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 ػَاثك اداسي : 

ؿيوي دششٍػبخشوبًْبي کبسي کٌيشکغ  سًگ آهيضي ٍ هذيش ػبهل دس دشٍطُ ٍ ًوبيٌذُ سبم االخشيبس هذيش دشٍطُ – 3

  5آثبداى

ساُ اًذاصي ، کبهذيَسش سؼويشارٍ  خشيذ، فشٍؽ ّبي ثب فؼبليز ؿشکز کبهذيَسشي ػشبسُ فشيذػبهل هذيش  – 5

  5خذهبر کبهذيَسشي ديگشٍ  ، ايٌششًز، سبيخؿجکِ

اػکي، ًظيش عشاحي، چبح، فيلوؼبصي، ثب کليِ فؼبليز ّبي سجليغبسي  سجليغبر ثْبسآگْي ٍ کبًَى  ػبهلهذيش  – 1

    ٍ غيش5ُ هـبٍسُ سجليغبر، سبهيي ّذايبسػبًِ، هذيشيز ًمبؿي ٍ خغبعي، سبثلَ ػبصي، آگْي ّب، 

ٍ سٍصاًِ، اٍسّبل ثشًبهِ سيضي سؼويشار  ) آة ًيشٍي ثٌذس اهبمدششٍؿيوي ؿشکز سؼويشار هؼبٍى ثشًبهِ سيضي  – 4

  ( 5 ديـگيشاًِ ٍاحذ ّبي هجشوغسؼويشار 

کليِ اهَس ػفبسؿبر، خشيذ ٍ  –کيويبي ثٌذس اهبمدششٍؿيوي ؿشکز  ير کبالسذاسکب زهؼبًٍکبسؿٌبع ٍ  – 1

  کبال5 سذاسکبر

هٌبلصبر،  ِکليٍ هذيشيز  ّوبٌّگي –ؿشکز هٌْذػي ػبهبًِ صٌؼز ٍ اًشطيلبئن همبم هذيش ػبهل  – 1

  ، سبهيي ًيشٍي اًؼبًي دفشش ٍ دشٍطُ ّب5 هشکضيدفشش هذيشيز ، ػفبسؿبر



 

هيذاى ًفشي ًفز  31 ٍ ساُ اًذاصي ساُ اًذاصيديؾ ٍ سْيِ دػشَسالؼول ّبي  سحميمبسي هذيش دشٍطُدػشيبس  – 7

  دس هٌْذػيي هـبٍس هْشآساصاى ؿْش5 هٌبعك هشکضي ايشاى

دفشش ًظبسر دس کل اػشبى  36ؿبهل سجْيض ٍ ساُ اًذاصي   –ًظبسر ثش گبصسػبًي اػشبى کشهبًـبُدشٍطُ هذيش  – 6

ٍ ًظبسر ثش صذّب دشٍطُ خظ اًشمبل گبص، ؿجکِ ّبي گبص ؿْشي ٍ  ًيشٍي اًؼبًي، سبهيي ٍ جبيگزاسي کشهبًـبُ

 ًفش هٌْذع ًبظش5 دس هٌْذػيي هـبٍس هْشآساصاى ؿْش5 ..3ديوبًکبس،  14اًـؼبثبر کل اػشبى کشهبًـبُ ثب 

س د ؿْشداسي، ؿَساي اػالهي ؿْش ٍ ًوبيٌذگبى هجلغ ؿَساي اػالهي ثشخي اص هذيشاىهـبٍس سجليغبسي  – 0

  اًشخبثبر دٍسُ ّبي هخشلف5 

ٍ  ، هٌْذػي هؼکَعسبهيي، ثب کبسًبهِ اي دس صهيٌِ ؿشکز فٌي، هٌْذػي ٍ ثبصسگبًي دشؼبکَ ػبهلهذيش  – .3

لغؼِ  ..5هبًٌذ اًَاع دوخ، گيشثکغ، هخضى، الک خـک کي ؿکش،  لغؼِ ٍ سجْيض ...5ػبخز داخل ثيؾ اص 

ؿشکز ّبي دششٍؿيوي ثٌذس اهبم، خَصػشبى، فجش،  هشثَط ثِ کبًيکيخَدسٍ دسٍگش ًيـکش ٍ ثؼيبسي اًَاع لغؼبر ه
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، سَػؼِ ًيـکش ٍ صٌبيغ جبًجي، کـز ٍ صٌؼز چَة ٍ کبغز هبصًذساى، رٍة ٍ آّي اصفْبىػجبع، ًيشٍگبُ ًکبء، 

 5 ٍ ثؼيبسي ؿشکز ّبي ديگش کبسٍى

، هذيشيز اداسار خشيذ، فشٍؽ، لشاسدادّب ٍ اًجبسّبي ّفز سذًِيـکش صسگبًي ؿشکز کـز ٍ صٌؼز هذيش ثب – 33

 هجشوغ5 

 هؼبًٍز هشکض آهَصؽ ّبي ػبلي آصاد داًـگبُ ثيي الوللي خبٍيبس خضس  – 35

 ئز هذيشُ ؿشکز سؼبًٍي ػبهبًذٌّذگبى آثکبس دبسػيبى سئيغ ّي – 31

) کليِ خذهبر هـبٍسُ، ثشًبهِ سيضي ٍ اجشاي خذهبر سئيغ ّيئز هذيشُ ؿشکز خذهبر هذيشيز ثي ّوشب  – 34

 کلي ؿشکز ّب ( 

 
 

 :  سَاًبئيْب ٍ هْبسسْبي ؿخصي

صسگبًي، هخشلف صٌؼشي، ديوبًکبسي، سجبسي، ثب، کبسخبًجبر ٍ دشٍطُ ّبي ّبؿشکز ػبهلي هذيشيز  سَاًبئي - 3

 ٍ ساّجشي ؿشکز ثب ثْششيي ثْشُ ٍسي، کوششيي ّضيٌِ جْز سػيذى ثِ اّذاف ػبصهبًي5  سَليذي، خذهبسي

  سؼييي ؿذ5ُ اػششاسظي ؿشکز ٍ ّذايز لحظِ اي آى دس ساػشبي حشکز دس هؼيش  عشاحي ٍ ًگبسؽسَاًبئي  – 5



 

، سْيِ فشم ّب ٍ سٍيِ ّبي شٍّبي اًؼبًياػشخذام ًيؿشکز/دشٍطُ،  سجْيضهؼلظ ثِ کليِ دشٍػِ ّبي خشيذ ٍ  – 1

 5 ػبصهبًي، ًگبسؽ ٍ اجشاي خظ هـي ّبي ػبصهبًي ٍ اجشائي ٍ 555

   5ثب سَجِ ثِ ًحَُ صحيح آى ػبصهبىسٍؽ ّبي گشدؽ اهَس دس ّش ؿشح ٍظبيف دشػٌل ٍ سبليف  – 4

 ػبصهبى ّبي دٍلشي5( باػشؼالم ّب، هٌبلصبر، هضايذار ٍ لشاسدادٍّظبيف کويؼيَى هؼبهالر )هؼلظ ثِ  – 1

   ّب5 کؼت ٍ کبس ٍ  ػبصهبىاًَاع سَػؼِ هحصَالر ٍ ثب ثبصاسػبصي، ثبصاسيبثي ٍ فشٍؽ سؼلظ کبهل  - 1

دس ساػشبي هؼشفي ػبصهبى، اػغبء ًوبيٌذگي ّب ٍ فشٍؽ ؿشکز دس ًوبيـگبّْبي هخشلف ثشگضاسي ٍ هؼلظ ثِ  – 7

 5 ٍ ػمذ لشاسدادّبي ّوکبسي ثب ثبصديذ کٌٌذگبى

 5 ػبصهبىٍ ؿکَفبئي  ، ثشًذ ػبصيسؼلظ کبهل ثِ اهَس ثبصاسيبثي ٍ سجليغبر هذسى دس جْز سؿذ – 6

 5 دػشوضد ٍ غيشُ، حمَقهحبػجبر آهَصؽ، ثشًبهِ سيضي هٌبثغ اًؼبًي ًظيش هذيشيز  ِث سؼلظ ًؼجي – 0

  غيش5ُ ب ٍ ثجز ؿشکشْکبس، اسصؽ افضٍدُ، سبهيي اجشوبػي، هبليبر ّب، َاًيي لثب  سؼلظ ًؼجي – .3

  اػشجبسار، گـبيؾ حؼبة دس ثبًکْب ٍ 555ػيؼشوْب ٍ هشاٍدار هبلي، ضوبًز ًبهِ ّب، سؼلظ خَة ثب  – 33

 جْز اًجبم کبسّبي هحَل5ِ، دشيٌشش، اػکٌش، فبکغ ٍ ػبيش اثضاس اداسي ثش کبهذيَسشکبفي سؼلظ  – 35

 5 خشيذخذهبر ٍ ، ػفبسؿبر کبال، سبهيي کبال ٍ خذهبر هذيشيز هٌبثغ ّبي ػيؼشن ِث سؼلظ ًؼجي – 31
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