
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 ثؿ٠٘ تؼبٓي

 آهَصشهؼبًٍت 
 دفتش طشح ٍ ثشًبهِ ّبي دسسي

 

 

 

 

 

 
 

  ضغلآهَصش استبًذاسد 
 
 

               قـْآٗٞظـ ػٜٞاٙ     

 
 ظٛب٠ٛنٞضت ٝ اثطايكِط پیط      

                              

     ٗطاهجت ظيجبييُطٟٝ قـٔي  
 

 

 قـْ آٗٞظـ ًس ٗٔي 

 

 
 
 
 
 
 

 1/5/95تب تبضيد                        1/5/90اظ تبضيد    :    ٗست اػتجبض اؾتبٛساضز

 

2/1/32/07-5 
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  زكتط عطح ٝ ثطٛب٠ٗ ١بي زضؾي ٛظبضت ثط تسٝيٚ ٗحتٞا ٝ تهٞيت  :

 5-2/1/32/70 :   قـْآٗٞظـ ًس ٗٔي قٜبؾبيي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آزضؼ  زكتط عطح ٝ ثطٛب٠ٗ ١بي زضؾي

 پالى ، اي ًكٞض  ، ؾبظٗبٙ آٗٞظـ كٜي ٝ حطك٠ 2، ؾبذت٘بٙ ق٘بضٟ ، ٛجف ذیبثبٙ ٛهطت    ، ذیبثبٙ ذٞـ ق٘بٓيذیبثبٙ آظازي    –ت٢طاٙ 

97 

 66569900 – 9تٔلٚ       66944117ض       زٝضِٛب

 Barnamehdarci @ yahoo.comآزضؼ آٌتطٝٛیٌي : 

 

 

 

 : ٗطاهجت ٝ ظيجبيياػضبء ً٘یؿیٞٙ ترههي ثطٛب٠ٗ ضيعي زضؾي ضقت٠ 

 كطحٜبظ ًیب -

 كطي٘بٟ نبٓحي -

 ٛب١یس زاٛكٜ٘س -

 ٗػُبٙ ًٞقف -

 ٗطيٖ ٝيٚ -

 حؿٚ ضٗضبٛي -

 

 

 حٞظٟ ١بي حطك٠ اي ٝ ترههي ١ٌ٘بض ثطاي تسٝيٚ اؾتبٛساضز آٗٞظـ قـْ / قبيؿتِي : 

 

 ظتي ٝظاضت ًبضٗطًع تحویوبت ٝ تؼٔی٘بت حلب -

 كطآيٜس انالح ٝ ثبظِٛطي :  

- 

 ثب تٞج٠ ث٠ زضذٞاؾت ٗتوبضیبٙ ضقت٠ ٗٞضز ٛظط ث٠ ضٝظ ضؾبٛي ٝ ٗٞضز ثبظِٛطي هطاض ُطكت.-
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   قبيؿتِي    ـْقآٗٞظـ ت٢ی٠ ًٜٜسُبٙ اؾتبٛساضز 

 اي٘یْ تٔلٚ ٝ، آزضؼ   ؾبثو٠ ًبض ٗطتجظ قـْ ٝ ؾ٘ت  ضقت٠ تحهیٔي آذطيٚ ٗسضى تحهیٔي  ٛبٕ ٝ ٛبٕ ذبٛٞازُي ضزيق

1  

 كطحٜبظ ًیب

 

 زيپٖٔ 

 

 

 ضيبضي 

 

 كیعيي

 

ٗسيط 

ٗٞؾؽ 

 آٗٞظقِبٟ

 كطحٜبظ 

ؾبّ ؾبثو٠ 20

 ًبض

 66867674تٔلٚ ثبثت : 

 09122729016تٔلٚ ١٘طاٟ : 

 :   اي٘یْ
Farahnazkia@yahoo.com 

خ آشضثبيجبٙ، ثيیٚ  -آزضؼ:ت٢طاٙ

  2 878ذٞـ ٝ ههطآسقت، پالى 

 كطي٘بٟ نبٓحي

 

 كٞم 

 

 ٓیؿبٛؽ

ٗسيطيت 

ٗحیظ 

ظيؿت ٝ 
HSE_MS 

ٗسيط   

ٗٞؾؽ  

آٗٞظقِبٟ 

 ١ٜط ُؿتط  

 

 

ؾبّ ؾبثو٠ 10

 ًبض

 44418655تٔلٚ ثبثت :

  09121326712تٔلٚ ١٘طاٟ :

 اي٘یْ : 
farimahsalehi@yahoo.co

m 

آزضؼ :اقطكي انل٢بٛي ٛجف خ 

  4ٝاحس 4ٗرجطي پالى
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 ٛب١یس 

 زاٛكٜ٘س

 

 زيپٖٔ

 

 تطثیت 

 

 ٗؼٖٔ

ٗسيط   

ٗٞؾؽ  

آٗٞظقِبٟ 

 ُْ پط  

ؾبّ ؾبثو٠ 11

 ًبض

 88630367تٔلٚ ثبثت :

   09122305672تٔلٚ ١٘طاٟ : 

 اي٘یْ :
daneshmadzibaee@yahoo

.com 
 32اٗیطآثبزپالى 4آزضؼ :ًٞچ٠ 

  14حسٝا
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 ٗػُبٙ ًٞقف

 

 زيپٖٔ

 

اهتهبز 

 اجت٘بيي

ٗسيط   

ٗٞؾؽ  

آٗٞظقِبٟ 

 ًػاّ

 

ؾبّ ؾبثو٠ 11

 ًبض

 889050تٔلٚ ثبثت :

  09124331606تٔلٚ ١٘طاٟ :

اي٘یْ 

:
mozhgankoshesh@yahoo.

com 

 

آزضؼ : ذیبثبٙ ج٢بٙ آضا ٛجف 

 1ٝاحس 90پالى 39ذیبثبٙ 
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 ٗطيٖ ٝيٚ

 

 زيپٖٔ

 

 تجطثي

ٗسيط   

ؽ  ٗٞؾ

آٗٞظقِبٟ 

 ؾبي٠ ١ب

 

 

 

ؾبّ ؾبثو٠ 13

 ًبض

 77290483تٔلٚ ثبثت :

  0912217037تٔلٚ ١٘طاٟ :

 اي٘یْ : 
M.Behaein@yahoo.com 

آزضؼ :ت٢طاٛپبضؼ ثیٚ ك٠ٌٔ زٕٝ 

 110قطهي پالى182ٝؾٕٞ خ 

 عجو٠ ١ٌ٘ق 
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 حؿٚ ضٗضبٛي

 

 ٓیؿبٛؽ

 

ث٢ساقت 

 حطك٠ اي

ضئیؽ ازاضٟ 

آٗٞظـ 

ٗطًع 

تحویوبت ٝ 

تؼٔی٘بت 

 حلبظت

ٝث٢ساقت 

 ًبض

ؾييييييبّ  18

 ؾبثو٠ ًبض

 021-66643388تٔلٚ ثبثت :

  09124331606تٔلٚ ١٘طاٟ :

اي٘یييييييييييييييييييييييييْ 
Hamozesh@yahoo.com  

ٗطًيع  -يبكت آثيبز -آزضؼ :ت٢طاٙ

 تحویوبت ٝحلبظت ٝث٢ساقت ًبض 

 تٔلٚ ثبثت :      7

 تٔلٚ ١٘طاٟ : 

 اي٘یْ : 

 آزضؼ :
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 تؼبضيق : 
 اؾتبٛساضز قـْ : 

 سد اساتبًذاسد رشفاِ اي ًياض و تاِ     هطخػبت ضبيستگي ّب ٍ تَاًوٌذي ّبي هَسد ًيبص ثشاي ػولكشد هَثش دس هحيط كابس سا وَيٌاذ دس ثؼ اي اص هاَا    
 هي ضَد.

 اؾتبٛساضز آٗٞظـ : 
 ي يبدويشي ثشاي سسيذى ثِ ضبيستگي ّبي هَجَد دس استبًذاسد ضغل .  ًقطِ

 ٛبٕ يي قـْ :  
 ثِ هجوَػِ اي اص ٍظبيف ٍ تَاًوٌذي ّبي خبظ كِ اص يك ضخع دس سطح هَسد ًظش اًتظبس هي سٍد اطالق هي ضَد . 

 قطح قـْ : 
ِ اي ضبهل هْن تشيي ػٌبغش يك ضغل اص قجيل جبيگبُ يب ػٌَاى ضغل ، كبسّب  استجبط ضغل ثب هطبغل ديگش دس يك رَصُ ضغلي ، هسئَليت ّاب ،  ثيبًي

 ضشايط كبسي ٍ استبًذاسد ػولكشد هَسد ًيبص ضغل . 

 عّٞ زٝضٟ آٗٞظـ : 
 رذاقل صهبى ٍ جلسبت هَسد ًيبص ثشاي سسيذى ثِ يك استبًذاسد آهَصضي . 

 ٝيػُي ًبضآٗٞظ ٝضٝزي : 
 رذاقل ضبيستگي ّب ٍ تَاًبيي ّبيي كِ اص يك كبسآهَص دس ٌّگبم ٍسٍد ثِ دٍسُ آهَصش اًتظبس هي سٍد . 

 ًبضٝضظي:
كبسٍسصي غشفب دس هطبغلي است كِ ثؼذ اص آهَصش ًظشي يب ّوگبم ثب آى آهَصش ػولي ثِ غَست هحذٍد يب ثب هبكت غَست هاي وياشد ٍ واشٍست    

آى هطبغل خبظ هحيط ٍاقؼي ثشاي هذتي تؼشيف ضذُ تجشثِ ضَد.)هبًٌذ آهَصش يك ضبيستگي كِ فشد دس هحال آهاَصش ثاِ غاَست      داسد كِ دس
 تئَسيك ثب است بدُ اص ػكس هي آهَصد ٍ وشٍست داسد هذتي دس يك هكبى ٍاقؼي آهَصش ػولي ثجيٌذ ٍ ضبهل ثسيبسي اص هطبغل ًوي وشدد.(

 اضظقیبثي : 
كتجاي ػولاي ٍ اخاالق    ، ػولاي  ثخاص   ِ، كِ ضابهل سا  َاّذ ٍ ق بٍت دس هَسد آًكِ يك ضبيستگي ثذست آهذُ است يب خيش فشآيٌذ جوغ آٍسي ض

 اي خَاّذ ثَد .  رشفِ

 نالحیت حطك٠ اي ٗطثیبٙ : 
 رذاقل تَاًوٌذي ّبي آهَصضي ٍ رشفِ اي كِ اص هشثيبى دٍسُ آهَصش استبًذاسد اًتظبس هي سٍد .

 قبيؿتِي : 
 كبس دس هحيط ّب ٍ ضشايط وًَبوَى ثِ طَس هَثش ٍ كبسا ثشاثش استبًذاسد .  تَاًبيي اًجبم

 زاٛف : 
رذاقل هجوَػِ اي اص هؼلَهبت ًظشي ٍ تَاًوٌذي ّبي رٌّي الصم ثشاي سسيذى ثِ يك ضبيستگي يب تَاًبيي . كاِ هاي تَاًاذ ضابهل ػلاَم )بياِ )       

 فٌي ثبضذ . ، تكٌَلَطي ٍ صثبى ، صيست ضٌبسي ( ، ضيوي ، فيضيك سيبوي 

 ٢ٗبضت : 
 رذاقل ّوبٌّگي ثيي رّي ٍ جسن ثشاي سسيذى ثِ يك تَاًوٌذي يب ضبيستگي . هؼوَالً ثِ هْبست ّبي ػولي اسجبع هي ضَد . 

 ِٛطـ : 
   هجوَػِ اي اص سفتبسّبي ػبط ي كِ ثشاي ضبيستگي دس يك كبس هَسد ًيبص است ٍ ضبهل هْبست ّبي غيش فٌي ٍ اخالق رشفِ اي هي ثبضذ .

 ايٜ٘ي : 
 هَاسدي است كِ ػذم يب اًجبم ًذادى غحيح آى هَجت ثشٍص رَادث ٍ خطشات دس هحيط كبس هي ضَد .

 تٞج٢بت ظيؿت ٗحیغي :

 هالرظبتي است كِ دس ّش ضغل ثبيذ سػبيت ٍ ػول ضَد كِ كوتشيي آسيت ثِ هحيط صيست ٍاسد وشدد.
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 :  قـْاؾتبٛساضز آٗٞظـ ٛبٕ 

 )يشايطگش غَست ٍ اثشٍ

 : قـْاؾتبٛساضز آٗٞظـ قطح 

ّبيي چَى  غَست ضغلي است دس رَصُ هشاقجت ٍ صيجبيي كِ دس آى ضخع قبدس ثِ اًجبم ضبيستگياثشٍ ٍ )يشايطگش 
د)يالسيَى ٍ فشم ٍ ربلت دادى ثِ اثشٍّب ٍ سًگ آلَدوي صدايي هحيطي ٍ ثْذاضت فشدي ٍ هطبٍسُ ثب هطتشي ٍ اًجبم 

 -آسايطگش هَي صًبًِ  –اثشٍ ٍ وزاضتي هبسك سٍي غَست خَاّذ ثَد ايي ضغل هشتجط ثب هطبغل هتؼبدل سبص چْشُ صًبًِ 

 ثبضذ. آسايطگش ًبخي  ٍ آسايص ٍ )يشايص صًبًِ هي -كبسثش هَاد ضيويبيي دس آسايص صًبًِ -)يشايطگش هَي صًبًِ 

 : ٝضٝزيي ١بي ًبضآٗٞظ ٝيػُ

 ؾٕٞ ضا١ٜ٘بييٗیعاٙ تحهیالت : حساهْ 

 ٗتٜبؾت ثب قـْ ٗطثٞع٠:  ٝ ش١ٜي تٞاٛبيي جؿ٘يحساهْ 

  -: ٢ٗبضت ١بي پیف ٛیبظ 

:آٗٞظـ زٝضٟ  عّٞ  

 ؾبػت  128  :        عّٞ زٝضٟ آٗٞظـ

  ؾبػت  28     :     ي ظٗبٙ آٗٞظـ ٛظطي

 بػتؾ   100    :     ي ظٗبٙ آٗٞظـ ػْ٘

 ؾبػت   -       :    ًبضٝضظي   ظٗبٙ ي 

  ؾبػت    -     :      ي ظٗبٙ پطٝغٟ   

 ثٞزج٠ ثٜسي اضظقیبثي ) ث٠ زضنس ( 

 %25:  ًتجي -

 %65ػ٘ٔي : -

 %10اذالم حطك٠ اي : -

 نالحیت ١بي حطك٠ اي ٗطثیبٙ :

 ٗطثٞع٠ؾبّ ؾبثو٠ ًبضي ٗطتجظ زض قـْ  5زيپٖٔ ٗتٞؾغ٠ يب ًبض ٝ زاٛف ٝ حساهْ 
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 تؼطيق زهین اؾتبٛساضز ) انغالحي ( :  ٭

 

١بيي چٞٙ آٓٞزُي  پیطايكِط نٞضت ٝ اثطٝ قـٔي اؾت زض حٞظٟ ٗطاهجت ٝ ظيجبيي ٠ً زض آٙ قرم هبزض ث٠ اٛجبٕ قبيؿتِي

ٝ ُصاقتٚ ٗبؾي ضٝي  ظزايي ٗحیغي ٝ ث٢ساقت كطزي ٝ ٗكبٝضٟ ٝ اٛجبٕ اپیالؾیٞٙ ٝ كطٕ ٝ حبٓت زازٙ ث٠ اثط١ٝب ٝ ضَٛ اثطٝ

ًبضثط ٗٞاز -پیطايكِط ٗٞي ظٛب٠ٛ  -آضايكِط ٗٞي ظٛب٠ٛ –نٞضت ذٞا١س ثٞز ايٚ قـْ ٗطتجظ ثب ٗكبؿْ ٗتؼبزّ ؾبظ چ٢طٟ ظٛب٠ٛ 

 ثبقس. آضايكِط ٛبذٚ  ٝآضايف ٝ پیطايف ظٛب٠ٛ ٗي  -قی٘یبيي زض آضايف ظٛب٠ٛ

 

 

 : انغالح اِٛٔیؿي اؾتبٛساضز ) ٝ انغالحبت ٗكبث٠ ج٢بٛي ( ٭

 

   cosmetologist 

 

 

 ٢ٖٗ تطيٚ اؾتبٛساضز١ب ٝ ضقت٠ ١بي ٗطتجظ ثب ايٚ اؾتبٛساضز :  ٭

 

 پیطايكِط ٗٞي ظٛب٠ٛ -

 آضايكِط ٛبذٚ -

 آضايكِط ٗٞي ظٛب٠ٛ -

 ًبضثط ٗٞاز قی٘یبيي زض آضايف ظٛب٠ٛ -

 آضايف ٝ پیطايف ظٛب٠ٛ -

 ٗتؼبزّ ؾبظ چ٢طٟ ظٛب٠ٛ -

 

 ؾیت قٜبؾي ٝ ؾغح ؾرتي ًبض :جبيِبٟ اؾتبٛساضز قـٔي اظ ج٢ت آ ٭

 

 عجن ؾٜس ٝ ٗطجغ ......................................       آق : جعٝ ٗكبؿْ ػبزي ٝ ًٖ آؾیت  

 عجن ؾٜس ٝ ٗطجغ ......................................               ة : جعٝ ٗكبؿْ ٛؿجتبً ؾرت   

 عجن ؾٜس ٝ ٗطجغ ........................................          ج : جعٝ ٗكبؿْ ؾرت ٝ ظيبٙ آٝض  

            *ز :  ٛیبظ ث٠ اؾتؼالٕ اظ ٝظاضت ًبض   
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                        1ضغل / ضبيستگيآهَصش استبًذاسد 

 2ضبيستگي ّب / كبسّب  -

 ػٌبٍيي سديف

 آٓٞزُي ظزايي ٗحیغي ٝ حلبظت ٝ ث٢ساقت كطزي 1

 ٗكبٝضٟ ٝ پصيطـ ٗكتطي 2

 ٗٞظزايي )زپیالؾیٞٙ( 3

 انالح نٞضت ثب ثٜس 4

 ٗطاهجت اظ پٞؾت ثؼس اظ ٗٞ ظزايي 5

 كطٕ زازٙ ث٠ اثطٝ 6

 ٗسّ ١بي ٗرتٔق اثطٝ 7

 ضَٛ ًطزٙ اثطٝ 8

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1.

 Occupational / Competency Standard      
2
 . Competency / task 
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 استبًذاسد آهَصش  
  ي تحٔیْ آٗٞظـ ثط٠ُ -

 ػٜٞاٙ :  

 آٓٞزُي ظزايي ٗحیغي ٝ حلبظت ٝ ث٢ساقت كطزي
 ظٗبٙ آٗٞظـ

 ج٘غ ػ٘ٔي ٛظطي 

3 9 12 

 ايٜ٘ي  ،ِٛطـ  ٢ٗبضت ، ،زاٛف 

 تٞج٢بت ظيؿت ٗحیغي ٗطتجظ

 ، ٗٞازاثعاض  ،تج٢یعات 

 ٗهطكي ٝ ٜٗبثغ آٗٞظقي

ٝٗسيط ٝ  نٜسٓي ًبضآٗٞظ    زاٛف :

 ٗطثي

 ، زٝايت ثط

 ٗبغيي 

 زؾتِبٟ ت٢ٞي٠

 زٗبؾٜج

 ضعٞثت ؾٜج

 ٗٞاز قٞيٜسٟ

 زؾتٌف

 يٌجبض ٗهطف ٗبؾي

 ضٝپٞـ

 ًلف ٜٗبؾت

 زؾتِبٟ ضس ػلٞٛي ًٜٜسٟ

 ١بي اٝٓی٠ جؼج٠ ً٘ي

 اثعاض ٗٞاز ضس ػلٞٛي ًٜٜسٟ

 

 

 

   5/0 ػٞاْٗ كیعيٌي زض ٗحیظ ًبض )ٛٞض، ضَٛ، چیسٗبٙ، زٗب، ...( -

   5/0 ١ب( ػٞاْٗ ثیٞٓٞغيٌي زض ٗحیظ ًبض )ٗیٌطٝث٢ب ٝ ثبًتطي -

   5/0  ظا ٝ حٞازث قـٔي ًپؿّٞ آتف ٛكبٛي ٝ ػٞاْٗ آتف -

   5/0 ١٠بي اٝٓی ٝؾبيْ حلبظت كطزي ٝ جؼج٠ ً٘ي

   5/0 كٞ ز١ٜسٟتزؾتِبٟ ضس ػلٞٛي ٝ ٗٞاز ضس ػلٞٛي ٝ قؿ

   5/0 ١بي ٗطثٞط ث٠ قـْ ػٞاضو پٞؾتي ٝ ثی٘بضي -

    ٢ٗبضت :

  1  اؾتلبزٟ اظ ٝؾبيْ حلبظت كطزي -

  2  ١بي اٝٓی٠ اؾتلبزٟ اظ جؼج٠ ً٘ي -

  1  اؾتلبزٟ اظ زؾتِبٟ ضس ػلٞٛي -

  2  اؾتلبزٟ اظ ٗٞاز ضس ػلٞٛي ًٜٜسٟ ٝ قؿتكٞ ز١ٜسٟ -

  2  ٛكبٛي اؾتلبزٟ اظ ًپؿّٞ آتف -

  1  آٝضي ٗٞاز ظائس ٝ ضس ػلٞٛي ٗحیظ ًبض تلٌیي ٝ ج٘غ -

 ِٛطـ :

 قٞيٜسٟ ٗٞاز ٝ آة ٗهطف زض جٞيي نطك٠ –ظ حٞازث قـٔي ١بي ٛبقي ا جُٔٞیطي اظ آؾیت -

 

 ايٜ٘ي ٝ ث٢ساقت : 

 ًبض ظا زض ٗحیظ اؾتلبزٟ اظ ٝؾبيْ حلبظت كطزي )زؾتٌف، ٗبؾي(، پط١یع اظ ػٞاْٗ ثی٘بضي -

 

 تٞج٢بت ظيؿت ٗحیغي :

                  تلٌیي ٗٞاز ظائس -
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 اؾتبٛساضز آٗٞظـ 

 ْ آٗٞظـ ي تحٔی ثط٠ُ -

 ػٜٞاٙ :  

 ٗكبٝضٟ ٝ پصيطـ ٗكتطي
 ظٗبٙ آٗٞظـ

 ج٘غ ػ٘ٔي ٛظطي 

3 11 14 

 ايٜ٘ي  ،ِٛطـ  ٢ٗبضت ، ،زاٛف 

 تٞج٢بت ظيؿت ٗحیغي ٗطتجظ

 ، ٗٞازاثعاض  ،تج٢یعات 

 ٗهطكي ٝ ٜٗبثغ آٗٞظقي

     زاٛف :

ٝ  ٗیع ٝ نٜسٓي ٗسيطيت

 ٗطثي

 ٗیع ٝ نٜسٓي ًبضآٗٞظ

 ٝايت ثطز 

 ٗبغيي 

 پیٞتط ًبٗ

 اٗٞظـتهبٝيط ٗطثٞع٠ ث٠  

 ٓجبؼ ًبض 

 ًلف ٜٗبؾت

 ًبضت ثجت ؾٞاثن

   5/0 ١بي ثطهطاضي اضتجبط ٗؤثط ضٝـ -

   5/0 اي ثب ٗكتطي ٗكبٝضٟ حطك٠ -

   5/0 تهبٝيط ٗطثٞط ث٠ ًبض -

   5/0 ًبضت ؾٞاثن ٗكتطي -

   1 پٞقف ظب١طي آضايكِط ٝ ث٢ساقت ٗكتطي -

    ٢ٗبضت :

  2  جبط نحیح ٝ ٗكتطي پصيطياضت -

  2  ضؾیسُي ث٠ زضذٞاؾت ٝ اػتطاضبت ٗكتطي -

  2  پط ًطزٙ ًبضت ؾٞاثن ٗكتطي -

  2  ٛحٟٞ پٞقف ظب١طي ٝ ضػبيت ث٢ساقت -

  3  اضائ٠ ضكتبض ٜٗبؾت ثب ٗكتطي ٝ ًبضًٜبٙ -

 ِٛطـ :

 ًبض ١ب ٝ احتطإ ث٠ قرهیت اكطاز زض ٗحیظ آُب١ي ٛؿجت ث٠ ٗؿئٞٓیت -

 

 ايٜ٘ي ٝ ث٢ساقت : 

 اؾتلبٟ اظ ٓجبؼ ًبض ٜٗبؾت زض ٗحیظ ًبض -

- 

 تٞج٢بت ظيؿت ٗحیغي :

 : تلٌیي ٗٞاز ظائس-

- 
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 اؾتبٛساضز آٗٞظـ

 ي تحٔیْ آٗٞظـ  ثط٠ُ -

 ػٜٞاٙ :  

 ٗٞظزايي )زپیالؾیٞٙ(

 ظٗبٙ آٗٞظـ

 ج٘غ ػ٘ٔي ٛظطي 

4 16 20 

 ايٜ٘ي  ،ِٛطـ  ٢ٗبضت ، ،زاٛف 

 تٞج٢بت ظيؿت ٗحیغي ٗطتجظ

 ، ٗٞازاثعاض  ،تج٢یعات 

 ٗهطكي ٝ ٜٗبثغ آٗٞظقي

نٜسٓي ًبض، ترت     زاٛف :

 ٗرهٞل

 زؾتِبٟ ٕٗٞ ُطٕ ًٚ

 ٗٞچیٚ، تیؾ ٝ زؾت٠ تیؾ

 ًطٕ ٗٞثط 

 ًبؿص ٗرهٞل 

 يٌجبض ٗهطف ح٠ٓٞ

 ضٝپٞـ يٌجبض ٗهطف

 ظيط اٛساظ يي ثبض ٗهطف

 ثبض ٗهطف يي ًبضزى

 ًٞٚ ثطهي، ٗ  چطاؽ ًبض،

 اثعاض ٗٞاز ضس ػلٞٛي ًٜٜسٟ

 ٗٞاز قٞيٜسٟ

 ًطٕ ضس آت٢بة

 زؾت٘بّ ًبؿصي

 ُیب١ي –ٕٗٞ ؾٜتي 

 زٗپبيي يٌجبض ٗهطف

 پٜج٠

   5/0 ٗل٢ٕٞ اپیالؾیٞٙ ٝ زپیالؾیٞٙ -

   5/0 اٛٞاع جٜؽ ١ٞٗب  -

   1 ضٝق٢بي اظ ثیٚ ثطزٙ ١ٞٗبي ظائس -

   1 ػٞاضو پٞؾتي -

   1 ز ٗهطكيٗٞا اثعاض ًبض،  -

    ٢ٗبضت :

  1  آٗبزٟ ؾبظي ٗكتطي -

  2  آٗبزٟ ؾبظي اثعاض ًبض -

  4  زپیالؾیٞٙ ثب ٗٞٗي ث٠ ضٝـ زؾتي )ؾطز ٝ ُطٕ( -

  3  (اپیالتٞض –زپیالؾیٞٙ ثب ضٝـ ثطهي )ًٝؽ  -

  3  ١بي ٗٞثط تیؾ ٝ ًطٕثب  زپیالؾیٞٙ  -

  1  ٗٞچیٚ ثب زپیالؾیٞٙ   -

  2  ٟ نحیح اظ ٗٞاز ٗهطكياؾتلبز -

 ِٛطـ :

 ثطم ٝ ظٗبٙ–جٔت ضضبيت ٗكتطي، نطك٠ جٞيي زض ٗٞاز ٗهطكي، آة  -

 ايٜ٘ي ٝ ث٢ساقت : 

 اؾتلبزٟ اظ اثعاض يٌجبضٗهطف، زؾتٌف ٝ ٗبؾي، ضٝپٞـ ؾلیس، ضػبيت ايٜ٘ي زض -

 ًبض ثب ٝؾبيْ ثطهي ٝ اؾتلبزٟ اظ ؾیٖ اضت -

 تٞج٢بت ظيؿت ٗحیغي :

 تلٌیي ٝ زكغ ٜٗبؾت ٗٞاز ظائس -

- 
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 اؾتبٛساضز آٗٞظـ                

 ي تحٔیْ آٗٞظـ  ثط٠ُ -

 ػٜٞاٙ :  

 انالح  نٞضت ثب ثٜس

 ظٗبٙ آٗٞظـ

 ج٘غ ػ٘ٔي ٛظطي 

3 11 14 

 ايٜ٘ي  ،ِٛطـ  ٢ٗبضت ، ،زاٛف 

 تٞج٢بت ظيؿت ٗحیغي ٗطتجظ

 ، ٗٞازاثعاض  ،تج٢یعات 

 ظقيٗهطكي ٝ ٜٗبثغ آٗٞ

 نٜسٓي ًبضآٗٞظ    زاٛف :

 نٜسٓي ٗكتطي

 آي٠ٜ

 ٛد انالح

 ٗیع

 پیف ثٜس

 آٌْ

 آٌْ ًبٗلط

 تْ 

 ضٝؾطي

 آة پبـ

 ةب ًطٕ ضس آت٢

 ١بي نٞضت ٗبؾي

 غّ ضس جٞـ

 زؾتٌف ٛري

 پٞزض انالح

 ٗبؾي يٌجبض ٗهطف

 

   1 اٛٞاع پٞؾت نٞضت -

   5/0 اثعاض ًبض -

   5/0 ٗٞاز ٗهطكي -

   1 انالح نٞضت -

    ٢ٗبضت :

  1  آٗبزٟ ؾبظي ٗكتطي -

  1  آٗبزٟ ؾبظي ٝؾبيْ  -

  2  ضس ػلٞٛي اثعاض ًبض -

  2  پبى ٛ٘ٞزٙ نٞضت هجْ اظ انالح -

  2  اؾتلبزٟ نحیح اظ ثٜس -

  2  انالح حس ٜٗبؾت نٞضت -

  1  ٗٞاز ٗهطكي -

 ِٛطـ :

نطك٠  ،ٝ نس٠ٗ ٛعزٙ ث٠ پٞؾت نٞضت كتطيضائ٠ ذسٗبت زض ج٢ت حلظ ؾالٗت ٝ ضضبيت ٗا-

 ظٗبٙ-ثطم -آة–جٞيي زض ٗهطف ٗٞاز 

 

 ايٜ٘ي ٝ ث٢ساقت : 

ـ      ًطزٙ  ضػبيت ث٢ساقت كطزي ثب ضس ػلٞٛي -  ٝ اثيعاض ًيبض ٝ اؾيتلبزٟ اظ زؾيتٌف، ضٝپيٞ

 ي ز١بٛي يٌجبض ٗهطفٗبؾ 

 

 تٞج٢بت ظيؿت ٗحیغي :

 زكغ ٜٗبؾت ٗٞاز ظائس -
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 اضز آٗٞظـ اؾتبٛس

 ي تحٔیْ آٗٞظـ  ثط٠ُ -

 ػٜٞاٙ :  

 ٗطاهجت اظ پٞؾت ثؼس اظ ٗٞ ظزايي
 ظٗبٙ آٗٞظـ

 ج٘غ ػ٘ٔي ٛظطي 

3 9 12 

 ايٜ٘ي  ،ِٛطـ  ٢ٗبضت ، ،زاٛف 

 تٞج٢بت ظيؿت ٗحیغي ٗطتجظ

 ، ٗٞازاثعاض  ،تج٢یعات 

 ٗهطكي ٝ ٜٗبثغ آٗٞظقي

 ٗطثيٝٗسيط   ينٜسٓ    زاٛف :

 ٝايت ثطز        

 ٗبغيي 

 پیف ثٜس

 تْ 

ٗٞاز ضس ػلٞٛي ًٜٜسٟ 

 ١ب زؾت

 ٗٞاز قٞيٜسٟ

 نٞضتٗبؾي  اٛٞاع 

 تٜظیق ٝپٜج٠

 غّ ضس آت٢بة

 زؾت٘بّ ًبؿصي 

 ًٜٜسٟٗطعٞة   ًطٕ

 ًیؿ٠ يد

 ًبؾ٠، هٖٔ

 آي٠ٜ زؾتي

 آٌْ ٝ آة پبـ           

 ح٠ٓٞ يٌجبض ٗهطف

 ًطٕ ًالغٙ

 نٞضت ؾلت ًٜٜسٟ  ًطٕ

   1 اييػٞاضو پٞؾت ثؼس اظ ٗٞظز -

)ٗبؾبغ،ٝيتبٗی٠ٜ،ٗبؾيييي،كطيع ضٝقييي٢بي ٗطاهجيييت اظ پٞؾت -

 ٛ٘ٞزٙ،... (

1   

   1 اثعاضًبض،  ٗٞاز ٗهطكي -

-    

    ٢ٗبضت :

  1  آٗبزٟ ؾبظي ٗكتطي -

  2  ت٘یع ًطزٙ پٞؾت -

  2  ٗبؾبغ نٞضت -

  1  كطيع ٛ٘ٞزٙ نٞضت -

  1  ٗبؾي نٞضت -

  1  ٝيتبٗی٠ٜ نٞضت -

  1  اؾتلبزٟ نحیح اظ ٗٞاز ٗهطكي هجْ ٝ ثؼس اظ ًبض -

 ِٛطـ :

 ،ظٗبٙ ٝٗٞاز ٗهطكيثطم ، جٔت ضضبيت ٗكتطي ٝ نطك٠ جٞيي زض ٗهطف آة -

 ايٜ٘ي ٝ ث٢ساقت : 

 ٗٞاز ٗهطكي اٛوضبءح٠ٓٞ يٌجبض ٗهطف ٝ تٞج٠ ث٠ تبضيد  ضٝپٞـ،  اؾتلبزٟ اظ ٗبؾي،  -

 

 تٞج٢بت ظيؿت ٗحیغي :

 زكغ ٜٗبؾت ٗٞاز ظائس -
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 اؾتبٛساضز آٗٞظـ 

 ي تحٔیْ آٗٞظـ  ثط٠ُ -

 ػٜٞاٙ :  

 كطٕ زازٙ ث٠ اثطٝ
 ظٗبٙ آٗٞظـ

 ج٘غ ػ٘ٔي ٛظطي 

4 16 20 

 ايٜ٘ي  ،ِٛطـ  ٢ٗبضت ، ،زاٛف 

 تٞج٢بت ظيؿت ٗحیغي ٗطتجظ

 ، ٗٞازاثعاض  ،تج٢یعات 

 ٗهطكي ٝ ٜٗبثغ آٗٞظقي

 ٗطثي ٝنٜسٓي      زاٛف :

 ٗسيط ٝ ًبض اٗٞظ

 آي٠ٜ

 ٗیعًبض

 ٗٞچیٚ اٛجطي

 ٗٞچیٚ هیچي

 هیچي اثطٝ

 ثطؼ اثطٝ

 پٜج٠

 زؾت٘بّ ًبؿصي

 زؾتٌف

 ٗبؾي 

 ًطٕ ضس آت٢بة

 آٌْ

 ٛد ثٜس

 ذظ ًف ًبؿصي

 ٗساز اثطٝ

 پیف ثٜس ٝ تْ

 آٗٞظـتهبٝيط ٗطثٞط ث٠ 

 

   1 اثطٝ  اٛٞاع كطٕ -

   1 توؿیٖ ثٜسي اثطٝ -

   1 ايبي چكٖ ٝ اثطٝاقٌبّ ١ٜسؾي چ٢طٟ، ظٝ -

   1 ٗٞاز ٗهطكي، اثعاض ًبض -

    ٢ٗبضت :

  2  آٗبزٟ ؾبظي ٗكتطي ٝ ضس ػلٞٛي اثعاض ًبض -

  3  )ثٜس ٝ ٗٞچیٚ( ثب تٞج٠ ث٠ توؿیٖ ثٜسي آٙ ت٘یع ًطزٙ اثطٝ -

  7  پیطايف ٝعطاحي اثطٝ ثب تٞج٠ ث٠ اقٌبّ چ٢طٟ -

  2  اض ًبضاؾتلبزٟ نحیح اظ ٗٞاز ٗهطكي ٝ اثع -

  2  عطاحي اثطٝ ثهٞضت ٗٞهت)ٗساز ،ٗبغيي،...( -

 ِٛطـ :

 ضٗهطف آة،ثطم ٝ ٗٞاز ٗهطكي جٔت ضضبيت ٗكتطي ، نطك٠ جٞيي ز -

- 

 ايٜ٘ي ٝ ث٢ساقت : 

 ضػبيت ث٢ساقت كطزي ثيب ضيسػلٞٛي   ٝ اؾتلبزٟ اظ ٗبؾي ، ضٝپٞـ ؾلیس ٝ زؾتٌف ٛري -

 اثعاضًبض ًطزٙ

- 

 ؿت ٗحیغي :تٞج٢بت ظي

 : زكغ ٜٗبؾت ٗٞاز ظائس-
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 اؾتبٛساضز آٗٞظـ 

 ي تحٔیْ آٗٞظـ  ثط٠ُ -

 ػٜٞاٙ :  

 كطٕ زازٙ اثطٝ ث٠ ٗس٢ٓبي ٗرتٔق
 ظٗبٙ آٗٞظـ

 ج٘غ ػ٘ٔي ٛظطي 

5 19 24 

 ايٜ٘ي  ،ِٛطـ  ٢ٗبضت ، ،زاٛف 

 تٞج٢بت ظيؿت ٗحیغي ٗطتجظ

 ، ٗٞازاثعاض  ،تج٢یعات 

 غ آٗٞظقيٗهطكي ٝ ٜٗبث

 نٜسٓي ًبضآٗٞظ     زاٛف :

 ٝايت ثطز

 ٗبغيي 

 ٗٞاز ضس ػلٞٛي ًٜٜسٟ

 زؾت٘بّ ًبؿصي

 ح٠ٓٞ يٌجبض ٗهطف

 ٗبؾي

 ٗٞچیٚ اٛجطي

 ٗٞچیٚ هیچي

 ثطؼ اثطٝ

 هیچي ٗرهٞل اثطٝ

 تهبٝيط ٗطثٞط ث٠ ًبض

 پیف ثٜس 

 تْ 

 زؾتٌف ٛري

 ًطٕ ضس آت٢بة

 ٛد ثٜيس

 

   5/0 ٝؾبيْ ًبض -

   5/0 ٗٞاز ٗهطكي -

   2 كطٕ اثطٝ ثب تٞج٠ ث٠ قٌْ ١ٜسؾي چ٢طٟ -

   2 كطٕ اثطٝ ثب تٞج٠ ث٠ چكٖ ٝ پیكبٛي ٝ ثیٜي -

    ٢ٗبضت :

  5/0  آٗبزٟ ؾبظي ٗكتطي -

  5/1  پیطايف اثطٝ زض اثتسا ٝ اٛت٢بي ًبض -

  1  پیطايف اثط١ٝبي ًٖ حجٖ ٝ كطزاض   -

  3  حبٓت زازٙ ث٠ اثطٝ ث٠ كطٕ ١الّ  -

  5/3  حبٓت زازٙ ث٠ اثطٝ ث٠ كطٕ ١كتي -

  3  حبٓت زازٙ ث٠ اثطٝ ث٠ كطٕ ضاؾت٠  -

  5/1  ٠ ٛ٘ٞزٙ اثط١ٝبي ٛب١٘ب١َٜٜهطي -

  5  كطٕ زازٙ ث٠ اثطٝ ث٠ حبٓت تطًیجي -

 ِٛطـ :

ض ٗهييطف آة ،ثييطم  اضائيي٠ ذييسٗبت زض ج٢ييت جٔييت ضضييبيت ٗكييتطي، نييطك٠ جييٞيي ز  -

 ،ٝٗٞازٗهطكي

 

 ي ٝ ث٢ساقت : ايٜ٘

 اثعاضًبض ًطزٙ اؾتلبزٟ نحیح اظ اثعاض ًبض ٝ ضػبيت ث٢ساقت كطزي ثب ضس ػلٞٛي -

 تٞج٢بت ظيؿت ٗحیغي :

 زكغ ٜٗبؾت ٗٞاز ظائس  -
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 اؾتبٛساضز آٗٞظـ 

 ي تحٔیْ آٗٞظـ  ثط٠ُ -

 ػٜٞاٙ :  

 ضَٛ ًطزٙ اثطٝ
 ظٗبٙ آٗٞظـ

 ج٘غ ػ٘ٔي ٛظطي 

4 8 12 

 ايٜ٘ي  ،ِٛطـ  بضت ،٢ٗ ،زاٛف 

 تٞج٢بت ظيؿت ٗحیغي ٗطتجظ

 ، ٗٞازاثعاض  ،تج٢یعات 

 ٗهطكي ٝ ٜٗبثغ آٗٞظقي

 ٗیع ًبض    زاٛف :

 نٜسٓي ًبض

 تْ

 پیف ثٜس

 هٖٔ ضَٛ  -ًبؾ٠ 

 ضَٛ ٜٗبؾت اثطٝ

 پٜج٠

 زؾت٘بّ ًبؿصي

 ًطٕ ٗطعٞة ًٜٜسٟ

 ًطٕ ضس آت٢بة

 اًؿیساٙ ًطٕ

 ٗساز اثطٝ

 ٗٞاز ضس ػلٞٛي ًٜٜسٟ

 يٜسٟٗٞاز قٞ

 اثعاض عطاحي اثطٝ

 ٗٞاز عطاحي اثطٝ

   1 آٙ PHاٛٞاع پٞؾت نٞضت ٝ -

   5/0 ض٢ِٛبي ُیب١ي ؾٜتي -

   5/0 اثعاض ًبض،ٗٞاز ٗهطكي -

   1 ضَٛ قی٘یبيي ٜٗبؾت اثطٝ -

   1 پط اًؿیس١بي ٜٗبؾت اثطٝ -

    ٢ٗبضت :

  1  آٗبزٟ ؾبظي ٗكتطي -

  3  ٝ ضٝقٚ ض٢ِٛبي تیطٟتطًیت ضَٛ ثب پطاًؿیس ج٢ت  -

  3  عطظنحیح ضَٛ ظزٙ ث٠ اثطٝ ثب ضَٛ قی٘یبيي -

  1  پبى ًطزٙ ضَٛ اثطٝ -

 ِٛطـ :

 اضائ٠ ذسٗبت زض جٔت ضضبيت ٗكتطي،نطك٠ جٞيي زض ٗهطف آة،ثطم،ظٗبٙ ٝ ٗٞاز ٗهطكي -

 

 ايٜ٘ي ٝ ث٢ساقت : 

-. ٗبؾيي  ضٝپيٞـ ٝ ًليف ٜٗبؾيت   اؾتلبزٟ نحیح اظ ضَٛ ٝ اًؿیساٙ ١ب ٝ اؾيتلبزٟ اظ   -

 زؾتٌف يٌجبض ٗهطف

 

 تٞج٢بت ظيؿت ٗحیغي :

 جسا ؾبظي تیٞح ضَٛ اظ زيِط ٗٞاز ٝ زكغ ٜٗبؾت آ٢ٛب -
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ثشوِ استبًذاسد تجْيضات -               

 تٞضیحبت  تؼساز  ٗكرهبت كٜي ٝ زهین  ٛبٕ  ضزيق

  ػسز1 زضة زاض ٝ ٗبت ١بي اٝٓی٠ جؼج٠ ً٘ي 1

  زؾتِبٟ 1 ثشقي زؾتِبٟ ضس ػلٞٛي ًٜٜسٟ اثعاض 2

  زؾتِبٟ 1 حبٝي پٞزض.ًق.آة. ًپؿّٞ آتف ٛكبٛي 3

  زؾتِبٟ 1 ًٞٓطزؾتي ٝ آثي-پ٠ٌٜ زؾتِبٟ ت٢ٞي٠ ١ٞا 4

  زؾتِبٟ 1 ٜٗبؾت ٌٗبٙ ًبض ١ٞاًف )اُعٝكٚ( 5

  زؾتِبٟ 1 ٜٗبؾت ٌٗبٙ ًبض تجبضي يرچبّ 6

  زؾتِبٟ 1 زيٞاضي يب ظٗیٜي  آة ُطٕ ًٚ 7

  ػسز5 پالؾتیٌي يب چٞثي نٜسٓي ٗكتطي 8

  ػسز15 پالؾتیٌي يب چٞثي نٜسٓي ًبضآٗٞظي 9

  ػسز15 هلؿ٠ اي ٝ زضزاض كبيْ ًبضآٗٞظي 10

  ػسز1 چطخ زاض نٜسٓي ٗطثي 11

  ػسز1 ٜٗبؾت ٌٗبٙ ًبض چطاؽ ًبض 12

  ػسز1 زض اٛساظٟ ٗتٞؾظ ثطز ٝايت 13

  ػسز1 ضٍزض زاض ًٞچي ٝثع ؾغْ ظثب٠ٓ 14

  ػسز1 زيجیتبٓي زٗبؾٜج 15

  ػسز1 زيجیتبٓي ضعٞثت ؾٜج 16

  ػسز1 ثشقي ًٗٞٚ  17

  ػسز1 زاضاي تیـ٠ ١بي ثبثت ٝٗتحطى ٗبقیٚ ٗٞظٛي 18

  ػسز1 پبي٠ كٔعي ثب ضًٝف چطٕ ترت ٗرهٞل زپیالؾیٞٙ 19

زؾتِبٟ ٕٗٞ ُطٕ ًٚ  20

 )ؾٜتي(

  زؾتِب1ٟ ًبؾ٠ اي ثب جٜؽ كٔعي

ُیب١ي  ٕٞ ُطٕ ًٚزؾتِبٟ ٗ 21

 )ًٝؽ(

  زؾتِب1ٟ ذكبثي يب ًبؾ٠ اي

  ث٠ تؼساز الظٕ پٞؾتط آٗٞظقي ًبض تهبٝيطٗطثٞع٠ ث٠ 22

 تٞج٠ : 

 ٛلط زض ٛظط ُطكت٠ قٞز .  15تج٢یعات ثطاي يي ًبضُبٟ ث٠ ظطكیت  -
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  اثضاسثشوِ استبًذاسد  -                  

 تٞضیحبت  تؼساز  ٗكرهبت كٜي ٝ زهین  ٛبٕ  ضزيق

  ػذد1 دستِ فلضي يب )الستيكي َچيي قيچيه 

  ػذد1 دستِ فلضي يب )الستيكي هَچيي اًجشي 

  ػذد1 كَچك ثب لجِ ًبصک قيچي هخػَظ اثشٍ 

  ػذد1 دستِ فلضي يب )الستيكي دستِ تيغ 

  ػذد1 )الستيكي اًذاصُ كَچك ٍ هتَسط كبسِ  

  ػذد1 كَچك  قلن سًگ  

  ػذد1 فَى هخػَظ -غبثَى -هذاداثشٍ ٍاثضاس طشاري اثش 

  ػذد1 كبغزي خط كص  

  ػذد1 دستِ )الستيكي ثشس هخػَظ اثشٍ 

  ػذد1 كَچك  آة )بش 

  ػذد1 كَچك آيٌِ دستي 

     

     

     

     

     

 

 

 تٞج٠ : 

 ٗحبؾج٠ قٞز . ٛلط 15ٝ يي ًبضُبٟ ث٠ ظطكیت ٗٞاز ث٠ اظاء يي ٛلط  -
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   ثشوِ استبًذاسد هَاد -                  

 تٞضیحبت  تؼساز  ٗكرهبت كٜي ٝ زهین  ٛبٕ  ضزيق

هلح ِ يكجبس  سٍ)َش،كبسدک، رَلِ، 
 هػشف 

  ػذد1 يكجبس هػشف

  ػذد1 يكجبس هػشف دهپبيي   
-كبغز-)بسچِ )يكجبس هػشف ثبًذ هخػَظ هَم 

 (سل َى
  سٍل 1

  كَچك يك وبلي يپَكلشيت سذين( آة طاٍل )ّ هَادوذ ػ ًَي كٌٌذُ هحيط 
  كَچك يك وبلي سبٍلي  هَاد وذ ػ ًَي كٌٌذُ اثضاس   
  ثِ هقذاس الصم الكلآة ٍ غبثَى ، هَاد وذ ػ ًَي كٌٌذُ دست ّب 

  ػذد1 يكجبس هػشف اًَاع ًخ اغالح  
  ػذد1 يكجبس هػشف كيسِ يخ  
  ػذد1 )بسچِ اي.)الستيكي تل )يص ثٌذ، 
  ػذد1 )َدس ثچِ )َدس اغالح 
  ػذد1 چشة ٍ خطك هذاد اثشٍ 
  ػذد1 )بسچِ اي تٌظيف 
  ػذد1 )َدس اي، طلِ ،هبيغ غَستتقَيتي اًَاع هبسك  

  تيَح 1 داساي تبييذيِ ثْذاضت كشم تقَيتي  
  تيَح 1 داساي تبييذيِ ثْذاضت هشطَة كٌٌذُ 

  ػذد1 دستِ )الستيكي ٍ فلضي تيغ 
  تيَح 1 ٌبسته phثب ّبي هَثش كشم 
  ػذد1 )َدس ٍ هبيغ هَاد ضَيٌذُ 
  ػذد1 كبسِ اي -خطبثي ّبي ويبّي  هَم 
  ػذد1 سشد هَم ّبي سٌتي 
  ثست1ِ ٍسقِ اي هَم ّبي آهبدُ  
  ثست1ِ داساي تبييذيِ ثْذاضت دستوبل كبغزي -)ٌجِ 
  ثست1ِ داساي تبييذيِ ثْذاضت طل ٍ كشم وذ التْبة 
  يك تيَح ّي،ويبضيويبيي سًگ 
  ػذد1 وؼيف ٍ هتَسط اكسيذاى كشم 
  ػذد1 چشة ٍ خطك اد طشاري اثشٍذه 
  ج ت1 ًخي دستكص  

 تٞج٠ :

 اثعاض ث٠ اظاء ١ط ؾ٠ ٛلط ٗحبؾج٠ قٞز . - 
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 هٌبثغ ٍ ًشم افضاس ّبي آهَصضي ) اغلي هَسد است بدُ دس تذٍيي ٍ آهَصش استبًذاسد (  -

 ًبضش يب تَليذ كٌٌذُ هحل ًطش سبل ًطش هتشجن هَلف افضاس ػٌَاى هٌجغ يب ًشم سديف

 هشجغ 

 هشاقجت ّبي )َست ٍهَ

دكتش سايذ ساؼيذ   

 ضيجبًي تشضيضي

 هطق ضت تْشاى 1388 -

       

       

       

       

       

       

 

 

 

 

 

 

 

 ثش هٌبثغ اغلي  سبيش هٌبثغ ٍ هحتَاّبي آهَصضي ) )يطٌْبدي وشٍُ تذٍيي استبًذاسد ( ػالٍُ  -

 هتشجن/ هَلف / هَل يي سبل ًطش ًبم كتبة يب جضٍُ سديف

 هتشجويي

 تَويحبت ًبضش هحل ًطش
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 فْشست سبيت ّبي قبثل است بدُ دس آهَصش استبًذاسد

 سديف ػٌَاى

www.seemorgh.com 1 

www.niksalehi.com 2 

www.ziba-club.com 3 

www.funiha.com 4 

www.patogh98.com 5 

www.funkhoone.com 6 

www.bongah.org 7 

www.zanrooz.com 8 
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