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دفتز طزح ٍ تزًاهِ ّاي درعي  : ًظارت تز تذٍیي هحتَا ٍ تصَیة  

 11/1/5120:  وذ هلي ؽٌاعایي آهَسػ ؽغل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آدرط  دفتز طزح ٍ تزًاهِ ّاي درعي

، عاسهاى  2، عاختواى ؽوارُ ، ًثؼ خیاتاى ًصزت    ، خیاتاى خَػ ؽوالي  خیاتاى آسادي  –تْزاى 

ِ اي وؾَر   259 پالن ، آهَسػ فٌي ٍ حزف

 66569900 – 9                                                 تلفي    66944117دٍرًگار       

 Barnamehdarci @ yahoo.com: آدرط الىتزًٍیىي 

: اعضاء كميسيًن تخصصي بزوامٍ ريشي درسي رضتٍ صىايع غذايي 

 

 

:  حًسٌ َاي حزفٍ اي ي تخصصي َمكار بزاي تذييه استاوذارد آمًسش ضغل

دفتز طزح ي بزوامٍ َاي درسي  - 

 مًسسٍ فزَىگي َىزي ساواس ي ساويا

 

  -

:  فزآيىذ اصالح ي باسوگزي 

 -

 -
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    ؽایغتگي تْیِ وٌٌذگاى اعتاًذارد آهَسػ ؽغل  

ردیف 
ًام ٍ ًام 

خاًَادگي 

آخزیي هذرن 

تحصیلي  

رؽتِ 

تحصیلي 

ؽغل ٍ 

عوت  

عاتمِ وار 

هزتثط 
 ایویل تلفي ٍ، آدرط  

1 

 عاًاس هیٌایي

 تذٍیي گز
 وارؽٌاعي

ؽٌاخت ٍ پخت 

 (آؽپشي)غذا 

هذیز عاهل 

آهَسؽگاُ 

 عاًاسعاًیا

  ػبل31

هشثي ٍ هذيشػبهل 

هَػؼِ فشٌّگي ٌّشي 

آؿپضي ٍ ؿيشيٌي پضي 

 ػبًبص ػبًيب

 27هَلف ٍ ًبؿش 

ػٌَاى وتبة آؿپضي ٍ 

ؿيشيٌي پضي 

 ػبًبصػبًيب

هذيش هؼئَل هبٌّبهِ 

آؿپضي ٍ ؿيشيٌي پضي 

 ػبًبصػبًيب

 

09190670828 

88900283 

 خٌت پوپ ثٌضيي –ثبالتش اص هيذاى ٍليؼلش 

 – 1پالن -  وَچِ پضؿه پَس–صستـت 

 طجمِ اٍل

 علَم تغذیِ لیغاًظ تغذیِ پزیغا رعتوي 2
وارؽٌاط 

 اعتاًذارد
  ػبل 13

09123498697 

66569900 

سٍثشٍي - ًلشت غشثي- هيذاى تَحيذ

ػبصهبى آهَصؽ فٌي ٍ - خَؽ ؿوبلي

 حشفِ اي وـَس 

 

 عاًاس ؽزیفي 3

 تذٍیي گز
 فَق لیغاًظ

ؽٌاخت ٍ پخت 

ٍ (آؽپشي)غذا

هذیزیت 

 تاسرگاًي

عزدتیز 

هاٌّاهِ 

آؽپشي ٍ 

ؽیزیٌي 

پشي 

 عاًاسعاًیا

  ػبل10

ػشدثيش هبٌّبهِ 

آؿپضي ٍ ؿيشيٌي پضي 

 ػبًبصػبًيب

وبسؿٌبع آؿپضي ٍ 

 ؿيشيٌي پضي

 

09190670828 

22218789 

 ٍطي پَس خٌَثي – ثلَاص اًذسصگَ –فشهبًيِ 

 7 ثشج آسؽ ٍاحذ –

 عاًیا ؽزیفي 4

 تذٍیي گز
 لیغاًظ

ؽٌاخت ٍ پخت 

ٍ (آؽپشي)غذا

هذیزیت 

 تاسرگاًي

هذیز اجزایي 

هاٌّاهِ 

آؽپشي ٍ 

ؽیزیٌي 

پشي 

 عاًاسعاًیا

  ػبل7

هذيش اخشايي هبٌّبهِ 

آؿپضي ٍ ؿيشيٌي پضي 

 ػبًبصػبًيب

وبسؿٌبع آؿپضي ٍ 

 ؿيشيٌي پضي

09190670828 

22218789 

 ٍطي پَس خٌَثي – ثلَاص اًذسصگَ –فشهبًيِ 

 7 ثشج آسؽ ٍاحذ –

5 

 علَم تغذیِ دوتزي ّادي تیوَري

وٌتزل ویفي 

علوي ٍ )

 (تخصصي

  ػبل10

22218789 

 ٍطي پَس – ثلَاص اًذسصگَ –فشهبًيِ 

 7 ثشج آسؽ ٍاحذ –خٌَثي
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:  تعاريف 
:  استاوذارد ضغل 

 هطخػبت ضبيستگي ّب ٍ تَاًوٌذي ّبي هَرد ًيبز براي ػولكرد هَثر در هحيظ كبر را گَيٌذ در بؼضي از هَارد استبًذارد حرفِ اي ًيس گفتِ 
. هي ضَد

:  استاوذارد آمًسش 
ِ ي يبدگيري براي رسيذى بِ ضبيستگي ّبي هَجَد در استبًذارد ضغل  .  ًقط

:   وام يك ضغل 
.  بِ هجوَػِ اي از ٍظبيف ٍ تَاًوٌذي ّبي خبظ كِ از يك ضخع در سغح هَرد ًظر اًتظبر هي رٍد اعالق هي ضَد 

:  ضزح ضغل 
بيبًيِ اي ضبهل هْن تريي ػٌبغر يك ضغل از قبيل جبيگبُ يب ػٌَاى ضغل ، كبرّب  ارتببط ضغل بب هطبغل ديگر در يك حَزُ ضغلي ، هسئَليت ّب ، 

.  ضرايظ كبري ٍ استبًذارد ػولكرد هَرد ًيبز ضغل 

:  طًل ديرٌ آمًسش 
.  حذاقل زهبى ٍ جلسبت هَرد ًيبز براي رسيذى بِ يك استبًذارد آهَزضي 

:  ييژگي كارآمًس يريدي 
.  حذاقل ضبيستگي ّب ٍ تَاًبيي ّبيي كِ از يك كبرآهَز در ٌّگبم ٍرٍد بِ دٍرُ آهَزش اًتظبر هي رٍد 

: كاريرسي
كبرٍرزي غرفب در هطبغلي است كِ بؼذ از آهَزش ًظري يب ّوگبم بب آى آهَزش ػولي بِ غَرت هحذٍد يب بب هبكت غَرت هي گيرد ٍ ضرٍرت 

هبًٌذ آهَزش يك ضبيستگي كِ فرد در هحل آهَزش بِ غَرت ).دارد كِ در آى هطبغل خبظ هحيظ ٍاقؼي براي هذتي تؼريف ضذُ تجربِ ضَد
 (.تئَريك بب استفبدُ از ػكس هي آهَزد ٍ ضرٍرت دارد هذتي در يك هكبى ٍاقؼي آهَزش ػولي ببيٌذ ٍ ضبهل بسيبري از هطبغل ًوي گردد

:  ارسضيابي 
كتبي ػولي ٍ اخالق ، ػولي  بخص ُ، كِ ضبهل سفرآيٌذ جوغ آٍري ضَاّذ ٍ قضبٍت در هَرد آًكِ يك ضبيستگي بذست آهذُ است يب خير 

ِ اي خَاّذ بَد  .  حرف

:  صالحيت حزفٍ اي مزبيان 
. حذاقل تَاًوٌذي ّبي آهَزضي ٍ حرفِ اي كِ از هربيبى دٍرُ آهَزش استبًذارد اًتظبر هي رٍد 

:  ضايستگي 
.  تَاًبيي اًجبم كبر در هحيظ ّب ٍ ضرايظ گًَبگَى بِ عَر هَثر ٍ كبرا برابر استبًذارد 

:  داوص 
ريبضي )كِ هي تَاًذ ضبهل ػلَم پبيِ . حذاقل هجوَػِ اي از هؼلَهبت ًظري ٍ تَاًوٌذي ّبي رٌّي الزم براي رسيذى بِ يك ضبيستگي يب تَاًبيي 

.  ، تكٌَلَشي ٍ زببى فٌي ببضذ  (، زيست ضٌبسي ، ضيوي ، فيسيك 

:  مُارت 
.  هؼوَالً بِ هْبرت ّبي ػولي ارجبع هي ضَد . حذاقل ّوبٌّگي بيي رّي ٍ جسن براي رسيذى بِ يك تَاًوٌذي يب ضبيستگي 

:  وگزش 
.   هجوَػِ اي از رفتبرّبي ػبعفي كِ براي ضبيستگي در يك كبر هَرد ًيبز است ٍ ضبهل هْبرت ّبي غير فٌي ٍ اخالق حرفِ اي هي ببضذ 

:  ايمىي 
. هَاردي است كِ ػذم يب اًجبم ًذادى غحيح آى هَجب برٍز حَادث ٍ خغرات در هحيظ كبر هي ضَد 

: تًجُات سيست محيطي 

 .هالحظبتي است كِ در ّر ضغل ببيذ رػبيت ٍ ػول ضَد كِ كوتريي آسيب بِ هحيظ زيست ٍارد گردد
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 : ًام اعتاًذارد آهَسػ ؽغل

  ؽیزیٌي پش ؽیزیٌیْاي هذرى

 :اعتاًذارد آهَسػ ؽغلؽزح 

ؿيشيٌي پض فشًگي ؿغلي اص هـبغل حَصُ كٌبيغ غزايي اػت وِ ػْذُ اًتخبة هَاد اٍليِ هٌبػت ؿيشيٌي پضي، اًتخبة 

خويشهبيِ هٌبػت، ػَاهل لَام دٌّذُ ٍ تثجيت وٌٌذُ دس ؿيشيٌي پضي، اًذاصُ گيشي ٍصى ٍ حدن، تْيِ اًَاع خويش 

ؿيشيٌي پضي، تْيِ اًَاع ؿيشيٌي فشًگي، ػشٍيغ ٍ ًگْذاسي اثضاس ٍ تدْيضات هَسد اػتفبدُ دس ؿيشيٌي پضي، ًظبفت ٍ 

ٍ ثب هذيش لٌبدي ٍ اًجبسداس ٍ ووه لٌبد دس استجبط ؿغلي هي . ؿؼتـَي هحيط وبس لجل، حيي ٍ ثؼذ اص اًدبم وبس ثشآيذ

. ثبؿذ

:  ٍرٍديٍیضگي ّاي وارآهَس 

 ديپلم: ميزان تحصيالت حداقل 

 سالمت کامل ذهني و جسمي: توانايي جسمي و ذهني حداقل 

 استاندارد آموزش ضغل قناد پايه: مهارت هاي پيص نياز  

:آهَسػ  دٍرُ طَل  

  عاعت 66:      طَل دٍرُ آهَسػ                    

  عاعت 8:       ـ سهاى آهَسػ ًظزي               

 عاعت 48:       ـ سهاى آهَسػ عولي                

  عاعت 10:      ـ سهاى وارٍرسي                       

  عاعت:      -    ـ سهاى پزٍصُ                            

  (تِ درصذ  )تَدجِ تٌذي ارسؽیاتي 

 ٪25: ًظزي - 

 ٪65:عولي - 

 ٪10:اخالق حزفِ اي - 

:صالحیت ّاي حزفِ اي هزتیاى   

 ديپلن ثب دٍػبل ػبثمِ وبس هَثش ٍ داسًذُ وبست هشثيگشي ثب ؿبيؼتگي  ػشآؿپض طاليي

 فَق ديپلن ثب يىؼبل ػبثمِ وبس هَثش ٍ داسًذُ وبست هشثيگشي ثب ؿبيؼتگي  ػشآؿپض طاليي

 هبُ ػبثمِ وبس هَثش ٍ داسًذُ وبست هشثيگشي ثب ؿبيؼتگي  ػشآؿپض طاليي 6وبسؿٌبػي ثب 
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 :  (اصطالحي  ) تعزیف دلیك اعتاًذارد ٭

 

 

 

 

 : (ٍ اصطالحات هؾاتِ جْاًي  ) اصطالح اًگلیغي اعتاًذارد ٭

International confectioner 

 

 

 

 

 

:   هْن تزیي اعتاًذاردّا ٍ رؽتِ ّاي هزتثط تا ایي اعتاًذارد ٭

 

 

 

 

 

:  جایگاُ اعتاًذارد ؽغلي اس جْت آعیة ؽٌاعي ٍ عطح عختي وار ٭

......................................        طثك عٌذ ٍ هزجع جشٍ هؾاغل عادي ٍ ون آعیة  : الف 

......................................                طثك عٌذ ٍ هزجع جشٍ هؾاغل ًغثتاً عخت   : ب 

........................................           طثك عٌذ ٍ هزجع جشٍ هؾاغل عخت ٍ سیاى آٍر  : ج 

           ًیاس تِ اعتعالم اس ٍسارت وار    :  د 
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اػتبًذاسد آهَصؽ ؿغل  

 ؿبيؼتگي ّب - 

 ػٌبٍيي سديف

 هَاد اٍليِ هٌبػت ثشاي ؿيشيٌي پضي اًتخبة 1

 اًتخبة خويش هبيِ، ثىيٌگ پَدس ٍ خَؽ ؿيشيي هتٌبػت ثب ؿيشيٌي 2

 ػَاهل لَام دٌّذُ ٍ تثجيت وٌٌذُ دس ؿيشيٌي پضي هذسى 3

اًذاصُ گيشي ٍصى ٍ حدن هَاد اٍليِ ؿيشيٌي پضي  4

 تْيِ اًَاع خويش ؿيشيٌي   5

 تْيِ اًَاع ؿيشيٌي هذسى 6

 ػشٍيغ ٍ ًگْذاسي اثضاس ٍ تدْيضات هَسد اػتفبدُ دس ؿيشيٌي پضي 7

 ًظبفت ٍ ؿؼتـَي هحيط وبس لجل ٍ ثؼذ اص اًدبم وبس 8
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 اػتبًذاسد آهَصؽ 

ِ ي تحليل آهَصؽ -   ثشگ

:  عٌَاى 

هَاد اٍليِ هٌبػت ثشاي ؿيشيٌي پضي  اًتخبة

 صهبى آهَصؽ

 خوغ ػولي ًظشي 

2:30 4 6:30 

  ایوٌي ،ًگزػ   هْارت ،،داًؼ 

 هزتثط تَجْات سیغت هحیطي

 ، هَاد اتشار ،تجْیشات 

هصزفي ٍ هٌاتع آهَسؽي 

 ٍيذئَ پشٍطوتَس   : داًؾ 
 اػاليذ آهَصؿي

 هيض وبس
كٌذلي 

اخبق گبص 
 يخچبل
 فشيضس

 ؿيش پشچشة
 ؿيش ون چشة
 يش ثذٍى چشثي
 ؿيش ثذٍى اوتَص

 ؿيش خـه
 خبهِ ػفت

 خبهِ ون چشة
 خبهِ خويشي

 خبهِ لختِ ؿذُ
 هبػت
 تبثِ

 وبػِ
 لبؿك
 وشُ

 هبسگبسيي
 سٍغي گيبّي

 سٍغي ؿيشيٌي پضي
 سٍغي ًبسگيل 

اًَاع آسد 
 ؿىش ػفيذ
 ؿىش هيَُ

ؿىش هخلَف 
 ًبًَا

   00:10 ٍيظگي اًَاع آسد هٌبػت ثشاي تْيِ ؿيشيٌي فشًگي

   00:10 ؿشايط ًگْذاسي اًَاع آسد

   00:10 ًمؾ چشثي ّب دس تْيِ ؿيشيٌي

حيَاًي ٍ )اًَاع چشثي ّبي هَسد اػتفبدُ دس تْيِ ؿيشيٌي 

 (گيبّي

00:10   

   00:10 ؿشايط ًگْذاسي اًَاع چشثي ّب

   00:20 اًَاع ؿيشيي وٌٌذُ ّب

   00:10 ؿشايط ًگْذاسي اًَاع ؿيشيي وٌٌذُ ّب

   00:20 ٍيظگي اًَاع ؿيش هَسد اػتفبدُ دس تْيِ ؿيشيٌي

   00:10 ٍيظگي اًَاع خبهِ هَسد اػتفبدُ 

   00:10 ٍيظگي هبػت هَسد اػتفبدُ دس تْيِ ؿيشيٌي

ؿشايط ًگْذاسي اًَاع هحلَالت لجٌي هَسد اػتفبدُ دس 

 تْيِ ؿيشيٌي

00:15   

   00:15ٍيظگي ػَاهل طؼن دٌّذُ 

   : هْبست 

  00:20  تفىيه آسد هشغَة ٍ ًبهشغَة

  00:20  اػتفبدُ اص اًَاع آسد ثش اػبع دػتَس ؿيشيٌي

 اًتخبة چشثي ّب هٌبػت ثب تَخِ ثِ ًَع ؿيشيٌي

وشُ، هبسگبسيي، سٍغي گيبّي، سٍغي ؿيشيٌي  -

 پضي، سٍغي ًبسگيل

 00:20  

  00:15  رٍة وشدى سٍغي ٍ وشُ

  00:15  اًتخبة ؿيشيي وٌٌذُ هٌبػت دس تْيِ ؿيشيٌي
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ؿىش ػفيذ، ؿىش هيَُ، ؿىش هخلَف ًبًَا، ؿىش  -

لٌبدي يب ؿىش پَدسي، ؿىش صثش، ؿىش ؿٌي، 

ػلبسُ ًيـىش تجخيشي، ؿىش لَُْ اي، ؿىش خبم، 

ؿىش تَسثيٌبدٍ، ؿىش هؼىٍَادٍ يب ثبسثبدٍع، 

ؿىش دهشاسا، ؿىش هبيغ، ؿىش ايٌَست، هالع، 

ؿشثت رست، گلَوض هبيغ، ػؼل، ؿشثت دسخت 

 افشا

ؿىش لٌبدي يب 
 ؿىش پَدسي

 ؿىش صثش
 ؿىش ؿٌي

ػلبسُ ًيـىش 
 تجخيشي

 ؿىش لَُْ اي
 ؿىش خبم

 ؿىش تَسثيٌبدٍ
ؿىش هؼىٍَادٍيب 

 ثبسثبدٍع
 ؿىش دهشاسا
 ؿىش هبيغ

 ؿىش اًَست
 هالع 

 ؿشثت رست
 گلَوض هبيغ

 ػؼل
 ؿشثت دسخت افشا

 اػپبستبم
 وي-اػؼَلفين

ػَوشالَص 
 ؿىالت

 پَدس وبوبئَ
 ؿىالت ػفيذ
 پَدس ؿىالت 

داًِ ّبي 
 خـخبؽ

 ٍاًيل
 وٌدذ

 وـوؾ
داًِ ّبي 
 خـخبؽ

پؼتِ، )هغضخـىجبس
 (ثبدام، فٌذق

 ًوه
طؼن دٌّذُ ّبي هلٌَػي 

 (اػبًغ ّبي آصهبيـگبّي)
 تشاصٍ
 پيوبًِ

 سطَثت ػٌح
 لجبع وبس
 دػتىؾ

 والُ
 سٍػشي
 هبػه

 وپؼَل آتؾ ًـبًي
خؼجِ ووه ّبي اٍليِ 

 اػتفبدُ اص خبيگضيي ّبي ؿىش

 وب، ػَوشالَص -اػپبستبم، اػؼَلفبم -

 00:30  

 اًتخبة ؿيش هٌبػت ثب تَخِ ثِ ًَع ؿيشيٌي

ؿيش پشچشة، ؿيش ون چشة، ؿيش ثذٍى چشثي،  -

 ؿيش ثذٍى الوتَص، ؿيش خـه

 00:30  

 اًتخبة خبهِ

خبهِ ػفت، خبهِ ون چشة، خبهِ خويشي،  -

 خبهِ لختِ ؿذُ

 00:30  

  00:30  اًتخبة اص هبػت دس تْيِ ؿيشيٌي

 اػتفبدُ اص طؼن دٌّذُ ّب دس تْيِ ؿيشيٌي

ؿىالت، پَدس وبوبئَ، ؿىالت ػفيذ، پَدس  -

ؿىالت، داًِ ّبي خـخبؽ، ٍاًيل، وٌدذ، 

، (پؼتِ، ثبدام، فٌذق)وـوؾ، هغض خـىجبس

اػبًغ ّبي )ًوىف طؼن دٌّذُ ّبي هلٌَػي 

 (آصهبيـگبّي

 00:30  

: ًگشؽ 

 دلت دس حفظ دهب ٍ سطَثت هٌبػت ثشاي آسد

حفبظت آسد دس ثشاثش آفبت 

دلت دس هيضاى اػتفبدُ اص چشثي ّب 

دلت دس اًتخبة ؿيشيي وٌٌذُ 

:  ايوٌي ٍ ثْذاؿت 

 اػتفبدُ اص لجبع وبس هٌبػت ٍ ثْذاؿتي،والُ يب سٍػشي، دػتىؾ ٍ هبػه 

 هدْض ثَدى آؿپضخبًِ ثِ وپؼَل آتؾ ًـبًي

 هدْض ثَدى آؿپضخبًِ ثِ خؼجِ ووه ّبي اٍليِ

: تَخْبت صيؼت هحيطي 

دفغ كحيح صثبلِ ٍ ضبيؼبت 

ػذم دفغ سٍغي دس چبّه  



 9 

 
 

 اػتبًذاسد آهَصؽ 
ِ ي تحليل آهَصؽ -   ثشگ

:  عٌَاى 
اًتخبة خويش هبيِ، ثىيٌگ پَدس هتٌبػت ثب ؿيشيٌي 

 صهبى آهَصؽ

 خوغ ػولي ًظشي 

1 1 2 

  ایوٌي ،ًگزػ   هْارت ،،داًؼ 
 هزتثط تَجْات سیغت هحیطي

 ، هَاد اتشار ،تجْیشات 
هصزفي ٍ هٌاتع 

آهَسؽي 
 ٍيذئَ پشٍطوتَس   : داًؾ 

 اػاليذ آهَصؿي
 هيض وبس
 كٌذلي
 يخچبل
 فشيضس

 آهًَيبن ًبًَايي
 خَؽ ؿيشيي
 خبهِ تبستبس

 ثىيٌگ پَدس دٍ ٍاوٌـي
 هخوش ٍحـي

 هخوش وـت ؿذُ
 لجبع وبس
 دػتىؾ

 والُ
 سٍػشي
 هبػه

 وپؼَل آتؾ ًـبًي
خؼجِ ووه ّبي اٍليِ 

   00:15 ٍيظگي خويش هبيِ ّبي ؿيويبيي

   00:15 ٍيظگي خويش هبيِ ّبي اسگبًيه

   00:15 ٍيظگي خويش هبيِ ّبي هىبًيىي

   00:15 ؿشايط ًگْذاسي اًَاع خويش هبيِ

   : هْبست 

 اػتفبدُ اص خويش هبيِ ؿيويبيي
 ثىيٌگ پَدس -
 خبهِ تبستبس -
 ثىيٌگ پَدس دٍ ٍاوٌـي -

 00:15  

 اػتفبدُ اص خويش هبيِ ّبي اسگبًيه
 هخوش ٍحـي -
 هخوش وـت ؿذُ -

 00:15  

 اػتفبدُ اص خويشهبيِ ّبي هىبًيىي
 ثخبس -
 َّا -

 00:15  

  00:15  تـخيق خويش هبيِ هتٌبػت ثب دػتَس ؿيشيٌي

: ًگشؽ 

دلت دس اػتفبدُ كحيح اص اًَاع خويش هبيِ 

:  ايوٌي ٍ ثْذاؿت 

 اػتفبدُ اص دػتگيشُ يب دػتىؾ ًؼَص ثشاي گشفتي ظشٍف داؽ

 اػتفبدُ اص لجبع وبس هٌبػت ٍ ثْذاؿتي،والُ يب سٍػشي، دػتىؾ ٍ هبػه 

 هدْض ثَدى آؿپضخبًِ ثِ وپؼَل آتؾ ًـبًي

 هدْض ثَدى آؿپضخبًِ ثِ خؼجِ ووه ّبي اٍليِ

: تَخْبت صيؼت هحيطي 

دفغ كحيح صثبلِ ٍ ضبيؼبت  -
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 اػتبًذاسد آهَصؽ 

ِ ي تحليل آهَصؽ -   ثشگ

:  عٌَاى 

ػَاهل لَام دٌّذُ ٍ تثجيت وٌٌذُ دس ؿيشيٌي پضي 

 صهبى آهَصؽ

 خوغ ػولي ًظشي 

00:30 1 01:30 

  ایوٌي ،ًگزػ   هْارت ،،داًؼ 

 هزتثط تَجْات سیغت هحیطي

 ، هَاد اتشار ،تجْیشات 

هصزفي ٍ هٌاتع 

آهَسؽي 

 ٍيذئَ پشٍطوتَس   : داًؾ 

 اػاليذ آهَصؿي

 هيض وبس

 كٌذلي

 يخچبل

 فشيضس

 طالتيي

 تخن هشؽ

 ؿىالت

 پىتيي

 آگبس آگبس

 ًـبػتِ

 آلضئيبت

 تشاگبًت

 اع.ام.خي

 لجبع وبس

 دػتىؾ

 والُ

 سٍػشي

 هبػه

 وپؼَل آتؾ ًـبًي

 خؼجِ ووه ّبي اٍليِ

   00:15 (ػتيٌگ)ٍيظگي ػَاهل لَام دٌّذُ 

   00:15 ٍيظگي تثجيت وٌٌذُ ّب

   : هْبست 

 اػتفبدُ اص ػَاهل ػتيٌگ دس تْيِ ؿيشيٌي

طالتيي، تخن هشؽ، ؿىالت، پىتيي، آگبس آگبس،  -

 ًـبػتِ

 00:30  

 اػتفبدُ اص تثجيت وٌٌذُ ّب

 اع.ام.آلضئيبت، تشاگبًت، خي -

 00:30  

: ًگشؽ 

 دلت دس ثىبسگيشي كحيح ػَاهل لَام دٌّذُ ٍ تثجيت وٌٌذُ

:  ايوٌي ٍ ثْذاؿت 

 اػتفبدُ اص دػتگيشُ يب دػتىؾ ًؼَص ثشاي گشفتي ظشٍف داؽ

 اػتفبدُ اص لجبع وبس هٌبػت ٍ ثْذاؿتي،والُ يب سٍػشي، دػتىؾ ٍ هبػه 

 هدْض ثَدى آؿپضخبًِ ثِ وپؼَل آتؾ ًـبًي

 هدْض ثَدى آؿپضخبًِ ثِ خؼجِ ووه ّبي اٍليِ

: تَخْبت صيؼت هحيطي 

 دفغ كحيح ضبيؼبت ٍ صثبلِ
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 اػتبًذاسد آهَصؽ 

ِ ي تحليل آهَصؽ -   ثشگ

:  عٌَاى 

اًذاصُ گيشي ٍصى ٍ حدن 

 صهبى آهَصؽ

 خوغ ػولي ًظشي 

00:30 1 1:30 

  ایوٌي ،ًگزػ   هْارت ،،داًؼ 

 هزتثط تَجْات سیغت هحیطي

 ، هَاد اتشار ،تجْیشات 

هصزفي ٍ هٌاتع 

آهَسؽي 

 ٍيذئَ پشٍطوتَس   : داًؾ 

 اػاليذ آهَصؿي

 هيض وبس

كٌذلي 

تشاصٍ ديديتبل 

تشاصٍ 

پبسذ هذسج 

لبؿك ّبي اًذاصُ گيشي 

 پيوبًِ

 لجبع وبس

 دػتىؾ

 والُ

 سٍػشي

 هبػه

 وپؼَل آتؾ ًـبًي

 خؼجِ ووه ّبي اٍليِ

   00:30 اًَاع ٍاحذّبي اًذاصُ گيشي ٍصى ٍ حدن

   : هْبست 

اًذاصُ گيشي ٍصى  

 تشاصٍ ّبي ديديتبل ثب دلت گشم، ثبػىَل -

 00:30  

اًذاصُ گيشي حدن 

ليتش، دػي ليتش، لبؿك ّبي اًذاصُ گيشي، پبسذ  -

 هذسج، پيوبًِ

 00:30  

: ًگشؽ 

دلت دس هشاحل اًدبم وبس 

:  ايوٌي ٍ ثْذاؿت 

 اػتفبدُ اص لجبع وبس هٌبػت ٍ ثْذاؿتي،والُ يب سٍػشي، دػتىؾ ٍ هبػه 

 هدْض ثَدى آؿپضخبًِ ثِ وپؼَل آتؾ ًـبًي

 هدْض ثَدى آؿپضخبًِ ثِ خؼجِ ووه ّبي اٍليِ

: تَخْبت صيؼت هحيطي 

 دفغ كحيح صثبلِ ٍ ضبيؼبت
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 اػتبًذاسد آهَصؽ 

ِ ي تحليل آهَصؽ -   ثشگ

:  عٌَاى 

تْيِ خويش ؿيشيٌي پضي 

 صهبى آهَصؽ

 خوغ ػولي ًظشي 

00:30 2 2:30 

  ایوٌي ،ًگزػ   هْارت ،،داًؼ 

 هزتثط تَجْات سیغت هحیطي

 ، هَاد اتشار ،تجْیشات 

هصزفي ٍ هٌاتع 

آهَسؽي 

 ٍيذئَ پشٍطوتَس   : داًؾ 
 اػاليذ آهَصؿي

 هيض وبس
 اخبق گبص

 فش
 يخچبل ٍ فشيضس

 للن هَ
 ٍسدًِ
 لبثلوِ
 وبػِ
 ّوضى
 لبؿك
 خبهِ
 آسد
 وشُ

 سٍغي
 ٍاًيل
 ًوه
 ؿىش

 خويشهبيِ
 لجبع وبس
 دػتىؾ

 والُ
 سٍػشي
 هبػه

 وپؼَل آتؾ ًـبًي
 خؼجِ ووه ّبي اٍليِ

   00:15 ٍيظگي اًَاع سٍؽ ّبي تْيِ خويش ؿيشيٌي

   00:15ّذف اص وبسثشد سٍؿْبي هختلف تْيِ خويش 

   : هْبست 

 تْيِ خويش ؿيشيٌي ثب سٍؽ ّبي هختلف

 سٍؽ هبليذى -

 سٍؽ خبهِ صدى -

 سٍؽ آة گشم -

 1  

  00:30  تْيِ خويش تشويجي

  00:30  تْيِ خويش پف داس

: ًگشؽ 

دلت دس هشاحل اًدبم وبس 

:  ايوٌي ٍ ثْذاؿت 

 اػتفبدُ اص دػتگيشُ يب دػتىؾ ًؼَص ثشاي گشفتي ظشٍف داؽ

 اػتفبدُ اص لجبع وبس هٌبػت ٍ ثْذاؿتي،والُ يب سٍػشي، دػتىؾ ٍ هبػه 

 هدْض ثَدى آؿپضخبًِ ثِ وپؼَل آتؾ ًـبًي

 هدْض ثَدى آؿپضخبًِ ثِ خؼجِ ووه ّبي اٍليِ

: تَخْبت صيؼت هحيطي 

 دفغ كحيح ضبيؼبت ٍ صثبلِ
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 اػتبًذاسد آهَصؽ 

ِ ي تحليل آهَصؽ -   ثشگ

:  عٌَاى 

تْيِ اًَاع ؿيشيٌي ّبي فشًگي 

 صهبى آهَصؽ

 خوغ ػولي ًظشي 

1:30 37 39 

  ایوٌي ،ًگزػ   هْارت ،،داًؼ 

 هزتثط تَجْات سیغت هحیطي

 ، هَاد اتشار ،تجْیشات 

هصزفي ٍ هٌاتع 

آهَسؽي 

 ٍيذئَ پشٍطوتَس   : داًؾ 

 اػاليذ آهَصؿي

 هيض وبس

 اخبق گبص

 فش

 يخچبل ٍ فشيضس

 للن هَ

 ٍسدًِ

 لبثلوِ

 وبػِ

 ّوضى

 لبؿك

 خبهِ

 آسد

 وشُ

 سٍغي

 ٍاًيل

 ًوه

 ؿىش

 خويشهبيِ

 ؿىالت

 صًدجيل

 اػبًغ ليوَ

   00:30 ٍيظگي اًَاع ؿيشيٌي فشًگي

 هَاسد وبسثشد اًَاع ؿيشيٌي فشًگي 

 ؿيشيٌي وشُ اي -

 ثيؼىَيبت ًبسگيلي  -

 ػبًذيغ فٌذلي -

 هيىبدٍ -

 

1   

   : هْبست 

 تْيِ اًَاع ؿيشيٌي فشًگي

 ؿيشيٌي ثبداهي -

 هبوبسٍى ثبدام: اًَاع هبوبسٍى  -

 سٍل داسچيي -

 (چبًتلي وشم )ًبى خبهِ اي فشاًؼَي 

 سٍلت  -

 لطيفِ -

 داًوبسوي -

 ثيؼىَيت ػجذ -

 ليذي فيٌگش -

 فلَسًتيغ -

 اولش  -

 ػيت تشى اٍس  -

 (اػتشاليب)آًضان  -

 (فشاًؼَي)پبلويش داسچيٌي  -

 (ايتبليب)ؿيشيٌي ؿىالت تخن هشغي  -

 ٍافل  -

 (آلوبى)لجىَخي  -

 

 

 

01:00 

01:00 

01:00 

01:00 

01:00 

01:00 

01:00 

01:00 

01:00 

01:00 

01:00 

01:00 

01:00 

01:00 
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 ؿيشيٌي ؿىشي -

 هبسؽ هبلَ -

 آخيل وبساهل -

 صثبى/ثبللَا ثب خويش ّضاسال -

 ثيؼىَيت فلَسًتيٌب -

 دًٍبت -

 سٍيِ وشُ داسچيي -

 صًدجيل لموِ اي -

 كذف ّبي ليوَيي -

 هيىبدٍ ثب لَُْ هَوب -

 اػاليغ لَُْ ٍ گشدٍ -

 اػاليغ ػيت ٍ داسچيي -

 اػاليغ ؿىالت ٍ ثبدام -

 ثيؼىَيت تشن خَسدُ وبپَچيٌَ -

 ثيؼىَيت ثب وشُ ثبدام صهيٌي -

 سٍل ّبي صسدآلَ ٍ گشدٍ -

 فشفشُ ّبي هشثبيي -

 تبست ًبسگيلي -

 (ٍالَاى، ًبپلئًَي، ليفي)خويش ّضاس ال  -

 ًبپلئًَي -

01:00 

01:00 

01:00 

01:00 

01:00 

01:00 

01:00 

01:00 

01:00 

01:00 

01:00 

01:00 

01:00 

.01:00 

01:00 

01:00 

01:00 

01:00 

01:00 

01:00 

01:00 

01:00 

01:00 

 پٌيش 

 لَُْ

 تخن هشؽ

 ؿيش

 رست

 داسچيي

 اًَاع خـىجبس

 اًَاع لبلت ؿيشيٌي

 ػيٌي فش

 لجبع وبس

 دػتىؾ

 والُ

 سٍػشي

 هبػه

 وپؼَل آتؾ ًـبًي

 خؼجِ ووه ّبي اٍليِ

 

 

: ًگشؽ 

دلت دس هشاحل اًدبم وبس 

:  ايوٌي ٍ ثْذاؿت 

 اػتفبدُ اص دػتگيشُ يب دػتىؾ ًؼَص ثشاي گشفتي ظشٍف داؽ

 اػتفبدُ اص لجبع وبس هٌبػت ٍ ثْذاؿتي،والُ يب سٍػشي، دػتىؾ ٍ هبػه 

 هدْض ثَدى آؿپضخبًِ ثِ وپؼَل آتؾ ًـبًي

 هدْض ثَدى آؿپضخبًِ ثِ خؼجِ ووه ّبي اٍليِ

: تَخْبت صيؼت هحيطي 
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 دفغ كحيح ضبيؼبت ٍ صثبلِ
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 اػتبًذاسد آهَصؽ 

ِ ي تحليل آهَصؽ -   ثشگ

: ػٌَاى

ػشٍيغ ٍ ًگْذاسي اثضاس ٍ تدْيضات هَسد اػتفبدُ دس 

 ؿيشيٌي پضي

 

 صهبى آهَصؽ

 خوغ ػولي ًظشي 

1 1 2 

  ایوٌي ،ًگزػ   هْارت ،،داًؼ 

 هزتثط تَجْات سیغت هحیطي

 ، هَاد اتشار ،تجْیشات 

هصزفي ٍ هٌاتع 

آهَسؽي 

 ٍيذئَ پشٍطوتَس   : داًؾ 

 اػاليذ آهَصؿي

 هيض وبس

كٌذلي 

ّوضى 

هخلَط وي 

چشخ گَؿت 

پيوبًِ 

ػيٌي فش 

 لبلت ّبي ؿيشيٌي

 لجبع وبس

 دػتىؾ

 والُ

 سٍػشي

 هبػه

 وپؼَل آتؾ ًـبًي

خؼجِ ووه ّبي اٍليِ 

   1 اًَاع اثضاس ٍ تدْيضات هَسد اػتفبدُ دس ؿيشيٌي پضي

   : هْبست 

تويض وشدى ٍ ؿؼتـَي اًَاع اثضاس ٍ تدْيضات هَسد اػتفبدُ 

دس ؿيشيٌي پضي، لجل ٍ ثؼذ اص اًدبم وبس 

ّوضى، هخلَط وي، چشخ گَؿت، پيوبًِ، ػيٌي فش،  -

 لبلت ّبي ؿيشيٌي، هيض وبس

 1  

: ًگشؽ 

 دلت دس هشاحل اًدبم وبس

:  ايوٌي ٍ ثْذاؿت 

 اػتفبدُ اص لجبع وبس هٌبػت ٍ ثْذاؿتي،والُ يب سٍػشي، دػتىؾ ٍ هبػه 

 هدْض ثَدى آؿپضخبًِ ثِ وپؼَل آتؾ ًـبًي

 هدْض ثَدى آؿپضخبًِ ثِ خؼجِ ووه ّبي اٍليِ

: تَخْبت صيؼت هحيطي 

 دفغ كحيح ضبيؼبت ٍ صثبلِ
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 اػتبًذاسد آهَصؽ 

ِ ي تحليل آهَصؽ -   ثشگ

:  عٌَاى 

ًظبفت ٍ ؿؼتـَي هحيط وبس لجل ٍ ثؼذ اص اًدبم وبس 

 صهبى آهَصؽ

 خوغ ػولي ًظشي 

00:30 1 1:30 

  ایوٌي ،ًگزػ   هْارت ،،داًؼ 

 هزتثط تَجْات سیغت هحیطي

 ، هَاد اتشار ،تجْیشات 

هصزفي ٍ هٌاتع 

آهَسؽي 

 ٍيذئَ پشٍطوتَس   : داًؾ 

 اػاليذ آهَصؿي

 هيض وبس

كٌذلي 

خبسٍ 

اًَاع ؿَيٌذُ ٍ 

ضذػفًَي وٌٌذُ 

ػطَح 

ػطل 

دػتوبل 

 تي

 لجبع وبس

 دػتىؾ

 والُ

 سٍػشي

 هبػه

 وپؼَل آتؾ ًـبًي

خؼجِ ووه ّبي اٍليِ 

   00:15 هَاد ؿَيٌذُ ٍ ضذػفًَي وشدى هٌبػت ػطَح

ؿَيٌذُ ٍ ضذػفًَي )ؿشايط ًگْذاسي هَاد ؿيويبيي 

 (وٌٌذُ

00:15   

   : هْبست 

  00:15  اًتخبة ؿَيٌذُ ٍ ضذػفًَي وٌٌذُ هٌبػت

  00:45  ؿؼتـَي ػطَح، گَؿِ ّب ٍ دسصّب 

: ًگشؽ 

 دلت دس اًتخبة ؿَيٌذُ ٍ ضذػفًَي وٌٌذُ هٌبػت

:  ايوٌي ٍ ثْذاؿت 

 اػتفبدُ اص دػتگيشُ يب دػتىؾ ًؼَص ثشاي گشفتي ظشٍف داؽ

 اػتفبدُ اص لجبع وبس هٌبػت ٍ ثْذاؿتي،والُ يب سٍػشي، دػتىؾ ٍ هبػه 

 هدْض ثَدى آؿپضخبًِ ثِ وپؼَل آتؾ ًـبًي

 هدْض ثَدى آؿپضخبًِ ثِ خؼجِ ووه ّبي اٍليِ

: تَخْبت صيؼت هحيطي 

 دفغ كحيح صثبلِ ٍ ضبيؼبت
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  ثشگِ اػتبًذاسد تدْيضات

 تَضیحات  تعذاد  هؾخصات فٌي ٍ دلیك  ًام  ردیف

  2  ٍيذئَ پشٍطوتَس 1

  ثِ تؼذاد الصم  اػاليذ آهَصؿي 2

  3  هيض وبس 3

  ثِ تؼذاد الصم  كٌذلي 6

  ثِ تؼذاد الصم  لجبع وبس 7

  ثِ تؼذاد الصم  دػتىؾ 8

  ثِ تؼذاد الصم  والُ 9

  ثِ تؼذاد الصم  سٍػشي 10

  ثِ تؼذاد الصم  هبػه 11

  ػذد1  وپؼَل آتؾ ًـبًي 12

  ػذد1  خؼجِ ووه ّبي اٍليِ 13

  ػذد3  اخبق گبص 14

  ػذد3  يخچبل 15

  ػذد3  فشيضس 16

  ػذد3  فش 17

 



 19 

 

 

 ثشگِ اػتبًذاسد اثضاس

 تَضیحات  تعذاد  هؾخصات فٌي ٍ دلیك  ًام  ردیف

  3  تشاصٍ 1

   ػشي3  پيوبًِ 2

  ػذد 3 پبسذ هذسج  3

  ػشي 3 لبؿك ّبي اًذاصُ گيشي  4

  1  سطَثت ػٌح 5

   ػشي3  تبثِ 6

   ػذد15  وبػِ 7

   ػذد15  لبؿك 8

   ػذد15  للن هَ 9

   ػذد15  ٍسدًِ 10

   ػشي3  لبثلوِ 11

  ػذد3  ّوضى 12

  ػذد 3 هخلَط وي  13

 ػذد 1 چشخ گَؿت  14

   ػشي3  اًَاع لبلت ؿيشيٌي 15

   ػذد3  ػيٌي فش 16

 ػذد 1 خبسٍ  17

18 

اًَاع ؿَيٌذُ ٍ 

ضذػفًَي وٌٌذُ 

ػطَح 

 

 ثِ هيشاى الصم 

 ػذد 1 ػطل  19

 ثِ تؼذاد الصم  دػتوبل  20

 ػذد 1 تي  21
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 ثشگِ اػتبًذاسد هَاد- 

 تَضیحات  تعذاد  هؾخصات فٌي ٍ دلیك  ًام  ردیف

  ثِ هيضاى الصم ػبلن ٍ ثْذاؿتي اًَاع آسد 1

  ثِ هيضاى الصم ػبلن ٍ ثْذاؿتي وشُ 2

  ثِ هيضاى الصم ػبلن ٍ ثْذاؿتي هبسگبسيي 3

  ثِ هيضاى الصم ػبلن ٍ ثْذاؿتي سٍغي گيبّي 4

  ثِ هيضاى الصم ػبلن ٍ ثْذاؿتي سٍغي ؿيشيٌي پضي 5

  ثِ هيضاى الصم ػبلن ٍ ثْذاؿتي سٍغي ًبسگيل  6

  ثِ هيضاى الصم ػبلن ٍ ثْذاؿتي ؿىش ػفيذ 7

  ثِ هيضاى الصم ػبلن ٍ ثْذاؿتي ؿىش هيَُ 8

  ثِ هيضاى الصم ػبلن ٍ ثْذاؿتي ؿىش هخلَف ًبًَا 9

  ثِ هيضاى الصم ػبلن ٍ ثْذاؿتي ؿىش لٌبدي يب ؿىش پَدسي 10

  ثِ هيضاى الصم ػبلن ٍ ثْذاؿتي ؿىش صثش 11

  ثِ هيضاى الصم ػبلن ٍ ثْذاؿتي ؿىش ؿٌي 12

  ثِ هيضاى الصم ػبلن ٍ ثْذاؿتي ػلبسُ ًيـىش تجخيشي 13

  ثِ هيضاى الصم ػبلن ٍ ثْذاؿتي ؿىش لَُْ اي 14

  ثِ هيضاى الصم ػبلن ٍ ثْذاؿتي ؿىش خبم 15

  ثِ هيضاى الصم ػبلن ٍ ثْذاؿتي ؿىش تَسثيٌبدٍ 16

  ثِ هيضاى الصم ػبلن ٍ ثْذاؿتي ؿىش هؼىٍَادٍيب ثبسثبدٍع 17

  ثِ هيضاى الصم ػبلن ٍ ثْذاؿتي ؿىش دهشاسا 18

  ثِ هيضاى الصم ػبلن ٍ ثْذاؿتي ؿىش هبيغ 19

  ثِ هيضاى الصم ػبلن ٍ ثْذاؿتي ؿىش اًَست 20

  ثِ هيضاى الصم ػبلن ٍ ثْذاؿتي هالع  21

  ثِ هيضاى الصم ػبلن ٍ ثْذاؿتي ؿشثت رست 22

  ثِ هيضاى الصم ػبلن ٍ ثْذاؿتي گلَوض هبيغ 23

  ثِ هيضاى الصم ػبلن ٍ ثْذاؿتي ػؼل 24

  ثِ هيضاى الصم ػبلن ٍ ثْذاؿتي ؿشثت دسخت افشا 25

  ثِ هيضاى الصم ػبلن ٍ ثْذاؿتي اػپبستبم 27



 21 

  ثِ هيضاى الصم ػبلن ٍ ثْذاؿتي وب-اػؼَلفبم 28

  ثِ هيضاى الصم ػبلن ٍ ثْذاؿتي ػَوشالَص 30

  ثِ هيضاى الصم ػبلن ٍ ثْذاؿتي آهًَيبن ًبًَايي 31

  ثِ هيضاى الصم ػبلن ٍ ثْذاؿتي خَؽ ؿيشيي 32

  ثِ هيضاى الصم ػبلن ٍ ثْذاؿتي خبهِ تبستبس 33

  ثِ هيضاى الصم ػبلن ٍ ثْذاؿتي ثىيٌگ پَدس دٍ ٍاوٌـي 34

  ثِ هيضاى الصم ػبلن ٍ ثْذاؿتي هخوش ٍحـي 35

  ثِ هيضاى الصم ػبلن ٍ ثْذاؿتي هخوش وـت ؿذُ 36

  ثِ هيضاى الصم ػبلن ٍ ثْذاؿتي ؿيش پشچشة 37

  ثِ هيضاى الصم ػبلن ٍ ثْذاؿتي ؿيش ون چشة 38

  ثِ هيضاى الصم ػبلن ٍ ثْذاؿتي يش ثذٍى چشثي 39

  ثِ هيضاى الصم ػبلن ٍ ثْذاؿتي ؿيش ثذٍى اوتَص 40

  ثِ هيضاى الصم ػبلن ٍ ثْذاؿتي ؿيش خـه 41

  ثِ هيضاى الصم ػبلن ٍ ثْذاؿتي خبهِ ػفت 42

  ثِ هيضاى الصم ػبلن ٍ ثْذاؿتي خبهِ ون چشة 43

  ثِ هيضاى الصم ػبلن ٍ ثْذاؿتي خبهِ خويشي 44

  ثِ هيضاى الصم ػبلن ٍ ثْذاؿتي خبهِ لختِ ؿذُ 45

  ثِ هيضاى الصم ػبلن ٍ ثْذاؿتي هبػت 46

  ثِ هيضاى الصم ػبلن ٍ ثْذاؿتي ؿىالت 47

  ثِ هيضاى الصم ػبلن ٍ ثْذاؿتي پَدس وبوبئَ 48

  ثِ هيضاى الصم ػبلن ٍ ثْذاؿتي ؿىالت ػفيذ 49

  ثِ هيضاى الصم ػبلن ٍ ثْذاؿتي پَدس ؿىالت  50

  ثِ هيضاى الصم ػبلن ٍ ثْذاؿتي داًِ ّبي خـخبؽ 51

  ثِ هيضاى الصم ػبلن ٍ ثْذاؿتي ٍاًيل 52

  ثِ هيضاى الصم ػبلن ٍ ثْذاؿتي وٌدذ 53

  ثِ هيضاى الصم ػبلن ٍ ثْذاؿتي وـوؾ 54

پؼتِ، ثبدام، )هغضخـىجبس 55

 (فٌذق

  ثِ هيضاى الصم ػبلن ٍ ثْذاؿتي

  ثِ هيضاى الصم ػبلن ٍ ثْذاؿتي ًوه 56

  ثِ هيضاى الصم ػبلن ٍ ثْذاؿتيطؼن دٌّذُ ّبي هلٌَػي  57
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 (اػبًغ ّبي آصهبيـگبّي)

  ثِ هيضاى الصم ػبلن ٍ ثْذاؿتي طالتيي 58

  ثِ هيضاى الصم ػبلن ٍ ثْذاؿتي تخن هشؽ 59

  ثِ هيضاى الصم ػبلن ٍ ثْذاؿتي پىتيي 60

  ثِ هيضاى الصم ػبلن ٍ ثْذاؿتي آگبس آگبس 61

  ثِ هيضاى الصم ػبلن ٍ ثْذاؿتي ًـبػتِ 62

  ثِ هيضاى الصم ػبلن ٍ ثْذاؿتي آلضئيبت 63

  ثِ هيضاى الصم ػبلن ٍ ثْذاؿتي تشاگبًت 64

  ثِ هيضاى الصم ػبلن ٍ ثْذاؿتي اع.ام.خي 65

  ثِ هيضاى الصم ػبلن ٍ ثْذاؿتي خبهِ 66

  ثِ هيضاى الصم ػبلن ٍ ثْذاؿتي آسد 67

  ثِ هيضاى الصم ػبلن ٍ ثْذاؿتي سٍغي 68

  ثِ هيضاى الصم ػبلن ٍ ثْذاؿتي ؿىش 69

  ثِ هيضاى الصم ػبلن ٍ ثْذاؿتي صًدجيل 70

  ثِ هيضاى الصم ػبلن ٍ ثْذاؿتي اػبًغ ليوَ 71

  ثِ هيضاى الصم ػبلن ٍ ثْذاؿتي پٌيش  72

  ثِ هيضاى الصم ػبلن ٍ ثْذاؿتي لَُْ 73

  ثِ هيضاى الصم ػبلن ٍ ثْذاؿتي ؿيش 74

  ثِ هيضاى الصم ػبلن ٍ ثْذاؿتي رست 75

  ثِ هيضاى الصم ػبلن ٍ ثْذاؿتي داسچيي 76

  ثِ هيضاى الصم ػبلن ٍ ثْذاؿتي اًَاع خـىجبس 77
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  (اكلي هَسد اػتفبدُ دس تذٍيي ٍ آهَصؽ اػتبًذاسد  )هٌبثغ ٍ ًشم افضاس ّبي آهَصؿي - 

ػبل  هتشخن هَلف ػٌَاى هٌجغ يب ًشم افضاس سديف

 ًـش

هحل 

 ًـش

 ًبؿش يب تَليذ وٌٌذُ

1 
دايشُ الوؼبسف غزايي 

 ػبًبصػبًيب

 ػبًبص هيٌبيي

 ػبًبص ؿشيفي

 ػبًيب ؿشيفي

 اًتـبسات ػبًبصػبًيب تْشاى 1391 

       

       

       

       

       

       

 

 

:  تَجِ 

.   ًفز در ًظز گزفتِ ؽَد 15تجْیشات تزاي یه وارگاُ تِ ظزفیت - 
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فْشػت ػبيت ّبي لبثل اػتفبدُ دس آهَصؽ اػتبًذاسد 

 

سديف ػٌَاى 

 1ًذاسد  

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 
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فْشػت هؼشفي ًشم افضاسّبي ػَدهٌذ ٍ هشتجط  

  (ػالٍُ ثش ًشم افضاسّبي اكلي  )

 

تَضيحبت آدسع تْيِ وٌٌذُ ػٌَاى ًشم افضاس سديف 

   ًذاسد   

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 

 

 

  


