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 ٔؼبٚ٘ز آٔٛصش

 دفشش عشح ٚ ثش٘بٔٝ ٞبي دسسي

 

 

 آٔٛصش ضغُاسشب٘ذاسد 
 
 

 

 

 لَُْ ػشای هذسى

 

 

 گشٍُ ؿغلي صٌايع غزايي
 

 

 وذ هلي آهَصؽ ؿغل 
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 دفتش طشح ٍ تشًاهِ ّای دسػي:ًظاست تش تذٍيي هحتَا ٍ تصَية  
 9/1/5120:  وذ هلي ؿٌاػايي آهَصؽ ؿغل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آدسع  دفتش طشح ٍ تشًاهِ ّای دسػي

ِ ای وـَس  2، ػاختواى ؿواسُ ، ًثؾ خياتاى ًصشت  ، خياتاى خَؽ ؿوالي  خياتاى آصادی  –تْشاى   پالن ، ، ػاصهاى آهَصؽ فٌي ٍ حشف

259 

 66569900 – 9                                        تلفي    66944117دٍسًگاس       

 Barnamehdarci @ yahoo.com: آدسع الىتشًٍيىي 
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 :صىايع غذايي .اعضاء كميسيًن تخصصي بزوامٍ ريشي درسي رشتٍ 

 

 

 :حًسٌ َاي حزفٍ اي ي تخصصي َمكار بزاي تذييه استاوذارد آمًسش شغل

 دفتز طزح ي بزوامٍ َاي درسي

 مًسسٍ فزَىگي َىزي ساواس ي ساويا

 

 

 : فزآيىذ اصالح ي باسوگزي 

- 

- 
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 ؿايؼتگي تْيِ وٌٌذگاى اػتاًذاسد آهَصؽ ؿغل  

 سؿتِ تحصيلي آخشيي هذسن تحصيلي  ًام ٍ ًام خاًَادگي سديف
ؿغل ٍ 

 ػوت 
  ايويلتلفي ٍ، آدسع   ػاتمِ واس هشتثط

1 
 ػاًاص هيٌايي

 تذٍيي گش
 واسؿٌاػي

ؿٌاخت ٍ پخت 

 (آؿپضی)غزا 

هذيش عاهل 

آهَصؿگاُ 

 ػاًاصػاًيا

  سب31َ

ٔشثي ٚ ٔذيشػبُٔ 

ٔٛسسٝ فشٍٞٙي ٞٙشي 

آضذضي ٚ ضيشيٙي دضي 

 سب٘بص سب٘يب

 2۷ِٔٛف ٚ ٘بضش 

ػٙٛاٖ وشبة آضذضي ٚ 

ضيشيٙي دضي 

 سب٘بصسب٘يب

ٔذيش ٔسئَٛ ٔبٞٙبٔٝ 

آضذضي ٚ ضيشيٙي دضي 

 سب٘بصسب٘يب

 

09190670828 

88900283 

 جٙت دٕخ ثٙضيٗ –ثبالسش اص ٔيذاٖ ِٚيؼػش 

 – 1دالن -  وٛچٝ دضضه دٛس–صسسطز 

 عجمٝ اَٚ

 علَم تغزيِ ليؼاًغ تغزيِ پشيؼا سػتوي 2
واسؿٌاع 

 اػتاًذاسد
  سبَ 13

09123498697 

66569900 

سٚثشٚي - ٘ػشر غشثي- ٔيذاٖ سٛحيذ

سبصٔبٖ آٔٛصش فٙي ٚ - خٛش ضٕبِي

 حشفٝ اي وطٛس 

 

3 
 ػاًاص ؿشيفي

 تذٍيي گش
 فَق ليؼاًغ

ؿٌاخت ٍ پخت 

ٍ (آؿپضی)غزا

هذيشيت 

 تاصسگاًي

ػشدتيش 

هاٌّاهِ 

آؿپضی ٍ 

ؿيشيٌي 

پضی 

 ػاًاصػاًيا

  سب10َ

سشدثيش ٔبٞٙبٔٝ 

آضذضي ٚ ضيشيٙي دضي 

 سب٘بصسب٘يب

وبسضٙبس آضذضي ٚ 

 ضيشيٙي دضي

 

09190670828 

2221۸۷۸۹ 

 ٚعٗ دٛس جٙٛثي – ثّٛاص ا٘ذسصٌٛ –فشٔب٘يٝ 

 ۷ ثشج آسش ٚاحذ –

4 

 ػاًيا ؿشيفي

 تذٍيي گش
 ليؼاًغ

ؿٌاخت ٍ پخت 

ٍ (آؿپضی)غزا

هذيشيت 

 تاصسگاًي

هذيش اجشايي 

هاٌّاهِ 

آؿپضی ٍ 

ؿيشيٌي 

پضی 

 ػاًاصػاًيا

  سب۷َ

ٔذيش اجشايي ٔبٞٙبٔٝ 

آضذضي ٚ ضيشيٙي دضي 

 سب٘بصسب٘يب

وبسضٙبس آضذضي ٚ 

 ضيشيٙي دضي

09190670828 

2221۸۷۸۹ 

 ٚعٗ دٛس جٙٛثي – ثّٛاص ا٘ذسصٌٛ –فشٔب٘يٝ 

 ۷ ثشج آسش ٚاحذ –

5 

 علَم تغزيِ دوتشی ّادی تيوَسی

وٌتشل ويفي 

علوي ٍ )

 (تخصصي

  سب10َ

2221۸۷۸۹ 

 ٚعٗ دٛس – ثّٛاص ا٘ذسصٌٛ –فشٔب٘يٝ 

 ۷ ثشج آسش ٚاحذ –جٙٛثي

6 

 هٌْذػي عوشاى ليؼاًغ هْذی خياهي
واسؿٌاع 

 اػتاًذاسد
  سب10َ

 22890554 :تلفن ثابت 

:ایمیل
cafe.viuna@yahoo.com 

نبش -کافه ویونا پاسداران: آدرس

 دشتستان دهم
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 : تعاسيف 
 : اػتاًذاسد ؿغل 

ثٝ ۺ سٛا٘بيي/ ثٝ فْٟٛ ٔجب٘ي ٔغبِت ٘ظشيۺ اغَٛ/ ثٝ ٔفْٟٛ داضشٗ اعالػبر وبُٔۺ ضٙبسبيي/ آضٙبيي ثٝ ٔفْٟٛ داضشٗ اعالػبر ٔمذٔبسي
 ٔفْٟٛ لذسر ا٘جبْ وبس

 : اػتاًذاسد آهَصؽ 
ٝ ي يبدٌيشي ثشاي سسيذٖ ثٝ ضبيسشٍي ٞبي ٔٛجٛد دس اسشب٘ذاسد ضغُ   . ٘مط

 :  ًام يه ؿغل 
 . ثٝ ٔجٕٛػٝ اي اص ٚظبيف ٚ سٛإ٘ٙذي ٞبي خبظ وٝ اص يه ضخع دس سغح ٔٛسد ٘ظش ا٘شظبس ٔي سٚد اعالق ٔي ضٛد 

 : ؿشح ؿغل 
ثيب٘يٝ اي ضبُٔ ٟٔٓ سشيٗ ػٙبغش يه ضغُ اص لجيُ جبيٍبٜ يب ػٙٛاٖ ضغُ ، وبسٞب  اسسجبط ضغُ ثب ٔطبغُ ديٍش دس يه حٛصٜ ضغّي ، 

 . ٔسئِٛيز ٞب ، ضشايظ وبسي ٚ اسشب٘ذاسد ػّٕىشد ٔٛسد ٘يبص ضغُ 
 : طَل دٍسُ آهَصؽ 

 . حذالُ صٔبٖ ٚ جّسبر ٔٛسد ٘يبص ثشاي سسيذٖ ثٝ يه اسشب٘ذاسد آٔٛصضي 
 : ٍيظگي واسآهَص ٍسٍدی 

 . حذالُ ضبيسشٍي ٞب ٚ سٛا٘بيي ٞبيي وٝ اص يه وبسآٔٛص دس ٍٞٙبْ ٚسٚد ثٝ دٚسٜ آٔٛصش ا٘شظبس ٔي سٚد 
 :واسٍسصی

وبسٚسصي غشفب دس ٔطبغّي اسز وٝ ثؼذ اص آٔٛصش ٘ظشي يب ٍٕٞبْ ثب آٖ آٔٛصش ػّٕي ثٝ غٛسر ٔحذٚد يب ثب ٔبوز غٛسر ٔي ٌيشد ٚ 
ٔب٘ٙذ آٔٛصش يه ضبيسشٍي وٝ فشد دس ٔحُ ).ضشٚسر داسد وٝ دس آٖ ٔطبغُ خبظ ٔحيظ ٚالؼي ثشاي ٔذسي سؼشيف ضذٜ سجشثٝ ضٛد

آٔٛصش ثٝ غٛسر سئٛسيه ثب اسشفبدٜ اص ػىس ٔي آٔٛصد ٚ ضشٚسر داسد ٔذسي دس يه ٔىبٖ ٚالؼي آٔٛصش ػّٕي ثجيٙذ ٚ ضبُٔ ثسيبسي 
 (.اص ٔطبغُ ٕ٘ي ٌشدد

 : اسصؿياتي 
وشجي ػّٕي ٚ ، ػّٕي  ثخص ٜ، وٝ ضبُٔ سفشآيٙذ جٕغ آٚسي ضٛاٞذ ٚ لضبٚر دس ٔٛسد آ٘ىٝ يه ضبيسشٍي ثذسز آٔذٜ اسز يب خيش 

ٝ اي خٛاٞذ ثٛد   . اخالق حشف
 : صالحيت حشفِ ای هشتياى 

 .حذالُ سٛإ٘ٙذي ٞبي آٔٛصضي ٚ حشفٝ اي وٝ اص ٔشثيبٖ دٚسٜ آٔٛصش اسشب٘ذاسد ا٘شظبس ٔي سٚد 
 : ؿايؼتگي 

 . سٛا٘بيي ا٘جبْ وبس دس ٔحيظ ٞب ٚ ضشايظ ٌٛ٘بٌٖٛ ثٝ عٛس ٔٛثش ٚ وبسا ثشاثش اسشب٘ذاسد 
 : داًؾ 

وٝ ٔي سٛا٘ذ ضبُٔ ػّْٛ . حذالُ ٔجٕٛػٝ اي اص ٔؼّٛٔبر ٘ظشي ٚ سٛإ٘ٙذي ٞبي رٞٙي الصْ ثشاي سسيذٖ ثٝ يه ضبيسشٍي يب سٛا٘بيي 
 . ، سىِٙٛٛطي ٚ صثبٖ فٙي ثبضذ  (، صيسز ضٙبسي ، ضيٕي ، فيضيه سيبضي  )دبيٝ 

 : هْاست 
 . ٔؼٕٛالً ثٝ ٟٔبسر ٞبي ػّٕي اسجبع ٔي ضٛد . حذالُ ٕٞبٍٞٙي ثيٗ رٞٗ ٚ جسٓ ثشاي سسيذٖ ثٝ يه سٛإ٘ٙذي يب ضبيسشٍي 

 : ًگشؽ 
ٔجٕٛػٝ اي اص سفشبسٞبي ػبعفي وٝ ثشاي ضبيسشٍي دس يه وبس ٔٛسد ٘يبص اسز ٚ ضبُٔ ٟٔبسر ٞبي غيش فٙي ٚ اخالق حشفٝ اي ٔي 

 .  ثبضذ 
 : ايوٌي 

 .ٔٛاسدي اسز وٝ ػذْ يب ا٘جبْ ٘ذادٖ غحيح آٖ ٔٛجت ثشٚص حٛادص ٚ خغشار دس ٔحيظ وبس ٔي ضٛد 

 :تَجْات صيؼت هحيطي 

 .ٔالحظبسي اسز وٝ دس ٞش ضغُ ثبيذ سػبيز ٚ ػُٕ ضٛد وٝ وٕششيٗ آسيت ثٝ ٔحيظ صيسز ٚاسد ٌشدد



 4 

 

 

 
 

 : ًام اػتاًذاسد آهَصؽ

 ٔشػذي لٟٜٛ سشاي ٔذسٖ

 ۺاػتاًذاسد آهَصؽ ؿغلؿشح 

ٔشػذي وبفي ضغّي اص ٔطبغُ حٛصٜ غٙبيغ غزايي اسز وٝ ضٙبخز ا٘ٛاع لٟٜٛ ٚ دْ وشدٖ آٖ، دسسز وشدٖ 

ا٘ٛاع ٘ٛضيذ٘ي سشد ٚ ثسشٙي، ا٘ٛاع السٝ آسر، وبس ثب اثضاس ٚ سجٟيضار لٟٜٛ سشاي ٔذسٖ، سٟيٝ ا٘ٛاع ويه ٞبي 

 .لٟٜٛ سشاي ٔذسٖ، سٟيٝ ا٘ٛاع اسٙه ٚ سب٘ذٚيچ، سشٚيس ٚ ٍٟ٘ذاسي اثضاس ٚ سجٟيضار لٟٜٛ سشاي ٔذسٖ ثشآيذ 

 ۺٍسٍدیٍيظگي ّای واسآهَص 

  ديذّٓ:هيضاى تحصيالت حذالل 

 سالٔز وبُٔ رٞٙي ٚ جسٕي : تَاًايي جؼوي ٍ رٌّي حذالل 

  اسشب٘ذاسد آٔٛصش ضبيسشٍي وٙششَ ايٕٙي ٚ ثٟذاضز دس آضذضخب٘ٝ ،اسشب٘ذاسد آٔٛصش ضغُ :هْاست ّای پيؾ ًياص 

ۺآهَصؽ  دٍسُ طَل  

    ػاعت64:     طَل دٍسُ آهَصؽ     

     ػاعت12:     ـ صهاى آهَصؽ ًظشی 

   ػاعت42:      ـ صهاى آهَصؽ عولي  

     ػاعت10:    ـ صهاى واسٍسصی          

 ػاعت:        -   ـ صهاى پشٍطُ              

  (تِ دسصذ  )تَدجِ تٌذی اسصؿياتي 

 %25: وتثي -

 % 75:عولي -

 % 10:اخالق حشفِ ای -

:صالحيت ّای حشفِ ای هشتياى   

 ديذّٓ ثب دٚسبَ سبثمٝ وبس ٔٛثش ٚ داس٘ذٜ وبسر ٔشثيٍشي ثب ضبيسشٍي سشآضذض عاليي

 فٛق ديذّٓ ثب يىسبَ سبثمٝ وبس ٔٛثش ٚ داس٘ذٜ وبسر ٔشثيٍشي ثب ضبيسشٍي سشآضذض عاليي

  ٔبٜ سبثمٝ وبس ٔٛثش ٚ داس٘ذٜ وبسر ٔشثيٍشي ثب ضبيسشٍي سشآضذض عاليي۶وبسضٙبسي ثب 
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  : (اصطالحي  ) تعشيف دليك اػتاًذاسد ٭

 (لَُْ ػشا)هتصذی لَُْ ػشای هذسى 

 

 

  :(ٍ اصطالحات هـاتِ جْاًي  ) اصطالح اًگليؼي اػتاًذاسد ٭

Coffee shop 

 

 

 

 

 

 

 :  هْن تشيي اػتاًذاسدّا ٍ سؿتِ ّای هشتثط تا ايي اػتاًذاسد ٭

 لٌاد پايِ

 

 

 

 

 

 

 

 

 : جايگاُ اػتاًذاسد ؿغلي اص جْت آػية ؿٌاػي ٍ ػطح ػختي واس ٭

 

 ......................................       طثك ػٌذ ٍ هشجع جضٍ هـاغل عادی ٍ ون آػية  : الف 

 ......................................               طثك ػٌذ ٍ هشجع جضٍ هـاغل ًؼثتاً ػخت   : ب 

 ........................................          طثك ػٌذ ٍ هشجع جضٍ هـاغل ػخت ٍ صياى آٍس  : ج 

 ًياص تِ اػتعالم اص ٍصاست واس    :  د 
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 سشب٘ذاسد آٔٛصش ضغُ 

 ضبيسشٍي ٞب - 

 ػٙبٚيٗ سديف

 دسسز وشدٖ لٟٜٛ ٞبي دْ وشد٘ي ٚ فٛسي 1

 دسسز وشدٖ ا٘ٛاع ٘ٛضيذ٘ي سشد ٚ ثسشٙي 2

 سٟيٝ ا٘ٛاع السٝ آسر 3

 سٟيٝ ا٘ٛاع ويه ٞبي لٟٜٛ سشاي ٔذسٖ 5

 سٟيٝ ا٘ٛاع سب٘ذٚيچ 7

 سشٚيس ٚ ٍٟ٘ذاسي اثضاس ٚ سجٟيضار لٟٜٛ سشاي ٔذسٖ 8

 وبفٝ داسي 9

 

سشجيحبً دس آٔٛصش ٞبي ػّٕي ثبصديذ اص وبسخب٘جبر ٚ وبسٌبٟٞبي ٔشسجظ جٟز ٔطبٞذٜ ٔشاحُ وبس غٙؼشي غٛسر * 

 .دزيشد
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 سشب٘ذاسد آٔٛصش ا

ٝ ي سحّيُ آٔٛصش -   ثشٌ

 : عٌَاى 

 دسسز وشدٖ لٟٜٛ ٞبي دْ وشد٘ي ٚ فٛسي

 صٔبٖ آٔٛصش

 جٕغ ػّٕي ٘ظشي 

02:15 11:30 13:45 

   ايوٌي، هْاست ،ًگشؽ ،داًؾ 

 تَجْات صيؼت هحيطيوشتثط

 ، هَاد اتضاس ،تجْيضات 

 هصشفي ٍ هٌاتع آهَصؿي

 ا٘ٛاع لٟٜٛ    ۺدا٘ص 

 ا٘ٛاع دسشٍبٜ لٟٜٛ سبص

 آسيبة لٟٜٛ

 آة

 ضيش

 ضىش

 وبفي ٔيز

 خبٔٝ

 ضىالر

 دٛدس وبوبئٛ

 وف ضيش

 وف خبٔٝ

 وف لٟٜٛ

 يخ

 يخچبَ

 ِيٛاٖ لبضك

 چشش سضييٙي

 خالَ

 

   00:30 آضٙبيي ثب سبسيخچٝ لٟٜٛ

   00:30 ضٙبخز لٟٜٛ ٔشغٛة

   00:15 ػٛأُ ٔٛثش دس سبخز لٟٜٛ

   00:15 ضٙبخز دٔب ٚ سعٛثز الصْ ثشاي سسز وشدٖ ا٘ٛاع لٟٜٛ

   00:15 ضشايظ ٍٟ٘ذاسي ا٘ٛاع لٟٜٛ

سطخيع عؼٓ ٚ اجضاي سطىيُ دٞٙذٜ ا٘ٛاع 

 (..وبفئيٗ، چشثي ٚ)لٟٜٛ

00:15   

   00:15 آضٙبيي ثب سضئيٙبر ا٘ٛاع لٟٜٛ

    ۺٟٔبسر

  1  وبس ثب آسيبة لٟٜٛ

  00:45  ٘حٜٛ ٔيىس وشدٖ 

  00:30  سسز وشدٖ 

 دْ وشدٖ ٚ دسسز وشدٖ ا٘ٛاع لٟٜٛ 

 لٟٜٛ سشن -

 لٟٜٛ فشا٘سٝ -

 اسذشسٛ دثُ -

 اسذشسٛ اسششسٛ -

 اسذشسٛ سيسششسٛ -

 اسذشسٛ ٍِٛ٘ٛ -

 اسذشسٛ ٔبويبسٛ -

 وبفٝ سٚٔب٘ٛ -

 السٝ ٔبويبسٛ -

ايشبِيبيي،وٗ )ا٘ٛاع وبدٛچيٙٛ -

 2:30  

   

   

   

   

   

   

   

   

 00:30  
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 ((ديبثشي)دب٘ب،ايشِٙذي،ٔىضيىي، ايشا٘ي 

 وبفٝ السٝ ٚ وبفٝ اِٚٝ -

 ٔٛوب ٚٔٛوب وشْ -

 وبفي ثيب٘ىب -

 وبفي فيجض -

 آيس وبفي  -

 فشادبچيٙٛ -

 ٞبر چبوّز -

ٚا٘يُ، ثّٛثشي ،وبسأُ ،سٛر )ٚايز چبوّز -

 (فشٍ٘ي

 آيس چبوّز -

 وبسثشد سضييٙبر فٙجبٖ ٞبي سشٚ ا٘ٛاع لٟٜٛ
وبس ثب دسشٍبٜ ٞبي لٟٜٛ سبص ٚ اسذشسٛ غٙؼشي ٚ 

 خبٍ٘ي

وبس ثب ا٘ٛاع فٙجبٖ ٚ ِيٛاٖ ٞبي ٔٛسد اسشفبدٜ دس لٟٜٛ 

 سشاي ٔذسٖ

 01:00  

 00:15 

00:15 

00:15 

00:15 

00:15 

00:15 

00:15 

00:15 

00:15 

00:30 

00:30 

00:30 

 

00:30 

 

  00:30  وبس ثب اسىٛح ٞبي لٟٜٛ

   00:30  ٘حٜٛ سشٚ وشدٖ لٟٜٛ
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 سشب٘ذاسد آٔٛصش ا

ٝ ي سحّيُ آٔٛصش -   ثشٌ

 : عٌَاى 

 دسسز وشدٖ لٟٜٛ ٞبي دْ وشد٘ي ٚ فٛسي

 صٔبٖ آٔٛصش

 جٕغ ػّٕي ٘ظشي 

   

   ايوٌي، هْاست ،ًگشؽ ،داًؾ 

 تَجْات صيؼت هحيطيوشتثط

 ، هَاد اتضاس ،تجْيضات 

 هصشفي ٍ هٌاتع آهَصؿي

  ۺٍ٘شش 

 دلز دس ٔشاحُ ا٘جبْ وبس

 دلز دس ثىبسٌيشي ا٘ٛاع دسشٍبٜ ٞبي لٟٜٛ سبص

 ۺ ايٕٙي ٚ ثٟذاضز 

اسشفبدٜ اص ٚسبيُ ثٟذاضز فشدي ضبُٔ والٜ، سٚدٛش، دسشىص، وفص ٔٙبست، 

 ٔبسه دٞبٖ

 ٔجٟض ثٛدٖ لٟٜٛ سشاي ٔذسٖ ثٝ جؼجٝ وٕه ٞبي اِٚيٝ ٚ وذسَٛ آسص ٘طب٘ي

 ۺسٛجٟبر صيسز ٔحيغي

 دفغ غحيح ضبيؼبر ٚ صثبِٝ ٞب
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 اسشب٘ذاسد آٔٛصش 
ٝ ي سحّيُ آٔٛصش -   ثشٌ

 : عٌَاى 
 دسسز وشدٖ ا٘ٛاع ٘ٛضيذ٘ي سشد ٚ ثسشٙي

 صٔبٖ آٔٛصش

 جٕغ ػّٕي ٘ظشي 

01:00 04:30 05:30 

   ايوٌي، هْاست ،ًگشؽ ،داًؾ 
 هشتثط تَجْات صيؼت هحيطي

 هصشفي ، هَاد اتضاس ،تجْيضات 
 ٍ هٌاتع آهَصؿي

 اساليذ آٔٛصضي    ۺدا٘ص 
 ٚيذئٛ دشٚطوشٛس

 يخچبَ
 فشيضس

 ٔخّٛط وٗ
 آسيبة

 ثسشٙي سبص
 ثطمبة
 ِيٛاٖ
 لبضك

 ثسشٙي خٛسي
 آسد

 سٚغٗ
 آة

 ثىيًٙ دٛدس
 ضيش
 خبٔٝ
 ثؼّت
 وشٜ
 ٚا٘يُ
 ضىش

 ِجبس وبس
 دسشٕبَ سفشٜ

 دسشٕبَ وبغزي
 دسشىص دالسشيىي ثٟذاضشي

 وذسَٛ آسص ٘طب٘ي
 جؼجٝ وٕه ٞبي اِٚيٝ

 
 

 

   00:15 فشٔٛالسيٖٛ اسٕٛسي

   00:15 فشٔٛالسيٖٛ فشادٝ

   00:15 فشٔٛالسيٖٛ ثسشٙي

   00:15 فشٔٛالسيٖٛ ضيه

    ۺٟٔبسر 

 سٟيٝ ا٘ٛاع اسٕٛسي
 اسٕٛسي آ٘ب٘بس -

 اسٕٛسي سٛر فشٍ٘ي -

 اسٕٛسي دشسمبَ -

 00:30  

 سٟيٝ ا٘ٛاع فشادٝ
 فشادٝ خبٔٝ ٚ سٛر فشٍ٘ي -

 فشادٝ وبسأُ -

 فشادٝ داسچيٙي -

 00:30  

 سٟيٝ ا٘ٛاع ٔيّه ضيه
 ٔيّه ضيه عبِجي -

 ٔيّه ضيه ٔٛص -

 ٔيّه ضيه ّٞٛ -

 00:30  

 سٟيٝ ا٘ٛاع ٌالسٝ ٞب
 وبفٝ ٌالسٝ -

 ضىالر ٌالسٝ -

 00:30  

  00:30  سٟيٝ ثسشٙي ٚا٘يّي

  00:30  ثسشٙي ضىالسي

  00:30  ثسشٙي ايشبِيبيي

  ا٘ٛاع يٌٛشر فشيضٖ 
 ٚا٘يّي -

 ضىالسي -

 ٔيٜٛ اي -

 01:00  
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 اسشب٘ذاسد آٔٛصش 

ٝ ي سحّيُ آٔٛصش -   ثشٌ

 : عٌَاى 

 دسسز وشدٖ ا٘ٛاع ٘ٛضيذ٘ي سشد ٚ ثسشٙي

 صٔبٖ آٔٛصش

 جٕغ ػّٕي ٘ظشي 

   

   ايوٌي، هْاست ،ًگشؽ ،داًؾ 

 تَجْات صيؼت هحيطيوشتثط

 هصشفي ، هَاد اتضاس ،تجْيضات 

 ٍ هٌاتع آهَصؿي

  ۺٍ٘شش 

 دلز دس اسشفبدٜ اص سجٟيضار خٙه وٙٙذٜ

 ۺ ايٕٙي ٚ ثٟذاضز 

سٚسشي يب والٜ، ديص ثٙذ يب سٚدٛش ، )اسشفبدٜ اص ِجبس وبس سٕيض ٚ ثٟذاضشي 

 (وفص ٚ دسشىص ٚ ٔبسه

 ٚجٛد جؼجٝ وٕه ٞبي اِٚيٝ ٚ وذسَٛ آسص ٘طب٘ي

 ۺسٛجٟبر صيسز ٔحيغي 

 دفغ غحيح ضبيؼبر ٚ صثبِٝ ٞب
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 اسشب٘ذاسد آٔٛصش 

ٝ ي سحّيُ آٔٛصش -   ثشٌ

 

 : عٌَاى 

 سٟيٝ ا٘ٛاع السٝ آسر

 صٔبٖ آٔٛصش

 جٕغ ػّٕي ٘ظشي 

00:45 03:00 03:45 

   ايوٌي، هْاست ،ًگشؽ ،داًؾ 

 هشتثط تَجْات صيؼت هحيطي

 ، هَاد اتضاس ،تجْيضات 

 هصشفي ٍ هٌاتع آهَصؿي

 اساليذ آٔٛصضي    ۺدا٘ص 

 دشٚطوشٛس

 اجبق ٌبص

 ثسشٛ

 ضيش

 ضىش

 وف ضيش

 لٟٜٛ

 آة

 ِجبس وبس

 خالَ د٘ذاٖ

 ضبثّٖٛ

 ضىالر

دسشىص دالسشيىي 

 ثٟذاضشي

 وذسَٛ آسص ٘طب٘ي

 جؼجٝ وٕه ٞبي اِٚيٝ

 

   00:15 ا٘شخبة ٚ دسسز وشدٖ ضيش

   00:15 صٔبٖ ٚ حشاسر ضيش ثشاي سٟيٝ السٝ آسر

   00:15 ٘سجز ضيش ثٝ لٟٜٛ

    ۺٟٔبسر

  00:30  جٛضب٘ذٖ ضيش ثشاي غّظز الصْ

  00:30  وبس ثب ثسشٛ 

 ا٘ٛاع عشح السٝ آسر

 عشح ٌُ  -

 عشح ٌٙذْ -

 عشح سشبسٜ -

 عشح ثشي -

 02:00  

 ۺٍ٘شش 

 دلز دس اسشفبدٜ اص ٔٛاد اِٚيٝ سبِٓ ٚ ٔشغٛة

 دلز دس ثىبسٌيشي سجٟيضار ٔٛسد ٘يبص

 ۺ ايٕٙي ٚ ثٟذاضز 

اسشفبدٜ اص ٚسبيُ ثٟذاضز فشدي ضبُٔ والٜ، سٚدٛش، دسشىص، وفص ٔٙبست، 

 ٔبسه دٞبٖ

 ٔجٟض ثٛدٖ لٟٜٛ سشاي ٔذسٖ ثٝ جؼجٝ وٕه ٞبي اِٚيٝ ٚ وذسَٛ آسص ٘طب٘ي

 ۺسٛجٟبر صيسز ٔحيغي

 دفغ غحيح ضبيؼبر ٚ صثبِٝ ٞب
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 اسشب٘ذاسد آٔٛصش 

ٝ ي سحّيُ آٔٛصش -   ثشٌ

 : عٌَاى 

 سٟيٝ ا٘ٛاع ويه ٞبي لٟٜٛ سشاي ٔذسٖ

 صٔبٖ آٔٛصش

 جٕغ ػّٕي ٘ظشي 

00:30 13 13:30 

   ايوٌي، هْاست ،ًگشؽ ،داًؾ 

 تَجْات صيؼت هحيطيوشتثط

 ، هَاد اتضاس ،تجْيضات 

 هصشفي ٍ هٌاتع آهَصؿي

 اجبق ٌبص    ۺدا٘ص 
 فش

 يخچبَ
 دسشٍبٜ خبٔٝ صٖ

 ا٘ٛاع ثطمبة
 ا٘ٛاع لبضك ٚ چٍٙبَ

 سيٙي
 ِيٛاٖ

 آسد
 دٛسد وبوبئٛ

 اسٕبسسيض
 ضىالر ٘ي
 چٛة ضٛس
 ثيسىٛييز

 چشش سضييٙي
 ٘مُ سٍ٘ي

 ضىالر سخشٝ اي
 خالَ دسشٝ
 خالَ ثبداْ

 خالَ دٛسز ِيٕٛ
 آثّيٕٛ

 خبٔٝ سشش
 ٕ٘ه ضىش

 دٙيش خبٔٝ اي
 وشٜ

 سخٓ ٔشؽ
 ضيش

 ٚا٘يُ
 سشوٝ

 ِجبس وبس
 دسشىص 

 والٜ
 جؼجٝ وٕه ٞبي اِٚيٝ

 وذسَٛ آسص ٘طب٘ي
 

   00:30 ٔٛاد اِٚيٝ ٔٛسد اسشفبدٜ دس ا٘ٛاع ويه

 سٟيٝ ا٘ٛاع ويه لٟٜٛ سشاي ٔذسٖ

 چيض ويه -

 وشْ وشٜ اي -

 ثشا٘يض -

 

ٔبفيٗ ٞٛيج، ٔبفيٗ لشٔض، ٔبفيٗ ضىالسي،  -

 ٔبفيٗ سيت

 وبح ويه ٚا٘يّي، ضىالسي، ضبٜ سٛر -

 وبح ويه ص٘ججيّي -

 وبح ويه فٙجب٘ي -

 ويه چبي -

 وبس ثب دسشٍبٜ خبٔٝ صٖ-

 03:30  

 01:00  

 00:30  

 00:30  

 04:00 

00:30 

1:30 

00:30 

00:30 

 

 00:30  

 ۺٍ٘شش 

 دلز دس ثىبسٌيشي ٔٛاد اِٚيٝ ٔشغٛة ٚ سبِٓ

 ۺ ايٕٙي ٚ ثٟذاضز 

اسشفبدٜ اص ٚسبيُ ثٟذاضز فشدي ضبُٔ والٜ، سٚدٛش، دسشىص، وفص ٔٙبست، 

 ٔبسه دٞبٖ

 ٔجٟض ثٛدٖ لٟٜٛ سشاي ٔذسٖ ثٝ جؼجٝ وٕه ٞبي اِٚيٝ ٚ وذسَٛ آسص ٘طب٘ي

 

 

 ۺسٛجٟبر صيسز ٔحيغي

 دفغ غحيح ضبيؼبر ٚ صثبِٝ
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 اسشب٘ذاسد آٔٛصش 

ٝ ي سحّيُ آٔٛصش -   ثشٌ

 : عٌَاى 
 سٟيٝ ا٘ٛاع سب٘ذٚيچ

 صٔبٖ آٔٛصش

 
 جٕغ ػّٕي ٘ظشي

1 2:30 3:30 

   ايوٌي، هْاست ،ًگشؽ ،داًؾ 
 هشتثط تَجْات صيؼت هحيطي

 ، هَاد اتضاس ،تجْيضات 
 هصشفي ٍ هٌاتع آهَصؿي

 يخچبَ    ۺدا٘ص 
 يخ

 ِيٛاٖ
 ٘ي

 لبضك
 دشسمبَ

 ِيٕٛ
 ضىالر

 لٟٜٛ
 عبِجي
 ضبسٛر

 سٛر فشٍ٘ي
 ويٛي

 ا٘ٛاع ٘ٛضبثٝ
 دسشٕبَ وبغزي

 ِجبس وبس
 دسشىص

 والٜ
 جؼجٝ وٕه ٞبي اِٚيٝ

 وذسَٛ آسص ٘طب٘ي

   00:30 ا٘ٛاع سب٘ذٚيچ ٞبي ٔخػٛظ لٟٜٛ سشاي ٔذسٖ

ضشايظ ٍٟ٘ذاسي سب٘ذٚيج ٞبي لٟٜٛ سشاي ٔذسٖ سب 
 صٔبٖ ٔػشف

00:30   

 ۺٟٔبسر
 سٟيٝ ا٘ٛاع دٙيٙي

 دٙيٙي ٔشؽ ٚ دٙيش -

 دٙيٙي سجضيجبر سسز ضذٜ -

   

 00:30  

 ا٘ٛاع سب٘ذٚيچ 
 سب٘ذٚيچ فبٞيشبي ٔشؽ -

 ديشضا ِمٕٝ -

 01:00  

 سٟيٝ ا٘ٛاع سبالد
 سبالد ٔيٜٛ -

 سبالد فػُ -

 00:30  

  00:30  وبس ثب دسشٍبٜ سب٘ذٚيچ سبص

 ۺٍ٘شش 

 دلز دس ثىبسٌيشي ٔٛاد اِٚيٝ سبِٓ ٚ ٔشغٛة

 ۺ ايٕٙي ٚ ثٟذاضز 

اسشفبدٜ اص ٚسبيُ ثٟذاضز فشدي ضبُٔ والٜ، سٚدٛش، دسشىص، وفص ٔٙبست، ٔبسه 
 دٞبٖ

 سػبيز اغَٛ ٘ظبفز فشدي ٚ ٔحيظ وبس
 ٔجٟض ثٛدٖ لٟٜٛ سشاي ٔذسٖ ثٝ جؼجٝ وٕه ٞبي اِٚيٝ

 ٔجٟض ثٛدٖ لٟٜٛ سشاي ٔذسٖ ثٝ وذسَٛ آسص ٘طب٘ي
 ۺسٛجٟبر صيسز ٔحيغي

 دفغ غحيح صثبِٝ
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 اسشب٘ذاسد آٔٛصش 

ٝ ي سحّيُ آٔٛصش -   ثشٌ

 : عٌَاى 

 سشٚيس ٚ ٍٟ٘ذاسي اثضاس ٚ سجٟيضار لٟٜٛ سشاي ٔذسٖ

 صٔبٖ آٔٛصش

 جٕغ ػّٕي ٘ظشي 

1:30 2:30 4 

   ايوٌي، هْاست ،ًگشؽ ،داًؾ 

 هشتثط تَجْات صيؼت هحيطي

 ، هَاد اتضاس ،تجْيضات 

 هصشفي ٍ هٌاتع آهَصؿي

 ٔبيغ ضٛيٙذٜ    ۺدا٘ص 

 ٔبيغ ضذػفٛ٘ي وٙٙذٜ

ثشس ٞبي ٔخػٛظ 

 ضسشطٛ

 اسىبچ

 دٛدس ضٛيٙذٜ

 دسشٍبٜ لٟٜٛ سبص

 دسشٍبٜ اسذشسٛ

 دسشٍبٜ خبٔٝ سبص

 دسشٍبٜ ٔخّٛط وٗ

 دسشٍبٜ آثٕيٜٛ ٌيشي

 جبسٚ

 سي

 سغُ آة

 ِجبس وبس

 وفص ٔٙبست

 دسشىص 

 والٜ

 جؼجٝ وٕه ٞبي اِٚيٝ

 وذسَٛ آسص ٘طب٘ي

 

ضشايظ ٍٟ٘ذاسي ا٘ٛاع اثضاس ٚ سجٟيضار ٔٛسد اسشفبدٜ دس 

 لٟٜٛ سشاي ٔذسٖ

1   

   00:30 ضٙبخز ضٛيٙذٜ ٞبي ٔٙبست

 ۺٟٔبسر

 ضسشطٛ ٚ ٍٟ٘ذاسي ظشٚف لٟٜٛ سشاي ٔذسٖ

   

 00:15  

ضسشطٛ، سشٚيس ٚ ٍٟ٘ذاسي دسشٍبٜ لٟٜٛ سبص 

 (اسذشسٛ)

 00:15  

ضسشطٛ، سشٚيس ٚ ٍٟ٘ذاسي دسشٍبٜ  سخشي ٌيش 

 اسذشسٛ

 00:30  

  00:30  ضسشطٛ، سشٚيس ٚ ٍٟ٘ذاسي دسشٍبٜ خبٔٝ سبص

  00:15  ضسشطٛ، سشٚيس ٚ ٍٟ٘ذاسي  ٔخّٛط وٗ

  00:15  ضسشطٛ، سشٚيس ٚ ٍٟ٘ذاسي  آثٕيٜٛ ٌيشي

  00:15  ضسشطٛ، سشٚيس ٚ ٍٟ٘ذاسي  اسٕٛسي ٔيىش

  00:15  ضسشطٛ، سشٚيس ٚ ٍٟ٘ذاسي  ضيىش

 ۺٍ٘شش 

 دلز دس ا٘جبْ ٔشاحُ وبس

 ۺ ايٕٙي ٚ ثٟذاضز 

اسشفبدٜ اص ٚسبيُ ثٟذاضز فشدي ضبُٔ والٜ، سٚدٛش، دسشىص، وفص ٔٙبست، 

 ٔبسه دٞبٖ

 سػبيز اغَٛ ٘ظبفز فشدي ٚ ٔحيظ وبس

 ٔجٟض ثٛدٖ لٟٜٛ سشاي ٔذسٖ ثٝ جؼجٝ وٕه ٞبي اِٚيٝ ٚ وذسَٛ آسص ٘طب٘ي

 ۺسٛجٟبر صيسز ٔحيغي

 دفغ غحيح صثبِٝ
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 اسشب٘ذاسد آٔٛصش 
ٝ ي سحّيُ آٔٛصش -   ثشٌ

 : عٌَاى 
 وبفي ضبح داسي

 صٔبٖ آٔٛصش

 جٕغ ػّٕي ٘ظشي 

5 5 10 

   ايوٌي، هْاست ،ًگشؽ ،داًؾ 
 هشتثط تَجْات صيؼت هحيطي

 ، هَاد اتضاس ،تجْيضات 
 هصشفي ٍ هٌاتع آهَصؿي

 ٔبيغ ضٛيٙذٜ    ۺدا٘ص 
 ٔبيغ ضذػفٛ٘ي وٙٙذٜ
ثشس ٞبي ٔخػٛظ 

 ضسشطٛ
 اسىبچ

 دٛدس ضٛيٙذٜ
 دسشٍبٜ لٟٜٛ سبص
 دسشٍبٜ اسذشسٛ

 دسشٍبٜ خبٔٝ سبص
 دسشٍبٜ ٔخّٛط وٗ

 دسشٍبٜ آثٕيٜٛ ٌيشي
 جبسٚ

 سي
 سغُ آة
 ِجبس وبس

 وفص ٔٙبست
 دسشىص 

 والٜ
 جؼجٝ وٕه ٞبي اِٚيٝ

 وذسَٛ آسص ٘طب٘ي
 

 سؼشيف لٟٜٛ سشاي ٔذسٖ
 ٔشاحُ اخز ٔجٛص وست ثشاي وبفي ضبح

اسشب٘ذاسدٞبي ثٟذاضز ٔحيظ،أبوٗ ، ٘يشٚي ا٘شظبٔي ٚ 
 ضٟشداسي ٚ اسحبديٝ ٔشثٛعٝ ٔٛسد ٘ظش ثشاي وبفي ضبدٟب

00:30 
01:00 
00:30 

 

  

   01:00 ٘حٜٛ دزيشايي ٚ سطشيفبر ٔذسٖ دس وبفي ضبدٟب

 ضٙبخز ثبصاس ٞذف ٚ ٘ٛع اسسجبط ثب آٖ
 ٔؼيبسٞبي ٟٔٓ ثشاي ٔٙٛ٘ٛيسي وبفي ضبح

01:00 
5/0 

  

   5/0  يبوٙششَ ٞضيٙٝ ٞبcost controlٔفْٟٛ 

 ۺٟٔبسر
سطخيع ٔىبٖ ٚ ضشايظ ٔٙبست ثشاي سبسيس لٟٜٛ 

 سشاي ٔذسٖ

   

 01:00  

  01:00  سفشبس ٔٙبست ثب ٔطششيبٖ

ثىبسٌيشي ضبخع ٞبي ثبصاسيبثي ثشاي وبس دس لٟٜٛ سشاي 
 ٔذسٖ

 01:00  

  1  سٟيٝ ٔٙٛ

  1  ليٕز ٌزاسي ٚ آ٘بِيض ليٕز ٞش ايشٓ

 ۺٍ٘شش 

 دلز دس ا٘جبْ ٔشاحُ وبس

 ۺ ايٕٙي ٚ ثٟذاضز 
اسشفبدٜ اص ٚسبيُ ثٟذاضز فشدي ضبُٔ والٜ، سٚدٛش، دسشىص، وفص ٔٙبست، 

 ٔبسه دٞبٖ
 سػبيز اغَٛ ٘ظبفز فشدي ٚ ٔحيظ وبس

 ٔجٟض ثٛدٖ لٟٜٛ سشاي ٔذسٖ ثٝ جؼجٝ وٕه ٞبي اِٚيٝ ٚ وذسَٛ آسص ٘طب٘ي
 ۺسٛجٟبر صيسز ٔحيغي

 دفغ غحيح صثبِٝ
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  ثشٌٝ اسشب٘ذاسد سجٟيضار                  - 

 تَضيحات  تعذاد  هـخصات فٌي ٍ دليك  ًام  سديف

 اجبق ٌبص 1
   ػذد3 اسشب٘ذاسد

 آثٕيٜٛ ٌيشي 2
  ػذد3 اسشب٘ذاسد

 دشٚطوشٛس 3
  ػذد1 اسشب٘ذاسد

 سي 4
  ػذد5 اسشب٘ذاسد

 جبسٚ 5
  ػذد5 اسشب٘ذاسد

 دسشٍبٜ اسذشسٛ 6
  ػذد2 اسشب٘ذاسد

 دسشٍبٜ آثٕيٜٛ ٌيشي 7
  ػذد2 اسشب٘ذاسد

 دسشٍبٜ خبٔٝ سبص 8
  ػذد1 اسشب٘ذاسد

 دسشٍبٜ لٟٜٛ سبص 9
  ػذد2 اسشب٘ذاسد

 دسشٍبٜ ٔخّٛط وٗ 10
  ػذد2 اسشب٘ذاسد

  ػذد2 اسشب٘ذاسد ثسشٙي سبص 11

 سغُ آة 12
  ػذد5 اسشب٘ذاسد

 فش 13
  ػذد3 اسشب٘ذاسد

 فشيضس 14
  ػذد3 اسشب٘ذاسد

 وذسَٛ آسص ٘طب٘ي 15
  ػذد1 اسشب٘ذاسد

 يخچبَ 16
  ػذد3 اسشب٘ذاسد

 دسشٍبٜ سٟٛيٝ 17
  ػذد1 اسشب٘ذاسد

 ٔيض ٚ غٙذِي 18
  ػذد1 اسشب٘ذاسد 

 ٔيض ٚ غٙذِي وبسآٔٛص 19

ثٝ سؼذاد  اسشب٘ذاسد

 الصْ

 

 

 : تَجِ 

 .  ًفش دس ًظش گشفتِ ؿَد 15تجْيضات تشای يه واسگاُ تِ ظشفيت - 

  

 

  

 



 18 

 

 

 

 ثشٌٝ اسشب٘ذاسد اثضاس                  - 

 تَضيحات  تعذاد  هـخصات فٌي ٍ دليك  ًام  سديف

ػذد5 اسشب٘ذاسد اسىبچ 1   

ػذد2 اسشب٘ذاسد اسىٛح ثسشٙي 2   

سشي1 ٔشسجظ ثب لٟٜٛ سشاي ٔذسٖ اساليذ آٔٛصضي 3   

سشي3 اسشب٘ذاسد ا٘ٛاع ثطمبة 4   

سشي3 اسشب٘ذاسد ا٘ٛاع لبضك ٚ چٍٙبَ 5   

ػذد1 اسشب٘ذاسد آسيبة 6   

ػذد1 اسشب٘ذاسد آسيبة لٟٜٛ 7   

ثشس ٞبي ٔخػٛظ  8

 ضسشطٛ

ػذد2 اسشب٘ذاسد   

ثسش1ٝ اسشب٘ذاسد دٛدس ضٛيٙذٜ 9   

ػذد1 اسشب٘ذاسد جؼجٝ وٕه ٞبي اِٚيٝ 10   

ثسش1ٝ اسشب٘ذاسد چشش سضييٙي 11   

ثسش1ٝ اسشب٘ذاسد خالَ د٘ذاٖ 12   

  ثٝ سؼذاد الصْ اسشب٘ذاسد دسشىص ٘سٛص 13

14 

دسشىص دالسشيىي 

 ثٟذاضشي

  ثٝ سؼذاد الصْ اسشب٘ذاسد

ثسش3ٝ اسشب٘ذاسد دسشٕبَ وبغزي 15   

ػذد3 اسشب٘ذاسد سيٙي 16   

سشي3 اسشب٘ذاسد لبضك 17   

  ثٝ سؼذاد الصْ اسشب٘ذاسد وفص ٔٙبست 18

  ثٝ سؼذاد الصْ اسشب٘ذاسد والٜ 19

  ثٝ سؼذاد الصْ اسشب٘ذاسد ِجبس وبس 20

سشي1 اسشب٘ذاسد ِيٛاٖ 21   

ثسش1ٝ اسشب٘ذاسد ٔبيغ ضٛيٙذٜ 22   

ثسش1ٝ اسشب٘ذاسد ٔبيغ ضذػفٛ٘ي وٙٙذٜ 23   

ػذد1 اسشب٘ذاسد ٔيىسش 24   

ثسش1ٝ اسشب٘ذاسد ٘ي 25   

  ثٝ سؼذاد الصْ اسشب٘ذاسد ٔبسه 26

  ثٝ سؼذاد الصْ اسشب٘ذاسد دسشىص 27

سشي3 اسشب٘ذاسد ظشٚف چيٙي ضيشخٛسي 28   

29 

ظشٚف اسشيُ ٍٟ٘ذاسي 

 ثسشٙي

سشي3 اسشب٘ذاسد   
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سشي3 اسشب٘ذاسد ديٕب٘ٝ ثسشٙي 30   

سشي3 اسشب٘ذاسد لبضك ثسشٙي خٛسي 31   

سشي3 اسشب٘ذاسد ديص دسشي 32   

ػذد3 اسشب٘ذاسد سخشٝ ٌٛضز 33   

  ثٝ سؼذاد الصْ اسشب٘ذاسد ٔيض وبس ٔٙبست 34

ػذد3 اسشب٘ذاسد ليف خبٔٝ 35   

ػذد3 اسشب٘ذاسد سيٙي اسشيُ 36   

سشي2 اسشب٘ذاسد آثىص 37   

سشي3 اسشب٘ذاسد لبضك اسشيُ 38   

سشي3 اسشب٘ذاسد ظشٚف ٍٟ٘ذاسي طِٝ 39   

سشي2 اسشب٘ذاسد چبلٛ اسٜ اي 40   

سشي3 اسشب٘ذاسد وبسد ثضسي 41   

42 

ظشف ثٟذاضشي ٍٟ٘ذاسي 

 ضيش

سشي1 اسشب٘ذاسد   

سشي3 اسشب٘ذاسد ِيٛاٖ ٞبي سضئيٙي 43   

سشي3 اسشب٘ذاسد چبلٛ آضذضخب٘ٝ 44   

سشي3 اسشب٘ذاسد ِيٛاٖ اسشٛا٘ٝ اي ثّٙذ 45   

سشي3 اسشب٘ذاسد ِيٛاٖ وٛسبٜ دٟٗ 46   

سشي3 اسشب٘ذاسد ِيٛاٖ دسشٝ داس ثّٙذ 47   

 اسشب٘ذاسد ظشٚف ثسشٙي خٛسي 48

 اسشب٘ذاسد

 اسشب٘ذاسد

 اسشب٘ذاسد

سشي3   

 

 ديس وٛچه

 ٔٙٛي سفبسش

ِجبس ٔشحذاِطىُ دزيشايي 

 وٙٙذٌبٖ

سشي3   

ػذد1  

 ثٝ سؼذاد الصْ

  ػذد3

 
  اسشب٘ذاسد ضيشجٛش اسشيُ

 
ػذد2 اسشب٘ذاسد دسة ثبص وٗ وٕذٛر   

 

 : تَجِ 

 . ًفش هحاػثِ ؿَد 15هَاد تِ اصاء يه ًفش ٍ يه واسگاُ تِ ظشفيت - 
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 ثشٌٝ اسشب٘ذاسد ٔٛاد         - 

 تَضيحات  تعذاد  هـخصات فٌي ٍ دليك  ًام  سديف

 اسٕبسسيض 1
  تؼت1ِ اسشب٘ذاسد

 ا٘جٝ 2
  ويلَگشم1 ٔشغٛة

 ا٘جيش 3
  ويلَگشم1 ٔشغٛة

 آة 4
  تِ هيضاى الصم سبِٓ ٚ ثٟذاضشي

 آثّيٕٛ 5
  تطشی1 اسشب٘ذاسد

 آسد 6
  ويلَگشم1 اسشب٘ذاسد

 آ٘ب٘بس 7
  عذد1 ٔشغٛة

 ثّٛثشي 8
  ويلَگشم1 ٔشغٛة

 ثيسىٛييز 9
  تؼت1ِ اسشب٘ذاسد

 دشسمبَ 1011
  ويلَگشم1 ٔشغٛة

 دٙيش خبٔٝ اي 12
  تؼت1ِ اسشب٘ذاسد

 دٛدس وبوبئٛ 13
  تؼت1ِ ٔشغٛة

 دٛدس ٘بسٌيُ 14
  تؼت1ِ ٔشغٛة

 سخٓ ٔشؽ 15
  تِ هيضاى الصم سبِٓ ٚ ثٟذاضشي

 سٕطه 16
  ويلَگشم1 ٔشغٛة

 سٛر فشٍ٘ي 17
  ويلَگشم1 ٔشغٛة

 چٛة ضٛس 18
  تؼت1ِ اسشب٘ذاسد

  تؼت1ِ اسشب٘ذاسد خبٔٝ 19

  تؼت1ِ اسشب٘ذاسد خبٔٝ سشش 20

 خالَ ثبداْ 21
تؼت1ِ ٔشغٛة   

تؼت1ِ ٔشغٛة خالَ دسشٝ 22   

تؼت1ِ ٔشغٛة خالَ دٛسز ِيٕٛ 23   

  تطشی1 ٔشغٛة سشوٝ 24

  ويلَگشم1 ٔشغٛة سيت 25
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  ويلَگشم1 ٔشغٛة ضبسٛر 26

  تؼت1ِ ٔشغٛة ضىش 27

  تؼت1ِ ٔشغٛة ضىالر 28

  تؼت1ِ ٔشغٛة ضىالر سخشٝ اي 29

  تؼت1ِ ٔشغٛة ضىالر ٘ي 30

  تؼت1ِ ٔشغٛة ضيش 31

  ويلَگشم1 ٔشغٛة عبِجي 32

  تِ هيضاى الصم ٔشغٛة ػسُ 33

  ويلَگشم1 ٔشغٛة فٙذق 34

  تِ هيضاى الصم ٔشغٛة وبفي ٔيز 35

  تِ هيضاى الصم ٔشغٛة وشٜ 36

  تِ هيضاى الصم ٔشغٛة وف خبٔٝ 37

  تِ هيضاى الصم ٔشغٛة وف ضيش 38

  تِ هيضاى الصم ٔشغٛة وف لٟٜٛ 39

  ويلَگشم1 ٔشغٛة ويٛي 40

  ويلَگشم1 ٔشغٛة ٌٛجٝ فشٍ٘ي 41

  ويلَگشم1 ٔشغٛة ٌيالس 42

  ويلَگشم1 ٔشغٛة ِيٕٛ 43

  ويلَگشم1 ٔشغٛة ِيٕٛسشش 44

  ويلَگشم1 ٔشغٛة ٔٛص 45

  عذد1 ٔشغٛة ٘بسٌيُ 46

  ويلَگشم1 ٔشغٛة ٘ؼٙب 47

  تؼت1ِ ٔشغٛة ٘مُ سٍ٘ي 48

  تؼت1ِ ٔشغٛة ٕ٘ه  49

  ويلَگشم1 ٔشغٛة ّٞٛ 50

  عذد1 ٔشغٛة ٞٙذٚا٘ٝ 51

  تؼت1ِ ٔشغٛة ٚا٘يُ 52

  تِ هيضاى الصم ٔشغٛة يخ 53

54 
  تؼت1ِ ٔشغٛة ثىيًٙ دٛدس

55 
  ويلَگشم1 ٔشغٛة ثبداْ
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56 
  ويلَگشم1 ٔشغٛة دسشٝ

57 
  ويلَگشم1 ٔشغٛة ٌشدٚ

58 
  تؼت1ِ ٔشغٛة خبٔٝ ضيشيٗ

59 
  تؼت1ِ ٔشغٛة داسچيٗ

60 
  تؼت1ِ ٔشغٛة طِٝ سٛر فشٍ٘ي

61 
  تؼت1ِ ٔشغٛة طِٝ دشسمبَ

62 
  تؼت1ِ ٔشغٛة طِٝ ويٛي

63 
  تؼت1ِ ٔشغٛة دٙيش

64 
  تؼت1ِ ٔشغٛة ٔبسسيذبٖ

65 
  تؼت1ِ ٔشغٛة دٛدس ٘سىبفٝ

66 
  تؼت1ِ ٔشغٛة سٚغٗ ٔبيغ

67 
  تؼت1ِ ٔشغٛة سٚغٗ جبٔذ

68 
  تؼت1ِ ٔشغٛة ٔبيٝ خٕيش

69 
  تؼت1ِ ٔشغٛة دٛدس خبٔٝ

70 
  تؼت1ِ ٔشغٛة دٛدس سبسسبس

71 
  ويلَگشم1 ٔشغٛة ثبداْ صٔيٙي

72 
  تؼت1ِ ٔشغٛة سً٘ خٛساوي

73 
  تؼت1ِ ٔشغٛة ٘طبسشٝ

74 
  تؼت1ِ ٔشغٛة لٟٜٛ سشن

75 
  تؼت1ِ ٔشغٛة لٟٜٛ فشا٘سٝ

76 
  تؼت1ِ ٔشغٛة ضىشدا٘ٝ سيض

77 
  ويلَگشم1 ٔشغٛة خشٔب

78 
  تؼت3ِ ٔشغٛة وٕذٛر ا٘ٛاع ٔيٜٛ ٞب

79 
  تِ هيضاى الصم ٔشغٛة ا٘ٛاع آثٕيٜٛ ٞب

80 
  تؼت1ِ ٔشغٛة ضيش خطه

81 
  تؼت1ِ ٔشغٛة ٘طبسشٝ رسر

 : تَجِ 

 .اتضاس تِ اصاء ّش ػِ ًفش هحاػثِ ؿَد - 
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  (اغّي ٔٛسد اسشفبدٜ دس سذٚيٗ ٚ آٔٛصش اسشب٘ذاسد  )ٔٙبثغ ٚ ٘شْ افضاس ٞبي آٔٛصضي - 

 ٘بضش يب سِٛيذ وٙٙذٜ ٔحُ ٘طش سبَ ٘طش ٔششجٓ ِٔٛف ػٙٛاٖ ٔٙجغ يب ٘شْ افضاس سديف

دايشٜ إِؼبسف آضذضي  

ٚ ضيشيٙي دضي سب٘بص 

 سب٘يب

 سب٘بص ٔيٙبيي

 سب٘بص ضشيفي

 سب٘يب ضشيفي

ا٘شطبسار سب٘بص  سٟشاٖ 1391 

 سب٘يب

       

       

       

       

 

 

 

 ػالٜٚ ثش ٔٙبثغ اغّي   (ديطٟٙبدي ٌشٜٚ سذٚيٗ اسشب٘ذاسد  )سبيش ٔٙبثغ ٚ ٔحشٛاٞبي آٔٛصضي - 

 /ٔششجٓ ِٔٛفيٗ/ ِٔٛف  سبَ ٘طش ٘بْ وشبة يب جضٜٚ سديف

 ٔششجٕيٗ

 سٛضيحبر ٘بضش ٔحُ ٘طش

        

        

        

        

        

        

        

 

 


