ٥٘بظ اف آٔٛظـٔمساض 

 ثٙس٢ اؾز٘ٛاح٣ قغ٣ّ ثٝ دٙح ٘بح٥ٝ لبثُ سمؿ٥ٓ ٚ عجمٝ
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 ؾبظ٢ ٞؿشٙس.ٔبزٜ ؾبظ٢ ذ٣ّ٥ وٓ ٤ب ثسٖٚ آٔبزٜ: حطفٝ ٞب٣٤ وٝ ٥٘بظٔٙس آ1٘بح٥ٝ 

 ؾبظ٢ وٓ ٞؿشٙس.ٞب٣٤ وٝ ٥٘بظٔٙس آٔبزٜ: حطف2ٝ٘بح٥ٝ 

 ؾبظ٢ ٔشٛؾغ٣ ٞؿشٙس.ٞب٣٤ وٝ ٥٘بظٔٙس آٔبزٜ: حطف3ٝ٘بح٥ٝ 

 ؾبظ٢ ظ٤بز ٞؿشٙس.ٞب٣٤ وٝ ٥٘بظٔٙس آٔبزٜ: حطف4ٝ٘بح٥ٝ 

 ؾبظ٢ ذ٣ّ٥ ظ٤بز ٞؿشٙس.ٞب٣٤ وٝ ٥٘بظٔٙس آٔبزٜ: حطف5ٝ٘بح٥ٝ 

 ثٝ ػٙٛاٖ ٔثبَ زض خسَٚ ظ٤ط حطفٝ ٚ ٘بح٥ٝ  قغ٣ّ زٚ ٕ٘ٛ٘ٝ اظ حطف ٌطٜٚ قغ٣ّ ثطق اضائٝ قسٜ اؾز:

 

 كؽ هلي ضزفِ ًبم ضزفِ
ًبضيِ ؽ لي 

(job zone) 

اٍلَيز اٍل غقَفيز ؽ لي 

 ّبلٌؽ

 ٚالؼ٥ز ٌطا٣٤ 3 74120292 سبثّٛ ؾبظ ثطق 

 ٚالؼ٥ز ٌطا٣٤ 2 74110191 ثطلىبض ػ٣ٕٔٛ 
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 ؼفشز سبلي  كشبثْب  ؼرعي فٌي ٍ ضزفِ ا  ٍ كبرؼاًؼ

 ؽبيغشگي ضزفِهزضلِ دٌدن: سؽٍيي ًْبيي اعشبًؽارؼ -ؼًيب  كبر

 ٍيضگي ّب  ؽبغ  1-5ًوَى ثزگ 

 ف طِ   اس    

 L2 عيص: 74120192 كؽ: ثزق بر هبّز ًبم ضزفِ ؼر عيص فالضيز:

 

 ؽزش ٍيضگي

 سَاًب ي ّب  ؽبغ 

ا٘شظبض ٣ٔ ضٚز  آدبضسٕبٖ ؾبذشٕبٟ٘ب٢ ٔؿى٣٘ٛ ٚ ٕٞچ٥ٙٗ اسبلٟب٣٤ وٝ ٥٘بظ ثٝ ؾ٥ٓ وك٣ ضٚوبض ٔبٞط اظ ثطلىبض 

)ٔب٘ٙس ٔٛسٛضذب٘ٝ ٞب ٚ اسبلٟب٢ ثطق ٚ...( ضا ثٝ وٕه ٘مكٝ ذٛا٣٘ ا٘دبْ زازٜ ٚ سٛا٘ب٣٤ سؼ٥ٕط ٍٟٚ٘ساض٢ زاض٘س 

 ؾ٥ؿشٕٟب٢ ضٚقٙب٣٤ ضا ٥٘ع زاقشٝ ثبقس

 ػاليق ٍ گزايؼ ّب

ثطلىبض ٔبٞط لبزض ذٛاٞس ثٛز زض ظ٥ٔٙٝ ٘هت ٚ ٍٟ٘ساض٢ ٚ سؼ٥ٕط سبؾ٥ؿبر اِىشط٤ى٣ ٔٙبظَ ٔؿى٣٘ٛ ٚ 

 ز ٕ٘ب٤س.آدبضسٕبٟ٘ب فؼب٥ِ

 عجک ّب  كبر  هَرؼ ًيبس ؽبغ 

 

 ًيبسهٌؽيْب ٍ  الشاهبر ؽبغ 

)هْبرر ّب  دبيِ/ؼاًؼ/عيص 

  هَسػ هَرؼ ًيبس/هؽارک السم(

 ض٤بض٣ ٚ ف٥ع٤ه زض حس ز٤ذّٓ ٔشٛؾغٝ

ًيبسهٌؽ  ّب/الشاهبر سدزثِ 

 ؽبغ 

)گَاّيٌبهِ ّب / 

 كبر هَس /ًيبسهٌؽ  ّب  قبًًَي(

 سبؾ٥ؿبر حفبظش٣ ٚ ؾبذشٕبٖ ٞب٢ ٞٛقٕٙس–٘مكٝ ذٛا٣٘ ٚ٘هت سد٥ٟعار فكبض ضؼ٥ف  -ؾ٥ٓ وك٣ ثطق ؾبذشٕبٖ

 

 وبثُ وك٣ ٚ٘هت سبثّٛ ٞب٢ خط٤بٖ ضؼ٥ف ٚاخطا٢ ضِٝ ٞب٢ لبثُ ثط٘بٔٝ ض٤ع٢

 ًبضيِ ؽ لي

 2٘بح٥ٝ قغ٣ّ 
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 ٍيضگي ّب  كلي ضزفِ  1-5ًوَى ثزگ 

 

 

 L1 عيص فالضيز  ثزق بر ػوَهي ضزفِ : 74110191 كؽ ضزفِ 

 ؽزش ٍيضگي

 سَفي  ضزفِ ا 

 روکار کشی سیم به نیاز که اتاقهایی همچنین و مسکونی ساختمانهای آپارتمان  رود می انتظار عمومی برقکار از

 ونگهداری تعمییر توانایی و داده انجام خوانی نقشه کمک به را...( و برق اتاقهای و ها موتورخانه مانند) دارند

 باشد داشته نیز را روشنایی سیستمهای

فؼبليز ّب كبر  سؼوين 

 يبفشِ ٍ ثيي ضزفِ ا 

 عبارتی به دارد باالیی ارزش کار شود نصب وتراز ،محکم شکستگی ایجاد بدون شغل این در را ای وسیله اگر

 وجود ای هروسیله از ساده درکاتالوگ کشی سیم نحوه دارد باالتری ارزش کشی سیم خود از شغل این در نصابی

 ماندگاری ، زیبایی ودر.خواهد می باال دقت و گیری اندازه ، ابزار با کار نصابی اما شد خواهد حل آن مشکل و دارد

 دهد می نشان را خود اثر کار مخاطرات از جلوگیری و

ؽبيغشگي ّب  غيزفٌي 

هَرؼ ًيبس ضزفِ )كؽ ٍ 

 عيص (

N21ٝزاقشٗ زضن زضؾز اظ ضقش(- N12 )سه٥ٕٓ ٥ٌط٢(N66 )ٔس٤ط٤ز ٔٛاز ٚ سد٥ٟعار( 

  N53)ٓ٘مف زض س٥(- N92 )ٔحبؾجٝ ٚض٤بض٣(– N64 )ٖٔس٤ط٤ز ظٔب(– N22)ٓسٙظ٥ٓ ٚ ػّٕىطز ؾ٥ؿش(- N11)َاؾشسال( 

 

ايوٌي ، ثْؽاؽز ٍ قَاًيي 

 هَرؼ ًيبس ضزفِ

ٔؿشمُ ٚثرك٣ ح٥ٗ ٞطوبض ٔحؿٛة ٣ٔ قٛز وٕىٟب٢ ا٥ِٚٝ ثرك٣ اظ ا٣ٕٙ٤ ٚ ثٟساقز زض ا٤ٗ قغُ ثهٛضر وبض 

زض ثطق ٌطفش٣ٍ ٣ٔ سٛا٘س ٔؿشمُ اظ ٞط وبض  ٔحؿٛة ٣ٔ قٛز زض ا٤ٗ حطفٝ ا٘دبْ ػ٥ّٕبر ثطلىبض٢ ؾبذشٕبٖ زض 

 اضسفبع ثبال ػالٜٚ ثط اؾشفبزٜ اظ سد٥ٟعار ا٣ٕٙ٤ ، زض لٛا٥٘ٗ ٥٘ع حك اِعحٕٝ ٔشفبٚر زاضز.

 -سىٙؿ٥ٗ ٟٔٙسؾ٣ ثطق  -سبؾ٥ؿبر   -ؾبذشٕبٖ  ضزفِ ّب ٍ هؾبغ  هزسجو

ثػؼ ّب ٍ فؼبليز ّب  

 اقشقبؼ  هزسجو
 D-E-F-Cثرف نٙؼز 

ؽػقيز ٍ َّيز ضزفِ 

 ا 
 خؿشدٌٛط -لطاضزاز٢  -ٌطاٚالغ

 ثبفز ٍ ؽزايو كبر 
قٛز.سٙٛع ٣ زاض٘س ٚ زض ٔح٥غٟب٢ وبضٌب٣ٞ ا٘دبْ ٣ٔ جقبغ٥ّٗ زض ا٤ٗ حطفٝ دطٔكغّٝ ٞؿشٙس ا٥ٙٔز قغ٣ّ ٔٙبؾ

 قغ٣ّ آٖ ٥٘ع ٔحسٚز اؾز ٔح٥ظ وبض ثطا٢ ظٔبٟ٘ب٢ ٔكرم ٔحسٚز اؾز

 ٍمؼيز ؽ لي ٍ ضزفِ ا 
ٚ ذ٤ٛف  C ضقس٢ ٔشٙبؾت ثب ٚضؼ٥ز ؾبذشٕبٖ ؾبظ٢ زاضز اظ ٘ظط ضزٜ ثٙس٢ قغ٣ّ زض زؾشٝ وبض وٗ ٔؿشمُ 

 .زؾشٝ ثٙس٢ ٣ٔ قٛز B فطٔب  

ؼٍرًوب  ؽ لي ٍ اىالػبر 

 ثبسار كبر
 ث٥كشط٤ٗ سؼساز قبغُ ضا ثٝ ذٛز اذشهبل ٥ٔسٞس. آٔبض قبغ٥ّٗ زض ا٤ٗ حطفٝ لبثُ سٛخٝ اؾز. زض ثرف ؾبذشٕبٖ
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