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 ( ٔاٞٝ خيٛؾس18ٝططح )زطاقىاض ٔاٞط : ٘اْ قغُ 

 قغُقطح 

 ٝ سفاٌٌبـ 8-3/2/12/34ٌبْٗ اوشبٛؽاؼـ١بي سفاٌٌبـ سػّّي ثب ًؽ  ( ٗب٠١ ديٞوش18٠عفش )اوشبٛؽاـؼ سفاٌٌبـ ٗب١ف 

 .  ٗي ثبٌؽ8-3/2/22/34 ثب ًؽ 2 ٝ سفاٌٌبـ ؼـخ٠ 8-3/1/22/34 ثب ًؽ 1ؼـخ٠ 

   ٚضٚزيٚيػٌي ٞاي واضآٔٛظ 

دبيبٙ ؼٝـٟ ـا١ٜ٘بيي  : ٔيعاٖ زحهيالذ حسالُ 

والٗز ًبْٗ خى٘ي ٝ ـٝاٛي  : زٛا٘ايي جؿٕي حسالُ 

ٛؽاـؼ   :ٟٔاضذ ٞاي خيف ٘ياظ ايٗ اؾسا٘ساضز 

آٔٛظـ   زٚضٜ طَٛ

ؾاػر     2120      :  آٔٛظـ                   زٚضٜ طَٛ

ؾاػر     375       :                ـ ظٔاٖ آٔٛظـ ٘ظطي

ؾاػر      1745   :                 ـ ظٔاٖ آٔٛظـ ػّٕي

 ؾاػر      -:         واضٚضظي                               ـ 

  ؾاػر          -:                               ـ ظٔاٖ خطٚغٜ

 قيٜٛ اضظقياتي 

 %                25: اٗشيبق وٜدً ٛظفي

 %65: اٗشيبق وٜدً ػ٘ٔي

 %10:  اغالم ضفك٠ اي

نالحير ٞاي حطفٝ اي ٔطتياٖ  

 ٓيىبٛه ٗفسجظ 

                                                 

. Job Description 
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- الف

زطاقىاض زرههي : نام شغل 

  خالصه استانذارد  

زؼطيف ٔفاٞيٓ ؾطٛح يازٌيطي 

  ث٠ ٗل٢ٕٞ هؽـر اٛدبٕ ًبـ:زٛا٘ايي/ ث٠ ٗل٢ٕٞ ٗجبٛي ٗغبٓت ٛظفي: انَٛ /  ث٠ ٗل٢ٕٞ ؼاٌشٚ اعالػبر ًبْٗ:قٙاؾايي/ ث٠ ٗل٢ٕٞ ؼاٌشٚ اعالػبر ٗوؽٗبسي:آقٙايي

: قغُٔكرهاذ ػٕٛٔي 

سفاٌٌبـ سػّّي ًىي اوز ٠ً ثشٞاٛؽ اق ػ٢ؽٟ خٌٌٞبـي ثب ُبق، ثفم ٗوؽٗبسي، اوشلبؼٟ اق ًبسبٍٓٞ ث٠ قثبٙ 

 . ثفآيؽCN ٝ CNCثيِب٠ٛ، كفقًبـي ٗوؽٗبسي، وَٜ قٛي ٝ سفاٌٌبـي ثب ؼوشِبٟ سفاي 

 : ٚضٚزيٚيػٌي ٞاي واضآٔٛظ 

دبيبٙ ؼٝـٟ ـا١ٜ٘بيي  : ٔيعاٖ زحهيالذ حسالُ 

والٗز ًبْٗ خى٘بٛي ٝ ـٝاٛي  : زٛا٘ايي جؿٕيحسالُ 

   سفاٌٌبـي1ُٞا١يٜب٠ٗ ٢ٗبـر ؼـخ٠  :ٟٔاضذ ٞاي خيف ٘ياظ ايٗ اؾسا٘ساضز

: آٔٛظقي  زٚضٜ طَٛ

ؾاػر       960     :  آٔٛظـ                   زٚضٜ طَٛ

ؾاػر        220   :                ـ ظٔاٖ آٔٛظـ ٘ظطي

ؾاػر        740   :                 ـ ظٔاٖ آٔٛظـ ػّٕي

 ؾاػر    -          :   واضآٔٛظي زض ٔحيط واض  ـ ظٔاٖ 

  ؾاػر  -            :                   خطٚغٜاجطاي ـ ظٔاٖ 

            ؾاػر-:       ظٔاٖ ؾٙجف ٟٔاضذ            ـ

:   ضٚـ اضظياتي ٟٔاضذ واضآٔٛظ

% 25: (زا٘ف فٙي)أسياظ ؾٙجف ٘ظطي- 1

% 75: أسياظ ؾٙجف ػّٕي - 2

% 10: اٗشيبق وٜدً ٍٗب١ؽٟ اي- 1-2

 %65: أسياظ ؾٙجف ٘سايج واض ػّٕي- 2-2

:  ٚيػٌيٟاي ٘يطٚي آٔٛظقي

 وبّ وبثو٠ ًبـ ٗليؽ  4 كٞم ؼيذٖٔ ٗفسجظ ثب :حسالُ ؾطح زحهيالذ 
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  زطاقىاض زرههي:نام شغل

 فهرست توانايي هاي شغل 

 عنوان توانايي رديف

سٞاٛبيي ثٌبـُيفي ضٞاثظ ايٜ٘ي ٝ ث٢ؽاٌز ًبـ ؼـ ٗطيظ ًبـ   1

 (اًىي اوشئٚ)سٞاٛبيي خٌٌٞبـي ُبق  2

سٞاٛبيي ٓطيٖ ًبـي ثب ١ٞي٠ ثفهي   3

 ث٠ يٌؽيِف  5/2سٞاٛبيي اسّبّ وي٢٘ب سب ٌ٘بـٟ  4

سٞاٛبيي هفاـ ؼاؼٙ  ويٖ قيف دير   5

سٞاٛبيي ؼـ ٗؽاـ هفاـ ؼاؼٙ ًٔيؽ١بي يي كبق ٝ و٠ كبق وبؼٟ ؼوشي يي عفك٠   6

سٞاٛبيي ؼـ ٗؽاـ هفاـ ؼاؼٙ كيٞق١ب ٝ آقٗبيً آ٢ٛب   7

 (آٗذفٗشف- ٝٓز ٗشف)سٞاٛبيي ؼـ ٗؽاـ هفاـ ؼاؼٙ ؼوشِب٢١بي اٛؽاقٟ ُيفي  8

سٞاٛبيي وٜدً ٝٓشبل ؼـ ٗؽاـ يي كبق ٝ و٠ كبق   9

سٞاٛبيي اٗشطبٙ ويىشٖ اـر   10

سٞاٛبيي ـاٟ اٛؽاقي يي آٌشفٝٗٞسٞـ و٠ كبق آوٌٜفٝٙ ـٝسٞـ هلى٢بي يي وفػش٠ ثٞوي٠ٔ ًٜشبًشٞـ  11

ٌبوي ١بي ٝ اوشبـر  

 سٞاٛبيي ـاٟ اٛؽاقي يي آٌشفٝٗٞسٞـ يي كبق ثب ويٖ دير ًٌ٘ي ثٞوي٠ٔ ًٜشبًشٞـ ٝ ٌبوي ١بي اوشٞح ٝ اوشبـر  12

سٞاٛبيي اٛؽاقٟ ُيفي ثب اٛٞاع ٗٞٓشي ٗشف   13

سٞاٛبيي اوشلبؼٟ اق ًبسبٍٓٞ ث٠ قثبٙ ثيِب٠ٛ   14

ػ٘ٞؼي ٝاٛيٞـوبّ  - سٞاٛبيي ـاٟ اٛؽاقي ٝاوشلبؼٟ اق ٗشؼٔوبر ٗبٌيٚ ١بي كفق اكوي 15

سٞاٛبيي ثىشٚ هغؼ٠ ًبـ ـٝي ٗبٌيٚ كفق ثٞوي٠ٔ ـٝثٜؽٟ ١ب   16

سٞاٛبيي عفيو٠ ثىشٚ ٝ سٜظيٖ اٛٞاع سيـ٠ كفق   17

 ٗئي٘شف ثٞوي٠ٔ ٗبٌيٚ كفق  05/0ديٍبٛي سفاٌي ٝ ُٞٛيب ًبـي سب ؼهز - د٠ٔ سفاٌي- سٞاٛبيي ـٝسفاٌي 18

 ٗئي٘شف ٝ ًٜشفّ آ٢ٛب  05/0سٞاٛبيي ٌيبـ سفاٌي ٝ ٌيت سفاٌي سب ؼهز  19

سٞاٛبيي زٜؽ ضٔؼي ًفؼٙ هغؼبر ثب ؼوشِبٟ سوىيٖ   20

سٞاٛبيي سفاٌيؽٙ زفظ ؼٛؽٟ ١بي وبؼٟ ٗئي٘شفي   21

 (ؼيلفاٛىيْ)سٞاٛبيي سفاٌيؽٙ زفظ ؼٛؽٟ ١بي اغشالكي  22

سٞاٛبيي سفاٌيؽٙ ؼٛؽٟ ١بي ٌب٠ٛ اي وبؼٟ ٝ ًح  23

سٞاٛبيي سفاٌيؽٙ ٌيبـ ١ب ٝ زفظ ؼٛؽٟ ١بي ٗبـديسي   24
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  زطاقىاض زرههي:نام شغل

 فهرست توانايي هاي شغل 

 عنوان توانايي رديف

سٞاٛبيي كفقًبـي هغؼبر ثب سوىيٖ قاٝي٠ اي سٞوظ ؼوشِبٟ سوىيٖ   25

 ٗئي٘شف 50/0سب ؼهز  (ٗيك ُفؼاٙ)سٞاٛبيي هٞن سفاٌي سٞوظ ِلط٠ ُفؼاٙ  26

سٞاٛبيي سفاٌيؽٙ اٛٞاع غبـ ٝ خبغبـ غبـخي   27

سٞاٛبيي غظ ًٍي، وٞـاغٌبـي ٝ ثفهًٞبـي ثب ٗبٌيٚ كفق   28

سٞاٛبيي اوشلبؼٟ اق ٗبٌيٚ ِلط٠ سفاي   29

د٠ٔ سفاٌي ٝ ٌيبـ سفاٌي ثب ٗبٌيٚ ِلط٠ سفاي  - سٞاٛبيي ـٝسفاٌي 30

سٞاٛبيي وَٜ قٛي وغٞش سػز ٝ د٠ٔ اي ثب ٍٗبيٚ وَٜ قٛي سػز   31

سٞاٛبيي ِبكٌبـي ٝ س٘يكًبـي وغٞش وَٜ   32

 ٌٌْ  Vآقاؼ ٝ - سٞاٛبيي وَٜ قٛي ٝ وغٞش ٌيجؽاـ 33

سٞاٛبيي ثبالٛه ًفؼٙ زفظ ١بي وَٜ قٛي   34

ديٍبٛي، د٠ٔ اي ٗػفٝعي  - سٞاٛبيي وَٜ وغٞش غبـخي 35

سٞاٛبيي سٍػيُ اخكاء سٌٍيْ ؼ١ٜؽٟ ـايب٠ٛ   36

سٞاٛبيي ثفـوي وبغشبـ ٛفٕ اككاـ  37

 CNٝ CNCسٞاٛبيي ـاٟ اٛؽاقي ٗبٌيٚ ١بي  38

سٞاٛبيي سؼييٚ ٗبـضْ ًبـ ٝ اثكاـ ٜٗبوت خ٢ز اٛدبٕ ًبـ   39

 CNٝ CNCسٞاٛبيي ثفٛب٠ٗ ٛٞيىي ٗبٌيٚ ١بي سفاي  40

 NC ؼـ ثفٛب٠ٗ ٛٞيىي PCسٞاٛبيي ثٌبـُيفي  41
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  زطاقىاض زرههي:ام شغلن

 اهذاف و ريسبرنامه درسي 

 شرح شماره

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري

 8 5 3زٛا٘ايي تىاضٌيطي ضٛاتط ايٕٙي ٚ تٟساقر واض زض ٔحيط واض   1

، ؼوشًٌ، ًلً ايٜ٘ي ٝ ٌُٞي، ػيٜي )ٌٜبوبيي اِّٞ ضلبظز كفؼي  1-1
 (ٓجبن ًبـ

   

   آٌٜبيي ثب ػٞاْٗ ٗٞثف ثفٝق ضٞاؼص ٝ ٛطٟٞ ديٍِيفي اق ثفٝق ضٞاؼص  2-1

   آٌٜبيي ثب ػٞاْٗ ٗٞثف ثفٝق ضفين ٝ اعلبء ضفين   3-1

   آٌٜبيي ثب س٢ٞي٠ ٜٗبوت ًبـُبٟ   4-1

   ٌٜبوبيي اِّٞ سبٗيٚ ٛٞـ ًبكي ًبـُبٟ   5-1

   ٟ اوشلبؼٟ اق آٙ  .آٌٜبيي ثب خؼج٠ ٢ًٌ٘بي اٝٓي٠ ٝ ٛطٞ 6-1

   ٌٜبوبيي اِّٞ ـػبيز ايٜ٘ي ضْ٘ ٝ هغؼبر ثب خفثويْ   7-1

ٌٜبوبيي اِّٞ ـػبيز ايٜ٘ي ؼوشِبٟ ١بي ؼـيْ، وَٜ ، كفق، سفاي ٝ  8-1

ٌبيف ؼوشِب٢١ب  

   

   ٌٜبوبيي اِّٞ دًٌٞ ضلبظشي ؼوشِبٟ   9-1

   آٌٜبيي ثب ٛطٟٞ خبثدبيي هغؼبر   10-1

   ٌٜبوبيي اِّٞ ثٌبـُيفي ضٞاثظ ايٜ٘ي ٝ ث٢ؽاٌز ًبـ ؼـ ٗطيظ ًبـ   11-1

 150 130 20 (اوؿي اؾسيّٗ)زٛا٘ايي جٛقىاضي ٌاظ  2

   آٌٜبيي ثب ٗل٢ٕٞ خٌٌٞبـي ُبق ٝ ًبـثفؼ آٙ   1-2

   آٌٜبيي ثب ًذىّٞ ١بي ُبق اًىيمٙ ٝ اوشئٚ   2-2

   آٌٜبيي ثب ٝوبيْ خٌٌٞبـي ُبق   3-2

   ًبـثفؼ ٍٗؼْ ٝ خٌٌٞبـي اٛٞاع اسّبالر كٞالؼي  - آٌٜبيي ثب سٜظيٖ ٌؼ٠ٔ 4-2

ٌٜبوبيي اِّٞ سٜظيٖ ٌؼ٠ٔ غٜثي ٝ سٜظيٖ كٞاِْ ٝ قٝايبي ٍٗؼْ ٝ  5-2
ويٖ خٞي  

   

   اٌٜبيي ثب اٛٞاع اسّبالر خٌٌٞبـي   6-2

   وذفي ؼـ ضبٓز سػز ٝ ٓت ثفُفؼاٙ  - ُٞٛيبيي- ـٝي٢ٖ- ٓت ث٠ ٓت-  

   ٌٜبوبيي اِّٞ خٌٌٞبـي ثب ؼوشِبٟ اًىي اوشئٚ   7-2

   ٌٜبوبيي اِّٞ ٗوفـار ضلبظز ٝ ايٜ٘ي ٗفثٞع٠   8-2
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  زطاقىاض زرههي:ام شغلن

 اهذاف و ريسبرنامه درسي 

 شرح شماره

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري

 6 4 2زٛا٘ايي ِحيٓ واضي تا ٞٛيٝ تطلي   3

   آٌٜبيي ثب ١ٞي٠ ١بي ثفهي   1-3

   آٌٜبيي ثب ٓطيٖ ًبـي ٝ اٛٞاع آٙ   2-3

   آٌٜبيي ثب ـٝاٛىبق ٝ اٛٞاع آٙ   3-3

   ٌٜبوبيي اِّٞ ٗوفـار ضلبظز ٝ ايٜ٘ي   4-3

   ٌٜبوبيي اِّٞ ٓطيٖ ًبـي ثب ١ٞي٠ ثفهي   5-3

 5 3 2 تٝ يىسيٍط  5/2زٛا٘ايي ازهاَ ؾيٕٟا زا قٕاضٜ  4

   آٌٜبيي ثب ٗٞاـؼ ايٜ٘ي ٝ ضلبظز ؼـثفم   1-4

   آٌٜبيي ثب وبغش٘بٙ اسٖ   2-4

   آٌٜبيي ثب زِِٞٛي ايدبؼ خفيبٙ ثفم   3-4

   ػبين ٝ ويٖ  ١بؼي - آٌٜبيي ثب ١بؼي 4-4

   آٌٜبيي ثب اثفار خفيبٙ ثفم   5-4

   آٌٜبيي ثب ً٘يز ١بي وبؼٟ خفيبٙ ثفم   6-4

   ٌٜبوبيي اِّٞ اٛؽاقٟ ُيفي خفيبٙ ٝٓشبل هؽـر ٝ ٗوبٝٗز   7-4

 4 3 1زٛا٘ايي لطاض زازٖ  ؾيٓ ظيط خيچ   5

   ٌٜبوبيي اِّٞ هفاـ ؼاؼٙ ويٖ قيف دير وبؼٟ ٝ ٝ اٌفؼاـ   1-5

   ٌٜبوبيي اِّٞ ٗوفـار ضلبظز ٝ ايٜ٘ي   2-5

زٛا٘ايي زض ٔساض لطاض زازٖ وّيسٞاي يه فاظ ٚ ؾٝ فاظ ؾازٜ  6

زؾسي يه ططفٝ  

3 8 11 

   آٌٜبيي ثب ًٔيؽ يي كبق ٝ و٠ كبق ؼوشي وبؼٟ   1-6

ٌٜبوبيي اِّٞ هفاـؼاؼٙ ًٔيؽ١بي يي كبق ٝ و٠ كبق ؼوشي وبؼٟ ؼـخ٠  2-6
 (يي عفك٠)وبٛشي ُفاؼ ـٗؽاـ 

   

   ٌٜبوبيي اِّٞ ٗوفـار ضلبظز ٝ ايٜ٘ي ٗفثٞع٠   3-6
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  زطاقىاض زرههي:ام شغلن

 اهذاف و ريسبرنامه درسي 

 شرح شماره

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري

 11 8 3زٛا٘ايي زض ٔساض لطاض زازٖ فيٛظٞا ٚ آظٔايف آٟ٘ا    7

    آٗذف ٝ ـَٛ دٞٓي  63آٌٜبيي ثب كفٕ كيٞق١ب سب  1-7

   آٌٜبيي ثب اٛٞاع كيٞق   2-7

   آٌٜبيي ثب ـٝي اوشلبؼٟ كيٞق ؼـٗؽاـ   3-7

   ٌٜبوبيي اِّٞ هفاـ ؼاؼٙ كيٞق١ب ؼـ ٗؽاـ ٝ آقٗبيً آ٢ٛب   4-7

   ٌٜبوبيي اِّٞ هفاـ ؼاؼٙ كيٞق١ب ؼـ ٗؽاـ ٝ آقٗبيً آ٢ٛب   5-7

   ٌٜبوبيي اِّٞ ٗوفـار ضلبظز ٝ ايٜ٘ي ٗفثٞع٠   6-7

ِٚر )زٛا٘ايي زض ٔساض لطاض زازٖ زؾسٍاٟٞاي ا٘ساظٜ ٌيطي  8

 (آٔدطٔسط- ٔسط

4 5 9 

   آٌَٜبيي ثب ٝوبيْ اٛؽاقٟ ُيفي   1-8

   ٌٜبوبيي اِّٞ ٗوفـار ضلبظز ٝ ايٜ٘ي ٗفثٞع٠   2-8

   آٌٜبيي ثب خفيبٙ ٗىشويٖ ٝ ٗشٜبٝة   3-8

   آٌٜبيي ثب كفًبٛه   4-8

    ؼـ ٗؽاـ  AC ٝ DCآٌٜبيي ثب ـٝي هفاـ ؼاؼٙ آٗذفٗشف  5-8

    ؼـ ٗؽاـ AC ٝ DCآٌٜبيي ثب ـٝي هفاـ ؼاؼٙ ٝٓز ٗشف  6-8

   آٌٜبيي ثب ـٝي هفاـ ؼاؼٙ ٝٓز ٗشف ثبًٔيؽ ؼـٗؽاـ  7-8

- ٝٓز ٗشف0ٌٜبوبيي اِّٞ ؼـ ٗؽاـ هفاـ ؼاؼٙ ؼوشِب٢١بي اٛؽاقٟ ُيفي  8-8

 (آٗذفٗشف

   

 6 4 2زٛا٘ايي ؾٙجف ِٚساغ زضٔساض يه فاظ ٚ ؾٝ فاظ   9

   آٌٜبيي ثب كبقٗشف ٝ الٗخ آقٗبيً  1-9

   آٌٜبي ثب ـٝي اٛشػبة ٝٓز ٗشف  ٜٗبوت خ٢ز ٗؽاـ ٗٞـؼ وٜدً   2-9

   ٌٜىبايي اِّٞ ٗوفـار ضلبظز ٝ ايٜ٘ي   3-9

   ٌٜبوبيي اِّٞ وٜدً ٝٓشبل ؼـ ٗٞـؼ يي كبق ٝ و٠ كبق   4-9
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 اهذاف و ريسبرنامه درسي 

 شرح شماره

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري

 2 1 1زٛا٘ايي أسحاٖ ؾيؿسٓ اضذ   10

   آٌٜبيي ثب ويىشٖ اـر   1-10

   آٌٜبيي ثب ـٝي اٗشطبٛبر اـر ثب اوشلبؼٟ اق الٗخ آقٗبيً   2-10

   ٌٜبوبيي اِّٞ ٗوفـار ضلبظز ٝ ايٜ٘ي   3-10

   ٌٜبوبيي اِّٞ اٗشطبٙ ويىشٖ اـر   4-10

زٛا٘ايي ضاٜ ا٘ساظي يه اِىسطٚٔٛزٛض ؾٝ فاظ آؾٙىطٖٚ ضٚزٛض  11

لفؿٝ اي يه ؾطػسٝ تٛؾيّٝ وٙساوسٛض قاؾي ٞاي اؾسٛج ٚ 

اؾساضذ  

3 7 10 

   آٌٜبيي ثب ًٜشبًشٞـ   1-11

   آٌٜبيي ثب ٌبوي ١بي اوشٞح ٝ اوشبـر   2-11

   ٌٜبوبيي اِّٞ غٞاٛؽٙ دالى ٗٞسٞـ   3-11

   آٌٜبيي ثب ٗٞسٞـ و٠ كبق آوٌٜفٝٙ ـٝسٞـ هلى٠ اي   4-11

ٌٜبوبيي اِّٞ ـاٟ اٛؽاقي يي آٌشفٝٗٞسٞـ و٠ كبق آوٌٜفٝٙ ـٝسٞـ هلى٠  5-11

اي اق يي ٛوغ٠ ثٞوي٠ٔ ًٜشبًشٞـ ٝ ٌبوي ١بي ٝ اوشٞح ٝ اوشبـر  

   

   ٌٜبوبيي اِّٞ ٗوفـار ضلبظز ٝ ايٜ٘ي   6-11

زٛا٘ايي ضاٜ ا٘ساظي يه اِىسطٚٔٛزٛض يه فاظ تا ؾيٓ خيچ  12

وٕىي تٛؾيّٝ وٙساوسٛض ٚ قاؾي ٞاي اؾسٛج ٚ اؾساضذ  

3 7 10 

   آٌٜبيي ثب آٌشفٝٗٞسٞـ يي كبق ثب ويٖ دير ًٌ٘ي   1-12

   ٌٜبوبيي اِّٞ غٞاٛؽٙ دالى آٌشفٝٗٞسٞـ يي كبق   2-12

ٌٜبوبيي اِّٞ ـاٟ اٛؽاقي يي آٌشفٝٗٞسٞـ يي كبق ثب ويٖ دير ًٌ٘ي  3-12

اوشٞح ٝ اوشبـر ثٞوي٠ٔ ًٜشبًشٞـ ٝ ٌبوي ١بي 

   

   ٌٜبوبيي اِّٞ ٗوفـار ضلبظز ٝ ايٜ٘ي  4-12
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  زطاقىاض زرههي:ام شغلن

 اهذاف و ريسبرنامه درسي 

 شرح شماره

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري

 6 4 2زٛا٘ايي ا٘ساظٜ ٌيطي تا ا٘ٛاع ِٔٛسي ٔسط   13

   آٌٜبيي ثب ٗٞٓشي ٗشف١بي ػوفث٠ اي   1-13

   آٌٜبيي ثب ٗٞٓشي ٗشف١بي ؼيديشبٓي   2-13

   ٌٜبوبيي اِّٞ اٛؽاقٟ ُيفي ثب اٛٞاع ٗٞٓشي ٗشف   3-13

   ٌٜبوبيي اِّٞ ٗوفـار ضلبظز ٝ ايٜ٘ي  4-13

 42 5 37زٛا٘ايي اؾسفازٜ اظ وازاِٛي تٝ ظتاٖ تيٍا٘ٝ   14

   آٌٜبيي ثب ٗل٢ٕٞ ًبسبٍٓٞ غٞاٛي  1-14

   ٌٜبوبيي اِّٞ اوشلبؼٟ اق ًبسبٍٓٞ وفٝيه ٝ ٢ِٛؽاـي ٗبٌيٚ ١بي اثكاـ   2-14

   ٌٜبوبيي اِّٞ اوشلبؼٟ اق ًبسبٍٓٞ ّٛت ٝ ـاٟ اٛؽاقي ٗبٌيٚ ١بي اثكاـ   3-14

   ٌٜبوبيي اِّٞ اوشلبؼٟ اق ًبسبٍٓٞ اثكاـ١بي ّٗفكي   4-14

   ػجبـار ٝ اِغالضبر ٗفثٞع٠ ؼـًبسبٍٓٞ ث٠ قثبٙ ثيِب٠ٛ  - آٌٜبيي ثب ٓـبر 5-14

   ٌلبـي اثكاـ ّٗفكي اق ًبسبٍٓٞ ٗفثٞع٠  -  

    ٌٜبوبيي اِّٞ ٢ِٛؽاـي اق ٗؽـى ٝ ًبسبٍٓٞ ؼوشِب٢١بي ؼـ ٗطْ سؼييٚ ٌؽٟ  6-14

   ٌٜبوبيي اِّٞ اوشلبؼٟ اق ًبسبٍٓٞ  7-14

زٛا٘ايي ضاٜ ا٘ساظي ٚ اؾسفازٜ اظ ٔسؼّماذ ٔاقيٗ ٞاي فطظ  15

ػٕٛزي ٚ ا٘يٛضؾاَ - افمي

3 4 7 

ػ٘ٞؼي - آٌٜبيي ثب هى٘ز ١بي ٗػشٔق وبغش٘بٙ، ٗبٌيٚ ١بي كفق اكوي 1-15

ٝ اٛيٞـوبّ ٝ ـٝي ًبـ ثب آ٢ٛب  

   

   آٌَٜبيي ثب سيـ٠ كفق ٝ اٛٞاع آٙ   2-15

   سيـ٠ كفق١ب ٝ قٝايبي آٙ  -  

   سيـ٠ كفق١ب اق ٛظف ٌٌْ ظب١في ٝ ًبـثفؼ آ٢ٛب  -  

   ديٍبٛي سفاي ٝ ٌيبـ سفاي  - سيـ٠ كفق ؿٔشٌي-  

   سوىيٖ ثٜؽي سيـ٠ كفق١ب اق ٛظف خٜه ٝ سؼؽاؼ ؼٛؽا٠ٛ ك٢ٍِٜب  -  
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  زطاقىاض زرههي:ام شغلن

 اهذاف و ريسبرنامه درسي 

 شرح شماره

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري

   ٌٜبوبيي اِّٞ وٞاـ ًفؼٙ سيـ٠ كفق ـٝي ٗبٌيٚ   3-15

   ٌٜبوبيي اِّٞ ـػبيز ٗٞاـؼ ايٜ٘ي ؼـ ١ِٜبٕ ـاٟ اٛؽاقي ٗبٌيٚ كفق   4-15

   ٌٜبوبيي اِّٞ ـاٟ اٛؽاقي ٝ اوشلبؼٟ اق ٗشؼٔوبر ٗبٌيٚ كفق   5-15

 6 3 3زٛا٘ايي تؿسٗ لطؼٝ واض ضٚي ٔاقيٗ فطظ تٛؾيّٝ ضٚتٙسٜ ٞا   16

   ٌٜبوبيي ُيفٟ ١بي ثبثز ٝ ٗؽـج   1-16

   ٌٜبوبيي ـٝثٜؽٟ ١بي وبؼٟ ٝ د٠ٔ اي   2-16

   ٌٜبوبيي ُٞٛيب ًفؼٙ ُيفٟ ـٝي ٗيك ٗبٌيٚ   3-16

   ٌٜبوبيي اِّٞ ثىشٚ هغؼ٠ ًبـ ـٝي ٗيك ٗبٌيٚ ثٞوي٠ٔ ـٝثٜؽٟ ١ب   4-16

 6 4 2زٛا٘ايي ططيمٝ تؿسٗ ٚ زٙظيٓ ا٘ٛاع زيغٝ فطظ   17

   آٌٜبيي ثب اٛٞاع سيـ٠ كفق ٝ ًبـثفؼ آ٢ٛب   1-17

   آٌٜبيي ثب قٝايبي سيـ٠ كفق ٝ ًبـثفؼ آ٢ٛب   2-17

   ٌٜبوبيي اِّٞ ٗوفـار ضلبظز ٝ ايٜ٘ي ٗفثٞع٠   3-17

   ٌٜبوبيي اِّٞ ثىشٚ ٝسٜظيٖ اٛٞاع سيـ٠ كفق   4-17

خيكا٘ي زطاقي ٚ ٌٛ٘يا واضي - خّٝ زطاقي- زٛا٘ايي ضٚزطاقي 18

 ٔيّيٕسط تٛؾيّٝ ٔاقيٗ فطظ  05/0زا زلر 

5 95 100 

   اٌٜبيي ثب ٗل٢ٕٞ كفقًبـي ثب ـٝي ١بي كٞم   1-18

   آٌٜبيي ثب ٗل٢ٕٞ كفق ًبـي ثب ـٝي ١بي كٞم   2-18

ٌٜبوبيي سؼييٚ ؼٝـ ٗشٜبوت ٛىجز ث٠ هغف سيـ٠ كفق ٝ خٜه هغؼ٠ ًبـ اق  3-18
ـٝي خؽّٝ 

   

   ٌٜبوبيي اٛشػبة ثبـ ٝ ديٍفٝي   4-18

   وفػز ثفي ٝ ٗطبوج٠ آٙ  -  

   ػ٘ن ثفي ٝ ٗطبوج٠ آٙ  -  

   ديٍبٛي ٝ ُٞٛيب ًبـي  -  د٠ٔ سفاٌي–ٌٜبوبيي اِّٞ ـٝسفاٌي  5-18

   اِّٞ ٗ٘بن ًفؼٙ سيـ٠ كفق ثب هغؼ٠ ًبـ  -  
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 اهذاف و ريسبرنامه درسي 

 شرح شماره

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري

    (ـٝي ٗػبٓق ٝ ٗٞاكن)سؼفيق كفق ًبـي -  

   سؼفيق ٗٞاؼ غٜي ًٜٜؽٟ ٝ ًبـثفؼ آٙ  -  

   ٌٜبوبيي اِّٞ ـػبيز ٗٞاـؼ ايٜ٘ي ١ِٜبٕ كفق ًبـي   6-18

 ٔيّيٕسط ٚ 05/0زٛا٘ايي قياض زطاقي ٚ قية زطاقي زا زلر  19

وٙسطَ آٟ٘ا  

5 30 35 

   آٌٜبيي ثب ٗل٢ٕٞ اٛٞاع ٌيبـ١ب ٝ ًبـثفؼ آ٢ٛب   1-19

    ٝ ًٜشفّ آ٢ٛب  T ٝ ٌٌْ Vكفق ًبـي ٌيبـ١بي -  

   كفق ًبـي ٌيبـ١بي ؼٕ زٔس٠ٔ ٝ ًٜشفّ آٙ  -  

   ٌٜبوبيي اِّٞ كفقًبـي ٌيبـ١بي ـاوز ٠ٌُٞ   2-19

    ٌٌْ ٝ ًٜشفّ آٙ  Tكفق ًبـي ٌيبـ١بي -  

    ٌٌْ ٝ ًٜشفّ آٙ  Vكفق ًبـي ٌيبـ١بي -  

   كفق ًبـي ٌيبـ١بي ؼٕ زٔس٠ٔ ٝ ًٜشفّ آٙ  -  

    (قاٝي٠ ؼاـ)ٌٜبوبيي اِّٞ ـٝي ١بي ٗػشٔق كفقًبـي هغؼبر ٌيجؽاـ  3-19

   ٌٜبوبيي اِّٞ ًٜشفّ هغؼبر ٌيجؽاـ   4-19

   ٌٜبوبيي اِّٞ ـػبيز ٗٞاـؼ ايٜ٘ي ١ِٜبٕ كفق ًبـي  5-19

 18 15 3زٛا٘ايي چٙس ضّؼي وطزٖ لطؼاذ تا زؾسٍاٜ زمؿيٓ   20

   آٌٜبيي ثب ٗل٢ٕٞ زٜؽ ضٔؼي ًفؼٙ هغؼبر ٝ ًبـثفؼ آٙ   1-20

   آٌٜبيي ثب ؼوشِبٟ سوىيٖ اٛيٞـوبّ   2-20

   آٌٜبيي ثب ِلطبر وٞـاظ ؼاـ ٝ عفق ًبـ آٙ   3-20

   ٌٜبوبيي ٗشؼٔوبر ؼوشِبٟ سوىيٖ   4-20

   ٌٜبوبيي اِّٞ ٗطبوج٠ سوىي٘بر زٜؽ ضٔؼي ١ب ـٝي ؼوشِبٟ سوىيٖ  5-20

   ٌٜبوبيي ٗطبوج٠ سؼؽاؼ ؼٝـ ؼوش٠ ِلط٠ سوىيٖ   6-20

   ٌٜبوبيي سوىي٘بر قاٝي٠ اي   7-20
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  زطاقىاض زرههي:ام شغلن

 اهذاف و ريسبرنامه درسي 

 شرح شماره

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري

   ٌٜبوبيي اِّٞ سؼٞيض ِلطبر وٞـاظ ؼاـ ٛىجز ث٠ سوىي٘بر القٕ  8-20

   ٌٜبوبيي اِّٞ ٗطبوج٠ زٜؽ ضٔؼي ًفؼٙ هغؼبر اق ٗيْ ُفؼ   9-20

   ٌٜبوبيي اِّٞ ثىشٚ هغؼبر ـٝي ؼوشِبٟ سوىيٖ ٝ ٗفؿي  10-20

   ٌٜبوبيي اِّٞ ـػبيز ٗٞاـؼ ايٜ٘ي ١ِٜبٕ كفق ًبـي  11-20

   ٌٜبوبيي اِّٞ زٜؽ ضٔؼي ًفؼٙ هغؼبر ثب ؼوشِبٟ سوىيٖ   12-20

 25 20 5زٛا٘ايي زطاقيسٖ چطخ ز٘سٜ ٞاي ؾازٜ ٔيّيٕسطي   21

   آٌٜبيي ثب اٛٞاع زفظ ؼٛؽٟ ١ب اق ٛظف خٜه ٝ ًبـثفؼ   1-21

   ٌٜبوبيي ٗطبوجبر زفظ ؼٛؽٟ ١بي وبؼٟ ويىشٖ ٗؽٝٓي   2-21

   سؼفيق اخكاء زفظ ؼٛؽٟ ١بي وبؼٟ  -  

   ٗطبوج٠ اخكاء زفظ ؼٛؽٟ ١ب ي وبؼٟ  -  

   ٌٜبوبيي ثىشٚ زفظ ؼٛؽٟ ـٝي ؼوشِبٟ سوىيٖ   3-21

   ٌٜبوبيي ٗفًك ٛ٘ٞؼٙ ٗؽٝٓي ؼـ ٗفًك زفظ ؼٛؽٟ ٝ ٗ٘بن ٛ٘ٞؼٙ آٙ   4-21

ٌٜبوبيي اِّٞ ًٜشفّ زفظ ؼٛؽٟ ١بي وبؼٟ ٗئي٘شفي سٞوظ ًٞٓيه  5-21

ٗػَّٞ ٝ ٗيٌفٝٗشف 

   

   ٌٜبوبيي اِّٞ ـػبيز ٗٞاـؼ ايٜ٘ي  ١ِٜبٕ سفاٌيؽٙ زفظ ؼٛؽٟ   6-21

 24 20 4 (زيفطا٘ؿيُ)زٛا٘ايي زطاقيسٖ چطخ ز٘سٜ ٞاي اذسالفي  22

   آٌٜبيي ثب ٗل٢ٕٞ زفظ ؼٛؽٟ ١بي اغشالكي ٝ ًبـثفؼ آ٢ٛب   1-22

    (ده ؼوشِبٟ)ٌٜبوبيي اِّٞ ٗطبوج٠ زفظ ؼٛؽٟ ١بي  وٞاـ ٌٞٛؽٟ  2-22

   ٌٜبوبيي اِّٞ ـػبيز ٗٞاـؼ ايٜ٘ي ض٘ٚ سفاٌيؽٙ زفظ ؼٛؽٟ   3-22

   ٌٜبوبيي اِّٞ ـػبيز ٗٞاـؼ ايٜ٘ي ض٘ٚ سفاٌيؽٙ زفظ ؼٛؽٟ   4-22

    (ؼيلفاٛىيْ)ٌٜبوبيي اِّٞ سفاٌيؽٙ زفظ ؼٛؽٟ ١بي اغشالكي  5-22

 19 16 3زٛا٘ايي زطاقيسٖ ز٘سٜ ٞاي قا٘ٝ اي ؾازٜ ٚ وج  23

   آٌٜبيي ثب ٗل٢ٕٞ ؼٛؽٟ ١بي ٌب٠ٛ اي وبؼٟ ٝ ًح ٝ ًبـثفؼ آ٢ٛب   1-23

 

  

 

 



 13 

 

  زطاقىاض زرههي:ام شغلن

 اهذاف و ريسبرنامه درسي 

 شرح شماره

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري

   ٌٜبوبيي اِّٞ ٗطبوج٠ ؼٛؽٟ ١بي ٌب٠ٛ اي وبؼٟ ٝ ًح   2-23

   ٌٜبوبيي اِّٞ سفاٌيؽٙ ؼٛئ٠ ١بي ٌب٠ٛ اي وبؼٟ ٝ ًح   3-23

   ًٜشفّ اٛؽاقٟ ١بي ؼٛؽٟ ١بي ٌب٠ٛ اي وبؼٟ ٝ ًح  -  

   ٌٜبوبيي اِّٞ ـػبيز ٗٞاـؼ ايٜ٘ي ض٘ٚ سفاٌيؽٙ ؼٛؽٟ ١ب   4-23

 37 30 7زٛا٘ايي زطاقيسٖ قياض ٞا ٚ چطخ ز٘سٜ ٞاي ٔاضخيچي   24

   آٌٜبيي ثب ٗل٢ٕٞ ُبٕ ٗبـدير   1-24

   آٌٜبيي ثب ٗل٢ٕٞ قاٝي٠ ٗبـدير   2-24

   ٌٜبوبيي ٗطبوجبر زفظ ؼٛؽٟ ١بي ٗبـدير ٝ ٌيبـ١بي ٗبـديسي   3-24

   آٌٜبي ثب خؽاّٝ زفظ ؼٛؽٟ ١بي وٞاـ ٌٞٛؽٟ ٝ اوشلبؼٟ اق آٙ   4-24

   ٌٜبوبيي اِّٞ ـػبيز ٗٞاـؼ ايٜ٘ي ٌيبـ سفاٌي ٝ ؼٛؽٟ سفاٌي   5-24

   ٌٜبوبيي اِّٞ سفاٌيؽٙ ٌيبـ١ب ٝ زفظ ؼٛؽٟ ١بي ٗبـديسي   6-24

زٛا٘ايي فطظواضي لطؼاذ تا زمؿيٓ ظاٚيٝ اي زٛؾط زؾسٍاٜ  25

زمؿيٓ  

2 8 10 

   اٌٜبيي ثب ٗل٢ٕٞ هغؼبر ثب سوىي٘بر قاٝي٠ اي ٝ ًبـثفؼ آٙ   1-25

   ٌٜبوبيي اِّٞ ٗطبوجبر سوىي٘بر قاٝي٠ اي   2-25

   ٌٜبوبيي اِّٞ ـػبيز ٗٞاـؼ ايٜ٘ي ١ِٜبٕ كفقًبـي   3-25

   ٌٜبوبيي اِّٞ كفقًبـي هغؼبر ثب سوىيٖ قاٝي٠ اي سٞوظ ؼوشِبٟ سوىيٖ   4-25

زا  (ٔيع ٌطزاٖ)زٛا٘ايي لٛؼ زطاقي زٛؾط نفحٝ ٌطزاٖ  26

  ٔيّيٕسط50/0زلر 

2 20 22 

   ٌٜبوبيي ثىشٚ هغؼ٠ ًبـ ثف ـٝي ِلط٠ ُفؼاٙ   1-26

    (ٗيك ُفؼاٙ)ٌٜبوبيي اِّٞ سٜظيٖ ِلط٠ ُفؼاٙ  2-26

   ٌٜبوبيي اِّٞ ـػبيز ٗٞاـؼ ايٜ٘ي ١ِٜبٕ هٞن سفاٌي  3-26

ٗيك ) ٗئي٘شف 05/0ٌٜبوبيي اِّٞ سفاٌي سٞوظ ِلط٠ ُفؼاٙ سب ؼهز  4-26

 (ُفؼاٙ
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  زطاقىاض زرههي:ام شغلن

 اهذاف و ريسبرنامه درسي 

 شرح شماره

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري

    ٌٜبوبيي اِّٞ ـػبيز ٗٞاـؼ ايٜ٘ي ١ِٜبٕ هٞن سفاٌي 5-26

 ٗئي٘شف 05/0ٌٜبوبيي اِّٞ هٞن سفاٌي سٞوظ ِلط٠ ُفؼاٙ ثب ؼهز  6-26
 (ٗيك ُفؼاٙ)

   

 12 10 2زٛا٘ايي زطاقيسٖ ا٘ٛاع ذاض ٚ جاذاض ذاضجي   27

   آٌٜبيي ثب ٗل٢ٕٞ غبـ ٝ خب غبـ ٝ ًبـثفؼ آٙ   1-27

   ٌٜبوبيي اٛٞاع غبـ ٝ خب غبـ ٝ ًبـثفؼ آٙ   2-27

   ٌٜبوبيي اِّٞ ـػبيز ٗٞاـؼ ايٜ٘ي ١ِٜبٕ غبـ ٝ خبغبـ سفاٌي  3-27

   ٌٜبوبيي اِّٞ سفاٌيؽٙ غبـ ٝ خبغبـ غبـخي  4-27

 12 10 2زٛا٘ايي ذط وكي، ؾٛضاذىاضي ٚ تطلٛواضي تا ٔاقيٗ فطظ  28

   ٌٜبوبيي اِّٞ سٜظيٖ كٞاِْ ثب ٝـٛي٠ ٗيك١بي ٗبٌيٜي   1-28

ٌٜبوبيي اِّٞ ـػبيز ٗٞاـؼ ايٜ٘ي ض٘ٚ غظ ًٍي، وٞـاغٌبـي ٝ  2-28

ثفهًٞبـي ثب ٗبٌيٚ كفق  

   

   ٌٜبوبيي اِّٞ غظ ًٍي، وٞـاغٌبـي ٝ ثفهًٞبـي ثب ٗبٌيٚ كفق  3-28

 9 4 5زٛا٘ايي اؾسفازٜ اظ ٔاقيٗ نفحٝ زطاـ   29

   آٌٜبيي ثب وبغش٘بٙ ٗبٌيٚ ِلط٠ سفاي   1-29

   آٌٜبيي ثب ٝوبيْ ثىشٚ هغؼ٠ ًبـ ٝ اثكاـ ثفٛؽٟ   2-29

   ٌٜبوبيي اِّٞ ثىشٚ ٝ سٜظيٖ هغؼ٠ ًبـ ثٞوي٠ٔ ُيفٟ ٝ ـٝثٜؽٟ   3-29

ٌٜبوبيي ضفًز ١بي ٗبٌيٚ ِلط٠ سفاي ٝ زِِٞٛي ضفًز ؼٝـاٛي ث٠  4-29

 (غغي)ضفًز ـكز ٝ ثفٍُز 

   

   ٌٜبوبيي ث٠  اِّٞ اٛشػبة ديٍفٝي ٝ ثبـ ٜٗبوت   5-29

   ٌٜبوبيي اِّٞ ٝ ـاٟ اٛؽاقي ٗبٌيٚ ِلط٠ سفاي   6-29

   ٌٜبوبيي اِّٞ ٗوفـار ٝ ضلبظز ايٜ٘ي ٗفثٞع٠   7-29

   ٌٜبوبيي اِّٞ اوشلبؼٟ اق ٗبٌيٚ ِلط٠ سفاي   8-29
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 شرح شماره

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري

خّٝ زطاقي ٚ قياض زطاقي تا ٔاقيٗ - زٛا٘ايي ضٚزطاقي 30

نفحٝ زطاـ  

4 64 68 

   ٌٜبوبيي اٛٞاع ـٛؽٟ ١بي ِلط٠ سفاي   1-30

   آٌٜبيي ثب  ٗل٢ٕٞ ِلط٠ سفاٌٌبـي   2-30

 1/0ٌٜبوبيي اِّٞ سفاي وغٞش سػز ثـْ سفاي ٝ قاٝي٠ سب ؼهز  3-30
ٗئي٘شف  

   

   ٌٜبوبيي اِّٞ ٗوفـار ضلبظز ٝ ايٜ٘ي ٗفثٞع٠   4-30

   ٌٜبوبيي اِّٞ ًبـ ثب ٗبٌيٚ ِلط٠ سفاي   5-30

زٛا٘ايي ؾًٙ ظ٘ي ؾطٛح زرر ٚ خّٝ اي تا ٔكايٗ ؾًٙ  31

ظ٘ي زرر  

6 62 68 

   آٌٜبيي ثب ٗبٌيٚ وَٜ قٛي ٝ هى٘ش٢بي ٗػشٔق آٙ   1-31

   ٌٜبوبيي ٗشؼٔوبر ٗبٌيٚ وَٜ قٛي سػز   2-31

   ٌٜبوبيي اِّٞ ًبـ ثب ٗبٌيٚ وَٜ قٛي سػز   3-31

    01/0ٌٜبوبيي اِّٞ وَٜ قٛي سػز سب ؼهز  4-31

   ٌٜبوبيي اِّٞ غٍٚ ًبـي هغؼبر سػز   5-31

   ٌٜبوبيي اِّٞ ُٞٛيب ًبـي هغؼبر سػز   6-31

   ٌٜبوبيي اِّٞ ُٞٛيب ًبـي وغٞش سػز ٛىجز ث٠ ١ٖ  7-31

   ٌٜبوبيي اِّٞ وَٜ قٛي وغٞش سػز د٠ٔ ؼاـ   8-31

    ٗبيغ ثفي ٝ سّلي٠ آ٢ٛب  –آٌٜبيي ثب ٗٞاؼ غٜي ًٜٜؽٟ  9-31

   ٌٜبوبيي اِّٞ س٘بن ثيٚ زفظ وَٜ قٛي ٝ هغؼ٠ ًبـ   10-31

   ٌٜبوبيي اِّٞ ٗوفـار ضلبظز ٝ ايٜ٘ي ٗفثٞع٠  11-31

ٌٜبوبيي اِّٞ وَٜ قٛي وغٞش سػز ٝ د٠ٔ اي ثب ٗبٌيٚ وَٜ قٛي  12-31
سػز  
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  زطاقىاض زرههي:ام شغلن

 اهذاف و ريسبرنامه درسي 

 شرح شماره

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري

 9 6 3زٛا٘ايي نافىاضي ٚ زٕيعواضي ؾطٛح ؾًٙ   32

ٌٜبوبيي اٛٞاع ٝوبيْ آ٘بن ُيف ٝ ًبـثفؼ آ٢ٛب، آ٘بن وَٜ قٛي، هفهفٟ  1-32
وَٜ ِبف ًٚ  

   

ٌٜبوبيي اٛٞاع وَٜ دبى ًٚ ١ب ٝ ًبـثفؼ آ٢ٛب، زفظ ١بي كٞالؼي، زفظ  2-32

١بي ُفاٛيز  

   

   ٌٜبوبيي اِّٞ ِبكٌبـي ٝ س٘يكًبـي وغٞش وَٜ   3-32

 24 20 4 قىُ   vزٛا٘ايي ؾًٙ ظ٘ي ؾطٛح قيثساض آظاز ٚ  33

   ٌٜبوبيي اٛٞاع غظ ًً ويٜٞوي ٝ ًبـثفؼ آ٢ٛب   1-23

   آٌٜبيي ثب س٠ٌ ١بي اٛؽاقٟ ُيفي  2-23

   آٌٜبيي ثب ـٝاثظ ٗوؽٗبسي ٗثٔثبسي   3-23

    ٌٌْ   vٌٜبوبيي اِّٞ وَٜ قٛي وغٞش ٌيجؽاـ آقاؼ ٝ  4-23

   ٌٜبوبيي اِّٞ ًٜشفّ هغؼبر ٌيجؽاـ   5-23

   ٌٜبوبيي اِّٞ ٗوفـار ضلبظز ٝ ايٜ٘ي ٗفثٞع٠   6-23

    ٌٌْ  vٌٜبوبيي اِّٞ وَٜ قٛي وغٞش ٌيجؽاـ آقاؼ ٝ  7-23

 8 6 2زٛا٘ايي تاال٘ؽ وطزٖ چطخ ٞاي ؾًٙ ظ٘ي   34

   آٌٜبيي ثب كالٛر ٝ ًبـثفؼ آ٢ٛب   1-34

   ٌٜبوبيي ثبق ٝ ثىش٠ ًفؼٙ زفظ ١بي وَٜ وٜجبؼٟ   2-34

ٌٜبوبيي اِّٞ ثىشٚ وَٜ وٜجبؼٟ  ث٠ كالٛر ٝ وٞاـ ًفؼٙ زفظ ١بي  3-34

وَٜ قٛي ث٠ ٗطٞـ ٗبٌيٚ  

   

   ٌٜبوبيي ٗشؼٔوبر ؼوشِبٟ ثبالٛه ـٝٗيكي ٝ ًبـثفؼ آٙ   5-34

   ٌٜبوبيي اِّٞ ثبالٛه ًفؼٙ زفظ ١بي وَٜ قٛي   6-34

 46 40 6 زٛا٘ايي ؾًٙ ظزٖ ؾطٛح ذاضجي خيكا٘ي، خّٝ اي ، ٔرطٚطي 35

   آٌٜبيي ثب ٗبٌيٚ وَٜ قٛي ُفؼ غبـخي ٝ هى٘ش٢بي ٗػشٔق آٙ   1-35

   ٌٜبوبيي ٗشؼٔوبر ٗبٌيٚ وَٜ قٛي ُفؼ غبـخي   2-35
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 اهذاف و ريسبرنامه درسي 

 شرح شماره

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري

آٌٜبيي ثب اٛٞاع وَٜ وٜجبؼٟ اق ٛظف خٜه وبغش٘بٙ ؼا٠ٛ ثٜؽي وػشي ٝ  3-35
زىت ٝ ًبـثفؼ آ٢ٛب  

   

   ٌٜبوبيي اِّٞ اٛشػبة وَٜ وٜجبؼٟ ٛىجز ث٠ ٌٌْ ٝ خٜه هغؼ٠ ًبـ   4-35

   ٌٜبوبيي اِّٞ ًبـ ثب ٗبٌيٚ وَٜ قٛي ُفؼ غبـخي   5-35

ٌٜبوبيي اِّٞ وفػز ثفي ٗبٌيٚ وَٜ قٛي ُفؼ غبـخي ٝ ديً ـٝي  6-35
هغؼ٠ ًبـ ٝ ٗطبوج٠ آ٢ٛب  

   

    ٗئي٘شف  01/0ٌٜبوبيي اِّٞ وَٜ قٛي هغؼبر اوشٞا٠ٛ اي سب ؼهز  7-35

   ثىشٚ ًبـ ثيٚ ؼٝ ٗفؿي -  

   سٜظيٖ ٗيك ٗبٌيٚ خ٢ز اوشٞا٠ٛ سفاٌي  -  

   ٌٜبوبيي اِّٞ وَٜ قٛي هغؼبر اوشٞا٠ٛ اي د٠ٔ ؼاـ   8-35

    ٗػفٝعي  – د٠ٔ اي –ٌٜبوبيي اِّٞ وَٜ قؼٙ وغٞش غبـخي ديٍبٗي  9-35

   ٌٜبوبيي اِّٞ ٗوفـار ضلبظز ٝ ايٜ٘ي ٗفثٞع٠  10-35

 9 3 6زٛا٘ايي زكيم اجعاء زكىيُ زٞٙسٜ ضايا٘ٝ   36

   آٌٜبيي ثب سبـيػس٠ ـايب٠ٛ ٝ زِِٞٛي وبغز آٙ   1-36

   قٗي٠ٜ سبـيػي ديؽايً ـايب٠ٛ  -  

   سبـيػس٠ ٗػشّف وبغز ٝ سٌ٘يْ آٙ  -  

    (ٌػّي، اؼاـي، ِٜؼشي)ًبـثفؼ ـايب٠ٛ ؼـ قٗي٠ٜ ١بي ٗػشٔق -  

   آٌٜبيي ثب ٗجبٛي ـيبضي ـايب٠ٛ   2-36

   ٗجٜبي ػؽؼ ٛٞيىي ٝ سجؽيْ آ٢ٛب ث٠ يٌؽيِف -  

    ASLL ٝ ascllًؽ  (ثيز، ثبيز، ٠ً٘ٔ)ٝاضؽ١ب١بي وٜدً ضبكظ٠ -  

   آٌٜبيي ثب اخكاء سٌٍيْ ؼ١ٜؽٟ ـايب٠ٛ   3-36

   سفويٖ ٌ٘بي ًٔي ويىشٖ  -  

   ٝ اٛٞاع آٙ   (CPLI)ٝاضؽ دفؼاقٛؽٟ ٗفًكي -  

   ضبكظ٠ ٝ اٛٞاع آٙ -  
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 شرح شماره

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري

   آٌٜبيي ثب اٛٞاع ـايب٠ٛ ٝ ؼوش٠ ثٜؽي آ٢ٛب   4-36

   ـايب٠ٛ ١بي ٌػّي -  

   ـايب٠ٛ ١بي اؼاـي -  

   ـايب٠ٛ ١بي ِٜؼشي -  

   ٌٜبوبيي اِّٞ سٍػيُ اخكاء سٌٍيْ ؼ١ٜؽٟ ـايب٠ٛ   5-36

   آٌٜبيي ثب ًبـر دبٛر، ٛٞاـ دبٛر ٝ ؼيىي   6-36

   آٌٜبيي ثب ؼوشِب٢١بي ًبـر غٞاٙ، ٛٞاـ غٞاٙ   7-36

 13 7 6زٛا٘ايي تطضؾي ؾاذساض ٘طْ افعاض   37

   آٌٜبيي ثب ٛفٕ اككاـ  1-37

   ٗل٢ٕٞ ٛفٕ اككاـ  -  

   ويىشٖ ػبْٗ ٝ اٛٞاع آٙ  -  

   ٗشفخٖ ٝ ٗلىف١ب  -  

   ويىشٖ ٛفٕ اككاـ ٝ اٛٞاع آٙ  -  

   آٌٜبيي ثب قثبٙ ١بي ثفٛب٠ٗ ٛٞيىي   2-37

   قثب٢ٛبي وغص ثبال  -  

   قثب٢ٛبي وغص دبييٚ  -  

   ٌٜبوبيي اِّٞ ثفوي وبغشبـ ٛفٕ اككاـ   3-37

 NC ٚ CNC  15 15 30زٛا٘ايي ضاٜ ا٘ساظي ٔاقيٗ ٞاي  38

    NC ٝ CNC  آٌٜبيي ثب ٗبٌيٚ ١بي 1-38

    NC ٝ CNCغال٠ِ اي اق ويىشٖ ًٜشفّ ػؽؼي -  

    NC ٝ CNCسبـيػس٠ ٗبٌيٚ ١بي -  

 ٝ سٍفيص هى٘ش٢بي NC ٝ CNCـوٖ ثٔٞى ؼيبُفإ ٗبٌيٚ ١بي -  
ٗػشٔق آٙ  

   

    NC ٝ CNCاخكاء ٗبٌيٚ ١بي -  

    NC ٝ CNCؼوشِب٢١بي خبٛجي ٗبٌي٢ٜبي -  
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    ٝ اٛٞاع آ٢ٛب  NC ٝ CNCآٌٜبيي ثب ٗبٌيٚ ١بي اككاـ سفاي  2-38

   ٗبٌيٚ سفاي، اٛٞاع ٝ ًبـثفؼ آٙ  -  

    اٛٞاع ٝ ًبـثفؼ آٙ  EDMٗبٌيٚ ١بي -  

    NC ٝ CNCآٌٜبيي ثب ٗطٞـ١بي ٗبٌيٚ ١بي  3-38

   ٗطٞـ١بي ٗبٌيٚ ١ب -  

    EDMٗطٞـ١بي ٗبٌيٚ سفاي -  

    سفاي  NC ٝ CNCٗطٞـ١بي ًٌ٘ي ؼـ ٗبٌيٚ ١بي -  

    NC ٝ CNCآٌٜبيي ثب ٛوبط ٗفخغ ؼـٗبٌي٢ٜبي  4-38

   ٛوغ٠ ِلف هغؼ٠ ًبـٝ ٛوغ٠ ٗفخغ ٗبٌيٚ  -  

    NC ٝ CNCٌٜبوبيي اِّٞ ـاٟ اٛؽاقي ٗبٌي٢ٜبي  5-38

 8 4 4زٛا٘ايي زؼييٗ ٔطاحُ واض ٚ اتعاض ٔٙاؾة جٟر ا٘جاْ واض   39

   ٌٜبوبيي اِّٞ ضلبظشي ؼـ ضيٚ ًبـ ثب اثكاـ   1-39

   آٌٜبيي ثب اٛٞاع اثكاـ ثفاؼٟ ثفؼاـي   2-39

   سؼييٚ ٗفاضْ ًبـ ٝ ٗىيف ضفًز اثكاـ  -  

   اٛشػبة اثكاـ ٜٗبوت  -  

   خبيِكيٜي اثكاـ  -  

   ٌؼبع ٝ ثٜٔؽي اثكاـ  -  

   آٌٜبيي ثب سؼٞيض اثكاـ ث٠ ِٞـر ؼوشي ٝ اسٞٗبسيي   3-39

   ٌٜبوبيي اِّٞ ٗطبوج٠ ٗيكاٙ ؼٝـ ٝ ديٍفٝي ٜٗبوت   4-39

   ٌٜبوبيي اِّٞ سؼييٚ ٗفاضْ ًبـ ٝ اثكاـ ٜٗبوت خ٢ز اٛدبٕ ًبـ   5-39

 NC ٚ CNC 20 25 45زٛا٘ايي تط٘أٝ ٘ٛيؿي ٔاقيٗ ٞاي زطاـ  40

    NC ٝ CNCآٌٜبيي ثب اٛٞاع ثفٛب٠ٗ ٛٞيىي ٗبٌيٚ آالر  1-40

   ثفٛب٠ٗ ٛٞيىي ؼوشي  -  
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  زطاقىاض زرههي:ام شغلن

 اهذاف و ريسبرنامه درسي 

 شرح شماره

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري

   ثفٛب٠ٗ ٛٞيىي اسٞٗبسيي هٞن سفاٌي، ـٝسفاٌي، ؼاغْ سفاٌي  -  

    NC ٝ CNCٌٜبوبيي اٛٞاع ضفًز ؼـٗبٌيٚ ١بي  2-40

   ضفًز وفيغ   -  

   ضفًز غغي -  

   ضفًز ؼايفٟ اي ٝ ٜٗطٜي  -  

   آٌٜبيي ثب وبغش٘بٙ ثفٛب٠ٗ   3-40

     ١بي ثفٛب٠ٗ ٛٞيىي cammande-volue،adressٗؼفكي، -  

    ٗبٌيٚ ًبـي غغي  Gًؽ ١بي أِي سٞاثغ -  

    F،S،T،Mًؽ١بي ًٌ٘ي سٞاثغ -  

   ثفٛب٠ٗ ٛٞيىي ؼـ ٗػشّبر هغجي ٝ ًبـسكيٚ  -  

   اٛشػبة وغص ػ٘ٔيبسي  -  

    NC ٝ CNCٌٜبوبيي اِّٞ ثفٛب٠ٗ ٛٞيىي ٗبٌيٚ ١بي سفاي  4-40

    (ٛوغ٠ ٌفٝع0سبٗيٚ ٛوغ٠ ِلف ؼـ ثفٛب٠ٗ -  

   هالٝيكقٛي هفي٠ٜ وبقي ٛىجز ث٠ ٗطٞـ  -  

   ثفٛب٠ٗ ٛٞيىي ـٝسفاٌي  -  

   ثفٛب٠ٗ ٛٞيىي ٌيبـ قٛي ٝ ثفي  -  

   ثفٛب٠ٗ ٛٞيىي وٞـاغٌبـي  -  

   ثفٛب٠ٗ ٛٞيىي غغي ٝ اٛٞاع آٙ  -  

   ثفٛب٠ٗ ٛٞيىي ؼايفٟ اي ٝ اٛٞاع آٙ  -  

   ثفٛب٠ٗ ٛٞيىي ويٌْ ١ب   

ثفٛب٠ٗ ٛٞيىي هفي٠ٜ وبقي، زفغً، اٛدبٕ يي ثفٛب٠ٗ يب ا٢ٌٔبي -  

ٗػشٔق  

   

   ثفٛب٠ٗ ٛٞيىي سٌفاـ -  

    G92/G3ثفٛب٠ٗ ٛٞيىي سـييف ٛوغ٠ ِلف ث٠ ِٞـر -  
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  زطاقىاض زرههي:ام شغلن

 اهذاف و ريسبرنامه درسي 

 شرح شماره

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري

   ثفٛب٠ٗ ٛٞيىي ؼـ وغص  -  

   ثفٛب٠ٗ ٛٞيىي غغي ؼـ وغص -  

   ثفٛب٠ٗ ٛٞيىي ٜٗلي ؼـ ؼٝ ٝ و٠ ثؼؽ  -  

    NCآٌٜبيي ثب دبـٗشف١بي ٗػشٔق ٗبٌيٚ ١بي  5-40

   ٌٜبوبيي اِّٞ سىز ثفٛب٠ٗ ث٠ ـٝي ١بي ٗػشٔق   6-40

    NC ٝ CNCٌٜبوبيي اِّٞ ثفٛب٠ٗ ٛٞيىي ٗبٌيٚ ١بي سفاي  7-40

 CNC 5 5 10 زض تط٘أٝ ٘ٛيؿي PCزٛا٘ايي تىاضٌيطي  41

    CNC ؼـ ثفٛب٠ٗ ٛٞيىي PCٌٜبوبيي اِّٞ ثٌبـُيفي  1-41
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   فطظ زرههي:نام شغل 

  مواد و وسايل رسانه اي ‘ ابسار ‘ فهرست استانذارد تجهيسات

قٕاضٜ زؼساز  ٔكرهاذ فٙي  ضزيف 

   cm 100 ×80ِلط٠ ِبكي ث٠ اثؼبؼ  1

  ؼـيْ ـٝٗيكي ثب و٠ ٛظبٕ ٝ ُيفٟ    2

  ؼوشِبٟ وَٜ وٜجبؼٟ ؼؼٝ عفك٠ و٠ كبق يب دبي٠  3

  ؼوشِبٟ اـٟ ً٘بٛي ٗشٞوظ   4

   عجو٠  8ً٘ؽ اثكاـ كبيْ  5

   v 220ؼـيْ ؼوشي ثب دبي٠ ٝ ًٔيؽ  6

  وَٜ غفعٞٗي ثب ًٔيؽ ٓٞاقٕ ثبؼي  7

  ؼوشِبٟ ٌ٘بـٟ ضفٝف قٙ ٗشٞوظ   8

  س٠ٌ ١بي اٛؽاقٟ ُيفي ثب دبي٠ ًبْٗ   9

  ٗيكًبـ سي ٛلفٟ ثب ُيفي٠ هبثْ سٜظيٖ   10

   mm 13-0و٠ ٛظبٕ ٗش٠  11

   عفك٠  4ـٛؽٟ ثٜؽ  12

  وفي ؼٛؽٟ ثٜؽ١بي يي عفك٠   13

  ـٛؽٟ ثٜؽ ثب سٜظيٖ وفيغ   14

   ٗئي ٗشف  5ٝ4ٝ3ـٛؽٟ ُيف ثفي  15

   6×6×8×8×10×10ـٛؽٟ ثٜؽ ؼاغٔي خ٢ز ثىشٚ ؼٛؽٟ ١بي  16

  ٢ِٛؽاـٟ هفهفٟ آج وبؼٟ   17

  ٢ِٛؽاـٟ هفهفٟ ٗفًت  18

  ٗبٌيٚ سفاي ٗفؿي ؼاـ  يي ٗشفي   19

  و٠ ٛظبٕ ثبكي ١بي ـٝ ٝ ٝاـٕ ٗػَّٞ ؼوشِبٟ كٞم   20

  ز٢بـ ٛظبٕ ٜٗظٖ ٗػَّٞ ؼوشِبٟ كٞم   21

  ز٢بـ ٛظبٕ ؿيف ٜٗظٖ ٗػَّٞ ؼوشِبٟ كٞم  22

  ِلط٠ ٛظبٕ ٗػَّٞ ؼوشِبٟ كٞم  23

  ِلط٠ ٗفؿي ثب ٗطبكظ ٗػَّٞ ؼوشِبٟ كٞم   24
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   فطظ زرههي: :نام شغل 

  مواد و وسايل رسانه اي ‘ ابسار ‘ فهرست استانذارد تجهيسات

قٕاضٜ زؼساز  ٔكرهاذ فٙي  ضزيف 

   اق ١ف ًؽإ  40ٝ120 ٝ 60ُيفٟ هٔجي  25

   ٗئي ٗشف  5-40ًٔز ٝ ُيفٟ كٍِٜي  26

  ٓيٜز ثبثز ٝ ٗشطفى ٗػَّٞ ؼوشِبٟ   27

   16-0ؼـيْ ـٝٗيكي ٛٞع ٗشٞوظ  28

   13-6ٝ5/6-0و٠ ٛظبٕ ؼوشِبٟ ؼـيْ كٞم  29

  ُيفٟ ؼـيْ ـٝٗيكي ٗفثٞع٠ ٗشٞوظ   30

   mm 40ؼـيْ وشٞٛي  31

   mm 16-0و٠ ٛظبٕ ٗش٠ خ٢ز ؼوشِبٟ كٞم  32

  ُيفٟ ٗفثٞع٠ خ٢ز ؼوشِبٟ كٞم ٗشٞوظ   33

  وَٜ ـٝٗيكي ؼٝ عفك٠ ٗشٞوظ   34

  وَٜ دبي٠ ؼاـ ؼٝ عفك٠ ٗشٞوظ   35

  وَٜ دبي٠ ؼاـ ؼٝ عفك٠ ثكـٍ   36

  ؼوشِبٟ اـٟ َٜٓ ٗشٞوظ   37

    100cm×80ِلط٠ ِبكي ثب دبي٠ ٝ ٗشؼٔوبر  38

  ًٞـٟ آٌشفٝٛيٌي ٗشٞوظ   39

  ً٘ذفوٞـ ١ٞا   40

    150cm×100ٗيكًبـ ثب ُيفٟ ـٝٗيكي  41

    100cm×70ٗيك ٗفثي ٛو٠ٍ ًٍي  42

   ًئُٞفٗي دٞؼـ غٍي  6ًذىّٞ آسً ٍٛبٛي  43

  ؼوشِبٟ ٗش٠ سيكًٚ اٝٛيٞـوبّ   44

  ً٘ؽ اثكاـ ثفاي ١ف ؼوشِبٟ عجن ٛو٠ٍ   45

   v 220ؼـيْ ؼوشي  46

   ٗشفي  30ًبثْ ويبـ ثب ز٢بـ دفيك ثب هفهفٟ  47

   ًئٞٗشف  50وٜؽاٙ ثب دبي٠  48
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   فطظ زرههي: :نام شغل 

  مواد و وسايل رسانه اي ‘ ابسار ‘ فهرست استانذارد تجهيسات

قٕاضٜ زؼساز  ٔكرهاذ فٙي  ضزيف 

  سيـ٠ اـٟ ٗبٌيٚ خ٢ز ؼوشِبٟ اـٟ َٜٓ   49

  سيـ٠ اـٟ ؼوشي خ٢ز ً٘بٙ اـٟ ؼوشي   50

  هفَ وَٜ وٜجبؼٟ خ٢ز وَٜ وٜجبؼٟ   51

  ػيٜي ضلبظشي   52

   ؼـخ٠  90 ؼـخ٠ ٝ 60ٗش٠ غكي٠ٜ ثب ؼٛجب٠ٓ اوشٞا٠ٛ اي  53

  ثٔٞى خ٢ز ًبـ ؼـ ـٝي ِلط٠ ِبكي ٍٜٗٞـي   54

  ثٔٞى خ٢ز ًبـ ؼـ ـٝي ِلط٠ ِبكي ُٞٛيبيي   55

  خؼج٠ آزبـ ًبْٗ   56

   ٓيشفي  4/1ـٝؿٚ ـاٙ  57

  هفهفٟ وَٜ سيك ًٚ   58

    آٗٞقٌي CNCٗبٌيٚ كفق  59

  ٗبٌيٚ سفاي آٗٞقٌي   60

  وَٜ اوشٞا٠ٛ ثٜٔؽ خ٢ز سيك ًفؼٙ وَٜ   61

    100mm×10×10وَٜ ٛلز  62

  خؼج٠ ٛع دٜج٠ عجن ٛو٠ٍ   63

  ُٞٛيبي ٓج٠ ؼاـ ٗشٞوظ  64

   mm 13-5/0وفي ٗش٠  65

   mm 13-1/6وفي ٗش٠ ثب اغشالف اق ٗئ٘شف  66

   ٗئي٘شف  1/6 ؼـخ٠ 60ٗش٠ ٗفؿي  67

   ٗئي٘شف 5/2 ؼـخ٠ 60ٗش٠ ٗفؿي  68

   ٗئي٘شف 4 ؼـخ٠ 60ٗش٠ ٗفؿي  69

  ٗش٠ غكي٠ٜ وفسػز ثب قيب٠ٛ وفغٞؼ   70

  ٗش٠ غكي٠ٜ وفسػز ؼـ اٛؽاقي  71

   ؼـخ٠ ثب وبم اوشٞا٠ٛ اي  90دٔيى٠ ُيف  72
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  فطظ زرههي:نام شغل 

  مواد و وسايل رسانه اي ‘ ابسار ‘ فهرست استانذارد تجهيسات

قٕاضٜ زؼساز  ٔكرهاذ فٙي  ضزيف 

   ؼـخ٠ ثب وبم اوشٞا٠ٛ اي 60دٔيى٠ ُيف  73

   R1-Rmmٌبثٔٚ هٞن  74

   R55/7-15mmٌبثٔٚ هٞن  75

  ٌبثٔٚ ٗش٠   76

  ٛوب٠ٓ كٔكي ٗؽـج ٌؽٟ   77

   ؼهيو٠ 5قاٝي٠ وٜح اٝيٜٞـوبّ ثب ؼهز  78

  سفاق ؼهين ٗؼ٘ٞٓي   79

  ُٞٛيبي ٗفًت ٗفًكيبة   80

   ٗئ٘شفي  100×100 120ُٞٛيبي  81

  وٜج٠ دفذ ًٚ  82

   6m5ٝm4ٝm3ٝmوفي هالٝيك  83

   12mٝ10m8ٝmوفي هالٝيك 84

   32ٝ1ٝ ٛ٘فٟوفي هالٝيكُفؼاٙ 85

   10m8ٝm ٝ6    m   5ٝmٝ 4mضؽيؽٟ 86

   32ٝ1ٝٛ٘فٟ  ضؽيؽٟ ُفؼاٙ 87

   HV10ٝ HV8ٝ   HV  6 ثفٝٛفٝ 88

   12mٝ10m ٝ8  m   ٝ  6mكفٗبٙ دير  89

   12mٝ10m ٝ8   m   ٝ 6mكفٗبٙ ٢ٗفٟ  90

   A-Zاقٗئي٘شف 3وٜج٠ ضفٝف  91

    ٗئي٘شف0-9 اقٗئي٘شف 3وٜج٠ اػؽاؼ 92

    ٗئي٘شف0-9 اقٗئي٘شف 5وٜج٠ اػؽاؼ 93

  ًٞٓيه ػ٘ن وٜح    94

   MM   25-0 ٗيٌفٝٗشف 95

   MM   50-25 ٗيٌفٝٗشف 96

 

 

  

 

 

  

 

 



 26 

  فطظ زرههي:نام شغل 

  مواد و وسايل رسانه اي ‘ ابسار ‘ فهرست استانذارد تجهيسات

قٕاضٜ زؼساز  ٔكرهاذ فٙي  ضزيف 

   0-1ٗيٌفٝٗشف 97

   ٗشفي30دفيك 4ًبثْ ويبـثبهفهفٟ  98

   MM   10 ٝ8 ٝ 6 ٝ4 ٝ2ٗش٠ آ٘بو٠  99

   ؼـخ118ٝ140٠ٌبثٔٚ ٗش٠ ٜٗؽـج ٌؽٟ  100

   ؼوش٠ ًٞسبٟ ٝ ثٜٔؽزًٌ كٔكي  101

  زًٌ دالوشيٌي    102

   MM   26 ٝ5/2 وفي آزبـ آٓٚ 103

   1-4ٛ٘فٟ اٛٞاع ًال١ي ٗش٠  104

   ٛٞع ٗشٞوظُيفٟ ؼوشي  105

   ٘ؿثر تٝ ٘ٛع ٌيطٜٓت ُيفٟ  106

   ٔسٛؾطاٛٞاع اٛجفٝ ؼوز  107

   ٚ ياخايٝ ٔغٙاطيؿي% 1وبػز اٛؽاقٟ ُيفي ثب ؼهز  108

   جٟر زٙظيٓ ٌٛيٙاٞاُٞيٜبي اوشٞا٠ٛ اي  109

   ٔايغ زضيسٛجًبر ًجٞؼ خ٢ز غظ ًً  110

   ز٘ثاِٝ قف ٌٛقفوٜج٠ ٍٛبٙ  111

   ٔسٛؾطدفُبـ كٔكي خ٢ز غظ ًً  112

   ٔسٛؾطدفُبـ ًٍٞئي  113

    ٔسٛؾطوٞقٙ غظ ًٍي 114

  % 5ًٞٓيه ٗفًت ثب ؼهز  115

   cm 15ٗئي ٗشف % 2ًٞٓيه ٗفًت ثب ؼهز  116

   cm 20 ٗئي ٗشف% 2ًٞٓيه ٗفًت ثب ؼهز  117

   cm 30 ٗئي ٗشف% 2ًٞٓيه دبي٠ ؼاـ ثب ؼهز  118

   cm 50وبػز اٛؽاقٟ ُيفثبدبي٠ ٗـٜبعيىي  119

   ٔيّي ٔسط% 1 تازلر 0-25ٗيٌفٝٗشفهغف وٜح  120

   ٔيّي ٔسط% 1 تازلر 25-50ٗيٌفٝٗشفهغف وٜح  121
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  فطظ زرههي:نام شغل 

  مواد و وسايل رسانه اي ‘ ابسار ‘ فهرست استانذارد تجهيسات

قٕاضٜ زؼساز  ٔكرهاذ فٙي  ضزيف 

   ٔيّي ٔسط% 1 تازلر 50-75ٗيٌفٝٗشفهغف وٜح  122

   ٔيّي ٔسط% 1 تازلر 75-100ٗيٌفٝٗشفهغف وٜح  123

    ٔؼِٕٛي ٔسٛؾطٛوب٠ٓ ٗؽـج 124

   زليم5ٝتازلر قاٝي٠ وٜح اٝيٜٞـوبّ  125

   Cm 12×   10ُٞيٜبي ٗٞيي  126

   ٔسٛؾطُٞيٜبي ٗفًت  127

    ٔيّي ٔسطي ٚايٙچيؼٛؽٟ وٜح  128

   شٚظ٘مٝ ايٌبثٔٚ ١بي دير  129

   60ٚ55ٚ30ٌبثٔٚ ١بي ؼٛؽٟ  130

    ٔسٛؾطوٞقٙ غظ ًً دبي٠ ؼاـ 131

   ٌطٔي300زًٌ كٔكي  132

   ٌطٔي300زًٌ دالوشيٌي   133

    ٗشٞوظهفهفٟ وَٜ سيكًٚ ثبؼوش٠ 134

   MM   30ٝ25ٝ20ٝ16 ؼ١بٙ الؼـ 135

   MM   32ٝ25ٝ22ٝ20 (كفٗبٙ)ثفٝسفٝ  136

   ؼـخ90٠ 60ٝٗش٠ غكي٠ٜ قاٝي٠ ؼاـ 137

   12m-3mخؼج٠ ضؽيؽٟ ٝهالٝيك 138

  ػيٜي ضلبظشي  139

   قثف ٝ ٗشٞوظهفَ وَٜ وٜجبؼٟ  140

   MM   100×15×15وَٜ ٛلز  141

  ٗبٌيٚ ِلط٠ سفاي   142

   MM   8×86ٝ×6 ـٛؽٟ 143

   MM   12×12ٝ10×10 ـٛؽٟ 144

   MM   16×16ٝ14×14 ـٛؽٟ 145
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  فطظ زرههي:نام شغل 

  مواد و وسايل رسانه اي ‘ ابسار ‘ فهرست استانذارد تجهيسات

قٕاضٜ زؼساز  ٔكرهاذ فٙي  ضزيف 

   MM   54ٝ3ٝ ـٛؽٟ 146

   Isol-iso9 ـٛؽٟ ١بي ديً وبغش٠ 147

   ًيلي ٗشٞوظـٛؽٟ ١بي ؼاغْ سفاي  148

   ًيلي ثفقٍ  ـٛؽٟ ١بي ؼاغْ سفاي  149

   MM   12ٝ108ٝ6ٝثفهٞ اوشٞا٠ٛ اي    150

   20ٝ18ٝ16ثفهٞ اوشٞا٠ٛ اي هبثز  151

   MM   40-10ثفهٞ ٗشـيف ؼوشي خؼج٠ اي   152

   MM   5/26ٝ/1ؼـخ٠ 60ٗش٠ ٗفؿي  153

   MM   5/26ٝ/1ٗش٠ ١بي ٗئي ٗشف خؼج٠ اي  154

   MM   10-6/0ٗش٠ ١بي ٗئي ٗشف خؼج٠ اي  155

   HSS MM   20ٝ18ٝ16ٝ14 ٗش٠ 156

    HSS MM   30ٝ28ٝ25ٝ24ٝ22  ٗش٠ 157

     ٗئي ٗشف2/1ٝ 8/0ثبُبٕ هفهفٟ آج ٗٞاقي   158

   CM 30و١ٞبٙ دٔيى٠ ُيفي سػز  159

   ٓيشفي4/1ـٝؿٚ ؼاٙ  160

   MM   18ٝ16ٝ12ٝ10 (كفٗبٙ )ثفٝٛفٝ  161

   0-1ٗيٌفٝٗشفايٜسي  162

    ثبـاثظ ١بي ٗفثٞع٠ٗيٌفٝٗشفػ٘ن وٜح ٗئي٘شفي 163

   0-9ٗئي ٗشفي3وٜج٠ اػؽاؼ 164

   A-Z  ٗئي ٗشف3وٜج٠ ضفٝف ًبْٗ  165

   1-4اٛٞاع ًال١ي ٗش٠  166

   118ٝ140ٌبثٔٚ ٗش٠ ٗؽـج ٌؽٟ  167

   7R-1Rٌبثٔٚ هٞن  168

   15R-5/7Rٌبثٔٚ هٞن  169
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  فطظ زرههي:نام شغل 

  مواد و وسايل رسانه اي ‘ ابسار ‘ فهرست استانذارد تجهيسات

قٕاضٜ زؼساز  ٔكرهاذ فٙي  ضزيف 

   25R-5/15Rٌبثٔٚ هٞن  170

    هيفاعيآ٘بن وَٜ 171

   وبٛشي20ٗشفكٔكي ٗؽـج ٌؽٟ  172

   ٗشفي 3ٗشف ٛٞاـي  173

   ٗشٞوظٌبثف و٠ ُٞي  174

   CM 30و١ٞبٙ دٔيى٠ ُيفي سػز  175

   MM   18ٝ16ٝ12ٝ10 (كفٗبٙ )ثفٝٛفٝ  176

   CM  30 %1ًٞٓيه وبػشي ثبؼهز  177

   0-25ٗيٌفٝٗشفغبـخي  178

   25-50ٗيٌفٝٗشفغبـخي  179

   50-75ٗيٌفٝٗشفغبـخي  180

   7-100ٗيٌفٝٗشفغبـخي  181

   5-40ٗيٌفٝٗشفؼاغٔي 182

   40-75ٗيٌفٝٗشفؼاغٔي 183

    ثبدبي٠ ٗـٜبعيهوبػز اٛؽاقٟ ُيفي 184

   ؼـخ90٠ُٞيٜبي ٗٞيي  185

   ؼهيو5٠ ثبؼهز قاٝي٠ وٜح اٝيٜٞـوبّ 186

   MM   40-5ٗيٌفٝٗشفو٠ ٛوغ٠ اي  187

   MM   75-40ٗيٌفٝٗشف و٠ ٛوغ٠ اي  188

   ذٛزواضو٠ ٛظبٕ ٗش٠  189

   وٛچهدفًبـكٔكي  190

   MM   5/6-0 ث٠ هغفHSSٗش٠  191

   5/6-10ث٠ هغفHSSٗش٠  192

   H710ثفهٞ ٗبٌيٜي  193

   H712ثفهٞ ٗبٌيٜي  194
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  فطظ زرههي:نام شغل 

  مواد و وسايل رسانه اي ‘ ابسار ‘ فهرست استانذارد تجهيسات

قٕاضٜ زؼساز  ٔكرهاذ فٙي  ضزيف 

   H720ثفهٞ ٗبٌيٜي  195

   Ms60 25×100×120سى٠٘      196

   Ms6020×80×120سى٠٘        197

   Ms60  12×80×120سى٠٘      198

   Ms60   120×40 Ø ٗيْ ُفؼ 199

   Ms60   12×70 Ø ٗيْ ُفؼ 200

   Ms60 800×50×50سى٠٘      201

   Ms60 5×30 Øٗيْ ُفؼ     202

   Ms60 50×16 Øٗيْ ُفؼ     203

   Ms60   MM  70×10 Øٗيْ ُفؼ     204

      MM St37  5/1×50 ×110 ٝـم 205

   St3780×70 Ø ٗيْ ُفؼ 206

   St37190×60 Ø ٗيْ ُفؼ 207

   St3785×50 Ø ٗيْ ُفؼ 208

   St37140×60 Ø ٗيْ ُفؼ 209

   St37  40×50 Ø ٗيْ ُفؼ 210

   St3730×50 Ø ٗيْ ُفؼ 211

   St37125×40 Ø ٗيْ ُفؼ 212

   St3760×100 Ø ٗيْ ُفؼ 213

   St3750×100 Ø ٗيْ ُفؼ 214

   St150×50 Ø 50ٗيْ ُفؼ 215

   St  70×130 Ø 50ٗيْ ُفؼ 216

   St  MM 30 Ø 50ٗيْ ُفؼ 217

   MM St 25Ø 50ٗيْ ُفؼ 218
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  فطظ زرههي:نام شغل 

  مواد و وسايل رسانه اي ‘ ابسار ‘ فهرست استانذارد تجهيسات

قٕاضٜ زؼساز  ٔكرهاذ فٙي  ضزيف 

   MM St 20Ø 50ٗيْ ُفؼ 219

   St MM 12Ø 50ٗيْ ُفؼ 220

   St37  MM   100×6515  uآ١ٚ ٛبٝؼاٛي  221

   pvc  MM  59×10×2سى٠٘ آ١ٜي يب  222

   MM St37  231×10×40سى٠٘ آ١ٜي  223

   St37120×3×20 ٛجٍي 224

   St37  65×20ز٢بـُٞي  225

   St3790×25×5/1 ٝـم آ١ٜي 226

   2×42×140ٝـم آ١ٜي   227

   k28MA90 60×10 Øٗيْ ُفؼ 228

   St37 50×65ٛبٝؼاٛي  229

   St37 140×10×40سى٠٘   230

   St37 37×20ُٞي 4 231

   St37 70×10 Ø ٗيْ ُفؼ 232

   St37 68×10×40سى٠٘   233

   USt 90×25×5/1ٝـم 234

   St37 MM  32×20 ُٞي4 235

   /1403USt 140×42×2ٝـم   236

   St37 51×23×20 ٛجٍي 237

   1403USt 175×20×2/1ٝـم   238

   St37   12×30 Ø ٗيْ ُفؼ 239
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  فطظ زرههي:نام شغل 

  مواد و وسايل رسانه اي ‘ ابسار ‘ فهرست استانذارد تجهيسات

قٕاضٜ زؼساز  ٔكرهاذ فٙي  ضزيف 

  ١ٞي٠ ثفهي   240

  ٗلشّٞ ٓطيٖ ًبـي   241

   ـٝاٛىبق  242

  هغؼ٠ ًبـ   243

   10ويٖ سب ٛ٘فٟ  244

  اٛجفؼوز   245

   ويٖ زيٚ  246

  ويٖ ٓػز ًٚ   247

  ؼٕ ثبـيي   248

  ؼٕ ُفؼ   249

  ؼٕ د٢ٚ   250

   اٝاع كيٞق  251

   (....ٗشفٝ ؼاًز ٝ )ٝوبيْ ويٖ ًٍي ثفم  252

  ٗٞٓشي ٗشف ػوفث٠ اي   253

  ٗٞٓشي ٗشف ؼيديشبّ  254

  كبقٗشف   255

  ًٜشبًشٞـ   256

  ـ٠ٓ   257

  ثي ٗشبّ   258

  وٞئير كٍبـ   259

  ًٔيؽ و٠ كبق ًبـؼي   260

  ًٔيؽ و٠ كبق ؿٔغٌي   261
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 زطاقىاض زرههي:نام شغل 

 (8براساس كاربرگ شماره )ليست تجهيسات رشته

مشخصات فني  (يك واحذ)تجهيسات رديف 
تعذاد كاربر 

 (نفر)استانذارد

عمر مفيذ و 

استانذارد 
مالحظات 

ػؽؼCm100×80 2 ِلط٠ ِبكي ث٠ اثؼبؼ 1 ٛلفيي  ١8ف √ 

ؼوشِبٟ 2ٗشٞوظ  ؼـيْ ـٝٗيكي ثب و٠ ٛظبٕ ٝ ُيفٟ    2 ٛلفيي  ١8ف √ 

ؼوشِب2ٟو٠  كبق يبدبي٠  ؼوشِبٟ وَٜ وٜجبؼٟ ؼٝعفك٠  3 ٛلفيي  ١8ف √ 

عجو8٠كبيْ ً٘ؽ اثكاـ   4 ؼوشِبٟ 2  ٛلفيي  ١8ف √ 

ؼوشِبٟ 220V 1ؼـيْ ؼوشي ثبدبي٠   5 ٛلفيي  ١16ف √ 

ؼوشِب1ٟ ثبؼيوَٜ غفعٞٗي ثب ًٔي٠ ٓٞاقٕ   6 ٛلفيي  ١16ف √ 

ؼوشِب1ٟ ٗشٞوظؼوشِبٟ ٌ٘بـٟ ضفٝف قٙ   7 ٛلفيي  ١16ف √ 

خؼج٠ 1 ًبْٗس٠ٌ ١بي اٛؽاقٟ ُيفي ثبدبي٠  8 ٛلفيي  ١16ف √ 

ٗيك16 ثبُيفٟ هبثْ سٜظيٖ ٗيكًبـسي ٛلفٟ   9 ٛلفيي  ١16ف √ 

    آٗٞقٌي   CNCٗبٌيٚ سفاي  10
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 زطاقىاض زرههي :نام  شغل 

 (8براساس كاربرگ شماره )ليست تجهيسات رشته

مشخصات فني  (يك واحذ)تجهيسات رديف 
تعذاد كاربر 

 (نفر)استانذارد

عمر مفيذ و 

استانذارد 
مالحظات 

ؼوشِبٟ 15 اٝٛيٞـوبّ ٗبٌيٚ كفق ثب اٛٞاع ٗيْ كفق   1   ؼوشِبٟ ثفاي 1 √ 

١ف ٛلف 

ؼوشِبٟ 8 ٗػَّٞ كفق كٞم٠ًٔ ُي   1-1 ١ف ؼٝ ٛلف يي  √ 

ؼوشِبٟ  

١ف ؼٝ ٛلف يي  √  ؼوشِبٟ 8 اٝٛيٞـوبّ ٠ًٔ ُي   2-1

ؼوشِبٟ  

ؼوشِبٟ 15CM 5 ٠ًٔ قٛي ثب عّٞ ًٞـن  3-1 ١ف و٠ ٛلف يي  √ 

ؼوشِبٟ  

    ٝوبيْ ثىشٚ هغؼ٠ ًبـ   2

عّٞ كي ُيفٟ ُيفٟ ٗٞاقي ثبثز   1-2
CM 16  

١ف ٛلف يي  √  ُيفٟ 15

ُيفٟ 

عّٞ كي ُيفٟ ُيفٟ ٗؽـج  2-2
CM16 

١فؼٝٛلف يي  √  ُيف8ٟ

ُيفٟ 

عّٞ كي ُيفٟ ُيفٟ اٝٛيٞـوبّ  3-2
CM16 

ُيف5ٟ ١فو٠ ٛلف يي  √ 

ُيفٟ 

١فؼٝٛلف يي  √  ُيف8ٟ ثب س٘بٕ ٗشؼٔوبر ؼوشِبٟ سوىيٖ اٝٛيٞـوبّ   4-2

ُيفٟ 

ُيف5ٟ ثب ِلطبر ٗفثٞع٠ٗيك ُفؼاٙ  5-2 ١فو٠ ٛلف يي  √ 

ُيفٟ 

ُيف5ٟ ثب ِلطبر ٗفثٞع٠ؼوشِبٟ سوىيٖ غغي   6-2 ١فو٠ ٛلف يي  √ 

ُيفٟ 

ؼـيْ ـٝٗيكي ثب ُيفٟ ٝو٠  3

ٛظبٕ  

 ٛلف يي ١8ف  √  ؼوشِبٟ 2 ٗشٞوظ

ؼوشِبٟ 

 ٛلف يي ١8ف  √  ؼوشِب2ٟ ٗشٞوظوَٜ ـٝٗيكي ؼٝ عفك٠   4

ؼوشِبٟ 

ٛلف يي ١15ف  √  ؼوشِب1ٟ ٗشٞوظؼوشِبٟ اـٟ َٜٓ ثبُيفٟ  5

ؼوشِبٟ 

ٛلف يي ١15ف  √  ؼوشِب1ٟ ٗشٞوظًٞـ آٌشفيٌي   6

ؼوشِبٟ 
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 زطاقىاض زرههي :نام  شغل 

 (8براساس كاربرگ شماره )ليست تجهيسات رشته

مشخصات فني  (يك واحذ)تجهيسات رديف 
تعذاد كاربر 

 (نفر)استانذارد

عمر مفيذ و 

استانذارد 
مالحظات 

ٛلف يي ١15ف  √  ؼوشِب1ٟ اٝٛيٞـوبّ ؼوشِبٟ ٗش٠ سيك ًٜي   7

ؼوشِبٟ 

     ٗيك ًبـ ثب ُيفٟ ـٝٗيكي   8
80×150×100 Cm 

ػؽؼ2  ٛلف يي ١8ف  √ 

ٗيك  

ٛلف يي ١15ف  √  ؼوشِب1ٟ ٗشٞوظً٘ذفوٞـ ١ٞا   9

ً٘ذفوٞـ 

100×70ٗيك ٗفثي خ٢ز ٛو٠ٍ ًٍي  10 Cm 1ػؽؼ ثفاي ٗفثي  √ 

 ًئُٞفٗي ثب دٞؼـ 6ًذىّٞ آسً ٍٛبٛي   11
 غٍي 

ػؽؼ1 ٛلف يي ١15ف  √ 

ًذىّٞ  

ً٘ؽ 15 عجن ٛو٠ٍ ً٘ؽ اثكاـ ثفاي ١ف ؼوشِبٟ   12 ١ف ؼوشِبٟ يي  √ 

ً٘ؽ 

ؼوشِبٟ 2 ثب ٗطٞـوَٜ اكوي ٗبٌيٚ وَٜ ًق وبة  13 يي ؼوشِبٟ  √ 

 ٛلف 8ثفاي 

ؼوشِب2ٟ ؼاغٔي ٗبٌيٚ وَٜ ُفؼ وبة  14 يي ؼوشِبٟ  √ 

 ٛلف 8ثفاي 

ػؽؼ2 ثلفٕ ٠ٓٞٓ اي وَٜ سيك ًٚ  15    

ػؽؼ4 ثب ٛٞى آ٘بنوَٜ سيك ًٚ   16     

اوشبسيٌي ثب دبي٠ ؼوشِبٟ ثبالٛه ًفؼٙ   17
 ؿٔغبٙ 

ؼوشِبٟ 1    

اوشبسيٌي ؼٕ زٔس٠ٔ ؼوشِبٟ ثبالٛه ًفؼٙ   18
 اي 

ؼوشِب1ٟ    

ؼوشِبٟ 1 ؼيٜبٗيٌيؼوشِبٟ ثبالٛه ًفؼٙ  19    

ؼوشِب10CM 1ُٟيفٟ ٗٞاقي  20    

ؼوشِب10CM 1ُٟيفٟ اٝٛيٞـوبّ  21    

ؼوشِب2ٟ ٗػَّٞ ؼوشِبٟ ٗيك ٗـٜبعيه  22    

ٗػَّٞ وَٜ ًٔز ُٝيفٟ كٍِٜي   23
 ُفؼوبة

ػؽؼ2    

    ٗبٌيٚ ِلط٠ سفاي   24
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 زطاقىاض زرههي :نام شغل 

 (8براساس كاربرگ شماره )ليست ابسار رشته

مشخصات فني  (يك واحذ)ابساررديف 
تعذاد كاربر 

 (نفر)استانذارد

عمر مفيذ و 

استانذارد 
مالحظات 

1      

ٗش٠  غكي٠ٜ  ثب ؼٛجب٠ٓ  اوشٞا٠ٛ  2

اي  

ٞطؾٝ ٘فطيه  √ػؽؼ 5زضجٝ 90زضجٝ ٚ 60

ػسزاظٞطوساْ  

 ٞط٘فط يه ػسز √ػؽؼ Cm15 16% 5ًٞٓيه ٗفًت ثبؼهز  3

 ٞط٘فط يه ػسز √ػؽؼ Cm 20 16غظ ًً كٔكي  4

 ٞط٘فط يه ػسز √ػؽؼ 16زضجٝ  90ُٞٛيبي سػز   5

ز  ٘فط يه ػس8ٞط √ػؽؼ 2ٔسطي 5/0% 2ًٞٓيه دبي٠ ؼاـ ثب ؼهز  6

ز ٘فط يه ػس8ٞط √ػؽؼ 2خايٝ زاض وٞقٙ غظ ًً   7

خ٢ز ًبـؼـ ـٝي ِلط٠ )ثٔٞى 8

  (ِبكي

ؼ ٛلف يي ػؽ١8ف √وفي 2ٍٜٗٞـي  

خ٢ز ًبـؼـ ـٝي ِلط٠ )ثٔٞى 9

  (ِبكي

ؼ ٛلف يي ػؽ١8ف √وفي 2ُٞيٜبٛي   

ٛلفيي خؼج٠  ١15ف √خؼج٠  1ٗئي٘شف ٝايٜسي  خؼج٠ آزبـ ًبْٗ   10

١فؼٝ ٛلفيي ـٝؿٚ  √ًيق 8ٓيشفي  4/1 ٓيشفي 4/1ـٝؿٚ ؼاٙ  11

ـاٙ  

 ٛلفيي ػؽؼ ١8ف √ًيق 2ثبؼوش٠  هفهفٟ وَٜ سيكًٚ  12

 ٛلفيي ػؽؼ ١8ف √ًيق 2خ٢ز سيكًفؼٙ وَٜ وَٜ اوشٞا٠ٛ اي ثٜٔؽ  13

 ٛلفيي ػؽؼ ١8ف √ًيق mm 100×10×10 2وَٜ ٛلز   14

 ٛلفيي خؼج٠ ١15ف √ًيق 1عجن ٛو٠ٍ  خؼج٠ ٛع دٜج٠  15

 ٛلفيي ػؽؼ ١2ف √ًيق 8ٗشٞوظ ُٞيٜبي ٓج٠ ؼاـ  16

١فو٠ ٛلفيي وفي  √وفي mm 13-5/0 5 اقوفي ٗش٠  17

وفي ٗش٠ ثباغشالف اق  18

ٗئيشف 

 mm 6-1 3 ٛلفيي وفي ١5ف √وفي 

 ٛلفيي وفي ١5ف √وفي mm 10-1/6 3  وفي ٗش٠ ثباغشالف اق ٗئيشف 19

 5/0خؼج٠ ٗش٠ ثباغشالف  20

ٗئيشف 

mm 13-5/6 2 ٛلفيي وفي ١8ف √خؼج٠ 
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 زطاقىاض زرههي :نام شغل 

 (8براساس كاربرگ شماره )ليست ابسار رشته

مشخصات فني  (يك واحذ)ابساررديف 
تعذاد كاربر 

 (نفر)استانذارد

عمر مفيذ و 

استانذارد 
مالحظات 

١فٛلفيي ػؽؼ  √ػؽؼ 15ٗئي ٗشف 6/1ؼـخ٠  60ٗش٠ ٗفؿي  21

١فٛلفيي ػؽؼ  √ػؽؼ 15ٗئي ٗشف 5/2ؼـخ٠  60ٗش٠ ٗفؿي  22

١فو٠ ٛلفيي ػؽؼ  √ػؽؼ 5ٗئي ٗشف 4ؼـخ٠  60ٗش٠ ٗفؿي  23

ٗش٠ غكي٠ٜ وفسػز ثبقيب٠ٛ  24

وفغٞؼ 

mm 25ٝ19ٝ155ٝ/11ٝ10 3 ٛلفيي ١5ف √وفي

ػؽؼاق١فًؽإ 

ٛلفيي ١5ف √وفي 3 26ٝ24ٝ20ٝ18ٗش٠ غكي٠ٜ وفسػز ؼـاٛؽاقي   25

ػؽؼاق١فًؽإ 

١فو٠ ٛلفيي ػؽؼ  √ػؽؼ 5ثبوبم اوشٞا٠ٛ اي  ؼـخ٠ 90دٔيى٠ ُيف 26

١فو٠ ٛلفيي ػؽؼ  √ػؽؼ 5ثبوبم اوشٞا٠ٛ اي  ؼـخ٠ 60دٔيى٠ ُيف 27

١فو٠ ٛلفيي ػؽؼ   √ػؽؼ R1-R7mm 5ٌبثٔٚ هٞن  28

١فو٠ ٛلفيي ػؽؼ   √ػؽؼ mm 15-5/7 R 5ٌبثٔٚ هٞن  29

١فو٠ ٛلفيي ػؽؼ  √ػؽؼ 5  140ٝ118ؼـخ٠ٌبثٔٚ ٗش٠  30

اق١فًؽإ   

١فو٠ ٛلفيي ػؽؼ   √ػؽؼ 5كٔكي ٗؽـج ٌؽٟ  ٛوب٠ٓ  31

ٛلفيي ػؽؼ  ١8ف √ػؽؼ 2ؼهيو٠  5ثبؼهز قاٝي٠ وٜح اٝيٜٞـوبّ   32

 ٛلفيي ػؽؼ  ١16ف √ػؽؼ 1ٗؼ٘ٞٓي  سفاق ؼهين   33

 ٛلفيي ػؽؼ  ١8ف √ػؽؼ 2ٗفًك يبة ُٞيٜبي ٗفًت   34

 ٛلفيي ػؽؼ  ١8ف √ػؽؼ 2ٗئي٘شفي  100×100 120ُٞيٜبي  35

١فٛلفيي وفي ػؽؼ  √وفي 15دفذ ًٚ وٜج٠   36

خ٢ز دفذ ًبـ 

ٛلفيي وفي ١3ف  √وفي 6m5ٝm4ٝm3ٝm 5وفي هالٝيك  37

اق١فًؽإ 

ٛلفيي وفي ١3ف  √وفي 12mٝ10m8ٝm 5وفي هالٝيك  38

اق١فًؽإ 

ٛلفيي وفي ١3ف  √وفي 5 32ٝ1ٝٛ٘فٟوفي هالٝيكُفؼاٙ  39

اق١فًؽإ 

     10m8ٝm ٝ6         mضؽيؽٟ   40

5ٝmٝ 4m 

ٛلفيي ػؽؼ ١3ف  √وفي 5

اق١فًؽإ 
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 زطاقىاض زرههي :نام شغل 

 (8براساس كاربرگ شماره )ليست ابسار رشته

مشخصات فني  (يك واحذ)ابساررديف 
تعذاد كاربر 

 (نفر)استانذارد

عمر مفيذ و 

استانذارد 
مالحظات 

 ٛلفيي ػؽؼ اق١فًؽا١3ٕف  √وفي 5 32ٝ1ٝٛ٘فٟ ضؽيؽٟ ُفؼاٙ  41

     HV10ٝ HV8ٝثفٝٛفٝ  42

HV  6 

 ٛلفيي ػؽؼ اق١فًؽا١8ٕف  √ػؽؼ 2

 12mٝ10m ٝ8         mكفٗبٙ دير  43

    ٝ  6m 

 ٛلفيي ػؽؼ اق١فًؽا١8ٕف  √ػؽؼ 2

 12mٝ10m ٝ8         mكفٗبٙ ٢ٗفٟ  44

    ٝ  6m  

 ٛلفيي ػؽؼ اق١فًؽا١8ٕف  √ػؽؼ 2

 ٛلفيي ػؽؼ اق١فًؽا١8ٕف  √خؼج٠ A-Z 2اقٗئي٘شف 3وٜج٠ ضفٝف  45

 ٛلفيي ػؽؼ اق١فًؽا١8ٕف  √خؼج٠ 2 ٗئي٘شف 0-9اقٗئي٘شف 3وٜج٠ اػؽاؼ 46

 خؼج3٠ٛلفيي ػؽؼ ١8ف  √خؼج٠ 2 ٗئي٘شف 0-9اقٗئي٘شف 5وٜج٠ اػؽاؼ 47

 ػؽؼ2ٛلفيي ػؽؼ ١8ف  √ػؽؼ 2وبٛشي٘شفي 30% 2ًٞٓيه ػ٘ن وٜح ثبؼهز  48

 ػؽؼ2ٛلفيي ػؽؼ ١8ف  √ػؽؼ mm   25-0 2ٗيٌفٝٗشف  49

 ٛلفيي ػؽؼ ١8ف  √ػؽؼ mm   50-25 2ٗيٌفٝٗشف  50

 ٛلفيي ػؽؼ ١8ف  √ػؽؼ 2 0-1ٗيٌفٝٗشف  51

 ٛلفيي وفي١8ف  وفي 2ٗشٞوظ  اٛٞاع هيسي ؼوشي   52

 ٛلفيي ػؽؼ ١16ف  √ػؽؼ 1ٗشفي 30دفيك 4ًبثْ ويبـثبهفهفٟ   53

١ف و٠ ٛلفيي ػؽؼ  √ػؽؼ mm   10 ٝ8 ٝ 6 ٝ4 ٝ2 5ٗش٠ آ٘بو٠   54

 اق١فًؽإ 

١ف و٠ ٛلفيي ػؽؼ  √ػؽؼ 5 ؼـخ٠ 118ٝ140ٌبثٔٚ ٗش٠ ٗطؽـج ٌؽٟ   55

 اق١فًؽإ 

١فٛلف يي ػؽؼ  √ػؽؼ 16ُفٗي  300يب250زًٌ كٔكي   56

١فٛلف يي ػؽؼ  √ػؽؼ 16ُفٗي  300ازًٌ دالوشيٌي    57

ٞطؾٝ ٘فط يه ػسز  √ػؽؼ 5 زؾسٝ وٛزاٜ ٚ تّٙسدير ٌُٞشي   58

اظٞط وساْ  

١فو٠ ٛلف يي ػؽؼ اق١ف  √وفي 5 ؼـاٛؽاقٟ ١بي ٗػشٔق دير ٌُٞشي ز٢بـوٞ  59

ًؽإ  

 ٛلف يي وفي ١8ف √وفي mm  26 ٝ5/2 2وفي آزبـ آٓٚ  60

 

  

 

 



 39 

 زطاقىاض زرههي :نام شغل 

 (8براساس كاربرگ شماره )ليست ابسار رشته

مشخصات فني  (يك واحذ)ابساررديف 
تعذاد كاربر 

 (نفر)استانذارد

عمر مفيذ و 

استانذارد 
مالحظات 

 ٛلفيي ػؽؼ اق ١5ف √ػؽؼ 3 1-4ٛ٘فٟ اٛٞاع ًال١ي ٗش٠   61

١فًؽإ  

ػؽؼ ١2فٛلف  √ػؽؼ 32ٛىجز ث٠ ٛٞع ُيفٟ  ٓت ُيفٟ   62

 ٛلفيي وفي ١8ف √وفي 2ٗشٞوظ  اٛٞاع اٛجفٝؼ وز   63

ٛلفيي ػؽؼ ١8ف √ػؽؼ 2ثب دبي٠  ٗـٜبعيىي %  1وبػز اٛؽاقٟ ُيفي ثب ؼهز   64

 ٛلفيي ػؽؼ ١16ف √ػؽؼ 1خ٢ز سٜظيٖ ُٞيٜب١ب ُٞيٜبي اوشٞا٠ٛ اي   65

 ٛلف يي يشٞة ١4ف √يشٞح 4ٗبيغ ؼـيشٞح  ًبـر ًجٞؼ خ٢ز غظ ًً   66

١فٛلف يي ػؽؼ  √ػؽؼ 16ؼٛجب٠ٓ ًٌ ًٌُٞ ٌٜج٠ ٍٛبٙ   67

١فٛلف يي ػؽؼ  √ػؽؼ 16 ٗشٞوظ دفُبـ كٔكي خ٢ز غظ ًً  68

ٛلف يي ػؽؼ ١8ف √ػؽؼ 2ٗشٞوظ  دفُبـ ًٍٞئي   69

١فيي ٛلف يي ػؽؼ  √ػؽؼ 16ٗشٞوظ  وٞقٙ غظ ًٍي  70

 ث٠ هغفHSSٗش٠  71
mm   5/6-0 2  خؼج٠

ٗئي 1/0ثباغشالف 

ٗشف 

 

 ث٠ هغفHSSٗش٠  72
خؼج٠  2 10-5/6

ٗئي 1/0ثباغشالف 

ٗشف 

 

  ػؽؼ H710 2ثفهٞ ٗبٌيٜي   73

  ػؽؼ H712 2ثفهٞ ٗبٌيٜي   74

  ػؽؼ H720 2ثفهٞ ٗبٌيٜي   75

  خؼج٠  2 خؼج٠ ًبْٗ هالٝيك ٝهالٝيك ُفؼاٙ   76

  خؼج٠  2 خؼج٠ ًبْٗ ضؽيؽٟ ضؽيؽٟ ُفؼاٙ   77

 ًٞٓيه ٗفًت ثب ؼهز  78

ٗئي ٗشف  5%
cm  15 16 ػؽؼ√ 

١فيي ٛلف يي ػؽؼ 

ًٞٓيه ٗفًت ثب ؼهز  79

ٗئي ٗشف  2%
Cm30 4 ػؽؼ√ 

١فز٢بـ  ٛلف يي ػؽؼ 
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 زطاقىاض زرههي :نام شغل 

 (8براساس كاربرگ شماره )ليست ابسار رشته

مشخصات فني  (يك واحذ)ابساررديف 
تعذاد كاربر 

 (نفر)استانذارد

عمر مفيذ و 

استانذارد 
مالحظات 

ًٞٓيه  ػوفث٠ ؼاـ ثب ؼهز  80

ٗئي ٗشف  1%
Cm30 2 ػؽؼ √ 

 ٛلف يي ػؽؼ ١8ف 

 √ ػؽؼ Cm50 2    % 2ًٞٓيه دبي٠ ؼاـثبؼهز 81
 ٛلف يي ػؽؼ ١8ف 

 √ػؽؼ Cm  12×10 16ُٞٛيبي ٗٞئي   82
١فيي ٛلف يي ػؽؼ 

ٌبثٔٚ هٞن  83
15 -5/7  R ٝ 7 -1 R 3 ػؽؼ √ 

 ٛلف يي ػؽؼ اق ١5ف 

١ف ًؽإ  

 √ػؽؼ 8 ٗؽـج ٌؽٟ ٛوب٠ٓ   84
١ف ؼٝ ٛلف يي ػؽؼ 

 √ػؽؼ 3  ؼهيو٠ 5ثب ؼهز قاٝي٠ وٜح اٝٛيٞـوبّ   85
 ٛلفيي ػؽؼ ١5ف 

 √ ػؽؼ 2  ؼهيو٠ 2ثب ؼهز قاٝي٠ وٜح اٝٛيٞـوبّ  86
 ٛلف يي ػؽؼ ١8ف 

 √ ػؽؼ 2 ثب ٗفًكيبة ُٞٛيبي ٗفًت  87
 ٛلف يي ػؽؼ ١8ف 

ِلط٠ ِبكي ثب ٝوبيْ  88

ًبْٗ  
Cm  100×100 1 ػؽؼ√ 

 ٛلف يي ػؽؼ ١15ف 

 √ػؽؼ 16 وبٛشي 20ٗشف كٔكي ٗؽـج ٌؽٟ   89
١ف يي ٛلف يي ػؽؼ 

 √ػؽؼ 15ٗشفي  3ٗشف ٛٞاـي   90
١ف ٛلف يي ػؽؼ  

ٌبثٔٚ ٗش٠   91
 √ػؽؼ 25 ؼـخ٠ 118ٝ140

١ف ٛلف يي ػؽؼ اق ١ف 

ًؽإ  
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 زطاقىاض زرههي :نام  شغل 

 (8براساس كاربرگ شماره )ليست ابسار رشته

مشخصات فني  (يك واحذ)تجهيسات رديف 
تعذاد كاربر 

 (نفر)استانذارد

عمر مفيذ و 

استانذارد 
مالحظات 

 √ػؽؼ 16  ٗشٞوظ وٞقٙ غظ ًً ؼوشي   92
١ف يي ٛلف يي ػؽؼ 

 √ػؽؼ 5 ٗشٞوظ ُٞٛيبي ٓج٠ ؼاـ   93
١ف و٠ ٛلف يي ػؽؼ 

 √ ػؽؼ 5 ٗشٞوظدفُبـ غظ ًٍي   94
١ف و٠ ٛلف يي ػؽؼ 

 √ ػؽؼ 3 ٗشٞوظ ٗٞاقي ًً   95
 ٛلفيي ػؽؼ ١5ف 

 √ػؽؼ 15 -ػيٜي ضلبظشي   96
١ف ٛلف يي ػؽؼ 

 √ػؽؼ 15 ٗشٞوظ ثفن ٗٞئي   97
١ف ٛلف يي ػؽؼ 

 √ػؽؼ 1 ثبؼوش٠ هفهفٟ وَٜ ِبف ًٚ   98
 ٛلف يي ػؽؼ ١15ف 

 √ ؼوشِبٟ   V220 1 ؼـيْ ؼوشي ثب آزبـ  99
 ٛلفيي ؼوشِبٟ  ١15ف 

 √ػؽؼ 1ٗشفي  30ًبثْ وي ثب هفهفٟ   100
 ٛلف يي ػؽؼ 15ٟ ـ

 √ػؽؼ 15  ٓيشفي 4/1ـٝؿٚ ؼاٙ   101
ٛلف يي ػؽؼ ١15ف 

 √ػؽؼ 2 هيفاعي آ٘بن وَٜ   102
 ٛلفيي ػؽؼ ١8ف 

 √ػؽؼ 16 اوشبٛؽاـؼ ً٘بٙ اـٟ ؼوشي   103
١ف ٛلف يي ػؽؼ 

 √ػؽؼ 90 اوشبٛؽاـؼسيؾ اـٟ   104
 ػؽؼ ١5ف ٛلف 

 √ػؽؼ CM20×25×15 2ُٞٛيبي زؽٛي   105
 ٛلف يي ػؽؼ ١8ف 

 √خؼج٠  A-Z 2اق ٗئي ٗشفي  3وٜج٠ ضفٝف  106
 ٛلف يي ػؽؼ ١8ف 

 √ خؼج٠  2 0-9اق  ٗئي ٗشفي  3وٜج٠ اػؽاؼ  107
 ٛلف يي خؼج٠  ١8ف 

 √ خؼج٠  2 0-9اق  ٗئي ٗشفي  5وٜج٠ اػؽاؼ  108
 ٛلف يي خؼج٠  ١8ف

 √ ػؽؼ 8 ُفٗي 300زًٌ كٔكي   109
 ٛلف يي خؼج٠  ١8ف

 √ػؽؼ 15 ُفٗي 300زًٌ دالوشيٌي   110
١ف ٛلف يي ػؽؼ 

(ٗئي ٗشفي ٝايٜسي  )خؼج٠ آزبـ ًبْٗ   111  √ خؼج٠ 1 
 ٛلف يي ػؽؼ ١15ف 

 √ًيق  mm 16-5/2 4اق وفي آزبـ آٓٚ   112
 ٛلف يي ًيق  ١4ف

 √خؼج٠  1 ثب دبي٠ س٠ٌ ١بي اٛؽاقٟ ُيفي   113
 ٛلف يي خؼج٠  ١15ف 

 √ وفي ًبْٗ  2 ٗشٞوظ اٛٞاع اٛجف ؼوز   114
 ٛلف يي وفي  ١8ف 
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 زطاقىاض زرههي :نام  شغل 

 (8براساس كاربرگ شماره )ليست ابسار رشته

مشخصات فني  (يك واحذ)تجهيسات رديف 
تعذاد كاربر 

 (نفر)استانذارد

عمر مفيذ و 

استانذارد 
مالحظات 

 √وفي ًبْٗ  2 ٗشٞوظ اٛٞاع دير ٌُٞشي   115
 ٛلف يي وفي   ١8ف 

 √وفي ًبْٗ 4 ؼـ اٛٞاع ٗػشٔق هٖٔ ١بي ثفي ؼوشي   116
 ٛلف يي وفي  ١4ف 

 √ػؽؼ 1 ٗشٞوظ ُٞٛيبي اوشٞا٠ٛ اي   117
 ٛلف يي ػؽؼ ١15ف 

 √وفي  2 ٗشٞوظ دير ؼـآـ   118
 ٛلفيي وفي  ١8ف 

 √ ػؽؼ 1 ٗؼ٘ٞٓي غظ ًً ويٜٞوي   119
 ٛلف يي ػؽؼ ١15ف 

 √ ػؽؼ 1ٗفؿي ؼاـ  غظ ًً ويٜٞوي   120
 ٛلف يي ػؽؼ ١15ف 

 √ًيق  16ٗشٞوظ  اٛٞاع و١ٞبٙ ًيلي   121
١ف يي ٛلف يي ًيق  

 √وفي 2ًبْٗ  ٌي٠ٍ خلز ًٚ   122
 ٛلف يي وفي  ١8ف 

 √وفي 15ًبْٗ  ًيق ُٝيفٟ كٍِٜي   123
١ف يي ٛلف يي ػؽؼ 

 √وفي  15ًبْٗ  اٛٞاع ـٝثٜؽ   124
١فو٠ ٛلف يي وفي  

ػؽؼثفاي ١ف ٛلف  1 ػؽؼ 16 50×63×22سيـ٠ كفق ؿٔغٌي ؼـ و٠ سيخ   125

١ف ؼٝ ٛلف يي ػؽؼ  ػؽؼ 8 50×40×22سيـ٠ كفق ؿٔغٌي ؼـ و٠ سيخ  126

١ف ؼٝ ٛلف يي ػؽؼ  ػؽؼ 8 80×80×32 سيـ٠ كفق ؿٔغٌي ؼـ و٠ سيخ 127

 ػؽؼ 8 60×40×27سيـ٠ كفق ديٍبٛي سفاي   128
١ف ؼٝ ٛلف يي ػؽؼ 

 ػؽؼ mm16×32×40 8سيـ٠ كفق ديٍبٛي سفاي   129
١ف ؼٝ ٛلف يي ػؽؼ 

 ػؽؼ mm22×50×50 8سيـ٠ كفق ديٍبٛي سفاي   130
١ف ؼٝ ٛلف يي ػؽؼ 

 ػؽؼ  mm27×45×80 8سيـ٠ كفق ديٍبٛي سفاي   131
١فؼٝ ٛلف يي ػؽؼ 

  ػؽؼ mm 32  ×50×100 8سيـ٠ كفق ديٍبٛي سفاي   132
١ف ؼٝٛلف يي ػؽؼ 

١ف ؼٝ ٛلف يٌؼؽؼ  ػؽؼ 8 80×45سيـ٠ كفق ًق سفاي ؼٛؽا٠ٛ ٗدكا  133

١ف ؼٝ ٛلف يي ػؽؼ   ػؽؼ 8 100×50سيـ٠ كفق ًق سفي ؼٛؽا٠ٛ ٗدكا  134

 ػؽؼ 200عجن كفٕ سيـ٠ ُيف  آ٘بو٠   135
١ف ؼٝ ٛلف يي ػؽؼ 

١ف و٠ ٛلف يي ػؽؼ  ػؽؼ mm  27×6×80  5سيـ٠ كفق ٌيبـ سفاي زخ ٝـاوز   136

 ػؽؼ 5 63×5×22سيـ٠ كفق ٌيبـ سفاي زخ ٝـاوز   137
١ف و٠ ٛلف يي ػؽؼ 
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 زطاقىاض زرههي :نام  شغل 

 (8براساس كاربرگ شماره ) ليست ابسار رشته

مشخصات فني  (يك واحذ)تجهيسات رديف 
تعذاد كاربر 

 (نفر)استانذارد

عمر مفيذ و 

استانذارد 
مالحظات 

١ف و٠ ٛلف يي ػؽؼ    ػؽؼ 5 100×8×32سيـ٠ كفق ٌيبـ سفاي زخ ٝـاوز   138

  ػؽؼ 5 100×10×27سيـ٠ كفق ٌيبـ سفاي زخ ٝـاوز   139
١فو٠ ٛلفيي ػؽؼ 

 ػؽؼ 109ٝ8ٝ7ٝ6ٝ5ٝ4ٝ3ٝRٝ 3سيـ٠ كفق ٗطؽة ٝٗوؼف  140
 ٛلف يي ػؽؼ اق ١5ف 

١ف ًؽإ 

 ؼـخ٠ 90 60ٝسيـ٠ كفق خٜبهي   141
  5 60 80ٝ 100ٝث٠ هغف 

١ف و٠ ٛلف يي ػؽؼ اق 

١ف ًؽإ 

 ؼـخ٠  30 45ٝسيـ٠ كفق ؼٕ زٔس٠ٔ  142
 ػؽؼ mm  40ٝ 30ٝ 20 5ث٠ هغف 

١ف و٠ ٛلف يي ػؽؼ اق 

١ف ًؽإ  

سيـ٠ كفق ٗؽّٝ   143
4ٝ 3ٝ 5/2ٝ 2ٝ 5 / 1ٝ 1 

وفي ًبْٗ 2

ػؽؼي  8
 

 ٛلف يي وفي ١8ف 

  ػؽؼ  5  80 × 22 ×1 / 5سيـ٠ كفق اـٟ اي ث٠ اثؼبؼ   144
١ف و٠ ٛلف يي ػؽؼ 

  ػؽؼ 5 63 ×16×  1سيـ٠ كفق اـٟ اي ث٠ اثؼبؼ  145
١ف و٠ ٛلف يي ػؽؼ 

  ػؽؼ 5 100 × 22× 2سيـ٠ كفق اـٟ اي ث٠ اثؼبؼ  146
١ف و٠ ٛلف يي ػؽؼ 

١ف و٠ ٛلف يي ػؽؼ   ػؽؼ 5 100 ×22× 3سيـ٠ كفق اـٟ اي ث٠ اثؼبؼ  147

  ػؽؼ 5 100 ×25× 4سيـ٠ كفق اـٟ اي ث٠ اثؼبؼ  148
١ف و٠ ٛلف يي ػؽؼ 

  ػؽؼ 5 100 ×25× 5سيـ٠ كفق اـٟ اي ث٠ اثؼبؼ  149
١ف و٠ ٛلف يي ػؽؼ 

  ػؽؼ 2 3 ٝ 2ٗؽّٝ سيـ٠ كفق ٗؽّٝ ١بة  150
 ٛلف يي ػؽؼ اق ١8ف 

١ف ًؽإ  

١ف و٠ ٛلف يي ػؽؼ   ػؽؼ T  ٌٌْ 6  ×25 5سيـ٠ كفق  151

  ػؽؼ T  ٌٌْ 6  ×32 5سيـ٠ كفق  152
١ف و٠ ٛلف يي ػؽؼ 

  ػؽؼ  T  ٌٌْ 8  ×40 5سيـ٠ كفق  153
١ف و٠ ٛلف يي ػؽؼ 

  ػؽؼ 15 ٗئي ٗشف  2 / 5 ٝ 1/ 6 ؼـخ٠  60ٗش٠ ٗفؿي  154
١ف ٛلف يي ػؽؼ 

  ػؽؼ 15 ٗئي ٗشفي  4 ؼـخ٠  60ٗش٠ ٗفؿي  155
 ػؽؼ ثفاي ١ف ٛلف  1

 Hssوفي ٗش٠ ؼٝ ٌيبـٟ  156
mm  13-1 5 ػؽؼ  

١ف و٠  ٛلف يي خؼج٠ 

ٗئي % 5ثب اغشالف 

ٗشف 

 Hssوفي ٗش٠ ؼٝ ٌيبـٟ  157
mm  16-1 3 ػؽؼ  

١ف و٠  ٛلف يي خؼج٠ 

ٗئي % 2ثب اغشالف 

ٗشف 

 ػؽؼ  mm 14ٝ 12ٝ 10ٝ 8ٝ 6ٝ 5 15 ث٠ اثؼبؼ Hssٗش٠ ؼٝ ٌيبـٟ  158
  ًؽإ ١ف ٛلف يي ػؽؼ اق ١ف
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 زطاقىاض زرههي :نام  شغل 

 (8براساس كاربرگ شماره )ليست ابسار رشته

مشخصات فني  (يك واحذ)تجهيسات رديف 
تعذاد كاربر 

 (نفر)استانذارد

عمر مفيذ و 

استانذارد 
مالحظات 

  ػؽؼ 5 16ٝ - 18-20-22 ٝ 25ٗش٠ ؼٝ ٌيبـٟ ث٠ اثؼبؼ  159
١ف و٠ ٛلف يي ػؽؼ اق 

١ف ًؽإ  

  ػؽؼ 3  28 30ٝ 32ٝ 40ٝ ث٠ اثؼبؼ Hssٗش٠ ؼٝ ٌيبـٟ  160
 ٛلف يي ػؽؼ اق ١5ف 

١ف ًؽإ  

  ٗشفي 3  10 5/11ٝ 15ٝ 19ٝ 25ٝٗش٠ غكي٠ٜ وف سػز ث٠ اثؼبؼ  161
 ٛلف يي ػؽؼ اق ١5ف 

١ف ًؽإ 

  ػؽؼ  5يب وبم اوشٞا٠ٛ اي   ؼـخ٠ 90دٔيى٠ ُيف  162
١ف و٠ ٛلف يي ػؽؼ 

١ف و٠ ٛلفيي ػؽؼ  ػؽؼ 5يب وبم اوشٞا٠ٛ اي   ؼـخ٠  60دٔيى٠ ُيف  163

  ػؽؼ 5 6 8ٝ 10ٝ ٝ 12ثفهٞي ؼوشي ثبثز ث٠ اثؼبؼ   164
١فو٠ ٛلف يي ػؽؼ اق 

١ف ًؽإ  

 10 12ٝثفهٞي ٗػفٝعي  165

ٝ8ٝ 6 
  ػؽؼ 5 1 : 20 ٝ 1 : 50ثب ٛىجز  

١فو٠ ٛلف يي ػؽؼ اق 

١ف ًؽإ 

  ػؽؼ H7 20ٝ 18ٝ 16ٝ 12 5ثفهٞي ٗبٌيٜي ث٠ اثؼبؼ   166
١فو٠ ٛلف يي ػؽؼ اق 

١ف ًؽإ 

  ػؽؼ M 5 5- 6 8ٝ 10ٝ 12ٝوفي هالٝيك ٗئي ٗشفي   167
١فو٠ ٛلف يي ػؽؼ اق 

١ف ًؽإ 

  ػؽؼ M 5 1 6 20ٝ 22ٝوفي هالٝيك ٗئي ٗشفي  168
١فو٠ ٛلف يي ػؽؼ اق 

١ف ًؽإ 

 ٛلف يي وفي ١8ف   وفي 2 1 2ٝ 3ٝ 4ٝهالٝيك ُفؼاٙ ٛ٘فٟ   169

خؼج٠ ضؽيؽٟ هالٝيك  170

ٗئي٘شفي  
 خؼج٠  2ًبْٗ  

 ٛلف يي خؼج٠  ١8ف 

 ٛلف يي خؼج٠  ١8ف خؼج٠  2ًبْٗ  خؼج٠ ضؽيؽٟ هالٝيك ايٜسي  171

و٠ ُٞي ‘ ٌبثف سػز  172

ٝهبٌوي  
  وفي  2ٗشٞوظ  

 ٛلف يي وفي   ١8ف 

سيـ٠ كفق اٍِٛشي ؼٝ دف ث٠  173

اثؼبؼ  
  ػؽؼ 5 4 5ٝ 6ٝ 8ٝ 10ٝ 12ٝ

١ف و٠ ٛلف يي ػؽؼ اق 

١ف ًؽإ  

سيـ٠ كفق اٍِٛشي ز٢بـ دف ث٠  174

اثؼبؼ  
  ػؽؼ 4  8 10ٝ 12ٝ 16ٝ 12ٝ

١ف و٠ ٛلف يي ػؽؼ اق 

١فًؽإ  

  Ms60سى٠٘      175
25×100×120 

ٗئي ١120فٛلف

ٗشف 
ٗشف 6/2
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 زطاقىاض زرههي :نام شغل 

 (8براساس كاربرگ شماره )ليست مواد مصرفي  رشته

مشخصات مواد مصرفي رديف 
تعذاد كاربر 

 (نفر)استانذارد
مالحظات 

ٗشف 5/2ٗئي ٗشف ١120فٛلف Ms60 20×80×120سى٠٘        176

ٗشف 5/2ٗئي ٗشف ١120فٛلف Ms60   12×80×120سى٠٘      177

ٗشف 5/2ٗئي ٗشف ١120فٛلف Ms60    120×40 Ø ٗيْ ُفؼ 178

يي ٗشف ٗئي ٗشف ١70فٛلف Ms60    12×70 Ø ٗيْ ُفؼ 179

وبٛشي٘شف 30ٗئي ٗشف ١80فٛلف Ms60  800×50×50سى٠٘      180

وبٛشي٘شف 20ٗئي ٗشف ١5فٛلف Ms60  5×30 Øٗيْ ُفؼ     181

ٗشف 5/3 ٗئي ٗشف ١50فٛلف  Ms60  50×16 Øٗيْ ُفؼ     182

ٗشف 3 ٗئي ٗشف ١70فٛلف  Ms60  MM  70×10 Øٗيْ ُفؼ     183

ٗشف 5/2 ٗئي ٗشف ١70فٛلف  St37 MM  5/1×50 ×110   ٝـم 184

ٗشف 2ٛلف St37 MM   100×6515  u 15آ١ٚ ٛبٝؼاٛي  185

ٗشف 5/1ٛلف pvc MM  59×10×2 15سى٠٘ آ١ٜي يب  186

             St37 سى٠٘ آ١ٜي 187

MM  231×10×40  
ٗشف 4ٛلف 15

ٗشف 2ٛلف St37 120×3×20 15 ٛجٍي 188

ٗشف St37 65×20  5/1ز٢بـُٞي  189

ٗشف 5/1ٛلف St37 90×25×5/1 15 ٝـم آ١ٜي 190

ٗشف 3ٛلف 15 2×42×140 ٝـم آ١ٜي 191

ٗشف 5/1ٛلف k28MA90 60×10 Ø 15ٗيْ ُفؼ 192

ٗشف 3ٛلف St37 50×65 15ٛبٝؼاٛي  193

ٗشف St37 140×10×40  3سى٠٘   194

ٗشف St37 37×20  3ُٞي 4 195
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 زطاقىاض زرههي :نام شغل 

 (8براساس كاربرگ شماره )ليست مواد مصرفي  رشته

مشخصات مواد مصرفي رديف 
تعذاد كاربر 

 (نفر)استانذارد
مالحظات 

ٗشف St37 70×10 Ø  5/1 ٗيْ ُفؼ 196

ٗشف St37 68×10×40  5/1سى٠٘   197

ٗشف USt 90×25×5/1  2ٝـم 198

ٗشف St37 MM  32×20  1 ُٞي4 199

ٗشف 1403USt 140×42×2/1  3ٝـم   200

ٗشف St37 51×23×20  5/2 ٛجٍي 201

ٗشف 1403USt 175×20×2/1  5/3ٝـم   202

ٗشف St37   12×30 Ø  2 ٗيْ ُفؼ 203

204 ًٌ٘ St37 mm×100×75×75  2 ٗشف 

205 ًٌ٘ St37 100×70×70  2  ٗشف 

206 ًٌ٘ St37 60×85×65  5/1 ٗشف 

207 ًٌ٘St50 85×55×80  2 ٗشف 

 ٗشف St50 50×45 Ø  5/1 ٗيْ ُفؼ 208

ٗشف St37 235×85×20   5 سى٠٘ 209

 ٗشف St37  mm30×80 Ø  1 ٗيْ ُفؼ 210

211 ًٌ٘St50 255×25×25  5 ٗشف

 ٗشف St37 30×70 Ø  1 ٗيْ ُفؼ 212

 ٗشف St37 90×50 Ø  2 ٗيْ ُفؼ 213

ٗشف St37 95×22×120  3 سى٠٘ 214

ٗشف St37 50×120 Ø  5/1 ٗيْ ُفؼ 215

ٗشف Ø  1 140×40ٗيْ ُفؼ ثفٛكي  216

ٗشف St50 100× 16×16  5/2 ًٌ٘ ز٢بـ ُٞي 217
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 زطاقىاض زرههي :نام شغل 

 (8براساس كاربرگ شماره )ليست مواد مصرفي  رشته

مشخصات مواد مصرفي رديف 
تعذاد كاربر 

 (نفر)استانذارد
مالحظات 

   ١ٞي٠ ثفهي   218

   ٗلشّٞ ٓطيٖ ًبـي   219

    ـٝاٛىبق  220

   هغؼ٠ ًبـ   221

    10ويٖ سب ٛ٘فٟ  222

   اٛجفؼوز   223

    ويٖ زيٚ  224

   ويٖ ٓػز ًٚ   225

   ؼٕ ثبـيي   226

   ؼٕ ُفؼ   227

   ؼٕ د٢ٚ   228

    اٝاع كيٞق  229

ٝوبيْ ويٖ ًٍي ثفم  230

 (....ٗشفٝ ؼاًز ٝ )
   

   ٗٞٓشي ٗشف ػوفث٠ اي   231

   ٗٞٓشي ٗشف ؼيديشبّ  232

   كبقٗشف   233

   ًٜشبًشٞـ   234

   ؼ٠ٓ   235

   ثي ٗشبّ   235

   وٞئير كٍبـ   236

   ًٔيؽ و٠ كبق ًبـؼي   237

   ًٔيؽ و٠ كبق ؿٔغٌي   238
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-  ب

 2زطاقىاض زضجٝ: نام شغل

 فهرست توانايي هاي شغل 

 عنوان توانايي رديف

سٞاٛبيي ديٍِيفي اق ضٞاؼص ٛبٌي اق ًبـ ٝ ـػبيز ٌٛبر ضلبظشي ٝ ث٢ؽاٌز ًبـ   1

سٞاٛبيي غظ ًٍي ٝ اٛؽاقٟ ُؿاـي ـٝي هغؼ٠ ًبـ   2

سٞاٛبيي ثفٌٌبـي ؼوشي ٝ ٗبٌيٜي ثٞوي٠ٔ اـٟ   3

 (ـاوز ـٝ ًفؼٙ)سٞاٛبيي كفٕ ؼاؼٙ ٝـم ٝ دفزٌبـي  4

سٞاٛبيي و١ٞبٌٛبـي وغٞش سػز، ُٞٛيبيي ٝ ٗٞاقي  5

سٞاٛبيي غظ ًٍي ؼهين قٝايب، هٞن ٝ ػالٗشِؿاـي ـٝي وغٞش   6

سٞاٛبيي و١ٞبٌٛبـي وغٞش قٝاي٠ ؼاـ ٝ ٜٗطٜي غبـخي ٝ ؼاغٔي  7

سٞاٛبيي ٌبثفقٛي ثب ٌبثف و٠ ُٞي ٝ سيك ًفؼٙ آٙ   8

سٞاٛبيي هٌٔ٘بـي  9

سٞاٛبيي سيك ًفؼٙ هٖٔ   10

سٞاٛبيي سفويٖ غغٞط اوشبٛؽاـؼ ٝ ًبؼـ١بي ٛو٠ٍ   11

سٞاٛبيي سفويٖ اٌٌبّ ١ٜؽوي ٜٗظٖ ٝ ٛبٜٗظٖ   12

سٞاٛبيي سفويٖ و٠ ٛ٘ب اق ـٝي هغؼبر وبؼٟ   13

سٞاٛبيي سفويٖ ٛ٘بي وٕٞ اق ـٝي ؼٝ ٛ٘بي ؼاؼٟ ٌؽٟ   14

سٞاٛبيي سفويٖ ٛ٘ب١ب اق ـٝي دفوذٌشيٞ  15

سٞاٛبيي سفويٖ ثفي هبعغ   16

سٞاٛبيي غٞاٛؽٙ ٛو٠ٍ ١بي ٗفًت   17

سٞاٛبيي وٞـاغٌبـي ٝ غكي٠ٜ ًبـي ثب ؼـيْ ؼوشي ٝ ٗبٌيٜي   18

سٞاٛبيي سيك ًفؼٙ ٗش٠   19

سٞاٛبيي ضؽيؽٟ ٝ هالٝيك ًبـي   20

سٞاٛبيي اٛؽاقٟ ُيفي هغف١بي ؼاغٔي ٝ غبـخي، ضػبٗز ٌيبـ١بي ؼاغٔي ٝ غبـخي ٝ ٗػفٝط ١ب   21

سٞاٛبيي ثفهًٞبـي ؼوشي ٝ ٗبٌيٜي   22

سٞاٛبيي ايدبؼ هٞن آٌشفيٌي ثٞوي٠ٔ ؼوشِب٢١بي خٌٌٞبـي ثفم   23
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 2زطاقىاض زضجٝ: نام شغل

 فهرست توانايي هاي شغل 

 عنوان توانايي رديف

سٞاٛبيي خٌٌٞبـي اسّبالر ثؽٝٙ دع ٝ ثب دع ؼـ ضبٓز وغطي   24

سٞاٛبيي ـًًٝ ًبـي وػز ٝ ٛفٕ هغؼبر ثب هٞن آٌشفيٌي   25

 ٗئي٘شف  %5سٞاٛبيي ًق سفاٌي، ـٝسفاٌي، د٠ٔ سفاٌي، ٌيبـ سفاٌي ٝ دع قٛي غبـخي سب ؼهز  26

 %5سٞاٛبيي ؼاغْ سفاٌي ًق، د٠ٔ، ٌيبـ، وٞـاغ٢بي ـاٟ ثؽـ ٝ ثٚ ثىز ٝ دع قٛي ؼاغٔي سب ؼهز  27

 ٗئي٘شف

سٞاٛبيي آج قؼٙ ـٝي هغؼبر ًبـ   28

سٞاٛبيي سيك ًفؼٙ اٛٞاع ـٛؽٟ سفاٌٌبـي ثب ؼوز   29

 ؼهيو٠  10سٞاٛبيي سفاٌيؽٙ ٗػفٝع٢بي غبـخي ٝ ؼاغٔي سب ؼهز  30

يي ـا٠١  (زخ ٝ ـاوز)سٞاٛبيي دير ٝ ٢ٗفٟ سفاٌي ٗئي٘شفي ٝ ايٜسي وفسيك، ٗفثؼي ٝ ؾٝقٛو٠ اي  31

سٞاٛبيي ضؽيؽٟ ٝ هالٝيكًبـي ـٝي ٗبٌيٚ سفاي   32

سٞاٛبيي كفٕ سفاٌي ؼوشي   33

سٞاٛبيي وفٝيه ٝ ٢ِٛؽاـي هى٘ش٢بي ٗػشٔق ٗبٌيٚ سفاي   34
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 2 زطاقىاض زضجٝ:ام شغلن

 اهذاف و ريسبرنامه درسي 

 شرح شماره

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري

زٛا٘ايي خيكٍيطي اظ حٛازش ٘اقي اظ واض ٚ ضػاير ٘ىاذ  1

حفاظسي ٚ تٟساقر واض  

4 3 7 

آٌٜبيي ثب ٗلب١يٖ ديٍِيفي اق ضٞاؼص ٝ ـػبيز ٌٛبر ضلبظشي ٝ ث٢ؽاٌز  1-1
ًبـ  

   

   آٌٜبيي ثب ػٞاْٗ كيكيٌي ٌٝي٘يبيي قيبٙ آٝـ   2-1

   ِؽا، ُفٗب،وفٗب، ـعٞثز ٛٞـ ٝ اٌؼ٠ ١بي ٗضف  -  

   اـسؼبي، اثػفٟ ُبق، ُفؼ ٝ ؿجبـ -  

   آٌٜبيي ثب اـُٞٛٞٗي   3-1

   ٝضؼيز ًبـ ؼـ ضبٓز ٍٛىش٠ ٝ ايىشبؼٟ  -  

   ضبٓز وف ١ِٜبٕ ًبـ  -  

   غىشِي ٝ ػٞاْٗ ايدبؼ غىشِي -  

   خبثدب ًفؼٙ ٗٞاؼ ٝ هغؼبر ؼـ ٗطيظ ًبـ  -  

   آٌٜبيي ثب ٗٞاـؼ اٛضجبعي ٝ ٗوفـار   4-1

   ٗوفـار اٛضجبعي ػ٘ٞٗي ؼـ ًبـُبٟ  -  

   ٗوفـار اٛضجبعي كفؼي  -  

   ٛظبكز ٝ ث٢ؽاٌز ػ٘ٞٗي ٝ كفؼي ؼـ ٗطيظ آٗٞقٌي ٝ ًبـُبٟ  -  

   ٌٜبوبيي ٝوبيْ ٝ سد٢يكار ايٜ٘ي اٛلفاؼي ؼـ ١ِٜبٕ ًبـ ٝ ًبـثفؼ آ٢ٛب   5-1

   آٌٜبيي ثب ػالئٖ ٝ ؼوشٞـآؼ٢ٔ٘بي ايٜ٘ي   6-1

   آٌٜبيي ثب ٝوبيْ ٝ اِّٞ ديٍِيفي ٝ ٗجبـقٟ ثب آسً وٞقي ؼـ ًبـُبٟ   7-1

ويٖ اسّبّ  (ويٖ اـر)آٌٜبيي ثب غغفار ثفم ُفكشِي ٛبٌي اق كوؽاٙ  8-1
ٗؤثف ثؽ٠ٛ ؼوشِبٟ ث٠ قٗيٚ  

   

   آٌٜبيي ثب ً٘ي ١بي اٝٓي٠  9-1

   آٌٜبيي ثب خؼج٠ ً٘ي ١بي اٝٓي٠ ٝ ٝوبيْ آٙ   10-1

ديٍِيفي اق ضٞاؼص ٛبٌي اق ًبـ ٝ ـػبيز ٌٛبر ضلبظشي ٌٜبوبيي اِّٞ  11-1
ٝ ث٢ؽاٌز ًبـ 
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 6 4 2 زٛا٘ايي ذط وكي ٚ ا٘ساظٜ ٌصاضي ضٚي لطؼٝ واض 2

   آٌٜبيي ثب ٗل٢ٕٞ غظ ًٍي ٝ اٛؽاقٟ ُؿاـي   1-2

   آٌٜبيي ثب ٝوبيْ اٛؽاقٟ ُؿاـي ٝ غظ ًٍي   2-2

    (وشبـٟ)غظ ًً كٔكي -  

   ٗشف ٛٞاـي -  

   وٞقٙ غظ ًً -  

   ُٞٛيبي ٓج٠ ؼاـ  -  

   ٌٜبوبيي ٝاضؽ١بي اٛؽاقٟ ُيفي عّٞ ٝ وغص ؼـ ويىشٖ ٗشفيي ٝ ايٜر  3-2

   ٌٜبوبيي اِّٞ ـػبيز ٗٞاـؼ ايٜ٘ي ١ِٜبٕ اٛؽاقٟ ُؿاـي   4-2

   ٌٜبوبيي اِّٞ غظ ًٍي ٝ اٛؽاقٟ ُؿاـي ـٝي هغؼ٠ ًبـ   5-2

 10 8 2زٛا٘ايي تطقىاضي زؾسي ٚ ٔاقيٙي تٛؾيّٝ اضٜ  3

   آٌٜبيي ثب ٗل٢ٕٞ ثفٌٌبـي   1-3

   آٌٜبيي ثب ٗيكًبـ ٝ ُيفٟ ـٝٗيكي ٝ ٓج٠ ُيفٟ   2-3

   آٌٜبيي ثب ً٘بٙ اـٟ ؼوشي ٝ هى٘ش٢بي ٗػشٔق آٙ   3-3

   آٌٜبيي ثب سيـ٠ ١بي اـٟ غ٠ٌٍ ثف ٝ آ١ٚ ثف   4-3

    (َٜٓ)آٌٜبيي ثب وبغش٘بٙ ٝ عفق ًبـ ٗبٌيٚ اـٟ  5-3

   ٌٜبوبيي اِّٞ ـػبيز ٗٞاـؼ ايٜ٘ي ١ِٜبٕ ثفٌٌبـي   6-3

   آٌٜبيي ثب ٗٞاؼ غٜي ًٜٜؽٟ ٝ ًبـثفؼ آٙ   7-3

   ٌٜبوبيي اِّٞ ثفٌٌبـي ؼوشي ٝ ٗبٌيٜي ثٞوي٠ٔ اـٟ   8-3

 8 6 2 (ضاؾر ضٚ وطزٖ)زٛا٘ايي فطْ زازٖ ٚضق ٚ خطچىاضي  4

   آٌٜبيي ثب ٗل٢ٕٞ  ٝـهٌبـي   1-4

   آٌٜبيي ثب ٝوبيْ كفٕ ؼاؼٙ ٝـم ٝ ًبـثفؼ آ٢ٛب   2-4

   هيسي ٝـم ثفي ؼوشي ٝ ا١فٗي، ٝوبيْ غٖ ًٚ ٝ كفٕ ؼ١ي -  

   زًٌ ٝ وٜؽاٙ  -  

 

  

 

 



 52 

 2زطاقىاض زضجٝ: ام شغلن

 اهذاف و ريسبرنامه درسي 

 شرح شماره

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري

   آٌٜبيي ثب دفذ ٝ اٛٞاع دفذ ٝ وٜج٠ ١بي دفذ   3-4

   عفق اوشلبؼٟ اق خؽاّٝ دفذ  -  

   وٜج٠ دفز٢ب ٝ عفق اوشلبؼٟ اق آٙ  -  

   ٌٜبوبيي اِّٞ ـػبيز ٗٞاـؼ ايٜ٘ي ١ِٜبٕ كفٕ ؼاؼٙ ٝـم ٝ دفزٌبـي   4-4

    (ـاوز ـٝ ًفؼٙ )ٌٜبوبيي اِّٞ كفٕ ؼاؼٙ ٝـم ٝ دفزٌبـي  5-4

   ثفي ؼاؼٙ ٝـم ثب ضػبٗش٢بي ٗػشٔق  -  

   كفٕ ؼاؼٙ ٝـم ؼـ ضبٓز وفؼ ث٠ ٝوي٠ٔ ؼوز ٝ ؼوشِبٟ  -  

دفزٌبـي هغؼبر ثب دفز٢بي وفُفؼ، وف غكي٠ٜ ؼاـ يي عفك٠ ٝ ؼٝ -  

عفك٠  

   

 31 25 6زٛا٘ايي ؾٛٞا٘ىاضي ؾطٛح زرر، ٌٛ٘يايي ٚ ٔٛاظي  5

   آَٛبيي ثب ٗل٢ٕٞ و١ٞبٌٛبـي ٝ ًبـثفؼ آٙ   1-5

آٌٜبيي ثب و١ٞبٙ ٝ اٛٞاع آٙ اق ٛظف كفٕ، اٛؽاقٟ، ٛٞع آج ٝ هى٘ش٢بي  2-5

ٗػشٔق و١ٞبٙ  

   

   آٌٜبيي ثب ٗٞاؼ ًبـ   3-5

   آٌٜبيي ثب ُٞٛيب ٝاٛٞاع آٙ   4-5

   ٝ كفٕ ؼاؼٙ آ٢ٛب   (آ١ٚ، كٞالؼ ٝ زؽٙ)آٌٜبيي ثب ـٝي س٢ي٠ كٔكار آ١ٜي  5-5

   آٌٜبيي ثب كٔكار ؿيف آ١ٜي ٝ ٗٞاـؼ اوشلبؼٟ آ٢ٛب   6-5

   ٌٜبوبيي سٍػيُ كٞالؼ١ب ثب ـٝي خفه٠   7-5

   ٌٜبوبييي اِّٞ ـػبيز ٗٞاـؼ ايٜ٘ي ض٘ٚ و١ٞبٌٛبـي   8-5

   و١ٞبٌٛبـي وغٞش سػز، ُٞٛيبيي ٝ ٗٞاقي ٌٜبوبيي اِّٞ  9-5

زٛا٘ايي ذط وكي زليك ظٚايا، لٛؼ ٞا ٚ ػالٔسٍصاضي ضٚي  6

ؾطٛح 

2 5 7 

   ٌٜبوبيي ًٞٓيه ٝ اٛٞاع آٙ ٝ ًبـثفؼ آٙ   1-6

   وبغش٘بٙ ًٞٓيه ٝ سوىي٘بر ٝـٛي٠ ايٜسي ٝ ٗئي٘شفي  -  

   ٗطبوج٠ ؼهز ٝ ًٞٓيه ١بي ايٜسي ٝ ٗئي٘شفي  -  

   آٌٜبيي ثب دفُبـ وٞقٛي ٝ اٛٞاع آٙ   2-6

   آٌٜبيي ثب قاٝي٠ وٜح ٝ اٛٞاع آٙ  3-6
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   آٌٜبيي ثب ِلط٠ ِبكي ٝ ث٢ًٞٔبي خٜبهي ٝ ُيفٟ خٜبهي  4-6

   آٌَٜبيي ثب ٌبثٔٞٙ ١بي هٞوي ٝ ًبـثفؼ آٙ   5-6

   آٌٜبيي ثب وٜج٠ ٍٛبٙ ٝ ًبـثفؼ آٙ   6-6

ٌٜبوبيي اِّٞ غظ ًٍي ؼهين قٝايب ، هٞن ١ب ٝ ػالٗز ُؿاـي ـٝي  7-6
وغٞش    

   

زٛا٘ايي ؾٛٞا٘ىاضي ؾطٛح ظٚايٝ زاض ٚ ٔٙحٙي ذاضجي ٚ  7

زاذّي 

2 20 22 

   ٌٜبوبيي اِّٞ و١ٞبٌٛبـي وغٞش ؼاغٔي ٝ غبـخي   1-7

   ٌٜىبيي اِّٞ و١ٞبٌٛبـي وغٞش ٜٗطٜي ٝ قٝاي٠ ؼاـ غبـخي ٝ ؼاغٔي  2-7

   ٌٜبوبيي اِّٞ ـػبيز ٗٞاـؼ ايٜ٘ي ؼـ ١ِٜبٕ و١ٞبٌٛبـي   3-7

 7 6 1زٛا٘ايي قاتطظ٘ي تا قاتط ؾٝ ٌٛـ ٚ زيع وطزٖ آٖ  8

   آٌٜبيي ثب ٗل٢ٕٞ ٌبثف قٛي ٝ ًبثفؼ آٙ   1-8

   آٌٜبيي ثب ٌبثف و٠ ُٞي، سػز ٝ هبٌوي  2-8

   آٌٜبيي ثب ٝوبيْ وبي٠ قٛي ٗفثٞط ث٠ ٌبثف١ب   3-8

   ٌٜبوبيي اِّٞ ٌبثف قٛي ثب ٌبثف و٠ ُٞي   4-8

   ٌٜبوبيي اِّٞ سيك ًفؼٙ ٌبثف    5-8

   ٌٜبوبيي اِّٞ ـػبيز ٗٞاـؼ ايٜ٘ي ض٘ٚ ٌبثف قٛي   6-8

 7 5 2 زٛا٘ايي لّٕىاضي 9

   آٌٜبيي ثب ٗل٢ٕٞ هٌٔ٘بـي   1-9

   آٌٜبيي ثب ه٢٘ٔبي سػز ٛبغٜي، ؼٕ د٢ٚ ٝ ِٔيجي ٝ ًبـثفؼ آ٢ٛب   2-9

   آٌٜبيي ثب قٝايبي هٖٔ   3-9

   ٌٜبوبيي اِّٞ ـػبيز ٗٞاـؼ ايٜ٘ي ض٘ٚ هٌٔ٘بـي   4-9

   ٌٜبوبيي اِّٞ هٌٔ٘بـي   5-9
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 3 2 1 زٛا٘ايي زيع وطزٖ لّٓ 10

   آٌٜبيي ثب ؼوشِبٟ وَٜ وٜجبؼٟ ؼٝ عفك٠ ٝ عفق ًبـ آٙ   1-10

   ٌٜبوبيي اِّٞ ـػبيز ٗٞاـؼ ايٜ٘ي ١ِٜبٕ سيك ًفؼٙ هٖٔ   2-10

   ٌٜبوبيي اِّٞ سيك ًفؼٙ هٖٔ   3-10

 7 5 2زٛا٘ايي زطؾيٓ ذطٛط اؾسا٘ساضز ٚ وازضٞاي ٘مكٝ  11

   آٌٜبيي ثب ٛو٠ٍ ٝ ٛو٠ٍ ًٍي ٝ ا١٘يز آٙ ؼـ ِٜؼز   1-11

   آٌٜبيي ثب ٝوبيْ ٛو٠ٍ ًٍي  2-11

   ٌٜبوبيي اوشبٛؽاـؼ غغٞط ٝ ضفٝف   3-11

   ٌٜبوبيي اِّٞ سفويٖ غغٞط اوشبٛؽاـؼ   4-11

   ٌٜبوبيي اثؼبؼ اوشبٛؽاـؼ ًبؿؿ  5-11

   ٌٜبوبيي اِّٞ سفويٖ ًبؼـ ؼٝـ ٛو٠ٍ ٝ خؽاّٝ قيف ٛو٠ٍ   6-11

 9 7 2زٛا٘ايي زطؾيٓ اقىاَ ٞٙسؾي ٔٙظٓ ٚ ٘أٙظٓ  12

   ٌٜبوبيي اِّٞ سفويٖ ؼايفٟ ٝ سوىي٘بر آٙ   1-12

   سفويٖ ؼايفٟ ٝ سوىي٘بر آٙ  -  

   ديؽا ًفؼٙ ٗفًك ؼايفٟ ثؽٝٙ اوشلبؼٟ اق هٞن وٜح  -  

   ٌٜبوبيي اِّٞ سفويٖ زٜؽ ضٔؼي ١بي ٜٗظٖ ٝ ٛبٜٗظٖ   2-12

 22 20 2زٛا٘ايي زطؾيٓ ؾٝ ٕ٘ا اظ ضٚي لطؼاذ ؾازٜ  13

   ٌٜبوبيي اِّٞ سفويٖ و٠ ٛ٘ب   1-13

   سؼفيق سّٞيف  -  

   سؼفيق ِلط٠ سّٞيف  -  

   اٛٞاع سّبٝيف ؼـ ٛو٠ٍ ًٍي  -  

    (هبئٖ)سّٞيف ٗوبثْ -  

    (زخ ٝ ـاوز)سّٞيف خبٛجي -  

    (اكوي)سّٞيف ثبال -  

   ٌٜبوبيي اِّٞ سفويٖ سّبٝيف هغؼبر ِٜؼشي   2-13
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   سؼفيق يي هغؼ٠ ِٜؼشي  -  

   اِّٞ سفويٖ غغٞط ـاثظ -  

   ٌٜبوبيي اِّٞ اٛؽاقٟ ُؿاـي  3-13

   ٌٛٞشٚ اػؽاؼ اٛؽاقٟ  -  

   اٛؽاقٟ ُيفي هٞو٢ب  -  

   اٛؽاقٟ ُؿاـي وغٞش ٌيت ؼاـ -  

   اٛؽاقٟ ُؿاـي ٗػفٝط ١ب  -  

   اٛؽاقٟ ُؿاـي وٞـاغ٢ب  -  

 17 15 2زٛا٘ايي زطؾيٓ ٕ٘اي ؾْٛ اظ ضٚي زٚ ٕ٘اي زازٜ قسٜ  14

    (ٗد٢ّٞ يبثي)ٌٜبوبيي اِّٞ سفويٖ ٛ٘بي وٕٞ ثب ؼاٌشٚ ؼٝ سّٞيف  1-14

 13 11 2زٛا٘ايي زطؾيٓ ٕ٘اٞا اظ ضٚي خطؾدىسيٛ  15

   آٌٜبيي ثب سٔفاٛه اٛؽاقٟ ٝ ػاليٖ ٛو٠ٍ   1-15

   سؼفيق اٛطفاف اٛؽاقٟ ٝ ًبـثفؼ آٙ  -  

   سؼفيق اٛغجبم ٝ اٛٞاع آٙ  -  

   ٍٛبٙ ؼاؼٙ اٛطفاف اٛؽاقٟ ثٞوي٠ٔ ٗوبؼيف ػؽؼي قثفي  -  

   ٍٛبٙ ؼاؼٙ اٛطفاف اٛؽاقٟ ١ب ثٞوي٠ٔ ٍٗػُ ًفؼٙ ٛٞع اٛغجبم -  

   سؼفيق قثفي ٝ دفؼاغز وغٞش -  

   ػاليٖ هفاـؼاؼي قثفي وغٞش ٝ اٛؽاقٟ آ٢ٛب ؼـ ويىشٖ ١بي ٗػشٔق -  

   ٌٜبوبيي اِّٞ سفويٖ دفوذٌشيٞ ايكٝٗشفيي  2-15

 11 9 2 زٛا٘ايي زطؾيٓ تطـ لاطغ 16

   ٌٜبوبيي اِّٞ سفويٖ ثف٢ٌبي وبؼٟ   1-16

   ثفي ٝ ًبـثفؼ آٙ  -  

   غظ ثفي ٝ اِّٞ ٍٛبٙ ؼاؼٙ آٙ  -  
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   ١بٌٞـقٙ ٝ اِّٞ ١بٌٞـقؼٙ  -  

   ٌٜبوبيي اِّٞ سفويٖ ثفي ٗٞضؼي   2-16

   ًبـثفؼ ثفي ٗٞضؼي  -  

   ٍٛبٙ ؼاؼٙ ثفي ٗٞضؼي  -  

   ٌٜبوبيي اِّٞ سفويٖ ثفي ٗوبعغ   3-16

 17 15 2زٛا٘ايي ذٛا٘سٖ ٘مكٝ ٞاي ٔطوة  17

   ٌٜبوبيي ٛو٠ٍ ١بي ٗفًت  1-17

   ٌٜبوبيي اِّٞ سفويٖ ٛ٘بيً ؼ١ٜؽٟ ١بي ٛو٠ٍ ١بي ٗفًت   2-17

   ٌٜبوبيي اِّٞ سفويٖ ٛو٠ٍ اق ـٝي ٛو٠ٍ ٗفًت  3-17

   ٌٜبوبيي اِّٞ غٞاٛؽٙ ٛو٠ٍ ١بي ٗفًت   4-17

   وبؼٟ وبقي ٛ٘بيً ؼ١ٜؽٟ ١بي ٛو٠ٍ ١بي ٗفًت  -  

   ٌ٘بـٟ ُؿاـي ٛو٠ٍ ١بي ٗفًت  -  

   ٌٜبوبيي اِّٞ اٛؽاقٟ ُؿاـي ٛو٠ٍ ١بي ٗفًت   5-17

   ٌٜبوبيي اِّٞ غٞاٛؽٙ ٝ ٌٛٞشٚ خؽّٝ ٛو٠ٍ ١بي ٗفًت   6-17

 8 6 2زٛا٘ايي ؾٛضاذىاضي ٚ ذعيٙٝ واضي تا زضيُ زؾسي ٚ ٔاقيٙي  18

   آٌٜبيي ثب ٗل٢ٕٞ وٞـاغٌبـي ٝ غكي٠ٜ ًبـي   1-18

   آٌٜبيي ثب وبغش٘بٙ ٝ عفق ًبـ ؼـيْ ١بي ؼوشي ٝ ٗبٌيٜي   2-18

   ؼـيْ ١بي ـٝٗيكي، وشٞٛي ٝ ـاؼيبّ ٝ هى٘ش٢بيي ٗػشٔق آ٢ٛب  -  

   ٗشؼٔوبر ٗفثٞط ث٠ ؼـيْ ١بي ؼوشي ٝ ٗبٌيٜي  -  

   آٌٜبيي ثب ٗش٠ ٝ اٛٞاع آٙ   3-18

   وبم اوشٞا٠ٛ اي ٝ وبم ٗػفٝعي ٝ ًبـثفؼ آ٢ٛب  -  

    ؼـخ٠ ٝ ًبـثفؼ آ٢ٛب  60 ؼـخ٠ ٝ 90ٗش٠ غكي٠ٜ -  

   ٗش٠ ٗفؿي ٝ و٠ ٛظبٕ ٗش٠  -  
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   ٝ ًبـثفؼ آ٢ٛب   (ٗش٠ ؼـآـ)ٌٜبوبيي اٛٞاع ًال١ي ٗش٠، ُٟٞ  4-18

ٌٜبوبيي اٛشػبة ؼٝـ ديٍفٝي ٜٗبوت ثب سٞخ٠ ث٠ هغف ٗش٠ ٝ خٜه هغؼ٠  5-18
ًبـ  

   

   ديٍفٝي ٝ وفػز ثفي  -  

   ٗطبوج٠ ؼٝـ ٗبٌيٚ ٝ ٗيكاٙ ديٍفٝي ثب سٞخ٠ ث٠ وفػز ثفي  -  

   آٌٜبيي ثب اٛٞاع ُيفٟ ١بي ٗبٌيٚ ؼـيْ ٝ هيؽ ٝ ثىز ١ب   6-18

   ًبـثفؼ اٛٞاع ُيفٟ ٗبٌيٜي  -  

   وبؼٟ، ٜٗؽـج ٝ ُيفٟ اٛيٞـوبّ، ـٝثٜؽ١ب ٝ قيفًبـي ١ب  -  

   ٌٜبوبيي اِّٞ ـػبيز ٗٞاـؼ ايٜ٘ي ؼـ ١ِٜبٕ وٞـاغٌبـي ٝ غكي٠ٜ ًبـي  7-18

   ٌٜبوبيي اِّٞ وٞـاغٌبـي ٝ غكي٠ٜ ًبـي ثب ؼـيْ ؼوشي ٝ ٗبٌيٜي   8-18

 4 3 1زٛا٘ايي زيع وطزٖ ٔسٝ  19

   ٌٜبوبيي هى٘ش٢بي ٗػشٔق ٗش٠ ٝ قٝايبي آٙ   1-19

   آٌٜبيي ثب ٌبث٢ٛٞٔبي ٗش٠   2-19

   ٌٜبوبيي اِّٞ سؼٞيض وَٜ و٘جبؼٟ ٝ ِبف ًفؼٙ آٙ   3-19

   ٌٜبوبيي اِّٞ ـػبيز ٗٞاـؼ ايٜ٘ي ١ِٜبٕ سيك ًفؼٙ ٗش٠   4-19

   ٌٜبوبيي اِّٞ سيك ًفؼٙ ٗش٠   5-19

 6 4 2زٛا٘ايي حسيسٜ ٚ لالٚيع واضي  20

   آٌٜبيي ثب ٗل٢ٕٞ دير ٝ ٢ٗفٟ ٝ اوشلبؼٟ اق آٙ ؼـ ِٜؼز  1-20

   آٌٜبيي ثب هى٘ش٢بي ٗػشٔق دير ٝ ٢ٗفٟ   2-20

   ٌٜبوبيي ضؽيؽٟ ١بي ايٜسي ٝ ٗئي٘شفي   3-20

   ٌٜبوبيي ٝ سؼييٚ هغف غبـخي ثفاي ضؽيؽٟ ًبـي   4-20

   ٌٜبوبيي ٝ سؼييٚ هغف ؼاغٔي ثفاي هالٝيك ًبـي   5-20

   آٌٜبيي ثب ؼوش٠ ١بي ضؽيؽٟ ٝ هالٝيك ُفؼاٙ ٝ اٛٞاع آٙ   6-20

   آٌٜبيي ثب ضؽيؽٟ ٝ هالٝيك ُفؼاٙ ٗبٌيٜي ٝ ًبـثفؼ آٙ   7-20
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   ٌٜبوبيي خؽاّٝ دير ٝ ٢ٗفٟ ١ب   8-20

   ٌٜبوبيي اِّٞ ـػبيز ٗٞاـؼ ايٜ٘ي ١ِٜبٕ ضؽيؽٟ ٝ هالٝيك ًبـي   9-20

   ٌٜبوبيي اِّٞ ضؽيؽٟ ٝ هالٝيك ًبـي   10-20

زٛا٘ايي ا٘ساظٜ ٌيطي لططٞاي زاذّي ٚ ذاضجي، ضرأر  21

 قياضٞاي زاذّي ٚ ذاضجي  ٔرطٚط ٞا

2 2 4 

   آٌٜبيي ثب ٝاضؽ١بي ايٜر ٝٗئي٘شف ٝ سجؽيْ ٝاضؽ١بي آ٢ٛب ث٠ يٌؽيِف  1-21

   آٌٜبيي ثب ٗيٌفٝٗشف ٝ اٛٞاع آٙ   2-21

   ًبـثفؼ ٗيٌفٝٗشف  -  

   هى٘ش٢بي ٗػشٔق ٝ وبغش٘بٙ ٗيٌفٝٗشف  -  

ٓج٠ ؼاـ ٗػَّٞ اٛؽاقٟ - ٗؼ٘ٞٓي)اِّٞ ًبـ ثب ٗيٌفٝ ٗشف غبـخي -  

 (ُيفي دير

   

   اِّٞ ًبـ ثب ٗيٌفٝٗشف١بي ؼاغٔي ٝ ػ٘ن وٜح  -  

   ؼاغٔي ٝ غبـخي ٝ ًبـثفؼ آٙ   (ًبٓيجف)آٌٜبيي ثب كفٗبٙ ١ب  3-21

   آٌٜبيي ثب كئف ٝ ًبـثفؼ آٙ   4-21

ثب دبي٠ ٗـٜبعيىي ٝ ٗؼ٘ٞٓي ٝ  (اٛؽيٌبسٞـ)ٌٜبوبيي وبػز اٛؽاقٟ ُيفي  5-21

 (ؼاغٔي ٝ غبـخي)ًبـثفؼ آ٢ٛب 

   

   ٌٜبوبيي اِّٞ اٛؽاقٟ ُيفي هغف١بي ؼاغٔي ٝ غبـخي  6-21

 6 4 2زٛا٘ايي تطلٛواضي زؾسي ٚ ٔاقيٙي  22

   آٌٜبيي ثب ٗل٢ٕٞ ثفهًٞبـي  1-22

   آٌٜبيي ثب ثفه١ٞبي ؼوشي، ثبثز ٝ ٗشـيف ٝ ٗبٌيٜي  2-22

   ٌٜبوبيي اِّٞ ثفهًٞبـي ؼوشي ٝ ٗبٌيٜي  3-22

   ٌٜبوبيي اِّٞ ـػبيز ٗٞاـؼ ضلبظشي ٝ ايٜ٘ي ٗفثٞع٠   4-22

زٛا٘ايي ايجاز لٛؼ اِىسطيىي تٛؾيّٝ زؾسٍاٟٞاي  23

 جٛقىاضي تطق

3 2 5 

   ٌٜبوبيي اِّٞ ـػبيز ايٜ٘ي ١ِٜبٕ ًبـ ثب ؼوشِب٢١بي خٌٌٞبـي ثفم   1-23
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    (ٗٞسٞـ لٛفاسٞـ)ٌٜبوبيي اِّٞ ًبـ ثب ؼوشِب٢١بي خٌٌٞبـي ثفم  2-23

   آٌٜبيي ثب ؼوشِب٢١بي ٗٞٓؽ  خفيبٙ ٗىويٖ ٝ ٗشٜبٝة    3-23

زٛا٘ايي جٛقىاضي ازهاالذ تسٖٚ خد ٚ تا خد زض حاِر  24

ؾطحي 

2 50 52 

   ٌٜبوبيي اِّٞ اٛشػبة آٌشفٝؼ ٝ آٗذف ثب سٞخ٠ ث٠ ٛٞع ًبـ   1-24

   سفًيت ٝ غٞاَ ـًًٝ آٌشفٝؼ  -  

   اٛشػبة آٗذف ثب سٞخ٠ ث٠ آٌشفٝؼ ٝ ضػبٗز هغؼ٠ ًبـ  -  

   ٌٜبوبيي اِّٞ خٌٌٞبـي اسّبالر وبغش٘بٛي ؼـ ضبٓز سػز   2-24

   قاٝي٠، كب٠ِٔ ٝ ضفًز آٌشفٝؼ  -  

   خٌٌٞبـي اسّبالر ٓت ث٠ ٓت ثؽٝٙ دع ٝ ثب دع  -  

   اِّٞ خٌٌٞبـي اسّبالر ٓت قٝي ١ٖ  -  

   اِّٞ خٌٌٞبـي اسّبٓز ُٞٛيبئي اِّٞ خٌٌٞبـي وذفي  -  

   ٌٜبوبيي اِّٞ خُٔٞيفي اق ديسيؽُي  3-24

   ٌٜبوبيي اِّٞ ػيت يبثي خٞي ٝ خُٔٞيفي اق آٙ   4-24

   ٌٜبوبيي اِّٞ ـػبيز ٗٞاـؼ ايٜ٘ي ض٘ٚ خٌٌٞبـي   5-24

 10 7 2زٛا٘ايي ضٚوف واضي ؾرر ٚ ٘طْ لطؼاذ تا لٛؼ اِىسطيىي  25

   آٌٜبيي ثب ٗل٢ٕٞ ـًًٝ ًبـي ٝ ًبـثفؼ آ٢ٛب   1-25

   آٌٜبيي ثب آٌشفٝؼ ـًًٝ ًبـي كٔكار ٝ اٛٞاع آٙ   2-25

   آٌٜبيي ثب ديً ُفٗبيي ٝ ده ُفٗبيي ؼـ ػ٘ٔيبر ـًًٝ ًبـي   3-25

   آٌٜبيي ثب ػ٘ٔيبر هجْ ٝ ثؼؽ اق ـًًٝ ًبـي وػز ٝ ٛفٕ كٔكار   4-25

   ٌٜبوبيي اِّٞ ـًًٝ ًبـي وػز ٝ ٛفٕ هغؼبر ثب هٞن آٌشفيٌي   5-25

   ٌٜبوبيي اِّٞ ـػبيز ٗٞاـؼ ايٜ٘ي ض٘ٚ ـًًٝ ًبـي   6-25
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زٛا٘ايي وف زطاقي، ضٚزطاقي، خّٝ زطاقي، قياض زطاقي ٚ  26

  ٔيّيٕسط%5خد ظ٘ي ذاضجي زا زلر 

8 90 98 

   آٌٜبيي ثب ٗل٢ٕٞ سفاٌٌبـي   1-26

   ٌٜبوبيي ٌٗبٛيكٕ ٗبٌيٚ سفاي ٝ هى٘ش٢بي ٗػشٔق آٙ   2-26

   ٌٜبوبيي ٗشؼٔوبر ٗبٌيٚ سفاي ٝ ًبـثفؼ آٙ   3-26

   هغؼبر وٞاـ ٌٞٛؽٟ ـٝي ٗبٌيٚ سفاي  -  

   اٛٞاع ـٛؽٟ ١ب اق ٛظف كفٕ ٝ خٜه آ٢ٛب ٝ ًبـثفؼ آ٢ٛب  -  

   ٌٜبوبيي ثىشٚ هغؼ٠ ًبـ ث٠ ٗبٌيٚ   4-26

   ٌٜبوبيي ثىشٚ ـٛؽٟ ١بي سفاٌٌبـي ث٠ ٗبٌيٚ   5-26

   ٌٜبوبيي اٛشػبة ؼٝـ ٗشٜبوت ثب هغف ٝ خٜه هغؼ٠ ًبـ   6-26

   ٗطبوج٠ وفػز ثفي ٝ ضفًز ديٍفٝي  -  

   ٗطبوج٠ ػ٘ن ثفاؼٟ ٝ ٗوغغ ثفاؼٟ  -  

   آٌٜبيي ثب ٗٞاؼ غٜي ًٜٜؽٟ ٝ ًبـثفؼ آٙ  7-26

ٌٜبوبيي اِّٞ ًق سفاٌي، ـٝ سفاٌي، د٠ٔ سفاٌي، ٌيبـ سفاٌي ٝ دع قٛي  8-26

غبـخي  

   

   سفاٌٌبـي ثيٚ و٠ ٛظبٕ ٝ ٗفؿي ٝ ٗفًكُيفي ثٞوي٠ٔ ٗش٠ ٗفؿي  -  

   ١ٖ ٗطٞـ ًفؼٙ ؼوشِبٟ ٗفؿي ٝ ٗطٞـ ُٔٞيي ؼوشِبٟ  -   

   سفاٌٌبـي هغؼبر ثيٚ ؼٝ ٗفؿي  -  

   دع قٛي غبـخي  -  

   آٌٜبيي ثب  كي ١بي ٛفٕ ٝ ًبـثفؼآٙ   9-26

   ٌٜبوبيي اِّٞ سٜظيٖ ك٢ٌب   10-26

   ٌٜبوبيي اِّٞ ٌيبـ سفاٌي ٝ ًبـثفؼ آٙ   11-26

   ٌٜبوبيي اِّٞ سفاٌٌبـي ثب ؼوز ٝ اسٞٗبسيي   12-26

   ٌٜبوبيي اِّٞ  ـػبيز ٗٞاـؼ ايٜ٘ي ؼـ ١ِٜبٕ سفاٌٌبـي   13-26
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زٛا٘ايي زاذُ زطاقي وف، خّٝ، قياض، ؾٛضاذٟاي ضاٜ تسض ٚ  27

  ٔيّيٕسط%5تٗ تؿر ٚ خد ظ٘ي زاذّي زا زلر 

4 60 64 

   آٌٜبيي ثب ٗل٢ٕٞ ؼاغْ سفاٌي   1-27

   ٌٜبوبيي اِّٞ ـػبيز ٗٞاـؼ ايٜ٘ي ١ِٜبٕ ؼاغْ سفاٌي   2-27

ٌٜبوبيي اِّٞ ؼاغْ سفاٌي، ًق، د٠ٔ، ٌيبـ، وٞـاغ٢بي ـاٟ ثؽـ ٝ ثٚ  3-27
% 5ثىز ٝ دع قٛي ؼاغٔي سب ؼهز 

   

 9 7 2زٛا٘ايي آج ظزٖ ضٚي لطؼاذ واض  28

   آٌٜبيي ثب ٗل٢ٕٞ آج قٛي   1-28

   ٌٜبوبيي اٛٞاع هفهفٟ ١بي آج ٝ ٗطبوجبر ٗفثٞع٠   2-28

   آٌٜبيي ثب اٛٞاع آج ٝ ًبـثفؼ آٙ   3-28

   ٌٜبوبيي اِّٞ اٛشػبة ؼٝـ ٝ ٗطبوج٠ ؼٝـ ديٍفٝي خ٢ز آج قٛي   4-28

   ٌٜبوبيي اِّٞ آج قٛي ـٝي هغؼبر   5-28

   ٌٜبوبيي اِّٞ ٗٞاـؼ ايٜ٘ي ١ِٜبٕ آج قٛي   6-28

 10 7 3زٛا٘ايي زيع وطزٖ ا٘ٛاع ض٘سٜ زطاقىاضي تا زؾر  29

   ٌٜبوبيي قٝايبي اٛٞاع ـٛؽٟ سفاي  1-29

   آٌٜبيي ثب وَٜ و٘جبؼٟ ١بي ٗؼ٘ٞٓي ٝ آ٘بو٠   2-29

   ٌٜبوبيي اٛٞاع ٌبثٔٞٙ ١بي ـٛؽٟ ٝ ؼٛؽٟ ٝ ًبـثفؼ آ٢ٛب   3-29

   ٌٜبوبيي اِّٞ ـػبيز ٗٞاـؼ ايٜ٘ي ١ِٜبٕ سيك ًفؼٙ ـٛؽٟ   4-29

   ٌٜبوبيي اِّٞ سيك ًفؼٙ اٛٞاع ـٛؽٟ سفاٌٌبـي ثب ؼوز   5-29

 10زٛا٘ايي زطاقيسٖ ٔرطٚطٟاي ذاضجي ٚ زاذّي زا زلر  30

زليمٝ 

5 25 30 

   آٌٜبيي ثب ٗل٢ٕٞ ٗػفٝط سفاٌي ٝ ًبـثفؼ آٙ   1-30

ٌٜبوبيي اِّٞ ٗػفٝط سفاٌي ؼاغٔي ٝ غبـخي ثٞوي٠ٔ وٞدفر ؼوشي ٝ  2-30

ٗطبوجبر ٗفثٞع٠ ث٠ آٙ  
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ٌٜبوبيي اِّٞ ٗػفٝط سفاٌي ثٞوي٠ٔ اٛطفاف ٗفؿي ٝ ٗطبوجبر ٗفثٞط  3-30
ث٠ آٙ  

   

ٌٜبوبيي اِّٞ ٗػفٝط سفاٌي ثٞوي٠ٔ غظ ًً ـا١ٜ٘ب ٝ ٗطبوجبر  4-30
ٗفثٞط آٙ  

   

   ٌٜبوبيي اِّٞ ًٜشفّ ٗػفٝط ١ب   5-30

   ٌٜبوبيي اِّٞ ـػبيز ٗٞاـؼ ايٜ٘ي ١ِٜبٕ ٗػفٝط سفاٌي   6-30

زٛا٘ايي خيچ ٚ ٟٔطٜ زطاقي ٔيّيٕسطي ٚ ايٙچي ؾطزيع، ٔطتؼي  31

يه ضاٞٝ  (چح ٚ ضاؾر)ٚ شٚظ٘مٝ اي 

16 80 96 

   آٌٜبيي ثب دير ٝ ٢ٗفٟ ١بي ٗفثؼي ٝ ؾٝقٛو٠ اي ٝ ًبـثفؼ آ٢ٛب   1-31

     DIN ٝ ISOآٌٜبيي ثب ويىشٖ  2-31

   آٌٜبيي ثب دير ٝيشٞـر ٝ دير ٠ٓٞٓ ٝيشٞـر ٝ ػالٗز اغشّبـي  3-31

   ٌٜبوبيي ٗطبوج٠ ُبٕ ٝ ػ٘ن ؼٛؽا٠ٛ   4-31

ٌٜبوبيي اِّٞ دير ٝ ٢ٗفٟ سفاٌي وف سيك ايٜسي ٝ ٗئي٘شفي يي ـا٠١ ٝ  5-31

زٜؽ ـا٠١ 

   

   ٗطبوج٠ هغف دير خ٢ز دير سفاٌي -  

ٗطبوج٠ هغف وٞـاظ ثفاي ٢ٗفٟ سفاٌي ؼـ ويىشٖ ١بي ايٜسي ٝ -  

ٗئي٘شفي  

   

 (زخ ٝ ـاوز)ٌٜبوبيي اِّٞ دير ٝ ٢ٗفٟ سفاٌي ؾٝقٛو٠ اي ٝ ٗفثؼي  6-31

يي ـا٠١  

   

ايٜسي ٝ )ٗطبوج٠ د٢ٜبي وف ؼٛؽٟ دير ٝ ٢ٗفٟ ١بي ؾٝقٛو٠ اي ٝ ٗفثؼي -  

 (ٗئي٘شفي

   

ٗطبوج٠ ػ٘ن ؼٛؽا٠ٛ ؼـ دير ١بي ؾٝقٛو٠ اي ٝ ٗفثؼي ٝ قٝاي٠ ديٍفٝي -  

ـٛؽٟ ٛىجز ث٠ ُبٕ  
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 2زطاقىاض زضجٝ: ام شغلن

 اهذاف و ريسبرنامه درسي 

 شرح شماره

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري

   ٌٜبوبيي اِّٞ ـػبيز ٗٞاـؼ ايٜ٘ي ١ِٜبٕ دير ٝ ٢ٗفٟ سفاٌي   7-31

 9 7 2زٛا٘ايي حسيسٜ ٚ لالٚيعواضي ضٚي ٔاقيٗ زطاـ  32

   ٌٜبوبيي اِّٞ ضؽيؽٟ ًبـي ـٝي ٗبٌيٚ سفاي   1-32

   ٌٜبوبيي اِّٞ هالٝيك ًبـي ـٝي ٗبٌيٚ سفاي  2-32

   ٌٜبوبيي اِّٞ ـػبيز ٗٞاـؼ ايٜ٘ي ض٘ٚ ضؽيؽٟ ٝ هالٝيكًبـي   3-23

  23 19  4 زٛا٘ايي فطْ زطاقي زؾسي 33

   آٌٜبيي ثب هغؼبر كفٕ ٝ ًبـثفؼ آ٢ٛب   1-33

   آٌٜبيي ثب ـٛؽٟ كفٕ ٝ ثىشٚ آٙ ـٝي ؼوشِبٟ   2-33

   آٌٜبيي ثب ٌبثٔٞٙ ١بي كفٕ   3-33

   ٌٜبوبيي اِّٞ ثىشٚ ٌبثٔٞٙ كفٕ ـٝي ؼوشِبٟ  34-33

   ٌٜبوبيي اِّٞ ـػبيز ٗٞاـؼ ايٜ٘ي ض٘ٚ كفٕ سفاٌي  35-33

   ٌٜبوبيي اِّٞ سفاٌٌبـي هغؼبر كفٕ   36-33

زٛا٘ايي ؾطٚيؽ ٚ ٍٟ٘ساضي لؿٕسٟاي ٔرسّف ٔاقيٗ  34

زطاـ 

1 2 3 

آٌٜبيي ثب ٗط٢ٔبي ُفيه غٞـ ٝ ـٝؿٚ غٞـ هى٘ش٢بي ٗػشٔق ٗبٌيٚ  1-34

سفاي  

   

   آٌٜبيي ثب ٝوبيْ ٗػَّٞ ٛظبكز ٝ وفٝيه ٗبٌيٚ آالر   2-34

   آٌٜبيي ثب ـٝؿٚ ١بي ٗٞـؼ ّٗفف ؼـ ٗبٌيٚ سفاي   3-34

   ٌٜبوبيي اِّٞ وفٝيه ٝ ٢ِٛؽاـي ٗبٌيٚ سفاي   4-34

   ـٝؿٌٜبـي ٝ ُفيه ًبـي هى٘ش٢بي ٗػشٔق ٗبٌيٚ  -  

   س٘يك ًفؼٙ ٗبٌيٚ  -  

   ٌٜبوبيي اِّٞ ـػبيز ٗٞاـؼ ايٜ٘ي ض٘ٚ وفٝيه ًفؼٙ ٗبٌيٚ سفاي   5-34

 

 

 

  

 

 



 64 

 2زطاقىاض زضجٝ: نام شغل 

  مواد و وسايل رسانه اي ‘ ابسار ‘ فهرست استانذارد تجهيسات

قٕاضٜ زؼساز  ٔكرهاذ فٙي  ضزيف 

  ٓجبن ًبـ   1

  ًلً ايٜ٘ي   2

  ٌُٞي ضلبظشي   3

  ػيٜي ايٜ٘ي   4

  ٗبوي   5

  ؼوشًٌ  6

  ػاليٖ ايٜ٘ي   7

  وئٜؽـ اعلبء ضفين  8

  وغْ ٌٚ   9

  خؼج٠ ٢ًٌ٘بي اٝٓي٠   10

  دٞوشف١بي ايٜ٘ي   11

  ٝوبيْ ً٘ي آٗٞقٌي   12

  ٗيك غظ ًٍي   13

   (وشبـٟ)  غظ ًً كٔكي  14

  ًٞٓيه  15

  ٗبليي   16

  ٗشف ٛٞاـي  17

  ُٞٛيب   18

  ٗيكًبـ   19

  ُيفٟ ـٝٗيكي   20

  ً٘بٙ اـٟ   21

  اٛٞاع سيـ٠ اـٟ   22

  سيـ٠ اـٟ ٗبٌيٜي   23

  ٗٞاؼ غٜي ًٜٜؽٟ   24

  هيسي ٝـم ثفي ؼوشي   25

  هيسي ٝـم ثفي ا١فٗي   26

  زًٌ  27

  وٜؽاٙ  28

  غظ ًً   29

  دفذ وفُفؼ   30

  دفذ وف غكي٠ٜ   31

  ِلط٠ ِبكي   32
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 2زطاقىاض زضجٝ: نام شغل 

  مواد و وسايل رسانه اي ‘ ابسار ‘ فهرست استانذارد تجهيسات

قٕاضٜ زؼساز  ٔكرهاذ فٙي  ضزيف 

  قيف وفي   33

  هيسي ُفؼثف   34

  ُيفٟ ٝ ٓج٠ ُيفٟ  35

   ٗئي٘شفي  400،350،300،250،150،100اٛٞاع و١ٞبٙ  36

  ثفن و١ٞبٙ دبى ًٚ   37

  وٞقٙ غظ ًً ؼوشي   38

  وٞقٙ غظ ًً دبي٠ ؼاـ   39

   ٗئي٘شفي 6 سب 2وٜج٠ ٌ٘بـٟ قٛي ٝ ضفٝف  40

ًٞٓيه  41
20
1   

ًٞٓيه دبي٠ ؼاـ  42
20
1   

  دفُبـ وٞقٛي   43

  ُٞٛيبي ٗٞيي   44

  ُٞٛيبي ٓج٠ ؼاـ   45

  ُٞٛيبي اوشٞا٠ٛ اي   46

  قٝاي٠ وٜح وبؼٟ ٝ ٗفًت   47

  ِلط٠ ِبكي   48

  ث٢ًٞٔبي خٜبهي  49

  اٛٞاع ٌبثٔٞٙ ؼوشي   50

  ٌبثٔٞٙ خٜبهي   51

 12 سب 4و١ٞبٙ و٠ ُٞي - سػز يي آخ٠: اٛٞاع و١ٞبٙ 52
 (قثف ٝ ٛفٕ)ايٜر 

  

   (قثف ٝ ٛفٕ ) ايٜر 12و١ٞبٙ ز٢بـ ُٞي  53

   (قثف ٝ ٛفٕ) ايٜر 12 سب 4و١ٞبٙ ُفؼ  54

  وفي و١ٞبٙ ؼٕ ٌٗٞي   55

  ٌبثف و٠ ُٞي،سػز، هبٌوي  56

   (سػز، ؼٕ د٢ٚ، ِٔيجي)اٛٞاع هٖٔ  57

  سػش٠ ـوٖ  58

   ؼـخ٠  40 ٝ 30ُٞٛيبي  59

  ُٞٛيبي ٗشطفى   60

  ٗؽاؼ١بي ٛو٠ٍ ًٍي   61

 

  

 

 

  

 

 



 66 

 2زطاقىاض زضجٝ: نام شغل 

  مواد و وسايل رسانه اي ‘ ابسار ‘ فهرست استانذارد تجهيسات

قٕاضٜ زؼساز  ٔكرهاذ فٙي  ضزيف 

  ٗؽاؼ سفاي  62

  خؼج٠ دفُبـ   63

  ٛوب٠ٓ  64

  ٌبثٔٞٙ ؼايفٟ   65

  ٗؽّ هغؼبر   66

   (ـٝٗيكي)ؼـيْ ؼوشي  67

  ـاؼيبّ - ؼـيْ ٗبٌيٜي وشٞٛي 68

   (ٗؽـج)ُيفٟ ـٝٗيكي ُفؼاٙ  69

  هيؽ ٝ ثىز ١ب   70

  قيفًبـي   71

   ٗئي٘شف 24 سب 14ٗش٠ وبم ٗػفٝعي اق  72

  ( 1-13()1-16)و٠ ٛظبٕ ٗش٠  73

   ؼـخ٠ 60 ٝ 90ٗش٠ غكي٠ٜ  74

   سب ِلف 6ًال١ي وفي  75

   (ٗش٠ ؼـآـ)ُٟٞ 76

  ٗش٠ ٗفؿي  77

     (دبي٠ ؼاـ- ـٝٗيكي)ٗبٌيٚ وَٜ و٘جبؼٟ ؼٝ عفك٠  78

  ٌبثٔٞٙ ٗش٠   79

خؼج٠ ضؽيؽٟ ٝ هالٝيك  80
8
ايٜر سب 1

2
   ايٜر 1

 ٗئي٘شف ثب ضؽيؽٟ 16 ٗئي٘شف سب 5خؼج٠ ضؽيؽٟ ٝ هالٝيك اق  81
هالٝيك ُفؼاٙ  

  

  ٌبثٔٞٙ ؼٛؽٟ ١بي ايٜسي ٝ ٗئي٘شفي  82

  دير ٌُٞشي   83

  ـٝؿٚ دير ثفي   84

  ٗيٌفٝٗشف ؼاغٔي ٝ غبـخي   85

  ٗيٌفٝٗشف اٛؽاقٟ ُيفي دير  86

  ٗيٌفٝٗشف ػ٘ن وٜح   87

  كفٗبٙ اوشٞا٠ٛ اي   88

  كفٗبٙ ١بي ؼ١بٙ الؼـ   89

  كفٗبٙ ٗػفٝعي  90

  ثفهٞي اوشٞا٠ٛ اي، ٗشـيف ٗئي٘شفي  91
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 2 زطاقىاض زضجٝ:نام شغل 

  مواد و وسايل رسانه اي ‘ ابسار ‘ فهرست استانذارد تجهيسات

قٕاضٜ زؼساز  ٔكرهاذ فٙي  ضزيف 

  ثفه١ٞبي ثبثز ٗئي٘شفي   92

  ؼيٜبٕ  93

  ديً ثٜؽ   94

  ؼوشِب٢١بي خٌٌٞبـي ثفم   95

  آٌشفٝؼ ثب هغف١بي ٗػشٔق   96

  هغؼبر ثب ضػبٗش٢بي ٗػشٔق  97

  هغؼبر ديسيؽٟ ٌؽٟ   98

   (٠ِٛ ؼاـٛؽٟ)كيٌىسف  99

  هغؼبر ٗىي  100

  ثفن وي٘ي   101

  آٌشفٝؼ ـًًٝ ًبـي   102

  اٛجف   103

  ًالٟ   104

  ٗبٌيٚ سفاي  105

ـٝسفاي، ثـْ سفاي، ديٍبٛي سفاي ٝ ٌيبـ سفاي )اٛٞاع ـٛؽٟ ،  106
 (ثـْ ـاوز ٝ ثـْ زخ

  

  و٠ ٛظبٕ ٝ ز٢بـ ٛظبٕ   107

  ٗفؿي ثبثز   108

  ٗفؿي ٗشطفى   109

  ٓٞٛز  110

  ًال١ي  111

  ٗش٠ ٗفؿي  112

  وبػز اٛؽيٌبسٞـ ثب دبي٠ ٗـٜبعيىي  113

  اوشٞا٠ٛ ًٜشفّ   114

  هٖٔ ثفاؼٟ خ٘غ ًٚ   115

  ٗبٌيٚ ضىبة   116

  آزبـ  117

  ٗٞاؼ غٜي ًٜٜؽٟ   118

  اٛٞاع ـٛؽٟ ١بي ؼاغْ سفاي   119

  هفهفٟ آج   120

  كي ١بي ٛفٕ   121

  ُبٕ وٜح  122
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 2 زطاقىاض زضجٝ:نام شغل 

  مواد و وسايل رسانه اي ‘ ابسار ‘ فهرست استانذارد تجهيسات

قٕاضٜ زؼساز  ٔكرهاذ فٙي  ضزيف 

  ـٛؽٟ ُيف  122

  ـٛؽٟ ١بي دير سفاٌي  123

  ـٛؽٟ ١بي كفٕ   124

  ٌبثٔٞٙ ١بي كفٕ   125

  ـٝؿٚ   126

  ـٝؿٜؽاٙ   127

  د٘خ ُفيه   128

  دبـز٠   129
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-  ج

 1زطاقىاض زضجٝ :                                                             نام شغل

 (5براساس كاربرگ شماره)فهرست توانايي هاي شغل 

 عنوان توانايي رديف

 سٞاٛبيي اٛؽاقٟ ُيفي ٝ ًٜشفّ هغؼبر 1

ٝ سفاٌي‘ سٞاٛبيي ديٍبٛي سفاٌي 2  ٗئي ٗشف 02/0ٌيبـ سفاٌي ٝ ثفٌٌبـي هغؼبر ثب ؼهز ‘  د٠ٔ سفاٌي‘  ـ

ٗئي ٗشف 02/0سٞاٛبيي ؼاغْ سفاٌي هغؼبر ثب ٗبٌيٚ سفاي سب ؼهز  3

ٗئي ٗشف 02/0سٞاٛبيي سفاٌيؽٙ ٗػفٝط ١بي غبـخي ٝ ؼاغٔي ثب ؼهز  4

ٝ ايٜسي 5 ٝ اٛشوبٓي ٗئي ٗشفي  ٝ ٢ٗفٟ ١بي اسّبٓي  ٙ دير   (  ٗؽٝٓي– ؾٝقٛو٠ اي – ٗفثؼي –ؼٛؽٟ ٗثٔثي )سٞاٛبيي سفاٌيؽ

 (زخ ٝ ـاوز )يي ـا٠١ ٝ زٜؽ ـا٠١ 

سٞاٛبيي وٞـاغٌبـي ٝ ثفهًٞبـي هغؼبر ثب ٗبٌيٚ سفاي  6

 (دير ثفي ثٞوي٠ٔ ضؽيؽٟ ٝ هالٝيك ٗبٌيٜي)سٞاٛبيي هالٝيك ٝ ضؽيؽٟ ًبـي ثبٗبٌيٚ سفاي 7

 (ؼوشِبٟ سفاي)سٞاٛبيي كفٕ سفاٌي ث٠ ٝوي٠ٔ ؼوشِبٟ ًذي سفاي  8

سٞاٛبيي سفاٌيؽٙ هغؼبر ثٜٔؽ سٞوظ ٓيٜز ثبثز ٝ ٗشطفى  9

سٞاٛبيي سفاٌيؽٙ هغؼبر سٞوظ ز٢بـ ٛظبٕ سٌفٝ  10

سٞاٛبيي آٗبؼٟ ًفؼٙ ٝ اوشلبؼٟ اق كي ١بي ٛفٕ  11

سٞاٛبيي سفاٌيؽٙ هغؼبر ثىش٠ ٌؽٟ ث٠ ًٔز ٝ ُيفٟ كٍِٜي  12

ز٢بـ ٛظبٕ سي ـٝ ِلط٠ ٛظبٕ كي ؼاـ ٝ ٗبثيٚ ؼٝٗفؿي ‘سٞاٛبيي َٜٓ سفاٌي هغؼبر سٞوظ و٠ ٛظبٕ 13

 (ِلطبر ٌيبـؼاـ)سٞاٛبيي سفاٌيؽٙ هغؼبر ٛبٜٗظٖ ث٠ ٝوي٠ٔ ِلط٠ ٛظبٕ  14

سٞاٛبيي وػز ًفؼٙ وغطي ٝ ػ٘وي كٞالؼ ١ب ٝ ١٘سٜيٚ ثفٍُز ؼاؼٙ هغؼبر  15

سٞاٛبيي سٍػيُ اخكاء ٗبٌيٜي  16

سٞاٛبيي ـوٖ سفوي٘بر ١ٜؽوي   17

سٞاٛبيي سفويٖ وغٞش ٌيت ؼاـ  18

سٞاٛبيي سفويٖ ثفي ١بي ٗػشٔق  19

سٞاٛبيي سفويٖ ثفيؽُي ١بي ٗبيْ هغؼبر ؼٝاـ  20

اخىبٕ ثبيٌؽيِفٝ ُىشفي آ٢ٛب (سؽاغْ)سٞاٛبيي سفويٖ كّْ ٍٗشفى ثفغٞـؼ  21
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 1زطاقىاض زضجٝ :نام شغل

 (5براساس كاربرگ شماره)فهرست توانايي هاي شغل 

 عنوان توانايي رديف

 سٞاٛبيي سفويٖ اٛٞاع دفوذٌشيٞ 22

سٞاٛبيي غٞاٛؽٙ ٛو٠ٍ ١بي سفًيجي  23

سٞاٛبيي سفويٖ اخكاء هبٓت  24

سٞاٛبيي وفٝيه ٝ ٢ِٛؽاـي ؼوشِبٟ  25

سٞاٛبيي سؼييٚ ٗفاضْ ٝ قٗبٙ اٛدبٕ ًبـ   26

سٞاٛبيي اٛشػبة اثكاـ ًبـ   27

سٞاٛبيي ثٌبـُيفي ضٞاثظ ايٜ٘ي ٝ ث٢ؽاٌز ًبـ ؼـ ٗطيظ ًبـ   28
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 1زطاقىاض زضجٝ : ام شغل                                                ن

 (6براساس كاربرگ شماره)اهذاف و ريسبرنامه درسي 

 شرح شماره

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري

 11 6 5سٞاٛبيي اٛؽاقٟ ُيفي ٝ ًٜشفّ هغؼبر  1

   آٌٜبيي ثب اٛٞاع ًٞٓيه ٝ عفيو٠ سوىيٖ ثٜؽي ٝـٛي٠ آ٢ٛب  1-1

   ٌٜبوبيي اِّٞ اوشلبؼٟ اق اٛٞاع ًٞٓيه  2-1

ٖ ثٜؽي هى٘ز ٗػفٝعي دٞوش٠ ٗشطفى آ٢ٛب  3-1 ٝ عفيو٠ سوىي    آٌٜبيي ثب اٛٞاع ٗيٌفٝٗشف 

   ٌٜبوبيي اِّٞ اوشلبؼٟ اق اٛٞاع ٗيٌفٝٗشف  4-1

   آٌٜبيي ثب ٝوبيْ اٛؽاقٟ ُيف ػوفث٠ ؼـا ٝ سوىيٖ ثٜؽي ػوفث٠ ١بي آٙ  5-1

   ٌٜبوبيي اِّٞ اٛؽاقٟ ُيفي ٝ ًٜشفّ اثؼبؼ غبـخي اق عفين ٗوبيى٠  6-1

   ٌٜبوبيي اِّٞ اٛؽاقٟ ُيفي ٝ ًٜشفّ اثؼبؼ ؼاغٔي اق عفين ٗوبيى٠  7-1

   آٌٜبيي ثب اٛٞاع قاٝي٠ وٜح ٝ ٗٞـؼ اوشلبؼٟ ١ف يي  8-1

   ٌٜبوبيي اِّٞ اوشلبؼٟ اق اٛٞاع قاٝي٠ وٜح  9-1

    (ـادٞـسف١ب)آٌٜبيي ثب دبـز٠ ١بي اٛؽاقٟ ُيفي ٗٞاقي  10-1

   ٌٜبوبيي اِّٞ اوشلبؼٟ اق ـادٞـسف١ب  11-1

ّ ٌبْٗ كفٗبٙ 12-1 ٗػفٝط  ؼاغٔي - ٗي٠ٔ يب ؼ١بٛبلؼـ-وٞـاظ)آٌٜبيي ثب كفٗبٙ ١بي  ًٜشف

 ( ١كاـغبـؼاغٔي ٝ غبـخي –دير ٢ٗٝفٟ - ٝ غبـخي

   

   ٌٜبوبيي اِّٞ اوشلبؼٟ اق اٛٞاع كفٗبٙ  13-1

    (ٗؼ٘ٞٓي ٝ ٗفؿي ؼاـ )آٌٜبيي ثب اٛٞاع غظ ًً ويٜٞوي  14-1

سبٛماٛز - ًىيٜٞن- ويٜٞن )آٌٜبيي ثب ٗطبوجبر غغٞط ٗثٔثبسي ٗفثٞع٠  15-1

 (ًٜٝبٛماٛز

   

   آٌٜبيي ثب اوشلبؼٟ اقخؽاّٝ ٗثٔثبسي  16-1

   ٌٜبوبيي اِّٞ اوشلبؼٟ اق غظ ًً ٗثٔثبسي  17-1

ّ ٗػفٝط ١بي ؼاغٔي ٝغبـخي سٞوظ وبز٠٘ ٝ  18-1 ٌٜبوبيي ٗطبوجبر ٗفثٞط ث٠ ًٜشف

ٗي٠ٔ ١بي اٛؽاقٟ ُيفي 

   

   ٌٜبوبيي اِّٞ ًٜشفّ ٗػفٝط ١بي ؼاغٔي ٝ غبـخي سٞوظ وبز٠٘   19-1
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20-1 
آٌٜبيي ثب ـٝي ٢ِٛؽاـي اق ٝوبيْ اٛؽاقٟ ُيفي ٝ ًٜشفّ 

   

21-1 
ٌٜبوبيي اِّٞ اٛؽاقٟ ُيفي ًٜٝشفّ هغؼبر 

   

ْ اٛؽاقٟ ُيفي ٝ ًٜشفّ ٗٞـؼ  22-1 ٕ اوشلبؼٟ اق ٝوبي ّ ٌٛبسي ٠ً ٗي ثبيىشي ؼـ ١ِٜب ٌٜبوبيي اِٞ

سٞخ٠ هفاـ ُيفؼ 

   

23-1 
ٌٜبوبيي اِّٞ ـػبيز ٗوفـار ضلبظز ٝ ايٜ٘ي ؼـ ١ِٜبٕ اٛؽاقٟ ُيفي 

   

     

     

     

ٝ سفاٌي‘ سٞاٛبيي ديٍبٛي سفاٌي 2 ٌيبـ سفاٌي ٝ ثفٌٌبـي هغؼبر ثب ؼهز  ‘د٠ٔ سفاٌي ‘ ـ

 ٗئي ٗشف 02/0

3 70 73 

ْ ثىشٚ  هغؼ٠ ًبـ ًٝبـثفؼ ١فيي  1-2 ًٔز ٝ ُيفٟ -ز٢بـ ٛظبٕ-و٠ ٛظبٕ )آٌٜبيي ثب ٝوبي

 ِلط٠ ٗفؿي ٝ و٠ ٛظبٕ ثب كي  ١بي ٛفٕ –ِلط٠ ٛظبٕ - كٍِٜي

   

   ٌٜبوبيي اِّٞ ثىشٚ ٝ سٜظيٖ ٝ وبيْ ثىشٚ هغؼ٠ ًبـ ث٠ ٗطٞـ ؼوشِبٟ  2-2

   ٌٜبوبيي اٛٞاع ـٛؽٟ ١بي سفاٌٌبـي ًٝبـثفؼ١فيي  3-2

ٝ سٜظيٖ اٛٞاع ـٛؽٟ ١بي سفاٌٌبـي ث٠ ـٛؽٟ ثٜؽ ؼوشِبٟ  4-2  ٚ ّ ثىش    ٌٜبوبيي اِٞ

ػ٘ن ثفاؼٟ  ‘سؼؽاؼ ؼٝـ‘وفػز ديٍفٝي‘ ٌٜبوبيي ٗطبوجبر ٗفثٞط ث٠ وفػز ثفي 5-2

ٝقٗبٙ اٛدبٕ ًبـ ؼـ سفاٌٌبـي 

   

ّ ديٍبٛي سفاٌي 6-2 ٝ سفاٌي ‘ ٌٜبوبيي اِٞ ٝ ثفٌٌبـي هغؼبر ثبؼهز ‘ د٠ٔ سفاٌي ‘ ـ ٌيبـ سفاٌي 

 ٗئي ٗشف 02/0

   

ٌٜبوبيي اِّٞ ٌٛبر ٠ً ٗي ثبيىشي ؼـ ١ِٜبٕ سفاٌٌبـي هغؼبر ٗٞـؼ سٞخ٠ هفاـ  7-2

ُيفؼ 

   

   ٌٜبوبيي اِّٞ ـػبيز ٗوفـار ضلبظز ٝايٜ٘ي ؼـ ١ِٜبٕ ًبـ  8-2
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ٚ سفاي سب ؼهز 3 ْ سفاٌي هغؼبر ثبٗبٌي ؼاغْ سفاٌي وٞـاظ ـاٟ ثؽـٝ ثٚ ) ٗئي ٗشف 02/0 سٞاٛبيي ؼاغ
 (ثىز

2 34 36 

   آٌٜبيي ثب ٗل٢ٕٞ ؼاغْ سفاٌي  1-3

   ٌٜبوبيي ثىشٚ ٝ سٜظيٖ هغؼ٠ ًبـ  2-3

   ٌٜبوبيي ثىشٚ ٝ سٜظيٖ ـٛؽٟ ١بي ؼاغٔي ث٠ ـٛؽٟ ثٜؽ  3-3

   آٌٜبيي ثب هفاـ ؼاؼٙ ؼوشِبٟ ؼـ ؼٝـ يٍفٝي ٜٗبوت  4-3

   ٌٜبوبيي اِّٞ ؼاغْ سفاٌي هغؼبر يب ٗبٌيٚ سفاي  5-3

   وٞـاظ ًبـي ٝ ؼاغْ سفاٌي هغؼبر - 

   ًق سفاٌي ٝ د٠ٔ سفاٌي ؼاغٔي - 

   ٌيبـسفاٌي ٝ دع قٛي ؼاغٔي - 

   ٌٜبوبيي اِّٞ ًٜشفّ هى٘ز ١بي سفاٌيؽٟ ٌؽٟ - 

ٙ وٞـاظ ١بي ـاٟ ثؽـ ٝ ثٚ ثىز  6-3 ٕ سفاٌيؽ ّ ٌٛبر ٠ً ٗي ثبيىشي ؼـ١ِٜب ٌٜبوبيي اِٞ

ٗٞـؼ سٞخ٠ هفاـ ُيفؼ 

   

   ٌٜبوبيي اِّٞ ـػبيز ٗوفـار ضلبظز ٝايٜ٘ي ؼـ ١ِٜبٕ ًبـ  7-3

     

     

     

ٝ ؼاغٔي ثب ؼهز 4 ٙ ٗػفٝط ١بي غبـخي   22 20 2ٗئي ٗشف 0  /02 سٞاٛبيي سفاٌيؽ

   آٌٜبيي ثب ٗل٢ٕٞ ٗػفٝط سفاٌي  1-4

   ٌٜبوبيي ٗطبوجبر ٗفثٞط ث٠ ٗػفٝط سفاٌي ثب ـ٢ٌٝبي ٗػشٔق  2-4

ٝ ٗطبوجبر ٗفثٞط ث٠ آٙ  3-4 غبـخي )ٌٜبوبيي ٗػفٝط سفاٌي ثٞوي٠ٔ اٛطفاف وٞدٞـر كٞهبٛي 

 (ٝ ؼاغٔي

   

   هفاـؼاؼٙ وٞدٞـر سطز قاٝي٠ ٗطبوج٠ ٌؽٟ - 
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   ًٜشفّ قاٝي٠ سٞوظ وبػز اٛؽاقٟ ُيفي - 

ٝ ٗطبوجبر ٗفثٞط ث٠ آٙ  4-4    ٌٜبوبيي ٗػفٝط سفاٌي غبـخي ثٞوي٠ٔ اٛطفاف ٗفؿي 

   خبثدبئي ٗفؿي سطز اٛؽاقٟ ٗطبوج٠ ٌؽٟ - 

   ًٜشفّ ٗوؽاـ اٛطفاف سٞوظ وبػز اٛؽاقٟ ُيفي - 

ً ـا١ٜ٘ب ٝٗطبوجبر ٗفثٞط ث٠ آٙ  5-4    ٌٜبوبيي ٗػفٝط سفاٌي هغؼبر ثٞوي٠ٔ غغٌ

   وٞاـ ًفؼٙ غظ ًً ـا١ٜ٘ب ؼـ ـٝي ؼوشِبٟ ٝسٜظيٖ آٙ - 

ّ ٗػفٝط ١بي ؼاغٔي ثٞوي٠ٔ كفٗبٙ ٝ ١٘سٜيٚ وبز٠٘  6-4 ّ ًٜشف    ٌٜبوبيي اِٞ

ّ ٗػفٝط ١بي غبـخي سٞوظ ًٞٓيه 7-4 ّ ًٜشف ٙ ١بي غبـخي ٝ  ‘ ٌٜبوبيي اِٞ كفٗب

 (غظ ًً ويٜٞوي وبؼٟ ٝ ٗفؿي ؼاـ )

   

ٝ غبـخي ثب ؼهز  8-4 ٙ ٗػفٝط ١بي ؼاغٔي  ّ سفاٌيؽ     ٗئي ٗشف 02/0ٌٜبوبيي اِٞ

ّ ٌٛبسي  ٠ً ٗي ثبيىشي ؼـ١ِٜبٕ سفاٌيؽٙ ٗػفٝط ١بي ؼاغٔي ٝ غبـخي ٝ  9-4 ٌٜبوبيي اِٞ

ًٜشفّ آ٢ٛب ٗٞـؼ سٞخ٠ هفاـُيفؼ 

   

   ٌٜبوبيي اِّٞ ـػبيز ٗوفـار ضلبظز ٝايٜ٘ي ؼـ١ِٜبٕ ًبـ  10-4

     

     

     

ٝ ايٜسي 5 ٝ اٛشوبٓي ٗئي ٗشفي  ٝ ٢ٗفٟ ١ب اسّبٓي  ٙ دير  –ٗفثؼي  -ؼٛؽ ٗثٔثي)سٞاٛبيي سفاٌيؽ

ٝ زٜؽ ـا٠١ ( ؾٝقٛو٠ اي ٗؽٝٓي ( زخ ٝ ـاوز)يي ـا٠١ 

3 76 79 

   آٌٜبيي ثب ٗل٢ٕٞ دير ١بي اسّبّ ٝاٛشوبّ  1-5

   آٌٜبيي ثب ٗٞاـؼ اوشلبؼٟ اق دير ١بي اسّبّ ٝ اٛشوبّ  2-5

   آٌٜبيي ثب ػْٔ وبغشٚ دير ٝ ٢ٗفٟ ١بي زٜؽ ـا٠١  3-5

4-5 

 

 )ٌٜبوبيي ٗطبوجبر ٗفثٞط ث٠ دير ٝ ٢ٗفٟ ١بي ؼٛؽٟ ٗثٔثي ٗئي ٗشفي ٝ ايٜسي 

 (يي ـا٠١ ٝ زٜؽ ـا٠١ 
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5-5 
ٝ ؾٝقٛو٠ اي يي ـا٠١ ٝزٜؽ )ٌٜبوبيي ٗطبوجبر ٗفثٞط ث٠ دير ٢ٗٝفٟ ١بي ٗفثؼي 

 (ـا٠١

   

6-5 
ٌٜبوبيي ٗطبوجبر ٗفثٞط ث٠ دير ١بي ٗؽٝٓي 

   

   ٌٜبوبيي ٗطبوجبر ٗفثٞط ث٠ قاٝي٠ ديٍفٝي ؼٛؽٟ ١بي دير ثفي  7-5

8-5 
ٌٜبوبيي اِّٞ سيكًفؼٙ اٛٞاع ـٛؽٟ ١بي دير ثفي ٝ ًٜشفّ آٙ 

   

   ٌٜبوبيي اِّٞ ثىشٚ ٝ سٜظيٖ ـٛؽٟ ١بي دير ثفي ٝـٛؽٟ ثٜؽ  9-5

ّ ـا١ٜ٘بيي ٗبٌيٚ  10-5 ٕ ١بي خؼج٠ ؼٛؽٟ  ديٍفٝي ثب اوشلبؼٟ اق خؽٝ ٙ ا١ف آٌٜبيي ثب هفاـؼاؼ

ٕ دير   (ُبٕ ظب١في يب ضويوي )ثفاوبن ُب

   

   آٌٜبيي ثب اٛشػبة ؼٝـ ٜٗبوت خ٢ز دير سفاٌي ٛىجز ث٠ ُبٕ  11-5

   ٌٜبوبيي اِّٞ ـاٟ اٛؽاقي ؼوشِبٟ ٝٗ٘بن ًفؼٙ ـٛؽٟ ؼـ ـٝي ًبـ  12-5

   ٌٜبوبيي اِّٞ ًٜشفّ ُبٕ دير سٞوظ ًٞٓيه   13-5

ٝ ايٜسي 14-5 ٝ اٛشوبٓي ٗئي ٗشفي  ٝ ٢ٗفٟ ١بي اسّبٓي  ٙ اٛٞاع دير  ّ سفاٌيؽ  ٌٜبوبيي اِٞ

 ( يي ـا٠١ ٝ زٜؽ ـا٠١ ) 

   

ٝ ٢ٗفٟ سفاٌيؽٟ  15-5 ّ دير  ّ ًٜشف ٌٜبوبيي اِٞ

ٙ ٗؼبيت اضش٘بٓي  ٝ ثفعفف ًفؼ  ٙ ٌؽٟ سٞوظ كفٗب

   

ٝ ٢ٗفٟ ٗٞـؼ سٞخ٠ هفاـ  16-5 ٙ اٛٞاع دير  ٕ سفاٌيؽ ّ ٌٛبسي ٠ً ٗي ثبيىشي ؼـ ١ِٜب ٌٜبوبيي اِٞ

ُيفؼ 

   

   ٌٜبوبيي اِّٞ ـػبيز ٗوفـار ضلبظز ٝ ايٜ٘ي ؼ ـ١ِٜبٕ دير ٢ٗٝفٟ سفاٌي  17-5
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6 
سٞاٛبيي وٞـاغٌبـي ٝ ثفهًٞبـي هغؼبر ؼـ ـٝي ٗبٌيٚ سفاي 

1 12 13 

1-6 
آٌٜبيي ثب ٗل٢ٕٞ وٞـاغٌبـي ٝ ثفهٞ ًبـي 

   

   آٌٜبيي ثب اٛبع ثفهٞ ٝ ٗٞـؼ اوشلبؼٟ ١ف يي  2-6

3-6 
ٗش٠ غكي٠ٜ ٝ ديً ثفهٞ ‘ آٌٜبيي ثب اٛٞاع ٗش٠ 

   

   آٌٜبيي ثب اٛشػبة ؼٝـ ٝ ديٍفٝي ٜٗبوت خ٢ز وٞـاغٌبـي ٝ ثفهًٞبـي  4-6

5-6 
ٌٜبوبيي ٗفاضْ اٛدبٕ ًبـ ؼـ ثفهًٞبـي 

   

 -
وٞـاغٌبـي ٝ ديً ثفهٞ قؼٙ هجْ اق ثفهًٞبـي ‘ٗش٠ ٗفؿي قؼٙ 

   

ّ وفػز ثفي 6-6 ً ـٝي ٝٗبؼٟ غٜي ًٜٜؽٟ ٜٗبوت ؼـ  ‘ آٌٜبيي ثب اوشلبؼٟ اق خؽٝ دي

ثفهًٞبـي 

   

7-6 
ٌٜبوبيي اِّٞ وٞـاغٌبـي ٝ ثفهًٞبـي هغؼبر ؼـ ـٝي ٗبٌيٚ سفاي 

   

   ٌٜبوبيي اِّٞ ًٜشفّ وٞـاظ ثفهًٞبـي ٌؽٟ سٞوظ كفٗبٙ  8-6

ٕ وٞـاغٌبـي ٝثفهًٞبـي هغؼبر  9-6 ّ ٌٛبسي  ٠ً ٗي ثبيىشي ؼـ١ِٜب ٌٜبوبيي اِٞ

ٗٞـؼ سٞخ٠ هفاـُيفؼ 

   

   ٌٜبوبيي اِّٞ ـػبيز ٗوفاـر ضلبظز ٝ ايٜ٘ي ؼـ١ِٜبٕ ًبـ  10-6

     

ٚ سفاي   7 ٝ ضؽيؽٟ ًبـي ثب ٗبٌي دير ثفي  ثٞوي٠ٔ ضؽيؽٟ ٝهالٝيك )سٞاٛبيي هالٝيك 

 (ٗبٌيٜي

1 8 9 

   آٌٜبيي ثب ٗل٢ٕٞ ضؽيؽٟ ٝ هالٝيك ًبـي  1-7

   آقٙايي تا لالٚيعٞاي ٔاقيٙي  2-7

   آقٙايي تا ضٚـ ٞاي لالٚيع واضي لطؼاذ ضٚي ٔاقيٗ زطاـ  3-7

   لالٚيع واضي تٝ وٕه لالٚيع ٌطزاٖ زؾسي - 
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 (6تطاؾاؼ واضتطي قٕاضٜ)اٞساف ٚ ضيعتط٘أٝ زضؾي 

 قطح قٕاضٜ

 ظٔاٖ آٔٛظـ

 جٕغ ػّٕي ٘ظطي

   لالٚيع واضي زٛؾط تؿسٗ لالٚيع ٔاقيٙي زض ٍٟ٘ساض٘سٜ - 

 -
لالٚيع واضي زٛؾط زؾسٍاٜ خيچ تطي ذٛز تاظقٛ 

   

4-7 
قٙاؾايي انَٛ لالٚيعواضي لطؼاذ تا ضٚـ ٞاي فٛق 

ٚوٙسطَ آٖ 

   

   آقٙايي تا ا٘ٛاع حسيسٜ ٚ حسيسٜ ٌطزاٖ زؾسي ٚ ٔاقيٙي  5-7

6-7 
ٜ واضي زض ضٚي ٔاقيٗ زطاـ  آقٙايي تا ضٚـ ٞاي حسيس

   

 -
ٜ واضي تا وٕه حسيسٜ ٌطزاٖ زؾسي  تا زٛجٝ تٝ ٔطاحُ  )حسيس

 (ا٘جاْ واض

   

 -
ٜ  واضي تاوٕه ٍٟ٘ساض٘سٜ ٔسضج قسٜ  حسيس

   

ٜ واضي زٛؾط ٍٟ٘ساض٘سٜ ازٛٔاذ -     حسيس

 -
ٜ واضي زٛؾط زؾسٍاٜ ٔرهٛل  تؿسٗ لطؼٝ واضتٝ )حسيس

 (ٌيطٜ ٚ خاضچٝ

   

َ آٖ  7-7 ٚ وٙسط ٜ واضي تا ضٚـ ٞاي فٛق     قٙاؾايي انَٛ حسيس

آقٙايي تا ٔٛاز ذٙه وٙٙسٜ ٔٛضز اؾسفازٜ زض حسيسٜ  8-7

ٚلالٚيع واضي 

   

   قٙاؾايي انَٛ وٙسطَ لطؼاذ حسيسٜ ٚ لالٚيع واضي قسٜ  9-7

َ ٘ىازي  10-7 قٙاؾايي انٛ

ٚ لالٚيع واضي تا ٔاقيٗ زطاـ   ٜ ْ حسيس ٝ ٔي تايؿسي زضٍٞٙا  و

ٔٛضز زٛجٝ لطاضٌيطز 

   

قٙاؾايي انَٛ ضػاير ٔمطضاذ حفاظر ٚ ايٕٙي زض ٍٞٙاْ  11-7

واض 
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 (6تطاؾاؼ واضتطي قٕاضٜ)اٞساف ٚ ضيعتط٘أٝ زضؾي 

 قطح قٕاضٜ

 ظٔاٖ آٔٛظـ

 جٕغ ػّٕي ٘ظطي

 14 13 1زٛا٘ايي فطْ زطاقي تٝ ٚؾيّٝ زؾسٍاٜ ودي زطاـ ٔاقيٗ زطاـ   8

   آقٙايي تا ٔفْٟٛ فطْ زطاقي  1-8

   آقٙايي تا زؾسٍاٜ ودي زطاـ ٚ لؿٕر ٞاي ٔرسّف آٖ  2-8

   آقٙايي تالطؼاذ فطْ ٚٔٛضز اؾسفازٜ آٟ٘ا  3-8

4-8 
آقٙايي تا ض٘سٜ ٞاي فطْ ٚ ططيمٝ تؿسٗ ٚ زٙظيٓ آٖ تٝ ض٘سٜ تٙس زؾسٍاٜ 

   

5-8 
آقٙايي تا ا٘ٛاع قاتّٗ 

   

   آقٙايي تا ضٚـ ٞاي ؾاذر قاتّٗ  6-8

7-8 
ـ زض ضٚي زؾسٍاٜ زطاـ  ٜ ودي زطا ٖ زؾسٍا ٜ وطز ٚ خياز  ٖ َ ؾٛاضوطز قٙاؾايي انٛ

   

   قٙاؾايي تؿسٗ ٚ زٙظيٓ قاتّٗ زض ضٚي زؾسٍاٜ  8-8

   قٙاؾايي تؿسٗ ٚ زٙظيٓ لطؼٝ واض تٝ زؾسٍاٜ  9-8

10-

8 
ٚ ٕٞاًٞٙ   ٗ ٗ لؿٕر قاتّ ٜ زض تّٙسزطي ٖ ِٕؽ وٙٙس َ ٕٔاؼ وطز قٙاؾايي انٛ

ٖ آٖ تا ض٘سٜ  وطز

   

11-

8 
آقٙايي تا لطاض زازٖ زؾسٍاٜ زض زٚض ٚخيكطٚي ٔٙاؾة 

   

12-

8 

   قٙاؾايي انَٛ فطْ زطاقي تا زؾسٍاٜ ودي زطاـ ٚ وٙسطَ آٖ 

13-

8 
قٙاؾايي انَٛ ؾطٚيؽ ٚ ٍٟ٘ساضي زؾسٍاٜ ودي زطاـ 

   

14-

8 

ٝ ٚؾيّٝ زؾسٍاٜ  ـ لطؼاذ ت ْ زطا ْ فط ٝ ٔي تايؿسي زض ٍٞٙا َ ٘ىازي   و قٙاؾايي انٛ

ودي زطاـ ٔٛضز زٛجٝ لطاضٌيطز 

   

15-

8 

   قٙاؾايي انَٛ ضػاير ٔمطضاذ حفاظر ٚايٕٙي زض ٍٞٙاْ واض 
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 (6تطاؾاؼ واضتطي قٕاضٜ)اٞساف ٚ ضيعتط٘أٝ زضؾي 

 قطح قٕاضٜ

 ظٔاٖ آٔٛظـ

 جٕغ ػّٕي ٘ظطي

 18 17 1سٞاٛبيي سفاٌيؽٙ هغؼبر ثٜٔؽ سٞوظ ٓيٜز ثبثز ٝ ٗشطفى  9

   آٌٜبيي ثبٗل٢ٕٞ اوشلبؼٟ اق ٓيٜز  1-9

    (ٓيٜز ثبثز ٝ ٗشطفى )آٌٜبيي ثب اٛٞاع ٓيٜز ًٝبـثفؼ ١فيي  2-9

   ٌٜبوبييي ثىشٚ ٝ سٜظيٖ ٓيٜز ٗشطفى ؼـ ـٝي ؼوشِبٟ سفاي  3-9

ّ ثىشٚ ٝ سٜظيٖ هغؼ٠ ًبـ 4-9     (٢ٗبـًفؼٙ هغؼ٠ ًبـ اق ؼٝ عفف )ٌٜبوبيي اِٞ

   ٌٜبوبيي اِّٞ سٜظيٖ كي ١بي ٓيٜز ؼـ ـٝي هغؼ٠ ًبـ  5-9

   آٌٜبيي ثب هفاـ ؼاؼٙ ؼوشِبٟ ؼـ ؼٝـ ديٍفٝي ٜٗبوت  6-9

7-9 
ٌٜبوبيي ثىشٚ ٝ سٜظيٖ ـٛؽٟ ث٠ ـٛؽٟ ثٜؽ ؼوشِبٟ 

   

8-9 
ٝ ًٜشفّ آٙ ث٠ ً٘ي ٓيٜز ٗشطفى  ّ سفاٌيؽٙ هغؼ٠ ًبـ  ٌٜبوبيي اِٞ

   

   ٌٜبوبيي ثىشٚ ٝ سٜظيٖ ٓيٜز ثبثز ؼـ ـٝي ؼوشِبٟ  9-9

10-9 
ٌٜبوبيي اِّٞ هفاـ ؼاؼٙ هغؼ٠ ًبـ ٗبثيٚ كي ١بي و٠ ٛظبٕ ٝ ٓيٜز ثبثز 

   

   آٌٜبيي ثب ثىشٚ ٝ سٜظيٖ هغؼ٠ ًبـث٠ و٠ ٛظبٕ ؼوشِبٟ  11-9

12-9 
ٌٜبوبيي اِّٞ سٜظيٖ كي ١بي ٓيٜز ؼـ ـٝي هغؼ٠ ًبـ 

   

13-9 
ٌٜبوبيي اِّٞ ؼٝـ ًفؼٙ هغؼ٠ ًبـ سٞوظ وبػز اٛؽاقٟ ُيفي 

   

   ٌٜبوبيي ثىشٚ ٝ سٜظيٖ ـٛؽٟ ث٠ ـٛؽٟ ثٜؽ  14-9

15-9 
ٌٜبوبيي اِّٞ سفاٌيؽٙ هغؼبر ث٠ ً٘ي ٓيٜز ثبثز ٝ ٗشطفى 

   

ٙ هغؼبر ثٜٔؽ سٞوظ ٓيٜز ثبثز ٝ ٗشطفى ٗٞـؼ  16-9 ٕ سفاٌيؽ ّ ٌٛبسي  ٠ً ٗي ثبيىشي ؼـ ١ِٜب ٌٜبوبيي اِٞ

سٞخ٠ هفاـ ُيفؼ 

   

   ٌٜبوبيي اِّٞ ـػبيز ٗوفـار ضلبظز ٝ ايٜ٘ي ؼـ ١ِٜبٕ ًبـ  17-9
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 (6تطاؾاؼ واضتطي قٕاضٜ)اٞساف ٚ ضيعتط٘أٝ زضؾي 

 قطح قٕاضٜ

 ظٔاٖ آٔٛظـ

 جٕغ ػّٕي ٘ظطي

 27 25 2زٛا٘ايي زطاقيسٖ لطؼاذ زٛؾط چٟاض ٘ظاْ زه ضٚ  10

   آٌٜبيي ثب ٌٗبٛيكٕ ز٢بـ ٛظبٕ سي ـٝ  1-10

   آٌٜبيي ثبٗكايبي اوشلبؼٟ اق ز٢بـ ٛظبٕ سي ـٝ  2-10

   آٌٜبيي ثب ثىشٚ ٝ سٜظيٖ ز٢بـ ٛظبٕ ث٠ ٗطٞـ أِي ؼوشِبٟ  3-10

   ٌٜبوبيي ثىشٚ هغؼبر ٜٗظٖ ث٠ ز٢بـ ٛظبٕ سي ـٝ  4-10

ٙ غظ ًً دبي٠ ؼاـ ٝ وبػز  5-10 ٝ سٞوظ وٞق ٕ سي ـ ٖ ـٝي ز٢بـ ٛظب ٙ هغؼبر ٜٗظ ٕ ؼاؼ ّ ٛظب ٌٜبوبيي اِٞ

اٛؽاقٟ ُيفي 

   

   ٌٜبوبيي ثىشٚ هغؼبر ؿيفٜٗظٖ ث٠ ز٢بـ ٛظبٕ سي ـٝ  6-10

7-10 
ّ ٛظبٕ ؼاؼٙ هغؼبر ؿيف ٜٗظٖ سٞوظ وٞقٙ غظ ًً دبي٠ ؼاـ  ٌٜبوبيي اِٞ

   

8-10 
ٌٜبوبيي اِّٞ ثبالٛه ًفؼٙ ز٢بـ ٛظبٕ ؼـ ِٞـر ٛيبق 

   

   ٌٜبوبيي ثىشٚ ٝ سٜظيٖ ـٛؽٟ ث٠ ـٛؽٟ ؼوشِبٟ  9-10

10-10 

آٌٜبيي ثب هفاـ ؼاؼٙ ؼوشِبٟ ؼـ ؼٝـ ٝ ديٍفٝي ٜٗبوت 
   

11-

10 

ٙ هغؼبر ٜٗظٖ ٝ ؿيف ٜٗظٖ سٞوظ ز٢بـ ٛظبٕ سي ـٝ  ّ سفاٌيؽ    ٌٜبوبيي اِٞ

12-

ٙ هغؼبر ؼـ ـٝي ز٢بـ ٛظبٕ سي ـٝ ٗٞـؼ سٞخ٠  10 ٕ سفاٌيؽ ّ ٌٛبسي  ٠ً ٗي ثبيىشي ؼـ١ِٜب ٌٜبوبيي اِٞ
هفاـ ُيفؼ 

   

13-

ّ ـػبيز ٗوفـار ضلبظز ٝ ايٜ٘ي ؼـ١ِٜبٕ ًبـ  10 ٌٜبوبيي اِٞ
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 (6تطاؾاؼ واضتطي قٕاضٜ)اٞساف ٚ ضيعتط٘أٝ زضؾي 

 قطح قٕاضٜ

 ظٔاٖ آٔٛظـ

 جٕغ ػّٕي ٘ظطي

 5 4 1زٛا٘ايي آٔازٜ وطزٖ ٚ اؾسفازٜ اظ فه ٞاي ٘طْ  11

   آقٙايي تا ٔفْٟٛ فه ٞاي ٘طْ  1-11

   آقٙايي تا تؿسٗ ٚ زٙظيٓ فه ٞاي ٘طْ تٝ ؾٝ ٘ظاْ  2-11

   آقٙايي تا ا٘سراب ض٘سٜ ٔٙاؾة ٚ تؿسٗ ٚ زٙظيٓ آٖ تٝ ض٘سٜ تٙس  3-11

   آقٙايي تا لطاض زازٖ زؾسٍاٜ زض زٚض ٚ خيكطٚي ٔٙاؾة  4-11

   قٙاؾايي زطاقيسٖ زاذُ فه ٞاي ٘طْ طثك ا٘ساظٜ  5-11

   قٙاؾايي انَٛ خّٝ زطاقي فه ٞاي ٘طْ طثك ا٘ساظٜ ٔٛضز ٘ياظ  6-11

ْ زطاقيسٜ قسٜ  7-11    قٙاؾايي انَٛ تؿسٗ ٚزٙظيٓ لطؼٝ واض ٔا تيٗ فه ٞاي ٘ط

   قٙاؾايي انَٛ زطاقيسٖ لطؼاذ تؿسٝ قسٜ تٝ فه ٞاي ٘طْ  8-11

ٜ اظ آٖ ٔٛضز  9-11 ٚ اؾسفاز  ْ ٖ فه ٞاي ٘ط ْ زطاقيس ٝ ٔي تايؿسي زض ٍٞٙا َ ٘ىازي  و قٙاؾايي انٛ

زٛجٝ لطاض ٌيطز 

   

10-

11 
   قٙاؾايي انَٛ ضػاير ٔمطضاذ حفاظر ٚايٕٙي زض ٍٞٙاْ واض 

     

12 
زٛا٘ايي زطاقيسٖ لطؼاذ تؿسٝ قسٜ تٝ وّر ٌٚيطٜ فكٍٙي 

1 4 5 

1-12 
آٌٜبيي ثب ٗل٢ٕٞ ًٔز ٝ  ُيفٟ كٍِٜي 

   

   آٌٜبيي ثب ٌٗبٛيكٕ ًٔز ُٝيفٟ كٍِٜي  2-12

3-12 
آٌٜبيي ثب اٛٞاع ًٔز ُٝيفٟ كٍِٜي 

   

ٙ ؼوشِبٟ ًٔز  ُٝيفٟ كٍِٜي ؼـ ـٝي ٗطٞـأِي ؼوشِبٟ سفاي  4-12 ّ وٞاـ ًفؼ    ٌٜبوبيي اِٞ
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 (6تطاؾاؼ واضتطي قٕاضٜ)اٞساف ٚ ضيعتط٘أٝ زضؾي 

 قطح قٕاضٜ

 ظٔاٖ آٔٛظـ

 جٕغ ػّٕي ٘ظطي

   ٌٜبوبيي ثىشٚ ٝ سٜظيٖ هغؼبر ٗؽٝـ ث٠ ُيفٟ كٍِٜي  5-12

   ٌٜبوبيي ثىشٚ ٝ سٜظيٖ ـٛؽٟ ٗٞـؼ ٓكٕٝ ث٠ ـٛؽٟ ثٜؽ ؼوشِبٟ  6-12

   آٌٜبيي ثب هفاـ ؼاؼٙ ؼوشِبٟ ؼـ ؼٝـ ٝ ديٍفٝي ٜٗبوت  7-12

ّ ديٍبٛي سفاٌي 8-12 ٝ سفاٌي‘ ٌٜبوبيي اِٞ ٗػفٝط  ‘ دير سفاٌي‘ٌيبـ سفاٌي ‘ د٠ٔ سفاٌي ‘ ـ

ّ آٙ  ‘ سفاٌي ٟ سفاي ًٜٝشف ٝ ثفهًٞبـي هغؼبر ثىش٠ ٌؽٟ ث٠ ًٔز ُٝيفٟ كٍِٜي ؼـ ـٝي ؼوشِب وٞـاغٌبـي 

   

   ٌٜبوبيي اِّٞ ٌٛبسي  ٠ً ٗي ثبيىشي ؼـ ١ِٜبٕ ًبـٗٞـؼ سٞخ٠ هفاـُيفؼ  9-12

   ٌٜبوبيي اِّٞ ـػبيز ٗوفـار ضلبظز ٝايٜ٘ي ؼـ١ِٜبٕ ًبـ  10-12

     

     

ٝ ٘ظاْ 13 ً زطاقي لطؼاذ زٛؾط ؾ ْ زه ضٚ ‘ زٛا٘ايي ِٙ ٝ ٘ظاْ فه زاضٚٔاتيٗ  ‘چٟاض ٘ظا نفح

زٚ ٔطغه 

2 24 26 

   آٌٜبيي ثب ٗل٢ٕٞ َٜٓ سفاٌي  1-13

2-13 
آٌٜبيي ثب اٛٞاع َٜٓ ٝ ًبـثفؼآ٢ٛب 

   

3-13 
آٌٜبيي ثب سفاٌيؽٙ هغؼبر َٜٓ ث٠ ـ٢ٌٝبي ٗػشٔق 

   

   ثىشٚ ٝ سٜظيٖ هغؼ٠ ًبـث٠ و٠ ٛظبٕ ٗؼ٘ٞٓي ثبً٘ي هغؼ٠ ٝاوغ٠ - 

 -
ثىشٚ ٝ سٜظيٖ هغؼ٠ ًبـث٠ ِلط٠ ٛظبٕ كي ؼاـ 

   

 -
ثىشٚ ٝ سٜظيٖ هغؼ٠ ًبـ ث٠ ز٢بـ ٛظبٕ سي ـٝ 

   

   ثىشٚ ٝ سٜظيٖ هغؼ٠ ًبـ ٗبثيٚ ؼٝ ٗفؿي - 

4-13 
آٌٜبيي ثب ثىشٚ ٝ سٜظيٖ ـٛؽٟ ٜٗبوت ث٠ ـٛؽٟ ثٜؽ ؼوشِبٟ 

   

   آٌٜبيي ثب هفاـؼاؼٙ ؼوشِبٟ ؼـ ؼٝـ ديٍفٝي ٜٗبوت  5-13

َ سفاٌي هغؼبر ثىش٠ ٌؽٟ ث٠ و٠ ٛظبٕ ثب ً٘ي هغؼ٠ ٝاوغ٠  6-13 ٜٓ ّ    ٌٜبوبيي  اِٞ
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 (6تطاؾاؼ واضتطي قٕاضٜ)اٞساف ٚ ضيعتط٘أٝ زضؾي 

 قطح قٕاضٜ

 ظٔاٖ آٔٛظـ

 جٕغ ػّٕي ٘ظطي

َ سفاٌي هغؼبر ثىش٠ ٌؽٟ ث٠ ً٘ي ِلط٠ ٛظبٕ كي ؼاـ  7-13 ٜٓ ّ    ٌٜبوبيي اِٞ

   ٌٜبوبيي اِّٞ َٜٓ سفاٌي هغؼبر ثىش٠ ٌؽٟ ث٠ ز٢بـ ٛظبٕ سي ـٝ  8-13

   آٌٜبيي ثب ٗطٞـ١بي َٜٓ  9-13

10-

13 

ٚ ؼٝ ٗفؿي  َ سفاٌي هغؼبر ثي    ٌٜبوبيي غظ ًٍي ديٍبٛي ؼٝعفف هغؼ٠ ًبـ ث٠ ٜٗظٞـ ٜٓ

11-

13 

   ٌٜبوبيي وٜج٠ ٍٛبٙ قؼٙ سوبعغ غغٞط غظ ًٍي ٌؽٟ 

12-

13 

   ٌٜبوبيي اِّٞ ٗش٠ ٗفؿي قؼٙ سوبعغ غغٞط َٜٓ 

13-

13 

   آٌٜبيي ثب ثىشٚ ٝ سٜظيٖ ُيفٟ هٔجي ؼـ ـٝي هغؼ٠ ًبـ 

14-

13 

   ٌٜبوبيي هفاـؼاؼٙ هغؼ٠ ًبـ ٗب ثيٚ ؼٝ ٗفؿي 

15-

13 

   آٌٜبيي ثب ثىشٚ ٝ سٜظيٖ ـٛؽٟ ٜٗبوت ث٠ ـٛؽٟ ثٜؽ 

16-

13 

   آٌٜبيي ثب هفاـؼاؼٙ ؼوشِبٟ ؼـ ؼٝـ ٝ ديٍفٝي ٜٗبوت 

17-

ٌٜبوبيي اِّٞ َٜٓ سفاٌي هغؼبر ٗبثيٚ ؼٝ ٗفؿي  13
   

18-

 (وٞـاظ ١بي غبـج اق ٗفًك)ٌٜبوبيي اِّٞ َٜٓ سفاٌي هغؼبر سٞ غبٓي  13
   

19-

13 

ٝ ٗفؿي  ٚ ؼ ٙ هغؼ٠ ًبـٗب ثي َ سٞوظ هفاـؼاؼ ّ اٛؽاقٟ ُيفي ٜٓ سٞوظ وبػز  (دبي٠ ٗفؿٌي)ٌٜبوبيي اِٞ

ٝ س٠ٌ ١بي اٛؽاقٟ ُيفي  اٛؽاقٟ ُيفي 

   

20-

َ سفاٌي هغؼبر ٗٞـؼ سٞخ٠ هفاـ ُيفؼ  13 ٜٓ ٕ ّ ٌٛبسي  ٠ً ٗي ثبيىشي ؼـ ١ِٜب ٌٜبوبيي اِٞ
   

21-

ٌٜبوبيي اِّٞ ـػبيز ٗوفـار ضلبظز ٝايٜ٘ي ؼـ ١ِٜبٕ ًبـ  13
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 1زطاقىاض زضجٝ : اْ قغُ                                                ٖ

 (6تطاؾاؼ واضتطي قٕاضٜ)اٞساف ٚ ضيعتط٘أٝ زضؾي 

 قطح قٕاضٜ

 ظٔاٖ آٔٛظـ

 جٕغ ػّٕي ٘ظطي

ٝ نفحٝ ٘ظاْ  14 ٝ ٚؾيّ ٓ ت ٖ لطؼاذ ٘أٙظ  37 35 2 (نفحاذ قياضزاض)زٛا٘ايي زطاقيس

   آٌٜبيي ثب ٗل٢ٕٞ هغؼبر ٛبٜٗظٖ ٝ ًبـثفؼ آ٢ٛب  1-14

ٝ سٜظيٖ ِلط٠ ٛظبٕ ث٠ ٗطٞـ أِي ؼوشِبٟ سفاي  2-14  ٚ    آٌٜبيي ثب ثىش

   آٌٜبيي ثب ـٝي ١بي ثىشٚ هغؼ٠ ًبـ ث٠ ِلط٠ ٛظبٕ  3-14

   ثىشٚ ٝ سٜظيٖ هغؼ٠ ًبـ ثّٞـر ٗىشويٖ ؼـ ـٝي ِلط٠ ٛظبٕ - 

ٝ سٜظيٖ هغؼ٠ ًبـ ث٠ ً٘ي ُٞٛيبي زؽٛي ؼـ ـٝي ِلط٠ ٛظبٕ -   ٚ    ثىش

ٙ سٞوظ وٞقٙ غظ ًً دبي٠ ؼاـٝ  4-14 ٖ آ ٝ سٜظي  ٕ ٖ هغؼ٠ ًبـ ؼـ ـٝي ِلط٠ ٛظب ٝ سٜظي  ٚ ّ ثىش ٌٜبوبيي اِٞ

يبٗفؿي ؼوشِبٟ 

   

   آٌٜبيي ثب هفاـؼاؼٙ ؼوشِبٟ ؼـ ؼٝـ ٝ ديٍفٝي ٜٗبوت  5-14

   آٌٜبيي ثب ثىشٚ ٝ سٜظيٖ ـٛؽٟ ٗٞـؼ ٓكٕٝ ث٠ ـٛؽٟ ثٜؽ  6-14

ٙ هغؼ٠ ًبـ ثىش٠ ٌؽٟ ؼـ ـٝي ِلط٠ ٛظبٕ ًٜٝشفّ آٙ  7-14 ّ سفاٌيؽ    ٌٜبوبيي اِٞ

   ٌٜبوبيي اِّٞ ثىشٚ ُٞٛيبي زؽٛي ؼـ ـٝي ِلط٠ ٛظبٕ ٝ سٜظيٖ آٙ  8-14

   ٌٜبوبيي اِّٞ ثىشٚ ٝ سٜظيٖ هغؼ٠ ًبـ ؼـ ـٝي ُٞٛيبي زؽٛي  9-14

10-

ٙ ِلط٠ ٛظبٕ 14 ثٜ٘ظٞـ خُٔٞيفي اق ٛيفٝي ُفيك اق ٗفًك  ) آٌٜبيي ثب ثبالٛه ًفؼ
   

11-

ٌٜبوبيي اِّٞ سفاٌيؽٙ هغؼبر ٛبٜٗظٖ ثىش٠ ٌؽٟ ؼـ ـٝي ِلط٠ ٛظبٕ  14
   

12-

ٖ ث٠ ٝوي٠ٔ ِلط٠ ٛظبٕ ٗٞـؼ سٞخ٠  14 ٙ هغؼبر ٛبٜٗظ ٕ سفاٌيؽ ّ ٌٛبسي  ٠ً ٗي ثبيىشي ؼـ ١ِٜب ٌٜبوبيي اِٞ
هفاـ ُيفؼ 

   

13-

ٌٜبوبيي اِّٞ ـػبيز ٗوفـار ضلبظز ٝ ايٜ٘ي ؼـ١ِٜبٕ ًبـ  14
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 1زطاقىاض زضجٝ : اْ قغُ                                                ٖ

 (6تطاؾاؼ واضتطي قٕاضٜ)اٞساف ٚ ضيعتط٘أٝ زضؾي 

 قطح قٕاضٜ

 ظٔاٖ آٔٛظـ

 جٕغ ػّٕي ٘ظطي

 18 16 2زٛا٘ايي ؾرر وطزٖ ؾطحي ٚ ػٕمي فٛالزٞا  ٚتطٌكر زازٖ لطؼاذ  15

   آٌٜبيي ثب ػ٘ٔيبر ضفاـسي كٞالؼ١ب  1-15

   ٌي٘يبئي ٝ سٌٜٞٓمي كٔكار ‘ ٌٗبٛيٌي ‘آٌٜبيي ثب غٞاَ كيكيٌي  2-15

   آٌٜبيي ثب ٌج٠ٌ ًفيىشبٓي كٔكار  3-15

   آٌٜبيي ثب زِِٞٛي اٛد٘بؼ كٔكار  4-15

   آٌٜبيي ثب ؼيبُفإ سؼبؼّ آ١ٚ ًٝفثٚ  5-15

   آٌٜبيي ثبػ٘ٔيبر ضفاـسي  6-15

ٙ - وػز ًفؼٙ- سبثبٛؽٙ ) آٌٜبيي ثبٗد٘ٞػ٠ ػ٘ٔيبر ضفاـسي ٌبْٗ 7-15 –ثفٍُز    ؼاؼٙ يب٠ٜ٢ً ًفؼ

ٙ - وػز ًفؼٙ وغطي- ث٢ىبقي  ًفثٞـيكٟ ًفؼ

 ( ٛيشفٝلٟ ًفؼٙ–

   

ٙ ٝا١ؽاف آٙ 8-15 ٕ سبثبٛؽ ٙ  ) آٌٜبيي ثب ٗل٢ٞ ٝ ٠ٜ٢ً ًفؼٙ–وػز ًفؼ  ٙ    ثفٍُز ؼاؼ

 ( ث٢ىبقي– 

   

    (ٌؼ٠ٔ اي ٝ آوبئي )آٌٜبيي ثب وػز ًفؼٙ وغطي  9-15

10-

15 

ٙ   )  آٌٜبيي ثب ػ٘ٔيبر ضفاـسي ٌي٘يبيي كٞالؼ١ب  -ٗبيغ‘ُبقي ‘  ًفثٞـيكٟ ًفؼٙ خبٗؽ–ًفثٞـيكٟ يب و٘بٛش٠ ًفؼ

 ( ًفثٞٛيشفٝلٟ  ًفؼٙ ٗبيغ ُبقي–ٛيشفٝلٟ ًفؼٙ ٗبيغ ُبقي 

   

11-

خ٢ز وػز ًبـي  ( ١ٞا–ـٝؿٚ -آة )آٌٜبيي ثب ٗٞاؼ غٜي ًبـي  15
   

12-

آٌٜبيي ثب ٗل٢ٕٞ ثفٍُز ؼاؼٙ ٝ ٠ٜ٢ً ًفؼٙ  15
   

13-

15 

ْ ًٞـٟ ١بي  ٕ ١بي ػ٘ٔيبر ضفاـسي ٌبٗ ‘  آٌشفيٌي- اعبهي)آٌٜبيي ثب ًٞـٟ ١ب ٝض٘ب

ٝ اعبهي قيفُبقٗطبكظ  ًٞـٟ اي ض٘بٕ ؼاـ –ًٞـٟ اي زب١ي - ُبقي 

   

14-

آٌٜبيي ثب خؽاّٝ ضفاـسي كٞالؼ١ب  15
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 (6تطاؾاؼ واضتطي قٕاضٜ)اٞساف ٚ ضيعتط٘أٝ زضؾي 

 قطح قٕاضٜ

 ظٔاٖ آٔٛظـ

 جٕغ ػّٕي ٘ظطي

   آٌٜبيي ثب ـٝي هفاـؼاؼٙ هغؼبر ؼـ ًٞـٟ  15-15

   ٌٜبوبيي سٜظيٖ ٝ ًٜشفّ قٗبٙ وػز ًبـي عجن خؽّٝ  16-15

   ٌٜبوبيي اِّٞ وػز ًفؼٙ وغطي ٝ ػ٘وي هغؼبر  17-15

   ٌٜبوبيي اِّٞ ثفٍُز ؼاؼٙ هغؼبر  18-15

ّ هغؼبر وػز ًبـي ٌؽٟ (ثفٛيْ-ـاًّٞ)آٌٜبيي ثب عفق ًبـوػشي وٜح  19-15    ًٜٝشف

   ٌٜبوبيي اِّٞ وػز ًبـي ٝ ثفٍُز ؼاؼٙ هغؼبر  20-15

ّ ٌٛبسي  ٠ً ٗي ثبيىشي ؼـ١ِٜبٕ وػز ًفؼٙ  وغطي  ٝ ثفٍُز  ؼاؼٙ  21-15 ٌٜبوبيي اِٞ

هغؼبر كٞالؼي ٗٞـؼ سٞخ٠ هفاـ ُيفؼ 

   

   ٌٜبوبيي اِّٞ ـػبيز ٗوفـار ضلبظز ٝايٜ٘ي ؼـ ١ِٜبٕ ًبـ  22-15

 21 16 7زٛا٘ايي زكريم اجعاء ٔاقيٗ  16

1-16 
آٌٜبيي ثب ٗل٢ٕٞ اخكآئ ٗبٌيٚ 

   

2-16 
 ( ثشٞٙ– اٛغجبهي –االوشيٌي  )آٌٜبيي ثب اٛٞاع دير ٝ ٢ٗفٟ ١بي اسّبّ 

   

   آٌٜبيي ثب خٜه دير ٝ ٢ٗفٟ ١ب  3-16

4-16 
 ( ٗؽّٝ– ؾٝقٛو٠ اي –ٗفثؼي  )آٌٜبيي ثب دير ١بي اٛشوبّ 

   

   آٌٜبيي ثب دير ٢ٗٝفٟ ١بي زٜؽ ـا٠١  5-16

6-16 
آٌٜبيي ثب سفاي دير ٢ٗٝفٟ ١ب 

   

7-16 
ٝ ٢ٗفٟ ١ب ـٛؽٟ دير - هالٝيك–ضؽيؽٟ  )دير ثفي يٌ٘ي ‘  آٌٜبيي ثب ـٝي سٞٓيؽ دير 

 ؿٔغي ًبـي –وَٜ قٛي -  غبـج اق ٗفًك– كفقًبـي –ثفي 

   

ضٔكٝٙ ٝ -  ٗبـديسي– ٌب٠ٛ اي –ؼاغٔي - وبؼٟ )آٌٜبيي ثب اٛٞاع زفظ ؼٛؽٟ  8-16

 (ٗػفٝعي
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 (6تطاؾاؼ واضتطي قٕاضٜ)اٞساف ٚ ضيعتط٘أٝ زضؾي 

 قطح قٕاضٜ

 ظٔاٖ آٔٛظـ

 جٕغ ػّٕي ٘ظطي

9-16 
 ( اٝٓٞٛشي–وئٌٞئيؽي  )آٌٜبيي ثب كفٕ ؼٛؽا٠ٛ ١ب 

   

    (ـٝي وبؼٟ ٝ ؿٔظ)آٌٜبيي ثب ـٝي سٞٓيؽ زفظ ؼٛؽٟ ١ب  10-16

   آٌٜبيي ثب خٜه زفظ ؼٛؽٟ ١ب  11-16

 ؼٛؽٟ اي  – دٜد٠ اي – ٗطفى – كالٛسي – دٞوش٠ اي –ثبثز  )آٌٜبيي ثب اٛٞاع ًالج  12-16

ْ ًٜٜؽٟ–ا الوشيٌي -ٗلّٔي  – ِلط٠ اي –ٗػفٝعي -  هغغ ٝ ِٝ

 (دٜد٠ اي ٝ ٗلّٔي- آٌشفٝٗـٜبعيىي– زٜؽ ِلط٠ اي 

   

 –ثٍوبثي - ٗبـديسي كٍبـي- ٗبـديسي ًٍشي–ٗبـديسي ديسٍي ) آٌٜبيي ثب اٛٞاع كٜف 13-16

ديسٍي اوشٞا٠ٛ اي –ضٔكٝٛي - غٍ٘ي

   

   آٌٜبيي ثبخٜه كٜف١ب  14-16

   آٌٜبيي ثب ـٝي وبغز كٜف١بي ٗبـديسي  15-16

    ( ٗطٞـ زفظ ٝاُٚ–ٗطٞـ زفظ سى٠٘  )آٌٜبيي ثب ٗطٞـ١ب  16-16

   آٌٜبيي ثب اٍِٛشي ١ب  17-16

    ( هبثْ غً٘– ٗلّٔي –ثبثز  )آٌٜبيي ثب ٗي٠ٔ ١ب 18-16

ْ سٜظيٖ–ؼٝ س٠ٌ - زٍ٘ي–ٓـكٌي )آٌٜبيي ثب اٛٞاع يبسبهبٙ  19-16     ( هبث

ٙ غبًىشفي  ) آٌٜبيي ثب خٜه يبسبهبٙ 20-16 كٔكار دػش٠ - ٗٞاؼّٜٗٞػي- كٔكار وليؽ–زؽ

 (  زٜؽ خٜىي–

   

   آٌٜبيي ثب ـٝي ـيػش٠ ُفي ًل٠ ١بي  يبسبهبٙ  21-16

22-16 
آٌٜبيي ثب وٞاـًفؼٙ يبسبهبٙ ١ب 

   

23-16 
 (ثٔجفيَٜ ١ب ٝ ـٝٓجفيَٜ ١ب)آٌٜبيي ثب يبسبهبٙ ١بي ؿٔشٍي 

   

   آٌٜبيي ثب وبغش٘بٙ يبسبهبٙ ١بي ؿٔشٍي  24-16

25-16 
ٙ ١بي ٓـكٌي  ٙ ١بي ؿٔشٍي ٛىجز ث٠ يبسبهب ٝ ٗؼبيت يبسبهب  ٚ آٌٜبيي ثب ٗطبو

   

ٙ ١بي ؿٔشٍي 26-16 ٞ وبٛي- ًق ُفؼ ) آٌٜبيي ثب اٛٞاع يبسبهب     ( ًٜلي–ٌيبـي -  قاٝي٠ اي_ٛ
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 (6تطاؾاؼ واضتطي قٕاضٜ)اٞساف ٚ ضيعتط٘أٝ زضؾي 

 قطح قٕاضٜ

 ظٔاٖ آٔٛظـ

 جٕغ ػّٕي ٘ظطي

 وٞقٛي ٝ –ث٠ٌٍ اي ٗػفٝعي - ًق ُفؼ ٛٞوبٛي )آٌٜبيي ثب اٛٞاع ـٝٓجفيَٜ  27-16

 (اوشٞا٠ٛ اي

   

   آٌٜبيي ثب اٛغجبهبر ؼـ يبسبهبٙ ١بي ؿٔشٍي  28-16

   آٌٜبيي ثب وٞاـ ٝ ديبؼٟ ًفؼٙ يبسبهبٙ ١بي ؿٔشٍي  29-16

   آٌٜبيي ثب ٗطٌٖ ًفؼٙ يبسبهبٙ ١بي ؿٔشٍي  30-16

ٙ ١بي ؿٔشٍي  31-16 ٚ ًبـي ٝ ٗفاهجز اق يبسبهب    آٌٜبيي ثب ـٝي ـٝؿ

    (ٝ ؿٔشٍي- vٌٌْ– ؼٕ زٔس٠ٔ اي –سػز -ُفؼ )آٌٜبيي ثب ـا١ٜ٘ب١ب 32-16

   آٌٜبيي ثب آة ثٜؽي  33-16

 –غ٘يف١بي آة ثٜؽي -  كٔكار ٛفٕ–ُفاٛيز  )آٌٜبيي ثب خٜه ٗٞاؼ آة ثٜؽي 34-16

 (آوذىز- االوشٞٗف١ب

   

ٚ )آة ثٜؽي  ‘آٌٜبيي ثب اٛٞاع آة ثٜؽي 35-16 ٙ اوشلبؼٟ اق ٗٞاؼ–وغٞش وبً ثب -  ثؽٝ

 (اوشلبؼٟ اق ٗٞاؼ

   

    (هبثْ غً٘ ٝ ٗيفاٙ- ُفؼ- كفٕ ؼاـ- سػز–ِ٘ـي  )آٌٜبيي يب ٗٞاؼ آة ثٜؽي 36-16

   آٌٜبيي ثب ٓلبف ١بي آة ثٜؽي  37-16

38-16 
ـيَٜ - ٓـكٌي- هبثْ سفاًٖ- ثؽٝٙ س٘بن- ٛ٘ؽي )آٌٜبيي ثب ضٔو٠ ١بي آة ثٜؽي 

 (١بي ديىشٞٙ

   

39-16 
آٌٜبيي ثب اسّبالر ٗٞهز 

   

40-16 
 (٠ٓٞٓ اي زبًؽاـ- ٌيبـؼاـ– ٗػفٝعي –اوشٞا٠ٛ اي  )آٌٜبيي ثب اٛٞاع ديٚ 

   

41-16 
 (ًٌ ُٞي-  وفٗػفٝعي– وف سػز –وبؼٟ  )آٌٜبيي ثب اٛٞاع اٍِٛشي 

   

   آٌٜبيي ثب اٌذيْ ٝ ػْ٘ ًفؼآٙ  42-16

43-16 
 ( اٍِٛشي– ٠ٓٞٓ اي – غبـخي –ؼاغٔي )آٌٜبيي ثب اٛٞاع ـيَٜ كٜفي 

   

    ( ػفضي– ؼٝثْ –ؼٗبؿ٠ اي - هٞن ؼاـ-  سػز– خب وبقي ٌؽٟ –ـاٍٛي  )آٌٜبيي ثب اٛٞاع غبـ 44-16
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 1زطاقىاض زضجٝ : اْ قغُ                                                ٖ

 (6تطاؾاؼ واضتطي قٕاضٜ)اٞساف ٚ ضيعتط٘أٝ زضؾي 

 قطح قٕاضٜ

 ظٔاٖ آٔٛظـ

 جٕغ ػّٕي ٘ظطي

   ٌٜبوبيي اِّٞ سٍػيُ اخكاء ٗبٌيٚ  45-16

 5 4 1زٛا٘ايي ضؾٓ زطؾيٕاذ ٞٙسؾي  17

   ٌٜبوبيي ـوٖ ٗ٘بن هٞن ١ب ثب غظ قاٝي٠ ٝ هٞن  1-17

   هٞن غبـخي ثف ؼٝ ؼايفٟ - 

   هٞن ؼاغٔي ثفؼٝ ؼايفٟ - 

   سفويٖ ٗ٘بن ؼايفٟ ثب ؼايفٟ - 

   سفويٖ ٗ٘بن يي هٞن غبـخي ثب ؼٝ ؼايفٟ - 

   سفويٖ ٗ٘بن يي هٞن غبـخي ثب ؼٝ ؼايفٟ - 

2-17 
ٖ ٗطيظ ؼايفٟ ثفسؼؽاؼ سوىي٘بر ٗىبٝي ٝ ؼٓػٞاٟ  ّ سوىي ٌٜبوبيي اوشلبؼٟ اق خؽاٝ

   

 -
زِِٞٛي سوىيٖ ٗطيظ ؼايفٟ 

   

   ٌٜبوبيي اِّٞ ـوٖ سفوي٘بر ١ٜؽوي  3-17

     

     

18 
زٛا٘ايي زطؾيٓ ؾطٛح قية زاض 

1 4 5 

1-18 
آٌٜبيي ثب ٗل٢ٕٞ وغٞش ٌيت ؼاـ ًٝبـثفؼ آ٢ٛب 

   

   آٌٜبيي ثب ـوٖ سّبٝيف اخىبٕ ٌيت ؼاـ وبؼٟ  2-18

 -
ـوٖ سّبٝيف اخىبٕ ٌيت ؼاـ وبؼٟ 

   

   ٌٜبوبيي ـوٖ سّبٝيف اخىبٕ ٌيت ؼاـ ؼـ خ٢بر ٗػشٔق  3-18

   ـوٖ اخىبٕ ٌيت ؼاـ ؼـخ٢بر ٗػشٔق - 

   ٌٜبوبيي اٛشوبّ ٗٞهؼيز وغٞش ٌيت ؼاـ ؼـ سّبٝيف  4-18
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 1زطاقىاض زضجٝ : اْ قغُ                                                ٖ

 (6تطاؾاؼ واضتطي قٕاضٜ)اٞساف ٚ ضيعتط٘أٝ زضؾي 

 قطح قٕاضٜ

 ظٔاٖ آٔٛظـ

 جٕغ ػّٕي ٘ظطي

   ٌٜبوبيي اٛشوبّ ٗٞهؼيز وغٞش ٌيت ؼاـ ؼـ سّبٝيف ٝ ًٜح - 

   ٌٜبوبيي اِّٞ اٛشوبّ ٗٞهؼيز وغص ٌيت ؼاـ ؼـ ًٜح اخىبٕ  5-18

     

 
 

   

 5 4 1زٛا٘ايي زطؾيٓ تطـ ٞاي ٔرسّف  19

   آٌٜبيي ثب ٗل٢ٕٞ ثفي  1-19

   آٌٜبيي ثب ٗوغغ هغؼبر ثب كفٕ يٌٜٞاغز ؼـ سّٞيف  2-19

   ٌٜبوبيي اٛٞاع ثفي ًٝبـثفؼ آ٢ٛب  3-19

 -
ثف٢ٌبي ٌٌىش٠ 

   

 -
سّبٝيف ٛيٖ ثفي 

   

   ثفي ١بي ؼٝـاٛي - 

 -
ٗوبعغ ثفي غٞـؼٟ 

   

   ٌٜبوبيي اِّٞ سفويٖ ثفي ١بي ٗػشٔق  4-19

     

     

20 
سٞاٛبيي سفويٖ ثفيؽُي ٗبيْ هغؼبر ؼٝاـ 

2 9 11 

1-20 
آٌٜبيي ثب ٗل٢ٕٞ ثفيؽُي ١بي هغؼبر ؼٝاـ 

   

    (ثفي ١ب )ٌٜبوبيي ثفيؽُي ١بي ٗبيْ ؼـ اوشٞا٠ٛ ١ب ٝ ٠ٓٞٓ ١ب 2-20

 -
ـٝي اوشلبؼٟ اق غغٞط ًٌ٘ي ثفاي ـوٖ ٜٗطٜي ١بي ثفغٞـؼ اوشٞا٠ٛ ١ب 

   

   ٌٜبوبيي ثفيؽُي ١بي ٗبيْ ؼـ اخىبٕ ٗػفٝعي  3-20

   ـٝي سفويٖ ضبالر ٗػشٔق ثفيؽُي ٗبيْ ؼـ ٗػفٝط - 
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 1زطاقىاض زضجٝ : اْ قغُ                                                ٖ

 (6تطاؾاؼ واضتطي قٕاضٜ)اٞساف ٚ ضيعتط٘أٝ زضؾي 

 قطح قٕاضٜ

 ظٔاٖ آٔٛظـ

 جٕغ ػّٕي ٘ظطي

   ٌٜبوبيي ثفيؽُي ١بي ٗبيْ ؼـ اخىبٕ ١فٗي  4-20

   ـٝي سفويٖ ضبالر ٗػشٔق ثفيؽُي ١ب ؼـ ١فٕ ١ب - 

   ٌٜبوبيي ثفيؽُي ١بي ٗبيْ ؼـ اخىبٕ ًفٝي  5-20

   ـٝي سفويٖ ضبالر ٗػشٔق ثفيؽُي ١ب ؼـًفٟ - 

   ٌٜبوبيي اِّٞ سفويٖ ثفيؽُي ١بي ٗبيْ هغؼبر ؼٝاـ  6-20

     

ُ ٔكسطن تطذٛضز 21 ٓ فه ْ تا يىسيٍط ٚ  (زساذُ) زٛا٘ايي زطؾي اجؿا

ٌؿسطـ آٟ٘ا 

2 8 10 

    (سؽاغْ )آٌٜبيي ثب ٗل٢ٕٞ سفويٖ كّْ ٍٗشفى ثفغٞـؼ  1-21

2-21 
ٝ اوشٞا٠ٛ ؿيف ١ٖ هغف ػ٘ٞؼ ثف ٗطٞـ ٝ ُىشفي آ٢ٛب  ْ ٍٗشفى ؼ ٌٜبوبيي كّ

   

 -
ـٝي سفويٖ ثفغٞـؼ ؿيف ١ٖ هغف١ب 

   

ٝ اوشٞا٠ٛ ث٠ هغف ػ٘ٞؼ ثف ٗطٞـ يٌؽيِف  3-21 ْ ٍٗشفى ؼ     (ضبٓز غبَ )ٌٜبوبيي كّ

4-21 
ٌٜبوبيي كّْ ٍٗشفى ثفغٞـؼ ؼٝ اوشٞا٠ٛ ؼـضبٓز ٗبيْ ث٠ يٌؽيِف 

   

   ـٝي سفويٖ ٜٗطٜي ١بي ثفغٞـؼ اخىبٕ - 

ٝ اوشٞا٠ٛ ث٠ ـٝي وبز٠٘ اي ٝ ُىشفي آ٢ٛب  5-21 ْ ٍٗشفى ٗػفٝط     ٌٜبوبيي كّ

6-21 
ٌٜبوبيي كّْ ٍٗشفى ؼٝ ٗػفٝط ث٠ ـٝي وبز٠٘ اي ٝ ُىشفي آ٢ٛب 

   

 -
سفويٖ ثفغٞـؼ ث٠ ـٝي وبز٠٘ اي 

   

   ٌٜبوبيي كّْ ٍٗشفى اخىبٕ ؼٝاـ ثب ًفٟ  7-21

 -
ـٝي سفويٖ ثفغٞـؼ اخىبٕ ؼٝاـ ثب ًفٟ 
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 1زطاقىاض زضجٝ : اْ قغُ                                                ٖ

 (6تطاؾاؼ واضتطي قٕاضٜ)اٞساف ٚ ضيعتط٘أٝ زضؾي 

 قطح قٕاضٜ

 ظٔاٖ آٔٛظـ

 جٕغ ػّٕي ٘ظطي

   ٌٜبوبيي اِّٞ ُىشفي ًفٟ  8-21

   ـٝي ١بي سفويٖ ُىشفي ًفٟ - 

ْ ٍٗشفى ثفغٞـؼ  9-21 ٖ كّ ّ سفوي اخىبٕ ثب يٌؽيِف ٝ (سؽاغْ)ٌٜبوبيي اِٞ

ُىشفي آ٢ٛب 

   

   ـٝي اوشلبؼٟ اق غغٞط ًٌ٘ي ثفاي سؼييٚ كّْ ٍٗشفى ١بي ثفغٞـؼ - 

     

 18 16 2زٛا٘ايي زطؾيٓ ا٘ٛاع خطؾدىسيٛ  22

   ٌٜبوبيي اِّٞ سفويٖ اخىبٕ ٗػشٔق ؼـ اٛٞاع دفوذٌشيٞ  1-22

   سفويٖ دفوذٌشيٞ - 

   ٌٜبوبيي اِّٞ سفويٖ دفوذٌشيٞ اخىبٕ ٗػشٔق ؼـ ثفي  2-22

   ـٝي سفويٖ ضبٓز ثفي غٞـؼٟ دفوذٌشيٞ - 

3-22 
ٌٜبوبيي خؽاّٝ سٔفاٛه ١ب ؼـاٛؽاقٟ ُيفي هغؼبر 

   

 -
سٔفاٛه ثجٞر وٞـاظ 

   

   سٔفاٛه ثجٞر ٗي٠ٔ - 

 -
اوشلبؼٟ اق خؽاّٝ سٔفاٛه ؼـ اٛؽاقٟ ُيفي هغؼبر 

   

   ٌٜبوبييي ػالئٖ قثفي وغٞش ؼـٛو٠ٍ ١ب عجن اوشبٛؽاـؼ خؽيؽ  4-22

   اوشلبؼٟ اق اوشبٛؽاـؼ خؽيؽ ؼـسؼييٚ قثفي وغٞش - 

 -
ويىشٖ ١بي اٛؽاقٟ ُيفي ػ٘ن قثفي وغٞش 

   

 -
ػالئٖ اوشبٛؽاـؼ ٌؽٟ ؼـوغٞش هغؼبر 
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 1زطاقىاض زضجٝ : اْ قغُ                                                ٖ

 (6تطاؾاؼ واضتطي قٕاضٜ)اٞساف ٚ ضيعتط٘أٝ زضؾي 

 قطح قٕاضٜ

 ظٔاٖ آٔٛظـ

 جٕغ ػّٕي ٘ظطي

 18 16 2زٛا٘ايي ذٛا٘سٖ ٘مكٝ ٞاي زطويثي  23

   ٌٜبوبيي سدكي٠ ٛو٠ٍ ١بي سفًيجي  1-23

   ـٝي سٍػيُ اخكاء ؼـ ٛو٠ٍ ١بي سفًيجي - 

   ٌٜبوبيي ٌٛٞشٚ خؽاّٝ هغؼبر ؼـ ٛو٠ٍ سفًيجي  2-23

   ٌٛٞشٚ خؽّٝ هغؼبر ؼـ ٛو٠ٍ سفًيجي - 

   ٌٜبوبيي سفويٖ ٛو٠ٍ ١بي اخفائي اق ٛو٠ٍ ١بي سفًيجي  3-23

   ـوٖ ٛو٠ٍ ١بي اخفائي اق ٛو٠ٍ ١بي سفًيجي - 

   ٌٜبوبيي سفويٖ ٛو٠ٍ ١بي سفًيجي ٝاٛؽاقٟ ُؿاـي آ٢ٛب  4-23

   ٌٛٞشٚ خؽّٝ هغؼبر ؼـٛو٠ٍ سفًيجي - 

   ٌٜبوبيي سٔفاٛه ؼـ ٛو٠ٍ ١بي اخفائي  5-23

   ـٝي سٍػيُ ػالئٖ اوشبٛؽاـؼ - 

6-23 
ٌٜبوبيي اِّٞ غٞاٛؽٙ ٛو٠ٍ ١بي سفًيجي 

   

24 
زٛا٘ايي زطؾيٓ اجعاء لاِة 

2 13 15 

1-24 
آٌٜبيي ثب اٗشيبقار وبغز هبٓت ٛىجز ث٠ ـٝي ١بي ؼيِف 

   

   آٌٜبيي ثب سئٞـي ثفي  2-24

3-24 
آٌٜبيي ثب غالِي قٝاي٠ اي  

   

- وٜج٠- ثفي ـا١ٜ٘ب- ًلٍي ثبالئي-سٞدي )آٌٜبيي ثب اخكاء هبٓت ٌبْٗ  4-24

 ًلٍي –ٗبسفيه - ـا١ٜ٘بي ٝـم- ٗيْ ـا١ٜ٘ب- ـٝثٜؽ يب ٝـم ُيف

هغؼ٠ ًبـ -  ديٚ اوشٞح–ديٚ اٍِٛشي - دبئيٚ

   

   آٌٜبيي ثب عفاضي يي هبٓت ثفي  5-24

   آٌٜبيي ثب ٗٞٛشبل اخكاء هبٓت  6-24
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 1زطاقىاض زضجٝ : اْ قغُ                                                ٖ

 (6تطاؾاؼ واضتطي قٕاضٜ)اٞساف ٚ ضيعتط٘أٝ زضؾي 

 قطح قٕاضٜ

 ظٔاٖ آٔٛظـ

 جٕغ ػّٕي ٘ظطي

   ٌٜبوبيي اِّٞ سفويٖ اخكاء هبٓت  7-24

     

     

 7 4 3زٛا٘ايي ؾطٚيؽ ٚ ٍٟ٘ساضي زؾسٍاٜ  25

   آٌٜبيي ثب ٗل٢ٕٞ وفٝيه ًبـي  1-25

   آٌٜبيي ثبٗطْ ١بي ُيفيه غٞـ ٝ ـٝؿٚ غٞـ ؼوشِبٟ  2-25

   ويىشٖ ١بي ـٝؿٚ ًبـي - 

   آٌٜبيي ثب اٛٞاع ـٝؿٚ ُٝيفيه ٗٞـؼ ّٗفف ؼـ ٗبٌيٚ ١بي سفاي  3-25

4-25 
آٌٜبيي ثب ٝوبيْ ٛظبكز ٝ وفٝيه ٗبٌيٚ آالر 

   

5-25 
ٌٜبوبيي اِّٞ وفٝيه ٢ِٛٝؽاـي ؼوشِبٟ 

   

   س٘يك ًفؼٙ ٗبٌيٚ سفاي - 

7-25 
ّ ٌٛبسي ٠ً ٗي ثبيىشي ؼـ١ِٜبٕ وفٝيه ٢ِٛٝؽاـي ؼوشِبٟ  ٌٜبوبيي اِٞ

ٗٞـؼ سٞخ٠ هفاـ ُيفؼ 

   

8-25 
ٌٜبوبيي اِّٞ ـػبيز ٗوفـار ضلبظز ٝايٜ٘ي ؼـ١ِٜبٕ وفٝيه ؼوشِبٟ 

   

     

 10 6 4زٛا٘ايي تىاضٌيطي ضٛاتط ايٕٙي ٚ تٟساقر واض زض ٔحيط واض  26

ٌُٞي، ػيٜي، ؼوشًٌ، ًلً ايٜ٘ي ٝ )ٌٜبوبيي اِّٞ ضلبظز كفؼي  1-26

ٓجبن ًبـ 

   

   ٌٜبوبيي ثب ػٞاْٗ ٗٞثف ؼـ ثفٝق ضٞاؼص ضفين ٝ اعلبء ضفين  2-26

   آٌٜبيي ثب ػٞاْٗ ٗٞثف ثفٝق ضٞاؼص ٝ ٛطٟٞ ديٍِيفي اق ثفٝق ضٞاؼص   3-26

   آٌٜبيي ثب س٢ٞي٠ ٜٗبوت ًبـُبٟ   4-26
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 1زطاقىاض زضجٝ : اْ قغُ                                                ٖ

 (6تطاؾاؼ واضتطي قٕاضٜ)اٞساف ٚ ضيعتط٘أٝ زضؾي 

 قطح قٕاضٜ

 ظٔاٖ آٔٛظـ

 جٕغ ػّٕي ٘ظطي

5-26 
ٌٜبوبيي اِّٞ سبٗيٚ ٛٞـ ًبكي ؼـ ًبـُبٟ  

   

6-26 
آٌٜبيي ثب خؼج٠ ً٘ي ١بي اٝٓي٠ ٝ ٛطٟٞ اوشلبؼٟ اق آٙ  

   

    (ؼـيْ، سفاي، كفق)ٌٜبوبيي اِّٞ ـػبيز ايٜ٘ي ثب ؼوشِبٟ ١بي ؼٝاـ  7-26

8-26 
ٌٜبوبيي اِّٞ ًبـ ثب اٛٞاع ؼوشِبٟ وَٜ  

   

   آٌٜبيي ثب ضّّٞ اع٘يٜبٙ اق ػؽٕ سفى ـٝي وَٜ و٘جبؼٟ   9-26

   ٌٜبوبيي اِّٞ ـػبيز ايٜ٘ي ضْ٘ هغؼبر ثب خفثويْ   10-26

11-26 
غٖ ًٚ ٝ - ُيٞسيٚ- ٌٜبوبيي اِّٞ ـػبيز ايٜ٘ي ؼوشِبٟ ١بي دفن

وبيف ؼوشِبٟ ١ب  

   

12-26 
ٌٜبوبيي اِّٞ دًٌٞ ضلبظشي ؼوشِبٟ  

   

   آٌٜبيي ثب ٛطٟٞ ِطيص خبثدبيي هغؼبر  13-26

   ٌٜبوبيي اِّٞ ثٌبـُيفي ضٞاثظ ايٜ٘ي ٝ ث٢ؽاٌز ًبـ ؼـ ٗطيظ   14-26
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 1زطاقىاض زضجٝ  :                                                               نام شغل 

 (8براساس كاربرگ شماره )ليست تجهيسات رشته

مشخصات فني  (يك واحذ)تجهيسات رديف 
تعذاد كاربر 

 (نفر)استانذارد

عمر مفيذ و 

استانذارد 
مالحظات 

ٗيك ـوٖ خ٢ز ًالن ٛو٠ٍ  1

 ًٍي 

ػؽؼ ثفاي ١ف ًبـُبcm170×100 15ٟـوٖ  -  -

 ـوٖ خ٢ز ًالن سػش٠ 2

 ٛو٠ٍ ًٍي

ػؽؼ ثفاي ١ف ًبـُبcm50×35 15ٟـوٖ  -  -

ُفاكز ـوٖ خ٢ز ًالن  3

 ٛو٠ٍ ًٍي

ػؽؼ ثفاي ١ف ًبـُب1ٟـٝٗيكي   -  -

ػؽؼ ثفاي ١ف ًبـُب1ٟ زفظ ؼاـِٜؽٓي  4  -  -

ػؽؼ ثفاي ١ف ًبـُب15ٟ ٛو٠ٍ  ًٍيزفاؽ ٗػَّٞ  5  -  -

ثكـٍ ٛ٘بيي ٝ اٌْ  6
 ًٞزي ٛ٘بيي

ػؽؼ ثفاي ١ف ًبـُب1ٟ  -  -

وفي ثفاي ١ف ًبـُب5ٟ وفي ًبْٗديىش٠ٓٞ  7  -  -

وفي ثفاي ١ف ًبـُب15ٟ وفي ًبْٗخؼج٠ دفُبـ  8  -  -

ػؽؼي8ـاديؽ  9 وفي ثفاي ١ف ًبـُب15ٟ   -  -

-  -  وفي ثفاي ١ف ًبـُب15ٟ ١ٜؽويٌبثٔٚ  10

وفي ثفاي ١ف ًبـُب15ٟ كفٌٕبثٔٚ  11  -  -

وفي ثفاي ١ف ًبـُب15ٟ 5/0اسٞؼ  12  -  -

وفي ثفاي ١ف ًبـُب15ٟ 7/0اسٞؼ  13  -  -

وفي ثفاي ١ف ًبـُب15ٟ 9/0اسٞؼ  14  -  -

- -  ٛلف يي وفي ١5ف ٛٞع ٗشٞوظ  ٌٜج٠ خلز ًٚ ًيلي ًبْٗ 15

- - ١ف و٠ ٛلف يي ػؽؼ اق ١ف ًؽإ ؼـخ٠ 90ؼـخ٠ 60ٝ ٗش٠ غكي٠ٜ ثب ؼٛجب٠ٓ اوشٞا٠ٛ اي 16

- -  ٛلفيي ػؽؼ اق ١ف ًؽإ ١8ف ٗشٞوظ  آزبـ١بي ٗػَّٞ غبـخ٘غ ًٚ 17

- - ١ف ٛلف يي ػؽؼ اق ١ف ًؽإ  15cm% 5ًٞٓيه ٗفًت ثب ؼهز 18

- - ١ف ٛلف يي ػؽؼ اق ١ف ًؽإ  20cmغظ ًً كٔكي  19

- - ١ف ٛلف يي ػؽؼ اق ١ف ًؽإ   ؼـخ90٠ُٞٛيبي سػز  20
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 1زطاقىاض زضجٝ  :                                                            نام شغل 

 (8براساس كاربرگ شماره )ليست تجهيسات رشته

مشخصات فني  (يك واحذ)تجهيسات رديف 
تعذاد كاربر 

 (نفر)استانذارد

عمر مفيذ و 

استانذارد 
مالحظات 

 mm450 ٝ375ٝ250 32ٝ1ٝاٛٞاع و١ٞبٙ ُفؼ ٛ٘فٟ  21

ثغّٞ 

- - ١ف ٛلف يي ػؽؼ اق ١ف ًؽإ 

 mm450 ٝ375ٝ250 32ٝ1ٝاٛٞاع و١ٞبٙ ٛيٖ ُفؼ ٛ٘فٟ  22

ثغّٞ 

- - ١ف ٛلف يي ػؽؼ اق ١ف ًؽإ 

 mm450 ٝ375ٝ250 32ٝ1ٝاٛٞاع و١ٞبٙ ز٢بـ ُٞي ٛ٘فٟ  23

ثغّٞ 

- -  ١ف ٛلف يي ػؽؼ اق ١ف ًؽإ

 mm450 ٝ375ٝ250 32ٝ1ٝاٛٞاع و١ٞبٙ و٠ ُٞي ٛ٘فٟ  24

ثغّٞ 

- -  ١ف ٛلف يي ػؽؼ اق ١ف ًؽإ

- - ١ف ٛلف يي ػؽؼ اق ١ف ًؽإ  ؼوشيً٘بٙ اـٟ  25

- - ١ف و٠ ٛلف يي ػؽؼ اق ١ف ًؽإ  ٗشٞوظو٠ ُٞي ٝ هبٌوي ، ٌبدف سػز 26

- -   ٛلفيي ػؽؼ اق ١ف ًؽا١8ٕف   ٗشفي5/0% 2ًٞٓيه دبي٠ ؼاـ ثب ؼهز  27

- -   ٛلفيي ػؽؼ اق ١ف ًؽا8ٕـ ٟ دبي٠ ؼاـوٞقٙ غظ ًً  28

خ٢ز ًبـ ؼـ  ـٝي ِلط٠ )ثٔٞى   29

 (ِبكي

- -   ٛلفيي ػؽؼ اق ١ف ًؽا١8ٕف  ٍٜٗٞـي

خ٢ز ًبـ ؼـ  ـٝي ِلط٠ )ثٔٞى   30

(ِبكي  

- -   ٛلفيي ػؽؼ اق ١ف ًؽا١8ٕف  ُٞٛيبئي

- -  ٛلف يي خؼج٠ ١15ف  ٗئي٘شفي ٝ ايٜسيخؼج٠ آزبـ ًبْٗ  31

- - ١ف ٛلف يي ًيق  ٗشٞوظ ػؽؼي 12و١ٞبٙ ًيلي  32

ـٝؿٚ ؼاٙ 33
4
ٓيشفي 1

4
1

 ٓيشفي
- -  ١ف ؼٝ ٛلف يي ـٝؿٚ ؼاٙ

- -  ٛلف يي ػؽؼ ١8ف  ثبؼوش٠ هفهفٟ وَٜ سيك ًٜي  34

خ٢ز سيك ًفؼٙ وَٜ اوشٞا٠ٛ اي ثٜٔؽ  35

 وَٜ

- -  ٛلف يي ػؽؼ ١8ف 

- -  ٛلف يي ػؽؼ ١8ف  mm 1001010وَٜ ٛلز   36

- -  ٛلف يي خؼج٠ ١15ف  عجن ٛو٠ٍخؼج٠ ٛع دي  37
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 1زطاقىاض زضجٝ  :                                                            نام شغل 

 (8براساس كاربرگ شماره )ليست تجهيسات رشته

مشخصات فني  (يك واحذ)تجهيسات رديف 
تعذاد كاربر 

 (نفر)استانذارد

عمر مفيذ و 

استانذارد 
مالحظات 

- -  ٛلف يي ػؽؼ ١2ف  ٗشٞوظُٞٛيبي ٓج٠ ؼاـ  38

- - ١ف و٠ ٛلف يي وفي  mm 13 -05/0 اق وفي ٗش٠ 39

 1/0وفي ٗش٠ ثب  اغشالف  40

ٗئي٘شف 

 mm 6- 1  ٛلف يي وفي ١5ف  - -

 1/0وفي ٗش٠ ثب  اغشالف  41

 ٗئي٘شف

mm 10-1/6  ٛلف يي وفي ١5ف  - -

- -  ٛلف يي وفي ١8ف  mm 13-5/6  ٗئي٘شف05/0خؼج٠ ٗش٠ ثب  اغشالف  42

- - ١ف ٛلف يي ػؽؼ   ٗئي ٗشف6/1 ؼـخ٠ 60ٗش٠ ٗفؿي  43

- - ١ف ٛلف يي ػؽؼ   ٗئي ٗشف5/2 ؼـخ٠ 60ٗش٠ ٗفؿي  44

ٗئي ٗشفي4 ؼـخ٠ 60ٗش٠ ٗفؿي  45 - -  ١ف و٠ ٛلف يي ػؽؼ 

11ٝ10  ٝ 5 ٝ 15 ٝ 19ٝ 25 ٗش٠ غكي٠ٜ وفسػز ثب قثب٠ٛ وفغٞؼ 46  mm ٛلفيي ػؽؼاق ١فًؽإ  ١5ف - -

- -  ٛلفيي ػؽؼاق ١فًؽا١5ٕف 26ٝ24ٝ20ٝ18 ٗش٠ غكي٠ٜ وفسػز ؼـ اٛؽاقٟ اي 47

- - ١ف و٠ ٛلفيي ػؽؼ  ثب وبم اوشٞا٠ٛ اي ؼـخ٠ 90دٔيى٠ ُيف  48

- - ١ف و٠ ٛلف يي ػؽؼ  ثب وبم اوشٞا٠ٛ اي ؼـخ٠ 60دٔيى٠ ُيف  49

- -  ٛلف يي ػؽؼ اق ١ف ًؽإ ١5ف  H712ٝ10ٝ8ٝ6ثفهٞ ؼوشي  50

- -  ٛلف يي ػؽؼ اق ١ف ًؽإ ١5ف  H720ٝ16ٝ12ثفهٞي ٗبٌيٜي  51

- - ١ف و٠ ٛلف يي ػؽؼ  R1-R7 mmٌبثٔٞٙ هٞن  52

Rٌبثٔٞٙ هٞن  53 5/7 -15 mm  ١ف و٠ ٛلف يي ػؽؼ - -

- - ١ف و٠ ٛلف يي ػؽؼ اق ١ف ًؽإ  118 ٝ 140ؼـخ٠ٌبثٔٚ ٗش٠   54

- - ١ف و٠ ٛلف يي ػؽؼ اق ١ف ًؽإ  كٔكي ٗؽـج ٌؽٟٛوب٠ٓ  55

- -  ٛلف يي ػؽؼ ١8ف   ؼهيو5٠ثب ؼهز قاٝي٠ وٜح اٝيٜٞـوبّ  56

- -  ٛلف يي ػؽؼ ١16ف  ٗؼ٘ٞٓيسفاق ؼهين  57

- -  ٛلف يي ػؽؼ ١8ف  ٗفًك يبةُٞٛيبي ٗفًت  58
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 1زطاقىاض زضجٝ  :نام شغل 

 (8براساس كاربرگ شماره )ليست تجهيسات رشته

مشخصات فني  (يك واحذ)تجهيسات رديف 
تعذاد كاربر 

 (نفر)استانذارد

عمر مفيذ و 

استانذارد 
مالحظات 

- -  ٛلف يي ػؽؼ ١8ف ٗئي٘شفي 100100ؼـخ٠ 120ُٞٛيبي  59

- -  ١ف ٛلف يي وفي خ٢ز دفذ ًبـ دفذ ًٚوٜج٠   60

- -   ١فو٠ ٛلفيي وفي اق ١فًؽإ m3, m4, m5, m6وفي هالٝيك  61

- -  ١فو٠ ٛلفيي وفي اق ١فًؽإ m8, m10,m12وفي هالٝيك  62

- -  ١فو٠ ٛلفيي وفي اق ١فًؽإ 3ٝ2ٝ1ٛ٘فٟ  وفي هالٝيك ُفؼاٙ 63

- -  ٛلف يي وفي ١8ف ٗػَّٞ هالٝيك ًً  64

- -  ١فو٠ ٛلفيي وفي اق ١فًؽإ M4,M5,M6M8,M10ضؽيؽٟ  65

- -  ١فو٠ ٛلفيي وفي اق ١فًؽإ 3ٝ2ٝ1ٛ٘فٟ ُفؼاٙ ضؽيؽٟ 67

- -  ٛلفيي ػؽؼاق١فًؽإ  ١8ف 6H7,8H7,10H7ثفٝٛفٝ  68

- -  ٛلفيي ػؽؼاق١فًؽإ  ١8ف M6,M8,M10,M12كفٗبٙ دير  69

- -  ٛلفيي ػؽؼاق١فًؽإ  ١8ف M6,M8,M10,M12كفٗبٙ ٢ٗفٟ  70

- -  ٛلفيي ػؽؼاق١فًؽإ  ١8ف   A-Zاق ٗئي٘شف 3وٜج٠ ضفٝف  71

- -  ٛلفيي ػؽؼاق١فًؽإ  ١8ف  ٗئي٘شف0-9اق  ٗئي٘شفي 3وٜج٠ اػؽاؼ  72

- -  خؼج٠ 3 ٛلف ١8ف   ٗئي٘شف0-9اق  ٗئي٘شفي 5وٜج٠ اػؽاؼ  73

- -  ػؽؼ 2 ٛلف ١8ف   وبٛشي٘شفي30% 2ًٞٓيه ػ٘ن وٜح ثب ؼهز 74

- - ػؽؼ 2 ٛلف ١8ف  mm 25-0ٗيٌفٝٗشف  75

- -  ٛلف يي ػؽؼ ١8ف  mm 50-25ٗيٌفٝٗشف  76

- -  ٛلف يي ػؽؼ ١8ف  1ً-0ٗيٌفٝٗشف ايٜسي  77

- -  ٛلف يي وفي ١8ف  ٗشٞوظاٛٞاع هيسي ؼوشي  78

- -  ٛلف يي وفي ١16ف   ٗشفي 30 دفيك 4ًبثْ ويبـ ثب هفهفٟ   79

- - ١ف و٠ ٛلف يي ػؽؼ اق ١ف ًؽإ  mm 10ٝ8ٝ6ٝ4ٝ2ٗش٠ آ٘بو٠   80

- - ١فو٠ ٛلف يي ػؽؼ اق ١ف ًؽإ    ؼـخ140٠ٝ 118ٌبثٔٚ ٗش٠ ٗؽـج ٌؽٟ  81

- - ١ف ٛلف يي ػؽؼ   ُفٗي300 يب 250زًٌ كٔكي  82
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 1زطاقىاض زضجٝ  :نام شغل 

 (8براساس كاربرگ شماره )ليست تجهيسات رشته

مشخصات فني  (يك واحذ)تجهيسات رديف 
تعذاد كاربر 

 (نفر)استانذارد

عمر مفيذ و 

استانذارد 
مالحظات 

- - ١ف ٛلف يي ػؽؼ   ُفٗي300زًٌ دالوشيٌي   83

- - ١ف و٠ ٛلف يي ػؽؼ اق ١ف ًؽإ   ؼوش٠ ًٞسبٟ ٝ ثٜٔؽدير ٌُٞشي   84

- - ١ف و٠ ٛلف يي ػؽؼ اق ١ف ًؽإ   ؼـ اٛؽاقٟ ١بي ٗػشٔقدير ٌُٞشي ز٢بـوٞ  85

- -  ٛلف يي وفي ١8ف  mm 16 -5/2وفي آزبـ آٓٚ  86

- -  ٛلف يي ػؽؼاق ١ف ًؽإ  ١5ف  1-4ٛ٘فٟ اٛٞاع ًال١ي ٗش٠   87

- - ١ف و٠ ٛلف يي ػؽؼ  ٛٞع ٗشٞوظ  ُيفٟ ؼوشي ٓٞالئي  88

- -  ػؽؼ ١2ف ٛلف  ٛىجز ث٠ ٛٞع ُيفٟٓت ُيف  89

- -  ٛلف يي وفي ١8ف  ٗشٞوظاٛٞاع اٛجفؼوز  90

- -   ٛلفيي ػؽؼاق١فًؽا١5ٕفغبـخي ٝ ؼاغٔي دفُبـ دب٠ٌٜ اي  91

- -  ٛلف يي ػؽؼ ١8ف ٝ ثب دبي٠ ٗـٜبعيىي % 1 وبػز اٛؽاقٟ ُيفي ثب ؼهز 92

- - ٛلف يي ػؽؼ ١16ف خ٢ز سٜظيٖ ُٞٛيب١ب ُٞٛيبي اوشٞا٠ٛ اي   93

- - ٛلف يي ػؽؼ ١16ف ٗشٞوظغظ ًً ٗٞئي   94

- - ٛلفيي سيٞح ١4ف  ٗبيغ ؼـ سيٞح  ًبر ًجٞؼ خ٢ز غظ ًً 95

- - ١ف ٛلف يي ػؽؼ ؼٛجب٠ٓ ًٌ ُٞي وٜج٠ ٍٛبٙ   96

- - ١ف ٛلف يي ػؽؼ  ٗشٞوظ  دفُبـ كٜفي خ٢ز غظ ًٍي 97

- -  ٛلف يي ػؽؼ ١8ف  ٗشٞوظدفُبـ ًٍٞئي  98

- -  ١فيي ٛلف يي ػؽؼ ٗشٞوظوٞقٙ غظ ًٍي   99

- -  ٛلف يي ػؽؼ ١4ف ٗشٞوظاٛٞاع هٖٔ ؼوشي  100

- - ػؽؼاق١ف ًؽإ ١1فٛلف  ٗئي٘شف200ٝ300عّٞ اٛٞاع و١ٞبٙ سطز يي آخ٠ 101

 mm 450 ٝ 375 ٝ 250ٝ 200ٝ 160اٛٞاع و١ٞبٙ سػز ٛ٘فٟ   102

4-3-2-1-0 

- -  ػؽؼاق١ف ًؽا١1ٕفٛلف

- - يي ػؽؼثفاي ١ف ٛلف  15cm % 5ًٞٓيه ٗفًت ثب ؼهز  103

- - ٛلف يي ػؽؼ ١4ف cm 20ٗئي ٗشف % 2ًٞٓيه ٗفًت ثب ؼهز 104
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 1زطاقىاض زضجٝ  :نام شغل 

 (8براساس كاربرگ شماره )ليست تجهيسات رشته

مشخصات فني  (يك واحذ)تجهيسات رديف 
تعذاد كاربر 

 (نفر)استانذارد

عمر مفيذ و 

استانذارد 
مالحظات 

- - ٛلف يي ػؽؼ ١8ف cm 50 ٗئي ٗشف% 2ًٞٓيه دبي٠ ؼاـ ثب ؼهز 106

- - ٛلف يي ػؽؼ ١4فٗئي٘شف % 1ثبؼهزوبػز ا ٛؽا قٟ ُيف ثب دبي٠ ٗـٜبعيىي  107

- - ٛلف يي ػؽؼ ١3فٗئي ٗشف % 1ثب ؼهز  0-25ٗيٌفٝٗشف هغفوٜح 108

- - ٛلف يي ػؽؼ ١5فٗئي ٗشف % 1ثب ؼهز  25-50ٗيٌفٝٗشف هغفوٜح 109

- - ٛلف يي ػؽؼ ١8فٗئي ٗشف % 1ثب ؼهز  50-75ٗيٌفٝٗشف هغفوٜح 110

- - ٛلف يي ػؽؼ ١8فٗئي ٗشف % 1ثب ؼهز  75-100ٗيٌفٝٗشف هغفوٜح 111

- - ٛلف يي ػؽؼ ١3فٗؼ٘ٞٓي ٗشٞوظ  ٛوب٠ٓ ٗؽـج  112

- - ٛلف يي ػؽؼ ١8ف ؼهيو٠  5ثبؼهز قاٝي٠ وٜح اٝٛيٞـوبّ  113

- - ٛلف يي ػؽؼ ١8ف 1012cmُٞٛيبي ٗٞئي  114

- - ٛلف يي ػؽؼ ١8ف ٗشٞوظُٞٛيبي ٗفًت  115

- - ١فٛلف يي ػؽؼ  ٗئي ٗشفي ٝ ايٜسيؼٛؽٟ وٜح  116

- - ١فٛلف يي ػؽؼ  ؾٝقٛو٠ ايٌبثٔٚ ١بي دير  117

- - ١ف ٛلف يي  ػؽ ؼ ا ق ١فًؽ ا ٕ   ؼـخ30٠ 55ٝ ٝ 60ٌبثٔٚ ١بي ـٛؽٟ   118

- - ١فو٠ ٛلف يي ػؽؼ  ٗشٞوظوٞقٙ غظ ًً دبي٠ ؼاـ  119

- - ١ف و٠ ٛلف يي ػؽؼ   ُفٗي300زًٌ كٔكي  120

- - ١ف ٛلف يي ػؽؼ   ُفٗي300زًٌ دالوشيٌي   121

- -  ٛلف يي ػؽؼ ١4ف ٗشٞوظهفهفٟ وَٜ سيكًٜي ثب ؼوش٠  122

- -  ٛلف يي ػؽؼ ١8ف  mm 30ٝ25ٝ20ٝ16ؼ١بٙ الؼـ  123

- -  ٛلف يي ػؽؼ ١8ف  mm 32ٝ25ٝ22ٝ20 (كفٗبٙ)ثفٝٛفٝ  124

- - ١ف ٛلف يي و١ٞبٙ  CN30  و١ٞبٙ دٔيى٠ ُيفي سػز 125

ـٝؿٚ ؼاٙ   126
ٓيشفي 

4

1
 

- - ١ف ٛلف يي ػؽؼ 

- -  ٛلف يي ػؽؼ ١2ف  mm 18ٝ16ٝ12ٝ10 (كفٗبٙ)ثفٝٛفٝ 127

- - ٛلف يي ػؽؼ ١8ف 1ً-0ٗيٌفٝٗشف ايٜسي  128

- - ٛلف يي ػؽؼ ١8ف ثب ـاثظ ١بي ٗفثٞع٠ٗيٌفٝٗشف ػ٘ن وٜح ٗئي٘شفي  129
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 1زطاقىاض زضجٝ  :نام شغل 

 (8براساس كاربرگ شماره )ليست تجهيسات رشته

مشخصات فني  (يك واحذ)تجهيسات رديف 
تعذاد كاربر 

 (نفر)استانذارد

عمر مفيذ و 

استانذارد 
مالحظات 

- - ١ف ٛلف يي خؼج٠   0-9 ٗئي ٗشفي 3وٜج٠ اػؽاؼ  130

- - ١ف ٛلف يي خؼج٠  A-Z ٗئي ٗشفي 3وٜج٠ ضفٝف ًبْٗ 131

- - ١ف و٠ ٛلفيي ػؽؼ اق ١ف ًؽإ   1-4اٛٞاع ًال١ي ٗش٠  132

ؼـخ٠ 140ٝ 118ٌبثٔٚ ٗش٠ ٗؽـج ٌؽٟ  133 - - ١ف و٠ ٛلف يي ػؽؼ  

- - ١ف و٠ ٛلف يي ػؽؼ  7R-1Rٌبثٔٚ هٞن  134

- - ١ف و٠ ٛلف يي ػؽؼ  15R-5/7Rٌبثٔٚ هٞن  135

- - ١ف و٠ ٛلف يي ػؽؼ  25R-5/15R ٌبثٔٚ هٞن 136

- -  ٛلف يي ػؽؼ ١8ف هيفاعي آ٘بن وَٜ  137

- - ١ف ٛلف يي ػؽؼ  وبٛشي 20ٗشفكٔكي ٗؽـج ٌؽٟ  138

- - ١ف ٛلف يي ػؽؼ   ٗشفي3ٗشفٛٞاـي  139

- - ١ف و٠ ٛلف يي ػؽؼ  ٗشٞوظٌبثف و٠ ُٞي  140

و١ٞبٙ دٔيى٠ ُيفي  141

سػز 

30cm  ١ف ٛلف يي ػؽؼ - -

 ٓيشفيـٝؿٚ ؼاٙ  142
4

1
 

- - ١ف ٛلف يي ػؽؼ 

18ٝ16ٝ12ٝ10  (كفٗبٙ)ثفٝٛفٝ  143 mm  ٛلف يي ػؽ ؼ  ا ق ١ف ًؽ ا ١8ٕف    - -

- - ٛلفيي ؼوشِبٟ ١8ف 80100mm ِلط٠ ِبكي ث٠ اثؼبؼ 144

ؼـيْ ـٝٗيكي ثب و٠ ٛظبٕ ٝ  145

 ُيفٟ

- - ٛلفيي ؼوشِبٟ ١8فٗشٞوظ 

- - ٛلفيي ؼوشِبٟ ١8فو٠ كبق ثب دبي٠  ؼوشِبٟ وَٜ وٜجبؼٟ ؼٝ عفك٠ 146

- - ٛلفيي ؼوشِبٟ ١15فٗشٞوظ ؼوشِبٟ اـٟ ً٘بٛي  147

- - ٛلفيي ؼوشِبٟ ١8ف عجو٠ 8كبيْ ً٘ؽ اثكاـ  148

ؼـيْ ؼوشي ثب دبي٠ ٝ  149

ًٔي٠ 

220v ٛلفيي ؼوشِبٟ ١16ف - -
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 1زطاقىاض زضجٝ  :نام شغل 

 (8براساس كاربرگ شماره )ليست تجهيسات رشته

مشخصات فني  (يك واحذ)تجهيسات رديف 
تعذاد كاربر 

 (نفر)استانذارد

عمر مفيذ و 

استانذارد 
مالحظات 

وَٜ غفعٞٗي ثب ًٔي٠  150

  ض٘بئٖ

- -  ٛلفيي ؼوشِبٟ ١16فثبؼي 

- -  ٛلف يي ػؽؼ ١16فوبؼٟ هيسي ا١فٗي  151

- -  ٛلف يي ػؽؼ ١16فٗفًت هيسي ا١فٗي  152

- -  ٛلف يي ػؽؼ ١16فٗشٞوظ ؼوشِبٟ ٌ٘بـٟ ضفٝف قٙ  153

- -  ٛلف يي خؼج٠ ١16فًبْٗ  س٠ٌ ١بي اٛؽاقٟ ُيفي ثب دبي٠ 154

- - ١ف ٛلف يي ٗيك ثب ُيفٟ هبثْ سٜظيٖ  ٗيكًبـسي ٛلفٟ   155

- -  ؼوشِبٟ ثفاي ١ف ٛلف 1يي ٗشفي  ٗبٌيٚ سفاي ٗفؿي ؼاـ  156

و٠ ٛظبٕ ثبكي ١بي  157

ـٝٝؼاـؼ 

- - ػؽؼ ثفاي ١ف ٛلف 1ٗػَّٞ ؼوشِبٟ كٞم 

- - ١ف ؼٝ ؼوشِبٟ يي ػؽؼ ٗػَّٞ ؼوشِبٟ كٞم ز٢بـ ٛظبٕ ٜٗظٖ  158

- - ١ف ؼٝ ؼوشِبٟ يي ػؽؼ ٗػَّٞ ؼوشِبٟ كٞم ز٢بـ ٛظبٕ ؿيف ٜٗظٖ  159

- - ١ف ؼٝ ؼوشِبٟ يي ػؽؼ ٗػَّٞ ؼوشِبٟ كٞم ِلط٠ ٛظبٕ  160

- - ثفاي ١ف ؼوشِبٟ يي ػؽؼ ٗػَّٞ ؼوشِبٟ كٞم ِلط٠ ٗفؿي ثب ٗطبكظ  161

- - ١ف ؼوشِبٟ يي ػؽؼ  اق ١فًؽإ 20-40 60ُٝيفٟ هٔجي  162

- -  ؼوشِبٟ يي ػؽؼ ١5ف  ٗئي ٗشف 5- 40ًٔز ٝ ُيفٟ كٍِٜي  163

- - ١ف و٠ ؼوشِبٟ يي ػؽؼ ٗػَّٞ ؼوشِبٟ ٓيٜز ثبثز ٝ ٗشطفى  164

- -  سلف يي ؼوشِبٟ ١8ف  0-16ٛٞع ٗشٞوظؼـيْ ـٝٗيكي  165

و٠ ٛظبٕ ؼوشِبٟ ؼـيْ  166

كٞم 

- - ثفاي ١ف ػؽؼ   5/6- 13

ُيفٟ ؼـيْ ـٝٗيكي  167

ٗفثٞع٠ 

- - ١ف ؼوشِبٟ يي ػؽؼ ٗشٞوظ 

- -  ٛلف يي ؼوشِبٟ  ١16ف  40mm ؼـيْ وشٞٛي 168
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 1زطاقىاض زضجٝ  :نام شغل 

 (8براساس كاربرگ شماره )ليست تجهيسات رشته

مشخصات فني  (يك واحذ)تجهيسات رديف 
تعذاد كاربر 

 (نفر)استانذارد

عمر مفيذ و 

استانذارد 
مالحظات 

و٠ ٛظبٕ ٗش٠ خ٢ز ؼوشِبٟ  169

كٞم 

16-0 mm   ٟثفاي ؼوشِب - -

ُيفٟ ٗفثٞع٠ خ٢ز ؼوشِبٟ  170

 كٞم

- - ثفاي ؼوشِبٟ  ٗشٞوظ 

- - ٛلفيٌؽوشِبٟ ١8فٗشٞوظ وَٜ ـٝٗيكي ؼٝ عفك٠  171

- -  ٛلف يٌؽوشِبٟ ١16فٗشٞوظ وَٜ دبي٠ ؼاـ ؼٝ عفك٠  172

- -  ٛلف يٌؽوشِبٟ ١16فثكـٍ وَٜ دبي٠ ؼاـ ؼٝ عفك٠   173

- -  ٛلف يٌؽوشِبٟ ١16فٗشٞوظ ؼوشِبٟ اـٟ َٜٓ   174

ِلط٠ ِبكي ثب دبي٠ ٝ  175

ٗشؼٔوبر 

80100mm ٛلف يٌؽوشِبٟ ١16ف  - -

- -  ٛلف يي ًٞـٟ ١16فآٌشفيٌي ٗشٞوظ ًٞـٟ  176

- -  ٛلف يي ً٘ذٞوٞـ ١16ف١ٞا ً٘ذٞوٞـ  176

- -  ٛلف يي ٗيك ١8ف 100150mmٗيكًبـ ثب ُيفٟ ـٝٗيكي  177

- - ٗػَّٞ ٗفثي  10070mmٗيك ٗفثي  178

- -   ًذىٞ ّ ثف ا ي ًبـُب2ٟ ًئُٞفٗي دٞ ؼـ غٍي 6ًذىّٞ آسً ٍٛبٛي  179

- -  ٛلف  يي ؼوشِبٟ ١16ف  اٝٛيٞـوبّ ؼوشِبٟ ٗش٠ سيك ًٚ  180

- - ١ف ٛلف يي ً٘ؽ عجن ٛو٠ٍ ً٘ؽ اثكاـثفاي ١ف ؼوشِبٟ  181

- -  ٛلف يٌؽوشِبٟ ١8ف  220vؼـيْ ؼوشي  182

- -  ٛلفيي ػؽؼ ١16فٗشفي 30ثبهفهفٟ ًبثْ ويبـ ثب ز٢بـ دفيك  183

- -  ٛلفيي ػؽؼ ١16ف ًئٞئي 50وٜؽاٙ ثب دبي٠   184

0-13و٠ ٛظبٕ ٗش٠  185 mm يي ػؽ ؼ ثف ا ي ١ف ٛلف  - -

- -  يي ػؽ ؼ ثف ا ي ١ف ٛلف عفك٠ 4ـٛؽٟ ثٜؽ  186

- -  يي ػؽ ؼ ثف ا ي ١ف ٛلفيي عفك٠ وفي ـٛؽٟ ثٜؽ١بي  187
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 (8براساس كاربرگ شماره )تجهيسات رشته

مشخصات فني  (يك واحذ)تجهيسات رديف 
تعذاد كاربر 

 (نفر)استانذارد

عمر مفيذ و 

استانذارد 
مالحظات 

- -  يي ػؽ ؼ ثف ا ي ١ف ٛلفثب سٜظيٖ وفيغ ؼٛؽٟ ثٜؽ  188

- -  يي ػؽ ؼ ثف ا ي ١ف ٛلف ٗئي ٗشف 5ٝ4ٝ3ؼٛؽٟ ُيف ثفي  189

ـٛؽٟ ثٜؽ ؼاغٔي خ٢ز ثىشٚ  ـٛؽٟ  190

١بي  

1010ٝ88ٝ66 يي ػؽ ؼ ثف ا ي ١ف ٛلف  - -

- -  ١فو٠ ٛلفيي ػؽؼوبؼٟ ٢ِٛؽاـٛؽٟ هفهفٟ آج  191

- -  ١فو٠ ٛلفيي ػؽؼٗفًت  ٢ِٛؽاـٛؽٟ هفهفٟ آج  192

ٗيك ٗػَّٞ ًالن  193

ٛو٠ٍ ًٍي  

100170cmٖثفاي ١ف ًبـُبٟ  ـو - -

سػش٠ ٗػَّٞ ًالن  194

ٛو٠ٍ ًٍي 

3550cmٖثفاي ١ف ًبـُبٟ ـو  - -

ُفاكز ٗػَّٞ ًالن  195

ٛو٠ٍ ًٍي 

- -  ثفاي ١ف ًبـُبٟـٝٗيكي 

ِٜؽٓي ٗػَّٞ  196

ًالن ٛو٠ٍ ًٍي 

- -  ثفاي ١ف ًبـُبٟزفغؽاـ 

زفاؽ ٗػَّٞ ًالن  197

ٛو٠ٍ ًٍي 

- -  ثفاي ١ف ًبـُبٟٛو٠ٍ ًٍي 

اٌْ ٗػَّٞ ًالن  198

ٛو٠ٍ ًٍي 

- -  ثفاي ١ف ًبـُبٟثكـٍ ٛ٘بئي ٝ ًٞزي ٛ٘بئي 

ديىش٠ٓٞ ٗػَّٞ  199

ًالن ٛو٠ٍ ًٍي 

- -  ثفاي ١ف ًبـُبٟوفي ًبْٗ 

خؼج٠ دفُبـ ٗػَّٞ  200

ًالن ٛو٠ٍ ًٍي 

- -  ثفاي ١ف ًبـُبٟوفي ًبْٗ 

ـاديؽ ٗػَّٞ ًالن  201

ٛو٠ٍ ًٍي 

- -  ثفاي ١ف ًبـُبٟ ػؽؼي 8
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 (8براساس كاربرگ شماره )ليست تجهيسات رشته

مشخصات فني  (يك واحذ)تجهيسات رديف 
تعذاد كاربر 

 (نفر)استانذارد

عمر مفيذ و 

استانذارد 
مالحظات 

ٌبثٔٚ ٗػَّٞ ًالن  202

ٛو٠ٍ ًٍي 

- -  ثفاي ١ف ًبـُب١ٟٜؽوي 

ٌبثٔٚ ٗػَّٞ ًالن  203

ٛو٠ٍ ًٍي 

- -  ثفاي ١ف ًبـُبٟكفٕ  

اسٞؼ ٗػَّٞ ًالن  204

ٛو٠ٍ ًٍي 

 mm5/0  ٟثفاي ١ف ًبـُب  - -

اسٞؼ ٗػَّٞ ًالن  205

ٛو٠ٍ ًٍي 

mm 7/0 ٟثفاي ١ف ًبـُب  - -

اسٞؼ ٗػَّٞ ًالن  206

ٛو٠ٍ ًٍي 

mm 9/0 ٟثفاي ١ف ًبـُب  - -

 (8براساس كاربرگ شماره )ليست ابسار رشته

مشخصات فني  (يك واحذ)ابساررديف 
تعذاد كاربر 

 (نفر)استانذارد

عمر مفيذ و 

استانذارد 
مالحظات 

 ٛلف  يي ػؽ ؼ ؼ ـ ١2ف خ٢ز ؼوشِبٟ اـٟ َٜٓ سيـ٠ اـٟ ٗبٌيٜي  1

عٞ ّ ؼٝ ـٟ 

 - -

خ٢ز ً٘بٙ اـٟ سيـ٠ اـاٟ ؼوشي  2

ؼوشي 

  ػؽ ؼ  ؼ ـعٞ ّ ١5ف ٛلف 

ؼٝ ـٟ 

 - -

١فو٠ ٛلفيي خ٢ز وَٜ وٜجبؼٟ ككَ وَٜ وٜجبؼٟ   3

ػؽؼ 

 - -

- -  ػؽؼ ١5فٛلفزٞثي ؼوش٠ و١ٞبٙ   4

- - ١فٛلفيي ػؽؼ - و١ٞبٙ دبى ًٚ  5

- - ١فٛلف يي ػؽؼ ٗٞيي ثفن  6

- - ١فٛلف يي ػؽؼ ضلبظشي ػيٜي  7
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 (8براساس كاربرگ شماره )ليست مواد مصرفي رشته

مالحظات  (نفر)تعذاد كاربر استانذاردمشخصات مواد مصرفي رديف 

قيجبسٞٙ خ٢ز ًالن  1

ٛو٠ٍ ًٍي  
- وفي  ًبْٗ ثفاي ١فٛلف 15ضفٝف ثفُفؼاٙ 

 خ٢ز ًالن دبى ًٚ 2

 ٛو٠ٍ ًٍي
- ػؽؼ ثفاي ١ف ٛلف 1   ٛفٕ 

 خ٢ز ًالن ٛو٠ٍ ثفن 3

 ًٍي
- ػؽؼثفاي ١ف ٛلف 1 ٗػَّٞ 

 خ٢ز ًالن ٛٞى اسٞؼ 4

 ٛو٠ٍ ًٍي
-  اق ١فًؽإ يي ػؽؼ ثفاي ١فٛلف  5/0ٝ7/0ٝ9/0

 خ٢ز ًالن A4ًبؿؿ 5

ٛو٠ٍ ًٍي 
- ثفٍ ثفاي ١ف ٛلف 100يي ثىش٠ ثفٍ 100

 خ٢ز ـٝدٞي ًبـآٗٞق 6

 ًالن ٛو٠ٍ ًٍي
- ؼوز ثفاي ١ف ٛلف 1 وليؽ ـَٛ 

-  ٛلف 15 ٗشف ثفاي st37 mm10065u 2 آ١ٚ ٛبٝؼاٛي  7

-  ٛلف 15 ٗشف ثفاي pvc mm 59102 5/1سى٠٘ آ١ٜي يب  8

-  ٛلف 15 ٗشف ثفاي mm2311040st37 4 سى٠٘ آ١ٜي  9

-  ٛلف 15 ٗشف ثفاي st37 120320 2 ٛجٍي 10

-  ٛلف 15 ٗشف ثفاي st37 6520 5/1 ز٢بـُٞي 11

-  ٛلف 15 ٗشف ثفاي st37 90255/1 5/1 ٝـم آ١ٜي 12

-  ٛلف 15 ٗشف ثفاي 140422 3 ٝـم آ١ٜي 13

 K28  MA ٗيْ ُفؼ 14

90 
6010 5/1 ٛلف 15 ٗشف ثفاي  -

-  ٛلف 15 ٗشف ثفاي st37 5065 3 ٛبٝؼاٛي 15

-  ٛلف 15 ٗشف ثفاي st37 1401040 3سى٠٘  16
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 (8براساس كاربرگ شماره )ليست مواد مصرفي رشته

مالحظات  (نفر)تعذاد كاربر استانذاردمشخصات مواد مصرفي رديف 

-  ٛلف 15 ٗشف ثفاي st37 2720 2 ز٢بـُٞي 17

-  ٛلف 15 ٗشف ثفاي st37 7010 5/1 ٗيْ ُفؼ 18

-  ٛلف 15 ٗشف ثفاي st37 681040 5/1سى٠٘  19

-  ٛلف 15 ٗشف ثفاي ust 90255/1 2ٝـم  20

-  ٛلف 15 ٗشف ثفاي st37 Mm3220 1 ز٢بـُٞي 21

-  ٛلف 15 ٗشف ثفاي ust 140422/1 3ٝـم  22

-  ٛلف 15 ٗشف ثفاي st37 51320 5/2ٛجٍي  23

-  ٛلف 15 ٗشف ثفاي ust  175202/1 5/3 1403ٝـم 24

-  ٛلف 15 ٗشف ثفاي st37 1230 2 ٗيْ ُفؼ 25

-  ٛلف 15 ٗشف ثفاي st37 8070 2ٗيْ ُفؼ   26

-  ٛلف 15 ٗشف ثفاي st37 19060 4ٗيْ ُفؼ   27

-  ٛلف 15 ٗشف ثفاي st37 8550 2ٗيْ ُفؼ   28

-  ٛلف 15 ٗشف ثفاي st37 14060 3ٗيْ ُفؼ  29

-  ٛلف 15 ٗشف ثفاي st37 4050 1ٗيْ ُفؼ   30

-  ٛلف 15 ٗشف ثفاي st37 3050 1ٗيْ ُفؼ    31

-  ٛلف 15 ٗشف ثفاي st37 12540 3ٗيْ ُفؼ    32

-  ٛلف 15 ٗشف ثفاي st37 60100 5/1ٗيْ ُفؼ   33

-  ٛلف 15 ٗشف ثفاي st37 50100 5/1ٗيْ ُفؼ  34

-  ٛلف 15 ٗشف ثفاي st37 15050 5/3ٗيْ ُفؼ   35

-  ٛلف 15 ٗشف ثفاي st37 70130 5/1ٗيْ ُفؼ  36

-  ٛلف 15 ٗشف ثفاي st37 300mm 2ٗيْ ُفؼ  37

-  ٛلف 15 ٗشف ثفاي st37 25mm 3ٗيْ ُفؼ  38

-  ٛلف 15 ٗشف ثفاي st37 20mm 3ٗيْ ُفؼ    39

-  ٛلف 15 ٗشف ثفاي st37 12mm 4ٗيْ ُفؼ   40
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قييبسٞٙ خ٢ز ًالن ٛو٠ٍ  41

 ًٍي
- يي وفي ًبْٗ ثفاي ١فٛلف ضفٝف ثفُفؼاٙ  

دبى ًٚ خ٢ز ًالن  42

 ٛو٠ٍ ًٍي
- يي ػؽؼ ثفاي ١ف ٛلف  ٛفٕ

ثفن خ٢ز ًالن ٛو٠ٍ  43

 ًٍي
- يي ػؽؼ ثفاي ١ف ٛلف  ٗػَّٞ

ٛٞى اسٞؼ خ٢ز ًالن  44

 ٛو٠ٍ ًٍي
5/0ٝ7/0ٝ9/0  mm  اق ١ف ًؽإ يي ػؽؼ ثفاي ١ف ٛلف -

 خ٢ز ًالن A4ًبؿؿ  45

 ٛو٠ٍ ًٍي
-  ثفٍ ثفاي ١ف ٛلف 100 ثفٍ 100

 ًالن ًبـآٗٞقخ٢ز ـٝدٞي 46

 ًٍي ٛو٠ٍ
-  ؼوز ثفاي ١ف ٛلف 1وليؽـَٛ 

- ا ق  ١ف ًؽ ا ٕ  يي ػؽ ؼ  ثف ا ي  ١ف  ٛلف  66,88mm (سيـس٠)ـٛؽٟ  47

- ا ق  ١ف ًؽ ا ٕ  يي ػؽ ؼ  ثف ا ي  ١ف  ٛلف  1010,1212mm (سيـس٠)ـٛؽٟ  48

- ١ف ؼ ٝ  ٛلف يي ػؽؼ ا ق ١ف ًؽ ا ٕ  1414,1616mm (سيـس٠)ـٛؽٟ  49

5ٝ4ٝ3 (ثفي)ـٛؽٟ  50 mm  ٕ ١ف ؼ ٝ  ٛلف يي ػؽؼ ا ق ١ف ًؽ ا -

- ا ق  ١ف ًؽ ا ٕ  يي ػؽ ؼ  ثف ا ي  ١ف  ٛلف  ISO1-ISO9ـٛؽٟ ١بي ديً وبغش٠  51

- ا ق  ١ف ًؽ ا ٕ  يي ػؽ ؼ  ثف ا ي  ١ف  ٛلف ٗشٞوظ - ًيلي ـٛؽٟ ١بي ؼاغْ سفاي  52

- ا ق  ١ف ًؽ ا ٕ  يي ػؽ ؼ  ثف ا ي  ١ف  ٛلف ثكـٍ - ًيليـٛؽٟ ١بي ؼاغْ سفاي  53

12ٝ10ٝ8ٝ6ثفهٞي اوشٞا٠ٛ اي ثبثز  54 mm  ٛلف يي ػؽؼ ا ق ١ف ًؽ ا ٕ ١4ف   -

-   ٛلف يي ػؽؼ ا ق ١ف ًؽ ا ٕ ١4ف 20ٝ18ٝ16ثفهٞي اوشٞا٠ٛ اي ثبثز  55

10-40ٗش٠ ١بي ٗئي ٗشفي خؼج٠ اي  56 mm  ٛلف يي خؼج٠ ١8ف     -

5/2ٝ6/1 ؼـخ٠ 60ٗش٠ ٗفؿي  57 mm  ١فٛلفيي ػؽؼ -

1-16ٗش٠ ١بي ٗئي ٗشفي خؼج٠ اي  58 mm   ٛلف يي خؼج٠  ثب  اغشالف١4ف    -
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6/0-10ٗش٠ ١بي ٗئي ٗشفي خؼج٠ اي  59 mm  ٛلف يي خؼج٠  ا ق ١ف ًؽا١8ٕف    -

HSS 20ٝ18ٝ16ٝ14ٗش٠ 60 mm  ٛلف يي خؼج٠  ا ق ١ف ًؽا١8ٕف    -

HSS 30ٝ28ٝ25ٝ24ٝ22ٗش٠ 61 mm  ٛلف يي خؼج٠  ا ق ١ف ًؽا١8ٕف    -

-   ٛلف يي ػؽ ؼ  ا ق  ١ف ًؽ ا ٕ ١2ف  ٗئي٘شف 8/0ٝ2/1ثب ُبٕ  هفهفٟ آج ٗٞاقي ٝ ضفثؽـي 62

-  ٛلف يي ػؽؼ ١8ف  ؼـخ٠  60ٝ90ٗش٠ غكي٠ٜ قاٝي٠ ؼاـ  63

- ٛلفيي خؼج٠ ١8ف M3-M12خؼج٠ ضؽيؽٟ ٝ هالٝيك  64

- ١فٛلفيي ػؽؼ ضلبظشي  ػيٜي  65

- ١فٛلفيي ػؽؼ ٗٞٓي ٗشٞوظ ثفن ٗٞيي  66

- ٛلفيي ػؽؼؼـعّٞ ؼٝـٟ ١2فقثف ٝ ٗشٞوظ هفَ وَٜ وٜجبؼٟ  67

- ١فٛلفيي ػؽؼ  1515100mmوَٜ ٛلز  68

 


