
 

 

 

 

 متمركس استخذامي آزمًن ديميه راَىماي دفترچٍ

 استان گلستان اجرايي َاي دستگاٌ
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 :همذهِ

 اؾترساهي آظهَى زٍهيي الْي، هَُ ٍ حَل ثِ ًكَض، اخطايي ّبي زؾتگبُ اؾترسام كطآيٌس ؾبظي ثْيٌِ ٍ تدويغ ضاؾتبي زض

ثطگعاض  7>/54/45 تاسيخ دس 7>46 هاُ اسفٌذ استخذاهي آصهَى ػٌَاى تحت ًكَض اخطايي ّبي زؾتگبُ كطاگيط هكتطى

 زض ٍ اؾترسام ػوَهي قطايظ ٍ تَضيحبت ًرؿت، ثرف زض س.ق ذَاّس اضائِ ثرف زٍ زض هطثَعِ تَضيحبت ازاهِ، زض. قَز هي

 .گطزز هي اػالم زؾتگبُ ّط تَؾظ قسُ هؼطكي ّبي هحل قـل ٍ زٍلتي ّبي زؾتگبُ اذتهبني قطايظ ًيع زٍم ثرف

 

 :ايل بخش

 :استخذام عوَهي ضشايط

 ايطاى تبثؼيت زاقتي 

 اؾبؾي هبًَى زض ههطح ًكَض ضؾوي ازيبى اظ يٌي يب اؾالم هجيي زيي ثِ تسيي 

 ايطاى اؾالهي خوَْضي اؾبؾي هبًَى ثِ التعام 

 (آهبيبى ٍيػُ) هبًَى هؼبكيت يب ضطٍضت زٍضُ ذسهت اًدبم 

 هرسض هَاز ٍ زذبًيبت ثِ اػتيبز ػسم 

 ثطؤه خعايي هحٌَهيت ؾبثوِ ًساقتي 

 ثبقٌس قسُ هٌغ زٍلتي ذسهبت اظ هالح،يش ٍ ييهضب هطاخغ آضاء هَخت ثِ ًِ ثبقٌس اكطازي خولِ اظ ًجبيس زاٍعلجبى. 

 قًَس هي اؾترسام ًِ ًبضي اًدبم ثطاي تَاًبيي ٍ ضٍاًي ٍ خؿوبًي ؾالهت زاقتي. 

 ثبقٌس آًْب ذسهت ثبظذطيس يب ٍ اخطايي ّبي زؾتگبُ پيوبًي ٍ ثبثت ضؾوي، هؿترسهيي اظ ًجبيس اؾترسام زاٍعلجبى. 

 آذطيي زاٍعلجبى ٍظيلِ ًظبم ذسهت پبيبى ٍ زائن هؼبكيت تحهيل، اظ كطاؿت گَاّي تبضيد هحبؾجِ ثطاي ػول هالى=  4تزوش

 ( هي ثبقس.20/10/94) ًبم ثجت ضٍظ اٍليي ّب آى ؾي هحبؾجِ ٍ( 26/10/94) ًبم ثجت ضٍظ

 هي اضبكِ ؾي حساًثط ثِ ظيط قطايظ ٍاخسيي ثٌبثطايي گطزيسُ لحبػ ؾي حساًثط اؾترساهي آگْي ايي زض ايٌٌِ ثِ ًظط=  5تزوش

 .گطزز

 :ضذ خَاّذ اضافِ همشس سي حذاوثش تِ هعتثش، ّاي تأييذيِ اسائِ ضشط تِ ريل هَاسد

 ًِ آظازگبى ّوؿط ٍ كطظًساى ٍ ثبال ثِ زضنس 25 خبًجبظاى ّوؿط ٍ كطظًساى قْسا، ّوؿط ٍ كطظًساى آظازگبى، خبًجبظاى،( الف



 

 

 ؾپبُ ثؿيح كوظ)  خجِْ زض زاٍعلجبًِ حضَض هبُ قف حساهل ؾبثوِ ثب ضظهٌسگبى ٍ زاضًس، اؾبضت ؾبثوِ ثبالتط ٍ ؾبل يي حساهل

 .ثبقٌس هي هؼبف ؾي حساًثط قطط اظ(  خْبزگطاى ٍ پبؾساضاى

 .ؾبل 5 هيعاى تب(  ثطازض ٍ ذَاّط هبزض، پسض، قبهل)  قْسا هؼظن ذبًَازُ اكطاز( ب

 .خجِْ زض حضَض هست هيعاى ثِ خجِْ، زض زاٍعلجبًِ حضَض ؾبثوِ هبُ قف اظ ًوتط ضظهٌسگبى( ج

 تحت ّبي قطًت ٍ ّب ثبًي زٍلتي، ّبي قطًت هَؾؿبت، ّب، ٍظاضتربًِ زض ٍهت توبم ٍ ضؾوي ؿيط نَضت ثِ ًِ زاٍعلجبًي( د

 هؿتلعم ّب آى ثط هبًَى قوَل ًِ زٍلتي ّبي قطًت ٍ هَؾؿبت ٍ ّب قْطزاضي زٍلتي، ّبي ثيوِ ّبي قطًت ّب، آى پَقف

 ًْبزّبي ًٌٌس، هي اؾتلبزُ زٍلت ًوي ٍ ثَزخِ اظ ًحَي ثِ ًِ قسُ ههبزضُ ٍ هلي ّبي قطًت ٍ هَؾؿبت اؾت، ًبم شًط

 ؿيط ذسهت هست هيعاى ثِ اًس، زاقتِ اقتـبل ذسهت ثِ 22/11/57 تبضيد اظ ّب آى پَقف تحت ّبي قطًت ٍ اؾالهي اًوالة

 .آًْب ضؾوي

 :ًام ثثت هشاحل

 .ايٌتطًتي ًبم ثجت كطم تٌويل -1

 .قسُ اؾٌي ػٌؽ كبيل  -2

 ثطًبهِ عطين اظ اضؾبل ثطاي ضا آى كبيل ٍ ًوَزُ اؾٌي ظيط، هكرهبت ثب ضا ذَز پطؾٌلي ػٌؽ هغؼِ يي ثبيؿت هي زاٍعلت

 :ًوبيس آهبزُ ايٌتطًتي ًبم ثجت

  زض ؾبل خبضي گطكتِ قسُ ثبقس ) توبم ضخ  ( 3*4ػٌؽ ًِ 

 كطهت ثب ثبيس كوظ قسُ اؾٌي ػٌؽ JPG .ثبقس 

 ُثبقس. 300*400پيٌؿل ٍ حساًثط  200*300 حساهل ثبيس قسُ اؾٌي ػٌؽ اًساظ 

 ثبقس لٌِ ّطگًَِ ٍ هٌگٌِ هْط، اثط كبهس ٍ هكرم ٍاضح، ثبيس زاٍعلت تهَيط. 

 ثبقس ثيكتط ًيلَثبيت 70 اظ ًجبيس ػٌؽ قسُ شذيطُ كبيل حدن. 

 ِثبقس قسُ حصف ثبيس قسُ اؾٌي ػٌؽ ظايس ّبي حبقي. 

 ثبقس ؾليس ظهيٌِ زاضاي ٍ ضًگي ػٌؽ االهٌبى حتي. 

 اظ اؾت الظم زاٍعلجبى ٍ ثبقس ًوي هجَل هبثل... (  ٍ قٌبؾٌبهِ هلي، ًبضت)  قٌبؾبيي ّبي ًبضت ضٍي اظ ػٌؽ اؾٌي=  4تثػشُ

 .ًوبيٌس اؾٌي ثِ اهسام كَم، تَضيحبت ثب هغبثن ٍ ػٌؽ انل



 

 

 .ثبقس هكرم آًبى ًبهل نَضت ٍ حدبة ثب ثبيس ذَاّطاى ػٌؽ=  5 تثػشُ

 .گطزز هي ؾلت ٍي اظ آظهَى زض قطًت حن ٍ قسُ ثبعل زاٍعلت ًبم ثجت ؿيطهؼتجط، ػٌؽ اضؾبل زضنَضت=  6 تثػشُ

 هَضَع ايي ًِ زاٍعلجبى، ػٌؽ اضؾبل زض اقتجبُ زضذهَل هجلي، ّبي آظهَى زض آهسُ ثَخَز هكٌالت ثِ تَخِ ثبهْن=  تزوش

 ّب ًت ًبكي تَؾظ ضا ذَز ًبم ثجت چٌبًچِ گطزز هي تبًيس اؾت، زازُ ضخ ًٌٌس هي ًبم ثجت ًت ًبكي زض ًِ زاٍعلجبًي ثطاي اًثطاً

 زاٍعلت ػٌؽ اقتجبّبً تب ًوبييس زهت اضؾبلي ػٌؽ ًٌتطل ثِ ًؿجت حتوبً ًبهي، ثجت اعالػبت ًٌتطل ثط ػالٍُ زّيس، هي اًدبم

 ػٌَاى ثِ كطز هتوبضي، عطف اظ اقتجبّي ػٌؽ اضؾبل نَضت زض ًِ اؾت سيْي. ثًگطزز اضؾبل قوب ػٌؽ خبي ثِ زيگطي

 .قس ذَاّس ضكتبض ٍي ثب هوطضات هغبثن ٍ تلوي هترلق

 :ًام ثثت ٍجِ پشداخت

 ٍاخس هتوبضيبى. پصيطكت ذَاّس اًدبم 26/10/94لـبيت قٌجِ هَضخ  20/10/94 هَضخ يٌكٌجِ ضٍظ اظ ايٌتطًتي نَضت ثِ ًبم ثجت

 290000 هجلؾ پطزاذت اظ پؽ ٍ هطاخؼِ  www.sanjesh.org ًكبًي ثِ ؾٌدف ؾبظهبى ؾبيت ثِ ثبيؿت هي قطايظ

 ٍ ًبم ثجت كطم تٌويل ثِ ًؿجت قتبة ي قجٌِ ثِ هتهل ثبًٌي ّبي ًبضت ثب ٍ الٌتطًٍيٌي نَضت ثِ بل( ضيّعاض ًَز ٍ زٍيؿت)

 كَم هجلؾ ًل پطزاذت اظ قبّس كطظًساى ٍ پطزاظًس يه ضا هصًَض هجلؾ زضنس 50 ايثبضگطاى. ) ًوبيٌس اهسام ًيبظ هَضز اعالػبت اضائِ

 . (ثبقٌس هي هؼبف

 هي( ايثاسگشاى) ضشايط ٍاجذيي ايٌتشًتي، ًام ثثت علت تِ هزوَس هثلغ پشداخت الضام تِ تَجِ تا :هْن تزوش

 ايطاى تِ ٍاسيضي هثلغ ايثاسگشاى، اهَس ٍ ضْيذ تٌياد تائيذ ٍ ّواٌّگي اص پس ٍ ٍاسيض سا هزوَس هثلغ تايست

 .تَد خَاّذ استشداد لاتل

 ًبم ثجت ثِ ًؿجت كَم ظهبى هست زض ثبيس هتوبضيبى ٍ گطزز ًوي توسيس قسُ تؼييي ظهبى هست اؾت تَضيح ثِ الظم -

 .ًوبيٌس ذَززاضي پبيبًي ضٍظّبي ثِ آى ًوَزى هًََل اظ ٍ ًوَزُ اهسام

 اؾترسام هطاحل پبيبى تب ٍ ًوَزُ يبززاقت ضا ذَز ضّگيطي ًس ًبم ثجت پبيبى اظ پؽ ثبيس آظهَى زض قطًت هتوبضيبى -

 .ًوبيٌس ًگْساضي ذَز ًعز

 .گطزز ًوي هؿتطز ٍخِ ّيچ ثِ پطزاذتي ٍخَُ ٍ قس ًرَاّس زازُ اثط تطتيت ًبهم ّبي ًبم ثجت ثِ -

 :تاضذ ريل هذاسن داساي ًام ثثت صهاى دس وِ ًوايٌذ ًام ثثت آصهَى ايي دس تَاًٌذ هي داٍطلثاًي غشفاً

 ضاٌّوب زكتطچِ زض هٌسضج تحهيلي هسضى آذطيي -
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 هلي ًبضت -

 قٌبؾٌبهِ -

 (ثطازضاى ٍيػُ) زائن هؼبكيت يب ٍ ػوَهي ٍظيلِ ًظبم ذسهت پبيبى ًبضت -

 ايثبضگطي ثط زال هساضى -

 (ثْعيؿتي ؾبظهبى اظ هؼلَليت گَاّي اضائِ) ػبزي هؼلَليي ثط زال هساضى -

 اهتيبظات يي ثٌس قسُ شًط گبًِ زُ ثٌسّبي زض قسُ شًط هَاضز اظ ّطيي ثطاؾبؼ هَضز حؿت) ثَزى ثَهي ثط زال هساضى -

 (هبًًَي ّبي ؾْويِ ٍ

 قبؿليي ٍيػُ هطاضزازي قٌبؾِ قوبضُ شًط ثب هطاضزازي احٌبم ّوطاُ ثِ ذسهت هحل زؾتگبُ اظ اقتـبل گَاّي ًبهِ -

 (هطاضزازي قبؿليي اهتيبظ هحبؾجِ ثطاي) هطاضزازي

 .ثبقس هي ًبم ثجت ظهبى زض ًكَضي توؿيوبت ثَزى، ثَهي تؼييي ثطاي قْطؾتبى ٍ اؾتبى هجٌبي  :تثػشُ

 ػوَهي آظهَى زض زاٍعلجبى ًوطات تؼييي اظ پؽ ًٌٌسُ، اؾترسام زؾتگبُ تَؾظ هتوبضيبى هساضى ايٌٌِ ثِ تَخِ ثب  :هْن تزوش

 اعالػبت ّوچٌيي ٍ آگْي ايي زض هٌسضج قطايظ ثب هـبيط زاٍعلجبى هساضى ًِ نَضتي زض لصا قس، ذَاّس ثطضؾي ترههي ٍ

 اٍليِ، ًتبيح اػالم آظهَى، اظ هطحلِ ّط زض ٍ ًطز، ًرَاّس ايدبز هتوبضي ثطاي حوي گًَِ ّيچ ثبقس، ًبهي ثجت توبضبًبهِ زض هٌسضج

 .ًساضز اػتطاضي گًَِ ّيچ حن ٍ قس ذَاّس حصف زاٍعلت ًْبيي، پصيطـ زضنَضت حتي ٍ ههبحجِ

 :ًام ثثت تماضاًاهِ تىويل ًحَُ دستَسالعول

 ثب هغبثن ضا ذَز پسض ًبم ٍ( كبهيلي) ذبًَازگي ًبم ، ًبم ًظط هَضز هحل زض ثبيس زاٍعلت، 3  ٍ 1،2زض ضزيق ّبي  -1

 . (قَز ذَززاضي ّوعُ يب هحصٍف الق تكسيس، هس، ثٌبضثطزى اظ)   .ًوبيس ٍاضز ذَاًب ٍ ًبهل ثغَض قٌبؾٌبهِ

 هويع زضج اظ ٍ ًوبيس زضج هطثَط زضهحل ضاؾت ثِ چپ اظ ثبقس هي ضهن زُ ًِ ضا ذَز هلي ًس ثبيس زاٍعلت ،4 ضزيق زض -2

 ًس قوبضُ اظ اعالع ثطاي اًس ًكسُ هلي ًبضت اذص ثِ هَكن تبًٌَى ًِ زاٍعلجبًي ضوٌبً .ًوبيس ذَززاضي تيطُ ذظ يب ٍ

 .ًوبيٌس حبنل توبؼ  66729593گَيبي تللي قوبضُ ثب ذَز هلي

 .ًوبيس ػالهتگصاضي ضا هطثَط هطثغ هٌحهطاً ثبقس هي هطز يب ظى ايٌٌِ ثطحؿت ثبيس زاٍعلت ،5 ضزيق زض -3

 زضج اظ ٍ ًوبيس زضج هطثَعِ هحل زض ضا ذَز قٌبؾٌبهِ قوبضُ كوظ ضاؾت ثِ چپ ؾوت اظ ثبيس زاٍعلت ،6 ضزيق زض -4

 .ًوبيس ذَززاضي گطزيسُ زضج ّب قٌبؾٌبهِ ثؼضي زض ًِ تيطُ ذظ يب ٍ هويع حطٍف،



 

 

 .ًوبيس زضج هطثَط زضهحل ضٍظ ٍ هبُ ؾبل، نَضت ثِ ضا ذَز تَلس تبضيد ثبيس زاٍعلت :7 ضزيق زض -5

 .ًوبيس ػالهتگصاضي ضا هطثَط هطثغ ثبقس هي هتبّل يب هدطز ايٌٌِ حؿت ثط ثبيس زاٍعلت :8 ضزيق زض -6

 13 زضنلحِ هٌسضج 2 قوبضُ خسٍل ثِ تَخِ ثب ضا ذَز تَلس هحل قْطؾتبى ٍ اؾتبى ًس ثبيس زاٍعلت : 10 ٍ 9 ضزيق زض -7

 .ًوبيس زضج هحل ايي زض ٍ هكرم

 .ًوبيس هكرم ضا ذَز زيي ، ّب هطثغ اظ يٌي زض ػالهتگصاضي ثب ثبيس زاٍعلت : 11 ضزيق زض -8

 هحبؾجِ هالى. ) ًوبيٌس هكرم هطثَعِ هطثغ زض ػالهتگصاضي ثب ضا ذَز ٍظيلِ ًظبم ٍضؼيت ثبيس هطز زاٍعلجبى: 12 ضزيق زض -9

 . (ثبقس هي ًبم ثجت هْلت ضٍظ آذطيي زائن هؼبكيت يب ذسهت پبيبى تبضيد

 .ًوبيٌس ػالهتگصاضي ضا هطثغ ايي ثبيؿت هي زؾت چپ زاٍعلجبى : 13 زضضزيق -10

 .ًوبيس ػالهتگصاضي ثٌس ايي زض ضا ذَز ايثبضگطي ٍضؼيت ؾْويِ اظ اؾتلبزُ هتوبضي زاٍعلت : 14 ضزيق زض -11

 تٌويل ذسهت ؾبثوِ زضج ثب ضا ثٌس ايي زض قسُ ذَاؾتِ هَاضز ثبيؿت هي ّب زؾتگبُ هطاضزازي قبؿل زاٍعلجبى: 15 ضزيق زض -12

 اظ هطاضزازي قٌبؾِ قوبضُ زاضاي زاٍعلت ًِ نَضتي زض ٍ قس ذَاّس اضبكِ زاٍعلت ؾي حساًثط ثِ ذسهت ؾبثوِ هيعاى. ) ًوبيٌس

 ز. (ًط ذَاّس اؾتلبزُ ًيع هطاضزازي قبؿليي ًوطُ اهتيبظ اظ ثبقس ايطاى ًبضهٌس ؾبهبًِ

 اظ زضيبكتي كطم ٍ ًوبيس ػالهتگصاضي ضا ّب هطثغ اظ يٌي زض ضا ذَز هؼلَليت ًَع ثبيؿت هي هؼلَل زاٍعلت : 16 زضضزيق -13

 ( اضؾبل ًوبيٌس.15875-1365نٌسٍم پؿتي:  –ثِ ًكبًي ايي ؾبظهبى ) تْطاى  17/10/94تب تبضيد  حساًثط ضا ثْعيؿتي

 .ًوبيس ػالهتگصاضي ضا هؿوت ييا ثبيس ثبقس هي هٌكي ًيبظهٌس چٌبًچِ هؼلَل زاٍعلت : 17 زضضزيق 14-

 زض هٌسضج ضَاثظ ثطاؾبؼ. ) ًوبيس ػالهتگصاضي ثٌس ايي زض ضا ذَز تحهيلي هسضى آذطيي ثبيؿت هي زاٍعلت : 18 ضزيق زض 15-

 ( ضاٌّوب زكتطچِ

 ضاٌّوب زكتطچِ زض هٌسضج ضَاثظ ٍ قطايظ خسٍل ثِ تَخِ ثب ضا ذَز تحهيلي ضقتِ ػٌَاى ثبيؿت هي زاٍعلت: 19 ضزيق زض 16-

 .ًوبيس زضج هحل ايي زض ٍ هكرم 13-39زض نلحبت  هٌسضج

 هؿوت ايي زض ٍ اًتربة زكتطچِ زض هٌسضج ضَاثظ ثطاؾبؼ ضا ذَز تحهيلي ضقتِ گطايف ثبيؿت هي زاٍعلت : 20 ضزيق زض 17-

 .ًوبيس زضج

 .ًوبيس زضج ضا ذَز هسضى اذص هحل هَؾؿِ يب زاًكگبُ ثبيس زاٍعلت : 21 ضزيق زض 18-

 .ًوبيس زضج هؿوت ايي زض ضا ذَز التحهيلي كبضؽ تبضيد ثبيؿت هي زاٍعلت : 22 ضزيق زض 19-

 .ًوبيس زضج ضا ذَز تحهيلي هسضى آذطيي هؼسل ثبيس زاٍعلت : 23 ضزيق زض 20-



 

 

 8-12 زضنلحبت هٌسضج 1 قوبضُ خسٍل ثِ تَخِ ثب ضا ذَز قـلي ذَقِ ػٌَاى ٍ ًس ثبيؿت هي زاٍعلت : 24 ضزيق زض -21

 .ًوبيس زضج هحلهكرم ٍ زض ايي 

 زض هٌسضج ضَاثظ ؼؾبا. ) ثط ًوبيس زضج هؿوت ايي زض ضا ذَز اًتربثي هحل قـل ًس ثبيؿت هي زاٍعلت : 25 ضزيق زض 22-

 (ضاٌّوب زكتطچِ

 ثَهي ًَع ثَزى ثَهي نَضت زض. ًوبيس هكرم ضا ذَز ثَزى ثَهي ؿيط يب ثَزى ثَهي ثبيؿت هي زاٍعلت : 26 ضزيق زض 23-

 .ًوبيس ػالهتگصاضي زكتطچِ 5 نلحِ هٌسضخبت ثطاؾبؼ ضا ذَز ثَزى

 ثِ تَخِ ثب اهتحبًي حَظُ تؼييي خْت ضا ذَز اهبهت هحل قْطؾتبى ٍ اؾتبى ًبم ٍ ًس ثبيؿت هي زاٍعلت : 27 ضزيق زض 24-

 ًِ ضا ذَز زهين ًسپؿتي ٍ پؿتي زهين آزضؼ ّوچٌيي .ًوبيس زضج هحل ايي زض ٍ هكرم 13 نلحِ زض هٌسضج2 قوبضُ خسٍل

 .ًوبيس ذَززاضي تيطُ ذظ يب ٍ هويع زضج اظ ٍ ًوبيس زضج هطثَط هحل زض ثبقس هي ضهوي زُ ػسز يي

 .ًوبيس زضج هطثَط هحل زض ضا ذَز ّوطاُ تللي قوبضُ ٍ قْط ًس ثب ثبثت تللي قوبضُ زاٍعلت : 28 ضزيق زض 25-

 .ًوبيس زضج ضا ذَز الٌتطًٍيٌي پؿت آزضؼ تَاًس هي هتوبضي زاٍعلت : 29 ضزيق زض 26-

 :آصهَى دس ضشوت واست دسيافت ًحَُ ٍ آصهَى تشگضاسي صهاى

 ًكبًي ثِ ؾٌدف ؾبظهبى ؾبيت ضٍي ثط پطيٌت ٍ هكبّسُ ثطاي 17/12/94 هَضخ زٍقٌجِ ضٍظ اظ آظهَى زض قطًت ًبضت

www.sanjesh.org هالى ٍ قس ذَاّس ثطگعاض اؾتبًْب هطاًع زض 21/12/94 هَضخ خوؼِ ضٍظ زض آظهَى .گطكت ذَاّس هطاض 

  .ًوبيٌس هي زضج توبضبًبهِ زض ًِ ثبقس هي كؼلي اهبهت هحل قْطؾتبى زاٍعلجبى اهتحبًي حَظُ تؼييي

 ذَاّس زاٍعلجبى آگبّي ثِ ًبضت پطيٌت ٌّگبم ثِ ٍ زضج زضآظهَى قطًت ًبضت ثطضٍي آظهَى ثطگعاضي هحل ٍ قطٍع ؾبػت

 .ضؾيس

 پؽ زاٍعلجبى هساضى ٍ ًجَزُ زاٍعلجبى ؾَي اظ اضؾبلي اعالػبت تبييس هٌعلِ ثِ آظهَى زض قطًت ًبضت نسٍض اؾت شًط ثِ الظم

 .قس ذَاّس ثطضؾي آظهَى اخطاي اظ

 ِضذ خَاّذ دادُ اختػاغي سَال دفتشچِ يه ٍ عوَهي سَال دفتشچِ يه داٍطلثاى اص يه ّش ت. 

 :اص عثاستٌذ آصهَى هَاد

 َد=ض هي تعييي صيش ضشح تِ عوَهي آصهَى هَاد -الف

 ( ICDL گبًِ ّلت ّبي هْبضت)  اعالػبت كٌّبٍضي -1



 

 

 هوسهبتي آهبض ٍ ضيبضي 2-

 كبضؾي ازثيبت ٍ ظثبى 3-

 اؾالهي هؼبضف 4-

 ػوَهي اًگليؿي ظثبى 5-

 اؾبؾي حوَم ٍ اختوبػي زاًف ػوَهي، اعالػبت 6-

 ػوَهي ّبي تَاًوٌسي ٍ َّـ 7-

 .قس ذَاّس عطاحي هٌلي ًوطُ ؾَم يي احتؿبة ثب ٍ اي گعيٌِ چْبض نَضت ثِ آظهَى -

 ايي زض ٍ ثَزُ هؼبف اؾالهي هؼبضف ّبي ؾَال ثِ پبؾرگَيي اظ ايطاى اؾالهي خوَْضي اؾبؾي هبًَى زض ههطح زيٌي هليتْبيا -

 .قس ذَاّس هحبؾجِ ػوَهي آظهَى ّبي ؾؤال ؾبيط قسُ تطاظ هدوَع ثطاؾبؼ زاٍعلجبى، ايي هٌتؿجِ ًوطُ نَضت

 ّبي ذَقِ ثب هتٌبؾت ترههي ّبي هْبضت ٍ زاًف ثطاؾبؼ هكتطى آظهَى ترههي ّبي حيغِ ّبي ؾؤال :4 هْن تزوش

 .قس ذَاّس تْيِ ًكَض، ضيعي ثطًبهِ ٍ هسيطيت ؾبظهبى ًظبضت ٍ اخطايي ّبي زؾتگبُ ّوبٌّگي ثب هكبؿل، يب قـلي

 .قس ذَاٌّس اػوبل ٍ هحبؾجِ يي ضطيت ثب اذتهبني ٍ ػوَهي زضٍؼ ًليِ :5 هْن تزوش

 ضقتِ گطايف يب ٍ تحهيلي ضقتِ تحهيلي، هوغغ ػٌَاى ًِ ًوبيٌس ًبم ثجت آظهَى ايي زض تَاًٌس هي نَضتي زض نطكبً زاٍعلجبى

 ضقتِ تحهيلي، هوغغ ًِ زاٍعلجبًي لصا ثبقس قسُ شًط هكبؿل احطاظ قطايظ زض هكرم نَضت ثِ ٍ ًبهل عَض ثِ ّب آى تحهيلي

 اظ هطحلِ ّط زض اؾت ثسيْي .ًوبيٌس ذَززاضي ًبم ثجت اظ ثبقس ًكسُ زضج آگْي زض ػيٌبً آًْب تحهيلي ضقتِ -گطايف يب ٍ تحهيلي

 زض قسُ شًط قطايظ ثب ّب آى تحهيلي گطايف يب ٍ تحهيلي ضقتِ تحهيلي، هوغغ ًِ گطزز هكرم ثٌبضگيطي ٍ خصة كطايٌس

 ٍ قسُ حصف اؾترسام كطآيٌس ؾبيط اظ ثبقس اؾت، آهسُ آگْي زض آًچِ اظ ثيف پيكًَس يب ٍ پؿًَس زاضاي ٍ ًجبقس هٌغجن آگْي

 .ًساضز اػتطاضي ّيچگًَِ حن زاٍعلت

 :لاًًَي ّاي سْويِ ٍ اهتياصات

 ًوطُ( 4/1) زّن چْبض ٍ يي ضطيت ثب قْطؾتبى ثَهي ٍ( 2/1) زّن زٍ ٍ يي ضطيت ثب اؾتبى ثَهي زاٍعلجبى ًوطُ -1

 گطزز هي هحبؾجِ آظهَى زض ًهبة حس ًؿت نَضت زض نطكبً ٍ اؾترساهي ههبحجِ ٍ آظهَى اظ حيغِ ّط زض هٌتؿجِ



 

 

 آى تهويوبت ٍ ثبقٌس هي اؾتبًي ٍاحس كبهس ّب قْطؾتبى ٍ ّب اؾتبى زض ٍ ثَزُ هلي ظيط ّبي زؾتگبُ ايٌٌِ ثِ تَخِ ثب :4 تزوش

 ًجَزُ هغطح ّب زؾتگبُ ايي ثطاي ثَهي اًؿبًي ًيطٍي خصة لصا ثبقس، هي ًكَض ًل ثِ هطثَط ّبي كؼبليت ٍ ٍظبيق ظهيٌِ زض ّب

 .قس ًرَاٌّس ثطذَضزاض ثَهي اهتيبظ گًَِ ّيچ اظ ٍ

 ايطاى كٌي ٍ اهتهبزي ّبي ًوي ٍ گصاضي ؾطهبيِ ؾبظهبى

 ايطاى آهبض هطًع

 الٌتطًٍيٌي تدبضت تَؾؼِ هطًع

 ذبضخِ اهَض ٍظاضت

 ( ًلط 1ي ) كٌبٍض ٍ تحويوبت ػلَم، ٍظاضت

 ًِ ّب اؾتبى ًل ازاضات ّبي هحل قـل ثطاي اؾترسام هتوبضي(  قْطؾتبى يب اؾتبى ثَهي اظ اػن)  ثَهي زاٍعلجبى :5 تزوش

 ( ثطذَضزاض ذَاٌّس قس.2/1) زّن زٍ ٍ يي اهتيبظ اظ نطكبً زاضز هطاض اؾتبى هطًع زض ّب آى ذسهت هحل

 .گطزًس هي تلوي قْطؾتبى يب اؾتبى ثَهي زاٍعلت ثبقٌس، ظيط ٍيػگيْبي اظ يٌي زاضاي حساهل ًِ اكطازي  :تَهي داٍطلة

 .ثبقس يٌي اؾترسام ثطاي توبضب هَضز هحل قْطؾتبى ثب ٍي ّوؿط يب زاٍعلت تَلس هحل قْطؾتبى -يي

 .ثبقس يٌي اؾترسام ثطاي توبضب هَضز هحل اؾتبى ثب ٍي ّوؿط يب زاٍعلت تَلس هحل اؾتبى -زٍ

 هحل قْطؾتبى ًِ(  ثبظًكؿتِ يب ٍ قبؿل اظ اػن)  هؿلح ًيطٍّبي يب ٍ زٍلت پيوبًي ٍ ضؾوي ًبضهٌساى كطظًساى ٍ ّوؿط -ؾِ

 .ثبقس يٌي آًبى اؾترسام ثطاي توبضب هَضز هحل قْطؾتبى ثب زاٍعلت ٍالسيي ثبظًكؿتگي يب كؼلي ذسهت

 هحل اؾتبى ًِ(  ثبظًكؿتِ يب ٍ قبؿل اظ اػن)  هؿلح ًيطٍّبي يب ٍ زٍلت پيوبًي ٍ ضؾوي ًبضهٌساى كطظًساى ٍ ّوؿط -چْبض

 .ثبقس يٌي آًبى اؾترسام ثطاي توبضب هَضز هحل اؾتبى ثب زاٍعلت ٍالسيي ثبظًكؿتگي يب كؼلي ذسهت

 يب هتَالي نَضت ثِ ا( ض زاًكگبُ يب ٍ زثيطؾتبى ضاٌّوبيي، اثتسايي،)  تحهيلي ؾٌَات اظ ؾبل (4 ) چْبض حساهل زاٍعلت -پٌح

 .ثبقس ًطزُ عي اؾترسام ثطاي توبضب هَضز هحل قْطؾتبى زض هتٌبٍة

 يب هتَالي نَضت ثِ ضا(  زاًكگبُ يب ٍ زثيطؾتبى ضاٌّوبيي، اثتسايي،)  تحهيلي ؾٌَات اظ ؾبل (4 ) چْبض حساهل زاٍعلت -قف

 .ثبقس ًطزُ عي اؾترسام ثطاي توبضب هَضز هحل اؾتبى زض هتٌبٍة

 .ثبقس زاقتِ ضا اؾترسام ثطاي توبضب هَضز هحل قْطؾتبى زض ثيوِ حن پطزاذت ؾبثوِ ؾبل (4 ) چْبض حساهل زاٍعلت -ّلت

 .ثبقس زاقتِ ضا اؾترسام ثطاي توبضب هَضز هحل اؾتبى زض ثيوِ حن پطزاذت ؾبثوِ ؾبل (4 ) چْبض حساهل زاٍعلت -ّكت



 

 

 اؾترسام ثطاي توبضب هَضز هحل قْطؾتبى زض ثيوِ حن پطزاذت ؾبثوِ ؾبل (4 ) چْبض حساهل زاٍعلت ّوؿط يب ٍ هبزض پسض، -ًِ

 .ثبقٌس زاقتِ ضا

 ضا اؾترسام ثطاي ا توبو هَضز هحل اؾتبى زض ثيوِ حن پطزاذت ؾبثوِ ؾبل (4 ) چْبض حساهل زاٍعلت ّوؿط يب ٍ هبزض پسض، -زُ

 .ثبقٌس زاقتِ

 .اؾت احتؿبة هبثل هصًَض هَاضز اظ يٌي تَؾظ نطكبً 10 الي 6 ثٌسّبي زض قسُ تؼييي هست ثِ ثيوِ حن پطزاذت : تزوش

 ثِ ضا ثَزى ثَهي هساضى ٍ هؿتٌسات ثطاثط، چٌس كْطؾت زض گطكتي هطاض نَضت زض اؾت الظم ثٌس ايي هَضَع زاٍعلجبى :تَجِ

 زؾتگبُ يب ٍ ؾٌدف ؾبظهبى ؾَي اظ هتؼبهجبً ًِ اؾترساهي ههبحجِ اظ هجل ٍ هساضى ثطضؾي ظهبى زض ًيبظ هَضز هساضى ؾبيط ّوطاُ

 .ًوبيٌس اضائِ قس، ذَاّس اػالم ًٌٌسُ اؾترسام

 ثبقٌس، هي ًكَض ضيعي ثطًبهِ ٍ هسيطيت ؾبظهبى اظ هطاضزازي قٌبؾِ قوبضُ زاضاي ًِ هطاضزازي ًبضًٌبى هٌتؿجِ ًوطات ثِ  2-

 ٍ زضنس زٍ اخطايي، ّبي زؾتگبُ اظ يي ّط زض هكبثِ ٍ هطثَط تدطثِ ؾبل ّط اظاء ثِ آظهَى ًهبة حس ًؿت نَضت زض نطكبً

 .قس ذَاّس اضبكِ آًبى اؾترساهي ههبحجِ ٍ آظهَى ّبي حيغِ اظ ّطيي زض ًل، ًوطُ %(20) زضنس ثيؿت تب حساًثط

 ؾبهبًِ اظ يزهطاضزا قٌبؾِ قوبضُ زاضاي ًبم ثجت ظهبى زض ثبيس هطاضزازي قبؿليي اهتيبظ هحبؾجِ خْت هطاضزازي قبؿليي : تَجِ

 .ًوبيٌس زضج ًبم ثجت ثطٍ زض ٍ ثَزُ ايطاى ًبضهٌس

 اخطايي، زؾتگبُ هطاضزازي قبؿليي ثب تطتيت ثِ گعيٌف ثِ هؼطكي اٍلَيت زاٍعلجبى، هٌتؿجِ ًوطات ثَزى هؿبٍي نَضت زض 3-

 .ثبقس هي اؾتبى ثَهي ٍ قْطؾتبى ثَهي اكطاز

 (3 ) ؾِ اظ حساًثط هٌتجؿِ ًوطُ تطتيت ثِ الظم ًهبة حس ًؿت ٍ آگْي زض هٌسضج قطايظ ثَزى زاضا ثكطط ػبزي هؼلَليي 4-

 .ثَز ذَاٌّس ثطذَضزاض هبًًَي ؾْويِ زضنس

 ّوؿطاى ٍ كطظًساى ٍ قْسا ّوؿطاى ٍ كطظًساى ٍ قـل كبهس آظازگبى خبًجبظاى، قبهل ايثبضگطاى زضنس 25 اؾترساهي ؾْويِ 5-

 ٍ قْيس ثٌيبز تَؾظ اؾبضت يٌؿبل ثبالي ٍ ؾبل يي زاضاي آظازگبى ّوؿطاى ٍ كطظًساى ٍ ثبالتط ٍ زضنس پٌح ٍ ثيؿت خبًجبظاى

 . ثبقٌس هي خصة كطايٌس عي حبل زض ٍ گطزيسُ هؼطكي هطثَعِ زؾتگبُ ثِ (شيل ّبي زؾتگبُ اؾتثٌبء ثِ) ايثبضگطاى اهَض

 ًكَض هبًًَي پعقٌي ؾبظهبى -

 ( هطًعي اؾتبى) خَاًبى ٍ ٍضظـ ٍظاضت -

 ذبضخِ اهَض ٍظاضت -



 

 

 (ًلط يي حساًثط) كٌبٍضي ٍ تحويوبت ػلَم، ٍظاضت -

 ًيطٍ ٍظاضت -

 زض ثٌبثطايي .ثبقٌس هي آظهَى زض قطًت ثِ هلعم ليٌي ثَزُ، ايثبضگطاى زضنس ( 25 ) ؾْويِ هكوَل ًيع قْيس ثطازض ٍ ذَاّط -

 ذَاٌّس ضهبثت ثِ قطايظ ٍاخس ايثبضگطاى ثيي زض نطكبَ ثبقس، ًكسُ تبهيي قسُ يبز هبًًَي ؾوق تب هصًَض ؾْويِ ًِ نَضتي

 .پطزاذت

 كطظًساى ٍ ّوؿط ٍ ّب خجِْ زض زاٍعلجبًِ حضَض هبُ قف حساهل ؾبثوِ ثب ضظهٌسگبى ثِ اؾترساهي ؾْويِ (%5 ) زضنس پٌح -

 . يبثس هي اذتهبل اؾبضت يٌؿبل اظ ًوتط آظازگبى كطظًساى ٍ (% 25 ) زضنس پٌح ٍ ثيؿت ظيط خبًجبظاى كطظًساى ٍ آًبى

 قطايظ زاقتي ٍ ًبم ثجت نَضت زض ضظهٌسگبى) ثبقس هي ضظهٌسگبى ثب اؾترساهي، ؾْويِ زضنس پٌح هكوَليي زض اٍلَيت اًتربة -

 ؾبيط ٍ( ثبقٌس هي هؼبف آظهَى زض حسًهبة قطط اظ قطايظ زاقتي ٍ اؾترساهي آظهَى زض قسُ تؼييي ؾْويِ حس زض الظم احطاظ

 .پطزاذت ذَاٌّس ضهبثت ثِ ذَز ثيي زض ٍ زاقتِ هطاض ثؼسي اٍلَيت زض هصًَض ؾْويِ هكوَليي

 .پصيطز هي نَضت زاٍعلجبى ؾبيط ثب ضهبثت عطين اظ ايثبضگطاى اؾترساهي ؾْويِ ثط هبظاز اؾترسام -

 ... ٍ اؾطاء خبًجبظاى، اؾترسام هبًَى ٍاحسُ هبزُ 3 تجهطُ اؾتٌبز ثِ خجِْ زض حضَض زاٍعلجبًِ ذسهت هست تؼييي هطخغ : تَجِ

 ًحَُ . ثبقس هي ًكبٍضظي خْبز يب ٍ اؾالهي اًوالة پبؾساضاى ؾپبُ ثب هَضز حؿت اؾالهي قَضاي هدلؽ  1367/10/7 ههَة

 خْبز اؾالهي، اًوالة پبؾساضاى ؾپبُ اظ هطًت ًوؿيَى ػْسُ ثِ اضگبًْب ؾبيط ؾَي اظ اػعاهي زاٍعلجبًِ ذسهت هست تؼييي

 . ثَز ذَاّس هطثَعِ اضگبى ٍ ًكبٍضظي

 .ثبقس ًوي ضظهٌسگبى ؾْويِ هكوَل ايثبض ًبضت زاضاي ٍظيلِ ؾطثبظاى

 :ًتيجِ اعالم ًحَُ

 ثركٌبهِ ثِ هٌضن اخطايي ّبي زؾتگبُ زض اكطاز اؾترسام ثطاي ترههي ٍ ػوَهي اهتحبى ثطگعاضي ًحَُ زؾتَضالؼول اؾبؼ ثط

 ضئيؽ اًؿبًي ؾطهبيِ ٍ هسيطيت تَؾؼِ هؼبًٍت)  ًكَض ضيعي ثطًبهِ ٍ هسيطيت ؾبظهبى  19/7/93هَضخ  9757/93/200 قوبضُ

 :پصيطز هي نَضت شيل قطح ثِ اكطاز اًتربة ٍ ًهبة حس تؼييي(  ؾبثن خوَْض

 حذًػاب تعييي( الف

 آظهَى زض الظم حسًهبة ًؿت اؾترساهي، ههبحجِ اًدبم يب ٍ گعيٌف ثِ هؼطكي خْت اؾترسام زاٍعلجبى اًتربة اٍليِ قطط

 :ثبقس هي شيل قطايظ هغبثن كطاگيط هكتطى اهتحبى زض ًتجي



 

 

 ٍ هحبؾجِ ثطاثط ٍظى ثب ترههي ٍ ػوَهي ّبي حيغِ تلٌيي ثِ زاٍعلجبى ًوطات كطاگيط، هكتطى اهتحبى ثطگعاضي اظ پؽ -

 .آيس هي زؾت ثِ ًوطات هدوَع ثطاؾبؼ

 ؾبيط هجٌبي ٍ هحبؾجِ آظهَى آى زض هٌتؿجِ ًوطُ ثبالتطيي هدوَع (% 50 ) زضنس پٌدبُ آظهَى، زض حسًهبة تؼييي ثطاي -

 .گيطز هي هطاض زاٍعلجبى اًتربة هطاحل

 آظهَى ًبضًبهِ نطكبً ٍ حصف اؾترساهي هطاحل ؾبيط اظ حسًهبة، كبهس زاٍعلجبى آظهَى، ّط زض حسًهبة تؼييي اظ پؽ :4 تزوش

 .ثَز ذَاّس هكبّسُ هبثل آًْب ثطاي اعالع خْت اهتحبًبت ؾبهبًِ عطين اظ ًتجي

 هطحلِ ايي زض ٍ ثَز ذَاّس اذتهبني ٍ ػوَهي ًوطُ هيبًگيي اؾبؼ ثط نطكبً حسًهبة زاضاي اكطاز كْطؾت اؾترطاج :5 تزوش

 هطاضزازي ًبضًٌبى ٍ ثَهي اهتيبظات زيگط ػجبضت ثِ .قس ًرَاّس ػول ٍؾبيطاهتيبظات هطاضزازي ًبضًٌبى اهتيبظت يب ٍ ثَهي اهتيبظات

 .ثبقٌس ًطزُ ًؿت ضا الظم حسًهبة ًِ قس ذَاّس اػوبل زاٍعلجبًي ثطاي نطكبً ثطاثط، چٌس اؾبهي كْطؾت اؾترطاج ثطاي

 .ًٌس ًوي ايدبز اؾترساهي حن گًَِ ّيچ كطاگيط هكتطى آظهَى زض الظم ًوطُ ًهبة حس ًؿت :6 تزوش

 :حذًػاب داسًذگاى تيي اص(  ظشفيت تشاتش چٌذ اًتخاب)  علوي گضيٌص استخذام شاحله -ب

 هي هطاض ًٌٌسُ اؾترسام ّبي زؾتگبُ اظ ّطيي ثٌسي توؿين زض ذَز اًتربة ثطاؾبؼ حسًهبة زاضاي زاٍعلجبى هطحلِ ايي زض 1-

 .گيطًس

 (% 60 ) زضنس قهت ٍ ػوَهي حيغِ ثطاي (% 40 ) زضنس چْل ٍظى ثب)  آًبى اٍليِ ًل ًوطُ ثطاؾبؼ اكطاز اًتربة 2-

 ( ترههي حيغِ ثطاي

 .پصيطز هي نَضت توبضب هَضز هحل ٍ قـل ّط زض پصيطـ ظطكيت ثطاثط چٌس تؼساز ثِ شيل هَاضز گطكتي زضًظط

( 4/1) زّن چْبض ٍ يي ضطيت ثب قْطؾتبى ثَهي ٍ( 2/1) زّن زٍ ٍ يي ضطيت ثب اؾتبى ثَهي زاٍعلجبى اٍليِ ًل ًوطُ -2-1

 .قَز هي هحبؾجِ آظهَى ًهبة حس ًؿت نَضت زض اؾترساهي ههبحجِ ٍ آظهَى اظ حيغِ ّط زض هٌتؿجِ ًوطُ

 زؾتگبُ اظ يي ّط زض ذسهت ؾبثوِ ؾبل ّط اظاء ثِ ثبقٌس، هي قٌبؾِ قوبضُ زاضاي ًِ هطاضزازي ًبضًٌبى هٌتؿجِ ًوطات ثِ  2-2-

 اظ ى ي ّط زض ًل، ًوطُ (% 20 ) زضنس ثيؿت تب حساًثط ٍ زضنس زٍ آظهَى، ًهبة حس ًؿت نَضت زض نطكبً اخطايي يبّ

 .قس ذَاّس اضبكِ آًبى اؾترساهي ههبحجِ ٍ هكتطى اهتحبى ّبي حيغِ

 (=تشاتش يه اًتخاب)  گضيٌص تِ هعشفي( ج



 

 

% ( 70) زضنس ّلتبز ٍظى ثب آًبى ًْبيي ًل ًوطُ هدوَع ثطاؾبؼ گعيٌف ثِ اكطاز هؼطكي اؾترساهي، ههبحجِ ثطگعاضي اظ پؽ -1

  "ة"زض ثٌس  "2-2"ٍ  "2-1" هَاضز گطكتي زضًظط ثب)  اؾترساهي ههبحجِ ثطاي%( 30)  زضنس ؾي ٍ كطاگيط هكتطى اهتحبىثطاي 

 .ثَز ذَاّس ًْبيي ًل ًوطُ تطتيت ثِ پصيطـ ظطكيت ثطاثط يي تؼساز ثِ ،( اؾترساهيزض ههبحجِ 

 اٍليِ ًل ًوطُ هدوَع ثطاؾبؼ گعيٌف، ثِ حسًهبة زاضاي اكطاز هؼطكي ثطاي اؾترساهي، ههبحجِ ثطگعاضي ػسم نَضت زض 2-

 هَاضز گطكتي زضًظط ثب)  ترههي حيغِ ثطاي (% 60 ) زضنس قهت ٍ ػوَهي حيغِ ثطاي (% 40 ) زضنس چْل ٍظى ثب آًبى

 .قَز هي اهسام پصيطـ ظطكيت تؼساز ثطاثط (  "ة"زض ثٌس  "2-2"ٍ  "1-2"

 :تزوشات

 ٍ ًبضقٌبؾي ترههي، هكبؿل زض اؾترسام خْت قطايظ ٍاخس اكطاز اعالػبت كٌّبٍضي ػوَهي ٍ پبيِ هْبضتْبي احطاظ هٌظَض ثِ 1-

 اظ پؽ هبُ يي حساًثط هَظلٌس ًْبيي قسگبى پصيطكتِ(  ًكَضي ذسهبت هسيطيت هبًَى ( 42 ) هبزُ زٍ تجهطُ هَضَع)  ثبالتط

 هساضى (ICDL) ضيعي ثطًبهِ ٍ هسيطيت ؾبظهبى تَؾظ قسُ نالحيت تبييس هؤؾؿبت ٍ هطاًع اظ نبزضُ گعيٌف، تبييس اػالم

 .ًوبيٌس اضائِ ضثظ شي زؾتگبُ ثِ ، ضا ًكَض گبًِ ّلت ّبي هْبضت ًؿت ثِ هطثَط

 ، ًگطزيسُ نبزض قسُ، نالحيت تؼييي هطاًع اظ آًبى ًبهِ گَاّي يب ٍ ثبقٌس هي هصًَض ّبي ًبهِ گَاّي كبهس ًِ ًؿبًي= تَجِ

 قسُ نالحيت تؼييي هَؾؿبت "ثب ػٌَاى  " آهَظقي هَؾؿبت ؾٌدي اػتجبض " ثرف زض ًِ قسُ تؼييي هطاًع اظ يٌي زض هَظلٌس

 تؼييي آظهَى زض قطًت اظ پؽ ثبقس، هي هكبّسُ هبثل  www.smtc.ac.ir آزضؼ ثب زٍلتي هسيطيت آهَظـ هطًع ؾبيت "

 .ًوبيٌس اضايِ ضا هصًَض ًبهِ گَاّي ؾغح،

 زض قسُ اػالم تحهيلي هوبعغ اظ تط پبييي تحهيلي هساضى زاضًسگبى ّوچٌيي ٍ ًظط هَضز تحهيلي هوبعغ زض زاًكدَيبى 2-

 ّب زاًكگبُ اظ نبزضُ هؼبزل تحهيلي هساضى زاضًسگبى اؾتثٌبي ثِ)  هؼبزل هساضى ّوچٌيي ٍ آگْي زض هصًَض هكبؿل احطاظ قطايظ

 ضئيؽ اًؿبًي ؾطهبيِ ٍ هسيطيت تَؾؼِ هؼبًٍت يب ٍ ًكَض ثطًبهْطيعي ٍ هسيطيت ؾبظهبى ٍ ًكَض ػبلي آهَظـ هَؾؿبت ٍ

 ازاهِ اهٌبى ثط هجٌي گَاّي ٍ قسّبًس هجَل ٍ ًوَزُ قطًت ًكَض آهَظـ ؾٌدف ؾبظهبى خبهغ آظهَى زض ًِ ٍهت خوَْض

 .ًساضًس آظهَى زض قطًت حن(  زاضًس ػلوي اضظـ ثب ثبالتط هوبعغ زض تحهيل

 زض ؿيطضؾوي ٍ هؼبزل هساضى زاضًسگبى قطًت ًبهِ آييي " هلبز قطايظ ٍاخس ثبيس هؼبزل هسضى زاضًسگبى ًليِ = 4تزوش 

 قوبضُ ثركٌبهِ عي ًِ " ػبلي آهَظـ گؿتطـ قَضاي 15/4/92 هَضخ 845 خلؿِ ههَة ثبالتط هوبعغ ٍضٍزي آظهًَْبي



 

 

 اضؾبل ػبلي آهَظـ هَؾؿبت ٍ زاًكگبّْب ًليِ ثِ هتجَع ٍظاضت آهَظقي هحتطم هؼبًٍتاظ ؾَي  28/5/92هَضخ  77633/2

 .ثبقٌس اؾت، گطزيسُ

 .گطزًس هي حصف آظهَى كطآيٌس اظ هساضى ثطضؾي ظهبى زض اكطاز ايي ًبم ثجت نَضت زض 2-

 اظ پؽ هبُ 2 حساًثط اؾترساهي، آظهَى زض قسى پصيطكتِ نَضت زض اؾالهي آظاز زاًكگبُ التحهيالى كبضؽ تحهيلي هساضى 3-

 .ثطؾس هصًَض زاًكگبُ هطًعي ؾبظهبى تأييس ثِ ثبيؿتي ًتيدِ اػالم

 ظهبى زض ًبهم نَضت ثِ هساضى اضائِ يب ٍ آگْي هتي زض قسُ اػالم قطايظ ٍ ضَاثظ زهين ضػبيت ػسم اظ ًبقي هؿئَليت 4-

 ثِ يب اقتجبُ ثِ زاٍعلت قَز هحطظ خصة، ٍ هؿبثوِ آظهَى، هطاحل اظ هطحلِ ّط زض ٍ ثَز ذَاّس زاٍعلت ثطػْسُ گعيٌف ٍ ههبحجِ

 نسٍض نَضت زض ٍ گطزيسُ هحطٍم ثؼسي هطاحل اًدبم اظ اؾت، آگْي زض هٌسضج قطايظ كبهس يب ٍ زازُ ٍاهغ ذالف اعالػبت ػوس

 .قَز هي ثالاثط ٍ لـَ هعثَض حٌن اؾترساهي، حٌن

 هطاخغ تأييس اظ پؽ قسگبى پصيطكتِ اؾبهي ٍ ثبقس هي هيؿط گعيٌف هطاحل عي اظ پؽ آظهَى قسگبى پصيطكتِ ًْبيي اًتربة 5-

 ًكبًي ثِ اؾترساهي هؿبثوبت يب اهتحبًبت ؾبهبًِ ٍ هطثَط ّبي ؾبظهبى ٍ ّب زؾتگبُ زضگبُ عطين اظ زاٍعلجبى اعالع ثِ شيهالح

www.sanjesh.org ضؾيس ذَاّس. 

 

 :دٍم تخص

 ؾبظهبى ًكَض؛ هبًَى پعقٌي ؾبظهبى ؾالهت؛ ثيوِ ؾبظهبى اخطايي ّْبي زؾتگب ٍ ازاضات: ) قبهل ّب زؾتگبُ قطايظ ٍ ّب هحل قـل

 زٍلتي تبؾيؿبت ٍ ؾبذتوبًْب هدطي ؾبظهبى ايطاى؛ كٌي ٍ اهتهبزي ًوٌْبي ٍ گصاضي ؾطهبيِ ؾبظهبى ّبي؛ خبز ًول ٍ حول ٍ ضاّساضي

 ترههي؛ هبزض خسيس، قْطّبي ػوطاى ؾْبهي قطًت َّاقٌبؾي؛ ؾبظهبى هؿٌي؛ ٍ ظهيي هلي ؾبظهبى ترههي؛ هبزض قطًت ٍػوَهي،

 ايطاى؛ آهبض هطًع ايطاى؛ قْطي ثْؿبظي ٍ ػوطاى ترههي هبزض قطًت ًكَض؛ ًول ٍ حول ظيطثٌبّبي تَؾؼِ ٍ ؾبذت ترههي هبزض قطًت

 ٍظاضت ذبضخِ؛ اهَض ٍظاضت زاضائي؛ ٍ اهتهبزي اهَض ٍظاضت خَاًبى؛ ٍ ٍضظـ ٍظاضت اؾتبًساضز؛ هلي ؾبظهبى الٌتطًٍيٌي؛ تدبضت تَؾؼِ هطًع

 ًيطٍ ٍظاضت كٌبٍضي؛ ٍ تحويوبت ػلَم،
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 ايشاى سالهت تيوِ ساصهاى ّاي هحل ضغل فْشست
 

 :اختػاغي ضشايط

 ثطاي ؾبل 35 حساًثط ٍ ليؿبًؽ كَم تحهيلي هوغغ ثطاي توبم ؾبل 33 ، ليؿبًؽ تحهيلي هوغغ ثطاي توبم ؾبل 30 حساًثط زاقتي -

 .ترههي زًتطاي ٍ زًتطا تحهيلي هوبعغ

 

 تعذاد جٌس پزيشش هحل خذهت عٌَاى خَضِ ضغلي عٌَاى ضغل وذ ضغل هحل

43767 
 هذيشيت واساصهاي

 5 سالهت

 تيوِ سيضي تشًاهِ

 سالهت
 4 صى / هشد ساهياى-گلستاى

 

 (زًتطيي )پعق: 31556 :هجاص تحػيلي ّاي سضتِ

 

 وطَس لاًًَي پضضىي ساصهاى ّاي هحل ضغل فْشست

 :اختػاغي ضشايط

 هوغغ ثطاي ؾبل 40 ليؿبًؽ، كَم تحهيلي هوغغ ثطاي توبم ؾبل 32 ليؿبًؽ، تحهيلي هوغغ ثطاي توبم ؾبل 30 حساًثط زاقتي -

 .ترههي زًتطاي تحهيلي هوغغ ثطاي توبم ؾبل 45 حساًثط ٍ زًتطا تحهيلي

 ًيع ثبقٌس هي ؾبظهبى زض "ًب ضطيت" ٍيب اًؿبًي ًيطٍي عطح زٍضُ گصضاًسى حبل زض ًِ ٍپيطاپعقٌبى پعقٌبى ذسهت هبًَى هكوَليي -

 .قس ذَاّس هٌتول قسُ پصيطكتِ هحل ثِ ايكبى تؼْسات هجَلي نَضت زض ًِ ًوبيٌس قطًت اؾترساهي آظهَى زض هيتَاًٌس

 .ًوبيٌس ًبم ثجت آظهَى زض ثبيؿت هي(  ايثبضگطاى ؾْويِ زضنس 25)  تَؾؼِ پٌدن ثطًبهِ هبًَى 44 هبزُ "ٍ" ثٌس قطايظ ٍاخسيي -

 ًبم ثجت تَاًٌس هي ػوَهي پعقٌبى نطكبً اؾت قسُ هكرم "*" ػالهت ثب ًِ ػوَهي پعقي قـل، ػٌَاى ؾتَى زض ًِ هَاضزي زض -

 .ثبقٌس هبًًَي پعقٌي ترههي ضقتِ زؾتيبضي زٍضُ زض تحهيل حبل زض ًِ ًوبيٌس

 

 تعذاد جٌس پزيشش هحل خذهت عٌَاى خَضِ ضغلي عٌَاى ضغل وذ ضغل هحل

 4 صى / هشد گشگاى-گلستاى پضضه پضضه هتخػع :;433

 

 اي ترههي(زًتطٌي هبًًَي )پعق: 31775 :هجاص تحػيلي ّاي سضتِ
 

 تعذاد جٌس پزيشش هحل خذهت خَضِ ضغليعٌَاى  عٌَاى ضغل وذ ضغل هحل

 4 صى / هشد گشگاى-گلستاى پضضه پضضه هتخػع ;;433

 



 

 

 (ترههي زًتطاي) پعقي ضٍاى : 30505 :هجاص تحػيلي سضتِ

 

 اي جادُ ًمل ٍ حول ٍ ساّذاسي ساصهاى ّاي هحل ضغل فْشست

 :اختػاغي ضشايط

 هوغغ ثطاي توبم ؾبل 38 ليؿبًؽ، كَم تحهيلي هوغغ ثطاي توبم ؾبل 35 ، ليؿبًؽ تحهيلي هوغغ ثطاي توبم ؾبل 33 حساًثط زاقتي -

 . زًتطا تحهيلي

 

 تعذاد جٌس پزيشش هحل خذهت عٌَاى خَضِ ضغلي عٌَاى ضغل وذ ضغل هحل

43465 
 تشًاهِ اهَس واسضٌاس

 ًمل ٍ حول سيضي
 4 صى / هشد گشگاى-گلستاى 5 ًمل ٍ حول

 

 – ػوطاى هٌْسؾي:   31252 -(زًتطي ليؿبًؽ، كَم ليؿبًؽ،) تطاثطي ٍ ضاُ - ػوطاى هٌْسؾي : 30851 :هجاص تحػيلي ّاي سضتِ

: 31262 –( زًتطي ليؿبًؽ، كَم ليؿبًؽ،) ؾبظُ – ػوطاى هٌْسؾي: 31257 –( زًتطي ليؿبًؽ، كَم ليؿبًؽ،) ًول ٍ حول ضيعي ثطًبهِ
 (زًتطي ليؿبًؽ، كَم ليؿبًؽ،) تطاكيي – ػوطاى هٌْسؾي : 31941 -(زًتطي ليؿبًؽ، كَم ليؿبًؽ،) ػوطاى – ػوطاى هٌْسؾي

 

 استاًذاسد هلي ساصهاى ّاي هحل ضغل فْشست

 :اختػاغي ضشايط

 هوغغ ثطاي توبم ؾبل 35 ٍ ليؿبًؽ كَم تحهيلي هوغغ ثطاي توبم ؾبل 34 ليؿبًؽ، تحهيلي هوغغ ثطاي توبم ؾبل 33 حساًثط -

 زًتطا تحهيلي

  .ثبقس هي ًطج يب تْطاى اؾتبًساضز هلي ؾبظهبى تكريم ثب ذسهت هحل -

 

 تعذاد جٌس پزيشش هحل خذهت عٌَاى خَضِ ضغلي عٌَاى ضغل وذ ضغل هحل

43563 
 اهَس واسضٌاس

 استاًذاسد
 استاًذاسد واسضٌاس

 ايٌچِ-گلستاى

 تشٍى
 4 هشد

 
 (ليؿبًؽ كَم) ؿصايي نٌبيغ هٌْسؾي ٍ ػلَم : 31963 :هدبظ تحهيلي ّبي ضقتِ

 

 جَاًاى ٍ ٍسصش ٍصاست ّاي هحل ضغل فْشست

 =استخذام اختػاغي ضشايط

 .هيجبقس ؾبل 35 زًتطي هسضى زاضًسگبى ثطاي ؾي حساًثط ٍ توبم ؾبل 32 ليؿبًؽ كَم هسضى زاضًسگبى ثطاي حساًثطؾي-



 

 

 ؾْويِ ٍ اهتيبظات "5 " ثٌس قطايظ ٍاخسيي ثِ ايثبضگطاى ؾْويِ زضنس 25 ثبهيوبًسُ هحل اظ هطًعي اؾتبى ّبي ؾْويِ اظ ؾْويِ يي*-

 .زاضز اذتهبل زكتطچِ ايي زض هٌسضج( ايثبضگطاى) هبًًَي ّبي

 

 تعذاد جٌس پزيشش هحل خذهت عٌَاى خَضِ ضغلي عٌَاى ضغل وذ ضغل هحل

435<8 
 ٍسصش واسضٌاس

 جَاًاى ٍ
 ٍسصش واسضٌاس

 آصادضْش – گلستاى

 (ساساى طوِ)چ
 4 هشد

435<9 
 ٍسصش واسضٌاس

 جَاًاى ٍ
 4 هشد تثيي خاى-گلستاى ٍسصش واسضٌاس

 

 ثسًي تطثيت: 30272 –( زًتطي ليؿبًؽ، كَم) ٍضظقي ثيَهٌبًيي گطايف ٍضظقي ػلَم ٍ ثسًي تطثيت : 30270 :هدبظ تحهيلي ّبي ضقتِ

 حطًتي ضكتبض گطايف ٍضظقي ػلَم ٍ ثسًي تطثيت: 30273 –( زًتطي ليؿبًؽ، كَم) قٌبؾي اؾيت ٍ انالحي حطًبت گطايف ٍضظقي ػلَم ٍ
 ٍ ثسًي تطثيت: 30279 –( زًتطي ليؿبًؽ، كَم) ٍضظـ كيعيَلَغي گطايف ٍضظقي ػلَم ٍ ثسًي تطثيت: 30276 –( زًتطي ليؿبًؽ، كَم)

 (زًتطي ليؿبًؽ، كَم) ٍضظقي ٍػلَم ثسًي تطثيت: 30281 –( زًتطي ليؿبًؽ، كَم) ٍضظقي هسيطيت گطايف ٍضظقي ػلَم

 

 داسايي ٍ التػادي اهَس ٍصاست ّاي هحل ضغل فْشست

 :استخذام اختػاغي ضشايط

 ًبضقٌبؾي تحهيلي هوغغ زاضًسگبى ثطاي ؾي ؾبل 30 حساًثط ًبضقٌبؾي، تحهيلي هوغغ زاضًسگبى ثطاي ؾي ؾبل 27 حساًثط زاقتي 1-

 .اضقس

 .ًبضقٌبؾي تحهيلي هوغغ زاضًسگبى ثطاي( 15 ) پبًعزُ هؼسل حساهل زاقتي 2-

 هطثَعِ قـلي ضقتِ زض اضقس ًبضقٌبؾي ثب ًبضقٌبؾي تحهيلي ضقتِ هغبثوت اضقس، ًبضقٌبؾي تحهيلي هسضى زاضًسگبى ثطاي الظم قطط 3-

 .ثَز ذَاّس اگْي زض هٌسضج
 

 تعذاد جٌس پزيشش هحل خذهت عٌَاى خَضِ ضغلي عٌَاى ضغل وذ ضغل هحل

 5 هشد گشگاى-گلستاى هالي اهَس حساتذاس 43654

 

 زٍلتي هسيطيت 31962 –( ليؿبًؽ) هبلي هسيطيت: 31074 –( ليؿبًؽ كَم ليؿبًؽ،) حؿبثساضي: 30408 :هجاص تحػيلي ّاي سضتِ

 (ليؿبًؽ كَم) هبلي گطايف

 

 تعذاد جٌس پزيشش هحل خذهت عٌَاى خَضِ ضغلي عٌَاى ضغل وذ ضغل هحل

43676 
 تحليل واسضٌاس

 سيستن گش

واسضٌاس تحليل گش سيستن 

 ٍ تشًاهِ ًَيس سيستن
 4 هشد گشگاى-گلستاى

 



 

 

: 31887 –( ليؿبًؽ كَم) اعالػبتي ّبي ؾيؿتن هسيطيت گطايف اعالػبت كٌبٍضي هٌْسؾي: 31873 :هجاص تحػيلي ّاي سضتِ

 (ليؿبًؽ كَم) ًبهپيَتطي ّبي قجٌِ گطايف اعالػبت كٌبٍضي هٌْسؾي: 31910 –( ليؿبًؽ) اكعاض ًطم گطايف ًبهپيَتط هٌْسؾي

 

 ًيشٍ ٍصاست ّاي هحل ضغل فْشست

 استخذام اختػاغي ضشايط

 .ًبم ثجت ظهبى زض توبم ؾبل 35 زًتطا ٍ 33 اضقس ًبضقٌبؾي ، 32 ًبضقٌبؾي تحهيلي هوغغ ثطاي ؾي حساًثط زاقتي 1-

 .قَز هي پصيطـ ثَهي زاٍعلجبى ثيي اظ نطكبً ذَظؾتبى ٍ ّطهعگبى ثلَچؿتبى، ٍ ؾيؿتبى ّبي اؾتبى زض 2-

 .ثبقٌس هي ؾبل زُ هست ثِ قسُ پصيطكتِ هحل قـل ثطاي هحضطي ذسهت تؼْس ؾپطزى ثِ هَظق قسگبى پصيطكتِ 3-

 هي قبهل ضا اؾتبى يي اظ ثيف ّب آى كؼبليت حَظُ زض ًِ اي هٌغوِ ثطم ّبي قطًت ؾتبز زض قسُ اػالم ّبي هحل قـل ذهَل زض 4-

 قَز

 اؾبؼ ثط هكوَل زاٍعلجبى ٍ يبثس هي اذتهبل قطًت كؼبليت هدوَػِ ظيط ّبي اؾتبى ثَهي زاٍعلجبى ًليِ ثِ ثَزى ثَهي ثِ هطثَط اهتيبظ

 .گطزًس هي ثطذَضزاض اؾتبى ثَزى ثَهي اهتيبظ اظ ظيط خسٍل

 زض نطكبً ثبقٌس، هي ًكَض ضيعي ثطًبهِ ٍ هسيطيت ؾبظهبى اظ هطاضزازي قٌبؾِ قوبضُ زاضاي ًِ هطاضزازي ًبضًٌبى هٌتؿجِ ًوطات ثِ 5-

 زضنس ثيؿت تب حساًثط ٍ زضنس زٍ اخطايي، ّبي زؾتگبُ اظ يي ّط زض هكبثِ ٍ هطثَط تدطثِ ؾبل ّط اظاء ثِ آظهَى ًهبة حس ًؿت نَضت

 .قس ذَاّس اضبكِ آًبى اؾترساهي ههبحجِ ٍ آظهَى ّبي حيغِ اظ ّطيي زض ًل، ًوطُ (% 20 )

 

 پَضص تحت ّاي استاى ضشوت ًام

 گلؿتبى ٍ هبظًسضاى هبظًسضاى اي هٌغوِ ثطم قطًت

 

 : هْن تزوش

 ثجت تَاًٌس هي ايثبضًطاى ٍ ػبزي هؼلَليي آظاز، اظ اػن زاٍعلجبى توبهي اٍل ثرف زض قسُ اػالم ّبي هحل قـل اؾترساهي آگْي زض– الق

 گطزيسُ هحؿَة آظاز زاٍعلت ػٌَاى ثِ آگْي اٍل ثرف زض قطًت نَضت زض ايثبضگطاى ؾْويِ زضنس 25 هكوَل زاٍعلجبى لٌي ًوبيٌس، ًبم

 .قس ذَاٌّس هؼطكي ثبالتط ًوطات ًؿت نَضت زض زاٍعلجبى ؾبيط ثب ضهبثت زض ٍ

 حن زاٍعلجبى ؾبيط ٍ زاقتِ اذتهبل ايثبضگطاى زضنس 25 ؾْويِ هكوَل زاٍعلجبى ثِ نطكبً ًيطٍ ٍظاضت اؾترساهي آگْي زٍم ثرف -ة

 .زاقت ًرَاٌّس ضا ثرف ايي زض هطثَط آظهَى زض ًبم ثجت

 گلستاى اي هٌطمِ آب سْاهي ضشوت ّاي هحل ضغل فْشست

 

 تعذاد جٌس پزيشش هحل خذهت عٌَاى خَضِ ضغلي عٌَاى ضغل وذ ضغل هحل



 

 

43859 
 هىاًيه هٌْذس

44 
 هىاًيه

 واللِ-گلستاى

 (سذتَستاى)
 4 هشد

 

 هٌْسؾي: 31906 –( زًتطي ليؿبًؽ، كَم ليؿبًؽ،) ؾيبالت ٍ حطاضت - هٌبًيي هٌْسؾي: 31327 :هجاص تحػيلي ّاي سضتِ

( زًتطي ليؿبًؽ، كَم ليؿبًؽ،) حطاضتي گطايف هٌبًيي هٌْسؾي: 31907 –( زًتطي ليؿبًؽ، كَم ليؿبًؽ،) اًطغي تجسيل گطايف هٌبًيي
 كَم ليؿبًؽ،) عطاحي گطايف هٌبًيي هٌْسؾي: 32139 –( زًتطي ليؿبًؽ، كَم ليؿبًؽ،) ثطٍزتي گطايف هٌبًيي هٌْسؾي: 32138 -

 (زًتطي ليؿبًؽ، كَم ليؿبًؽ،) ًيطٍگبُ -هٌبًيي هٌْسؾي: 32140( زًتطي ليؿبًؽ،
 

 تعذاد جٌس پزيشش هحل خذهت عٌَاى خَضِ ضغلي عٌَاى ضغل وذ ضغل هحل

4385: 
 اصهايطگاُ واسضٌاس

 44 آب
 4 صى / هشد گشگاى-گلستاى آب هٌاتع

 

 –( زًتطي ليؿبًؽ، كَم ليؿبًؽ،) ظيؿت هحيظ: 31003 –( ليؿبًؽ كَم) اظهبيكگبّي ػلَم: 30721 :هجاص تحػيلي ّاي سضتِ

( زًتطي ليؿبًؽ، كَم ليؿبًؽ،) ظيؿت هحيظ هٌْسؾي: 31285 –( زًتطي ليؿبًؽ، كَم ليؿبًؽ،) ظيؿت هحيظ- ػوطاى هٌْسؾي: 31264
 كَم ليؿبًؽ،) ظيؿت هحيظ گطايف عجيؼي هٌبثغ هٌْسؾي: 32052 –( زًتطي ليؿبًؽ، كَم ليؿبًؽ،) آة هٌبثغ هٌْسؾي: 31303  -

 كَم ليؿبًؽ،) اثكٌبؾي هٌْسؾي: 32085( زًتطي ليؿبًؽ، كَم ليؿبًؽ،) آة هٌبثغ گطايف ػوطاى هٌْسؾي: 32079( زًتطي ليؿبًؽ،

 –( زًتطي ليؿبًؽ، كَم ليؿبًؽ،) ّيسضٍلَغي: 32087 –( زًتطي ليؿبًؽ، كَم ليؿبًؽ،) ّيسضٍغئَلَغي: 32086 –( زًتطي ليؿبًؽ،
 (زًتطي ليؿبًؽ، كَم ليؿبًؽ،) آة گطايف ػوطاى هٌْسؾي: 32106 –( زًتطي ليؿبًؽ، كَم ليؿبًؽ،) آة هٌبثغ هسيطيت: 32088

 

 تعذاد جٌس پزيشش هحل خذهت عٌَاى خَضِ ضغلي عٌَاى ضغل وذ ضغل هحل

4385; 
 هٌاتع هٌْذس

 44آب
 آب هٌاتع

 (ًفش 5 )گشگاى-گلستاى

 – واٍٍس گٌثذ -

 آصادضْش (

 7 هشد

 

 ّيسٍضليٌي ؾبظّبي – ػوطاى هٌْسؾي: 31258 - (زًتطي ليؿبًؽ، كَم ليؿبًؽ،) قٌبؾي ظهيي: 30548 :هجاص تحػيلي ّاي سضتِ

 آة هٌبثغ گطايف ػوطاى هٌْسؾي: 32079 - (زًتطي ليؿبًؽ، كَم ليؿبًؽ،) آة هٌبثغ هٌْسؾي: 31303 - (زًتطي ليؿبًؽ، كَم)
 هٌْسؾي: 32082 -( زًتطي ليؿبًؽ، كَم ليؿبًؽ،) قجٌِ ٍ ؾس گطايف ػوطاى هٌْسؾي: 32080 –( زًتطي ليؿبًؽ، كَم ليؿبًؽ،)

 32086 - (زًتطي ليؿبًؽ، كَم ليؿبًؽ،) اثكٌبؾي هٌْسؾي : 32085 - (زًتطي ليؿبًؽ، كَم ليؿبًؽ،) ضٍزذبًِ گطايف ػوطاى
 آة هٌبثغ هسيطيت: 32088 - (زًتطي ليؿبًؽ، كَم ليؿبًؽ،) ّيسضٍلَغي: 32087 - (زًتطي ليؿبًؽ، كَم ليؿبًؽ،) ّيسضٍغئَلَغي

 گطايف ػوطاى هٌْسؾي : 32106( زًتطي ليؿبًؽ، كَم يؿبًؽ،)ل ؾَاحل ٍ ضٍزذبًِ هٌْسؾي: 32089 - (زًتطي ليؿبًؽ، كَم ليؿبًؽ،)

 (زًتطي ليؿبًؽ، كَم) آثي ّبي ؾبذتوبى گطايف ػوطاى هٌْسؾي: 32108 (زًتطي ليؿبًؽ، كَم ليؿبًؽ،) آة
 
 
 
 



 

 

 تعذاد جٌس پزيشش هحل خذهت عٌَاى خَضِ ضغلي عٌَاى ضغل وذ ضغل هحل

4385< 
 هٌاتع هٌْذس

 45 آب
 آب هٌاتع

 گٌثذواٍٍس-گلستاى

 (سذگلستاى)
 4 هشد

 

 كَم يؿبًؽ،)ل ػوطاى – ػوطاى هٌْسؾي: 31262 (زًتطي ليؿبًؽ، كَم ليؿبًؽ،) آثي ّبي ؾبظُ: 30624 :هجاص تحػيلي ّاي سضتِ

 كَم ليؿبًؽ،) قجٌِ ٍ ؾس گطايف ػوطاى هٌْسؾي: 32080 (زًتطي ليؿبًؽ، كَم ليؿبًؽ،)آة هٌبثغ هٌْسؾي: 31303- (زًتطي ليؿبًؽ،

 اثكٌبؾي هٌْسؾي: 32085 (زًتطي ليؿبًؽ، كَم ليؿبًؽ،) ّيسضٍليٌي ّبي ؾبظُ گطايف ػوطاى هٌْسؾي: 32081- (زًتطي ليؿبًؽ،
 قٌبؾي لطظُ گطايف ػوطاى هٌْسؾي: 32090 (زًتطي ليؿبًؽ، كَم ليؿبًؽ،) آة هٌبثغ هسيطيت: 32088 (زًتطي ليؿبًؽ، كَم ليؿبًؽ،)
 آثي ّبي ؾبظُ گطايف ػوطاى هٌْسؾي: 32092 (زًتطي ليؿبًؽ، كَم ليؿبًؽ،) قٌبؾي لطظُ: 32091 (زًتطي ليؿبًؽ، كَم ليؿبًؽ،)
 گطايف ػوطاى هٌْسؾي: 32106 (زًتطي ليؿبًؽ، كَم ليؿبًؽ،) غئَالٌتطيي گطايف غئَكيعيي: 32093 (زًتطي ليؿبًؽ، كَم ليؿبًؽ،)

 (زًتطي ليؿبًؽ، كَم ليؿبًؽ،) آة
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43863 
 هٌاتع هٌْذس

 49 آب
 4 هشد گشگاى-گلستاى آب هٌاتع

 

 كَم ليؿبًؽ،) اًتكبف گطايف هؼسى: 32158 (زًتطي ليؿبًؽ، كَم ليؿبًؽ،) قٌبؾي ظهيي: 30548 :هجاص تحػيلي ّاي سضتِ

 هٌبثغ گطايف ػوطاى هٌْسؾي: 32079 (زًتطي ليؿبًؽ، كَم ليؿبًؽ،) ّيسٍضليٌي ؾبظّبي - ػوطاى هٌْسؾي: 31258- (زًتطي ليؿبًؽ،

 ّيسضٍغئَلَغي: 32086 -(زًتطي ليؿبًؽ، كَم ليؿبًؽ،) قجٌِ ٍ ؾس گطايف ػوطاى هٌْسؾي: 32080 (ليؿبًؽ،زًتطي كَم ليؿبًؽ،) آة
 ليؿبًؽ،) آة گطايف ػوطاى هٌْسؾي: 32106 (زًتطي ليؿبًؽ، كَم ليؿبًؽ،) ّيسضٍغئَكيعيي: 32095 (زًتطي ليؿبًؽ، كَم ليؿبًؽ،)

 (زًتطي ليؿبًؽ، كَم ليؿبًؽ،) گطايكػئَالٌتطيي غئَكيعيي: 32141 (زًتطي ليؿبًؽ، كَم
 

 هاصًذساى اي هٌطمِ تشق سْاهي ضشوت ّاي هحل ضغل فْشست
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 4 هشد گشگاى-گلستاى تشق 44 تشق هٌْذس 43:67

 

 ّبي قجٌِ گطايف ثطم هٌْسؾي: 32073 (زًتطي ليؿبًؽ، كَم ليؿبًؽ،) هسضت – ثطم هٌْسؾي: 31167 :هجاص تحػيلي ّاي سضتِ

 (زًتطي ليؿبًؽ، كَم ليؿبًؽ،) هسضت گطايف ثطم تٌٌَلَغي: 32123 (زًتطي ليؿبًؽ، كَم ليؿبًؽ،) تَظيغ ٍ اًتوبل

 

 

 

 



 

 

 دٍم تخص

 داضتِ اختػاظ ايثاسگشاى دسغذ 58 سْويِ هطوَل داٍطلثاى تشاي غشفاً ًيشٍ ٍصاست استخذاهي آگْي اص تخص ايي

 .داضت ًخَاٌّذ سا تخص ايي دس هشتَط آصهَى دس ًام ثثت حك داٍطلثاى سايش ٍ

 ضْذا، ّوسشاى ٍ فشصًذاى ضغل، فالذ آصادگاى جاًثاصاى، تِ اٍلَيت تشتية تِ تخص ايي دس آصهَى ظشفيت ول اص

 يىسال تاالي ٍ اساست سال يه داساي آصادگاى ّوسشاى ٍ فشصًذاى تاالتش، ٍ دسغذ 58 جاًثاصاى ّوسشاى ٍ فشصًذاى

 ًػاب حذ ضشط اص هعاف ٍ آصهَى دس ضشوت طشيك اص استخذام آگْي دس هٌذسج ضغل احشاص ضشايط داساي تِ هطشٍط

 .ياتذ هي اختػاظ هىتسثِ ًوشات تشتية تِ ضذُ تعييي

 

 گلستاى اي هٌطمِ آب سْاهي ضشوت ّاي هحل ضغل فْشست

 تعذاد جٌس پزيشش هحل خذهت عٌَاى خَضِ ضغلي عٌَاى ضغل وذ ضغل هحل

 4 / صى هشد گشگاى-گلستاى اهَس هالي 44حساتذاس  77>43

 

 (زًتطي ليؿبًؽ، كَم ليؿبًؽ،) حؿبثطؾي: 30410 (زًتطي ليؿبًؽ، كَم ليؿبًؽ،) حؿبثساضي: 30408 :هجاص تحػيلي ّاي سضتِ

 (زًتطي ليؿبًؽ، كَم ليؿبًؽ،ي )هبل هسيطيت گطايف زٍلتي هسيطيت: 32132 (زًتطي ليؿبًؽ، كَم ليؿبًؽ،) نٌؼتي هسيطيت: 31065
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 تحليل واسضٌاس

 سيستن گش

تحليل گش ٍ واسضٌاس  

 سيستن ًَيس تشًاهِ
 4 هشد گشگاى-گلستاى

 

 تاضذ هي ضشوت حشاست ٍاحذ خذهت هحل : تزوش

 

 ّبي ؾيؿتن گطايف اعالػبت كٌبٍضي هٌْسؾي: 30840 (زًتطي ليؿبًؽ، كَم ليؿبًؽ،) لَضهبتياً: 30121 :هجاص تحػيلي ّاي سضتِ

 - نٌبيغ هٌْسؾي: 31237 (زًتطي ليؿبًؽ، كَم ليؿبًؽ،) ًبهپيَتط هؼوبضي: 31138 (زًتطي ليؿبًؽ، كَم ليؿبًؽ،) اي ضؾبًِ چٌس

 كَم ليؿبًؽ،) ٍضي ثْطُ ٍ ؾيؿتن هسيطيت - نٌبيغ هٌْسؾي: 31240 (زًتطي ليؿبًؽ، كَم ليؿبًؽ،) ّب ؾيؿتن تحليل ٍ ضيعي ثطًبهِ

 ًبهپيَتطي ّبي ؾيؿتن هؼوبضي - ًبهپيَتط هٌْسؾي: 31348 (زًتطي ليؿبًؽ، كَم ليؿبًؽ،) اكعاض ًطم هٌْسؾي: 31340 (زًتطي ليؿبًؽ،

 31447 (زًتطي ليؿبًؽ، كَم ليؿبًؽ،) ضثبتيي ٍ ههٌَػي َّـ گطايف ًبهپيَتط هٌْسؾي: 31350 (زًتطي ليؿبًؽ، كَم ليؿبًؽ،)



 

 

 31535 (زًتطي ليؿبًؽ، كَم ليؿبًؽ،) اكعاض ًطم - ًبهپيَتط : 31464( زًتطي ليؿبًؽ، كَم ليؿبًؽ،) اًبليعؾيؿتن ٍ ًبهپيَتط ًبضثطز:

 ؾيؿتن گطايف ًبهپيَتط هٌْسؾي: 31832 (زًتطي ليؿبًؽ، كَم ليؿبًؽ،) اكعاض ًطم تَليس ٍ عطاحي گطايف اعالػبت كٌبٍضي هٌْسؾي:

 : 31873 (زًتطي ليؿبًؽ، كَم ليؿبًؽ،) ؾيؿتن هٌْسؾي - نٌبيغ هٌْسؾي: 31868 (زًتطي ليؿبًؽ، كَم ليؿبًؽ،) اكعاضي ًطم ّبي

 ًطم گطايف ًبهپيَتط هٌْسؾي: 31887 (زًتطي ليؿبًؽ، كَم ليؿبًؽ،) اعالػبتي ّبي ؾيؿتن هسيطيت گطايف اعالػبت كٌبٍضي هٌْسؾي

 (زًتطي ليؿبًؽ، كَم ليؿبًؽ،) ًبهپيَتطي ّبي قجٌِ گطايف اعالػبت اٍضي كي هٌْسؾي: 31910 (زًتطي ليؿبًؽ، كَم ليؿبًؽ،ض )اكعا

 ؾيؿتن گطايف ًبهپيَتط هٌْسؾي: 32159 (زًتطي ليؿبًؽ، كَم ليؿبًؽ،) ؾبظهبًي هؼوبضي گطايف اعالػبت كٌبٍضي هٌْسؾي : 31914

 ٍ هحبؾجبت ّبي ًظطيِ گطايف ًبهپيَتط هٌْسؾي: 32160 (زًتطي ليؿبًؽ، كَم ليؿبًؽ،) هحبؾجبت ٍ الگَضيتن ٍ اكعاضي ًطم ّبي

 32162 زًتطي ليؿبًؽ، كَم ليؿبًؽ،ت )هحبؾجب ٍ الگَضيتن گطايف ًبهپيَتط هٌْسؾي: 32161 (زًتطي ليؿبًؽ، كَم ليؿبًؽ،) الگَضيتن

 كَم ليؿبًؽ،) ههٌَػي َّـ گطايف ًبهپيَتط هٌْسؾي: 32172 (زًتطي ليؿبًؽ، كَم ليؿبًؽ،) اتَهبؾيَى گطايف نٌبيغ هٌْسؾي:

 (زًتطي ليؿبًؽ، كَم ليؿبًؽ،) ًبهپيَتط ػلَم: 32173 (زًتطي ليؿبًؽ،
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 واسضٌاس

 44 حمَلي
 4 صى / هشد گشگاى-گلستاى حمَلي واسضٌاس

 

 (زًتطي ليؿبًؽ، كَم ليؿبًؽ،) ذهَني حوَم: 30431 (زًتطي ليؿبًؽ، كَم ليؿبًؽ،) حوَم: 30417 :هجاص تحػيلي ّاي سضتِ

 ػوَهي حوَم: 31686 (زًتطي ليؿبًؽ، كَم ليؿبًؽ،) هضبيي ػلَم: 30804 (زًتطي ليؿبًؽ، كَم ليؿبًؽ،) هضبيي حوَم: 30435
 (زًتطي ليؿبًؽ، كَم ليؿبًؽ،) ظيؿت هحيظ حوَم: 32084( زًتطي ليؿبًؽ، كَم ليؿبًؽ،)

 


