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 هقررات هَرد تَجِ:

ًظن ٍ دقت الزم را داضتِ ببضیذ.ل ایي دفترچِ . در تکوی1  

بِ عول آٍریذ.. ًْبیت سعی ٍ تالش خَد را در حفظ ٍ ًگْذاری آى 2  

ستَى ًورُ ًْبیی تَسط هربی تکویل هی گردد.. 3  

جذاٍل هربَطِ را رٍزاًِ بطَر صحیح پر کردُ ٍ از هربی خَد بخَاّیذ کِ قسوت هربَطِ را تبییذ ًوبیذ.. 4  

پیطٌْبدات احتوبلی خَد بِ هربی یب هذیر گرٍُ هربَطِ تحَیل دّیذ. ترچِ تکویل ضذُ را بِ ّوراُطفب دفل. 5  

را ًسد خَد ًگِ داریذ. ٌِّگبم تحَیل یک کپی از دفترچ. 6  

( الساهی هی ببضذ.عذم استفبدُ از ضلَار جیيسفیذ ٍ سبس تویس، ات) لببس استفبدُ از یًَیفَرم طبق هقرر. 7  

ضتي ًبخي، عذم استفبدُ از زیَرآالت ٍ ًذاضتي آرایص الساهی است.کَتبُ ًگْذا. 8  

َرد بب بیوبراى، ّوکبراى ٍ ّوراّبى بیوبر هَرد اًتظبر است.ظ ضئًَبت اخالقی ٍ حرفِ ای در برخ. رعبیت ٍ حف9  

اّذ بَد.بب کسب اجبزُ از هربی هقذٍر خَ صرفب ٍ در ضرایط خبظ فقط خرٍج از ّر یک از  بخص ّبی بیوبرستبً. 11  

 ًحَُ تکویل دفتر چِ:

د را ارزیببی ًوبییذ:لطفب در ستَى رٍزّبی هَرد ًظر بر اسبس هعیبرّبی زیر هْبرت ّبی خَ  

(درصذ ًور111ُاًجبم فرایٌذ بِ طَر هستقل) :A 

درصذ ًورُ 75)ط داًطجَ بب ّذایت هربیاًجبم فرایٌذ تَس ( :B 

(ًورُدرصذ  51)کوک داًطجَ اًجبم فرایٌذ تَسط هربی بب  :C 

(درصذ ًورُ 25هطبّذُ هْبرت خبظ)  :D 

(عذم تعلق ًورُ)هَارد  عذم هطبّذُ :E 
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 اص داًطجَ اًشظبس هی سٍد دس دبیبى دٍسُ ثِ ایي اّذاف ًبئل آیذ:

 ّذف کلی دسس:

.کست هْبسر دس اًجبم  صایوبى ّبی طجیؼی ٍ غیش طجیؼی1  

. سطخیػَ هشالجز اص ثبسداسی ّبی غیش طجیؼی3  

ثب اًجبم صایوبى ّبی غیش طجیؼی ًظیش ثشیچ، دٍللَیی. آضٌبیی 2  

 ف صٍدسس، دسسس ٍ ...

. آضٌبیی ثب ٍسبیلی ًظیش هبًیشَس للت جٌیي، فَسسذس، ٍاکیَم، کبسثشد آًْب4  

. آضٌبیی ثب صایوبى سضاسیي ٍ اػوبل کَساطٍ کَسسبط5  

 اّذاف جضئی:

َدَلذ، هؼبیٌبر لگٌی ٍ فیضیکی سا دلیك اًجبم دّذ. . دس ثذٍ ٍسٍد هبدس  ضشح حبل کبهل ثگیشد ٍ هبًَس ّبی لئ1  

.ثشَاًذ صهبى هٌبست ثشای ثسششی هبدس دس ثخص سا جْز صایوبى طجیؼی سطخیع دّذ.3  

.  اسسجبط هٌبست ثب هبدس ثشلشاس کٌذ.2  

. ساُ ٍسیذی هٌبست ثشلشاس کٌذ ٍ سشم ٍ سبیش دسشَسار داسٍیی سا دس هَاسد خبظ اجشا کٌذ.4  

طي ّب ٍ ٍضؼیز ّبی حشکشی غحیح سا دس هشاحل هخشلف صایوبى ّبی دش خطش ثذاًذ ٍ ثِ هبدس آهَصش دّذ.. اغَل دَصی5  

. آصهبیطبر الصم سا ثش حست ضشایط خبظ هبدس دسخَاسز ًوبیذ.6  

. آهَصش ّبی سي آساهی، سکٌیک ّبی سٌفسی ٍ آسام سبصی رٌّی سا ثِ هبدس ثذّذ.7  

لیجش ٍ صایوبى ثشسسی کٌذ ٍ هَاسد غیش طجیؼی سا سطخیع دّذ. . الگَی ضشثبًبر للت جٌیي سا دس طی8  

. اص هبدس دس طی لیجش ثش حست ضشایط خبظ ٍ ًیبصّبی فشدی هشالجز کٌذ.9  

. دیطشفز لیجش سا کٌششل کشدُ ٍ فشم دبسسَ گشاف سا ثِ هَلغ، دلیك ٍ کبهل دش کٌذ.11  

اکالهذسی ٍ ... سا ثب کوک هشثی اداسُ کٌذ. . صایوبى غیش طجیؼی)ثشیچ، دٍللَیی، صٍدسس ٍ دیشسس، دش11ُ  

. هشحلِ سَم ٍ خشٍج جفز سا ثب کوک هشثی اداسُ کشدُ ٍ جفز سا ثطَس کبهل هؼبیٌِ کٌذ.13  

. ًَصاد سا دس ثذٍ سَلذ هؼبیٌِ کشدُ، سؼییي جٌسیز کشدُ ٍ احشاص َّیز ًوبیذ.12  

. اص ًَصاد ثب سَجِ ثِ ًیبصّبی فشدی هشالجز کٌذ.14  

یضی، ػالین حیبسی، ٍضؼیز سحن  ٍ َّضیبسی هبدس اى دش خطش سا دس اص صایوبى کٌششل کٌذ.. خًَش15  

. هبدس سا جْز اًشمبل ثِ ثخص هبهبیی آهبدُ کٌذ ٍ ٍی سا هؼبیٌِ ًوبیذ. 16  

. ثِ هبدس ٍ ّوشاُ ٍی دس هَسد ضیشدّی، ثْذاضز فشدی، سغزیِ، هشالجز اص ًَصاد ٍ ... آهَصش دّذ. 17  

َهی ٍ دبسگی دشیٌِ سا ثب کوک هشثی سشهین کٌذ.. ادی صیَس18  

. دشح ٍ دسح دشیٌِ سا ثطَس غحیح اًجبم دّذ.19  

. ثی حسی لجل اص صایوبى ٍ لجل اص سشهین سا ثب کوک هشثی اًجبم دّذ.31  

. سوبس دَسشی هبدس ٍ ًَصاد سا اًجبم دّذ ٍ ضیشدّی سا دس یک سبػز اٍل ضشٍع کٌذ.31  

ػبطفی هبدس سَجِ کٌذ ٍ اص هثبًِ هبدس هشالجز ًوبیذ.. ثِ سغزیِ ٍ ًیبص ّبی 33  

. سحشیک صایوبًی سا اًجبم دّذ.32  

. اًجبم صایوبى هبدساى ثب ثیوبسی ّبی للجی، سٌفسی، کلیَی، گَاسضی ٍ ....34  



 

. هبدساى ثب صایوبى ثب اثضاس سا کٌششل کٌذ.35  

. هْبسر ًسخِ ًَیسی سا کست کٌذ.36  

. کَساط) خشٍج دسشی( ٍ ثشسسی حفشُ سحن سا دس اص صایوبى اًجبم دّذ.37  
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اخز ضشح حبل کبهل اص هبدس، ػالین حیبسی، اًجبم  1

هَسد ٍ  31هؼبیٌبر لگٌی ٍ فیضیکی ٍ لئَدَلذ دس 

 سطخیع هَاسد غیش طجیؼی 

                    

هَسد هؼبیٌِ ٍاطیٌبل ثب سَجْبر کبهل  31الی  13اًجبم  3

 ٍ سطخیع هَاسد غیش طجیؼی 

                    

هَسد ٍ هؼبیٌِ کبهل آى 11الی  4بى جفز دس صایو 2                      

هَسد 2اًجبم هؼبیٌِ صائَ ٍ سػوین ثِ ثسششی دس  4                      

 4دفغ غحیح ٍسبیل هػشفی دس هحل ّبی هشثَطِ دس   5

هَسد 11الی   

                    

اًذاصُ گیشی ضشثبًبر للت جٌیي ثب سوبم سَجْبر  6

هَسد  111حذالل   

                    

آهبدُ سبصی ثشای ثسششی دس لیجش) سگ گیشی، سشم،  7

هَسد 11آصهبیطبر ٍ ...( دس   

                    

سشخیع هبدس ثب اًجبم هؼبیٌبر الصم ثشای ٍی ٍ  8

هبدس هَسد داس 3ًَصادضذس   

                    

م سَجْبر( حذالل ثِ اداسُ ٍ کٌششل کبهل لیجش) ثب سوب 9

هَسد آى  3الی  1هَسد کِ  34سبػز دس  2هذر 

 ایٌذاکطي ثبضذ ٍ ًین هَاسد هَسد خبظ ثبضذ

                    

                     ضشکز دس دشسص ٍ دبسخ ٍ هطبلؼِ هجبحث سؼییي ضذُ 11

الی  4کوک ثِ ثشلشاسی ساثطِ ػبطفی هبدس ثب ًَصاد دس  11

هَسد 11  

                    

سسیذگی ثِ ٍضؼیز ًَصاد) سبکطي، گشم کشدى ٍ  13

هَسد 11الی  4خطک کشدى ٍ...( دس   

                    

آهَصش سکٌیک ّبی کبّص دسد)آسام سبصی ٍ سکٌیک  12

 سٌفسی، ...( ثِ هبدس

                    

                     11الی  4سطخیع صهبى اًشمبل صائَ ثِ اسبق صایوبى دس  14



 

 

دهَس  

                     اًجبم آهٌیَسَهی ثب سػبیز سوبم ضشایط یک هَسد 15

دَضیذى غحیح گبى ٍدسشکص ٍ سػبیز ًکبر اسششیل  16

هَسد 11الی  4دس ثشخَسد ثب سز ٍ اثضاس صایوبى دس   

                    

 11الی  4دشح ٍ دسة غحیح هبدس لجل اص صایوبى دس  17

َسد  ه  

                    

هَسد ٍ   3اًجبم غحیح ثی حسی دشیٌِ لجل اص صایوبى  18

 دَدًذال یک هَسد دس غَسر اهکبى

                    

 3سطخیع ًیبص ثِ ادی ٍ اًجبم ادی صیَسَهی ّش کذام  19

 هَسد

                    

دهَس 5هطبّذُ ٍ اداسُ لیجش ٍ  صایوبى هَسد داس دس  31                      

 11الی  4هَسد ٍ  4کوک ثِ اًجبم صایوبى هَسد داس دس  31

 هَسد اًجبم کبهل صایوبى هَسد داس

                    

دادى آهَصش ّبی کبهل دس اص صایوبى ٍ لجل اص اًشمبل  33

هَسد 11الی  4ثِ ثخص دس   

                    

کب ثِ ًَصاد، صدى دسشجٌذ،  کلوخ ثٌذ ًبف، سضسیك ٍیشبهیي 32

هَسد 11الی  4گشفشي اثش کف دب دس   

                    

کوک ثِ ثشلشاسی ساحشی صائَ دس اص صایوبى ٍ ثجز  34

هَسد 11الی  4گضاسش صایوبى دس   

                    

هَسد  ادی ٍ دبسگی ثب سػبیز کلیِ سَجْبر 3سشهین 35                      

بّذُ سمط، کَسسبط ٍ سضاسیي ٍ اًجبم هشالجز ّبی هط 36

 هشثَطِ
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 ضرح فعبلیت ّبی پژٍّطی ٍ اًجبم صحیح تکبلیف:

 

 

 

 

 ًحَُ ارزضیببی:

17 ًورُ بخص:  

1:ًورُ پرسص ٍ پبسخ  

1:ًورُ اًجبم تکبلیف  

1ًورُ تکویل دفتر:  
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