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 ٔؼبٚ٘ز آٔٛظـ

 زفشط عطح ٚ ثط٘بٔٝ ٞبي زضؾي
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  دفتش طشح ٍ تشًاهِ ّاي دسػي :ًظاست تش تذٍيي هحتَا ٍ تصَية  

 2/5/5120:  وذ هلي ؿٌاػايي آهَصؽ ؿغل
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 : حَصُ ّاي حشفِ اي ٍ تخصصي ّوىاس تشاي تذٍيي اػتاًذاسد آهَصؽ ؿغل 

 دفتش طشح ٍتشًاهِ ّاي دسػي- 

 هَػؼِ فشٌّگي ٌّشي ػاًاص ٍ ػاًيا-

  

 : فشآيٌذ اصالح ٍ تاصًگشي 

- 

- 
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   ؿايؼتگي تْيِ وٌٌذگاى اػتاًذاسد آهَصؽ ؿغل  

 سديف
ًام ٍ ًام 

 خاًَادگي

آخشيي 

هذسن 

 تحصيلي 

 سؿتِ تحصيلي
ؿغل ٍ ػوت 

 فعلي
  ايويلتلفي ٍ، آدسع   ػاتمِ واس هشتثط

1 
 ػاًاص هيٌايي

 تذٍيي گش
 واسؿٌاػي

ؿٌاخت ٍ پخت 

 (آؿپضي)غزا 

هذيش عاهل 

آهَصؿگاُ 

 ػاًاصػاًيا

  ؾب31َ

ٔطثي ٚ ٔسيطػبُٔ ٔٛؾؿٝ فطٍٞٙي 

ٞٙطي آقذعي ٚ قيطيٙي دعي ؾب٘بظ 

 ؾب٘يب

 ػٙٛاٖ وشبة آقذعي ٚ 2۷ِٔٛف ٚ ٘بقط 

 قيطيٙي دعي ؾب٘بظؾب٘يب

ٔسيط ٔؿئَٛ ٔبٞٙبٔٝ آقذعي ٚ قيطيٙي 

 دعي ؾب٘بظؾب٘يب

 

09190670828 

88900283 

 جٙت دٕخ ثٙعيٗ –ثبالسط اظ ٔيساٖ ِٚيؼهط 

 – 1دالن -  وٛچٝ دعقه دٛض–ظضسكز 

 عجمٝ اَٚ

 پشيؼا سػتوي 2
ليؼاًغ 

 تغزيِ
 علَم تغزيِ

واسؿٌاع 

 اػتاًذاسد
  ؾبَ 13

09123498697 

66569900 

ضٚثطٚي - ٘هطر غطثي- ٔيساٖ سٛحيس

ؾبظٔبٖ آٔٛظـ فٙي ٚ - ذٛـ قٕبِي

 حطفٝ اي وكٛض 

 

3 
 ػاًاص ؿشيفي

 تذٍيي گش

فَق 

 ليؼاًغ

ؿٌاخت ٍ پخت 

ٍ (آؿپضي)غزا

 هذيشيت تاصسگاًي

ػشدتيش هاٌّاهِ 

آؿپضي ٍ ؿيشيٌي 

 پضي ػاًاصػاًيا

  ؾب10َ

ؾطزثيط ٔبٞٙبٔٝ آقذعي ٚ قيطيٙي دعي 

 ؾب٘بظؾب٘يب

 وبضقٙبؼ آقذعي ٚ قيطيٙي دعي

 

09190670828 

2221۸۷۸۹ 

 ٚعٗ دٛض جٙٛثي – ثّٛاظ ا٘سضظٌٛ –فطٔب٘يٝ 

 ۷ ثطج آضـ ٚاحس –

۴ 
 ػاًيا ؿشيفي

 تذٍيي گش
 ليؼاًغ

ؿٌاخت ٍ پخت 

ٍ (آؿپضي)غزا

 هذيشيت تاصسگاًي

هذيش اجشايي 

هاٌّاهِ آؿپضي ٍ 

ؿيشيٌي پضي 

 ػاًاصػاًيا

  ؾب۷َ

ٔسيط اجطايي ٔبٞٙبٔٝ آقذعي ٚ قيطيٙي 

 دعي ؾب٘بظؾب٘يب

 وبضقٙبؼ آقذعي ٚ قيطيٙي دعي

09190670828 

2221۸۷۸۹ 

 ٚعٗ دٛض جٙٛثي – ثّٛاظ ا٘سضظٌٛ –فطٔب٘يٝ 

 ۷ ثطج آضـ ٚاحس –

 علَم تغزيِ دوتشي ّادي تيوَسي ۵

وٌتشل ويفي 

علوي ٍ )

 (تخصصي

  ؾب10َ

2221۸۷۸۹ 

 ٚعٗ دٛض – ثّٛاظ ا٘سضظٌٛ –فطٔب٘يٝ 

 ۷ ثطج آضـ ٚاحس –جٙٛثي

6 
هَػؼِ فشٌّگي 

ٌّشي ػاًاص 

 ػاًيا

-- -- 

گشٍُ تحميك 

پظٍّـي هَػؼِ 

 ػاًاص ػاًيا

 ػال31

- تاالتش اص هيذاى ٍليعصش- خياتاى ٍليعصش

آهَصؿگاُ ػاًاص - 36پالن - وَچِ ًاصش

 ػاًيا
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 : تعاسيف 

 : اػتاًذاسد ؿغل 

ٔكرهبر قبيؿشٍي ٞب ٚ سٛإ٘ٙسي ٞبي ٔٛضز ٘يبظ ثطاي ػّٕىطز ٔٛثط زض ٔحيظ وبض ضا ٌٛيٙس زض ثؼضي اظ ٔٛاضز اؾشب٘ساضز حطفٝ اي ٘يع 

 .ٌفشٝ ٔي قٛز

 : اػتاًذاسد آهَصؽ 

ٝ ي يبزٌيطي ثطاي ضؾيسٖ ثٝ قبيؿشٍي ٞبي ٔٛجٛز زض اؾشب٘ساضز قغُ   . ٘مك

 :  ًام يه ؿغل 

 . ثٝ ٔجٕٛػٝ اي اظ ٚظبيف ٚ سٛإ٘ٙسي ٞبي ذبل وٝ اظ يه قرم زض ؾغح ٔٛضز ٘ظط ا٘شظبض ٔي ضٚز اعالق ٔي قٛز 

 : ؿشح ؿغل 

ثيب٘يٝ اي قبُٔ ٟٔٓ سطيٗ ػٙبنط يه قغُ اظ لجيُ جبيٍبٜ يب ػٙٛاٖ قغُ ، وبضٞب  اضسجبط قغُ ثب ٔكبغُ زيٍط زض يه حٛظٜ قغّي ، 

 . ٔؿئِٛيز ٞب ، قطايظ وبضي ٚ اؾشب٘ساضز ػّٕىطز ٔٛضز ٘يبظ قغُ 

 : طَل دٍسُ آهَصؽ 

 . حسالُ ظٔبٖ ٚ جّؿبر ٔٛضز ٘يبظ ثطاي ضؾيسٖ ثٝ يه اؾشب٘ساضز آٔٛظقي 

 : ٍيظگي واسآهَص ٍسٍدي 

 . حسالُ قبيؿشٍي ٞب ٚ سٛا٘بيي ٞبيي وٝ اظ يه وبضآٔٛظ زض ٍٞٙبْ ٚضٚز ثٝ زٚضٜ آٔٛظـ ا٘شظبض ٔي ضٚز 

 :واسٍسصي

وبضٚضظي نطفب زض ٔكبغّي اؾز وٝ ثؼس اظ آٔٛظـ ٘ظطي يب ٍٕٞبْ ثب آٖ آٔٛظـ ػّٕي ثٝ نٛضر ٔحسٚز يب ثب ٔبوز نٛضر ٔي ٌيطز ٚ 

ٔب٘ٙس آٔٛظـ يه قبيؿشٍي وٝ فطز زض ٔحُ ).ضطٚضر زاضز وٝ زض آٖ ٔكبغُ ذبل ٔحيظ ٚالؼي ثطاي ٔسسي سؼطيف قسٜ سجطثٝ قٛز

آٔٛظـ ثٝ نٛضر سئٛضيه ثب اؾشفبزٜ اظ ػىؽ ٔي آٔٛظز ٚ ضطٚضر زاضز ٔسسي زض يه ٔىبٖ ٚالؼي آٔٛظـ ػّٕي ثجيٙس ٚ قبُٔ ثؿيبضي 

 (.اظ ٔكبغُ ٕ٘ي ٌطزز

 : اسصؿياتي 

وشجي ػّٕي ٚ ، ػّٕي  ثرف ٜ، وٝ قبُٔ ؼفطآيٙس جٕغ آٚضي قٛاٞس ٚ لضبٚر زض ٔٛضز آ٘ىٝ يه قبيؿشٍي ثسؾز آٔسٜ اؾز يب ذيط 

ٝ اي ذٛاٞس ثٛز   . اذالق حطف

 : صالحيت حشفِ اي هشتياى 

 .حسالُ سٛإ٘ٙسي ٞبي آٔٛظقي ٚ حطفٝ اي وٝ اظ ٔطثيبٖ زٚضٜ آٔٛظـ اؾشب٘ساضز ا٘شظبض ٔي ضٚز 

 : ؿايؼتگي 

 . سٛا٘بيي ا٘جبْ وبض زض ٔحيظ ٞب ٚ قطايظ ٌٛ٘بٌٖٛ ثٝ عٛض ٔٛثط ٚ وبضا ثطاثط اؾشب٘ساضز 

 : داًؾ 

وٝ ٔي سٛا٘س قبُٔ ػّْٛ . حسالُ ٔجٕٛػٝ اي اظ ٔؼّٛٔبر ٘ظطي ٚ سٛإ٘ٙسي ٞبي شٞٙي الظْ ثطاي ضؾيسٖ ثٝ يه قبيؿشٍي يب سٛا٘بيي 

 . ، سىِٙٛٛغي ٚ ظثبٖ فٙي ثبقس  (، ظيؿز قٙبؾي ، قيٕي ، فيعيه ضيبضي  )دبيٝ 

 : هْاست 

 . ٔؼٕٛالً ثٝ ٟٔبضر ٞبي ػّٕي اضجبع ٔي قٛز . حسالُ ٕٞبٍٞٙي ثيٗ شٞٗ ٚ جؿٓ ثطاي ضؾيسٖ ثٝ يه سٛإ٘ٙسي يب قبيؿشٍي 

 : ًگشؽ 

ٔجٕٛػٝ اي اظ ضفشبضٞبي ػبعفي وٝ ثطاي قبيؿشٍي زض يه وبض ٔٛضز ٘يبظ اؾز ٚ قبُٔ ٟٔبضر ٞبي غيط فٙي ٚ اذالق حطفٝ اي ٔي 

 .  ثبقس 

 : ايوٌي 

 .ٔٛاضزي اؾز وٝ ػسْ يب ا٘جبْ ٘سازٖ نحيح آٖ ٔٛجت ثطٚظ حٛازص ٚ ذغطار زض ٔحيظ وبض ٔي قٛز 

 :تَجْات صيؼت هحيطي 

 .ٔالحظبسي اؾز وٝ زض ٞط قغُ ثبيس ضػبيز ٚ ػُٕ قٛز وٝ وٕشطيٗ آؾيت ثٝ ٔحيظ ظيؿز ٚاضز ٌطزز
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 :ًام اػتاًذاسد آهَصؽ ؿغل

 پزيشايي وٌٌذُ

 ۺاػتاًذاسد آهَصؽ ؿغلؿشح 

دصيطايي وٙٙسٜ قغّي اظ ٔكبغُ حٛظٜ نٙبيغ غصايي اؾز وٝ ٚظبيفي اظ جّٕٝ ا٘شربة ٔيع ٚ چيسٔبٖ ؾطٚيؽ، 

ٔؼبقطر زض ٔىبٖ  ؾطٚ ا٘ٛاع غصا ٚ ٘ٛقيس٘ي ٞب زض ٚػسٜ ٞبي غصايي ٔرشّف ، جٕغ آٚضي ظطٚف، ثب ٍ٘طـ

آقذع ، لٙبز ٚ ٔسيط  ٚ سٛا٘بيي ٔىبِٕٝ ثٝ ظثبٖ اٍّ٘يؿي ضا ػٟسٜ زاض ثٛزٜ ٚ ثب ٔكبغّي اظ جّٕٝ ٞبي ػٕٛٔي

 .دصيطايي زض اضسجبط اؾز

 ۺ ٍسٍديٍيظگي ّاي واسآهَص 

  زيذّٓ: هيضاى تحصيالت حذالل 

   ؾالٔز وبُٔ جؿٕي ٚ شٞٙي:تَاًايي جؼوي ٍ رٌّيحذالل 

  اؾشب٘ساضز قبيؿشٍي ايٕٙي ٚ ثٟساقز زض آقذعذب٘ٝ:هْاست ّاي پيؾ ًياص  

ۺآهَصؽ  دٍسُ طَل  

   ػاعت151:      طَل دٍسُ آهَصؽ                    

  ػاعت79:       ـ صهاى آهَصؽ ًظشي               

    ػاعت42:      ـ صهاى آهَصؽ عولي               

    ػاعت30:      ـ صهاى واسٍسصي                       

 :     -     ـ صهاى پشٍطُ                            

  (تِ دسصذ  )تَدجِ تٌذي اسصؿياتي 

  %                     25:  وتثي-

  %65:  عولي-

 %10:  اخالق حشفِ اي-

:صالحيت ّاي حشفِ اي هشتياى   

  سرآشپز طاليي با شايستگيزيذّٓ ثب زٚ ؾبَ ؾبثمٝ وبض ٔٛثط ٚ زاض٘سٜ وبضر ٔطثيٍطي 

  سرآشپز طاليي با شايستگي سغصيٝ ٚ نٙبيغ غصايي ثب يىؿبَ ؾبثمٝ وبض ٔٛثط ٚ زاض٘سٜ وبضر ٔطثيٍطي ،فٛق زيذّٓ ٞشّساضي

  سرآشپز طاليي با شايستگي سغصيٝ ٚ نٙبيغ غصايي ثب قف ٔبٜ ؾبثمٝ وبض ٔٛثط ٚ زاض٘سٜ وبضر ٔطثيٍطي ،وبضقٙبؾي ٞشّساضي
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  : (اصطالحي  ) تعشيف دليك اػتاًذاسد ٭

دصيطايي ا٘شربة ٔيع ٚ چيسٔبٖ ؾطٚيؽ، ؾطٚ ا٘ٛاع غصا ٚ ٘ٛقيس٘ي ٞب زض ٚػسٜ ٞبي غصايي ٔرشّف ، جٕغ آٚضي ظطٚف ضا ا٘جبْ 

 .ٔي زٞس

 

 

 

  :(ٍ اصطالحات هـاتِ جْاًي ) اصطالح اًگليؼي اػتاًذاسد ٭

Waiter, captain, service staff, food and beverage service staff, bus boy 

 

 

 

 

 :  هْن تشيي اػتاًذاسدّا ٍ سؿتِ ّاي هشتثط تا ايي اػتاًذاسد ٭

 آؿپض پايِ 

 لٌاد پايِ

  هذيش پزيشايي

 

 

 

 : جايگاُ اػتاًذاسد ؿغلي اص جْت آػية ؿٌاػي ٍ ػطح ػختي واس ٭

 

 ......................................       طثك ػٌذ ٍ هشجع جضٍ هـاغل عادي ٍ ون آػية  : الف 

 ......................................               طثك ػٌذ ٍ هشجع جضٍ هـاغل ًؼثتاً ػخت   : ب 

 ........................................          طثك ػٌذ ٍ هشجع جضٍ هـاغل ػخت ٍ صياى آٍس  : ج 

          ًياص تِ اػتعالم اص ٍصاست واس    :  د 
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 اؾشب٘ساضز آٔٛظـ قغُ 

 قبيؿشٍي ٞب - 

 ػٙبٚيٗ ضزيف

 آزاة ٔؼبقطر ضػبيز 1

 ا٘شربة ٔيع ٚ چيسٔبٖ ؾطٚيؽ 2

 ؾطٚ ا٘ٛاع غصا ٚ ٘ٛقيس٘ي ٞب  3

 جٕغ آٚضي ظطٚف 4

 دصيطايي وطزٖ 5

 ٔىبِٕٝ ٚ ٔىبسجٝ ثٝ ظثبٖ اٍّ٘يؿي زض دصيطايي 6

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  
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 اؾشب٘ساضز آٔٛظـ 

ٝ ي سحّيُ آٔٛظـ -   ثطٌ

 

 : عٌَاى 

 ضػبيز آزاة ٔؼبقطر

 ظٔبٖ آٔٛظـ

 
 جٕغ ػّٕي ٘ظطي

 7 ۵ 12 

   ايوٌي،ًگشؽ   هْاست ،،داًؾ 

 هشتثط تَجْات صيؼت هحيطي

 ، هَاد اتضاس ،تجْيضات 

 هصشفي ٍ هٌاتع آهَصؿي

دٛؾشط، اؾاليس يب فيّٓ     ۺزا٘ف 

 آٔٛظقي

 A4وبغص 

 وبٔذيٛسط

 ٚيسئٛ دطٚغوشٛض

 سرشٝ ٚايز ثطز

 ٔبغيه ٚايز ثطز

   1 ٔؼيبضٞبي ٔٛضز إٞيز زض ٔجبِؽ

   1 إٞيز اضسجبعبر والٔي

   1 آزاة ٔؼبقطر زض ٔحيظ وبضي

   5/0 ا٘ٛاع ٔيٟٕب٘ي ٞب

   1 ٘حٜٛ ثطذٛضز ثب افطاز زاضاي ٔؼِّٛيز

   5/1 إٞيز ضفشبض زض ٔىبٖ ٞبي ػٕٛٔي

   5/0 ٘حٜٛ ا٘ؼبْ زازٖ

   5/0 ا٘ٛاع ٞسيٝ ٚ ٌُ ٚ وبضثطز ٞطيه

    ۺٟٔبضر 

  2  ا٘جبْ ٔىبسجبر ٚ ايٕيُ

  1  اضسجبعبر والٔي

  2  ا٘جبْ ضفشبض نحيح زض ٔىبٖ ٞبي ػٕٛٔي

    

 ۺٍ٘طـ 

 حفظ آزاة ٚ فطًٞٙ ايطا٘يبٖ

 احشطاْ ثٝ آزاة ٚ فطًٞٙ ُّٔ ٔرشّف 

 ۺ ايٕٙي ٚ ثٟساقز

 وذؿَٛ آسف ٘كب٘ي، جؼجٝ وٕه ٞبي اِٚيٝ 

 ضػبيز ثٟساقز قرهي، ٔحيظ ٚ غصا

 ۺسٛجٟبر ظيؿز ٔحيغي 
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 اؾشب٘ساضز آٔٛظـ 

ٝ ي سحّيُ آٔٛظـ -   ثطٌ

 : عٌَاى 

 ا٘شربة ٔيع ٚ چيسٔبٖ ؾطٚيؽ 

 ظٔبٖ آٔٛظـ

 جٕغ ػّٕي ٘ظطي 

5 13 18 

   ايوٌي،ًگشؽ   هْاست ،،داًؾ 

 هشتثط تَجْات صيؼت هحيطي

 ، هَاد اتضاس ،تجْيضات 

هصشفي ٍ هٌاتع 

 آهَصؿي

دٛؾشط، اؾاليس يب فيّٓ     ۺزا٘ف 

 آٔٛظقي

 A4وبغص 

 وبٔذيٛسط

 ٚيسئٛ دطٚغوشٛض

 سرشٝ ٚايز ثطز

 ٔبغيه ٚايز ثطز

   5/0 ا٘ٛاع ضؾشٛضاٖ

   زليم15ٝ ا٘ٛاع ويشطيًٙ

   زليم45ٝ ا٘ٛاع ٔطاؾٓ

   1:00 ا٘ٛاع ؾطٚيؽ

   5/0 ا٘ٛاع چيٙف ٔيع ثب سٛجٝ ثٝ ٔطاؾٓ

ٔطاؾٓ )٘ىبر ٔطثٛط ثٝ چيسٔبٖ افطاز زٚض ٔيع غصاذٛضي 

 (ٞبي ضؾٕي ٚ غيطضؾٕي
1 

  

   5/0 ا٘ٛاع ضٚٔيعي ٚ زؾشٕبَ ؾفطٜ ٚ ضٚـ ٞبي سب وطزٖ آٖ

   5/0 ا٘ٛاع ثٛفٝ

    ۺٟٔبضر 

فطا٘ؿٛي ، اٍّ٘يؿي ، آٔطيىبيي، ضٚؾي ٚ )اجطاي ا٘ٛاع ؾطٚيؽ ٞب 

ايطا٘ي، ثكمبثي، ٔيع نجحب٘ٝ، سجّسٚر، ؾطٚيؽ وبُٔ، ؾطٚيؽ 

 (وٛوشُ، ؾطٚيؽ ٌطيسٖٚ، ٞب٘شيًٙ ِػ ٚ آالوبضر

 

3  

٘ٛقيس٘ي ؾطز ٚ ٌطْ، غصاٞبي انّي ٚ  )اجطاي ا٘ٛاع ؾطٚيؽ ثٛفٝ 

زؾط، اضزٚضٞب ٚديف غصا، ثٛفٝ ايطا٘ي، فطا٘ؿٛي،إِٓب٘ي ، آٔطيىبيي، 

 (ثٛفٝ ثيٗ إِّّي، چبي ثيٗ إِّّي

 

1  

  5/0  ا٘شربة ضٚٔيعي ٚ زؾشٕبَ ؾفطٜ ثب سٛجٝ ثٝ ٚػسٜ غصايي

  زليم15ٝ  چيسٖ ٔيع سه

  زليم30ٝ  چيسٖ زٚٔيع وٛچىشط ٚ ثعضٌشط

  زليم30ٝ  سٙظيٓ فبنّٝ نٙسِي ٞب اظ يىسيٍط

  7:00  سب وطزٖ زؾشٕبَ ؾفطٜ ثٝ عطق ٔرشّف

ا٘شربة ٌُ ٞبي ٔٙبؾت ثطاي ٔيع غصاذٛضي ثب سٛجٝ ثٝ ٚػسٜ غصايي 

 ٚ ٘ٛع ٔطاؾٓ

 زليم15ٝ 
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 اؾشب٘ساضز آٔٛظـ 

ٝ ي سحّيُ آٔٛظـ -   ثطٌ

 : عٌَاى 

 ا٘شربة ٔيع ٚ چيسٔبٖ ؾطٚيؽ 

 ظٔبٖ آٔٛظـ

 
 جٕغ ػّٕي ٘ظطي

   

   ايوٌي،ًگشؽ   هْاست ،،داًؾ 

 هشتثط تَجْات صيؼت هحيطي

 ، هَاد اتضاس ،تجْيضات 

هصشفي ٍ هٌاتع 

 آهَصؿي

  ۺٍ٘طـ 

 حفظ آزاة ٚ فطًٞٙ ايطا٘يبٖ

 احشطاْ ثٝ آزاة ٚ فطًٞٙ ُّٔ ٔرشّف 

 ۺ ايٕٙي ٚ ثٟساقز 

 وذؿَٛ آسف ٘كب٘ي، جؼجٝ وٕه ٞبي اِٚيٝ 

 ضػبيز ثٟساقز قرهي، ٔحيظ ٚ غصا

 ۺسٛجٟبر ظيؿز ٔحيغي 
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 اؾشب٘ساضز آٔٛظـ 

ٝ ي سحّيُ آٔٛظـ -   ثطٌ

 : عٌَاى 

 ؾطٚ ا٘ٛاع غصا ٚ ٘ٛقيس٘ي ٞب 

 ظٔبٖ آٔٛظـ

 جٕغ ػّٕي ٘ظطي 

4 2 6 

   ايوٌي،ًگشؽ   هْاست ،،داًؾ 

 هشتثط تَجْات صيؼت هحيطي

 ، هَاد اتضاس ،تجْيضات 

 هصشفي ٍ هٌاتع آهَصؿي

دٛؾشط، اؾاليس يب فيّٓ     ۺزا٘ف 

 آٔٛظقي

 A4وبغص 

 وبٔذيٛسط

 ٚيسئٛ دطٚغوشٛض

 سرشٝ ٚايز ثطز

 ٔبغيه ٚايز ثطز

 

   5/0 ا٘ٛاع ضٚـ ٞبي ؾطٚ غصا ٚ ٘ٛقيس٘ي

   5/0 اثعاض ٚ ِٛاظْ ؾطٚ غصا

   5/0 اِٛيز ؾطٚ ا٘ٛاع غصا ٚ ٘ٛقيس٘ي 

   5/0 ظٔبٖ ٔٙبؾت ثطاي ؾطٚ ا٘ٛاع غصا

   5/0 سطسيت ؾطٚ غصا

   5/0 ٘ىبر ٔطثٛط ثٝ ٘حٜٛ دصيطايي اظ ا٘ٛاع ٔيٟٕب٘بٖ

   0.15 ٘ىبر ٔطثٛط ثٝ اجشٙبة اظ قىؿشٗ ظطٚف

   5/0 ٘ىبر ٔطالجز اظ اثبثٝ ضؾشٛضاٖ

وٛزوبٖ، زاضاي )٘ىبر دصيطايي اظ ٔكشطيبٖ ذبل 

 (ٔؼِّٛيز

0.15   

    ۺٟٔبضر 

ؾطٚ ا٘ٛاع اضزٚضٞبي ٌٛقشي، ؾٛح، ؾبالز، غصاي انّي، 

 ؾؽ، ٘ٛقيس٘ي، آة، چبي، قيط لٟٜٛ فٛضي، قطثز، زؾط

 2  

 ۺٍ٘طـ 

 حفظ ٘ظٓ سطسيت زض ؾطٚ غصا

 ۺ ايٕٙي ٚ ثٟساقز 

 وذؿَٛ آسف ٘كب٘ي، جؼجٝ وٕه ٞبي اِٚيٝ 

 ضػبيز ثٟساقز قرهي، ٔحيظ ٚ غصا

 ۺسٛجٟبر ظيؿز ٔحيغي 

- 
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 اؾشب٘ساضز آٔٛظـ 

ٝ ي سحّيُ آٔٛظـ -   ثطٌ

 : عٌَاى 

 جٕغ آٚضي ظطٚف

 ظٔبٖ آٔٛظـ

 جٕغ ػّٕي ٘ظطي 

1:30 1:30 3 

   ايوٌي،ًگشؽ   هْاست ،،داًؾ 

 هشتثط تَجْات صيؼت هحيطي

 ، هَاد اتضاس ،تجْيضات 

 هصشفي ٍ هٌاتع آهَصؿي

دٛؾشط، اؾاليس يب فيّٓ     ۺزا٘ف 

 آٔٛظقي

 A4وبغص 

 وبٔذيٛسط

 ٚيسئٛ دطٚغوشٛض

 سرشٝ ٚايز ثطز

 ٔبغيه ٚايز ثطز

   زليم15ٝ سطسيت جٕغ آٚضي ظطٚف

   5/0 ٘حٜٛ اضايٝ نٛضسحؿبة ثٝ ٔكشطي

   زليم15ٝ فطآيٙس حُٕ زيؽ

   زليم15ٝ ٘ىبر وّي ؾطٚ وطزٖ

   زليم15ٝ سطسيت جٕغ آٚضي ظطٚف

    ۺٟٔبضر 

  5/0  جٕغ آٚضي نحيح ثكمبة ٞب

  5/0  حُٕ زيؽ

  5/0  حُٕ ثكمبة

 ۺٍ٘طـ 

 حفظ ٚ سطسيت زض جٕغ آٚضي ظطٚف 

 

 ۺ ايٕٙي ٚ ثٟساقز 

 وذؿَٛ آسف ٘كب٘ي، جؼجٝ وٕه ٞبي اِٚيٝ 

 ضػبيز ثٟساقز قرهي، ٔحيظ ٚ غصا

 ۺسٛجٟبر ظيؿز ٔحيغي 

- 
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 اؾشب٘ساضز آٔٛظـ 

ٝ ي سحّيُ آٔٛظـ -   ثطٌ

 : عٌَاى 

  وطزٖدصيطايي

 ظٔبٖ آٔٛظـ

 جٕغ ػّٕي ٘ظطي 

3:30 2:30 6 

   ايوٌي،ًگشؽ   هْاست ،،داًؾ 

 هشتثط تَجْات صيؼت هحيطي

 ، هَاد اتضاس ،تجْيضات 

 هصشفي ٍ هٌاتع آهَصؿي

دٛؾشط، اؾاليس يب فيّٓ     ۺزا٘ف 

 آٔٛظقي

 A4وبغص 

 وبٔذيٛسط

 ٚيسئٛ دطٚغوشٛض

 سرشٝ ٚايز ثطز

 ٔبغيه ٚايز ثطز

   1 آزاة اجشٕبػي زض ضؾشٛضاٖ

   1 آزاة ٌطفشٗ ؾفبضـ غصا

   1 ا٘ٛاع ٔٙٛ

   00:30 آزاة اضايٝ نٛضسحؿبة ٚ ٌطفشٗ ا٘ؼبْ

    ۺٟٔبضر 

  00:15  اؾشمجبَ اظ ٔكشطيبٖ

  00:15  اضايٝ ٔٙٛ ثٝ ٔكشطيبٖ 

جبٕ٘بيي ٔيعثبٖ زض ٔىبٖ  )دصيطايي اظ يه ذب٘ٛازٜ زض ضؾشٛضاٖ

 (...ٔٙبؾت ٚ 

 00:30  

ٞسايز ٔيٟٕب٘بٖ ثٝ ٔحُ )دصيطايي اظ ٔمبٔبر ازاضي زض ضؾشٛضاٖ 

 (...ٔٙبؾت ٚ 

 00:30  

  1  ٌطفشٗ ؾفبضـ غصا ٚ اضايٝ نٛضسحؿبة

 ۺٍ٘طـ 

 ۺ ايٕٙي ٚ ثٟساقز 

 وذؿَٛ آسف ٘كب٘ي، جؼجٝ وٕه ٞبي اِٚيٝ 

 ضػبيز ثٟساقز قرهي، ٔحيظ ٚ غصا

 ۺسٛجٟبر ظيؿز ٔحيغي 

- 
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 اؾشب٘ساضز آٔٛظـ 

ٝ ي سحّيُ آٔٛظـ -   ثطٌ

 : عٌَاى 

 ٔىبِٕٝ ٚ ٔىبسجٝ ثٝ ظثبٖ اٍّ٘يؿي زض دصيطايي

 ظٔبٖ آٔٛظـ

 جٕغ ػّٕي ٘ظطي 

58 18 76 

   ايوٌي،ًگشؽ   هْاست ،،داًؾ 

 هشتثط تَجْات صيؼت هحيطي

 ، هَاد اتضاس ،تجْيضات 

 هصشفي ٍ هٌاتع آهَصؿي

وشبة سٕطيٗ ظثبٖ اٍّ٘يؿي     ۺزا٘ف 

 زض ضؾشٛضاٖ

دٛؾشط، اؾاليس يب فيّٓ 

 آٔٛظقي

 A4وبغص 

 وبٔذيٛسط

 ٚيسئٛ دطٚغوشٛض

 سرشٝ ٚايز ثطز

 ٔبغيه ٚايز ثطز

   9 ٔؼبزَ اٍّ٘يؿي سجٟيعار ٚ اثعاض

   9 ٔؼبزَ اٍّ٘يؿي ا٘ٛاع ضٚقٟبي درز

   25 ٔؼبزَ اٍّ٘يؿي ا٘ٛاع ٔٛاز ذبْ

   15 ٔؼبزَ اٍّ٘يؿي ا٘ٛاع ٘ٛقيس٘ي ٞب

    ۺٟٔبضر 

  7  ذٛقبٔسٌٛيي ثٝ ظثبٖ اٍّ٘يؿي

  5  ٔىبِٕبر ؾفبضـ ٌطفشٗ ثٝ ظثبٖ اٍّ٘يؿي

  3  ٔىبِٕبر اضايٝ نٛضسحؿبة ٔكشطيبٖ ثٝ ظثبٖ اٍّ٘يؿي

  3  ٔىبِٕبر ؾفبضـ سّفٙي ثٝ ظثبٖ اٍّ٘يؿي

 ۺٍ٘طـ 

 

 ۺ ايٕٙي ٚ ثٟساقز 

 

 ۺسٛجٟبر ظيؿز ٔحيغي 
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  ثطٌٝ اؾشب٘ساضز سجٟيعار- 

 تَضيحات  تعذاد  هـخصات فٌي ٍ دليك  ًام  سديف

  1  اؾشيكٗ 1

   ػسز8  چٛة، اؾشيُ،قيكٝ ٔيع سه يب چٟبض ٘فطٜ 2

  عذد1  چٛة، اؾشيُ،قيكٝ ٔيع جّٛي ٔجُ 3

  عذد1  چٛة، اؾشيُ،قيكٝ ٔيع وٕىي غصا  4

ٔيع وٕىي ظطٚف  5
(Service desk) 

  عذد1  چٛة، اؾشيُ،قيكٝ

   عذد12 ٔؼِٕٛي نٙسِي  6

   عذد 3 اؾشيُ ؾيٙه ظطفكٛيي 7

  عذد1 ثطلي لٟٛٞؿبظ  8

  عذد1 ثطلي چبيؿبظ 9

  عذد1 اؾشيُ لٟٜٛ جٛـ 10

   عذد1  ا٘ٛاع چطذسؾشي ٞب يب سطِٚيٟب 11

   عذد1  ٌٛضيسٖٚ يب فّٕت 12

   عذد1  چطذسؾشي ذسٔبر اسبق ٟٕٔبٖ 13

   عذد1  چطخ زؾشي زؾط 14

ٝ اي ثطٜ 15    عذد1  چطخ زؾشيٍٛقز قم

   عذد1  چطخ زؾشي اٚضزٚض 16

   عذد1  ٞبر دّيز 17

   ٔشٙبؾت ثب ٔؿبحز وذؿَٛ آسف ٘كب٘ي  18

 

 : تَجِ 

 .  ًفش دس ًظش گشفتِ ؿَد 15تجْيضات تشاي يه واسگاُ تِ ظشفيت - 
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 ثطٌٝ اؾشب٘ساضز ٔٛاز   - 

 تَضيحات  تعذاد  هـخصات فٌي ٍ دليك  ًام  سديف

   ثبوؽ اظ ٞط وساْ 1  دٛزضي،ٔبيغ  ٔٛاز قٛيٙسٜ  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 : تَجِ 

 . ًفش هحاػثِ ؿَد 15هَاد تِ اصاء يه ًفش ٍ يه واسگاُ تِ ظشفيت - 
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  ثطٌٝ اؾشب٘ساضز اثعاض - 

هـخصات فٌي ٍ  ًام  سديف

 دليك 

 تَضيحات  تعذاد 

ٖ  سرز ثسٖٚ زؾشٝ ٚ دبيٝ 1  ِيٛا

ٝ زاض ثب ؾغح وبؾٝ ٔب٘ٙس ضٚي دبيٝ سرز  ٖ  دبي  ِيٛا

ٝ زاض  ٝ اي قىُ دبي ٖ اؾشٛا٘  ِيٛا

ٖ  ٔرهٛل آثجٛ ثسٖٚ اِىُ دبيٝ ثّٙس  ِيٛا

 ِيٛاٖ آثجٛي ثسٖٚ اِىُ ٔرطٚعي قىُ ثب دبيٝ وطٚي

 ِيٛاٖ وبِيٙع

 ِيٛاٖ قبر

 ِيٛاٖ دبيٙز

 ِيٛاٖ ديّؿٙط

 ِيٛاٖ آثجٛ ثسٖٚ اِىُ

 ِيٛاٖ آة ثط٘ج

ٝ اي قىُ  ِيٛاٖ الِ

 ِيٛاٖ فّٛسي

 ِيٛاٖ لسيٕي يب ديه

ٖ  يبضز  ِيٛا

 جبْ وٛوشُ

 جبْ قطاة لطٔع ثسٖٚ اِىُ

 جبْ قطاة ثٛضزٚ ثسٖٚ اِىُ

 جبْ قطاة ثٛضٌب٘سي ثسٖٚ اِىُ

 جبْ قطاة ؾفيس ثسٖٚ اِىُ

ْ  فّٛسي قىُ قبٔذبيٗ ثسٖٚ اِىُ  جب

 جبْ قطي ثسٖٚ اِىُ

 جبْ وٛدز 
 دبضچ

 ؾهفال

 ٔبي لٟٜٛ

 فٙجبٖ لٟٜٛ ايطِٙس

 فٙجبٖ لٟٜٛ 

 فٙجبٖ چبي 

 فٙجبٖ ؾٛح ذٛضي

 ٘ؼّجىي لٟٜٛ

 ٘ؼّجىي وٙؿٛٔٝ

 قىطدبـ

 وطيؿشبَ/ثّٛض

 وطيؿشبَ /ثّٛض

 وطيؿشبَ/ثّٛض

 وطيؿشبَ/ثّٛض
 وطيؿشبَ/ثّٛض
 وطيؿشبَ/ثّٛض
 وطيؿشبَ/ثّٛض
 وطيؿشبَ/ثّٛض
 وطيؿشبَ/ثّٛض
 وطيؿشبَ/ثّٛض
 وطيؿشبَ/ثّٛض
 وطيؿشبَ/ثّٛض
 وطيؿشبَ/ثّٛض
 وطيؿشبَ/ثّٛض
 وطيؿشبَ/ثّٛض
 وطيؿشبَ/ثّٛض
 وطيؿشبَ/ثّٛض
 وطيؿشبَ/ثّٛض
 وطيؿشبَ/ثّٛض
 وطيؿشبَ/ثّٛض
 وطيؿشبَ/ثّٛض
 وطيؿشبَ/ثّٛض
 وطيؿشبَ/ثّٛض
 وطيؿشبَ/ثّٛض

 
 چيٙي

 چيٙي

 چيٙي

 چيٙي

 چيٙي

 چيٙي
 چيٙي

 ثّٛض يب اؾشيُ

يه زؾز 

اظ ٞط وساْ 

ثطاي ٕٞٝ 

 ٔٛاضز اثعاض
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 قىطذٛضي ٚ ا٘جط آٖ

 لٛضي چبي

 لٛضي لٟٜٛ

 دبيٝ لٛضي 

 لٙساٖ

 ثكمبة وٙبضي

 ثكمبة ديف غصا

 ثكمبة ثيضي قىُ

 ثكمبة ٘بٖ 

 ثكمبة وطٜ 

 ثكمبة قبْ

 (ضسطاوٛ)ثكمبة يه چٟبضْ 

 ديف زؾشي 

 ثكمبة وٛچه

 ثكمبة ِٛاليي

 ثكمبة ؾٛح

 ظيطثكمبثي

 ثكمبة ٔيٜٛ

 زيؽ ؾٛفّٝ

 ظطف ؾبالز

 وبؾٝ اٍ٘كشي

 ؾٛح ذٛضي

 ؾطٚيؽ غصاذٛضي چيٙي

 ؾؽ ذٛضي

 ظطٚف غصاذٛضي ؾطٔيع

 ظطف وطٜ ٚ دٙيط

 ظطف ؾجعيجبر ٚ زضدٛـ آٖ

 ظطف ديف غصا ٚ زض دٛـ آٖ

 ويه ذٛضي

 آة ِيٕٛذٛضي

 ؾجس ٘بٖ 

 ٘مطٜ جبر ٔرهٛل زؾط

ظطف ٔرهٛل ؾطز ٍ٘ٝ زاقشٗ قطاة ثسٖٚ اِىُ ٚ 

 دبيٝ آٖ

 يرساٖ ٚ ا٘جط آٖ

 جب قٕؼي ٞبي دبيٝ ثّٙس

 قٕؼساٖ

 ٌّساٖ

 ثّٛض يب اؾشيُ

 چيٙي

 چيٙي
 چيٙي

 چيٙي

 چيٙي

 چيٙي

 چيٙي

 چيٙي

 چيٙي

 چيٙي

 چيٙي

 چيٙي

 چيٙي

 چيٙي

 چيٙي

 چيٙي

 چيٙي

 چيٙي

 چيٙي

 چيٙي

 چيٙي

 چيٙي

 چيٙي

 چيٙي

 چيٙي

 چيٙي

 چيٙي

 چيٙي

 چيٙي

 

 

 ٘مطٜ

 

 

 

 چيٙي يب ثّٛض

 چيٙي يب ثّٛض
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 ٕ٘ىساٖ 

 فّفُ زاٖ 

 ظيطؾيٍبضي

 چٍٙبَ ؾبالز

 چٍٙبَ قبْ

 چٍٙبَ زؾط

 چٍٙبَ ٔبٞي

 چٍٙبَ وٛچه ديف غصا

 چٍٙبَ وٛوشُ

 لبقك ٞب ٚ چٍٙبَ ٞبي ؾطٚيؽ

 چٍٙبَ ٞبي ٕٞٝ وبضٜ

 ؾطٚيؽ لبقك ٚ چٍٙبَ

 چٍٙبَ ويه ٚ قيطيٙي

 چٍٙبَ نسف ذٛضاوي

 چٍٙبَ ٔرهٛل ذطچًٙ

 چٍٙبَ ٔرهٛل حّعٖٚ

 چٍٙبَ قيطيٙي

 چٍٙبَ ِٛاليي

 چٍٙبَ اؾشيه

 چٍٙبَ ٔيٜٛ

 چٍٙبَ نجحب٘ٝ

  (Splade) اؾذّيس

 وبضز ٔيٜٛ  

 وبضز ِٛاليي

 وبضز اؾشيه

 وبضز وطٜ

 وبضز ٔبٞي

 وبضز قبْ

 وبضز ٞبي ٕٞٝ وبضٜ

 ؾطٚيؽ وبضز

 وبضز غصاذٛضي

 وبضز نجحب٘ٝ

 لبقك ؾٛح ذٛضي

 لبقك زؾط

 لبقك چبي ذٛضي

 لبقك ٕٞٝ وبضٜ

 ذٛضي لبقك ؾٛح

 لبقك قيطيٙي ذٛضي

 چيٙي يب ثّٛض 

 چيٙي يب ثّٛض

 چيٙي يب ثّٛض

 چيٙي يب ثّٛض
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 لبقك ٔطثبذٛضي

 چبلٛي وطٜ

 چبلٛي دٙيط

 چبلٛي قبْ 

 ا٘جط حّعٖٚ

 ا٘جطٞبي ليچي

 ليچي اٍ٘ٛض

 ؾٛظٖ ذطچًٙ

 (Chopsticks)چبح اؾشيه

 چفيًٙ زيف

 ؾيٙي حّعٖٚ

 ؾيد 

 اؾىٛح يب لبقك ٔرهٛل ثؿشٙي

 فٙسق قىٗ ظً٘ ٘عٖ

 ثبظوٗ ثغطي ٞبي ٘ٛقيس٘ي

 جبي ذالَ ز٘ساٖ

 چٛة ٔرهٛل ٍ٘ٝ زاقشٗ ثالَ

ٝ زاض٘سٜ وٛوشُ دٛؾز ٔبٞي ٍ٘ 

 ضٚوف غصاٞبي زاؽ

 ضٚٔيعي ٘ري                                                        

 ضٚٔيعي وشب٘ي

 ضٚٔيعي ٞبي سعئيٙي

 ضٚٔيعي ٞبي ٌيذٛض

 ضٚٔيعي ٞبي ٌّسٚظي

ٖ زٚظي قسٜ   ضٚٔيعي ٞبي ؾٛظ

 ضٚ ـطٚٔيعي

 ضٚٔيعي ثٛفٝ

 ضٚٔيعي چطخ زؾشي ٞب ٚ ٔيعٞبي وٙبضي

 زؾشٕبَ ديكرسٔز يب زؾشٕبَ ذسٔٝ

 زؾشٕبَ ؾفطٜ وٛچه

 زؾشٕبَ ؾفطٜ اثطيكٕي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اؾشيُ 

 

 

 

 

 

 ٘ري

 ٘ري

 ٘ري

 ٘ري

 ٘ري

 ٘ري

 ٘ري

 ٘ري

 ٘ري

 اثطيكٓ

 

 

 : تَجِ 

 .اتضاس تِ اصاء ّش ػِ ًفش هحاػثِ ؿَد - 
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  (انّي ٔٛضز اؾشفبزٜ زض سسٚيٗ ٚ آٔٛظـ اؾشب٘ساضز  )ٔٙبثغ ٚ ٘طْ افعاض ٞبي آٔٛظقي - 

 ٘بقط يب سِٛيس وٙٙسٜ ٔحُ ٘كط ؾبَ ٘كط ٔشطجٓ ِٔٛف ػٙٛاٖ ٔٙجغ يب ٘طْ افعاض ضزيف

وشبة آزاة دصيطايي ٚ  1

 سىٙيه ؾب٘بظ ؾب٘يب

ا٘شكبضار  سٟطاٖ 1391  ؾب٘بظ ٔيٙبيي

 ؾب٘بظؾب٘يب
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 ػالٜٚ ثط ٔٙبثغ انّي   (ديكٟٙبزي ٌطٜٚ سسٚيٗ اؾشب٘ساضز  )ؾبيط ٔٙبثغ ٚ ٔحشٛاٞبي آٔٛظقي - 

 /ٔشطجٓ ِٔٛفيٗ/ ِٔٛف  ؾبَ ٘كط ٘بْ وشبة يب جعٜٚ ضزيف

 ٔشطجٕيٗ

 سٛضيحبر ٘بقط ٔحُ ٘كط

       ٘ساضز  
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 فٟطؾز ؾبيز ٞبي لبثُ اؾشفبزٜ زض آٔٛظـ اؾشب٘ساضز

 

 ضزيف ػٙٛاٖ

 1 ٘ساضز 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 
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 فٟطؾز ٔؼطفي ٘طْ افعاضٞبي ؾٛزٔٙس ٚ ٔطسجظ 

  (ػالٜٚ ثط ٘طْ افعاضٞبي انّي  )

 

 سٛضيحبر آزضؼ سٟيٝ وٙٙسٜ ػٙٛاٖ ٘طْ افعاض ضزيف

    ٘ساضز  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 


