
  

 

 

 
 
 

 تعٕٝ زعاِي

 

 
 ٔؼبٚ٘ت آٔٛظـ

 زفتط عطح ٚ ثط٘بٔٝ ٞبي زضؾي
 
 

  آٔٛظـ قغُاؾتب٘ساضز 
 
 
 
 

 عٙٛاٖ آٔٛزغ ؼغُ 

 ٔىا٘یه ـٙایع زرففي

 

 

  ٔىا٘یهٌرٜٚ ؼغّي 

 

 وس ّٔي آٔٛزغ ؼغُ 

 
 
 

 

 زارید زسٚیٗ اظسا٘سارز :

 1/10/93زا زارید                          1/10/90ٔسذ اعسثار اظسا٘سارز   :   از زارید  
 

  زفسر عرح ٚ تر٘أٝ ٞاي زرظي ٘ظارذ تر زسٚیٗ ٔحسٛا ٚ زفٛیة  :

4/2/01/40-8 



 8-4/2/10/41:   وس ّٔي ؼٙاظایي ؼغُ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آزرض  زفسر عرح ٚ تر٘أٝ ٞاي زرظي

اي وؽٛر ،  ، ظازٔاٖ آٔٛزغ فٙي ٚ حرفٝ 2ذیاتاٖ آزازي  ، ذیاتاٖ ذٛغ ؼٕاِي  ، ٘ثػ ذیاتاٖ ٘فرذ  ، ظاذسٕاٖ ؼٕارٜ   –زٟراٖ 

 259ؼٕارٜ 

 66569900 – 9زّفٗ                                                    66944117زٚرٍ٘ار       

 Barnamehdarci @ yahoo.comآزرض اِىسرٚ٘یىي : 

 
 
 

 

 

 

 اعضاء وٕیعیٖٛ زرففي تر٘أٝ ریسي زرظي رؼسٝ ٔىا٘یه :

 

 

 فرآیٙس اـالح ٚ تازٍ٘ري :  

- 

- 

 

 حٛزٜ ٞاي حرفٝ اي ٚ زرففي ٕٞىار تراي زسٚیٗ اظسا٘سارز ؼغُ ٚ آٔٛزغ:  

-  

-  



 

 زٟیٝ وٙٙسٌاٖ اظسا٘سارز ؼغُ / ؼایعسٍي

 ٘اْ ٚ ٘اْ ذا٘ٛازٌي رزیف
ٗ ٔسرن آذری

 زحفیّي 
 رؼسٝ زحفیّي

ؼغُ ٚ 

 ظٕر 
 آزرض  ، زّفٗ ٚ ایٕیُ ظاتمٝ وار ٔرزثظ

1  

 ٔحٕسٌّدرٚر    

 

 ِیعا ٘ط

 

 عراحي  

 ـٙعسي

 )ٔاؼیٗ ظازي (

 

 تاز

 ٘ؽعسٝ

  

 

 ظاَ 34

 02613508371زّفٗ ثاتر :

 09125623862زّفٗ ٕٞراٜ :

آزرض : ورررف فرراز ر ٟٔرؼررٟر   

 49غرتي خالن 411ذیاتاٖ 

2  

 ثرياحٕس او

 

 ِیعا٘ط

 ٔاؼیٗ

 اتسار

 ٔسرض

 آٔٛز

 ؼىسٜ

 

 02612242204زّفٗ ثاتر : ظا12َ

   09127679365زّفٗ ٕٞراٜ :

آزرض : وررررررررف ذیاتررررررراٖ 

ٔسررري ٞفررسٓ ارز ٖ  20ٔغٟررري

 10ظاذسٕاٖ تٟاراٖ ٚاحس5

 آزرض : 

 

 

3  

 

 رضاتیاذ

 

 

 ِیعا٘ط

 

 

 ٔىا٘یه

 عراحي

 جأساذ

 

 ٔرتي

 ٚٔسرض

 

 

 

 ظا20َ

 33377218 021زّفٗ ثاتر :

   09127763226زّفٗ ٕٞراٜ :

آزرض :ؼررٟرري ذیاترراٖ ؼررٟیس  

 5ٔٙسظري وٛچٝ ـفري خالن 

 

 

 

 

  



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 زعاریف : 

 اظسا٘سارز ؼغُ : 

ٔي قٛز  ٔكرهبت قبيؿتٍي ٞب ٚ تٛإ٘ٙسي ٞبي ٔٛضز ٘يبظ ثطاي ػّٕىطز ٔٛثط زض ٔحيظ وبض ضا ٌٛيٙس زض ثؼضي اظ ٔٛاضز اؾتب٘ساضز حطفٝ اي ٘يع ٌفتٝ
. 

 اظسا٘سارز آٔٛزغ : 
 ي يبزٌيطي ثطاي ضؾيسٖ ثٝ قبيؿتٍي ٞبي ٔٛخٛز زض اؾتب٘ساضز قغُ .  ٘مكٝ

 ٘اْ یه ؼغُ :  
 ثٝ ٔدٕٛػٝ اي اظ ٚظبيف ٚ تٛإ٘ٙسي ٞبي ذبل وٝ اظ يه قرم زض ؾغح ٔٛضز ٘ظط ا٘تظبض ٔي ضٚز اعالق ٔي قٛز . 

 ؼرح ؼغُ : 
غُ اظ لجيُ خبيٍبٜ يب ػٙٛاٖ قغُ ، وبضٞب  اضتجبط قغُ ثب ٔكبغُ زيٍط زض يه حٛظٜ قغّي ، ٔؿئِٛيت ٞاب ،  ثيب٘يٝ اي قبُٔ ٟٔٓ تطيٗ ػٙبنط يه ق

 قطايظ وبضي ٚ اؾتب٘ساضز ػّٕىطز ٔٛضز ٘يبظ قغُ . 

 عَٛ زٚرٜ آٔٛزغ : 
 حسالُ ظٔبٖ ٚ خّؿبت ٔٛضز ٘يبظ ثطاي ضؾيسٖ ثٝ يه اؾتب٘ساضز آٔٛظقي . 

 ٚیصٌي وارآٔٛز ٚرٚزي : 
 قبيؿتٍي ٞب ٚ تٛا٘بيي ٞبيي وٝ اظ يه وبضآٔٛظ زض ٍٞٙبْ ٚضٚز ثٝ زٚضٜ آٔٛظـ ا٘تظبض ٔي ضٚز . حسالُ 

 وارٚرزي:
وبضٚضظي نطفب زض ٔكبغّي اؾت وٝ ثؼس اظ آٔٛظـ ٘ظطي يب ٍٕٞبْ ثب آٖ آٔٛظـ ػّٕي ثٝ نٛضت ٔحسٚز يب ثب ٔبوت نٛضت ٔاي ٌياطز ٚ واطٚضت    

ٔستي تؼطيف قسٜ تدطثٝ قٛز.)ٔب٘ٙس آٔٛظـ يه قبيؿتٍي وٝ فطز زض ٔحاُ آٔاٛظـ ثاٝ ناٛضت      زاضز وٝ زض آٖ ٔكبغُ ذبل ٔحيظ ٚالؼي ثطاي
 تئٛضيه يب ثب اؾتفبزٜ اظ ػىؽ ٔي آٔٛظز ٚ وطٚضت زاضز ٔستي زض يه ٔىبٖ ٚالؼي آٔٛظـ ػّٕي ثجيٙس ٚ قبُٔ ثؿيبضي اظ ٔكبغُ ٕ٘ي ٌطزز.(

 ارزؼیاتي : 
يه قبيؿتٍي ثسؾت آٔسٜ اؾت يب ذيط ، وٝ قبُٔ ؾٝ ثرف ػّٕي ، وتجي ػّٕي ٚ اذالق حطفاٝ  فطآيٙس خٕغ آٚضي قٛاٞس ٚ لضبٚت زض ٔٛضز آ٘ىٝ 

 اي ذٛاٞس ثٛز . 

 ـالحیر حرفٝ اي ٔرتیاٖ : 
 حسالُ تٛإ٘ٙسي ٞبي آٔٛظقي ٚ حطفٝ اي وٝ اظ ٔطثيبٖ زٚضٜ آٔٛظـ اؾتب٘ساضز ا٘تظبض ٔي ضٚز .

 ؼایعسٍي : 
 ٘بٌٖٛ ثٝ عٛض ٔٛثط ٚ وبضا ثطاثط اؾتب٘ساضز . تٛا٘بيي ا٘دبْ وبض زض ٔحيظ ٞب ٚ قطايظ ٌٛ

 زا٘ػ : 
حسالُ ٔدٕٛػٝ اي اظ ٔؼّٛٔبت ٘ظطي ٚ تٛإ٘ٙسي ٞبي شٞٙي الظْ ثطاي ضؾيسٖ ثٝ يه قبيؿتٍي يب تٛا٘بيي . واٝ ٔاي تٛا٘اس قابُٔ ػّاْٛ )بياٝ )       

 ضيبوي ، فيعيه ، قيٕي ، ظيؿت قٙبؾي ( ، تىِٙٛٛغي ٚ ظثبٖ فٙي ثبقس . 

 ٟٔارذ : 
 ٕٞبٍٞٙي ثيٗ شٞٗ ٚ خؿٓ ثطاي ضؾيسٖ ثٝ يه تٛإ٘ٙسي يب قبيؿتٍي . ٔؼٕٛالً ثٝ ٟٔبضت ٞبي ػّٕي اضخبع ٔي قٛز .  حسالُ

 ٍ٘رغ : 
 ٔدٕٛػٝ اي اظ ضفتبضٞبي ػبعفي وٝ ثطاي قبيؿتٍي زض يه وبض ٔٛضز ٘يبظ اؾت ٚ قبُٔ ٟٔبضت ٞبي غيط فٙي ٚ اذالق حطفٝ اي ٔي ثبقس .  

 ایٕٙي : 
 ػسْ يب ا٘دبْ ٘سازٖ نحيح آٖ ٔٛخت ثطٚظ حٛازث ٚ ذغطات زض ٔحيظ وبض ٔي قٛز .ٔٛاضزي اؾت وٝ 

 زٛجٟاذ زیعر ٔحیغي :

 ٔالحظبتي اؾت وٝ زض ٞط قغُ ثبيس ضػبيت ٚ ػُٕ قٛز وٝ وٕتطيٗ آؾيت ثٝ ٔحيظ ظيؿت ٚاضز ٌطزز.



 

 

 

 ٘اْ ؼغُ: 

  ٔىب٘يه نٙبيغ ترههي  

 :ؼغُؼرح 

٘مكٝ وكي  وّيٝ وبضٞبي ظ ػٟسٜثتٛا٘س ا 1وٝ ػالٜٚ ثط ٟٔبضت ٔىب٘يه نٙبيغ زضخٝ اؾت  قغّئىب٘يه نٙبيغ ترههي 

، ضٚوف وبضي  CNC، فطظوبضي  CNCنٙؼتي )يكطفتٝ ، ٔٛاز قٙبؾي ، تطاقىبضي ، فطظ وبضي ، ؾًٙ ظ٘ي ، تطاقىبضي 

ؾرت ٚ ٘طْ لغؼبت ثب لٛؼ اِىتطيىي ، خٛقىبضي ٚ ثطقىبضي ثب زؾتٍبٜ اؾتيّٗ ، ٚضلىبضي ٚ ٘يع ٘هت ٚ ضاٜ ا٘ساظي ٔبقيٗ 

 آالت نٙؼتي ثطآيس . 

 

 :  ٚرٚزيٚیصٌي ٞاي وارآٔٛز 

 ٔیساٖ زحفیالذ : خایاٖ زٚرٜ رإٞٙا ئيحسالُ 

 زٛا٘ایي جعٕي :ٔسٙاظة تاؼغُ ٔرتٛعٝحسالُ 

 1ٔىا٘یه ـٙایع زرجٝ  ٟٔارذ ٞاي خیػ ٘یاز ایٗ اظسا٘سارز :

:آٔٛزغ زٚرٜ  عَٛ  

 ظاعر  960عَٛ زٚرٜ آٔٛزغ    :     

 ظاعر  160ر زٔاٖ آٔٛزغ ٘ظري :   

 ظاعر  800ٔاٖ آٔٛزغ عّٕي :    ر ز

 ظاعر     -ر وارٚرزي                :    

  ظاعر     -  ر زٔاٖ خرٚشٜ           :   

 تٛزجٝ تٙسي ارزؼیاتي ) تٝ زرـس ( 

 %25آزٖٔٛ ٘ظري :  -

 %65آزٖٔٛ عّٕي : -

 ٪10اذالق حرفٝ اي : -

 ـالحیر ٞاي حرفٝ اي ٔرتیاٖ :

 ؾبَ ؾبثمٝ وبض ٔفيس 4ٔطتجظ ثب ٛق زيپّٓ زاقتٗ ٔسضن )ساٌٛغي ٚف

 
 

 



 

 

 زعریف زلیك اظسا٘سارز ) اـغالحي ( :  ٭

اظسا٘سارتیاٖ ؼرایغي اظر وٝ تراي زظسیاتي تٝ یه ٞسف ٔؽرؿ رعایر ؼٛز ٚ٘ظأي اظر ٔثسٙي ترزٙایج عّْٛ ٚفٖٙٛ ٚزحارب وٝ تٝ 

 ـٛرذ لاٖ٘ٛ ، لا عسٜ ، اضُ، ضاتغٝ ٚتغٛر

 عثك اـَٛ ٔٙظٓ ٚٔرزثي ا٘جاْ ٌیرزازظٛي عْٕٛ لاتُ لثَٛ تاؼس وّي تراي ٞر أري وٝ

 

 

 اـغالح اٍّ٘یعي اظسا٘سارز ) ٚ اـغالحاذ ٔؽاتٝ جٟا٘ي ( : ٭
1
 Job Stsndard 

1
Traininng Standard  

 
 

 

 ٟٔٓ زریٗ اظسا٘سارزٞا ٚ رؼسٝ ٞاي ٔرزثظ تا ایٗ اظسا٘سارز :  ٭

 اظسا٘سارزٞاي ٘مؽٝ وؽي ـٙعسي

 ٔىایٙه ـٙایعایٕٙي ٔرزثظ تا اظسا٘سارزٞاي 

  DIN , I.S.O , ISAاظسا٘سارزٞاي تیٗ إِّي 

  زراؼىاري ٚفرزوارياظسا٘سارز 

 اظسا٘سارزاظدارن

 

 

 جایٍاٜ اظسا٘سارز ؼغّي از جٟر آظیة ؼٙاظي ٚ ظغح ظرسي وار : ٭

 

 ..............عثك ظٙس ٚ ٔرجع ........................       اِف : جسٚ ٔؽاغُ عازي ٚ وٓ آظیة  

 عثك ظٙس ٚ ٔرجع ......................................               ب : جسٚ ٔؽاغُ ٘عثساً ظرر   

 عثك ظٙس ٚ ٔرجع ........................................          ف : جسٚ ٔؽاغُ ظرر ٚ زیاٖ آٚر  

          *ز :  ٘یاز تٝ اظسعالْ از ٚزارذ وار    

 

 



 

 

 

 ػٙبٚيٗ ضزيف

 تىارٌیري ضٛاتظ ایٕٙي ٚ تٟسا ؼر وار 1

 زرظیٓ ترغ ٔماععٛ  ا٘ٛار خرظدىسیٛ 2

 زرظیٓ ٌعسرزٜ احجاْ زٛذاِي 3

 زرظیٓ ٘مؽٝ ٞاي اجساء ٔاؼیٗ     4

 اظسفازٜ از جسَٚ ا٘غثاق ٚ زّرا٘ط 5

 ذٛا٘سٖ ٘مؽٝ ٞاي ٔروة 6

 آٖ ا٘سراب زظسٍاٜ زراغ ٚ زجٟیساذ ٔرتٛط تٝ 7

 زٙظیٓ لغعٝ وار رٚي ٔاؼیٗ زراغ 8

 آٔازٜ ظازي اتسار زراؼىاري 9

 زٙظیٓ ر٘سٜ ٘عثر تٝ لغعٝ وار 10

11 
، خیؽا٘ي زراؼي ، ؼیارزراؼي ٚ  خد ز٘ي  ، خّٝ زراؼي زراؼىاري ذارجي  لغعاذ  ) وف زراؼي  ، رٚزراؼي 

 ٔیّٕیسر (                  05/0ذارجي زا زلر 

12 
ظٛراذٟاي راٜ تسر ٚ تٗ تعر ٚ  ،خّٝ زراؼي ٚ ؼیارزراؼي زاذّي  ،اذّي  لغعاذ  )زاذُ زراؼيزراؼىاري ز

 ٔیّیٕسر( 05/0خد ز٘ي زاذّي  زا زلر 

 آف ززٖ رٚي لغعاذ 13

 زلیمٝ 10زراؼیسٖ ٔررٚط ٞاي ذارجي ٚ زاذّي زا زاٚیٝ  14

 حسیسٜ واري ٚ  لالٚیسواري تا ٔاؼیٗ زراغ       15

 ا٘ي فرزواري٘مؽٝ ذٛ   16

 آٔازٜ ظازي ٔٛاز  اِٚیٝ تراي عّٕیاذ فرزوا ري 17

 ٚاظسفازٜ از ٔسعّماذ ٔاؼیٗ فرز افمي، عٕٛزي ٚ اٚ٘یٛرظاَ 18

 تعسٗ ٚ زٙظیٓ ا٘ٛار زیغٝ فرز زر رٚي ٔیُ فرزٞا 19

 ٔرتٛعٝ عّماذسٔس ٚٔاؼیٗ فرز افمي، عٕٛزي ٚ اٚ٘یٛرظاَ اظسفازٜ از  20

 ٚ راٜ ا٘سازي ٔرتٛط تٝ آٖا٘سراب زظسٍاٜ فرز  21

 غیر ٔاؼیٗ فرز تعسٗ ٚ زٙظیٓ لغعٝ وار زر رٚي  22

 تعسٗ ٚ زٙظیٓ زیغٝ فرز زر رٚي ٔیُ فرزٞا  23

 ٔیّیٕسر تٝ ٚظیّٝ ٔاؼیٗ فرز 05/0، خیؽا٘ي زراؼي ٚ ٌٛ٘یا واري لغعاذ تا زلر ، خّٝ زراؼي رٚزراؼي  24

 



 
 
 

 عٙاٚیٗ رزیف

 تازظسٍاٜ فرز ؼیة زراؼي ٚؼیارزراؼي 25

 چٙس ضّعي ورزٖ لغعاذ اظسٛا٘ٝ اي تا زظسٍاٜ زمعیٓ 26

 زراؼیسٖ چرخ ز٘سٜ ٞاي ظازٜ ٔیّي ٔسري تا ٔاؼیٗ فرز 27

 ـافىاري ٚ زٕیسواري ظغٛح ظًٙ 28

 تا  ٘ط ورزٖ چرذٟاي ظًٙ ز٘ي 29

 ظًٙ ز٘ي ظغٛح زرر  ٚ خّٝ اي 30

 ٔررٚعيظًٙ ز٘ي ظغٛح ذارجي ، خیؽا٘ي ، خّٝ اي ٚ  31

 C.N.Cراٜ ازسازي ٔاؼیٗ ٞاي  32

 ٘فة ٚآٔازٜ ظازي ظیعسٓ عأُ ٚ٘رْ افسارٞایسرففي تراي عّٕیاذ زراؼىاري ٚفرزواري 33

 C.N.Cزعییٗ ٔراحُ وار ٚ اتسارٔٙاظة جٟر ا٘جاْ وار رٚي  34

  C.N.C                    تر٘أٝ ٘ٛیعي ٔاؼیٟٙاي 35

 تالٛض اِىسریىي  رٚوػ واري ٔرر ٚ٘رْ لغعا ذ 36

 جٛؼىاري تازظسٍاٜ اوعي اظسیّٗ 37

 ٚرلىاري 38

 ٘فة ٚراٜ ا٘سازي  ٔاؼیٗ آ  ذ ـٙعسي 39

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 اؾتب٘ساضز آٔٛظـ 

 ي تحّيُ آٔٛظقي  ثطٌٝ -

 عٙٛاٖ : 

 تىارٌیري ضٛاتظ ایٕٙي ٚ تٟساؼر وار

 ظٔبٖ آٔٛظـ

 خٕغ ػّٕي ٘ظطي 

3 10 13 

 ، ٍ٘رغ ،  ایٕٙيزا٘ػ ، ٟٔارذ 

 ٔرزثظ زٛجٟاذ زیعر ٔحیغي

زجٟیساذ ، اتسار ، ٔٛاز 

 ٔفرفي ٚ ٔٙاتع آٔٛزؼي

 وفف ايٕٙي  زا٘ف : 

 ػيٙه ,زؾتىف

 ِجبؼ وبض

 خؼجٝ وٕىٟبي اِٚيٝ

 ٚؾيّٝ اي ثطاي حُٕ ٚ٘مُ

 ٚؾبيُ وٕه آٔٛظقي

   2 ضٚـ حفبظت زض وبض ثب ٔبقيٗ ٞبي اثعاض ٚ زؾتٍبٜ ٞبي ٔطتجظ

   1 ايٕٙي زؾتٍبٜ ٞب)بيجٙسي ثٝ 

  ٟٔبضت :

ثىبضٌيطي ٚؾبئُ حفبظت فاطزي ) ػيٙاه ٌٛقاي ، زؾاتىف ، وفاف      

 ايٕٙي ٚ ِجبؾىبض(

 

  

3  

  5/1  يبفتٗ ػٛأُ ٔٛثط حٛازث ٚ عطيك )يكٍيطي آٟ٘ب

  5/1  حطيك ءيبفتٗ ػٛأُ ثطٚظ حطيك ٚ اعفب

  5/1  ثىبضٌيطي وٕىٟبي اِٚيٝ ٚ وبض ثب ِٛاظْ وٕىٟبي اِٚيٝ 

  5/1  ضػبيت ايٕٙي ٍٞٙبْ حُٕ لغؼبت ثب زؾت ٚ خطثميُ 

  1  ثىبضٌيطي )ٛقف حفبظتي زؾتٍبٜ ٞب 

 ٍ٘طـ :

 إٞيت زازٖ ثٝ ايٕٙي ٚ ثٟساقت وبض-

 ايٕٙي ٚ ثٟساقت : 

 تٛخٟبت ظيؿت ٔحيغي :

 
 
 

  



 اؾتب٘ساضز آٔٛظـ 

 ي تحّيُ آٔٛظقي  ثطٌٝ -

 عٙٛاٖ : 

 ا٘ٛاع )طؾپىتيٛٚ  تطؾيٓ ثطـ ٔمبعغ

 ظٔبٖ آٔٛظـ

 خٕغ ػّٕي ٘ظطي 

5 11 16 

 زا٘ػ ، ٟٔارذ ، ٍ٘رغ ،  ایٕٙي

 ٔرزثظ زٛجٟاذ زیعر ٔحیغي

زجٟیساذ ، اتسار ، ٔٛاز 

 ٔفرفي ٚ ٔٙاتع آٔٛزؼي

 ٔيع ٘مكٝ وكي  زا٘ف : 

 زضخٝ 60ٚ 45ٌٛ٘يبي 

 اتٛز زضؾٝ ا٘ساظٜ

 )بن وٗ 

 وبغص زضا٘ساظٜ ٞبي ٔرتّف

 2ي نٙؼتي زضخٝ وتبة ٘مكٝ وك

 ؾبظٔبٖ

   5/0 ضٚـ تطؾيٓ ثطـ ٞبي ؾبزٜ ٚ وبضثطز آٖ

   5/0 انَٛ ٞبقٛضظزٖ

ضٚـ تطؾيٓ ا٘ٛاع ثطـ :) ٘يٓ ثطـ ٘يٓ زيس  ، قىؿتٝ لب ئٓ ٚٔبيُ ، ٔٛوؼي  

) 

2   

   1 ٜ وبضثطز ٔؿتثٙيب ت ثطـ٘حٛ

   1 ٚوبٚاِيط )طؾپىتيٛايعٚٔتطيه انَٛ تطؾيٓ

  ٟٔبضت :

  3  ) ٔحٛضي  افمي ، لبئٓ ، خب٘جي(ٓ ثطـ ٞبي ؾبزٜتطؾي

  5  تطؾيٓ ا٘ٛاع ثطـ :) ٘يٓ ثطـ ٘يٓ زيس  ، قىؿتٝ لب ئٓ ٚٔبيُ ، ٔٛوؼي  (

  1  تطؾيٓ ٔؿتثٙيب ت ثطـ 

  2  ٚوبٚاِيط )طؾپىتيٛايعٚٔتطيه تطؾيٓ

 إٞيت زازٖ ثٝ ايٕٙي ٚ ثٟساقت وبض-ٍ٘طـ :

 زضا٘دبْ ٘مكٝ وكي ٛاضزا يٕٙي ٚ ثٟساقت وبضايٕٙي ٚ ثٟساقت :آٌبٞي اظٔ

 وبغص ٞبي اوبفي ٚلطاضزازٖ زض ٔحُ ٔرهٛلتٛخٟبت ظيؿت ٔحيغي :خٕغ آٚضي 

 
 
 
 
 
 
 



 اؾتب٘ساضز آٔٛظـ 
 ي تحّيُ آٔٛظقي  ثطٌٝ -

 عٙٛاٖ : 

 تطؾيٓ ٌؿتطزٜ احدبْ تٛذبِي

 ظٔبٖ آٔٛظـ

 خٕغ ػّٕي ٘ظطي 

3 14 17 

 ایٕٙي  زا٘ػ ، ٟٔارذ ، ٍ٘رغ ،

 ٔرزثظ زٛجٟاذ زیعر ٔحیغي

زجٟیساذ ، اتسار ، ٔٛاز 

 ٔفرفي ٚ ٔٙاتع آٔٛزؼي

 ٔيع ٘مكٝ وكي  زا٘ف : 

 زضخٝ 60ٚ 45ٌٛ٘يبي 

 اتٛز زضؾٝ ا٘ساظٜ

 )بن وٗ 

 وبغص زضا٘ساظٜ ٞبي ٔرتّف

 2وتبة ٘مكٝ وكي نٙؼتي زضخٝ 

 ؾبظٔبٖ

   1 انَٛ وكيسٖ ٘مكٝ ٞبي ٌؿتطزٜ

   1 ْ تٛ ذبِئحبؾجٝ ٚضق اِٚيٝ احدب

   1 ضٚـ تطؾيٓ فهُ ٔكتطن ) تساذُ ( اخؿبْ ثب يىسيٍط ٌٚؿتطـ آٟ٘ب

    ٟٔبضت :

  4  ٘مكٝ ٞبي ٌؿتطزٜتطؾيٓ 

  10  تطؾيٓ فهُ ٔكتطن ) تساذُ ( اخؿبْ ثب يىسيٍط ٌٚؿتطـ آٟ٘ب

 ٍ٘طـ :

 إٞيت زازٖ ثٝ ايٕٙي ٚ ثٟساقت وبض-

 زضا٘دبْ ٘مكٝ وكي يٕٙي ٚ ثٟساقت وبض آٌبٞي اظٔٛاضزا ايٕٙي ٚ ثٟساقت :

  تٛخٟبت ظيؿت ٔحيغي :خٕغ آٚضي )ؽ ٔب٘سٞبٚ ضيرتٗ زٚضيعٞبزضٔحُ ٔكرم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 اؾتب٘ساضز آٔٛظـ 
 ي تحّيُ آٔٛظقي  ثطٌٝ -

 عٙٛاٖ : 

 تطؾيٓ ٘مكٝ ٞبي اخعاء ٔبقيٗ 

 ظٔبٖ آٔٛظـ

 خٕغ ػّٕي ٘ظطي 

4 20 24 

 ایٕٙي  زا٘ػ ، ٟٔارذ ، ٍ٘رغ ،

 ٔرزثظ زٛجٟاذ زیعر ٔحیغي

زجٟیساذ ، اتسار ، ٔٛاز 

 ٔفرفي ٚ ٔٙاتع آٔٛزؼي

 ،وتبة اؾتب٘ساضزٞبي ذبضٞب  زا٘ف :

ثّجطيًٙ  ،چطخ ز٘سٜ ٞب  ،)طچٟب

 ،فٙطٞب  ،ٞب ٚ ضِٚيطيًٙ ٞب 

ٔتط ٘مكٝ  ،ػالئٓ خٛـ 

 ،وكي

 ٔيع ٘مكٝ وكي

 زضخٝ 60ٚ 45ٌٛ٘يبي 

 اتٛز زضؾٝ ا٘ساظٜ

 )بن وٗ 

 ا٘ساظٜ ٞبي ٔرتّفوبغص زض

 2وتبة ٘مكٝ وكي نٙؼتي زضخٝ 

 ؾبظٔبٖ

 

   5/0 ػالئٓ ٚ ٘كب٘ٝ ٞب ٚ فطِٟٔٛبي ٔطتجظ ثب ذبضٞب

   5/0 ػالئٓ ٚ ٘كب٘ٝ ٞب ٚ فطِٟٔٛبي ٔطتجظ ثب )طچٟب 

   5/0 ػالئٓ ٚ ٘كب٘ٝ ٞب ٚ فطِٟٔٛبي ٔطتجظ ثب  چطذس٘سٜ ٞب

   1 ٍٟب ٚضِٚجطيٍٟٙبػالئٓ ٚ ٘كب٘ٝ ٞب ٚ فطِٟٔٛبي ٔطتجظ ثب ثّجطيٙ

   1 ػالئٓ ٚ ٘كب٘ٝ ٞب ٚ فطِٟٔٛبي ٔطتجظ ثب فٙطٞب 

   5/0 ضٚـ اؾتفبزٜ اظ ػالئٓ خٛـ

  ٟٔبضت  

  2  تطؾيٓ ٘مكٝ ٞبي اؾتب٘ساضز ذبضٞب

  3  تطؾيٓ ٘مكٝ ٞبي اؾتب٘ساضز فٙطٞب

  10  تطؾيٓ ٘مكٝ ٞبي چطذس٘س ٞب

  1  تطؾيٓ ٘مكٝ ٞبي )طچٟب

  2  كٝ ٞبي ثّجطيٍٟٙب ٚ ضِٚجيطيًٙ ٞبتطؾيٓ ٘م

  2  تطؾيٓ ػال ئٓ اتهبالت  خٛـ

 إٞيت زضوبٞف ٞعيٙٝ ٞب –ٍ٘طـ :زلت زضٍٟ٘ساضي اثعاض ٚ تدٟيعات 

 ايٕٙي ٚ ثٟساقت : تٕيع ٍ٘بٞساقتٗ ٔيعٞبي ٘فكٝ 

 وكي  ٚ ضٚ)ٛقٟبي وبض ٚ آٌبٞي اظ ٔٛاضزايٕٙي

 تٛخٟبت ظيؿت ٔحيغي :

 ي اوبفي اظ ٔحيظخٕغ آٚضي وبغصٞب

 



 اؾتب٘ساضز آٔٛظـ 
 ي تحّيُ آٔٛظقي  ثطٌٝ -

 عٙٛاٖ : 

ط٘اؽ ٚ ّت غجبق  َ ٘ا ٜ اظ خسٚ  اؾتفبز

 ظٔبٖ آٔٛظـ

 خٕغ ػّٕي ٘ظطي 

4 2 6 

 زا٘ػ ، ٟٔارذ ، ٍ٘رغ ،  ایٕٙي

 ٔرزثظ زٛجٟاذ زیعر ٔحیغي

زجٟیساذ ، اتسار ، ٔٛاز 

 ٔفرفي ٚ ٔٙاتع آٔٛزؼي

 ،٘ساضزٞبي ذبضٞبوتبة اؾتب  زا٘ف : 

ثّجطيًٙ  ،چطخ ز٘سٜ ٞب  ،)طچٟب

 ،فٙطٞب  ،ٞب ٚ ضِٚيطيًٙ ٞب 

  ،ػالئٓ خٛـ 

 ٔيع ٘مكٝ وكي

 زضخٝ 60ٚ 45ٌٛ٘يبي 

 اتٛز زضؾٝ ا٘ساظٜ

 )بن وٗ 

 وبغص زضا٘ساظٜ ٞبي ٔرتّف

 2وتبة ٘مكٝ وكي نٙؼتي زضخٝ 

 ؾبظٔبٖ

 

ط٘اؽ ساظٜ ٚ ػالٓئ ٘مكّٝت    5/0 ٞب٘ا

   5/0 وبضثطز آٖ ا٘حطاف ا٘ساظٜ ٞب ٚ

   5/0 تؼطيف ا٘غجبق ٚا٘ٛاع آٖ -

٘كبٖ زازٖ ا٘حطاف ا٘ساظٜ ٞب ثٛؾيّٝ ٔكرم وطزٖ ٘ٛع ا٘غجابق  ضٚـ  

 تؼطيف ظثطي ٚ )طزاذت ؾغٛح

5/0   

ضٚـ اؾتفبزٜ ػاليٓ لطاضزازي ظثطي ؾغٛح ٚا٘اساظٜ آٟ٘اب زض ؾيؿاتٓ     -

   ٞبي ٔرتّف

1   

   1 ٘ؽضٚـ اؾتفبزٜ اظ خسَٚ ا٘غجبق ٚ تّطا

    ٟٔبضت :

  1  ٌصاقتٗ  ػالئٓ ا٘غجبق ٚتِٛطا٘ؽ ضٚي تهبٚيط تطؾيٕي ٘مكٝ ٞب

  1  ٌصاقتٗ ػالئٓ نبفي ؾغٛح ضٚي تهبٚيط تطؾيٕي تمكٝ ٞب

 ٍ٘طـ :

 إٞيت زازٖ ثٝ ايٕٙي ٚ ثٟساقت وبض-

 ايٕٙي ٚ ثٟساقت : تٕيع ٍ٘بٞساقتٗ ٔيعٞبي ٘فكٝ 

 ظ ٔٛاضزايٕٙيوكي  ٚ ضٚ)ٛقٟبي وبض ٚ آٌبٞي ا

 تٛخٟبت ظيؿت ٔحيغي :

 خٕغ آٚضي وبغصٞبي اوبفي اظ ٔحيظ

 
 
 



  
 اؾتب٘ساضز آٔٛظـ 

 ي تحّيُ آٔٛظقي  ثطٌٝ -

 عٙٛاٖ : 

 ذٛا٘سٖ ٘مكٝ ٞبي ٔطوت

 ظٔبٖ آٔٛظـ

 خٕغ ػّٕي ٘ظطي 

2 15 17 

 زا٘ػ ، ٟٔارذ ، ٍ٘رغ ،  ایٕٙي

 ٔرزثظ زٛجٟاذ زیعر ٔحیغي

ٔٛاز زجٟیساذ ، اتسار ، 

 ٔفرفي ٚ ٔٙاتع آٔٛزؼي

 ،وتبة اؾتب٘ساضزٞبي ذبضٞب   زا٘ػ :

ثّجطيًٙ  ،چطخ ز٘سٜ ٞب  ،)طچٟب

 ،فٙطٞب  ،ٞب ٚ ضِٚيطيًٙ ٞب 

  ،ػالئٓ خٛـ 

 ٔيع ٘مكٝ وكي

 زضخٝ 60ٚ 45ٌٛ٘يبي 

 اتٛز زضؾٝ ا٘ساظٜ

 )بن وٗ 

 وبغص زضا٘ساظٜ ٞبي ٔرتّف

 2وتبة ٘مكٝ وكي نٙؼتي زضخٝ 

 ؾبظٔبٖ

 

   5/0 سٖ ٘مكٝ ٞبي ٔطوتذٛا٘ ٘حٜٛ

   1 لغؼبت اظ ضٚي ٘مكٝ ٔطوتضٚـ تفىيه 

   5/0 ضٚـ تطؾيٓ ا٘ٛاع خسِٟٚبي تطيجي

  ٟٔارذ :

  5  تطؾيٓ ٘مكٝ ٞبي ٔطوت

  10  تطؾيٓ ٘مكٝ لغؼبت اظ ضٚي ٘مكٝ ٔطوت

 ٍ٘رغ :

 إٞيت زازٖ ثٝ ايٕٙي ٚ ثٟساقت وبض-

 ايٕٙي ٚ ثٟساقت : 

 ٔيعٞبي ٘فكٝ تٕيع ٍ٘بٞساقتٗ 

 وكي  ٚ ضٚ)ٛقٟبي وبض ٚ آٌبٞي اظ ٔٛاضزايٕٙي

 تٛخٟبت ظيؿت ٔحيغي :

 خٕغ آٚضي وبغصٞبي اوبفي اظ ٔحيظ

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 اؾتب٘ساضز آٔٛظـ 

 ي تحّيُ آٔٛظـ  ثطٌٝ -

 عٙٛاٖ :  

 ا٘سراب زظسٍاٜ زراغ ٚ زجٟیساذ ٔرتٛط تٝ آٖ
 ظٔبٖ آٔٛظـ

 خٕغ ػّٕي ٘ظطي 

5/3 5/3 7 

 ایٕٙي  ،ٍ٘رغ  ٟٔارذ ، ،٘ػ زا

 ٔرزثظ زٛجٟاذ زیعر ٔحیغي

 ، ٔٛازاتسار  ،زجٟیساذ 

 ٔفرفي ٚ ٔٙاتع آٔٛزؼي

زؾتٍبٜ تطاـ ٚ ٔتؼّمبت   زا٘ف :  

 ٔطثٛعٝ

 ٚؾبيُ ايٕٙي قرهي 
   1 زؾتٍبٜ تطاـ ٚ ّٔحمبت ٚ ٔتؼّمبت آٖ

   1 عطيمٝ ا٘تربة  زؾتٍبٜ ثطاؾبؼ ثطازٜ ثطزاضي 

وّيسٞبي انّي ، قطٚع ٚ ٔتٛلف وطزٖ ٔبقيٗ ضٚـ ثطضؾي ٔحُ 

 تطاـ

5/0   

   1 ٘حٜٛ ا٘تربة ؾطػت ثطـ ٚ ٔيعاٖ ثبضزٞي ٚ ٔحبؾجبت آٟ٘ب

  ٟٔبضت : 

  1/  ا٘تربة زؾتٍبٜ ٚ ّٔحمبت  ٔٛضز  ٘يبظ

  1  ا٘تربة ا٘ٛاع )طٚؾٝ ٞبي ٔبقيٙىبضي 

  5/0  ـتؼييٗ ٔحُ وّيس ٞبي انّي ، قطٚع ٚ ٔتٛلف وطزٖ ٔبقيٗ تطا

  1/  تؼييٗ ؾطػت ثطـ ٚ ٔيعاٖ ثبضزٞي ٚ ٔحبؾجبت آٟ٘ب

إٞيات زضوابٞف   –ٍ٘طـ :زلت زضٍٟ٘ساضي ٔٛاز ٔهطفي ٚاثعاض ٚتدٟياعات ٚ٘مكاٝ ٞاب   

 ٞعيٙٝ ٞب 

 ايٕٙي ٚ ثٟساقت :آٌبٞي اظٔٛاضزا يٕٙي ٚثٟساقت وبض

 تٛخٟبت ظيؿت ٔحيغي :خٕغ آٚضي ٘مكٟبي  اوبفي

 حُ ٔكرمٚزٚضيع ٔٛازٚضيرتٗ زضٔ

 
 
 
 
 
 
 



 
 اؾتب٘ساضز آٔٛظـ 

 ي تحّيُ آٔٛظـ  ثطٌٝ -

 عٙٛاٖ :  

 زٙظیٓ لغعٝ وار رٚي ٔاؼیٗ زراغ

 ظٔبٖ آٔٛظـ

 خٕغ ػّٕي ٘ظطي 

5/1 5/1 3 

 ایٕٙي  ،ٍ٘رغ  ٟٔارذ ، ،زا٘ػ 

 ٔرزثظ زٛجٟاذ زیعر ٔحیغي

 ، ٔٛازاتسار  ،زجٟیساذ 

 ٔفرفي ٚ ٔٙاتع آٔٛزؼي

 ٚ چٟبض ٘ظبْ ؾٝ ٘ظبْ   زا٘ف : 

 ٔبقيٗ تطاـ

 لغؼٝ وبض 

 اثعاضٞبي زؾتي ٔتساَٚ

 نفحٝ ٘ظبْ 

 ظيط وبضي

 ٌٜٛ ٞب 

 ٔطغه

 ٌيطٜ فكٍٙي

 ؾبػت ا٘سيىبتٛض

 فيّط

   5/0 ضٚـ اؾتفبزٜ اظ اثعاضٞبي ٍٟ٘ساض٘سٜ لغؼٝ وبض 

   5/0 ضٚقٟبي تٙظيٓ ٚ ٔطوع وطزٖ لغؼٝ وبض 

   5/0 ٘حٜٛ زٚض وطزٖ لغؼٝ وبض ضٚي ٔبقيٗ

  ٟٔبضت : 

  5/0  ا٘تربة ٍٟ٘ساض٘سٜ ٔٛضز ٘يبظ ٚ ٘هت ٍٟ٘ساض٘سٜ ضٚي ٔبقيٗ

  5/0  اعٕيٙبٖ اظ تٙظيٓ ٚ ٞٓ ٔطوع ثٛزٖ لغؼٝ وبض 

  5/0  زٚض وطزٖ لغؼٝ وبض ضٚي ٔبقيٗ

 ٍ٘طـ :

 إٞيت زضوبٞف ٞعيٙٝ ٞب –زلت زضٍٟ٘ساضي ٔٛاز ٔهطفي ٚاثعاض ٚتدٟيعات ٚ٘مكٝ ٞب

 :ايٕٙي ٚ ثٟساقت 

 آٌبٞي اظٔٛاضزا يٕٙي ٚثٟساقت وبض

 تٛخٟبت ظيؿت ٔحيغي :

 خٕغ آٚضي ٘مكٟبي  اوبفي

 ٚزٚضيع ٔٛازٚضيرتٗ زضٔحُ ٔكرم

 

 
 
 
 

 
 
 



 
 

 اؾتب٘ساضز آٔٛظـ 
 ي تحّيُ آٔٛظـ  ثطٌٝ -

 عٙٛاٖ :  

 آٔازٜ ظازي اتسار زراؼىاري
 ظٔبٖ آٔٛظـ

 خٕغ ػّٕي ٘ظطي 

5/2 2 5/4 

 ایٕٙي  ،رغ ٍ٘ ٟٔارذ ، ،زا٘ػ 

 ٔرزثظ زٛجٟاذ زیعر ٔحیغي

 ، ٔٛازاتسار  ،زجٟیساذ 

 ٔفرفي ٚ ٔٙاتع آٔٛزؼي

 اثعاضٞبي ثطـ تطاـ  زا٘ف :

 Hssاثعاضٞبي 

 تىٝ ٞبي وبضثيس 

تىٝ ٞبي وبضثيس تٍٙؿتٗ، 

وبضثيس ؾٕب٘تٝ، وبضثيس تيتب٘يْٛ 

ٚ اظ ايٗ لجيُ اثعاضٞبي زؾتي 

 ٔؼِٕٛي

 اثعاضٌيط

 زؾتٍبٜ تطاـ

 ظيط وبضي

 بػت ا٘سيىبتٛضؾ

قيٜٛ اؾتفبزٜ اظ اثعاضٞبي ثطـ زض تطاقىبضي ٚ وبضثطز آٟ٘ب ) اثعاضٞبي 

 ثطـ فٛالزي )ط وطثٗ ، تٍٙؿتٗ وبضثبيس ، ؾٕب٘تٝ قسٜ ٚ غيطٜ (

5/1   

   5/0 انغالحبت ٚ ػالئٓ ظٚايبي ِجٝ ٞبي اثعاض ثطـ 

   5/0 ٚتٙظيٓ آٖ ضٚـ لطاض زازٖ اثعاض زاذُ اثعاضٌيط

  : ٟٔبضت 

  5/0  ا٘تربة اثعاض ٌٛ٘بٌٖٛ ثطـ 

  1  تيعوطزٖ اثعاض ثطـ عجك ظٚايب ٘مكٝ وبض

  5/0  ٚتٙظيٓ آٖ ثب ٘ه ٔطغه ٔحىٓ وطزٖ اثعاض ثطـ

 ٍ٘طـ :

 إٞيت زضوبٞف ٞعيٙٝ ٞب –زلت زضٍٟ٘ساضي ٔٛاز ٔهطفي ، اثعاض ،تدٟيعات ٚ ٘مكٝ ٞب

 ايٕٙي ٚ ثٟساقت :

 ساقت وبضآٌبٞي اظٔٛاضزا يٕٙي ٚثٟ

 تٛخٟبت ظيؿت ٔحيغي :

 خٕغ آٚضي ٘مكٟبي  اوبفي

 ٚزٚضيع ٔٛازٚضيرتٗ زضٔحُ ٔكرم

 

 
 
 
 



 
 

 اؾتب٘ساضز آٔٛظـ 
 ي تحّيُ آٔٛظـ  ثطٌٝ -

 عٙٛاٖ :  

 زٙظیٓ ر٘سٜ ٘عثر تٝ لغعٝ وار
 ظٔبٖ آٔٛظـ

 خٕغ ػّٕي ٘ظطي 

5/1 5/1 3 

 ایٕٙي  ،ٍ٘رغ  ٟٔارذ ، ،زا٘ػ 

 ٔرزثظ یغيزٛجٟاذ زیعر ٔح

 ، ٔٛازاتسار  ،زجٟیساذ 

 ٔفرفي ٚ ٔٙاتع آٔٛزؼي

زؾتٍبٜ تطاـ ٚ  -  زا٘ف : 

 ٔتؼّمبت ٔطثٛعٝ 

ا٘ٛاع ض٘سٜ  -

 تطاقىبضي

 آچبض ٔرهٛل -

 لغؼٝ وبض -

 ؾٝ ٘ظبْ  -

 چٟبض ٘ظبْ  -

 ٙتيِ -

 نفحٝ ٔطغه  -

ٚؾبيُ ايٕٙي  -

 قرهي  

   5/0 عطيمٝ تٙظيٓ وطزٖ ض٘سٜ ٘ؿجت ثٝ لغؼٝ وبض

   5/0 ٘سٜ ضٚي ٔبقيٗضٚـ ٞبي ٔطوع وطزٖ ض

ضٚـ ؾٛاضٚ)يبزٜ وطزٖ ؾٝ ٘ظبْ ٚچٟبض٘ظبْ ِٚيٙت ٚنفحٝ ٔطغه ضٚي 

 ٔبقيٗ تطاـ

5/0   

  ٟٔبضت : 

  5/0  اؾتفبزٜ اظ ّٔحمبت ٚ اثعاض ٞب ثطاي تٙظيٓ ٚ ٔطوع وطزٖ

  5/0  لطاض زازٖ ٚ ٔحىٓ وطزٖ اثعاض زض ض٘سٜ ٌيط ثط اؾبؼ لغؼٝ وبض

  5/0  زٖ ؾٝ ٘ظبْ ٚچٟبض ٘ظبْ ِٚيٙت ٚنفحٝ ٔطغه ا٘دبْ ؾٛاضٚ)يبزٜ وط

 ٍ٘طـ :

 إٞيت زضوبٞف ٞعيٙٝ ٞب –زلت زضٍٟ٘ساضي اثعاض ٚتدٟيعات 

 ايٕٙي ٚ ثٟساقت :

 آٌبٞي اظٔٛاضزا يٕٙي ٚثٟساقت وبض

 تٛخٟبت ظيؿت ٔحيغي :

- 

 
 
 
 
 
 
 



 اؾتب٘ساضز آٔٛظـ 
 ي تحّيُ آٔٛظقي  ثطٌٝ -

 عٙٛاٖ : 
، ي  لغعاذ  ) وف زراؼي  ، رٚزراؼي زراؼىاري ذارج 

، خیؽا٘ي زراؼي ، ؼیارزراؼي ٚ  خد ز٘ي  خّٝ زراؼي 
                        ٔیّٕیسر ( 05/0ذارجي زا زلر 

 ظٔبٖ آٔٛظـ

 خٕغ ػّٕي ٘ظطي 

5/5 5/66 72 

 ایٕٙي  ،ٍ٘رغ  ٟٔارذ ، ،زا٘ػ 
 ٔرزثظ زٛجٟاذ زیعر ٔحیغي

 ، ٔٛازاتسار  ،زجٟیساذ 
 رفي ٚ ٔٙاتع آٔٛزؼئف

 زظسٍاٜ زراغ  زا٘ف : 
 50ٔیُ ٌرز زالغر 

 ر٘سٜ ٞاي ٔرسّف
 تار٘سٜ ٌیر

آچارٞاي ٔرفٛؾ زظسٍاٜ 
 زراغ

 ٔسٝ ٔرغه ٔٛرز٘یاز
 ٔسٝ تالغرٞاي  زْ
 وِٛیط زیجیساَ
 ٔیىرٚٔسر زیجیساَ

 ٔاؼیٗ ارٜ
 ِثاظىار

 عیًٙ حفاظسي
 ٔٙاتع

 وساتٟاي رؼسٝ
 ٔاؼیٗ اتسار

 وساتٟاي فرزواري
 راؼىاريٚز

 ظازٔاٖ 2زرجٝ 
 وازاِٛوٟاي
 ر٘سٜ إِاظٝ

 وساب فرا٘س ٞاي
 زِٛیس

   5/0 ضٚقٟبي ضٚا٘ؿبظي زض تطاقىبضي ) ٔبيغ ذٙه وٙٙسٜ (

   5/0 عطيمٝ ثطقىبضي ضٚي لغؼٝ  وبض 

   5/0 ثطازٜ ٚٔمغغ آٖ ؾطػت ثطـ ٚ )يكطٚي ٚ ٔحبؾجٝ ػٕك 

 -ثطـ  –قيبضتطاـ  –اثعاضٞبي تطاقىبضي قبُٔ ا٘ٛاع ض٘سٜ )ضٚتطاـ 
 )يكب٘ي تطاقي (  -ثغُ تطاقي   -)يچ تطاقي  -فطْ

0.5   

   5/0         ضٚـ ٞٓ ٔحٛضوطزٖ ٔطغه ٚ ٔحٛض زؾتٍب ٜ

، )يكب٘ي ، )ّٝ تطاقي قيٜٛ ٞبي تطاقىبضي ) وف تطاقي  ، ضٚتطاقي 
 ٔيّٕيتط ( 05/0تطاقي ، قيبضتطاقي ٚ )د ظ٘ي  ذبضخي تب زلت 

1   

   5/0 ٍيطي ايٕٙي ٔطتجظ وبض ثب زؾتٍبٜ تطاـ٘حٜٛ )يك

   5/0 تّطا٘ؽ ٞبي ػسزي ٚ ٞٙسؾي

   1/ (   Rz ٚRa) ا٘ٛاع )طزاذت ؾغح 

  ٟٔبضت : 
  1  اؾتفبزٜ اظٔىب٘يعْ ٚ لؿٕتٟبي ٔرتّف ٔبقيٗ تطاـ

  1  ٘هت ٔتؼّمبت ٔبقيٗ تطاـ ٚوبض ثب آٟ٘ب

ٚ تطاقاىبضي لغؼابت   ٞٓ ٔحٛضوطزٖ زؾتٍبٜ ٔطغه ٚ ٔحٛض زؾتٍبٜ 
 ثيٗ زٚ ٔطغه

 1  

  1  ٘هت فه ٞبي ٘طْ ٚ وبضثطز آٟ٘ب 

  5/0  اؾتفبزٜ ٚ  اعٕيٙبٖ اظ وبضايي ؾيؿتٓ ذٙه وبضي ٔبقيٗ

  5/0  اؾتفبزٜ اظ ٔحبفظ ايٕٙي ضٚي ٔبقيٗ تطاـ

  5/0  حهَٛ اعٕيٙبٖ اظ ٔحىٓ ثٛزٖ اثعاض ٚ لغؼٝ وبض

  5/0  ٗ تطاقىبضيتٙظيٓ ٔمساض ثطازٜ ثطزاضي زض حي

  5/0  تٙظيٓ ؾطػت ثطـ ٚ )يكطٚي

، ، )ّٝ تطاقي اخطاي ػّٕيبت تطاقىبضي لغؼبت )وف تطاقي ، ضٚتطاقي 
 ٔيّٕيتط( 05/0)يكب٘ي تطاقي ، قيبضتطاقي ٚ )د ظ٘ي  ذبضخي تب زلت 

 ثهٛضت زؾتي ٚ اتٛٔبتيه

 60  



 

 
 اؾتب٘ساضز آٔٛظـ 

 ي تحّيُ آٔٛظقي  ثطٌٝ -

 عٙٛاٖ : 
، زراؼىاري ذارجي  لغعاذ  ) وف زراؼي  ، رٚزراؼي  

، خیؽا٘ي زراؼي ، ؼیارزراؼي ٚ  خد ز٘ي  خّٝ زراؼي 
                        ٔیّٕیسر ( 05/0ذارجي زا زلر 

 ظٔبٖ آٔٛظـ

 خٕغ ػّٕي ٘ظطي 

   

 ایٕٙي  ،ٍ٘رغ  ٟٔارذ ، ،زا٘ػ 
 ٔرزثظ زٛجٟاذ زیعر ٔحیغي

 از، ٔٛاتسار  ،زجٟیساذ 
 ٔفرفي ٚ ٔٙاتع آٔٛزؼي

 ٍ٘طـ :
 إٞيت زضوبٞف ٞعيٙٝ ٞب –زلت زضٍٟ٘ساضي ٔٛاز ٔهطفي ،اثعاض ٚ تدٟيعات 

 

 ايٕٙي ٚ ثٟساقت :
 آٌبٞي اظٔٛاضزا يٕٙي ٚثٟساقت وبض

 تٛخٟبت ظيؿت ٔحيغي :
 خٕغ آٚضي ثطازٜ ٚ زٚضضيعٞب ٚ ضيرتٗ زض ٔحُ ٔكرم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 آٔٛظـ  اؾتب٘ساضز
 ي تحّيُ آٔٛظـ  ثطٌٝ -

 عٙٛاٖ :  

خّٝ زراؼي ٚ  ،)زاذُ زراؼيزراؼىاري زاذّي  لغعاذ  

ظٛراذٟاي راٜ تسر ٚ تٗ تعر ٚ خد  ،ؼیارزراؼي زاذّي 

 ٔیّیٕسر( 05/0ز٘ي زاذّي  زا زلر 

 ظٔبٖ آٔٛظـ

 خٕغ ػّٕي ٘ظطي 

4 46 50 

 ایٕٙي  ،ٍ٘رغ  ٟٔارذ ، ،زا٘ػ 

 ٔرزثظ زٛجٟاذ زیعر ٔحیغي

 ، ٔٛازاتسار  ،زجٟیساذ 

 ٔفرفي ٚ ٔٙاتع آٔٛزؼي

زؾتٍبٜ تطاـ ٚ  -  زا٘ف :

 ٔتؼّمبت ٔطثٛعٝ 

ٞبي  ا٘ٛاع ض٘سٜ -

 يتطاق زاذُ 

  آچبض  -

 لغؼٝ وبض -

 ٔٛاز ذٙه وٙٙسٜ  -

 ٚؾبيُ ا٘ساظٜ ٌيطي  -

ٚؾبيُ ايٕٙي  -

 قرهي 

 

   5/0 ضٚقٟبي ٔرتّف زاذُ تطاقي

   5/0 ضٚقٟبي ٔرتّف )ّٝ تطاقي زاذّي

   1 ضٚقٟبي ٔرتّف قيبضتطاقي زاذّي

   1/ ضٚقٟبي ٔرتّف ؾٛضاذىبضي ثٗ ثؿت ٚ ضاٜ ثسض

   1/ ضٚقٟبي ٔرتّف )د ظ٘ي زاذّي

  ٟٔبضت :

)ّاٝ تطاقاي ٚ    ،)زاذُ تطاقياخطاي ػّٕيبت تطاقىبضي زاذّي  لغؼبت  

ؾٛضاذٟبي ضاٜ ثسض ٚ ثٗ ثؿت ٚ )د ظ٘ي زاذّاي  تاب    ،قيبضتطاقي زاذّي 

 ٔيّيٕتط( 05/0زلت 

 46  

 ٍ٘طـ :

 إٞيت زضوبٞف ٞعيٙٝ ٞب –زلت زضٍٟ٘ساضي ٔٛاز ٔهطفي ،اثعاض ٚ تدٟيعات 

 ايٕٙي ٚ ثٟساقت :

 آٌبٞي اظٔٛاضزا يٕٙي ٚثٟساقت وبض

 تٛخٟبت ظيؿت ٔحيغي :

 خٕغ آٚضي ثطازٜ ٚ زٚضضيعٞب ٚ ضيرتٗ زض ٔحُ ٔكرم

 

 
 
 
 
 



 
 اؾتب٘ساضز آٔٛظـ 

 ٛظـ ي تحّيُ آٔ ثطٌٝ -

 عٙٛاٖ :  

 آف ززٖ رٚي لغعاذ

 ظٔبٖ آٔٛظـ

 خٕغ ػّٕي ٘ظطي 

5/1 5/7 9 

 ایٕٙي  ،ٍ٘رغ  ٟٔارذ ، ،زا٘ػ 

 ٔرزثظ زٛجٟاذ زیعر ٔحیغي

 ، ٔٛازاتسار  ،زجٟیساذ 

 ٔفرفي ٚ ٔٙاتع آٔٛزؼي

 ا٘ٛار لرلرٜ ٞاي  زا٘ف :

 آف ز٘ي

 زظسٍاٜ زراغ

 50ٔیُ ٌرز زالغر 

 ر٘سٜ ٞاي ٔرسّف

 یرتار٘سٜ ٌ

آچارٞاي ٔرفٛؾ زظسٍاٜ 

 زراغ

 ٔسٝ ٔرغه ٔٛرز٘یاز

 ٔسٝ تالغرٞاي  زْ

 وِٛیط زیجیساَ

 ٔیىرٚٔسر زیجیساَ

 ٔاؼیٗ ارٜ

 ِثاظىار

 عیًٙ حفاظسي

 ٔٙاتع

 وساتٟاي رؼسٝ

 ٔاؼیٗ اتسار

 وساتٟاي فرزواري

 ٚزراؼىاري

 ظازٔاٖ 2زرجٝ 

 وساتٟاي

 فرایٙسٞاي زِٛیس

   5/0 ضٚقٟبي ٔرتّف آج ظ٘ي

   5/0 ٞبي آج ٚ ضٚـ ٔحبؾجبت ٔطثٛعٝ لطلطٜ 

   5/0 ا٘تربة زٚض ٚ )يكطٚي ٔٙبؾت

  ٟٔبضت :

  1  آج ظ٘ي خٟتا٘تربة لطلطٜ آج 

  5/6  آج ظ٘ي ضٚي لغؼبت ٔرتّف

 ٍ٘طـ :

 إٞيت زضوبٞف ٞعيٙٝ ٞب –زلت زضٍٟ٘ساضي ٔٛاز ٔهطفي ،اثعاض ٚ تدٟيعات 

 ايٕٙي ٚ ثٟساقت :

 ي ٚثٟساقت وبضآٌبٞي اظٔٛاضزا يٕٙ

 تٛخٟبت ظيؿت ٔحيغي :

 خٕغ آٚضي ثطازٜ ٚ زٚضضيعٞب ٚ ضيرتٗ زض ٔحُ ٔكرم

 
 
 



 
 اؾتب٘ساضز آٔٛظـ 

 ي تحّيُ آٔٛظـ  ثطٌٝ -

 عٙٛاٖ :  

 زراؼیسٖ ٔررٚط ٞاي ذارجي ٚ زاذّي زا زاٚیٝ 

 زلیمٝ 10

 ظٔبٖ آٔٛظـ

 خٕغ ػّٕي ٘ظطي 

4 20 24 

 ٙيایٕ  ،ٍ٘رغ  ٟٔارذ ، ،زا٘ػ 

 ٔرزثظ زٛجٟاذ زیعر ٔحیغي

 ، ٔٛازاتسار  ،زجٟیساذ 

 ٔفرفي ٚ ٔٙاتع آٔٛزؼي

 زظسٍاٜ زراغ  زا٘ف :

 50ٔیُ ٌرز زالغر 

 ر٘سٜ ٞاي ٔرسّف

 تار٘سٜ ٌیر

آچارٞاي ٔرفٛؾ زظسٍاٜ 

 زراغ

 ٔسٝ ٔرغه ٔٛرز٘یاز

 ٔسٝ تالغرٞاي  زْ

 وِٛیط زیجیساَ

 ٔیىرٚٔسر زیجیساَ

 ٔاؼیٗ ارٜ

 ِثاظىار

 يعیًٙ حفاظس

 ٔٙاتع

 وساتٟاي رؼسٝ

 ٔاؼیٗ اتسار

 وساتٟاي فرزواري

 ٚزراؼىاري

 ظازٔاٖ 2زرجٝ 

 وساتٟاي

 فرایٙسٞاي زِٛیس

   1 ضٚقٟبي ٔرطٚط تطاقي ٚ وبضثطز آٟ٘ب

   2 ضٚقٟبي ٔحبؾجٝ تطاـ ٔرطٚط ذبضخي ٚ زاذّي

   1 ضٚـ اؾتفبزٜ اظ ذظ وف ضإٞٙب ٚ ٔحبؾجبت ٔطثٛط ثٝ آٖ

  ٟٔبضت :

  8  ٔرطٚط زاذّي ٚ ذبضخي ثب ؾٛ)طت زؾتي تطاقيسٖ

  8  تطاقيسٖ ٔرطٚط ذبضخي ثب ا٘حطاف ٔطغه 

  4  ٔرطٚط تطاقي ثٝ ٚؾيّٝ ذظ وف ضإٞٙب

 إٞيت زضوبٞف ٞعيٙٝ ٞب –ٍ٘طـ :زلت زضٍٟ٘ساضي ٔٛاز ٔهطفي ،اثعاض ٚ تدٟيعات 

 ايٕٙي ٚ ثٟساقت :آٌبٞي اظٔٛاضزا يٕٙي ٚثٟساقت وبض

 ؿت ٔحيغي :خٕغ آٚضي ثطازٜ ٚ زٚضضيعٞب ٚ ضيرتٗ زض ٔحُ ٔكرمتٛخٟبت ظي

 
 
 
 
 
 



 
 اؾتب٘ساضز آٔٛظـ 

 ي تحّيُ آٔٛظقي  ثطٌٝ -

 عٙٛاٖ : 

 زراؼیسٖ خیچ ٚ ٟٔرٜ ٔیّیٕسري  ٚ  ایٙچي    

 ظٔبٖ آٔٛظـ

 خٕغ ػّٕي ٘ظطي 

5 20 25 

 ایٕٙي  ،ٍ٘رغ  ٟٔارذ ، ،زا٘ػ 

 ٔرزثظ زٛجٟاذ زیعر ٔحیغي

 ، ٔٛازاتسار  ،اذ زجٟیس

 ٔفرفي ٚ ٔٙاتع آٔٛزؼي

 ظري لالٚیسٞاي ٔاؼیٙي   زا٘ف :

 ظري حسیسٜ ٞاي ٔاؼیٙي

 زظسٍاٜ زراغ

 50ٔیُ ٌرز زالغر 

 ر٘سٜ ٞاي ٔرسّف

 تار٘سٜ ٌیر

آچارٞاي ٔرفٛؾ زظسٍاٜ 

 زراغ

 ٔسٝ ٔرغه ٔٛرز٘یاز

 ٔسٝ تالغرٞاي  زْ

 وِٛیط زیجیساَ

 ٔیىرٚٔسر زیجیساَ

 ٔاؼیٗ ارٜ

 ِثاظىار

 عیًٙ حفاظسي

 ٔٙاتع

 وساتٟاي رؼسٝ

 ٔاؼیٗ اتسار

 وساتٟاي فرزواري

 ٚزراؼىاري

 ظازٔاٖ 2زرجٝ 

 وساتٟاي

 فرایٙسٞاي زِٛیس

   DIN   -    ISO  1ضٚـ اؾتب٘ساضزذٛا٘ي 

   3 ضٚـ ٔحبؾجبت )يچ ٚ ٟٔطٜ ّٔيٕتطي ٚ ايٙچي

   1 ػالٔتٟبي اذتهبضي ا٘ٛاع )يچ ٚ ٟٔطٜ ّٔيٕتطي ٚ ايٙچي

  : ٟٔبضت

  10  تطاقيسٖ )يچ ٚ ٟٔطٜ ٔيّيٕتطي

  10  تطاقيسٖ )يچ ٚ ٟٔطٜ ايٙچي

 ٍ٘طـ :

 إٞيت زضوبٞف ٞعيٙٝ ٞب –زلت زضٍٟ٘ساضي ٔٛاز ٔهطفي ،اثعاض ٚ تدٟيعات 

 ايٕٙي ٚ ثٟساقت :

 آٌبٞي اظٔٛاضزا يٕٙي ٚثٟساقت وبض

 تٛخٟبت ظيؿت ٔحيغي :

 ٔحُ ٔكرمخٕغ آٚضي ثطازٜ ٚ زٚضضيعٞب ٚ ضيرتٗ زض 

 

 

 

 



 
 اؾتب٘ساضز آٔٛظـ 

 ي تحّيُ آٔٛظقي  ثطٌٝ -

 عٙٛاٖ : 

 حسیسٜ واري ٚ  لالٚیسواري تا ٔاؼیٗ زراغ      

 ظٔبٖ آٔٛظـ

 خٕغ ػّٕي ٘ظطي 

2 6 8 

 ایٕٙي  ،ٍ٘رغ  ٟٔارذ ، ،زا٘ػ 

 ٔرزثظ زٛجٟاذ زیعر ٔحیغي

 ، ٔٛازاتسار  ،زجٟیساذ 

 ٔفرفي ٚ ٔٙاتع آٔٛزؼي

 ظري لالٚیسٞاي ٔاؼیٙي  زا٘ف :

 ظري حسیسٜ ٞاي ٔاؼیٙي

 زظسٍاٜ زراغ

 50ٔیُ ٌرز زالغر 

 ر٘سٜ ٞاي ٔرسّف

 تار٘سٜ ٌیر

آچارٞاي ٔرفٛؾ زظسٍاٜ 

 زراغ

 ٔسٝ ٔرغه ٔٛرز٘یاز

 ٔسٝ تالغرٞاي  زْ

 وِٛیط زیجیساَ

 ٔیىرٚٔسر زیجیساَ

 ٔاؼیٗ ارٜ

 ِثاظىار

 عیًٙ حفاػ  ٔٙاتع

 وساتٟاي رؼسٝ

 ٔاؼیٗ اتسار

 ي فرزواريوساتٟا

 ٚزراؼىاري

 ظازٔاٖ 2زرجٝ 

 وساتٟاي

 فرایٙسٞاي زِٛیس

   2 ضٚقٟبي حسيسٜ وبضي ٚ لالٚيعوبضي ضٚي ٔبقيٗ تطاـ

  ٟٔبضت :

  3  حسيسٜ وبضي ضٚي ٔبقيٗ تطاـ

  3  لالٚيعوبضي ضٚي ٔبقيٗ تطاـ

 ٍ٘طـ :

 ب إٞيت زضوبٞف ٞعيٙٝ ٞ–زلت زضٍٟ٘ساضي ٔٛاز ٔهطفي ،اثعاض ٚ تدٟيعات 

 ايٕٙي ٚ ثٟساقت :

 آٌبٞي اظٔٛاضزا يٕٙي ٚثٟساقت وبض

 تٛخٟبت ظيؿت ٔحيغي :

 خٕغ آٚضي ثطازٜ ٚ زٚضضيعٞب ٚ ضيرتٗ زض ٔحُ ٔكرم

 
 
 
 
 



 
 ؾتب٘ساضز آٔٛظـ ا

 ي تحّيُ آٔٛظقي  ثطٌٝ -

 عٙٛاٖ : 

 ٘مؽٝ ذٛا٘ي فرزواري  

 ظٔبٖ آٔٛظـ

 خٕغ ػّٕي ٘ظطي 

2 3 5 

 ایٕٙي  ،ٍرغ ٘ ٟٔارذ ، ،زا٘ػ 

 ٔرزثظ زٛجٟاذ زیعر ٔحیغي

 ، ٔٛازاتسار  ،زجٟیساذ 

 ٔفرفي ٚ ٔٙاتع آٔٛزؼي

 ٘مكٝ ٞبي اخطائي فطظوبضي  زا٘ف :

ٔٛاز اِٚيٝ اي اظفّعات آٞٙي 

 ٚغيطآٞٙي

 ٔيىطٚٔتط ٚوِٛيؽ زيديتبِي

 خساَٚ تِٛطا٘ؿٟبي اثؼبزي ٚٞٙسؾي

 بٚيط زض ٘مكٝ  (ته، ضٚـ  اؾتفبزٜ اظ٘مكٝ وبض اخطائي  ) ػالئٓ ٘مكٝ 

 تِٛطا٘ؿٟبي اثؼبزي ٚٞٙسؾي

1   

   5/0 ٔكرهبت ٚ ذٛال فيعيىي فّعات آٞٙي ٚ غيط آٞٙي

   5/0 ٘حٜٛ  اؾتفبزٜ اظ ظطفيت ٚ ٔحسٚزيتٟبي ٔبقيٗ فطظ

  ٟٔبضت :  

  1  تفؿيط ٘مكٝ ٞب ٚ ػالئٓ ثطازٜ ثطزاضي

 ك تِٛطا٘ؿٟبئغبث تؼييٗ ا٘ٛاع )طٚؾٝ ٞبي ثطازٜ ثطزاضي زض فطظوبضي

 اثؼبزي ٚٞٙس ؾي ضٚي ٘مكٝ وبض

 1  

  1  ا٘تربة ٔٛاز ٔٛضز٘يبظ ٔغبثك ٘مكٝ

   ٝ إٞيات  –ٍ٘طـ :زلت زضٍٟ٘ساضي ٔٛاز ٔهطفي ٚاثعاض ٚتدٟيعات ٚ ٘مكاٝ ٞابي ٔحِٛا

 زضوبٞف ٞعيٙٝ ٞب 

 ايٕٙي ٚ ثٟساقت :آٌبٞي اظ ٔٛاضز ايٕٙي ٚ ثٟساقت وبض

كٟبي اوبفي ٚ زٚضضيع ٔاٛاز ٚ ضيراتٗ زض ٔحاُ    تٛخٟبت ظيؿت ٔحيغي :خٕغ آٚضي ٘م

 ٔكرم

 

 

 

 

 
 
 



 اؾتب٘ساضز آٔٛظـ 
 ي تحّيُ آٔٛظـ  ثطٌٝ -

 عٙٛاٖ :  

 آٔازٜ ظازي ٔٛاز  اِٚیٝ تراي عّٕیاذ فرزوا ري

 ظٔبٖ آٔٛظـ

 خٕغ ػّٕي ٘ظطي 

5/4 5/2 7 

 زا٘ػ ، ٟٔارذ ، ٍ٘رغ ،  ایٕٙي

 ٔرزثظ زٛجٟاذ زیعر ٔحیغي

سار ، ٔٛاز زجٟیساذ ، ات

 ٔفرفي ٚ ٔٙاتع آٔٛزؼي

 ٘مكٝ ٞبي اخطائي فطظوبضي  زا٘ف : 

ٔٛاز اِٚيٝ اي اظفّعات آٞٙي 

 ٚغيطآٞٙي

 ٔيىطٚٔتط ٚوِٛيؽ زيديتبِي

 خساَٚ تِٛطا٘ؿٟبي اثؼبزي ٚٞٙسؾي

 ؾٛظٖ ذظ وكي

 ٌٛ٘يب

 ظاٚيٝ ؾٙح

 وِٛيؽ )بيٝ زاض

 ؾٙجٝ ٘كبٖ 

   1 ئٓ اذتهبضي ٘مكٝ ٞبػالٚ  عطيمٝ ذٛا٘سٖ  ٘مكٝ ٞبي اخطائي فطظوبضي

   1 ضٚـ اؾتفبزٜ اظ  ٚؾبيُ ٚ اثعاضٞبي ا٘ساظٜ ٌيطي ٚ ػالٔتٍصاضي

   1 قيٜٛ تٙظيٓ نفط اثعاضٞبي ا٘ساظٜ ٌيطي

   5/0 ٘حٜٛ ا٘تربة ٔٛاز آٞٙي ٚ غيط آٞٙي

   5/0 ضٚقٟبي ا٘ساظٜ ٌيطي ٚ ذظ وكي لغؼٝ وبض

   5/0 عطيمٝ ثطقىبضي لغؼٝ وبض عجك ٘مكٝ وبض

  ٟٔبضت : 

  5/0  تِٛطا٘ؿٟبي اثؼبزي ٚٞٙسؾي ( –نبفي ؾغٛح )  تفؿيط ػالئٓ ٘مكٝ

  5/0  ضٚي لغؼٝ وبض تؼييٗ ٔحُ فطظوبضي

  5/0  عجك ٘مكٝ تؼييٗ خٙؽ لغؼٝ وبض

  1  اؾتفبزٜ ٚ ثىبضٌيطي ٚؾبيُ ٚ اثعاضآالت ا٘ساظٜ ٌيطي ٚ ػالٔتٍصاضي

 ٕيت زضوبٞف ٞعيٙٝ ٞباٞ–ٍ٘طـ :زلت زضٍٟ٘ساضي ٘مكٝ ٞب

 ايٕٙي ٚ ثٟساقت : ايٕٙي ٚ ثٟساقت :آٌبٞي اظٔٛاضزا يٕٙي ٚثٟساقت وبض

 تٛخٟبت ظيؿت ٔحيغي :خٕغ آٚضي ٘مكٟبي  اوبفي ٚضيرتٗ زضٔحُ ٔكرم

 

 
 

 

 
 



 اؾتب٘ساضز آٔٛظـ 
 ي تحّيُ آٔٛظقي  ثطٌٝ -

 عٙٛاٖ : 

 ّماذٔسعٚ  ٔاؼیٗ فرز افمي، عٕٛزي ٚ اٚ٘یٛرظاَاظسفازٜ از 

 ٔرتٛعٝ

 ظٔبٖ آٔٛظـ

 خٕغ ػّٕي ٘ظطي 

4 4 8 

 زا٘ػ ، ٟٔارذ ، ٍ٘رغ ،  ایٕٙي

 ٔرزثظ زٛجٟاذ زیعر ٔحیغي

زجٟیساذ ، اتسار ، ٔٛاز 

 ٔفرفي ٚ ٔٙاتع آٔٛزؼي

 زظسٍاٜ فرز افمي عٕٛزي  زا٘ف :

 زظسٍاٜ فرز ا٘یٛرظاَ

 –زؾتٍبٜ تمؿيٓ  –ا٘ٛاع ٌيطٜ 

زؾتٍبٜ تمؿيٓ  –ٔيع ٌطزاٖ 

زؾتٍبٜ وّٝ ٌي ٚوّٝ  –ذغي 

 ظ٘ي 

ارٜ  –ا٘ٛار زیغٝ فرز )اٍ٘ؽسي 

 اي

 ٔسِٚي –غّغىي 

 ا٘ٛار رٚتٙسٜ

 ـفحاذ زاٚیٝ زار

 Tخیچ ٟٚٔرٜ –ٌٛ٘یاچس٘ي 

   5/0 ٔفْٟٛ فطظوبضي

   5/0 ػٕٛزي ٚاٚ٘يٛضؾبَ ( –ا٘ٛاع ٔبقيٗ فطظ ) افمي 

   5/0 ػٕٛزي ٚاٚ٘يٛضؾبَ –ؾبذتٕبٖ ٔبقيٗ فطظ ) افمي 

ٔياع ٌاطزاٖ    –زؾتٍبٜ تمؿيٓ  –بت ٔبقيٗ فطظ قبُٔ ) ا٘ٛاع ٌيطٜ ٔتؼّم

 زؾتٍبٜ وّٝ ٌي ٚوّٝ ظ٘ي ( –زؾتٍبٜ تمؿيٓ ذغي  –

5/0   

   5/0 اثعاض ٞبي فطظوبضي ) تيغٝ فطظٞب ( ٚوبضثطز آٟ٘ب

   5/0 ٚؾبيُ ثؿتٗ تيغٝ فطظٞب ) ٔيُ فطظٞب ( ٚ وبضثطزآٟ٘ب

   5/0 ٚي ٔيع ٔبقيٗضٚـ اؾتفبزٜ اظنفحبت ظاٚيٝ زاض زضض

ثؿتٗ ٚتٙظيٓ ٌٛ٘يبي چس٘ي زض ضٚي ٔيع ٔبقايٗ فاطظ ثهاٛضت )     ،ضٚـ

 ؾبزٜ ٚظاٚيٝ زاض((

5/0   

    ٟٔبضت :

  5/1  ػٕٛزي ٚاٚ٘يٛضؾبَ ( –ضاٜ ا٘ساظي ا٘ٛاع ٔبقيٗ فطظ ) افمي 

  5/0  زٚض )يكطٚي ٔٙبؾتا٘ٛاع لطاضزازٖ زؾتٍبٜ زض

 5/0 وبضاخطائي ضٚي لغؼٝ وبضا٘تربة تيغٝ فطظ ٔتٙبؾت ثب 

  5/0  ثؿتٗ ا٘ٛاع تيغٝ فطظٚٔيّٝ فطظضٚي زؾتٍبٜ

  1  ٘هت ا٘ٛاع نفحٝ ظاٚيٝ زاض ضٚي ٔيع ٔبقيٗ 

 إٞيت زضوبٞف ٞعيٙٝ ٞب–ٍ٘طـ :زلت زضٍٟ٘ساضي اظاثعاض ٚ تدٟيعات 

 ايٕٙي ٚ ثٟساقت :آٌبٞي اظٔٛاضزا يٕٙي ٚ ثٟساقت وبض

 ٕغ آٚضي )ؽ ٔب٘سٞب ٚ ضيرتٗ زٚضضيعٞبزض ٔحُ ٔكرمتٛخٟبت ظيؿت ٔحيغي :خ
 

 



 اؾتب٘ساضز آٔٛظـ 
 ي تحّيُ آٔٛظـ  ثطٌٝ -

 عٙٛاٖ :  

 ا٘سراب زظسٍاٜ فرز ٚ راٜ ا٘سازي ٔرتٛط تٝ آٖ

 ظٔبٖ آٔٛظـ

 خٕغ ػّٕي ٘ظطي 

4 4 8 

 زا٘ػ ، ٟٔارذ ، ٍ٘رغ ،  ایٕٙي

 ٔرزثظ زٛجٟاذ زیعر ٔحیغي

 زجٟیساذ ، اتسار ، ٔٛاز

 ٔفرفي ٚ ٔٙاتع آٔٛزؼي

 زظسٍاٜ فرز افمي عٕٛزي  زا٘ف :  

 زظسٍاٜ فرز ا٘یٛرظاَ

 –زؾتٍبٜ تمؿيٓ  –ا٘ٛاع ٌيطٜ 

زؾتٍبٜ تمؿيٓ  –ٔيع ٌطزاٖ 

زؾتٍبٜ وّٝ ٌي ٚوّٝ  –ذغي 

 ظ٘ي 

ارٜ  –ا٘ٛار زیغٝ فرز )اٍ٘ؽسي 

 اي

 ٔسِٚي –غّغىي 

 ا٘ٛار رٚتٙسٜ

 ـفحاذ زاٚیٝ زار

  Tخیچ ٟٚٔرٜ –ٌٛ٘یاچس٘ي 

 ٔبقيٗ حؿبة

 

   1 زؾتٍبٜ فطظ ٚ ّٔحمبت ٚ ٔتؼّمبت آٖ

   1 عطيمٝ ا٘تربة  زؾتٍبٜ ثطاؾبؼ ثطازٜ ثطزاضي 

ضٚـ ثطضؾي ٔحُ وّيسٞبي انّي ، قطٚع ٚ ٔتٛلف وطزٖ ٔبقيٗ 

 تطاـ

5/0   

   5/1 ٘حٜٛ ا٘تربة ؾطػت ثطـ ٚ ٔيعاٖ ثبضزٞي ٚ ٔحبؾجبت آٟ٘ب

  ٟٔبضت : 

  5/0  حمبت  ٔٛضز  ٘يبظا٘تربة زؾتٍبٜ ٚ ّٔ

  5/0  ا٘تربة )طٚؾٝ ٞبي فطظوبض ثبذٛا٘سٖ ٘مكٝ وبض

  5/0  تؼييٗ ٔحُ وّيس ٞبي انّي ، قطٚع ٚ ٔتٛلف وطزٖ ٔبقيٗ فطظ

  5/2  تؼييٗ ؾطػت ثطـ ٚ ٔيعاٖ ثبضزٞي ٚ ٔحبؾجبت آٟ٘ب

ٞف إٞيات زضواب  –ٍ٘طـ :زلت زضٍٟ٘ساضي ٔٛاز ٔهطفي ٚاثعاض ٚتدٟياعات ٚ٘مكاٝ ٞاب   

 ٞعيٙٝ ٞب 

 ايٕٙي ٚ ثٟساقت :آٌبٞي اظٔٛاضزا يٕٙي ٚثٟساقت وبض

 تٛخٟبت ظيؿت ٔحيغي : 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
 اؾتب٘ساضز آٔٛظـ 

 ي تحّيُ آٔٛظـ  ثطٌٝ -

 عٙٛاٖ :  

 تعسٗ ٚ زٙظیٓ لغعٝ وار زررٚي ٔیس ٔاؼیٗ فرز

 ظٔبٖ آٔٛظـ

 خٕغ ػّٕي ٘ظطي 

3 4 7 

 زا٘ػ ، ٟٔارذ ، ٍ٘رغ ،  ایٕٙي

 ٔرزثظ زٛجٟاذ زیعر ٔحیغي

زجٟیساذ ، اتسار ، ٔٛاز 

 ٔفرفي ٚ ٔٙاتع آٔٛزؼي

 زظسٍاٜ فرز افمي عٕٛزي  زا٘ف : 

 زظسٍاٜ فرز ا٘یٛرظاَ

 –خٙبلي  –)ؾبزٜ ا٘ٛاع ٌيطٜ 

  –ؾيٙٛؾي ٚ.ٔسضج ٚ....

 ظاعر ا٘سازٜ ٌیري

 ا٘ٛار زیغٝ فرز

 

 ا٘ٛار رٚتٙسٜ

 ـفحاذ زاٚیٝ زار

 Tخیچ ٟٚٔرٜ –ٌٛ٘یاچس٘ي 

   5/0 ٚؾبيُ ثؿتٗ لغؼٝ وبض ٚوبضثطز ٞط يه

ؾيٙٛؾي  –خٙبلي  –)ؾبزٜ  آٟ٘ب يه اظضز اؾتفبزٜ ٞطاا٘ٛاع ٌيطٜ ٚ ٔٛ

 ٚ.ٔسضج ٚ....

5/0   

   1 ضٚـ ذٛا٘سٖ ؾبػت ا٘ساظٜ ٌيطي

   5/0 ٘حٜٛ ؾبػت وطزٖ  ٌيطٜ ٚلغؼٝ وبض ضٚي ٔبقيٗ

   5/0 فطظ ضٚـ ثؿتٗ ٚتٙظيٓ نفحبت ظاٚيٝ زاض زضضٚي ٔيع ٔبقيٗ

    ضٚـ اؾتفبزٜ اظ نفحبت ظاٚيٝ زاض

  ٟٔبضت : 

  1  ا٘تربة ٍٟ٘ساض٘سٜ ٞبي ٔٛضز ٘يبظ ٚ ٘هت اٟ٘ب ضٚي ٔبقيٗ )ضٚثٙسٜ ٞب

  1  ثؿتٗ ٚتٙظيٓ نفحبت ظاٚيٝ زاض زضضٚي ٔيع ٔبقيٗ فطظ

  1  ؾبػت وطزٖ ٌيطٜ ٚ لغؼٝ وبض ضٚي ٔبقيٗ

  1  ي ثطازٜ ثطزاضيتظيٓ تيغٝ فطظ ضٚي لغؼٝ وبض ثطا

إٞيت زضوبٞف ٞعيٙٝ –ٍ٘طـ :زلت زضٍٟ٘ساضي ٔٛاز ٔهطفي ٚاثعاض ٚتدٟيعات ٚ٘مكٝ ٞب

 ٞب 

 ايٕٙي ٚ ثٟساقت :آٌبٞي اظٔٛاضزا يٕٙي ٚثٟساقت وبضفطظوبضي

 تٛخٟبت ظيؿت ٔحيغي :خٕغ آٚضي ٔٛاز  اوبفي

 ٚزٚضيع  ٞب ٚلطاضزازٖ ٔٛازٚضيرتٗ زضٔحُ ٔكرم

 
 

 



 
 اؾتب٘ساضز آٔٛظقي

 ثطٌٝ تحّيُ آٔٛظـ

 عٙٛاٖ : 

 تعسٗ ٚ زٙظیٓ ا٘ٛار زیغٝ فرز زر رٚي ٔیُ فرزٞا

 ظٔبٖ آٔٛظـ

 خٕغ ػّٕي ٘ظطي 

3 3 6 

 زا٘ػ ، ٟٔارذ ، ٍ٘رغ ،  ایٕٙي

 ٔرزثظ زٛجٟاذ زیعر ٔحیغي

زجٟیساذ ، اتسار ، ٔٛاز 

 ٔفرفي ٚ ٔٙاتع آٔٛزؼي

ٚ ا٘ٛاع ٔيُ فطظ زٚ عطفٝ   زا٘ف : 

 يىغطفٝ 

 ٔبقيٗ فطظ

 وّت 

 ٌيطٜ فكٍٙي 

 ٚؾبيُ ايٕٙي قرهي 

 

   5/0 ٔفْٟٛ ثؿتٗ تيغٝ فطظ

 –ٔيُ فطظ زٚ عطفٝ  –ضٚـ  ثؿتٗ تيغٝ فطظضٚي ) ٔيُ فطظ يه عطفٝ 

 وّت ٚ ٌيطٜ فكٍٙي (

1   

  ٘حٜٛ ثؿتٗ ٔيُ فطظ زٚ عطفٝ ثٝ ٔحٛض انّي ٔبقيٗ فطظ ٚتٙظيٓ آٖ

   5/0 طظ زض ضٚي ٔيُ فطظ زٚ عطفٝعطيمٝ ثؿتٗ ٚتٙظيٓ تيغٝ ف

ضٚـ ثؿتٗ ٚتٙظيٓ ٔيُ فطظ يه عطفٝ زض ضٚي وّٝ ٌي ٔبقيٗ فطظ 

 ٚٔحٛضانّي زؾتٍبٜ

5/0   

   5/0 ٘حٜٛ ثؿتٗ ٚتٙظيٓ وّت ٌٚيطٜ فكٍٙي زض ضٚي ٔحٛض وّٝ

    ٟٔبضت :

وّت ٚ  –ٔيُ فطظ زٚ عطفٝ  –ثؿتٗ تيغٝ فطظضٚي ) ٔيُ فطظ يه عطفٝ 

 ( ٌيطٜ فكٍٙي

 3  

    

 ٍ٘طـ :

 إٞيت زازٖ ثٝ ايٕٙي ٚ ثٟساقت وبض-

 ايٕٙي ٚ ثٟساقت :

 آٌبٞي اظٔٛاضزا يٕٙي ٚ ثٟساقت وبض

 تٛخٟبت ظيؿت ٔحيغي :

  خٕغ آٚضي )ؽ ٔب٘سٞبٚ ضيرتٗ زٚضيعٞبزضٔحُ ٔكرم



 اؾتب٘ساضز آٔٛظـ 
 ي تحّيُ آٔٛظـ  ثطٌٝ -

 عٙٛاٖ :  

تطاقي ٚ ٌٛ٘يب وبضي لغؼبت ، )يكب٘ي ، )ّٝ تطاقي ضٚتطاقي 

 ٔيّيٕتط ثٝ ٚؾيّٝ ٔبقيٗ فطظ 05/0ثب زلت 

 ظٔبٖ آٔٛظـ

 خٕغ ػّٕي ٘ظطي 

3 68 71 

 زا٘ػ ، ٟٔارذ ، ٍ٘رغ ،  ایٕٙي

 ٔرزثظ زٛجٟاذ زیعر ٔحیغي

زجٟیساذ ، اتسار ، ٔٛاز 

 ٔفرفي ٚ ٔٙاتع آٔٛزؼي

 زظسٍاٜ فرز افمي عٕٛزي  زا٘ف : 

 زظسٍاٜ فرز ا٘یٛرظاَ

 –خٙبلي  –)ؾبزٜ ٛاع ٌيطٜ ا٘

  –ؾيٙٛؾي ٚ.ٔسضج ٚ....

 ظاعر ا٘سازٜ ٌیري

 ا٘ٛار زیغٝ فرز

 

 ا٘ٛار رٚتٙسٜ

 ـفحاذ زاٚیٝ زار

 Tخیچ ٟٚٔرٜ –ٌٛ٘یاچس٘ي 

   5/0 ٌٛ٘بٌٖٛٔفْٟٛ فطظوبضي ثب ضٚـ ٞبي 

   5/0 ٘حٜٛ ا٘تربة ا٘ٛاع تيغٝ فطظ ٘ؿجت ثٝ وبض

تؼطيف فطظ وبضي ثب ضٚـ  ٚفطظ ثؿتٗ لغؼٝ وبض ٚا٘تربة نحيح تيغٝضٚـ 

 ٔربِف ٚٔٛافك

5/0   

   5/0 ٘حٜٛ ؾبػت وطزٖ  ٌيطٜ ٚلغؼٝ وبض ضٚي ٔبقيٗ

   5/0 ضٚـ تؼييٗ زٚض ٔٙبؾت ٘ؿجت ثٝ لغط تيغٝ ٚخٙؽ لغؼٝ وبض اظ ضٚي خسَٚ

   5/0 ٌٚٛ٘يب وبضي‘ )يكب٘ي تطاقي ‘ )ّٝ تطاقي ‘ ضٚتطاقي ٘حٜٛ 

  ٟٔبضت : 

  5/0  تيغٝ فطظ ٘ؿجت ثٝ وبضا٘تربة ا٘ٛاع 

  5/0  ثؿتٗ لغؼٝ وبض ٚا٘تربة نحيح تيغٝ فطظ ثب ضٚـ ٔربِف ٚيبٔٛافك

  1  ؾبػت وطزٖ ٌيطٜ ٚ لغؼٝ وبض ضٚي ٔبقيٗ

  5/0  تظيٓ تيغٝ فطظ ضٚي لغؼٝ وبض ثطاي ثطازٜ ثطزاضي

  5/65  ٌٚٛ٘يب وبضي‘ )يكب٘ي تطاقي ‘ )ّٝ تطاقي ‘ ضٚتطاقي 

إٞيت زضوبٞف ٞعيٙٝ –ت زضٍٟ٘ساضي ٔٛاز ٔهطفي ٚاثعاض ٚتدٟيعات ٚ٘مكٝ ٞبٍ٘طـ :زل

 ٞب 

 ايٕٙي ٚ ثٟساقت :آٌبٞي اظٔٛاضزا يٕٙي ٚثٟساقت وبضفطظوبضي

 تٛخٟبت ظيؿت ٔحيغي :خٕغ آٚضي ٔٛاز  اوبفي

 ٚزٚضيع  ٞب ٚلطاضزازٖ ٔٛازٚضيرتٗ زضٔحُ ٔكرم

   

 

 



 اؾتب٘ساضز آٔٛظـ 
 قي ي تحّيُ آٔٛظ ثطٌٝ -

 عٙٛاٖ : 

 تازظسٍاٜ فرزٚؼیارزراؼي ؼیة زراؼي 

 ظٔبٖ آٔٛظـ

 خٕغ ػّٕي ٘ظطي 

4 34 38 

 زا٘ػ ، ٟٔارذ ، ٍ٘رغ ،  ایٕٙي

 ٔرزثظ زٛجٟاذ زیعر ٔحیغي

زجٟیساذ ، اتسار ، ٔٛاز 

 ٔفرفي ٚ ٔٙاتع آٔٛزؼي

 زظسٍاٜ فرز افمي عٕٛزي  زا٘ف : 

 زظسٍاٜ فرز ا٘یٛرظاَ

يُ فطظ ٔ –ٔيُ فطظ يه عطفٝ 

وّت ٚ ٌيطٜ  –زٚ عطفٝ 

 فكٍٙي 

 ظاعر ا٘سازٜ ٌیري

 ا٘ٛار زیغٝ فرز

تيغٝ فطظٞبي )يكب٘ي تطاقي 

٘مبِٝ ٚ يب ظاٚيٝ  - ٚاٍ٘كتي

 ؾٙح اٚ٘يٛضؾبَ

 

   5/0 ٚقيبض تطاقي ٔفْٟٛ قيت تطاقي

ضٚـ  -ثب تيغٝ فطظٞبي ظاٚيٝ زاض) ٚقيبض ضٚـ ٞبي ٔرتّف قيت تطاقي

 - ظ تيغٝ فطظٞبي )يكب٘ي تطاقي ٚاٍ٘كتيا٘حطاف وّٝ ٌي ٚاؾتفبزٜ ا

 لغؼبت تحت ظاٚيٝ (

2   

 5/1 (٘حٜٛ وٙتطَ لغؼبت قيت زاض تٛؾظ ) ٘مبِٝ ٚ يب ظاٚيٝ ؾٙح اٚ٘يٛضؾبَ

    ٟٔبضت :

  10  ٔطثٛعٝتيغٝ فطظٞبي  ٚقيبضتطاقي ثب قيت تطاقي 

 قيت تطاقي ثب ضٚـ ا٘حطاف وّٝ ٌي ٚاؾتفبزٜ اظ تيغٝ فطظٞبي )يكب٘ي

 تطاقي ٚاٍ٘كتي

 11  

  11  قيت تطاقي ثب ثؿتٗ لغؼبت تحت ظاٚيٝ

  2  (وٙتطَ لغؼبت قيت زاض تٛؾظ ) ٘مبِٝ ٚ يب ظاٚيٝ ؾٙح اٚ٘يٛضؾبَ

    

 ٍ٘طـ :

 إٞيت زازٖ ثٝ ايٕٙي ٚ ثٟساقت وبض-

 ايٕٙي ٚ ثٟساقت :

 آٌبٞي اظٔٛاضزا يٕٙي ٚ ثٟساقت وبض

 تٛخٟبت ظيؿت ٔحيغي :

  ي )ؽ ٔب٘سٞبٚ ضيرتٗ زٚضيعٞبزضٔحُ ٔكرمخٕغ آٚض

 
  



 

 اؾتب٘ساضز آٔٛظـ 

 ي تحّيُ آٔٛظقي  ثطٌٝ -

 عٙٛاٖ :

 چٙس ضّعي ورزٖ لغعاذ اظسٛا٘ٝ اي تا زظسٍاٜ زمعیٓ

 ظٔبٖ آٔٛظـ

 خٕغ ػّٕي ٘ظطي 

5/5 5/9 15 

 زا٘ػ ، ٟٔارذ ، ٍ٘رغ ،  ایٕٙي

 ٔرزثظ زٛجٟاذ زیعر ٔحیغي

از زجٟیساذ ، اتسار ، ٔٛ

 ٔفرفي ٚ ٔٙاتع آٔٛزؼي

 زظسٍاٜ فرز افمي عٕٛزي  زا٘ف :

 زظسٍاٜ فرز ا٘یٛرظاَ

ٔيُ فطظ  –ٔيُ فطظ يه عطفٝ 

وّت ٚ ٌيطٜ  –زٚ عطفٝ 

 فكٍٙي 

 ظاعر ا٘سازٜ ٌیري

 ا٘ٛار زیغٝ فرز

تيغٝ فطظٞبي )يكب٘ي تطاقي 

٘مبِٝ ٚ يب ظاٚيٝ  - ٚاٍ٘كتي

 ؾٙح اٚ٘يٛضؾبَ

زؾتٍبٜ تمؿيٓ ٔؿتميٓ زؾتٍبٜ 

 ؿيٓ اٚ٘يٛضؾبَتم

   5/0 ٔفْٟٛ چٙس وّؼي وطزٖ لغؼبت ٚوبضثطز آٖ

   5/0 زؾتٍبٜ تمؿيٓ ٔؿتميٓ ٚعطظ وبض آٖ

   5/0 ٚا٘ٛاع اٟ٘بنفحبت ؾٛضاخ زاض ٚقيبض زاض

   5/0 زؾتٍبٜ تمؿيٓ اٚ٘يٛضؾبَ ٚعطظ وبض آٖ

   5/0 ٔتؼّمبت زؾتٍبٜ تمؿيٓ

   5/0 تمؿيٓ ٔؿتميٓٔحبؾجٝ ٔمساض خبثدبيي ؾٝ ٘ظبْ زض زؾتٍبٜ 

   5/0 ٔحبؾجٝ ٔمساض ٌطزـ زؾتٝ تمؿيٓ زض )زؾتٍبٜ تمؿيٓ اٚ٘يٛضؾبَ(

   1 ضيعـ ثبضٚآچبض ذٛض اظ ٔيُ ٌطز ،عطيمٝ ٔحبؾجبت ٔطثٛط ثٝ عَٛ وّغ

نفحبت ؾٛ ضاخ زاض  ٚتٙظيٓ زؾتٍبٜ تمؿيٓ زضضٚي ٔيع ٔبقيٗ فطظضٚـ 

 زض نٛضت ٘يبظ

5/0   

   5/0 بت ثب زؾتٍبٜ تمؿيٓ ٚ وٙتطَ آٖضٚـ چٙس وّؼي وطزٖ لغؼ

    ٟٔبضت :

ضاٜ ا٘ساظي زؾتٍبٜ ٚ ٕٔبؼ وطزٖ  ٚثؿتٗ ٚتٙظيٓ تيغٝ فطظ ثٝ ٔيُ فطظ

 تيغٝ فطظ زض ضٚي لغؼٝ وبض

 5/1  

ضٚي  چٙس وّؼي وطزٖ لغؼبت ثب اؾتفبزٜ اظ زؾتٍبٜ تمؿيٓ ٚ وٙتطَ آٖ

 زؾتٍبٜ فطظ

 8  

 إٞيت زضوبٞف ٞعيٙٝ ٞب–تدٟيعات ٍ٘طـ :زلت زضٍٟ٘ساضي اظاثعاض ٚ 

 ايٕٙي ٚ ثٟساقت :آٌبٞي اظٔٛاضزا يٕٙي ٚ ثٟساقت وبضزضفطظوبضي

 تٛخٟبت ظيؿت ٔحيغي :خٕغ آٚضي )ؽ ٔب٘سٞب ٚ ضيرتٗ زٚضضيعٞبزض ٔحُ ٔكرم



 اؾتب٘ساضز آٔٛظـ 

 ي تحّيُ آٔٛظقي  ثطٌٝ -

 عٙٛاٖ :

 زراؼیسٖ چرخ ز٘سٜ ٞاي ظازٜ ٔیّي ٔسري تا ٔاؼیٗ

 فرز

 ظٔبٖ آٔٛظـ

 خٕغ ػّٕي ٘ظطي 

5 20 25 

 زا٘ػ ، ٟٔارذ ، ٍ٘رغ ،  ایٕٙي

 ٔرزثظ زٛجٟاذ زیعر ٔحیغي

زجٟیساذ ، اتسار ، ٔٛاز 

 ٔفرفي ٚ ٔٙاتع آٔٛزؼي

 زظسٍاٜ فرز افمي عٕٛزي  زا٘ف :

 زظسٍاٜ فرز ا٘یٛرظاَ

ٔيُ فطظ  –ٔيُ فطظ يه عطفٝ 

وّت ٚ ٌيطٜ  –زٚ عطفٝ 

 فكٍٙي 

 ازٜ ٌیريظاعر ا٘س

 ا٘ٛار زیغٝ فرز

تيغٝ فطظٞبي )يكب٘ي تطاقي 

٘مبِٝ ٚ يب ظاٚيٝ ؾٙح  - ٚٔسِٚي

 اٚ٘يٛضؾبَ

زؾتٍبٜ تمؿيٓ ٔؿتميٓ زؾتٍبٜ 

 تمؿيٓ اٚ٘يٛضؾبَ

   5/0 ا٘ٛاع چطخ ز٘سٜ ٞب اظ٘ظطفطْ ،خٙؽ ٚ وبضثطز ٞطوساْ زضنٙؼت

   5/0 ضٚـ ٔحبؾجبت ٔطثٛط ثٝ چطخ ز٘سٜ ٞبي ؾبزٜ ؾيؿتٓ ٔسِٚي

   5/0 ػسزي (15ػسزي ٚ  8ساَٚ ٔسَٚ ٞبي اؾتب٘ساضز )ؾطي خ

ثؿتٗ ٚتٙظيٓ نفحٝ ٔحبؾجٝ قسٜ ضٚي زؾتٍبٜ تمؿيٓ ٚتٙظيٓ ضٚـ 

 ليچي ٚزؾتٝ تمؿيٓ ثط ضٚي آٖ  

5/0   

تطاقىبضي قسٜ زض ضٚي ٔيُ ز٘سٜ ثطاي تطاـ  لغؼٝثؿتٗ ٚتٙظيٓ ٘حٜٛ 

 ز٘سٜ

5/0   

زض ضٚي ٔيُ ز٘سٜ  ٚتٙظيٓ ثؿتٗ ٚتٙظيٓ لغؼٝ تطاقىبضي قسٜ ضٚـ 

 تيغٝ فطظ 

5/0   

٘حٜٛ تٙظيٓ ػٕك قيبض ٘ؿجت ثٝ خٙؽ لغؼٝ ٚضٚـ  تطاقيسٖ قيبضٞبي 

 ز٘سٜ ٚوٙتطَ آٖ

5/0   

قيٜٛ ٔحبؾجبت ٔطثٛط ثٝ ا٘ساظٜ ٌيطي ز٘سٜ تٛؾظ وِٛيؽ ز٘سٜ ؾٙح 

 ٚٔيىطٚٔتط ثكمبثي

5/0   

يىطٚٔتط وٙتطَ چطخ ز٘سٜ ٞبي ؾبزٜ ثبوِٛيؽ ز٘سٜ ؾٙح ٚ ٔضٚـ 

 ثكمبثي

1   

    ٟٔبضت :

  1  ضاٜ ا٘ساظي زؾتٍبٜ ٚ ٕٔبؼ وطزٖ تيغٝ فطظ زض ضٚي ز٘سٜ

  19  تطاقيسٖ چطخ ز٘سٜ ٞبي ٔيّي ٔتطي ثب ٔبقيٗ فطظ

 إٞيت زضوبٞف ٞعيٙٝ ٞب–ٍ٘طـ :زلت زضٍٟ٘ساضي اظاثعاض ٚ تدٟيعات 

 ايٕٙي ٚ ثٟساقت :آٌبٞي اظٔٛاضزا يٕٙي ٚ ثٟساقت وبض

 تٛخٟبت ظيؿت ٔحيغي :خٕغ آٚضي )ؽ ٔب٘سٞب ٚ ضيرتٗ زٚضضيعٞبزض ٔحُ ٔكرم

 



 
 اؾتب٘ساضز آٔٛظـ 

 ي تحّيُ آٔٛظقي  ثطٌٝ -

 عٙٛاٖ : 

 نبفىبضي ٚتٕيعوبضي ؾغٛح ؾًٙ  

 ظٔبٖ آٔٛظـ

 خٕغ ػّٕي ٘ظطي 

2 9 11 

 ایٕٙي  ،ٍ٘رغ  ٟٔارذ ، ،زا٘ػ 

 ٔرزثظ زٛجٟاذ زیعر ٔحیغي

 ، ٔٛازر اتسا ،زجٟیساذ 

 ٔفرفي ٚ ٔٙاتع آٔٛزؼي

 إِاض ظًٙ ز٘ي  زا٘ف :

 چرذٟاي فٛ زي

 چرذٟاي ٌرا٘یسي

 عیٙه حفاظسي

 خیػ تٙس ظًٙ ز٘ي

 زظسٍاٜ ظًٙ ایعسازٜ

 

 ٔٙاتع:

 وساتٟاي رؼسٝ

 ٔاؼیٗ اتسار

 وساتٟاي فرزواري

 ظازٔاٖ 2زرجٝ 

   1 ٚؾبيُ إِبؾٍيط ٚ وبضثطز آٟ٘ب

   1 ي نبف وٗ ٚ چطذٟبي فٛالزيإِبؼ ؾًٙ ظ٘ي ٚ لطلطٜ ؾٍٟٙب 

  ٟٔبضت

  1  ثىبضٌيطي إِبؼ ؾًٙ ظ٘ي

  3  ثىبضٌيطي ؾًٙ )بن وٗ ٞبضٚي ٔبقيٗ ؾًٙ

  3  اؾتفبزٜ اظ چطذٟبي فٛالزي ٚ چطذٟبي ٌطا٘يت

  2  نبفىبضي ٚ تٕيعوبضي ؾغٛح ؾًٙ

 إٞيت زضوبٞف ٞعيٙٝ ٞب–ٍ٘طـ :زلت زضٍٟ٘ساضي ٚاثعاض ٚ تدٟيعات 

 ٕٙي ٚ ثٟساقت :آٌبٞي اظ ٔٛاضزا يٕٙي ٚ ثٟساقت وبضاي

 تٛخٟبت ظيؿت ٔحيغي :خٕغ آٚضي )ؽ ٔب٘سٞبٚ ضيرتٗ زٚضيعٞبزضٔحُ ٔكرم

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 



 
 اؾتب٘ساضز آٔٛظـ 

 ي تحّيُ آٔٛظقي  ثطٌٝ -

 عٙٛاٖ : 

 تا  ٘ط ورزٖ چرذٟاي ظًٙ ز٘ي 

 ظٔبٖ آٔٛظـ

 خٕغ ػّٕي ٘ظطي 

2 10 12 

 ایٕٙي  ،ٍ٘رغ  ارذ ،ٟٔ ،زا٘ػ 

 ٔرزثظ زٛجٟاذ زیعر ٔحیغي

 ، ٔٛازاتسار  ،زجٟیساذ 

 ٔفرفي ٚ ٔٙاتع آٔٛزؼي

 فال٘چ ٞاي ٔرفٛؾ  زا٘ف :

اتسارٞاي تازٚتعر جرذٟاي 

 ظًٙ ظٕثازٜ

زظسٍاٜ تا ٘ط رٚٔیسي 

 ٚٔسعّماذ

 زظسٍاٜ ظًٙ خایٝ زار

 زظسٍاٜ ظًٙ رٚٔیسي

 عیًٙ حفاظسي

 ِثاض وار

 ٔٙاتع:

 وساتٟاي رؼسٝ

 ٔاؼیٗ اتسار

 وساتٟاي زراؼىاري

 ظازٔاٖ 2زرجٝ 

   1 فال٘چ ٚوبضثطز آٟ٘ب

   1 ضٚـ تٙظيٓ ؾًٙ ؾٕجبزٜ

  ٟٔبضت

  5  ثبظ ٚ ثؿتٗ  چطذٟبي ؾًٙ ؾٕجبزٜ

٘هت ؾًٙ ؾٕجبزٜ ثٝ فال٘چ ٚ ؾٛاضوطزٖ چطذٟبي ؾًٙ ظ٘ي ثٝ ٔحٛض 

 ٔبقيٗ

 2  

  2  ثبال٘ؽ وطزٖ چطذٟبي ؾًٙ ظ٘ي

  1  ؼّمبت ثبال٘ؽ ؾًٙ ضٚٔيعي ؾٛاضوطزٖ ٔت

 إٞيت زضوبٞف ٞعيٙٝ ٞب–ٍ٘طـ :زلت زضٍٟ٘ساضي ٚاثعاض ٚ تدٟيعات 

 ايٕٙي ٚ ثٟساقت :آٌبٞي اظ ٔٛاضز ايٕٙي ٍٞٙبْ ثبال٘ؽ وطزٖ ٚ٘ٛضوبفي

 تٛخٟبت ظيؿت ٔحيغي :خٕغ آٚضي )ؽ ٔب٘سٞبٚضيرتٗ زٚضيعٞبزضٔحُ ٔكرم

 

 
 

 

 

 

 
 
 



 اؾتب٘ساضز آٔٛظـ 
 ي تحّيُ آٔٛظقي  ثطٌٝ -

 عٙٛاٖ : 

 ظًٙ ز٘ي ظغٛح زرر  ٚ خّٝ اي

 ظٔبٖ آٔٛظـ

 خٕغ ػّٕي ٘ظطي 

3 44 47 

 ایٕٙي  ،ٍ٘رغ  ٟٔارذ ، ،زا٘ػ 

 ٔرزثظ زٛجٟاذ زیعر ٔحیغي

 ، ٔٛازاتسار  ،زجٟیساذ 

 ٔفرفي ٚ ٔٙاتع آٔٛزؼي

 ٔاؼیٗ ظًٙ ز٘ي  زا٘ف :

 زرر

 لغعاذ ظًٙ ز٘ي

 اتسارٞاي ٔرفٛؾ

 ًزظسٍاٜ ظٙ

 ٔٛازذٙه وٙٙسٜ

 عیٙه حفاظسي

 خیػ تٙس ظًٙ ز٘ي

 وِٛیط

 ٔیىرٚٔسر

 

   1 ضٚقٟبي ثىبضٌيطي لؿٕتٟبي ٔرتّف ٔبقيٗ ؾًٙ ظ٘ي

   1 ٘حٜٛ اؾتفبزٜ اظ ٔٛاز ذٙه وٙٙسٜ

   1 عطيمٝ تهفيٝ ٔبيغ ثطقي

  ٟٔبضت :

  4  ٘هت ٔتؼّمبت ٔبقيٗ ؾًٙ ظ٘ي 

  4  وبض ثب ٔبقيٗ ؾًٙ ظ٘ي ترت

  14  ٘ي ؾغٛح ترت ٚ )ّٝ ايؾًٙ ظ

  12  ذكٗ وبضي لغؼبت ترت

  2  تٙظيٓ فبنّٝ ثيٗ چطخ ؾًٙ ظ٘ي ٚ لغؼٝ وبض

  8  ٌٛ٘يبوبضي لغؼبت ترت

 إٞيت زضوبٞف ٞعيٙٝ ٞب–ٍ٘طـ :زلت زضٍٟ٘ساضي ٚاثعاض ٚ  تدٟيعات 

 ايٕٙي ٚ ثٟساقت :آٌبٞي اظٔٛاضزا يٕٙي ٚ ثٟساقت وبض زضٍٞٙبْ ؾًٙ ظ٘ي

 ٛخٟبت ظيؿت ٔحيغي :خٕغ آٚضي )ؽ ٔب٘سٞب ٚ ضيرتٗ زٚضضيعٞب زض ٔحُ ٔكرمت

 
 
 
 

 

 



 
 اؾتب٘ساضز آٔٛظـ 

 ي تحّيُ آٔٛظقي  ثطٌٝ -

 عٙٛاٖ : 

 خیؽا٘ي ٚ خّٝ اي  ،ظًٙ ز٘ي ظغٛح ذارجي 

 ٚٔررٚعي  

 ظٔبٖ آٔٛظـ

 خٕغ ػّٕي ٘ظطي 

4 52 56 

 ایٕٙي  ،ٍ٘رغ  ٟٔارذ ، ،زا٘ػ 

 ٔرزثظ حیغيزٛجٟاذ زیعر ٔ

 ، ٔٛازاتسار  ،زجٟیساذ 

 ٔفرفي ٚ ٔٙاتع آٔٛزؼي

 ٔاؼیٗ ظًٙ ز٘ي  زا٘ف :

 ذارجي

 لغعاذ ظًٙ ز٘ي

 اتسارٞاي ٔرفٛؾ

 زظسٍاٜ ظًٙ

 ٔٛازذٙه وٙٙسٜ

 عیٙه حفاظسي

 خیػ تٙس ظًٙ ز٘ي

 وِٛیط

 ٔیىرٚٔسر

 ٔٙاتع:

 وساتٟاي رؼسٝ

 ٔاؼیٗ اتسار

 وساتٟاي فرزواري

 ٚزراؼىاري

 ظازٔاٖ 2زرجٝ 

   1 قيٟٙبي ؾًٙ ظ٘ي ذبضخي ٚ لؿٕتٟبي ٔرتّف آٟ٘بٔب

   2 ضٚـ ٔحبؾجٝ ؾطػت ثطـ ٚ )يكطٚي

ؾارتي ٚ   ،ا٘ٛاع ؾًٙ ؾٕجبزٜ ٞب اظ ٘ظط خاٙؽ ؾابذتٕبٖ زا٘اٝ ثٙاسي     

 چؿت ٚ وبضثطز آٟ٘ب

1   

  ٟٔبضت :

  6  ثىبضٌيطي لؿٕتٟبي ٔرتّف ٔبقيٗ ؾًٙ ظ٘ي ٌطز ذبضخي

  2    ُ ٚ خٙؽ لغؼٝتؼييٗ ؾًٙ ؾٕجبزٜ ٘ؿجت ثٝ قى

  2  تؼييٗ ؾطػت ثطـ ٚ ؾطػت )يكطٚي 

  22  05/0ؾًٙ ظ٘ي لغؼبت اؾتٛا٘ٝ اي تب زلت 

  20  )ّٝ اي ٚ ٔرطٚعي ،)يكب٘ي  ،ؾًٙ ظزٖ  ؾغٛح ذبضخي 

 إٞيت زضوبٞف ٞعيٙٝ ٞب–ٍ٘طـ :زلت زضٍٟ٘ساضي اظ اثعاض ٚ تدٟيعات 

 ثٟساقت وبض ايٕٙي ٚ ثٟساقت: آٌبٞي اظٔٛاضزا يٕٙي ٚ

 تٛخٟبت ظيؿت ٔحيغي :خٕغ آٚضي )ؽ ٔب٘سٞب ٚ ضيرتٗ زٚضضيعٞبزضٔحُ ٔكرم

 

  



 

 
 اؾتب٘ساضز آٔٛظـ 

 ي تحّيُ آٔٛظقي  ثطٌٝ -

 عٙٛاٖ : 

 ٘فة ٚآٔازٜ ظازي ظیعسٓ عأُ ٚ٘رْ افسارٞاي

 ٚفرزواري زرففي تراي عّٕیاذ زراؼىاري

 ظٔبٖ آٔٛظـ

 خٕغ ػّٕي ٘ظطي 

8 7 15 

 ایٕٙي  ،ٍ٘رغ  ٟٔارذ ، ،ػ زا٘

 ٔرزثظ زٛجٟاذ زیعر ٔحیغي

 ، ٔٛازاتسار  ،زجٟیساذ 

 ٔفرفي ٚ ٔٙاتع آٔٛزؼي

 زؾتٍبٜ وبٔپيٛتط  زا٘ف :

 ٘طْ افعاضٞبي

 ٔبقٙيىبضي

 

 

 ٔٙبثغ:

 وتبثٟبي آٔٛظقي

 وتيب

 وتبثٟبي آٔٛظقي

 ؾِٛيس ٚضن

 وتبثٟبي آٔٛظقي

 )بٚضٔيُ

اضي وابٔپيٛتطثطاي ٘هات ٘اطْ    اِعأبت حس الّي ٘طْ افعاضي ٚؾرت افاع  

 افعاض

2   

   2 ضٚـ ٘هت ٘طْ افعاض 

   4 ظثبٖ ثط٘بٔٝ ٘ٛيؿي 

  ٟٔبضت :

  3  ٘هت ؾيؿتٓ  ػبُٔ

  2  ٘هت ٘طْ افعاضترههي

  2  عطاحي اٍِٛٞبي تطاـ ٚفطظ

 إٞيت زضوبٞف ٞعيٙٝ ٞب–ٍ٘طـ :زلت زضٍٟ٘ساضي ٔٛاز ٔهطفي ،اثعاض ٚ تدٟيعات 

 ثٟساقت : ايٕٙي ٚ 

 ضػبيت انَٛ حفبظت ٚايٕٙي وبضثبضايب٘ٝ

 

 

 

 

 



 
 اؾتب٘ساضز آٔٛظـ 

 ي تحّيُ آٔٛظقي  ثطٌٝ -

 عٙٛاٖ : 

 C.N.Cزراغ ٚفرزراٜ ا٘سازي ٔاؼیٗ ٞاي      

 ظٔبٖ آٔٛظـ

 خٕغ ػّٕي ٘ظطي 

5/6 5/6 13 

 زا٘ػ ، ٟٔارذ ، ٍ٘رغ ،  ایٕٙي

 ٔرزثظ زٛجٟاذ زیعر ٔحیغي

ر ، ٔٛاز زجٟیساذ ، اتسا

 ٔفرفي ٚ ٔٙاتع آٔٛزؼي

   زا٘ف : 

 .C.N.Cزظسٍاٜ

 زراغ ٚفرز

 

 

 ٔٙاتع:

 .C.N.Cوساب آٔٛزغ 

 ا٘سؽاراذ عرح

ٚا٘سؽاراذ زا٘ؽٍاٜ زٟراٖ 

 ٚظازٔاٖ فٙي حرفٝ

   C.N.C 1تبضيرچٝ ٔبقيٟٙبي 

   N.C   ٚC.N.C  5/1ؾيؿتٓ وٙتطَ ٔحٛضي 

   1 ٚ وبضثطز آٟ٘ب C.N.Cٔبقٙيٟبي 

   C.N.C 1ٔبقيٟٙبي اخعاء 

ضٚقااٟبي ضؾاآ ثّااٛن ٚ زياابٌطاْ ٚ تكااطيح لؿاإتٟبي ٔرتّااف آٖ زض 

 .C.N.Cٔبقيٟٙبي 

1   

   1 ٚ وبضثطز آٟ٘ب  E.D.Mٔبقيٟٙبي 

  ٟٔبضت :

  C.N.C   5/5ضاٜ ا ٘ساظي ٔبقيٟٙبي  

 1  ٚ٘مظٝ نفط وبض  C.N.C( زضٔبقيٟٙبي REFRENC٘مبط ٔطخغ )

 ٍ٘طـ :

 إٞيت زضوبٞف ٞعيٙٝ ٞب–ضي ٔٛاز ٔهطفي ،اثعاض ٚ تدٟيعات زلت زضٍٟ٘سا

 ايٕٙي ٚ ثٟساقت : 

 ٚ آٌبٞي اظٔٛاضز ثٟساقت وبض

  C.N.Cزؾتٍبٜ  ضػبيت انَٛ حفبظت ٚايٕٙي وبضثب

 تٛخٟبت ظيؿت ٔحيغي :

 خٕغ آٚضي ثطازٜ ٚ زٚضضيعٞب ٚ ضيرتٗ زض ٔحُ ٔكرم

 
 
 



 
 اؾتب٘ساضز آٔٛظـ 

 قي ي تحّيُ آٔٛظ ثطٌٝ -

 عٙٛاٖ : 

زعییٗ ٔراحُ وارٚاتسارٔٙاظة جٟر ا٘جاْ وار 

   C.N.Cٔاؼیٟٙاي زراغ ٚفرزرٚي 

 ظٔبٖ آٔٛظـ

 خٕغ ػّٕي ٘ظطي 

4 7 11 

 ایٕٙي  ،ٍ٘رغ  ٟٔارذ ، ،زا٘ػ 

 ٔرزثظ زٛجٟاذ زیعر ٔحیغي

 ، ٔٛازاتسار  ،زجٟیساذ 

 ٔفرفي ٚ ٔٙاتع آٔٛزؼي

 ٚفرز زراغ.C.N.Cزظسٍاٜ  زا٘ف : 

 ارٞاي ٔرفٛؾاتس

 

 

 

 ٔٙاتع:

 .C.N.Cوساب آٔٛزغ 

 ا٘سؽاراذ عرح

ٚا٘سؽاراذ زا٘ؽٍاٜ زٟراٖ 

 ٚظازٔاٖ فٙي حرفٝ اي

 

 

 

 

 

   2 ضٚـ ٔحبؾجٝ ؾطػت ثطـ ٚ ٔيعاٖ )يكطٚي اثعاض

   2 اثعاضٞبي ثطازٜ ثطزاضي ٚ ا٘تربة اثعاض ٔٙبؾت

  ٟٔبضت :

  1  ٘هت اثعاض ٔٙبؾت لغؼٝ وبض

  1  ٚ )يكطٚيتٙظيٓ ؾطػت ثطـ 

  5  اخطاي ٔطاحُ ا٘دبْ وبض

 إٞيت زضوبٞف ٞعيٙٝ ٞب–ٍ٘طـ :زلت زضٍٟ٘ساضي ٔٛاز ٔهطفي ،اثعاض ٚ تدٟيعات 

 ٚ آٌبٞي اظٔٛاضز ثٟساقت وبضايٕٙي ٚ ثٟساقت : 

  C.N.Cزؾتٍبٜ  ضػبيت انَٛ حفبظت ٚايٕٙي وبضثب

 تٗ زض ٔحُ ٔكرمتٛخٟبت ظيؿت ٔحيغي :خٕغ آٚضي ثطازٜ ٚ زٚضضيعٞب ٚ ضير

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 اؾتب٘ساضز آٔٛظـ 

 ي تحّيُ آٔٛظقي  ثطٌٝ -

 عٙٛاٖ : 

  cncتطاـ ٚفطظ ثط٘بٔٝ ٘ٛيؿي ٔبقيٟٙبي     

        

 ظٔبٖ آٔٛظـ

 خٕغ ػّٕي ٘ظطي 

5/17 88 5/105 

 ایٕٙي  ،ٍ٘رغ  ٟٔارذ ، ،زا٘ػ 

 ٔرزثظ زٛجٟاذ زیعر ٔحیغي

 ، ٔٛازاتسار  ،زجٟیساذ 

 ٔٙاتع آٔٛزؼي ٔفرفي ٚ

 ٚفرز زراغ.C.N.Cزظسٍاٜ  زا٘ف : 

 اتسارٞاي ٔرفٛؾ

 زراغ

 

 

 

 

 ٔٙاتع:

 .C.N.Cوساب آٔٛزغ 

 ا٘سؽاراذ عرح

ٚا٘سؽاراذ زا٘ؽٍاٜ زٟراٖ 

 ٚظازٔاٖ فٙي حرفٝ اي

 

 

 

 

 

   5/2 وسٞب  Mوسٞب ٚ Gٚ تؼطيف ا٘ٛاع  C.N.Cعطيمٝ ثط٘بٔٝ ٘ٛيؿي 

 ،)ّاٝ تطاقاي    ،)ضٚتطاقاي   ضٚـ ثط٘بٔٝ ٘ٛيؿي زؾتي ذبضخي ٚ زاذّاي 

 )يچ تطاقي( ،قيبضتطاقي 

10   

   5 ضٚـ ثط٘بٔٝ ٘ٛيؿي زؾتي ؾٛضاذىبضي ثٗ ثؿت ٚ ضاٜ ثسض

  ٟٔبضت :

  C.N.C   50 اخطاي ثط٘بٔٝ ٞبي ٘ٛقتٝ قسٜ ثب 

  C.N.C   18 اخطاي لالٚيعوبضي ٚ )يچ ثطي ثب 

  C.N.C  20اخطاي ؾٛضاذىبضي ٚ زاذُ تطاقي ثب 

 إٞيت زضوبٞف ٞعيٙٝ ٞب–ٍطـ :زلت زضٍٟ٘ساضي ٔٛاز ٔهطفي ،اثعاض ٚ تدٟيعات ٘

زؾاتٍبٜ   ٚضػبيات حفبظات ٚايٕٙاي وبضثاب     آٌابٞي اظٔاٛاضز ثٟساقات وابض    ايٕٙي ٚ ثٟساقت : 

C.N.C  
 تٛخٟبت ظيؿت ٔحيغي :خٕغ آٚضي ثطازٜ ٚ زٚضضيعٞب ٚ ضيرتٗ زض ٔحُ ٔكرم

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 ؾتب٘ساضز آٔٛظـ ا
 ي تحّيُ آٔٛظقي  ثطٌٝ -

 عٙٛاٖ : 

 ضٚوف وبضي ؾرت ٚ ٘طْ لغؼبت ثب لٛؼ اِىتطيىي

 ظٔبٖ آٔٛظـ

 خٕغ ػّٕي ٘ظطي 

5/3 5/24 28 

 زا٘ػ ، ٟٔارذ ، ٍ٘رغ ،  ایٕٙي

 ٔرزثظ زٛجٟاذ زیعر ٔحیغي

 

زجٟیساذ ، اتسار ، ٔٛاز 

 ٔفرفي ٚ ٔٙاتع آٔٛزؼي

 زؾتٍبٜ ٞبي خٛقىبضي  زا٘ف : 

 ٔطثٛعٝ ٚٔتؼّمبت 

 لغؼٝ وبض

 اِىتطٚز ضٚوف وبضي

 ا٘جطخٛـ

 وبثُ خٛـ

 ؾيٓ خٛـ

ٔبؾه ٚزؾتىف ٚ )يف ثٙس 

 خٛقىبض

   5/0 ٔفْٟٛ ضٚوف وبضي ٚ وبضثطز آٖ

   5/0 ضٚوف وبضي فّعات ٚ ا٘ٛاع آٖضٚـ 

   5/0 )يف ٌطٔبيي ٚ )ؽ ٌطٔبيي زض ػّٕيبت ضٚوف وبضي

   5/0 آٔبزٜ ؾبظي لغؼٝ وبضضٚـ 

   5/0 ي زؾتٍبٜ خٛقىبضيضاٜ ا٘ساظ عطيمٝ

   5/0 ػّٕيبت لجُ ٚ ثؼس اظ ضٚوف وبضي ؾرت ٚ ٘طْ فّعات

   5/0 ضٚوف وبضي ؾرت ٚ ٘طْ لغؼبت عطيمٝ

    

  ٟٔبضت :

  4  آٔبزٜ ؾبظي لغؼٝ وبض

  1  ضاٜ ا٘ساظي زؾتٍبٜ خٛقىبضي

  10  ضٚوف وبضي فّعات 

  7  ضٚوف وبضي ؾرت ٚ ٘طْ ضٚي فّعات

  5/2  ضضٚي لغؼبت ٘طْ ثب اِىتطٚزوب

 إٞيت زازٖ ثٝ ايٕٙي ٚ ثٟساقت وبض-ٍ٘طـ :

 ايٕٙي ٚ ثٟساقت :آٌبٞي اظٔٛاضزا يٕٙي ٚ ثٟساقت وبض

  تٛخٟبت ظيؿت ٔحيغي :خٕغ آٚضي )ؽ ٔب٘سٞبٚ ضيرتٗ زٚضيعٞبزضٔحُ ٔكرم

 
 



 اؾتب٘ساضز آٔٛظـ 
 ي تحّيُ آٔٛظقي  ثطٌٝ -

 عٙٛاٖ : 

 زظسٍاٜ اوعي اظسیّٗجٛؼىاري تا 

 ظٔبٖ آٔٛظـ

 خٕغ ػّٕي ٘ظطي 

4 5/40 5/44 

 زا٘ػ ، ٟٔارذ ، ٍ٘رغ ،  ایٕٙي

 ٔرزثظ زٛجٟاذ زیعر ٔحیغي

زجٟیساذ ، اتسار ، ٔٛاز 

 ٔفرفي ٚ ٔٙاتع آٔٛزؼي

زؾتٍبٜ خٛـ اؾتيّٗ   زا٘ف : 

 ٚٔتؼّمبت ٔطثٛعٝ

 لغؼٝ وبض

 ؾيٓ خٛـ ٚتٙٝ وبض

 فٙسن ٔرهٛل

 رهيٚؾبيُ ايٕٙي  ق

   5/0 وبض ثبزؾتٍبٜ اوؿي اؾتيّٗضٚـ 

   5/0 وپؿَٛ ٞبي اوؿيػٖ ٚ اؾتيّٗ

   5/0 ٌبظٞبي ٔٛضز ٔهطف خٛقىبضي ٌبظ 

   5/0 ضٚـ ثؿتٗ ٚوبضثبٚؾبيُ خٛقىبضي ٌبظ

ٓ خٛـ ٚ ؾي  ُ كؼ ٚايبئ  ٚ ظ  ُ ٛان ٓ ف ظي ٚ ٙت  ٝ ٓ قؼّ ظي ٜ ٙت    5/0 ثطاي خٛـ ٌبظ ٘حٛ

خٛقىبضي  -ٌٛ٘يبيي –ضٚي ٞٓ  –ٝ ِت ا٘ٛاع اتهبالت خٛقىبضي ِت ث

 ٌٛ٘يبيي ٚ ؾپطي –ضٚي ٞٓ  -ِت ثٝ ِت -اتهبالت ِت ثطٌطزاٖ

5/0   

ٓ خٛـ ٚ ؾي  ُ كؼ ٚايبئ  ٚ ظ  ُ ٛان ٓ ف ظي ٚ ٙت  ٝ ٓ قؼّ ظي ٜ ٙت    5/0 ثطاي ثطقىبضي ٘حٛ

   5/0 ضٚـ ثطقىبضي لغؼبت

    ٟٔبضت:

  1  ثؿتٗ ٚوبضثبٚؾبيُ خٛقىبضي ٌبظ

 ٚ  ٝ ٓ قؼّ ظي ٓ خٛـٙت ٚ ؾي  ُ كؼ ٚايبئ  ٚ ظ  ُ ٛان ٓ ف ظي   1  ثطاي خٛـ ٌبظ ٙت

خٛقىبضي اتهابالت ِات    -ٌٛ٘يبيي –ضٚي ٞٓ  –خٛقىبضي ِت ثٝ ِت 

 ٌٛ٘يبيي ٚ ؾپطي ضٚي لغؼبت فّعي  –ضٚي ٞٓ  -ِت ثٝ ِت -ثطٌطزاٖ
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  1  ثبظٚثؿتٗ ٔكؼُ ثطقىبضي ٚقٍّٟٙبي ٔطثٛط ثٝ اٖ

  5/7  ىبضيثطقىبضي لغؼبت ٚضق ثب ٔكؼُ  ثطق

 إٞيت زازٖ ثٝ ايٕٙي ٚ ثٟساقت وبض-ٍ٘طـ :

 ايٕٙي ٚ ثٟساقت :آٌبٞي اظٔٛاضزا يٕٙي ٚ ثٟساقت وبض

  تٛخٟبت ظيؿت ٔحيغي :خٕغ آٚضي )ؽ ٔب٘سٞبٚ ضيرتٗ زٚضيعٞبزضٔحُ ٔكرم

 
 



 
 اؾتب٘ساضز آٔٛظـ 

 ي تحّيُ آٔٛظقي  ثطٌٝ -

 عٙٛاٖ :

 ٚرلىاري   

 ظٔبٖ آٔٛظـ

 خٕغ ّيػٕ ٘ظطي 

8 20 28 

 زا٘ػ ، ٟٔارذ ، ٍ٘رغ ،  ایٕٙي

 ٔرزثظ زٛجٟاذ زیعر ٔحیغي

زجٟیساذ ، اتسار ، ٔٛاز 

 ٔفرفي ٚ ٔٙاتع آٔٛزؼي

 ٔيع وبض ثبٌيطٜ  زا٘ف : 

 ؾٙساٖ ٔؼِٕٛي ٚؾٙساٖ 

 حّجي ؾبظي 

 ا٘ٛاع ليچي ٞبي ٚضق ثط

 اظلجيُ )زؾتي ، اٞطٔي ،

 ٌيٛتيٗ

 زؾتٍبٜ ثطـ ٚضق

 ذٕىٗ زؾتي

 ٜ ٌٛقٝ ظ٘يزؾتٍب

 چطخ حّجي ؾبظي

 اثعاضٚضلىبضي

 ٚؾبيُ ايٕٙي قرهي

 زؾتٍبٜ )طؼ

ٚ جٙط ٖآ ظر اتعاز  رق از٘  ٛارٚ     5/0 ٔفْٟٛ ٚرلىاري ٚ ٘ا

ضلىبضيچٍٍٛ٘ي تطؾيٓ      5/1 ٘مكٝ ٌؿتطزٜ احدبْ زضٚ 

ضلىبضي بقيٗ آالتٚ  ٛاعٔ     5/0 ٚوبضثطز آٟ٘ب ٘ا

   2 )يبزٜ وطزٖ ٘مكٝ ثب ٚضق ضٚـ  

   2 ٚـ ؾبذت ا٘ٛاع )طٚفيُض

   5/1 ٚ)طؾىبضي ٚضق ٔفْٟٛ وكف ٚضق

    ٟٔبضت :

  5  تطؾيٓ ٘مكٝ ٞبي ٚضلىبضي ٚ)يب ٚضزٜ وطزٖ آٟ٘ب ضٚي ٚضق

  5  وبض ثبٔبقٟٙبي ٚضلىبضي ٚاخطا ي وبض ٚضلىبضي

  5  ؾبذت ا٘ٛاع )طٚفيُ

  5  وبض ثب )طؼ ٚاخطاي لغؼب ت ثب)طؼ

 ٍ٘طـ :

 ازٖ ثٝ ايٕٙي ٚ ثٟساقت وبضإٞيت ز-

 ايٕٙي ٚ ثٟساقت :

 آٌبٞي اظٔٛاضزا يٕٙي ٚ ثٟساقت وبض

 تٛخٟبت ظيؿت ٔحيغي :

  خٕغ آٚضي )ؽ ٔب٘سٞبٚ ضيرتٗ زٚضيعٞبزضٔحُ ٔكرم

 
 
 



 اؾتب٘ساضز آٔٛظـ 

 ي تحّيُ آٔٛظقي  ثطٌٝ -

 عٙٛاٖ : 
 ٘فة ٚ راٜ ا٘سازي ٔاؼیٗ آ ذ ـٙعسي

 ظٔبٖ آٔٛظـ

 خٕغ يػّٕ ٘ظطي 

5/7 93 5/100 

 زا٘ػ ، ٟٔارذ ، ٍ٘رغ ،  ایٕٙي
 ٔرزثظ زٛجٟاذ زیعر ٔحیغي

زجٟیساذ ، اتسار ، ٔٛاز 
 ٔفرفي ٚ ٔٙاتع آٔٛزؼي

 عطاظزليك   زا٘ف : 
 ٘مكٝ ٞبي ٘هت زؾتٍبٜ

 وبتبٌِٟٛبي زؾتٍبٜ
 زؾتٍبٜ زضيُ زؾتي زاضاي

 چىف
 ضَٚ ثٛضزٞبي ٔرهٛل

 ا٘ٛاع )يچٟبي زؾتٍبٜ ٞبي
 بضٌب ٞيخطثميُ و

 ا٘ٛاع لالة  ٚ ظ٘ديط
 ا٘ٛاع وط)ي

 قٕكٟبي وٕىي
 ٘هت ٚٔٛ٘تبغ خؼجٝ اثعاض وبُٔ
 ٌبظٚئيُ ٚتٙعيف
 زيّٓ ٚظيطؾطي

 ٚؾبيُ ايٕٙي قرهي 
 ٚؾبيُ ايٕٙي اتف ٘كب٘ي

 

   5/0 ٔفْٟٛ ٘هت ٚ تطاظ ثٙسي ٔبقيٗ آالت نٙؼتي

   1 چٍٛ٘ىي ذٛا٘سٖ ٘مكٝ ٞبي فٙي ٔطثٛعٝ ثٝ ٘هت ٔبقيٗ آالت نٙؼتي

   5/0 ضٚـ آظٔبيف ؾرتي ظٔيٗ خٟت ٘هت ٔبقيٗ آالت نٙؼتي

   5/0 ضٚـ ضيرتٗ فٛ٘ساؾيٖٛ 

   5/0  ضٚـ ا٘تربة نفحٝ ٞبٚ)يچٟبي فٛ٘ساؾيٖٛ

   5/0 ضٚـ ا٘تربة ٔحُ ٚ خبثدبيي زؾتٍبٟٞبي ٔٛضز ٘ظط ثٝ ٔحُ ٘هت  

ٞبضٚـ وبض ثب  ٌپطي  ٞبٚ   ٞب،  لالة  ٞب،  ظ٘ديط ٓ ثىؿُ     5/0 ؾي

ٟب ٍٞب سي زؾت ٝ ٙث ٝ ثؿت ٞبي ضٚي خؼج ٖ ػالٔت  س ٛ٘ا ٜ ذ    5/0 ٘حٛ

   1 ذٛا٘سٖ وبتبِٛي ٘هت زؾتٍبٜ ٔطثٛعٝضٚـ 

   5/0 ٘حٜٛ ذظ وكي ؾٛضاخ ٞبي )بيٝ اظ ضٚي ٘مكٝ وبتبِٛي زؾتٍبٜ

   5/0 ٞٓ ذظ ثٛزٖ --افمي ثٛزٖ -عطيك ٘هت ٚ تطاظ ثٙسي 

   5/0 يٗ آالت نٙؼتيػيت يبثي ٚضفغ ػيٛة )ؽ اظ ٘هت  ٔبق ضٚـ

   5/0 ضاٜ ا٘ساظي ٔبقيٗ آالت نٙؼتي ضٚـ 

    ٟٔبضت :

  1  ذٛا٘سٖ ٘مكٝ ٞبي فٙي ٔطثٛعٝ ثٝ ٘هت ٔبقيٗ آالت نٙؼتي

  2  آظٔبيف ؾرتي ظٔيٗ خٟت ٘هت ٔبقيٗ آالت نٙؼتي

  2  ضيرتٗ فٛ٘ساؾيٖٛ

  1  ا٘تربة نفحٝ ٞبٚ)يچٟبي فٛ٘ساؾيٖٛ

  2  ثدبيي زؾتٍبٟٞبي ٔٛضز ٘ظط ثٝ ٔحُ ٘هت  ا٘تربة ٔحُ ٚ خب

ٞبٚ  وبض ثب  ٞب،  لالة  ٞب،  ظ٘ديط   2  ٞب ٌپطيؾٓي ثىؿُ 

ٟب ٍٞب سي زؾت ٝ ثؿٝت ٙث ٞبي ضٚي خؼج سٖ ػالٔت  ٛ٘ا   5/0  ذ

  5/0  ذٛا٘سٖ وبتبِٛي ٘هت زؾتٍبٜ ٔطثٛعٝ

  1  ذظ وكي ؾٛضاخ ٞبي )بيٝ اظ ضٚي ٘مكٝ وبتبِٛي زؾتٍبٜ



 

 
 ساضز آٔٛظـ اؾتب٘

 ي تحّيُ آٔٛظقي  ثطٌٝ -

 عٙٛاٖ : 
 ٘فة ٚ راٜ ا٘سازي ٔاؼیٗ آ ذ ـٙعسي

 ظٔبٖ آٔٛظـ

 خٕغ ػّٕي ٘ظطي 

   

 زا٘ػ ، ٟٔارذ ، ٍ٘رغ ،  ایٕٙي
 ٔرزثظ زٛجٟاذ زیعر ٔحیغي

زجٟیساذ ، اتسار ، ٔٛاز 
 ٔفرفي ٚ ٔٙاتع آٔٛزؼي

ضاٜ ا٘ساظي ٔبقيٗ  زض  ٞٓ ذظ ثٛزٖ --افمي ثٛزٖ -٘هت ٚ تطاظ ثٙسي 
 آالت
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  10  ػيت يبثي ٚضفغ ػيٛة )ؽ اظ ٘هت  ٔبقيٗ آالت نٙؼتي

 ٍ٘طـ :

 إٞيت زازٖ ثٝ ايٕٙي ٚ ثٟساقت وبض-

 ايٕٙي ٚ ثٟساقت :آٌبٞي اظٔٛاضزا يٕٙي ٚ ثٟساقت وبض

  تٛخٟبت ظيؿت ٔحيغي :خٕغ آٚضي )ؽ ٔب٘سٞبٚ ضيرتٗ زٚضيعٞبزضٔحُ ٔكرم

 
 
 

 
  



 زجٟیساذ یعر ِ

 

 زٛضیحاذ  زعساز  ٔؽرفاذ فٙي ٚ زلیك  ٘اْ  رزیف

 تراي ٞر٘فر یه جفر عثك اظسا٘سارز      وفػ ایٕٙي 1

 تراي ٞر٘فر یه عسز عثك اظسا٘سارز    عیٙه حفاظسي 2

 تراي ٞر٘فر یىجفر ٔرفٛؾ وار خارجٝ اي زظسىػ 3

 تراي ٞر٘فر یه زظر عثك اظسا٘سارز ظازٔاٖ ِثاض وار 4

  یه جعثٝ  ٔرفٛؾ وارٌاٜ ٞاي ـٙعسي  زیٛاري  وٕىٟاي اِٚیٝجعثٝ  5
 تراي ٞر٘فر یه عسز cm 70*100    ٔیس٘فؽٝ وؽي 6

 تراي ٞر٘فر یه عسز رٚٔیسي وٓ ٔفرف   چراغ ٔغاِعٝ 7

 تراي ٞر٘فر ٞرؼٕارٜ یىي 7/0- 5/0- 3/0 ٔساز ازٛز 8

 تراي ٞر٘فر یه عسز rotring   خان وٗ 9

 تراي ٞر٘فر یه عسز ٔسٛظظ ٔرفٛؾ ٘فؽٝ وؽي  ترض خان وٙٙسٜ 10

 تراي ٞر٘فر یه عسز اظسا٘سارز٘مؽٝ وؽي  رٚخٛغ ظفیس 11

 ازٞرٔسَ یه ظري فٙري -ظرٌرز  –ظرزرر  ذار 12
زرا٘سازٜ ٞاي  یه جعثٝ ِِٛٝ اي ازجٙعٟاي ٔرسّف–ٔعِٕٛي  خرف 13

 ٔرسّف
 S.K.F رٜ یىيٞرؼٕا زرفرٟٔاي ٔرسّف ٚا٘سازٜ ٞاي اظسا٘سار تّثریًٙ 14

15  

 فٙر

فؽرراري زرررر –وؽؽرري  –ٔررارخیچ 

 ازجٙعٟاي ٔرسّف
زرا٘سازٜ ٞاي  یه ظري

 ٔرسّف

16  

 چرذس٘سٜ

 ٔررٚعي –ٔارخیچ  –ظازٜ 

ؼرا٘ٝ   –حّرسٖٚ   –ٔررٚعي ٔاري خیچ 

 اي

زرا٘سازٜ ٞاي  یه ظري

 ٔرسّف

17  

 رایا٘ٝ

تاظرفیر تا  ترراي وارٞراي ٌرافیىري    

 ظٍٙیٗ
 تراي زٚ٘فر یه عسز

 تراي وارٌاٜ   زٚعسز A3زرا٘سازٜ  CANON خریٙسر 18

 تراي زٚ٘فر یه عسز اظسا٘سارز  ودعَٛ خر اوعیصٖ 19

 تراي زٚ٘فر یه عسز اظسا٘سارز  ودعَٛ خر اظسیّٗ 20

 تراي یه ٘فر یه عسز اظسا٘سارز  خیػ تٙس جٛؼىاري 21

 تراي ٞرودعَٛ یه عسز اظسا٘سارز  ریٍالزٛراوعیص ٖ 22

 تراي ٞرودعَٛ یه عسز اظسا٘سارز  ر اظیسّٗریٍالزٛ 23

 تراي ٞرودعَٛ یه ظري اظسا٘سارز  ظرتیه 24

 تراي ٞر٘فر یه عسز اظسا٘سارز  عیٙه جٛغ 25

  زٚظري اظسا٘سارز زراتعاز وٛچه ٚتسري زرر آچار 26

  زٚظري اظسا٘سارز زراتعاز وٛچه ٚتسري ریٍٙي آچار 27

 تراي زٚ٘فر یه عسز اظسسا٘سارز  ٔیسٔرفٛي جٛغ ٌاز 28

 

  

 



 

 

 

 

 

 ِیعر زجٟیساذ 

 

 

     

 ٞرزظسٍاٜ یه عسز زظسي اٞرٔي یا ٌازي  فٙسن جٛؼىاري    29

 تراي ٞر٘فر یه عسز زظسي زفٍٙي تا آٔدرتا      ٞٛیٝ ترلي    30

 تراي ٞر٘فر یه عسز ٔسري2اظسسا٘سارز    ظیٓ راتظ ترق 31

 تراي ٞر٘فر یه عسز ٔرفٛض ِحیٓ واري  ترض ظیٕي 32

 تراي ٞر٘فر یه عسز اظسا٘سارز ٘فة ٔسار ارترلىارئیسو 33

  زٚظري زرا٘سازٜ ٚفرٟٔاي ٔرسّف ٕ٘ٛ٘ٝ ازفا ذ ظیٓ 34
 تراي ٞر٘فر یه عسز وٛچه ٚٔسٛظظ لٛ زي ا٘ثرزظر 35
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  ٔمسارٔفرفي ٔكرهبت فٙي    ؼرح ٔٛازٚلغعاذ رزیف

ي 84 ٔبقٙي  ٜ ٝ اض    ٔغبثك وبتبِٛن ٔبقيٗ  تيغ

  ثطاي ٞط٘فط يه ػسز آٞٗ ثطٔؼِٕٛي  تيغٝ اضٜ زؾتي 85

   ٔغبثك وبتبِٛن ٔبقيٗ لطل ؾًٙ ؾٙجبزٜ 86

  عسز 100 چٛثي زؾتٝ ؾٛٞبٖ  87

  عسز 20   ٔٛئيثطؼ  88

  ثطاي ٞط٘فط يه ػسز ثبقيكٝ )الؾتيىي حفبظتيػيٙه  89

   mm  8 ×8ٚ6×6  ض٘سٜ) تيغچٝ ( 90

   mm  12 ×12ٚ10×10 ض٘سٜ) تيغچٝ ( 91

   mm  16 ×16ٚ14×14 ض٘سٜ) تيغچٝ ( 92

ـ ( 93 ٜ ) ثط    mm  5 ٚ4 ٚ3 ض٘س

  ٘فطيه ؾطي 10ثطاي ٞط ويفي ٔتٛؾظ ض٘سٜ ٞبي زاذُ تطاـ 94

  ٘فطيه ؾطي 10ثطاي ٞط ويفي ثعضي ض٘سٜ ٞبي زاذُ تطاـ 95

  ٘فطيه ؾطي 10ثطاي ٞط mm  5/2 ٚ6/1 زضخٝ 60ٔتٝ ٔطغه  96

تطي 97 ٞبي ٔيّئ    ٘فطيه ؾطي 10ثطاي ٞط mm  16-1 ٔٝت 

98  ٝ   ٘فطيه ؾطي 10ثطاي ٞط HSS   mm 20  ٚ18ٚ16ٚ14ٔت

99  ٝ   ٘فطيه ؾطي 10ثطاي ٞط HSS 30ٚ28ٚ25ٚ24ٚ22ٔت

ٚٝي 100   ٘فطيه ؾطي 10ثطاي ٞط زضٝخ 90ٚ  60 ٔٝت ذعيٝٙ ظا

ٞبي غّغىي 101 كتي تيغٝ فطظ   ٘فطيه ؾطي 5ثطاي ٞط تبئي8زضؾٝ تيپ ٚؾطي  ٚاٍ٘

102  ٜ ً ؾٙجبز    ظيط ٚ  ٔتٛؾظ  لطل ؾٙ

عي  103   ػسز ثطاي ٞط ٘فط 500gr  1 چىف ّف

طٔي  104   ػسز2 ؾبزٜ  ليچي ٞا

   ثبثت ٚ ٔتحطن  ِيٙت  105

106  ً ِٙ   ػسز1 ٔتٛؾظ اضٜ 
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  ٔمسارٔفرفي ٔكرهبت فٙي    ؼرح ٔٛازٚلغعاذ رزیف

   ٔتٛؾظ وٛرٜ اِىسریىي  107

  2 خایٝ زار ـفحٝ ـافي  108

  mm 1 100*15*15 ظًٙ ٘ر  109

  1 ِیسري 50 وٕدرظٛر  110

  تراي ٞر ٘فر  1 یا ورٜ ٔیسوار  111

  2 ویٌّٛرٔي6 ودعَٛ آزػ ٘ؽا٘ي  112

  1 اٚ٘یٛرظاَ زظسٍاٜ ٔسٝ زیس وٗ  113

  ظري 3 ٔتطي 30چٟبض)طيع ثب لطلطٜ  واتُ ظیار  114

  عسز2 تا خایٝ ویّٛیي50ظٙساٖ  115

   ٔٛاظي ثبثت ٚ ٔٙسضج ٌيطٜ  116

   اٚ٘يٛضؾبَ زظسٍاٜ زمعیٓ  117

  عسز1 ٔىب٘يىي ،)ٙٛٔبتيىي  ،ٞيسضِٚيه )طؼ  118

  عسز از ٞر وساْ 2 تا ضرأر ٞاي ٌٛ٘اٌٖٛ الؾتيه وطثٝ ٌيط  119

  عسز از ٞر وساْ  2 ٔسٛظظ )ٕپ ٌطيؽ ٚ ضٚغٗ  120

  عسز  2 زیجیساِي  زرازٚ زلیك  121

   زر ا٘ٛار ٔرسّف وطثي  122


