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 همسهِ
 

ساظهاى ثثت احَال وطَض تا ضػایت لَاًیي ٍ همطضات  هٌسضج زض  1394تمَین آهَظضی سال        

ٍ ّوچٌیي اغالحیِ آى ٍ ترطٌاهِ ّای  اجطاییّای  ًظام آهَظش واضهٌساى ٍ هسیطاى زستگاُ

ًظط  ٍعطح ًیاظ سٌجی هگفا  هؼاًٍت تَسؼِ هسیطیت ٍ سطهایِ اًساًی ضئیس جوَْض ٍ تا تَجِ تِ 

ّای ترػػی ٍ ػوَهی ٍ تا ضػایت زستَضالؼول ضواضُ  هط وع آهَظش اظ حَظُ 93سال  سٌجی

، زض ًطست ّای واضگطٍُ هغالؼات ٍ تطًاهِ ضیعی ًیطٍی   7/10/93هَضخ   13472/93/200

تِ تػَیة  ..........ٍ پس اظ اػوال تغییطات ٍ اغالحات پیطٌْازی اػضا، زض تاضید  اًساًی هغطح

 .ساظهاى ضسیسُ است وویتِ ترػػی سطهایِ اًساًی

ّای  تط تَجِ تِ اجطای غحیح ٍ لاًًَی پَزهاى افعٍىسؼی گطزیسُ  ایي تمَین،تسٍیي تْیِ ٍ زض 

تا تغییطات ایجاز  ایي ضٍاظ . تِ اضظیاتی اثطترطی زٍضُ ّا ًیع اّتوام ٍیژُ ای هؼوَل گطزز ،آهَظضی

ّای هجاظی تِ  تطگعاضی پَزهاى ،سغح اهىاًات آى تاالتطزىآهَظش الىتطًٍیه ٍ  ًظامضسُ زض 

 .هطوع آهَظش ٍ پژٍّص تطگعاض ذَاّس ضس زضغَضت هتوطوع  

 

 :تَجِ ازاضات ول استاًی تِ هَاضز هططٍحِ شیل ضطٍضی است ایي تاضُزض 

 

هٌظَض واّص ّعیٌِ ّای هطتثظ ٍ استفازُ تْیٌِ اظ اهىاًات هَجَز ضوي ضػایت هیعاى ُ ب .الف

ّای هجاظی زض  ، اجطای پَزهاى(ساػت 40)وٌاىٍ واض (ساػت 60)سطاًِ ساػات آهَظضی هسیطاى

ازاضات ول  تٌا تط ایي. هطوع آهَظش ٍ پعٍّص تطگعاض ذَاّس ضس زضغَضت هتوطوع  ُ سغح وطَض ب

استاًی هی تایست فطایٌس اجطای زٍضُ ّا ضا ّوچَى گصضتِ تِ غَضتی هسیطیت ًوایٌس وِ ضوي  

ط تتَاًٌس زض زٍضُ ّای تسٍیي ضسُ یضطا غطفأ افطاز ٍاجس اعالع ضساًی هغلَب تِ فطاگیطاى ،

 .واضی ذَز گطزًس تاظزُی ٍ یٍ زض ًْایت تا افعایص هْاضت ذَز تاػث افعایص واضا ًوایٌسضطوت 

تا تَجِ تِ تاًه اعالػات هسضسیي ، هطوع آهَظش ٍ پژٍّص اظ ٍجَز هسضسیي یاز آٍض هی ضَز 

 .هٌاسة تاضٌس تْطُ ذَاّس تطززضٍى ساظهاًی زض سغح وطَض وِ زاضای تجطتِ ٍ ترػع 

 

هٌظَض افعایص اثطترطی اجطای زٍضُ ّای آهَظضی، اثطترطی ولیِ زٍضُ ّای آهَظضی ُ ب .ب

ازاضات ول استاًی اًجام ٍ ًتایج حاغل اظ آى تِ هطوع آهَظش ٍ پعٍّص  زضحضَضی هی تایست 
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هطتثظ زض اجطای  ضایستِ است ازاضات ول استاًی تِ هحض هطاّسُ ّطگًَِ اضىال. اضسال گطزز

 .زض جْت ضفغ آى السام ٍ هطاتة ضا تِ هطوع آهَظش ٍ پژٍّص گعاضش ًوایٌسسطیؼاً  زٍضُ ّا 

 

 1394ازاضات ول استاًی هی تایست تا تَجِ تِ تؼْسات پیص تیٌی ضسُ زض عطح پایص سال  .ج

آهَظش ّای هطوع  ّا ٍ ّوچٌیي ًوایٌسگی ّواٌّگی تا زفاتط آهَظش ٍ پژٍّص استاًساضی ضوي

هسیطیت زٍلتی زض استاًْا ٍ ولیِ هطاوع هؼتثط ٍ زاضای پطٍاًِ فؼالیت آهَظضی واضوٌاى زٍلت زض 

ذػَظ اجطای زٍضُ ّای تطٍى سپاضی تا اٍلَیت زٍضُ ّای تْثَز هسیطیت ٍ تطتیت هسیط هػَب 

 .السام  ٍ ًتیجِ ضا تِ هطوع آهَظش ٍ پژٍّص اػالم ًوایٌس

 

ّوچَى فطاگیطاى  تطایغسٍض گَاّی ًاهِ آهَظضی  ،لؼول تفَیض اذتیاضتا تَجِ تِ اتالؽ زستَضا .ز

  .ازاضت ول استاًی غَضت ذَاّس پصیطفت سٌَات گصضتِ زض

ترطٌاهِ  13هطاغل ػوَهی وِ زض هازُ  آى زستِ اظ غسٍض گَاّی ًاهِ ّای آهَظضیگفتٌی است 

هطوع  تط ػْسُ  ٍ هٌسضج زض تمَین است ًیاهسُ  14/11/92هَضخ  18819/92/200ضواضُ 

 .ذَاّس تَزآهَظش ٍ پژٍّص 

غسٍض گَاّی ًاهِ آهَظضی زٍضُ ّای فٌاٍضی اعالػات تطاتط زستَضالؼول هطتَط اًجام : تثػطُ

 .گیطز

 

هی تَاًٌس پَزهاى ّای آهَظضی تطٍى  استاى ّا زض ضاستای واّص ّعیٌِ ّا، ازاضات ول .ّـ

ٍاجس ضطایظ یا هطوع آهَظش ٍ پژٍّص ساظهاًی زفاتط پیطرَاى ضا اظ عطیك هطاوع ذػَغی 

 .استاًساضی تطگعاضًوایٌس

 

ّای آهَظضی ٍ افعایص سغح ترػػی ٍ هْاضتی واضوٌاى  تا اجطای ّطچِ تْتط پَزهاى اهیس است

تط تِ جاهؼِ ّسف  ساظهاى ثثت احَال وطَض افعایص تْطُ ٍضی ٍ زض ًْایت اضائِ ذسهات هغلَب

  .تاضینتاضس ضاّس وِ ّواًا هطزم ضطیف وطَضهاى 
 

 ػثسالطسَل غعالی                                                                                                       

 ضئیس هطوع آهَظش ٍ پژٍّص                                                                                              
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ربانهم زمان بندی اجرای پودمان اهی آموزشی 

 رد حوزه ستادی
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 پودمان های آموزضی تخصصی فناوری اطالعات .1

زُ
ض

 

 ػٌَاى پَزهاى
ساػت 

 پَزهاى

ظهاى 

 تطگعاضی

 ًحَُ تطگعاضی

 هجاظی حضَضی

  * ذطزاز 8 زٝٓز آٌشطٝٛیٌی  1

  * ذطزاز 12 (١بضچٞة ٝ اؾشوطاضؽانّٞ، )حبً٘یز كبٝا 2

  * ذطزاز 22 ٢ٗبضر ١بی حطك٠ ای ٝ ازاضی ًبض ثب ضایب٠ٛ 3

  * ذطزاز CEH 40ٗوبث٠ٔ ثب ٛلٞش زض قج٠ٌ  4

5 Network management  50 ٗطزاز *  

  * ق٢طیٞض NET . 34ثطٛب٠ٗ ٛٞیؿی ٝ ٗلب١یٖ  6

7 Server + 40 ٢ٗط *  

  * آثبٙ 30 ٗلب١یٖ ٝ ضٝـ ١بی سحٔیْ ٝ َطاحی ٛطٕ اكعاض 8

  * آشض Java 30ثطٛب٠ٗ ٛٞیؿی ٝ ٗلب١یٖ  9

10 CCNA 60 زی *  

11 Web Logic Server  24 ٚ٘ث٢ *  

12 ITIL Service Manager 16 ٚ٘ث٢ *  

  * اؾلٜس 30 ٗلب١یٖ ٝ ضٝـ ١بی آظٗٞزٙ ٛطٕ اكعاض 13

  * ٗطزاز 12 ٗٔی١ٞقٜ٘س  ًبضر ؾبٗب٠ٛ یًبضثط 14

  * ق٢طیٞض  12 ٗٔی ١ٞقٜ٘س ًبضرؾبٗب٠ٛ ١بی  زض ریاٗٚ 15

 *  ٢ٗط 12 ضٝٛس اػطایی نسٝض ًبضر ١ٞقٜ٘س ٗٔی ٝ ٗعایبی آٙ 16

 *  آثبٙ 24 ( EID) ١ٞیز آٌشطٝٛیٌی  17

 *  زی 24 (IAS)ًبضر ١ٞقٜ٘س ٗٔی ٝ ١ٞیز زض كًبی ٗؼبظی ٝ حویوی  18

    480 جوغ

ضَضای ػالی ازاضی پیص تیٌی  20/1/93هَضخ   560/93/206تط اساس هػَتِ ضواضُ  3تا  1زٍضُ ّای آهَظضی ضزُ ّای * 

تطای   2زضٍُ ّای ضزُ  ، (ضئیس ساظهاى، هؼاًٍیي  ٍ هسیطاى کل)ٍیژُ هسیطاى اضضس  1اظ ایي زٍضُ ّا ضزُ . ضسُ است

 . ضسذَاّس تطگعاض سایط کاضکٌاى تطای  3ضزُ ٍ کاضضٌاساى فٌاٍضی اعالػات 

ًفط اظ کاضضٌاساى تِ  3هقطض ضس ایي زٍضُ ّا حس اکخط تطای  13تا  5تَجِ تِ تاالتَزى ّعیٌِ تطگعاضی زٍضُ ّای ضزُ تا ** 

 .تطریع حَظُ هؼاًٍت فٌاٍضی اعالػات تطگعاض ضَز
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جمعیت و مهاجرتپودمان های آموزضی تخصصی  . 2  

زُ
ض

 

 ػٌَاى پَزهاى
ساػت 

 پَزهاى

ظهاى 

 تطگعاضی

 ًحَُ تطگعاضی

 هجاظی حضَضی

ػ٘ؼیشی ٌٗبٙ ٗحٞض زض ٛظبٕ  زازٟ ١بیًبضثطز  آٗبضی  آقٜبیی ثب  1
 ثطٛب٠ٗ ضیعی

  * هطزاز 12

آٗبض ٝ  زض اضسوبء ًیلیز ٛظبضر ٝ اضظیبثیانّٞ ٝ ضٝـ ١بی  2
 ٝ ٢ٗبػطر یاَالػبر ػ٘ؼیز

  * ضْطیَض 12

  * آشض 12 طجز كٞر ٝ ػْٔ ٝكبردبیف آقٜبیی ثب ضٝـ ١بی  3

    36 جوغ

 

  پودمان های آموزضی تخصصی  اسناد هویتی. 3

 

زُ
ض

 

 ػٌَاى پَزهاى
ساػت 

 پَزهاى

ظهاى 

 تطگعاضی

 ًحَُ تطگعاضی

 هجاظی حضَضی

  * ٗطزاز 8 اؾٜبز ١ٞیشی قٜبذز هٞاػس ٝ ضٝی٠ ١بی 1

  * ق٢طیٞض 16 زؾشٞضآؼْ٘ اضائ٠ ذسٗبر ٝ ث٢طٟ ثطزاضی اظ آضقیٞ آٌشطٝٛیي 2

  * ٢ٗط 8 اٛشربة ٛبٕ 3

 *  آثبٙ 12 احٞاّ طجز ىیآٌشطٝٙ ُب٠ٛ زٟ ذسٗبر 4

  * زی 12 ٗسیطیز سرههی اؾٜبز ١ٞیشی 5

    56 جوغ

 

 (هسیطاى کل حثت احَال ٍ هؼاًٍیي اسٌاز َّیتی آًاى)ٍیژُ هسیطاى هیاًی  5ٍ  2 ،1پَزهاى ّای آهَظضی ضزُ ّای** 

 . تطًاهِ ضیعی ضسُ است
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 مطاغل عمومیپودمان های آموزضی  .4

 

زُ
ض

 

 ػٌَاى پَزهاى
ساػت 

 پَزهاى

ظهاى 

 تطگعاضی

 ًحَُ تطگعاضی

 هجاظی حضَضی

  * هْط 30 (10/ 26ًس ) حؿبثساضی زٝٓشی 1

  * ضْطیَض 30 ( 33/12ًس )سطػ٠٘ ٗشٞٙ ؾبزٟ ذجطی 2

  * تْوي 20 ( 34/12ًس )قٜٞز نٞسی ٝ سهٞیطی 3

  * هطزاز 12 ( 28/13ًس )سٌٜیي ١بی ٗهبحج٠  4

 *  آشض 12 (49/13ًس )آقٜبیی ثب كطم ٝ ٗصا١ت اؾالٗی  5

 *  هطزاز 4 (43/14ًس )ٗؿؤٝٓیز ٗسٛی ًبضًٜبٙ زٝٓز 6

 *  هطزاز 4 (44/14ًس )ٗؿؤٝٓیز ًیلطی ًبضًٜبٙ زٝٓز 7

 *  هْط 12 (46/14ًس )آییٚ زازضؾی ٗسٛی 8

 *  آشض 12 (46/14ًس )آییٚ زازضؾی ًیلطی 9

آقٜبیی ثب هٞاٛیٚ ٝ ٗوطضار ٛحٟٞ س٘ٔي اضايی ثطای َطح  10
 (63/14ًس )١بی ػ٘طاٛی زٝٓشی ٝ ػ٘ٞٗی

 *  تْوي 6

 *  ضْطیَض 20 (  7/15ًس )آقٜبیی ثب هبٛٞٙ ٗحبؾجبر ػ٘ٞٗی  11

 *  هطزاز 24 ( 10/22ًس )ؾیؿشٖ ١بی حؿبثساضی  12

 *  زی 24 ( 16/22ًس )ٗسیطیز سساضًبر  13

  * ضْطیَض 30 حؿبثساضی سؼ٢سی 14

    240 جوغ
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 **های مطاغل عمومی  دورهادامه 

زُ
ض

 

 ػٌَاى پَزهاى
ساػت 

 پَزهاى

ظهاى 

 تطگعاضی

 زض ذَاست کٌٌسُ زٍضُ

زفتط 

 ًَساظی

ازاضُ کل 

 هٌاتغ اًساًی

  * هطزاز 34 (12/23کذ)بروبمٍ ریس ی يکىترل پريشٌ   1

  * آشض 8 (15/23کذ ()1)بروبمٍ ریسی ي پیش بیىی  ،تلفیق بًدجٍ ریسی  2

  * ضْطیَض 20 (22/11کذ )تجسیٍ ي تحلیل اداری 3

  * هْط 12 (12/21کذ )ارتببطبت سبزمبوی 4

  * آشض 24 (13/21کذ )اصًل يمببوی بر وبمٍ ریسی  ویريی اوسبوی 5

  * هطزاز 8 (11/19کذ )مىشی َبخصًصیبت شخصیتی  يرفتبری مسؤيالن دفبتري  6

  * هْط 12 (4/19کذ )يظبیف اداری ي دفتری مسئًل دفتر 7

  * آتاى 32 (13/11کذ )سیستمُب ي ريشُب  8

 * * زی 34 (16/11کذ )آشىبیی بب طرح طبقٍ بىذی مسبغل ي آئیه وبمٍ َب  9

 *  اسفٌس 12 (15/11ًس )آقٜبیی ثب ٛظبٕ حوٞم ٝ زؾش٘عز 10

 *  هطزاز 8 (10/16ًس )آقٜبیی ثب هٞاٛیٚ ٗطثٌٞ ث٠ ثبظٛكؿشِی ٝ ٝظیل٠ 11

 *  هْط 24 (12/16ًس )یطٝی اٛؿبٛیٙانّٞ ٝ ٗجبٛی ثطٛب٠ٗ ضیعی  12

 *  زی 30 (20/16ًس)اضظیبثی ًبض ٝ ظٗبٙ 13

 *  تْوي 20 (16/21ًس ()ازاضٟ اٗٞض ًبضًٜبٙ)ٗسیطیز ٜٗبثغ اٛؿبٛی 14

 *  اسفٌس 12 (1/23ًس)ػ٘ٔیبسیثٞزػ٠ ضیعی  15

 *  ضْطیَض 12 (8/16ًس )هبٛٞٙ ًبض ٝ سأٗیٚ اػش٘بػی  16

 *  آتاى 6 (25/16ًس)َطح اضظیبثی ٗكبؿْ ذبل 17

    308 جوغ

ازاضُ کل  .است   14/11/92هَضخ  18819/92/200ترطٌاهِ 13هازُ  2هطاغل ػوَهی هٌسضد زض تٌس  جعٍایي زٍضُ ّا ** 

تَسؼِ هٌاتغ اًساًی ٍ پطتیثاًی ٍ زفتط ًَساظی ٍ تحَل ازاضی، ٍاجسیي ضطایظ ایي گًَِ هطاغل ضا تطای گصضاًسى  آهَظش 

تاتغ هقطضات هطکع آهَظش هسیطیت زٍلتی ًیع ًحَُ اجطای آًْا  . ساػت تِ هطکع هؼطفی ذَاٌّس کطز 30ّای هطتثظ تِ هست

 .تَز ُ آى ذَاّسزیا هؤسسِ تطگعاض کٌي
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 پودمان های آموزضی تخصصی  دفاتر پیطخوان .5

 

زُ
ض

 

 ػٌَاى پَزهاى
ساػت 

 پَزهاى

ظهاى 

 تطگعاضی

 ًحَُ تطگعاضی

 هجاظی حضَضی

 *  هطزاز 16 اضظیبثی زكبسط دیكرٞاٙ انّٞ ٝ ٗجبٛی 1

 *  تْوي 20 آقٜبیی ثب ٗجبٛی، ٗوطضار ٝ زؾشٞضآؼْ٘ ١بی ؾؼٔی  ٝ ضٝـ ١بی اٛؼبٕ ًبض 2

    36 جوغ

 
 

 

 پودمان های آموزضی ویژه اعضای بسیج   .6

زُ
ض

 

 ػٌَاى پَزهاى
ساػت 

 پَزهاى

ظهاى 

 تطگعاضی

 ًحَُ تطگعاضی

 هجاظی حضَضی

  * هطزاز 36 ًبضًٜبٙ ثؿیؼی ثهیطرَطح  1

  * ضْطیَض 30 ؾجي ظٛسُی اؾالٗی ٝ آٗٞظٟ ١بی زیٜی ثب ٗحٞضیز حٔو٠ نبٓحیٚ 2

  * هْط 12 حؼبة ًبضُبٟ آٗٞظقی ػلبف ٝ 3

  * آتاى 8 زق٘ٚ قٜبؾی ٝ سجییٚ آؾیت ١بی ٗب١ٞاضٟ ای ٝ كًبی ٗؼبظی 4

  * آشض 8 َطح ٗؼطكز سٌ٘یٔی  5

آٗطاٙ ث٠ ٗؼطٝف ٝ ٛب١یبٙ اظ ٌٜٗط ٝیػٟ یبٝضاٙ ٗؼطٝف ٝ ٗؼش٘سیٚ قٞضای اٗط ث٠ ٗؼطٝف ٝ ٢ٛی اظ  6
 ٌٜٗط

  * تْوي 16

    110 جوغ

 

  



10 
 

 های آموزضی حراست پودمان .7

زُ
ض

 

 ػٌَاى پَزهاى
ساػت 

 پَزهاى

ظهاى 

 تطگعاضی

 ًحَُ تطگعاضی

 هجاظی حضَضی

  * ١٘عٗبٙ ثب ١٘بیف 8 آضٌایی تاآضضیَ الکتطًٍیک اسٌاز پطسٌلی 1

  * هْط 8 اغَل ًگْثاًی 2

  * آتاى 8 آضٌایی تا اػالم حطیق ٍ اعفاء حطیق 3

    24 جوغ

 
 عمومیپودمان های آموزضی  .9

زُ
ض

 

 ػٌَاى پَزهاى
ساػت 

 پَزهاى

ظهاى 

 تطگعاضی

 ًحَُ تطگعاضی

 هجاظی حضَضی

  * اضزیثْطت 6 قیٟٞ ؾبٗبٛس١ی ثطٛب٠ٗ ًبضثطزی ٝ ٛوك٠ ضاٟ ٛظبٕ ازاضی 1

 *  اضزیثْطت 32 ضٝـ سحوین 2

  * هطزاز 24 آییٚ ِٛبضـ ٌٗبسجبر ازاضی 3

  *  ضْطیَض 8 سكطیلبركٜٞٙ دصیطایی ٝ  4

  * تیط 28 ضٝذٞاٛی ٝ ضٝاٙ ذٞاٛی هطاٙ ًطیٖ 5

 *  ضْطیَض 6 َطح سٌطیٖ اضثبة ضػٞع 6

 *  تیط 28 آزاة ٝ اؾطاض ٛ٘بظ 7

 *  ضْطیَض 12 آقٜبیی ثب ػٕٔٞ ٝ ٗؼبضف زكبع ٗوسؼ 8

 *  آتاى 16 دیف ُیطی ٝ ًٜشطّ ػٞاْٗ ذُطؾبظ ثی٘بضی ١بی هٔجی ػطٝهی 9

 *  آشض 6 ث٠ ٗؼطٝف ٝ ٢ٛی اظ ٌٜٗطاٗط  10

 *  زی 12 دساكٜس ؿیط ػبْٗ 11

  * تْوي 6 ًٔیبر اَلبء حطین ٝ ضا ٟ ١بی دیكِیطی 12

  * زی 8 آقٜبیی ثب هٞاٛیٚ ٝٗوطضار اضسوبء ؾالٗز ازاضی 13

    192 جوغ
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 دوره توجیهی بذو خذمت .10
 

زُ
ض

 

 ػٌَاى پَزهاى
ساػت 

 پَزهاى

ظهاى 

 تطگعاضی

 ًحَُ تطگعاضی

 هجاظی حضَضی

  * ضْطیَض 70 سٞػی٢ی ثسٝ ذسٗز 1

    70 جوغ
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ربانهم زمان بندی اجرای پودمان اهی آموزشی 

 رد استان اه
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 پودمان های آموزضی تخصصی فناوری اطالعات .1

 

زُ
ض

 

 

 

 ػٌَاى پَزهاى

 

اى
زه

 پَ
ت

اػا
س

 

ی
عاض

طگ
ى ت

ظها
 

 ذطزاز 12 (١بضچٞة ٝ اؾشوطاضؽانّٞ، )حبً٘یز كبٝا 1

 ذطزاز 28 ٢ٗبضر ١بی حطك٠ ای ٝ ازاضی ًبض ثب ضایب٠ٛ 2

 هطزاز 12 کاضتطی ساهاًِ کاضت َّضوٌس هلی  3

 آشض 12 اهٌیت زض ساهاًِ ّای کاضت َّضوٌس هلی 4

  64 جوغ

 

 
 

 

 

 جمعیتی و مهاجرت  پودمان های آموزضی تخصصی آمار ، اطالعات .2
زُ

ض
 

 

 

 ػٌَاى پَزهاى
 

اى
زه

 پَ
ت

اػا
س

 

ی
عاض

طگ
ى ت

ظها
 

آقٜبیی ثب ٗلب١یٖ زازٟ ١بی ػ٘ؼیشی ٌٗبٙ ٗحٞض ٝ  1
 ًبضثطز آٙ زض ٛظبٕ ثطٛب٠ٗ ضیعی

 هطزاز 12

  12 جوغ
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 اسناد هویتیپودمان های آموزضی تخصصی    .3

 

زُ
ض

 

 

 

 ػٌَاى پَزهاى
 

اى
زه

 پَ
ت

اػا
س

 

ی
عاض

طگ
ى ت

ظها
 

 ذطزاز 20 هٞاٛیٚ ٝ ٗوطضار طجز احٞاّ 1

 هطزاز 8 ٝكبر ٝ ٝالزر اؾٜبز ٕیسٜظ 2

 آتاى 16 اٛشربة ٛبٕ 3

  44 جوغ
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 *پودمان های آموزضی مطاغل عمومی  .4

 

زُ
ض

 

 ػٌَاى پَزهاى
ساػت 

 پَزهاى

ظهاى 

 تطگعاضی

 ًحَُ تطگعاضی

 هجاظی حضَضی

  * هْط 30 (10/ 26ًس ) حؿبثساضی زٝٓشی 1

  * ضْطیَض 30 ( 33/12ًس )سطػ٠٘ ٗشٞٙ ؾبزٟ ذجطی 2

  * تْوي 20 ( 34/12ًس )قٜٞز نٞسی ٝ سهٞیطی 3

  * هطزاز 12 ( 28/13ًس )سٌٜیي ١بی ٗهبحج٠  4

 *  آشض 12 (49/13ًس )آقٜبیی ثب كطم ٝ ٗصا١ت اؾالٗی  5

 *  هطزاز 4 (43/14ًس )ٗؿؤٝٓیز ٗسٛی ًبضًٜبٙ زٝٓز 6

 *  هطزاز 4 (44/14ًس )ٗؿؤٝٓیز ًیلطی ًبضًٜبٙ زٝٓز 7

 *  هْط 12 (46/14ًس )آییٚ زازضؾی ٗسٛی 8

 *  آشض 12 (46/14ًس )آییٚ زازضؾی ًیلطی 9

آقٜبیی ثب هٞاٛیٚ ٝ ٗوطضار ٛحٟٞ س٘ٔي اضايی ثطای َطح ١بی  10
 (63/14ًس )ػ٘طاٛی زٝٓشی ٝ ػ٘ٞٗی

 *  تْوي 6

 *  ضْطیَض 20 (  7/15ًس )ٗحبؾجبر ػ٘ٞٗی آقٜبیی ثب هبٛٞٙ  11

 *  هطزاز 24 ( 10/22ًس )ؾیؿشٖ ١بی حؿبثساضی  12

 *  زی 24 ( 16/22ًس )ٗسیطیز سساضًبر  13

  * ضْطیَض 30 حؿبثساضی سؼ٢سی 14

    240 جوغ

 
 محل برگساری کالس ها مرکس آموزش و پژوهص* 
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 عمومیپودمان های آموزضی  .5

زُ
ض

 

 

 

 ػٌَاى پَزهاى
 

اى
زه

 پَ
ت

اػا
س

 

ى 
ظها

ی
عاض

طگ
ت

 

 تیط 28 ضٝ ذٞاٛی ٝ ضٝاٙ ذٞاٛی هطآٙ ًطیٖ 1

 هطزاز 24 آییٚ ِٛبضـ ٌٗبسجبر ازاضی 2

 ضْطیَض 8 كٜٞٙ دصیطایی ٝ سكطیلبر 3

 تْوي 6 ًٔیبر اَلبء حطین ٝ ضا ٟ ١بی دیكِیطی 4

  66 جوغ

 

 بذو خذمتدوره توجیهی  .6
 

زُ
ض

 

 ػٌَاى پَزهاى
ساػت 

 پَزهاى
 ظهاى تطگعاضی

 هْط 70 سٞػی٢ی ثسٝ ذسٗز 1

  70 جوغ
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 تاسوِ تؼالی

 

 
 غسالیجناب آقای 

 رئیس محترم مرکس آموزش و پژوهص
 

 سالم ػلیکن

تا هطرػات هٌسضد زض  ذاًن                                    / احتطاهاً ، تط اساس تقَین تطًاهِ ّای آهَظضی آقای

                   جسٍل ظیط تطای ضطکت زض پَزهاى آهَظضی                                                  کِ اظ تاضید                     تا      

 .زض آى هطکع تطگعاض ذَاّس ضس هؼطفی هی گطزز

 

 ساظهاًی پست حاتت هحل غسٍض ضواضُ ضٌاسٌاهِ ًام ذاًَازگی ًام

     

 

 

 .اتالؽ زاذلی ضویوِ است/ ضوٌاً تػَیط آذطیي حکن کاضگعیٌی 

 

 ًام ٍ ًام ذاًَازگی                                                                                                              

 هسیط کل حثت احَال                                                                                                            

 اهضا                                                                                                                        

 

 :ضتضًٍَ

تِ ) جٌاب آقای                                         تطای آگاّی ٍ حضَض زض هطکع آهَظش ٍ پژٍّص / سطکاض ذاًن

 زض تاضید هقطض( تْطاى ، ذیاتاى ٍلی ػػط ، تاالتط اظ چْاض ضاُ ضْیس چوطاى ، تقاعغ پسیاى : ًطاًی 
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 ضٌاسٌاهِ پَزهاى ّای آهَظضی
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 آهَظضیهطرػات زٍضُ 

 «ز»فطم 
 

 زٝٓز آٌشطٝٛیٌی :  ػٌَاى زٍضُ آهَظضی

 

:ًَع زٍضُ  

 ٗسیطیشی قـٔی ػ٘ٞٗی ثسٝ سهسی قـْ سٞػی٢ی

 ؾُح زاٛف ٝ ٢ٗبضر  ءاضسوب : اّسف ولی آهَظش

 فطاّن آٍضزى العاهات ًظام ازاضی الىتطًٍیه :ػولىطزی/اّساف آهَظضی ضفتاضی

 تثازالت ٍ تؼاهالت اعالػاتی زض ضاستای ضضایتوٌسی هطزماضتماء واضایی، اثطترطی، ضفافیت 

 اذشیبضی      آعاٗی  :ًَع آهَظش  ػ٘ٔی   8ٛظطی        :   هست آهَظش تِ ساػت 

 :سطفػل ّای آهَظش
 

 زٝٓز آٌشطٝٛیي ٗل٢ٕٞ آقٜبیی ثب 
 ثیبٙ ٗعایب ٝ زؾشبٝضز١بی زٝٓز آٌشطٝٛیي

 سكطیح ٠ُٛٞ ١ب  ٝ ٗسّ ١بی ٗرشٔق زٝٓز آٌشطٝٛیي
 آٗبزُی آٌشطٝٛیٌی

 شًص ٗحسٝزیز ١ب ٝ ٗٞاٛغ سٞؾؼ٠ زٝٓز آٌشطٝٛیي
 آقٜبیی ثب هٞاٛیٚ ثبالزؾشی زض حٞظٟ زٝٓز آٌشطٝٛیي

  ٝ ٛوف ١بی كٜبٝضی اَالػبر ًبضثطز١ب ٝ ٛٞ آٝضی ١بآقٜبیی ثب 

 ًٔی٠ ضقش٠ ١ب:  ضضتِ تحػیلی ضطوت وٌٌسگاى كٞم زیذٖٔ ٝ ثبالسط :همغغ تحػیلی ضطوت وٌٌسگاى

ضئیؽ ؾبظٗبٙ، ٗؼبٝٛیٚ ؾبظٗبٙ، )ٗسیطاٙ اضقس :هطاغل ضطوت وٌٌسگاى
 (ٗسیطاٙ ًْ

 :ضتثِ ضغلی

 :ضطایظ هسضساى

 ًبضقٜبؾی اضقس ٝ ثبالسط: قطایٍ سحهیٔی
 زؾز ًٖ دٜغ ؾبّ ؾبثو٠ سسضیؽ ثطای ٗسضى ًبضقٜبؾی: قطایٍ سؼطثی

 سؿٍٔ ث٠ ٗٞيٞع سسضیؽ:  ٝیػُی ١بی ٢ٗبضسی ٝ سرههی

 :هٌاتغ ٍ هحتَای آهَظضی

 (زثیطذب٠ٛ قٞضای اَالع ضؾبٛی: ٛبقط) ًشبة زٝٓز آٌشطٝٛیي
 زثیطذب٠ٛ قٞضای اَالع ضؾبٛی: ٛبقط) ًشبة ثٔٞؽ زٝٓز آٌشطٝٛیي

ؾبظٗبٙ )ٗؿشٜس آٗٞظقی زٝضٟ ٗجبٛی كٜبٝضی اَالػبر ثطای ًبضًٜبٙ ٝ ًبضثطاٙ
 كٜبٝضی اَالػبر

 :ضیَُ ّای اضظضیاتی

 .....سایط   ػ٘ٔی         قلب١ی        ًشجی

 : ضیَُ اضائِ

   ًبضُبٟ آٗٞظقی   ًالؼ زضؼ :    حًٞضی

 .....ؾبیط       آٌشطٝٛیٌی      ٌٗبسج٠ ای  : ؿیط حًٞضی
ٗطًع آٗٞظـ  ٝ دػ١ٝف ؾبظٗبٙ طجز احٞاّ  ًكٞض : هجطیاى آهَظش

 یب ٗؤؾؿ٠ آٗٞظقی ٗٞضز سأییس ایٚ ٗطًع

 94ذطزاز :        ظهاى اجطای زٍضُ

 :هسؤٍل آهَظش ًام ٍ ًام ذاًَازگی تاالتطیي همام 

 ػثسالطسَل غعالی

 اهضا                        تاضید                                 

 وویتِ ترػػی سطهایِ اًساًی ساظهاى تثت احَال وطَض  : هطجغ تػَیة

 13/12/93   :تاضید تػَیة
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 هطرػات زٍضُ آهَظضی

 «ز»فطم 
 

 (چ٢بضچٞة ٝ اؾشوطاضانّٞ، )حبً٘یز كبٝا  :  ػٌَاى زٍضُ آهَظضی

 

:ًَع زٍضُ  

 ٗسیطیشی قـٔی ػ٘ٞٗی ثسٝ سهسی قـْ سٞػی٢ی

 ؾُح زاٛف ٝ ٢ٗبضر  ءاضسوب : اّسف ولی آهَظش

 

 استمطاض ًظام حاوویت فٌاٍضی اعالػات ٍ ًظام هسیطیت ذسهات فٌاٍضی اعالػات :ػولىطزی/اّساف آهَظضی ضفتاضی

 اذشیبضی      آعاٗی  :ًَع آهَظش  ػ٘ٔی   12ٛظطی        :   هست آهَظش تِ ساػت 

 :سطفػل ّای آهَظش
 

 انّٞ ٝ ٗلب١یٖ حبً٘یز كبٝا 
 چ٢طچٞة ١بی حبً٘یز كبٝا  

 COBITاؾشوطاض ٛظبٕ حبً٘یز كبٝا ٗجشٜی ض چ٢بضچٞة 

 

 ١بًٔی٠ ضقش٠ :  ضضتِ تحػیلی ضطوت وٌٌسگاى كٞم زیذٖٔ ٝ ثبالسط :همغغ تحػیلی ضطوت وٌٌسگاى

 :ضتثِ ضغلی ٗسیطاٙ ٝ ًبضقٜبؾبٙ ضؾش٠ كٜبٝضی اَالػبر :هطاغل ضطوت وٌٌسگاى

 :ضطایظ هسضساى

 ًبضقٜبؾی اضقس ٝ ثبالسط: قطایٍ سحهیٔی
 زؾز ًٖ دٜغ ؾبّ ؾبثو٠ سسضیؽ ثطای ٗسضى ًبضقٜبؾی: قطایٍ سؼطثی

 سؿٍٔ ث٠ ٗٞيٞع سسضیؽ:  ٝیػُی ١بی ٢ٗبضسی ٝ سرههی

 :هٌاتغ ٍ هحتَای آهَظضی

 COBIT 5 – management Guide :   ًشبة ظثبٙ انٔی
  ISACA, COBIT 5 : The framework :   ًشبة ظثبٙ انٔی

 :ضیَُ ّای اضظضیاتی

 .....سایط   ػ٘ٔی         قلب١ی        ًشجی

 : ضیَُ اضائِ

   ًبضُبٟ آٗٞظقی   ًالؼ زضؼ :    حًٞضی

 .....ؾبیط       آٌشطٝٛیٌی      ٌٗبسج٠ ای  : ؿیط حًٞضی
ٗطًع آٗٞظـ  ٝ دػ١ٝف ؾبظٗبٙ طجز احٞاّ  ًكٞض : هجطیاى آهَظش

 یب ٗؤؾؿ٠ آٗٞظقی ٗٞضز سأییس ایٚ ٗطًع

 94ذطزاز  :        ظهاى اجطای زٍضُ

 :ًام ٍ ًام ذاًَازگی تاالتطیي همام هسؤٍل آهَظش 

 ػثسالطسَل غعالی

 اهضا                        تاضید                                 

 وویتِ ترػػی سطهایِ اًساًی ساظهاى تثت احَال وطَض  : هطجغ تػَیة

 13/12/93   :تاضید تػَیة
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 هطرػات زٍضُ آهَظضی

 «ز»فطم 
 

 هْاضت ّای حطفِ ای ٍ ازاضی واض تا ضایاًِ :  ػٌَاى زٍضُ آهَظضی

 

:ًَع زٍضُ  

 ٗسیطیشی قـٔی ػ٘ٞٗی ثسٝ سهسی قـْ سٞػی٢ی

 ؾُح زاٛف ٝ ٢ٗبضر  ءاضسوب : اّسف ولی آهَظش

 

 زض استفازُ اض فٌاٍضی اعالػات اضتماءسغح تَاًایی ّای ػوَم واضوٌاى زٍلت :ػولىطزی/اّساف آهَظضی ضفتاضی

 افعایص تْطُ ٍضی ساظهاى ّا زض ضاستای تْثَز اضائِ ذسهات تِ هطزم

 اذشیبضی      آعاٗی  :ًَع آهَظش  ػ٘ٔی   22ٛظطی        :   هست آهَظش تِ ساػت 

 :سطفػل ّای آهَظش
 

 ٝاغٟ دطزاظ دیكطكش٠
 نلح٠ ُؿشطزٟ دیكطكش٠

 اضائ٠ ُٗبٓت دیكطكش٠
 ؾبٗب٠ٛ ٗٔی ٝ زؾشِب١یآقٜبیی ٝ ًبض ثب ؾیؿشٖ اسٞٗبؾیٞٙ ازاضی ٝ 

 ًٔی٠ ضقش٠ ١ب:  ضضتِ تحػیلی ضطوت وٌٌسگاى كٞم زیذٖٔ ٝ ثبالسط :همغغ تحػیلی ضطوت وٌٌسگاى

 :ضتثِ ضغلی ًٔی٠ ًبضًٜبٙ ثؼع ضؾش٠ كٜبٝضی اَالػبر :هطاغل ضطوت وٌٌسگاى

 :ضطایظ هسضساى

 ًبضقٜبؾی اضقس ٝ ثبالسط: قطایٍ سحهیٔی
 ؾبثو٠ سسضیؽ ثطای ٗسضى ًبضقٜبؾیزؾز ًٖ دٜغ ؾبّ : قطایٍ سؼطثی

 سؿٍٔ ث٠ ٗٞيٞع سسضیؽ:  ٝیػُی ١بی ٢ٗبضسی ٝ سرههی

 :هٌاتغ ٍ هحتَای آهَظضی

 ًشبة ١بی آٗٞظقی كٜی ٝ حطك٠ ای

 :ضیَُ ّای اضظضیاتی

 .....سایط   ػ٘ٔی         قلب١ی        ًشجی

 : ضیَُ اضائِ

   ًبضُبٟ آٗٞظقی   ًالؼ زضؼ :    حًٞضی

 .....ؾبیط       آٌشطٝٛیٌی      ٌٗبسج٠ ای  : ؿیط حًٞضی
ٗطًع آٗٞظـ  ٝ دػ١ٝف ؾبظٗبٙ طجز احٞاّ  ًكٞض : هجطیاى آهَظش

 یب ٗؤؾؿ٠ آٗٞظقی ٗٞضز سأییس ایٚ ٗطًع

 94ذطزاز :        ظهاى اجطای زٍضُ

 :ًام ٍ ًام ذاًَازگی تاالتطیي همام هسؤٍل آهَظش 

 ػثسالطسَل غعالی

 اهضا                        تاضید                                 

 وویتِ ترػػی سطهایِ اًساًی ساظهاى تثت احَال وطَض  : هطجغ تػَیة

 13/12/93   :تاضید تػَیة

 

 



22 
 

 هطرػات زٍضُ آهَظضی

 «ز»فطم 
 

:ًَع زٍضُ CEH ضثىِ دس ًفَر تا هماتلِ :  ػٌَاى زٍضُ آهَظضی  

 ٗسیطیشی قـٔی ػ٘ٞٗی ثسٝ سهسی قـْ سٞػی٢ی

      اریػْ٘ ًٜشطّ ؾشٖیؼ ّیسحْ ٝ ٟیسؼع یحوٞم یٗجبٙؾُح زاٛف ٝ ٢ٗبضر  ءاضسوب : اّسف ولی آهَظش

     ظاریسؼ٠ اٛشربة ٝ یؼیٛٞ ثطٛب٠ٗ زض  ًؿت سٞاٜٛ٘سی  قـٔی ٝ حطك٠ ای  :ػولىطزی/اّساف آهَظضی ضفتاضی

 اذشیبضی      آعاٗی  :ًَع آهَظش  ػ٘ٔی                  40ٛظطی        :   هست آهَظش تِ ساػت 

 :سطفػل ّای آهَظش
  
1- Linux Commands 
 2- Foot Printing 
 3- Scanning 
 4- Enumeration 
 5- Vulnerabilities Assessment 
 6- Gaining Access 
 7- Escalating Privilege 
 8- Creating Backdoors 
 9- Virus – Trojan  

10- DOS Attack 

 

 ًٔی٠ ضقش٠ ١ب:  ضضتِ تحػیلی ضطوت وٌٌسگاى كٞم زیذٖٔ ٝ ثبالسط :همغغ تحػیلی ضطوت وٌٌسگاى

   ًبضقٜبؼ اٗٞض دطزاظـ اَالػبر طجز احٞاّ :هطاغل ضطوت وٌٌسگاى
 

 :ضتثِ ضغلی

 :ضطایظ هسضساى

 ًبضقٜبؾی اضقس ٝ ثبالسط: قطایٍ سحهیٔی
 ؾبثو٠ سسضیؽ ثطای ٗسضى ًبضقٜبؾیزؾز ًٖ دٜغ ؾبّ : قطایٍ سؼطثی

 سؿٍٔ ث٠ ٗٞيٞع سسضیؽ:  ٝیػُی ١بی ٢ٗبضسی ٝ سرههی

 :هٌاتغ ٍ هحتَای آهَظضی

 ػعٟٝ اؾشبز

 :ضیَُ ّای اضظضیاتی

 .....سایط   ػ٘ٔی         قلب١ی        ًشجی

 : ضیَُ اضائِ

   ًبضُبٟ آٗٞظقی   ًالؼ زضؼ :    حًٞضی

 .....ؾبیط       آٌشطٝٛیٌی      ٌٗبسج٠ ای  : ؿیط حًٞضی
ٗطًع آٗٞظـ  ٝ دػ١ٝف ؾبظٗبٙ طجز احٞاّ  ًكٞض : هجطیاى آهَظش

 یب ٗؤؾؿ٠ آٗٞظقی ٗٞضز سأییس ایٚ ٗطًع

 94 ذطزاز :        ظهاى اجطای زٍضُ

 :ًام ٍ ًام ذاًَازگی تاالتطیي همام هسؤٍل آهَظش 

 ػثسالطسَل غعالی

 اهضا                        تاضید                                 

 وویتِ ترػػی سطهایِ اًساًی ساظهاى تثت احَال وطَض  : هطجغ تػَیة

 13/12/93   :تاضید تػَیة
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 هطرػات زٍضُ آهَظضی

 «ز»فطم 
 

:ًَع زٍضُ Network Management :  ػٌَاى زٍضُ آهَظضی  

 ٗسیطیشی قـٔی ػ٘ٞٗی ثسٝ سهسی قـْ سٞػی٢ی

 ؾُح زاٛف ٝ ٢ٗبضر ًؿت سٞاٜٛ٘سی  قـٔی ٝ حطك٠ ای        ءاضسوب : اّسف ولی آهَظش

       ٗسیطیز قج٠ٌزض ظٗی٠ٜ ًؿت سٞاٜٛ٘سی   :ػولىطزی/اّساف آهَظضی ضفتاضی

 اذشیبضی      آعاٗی  :ًَع آهَظش  ػ٘ٔی                  50ٛظطی        :   هست آهَظش تِ ساػت 

 :سطفػل ّای آهَظش
 

MikroTik RouterOS Introduction 

MikroTik RouterOS Firewall 

MikroTik RouterOS QoS 

Mikrotik RouterOS Network Management 

MikroTik RouterOS Wireless 

MikroTik RouterOS Bridging 

MikroTik RouterOS Routing 

MikroTik RouterOS Tunnels 

Cisco Ethernet LANs and Switches 

Cisco Implementing IP Version 4 

Cisco LAN Switching 

 ًٔی٠ ضقش٠ ١ب:  ضضتِ تحػیلی ضطوت وٌٌسگاى كٞم زیذٖٔ ٝ ثبالسط :همغغ تحػیلی ضطوت وٌٌسگاى

،ًبضقٜبؼ اٗٞض   ؾیؿشٖ ٛٞیؽ ثطٛب٠ٗ :هطاغل ضطوت وٌٌسگاى
   دطزاظـ اَالػبر طجز احٞاّ

 :ضتثِ ضغلی

 :ضطایظ هسضساى

 ًبضقٜبؾی اضقس ٝ ثبالسط: قطایٍ سحهیٔی
 زؾز ًٖ دٜغ ؾبّ ؾبثو٠ سسضیؽ ثطای ٗسضى ًبضقٜبؾی: قطایٍ سؼطثی

 سؿٍٔ ث٠ ٗٞيٞع سسضیؽ:  ٝیػُی ١بی ٢ٗبضسی ٝ سرههی

 :هٌاتغ ٍ هحتَای آهَظضی

 ػعٟٝ اؾشبز

 :ضیَُ ّای اضظضیاتی

 .....سایط   ػ٘ٔی         قلب١ی        ًشجی

 : ضیَُ اضائِ

   ًبضُبٟ آٗٞظقی   ًالؼ زضؼ :    حًٞضی

 .....ؾبیط       آٌشطٝٛیٌی      ٌٗبسج٠ ای  : ؿیط حًٞضی
ٗطًع آٗٞظـ  ٝ دػ١ٝف ؾبظٗبٙ طجز احٞاّ  ًكٞض : هجطیاى آهَظش

 یب ٗؤؾؿ٠ آٗٞظقی ٗٞضز سأییس ایٚ ٗطًع

 94 هطزاز:        ظهاى اجطای زٍضُ

 :ًام ٍ ًام ذاًَازگی تاالتطیي همام هسؤٍل آهَظش 

 ػثسالطسَل غعالی

 اهضا                        تاضید                                 

 وویتِ ترػػی سطهایِ اًساًی ساظهاى تثت احَال وطَض  : هطجغ تػَیة

 13/12/93   :تاضید تػَیة
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 هطرػات زٍضُ آهَظضی

 «ز»فطم 
 

:ًَع زٍضُ NET. میهفاُ ٍ یسیًَ تشًاهِ :  ػٌَاى زٍضُ آهَظضی  

 ٗسیطیشی قـٔی ػ٘ٞٗی ثسٝ سهسی قـْ سٞػی٢ی

 ؾُح زاٛف ٝ ٢ٗبضر ًؿت سٞاٜٛ٘سی  قـٔی ٝ حطك٠ ای        ءاضسوب : اّسف ولی آهَظش

       زض ظٗی٠ٜ ثطٛب٠ٗ ٛٞیؿیًؿت سٞاٜٛ٘سی  قـٔی ٝ حطك٠ ای  :ػولىطزی/اّساف آهَظضی ضفتاضی

 اذشیبضی      آعاٗی  :ًَع آهَظش  ػ٘ٔی                  34ٛظطی        :   هست آهَظش تِ ساػت 

 :سطفػل ّای آهَظش
 
 
 

Module 1: Getting Started 
Module 2: Working with Forms and Controls 

Module 3: Using Variables and Arrays 
Module 5: Decision Structures and Loops 

Module 6: Validating User Input 
Module 7: Handling Errors and Exceptions 

Module 8: Enhancing the User Interface 

 ًٔی٠ ضقش٠ ١ب:  ضضتِ تحػیلی ضطوت وٌٌسگاى كٞم زیذٖٔ ٝ ثبالسط :همغغ تحػیلی ضطوت وٌٌسگاى

،ًبضقٜبؼ اٗٞض   ؾیؿشٖ ٛٞیؽ ثطٛب٠ٗ :هطاغل ضطوت وٌٌسگاى
   دطزاظـ اَالػبر طجز احٞاّ

 :ضغلیضتثِ 

 :ضطایظ هسضساى

 ًبضقٜبؾی اضقس ٝ ثبالسط: قطایٍ سحهیٔی
 زؾز ًٖ دٜغ ؾبّ ؾبثو٠ سسضیؽ ثطای ٗسضى ًبضقٜبؾی: قطایٍ سؼطثی

 سؿٍٔ ث٠ ٗٞيٞع سسضیؽ:  ٝیػُی ١بی ٢ٗبضسی ٝ سرههی

 :هٌاتغ ٍ هحتَای آهَظضی

 ػعٟٝ اؾشبز

 :ضیَُ ّای اضظضیاتی

 .....سایط   ػ٘ٔی         قلب١ی        ًشجی

 : ضیَُ اضائِ

   ًبضُبٟ آٗٞظقی   ًالؼ زضؼ :    حًٞضی

 .....ؾبیط       آٌشطٝٛیٌی      ٌٗبسج٠ ای  : ؿیط حًٞضی
ٗطًع آٗٞظـ  ٝ دػ١ٝف ؾبظٗبٙ طجز احٞاّ  ًكٞض : هجطیاى آهَظش

 یب ٗؤؾؿ٠ آٗٞظقی ٗٞضز سأییس ایٚ ٗطًع

 94 ضْطیَض:        ظهاى اجطای زٍضُ

 :ًام ٍ ًام ذاًَازگی تاالتطیي همام هسؤٍل آهَظش 

 ػثسالطسَل غعالی

 اهضا                        تاضید                                 

 وویتِ ترػػی سطهایِ اًساًی ساظهاى تثت احَال وطَض  : هطجغ تػَیة

 13/12/93   :تاضید تػَیة
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 هطرػات زٍضُ آهَظضی

 «ز»فطم 
 

:ًَع زٍضُ Server+  :  ػٌَاى زٍضُ آهَظضی  

 ٗسیطیشی قـٔی ػ٘ٞٗی ثسٝ سهسی قـْ سٞػی٢ی

 ؾُح زاٛف ٝ ٢ٗبضر ٝ ًؿت سٞاٜٛ٘سی  قـٔی ٝ حطك٠ ای        ءاضسوب : اّسف ولی آهَظش

       زض ظٗی٠ٜ ٗسیطیز قج٠ٌ ًؿت سٞاٜٛ٘سی  قـٔی ٝ حطك٠ ای  :ػولىطزی/اّساف آهَظضی ضفتاضی

 اذشیبضی      آعاٗی  :ًَع آهَظش  ػ٘ٔی                  40ٛظطی        :   هست آهَظش تِ ساػت 

 :سطفػل ّای آهَظش
 ای ٝ یؾبظ ضٟیشخ ٜٗبثغ،   Networking      ،System Components   ، BIOS ثط یا ذالن٠،       ١ب ؼیؾطٝ ٝ ١ب ٛوف آٗٞظـ

Storage     ، PATA    ، SATA    ،SCSI    ،Fibre Channel    ،iSCSI and FCIP  
 Fault Tolerance ای ٝ ذُب١ب سحْ٘ ییسٞاٛب

RAID ٝ آٙ یایٗعا  
Remote Management  

Server Performance  
SNMP      ،DMI and IPMI  

NetWare Installation  
Upgrade  

CPU  
Memory  

  Troubleshooting ای ٝ ٝةیع ضكغ آٗٞظـ
Server Shutdown  

 ًٔی٠ ضقش٠ ١ب:  ضضتِ تحػیلی ضطوت وٌٌسگاى كٞم زیذٖٔ ٝ ثبالسط :همغغ تحػیلی ضطوت وٌٌسگاى

 اٗٞض ًبضقٜبؼ  ،ؾیؿشٖ ٛٞیؽ ثطٛب٠ٗ :هطاغل ضطوت وٌٌسگاى
   دطزاظـ اَالػبر طجز احٞاّ

 :ضتثِ ضغلی

 :ضطایظ هسضساى

 ًبضقٜبؾی اضقس ٝ ثبالسط: قطایٍ سحهیٔی
 ًبضقٜبؾیزؾز ًٖ دٜغ ؾبّ ؾبثو٠ سسضیؽ ثطای ٗسضى : قطایٍ سؼطثی

 سؿٍٔ ث٠ ٗٞيٞع سسضیؽ:  ٝیػُی ١بی ٢ٗبضسی ٝ سرههی

 :هٌاتغ ٍ هحتَای آهَظضی

 ػعٟٝ اؾشبز

 :ضیَُ ّای اضظضیاتی

 .....سایط   ػ٘ٔی         قلب١ی        ًشجی

 : ضیَُ اضائِ

   ًبضُبٟ آٗٞظقی   ًالؼ زضؼ :    حًٞضی

 .....ؾبیط       آٌشطٝٛیٌی      ٌٗبسج٠ ای  : ؿیط حًٞضی
ٗطًع آٗٞظـ  ٝ دػ١ٝف ؾبظٗبٙ طجز احٞاّ  ًكٞض : هجطیاى آهَظش

 یب ٗؤؾؿ٠ آٗٞظقی ٗٞضز سأییس ایٚ ٗطًع

 94  هْط:        ظهاى اجطای زٍضُ

 :ًام ٍ ًام ذاًَازگی تاالتطیي همام هسؤٍل آهَظش 

 ػثسالطسَل غعالی

 اهضا                        تاضید                                 

 وویتِ ترػػی سطهایِ اًساًی ساظهاى تثت احَال وطَض  : هطجغ تػَیة

 13/12/93   :تاضید تػَیة
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 هطرػات زٍضُ آهَظضی

 «ز»فطم 
 

 هفاّین ٍ سٍش ّای تحلیل ٍ طشاحی ًشم افضاس :  ػٌَاى زٍضُ آهَظضی

 

:ًَع زٍضُ  

 ٗسیطیشی قـٔی ػ٘ٞٗی ثسٝ سهسی قـْ سٞػی٢ی

 ؾُح زاٛف ٝ ٢ٗبضر  ءاضسوب : اّسف ولی آهَظش

 َطاحی ٛطٕ اكعاضزض ظٗی٠ٜ ًؿت سٞاٜٛ٘سی  قـٔی ٝ حطك٠ ای   :ػولىطزی/اّساف آهَظضی ضفتاضی

 اذشیبضی      آعاٗی  :ًَع آهَظش  ػ٘ٔی                  30ٛظطی        :   هست آهَظش تِ ساػت 

 ::سطفػل ّای آهَظش
By the end of the course the delegate will be able to 

 Explain the importance of linking requirements to the Business Case  

 Describe the roles and responsibilities of key stakeholders in the requirements engineering process  

 Explain the use of a range of requirements elicitation techniques and the relevance of the techniques to business situations  

 Analyse, prioritise and organise elicited requirements 

 Document requirements  

 Identify problems with requirements and explain how requirements documentation may be improved  

 Create a model of the features required from a system  

 Interpret a model of the data requirements for an information system Describe the principles of Requirements Management and 
explain the importance of managing requirements  

 Describe the use of tools to support Requirements Engineering  

 Explain the process and stakeholders involved in Requirements Validation  
Course Contents: 
 
Course Structure 

• Module 1 - Introduction to Requirements Engineering (5%) 
• Module 2 - Hierarchy of requirements (10%) 
• Module 3 - Stakeholders in the requirements process (5%) 
• Module 4 - Requirements Elicitation (20%) 
• Module 5 - Use of models in Requirements Engineering (10%) 
• Module 6 - Requirements Documentation (15%) 
• Module 7 - Requirements Analysis (20%) 
• Module 8 - Requirements Validation (5%) 
• Module 9 - Requirements Management (10%) 

 

 ًٔی٠ ضقش٠ ١ب:  ضضتِ تحػیلی ضطوت وٌٌسگاى كٞم زیذٖٔ ٝ ثبالسط :همغغ تحػیلی ضطوت وٌٌسگاى

 :ضتثِ ضغلی   ًبضقٜبؼ اٗٞض دطزاظـ اَالػبر طجز احٞاّ :هطاغل ضطوت وٌٌسگاى

 :ضطایظ هسضساى

 ًبضقٜبؾی اضقس ٝ ثبالسط: قطایٍ سحهیٔی
 ٗسضى ًبضقٜبؾیزؾز ًٖ دٜغ ؾبّ ؾبثو٠ سسضیؽ ثطای : قطایٍ سؼطثی

 سؿٍٔ ث٠ ٗٞيٞع سسضیؽ:  ٝیػُی ١بی ٢ٗبضسی ٝ سرههی

 :هٌاتغ ٍ هحتَای آهَظضی

 ػعٟٝ اؾشبز

 :ضیَُ ّای اضظضیاتی

 .....سایط   ػ٘ٔی         قلب١ی        ًشجی

 : ضیَُ اضائِ

   ًبضُبٟ آٗٞظقی   ًالؼ زضؼ :    حًٞضی

 .....ؾبیط       آٌشطٝٛیٌی      ٌٗبسج٠ ای  : ؿیط حًٞضی
ٗطًع آٗٞظـ  ٝ دػ١ٝف ؾبظٗبٙ طجز احٞاّ  ًكٞض : هجطیاى آهَظش

 یب ٗؤؾؿ٠ آٗٞظقی ٗٞضز سأییس ایٚ ٗطًع

 94آتاى  :       ظهاى اجطای زٍضُ

 :ًام ٍ ًام ذاًَازگی تاالتطیي همام هسؤٍل آهَظش 

 ػثسالطسَل غعالی

 اهضا                        تاضید                                 

 وویتِ ترػػی سطهایِ اًساًی ساظهاى تثت احَال وطَض  : هطجغ تػَیة

 13/12/93   :تاضید تػَیة
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 هطرػات زٍضُ آهَظضی

 «ز»فطم 
 

 Java میهفاُ ٍ یسیًَ تشًاهِ :  ػٌَاى زٍضُ آهَظضی

 

:ًَع زٍضُ  

 ٗسیطیشی قـٔی ػ٘ٞٗی ثسٝ سهسی قـْ سٞػی٢ی

 ؾُح زاٛف ٝ ٢ٗبضر  ءاضسوب : اّسف ولی آهَظش

 

 زض ظٗی٠ٜ ثطٛب٠ٗ ٛٞیؿیًؿت سٞاٜٛ٘سی  قـٔی ٝ حطك٠ ای   :ػولىطزی/اّساف آهَظضی ضفتاضی

 اذشیبضی      آعاٗی  :ًَع آهَظش  ػ٘ٔی                  30ٛظطی        :   هست آهَظش تِ ساػت 

 :سطفػل ّای آهَظش
 JavaScript, Browser, and the Web        ،Core JavaScript        ،Object Oriented Techniques and 

JavaScript       ،Windows and Frames         ،Forms and Data        ،XML and DOM  
Cascading Style Sheets and JavaScript    ،Dynamic HTML     ،Establishing Your Toolset  

Good Code Practice     ،Error Handling, Debugging, and Troubleshooting  
Privacy, Security, and Cookies    ،Regular Expressions  

Form Validation  
Making Page Dynamic  

Extension of Core and Browser Objects  
Shopping Cart Application  

Asp.Net, Web Services, and JavaScript 
 

 ًٔی٠ ضقش٠ ١ب:  ضضتِ تحػیلی ضطوت وٌٌسگاى كٞم زیذٖٔ ٝ ثبالسط :همغغ تحػیلی ضطوت وٌٌسگاى

 :ضتثِ ضغلی  ؾیؿشٖ ٛٞیؽ ثطٛب٠ٗ :هطاغل ضطوت وٌٌسگاى

 :ضطایظ هسضساى

 ًبضقٜبؾی اضقس ٝ ثبالسط: قطایٍ سحهیٔی
 زؾز ًٖ دٜغ ؾبّ ؾبثو٠ سسضیؽ ثطای ٗسضى ًبضقٜبؾی: قطایٍ سؼطثی

 سؿٍٔ ث٠ ٗٞيٞع سسضیؽ:  ٝیػُی ١بی ٢ٗبضسی ٝ سرههی

 :هٌاتغ ٍ هحتَای آهَظضی

 ػعٟٝ اؾشبز

 :ضیَُ ّای اضظضیاتی

 .....سایط   ػ٘ٔی         قلب١ی        ًشجی

 : ضیَُ اضائِ

   ًبضُبٟ آٗٞظقی   ًالؼ زضؼ :    حًٞضی

 .....ؾبیط       آٌشطٝٛیٌی      ٌٗبسج٠ ای  : ؿیط حًٞضی
ٗطًع آٗٞظـ  ٝ دػ١ٝف ؾبظٗبٙ طجز احٞاّ  ًكٞض : هجطیاى آهَظش

 یب ٗؤؾؿ٠ آٗٞظقی ٗٞضز سأییس ایٚ ٗطًع

 94آشض  :       ظهاى اجطای زٍضُ

 :ًام ٍ ًام ذاًَازگی تاالتطیي همام هسؤٍل آهَظش 

 ػثسالطسَل غعالی

 اهضا                        تاضید                                 

 وویتِ ترػػی سطهایِ اًساًی ساظهاى تثت احَال وطَض  : هطجغ تػَیة

 13/12/93   :تاضید تػَیة
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 CCNA :  ػٌَاى زٍضُ آهَظضی

 

:ًَع زٍضُ  

 ٗسیطیشی قـٔی ػ٘ٞٗی ثسٝ سهسی قـْ سٞػی٢ی

 ؾُح زاٛف ٝ ٢ٗبضر ًؿت سٞاٜٛ٘سی  قـٔی ٝ حطك٠ ای   ءاضسوب : اّسف ولی آهَظش

 

 ایؼبز سٞاٜٛ٘سی زض ٗسیطیز قج٠ٌ  :ػولىطزی/اّساف آهَظضی ضفتاضی

 اذشیبضی      آعاٗی  :ًَع آهَظش  ػ٘ٔی     60ٛظطی        :   هست آهَظش تِ ساػت 

 :سطفػل ّای آهَظش
 
 Switching 

Virtual LANs 
Network Introduction 

The TCP/IP  
OSI Networking Models 

Routing 
 (RIP )
 (OSPF )

          (EIGRP )
Security 

Scaling IPV6 Addressing 
WAN 

 

 ًٔی٠ ضقش٠ ١ب:  ضضتِ تحػیلی ضطوت وٌٌسگاى كٞم زیذٖٔ ٝ ثبالسط :وٌٌسگاىهمغغ تحػیلی ضطوت 

 اٗٞض ًبضقٜبؼ  ،ؾیؿشٖ ٛٞیؽ ثطٛب٠ٗ :هطاغل ضطوت وٌٌسگاى
 طجز ا حٞاّدطزاظـ اَالػبر 

 :ضتثِ ضغلی

 :ضطایظ هسضساى

 ًبضقٜبؾی اضقس ٝ ثبالسط: قطایٍ سحهیٔی
 ٗسضى ًبضقٜبؾیزؾز ًٖ دٜغ ؾبّ ؾبثو٠ سسضیؽ ثطای : قطایٍ سؼطثی

 سؿٍٔ ث٠ ٗٞيٞع سسضیؽ:  ٝیػُی ١بی ٢ٗبضسی ٝ سرههی

 :هٌاتغ ٍ هحتَای آهَظضی

 ػعٟٝ اؾشبز

 :ضیَُ ّای اضظضیاتی

 .....سایط   ػ٘ٔی         قلب١ی        ًشجی

 : ضیَُ اضائِ

   ًبضُبٟ آٗٞظقی   ًالؼ زضؼ :    حًٞضی

 .....ؾبیط       آٌشطٝٛیٌی      ٌٗبسج٠ ای  : ؿیط حًٞضی
ٗطًع آٗٞظـ  ٝ دػ١ٝف ؾبظٗبٙ طجز احٞاّ  ًكٞض : هجطیاى آهَظش

 یب ٗؤؾؿ٠ آٗٞظقی ٗٞضز سأییس ایٚ ٗطًع

 94زی :        ظهاى اجطای زٍضُ

 :ًام ٍ ًام ذاًَازگی تاالتطیي همام هسؤٍل آهَظش 

 ػثسالطسَل غعالی

 اهضا                        تاضید                                 

 وویتِ ترػػی سطهایِ اًساًی ساظهاى تثت احَال وطَض  : هطجغ تػَیة

 13/12/93   :تاضید تػَیة
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 Web logic server :  ػٌَاى زٍضُ آهَظضی

 

:ًَع زٍضُ  

 ٗسیطیشی قـٔی ػ٘ٞٗی ثسٝ سهسی قـْ سٞػی٢ی

 ؾُح زاٛف ٝ ٢ٗبضر  ءاضسوب : اّسف ولی آهَظش

 

  Web Logicًػة  ٍ ضاّثطی سطٍض  :ػولىطزی/اّساف آهَظضی ضفتاضی

 اذشیبضی      آعاٗی  :ًَع آهَظش  ػ٘ٔی   24ٛظطی        :   هست آهَظش تِ ساػت 

 :سطفػل ّای آهَظش

   ٗؼ٘بضیWebLogic 

 ٛهت ٝ ضاٟ اٛساظی 

 ٗسیطیز ؾطٝض 

 ٢ِٛساضی ٝ ٛظبضر 

 اٜٗیز 

 Java Servlets, JSP 
 Java Naming and Directory Interface 
 JDBC 
 Enterprise JavaBeans 
 Java Messaging Service 
 Packaging and Deployment 

Java Messaging Service  
 ًٔی٠ ضقش٠ ١ب:  ضضتِ تحػیلی ضطوت وٌٌسگاى كٞم زیذٖٔ ٝ ثبالسط :همغغ تحػیلی ضطوت وٌٌسگاى

 اٗٞض ًبضقٜبؼ  ،ؾیؿشٖ ٛٞیؽ ثطٛب٠ٗ :هطاغل ضطوت وٌٌسگاى
 طجز ا حٞاّدطزاظـ اَالػبر 

 :ضتثِ ضغلی

 :ضطایظ هسضساى

 اضقس ٝ ثبالسطًبضقٜبؾی : قطایٍ سحهیٔی
 زؾز ًٖ دٜغ ؾبّ ؾبثو٠ سسضیؽ ثطای ٗسضى ًبضقٜبؾی: قطایٍ سؼطثی

 سؿٍٔ ث٠ ٗٞيٞع سسضیؽ:  ٝیػُی ١بی ٢ٗبضسی ٝ سرههی

 :هٌاتغ ٍ هحتَای آهَظضی

 ػعٟٝ اؾشبز

 :ضیَُ ّای اضظضیاتی

 .....سایط   ػ٘ٔی         قلب١ی        ًشجی

 : ضیَُ اضائِ

   ًبضُبٟ آٗٞظقی   ًالؼ زضؼ :    حًٞضی

 .....ؾبیط       آٌشطٝٛیٌی      ٌٗبسج٠ ای  : ؿیط حًٞضی
ٗطًع آٗٞظـ  ٝ دػ١ٝف ؾبظٗبٙ طجز احٞاّ  ًكٞض : هجطیاى آهَظش

 یب ٗؤؾؿ٠ آٗٞظقی ٗٞضز سأییس ایٚ ٗطًع

 94تْوي :        ظهاى اجطای زٍضُ

 :ًام ٍ ًام ذاًَازگی تاالتطیي همام هسؤٍل آهَظش 

 ػثسالطسَل غعالی

 اهضا                        تاضید                                 

 وویتِ ترػػی سطهایِ اًساًی ساظهاى تثت احَال وطَض  : هطجغ تػَیة

 :13/12/93   :تاضید تػَیة
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:ًَع زٍضُ ITIL Service Manager :  ػٌَاى زٍضُ آهَظضی  

 ٗسیطیشی قـٔی ػ٘ٞٗی ثسٝ سهسی قـْ سٞػی٢ی

 ؾُح زاٛف ٝ ٢ٗبضر  ءاضسوب : اّسف ولی آهَظش

 

 زض ظٗی٠ٜ اٜٗیز ضایب٠ًٛؿت سٞاٜٛ٘سی  قـٔی ٝ حطك٠ ای   :ػولىطزی/اّساف آهَظضی ضفتاضی

 اذشیبضی      آعاٗی  :ًَع آهَظش  ػ٘ٔی                  16ٛظطی        :   هست آهَظش تِ ساػت 

 :سطفػل ّای آهَظش
  

 یؾبظ ازٟیح ٝ یظیض ثطٛب٠ٗ ٛسیكطآ
 ١ب اؾزیؼ فیسؼط

 یظیض ثطٛب٠ٗ
  یؾبظ آٗبزٟ ٝ اضسجبَبر
 ریاٗٚ ًٜشطّ ی١ب ریكؼبّ اػطا ٝ( Security Management) اٜٗیز ٗسیطیز

 

 ًٔی٠ ضقش٠ ١ب:  ضضتِ تحػیلی ضطوت وٌٌسگاى كٞم زیذٖٔ ٝ ثبالسط :همغغ تحػیلی ضطوت وٌٌسگاى

ًبضقٜبؼ اٗٞض   ٝ ؾیؿشٖ ٛٞیؽ ثطٛب٠ٗ :هطاغل ضطوت وٌٌسگاى
   دطزاظـ اَالػبر طجز احٞاّ

 :ضتثِ ضغلی

 :ضطایظ هسضساى

 ًبضقٜبؾی اضقس ٝ ثبالسط: قطایٍ سحهیٔی
 زؾز ًٖ دٜغ ؾبّ ؾبثو٠ سسضیؽ ثطای ٗسضى ًبضقٜبؾی: قطایٍ سؼطثی

 سؿٍٔ ث٠ ٗٞيٞع سسضیؽ:  ٝیػُی ١بی ٢ٗبضسی ٝ سرههی

 :هٌاتغ ٍ هحتَای آهَظضی

 ػعٟٝ اؾشبز

 :ضیَُ ّای اضظضیاتی

 .....سایط   ػ٘ٔی         قلب١ی        ًشجی

 : ضیَُ اضائِ

   ًبضُبٟ آٗٞظقی   ًالؼ زضؼ :    حًٞضی

 .....ؾبیط       آٌشطٝٛیٌی      ٌٗبسج٠ ای  : ؿیط حًٞضی
ٗطًع آٗٞظـ  ٝ دػ١ٝف ؾبظٗبٙ طجز احٞاّ  ًكٞض : هجطیاى آهَظش

 یب ٗؤؾؿ٠ آٗٞظقی ٗٞضز سأییس ایٚ ٗطًع

 94 تْوي:        ظهاى اجطای زٍضُ

 :ًام ٍ ًام ذاًَازگی تاالتطیي همام هسؤٍل آهَظش 

 ػثسالطسَل غعالی

 اهضا                        تاضید                                 

 وویتِ ترػػی سطهایِ اًساًی ساظهاى تثت احَال وطَض  : هطجغ تػَیة

 13/12/93   :تاضید تػَیة
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 هفاّین ٍ سٍش ّای آصهَدى ًشم افضاس :  ػٌَاى زٍضُ آهَظضی

 

:ًَع زٍضُ  

 ٗسیطیشی قـٔی ػ٘ٞٗی ثسٝ سهسی قـْ سٞػی٢ی

 ؾُح زاٛف ٝ ٢ٗبضر  ءاضسوب : اّسف ولی آهَظش

 اكعاض آظٗبیف ٛطٕزض ظٗی٠ٜ ًؿت سٞاٜٛ٘سی  قـٔی ٝ حطك٠ ای   :ػولىطزی/اّساف آهَظضی ضفتاضی

 اذشیبضی      آعاٗی  :ًَع آهَظش  ػ٘ٔی                  30ٛظطی        :   هست آهَظش تِ ساػت 

  :سطفػل ّای آهَظش
 Reference: Lynda.com (http://www.lynda.com/Developer-Programming-Foundations-tutorials/Foundations-Programming-

Software-Quality-Assurance/126119-2.html)  
 1. Types of Quality Engineers   

   How to think about quality   

   Traditional disciplines in software development     

   Black-box testing: More than just clicking buttons    

   White box: Thinking about your internals from a test perspective     

   Gray box: Thinking past the user interface   

  2. Defining a Common Language   

   Understanding your project and quality goals   

   Breaking down and ranking issues by severity   

   Using a matrix to define priorities   

   Defining milestone goals    

  

   3. Tracking Systems   

   Exploring bug bases    

   Test case management systems     

   Recording defects     

   Example bug workflows     

   What is a bug model?     

   Interpreting bug models     

  
   4. Areas of Focus   

   Testing core functionality    

   Identifying possible user scenarios     

   Back-end testing    

   Understanding load testing and why it is important   

    

   5. Automation 
 ًٔی٠ ضقش٠ ١ب:  ضضتِ تحػیلی ضطوت وٌٌسگاى كٞم زیذٖٔ ٝ ثبالسط :همغغ تحػیلی ضطوت وٌٌسگاى

 :ضتثِ ضغلی   ًبضقٜبؼ اٗٞض دطزاظـ اَالػبر طجز احٞاّ :هطاغل ضطوت وٌٌسگاى

 :ضطایظ هسضساى

 ًبضقٜبؾی اضقس ٝ ثبالسط: قطایٍ سحهیٔی
 زؾز ًٖ دٜغ ؾبّ ؾبثو٠ سسضیؽ ثطای ٗسضى ًبضقٜبؾی: قطایٍ سؼطثی

 ث٠ ٗٞيٞع سسضیؽسؿٍٔ :  ٝیػُی ١بی ٢ٗبضسی ٝ سرههی

 :هٌاتغ ٍ هحتَای آهَظضی

 ػعٟٝ اؾشبز

 :ضیَُ ّای اضظضیاتی

 .....سایط   ػ٘ٔی         قلب١ی        ًشجی

 : ضیَُ اضائِ

   ًبضُبٟ آٗٞظقی   ًالؼ زضؼ :    حًٞضی

 .....ؾبیط       آٌشطٝٛیٌی      ٌٗبسج٠ ای  : ؿیط حًٞضی
ٗطًع آٗٞظـ  ٝ دػ١ٝف ؾبظٗبٙ طجز احٞاّ  ًكٞض : هجطیاى آهَظش

 یب ٗؤؾؿ٠ آٗٞظقی ٗٞضز سأییس ایٚ ٗطًع

 94 اسفٌس :       ظهاى اجطای زٍضُ

 :ًام ٍ ًام ذاًَازگی تاالتطیي همام هسؤٍل آهَظش 

 ػثسالطسَل غعالی

 اهضا                        تاضید                                 

 ضَضای ضاّثطی آهَظش ٍ پژٍّص: هطجغ تػَیة

 :تاضید تػَیة

http://www.lynda.com/Developer-Programming-Foundations-tutorials/How-think-about-quality/126119/146203-4.html
http://www.lynda.com/Developer-Programming-Foundations-tutorials/Traditional-disciplines-software-development/126119/146204-4.html
http://www.lynda.com/Developer-Programming-Foundations-tutorials/Black-box-testing-More-than-just-clicking-buttons/126119/146205-4.html
http://www.lynda.com/Developer-Programming-Foundations-tutorials/White-box-Thinking-about-your-internals-from-test-perspective/126119/146206-4.html
http://www.lynda.com/Developer-Programming-Foundations-tutorials/Gray-box-Thinking-past-user-interface/126119/146207-4.html
http://www.lynda.com/Developer-Programming-Foundations-tutorials/Understanding-your-project-quality-goals/126119/146209-4.html
http://www.lynda.com/Developer-Programming-Foundations-tutorials/Breaking-down-ranking-issues-severity/126119/146210-4.html
http://www.lynda.com/Developer-Programming-Foundations-tutorials/Using-matrix-define-priorities/126119/146211-4.html
http://www.lynda.com/Developer-Programming-Foundations-tutorials/Defining-milestone-goals/126119/146212-4.html
http://www.lynda.com/Developer-Programming-Foundations-tutorials/Exploring-bug-bases/126119/146214-4.html
http://www.lynda.com/Developer-Programming-Foundations-tutorials/Test-case-management-systems/126119/146215-4.html
http://www.lynda.com/Developer-Programming-Foundations-tutorials/Recording-defects/126119/146216-4.html
http://www.lynda.com/Developer-Programming-Foundations-tutorials/Example-bug-workflows/126119/146217-4.html
http://www.lynda.com/Developer-Programming-Foundations-tutorials/What-bug-model/126119/146218-4.html
http://www.lynda.com/Developer-Programming-Foundations-tutorials/Interpreting-bug-models/126119/146219-4.html
http://www.lynda.com/Developer-Programming-Foundations-tutorials/Testing-core-functionality/126119/146221-4.html
http://www.lynda.com/Developer-Programming-Foundations-tutorials/Identifying-possible-user-scenarios/126119/146222-4.html
http://www.lynda.com/Developer-Programming-Foundations-tutorials/Back-end-testing/126119/146223-4.html
http://www.lynda.com/Developer-Programming-Foundations-tutorials/Understanding-load-testing-why-important/126119/146224-4.html
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 هلی َّضوٌذ  واست ساهاًِ یواستش :  ػٌَاى زٍضُ آهَظضی

 

:ًَع زٍضُ  

 ٗسیطیشی قـٔی ػ٘ٞٗی ثسٝ سهسی قـْ سٞػی٢ی

 ؾُح زاٛف ٝ ٢ٗبضر  ءاضسوب : اّسف ولی آهَظش

 ث٢طٟ ثطزاضی اظ ؾبٗب٠ٛ ًبضر ١ٞقٜ٘س ٗٔی :ػولىطزی/اّساف آهَظضی ضفتاضی

 اذشیبضی      آعاٗی  :ًَع آهَظش  ػ٘ٔی   12ٛظطی        :   هست آهَظش تِ ساػت 

 :سطفػل ّای آهَظش
 

  آٙ یایٗعا ٝ ریا١ٖ ، ١ٞقٜ٘س یْٗ ًبضر ریضیٗس ی ؾبٗب٠ٛ ثب ییآقٜب
 اَالػبرذسٗبر ق٢طٝٛسی ٝ ػ٘غ آٝضی  ی ؾبٗب٠ٛ
  یقـْ اذالم

 ١ٞقٜ٘س یْٗ ًبضر ی١ب زضذٞاؾز ریضیٗس
 آقٜبیی ثب ؾبٗب٠ٛ ثیٞٗشطیي

 ًٔی٠ ضقش٠ ١ب:  ضضتِ تحػیلی ضطوت وٌٌسگاى زیذٖٔ ٝ ثبالسط :همغغ تحػیلی ضطوت وٌٌسگاى

 :ضتثِ ضغلی   ًٔی٠ ٗكبؿْ :هطاغل ضطوت وٌٌسگاى

 :ضطایظ هسضساى

 ثبالسطًبضقٜبؾی اضقس ٝ : قطایٍ سحهیٔی
 زؾز ًٖ دٜغ ؾبّ ؾبثو٠ سسضیؽ ثطای ٗسضى ًبضقٜبؾی: قطایٍ سؼطثی

 سؿٍٔ ث٠ ٗٞيٞع سسضیؽ:  ٝیػُی ١بی ٢ٗبضسی ٝ سرههی

 :هٌاتغ ٍ هحتَای آهَظضی

 ػعٟٝ اؾشبز

 :ضیَُ ّای اضظضیاتی

 .....سایط   ػ٘ٔی         قلب١ی        ًشجی

 : ضیَُ اضائِ

   ًبضُبٟ آٗٞظقی   ًالؼ زضؼ :    حًٞضی

 .....ؾبیط       آٌشطٝٛیٌی      ٌٗبسج٠ ای  : ؿیط حًٞضی
ٗطًع آٗٞظـ  ٝ دػ١ٝف ؾبظٗبٙ طجز احٞاّ  ًكٞض : هجطیاى آهَظش

 یب ٗؤؾؿ٠ آٗٞظقی ٗٞضز سأییس ایٚ ٗطًع

 94  هطزاز:        ظهاى اجطای زٍضُ

 :ًام ٍ ًام ذاًَازگی تاالتطیي همام هسؤٍل آهَظش 

 ػثسالطسَل غعالی

 اهضا                        تاضید                                 

 وویتِ ترػػی سطهایِ اًساًی ساظهاى تثت احَال وطَض  : هطجغ تػَیة

 13/12/93   :تاضید تػَیة
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 هطرػات زٍضُ آهَظضی

 «ز»فطم 
 

:ًَع زٍضُ هلی َّضوٌذ واستساهاًِ ّای  دس تیاهي :  ػٌَاى زٍضُ آهَظضی  

 ٗسیطیشی قـٔی ػ٘ٞٗی ثسٝ سهسی قـْ سٞػی٢ی

 اریػْ٘ ًٜشطّ یازاض اٗٞض   یؾبظٗبٛسٟ ؾُح زاٛف ٝ ٢ٗبضر ٝ ًؿت سٞاٜٛ٘سی  قـٔی ٝ حطك٠ ای   ءاضسوب : اّسف ولی آهَظش

 

 ًؿت ٢ٗبضر زض سأٗیٚ اٜٗیز ؾبٗب٠ٛ :ػولىطزی/آهَظضی ضفتاضیاّساف 

 اذشیبضی      آعاٗی  :ًَع آهَظش  ػ٘ٔی    12ٛظطی        :   هست آهَظش تِ ساػت 

 :سطفػل ّای آهَظش
 

 ١ٞقٜ٘س ًبضر ث٠ ٗطثٌٞ انُالحبر ٝ فیسؼبض
 ًبضر ز١ٜسٟ ّیسكي یاػعا ثب ییآقٜب
 ١ٞقٜ٘س یْٗ ًبضر زض آٙ ًبضثطز ٝ ىیٝٗشطیة یكٜبٝض
 ISMS ٟیدب ثط ریاٗٚ ٕیٗلبٟ

 ًبضر یضٝ سبّیعیز ریاٗٚ ی١بیغٍیٝ
 آٙ ریاٗٚ ٝ ١ٞقٜ٘س ًبضر ػبْٗ ؾشٖیؼ

  ١ٞقٜ٘س یْٗ ًبضر یاؾشبٛساضز١ب

 ًٔی٠ ضقش٠ ١ب:  ضضتِ تحػیلی ضطوت وٌٌسگاى زیذٖٔ ٝ ثبالسط :همغغ تحػیلی ضطوت وٌٌسگاى

 :ضتثِ ضغلی   ًٔی٠ ٗكبؿْ :هطاغل ضطوت وٌٌسگاى

 :ضطایظ هسضساى

 ًبضقٜبؾی اضقس ٝ ثبالسط: قطایٍ سحهیٔی
 دٜغ ؾبّ ؾبثو٠ سسضیؽ ثطای ٗسضى ًبضقٜبؾی زؾز ًٖ: قطایٍ سؼطثی

 سؿٍٔ ث٠ ٗٞيٞع سسضیؽ:  ٝیػُی ١بی ٢ٗبضسی ٝ سرههی

 :هٌاتغ ٍ هحتَای آهَظضی

 ػعٟٝ اؾشبز

 :ضیَُ ّای اضظضیاتی

 .....سایط   ػ٘ٔی         قلب١ی        ًشجی

 : ضیَُ اضائِ

   ًبضُبٟ آٗٞظقی   ًالؼ زضؼ :    حًٞضی

 .....ؾبیط       آٌشطٝٛیٌی      ٌٗبسج٠ ای  : ؿیط حًٞضی
ٗطًع آٗٞظـ  ٝ دػ١ٝف ؾبظٗبٙ طجز احٞاّ  ًكٞض : هجطیاى آهَظش

 یب ٗؤؾؿ٠ آٗٞظقی ٗٞضز سأییس ایٚ ٗطًع

 94 ضْطیَض:        اجطای زٍضُ ظهاى

 :ًام ٍ ًام ذاًَازگی تاالتطیي همام هسؤٍل آهَظش 

 ػثسالطسَل غعالی

 اهضا                        تاضید                                 

 وویتِ ترػػی سطهایِ اًساًی ساظهاى تثت احَال وطَض  : هطجغ تػَیة

 13/12/93   :تاضید تػَیة
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 هطرػات زٍضُ آهَظضی

 «ز»فطم 
 

سًٍذ اجشایی صذٍس واست َّضوٌذ هلی ٍ  :  ػٌَاى زٍضُ آهَظضی

  هضایای آى

:ًَع زٍضُ  

 ٗسیطیشی قـٔی ػ٘ٞٗی ثسٝ سهسی قـْ سٞػی٢ی

 ؾُح زاٛف ٝ ٢ٗبضر  ءاضسوب : اّسف ولی آهَظش

 ًبضر ١ٞقٜ٘س ٗٔی ًؿت ٢ٗبضر زض نسٝض :ػولىطزی/اّساف آهَظضی ضفتاضی

 اذشیبضی      آعاٗی  :ًَع آهَظش  ػ٘ٔی    12ٛظطی        :   هست آهَظش تِ ساػت 

 :سطفػل ّای آهَظش
 

  ١ٞقٜ٘س یْٗ ًبضر ث٠ ٗطثٌٞ انُالحبر ٝ فیسؼبض
 ١ٞقٜ٘س یْٗ ًبضر یًبضثطز١ب

 ١ٞقٜ٘س یْٗ ًبضر نسٝض یًْ ٗطاحْ ثب ییآقٜب
 ١ٞقٜ٘س یْٗ ًبضر اظ اؾشلبزٟ یایٗعا
 ١ٞقٜ٘س یْٗ ًبضر ضٝاع یاػش٘بع ٝ یاهشهبز آطبض

 

 ًٔی٠ ضقش٠ ١ب:  ضضتِ تحػیلی ضطوت وٌٌسگاى زیذٖٔ ٝ ثبالسط :همغغ تحػیلی ضطوت وٌٌسگاى

 :ضتثِ ضغلی   ًٔی٠ ٗكبؿْ :هطاغل ضطوت وٌٌسگاى

 :ضطایظ هسضساى

 ًبضقٜبؾی اضقس ٝ ثبالسط: قطایٍ سحهیٔی
 زؾز ًٖ دٜغ ؾبّ ؾبثو٠ سسضیؽ ثطای ٗسضى ًبضقٜبؾی: قطایٍ سؼطثی

 سؿٍٔ ث٠ ٗٞيٞع سسضیؽ:  ٝیػُی ١بی ٢ٗبضسی ٝ سرههی

 :هٌاتغ ٍ هحتَای آهَظضی

 ػعٟٝ اؾشبز

 :ضیَُ ّای اضظضیاتی

 .....سایط   ػ٘ٔی         قلب١ی        ًشجی

 : ضیَُ اضائِ

   ًبضُبٟ آٗٞظقی   ًالؼ زضؼ :    حًٞضی

 .....ؾبیط       آٌشطٝٛیٌی      ٌٗبسج٠ ای  : ؿیط حًٞضی
ٗطًع آٗٞظـ  ٝ دػ١ٝف ؾبظٗبٙ طجز احٞاّ  ًكٞض : هجطیاى آهَظش

 یب ٗؤؾؿ٠ آٗٞظقی ٗٞضز سأییس ایٚ ٗطًع

 94 هْط:        ظهاى اجطای زٍضُ

 :ًام ٍ ًام ذاًَازگی تاالتطیي همام هسؤٍل آهَظش 

 ػثسالطسَل غعالی

 اهضا                        تاضید                                 

 وویتِ ترػػی سطهایِ اًساًی ساظهاى تثت احَال وطَض  : هطجغ تػَیة

 :13/12/93   :تاضید تػَیة
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 هطرػات زٍضُ آهَظضی

 «ز»فطم 
 

:ًَع زٍضُ ( EID) َّیت الىتشًٍیىی  :  ػٌَاى زٍضُ آهَظضی  

 ٗسیطیشی قـٔی ػ٘ٞٗی ثسٝ سهسی قـْ سٞػی٢ی

 ؾُح زاٛف ٝ ٢ٗبضر  ءاضسوب : اّسف ولی آهَظش

 

 قٜبذز ٝ ث٠ ًبضُیطی ٗؤٓل٠ ١بی ١ٞیز زض ًبض :ػولىطزی/اّساف آهَظضی ضفتاضی

 اذشیبضی      آعاٗی  :ًَع آهَظش  ػ٘ٔی    24ٛظطی        :   هست آهَظش تِ ساػت 

 :سطفػل ّای آهَظش
 

 ٗوس٠ٗ .1
 ١ٞیز آٌشطٝٛیٌی چیؿز .2
 سٌٜیي ١بی آٌشطٝٛیٌی قٜبؾبیی ٝ احطاظ ١ٞیز .3
 اثعاض١بی آٌشطٝٛیٌی قٜبؾبیی ١ٞیز آٌشطٝٛیي .4
 سٌٜیي ١بی آٌشطٝٛیٌی سهسین ١ٞیز .5
 ظیطؾبذز ١بی الظٕ ثطای ١ٞیز آٌشطٝٛیٌی .6

 ١ٞیز آٌشطٝٛیٌیاٜٗیز زض 

 ًٔی٠ ضقش٠ ١ب:  ضضتِ تحػیلی ضطوت وٌٌسگاى زیذٖٔ ٝ ثبالسطكٞم  :همغغ تحػیلی ضطوت وٌٌسگاى

ًبضقٜبؼ اٗٞض دطزاظـ اَالػبر طجز احٞاّ،  :هطاغل ضطوت وٌٌسگاى
 ؾیؿشٖ ٛٞیؽ ثطٛب٠ٗ

 :ضتثِ ضغلی

 :ضطایظ هسضساى

 ًبضقٜبؾی اضقس ٝ ثبالسط: قطایٍ سحهیٔی
 زؾز ًٖ دٜغ ؾبّ ؾبثو٠ سسضیؽ ثطای ٗسضى ًبضقٜبؾی: قطایٍ سؼطثی

 سؿٍٔ ث٠ ٗٞيٞع سسضیؽ:  ٝیػُی ١بی ٢ٗبضسی ٝ سرههی

 :هٌاتغ ٍ هحتَای آهَظضی

 ػعٟٝ اؾشبز

 :ضیَُ ّای اضظضیاتی

 .....سایط   ػ٘ٔی         قلب١ی        ًشجی

 : ضیَُ اضائِ

   ًبضُبٟ آٗٞظقی   ًالؼ زضؼ :    حًٞضی

 .....ؾبیط       آٌشطٝٛیٌی      ٌٗبسج٠ ای  : ؿیط حًٞضی
ٗطًع آٗٞظـ  ٝ دػ١ٝف ؾبظٗبٙ طجز احٞاّ  ًكٞض : هجطیاى آهَظش

 یب ٗؤؾؿ٠ آٗٞظقی ٗٞضز سأییس ایٚ ٗطًع

   94آتاى :        ظهاى اجطای زٍضُ

 :هسؤٍل آهَظش  ًام ٍ ًام ذاًَازگی تاالتطیي همام

 ػثسالطسَل غعالی

 اهضا                        تاضید                                 

 وویتِ ترػػی سطهایِ اًساًی ساظهاى تثت احَال وطَض  : هطجغ تػَیة

 13/12/93   :تاضید تػَیة
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 هطرػات زٍضُ آهَظضی

 «ز»فطم 
 

َّیت دس فضای واست َّضوٌذ هلی ٍ  :  ػٌَاى زٍضُ آهَظضی

 (IAS)هجاصی ٍ حمیمی 

:ًَع زٍضُ  

 ٗسیطیشی قـٔی ػ٘ٞٗی ثسٝ سهسی قـْ سٞػی٢ی

 ؾُح زاٛف ٝ ٢ٗبضر  ءاضسوب : اّسف ولی آهَظش

 

 سكریم ٝ ُٗبثوز ١ٞیز زضكًبی حویوی ٝ ٗؼبظی :ػولىطزی/اّساف آهَظضی ضفتاضی

 اذشیبضی      آعاٗی  :ًَع آهَظش  ػ٘ٔی    24ٛظطی        :   هست آهَظش تِ ساػت 

 :سطفػل ّای آهَظش
      ٗوس٠ٗ .1

 ًبضثطز١ب .2

 قٜبؾبیی ٝ سهسین ١ٞیز. آق          

 شذیطٟ ؾبظی اَالػبر. ة          

 دٔز كطٕ ١بی اضائ٠ ًبضثطز .3

 (احطاظ ١ٞیز ،سهسین ١ٞیز ،اًٗبی زیؼیشبّ) قٜبؾبیی. آق             

 (اػشجبضی، شذیطٟ ٗجٔؾ)دطزاذز آٌشطٝٛیٌی. ة             

 (ُٞا١ی ٛب٠ٗ ضاٜٛسُی، ث٢ساقز ٝ ؾالٗز، سأٗیٚ اػش٘بػی) ذسٗبر آٌشطٝٛیي زٝٓشی. ع              

 ًبضثطز١بی ػ٘ٞٗی .4

 طجز ٗوبزیط. آق             

 قٜبؾبیی ٝ سهسین ١ٞیز. ة             
 

 

 اًٗبی زیؼیشبّ. ع             

 ًٜشطّ زؾشطؾی. ز             

 ًبضثطز١بی ػ٘ٔیبسی .5

 ثبٌٛساضی آٌشطٝٛیي. آق           

 ًبضر ١بی اػشجبضضی. ة          

 حْ٘ ٝ ٛوْ. ع          

 ًبضثطز١بی ذبل زٝٓشی .6

 ؾالٗز. آق         

 سأٗیٚ اػش٘بػی. ة         
 اضظیبثی ٝ ًٜشطّ ًیلیز ذسٗبر. ع        

 
 

 ًٔی٠ ضقش٠ ١ب:  ضضتِ تحػیلی ضطوت وٌٌسگاى زیذٖٔ ٝ ثبالسطكٞم  :همغغ تحػیلی ضطوت وٌٌسگاى

 :ضتثِ ضغلی ًبضقٜبؾبٙ ًٔی٠ ضقش٠ ١ب :هطاغل ضطوت وٌٌسگاى

 :ضطایظ هسضساى

 ًبضقٜبؾی اضقس ٝ ثبالسط: قطایٍ سحهیٔی
 زؾز ًٖ دٜغ ؾبّ ؾبثو٠ سسضیؽ ثطای ٗسضى ًبضقٜبؾی: قطایٍ سؼطثی

 سؿٍٔ ث٠ ٗٞيٞع سسضیؽ:  ٝیػُی ١بی ٢ٗبضسی ٝ سرههی

 :هٌاتغ ٍ هحتَای آهَظضی

 ػعٟٝ اؾشبز

 :ضیَُ ّای اضظضیاتی

 .....سایط   ػ٘ٔی         قلب١ی        ًشجی

 : ضیَُ اضائِ

   ًبضُبٟ آٗٞظقی   ًالؼ زضؼ :    حًٞضی

 .....ؾبیط       آٌشطٝٛیٌی      ٌٗبسج٠ ای  : ؿیط حًٞضی
ٗطًع آٗٞظـ  ٝ دػ١ٝف ؾبظٗبٙ طجز احٞاّ  ًكٞض : هجطیاى آهَظش

 یب ٗؤؾؿ٠ آٗٞظقی ٗٞضز سأییس ایٚ ٗطًع

 94زی :        ظهاى اجطای زٍضُ

 :ًام ٍ ًام ذاًَازگی تاالتطیي همام هسؤٍل آهَظش 

 ػثسالطسَل غعالی

 اهضا                        تاضید                                 

 وویتِ ترػػی سطهایِ اًساًی ساظهاى تثت احَال وطَض  : هطجغ تػَیة

 13/12/93   :تاضید تػَیة
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ضرػات زٍضُ آهَظضیم  

 «ز»فطم 
 

زازُ ّای جوؼیتی هىاى واضتطزّای آهاضی آضٌایی تا  :  ػٌَاى زٍضُ آهَظضی

 زض ًظام تطًاهِ ضیعی هحَض 

:ًَع زٍضُ  

 ٗسیطیشی قـٔی ػ٘ٞٗی ثسٝ سهسی قـْ سٞػی٢ی

 ؾُح زاٛف ٝ ٢ٗبضر  ءاضسوب : اّسف ولی آهَظش

 تَاًوٌسی الظم زض تِ واض گیطی زازُ ّای جوؼیتی هىاى هحَضوسة   :ػولىطزی/اّساف آهَظضی ضفتاضی

 اذشیبضی      آعاٗی  :ًَع آهَظش  ػ٘ٔی                  12ٛظطی        :   هست آهَظش تِ ساػت 

 :سطفػل ّای آهَظش
 

 سؼطیق ٗلب١یٖ -

 يطٝضر ػ٘غ آٝضی زازٟ ١بی ٌٗبٙ ٗحٞض  -

 (هٞاٛیٚ آعإ اذشهبل ق٘بضٟ ٗٔی ًٝسدؿشی ٝ ثركٜب٠ٗ ١ب ) آقٜبیی ثب هٞاٛیٚ ٗطثٌٞ ث٠ ًبضر قٜبؾبیی ٗٔی  -

 سٞٓیس آٗبض زازٟ ١بی ٌٗبٙ ٗحٞض  -

 آقٜبیی ثب ؾبٗب٠ٛ طجز سـییط ٛكبٛی  -

 ا١٘یز زازٟ ١بی ٌٗبٙ ٗحٞض زض ٛظبٕ ثطٛب٠ٗ ضیعی -

-  

 

 ًٔی٠ ضقش٠ ١ب:  ضضتِ تحػیلی ضطوت وٌٌسگاى زیذٖٔ ٝ ثبالسطكٞم  :همغغ تحػیلی ضطوت وٌٌسگاى

  آٗبضٗٞيٞػی ًبضقٜبؼ  آٗبض ًبضزاٙ :هطاغل ضطوت وٌٌسگاى
 

 :ضتثِ ضغلی

 :ضطایظ هسضساى

 ًبضقٜبؾی اضقس ٝ ثبالسط: قطایٍ سحهیٔی
 زؾز ًٖ دٜغ ؾبّ ؾبثو٠ سسضیؽ ثطای ٗسضى ًبضقٜبؾی: قطایٍ سؼطثی

 سؿٍٔ ث٠ ٗٞيٞع سسضیؽ:  ٝیػُی ١بی ٢ٗبضسی ٝ سرههی

 :هٌاتغ ٍ هحتَای آهَظضی

 ػعٟٝ اؾشبز

 :ضیَُ ّای اضظضیاتی

 .....سایط   ػ٘ٔی         قلب١ی        ًشجی

 : ضیَُ اضائِ

   ًبضُبٟ آٗٞظقی   ًالؼ زضؼ :    حًٞضی

 .....ؾبیط       آٌشطٝٛیٌی      ٌٗبسج٠ ای  : ؿیط حًٞضی
ٗطًع آٗٞظـ  ٝ دػ١ٝف ؾبظٗبٙ طجز احٞاّ  ًكٞض : هجطیاى آهَظش

 یب ٗؤؾؿ٠ آٗٞظقی ٗٞضز سأییس ایٚ ٗطًع

  94  هطزاز:        ظهاى اجطای زٍضُ

 :هسؤٍل آهَظش ًام ٍ ًام ذاًَازگی تاالتطیي همام 

 ػثسالطسَل غعالی

 اهضا                        تاضید                                 

 وویتِ ترػػی سطهایِ اًساًی ساظهاى تثت احَال وطَض  : هطجغ تػَیة

 13/12/93   :تاضید تػَیة
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 هطرػات زٍضُ آهَظضی

 «ز»فطم 
 

زض اضتماء  اغَل ٍ ضٍش ّای ًظاضت ٍ اضظیاتی  :  ػٌَاى زٍضُ آهَظضی

 ٍ هْاجطت یآهاض ٍ اعالػات جوؼیتویفیت 

:ًَع زٍضُ  

 ٗسیطیشی قـٔی ػ٘ٞٗی ثسٝ سهسی قـْ سٞػی٢ی

 ؾُح زاٛف ٝ ٢ٗبضر  ءاضسوب : اّسف ولی آهَظش

  :ػولىطزی/اّساف آهَظضی ضفتاضی

 اذشیبضی      آعاٗی  :ًَع آهَظش  ػ٘ٔی                  12ٛظطی        :   هست آهَظش تِ ساػت 

 :سطفػل ّای آهَظش
 

 آقٜبیی ثب ٗلب١یٖ اضظیبثی ًٝیلیز آٗبض١بی ػ٘ؼیشی 

 آقٜبیی ثب اؾشبٛساضز١بی ؾٜؼف ٝ سً٘یٚ ًیلیز آٗبض١بی ػ٘ؼیشی 

  (سـییط ٛكبٛی  طجز ) ضٝـ ١بی ٗؿشویٖ ٝ ؿیط ٗؿشویٖ ؾٜؼف ًیلیز آٗبض١بی حیبسی ٝ ٢ٗبػطر 

سـییط  طجز ) اٗشیبظار ٝ ٗحسٝیز ١بی  ضٝـ ١بی ٗؿشویٖ ٝ ؿیط ٗؿشویٖ ؾٜؼف ًیلیز آٗبض١بی حیبسی ٝ ٢ٗبػطر 

  (ٛكبٛی 

 

 

 

 

 ًٔی٠ ضقش٠ ١ب:  ضضتِ تحػیلی ضطوت وٌٌسگاى زیذٖٔ ٝ ثبالسط :همغغ تحػیلی ضطوت وٌٌسگاى

 :ضتثِ ضغلی  آٗبضٗٞيٞػی ًبضقٜبؼ :هطاغل ضطوت وٌٌسگاى

 :ضطایظ هسضساى

 ًبضقٜبؾی اضقس ٝ ثبالسط: قطایٍ سحهیٔی
 زؾز ًٖ دٜغ ؾبّ ؾبثو٠ سسضیؽ ثطای ٗسضى ًبضقٜبؾی: قطایٍ سؼطثی

 سؿٍٔ ث٠ ٗٞيٞع سسضیؽ:  ٝیػُی ١بی ٢ٗبضسی ٝ سرههی

 :هٌاتغ ٍ هحتَای آهَظضی

 ػعٟٝ اؾشبز

 :ضیَُ ّای اضظضیاتی

 .....سایط   ػ٘ٔی         قلب١ی        ًشجی

 : ضیَُ اضائِ

   ًبضُبٟ آٗٞظقی   ًالؼ زضؼ :    حًٞضی

 .....ؾبیط       آٌشطٝٛیٌی      ٌٗبسج٠ ای  : ؿیط حًٞضی
ٗطًع آٗٞظـ  ٝ دػ١ٝف ؾبظٗبٙ طجز احٞاّ  ًكٞض : هجطیاى آهَظش

 یب ٗؤؾؿ٠ آٗٞظقی ٗٞضز سأییس ایٚ ٗطًع

 94ضْطیَض :        اجطای زٍضُ ظهاى

 :ًام ٍ ًام ذاًَازگی تاالتطیي همام هسؤٍل آهَظش 

 ػثسالطسَل غعالی

 اهضا                        تاضید                                 

 وویتِ ترػػی سطهایِ اًساًی ساظهاى تثت احَال وطَض  : هطجغ تػَیة

 13/12/93   :تاضید تػَیة
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زٍضُ آهَظضی هطرػات  

 «ز»فطم 
 

:ًَع زٍضُ ٍ ػلل ٍفات پایص ثثت فَتآضٌایی تا ضٍش ّای  :  ػٌَاى زٍضُ آهَظضی  

 ٗسیطیشی قـٔی ػ٘ٞٗی ثسٝ سهسی قـْ سٞػی٢ی

 ؾُح زاٛف ٝ ٢ٗبضر  ءاضسوب : اّسف ولی آهَظش

  :ػولىطزی/اّساف آهَظضی ضفتاضی

 اذشیبضی      آعاٗی  :ًَع آهَظش  ػ٘ٔی                  12ٛظطی        :   هست آهَظش تِ ساػت 

 :سطفػل ّای آهَظش
 

 ا١٘یز ٝ ٓعٕٝ  دبیف طجز كٞر -

 سحٔیْ زازٟ ١بی ٗطٍ ٝ ٗیط ثط اؾبؼ ٌٗبٙ ٗحٞض ثٞزٙ  -

 ضٝـ ١بی ثطضؾی  ٝ اضظیبثی طجز كٞر  -

 طجز ػٔز كٞر  ٝ اضظیبثی آٙ  -

 ًبض ػ٘ٔی ثب زازٟ ١ب ث٠ ٜٗظٞض اضظیبثی طجز كٞر -

 

 

 

 

 ًٔی٠ ضقش٠ ١ب:  ضضتِ تحػیلی ضطوت وٌٌسگاى زیذٖٔ ٝ ثبالسط :همغغ تحػیلی ضطوت وٌٌسگاى

 :ضتثِ ضغلی  آٗبضٗٞيٞػی ًبضقٜبؼ :هطاغل ضطوت وٌٌسگاى

 :هسضساىضطایظ 

 ًبضقٜبؾی اضقس ٝ ثبالسط: قطایٍ سحهیٔی
 زؾز ًٖ دٜغ ؾبّ ؾبثو٠ سسضیؽ ثطای ٗسضى ًبضقٜبؾی: قطایٍ سؼطثی

 سؿٍٔ ث٠ ٗٞيٞع سسضیؽ:  ٝیػُی ١بی ٢ٗبضسی ٝ سرههی

 :هٌاتغ ٍ هحتَای آهَظضی

 ػعٟٝ اؾشبز

 :ضیَُ ّای اضظضیاتی

 .....سایط   ػ٘ٔی         قلب١ی        ًشجی

 : ضیَُ اضائِ

   ًبضُبٟ آٗٞظقی   ًالؼ زضؼ :    حًٞضی

 .....ؾبیط       آٌشطٝٛیٌی      ٌٗبسج٠ ای  : ؿیط حًٞضی
ٗطًع آٗٞظـ  ٝ دػ١ٝف ؾبظٗبٙ طجز احٞاّ  ًكٞض : هجطیاى آهَظش

 یب ٗؤؾؿ٠ آٗٞظقی ٗٞضز سأییس ایٚ ٗطًع

 94آشض :        اجطای زٍضُ ظهاى

 :ًام ٍ ًام ذاًَازگی تاالتطیي همام هسؤٍل آهَظش 

 ػثسالطسَل غعالی

 اهضا                        تاضید                                 

 وویتِ ترػػی سطهایِ اًساًی ساظهاى تثت احَال وطَض  : هطجغ تػَیة

 13/12/93   :تاضید تػَیة
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 زٍضُ آهَظضیهطرػات 

 «ز»فطم 
 

:ًَع زٍضُ     لَاًیي ٍ همشسات ثثت احَال :  ػٌَاى زٍضُ آهَظضی  

 ٗسیطیشی قـٔی ػ٘ٞٗی ثسٝ سهسی قـْ سٞػی٢ی

 ؾُح زاٛف ٝ ٢ٗبضر  ءاضسوب : اّسف ولی آهَظش

 هطتثظ تا ثثت احَال ضرػیِ تِ واض تطًسضوي آضٌایی تا لَاًیي ٍ همطضات ثثت احَال آًْا زض اًجام ٍظایف  :ػولىطزی/اّساف آهَظضی ضفتاضی

 اذشیبضی      آعاٗی  :ًَع آهَظش  ػ٘ٔی          20ٛظطی        :   هست آهَظش تِ ساػت 

 :سطفػل ّای آهَظش
 (ؾبّ ؾٚ  15ؾبّ ٝ ثبالی  15ظیط ) ٕ .م 976ٗبزٟ   2سٜظیٖ ؾٜس ؾؼٔی ٝ نسٝض قٜبؾٜب٠ٗ  ػ٢ز ٗك٘ٞٓیٚ ثٜس  -
 ٕ.م 976ٗبزٟ   6ؾٜس ػ٢ز ٗك٘ٞٓیٚ ثٜس  سٜظیٖ -

 اٛشربة ٝ سـییط ٛبٕ  -

 سـییط ٛبٕ ذبٛٞازُی -
 نسٝض قٜبؾٜب٠ٗ  -

 آهبم ػٌؽ -

 نسٝض ًبضر قٜبؾبیی ٗٔی ٗؼسز -

 زضع ؾیبزر زض اؾٜبز ؾؼٔی ٝ قٜبؾٜب٠ٗ -

 نسٝض ُٞا١ی سؼطز -

 ٗؿیٞٙ سكریم ؾٚ -

 طجز ٝكبر  -

 قٜبیی ٗرشهط ثب ٝظبیق ١یأر حْ اذشالف ٝ ٗٞاضز هبثْ َطح زض ١یأر  -

 ػؼْ اؾٜبز ؾؼٔی ٝ قٜبؾٜب٠ٗ -

 

 ًٔی٠ ضقش٠ ١ب:  ضضتِ تحػیلی ضطوت وٌٌسگاى زیذٖٔ ٝ ثبالسط :همغغ تحػیلی ضطوت وٌٌسگاى

واضضٌاس اهَض ثثت احَال، هأهَض اهَض ثثت  :هطاغل ضطوت وٌٌسگاى

 اسٌاز ٍ هساضناحَال ،اپطاتَض، واضضٌاس 

 :ضتثِ ضغلی

 :ضطایظ هسضساى

 ًبضقٜبؾی اضقس ٝ ثبالسط: قطایٍ سحهیٔی
 زؾز ًٖ دٜغ ؾبّ ؾبثو٠ سسضیؽ ثطای ٗسضى ًبضقٜبؾی: قطایٍ سؼطثی

 سؿٍٔ ث٠ ٗٞيٞع سسضیؽ:  ٝیػُی ١بی ٢ٗبضسی ٝ سرههی

 :هٌاتغ ٍ هحتَای آهَظضی

 ، هٞاٛیٚ ٝ ٗوطضار ٗطثٌٞ ػعٟٝ اؾشبز

 :اضظضیاتیضیَُ ّای 

 .....سایط   ػ٘ٔی         قلب١ی        ًشجی

 : ضیَُ اضائِ

   ًبضُبٟ آٗٞظقی   ًالؼ زضؼ :    حًٞضی

 .....ؾبیط       آٌشطٝٛیٌی      ٌٗبسج٠ ای  : ؿیط حًٞضی
ٗطًع آٗٞظـ  ٝ دػ١ٝف ؾبظٗبٙ طجز احٞاّ  ًكٞض : هجطیاى آهَظش

 یب ٗؤؾؿ٠ آٗٞظقی ٗٞضز سأییس ایٚ ٗطًع

 94 ذطزاز:        ظهاى اجطای زٍضُ

 :هسؤٍل آهَظش ًام ٍ ًام ذاًَازگی تاالتطیي همام 

 ػثسالطسَل غعالی

 اهضا                        تاضید                                 

 وویتِ ترػػی سطهایِ اًساًی ساظهاى تثت احَال وطَض  : هطجغ تػَیة

 13/12/93   :تاضید تػَیة
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 هطرػات زٍضُ آهَظضی

 «ز»فطم 
 

 ٍفات ٍ ٍالزت اسٌاز میتٌظ :  ػٌَاى زٍضُ آهَظضی

 

:ًَع زٍضُ  

 ٗسیطیشی قـٔی ػ٘ٞٗی ثسٝ سهسی قـْ سٞػی٢ی

 اضسوب ؾُح زاٛف ٝ ٢ٗبضر ٝ ًؿت سٞاٜٛ٘سی  قـٔی ٝ حطك٠ ای        : اّسف ولی آهَظش

 

 سؿٍٔ ثط قیٟٞ سٜظیٖ اؾٜبز :ػولىطزی/اّساف آهَظضی ضفتاضی

 اذشیبضی      آعاٗی  :ًَع آهَظش  ػ٘ٔی    8ٛظطی        :   هست آهَظش تِ ساػت 

  :سطفػل ّای آهَظش
 

 احٞاّ طجز هبٛٞٙ 12 ٗبزٟ حیسكط ٝ ٝالزر اػالٕ ٛحٟٞ
 احٞاّ طجز هبٛٞٙ 25 ٗبزٟ

 ًْ عیٝهب طجز زكشط ًٜٜسٟ اًٗب ٝ اػالٕ
 ٛبٕ اٛشربة
 ٝالزر ؾٜس ٕیسٜظ اظ دؽ قٜبؾٜب٠ٗ نسٝض
 ٝكبر ٝاهؼ٠ اػالٕ

 ٝكبر ؾٜس ٕیسٜظ
 ٝكبر ٟیاػالٕ نسٝض
 ٝكبر ضٝٛٞقز ذالن٠ نسٝض

 
 

 ًٔی٠ ضقش٠ ١ب:  ضضتِ تحػیلی ضطوت وٌٌسگاى زیذٖٔ ٝ ثبالسطكٞم  :همغغ تحػیلی ضطوت وٌٌسگاى

ٗأٗٞض اٗٞض طجز  احٞاّ اٗٞضطجز ًبضقٜبؼ :هطاغل ضطوت وٌٌسگاى
   احٞاّ، ادطاسٞض

 :ضتثِ ضغلی

 :ضطایظ هسضساى

 ًبضقٜبؾی اضقس ٝ ثبالسط: قطایٍ سحهیٔی
 زؾز ًٖ دٜغ ؾبّ ؾبثو٠ سسضیؽ ثطای ٗسضى ًبضقٜبؾی: قطایٍ سؼطثی

 سؿٍٔ ث٠ ٗٞيٞع سسضیؽ:  ٝیػُی ١بی ٢ٗبضسی ٝ سرههی

 :هٌاتغ ٍ هحتَای آهَظضی

 زؾشٞضآؼْ٘ ١ب ٝ ثركٜب٠ٗ ١بی ؾبظٗبٙ

 :ضیَُ ّای اضظضیاتی

 .....سایط   ػ٘ٔی         قلب١ی        ًشجی

 : ضیَُ اضائِ

   ًبضُبٟ آٗٞظقی   ًالؼ زضؼ :    حًٞضی

 .....ؾبیط       آٌشطٝٛیٌی      ٌٗبسج٠ ای  : ؿیط حًٞضی
ٗطًع آٗٞظـ  ٝ دػ١ٝف ؾبظٗبٙ طجز احٞاّ  ًكٞض : هجطیاى آهَظش

 یب ٗؤؾؿ٠ آٗٞظقی ٗٞضز سأییس ایٚ ٗطًع

 94 هطزاز:        ظهاى اجطای زٍضُ

 :ًام ٍ ًام ذاًَازگی تاالتطیي همام هسؤٍل آهَظش 

 ػثسالطسَل غعالی

 اهضا                        تاضید                                 

 وویتِ ترػػی سطهایِ اًساًی ساظهاى تثت احَال وطَض  : هطجغ تػَیة

 13/12/93   :تاضید تػَیة
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 هطرػات زٍضُ آهَظضی

 «ز»فطم 
 

:ًَع زٍضُ ضٌاخت لَاعذ ٍ سٍیِ ّای اسٌاد َّیتی :  ػٌَاى زٍضُ آهَظضی  

 ٗسیطیشی قـٔی ػ٘ٞٗی ثسٝ سهسی قـْ سٞػی٢ی

 ؾُح زاٛف ٝ ٢ٗبضر ٝ ًؿت سٞاٜٛ٘سی  قـٔی ٝ حطك٠ ای        ءاضسوب : اّسف ولی آهَظش

 زض ظهیٌِ اسٌاز َّیتیوسة هْاضت  :ػولىطزی/اّساف آهَظضی ضفتاضی

 اذشیبضی      آعاٗی  :ًَع آهَظش  ػ٘ٔی                  8ٛظطی        :   هست آهَظش تِ ساػت 

 :سطفػل ّای آهَظش
 

 آضٌایی تا لاًَى ثثت احَال

 آضٌایی تا همطضات ٍ آییي ًاهِ ّا

 ضٌاذت هطاجغ سیاست گصاضی ٍ تػَیة همطضات ٍ آییي ًاهِ ّا ٍ حسٍز ٍاذتیاضات آًْا

 ضٌاذت فطایٌسّا ٍ ضٍیِ ّای ثثت احَال

 

 ًٔی٠ ضقش٠ ١ب:  ضضتِ تحػیلی ضطوت وٌٌسگاى زیذٖٔ ٝ ثبالسط :ضطوت وٌٌسگاى همغغ تحػیلی

اؾٜبز   ٝ ٗؼبٝٛیٚ  ٗسیطاٙ ًْ طجز احٞاّ :هطاغل ضطوت وٌٌسگاى
 ٗسیطاٙ ًْ ١ٞیشی

 :ضتثِ ضغلی

 :ضطایظ هسضساى

 ًبضقٜبؾی اضقس ٝ ثبالسط: قطایٍ سحهیٔی
 ٗسضى ًبضقٜبؾیزؾز ًٖ دٜغ ؾبّ ؾبثو٠ سسضیؽ ثطای : قطایٍ سؼطثی

 سؿٍٔ ث٠ ٗٞيٞع سسضیؽ:  ٝیػُی ١بی ٢ٗبضسی ٝ سرههی

 :هٌاتغ ٍ هحتَای آهَظضی

 ، زؾشٞضآؼْ٘ ١ب ٝ ثرف ٛب٠ٗ ١بی ٗطسجٍ ػعٟٝ اؾشبز

 :ضیَُ ّای اضظضیاتی

 .....سایط   ػ٘ٔی         قلب١ی        ًشجی

 : ضیَُ اضائِ

   ًبضُبٟ آٗٞظقی   ًالؼ زضؼ :    حًٞضی

 .....ؾبیط       آٌشطٝٛیٌی      ٌٗبسج٠ ای  : ؿیط حًٞضی
ٗطًع آٗٞظـ  ٝ دػ١ٝف ؾبظٗبٙ طجز احٞاّ  ًكٞض : هجطیاى آهَظش

 یب ٗؤؾؿ٠ آٗٞظقی ٗٞضز سأییس ایٚ ٗطًع

 94هطزاز :        اجطای زٍضُ ظهاى

 :ًام ٍ ًام ذاًَازگی تاالتطیي همام هسؤٍل آهَظش 

 ػثسالطسَل غعالی

 اهضا                        تاضید                                 

 وویتِ ترػػی سطهایِ اًساًی ساظهاى تثت احَال وطَض  : هطجغ تػَیة

 13/12/93   :تاضید تػَیة
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 هطرػات زٍضُ آهَظضی

 «ز»فطم 
 

اسائِ خذهات ٍ تْشُ تشداسی اص   دستَسالعول  :  ػٌَاى زٍضُ آهَظضی

 آسضیَ الىتشًٍیه

:ًَع زٍضُ  

 ٗسیطیشی قـٔی ػ٘ٞٗی ثسٝ سهسی قـْ سٞػی٢ی

 ؾُح زاٛف ٝ ٢ٗبضر ٝ ًؿت سٞاٜٛ٘سی  قـٔی ٝ حطك٠ ای        ءاضسوب : اّسف ولی آهَظش

  وسة تَاًوٌسی تطای تْطُ تطزاضی اظ  آضضیَ الىتطًٍیه اسٌاز :ػولىطزی/ضفتاضیاّساف آهَظضی 

 اذشیبضی      آعاٗی  :ًَع آهَظش  ػ٘ٔی          16ٛظطی        :   هست آهَظش تِ ساػت 

 :سطفػل ّای آهَظش
 

 :زؾشٞض آؼْ٘ اّٝ
 (١سف، ٗؿشٜسار هبٛٞٛی، زا٠ٜٗ ًبضثطز، ٗؿؤٝٓیز اػطا ٝ ٛظبضر، سؼبضیق ٝ قطح ذسٗبر) ًٔیبر

 سؼٞیى قٜبؾٜب٠ٗ ٝ نسٝض آ٘ظٜی
 سـییط ٛبٕ ذبٛٞازُی سلٞیى قسٟ ث٠ ازاضار

 دبؾد ُٞیی ث٠ اؾشؼالٗبر زؾشِبٟ ١بی ٗؼبظ
 ٝظبیق ٗؼبٝٛز كٜبٝضی اَالػبر ٝ آٗبض ػ٘ؼیشی زض ایٚ ثبضٟ

 :زؾشٞضآؼْ٘ زٕٝ
 سـییط ٛبٕ

 سـییط ٛبٕ ذبٛٞازُی 
 ١یأر حْ اذشالف

 

 ًٔی٠ ضقش٠ ١ب:  ضضتِ تحػیلی ضطوت وٌٌسگاى زیذٖٔ ٝ ثبالسط :همغغ تحػیلی ضطوت وٌٌسگاى

اؾٜبز  ٝ ٗؼبٝٛیٚ  ٗسیطاٙ ًْ طجز احٞاّ :هطاغل ضطوت وٌٌسگاى
 ٗسیطاٙ ًْ ١ٞیشی

 :ضتثِ ضغلی

 :ضطایظ هسضساى

 ًبضقٜبؾی اضقس ٝ ثبالسط: قطایٍ سحهیٔی
 زؾز ًٖ دٜغ ؾبّ ؾبثو٠ سسضیؽ ثطای ٗسضى ًبضقٜبؾی: قطایٍ سؼطثی

 سؿٍٔ ث٠ ٗٞيٞع سسضیؽ:  ٝیػُی ١بی ٢ٗبضسی ٝ سرههی

 :هٌاتغ ٍ هحتَای آهَظضی

 ، زؾشٞضآؼْ٘ ١بی ٗطثٌٞ ػعٟٝ اؾشبز

 :ضیَُ ّای اضظضیاتی

 .....سایط   ػ٘ٔی         قلب١ی        ًشجی

 : ضیَُ اضائِ

   ًبضُبٟ آٗٞظقی   ًالؼ زضؼ :    حًٞضی

 .....ؾبیط       آٌشطٝٛیٌی      ٌٗبسج٠ ای  : ؿیط حًٞضی
ٗطًع آٗٞظـ  ٝ دػ١ٝف ؾبظٗبٙ طجز احٞاّ  ًكٞض : هجطیاى آهَظش

 یب ٗؤؾؿ٠ آٗٞظقی ٗٞضز سأییس ایٚ ٗطًع

 94 ضْطیَض :        ظهاى اجطای زٍضُ

 :ًام ٍ ًام ذاًَازگی تاالتطیي همام هسؤٍل آهَظش 

 ػثسالطسَل غعالی

 اهضا                        تاضید                                 

 وویتِ ترػػی سطهایِ اًساًی ساظهاى تثت احَال وطَض  : هطجغ تػَیة

 13/12/93   :تاضید تػَیة

 



44 
 

 هطرػات زٍضُ آهَظضی

 «ز»فطم 
 

:ًَع زٍضُ اًتخاب ًام :  ػٌَاى زٍضُ آهَظضی  

 ٗسیطیشی قـٔی ػ٘ٞٗی ثسٝ سهسی قـْ سٞػی٢ی

        ثطضؾی ٛبٕ ١بی ػسیس ٝ ٛحٟٞ اسربز سه٘یٖ زض ثبضٟ ایٚ ٠ُٛٞ ٛبٕ ١ب یآقٜبیی ًبضقٜبؾبٙ ثب انّٞ ػٖٔ : اّسف ولی آهَظش

 وسة هْاضت زض ظهیٌِ گعیٌص ًام  :ػولىطزی/ضفتاضیاّساف آهَظضی 

 اذشیبضی      آعاٗی  :ًَع آهَظش  ػ٘ٔی   8ٛظطی     :   هست آهَظش تِ ساػت 

 :سطفػل ّای آهَظش
 

 زستَضالؼول اًتراب ًام

 ضیَُ ًاهِ تطضسی ًام ّای جسیس زض هستٌسات هؼاٍى ازاضُ ول اسٌاز َّیتی

 

 

تطجیحا ظتاى ٍ ازتیات ) ًٔی٠ ضقش٠ ١ب:  ضضتِ تحػیلی ضطوت وٌٌسگاى ًبضقٜبؾی ٝ ثبالسط :تحػیلی ضطوت وٌٌسگاىهمغغ 

 (پاضسی

 :ضتثِ ضغلی ًبضقٜبؼ ٛبٕ :هطاغل ضطوت وٌٌسگاى

 :ضطایظ هسضساى

 ظثبٙ ٝ ازثیبر دبضؾی ٝ ظثبٙ قٜبؾیًبضقٜبؾی اضقس : قطایٍ سحهیٔی
 ػٔ٘ی ًبضثطزی زض ً٘یش٠ ١بی ٛبٕآقٜبیی ثب انّٞ : قطایٍ سؼطثی

زاقشٚ اَالػبر ازثی ظثبٙ قٜبؾی، هٕٞ :  ٝیػُی ١بی ٢ٗبضسی ٝ سرههی
 قٜبؾی ٝ ضیك٠ قٜبؾی 

 :هٌاتغ ٍ هحتَای آهَظضی

 ، زؾشٞضآؼْ٘ ١ب ٝ ثرف ٛب٠ٗ ١بی ٗطسجٍ ػعٟٝ اؾشبز

 :ضیَُ ّای اضظضیاتی

 .....سایط   ػ٘ٔی         قلب١ی        ًشجی

 : ضیَُ اضائِ

   ًبضُبٟ آٗٞظقی   ًالؼ زضؼ :    حًٞضی

 .....ؾبیط       آٌشطٝٛیٌی      ٌٗبسج٠ ای  : ؿیط حًٞضی
ٗطًع آٗٞظـ  ٝ دػ١ٝف ؾبظٗبٙ طجز احٞاّ  ًكٞض : هجطیاى آهَظش

 یب ٗؤؾؿ٠ آٗٞظقی ٗٞضز سأییس ایٚ ٗطًع

  94  هْط :        اجطای زٍضُ ظهاى

 :ًام ٍ ًام ذاًَازگی تاالتطیي همام هسؤٍل آهَظش 

 ػثسالطسَل غعالی

 اهضا                        تاضید                                 

 وویتِ ترػػی سطهایِ اًساًی ساظهاى تثت احَال وطَض  : هطجغ تػَیة

 13/12/93   :تاضید تػَیة

 



45 
 

 زٍضُ آهَظضی هطرػات

 «ز»فطم 
 

:ًَع زٍضُ احَال ثثت نیالىتشٍى گاًِ دُ خذهات :  ػٌَاى زٍضُ آهَظضی  

 ٗسیطیشی قـٔی ػ٘ٞٗی ثسٝ سهسی قـْ سٞػی٢ی

 ؾُح زاٛف ٝ ٢ٗبضر ٝ ًؿت سٞاٜٛ٘سی  قـٔی ٝ حطك٠ ای        ءاضسوب : اّسف ولی آهَظش

 ضاٌّوایی اضتاب ضجَع  ٍ اضائِ ذسهات الىتطًٍیهوسة هْاضت زض  :ػولىطزی/اّساف آهَظضی ضفتاضی

 اذشیبضی      آعاٗی  :ًَع آهَظش  ػ٘ٔی                  12ٛظطی        :   هست آهَظش تِ ساػت 

 :سطفػل ّای آهَظش
 

  یْٗ ییقٜبؾب ًبضر یٛكبٙ ضییسؾ زضذٞاؾز
  سؼطز یُٞاٟ نسٝض زضذٞاؾز

  سؼطز یُٞاٟ نسٝض زضذٞاؾز یضیٍیح
  یْٗ ییقٜبؾب ًبضر نسٝض ریٝيغ یضیٍیح

  ًكٞض اظ ذبضع ١َٜ٘ٞبٙ یزضذٞاؾش٢ب یضیض١َ
  ٛٞظاز یثطا ٛبٕ اٛشربة زضذٞاؾز
  كٞر یُٞاٟ نسٝض زضذٞاؾز
  ٛبٕ ضییسؾ زضذٞاؾز
  یذبٛٞازٍ ٛبٕ ضییسؾ زضذٞاؾز
 قٜبؾٜب٠ٗ ٗؼسز نسٝض ٝ ویسؼٞ زضذٞاؾز

 ًٔی٠ ضقش٠ ١ب:  ضضتِ تحػیلی ضطوت وٌٌسگاى زیذٖٔ ٝ ثبالسط :همغغ تحػیلی ضطوت وٌٌسگاى

 :ضتثِ ضغلی   ًٔی٠ ٗكبؿْ :هطاغل ضطوت وٌٌسگاى

 :ضطایظ هسضساى

 ًبضقٜبؾی اضقس ٝ ثبالسط: قطایٍ سحهیٔی
 زؾز ًٖ دٜغ ؾبّ ؾبثو٠ سسضیؽ ثطای ٗسضى ًبضقٜبؾی: قطایٍ سؼطثی

 سؿٍٔ ث٠ ٗٞيٞع سسضیؽ:  ٝیػُی ١بی ٢ٗبضسی ٝ سرههی

 :هٌاتغ ٍ هحتَای آهَظضی

 ، زؾشٞضآؼْ٘ ١ب ٝ ثرف ٛب٠ٗ ١بی ٗطسجٍ ػعٟٝ اؾشبز

 :ضیَُ ّای اضظضیاتی

 .....سایط   ػ٘ٔی         قلب١ی        ًشجی

 : ضیَُ اضائِ

   ًبضُبٟ آٗٞظقی   ًالؼ زضؼ :    حًٞضی

 .....ؾبیط       آٌشطٝٛیٌی      ٌٗبسج٠ ای  : ؿیط حًٞضی
ٗطًع آٗٞظـ  ٝ دػ١ٝف ؾبظٗبٙ طجز احٞاّ  ًكٞض : هجطیاى آهَظش

 یب ٗؤؾؿ٠ آٗٞظقی ٗٞضز سأییس ایٚ ٗطًع

 94 آتاى:        اجطای زٍضُ ظهاى

 :ًام ٍ ًام ذاًَازگی تاالتطیي همام هسؤٍل آهَظش 

 ػثسالطسَل غعالی

 اهضا                        تاضید                                 

 وویتِ ترػػی سطهایِ اًساًی ساظهاى تثت احَال وطَض  : هطجغ تػَیة

 13/12/93   :تاضید تػَیة
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 هطرػات زٍضُ آهَظضی

 «ز»فطم 
 

:ًَع زٍضُ هذیشیت تخصصی اسٌاد َّیتی :  ػٌَاى زٍضُ آهَظضی  

 ٗسیطیشی قـٔی ػ٘ٞٗی ثسٝ سهسی قـْ سٞػی٢ی

 ؾُح زاٛف ٝ ٢ٗبضر ٝ ًؿت سٞاٜٛ٘سی  قـٔی ٝ حطك٠ ای        ءاضسوب : اّسف ولی آهَظش

 اسٌاز َّیتیوسة هْاضت زض ظهیٌِ  :ػولىطزی/اّساف آهَظضی ضفتاضی

 اذشیبضی      آعاٗی  :ًَع آهَظش  ػ٘ٔی                  12ٛظطی        :   هست آهَظش تِ ساػت 

 :سطفػل ّای آهَظش
 

 (ضؾ٘ی ٝ ػبزی)ٗب١یز حوٞهی اؾٜبز
 اؾٜبز ١ٞیشی ٝ ا١٘یز ٝ يطٝضر آ٢ٛب
 هٞاٛیٚ ٝٗوطضار ضاػغ ث٠ اؾٜبز ١ٞیشی

 آؾیت ١ب ٝ ٗربَطار اؾٜبز ١ٞیشی
 ٝ ٛحٟٞ ٗسیطیز آٙ( آضقیٞ)اؾٜبز آٌشطٝٛیي

 

 ًٔی٠ ضقش٠ ١ب:  ضضتِ تحػیلی ضطوت وٌٌسگاى زیذٖٔ ٝ ثبالسط :ضطوت وٌٌسگاىهمغغ تحػیلی 

اؾٜبز  ٝ ٗؼبٝٛیٚ   ٗسیطاٙ ًْ طجز احٞاّ :هطاغل ضطوت وٌٌسگاى
 ٗسیطاٙ ١ًْٞیشی 

 :ضتثِ ضغلی

 :ضطایظ هسضساى

 ًبضقٜبؾی اضقس ٝ ثبالسط: قطایٍ سحهیٔی
 ًبضقٜبؾی زؾز ًٖ دٜغ ؾبّ ؾبثو٠ سسضیؽ ثطای ٗسضى: قطایٍ سؼطثی

 سؿٍٔ ث٠ ٗٞيٞع سسضیؽ:  ٝیػُی ١بی ٢ٗبضسی ٝ سرههی

 :هٌاتغ ٍ هحتَای آهَظضی

 ، زؾشٞضآؼْ٘ ١ب ٝ ثرف ٛب٠ٗ ١بی ٗطسجٍ ػعٟٝ اؾشبز

 :ضیَُ ّای اضظضیاتی

 .....سایط   ػ٘ٔی         قلب١ی        ًشجی

 : ضیَُ اضائِ

   ًبضُبٟ آٗٞظقی   ًالؼ زضؼ :    حًٞضی

 .....ؾبیط       آٌشطٝٛیٌی      ٌٗبسج٠ ای  : ؿیط حًٞضی
ٗطًع آٗٞظـ  ٝ دػ١ٝف ؾبظٗبٙ طجز احٞاّ  ًكٞض : هجطیاى آهَظش

 یب ٗؤؾؿ٠ آٗٞظقی ٗٞضز سأییس ایٚ ٗطًع

 94 زی:        اجطای زٍضُ ظهاى

 :ًام ٍ ًام ذاًَازگی تاالتطیي همام هسؤٍل آهَظش 

 ػثسالطسَل غعالی

 اهضا                        تاضید                                 

 وویتِ ترػػی سطهایِ اًساًی ساظهاى تثت احَال وطَض  : هطجغ تػَیة

 13/12/93   :تاضید تػَیة
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 زٍضُ آهَظضی هطرػات  

 «ز»فطم 
 

:ًَع زٍضُ (26/10وس )حساتساضی زٍلتی  :  ػٌَاى زٍضُ آهَظضی  

 ٗسیطیشی قـٔی ػ٘ٞٗی ثسٝ سهسی قـْ سٞػی٢ی

  : اّسف ولی آهَظش

کٌٌسگاى تا هثاحج ًظطی ٍ ػولی حساتطسی زٍلتی تط اساس قَاًیي ٍ هقطضات هالی ٍ  آضٌایی ضطکت :ػولىطزی/اّساف آهَظضی ضفتاضی

 هحاسثاتی کطَض

 اذشیبضی      آعاٗی  :ًَع آهَظش  ػ٘ٔی          30ٛظطی        :   هست آهَظش تِ ساػت 

 :سطفػل ّای آهَظش
 

ٍیژگی کٌتطل ٍ  -هَاظیي ٍ استاًساضزّای حساتطسی زٍلتی -ّای حساتطسی زٍلتی اًَاع ضٍش -ًقص ٍ اّساف حساتطسی

اػتثاضات، تؼْسات ٍ اػتثاضات، ترػیع )ّای حساتساضی تط اهَال  کٌتطل -ّای حساتساضی کٌتطل -ًظاضت هغلَب

 -ّای اضظیاتی آى ّای زاذلی ٍ ضٍش اغَل کٌتطل -ّای زاذلی، تؼطیف اّساف ٍ استقطاض کٌتطل زاذلی کٌتطل (-ّا ّعیٌِ

 ّای حساتساضی زٍلتی ٍ هساضک ٍ تکٌیک زضَاُ -ّای زاذلی ّای تْیٌِ کٌتطل ضٍش

 

 ًٔی٠ ضقش٠ ١ب:  ضضتِ تحػیلی ضطوت وٌٌسگاى زیذٖٔ ٝ ثبالسط :همغغ تحػیلی ضطوت وٌٌسگاى

 :ضتثِ ضغلی حؿبثساض ٝ شی حؿبة :هطاغل ضطوت وٌٌسگاى

 :ضطایظ هسضساى

 ًبضقٜبؾی اضقس ٝ ثبالسط: قطایٍ سحهیٔی
 زؾز ًٖ دٜغ ؾبّ ؾبثو٠ سسضیؽ ثطای ٗسضى ًبضقٜبؾی: قطایٍ سؼطثی

 سؿٍٔ ث٠ ٗٞيٞع سسضیؽ:  ٝیػُی ١بی ٢ٗبضسی ٝ سرههی

 :هحتَای آهَظضیهٌاتغ ٍ 

 

 :ضیَُ ّای اضظضیاتی

 .....سایط   ػ٘ٔی         قلب١ی        ًشجی

 : ضیَُ اضائِ

   ًبضُبٟ آٗٞظقی   ًالؼ زضؼ :    حًٞضی

 .....ؾبیط       آٌشطٝٛیٌی      ٌٗبسج٠ ای  : ؿیط حًٞضی
ٗطًع آٗٞظـ  ٝ دػ١ٝف ؾبظٗبٙ طجز احٞاّ  ًكٞض : هجطیاى آهَظش

 یب ٗؤؾؿ٠ آٗٞظقی ٗٞضز سأییس ایٚ ٗطًع

 94 هْط:        ظهاى اجطای زٍضُ

 :هسؤٍل آهَظش ًام ٍ ًام ذاًَازگی تاالتطیي همام 

 ػثسالطسَل غعالی

 اهضا                        تاضید                                 

 وویتِ ترػػی سطهایِ اًساًی ساظهاى تثت احَال وطَض  : هطجغ تػَیة

 13/12/93   :تاضید تػَیة
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 هطرػات زٍضُ آهَظضی

 «ز»فطم 
 

:ًَع زٍضُ (  33/12وذ )خثشی  تشجوِ هتَى سادُ  :  ػٌَاى زٍضُ آهَظضی  

 ٗسیطیشی قـٔی ػ٘ٞٗی ثسٝ سهسی قـْ سٞػی٢ی

  : اّسف ولی آهَظش
 ّای ذثطی تِ ظتاى اًگلیسی تَاًایی تطجوِ هتي :ػولىطزی/اّساف آهَظضی ضفتاضی

 اذشیبضی      آعاٗی  :ًَع آهَظش  ػ٘ٔی          30ٛظطی        :   هست آهَظش تِ ساػت 

 :سطفػل ّای آهَظش
 

 ای اِٛٔیؿی ظثبٙ ١ب ٝ ٛكطیبر زٝضٟ ١بی ِٛبضـ ذجط زض ضٝظٛب٠ٗ ؾجي
 سؼطیق سطػ٠٘ ٝكطایٜس آٙ

 اٛٞاع سطػ٠٘

 ١بی سطػ٠٘ ذجطی قیٟٞ

 ١بی ٗؼٜبیی ٝاغُبٙ ذجطی زض سطػ٠٘ ذجط ػٜج٠

 ٝ ٗوهس زض سطػ٠٘ أًبضُیطی ١ٜؼبض١بی كط١ِٜی اػش٘بػی ظثبٙ ٗجس ١بی ث٠ قیٟٞ

 ١بی سطػ٠٘ انّٞ ٝ سٌٜیي

 سطػ٠٘ یي ٗشٚ ذجطی      

 

 ضقش٠ ١بًٔی٠ :  ضضتِ تحػیلی ضطوت وٌٌسگاى زیذٖٔ ٝ ثبالسط :همغغ تحػیلی ضطوت وٌٌسگاى

 :ضتثِ ضغلی ضٝاثٍ ػ٘ٞٗیًبضقٜبؼ ٝ ًبضزاٙ  :هطاغل ضطوت وٌٌسگاى

 :ضطایظ هسضساى

 ًبضقٜبؾی اضقس ٝ ثبالسط: قطایٍ سحهیٔی
 زؾز ًٖ دٜغ ؾبّ ؾبثو٠ سسضیؽ ثطای ٗسضى ًبضقٜبؾی: قطایٍ سؼطثی

 سؿٍٔ ث٠ ٗٞيٞع سسضیؽ:  ٝیػُی ١بی ٢ٗبضسی ٝ سرههی

 :هٌاتغ ٍ هحتَای آهَظضی

 

 :ّای اضظضیاتی ضیَُ

 .....سایط   ػ٘ٔی         قلب١ی        ًشجی

 : ضیَُ اضائِ

   ًبضُبٟ آٗٞظقی   ًالؼ زضؼ :    حًٞضی

 .....ؾبیط       آٌشطٝٛیٌی      ٌٗبسج٠ ای  : ؿیط حًٞضی
ٗطًع آٗٞظـ  ٝ دػ١ٝف ؾبظٗبٙ طجز احٞاّ  ًكٞض : هجطیاى آهَظش

 یب ٗؤؾؿ٠ آٗٞظقی ٗٞضز سأییس ایٚ ٗطًع

 94 ضْطیَض :        ظهاى اجطای زٍضُ

 :همام هسؤٍل آهَظش ًام ٍ ًام ذاًَازگی تاالتطیي 

 ػثسالطسَل غعالی

 اهضا                        تاضید                                 

 وویتِ ترػػی سطهایِ اًساًی ساظهاى تثت احَال وطَض  : هطجغ تػَیة

 13/12/93   :تاضید تػَیة

 

  



49 
 

 هطرػات زٍضُ آهَظضی

 «ز»فطم 
 

:ًَع زٍضُ (  34/12وذ )تصَیشی ضٌَد صَتی ٍ  :  ػٌَاى زٍضُ آهَظضی  

 ٗسیطیشی قـٔی ػ٘ٞٗی ثسٝ سهسی قـْ سٞػی٢ی

  : اّسف ولی آهَظش
 .ثطزاضی ٝ ُعاضـ ٛ٘بیٜس ضا اظ ضٝی ٛٞاض ٝ كیٖٔ یبززاقز... ١ب ٝ  ُٗبٓت ذجطی ٝ ؾرٜطاٛی :ػولىطزی/اّساف آهَظضی ضفتاضی

 اذشیبضی      آعاٗی  :ًَع آهَظش  ػ٘ٔی         20ٛظطی        :   هست آهَظش تِ ساػت 

 :سطفػل ّای آهَظش
 

 س٘طیٚ آٝا١ب، س٘طیٚ ا١ِٞٓبی ظثبٙ، آ١َٜ، ػ٠ٔ٘، سٌی٠
 ...ثطزاضی اظ ضٝی ٛٞاض، زضى ُٗٔت اظ َطین ُٞـ ًطزٙ ٛٞاض ٝ  یبززاقز

 ًبض ثطزٟ قسٟ ث٠ ُلز ُٝٞ زض حس ُٗبٓت ُٗطٝح٠ زض ٛٞاض یب ٗشٚ ثب سٞػ٠ ث٠ ٓـبر ٝ انُالحبر

 ًبضُیطی ١ٜؼبض١بی كط١ِٜی ٝ اػش٘بػی ظثبٙ ٗجساء ٝ ٗوهس زض سطػ٠٘ ١بی ث٠ قیٟٞ

 ١بی سطػ٠٘ انّٞ ٝ سٌٜیي

 ًٔی٠ ضقش٠ ١ب:  ضضتِ تحػیلی ضطوت وٌٌسگاى زیذٖٔ ٝ ثبالسط :همغغ تحػیلی ضطوت وٌٌسگاى

 :ضتثِ ضغلی ٗشطػٖ :هطاغل ضطوت وٌٌسگاى

 :ضطایظ هسضساى

 ًبضقٜبؾی اضقس ٝ ثبالسط: قطایٍ سحهیٔی
 زؾز ًٖ دٜغ ؾبّ ؾبثو٠ سسضیؽ ثطای ٗسضى ًبضقٜبؾی: قطایٍ سؼطثی

 سؿٍٔ ث٠ ٗٞيٞع سسضیؽ:  ٝیػُی ١بی ٢ٗبضسی ٝ سرههی

 :هٌاتغ ٍ هحتَای آهَظضی

 

 :ضیَُ ّای اضظضیاتی

 .....سایط   ػ٘ٔی         قلب١ی        ًشجی

 : ضیَُ اضائِ

   ًبضُبٟ آٗٞظقی   ًالؼ زضؼ :    حًٞضی

 .....ؾبیط       آٌشطٝٛیٌی      ٌٗبسج٠ ای  : ؿیط حًٞضی
ٗطًع آٗٞظـ  ٝ دػ١ٝف ؾبظٗبٙ طجز احٞاّ  ًكٞض : هجطیاى آهَظش

 یب ٗؤؾؿ٠ آٗٞظقی ٗٞضز سأییس ایٚ ٗطًع

 94 تْوي:        ظهاى اجطای زٍضُ

 :ًام ٍ ًام ذاًَازگی تاالتطیي همام هسؤٍل آهَظش 

 ػثسالطسَل غعالی

 اهضا                        تاضید                                 

 وویتِ ترػػی سطهایِ اًساًی ساظهاى تثت احَال وطَض  : هطجغ تػَیة

 13/12/93   :تاضید تػَیة
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 هطرػات زٍضُ آهَظضی

 «ز»فطم 
 

:ًَع زٍضُ (28/13وذ )تىٌیه ّای هصاحثِ :  ػٌَاى زٍضُ آهَظضی  

 ٗسیطیشی قـٔی ػ٘ٞٗی ثسٝ سهسی قـْ سٞػی٢ی

 .ثب ٛحٟٞ اٛؼبٕ ٗهبحج٠، انّٞ ٝ قطایٍ ٝ زؾشٞضآؼْ٘ آٙ آقٜب ٗی قٞٛس : اّسف ولی آهَظش

  :ػولىطزی/اّساف آهَظضی ضفتاضی

 اذشیبضی      آعاٗی  :ًَع آهَظش  ػ٘ٔی         12ٛظطی        :   هست آهَظش تِ ساػت 

  :سطفػل ّای آهَظش
 

 ٛوف ٝ ػبیِبٟ ٗهبحج٠ زض كطایٜس ُعیٜف ٝ اٛشربة ًبضًٜبٙ. 2ٗوس٠ٗ، سؼطیق ٗهبحج٠، ١سف اظ ٗهبحج٠ اؾشرساٗی  . 1
 ٗهبحج٠، سیخ ١بی ٗرشٔق قرهیشی سؼطیق قرهیز ٝ ا١٘یز آٙ زض. 5زؾشٞضآؼْ٘ ٗهبحج٠    . 4اٛٞاع ٗهبحج٠ اؾشرساٗی  . 3
 زیسُبٟ اؾالٕ زض ٗٞضز قرهیز. 8قیٟٞ سأطیط ُصاض ثط اكٌبض ٝ ِٛطـ ١ب ٝ ضكشبض اكطاز  . 7ػٞاْٗ ٗؤطط زض ثطذٞضز نحیح   . 6
 كطایٜس اٛؼبٕ ٗهبحج٠، اهساٗبر هجْ اظ ٗهبحج٠ ٝ زض َّٞ ٗهبحج٠. 10ذهٞنیبر ٗهبحج٠ ًٜٜسٟ   . 9

 (ضٝحی ٝ ػؿ٘ی) يطٝضر سٞػ٠ ث٠ قطایٍ ٗهبحج٠ قٞٛسُبٙ. 12حج٠   انّٞ ازاضٟ ػٔؿ٠ ٗهب. 11
 يطٝضر قٞضایی ثٞزٙ ٗهبحج٠، ؾؤاالر ٗهبحج٠. 14ٝیػُی ١بی ٗحیُی ٗهبحج٠   . 13
 ضٝـ ١بی ؾؤاّ ًطزٙ زض ٗهبحج٠. 16ٗالى ٝ يٞاثٍ زض َطح ؾؤاالر   . 15
 ٗحسٝزیز ١بی ضٝـ ٗهبحج٠ ٗحبؾٚ، ٗؼبیت ٝ. 18اضظیبثی ٗهبحج٠، اضظیبثی ٗهبحج٠ قٞٛسٟ . 17

 

 

 ًٔی٠ ضقش٠ ١ب:  ضضتِ تحػیلی ضطوت وٌٌسگاى زیذٖٔ ٝ ثبالسط :همغغ تحػیلی ضطوت وٌٌسگاى

 :ضتثِ ضغلی ٗؿؤّٝ ُعیٜف :هطاغل ضطوت وٌٌسگاى

 :ضطایظ هسضساى

 ًبضقٜبؾی اضقس ٝ ثبالسط: قطایٍ سحهیٔی
 ًبضقٜبؾیزؾز ًٖ دٜغ ؾبّ ؾبثو٠ سسضیؽ ثطای ٗسضى : قطایٍ سؼطثی

 سؿٍٔ ث٠ ٗٞيٞع سسضیؽ:  ٝیػُی ١بی ٢ٗبضسی ٝ سرههی

 :هٌاتغ ٍ هحتَای آهَظضی

 

 :ضیَُ ّای اضظضیاتی

 .....سایط   ػ٘ٔی         قلب١ی        ًشجی

 : ضیَُ اضائِ

   ًبضُبٟ آٗٞظقی   ًالؼ زضؼ :    حًٞضی

 .....ؾبیط       آٌشطٝٛیٌی      ٌٗبسج٠ ای  : ؿیط حًٞضی
ٗطًع آٗٞظـ  ٝ دػ١ٝف ؾبظٗبٙ طجز احٞاّ  ًكٞض : هجطیاى آهَظش

 یب ٗؤؾؿ٠ آٗٞظقی ٗٞضز سأییس ایٚ ٗطًع

 94هطزاز :        ظهاى اجطای زٍضُ

 :ًام ٍ ًام ذاًَازگی تاالتطیي همام هسؤٍل آهَظش 

 ػثسالطسَل غعالی

 اهضا                        تاضید                                 

 وویتِ ترػػی سطهایِ اًساًی ساظهاى تثت احَال وطَض  : هطجغ تػَیة

 13/12/93   :تاضید تػَیة
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 هطرػات زٍضُ آهَظضی

 «ز»فطم 
 

:ًَع زٍضُ (49/13وذ )آضٌایی تا فشق ٍ هزاّة اسالهی  :  ػٌَاى زٍضُ آهَظضی  

 ٗسیطیشی قـٔی ػ٘ٞٗی ثسٝ سهسی قـْ سٞػی٢ی

 آقٜبیی ثب كطم ٝ ٗصا١ت ٗرشٔق اؾالٗی : اّسف ولی آهَظش

 .:ػولىطزی/اّساف آهَظضی ضفتاضی

 اذشیبضی      آعاٗی  :ًَع آهَظش  ػ٘ٔی        12ٛظطی        :   هست آهَظش تِ ساػت 

 :سطفػل ّای آهَظش
 

 (ذٞاضع ، اظاضه٠ ، ٛؼسی٠ ، اثبيی٠ ، ٗطػئ٠ ، هسضی٠ ، ػجطی٠ ٝ ػ٢٘ی٠ ) ٛرؿشیٚ كطه٠ ١ب 

 (قیؼ٠ ، اٗبٗی٠ ، ظیسی٠ ، اؾ٘بػیٔی٠ ازٝاض ) قیؼ٠  -

 ٗص١ت حٜلی ، قبكؼی ، ٗبٌٓی ، حٜجٔی  -

 (ٗؼشع٠ٓ ، ا١ْ آحسیض ، اقبػطٟ ، ٗبسطیسی٠ ، ١ٝبثیز ) ا١ْ ؾٜز  -

 (زضٝظی٠ ، ا١ْ حن ٝ ٛهیطی٠ ، قیری٠ ، ثبثی٠ ٝ ث٢بئی٠ ) ؿالر  -

 

 

 ًٔی٠ ضقش٠ ١ب:  ضضتِ تحػیلی ضطوت وٌٌسگاى زیذٖٔ ٝ ثبالسط :همغغ تحػیلی ضطوت وٌٌسگاى

 :ضتثِ ضغلی ٗؿؤّٝ ُعیٜف :هطاغل ضطوت وٌٌسگاى

 :ضطایظ هسضساى

 ًبضقٜبؾی اضقس ٝ ثبالسط: قطایٍ سحهیٔی
 زؾز ًٖ دٜغ ؾبّ ؾبثو٠ سسضیؽ ثطای ٗسضى ًبضقٜبؾی: قطایٍ سؼطثی

 سؿٍٔ ث٠ ٗٞيٞع سسضیؽ:  ٝیػُی ١بی ٢ٗبضسی ٝ سرههی

 :آهَظضی هٌاتغ ٍ هحتَای

 

 :ضیَُ ّای اضظضیاتی

 .....سایط   ػ٘ٔی         قلب١ی        ًشجی

 : ضیَُ اضائِ

   ًبضُبٟ آٗٞظقی   ًالؼ زضؼ :    حًٞضی

 .....ؾبیط       آٌشطٝٛیٌی      ٌٗبسج٠ ای  : ؿیط حًٞضی
ٗطًع آٗٞظـ  ٝ دػ١ٝف ؾبظٗبٙ طجز احٞاّ  ًكٞض : هجطیاى آهَظش

 یب ٗؤؾؿ٠ آٗٞظقی ٗٞضز سأییس ایٚ ٗطًع

 94 آشض:        ظهاى اجطای زٍضُ

 :ًام ٍ ًام ذاًَازگی تاالتطیي همام هسؤٍل آهَظش 

 ػثسالطسَل غعالی

 اهضا                        تاضید                                 

 وویتِ ترػػی سطهایِ اًساًی ساظهاى تثت احَال وطَض  : هطجغ تػَیة

 13/12/93   :تاضید تػَیة
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 هطرػات زٍضُ آهَظضی

 «ز»فطم 
 

:ًَع زٍضُ (43/14وذ )هسؤٍلیت هذًی واسوٌاى دٍلت :  ػٌَاى زٍضُ آهَظضی  

 ٗسیطیشی قـٔی ػ٘ٞٗی ثسٝ سهسی قـْ سٞػی٢ی

  : اّسف ولی آهَظش
 آضٌایی تا هسؤٍلیت ّای هسًی ًاضی اظ ٍظایف ذاظ ازاضی :ػولىطزی/اّساف آهَظضی ضفتاضی

 اذشیبضی      آعاٗی  :ًَع آهَظش  ػ٘ٔی        4ٛظطی        :   هست آهَظش تِ ساػت 

 :سطفػل ّای آهَظش
 ٗلب١یٖ ٝ ٗجبٛی ٗؿؤٝٓیز ٗسٛی زض حوٞم ایطاٙ .1

 (ٗؿؤٝٓیز ٗسٛی ٗحى)ٛظطی٠ ذُط. آق
 (ٗؿؤٝٓیز ٗسٛی ٛبقی اظ سوهیط)ٛظطی٠ سوهیط. ة

ٗجبٛی هبٛٞٛی ٗؿؤٝٓیز ٗسٛی ًبضًٜبٙ زٝٓز. 2  
ٜٗبثغ ػبٕ. آق       

هبٛٞٙ ٗسٛی ٝ هبٛٞٙ آییٚ زازضؾی ٗسٛی. یي            
هبٛٞٙ ٗؿؤٝٓیز ٗسٛی. زٝ         

ٗوطضار حبٝی ٗطثٌٞ ث٠ سرٔلبر اظ ٛظبٕ نٜلی ٝ حطك٠ ای ٝ زٝٓشی ًبضًٜبٙ زٝٓز ٝ ٗؼبظار ١بی آٙ: ٜٗبثغ ذبل. ة  
اضًبٙ ٗؿؤٝٓیز ٗسٛی ًبضًٜبٙ زٝٓز. 3  

ػسٕ ٛوم ٝؾبیْ ازاضی. ز          ضاث٠ُ ؾججیز. ع           (ٗبزی ٝ ٗؼٜٞی)ٝضٝز يطض. ة           (اضسٌبة كؼْ ظیبٛجبض)سوهیط. آق        
 

ضاٟ ١بی ػجطاٙ ذؿبضر. 4  
قیٟٞ ١بی ؿیط ٗبٓی. ة              قیٟٞ ١بی ٗبٓی. آق         

 ًٔی٠ ضقش٠ ١ب:  ضضتِ تحػیلی ضطوت وٌٌسگاى زیذٖٔ ٝ ثبالسط :همغغ تحػیلی ضطوت وٌٌسگاى

 :ضتثِ ضغلی ًبضقٜبؼ ٝ ًبضزاٙ حوٞهی :هطاغل ضطوت وٌٌسگاى

 :ضطایظ هسضساى

 ًبضقٜبؾی اضقس ٝ ثبالسط: قطایٍ سحهیٔی
 زؾز ًٖ دٜغ ؾبّ ؾبثو٠ سسضیؽ ثطای ٗسضى ًبضقٜبؾی: قطایٍ سؼطثی

 سؿٍٔ ث٠ ٗٞيٞع سسضیؽ:  ٝیػُی ١بی ٢ٗبضسی ٝ سرههی

 :هٌاتغ ٍ هحتَای آهَظضی

 

 :ضیَُ ّای اضظضیاتی

 .....سایط   ػ٘ٔی         قلب١ی        ًشجی

 : ضیَُ اضائِ

   ًبضُبٟ آٗٞظقی   ًالؼ زضؼ :    حًٞضی

 .....ؾبیط       آٌشطٝٛیٌی      ٌٗبسج٠ ای  : ؿیط حًٞضی
ٗطًع آٗٞظـ  ٝ دػ١ٝف ؾبظٗبٙ طجز احٞاّ  ًكٞض : هجطیاى آهَظش

 یب ٗؤؾؿ٠ آٗٞظقی ٗٞضز سأییس ایٚ ٗطًع

 94 هطزاز:        ظهاى اجطای زٍضُ

 :ًام ٍ ًام ذاًَازگی تاالتطیي همام هسؤٍل آهَظش 

 ػثسالطسَل غعالی

 اهضا                        تاضید                                 

 وویتِ ترػػی سطهایِ اًساًی ساظهاى تثت احَال وطَض  : هطجغ تػَیة

 13/12/93   :تاضید تػَیة
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 هطرػات زٍضُ آهَظضی

 «ز»فطم 
 

:ًَع زٍضُ (44/14وذ )هسؤٍلیت ویفشی واسوٌاى دٍلت :  ػٌَاى زٍضُ آهَظضی  

 ٗسیطیشی قـٔی ػ٘ٞٗی ثسٝ سهسی قـْ سٞػی٢ی

  : اّسف ولی آهَظش
 آقٜبیی ثب ٗجبٛی حوٞهی ٝ هبٛٞٛی ٗؿؤٝٓیز ًیلطی ًبضًٜبٙ :ػولىطزی/اّساف آهَظضی ضفتاضی

 اذشیبضی      آعاٗی  :ًَع آهَظش  ػ٘ٔی        4ٛظطی        :   هست آهَظش تِ ساػت 

 :سطفػل ّای آهَظش
 

 ٗلب١یٖ ٝ ٗجبٛی ٗؿؤٝٓیز ًیلطی ًبضًٜبٙ زٝٓز زض حوٞم ایطاٙ
 ٜٗبثغ هبٛٞٛی ٗؿؤٝٓیز ًیلطی ًبضًٜبٙ زٝٓز

 اضًبٙ ٗؿؤٝٓیز ًیلطی ًبضًٜبٙ زٝٓز
 ي٘بٛز اػطا١ب ٝ آطبض ٗؿؤٝٓز ًبضًٜبٛسٝٓز

 

 ًٔی٠ ضقش٠ ١ب:  ضضتِ تحػیلی ضطوت وٌٌسگاى زیذٖٔ ٝ ثبالسط :ضطوت وٌٌسگاىهمغغ تحػیلی 

 :ضتثِ ضغلی ًبضقٜبؼ ٝ ًبضزاٙ حوٞهی :هطاغل ضطوت وٌٌسگاى

 :ضطایظ هسضساى

 ًبضقٜبؾی اضقس ٝ ثبالسط: قطایٍ سحهیٔی
 زؾز ًٖ دٜغ ؾبّ ؾبثو٠ سسضیؽ ثطای ٗسضى ًبضقٜبؾی: قطایٍ سؼطثی

 سؿٍٔ ث٠ ٗٞيٞع سسضیؽ:  ٝیػُی ١بی ٢ٗبضسی ٝ سرههی

 :هٌاتغ ٍ هحتَای آهَظضی

 

 :ضیَُ ّای اضظضیاتی

 .....سایط   ػ٘ٔی         قلب١ی        ًشجی

 : ضیَُ اضائِ

   ًبضُبٟ آٗٞظقی   ًالؼ زضؼ :    حًٞضی

 .....ؾبیط       آٌشطٝٛیٌی      ٌٗبسج٠ ای  : ؿیط حًٞضی
ٗطًع آٗٞظـ  ٝ دػ١ٝف ؾبظٗبٙ طجز احٞاّ  ًكٞض : هجطیاى آهَظش

 یب ٗؤؾؿ٠ آٗٞظقی ٗٞضز سأییس ایٚ ٗطًع

 94هطزاز :        ظهاى اجطای زٍضُ

 :هسؤٍل آهَظش ًام ٍ ًام ذاًَازگی تاالتطیي همام 

 ػثسالطسَل غعالی

 اهضا                        تاضید                                 

 وویتِ ترػػی سطهایِ اًساًی ساظهاى تثت احَال وطَض  : هطجغ تػَیة

 :13/12/93   :تاضید تػَیة
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 هطرػات زٍضُ آهَظضی

 «ز»فطم 
 

:ًَع زٍضُ (46/14وذ )آییي دادسسی هذًی :  ػٌَاى زٍضُ آهَظضی  

 ٗسیطیشی قـٔی ػ٘ٞٗی ثسٝ سهسی قـْ سٞػی٢ی

  : اّسف ولی آهَظش
 آضٌایی تا آذطیي تحَالت لَاًیي ٍ همطضات آییي زازضسی هسًی :ػولىطزی/اّساف آهَظضی ضفتاضی

 اذشیبضی      آعاٗی  :ًَع آهَظش  ػ٘ٔی        12ٛظطی        :   هست آهَظش تِ ساػت 

 :سطفػل ّای آهَظش
 

 سؼطیق ٝ ١سف آییٚ زازضؾی ٗسٛی
 ٜٗبثغ آییٚ زازضؾی ٗسٛی

 سلبٝر آییٚ زازضؾی ٗسٛی ٝ ًیلطی
 (ٗلب١یٖ ًٔی، ٗطاحْ ٝ انّٞ ًٔی زازضؾی)زازضؾی ٗسٛی

 از٠ٓ اطجبر زػٞی زض زازُبٟ ٗسٛی
 حوٞهیاحطاظ ًٝبٓز زض اٗٞض 

 ...(زازُبٟ ػ٘ٞٗی، زازُبٟ ذبٛٞازٟ ٝ) ؾبظٗبٙ ، سكٌیالر، نالحیز زازُبٟ ١بی حوٞهی 

 

 ًٔی٠ ضقش٠ ١ب:  ضضتِ تحػیلی ضطوت وٌٌسگاى زیذٖٔ ٝ ثبالسط :همغغ تحػیلی ضطوت وٌٌسگاى

 :ضتثِ ضغلی ًبضقٜبؼ ٝ ًبضزاٙ حوٞهی :هطاغل ضطوت وٌٌسگاى

 :ضطایظ هسضساى

 ًبضقٜبؾی اضقس ٝ ثبالسط: قطایٍ سحهیٔی
 زؾز ًٖ دٜغ ؾبّ ؾبثو٠ سسضیؽ ثطای ٗسضى ًبضقٜبؾی: قطایٍ سؼطثی

 سؿٍٔ ث٠ ٗٞيٞع سسضیؽ:  ٝیػُی ١بی ٢ٗبضسی ٝ سرههی

 :هٌاتغ ٍ هحتَای آهَظضی

 

 :ضیَُ ّای اضظضیاتی

 .....سایط   ػ٘ٔی         قلب١ی        ًشجی

 : ضیَُ اضائِ

   ًبضُبٟ آٗٞظقی   ًالؼ زضؼ :    حًٞضی

 .....ؾبیط       آٌشطٝٛیٌی      ٌٗبسج٠ ای  : ؿیط حًٞضی
ٗطًع آٗٞظـ  ٝ دػ١ٝف ؾبظٗبٙ طجز احٞاّ  ًكٞض : هجطیاى آهَظش

 یب ٗؤؾؿ٠ آٗٞظقی ٗٞضز سأییس ایٚ ٗطًع

 94هْط :        ظهاى اجطای زٍضُ

 :هسؤٍل آهَظش ًام ٍ ًام ذاًَازگی تاالتطیي همام 

 ػثسالطسَل غعالی

 اهضا                        تاضید                                 

 وویتِ ترػػی سطهایِ اًساًی ساظهاى تثت احَال وطَض  : هطجغ تػَیة

 13/12/93   :تاضید تػَیة
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 هطرػات زٍضُ آهَظضی

 «ز»فطم 
 

:ًَع زٍضُ (47/14وذ )آییي دادسسی ویفشی :  ػٌَاى زٍضُ آهَظضی  

 ٗسیطیشی قـٔی ػ٘ٞٗی ثسٝ سهسی قـْ سٞػی٢ی

  : اّسف ولی آهَظش
 آضٌایی تا آذطیي تحَالت لَاًیي ٍ همطضات آییي زازضسی ویفطی :ػولىطزی/اّساف آهَظضی ضفتاضی

 اذشیبضی      آعاٗی  :ًَع آهَظش  ػ٘ٔی        12ٛظطی        :   هست آهَظش تِ ساػت 

 :سطفػل ّای آهَظش
 

 سؼطیق ٝ ١سف آییٚ زازضؾی ًیلطی
 ٜٗبثغ آییٚ زازضؾی ًیلطی

 ٛظبٕ ١بی آییٚ زازضؾی ًیلطی
 (ٗلب١یٖ ًٔی، ٗطاحْ ٝ انّٞ ًٔی زازضؾی)زازضؾی ًیلطی 

 از٠ٓ اطجبر زػٞی زض زازُبٟ ٗسٛی 
 حوٞهی احطاظ ًٝبٓز زض اٗٞض

 ؾبظٗبٙ ، سكٌیالر  ٝ نالحیز زازؾطا 
 ؾبظٗبٙ ، سكٌیالر ٝ نالحیز زازُبٟ ١بی ػ٘ٞٗی ًیلطی

 ًٔی٠ ضقش٠ ١ب:  ضضتِ تحػیلی ضطوت وٌٌسگاى زیذٖٔ ٝ ثبالسط :همغغ تحػیلی ضطوت وٌٌسگاى

 :ضتثِ ضغلی ًبضقٜبؼ ٝ ًبضزاٙ حوٞهی :هطاغل ضطوت وٌٌسگاى

 :ضطایظ هسضساى

 ًبضقٜبؾی اضقس ٝ ثبالسط: قطایٍ سحهیٔی
 زؾز ًٖ دٜغ ؾبّ ؾبثو٠ سسضیؽ ثطای ٗسضى ًبضقٜبؾی: قطایٍ سؼطثی

 سؿٍٔ ث٠ ٗٞيٞع سسضیؽ:  ٝیػُی ١بی ٢ٗبضسی ٝ سرههی

 :هٌاتغ ٍ هحتَای آهَظضی

 

 :ضیَُ ّای اضظضیاتی

 .....سایط   ػ٘ٔی         قلب١ی        ًشجی

 : ضیَُ اضائِ

   ًبضُبٟ آٗٞظقی   ًالؼ زضؼ :    حًٞضی

 .....ؾبیط       آٌشطٝٛیٌی      ٌٗبسج٠ ای  : ؿیط حًٞضی
ٗطًع آٗٞظـ  ٝ دػ١ٝف ؾبظٗبٙ طجز احٞاّ  ًكٞض : هجطیاى آهَظش

 یب ٗؤؾؿ٠ آٗٞظقی ٗٞضز سأییس ایٚ ٗطًع

 94آشض :        ظهاى اجطای زٍضُ

 :هسؤٍل آهَظش ًام ٍ ًام ذاًَازگی تاالتطیي همام 

 ػثسالطسَل غعالی

 اهضا                        تاضید                                 

 وویتِ ترػػی سطهایِ اًساًی ساظهاى تثت احَال وطَض  : هطجغ تػَیة

 13/12/93   :تاضید تػَیة
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 هطرػات زٍضُ آهَظضی

 «ز»فطم 
 

همشسات ًحَُ توله اساضی آضٌایی تا لَاًیي ٍ  :  ػٌَاى زٍضُ آهَظضی

 (63/14وذ )تشای طشح ّای عوشاًی دٍلتی ٍ عوَهی

:ًَع زٍضُ  

 ٗسیطیشی قـٔی ػ٘ٞٗی ثسٝ سهسی قـْ سٞػی٢ی

  : اّسف ولی آهَظش
 اكعایف زاٛف ٝ اضسوبء ؾُح آُب١ی ١بی حطك٠ ای كطاُیطاٙ ٛؿؿجز ث٠ هٞاٛیٚ  ٝ ٗوطضار س٘ٔي اضايی :ػولىطزی/اّساف آهَظضی ضفتاضی

 اذشیبضی      آعاٗی  :ًَع آهَظش  ػ٘ٔی        6ٛظطی        :   هست آهَظش تِ ساػت 

 :سطفػل ّای آهَظش
 

 هبٛٞٙ ٛحٟٞ س٘ٔي اضايی ثطای َطح ١بی ػ٘طاٛی زٝٓشی، ػ٘ٞٗی ٝ ٛظبٗی
 هٞاٛیٚ ٝ ٗوطضار ٛحٟٞ س٘ٔي اضايی ثطای اػطای َطح ١بی ق٢طزاضی

 ...(َجیؼی ٝ ظٗیٚ ق٢طی، اضايی ٗٔی ٝ ٜٗبثغ )ؾبیط هٞاٛیٚ ٝ ٗوطضار ٗطثٌٞ 

 

 ًٔی٠ ضقش٠ ١ب:  ضضتِ تحػیلی ضطوت وٌٌسگاى زیذٖٔ ٝ ثبالسط :همغغ تحػیلی ضطوت وٌٌسگاى

 :ضتثِ ضغلی ًبضقٜبؼ ٝ ًبضزاٙ حوٞهی :هطاغل ضطوت وٌٌسگاى

 :ضطایظ هسضساى

 ًبضقٜبؾی اضقس ٝ ثبالسط: قطایٍ سحهیٔی
 ًبضقٜبؾیزؾز ًٖ دٜغ ؾبّ ؾبثو٠ سسضیؽ ثطای ٗسضى : قطایٍ سؼطثی

 سؿٍٔ ث٠ ٗٞيٞع سسضیؽ:  ٝیػُی ١بی ٢ٗبضسی ٝ سرههی

 :هٌاتغ ٍ هحتَای آهَظضی

 

 :ضیَُ ّای اضظضیاتی

 .....سایط   ػ٘ٔی         قلب١ی        ًشجی

 : ضیَُ اضائِ

   ًبضُبٟ آٗٞظقی   ًالؼ زضؼ :    حًٞضی

 .....ؾبیط       آٌشطٝٛیٌی      ٌٗبسج٠ ای  : ؿیط حًٞضی
ٗطًع آٗٞظـ  ٝ دػ١ٝف ؾبظٗبٙ طجز احٞاّ  ًكٞض : هجطیاى آهَظش

 یب ٗؤؾؿ٠ آٗٞظقی ٗٞضز سأییس ایٚ ٗطًع

 94تْوي :        ظهاى اجطای زٍضُ

 :ًام ٍ ًام ذاًَازگی تاالتطیي همام هسؤٍل آهَظش 

 ػثسالطسَل غعالی

 اهضا                        تاضید                                 

 وویتِ ترػػی سطهایِ اًساًی ساظهاى تثت احَال وطَض  : هطجغ تػَیة

 13/12/93   :تاضید تػَیة
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 هطرػات زٍضُ آهَظضی

 «ز»فطم 
 

:ًَع زٍضُ (  7/15وذ )آضٌایی تا لاًَى هحاسثات عوَهی :  ػٌَاى زٍضُ آهَظضی  

 ٗسیطیشی قـٔی ػ٘ٞٗی ثسٝ سهسی قـْ سٞػی٢ی

  : اّسف ولی آهَظش
 تؼاضیف ٍ هفاّین ًظطی لاًَى هحاسثات ػوَهی ضا تَضیح زٌّس :ػولىطزی/اّساف آهَظضی ضفتاضی

 اذشیبضی      آعاٗی  :ًَع آهَظش  ػ٘ٔی          20ٛظطی        :   هست آهَظش تِ ساػت 

 :سطفػل ّای آهَظش
 

 سؼبضیق: كهْ اّٝ
 اػطای ثٞزػ٠: كهْ زٕٝ 

 زضآٗس١ب ٝ ؾبیط ٜٗبثغ سأٗیٚ اػشجبض    
 ١عی٠ٜ ١ب ٝ ؾبیط دطزاذز ١ب    
 ٗؼبٗالر زٝٓشی    

 ٛظبضر ٗبٓی: كهْ ؾٕٞ
 سٜظیٖ حؿبة ٝ سلطیؾ ثٞزػ٠: كهْ چ٢بضٕ
 اٗٞاّ زٝٓشی: كهْ دٜؼٖ
 ٗوطضار ٗشلطه٠: كهْ قكٖ

 

 ًٔی٠ ضقش٠ ١ب:  ضضتِ تحػیلی ضطوت وٌٌسگاى زیذٖٔ ٝ ثبالسط :همغغ تحػیلی ضطوت وٌٌسگاى

 :ضتثِ ضغلی ثبظضؼ :هطاغل ضطوت وٌٌسگاى

 :ضطایظ هسضساى

 ًبضقٜبؾی اضقس ٝ ثبالسط: قطایٍ سحهیٔی
 زؾز ًٖ دٜغ ؾبّ ؾبثو٠ سسضیؽ ثطای ٗسضى ًبضقٜبؾی: قطایٍ سؼطثی

 سؿٍٔ ث٠ ٗٞيٞع سسضیؽ:  ٝیػُی ١بی ٢ٗبضسی ٝ سرههی

 :هٌاتغ ٍ هحتَای آهَظضی

 

 :ضیَُ ّای اضظضیاتی

 .....سایط   ػ٘ٔی         قلب١ی        ًشجی

 : ضیَُ اضائِ

   ًبضُبٟ آٗٞظقی   ًالؼ زضؼ :    حًٞضی

 .....ؾبیط       آٌشطٝٛیٌی      ٌٗبسج٠ ای  : ؿیط حًٞضی
ٗطًع آٗٞظـ  ٝ دػ١ٝف ؾبظٗبٙ طجز احٞاّ  ًكٞض : هجطیاى آهَظش

 یب ٗؤؾؿ٠ آٗٞظقی ٗٞضز سأییس ایٚ ٗطًع

 94 ضْطیَض:        اجطای زٍضُ ظهاى

 :ًام ٍ ًام ذاًَازگی تاالتطیي همام هسؤٍل آهَظش 

 ػثسالطسَل غعالی

 اهضا                        تاضید                                 

 وویتِ ترػػی سطهایِ اًساًی ساظهاى تثت احَال وطَض  : هطجغ تػَیة

 13/12/93   :تاضید تػَیة

 
 



58 
 

 هطرػات زٍضُ آهَظضی

 «ز»فطم 
 

:ًَع زٍضُ ( 10/22وذ )سیستن ّای حساتذاسی  :  ػٌَاى زٍضُ آهَظضی  

 ٗسیطیشی قـٔی ػ٘ٞٗی ثسٝ سهسی قـْ سٞػی٢ی

  : اّسف ولی آهَظش
 آضٌایی تا سیستن ّای حساتساضی سٌتی ٍ الىتطًٍیه ٍ ًحَُ استفازُ اظ آًْا زض اًجام اهَض هطتَط تِ حساتساضی :ػولىطزی/اّساف آهَظضی ضفتاضی

 اذشیبضی      آعاٗی  :ًَع آهَظش  ػ٘ٔی         24ٛظطی        :   هست آهَظش تِ ساػت 

 :سطفػل ّای آهَظش
 انّٞ ؾیؿشٖ حؿبثساضی، َطاحی ؾیؿشٖ حؿبثساضی، ؾیؿشٖ حؿبثساضی نٜؼشی، زكبسط ٗؼیٚ

ٗعایبی اؾشلبزٟ اظ زكشط كطٝـ، زكشط ضٝظٛب٠ٗ زضیبكز ١بی ٗعایبی اؾشلبزٟ اظ زكبسط ٗؼیٚ، زكبسط ضٝظٛب٠ٗ اذشهبنی، زكشط ضٝظٛب٠ٗ كطٝـ اٛشوبّ ث٠ زكشط ًْ، 
 ٛوسی

 طجز ٗؼبٗالر ٗطثٌٞ ث٠ زضیبكز ١بی ٛوسی ،اٛشوبّ طجز ١ب اظ زكشط ضٝظٛب٠ٗ زضیبكز ١بی ٛوسی ث٠ زكشطًْ
 طجز ذطیس١بی ٛؿی٠ ًبال زض زكشط ضٝظٛب٠ٗ ، زكشط ضٝظٛب٠ٗ دطزاذز ١بی ٛوسی ، اٛشوبّ طجز ١ب ث٠ زكشط ًْ

 ضٝظٛب٠ٗ ذطیسزكشط 
 اٛشوبّ طجز ١بی ذطیس ث٠ زكشط ًْ

 طجز ٗؼبٗالر ٗطثٌٞ ث٠ دطزاذز ١بی ٛوسی
 سأطیط زكبسط ضٝظٛب٠ٗ اذشهبنی ضٝی زكشط ضٝظٛب٠ٗ ػ٘ٞٗی

 ؾرز اكعاض ًبٗذیٞسط، ٛطٗبكعاض حؿبثساضی، ضٝـ ١بی دطزاظـ زازٟ ١ب، ٗوبیؿ٠ ؾیؿشٖ ١بی حؿبثساضی ؾٜشی ٝ)ؾیؿشٖ ١بی حؿبثساضی آٌشطٝٛیي
 (ٗبقیٜی اظ ٛظط ٗربضع دٞٓی، ؾطػز دطزاظـ، ذُبی دطزاظـ، اضائ٠ ُعاضـ

 ًٔی٠ ضقش٠ ١ب:  ضضتِ تحػیلی ضطوت وٌٌسگاى زیذٖٔ ٝ ثبالسط :همغغ تحػیلی ضطوت وٌٌسگاى

 :ضتثِ ضغلی ٗؿؤّٝ ذسٗبر  ٗبٓی  :هطاغل ضطوت وٌٌسگاى

 :ضطایظ هسضساى

 ًبضقٜبؾی اضقس ٝ ثبالسط: قطایٍ سحهیٔی
 زؾز ًٖ دٜغ ؾبّ ؾبثو٠ سسضیؽ ثطای ٗسضى ًبضقٜبؾی: قطایٍ سؼطثی

 سؿٍٔ ث٠ ٗٞيٞع سسضیؽ:  ٝیػُی ١بی ٢ٗبضسی ٝ سرههی

 :هٌاتغ ٍ هحتَای آهَظضی

 

 :ضیَُ ّای اضظضیاتی

 .....سایط   ػ٘ٔی         قلب١ی        ًشجی

 : ضیَُ اضائِ

   ًبضُبٟ آٗٞظقی   ًالؼ زضؼ :    حًٞضی

 .....ؾبیط       آٌشطٝٛیٌی      ٌٗبسج٠ ای  : ؿیط حًٞضی
ٗطًع آٗٞظـ  ٝ دػ١ٝف ؾبظٗبٙ طجز احٞاّ  ًكٞض : هجطیاى آهَظش

 یب ٗؤؾؿ٠ آٗٞظقی ٗٞضز سأییس ایٚ ٗطًع

 94 هطزاز:        ظهاى اجطای زٍضُ

 :ًام ٍ ًام ذاًَازگی تاالتطیي همام هسؤٍل آهَظش 

 ػثسالطسَل غعالی

 اهضا                        تاضید                                 

 وویتِ ترػػی سطهایِ اًساًی ساظهاى تثت احَال وطَض  : هطجغ تػَیة

 13/12/93   :تاضید تػَیة

 

  



59 
 

 هطرػات زٍضُ آهَظضی

 «ز»فطم 
 

:ًَع زٍضُ ( 16/22وذ )هذیشیت تذاسوات  :  ػٌَاى زٍضُ آهَظضی  

 ٗسیطیشی قـٔی ػ٘ٞٗی ثسٝ سهسی قـْ سٞػی٢ی

  : اّسف ولی آهَظش
 قٜبذز اٗٞاّ ٝ ضٝـ ١بی س٢ی٠ ٝ ٢ِٛساضی ٝ سٞظیغ آ٢ٛب زض ؾبظٗبٙ ثط اؾبؼ هٞاٛیٚ ٝ ٗوطضار ٗٞػٞز :ػولىطزی/اّساف آهَظضی ضفتاضی

 اذشیبضی      آعاٗی  :ًَع آهَظش  ػ٘ٔی         24ٛظطی        :   هست آهَظش تِ ساػت 

 :سطفػل ّای آهَظش
 سؼبضیق ٝ انُالحبر سساضًبر ٝ دكشیجبٛی اٗٞاّ ٜٗوّٞ ٝ ؿیط ٜٗوّٞ، اؾش٢الًی ٝ ؿیط اؾش٢الًی ،ٗهطكی ٝ زض حٌٖ ٗهطكی 

 شی حؿبة ٝ ٝظبیق آٙ
 ػ٘ؼساض اٗٞاّ ٝ ٝظبیق آٙ

 ًبضدطزاظ ٝ ٝظبیق آٙ
 (ٗش٘طًع، ؿیط ٗش٘طًع، ثب ثطٛب٠ٗ، ايُطاضی)اظ ٛظط ؾیؿشٖاٛٞاع ذطیس 

 ذطیس١بی ػعئی ،ٗشٞؾٍ ٝ ػ٘سٟ
 (اٛٞاع ٝیػُی ١بی ١ط یي)ٜٗبهه٠ ٝ ٗعایسٟ

 ٗؼبٗالر زٝٓشی ٝ آییٚ ٛب٠ٗ ١بی آٙ
 اٛجبض، اٛٞاع اٛجبض، ١عی٠ٜ ١ب ٝ حؿبثساضی اٛجبض

 ضٝـ ١بی ًٜشطّ، ضٝـ ١بی ٗحبؾج٠ اؾش٢الى اٗٞاّ
 اظی، زكبسط ٗٞضز ٛیبظ اٗٞاّ، ضٝـ ١بی سٞظیغ اٗٞاّكطٕ ١بی ًبضدطز

 هٞاٛیٚ، ٗوطضار ٝ زؾشٞضآؼْ٘ ١بی ٗطثٌٞ ث٠ اٗٞاّ، ٛطٕ اكعاض١بی ٗٞضز ٛیبظ سساضًبر

 ًٔی٠ ضقش٠ ١ب:  ضضتِ تحػیلی ضطوت وٌٌسگاى زیذٖٔ ٝ ثبالسط :همغغ تحػیلی ضطوت وٌٌسگاى

 :ضغلیضتثِ  ٗؿؤّٝ ذسٗبر  ٗبٓی  :هطاغل ضطوت وٌٌسگاى

 :ضطایظ هسضساى

 ًبضقٜبؾی اضقس ٝ ثبالسط: قطایٍ سحهیٔی
 زؾز ًٖ دٜغ ؾبّ ؾبثو٠ سسضیؽ ثطای ٗسضى ًبضقٜبؾی: قطایٍ سؼطثی

 سؿٍٔ ث٠ ٗٞيٞع سسضیؽ:  ٝیػُی ١بی ٢ٗبضسی ٝ سرههی

 :هٌاتغ ٍ هحتَای آهَظضی

 

 :ضیَُ ّای اضظضیاتی

 .....سایط   ػ٘ٔی         قلب١ی        ًشجی

 : ضیَُ اضائِ

   ًبضُبٟ آٗٞظقی   ًالؼ زضؼ :    حًٞضی

 .....ؾبیط       آٌشطٝٛیٌی      ٌٗبسج٠ ای  : ؿیط حًٞضی
ٗطًع آٗٞظـ  ٝ دػ١ٝف ؾبظٗبٙ طجز احٞاّ  ًكٞض : هجطیاى آهَظش

 یب ٗؤؾؿ٠ آٗٞظقی ٗٞضز سأییس ایٚ ٗطًع

 94 زی:        ظهاى اجطای زٍضُ

 :ًام ٍ ًام ذاًَازگی تاالتطیي همام هسؤٍل آهَظش 

 ػثسالطسَل غعالی

 اهضا                        تاضید                                 

 وویتِ ترػػی سطهایِ اًساًی ساظهاى تثت احَال وطَض  : هطجغ تػَیة

 13/12/93   :تاضید تػَیة
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 هطرػات زٍضُ آهَظضی

 «ز»فطم 
 

:ًَع زٍضُ حساتذاسی تعْذی :  ػٌَاى زٍضُ آهَظضی  

 ٗسیطیشی قـٔی ػ٘ٞٗی ثسٝ سهسی قـْ سٞػی٢ی

  : اّسف ولی آهَظش
  :ػولىطزی/اّساف آهَظضی ضفتاضی

 اذشیبضی      آعاٗی  :ًَع آهَظش  ػ٘ٔی         30ٛظطی        :   هست آهَظش تِ ساػت 

 :سطفػل ّای آهَظش
 حؿبثساضی ػ٘ٔیبر ػبضی

 حؿبثسای حوٞم ٝ ٗعایبی ٗؿشش٘ط ًبضًٜبٙ
 حؿبثسای ػ٘ٔیبر ؾطٗبی٠ ای

 حؿبثسای زضآٗس١ب
 حؿبثسای ٝػٟٞ ؾذطزٟ
 حؿبثسای ٗٞاضز ذبل

 قطایٍ اٛشوبّ حؿبة ١ب
 ٗـبیطر ثبٌٛیسكطیح كطٕ هبثْ هجّٞ ٝ نٞضر 

 ًسیَٜ دیك٢ٜبزی حؿبة ١بی ًْ ٝ ٗؼیٚ
 ُٗبثوز حؿبة ١بی ٛظبٕ حؿبثساضیجرف ػ٘ٞٗی ٝ زؾشٞضآؼْ٘ ١بی حؿبثساضی زٝٓشی

 ًٔی٠ ضقش٠ ١ب:  ضضتِ تحػیلی ضطوت وٌٌسگاى زیذٖٔ ٝ ثبالسط :همغغ تحػیلی ضطوت وٌٌسگاى

ٗبٓی ٝ حؿبثساض ٝ شی حؿبة، ًبضقٜبؼ اٗٞض  :هطاغل ضطوت وٌٌسگاى
  ًبضقٜبؼ ثطٛب٠ٗ ٝ ثٞزػ٠

 :ضتثِ ضغلی

 :ضطایظ هسضساى

 ًبضقٜبؾی اضقس ٝ ثبالسط: قطایٍ سحهیٔی
 زؾز ًٖ دٜغ ؾبّ ؾبثو٠ سسضیؽ ثطای ٗسضى ًبضقٜبؾی: قطایٍ سؼطثی

 سؿٍٔ ث٠ ٗٞيٞع سسضیؽ:  ٝیػُی ١بی ٢ٗبضسی ٝ سرههی

 :هٌاتغ ٍ هحتَای آهَظضی

 

 :ضیَُ ّای اضظضیاتی

 .....سایط   ػ٘ٔی         قلب١ی        ًشجی

 : ضیَُ اضائِ

   ًبضُبٟ آٗٞظقی   ًالؼ زضؼ :    حًٞضی

 .....ؾبیط       آٌشطٝٛیٌی      ٌٗبسج٠ ای  : ؿیط حًٞضی
ٗطًع آٗٞظـ  ٝ دػ١ٝف ؾبظٗبٙ طجز احٞاّ  ًكٞض : هجطیاى آهَظش

 یب ٗؤؾؿ٠ آٗٞظقی ٗٞضز سأییس ایٚ ٗطًع

 94 ضْطیَض:        اجطای زٍضُ ظهاى

 :ًام ٍ ًام ذاًَازگی تاالتطیي همام هسؤٍل آهَظش 

 ػثسالطسَل غعالی

 اهضا                        تاضید                                 

 وویتِ ترػػی سطهایِ اًساًی ساظهاى تثت احَال وطَض  : هطجغ تػَیة

 13/12/93   :تاضید تػَیة
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 هطرػات زٍضُ آهَظضی

 «ز»فطم 
 

:ًَع زٍضُ     اصَل ٍ هثاًی اسصیاتی دفاتش پیطخَاى :  ػٌَاى زٍضُ آهَظضی  

 ٗسیطیشی قـٔی ػ٘ٞٗی ثسٝ سهسی قـْ سٞػی٢ی

 ؾُح زاٛف ٝ ٢ٗبضر  ءاضسوب : اّسف ولی آهَظش

 اتیػول وٌتطلٍ   یازاض اهَض  یساظهاًسُ :ػولىطزی/اّساف آهَظضی ضفتاضی

 اذشیبضی      آعاٗی  :ًَع آهَظش    ػ٘ٔی          16ٛظطی        :   هست آهَظش تِ ساػت 

 :سطفػل ّای آهَظش
 یاةیاضظ یثطا یظیض ثطٛب٠ٗ
 زٝضٟ یاثشسا یُصاض ١سف

 یاةیاضظ یاض١بیٗغ فیسؼط
 یاةیاضظ ٛسیكطآ یاػطا

 زكشط ٌٗبٙ یاةیاضظ ٛحٟٞ
 زكشط ظاریسؼ٠ یاةیاضظ ٛحٟٞ
 زكشط یاٛؿبٙ یضٙٝی یاةیاضظ ٛحٟٞ
 یاةیاضظ ٙیٗربَت ث٠ ثبظذٞضز اضائ٠
 یاةیاضظ ُعاضـ اضائ٠ ٝ ٕیسٜظ

 

 

 ًٔی٠ ضقش٠ ١ب:  ضضتِ تحػیلی ضطوت وٌٌسگاى زیذٖٔ ٝ ثبالسط :همغغ تحػیلی ضطوت وٌٌسگاى

واضضٌاساى ٍ ضاتغیي هسیطاى فٌی ٍ :هطاغل ضطوت وٌٌسگاى

 (ثثتی ذسهاى غیط زٍلتی)زفتط

 :ضتثِ ضغلی

 :ضطایظ هسضساى

 ًبضقٜبؾی اضقس ٝ ثبالسط: قطایٍ سحهیٔی
 زؾز ًٖ دٜغ ؾبّ ؾبثو٠ سسضیؽ ثطای ٗسضى ًبضقٜبؾی: قطایٍ سؼطثی

 سؿٍٔ ث٠ ٗٞيٞع سسضیؽ:  ٝیػُی ١بی ٢ٗبضسی ٝ سرههی

 :هٌاتغ ٍ هحتَای آهَظضی

 ، هٞاٛیٚ ٝ ٗوطضار ٗطثٌٞ ػعٟٝ اؾشبز

 :ضیَُ ّای اضظضیاتی

 .....سایط   ػ٘ٔی         قلب١ی        ًشجی

 : ضیَُ اضائِ

   ًبضُبٟ آٗٞظقی   ًالؼ زضؼ :    حًٞضی

 .....ؾبیط       آٌشطٝٛیٌی      ٌٗبسج٠ ای  : ؿیط حًٞضی
ٗطًع آٗٞظـ  ٝ دػ١ٝف ؾبظٗبٙ طجز احٞاّ  ًكٞض : هجطیاى آهَظش

 یب ٗؤؾؿ٠ آٗٞظقی ٗٞضز سأییس ایٚ ٗطًع

 94هطزاز :        اجطای زٍضُ ظهاى

 :ًام ٍ ًام ذاًَازگی تاالتطیي همام هسؤٍل آهَظش 

 ػثسالطسَل غعالی

 اهضا                        تاضید                                 

 وویتِ ترػػی سطهایِ اًساًی ساظهاى تثت احَال وطَض  : هطجغ تػَیة

 :13/12/93   :تاضید تػَیة
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 هطرػات زٍضُ آهَظضی

 «ز»فطم 
 

همشسات ٍ دستَسالعول ّای آضٌایی تا هثاًی،  :  ػٌَاى زٍضُ آهَظضی

     اًجام واسسٍش ّای  سجلی ٍ

:ًَع زٍضُ  

 ٗسیطیشی قـٔی ػ٘ٞٗی ثسٝ سهسی قـْ سٞػی٢ی

 ؾُح زاٛف ٝ ٢ٗبضر  ءاضسوب : اّسف ولی آهَظش

  لَاًیي هطتثظ تا  ٍظایف ٍ زستَضالؼول ّای سجلی ضا زض ػولتِ واضگیطی   :ػولىطزی/اّساف آهَظضی ضفتاضی

 اذشیبضی      آعاٗی  :ًَع آهَظش  ػ٘ٔی          20ٛظطی        :   هست آهَظش تِ ساػت 

 :سطفػل ّای آهَظش
 هبٛٞٙ طجز احٞاّ ٝ هٞاٛیٚ ٗطسجٍ ثب آٙ -

 ( حصف ٝ انالح  –سـییط ) زؾشٞضآؼْ٘ ١بی ٗطثٌٞ ث٠ ٛبٕ ٝ ٛبٕ ذبٛٞازُی  -

 سؼٞیى قٜبؾٜب٠ٗ آ٘ظٜی، ًبضر قٜبؾبیی ٗٔی، آهبم ػٌؽ -

 اٛٞاع ُٞا١ی ١بی نبزضٟ  ٝ ٛحٟٞ نسٝض  -

 اٛٞاع اظزٝاع ٝ َالم ٝ ٛحٟٞ طجز  آٙ -

 احٌبٕ هُؼی زازُب١ی ٝ ٛحٟٞ طجز آٙ -

 ١یأر حْ اذشالف ٝ نالحیز ١بی آٙ -

 ً٘یؿیٞٙ سكریم ؾٚ ٝ نالحیز آٙ -

 ٗٞاضز اذشالف ثیٚ قٜبؾٜب٠ٗ ٝ دبیِبٟ ٝ ٛحٟٞ ضكغ آٙ -

 طجز آٙطجز ٝ الزر ٝ ٝكبر ٝ نالحیز ١بی آعإ ػ٢ز  -

 ٗؼ٘غ سكریم ٗهٔحز ٛظبٕ  70ػطایٖ ٝ ٗؼبظار ١بی اٗٞض ؾؼٔی ٗهٞة ؾبّ  -

 

 ًٔی٠ ضقش٠ ١ب:  ضضتِ تحػیلی ضطوت وٌٌسگاى زیذٖٔ ٝ ثبالسط :همغغ تحػیلی ضطوت وٌٌسگاى

واضضٌاساى ٍ ضاتغیي هسیطاى فٌی ٍ :هطاغل ضطوت وٌٌسگاى

 (ثثتی ذسهاى غیط زٍلتی)زفتط

 :ضتثِ ضغلی

 :هسضساىضطایظ 

 ًبضقٜبؾی اضقس ٝ ثبالسط: قطایٍ سحهیٔی
 زؾز ًٖ دٜغ ؾبّ ؾبثو٠ سسضیؽ ثطای ٗسضى ًبضقٜبؾی: قطایٍ سؼطثی

 سؿٍٔ ث٠ ٗٞيٞع سسضیؽ:  ٝیػُی ١بی ٢ٗبضسی ٝ سرههی

 :هٌاتغ ٍ هحتَای آهَظضی

 ، هٞاٛیٚ ٝ ٗوطضار ٗطثٌٞ ػعٟٝ اؾشبز

 :ضیَُ ّای اضظضیاتی

 .....سایط   ػ٘ٔی         قلب١ی        ًشجی

 : ضیَُ اضائِ

   ًبضُبٟ آٗٞظقی   ًالؼ زضؼ :    حًٞضی

 .....ؾبیط       آٌشطٝٛیٌی      ٌٗبسج٠ ای  : ؿیط حًٞضی
ٗطًع آٗٞظـ  ٝ دػ١ٝف ؾبظٗبٙ طجز احٞاّ  ًكٞض : هجطیاى آهَظش

 یب ٗؤؾؿ٠ آٗٞظقی ٗٞضز سأییس ایٚ ٗطًع

 94 تْوي:        ظهاى اجطای زٍضُ

 :هسؤٍل آهَظش ًام ٍ ًام ذاًَازگی تاالتطیي همام 

 هحوس جلیل سائلی

 اهضا                        تاضید                                 

 وویتِ ترػػی سطهایِ اًساًی ساظهاى تثت احَال وطَض  : هطجغ تػَیة

 13/12/93   :تاضید تػَیة
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 هطرػات زٍضُ آهَظضی

 «ز»فطم 
 

:ًَع زٍضُ تسیجیطشح تصیشت واسوٌاى  :  ػٌَاى زٍضُ آهَظضی  

 ٗسیطیشی قـٔی ػ٘ٞٗی ثسٝ سهسی قـْ سٞػی٢ی

 اضسوبء ٝيؼیز سطثیشی ٝ اػشوبزی ٝ آقٜبیی ثب ٗؿبئْ ؾیبؾی ضٝظ : اّسف ولی آهَظش

 ا.ا.ٝ اذالهی ٝ  اكعایف هسضر سكریم كش٠ٜ ١بی ٗرشٔق حلظ ٝثوبء ٛظبٕ عث٢جٞز ضكشبض ازاضی  :ػولىطزی/اّساف آهَظضی ضفتاضی

 اذشیبضی      آعاٗی  :ًَع آهَظش  12  ػ٘ٔی          24ٛظطی        :   هست آهَظش تِ ساػت 

 :سطفػل ّای آهَظش

 زق٘ٚ قٜبؾی -

 اذالم كطزی ٝ اذالم ازاضی -

 احٌبٕ ٝٗؿبئْ كو٢ی ضٝظ -

 قٜبذز كطم يب٠ٓ ٝ ػطكبٙ ١بی ًبشة -

 (ٗسظ٠ٔ)قؼبض ؾبّ ٜٝٗٞیبر ٗوبٕ ٗؼظٖ ض١جطی  سحٔیْ ٝسلؿیط -

 ٗؿبئْ ؾیبؾی ضٝظ -

 سطثیز ٝ سحٌیٖ ذبٛٞازٟ -

 (ع)آزاة ظیبضر ائ٠٘ ا٢َبض  -

 ػطیبٙ قٜبؾی ؾیبؾی -

 ػَٜ ٛطٕ -
 

 

 ًٔی٠ ضقش٠ ١ب:  ضضتِ تحػیلی ضطوت وٌٌسگاى زیذٖٔ ٝ ثبالسط :همغغ تحػیلی ضطوت وٌٌسگاى

 :ضغلیضتثِ  اػًبی ثؿیغ :هطاغل ضطوت وٌٌسگاى

 :ضطایظ هسضساى

 ًبضقٜبؾی اضقس ٝ ثبالسط: قطایٍ سحهیٔی
 زؾز ًٖ دٜغ ؾبّ ؾبثو٠ سسضیؽ ثطای ٗسضى ًبضقٜبؾی: قطایٍ سؼطثی

 سؿٍٔ ث٠ ٗٞيٞع سسضیؽ:  ٝیػُی ١بی ٢ٗبضسی ٝ سرههی

 :هٌاتغ ٍ هحتَای آهَظضی

  ػعٟٝ اؾشبز

 :ضیَُ ّای اضظضیاتی

 .....سایط   ػ٘ٔی         قلب١ی        ًشجی

 : ضیَُ اضائِ

   ًبضُبٟ آٗٞظقی   ًالؼ زضؼ :    حًٞضی

 .....ؾبیط       آٌشطٝٛیٌی      ٌٗبسج٠ ای  : ؿیط حًٞضی
ٗطًع آٗٞظـ  ٝ دػ١ٝف ؾبظٗبٙ طجز احٞاّ  ًكٞض : هجطیاى آهَظش

 یب ٗؤؾؿ٠ آٗٞظقی ٗٞضز سأییس ایٚ ٗطًع

 94 هطزاز:        ظهاى اجطای زٍضُ

 :ًام ٍ ًام ذاًَازگی تاالتطیي همام هسؤٍل آهَظش 

 ػثسالطسَل غعالی

 اهضا                        تاضید                                 

 وویتِ ترػػی سطهایِ اًساًی ساظهاى تثت احَال وطَض  : هطجغ تػَیة

 13/12/93   :تاضید تػَیة



64 
 

 هطرػات زٍضُ آهَظضی

 «ز»فطم 
 

ٍ آهَصُ ّای دیٌی تا سثه صًذگی اسالهی  :  ػٌَاى زٍضُ آهَظضی

 هحَسیت حلمِ صالحیي

:ًَع زٍضُ  

 ٗسیطیشی قـٔی ػ٘ٞٗی ثسٝ سهسی قـْ سٞػی٢ی

 سؼبٓی ٗؼٜٞی سٞإ ثب ضقس ای٘بٙ آُب١ب٠ٛ ٝ ثهیطر ًبضًٜبٙ ثؿیؼی : اّسف ولی آهَظش

   سطثیز ًبضًٜبٙ ٝٗسیطاٛی ًبضآٗس ٝ انالح ضكشبض١ب ٝ ضكشبض ؾبظی ُٗٔٞة زض ثیٚ ًبضًٜبٙ ثؿیؼی  :ػولىطزی/ضفتاضیاّساف آهَظضی 

 اذشیبضی      آعاٗی  :ًَع آهَظش  ػ٘ٔی          30ٛظطی        :   هست آهَظش تِ ساػت 

 :سطفػل ّای آهَظش
 

 ٗجبحض ؾیبؾی ضٝظ -

 ٗجبحض ػویسسی ثطُطكش٠ اظ ًشت اٛؿبٙ ًبْٗ ق٢یس ٢ُٗطی -

 اذالم ازاضی  ٝ كطزی -

 ذسٗز ث٠ ذٔن ٝسٌطیٖ اضثبة ضػٞع -

 ًٔی٠ ضقش٠ ١ب:  ضضتِ تحػیلی ضطوت وٌٌسگاى زیذٖٔ ٝ ثبالسط :همغغ تحػیلی ضطوت وٌٌسگاى

 :ضتثِ ضغلی اػًبی ثؿیغ :هطاغل ضطوت وٌٌسگاى

 :ضطایظ هسضساى

 ًبضقٜبؾی اضقس ٝ ثبالسط: قطایٍ سحهیٔی
 زؾز ًٖ دٜغ ؾبّ ؾبثو٠ سسضیؽ ثطای ٗسضى ًبضقٜبؾی: قطایٍ سؼطثی

 سؿٍٔ ث٠ ٗٞيٞع سسضیؽ:  ٝیػُی ١بی ٢ٗبضسی ٝ سرههی

 :آهَظضیهٌاتغ ٍ هحتَای 

  ػعٟٝ اؾشبز

 :ضیَُ ّای اضظضیاتی

 .....سایط   ػ٘ٔی         قلب١ی        ًشجی

 : ضیَُ اضائِ

   ًبضُبٟ آٗٞظقی   ًالؼ زضؼ :    حًٞضی

 .....ؾبیط       آٌشطٝٛیٌی      ٌٗبسج٠ ای  : ؿیط حًٞضی
ٗطًع آٗٞظـ  ٝ دػ١ٝف ؾبظٗبٙ طجز احٞاّ  ًكٞض : هجطیاى آهَظش

 یب ٗؤؾؿ٠ آٗٞظقی ٗٞضز سأییس ایٚ ٗطًع

 94 ضْطیَض:        ظهاى اجطای زٍضُ

 :ًام ٍ ًام ذاًَازگی تاالتطیي همام هسؤٍل آهَظش 

 ػثسالطسَل غعالی

 اهضا                        تاضید                                 

 وویتِ ترػػی سطهایِ اًساًی ساظهاى تثت احَال وطَض  : هطجغ تػَیة

 13/12/93   :تاضید تػَیة
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 هطرػات زٍضُ آهَظضی

 «ز»فطم 
 

:ًَع زٍضُ واضگاُ آهَظضی ػفاف ٍ حجاب  :  ػٌَاى زٍضُ آهَظضی  

 ٗسیطیشی قـٔی ػ٘ٞٗی ثسٝ سهسی قـْ سٞػی٢ی

 سطٝیغ ٝ ث٢جٞز ٝيؼیز ػلبف ٝحؼبة زض ثیٚ ًبضًٜبٙ   : اّسف ولی آهَظش

 ثطسط ، ضػبیز ػلبف ٝ قئٞٛبر اؾالٗی زض اضسجبٌ ١ٌٝ٘بضی دطؾْٜ آهب ٝ ذبٖٛاؾشلبزٟ اظ حؼبة ًبْٗ ٝ          :ػولىطزی/اّساف آهَظضی ضفتاضی

 اذشیبضی       آعاٗی  :ًَع آهَظش  ػ٘ٔی         12 ٛظطی       :   هست آهَظش تِ ساػت 

 :سطفػل ّای آهَظش
 

 آطبض كطزی ػلبف ٝ حؼبة -

 آطبض اػش٘بػی ػلبف ٝ حؼبة -

 آطبض ذبٛٞازُی ػلبف ٝ حؼبة -

 ؾی٘بی ثی حؼبثی -

 (ع)آیبر هطآٙ ًطیٖ ،ضٝایبر ٝ احبزیض ائ٠٘ ٗؼهٞٗیٚ ػلبف ٝ حؼبة زض  -

 ولیِ ضضتِ ّا :  ضضتِ تحػیلی ضطوت وٌٌسگاى زیذٖٔ ٝ ثبالسط  :همغغ تحػیلی ضطوت وٌٌسگاى

 :ضتثِ ضغلی اػضای تسیج    :هطاغل ضطوت وٌٌسگاى

 :ضطایظ هسضساى

 ًبضقٜبؾی اضقس ٝ ثبالسط: قطایٍ سحهیٔی
 ؾبّ ؾبثو٠ سسضیؽ ثطای ٗسضى ًبضقٜبؾیزؾز ًٖ دٜغ : قطایٍ سؼطثی

 ٗٞضز سبییس حٞظٟ ٛ٘بیٜسُی ٝٓی كوی٠ زض ؾبظٗبٙ ثؿیغ ًبضٜٗساٙ ًكٞض

 سؿٍٔ ث٠ ٗٞيٞع سسضیؽ:  ٝیػُی ١بی ٢ٗبضسی ٝ سرههی

 :هٌاتغ ٍ هحتَای آهَظضی

 ، هٞاٛیٚ ٝ ٗوطضار ٗطثٌٞ ػعٟٝ اؾشبز

 :ضیَُ ّای اضظضیاتی

 .....سایط   ػ٘ٔی         قلب١ی        ًشجی

 : ضیَُ اضائِ

   ًبضُبٟ آٗٞظقی  ًالؼ زضؼ :    حًٞضی

 .....ؾبیط       آٌشطٝٛیٌی      ٌٗبسج٠ ای  : ؿیط حًٞضی
ٗطًع آٗٞظـ  ٝ دػ١ٝف ؾبظٗبٙ طجز احٞاّ  ًكٞض : هجطیاى آهَظش

 یب ٗؤؾؿ٠ آٗٞظقی ٗٞضز سأییس ایٚ ٗطًع

 94 هْط :        ظهاى اجطای زٍضُ

 :ًام ٍ ًام ذاًَازگی تاالتطیي همام هسؤٍل آهَظش 

 هحوس جلیل سائلی

 اهضا                        تاضید                                 

 وویتِ ترػػی سطهایِ اًساًی ساظهاى تثت احَال وطَض  : هطجغ تػَیة

 13/12/93   :تاضید تػَیة
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 هطرػات زٍضُ آهَظضی

 «ز»فطم 
 

دضوي ضٌاسی ٍ تثییي آسیة ّای هاَّاسُ  :  ػٌَاى زٍضُ آهَظضی

 ای ٍ فضای هجاصی

:ًَع زٍضُ  

 ٗسیطیشی قـٔی ػ٘ٞٗی ثسٝ سهسی قـْ سٞػی٢ی

 ایؼبز كًبی ًبضی ؾبٖٓ ٝاٗٚ : اّسف ولی آهَظش

    سٌٜٞٓٞغی ١ب ٛٞیٚ ٝ كًب١بی ٗؼبظی ٝ قٜبذز ٛوبٌ آؾیت دصیطاؾشلبزٟ نحیح اظ اٌٗبٛبر ٝ  :ػولىطزی/اّساف آهَظضی ضفتاضی

 اذشیبضی      آعاٗی  :ًَع آهَظش  2 ػ٘ٔی          6ٛظطی        :   هست آهَظش تِ ساػت 

 :سطفػل ّای آهَظش
 

 آقٜبئی ثب قج٠ٌ ١بی ٗب١ٞاضٟ ای -

 ....آقٜبئی ثب كًب١بی ٗؼبظی ایٜشطٛز ، ٝایجط  -

 اٜٗیز قج٠ٌ ٝاَالػبر  -

 قٜبؾبئی ٛوبٌ آؾیت دصیط زض كًبی ؾبیجطی -

 قٜبذز قج٠ٌ ١بی ػبؾٞؾی ٝ يس ػبؾٞؾی -

 ثب ١ٌط١ب ٢ٗٝبػ٘یٚ ؾبیجطیضاٟ ١بی ٗوبث٠ٔ  -

 

 

 

 ًٔی٠ ضقش٠ ١ب:  ضضتِ تحػیلی ضطوت وٌٌسگاى زیذٖٔ ٝ ثبالسط :همغغ تحػیلی ضطوت وٌٌسگاى

 :ضتثِ ضغلی اػًبی ثؿیغ :هطاغل ضطوت وٌٌسگاى

 :ضطایظ هسضساى

 ًبضقٜبؾی اضقس ٝ ثبالسط: قطایٍ سحهیٔی
 ًبضقٜبؾیزؾز ًٖ دٜغ ؾبّ ؾبثو٠ سسضیؽ ثطای ٗسضى : قطایٍ سؼطثی

 سؿٍٔ ث٠ ٗٞيٞع سسضیؽ:  ٝیػُی ١بی ٢ٗبضسی ٝ سرههی

 :هٌاتغ ٍ هحتَای آهَظضی

  ػعٟٝ اؾشبز

 :ضیَُ ّای اضظضیاتی

 .....سایط   ػ٘ٔی         قلب١ی        ًشجی

 : ضیَُ اضائِ

   ًبضُبٟ آٗٞظقی   ًالؼ زضؼ :    حًٞضی

 .....ؾبیط       آٌشطٝٛیٌی      ٌٗبسج٠ ای  : ؿیط حًٞضی
ٗطًع آٗٞظـ  ٝ دػ١ٝف ؾبظٗبٙ طجز احٞاّ  ًكٞض : هجطیاى آهَظش

 یب ٗؤؾؿ٠ آٗٞظقی ٗٞضز سأییس ایٚ ٗطًع

 94 آتاى:        ظهاى اجطای زٍضُ

 :هسؤٍل آهَظش ًام ٍ ًام ذاًَازگی تاالتطیي همام 

 ػثسالطسَل غعالی

 اهضا                        تاضید                                 

 وویتِ ترػػی سطهایِ اًساًی ساظهاى تثت احَال وطَض  : هطجغ تػَیة

 13/12/93   :تاضید تػَیة
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 هطرػات زٍضُ آهَظضی

 «ز»فطم 
 

:زٍضُ ًَع  طشح هعشفت تىویلی :  ػٌَاى زٍضُ آهَظضی  

 ٗسیطیشی قـٔی ػ٘ٞٗی ثسٝ سهسی قـْ سٞػی٢ی

 سوٞیز ثبٝض١بی زیٜی : اّسف ولی آهَظش

سٞؾؼ٠ اذالم ٝ ضكشبض١بی اؾالٗی ، حلظ ٝزٝإ اػشوبزار ٝاضظق٢بی اؾالٗی ٝث٢جٞز ًٝیلی ؾبظی دطؾْٜ ٝٗحیٍ ًبض  :ػولىطزی/اّساف آهَظضی ضفتاضی
    ٝ نیبٛز اظ حطیٖ حوٞم ق٢طٝٛساٙ ١ٌٝ٘بضاٙ ، سٌطیٖ اضثبة ضػٞع ٝحلظ ؾالٗز ازاضی ٝحلظ

 اذشیبضی      آعاٗی  :ًَع آهَظش  ػ٘ٔی          8ٛظطی        :   هست آهَظش تِ ساػت 

 :سطفػل ّای آهَظش
 

 ٢ٗسٝیز  -

 ...(قطح نسض ، اٗبٛز زاضی ، نساهز ، ؿیجز ، س٢٘ز ، ٗؿئٞٓیز دصیطی ، ) اذالم  -

 اٗبٕ قٜبؾی -

 (ُٗٔو٠)ٝالیز كوی٠  -

 ٝسبطیط آٙ ثط اٛوالة اؾالٗی( ضٟ)ُلش٘بٙ اٗبٕ ذ٘یٜی  -

 اهشهبز ٗوبٝٗشی -

 ثهیطر -

 ؾجي ظٛسُی اؾالٗی -

 ًٔی٠ ضقش٠ ١ب:  ضضتِ تحػیلی ضطوت وٌٌسگاى زیذٖٔ ٝ ثبالسط :همغغ تحػیلی ضطوت وٌٌسگاى

 :ضتثِ ضغلی اػًبی ثؿیغ :هطاغل ضطوت وٌٌسگاى

 :ضطایظ هسضساى

 ًبضقٜبؾی اضقس ٝ ثبالسط: قطایٍ سحهیٔی
 زؾز ًٖ دٜغ ؾبّ ؾبثو٠ سسضیؽ ثطای ٗسضى ًبضقٜبؾی: قطایٍ سؼطثی

 سؿٍٔ ث٠ ٗٞيٞع سسضیؽ:  ٝیػُی ١بی ٢ٗبضسی ٝ سرههی

 :هٌاتغ ٍ هحتَای آهَظضی

  ػعٟٝ اؾشبز

 :ضیَُ ّای اضظضیاتی

 .....سایط   ػ٘ٔی         قلب١ی        ًشجی

 : ضیَُ اضائِ

   ًبضُبٟ آٗٞظقی   ًالؼ زضؼ :    حًٞضی

 .....ؾبیط       آٌشطٝٛیٌی      ٌٗبسج٠ ای  : ؿیط حًٞضی
ٗطًع آٗٞظـ  ٝ دػ١ٝف ؾبظٗبٙ طجز احٞاّ  ًكٞض : هجطیاى آهَظش

 یب ٗؤؾؿ٠ آٗٞظقی ٗٞضز سأییس ایٚ ٗطًع

 94آشض :        ظهاى اجطای زٍضُ

 :ًام ٍ ًام ذاًَازگی تاالتطیي همام هسؤٍل آهَظش 

 ػثسالطسَل غعالی

 اهضا                        تاضید                                 

 وویتِ ترػػی سطهایِ اًساًی ساظهاى تثت احَال وطَض  : هطجغ تػَیة

 13/12/93   :تاضید تػَیة

 
  



68 
 

 هطرػات زٍضُ آهَظضی

 «ز»فطم 
 

آهشاى تِ هعشٍف ٍ ًاّیاى اص هٌىش ٍیژُ یاٍساى  :  ػٌَاى زٍضُ آهَظضی

 هعشٍف ٍ هعتوذیي ضَسای اهش تِ هعشٍف ٍ ًْی اص هٌىش

:ًَع زٍضُ  

 ٗسیطیشی قـٔی ػ٘ٞٗی ثسٝ سهسی قـْ سٞػی٢ی

 احیبء كطی٠ً ٗوسؼ اٗط ث٘ؼطٝف ٢ٛٝی اظ ٌٜٗط : اّسف ولی آهَظش

اقبػ٠ ٗؼطٝكبر ٝاٗبس٠ ٌٜٗطار كطزی ، ازاضی ٝ اػش٘بػی زض ٗحیٍ  سطثیز ٝ دطٝضـ آٗطیٚ ٗؼطٝف ٝ ٛب١یبٙ اظٌٜٗط ٝ :ػولىطزی/اّساف آهَظضی ضفتاضی
   ازاضی

 اذشیبضی      آعاٗی  :ًَع آهَظش  ػ٘ٔی          16ٛظطی        :   هست آهَظش تِ ساػت 

 :سطفػل ّای آهَظش
 

 اٗط ث٠ ٗؼطٝف ٢ٛٝی اظٌٜٗط زض آیبر ، ضٝایبر ٝ احبزیض -

 ٝظبیق ٝ سٌبٓیق آٗطیٚ ٗؼطٝف ٝٛب١یبٙ اظ ٌٜٗط -

 ٝ ذهٞنیبر یبٝضاٙ ٗؼطٝف ٝیػُی٢ب -

 سجییٚ َطح ح٘بیز اظ آٗطاٙ ث٘ؼطٝف ٝ ٛب١یبٙ اظ ٌٜٗط -

 (انْ ١كشٖ )اٗط ث٘ؼطٝف ٢ٛٝی اظٌٜٗط زض چبضچٞة هٞاٛیٚ  -

ٝ ؾبیط ثعضُبٙ زیٜی ٝٗوبٗبر ًكٞضی ( ٗسظ٠ٔ)، ٗوبٕ ٗؼظٖ ض١جطی ( ضٟ)سجییٚ ٛظطار ٝ زیسُبٟ ١بی اٗبٕ ضاحْ  -
 زضذهٞل كطیًشیٚ

 ًٔی٠ ضقش٠ ١ب:  ضضتِ تحػیلی ضطوت وٌٌسگاى زیذٖٔ ٝ ثبالسط :وٌٌسگاى همغغ تحػیلی ضطوت

 :ضتثِ ضغلی اػًبی ثؿیغ :هطاغل ضطوت وٌٌسگاى

 :ضطایظ هسضساى

 ًبضقٜبؾی اضقس ٝ ثبالسط: قطایٍ سحهیٔی
 زؾز ًٖ دٜغ ؾبّ ؾبثو٠ سسضیؽ ثطای ٗسضى ًبضقٜبؾی: قطایٍ سؼطثی

 ٗٞيٞع سسضیؽسؿٍٔ ث٠ :  ٝیػُی ١بی ٢ٗبضسی ٝ سرههی

 :هٌاتغ ٍ هحتَای آهَظضی

  ػعٟٝ اؾشبز

 :ضیَُ ّای اضظضیاتی

 .....سایط   ػ٘ٔی         قلب١ی        ًشجی

 : ضیَُ اضائِ

   ًبضُبٟ آٗٞظقی   ًالؼ زضؼ :    حًٞضی

 .....ؾبیط       آٌشطٝٛیٌی      ٌٗبسج٠ ای  : ؿیط حًٞضی
ٗطًع آٗٞظـ  ٝ دػ١ٝف ؾبظٗبٙ طجز احٞاّ  ًكٞض : هجطیاى آهَظش

 یب ٗؤؾؿ٠ آٗٞظقی ٗٞضز سأییس ایٚ ٗطًع

 94تْوي :        ظهاى اجطای زٍضُ

 :ًام ٍ ًام ذاًَازگی تاالتطیي همام هسؤٍل آهَظش 

 ػثسالطسَل غعالی

 اهضا                        تاضید                                 

 وویتِ ترػػی سطهایِ اًساًی ساظهاى تثت احَال وطَض  : هطجغ تػَیة

 13/12/93   :تاضید تػَیة

 

  



69 
 

 هطرػات زٍضُ آهَظضی

 «ز»فطم 
 

:ًَع زٍضُ آضٌایی تا آسضیَ الىتشًٍیه اسٌاد پشسٌلی :  ػٌَاى زٍضُ آهَظضی  

 ٗسیطیشی قـٔی ػ٘ٞٗی ثسٝ سهسی قـْ سٞػی٢ی

 اضتماء سغح زاًص ٍ آگاّی : اّسف ولی آهَظش

 وسة هْاضت زض آضضیَ الىتطًٍیه اسٌاز :ػولىطزی/اّساف آهَظضی ضفتاضی

 اذشیبضی      آعاٗی  :ًَع آهَظش   ػ٘ٔی          8ٛظطی        :   هست آهَظش تِ ساػت 

 :سطفػل ّای آهَظش
 

 آضٌایی ٍ ضفغ اضىال ًطم افعاض پطسٌلی تطای تسطیغ زض اهَض ازاضی

 ًحَُ تطلطاضی تا ًطم افعاض هطوعی تا وس ٍ ضهع اذتػاظ یافتِ

 تِ ضٍظ ضساًی تطًاهِ پطسٌلی ٍ آهَظش تِ حطاست ّای استاى

 

 ًٔی٠ ضقش٠ ١ب:  ضضتِ تحػیلی ضطوت وٌٌسگاى زیذٖٔ ٝ ثبالسط :تحػیلی ضطوت وٌٌسگاىهمغغ 

 :ضتثِ ضغلی ضئیؽ حطاؾز اؾشبٙ :هطاغل ضطوت وٌٌسگاى

 :ضطایظ هسضساى

 ًبضقٜبؾی اضقس ٝ ثبالسط: قطایٍ سحهیٔی
 زؾز ًٖ دٜغ ؾبّ ؾبثو٠ سسضیؽ ثطای ٗسضى ًبضقٜبؾی: قطایٍ سؼطثی

 سؿٍٔ ث٠ ٗٞيٞع سسضیؽ:  ٝیػُی ١بی ٢ٗبضسی ٝ سرههی

 :هٌاتغ ٍ هحتَای آهَظضی

  ػعٟٝ اؾشبز

 :ضیَُ ّای اضظضیاتی

 .....سایط   ػ٘ٔی         قلب١ی        ًشجی

 : ضیَُ اضائِ

   ًبضُبٟ آٗٞظقی   ًالؼ زضؼ :    حًٞضی

 .....ؾبیط       آٌشطٝٛیٌی      ٌٗبسج٠ ای  : ؿیط حًٞضی
ٗطًع آٗٞظـ  ٝ دػ١ٝف ؾبظٗبٙ طجز احٞاّ  ًكٞض : هجطیاى آهَظش

 یب ٗؤؾؿ٠ آٗٞظقی ٗٞضز سأییس ایٚ ٗطًع

 ّن ظهاى تا تطگعاضی ّوایص ساالًِ:        ظهاى اجطای زٍضُ

 :ذاًَازگی تاالتطیي همام هسؤٍل آهَظش ًام ٍ ًام 

 ػثسالطسَل غعالی

 اهضا                        تاضید                                 

 وویتِ ترػػی سطهایِ اًساًی ساظهاى تثت احَال وطَض  : هطجغ تػَیة

 13/12/93   :تاضید تػَیة
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 هطرػات زٍضُ آهَظضی

 «ز»فطم 
 

:ًَع زٍضُ اصَل ًگْثاًی :  ػٌَاى زٍضُ آهَظضی  

 ٗسیطیشی قـٔی ػ٘ٞٗی ثسٝ سهسی قـْ سٞػی٢ی

 اضتماء سغح زاًص ٍ آگاّی : اّسف ولی آهَظش

 وسة هْاضت زض ًگْثاًی :ػولىطزی/اّساف آهَظضی ضفتاضی

 اذشیبضی      آعاٗی  :ًَع آهَظش   ػ٘ٔی          8ٛظطی        :   هست آهَظش تِ ساػت 

 :سطفػل ّای آهَظش
 

 تْیِ آییي ًاهِ اًتظاهات

 چگًَگی ًظاضت ب تطزز پطسٌل، ذَز ضٍّا ٍ ٍضٍز ٍ ذطٍج الالم اهَالی زستگاُ

 چگًَگی استفازُ اظ تی سین ٍ ًحَُ هطالثت ٍ ًگْساضی اظ آى

 

 ًٔی٠ ضقش٠ ١ب:  ضضتِ تحػیلی ضطوت وٌٌسگاى زیذٖٔ ٝ ثبالسط :همغغ تحػیلی ضطوت وٌٌسگاى

 :ضتثِ ضغلی ٢ِٛجبٙ حطاؾز :هطاغل ضطوت وٌٌسگاى

 :ضطایظ هسضساى

 ًبضقٜبؾی اضقس ٝ ثبالسط: قطایٍ سحهیٔی
 زؾز ًٖ دٜغ ؾبّ ؾبثو٠ سسضیؽ ثطای ٗسضى ًبضقٜبؾی: قطایٍ سؼطثی

 سسضیؽسؿٍٔ ث٠ ٗٞيٞع :  ٝیػُی ١بی ٢ٗبضسی ٝ سرههی

 :هٌاتغ ٍ هحتَای آهَظضی

  ػعٟٝ اؾشبز

 :ضیَُ ّای اضظضیاتی

 .....سایط   ػ٘ٔی         قلب١ی        ًشجی

 : ضیَُ اضائِ

   ًبضُبٟ آٗٞظقی   ًالؼ زضؼ :    حًٞضی

 .....ؾبیط       آٌشطٝٛیٌی      ٌٗبسج٠ ای  : ؿیط حًٞضی
ٗطًع آٗٞظـ  ٝ دػ١ٝف ؾبظٗبٙ طجز احٞاّ  ًكٞض : هجطیاى آهَظش

 یب ٗؤؾؿ٠ آٗٞظقی ٗٞضز سأییس ایٚ ٗطًع

 94هْط :        ظهاى اجطای زٍضُ

 :هسؤٍل آهَظش ًام ٍ ًام ذاًَازگی تاالتطیي همام 

 ػثسالطسَل غعالی

 اهضا                        تاضید                                 

 وویتِ ترػػی سطهایِ اًساًی ساظهاى تثت احَال وطَض  : هطجغ تػَیة

 13/12/93   :تاضید تػَیة
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 هطرػات زٍضُ آهَظضی

 «ز»فطم 
 

:ًَع زٍضُ ٍ اطفاء حشیك آضٌایی تا اعالم حشیك :  ػٌَاى زٍضُ آهَظضی  

 ٗسیطیشی قـٔی ػ٘ٞٗی ثسٝ سهسی قـْ سٞػی٢ی

 اضتماء سغح زاًص ٍ آگاّی : اّسف ولی آهَظش

 وسة هْاضت زض اعفاءحطیك :ػولىطزی/اّساف آهَظضی ضفتاضی

 اذشیبضی      آعاٗی  :ًَع آهَظش   4 ػ٘ٔی          4ٛظطی        :   هست آهَظش تِ ساػت 

 :سطفػل ّای آهَظش
 

 آضٌایی تا سیاست ّای حفاظت اهاوي زض تطاتط آتص سَظی، ایوٌی ٍ عطح اضغطاضی

 فْطست تاظزاضًسگی ٍ پیطگیطی اظ آتص سَظی

 آضٌایی تا ػَاهل اساسی تطای حفاظت اظ ساذتواى زض تطاتط آتص سَظی

 

 ًٔی٠ ضقش٠ ١ب:  ضضتِ تحػیلی ضطوت وٌٌسگاى زیذٖٔ ٝ ثبالسط :تحػیلی ضطوت وٌٌسگاىهمغغ 

 :ضتثِ ضغلی ٢ِٛجبٙ حطاؾز :هطاغل ضطوت وٌٌسگاى

 :ضطایظ هسضساى

 ًبضقٜبؾی اضقس ٝ ثبالسط: قطایٍ سحهیٔی
 زؾز ًٖ دٜغ ؾبّ ؾبثو٠ سسضیؽ ثطای ٗسضى ًبضقٜبؾی: قطایٍ سؼطثی

 سؿٍٔ ث٠ ٗٞيٞع سسضیؽ:  ٝیػُی ١بی ٢ٗبضسی ٝ سرههی

 :هٌاتغ ٍ هحتَای آهَظضی

  ػعٟٝ اؾشبز

 :ضیَُ ّای اضظضیاتی

 .....سایط   ػ٘ٔی         قلب١ی        ًشجی

 : ضیَُ اضائِ

   ًبضُبٟ آٗٞظقی   ًالؼ زضؼ :    حًٞضی

 .....ؾبیط       آٌشطٝٛیٌی      ٌٗبسج٠ ای  : ؿیط حًٞضی
ٗطًع آٗٞظـ  ٝ دػ١ٝف ؾبظٗبٙ طجز احٞاّ  ًكٞض : هجطیاى آهَظش

 یب ٗؤؾؿ٠ آٗٞظقی ٗٞضز سأییس ایٚ ٗطًع

 94آتاى :        ظهاى اجطای زٍضُ

 :هسؤٍل آهَظش ًام ٍ ًام ذاًَازگی تاالتطیي همام 

 ػثسالطسَل غعالی

 اهضا                        تاضید                                 

 وویتِ ترػػی سطهایِ اًساًی ساظهاى تثت احَال وطَض  : هطجغ تػَیة

 13/12/93   :تاضید تػَیة
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 هطرػات زٍضُ آهَظضی

 «ز»فطم 
 

:ًَع زٍضُ آییي ًگاسش هىاتثات اداسی  :  ػٌَاى زٍضُ آهَظضی  

 ٗسیطیشی قـٔی ػ٘ٞٗی ثسٝ سهسی قـْ سٞػی٢ی

 اضسوب ؾُح زاٛف ٝ ٢ٗبضر ٝ ًؿت سٞاٜٛ٘سی  قـٔی ٝ حطك٠ ای        : اّسف ولی آهَظش

 ػولىطزی/اّساف آهَظضی ضفتاضی

 اذشیبضی      آعاٗی  :ًَع آهَظش  ػ٘ٔی        24ٛظطی        :   هست آهَظش تِ ساػت 

 :سطفػل ّای آهَظش
 

 آ٢ٛب سسٝیٚ زض ػْ٘ ٗٞضز يٞاثٍ ٝ آٙ اٛٞاع ازاضی، ١بی ٛب٠ٗ قٜبذز
 نٞضسؼٔؿ٠ ٝ ازاضی ١بی ٛب٠ٗ سٜظیٖ ٝ س٢ی٠ ٛحٟٞ ٝ ٗطاحْ
 ازاضی ١بی ٛٞقش٠ دطزاظـ ٝ ٝیطایف ُصاضی، ٛكب٠ٛ ازاضی، ِٛبضـ

 ٜٗبؾت ازاضی ٛٞقش٠ یي ٝیػُی٢بی
  ١ب ةیسطى ٝ ١ب ٝاغٟ

  آ٢ٛب اٙیٕ سٜبؾت ٝ ١ب ػ٠ٔ٘
 ٗشٞٙ زض اػساز ٛٞقشٚ یچَِٞٛ

 
 

 

 ًٔی٠ ضقش٠ ١ب:  ضضتِ تحػیلی ضطوت وٌٌسگاى زیپلن ٍ تاالتط  :همغغ تحػیلی ضطوت وٌٌسگاى

 :ضتثِ ضغلی ولیِ هطاغل  :هطاغل ضطوت وٌٌسگاى

 :ضطایظ هسضساى

 ًبضقٜبؾی اضقس ٝ ثبالسط: قطایٍ سحهیٔی
 زؾز ًٖ دٜغ ؾبّ ؾبثو٠ سسضیؽ ثطای ٗسضى ًبضقٜبؾی: قطایٍ سؼطثی

 سؿٍٔ ث٠ ٗٞيٞع سسضیؽ:  ٝیػُی ١بی ٢ٗبضسی ٝ سرههی

 :آهَظضی هٌاتغ ٍ هحتَای

 

 :ضیَُ ّای اضظضیاتی

 .....سایط   ػ٘ٔی         قلب١ی        ًشجی

 : ضیَُ اضائِ

   ًبضُبٟ آٗٞظقی   ًالؼ زضؼ :    حًٞضی

 .....ؾبیط       آٌشطٝٛیٌی      ٌٗبسج٠ ای  : ؿیط حًٞضی
ٗطًع آٗٞظـ  ٝ دػ١ٝف ؾبظٗبٙ طجز احٞاّ  ًكٞض : هجطیاى آهَظش

 یب ٗؤؾؿ٠ آٗٞظقی ٗٞضز سأییس ایٚ ٗطًع

 94 ذطزاز:        اجطای زٍضُ ظهاى

 :ًام ٍ ًام ذاًَازگی تاالتطیي همام هسؤٍل آهَظش 

 ػثسالطسَل غعالی

 اهضا                        تاضید                                 

 وویتِ ترػػی سطهایِ اًساًی ساظهاى تثت احَال وطَض  : هطجغ تػَیة

 13/12/93   :تاضید تػَیة
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 هطرػات زٍضُ آهَظضی

 «ز»فطم 
 

:ًَع زٍضُ فٌَى پزیشایی ٍ تطشیفات  :  ػٌَاى زٍضُ آهَظضی  

 ٗسیطیشی قـٔی ػ٘ٞٗی ثسٝ سهسی قـْ سٞػی٢ی

 اضتماءسغح زاًص : اّسف ولی آهَظش

 تِ واضگیطی ضیَُ غحیح تططیفات .:ػولىطزی/اّساف آهَظضی ضفتاضی

 اذشیبضی      آعاٗی  :ًَع آهَظش  ػ٘ٔی        8ٛظطی        :   هست آهَظش تِ ساػت 

 :سطفػل ّای آهَظش
 

 آقٜبیی ثب ٛحٟٞ دصیطایی زض ٗؼبٓؽ
 آقٜبیی ثب چیسٗبٙ زض ٗؼبٓؽ

 آقٜبیی ثب انّٞ ِٛساضی اظ ٗٔعٝٗبر ٝ سؼ٢یعار دصیطایی
 آقٜبیی ثب ٛحٟٞ يس ػلٞٛی ًطزٙ ٝ ٓٞاظٕ ٗطثٌٞ ث٠ يس ػلٞٛی

 ثطذٞضز اػش٘بػی ٝ كطزیآقٜبیی ثب ٛحٟٞ 

 
 

 

 ًٔی٠ ضقش٠ ١ب:  ضضتِ تحػیلی ضطوت وٌٌسگاى سَاز ذَاًسى ٍ ًَضتي  :همغغ تحػیلی ضطوت وٌٌسگاى

 :ضتثِ ضغلی سطایساض ٍ پیطرسهت :هطاغل ضطوت وٌٌسگاى

 :ضطایظ هسضساى

 ًبضقٜبؾی اضقس ٝ ثبالسط: قطایٍ سحهیٔی
 ثطای ٗسضى ًبضقٜبؾیزؾز ًٖ دٜغ ؾبّ ؾبثو٠ سسضیؽ : قطایٍ سؼطثی

 سؿٍٔ ث٠ ٗٞيٞع سسضیؽ:  ٝیػُی ١بی ٢ٗبضسی ٝ سرههی

 :هٌاتغ ٍ هحتَای آهَظضی

 

 :ضیَُ ّای اضظضیاتی

 .....سایط   ػ٘ٔی         قلب١ی        ًشجی

 : ضیَُ اضائِ

   ًبضُبٟ آٗٞظقی   ًالؼ زضؼ :    حًٞضی

 .....ؾبیط       آٌشطٝٛیٌی      ٌٗبسج٠ ای  : ؿیط حًٞضی
ٗطًع آٗٞظـ  ٝ دػ١ٝف ؾبظٗبٙ طجز احٞاّ  ًكٞض : هجطیاى آهَظش

 یب ٗؤؾؿ٠ آٗٞظقی ٗٞضز سأییس ایٚ ٗطًع

  94 ضْطیَض:        اجطای زٍضُ ظهاى

 :ًام ٍ ًام ذاًَازگی تاالتطیي همام هسؤٍل آهَظش 

 ػثسالطسَل غعالی

 اهضا                        تاضید                                 

 وویتِ ترػػی سطهایِ اًساًی ساظهاى تثت احَال وطَض  : هطجغ تػَیة

 13/12/93   :تاضید تػَیة
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 هطرػات زٍضُ آهَظضی

 «ز»فطم 
 

:ًَع زٍضُ  ضٍذَاًی ٍ ضٍاى ذَاًی لطآى وطین :  ػٌَاى زٍضُ آهَظضی  

 ٗسیطیشی قـٔی ػ٘ٞٗی ثسٝ سهسی قـْ سٞػی٢ی

 اضسوب ؾُح زاٛف ٝ ٢ٗبضر ٝ ًؿت سٞاٜٛ٘سی  قـٔی ٝ حطك٠ ای        : اّسف ولی آهَظش

 اضٌایی واضوٌاى تا جایگاُ اذالق زض هٌاسثات اًساًی ٍ ًحَُ تؼاهل تا زیگط افطاز زض ذاًَازُ، جاهؼِ ٍ ازاضُ ػولىطزی/اّساف آهَظضی ضفتاضی

 اذشیبضی      آعاٗی  :ًَع آهَظش  ػ٘ٔی        28ٛظطی        :   هست آهَظش تِ ساػت 

 :سطفػل ّای آهَظش
 

 آضٌایی تاحطٍف الفثای ػطتی      آضٌایی تاغساّای کَتاُ ٍ تلفؼ غحیح آى -

 آى         آضٌایی تا ػالهت سکَىآضٌایی تا غساّای تلٌس ٍتلفؼ غحیح  -

 آضٌایی تا  ػالهت تطسیس     آضٌایی تا ػالهت تٌَیي -

 آضٌایی تا ػالهت هس     آضٌایی تا حطٍف ًاذَاًا -

 ٍقاػسُ اضثاع ٍػسم اضثاع آى        آضٌایی تا حطٍف هقغؼِ قطآى« ّای ضویط»آضٌایی تا  -

 ٍغلآضٌایی تا ّوعُ ٍاًَاع آى      آضٌایی تا  ّوعُ  -

 (ع،ؽ ، ح)آضٌایی تا  ًحَُ ٍقف تطآذط کلوات       آضٌایی تا  ػالئن ٍضهَظ ٍقف آضٌایی تا تلفؼ غحیح حطٍف  -

 (ث ،ش)آضٌایی تا تلفؼ غحیح حطٍف (       ػ)آضٌایی تا تلفؼ غحیح حطف  -

 (ط)آضٌایی تا تلفؼ غحیح حطف (     ظ ، ؼ)آضٌایی تا تلفؼ غحیح حطٍف  -

 (ٍ)ضف آضٌایی تا تلفؼ غحیح ح -

 ًٔی٠ ضقش٠ ١ب:  ضضتِ تحػیلی ضطوت وٌٌسگاى زیپلن ٍ تاالتط  :همغغ تحػیلی ضطوت وٌٌسگاى

 :ضتثِ ضغلی ولیِ هطاغل  :هطاغل ضطوت وٌٌسگاى

 :ضطایظ هسضساى

 ًبضقٜبؾی اضقس ٝ ثبالسط: قطایٍ سحهیٔی
 زؾز ًٖ دٜغ ؾبّ ؾبثو٠ سسضیؽ ثطای ٗسضى ًبضقٜبؾی: قطایٍ سؼطثی

 سؿٍٔ ث٠ ٗٞيٞع سسضیؽ:  ٝیػُی ١بی ٢ٗبضسی ٝ سرههی

 :هٌاتغ ٍ هحتَای آهَظضی

 

 :ضیَُ ّای اضظضیاتی

 .....سایط   ػ٘ٔی         قلب١ی        ًشجی

 : ضیَُ اضائِ

   ًبضُبٟ آٗٞظقی   ًالؼ زضؼ :    حًٞضی

 .....ؾبیط       آٌشطٝٛیٌی      ٌٗبسج٠ ای  : ؿیط حًٞضی
ٗطًع آٗٞظـ  ٝ دػ١ٝف ؾبظٗبٙ طجز احٞاّ  ًكٞض : هجطیاى آهَظش

 یب ٗؤؾؿ٠ آٗٞظقی ٗٞضز سأییس ایٚ ٗطًع

 94تیط :        اجطای زٍضُ ظهاى

 :ًام ٍ ًام ذاًَازگی تاالتطیي همام هسؤٍل آهَظش 

 ػثسالطسَل غعالی

 اهضا                        تاضید                                 

 وویتِ ترػػی سطهایِ اًساًی ساظهاى تثت احَال وطَض  : هطجغ تػَیة

 13/12/93   :تاضید تػَیة
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 زٍضُ آهَظضیهطرػات 

 «ز»فطم 
 

:ًَع زٍضُ     طشح تىشین استاب سجَع :  ػٌَاى زٍضُ آهَظضی  

 ٗسیطیشی قـٔی ػ٘ٞٗی ثسٝ سهسی قـْ سٞػی٢ی

 ؾُح زاٛف ٝ ٢ٗبضر  ءاضسوب : اّسف ولی آهَظش

 .زستَضالؼول ّای هطتثظ زض اضائِ ذسهات زٍلتی ضا تِ واض گیطًس  :ػولىطزی/اّساف آهَظضی ضفتاضی

 اذشیبضی      آعاٗی  :ًَع آهَظش  ػ٘ٔی          6ٛظطی        :   هست آهَظش تِ ساػت 

 :سطفػل ّای آهَظش
 

 َطح ١ب ٝ ؾیبؾز ١بی اػطایی ثطٛب٠ٗ اضسوبء  -

 ٗهٞث٠ َطح سٌطیٖ ٗطزٕ ٝ ػٔت ضيبیز اضثبة ضػٞع -

 انالح ضٝـ ١بی اٛؼبٕ ًبض ٝ قیٟٞ ١بی اَالع ضؾبٛی اضائ٠ ذسٗبر زؾشِبٟ ١بی زٝٓشی  –زؾشٞضآؼْ٘ ٛحٟٞ ٗؿشٜس ؾبظی  -

 انالح ٝ ث٢جٞز ضٝـ ١بی اٛؼبٕ ًبض -

 ثركٜب٠ٗ اضؾبّ كطٕ ٛظط ؾٜؼی اضثبة ضػٞع ٝ ػ٘غ ثٜسی ٗب١ب٠ٛ ٛظط ؾٜؼی  -

 ی اظ اضثبة ضػٞعثطضؾی كطٕ ١بی ٛظبضر ثطاػطای َطح سٌطیٖ ٗطزٕ ٝ ٛظط ؾٜغ -

 ٠ٛٞ٘ٛ ٜٗكٞض اذالهی ؾبظٗبٙ   -

 

 

 ًٔی٠ ضقش٠ ١ب:  ضضتِ تحػیلی ضطوت وٌٌسگاى سَاز ذَاًسى ٍ ًَضتي  :همغغ تحػیلی ضطوت وٌٌسگاى

 :ضتثِ ضغلی سطایساض ٍ پیطرسهت :هطاغل ضطوت وٌٌسگاى

 :ضطایظ هسضساى

 ًبضقٜبؾی اضقس ٝ ثبالسط: قطایٍ سحهیٔی
 دٜغ ؾبّ ؾبثو٠ سسضیؽ ثطای ٗسضى ًبضقٜبؾیزؾز ًٖ : قطایٍ سؼطثی

 سؿٍٔ ث٠ ٗٞيٞع سسضیؽ:  ٝیػُی ١بی ٢ٗبضسی ٝ سرههی

 :هٌاتغ ٍ هحتَای آهَظضی

 ، هٞاٛیٚ ٝ ٗوطضار ٗطثٌٞ ػعٟٝ اؾشبز

 :ضیَُ ّای اضظضیاتی

 .....سایط   ػ٘ٔی         قلب١ی        ًشجی

 : ضیَُ اضائِ

   ًبضُبٟ آٗٞظقی   ًالؼ زضؼ :    حًٞضی

 .....ؾبیط       آٌشطٝٛیٌی      ٌٗبسج٠ ای  : ؿیط حًٞضی
ٗطًع آٗٞظـ  ٝ دػ١ٝف ؾبظٗبٙ طجز احٞاّ  ًكٞض : هجطیاى آهَظش

 یب ٗؤؾؿ٠ آٗٞظقی ٗٞضز سأییس ایٚ ٗطًع

 94 ضْطیَض:        ظهاى اجطای زٍضُ

 :آهَظش  ًام ٍ ًام ذاًَازگی تاالتطیي همام هسؤٍل

 ػثسالطسَل غعالی

 اهضا                        تاضید                                 

 وویتِ ترػػی سطهایِ اًساًی ساظهاى تثت احَال وطَض  : هطجغ تػَیة

 13/12/93   :تاضید تػَیة
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 هطرػات زٍضُ آهَظضی

 «ز»فطم 

:زٍضًَُع  آداب ٍ اسشاس ًواص  :  ػٌَاى زٍضُ آهَظضی  

 ٗسیطیشی قـٔی ػ٘ٞٗی ثسٝ سهسی قـْ سٞػی٢ی

 اضسوب ؾُح زاٛف ٝ ٢ٗبضر ٝ ًؿت سٞاٜٛ٘سی  قـٔی ٝ حطك٠ ای        : اّسف ولی آهَظش

ًواظ ٍ فطاگیطی احکام  تاال تطزى ضٍحیِ هؼٌَی کاضکٌاى ٍ آضٌایی ّطچِ تیطتط آًاى تا فلسفِ ، آحاض ٍ اسطاض ًواظ ، قطائت غحیح اشکاضػولىطزی/اّساف آهَظضی ضفتاضی

 تایس تساًس ضطٍضی هطتثظ تا ًواظ ٍ ایجاز هْاضت ٍ تَاًایی تلفؼ غحیح حطٍف ٍ قطائت اشکاض ًواظ ٍ آضٌایی تا آى زستِ اظ احکام کِ ّط فطز ًواظگعاض

 اذشیبضی      آعاٗی  :ًَع آهَظش  ػ٘ٔی        28ٛظطی        :   هست آهَظش تِ ساػت 

 :سطفػل ّای آهَظش
تساٍم  –ػثَزیت  –اتؼاز ػثازت  –ًقص ػثازت زض ظًسگی اًساى  –چطا ػثازت کٌین ؟ ضیطِ ّای ػثازت :  عبادت ضامل مباحثی از قبیل.1

 .فلسفِ ػثازت –ضطائظ غحت ٍ قثَلی ػثازت  –ػثازت 

ًواظ  –ًواظ اظ زیسگاُ ػقل ٍ ٍجساى  –سثک ضوطزى ًواظ  –تطک ًواظ  –اّویت ًواظ  –ًواظ زض هکتة ٍحی :  از قبیلنماز ضامل مباحثی  -1

 آزاب ًواظ پطٍاظ ضٍح –ًواظ هؼػَهیي  -ّای هطزٍز

 –هٌعلِ ػول  ًیت تِ –آحاض زًیَی ػثازت  –اذالظ زض ػثازت  –ًوًَِ ّایی اظ اذالظ  –ًیت هالک اضظش :  نیت ضامل مباحثی از قبیل -2

 اذالظ زض هتي جاهؼِ  –ًتیجِ اذالظ  –ضیطِ اذالظ  –ًیت ّای سالن 

 اهام جواػت -اّویت ًواظ جواػت ، آحاض ًواظ جواػت:  نماز جماعت ضامل -3

 ًواظ تاضاى-ًواظ هیت–ًواظ آیات  –ًواظ ػیس –ًواظ جوؼِ : ًواظّای زیگط ضاهل هثاحخی اظ قثیل  -4

 اضکاى ًواظ-ٍاجثات ًواظ-اشاى-قثلِ-لثاس ٍ هکاى ًواظگعاض -تیون –ػسل  –ٍضَ –عْاضت  –ظ هقسهات ًوا:  آموزش نماز ضامل -5

 قطائت غحیح اشکاض ًواظ ضاهل سَضُ حوس ، سَضُ اذالظ –آهَظش هراضد غحیح حطٍف :  قراعت نماز ضامل -6

 –هؼٌای سثحاى اهلل –سجَز  –ضکَع  –آضاهص زضحال قطائت -سَضُ تَحیس-غطات هستقین -سَضُ حوس–تکثیطاالحطام :  معنای نماز ضامل -7

 سالم-تطْس-قٌَت

 ًواظ ضة -ًواظّای هستحة -سجسُ ضکط (-س)تسثیحات حضطت ظّطا  –زضٍز ٍ ًفطیي  –تؼقیة ًواظ :تعقیبات و نوافل نماز

 ًٔی٠ ضقش٠ ١ب:  ضضتِ تحػیلی ضطوت وٌٌسگاى زیپلن ٍ تاالتط  :همغغ تحػیلی ضطوت وٌٌسگاى

 :ضتثِ ضغلی ولیِ هطاغل  :هطاغل ضطوت وٌٌسگاى

 :ضطایظ هسضساى

 ًبضقٜبؾی اضقس ٝ ثبالسط: قطایٍ سحهیٔی
 زؾز ًٖ دٜغ ؾبّ ؾبثو٠ سسضیؽ ثطای ٗسضى ًبضقٜبؾی: قطایٍ سؼطثی

 سؿٍٔ ث٠ ٗٞيٞع سسضیؽ:  ٝیػُی ١بی ٢ٗبضسی ٝ سرههی

 :آهَظضی هٌاتغ ٍ هحتَای

 

 :ضیَُ ّای اضظضیاتی

 .....سایط   ػ٘ٔی         قلب١ی        ًشجی

 : ضیَُ اضائِ

   ًبضُبٟ آٗٞظقی   ًالؼ زضؼ :    حًٞضی

 .....ؾبیط       آٌشطٝٛیٌی      ٌٗبسج٠ ای  : ؿیط حًٞضی
ٗطًع آٗٞظـ  ٝ دػ١ٝف ؾبظٗبٙ طجز احٞاّ  ًكٞض : هجطیاى آهَظش

 یب ٗؤؾؿ٠ آٗٞظقی ٗٞضز سأییس ایٚ ٗطًع

 94تیط :        اجطای زٍضُ ظهاى

 :ًام ٍ ًام ذاًَازگی تاالتطیي همام هسؤٍل آهَظش 

 ػثسالطسَل غعالی

 اهضا                        تاضید                                 

 وویتِ ترػػی سطهایِ اًساًی ساظهاى تثت احَال وطَض  : هطجغ تػَیة

 13/12/93   :تاضید تػَیة
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 زٍضُ آهَظضیهطرػات 

 «ز»فطم 
 

:ًَع زٍضُ آضٌایی تا علَم ٍ هعاسف دفاع همذس :  ػٌَاى زٍضُ آهَظضی  

 ٗسیطیشی قـٔی ػ٘ٞٗی ثسٝ سهسی قـْ سٞػی٢ی

     اضسوب ؾُح آُب١ی ٝ اَالػبر ٗسیطاٙ ٝ ًبضٜٗساٙ زٝٓز ٛؿجز ث٠ ػْٔ ، ا١ساف ٝ قطایٍ زكبع ٗوسؼ : اّسف ولی آهَظش

  :ػولىطزی/ضفتاضیاّساف آهَظضی 

 اذشیبضی      آعاٗی  :ًَع آهَظش  ػ٘ٔی          12ٛظطی        :   هست آهَظش تِ ساػت 

 :سطفػل ّای آهَظش
 ( 1975ؾٞاثن سبضیری ٜٗبهكبر ٗطظی ایطاٙ ٝ ػطام سب هطاضزاز ) ثطضؾی ٛظطی ػْٔ ٝهٞع ػَٜ ١ب . 2(    سجییٚ ٗلب١یٖ ػَٜ ٝ زكبع ) ًٔیبر . 1
 ػَٜ ٝ ٗوبیؿ٠ آٙ ثب ػطامثطضؾی ٝيؼیز ٗحیٍ اٜٗیشی ٝ ثیٚ آ٘ٔٔی ایطاٙ زض آؿبظ . 3
 ظٗی٠ٜ ؾبظی ا١ساف ٝ ػْٔ آؿبظ ػَٜ ػٔی٠ ایطاٙ. 4
 ١ؼٕٞ ؾطاؾطی ٝ اقـبّ ٜٗبَوی اظ ػٜٞة ، ؿطة ٝ ق٘بّ ؿطة ایطاٙ. 5
 ضا١جطز اٗبٕ ، ٗوبٝٗز ٗطزٗی ٝ ٛیط١ٝبی ٗؿٔح ، ٗشٞهق ًطزٙ ٗشؼبٝظ. 6
 (َطین آوسؼ ، كشح آ٘جیٚ ٝ ثیز آ٘وسؼ ػ٘ٔیبر ١بی طبٗٚ االئ٠٘ ، ) ضا١جطز آظازؾبظی ٜٗبَن اقـبٓی . 7
 ( 5ٝ ًطثالی  8ػ٘ٔیبر ١بی ذیجط ، ٝآلؼط ) ضا١جطز سؼویت ٝ سٜجی٠ ٗشؼبٝظ ثب ١سف ذبس٠٘ ػَٜ ٝ ضؾیسٙ ث٠ نٔح قطاكشٜ٘سا٠ٛ . 8
 (ػَٜ قی٘یبیی ، ػَٜ ق٢ط١ب ٝ ػَٜ ٛلشٌف ١ب ، ضكشبض ثب اؾطا ) ػٜبیبر ػِٜی ضغیٖ ثؼظی ػطام . 9

 598اظٗبٙ ْٗٔ زض ػَٜ ایطاٙ ٝ ػطام ٝ كطایٜس نسٝض هُؼٜب٠ٗ ضكشبض ؼ. 10
 ٛوف هسضر ١بی ُٜٗو٠ ای ٝ كطا ُٜٗو٠ ای زض ػَٜ ػطام ػٔی٠ ایطاٙ. 11
  چِِٞٛی دبیبٙ یبكشٚ ػَٜ. 12
 ٛشبیغ ٝ زؾشبٝضز١بی ػَٜ ٝ زكبع ٗوسؼ زض ػطن٠ زاذٔی ٝ ثیٚ آ٘ٔٔی. 13
 (زض نٞضر اٌٗبٙ ) ثبظزیس اظ ٗٞظٟ ١ب ٝ ٜٗبَن زكبع ٗوسؼ . 14

 ًٔی٠ ضقش٠ ١ب:  ضضتِ تحػیلی ضطوت وٌٌسگاى زیذٖٔ ٝ ثبالسط :همغغ تحػیلی ضطوت وٌٌسگاى

 :ضتثِ ضغلی ًٔی٠ ٗكبؿْ  :هطاغل ضطوت وٌٌسگاى

 :ضطایظ هسضساى

 ًبضقٜبؾی اضقس ٝ ثبالسط: قطایٍ سحهیٔی
 زؾز ًٖ دٜغ ؾبّ ؾبثو٠ سسضیؽ ثطای ٗسضى ًبضقٜبؾی: قطایٍ سؼطثی

 سؿٍٔ ث٠ ٗٞيٞع سسضیؽ:  ٝیػُی ١بی ٢ٗبضسی ٝ سرههی

 :هٌاتغ ٍ هحتَای آهَظضی

 ،  ػعٟٝ اؾشبز

 :ضیَُ ّای اضظضیاتی

 .....سایط   ػ٘ٔی         قلب١ی        ًشجی

 : ضیَُ اضائِ

   ًبضُبٟ آٗٞظقی   ًالؼ زضؼ :    حًٞضی

 .....ؾبیط       آٌشطٝٛیٌی      ٌٗبسج٠ ای  : ؿیط حًٞضی
ٗطًع آٗٞظـ  ٝ دػ١ٝف ؾبظٗبٙ طجز احٞاّ  ًكٞض : هجطیاى آهَظش

 یب ٗؤؾؿ٠ آٗٞظقی ٗٞضز سأییس ایٚ ٗطًع

 94ضْطیَض :        ظهاى اجطای زٍضُ

 :ًام ٍ ًام ذاًَازگی تاالتطیي همام هسؤٍل آهَظش 

 ػثسالطسَل غعالی

 اهضا                        تاضید                                 

 وویتِ ترػػی سطهایِ اًساًی ساظهاى تثت احَال وطَض  : هطجغ تػَیة

 :13/12/93   :تاضید تػَیة
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 هطرػات زٍضُ آهَظضی

 «ز»فطم 
 

تیواسی پیص گیشی ٍ وٌتشل عَاهل خطشساص  :  ػٌَاى زٍضُ آهَظضی

 ّای للثی عشٍلی

:ًَع زٍضُ  

 ٗسیطیشی قـٔی ػ٘ٞٗی ثسٝ سهسی قـْ سٞػی٢ی

اكعایف آُب١ی ، انالح ِٛطـ ٝ اضسوبی ٢ٗبضر ًبضٜٗساٙ زٝٓز زض ظٗی٠ٜ دیكِیطی ٝ ًٜشطّ ػٞاْٗ ذُطؾبظ ثی٘بضی ١بی هٔجی  : اّسف ولی آهَظش

       ػطٝهی

  :ػولىطزی/اّساف آهَظضی ضفتاضی

 اذشیبضی      آعاٗی  :ًَع آهَظش  ػ٘ٔی          16ٛظطی        :   هست آهَظش تِ ساػت 

 :سطفػل ّای آهَظش
ؾٌش٠ هٔجی، ؾٌش٠ ٗـعی، ػٞاْٗ ذُطؾبظ  -ثی٘بضی ١بی ؿیط ٝاُیط ٝ ثی٘بضی ١بی هٔجی ػطٝهی زض ایطاٙ ٝ ػ٢بٙ: ًٔیبر ٝ ثی٘بضی ١بی ؿیطٝاُیط 

 -ُطٟٝ ١بی انٔی ٗٞازؿصایی ٝ ١طٕ ؿصایی -نحیح ٝ ٝیػُی ١بی یي ثطٛب٠ٗ ؿصایی ؾبٖٓسـصی٠ : سـصی٠ ٛبٜٗبؾت . 2ثی٘بضی ١بی هٔجی ػطٝهی        
چطثی  -ًب١ف ٗیعاٙ ًبٓطی زضیبكشی ٝ ًٜشطّ ٝظٙ -قبذم سٞزٟ ثسٛی، چبهی ٝ ايبك٠ ٝظٙ -سـصی٠ ؾبٖٓ زض ٗحیٍ ًبض -انّٞ س٢ی٠ یي ثطٛب٠ٗ ؿصایی

اٛٞاع ضٝؿٚ ١بی  -یس١بی چطة اقجبع قسٟ ٝ سطاٛؽ ثبال ٝ ثی٘بضی ١بی هٔجی ػطٝهیاؼ -١بی ذٞٙ ٝ اضسجبٌ آ٢ٛب ثب ثی٘بضی ١بی هٔجی ٝ ػطٝهی
سبطیطار كؼبٓیز ثسٛی ثط زؾشِبٟ هٔت ٝ  -ٗل٢ٕٞ كؼبٓیز ثسٛی ٝ ٝضظـ: كؼبٓیز ١بی ثسٛی ٛبًبكی . 3اٛٞاع ضٝـ ١بی زضؾز درز ؿصا       -ٗهطكی

: ٗهطف زذبٛیبر . 4كؼبٓیز ثسٛی زض ثی٘بضاٙ هٔجی     -ظـ یب كؼبٓیز ثسٛیٗطاحْ انٔی یي ػٔؿ٠ ٝض -ٝضظـ ١بی ١ٞاظی ٝ ثی ١ٞاظی -ػطٝم
 -ػْٔ ُطایف ٛٞػٞاٛبٙ ث٠ ٗهطف زذبٛیبر -ثی٘بضی ٢ٖٗ ٛبقی اظ ٗهطف زذبٛیبر -اٛٞاع زذبٛیبر -ٝيؼیز ٗهطف زذبٛیبر زض ایطاٙ ٝ ػ٢بٙ
سطى زذبٛیبر ، زضٗبٙ ١بی زاضٝیی  -یق ٝاثؿشِی ث٠ زذبٛیبر ٝ سطى آٙسؼط -ًٜشطّ زذبٛیبر زض ٗحیٍ ًبض -ضا١ٌبض١بی ًٔی ٗوبث٠ٔ ثب ٗهطف زذبٛیبر

ػالیٖ  -دطككبضی ذٞٙ اٝٓی٠ ٝ طبٛٞی٠ ٝ ػٞاْٗ ٗٞطط زض ثطٝظ ١طیي -ككبضذٞٙ ٝ ػٞاْٗ اؾبؾی زض ثطٝظ آٙ: ككبضذٞٙ ثبال . 5ٝ ؿیطزاضٝیی ، ٗكبٝضٟ    
سكریم  -اكطاز زض ٗؼطو ذُط زیبثز هٜسی: زیبثز هٜسی . 6اضی ذٞٙ      ًٜشطّ دطكف -ػٞاضو ٛبقی اظ دطككبضی ذٞٙ -ثبٓیٜی دطككبضی ذٞٙ

ثبٝض١بی  -ككبض ضٝاٛی ٝ ػٞاْٗ ایؼبز ًٜٜسٟ(: اؾشطؼ ) ككبض ضٝاٛی . 7ًٜشطّ زیبثز هٜسی       -ػٞاضو زیبثز هٜسی -ثی٘بضاٙ ٗجشال ث٠ زیبثز هٜسی
 آضاٗیسُی ػًالٛی ٝ ٛحٟٞ اٛؼبٕ آٙ -ثبظؾبظی قٜبذشی كطز ٝ ٗطاحْ آٙ -ّ ككبض ضٝاٛیقیٟٞ ١بی ٗؿب٠ٓ ٗساضا٠ٛ ٝ ١یؼبٙ ٗساضا٠ٛ زض سجسی -ؿیط ُٜٗوی

 
 ًٔی٠ ضقش٠ ١ب:  ضضتِ تحػیلی ضطوت وٌٌسگاى زیذٖٔ ٝ ثبالسط :همغغ تحػیلی ضطوت وٌٌسگاى

 :ضتثِ ضغلی ًٔی٠ ٗكبؿْ  :هطاغل ضطوت وٌٌسگاى

 :ضطایظ هسضساى

 ًبضقٜبؾی اضقس ٝ ثبالسط: قطایٍ سحهیٔی
 زؾز ًٖ دٜغ ؾبّ ؾبثو٠ سسضیؽ ثطای ٗسضى ًبضقٜبؾی: قطایٍ سؼطثی

 سؿٍٔ ث٠ ٗٞيٞع سسضیؽ:  ٝیػُی ١بی ٢ٗبضسی ٝ سرههی

 :هٌاتغ ٍ هحتَای آهَظضی

 ،  ػعٟٝ اؾشبز

 :ضیَُ ّای اضظضیاتی

 .....سایط   ػ٘ٔی         قلب١ی        ًشجی

 : ضیَُ اضائِ

   ًبضُبٟ آٗٞظقی   ًالؼ زضؼ :    حًٞضی

 .....ؾبیط       آٌشطٝٛیٌی      ٌٗبسج٠ ای  : ؿیط حًٞضی
ٗطًع آٗٞظـ  ٝ دػ١ٝف ؾبظٗبٙ طجز احٞاّ  ًكٞض : هجطیاى آهَظش

 یب ٗؤؾؿ٠ آٗٞظقی ٗٞضز سأییس ایٚ ٗطًع

 94آتاى :        ظهاى اجطای زٍضُ

 :آهَظش ًام ٍ ًام ذاًَازگی تاالتطیي همام هسؤٍل 

 ػثسالطسَل غعالی

 اهضا                        تاضید                                 

 وویتِ ترػػی سطهایِ اًساًی ساظهاى تثت احَال وطَض  : هطجغ تػَیة

 13/12/93   :تاضید تػَیة
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 هطرػات زٍضُ آهَظضی

 «ز»فطم 
 

:ًَع زٍضُ       اهش تِ هعشٍف ٍ ًْی اص هٌىش :  ػٌَاى زٍضُ آهَظضی  

 ٗسیطیشی قـٔی ػ٘ٞٗی ثسٝ سهسی قـْ سٞػی٢ی

  : اّسف ولی آهَظش
يطٝضر ٝ ا١٘یز اٗط ث٠ ٗؼطٝف ٝ ٢ٛی اظ ٌٜٗط اظ زیسُبٟ ١بی ٗرشٔق ٝ دیبٗس ١بی سطى آٙ ضا سٞنیق ًٜٜس ٝ  :ػولىطزی/اّساف آهَظضی ضفتاضی

 آطػبی٠ زض اػصای آٙ ضا سكطیح ٛ٘بیٜسٗطاحْ ٝ ضٝـ ١بی اٗط ث٠ ٗؼطٝف ٝ ٢ٛی اظ ٌٜٗط ٝ انّٞ الظٕ 

 اذشیبضی      آعاٗی  :ًَع آهَظش  ػ٘ٔی          6ٛظطی        :   هست آهَظش تِ ساػت 

 :سطفػل ّای آهَظش
 ا١٘یز ٝ ػبیِبٟ اٗط ث٠ ٗؼطٝف ٝ ٢ٛی اظ ٌٜٗط اظ زیسُبٟ هطآٙ ٝ ؾٜز

 دیبٗس١بی سطى اٗط ث٠ ٗؼطٝف ٝ ٢ٛی اظ ٌٜٗط
 قٜبذز ٗؼطٝف ٝ ٌٜٗط ٝ اثؼبز آٙ

 ٗطاحْ ٝ ضٝـ ١بی اٗط ث٠ ٗؼطٝف ٝ ٢ٛی اظ ٌٜٗط
 ٗؼطٝف ٝ ٌٜٗط ازاضی

 (سؼؿؽ، ؾٞء ظٚ) آكبر قطػی ٝ اذالهی
 ٗٞاٛغ اػطایی ایٚ كطی٠ً

 ٝیػُی ١بی اذالهی آٗطیٚ ٝٛب١یبٙ
 ا١٘یز ٝ ٛوف اٗط ث٠ ٗؼطٝف ٝ ٢ٛی اظ ٌٜٗط زض ؾالٗز ػبٗؼ٠

 (ثط اؾبؼ هبٛٞٙ اؾبؾی ٝ ٗجبٛی اؾالٗی) اػش٘بػی ضٝـ ١بی ًٜشطّ ٝ ٛظبضر

 
 ًٔی٠ ضقش٠ ١ب:  ضضتِ تحػیلی ضطوت وٌٌسگاى زیذٖٔ ٝ ثبالسط :همغغ تحػیلی ضطوت وٌٌسگاى

 :ضتثِ ضغلی ًٔی٠ ٗكبؿْ  :هطاغل ضطوت وٌٌسگاى

 :ضطایظ هسضساى

 ًبضقٜبؾی اضقس ٝ ثبالسط: قطایٍ سحهیٔی
 ؾبثو٠ سسضیؽ ثطای ٗسضى ًبضقٜبؾیزؾز ًٖ دٜغ ؾبّ : قطایٍ سؼطثی

 سؿٍٔ ث٠ ٗٞيٞع سسضیؽ:  ٝیػُی ١بی ٢ٗبضسی ٝ سرههی

 :هٌاتغ ٍ هحتَای آهَظضی

 ،  ػعٟٝ اؾشبز

 :ضیَُ ّای اضظضیاتی

 .....سایط   ػ٘ٔی         قلب١ی        ًشجی

 : ضیَُ اضائِ

   ًبضُبٟ آٗٞظقی   ًالؼ زضؼ :    حًٞضی

 .....ؾبیط       آٌشطٝٛیٌی      ٌٗبسج٠ ای  : ؿیط حًٞضی
ٗطًع آٗٞظـ  ٝ دػ١ٝف ؾبظٗبٙ طجز احٞاّ  ًكٞض : هجطیاى آهَظش

 یب ٗؤؾؿ٠ آٗٞظقی ٗٞضز سأییس ایٚ ٗطًع

  94آشض :        ظهاى اجطای زٍضُ

 :آهَظش ًام ٍ ًام ذاًَازگی تاالتطیي همام هسؤٍل 

 ػثسالطسَل غعالی

 اهضا                        تاضید                                 

 وویتِ ترػػی سطهایِ اًساًی ساظهاى تثت احَال وطَض  : هطجغ تػَیة

 13/12/93   :تاضید تػَیة
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 هطرػات زٍضُ آهَظضی

 «ز»فطم 
 

:ًَع زٍضُ پذافٌذ غیش عاهل  :  ػٌَاى زٍضُ آهَظضی  

 ٗسیطیشی قـٔی ػ٘ٞٗی ثسٝ سهسی قـْ سٞػی٢ی

  : اّسف ولی آهَظش
  .:ػولىطزی/اّساف آهَظضی ضفتاضی

 اذشیبضی      آعاٗی  :ًَع آهَظش  ػ٘ٔی        12ٛظطی        :   هست آهَظش تِ ساػت 

 :سطفػل ّای آهَظش
 اغَل ٍ هثاًی پسافٌس غیط ػاهل

 استتاض اذتفا ٍ فطیة

 ساظُ ّای اهي ٍ استحىاهات زفاػی

 تا تْسیسات ًطم ٍ ًیوِ سرتتْسیس ضٌاسی ٍ آضٌایی 

 تْسیسات سایثطی ٍ ضاُ واضّای زفاػی آى

 جٌگ ضٍاًی، ضایؼِ پطزاظی ٍ ضیَُ ّای هماتلِ تا آى

 فطایٌس ّا ٍ ضاُ واضّای اجطایی هسیطیت تحطاى

 

 
 

 

 ًٔی٠ ضقش٠ ١ب:  ضضتِ تحػیلی ضطوت وٌٌسگاى زیپلن ٍ تاالتط  :همغغ تحػیلی ضطوت وٌٌسگاى

 :ضتثِ ضغلی ولیِ واضوٌاى  : :وٌٌسگاىهطاغل ضطوت 

 :ضطایظ هسضساى

 ًبضقٜبؾی اضقس ٝ ثبالسط: قطایٍ سحهیٔی
 زؾز ًٖ دٜغ ؾبّ ؾبثو٠ سسضیؽ ثطای ٗسضى ًبضقٜبؾی: قطایٍ سؼطثی

 سؿٍٔ ث٠ ٗٞيٞع سسضیؽ:  ٝیػُی ١بی ٢ٗبضسی ٝ سرههی

 :هٌاتغ ٍ هحتَای آهَظضی

 

 :ضیَُ ّای اضظضیاتی

 .....سایط   ػ٘ٔی         قلب١ی        ًشجی

 : ضیَُ اضائِ

   ًبضُبٟ آٗٞظقی   ًالؼ زضؼ :    حًٞضی

 .....ؾبیط       آٌشطٝٛیٌی      ٌٗبسج٠ ای  : ؿیط حًٞضی
ٗطًع آٗٞظـ  ٝ دػ١ٝف ؾبظٗبٙ طجز احٞاّ  ًكٞض : هجطیاى آهَظش

 یب ٗؤؾؿ٠ آٗٞظقی ٗٞضز سأییس ایٚ ٗطًع

 94زی :        ظهاى اجطای زٍضُ

 :هسؤٍل آهَظش ًام ٍ ًام ذاًَازگی تاالتطیي همام 

 ػثسالطسَل غعالی

 اهضا                        تاضید                                 

 وویتِ ترػػی سطهایِ اًساًی ساظهاى تثت احَال وطَض  : هطجغ تػَیة

 13/12/93   :تاضید تػَیة
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 هطرػات زٍضُ آهَظضی

 «ز»فطم 
 

:ًَع زٍضُ       ساُ ّای پیص گیشیولیات اطفاء حشیك ٍ  :  ػٌَاى زٍضُ آهَظضی  

 ٗسیطیشی قـٔی ػ٘ٞٗی ثسٝ سهسی قـْ سٞػی٢ی

 زاٛف ٝ ٢ٗبضر الظٕ ػ٢ز دیكِیطی اظ آسف ؾٞظی ٝ یب ٗوبث٠ٔ ثب آسف ؾٞظی : اّسف ولی آهَظش

      سئٞضی آسف ٝ حطین ٝ اٛٞاع ذبٗٞـ ًٜٜسٟ ١ب ٝ ؾیؿشٖ ١بی ایٜ٘ی ٝ اَلبء حطین ٝ ضاٟ ١بی ػ٘ٔی ٗوبث٠ٔ ثب آٙ 

  :ػولىطزی/اّساف آهَظضی ضفتاضی

 اذشیبضی      آعاٗی  :ًَع آهَظش  ػ٘ٔی          6ٛظطی        :   هست آهَظش تِ ساػت 

 :سطفػل ّای آهَظش
احشطام ٗظٔض آسف، ٛو٠ُ آسف، حسٝز اقشؼبّ ، ٜٗبثغ ایؼبز حطاضر ، َطم اقشؼبّ ، حطاضر ، َجو٠ ثٜسی آسف ؾٞظی ١ب ، اٛلؼبض ٛبقی اظ : سئٞضی حطین 

 احشطام
 (آثی ، دٞزضی ، زی اًؿیس ًطثٚ ، ١بٓٞغ٠ٛ ، ٝؾبیْ زؾشی ) ًبضثطز اٛٞاع ذبٗٞـ ًٜٜسٟ ١ب سؼطیق سبضیرچ٠ ٝ : ذبٗٞـ ًٜٜسٟ ١بی زؾشی . 2
 قٜبذز اٛٞاع ٠ٓٞٓ ١ب ٝ ضٝـ ١بی ٢ِٛساضی ٝ ػؼج٠ ١بی آسف ٛكبٛی: ٠ٓٞٓ ١ب ، كبیطثبًؽ . 3
 ا١٘یز آة زض اَلبء ٝ ٜٗبثغ آثطؾبٛی زض آسف. 4
 ٝ قٜبذز ٝؾبیْ اػالٕ حطین ، ظَٛ آغیط ، قبؾی ككبضی زسٌشٞض زٝزی، قؼ٠ٔ ای ٝ دبْٛ ًٜشطّ ؾیؿشٖ ١بی اػالٕ: ؾیؿشٖ ١بی ػبْٗ اَلبء حطین . 5
 آٌشطیؿیش٠ ، ػطیبٙ ، ٝٓشبغ ، سٞاٙ ، سٞٓیس ٝ سٞظیغ ػطیبٙ زض قج٠ٌ ، ثطم ُطكشِی ، ضٝق٢بی حلبظز زض ثطاثط ثطم: ایٜ٘ی ثطم . 6
 ُبظُطكشِی ١ب –ُی ١ب ؾٞذز –ٛحٟٞ اٛؼبٕ احیب هٔجی ٝ ضیٞی : ٢ًٌ٘بی اٝٓی٠ . 7
دیف ثیٜی زض حطین ٝ حٞازص ٝ ٗٞاز ذُطظا ، ضػبیز انّٞ دیكِیطی زض ذُطار ؾیؿشٖ ١بی ثطم ٝ ضػبیز انّٞ ایٜ٘ی زض : سؼطیق : دیكِیطی . 8

 اٛجبض١ب
حبزط٠ آٝض ٝ ٗوبث٠ٔ ثب آٙ حبزط٠ ،  سؼطیق ٛؼبر ٝ حبزط٠ ، ؾیؿشٖ ١بی ٛؼبر ، انّٞ ًٔی ٛؼبر ٝ ٗطاحْ آٙ ، اثعاضقٜبؾی ٝ سؼ٢یعار ٛؼبر ،: ٛؼبر . 9

 حبزط٠ آؾبٛؿٞض ٝ ٗوبث٠ٔ ثب آٙ

 ًٔی٠ ضقش٠ ١ب:  ضضتِ تحػیلی ضطوت وٌٌسگاى زیذٖٔ ٝ ثبالسط :همغغ تحػیلی ضطوت وٌٌسگاى

 :ضتثِ ضغلی ًٔی٠ ٗكبؿْ  :هطاغل ضطوت وٌٌسگاى

 :ضطایظ هسضساى

 ًبضقٜبؾی اضقس ٝ ثبالسط: قطایٍ سحهیٔی
 زؾز ًٖ دٜغ ؾبّ ؾبثو٠ سسضیؽ ثطای ٗسضى ًبضقٜبؾی: قطایٍ سؼطثی

 سؿٍٔ ث٠ ٗٞيٞع سسضیؽ:  ٝیػُی ١بی ٢ٗبضسی ٝ سرههی

 :هٌاتغ ٍ هحتَای آهَظضی

 ،  ػعٟٝ اؾشبز

 :ضیَُ ّای اضظضیاتی

 .....سایط   ػ٘ٔی         قلب١ی        ًشجی

 : ضیَُ اضائِ

   ًبضُبٟ آٗٞظقی   ًالؼ زضؼ :    حًٞضی

 .....ؾبیط       آٌشطٝٛیٌی      ٌٗبسج٠ ای  : ؿیط حًٞضی
ٗطًع آٗٞظـ  ٝ دػ١ٝف ؾبظٗبٙ طجز احٞاّ  ًكٞض : هجطیاى آهَظش

 یب ٗؤؾؿ٠ آٗٞظقی ٗٞضز سأییس ایٚ ٗطًع

 94تْوي :        اجطای زٍضُ ظهاى

 :ًام ٍ ًام ذاًَازگی تاالتطیي همام هسؤٍل آهَظش 

 ػثسالطسَل غعالی

 اهضا                        تاضید                                 

 وویتِ ترػػی سطهایِ اًساًی ساظهاى تثت احَال وطَض  : هطجغ تػَیة

 13/12/93   :تاضید تػَیة
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 زٍضُ آهَظضیهطرػات 

 «ز»فطم 
 

:ًَع زٍضُ تَجیْی تذٍ خذهت :  ػٌَاى زٍضُ آهَظضی  

 ٗسیطیشی قـٔی ػ٘ٞٗی ثسٝ سهسی قـْ سٞػی٢ی

        آقٜبیی ثب ٗجبحض ًٔیسی ًبض زض زؾشِبٟ ١بی زٝٓشی : اّسف ولی آهَظش

  :ػولىطزی/اّساف آهَظضی ضفتاضی

 اذشیبضی      آعاٗی  :ًَع آهَظش  ػ٘ٔی          70ٛظطی        :   هست آهَظش تِ ساػت 

 :سطفػل ّای آهَظش
 

 (ؾبػز12)آقٜبیی ثب ؾبذشبض ٛظبٕ ٝ زٝٓز ػ٢٘ٞضی اؾالٗی ایطاٙ ٝ چكٖ اٛساظ
 (ؾبػز 6)١ب ٝ ؾبذشبض ازاضی زؾشِبٟ ٗحْ ذسٗز  آقٜبیی ثب ٗأٗٞضیز

 (ؾبػز 16) هبٛٞٙ ٗسیطیز ذسٗبر ًكٞضی
 (ؾبػز 12) اضسجبٌ ٗؤطط زض ؾبظٗبٙ ٗجشٜی ثط اضظـ ١بی اؾالٗیكط١َٜ ؾبظٗبٛی ٝ 

 (ؾبػز 12) ًبض سی٘ی ٝ حْ ٗؿأ٠ٓ
 (ؾبػز 12) اذالم حطك٠ ای ًبضُعاض١بی اؾالٗی ٗجشٜی ثط آٗٞظٟ ١بی اؾالٗی زض ٛظبٕ ازاضی

 ًٔی٠ ضقش٠ ١ب:  ضضتِ تحػیلی ضطوت وٌٌسگاى زیذٖٔ ٝ ثبالسط :همغغ تحػیلی ضطوت وٌٌسگاى

 :ضتثِ ضغلی ًٔی٠ ٗكبؿْ :هطاغل ضطوت وٌٌسگاى

 :ضطایظ هسضساى

 ًبضقٜبؾی اضقس ٝ ثبالسط: قطایٍ سحهیٔی
 زؾز ًٖ دٜغ ؾبّ ؾبثو٠ سسضیؽ ثطای ٗسضى ًبضقٜبؾی: قطایٍ سؼطثی

 سؿٍٔ ث٠ ٗٞيٞع سسضیؽ:  ٝیػُی ١بی ٢ٗبضسی ٝ سرههی

 :هٌاتغ ٍ هحتَای آهَظضی

 ، زؾشٞضآؼْ٘ ١بی ٗطثٌٞ ػعٟٝ اؾشبز

 :ضیَُ ّای اضظضیاتی

 .....سایط   ػ٘ٔی         قلب١ی        ًشجی

 : ضیَُ اضائِ

   ًبضُبٟ آٗٞظقی   ًالؼ زضؼ :    حًٞضی

 .....ؾبیط       آٌشطٝٛیٌی      ٌٗبسج٠ ای  : ؿیط حًٞضی
ٗطًع آٗٞظـ  ٝ دػ١ٝف ؾبظٗبٙ طجز احٞاّ  ًكٞض : هجطیاى آهَظش

 یب ٗؤؾؿ٠ آٗٞظقی ٗٞضز سأییس ایٚ ٗطًع

 94 ضْطیَض :        اجطای زٍضُ ظهاى

 :ًام ٍ ًام ذاًَازگی تاالتطیي همام هسؤٍل آهَظش 

 ػثسالطسَل غعالی

 اهضا                        تاضید                                 

 وویتِ ترػػی سطهایِ اًساًی ساظهاى تثت احَال وطَض  : هطجغ تػَیة

 13/12/93   :تاضید تػَیة

 

  



83 
 

 هطرػات زٍضُ آهَظضی

 «ز»فطم 

:ًَع زٍضُ آضٌایی تا لَاًیي ٍ همطضات اضتماء سالهت ازاضی :  ػٌَاى زٍضُ آهَظضی  

 ٗسیطیشی قـٔی ػ٘ٞٗی ثسٝ سهسی قـْ سٞػی٢ی

        ًب١ف كؿبز زض ٛظبٕ ازاضیآقٜبیی ًبضٜٗساٙ زٝٓز ثب هٞاٛیٚ ٝ ٗوطضار ٛبظط ثط اضسوبء ؾالٗز ازاضی ٝ ٗجبضظٟ ثب كؿبز ث٠ ٜٗظٞض  : اّسف ولی آهَظش

  :ػولىطزی/اّساف آهَظضی ضفتاضی

 اذشیبضی      آعاٗی  :ًَع آهَظش  ػ٘ٔی          8ٛظطی        :   هست آهَظش تِ ساػت 

 :سطفػل ّای آهَظش
 دیكی٠ٜ هٞاٛیٚ اًٛجبَی ًبضٜٗساٙ زٝٓز .1

 هبٛٞٙ ٗؼبظار اؾالٗی 606سب  598سحٔیْ ٗٞاز .2

، ػسٕ ٝاضیع ٗبٛسٟ 44ٗبزٟ  -، ػسٕ دطزاذز ٗبٓیبر ٝ ؾٞز ؾ٢بٕ زٝٓز سٞؾٍ قطًز ١بی زٝٓشی13ٗبزٟ  -سهطف زض ٝػٟٞ ػ٘ٞٗی)هبٛٞٙ ٗحبؾجبر ػ٘ٞٗی .3
ثٌٞ ث٠ ذطیس ٝ سساضى ٗٞاز ؿصایی ٝ ًبالی اؾبؾی ث٠ ذطیس ١٘بٙ ٗٞاز ٝ ، ػسٕ اذشهبل ٝػٟٞ ٗط64ٝ  63ٗٞاز  -ٝػٟٞ ٗهطف ٛكسٟ ث٠ حؿبة ذعا٠ٛ

 (93ٗبزٟ -، سؼ٢س ظایس ثط اػشجبضار دطزاذز ؿیط هبٛٞٛی ٝػ70ٟٞٗبزٟ  -ًبال

 ٟٝ اؾشلبزٟ اظ اسٞٗجیْ ١بی زٝٓشیهبٛٞٙ ٛح –(  69-32ٗٞاز )هبٛٞٙ سٜظیٖ .4

 هبٛٞٙ ٛحٟٞ اػ٘بّ ٛظبضر ثط ًب١ف ١عی٠ٜ ١بی ؿیط يطٝض .5

 هبٛٞٙ ٜٗ٘ٞػیز اذص دٞضؾبٛز زض ٗؼبٗالر ذبضػی .6

 هبٛٞٙ ٗؼبظار سجبٛی زض ٗؼبٗالر زٝٓشی .7

 هبٛٞٙ ٜٗ٘ٞػیز سهسی ثیف اظ یي قـْ .8

 هبٛٞٙ سكسیس ٗؼبظار ٗطسٌجیٚ اضسكب، اذشالؼ ٝ ًال١جطزاضی .9

 ٗسیطیز ذسٗبر ًكٞضیهبٛٞٙ  .10

 هبٛٞٙ ضؾیسُی ث٠ سرٔلبر ازاضی .11

 قٜبذز اٛٞاع سرٔلبر ٝ ٗؼبظار ١بی ازاضی .12

 ػٞاْٗ ٗؤطط زض ثطٝظ سرٔلبر ازاضی ٝ ضٝـ ١بی دی ُیطی آٙ .13

 ًٔی٠ ضقش٠ ١ب:  ضضتِ تحػیلی ضطوت وٌٌسگاى زیذٖٔ ٝ ثبالسط :همغغ تحػیلی ضطوت وٌٌسگاى

 :ضتثِ ضغلی ًٔی٠ ٗكبؿْ :هطاغل ضطوت وٌٌسگاى

 :ضطایظ هسضساى

 ًبضقٜبؾی اضقس ٝ ثبالسط: قطایٍ سحهیٔی
 زؾز ًٖ دٜغ ؾبّ ؾبثو٠ سسضیؽ ثطای ٗسضى ًبضقٜبؾی: قطایٍ سؼطثی

 ُٞا١ی نالحیز سسضیؽ:  ٝیػُی ١بی ٢ٗبضسی ٝ سرههی

 :هٌاتغ ٍ هحتَای آهَظضی

 ، زؾشٞضآؼْ٘ ١بی ٗطثٌٞ ػعٟٝ اؾشبز

 :ضیَُ ّای اضظضیاتی

 .....سایط   ػ٘ٔی         قلب١ی        ًشجی

 : ضیَُ اضائِ

   ًبضُبٟ آٗٞظقی   ًالؼ زضؼ :    حًٞضی

 .....ؾبیط       آٌشطٝٛیٌی      ٌٗبسج٠ ای  : ؿیط حًٞضی
ٗطًع آٗٞظـ  ٝ دػ١ٝف ؾبظٗبٙ طجز احٞاّ  ًكٞض : هجطیاى آهَظش

 یب ٗؤؾؿ٠ آٗٞظقی ٗٞضز سأییس ایٚ ٗطًع

 94 ضْطیَض :        ظهاى اجطای زٍضُ

 :هسؤٍل آهَظش ًام ٍ ًام ذاًَازگی تاالتطیي همام 

 ػثسالطسَل غعالی

 اهضا                        تاضید                                 

 وویتِ ترػػی سطهایِ اًساًی ساظهاى تثت احَال وطَض  : هطجغ تػَیة

 13/12/93   :تاضید تػَیة

 


