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 اعضاء كميسيًن تخصصي بزوامٍ ريشي درسي رضتٍ صىايع غذايي

 

 

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

 دفتز طزح يبزوامٍ َاي درسي- 

 مًسسٍ فزَىگي َىزي ساواس ي ساويا-

 : فزآيىذ اصالح ي باسوگزي 

- 
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   ضايستگي تْيِ وٌٌذگاى استاًذاسد آهَصش ضغل  

 سديف
ًام ٍ ًام 

 خاًَادگي

آخشيي 

هذسن 

 تحصيلي 

سضتِ 

 تحصيلي

ضغل ٍ 

 سوت 
  ايويلتلفي ٍ، آدسع   ساتمِ واس هشتثط

1 
 ؾب٘بظ ٔيٙبيي

ٗ ٌط  سسٚي
 وبضقٙبؾي

قٙبذز ٚ 
درز غصا 

 (آقذعي)

ٔسيط ػبُٔ 
آٔٛظقٍبٜ 
 ؾب٘بظؾب٘يب

  ؾب31َ
ٔطثي ٚ ٔسيطػبُٔ ٔٛؾؿٝ 
فطٍٞٙي ٞٙطي آقذعي ٚ 
 قيطيٙي دعي ؾب٘بظ ؾب٘يب

 ػٙٛاٖ 2۷ِٔٛف ٚ ٘بقط 
وشبة آقذعي ٚ قيطيٙي 

 دعي ؾب٘بظؾب٘يب
ٔسيط ٔؿئَٛ ٔبٞٙبٔٝ 

آقذعي ٚ قيطيٙي دعي 
 ؾب٘بظؾب٘يب

 

09190670828 
88900283 

 خٙت –ثبالسط اظ ٔيساٖ ِٚيؼصط 
 وٛچٝ –دٕخ ثٙعيٗ ظضسكز 

  عجمٝ اَٚ– 1دالن - دعقه دٛض

 ػّْٛ سغصيٝ ِيؿب٘ؽ سغصيٝ دطيؿب ضؾشٕي 2
وبضقٙبؼ 
 اؾشب٘ساضز

  ؾبَ 13

09123498697 
66569900 

- ٘صطر غطثي- ٔيساٖ سٛحيس
ؾبظٔبٖ - ضٚثطٚي ذٛـ قٕبِي

 آٔٛظـ فٙي ٚ حطفٝ اي وكٛض 
 

3 
 ؾب٘بظ قطيفي

ٗ ٌط  سسٚي
 فٛق ِيؿب٘ؽ

قٙبذز ٚ 
درز 

ٚ (آقذعي)غصا
ٔسيطيز 
 ثبظضٌب٘ي

ؾطزثيط 
ٔبٞٙبٔٝ 
آقذعي ٚ 

قيطيٙي دعي 
 ؾب٘بظؾب٘يب

  ؾب10َ
ؾطزثيط ٔبٞٙبٔٝ آقذعي ٚ 

 قيطيٙي دعي ؾب٘بظؾب٘يب
وبضقٙبؼ آقذعي ٚ قيطيٙي 

 دعي
 

09190670828 
2221۸۷۸۹ 

 ٚعٗ دٛض – ثّٛاظ ا٘سضظٌٛ –فطٔب٘يٝ 
 ۷ ثطج آضـ ٚاحس –خٙٛثي 

4 

 ؾب٘يب قطيفي
 سسٚيٗ ٌط

 ِيؿب٘ؽ

قٙبذز ٚ 
درز 

ٚ (آقذعي)غصا
ٔسيطيز 
 ثبظضٌب٘ي

ٔسيط اخطايي 
ٔبٞٙبٔٝ 
آقذعي ٚ 

قيطيٙي دعي 
 ؾب٘بظؾب٘يب

  ؾب۷َ
ٔسيط اخطايي ٔبٞٙبٔٝ 

آقذعي ٚ قيطيٙي دعي 
 ؾب٘بظؾب٘يب

وبضقٙبؼ آقذعي ٚ قيطيٙي 
 دعي

09190670828 
2221۸۷۸۹ 

 ٚعٗ دٛض – ثّٛاظ ا٘سضظٌٛ –فطٔب٘يٝ 
 ۷ ثطج آضـ ٚاحس –خٙٛثي 

5 

 ػّْٛ سغصيٝ زوشطي ٞبزي سيٕٛضي
وٙشطَ ويفي 

ػّٕي ٚ )
 (سرصصي

  ؾب10َ
2221۸۷۸۹ 

 ٚعٗ دٛض – ثّٛاظ ا٘سضظٌٛ –فطٔب٘يٝ 
 ۷ ثطج آضـ ٚاحس –خٙٛثي
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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 استاًذاسد آهَصش ضغل  

 سشآضپض طاليي

 ۺاستاًذاسد آهَصش ضغل ضشح 

ؾطآقذع عاليي قغّي اظ ٔكبغُ صٙبيغ غصايي فٙي ٚ حطفٝ اي اؾز وٝ اظ ػٟسٜ ٚظبيفي ٕٞچٖٛ وبضثطزظثبٖ اٍّ٘يؿي ٚ سرصصي زض آقذعي 

وٙشطَ ٚ ٘ظبضر ثط ذطيس ٚ ا٘جبضزاضي، وٙشطَ ٞعيٙٝ ٚ زضآٔس، عطاحي ؾبذشبض ٔٙٛ، ثبظاضيبثي ٚ سجّيغبر ثطاي ضؾشٛضاٖ، . ٚ وبضثطز ضايب٘ٝ ٚ ايٙشط٘ز

ثط٘بٔٝ ضيعي ٚ اخطاي ٔطاؾٓ ٞب، ٔسيطيز اضسجبط ثب ٔكشطيبٖ، ٔسيطيز ٔٙبثغ ا٘ؿب٘ي ٚ سٟيٝ ا٘ٛاع ؾؽ ٚ چبقٙي ٚ افعٚز٘ي ٞبي ٔؼغط ثطآيس ٚ 

 .ثب ٔكبغُ آقذع؛ ا٘جبضزاض؛ ٌبضؾٖٛ ٚ لٙبز زض اضسجبط اؾز

 

 ۺ ٍسٍديٍيظگي ّاي واسآهَص 

 ديپلن: حذالل هيضاى تحصيالت 

 سالهت واهل: حذالل تَاًايي جسوي ٍ رٌّي 

آضپض ايشاًي، آضپض هلل، ضيشيٌي پض ضيشيٌي ّاي سٌتي، ضيشيٌي هذسى، لَُْ سشاي هذسى، : هْاست ّاي پيص ًياص  

 هيَُ آسا ٍ سفشُ آسا‘ًاًَاي ًاى خاًگي ٍ حجين، دسشساص تيي الولل، ويه ساصي ٍ تضييي آى، سثضي آسا 

ۺآهَصش  دٍسُ طَل  

  ساعت427:          طَل دٍسُ آهَصش    

   ساعت94:    ـ صهاى آهَصش ًظشي     

  ساعت253:     ـ صهاى آهَصش عولي     

    ساعت80:              ـ صهاى واسٍسصي   

   ساعت0:                  ـ صهاى پشٍطُ     

  (تِ دسصذ  )تَدجِ تٌذي اسصضياتي 

 %25:  وتثي - 

 %65: عولي - 

 %10: اخالق حشفِ اي - 

:صالحيت ّاي حشفِ اي هشتياى   

 زيذّٓ ػّْٛ سغصيٝ؛ صٙبيغ غصايي؛ ٞشّساضي ثب قبيؿشٍي ؾطآقذععاليي ٚ چٟبض ؾبَ ؾبثمٝ وبض ٔطسجظ 

 فٛق زيذّٓ ػّْٛ سغصيٝ؛ صٙبيغ غصايي؛ ٞشّساضي ثب قبيؿشٍي ؾطآقذععاليي ٚ زٚ ؾبَ ؾبثمٝ وبض ٔطسجظ

 ِيؿب٘ؽ ػّْٛ سغصيٝ؛ صٙبيغ غصايي؛ ٞشّساضي ثب قبيؿشٍي ؾطآقذع عاليي
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  : (اصطالحي  ) تعشيف دليك استاًذاسد ٭

 

 

 

  :(ٍ اصطالحات هطاتِ جْاًي  ) اصطالح اًگليسي استاًذاسد ٭

Golden cheff 

 

 

 

 

 :  هْن تشيي استاًذاسدّا ٍ سضتِ ّاي هشتثط تا ايي استاًذاسد ٭

آضپض ايشاًي، آضپض هلل، ضيشيٌي پض ضيشيٌي ايوٌي ٍ تْذاضت دس آضپضخاًِ، آضپضي پايِ، لٌاد پايِ،  پزيشايي وٌٌذُ،

ّاي سٌتي، ضيشيٌي هذسى، هتصذي وافي ضاج، ًاًَاي ًاى خاًگي، دسشساص تيي الولل، ويه ساصي ٍ تضييي آى، 

 سثضي آسا هيَُ آسا

 

 

 

 

 : جايگاُ استاًذاسد ضغلي اص جْت آسية ضٌاسي ٍ سطح سختي واس ٭

 ......................................       طثك سٌذ ٍ هشجع جضٍ هطاغل عادي ٍ ون آسية  : الف 

 ......................................               طثك سٌذ ٍ هشجع جضٍ هطاغل ًسثتاً سخت   : ب 

 ........................................          طثك سٌذ ٍ هشجع جضٍ هطاغل سخت ٍ صياى آٍس  : ج 

           ًياص تِ استعالم اص ٍصاست واس    :  د 
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 ۺ اؾشب٘ساضز آٔٛظـ قغُ

 ۺقبيؿشٍي ٞب - 

 ػٙبٚيٗ ضزيف

 ثٝ وبضٌيطي ظثبٖ اٍّ٘يؿي سرصصي ثطاي آقذعي 1

 ثٝ وبضٌيطي ضايب٘ٝ ٚ ايٙشط٘ز 2

 وٙشطَ ٚ ٘ظبضر ثط ذطيس ٚ ا٘جبضزاضي 3

 وٙشطَ ٞعيٙٝ ٚ زضآٔس 4

 عطاحي ؾبذشبض ٔٙٛ 5

  ثبظاضيبثي ٚ سجّيغبر ثطاي ضؾشٛضاٖ 6

 ثط٘بٔٝ ضيعي ٚ اخطاي ٔطاؾٓ ٞب 7

 ٔسيطيز اضسجبط ثب ٔكشطيبٖ 8

  زض ضؾشٛضأٖسيطيز ٔٙبثغ ا٘ؿب٘ي 9

 سٟيٝ ا٘ٛاع ؾؽ ٞب ٚ چبقٙي ٞب ٚ افعٚز٘ي ٞبي ٔؼغط 10

 عطاحي ٚ ضً٘ قٙبؾي  11
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 اؾشب٘ساضز آٔٛظـ 
ٝ ي سحّيُ آٔٛظـ -   ثطٌ

 : عٌَاى 

 تِ واسگيشي صتاى اًگليسي تخصصي تشاي حشفِ آضپضي
 ظٔبٖ آٔٛظـ

 خٕغ ػّٕي ٘ظطي 

35 70 105 

   ايوٌي،ًگشش   هْاست ،،داًص 

 هشتثط تَجْات صيست هحيطي

 ، هَاد اتضاس ،تجْيضات 

 هصشفي ٍ هٌاتع آهَصضي

 ٚيسئٛ دطٚغوشٛض    ۺزا٘ف 

 اؾاليس آٔٛظقي

 ٔيع

 صٙسِي

 سرشٝ 

 ٔبغيه

 

    

   10:00 سؼبضيف ٚ ٔفبٞيٓ ضايح زض آقذعي

   10:00 وّٕبر ٚ ٔفبٞيٓ اٍّ٘يؿي زض آقذعي 

   15:00 اصغالحبر اٍّ٘يؿي زض آقذعي

    ۺٟٔبضر

  10:00  ثىبضٌيطي اصغالحبر ٔشفبٚر آقذعي

  10:00  ٌفشٕبٖ ٚ ٔىبِٕٝ ثب ٔربعجبٖ زض حطفٝ آقذعي

 ؾٛاالر ٔطثٛط ثٝ ؾطٚ غصا

 ٘بْ ٔٛاز اِٚيٝ آقذعي ٚ قيطيٙي دعي

 ٘بْ ضٚـ ٞبي ٔرشّف درز ٚ دع

 اصغالحبر آقذعي

 ٘بْ ظطف ٚ ظطٚف

 50  

 ۺٍ٘طـ

 حفظ فطًٞٙ ٚ آزاة ايطا٘يبٖ

  احشطاْ ثٝ آزاة ٚ فطًٞٙ ُّٔ ٔرشّف

 ۺ ايٕٙي ٚ ثٟساقز 

 وذؿَٛ آسف ٘كب٘ي

 خؼجٝ وٕه ٞبي اِٚيٝ

 اؾشفبزٜ اظ ِجبؼ وبض؛ والٜ؛ زؾشىف ثٟساقشي

 ۺ -سٛخٟبر ظيؿز ٔحيغي
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 اؾشب٘ساضز آٔٛظـ 
ٝ ي سحّيُ آٔٛظـ -   ثطٌ

 : عٌَاى 

تِ واسگيشي ايٌتشًت ٍ ًشم افضاسّاي هَسد استفادُ تشاي 

 آضپضخاًِ

 ظٔبٖ آٔٛظـ

 خٕغ ػّٕي ٘ظطي 

06:00 34 40 

   ايوٌي،ًگشش   هْاست ،،داًص 

 هشتثط تَجْات صيست هحيطي

 ، هَاد اتضاس ،تجْيضات 

 هصشفي ٍ هٌاتع آهَصضي

 ٚيسئٛ دطٚغوشٛض    ۺزا٘ف 

 اؾاليس آٔٛظقي

 ٔيع

 صٙسِي

 سرشٝ 

 ٔبغيه

 وبٔذيٛسط

 ٔيع وبٔذيٛسط

 

 

   02:00 إٞيز ٚ ضطٚضر وبضثطز ضايب٘ٝ ٚ ايٙشط٘ز

   02:00 اصغالحبر ٔطثٛط ثٝ ضايب٘ٝ

   02:00 ٔطٚضٌطٞبي ٔرشّف ايٙشط٘ز

    ۺٟٔبضر

 word, excel, powerpoint, access))اؾشفبزٜ اظ آفيؽ 

 ثطاي ثىبضٌيطي أٛض آقذعي ٚ قيطيٙي دعي

 25  

  5  (...ٔٛسٛضٞبي خؿشدٛ، ايٕيُ ٚ)وبضثطز قجىٝ ٚ ايٙشط٘ز 

  5  ايدبز ثب٘ه اعالػبسي ٚ ٌعاضـ ٌيطي

  2  ٔحبفظز اظ اعالػبر ٔٛخٛز زض ضايب٘ٝ

  2  ٔسيطيز فبيُ ٞب، دٛقٝ ٞب ٚ زضايٛٞب

 ۺٍ٘طـ

 زلز زض ثٝ وبضٌيطي ضايب٘ٝ

 ۺ ايٕٙي ٚ ثٟساقز 

 وذؿَٛ آسف ٘كب٘ي

 خؼجٝ وٕه ٞبي اِٚيٝ

 اؾشفبزٜ اظ ِجبؼ وبض؛ والٜ؛ زؾشىف ثٟساقشي

 ۺ -سٛخٟبر ظيؿز ٔحيغي

 
 
 
 
 
 
 
 



 9 

 
 اؾشب٘ساضز آٔٛظـ 

ٝ ي سحّيُ آٔٛظـ -   ثطٌ

 : عٌَاى 

 وٙشطَ ٚ ٘ظبضر ثط ذطيس ٚ ا٘جبضزاضي
 ظٔبٖ آٔٛظـ

 خٕغ ػّٕي ٘ظطي 

05:00 13:00 18:00 

   ايوٌي،ًگشش   هْاست ،،داًص 

 هشتثط تَجْات صيست هحيطي

 ، هَاد اتضاس ،تجْيضات 

 هصشفي ٍ هٌاتع آهَصضي

 ٚيسئٛ دطٚغوشٛض    ۺزا٘ف 

 اؾاليس آٔٛظقي

 ٔيع

 صٙسِي

 فطْ ٞبي ٔطثٛط ثٝ ا٘جبض

 زٔبؾٙح

 ضعٛثز ؾٙح

 

   01:00 ٘ظبضر ثط ٔيعاٖ وبالي ذطيساضي قسٜ

   01:00 ا٘ٛاع ٔٛخٛزي زض ا٘جبض

   01:00 ٘حٜٛ ٘ظبضر ثط وٕيز ٚ ويفيز ٔٛخٛزي ا٘جبض

   02:00 فطْ ٞبي ٔطثٛط ثٝ ذطيس ٚ ا٘جبضزاضي

    ۺٟٔبضر 

 ٘ظبضر ثط ٔٛخٛزي ا٘جبض

 سبضيد ٔصطف وبال -

 آثبض فبؾسقسٌي ٘بقي اظ حُٕ ٚ ٘مُ، ثؿشٝ ثٙسي ٚ آفبر -

 وٙشطَ زٔبي وبالٞبي فبؾس قس٘ي -

 ٚضٚز ٚ ذطٚج وبال -

 10:00  

  02:00  سؼييٗ ٘مغٝ ؾفبضـ ا٘جبض

  01:00  ٘ظبضر ثط شذيطٜ ؾبظي ٔٙبؾت ٞطيه اظ وبالٞب

 ۺٍ٘طـ

 زض ٘ظط ٌطفشٗ ثٟطٜ ٚضي الشصبزي

 ۺ ايٕٙي ٚ ثٟساقز 

 وذؿَٛ آسف ٘كب٘ي

 خؼجٝ وٕه ٞبي اِٚيٝ

 اؾشفبزٜ اظ ِجبؼ وبض؛ والٜ؛ زؾشىف ثٟساقشي

 ۺ -سٛخٟبر ظيؿز ٔحيغي

  



 10 

 
 اؾشب٘ساضز آٔٛظـ 

ٝ ي سحّيُ آٔٛظـ -   ثطٌ

 : عٌَاى 

 وٙشطَ ٞعيٙٝ ٚ زضآٔس

  

 ظٔبٖ آٔٛظـ

 خٕغ ػّٕي ٘ظطي 

08:00 21:00 29:00 

   ايوٌي،ًگشش   هْاست ،،داًص 

 هشتثط تَجْات صيست هحيطي

 ، هَاد اتضاس ،تجْيضات 

 هصشفي ٍ هٌاتع آهَصضي

 ٚيسئٛ دطٚغوشٛض    ۺزا٘ف 

 اؾاليس آٔٛظقي

 ٔيع

 صٙسِي

 وبغص

 ذٛزوبض

 وبٔذيٛسط

 

 

   05:00 غصايي ٔٛاز سِٛيس ٔجب٘ي ٔحبؾجٝ ٞعيٙٝ

   01:00 ٔجب٘ي ضٚـ ٞبي وٙشطَ ٞعيٙٝ فبيسٜ

   01:00 ليٕز سٕبْ قسٜ ٔحصٛالر

   01:00 اؾشطاسػي ٔٙبؾت ليٕز ٌصاضي

    ۺٟٔبضر 

  07:00  غصايي ٔٛاز ا٘ٛاع سِٛيس ٞبي ٘ظبضر ثط ضٚـ

  02:00  ٔحبؾجٝ ؾٛز حبصُ اظ سٟيٝ غصاٞبي ٔرشّف

  02:00  ٔحبؾجٝ ٞعيٙٝ ٘بقي سٟيٝ غصاٞبي ٔرشّف

  02:00  ٔحبؾجٝ ٞعيٙٝ حُٕ ٚ ٘مُ

  02:00  ليٕز ٌصاضي ثطاؾبؼ حساوثط ؾٛز

  02:00  ثىبضٌيطي ٘طْ افعاضٞبي ٔسيطيز ضؾشٛضاٖ

  02:00  سؼييٗ ٔيعاٖ غصاي ٔٙبؾت ثطاي ؾطٚ وطزٖ

  02:00  سٟيٝ ٌعاضـ ضٚظا٘ٝ، ٞفشٍي ٚ ٔبٞيب٘ٝ اظ ٞعيٙٝ ٞبي ٔٛاز غصايي

 ۺٍ٘طـ

 زلز زض ٘حٜٛ ٔحبؾجبر ٞعيٙٝ ٚ فبيسٜ

 ۺ ايٕٙي ٚ ثٟساقز 

 وذؿَٛ آسف ٘كب٘ي

 خؼجٝ وٕه ٞبي اِٚيٝ

 اؾشفبزٜ اظ ِجبؼ وبض؛ والٜ؛ زؾشىف ثٟساقشي

 ۺ -سٛخٟبر ظيؿز ٔحيغي
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 اؾشب٘ساضز آٔٛظـ 

ٝ ي سحّيُ آٔٛظـ -   ثطٌ

 : عٌَاى 

 عطاحي ؾبذشبض ٔٙٛ
 ظٔبٖ آٔٛظـ

 خٕغ ػّٕي ٘ظطي 

06:00 08:00 14:00 

   ايوٌي،ًگشش   هْاست ،،داًص 

 هشتثط تَجْات صيست هحيطي

 ، هَاد اتضاس ،تجْيضات 

 هصشفي ٍ هٌاتع آهَصضي

 ٚيسئٛ دطٚغوشٛض    ۺزا٘ف 

 اؾاليس آٔٛظقي

 ٔيع

 صٙسِي

 وبغص

 ذٛزوبض

 وبٔذيٛسط

 

   01:00 ٔؼيبضٞبي ٔٛضز إٞيز زض عطاحي ؾبذشبض ٔٙٛ

   05:00 ا٘ٛاع ٔٙٛ

    ۺٟٔبضر 

 ثطضؾي فبوشٛض ٞبي ٟٔٙسؾي ٔٙٛ 

 سمبضبي ٔكشطي  -

  ٔحجٛثيز ٔٙٛ -

 ؾٛز الشصبزي حبصُ اظ ٞط آيشٓ ٔٙٛ -

 04:00  

  سسٚيٗ ؾبذشبض ٔٙٛ

 صجحب٘ٝ -

 ٘بٞبض -

- ْ  قب

 03:00  

  01:00  عطاحي ٔٙٛ

 ۺٍ٘طـ

 زلز زض سسٚيٗ ا٘ٛاع ٔٙٛ

 ۺ ايٕٙي ٚ ثٟساقز 

 وذؿَٛ آسف ٘كب٘ي

 خؼجٝ وٕه ٞبي اِٚيٝ

 اؾشفبزٜ اظ ِجبؼ وبض؛ والٜ؛ زؾشىف ثٟساقشي

 ۺ -سٛخٟبر ظيؿز ٔحيغي
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 اؾشب٘ساضز آٔٛظـ 

ٝ ي سحّيُ آٔٛظـ -   ثطٌ

 : عٌَاى 

 ثبظاضيبثي ٚ سجّيغبر ثطاي ضؾشٛضاٖ
 ظٔبٖ آٔٛظـ

 خٕغ ػّٕي ٘ظطي 

10:00 31:00 41:00 

   ايوٌي،ًگشش   هْاست ،،داًص 

 هشتثط تَجْات صيست هحيطي

 ، هَاد اتضاس ،تجْيضات 

 هصشفي ٍ هٌاتع آهَصضي

 ٚيسئٛ دطٚغوشٛض    ۺزا٘ف 

 اؾاليس آٔٛظقي

 ٔيع

 صٙسِي

 وبغص

 ذٛزوبض

 وبٔذيٛسط

 

   02:00 ٔؼيبضٞبي قٙبؾبيي قٙبؾبيي ٔحيظ ثبظاض

 ٔؼيبضٞبي قٙبؾبيي ػٛأُ زاذّي ضؾشٛضاٖ

 4psاثعاض ٞبي ثبظاضيبثي 

02:00   

06:00   

 ۺٟٔبضر 

 ثط٘بٔٝ ضيعي ٚ سصٕيٓ ؾبظي اؾشطاسػيه  ثطاي ضؾشٛضاٖ

 02:00  

 سدعيٝ ٚ سحّيُ ػٛأُ ٔرشّف ٔٛثط ثط ثبظاض

 الشصبزي -

 اخشٕبػي -

 سىِٙٛٛغي ضٚظ -

 06:00  

 سدعيٝ ٚ سحّيُ ػٛأُ زاذّي ضؾشٛضاٖ

 وبضٔٙساٖ -

 ٔىبٖ ضؾشٛضاٖ -

 سٙٛع غصا ٚ ٘ٛقيس٘ي -

 ثٛزخٝ ضؾشٛضاٖ -

 04:00  

 عطاحي ٔٙٛ ثطاؾبؼ فبوشٛضٞبي ثبظاضيبثي

 ٌطٜٚ ؾٙي ٞسف -

 عجمبر اخشٕبػي الشصبزي -

 04:00  

  4ps ثىبض ٌيطي 

 ٚخٜٛ آقىبض ٚ دٟٙبٖ ٔحصَٛ -

 ليٕز -

 ديكطفز  -

 ٔىبٖ يبثي ضؾشٛضاٖ -

 05:00  

  10:00  وبضٌبٜ ثط٘بٔٝ ثبظاضيبثي خبٔغ ثطاي ضؾشٛضاٖ
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 اؾشب٘ساضز آٔٛظـ 

ٝ ي سحّيُ آٔٛظـ -   ثطٌ

 : عٌَاى 

 ثبظاضيبثي ٚ سجّيغبر ثطاي ضؾشٛضاٖ
 ظٔبٖ آٔٛظـ

 خٕغ ػّٕي ٘ظطي 

   

   ايوٌي،ًگشش   هْاست ،،داًص 

 هشتثط تَجْات صيست هحيطي

 ، هَاد اتضاس ،تجْيضات 

 هصشفي ٍ هٌاتع آهَصضي

 ۺٍ٘طـ

 زلز زض سدعيٝ ٚ سحّيُ ػٛأُ ٔرشّف

 

 ۺ ايٕٙي ٚ ثٟساقز 

 وذؿَٛ آسف ٘كب٘ي

 خؼجٝ وٕه ٞبي اِٚيٝ

 اؾشفبزٜ اظ ِجبؼ وبض؛ والٜ؛ زؾشىف ثٟساقشي

 ۺ -سٛخٟبر ظيؿز ٔحيغي
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 اؾشب٘ساضز آٔٛظـ 

ٝ ي سحّيُ آٔٛظـ -   ثطٌ

 : عٌَاى 

 ثط٘بٔٝ ضيعي ٚ اخطاي ٔطاؾٓ ٞب
 ظٔبٖ آٔٛظـ

 خٕغ ػّٕي ٘ظطي 

03:00 07:00 10:00 

   ايوٌي،ًگشش   هْاست ،،داًص 

 هشتثط تَجْات صيست هحيطي

 ، هَاد اتضاس ،تجْيضات 

 هصشفي ٍ هٌاتع آهَصضي

 ٚيسئٛ دطٚغوشٛض    ۺزا٘ف 

 اؾاليس آٔٛظقي

 ٔيع

 صٙسِي

 وبغص

 ذٛزوبض

 وبٔذيٛسط

 

   01:00 ا٘ٛاع لطاضزاز ثطاي اخطاي ٔطاؾٓ ٞبي ٔرشّف 

   01:00 آقٙبيي ثب ا٘ٛاع ؾطٚيؽ

   01:00 اصَٛ اؾشمجبَ ٚ ثسضلٝ ٔيٟٕب٘بٖ

    ۺٟٔبضر 

  01:00  ػمس لطاضزاز ٔشٙبؾت ثب ٘ٛع ٔطاؾٓ

 ثطٌعاضي ا٘ٛاع ٔطاؾٓ ٞب

 (ٟٕٔب٘ي قبْ، ػطٚؾي)اخشٕبػي  -

 (وٙفطا٘ؽ، ٕٞبيف)وبضي  -

 (ٕ٘بيكٍبٜ ٞب)سطويجي  -

 05:00  

  01:00  ثىبضٌيطي ؾطٚيؽ ٞبي ٔشٙبؾت ثب ٘ٛع ٔطاؾٓ

 ۺٍ٘طـ

 زلز زض ا٘شربة ا٘ٛاع لطاضزاز

 زلز زض ٔطاحُ ا٘دبْ وبض

 ۺ ايٕٙي ٚ ثٟساقز 

 وذؿَٛ آسف ٘كب٘ي

 خؼجٝ وٕه ٞبي اِٚيٝ

 اؾشفبزٜ اظ ِجبؼ وبض؛ والٜ؛ زؾشىف ثٟساقشي

 ۺ -سٛخٟبر ظيؿز ٔحيغي
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 اؾشب٘ساضز آٔٛظـ 

ٝ ي سحّيُ آٔٛظـ -   ثطٌ

 : عٌَاى 

 ٔسيطيز اضسجبط ثب ٔكشطيبٖ
 ظٔبٖ آٔٛظـ

 خٕغ ػّٕي ٘ظطي 

11:00 10:00 21:00 

   ايوٌي،ًگشش   هْاست ،،داًص 

 هشتثط تَجْات صيست هحيطي

 ، هَاد اتضاس ،تجْيضات 

 هصشفي ٍ هٌاتع آهَصضي

 ٚيسئٛ دطٚغوشٛض    ۺزا٘ف 

 اؾاليس آٔٛظقي

 ٔيع

 صٙسِي

 وبغص

 ذٛزوبض

 وبٔذيٛسط

 

   02:00 آٖ ا٘ٛاع ٚ اضسجبط سؼطيف

   02:00 إٞيز ثطلطاضي اضسجبط ٔٛثط

   CRM 05:00ا٘ٛاع 

   02:00 فبوشٛض ٞبي ضضبيز ٔكشطي

    ۺٟٔبضر 

  02:00  اِٚٛيز ثٙسي وبضٞب

  02:00  ظٔبٖ ثٙسي وبضٞب

  02:00  سمٛيز وبض ٌطٚٞي

  02:00  ثطذٛضز ثب ٔكشطيبٖ ثب ذّميبر ذبل 

  02:00  ٔسيطيز ٔكىالر وبضوٙبٖ ثب ٔكشطيبٖ

 ۺٍ٘طـ 

 CRMزلز زض اخطاي ا٘ٛاع 

 زلز زض ؾطػز ػُٕ ٚ افعايف ثبظزٞي ؾبظٔبٖ

 ۺ ايٕٙي ٚ ثٟساقز 

 وذؿَٛ آسف ٘كب٘ي

 خؼجٝ وٕه ٞبي اِٚيٝ

 اؾشفبزٜ اظ ِجبؼ وبض؛ والٜ؛ زؾشىف ثٟساقشي

 ۺ -سٛخٟبر ظيؿز ٔحيغي
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 اؾشب٘ساضز آٔٛظـ 
ٝ ي سحّيُ آٔٛظـ -   ثطٌ

 : عٌَاى 

 ٔسيطيز ٔٙبثغ ا٘ؿب٘ي زض ضؾشٛضاٖ
 ظٔبٖ آٔٛظـ

 خٕغ ػّٕي ٘ظطي 

04:00 07:00 11:00 

   ايوٌي،ًگشش   هْاست ،،داًص 

 هشتثط تَجْات صيست هحيطي

 ، هَاد اتضاس ،تجْيضات 

 هصشفي ٍ هٌاتع آهَصضي

 ٚيسئٛ دطٚغوشٛض    ۺزا٘ف 

 اؾاليس آٔٛظقي

 ٔيع

 صٙسِي

 وبغص

 ذٛزوبض

 وبٔذيٛسط

 

   01:00 آٔٛظـ ثٝ وبضٔٙساٖ آقذعي

   01:00  زض ٔحيظ آقذعيضؾيسٌي ثٝ قىبيبر ٚ ايدبز ٘ظٓ

   01:00  آقذعيبثي ، خصة ٚ ٌعيٙف ٘يطٚٔؼيبض ٞبي 

   01:00 ا٘ٛاع ؾيؿشٓ ٞبي اضظيبثي ػّٕىطز سكٛيك ٚ سٙجيٝ وبضوٙبٖ ٔحيظ آقذعي

    ۺٟٔبضر 

  01:00   اضظيبثي ٘يطٚ ٞب

  01:00  اؾشرساْ ٘يطٚ ٞب

  02:00  ثىبضٌيطي ٘يطٚٞبي ٔٛضز ٘يبظ زض ظٔبٖ ٞبي ذّٛر ٚ قّٛؽ

  02:00  ظٔبٖ ثٙسي ٔٙبؾت قيفز ٞبي وبضي

  01:00  ٔحبؾجٝ حمٛق ٚ ٔعايب

 ۺٍ٘طـ

 حفظ فطًٞٙ ٚ آزاة ايطا٘يبٖ

  احشطاْ ثٝ آزاة ٚ فطًٞٙ ُّٔ ٔرشّف

 ۺ ايٕٙي ٚ ثٟساقز 

 وذؿَٛ آسف ٘كب٘ي

 خؼجٝ وٕه ٞبي اِٚيٝ

 اؾشفبزٜ اظ ِجبؼ وبض؛ والٜ؛ زؾشىف ثٟساقشي

 ۺ -سٛخٟبر ظيؿز ٔحيغي
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 اؾشب٘ساضز آٔٛظـ 
ٝ ي سحّيُ آٔٛظـ -   ثطٌ

 

 : عٌَاى 
 سٟيٝ ا٘ٛاع ؾؽ ٞب، چبقٙي ٞب ٚ افعٚز٘يٟبي ٔؼغط

 ظٔبٖ آٔٛظـ

 خٕغ ػّٕي ٘ظطي 

2 15 17 

   ايوٌي، هْاست ،ًگشش ،داًص 
 تَجْات صيست هحيطي هشتثط

 ،تجْيضات 
 ، هَاداتضاس 

هصشفي ٍ هٌاتع 
 آهَصضي

 ۺزا٘ف
 

    

 ا٘ٛاع ؾؽ ٚ ٘ىبر ٔطثٛط ثٝ سٟيٝ آٖ
 دٛزض ؾٛذبضي -
 ٘كبؾشٝ -
 ظضزٜ سرٓ ٔطؽ -
 ثطيسٖ ؾؽ -
 ػٛأُ يىسؾز ٘كسٖ ؾؽ -

01:00    

    00:30 ٔٛاز اِٚيٝ ٔٛضز ٘يبظ ثطاي سٟيٝ ا٘ٛاع ؾؽ

    00:30 ٚيػٌي ضٚغٗ ٔٛضز اؾشفبزٜ ثطاي ؾطخ وطزٖ يب ؾٛذبضي وطزٖ
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 اؾشب٘ساضز آٔٛظـ 

ٝ ي سحّيُ آٔٛظـ -   ثطٌ
 : عٌَاى 

 سٟيٝ ا٘ٛاع ؾؽ ٞب، چبقٙي ٞب ٚ افعٚز٘يٟبي ٔؼغط
 ظٔبٖ آٔٛظـ

 خٕغ ػّٕي ٘ظطي 

   

   ايوٌي، هْاست ،ًگشش ،داًص 
 تَجْات صيست هحيطي هشتثط

 ،تجْيضات 
 ، هَاداتضاس 

هصشفي ٍ 
 هٌاتع آهَصضي

 :هْاست
 سٟيٝ ا٘ٛاع ؾؽ ٞبي ٔبزض ٚ ظيطٔدٕٛػٝ ٞبي آٖ ٞب

-demiزٍّٔيع )ؾؽ ٞبي ٔبزض اؾذٙيَٛ
glaze،ثٛضزِيعbordelaise،ٝ٘ٛثطسBreton،ثطسٛ٘ٝ وطغ Breton chasseur، ٞب٘شط

چبز ،reform،ضفٛضْ،pepperديط،italianايشبِيٗ،diableزيبثُ،hunter deviزَٚ
 (choud-froidفطٚيس

 ۺؾؽ ٔبزض ِٚٛسٝ
 إِٓٛ٘س ،mupreme لبضذ ،aurore آضٚض،caperوبدط ،supreme  ؾبدطْ

allemond،ٝٙدبضيعيparisienne،٘ٛضٔب٘سnormand، ٗٚايز ٚايwhite wine 
 (chad froidچبز فطٚيس، (vin blancٚيٗ ثالسه)

 ۺؾؽ ٔبزض ثكبُٔ
، mornayيب ٔٛض٘ي ؾؽ،cheese، چيع ؾؽ egg، اِي ؾؽanchovyا٘چٛي

، mustard، ٔبؾشطزparsley، ثبضؾّي ؾؽsoubise، ؾٛثيع onionآ٘يٖٛ ؾؽ
 chad froid چبز فطٚيس،cardinalوبضزيٙبَ

 00ۺ1۵ 
 

 آضز 
 وطٜ

 اؾشبن لٟٜٛ اي
 اؾشبن ٔطؽ
 اؾشبن ٔبٞي

 ٕ٘ه 
 فّفُ ؾيبٜ

 فّفُ ؾفيس 
 فّفُ لطٔع

فّفُ زِٕٝ اي 
 ؾطوٝ
 ديبظ
 لبضذ

 ضة ٌٛخٝ فطٍ٘ي
 خؼفطي
 ضٍ٘ي

 ؾؽ ٌٛخٝ
 سطذبٖ

 ضيحبٖ 
 خؼفطي
 غأجٖٛ
 آٚيكٗ

 دٛزض ذطزَ
 ؾؽ ذطزَ

 قيط
 دٙيط

 سرٓ ٔطؽ
 الثؿشط

 دٛضٜ ٌٛخٝ فطٍ٘ي
 وبدطيؽ
 ذبٔٝ

 ذيبضقٛض
 آ٘چٛي
 ؾيط

 وچبح
 آة دطسمبَ

 دٛؾز دطسمبَ
 ٌٛقز ثيبر
 ضٚغٗ ٔبيغ

 ضيحبٖ ذكه
 ضٚغٗ ظيشٖٛ
 اؾشبن ؾفيس

 ؾيت
 قىط

 زاضچيٗ
 

 ،foyotفٛيٛر،valoisٚاِٛيع،choronوطٖٚ،bearnaiseثيط٘يع)ۺ ؾؽ ٔبزض ِٞٛٙسيع
 (mustardٔٛؾشبضز،maltaiseٔبِيشع،mousselineٔٛؾيّٗ

 greenٌطيٗ وٛوشُ،verdeٚضز،remouladeضٔٛالز،tartarۺ ؾؽ ٔبزض ٔبيٛ٘ع
cocktail ،چب٘شيّيchantilly،ٜٞعاض خعيطthousand) 

 ۺconcasse tomtoؾؽ ٔبزض ٌٛخٝ فطٍ٘ي وب٘ىؿٝ ثب عؼٓ زٞٙسٜ ٞب 

 tomato chadسٛٔيشٛ چبز فطٚيس،portugaiseدطسٌٛبيع،provencalدطٚٚ٘ىبَ
froid) 

 ۺؾبيط ؾؽ ٞب

 compound butterؾؽ وطٜ سطويجي،coulis وِٛيع،apple sauceؾؽ ؾيت
sauce،ؾؽ وطٜ اي ِيٕٛييlemon butter،ْؾؽ وطٜ اي ثبزاalmond butter 
sauce،ثٛضثالسهbuerre blanc،ؾؽ ٞبي زؾطdessert sauces، ْوط

 toffeeؾؽ سبفي، catamel sauceؾؽ وبضأُ،creme anglaiseآٍّ٘يع
sauce 
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 اؾشب٘ساضز آٔٛظـ 
ٝ ي سحّيُ آٔٛظـ -   ثطٌ

 : عٌَاى 
 سٟيٝ ا٘ٛاع ؾؽ ٞب، چبقٙي ٞب ٚ افعٚز٘يٟبي ٔؼغط

 ظٔبٖ آٔٛظـ

 خٕغ ػّٕي ٘ظطي 

   

   ايوٌي، هْاست ،ًگشش ،داًص 
 تَجْات صيست هحيطي هشتثط

 ،تجْيضات 
 ، هَاداتضاس 

هصشفي ٍ هٌاتع 
 آهَصضي

  ۺٍ٘طـ 

 زلز زض سٟيٝ چبقٙي ٚ افعزٚ٘يٟبي ٔؼغط ٔشٙبؾت ثب ٘ٛع غصا

 حفظ دبويعٌي ٔٛاز آٔبزٜ قسٜ اي وٝ فطآيٙس حطاضسي ٘ساض٘س

 زلز زض قؿشكٛي ٔدسز دؽ اظ اؾشفبزٜ اظ ٔٛاز قٛيٙسٜ

 زلز زض وبضثطز غّظز ٔٙبؾت ٔٛاز قٛيٙسٜ

 ۺ ايٕٙي ٚ ثٟساقز 

 (ضٚؾطي يب والٜ، ديف ثٙس يب ضٚدٛـ ، وفف ٚ زؾشىف ٚ ٔبؾه)اؾشفبزٜ اظ ِجبؼ وبض سٕيع ٚ ثٟساقشي 

 ٚخٛز خؼجٝ وٕه ٞبي اِٚيٝ 

 ٚخٛز وذؿَٛ آسف ٘كب٘ي

 ۺسٛخٟبر ظيؿز ٔحيغي 

 زفغ صحيح ضبيؼبر ٚ ظثبِٝ
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 اؾشب٘ساضز آٔٛظـ 
ٝ ي سحّيُ آٔٛظـ -   ثطٌ

 : عٌَاى 

 عطاحي ٚ ضً٘ قٙبؾي 

 ظٔبٖ آٔٛظـ

 خٕغ ػّٕي ٘ظطي 

   

   ايوٌي،ًگشش   هْاست ،،داًص 

 هشتثط تَجْات صيست هحيطي

 ، هَاد اتضاس ،تجْيضات 

 هصشفي ٍ هٌاتع آهَصضي

 B6ٔساز     ۺزا٘ف 

 B3ٔساز 

 A3وبغص عطاحي 

 A4سرشٝ ؾبؾغي 

 وبسط

  ضً٘ اصّي 3ٌٛاـ زض 

 لّٕٛ 

 ٔمٛا

 دبِز 

 چؿت

 دبضچٝ 

 ٌُ يب ذٕيط 

 ٔغبض

 ٌطزٚ٘ٝ 

   5/0 ، ٔىُٕ ضٍٟ٘بي اصّي 

   5/0 چطذٝ ضً٘ 

   5/0 اضظـ ذغي

   5/0 سطويت ثٙسي فضب 

   5/0 اصغالحبر ٚ ٔفبٞيٓ زض عطاحي 

   5/0 ٘مف ؾٕز ضاؾز ٔغع زض عطاحي 

   5/0 اصغالحبر ٚ ٔفبٞيٓ زض حدٓ قٙبؾي 

    ۺٟٔبضر 

  8  ٔرّٛط وطزٖ ضٍٟ٘ب ٚ ؾبذز ضٍٟ٘بي سطويجي ٚ ٔىُٕ

  8  (، ؾبذز ٚ ؾبظ ٚ ؾبيٝ ضٚقٗلطيٙٝ ؾبظي)عطاحي اظ عجيؼز ثي خبٖ 

  3  (عطاحي حبِز ٚ فطْ)عطاحي فيٍٛضايشٛ 

  4  عطاحي دطؾذىشيٛ 

  4  ؾبذشٗ قىُ ٞبي ٔرشّف ٚ سطويت آٟ٘ب ثب ٞٓ 

  5  ٔدؿٕٝ ؾبظي ثب سىٙيه اضبفٝ وطزٖ ٚ وٓ وطزٖ ٔٛاز 

  3  ايدبز ٘مف ثطخؿشٝ 

  2  وبضوطزٖ ضٚي ٔيٜٛ ٞب ٚ سطٜ ثبض 

 ۺٍ٘طـ

 زلز زض عطاحي ٚ ضً٘ آٔيعي آٖ 

 ۺ ايٕٙي ٚ ثٟساقز 

 اؾشفبزٜ اظ ِجبؼ وبض ٔٙبؾت 

 اؾشفبزٜ اظ سٟٛيٝ ٔٙبؾت

 ٚخٛز وذؿَٛ آسف ٘كب٘ي زض وبضٌبٜ 

 ۺ -سٛخٟبر ظيؿز ٔحيغي

 زفغ صحيح ظثبِٝ ٚ ضبيؼبر 
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 ثطٌٝ اؾشب٘ساضز سدٟيعار - 
 

 

 تَضيحات  تعذاد  هطخصات فٌي ٍ دليك  ًام  سديف

  ػسز2 اؾشب٘ساضز ٚيسئٛ دطٚغوشٛض 1

  ثٝ سؼساز الظْ اؾشب٘ساضز ٔيع 2

  اؾشب٘ساضز اؾشب٘ساضز صٙسِي 3

  اؾشب٘ساضز اؾشب٘ساضز وذؿَٛ آسف ٘كب٘ي 4

  1 اؾشب٘ساضز خؼجٝ وٕه ٞبي اِٚيٝ 5

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 : تَجِ 

 .  ًفش دس ًظش گشفتِ ضَد 15تجْيضات تشاي يه واسگاُ تِ ظشفيت - 
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  ثطٌٝ اؾشب٘ساضز اثعاض                   - 

 تَضيحات  تعذاد  هطخصات فٌي ٍ دليك  ًام  سديف

 اؾاليس آٔٛظقي 1

 
  ثٝ سؼساز الظْ اؾشب٘ساضز

  يه ؾطي اؾشيُ وبؾٝ 2

  يه ؾطي اؾشيُ لبقك 3

  يه ؾطي اؾشب٘ساضز ديٕب٘ٝ 4

  يه ػسز ثب زلز ٌطْ سطاظٚ 5

  ٞط وساْ يه ػسز زؾشي ٚ ثطلي ٕٞعٖ 6

  يه ثؿشٝ  B6 ٔساز  7

  يه ثؿشٝ  B3 ٔساز  8

  يه ثؿشٝ  A3 وبغص عطاحي  9

  يه ثؿشٝ  A4 سرشٝ ؾبؾغي  10

   ػسز 3 ٔؼِٕٛي  وبسط  11

  يه ثؿشٝ  ، ؾفيس ٚ ؾيبٜ ، لطٔع  آثي،ظضز  ضً٘ اصّي 3ٌٛاـ زض  12

   ػسز 3 زض ؾبيعٞبي ٔرشّف  لّٕٛ  13

  يه ثؿشٝ  اقشٙجبخ ؾفيس  ٔمٛا 14

   ػسز 3 ٔرصٛل ضً٘ ٌٛاـ  دبِز  15

  يه ثؿشٝ  وّه چؿت 16

  يه سٛح ٘ري دبضچٝ  17

  يه وبضسٗ  ٔرصٛل ٔدٕؿٝ ؾبظي  ٌُ يب ذٕيط  18

   ػسز 2 زض ا٘ٛاع ٔرشّف ٔرصٛل ٔدؿٕٝ ؾبظي  ٔغبض  19

   ػسز 2 - ٌطزٚ٘ٝ 20

21     

 : تَجِ 

 .اتضاس تِ اصاء ّش سِ ًفش هحاسثِ ضَد  -
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 ثطٌٝ اؾشب٘ساضز ٔٛاز                   - 

 تَضيحات  تعذاد  هطخصات فٌي ٍ دليك  ًام  سديف

  تِ تعذاد الصم  اؾشب٘ساضز وبغص 1

  تِ تعذاد الصم  اؾشب٘ساضز ذٛزوبض 2

 آضز 3

 وطٜ

  تِ تعذاد الصم  ؾبِٓ ٚ ثٟساقشي

  تِ تعذاد الصم  ؾبِٓ ٚ ثٟساقشي اؾشبن لٟٜٛ اي 4

  تِ تعذاد الصم  ؾبِٓ ٚ ثٟساقشي اؾشبن ٔطؽ 5

  تِ تعذاد الصم  ؾبِٓ ٚ ثٟساقشي اؾشبن ٔبٞي 6

  تِ تعذاد الصم  ؾبِٓ ٚ ثٟساقشي فّفُ ؾيبٜ 7

  تِ تعذاد الصم  ؾبِٓ ٚ ثٟساقشي فّفُ لطٔع 8

  تِ تعذاد الصم  ؾبِٓ ٚ ثٟساقشي فّفُ ؾفيس 9

  تِ تعذاد الصم  ؾبِٓ ٚ ثٟساقشي فّفُ زِٕٝ اي ؾطوٝ 10

  تِ تعذاد الصم  ؾبِٓ ٚ ثٟساقشي ديبظ 11

  تِ تعذاد الصم  ؾبِٓ ٚ ثٟساقشي لبضذ 12

  تِ تعذاد الصم  ؾبِٓ ٚ ثٟساقشي ضة ٌٛخٝ فطٍ٘ي 13

  تِ تعذاد الصم  ؾبِٓ ٚ ثٟساقشي خؼفطي 14

  تِ تعذاد الصم  ؾبِٓ ٚ ثٟساقشي ضٍ٘ي 15

  تِ تعذاد الصم  ؾبِٓ ٚ ثٟساقشي ؾؽ ٌٛخٝ 16

  تِ تعذاد الصم  ؾبِٓ ٚ ثٟساقشي سطذبٖ 17

  تِ تعذاد الصم  ؾبِٓ ٚ ثٟساقشي ضيحبٖ 18

  تِ تعذاد الصم  ؾبِٓ ٚ ثٟساقشي خؼفطي 19

  تِ تعذاد الصم  ؾبِٓ ٚ ثٟساقشي غأجٖٛ 20

  تِ تعذاد الصم  ؾبِٓ ٚ ثٟساقشي آٚيكٗ 21

  تِ تعذاد الصم  ؾبِٓ ٚ ثٟساقشي دٛزض ذطزَ 22

  تِ تعذاد الصم  ؾبِٓ ٚ ثٟساقشي ؾؽ ذطزَ 23
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 ثطٌٝ اؾشب٘ساضز ٔٛاز         -

 تَضيحات  تعذاد  هطخصات فٌي ٍ دليك  ًام  سديف

  تِ تعذاد الصم  ؾبِٓ ٚ ثٟساقشي قيط 24

  تِ تعذاد الصم  ؾبِٓ ٚ ثٟساقشي دٙيط 25

  تِ تعذاد الصم  ؾبِٓ ٚ ثٟساقشي سرٓ ٔطؽ  26

  تِ تعذاد الصم  ؾبِٓ ٚ ثٟساقشي الؾشط 27

  تِ تعذاد الصم  ؾبِٓ ٚ ثٟساقشي دٛضٜ ٌٛخٝ فطٍ٘ي 28

  تِ تعذاد الصم  ؾبِٓ ٚ ثٟساقشي وبدطيؽ 29

  تِ تعذاد الصم  ؾبِٓ ٚ ثٟساقشي ذبٔٝ 30

  تِ تعذاد الصم  ؾبِٓ ٚ ثٟساقشي ذيبضقٛض 31

  تِ تعذاد الصم  ؾبِٓ ٚ ثٟساقشي آ٘چٛي 32

  تِ تعذاد الصم  ؾبِٓ ٚ ثٟساقشي ؾيط 33

  تِ تعذاد الصم  ؾبِٓ ٚ ثٟساقشي وچبح 34

  تِ تعذاد الصم  ؾبِٓ ٚ ثٟساقشي ضٚغٗ ظيشٖٛ 35

  تِ تعذاد الصم  ؾبِٓ ٚ ثٟساقشي ضيحبٖ ذكه 36

  تِ تعذاد الصم  ؾبِٓ ٚ ثٟساقشي اؾشبن ؾفيس  37

  تِ تعذاد الصم  ؾبِٓ ٚ ثٟساقشي ضٚغٗ ٔبيغ  38

  تِ تعذاد الصم  ؾبِٓ ٚ ثٟساقشي ٌٛقز ثيبر 39

  تِ تعذاد الصم  ؾبِٓ ٚ ثٟساقشي دٛؾز دطسمبَ  40

  تِ تعذاد الصم  ؾبِٓ ٚ ثٟساقشي آة دطسمبَ 41

  تِ تعذاد الصم  ؾبِٓ ٚ ثٟساقشي ؾيت 42

  تِ تعذاد الصم  ؾبِٓ ٚ ثٟساقشي قىط 43

  تِ تعذاد الصم  ؾبِٓ ٚ ثٟساقشي زاضچيٗ 44

 

 

 

 : تَجِ 

 . ًفش هحاسثِ ضَد 15هَاد تِ اصاء يه ًفش ٍ يه واسگاُ تِ ظشفيت - 
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 ػالٜٚ ثط ٔٙبثغ اصّي   (ديكٟٙبزي ٌطٜٚ سسٚيٗ اؾشب٘ساضز  )ؾبيط ٔٙبثغ ٚ ٔحشٛاٞبي آٔٛظقي - 

/ ِٔٛف  ؾبَ ٘كط ٘بْ وشبة يب خعٜٚ ضزيف

 ِٔٛفيٗ

 /ٔشطخٓ

 ٔشطخٕيٗ

 سٛضيحبر ٘بقط ٔحُ ٘كط

زايطٜ إِؼبضف آقذعي ٚ قيطيٙي  1

 دعي ؾب٘بظ ؾب٘يب

 ؾب٘بظ ٔيٙبيي 1391

 ؾب٘بظ قطيفي

 ؾب٘يب قطيفي

ا٘شكبضار  سٟطاٖ 

 ؾب٘بظ ؾب٘يب

 

        

        

        

        

        

        

 

 


