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:يمسيّ
 

ـٛضاي عبٌي أمالة ـطٕ٘اي زضذمٛق رفىيً ٘يأد عبٌي جصة  19/4/1386ِٛضخ  608زض اجطاي ِمٛثٗ 

٘يأأد  ي٘ب ٚ ِطاوع آِٛظؾ عبٌي وفٛض ٚ ثٗ ِٕظأٛض ؼأبِبٔس٘ي جأصة اعضأب ٘يأد عٍّي زأفابٖ ياعضب

٘بي ـطايٕأس جأصة ٚ جٍأٛگيطي اظ  ؼبظي ٚ يىٕٛاذزي ـعبٌيذ ثٙيٕٗ٘بي زٌٚزي ٚ ؼيطزٌٚزي ٚ  عٍّي زأفابٖ

 صةجأ٘بي اجطايي ِصوٛض وأٗ زض جٍؽأبد ٘يأأد عأبٌي  ٔبِٗ ٚ زؼزٛضاٌعًّ ٘بي ـطزي، ـيٖٛ اعّبي ؼٍيمٗ

 گطزز. ِمٛة گطزيسٖ اؼذ ثٗ ـطح ضّيّٗ اضؼبي ِي

اظ پطاوٕأسٖ  ،ِطثٛطأٗ اٌىزطٚٔيىأي ي٘ب ـطَ رىّيً ٘ب ٚ زؼزٛضاٌعًّٚ  ٔبِٗ ي زليك ايٓ آييٓثب اجطا اِيس اؼذ

٘ب جٍٛگيطي ٚ ظِيٕٗ جصة اؼبريس لبٌح ٚ ِؤِٓ ٚ ِعزمس ثأٗ ٔظأبَ ِمأسغ جّٙأٛضي  ٘ب ٚ اذزالؾ ضٚيٗ وبضي

رٛـيأك ّ٘أٗ عٛاِأً اجطايأي ضا اظ ذساٚٔأس  .ـطاُ٘ گطزز ؼبظ اؼالِي ٚ رحمك زأفابٖ رّسْ اؼالِي ايطاْ

   ُ.يٌذ زاضإِٔبْ ِؽ



 بَّْيأتػبنيجذةزثيزذ

ٔيزاكشْباػضبيْيأتػهًيزاَشگبِ

 ػبنيكشٕرآيٕسع

 


ْبٔيزاكشآيٕسعػبنياػضبيْيأتػهًيزاَشگبِػبنيجذةتشكيمْيأتَبيّآييٍ»
ثباصالحبتثؼسي«كشٕر

شٕرایػبنیاَمالةفزُْگی19/4/86ٔ10/2/87يٕرخ608ٔ623يصٕةجهظبت


ف:تؼزي(1يبزِ
ثأأب رٛجأأٗ ثأأٗ جبياأأبٖ ضـيأأن عٍأأُ ٚ زأأأؿ زض ـطٕ٘أأح اؼأأالِي ٚ ضأأطٚضد حفأأ  ـأأأْ ٚ لساؼأأذ ٚا ي 

ٚضي اظ  ِحيطٙبي آِٛظؾ عبٌي وفٛض ٚ ٔظط ثٗ ٔمؿ ِحٛضي ٚ ؼأبظٔسٖ اعضأبي ٘يأأد عٍّأي ٚ ٌأعَٚ ثٙأطٖ
ؼأأي اؼأأزبزاْ ـط٘يرزأأٗ، وبضآِأأس ٚ ِأأؤِٓ ثأأٗ آضِبٔٙأأبي أمأأالة اؼأأالِي ٚ ثأأطاي ايرأأبز ٚحأأسد ضٚيأأٗ زض ثطض

ْبجذةاػضبيْيأتػهًييزاَشيگبِػبنيْيأت٘بي زاٚطٍجبْ عضٛيذ زض ٘يأد عٍّي،  لالحيذ
ٔبِأٗ، ٘يأأد ِطوأعي جأصة اعضأبي ٘يأأد  گأطزز. زض ايأٓ آييٓ رفأىيً ِي ٔيزاكشآيٕسعػبنيكشيٕر

ي ٘بي اجطاي عٍّي ٚظاضريٓ عٍَٛ، رحميمبد ٚ ـٕبٚضي ٚ ثٙساـذ، زضِبْ ٚ آِٛظؾ پعـىي ٚ ّ٘چٕيٓ ٘يأد
ْيأتيزكشيجيذة»ثٗ رطريت ٚ ثٗ اذزمأبض   ٘ب ٚ ِطاوع آِٛظؾ عبٌي، جصة اعضبي ٘يأد عٍّي زأفابٖ

 ـٛٔس. ٔبِيسٖ ِي «جذةاجزاييْبيْيأت»ٚ «ٔسارتيٍ


ٚاثؽزٗ ثٗ ـٛضاي عبٌي أمالة ـطٕ٘اي ثأٛزٖ ٚ زثيطذبٔأٗ آْ زض ِحأً زثيطذبٔأٗ ـأٛضاي   ٘يأد(2يبزِ
 ـٛز. ّٔبيس، ايربز ِي ِىبٔي وٗ زثيطذبٔٗ ـٛضاي عبٌي رعييٓ ِيعبٌي أمالة ـطٕ٘اي ٚ يب ٘ط

 
(ٔظبيف:3يبزِ
٘بي اجطايأي جأصة ثأطاي ايرأبز أؽأربَ،ٚحسد ضٚيأٗ ٚ رٛإّٔأسي ٚ  ارربش ؼبظ ٚ وبض ٚاحس زض ٘يأد -1

 ٘ب پٛيبيي زأفابٖ
 ٔظبضد ِؽزّط ثط اجطاي لحيح ضٛاثظ ٚ ِمطضاد جصة ٘يأد عٍّي زض رّبِي ؼطٛح -2
٘ب ٚ ضٛاثظ ِطثٛط ثٗ جصة ٘يأد عٍّأي ثأٗ ِٕظأٛض پيفإٔٙبز ثأٗ  ظٔاطي وٍيٗ ؼيبؼذثطضؼي ٚ ثب -3

ـٛضاي عبٌي أمالة ـطٕ٘اي ٚ رسٚيٓ زؼزٛضاٌعًّ اجطايأي ِطثأٛط ثأٗ جأصة عضأٛ ٘يأأد عٍّأي 
 ثطاي رمٛيت ثٗ ـٛضاي اؼالِي ـسْ ِطاوع آِٛظـي

جأصة ٚ  اجطايأي٘أبي  رعطيؿ ؼبذزبض ؼبظِبٔي ٚ ـطح ٚيبيؿ ٘يأد ِطوعي جصة ٚظاضرأيٓ ٚ ٘يأأد -4
 ايربز رعبًِ رعطيؿ ـسٖ ثيٓ آٔٙب

٘بي آِٛظؾ ثسٚ ٚ حيٓ ذسِذ ثب ٘سؾ رٛإّٔسؼبظي اعضبي ٘يأد عٍّأي ٚ ٔظأبضد ثأط  رسٚيٓ زٚضٖ -5
 حؽٓ أربَ آْ 

 ٘بي اجطايي جصة  ثطگعاضي ؼّيٕبض٘ب ٚ وبضگب٘ٙبي رٛجيٙي ثطاي عٕبلط ٘يأد -6
 ضاي عبٌي أمالة ـطٕ٘اي ضؼيسگي ثٗ ـىبيبد ٚ ؼبيط اِٛض ِحٌٛٗ اظ ؼٛي ـٛ -7
٘بي اجطايي جصة ٚ اضائٗ آْ ثٗ  ثطضؼي گعاضؾ عٍّىطز ؼب ٔخ ٘يأد ِطوعي جصة ٚظاضريٓ ٚ ٘يأد -8

 ـٛضاي عبٌي أمالة ـطٕ٘اي 
ـٛق ٚ زض ذأبض  اظ ِٛضأٛج جأصة اعضأبي ٘يأأد  4ِزٕبيط ثب ثٕس  -(623)اٌحبلي ِمٛة جٍؽٗ :1تجصزِ

أد ِؤؼأػ، اعضأبي ٘يأأد إِأبر ٚ ضئأيػ ِؤؼؽأبد آِأٛظؾ عٍّي، ٚييفٗ ثطضؼي ٚ رأييس لأالحيذ ٘يأ
 ثبـس. عبٌي ؼيطزٌٚزي ؼيطأزفبعي ثٗ عٙسٖ ٘يأد ِطوعي جصة ٚظاضريٓ ِي

(اػضبء:4يبزِ
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 ؼٗ ٔفط اظ اعضبي حميمي ـٛضاي عبٌي أمالة ـطٕ٘اي ثٗ أزربة آْ ـٛضا -1
 زثيط ٘يأد ِطوعي جصة اعضبي ٘يأد عٍّي ٚظاضد عٍَٛ، رحميمبد ٚ ـٕبٚضي -2
 ثيط ٘يأد ِطوعي جصة اعضبي ٘يأد عٍّي ٚظاضد ثٙساـذ، زضِبْ ٚ آِٛظؾ پعـىيز -3
 زثيط ٘يأد عبٌي گعيٕؿ وفٛض -4
 ٘ب ّٔبيٕسٖ ٔٙبز ّٔبيٕسگي ِمبَ ِعظُ ض٘جطي زض زأفابٖ -5
ؼيطأزفبعي)ثأب اٌٚٛيأذ زأفأابٖ آظاز  -٘ب ٚ ِؤؼؽأبد آِأٛظؾ عأبٌي ؼيطزٌٚزأي ّٔبيٕسٖ زأفأابٖ -6

 اؼالِي(
ِطوعي جصة ٚظاضريٓ حؽت ِٛضز ثٗ پيفٕٙبز ٚظضاي ِطثٛطٗ ٚ رأييس ـأٛضاي عأبٌي زثيط ٘يأد :1تجصزِ

 گطزز. أمالة ـطٕ٘اي أزربة ِي
ضئيػ ٘يأد اظ اعضبي حميمي ـٛضاي عبٌي أمالة ـطٕ٘اي رٛؼظ ـٛضاي اؼأالِي ـأسْ  :2تجصزِ

 گطزز. ٔزربة ِيِطاوع آِٛظـي ٚ زثيط آْ زض اٌٚيٓ جٍؽٗ اظ ثيٓ اعضب ٚ يب ذبض  اظ آْ رٛؼظ ٘يأد ا
وٕٕسح اعزجبض يب عأسَ اعزجأبض ِمأٛثبد ٚ رمأّيّبد  زض ِٛاضز رؽبٚي آضار، ضأي ضئيػ ٘يأد رعييٓ :3تجصزِ
 ذٛا٘س ثٛز.


ثبشس.(رػبيتيٕارزسيززرتُظيىزطتٕرانؼًماجزاييانشايييي5يبزِ
ثٗ لأٛضد پيّأبٔي  اؼزرساَ ٘يأد عٍّي ثطِجٕبي ٔيبظ زأفابٖ ٚ اظ ططيك ـطاذٛاْ عِّٛي ٚ اثزسا -1

 گيطز. أربَ ِي
زض ِأٛاضزي وأٗ جأصة عضأٛ ٘يأأد عٍّأي اظ ططيأك ؼيطـطاذأٛاْ عّأِٛي ضأطٚضي ثبـأس، ايأٓ  تجصزِ:

 ِٛضٛج ثبيس ثٗ رمٛيت ٘يأد ِطوعي جصة ثطؼس. 
جأصة  اجطايأي٘أبي  اٌٚيٓ ِطجن ضؼيسگي ثٗ لأالحيذ ِزمبضأيبْ اؼأزرساَ ٘يأأد عٍّأي، ٘يأد -2

ثٗ ٚاحس٘بي زياط ٔجٛزٖ ٚ رأييس ٔٙبيي اؼأزرساَ ثأٗ عٙأسٖ ٘يأأد ثبـس ٚ ايٓ حك لبثً رفٛيض  ِي
 ثبـس. ِطوعي جصة ٚظاضريٓ ِي

جأصة   اجطايي٘بي  اٌزسضيػ ٚ لطاضزازي ثبيس زض ٘يأد لالحيذ اعضبي ٘يأد عٍّي ٚ ِسضؼيٓ حك -3
 ِٛضز اضظيبثي لطاض گيطز.

اظ ـأطايظ، ثأطاي رجسيً ٚضعيذ اعضبي ٘يأد عٍّي اظ پيّبٔي ثٗ ضؼّي آظِبيفي زض لأٛضد احأط -4
 پصيطز.  اضرمبر ثٗ ضرجخ ثب رط أربَ ِي

ثٗ ضؼّي لطعي ِٕٛط ثأٗ احأطاظ ضرجأٗ زأفأيبضي اعضبي ٘يأد عٍّي رجسيً ٚضعيذ اؼزرساِي  -5
 ثبـس.  ِي
ثطاي رجسيً ٚضعيذ اؼزرساِي اعضبي ٘يأد عٍّي ثٗ ضؼّي لطعي، اضرمأبر اظ يأه ِطرجأٗ  :1تجصزِ

 ثبـس.  ثٗ ضرجٗ ثب رط ضطٚضي ِي
زض ِٛاضز ذبق ٚ حؽت ِٛضز ثب ِرٛظ ٚظاضريٓ ثٙساـأذ، زضِأبْ ٚ آِأٛظؾ پعـأىي ٚ عٍأَٛ،  :2تجصزِ

رحميمبد ٚ ـٕبٚضي اِىبْ ضؼّي لطعي ـسْ اعضبي ٘يأد عٍّي زض ِطارت پبييٓ رط اظ زأفيبضي ٔيأع 
 ِمسٚض ذٛا٘س ثٛز. 

ضبي ٘يأد عٍّي، ُ ضؼّي آظِبيفي اعجصة زض رّبَ ِطاحً لجً اظ لسٚض حى اجطايي٘بي  ٘يأد -6
رٛإٔأس اظ  ِؽئٌٛيذ ٔظبضد ثط عٍّىطز آٔٙأب ضا ثطعٙأسٖ زاـأزٗ ٚ زضلأٛضد احأطاظ عأسَ لأالحيذ ِي

 ازاِٗ ـعبٌيذ آٔبْ جٍٛگيطي ّٔبيٕس.
طايظ ٚيأژٖ جأصة اعضأبي ٘يأأد عٍّأي ـأـأٛضاي عأبٌي أمأالة ـطٕ٘اي( 623)الالحي جٍؽأٗ  -7

ٙيبد، ِعبضؾ اؼالِي، عٍأَٛ أؽأبٔي ٚ ٘بي اٌ ضـزٗ ٘بي رطثيذ ِعٍُ ٚ رطثيذ ِسضغ ٚ  زأفابٖ
 ٕ٘ط ثٗ رمٛيت ـٛضاي اؼالِي ـسْ ِطاوع آِٛظـي ذٛا٘س ضؼيس.

ثىبضگيطي ِسضؼبْ يب ِحممبْ يب اـطازي وٗ جٙذ أربَ ذسِبد لبٔٛٔي ٚ ذسِبد ِأٛضز رعٙأس)لبْٔٛ  -8
ضٖ ثأٗ ٘ب حأساورط ثأطاي يأه زٚ ٚ...( زض زأفأابٖ K٘ب، ضطيت ذسِبد پعـىبْ ٚ پيطاپعـىبْ، ثٛضؼيٗ

 ٔبِٗ ذٛا٘س ثٛز. يٓزازي ٚ زض ازاِٗ زض چبضچٛة ايٓ آيلٛضد لطاض
 ثبـس.  اعضبي ٘يأد عٍّي ِي٘بي ِّيعٖ  ٘بي ٘يأد ٔبِٗ آييٓحبوُ ثط  ٔبِٗ آييٓايٓ  -9

 
(رطيسگيثّترهفبت6يبزِ

٘أبي ِطوأعي جأصة ٚ ٘يأأد ٘أبي اجطايأي جأصة زض  ٘يأد عبٌي جصة ِؽئٛي ٔظبضد ثأط عٍّىأطز ٘يأد
 اجطايأي٘أبي  ب ٚ ِطاوع آِٛظؾ عبٌي ثٛزٖ ٚ ِطجن ضؼيسگي ثٗ ـىبيبد زضيبـزي اظ عٍّىطز ٘يأدزأفاب٘ٙ

ثبـأس. رمأّيّبد ٘يأأد  ٘ب ِي وبضي ٚ اعّبي رجعيض زض ثطضؼي پطٚٔأسٖ زض ظِيٕٗ ررٍفبد، رٕسضٚي، ِؽبِحٗ
 ٛز.  ا رجبج ذٛا٘س ث عبٌي ٔظط ٔٙبيي رٍمي ـسٖ ٚ ثطاي زأفاب٘ٙب ٚ ِطاوع آِٛظؾ عبٌي  ظَ


 (7يبزِ
ٛضاي ـأأأأأأأ 10/2/87ٚ   19/4/86ِٛضخ 623ٚ   608رجمطٖ زض جٍؽبد  7ِبزٖ ٚ  7ِفزًّ ثط  ٔبِٗ آييٓايٓ 

٘بي ِطثٛطٗ ثأٗ گأعيٕؿ اؼأزبز ثأٗ  عبٌي أمالة ـطٕ٘اي ثٗ رمٛيت ضؼيس ٚ اظ ربضيد رمٛيت آْ، وٍيٗ ٘يأد
 يبثس. ٘بي جصة رؽييط عٕٛاْ ِي ٘يأد
 


َژازيحًٕزاحًسي

 جًٕٓرٔرئيضشٕرايػبنياَمالةفزُْگيرئيض
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آييٓ ٔبِٗ رفىيً ٘يأد عبٌي جأصة اعضأبي ٘يأأد عٍّأي زأفأاب٘ٙب ٚ ِطاوأع آِأٛظؾ  3ِبزٖ  4طجك ثٕس 

ٕاأي(، ا٘أساؾ، ٚيأبيؿ ٚ رطويأت ـٛضاي عبٌي أمالة ـط٘ 19/4/86ِٛضخ  608عبٌي وفٛض )ِمٛة جٍؽٗ 

مبد ٚ ـٕبٚضي ٚ ثٙساـذ، زضِبْ ٚ آِأٛظؾ پعـأىي ٚ ٘يأرٙأبي ٘يأرٙبي ِطوعي ٚظاضريٓ عٍَٛ، رحمي اعضبي

اجطايي جصة زأفاب٘ٙب ٚ ِؤؼؽبد آِٛظؾ عبٌي ربثن ٚظاضريٓ ِعثأٛض ٚ زأفأابٖ آظاز اؼأالِي، ثأٗ ـأطح 

 شيً رمٛيت گطزيس.



تؼزيفٔاصطالحبت-1يبزِ

 ىي .ٚظاضد عٍَٛ، رحميمبد ٚ ـٕبٚضي ٚ ٚظاضد ثٙساـذ، زضِبْ ٚ آِٛظؾ پعـ ٔسارت: -1

 ٚظيط عٍَٛ، رحميمبد ٚ ـٕبٚضي ٚ ٚظيط ثٙساـذ، زضِبْ ٚ آِٛظؾ پعـىي . ٔسيز: -2

٘يأد ِطوعي جصة اعضبي ٘يأد عٍّي ٚظاضريٓ عٍَٛ، رحميمبد ٚ ـٕبٚضي ٚ  ْيأتيزكشيجذة: -3

 ثٙساـذ، زضِبْ ٚ آِٛظؾ پعـىي .

 : زثيطذبٔٗ ٘يأد ِطوعي جصة اعضبي ٘يأد عٍّي ٚظاضد .زثيزذبَّ -4

 ٘يأد اجطايي جصة اعضبي ٘يأد عٍّي ِؤؼؽٗ . جذة:ْيأتاجزايي -5

 ٘ب، ِؤؼؽبد آِٛظؾ عبٌي اعُ اظ آِٛظـي ٚ پژٚ٘في. ٘ط يه اظ زأفابٖ طظّ:ؤي -6



ٔظبيفْيأتيزكشيجذة-2يبزِ

٘بي ِطثٛط ثأٗ جأصة اعضأبي ٘يأأد عٍّأي )اعأُ اظ  ٚ ِمطضاد ٚ آييٓ ٔبِٗ اجطايي٘بي  رسٚيٓ ؼيبؼذ   -1

 عِّٛي( ٚ پيفٕٙبز آٔٙب جٙذ رمٛيت ثٗ ِطاجن شيطثظ الحيذ لعٍّي ٚ  ٘بي رٛأبيي

 ثبظٔاطي زض ِمطضاد ٚ آييٓ ٔبِٗ ٘بي ِطثٛط ٚ پيفٕٙبز الالح آٔٙب ثٗ ٚظيط ثطاي رمٛيت .    -2

 رٙيٗ، رٕظيُ ٚ پيفٕٙبز آييٓ ٔبِٗ زاذٍي ٘يأد ِطوعي جصة ٚ اضائٗ ثٗ ٚظيط ثطاي رمٛيت.     -3

)اعأُ اظ لأطاضزازي، آِأٛظؾ عأبٌي  بدٍجبْ عضأٛيذ زض ٘يأأد عٍّأي ِؤؼؽأثطضؼي ٚ رأييس جصة زاٚط  -4

 پيّبٔي، ضؼّي آظِبيفي، ضؼّي لطعي( 

اعضأبي  ِزمبضيبْ رجأسيً ٚضأعيذ اؼأزرساِي عِّٛيلالحيذ ٘بي عٍّي ٚ  رٛأبيي ثطضؼي ٚ رأييس    -5

 .  ٘يأد عٍّي

ٚ پيفٕٙبز ثأٗ ٘يأأد  اجطاييي ٘ب عِّٛي اعضبي ٘يأدلالحيذ عٍّي ٚ  ٘بي رٛأبييثطضؼي ٚ رأييس    -6

 ٔٙبئي.  يسرأيعبٌي جٙذ 

ٚ ٘بي ِزمبضأأي عضأأٛيذ زض ٘يأأأد عٍّأأي زأفأأاب٘ٙب  لأأالحيذ عّأأِٛي ثٛضؼأأيٗرأييأأس ثطضؼأأي ٚ     -7

 ِؤؼؽبد آِٛظؾ عبٌي.

ثطضؼي ٚ رأييس اٌٚيٗ لالحيذ عِّٛي اعضبر ِؤؼػ ٚ ٘يأد إِبر ِؤؼؽبد آِٛظؾ عأبٌي ؼيطزٌٚزأي  -8

 ؼيطأزفبعي.  –

ثطضؼي ٚ رأييس لالحيذ عِّٛي اـربلي وٗ ثٗ عٕٛاْ ضئيػ ِطاوع آِأٛظؾ عأبٌي ؼيطزٌٚزأي ِعطـأي  -9

 ـٛٔس.  ِي

٘أبي اجطايأي جأصة ٚ اضظيأبثي ـعبٌيأذ  ضؼيسگي ثٗ وٍيٗ ـىبيبد ِططٚحٗ ٚ ٔظأبضد ثأط عٍّىأطز ٘يأد  -10

   .٘بي آٔٙب ٚ اضائٗ گعاضؾ آْ ثٗ ِطاجن شيطثظ

 .اظ ٘يأد عبٌي جصة  أربَ ؼبيط اِٛض ِحٌٛٗ    -11



اػضبيْيأتيزكشيجذة-3يبزِ

اعضأبي ٘يأأد عٍّأي )طجك رجمطٖ يه ِبزٖ ؼٗ آييٓ ٔبِٗ ٘يأد عأبٌي جأصة زثيط ٘يأد ِطوعي جصة    .1

 ـٛز(  ٘ب ٚ ِطاوع آِٛظؾ عبٌي أزربة ِي زأفابٖ

 ِعبْٚ ِطثٛطٗ   .2

(، ضئأيػ ِطوأع اِأٛض ، رحميمأبد ٚ ـٕأبٚضيعٍأَٛٚظاضد )زض  ِسيط وً زـزط ٔظبضد ٚ اضظيبثي آِٛظؾ عأبٌي   .3

 (، زضِبْ ٚ آِٛظؾ پعـىيٚظاضد ثٙساـذ)زض  عٍّي ٘يأد

 يىي اظ ِعبٚٔيٓ ٔٙبز ّٔبيٕسگي ِمبَ ِعظُ ض٘جطي زض زأفاب٘ٙب ثٗ پيفٕٙبز ضئيػ ٔٙبز   .4

آِٛذزأٗ  ٘بي عٍّأي ٚ ـطٕ٘اأي )وأٗ رطجيحأبا حأسالً يأه ٔفأط اظ آٔأبْ، زأؿ ٔفط اظ ـرمأيذ پٕجرب  ؼٗ  .5

 ؼبي.  4ٚ حىُ ٚظيط ثّسد  يس ٘يأد عبٌي جصةيٚ رأ٘يأد ِطوعي جصة ضـزٗ حمٛق ثبـس( ثٗ پيفٕٙبز 

 ثعس اظ اثالغ حساورط طي يه ِبٖ رٛؼظ ٚظيط لبزض ذٛا٘س ـس.  5لسٚض احىبَ اعضبي ِٛضٛج ثٕس -1تجصزِ

اهذاف، وظايف و تزكية هيأتهاي »مصىته 

جذب هيأت علمي دانشگاهها  اجزاييمزكشي و 

 «و مؤطظات آمىسع عالي
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عسي رٛؼأظ ٘يأأد ِطوأعي جأصة ٘بي ث زض زٚضٖ اٚي رٛؼظ ٚظيط ٚ ثطاي زٚضٖ 5اعضبي ِٛضٛج ثٕس  -2تجصزِ

 ـٛٔس.  ثٗ ٘يأد عبٌي جصة پيفٕٙبز ِي

٘بي  ثأطاي ِؤؼؽأبد آِأٛظؾ عأبٌي ؼيطزٌٚزأي ٚ ؼيطأزفأبعي ٚ زأفأابٖ آظاز اؼأالِي وّيزأٗ -3تجصزِ

 گطزز. ذبلي ظيطٔظط ٘يأد ِطوعي جصة ٚظاضريٓ رفىيً ِي



جذةاجزايياْسافْيأت-4يبزِ

لأالحيذ ٘أبي عٍّأي ٚ  عٍّي ٚاجس ـأطايظ ٚ زاضاي رٛأأبيي اعضبي ٘يأدأربَ ـطآيٕس جصة ٚ اؼزرساَ  -

 ِؤؼؽٗ عِّٛي ثب رٛجٗ ثٗ ٔيبظ٘بي



جذةاجزايئظبيفْيأت-5يبزِ

 ـٕبؼبيي ٚ رعييٓ ٔيبظ٘بي جصة اعضبي ٘يأد عٍّي زض گطٚ٘ٙبي آِٛظـي ٚ پژٚ٘في -1

 أربَ ـطاذٛاْ عِّٛي ثطاي جصة اعضبي ٘يأد عٍّي ِؤؼؽٗ  -2

 ثبـٕس.  ٘بي ـعٍي ِؽزرٕي ِي ثٛضؼيٗ ِ:تجصز

گيطي زض ذمأٛق ٔحأٖٛ ٚ چاأأٛٔاي اؼأزرساَ اعضأبي ٘يأأد عٍّأأي اعأُ اظ لأطاضزازي، پيّأأبٔي،  رمأّيُ -3

ضؼّي آظِبيفي، ضؼّي لطعي، ٘يأد عٍّي ططح ؼطثبظي، ِأِٛضيذ ٚ أزمأبي اعضأبي ٘يأأد عٍّأي زض 

 ٘ب ٚ ِمطضاد ِطثٛطٗ ٔبِٗ چبضچٛة آييٓ

بضأيبْ ثأٛضغ ٚ ِزم ِؤؼؽأٗذمأٛق جأصة اعضأبي ٘يأأد عٍّأي ِزمبضأي اؼأزرساَ زض اعالَ ٔظط زض -4

 عِّٛي لالحيذ عٍّي ٚ  ٘بي رحميٍي اظ ٌحبي رٛأبيي

 ٔظبضد ثط حؽٓ اجطاي لٛأيٓ ٚ ِمطضاد ِطثٛط ثٗ اؼزرساَ اعضبي ٘يأد عٍّي -5

 ي ٚظاضريٓ اضائٗ گعاضـبد ِؽزّط ؼبٌيبٔٗ حؽت ِٛضز ثٗ ٘يأد ِطوعي جصة اعضبي ٘يأد عٍّ -6



جذةزاَشگبْٓبيتبثغٔسارتيٍػهٕؤثٓساشتاجزاييتزكيتاػضبيْيأت-6يبزِ

 (٘يأد)ضئيػ ِؤؼؽٗ ضئيػ    .1

 ِؤؼؽٗضئيػ ٔٙبز ّٔبيٕسگي ِمبَ ِعظُ ض٘جطي زض    .2

ٚ ٘يأأد ِطوأعي ضئأيػ ِؤؼؽأٗ ثأٗ ثأٗ پيفإٔٙبز ِؤؼؽٗ ثٕأب عضٛ ٘يأد عٍّي اظ ّ٘بْ  پٕجرب  ؼٗ   .3

 ٚ حىُ زثيط ٘يأد ِطوعي جصة .  أد عبٌي جصة٘يرأييس 

 ِؤؼؽأٗـٛق ثٗ أزربة ٚ حىُ ضئأيػ  3٘يأد عٍّي ِٛضٛج ثٕس  زثيط ٘يأد وٗ اظ ِيبْ اعضبي-1تجصزِ

 ـٛز. ِٕمٛة ِي

 گطزز. لبزض ِيزثيط ٘يأد ِطوعي جصة ثعس اظ اثالغ حساورط رب يه ِبٖ رٛؼظ  3لسٚض احىبَ ثٕس -2تجصزِ

زض ِأٛضز اضائٗ ٔظأطاد ررممأي فىسٖ ٚ ِسيط گطٖٚ آِٛظـي ِطثٛطٗ، حؽت ٔيبظ جٙذ ضئيػ زأ-3تجصزِ

 ـٛٔس.  ثٗ جٍؽبد ٘يأد اجطايي جصة زعٛد ِي( ،  …پطٚٔسٖ ِزمبضيبْ )٘يأد عٍّي، ثٛضغ رحميٍي ٚ



ٚ  ثأٗ لأٛضد اؼأزبٔيجصة ٘يأد عٍّي  اجطاييآظاز اؼالِي ٘يأد زأفابٖ ثطاي وٍيٗ ٚاحس٘بي  -7يبزِ

 ـٛز:  شيً رفىيً ِي رطويتثب 

 ضئيػ ثعضگزطيٓ ٚاحس اؼزبْ )ضئيػ ٘يأد( -1

 ضئيػ ٔٙبز ّٔبيٕسگي ِمبَ ِعظُ ض٘جطي زض ثعضگزطيٓ ٚاحس اؼزبْ -2

ثٕب ثٗ پيفٕٙبز ضئيػ ثعضگزطيٓ ٚاحس اؼزبْ ثأٗ ٘يأأد ِطوأعي جأصة ٚظاضد عضٛ ٘يأد عٍّي  پٕجرب  ؼٗ -3

 ٚ حىُ ضئيػ زأفابٖ آظاز اؼالِي.  د عبٌي جصة٘يأِطثٛط ثٗ ِٕظٛض رأييس اٌٚيٗ ٚ رأييس ٔٙبئي 

ـٛق ثب حىُ ٚ أزربة ضئيػ ثعضگزطيٓ ٚاحس  3زثيط ٘يأد اظ ِيبْ اعضبي ٘يأد عٍّي ِٛضٛج ثٕس -1تجصزِ

 ـٛز.  اؼزبْ، ِٕمٛة ِي

٘بي پعـأىي ثأب ِعطـأي ٘يأأد  ، حؽأت ِأٛضز زض ضـأز7ِٗأبزٖ  3يه ٔفط اظ اعضبي ِٛضأٛج ثٕأس  -2تجصزِ

٘بي ؼيطپعـىي ثب ِعطـي ٘يأد ِطوأعي  ظاضد ثٙساـذ، زضِبْ ٚ آِٛظؾ پعـىي ٚ زض ضـزِٗطوعي جصة ٚ

 ـٛٔس. جصة ٚظاضد عٍَٛ، رحميمبد ٚ ـٕبٚضي ثٗ ٘يأد عبٌي جصة ِعطـي ِي



٘بي ِؽبيط ثب آْ، ٍِؽأي ٚ ِٕؽأٛخ ِأي  ٔبِٗ اظ ظِبْ رمٛيت ٚ اثالغ ايٓ ِمٛثٗ، وٍيٗ ِمطضاد ٚ آييٓ-8يبزِ

ثبـس.

٘يأأأد عأأبٌي جأأصة  9/2/87ٚ  2/2/87ِأأٛضخ  6ٚ  5رجمأأطٖ زض جٍؽأأبد  9ِأأبزٖ ٚ  9يأأٓ ِمأأٛثٗ زض ا -9يييبزِ

اعضبي ٘يأد عٍّي زأفاب٘ٙب ٚ ِؤؼؽبد آِٛظؾ عبٌي، ثٗ رمٛيت ضؼأيس ٚ اظ ظِأبْ اثأالغ،  ظَ ا جأطار 

 اؼذ.
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«ْبٔيزاكشآيٕسعػبنيكشٕرشزايظػًٕيياطترساواػضبيْيأتػهًيزاَشگبِ»


 ضيبْ اؼزرساَ، عضٛيذ ٘يأد عٍّي ثبيس ٚاجس ـطايظ عِّٛي ثٗ ـطح شيً ثبـٕس:ِزمب
 ربثعيذ وفٛض جّٙٛضي اؼالِي ايطاْ -1

 رسيٓ ثٗ يىي اظ ازيبْ ضؼّي ِمطح زض لبْٔٛ اؼبؼي -2

ؼب ضي زيٕأي ٚ پط٘يأع اظ ٚاضز  ٚـبزاضي ثٗ ٔظبَ جّٙٛضي اؼالِي، اعزمبز ثٗ وبضآِسي ٔظبَ ٚ ِطزَ -3
 ٘بي عٍّي بظگبض زض حٛظٖ ـعبٌيذوطزْ ذطٛط ؼيبؼي ٔبؼ

 رعٙس ثٗ لبْٔٛ اؼبؼي، الً ٚ يذ ـميٗ ٚ اٌزعاَ عٍّي ثٗ ـطاِيٓ ض٘جطي  -4
اٌزعاَ عٍّأي ثأٗ احىأبَ اؼأالَ)أربَ ٚاججأبد ٚ پط٘يأع اظ ِحطِأبد( ٚ آـإٔبيي ثأب احىأبَ ـأطعي  -5

 وريطا ثزالر

آٔأأبْ زض ٕ٘اأأبَ  ـعٍأأي، ِأأالن ٚضأأن زض رفأأريك اٌزأأعاَ عٍّأأي ِزمبضأأيبْ ثأأٗ احىأأبَ اؼأأالِي -1تجصييزِ
 اؼزرساَ اؼذ.

ّي، ِٕسض  زض لبْٔٛ اؼبؼي ثٗ ـطط آٔىٗ ِزظب٘ط ثٗ ٔمض احىبَ اؼأالِي الٍيزٙبي زيٕي ضؼ -2تجصزِ
   .ايٓ ثٕس ِؽزرٕي ٘ؽزٕس ٔجبـٕس، اظ حىُ

عسَ ؼبثمٗ ـعبٌيذ ِؤثط عٍيٗ ٔظبَ جّٙٛضي اؼالِي ٚ ٔساـزٓ ؼبثمٗ ٚاثؽأزاي يأب گأطايؿ ثأٗ  -6

 ي ِحبضة ٚ ِعبٔس ثب ٔظبَ جّٙٛضي اؼالِي.ؼبظِبٔٙب ٚ رفىٍٙب
ثطذٛضزاضي اظ حؽٓ ـٙطد اذاللي، عميأسري ٚ ؼيبؼأي، عأسَ اعزيأبز ثأٗ ِأٛاز ِرأسض ٔساـأزٓ  -7

ؼٛاثك ِحىِٛيذ ويفطي ٚ أزظبِي، عسَ اـزٙبض ثٗ ـؽك ٚ ـرٛض ٚ اعّبي ِٕبـي عفذ عِّٛي 
 ٚ ضـزبض ذالؾ حيريذ ـؽٍي

 اي)طجك ؼٛگٕسٔبِٗ(  ق حطـٗاٌزعاَ ثٗ لٛأيٓ ٚ ِمطضاد لٕفي، اذال -8
 ثطذٛضزاضي اظ ؼالِذ جؽّي ٚ ضٚحي  ظَ ٚ ٔساـزٓ ٔمك عضٛ ِؤثط -9

 عسَ ِٕن لبٔٛٔي اظ ٌحبي ذسِذ ٔظبَ ٚييفٗ   -10
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شزايظٔيژِجذةاػضبيْيأتػهًيزاَشگبِتزثيتيسرص


٘يأأد  4/4/87 ـٛضاي عبٌي أمالة ـطٕ٘اي ٚ جٍؽٗ ِٛضخ  10/2/87ِٛضخ  623ثٗ اؼزٕبز ِمٛثبد جٍؽٗ 

٘ب ٚ ِطاوأأع آِأٛظؾ عأبٌي وفأٛض عأأالٖٚ ثأط زاضا ثأٛزْ ـأأطايظ  زأفأابٖاعضأبي ٘يأأأد عٍّأي عأبٌي جأصة 
 ثبـس. رطثيذ ِسضغ ثٗ ـطح شيً ِي  عِّٛي. ـطايظ ٚيژٖ جصة اعضبي ٘يأد عٍّي زأفابٖ

 زاـزٓ ؼطحي ِزٕبؼت اظ آگب٘ي ٚ ِعبضؾ زيٕي -1
اؼأالِي ٚ ؼأٛاثك اضظـإّٔس عٍّأي زض ذأسِذ ثأٗ  زاـزٓ ؼٛاثك زـبج اظ آضِبٔٙبي اليً أمالة -2

 ٔظبَ ِمسغ جّٙٛضي اؼالِي ايطاْ.
رٛأبيي زضجٙذ اضرمبي زيٕي ٚ پطٚضؾ ٔؽً زأفرٛ، ِأؤِٓ، أمالثأي، ِزعٙأس، اِيأسٚاض ثأب ٘ٛيأذ  -3

 اؼالِي.

اٌزعاَ عٍّي ثٗ گؽزطؾ ٚ رمٛيذ ايّبْ، اعزمأبز اؼأالِي، رٙأصيت ٚ رعويأٗ ٔفأػ ٚ اـأعايؿ ثأبٚض  -4
 ثٗ عمبيس اؼالِي ٚ اعزالي ضٚح ِعٕٛيذ ٚ ِىبضَ ٚ ـضبئً اذاللي عِّٛي ٔؽجذ

ؼأبظي  ٘بي اؼالِي ـسْ ِطاوع آِٛظؾ عبٌي ٚاعزمبز ثٗ ثِٛي اٌزعاَ ثٗ گؽزطؾ ٚ رمٛيذ ثطٔبِٗ -5
 عٍُ زض ؼبحزٙبي ِزٕٛج آْ.
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شزايظٔيژِجذةاػضبيْيأتػهًيزاَشگبِتزثيتيؼهى


٘يأأد  4/4/87ـٛضاي عبٌي أمالة ـطٕ٘اي ٚ جٍؽٗ ِأٛضخ  10/2/87ِٛضخ  623ثٗ اؼزٕبز ِمٛثبد جٍؽٗ 

٘ب ٚ ِطاوأأع آِأٛظؾ عأبٌي وفأٛض عأأالٖٚ ثأط زاضا ثأٛزْ ـأأطايظ  زأفأابٖاعضأبي ٘يأأأد عٍّأي عأبٌي جأصة 
 ثبـس. رطثيذ ِعٍُ ثٗ ـطح شيً ِي  عِّٛي. ـطايظ ٚيژٖ جصة اعضبي ٘يأد عٍّي زأفابٖ

 يٕيزاـزٓ ؼطحي ِزٕبؼت اظ آگب٘ي ٚ ِعبضؾ ز -1
زاـزٓ ؼٛاثك زـبج اظ آضِبٔٙبي اليً أمالة اؼأالِي ٚ ؼأٛاثك اضظـإّٔس عٍّأي زض ذأسِذ ثأٗ  -2

 ٔظبَ ِمسغ جّٙٛضي اؼالِي ايطاْ.
رٛأبيي زضجٙذ اضرمبي زيٕي ٚ پطٚضؾ ٔؽً زأفرٛ، ِأؤِٓ، أمالثأي، ِزعٙأس، اِيأسٚاض ثأب ٘ٛيأذ  -3

 اؼالِي.

، رٙأصيت ٚ رعويأٗ ٔفأػ ٚ اـأعايؿ ثأبٚض اٌزعاَ عٍّي ثٗ گؽزطؾ ٚ رمٛيذ ايّبْ، اعزمأبز اؼأالِي -4
 عِّٛي ٔؽجذ ثٗ عمبيس اؼالِي ٚ اعزالي ضٚح ِعٕٛيذ ٚ ِىبضَ ٚ ـضبئً اذاللي

ؼأبظي  ٘بي اؼالِي ـسْ ِطاوع آِٛظؾ عبٌي ٚاعزمبز ثٗ ثِٛي اٌزعاَ ثٗ گؽزطؾ ٚ رمٛيذ ثطٔبِٗ -5
 عٍُ زض ؼبحزٙبي ِزٕٛج آْ.
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ْبٔيؤطظبتآيٕسعػبنئپژْٔشيِزرزاَشگباػضبيْيأتػهًييزاحمجذةتمٕيى

 

 ضٚظ( 5آٚضي زضذٛاؼذ ِزمبضيبْ )حساورط زضيبـذ ٚ جّن -1

 ضٚظ( 5ثطضؼي اٌٚيٗ پطٚٔسٖ ِزمبضيبْ ثب ٔظط ٘يأد اجطايي جصة )حساورط  -2

٘بي ثطضؼأأي  رفأأىيً ٚ رىّيأأً پطٚٔأأسٖ ثأأطاي ِزمبضأأيبْ زاضاي ـأأطايظ اٌٚيأأٗ ٚ اضؼأأبي ثأأٗ وّيزأأٗ -3

 ضٚظ( 7عِّٛي )حساورط لالحيذ٘بي عٍّي ٚ   رٛأبيي

 ضٚظ( 45ٔزيرٗ ثطضؼي لالحيذ عِّٛي ٚ عٍّي زض ِؤؼؽٗ ) حساورط  -4

 ضٚظ( 15ارربش رمّيُ زض ٘يأد اجطايي جصة ِؤؼؽٗ )حساورط  -5

اضؼبي ذاللٗ پطٚٔسٖ ِزمبضيبٔي وٗ زض ٘يأد اجطايأي جأصة ِؤؼؽأٗ ِأٛضز رأييأس لأطاض گطـزأٗ ثأٗ  -6

 ضٚظ( 7رط زثيطذبٔٗ ٘يأد ِطوعي جصة ٚظاضد ِطثٛطٗ )حساو

 ضٚظ( 45ارربش رمّيُ ٔٙبيي رٛؼظ ٘يأد ِطوعي جصة ٚظاضد ِطثٛطٗ )حساورط -7

 ضٚظ( 10اعالَ ٔزيرٗ ٔٙبيي رٛؼظ ِؤؼؽٗ ثٗ ِزمبضي )حساورط  -8

 

٘أبي  ـطاذٛاْ عّأِٛي ثأطاي اؼأزرساَ اعضأبي ٘يأأد عٍّأي ٚ ثأٛضغ رحمأيٍي زٚ ثأبض زض ؼأبي ٚ زض ِبٖ -

 ـٙطيٛض ٚ ثّٙٓ أربَ ذٛا٘س ـس.
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آيٕسعػبنيكشٕراػضبيْيأتػهًيذٕاٌجذةطزحفزا
 

(رٔالفزاذٕاٌجذةَيز1ٔ

 ٔابضؾ ِزٓ ـطاذٛاْ -1-1
 ِزٓ ـطاذٛاْ ثبيس زاضاي ِٛاضز ظيط ثبـس:

 ٗذاللٗ وٛربٖ ٚ ضٚـٓ اظ ِفرمبد وٍي ٚ ضؼبٌذ زٚضّٔبي ِؤؼؽ 

 اضائٗ ظِبْ زليك ٚ ٍِٙذ اضؼبي ِساضن 

 ٘أأبي آِٛظـأأي ٚ  ٘ب ٚ گطٖٚ ٚ اِىبٔأأبد زأفأأابٖ ٘بي ـأأؽٍي رٛضأأيح ِرزمأأط زض ِأأٛضز ٔيبظِٕأأسي

 پژٚ٘في

 ذمٛليبد ٚ رٛإّٔسيٙبي ِطثٛط ثٗ اـطاز ِٛضز ٔيبظ 

  ،ٗضإّ٘بيي زضِٛضز چاٛٔاي اضؼأبي رمبضأب اظ طأطؾ زاٚطٍت)ـأبًِ ِأساضن ِٛضزٔيأبظ، ـأطَ ِطثٛطأ

ذ پأصيطؾ آزضغ، ربضيد اضؼبي ٚ ٔحٖٛ پيايطي، ٔحٖٛ اعالَ ثٗ پصيطـزٗ ـأسگبْ، رعيأيٓ ظِأبْ ٚ ٍِٙأ
 اعزطاضبد

  ِفرمبد ـطزي زاٚطٍت ـبًِ: ٔبَ ٚ ٔبَ ذبٔٛازگي، ؼبي رٌٛس، ِحً لسٚض ـٕبؼٕبِٗ، ٚضأعيذ

رأ٘أأً، ؼأأٛاثك رحمأأيٍي اظ زيأأخٍُ رأأب آذأأطيٓ ِأأسضن رحمأأيٍي ـأأبًِ ؼأأبي ـأأطٚج ٚ ذبرّأأٗ، ٔأأبَ 
 ٘ب ٚ ِحً آْ زأفابٖ

 ٚ اجطايي ـٕبؼٕبِٗ عٍّي زاٚطٍت ثب رأويس ثط ؼٛاثك آِٛظـي، پژٚ٘في، ـطٕ٘اي 

 ِزٓ ـطاذٛاْ ثبيؽزي ثٗ رأييس ٘يأد اجطايي جصة ِؤؼؽٗ ثطؼس. 2-1
 ضؼبٔي ايٕزطٔزي، ٚة ؼبيذ زأفابٖ چبپ زض ضٚظٔبِٗ وريطا ٔزفبض، پبيابٖ اطالج -3-1

 ثبض زض ؼبي )ـٙطيٛض ٚ ثّٙٓ ِبٖ ٘ط ؼبي( اعالَ ذٛا٘س گطزيس. 2ططح ـطاذٛاْ ثٗ لٛضد ِزّطوع  -4-1

ضٚظ ثأٛزٖ ٚ اضؼأبي ِأساضن لأطـبا ثأٗ زثيطذبٔأٗ ٘يأأد اجطايأي جأصة  15اضؼأبي ِأساضن ٍِٙذ رىّيأً ٚ  -5-1
 ِؤؼؽٗ ِعزجط ذٛا٘س ثٛز.

 ثبـس. ِؽئٌٛيذ پيايطي پطٚٔسح ِزمبضي زض وٍيٗ ِطاحً جصة ثٗ عٙسٖ ذٛز ِزمبضي ِي
 ِساضن پػ اظ زٚضٖ ِمطض ـسٖ، پصيطـزٗ ٔرٛا٘س ـس.

(رٔالاَتربةْيأتػهًي2
 ضن وبًِ رٛؼظ زثيطذبٔٗ ٘يأد اجطايي جصة ِؤؼؽٗزضيبـذ ِسا -2-1

 ثطضؼي زليك ِساضن ٚ ِؽزٕساد، ثب رٛجٗ ثٗ ـطَ پيٛؼذ. -2-2

 گطزز. اِزيبظاد رٛؼظ ٘يأد اجطايي جصة ٚ ِؽزٕساد ثٗ لٛضد زليك زض ـطَ ِطثٛطٗ وبًِ ِي -2-3

 ٗ٘بي ررممأأي، زوزأأطاي  ِأأساضن زأفأإٔبِٗ ررممأأي )ثأأٛضز ررممأأي( زض ضـأأزPh.D ن يأأب ِأأسض

وبضـٕبؼي اضـس ٚ اضؼبي ِساضن رحميٍي ِطثٛطٗ جعر ِعيبض٘بي الٍي ٚ ضطٚضي ثأطاي عضأٛيذ 

 عٍّي اؼذ. ٘يأد

 ٘بي حصؾ وٕٕسٖ ـطز ـبذك 

 ِفىالد ضٚحي ٚ ضٚأي -

 ثيّبضيٙبي جؽّي ٔبرٛاْ وٕٕسٖ -
 ِفىالد اذاللي -

 زاـزٓ يب٘ط ٔبِٕبؼت ٚ ذالؾ ـئٛٔبد اؼالِي -

 عسَ ضعبيذ ِٛاظيٓ اذاللي -

 طاي زاٚطٍجيٓ اؼزرساَ پيّبٔي ٚ ضؼّي وٗ ِسضن وبضـٕبؼي اضـس زاـزٗ ثبـٕس حساورط ؼٓ ث

ؼأبي  45ٚ زأفإٔبِٗ ررممأي ٚ ـأٛق ررممأي  Ph.Dؼبي ٚ ثأطاي زاضٔأسگبْ ِأساضن زوزأطي  35

 اؼذ. ِٛاضز اؼزرٕبيي ٚ ذبق ثب وؽت ِرٛظ اظ ٘يأد ِطوعي جصة ٚظاضريٓ ذٛا٘س ثٛز.

 ٘ط ِٕطمٗ اؼذ. زض ـطايظ ِؽبٚي اٌٚٛيذ ثب ِزمبضي ثِٛي 

 ٗؼأَٛ اِزحبٔأبد ثأٛضز ررممأي ٚ ـأٛق  -زَٚ -٘بي اٚي زض ـطايظ ِؽبٚي اٌٚٛيذ ثب ٔرجاأبْ ٚ ضرجأ

 )ٚيژٖ ٘يأد عبٌي جصة ِؤؼؽٗ ربثعٗ ٚظاضد ثٙساـذ.( Ph.Dررممي ٚ 

 رٛإٔأس زض طأطح ـطاذأٛاْ  ِزمبضيبٔي وٗ يه ؼبي اظ ـطٚج رعٙساد لبٔٛٔي آٔٙأب گصاـأزٗ ثبـأس ِي
 ـطوذ ّٔبيٕس.

 ٘بي أربَ ـسٖ، ـعبٌيزٙبي ٔابضـي ٚ عٍّأي ٚ يأب  ٚظآِسي زض حيطٗ ررممي ثٗ اؼزٕبز پژٚ٘ؿض

٘ب رٛؼظ زاٚطٍت ثبيس رأييس ـٛز ـعبٌيزٙبي أربَ ـأسٖ  ٘بي عٍّي ٚ وٕفطأػ ـعبٌيذ زض ؼبظِبْ
رٛليٗ ٔبِأٗ ِعزجأط اظ اؼأبريس لجٍأي  2ؼبي گصـزٗ ثبـس، رمٛيط حسالً  4-5ثبيس حساورط ِطثٛط ثٗ 

 ز ِزمبضي ضطٚضي اؼذ.ذٛ
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 ٖٚرٛإٔأس زض  ٘بي ثبٌيٕي پػ اظ گصـذ يه ؼبي اظ ـطٚج رعٙساد لأبٔٛٔي ذأٛز ِي زاٚطٍجيٓ زض گط

 ضٚٔس ـطاذٛاْ ـطوذ ّٔبيٕس.
اعالَ ٔزبيج اِزيأبظاد عضأٛ ٘يأأد عٍّأي آِٛظـأي، ثأٗ ِعبٚٔأذ آِٛظـأي ِؤؼؽأٗ ٚ رأييأس ـأٛضاي  -2-4

 پيٛؼذ ِؤؼؽٗ جٙذ ـطٚج جصة. پژٚ٘في ثٗ ِعبٚٔذ پژٚ٘في ثطاؼبغ رىّيً ـطَ
٘أبي رحمأيالد رىّيٍأي ٚ عّأِٛي( زض  وؽت اطالج اظ ِؤؼؽأٗ ِحأً آِأٛظؾ )زؼأزيبضي ٚ يأب زٚضٖ -2-5

 ٘ب اظ لجيً  ذمٛق ثعضي اظ ٚيژگي

 ْعبًِ ثٗ احىبَ ثٛز 

 ِٕٗسي اـطاز ثٗ ـؽً ٘يأد عٍّي عالل 

 ِٙبضرٙبي رسضيػ 

 اّ٘يذ ثٗ آِٛظؾ 

 گطٚ٘ياضرجبط ثب ّ٘ىبضاْ ٚ رٛأبيي وبض 

 ررٍفبد أضجبطي احزّبٌي 

 رٛأبيي ِٛاجٙٗ ثب ٔبِاليّبد 

 رعٙساد اذاللي 

 پٛـؿ يب٘طي 

 ثطذٛضز اجزّبعي 

 رٛأبيي ِسيطيذ 

 رعٙساد وبضي 

 پصيطي ِؽئٌٛيذ 

 رّبَ ِٛاضز ـٛق زض لبٌت ـطَ اِزيبظاد لطاض ذٛإ٘س گطـذ. -2-6

 ِزيبظثطاثطاـطاز زاضاي اِزيبظ حسٔمبة ثٗ رطريت ا 2زعٛد حسالً  -2-7
 أربَ ِمبحجٗ ؼبذزبضِٕس -2-8

  عٍّأي آِٛظـأي ِزفأىً اظ ـأٛضاي آِٛظـأي  ٘يأأدوّيزٗ ِمبحجٗ وٕٕسٖ اظ ِزمبضأي عضأٛيذ

 زأفىسٖ يب زأفابٖ ٚ ثب حضٛض ِعبْٚ آِٛظـي ِؤؼؽٗ. 

  وّيزٗ ِمبحجٗ وٕٕسٖ اظ ِزمبضي عضٛيذ ٘يأد عٍّأي پژٚ٘فأي ِزفأىً اظ ـأٛضاي پژٚ٘فأي

 ٘في ِؤؼؽٗ ٚ يب ّٔبيٕسٖ ٚي ذٛا٘س ثٛز.ِطوع ٚ ثب حضٛض ِعبْٚ پژٚ

 ٚ يب ّٔبيٕسٖ ِطوع رحميمبري EDC٘بي ِطرجظ رٛؼظ گطٖٚ آظِبيفي، ّٔبيٕسٖ زأفىسٖ يب  أربَ آظِْٛ -2-9
 ٘بي پيفٕٙبزي: آظِْٛ

 أربَ يه رسضيػ آظِبيفي 

 يه ؼرٕطأي ِؤثط 

 )اضائٗ يه ؼرٕطأي وٛربٖ)ِبٕٔس ذاللٗ ِمب د 

 رطجّٗ يه ِمبٌٗ عٍّي 

 بض ثب ضايبٔٗو 

 ٛٔ اضائٗ يه ِسي آِٛظـي 

  ٘سايذ يه گعاضؾ لجحاب٘ي ثٗ لٛضدRole-Playing ٗ٘بي پعـىي( )ثطاي ضـز 

 ٔابضؾ يه ٔبِٗ أاٍيؽي 

 گيطز. عِّٛي ثٗ لٛضد ّ٘عِبْ أربَ ِيلالحيذ عٍّي ٚ  ٘بي ثطضؼي رٛأبيي -2-10

 أعمبز لطاضزاز اؼزرساِي ثب زاٚطٍت پصيطـزٗ ـسٖ -2-11
ٌؽٛ لطاضزاز اؼزرساَ پيّبٔي زاٚطٍت پصيطـزٗ ـسٖ زض لٛضد ٘أط گٛٔأٗ ٔيأبظ ثأٗ رؽييأط زأفأابٖ ِحأً  -2-12

 ذسِذ
ؼبي ذٛا٘بْ جبثربيي ثٗ ِؤؼؽأٗ زياأطي ثأٛز ثطاؼأبغ  5عٍّي پػ اظ  ٘يأدزض لٛضري وٗ عضٛ  -2-13

 گيطي ذٛا٘س گطزيس. ٔيبظ ٚ ِمطضاد ِؤؼؽٗ ِجسأ رمّيُ
 جصة اؼزبز اجطاييعٍّي رٛؼظ ٘يأد  رٛأبيي -يرأييس ٔٙبيي لالحيذ عِّٛ -2-13

 اعالَ ٔزبيج ثٗ ِطزٚزيٓ زٚضٖ -2-14

 ِب٘ٗ ثطاي ضؼيسگي ثٗ اعزطاضبد 2رعييٓ زٚضٖ  -2-15
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يزكشيجذةْيأت(رٔاليؼزفيافزازثّاَساسِزٔثزاثزظزفيتجٓتپذيزعٔتأييسَٓبييزر3

 ثطضؼي ِساضن اضؼبٌي اظ ِؤؼؽبد -1-3

 ك اِزيبظاد ثب ِساضن اضؼبٌيرطجي -2-3
 أربَ ِمبحجٗ وٛربٖ ثب اـطاز ِعطـي ـسٖ )زضلٛضد ٔيبظ( -3-3

 أزربة الٍح -4-3
 

(رٔالتٕجئّآيٕسعزأطهت4
 ـطوذ زاٚطٍت زض ؼّيٕبض رٛجيٙي -1-4

رٛجيٗ زض ِٛضز لٛأيٓ ِؤؼؽأٗ، ضؼأبٌذ ٚ ا٘أساؾ ِؤؼؽأٗ، ـأطح ٚيأبيؿ، ـأيٖٛ اضظيأبثي، اضرمأبر، رؽييأط 

 جٗ ٚ رطـين ؼب ٔٗ ضطٚضي اؼذ.ِطر
 1-4رٙيٗ ٚ زض اذزيبض لطاض زازْ وزبة ضإّ٘بي ٘يأد عٍّي ـبًِ ِٛاضز شوط ـسٖ زض ثٕس  -2-4

 ٘بي رٛإّٔسؼبظي)ضٚـٙبي آِٛظـي، ِفبٚضٖ، ضٚؾ رحميك ٚ ِسيطيذ( ـطوذ زض زٚضٖ -3-4
(رٔالاَؼمبزلزارزازثكبرگيزي5

اٌعحّأٗ ٚ ـأطح ٚيأبيؿ اذزمبلأي ِؽأزرسَ ٘يأأد عٍّأي  ضأٛض، حكزض ايٓ لطاضزاز ثبيس ِيأعاْ ؼأبعبد ح

ثطاؼبغ ِمطضاد اؼزرساِي ٚ ـطح ٚيبيؿ ِمٛة ٘يأد عٍّي زض  ـٛز. ؼبيط ِفبز لأطاضزاز ثبيأس ِٕطجأك 
 ثط ـطايظ يه لطاضزاز لبثً لجٛي اظ ٔظط لٛاعس حمٛلي ثبـس.


اي(رٔالارسشيبثيزٔر6ِ

ّي رٛؼظ گطٖٚ آِٛظـأي ٚ زأفأىسٖ ٚ يأب ـأٛضاي ِطوأع رحميمأبري ِبٖ اٚي عضٛ ٘يأد عٍ 6اضظيبثي  -1-6
 ٘بي اضظيبثي ِمٛة ثطاؼبغ ـيٖٛ

 ٘بٖ  اعالَ ٔزبيج اضظيبثي اٌٚيٗ ثٗ ِعبٚٔذ آِٛظـي ٚ يب ِعبٚٔذ پژٚ٘في زأفاب -2-6

 اعالَ ٔزبيج اضظيبثي ثٗ ٘يأد ِّيعٖ زأفابٖ يب ـٛضاي آِٛظـي يب پژٚ٘في -3-6
 عسي ٚاعالَ ٔزبيج اضظيبثي طجك ـطايظ ـٛقؼبي ث 2اضظيبثي  -4-6

 ؼبٌٗ طجك ـطايظ ـٛق 5اعالَ ٔزبيج اضظيبثي  -5-6
 پٕرُ  -رّسيس لطاضزاز ثىبضگيطي زض پبيبْ ؼبي زَٚ -6-6
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زطتٕرانؼًماجزاييجذةٔتجسيمٔضؼيتاطترسايياػضبيْيأتػهًي
ْبٔيؤطظبتآيٕسعػبنئپژْٔشيزاَشگبِ

 

ـأأأٛضاي عأأأبٌي أمأأأالة ـطٕ٘اأأأي ٚ  10/2/87ٚ  19/4/86ِأأأٛضخ  623ٚ  608 ٍؽأأأبدج ثطاؼأأأبغ ِمأأأٛثٗ
٘ب ٚ ِؤؼؽأبد  ٘يأأد عأبٌي جأصة اعضأبي ٘يأأد عٍّأي زأفأابٖ 4/9/87ٚچٙبضِيٓ جٍؽٗ ِٛضخ  ثيؽذ

٘ب ٚ ِؤؼؽأبد آِأٛظؾ  آِٛظؾ عبٌي ثسيٕٛؼيٍٗ زؼزٛضاٌعًّ اجطايي جصة اعضبي ٘يأد عٍّأي زأفأابٖ
 ا جطاؼذ.  ظَ 1/10/87گطزز وٗ اظ  اثالغ ِيعبٌي ٚ پژٚ٘في ثٗ ـطح ظيط 

 
ريفبتؼ-1يبزِ

 ٚظاضد عٍَٛ، رحميمبد ٚ ـٕبٚضي ٚ ٚظاضد ثٙساـذ، زضِبْ ٚ آِٛظؾ پعـىي ٔسارت: -1

جصة اعضبي ٘يأد عٍّي ٚظاضد عٍأَٛ، رحميمأبد ٚ ـٕأبٚضي ٚ  ٘يأد ِطوعيْيأتيزكشيجذة: -2
 ٚظاضد ثٙساـذ، زضِبْ ٚ آِٛظؾ پعـىي

 ٘ب، ِؤؼؽبد آِٛظؾ عبٌي اعُ اظ آِٛظـي ٚ پژٚ٘في ه اظ زأفابٖ٘ط ييؤطظّ: -3
 ٘يأد اجطايي جصة اعضبي ٘يأد عٍّي ِؤؼؽٗ ْيأتاجزاييجذة: -4

 ِؤؼؽٗجصة  اجطايي٘يأد زثيطذبٔٗ زثيزذبَّ: -5


فاْسا-2يبزِ

ي ٚ ثٗ ِٕظٛض أزربة اعضبي ٘يأد عٍّي الٍح اظ ثيٓ ِزمبضيبْ جصة ٚ ّ٘چٕيٓ رجسيً ٚضأعيذ اؼأزرساِ
ايربز ٚحسد ضٚيٗ زض اِٛض اؼأزرساَ اعضأبي ٘يأأد عٍّأي، ٘يأأد اجطايأي جأصة زض ٘أط ِؤؼؽأٗ رفأىيً 

 ذٛا٘س ـس. 
 

ٔظبيفْيأتاجزاييجذة-3يبزِ

 ٘بي آِٛظـي ٚ پژٚ٘في ـٕبؼبيي ٚ رعييٓ ٔيبظ٘بي جصة اعضبي ٘يأد عٍّي زض گطٖٚ -1
 أربَ ـطاذٛاْ عِّٛي ثطاي جصة اعضبي ٘يأد عٍّي ِؤؼؽٗ -2

گيطي زضذمٛق ٔحٖٛ ٚ چاٛٔاي اؼزرساَ اعضبي ٘يأد عٍّي اعُ اظ لأطاضزازي، پيّأبٔي،  يُرمّ -3
ضؼّي آظِبيفي، ضؼّي لطعي، ٘يأد عٍّي ططح ؼأطثبظي، ِأِٛضيأذ ٚ أزمأبي اعضأبي ٘يأأد 

 ٘ب ٚ ِمطضاد ِطثٛطٗ ٔبِٗ آييٓعٍّي زض چٙبضچٛة 

ؽٗ ٚ ِزمبضأيبْ ضارجأٗ اعالَ ٔظط زضذمٛق جصة اعضبي ٘يأد عٍّي ِزمبضي اؼزرساَ زض ِؤؼ -4
 رحميٍي اظ ٌحبي رٛأبيي عٍّي ٚ لالحيذ عِّٛي

 ٔظبضد ثط حؽٓ اجطاي لٛأيٓ ٚ ِمطضاد ِطثٛط ثٗ اؼزرساَ اعضبي ٘يأد عٍّي -5
 اضائٗ گعاضـبد ِؽزّط ؼبٌيبٔٗ حؽت ِٛضز ثٗ ٘يأد ِطوعي جصة -6

 ثبـٕس. ٘بي ـعٍي اظ ـطوذ زض ـطاذٛاْ عِّٛي ِؽزرٕي ِي ضارجٗ:1تجصزِ

 ٘بي ٚظاضد زض ِٛضز ِزمبضيبْ ضارجٗ رحميٍي اٌعاِي اؼذ. ٔبِٗ آييٓضعبيذ  :2صزِتج
 

ْيأتاجزاييجذةتزكيت-4يبزِ
 ضئيػ ِؤؼؽٗ)ضئيػ ٘يأد( -1

 ضئيػ ٔٙبز ّٔبيٕسگي ِمبَ ِعظُ ض٘جطي زض ِؤؼؽٗ -2
 ؼٗ رب پٕج عضٛ ٘يأد عٍّي اظ ّ٘بْ ِؤؼؽٗ  -3

 ِؤؼؽٗ اظ ثيٓ اعضبر أزربة ذٛا٘س ـس.زثيط ٘يأد اجطايي جصة وٗ ثب حىُ ضئيػ  تجصزِ:


ثطاي وٍيٗ ٚاحس٘بي زأفابٖ آظاز اؼالِي ٘يأد اجطايأي جأصة اعضأبي ٘يأأد عٍّأي ثأٗ لأٛضد -5يبزِ

 ـٛز: اؼزبٔي ٚ ثب رطويت شيً رفىيً ِي
 ضئيػ ثعضگزطيٓ ٚاحس اؼزبْ)ضئيػ ٘يأد( -1

 ضئيػ ٔٙبز ّٔبيٕسگي ِمبَ ِعظُ ض٘جطي زض ثعضگزطيٓ ٚاحس اؼزبْ -2

رب پٕج عضٛ ٘يأد عٍّي ثٕب ثٗ پيفٕٙبز ضئيػ ثعضگزطيٓ ٚاحس اؼزبْ ثأٗ ٘يأأد ِطوأعي جأصة  ؼٗ -3
ٚظاضد ِطثٛطٗ ثٗ ِٕظٛض رأييس اٌٚيٗ ٚ رأييس ٔٙأبئي ٘يأأد عأبٌي جأصة ٚ حىأُ ضئأيػ زأفأابٖ آظاز 

 اؼالِي
 

زثيزذبَّ-6يبزِ
صة، زضيبـأذ رمبضأبي ّ٘ىأبضي، وٍيٗ اِٛض اجطايي ٘يأد اجطايأي جأصة اظ لجيأً اعأالَ ـطاذأٛاْ عّأِٛي جأ

رفىيً پطٚٔسٖ، پبؼراٛيي ثٗ ِزمبضيبْ ٚ... رٛؼظ زثيطذبٔٗ ٘يأد اجطايي جصة أربَ ذٛا٘س ـأس. ضئأيػ 

٘يأد اجطايي جصة ِٛيؿ اؼذ زض اٌٚيٓ ـطلذ ٔؽجذ ثٗ رفىيً زثيطذبٔٗ ثب اِىبٔبد ٚ ررٙيعاد ِٕبؼأت 
 وٕس، رعييٓ ّٔبيس. ط ٘يأد اجطايي جصة ـعبٌيذ ِيٚ ِىبٔيعٖ الساَ ّٔٛزٖ ٚ ؼطپطؼذ آْ ضا وٗ ظيطٔظط زثي

ْبكبرگزِٔ-7يبزِ
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٘بي عٍّأي ٚ   ٘يأد اجطايي جصة زض ِٛاضز ِططٚحٗ جٙذ رؽطين زض ضٚٔس ثطضؼي جأصة، وأبضگطٖٚ ثطضؼأي
 عِّٛي ظيط ٔظط ذٛز رفىيً ِي ز٘س.

كبرگزِٔثزرطيتٕاَبييػهًي-انف

ْ جصة)اؼزرساَ پيّأبٔي، رجأسيً ٚضأعيذ اؼأزرساِي اظ پيّأبٔي ثٗ ِٕظٛض ثطضؼي رٛأبئي عٍّي ِزمبضيب
ثٗ ضؼّي آظِبيفي، اظ ضؼّي آظِبيفي ثأٗ ضؼأّي لطعأي ٚ طأطح ؼأطثبظي ٚ...( ٚ ّ٘چٕأيٓ ِزمبضأيبْ 

اؼزفبزٖ اظ ضارجٗ رحميٍي، وبضگطٖٚ ثطضؼي رٛأبيي عٍّي زض ررممٙبي ِرزٍؿ ظيطٔظط ٘يأد اجطايي جصة 
 حؽت ِٛضز رفىيً ذٛإ٘س ـس. 

 رطويت اعضبي ٘ط وبضگطٖٚ ثٗ ـطح ظيط ذٛا٘س ثٛز.
 ضئيػ زأفىسٖ شيطثظ -1

 ِسيط گطٖٚ آِٛظـي شيطثظ -2

 زٚ ٔفط اظ اعضبي ٘يأد عٍّي ِطرجظ ثب ظِيٕٗ ررممي ِزمبضي ثب أزربة ٘يأد اجطايي جصة -3
يه ٔفط اظ اعضبي ٘يأد اجطايي جصة ٚ يب ّٔبيٕأسٖ آْ ٘يأأد وأٗ ثبيؽأزي اظ اعضأبي ٘يأأد عٍّأي  -4

 ؼؽٗ ثبـس.ضؼّي ِؤ
ِطثٛطأٗ عضأٛ وأبضگطٖٚ  ٘ب حؽأت ِأٛضز ضئأيػ ِؤؼؽأٗ ٚ پژٚ٘فأىسٖ زض ِؤؼؽبد پژٚ٘فأي :1تجصزِ

 ذٛا٘س ثٛز.

 3زض لأٛضد ٔيأبظ ثأب رفأريك ٘يأأد اجطايأي جأصة ثطذأي اظ اعضأبي ٘يأأد عٍّأي ِٛضأٛج ثٕأس :2تجصزِ
 رٛإٔس اظ ذبض  ِؤؼؽٗ أزربة گطزٔس. ِي

ؼأبي ِٕمأٛة  2يأأد اجطايأي جأصة ٚ حىأُ ضئأيػ ٘يأأد ثأٗ ِأسد اعضبي ٘ط وبضگطٖٚ ثأب ٔظأط ٚ رمأٛيت ٘
٘بي  ظَ، ٔزيرٗ ثطضؼي رٛأبيي عٍّي ِزمبضأيبْ ضا زض ـطِٙأبي  ـٛٔس. اعضبي وبضگطٖٚ پػ اظ ثطضؼي ِي

ِطثٛطٗ رىّيً ّٔٛزٖ ٚ آٔٙب ضا رٛؼظ ّٔبيٕسٖ ٘يأد اجطايي جصة جٙذ ارربش رمّيُ ثٗ لأٛضد ِحطِبٔأٗ ثأٗ 
 ذٛا٘س ّٔٛز. ٘يأد اجطايي جصة اضائٗ

٘ب ثطضؼي رٛأبيي عٍّي زض ِؤؼؽبد پژٚ٘فأي ٚ ِؤؼؽأبد آِأٛظؾ عأبٌي ٚ  رطويت وبضگطٖٚ :3تجصزِ

ؼيطأزفأأبعي حؽأأت ِأأٛضز ثأأب لأأالحسيس ضئأأيػ ِؤؼؽأأٗ رعيأأيٓ ذٛا٘أأس ـأأس. -پژٚ٘فأأي ؼيطزٌٚزأأي
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 كبرگزِٔثزرطيصالحيتػًٕيي-ة
ػ، اؼأأزرساَ پيّأأبٔي، رجأأسيً ٚضأأعيذ اٌزأأسضي ثأأٗ ِٕظأأٛض ثطضؼأأي لأأالحيذ عّأأِٛي ِزمبضأأيبْ جصة)حك

اؼزرساِي اظ پيّبٔي ثٗ ضؼّي آظِبيفي، اظ ضؼّي آظِبيفي ثٗ ضؼأّي لطعأي، طأطح ؼأطثبظي ٚ...( ٚ 

ِزمبضيبْ اؼزفبزٖ اظ ضارجٗ رحميٍي، وبضگطٖٚ ثطضؼي لالحيذ عِّٛي ثب رطويت شيً ظيطٔظط ٘يأأد اجطايأي 
 جصة رفىيً ذٛا٘س ـس. 

 ّٔبيٕسٖ ضئيػ ِؤؼؽٗ -1
 ِؽئٛي ٔٙبز ّٔبيٕسگي ِمبَ ِعظُ ض٘جطي زض ِؤؼؽٗ ّٔبيٕسٖ -2

٘يأد عبٌي گعيٕؿ ثب  ؼٗ ٔفط عضٛ ٘يأد عٍّي ضؼّي ثب پيفٕٙبز ٘يأد اجطايي جصة ٚ ثب رأييس -3
 ـٛٔس. ؼبي ِٕمٛة ِي 3وعي جصة ثطاي ِسد د ِطحىُ زثيط ٘يأ

ثٗ رفأريك ضئأيػ  2-2-2ـطَ ـّبضٖ ثٗ ِٕظٛض اضايٗ ِؽئٛي وبضگطٖٚ ثطضؼي لالحيذ عِّٛي :1تجصزِ

ّٔبيس. ثسْٚ حك ضأي زض جٍؽبد ٘يأد اجطايي جصة ـطوذ ِي ٘يأد،
ثطضؼي رٛأأبئي عٍّأي ٚ لأالحيذ عّأِٛي ِزمبضأيبْ عضأٛيذ زض ٘يأأد عٍّأي گأطٖٚ ِعأبضؾ :2تجصزِ

٘ب رٛؼظ ِعبٚٔذ اِٛض اؼبريس ٔٙبز ّٔبيٕأسگي ِمأبَ ِعظأُ ض٘جأطي زض زأفأاب٘ٙب أرأبَ  اؼالِي زأفابٖ
 گيطز. ِي



:فزآيُسجذةاػضبيْيأتػهًي8بزِي
ِٕظٛض اظ جصة اعضبي ٘يأد عٍّي زض ايأٓ زؼأزٛضاٌعًّ ٘طگٛٔأٗ اؼأزرساَ عضأٛ ٘يأأد عٍّأي ثأٗ لأٛضد 

لطاضزازي، پيّبٔي، ططح ؼطثبظي، ِأِٛضيذ، أزمبي ٚ ضارجٗ رحميٍي اؼذ. ـطآيٕس جصة اعضبي ٘يأد عٍّي 
ثبـس. ثٗ ـطح ظيط ِي

 
٘أب ٚ  ذٛاْ عِّٛي جأصة اعضأبي ٘يأأد عٍّأي ٚ ضارجأٗ رحمأيٍي وأٗ ثطاؼأبغ ـطَپػ اظ اعالَ ـطا :8-1

ـطايظ ِطثٛطٗ اعالَ ـأسٖ أرأبَ ذٛا٘أس ـأس، زثيطذبٔأٗ ٔؽأجذ ثأٗ زضيبـأذ أرأبَ ـطاذأٛاْ ٚ زضذٛاؼأذ 

 ضٚظ(.5ّٔبيس.)حساورط ِزمبضيبْ الساَ ِي
٘أبي ـأٙطيٛض ٚ ثّٙأٓ اظ  بٖـطاذٛاْ عِّٛي ثطاي جصة اعضبي ٘يأد عٍّأي زٚثأبض زض ؼأبي ٚ زض ِ تجصزِ:

 گيطز. لٛضد ِي ططيك ِٕعٌابٖ ِؤؼؽٗ ٚ ضٚظٔبِٗ ٘بي وريطا ٔزفبض ثٗ ـىً اؼزبٔي يب ِزّطوع
 

زثيطذبٔٗ وٍيٗ زضذٛاؼزٙبي ٚالٍٗ ضا ثٗ ٘يأد اجطايي جأصة اضؼأبي ّٔأٛزٖ ٚ ثأب ٔظأط ٘يأأد اجطايأي  :8-2

اضؼبي پبؼد ثطاي اـطازي وٗ ـأطايظ اٌٚيأٗ ضا جصة ثطاي اـطاز ٚاجس ـطايظ پطٚٔسٖ رفىيً زازٖ ٚ ٔؽجذ ثٗ 
 ضٚظ(.5أس، الساَ ذٛا٘س ّٔٛز.)حساورط زاضا ٔجٛزٖ

 
زثيطذبٔٗ ثعس اظ رىّيً پطٚٔسٖ ثطاي ِزمبضيبْ ٚاجأس ـأطايظ ّ٘عِأبْ پطٚٔأسٖ آٔأبْ ضا ثٕأب ثأٗ رفأريك :8-3

ٚ زض ِأٛضز زضٚغ  عٍّي ٚ لالحيذ عّأِٛي ِؤؼؽأٗ  ٘بي ثطضؼي رٛأبيي جصة ثٗ وبضگطٖٚ اجطايي٘يأد 

 ضٚظ(.7ّٔبيس.)حساورط ِعبضؾ اؼالِي ثٗ ِعبٚٔذ اِٛض اؼبريس ٔٙبز ّٔبيٕسگي ِمبَ ِعظُ ض٘جطي اضؼبي ِي
 

عٍّي ٚ لالحيذ عِّٛي ثب رفىيً جٍؽأٗ ٚ زعأٛد اظ اـأطاز رعيأيٓ ـأسٖ  وبضگطٖٚ ثطضؼي رٛأبيي :8-4
لالحيذ ضا ثب رٛجٗ ثٗ اِزيبظاد ِىزؽجٗ اظ ٔؽجذ ثٗ ثطضؼي پطٚٔسٖ ِزمبضيبْ الساَ ّٔٛزٖ ٚ ٔزيرٗ ثطضؼي 

 ضٚظ(. 45ّٔبيٕس)حساورط جصة اضؼبي ِي اجطايي  ـطَ ِطثٛطٗ، ثٗ ٘يأد


٘ب ضا ثأطاي اررأبش  ي عٍّأي ٚ لأالحيذ عّأِٛي، پطٚٔأسٖپػ اظ زضيبـذ ٔزيرٗ ثطضؼي رٛأبي زثيطذبٔٗ :8-5

 ضٚظ(.5رمّيُ ثٗ ٘يأد اجطايي جصة اضؼبي ذٛا٘س وطز)حساورط
 

٘يأأأد اجطايأأي جأأصة پأأػ اظ ثطضؼأأي پطٚٔأأسٖ ِزمبضأأيبْ ٔزيرأأٗ رمأأّيُ ذأأٛز ضا اعأأالَ ذٛا٘أأس  :8-6
 ضٚظ(.15ّٔٛز)حساورط

 

زثيطذبٔٗ ذاللٗ پطٚٔسٖ ِزمبضيبٔي وٗ ِٛضز رأييس اٌٚيٗ ٘يأد اجطايي جصة لطاض گطـزأٗ اؼأذ ِطأبثك  :8-7
 ضٚظ(.7ّٔبيس)حساورط ضؼبي ِيـطَ ِطثٛطٗ اظ ططيك پؽذ اٌىزطٚٔيه ثٗ زثيطذبٔٗ ٘يأد ِطوعي جصة ا

 
ضٚظ ثٗ ِؤؼؽٗ اعالَ ذٛا٘أس وأطز ٚ ِؤؼؽأٗ  45٘يأد ِطوعي جصة ٔيع رمّيُ ٔٙبيي ضا حساورط زض  :8-8

 ضٚظ ٔزيرٗ ضا ثٗ اطالج ِزمبضي ثطؼبٔس. 10ِٛيؿ اؼذ حساورط طي 
عي جأصة ٚ لسٚض اثالغ اؼزرساَ ضؼّي آظِبيفي اعضبي ٘يأد عٍّي پػ اظ رأييأس ٘يأأد ِطوأ :1تجصزِ

 اضؼبي ِساضن ِٛضز ٔيبظ اظ ططؾ ِؤؼؽٗ رٛؼظ ِعبٚٔذ آِٛظـي ٚظاضد الساَ ذٛا٘س ـس.

٘أبي عٍّأأي ٚ  يجأً اظ ٘طگٛٔأأٗ الأساَ )ثطضؼأأي رٛأبيثبرٛجأٗ ثأأٗ ِحأسٚزيذ اؼأأزرساَ ِطثأي، ل :2تجصيزِ
لالحيذ عِّٛي ِزمبضيبْ(، ضعبيأذ ثرفإٔبِٗ ِطثٛطأٗ ٚ وؽأت ِرأٛظ اظ ِعبٚٔأذ آِٛظـأي ٚظاضد ِزجأٛج 

 اٌعاِي اؼذ.
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وٍيأٗ زضذٛاؼأزٙبي اؼأزرساَ زض زأفأابٖ آظاز اؼأالِي، اثزأسا رٛؼأظ ٘يأرٙأبي اجطايأي جأصة  :3تجصزِ
بْ ثب اِضأبر ضئأيػ يأب ِعأبْٚ آِٛظـأي اؼزبْ ثطضؼي ٚ ثٗ ؼبظِبْ ِطوعي آْ زأفابٖ ٚ اظ ططيك آْ ؼبظِ

آْ زأفابٖ ثٗ ٘يأد ِطوعي جصة ٚظاضد اضؼبي ذٛا٘س ـس. زأفابٖ آظاز اؼالِي ٔيع ِٛيؿ اؼذ ٔؽجذ 

ايأٓ زؼأزٛضاٌعًّ الأساَ ّٔبيأس ٚ اِأٛض ِحٌٛأٗ رٛؼأظ  6ثٗ ايربز يه زثيطذبٔٗ ِزّطوع ٚ ِىبٔيعٖ ِطبثك ِبزٖ 
 ٘بي ِطوعي جصة ضا أربَ ز٘س. ٘يأد

گأطٖٚ ِعأبضؾ اؼأالِي زثيطذبٔأٗ ٘يأأد اجطايأي  ٗ ثب اؼأزرساَ ٚ رجأسيً ٚضأعيذ اعضأبيزض ضاثط :4ِتجصز
اؼذ رٛأبيي عٍّي ٚ لالحيذ عِّٛي ضا اظ زـزط اِٛض اؼبريس ٔٙبز ّٔبيٕسگي ِمبَ ِعظأُ   ِؤؼؽٗ ِٛيؿ

 جصة ِؤؼؽٗ اضؼبي ّٔبيٕس. اجطاييض٘جطي اؼزعالَ ّٔٛزٖ ٚ ثٗ ٘يأد 
ميأك رعييٓ لالحيذ عِّٛي ِزمبضيبْ چٕبٔچٗ زضِٛعس ِمطض ٔزيرأٗ اؼأزعالِبد ٚ رح زض ضاثطٗ ثب :5تجصزِ

ثٕأسي ٘يأأد  ز. ثطاؼبغ پيفٕٙبز وبضگطٖٚ ثطضؼأي لأالحيذ عّأِٛي ثأب جّناظ ِطاجن شيمالح زضيبـذ ٔاطز

 گيطي ثٗ عًّ آيس. اجطايي زض ِٛضز لالحيذ عِّٛي اٌٚيٗ ِزمبضيبْ رمّيُ
اػضبيْيأتػهًي:تجسيمٔضؼيتاطترسايي9يبزِ

ٔحٖٛ رجسيً ٚضعيذ اؼزرساِي اعضبي ٘يأد عٍّي اظ پيّبٔي ثٗ ضؼّي آظِبيفي ٚ اظ ضؼّي آظِبيفأي 
 ثبـس. ثٗ ضؼّي لطعي ثٗ ـطح ظيط ِي

 

ـأٛضاي عأبٌي أمأالة ـطٕ٘اأي، رجأسيً ٚضأعيذ  19/4/86ِأٛضخ  608ِمأٛثٗ  5ِأبزٖ  4ثطاؼبغ ثٕس :9-1
ّبٔي ثٗ ضؼّي آظِبيفي ِفأطٚط ثأٗ احأطاظ ـأطايظ ثأطاي اضرمأبر ثأٗ اؼزرساِي اعضبي ٘يأد عٍّي اظ پي

 ثبـس. ِطرجٗ ثب رط ِي
٘بيي ِبٕٔأس ؼأبثمٗ رأؼأيػ،  ن ٘ب ٚ ِؤؼؽبد آِٛظؾ عبٌي ٚ پژٚ٘في ثبرٛجٗ ثٗ ِال زأفابٖ :1تجصزِ

 ظـأطايرٛإٔأس ثأطاي احأطاظ  ِٛلعيذ جؽطاـيبيي، رٛؼعٗ ظيطؼبذزٙب، ـبذك ٚ ٘طَ اعضبي ٘يأد عٍّي ِي
اضرمبر ثٗ ِطرجٗ ثب رط زض رجسيً ٚضعيذ اؼزرساِي اعضبي ٘يأد عٍّي ذٛز اظ پيّبٔي ثٗ ضؼّي آظِبيفأي 

زضلس حسالً اِزيبظاد  ظَ ضا اظ جسٚي ِٛضٛج ِأبزٖ يأه)ثطاي  100رب  70اِزيبظاد  ظَ ثطاي اضرمبر ضا ثٗ ِيعاْ 

 اضرمبر أربَ زٕ٘س. ٔبِٗ آييِٓؤؼؽبد آِٛظـي( ٚ ؼبيط جساٚي 
اِزيبظاد ِٛضٛج رجمطٖ ـٛق ثطاؼبغ پيفٕٙبز ٘يأد ِّيعٖ ٚ رمٛيت ٘يأد إِأبر ِؤؼؽأٗ ثأٛزٖ  :2تجصزِ

٘بي ـبلأس ٘يأأد ِّيأعٖ اِزيأبظاد ِعثأٛض رٛؼأظ ٘يأأد  ؼبي يىجبض لبثأً ثأبظٔاطي اؼأذ. زض زأفأابٖ 4ٚ ٘ط 
 ِّيعٖ ِطوعي رعييٓ ذٛا٘س ـس.

 

:10يبزِ
ـأأٛضاي عأأبٌي أمأأالة ـطٕ٘اأأي، رجأأسيً ٚضأأعيذ  19/4/86ِأأٛضخ  608ِمأأٛثٗ  5ِأأبزٖ  5ثطاؼأأبغ ثٕأأس 

اؼزرساِي اعضبي ٘يأد عٍّي اظ ضؼّي آظِبيفي ثٗ ضؼّي لطعي ِفطٚط ثٗ احطاظ ِطرجأٗ زأفأيبضي 
 ثبـس. ِي

 

:11يبزِ
ثطاي رجسيً ٚضعيذ اؼزرساِي اعضبي ٘يأد عٍّي اظ پيّبٔي ثٗ ضؼّي آظِبيفي ٚ اظ ضؼّي آظِبيفأي 

 رسز رأييسيٗ لالحيذ عِّٛي اٌعاِي اؼذ.ثٗ ضؼّي لطعي اذص ِ
 

:12يبزِ
اظ پيّبٔي ثٗ ضؼأّي آظِبيفأي ٚ اظ ضؼأّي آظِبيفأي ثأٗ اعضبي ٘يأد عٍّي رجسيً ٚضعيذ اؼزرساِي 

اعضأبي ٘يأأد چٕأيٓ اؼأزرساَ  آِٛذزاأبْ زأفأابٖ رطثيأذ ِأسضغ، رطثيأذ ِعٍأُ ُ٘ ضؼّي لطعأي زأؿ

 ثبـٕس. ز ِيگطٖٚ ِعبضؾ اؼالِي ربثن ِمطضاد ذبق ذٛعٍّي 
 

:13يبزِ
٘ب وٗ ِؽبيط ايأٓ زؼأزٛضاٌعًّ ٔجبـإٔس وّبوأبْ ثأٗ لأٛد ذأٛز  ٘ب ٚ ثرفٕبِٗ ٔبِٗ آييٓوٍيٗ ضٛاثظ ٚ ِمطضاد، 

 ثبلي اؼذ.

 
 :14يبزِ

ِأأٛضخ  24ٚ  18ٚ  17رجمأأطٖ زض جٍؽأأبد  16ِأأبزٖ ٚ  14ايأأٓ زؼأأزٛضاٌعًّ اجطايأأي ِفأأزًّ ثأأٗ 
٘ب ٚ ِؤؼؽأبد  ة اعضأبي ٘يأأد عٍّأي زأفأابٖ٘يأد عأبٌي جأص 4/9/87ٚ  2/7/87ٚ 28/5/87

 آِٛظؾ عبٌي ٚ پژٚ٘في ثٗ رمٛيت ضؼيس.
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ثظًّتؼبني
..............يجذةيْيأتاجزا

)پزطشُبيّ(
 
 ططح ؼطثبظي  ضارجٗ  ِرمٛق زاٚطٍجبْ اؼزرساَ 

 ٘ب ٚ ِؤؼؽبد آِٛظؾ عبٌي، پژٚ٘في ٚ ـٕبٚضي وفٛض زض ٘يأد عٍّي زأفابٖ
تذكزيٓى:

 .ـطِبييسذٛا٘فّٕس اؼذ لجً اظ رىّيً ايٓ ـطَ آْ ضا ثٗ زلذ ِطبٌعٗ  -1
 ٌطفبا پطؼفٕبِٗ ضا ثٗ طٛض وبًِ ٚ ذٛأب زض زٚ ٔؽرٗ رىّيً ّٔبئيس. -2
 ـٛز. رمٛيط پطؼفٕبِٗ رىّيً ـسٖ پصيطـزٗ ّٔي -3
 ِفرمبد ِزمبضي -1


َييييييييييييييييييييييييبو:

.............................................................. 
.....................................................َبوذبَٕازگي:

: ....................  يحيمصيسٔر: .........................  يحيمتٕنيس.....................   شًبرِشُبطيُبيّ:............................  َبوپسر:
شيًبرِكيس   يتأْم   ٔضؼيتتأْم:يجزز..........................    تبثؼيت:.........................   يذْت:............. نس:تبريدتٕ

 ............................ يهييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي:
 تهفييييٍيُييييشل:.......................    : ..................تهفييييٍيحييييمكييييبر...............................................     تهفييييًٍْييييزاِ:

.................................. 
 .........رٍفٓ زياطي وٗ زضِٛلن اضططاضي ثزٛاْ ثب ـّب رّبغ گطـذ:.........................................................................

 ربضيد پبيبْ ذسِذ............................ ِفؽٛي ذسِذ بـيذ زائُِع ِعبـيذ رحميٍي ذسِذ وطزٖ   ٔضؼيتَظبؤظيفّ:
يشرصبتًْظز:

................................   يييذْت:................................... تبثؼيييت:.................................................  َييبؤَييبوذييبَٕازگي:
 ........................... شغم:......................................  يسرنتحصيهي:...... ............يحمتٕنس:

َشييييييييييييييييييييييييييييييييييييييبَئتهفييييييييييييييييييييييييييييييييييييييٍيحييييييييييييييييييييييييييييييييييييييمكييييييييييييييييييييييييييييييييييييييبر
 ............................................:............................................................................................................................ًْظز

                                

 :طٕاثكتحصيالتزاَشگبْي-2

يمطغتحصيهيرزيف
رشتّ
تحصيهي

يؼسل

زاَشگبِ

يحم

تحصيم

كشٕر

يحم

تحصيم

تبريد
شزٔع

تبريد
پبيبٌ

       وبضـٕبؼي اضـس 1

       زوزطي  2

3 
٘أأأبي ررممأأأي  زٚضٖ
 زياط

      

 
٘ب يأب ِؤؼؽأبد آِأٛظؾ عأبٌي ٚ پژٚ٘فأي ؼأبثمٗ رأسضيػ يأب  ابٖچٕبٔچأٗ زض زأفأطٕاثكآيٕسشيئپژْٔشيي: -3

 .ـطِبييسپژٚ٘ؿ زاضيسزض جسٚي شيً ِطلَٛ 
َبوزاَشگبِيب
يؤطظّ
آيٕسشئ
پژْٔشي

ْبييػُٕاٌزرص
كّتسريضًَٕزِيب

ًَبئيسيي

تبريد
شزٔع

تبريد
پبيبٌ

تهفٍآزرصيؤطظّ

      

      

      

 












 
 بضي:طٕاثكاشتغبليتم -4

َبويحمكبر
ٔاحس

طبسيبَي
َٕع

يظئٕنيت
شٓزطتبٌ

تبريد
شزٔع

تبريد
پبيبٌ

تهفٍَشبَي

        

        

        

 

 

 آرم مؤطظه
فزم شماره 

1 
 

محل 

الصاق 

 عكض
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ِفرمبد ؼٗ ٔفط اظ اـطازي وٗ ثٗ ٌحبي عٍّي ـٕبذذ جبِعي اظ ـّب زاـزٗ ثبـإٔسضا زضجأسٚي شيأً  يؼزفبٌػهًي: -5
٘بي زٌٚزي ٚرطجيحبا زأفاب٘ي يب حٛظٚي ثٛزٖ اظ ثؽزابْ ؼأججي  ؿ. )ِعطـبْ زضلٛضد اِىبْ ـبؼً زض ثرـطِبييسِطلَٛ 

 ٚٔؽجي ٔجبـس.(

ف
زي
ر



َبؤَبو
ذبَٕازگي

َٕعراثطّٔ
َحٕحآشُبيي

يست
يآشُبي

شغم
يؼزف

َشبَييحمكبريب
طكَٕت

تهفٍثبثتٔ
ًْزاِ

1      
 
 

2      
 
 

3      
 
 

 
ثٗ ٌحبي اذاللي ٚ ِص٘جي ـٕبذذ جبِعي اظ ـّب زاـأزٗ ثبـإٔس ضا ِفرمبد پٕج ٔفط اظ اـطازي وٗ يؼزفبٌػًٕيي: -6

٘بي زٌٚزي ٚ رطجيحأبا زأفأاب٘ي يأب حأٛظٚي ثأٛزٖ اظ  .)ِعطـبْ زض لٛضد اِىبْ ـبؼً زض ثرؿـطِبييسزضجسٚي شيً ِطلَٛ 
 ثؽزابْ ؼججي ٚٔؽجي ٔجبـٕس(.

ف
زي
ر



َبؤَبو
ذبَٕازگي

َٕعراثطَّٔحٕح
آشُبيي

يست
يآشُبي

شغم
يؼزف

َشبَييحمكبريب
طكَٕت

تهفٍثبثتٔ
ًْزاِ

1      
 
 

2      
 
 

3      
 
 

4    
 
 

  

5    
 
 

  

 َشبَييتمبضي: -7

تهفٍثبثتًْٔزاِكسپظتيَشبَيكبيمپظتي

   ِحً ؼىٛٔذ ـعٍي:

   ِحً وبض:

 پؽذ اٌىزطٚٔيىي:

 يسارنالسوثزايتشكيمپزَٔسِ:



 ؽرٗ(رمٛيط)آذطيٓ ِسضن رحميٍي زٚ ٔ -1
ب ٚظاضد ي بد ٚ ـٕبٚضياضظـيبثي زائُ يب ِٛلذ ِساضن رحميٍي اذص ـسٖ اظ وفٛض٘بي ذبضجي وٗ رٛؼظ ٚظاضد عٍَٛ، رحميم -2

 اضظـيبثي ـسٖ ثبـس. ثٙساـذ، زضِبْ ٚ آِٛظؾ پعـىي
 ـٕبؼٕبِٗ عٍّي)ذاللٗ( -3

 رمٛيط وبضد ٍِي)٘ط زٚ ططؾ( زض يه ٔؽرٗ -4

 يه ٔؽرٗ رمٛيط اظ رّبِي لفحبد ـٕبؼٕبِٗ -5
 ٔؽرٗ رمٛيط ثطگ پبيبْ ذسِذ يب ِعبـيذ زائُ يب ِٛلذ يب زٚضٖ ٔظبَ ٚييفٗ يه -6

 3× 4چٙبض لطعٗ عىػ جسيس  -7
 ٘بي عميسري ٚ عٍّي ـطح حبي ِرزمطي اظ زٚضاْ ظٔسگي ذٛز ثب رىيٗ ثط جٕجٗ -8
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ؽأجذ ثأٗ آْ ذأٛز ضا ِؽأئٛي ٚ ايٕربٔت                                     ثب لحذ ٚ زلذ ثٗ ؼؤا د ايٓ پطؼفٕبِٗ پبؼد گفزٗ ٚ ٔ

ّٔأبيُ چٕبٔچأٗ ثأٗ زٌيأً ٔمأك  زأُ. ضّٕبا رّبِي ِساضن ذٛاؼزٗ ـسٖ ـٛق ضا ّ٘طاٖ ثب ايأٓ پطؼفإٔبِٗ اضؼأبي ِي ِزعٙس ِي

جصة اعضأبي ٘يأأد عٍّأي زأفأابٖ  اجطاييثبـس ٚ ٘يأد  ِساضن پطٚٔسٖ ايٕربٔت ثالالساَ ثّبٔس، ِؽئٌٛيذ آْ ثط عٙسٖ ِٓ ِي

 اٛٔٗ ِؽئٌٛيزي ٔساضز.زض ايٓ ثبضٖ ٘يچ

 .فطِبييسٔٛـزٓ ربضيد رمبضب ضطٚضيؽذ، ٌطفبا ـطاِٛؾ ٔ تذكز:

 

 اِضب ٚ ربضيد رمبضب:
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ثظًّتؼبني

 
...........رأيْيأتاجزاييجذة     

.....................شًبرِ:
.....................تبريد:

 
 زاضاي ِسضن رحميٍي: .........................................لالحيذ...............         پطٚٔسٖ ثطضؼي      

 
 ضارجٗ  پيّبٔي لطاضزازي          ططح ؼطثبظي اٌزسضيػ    حك  يتمبضيػضٕيت:

 
 ضؼّي آظِبيفي ثٗ ضؼّي لطعي  آظِبيفي پيّبٔي ثٗ ضؼّي  يتمبضيتجسيمٔضؼيت:

 خ:.............................. ٘يأد اجطايأي ِطأطح گطزيأسزض ٘يأد عٍّي ايٓ ِؤؼؽٗ ...................................... زض جٍؽٗ ِٛض
 ٚ ثب اؼزٕبز ثٗ ِمٛثبد ـٛضاي عبٌي أمالة ـطٕ٘اي ٚ ِٕسضجبد پطٚٔسٖ:


 ِٛضز رأييس لطاضٔاطـذ ِٛضز رأييس لطاض گطـذ     
 

 اِضبر ٔبَ ذبٔٛازگي ٔبَ ضئيػ ٘يأد اجطايي جصة ِؤؼؽٗ -1

مأبَ ِعظأُ ض٘جأطي ضئيػ ٔٙبز ّٔبيٕأسگي ِ -2
 ِؤؼؽٗ

 اِضبر ٔبَ ذبٔٛازگي ٔبَ

 اِضبر ٔبَ ذبٔٛازگي ٔبَ زثيط ٚ عضٛ ٘يأد -3

 اِضبر ٔبَ ذبٔٛازگي ٔبَ عضٛ ٘يأد -4

 اِضبر ٔبَ ذبٔٛازگي ٔبَ عضٛ ٘يأد -5

 اِضبر ٔبَ ذبٔٛازگي ٔبَ عضٛ ٘يأد -6

 اِضبر ٔبَ ذبٔٛازگي ٔبَ عضٛ ٘يأد -7

 

 
 

 
ذةيؤطظّزثيزْيأتاجزاييج

 

 

 آرم مؤطظه
م شماره فز

2 
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ثظًّتؼبني

 
َتيجّارسشيبثي      

ػهًيكبرگزِٔثزرطيتٕاَبيي
.................شًبرِ:

....................تبريد:

يؤطظّ:
 زاضاي ِسضن رحميٍي:  عٍّي         رٛأبيي پطٚٔسٖ ثطضؼي     

 
 ضارجٗ  پيّبٔي لطاضزازي ططح ؼطثبظي اٌزسضيػ  حك  يتمبضيػضٕيت:
 
 ؼّي آظِبيفي ثٗ ضؼّي لطعيض  آظِبيفي پيّبٔي ثٗ ضؼّي  يتمبضيتجسيمٔضؼيت:

عٍّأي ِطأطح  .......................... وبضگطٖٚ رٛأأبيي٘يأد عٍّي ايٓ ِؤؼؽٗ ...................................... زض جٍؽٗ ِٛضخ:....
 .پيٛؼزي ثطضؼي گطزيس٘بي  ـطٕ٘اي ٚ ثطاؼبغ ـطَاؼزٕبز ثٗ ِمٛثبد ـٛضاي عبٌي أمالة  ٚ ثب

 

ػهًيِثزرطيتٕاَبيياػضبءكبرگزٔ

َبؤَبوذبَٕازگي
1-

2-

3-

4-

5-

ػهًيُيٓزكبرگزِٔثزرطيتٕاَبيي

 

 آرم مؤطظه

تزا

 در

خىا

 هز

-2فزم شماره 

1 
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ػهًيزأطهتطثّايتيبساتتٕاَبيييزث1ٕ-1-2فزو

يظتُساتحساكثزايتيبسشبذص 
ايتيبسًْزاِ

1 
چأأبپ ِمأأب د زض ِرأأالد ِأأطرجظ ثأأب ضـأأزٗ ررممأأي زض 

الد عٍّأأي، پژٚ٘فأأي، عٍّأأي رطٚيرأأي ٚ ؼأأبيط ِرأأ
 ِرالد ِعزجط

 ِمب د ِطثٛطٗ 10
 

 ِمب د ِطثٛطٗ 5 ٘بي زاذٍي ٚ ذبضجي اضائٗ ٚ يب چبپ  ِمب د زض وٕاطٖ 2
 

 ِمب د ِطثٛطٗ 15 رأٌيؿ ٚ رطجّٗ وزبة 3
 

4 
اـزرأأأبضاد عٍّأأأي ِبٕٔأأأس زأفأأأرٛي ّٔٛٔأأأٗ وفأأأٛضي، 

َ آظِأْٛ ٚضٚزي ٘بي اٚي رب ؼأٛ ٘بي ٍِي، ضرجٗ جفٕٛاضٖ
اٌزحمأأأيً ضرجأأأٗ اٚي زٚضٖ وبضـٕبؼأأأي  زض ضـأأأزٗ ٚ ـبضغ
 اضـس ٚ زوزطي

ِؽزٕساد  15
 ِعزجط

 

ِؽزٕساد  5 اٌٍٍّي ذبضجي ٚ زاذٍي ٘بي ثيٓ ؼرٕطأي زض وٕاطٖ 5
 ِعزجط

 

 گٛا٘ي  10 ٘بي پژٚ٘في ِرطي ٚ يب ّ٘ىبضي زض پطٚژٖ 6
 

ِؽزٕساد  5 اطالعبري ٘بي رٛأبيي اؼزفبزٖ اظ ِٕبثن اٌىزطٚٔيه ٚ ثبٔه 7
 ِعزجط

 

ويفيأأذ زأفأأابٖ ِحأأً رحمأأيً وبضـٕبؼأأي اضـأأس ٚ  8
 - 5 زوزطي

 

ِؽزٕساد  5 عضٛيذ زض ٘يأد رحطيطيٗ ِرٍٗ ِعزجط عٍّي 9
 ِعزجط

 

ٔبِٗ  گٛا٘ي 15 ؼٛاثك رسضيػ، رٛأبيي رسضيػ، رٙيٗ ططح زضغ 10
 ِمبحجٗ -ِعزجط

 

زأطي ٚ ِعسي ّٔطاد وبضـٕبؼي، وبضـٕبؼي اضـس ٚ زو 11
ِؽزٕساد  5 ٔبِٗ وبضـٕبؼي اضـس ٚ زوزطي ّٔطٖ پبيبْ

 ِعزجط

 

ِؽزٕساد   10 عضٛيذ زض ثٕيبز  ٔرجابْ ٚ زـبرط اؼزعساز٘بي زضذفبْ 12
 ِعزجط

 

ِؽزٕساد  15 اذص جبيعٖ اظ جفٕٛاضٖ يب اٌّخيبز ِعزجط عٍّي 13
 ِعزجط

 

 -أاٍيؽأي -ِن عٍّي)عطثأي رؽٍظ ثٗ ظثبْ ضايج زض ِرب 14
گٛا٘ي ٔبِٗ  10 آٌّبٔي ٚ...( -يـطأؽٛ

 ِعزجط 

 

٘بي ررممي ِعزجأط )ِطثأٛط ثأٗ ضـأزٗ  ـطوذ زضوبضگبٖ 15
ِؽزٕساد  10 ٘بي ؼيطپعـىي(

 ِعزجط

 

ِطاوأأع آِٛظـأأي)ِطثٛط ثأأٗ  EDCـأأطوذ ٚ عضأأٛيذ زض  16
ٔبِٗ  گٛا٘ي 10 ٘بي عٍَٛ پعـىي( ضـزٗ

 ِعزجط

 

٘أبي  ٔبِٗ ، رٛلأيٗاضظيبثي اظ ِمأبحجٗ)رسضيػ آظِبيفأي( 17
 ِمبحجٗ 15 عٍّي

 

جًغ   
 

 

 ٔبَ:................................. ٔبَ ذبٔٛازگي:.........................................
 

 .................................رٛأبيي عٍّي اِضبر ِؽئٛي وبضگطٖٚ ثطضؼي      
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ثظًّتؼبني

 
َتيجّارسشيبثي      

ثزرطيصالحيتػًٕييِكبرگزٔ


............شًبرِ:
.............تبريد:

 يؤطظّ:
زاضاي ِسضن رحميٍي:لالحيذ عِّٛي         پطٚٔسٖ ثطضؼي   

 
 ضارجٗ  پيّبٔي لطاضزازي  ططح ؼطثبظي اٌزسضيػ حك  يتمبضيػضٕيت:

 
 ؼّي آظِبيفي ثٗ ضؼّي لطعيض  آظِبيفي پيّبٔي ثٗ ضؼّي  يتمبضيتجسيمٔضؼيت:

ثطضؼأأي لأأالحيذ  .......................... وأأبضگطٖٚايأأٓ ِؤؼؽأأٗ ...................................... زض جٍؽأأٗ ِأأٛضخ:.... ٘يأأأد عٍّأأي
 ثطضؼي گطزيس.٘بي پيٛؼزي  ثطاؼبغ ـطَٚ ـٛضاي عبٌي أمالة ـطٕ٘اي ثٗ ِمٛثبد ٚ ثب اؼزٕبز  عِّٛي ِططح

  

َبوذبَٕازگيَبؤ
1-

2-

3-

4-

5-

ثزرطيصالحيتػًٕييُيٓزكبرگزِٔ


تزا

 در

خىا

 هز

فزم شماره 

2 -2 

 

 آرم مؤطظه
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يزثٕطثّايتيبساتصالحيتػًٕييزأطهت1-2-2فزو

حساكثزشبذص 
ايتيبس

يظتُسات
ايتيبسًْزاِ

 رحميك ٚ ِمبحجٗ 10 اعزمبز ثٗ ٔظبَ جّٙٛضي اؼالِي ٚ لبْٔٛ اؼبؼي 1
 

 رحميك ٚ ِمبحجٗ 15 ٍت ثٗ الً ٚ يذ ـميٗاعزمبز ٚ اٌزعاَ زاٚط 2
 

 رحميك ٚ ِمبحجٗ 15 اٌزعاَ زاٚطٍت ثٗ أربَ ٚاججبد ٚ رطن ِحطِبد 3
 

 ِؽزٕساد ِعزجط 10 ٘بي جٕح حك عٍيٗ ثبطً ـطوذ زض ججٙٗ 4
 

ؼٛاثك ـطٕ٘اي ٚ اجزّبعي اظ لجيً ـعبٌيذ زض ِؽبجس،  5
 ِؽزٕساد ِعزجط 10 ٘بي ِص٘جي ٘يأد

 

 ِؽزٕساد ِعزجط 15 بضگطي، ططح ـب٘سؼبثمٗ اير 6
 

٘أأبي ذيطيأأٗ ٚ  ّ٘ىأأبضي ثأأب ثؽأأيج، ؼأأبظِبٔٙب، جّعيذ 7
 ِؽزٕساد ِعزجط 10 إٌّفعٗ ٚ ؼبيط ٔٙبز٘ب عبَ

 

8 
 ّ٘ىبضي ثب ٔٙبز ّٔبيٕسگي ِمبَ ِعظُ ض٘جطي 

ّ٘ىأأأبضي ثأأأب جٙأأأبز  -عضأأأٛيذ زض ثؽأأأيج زأفأأأرٛيي
 زأفاب٘ي

 ِؽزٕساد ِعزجط 10
 

 ِؽزٕساد ِعزجط 10 اٌجالؼٗ حبـظيٓ لطآْ ٚ ٔٙج 9
 

 رحميك 5 رعٙساد اذاللي ٚ حؽٓ ـٙطد 10
 

 رحميك ٚ ِمبحجٗ 5 رعٙساد وبضي 11
 

 رحميك ٚ ِمبحجٗ 5 ثطذٛضز اجزّبعي 12
 

 رحميك ٚ ِمبحجٗ 5 پٛـؿ يب٘طي 13
 

 رحميك ٚ ِمبحجٗ 5 ِؽئٌٛيذ پصيطي 14
 

 ٗرحميك ٚ ِمبحج 15 ِٕسي ـطز ثٗ ـؽً ٘يأد عٍّي عاللٗ 15
 

 ِمبحجٗ 5 لسضد ثيبْ ٚ أزمبي ِفب٘يُ 16
 

 رحميك ٚ ِمبحجٗ 15 ؼعٗ لسض ٚ لجٛض ثٛزْ -رٛأبيي ِٛاجٙٗ ثب ٔبِاليّبد 17
 

جًغ   
 

 

 ٔبَ:................................. ٔبَ ذبٔٛازگي:.........................................
 

 .................................ِٛي ثطضؼي لالحيذ عّ عضٛاِضبر      
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 زاٚطٍت اِزيبظاد لالحيذ عِّٛي ِيبٔايٓ 2-2-2ـطَ 

ايتيبسشبذص 

 اعزمبز ثٗ ٔظبَ جّٙٛضي اؼالِي ٚ لبْٔٛ اؼبؼي 1
 

 اعزمبز ٚ اٌزعاَ زاٚطٍت ثٗ الً ٚ يذ ـميٗ 2
 

 اٌزعاَ زاٚطٍت ثٗ أربَ ٚاججبد ٚ رطن ِحطِبد 3
 

 بي جٕح حك عٍيٗ ثبطً٘ ـطوذ زض ججٙٗ 4
 

٘أبي  ؼٛاثك ـطٕ٘اي ٚ اجزّبعي اظ لجيً ـعبٌيذ زض ِؽبجس، ٘يأد 5
 ِص٘جي

 

 ؼبثمٗ ايربضگطي، ططح ـب٘س 6
 

إٌّفعأٗ ٚ  ٘أبي ذيطيأٗ ٚ عبَ ّ٘ىبضي ثب ثؽأيج، ؼأبظِبٔٙب، جّعيذ 7
 ؼبيط ٔٙبز٘ب

 

 ّ٘ىبضي ثب ٔٙبز ّٔبيٕسگي ِمبَ ِعظُ ض٘جطي  8
 ّ٘ىبضي ثب جٙبز زأفاب٘ي -يعضٛيذ زض ثؽيج زأفرٛي

 

 اٌجالؼٗ حبـظيٓ لطآْ ٚ ٔٙج 9
 

 رعٙساد اذاللي ٚ حؽٓ ـٙطد 10
 

 رعٙساد وبضي 11
 

 ثطذٛضز اجزّبعي 12
 

 پٛـؿ يب٘طي 13
 

 ِؽئٌٛيذ پصيطي 14
 

 ِٕسي ـطز ثٗ ـؽً ٘يأد عٍّي عاللٗ 15
 

 لسضد ثيبْ ٚ أزمبي ِفب٘يُ 16
 

 ؼعٗ لسض ٚ لجٛض ثٛزْ -ّبدرٛأبيي ِٛاجٙٗ ثب ٔبِالي 17
 
 

  جّن  


 ٔبَ:................................. ٔبَ ذبٔٛازگي:.........................................
 

 اِضبر ِؽئٛي وبضگطٖٚ ثطضؼي لالحيذ عِّٛي.................................      
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ثظًّتؼبني


 


................:شًبرِ
....................تبريد:



اطت:يظئٕليحتزوحز

طالوػهيكى؛

وسٍِي               ٔظط ثٗ ايٕىٗ آلبي / ذبُٔ: احتزايبً؛

 

 ِزمبضي عضٛيذ/ رجسيً ٚضعيذ             ِحً لسٚض:             ثٗ ـّبضٖ ـٕبؼٕبِٗ:              ٔبَ پسض:

 

ثبـس جٙذ  ي اظ ٔبِجطزٖ زض آْ حطاؼذ ِٛجٛز ِيا ثبـس، ذٛا٘فّٕس اؼذ چٕبٔچٗ ؼبثمٗ زض ٘يأد عٍّي ايٓ ِؤؼؽٗ ِي

 ثطزاضي ثٗ ايٓ ٘يأد اضؼبي ّٔبيٕس. ثٙطٖ

 ـٛز. لجالا اظ ّ٘ىبضي ـّب لسضزأي ِي



يؤطظّيجذةزثيزْيأتاجزاي

 

 

 آرم مؤطظه

فزم شماره 
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ثظًّتؼبني


 :.............شًبرِ                    ٚظاضد اطالعبد -رعييٓ لالحيذ ٚ اؼٕبز ازاضٖ وًثّ:
 :...............تبريد                ٘يأد ِطوعي جصة اعضبي ٘يأد عٍّي      زثيطذبٔٗ  اس:

 


طالوػهيكى؛
.ـطِبييسِفرمبد شيً اعالَ ٔظط يبز ـسٖ ثب  ذٛا٘فّٕس اؼذ ٔؽجذ ثٗ ـطزثباحتزاو؛

زثيزذبَّْيأتيزكشيجذةيؤطظّ



 عٍذ اؼزعالَ ثبرٛضيحبد
 

 ثؽّٗ رعبٌي
 

 پبؼرٕبِٗ
 

زرايٍلظًتچيشيَبوپسرَبوَبوذبَٕازگي
َُٕيظيس

شًبرِ:

تبريد:ثّ:زثيزذبَّْيأتيزكشيجذةاػضبيْيأتػهًئسارت


زاضز طي ثطضؼيٙبي ثٗ عًّ آِأسٖ رأبوْٕٛ ؼأبثمٗ ؼأٛئي اظ  ِٛضخ    /     /             اعالَ ِي بضٖثٗ ٔبِٗ ـّاحتزايبً،ػطف

 ٔبِجطزٖ ثٗ زؼذ ٔيبِسٖ اؼذ.


 ازارِكمتؼييٍصالحيتٔيزكشاطُبز
يتمبضي:

زرايٍلظًتچيشيَُٕيظيس.


َبو:َبوذبَٕازگي:


ع.عَبوپسر
يحم
يَبؤَبوذبَٕازگيلجهيحمتٕنسصسٔر

َبو
يذْتيظتؼبر



طبلاذذطبلٔرٔزَشبَييحمتحصيميمطغرشتّتحصيهي
يسرن

طجكفزوطجكفزوپيٕطت
پيٕطت

طجكفزوطجكفزوپيٕطت
پيٕطت

طجكفزو
پيٕطت

شغمفؼهي:طجكفزوپيٕطت
َشبَييحمكبرٔتهفٍ:

طجكفزوپيٕطت
َشبَييحمطكَٕتٔتهفٍ:

طجكفزوپيٕطت

يحم
انصبق
ػكض

يشبغملجهئذالصّطٕاثكطيبطي:
طجكفزوپيٕطت




 

 آرم مؤطظه
فزم شماره 
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 ثظًّتؼبني

 
 


زثيزيحتزوْيأتيزكشيجذة

................................................................................. 
طالوػهيكى،

 ......ثٗ پيٛؼذ يه ـمطٖ پطٚٔسٖ ثطضؼي لالحيذ آلبي / ذبُٔ ....................................................... احتزايبً
 ططح ؼطثبظي     ضارجٗ   پيّبٔي          عضٛيذ:   يِزمبض

 ضؼّي آظِبيفي ثٗ ضؼّي لطعي   پيّبٔي ثٗ ضؼّي آظِبيفي  ِزمبضي رجسيً ٚضعيذ:           
 گطزز ثبـس جٙذ ثطضؼي ٚ اعالَ ٔظط ٔٙبيي اضؼبي ِي وٗ ـبًِ ِساضن شيً ِي
 ٔزيرٗ ضا ثٗ ايٓ ٘يأد اعالَ زاضٔس.أربَ بد  ظَ ٚ الساِ ـطِبييسذٛا٘فّٕس اؼذ زؼزٛض 

 
 .................رئيضْيأتاجزاييجذةيٕطظّ

 .....................................................ايضبءٔيٓز 
 

 
 (1بضي )ـطَ ـّبضٖ أ يه ٔؽرٗ الً ـطَ ِفرمبد ِزم1 □
 أ ِىبرجبد ِطثٛط ثٗ اؼزعالَ اظ حطاؼذ ٚ....2 □
 أ ٔبِٗ پبؼد ِطاجن شيمالح 3 □
 ٘بي ضّيّٗ آْ( ٚ ـطَ 2ـطَ اضظـيبثي لالحيذ ٚ اعالَ ضأي ٘يأد اجطايي جصة )ـطَ ـّبضٖ  أ 4 □
 (6)ـطَ ـّبضٖ  يط ٘يأد اجطايي جصةـطَ ِعطـي ِزمبضي اظ ططؾ ضئيػ ٘يأد اجطايي جصة ثٗ زث أ5 □
 (11ٚ 10٘بي ـّبضٖ  )ـطَ ٘بي رحميك اظ ِٕبثن ....... ثطگ أ ٔبِٗ اضؼبٌي پطٚٔسٖ ِزمبضي ثطاي أربَ رحميك ٚ ثطگ6 □
 أ گعاضؾ ِرزمطي اظ زٚضاْ ظٔسگي7 □
 أ آذطيٓ حىُ وبضگعيٕي زض لٛضد زاـزٓ ؼبثمٗ اـزؽبي 8 □
 ىُ اؼزرساِي زض ِؤؼؽبدأ زض لٛضد اؼزرساَ پيّبٔي يب ضؼّي آذطيٓ ح9 □
 أ آگٙي ـطاذٛاْ ِٕزفطٖ زض ضٚظٔبِٗ وريطا ٔزفبض10 □
 أ رمٛيط آذطيٓ ِسضن رحميٍي11 □
 أ رمٛيط رّبَ لفحبد ـٕبؼٕب12ِٗ □
 يب ِعبـيذ زائُ ثٗ ؼيط اظ ططح ؼطثبظيثٗ ثعس( 1337أ رمٛيط وبضد پبيبْ ذسِذ )ِزٌٛسيٓ 13 □
 ِزمبضي 3×4لطعٗ عىػ  2أ 14 □
 أ رمٛيط وبضد ٍِي15 □
 ؼٛاثك ايربضگطي اعُ اظ حضٛض زض ججٙٗ يب ّ٘ىبضي ثب ثؽيج ٚ ؼيطٖ أ گٛا٘ي16 □
 ٘بي پطٚٔسٖ.................................... ثطگ ِّٙٛض ثٗ ِٙط ِٛؼؽٗ.............................. ثطگ ُوًأ رعساز 17 □

آْ  زضذٛاؼزي ٚ اطّيٕبْ اظ وبًِ ثٛزْ پطٚٔسٖ ٔؽجذ ثأٗ اضؼأبي ِساضن وٕزطي ِٛيؿ اؼذ پػ اظ ثطضؼي ِٚحزطَ  زثيط تذكزيٓى:
 الساَ ّٔبيس.

 
آرم 

 موسسو

 
 

 

در اين 

قظمت چيشي 

 ننىيظيذ

فزم شماره 
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ثظًّتؼبني


                                                                            
 :............شًبرِ                                                                                                             

 :...............تبريد                                                                                                             
 


جذةيؤطظّاجزاييْيأتزثيز

طالوػهيكى؛

 زض ٔظط ثٗ ايٕىٗ آلبي/ذبُٔ:.......................... زاضاي ِسضن رحميٍي.........................  زض ضـزٗ ................احتزايبً؛

 .................. لطاض زاضز، ٌصا  پطٚٔسٖ ٔبِجطزٖ ِطحٍخ رجسيً ٚضعيذ اؼزرساِي اظ .................................. ثٗ .................... 

ـٛٔس. ثطاي ثطضؼي لالحيذ ِفبضاٌيٗ ِعطـي ِي



يؤطظّْيأتاجزاييجذةرئيض

 

فزم شماره  آرم مؤطظه

6 



 41 


ثظًّتؼبني


 

                                                                                                                                


 :.............شًبرِ
 :...............تبريد                                                                                                     

 


ػهًيٕاَبييترطيثزيظئٕلكبرگزِٔ

طالوػهيكى؛

 ...........  ٔظط ثٗ رمبضبي آلبي / ذبُٔ:.............................. زاضاي ِسضن رحميٍي.........................  زض ضـزٗ .....احتزايبً؛

 ـٛز. عٍّي ِعطـي ِي ثطاي رفىيً پطٚٔسٖ ٚ ثطضؼي رٛأبييجصة اعضبي ٘يأد عٍّي، ٔبِجطزٖ  زض ـطاذٛاْ



ةيؤطظّزثيزْيأتاجزاييجذ

 

 م مؤطظهآر
 7فزم شماره 

 الف
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ثظًّتؼبني


 

                                                                                                                                
 :.............شًبرِ

 :...............تبريد                                                                                                      
 


ثزرطيصالحيتػًٕيييظئٕلكبرگزِٔ

طالوػهيكى؛

 ...............  زض ضـزٗ .............................................. زاضاي ِسضن رحميٍي..........ٔظط ثٗ رمبضبي آلبي / ذبُٔ:احتزايبً؛

 ـٛز. جصة اعضبي ٘يأد عٍّي، ٔبِجطزٖ ثطاي رفىيً پطٚٔسٖ ٚ ثطضؼي لالحيذ عِّٛي ِعطـي ِي زض ـطاذٛاْ



يؤطظّزثيزْيأتاجزاييجذة

 

فزم شماره  آرم مؤطظه
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ثظًّتؼبني


 

                                                                                                                                  
 :.............شًبرِ                                                                                                    

 :...............تبريد                                                                                                    
 

يحمكيحتزوْيأتاجزاييجذةيؤطظّ

طالوػهيكى؛

عٍّي  ٘يأد ٚٔسح ٔبِجطزگبْ شيً وٗ ِزمبضي عضٛيذ زضـمطٖ پط            ٘بي ثٗ عًّ آِسٖ، ثٗ پيٛؼذ  پيطٚ ّ٘بٕ٘اياحتزايب؛

٘بي وبض يب رحميً يب ِعطـبْ زاٚطٍت زض ايٓ اؼزبْ اضؼبي  ثبـٕس، ثطاي أربَ رحميك اظ ِٕبثن ِٛثك اظ ِحً ايٓ ِؤؼؽٗ ِي

 ـٛز. ِي

زـزط اضؼبي ضٚظ ثٗ ايٓ  20ِّىٓ حساورط رمٛيُ ٔزيرٗ رحميك ضا ثٗ لٛضد وبِالا ِحطِبٔٗ ٚ زض اٌٚيٓ ـطلذ  ذٛا٘فّٕس اؼذ

 .ـطِبييس

ثبتشكز

يظئٕلكبرگزِٔثزرطيصالحيتػًٕيي



 ِحٍٙبي رحميك ٔبَ ٚ ٔبَ ذبٔٛازگي ضزيؿ

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9 
  

10 
  

 

فزم شماره  آرم مؤطظه
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ثظًّتؼبني


 

                                                                                                                                 
 

    :.............شًبرِ          
 :...............تبريد 


زثيزْيأتاجزاييجذةيؤطظّ

................................................................

طالوػهيكى؛

زض ذبض  اظ آٔٙب وٗ ِحٍٙبي رحميً، وبض يب ِعطـبْ  پطٚٔسٖ ِزمبضيبْ عضٛيذ زض ٘يأد عٍّي ايٓ ِؤؼؽٗثٗ پيٛؼذ احتزايب؛

 گطزز. لطاض زاضز، ثطاي أربَ رحميمبد  ظَ ايفبز ِياؼزبْ

 طاي الساِبد ثعسي ثٗ ايٓ ٘يأد اضؼبي زاضٔس.ٔزيرٗ رحميمبد ضا ث ـطِبييسزؼزٛض  ذٛا٘فّٕس اؼذ

ثبتشكز

يجذةيؤطظّ..........................زثيزْيأتاجزاي



 ٔبَ ٚ ٔبَ ذبٔٛازگي ضزيؿ
ِحً وبض يب رحميً يب  -ِحٍٙبي رحميك)ٔبَ اؼزبْ

 ِعطـبْ(

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9 
  

10 
  

 
 

ْباَشگبًِيزههجبٌػضٕيتزرْيأتػزرثبرحزأطفزوتحميك

 ؼسيساا  ا... ٚ لٌٛٛا لٛ ا يب ايٙب اٌصيٓ إِٓٛ ارمٛا

 (70 –اي اً٘ ايّبْ رمٛي پيفٗ وٕيس ٚ ثٗ حك ٚ لٛاة ؼرٓ گٛييس )احعاة 

 

 ثطازض گطاِي جٕبة آلبي 

 ؼطوبضذبُٔ

ٖ( ٚ ضّٕ٘ٛز٘بي ِمبَ ِعظأُ ض٘جأطي زض جٙأذ ٘بي ثٕيبٔاصاض جّٙٛضي اؼالِي ايطاْ حضطد اِبَ ذّيٕي )ض ثب عٕبيذ ثٗ رٛليٗ

ٔظأط  ثبـس. ٘ب ِي ٍّي زأفابٖزاٚطٍت عضٛيذ زض وبزض ٘يأد ع آلبي / ذبُٔايٕىٗ  ٘ب ٚ رٛجٗ ثٗ اؼالِي وطزْ ِحيظ زأفابٖ

ططـأي ٚ ضعبيأذ  ذٛا٘فّٕس اؼذ ثطاؼبغ ِفب٘ساد ذأٛز ٚ ثأب حفأ  ثي ٘ب ٚ پژٚ٘ؿ، زض زأفابٖ ثٗ اّ٘يذ ِٛضٛج رسضيػ

٘بي شيً پبؼد زازٖ ٚ ِب ضا زض أزربة ٚ جصة اـطاز لبٌح يبضي ـطِبييس. ثسيٙي اؼذ وٗ ٔظطاد ـّب ِحطِبٔٗ  ثٗ پطؼؿ عساٌذ

 لٛضد اِبٔذ ٔعز ايٓ زثيطذبٔٗ ثبلي ذٛا٘س ِبٔس. ثٛزٖ ٚ ثٗ

 أ ٔحٖٛ آـٕبيي ـّب ثب زاٚطٍت1

  □، آـٕبيي ثب ايفبْ ٔساضَ  □ ، آـٕبيي ذبض  اظ زأفابٖ □ ، آـٕبيي زض زأفابٖ □ٔؽجذ ذبٔٛازگي 

 

 آرم مؤطظه
فزم شماره 
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فزم شماره 
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 أ ِسد آـٕبيي ثب زاٚطٍت2

 13رب ...... 13اظ ؼبي ..... □ؼبي  10، ثيفزط اظ  □ ؼبي 10رب  5،  □ ؼبي 5رب  1،  □وّزط اظ يه ؼبي 

 وٕيس أ ٔاطؾ ٚ اعزمبز زاٚطٍت ضا ٔؽجذ ثٗ ٔظبَ جّٙٛضي اؼالِي چاٛٔٗ اضظيبثي ِي3

  □اطالج ٔساضَ   □رفبٚد  ،      ثي □ س،      ِعبٔ □ ،      ِربٌؿ □ِٛاـك 

ِربٌفذ عٍٕي ثب ضطٚضيبد اؼأالَ زض وأالغ ٚ ذأبض  اظ ، 1* ِمبزيك عٕبز عجبضرٕس اظ: ِجبضظٖ ِؽٍحبٔٗ ثب ٔظبَ جّٙٛضي اؼالِي

ريىٗ زض لأٛض ٘بي أحطاـي ؼىٛ ضيعَ ٚ ـطلٗرجٍيػ ٘ٛازاضي عضٛيذ ٚ يب ٚاثؽزاي ثٗ گطٚ٘ٙبي ِؽٍح ٚ ِحبضة، رطٚيج ٚ والغ 

ثبـس زض ايٓ ثبضٖ رٛضيح ـطِبييس وٗ ثب رٛجٗ ثٗ وساَ ضـزبض  ٔظط ـّب ِربٌؿ ٚ يب ِعبٔس ثب ٔظبَ جّٙٛضي اؼالِي ِيثٗ زاٚطٍت، 

 اٚ ِربٌؿ يب ِعبٔس ٔظبَ اؼذ.

 

 وٕيس أ ٔاطؾ ٚ اعزمبز زاٚطٍت ضا ٔؽجذ ثٗ لبْٔٛ اؼبؼي چاٛٔٗ اضظيبثي ِي4

  □ زأُ  ّٔي   ،       □ ؿِربٌ       □رفبٚد  ،      ثي □ِٛاـك 

 أ اعزمبز ٚ اٌزعاَ زاٚطٍت ثٗ الً ٚ يذ ـمي5ٗ

   □زأُ  ّٔي  □رفبٚد  ثي ،       □ ،      ٔساضز □زاضز 

 ّٔبييس أ ٚضن زاٚطٍت ضا اظ ٌحبي أربَ ـطايض زيٕي ظيط چاٛٔٗ اضظيبثي ِي6

   □اطالج ٔساضَ ،     □ ذٛأس ،     ّٔي □ذٛأس  ِياٌؿ: ّٔبظ؛  

 ذٛأس يب وبً٘ زض أربَ آْ اؼذ ـٛا٘س ٚ ازٌٗ ذٛز ضا شوط ّٔبييس. وٗ زاٚطٍت ّٔبظ ّٔي أ زض لٛضري

 □وٕأس  ذأٛاضي ِي ،      رظب٘ط ثٗ ضٚظٖ □ گيطز ثسْٚ عصض ـطعي ،      ّٔي □ گيطز ثب عصض ـطعي ،     ّٔي □گيطز  ِية: ضٚظٖ؛  

  □اطالج ٔساضَ   ،

   □ زأُ ،      ّٔي □ وٕس ،      پط٘يع ّٔي □ع زاضز پط٘ي      ؛أ پط٘يع اظ ِحطِبد7

 گيطز؟ أ ٚضعيذ زاٚطٍت ثٗ ٌحبي ضعبيذ ثطذي اظ ـئٛٔبد اؼالِي چاٛٔٗ ِٛضز اضظيبثي لطاض ِي8

 زاٚطٍتٚضعيذ                               
 

 ضعبيذ ـئٛٔبد اؼالِي ٚ اعزمبزي
 ٔساضَاطالج  ضعيؿ ِزٛؼظ ذٛة

     ثٗ ِٛلن زض ِحيظ وبض اٌؿ: ٚضٚز ٚ ذطٚ 

     پصيطي ة: رعٙس وبضي ٚ ِؽئٌٛيذ

 : گفزأأأبض ٚ ضـزأأأبض ثأأأط اؼأأأبغ اذأأأالق 
 اؼالِي

    

ز: ضـزبض لحيح ثب ّ٘ىبضاْ ٚ زأفرٛيبْ ٚ 
 احزطاَ ثب آٔبْ

    

     ٘أ: ٚضعيذ يب٘طي ٚ پٛـؿ اؼالِي

ٚ ٔٙبز٘بي أمالثي يب أربَ الساِبد ـطٕ٘اأي ِأؤثط  ٘بي اؼالِي أ ؼٛاثك ؼيبؼي ٚ اجزّبعي زاٚطٍت ضا عضٛيذ زض رفى9ً

 :ـطِبييسِفرك 

 ………………ٔٙبززض وساَ رفىً يب  □لجالا زاـزٗ اؼذ  ،  □ زأُ ،    ّٔي □ ،      ٔساضز □زاضز 

 أ ؼبثمٗ ايربضگطي10

 ،      □ زأُ ،    ّٔي □ ،      ٔساضز □زاضز 

 عٕٛاْ عضٛ ٘يأد عٍّي زاضز ضا زض ايفبي ٔمؿ ثٗ أ آيب زض ِرّٛج ايفبْ لالحيذ ٚ رٛأبيي  ظ11َ

   □،      ذيط  □ ،   ٔظطي ٔساضَ □،      ٔؽجزبا ثب لالحيذ ٚ رٛإّٔس اؼذ □وبِالا لالحيذ ٚ رٛأبيي  ظَ زاضز 

 أ چٕبٔچٗ ٘طگٛٔٗ رٛضيح زياطي زاضيس ٌطفبا اضائٗ ـطِبييس.12

 

 

 

 رطي زاضٔس، زض جسٚي ظيط ِطلَٛ ـطِبييس. ظ ٔبِجطزٖ ـٕبذذ جبِنـٕبؼيس وٗ ا وٗ اـربق ِٛثمي ضا ِي أ زض لٛضري13

 رٍفٓ ٔفبٔي وبًِ ـؽً ٚ ؼّذ ٔبَ ٚ ٔبَ ذبٔٛازگي ضزيؿ

     

     

 

                                                 
1

 مخالفت علني تا ضزوريات اطالم در كالص و خارج اس كالص - 
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 أ اضظيبثي ِٕجن14

يشرصبتتحميك

   ِفرمبد پبؼراٛ               ـّبضٖ

 □ظْ  □جٕػ   ِطز 

 ِيعاْ رحميالد                        ـؽً

 □ّ٘ىبض ازاضي      □آـٕبيي   ُ٘ ضـزٗ ططيمخ

 □ذٛاثابٖ   ُ٘               □زٚضٖ ُ٘

 

 ِٛاضز زياط

 

 

 اِضبر                      ربضيد

   ـّبضٖ ِفرمبد ِحمك                 

 □ظْ  □جٕػ   ِطز 

 ِيعاْ رحميالد                        

       □ِحً رحميك: ِحً رحميً زاٚطٍت

 □ٔٛج رحميك اٌٚيٗ        □زاٚطٍت ِحً وبض

 □ِرسز 

وٗ پطؼفٕبِٗ اظ ضٚي اؼٕبز رىّيً ـأسٖ  زض لٛضري

 اؼذ ِحً اذص آْ ضا ِفرك ـطِبييس

 

 

 اِضبر                      ربضيد

 ربضيد ِٙط ٚاحس رحميك ٚ اِضبر ِؽئٛي زـزط               
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 ثظًّتؼبني

 
ػهًيزاَشگبِْبفزوتحميكزرثبرحاػضبيْيأت
()تجسيمٔضؼيت


 :.............شًبرِ                                                                                                   

 :...............تبريد                                                                                                  
جُبةآلبي/طزكبرذبَى
 ضؼأّي آظِبيفأي پيّبٔي  □ضؼبٔس وٗ آلبي / ذبُٔ  عضٛ ٘يأد عٍّي..............................      ثب احزطاَ ثٗ اؼزحضبض ِي

ثبـأس، ثأب  ِي ضؼأّي لطعأي ضؼّي آظِبيفي  □... ِزمبضي رجسيً ٚضعيذ اظ     زأفىسٖ ............ زض زأفابٖ ............

جطزٖ زاضيس، ذٛا٘فإّٔس ٚ پژٚ٘في، اعزمبزي ٚ اذاللي ٔبِ عبٌي اظ ؼٛاثك عٍّي رٛجٗ ثٗ اّ٘يذ ِٛضٛج ٚ ـٕبذزي وٗ جٕبة

 اؼذ زضثبضٖ ؼٛاثك ٔبِجطزٖ ثب رٛجٗ ثٗ ؼؤا د شيً ايٙبض ٔظط ـطِبييس؛
 

 
 ـٕبؼيس ٚ ثب ايفبْ چٗ ٔؽجزي)ـبِيٍي ٔؽجي يب ؼججي، ّ٘ىبض، زٚؼذ،...(زاضيس؟ چٗ ظِبٔي ِي زاٚطٍت ضا اظ -1

 

 
 .ـطِبييسزضثبضح اٌزعاَ زاٚطٍت ثٗ أربَ ٚاججبد ٚ رطن ِحطِبد رٛضيح  -2

 
 

ْ زضثبضح ِيعاْ رميس ٚ رعٙس ٔبِجطزٖ زض ضعبيذ اذالق اؼالِي ٚ حف  ـئٛٔبد ـأؽٍي زض ثطذٛضز٘أبي اجزّأبعي ثأب ّ٘ىأبضا -3

 ٚزأفرٛيبْ رٛضيح ـطِبييس.
 

 
 

 .ـطِبييسلبْٔٛ اؼبؼي ٚ ٚ يذ ـميٗ ِفرك  -ٔاطؾ ايفبْ ضا ٔؽجذ ثٗ ٔظبَ جّٙٛضي اؼالِي -4
 

 □  ِربٌؿ          □ططؾ ثي   □ِٛاـك                 ٔؽجذ ثٗ ٔظبَ -

 □لجٛي ٔساضز                     □ثي ٔظط    □لجٛي زاضز        ٔؽجذ ثٗ لبْٔٛ اؼبؼي -
 □  ِربٌؿ  □ِربٌفزي اثطاظ ّٕٔٛزٖ   □پيطٚ ِٛاـك      ٔؽجذ ثٗ ٚ يذ ـميٗ    -

 
 

 .ـطِبييساجزّبعي ايفبْ اطالج زاضيس زض ايٓ ثبضٖ رٛضيح  -ـطٕ٘اي -چٕبٔچٗ اظ ؼٛاثك ؼيبؼي  -5

 
 

 
 گيطز يٚضعيذ زاٚطٍت ثٗ ٌحبي ضعبيذ ثطذي اظ ـئٛٔبد اؼالِي چاٛٔٗ ِٛضز اضظيبثي لطاض ِ  -6

 ٚضعيذ زاٚطٍت                                                     

 
 ضعبيذ ـئٛٔبد اؼالِي ٚ اعزمبزي

 ضعيؿ ِزٛؼظ ذٛة
اطالج 

 ٔساضَ

اٌأأؿ: گفزأأبض ٚ ضـزأأبض ثطاؼأأبغ اذأأالق 

 اؼالِي

    

 پصيطي ة: رعٙس وبضي ٚ ِؽئٌٛيذ

گيطي ٔبلأأأحيح اعزمأأأبزي ٚ   : ِٛضأأأٛج

 ض ظِبْ رسضيػؼيبؼي ؼيطزضؼي ز

 ز: عسَ ذالليذ ٚ ٔٛآٚضي زض رسضيػ

 : عسَ ِطبٌعٗ ثطاي رسضيػ زض والغ ٘ 

ٚ: ٔساـأأزٓ ٚلأأذ وأأبـي ثأأطاي ؼأأؤا د 

 زأفرٛيبْ

ظ: ضـزأأأأأبض لأأأأأحيح ثأأأأأب ّ٘ىأأأأأبضاْ ٚ 

 زأفرٛيبْ ٚ احزطاَ ثٗ آٔبْ

 ح: ٚضعيذ يب٘طي ٚ پٛـؿ اؼالِي

 زض ِحيظ وبض ط: ٚضٚز ٚ ذطٚ  ثٗ ِٛلن

 
 

 .ـطِبييسزأيس، ثيبْ  چٕبٔچٗ رٛضيحبد زياطي زضثبضح ؼٛاثك ٚ ٚضعيذ زاٚطٍت  ظَ ِي -7

 

 
جاي عكض 
 داوطلة

 
فزم شماره 

11 
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ايٕربٔأأأأأت............................ ؼأأأأأّذ..................... ـأأأأأبؼً زض............................. اطالعأأأأأبد ذأأأأأٛز ضا زضثأأأأأبضٖ 

 ّٔبيُ. ـٕبذذ ذٛز ثيبْ ّٔٛزٖ ٚ لحذ آْ ضا اذاللبا ٚ ـطعبا ٚ لبٔٛٔبا رعٙس ِيآلبي/ذبُٔ...................... زضحس 

 
 ربضيد -اِضبر        رٍفٓ رّبغ:.................................

 لبة         -9/4-19.1ق/         
 

  


