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  دفتر طرح ٍ ترًاهِ ّاي درظي ًظارت تر تذٍیي هحتَا ٍ تصَیة  :
 1-3/1/21/61مذ هلي ؼٌاظایي آهَزغ ؼغل:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آدرض  دفتر طرح ٍ ترًاهِ ّاي درظي

 پالك ، اي مؽَر  ، ظازهاى آهَزغ فٌي ٍ حرفِ 2، ظاختواى ؼوارُ ، ًثػ خیاتاى ًصرت    ، خیاتاى خَغ ؼواليخیاتاى آزادي    –تْراى 

259 

 66569900 – 9تلفي                                                     66944117دٍرًگار       

 Barnamehdarci @ yahoo.comآدرض النترًٍیني : 

 
 

 اعضاء مویعیَى تخصصي ترًاهِ ریسي درظي رؼتِ پینرتراغ چَتي :

راهزل فزرح آتزادي     ،هحوذرضزا گلوزَر کظزني    ،پرٍیزس دٍظزتي   ،داٍد رتیع  ،علیوحوذ اظفٌذیاري،اهیرًظري ،هحوذ غفراًي-

 دتیرمویعیَى

 

  :/ ؼایعتگي  ّونار تراي تذٍیي اظتاًذارد آهَزغ ؼغلحَزُ ّاي حرفِ اي ٍ تخصصي 

-  

-  

 فرآیٌذ اصالح ٍ تازًگري :  

هزَرد  ظتاًذارد تر اظاض ًیاز تازار مار ٍ تغییرات فٌاٍري در گرٍُ ترًاهِ ریسي درظي صٌایع چزَب از لحزام هحتزَایي    اایي   -

 تازتیٌي قرار گرفتِ ٍ تِ تصَیة رظیذُ اظت.

- 
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  ؼایعتگي   تْیِ مٌٌذگاى اظتاًذارد آهَزغ ؼغل  

 ؼغل ٍ ظوت  رؼتِ تحصیلي آخریي هذرك تحصیلي  ًام ٍ ًام خاًَادگي ردیف
ظاتقِ مار 

 هرتثط
 ایویل تلفي ٍ، آدرض  

مارؼٌاض صٌایع  صٌایع چَب لیعاًط هحوذعلي ًینٌام 1

 چَب

 77601041سّفٗ ثبثز : سبَ 45

 09127635297سّفٗ ٕٞشاٜ : 
 niknam121@yahoo.comايٕيُ : 

ح -ن غض٘وٛي -٘ظيش خ خٛاجٝ-آدسس : سٟشاٖ
7 

 اظتاد داًؽگاُ صٌایع چَب دمترا هحوذ غفراًي 2

 ؼْیذ رجایي
 سّفٗ ثبثز : سبَ 25

ٖ سّفٗ ٕٞوشاٜ :   دا٘شوٍبٜ شوٟيذ   -سٟوشا

-16788ٌشٜٚ طٙبيغ چٛة ووذ دتوشي  -سجبيي
15811  
 ghofrani @srttu.edu ايٕيُ:
 ايٕيُ : 
 آدسس : 
 

 
 داًؽگاُاظتاد  صٌایع چَب دمترا رًگ آٍر حعیي 3

 ؼْیذ رجایي
 سّفٗ ثبثز : سبَ 25

ٖ سّفٗ ٕٞوشاٜ :   دا٘شوٍبٜ شوٟيذ   -سٟوشا

-16788ٌشٜٚ طٙبيغ چٛة ووذ دتوشي  -سجبيي
15811  
 hrangavar@yahoo.com ايٕيُ:
 ايٕيُ : 
 آدسس : 
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 تعاریف : 
 اظتاًذارد ؼغل : 

 ٔشخظبر شبيتشٍي ٞب ٚ سٛإ٘ٙذي ٞبي ٔٛسد ٘يبص ثشاي ػّٕىشد ٔٛثش دس ٔحيظ وبس سا ٌٛيٙذ دس ثؼضي اص ٔٛاسد اسشب٘ذاسد حشفٝ اي ٘يض ٌفشٝ 
 ٔي شٛد.

 اظتاًذارد آهَزغ : 
 ي يبدٌيشي ثشاي سسيذٖ ثٝ شبيتشٍي ٞبي ٔٛجٛد دس اسشب٘ذاسد شغُ .  ٘مشٝ

 ًام یل ؼغل :  
 ثٝ ٔجٕٛػٝ اي اص ٚظبيف ٚ سٛإ٘ٙذي ٞبي خبص وٝ اص يه شخض دس سغح ٔٛسد ٘ظش ا٘شظبس ٔي سٚد اعالق ٔي شٛد . 

 ؼرح ؼغل : 
ثيب٘يٝ اي شبُٔ ٟٔٓ سشيٗ ػٙبطش يه شغُ اص لجيُ جبيٍبٜ يب ػٙٛاٖ شغُ ، وبسٞب  اسسجبط شغُ ثوب ٔشوبغُ ديٍوش دس يوه حوٛصٜ شوغّي ،       

 شب٘ذاسد ػّٕىشد ٔٛسد ٘يبص شغُ . ٔتئِٛيز ٞب ، ششايظ وبسي ٚ اس

 طَل دٍرُ آهَزغ : 
 حذالُ صٔبٖ ٚ جّتبر ٔٛسد ٘يبص ثشاي سسيذٖ ثٝ يه اسشب٘ذاسد آٔٛصشي . 

 ٍیصگي مارآهَز ٍرٍدي : 
 حذالُ شبيتشٍي ٞب ٚ سٛا٘بيي ٞبيي وٝ اص يه وبسآٔٛص دس ٍٞٙبْ ٚسٚد ثٝ دٚسٜ آٔٛصش ا٘شظبس ٔي سٚد . 

 مارٍرزي:
س ٔشبغّي اسز وٝ ثؼذ اص آٔٛصش ٘ظشي يب ٍٕٞبْ ثب آٖ آٔٛصش ػّٕي ثٝ طٛسر ٔحذٚد يب ثب ٔبوز طوٛسر ٔوي ٌيوشد ٚ    وبسٚسصي طشفب د

ضشٚسر داسد وٝ دس آٖ ٔشبغُ خبص ٔحيظ ٚالؼي ثشاي ٔذسي سؼشيف شذٜ سجشثٝ شٛد.)ٔب٘ٙذ آٔٛصش يوه شبيتوشٍي ووٝ فوشد دس ٔحوُ      
ٚ ضشٚسر داسد ٔذسي دس يه ٔىبٖ ٚالؼي آٔٛصش ػّٕي ثجيٙذ ٚ شبُٔ ثتويبسي اص   آٔٛصش ثٝ طٛسر سئٛسيه ثب اسشفبدٜ اص ػىس ٔي آٔٛصد

 ٔشبغُ ٕ٘ي ٌشدد.(

 ارزؼیاتي : 
وشجوي ػّٕوي ٚ   ، ػّٕوي  ثخو    ٝ، وٝ شبُٔ سو فشآيٙذ جٕغ آٚسي شٛاٞذ ٚ لضبٚر دس ٔٛسد آ٘ىٝ يه شبيتشٍي ثذسز آٔذٜ اسز يب خيش 

 اي خٛاٞذ ثٛد .  اخالق حشفٝ

 اى : صالحیت حرفِ اي هرتی
 حذالُ سٛإ٘ٙذي ٞبي آٔٛصشي ٚ حشفٝ اي وٝ اص ٔشثيبٖ دٚسٜ آٔٛصش اسشب٘ذاسد ا٘شظبس ٔي سٚد .

 ؼایعتگي : 
 سٛا٘بيي ا٘جبْ وبس دس ٔحيظ ٞب ٚ ششايظ ٌٛ٘بٌٖٛ ثٝ عٛس ٔٛثش ٚ وبسا ثشاثش اسشب٘ذاسد . 

 داًػ : 
سسيذٖ ثٝ يه شبيتشٍي يب سٛا٘بيي . وٝ ٔي سٛا٘وذ شوبُٔ ػّوْٛ    حذالُ ٔجٕٛػٝ اي اص ٔؼّٛٔبر ٘ظشي ٚ سٛإ٘ٙذي ٞبي رٞٙي الصْ ثشاي 

 ، سىِٙٛٛطي ٚ صثبٖ فٙي ثبشذ . ، صيتز شٙبسي ( ، شيٕي ، فيضيه دبيٝ ) سيبضي 

 هْارت : 
 حذالُ ٕٞبٍٞٙي ثيٗ رٞٗ ٚ جتٓ ثشاي سسيذٖ ثٝ يه سٛإ٘ٙذي يب شبيتشٍي . ٔؼٕٛالً ثٝ ٟٔبسر ٞبي ػّٕي اسجبع ٔي شٛد . 

 ًگرغ : 
 ٕٛػٝ اي اص سفشبسٞبي ػبعفي وٝ ثشاي شبيتشٍي دس يه وبس ٔٛسد ٘يبص اسز ٚ شبُٔ ٟٔبسر ٞبي غيش فٙي ٚ اخالق حشفٝ اي ٔي ثبشذ .  ٔج

 ایوٌي : 
 ٔٛاسدي اسز وٝ ػذْ يب ا٘جبْ ٘ذادٖ طحيح آٖ ٔٛجت ثشٚص حٛادص ٚ خغشار دس ٔحيظ وبس ٔي شٛد .

 تَجْات زیعت هحیطي :

 شغُ ثبيذ سػبيز ٚ ػُٕ شٛد وٝ وٕششيٗ آسيت ثٝ ٔحيظ صيتز ٚاسد ٌشدد.ٔالحظبسي اسز وٝ دس ٞش 
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 ًام اظتاًذارد آهَزغ ؼغل : 

 پینر تراغ چَتي

 : اظتاًذارد آهَزغ ؼغلؼرح 

عشاحي آ٘بسٛٔي ثذٖ  ،عشاحي احجبْ ،ديىش سشاش چٛثي شغّي اسز دس ٌشٜٚ طٙبيغ وٝ شبيتشٍي ٞبي آٔبدٜ سبصي ٔٛاد

حىبوي ٚ دشداخز ديىشٜ ٞبي چٛثي سا  ،ٔبشيٙىبسي چٛة ،شبثّٖٛ ٚ اٍِٛسبصي ،ا٘شمبَ عشح سٚي چٛة ،ٚ حيٛا٘بر ا٘تبٖ

 ٔجّتبص ٚ دسٚدٌش ٚ سً٘ وبس چٛة اسسجبط ٔي ثبشذ. ،دس ثش ٌشفشٝ ٚ ثب ٔشبغُ

 : ٍرٍديٍیصگي ّاي مارآهَز 

 پایاى دٍرُ راٌّوایيهیساى تحصیالت : حذاقل 

 ظالهت ماهل جعواًي ٍ رٍاًيتَاًایي جعوي ٍ رٌّي : حذاقل 

 2درٍدگري درجِ  هْارت ّاي پیػ ًیاز  :

:آهَزغ دٍرُ  طَل  

 ظاعت  600طَل دٍرُ آهَزغ                    :    

 ظاعت 145ز زهاى آهَزغ ًظري               :     

 ظاعت   295ز زهاى آهَزغ عولي                :   

 ظاعت      -ز زهاى مارٍرزي                       :    

  ظاعت  160:            ز زهاى پرٍشُ                   

 تَدجِ تٌذي ارزؼیاتي ) تِ درصذ ( 

 ٪25متثي :  -

 ٪65عولي : -

 ٪10اخالق حرفِ اي : -

 صالحیت ّاي حرفِ اي هرتیاى :

 سبَ سبثمٝ وبس  3ِيتب٘س ٟٔٙذسي طٙبيغ چٛة ثب حذالُ 
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 اظتاًذارد ؼغل: 

 ؼایعتگي / مارّا

 عٌاٍیي ردیف

 آٔبدٜ سبصي ٔٛاد 1

 عشاحي احجبْ 2

 عشاحي آ٘بسٛٔي ػٕٛٔي ثذٖ ا٘تبٖ 3

 عشاحي آ٘بسٛٔي ػٕٛٔي ثذٖ حيٛا٘بر 4

 ا٘شمبَ عشح سٚي چٛة 5

 شبثّٖٛ ٚ اٍِٛ سبصي 6

 وبسي ٚ وبس ثب اثضاسٞبي دسشي ٚ دسشي ثشلئبشيٗ  7

 وبسي ٚ ديىشسشاشي حىبوي، وٙذٜ 8

 دشداخشىبسي ديىشٞبي چٛثي سشاشيذٜ شذٜ 9

 سبخز دشٚطٜ 10

 

 اظتاًذارد ؼغل/ؼایعتني

شبيتشٍي ثبيذ ػٙبٚيٗ ٞب ٘ٛششٝ شٛ٘ذ ٚ دس طٛسر سذٚيٗ اسشب٘ذاسد  دس طٛسر سذٚيٗ اسشب٘ذاسد شغُ دس ايٗ لتٕز ثبيذ ػٙبٚيٗ شبيتشٍي

 وبسٞب فٟشسز شٛ٘ذ.
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 اظتاًذارد آهَزغ 

 ي تحلیل آهَزؼي ترگِ

 

 عٌَاى:

 سبصي ٔٛاد آٔبدٜ

  زهاى آهَزغ

 جوع عولي ًظري

10 17 27 

 ، ایوٌي داًػ، هْارت، ًگرغ

 تَجْات زیعت هحیطي هرتثط

تجْیسات، اتسار، هَاد هصرفي ٍ هٌاتع 

 آهَزؼي

 چٛة شٙبسي - داًػ: 

 خشه وشدٖ چٛة دس ٞٛاي آصاد -   

 حفبظز ٚ ٍٟ٘ذاسي چٛة -   

 ٔٛاد وٕىي )چتت، سً٘ ٚ ...( -    

3   

 ٔيىشٚسىٛح
 ويز ا٘ٛاع چٛة
 سعٛثز سٙج
 اسٛ

 سشاصٚي آصٔبيشٍبٞي
 ٚسبئُ اشجبع چٛة
 آصٔبيشٍبٞي

 ٔٛاد اشجبع چٛة ٔب٘ٙذ:
 وشئٛصٚر

 ٞبي ثشش خٛسدٜ ٕٔبسي چٛة
 شؼبػي ٚ ػشضي

 چٛثشٙبسيسبثّٛٞبي 

3   

2   

2   

 ٞبي ٔٙبست ديىشسشاش ا٘شخبة چٛة -هْارت: 

 ٌيشي سعٛثز چٛة ثٝ طٛسر آصٔبيشٍبٞي ا٘ذاصٜ -    

 خشه وشدٖ چٛة دس ٞبٍ٘بس ٚ ٞٛاي آصاد -     

 اشجبع چٛة -           

 3  

 6  

 4  

 4  

 فشٍٞٙي.ٞب ٚ حفظ آثبس  إٞيز چٛة دس ايجبد صيجبييًگرغ: 

 

اسشفبدٜ اص ٚسبئُ حفبظز ٚ ايٕٙي دس خشه وشدٖ ٚ اشجبع چٛة، جٌّٛيشي اص ایوٌي ٍ تْذاؼت: 

 ٞبي چٛة ثيٕبسي

جٌّٛيشي اص آِٛدٌي ٞٛا، جٌّٛيشي اص ..... ٔٛاد شيٕيبيي اشجبع  چٛة تَجْات زیعت هحیطي: 

 ٞبي شيٕيبيي دس ٔحيظ وبس، جٌّٛيشي اص آِٛدٌي
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 اظتاًذارد آهَزغ 

 ي تحلیل آهَزؼي ترگِ

 

 عٌَاى:

 عشاحي احجبْ

  زهاى آهَزغ

 جوع عولي ًظري

8 14 22 

 ، ایوٌي داًػ، هْارت، ًگرغ

 تَجْات زیعت هحیطي هرتثط

تجْیسات، اتسار، هَاد هصرفي ٍ هٌاتع 

 آهَزؼي

 اثضاس ٚ ٔٛاد ٚ سبسيخچٝ عشاحي - داًػ: 

 عشاحي خغي -   

 ػٕك ٕ٘بيي –   

 حجٓ ٕ٘بيي -    

2   

 ا٘ٛاع ٔذاد عشاحي
 وشي ٚسبئُ ٘مشٝ

 ويز لغؼبر ٞٙذسي
 ويز لغؼبر ثشش خٛسدٜ
 ٔذاد دبن وٗ ٚ ٔبطيه
 وبغز سٚغٙي
 وشي وبغز عشاحي ٚ ٘مشٝ
 ٔذادسشاش
 ثشس ٔٛئي

 ٞبي خظ وشي شبثّٖٛ
 خظ و  ٔبس
 ٘مبِٝ

2   

2   

2   

 عشاحي خغي اص اشيبء -هْارت: 

 سشسيٓ دشسذىشيٛ اص فضب ٚ اشيبء -    

 ايجبد سبيٝ سٚشٗ دس دشسذىشيٛ ٚ ٕ٘بي  ٘ٛس -     

 ٕ٘بي  جٙس اشيبء )عشاحي احجبْ( -           

 4  

 4  

 3  

 3  

 ٞبي ٔحيظ صيجبشٙبسي، سٛجٝ ثٝ دلبيك جٟبٖ ٔٛاد ٚ اشيبء، حفظ صيجبييًگرغ: 

 

 فشدي ٚ اثضاس وبسسػبيز ٘ظبفز ایوٌي ٍ تْذاؼت: 

 

ٞبي ٔحيظ اعشاف، اسشفبدٜ  جٌّٛيشي اص آِٛدٌي فضب، سٛجٝ ثٝ آِٛدٌيتَجْات زیعت هحیطي: 

 ٞبي اِٚيٝ اص ٚسبئُ وٕه
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 اظتاًذارد آهَزغ 

 ي تحلیل آهَزؼي ترگِ

 

 عٌَاى:

 عشاحي آ٘بسٛٔي ػٕٛٔي ثذٖ ا٘تبٖ

  زهاى آهَزغ

 جوع عولي ًظري

20 36 56 

 ، ایوٌي هْارت، ًگرغداًػ، 

 تَجْات زیعت هحیطي هرتثط

تجْیسات، اتسار، هَاد هصرفي ٍ هٌاتع 

 آهَزؼي

 شٙبخز اطَٛ ديىشسشاشي ا٘تبٖ - داًػ: 

 ثٙذي ٚ سٙبسجبر ا٘ذاْ ا٘تبٖ ٔخشّف سمتيٓ ٞبي شيٜٛ -   

 شيٜٛ عشاحي اص ا٘تبٖ ص٘ذٜ )فيٍٛساسٛس( -   

 ٞبي ثذٖ ا٘تبٖ شٙبخز اسشخٛاٖ -    

4   

 ٔيض وبس
 وشي ٔيض ٘مشٝ

 ٚسبئُ عشاحي
 ٔٛ لّٓ
 آثشً٘

 شبسي، صيشدسشي عشاحي
 ٔذاد وشثٗ
 ٔذاد ٌشافيز
 رغبَ عشاحي
 ٞبي ثذٖ ويز اسشخٛاٖ

 اسىّز ا٘تبٖ
 ٔٛالط ا٘تبٖ

6   

4   

6   

 ٞب، ثيٙي، ِت، ٔٛي سش( عشاحي اجضاي چٟشٜ )چشٓ -هْارت: 

 اٍ٘ششبٖ، دب، ساٖ، صا٘ٛ ٚ ...(عشاحي اص دسز ٚ دب )ثبصٚ، ٔچ ٚ  -    

 اي ٚ ٔذَ حشوشي عشاحي ا٘ذاْ اص ٔذَ اسىّز، ٔبٞيچٝ -     

 عشاحي اص ا٘تبٖ ٔذَ ص٘ذٜ ٚ عشاحي اسىيس -           

 8  

 8  

 8  

 12  

 خّمز ا٘تبٖ، خذاشٙبسي، ا٘تبٖ شٙبسيًگرغ: 

 

ا٘تبٖ، حفظ ايٕٙي دس حشوبر اػضبء ثذٖ، ٘ىبر الصْ ثشاي حفظ اػضبء ثذٖ ایوٌي ٍ تْذاؼت: 

 ٞبي اِٚيٝ دس ٔٛلغ ايجبد حبدثٝ ٘بشي اص وبس، ِجبس وبس، دسشى  وٕه

 ساثغٝ ٔحيظ صيتز ٚ ص٘ذٌي ا٘تبٖ، حفظ ٔحيظ صيتزتَجْات زیعت هحیطي: 

 



10 

 

 اظتاًذارد آهَزغ 

 ي تحلیل آهَزؼي ترگِ

 

 عٌَاى:

 عشاحي آ٘بسٛٔي ػٕٛٔي ثذٖ حيٛا٘بر

  آهَزغزهاى 

 جوع عولي ًظري

20 36 56 

 ، ایوٌي داًػ، هْارت، ًگرغ

 تَجْات زیعت هحیطي هرتثط

تجْیسات، اتسار، هَاد هصرفي ٍ هٌاتع 

 آهَزؼي

 عشاحي آ٘بسٛٔي حيٛا٘بر سٚش ٞبي - داًػ: 

 عشاحي ثذٖ حيٛا٘بر دس حبَ حشوز سٚش ٞبي -   

 عشاحي حيٛا٘بر ثٝ ٚسيّٝ دشسذىشيٛ سٚش ٞبي -   

 ثٙذي ٚ سٙبست ا٘ذاْ حيٛا٘بر سمتيٓ -    

4   

 ٔٛالط اػضبء حيٛا٘بر
  ٔٛالط ثذٖ حيٛا٘بر
 ٔيض وبس
 وشي ٔيض ٘مشٝ

 وشي وبغز عشاحي ٚ ٘مشٝ
 ٔذادٞبي عشاحي
 ٚسبئُ عشاحي
 ٔذاد وشثٗ
 وشي ٔذاد ٘مشٝ

 رغبَ عشاحي
 لّٓ ٔٛ
 آثشً٘

6   

4   

6   

 سػبيز دشسذىشيٛعشاحي ثذٖ حيٛا٘بر ثب  -هْارت: 

 عشاحي ثذٖ حيٛا٘بر دس حبَ حشوز -    

 عشاحي ا٘ذاْ حيٛا٘بر اص سٚي ٔذَ اسىّز -     

 عشاحي اسىيس اص ٔذَ ص٘ذٜ حيٛا٘بر -           

 8  

 8  

 8  

 12  

 خّمز حيٛاٖ، خذاشٙبسي، حيٛاٖ شٙبسيًگرغ: 

 

اِٚيٝ، ٚسبئُ ٚ ٔٛاد حفظ سالٔشي ٚ ثٟذاشز ٞبي  ِجبس وبس، ٚسبئُ وٕهایوٌي ٍ تْذاؼت: 

 حيٛا٘بر.

 حفظ ٔحيظ صيتز دس اسسجبط ثب ص٘ذٌي حيٛا٘برتَجْات زیعت هحیطي: 

 



11 

 

 اظتاًذارد آهَزغ 

 ي تحلیل آهَزؼي ترگِ

 

 عٌَاى:

 ا٘شمبَ عشح سٚي چٛة

  زهاى آهَزغ

 جوع عولي ًظري

12 36 48 

 ، ایوٌي داًػ، هْارت، ًگرغ

 زیعت هحیطي هرتثطتَجْات 

تجْیسات، اتسار، هَاد هصرفي ٍ هٌاتع 

 آهَزؼي

 سشسيٓ اٍِٛ ٚ ا٘شمبَ آٖ سٚي چٛة - داًػ: 

 ٞبي ثضسي وشدٖ سظبٚيش سٚش -   

 اثضاس ٚ ٚسبئُ ا٘شمبَ عشح سٚي چٛة -   

 ٞبي ا٘شمبَ عشح سٚش -    

4   

 وٙذٜ دسخز
 چٛة دٟٗ ثشي
 اٚده
 اٚسٞذ

 ٚيذئٛ دشٚطوشٛس
 ٚايز ثشد
 وشي وبغز ٘مشٝ
 دب٘شٌٛشاف
 ٔذاد عشاحي 
 وبغز عشاحي
 عشح ٔٛسد ٘ظش
 اٍِٛ
 چتت
 ٔيض وبس

2   

2   

4   

 وبسثشد ٚسبئُ ا٘شمبَ عشح )اٚده، اٚسٞذ ٚ ...( -هْارت: 

 ثضسي ٚ وٛچه وشدٖ عشح ثب اٚده، اٚسٞذ ٚ دب٘شٌٛشاف -     

 چتجب٘ذٖ ٚ ا٘شمبَ عشح سٚي چٛة -     

 وشيذٖ ٔتشميٓ عشح سٚي چٛة -           

 8  

 8  

 8  

 12  

 سٛجٝ ثٝ دلبيك خّمز، افضاي  دلز دس وبسًگرغ: 

 

ٞبي اِٚيٝ دس وبسٌبٜ دس طٛسر ِضْٚ اسشفبدٜ اص ٚسبئُ  اسشفبدٜ اص ٚسبئُ وٕهایوٌي ٍ تْذاؼت: 

 اعفبء حشيك دس طٛسر ٘يبص، اسشفبدٜ اص ِجبس وبس

 سػبيز سالٔز ٔحيظ صيتز تَجْات زیعت هحیطي: 
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 اظتاًذارد آهَزغ 

 ي تحلیل آهَزؼي ترگِ

 

 عٌَاى:

 شبثّٖٛ ٚ اٍِٛسبصي

  زهاى آهَزغ

 جوع عولي ًظري

10 20 30 

 ، ایوٌي داًػ، هْارت، ًگرغ

 تَجْات زیعت هحیطي هرتثط

تجْیسات، اتسار، هَاد هصرفي ٍ هٌاتع 

 آهَزؼي

 اٍِٛاطَٛ سبخز شبثّٖٛ ٚ  - داًػ: 

 اثضاسٞبي دسشي ٚ دسشي ثشلي شبثّٖٛ سبصي -   

 ٌيشي ٚ خظ وشي اطَٛ ا٘ذاصٜ -   

 شٙبخز اٍِٛٞبي سبدٜ -    

2   

 خظ و 
 ٔشش
 اسٜ دسشي
 س٘ذٜ دسشي
 ٔغبس
 چى 
 اسٜ ػٕٛدثش
 س٘ذٜ ثشلي دسشي
 سٛٞبٖ
 چٛثتبء
 ٘ٛاسي چىي ٔبشيٗ اسٜ

 وِٛيس
 ٔيضوبس
 ٌيشٜ دشٌبس

4   

2   

2   

 وذي وشدٖ عشح سٚي سخشٝ سٝ اليي ٚ ثشش ثب اثضاسدسشي -هْارت: 

 ٘ٛاسي چىي ثشيذٖ اٍِٛ ثب اسٜ ػٕٛد ثش يب ٔبشيٗ اسٜ -    

 سبصي اٍِٛٞب سٛٞب٘ىبسي ٚ آٔبدٜ -     

 دشداخز شبثّٖٛ ٚ اٍِٛٞبي سٟيٝ شذٜ -           

 4  

 6  

 6  

 4  

 جٛيي دس وبس، دلز دس وبس ٚ ٞذايز وبس، طشفٝشبثّٖٛ سبصي دس ديشجشد سشيغ ًگرغ: 

 

اسشفبدٜ اص ٚسبئُ حفبظز ٚ ايٕٙي ٔٛلغ وبس ثب اثضاسٞبي دسشي ٚ ثشلي، اسشفبدٜ ایوٌي ٍ تْذاؼت: 

 ٞبي سبدٜ حفبظشي ٞبي اِٚيٝ، اسشفبدٜ اص شبثّٖٛ اص ٚسبئُ وٕه

سيضي ٚسبئُ وبس دس  سٚغٗسػبيز سالٔز ٔحيظ صيتز ، جٌّٛيشي اص تَجْات زیعت هحیطي: 

 وبسٌبٜ
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  اظتاًذارد آهَزغ 

 ي تحلیل آهَزؼي ترگِ

 

 عٌَاى:

 وبسي ٚ وبس ثب اثضاس دسشي ٚ دسشي ثشلي ٔبشيٗ

  زهاى آهَزغ

 جوع عولي ًظري

12 40 52 

 ، ایوٌي داًػ، هْارت، ًگرغ

 تَجْات زیعت هحیطي هرتثط

تجْیسات، اتسار، هَاد هصرفي ٍ هٌاتع 

 آهَزؼي

 اثضاسٞبي دسشي ػٕٛٔي طٙبيغ چٛة - داًػ: 

 ٞبي ػٕٛٔي طٙبيغ چٛة ٔبشيٗ -   

 سبصي لغؼبر چٛثي آٔبدٜ -   

 اسظبالر ٚ ٔٛاد الصْ -    

4   

 ا٘ٛاع اسٜ دسشٝ
 ا٘ٛاع س٘ذٜ دسشي
 ا٘ٛاع چٛثتبء
 ا٘ٛاع سٛٞبٖ
 ا٘ٛاع ٌشٜ
 ا٘ٛاع ٔغبس
 ا٘ٛاع چى 
 اسٜ ػٕٛدثش
 فشص ديتىي
 اٚسفشص دسشي
 ٔبشيٗ اسٜ ٘ٛاسي
 اي ٔبشيٗ اسٜ ٔجٕٛػٝ
 ٔبشيٗ ٔشٝ
 ٔبشيٗ فشص ٔيضي
 ٔبشيٗ سٙجبدٜ
 ٔبشيٗ اسٜ چىي

4   

4   

4   

 وبس ثب اثضاسٞبي دسشي ػٕٛٔي دس ديىش سشاشي -1هْارت: 

 دسشي دسديىشسشاشي آالر اثضاسٞبي ثشلي وبسثب ٔبشيٗ -2    

 وشدٖ چٛة ثشاي ديىشسشاشي آٔبدٜ -3     

 چتجب٘ذٖ ٚ سشىيُ حجٓ ثضسٌشش ثشاي ديىشسشاشي -4           

 8  

 12  

 12  

 8  

 آالر، سٛجٝ ثٝ دلز ٚ سشػز دس وبس سمذس وبس، حفظ اثضاس ٚ ٔبشيًٗگرغ: 

 

اسشفبدٜ اص ٚسبئُ حفبظز ٚ ايٕٙي فشدي )ػيٙه، ٌٛشي، دسشى  ٚ ...( سٟيٝ ایوٌي ٍ تْذاؼت: 

 وبسٞبي ٔخشّف ثشاي افضاي  ضشيت ايٕٙي دس وبسجيً ٚ فيىتچش دس 

ٞبي ثشلي، جٌّٛيشي اص سش ٚ  سيضي ٚسبئُ ٚ ٔبشيٗ جٌّٛيشي اص سٚغٗتَجْات زیعت هحیطي: 

 طذاي غيشاسشب٘ذاسد.
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  اظتاًذارد آهَزغ 

 ي تحلیل آهَزؼي ترگِ

 

 عٌَاى:

 وبسي ٚ ديىشسشاشي حىبوي، وٙذٜ

  زهاى آهَزغ

 جوع عولي ًظري

22 70 92 

 ، ایوٌي داًػ، هْارت، ًگرغ

 تَجْات زیعت هحیطي هرتثط

تجْیسات، اتسار، هَاد هصرفي ٍ هٌاتع 

 آهَزؼي

 وبسي اثضاسٞبي حىبوي ٚ ٔٙجز - داًػ: 

 وبسي ٚ حىبوي ٚ وبسثشد آٟ٘ب ٔغبسٞبي ٔٙجز -   

 وبسي )وذي سشاشي( ٞبي ٔٙجز ٔبشيٗ –   

 ٞبي دسٚدٌشي ثب ٔبشيٗ -    

 سبسيخچٝ حىبوي ٚ ديىشسشاشي -   

4   

 ا٘ٛاع ٔغبس
 ا٘ٛاع چى 
 ٌيشٜ
 ٔيضوبس
 سًٙ ٘فز

 ٔبشيٗ سًٙ سٙجبدٜ
 ٘ٛاسي ٔبشيٗ اسٜ

 ٔبشيٗ اسٜ ٘ٛاسي چىي
 ٔبشيٗ اسٜ ديٛاِز
 ٔبشيٗ س٘ذٜ
 ٔبشيٗ ٌٙذٌي
 ٔبشيٗ فشص ٔيضي
 ٔبشيٗ فشص وذي سشاش
 ٔبشيٗ وذي سشاش اسٛٔبسيه
 ِٛاصْ حفبظز ٚ ايٕٙي وبس

 ٞبي اِٚيٝ وٕهجؼجٝ 
 ا٘ٛاع سٛٞبٖ ٚ چٛثتبء

4   

6   

6   

2   

 وذي وشدٖ عشح سٚي سخشٝ سٝ اليي ٚ ثشش ثب اثضاسدسشي -هْارت: 

 ٘ٛاسي چىي ثشيذٖ اٍِٛ ثب اسٜ ػٕٛد ثش يب ٔبشيٗ اسٜ -    

 سبصي اٍِٛٞب سٛٞب٘ىبسي ٚ آٔبدٜ -     

 شذٜدشداخز شبثّٖٛ ٚ اٍِٛٞبي سٟيٝ  -           

 وٙذٜ وبسي ٚ ديىش سشاشي  ،حىبوي -

 5  

 5  

 5  

 5  

 50  

 صيجبشٙبسي، سمذس وبس، سٛجٝ ثٝ خّمز ٔٛجٛدارًگرغ: 

 

ٞبي اِٚيٝ، سػبيز  اسشفبدٜ اص ٚسبئُ حفبظز ٚ ايٕٙي ، وبسثشد ٚسبئُ وٕهایوٌي ٍ تْذاؼت: 

 چٛةٞبي ػٕٛٔي طٙبيغ  اطَٛ ايٕٙي وبس ثب اثضاس ٚ ٔبشيٗ

ٞب دس ٔحيظ وبس، جٌّٛيشي اص آِٛدٌي  جٌّٛيشي اص سٚغٗ سيضي ٔبشيٗتَجْات زیعت هحیطي: 

 طٛسي، ٔٛاظجز دس حفظ سٕيضي ٔحيظ وبس.
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  اظتاًذارد آهَزغ 

 ي تحلیل آهَزؼي ترگِ

 

 عٌَاى:

 دشداخشىبسي ديىشٞبي چٛثي سشاشيذٜ شذٜ

  زهاى آهَزغ

 جوع عولي ًظري

14 26 40 

 ، ایوٌي هْارت، ًگرغ داًػ،

 تَجْات زیعت هحیطي هرتثط

تجْیسات، اتسار، هَاد هصرفي ٍ هٌاتع 

 آهَزؼي

 دشداخشىبسي چٛة سٚش ٞبي - داًػ: 

 شٙبخز اثضاسٞب ٚ ٔٛاد دشداخشىبسي چٛة -   

 ٞب آٖ دسديىشٜ وشدٖ ٞبي ثشعشف ٚساٜ سشخيض ٔؼبيت -   

 شذٜ سشاشيذٜٞبي  اطَٛ حفظ ٚ ٔمبْٚ وشدٖ ديىشٜ -    

2   

 ا٘ٛاع سٙجبدٜ وبغزي
 ا٘ٛاع چٛثتبء
 ا٘ٛاع سٛٞبٖ
 ا٘ٛاع ِيتٝ

 س٘ذٜ دسشي دشداخز
 دسشٍبٜ سٙجبدٜ ِشصشي
 فشص خشعٛٔي

 ٞبي سٙجبدٜ ثشاي فشص سٛدي
 ٔيض وبس
 ٌيشٜ
 وبسي ٔغبسٞبي ٔٙجز

4   

4   

4   

 دشداخز ديىشٞبي سشاشيذٜ شذٜ حيٛا٘بر -هْارت: 

 ديىشٞبي سشاشيذٜ شذٜ ا٘تبٖدشداخز  -    

 دشداخشىبسي ثب ا٘ٛاع سٛٞبٖ ٚ ِيتٝ ٚ سٙجبدٜ -     

 ديىشٞبي چٛثي لذيٕي ٚ جذيذ سبصي ٔمبْٚ ػّٕيبر -           

 8  

 8  

 4  

 6  

ٞبي ٔٛجٛدار ٚ ٔٛاد، سشخيض سً٘ چٛة، سيضي  اسصش وبس ٚ سبص٘ذٌي، دلز دس ِغبفزًگرغ: 

 ٔٛاد.ٌيشي  اثضاس، فشْ

ػيٙه، ٌٛشي، دسشى ،   اسشفبدٜ اص ٚسبئُ حفبظز ٚ ايٕٙي ٔب٘ٙذ ِجبس وبس،ایوٌي ٍ تْذاؼت: 

 ٞب ٚ اثضاس دشداخشىبسي جيه ٚ فيىتچش، سػبيز اطَٛ حفبظز ٚ ايٕٙي ٔبشيٗ

ٞبي ٔحيظ وبس، جٌّٛيشي اص دخ  خبن  آٚسي ضبيؼبر ٚ سشاشٝ جٕغتَجْات زیعت هحیطي: 

 وبسي ٚ دشداخزسٙجبدٜ ٔٛلغ سٙجبدٜ 
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  اظتاًذارد آهَزغ 

 ي تحلیل آهَزؼي ترگِ

 

 عٌَاى:

 سبخز دشٚطٜ

  زهاى آهَزغ

 جوع عولي ًظري

17 160 177 

 ، ایوٌي داًػ، هْارت، ًگرغ

 تَجْات زیعت هحیطي هرتثط

تجْیسات، اتسار، هَاد هصرفي ٍ هٌاتع 

 آهَزؼي

 ٔٛاد اطّي ٔٛسد٘يبص سبخز دشٚطٜ - داًػ: 

 ٞب فبوشٛسٞبي ا٘تب٘ي، حيٛا٘ي ٚ ٌيبٞي ٚ عشح -   

 ٔحبسجبر ٔٛاد ٚ صٔبٖ ٚ ... –   

 اثضاس ٚ سجٟيضار -    

 ا٘ٛاع چٛة   4
 چتت
 سٙجبدٜ

 ا٘ٛاع ٔغبس ٚ اسىٙٝ
 ا٘ٛاع سٛٞبٖ
 ا٘ٛاع چٛثتبء
 فشص دسشي ثشلي
 اسٜ ػٕٛدثش
 س٘ذٜ ثشلي دسشي

 اي ثشلي دسشي اسٜ ٔجٕٛػٝ
 ا٘ٛاع اسٜ دسشي
 دسشيا٘ٛاع س٘ذٜ 
 ٌيشي ٚسبئُ ا٘ذاصٜ
 وشي ٚسبئُ خظ
 ٘ٛاسي ٔبشيٗ اسٜ

 ٔبشيٗ خشاعي
 ديچ دسشي

 سًٙ سٙجبدٜ سٚٔيضي

6   

3   

4   

 ديىش سشاشي يه حيٛاٖ -هْارت: 

 ديىش سشاشي يه ا٘تبٖ ػظش حبضش -    

 ديىش سشاشي يه سشثبص ٞخبٔٙشي -     

 دشداخز وبسٞبي ا٘جبْ شذٜ -           

 40  

 40  

 40  

 40  

شٙبسي،  ٞبي عالئي دس خّمز ٔٛجٛدار، خذاشٙبسي، خّمز اسصش ٔٛاد، شٙبخز ا٘ذاصًٜگرغ: 

 جٛيي دس ٔٛاد ٚ اثضاس طشفٝ

سػبيز اطَٛ حفبظز ٚ ايٕٙي دس وبس ثب ٔٛاد، اثضاس ٚ سجٟيضار طٙبيغ چٛة، ایوٌي ٍ تْذاؼت: 

 حفظ ثٟذاشز ٔحيظ

جٌّٛيشي اص آِٛدٌي ٔحيظ ٘بشي اص وبس ديىشسشاشي، إٞيز چٛة دس تَجْات زیعت هحیطي: 

 حفظ ٔحيظ صيتز
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 ثشٌٝ اسشب٘ذاسد سجٟيضار: ديىشسشاش چٛثي

 سٛضيحبر سؼذاد ٔشخظبر فٙي ٚ دليك سجٟيضار ٘بْ سديف

  40Cm 1لغش فّىٝ  ٔبشيٗ اسٜ ٘ٛاسي 1

  1 سب٘شيٕشش 60لغش فّىٝ  ٔبشيٗ اسٜ ٘ٛاسي 2

  3 سٝ فبص -ثب دٚس لبثُ سٙظيٓ  ٔبشيٗ خشاعي سبدٜ 3

  1 سٚٔيضي C.N.C ٔبشيٗ خشاعي وذي سشاش 4

  1 سب٘شيٕشش 40ثٝ ػشع  ٔبشيٗ وف س٘ذ 5

  1 سب٘شيٕشش 40ثٝ ػشع  ٔبشيٗ ٌٙذٌي 6

  1 دس دليمٝ 3.000سٝ فبص ثب سؼذاد دٚس  ٔبشيٗ اسٜ ٌشد ٔيضي 7

  1 ٔيّيٕشش 20 ثشاي ٔشٝ سب لغش ٔبشيٗ ٔشٝ سشٛ٘ي 8

  1 ٔيّيٕشش 14ثشاي ٔشٝ سب لغش  ٔبشيٗ ٔشٝ افمي 9

  1 سٝ فبص –دبيٝ داس  وٓ وٗ ص٘جيش 10

  1 دس دليمٝ 6.000سٝ فبص ثب دٚس  فشص ٔيضي 11

  1 سب٘شيٕشش 50سٝ فبص ثٝ ػشع سب  سٙجبدٜ غّغىي ػٕٛدي ٘ٛاسي 12

  1 سب٘شيٕشش 40سٝ فبص دبيٝ داس ثٝ لغش سب  سٙجبدٜ ديتىي 13

  1 داس، سٛٞب٘ي سٝ فبص، دبيٝ سيغ اسٜ سيض وٗ ٘ٛاسي 14

  1 سٝ فبص، ٔجٟض ثٝ سًٙ سٙجبدٜ ٚ آة ٚ طبثٖٛ سيغ س٘ذٜ سيض وٗ 15

  1 ِيششي 100ثب ٔخضٖ  وٕذشسٛس ٞٛا 16

5/0mثب حجٓ  دسشٍبٜ چٛة خشه وٙي 17
  1 ثشلي اسٛٔبسيه 3

  15 اسشب٘ذاسد ٚ ٌيشٜ سٚٔيضي ٚ سوٛسدثب اثؼبد  ٔيض وبس چٛثي سٍٙيٗ 18

  ػذد 1 ثشاي ٕ٘بي  ػىس ا٘تبٖ ٚ حيٛاٖ ٚ ٌيبٜ دسشٍبٜ اٚده 19

  ػذد 1 ٕٞشاٜ ٚيذئٛ دشٚطوشٛس دسشٍبٜ اٚسٞذ ٚ اساليذ 20

  ػذد 1 ثب اسىٙش ٚ دشيٙشش دسشٍبٜ وبٔذيٛسش 21

 

 تَجِ:
 شٛد.٘فش دس٘ظش ٌشفشٝ  15سجٟيضار ثشاي يه وبسٌبٜ ثٝ ظشفيز  -
 اثضاس ثٝ اصاء ٞش سٝ ٘فش ٔحبسجٝ شٛد. -

 ٔٛاد ثٝ اصاء يه ٘فش وبسآٔٛص ٔحبسجٝ شٛد. -

 
ثشٌٝ اسشب٘ذاسد سجٟيضار ، ٔٛاد ٚ اثضاس: ثشاسبس فٟشسز اثضاس ٚ سجٟيضار ٚ ٔٛاد ٔظشفي ٔٛسد٘يبص آٔٛصش ثب روش ٔشخظبر فٙي ٚ وبسثشي 

 شٛد. اسشب٘ذاسد )٘فش( سؼييٗ ٔي
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 ديىشسشاش چٛثي

 اسشب٘ذاسد اثضاس : ديىشسشاش چٛثيثشٌٝ 

 سٛضيحبر سؼذاد ٔشخظبر فٙي ٚ دليك اثضاس ٘بْ سديف

  ػذدي 20سشي  2 سب٘شيٕشش 120سب  30ثٝ عَٛ  ا٘ٛاع ٌيشٜ )ديچ دسشي( 22

  ػذدي 10سشي  2 سب٘شيٕشش 160سب  60ثٝ عَٛ  ا٘ٛاع سًٙ 23

  ػذد 4 داس ثب جٙس ثشص٘ز ٔمبْٚ لفُ سًٙ وٕشثٙذي 24

  ػذد 3 ٔيّيٕشش 14لغش ٔشٝ ٌيش سب  دسيُ دسشي ثشلي 25

  ػذد 5 ٔيّيٕشش 60ثشاي ثشش چٛة سب لغش  اسٜ ػٕٛدثش چىشي 26

  ػذد 5 خٛدوبس ثب سش آچبسٞبي ٔشثٛعٝ دسيُ دسشي ديچ ٌٛششي 27

  ػذد 3 دٚس دس دليمٝ ثب ٔيّٝ خشعٛٔي 25.000سب  اٚس فشص دسشي ثشلي ٘جبسي 28

   دٚس دس دليمٝ 2.400سب  1.200ثشاي حشوز  ِشصشيسٙجبدٜ ثشلي  29

  ػذد 5 سب٘شيٕشش 25لغش سب  سٙجبدٜ ديتىي دسشي ثشلي 30

  ػذد 3 سب٘شيٕشش 10ثشاي ػشع سب  س٘ذٜ ثشلي دسشي 31

  ػذد 3 ثب ِِٛٝ خشعٛٔي ٚ فيّشش ٞٛا دسشٍبٜ ٔىٙذٜ سيبس 32

  ػذد 1 فبصداس دٚثُ، سه فبص يب سٝ  دبيٝ دسشٍبٜ سًٙ سٙجبدٜ 33

  ػذد 2 دسشي ثشلي ثب سٛصٖ دٚخز دسشٍٝ ٍٔٙٙٝ صٖ 34

  ػذد 2 دسشي ثشلي لبثُ سٙظيٓ دسشٍبٜ اسظبَ ثيتىٛيشي 35

  ػذد 1 ثشلي دسشي دبيٝ داس سٚٔيضي دسشٍبْ دْ چّچّٝ صٖ 36

 

 تَجِ:
 ٘فش دس٘ظش ٌشفشٝ شٛد. 15سجٟيضار ثشاي يه وبسٌبٜ ثٝ ظشفيز  -
 ٘فش ٔحبسجٝ شٛد.اثضاس ثٝ اصاء ٞش سٝ  -

 ٔٛاد ثٝ اصاء يه ٘فش وبسآٔٛص ٔحبسجٝ شٛد. -

 
ثشٌٝ اسشب٘ذاسد سجٟيضار ، ٔٛاد ٚ اثضاس: ثشاسبس فٟشسز اثضاس ٚ سجٟيضار ٚ ٔٛاد ٔظشفي ٔٛسد٘يبص آٔٛصش ثب روش ٔشخظبر فٙي ٚ وبسثشي 

 شٛد. اسشب٘ذاسد )٘فش( سؼييٗ ٔي
 

 

 

 



19 

 

 ديىشسشاش چٛثي

 سشاش چٛثيثشٌٝ اسشب٘ذاسد اثضاس : ديىش

 سٛضيحبر سؼذاد ٔشخظبر فٙي ٚ دليك ْ اثضاس٘ب سديف

  سشي 15اص ٞشوذاْ  ٔيّيٕشش 24سب  2ثٝ ػشع  وبسي ا٘ٛاع ٔغبس ٔٙجز 37

  سشي 15اص ٞشوذاْ  3ايٙچ ٕ٘شٜ آج  15سب  10ثٝ عَٛ  ا٘ٛاع سٛٞبٖ سخز، ٌشد ٚ ٘يٍٕشد 38

  سشي 15اص ٞشوذاْ  ايٙچ )دسشز ٚ ٘شْ( 15سب  10ثٝ عَٛ  ا٘ٛاع چٛثتبء سخز، ٌشد ٚ ٘يٍٕشد 39

  سشي 15اص ٞشوذاْ  ثش وٗ ٚ ظشيف والفي، چىي، ٘ٛوي، لغغ ا٘ٛاع اسٜ دسشي 40

  سشي 15اص ٞشوذاْ  يه سيغ، دٚسيغ، لبچي، ثبَ وجٛسشي، دٚساٞٝ ا٘ٛاع س٘ذٜ دسشي آٞٙي 41

  سشي 15ٞشوذاْ اص  افضاس، سشچٛة  س٘ذٜ وبس ٚ سفيذ، ص٘ذٜ ا٘ٛاع س٘ذٜ دسشي آٞٙي 42

  سشي 15اص ٞشوذاْ  دسجٝ، فبسسي، ثبصشٛ، ٔشوت 90 ا٘ٛاع ٌٛ٘يب 43

سشي 2اص ٞشوذاْ  داس، صاٚيٝ يبة ا٘يٛسسبَ سبدٜ، سبػز ا٘ٛاع وِٛيس ٚ صاٚيٝ يبة 44   

سشي 15اص ٞشوذاْ  داخّي، خبسجي، خظ و  ا٘ٛاع دشٌبس 45   

سشي 15ٞشوذاْ اص  ٘ٛاسي، ٔشش خظ وشي يب سشبسٜ ا٘ٛاع ٔشش 46   

سشي 15اص ٞشوذاْ  داس، وبغز دسف ، سٛصٖ خظ و  دبيٝ ٚسبئُ خظ وشي 47   

سشي 5اص ٞشوذاْ  فشا٘تٝ، لفّي، ثٛوس، سخز دٚسش، آِٗ ا٘ٛاع آچبس 48   

سشي 15اص ٞشوذاْ  ٔبسه  ٌٛشي، ػيٙه، دسشى ، ٚسبئُ حفبظز ٚ ايٕٙي 49   

Cm 500سب  200ثٝ حجٓ  سٚغٙذاٖ ٚ ٌشيس دٕخ 50
  ػذد 4 3

  ػذد 15 فّضي يب چٛثي لفتٝ ديٛاسي جبي اثضاس 51

  ػذد 2 ٚار 2000ثب لذسر  Cm 50سب  35عَٛ سيغٝ  اسٜ ٔٛسٛسي ثشلي 52

 

 تَجِ:
 ٘فش دس٘ظش ٌشفشٝ شٛد. 15سجٟيضار ثشاي يه وبسٌبٜ ثٝ ظشفيز  -
 اثضاس ثٝ اصاء ٞش سٝ ٘فش ٔحبسجٝ شٛد. -

 ٔحبسجٝ شٛد.ٔٛاد ثٝ اصاء يه ٘فش وبسآٔٛص  -

 
ثشٌٝ اسشب٘ذاسد سجٟيضار ، ٔٛاد ٚ اثضاس: ثشاسبس فٟشسز اثضاس ٚ سجٟيضار ٚ ٔٛاد ٔظشفي ٔٛسد٘يبص آٔٛصش ثب روش ٔشخظبر فٙي ٚ وبسثشي 

 شٛد. اسشب٘ذاسد )٘فش( سؼييٗ ٔي
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       ثشٌٝ اسشب٘ذاسد ٔٛاد: ديىشسشاش چٛثي

 

 سؼذاد يب ٔمذاس ٔشخظبر فٙي  ٔٛاد٘بْ  سديف

 ٔشش ٔىؼت 1 ٔشش 70/2سب٘شيٕشش ٚ عَٛ  20سب٘شيٕشش ٚ ػشع  5سخشٝ ثٝ ضخبٔز  1دسجٝ  چٛة ساش 53

 ٔشش ٔىؼت 1 ٔشش 70/2سب٘شيٕشش ٚ عَٛ سب  20سب٘شيٕشش ٚ ػشع  5سخشٝ ثٝ ضخبٔز  1دسجٝ  چٛة ٌشدٚ 54

 ٔشش ٔىؼت 1 ٔشش 70/2سب٘شيٕشش ٚ عَٛ سب  20سب٘شيٕشش ٚ ػشع  5سخشٝ ثٝ ضخبٔز  1دسجٝ  چٛة افشا 55

 ٔشش ٔىؼت 1 ٔشش 70/2سب٘شيٕشش ٚ عَٛ سب  20سب٘شيٕشش ٚ ػشع  5سخشٝ ثٝ ضخبٔز  1دسجٝ  چٛة چٙبس 56

 ٔشش ٔىؼت 1 ٔشش 70/2سب٘شيٕشش ٚ عَٛ سب  20سب٘شيٕشش ٚ ػشع  5سخشٝ ثٝ ضخبٔز  1دسجٝ  چٛة ثّٛط 57

 ٔشش ٔىؼت 1 ٔشش 70/2سب٘شيٕشش ٚ عَٛ سب  20سب٘شيٕشش ٚ ػشع  5سخشٝ ثٝ ضخبٔز  1دسجٝ  چٛة سٛسىب 58

 ٔشش ٔىؼت 1 ٔشش 70/2سب٘شيٕشش ٚ عَٛ سب  20سب٘شيٕشش ٚ ػشع  5سخشٝ ثٝ ضخبٔز  1دسجٝ  چٛة ٕٔشص 59

 ٔشش ٔىؼت 1 ٔشش 70/2سب٘شيٕشش ٚ عَٛ سب  20سب٘شيٕشش ٚ ػشع  5سخشٝ ثٝ ضخبٔز  1دسجٝ  چٛة ّٔچ 60

 ويٌّٛشْ 20 اٚسٜ فشْ آِذئيذ ٌشْ چتت 61

 ويٌّٛشْ 20 وبصئيٗ )سشد ٔبيغ ٘جبسي( چتت 62

 

 

 

 تَجِ:
 ٘فش دس٘ظش ٌشفشٝ شٛد. 15سجٟيضار ثشاي يه وبسٌبٜ ثٝ ظشفيز  -
 اثضاس ثٝ اصاء ٞش سٝ ٘فش ٔحبسجٝ شٛد. -

 ٔٛاد ثٝ اصاء يه ٘فش وبسآٔٛص ٔحبسجٝ شٛد. -

 
سجٟيضار ٚ ٔٛاد ٔظشفي ٔٛسد٘يبص آٔٛصش ثب روش ٔشخظبر فٙي ٚ وبسثشي ثشٌٝ اسشب٘ذاسد سجٟيضار ، ٔٛاد ٚ اثضاس: ثشاسبس فٟشسز اثضاس ٚ 

 شٛد. اسشب٘ذاسد )٘فش( سؼييٗ ٔي
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 ّاي قاتل اظتفادُ در آهَزغ اظتاًذارد فْرظت ظایت

 ردیف عٌَاى

http://www. Asiacarving.com  1 

http://www.tobyisart.com 2 

http://www.endresphotos.com 3 

http://www. i.images.cdn.fotopedia.com/angshu-cuvf 4 

http://www.SZ-wholesale.com 5 

http://www.gepgraph.org.uk 6 

http://www.bereliastil.com 7 

http://www.filckr.com 8 

http://www.kriyayoga.com 9 

http://www.yotube.com 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

http://www./
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http://www.tobyisart.com/
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http://www.endresphotos.com/
http://www.sz-wholesale.com/
http://www.sz-wholesale.com/
http://www.gepgraph.org.uk/
http://www.gepgraph.org.uk/
http://www.bereliastil.com/
http://www.bereliastil.com/
http://www.filckr.com/
http://www.filckr.com/
http://www.kriyayoga.com/
http://www.kriyayoga.com/
http://www.yotube.com/
http://www.yotube.com/
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 راٌّواي ًحَُ تذٍیي اظتاًذارد آهَزغ هْارت هحَر پینرتراغ چَتي

 در تذٍیي ٍ آهَزغ اظتاًذارد(افسارّاي آهَزؼي )اصلي هَرد اظتفادُ  هٌاتع ٍ ًرم

 ردیف
عٌَاى هٌثع یا 

 افسار ًرم
 ًاؼر یا تَلیذمٌٌذُ هحل ًؽر ظال ًؽر هترجن هؤلف

1 
وبسٌبٜ طٙبيغ دسشي 

 )چٛة(
 1388 3/484وذ  لجبد –ويبٕٟ٘ش 

چبح ٚ ٘شش 
 وشبثٟبي دسسي

ٚصاسر آٔٛصش ٚ 
 دشٚسش

 ٔذسسٝا٘ششبسار  1382 9/489وذ  ٔحٕٛد  -سٕٙذسيبٖ  (2عشاحي ) 2
ٚصاسر آٔٛصش ٚ 
 دشٚسش

 1379 474وذ  فبعٕٝ –ثٟشأي  (4عشاحي ) 3
چبح ٚ ٘شش 
 وشبثٟبي دسسي

ٚصاسر آٔٛصش ٚ 
 دشٚسش

4 
وبس ثب اثضاسٞبي دسشي 

 ثشلي
 1388 602وذ  سسَٛ –وبظٕي 

ششوز طٙبيغ 
 آٔٛصشي

ٚصاسر آٔٛصش ٚ 
 دشٚسش

 1390 2/470وذ  ٔحٕذػّي –٘يىٙبْ  وبسٌبٜ سِٛيذ 5
٘شش چبح ٚ 

 وشبثٟبي دسسي
ٚصاسر آٔٛصش ٚ 
 دشٚسش

6 
خشه وشدٖ ٚ 
 ٍٟ٘ذاسي چٛة

 1390 6/469وذ  احٕذ –جٟبٖ ِشيجبسي 
چبح ٚ ٘شش 
 وشبثٟبي دسسي

ٚصاسر آٔٛصش ٚ 
 دشٚسش

 

 ظایر هٌاتع ٍ هحتَاّاي آهَزؼي )پیؽٌْادي گرٍُ تذٍیي اظتاًذارد( عالٍُ تر هٌاتع اصلي

 ًام متاب یا جسٍُ ردیف
ظال 

 ًؽر
 هؤلف/هؤلفیي

هترجن / 

 هترجویي
 تَضیحات ًاؼر هحل ًؽر

 سٟشاٖ -- احٕذ -سٚشٗ ثخ  يضدي 1390 سىِٙٛٛطي ٔٛاد 1
ششوز چبح ٚ ٘شش وشبثٟبي 

 دسسي
 70/359وذ 

2 Wood 

carving 
1996 

Guild of Master 

craftsman publications 

LTD 
 Britain ISBN=1867080190  

3 
تنٌَلَشي مارگاُ 

 صٌایع چَب
 سٟشاٖ  علي اصغر –هٌافي  1390

ششوز چبح ٚ ٘شش وشبثٟبي 
 دسسي

 58/359وذ 

 

 فْرظت هٌاتع آهَزؼي: 

ٞبي خبسج اص سبصٔبٖ وٝ ثٙب ثٝ  افضاسٞبي آٔٛصشي سٟيٝ شذٜ دس ثخ  ثشاسبس وّيٝ ٔٙبثغ آٔٛصشي اػٓ اص وشت ٚ ٘شْ

 ٌشدد. اسشفبدٜ لشاس ٌيش٘ذ، سؼييٗ ٔي سٛا٘ٙذ دس أش آٔٛصش ٔٛسد ٞبي سخظظي اسشبٖ يب سشبد ٔي سشخيض ٌشٜٚ

 


