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 اول فصل

 هقذهه

 اّساف، تجييي ثب آًبى ثيطتط چِ ّط ضكَفبيي ٍ ضضس خْت زاًطدَيبى تحػيلي اهَض ّسفوٌس ّسايت ضاستبي زض ًبهِ آييي ايي

 هطكالت ضفغ ٍ ػلوي اضتمبء ّبي ظهيٌِ كطزى فطاّن تحػيلي، افت اظ پيطگيطي هٌظَض ثِ هطرع اخطايي سبذتبض ٍ ٍظبيف

 كبضضٌبسي كبضزاًي،) تحػيلي هرتلف همبعغ زض زاًطدَيبى ٍضفبّي ػبعفي فطزي،اختوبػي، پژٍّطي، آهَظضي،

 .است ضسُ تٌظين (زاضٍسبظي ٍ زًساًپعضكي پعضكي، ػوَهي زكتطاي ٍ ًبپيَستِ پيَستِ،كبضضٌبسي

 تؼبضيف( 1هبزُ

 زاًطدَيبى اي هطبٍضُ ٍ تحػيلي ّسايت هسئَليت كِ است زاًطكسُ يب زاًطگبُ ػلوي ّيأت اػضبي اظ يكي :هطبٍض استبز : 1-1

 .گيطز هي ػْسُ ثط فطزي ٍ پژٍّطي آهَظضي، ّبي ظهيٌِ زض ضا تحػيلي هرتلف همبعغ زض

 ّبي فؼبليت ثط ًظبضت ٍ ضيعي ثطًبهِ ٍظيفِ كِ است زاًطكسُ يب زاًطگبُ ػلوي ّيأت اػضبء اظ يكي :هطبٍض استبزاى هسئَل:  1-2

 .زاضز ػْسُ ثط ضا هطبٍض استبزاى

ِ  زاًطجدَيبى  تحػيلي ّسايت زض كِ ثبالتط تحػيلي همغغ زض هٌس ػاللِ ٍ فطّيرتِ زاًطدَي :ّويبض زاًطدَي:  1-3  اسجتبز  ثج

 .كٌس هي كوك هطبٍض

ُ  آهَظضجي  هؼبٍى ضيبست ثِ زاًطگبُ سغح زض هطبٍض استبزاى هطكعي كويتِ هٌظَض، :هطبٍض استبزاى هطكعي كويتِ:  1-4  زاًطجگب

 .زاضز ػْسُ ثط ضا هطبٍض استبز ًبهِ آييي اخطاي خْت زض تػويوگيطي كِ است

 اّساف (2 هبزُ

 زاًطدَيبى؛ تحػيلي ضًٍس ثط هستوط ًظبضت ٍ ّسايت : 1-2

 آًْب؛ ضفغ خْت زض تالش ٍ زاًطدَيبى آهَظضي ٍضؼيت ثط ؤثط م آهَظضي غيط ػَاهل ٍ پصيطي آسيت ظهيٌْْبي ضٌبسبيي:  2-2

 پژٍّطي؛ ٍ آهَظضي فطآيٌسّبي  ٍ همطضات زاًطگبُ، هرتلف ٍاحسّبي تحػيل، هحل ضْط ثب زاًطدَيبى ًوَزى آضٌب:  2-3

 .ثطتط زاًطدَيبى ّسايت ٍ زضذطبى استؼسازّبي اظ حوبيت ٍ ضٌبسبيي:  2-4

 دوم فصل

 هطبٍض استبز خبيگبُ ( 3 هبزُ

 .ضَز هي هحسَة آهَظضي سيستن ثب زاًطدَ اضتجبعي سغح اٍليي ػٌَاى ثِ هطبٍض استبز :  1-3

 اذص ًبم، ثجت خولِ اظ (هطثَعِ همطضات هحسٍزُ زض) آهَظضي هسبئل زض زاًطدَيبى ّسايت ٍ هطبٍضُ ظهيٌِ زض هطبٍض استبز:  2-3

 ٍ ثَزُ اخطائي هسئَليت زاضاي هيْوبًي، ٍ اًتمبل ٍ ضضتِ تغييط ًيوسبل، يك زض ضسُ اذص ّبي زضس كليِ حصف ٍاحسّب، حصف ٍ

 .ثبضس هي هطبٍض استبز كتجي ًظط ثِ هٌَط فَق هَاضز زض گيطي تػوين گًَِ ّط

 تَاًس هي ٍ زاضز هطَضتي ٍ كٌٌسُ ّسايت ًمص غطفبً ضفبّي ٍ اختوبػي فطٌّگي، پژٍّطي، ّبي حيغِ زض هطبٍض استبز:  3-3

 .ًوبيس اػالم فطٌّگي زاًطدَئي هؼبًٍت ٍ پژٍّطي هؼبًٍت ثِ ضا ذَز كتجي ًظطات



 هطبٍض استبز اًتربة ًحَُ ( 4 هبزُ

 سبثمِ سبل 3 حسالل ثب زاًطدَيبى هطبٍضُ هسئَليت پصيطش ثِ هٌس ػاللِ ػلوي ّيأت اػضبي هيبى اظ تطخيحبً هطبٍض استبز:  1-4

 ػلوي ّيأت اػضبء خصة اخطايي ّيأت ٍ زاًطكسُ آهَظضي هؼبٍى تبئيس ٍ هطبٍض استبزاى هسئَل پيطٌْبز ثِ آهَظضي فؼبليت

 .گطزز هي هٌػَة زاًطكسُ ضئيس حكن ثب زاًطگبُ

 ُزض ٍ ثبضس زاضتِ ّورَاًي زاًطدَ تحػيلي ضضتِ ٍ خٌسيت ثب هطبٍض استبز تحػيلي ضضتِ ٍ خٌسيت االهكبى حتي : 1 تجػط 

 زض زاضٍسبظي ٍ زًساًپعضكي، پعضكي، ػوَهي زكتطاي ّبي زٍضُ زاًطدَيبى خْت .ثوبًس ثبثت هطبٍض استبز زاًطدَ، تحػيل عَل

 .ضَز اًتربة خسيسي هطبٍض استبز تَاًس هي تحػيل زٍضُ عَل اظ هطحلِ ّط

 .است العاهي هطبٍض استبز ٍظبيف ثب هطتجظ آهَظضي ّبي زٍضُ گصضاًسى :  2 تجػطُ

 هؼبٍى تبئيس ٍ هطثَعِ خبًطيي ثِ پيطٌْبز استبز هطبٍض هطبٍض استبز هبُ( 6حضَض ًساضتي)حساكثط ثِ هست : زض ظهبى  2-4

 ثبضس، زاضتِ ازاهِ هبُ 6اظ ثيص هطبٍض استبز حضَض ػسم كِ غَضتي زض. ضَز هي اًتربة هسئَليتْب ّوبى ثب زاًطكسُ، آهَظضي

 .ضس ذَاّس لجلي هطبٍض استبز خبيگعيي زيگطي هطبٍض استبز يب خبًطيي هطبٍض استبز

 ػٌَاى ثِ هطبٍضُ ثِ هٌس ػاللِ ٍ فطّيرتِ زاًطدَيبى اظ تَاًس هي زاًطكسُ هطبٍض استبزاى هسئَل ضطٍضي، هَاضز زض:  3-4

 .گيطز ثْطُ هطبٍض استبز ثِ كوك خْت ّويبض زاًطدَي

 اظ تَاى هي زاًطگبُ هطبٍض استبزاى هطكعي كويتِ تبئيس ٍ زاًطكسُ هطبٍض استبزاى هسئَل پيطٌْبز ثِ لعٍم غَضت زض:  4-4

 .ًوَز استفبزُ هطبٍض استبز زستيبض ػٌَاى ثِ ػلوي ّيأت غيط ٍ هدطة كبضضٌبسبى

 ظهبى زض ذَز ٍظبيف ضطح گستطزگي ثِ تَخِ ثب زضهبًي آهَظضي، هطاكع ضؤسبي ٍ زاًطكسّْب ٍ زاًطگبّْب هؼبًٍيي ٍ ضؤسب :  5-4

 .ًطًَس اًتربة هطبٍض استبز ػٌَاى ثِ االهكبى حتي فَق، هطبغل تػسي

 ثِ  4-1ثٌس ضػبيت ثب زّس اًدبم ضا ًبهِ آييي ايي هفبز توبهي كِ غَضتي زض ايثبضگط ضبّسٍ زاًطدَيبى هطبٍض استبز اًتربة :  6-4

 .است ثالهبًغ ايثبضگط ٍ ضبّس غيط زاًطدَيبى هطبٍض استبز ػٌَاى

 سوم فصل

 هطبٍض استبز ٍظبيف ضطح (: هبزُ

 هطبٍضُ ٍ پژٍّطي اختوبػي، فطٌّگي، ضفبّي، آهَظضي، ّبي الؼول زستَض ٍ ّب ًبهِ آييي كليِ ثِ آضٌب ثبيس هطبٍض استبز :  1-5

 .ثبضس آگبُ ذَز اذتيبضات ٍ ٍظبيف ثِ ٍ ثبضس

 ًُوبيس ثطگعاض آهَظضي كبضگبّْبي فَق هَاضز ثب هطبٍض استبزاى آضٌبيي خْت است هَظف زاًطگبُ :تجػط. 

 ضْط هرتلف هكبًْبي ٍ زاًطگبُ هرتلف ٍاحسّبي ثب آًبى ًوَزى آضٌب ٍ زاًطگبُ ثِ ٍضٍز ثسٍ زض زاًطدَيبى ثِ ذبظ تَخِ :  2-5

 .است هطبٍض استبز ٍظبيف اظ تحػيل هحل

 .ًوبيس آضٌب هطثَعِ همبعغ زض اًضجبعي ٍ زاًطدَيي پژٍّطي، آهَظضي، ضَاثظ ٍ همطضات ثب ضا زاًطدَ ثبيس هطبٍض استبز:  3-5

 حبٍي كِ زّس تطكيل اي پطًٍسُ آًبى ثِ هطثَط اعالػبت ثَزى هحطهبًِ ضػبيت ثب زاًطدَيبى ثطاي ثبيس هطبٍض استبز:  4-5

 :ثبضس ظيط اعالػبت



 ٍ الف فطم) پطسطٌبهِ ايي .ثبضس زاًطدَ التػبزي ٍ اختوبػي ذبًَازگي، تحػيلي، فطزي، ات اعالع ضبهل كِ اي پطسطٌبهِ (الف

 .ضَز هي زازُ تحَيل هطبٍض استبز ثِ ٍ ضسُ تكويل زاًطدَ تَسظ اٍليِ ًبم ثجت ضٍظ زض ( ة

 آهَظضي هؼبًٍت حَظُ تَسظ فطم ايي. ثبضس ٍي تحػيلي ًيوسبل ّط اعالػبت ذالغِ ضبهل كِ زاًطدَ تحػيلي ٍضؼيت فطم (ة

 .گطزز هي تكويل زاًطكسُ

 .ضَز هي گصاضتِ هطبٍض استبز زضاذتيبض زاًطكسُ آهَظش تَسظ كِ زاًطدَ تحػيلي ًيوسبل ّط پبيبى ّبي كبضًبهِ تػبٍيط (ج

 هطبٍض استبز سَي اظ ضسُ اًدبم ّبي هطبٍضُ ٍ هطبٍض استبز ثِ زاًطدَ هطاخؼبت ػلت ثِ هطثَط گعاضش فطم ( ز

 ثب ّوطاُ است، ضسُ زازُ اضخبع زاًطگبُ هطبٍضُ هطكع ثِ كِ زاًطدَ تطثيتي ٍ فطٌّگي ػبعفي، ٍيژگيْبي گعاضش اظ ًسرِ يك ( ُ

 .ضسُ اًدبم ّبي هطبٍضُ ٍ زضهبًي الساهبت هؼبيٌبت، ًتبيح

 زض ضغلي هسئَليت پصيطش ثطاي ٍي سبظي آهبزُ ٍ تحػيل ازاهِ ًحَُ ٍ ضغلي ظهيٌِ زض زاًطدَ ثِ ثبيس هطبٍض استبز :  5-5

 .ًوبيس اضائِ ضا الظم ّبي هطبٍضُ آيٌسُ،

 فَق فؼبليتْبي زض حضَض ثِ تطغيت ٍ هغبلؼِ غحيح ّبي ضٍش ظهيٌِ زض زاًطدَيبى هطبٍضُ ٍ زضسي ضيعي ثطًبهِ ٍ ّسايت :  6-5

 .است هطبٍض استبز ٍظبيف اظ فطٌّگي ٍ ػلوي ثطًبهِ

 زضسي، ٍاحسّبي اضغطاضي حصف ٍ ٍاضبفِ حصف خبثدبيي، اًتمبل، هيْوبًي، پعضكي، گَاّي ٍاحس، اًتربة فطهْبي كليِ:  7-5

 .گطزز تبئيس ٍ ثطضسي هطبٍض استبز تَسظ ثبيست هي ًيوسبل يك زض ضسُ اذص ّبي زضس كليِ حصف

 هطبٍض استبز تَسظ ثبيست هي آيٌسُ زض آى پيگيطي ٍ حبل گصضتِ، زض زاًطدَ تحػيلي ٍضؼيت ضٌبذت ٍ هساٍم اضظيبثي:  8-5

 .گيطز اًدبم

 زاًطدَيبى ٍ ًوَزُ كوك آًبى هٌغمي ضكَفبيي ثِ ٍ ضٌبذتِ ضا زاًطدَ ثبلمَُ ّبي تَاًبيي ٍ استؼسازّب ثبيس هطبٍض استبز :  9-5

 .ًوبيس هؼطفي زاًطكسُ هسئَليي ثِ هطبٍض استبزاى هسئَل عطيك اظ ضا فطٌّگي ٍ پژٍّطي آهَظضي، ّبي ظهيٌِ زض هَفك

 ذَز ضٍحيِ تمَيت ٍ هٌبست تػوين اتربش خْت هطبٍض استبز تَسظ ثبيس زاًطدَ ثِ تدطثيبت ٍ اعالػبت اًتمبل ٍ هطبٍضُ : 10-5

 .گيطز اًدبم زاًطدَ تػويوي

 ضا (فطٌّگي ٍ اختوبػي ضٍاًي، ػبعفي، التػبزي، ػَاهل) زاًطدَ تحػيلي ضًٍس ثط هَثط ػَاهل ٍ هسبئل ثبيس هطبٍض استبز: 11-5

 كبستي خجطاى ٍ تحػيلي پيططفت خْت زض زاًطدَ ثِ ٍ زّس اضخبع هطثَعِ هطاكع ثِ لعٍم غَضت زض ٍ ًوَزُ ضٌبسبيي ٍ ثطضسي

 .ًوبيس كوك ٍي ّبي

 كبضضٌبسبى ٍ غبحجٌظطاى ثب ًيبظ غَضت زض زاضتِ، تَخِ زاًطدَ تحػيلي ٍ ذبًَازگي هحيغي، ضطايظ ثِ ثبيس هطبٍض استبز : 12-5

 .ًوبيس هطَضت زاًطدَيبى هطكالت ثِ هطثَط هسبئل

 .كٌس هطبٍضُ آًبى ثب لعٍم غَضت زض ٍ زازُ اعالع ٍي ذبًَازُ ثِ زاًطدَ هطكالت ظهيٌِ زض غالحسيس ثِ ثٌب هطبٍض استبز:  13-5

 .ًوبيس كست آهَظضي ّبي زٍضُ گصضاًسى عطيك اظ ضا الظم تجحط هطبٍض استبز ذػَظ ايي زض الظهست :تجػطُ•

 هؼبًٍت يب هطثَعِ گطٍُ هسيط ثِ زاًطكسُ هطبٍض استبزاى هسئَل ّوبٌّگي ثب ضا زاًطدَيبى هطكالت ثبيس هطبٍض استبز:  14-5

 .ًوبيس اػالم (هَضز حست) زاًطكسُ آهَظضي



 كويتِ ٍ ذبظ هَاضز كويسيَى خولِ اظ) زاًطكسُ يب زاًطگبُ خلسبت زض است الظم هطبٍض استبز زػَت، ضغَضت ز : 15-5

 غَضت ثِ گيطز، هي غَضت ٍي پَضص تحت زاًطدَي هَضز زض اًضجبعي يب ٍ ضفبّي آهَظضي، تػويوگيطي كِ( .... ٍ اًضجبعي

 .كٌس ضطكت هطَضتي

 ٍ هطبٍضُ هطكع خولِ اظ زاًطگبُ هرتلف ٍاحسّبي ثِ هطبٍض استبزاى هسئَل ّوبٌّگي ثب ضا زاًطدَيبى ثبيس هطبٍض استبز :  16-5

 .كٌس هؼطفي ثبضٌس زاضتِ ترػػي هطبٍضُ ٍ ّوكبضي ثِ ًيبظ كِ هَاضزي زض زاًطگبُ تحػيلي ضاٌّوبيي

 ُاست هطبٍض استبز ٍظبيف اظ شيطثظ هطاكع ثِ ضسُ اضخبع ّبي پطًٍسُ پيگيطي :تجػط. 

 .كٌس ضطكت هطبٍض استبزاى ثِ هطثَط خلسبت ٍ آهَظضي ٍ تَخيْي كبضگبّْبي ٍ گطزّوبئي زض ثبيس هطبٍض استبز:  17-5

 تحػيلي ًيوسبل ّط زض هطبٍض استبزاى هسئَل ٍ زاًطكسُ آهَظضي هؼبٍى تَسظ كِ هبّبًِ خلسبت زض ثبيس هطبٍض استبز : 18-5

 .كٌس ضطكت گطزز هي تطكيل

 اضائِ زاًطكسُ هطبٍض استبزاى هسئَل ثِ ٍ تْيِ ضا ذَز ػولكطز گعاضش تحػيلي، ًيوسبل ّط پبيبى زض ثبيس هطبٍض استبز : 19-5

 .ًوبيس

 .است هجسأ زاًطگبُ استبزهطبٍض ثب هيْوبى زاًطدَيبى هطبٍضُ هسئَليت (6هبزُ

 ُكطز ذَاّس ضسيسگي زاًطدَيبى ايي هطكالت ثِ همػس زاًطگبُ زض هطبٍض استبزاى هسئَل لعٍم غَضت زض :تجػط. 

 ّوبًٌس همػس زاًطگبُ زض تحػيل عَل زض زاذل اظ يب ٍ ذبضج اظ اًتمبل زاًطدَيبى اظ اػن اًتمبلي زاًطدَيبى كليِ (7 هبزُ

 .ضس ذَاٌّس هٌس ثْطُ هطبٍض استبز ذسهبت اظ ذَز ّوغطاظ زاًطدَيبى

 .ثبضٌس هطبٍض استبز يك پَضص تحت ايطاًي غيط زاًطدَيبى االهكبى حتي (8 هبزُ

 .ثبضٌس هي ًبهِ آييي ايي 14 هبزُ تجػطُ تبثغ است هدبظ سمف اظ ثيطتط آًْب ايطاًي غيط زاًطدَيبى تؼساز كِ زاًطگبّْبيي :تجػطُ

 هشبور استبد اهتيبزات هحبسبه و حضور ًحوه

 ٍ اضبفِ ٍ حصف ضٍظّبي زض ّوچٌيي ٍ آى اظ پس ضٍظ يك تب ًبم ثجت اظ لجل ضٍظ يك اظ زاًطكسُ زض هطبٍض استبز حضَض (9هبزُ

 .است العاهي زضسي ٍاحسّبي اضغطاضي حصف

 سبػت 1 حسالل هست ثِ ثبيس هطبٍض استبز ٍ گطزز هطرع ًيوسبل ّط اثتساي اظ ثبيس زاًطدَيبى ثب هاللبت هحل ٍ سبػبت (10 هبزُ

 .ثبضس زاضتِ هفيس حضَض ّفتِ زض زاًطدَ 5 ّط اظاي ثِ

 ُهي تْيِ هطبٍض استبزاى هسئَل ّوبٌّگي ثب پَضص تحت زاًطدَيبى كالس سبػبت ثِ تَخِ ثب هطبٍض استبز حضَض ثطًبهِ :تجػط 

 .ضَز

 ذَاّس هٌظَض هطبٍض استبز آهَظضي ٍظبيف زض تحػيلي ًيوسبل ّط زض ًظطي زضسي ٍاحس 1/0 هؼبزل زاًطدَ ّط اظاي ثِ( 11هبزُ 

 .ثبضس هي زاًطكسُ آهَظضي هؼبٍى ٍ زاًطكسُ هطبٍض استبزاى هسئَل تبئيس ٍ هستٌسات اضائِ ثِ هٌَط آى پطزاذت ٍ ضس

 ُالتسضيس حك غَضت ثِ ػلوي ّيأت ػضَ ٍلتي توبم ٍ آهَظضي هَظف ٍاحس احتسبة ثسٍى هصكَض ٍاحسّبي :تجػط 

 .ضس ذَاّس پطزاذت



 (ػلوي ّيأت اػضبي اضتمبي ًبهِ آييي 3هبزُ عجك)اضتمبء خْت اخطائي اهتيبظ 2 تحػيلي، سبل زضّط زاًطدَ ّط اظاي ثِ (12 هبزُ

 .ضس ذَاّس هٌظَض

 هؼبٍى تبئيس ٍ هطبٍض استبزاى هسئَل ًظط ثب هطثَعِ ٍظبيف اًدبم ٍ ػولكطز اسبس ثط هطبٍض استبز ثِ ضسُ زازُ اهتيبظات (13 هبزُ

 .ضس ذَاّس هٌؼكس زاًطگبُ آهَظضي هؼبًٍت ثِ هطبٍض، استبز آهَظضي سبثمِ زض لحبػ خْت زاًطكسُ آهَظضي

 اظاي ثِ )زاًطدَ 15 حساكثط (هطبٍض استبز غيبة زض خبًطيي هطبٍض استبز يب) هطبٍض استبز ّط ثب هطتجظ زاًطدَيبى تؼساز (14 هبزُ

 هي ثطگعيسُ تحػيلي سبل يك ّبي ٍضٍزي هيبى اظ تطخيحبً كِ ثَز ذَاّس تحػيلي ًيوسبل ّط زض (زضسي ٍاحس 5/0 زاًطدَ ّط

 .ضًَس

 ُزّس افعايص ًفط 30 تب حساكثط ثِ ضا زاًطدَيبى تؼساز تَاًس هي زاًطكسُ ذبظ، ضطايظ زض :تجػط. 

 ضا اخطا ًكٌس، ثِ ّوبى هيعاى اظ اهتيبظات ٍي كسط ذَاّس ضس. 5( چٌبًچِ استبز هطبٍض ثرطي اظ ٍظبيف هٌسضج زض هبزُ 15هبزُ 

غَضتي كِ استبز هطبٍض ثِ تطريع هسئَل استبزاى هطبٍض زض اخطاي ٍظبيف هحَلِ لػَض ثبضظ زاضتِ ثبضس، ثب ًظط ٍ  ( زض16هبزُ 

 حكن ضئيس زاًطكسُ اظ ايي هسئَليت ذلغ ذَاّس ضس.

 چهبرم فصل

 هشبور استبداى هسئول وظبيف و جبيگبه

 هست ثِ زاًطكسُ ضيبست عطف اظ حكوي عي زاًطكسُ، آهَظضي هؼبٍى پيطٌْبز ثِ زاًطكسُ ّط هطبٍض استبزاى هسئَل (17 هبزُ

 .كٌس هي فؼبليت زاًطكسُ آهَظضي هؼبٍى ظيطًظط ٍ هٌػَة سبل 2

 ُزاًطكسُ ضيبست تَسظ زاًطكسُ آهَظضي هؼبٍى پيطٌْبز ثب ذَز سوت اظ زاًطكسُ هطبٍض استبزاى هسئَل تغييط :1 تجػط        

 .ثبضس هي

 ُاست ثالهبًغ هطبٍض استبزاى هسئَل هدسز اًتربة :2 تجػط. 

 .ثبضس هطبٍض استبز يب ٍ ضاٌّوب استبز سوت زض ذسهت سبثمِ سبل 3 حسالل زاضاي ثبيس هطبٍض استبزاى هسئَل (18 هبزُ

 ُثَزُ ًيع اخطايي سَاثك زاضاي گصضتِ زض هطبٍض استبز يب ٍ ضاٌّوب استبز سوت زض ذسهت سبثمِ سبل 3 ثط ػالٍُ كِ افطازي :تجػط 

 .هيگيطًس لطاض هطبٍض استبزاى هسئَل سوت اًتربة اٍلَيت زض اًس،

 اظ زاًطكسُ، آهَظضي هؼبٍى تبئيس غَضت زض هطبٍض استبزاى فؼبليتْبي ًحَُ ثط ًظبضت لجبل زض هطبٍض استبزاى هسئَل (19 هبزُ

 .ضَز هي ثطذَضزاض تحػيلي ًيوسبل ّط زض زضسي ٍاحس 3 هؼبزل اهتيبظي

 .كٌس هي ضطكت ضاي حك ثسٍى زاًطكسُ آهَظضي ضَضاي خلسبت زض هطبٍض استبزاى هسئَل (20هبزُ

 زاًطكسُ آهَظضي هؼبٍى تبئيس ثب ٍ هطبٍضزاًطكسُ استبزاى هسئَل تَسظ هطبٍض استبزاى ثيي زاًطدَيبى تمسين ((21 هبزُ

 .ضَز هي اًدبم تحػيلي ًيوسبل ّط ٍاحس اًتربة ضطٍع اظ لجل تب حساكثط

 ثب هطبٍض، استبزاى هسئَل ّوبٌّگي ثب ٍ آًبى ذَز تَسظ هطبٍض استبزاى حضَض ثطًبهِ تحػيلي، ًيوسبل ّط آغبظ اظ لجل (22 هبزُ

 .گطزز هي تحَيل زاًطكسُ هطبٍض استبزاى هسئَل ثِ ٍ ضسُ تٌظين استبز ّط پَضص تحت زاًطدَيبى كالسي ثطًبهِ ثِ تَخِ



 ثب اعالػيْبي عي پَضص، تحت گطٍّْبي كليِ هطبٍض استبزاى ثطًبهِ اذص اظ پس زاًطكسُ هطبٍض استبزاى هسئَل (23 هبزُ

 هسئَل ثطػْسُ ثطًبهِ ايي اخطاي ثط ًظبضت . ضسبًس هي زاًطكسُ زاًطدَيبى اعالع ثِ ضا ثطًبهِ ايي زاًطكسُ آهَظش ازاضُ ّوكبضي

 .ثبضس هي زاًطكسُ هطبٍض استبزاى

 هسئَل تَسظ زاًطكسُ، ّط هطبٍض استبزاى تَسظ ضسُ تكويل ػولكطز گعاضش فطم تحػيلي ًيوسبل ّط پبيبى زض(24 هبزُ

 .هيگطزز اضسبل زاًطكسُ آهَظضي هؼبًٍت ثِ ٍ ثٌسي خوغ زاًطكسُ، هطبٍض استبزاى

 هؼبٍى ثِ هطبٍض استبزاى هسئَل عطيك اظ آى ًتبيح ٍ اًدبم زاًطدَيبى تَسظ هطبٍض استبزاى ػولكطز سبالًِ اضظيبثي (25 هبزُ

 .ضَز هي اضائِ زاًطكسُ آهَظضي

 ّبي هْبضت هطبٍضُ، اظ اػن هطبٍض استبزاى خْت تَخيْي ٍ آهَظضي كبضگبّْبي ثطگعاضي خْت ّوبٌّگي ٍ ًيبظسٌدي (26 هبزُ

 هي اًدبم هطبٍض استبزاى هسئَل عطيك اظ .... ٍ زاًطدَيبى ضفتبضي ٍ آهَظضي هطكالت ثطضسي ٍ هغبلؼِ ّبي ضٍش اضتجبعي،

 .گيطز

 ٍ ضيعي ثطًبهِ هطبٍض استبزاى هسئَل تَسظ زاًطكسُ آهَظضي هؼبٍى ٍ هطبٍض استبزاى ثب هبّبًِ ّوبٌّگي خلسبت (27 هبزُ

 .گطزز هي ثطگعاض

 آهوزشي ريربط واحذهبي سبير وظبيف شرح

 ٍاحس، اًتربة ضبهل تحػيلي ٍضؼيت گعاضش كِ ًوبيٌس اتربش تطتيجي هساٍم ثغَض است الظم زاًطكسُ آهَظش ازاضات ( 28هبزُ

 لعٍم غَضت زض .زٌّس لطاض هطبٍض استبز اذتيبض زض هحطهبًِ غَضت ثِ ضا زاًطدَيبى اًضجبعي احكبم يب ٍ تطَيمي احكبم ٍ كبضًبهِ

 .ضَز ثطضسي هطبٍض استبز تَسظ تَاًس هي زاًطكسُ آهَظضي هؼبٍى ّوبٌّگي ثب زاًطدَ تحػيلي پطًٍسُ

 ضا هطثَعِ همطضات ٍ ّب ًبهِ آئيي كليِ تػَيط كِ ّستٌس هَظف فطٌّگي زاًطدَيي، ٍ پژٍّطي آهَظضي، ّبي هؼبًٍت ( 29 هبزُ

 .كٌٌس اضسبل هطبٍض استبزاى هسئَليي ثطاي هطبٍض استبزاى كليِ اعالع خْت

 الظم ّوكبضي زاًطدَيبى، ٍ گطٍُ ّط هطبٍض استبزاى ثيي ثْتط اضتجبط ايدبز خْت هَظفٌس آهَظضي گطٍّبي هسيطاى كليِ ( 30 هبزُ

 .آٍضًس ػول ثِ ضا

 ٍ هٌبست ضاّكبضّبي اضائِ ٍ تْيِ ثِ ًسجت ستبزي سغح زض ًيع پعضكي آهَظش ٍ زضهبى ثْساضت، ٍظاضت هطبٍضُ ازاضُ (31 هبزُ

 ٍظبيف ثب هطتجظ ّبي كبضگبُ ثطگعاضي ّوچٌيي ٍ زاًطگبّْب تحػيلي هطبٍضُ ٍ هطبٍضُ هطاكع ثطاي هغبلؼبتي ٍ آهَظضي هتَى

 .ًوبيس السام هطبٍض استبزاى

 هطبٍض استبزاى ٍظبيف تحمك ثطاي ضا هبلي ٍ ازاضي الظم حوبيتْبي است الظم پعضكي ػلَم زاًطكسُ يب زاًطگبُ ضيبست (32 هبزُ

 .آٍضز فطاّن

 :ضَز هي تطكيل زاًطگبُ سغح زض ظيط تطكيت ثب هطبٍض استبزاى هطكعي كويتِ (33 هبزُ

 كويتِ ضئيس ػٌَاى ثِ زاًطگبُ آهَظضي هؼبٍى -1

 زثيطكويتِ ػٌَاى ثِ زاًطگبُ آهَظضي اهَض هسيط -2

 زاًطگبُ فطٌّگي زاًطدَيي، هؼبٍى -3



 ّب زاًطكسُ آهَظضي هؼبًٍيي  -4

 ّب زاًطكسُ هطبٍض استبزاى هسئَليي -5

 فطٌّگي زاًطدَيي هؼبًٍت هطبٍضُ زفتط هسئَل  -6

 :هطبٍض استبزاى هطكعي كويتِ ٍظبيف ضطح (34 هبزُ

 تَسظ زاًطدَيبى هطكالت ضفغ ثب ضاثغِ زض ذسهبت، اضائِ هَخَز ظطفيتْبي ٍ كالى سيبستْبي اظ ثْيٌِ استفبزُ چگًَگي: 1-34

 .گطزز هي اضظيبثي ٍ ثطضسي هطكعي كويتِ

 .گيطز هي اًدبم هطكعي كويتِ تَسظ هطثَعِ هطكالت حل خْت زض تػويوگيطي ٍ زاًطكسّْب اظ ٍاغلِ گعاضضْبي ثطضسي : 2-34

 كويتِ تَسظ ًيبظ هَضز اػتجبضات پيگيطي ٍ هطبٍض استبز ًبهِ آييي عطح اخطاي اػتجبضات تبهيي خْت هَضزًيبظ ّعيٌِ : 3-34

 .گطزز هي پيطٌْبز ٍ ثطآٍضز هطكعي

 .گطزز هي تطكيل تحػيلي ًيوسبل ّط زض ثبض يك حسالل هطكعي كويتِ خلسبت: 4-34

 ُگطزز اضسبل هتجَع ٍظاضت آهَظضي ذسهبت هطكع ثِ هطكعي كويتِ غَضتدلسبت است الظم :تجػط. 

 .است االخطا الظم زاًطكسّْب كليِ تَسظ ًبهِ آييي ايي زض هٌسضج هَاز اخطاي ضػبيت ثب هطكعي كويتِ ت هػَثب: 5-34

 آهَظضي هؼبًٍت تَسظ هطثَعِ زستَضالؼول ثبضس، زاضتِ اخطائي زستَضالؼول ثِ ًيبظ ًبهِ آييي ايي هَاز اظ ثطذي چٌبًچِ (35 هبزُ

 ضَز هي اثالؽ پعضكي ػلَم ضيعي ثطًبهِ ضَضايؼبلي زض تػَيت اظ پس ٍ تْيِ پعضكي آهَظش ٍ زضهبى ثْساضت، ٍظاضت

 پعضكي ػلَم ضيعي ثطًبهِ ػبلي ضَضاي خلسِ ًْويي ٍ سي زض تجػطُ 14 ٍ هبزُ 36 ثط هطتول ًبهِ آييي ايي (36 هبزُ

 ضَضاي 23/12/82 هَضخ  25 خلسِ هػَة ضاٌّوب استبز ًبهِ آئيي خبيگعيي تػَيت، تبضيد اظ ٍ ضسيس تػَيت ثِ 22/2/88هَضخ

 .ثبضس هي هلغي آى ثب هغبيط ّبي ًبهِ آييي كليِ ٍ ضس ذَاّس پعضكي ػلَم يعي ثطًبهِ ػبلي


