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 تسوِ تؼالي

 آٔٛصؽٔؼاٚ٘ت 
 دفتش عشح ٚ تش٘أٝ ٞاي دسػي

 

  ٚ آٔٛصؽ ؿغُاػتا٘ذاسد 
 

 ػٌَاى ضغل 

 ترق  خغَط زهیٌي في ٍرز

 ترق   گرٍُ ضغلي  

 

 وذ هلي ضغل 

 

 

 1/7/90تاريخ تذٍيي استاًذارد :

 1/8/92تا تاريخ                             1/8/90هذت اػتثار استاًذارد : از تاريخ  

  

3/1/82/75-2 
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 دفتر عرح ٍ ترًاهِ ّاي درسي  ًظارت تر تذٍيي هحتَا ٍ تصَية  :

 8-3/1/28/57 : وذ هلي ضٌاسايي ضغل

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : دفتر عرح ٍ ترًاهِ ّاي درسيآدسع 

  259، ؿٕاسٜ ٚ حشفٝ اي وـٛس  ، ػاصٔاٖ آٔٛصؽ فٙي 2، ػاختٕاٖ ؿٕاسٜ ، ٘ثؾ ٘لشت    ، خياتاٖ خٛؽ ؿٕاِيخياتاٖ آصادي  –تٟشاٖ 

  66569900تّفٗ                                   66944117دٚسٍ٘اس       

 Barnamehdarci @ yahoo.comآدرض الىترًٍیىي : 

  

 
 

 : ترق اػضاء وویسیَى تخصصي ترًاهِ ريسي درسي رضتِ

 

 

 حَزُ ّاي حرفِ اي ٍ تخصصي ّوىار تراي تذٍيي استاًذارد ضغل ٍ آهَزش : 

 ادارُ ول آهَزش فٌي ٍ حرفِ اي استاى اصفْاى

   ضروت هٌْذسي فرا اًرشي

 

 فرآيٌذ اصالح ٍ تازًگري :  
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  تْیِ وٌٌذگاى استاًذارد ضغل

 رديف
ًام ٍ ًام 

 خاًَادگي

آخريي هذرن 

 تحصیلي

رضتِ 

 تحصیلي
 ضغل ٍ سوت 

ساتمِ وار 

 تثظهر
 آدرض  ، تلفي ٍ ايویل

 واسؿٙاػي اسؿذ ٔشتضي تيشق داس 1
ٟٔٙذػي 

 لذست -تشق

 -ٔشتي دا٘ـٍاٜ

واسؿٙاع اسؿذ 

ؿثىٝ ٞاي لذست 

 پظٚٞـٍاٜ ٘يشٚ

 ػاَ 6

 9-88079401-021تّفٗ ثاتت 

 09197663424تّفٗ ٕٞشاٜ : 

ايٕيُ : 

m_beyragh@yahoo.com 

آدسع : ا٘تٟاي پٛ٘که تکاختشي ، ؿکٟشن    

 لذع، تٟشاٖ

 واسؿٙاػي اسؿذ فشصاْ ٘جاتت خٛاٜ 2
ٟٔٙذػي 

 لذست -تشق

 ٔشتي دا٘ـٍاٜ

 
 ػاَ 4

 0311-6630119تّفٗ ثاتت 

 09395421876تّفٗ ٕٞشاٜ : 

ايٕيُ : 

farzamnejabatkhah@gmail.

com 

 -دا٘ـٍاٜ آصاد اػالٔي  -كفٟاٖ اآدسع : 

 وٛچٝ ؿٟشص -خياتاٖ آتـاس اَٚ 

 واسؿٙاػي اوثش ػيذصادٜ 3
ٟٔٙذػي 

 لذست -شقت

عشاح ؿثىٝ ٞاي 

ٞٛايي ٚ ػيؼتٓ 

 ٞاي وٙتشَ

 ػاَ 10

 88675493تّفٗ ثاتت :

 09126168640تّفٗ ٕٞشاٜ : 

 seyedzade@gmail.comايٕيُ : 

ؿکشوت   –ٔيذاٖ ٔادس  –آدسع : ٔيشدأاد 

 ٟٔٙذػي فشا ا٘شطي 

 

 واسؿٙاػي  اتارس تيشق داس 4

ٟٔٙذػي 

 -تشق

 اِىتشٚ٘يه

ٟٔٙذع ٘اظش 

 ؿثىٝ ٞاي

 ي ٚ صٔيٙيٞٛاي

 ػاَ 4

 88675493تّفٗ ثاتت :

 09370440901تّفٗ ٕٞشاٜ : 

 abazar_b@gmail.comايٕيُ : 

ؿکشوت   –ٔيذاٖ ٔادس  –آدسع : ٔيشدأاد 

 ٟٔٙذػي فشا ا٘شطي 
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 تعاريف :  
 استاًذارد ضغل : 

 ٔي ؿٛد .ٔـخلات ؿايؼتٍي ٞا ٚ تٛإ٘ٙذي ٞاي ٔٛسد ٘ياص تشاي ػّٕىشد ٔٛثش دس ٔحيظ واس سا ٌٛيٙذ دس تؼضي اص ٔٛاسد اػتا٘ذاسد حشفٝ اي ٘يض ٌفتٝ 

 استاًذارد آهَزش : 
 دس اػتا٘ذاسد ؿغُ . ي يادٌيشي تشاي سػيذٖ تٝ ؿايؼتٍي ٞاي ٔٛجٛد  ٘مـٝ

 ًام يه ضغل :  
 تٝ ٔجٕٛػٝ اي اص ٚظايف ٚ تٛإ٘ٙذي ٞاي خاف وٝ اص يه ؿخق دس ػغح ٔٛسد ٘ظش ا٘تظاس ٔي سٚد اعالق ٔي ؿٛد . 

 ضرح ضغل : 
ؿکغّي ، ٔؼکلِٛيت ٞکا ،    تيا٘يٝ اي ؿأُ ٟٔٓ تشيٗ ػٙاكش يه ؿغُ اص لثيُ جايٍاٜ يا ػٙٛاٖ ؿغُ ، واسٞا  استثاط ؿغُ تا ٔـاغُ ديٍش دس يه حکٛصٜ  

 ؿشايظ واسي ٚ اػتا٘ذاسد ػّٕىشد ٔٛسد ٘ياص ؿغُ . 

 عَل دٍرُ آهَزش : 
 حذالُ صٔاٖ ٚ جّؼات ٔٛسد ٘ياص تشاي سػيذٖ تٝ اٞذاف يه اػتا٘ذاسد آٔٛصؿي . 

 ٍيصگي وارآهَز ٍرٍدي : 
 ا٘تظاس ٔي سٚد .  حذالُ ؿايؼتٍي ٞا ٚ تٛا٘ايي ٞايي وٝ اص يه واسآٔٛص دس ٍٞٙاْ ٚسٚد تٝ دٚسٜ آٔٛصؽ

 ارزضیاتي : 
وتثي ػّٕي ٚ اخالق حشفٝ اي ، ػّٕي تخؾ  ٝ، وٝ ؿأُ ػفشآيٙذ جٕغ آٚسي ؿٛاٞذ ٚ لضاٚت دس ٔٛسد آ٘ىٝ يه ؿايؼتٍي تذػت آٔذٜ اػت يا خيش 

 خٛاٞذ تٛد . 

 صالحیت حرفِ اي هرتیاى : 
 ا٘ذاسد ا٘تظاس ٔي سٚد .حذالُ تٛإ٘ٙذي ٞاي آٔٛصؿي ٚ حشفٝ اي وٝ اص ٔشتياٖ دٚسٜ آٔٛصؽ اػت

 ضايستگي : 
 تٛا٘ايي ا٘جاْ واس دس ٔحيظ ٞا ٚ ؿشايظ ٌٛ٘اٌٖٛ تٝ عٛس ٔٛثش ٚ واسا تشاتش اػتا٘ذاسد .

 داًص : 
، ياضي حذالُ ٔجٕٛػٝ اي اص ٔؼّٛٔات ٘ظشي ٚ تٛإ٘ٙذي ٞاي رٞٙي الصْ تشاي سػيذٖ تٝ يه ؿايؼتٍي يا تٛا٘ايي . وٝ ٔي تٛا٘ذ ؿأُ ػّْٛ پايٝ ) س

 ، تىِٙٛٛطي ٚ صتاٖ فٙي تاؿذ . ، صيؼت ؿٙاػي ( ، ؿيٕي فيضيه 

 هْارت : 
 حذالُ ٕٞاٍٞٙي تيٗ رٞٗ ٚ جؼٓ تشاي سػيذٖ تٝ يه تٛإ٘ٙذي يا ؿايؼتٍي . ٔؼٕٛالً تٝ ٟٔاست ٞاي ػّٕي اسجاع ٔي ؿٛد . 

 ًگرش : 
 ُٔ ٟٔاست ٞاي غيش فٙي ٚاخالق حشفٝ اي ٔي تاؿذ .  ٔجٕٛػٝ اي اص سفتاسٞاي ػاعفي وٝ تشاي ؿايؼتٍي دس يه واس ٔٛسد ٘ياص اػت ٚ ؿا

 ايوٌي : 
 ٔٛاسدي اػت وٝ ػذْ يا ا٘جاْ ٘ذادٖ كحيح آٖ ٔٛجة تشٚص حٛادث ٚ خغشات دس ٔحيظ واس ٔي ؿٛد .

 تَجْات زيست هحیغي :

 شيٗ آػية تٝ ٔحيظ صيؼت ٚاسد ٌشدد.ٔالحظاتي اػت وٝ دس ٞش ؿغُ تايذ سػايت ٚ ػُٕ ؿٛد وٝ وٕت

 



 5 

 

 ًام ضغل :

 تشق خغٛط صٔيٙي فٗ ٚسص 

 ضرح ضغل

خٛا٘ذٖ ٘مـٝ ٞاي تشق ٚ اػتا٘ذاسدٞاي ؿکثىٝ  لثيُ  اص ؿايؼتٍي ٞاييدس حٛصٜ ي تشق تٛدٜ ٚ فٗ ٚسص خغٛط صٔيٙي تشق 

ٞاي صٔيٙي تشسػي ٚ ٘لة واتُ صٔيٙي ٚ ٔتؼّمات آٖ ، واتُ وـي ا٘کٛاع واتّٟکاي صٔيٙکي دس وا٘اِٟکا ، ٘لکة ٚ اتلکاَ       

دػتٍاٟٞاي ا٘ذاصٜ ٌيشي اِىتشيىي دس خغٛط صٔيٙي ، حفاظت اص ؿثىٝ صٔيٙي تشق ٚ ٘لة تجٟيضات ٔشتٛعٝ ٚ ػية ياتي 

 خغکٛط صٔيٙکي تکشق    ايٗ ؿغُ تا افشادي وٝ دس صٔيٙٝ ٘لة ٚ ساٜ ا٘ذاصي  ؿأُ ٔي ؿٛدسا   يشات ؿثىٝ ٞاي صٔيٙيٚ تؼٕ

 .اػتدس استثاط  فؼاِيت ٔي وٙٙذ

 ٍرٍدي : ٍيصگي ّاي وارآهَز 

  ديپّٓ تشقهیساى تحصیالت : حذالل 

 جؼٕي ٚ رٞٙي  ػالٔت وأُتَاًايي جسوي : حذالل 

 ٘ذاسد يي استاًذارد :هْارت ّاي پیص ًیاز ا

 آهَزش :دٍرُ  عَل

 ساػت  120 :    آهَزش                  دٍرُ  عَل

 ساػت   27    :                 ـ زهاى آهَزش ًظري

 ساػت   93     :                 ـ زهاى آهَزش ػولي

 ساػت   -        : وارٍرزي                               ـ 

 ساػت   -     :                              شُـ زهاى پرٍ

 تَدجِ تٌذي ارزضیاتي ) تِ درصذ (

 65%:   آزهَى ػولي

 25%:  آزهَى وتثي ػولي

 10%:  اخالق  حرفِ اي

 صالحیت ّاي حرفِ اي هرتیاى 

 ٔشتثظػاَ ػاتمٝ واس  2داسا تٛدٖ حذالُ ٔذسن تحليّي ِيؼا٘غ ٟٔٙذػي تشق ) لذست( تا  -
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 تؼريف دلیك استاًذارد ) اصغالحي ( :  ٭

 

 

 

 

 

 اصغالح اًگلیسي استاًذارد ) ٍ اصغالحات هطاتِ جْاًي ( : ٭

 

 

 

 

 هْن تريي استاًذاردّا ٍ رضتِ ّاي هرتثظ تا ايي استاًذارد :  ٭

 في ٍرز تَزيغ ضثىِ ّاي زهیٌي ٍ َّايي

 

 

 وار :جايگاُ استاًذارد ضغلي از جْت آسیة ضٌاسي ٍ سغح سختي  ٭

 

 .........................................عثك سٌذ ٍ هرجغ :                الف : جسٍ هطاغل ػادي ٍ ون آسیة  

 عثك سٌذ ٍ هرجغ ......................................                             ب : جسٍ هطاغل ًسثتاً سخت   

 عثك سٌذ ٍ هرجغ ......................................           ج : جسٍ هطاغل سخت ٍ زياى آٍر  

      د :  ًیاز تِ استؼالم از ٍزارت وار    
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 استاًذارد آهَزش 

  ؿايؼتٍي ٞا -

 تٛا٘ايي ٞا  سديف

اػتا٘ذاسدٞاي ؿثىٝ ٞاي صٔيٙي  ٔغاتك تا٘مـٝ ٞاي تشق  سػٓ 1  

اْ اتلاالت آٖ تشسػي ا٘ٛاع ػيٓ ٞاي صٔيٙي ٚ ا٘ج 2  

 تشسػي ٚ ٘لة واتُ صٔيٙي ٚ ٔتؼّمات آٖ 3

 واتُ وـي ا٘ٛاع واتّٟاي صٔيٙي دس وا٘اِٟا 4

 ٘لة ٚ اتلاَ دػتٍاٟٞاي ا٘ذاصٜ ٌيشي اِىتشيىي دس خغٛط صٔيٙي 5

 حفاظت اص ؿثىٝ صٔيٙي تشق ٚ ٘لة تجٟيضات ٔشتٛعٝ 6

 ػية ياتي ٚ تؼٕيشات ؿثىٝ ٞاي صٔيٙي 7

8  

9  

10  

11  

12  
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 استاًذارد آهَزش  

 ي تحّيُ آٔٛصؽ  تشٌٝ -

 : ػٌَاى

اػتا٘ذاسدٞاي ؿثىٝ ٞاي  ٔغاتك يا٘مـٝ ٞاي تشق  سػٓ

 صٔيٙي

 صٔاٖ آٔٛصؽ

 
 جٕغ ػّٕي ٘ظشي

6 23 29 

 داًص ، هْارت ، ًگرش ،  ايوٌي

 هرتثظ تَجْات زيست هحیغي

تجْیسات ، اتسار ، هَاد هصرفي 

 ٍ هٌاتغ آهَزضي

 ا٘ؾ : د

 ٘مـٝ ٞاي تشلي ػاليٓ ٚ جذاَٚ دس -

 ٚػايُ ٘مـٝ وـي ٚ واستشد آٟ٘ا  -

ته خغي تا ػالئکٓ ٚ اػکتا٘ذاسد    تشػيٓ ٚ خٛا٘ذٖ ٘مـٝ ٞاي سٚؽ -

 ٔشتٛعٝ

 خٛا٘ذٖ ٘مـٝ ٞاي تاػيؼات تشلي سٚؽ -

 تشػيٓ ٚ خٛا٘ذٖ ٘مـٝ ٞاي آسايـي فيضيىي تجٟيضات تشلي سٚؽ  -

 مـٝ ٞاي ػيؼتٓ صٔيٗتشػيٓ ٚ خٛا٘ذٖ ٘ سٚؿٟاي  -

 آٞٗ ساٜ خظ اص ؿثىٝ سٚؽ ٞاي ػثٛس -

 اكّي ٞاي ساٜ اص ؿثىٝ ػثٛس ٔؼياس -

 ٞا خياتاٖ حشيٓ -

 ٞا واتُ سٚؿٟاي خٛاتا٘يذٖ -

 فاضالب ٔجاسي اص واتُ ػثٛس سٚؽ ٞاي -

 صٔيٙي صيش ٞاي واتُ تٝ ٞٛايي ٞاي ػيؼتٓ سٚؿٟاي اتلاَ -

 فاص ػش خظ اص ا٘ـؼاب سٚؿٟاي  -

 صٔيٙي خغٛط اػتا٘ذاسدٞاي تـخيق سٔؼيا -

 

 دليمٝ 30

 دليمٝ 30

  دليمٝ 30

 

 دليمٝ 30

 دليمٝ 30

 دليمٝ 30

 دليمٝ 20

 دليمٝ 30

 دليمٝ 20

 دليمٝ 30

 دليمٝ 20

 دليمٝ 20

 دليمٝ 20

 دليمٝ 20

  
 ٚػايُ ٘مـٝ وـي -

 تشقتاػيؼات ٘مـٝ ٞاي  -

 ٘مـٝ ٞاي ته خغي -

 واغز ٘مـٝ وـي -

 ٘مـٝ واس -

 سايا٘ٝ -

 ٚطوتٛسديتا پش -

 ِٛاصْ اِتحشيش -

 واغز-

 ٔاؿيٗ حؼاب-

 جؼثٝ وٕىٟاي اِٚيٝ -

 وپؼَٛ آتؾ ٘ـا٘ي -
 ِٚت ٔتش -

  آٔپش ٔتش-

٘مـٝ ٞاي آسايـي فيضيىي 
 تجٟيضات
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 استاًذارد آهَزش 

 ي تحّيُ آٔٛصؿي  تشٌٝ -

 ػٌَاى: 

 خٛا٘ذٖ ٘مـٝ ٞاي تشق ٚ اػتا٘ذاسدٞاي ؿثىٝ ٞاي صٔيٙي

 صٔاٖ آٔٛصؽ

 
 جٕغ يػّٕ ٘ظشي

   

 داًص ، هْارت ، ًگرش ،  ايوٌي

 هرتثظ تَجْات زيست هحیغي

تجْیسات ، اتسار ، هَاد هصرفي 

 ٍ هٌاتغ آهَزضي

 ٟٔاست : 

  تشػيٓ ٘مـٝ ػادٜ تشلي -

  ٘مـٝ ٞاي سٚؿٙايي ٚ تحّيُ خٛا٘ذٖ -

 صٔيٙي ٘مـٝ ٞاي تٛصيغ داخّي  ، خٛا٘ذٖ ٚ تحّيُ تٟيٝ -

 ٘مـٝ ٞاي اجشايي تشقتٟيٝ ، خٛا٘ذٖ ٚ تحّيُ  -

 ٘مـٝ ٞاي آسايـي فيضيىي تجٟيضات تشليٚ تحّيُ  خٛا٘ذٖ  ،تشػيٓ -

 خٛا٘ذٖ ٘مـٝ ٞاي ػيؼتٓ صٔيٗ ٚ تحّيُ تشػيٓ  -

 ٔتٛػظ فـاس ٚ ضؼيف فـاس ٞاي ػيٓ ٔجاص ٔحاػثٝ حشيٓ -

 ضؼيف فـاس ٞاي واتُ فاكّٝ تشسػي  ٚ ٘لة حذالُ -

 ٔتٛػظ فـاس ٞاي واتُ فاكّٝ تشسػي ٚ ٘لة حذالُ -

 سٚٞا پيادٜ دس صيشصٔيٙي ٞاي واتُ ٔحاػثٝ حشيٓ -

 آسْ وکشاع  تا صٔيٙي  ؿثىٝ اص ػادٜ صٔيٙي تشسػي ٚ ٘لة ا٘ـؼاب -

 جٙالي

 وشاع تا ٞٛايي ؿثىٝ اص فيٛص وّيذ تا صٔيٙي تشسػي ٚ ٘لة ا٘ـؼاب -

 جٙالي آسْ

  

3 

1 

2 

2 

3 

3 

2 

 

1 

1 

1 

 

2 

2 

 

 

 ٍ٘شؽ : 

 ٚ اػتا٘ذاسدٞا تا سػايت اكَٛ ٘مـٝ خٛا٘يافضايؾ دلت ا٘جاْ واس  -

 ايٕٙي ٚ تٟذاؿت : 

 تٛجٟات صيؼت ٔحيغي : 
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 استاًذارد آهَزش 
 ي تحّيُ آٔٛصؿي  تشٌٝ -

 ػٌَاى: 

 تشسػي ا٘ٛاع ػيٓ ٞاي صٔيٙي ٚ ا٘جاْ اتلاالت آٖ 

 صٔاٖ آٔٛصؽ

 
 جٕغ ػّٕي ٘ظشي

3 10 13 

 داًص ، هْارت ، ًگرش ،  ايوٌي

 هرتثظ ت زيست هحیغيتَجْا

تجْیسات ، اتسار ، هَاد 

 هصرفي ٍ هٌاتغ آهَزضي

 دا٘ؾ : 

 ا٘ٛاع ػيٕٟاي آِٛٔيٙيٛٔي-

 تٝ يىذيٍش صٔيٙياتلاَ ػيٓ ٞاي ؿثىٝ  ٔؼياس -

 جذَٚ فشْ ػيٓ ٞاي آِٛٔيٙيٛٔي، ٔؼي -

 ػايك ٞاي ٔٛسد اػتفادٜ دس ػيٓ ٚ واتُ  -

  ا٘ٛاع ٞاديٟاي ٔٛسد اػتفادٜ دس ػيٓ ٚ واتُ -

  NYYسٚؿٟاي ٚكُ ٞٛايي واتُ  -
 اتلاَ ػيٓ ٔؼي تٝ ػيٓ آِٛٔيٙيٛٔي تٛػيّٝ واتّـٛ ٔخلٛف ٔؼياس -

 ٔؼاية تؼتٗ ػيٓ ٔؼي تٝ ػيٓ آِٛٔيٙيٛٔي تذٖٚ واتّـٛ  -

 

 دليمٝ 20

 دليمٝ 20

 دليم30ٝ

 دليمٝ 20

 دليمٝ 20

 دليمٝ 20

 دليمٝ 30

 دليمٝ 20

 ػيٓ آِٛٔيٙيٛٔي -  
 ػيٓ ٔؼي -
 تشيليچي واتُ  -
 چالٛي واتُ تش -
 واتّـٛ -
سٚغٗ ٔخلٛف جٟت  -

 جٌّٛيشي اص اوؼيذاػيٖٛ  
 تشع ػيٕي -
 ِثاع واس ٔٙاػة -
 سايا٘ٝ -

 ديتا پشٚطوتٛس -
 ِٛاصْ اِتحشيش -
 واغز-
 ٔاؿيٗ حؼاب-
 جؼثٝ وٕىٟاي اِٚيٝ -
 وپؼَٛ آتؾ ٘ـا٘ي -
 ِٚت ٔتش -
  آٔپش ٔتش -

 

 

 

 ٟٔاست :

 تٛػيّٝ تٛؽاتلاَ دٚ ػش ػيٓ آِٛٔيٙيٛٔي  -

 ٔحاػثٝ جشياٖ ٔجاص ػيٓ ٞا -

 تحّيُ جذَٚ فشْ ػيٓ ٞاي آِٛٔيٙيٛٔي  -

 اوؼيذ صدايي اص ػيٓ ٞاي آِٛ ٔيٙيٛٔي تٝ ٚػيّٝ تشع ػيٕي  -

 اػتفادٜ اص سٚغٗ ٔخلٛف جٟت جٌّٛيشي اص اوؼيذاػيٖٛ   -

 اتلاَ ػيٓ ٞاي آِٛٔيٙيٛٔي تٛػيّٝ واتّـٛ ٔخلٛف-

  

2 

1 

1 

2 

 2 

2 
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 ارد آهَزش استاًذ
 ي تحّيُ آٔٛصؽ  تشٌٝ -

 ػٌَاى: 

 تشسػي ا٘ٛاع ػيٓ ٞاي صٔيٙي ٚ ا٘جاْ اتلاالت آٖ 

 صٔاٖ آٔٛصؽ

 
 جٕغ ػّٕي ٘ظشي

   

 داًص ، هْارت ، ًگرش ،  ايوٌي

 هرتثظ تَجْات زيست هحیغي

تجْیسات ، اتسار ، هَاد 

 هصرفي ٍ هٌاتغ آهَزضي

 ٍ٘شؽ :  

 االت افضايؾ دلت دس ا٘جاْ اتل -

 

 ايٕٙي ٚ تٟذاؿت : 

 پٛؿيذٖ ِثاع واس ٔٙاػة-

سػايت اكَٛ ايٕٙي تشق تٝ ٍٞٙاْ ا٘ذاصٜ ٌيشي وٕيت ٞاي اِىتشيىي ٚ اِىتشٚ٘يىکي اػکٓ اص : اػکتفادٜ اص     -

  دػتىؾ ٞاي ٔخلٛف ػايك تٝ ٍٞٙاْ واس تا فـاس لٛي ، است وشدٖ ، ػذْ ضشتٝ صدٖ تٝ دػتٍاٜ ٞا ٚ ... 

 :  تٛجٟات صيؼت ٔحيغي

-  

 

 



 12 

 استاًذارد آهَزش  

 ي تحّيُ آٔٛصؽ  تشٌٝ -

 ػٌَاى: 

 تررسي  ٍ ًصة واتل زهیٌي ٍ هتؼلمات آى

 صٔاٖ آٔٛصؽ

 جٕغ ػّٕي ٘ظشي 

4 12 16 

 داًص ، هْارت ، ًگرش ،  ايوٌي

 هرتثظ تَجْات زيست هحیغي

تجْیسات ، اتسار ، هَاد 

 هصرفي ٍ هٌاتغ آهَزضي

 دا٘ؾ : 

 ٞاي صٔيٙييٟاي ٔٛسد اػتفادٜ  دس واتُ ا٘ٛاع ٞاد -

  ػية ياتي ٚ تؼٕيشات ؿثىٝ ٞاي صٔيٙي  ٔؼياس -

 ٞاي صٔيٙئـخلات واتُ  -

 ػية ياتي ٚ تؼٕيشات ؿثىٝ ٞاي صٔيٙي سٚؽ ا٘جاْ ػّٕيات   -

 ي صٔيٙيواتُ ٞا تشسػي ٔؼياس -

 واتُ الػتيىي ٚ پالػتيىي  -

 ي صٔيٙيسٚؿٟاي اتلاَ واتّٟا-

 اي واتُ صٔيٙيا٘ٛاع تؼتٟ -

 سٚؽ ٘لة واتُ سٚي تؼت واتُ صٔيٙي -

 ٔفلُ تٙذي دس واتّٟاي فـاس ضؼيفسٚؽ ٞاي  -

 

 دليمٝ 30

 دليمٝ 20

 دليمٝ 20

 دليمٝ 20

 دليمٝ 20

 دليم20ٝ

 دليم30ٝ

 دليم20ٝ

 دليم30ٝ

 دليم30ٝ

  

 چشخ واتُ -

 واتُ -

 تشلىاسي ٚػايُ -

 سايا٘ٝ - -

 ديتا پشٚطوتٛس -

 ِٛاصْ اِتحشيش -

 واغز-

 ٔاؿيٗ حؼاب-

 جؼثٝ وٕىٟاي اِٚيٝ -

 وپؼَٛ آتؾ ٘ـا٘ي -

 ِٚت ٔتش -

  آٔپش ٔتش-

 

 

 

 ٟٔاست : 

 دس واتُ ٞاي صٔيٙي ٔحاػثٝ جشياٖ ٔجاص واتُ  -

واتُ ٞاي صٔيٙي ٚ ا٘تخاب ػايك تشسػي ػايك ٞاي ٔٛسد اػتفادٜ دس  -

 ٔٛسد ٘ظش

 ٚ ا٘تخاب واتُ ٔٛسد ٘ظشواتُ ٞاي صٔيٙي  آ٘اِيض ا٘ٛاع -

 ػية ياتي ٚ تؼٕيشات ؿثىٝ ٞاي صٔيٙي يُ ٚ تشسػي پالٖ دس تحّ-

 تشسػي ا٘ٛاع تؼتٟاي واتُ صٔيٙي ٚ ا٘تخاب تؼتٟاي واتُ ٔٙاػة -

 تشسػي فٛاكُ تؼتٟا  -

 ٚ ٔفلُ تٙذيتشسػي ا٘ٛاع ٔفلُ  -

  

1 

2 

 

1 

2 

2 

1 

3 
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 استاًذارد آهَزش 

 ي تحّيُ آٔٛصؽ  تشٌٝ -

 ػٌَاى: 

 ي ٍ هتؼلمات آىتررسي  ٍ ًصة واتل زهیٌ

 صٔاٖ آٔٛصؽ

 جٕغ ػّٕي ٘ظشي 

   

 داًص ، هْارت ، ًگرش ،  ايوٌي

 هرتثظ تَجْات زيست هحیغي

تجْیسات ، اتسار ، هَاد 

 هصرفي ٍ هٌاتغ آهَزضي

 ٍ٘شؽ : 

   ٔٙاػة  صٔيٙي تىاس ٌيشي واتُ تٟيٙٝ ػاصي تا -

 

 ايٕٙي ٚ تٟذاؿت : 

 ص دػتىؾسػايت اكَٛ ايٕٙي تشق ،اػتفادٜ ا -

سػايت اكَٛ ايٕٙي تشق تٝ ٍٞٙاْ ا٘ذاصٜ ٌيشي وٕيت ٞاي اِىتشيىي ٚ اِىتشٚ٘يىي اػٓ اص : اػتفادٜ اص  -

  دػتىؾ ٞاي ٔخلٛف ػايك تٝ ٍٞٙاْ واس تا فـاس لٛي ، است وشدٖ ، ػذْ ضشتٝ صدٖ تٝ دػتٍاٜ ٞا ٚ ... 

 تٛجٟات صيؼت ٔحيغي :

 ىٝ ٞاي صٔيٙي ػية ياتي ٚ تؼٕيشات ؿثصيثايي ٔحيظ تا  -
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 استاًذارد آهَزش 

 ي تحّيُ آٔٛصؿي  تشٌٝ -

 ػٌَاى: 

ي زهیٌي در واًالْاواتل وطي اًَاع  واتلْا  

 

 صٔاٖ آٔٛصؽ

 
 جٕغ ػّٕي ٘ظشي

5 17 22 

 داًص ، هْارت ، ًگرش ،  ايوٌي

 هرتثظ تَجْات زيست هحیغي

تجْیسات ، اتسار ، هَاد 

 ضيهصرفي ٍ هٌاتغ آهَز

 دا٘ؾ : 

 ا٘ٛاع وا٘اِٟاي واتُ صٔيٙي -

 سٚؿٟاي وا٘اَ وـي صٔيٙي -

 پايٝ لشلشٜ واتُ ٚ ليچي واتُ تش   -

 سٚؽ تاص وشدٖ واتّٟاي ٔختّف -

 واتُ دس وا٘اِٟاي صٔيٙي   لشاسدادٖ ٔؼياس -

 واتُ ٞاي صٔيٙيػالئٓ ٘لة ؿذٜ سٚي  -

 واتُ ٞاي صٔيٙيصاٚيٝ ٔجاص خٕؾ  -

 دػتٍاٜ ٞا ػالئٓ ٚضؼيت ٘لة  -

 َ٘ٛ سٍٟ٘اي اػتا٘ذاسد ؿذٜ تشاي فاصٞا، -

 

 دليمٝ 30

1 

 دليمٝ 30

1 

 دليمٝ 30

 دليمٝ 30

 دليمٝ 30

 دليمٝ 15

 دليمٝ 15

  

 ا٘ثشدػت -

 واتُ سٚغٙي -

 واتُ پشٚتٛدٚس -

 پيچ ٌٛؿتي -

 سايا٘ٝ -

 ديتا پشٚطوتٛس -

 ِٛاصْ اِتحشيش -

 واغز-

 ٔاؿيٗ حؼاب-

 جؼثٝ وٕىٟاي اِٚيٝ -

 َ آتؾ ٘ـا٘يوپؼٛ -

 ِٚت ٔتش -

  آٔپش ٔتش-
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 استاًذارد آهَزش 

 ي تحّيُ آٔٛصؿي  تشٌٝ -

 ػٌَاى: 

 واتل وطي اًَاع  واتلْاي زهیٌي در واًالْا

 صٔاٖ آٔٛصؽ

 
 جٕغ ػّٕي ٘ظشي

   

 داًص ، هْارت ، ًگرش ،  ايوٌي

 هرتثظ تَجْات زيست هحیغي

تجْیسات ، اتسار ، هَاد 

 يهصرفي ٍ هٌاتغ آهَزض

 ٟٔاست : 

 تحّيُ جذَٚ  جشياٖ ٔجاص واتُ ٞاي صٔيٙي  -

 تحّيُ ٚ تشسػي صاٚيٝ ٔجاص خٕؾ واتُ ٞاي صٔيٙي -

 ا٘تخاب ػغح ٔمغغ ٔٙاػة  جٟت ؿثىٝ ٞاي صٔيٙي -

 تشسػي ػٕك وا٘اِٟا تشاي ِٚتاط ٞاي ٔختّف  -

 تحّيُ جذَٚ ٘شْ واتُ ٞاي صٔيٙي   -

 واتُ ٞاي صٔيٙيكاف وشدٖ ٚ فشْ دادٖ     -

 ِخت وشدٖ واتُ پشٚتٛدٚس -

 آٔادٜ وشدٖ ِِٛٝ جٟت ػثٛس واتُ پشٚتٛدٚس  -

 واتُ پشٚتٛدٚس دس وا٘اَ  لشاس دادٖ -

 ٔختّف  صٔيٙي تاص وشدٖ واتّٟاي -

 ػٛساخىاسي ٚ ٘لة سَٚ پالن   -

 ٘لة جؼثٝ تمؼيٓ ٚ وّيذ ٚ پشيض ٚ تاتّٛٞاي ديٛاسي -

 ٓ ٚ وّيذ ٚ پشيضخظ وـي ٔؼيش واتُ پشٚتٛدٚس ٚ ٔحُ جؼثٝ تمؼي -

  

1 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

 

 

 ٍ٘شؽ : 

 خغا دس واتُ وـي واٞؾ ٔيضاٖ   -

 ايٕٙي ٚ تٟذاؿت : 

-  

 تٛجٟات صيؼت ٔحيغي : 

-  
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 استاًذارد آهَزش 
 ي تحّيُ آٔٛصؿي  تشٌٝ -

 ػٌَاى: 
 ٘لة ٚ اتلاَ دػتٍاٟٞاي ا٘ذاصٜ ٌيشي اِىتشيىي دس خغٛط صٔيٙي

 

 صٔاٖ آٔٛصؽ

 جٕغ ػّٕي ٘ظشي 

3 10 13 

 داًص ، هْارت ، ًگرش ،  ايوٌي
 هرتثظ تَجْات زيست هحیغي

تجْیسات ، اتسار ، هَاد 
 هصرفي ٍ هٌاتغ آهَزضي

 دا٘ؾ : 
 ػاختٕاٖ داخّي آٔپش ٔتش ٚ عشص واس آٖ   -
 ػاختٕاٖ داخّي ِٚت ٔتش ٚ عشص واس آٖ -
 دس جشياٖ ٔتٙاٚب ٚ ػٝ فاص  تٛاٖ -
 ٔاتٛسٞاي جشياٖ ٚ ِٚتاط تشا٘ؼفٛس -
 ػاختٕاٖ داخّي وٙتٛس  -
 سٚؽ ٘لة ٚ اتلاَ وٙتٛس ٞاي تىفاص ٚ ػٝ فاص  -
 ػالئٓ ٚضؼيت ٘لة دػتٍاٜ ٞا  -
 سٚؽ ا٘تخاب دػتٍاٟٞاي ا٘ذاصٜ ٌيشي -

 
 دليمٝ 20
 دليمٝ 20
 دليمٝ 20
 دليمٝ 30
 دليمٝ 20
 دليمٝ 30
 دليمٝ 20
 دليمٝ 20

 آٔپش ٔتش  -  

 ِٚت ٔتش -
 تٛسوٙ -
 جؼثٝ وٕىٟاي اِٚيٝ -
 فشوا٘غ ٔتش  -
 خاصٖ -
 ػّف  -
 سايا٘ٝ -
 ديتا پشٚطوتٛس -
 ِٛاصْ اِتحشيش -
 واغز-
 ٔاؿيٗ حؼاب-

 جؼثٝ وٕىٟاي اِٚيٝ-
 وپؼَٛ آتؾ ٘ـا٘ي -
 
 

 
 
 

 ٟٔاست : 
 ػٙجؾ تٛاٖ دس جشياٖ دائٓ ٚ ٔتٙاٚب دس ػيؼتٓ ػٝ فاص ٔتؼادَ -

 تاطاتلاَ تشا٘ؼفٛسٔاتٛسٞاي جشياٖ ٚ ِٚ -
 ا٘ذاصٜ ٌيشي جشياٖ ٚ ِٚتاط -
 ا٘ذاصٜ ٌيشي فشوا٘غ ٚضشية لذست -
 ٔحاػثٝ ٔمذاس خاصٖ تلحيح ضشية لذست  -
 ٔحاػثٝ ٔيضاٖ خغاي دػتٍاٜ ا٘ذاصٜ ٌيشي  -
 ٘لة وٙتٛسٞاي ٔاوؼيٕتش داس  -

 تشسػي ػاختٕاٖ داخُ وٙتٛس ٚ عشص اتلاَ آٖ  -

 تشسػي ػاليٓ ثثت ؿذٜ سٚي دػتٍاٜ ا٘ذاصٜ ٌيشي  -

  
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

 

 ٍ٘شؽ : 
 ا٘ذاصٜ ٌيشي دليك تٝ ٔٙظٛس واٞؾ اتالف ا٘شطي -

 ايٕٙي ٚ تٟذاؿت : 
  سػايت اكَٛ ايٕٙي تشق ،اػتفادٜ اص دػتىؾ ػايك ،پٛؿيذٖ ِثاع واس ٔٙاػة -
 حفاظت الىتريىي -

 تٛجٟات صيؼت ٔحيغي : 
-   
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 استاًذارد آهَزش 
 ي تحّيُ آٔٛصؽ  تشٌٝ -
 

 ػٌَاى: 

 حفاظت از ضثىِ زهیٌي ترق ٍ ًصة تجْیسات هرتَعِ

 

 صٔاٖ آٔٛصؽ

 جٕغ ػّٕي ٘ظشي 

3 10 13 

 داًص ، هْارت ، ًگرش ،  ايوٌي

 هرتثظ تَجْات زيست هحیغي

تجْیسات ، اتسار ، هَاد 

 هصرفي ٍ هٌاتغ آهَزضي

 دا٘ؾ : 

 ٞاي صٔيٙي حفاظت اص ؿثىٝ داليُ -

 تضسي لذست اتلاَ وٛتاٜ دس ؿثىٝ ٞاي -

 سٚؽ ٞاي ٔحذٚد ػاصي جشياٖ خغا  -

 ٔماٚٔت صٔيٗ    -

 صٔيٗ وشدٖ حفاظتي  ٔؼياس  -

 سٚؽ ٘لة ػيؼتٓ اتلاَ صٔيٗ   -

 ٍٔش ٚ واستشد آٖ دس ؿثىٝ ٞاي صٔيٙي -

 

 دليمٝ 20

 دليمٝ 30

 دليمٝ 20

 دليمٝ 30

 دليمٝ 20

 دليمٝ 30

 دليمٝ 30

  

 فشايٙذ واس  -

تجٟيضات حفاظت  -

 ؿثىٝ 

 ٝسايا٘ -

 ديتا پشٚطوتٛس -

 ِٛاصْ اِتحشيش -

 واغز-

 ٔاؿيٗ حؼاب-

 جؼثٝ وٕىٟاي اِٚيٝ -

 وپؼَٛ آتؾ ٘ـا٘ي -

 ِٚت ٔتش -

  آٔپش ٔتش- -

 

 ٟٔاست : 

ٚ ا٘تخاب   ٞاي صٔيٙياػتمأت اِىتشيىي ؿثىٝ  تىاسٌيشي جذَٚ -

 تجٟيضات ٔشتٛعٝ

ٚ ا٘تخاب ٞاي صٔيٙي  اػتمأت ديٙأيىي ؿثىٝ   تىاسٌيشي جذَٚ  -

 جٟيضات ٔشتٛعٝت

 دس ؿثىٝ ٞاي صٔيٙي  تشسػي ٔحذٚد ػاص جشياٖ خغا  -

 ا٘ذاصٜ ٌيشي ٔماٚٔت صٔيٗ -

 ٔحاػثٝ عَٛ ػيٓ صٔيٗ -

 تشسػي جشياٖ صياد جٟت داس -

 تحّيُ ٚ تشسػي اضافٝ جشياٖ ٚ اضافٝ تاس  -

 ؿثىٝ ٞاي صٔيٙي  حفاظت ديفشا٘ؼيُ  -

  

2 

 

2 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
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 استاًذارد آهَزش 
 ي تحّيُ آٔٛصؽ  تشٌٝ -
 

 ػٌَاى: 

 حفاظت از ضثىِ زهیٌي ترق ٍ ًصة تجْیسات هرتَعِ

 

 صٔاٖ آٔٛصؽ

 جٕغ ػّٕي ٘ظشي 

   

 داًص ، هْارت ، ًگرش ،  ايوٌي

 هرتثظ تَجْات زيست هحیغي

تجْیسات ، اتسار ، هَاد 

 هصرفي ٍ هٌاتغ آهَزضي

 ٍ٘شؽ : 

 واٞؾ ٔيضاٖ خغا دس ؿثىٝ تٛصيغ  -

 

 ي ٚ تٟذاؿت : ايٕٙ

 سػايت اكَٛ ايٕٙي تشق ،اػتفادٜ اص دػتىؾ،والٜ ايٕٙي،ِثاع واس ٔٙاػة -

سػايت اكَٛ ايٕٙي تشق تٝ ٍٞٙاْ ا٘ذاصٜ ٌيشي وٕيت ٞاي اِىتشيىي ٚ اِىتشٚ٘يىي اػٓ اص : اػتفادٜ اص  -

  ٜ ٞا ٚ ... دػتىؾ ٞاي ٔخلٛف ػايك تٝ ٍٞٙاْ واس تا فـاس لٛي ، است وشدٖ ، ػذْ ضشتٝ صدٖ تٝ دػتٍا

 تٛجٟات صيؼت ٔحيغي : 

- 
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 استاًذارد آهَزش 

 ي تحّيُ آٔٛصؽ  تشٌٝ -

 ػٌَاى: 

 ػية ياتي ٚ تؼٕيش ؿثىٝ ٞاي صٔيٙي 

 

 صٔاٖ آٔٛصؽ

 
 جٕغ ػّٕي ٘ظشي

3  11 14 

 داًص ، هْارت ، ًگرش ،  ايوٌي

 هرتثظ تَجْات زيست هحیغي

تجْیسات ، اتسار ، هَاد 

 آهَزضي هصرفي ٍ هٌاتغ

 دا٘ؾ : 

 ػٛأُ ٔٛثش دس ػيؼتٓ اتلاَ تٝ صٔيٗ -

 أپذا٘غ ػشي خغٛط صيش صٔيٙي   -

 ادٔيتا٘غ ٔٛاصي خغٛط صيشصٔيٙي  -

 سٚؽ ٞاي صٔيٗ وشدٖ اِىتشيىي -

 سٚؽ ا٘ذاصٜ ٌيشي ٔماٚٔت صٔيٗ -

 ٔذاسات ٔتؼادَ ٚ ٘ا ٔتؼادَ  -

 ا٘ٛاع ػية دس وا٘اَ ٞاي صٔيٙي -

 َ وٛتاٜ واتُ تا صٔيٗ سٚؽ تؼييٗ ٔىاٖ اتلا -

 سٚؽ تؼييٗ ٔحُ اتلاِي دس واتُ تٛػظ ٔماٚٔت  -

 

 دليمٝ 20

 دليمٝ 10

 دليمٝ 10

 دليمٝ 20

 دليمٝ 20

 دليمٝ 20

 دليمٝ 40

 دليمٝ 20

 دليمٝ 20

 ِثاع واس ػشتاػشي -  

 ٔيٍش   -

 آچاس تخت -

 وٕاٖ  اسٜ  -

 ػٛٞاٖ تخت  -

 اتلاَ صٔيٗ  -

 سايا٘ٝ -

 ديتا پشٚطوتٛس -

 ِٛاصْ اِتحشيش -

 واغز-

 ٔاؿيٗ حؼاب-

 جؼثٝ وٕىٟاي اِٚيٝ-

 وپؼَٛ آتؾ ٘ـا٘ي -

 

 

 

  

 ٟٔاست : 

 ا٘تخاب ٔحُ ٘لة  ػيؼتٓ اتلاَ صٔيٗ ؿثىٝ  -

 تأيٗ اتلاَ صٔيٗ وٕىي -

 اص سٚي جذَٚٔحاػثٝ ٔمذاس ٔماٚٔت صٔيٗ  -

 ا٘ذاصٜ ٌيشي ٔماٚٔت ػايمي واتُ  -

 ٔؼيش ياتي واتُ ٞاي صٔيٙي -

 اص سٚي جذَٚأپذا٘غ ػشي خغٛط صيش صٔيٙي  ٔحاػثٝ -

 اص سٚي جذَٚٔحاػثٝ ادٔيتا٘غ ٔٛاصي خغٛط صيشصٔيٙي  -

 تؼييٗ ٔحُ لغغ ؿذٌي ٞادي دس يه واتُ  -

 تؼييٗ ٔىاٖ اتلاَ وٛتاٜ واتُ تا صٔيٗ-

  

1 

1 

1 

2 

2 

1 

1 

1 

1 
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 استاًذارد آهَزش 

 ي تحّيُ آٔٛصؽ  تشٌٝ -

 ػٌَاى: 

ٝ ٞاي صٔيٙي ػية ياتي ٚ تؼٕيش ؿثى  

 

 صٔاٖ آٔٛصؽ

 
 جٕغ ػّٕي ٘ظشي

   

 داًص ، هْارت ، ًگرش ،  ايوٌي

 هرتثظ تَجْات زيست هحیغي

تجْیسات ، اتسار ، هَاد 

 هصرفي ٍ هٌاتغ آهَزضي

 ٍ٘شؽ : 

 افضايؾ ػشػت ٚ دلت دس ػية ياتي  -

 

 ايٕٙي ٚ تٟذاؿت : 

 يٕٙي،ِثاع واس ٔٙاػةسػايت اكَٛ ايٕٙي تشق ،اػتفادٜ اص دػتىؾ،والٜ ا -

 تٛجٟات صيؼت ٔحيغي : 

-  
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تشٌٝ اػتا٘ذاسد تجٟيضات -     

 تَضیحات  تؼذاد  هطخصات فٌي ٍ دلیك  ًام  رديف

 سايا٘ٝ 1

Ram 4GBپشداص٘ذٜ دٚٞؼتٝ اي ،    ،

DVDRW 
 ٘فش 3يه دػتٍاٜ تشاي ٞش 

 

2 
 ديتا پشٚطوتٛس

- 
 يه دػتٍاٜ تشاي ٞش واسٌاٜ

 

3 
 ؾ ٘ـا٘ي وپؼَٛ آت

ويّٛ يي، پٛدس خـه 6   ػذد تشاي ٞش واسٌاٜ 2 

  ػذد تشاي ٞش واسٌاٜ 1 تا وّيٝ ِٛاصْ جؼثٝ وٕىٟاي اِٚيٝ  4

ٔتش ٔشتغ  1× 5/1 ٚايت تشد  5 ػذد تشاي ٞش واسٌاٜ 2    

 

 

 

 

 تَجِ : 

ًفر در ًظر گرفتِ ضَد  15تجْیسات تراي يه وارگاُ تِ ظرفیت  -  
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اد تشٌٝ اػتا٘ذاسد ٔٛ -    

 تَضیحات  تؼذاد  هطخصات فٌي ٍ دلیك  ًام  رديف

1 
 واغز ٘مـٝ وـي

  ػذد 5تشا ي ٞش ٘فش  واغز واِه

2 

3 

 ٘مـٝ وـئذاد 

 ِٛاصْ اِتحشيش

H - ً٘ٔذاد ٞاي خـه ٚ وٓ س 

 ٔذاد،خٛدواس،تشاؽ،پان وٗ

ػذد 2تشا ي ٞش ٘فش   

ػذد 1تشا ي ٞش ٘فش   

 

  واسٌاٜ ػذد تشاي ٞش 4 ٔخلٛف ٚايت تشد ٔاطيه  4

  ػذد تشاي ٞش واسٌاٜ 2 ٔخلٛف ٚايت تشد تختٝ پان وٗ  5

 

 

 تَجِ : 

ًفر هحاسثِ ضَد . 15هَاد تِ ازاء يه ًفر ٍ يه وارگاُ تِ ظرفیت  -  
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تشٌٝ اػتا٘ذاسد اتضاس  -               

 تَضیحات  تؼذاد  هطخصات فٌي ٍ دلیك  ًام  رديف

1 
 ٘مـٝ ٞاي تشلي

ىتشٚ٘يىي ٚ ػيٓ ا٘ٛاع ٘مـٝ ٞاي اِ
 وـي تشلي

  ٘فش 3يه ػذد  تشاي ٞش 

2 
 آچاس ِِٛٝ ٌيش آچاس ِِٛٝ ٌيش

  ٘فش 3يه ػذد  تشاي ٞش 

 جؼثٝ تمؼيٓ 3

 ٘شدتاٖ

 جؼثٝ تمؼيٓ ػيٓ سٚواس
 

 ٘شدتاٖ تّٙذ فّضي

 ٘فش 3يه ػذد  تشاي ٞش 

 ػذد تش اي ٞش واسٌاٜ 3

 

4 
 فيٛص  

  ش واسٌاٜػذد تش اي ٞ 3 فيٛص فـٍٙي ػٝ فاص ٚ تىفاص 

5 

 ِٚت ٔتش 

 ٚ ويّٛ ِٚت ٔتش فـاس لٛي ACِٚت ٔتش 

(PT/100) 
 ٘فش 3يه ػذد  تشاي ٞش 

 

 ػيٓ ٞاي افـاٖ خظ داس  ػيٓ 6

 

  ٔتش تشاي ٞش ٌاسٌاٜ  50

  ػذد تش اي ٞش واسٌاٜ 2 تٛصيغ تشا٘ؼفٛسٔاتٛسٞاي سٚغٙي تشا٘ؼفٛسٔاتٛس 7

  تش تشاي ٞش ٌاسٌأٜ 50 ته سؿتٝ اي (NYY)واتُ ٞاي صٔيٙي واتُ  8

  ػذد تش اي ٞش واسٌاٜ 3 ----------- وات اٚت فيٛص 9

  واسٌاٜػذد تشاي ٞش 5 ٞيٛوي 3490ٔيٍش آ٘اِٛي  ٍٔش 10

11 
 واتّـٛ

 واتّـٛ يا ػش ػيٓ ٞاي ٔؼي
KL - 6 

  ػذد 3تشاي ٞش ٘فش

 پالن واتُ  RK         پالن واتُ 12

 ػا٘تيٕتش 2ٚ  1/5ػشم 

  ػذد 3تشاي ٞش ٘فش

13 

 آٔپش ٔتش

 ٚ (CT/1) دس س٘ج ٞاي ACآٔپش ٔتش 

(CT/5) 
 ٘فش 3يه ػذد  تشاي ٞش 

 

14 
 وؼيٙٛع في ٔتش

وؼيٙٛع في ٔتش ٚ فشوا٘غ ٔتش تا ِٚتاط 

 ِٚت 380ِٚت ٚ  220ٞاي 

  ٘فش 3يه ػذد  تشاي ٞش 
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تشٌٝ اػتا٘ذاسد اتضاس  -               

حات تَضی تؼذاد  هطخصات فٌي ٍ دلیك  ًام  رديف  

15 
 ٔاؿيٗ حؼاب

ٞش ٘ٛع ٔاؿيٗ حؼاب لاتُ اػتفادٜ ٔي 

 تاؿذ.
 ٘فش يه ػذد 3تشاي ٞش

 

 ٘فش 3يه ػذد  تشاي ٞش  اي يا چالٛيي وّيذ تيغٝ وّيذ دػتي 16
 

  ٘فش 3يه ػذد  تشاي ٞش  اي يا چالٛيي وّيذ تيغٝ وّيذ دػتي 17

18 
 وّيذ خٛدواس

 

 ٘فش 3يه ػذد  تشاي ٞش  وّيذ فـٍٙي 

 

 حذيذٜ تش 19

 

 20حذيذٜ فشااكّي ٔٛجٛد دس تاصاسػايض

    

  ٘فش 3يه ػذد  تشاي ٞش 

20 
 دػتٍاٜ خٓ وٗ

 

  ػذد تش اي ٞش واسٌاٜ 3 ايشاٖ : خٓ وٗ تشلي ػاخت وـٛس

21 
 ػٛٞاٖ

 

 ػٛٞاٖ فّضي 

 

  ٘فش 3يه ػذد  تشاي ٞش 

22 
 ٌيشٜ ِِٛٝ ٌيش

  ػذد تش اي ٞش واسٌاٜ 3 ٌيشٜ ِِٛٝ ٌيش سٚٔيضي

23 
 وٕاٖ اسٜ

 

  وٕاٖ اسٜ آٞٗ تش + تيغ

 

  ػذد تش اي ٞش واسٌاٜ 3

24 
 تٛؽ

 

(cable clamp):RK تؼت 

 100تا 8ػا٘تيٕتش  ػايض  2ػشم 

  ػذد 3تشاي ٞش ٘فش  

 

 تَجِ : 

 اتسار تِ ازاء ّر سِ ًفر هحاسثِ ضَد -

 

 

http://www.bast.ir/bast.htm
http://www.bast.ir/bast.htm


 25 

 

 

 ي آٔٛصؿي ) اكّي ٔٛسد اػتفادٜ دس تذٚيٗ ٚ آٔٛصؽ اػتا٘ذاسد (ٔٙاتغ ٚ ٘شْ افضاس ٞا -

 ٘اؿش يا تِٛيذ وٙٙذٜ ٔحُ ٘ـش ػاَ ٘ـش ٔتشجٓ ِٔٛف ػٙٛاٖ ٔٙثغ يا ٘شْ افضاس سديف

 وارگر ضثىِ ّاي ترق 1

 زهیٌي ٍ َّايي

 صفار تْراى 1383 ---- ّادي لٌاد-ػلي هسگري

تجْیسات ٍ عراحي ضثىِ  2

 ّاي َّايي تَزيغ

 صٌؼت آب ٍ ترق تْراى 1387 ---- رٍضي هیالًي ورين

       

       

       

 

 

 

 

 ػايش ٔٙاتغ ٚ ٔحتٛاٞاي آٔٛصؿي ) پيـٟٙادي ٌشٜٚ تذٚيٗ اػتا٘ذاسد ( ػالٜٚ تش ٔٙاتغ اكّي   -

 ٘اْ وتاب يا جضٜٚ سديف
ػاَ 

 ٘ـش
 ِٔٛف / ِٔٛفيٗ

 ٔتشجٓ/

 ٔتشجٕيٗ
 تٛضيحات ٘اؿش ٔحُ ٘ـش

د دستگاّْاي اصَل ٍ وارتر 1

 اًذازُ گیري

  صفار تْراى ---- اسذ اهلل واظوي 1384

 1382 1ترق صٌؼتي  2

 

  ديثا گراى تْراى ----- هسؼَد ضاّذي 
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 فٟشػت ػايت ٞاي لاتُ اػتفادٜ دس آٔٛصؽ اػتا٘ذاسد

 

www.tavanir.org. 1. 

2. www.nri.ac.ir 

3. 

 4. 

 5. 

 6. 

 7. 

 8. 

 9. 

 10. 

 

 

 


