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 مقذمه
 

اضارُ قزار گزفتِ است. صٌؼت آب ٍ تزق ً٘ش ّوَارُ هَضَع  تَسط هقام هؼظن رّثزٕ هَرد ّإ اساسٖ گام دٍم اًقالب ّا ٍ تَصِ٘ سزفصلتِ ػٌَاى اٍل٘ي هحَر اس هجوَػِ « ػلن ٍ پضٍّص»هَضَع 

ّإ اساسٖ  گ٘زٕ ّإ هثتٌٖ تز جْت ّإ حَسُ پضٍّص ٍ فٌاٍرٕ در قالة تزًاهِ اًذ. كلِ٘ فؼال٘ت ّإ كالى حَسُ پضٍّص ٍ فٌاٍرٕ تث٘٘ي ضذُ گ٘زٕ را هذًظز قزار دادُ ٍ در اٗي راستا جْت« پضٍّص ٍ فٌاٍرٕ»

 ّا ارتقاء ضاخص ّإ پضٍّص ٍ فٌاٍرٕ را تِ دًثال دارد. ٍ اجزإ اٗي تزًاهِگزدًذ  تٌظ٘ن هٖ

گَٖٗ تِ تحَالت هح٘طٖ ٍ ً٘اسّإ صٌؼت  تاضذ. السهِ پاسخ گَٖٗ حَسٓ پضٍّص ٍ فٌاٍرٕ تِ تحَالت هح٘طٖ ٍ ً٘اسّإ صٌؼت آب ٍ تزق هٖ ّإ اساسٖ اٗي حَسُ ارتقاء تَاى پاسخ گ٘زٕ ٗكٖ اس جْت

ّإ تحق٘قاتٖ ٍسارت ً٘زٍ در چارچَب هطخص تٌظ٘ن ٍ اراِٗ ضًَذ. تؼ٘٘ي   ضَد اٍلَٗت هٌذ تحَالت ٍ ً٘اسّإ اٗي صٌؼت است. در اٗي راستا تالش هٖ ٍحلٔ ًخست ضٌاساٖٗ ٍ هؼزفٖ ًظام آب ٍ تزق، در

گ٘زٕ رٍضي در ًتاٗج هَرد ً٘اس تحق٘قات، جلَگ٘زٕ اس اتالف هٌاتغ،  ًتاٗج ارسضوٌذٕ اس جولِ جْت ّإ تحق٘قاتٖ تزاساط اصَل ٍ هؼ٘ارّإ ػلوٖ ٍ تز هثٌإ ٍاقؼ٘ات ٍ ً٘اسّإ صٌؼت آب ٍ تزق، اٍلَٗت

  پزّ٘ش اس دٍتارُ كارٕ ٍ هَاسٕ كارٕ ٍ تخص٘ص تٌِْ٘ اػتثارات تحق٘قاتٖ را تِ دًثال خَاّذ داضت.

جارٕ ّوچَى سال  ًواٗذ. در سال را هٌتطز هٖ "ّإ تحق٘قاتٖ ٍسارت ً٘زٍ ػٌاٍٗي اٍلَٗت"إ سٗزهجوَػِ، ّز سالِ هجوَػِ دفتز آهَسش، تحق٘قات ٍ فٌاٍرٕ ٍسارت ً٘زٍ طٖ سال٘اى گذضتِ تا استؼالم اس ٍاحذّ

زار ػٌاٍٗي هطاتِ، جاٗگاُ آًْا در تاه٘ي ّا ٍ جلَگ٘زٕ اس تك تٌذٕ ضذُ اًذ. تذٗي تزت٘ة ضوي تسْ٘ل كار پضٍّطگزاى در اًتخاب پزٍصُ ّا، تزاساط هحَر ٍ سٗز هحَر دستِ ّإ تحق٘قاتٖ ضزكت گذضتِ اٍلَٗت

ًظزات ٍ پ٘طٌْادّإ كلِ٘ ػشٗشاى در ّإ ك٘فٖ ػزضِ خذهات قاتل سٌجص خَاّذ تَد. ضوي استقثال اس ّوكارٕ كلِ٘ پضٍّطگزاى، هتخصصاى ٍ اػضإ ّ٘ات ػلوٖ تا اٗي ٍسارت، ارائِ  سًج٘زُ ارتقاء ضاخص

 خَاّذ تَد.جْت ارتقاء سطح اٗي هجوَػِ، هَجة اهتٌاى 

 

 دفتر آمًزش، تحقيقات ي فىايري يزارت ويري

98 خرداد
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 ريسي محًر مذيريت ي بروامه -1

 ون آثیػبصگبسي ثب  1-1

 ييمحصًل وها اهذاف مًرد اوتظار داليل ايلًيت داضته يذيػىًان مطکل کل  ياسىاد باال دست قيوًع تحق قيػىًان تحق ػىًان ضرکت فيرد

1 

اي  قطوز آة ٔٙغمٝ

 اِجطظ

ؾي ٘مف ظ٘بٖ زض ؾبظٌبضي ثب ثطض

 وٓ آثي اؾشبٖ اِجطظ

دبيبٖ ٘بٔٝ 

 زا٘كؼٛيي

اِٚٛيز ٞبي دػٚٞكي 

ٚ فٙبٚضي وكٛض زض 

 ظٔيٙٝ آة

ٚػٛز دسيسٜ فطٚ٘كؿز     -8

ٞب ٚ ضطٚضر اضائٝ  زض زقز

 ضاٞىبضٞبي ديكٍيطا٘ٝ

    
سٟيٝ 

 زؾشٛضاِقُٕ

2 

اي  قطوز آة ٔٙغمٝ

 ثٛقٟط

ثطضؾي ديف ثيٙي آسي آة سؼسيس 

حٛضٝ حّٝ ٚ قبذم  دصيط

 ٚاثؿشٍي آة ذبضػي اؾشبٖ ثٛقٟط

 سمبضب ٔحٛض

اِٚٛيز ٞبي دػٚٞكي 

ٚ فٙبٚضي وكٛض زض 

 ظٔيٙٝ آة

فسْ قٙبؾبيي ٚ     -1

اؾشفبزٜ ثٟيٙٝ اظ ٔٙبثـ آة ٚ 

 ٔسيطيز يىذبضچٝ ٔٙبثـ آثي

  25سغييطار اليّٕي ٚ ٚاثؿشٍي ثيف اظ 

زضنسي آة سؼسيس دصيطاؾشبٖ اظ اؾشبٖ ٞبي 

 ٔؼبٚض

ييٗ ؾٟٓ سبطيط ٌصاضي ٞط يه اظ فٛأُ سق

ٔٛطط ثط  آة سؼسيس دصيط ٚ آٔبزٌي ػٟز 

ؾبظٌبضي ثب سغييطار الّيٕي ٚ سغييطار 

 ا٘ؿب٘ي حٛضٝ ثبالزؾز

اضائٝ ضاٜ حُ 

 ٔكىُ

3 

اي  قطوز آة ٔٙغمٝ

 ذطاؾبٖ ػٙٛثي

ٔسيطيز اػطايي ثط٘بٔٝ ٞبي 

ؾبظٌبضي ثب وٓ آثي زض ٔميبؼ 

 اؾشب٘ي

 سمبضب ٔحٛض

بي دػٚٞكي اِٚٛيز ٞ

ٚ فٙبٚضي وكٛض زض 

 ظٔيٙٝ آة

فسْ قٙبؾبيي ٚ     -1

اؾشفبزٜ ثٟيٙٝ اظ ٔٙبثـ آة ٚ 

 ٔسيطيز يىذبضچٝ ٔٙبثـ آثي

      

4 

اي  قطوز آة ٔٙغمٝ

 لٓ

ثطضؾي سغييطار ٚضقيز وكبٚضظي 

اؾشبٖ لٓ دؽ اظ اػطاي عطح احيب 

 ٚ سقبزَ ثركي

 سمبضب ٔحٛض

اِٚٛيز ٞبي دػٚٞكي 

ٚ فٙبٚضي وكٛض زض 

 ٔيٙٝ آةظ

ٞبي سٛؾقٝ  اططار عطح    -7

ثط ٔٙبثـ آة)ظيطظٔيٙي ٚ 

 (ؾغحي

چٍٍٛ٘ي ؾبظٌبضي ٚ سغبثك ثرف 

وكبٚضظي اؾشبٖ ثب افٕبَ ٔحسٚزيشٟبي 

 ثطزاقز آة زض عطح احيب ٚ سقبزَ ثركي

ثطضؾي سغييطار ٚضقيز وكبٚضظي اؾشبٖ 

اظػّٕٝ ٔؿبحز ثبغبر ٚ ٔعاضؿ، ٘ٛؿ اٍِٛي 

احيب ٚ سقبزَ وكز ٚ... دؽ اظ اػطاي عطح 

ثركي ٚ سقييٗ ٔيعاٖ اططثركي آٖ ثب 

 ضٚيىطز زضاظٔسر

اضائٝ ضاٜ حُ 

 ٔكىُ

5 

اي  قطوز آة ٔٙغمٝ

 ِطؾشبٖ

سقييٗ ثط٘بٔٝ ػبٔـ ٔٙبثـ اؾشبٖ 

 ِطؾشبٖ زض ؾبظٌبضي ثب وٓ آثي
 سمبضب ٔحٛض

اِٚٛيز ٞبي دػٚٞكي 

ٚ فٙبٚضي وكٛض زض 

 ظٔيٙٝ آة

فسْ قٙبؾبيي ٚ     -1

ٔٙبثـ آة ٚ اؾشفبزٜ ثٟيٙٝ اظ 

 ٔسيطيز يىذبضچٝ ٔٙبثـ آثي

ٔحسٚزيز ٔٙبثـ آة ٚ ِعْٚ ٔسيطيز ثٟيٙٝ 

 ٔٙبثـ ٔٛػٛز
 سٟييٝ ؾٙس ؾبظٌبضي ثب وٓ آثي

سٟيٝ 

 زؾشٛضاِقُٕ
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 ييمحصًل وها اهذاف مًرد اوتظار داليل ايلًيت داضته يذيػىًان مطکل کل  ياسىاد باال دست قيوًع تحق قيػىًان تحق ػىًان ضرکت فيرد

6 

اي  قطوز آة ٔٙغمٝ

 ٕٞساٖ

ضاٞىبضٞب ٚ ضٚقٟبي ؾبظٌبضي ثب 

 وٓ آثي 
 سمبضب ٔحٛض

اِٚٛيز ٞبي دػٚٞكي 

ٚ فٙبٚضي وكٛض زض 

 ظٔيٙٝ آة

ٔكىالر اػشٕبفي، سإطيط -13

فطٍٞٙي ٚ حمٛلي ثط 

عطحٟبي سٛؾقٝ ٔٙبثـ آة ٚ 

سقييٗ اٍِٛي ٔٙبؾت ػٟز 

ٔسيطيز ٔٙبثـ آة ثب زض ٘ؾط 

 ٌطفشٗ ٔؿبئُ اػشٕبفي

ثب سٛػٝ ثٝ وبٞف ٔيعاٖ ٘عٚالر ػٛي ٚ 

وٕجٛز ٔٙبثـ آثي زض اؾشبٖ ٘يبظ ثٝ ٔسيطيز ٚ 

ثط٘بٔٝ ضيعي ثٝ ٔٙؾٛض اؾشفبزٜ حساوظطي اظ 

ي ثبقيٓ ِصا قٙبذز ؽطفيز ٔٙبثـ ٔٛػٛز ٔ

ٞب ٚ اضائٝ ضاٞىبضٞبي ٔٛطط ٔي سٛا٘س ٘مف 

 ثٝ ؾعايي زض ؾبظٌبضي ثب وٓ آثي ايفب ٕ٘بيس

ٔسيطيز ٚ ثط٘بٔٝ ضيعي ثٝ ٔٙؾٛض اؾشفبزٜ 

حساوظطي اظ ٔٙبثـ ٔٛػٛز، قٙبذز ؽطفيز 

ٞب ٚ اضائٝ ضاٞىبضٞبي ٔٛطط ثٝ ٔٙؾٛض 

 ؾبظٌبضي ثب ٚضـ ٔٛػٛز

اضائٝ ضاٜ حُ 

 ٔكىُ

7 

اي  طوز آة ٔٙغمٝق

 يعز

ضٚـ قٙبؾي اضظيبثي ٚ آؾيت 

دصيطي عطح احيب ٚ سقبزَ ثركي 

يىي اظ آثرٛاٟ٘بي يعز ٚ اضائٝ 

 ضاٞىبض

 سمبضب ٔحٛض

اِٚٛيز ٞبي دػٚٞكي 

ٚ فٙبٚضي وكٛض زض 

 ظٔيٙٝ آة

ٔكىالر اػشٕبفي،  سإطيط-13

فطٍٞٙي ٚ حمٛلي ثط 

عطحٟبي سٛؾقٝ ٔٙبثـ آة ٚ 

ػٟز  سقييٗ اٍِٛي ٔٙبؾت

طيز ٔٙبثـ آة ثب زض ٘ؾط ٔسي

 ٌطفشٗ ٔؿبئُ اػشٕبفي

فسْ اضظيبثي نحيح اظ ضٚـ قٙبؾي ٚ 

 آؾيت ٞبي عطح

ؾٙؼف  ٔيعاٖ اططثركي  السأبر نٛضر 

ٌطفشٝ زض ذهٛل سقبزَ ثركي آة ٞبي 

ظيطظٔيٙي، اضائٝ ضاٞىبضٞبي فّٕي ػٟز 

 سحمك اٞساف ٔس ٘ؾط

اضائٝ ضاٜ حُ 

 ٔكىُ

8 

اي  قطوز آة ٔٙغمٝ

 يعز

ي سؼبضة ٚ دشب٘ؿيُ يبثي ػٕـ آٚض

 ؾبظٌبضي ثب وٓ آثي اؾشبٖ يعز
 سمبضب ٔحٛض

اِٚٛيز ٞبي دػٚٞكي 

ٚ فٙبٚضي وكٛض زض 

 ظٔيٙٝ آة

ٞبي سٛؾقٝ  اططار عطح    -7

ثط ٔٙبثـ آة)ظيطظٔيٙي ٚ 

 (ؾغحي

ِعْٚ سسٚيٗ ثط٘بٔٝ ٞبي ؾبظٌبضي ثب وٓ آثي 

 زض اؾشبٖ ٚ ديبزٜ ٕ٘ٛزٖ آٟ٘ب

يسٖ ثٝ اضائٝ ضاٞىبضٞبي فّٕي ػٟز ضؾ

اٞساف ثط٘بٔٝ ٞبي ؾبظٌبضي ثب وٓ آثي ٚ 

 ٘حٜٛ دبيف آٟ٘ب 

اضائٝ ضاٜ حُ 

 ٔكىُ

 

 يسيت ي بروامه ريريمحًر مذ -1

 ربهغ ّبي عشح ٍ ػشصهيي آهبيؾ 1-2

 ييمحصًل وها اهذاف مًرد اوتظار داليل ايلًيت داضته يذيػىًان مطکل کل  ياسىاد باال دست قيوًع تحق قيػىًان تحق ػىًان ضرکت فيرد

1 

ؾبظٔبٖ آة ٚ ثطق 

 ذٛظؾشبٖ

اضظيبثي ٚ سحّيُ ٚضقيز ثٟطٜ 

 ثطزاضي اظ عطحٟبي آثي
اِٚٛيز ٞبي دػٚٞكي  سمبضب ٔحٛض

ٚ فٙبٚضي وكٛض زض 

1-     ٜ فسْ قٙبؾبيي ٚ اؾشفبز

ثٟيٙٝ اظ ٔٙبثـ آة ٚ ٔسيطيز 

سٛؾقٝ ػٛأـ ا٘ؿب٘ي ٚ ٘يبظ ثٝ آة ثيكشط، 

طح ٞبي سٛؾقٝ ٔٙبثـ آة ضا ِعْٚ اػطاي ع

ثطاي اؾشفبزٜ ثٟيٙٝ اظ دشب٘ؿيُ ٞبي ٔٛػٛز 

سطؾيٓ ٚضقيز ٔٛػٛز ٚ آؾيت قٙبؾي 

ٚضقيز عطح ٞبي آثي ؾبظٔبٖ اظ ٔٙؾط 

حفبؽز، ثٟطٜ ثطزاضي ٚ ٍٟ٘ساضي ٚ اضظيبثي 

سٟيٝ 

 زؾشٛضاِقُٕ
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زض ثرف آة اػشٙبة ٘بدصيط ٔي ٕ٘بيس. اظ  يىذبضچٝ ٔٙبثـ آثي ظٔيٙٝ آة

ؾٛي زيٍط عطحٟبي ثؿيبضي اػطا قسٜ ٚ زض 

زؾز ثٟطٜ ثطزاضي ٔي ثبقس وٝ زض سقسازي 

اظ آٟ٘ب ٔسر ظٔبٖ ثٟطٜ ثطزاضي ثيف اظ عَٛ 

فٕط فٙي ٚ ثٟيٙٝ سقييٗ قسٜ زض ظٔبٖ 

اؾز. ٕٞچٙيٗ ثركي اظ عطحٟب ٘يع عطاحي 

ثط اؾبؼ قطايظ ذبل حبوٓ ظٔب٘ي عطاحي 

ٚ اػطا قسٜ ا٘س وٝ ٌبٞب سٕبْ يب ثركي اظ آٖ 

قطايظ سغييط يبفشٝ ا٘س. ِصا ٔي ثبيؿز ايٗ 

عطح ٞب اظ ػٙجٝ ٞبي ٔرشّف اظ ػّٕٝ فٙي، 

الشهبزي، ؾيبؾي، اػشٕبفي ٔٛضز اضظيبثي 

ٝ لطاض ٌطفشٝ ٚ ٔكرم قٛز وٝ ثب سٛػٝ ث

قبذم ٞبي نحيح سقطيف قسٜ آيب عطح ٚ 

يب عطحٟبي ٔٛضز٘ؾط اضظـ ازأٝ ثٟطٜ 

 ثطزاضي ضا زاض٘س يب ذيط. 

ٚضقيز آيٙسٜ وٛسبٜ ٔسر ٚ ثّٙسٔسر عطح 

آطبض ٘بقي اظ  ٞبي آثي ؾبظٔبٖ اظ ٔٙؾط

وِٟٛز آٖ ٞب ٚ ٘يبظٞبي آسي ٔٛػٛز زض 

ظٔيٙٝ سساْٚ ثٟطٜ ثطزاضي دبيساض اظ ايٗ عطح 

 ٞب

 

 

2 

قطوز آة 

 اي ؾٕٙبٖ ٔٙغمٝ

اؾشفبزٜ وبضثطزي اظ ؾٙؼف اظ 

زٚض زض سقييٗ ٔحسٚزٜ اضاضي 

وكبٚضظي ثٝ سفىيه ٔحهٛالر 

وكز قسٜ زض قجىٝ آثيبضي 

 ٌطٔؿبض 

 ضسمبضب ٔحٛ

اِٚٛيز ٞبي دػٚٞكي 

ٚ فٙبٚضي وكٛض زض 

 ظٔيٙٝ آة

1-    ْ ٜ  فس قٙبؾبيي ٚ اؾشفبز

ثٟيٙٝ اظ ٔٙبثـ آة ٚ ٔسيطيز 

 يىذبضچٝ ٔٙبثـ آثي

قٙبؾبيي زليك ٔحسٚزٜ اضاضي ٚ ٘ٛؿ 

ٔحهٛالر وكز قسٜ زض ؾبِٟبي ٔرشّف، 

زض قجىٝ ٞبي آثيبضي ثطاي ٔسيطيز آة زض 

قجىٝ ٚ زضيبفز آة ثٟب ٔٛضٛؿ ثؿيبض 

ٕي اؾز. سٟٙب قجىٝ فقبَ آثيبضي ثب ٟٔ

اضاضي ٔشٕطوع زض اؾشبٖ ؾٕٙبٖ قجىٝ 

ٌطٔؿبض ٔي ثبقس. ثب ا٘ؼبْ ايٗ سحميك 

سالـ ٔي ٌطزز ٔحسٚزٜ اضاضي ٚ زض٘شيؼٝ 

٘يبظ آثي ٞط ٚاحس ٔكرم ٚ ثيالٖ آة 

ثٝ ضٚظ ضؾب٘ي ٔسيطيز ٔٙبثـ ٚ ٔهبضف زض 

 ؾغح قجىٝ ثطاؾبؼ ٘ٛؿ وكز

الشهبزي ٚ ٔبِي )ثٟطٜ ٚضي( قجىٝ اضظيبثي 

ثب سٛػٝ ثٝ اعالفبر حبنّٝ اظ ٔٙبثـ ٚ 

 ٔهبضف آة ٚ ٔحهٛالر سِٛيسي

اضائٝ ضاٜ حُ 

 ٔكىُ
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 قجىٝ سسليك ٌطزز.

3 

قطوز آة 

 اي ٌيالٖ ٔٙغمٝ

ثٟط ٜ ٌيطى اظ ؾيؿشٓ ٞبى 

ٞٛقٕٙس زض ٔسيطيز ٚ ثٟط ٜ 

 ثطزاضى اظ قجىٝ سٛظيـ

 سمبضب ٔحٛض
ضاٞجطزٞبي ؾٙس چكٓ 

 ا٘ساظ ٚظاضر ٘يطٚ

ثٟجٛز ضا٘سٔبٖ دبييٗ -10

ٞبي آثيبضي)ٔطٔز  قجىٝ

ٞب، اؾشفبزٜ ٔؼسز اظ  وب٘بَ

 ٞب ٚ ...( ظٞبة ظٞىف

زض حبَ حبضط ثسِيُ فمساٖ ثب٘ه اعالفبر 

ٞٛقٕٙس، ثؿييبضي اظ اعالفبر ظٔيٙي ٚ 

ٔبٞٛاضٜ اي ثباضظـ ثسٖٚ ٞيچ اؾشفبزٜ 

ٔكرهي ثهٛضر دطاوٙسٜ شذيطٜ ٚ 

ٍٟ٘ساضي قسٜ ٚ فٕال أىبٖ ثطضؾي ٚ 

حّيُ قطايظ حسي زض ظٔبٖ وٛسبٜ ٚ ثطضؾي س

اططار ثٝ ٍٞٙبْ سغييطار آة ٚ ٞٛايي ثط 

ٔٙبثـ آة ٚ وكبٚضظي ٚػٛز ٘ساضز. سٛؾقٝ 

ٞبي ثب٘ه زيؼيشبَ اعالفبر ػبٔـ زازٜ

اي وٝ لبثّيز اضسجبط ثب ؾبيط ظٔيٙي ٚ ٔبٞٛاضٜ

٘طْ افعاضٞبي ؾيؿشٕبسيه اعالفبر  

آٔبضي ػغطافيبيي ٚ ٘طْ افعاضٞبي سحّيّي ٚ 

ضا زاقشٝ ٚ اظ عطيك قجىٝ ٞبي ٔحّي ٚ 

ايٙشط٘ز لبثُ ثطاي وبضثطاٖ لبثُ زؾشطؼ 

ثبقس ثي قه وٕه ثؿيبض ثعضٌي اٚال زض 

ؾبٔب٘سٞي ٚ حفؼ ٚ شذيطٜ اعالفبر دبيٝ 

ظٔيٙي ٚ ٔبٞٛاضٜ اي زاقشٝ ٚ طب٘يب أىبٖ 

ثطضؾي  ٚ سحّيُ سغييطار اة ٚ ٞٛايي ضا ثط 

طاٞٓ ٔي ثركٟبي آثي ٚ وكبٚضظي ثرٛثي ف

 آٚضز.

ثب٘ه اعالفبر ػبٔـ شذيطٜ ؾبظي  سٟيٝ .1

ٚ سحّيُ زازٜ ٚ اعالفبر ظٔيٙي دبيٝ ٚ 

ٚ اعالفبر   وبضثطز فّٕي زازٜ- ٔبٞٛاضٜ اي

ائبٞٛاضٜ ثٝ فٙٛاٖ ثركي اظ اعالفبر دبيٝ  

  ٔٙبثـ آة

اضائٝ ضاٜ حُ 

 ٔكىُ

4 

قطوز آة 

 اي ٔبظ٘سضاٖ ٔٙغمٝ

ؽطفيز ٞب، چبِكٟبي ثٟطٜ ٚضي 

 ة ٚ ظٔيٗ زض ٔبظ٘سضاٖاظ آ
اِٚٛيز ٞبي دػٚٞكي  سمبضب ٔحٛض

ٚ فٙبٚضي وكٛض زض 

ؾبظي ٘يبظ  ضطٚضر ثٟيٙٝ-11

آثي ٔحهٛالر وكبٚضظي ٚ 
 اضائٝ ٚضقيز ٚضاٜ حُ ٞبي ٔطثٛعٝ دبييٗ ثٛزٖ ثٟطٜ ٚضي آة 

سٟيٝ 

 زؾشٛضاِقُٕ
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فمساٖ اٍِٛي وكز ٔٙبؾت  ظٔيٙٝ آة

 ثب ٔٙبثـ آثي ٔٛػٛز

5 

قطوز آة 

 عزاي ي ٔٙغمٝ

سسٚيٗ عطح ػبٔـ ٔسيطيز فطضٝ 

ٚ سمبضبي آة اؾشبٖ )ثب  ِحبػ 

ؾٙبضيٛٞبي ٔرشّف سٛؾقٝ 

اؾشبٖ)ضقس ػٕقيز، ضقس نٙقز 

))...ٚ 

 سمبضب ٔحٛض

اِٚٛيز ٞبي دػٚٞكي 

ٚ فٙبٚضي وكٛض زض 

 ظٔيٙٝ آة

ٔكىالر اػشٕبفي،  سإطيط-13

فطٍٞٙي ٚ حمٛلي ثط 

عطحٟبي سٛؾقٝ ٔٙبثـ آة ٚ 

 ػٟز سقييٗ اٍِٛي ٔٙبؾت

ٔسيطيز ٔٙبثـ آة ثب زض ٘ؾط 

 ٌطفشٗ ٔؿبئُ اػشٕبفي

ثط٘بٔٝ ضيعي آة ٘يبظٔٙس عطح ػبٔـ ٔسيطيز 

 فطضٝ ٚ سمبضب اؾز

ٔسيطيز ٔٙبثـ آة ٚ ؾبظٌبضي ثب وٓ آثي ثط 

 اؾبؼ دشب٘ؿيُ ٞبي اؾشبٖ

اضائٝ ضاٜ حُ 

 ٔكىُ

 

 يسيت ي بروامه ريريمحًر مذ -1

 آة هٌبثغ سيضي ثشًبهِ 1-3

 ييمحصًل وها اهذاف مًرد اوتظار داليل ايلًيت داضته يذيػىًان مطکل کل  ياسىاد باال دست قيوًع تحق قيتحق ػىًان ػىًان ضرکت فيرد

1 

ؿشوت 

هذيشيت هٌبثغ 

 آة ايشاى

اسصيبثی ٍ اسائِ ساّىبسّبي 

افضايی دس هغبلؼبت  گشايی ٍ ّن ّن

سيضي والى وـَس ثب  ثشًبهِ

 هحَسيت ثخؾ آة

 تمبضب هحَس

اٍلَيت پظٍّـی ٍ 

بٍسي وويؼيَى فٌ

وـبٍسصي آة ٍ 

 هٌبثغ عجيؼی

ػذم ؿٌبػبيی ٍ اػتفبدُ  

ثْيٌِ اص هٌبثغ آة ٍ 

هذيشيت يىپبسچِ هٌبثغ 

 آثی

ّبي  ثٌذي ٍ ثشسػی اٍليِ عشح ثب روغ

هغبلؼبت والى وـَسي دس حَصُ آة، وِ 

ّبي ًيشٍ،  خبًِ ػوذتبً دس ٍصاست

وـبٍسصي ٍ هؼىي كَست گشفتِ اػت، 

ی دس ايي ػذم ّوبٌّگی ٍ ّوگشاي

ّب ثِ چـن هيأيذ. ثشسػی دليك  عشح

هيضاى اؿتشان، ّوبٌّگی ٍ ّوگشايی 

ايي هغبلؼبت دس رْت ؿٌبخت هلضٍهبت 

ّبي والى وـَس  افضايی عشح استمبي ّن

 دس حَصُ آة، ضشٍسي ثِ ًظش هيشػذ.

ؿٌبػی هغبلؼبت هشتجظ ثب  آػيت-

ّبي هختلف اص  ّبي ربهغ ثخؾ عشح

 هٌظش ثخؾ آة

ربيگبُ ثخؾ آة دس  تجييي ًمؾ ٍ-

ّبي ربهغ  اًزبم هغبلؼبت عشح

 ّبي هختلف ثخؾ

اسائِ هىبًيضم افضايؾ ػغح -

ّبي  ّب ثيي عشح ّب ٍ ّوگشايی ّوبٌّگی

ّبي هختلف )اص رولِ  ربهغ ثخؾ

صيؼت ٍ كٌبيغ(  رْبدوـبٍسصي، هحيظ

 ثب عشح ربهغ آة وـَس 

اسائِ ساُ حل 

 هـىل
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2 

قطوز آة 

اي  ٔٙغمٝ

 سٟطاٖ

سغييط الّيٓ ٚ ٔساذالر سقييٗ ؾٟٓ 

ٔؿشميٓ ا٘ؿب٘ي زض وبٞف آثسٞي 

 حٛضٝ ٞبي آثطيعضٚزذب٘ٝ حجّٝ ضٚز

 سمبضب ٔحٛض

اِٚٛيز ٞبي دػٚٞكي 

ٚ فٙبٚضي وكٛض زض 

 ظٔيٙٝ آة

ثطضؾي فُّ ٚ فٛأُ     -4

ٞب ٚ  وبٞف ضٚا٘بة حٛضٝ

ٞب ٚ سبطيطار  افز آثرٛاٖ

ٞبي ظيطظٔيٙي ٚ ؾغحي  آة

 ثط يىسيٍط

الّيٕي ٚ ا٘ؿب٘ي ثط  سقييٗ اططار فٛأُ

وبٞف ػطيبٖ آة ٚ ِصا ٔيطيز ٔٙبثـ ٚ 

ٔهبضف ػٟز ثط٘بٔٝ ضيعي ٞبي آسي آة ٚ 

 سإٔيٗ حمبثٝ ٞب

ثطضؾي ٔشغيطٞبي الّيٕي زض ٌصقشٝ، ٔغبِقٝ 

ٚ ثطضؾي فٛأُ ا٘ؿب٘ي ٔؤطط ثط ػطيبٖ، 

وٕي ؾبظي اططار الّيٕي ٚ غيطالّيٕي ثط 

 ػطيبٖ ضٚزذب٘ٝ

اضائٝ ضاٜ حُ 

 ٔكىُ

3 

آة قطوز 

اي  ٔٙغمٝ

 سٟطاٖ

ثطضؾي سبطيط ثٟطٜ ثطزاضي اظ ٔٙبثـ آة 

ظيطظٔيٙي ٚ سغييط الّيٓ ثط فطٚ٘كؿز 

ظٔيٗ: ٔسِؿبظي اسفبلبر ٌصقشٝ ٚ  

ديف ثيٙي آيٙسٜ ٔغبِقٝ ٔٛضزي: 

 زقز ٚضأيٗ

 سمبضب ٔحٛض

اِٚٛيز ٞبي دػٚٞكي 

ٚ فٙبٚضي وكٛض زض 

 ظٔيٙٝ آة

ٚػٛز دسيسٜ فطٚ٘كؿز     -8

اضائٝ  ٞب ٚ ضطٚضر زض زقز

 ضاٞىبضٞبي ديكٍيطا٘ٝ

فطٚ٘كؿز ؾغح ظٔيٗ اظ ػّٕٝ ٔربعطار 

ٔحيغي اؾز وٝ ثكط زض زٞٝ ٞبي اذيط ثٝ 

زِيُ ثطزاقز ثي ضٚيٝ اظ ٔٙبثـ آة ظيطظٔيٙي 

زض زقز ٞبي آثطفشي ثب آٖ ٔٛاػٝ قسٜ 

اؾز.  ٘طخ فطٚ٘كؿز ثب ٔيعاٖ افز آة 

ظيطظٔيٙي ٘بقي اظ ثٟطٜ ثطزاضي اظ ٔٙبثـ آة 

ططار سغييط الّيٓ ثط ٔٙبثـ آة ٚ ٕٞچٙيٗ ا

 ظيطظٔيٙي ضاثغٝ ٔؿشميٓ زاضز. 

زض ايٗ سحميك ثطضؾي ٚ ٔسِؿبظي اططار 

ثٟطٜ ثطزاضي اظ ٔٙبثـ آة ظيطظٔيٙي، 

ٔسِؿبظي اططار سغييطار الّيٓ ثط فطٚ٘كؿز 

ظٔيٗ ا ٚ ٕٞچٙيٗ ٔيعاٖ سبطيط ٞط وساْ ثط 

فطٚ٘كؿز ظٔيٗ ٔكرم  ذٛاٞسٌطزيس. 

ؿز زض زقز ديف ثيٙي ٔيعاٖ فطٚ٘ك

ٚضأيٗ اؾشبٖ سٟطاٖ ثب سساْٚ ضٚ٘س حبضط اظ 

 زيٍط اٞساف ايٗ سحميك ٔي ثبقس. 

اضائٝ ضاٜ حُ 

 ٔكىُ

4 

قطوز آة 

اي چٟبض  ٔٙغمٝ

ٔحبَ ٚ 

 ثرشيبضي

اضظيبثي دشب٘ؿيُ وٕي ٚ ويفي اؾشبٖ 

چٟبضٔحبَ ٚ ثرشيبضي اظ ٘مغٝ ٘ؾط 

 ايؼبز نٙبيـ ثؿشٝ ثٙسي آة

 سمبضب ٔحٛض

ي اِٚٛيز ٞبي دػٚٞك

ٚ فٙبٚضي وكٛض زض 

 ظٔيٙٝ آة

فسْ قٙبؾبيي ٚ     -1

اؾشفبزٜ ثٟيٙٝ اظ ٔٙبثـ آة ٚ 

 ٔسيطيز يىذبضچٝ ٔٙبثـ آثي

ٔسيطيز ثٟيٟٙٝ ٔٙبثـ آة ٚ ٔمبثّٝ ثب ثحطاٖ 

وٓ آثي ٚ ٕٞچٙيٗ سجييٗ آة ثٝ يه وبالي 

 ثباضظـ الشهبزي ثبال

قٙبؾبيي دشب٘ؿيُ ٞبي آثي ثب ضٚيىطز احساص 

ة ٚ نبزضار زاذّي ٚ نٙبيـ ثؿشٝ ثٙسي آ

ذبضػي ٚ قٙبذز ٚ ٔقطفي ٔحُ ٞبي 

 ٔٙبؾت احساص ايٗ نٙبيـ

اضائٝ ضاٜ حُ 

 ٔكىُ

5 

قطوز آة 

اي  ٔٙغمٝ

 ذطاؾبٖ ضضٛي

ٔغبِقٝ چبِف ٞب ٚ اضائٝ ضاٞىبضٞبي 

افعايف ٕٞبٍٞٙي ٔيبٖ اضٌبٖ ٞبي 

ٔطسجظ زض نٙقز آة زض ضاؾشبي 

ٔسيطيز دبيساض وٕي ٚ ويفي ٔٙبثـ 

 آة 

 دبيبٖ ٘بٔٝ

 زا٘كؼٛيي

ضاٞجطزٞبي ؾٙس چكٓ 

 ا٘ساظ ٚظاضر ٘يطٚ

فسْ قٙبؾبيي ٚ     -1

اؾشفبزٜ ثٟيٙٝ اظ ٔٙبثـ آة ٚ 

 ٔسيطيز يىذبضچٝ ٔٙبثـ آثي

افعايف ٕٞبٍٞٙي ٔيبٖ اضٌبٟ٘بي زذيُ زض 

قطوز آة ٔٙغمٝ اي،  _ٔسيطيز ٔٙبثـ آة 

قطوز ٞبي آثفب، ؾبظٔبٖ ػٟبز وكبٚضظي، 

فبؽز اظ ؾبظٔبٖ ٔٙبثـ عجيقي ٚ ؾبظٔبٖ ح

 ٔحيظ ظيؿز(

اضائٝ ضاٞىبضٞبي ثٝ ٔٙؾٛض افعايف 

ٕٞبٍٞٙي ٔيبٖ اضٌبٟ٘بي زذيُ زض ٔسيطيز 

 وٕي ٚ ويفي ٔٙبثـ آة

اضائٝ ضاٜ حُ 

 ٔكىُ
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6 

قطوز آة 

اي  ٔٙغمٝ

 ذطاؾبٖ ضضٛي

ٔسَ ؾبظي ضيبضي آثرٛاٖ ٞبي 

قٕبِي ٚ ػٙٛثي زضٌع ثب سٛػٝ ثٝ زازٜ 

 ٞب ٚ اعالفبر ٔٛػٛز

 سمبضب ٔحٛض
بي ؾٙس چكٓ ضاٞجطزٞ

 ا٘ساظ ٚظاضر ٘يطٚ

ثطضؾي فُّ ٚ فٛأُ     -4

ٞب ٚ  وبٞف ضٚا٘بة حٛضٝ

ٞب ٚ سبطيطار  افز آثرٛاٖ

ٞبي ظيطظٔيٙي ٚ ؾغحي  آة

 ثط يىسيٍط

ٔكرم ٕ٘ٛزٖ ٔمساض آة ٚضٚزي/ذطٚػي 

 اظ ٔطظ

سقييٗ ٔمساض ٚ ػٟز حطوز آثٟبي ظيطظٔيٙي 

 زض ٔٙغمٝ ٔطظي زضٌع
 اضائٝ ٔسَ 

7 

قطوز آة 

ي ا ٔٙغمٝ

 ذطاؾبٖ قٕبِي

آؾيت قٙبؾي ٚ اضظيبثي اططار اؾشب٘ي 

قسٖ قطوز ٞبي آة ٔٙغمٝ اي ثط 

ٔسيطيز حٛضٝ ٞبي آثطيع ٔكشطن 

اؾشبٖ)ٔغبِقٝ ٔٛضزي : حٛضٝ آثطيع 

 اسطن(

 سمبضب ٔحٛض

اِٚٛيز ٞبي دػٚٞكي 

ٚ فٙبٚضي وكٛض زض 

 ظٔيٙٝ آة

1-     ٜ فسْ قٙبؾبيي ٚ اؾشفبز

ثٟيٙٝ اظ ٔٙبثـ آة ٚ ٔسيطيز 

بضچٝ ٔٙبثـ آثييىذ  

ضطٚضر ٔسيطيز يىذبضچٝ ٔٙبثـ آة زض 

 ؾغح وكٛض

ٔغبِقٝ ٔٛضزي حٛضٝ اسطن اظ ٔٙؾط 

ٔسيطيز يىذبضچٝ حٛضٝ آثطيع ٚ آؾيت 

قٙبؾي اططار سهٕيٓ ٌيطي ٞبي ٔٙغمٝ اي 

 زض حٛظٜ ٞبي ؾيبؾي سقطيف قسٜ ػغطافيبيي

اضائٝ ضاٜ حُ 

 ٔكىُ

8 
ػبصهبى آة ٍ 

 ثشق خَصػتبى

ٞبي ا٘شمبَ  غٜاضظيبثي ػبٔـ دطٚ
 اي وكٛض حٛضٝ ثيٗ

 سمبضب ٔحٛض

اِٚٛيز دػٚٞكي ٚ 
فٙبٚضي وٕيؿيٖٛ 

وكبٚضظي آة ٚ ٔٙبثـ 
 عجيقي

فسْ قٙبؾبيي ٚ اؾشفبزٜ ثٟيٙٝ 
اظ ٔٙبثـ آة ٚ ٔسيطيز 

 يىذبضچٝ ٔٙبثـ آثي

ٔحيغي، الشهبزي،  سٛػٝ ظيؿز اططار لبثُ
ٞبي ا٘شمبَ آة،  اػشٕبفي ٚ ؾيبؾي عطح

بي ٟ٘بزي ٔٙبؾت ثب ٞ ِعْٚ ايؼبز چبضچٛة
ٞبي ٔسيطيز  زض ٘ؾط ٌطفشٗ قبذهٝ

يىذبضچٝ ٔٙبثـ آة، ضا ٔغطح ٔيؿبظز. اظ ايٗ 
ٞبي ا٘شمبَ  ضٚ، اضظيبثي ػبٔـ دطٚغٜ

اي ٚ اضائٝ ضاٞىبضٞبي ٕٔىٗ  حٛضٝ ثيٗ
ػٟز اضسمبي ػبٔقيز ٚ ا٘ؿؼبْ الظْ زض 

اي ضطٚضي  حٛضٝ ٞبي ا٘شمبَ ثيٗ عطح
 اؾز.

بؾي ثٛٔي قٙ سسٚيٗ ؾبظٚ وبض ٚ ضٚـ -
اي  حٛضٝ ٞبي ا٘شمبَ ثيٗ ػٟز اضظيبثي عطح

ٞبي  ٚ ٕٞچٙيٗ اضظيبثي والٖ عطح
اي  حٛضٝ ديكٟٙبزي ٚ اػطا قسٜ ا٘شمبَ ثيٗ

 زض ؾغح وكٛض.
اضائٝ چبضچٛة ػبٔقي ػٟز اضظيبثي  -

ٞبي  ٞبي ديكٟٙبزي ٚ ٔىب٘يعْ عطح
 ثطزاضي فبزال٘ٝ اظ آٟ٘ب  ثٟطٜ

اضائٝ ضاٜ حُ 
 ٔكىُ

9 

قطوز آة 

اي ٝ ٔٙغم

 ؾٕٙبٖ

اضظيبثي اططار ٘بقي اظ حصف حك 

اِٙؾبضٜ چبٟٞبي آة ثب ٔهطف 

وكبٚضظي ثط ٔسيطيز ٔٙبثـ آة 

 )ٔغبِقٝ ٔٛضزي: اؾشبٖ ؾٕٙبٖ(

 سمبضب ٔحٛض

اِٚٛيز ٞبي دػٚٞكي 

ٚ فٙبٚضي وكٛض زض 

 ظٔيٙٝ آة

1-     ٜ فسْ قٙبؾبيي ٚ اؾشفبز

ثٟيٙٝ اظ ٔٙبثـ آة ٚ ٔسيطيز 

 يىذبضچٝ ٔٙبثـ آثي

ٔي ضؾس ٚلشي وكبٚضظ ٔجّغي ضا ثبثز ثٝ ٘ؾط 

٘ؾبضر ثط ثطزاقز آة اظ چبٜ دطزاذز وٙس، 

ذٛز ٘يع احؿبؼ ٔؿئِٛيز ثيكشطي ذٛاٞس 

 زاقز.

ٕٞچٙيٗ أىبٖ ٘ؾبضر سٛؾظ قطوشٟبي آة 

 -حمٛلي  -ثطضؾي ؾيؿشٕي )اػشٕبفي 

ٙي( ٔٛضٛؿ حك ف -ٔبِي ٚ الشهبزي 

اِٙؾبضٜ چبٟٞبي وكبٚضظي ٚ سبطيط آٖ ثط 

ٔسيطيز ٔٙبثـ آة )ؾٕٙبٖ ٔي سٛا٘س ثٝ 

فٙٛاٖ دبيّٛسي ثطاي وُ وكٛض زض ايٗ 

اضائٝ ضاٜ حُ 

 ٔكىُ
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ٔٙغمٝ اي زض زٚضٜ ٞبي دطزاذز سٛؾظ 

 وكبٚضظاٖ ثيكشط ذٛاٞس ثٛز.

 ٔٛضٛؿ ٔغطح ثبقس.(

11 

قطوز آة 

اي  ٔٙغمٝ

 ؾٕٙبٖ

اضظيبثي احساص اؾشرطٞبي شذيطٜ آة 

اضبفٝ  -وكبٚضظي )سجريط اظ ؾغٛح 

هَٛ غيط ظضافي( ٚ اضائٝ ثطزاقز زض ف

 ضاٞىبضٞب

دبيبٖ ٘بٔٝ 

 زا٘كؼٛيي

اِٚٛيز ٞبي دػٚٞكي 

ٚ فٙبٚضي وكٛض زض 

 ظٔيٙٝ آة

اسالف چكٍٕيط ٔٙبثـ     -6

آة اظ عطيك سجريط ٚ 

ثٙسي سقطق)ٔحبؾجٝ، دٟٙٝ )  

اؾشرطٞبي شذيطٜ آة وكبٚضظي وٝ چٙس 

ؾبِي اؾز ثب سؿٟيالر ٔٛضز حٕبيز ٚظاضر 

يٙسٜ احساص ٚ ٔٛضز ػٟبز وكبٚضظي ثغٛض فعا

ثٟطٜ ثطزاضي لطاض ٌطفشٝ ا٘س، فالٜٚ ثط 

افعايف ؾغٛح سجريط، ؾجت ثطزاقز آة 

ذبضع اظ فهَٛ ظضافي ٚ سرّيٝ ؾفطٜ ٞبي 

آة ظيطظٔيٙي ثيف اظ ٌصقشٝ ٘يع قسٜ ا٘س. 

ايٗ ٔٛضٛؿ زض حبَ حبضط ٚ ثب افعايف سقساز 

اؾشرطٞب زض ثقضي حٛضٝ ٞب، سبطيط ظيبزي 

آة زاضز ٚ ثب وٙشطَ آٟ٘ب ضٚي ٔسيطيز ٔٙبثـ 

أىبٖ ٔسيطيز ثٟيٙٝ ٔٙبثـ آة ٘يع ٔيؿط 

 ذٛاٞس ٌطزيس. 

اضائٝ ضٚقٟبي فّٕي ٚ الشهبزي ثطاي 

وبٞف سجريط اظ ؾغٛح، ثب سٛػٝ ثٝ الّيٓ 

ٌطْ ٚ ذكه ٔٙغمٝ، ٕٞچٙيٗ اضائٝ 

ضاٞىبضٞبي وٙشطَ ثطزاقز اظ ؾفطٜ ٞبي 

آة ظيطظٔيٙي دؽ اظ أىبٖ شذيطٜ ؾبظي ثب 

 رطٞبي ٔشقسز.ٚػٛز اؾش

اضائٝ ضاٜ حُ 

 ٔكىُ

11 

قطوز آة 

اي  ٔٙغمٝ

ٚ   ؾيؿشبٖ

 ثّٛچؿشبٖ

اضظيبثي ٚ سحّيُ ٞفز زٞٝ فقبِيز 

ٞبي ٟٔٙسؾي زض ضٚزذب٘ٝ ؾيؿشبٖ ٚ 

اضائٝ ضاٞىبضٞبي ػسيس ثطاي ٔسيطيز 

يىذبضچٝ ضٚزذب٘ٝ ؾيؿشبٖ ثب اٞساف 

ٔكرم ٚ ٔسِؿبظي ػبٔـ ٚضقيز 

 آيٙسٜ

 سمبضب ٔحٛض

كي اِٚٛيز ٞبي دػٚٞ

ٚ فٙبٚضي وكٛض زض 

 ظٔيٙٝ آة

1-     ٜ فسْ قٙبؾبيي ٚ اؾشفبز

ثٟيٙٝ اظ ٔٙبثـ آة ٚ ٔسيطيز 

 يىذبضچٝ ٔٙبثـ آثي

ٔغبِقبر ٔرشّفي زض ضٚزذب٘ٝ ؾيؿشبٖ  -1

سٛؾظ ٔكبٚضاٖ ٔرشّف زاذّي ٚ ذبضػي 

اؾز وٝ الظْ اؾز ثط اؾبؼ  ا٘ؼبْ قسٜ

يه زيسٌبٜ ٚاحس ٚ فّٕي ٔٛضز ثطضؾي ٚ 

شٝاضظيبثي لطاض ٌطف ٚ ثهٛضر يىذبضچٝ ٚ  

اضائٝ  -2ٔٙؿؼٓ ػٕـ ثٙسي ٌطزز. 

اظ ضٚزذب٘ٝ ثب  ضاٞىبضٞبي ثٟطٜ ثطزاضي ثٟيٙٝ

 -3حسالُ ؾبظي ٞعيٙٝ ٞبي اػطايي، 

احساص  ثطضؾي ٚ قٙبؾبيي اططار ؾبظٜ ٞبي

 -4قسٜ زض ضٚزذب٘ٝ ثط ٔٛضفِٛٛغي ضٚزذب٘ٝ، 

ط ايؼبززا٘ف فٙي ثٝ ٔٙؾٛض ٔسيطيز ٔٛط -1

ٚ ثٟيٙٝ ثط ضٚزذب٘ٝ ؾيؿشبٖ ثبوبٞف ؾٛء 

ثطضؾي،  -2سبطيطار ظيؿز ٔحيغي؛  اطط

سؼٕيـ ٚ يىذبضچٝ ؾبظي ٞفز زٞٝ ٔغبِقبر 

ٔسِؿبظي  -3ضٚزذب٘ٝ ؾيؿشبٖ؛  ٔرشّف

ػطيبٖ ٚ ضؾٛة ضٚزذب٘ٝ ثب سحّيُ سغييطار 

ٔقطفي ٚ ٔمبيؿٝ  -4 ٔٛضفِٛٛغيىي؛

ؾٙبضيٛٞبي ٔرشّف ثطاي ثٟجٛز فّٕىطز 

ض چبٜ ٘يٕٝ ٞبآثٍيطي فيس ثب زض ٘ؾط زاقشٗ  

اضائٝ ضاٜ حُ 

 ٔكىُ
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اليطٚثي،  ثطضؾي ٚ ديكٟٙبز ضٚقٟبي ٔٙبؾت

ٔربعطار ؾيُ ثب حصف زض ٘ؾط ٌطفشٗ  -5

ثطاي  ؾبظٜ وٟه ٚ افعايف ؽطفيز آثٍيطي

قٙبؾبيي ٚ ٔقطفي -6ا٘شمبَ ثٝ چبٜ ٘يٕٝ ٞب، 

ثٟطٜ  ؾٟٓ فٛأُ ضؾٛثٍصاضي ٚ اذشالَ زض

ثطزاضي حمبثٝ زضيبفشي اظ ٞيطٔٙس سٛاْ ثب اضائٝ 

چبضٜ ػٛيي  ضاٞىبضٞبي ثٟيٙٝ ثطاي ضفـ ٚ

 آٟ٘ب

  ٞيسضِٚيه ػطيبٖ ٚ ضؾٛة

12 

قطوز آة 

اي  ٔٙغمٝ

ٚ   ؾيؿشبٖ

 ثّٛچؿشبٖ

سحّيُ دبيساضي ٔٙبثـ آة اؾشبٖ ثب 

 ٞسف اضائٝ ضٚيىطزٞبي انالحي
 سمبضب ٔحٛض

اِٚٛيز ٞبي دػٚٞكي 

ٚ فٙبٚضي وكٛض زض 

 ظٔيٙٝ آة

ٔكىالر اػشٕبفي،  سإطيط-13

ٚ حمٛلي ثط  فطٍٞٙي

عطحٟبي سٛؾقٝ ٔٙبثـ آة ٚ 

ػٟز  سقييٗ اٍِٛي ٔٙبؾت

ٔسيطيز ٔٙبثـ آة ثب زض ٘ؾط 

 ٌطفشٗ ٔؿبئُ اػشٕبفي

    
اضائٝ ضاٜ حُ 

 ٔكىُ

13 

قطوز آة 

اي  ٔٙغمٝ

ٚ   ؾيؿشبٖ

 ثّٛچؿشبٖ

دشب٘ؿيُ يبثي آثٟبي ظيطظٔيٙي ثب 

اؾشفبزٜ اظ سؼعيٝ ٚ سحّيُ قبذم 

 (WIOAٕٞذٛقب٘ي ٚظ٘ي )

ٔٝ دبيبٖ ٘ب

 زا٘كؼٛيي

اِٚٛيز ٞبي دػٚٞكي 

ٚ فٙبٚضي وكٛض زض 

 ظٔيٙٝ آة

1-     ٜ فسْ قٙبؾبيي ٚ اؾشفبز

ثٟيٙٝ اظ ٔٙبثـ آة ٚ ٔسيطيز 

 يىذبضچٝ ٔٙبثـ آثي

اظ آ٘ؼب وٝ ٔٙبثـ آة ؾغحي زض ثؿيبضي اظ 

ٔٙبعك وكٛض ٔحسٚز اؾز، آة ٞبي 

ظيطظٔيٙي ثقٙٛاٖ ٔٙبؾجشطيٗ ٔٙجـ زض 

بظ ثٝ زؾشطؼ ػٟز سبٔيٗ آة ٔٛضز ٘ي

حؿبة ٔي ايس. قٙبؾبيي ٔٙبعك ثب دشب٘ؿيُ 

آة ظيطظٔيٙي ثطاي سغصيٝ آة ٞبي ظيطظٔيٙي 

ثٝ ٟٕٔشطيٗ فبُٔ ثطاي دطوطزٖ ٔٙبثـ آة 

ظيطظٔيٙي سجسيُ قسٜ اؾز. دشب٘ؿيُ سغصيٝ 

آة ٞبي ظيطظٔيٙي ثٝ ٚيػٌي ٞبي ٔرشّف 

اظ ؾغح، ظيطؾغح ظٔيٗ ٚ دبضأشطٞبي 

ظيطظٔيٙي، اليٝ ٞبي اعالفبسي ؾغح آة 

ؾًٙ قٙبؾي، غئٛٔٛضفِٛٛغي، وبضثطي 

اضاضي ٚ...، ٔٙبعك ٔؿشقسز سغصيٝ آة 

 ظيطظٔيٙي

ثٛٔي ؾبظي 

 فٙبٚضي
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ٚٞف ٞٛاقٙبؾي ثؿشٍي زاضز. زض ايٗ دػ

سالـ ٔي قٛز سب ٔٙبعك ثب دشب٘ؿيُ سغصيٝ 

آة ٞبي ظيطظٔيٙي حٛظٜ آثريع  ثب سؼعيٝ ٚ 

( WIOAسحّيُ قبذم ٕٞذٛقب٘ي ٚظ٘ي )

ٔكرم قٛز. زض ايٗ ضٚـ ثب اؾشفبزٜ اظ 

ثٝ يىذبضچٝ ؾبظي  ARC GIS٘طْ افعاض 

٘مكٝ ٞبي ٔٛضقي ؾغح اة ظيطظٔيٙي، 

ؾًٙ قٙبؾي، غئٛٔٛضفِٛٛغي، قيت، سطاوٓ 

وبضثطي اضاضي، ثبض٘سٌي، عجمبر  ظٞىكي،

اضسفبفي ٚ ذبن الساْ قسٜ، آة ٞبي 

ظيطظٔيٙي ثب دشب٘ؿيُ ذيّي ذٛة، ذٛة، 

ٔشٛؾظ ثٝ ثبال، ٔشٛؾظ ٚ ضقيف ٔكرم 

ٔيٍطز ٚ٘شبيغ ثط اؾبؼ ذطٚػي ؾغح آة 

چبٜ ٞب افشجبض ؾٙؼي قسٜ  )ٔٙغجك ثٛزٖ 

 ٘شبيغ وبض ثب ؾغح آة ٔكبٞساسي(.

14 

 آة ؿشوت

 اي هٌغمِ

 وشهبًـبُ

 تْيِ وبسثشدي ًبهِ ؿيَُ تذٍيي

 وبسػت ّيذسٍطئَلَطي ًمـِ

 وشهبًـبُ اػتبى

 تمبضب هحَس

 ّبي اٍلَيت

 فٌبٍسي ٍ پظٍّـی

 آة صهيٌِ دس وـَس

 اػتفبدُ ٍ ؿٌبػبيی ذمػ

 ٍ آة هٌبثغ اص ثْيٌِ

 هٌبثغ يىپبسچِ هذيشيت

 آثی

 تبهيي ثشاي وبسػت هَسدي ًمـِ ًجَد 

 اضغشاسي آة
 وبسػت ّيذسٍطئَلَطي ًمـِ تْيِ 

 تذٍيي

 اػتبًذاسد

15 

قطوز آة 

اي  ٔٙغمٝ

 ٌيالٖ

ثطضؾي أىبٖ سؼٕيـ ايؿشٍبٜ ٞبي 

دٕذبغ ثٝ ٔٙؾٛض وبٞف ٔهطف ا٘طغي 

ٝ ٞبي سقٕيط ٚ ٚ وبٞف ٞعيٙ

 ٍٟ٘ساضي

 سمبضب ٔحٛض

اِٚٛيز ٞبي دػٚٞكي 

ٚ فٙبٚضي وكٛض زض 

 ظٔيٙٝ آة

سقٕيطار ٚ ٍٟ٘ساضي اظ -14

ٞبي  سإؾيؿبر آثي ؾبظٜ

ٞيسضِٚيىي)ؾس ٚ قجىٝ ٚ 

ٞبي  سبؾيؿبر ٚاثؿشٝ، ؾيؿشٓ

ثٙسي سإؾيؿبر، ػٌّٛيطي  آة

ٚػٛز سقساز ظيبز  ايؿشٍبٜ دٕذبغ زض ؾغح 

ٞب ٖٞبي آثيبضي ٌيالٖ وٝ ثيكشط آىٝقج

ؾبَ ثٛزٜ ٚ ثٝ دبيبٖ  30زاضاي فٕط ثبالي 

ا٘س ٚ ٕٞچٙيٗ فٕط عطاحي ذٛز ضؾيسٜ

افعايف ٘يبظ ثٝ ا٘طغي ٚ زلسلٝ ّٔي ػٟز 

ػٛيي زض ا٘طغي ٚ ٔٙبثـ آثي اظ نطفٝ

ثب اػطاي ايٗ عطح زض ؾغح يىي اظ ازاضار 

آثيبضي اؾشبٖ أىبٖ اػطاي آٖ زض وُ ؾغح 

اؾشبٖ  ٔكرم ذٛاٞس قس ٚ ثب اضائٝ اضظيبثي 

ٞبي دٕذبغ ٔٙبؾت اظ ٚضقيز فقّي ايؿشٍبٜ

يٕبر ٔٙبؾت ثطاي آيٙسٜ ٔٙغمٝ اسربش سهٕ

ػٛيي زض ٔٙبثـ دصيط ذٛاٞس ثٛز. نطفٝأىبٖ

اضائٝ ضاٜ حُ 

 ٔكىُ
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ٞبي اػطاي ايٗ دطٚغٜ ٟٕٔشطيٗ ضطٚضر اظ ضقس ػّجىٟب ٚ ...(

اؾز.  زض قطايظ ذكىؿبِي ٕٞٛاضٜ 

ٕذبغ ٘مف وّيسي زض سإٔيٗ ٞبي دايؿشٍبٜ

آة ٔٛضز ٘يبظ اضاضي وكبٚضظي زاقشٝ ٚ 

أىبٖ اؾشفبزٜ اظ اغّت ٔٙبثـ آثي ٔٛػٛز ضا 

ٕ٘بيٙس. ِصا زض نٛضر عطاحي فطاٞٓ ٔي

-ٞب دٕذبغ ثب ٍ٘بٞي سبظٜ ثٝ ٕٞٝ ػٙجٝايؿشٍبٜ

ثطزاضي)ثٝ ٚيػٜ ٞبي آٖ اظ ػّٕٝ زض ثقس ثٟطٜ

زض قطايظ ثحطا٘ي( ثؿشط ٔٙبؾت سٛؾقٝ 

ف آة اؾشبٖ ٚ وبٞف ضيؿه ثعضٌشطيٗ ثر

ٔحٛض الشهبزي اؾشبٖ يقٙي وكبٚضظي ضا ثٝ 

 فطاٞٓ ذٛاٞس وطز.

ثب سٛػٝ ثٝ ٘يبظٞبي ضٚظافعٖٚ ٚ وبٞف 

ثطزاضي نسٔبر ظيؿز ٔحيغي ٘بقي اظ ثٟطٜ

ضٚيٝ اظ ٔٙبثـ آثي اظ زيٍط ٔعايبي اػطاي ثي

 ايٗ عطح اؾز.

16 

قطوز آة 

اي  ٔٙغمٝ

 ٌيالٖ

ٖ زض فطآيٙس اضسمبء ٔكبضوز شي ٘فقب

ثط٘بْ ٞطيعي، اػطا، ثٟط ٞجطزاضي ٚ 

حفبؽز اظ ٔٙبثـ ٚ سإؾيؿبر آثي ثب 

سإويس ثط ايؼبز ٚ سٛؾقة ٟ٘بزٞب ٚ 

 سكىُ ٞبي ٔطزٔي

 سمبضب ٔحٛض
ضاٞجطزٞبي ؾٙس چكٓ 

 ا٘ساظ ٚظاضر ٘يطٚ

سإطيط ٔكىالر اػشٕبفي، -13

فطٍٞٙي ٚ حمٛلي ثط 

عطحٟبي سٛؾقٝ ٔٙبثـ آة ٚ 

ٟز سقييٗ اٍِٛي ٔٙبؾت ػ

ٔسيطيز ٔٙبثـ آة ثب زض ٘ؾط 

 ٌطفشٗ ٔؿبئُ اػشٕبفي

فسْ ٔسيطيز ٔكبضوشي زض ؾغح اؾشبٖ ٚ 

سٛػٝ ٚ سبويس فطاٚاٖ ثٝ سحٛيُ حؼٕي آة 

 ثٝ شيٙفقبٖ

ثبال ثطزٖ ؾغح ٔكبضوز وكبٚضظاٖ زض 

 ٔسيطيز ٔٙبثـ آة اؾشبٖ 

اضائٝ ضاٜ حُ 

 ٔكىُ

17 

قطوز آة 

اي  ٔٙغمٝ

 ٌيالٖ

اظ وب٘بَ  ؾبظي ثطزاقز سّفيمي ثٟيٙٝ

زض قجىٝ آثيبضي )ٔغبِقٝ   ٚ آة ثٙساٖ

ٔٛضزي قجىٝ آثيبضي ٚ ظٞىكي 

 ؾذيسضٚز(

 سمبضب ٔحٛض

اِٚٛيز ٞبي دػٚٞكي 

ٚ فٙبٚضي وكٛض زض 

 ظٔيٙٝ آة

فسْ قٙبؾبيي ٚ     -1

اؾشفبزٜ ثٟيٙٝ اظ ٔٙبثـ آة ٚ 

 ٔسيطيز يىذبضچٝ ٔٙبثـ آثي

زض اؾشبٖ ٞيچ ٌٛ٘ٝ ؾٛاثك ٔغبِقبسي يب 

ذهٛل ثٟيٙٝ ؾبظي ثطزاقز سحميمبسي زض 

سّفيمي اظ قجىٝ ٚ آة ثٙساٖ ٞب ٚػٛز ٘ساضز. 

اِٚٛيز حبضط زض ػٟز فّٕي ٕ٘ٛزٖ 

ٔسيطيز ٔٙبثـ آثي اؾشبٖ ثب سٛػٝ ثٝ قطايظ 

ٔحسٚزيز آثي ؾبَ ٞبي اذيط سسٚيٗ قسٜ 

ظٔبٖ اظ  ثطزاضي ٞٓ ثطضؾي أىبٖ ثٟطٜ

ثٙساٖ ٚ ؾبيط ٔٙبثـ آثي، ثطضؾي أىبٖ  آة

ٞبي آثيبضي زض  ٔهطفي اظ قجىٝوبٞف آة 

ؾبظي ظٔبٖ ثطزاقز اظ  ديه ٔهطف، ثٟيٙٝ

 ٔٙبثـ ٔرشّف

اضائٝ ضاٜ حُ 

 ٔكىُ
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 اؾز.

18 

قطوز آة 

اي  ٔٙغمٝ

 ٌيالٖ

ثطضؾي ٚ آؾيت دصيطي ٔسيطيز 

ٔهطف آة وكبٚضظي ٚ اضايٝ 

ضاٞىبضٞبي ٔسيطيز ٔهطف ثٟيٙٝ ثب 

سقييٗ ثبضـ ٔٛطط ػٟز ٔسيطيز 

بٖ ٔٙبثـ آثي اؾشبٖ ٌيالٖ زض ظٔ

 آثيبضي

 سمبضب ٔحٛض

اِٚٛيز ٞبي دػٚٞكي 

ٚ فٙبٚضي وكٛض زض 

 ظٔيٙٝ آة

فسْ قٙبؾبيي ٚ     -1

اؾشفبزٜ ثٟيٙٝ اظ ٔٙبثـ آة ٚ 

 ٔسيطيز يىذبضچٝ ٔٙبثـ آثي

زض ذهٛل ثبضـ ٔٛطط زض ؾغح اؾشبٖ  

اعالفبر وبفي ٚػٛز ٘ساضز. آٔبض ٘كبٖ ٔي 

زٞس وٝ ثبض٘سٌي ٞبي ضٚي زازٜ زض زٞٝ 

ثب قطايظ ذكىؿبِي ٔٛاػٝ  اذيط وٝ اؾشبٖ

ثٛزٜ سٛا٘ؿشٝ ػبيٍعيٗ ٘ٛثز ثٙسي ٞبي 

آثيبضي سٙبٚثي ٌطزز ِصا سقييٗ زليك ايٗ 

 دبضأشط ثطاي اؾشبٖ ضطٚضي اؾز.

سقييٗ ثبضـ ٔٛطط اؾشبٖ، سقييٗ سبطيط ثبضـ 

زض ٔسيطيز آثيبضي اؾشبٖ، وبٞف ٔهطف 

آة وكبٚضظي، سسٚيٗ ثط٘بٔٝ ػبٔـ ٔسيطيز 

 ثبضـٔٙبثـ آة زض قطايظ 

اضائٝ ضاٜ حُ 

 ٔكىُ

19 

قطوز آة 

اي  ٔٙغمٝ

 ٌيالٖ

ؾبظي سٛؤٔبٖ ٔهطف آة  ثٟيٙٝ

وكبٚضظي زض قجىٝ ٌيالٖ ٚ سِٛيس 

 ا٘طغي ثطق آثي

 سمبضب ٔحٛض

اِٚٛيز ٞبي دػٚٞكي 

ٚ فٙبٚضي وكٛض زض 

 ظٔيٙٝ آة

فسْ قٙبؾبيي ٚ     -1

اؾشفبزٜ ثٟيٙٝ اظ ٔٙبثـ آة ٚ 

 ٔسيطيز يىذبضچٝ ٔٙبثـ آثي

آة اظ ٔرعٖ ؾس ؾفيسضٚز ثٝ زِيُ ضٞبؾبظي 

ذكىؿبِي ٞبي زٞٝ اذيط اؾشبٖ ٌيالٖ ثط 

اؾبؼ ثط٘بٔٝ سسٚيٗ قسٜ زض فهُ آثيبضي 

سٛؾظ اضوبٖ انّي زؾز ا٘سضوبض اؾشبٖ 

ا٘ؼبْ ٔي دصيطز. ٔحسٚزيز ٔٙبثـ آثي زض 

ؾبَ ٞبي اذيط زضآٔس ٘بقي اظ سِٛيس ثطق ضا 

وبٞف زازٜ ٚ اوٖٙٛ ٔقبٚ٘ز حفبؽز ٚ ثٟطٜ 

ي زض سالـ ثطاي سسٚيٗ ثط٘بٔٝ اي زض ثطزاض

فهُ آثيبضي اؾز سب ٞٓ ظٔبٖ ثب ضٞبؾبظي 

آة ػٟز ثطزاقز وكبٚضظي ثب ثط٘بٔٝ اي 

ثٟيٙٝ سِٛيس ثطق ضا ٘يع ٔشٛلف ٕ٘ٙبيس وٝ 

٘ؿرٝ آظٔبيكي ايٗ ثط٘بٔٝ زض ؾبَ آثي 

ٌصقشٝ ا٘ؼبْ دصيطفز أب فّٕي ٕ٘ٛزٖ 

ٕ٘ٛزٖ ايٗ سؼطثيبر ٘يبظٔٙس ا٘ؼبْ دػٚٞكي 

 ػب٘جٝ ٔي ثبقس. ٕٞٝ

وبٞف سّفبر ٚ افعايف ضا٘سٔبٖ ا٘شمبَ آة  

ٞبي ٔكطف ثٝ قجىٝ ٚ  زض عَٛ ضٚزذب٘ٝ

ٞبي ٍٟ٘ساضي  ذٛز قجىٝ، وبٞف ٞعيٙٝ

ٞبي ٔكطف ثٝ قجىٝ، ثٝ زِيُ  ضٚزذب٘ٝ

فسْ/وبٞف لغـ ٚ ٚنُ ؾطسبؾطي آ٘ي، 

ا٘ساظي ديٛؾشٝ ٘يطٌٚبٜ ٚ وٕه ثٝ سِٛيس  ضاٜ

طٔبٖ ٔرعٖ ثطق ؾجع وكٛض، ثٟجٛز ٔٙحٙي ف

ؾس ؾفيسضٚز، ثب سٛػٝ ثٝ زثي ديٛؾشٝ 

ذطٚػي ٚ وبٞف افز ثيؿبثمٝ ضلْٛ ٔرعٖ 

 rapidزض ٔسر ظٔبٖ وٓ )

drawdown وبٞف سٙف زيٙبٔيىي ٚ )

افٕبِي ثٝ سإؾيؿبر ؾس ٚ قجىٝ، افعايف 

 زضآٔس

اضائٝ ضاٜ حُ 

 ٔكىُ
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21 

قطوز آة 

اي  ٔٙغمٝ

 ٌيالٖ

ؾٙبضيٛ ٘ٛيؿي ثطاي ٘حٜٛ سٛظيـ آة، 

ػٝ ثٝ ٘يبظٞب ٚ ٔٙبثـ آثي قجىٝ ثب سٛ

آثيبضي ؾفيسضٚز ثب اؾشفبزٜ اظ ٔسَ 

 فسزي 

 سمبضب ٔحٛض

اِٚٛيز ٞبي دػٚٞكي 

ٚ فٙبٚضي وكٛض زض 

ظٔيٙٝ فٙبٚضي 

 اعالفبر ٚ اضسجبعبر

فسْ قٙبؾبيي ٚ     -1

اؾشفبزٜ ثٟيٙٝ اظ ٔٙبثـ آة ٚ 

 ٔسيطيز يىذبضچٝ ٔٙبثـ آثي

ٞىشبض  238000اؾشبٖ ٌيالٖ زاضاي 

وشبض آٖ 171000كبِيعاضي ٔيجبقس وٝ اضاضي

زض ٔحسٚزٜ قجىٝ آثيبضي ؾفيسضٚز ٔي ثبقس 

وٝ ٔحُ ؾس ٔرع٘ي ؾفيسضٚز سبٔيٗ آة ٔي 

ٌطز٘س. ٕٞچٙيٗ ثركي اظ ٘يبظ اضاضي 

ٔٛنٛف اظ ٔٙبثـ زاذّي قجىٝ قبُٔ دٕذبغ ٚ 

 آة ثٙساٖ ٚ ... سبٔيٗ ٔي ٌطزز، 

يه ثؿشط ٘طْ افعاضي وٝ ثط اؾبؼ حؼٓ آة 

ثشساي زٚضٜ آثيبضي، سرهيم ٔرعٖ زض ا

ثٟيٙٝ آة ٔٛػٛز ضا ثٝ سفىيه ٞط زٚضٜ 

ٔكرم ٕ٘بيس. زض ايٗ عطح ٔي ثبيؿز 

 حساوظط ؾٛز فطٚـ ثطق زض ٘ؾط ٌطفشٝ قٛز.

 اضائٝ ٔسَ 

21 

قطوز آة 

 اي يعز ٔٙغمٝ

سسٚيٗ ثط٘بٔٝ ػبٔـ ٔسيطيز فطضٝ ٚ  

سمبضب زض ثرف ٞبي ٔرشّف ٔهطف 

 وٙٙسٜ آة اؾشبٖ يعز 

 ضسمبضب ٔحٛ

اِٚٛيز ٞبي دػٚٞكي 

ٚ فٙبٚضي وكٛض زض 

 ظٔيٙٝ آة

1-     ٜ فسْ قٙبؾبيي ٚ اؾشفبز

ثٟيٙٝ اظ ٔٙبثـ آة ٚ ٔسيطيز 

 يىذبضچٝ ٔٙبثـ آثي

 ٔسيطيز سرهيم  ٚ حفبؽز اظ ٔٙبثـ آة  ثبفض اضسمب ذسٔبر  فطايٙسٞب ٔي قٛز 
اضائٝ ضاٜ حُ 

 ٔكىُ

22 

قطوز آة 

 اي يعز ٔٙغمٝ

آة سغييطار وٕي ٚ ويفي قجىٝ 

قطة قٟطٞبي سحز دٛقف اؾشبٖ 

يعز ٘بقي اظ سقطو ثٝ ذغٛط ا٘شمبَ 

آة ٚ اطط ٌصاضي آٖ ثط ؾالٔز 

 ضٚاٖ/ػؿٓ ػٕقيز سحز دٛقف

 سمبضب ٔحٛض

اِٚٛيز ٞبي دػٚٞكي 

ٚ فٙبٚضي وكٛض زض 

 ظٔيٙٝ آة

ٔكىالر اػشٕبفي،  سإطيط-13

فطٍٞٙي ٚ حمٛلي ثط 

عطحٟبي سٛؾقٝ ٔٙبثـ آة ٚ 

ػٟز  سقييٗ اٍِٛي ٔٙبؾت

ٔسيطيز ٔٙبثـ آة ثب زض ٘ؾط 

 ٌطفشٗ ٔؿبئُ اػشٕبفي

ٔكىالر  اػشٕبفي  سبٔيٗ آة قطة ػٛأـ 

 قٟطي ٚ  ضٚؾشبيي  ٚ ٔحّي
 چٍٍٛ٘ي حُ ٔٙبلكبر ٔحّي 

اضائٝ ضاٜ حُ 

 ٔكىُ

23 

قطوز آة 

يعزاي  ٔٙغمٝ  

 نٙبيـ زض آة ٔهطف ٔيعاٖ ثطضؾي

 آٖ ٔمبيؿٝ ٚ اؾشبٖ غبِت ٚ ٔرشّف

 اضائٝ ٚ ّّيإِ ثيٗ اؾشب٘ساضزٞبي ثب

ٔهطف ٔسيطيز ٞبي ضاٞىبض  

 سمبضب ٔحٛض

اِٚٛيز ٞبي دػٚٞكي 

ٚ فٙبٚضي وكٛض زض 

 ظٔيٙٝ آة

 سٛؾقٝ ٞبي عطح اططار    -7

 ٚ ظيطظٔيٙي)آة ٔٙبثـ ثط

(ؾغحي  

افعايف ضٚظافعٖٚ سمبضبي آة ػسيس زض -1

حٛظٜ نٙقز اؾشبٖ يعز ٚ ٘جٛز سرهيم 

ٔكرم ٘جٛزٖ زليك  -2ػسيس آة

 -3ٓ آثرٛاٜ ٚ دط آثرٛأٜقيبضٞبي نٙبيـ و

ٔكرم ٘جٛزٖ نٙبيـ ثس ٔهطف زض 

 ذهٛل ٔيعاٖ ٔهطف آة

 آة ٔهطف ٔسيطيزٔكرم قسٖ ٘حٜٛ -1

 نٙبيـ اؾشبٖ يعز، زضحٛظٜ

 ٕ٘ٛزٖ ٚٔكرم اؾشب٘ساضزٔهطف سقييٗ-2

ٚ وٓ  دطآثرٛاٜ ٚنٙبيـ ثسٔهطف ـينٙب

 آثرٛاٜ

سٟيٝ 

 زؾشٛضاِقُٕ
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 يسيت ي بروامه ريريمحًر مذ -1

 آة تمبضبي ذيشيته 1-4

 ييمحصًل وها اهذاف مًرد اوتظار داليل ايلًيت داضته يذيػىًان مطکل کل  ياسىاد باال دست قيوًع تحق قيػىًان تحق ػىًان ضرکت فيرد

1 
ؿشوت هذيشيت 

 هٌبثغ آة ايشاى

ّبي  ّب ٍ ػيؼتن اسصيبثی سٍؽ

آثيبسي هختلف اصهٌظش هفبّين 

ّبي رذيذ ساًذهبى  ٍ ديذگبُ

 ٍسي آة ثْشُآثيبسي ٍ 

 تمبضب هحَس

اٍلَيت پظٍّـی ٍ 

فٌبٍسي وويؼيَى 

وـبٍسصي آة ٍ 

 هٌبثغ عجيؼی

ثْجَد ساًذهبى پبييي 

ّبي آثيبسي)هشهت  ؿجىِ

ّب، اػتفبدُ هزذد اص  وبًبل

 ّب ٍ ...( صّبة صّىؾ

ػبصي  اّويت ؿٌبخت، تجييي ٍ ووی

ًمبط ضؼف لبثل تَرِ هفبّين والػيه 

ي ّب آثيبسي دس ػذم لحبػ رشيبى

ثشگـتی ٍ ػذم تفىيه تلفبت هفيذ ٍ 

 ّبي آثيبسي ّب ٍ ؿجىِ غيشهفيذ ػيؼتن

احشات ًبهغلَة تىيِ ثش هفَْم ساًذهبى  

سيضيْبي والى  ثِ  والػيه دس ثشًبهِ

ٍيظُ ثش هٌبثغ آة صيشصهيٌی ٍ ّوچٌيي 

 ثش هذيشيت يىپبسچِ هٌبثغ آة ٍ خبن

ّب، سٍيىشدّب ٍ سٍاثظ رذيذ  تؼذد ديذگبُ

 ثشاي هحبػجِ ساًذهبى آثيبسي اسائِ ؿذُ 

ّبي  اسائِ تحليلی ربهغ اص اػٌبد ٍ ثشًبهِ

ّبي والى  ثخـی ٍ ػيبػت ثخـی ٍ ثيي

اي ٍ هحلی دس صهيٌِ  وـَسي، حَضِ

ّبي آثيبسي تحت فـبس  تَػؼِ ػيؼتن

ثب سٍيىشد والػيه ٍ ًَيي هحبػجِ 

 ٍسي آة  ساًذهبى ٍ ثْشُ

هحيغی ٍ  تحليل التلبدي ٍ صيؼت

ّبي هختلف آثيبسي ثب  ؽهمبيؼِ سٍ

لحبػ سٍيىشدّبي ًَيي هحبػجِ ساًذهبى 

ٍسي آة دس ػغَح هختلف  ٍ ثْشُ

دؿت، هحذٍدُ هغبلؼبتی ٍ  هضسػِ،

 حَضِ آثشيض 

ؿٌبػی ثَهی اسصيبثی  تذٍيي ٍ اسائِ سٍؽ

ّبي هختلف آثيبسي ثب  ّب ٍ ؿيَُ ػيؼتن

 ٍسي ٍ ساًذهبى آة  سٍيىشد ًَيي ثْشُ

اسائِ ساُ حل 

 هـىل

2 
ؿشوت هذيشيت 

 هٌبثغ آة ايشاى

اسصيبثی ٍ تحليل ساّجشدّب، 

ّبي  ّب ٍ ثشًبهِ ػيبػت

ّبي تَػؼِ ٍ ػوشاى ٍ  عشح

هذيشيت ؿْشي ثش هذيشيت 

  ػشضِ ٍ تمبضبي آة

 تمبضب هحَس

اٍلَيت پظٍّـی ٍ 

فٌبٍسي وويؼيَى 

وـبٍسصي آة ٍ 

 هٌبثغ عجيؼی

ّبي تَػؼِ ثش  احشات عشح

هٌبثغ آة)صيشصهيٌی ٍ 

 ػغحی(

ّبي  افضايی عشح لضٍم ّوگشايی ٍ ّن -

تَػؼِ هٌبثغ آة ٍ تَػؼِ پبيذاس هٌبثغ 

 سيضي ؿْشي ّبي ثشًبهِ آة ثب عشح

تؼييي پتبًؼيل ٍ اهىبًبت تَػؼِ هٌبثغ 

ّب ٍ  آة ػغحی ٍ صيشصهيٌی دس حَصُ

 ّبي هٌغمِ هَسد هغبلؼِ دؿت

گزاسي، هبًٌذ  ّبي ػشهبيِ ثشسػی عشح

ّبي  نػذّبي هخضًی ٍ اًحشافی، ػيؼت

ّبي آثيبسي ٍ صّىـی،  اًتمبل آة، ؿجىِ

حفش چبُ ٍ غيشُ ثشاي تحمك 

سٍيِ  تجييي ٍ تحليل احشات تَػؼِ ثی

ؿْشًـيٌی ٍ الگَّبي ًبپبيذاس 

اي دس ػغح  سيضي ؿْشي ٍ هٌغمِ ثشًبهِ

وـَس ثش هذيشيت ػشضِ ٍ تمبضبي آة 

 ؿشة دس ػغح وـَس 

ي هذيشيت ؿْشي ٍ تحليل الگَّب

ّب دس هٌبعك ؿْشي وـَس  تبحيشات آى

ثب لحبػ البلين ٍ ؿشايظ آة ٍ َّايی 

 هختلف وـَس 

ّبي هٌبػت ٍ  تذٍيي ٍ اسائِ ؿبخق

اسائِ ساُ حل 

 هـىل
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اي دس  سيضي ؿْشي ٍ هٌغمِ ثَهی ثشًبهِ ّبي هَضَع ثٌذ روش ؿذُ. پتبًؼيل

 ايشاى اص هٌظش ثخؾ آة 

ّبي پبيذاس  تذٍيي ٍ اسائِ ؿبخق

هذيشيت ؿْشي دس هٌبعك هختلف 

 ؾ آة وـَس اص هٌظش ثخ

3 
ؿشوت هذيشيت 

 هٌبثغ آة ايشاى

تذٍيي ثشًبهِ ربهغ آهَصؽ 

 پشػٌل ثخؾ آة وـَس
 تمبضب هحَس

اٍلَيت پظٍّـی ٍ 

فٌبٍسي وويؼيَى 

وـبٍسصي آة ٍ 

 هٌبثغ عجيؼی

تأحيش هـىالت ارتوبػی، 

فشٌّگی ٍ حمَلی ثش 

عشحْبي تَػؼِ هٌبثغ آة 

ٍ تؼييي الگَي هٌبػت 

هٌبثغ آة رْت هذيشيت 

ثب دس ًظش گشفتي هؼبئل 

 ارتوبػی

. تحمك تَػؼِ، هؼتلضم آهَصؽ ًيشٍي 

اًؼبًی ويفی، ثب كالحيت ٍ داساي 

اعالػبت ٍ تَاًوٌذيْبي ػلوی هيجبؿذ ٍ 

تَػؼِ ثذٍى داؿتي اًؼبًْبي تَػؼِ 

 يبفتِ اهشي غيشهوىي اػت.

ّذف اص  اًزبم ايي پظٍّؾ ًيبصػٌزی 

ّبي آة   آهَصؿی پشػٌل ؿشوت

اي ٍ ّوچٌيي ػتبد ؿشوت  غمِهٌ

هذيشيت هٌبثغ آة ايشاى ٍ ثخؾ آة 

ٍصاست ًيشٍ ٍ تذٍيي يه ثشًبهِ ربهغ 

آهَصؿی هجتٌی ثش اػتبًذاسدّبي 

 ثبؿذ.  الوللی ٍ هؼتجش هی ثيي

اسائِ ساُ حل 

 هـىل

4 
ؿشوت هذيشيت 

 هٌبثغ آة ايشاى

ػبصي ًظبم ربهغ  تذٍيي ٍ پيبدُ

هؼتٌذػبصي ٍ اًتمبل تزبسة 

تی دس ثخؾ آة وـَس ثب هذيشي

 ػبصي ػبصهبًی ّذف ظشفيت

 تمبضب هحَس

اٍلَيت پظٍّـی ٍ 

فٌبٍسي وويؼيَى 

وـبٍسصي آة ٍ 

 هٌبثغ عجيؼی

تأحيش هـىالت ارتوبػی، 

فشٌّگی ٍ حمَلی ثش 

عشحْبي تَػؼِ هٌبثغ آة 

ٍ تؼييي الگَي هٌبػت 

رْت هذيشيت هٌبثغ آة 

ثب دس ًظش گشفتي هؼبئل 

 ارتوبػی

ّبي حبون  َع ٍ پيچيذگیثب تَرِ ثِ تٌ

ثش هذيشيت ثخؾ آة ٍ گزؿت هذت 

گيشي  صهبى لبثل تَرِ اص ؿىل

ػبختبسّبي هذيشيتی ٍ ػبصهبًی ثخؾ 

ربهؼی   ًبهِ آة وـَس، ٍرَد چٌيي ًظبم

تَاًذ ػالٍُ ثش وبّؾ ػغح خغبّبي  هی

هذيشيتی هٌزش ثِ ايزبد يه فشْآيٌذ 

ػشيغ اًتمبل تزبسة هَفك ٍ ًبهَفك 

 ة وـَس ؿَد. هذيشيت ثخؾ آ

ثب تَرِ ثِ تٌَع تزبسة هذيشيتی دس 

ّبي هختلف ٍ  ثخؾ آة وـَس دس حَصُ

ٍيظُ ؿشايظ ثحشاًی  ؿشايظ هختلف ثِ

هبًٌذ هذيشيت خـىؼبلی، ػيالة، 

،ايي پظٍّؾ ثِ دًجبل تذٍيي  حَادث ٍ...

ػبصي ًظبم ربهغ هؼتٌذػبصي  ٍ پيبدُ

تزشثيبت هذيشاى ثخؾ آة وـَس ٍ 

شيك يه فشآيٌذ وبسآهذ ّب اص ع اًتمبل آى

تشيي  ثبؿذ. لزا هْن ٍ احشثخؾ هی

خشٍری هَسد اًتظبس اص اًزبم ايي 

پظٍّؾ تذٍيي يه ًظبم وبسآهذ 

هؼتٌذػبصي ٍ اًتمبل تزشثيبت هذيشاى 

 ثبؿذ.   ثخؾ آة وـَس هی

اسائِ ساُ حل 

 هـىل

قطوز آة  5
سقييٗ اٍِٛي وكز ثٟيٙٝ زض 

فْٟٛ ضزدبي اؾشبٖ اِجطظ ثطاؾبؼ ٔ
دبيبٖ ٘بٔٝ 

اِٚٛيز ٞبي دػٚٞكي 

ٚ فٙبٚضي وكٛض زض 

11- ؾبظي ٘يبظ ضطٚضر ثٟيٙٝ  

آثي ٔحهٛالر وكبٚضظي ٚ 
سٟيٝ     
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 ييمحصًل وها اهذاف مًرد اوتظار داليل ايلًيت داضته يذيػىًان مطکل کل  ياسىاد باال دست قيوًع تحق قيػىًان تحق ػىًان ضرکت فيرد

فمساٖ اٍِٛي وكز ٔٙبؾت ثب  ظٔيٙٝ آة زا٘كؼٛيي آة اي اِجطظ ٔٙغمٝ

 ٔٙبثـ آثي ٔٛػٛز

 زؾشٛضاِقُٕ

6 

قطوز آة 

اي  ٔٙغمٝ

 آشضثبيؼبٖ قطلي

ٞب ٚ  اضظيبثي ٚ سحّيُ فطنز

سٛؾقٝ نٙقز آة ٞبي  چبِف

ثٙسي وكٛض ٚ ػبيٍبٜ آٖ زض  ثؿشٝ

ٔسيطيز فطضٝ ٚ سمبضبي آة 

 قطة ثب ويفيز

 سمبضب ٔحٛض

اِٚٛيز ٞبي دػٚٞكي 

ٚ فٙبٚضي وكٛض زض 

 ظٔيٙٝ آة

1-     ٜ فسْ قٙبؾبيي ٚ اؾشفبز

ثٟيٙٝ اظ ٔٙبثـ آة ٚ ٔسيطيز 

 يىذبضچٝ ٔٙبثـ آثي

ثب سٛػٝ ثٝ ٔحسٚزيز ٔٙبثـ ٔبِي ٚ سٛاٖ 

ٟبي زِٚشي، ذهٛني ؾبظي زض اػطايي ثرك

ثرف آة ٔي سٛا٘س ثٝ فٙٛاٖ ضاٞىبضي ثطاي 

افعايف ثبظزٜ ٚ ثطٖٚ ضفز اظ ٔكىالر 

 ٔس٘ؾط لطاض ٌيطز.

ا٘شؾبض ٔي ضٚز چبِكٟبي حضٛض ثرف 

ذهٛني زض ثرف آة ثطضؾي ٚ احهبء 

ٌطزيسٜ ٚ ثٝ سٙبؾت فطنشٟب ٚ سٟسيسار 

قٙبؾبيي قسٜ ضاٜ وبضٞبيي ثطاي ثطٖٚ ضفز 

ر ٚ افعايف ثبظزٜ اؾشفبزٜ اظ آٖ اظ ٔكىال

 ثبالذم زض ثرف قطة اضائٝ ٌطزز.

سٟيٝ 

 زؾشٛضاِقُٕ

7 

قطوز آة 

اي ذطاؾبٖ  ٔٙغمٝ

 ضضٛي

سقييٗ سٛؾقٝ اضاضي زض ٔحسٚزٜ 

ؾبظٜ ٞبي آثي زض ظٔبٖ ؾبذز ٚ 

ثقس اظ آٖ ثب وٕه زازٜ ٞبي 

 ؾٙؼف اظ زٚض

دبيبٖ ٘بٔٝ 

 زا٘كؼٛيي

اِٚٛيز ٞبي دػٚٞكي 

ض ٚ فٙبٚضي وكٛض ز

 ظٔيٙٝ آة

سقٕيطار ٚ ٍٟ٘ساضي اظ -14

ٞبي  سإؾيؿبر آثي ؾبظٜ

ٞيسضِٚيىي)ؾس ٚ قجىٝ ٚ 

ٞبي  سبؾيؿبر ٚاثؿشٝ، ؾيؿشٓ

ثٙسي سإؾيؿبر، ػٌّٛيطي  آة

 اظ ضقس ػّجىٟب ٚ ...(

سقييٗ سٛؾقٝ اضاضي زض ٔحسٚزٜ ؾبظٜ ٞبي 

آثي زض ظٔبٖ ؾبذز ٚ ثقس اظ آٖ ثب وٕه 

 زازٜ ٞبي ؾٙؼف اظ زٚض

اظ زٚض ثطاي سقييٗ سٛؾقٝ وبضثطز ؾٙؼف 

اضاضي زض ٔحسٚزٜ ؾبظٜ ٞبي آثي زض ظٔبٖ 

 ؾبذز ٚ ثقس اظ آٖ 

اضائٝ ضاٜ حُ 

 ٔكىُ

8 

ؿشوت آة 

اي  هٌغمِ

 وشهبًـبُ

 ؿشة آة تبهيي ػٌزی اهىبى

 ثب هختلف هٌبثغ اص اضغشاسي

 گيشي تلوين سٍؿْبي

 چٌذهؼيبسُ

 تمبضب هحَس

 ّبي اٍلَيت

 فٌبٍسي ٍ پظٍّـی

 آة صهيٌِ دس وـَس

 اػتفبدُ ٍ ؿٌبػبيی ػذم

 ٍ آة هٌبثغ اص ثْيٌِ

 هٌبثغ يىپبسچِ هذيشيت

 آثی

 ٍ ؿْشي ًَاحی آة تبهيي لضٍم

 سٍػتبيی
 آة تبهيي دػتَساػول اسايِ

 حل ساُ اسائِ

 هـىل
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 محًر مذيريت ي بروامه ريسي -1

 هذيشيت پظٍّؾ ٍ فٌبٍسي دس ثخؾ آة 1-5

 محصًل وهايي اهذاف مًرد اوتظار داليل ايلًيت داضته ػىًان مطکل کليذي اد باال دستي اسى وًع تحقيق ػىًان تحقيق ػىًان ضرکت رديف

1 
ؿشوت هذيشيت 

 هٌبثغ آة ايشاى

ػبصي فشآيٌذ  تذٍيي ٍ پيبدُ

گشايی ٍ  افضايؾ احشثخـی، ّن

ّبي پظٍّـی  وبسآيی عشح

 هشتجظ ثب ثخؾ آة وـَس 

 تمبضب هحَس

اٍلَيت پظٍّـی ٍ 

فٌبٍسي وويؼيَى 

آة ٍ  وـبٍسصي

 هٌبثغ عجيؼی

ػذم ؿٌبػبيی ٍ اػتفبدُ 

ثْيٌِ اص هٌبثغ آة ٍ 

هذيشيت يىپبسچِ هٌبثغ 

 آثی

ضشٍست سٍؿي ػبختن ًمبط ضؼف ٍ 

لَت هشاحل هختلف پيـٌْبد، ثشسػی، 

تلَيت ٍ ارشاي پشٍطُ ّبي پظٍّـی 

وـَس ٍ استمبي وبسآيی ايي عشحْب هفيذ 

ثبؿذ. ايي هؼئلِ ثب تذٍيي سٍؽ ؿٌبػی 

ّبي  بسآيی ٍ احشثخـی عشحاسصيبثی و

پظٍّـی ٍ الضام هَػؼبت ٍ ػبصهبًْبي 

پظٍّـی ٍ هذيشيتی ثخؾ آة ثِ اًزبم 

ايي اسصيبثی ثشاي ّش يه اص عشحْبي 

 پظٍّـی اًزبم هی گشدد. 

اسائِ ثشًبهِ ربهغ ّوبٌّگی ٍ ّوگشايی 

ّبي  ًْبدّبي تحميمبتی ٍ ثشًبهِ

تحميمبتی هشتجظ دس صهيٌِ ثخؾ آة ٍ 

ّب اص ًتبيذ  دُ ايي عشحًحَُ اػتفب

تحميمبتی يىذيگش ٍ تذٍيي سٍؽ 

ؿٌبػی ًحَُ اسصيبثی وبسايی ٍ احشثخـی 

عشحْبي پظٍّـی حَصُ آة ٍ ًظبهٌبهِ 

ػبصي آى دس ػغح  ثب دػتَسالؼول پيبدُ

اي ٍ ؿشوت  ّبي آة هٌغمِ ؿشوت

 هذيشيت هٌبثغ آة ايشاى

اسائِ ساُ حل 

 هـىل

 

 محًر مذيريت ي بروامه ريسي -1

 اعالػبت فٌبٍسي ٍ داًؾ يشيتهذ 1-6

 محصًل وهايي اهذاف مًرد اوتظار داليل ايلًيت داضته ػىًان مطکل کليذي اسىاد باال دستي  وًع تحقيق ػىًان تحقيق ػىًان ضرکت رديف

1 
ؿشوت هذيشيت 

 هٌبثغ آة ايشاى

تذٍيي ثشًبهِ استمبء ًمؾ ٍ 

ربيگبُ داًؾ ثَهی دس هذيشيت 

 پبيذاس ثخؾ آة وـَس 

 هحَس تمبضب

اٍلَيت پظٍّـی ٍ 

فٌبٍسي وويؼيَى 

وـبٍسصي آة ٍ 

 هٌبثغ عجيؼی

ػذم ؿٌبػبيی ٍ اػتفبدُ 1

ثْيٌِ اص هٌبثغ آة ٍ 

هذيشيت يىپبسچِ هٌبثغ 

 آثی

داًؾ ثَهی هذيشيت آة دس ايشاى، 

داًـی پشاًذيـِ ٍ طسف، ػبصگبس ثب  

هحيظ ٍ ثذٍى تخشيت پيبهذّبي 

هحيغی ٍ تخشيت ػشصهيي ٍ  صيؼت

گَى خـىی  ّبي گًَِ ػبصگبى َمًبثَدي ث

ّبي  ٍ آثی، ثذٍى احشات هٌفی ثش وبسثشي

رٌگل ٍ هشتغ، ثذٍى تخشيت ٍ تحليل 

ّب ثَدُ اػت.  ّبي آثی ٍ سٍدخبًِ پيىشُ

 

تذٍيي ٍ اسائِ ليؼت ٍ رضئيبت ربهؼی  -

 اص داًؾ ثَهی هذيشيت ثخؾ آة وـَس 

تذٍيي ثشًبهِ ساّجشدي ٍ ػوليبتی  -

ّبي تبسيخی ٍ داًؾ  حفبظت اص ػبصُ

 ثَهی وـَس

ئِ ساُ حل اسا

 هـىل
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 محصًل وهايي اهذاف مًرد اوتظار داليل ايلًيت داضته ػىًان مطکل کليذي اسىاد باال دستي  وًع تحقيق ػىًان تحقيق ػىًان ضرکت رديف

ايي داًؾ ثَهی ثيـتشيي ػبصگبسي سا 

ثب عجيؼت ٍ ًَػبًبت آى داؿتِ اػت. 

هؼتٌذػبصي ايي گٌزيٌِ ػظين ٍ تالؽ 

ل آى ثِ دس ساػتبي حفبظت ٍ اًتمب

ّبي ثؼذي اص رولِ ضشٍسيبت  ًؼل

ثٌيبديي هذيشيت ثخؾ آة وـَس دس 

ساػتبي تحمك تَػؼِ پبيذاس ايي ثخؾ 

 ثبؿذ هی

2 

قطوز آة 

 اي ثٛقٟط ٔٙغمٝ

ضٚقٟبي ثٟيٙٝ ٔسيطيز اعالفبر 

ؾيالة زض ايؿشٍبٜ ٞبي ثيٗ 

اؾشب٘ي ٚالـ ثط يه حٛضٝ آثطيعٚ 

سبطيط ٘هت زؾشٍبٜ ٞبي آ٘اليٗ زض 

 ٔسيطيز ثحطاٖ 

 سمبضب ٔحٛض
ضاٞجطزٞبي ؾٙس چكٓ 

 ا٘ساظ ٚظاضر ٘يطٚ

1-    ْ ٜ  فس قٙبؾبيي ٚ اؾشفبز

ـ آة ٚ ٔسيطيز ثٟيٙٝ اظ ٔٙبث

 يىذبضچٝ ٔٙبثـ آثي

ٔسيطيز ثحطاٖ ؾيالة ٚ ػٌّٛيطي اظ اظ 

ذؿبضر ٔبِي ٚ ػب٘ي ؾيالة ٚ اػطاي ٘ؾبْ 

 ٘بٔٝ ؾيُ ٚظاضر ٘يطٚ

ٔسيطيز ثحطاٖ ؾيُ ػٟز ػٌّٛيطي اظ 

 ذؿبضر ثٝ 

اضائٝ ضاٜ حُ 

 ٔكىُ

3 

ؿشوت تَػؼِ  

هٌبثغ آة ٍ 

 ًيشٍي ايشاى

ٔؿشٙسؾبظي زضؼ آٔٛذشٝ ٞب ٚ   

ر نٙقز ؾسؾبظي دؽ اظ سؼطثيب

ا٘مالة اؾالٔي ) فطنز ٞب ٚ 

 (چبِف ٞب

 تمبضب هحَس
ػيبػت ّبي ولی 

 ػلن ٍ فٌبٍسي

ّذس سفتي ػشهبيِ ّبي 

داًـی ٍ رلَگيشي اص 

 دٍثبسُ وبسي ّب

 هذيشيت داًؾ ٍ فٌبٍسي اعالػبت 

حجت تزبسة ثِ گًَِ اي وِ ديگشاى 

ثتَاًٌذ ثب هشارؼِ ثِ هؼتٌذي وِ تْيِ 

اثؼبد گًَبگَى تزشثِ ٍ ؿذُ اػت، ثِ 

فشايٌذ تحمك آى پی ثشدُ ٍ اص آى دسع 

 آهَصي ٍ يبدگيشي الصم سا داؿتِ ثبؿٌذ.

اسائِ ساُ حل 

 هـىل

4 

قطوز آة 

اي ذطاؾبٖ  ٔٙغمٝ

 ػٙٛثي

عطاحي ٚ ديبزٜ ؾبظي ٘ؾبْ 

 ٔسيطيز زا٘ف 
 سمبضب ٔحٛض

ضاٞجطزٞبي ؾٙس چكٓ 

 ا٘ساظ ٚظاضر ٘يطٚ

فسْ قٙبؾبيي ٚ     -1

ثٟيٙٝ اظ ٔٙبثـ آة ٚ اؾشفبزٜ 

 ٔسيطيز يىذبضچٝ ٔٙبثـ آثي

قٙبؾبيي،اِٚٛيز ثٙسي ٚ ٌطٜٚ ثٙسي زا٘ف 

ٚ اثعاضٞبي سجبزَ زا٘ف ٚ سقبُٔ في ٔبثيٗ 

آٟ٘ب زض ؾبظٔبٖ دطٚغٜ ٔحٛض زض ثٟشط ٔسيطيز 

ٕ٘ٛزٖ زا٘ف ؾبظٔب٘ي ٚ ثٝ سجـ آٖ زض 

ٔسيطيز وبضآٔس دطٚغٜ ٞب ثؿيبض سبطيط ٌصاض 

 اؾز
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5 

قطوز آة 

اي  ٙغمٝٔ

ٚ   ؾيؿشبٖ

 ثّٛچؿشبٖ

اضائٝ ٔسَ وبضثطزي ٚ زؾشٛض اِقُٕ 

ديبزٜ ؾبظي ٔسيطيز ؾجع فٙبٚضي 

اعالفبر زض قطوز ؾٟبٔي آة 

 ٔٙغمٝ اي ؾيؿشبٖ ٚ ثّٛچؿشبٖ

 سمبضب ٔحٛض

اِٚٛيز ٞبي دػٚٞكي 

ٚ فٙبٚضي وكٛض زض 

 ظٔيٙٝ ٔحيظ ظيؿز

  

ثب سٛػٝ ثٝ سبويسار نٛضر ٌطفشٝ زِٚز زض 

ذهٛل وبٞف ٔهطف  ؾبِٟبي اذيط زض

ا٘طغي ٚ ػٌّٛيطي اظ آِٛزٌي ٔحيظ ظيؿز 

ٚ ٕٞچٙيٗ ؾطفز فعايٙسٜ ثىبضٌيطي ٚ 

اضسمبي سىِٙٛٛغي زض ؾبظٔبٟ٘ب ، سٛػٝ ػسي 

ضا زض ؾغح  ITثٝ ٔؿئّٝ ٔسيطيز ؾجع 

ؾبظٔبٟ٘ب يىي اظ ٟٕٔشطيٗ ٔجبحض فقّي ٚ 

 آيٙسٜ وكٛض ٚ ثٝ فٙٛاٖ يه اِعاْ ذٛاٞس ثٛز. 

الفبر ؾجع قبُٔ اضائٝ ٔسَ فٙبٚضي اع

زؾشٛضاِقُٕ وبضثطي زفـ يب ثبظيبفز ظثبِٝ 

ٞبي اِىشطٚ٘يىي ٚ ٕٞچٙيٗ اضائٝ 

زؾشٛضاِقُٕ ٕٔيعي ا٘طغي سؼٟيعار ؾرز 

 افعاضي ٚ ٘طْ افعاضي   

 اضائٝ ٔسَ 

 

 محًر مذيريت ي بروامه ريسي -1

 ٍ ػبصهبًی ًْبدي هذيشيت 1-7

 

 محصًل وهايي اهذاف مًرد اوتظار داليل ايلًيت داضته ػىًان مطکل کليذي دستي  اسىاد باال وًع تحقيق ػىًان تحقيق ػىًان ضرکت رديف

1 
ؿشوت هذيشيت 

 هٌبثغ آة ايشاى

اسصيبثی هذيشيت ًْبدي ٍ 

 ػبصهبًی ثخؾ آة وـَس
 تمبضب هحَس

ساّجشد ّبي ػٌذ 

چـن اًذاص ٍصاست 

 ًيشٍ

تأحيش هـىالت ارتوبػی، 

فشٌّگی ٍ حمَلی ثش 

عشحْبي تَػؼِ هٌبثغ آة 

تؼييي الگَي هٌبػت  ٍ

رْت هذيشيت هٌبثغ آة 

ثب دس ًظش گشفتي هؼبئل 

 ارتوبػی

هذيشيت آة، هذيشيتی چٌذ ديؼيپليٌِ 

دليل هبّيت خبف  ٍ فشاثخـی اػت ٍ ثِ

آى اثضاس هٌبػجی اص حيج ػيبػی ٍ 

سػذ )وِ ّوَاسُ  ًظش هی ارتوبػی ثِ

هَرت ؿذُ تب ثشخَسدّبي غيشتخللی 

. ثب تَرِ ٍ ػيبػی ثب هذيشيت آى ؿَد(

ثِ ؿشايظ ٍ هالحظبت وـَس، ّوىبسي ٍ 

ًفؼبى ثخؾ آة  ّوبٌّگی پبيذاس ري

پزيش ًخَاّذ ثَد هگش آًىِ  اهىبى

هذيشيت ًْبدي ٍ ػبصهبًی ثخؾ آة ّش 

ّب ٍ   اسصيبثی، تذٍيي ٍ اسائِ سٍؽ-

ت ساّىبسّبي ػوليبتی ٍ ارشايی رْ

ّبي  ّوبٌّگی ٍ ّوگشايی ػيبػت

ّبي ريشثظ دس  ّب ٍ ػبصهبى خبًِ ٍصاست

ّبي لبًًَی ٍ  ثخؾ آة ثب لحبػ ظشفيت

 ًْبدي هَرَد

ّبي هغلَة  ؿٌبػبيی ؿيَُ-

ًفؼبى دس فشآيٌذ  دّی ري هـبسوت

 سيضي هذيشيت ثخؾ آة وـَس ثشًبهِ

تجييي ربيگبُ ًْبدّبي التلبدي الصم -

اسائِ ساُ حل 

 هـىل
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 محصًل وهايي اهذاف مًرد اوتظار داليل ايلًيت داضته ػىًان مطکل کليذي دستي  اسىاد باال وًع تحقيق ػىًان تحقيق ػىًان ضرکت رديف

اػتبى دس ػِ ػغح ػبصهبًی، ًْبدي ٍ 

 حىوشاًی كَست پزيشد. 

 ي.ا ّبي آة هٌغمِ ثشاي ؿشوت

تجييي ٍ اسائِ هلضٍهبت ايزبد استجبط -

ّبي  هٌغمی ٍ كحيح هيبى ثخؾ

هختلف ػبصهبًی ٍ ًْبدي آة وـَس ٍ 

ّوچٌيي استجبط هَحش ٍ وبسآهذ ثب ػبيش 

 ّب ػبصهبى

ّبي ولی ثْجَد  ساّجشدّب ٍ ػيبػت-

 حىوشاًی ٍ حبوويت دس ثخؾ آة 

2 
ؿشوت هذيشيت 

 هٌبثغ آة ايشاى

سضبيت ؿغلی پشػٌل ػٌزؾ 

هذيشيت ثخؾ آة وـَس ٍ اسائِ 

ساّىبسّبي استمبء اًگيضؽ 

 ؿغلی 

 تمبضب هحَس

ساّجشد ّبي ػٌذ 

چـن اًذاص ٍصاست 

 ًيشٍ

تأحيش هـىالت ارتوبػی، 

فشٌّگی ٍ حمَلی ثش 

عشحْبي تَػؼِ هٌبثغ آة 

ٍ تؼييي الگَي هٌبػت 

رْت هذيشيت هٌبثغ آة 

ثب دس ًظش گشفتي هؼبئل 

 ارتوبػی

ص ثِ اًزبم يه عشح تحميمبتی ربهغ ًيب

ٍ دس ػيي حبل وبسثشدي دس صهيٌِ 

ؿٌبػی ٍضؼيت هٌبثغ اًؼبًی  آػيت

ّبي تبثؼِ ثخؾ آة وـَس ثِ  ؿشوت

اي اص هٌظش  ّبي آة هٌغمِ ٍيظُ ؿشوت

سضبيت ؿغلی، ػَاهل هَحش دس وبّؾ ٍ 

 افضايؾ ػغح آى ٍ اًگيضؽ پشػٌلی 

ّذف ػٌزؾ هيضاى سضبيت ؿغلی 

هذيشيت هٌبثغ آة ايشاى  پشػٌل ؿشوت

ّبي تبثؼِ آى ثِ ٍيظُ  ٍ ؿشوت

 ثبؿذ.  اي هی ّبي آة هٌغمِ ؿشوت

اسائِ ساُ حل 

 هـىل

3 

قطوز آة 

 اي اِجطظ ٔٙغمٝ

آؾيت قٙبؾي ٔسيطيز ٔٙبثـ 

ا٘ؿب٘ي ٚ اضائٝ ضاٞىبضٞبي افعايف 

 وبضايي ٚ اططثركي ٘يطٚي ا٘ؿب٘ي

 سمبضب ٔحٛض

اِٚٛيز ٞبي دػٚٞكي 

ض ٚ فٙبٚضي وكٛض ز

 ظٔيٙٝ آة

 سإطيط ٔكىالر اػشٕبفي،-13

فطٍٞٙي ٚ حمٛلي ثط 

عطحٟبي سٛؾقٝ ٔٙبثـ آة ٚ 

سقييٗ اٍِٛي ٔٙبؾت ػٟز 

آة ثب زض ٘ؾط  ٔسيطيز ٔٙبثـ

 ٌطفشٗ ٔؿبئُ اػشٕبفي

ضطٚضر زؾشيبثي ثٝ ضٚـ ٞبي افعايف 

 ضا٘سٔبٖ وبضي زض ٔيبٖ ٔٙبثـ ا٘ؿب٘ي

قٙبؾبيي ٚضقيز ٔٛػٛز ضا٘سٔبٖ وبضي، 

ٛز زض زؾشيبثي ثٝ ضا٘سٔبٖ ٔكىالر ٔٛػ

ٔٙبؾت، ضاٞىبضٞبي ضؾيسٖ ثٝ ضا٘سٔبٖ 

 وبضي ٔٙبؾت

 اػطاي دبيّٛر

4 

قطوز آة 

 اي ثٛقٟط ٔٙغمٝ

ٔسَ ثط٘بٔٝ ضيعي ٔٙبثـ آة زقز 

ٞبي اؾشبٖ ػٟز سقييٗ اططار 

سهٕيٕبر ٔسيطيشي ٔرشّف ٚ اضائٝ 

 اٍِٛي ٔسيطيشي ثٟيٙٝ

 سمبضب ٔحٛض
ضاٞجطزٞبي ؾٙس چكٓ 

 يطٚا٘ساظ ٚظاضر ٘

1-     ٜ فسْ قٙبؾبيي ٚ اؾشفبز

ثٟيٙٝ اظ ٔٙبثـ آة ٚ ٔسيطيز 

 يىذبضچٝ ٔٙبثـ آثي

قطايظ ثحطا٘ي زقز ٞبي اؾشبٖ ثٛقٟط ٚ 

سهٕيٓ ٌيطي ٞبي ٘مغٝ اي ٚ ثسٖٚ  

 ٔكرم ثٛزٖ اططار سهٕيٕبر

اضائٝ ضاٜ وبض ٞبي فّٕي ػٟز سهٕيٓ ٌيطي 

ٞبي ثٟيٙٝ ثب سٛػٝ ثٝ اططار ٞط سهٕيٓ ٚ ثٝ 

 ٘ي اططار ٘بٔغّٛة سهٕيٕبر حساِمُ ضؾب

 اضائٝ ٔسَ 
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5 

قطوز آة 

 اي ثٛقٟط ٔٙغمٝ

ثطضؾي فٛأُ ٔٛطط ثط اضسمبي ثٟطٜ 

 ٚضي ٘يطٚي ا٘ؿب٘ي قطوز
 سمبضب ٔحٛض

ضاٞجطزٞبي ؾٙس چكٓ 

 ا٘ساظ ٚظاضر ٘يطٚ

ٔكىالر اػشٕبفي،  سإطيط-13

فطٍٞٙي ٚ حمٛلي ثط 

عطحٟبي سٛؾقٝ ٔٙبثـ آة ٚ 

ػٟز  سقييٗ اٍِٛي ٔٙبؾت

يز ٔٙبثـ آة ثب زض ٘ؾط ٔسيط

 ٌطفشٗ ٔؿبئُ اػشٕبفي

ٔكرم ٘جٛزٖ ٔيعاٖ ثٟطٜ ٚضي ٚ فٛأُ 

ٔٛطط ثط افعايف يب وبٞف آٖ زض قطوز آة 

 ٔٙغمٝ اي ثٛقٟط

سبٔيٗ ٔيعاٖ ثٟطٜ ٚضي ٚ سمٛيز فٛأُ 

ٔظجز ٚ وبٞف فٛأُ ٔٙفي ٔٛطط ثط ايٗ أط 

 ٚ ضؾيس ثٝ ٔسَ ثٟيٙٝ ثٟطٜ ٚضي

اضائٝ ضاٜ حُ 

 ٔكىُ

6 

آة  قطوز

 اي سٟطاٖ ٔٙغمٝ

عطاحي ٔسَ ثطٖٚ ؾذبضي ثطاي 

فقبِيز ٞبي سهسي ٌطي اِٚٛيز 

زاض ٚ آؾيت قٙبؾي ثطٖٚ ؾذبضي 

 ا٘ؼبْ قسٜ

 سمبضب ٔحٛض
لبٖ٘ٛ ٔسيطيز ذسٔبر 

 وكٛضي

سإطيط ٔكىالر اػشٕبفي، -13

فطٍٞٙي ٚ حمٛلي ثط 

عطحٟبي سٛؾقٝ ٔٙبثـ آة ٚ 

سقييٗ اٍِٛي ٔٙبؾت ػٟز 

٘ؾط  ٔسيطيز ٔٙبثـ آة ثب زض

 ٌطفشٗ ٔؿبئُ اػشٕبفي

٘يبظ ثٝ دطزاذشٗ ثٝ أط ذهٛني زض ثرف 

آة ٚ ٘يع سبويس قطوز ٔبزضسرههي ثط 

ديبزٜ ؾبظي ٔسَ ثطٚ٘ؿذبضي زض لبِت عطح 

 دػٚٞكي

ثٟطٜ ٌيطي اظ ؽطفيز ٞبي ثرف ذهٛني 

لبٖ٘ٛ  24ٚ اػطاي ٞطچٝ ٔٛططسط ٔبزٜ 

 ٔسيطيز ذسٔبر وكٛضي زض نٙقز آة

 اػطاي دبيّٛر

7 

آة قطوز 

 اي سٟطاٖ ٔٙغمٝ

عطاحي اٍِٛي اؾشب٘ساضز أٙيز 

قجىٝ ٚ زازٜ ٔجشٙي ثط ٟٔٙسؾي 

 قجىٝ ٚ ٔسيطيز زازٜ

 سمبضب ٔحٛض

اِٚٛيز ٞبي دػٚٞكي 

ٚ فٙبٚضي وكٛض زض 

ظٔيٙٝ فٙبٚضي 

 اعالفبر ٚ اضسجبعبر

سإطيط ٔكىالر اػشٕبفي، -13

فطٍٞٙي ٚ حمٛلي ثط 

عطحٟبي سٛؾقٝ ٔٙبثـ آة ٚ 

ػٟز سقييٗ اٍِٛي ٔٙبؾت 

ٔسيطيز ٔٙبثـ آة ثب زض ٘ؾط 

 ٌطفشٗ ٔؿبئُ اػشٕبفي

ثب سٛػٝ ثٝ ػبيٍبٜ زازٜ زض فهط حبضط ٚ 

ِعْٚ ٍ٘بٜ ػبٔـ ثٝ ايٗ ٔمِٛٝ زضؾبظٔبٟ٘ب  ، 

ٔيعاٖ حؿبؾيز ٚ إٞيز أٙيز زؾشٍبٟٞب ، 

ايٕٗ ؾبظي قجىٝ ٚ ...ٕٞچٙيٗ ٕٞعٔبٖ ثب 

ٌؿشطـ ٘يبظٞبي ؾبظٔبٖ وٝ ٔٙؼط ثٝ 

ٚيؽ زٞٙسٌبٖ ػسيس سٛؾقٝ ؾبٔب٘ٝ ٞب ٚ ؾط

 قجىٝ ٔيجبقس.

اضسمبء ثٟطٜ ٚضي ثب افعايف ؾغح اططثركي  

ديبزٜ ؾبظي ؾيؿشٓ ٞبي ٘ٛيٗ ٔسيطيشي ثب 

 ضٚيىطز أٙيز زازٜ

 اضائٝ ٔسَ 

8 

قطوز آة 

اي ذطاؾبٖ  ٔٙغمٝ

 ضضٛي

آؾيت قٙبؾي ٘بٔٙؾٕي ثطٌعاضي ٚ 

ضا٘سٔبٖ دبييٗ ػّؿبر ازاضي اضٌبٖ 

ىبض ٞبي زِٚشي ثٝ ٕٞطاٜ اضائٝ ضاٞ

)ٔغبِقٝ ٔٛضزي قطوز آة ٔٙغمٝ 

دبيبٖ ٘بٔٝ 

 زا٘كؼٛيي

اِٚٛيز ٞبي دػٚٞكي 

ٚ فٙبٚضي وكٛض زض 

 ظٔيٙٝ آة

سإطيط ٔكىالر اػشٕبفي، -13

فطٍٞٙي ٚ حمٛلي ثط 

عطحٟبي سٛؾقٝ ٔٙبثـ آة ٚ 

سقييٗ اٍِٛي ٔٙبؾت ػٟز 

٘سٔبٖ ٚ ٘ؾٓ ثطٌعاضي ػّؿبر افعايف ضا

 ازاضي

ثطضؾي زاليُ ٘بٔٙؾٕي ٚ ضا٘سٔبٖ وٓ 

ػّؿبر ازاضي ثٝ ٕٞطاٜ اضايٝ ضاٞىبضٞبي زض 

 ػٟز ضفـ آٟ٘ب

اضائٝ ضاٜ حُ 

 ٔكىُ
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ٔسيطيز ٔٙبثـ آة ثب زض ٘ؾط  اي ذطاؾبٖ ضضٛي(

 ٌطفشٗ ٔؿبئُ اػشٕبفي

9 

قطوز آة 

اي ذطاؾبٖ  ٔٙغمٝ

 ضضٛي

سٛؾقٝ ٔسَ وبض ضاٞٝ ٔجشٙي ثط 

دؿز ؾبظٔب٘ي زض قطوز ٞبي آة 

ٔٙغمٝ اي )عطاحي قغُ ٚ سسٚيٗ 

اٞٝ قغّي؛ سٛؾقٝ ٘طْ افطاظ ٚ وبض ض

 سسٚيٗ زؾشٛضاِقُٕ(

 سمبضب ٔحٛض

اِٚٛيز ٞبي دػٚٞكي 

ٚ فٙبٚضي وكٛض زض 

 ظٔيٙٝ آة

سإطيط ٔكىالر اػشٕبفي، -13

فطٍٞٙي ٚ حمٛلي ثط 

عطحٟبي سٛؾقٝ ٔٙبثـ آة ٚ 

سقييٗ اٍِٛي ٔٙبؾت ػٟز 

ٔسيطيز ٔٙبثـ آة ثب زض ٘ؾط 

 ٌطفشٗ ٔؿبئُ اػشٕبفي

ٚ سرههي دؿز  سقييٗ ٘يبظٞبي قرهيشي

سقييٗ وبضضاٞٝ ديكطفز قغّي  -ٞبي قغّي

 زض قطوز ٞبي آة ٔٙغمٝ اي

سٟيٝ زؾشٛضاِقُٕ عطاحي قغُ ٚ سسٚيٗ وبض 

 ضاٞٝ قغّي زض قطوز ٞبي آة ٔٙغمٝ اي

سٟيٝ 

 زؾشٛضاِقُٕ

11 

قطوز آة 

 اي ظ٘ؼبٖ ٔٙغمٝ

سسٚيٗ زؾشٛض اِقُٕ ٚ ديبزٜ ؾبظي 

٘ؾبْ ٘بٔٝ ايؼبز سكىُ ٞب ي ثٟطٜ 

ظ سبؾيؿبر آثي اؾشبٖ زض زاضي ا

 قطايظ ٘طٔبَ ٚ وٓ آثي 

 سمبضب ٔحٛض

اِٚٛيز ٞبي دػٚٞكي 

ٚ فٙبٚضي وكٛض زض 

 ظٔيٙٝ ٔحيظ ظيؿز

ٔجبحض الشهبز     -3

آة)سقييٗ اضظـ الشهبزي ٚ 

شاسي آة، فّٕيبسي ٕ٘ٛزٖ 

 سؼبضر ٔؼبظي آة(

اٍِٛي ٘ب ٔٙبؾت ؾبظٔبٖ زٞي ٚ ثٟطٜ 

ثطزاضي اظ سبؾيؿبر آثي زض قطوز آة 

ٙغمٝ اي ظ٘ؼبٖ ٔٛػت ذطاثي زؾشٍب ٞب ٔ

،ؾٛذشٗ دٕخ ٞب ٚ ٞعيٙٝ ثبالي سقٕيط ٚ 

ٍٟ٘ساضي ايٗ سبؾيؿبر ٔي قٛز وٝ ثب سٛػٝ 

ثٝ دبييٗ ثٛزٖ  ضٚحيٝ ٔكبضوز  زض ٔٙغمٝ ٚ 

ٟ٘بزيٙٝ قسٖ ضٚحيٝ اسىب ٚ ٚاثؿشٍي ثٝ 

حٕبيز ٔبِي زِٚشي، ٘يبظ ثٝ سسٚيٗ 

زؾشٛضاِقُٕ ٘ؾبْ ٘بٔٝ ايؼبز سكىُ ٞبي 

ثطزاضي اظ سبؾيؿبر آثي ثب ٞسف  ثٟطٜ

ؾبظٔب٘سٞي ؾبظٌبض ،ٔسيطيز ٔٙبؾت 

ٍٟ٘ساضي ٚ ثط٘بٔٝ ضيعي ثطاي ضفـ ٘ٛالم اظ 

ايٗ سبؾيؿبر آثي ٔي ثبقسوٝ ثب سسٚيٗ 

زؾشٛضاِقُٕ ػبٔـ ايٗ ٘يبظ قطوز ضفـ 

 ذٛاٞس ٌطزيس.

ثطضؾي ٚضقيز ثيٕٝ عطحٟبي سٛؾقٝ ٔٙبثـ 

آة ٚ اضائٝ ضاٞىبضٞبيي زض ػٟز ثٟجٛز 

 قيز ٚض

اضائٝ ضاٜ حُ 

 ٔكىُ
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11 

قطوز آة 

 اي وطٔبٖ ٔٙغمٝ

سحّيُ ٚضقيز ٔسيطيز ٔبِي 

قطوز آة ٔٙغمٝ اي وطٔبٖ  ٚ 

اضائٝ ضاٞىبضٞبي فّٕيبسي ػٟز 

وبٞف ٞعيٙٝ ٞب ٚ افعايف 

زضآٔسٞبي قطوز ثٝ ٔٙؾٛض سحمك 

 ذٛزٌطزا٘ي ٔبِي قطوز

 سمبضب ٔحٛض

اِٚٛيز ٞبي دػٚٞكي 

ٚ فٙبٚضي وكٛض زض 

ز، ظٔيٙٝ ٔسيطي

 الشهبزي ٚ ثبظضٌب٘ي

ٔجبحض الشهبز     -3

آة)سقييٗ اضظـ الشهبزي ٚ 

شاسي آة، فّٕيبسي ٕ٘ٛزٖ 

 (سؼبضر ٔؼبظي آة

ثب سٛػٝ إٞيز ٔمِٛٝ زضآٔس زض ديكجطز 

اٞساف ٚ ثط٘بٔٝ ٞبي قطوز ٚ ثب فٙبيز ثٝ 

ٔشىي ثٛزٖ قطوز ثٝ زضآٔس ذٛز ٚ سبٔيٗ 

ٞعيٙٝ ٞبي ػبضي، ا٘ؼبْ ايٗ عطح ضطٚضي 

 يطؾس.ثٙؾط ٔ

زؾشيبثي ثٝ ٔٙبثـ زضآٔس ظايي وبضآٔس ٚ 

 ٔغٕئٗ ثطاي قطوز

اضائٝ ضاٜ حُ 

 ٔكىُ

12 

قطوز آة 

 اي ِطؾشبٖ ٔٙغمٝ

ثطضؾي ٚ سحّيُ ٔؿبئُ اػشٕبفي 

 سكىُ ٞبي آة ثطاٖ

دبيبٖ ٘بٔٝ 

 زا٘كؼٛيي

اِٚٛيز ٞبي دػٚٞكي 

ٚ فٙبٚضي وكٛض زض 

 ظٔيٙٝ آة

سإطيط ٔكىالر اػشٕبفي، -13

 فطٍٞٙي ٚ حمٛلي ثط

عطحٟبي سٛؾقٝ ٔٙبثـ آة ٚ 

سقييٗ اٍِٛي ٔٙبؾت ػٟز 

ٔسيطيز ٔٙبثـ آة ثب زض ٘ؾط 

 ٌطفشٗ ٔؿبئُ اػشٕبفي

ٔؿبئُ ٚ ٔكىالر اػشٕبفي ٚ حمٛلي زض 

 اضسجبط ثب ايؼبز سكىُ ٞبي ٔطزٔي
 ضفـ ٔكىالر ٔٛػٛز ٚ اضائٝ ضاٞىبض

اضائٝ ضاٜ حُ 

 ٔكىُ

13 

قطوز آة 

 اي ِطؾشبٖ ٔٙغمٝ

ٔبِي ثطضؾي ٚ سحّيُ ٚضقيز 

قطوز ٚ اضائٝ ضاٞىبضٞبي فّٕيبسي 

ػٟز وبٞف ٞعيٙٝ ٞب ٚ افعايف 

 زضآٔسٞب

دبيبٖ ٘بٔٝ 

 زا٘كؼٛيي

اِٚٛيز ٞبي دػٚٞكي 

ٚ فٙبٚضي وكٛض زض 

 ظٔيٙٝ آة

ثٟجٛز ضا٘سٔبٖ دبييٗ -10

ٞبي آثيبضي)ٔطٔز  قجىٝ

ٞب، اؾشفبزٜ ٔؼسز اظ  وب٘بَ

 ٞب ٚ ...( ظٞبة ظٞىف

ٞبي  فسْ ٕٞرٛا٘ي ٚضقيز زضآٔس ٚ ٞعيٙٝ

قطوز ٚ فسْ ٚنَٛ ٔٙبثـ ٔبِي ديف ثيٙي 

 قسٜ

اضائٝ ضاٞىبض زض ػٟز افعايف زضآٔس ٚ 

 وبٞف ٞعيٙٝ

اضائٝ ضاٜ حُ 

 ٔكىُ

14 

قطوز آة 

اي  ٔٙغمٝ

 ٔبظ٘سضاٖ

ثطضؾي ٚضقيز ٔٛػٛز ٚاضائٝ 

ضاٞىبض ٞبي فّٕيبسي ثٝ ٔٙؾٛض 

 سٛإ٘ٙس ؾبظي قطوز

 سمبضب ٔحٛض

اِٚٛيز ٞبي دػٚٞكي 

ٚ فٙبٚضي وكٛض زض 

ظٔيٙٝ ضفٝ ٚ سبٔيٗ 

 اػشٕبفي

سإطيط ٔكىالر اػشٕبفي، -13

فطٍٞٙي ٚ حمٛلي ثط 

عطحٟبي سٛؾقٝ ٔٙبثـ آة ٚ 

سقييٗ اٍِٛي ٔٙبؾت ػٟز 

ٔسيطيز ٔٙبثـ آة ثب زض ٘ؾط 

 ٌطفشٗ ٔؿبئُ اػشٕبفي

ِعْٚ ثطضؾي فّٕي ٚ زليك زضػٟز افعايف 

 وبضايي

قٙبؾبيي فٛأُ ٚ قبذم ٞبي ثٟطٜ ٚضي 

 ٚثٟجٛز آٟ٘ب

سٟيٝ 

 ؾشٛضاِقُٕز
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15 

قطوز آة 

 اي ٕٞساٖ ٔٙغمٝ

آؾيت قٙبؾي ثطٖٚ ؾذبضي 

سهسي ٞبي غيط حبوٕيشي ٚ اضائٝ 

 ضاٜ حُ 

 سمبضب ٔحٛض
ضاٞجطزٞبي ؾٙس چكٓ 

 ا٘ساظ ٚظاضر ٘يطٚ
  

وٕه ثٝ چبثه ؾبظي ؾيؿشٓ ٚ سمٛيز 

 ثرف غيط زِٚشي
 ثطٖٚ ؾذبضي سهسي ٞبي غيط حبوٕيشي

سسٚيٗ 

 اؾشب٘ساضز

16 

قطوز آة 

 ي ٕٞساٖا ٔٙغمٝ

آؾيت قٙبؾي ٚ سٛإ٘ٙسؾبظي 

٘يطٚي ا٘ؿب٘ي ثب ضٚيىطز افعايف 

 ثٟطٜ ٚضي

دبيبٖ ٘بٔٝ 

 زا٘كؼٛيي

اِٚٛيز ٞبي دػٚٞكي 

ٚ فٙبٚضي وكٛض زض 

ظٔيٙٝ ٔسيطيز، 

 الشهبزي ٚ ثبظضٌب٘ي

  
افعايف اٍ٘يعٜ ٚ ضضبيز قغّي زض ثيٗ 

 وبضوٙبٖ

افعايف فّٕىطز ٟ٘بيي ؾبظٔبٖ ثسٖٚ سغييط 

افعايف  -ٚي ا٘ؿب٘يزض ؾغح وٕي ٘يط

 ضضبيز وبضي زض ثيٗ وبضوٙبٖ

سٟيٝ 

 زؾشٛضاِقُٕ

17 

قطوز آة 

 يعز اي ٔٙغمٝ

 ٘بّٕٔٛؼ ٚ ّٕٔٛؼ اططار ثطضؾي

 زض آثي سبضيري ٞبي ؾبظٜ ٚ ثٙبٞب

اؾشبٖ آة ٔٙبثـ ٔسيطيز  

 سمبضب ٔحٛض

 دػٚٞكي ٞبي اِٚٛيز

 زض وكٛض فٙبٚضي ٚ

آة ظٔيٙٝ  

 اػشٕبفي، ٔكىالر سإطيط-13

 ثط مٛليح ٚ فطٍٞٙي

 ٚ آة ٔٙبثـ سٛؾقٝ عطحٟبي

 ػٟز ٔٙبؾت اٍِٛي سقييٗ

 ٘ؾط زض ثب آة ٔٙبثـ ٔسيطيز

اػشٕبفي ٔؿبئُ ٌطفشٗ  

طضؾي ٘ؾبْ ٞبي ؾٙشي ثٟطٜ ثطزاضي اظ ث-1
سغبثك آٟ٘ب ثب ٘ؾبْ اؾشبٖ ٚ ٔٙبثـ آة زض 

ٞبي ٘ٛيٗ ٔسيطيز ٚ ثٟطٜ ثطزاضي اظ ٔٙبثـ 
ثبظقٙبذز ٘مف ؾبظٜ ٞبي آثي -2؛ آة

ثطضؾي  -3؛ض سٛؾقٝ ٔٙغمٝسبضيري  ز
فطٍٞٙي ٚ الشهبزي ؾبظٜ ٞبي آثي ار سإطيط

ثطضؾي فٛأُ ٔٛطط زض سغييطار -4؛سبضيري
ويفيز ٚ ثٟطٜ ثطزاضي اظ آة ؾبظٜ ٞبي آثي 

 سبضيري

دبيساضي ؾيؿشٓ ٔكرم ٕ٘ٛزٖ ٘حٜٛ -1

ٞبي ؾٙشي ٔسيطيز ٔٙبثـ آة ٚ چٍٍٛ٘ي 

 . سغجيك ثب سغييطار ٔحيغي

فبزٜ سّفيمي اظ ٔكرم ٕ٘ٛزٖ ٘حٜٛ اؾش-2

ضٚـ ٞبي ؾٙشي ٚ ٔسضٖ زض ٔسيطيز ٔٙبثـ 

 آة اؾشبٖ

وكف زا٘ف 

ؾٙشي  ٚ ثٛٔي 

ٔسيطيز ثط 

ٔٙبثـ آة اؾشبٖ 

 .يعز

 

 محًر مىابغ آب -2

 صهيٌی صيش آة هٌبثغ 2-1

 ييمحصًل وها اهذاف مًرد اوتظار داليل ايلًيت داضته يذيػىًان مطکل کل  ياسىاد باال دست قيوًع تحق قيػىًان تحق ػىًان ضرکت فيرد

1 

قطوز آة 

اي  ٔٙغمٝ

 آشضثبيؼبٖ غطثي

ثطضؾي قبذم ٞبي دبيساضي وٕي 

ٚ ويفي آثرٛاٖ ٞبي اؾشبٖ ٚ ضسجٝ 

 ثٙسي آٟ٘ب اظ ٘ؾط آؾيت دصيطي

 سمبضب ٔحٛض
ضاٞجطزٞبي ؾٙس چكٓ 

 ا٘ساظ ٚظاضر ٘يطٚ

فسْ قٙبؾبيي ٚ     -1

اؾشفبزٜ ثٟيٙٝ اظ ٔٙبثـ آة ٚ 

 ٔسيطيز يىذبضچٝ ٔٙبثـ آثي

طار ٘بقي اظ سغييط ويفيز ٚ وٕيز ٔربع

ٔٙبثـ آة ظيطظٔيٙي ٚ ٚػٛز دسيسٜ فطٚ٘كؿز 

ٞب ٚ ضطٚضر اضائٝ ضاٞىبضٞبي  زض زقز

قٙبؾبيي ٚ عجمٝ ثٙسي اثرٛاٟ٘بي اؾشبٖ اظ 

 ٘ؾط ضيؿه اؾيت دصيطي

اضائٝ ضاٜ حُ 

 ٔكىُ
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 ديكٍيطا٘ٝ

2 

قطوز آة 

اي  ٔٙغمٝ

 آشضثبيؼبٖ غطثي

ثطضؾي فُّ قٛضي آثرٛاٖ زقز 

ع ثب اؾشفبزٜ اظ ٔغبِقبر وٟطي

 ايعٚسٛدي ٚ آ٘بِيع قيٕيبيي

 سمبضب ٔحٛض
ضاٞجطزٞبي ؾٙس چكٓ 

 ا٘ساظ ٚظاضر ٘يطٚ

ثطضؾي فُّ ٚ فٛأُ     -4

ٞب ٚ  وبٞف ضٚا٘بة حٛضٝ

ٞب ٚ سبطيطار  افز آثرٛاٖ

ٞبي ظيطظٔيٙي ٚ ؾغحي  آة

 ثط يىسيٍط

ٔربعطار ٘بقي اظ سغييط ويفيز ٔٙبثـ آة 

ثـ آاليٙسٜ آة ٚ اضائٝ ظيطظٔيٙي ٚ ثطضؾي ٔٙب

ضاٞىبضٞبيي ػٟز وٙشطَ، وبٞف ٚ حصف 

 ٞب آِٛزٌي

 قٙبؾبيي زاليُ قٛضي آة ظيطظٔيٙي زقز
اضائٝ ضاٜ حُ 

 ٔكىُ

3 

قطوز آة 

 اي اضزثيُ ٔٙغمٝ

ثطضؾي فُّ دسيسٜ ضؾٛثٍصاضي زض 

سبؾيؿبر آثٍطْ ٔقس٘ي ليٙطػٝ ٘يط 

 ٚ اضايٝ ضاٞىبضٞبي ٘ٛيٗ 

 سمبضب ٔحٛض

ي اِٚٛيز ٞبي دػٚٞك

ٚ فٙبٚضي وكٛض زض 

 ظٔيٙٝ آة

ثطضؾي ٔٙبثـ آاليٙسٜ     -9

آة ٚ اضائٝ ضاٞىبضٞبيي ػٟز 

وٙشطَ، وبٞف ٚ حصف 

 ٞب آِٛزٌي

ٞعيٙٝ ٞبي ثبالي سقٕيط ٚ ٍٟ٘ساضي 

 سبؾيؿبر

اضايٝ ضاٞىبض فّٕي ثطاي وٙشطَ دسيسٜ 

ضؾٛثٍصاضي ثسٖٚ اظ ثيٗ ضفشٗ ذبنيز 

 زضٔب٘ي آثٍطْ ٔقس٘ي

اضائٝ ضاٜ حُ 

 ٔكىُ

4 

قطوز آة 

 اي اضزثيُ ٔٙغمٝ

ثطضؾي سبطيط آثٍيطي ؾس ٌيٛي ثط 

 چكٕٝ ٞبي آثٍطْ ٔقس٘ي وٛطط
 سمبضب ٔحٛض

اِٚٛيز ٞبي دػٚٞكي 

ٚ فٙبٚضي وكٛض زض 

 ظٔيٙٝ آة

ٞبي سٛؾقٝ  اططار عطح    -7

ثط ٔٙبثـ آة)ظيطظٔيٙي ٚ 

 ؾغحي(

احشٕبَ ِغٕٝ ثٝ چكٕٝ آثٍطْ دؽ اظ 

آثٍيطي ؾس ٌيٛي ٚ وبٞف زض آٔس ػبضي 

 قطوز اظ ايٗ آثٍطْ ٔقس٘ي

وؿت اعٕيٙبٖ اظ ٚاضز ٘كسٖ ِغٕٝ ثٝ 

آثٍطْ، يب اضايٝ ضاٞىبض ديكٍيطي زض نٛضر 

 قٙبؾبئي ذغط

اضائٝ ضاٜ حُ 

 ٔكىُ

5 

قطوز آة 

 اي اِجطظ ٔٙغمٝ

سقييٗ فٛأُ سغصيٝ آثرٛاٖ 

 ٞكشٍطز ثطٚـ ضزيبثي ايعٚسٛح ٞب
 سمبضب ٔحٛض

اِٚٛيز ٞبي دػٚٞكي 

ٚ فٙبٚضي وكٛض زض 

 ٙٝ آةظٔي

ثطضؾي فُّ ٚ فٛأُ     -4

ٞب ٚ  وبٞف ضٚا٘بة حٛضٝ

ٞب ٚ سبطيطار  افز آثرٛاٖ

ٞبي آة ظيطظٔيٙي ٚ ؾغحي  

 ثط يىسيٍط

٘يبظ ثٝ قٙبذز ٚ حطاؾز اظ فٛأُ سغصيٝ 

 آثرٛاٖ زقز ٞكشٍطز

ضزيبثي وّيٝ ٔٙبثـ سغصيٝ وٙٙسٜ زقز 

ٞكشٍطز، سٟيٝ ٘مكٝ ٞبي دٟٙٝ ثٙسي وٕي 

 اظ آثرٛاٖ، 

سٟيٝ 

 اِقُٕزؾشٛض

6 

قطوز آة 

 اي اِجطظ ٔٙغمٝ
ا٘ساظٜ ٌيطي ِٔٛفٝ ٞبي االؾشيه 

ٚ غيط االؾشيه ضؾٛثبر سكىيُ 
اِٚٛيز ٞبي دػٚٞكي  سمبضب ٔحٛض

ٚ فٙبٚضي وكٛض زض 

ٚػٛز دسيسٜ فطٚ٘كؿز     -8

ٞب ٚ ضطٚضر اضائٝ  زض زقز

زض اعالفبر ٚ زازٜ ٞبي ٚػٛز ٔحسٚزيز 

ٔطثٛط ثٝ فطٚ٘كؿز ٚ ضطٚضر ضسمب ؾغح 

ا٘ساظٜ ٌيطي ِٔٛفٝ ٞبيطؾٛثبر سكىيُ 

 زٞٙسٜ آثرٛاٖ ٞب

سٟيٝ 

 زؾشٛضاِقُٕ
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 ويفيز زازٜ ٞبي ٔٛضز ٘يبظ ضاٞىبضٞبي ديكٍيطا٘ٝ ظٔيٙٝ آة زٞٙسٜ آثرٛاٖ ٞبي  اؾشبٖ اِجطظ

7 

قطوز آة 

 اي اِجطظ ٔٙغمٝ

حٕبيز اظ دبيبٖ ٘بٔٝ ٞبي 

زا٘كؼٛيي زض ظٔيٙٝ ٔٙبثـ ظيط 

ظٔيٙي ، فطٚ٘كؿز ٚ ثطضؾي 

 ػشٕبفي سبطيط ٌصاض ٔؿبئُ ا

دبيبٖ ٘بٔٝ 

 زا٘كؼٛيي

اِٚٛيز ٞبي دػٚٞكي 

ٚ فٙبٚضي وكٛض زض 

 ظٔيٙٝ آة

ٚػٛز دسيسٜ فطٚ٘كؿز     -8

ٞب ٚ ضطٚضر اضائٝ  زض زقز

 ضاٞىبضٞبي ديكٍيطا٘ٝ

    
اضائٝ ضاٜ حُ 

 ٔكىُ

8 

قطوز آة 

 اي ايالْ ٔٙغمٝ

ديف ثيٙي ٔيعاٖ فطٚ٘كؿز ٘بقي 

ٔيٙي اظ ثٟطٜ ثطزاضي ٔٙبثـ آة ظيطظ

زض زقز ٞبي اؾشبٖ ايالْ ثب 

اؾشفبزٜ اظ ٔسَ ضيبضي ٚ اضائٝ 

 ضاٞىبضٞبي ديكٍيطي اظ آٖ

 سمبضب ٔحٛض

اِٚٛيز ٞبي دػٚٞكي 

ٚ فٙبٚضي وكٛض زض 

 ظٔيٙٝ آة

ٚػٛز دسيسٜ فطٚ٘كؿز     -8

ٞب ٚ ضطٚضر اضائٝ  زض زقز

 ضاٞىبضٞبي ديكٍيطا٘ٝ

ديف ثيٙي فطٚ٘كؿز زقز لجُ اظ ٚلٛؿ 

ثطاي آٖ ثؿيبض ثب إٞيز  ػٟز چبضٜ ا٘سيكي

 اؾز.

ثطضؾي ٚضقيز آثرٛاٖ ٞب اظ ٘ؾط سبطيط ثٟطٜ 

ثطزاضي ٔٙبثـ آة ثط فطٚ٘كؿز زقز ٞب ٚ 

 ديف ثيٙي آٖ لجُ اظ ٚلٛؿ

اضائٝ ضاٜ حُ 

 ٔكىُ

9 

قطوز آة 

 اي ايالْ ٔٙغمٝ

ثطضؾي اطط احساص ؾسٞبي ٔرع٘ي  

اؾشبٖ ثط ٚضقيز آثرٛاٖ زقز 

 ٞبي ظيطزؾز ثب اؾشفبزٜ اظ ٔسَ

ٞبي ضيبضي )ٔغبِقٝ ٔٛضزي : 

 ٌبٚي، زٚيطع ٚ ٔيٕٝ(

 سمبضب ٔحٛض

اِٚٛيز ٞبي دػٚٞكي 

ٚ فٙبٚضي وكٛض زض 

 ظٔيٙٝ آة

ٞبي سٛؾقٝ  اططار عطح    -7

ثط ٔٙبثـ آة)ظيطظٔيٙي ٚ 

 (ؾغحي

ثب سٛػٝ ثٝ سغييطار ظٔب٘ي ٚ ٔىب٘ي وٕي ٚ 

ويفي آثٟبي ؾغحي ٚ ظيطظٔيٙي ٔٙغمٝ 

ٝ سبطيطي زض ٞبي ٔٛضز ٔغبِقٝ، احساص ؾس چ

وبٞف يب افعايف ؾغح سطاظ آة ظيطظٔيٙي 

 يب ويفيز آثرٛاٖ سحز دٛقف زاضز

ديف ثيٙي ٕ٘ٛز وٝ احساص ٚ  ثشٛاٖ-1

زٚيطع ٚ ٔيٕٝ چٝ   آثٍيطي ؾسٞبي ٌبٚي،

سبطيطي ضٚي ٚضقيز ؾفطٜ ٞبي آة 

اضائٝ يه  ظيطظٔيٙي زقز سحز دٛقف ثب

ثطضؾي  -2ٔسَ زض آيٙسٜ ذٛاٞس زاقز

ظيطظٔيٙي ثب اؾشفبزٜ سغييطار ؾغح آة اظ  

ٔحبؾجٝ ثيالٖ آثرٛاٖ زض -3ٔسَ ضيبضي 

قججٝ ؾبظي ؾفطٜ -4عَٛ زٚضٜ ٞبي سٙف 

ظيطظٔيٙي زض قطايظ ٔب٘سٌبض ٚ  آة

 غيطٔب٘سٌبض

اضائٝ ضاٜ حُ 

 ٔكىُ
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11 

قطوز آة 

 اي ايالْ ٔٙغمٝ

سحّيُ ٞيسضٌٚطاف ٚ سغييطار 

دبضأشطٞبي فيعيىي ٚ قيٕيبيي 

 چكٕٝ ٞبي ٌٌٛطزي اؾشبٖ

 سمبضب ٔحٛض

اِٚٛيز ٞبي دػٚٞكي 

ٚ فٙبٚضي وكٛض زض 

 ظٔيٙٝ آة

1-     ٜ فسْ قٙبؾبيي ٚ اؾشفبز

ثٟيٙٝ اظ ٔٙبثـ آة ٚ ٔسيطيز 

 يىذبضچٝ ٔٙبثـ آثي

ٔٙبثـ آة ظيطظٔيٙي ٔٙبعك غطثي اؾشبٖ 

اغّت ٌٌٛطزي ٔي ثبقس. سبوٖٙٛ ٔغبِقٝ 

 ػبٔقي زض ايٗ ذهٛل ا٘ؼبْ ٘كسٜ اؾز.

دبضأشطٞبي ثطضؾي سغييطار ٚ ٘ٛؾب٘بر 

فيعيىي ٚ قيٕيبيي ثٝ نٛضر ضٚظا٘ٝ ثٝ 

ٔٙؾٛض قٙبذز زليك ٚضقيز 

 ٞيسضٚغئِٛٛغيىي چكٕٝ ٞب

اضائٝ ضاٜ حُ 

 ٔكىُ

11 

قطوز آة 

 اي ايالْ ٔٙغمٝ

اضظيبثي سبطيط وٕي ٚ ويفي احساص 

دطٚغٜ ٞبي سغصيٝ ٔهٙٛفي ثط 

ٔٙبثـ آة ظيطظٔيٙي)ٔغبِقبر 

ٔٛضزي دطٚغٜ ٞبي سغصيٝ ٔهٙٛفي 

 ّطاٖ، ثبٖ ضحٕبٖ ٟٔطاٖ(ثطسف زٞ

 سمبضب ٔحٛض

اِٚٛيز ٞبي دػٚٞكي 

ٚ فٙبٚضي وكٛض زض 

 ظٔيٙٝ آة

ٞبي سٛؾقٝ  اططار عطح    -7

ثط ٔٙبثـ آة)ظيطظٔيٙي ٚ 

 (ؾغحي

ثب سٛػٝ ثٝ ثيالٖ ٔٙفي ٚ وؿطي ٔرعٖ 

اغّت آثرٛاٖ ٞبي حٛظٜ فُٕ قطوز ٚ 

ثٕٙؾٛض ػجطاٖ وؿطي ٔرعٖ ٚ سبٔيٗ آة 

اػطاي ايٗ  سرهيم ٞبي لجّي زازٜ قسٜ

 سحميك الظْ ٔي ثبقس.

ثيالٖ آة ظيطظٔيٙي ثٝ ٔٙؾٛض  سٟيٝ-1

قٙبذز سبطيط احساص دطٚغٜ ٞبي سغصيٝ 

ػٕـ -2آة ظيطظٔيٙي ٔهٙٛفي ثط ٔٙبثـ

آٚضي ٚ طجز آٔبض ٚ اعالفبر ٔٛضز ٘يبظ ٚ 

ؾيالة ثط ٔٙبثـ  اضظيبثي اططار ويفي درف

ايؼبز -3آة ظيطظٔيٙي زض ثقس ظٔبٖ ٚ ٔىبٖ 

ف ٔٙبؾت زضؾيؿشٓ دبي ٔحسٚزٜ عطح  

درف ؾيالة ػٟز ضفشبضؾٙؼي اططار 

-4درف ؾيالة ثط ٔٙبثـ آة ظيطظٔيٙي

ثٙسي اعالفبر ػٕـ آٚضي قسٜ ثٝ  زؾشٝ

فٙٛاٖ ثب٘ه اعالفبسي ٔٛضز اؾشفبزٜ زض 

اضظيبثي -5سحميمبسي ٚ اػطايي آسي  وبضٞبي

سغييطار ضٚ٘س دبضأشطٞبي ويفي ؾفطٜ ٚ 

ٗ سغييطارسبطيط درف ؾيالة زض اي ثطضؾي  

اضائٝ ضاٜ حُ 

 ٔكىُ

12 

قطوز آة 

 اي ايالْ ٔٙغمٝ

ثطضؾي ٚأىبٖ ؾٙؼي احساص 

ظٞىكٟبي ظيطظٔيٙي يب اضائٝ ضٚـ 

ٞبي زيٍط زض زقشٟبي ثب ؾغح 

ايؿشبثي ثبال ثب اؾشفبزٜ اظ ٔسَ 

ضيبضي) ٔغبِقبر ٔٛضزي زقز 

 سمبضب ٔحٛض

اِٚٛيز ٞبي دػٚٞكي 

ٛض زض ٚ فٙبٚضي وك

 ظٔيٙٝ آة

1-     ٜ فسْ قٙبؾبيي ٚ اؾشفبز

ثٟيٙٝ اظ ٔٙبثـ آة ٚ ٔسيطيز 

 يىذبضچٝ ٔٙبثـ آثي

ثب سٛػٝ ثٝ ظٞساض ثٛزٖ عجيقي ثركي اظ 

زقز زّٞطاٖ زض اطط قطايظ عجيقي ٚ 

ذبوكٙبؾي ٔٙغمٝ ٚ ثٕٙؾٛض أىبٖ سٛؾقٝ 

وكبٚضظي ثقس اظ حُ ٔكىُ ظٞىكي ايٗ 

 سحميك ٘يبظ ثٝ ا٘ؼبْ زاضز.

ضؾيثط -1 ؾٙؼي احساص  ٚ أىبٖ 

ٞبي ثب ؾغح  ٞبي ظيطظٔيٙي زضزقز ظٞىف

ثطضؾي -2ايؿشبثي ثبال ِعْٚ ٚ قطايظ احساص  

3ظٞىف ظيطظٔيٙي سبطيط احساص ظٞىف   -

آثرٛاٖ ٚ وبٞف ؾغح  ظيطظٔيٙي زض سرّيٝ

ؾٙؼي اؾشفبزٜ ٔؼسز اظ  أىبٖ-4ايؿشبثي

اضائٝ ضاٜ حُ 

 ٔكىُ
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سبطيط ظٞىكي-5ٞب آة ظٜ ٔٙغمٝ فطخ آثبز( –زّٞطاٖ  ٔٙغمٝ ٔٛضز ٔغبِقٝ  

ؾغحي ٚ ظيطظٔيٙي دبييٗ زؾزثط ٔٙبثـ آة   

13 

قطوز آة 

 اي ثٛقٟط ٔٙغمٝ

ثطضؾي سبطيط فٛأُ ٔرشّف زض 

ٚضقيز ؾفطٜ ٞبي ؾبحّي ٚ 

سسٚيٗ ٔسَ ٞبي سهٕيٓ ٌيطي ٚ 

 ديف ثيٙي ٚضقيز آسي

 سمبضب ٔحٛض
ضاٞجطزٞبي ؾٙس چكٓ 

 ا٘ساظ ٚظاضر ٘يطٚ

1-     ٜ فسْ قٙبؾبيي ٚ اؾشفبز

آة ٚ ٔسيطيز ثٟيٙٝ اظ ٔٙبثـ 

 يىذبضچٝ ٔٙبثـ آثي

سٟبػٓ آة قٛض ٚ سرطيت ويفي ٔٙبثـ آة 

ؾبحّي اؾشبٖ ثٛقٟط ٚ ثٝ ذغط افشبزٖ سبٔيٗ 

 ٔٙبثـ آة نٙبيـ ٚ وكبٚضظي

ٔكرم وطزٖ ؾٟٓ ٞط يه اظ فٛأُ زض 

ثيالٖ آة ؾبحّي ٚ اضئٝ ٔسَ ٔسيطيز ثٟيٙٝ 

ايٗ آثرٛاٖ ٞب ػٟز وٙشطَ سٟبػٓ آة قٛض 

 اضٚ ثٟطٜ ثطزاضي دبيس

اضائٝ ضاٜ حُ 

 ٔكىُ

14 

قطوز آة 

 اي سٟطاٖ ٔٙغمٝ

سسٚيٗ اٍِٛي سرٕيٗ حؼٓ آة 

ثطٌكشي وكبٚضظي ثٝ ٔٙبثـ آة 

 ظيطظٔيٙي ثط ثيالٖ زقز ٞب

 سمبضب ٔحٛض

اِٚٛيز ٞبي دػٚٞكي 

ٚ فٙبٚضي وكٛض زض 

 ظٔيٙٝ آة

ثطضؾي فُّ ٚ فٛأُ     -4

ٞب ٚ  وبٞف ضٚا٘بة حٛضٝ

ٞب ٚ سبطيطار  افز آثرٛاٖ

ظيطظٔيٙي ٚ ؾغحي  ٞبي آة

 ثط يىسيٍط

ٔكرم ٘جٛزٖ حؼٓ سغصيٝ آثرٛاٖ اظ آة 

 ٔهطفي زض ثرف وكبٚضظي

سقييٗ حؼٓ سغصيٝ آثرٛاٖ اظ ظٞبة 

 وكبٚضظي

اضائٝ ضاٜ حُ 

 ٔكىُ

15 

قطوز آة 

 اي سٟطاٖ ٔٙغمٝ

ثطضؾي حؼٓ سجبزَ آة ؾغحي ٚ 

ظيطظٔيٙي زض ضٚزذب٘ٝ ٞبي ٚضٚزي 

 ثٝ قٟط سٟطاٖ 

 سمبضب ٔحٛض

ي دػٚٞكي اِٚٛيز ٞب

ٚ فٙبٚضي وكٛض زض 

 ظٔيٙٝ آة

ثطضؾي فُّ ٚ فٛأُ     -4

ٞب ٚ  وبٞف ضٚا٘بة حٛضٝ

ٞب ٚ سبطيطار  افز آثرٛاٖ

ٞبي ظيطظٔيٙي ٚ ؾغحي  آة

 ثط يىسيٍط

ٔكرم ٘جٛزٖ حؼٓ سغصيٝ آثرٛاٖ اظ 

 ضٚزذب٘ٝ ٞب

سقييٗ حؼٓ سغصيٝ آثرٛاٖ اظ ضٚزذب٘ٝ ٞبي 

 وطع -ٚضٚزي ثٝ زقز سٟطاٖ 

اضائٝ ضاٜ حُ 

 ٔكىُ

16 

 ٚ آة ؾبظٔبٖ

 ذٛظؾشبٖ ثطق

 دبيف ٚ سِٛيس ؾبٔب٘ٝ سٛؾقٝ

 ثط ٔجشٙي آة ٔٙبثـ دبيٝ اعالفبر

 اي ٔبٞٛاضٜ ٞبي زازٜ

 سمبضب ٔحٛض

اِٚٛيز ٞبي دػٚٞكي 

ٚ فٙبٚضي وكٛض زض 

 ظٔيٙٝ آة

 قجىٝ يب ؾبٔب٘ٝ فمساٖ    -2

 ٔٙبثـ يىذبضچٝ دبيف وبُٔ

ويفي ٚ وٕي)آة ) 

 اعالفبر دبيف ؾبٔب٘ٝ سٛؾقٝ ٚ سىٕيُ

 آة ٔٙبثـ

 ٞعيٙٝ وٓ ٚ ػسيس ٞبي ضٚـ ثىبضٌيطي

 اي، ٔبٞٛاضٜ ٞبي زازٜ ٚ اعالفبر اظ اؾشفبزٜ

 اعالفبر ٞبي ؾبٔب٘ٝ سىٕيُ زض سٛا٘س ٔي

 .قٛز ٌطفشٝ ثىبض آة ٔٙبثـ دبيٝ

اضائٝ ضاٜ حُ 

 ٔكىُ

 ٚ آة ؾبظٔبٖ 17
 سطاظ ٞكساض ٚ دبيف ؾيؿشٓ سٛؾقٝ

 ٙؾٛضٔ ثٝ ظيطظٔيٙي ٞبي آة
اِٚٛيز ٞبي دػٚٞكي  سمبضب ٔحٛض

ٚ فٙبٚضي وكٛض زض 

 قجىٝ يب ؾبٔب٘ٝ فمساٖ    -2

 ٔٙبثـ يىذبضچٝ دبيف وبُٔ

 ظيط ٞبي آة سطاظ سغييطار ضٚ٘س ثطضؾي

 ظيط ٞبي آة دبيف ؾبٔب٘ٝ سٛؾقٝ ، ظٔيٙي

 ٚ يٙيظيطظٔ ٞبي آة سغييطار ضٚ٘س ثطضؾي

 ٔٙؾٛض ثٝ ٔطثٛعٝ ٞبي ؾبٔب٘ٝ سٛؾقٝ
اضائٝ ضاٜ حُ 
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ويفي ٚ وٕي)آة ظٔيٙٝ آة سغييطار ضٚ٘س ٔسِؿبظي ذٛظؾشبٖ ثطق  اٞساف اظ ظٔيٙي ظيط آة ٔٙبثـ ٔسيطيز ظٔيٙي (

 سغييطار ضٚ٘س ضيبضي ٔسِؿبظي. اؾز سحميك

 ثط٘بٔٝ ٞبي ضطٚضر اظ ظيطظٔيٙي آة سطاظ

 ٔي ظيطظٔيٙي آة ٔٙبثـ ٔسيطيز ٚ ضيعي

 .ثبقس

 ٔكىُ

18 

قطوز آة 

 اي ؾٕٙبٖ ٔٙغمٝ

ػٟز  يبضاضائٝ ؾيؿشٓ سهٕيٓ

ؾبظي عطح احيب ٚ سقبزَ ديبزٜ

ثركي ٔٙبثـ آة ظيطظٔيٙي زضلبِت 

ٔسيطيز ثٝ ٞٓ ديٛؾشٝ ٔٙبثـ آة 

 زض ٔحسٚزٜ ٔغبِقبسي زأغبٖ

 سمبضب ٔحٛض

اِٚٛيز ٞبي دػٚٞكي 

ٚ فٙبٚضي وكٛض زض 

 ظٔيٙٝ آة

ثطضؾي فُّ ٚ فٛأُ     -4

ٞب ٚ  وبٞف ضٚا٘بة حٛضٝ

ٞب ٚ سبطيطار  افز آثرٛاٖ

ٞبي آة ٙي ٚ ؾغحي ظيطظٔي 

 ثط يىسيٍط

ثي قه ٟٕٔشطيٗ ٔٛضٛؿ ٔسيطيز ٔٙبثـ 

آة زض اؾشبٖ ؾٕٙبٖ احيبء ٚ سقبزَ ثركي 

آثٟبي ظيطظٔيٙي اؾز ٚ فّي اِؾبٞط چبضٜ 

اي ػع ٔسيطيز يىذبضچٝ ٔٙبثـ آة ٘يع ٘ساضز. 

اظ آ٘ؼبييىٝ ٔحسٚزٜ ٔغبِقبسي زأغبٖ 

دبيّٛر ذٛثي اظ زضٞٓ وٙف آثٟبي ؾغحي 

عالفبر آٖ ٘يع لبِت ٚ ظيطظٔيٙي اؾز ٚ ا

افشٕبز ٚ ػٕـ ثٙسي ٔي ثبقس، ا٘شربة 

 ٌطزيسٜ اؾز. 

زض اذشيبض زاقشٗ يه ؾيؿشٓ سهٕيٓ يبض 

ثطاي ٔٛضٛؿ احيبء ٚ سقبزَ ثركي آثٟبي 

ظيطظٔيٙي ثب اسىبء ثٝ ٔسيطيز يىذبضچٝ ٔٙبثـ 

آة وٝ لبثُ اؾشفبزٜ ثطاي سهٕيٓ ؾبظي 

آيٙسٜ ثٛزٜ ٚ لبثّيز سقٕيٓ ثطاي وُ اؾشبٖ 

 ٘يع زاقشٝ ثبقس.  ضا

اضائٝ ضاٜ حُ 

 ٔكىُ

19 

قطوز آة 

اي  ٔٙغمٝ

ٚ   ؾيؿشبٖ

 ثّٛچؿشبٖ

سقييٗ حطيٓ ثطزاقز چبٜ ثب 

 اؾشفبزٜ اظ ٔٙغك فبظي

دبيبٖ ٘بٔٝ 

 زا٘كؼٛيي

اِٚٛيز ٞبي دػٚٞكي 

ٚ فٙبٚضي وكٛض زض 

 ظٔيٙٝ آة

1-     ٜ فسْ قٙبؾبيي ٚ اؾشفبز

ثٟيٙٝ اظ ٔٙبثـ آة ٚ ٔسيطيز 

ثييىذبضچٝ ٔٙبثـ آ  

ٞبي  إٞيز ٚ ٘مف ٌؿشطزٜ آة زض فقبِيز

ٞبؾز زغسغٝ سٕبْ وكٛضٞب  ثكطي ٔسر

ذكه ثيكشط  ٔيجبقس ٚ ٔٙبعك ذكه ٚ ٘يٕٝ

اظ ؾبيطيٗ زض ٔقطو ثطٚظ ٔكىالر ٔطثٛط 

آثي ٚ آِٛزٌيٟبي ٘بقي اظ وبٞف آة  ثٝ وٓ

ٞبي ظيطظٔيٙي   ٔيجبقٙس. ثطزاقز ثيطٚيٝ آة

ٞبي اذيط ثبفض افز قسيس ؾغح  زض ؾبَ

يؿشبثي قسٜ اؾز. زض ايٗ سحميك ثب ا

ٌيطي اظ ٔٙغك فبظي  ثؿشٝ ثٝ ٔمساض  ثٟطٜ

( اظ Rافز ؾغح ايؿشبثي  حطيٓ ثطزاقز )

سقييٗ حطيٓ فٙي چبٜ ثٟطٜ ثطزاضي ثب سٛػٝ 

 ثٝ افز آثرٛاٖ

ُ اضائٝ ضاٜ ح

 ٔكىُ
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ثطزاضي ثسؾز آٔسٜ ٚ ثب ضفبيز  ٞبي ثٟطٜ چبٜ

ايٗ  فٛانُ اظ افز ؾغح ايؿشبثي ػٌّٛيطي 

 ٔيكٛز.

21 

قطوز آة 

 اي لٓ ٔٙغمٝ

ثطضؾي ٚ اضائٝ ضٚـ ٘ٛيٗ ٚ وبضآٔس 

ثطاي ٔحبؾجٝ ضطايت 

 ٞبي اؾشبٖ ٞيسضٚزيٙبٔيىي آثرٛاٖ

 سمبضب ٔحٛض

اِٚٛيز ٞبي دػٚٞكي 

ٚ فٙبٚضي وكٛض زض 

 ظٔيٙٝ آة

فمساٖ ؾبٔب٘ٝ يب قجىٝ     -2

وبُٔ دبيف يىذبضچٝ ٔٙبثـ 

 (آة)وٕي ٚ ويفي

 وبٞف ٞعيٙٝ ٞبي ػبضي
ٞبي اؾشبٖ ٚ وكٛض يٗ ٔكرهبر آثرٛاٖسقي

 ٞبي زليك أب وٓ ٞعيٙٝثب ضٚـ

اضائٝ ضاٜ حُ 

 ٔكىُ

21 

قطوز آة 

 اي وطٔبٖ ٔٙغمٝ

ثطضؾي ظٖٚ زضاؾشيه زقز 

ػيطفز ثب سبويس ثط سقييٗ وبضثطي 

 RSاضاضي  ثب اؾشفبزٜ اظ 

 سمبضب ٔحٛض

اِٚٛيز ٞبي دػٚٞكي 

ٚ فٙبٚضي وكٛض زض 

 ظٔيٙٝ آة

ـ آاليٙسٜ ثطضؾي ٔٙبث    -9

آة ٚ اضائٝ ضاٞىبضٞبيي ػٟز 

وٙشطَ، وبٞف ٚ حصف 

ٞب آِٛزٌي  

ثب سٛػٝ ثٝ ضٚ٘س سغصيٝ ٚ ثطزاقز اظ آثرٛاٖ 

ػيطفز ٚ سغييطار وبضثطي اضاضي، ايٗ 

ٔٙغمٝ اظ ػّٕٝ ٔحسٚزٜ ٞبي آؾيت دصيط 

اؾشبٖ وطٔبٖ ٔحؿٛة ٔي قٛز وٝ  سب 

وٖٙٛ ٔغبِقبر ػبٔـ ويفي آؾيت دصيطي 

سٜ اؾز. آٌبٞي اظ ٔيعاٖ ثطاي آٖ ا٘ؼبْ ٘ك

دصيطي ويفي ؾفطٜ آة ظيطظٔيٙي ٚ  آؾيت

دصيط، ٘مف  ثرهٛل قٙبؾبيي ٘مبط آؾيت

ضيعي  ٟٕٔي زض ٔسيطيز ايٗ ٔٙبثـ، ثط٘بٔٝ

ثطزاضي،حفبؽز ٞطچٝ ثيكشط ٚ  ثطاي ثٟطٜ

ثٟشط آثرٛاٖ ٚ ٘يع ديكٍيطي اظ ضٚ٘س ضٚثٝ 

 ضقس سرطيت آٖ زاضز.

يٙي دٟٙٝ ثٙسي آؾيت دصيطي آثٟبي ظيطظٔ

آثرٛاٖ ػيطفز ثب اؾشفبزٜ اظٔسَ زضاؾشيه 

(DRASTIC سقييٗ حطيٓ  ويفي ٚ  )

آثرٛاٖ ثب سٛػٝ ثٝ ا٘ٛاؿ ٔرشّف ٔهبضف 

قطة، وكبٚضظي ٚ نٙقز زض ٔٙغمٝ 

 ثبقس.   ٔي

سٟيٝ 

 زؾشٛضاِقُٕ

22 

قطوز آة 

 اي وطٔبٖ ٔٙغمٝ

اضظيبثي ٚ دٟٙٝ ثٙسي آطبض ٚ سجقبر 

الشهبزي، اػشٕبفي ٚ ظيؿز 

بقي اظ ثطزاقز ثي ٔحيغي  ٘

ضٚيٝ ٔٙبثـ ظيط ظٔيٙي زض قطايظ 

  

اِٚٛيز ٞبي دػٚٞكي 

ٚ فٙبٚضي وكٛض زض 

 ظٔيٙٝ آة

ٔكىالر اػشٕبفي،  سإطيط-13

فطٍٞٙي ٚ حمٛلي ثط 

عطحٟبي سٛؾقٝ ٔٙبثـ آة ٚ 

ػٟز  سقييٗ اٍِٛي ٔٙبؾت

ٔسيطيز ٔٙبثـ آة ثب زض ٘ؾط 

شإؾفب٘ٝ سب وٖٙٛ ٔحؿٛة ٔيكٛز وٝ ٔ

ٔغبِقبر وٕي ٚ ويفي آؾيجذصيطي ثطاي آٖ 

ا٘ؼبْ ٘كسٜ اؾز. اظ عطف زيٍط ضٚقٟبي 

 ٔرشّف

اؾشفبزٜ  DRASTIC ) 1ٔسَ زضاؾشيه ( 

 قسٜ اؾز.

سٟيٝ 

 زؾشٛضاِقُٕ
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 ٌطفشٗ ٔؿبئُ اػشٕبفي وٙٛ٘ي ٚ آسي

23 

قطوز آة 

 اي وطٔبٖ ٔٙغمٝ

ثطضؾي ٚ اضائٝ ضاٞىبضٞب ثطاي 

انالح ٚ اطط ثركي دطٚغٜ ٞبي 

ظيط عطح سقبزَ ثركي آثٟبي 

ظٔيٙي زض ٔحسٚزٜ ٞبي ٔغبِقبسي 

 اؾشبٖ وطٔبٖ 

 سمبضب ٔحٛض

اِٚٛيز ٞبي دػٚٞكي 

ٚ فٙبٚضي وكٛض زض 

 ظٔيٙٝ آة

1-     ٜ فسْ قٙبؾبيي ٚ اؾشفبز

ثٟيٙٝ اظ ٔٙبثـ آة ٚ ٔسيطيز 

 يىذبضچٝ ٔٙبثـ آثي

ٞبي ٌصقشٝ ثٝ زاليُ ٔرشّف فكبض  عي زٞٝ

ٞبي آة ظيط ظٔيٙي ٚاضز ٚ  ظيبزي ثط آثرٛاٖ

٘بدصيطي ثٝ  نسٔبر ٚ سغييطار ػجطأٖٛػت 

ظيؿز قٛز. ثٙبثطايٗ سقبزَ ثركي  ٔحيظ

آثٟبي ظيطظٔيٙي زقشٟب أطي ضطٚضي ٔي 

 ثبقس.

سحّيُ اططار  ٘بقي اظ اػطاي عطح ٞبي 

سقبزَ ثركي ثط ٚضقيز فقّي ٚ آسي 

آثرٛاٖ ٚ ٔسِؿبظي وٕي ٚ ويفي آثرٛاٖ، 

سٛؾقٝ دبيساض ٚ حفبؽز اظ ٔٙبثـ آة ظيط 

 ظٔيٙي

ائٝ ضاٜ حُ اض

 ٔكىُ

24 

 آة ؿشوت

 اي هٌغمِ

 وشهبًـبُ

 ػوليبتی ّبي ثشًبهِ اسصيبثی  

 هٌبعك دس آثی ون ثب ػبصگبسي

 خـه ًيوِ

 تمبضب هحَس

 ّبي اٍلَيت

 فٌبٍسي ٍ پظٍّـی

  آة صهيٌِ دس وـَس

 اػتفبدُ ٍ ؿٌبػبيی ػذم

 ٍ آة هٌبثغ اص ثْيٌِ

 هٌبثغ يىپبسچِ هذيشيت

 آثی

 سا آثی ون ثب يػبصگبس ػوليبتی سٍؿْبي 

 ًوبيذ هی تذٍيي

 ون ثب ػبصگبسي ػوليبتی ثشًبهِ تذٍيي

  آثی

 تْيِ

 دػتَسالؼول

25 

 آة ؿشوت

 اي هٌغمِ

 وشهبًـبُ

-ووی ّبي ؿجىِ اسصيبثی 

 ثش صيشصهيٌی آة هٌبثغ ويفی

 هَرَد ّبي دادُ اػبع

 تمبضب هحَس

 ّبي اٍلَيت

 فٌبٍسي ٍ پظٍّـی

  آة صهيٌِ دس وـَس

 ؿجىِ يب ػبهبًِ فمذاى

 هٌبثغ يىپبسچِ پبيؾ وبهل

 (ويفی ٍ ووی)آة

 پبيلَت ارشاي پبيؾ ّبي ؿجىِ عشاحی تىويل   پبيؾ تىويلی ّبي ؿجىِ ًجَد

26 

قطوز آة 

اي  ٔٙغمٝ

ٚ  وٍٟيّٛيٝ

 ثٛيطاحٕس

ثطآٚضز حؼٓ شذبيط وبضؾشي اؾشبٖ 

وٍٟيّٛيٝ ٚ ثٛيطاحٕس ثب اؾشفبزٜ اظ 

ٔشسِٚٛغي وبُٔ ٚ ػبٔـ 

 ٞيسضٚغئِٛٛغي

 ٔحٛضسمبضب 

اِٚٛيز ٞبي دػٚٞكي 

ٚ فٙبٚضي وكٛض زض 

 ظٔيٙٝ آة

1-    ْ ٜ  فس قٙبؾبيي ٚ اؾشفبز

ثٟيٙٝ اظ ٔٙبثـ آة ٚ ٔسيطيز 

 يىذبضچٝ ٔٙبثـ آثي

ٔحسٚزيز زضٔٙبثـ آة ؾغحي ٔٙغمٝ 

 -زضٔمبثُ ٘يبظ ضٚظافعٖٚ ثٝ ٔٙبثـ آة 

ٌؿشطـ ٔحسٚز آثرٛاٟ٘بي آثطفشي زضاؾشبٖ 

ـ آة ٚػٛز قٛاٞسي ٔجٙي ثطٌؿشطـ ٔٙبث -

ٔحسٚزيشٟبي ٔٛػٛز زضسبٔيٗ  -وبضؾشي 

فسْ ٚػٛزٔغبِقبر  -ٚا٘شمبَ ٔٙبثـ آة 

ٞيسضٚ غئِٛٛغي ٚٔؿبئُ ؾبذشبضي زض سبٔيٗ 

دشب٘ؿيُ ثبالي ٔٙبثـ آة  -آة زضٔٙغمٝ 

 وبضؾشي اظ ٘مغٝ ٘ؾط وٕيز ٚويفيز

قٙبؾي ثطضؾي  اضائٝ ٔشسِٚٛغي ٚضٚـ -

 دشب٘ؿيُ ٔٙبثـ آة وبضؾز زضاؾشبٖ

ـسقييٗ ٌؿشط - ٞبي آثساض ٚ ٘مبط آٞه    

 ٔؿبفس ثطاي سٛؾقٝ وبضؾز

سقييٗ ٔٙبعك ٔؿشقس اظ٘ؾط دشب٘ؿيُ ايؼبز  -

 ٔربظٖ ظيطظٔيٙي ٔٙبؾت ٚآة ٔٛػٛز ثطاي

 ثٟطٜ ثطزاضي

ثطضؾي چٍٍٛ٘ي أىبٖ ثٟطٜ ثطزاضي اظ  -

 آثٟبي آٞىي ٔٛػٛز

اضائٝ ضاٜ حُ 

 ٔكىُ
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اضائٝ ٘مكٝ ويفي ٔٙبثـ آة ٚسغييطار  -

ٖويفيز آة زضآثرٛاٟ٘بي وبضؾشي اؾشب  

ثطضؾي ضٚ٘س وّي ػٟز ػطيبٖ آة  -

 ظيطظٔيٙي زضآثرٛاٖ ٞبي وبضؾشي اؾشبٖ

ٞبي ظيط ؾغحي  سؿطيـ ٚسؿٟيُ وبٚـ -

ٞبي وبضؾشي ػٟز اوشكبف آة  

27 

قطوز آة 

 اي ٌّؿشبٖ ٔٙغمٝ

ثطضؾي دسيسٜ فطٚ٘كؿز زض زقز 

ٞبي اؾشبٖ ٌّؿشبٖ ٚ اضائٝ 

 ضاٞىبضٞبي ٔسيطيشي

 سمبضب ٔحٛض

يز ٞبي دػٚٞكي اِٚٛ

ٚ فٙبٚضي وكٛض زض 

 ظٔيٙٝ آة

ٚػٛز دسيسٜ فطٚ٘كؿز     -8

ٞب ٚ ضطٚضر اضائٝ  زض زقز

 ضاٞىبضٞبي ديكٍيطا٘ٝ

ثب سٛػٝ ثٝ ٔحُ سبٔيٗ فٕسٜ آة قطة 

ٌّؿشبٖ اظ ٔٙبثـ آة ظيطظٔيٙي، احشٕبَ 

 فطٚ٘كؿز زقز ٞب ٚػٛز زاضز.

ثب اػطاي ايٗ عطح ا٘شؾبض ٔي ضٚز دسيسٜ 

ٞبي ٌّؿشبٖ ٚ فٛأُ فطٚ٘كؿز زض زقز 

قىُ ٌيطي آٖ ٔكرم ٌطز٘س ٚ زض ازأٝ 

ضاٜ وبضٞبي ٔسيطيشي ثطاي قٙبؾبيي آٖ 

 سقييٗ ٌطزز.

اضائٝ ضاٜ حُ 

 ٔكىُ

28 

قطوز آة 

 اي ٔطوعي ٔٙغمٝ

ثطضؾي ٚ اضظيبثي يه ضٚـ وٕي 

ػٟز سقييٗ ٚ ثٟيٙٝ ٕ٘ٛزٖ ٔٙبثـ 

ا٘شربثي زض ٔحسٚزٜ ٔغبِقبسي 

 ثقٙٛاٖ دبيّٛر.

 سمبضب ٔحٛض

ِٚٛيز ٞبي دػٚٞكي ا

ٚ فٙبٚضي وكٛض زض 

 ظٔيٙٝ آة

فسْ قٙبؾبيي ٚ     -1

اؾشفبزٜ ثٟيٙٝ اظ ٔٙبثـ آة ٚ 

 ٔسيطيز يىذبضچٝ ٔٙبثـ آثي

اظ ٘شيؼٝ حبنُ ٔي سٛاٖ ثطاي ا٘شربة  

ٔٙبثـ ا٘شربثي اؾشفبزٜ ٕ٘ٛز ثٝ ٘حٛي وٝ 

ٔٙبثـ آثي ا٘شربثي ٚ سقساز آٟ٘ب زض ٞط دٟٙٝ 

ٙبثـ آثي ثٝ ثٟشطيٗ ٚػٝ ٕٔىٗ ٔقطف ٔ

ٔٛػٛز زض دٟٙٝ ٞٓ اضظـ ثبقس. زيٍط ٘شيؼٝ 

ايٗ ضٚـ، أىبٖ زاقشٗ يه ضٚـ دطزاظـ 

زيؼيشبَ اؾز وٝ ثٝ ٘حٛ ٔٛططي ٔيشٛا٘س زض 

 سٟيٝ ٕ٘ٛزاض سرّيٝ وبضثطز زاقشٝ ثبقس.

ٞسف اظ ا٘ؼبْ ايٗ سحميك ثسؾز آٚضزٖ 

يه ضٚـ اؾز وٝ ثشٛاٖ ثب اذشهبل زازٖ 

ط زض ٞسف ٚظٖ ثٝ دبضأشط ٞبي ٔرشّف ٔٛط

ثٝ يه ٘مكٝ دٟٙٝ ثٙسي ضؾيس وٝ ٔقطف 

ٔٙبعك ٞٓ اضظـ ٔٙبثـ آثي ثبقس. اظ ٘شيؼٝ 

حبنُ ٔي سٛاٖ ثطاي ا٘شربة ٔٙبثـ ا٘شربثي 

اؾشفبزٜ ٕ٘ٛز ثٝ ٘حٛي وٝ ٔٙبثـ آثي ا٘شربثي 

ٚ سقساز آٟ٘ب زض ٞط دٟٙٝ ثٝ ثٟشطيٗ ٚػٝ 

ٕٔىٗ ٔقطف ٔٙبثـ آثي ٔٛػٛز زض دٟٙٝ ٞٓ 

يؼٝ ايٗ ضٚـ، أىبٖ اضظـ ثبقس. زيٍط ٘ش

زاقشٗ يه ضٚـ دطزاظـ زيؼيشبَ اؾز وٝ 

ثٝ ٘حٛ ٔٛططي ٔيشٛا٘س زض سٟيٝ ٕ٘ٛزاض سرّيٝ 

سٟيٝ 

 زؾشٛضاِقُٕ
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 وبضثطز زاقشٝ ثبقس.

29 

قطوز آة 

 اي ٔطوعي ٔٙغمٝ

ثطضؾي ٚ سقييٗ ٔطظ آثرٛاٖ زض  

ٔحسٚزٜ ٔغبِقبسي ٘ٛثطاٖ ثب 

اؾشفبزٜ ٚ اضائٝ ػسيسسطيٗ ضٚقٟبي 

 ٔٛػٛز

 ٔحٛض سمبضب

اِٚٛيز ٞبي دػٚٞكي 

ٚ فٙبٚضي وكٛض زض 

 ظٔيٙٝ آة

فسْ قٙبؾبيي ٚ     -1

اؾشفبزٜ ثٟيٙٝ اظ ٔٙبثـ آة ٚ 

 ٔسيطيز يىذبضچٝ ٔٙبثـ آثي

زض ؾبَ ٞبي اذيط ٚ ثٝ ٔٛاظار افعايف ٚ 

سٙٛؿ عطح ٞبي ٔغبِقبسي ٚ اػطايي زض ظٔيٙٝ 

سٛؾقٝ ثٟطٜ ثطزاضي اظ ٔٙبثـ آة ٚ 

حٛضٝ ٞبي  ذبن،سمؿيٓ ثٙسي ٚ وسٌصاضي

آثطيع ٚ ٔحسٚزٜ ٞبي ٔغبِقبسي وكٛض ثب اٜ 

زاف ٔرشّف سٛؾظ ؾبظٔبٖ ٞبي ٌٛ٘بٌٖٛ 

نٛضر ٌطفشٝ وٝ اظ آ ٖ ػّٕٝ ٔي سٛاٖ ثٝ 

سمؿي ْ ثٙسي ٞبي ا٘ؼبْ قسٜ زض عطح 

ٞبي ػبٔـ آة ٚ اعُ ؾٟبي ٔٙبثـ آة ثب 

ٔميبؼ يه ٔيّيٛ٘يٓ ٚ ؾبيطاقبضٜ ٕ٘ٛز. أب 

چ ضٚـ زض ظٔيٙٝ ٔطظثٙسي آثرٛاٟ٘ب ٞي

ٔكرهي ٚػٛز ٘ساضز. زض ايٗ سحميك سالـ 

ذٛاٞس قس زض ايٗ ظٔيٙٝ زؾشٛضاِقّٕي سٟيٝ 

 ٌطزز.

زض حبَ حبضط ٞيچ ضٚـ سقطيف قسٜ اي 

ثطاي سقييٗ ٔطظ آثرٛاٟ٘بي آثطفشي ٚػٛز 

٘ساضز. ثب ا٘ؼبْ ايٗ سحميك ٔكبٚض ٔٛؽف ثٝ 

اضائٝ سحميك ٚ اضائٝ يه ضٚـ  ثطاي سقييٗ 

وٝ زض ٔحسٚزٜ ٞبي  ٔطظ آثرٛاٖ ذٛاٞس ثٛز

ٔغبِقبسي زيٍط ٘يع لبثُ اؾشفبزٜ ذٛاٞس ثٛز. 

زاقشٗ ٔطظٞبي زليك آثرٛاٖ ٞب اظ فٛأُ 

ثؿيبض ٟٔٓ زض ٔحبؾجبر ٔطسجظ ثب حؼٓ 

آثرٛاٖ ٞب ٚ ٘يع سقييٗ ٔحُ چبٜ ٞب ٔي 

 ثبقس.

سٟيٝ 

 زؾشٛضاِقُٕ

31 

قطوز آة 

 اي ٕٞساٖ ٔٙغمٝ

ٔحبؾجٝ اػعاي ثيالٖ ثب اؾشفبزٜ اظ 

 ٘ٛيٗضٚقٟبي 

دبيبٖ ٘بٔٝ 

 زا٘كؼٛيي

اِٚٛيز ٞبي دػٚٞكي 

ٚ فٙبٚضي وكٛض زض 

 ظٔيٙٝ آة

ثطضؾي فُّ ٚ فٛأُ     -4

ٞب ٚ  وبٞف ضٚا٘بة حٛضٝ

ٞب ٚ سبطيطار  افز آثرٛاٖ

ٞبي ظيطظٔيٙي ٚ ؾغحي  آة

 ثط يىسيٍط

ٔكرم ٘جٛزٖ ٔيعاٖ ٚالقي حؼٓ ثبضـ 

 ٔٛطط ، ٘فٛش ٚ ضٚا٘بة
 اضائٝ ٔسَ  ٔحبؾجٝ اػعاي ثيالٖ

31 

قطوز آة 

 اي ٕٞساٖ ٔٙغمٝ
ثطضؾي اضسجبط ٞيسضِٚيىي  

ضٚزذب٘ٝ ٌبٔبؾيبة ثب آثرٛاٖ زقز 

دبيبٖ ٘بٔٝ 

 زا٘كؼٛيي
اِٚٛيز ٞبي دػٚٞكي 

ٚ فٙبٚضي وكٛض زض 

فسْ قٙبؾبيي ٚ     -1

اؾشفبزٜ ثٟيٙٝ اظ ٔٙبثـ آة ٚ 

ٔكرم ٘جٛزٖ حؼٓ سجبزَ آثي ثيٗ 

 زذب٘ٝ ٚ آثرٛاٖضٚ

ثطآٚضز زليك حؼٓ آة سجبزِي ثيٗ ضٚزذب٘ٝ ٚ 

 آثرٛاٖ
 اضائٝ ٔسَ 
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 ٔسيطيز يىذبضچٝ ٔٙبثـ آثي ظٔيٙٝ آة ٟ٘بٚ٘س

32 

قطوز آة 

 اي ٕٞساٖ ٔٙغمٝ

ثطضؾي ٘مف ا٘ؿساز چبٜ ٞبي غيط 

ٔؼبظ حبقيٝ زقز ٞب ثط فقبَ 

قسٖ آثطاٞٝ ٞبي فهّي، چكٕٝ 

-ٞب ٚ لٙٛار زض ؾغح اؾشبٖ

ٔغبِقٝ ٔٛضزي قٟطؾشبٖ 

 وجٛزضاًٞٙ

دبيبٖ ٘بٔٝ 

 زا٘كؼٛيي

اِٚٛيز ٞبي دػٚٞكي 

ٚ فٙبٚضي وكٛض زض 

 ظٔيٙٝ آة

فمساٖ ؾبٔب٘ٝ يب قجىٝ     -2

وبُٔ دبيف يىذبضچٝ ٔٙبثـ 

 آة)وٕي ٚ ويفي(

ثطضؾي اططار ا٘ؿساز چبٜ ٞب ثط ٚضقيز 

 ٔٙبثـ آة

اضائٝ ٔيعاٖ سبطيط وبٞف ثطزاقز ٚ ػٌّٛيطي 

 اظ ثطزاقز ثط ٔٙبثـ آثي ٔٙغمٝ
 اػطاي دبيّٛر

33 

قطوز آة 

 يعز اي ٔٙغمٝ

اضظيبثي ٚ دٟٙٝ ثٙسي ويفي  آؾيت 

 دصيطي ٔٙبثـ آة ظيطظٔيٙي
 سمبضب ٔحٛض

اِٚٛيز ٞبي دػٚٞكي 

ٚ فٙبٚضي وكٛض زض 

 ظٔيٙٝ آة

فمساٖ ؾبٔب٘ٝ يب قجىٝ     -2

وبُٔ دبيف يىذبضچٝ ٔٙبثـ 

 (آة)وٕي ٚ ويفي

دي ثطزٖ ثٝ زضػٝ آؾيت دصيطي ويفي 

آثٟبي ظيط ظٔيٙي ثبسٛػٝ ثٝ قٙبذز ٔٙبثـ 

 وٙٙسٜ آة آِٛزٜ

 ٔسيطيز سرهيم  ٚ حفبؽز اظ ٔٙبثـ آة 
اضائٝ ضاٜ حُ 

 ٔكىُ

34 

قطوز آة 

 اي يعز ٔٙغمٝ

دطٚغٜ سقييٗ ؾمف وف قىٙي 

 زقشٟب
 سمبضب ٔحٛض

اِٚٛيز ٞبي دػٚٞكي 

ٚ فٙبٚضي وكٛض زض 

 ظٔيٙٝ آة

فمساٖ ؾبٔب٘ٝ يب قجىٝ     -2

وبُٔ دبيف يىذبضچٝ ٔٙبثـ 

 (آة)وٕي ٚ ويفي

ْ زض ذهٛل ؾًٙ ٘ساقز اعالفبر الظ

 ثؿشط ٚ حؼٓ آثرٛاٖ ٞب
 سققيٗ حؼٓ  آثرٛاٖ ٞب  

سٟيٝ 

 زؾشٛضاِقُٕ

35 

قطوز آة 

 اي يعز ٔٙغمٝ

ٔيعاٖ سبطيط ٌٛضاة ٞب ٚ ثٙس ٞبي 

سغصيٝ ٔهٙٛفي ٚ اؾشرط ٞب ٚ 

ٔربظٖ شذيطٜ اي اػطا قسٜ ثط 

 ٔٙبثـ آة ظيطظٔيٙي 

 سمبضب ٔحٛض

اِٚٛيز ٞبي دػٚٞكي 

ٚ فٙبٚضي وكٛض زض 

 ظٔيٙٝ آة

ٞبي سٛؾقٝ  اططار عطح    -7

ثط ٔٙبثـ آة)ظيطظٔيٙي ٚ 

 (ؾغحي

ثب سٛػٝ ثٝ ؾبذز اؾشرطٞب ٚٔربظٖ  شذيطٜ 

آة، اطط ايٗ ؾبظٜ ٞب ثطضٚي ٔٙبثـ آة دبييٗ 

 زؾز ٔٛضز ٘ؾط ٔي ثبقس.

ثطضؾي ثٙسٞب ٚاؾشرطٞبي احساص قسٜ 

،ثطاٚضز آة ٘فٛش يبفشٝ ٚ سجريطي ٚ ٔيعاٖ 

 سبطيطثٙسٞب ثط ٔٙبثـ آة 

ٝ ضاٜ حُ اضائ

 ٔكىُ

 

 محًرمىابغ آب -2
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 ػغحیآة هٌبثغ  2-2

 ييمحصًل وها اهذاف مًرد اوتظار داليل ايلًيت داضته يذيػىًان مطکل کل  ياسىاد باال دست قيوًع تحق قيػىًان تحق ػىًان ضرکت فيرد

1 
ؿشوت هذيشيت 

 هٌبثغ آة ايشاى

ّبي  اسصيبثی ًتبيذ عشح

آهبسثشداسي ػشاػشي ٍ تْيِ 

ّب  ة ٍ ربيگبُ آىاعلغ هٌبثغ آ

ّبي ربهغ ثخؾ آة  دس عشح

 وـَس

 تمبضب هحَس

اٍلَيت پظٍّـی ٍ 

فٌبٍسي وويؼيَى 

وـبٍسصي آة ٍ 

 هٌبثغ عجيؼی

ػذم ؿٌبػبيی ٍ اػتفبدُ 

ثْيٌِ اص هٌبثغ آة ٍ 

هذيشيت يىپبسچِ هٌبثغ 

 آثی

ّذف اص پيـٌْبد ايي پشٍطُ اسصيبثی 

ًؼجت ٍ ربيگبُ هزوَػِ هغبلؼبت ٍ 

وِ دس لبلت آهبسثشداسي، الذاهبتی اػت 

تْيِ اعلغ هٌبثغ آة ٍ يب عشح ربهغ 

 گيشد.  كَست هی

اسصيبثی هيضاى احشثخـی ًتبيذ حبكل  -

ّبي آهبسثشداسي ػشاػشي، اعلغ  اص عشح

ّبي  هٌبثغ آة ٍ ربيگبُ آى دس اًَاع عشح

 ربهغ هشتجظ ثب ثخؾ آة وـَس 

ؿٌبػی ػَاهل ٍ هَاًغ تحمك  آػيت -

ربهغ ثخؾ آة  ّبي اّذاف تْيِ عشح

ّبي ػشاػشي اص  وـَس ٍ آهبسثشداسي

 هٌظش هغبلؼبت پبيِ 

افضايی  اسائِ ساّىبسّبي استمبء ّن -

هزوَػِ الذاهبت كَست گشفتِ دس 

ّبي  صهيٌِ هغبلؼبت پبيِ ٍ آهبسثشداسي

 ػشاػشي

اسائِ ساُ حل 

 هـىل

2 

قطوز آة 

 اي اضزثيُ ٔٙغمٝ

ثطضؾي ٚ اضايٝ ضاٞىبضٞبي ٘ٛيٗ 

ريط اظ ؾغح ػٟز وبٞف سج

زضيبچٝ ؾس يبٔچي )دطٚغٜ 

 زا٘كؼٛيي(

دبيبٖ ٘بٔٝ 

 زا٘كؼٛيي

اِٚٛيز ٞبي دػٚٞكي 

ٚ فٙبٚضي وكٛض زض 

 ظٔيٙٝ آة

اسالف چكٍٕيط ٔٙبثـ     -6

آة اظ عطيك سجريط ٚ 

 ثٙسي(  سقطق)ٔحبؾجٝ، دٟٙٝ

ثب سٛػٝ ثٝ وٕجٛز قسيس آة زض زقز 

ٕٔٙٛفٝ اضزثيُ ٚ سبٔيٗ آة قطة ٔطوع 

بٔچي، ثٝ اؾشفبزٜ حساوظطي اظ اؾشبٖ اظ ؾس ي

ايٗ ٔٙجـ ٚ وبٞف سّفبر آٖ ٘يبظ ٔجطْ ٚػٛز 

زاضز وٝ وٙشطَ سجريط ثٝ فٙٛاٖ يىي اظ 

 فٕسٜ سطيٗ سّفبر، الظْ ثٝ سٛػٝ ٚيػٜ اؾز.

حؼٓ زليك سّفبر ٘بقي اظ سجريط آة اظ 

ؾغح زضيبچٝ ؾس زض عَٛ ؾبِٟبي ٔرشّف 

)ذكىؿبِي، ٘طٔبَ، سطؾبِي( ٔكرم ٚ 

ّٕي ٚ فٙي ٘ٛيٗ ثب اؾشفبزٜ اظ ضاٞىبضٞبي ف

سؼبضة ثيٗ إِّّي احهبء ٚ ظٔيٙٝ ثط٘بٔٝ 

 ضيعي ٚ السأبر ٔسيطيشي فطاٞٓ ذٛاٞس قس.

اضائٝ ضاٜ حُ 

 ٔكىُ

3 

قطوز آة 

 اي انفٟبٖ ٔٙغمٝ

ٔسِؿبظي ٚ اضظيبثي ا٘سضوٙف ثيٗ 

 ٔٙبثـ آة ؾغحي ٚ ظيطظٔيٙي
 سمبضب ٔحٛض

اِٚٛيز دػٚٞكي ٚ 

فٙبٚضي وٕيؿيٖٛ 

آة ٚ ٔٙبثـ وكبٚضظي 

 عجيقي

فسْ قٙبؾبيي ٚ     -1

اؾشفبزٜ ثٟيٙٝ اظ ٔٙبثـ آة ٚ 

 ٔسيطيز يىذبضچٝ ٔٙبثـ آثي

ثب سٛػٝ ثٝ ا٘سضوٙف قسيس ٔٙبثـ آة ؾغحي 

ٚ ظيطظٔيٙي زض حٛضٝ ظايٙسٜ ضٚز اضظيبثي 

ٚقٙبذز ايٗ ضٚ٘س وٕه قبيب٘ي ثٝ ٔسيطيز 

 سمبضبي ٔٙبثـ آة ذٛاٞس وطز

ٔٙبثـ آة قٙبذز ضٚاثظ ٚ ا٘سض وٙف ثيٗ 

ؾغحي ٚ ظيط ظٔيٙي،وٙشطَ ٚٔسيطيز 

سمبضب،قٙبذز ٔيعاٖ ٚ ٔحُ ٞبي اسالف 

آة،ضفبيز فساِز اػشٕبفي زضسٛظيـ ٔٙبثـ 

 آة

اضائٝ ضاٜ حُ 

 ٔكىُ
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4 

قطوز آة 

 اي انفٟبٖ ٔٙغمٝ

ثطضؾي ٚ اضظيبثي فٛأُ وبٞف 

ػطيبٖ ٞبي ؾغحي زض ؾبَ ٞبي 

اذيط ٚ ؾٟٓ ٞط يه اظ فٛأُ زض 

 ايٗ وبٞف 

٘بٔٝ  دبيبٖ

 زا٘كؼٛيي

اِٚٛيز دػٚٞكي ٚ 

فٙبٚضي وٕيؿيٖٛ 

وكبٚضظي آة ٚ ٔٙبثـ 

 عجيقي

ثطضؾي فُّ ٚ فٛأُ     -4

ٞب ٚ  وبٞف ضٚا٘بة حٛضٝ

ٞب ٚ سبطيطار  افز آثرٛاٖ

ٞبي ظيطظٔيٙي ٚ ؾغحي  آة

 ثط يىسيٍط

فّيطغٓ ثبضقٟبي زض حس ٔشٛؾظ زض ثؿيبضي 

اظ ثركٟبي حٛضٝ، ضٚا٘بة ٚضٚزي ثٝ ؾسٞب 

ؾز اغّت حٛضٝ ٞب وبٞف يبفشٝ زض ثبالز

اؾز ٚ ثط٘بٔٝ ضيعي ٔٙبثـ آة حٛضٝ ضا زچبض 

 ٔكىُ وطزٜ اؾز.

سقييٗ ؾٟٓ فٛأُ ٔٛطط زض وبٞف ٔيعاٖ 

ضٚا٘بة ايؼبز قسٜ زض حٛضٝ اظ ػّٕٝ سغييط 

 الّيٓ ٚ فقبِيشٟبي ا٘ؿب٘ي ٚ ...

اضائٝ ضاٜ حُ 

 ٔكىُ

5 

قطوز آة 

 اي ايالْ ٔٙغمٝ

ز ثطضؾي فُّ وبٞف چٕكٍيط آٚض

ضٚزذب٘ٝ چٙبضٜ زض زٜ ؾبَ اذيط )ثب 

 سىيٝ ثط ٔسِؿبظي(

 سمبضب ٔحٛض

اِٚٛيز ٞبي دػٚٞكي 

ٚ فٙبٚضي وكٛض زض 

 ظٔيٙٝ آة

ثطضؾي فُّ ٚ فٛأُ     -4

ٞب ٚ  وبٞف ضٚا٘بة حٛضٝ

ٞب ٚ سبطيطار  افز آثرٛاٖ

ٞبي آة ظيطظٔيٙي ٚ ؾغحي  

 ثط يىسيٍط

ايٗ ضٚزذب٘ٝ يىي اظٔٙبثـ آة ؾغحي ثب 

ٔي ثبقس وٝ ٔي سٛا٘س ٘يبظ  ويفيز اؾشبٖ

قطة ٘ٛاحي قٟطي ٚ ضٚؾشبيي ٔٙغمٝ ضا 

ثطعطف وٙس ٚ وبٞف آثسٞي آٖ ضؾيسٖ ثٝ 

 ايٗ ٞسف ضا ثب سطزيس ٔٛاػٝ ؾبذشٝ اؾز.

ا٘شؾبض ٔي ضٚز ٔحمك زض دبيبٖ ا٘ؼبْ ايٗ 

سحميك فُّ ٚالقي وبٞف آٚضز ضٚزذب٘ٝ 

چٙبضٜ زض ٔحُ ايؿشٍبٜ ٞيسضٚٔشطي زاضسٛر 

 ٓ ٞط فبُٔ ٌعاضـ وٙس.ضا ثب سقييٗ ؾٟ

اضائٝ ضاٜ حُ 

 ٔكىُ

6 

قطوز آة 

 اي ايالْ ٔٙغمٝ

ثطضؾي ٚ ا٘شربة ثٟشطيٗ ٔسَ 

اي  ؾطي ثبضـ زازٜ ٞبي ٔبٞٛاضٜ

ثطاي اؾشبٖ ايالْ)اظ ػّٕٝ ٔسَ 

، ؾطي GPCP ،TMPAٞبي 

PERSIANN  سٟيٝ ثب٘ه ٚ )... ٚ

اعالفبر ثبضـ زض ٔميبؼ ٔبٞب٘ٝ 

ؾبَ ٌصقشٝ ثب اؾشفبزٜ اظ  30سب 

ٔسَ ا٘شربثي ثطاي ٔحسٚزٜ اؾشبٖ 

 ايالْ

 سمبضب ٔحٛض

اِٚٛيز ٞبي دػٚٞكي 

ٚ فٙبٚضي وكٛض زض 

 ظٔيٙٝ آة

فمساٖ ؾبٔب٘ٝ يب قجىٝ     -2

وبُٔ دبيف يىذبضچٝ ٔٙبثـ 

 (آة)وٕي ٚ ويفي

فسْ ٚػٛز ثب٘ه اعالفبر زازٜ ٞبي ثبضـ 

ػٟز اؾشفبزٜ زض ٔغبِقبر ٔرشّف ثسِيُ 

ٞبي ا٘ساظٜ  فسْ ٚػٛز سقساز ٔٙبؾت ايؿشٍبٜ

 ٌيطي ٚ ثب عَٛ زٚضٜ آٔبضي ٔٙبؾت

ثطآٚضز ثبضـ زض ؾغح اؾشبٖ ثب اؾشفبزٜ  -1

 اظ ٔسَ ٞبي ٔرشّف ثبضـ ٔبٞٛاضٜ اي

ٔمبيؿٝ ٘شبيغ ٔسَ ٞبي ٔرشّف ثب ٘شبيغ  -2

 ايؿشٍبٜ ٞبي ؾٙؼف ظٔيٙي ٚ ا٘شربة

 ثٟشطيٗ ٔسَ ثب وٕشطٖ ذغب

اؾشرطاـ زازٜ ٞبي ثبضـ اظ ٔسَ  -3

غح اؾشبٖا٘شربثي ثطاي ؾ  

اؾشفبزٜ اظ ؾطي زازٜ ٞبي سِٛيس قسٜ زض  -4

 ٔغبِقبر ٞٛاقٙبؾي عطح ٞبي ٔغبِقبسي

 اؾشبٖ

اضائٝ ضاٜ حُ 

 ٔكىُ

7 
قطوز آة 

اي  ٔٙغمٝ

ثطضؾي ٚ سحميك زض ذهٛل 

فٛأُ وبٞف ػطيبٖ ٞبي 

ؾغحي زض ؾبَ ٞبي اذيط ٚ ؾٟٓ 

ٞبي دػٚٞكي  اِٚٛيز سمبضب ٔحٛض

ٚ فٙبٚضي وكٛض زض 

ثطضؾي فُّ ٚ فٛأُ     -4

ٞب ٚ  وبٞف ضٚا٘بة حٛضٝ

ٞب ٚ سبطيطار  افز آثرٛاٖ

ِعْٚ ثطضؾي فّٕي ٚ زليك زاليُ وبٞف 

 ضٚا٘بثٟب

أىبٖ سكريم زاليُ وبٞف ٘بٔشٙبؾت 

 ضٚا٘بة ٞب ٘ؿجز ثٝ ثبضـ ٞب

اضائٝ ضاٜ حُ 

 كىُٔ
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ٞبي آة ظٔيٙٝ آة ٞط يه اظ فٛأُ زض ايٗ وبٞف آشضثبيؼبٖ قطلي ظيطظٔيٙي ٚ ؾغحي  

 ثط يىسيٍط

8 

قطوز آة 

 اي ثٛقٟط ٔٙغمٝ

سٟيٝ ٔسَ ٘ٛيٗ ثبضـ ٚ ضٚا٘بة زض 

 اؾشبٖ ٚ حٛضٝ ٞبي ثبالزؾز
 سمبضب ٔحٛض

ضاٞجطزٞبي ؾٙس چكٓ 

 ا٘ساظ ٚظاضر ٘يطٚ

فمساٖ ؾبٔب٘ٝ يب قجىٝ     -2

وبُٔ دبيف يىذبضچٝ ٔٙبثـ 

 (آة)وٕي ٚ ويفي

ا٘ؼبْ ضٚـ ٞبي ٘ٛيٗ زض ػٟز دبيف ٚ 

 ٔسيطيز ؾيُ 

ٝ ضٚـ ٞبي ٘ٛيٗ زض وٕسيطيز ؾيُ ث

ػٟز سٟيٝ ثط٘بٔٝ فّٕيبسي ؾيُ زض قطايظ 

 اضغطاض

اضائٝ ضاٜ حُ 

 ٔكىُ

9 

قطوز آة 

 اي سٟطاٖ ٔٙغمٝ

ٔقطفي ضٚـ ٞبي ٘ٛيٗ زض 

فٙبٚضيٟبي ديف ثيٙي ٞٛاقٙبؾي ٚ 

سؼٟيعار ٘ٛيٗ ؾٙؼف ٚ دبيف 

زؾشٍبٟٞبي ٞكساض ؾيُ ٚ ا٘ساظٜ 

 ٌيطي ؾيالة

 سمبضب ٔحٛض

اِٚٛيز ٞبي دػٚٞكي 

بٚضي وكٛض زض ٚ فٙ

 ظٔيٙٝ آة

فمساٖ ؾبٔب٘ٝ يب قجىٝ     -2

وبُٔ دبيف يىذبضچٝ ٔٙبثـ 

 آة)وٕي ٚ ويفي(

ٔكىالر ٚ ٞعيٙٝ ثبالي ا٘ساظٜ ٌيطي ٞبي 

 ٔيسا٘ي ػٟز دبيف وٕي ٔٙبثـ آة ؾغحي

ٔقطفي ضٚـ ٞبي ٘ٛيٗ ٚ زليك ٚ ٔمطٖٚ ثٝ 

نطفٝ الشهبزي ػٟز دبيف ٔٙبثـ آة 

 ؾغحي

اضائٝ ضاٜ حُ 

 ٔكىُ

11 

وز آة قط

 اي سٟطاٖ ٔٙغمٝ

اضظيبثي ضٚقٟبي ٘ٛيٗ ديف ثيٙي 

ٚ ٞكساض ؾيُ ٚ أىبٖ ؾٙؼي زض 

 قٟط سٟطاٖ.ذهٛل والٖ

 سمبضب ٔحٛض

اِٚٛيز ٞبي دػٚٞكي 

ٚ فٙبٚضي وكٛض زض 

 ظٔيٙٝ آة

ضطٚضر حفبؽز -12

ٞب ٚ ؾٛاحُ ٚ  ضٚزذب٘ٝ

 ؾبٔب٘سٞي آٟ٘ب

 ساض ؾيُضاٜ ا٘ساظي ؾبٔب٘ٝ ٞك ذغطار ػب٘ي ٚ ٔبِي ٘بقي اظ ؾيالة
اضائٝ ضاٜ حُ 

 ٔكىُ

11 

ؾبظٔبٖ آة ٚ 

 ثطق ذٛظؾشبٖ

 ثطآٚضز زض ٔسضٖ ٞبي ضٚـ وبضثطز

 ثطف ٔقبزَ آة اضسفبؿ
 ٔحٛض سمبضب

 چكٓ ؾٙس ضاٞجطزٞبي

 ٘يطٚ ٚظاضر ا٘ساظ

 ٚ قٙبؾبيي فسْ    -1

 ٚ آة ٔٙبثـ اظ ثٟيٙٝ اؾشفبزٜ

 آثي ٔٙبثـ يىذبضچٝ ٔسيطيز

 ٚـض ثٝ اؾشبٖ زض ثطف ٔقبزَ آة ثطآٚضز

 ػسيس ٞبي

 زض اؾشبٖ زض ثطف شٚة ٔقبزَ آة سقييٗ

 .ثبقس ٔي ٘يبظ ٔٛضز اؾشبٖ آثي ٔٙبثـ ثطآٚضز

 حُ ضاٜ اضائٝ

 ٔكىُ

12 

قطوز آة 

اي ذطاؾبٖ  ٔٙغمٝ

 ضضٛي

وبضثطز ضٚـ ٞبي ٘ٛيٗ زض اضظيبثي 

ٚ ثٟيٙٝ يبثي قجىٝ ثبضاٖ ؾٙؼي 

 اؾشبٖ ذطاؾبٖ ضضٛي

دبيبٖ ٘بٔٝ 

 زا٘كؼٛيي

اِٚٛيز ٞبي دػٚٞكي 

ٚ فٙبٚضي وكٛض زض 

 ظٔيٙٝ آة

فمساٖ ؾبٔب٘ٝ يب قجىٝ     -2

وبُٔ دبيف يىذبضچٝ ٔٙبثـ 

 آة)وٕي ٚ ويفي(

سقييٗ قجىٝ ثٟيٙٝ ثبضاٖ ؾٙؼي زض اؾشبٖ 

 ذطاؾبٖ ضضٛي

اضظيبثي ٚ ثٟيٙٝ يبثي قجىٝ ثبضاٖ ؾٙؼي 

اؾشبٖ ذطاؾبٖ ضضٛي ثب وٕه ضٚـ ٞبي 

 ٘ٛيٗ

اضائٝ ضاٜ حُ 

 ٔكىُ

13 
قطوز آة 

طاؾبٖ اي ذ ٔٙغمٝ

سسٚيٗ زؾشٛضاِقُٕ سقييٗ ٔحُ، 

ؾبذز ٚ ثٟطٜ ثطزاضي اظ ايؿشٍبٜ 
اِٚٛيز ٞبي دػٚٞكي  سمبضب ٔحٛض

ٚ فٙبٚضي وكٛض زض 

فمساٖ ؾبٔب٘ٝ يب قجىٝ     -2

وبُٔ دبيف يىذبضچٝ ٔٙبثـ 

بر ؾبظٜ اضائٝ ضٛاثظ سقييٗ ٔحُ، ٔكره

اي ٚ قطايظ ثٟطٜ ثطزاضي ٔٙبؾت اظ ايؿشٍبٜ 

سسٚيٗ زؾشٛضاِقُٕ ثطاي سقييٗ ٔحُ 

ٔٙبؾت، ؾبذز ٚ ثٟطٜ ثطزاضي اظ ايؿشٍبٜ 

سٟيٝ 

 زؾشٛضاِقُٕ
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ٞبي ٞيسضٚٔشطي زض ؾغح اؾشبٖ  ضضٛي

 ذطاؾبٖ ضضٛي

ٞبي ٞيسضٚٔشطي زض ٔٙبعك ذكه ٚ ٘يٕٝ  آة)وٕي ٚ ويفي( ظٔيٙٝ آة

 ذكه

ٞبي ٞيسضٚٔشطي زض ؾغح اؾشبٖ ذطاؾبٖ 

ضضٛي ثٝ فٙٛاٖ ٔٙغمٝ اي ثب قطايظ ذكه 

 ٚ ٘يٕٝ ذكه

14 

قطوز آة 

 اي فبضؼ ٔٙغمٝ

اؾشفبزٜ اظ ضٚقٟبي ٘ٛيٗ ثطآٚضز  

ٔمساض ثبضـ زض ٔٙبعك فبلس آٔبض 

 اؾشبٖ فبضؼ

 سمبضب ٔحٛض

اِٚٛيز ٞبي دػٚٞكي 

ٚ فٙبٚضي وكٛض زض 

 ظٔيٙٝ آة

فمساٖ ؾبٔب٘ٝ يب قجىٝ     -2

وبُٔ دبيف يىذبضچٝ ٔٙبثـ 

 (آة)وٕي ٚ ويفي

فسْ وبضايي ٔٙبؾت ضٚقٟبي ٔٛػٛز سرٕيٗ 

زض زقز ٚ اضسفبفبر ٔحسٚزٜ ٞبي ثبضـ 

 ٔغبِقبسي

اضائٝ زؾشٛضاِقُٕ ػٟز سرٕيٗ ثبضـ ثٝ 

 ضٚقٟبي ٘ٛيٗ ٚاضائٝ ٘طْ افعاض وبضثطدؿٙس   

سٟيٝ 

 زؾشٛضاِقُٕ

15 

قطوز آة 

 اي وطٔبٖ ٔٙغمٝ

ثطضؾي ٚ اضظيبثي ضاٞىبضٞبي 

فّٕي وبٞف سجريط اظ ٔربظٖ 

 ؾسٞب 

 سمبضب ٔحٛض

اِٚٛيز ٞبي دػٚٞكي 

ض زض ٚ فٙبٚضي وكٛ

 ظٔيٙٝ آة

اسالف چكٍٕيط ٔٙبثـ     -6

آة اظ عطيك سجريط ٚ 

ثٙسي سقطق)ٔحبؾجٝ، دٟٙٝ )  

ايطاٖ ثٝ فٙٛاٖ وكٛضي ٚالـ زض ٔٙغمٝ 

ذكه ٚ ٘يٕٝ ذكه ثب ٔؿبئّي ٔب٘ٙس وٕجٛز 

ضٚ اؾز ٚ اظ ايٗ  ٔٙبثـ آة ٚ سغييط الّيٓ ضٚثٝ

ٞبي ٔرشّف،  ضٚ الظْ اؾز سب ثب ا٘ؼبْ ضٚـ

ا حفؼ وٙيٓ.اظ ػّٕٝ  ٔٙبثـ آة وكٛضٔبٖ ض

ٟٕٔشطيٗ  ٔكىالر زض ظٔيٙٝ ٔسيطيز ٔٙبثـ 

آة، سجريط قسيس آة اظ دكز ٔربظٖ ؾسٞب 

 ٔي ثبقس.

وبٞف ٔيعاٖ سجريط اظ ٔربظٖ ؾسٞبي 

 اؾشبٖ

اضائٝ ضاٜ حُ 

 ٔكىُ

16 

ؿشوت آة 

اي  هٌغمِ

 وشهبًـبُ

 هخبعشُ ّبي پٌِْ ثشسػی 

 الليوی حذي حَادث دس آهيض
 تمبضب هحَس

 بيّ اٍلَيت

 فٌبٍسي ٍ پظٍّـی

 آة صهيٌِ دس وـَس

 ّب سٍدخبًِ حفبظت ضشٍست

 آًْب ػبهبًذّی ٍ ػَاحل ٍ
 حذي حَادث ًمـِ اسايِ حذي  حَادث ثب همبثلِ

 حل ساُ اسائِ

 هـىل

17 

قطوز آة 

 اي ٌّؿشبٖ ٔٙغمٝ

ضٚـ ٞبي ٘ٛيٗ ٚ اػطايي وٙشطَ 

سّفبر شذبيط آثي، وٙشطَ ضؾٛثبر ٚ 

افعايف ثٟطٜ ٚضي ؾسٞبي 

 شبٌّٖؿ

 سمبضب ٔحٛض

اِٚٛيز ٞبي دػٚٞكي 

ٚ فٙبٚضي وكٛض زض 

 ظٔيٙٝ آة

سقٕيطار ٚ ٍٟ٘ساضي اظ -14

ٞبي  سإؾيؿبر آثي ؾبظٜ

ٞيسضِٚيىي)ؾس ٚ قجىٝ ٚ 

ٞبي  سبؾيؿبر ٚاثؿشٝ، ؾيؿشٓ

ثٙسي سإؾيؿبر، ػٌّٛيطي  آة

 اظ ضقس ػّجىٟب ٚ ...(

لسيٕي قسٖ ضٚـ ٞبي ٔٛػٛز وٙشطَ 

 شذبيط آثي

٘شؾبض ٔي ضٚز ضٚـ ثب اػطاي ايٗ عطح ا

ٞبي ٘ٛيٗ ٚ اػطايي وٙشطَ سّفبر شذبيط 

آثي، وٙشطَ ضؾٛثبر ٚ افعايف ثٟطٜ ٚضي 

 ؾسٞبي ٌّؿشبٖ

ثٛٔي ؾبظي 

 فٙبٚضي
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18 

قطوز آة 

 اي ٌّؿشبٖ ٔٙغمٝ

ثطضؾي فُّ وبٞف آثسٞي 

ضٚزذب٘ٝ ٞبي اؾشبٖ ٌّؿشبٖ ٚ 

افز آثرٛاٖ ٞب ٚ سحّيُ اطط 

ٔشمبثُ ثبضـ، آة ٞبي ؾغحي ٚ 

 ثط يىسيٍط ظيطظٔيٙي

 سمبضب ٔحٛض

اِٚٛيز ٞبي دػٚٞكي 

ٚ فٙبٚضي وكٛض زض 

 ظٔيٙٝ آة

ثطضؾي فُّ ٚ فٛأُ     -4

ٞب ٚ  وبٞف ضٚا٘بة حٛضٝ

ٞب ٚ سبطيطار  افز آثرٛاٖ

ٞبي ظيطظٔيٙي ٚ ؾغحي  آة

 ثط يىسيٍط

وبٞف آثسٞي ضٚزذب٘ٝ ٞبي اؾشبٖ ثبفض 

ايؼبز ٔكىالر ٔشقسزي زض ظٔيٙٝ سبٔيٗ آة 

 وكبٚضظي ٌطزيسٜ اؾز. ٔرهٛنب زض ظٔيٙٝ

ثب اػطاي ايٗ عطح ا٘شؾبض ٔي ضٚز فُّ 

وبٞف آثسٞي ضٚزذب٘ٝ ٞبي اؾشبٖ ٚ اططار 

ٔشمبثُ آة ثب ثبضـ ٔكرم ٌطز٘س ٚ 

عطحي ثطاي ديف ثيٙي ايٗ ضفشبض ٚ سغييط 

 سطاظ ٔقطفي ٌطزز.

اضائٝ ضاٜ حُ 

 ٔكىُ

19 

قطوز آة 

 اي ٕٞساٖ ٔٙغمٝ

ثطضؾي ٚ سقييٗ آة ٔقبزَ ثطف ثب 

فبزٜ اظ سهبٚيط ٔبٞٛاضٜ اي ثٝ اؾش

ذهٛل زض حٛضٝ آثطيع ؾس ٞبي 

 ٔرع٘ي اؾشبٖ

دبيبٖ ٘بٔٝ 

 زا٘كؼٛيي

اِٚٛيز ٞبي دػٚٞكي 

ٚ فٙبٚضي وكٛض زض 

 ظٔيٙٝ آة

فسْ قٙبؾبيي ٚ     -1

اؾشفبزٜ ثٟيٙٝ اظ ٔٙبثـ آة ٚ 

 ٔسيطيز يىذبضچٝ ٔٙبثـ آثي

 وٙشطَ ثطفؿٙؼي ايؿشٍبٟٞبي ٔطثٛعٝ 
قسٜ ثطف ػٟز  ٔحبؾجٝ آة ٔقبزَ شٚة

 ٔحبؾجٝ ٚضٚزي ثٝ ٔرعٖ ؾس اوجبسبٖ
 اػطاي دبيّٛر

 

 محًرمىابغ آب -2

 غيشهتؼبسف آة هٌبثغ  2-3

 ييمحصًل وها اهذاف مًرد اوتظار داليل ايلًيت داضته يذيػىًان مطکل کل  ياسىاد باال دست قيوًع تحق قيػىًان تحق ػىًان ضرکت فيرد

1 

ؿشوت تَػؼِ  

هٌبثغ آة ٍ 

 ًيشٍي ايشاى

اضائٝ ضٚـ ٞبي ٔحبؾجبسي    

ثطاي ثطآٚضز وٕيز آة ؾجع ٚ 

سّفيك آٖ ثب ٔسَ ٞبي سرهيم 

 ٔٙبثـ آة

 تمبضب هحَس
ػيبػت ّبي ولی 

 ػلن ٍ فٌبٍسي
 اسائِ ساُ حل   

2 

ؿشوت تَػؼِ  

هٌبثغ آة ٍ 

 ًيشٍي ايشاى

ثىبضٌيطي ضٚـ ٞبي ٘ٛيٗ زض 

ٕ٘ه ظزايي اظ آة ٞبي قٛض ِٚت 
 تمبضب هحَس

ولی ػيبػت ّبي 

 ػلن ٍ فٌبٍسي
 

ثْشُ گيشي اص هٌبثغ آثی غيش ًبهتؼبسف 

ثشاي هلشف هختلف اص لجيل ؿشة ، 

 كٌؼت ٍ .....

هؼشفی سٍؿْبي ًَيي فٌی ٍ التلبدي 

 رْت اػتفبدُ اص آثْبي ًبهتؼبسف

ثَهی ػبصي 

 فٌبٍسي
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 قٛض

3 

قطوز آة 

اي ذطاؾبٖ  ٔٙغمٝ

 ػٙٛثي

أىبٖ ؾٙؼي ثٟطٜ ثطزاضي اظ 

بثـ آة آثٟبي غيط ٔشقبضف ٚ ٔٙ

قٛض  زض ٔحسٚزٜ ٞبي ٔغبِقبسي 

قٟطؾشبٖ عجؽ ٚ ٔحبؾجٝ ليٕز 

سٕبْ قسٜ آة  ٚ ٔمبيؿٝ آٖ ثب 

 ليٕز سٕبْ قسٜ ؾبيط ٔٙبثـ

 سمبضب ٔحٛض

اِٚٛيز ٞبي دػٚٞكي 

ٚ فٙبٚضي وكٛض زض 

 ظٔيٙٝ آة

فسْ قٙبؾبيي ٚ     -1

اؾشفبزٜ ثٟيٙٝ اظ ٔٙبثـ آة ٚ 

 ٔسيطيز يىذبضچٝ ٔٙبثـ آثي

بي غيط ٔشقبضف زض ضاؾشبي اؾشفبزٜ اظ آثٟ

 ػجطاٖ افز آثرٛاٖ
    

4 

قطوز آة 

اي ذطاؾبٖ  ٔٙغمٝ

 ػٙٛثي

اضظيبثي ٚضقيز ثٟطٜ ثطزاضي اظ 

ٔٙبثـ آة ٘بٔشقبضف زض ٔسيطيز 

سمبضبي ثرف وكبٚضظي ٚ اضائٝ 

ضاٞىبضٞب ٚ ضاٞجطزٞبي ثٟجٛز 

 ٚضقيز ٔٛػٛز

 سمبضب ٔحٛض

عطح ٞبي سحميمبر ٚ 

سٛؾقٝ فٙبٚضي ٔهٛة 

ٛظـ ٚ قٛضاي آٔ

 دػٚٞف ٚظاضر ٘يطٚ

فسْ قٙبؾبيي ٚ     -1

اؾشفبزٜ ثٟيٙٝ اظ ٔٙبثـ آة ٚ 

 ٔسيطيز يىذبضچٝ ٔٙبثـ آثي

اؾشفبزٜ اظ آثٟبي غيط ٔشقبضف زض ضاؾشبي 

ػجطاٖ افز آثرٛاٖ ٚ ثٟجٛز ٚضقيز ويفي 

 آة قطة ٚ نٙقز

    

5 

قطوز آة 

 اي ؾٕٙبٖ ٔٙغمٝ

اضظيبثي ضٚقٟبي قيطيٗ ؾبظي 

ض ٚ اضائٝ ٌعيٙٝ آثٟبي قٛض ٚ ِجكٛ

 وبضآٔس ثطاي اؾشبٖ ؾٕٙبٖ

 سمبضب ٔحٛض

اِٚٛيز ٞبي دػٚٞكي 

ٚ فٙبٚضي وكٛض زض 

 ظٔيٙٝ آة

1-     ٜ فسْ قٙبؾبيي ٚ اؾشفبز

ثٟيٙٝ اظ ٔٙبثـ آة ٚ ٔسيطيز 

 يىذبضچٝ ٔٙبثـ آثي

أطٚظٜ ثطذي وكٛضٞب ثرف فٕسٜ اي اظ ٘يبظ 

آثي ذٛز ضا اظ قيطيٗ ؾبظي آثٟبي قٛض 

س. زض وكٛض ٔب ٘يع ايٗ لبثّيز سبٔيٗ ٔي ٕ٘بيٙ

ٚػٛز زاضز ٚ زض آيٙسٜ لغقب ثيكشط ضاػـ ثٝ آٖ 

ذٛاٞيٓ قٙيس. اؾشبٖ ؾٕٙبٖ ٞٓ ثٝ ِحبػ 

وٕجٛز ٔٙبثـ )وٕي ٚ ويفي( ٚ ٞٓ ثٝ ِحبػ 

أىبٖ سإٔيٗ اظ آثٟبي ٘بٔشقبضف ٔي سٛا٘س 

ايٗ سقبزَ الشهبزي ضا ثطلطاض ٕ٘بيس. أب زض 

ضٚـ ٔيبٖ ضٚقٟبي ٔرشّف قيطيٗ ؾبظي 

الشهبزي، وبضثطزي ٚ دبيساض ثطاي ايٗ اؾشبٖ 

ا٘شربة فٙبٚضي الشهبزي، فّٕي ٚ دبيساض 

ثطاي قيطيٗ ؾبظي آثٟبي قٛض ٚ ِجكٛض ثب 

 سٛػٝ ثٝ دشب٘ؿيّٟب ٚ ٘يبظٞبي اؾشبٖ

 ٙبٚضيٟبي ٔٙشرتثٛٔي ؾبظي فٙبٚضي يب ف

ثٛٔي ؾبظي 

 فٙبٚضي
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قٙبذشٝ قسٜ ٘يؿز وٝ ثب ا٘ؼبْ ايٗ سحميك 

ٔي سٛاٖ فٙبٚضي ثٟشط ضا ا٘شربة ٚ ثٛٔي 

 ٕ٘ٛز. 

6 

قطوز آة 

 اي ٌّؿشبٖ ٔٙغمٝ

ثطضؾي اػطاي ضٚـ ٞبي ٔرشّف 

آثيبضي قٛضٚضظي ٚ اؾشفبزٜ ثٟيٙٝ 

اظ آة ٞبي ٘بٔشقبضف ثطاي سظجيز 

وبٖ٘ٛ ٞبي ثحطا٘ي ضيعٌطز 

 ٌّؿشبٖ

 سمبضب ٔحٛض

اِٚٛيز ٞبي دػٚٞكي 

ٚ فٙبٚضي وكٛض زض 

 ظٔيٙٝ ٔحيظ ظيؿز

ٚ  فسْ قٙبؾبيي    -1

اؾشفبزٜ ثٟيٙٝ اظ ٔٙبثـ آة ٚ 

 ٔسيطيز يىذبضچٝ ٔٙبثـ آثي

ٚػٛز ٔٙبثـ آة قيطيٗ ٔحسٚز، اؾشفبزٜ اظ 

ؾبيط ٔٙبثـ آة ضا ػٟز ا٘ؼبْ فقبِيز ٞبي 

 وكبٚضظي سٛػيٝ دصيط ٔي ؾبظز.

ثب اػطاي ايٗ عطح ا٘شؾبض ٔي ضٚز ضٚـ 

ٞبي ٔرشّف آثيبضي قٛضٚضظي ٚ اؾشفبزٜ 

طاي سظجيز ثٟيٙٝ اظ آة ٞبي ٘بٔشقبضف ث

وبٖ٘ٛ ٞبي ثحطا٘ي ضيعٌطز ٌّؿشبٖ 

 قٙبؾبيي ٌطز٘س.

اضائٝ ضاٜ حُ 

 ٔكىُ

7 

قطوز آة 

 اي ٔطوعي ٔٙغمٝ

ثطضؾي سبطيط ايؼبز سهفيٝ ذب٘ٝ 

فبضالة قٟط اضان ثط ٚضقيز 

ويفي ؾفطٜ ٞبي آة ظيطظٔيٙي 

 زقز اضان ٚ ٔحسٚزٜ اطط دصيط.

 سمبضب ٔحٛض

اِٚٛيز ٞبي دػٚٞكي 

ٚ فٙبٚضي وكٛض زض 

 يٙٝ آةظٔ

ٞبي سٛؾقٝ  اططار عطح    -7

ثط ٔٙبثـ آة)ظيطظٔيٙي ٚ 

 ؾغحي(

اؾشفبزٜ اظ دؿبة ٞب اٌط ثي ٔغبِقٝ قطايظ 

ٔحُ ٚ فٙبنط ٔٛػٛز زض ذبن اضاضي 

اؾشفبزٜ قٛز چٝ ثؿب دؽ اظ ٔسسي ؾجت 

افعايف ٚ سؼٕـ ثيف اظ حس ٔؼبظ فٙبنط 

٘بٔغّٛة زض ذبن قسٜ ٚ ٔكىالر 

ٛؿ وكز ٚ ػسيسسطي ثٛػٛز آيس اظ عطفي ٘

٘حٜٛ سؼٕـ ايٗ فٙبنط زض ا٘ساْ ٌيبٜ )ضيكٝ 

, غسٜ , ثطي ٚ يب ٔيٜٛ ( ٚ ايٙىٝ وساْ 

لؿٕز ٔٛضز اؾشفبزٜ لطاض ٔيٍيطز ٘يع ٟٔٓ 

اؾز وٝ ثبيؿشي ٔس ٘ؾط لطاض ٌيطز. اِجشٝ 

فطو ايٙؿز وٝ دؿبة ٔٛضز اؾشفبزٜ دؿبة 

 ذطٚػي اظ سهفيٝ ذب٘ٝ ثب قطايظ فقّي اؾز

ر سرّيٝ دؿبة سهفيٝ سكطيح ٚ اضظيبثي اططا

ذب٘ٝ فبضالة اضان ثط ٔحيظ ظيؿز ٔٙغمٝ 

سهفيٝ ذب٘ٝ اضظيبثي اطط دؿبة سهفيٝ ذب٘ٝ 

اضان ثط ويفيز ٔٙبثـ آة ؾغحي ٚ 

ظيطظٔيٙي ٔٙغمٝ اضظيبثي اططار ظيؿز 

ٔحيغي سرّيٝ دؿبة سهفيٝ ذب٘ٝ ثط 

 اوٛؾيؿشٓ ٔحسٚزٜ اططدصيط

اضائٝ ضاٜ حُ 

 ٔكىُ

8 
قطوز آة 

اي  ٔٙغمٝ

سجييٗ ٚ سحّيُ ػبيٍبٜ ٔسيطيز 

ٔٙبثـ آة ٘بٔشقبضف زض قطايظ 

وٙٛ٘ي ٚ آسي ٔسيطيز ثرف آة  

اِٚٛيز ٞبي دػٚٞكي  سمبضب ٔحٛض

ٚ فٙبٚضي وكٛض زض 

فسْ قٙبؾبيي ٚ     -1

اؾشفبزٜ ثٟيٙٝ اظ ٔٙبثـ آة ٚ 
قٙبؾبيي ضٚقٟبي وبضآٔس اؾشفبزٜ اظ آثٟبي  ف چٍٍٛ٘ي ٔسيطيز ٔٙبثـ آة ٘بٔشقبض

٘بٔشقبضف )آة زضيب ، دؿبة ٚ...( ثطاي 

سٟيٝ 

 زؾشٛضاِقُٕ
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 ٔهبضف ٔرشّف وكبٚضظي ، قطة ٚ نٙقز  ٔسيطيز يىذبضچٝ ٔٙبثـ آثي ظٔيٙٝ آة )دطٚغٜ ّٔي ( بٖٞطٔعٌ

 

 محًرمىابغ آب -2

 صيشصهيٌی آثْبي ثخـی تؼبدل ٍ احيبء  2-4

 ييمحصًل وها اهذاف مًرد اوتظار يل ايلًيت داضتهدال يذيػىًان مطکل کل  ياسىاد باال دست قيوًع تحق قيػىًان تحق ػىًان ضرکت فيرد

1 

قطوز آة 

 اي انفٟبٖ ٔٙغمٝ

اضظيبثي عطح احيب ٚ سقبزَ ثركي 

ٔٙبثـ آة ظيطظٔيٙي زض اؾشبٖ ٚ 

 اضائٝ ضاٞىبضٞبي انالحي

 سمبضب ٔحٛض
ضاٞجطز ٞبي ؾٙس چكٓ 

 ا٘ساظ ٚظاضر ٘يطٚ

ٚػٛز دسيسٜ فطٚ٘كؿز     -8

ٞب ٚ ضطٚضر اضائٝ  زض زقز

 ضٞبي ديكٍيطا٘ٝضاٞىب

ثب سٛػٝ ثٝ ا٘ؼبْ دطٚغٜ ٞبي ٔشقسز زض عطح 

احيب ٚ سقسَ ثركي آة ظيطظٔيٙي، ٞٙٛظ ايٗ 

السأبر ٘شبيغ ٔظجشي زض ثؿيبضي اظ زقشٟب زض 

 وبٞف افز ؾغح آثرٛاٟ٘ب ٘ساقشٝ ا٘س.

ديكٟٙبز ضاٞىبضٞبي اػطايي ػٟز ثبظثيٙي 

 عطح

اضائٝ ضاٜ حُ 

 ٔكىُ

2 

قطوز آة 

اي  ٔٙغمٝ

 بٖ غطثيآشضثبيؼ

اضظيبثي اططار اػطاي عطح احيبء ٚ 

سقبزَ ثركي آثرٛاٖ ٚ اضائٝ 

ضاٞىبض ثطاي انالح ٚ اضسمبء اطط 

ثركي عطح زض حٛضٝ آثطيع 

 زضيبچٝ اضٚٔيٝ

 سمبضب ٔحٛض

اِٚٛيز ٞبي دػٚٞكي 

ٚ فٙبٚضي وكٛض زض 

 ظٔيٙٝ آة

ثطضؾي فُّ ٚ فٛأُ     -4

ٞب ٚ  وبٞف ضٚا٘بة حٛضٝ

ار ٞب ٚ سبطيط افز آثرٛاٖ

ٞبي ظيطظٔيٙي ٚ ؾغحي  آة

 ثط يىسيٍط

حفبؽز اظ ٔٙبثـ آة زض حٛضٝ آثطيع زضيبچٝ 

 اضٚٔيٝ

سٛؾقٝ دبيساض ٚ حفؼ ٔٙبثـ آة ظيطظٔيٙي، 

 ٔسيطيز ثٟيٙٝ آثرٛاٖ ٞب

اضائٝ ضاٜ حُ 

 ٔكىُ

3 

قطوز آة 

 اي اِجطظ ٔٙغمٝ

ثطضؾي ٔٛا٘ـ ٚ چبِف ٞبي 

اػشٕبفي دطٚغٜ ٞبي عطح احيب ٚ 

آة ظيط ظٔيٙي سقبزَ ثركي ٔٙبثـ 

 اؾشبٖ اِجطظ ٚ اضائٝ ضاٞىبض

 سمبضب ٔحٛض

اِٚٛيز ٞبي دػٚٞكي 

ٚ فٙبٚضي وكٛض زض 

 ظٔيٙٝ آة

ٚػٛز دسيسٜ فطٚ٘كؿز     -8

ٞب ٚ ضطٚضر اضائٝ  زض زقز

 ضاٞىبضٞبي ديكٍيطا٘ٝ

ٚػٛز ٔكىالر ديچيسٜ زض  دط ٚ ٔؿّٛة 

إِٙفقٝ ٕ٘ٛزٖ چبٜ ٞبي غيط ٔؼبظ ٚ چبِف 

٘هت وٙشٛض   ٞبي اػشٕبفي زض دطٚغٜ

 ٞٛقٕٙس 

قٙبؾبيي ؽطفيز اػشٕبفي ٚ فطٍٞٙي 

ٔٙغمٝ ثطاي ضفـ ٔٛا٘ـ ٔٛػٛز ٚ اضائٝ ضاٞىبض 

ثطاي سقبُٔ ثب اػشٕبؿ ػٟز ٘يُ ثٝ اٞساف 

 دطٚغٜ ٞبي عطح سقبزَ ثركي

اضائٝ ضاٜ حُ 

 ٔكىُ

قطوز آة  4
آ٘بِيع حؿبؾيز افز سطاظ آثرٛاٖ 

ٞكشٍطز زض اضسجبط ثب فٛأُ 
اِٚٛيز ٞبي دػٚٞكي  سمبضب ٔحٛض

ٚ فٙبٚضي وكٛض زض 

ثطضؾي فُّ ٚ فٛأُ     -4

ٞب ٚ  وبٞف ضٚا٘بة حٛضٝ
افز سطاظ آة ظيطظٔيٙي ٚ ٚٔكىالر ٘بقي اظ 

سٟيٝ ٌعاضقي اظ فُّ افز سطاظ آثٟبي 

ط ضفشبض ٔشمبثُ آثٟبي ؾغحي ٚ سحّيّي ث
سٟيٝ 
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ٞب ٚ سبطيطار  افز آثرٛاٖ ظٔيٙٝ آة ٔرشّف  اي اِجطظ ٔٙغمٝ

ٞبي آة ظيطظٔيٙي ٚ ؾغحي  

 ثط يىسيٍط

 زؾشٛضاِقُٕ ؾغحي ٚ ظيطظٔيٙي آٖ

5 

قطوز آة 

 اي اِجطظ ٔٙغمٝ

ثطضؾي اططثركي عطح احيب ٚ 

سقبزَ ثركي ٔٙبثـ آة ظيطظٔيٙي 

اؾشبٖ اِجطظ ثب اؾشفبزٜ اظ ٔسَ 

فسزي آة ظيطظٔيٙي )زض يه 

 ٔحسٚزٜ دبيّٛر(

 سمبضب ٔحٛض

اِٚٛيز ٞبي دػٚٞكي 

ٚ فٙبٚضي وكٛض زض 

 ظٔيٙٝ آة

ٚػٛز دسيسٜ فطٚ٘كؿز     -8

ٞب ٚ ضطٚضر اضائٝ  زض زقز

 ضاٞىبضٞبي ديكٍيطا٘ٝ

فسْ ٚػٛز اعالفبر زليك اظ اطط ثركي 

عطح سقبزَ ثركي ٚ ٘ٛالم ٚ ٔكىالر 

 ٔٛػٛز

ثطضؾي ٚضقيز ٔٛػٛز عطح سقبزَ ثركي ٚ 

قٙبؾبيي ٘مبط لٛر ٚ ٔكىالر ٔٛػٛز ٚ 

اضائٝ ضاٞىبضٞبي ٔٙبؾت ػٟز ضفـ ٔٛا٘ـ ٚ 

 ٔكىالر

 اػطاي دبيّٛر

6 

قطوز آة 

 اي ثٛقٟط ٔٙغمٝ

ثطضؾي ٚضقيز وف قىٙي چبٜ ٞب 

ثط ٔيعاٖ ذؿبضر ٚاضزٜ ثط آثرٛاٖ 

 ٞب

 سمبضب ٔحٛض
ضاٞجطز ٞبي ؾٙس چكٓ 

 ا٘ساظ ٚظاضر ٘يطٚ

ٚػٛز دسيسٜ فطٚ٘كؿز     -8

ٞب ٚ ضطٚضر اضائٝ  زض زقز

 ضاٞىبضٞبي ديكٍيطا٘ٝ

افز ؾغح ؾفطٜ ٞبي آة ظيط ظٔيٙي ٚ 

 طزاقز زض زقز ٞبي اؾشبٖافعايف ث

اضائٝ زؾشٛضاِقُٕ ٚ ٔيعاٖ سبطيط وف قىٙي 

 چبٜ ثط افز ؾغح آة ظيط ظٔيٙي 

اضائٝ ضاٜ حُ 

 ٔكىُ

7 

قطوز آة 

 اي ثٛقٟط ٔٙغمٝ

ثطضؾي دسيسٜ فطٚ٘كؿز آثرٛاٖ 

 ٞبي زقز ٞبي عّحٝ ٚ فبضيبة
 سمبضب ٔحٛض

ضاٞجطزٞبي ؾٙس چكٓ 

 ا٘ساظ ٚظاضر ٘يطٚ

ؿز ٚػٛز دسيسٜ فطٚ٘ك    -8

ٞب ٚ ضطٚضر اضائٝ  زض زقز

 ضاٞىبضٞبي ديكٍيطا٘ٝ

افز ؾغح ؾفطٜ ٞبي آة ظيط ظٔيٙي ٚ 

 افعايف ثطزاقز زض زقز ٞبي اؾشبٖ

ػٌّٛيطي اظ سرطيت وٕي ٚ ويفي آثرٛاٖ 

 ظيط ظٔيٙي

اضائٝ ضاٜ حُ 

 ٔكىُ

8 

قطوز آة 

اي ذطاؾبٖ  ٔٙغمٝ

 ػٙٛثي

ثطضؾي ضٚ٘س ٚ دبيف ذكىؿبِي ٞب 

ثب  زض اؾشبٖ ذطاؾبٖ ػٙٛثي

اؾشفبزٜ اظ قبذم ٞبي ػبٔـ 

 زيٙبٔيىي

 سمبضب ٔحٛض

اِٚٛيز ٞبي دػٚٞكي 

ٚ فٙبٚضي وكٛض زض 

 ظٔيٙٝ آة

فسْ قٙبؾبيي ٚ     -1

اؾشفبزٜ ثٟيٙٝ اظ ٔٙبثـ آة ٚ 

 ٔسيطيز يىذبضچٝ ٔٙبثـ آثي

      

9 

قطوز آة 

 اي فبضؼ ٔٙغمٝ

ثطضؾي ٚ ديف ثيٙي اػطاي ؾيؿشٓ 

ٞبي ػٕـ آٚضي فبضالة ثط ضٚي 

 أشطٞبي ثيالٖ ٚ دبض

حؼٓ آة سؼسيسقٛ٘سٜ ٚ آة لبثُ 

 سمبضب ٔحٛض

اِٚٛيز ٞبي دػٚٞكي 

ٚ فٙبٚضي وكٛض زض 

 ظٔيٙٝ آة

1-     ٜ فسْ قٙبؾبيي ٚ اؾشفبز

ثٟيٙٝ اظ ٔٙبثـ آة ٚ ٔسيطيز 

 يىذبضچٝ ٔٙبثـ آثي

ثب سٛػٝ ثٝ سٛؾقٝ ؾيؿشٓ ٞبي ػٕـ آٚضي 

 فبضالة
 ثط٘بٔٝ ضيعي 

اضائٝ ضاٜ حُ 

 ىُٔك
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 ثط٘بٔٝ ضيعي

11 

قطوز آة 

اي  ٔٙغمٝ

ٚ  وٍٟيّٛيٝ

 ثٛيطاحٕس

ثطضؾي ٚايؼبز سكىُ ٞبي نٙفي 

 آة ثطاٖ آثٟبي ظيط ظٔيٙي ٚسّفيمي
 سمبضب ٔحٛض

اِٚٛيز ٞبي دػٚٞكي 

ٚ فٙبٚضي وكٛض زض 

 ظٔيٙٝ آة

1-    ْ ٜ  فس قٙبؾبيي ٚ اؾشفبز

ثٟيٙٝ اظ ٔٙبثـ آة ٚ ٔسيطيز 

 يىذبضچٝ ٔٙبثـ آثي

يز ثرف ثٝ ٔٙؾٛض ثٟطٜ ٌيطي اظ ؽطف

ذهٛني ثب ٞسف ٔكبضوز زضٔسيطيز ٔٙبثـ 

آة ظيطظٔيٙي زضضاؾشبي وٕه ثٝ زِٚز ٚ 

لبٖ٘ٛ اؾبؾي زض ظٔيٙٝ  44اػطاي انُ 

وبٞف سهسي ٌطي ٚ ثط٘بٔٝ ٞبي عطح 

سقبزَ ثركي ، ايؼبز سكىُ آة ثطاٖ آة 

ظيطظٔيٙي ػٟز حفؼ ٚحطاؾز ٚ ثٟطٜ 

ثطزاضي اظ ٔٙبثـ آة ظيطظٔيٙي ايٗ سحميك 

 ض وٕيشٝ سحميمبر لطاض ٌطفز .زضزؾشٛض وب

سٟيٝ ٌعاضـ ٟ٘بيي  ػٕـ ثٙسي ٔغبِقبر ٚ -

، ٔغبِقٝ ٚ عطاحي سكىُ آة ثطاٖ آثٟبي 

 -ٔٙغمٝ ٔٛضز ٔغبِقٝ  ظيطظٔيٙي ٚسّفيمي زض

افالْ ٚؽبيف سكىُ زضحفبؽز ٚثٟطٜ 

زضٔٙغمٝ ٔٛضز  ثطزاضي اظ آثٟبي ظيطظٔيٙي

اضائٝ ضاٞىبض ؾيؿشٓ ٔبِي سكىُ  -ٔغبِقٝ 

بٔيٗ ٚٞعيٙٝ وطزافٓ اظس اضائٝ ثط٘بٔٝ  - 

فّٕيبسي سكىُ آة ثطاٖ ظيطظٔيٙي زض 

 ٔٙغمٝ ٔطثٛعٝ ثطاؾبؼ ضاٞىبضٞبي

 ٔغبِقبسي ا٘ؼبْ قسٜ

اضائٝ ضاٜ حُ 

 ٔكىُ

11 

قطوز آة 

 اي ٌّؿشبٖ ٔٙغمٝ

اضظيبثي ضٚـ ٞبي سٟيٝ ثيالٖ 

ٔٙبثـ ٚ ٔهبضف آة وكٛض ٚ اضائٝ 

 ضٚـ ٞبي ٘ٛيٗ

 سمبضب ٔحٛض

ي اِٚٛيز ٞبي دػٚٞك

ٚ فٙبٚضي وكٛض زض 

 ظٔيٙٝ آة

ؾبظي ٘يبظ  ضطٚضر ثٟيٙٝ-11

آثي ٔحهٛالر وكبٚضظي ٚ 

فمساٖ اٍِٛي وكز ٔٙبؾت 

 ثب ٔٙبثـ آثي ٔٛػٛز

وٕجٛز زازٜ ٞبي ٔٛػٛز ٚ زض زؾشطؼ ٚ 

ٕٞچٙيٗ سؼٟيعار ٚ اثعاضٞبي ثٝ ضٚظ، 

ٔحبؾجبر ٔطسجظ ثب ثطذي اظ ضطايت انّي 

ثيالٖ آة ٞبي ؾغحي ٚ ظيطظٔيٙي ٔب٘ٙس 

طيت سجريط ٚ ضٚا٘بة ثٝ نٛضر زليك زض ض

 ؾغح وكٛض 

اٞٓ ؾٛاالسي وٝ ايٗ دػٚٞف ثٝ ز٘جبَ اضائٝ 

دبؾد ٔٙبؾت ٚ زض فيٗ حبَ وبضثطزي ثطاي 

آٖ ٞب ٔي ثبقس ضا ٔي سٛاٖ زض لبِت ٔٛاضز 

 ظيط ثيبٖ ٕ٘ٛز:

ٟٔٓ سطيٗ ٔؿبئُ ٚ چبِف ٞبي ٔطسجظ ثب  -

سٟيٝ ثيالٖ ٔٙبثـ ٚ ٔهبضف آة زض ٔٙبعك 

 ٝ ٔٛاضزي ٔي ثبقس؟وكٛض چ

ضٚـ ٞبي ؾٙشي ٚ ٘ٛيٗ ٔٛضز اؾشفبزٜ زض  -

ػٟبٖ ٚ ايطاٖ اظ چٝ ايطازار ٚ اِعأبسي 

 ثطذٛضزاض ٔي ثبقٙس؟

ضٚـ ٞبي ٘ٛيٗ ديكٟٙبزي ثطاي ٔٙبعك  -

ٔرشّف وكٛض ثب سٛػٝ ثٝ قطايظ ثٛٔي 

ثٛٔي ؾبظي 

 فٙبٚضي
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ٞطيه اظ ٔٙبعك، چٝ ضٚـ ٞبيي ٔي سٛا٘ٙس 

 ثبقٙس؟

12 

قطوز آة 

 اي ٌيالٖ غمٝٔٙ

ثطضؾي ويفيز ٔٙبثـ آة ؾغحي ٚ 

ظيطظٔيٙي زض اؾشبٖ ٌيالٖ ٚ 

ضاٞىبضٞبي قٙبؾبيي ٚ وٙشطَ 

 آِٛزٌي ٞبي ٔٙبثـ آة

 سمبضب ٔحٛض

اِٚٛيز ٞبي دػٚٞكي 

ٚ فٙبٚضي وكٛض زض 

 ظٔيٙٝ آة

ثطضؾي ٔٙبثـ آاليٙسٜ     -9

آة ٚ اضائٝ ضاٞىبضٞبيي ػٟز 

وٙشطَ، وبٞف ٚ حصف 

 ٞب آِٛزٌي

ضٚزذب٘ٝ زايٕي اؾز  52الٖ زاضاي اؾشبٖ ٌي

وٝ دبيف ٞط يه اظ آٟ٘ب ٞعيٙٝ ثط ثٛزٜ ٚ 

فٕال ثٝ نٛضر وبُٔ ا٘ؼبْ ٕ٘ي قٛز. زض 

ثرف آة ظيطظٔيٙي ٘يع قطايظ سمطيجب ٔكبثٝ 

اؾز. ِصا قٙبؾبيي زليك ٞط حٛضٝ )قبُٔ 

ٔٙبثـ ؾغحي ٚ ظيطظٔيٙي( ثٝ ِحبػ آِٛزٌي 

 ٚ ضاٞىبضٞبي الظْ ثطاي وٙشطَ آاليٙسٜ ٞب

ٔي سٛا٘س زض ٔسيطيز ٔٙبثـ آة اؾشبٖ سبطيط 

 ٌصاض ثبقس.

دبيف ويفي ٔٙبثـ آة ؾغحي ٚ ظيطظٔيٙي، 

قٙبؾبيي ٔٙبثـ آاليٙسٜ، اضايٝ ضاٞىبضٞبي 

 ثٟجٛز ويفيز آة

اضائٝ ضاٜ حُ 

 ٔكىُ

13 

قطوز آة 

 اي ٌيالٖ ٔٙغمٝ

ٔغبِقبر سساذُ آة قٛض ٚ قيطيٗ 

زض آثرٛاٖ ٞبي ؾبحّي اؾشبٖ 

قضالر ثٝ ٚػٛز ٌيالٖ، ثطضؾي ٔ

 آٔسٜ ٚ اضايٝ ضاٞىبض

 سمبضب ٔحٛض

اِٚٛيز ٞبي دػٚٞكي 

ٚ فٙبٚضي وكٛض زض 

 ظٔيٙٝ آة

فسْ قٙبؾبيي ٚ     -1

اؾشفبزٜ ثٟيٙٝ اظ ٔٙبثـ آة ٚ 

 ٔسيطيز يىذبضچٝ ٔٙبثـ آثي

اؾشبٖ ٌيالٖ زض ٔؼبٚضر زضيبي ذعض لطاض 

لطاضزاضز وٝ ايٗ ٔٛضٛؿ ؾجت ٔحسٚزيز 

ٔيٙي ثٝ ٚيػٜ زض ثطزاقز اظ ٔٙبثـ آة ظيطظ

ؾبَ ٞبي ذكه ٔي ٌطزز. ِصا قٙبؾبيي حس 

ٔؼبظ ثطزاقز اظ ٔٙبثـ ظيطظٔيٙي ٔي سٛا٘س زض 

حفؼ ٔٙبثـ آة قيطيٗ اؾشبٖ حبئع إٞيز 

 ذبل ثبقس.

اضايٝ ضاٞىبضٞي الظْ ػٟز ديكٍيطي اظ 

ٞؼْٛ آة قٛض، سقييٗ حس ٔؼبظ ثٟطٜ 

 ثطزاضي زض ٘ٛاحي ؾبحّي

اضائٝ ضاٜ حُ 

 ٔكىُ

14 

آة قطوز 

اي  ٔٙغمٝ

 ٔبظ٘سضاٖ

ثٛٔي ؾبظي اٞساف عطح احيب ٚ 

سقبزَ ثركي ثب ضٚيىطز ػجطاٖ 

وؿطي ٔربظٖ ، فالع ثركي ٚ 

 اضائٝ ضاٜ حُ ٚ قيٜٛ ٘بٔٝ ثٛٔي

 سمبضب ٔحٛض

اِٚٛيز ٞبي دػٚٞكي 

ٚ فٙبٚضي وكٛض زض 

 ظٔيٙٝ آة

ثطضؾي فُّ ٚ فٛأُ     -4

ٞب ٚ  وبٞف ضٚا٘بة حٛضٝ

ٞب ٚ سبطيطار  افز آثرٛاٖ

ٞبي ظيطظٔيٙي ٚ ؾغحي  ةآ

ٔكىالر وٕي ويفي زض ٔٙبثـ ٚ ٔؼبضي 

 آثي
 قيٜٛ ٘بٔٝ  -ثٛٔي ؾبظي  -اضائٝ ضاٜ حُ 

سٟيٝ 

 زؾشٛضاِقُٕ
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 ثط يىسيٍط

15 

قطوز آة 

اي  ٔٙغمٝ

 ٞطٔعٌبٖ

ثطضؾي فٛأُ ٔؤطط ٚ ؾٟٓ ٞط 

يه اظ آٟ٘ب ثط افز وٕي ٚ ويفي 

 آثرٛاٖ زقز ايؿيٗ 

 سمبضب ٔحٛض

اِٚٛيز ٞبي دػٚٞكي 

فٙبٚضي وكٛض زض ٚ 

 ظٔيٙٝ آة

فمساٖ ؾبٔب٘ٝ يب قجىٝ     -2

وبُٔ دبيف يىذبضچٝ ٔٙبثـ 

 آة)وٕي ٚ ويفي(

 فسْ سقييٗ فٛأُ ٔؤطط ثط ٚضقيز آثرٛاٖ 

سقييٗ فٛأُ ٔؤطط ثط وٕيز ٚ ويفيز 

آثرٛاٖ ٚ اضائٝ ثٟشطيٗ ضاٞىبض ثٝ ٔٙؾٛض 

 ثٟجٛز ٚضقيز آٖ 

اضائٝ ضاٜ حُ 

 ٔكىُ

 
 
 
 
 

 

 محًرمىابغ آب -2

 آة تبهيي  2-5

 محصًل وهايي اهذاف مًرد اوتظار داليل ايلًيت داضته ػىًان مطکل کليذي اسىاد باال دستي  وًع تحقيق ػىًان تحقيق ػىًان ضرکت رديف

1 

قطوز آة 

اي  ٔٙغمٝ

 آشضثبيؼبٖ قطلي

ا٘ؼبْ ثطضؾي ٞبي سغجيمي 

ضٚقٟبي دبيف ٔؿشميٓ)ديٕبيف 

 ظٔيٙي( 

ٚ غيط ٔؿشميٓ)ؾٙؼف اظ زٚض( زض 

 ٝ ٔهبضف آةظٔيٙ

 سمبضب ٔحٛض

اِٚٛيز ٞبي دػٚٞكي 

ٚ فٙبٚضي وكٛض زض 

 ظٔيٙٝ آة

1-    ْ ٜ  فس قٙبؾبيي ٚ اؾشفبز

ثٟيٙٝ اظ ٔٙبثـ آة ٚ ٔسيطيز 

 يىذبضچٝ ٔٙبثـ آثي

أىبٖ وبٞف ٞعيٙٝ ٞبي ثطآٚضز ٔهبضف 

آة ثب ثٟطٜ ٌيطي اظ فٙبٚضيٟبي ٘ٛيٗ 

ؾٙؼف اظ ضاٜ زٚض ٚ ٕٞچٙيٗ نطفٝ ػٛيي 

 زض ظٔبٖ

ٔيعاٖ ٔهبضف ٔٙبثـ آة ثب اؾشفبزٜ اظ  ثطآٚضز

سحّيُ زازٜ ٞبي ٔبٞٛاضٜ اي ٚ ثٝ سجـ آٖ 

 نطفٝ ػٛيي زض ٞعيٙٝ ٚ ظٔبٖ 

اضائٝ ضاٜ حُ 

 ٔكىُ

2 

ؿشوت تَػؼِ  

هٌبثغ آة ٍ 

 ًيشٍي ايشاى

 ٍ ًَآٍساًِ ّبي سٍؽ اسائِ

 اًتمبل دس رْبًی تزشثيبت

 آة اي حَصُ ثيي ٍ اي حَصُ

 تمبضب هحَس
ػيبػت ّبي ولی 

 ػلن ٍ فٌبٍسي

ثب تَرِ ثِ ووجَد هٌبثغ 

آة، سؿذ ػشيغ تمبضب ٍ ًيض 

تَصيغ ًبّوگَى هٌبثغ آثی 

دس ايشاى، تبهيي آة الصم 

 اسائِ ساُ حل  
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ثشاي تمبضبّبي هختلف 

ًيبصهٌذ ارشاي عشح ّبي 

اًتمبل ثيي حَضِ يی آة 

 اػت

3 

قطوز آة 

اي ذطاؾبٖ  ٔٙغمٝ

 ضضٛي

سٛؾقٝ ٔسِي ثٝ ٔٙؾٛض ديف ثيٙي 

ٚضٚزي ثٝ ؾس زٚؾشي ثط آة 

اؾبؼ شٚة ثطف ثبالزؾز زض 

 افغب٘ؿشبٖ

دبيبٖ ٘بٔٝ 

 زا٘كؼٛيي

ضاٞجطزٞبي ؾٙس چكٓ 

 ا٘ساظ ٚظاضر ٘يطٚ

ثطضؾي أىبٖ ا٘شمبَ     -5

اي ٚ ديبٔسٞبي  آة ثيٗ حٛضٝ

 آٖ

سرٕيٗ ٔٙبؾت سط آة ٚضٚزي ثٝ ؾس زٚؾشي 

ثٝ ٔٙؾٛض ثط٘بٔٝ ضيعي ثطاي سبٔيٗ آة قطة 

 قٟط ٔكٟس

ة شذيطٜ قسٜ دكز ؾس زٚؾشي ثطآٚضز آ

 ٘بقي اظ شٚة ثطف ثبالزؾز
 سِٛيس ٘طْ افعاض 

4 

قطوز آة 

اي  ٔٙغمٝ

ٚ   ؾيؿشبٖ

 ثّٛچؿشبٖ

ثىبضٌيطي اثعاض ضزدبي آة زض 

سحّيُ دبيساضي اؾشبٖ اظ 

 زيسٌبٟٞبي ٔرشّف

 سمبضب ٔحٛض

اِٚٛيز ٞبي دػٚٞكي 

ٚ فٙبٚضي وكٛض زض 

 ظٔيٙٝ آة

سإطيط ٔكىالر اػشٕبفي، -13

ي ٚ حمٛلي ثط فطٍٞٙ

عطحٟبي سٛؾقٝ ٔٙبثـ آة ٚ 

سقييٗ اٍِٛي ٔٙبؾت ػٟز 

ٔسيطيز ٔٙبثـ آة ثب زض ٘ؾط 

 ٌطفشٗ ٔؿبئُ اػشٕبفي

    
اضائٝ ضاٜ حُ 

 ٔكىُ

5 

قطوز آة 

 اي فبضؼ ٔٙغمٝ

سرٕيٗ دبضأشطٞبي ثيالٖ )سجريط  

ٚسقطق حميمي، ٘فٛش ٚ ضٚا٘بة( زض 

ٔحسٚزٜ ٞبي ٔغبِقبسي اؾشبٖ 

 فبضؼ.

 سمبضب ٔحٛض

اِٚٛيز ٞبي دػٚٞكي 

ٚ فٙبٚضي وكٛض زض 

 ظٔيٙٝ آة

اسالف چكٍٕيط ٔٙبثـ     -6

آة اظ عطيك سجريط ٚ 

ثٙسي سقطق)ٔحبؾجٝ، دٟٙٝ )  

ٔٙبؾت ٘جٛزٖ ضٚقٟبي ضايغ ٚ وٙٛ٘ي ٔٛضز 

 اؾشفبزٜ زض  سرٕيٗ دبضأشطٞبي

 ثيالٖ ٔٙبثـ آة 

اضائٝ زؾشٛضاِقُٕ ػٟز سرٕيٗ دبضأشطٞبي 

ٛش ٚ ضٚا٘بة ثٝ سجريط ٚ سقطق ٚالقي، ٘ف

 ثٟشطيٗ ضٚـ

سٟيٝ 

 زؾشٛضاِقُٕ

6 

قطوز آة 

 اي فبضؼ ٔٙغمٝ

اضظيبثي ٚ سحّيُ آطبض 

ٞب، ضاٞجطزٞب ٚ  ٌصاضي  ؾيبؾز

ٞبي سٛؾقٝ ثرف وكبٚضظي  ثط٘بٔٝ

ثط ٔسيطيز ثرف آة 

وكٛض)ٔغبِقٝ ٔٛضزي اؾشبٖ 

 سمبضب ٔحٛض

اِٚٛيز ٞبي دػٚٞكي 

ٚ فٙبٚضي وكٛض زض 

 ظٔيٙٝ آة

ٔكىالر اػشٕبفي، سإطيط -13

فطٍٞٙي ٚ حمٛلي ثط 

عطحٟبي سٛؾقٝ ٔٙبثـ آة ٚ 

سقييٗ اٍِٛي ٔٙبؾت ػٟز 

ٔسيطيز ٔٙبثـ آة ثب زض ٘ؾط 

٘شبيغ ايٗ سحميك زض لسْ اَٚ ثطاي قٙبذز 

-ا٘طغي-اي ثٝ آة ثٟشط ضٚيىطز قجىٝ

نٛضر وّي ٚ چٝ زض  غصا/وكبٚضظي چٝ ثٝ

شٛا٘س ظٔيٙة ٔكرم وكٛض ايطاٖ، ٔي

ٔٛضزاؾشفبزٜ ٔحممبٖ زض ايٗ ظٔيٙٝ لطاض 

ٞبي  اضظيبثي ٚ سحّيُ اٞساف ٚ ثط٘بٔٝ .7

ثرف آة وكٛض زض ضاؾشبي سبٔيٗ ٘يبظٞبي 

ثرف وكبٚضظي ٚ اضظيبثي ٚ اضائٝ  آسي

ٞبي ٚالقي سٛؾقٝ ثرف وكبٚضظي  ؽطفيز

ٞبي ٔٙبثـ آة اؾشبٖ ٔحسٚزيز ٔجشٙي ثط  

 اضائٝ ٔسَ 
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ٌيطز. سٛػٝ ٚيػٜ ثٝ سقبٔالر شيٙفقبٖ  ٌطفشٗ ٔؿبئُ اػشٕبفي فبضؼ(

ٔرشّف ٚ سإطيط آٖ ثط حبوٕيز قجىٝ ٚ 

آٚضي  ٕٞچٙيٗ ثطضؾي ٚ اضظيبثي ٔيعاٖ سبة

ؾيؿشٓ، اظػّٕٝ ذطٚػيٟبي سحميك ٔيجبقس 

عٛض ذبل ثٝ سىٕيُ ثس٘ٝ زا٘ف  وٝ ثٝ

 ٔٛػٛز زض ايٗ ظٔيٙٝ وٕه ذٛاٞس وطز.

زيس وبضثطزي، ٘شبيغ ايٗ سحميك ٔيشٛا٘س زض اظ 

ٌصاضيٟبي  فُٕ ثطاي دكشيجب٘ي اظ ؾيبؾز

ٞب زض ؾغح اؾشبٖ ثٝ  ٔرشّف زض ايٗ حٛظٜ

وبض ٌطفشٝ قٛز. زضٟ٘بيز ايٗ سحميك أيس 

ٌبْ ٚ  ثٝ زاضز وٝ ثشٛا٘س ثب اضائٝ فطايٙسي ٌبْ

لبثُ سىطاض، ا٘ؼبْ سحميمبر ٔكبثٝ زيٍط زض 

 سكٛيك ٕ٘بيس.ٔٙبعك ٔرشّف وكٛض ضا 

7 

 آة قطوز

 اي ٔٙغمٝ

 وطزؾشبٖ

 اػطاي ٚ الهبزي – فٙي ثطضؾي

 ثٝ ٚاثؿشٝ ٚ نٙقشي ٞبي عطح

 وٓ آثي ٘يبظ ثب وٛچه وكبٚضظي

 ٞبي عطح ػبيٍعيٗ فٙٛاٖ ثٝ

 عّت دطآة ٚ ثعضي

 سمبضب ٔحٛض

 دػٚٞكي ٞبي اِٚٛيز

 زض وكٛض فٙبٚضي ٚ

 ٔٙبثـ آة ظٔيٙٝ

 ثٟيٙٝ اؾشفبزٜ ٚ قٙبؾبيي فسْ

 ٔسيطيز ٚ آة ٔٙبثـ اظ

 آثي ٔٙبثـ يىذبضچٝ

وٕيبثي آة . ٔهطف آٖ زض عطحٟبي 

ثبظزٜ، ايؼبز اقشغبِعايي ٚاحسٞبي نٙقشي دط

 ثٝ اظاي ٔهطف ٞط ٚاحس آة وٝ ثبالسط اؾز

افعايف ؾٟٓ وكبٚضظاٖ زض سِٛيس نٙقشي ٚ 

 وبٞف ثيىبضي

ثٛٔي ؾبظي 

 فٙبٚضي

8 

قطوز آة 

اي  ٔٙغمٝ

 ٔبظ٘سضاٖ

ثطضؾي ضٚ٘س سغييطار آة ٚٞٛايي 

زض اؾشبٖ ٚ سحّيُ اطط آٖ 

ثطٔسيطيز آة لبثُ ثط٘بٔٝ ضيعي 

ضٚيىطز اضائٝ ضاٞجطزٞبي سٛؾقٝ ثب 

 ؾبظٌبض زض آيٙسٜ اؾشبٖ

دبيبٖ ٘بٔٝ 

 زا٘كؼٛيي

اِٚٛيز ٞبي دػٚٞكي 

ٚ فٙبٚضي وكٛض زض 

 ظٔيٙٝ آة

ثطضؾي فُّ ٚ فٛأُ     -4

ٞب ٚ  وبٞف ضٚا٘بة حٛضٝ

ٞب ٚ سبطيطار  افز آثرٛاٖ

ٞبي آة ظيطظٔيٙي ٚ ؾغحي  

 ثط يىسيٍط

ؾبَ 10ثطٚظ سغييطار لبثُ سٛػٝ ذهٛنب زض 

 اذيط زض آٚضزٞب ٚ ٘عٚالر ػٛي
 اضائٝ ضاٞىبض ٚ زؾشٛضاِقُٕ وبفي

سٟيٝ 

 زؾشٛضاِقُٕ
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9 

قطوز آة 

اي  ٔٙغمٝ

 ٔبظ٘سضاٖ

اضظيبثي ؽطفيز ٞب ٚ دشب٘ؿيُ 

 سٛؾقٝ ٞيسضٚسٛضيؿٓ زض اؾشبٖ
 سمبضب ٔحٛض

اِٚٛيز ٞبي دػٚٞكي 

ٚ فٙبٚضي وكٛض زض 

 ظٔيٙٝ آة

ٞبي سٛؾقٝ  اططار عطح    -7

يٙي ٚ ثط ٔٙبثـ آة)ظيطظٔ

 ؾغحي(

 اؾشفبزٜ چٙس ٔٙؾٛضٜ اظ ٔٙبثـ سٛؾقٝ الشهبزي ٚافعايكي ؽطفيشٟب ي ٔبِي
اضائٝ ضاٜ حُ 

 ٔكىُ

11 

قطوز آة 

اي  ٔٙغمٝ

 ٔبظ٘سضاٖ

اضظيبثي ظيطؾبذشٟبي سبٔيٗ ٚسٛظيـ 

چبِف _آة وكبٚضظي زض ٔبظ٘سضاٖ

 ٞب،٘يبظٞب،ضطٚضر ٞب

دبيبٖ ٘بٔٝ 

 زا٘كؼٛيي

اِٚٛيز ٞبي دػٚٞكي 

زض  ٚ فٙبٚضي وكٛض

 ظٔيٙٝ ٔحيظ ظيؿز

ثطضؾي ٔٙبثـ آاليٙسٜ     -9

آة ٚ اضائٝ ضاٞىبضٞبيي ػٟز 

وٙشطَ، وبٞف ٚ حصف 

 ٞب آِٛزٌي

 اضائٝ ٚ سسٚيٗ ثط٘بٔٝ ٞبي سىٕيّي ٚ ػبٔـ ٔكىالر ٔٛػٛز زض سبٔيٗ ٚ سٛظيـ آة 
اضائٝ ضاٜ حُ 

 ٔكىُ

11 

قطوز آة 

 اي ٕٞساٖ ٔٙغمٝ

آؾيت قٙبؾي ٔكىالر عطح  

ٛضٝ اي زض اؾشبٖ ا٘شمبَ آة ثيٗ ح

 ٕٞساٖ ٚ اضائٝ ضاٞىبضٞب

دبيبٖ ٘بٔٝ 

 زا٘كؼٛيي

اِٚٛيز ٞبي دػٚٞكي 

ٚ فٙبٚضي وكٛض زض 

 ظٔيٙٝ آة

ثطضؾي أىبٖ ا٘شمبَ     -5

اي ٚ ديبٔسٞبي  آة ثيٗ حٛضٝ

 آٖ

سبٔيٗ ٔٙبثـ ٔبِي عطح اظ ػّٕٝ فبيٙب٘ؽ 

 زاذّي ٚ ذبضػي ثطاي اػطاي دطٚغٜ

 سبٔيٗ آة قطة قٟط ٕٞساٖ ٚ قٟطٞبي

اعطاف، آؾيت قٙبؾي ٚ اضائٝ ضاٜ وبض ثطاي 

 ٔكىالر اػشٕبفي

اضائٝ ضاٜ حُ 

 ٔكىُ

 محًرمىابغ آب -2

 ّبي ػغحی ٍ صيضهيٌی هـتشن ثيي آة 2-6
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1 
يت ؿشوت هذيش

 هٌبثغ آة ايشاى

ّبي  اسصيبثی ػولىشد ػبهبًِ

پبيؾ هٌبثغ آة ػغحی وـَس 

)ػٌتی ٍ ًَيي( ٍ اسائِ 

ساّىبسّبي ػوليبتی ٍ ارشايی 

ّب، تذٍيي ثشًبهِ  استمبي آى

ربهغ پبيؾ ويفی هٌبثغ آة 

 ػغحی دس ػغح وـَس

 تمبضب هحَس

اٍلَيت پظٍّـی ٍ 

فٌبٍسي وويؼيَى 

وـبٍسصي آة ٍ 

 هٌبثغ عجيؼی

 4-1-3ثٌذ 

وؼت اعالع اص ؿشايظ ووی ٍ ويفی 

هٌبثغ آة ٍ سًٍذ تغييشات آًْب، تؼييي 

ّبي  هيضاى ثبس آلَدگی دس هٌبثغ آة

ّب، آصهبيؾ ٍ همبيؼِ  ػغحی ٍ فبضالة

ويفی هٌبثغ آة ثب اػتبًذاسدّب ٍ 

ّبي هَرَد ٍ ّـذاس ػشيغ ٍ  ثٌذي عجمِ

تؼييي هٌـبء آلَدگی ٍ ٍ تْيِ 

سثشاى ثب ّبيی هَسد ًيبص وب ػيؼتن

سٍد وِ اًزبم ايي پظٍّؾ،  اًتظبس هی

ّبي صيش سا ثِ ّوشاُ  حذالل خشٍری

 داؿتِ ثبؿذ؛ 

اسصيبثی ػولىشد ٍ احشثخـی  -1

 ّبي پبيؾ هٌبثغ آة  ػبهبًِ

اسائِ ساّىبسّبي ػولی ثشاي سفغ  -2

ٍسي اص  ّب ٍ استمبء ثْشُ هَاًغ ٍ چبلؾ

 ّب ػبهبًِ

اسائِ ساُ حل 

 هـىل
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بهِ ربهغ پبيؾ تذٍيي ٍ اسائِ ثشً -3 ووتشيي ّضيٌِ.

ويفی هٌبثغ آة ػغحی وـَس ّوشاُ ثب 

 ارشايی ٍ التلبدي آى -الضاهبت ًْبدي

2 
ؿشوت هذيشيت 

 هٌبثغ آة ايشاى

ؿٌبػبيی، اسصيبثی ٍ تحليل 

ّب ٍ  ًبهِ فشآيٌذّب، ؿيَُ

ّبي هشتجظ ثب  دػتَسالؼول

هغبلؼبت پبيِ هٌبثغ آة وـَس ٍ 

ػبًی ٍ سٍصس اسائِ ساّىبسّبي ثِ

 اكالح

 تمبضب هحَس

اٍلَيت پظٍّـی ٍ 

فٌبٍسي وويؼيَى 

وـبٍسصي آة ٍ 

 هٌبثغ عجيؼی

 4-1-3ثٌذ 

ثب تَرِ ثِ ٍضؼيت فؼلی ٍ ًبوبفی ثَدى 

اوخش دػتَس الؼول ّب لضٍم ثبصًگشي دس 

آًْب ثؼيبس ضشٍسي ثِ ًظش هی سػذ. 

سٍصسػبًی هزوَػِ فشآيٌذّب،  ثِ

ظ ثب ّبي هشتج ّب، دػتَسالؼول ًبهِ ؿيَُ

تَاًذ  هغبلؼبت پبيِ ثخؾ آة وـَس هی

ءّبي هَرَد دس    ثؼيبسي اص ًَالق ٍ خال

 ايي صهيٌِ سا وبّؾ دّذ. 

تشيي خشٍری ايي پظٍّؾ تحليل  هْن

دليك فشآيٌذّبي حبون ثش هغبلؼبت پبيِ 

ثخؾ آة وـَس ٍ دس ضوي اسائِ 

ّب  سٍصسػبًی آى ساّىبسّبي اكالح ٍ ثِ

 ثبؿذ هی

اسائِ ساُ حل 

 هـىل

3 
ؿشوت هذيشيت 

 هٌبثغ آة ايشاى

اسصيبثی ٍ تحليل تغجيمی 

ربيگبُ، ػبختبس ٍ سٍيىشدّبي 

هغبلؼبت پبيِ دس ايشاى ٍ  ػبيش 

 وـَسّبي دًيب

 تمبضب هحَس

اٍلَيت پظٍّـی ٍ 

فٌبٍسي وويؼيَى 

وـبٍسصي آة ٍ 

 هٌبثغ عجيؼی

 4-1-3ثٌذ 

ّبي  ثب تَرِ ثِ تزبسة هختلف دس ػبل

ثِ تذٍيي ٍ  اخيش ًيبص اػت وِ ًؼجت

عشاحی ػبختبس هغلَة ٍ سٍيىشدّبي 

هٌبػت ثِ هغبلؼبت پبيِ دس وـَس 

هجتٌی ثش يه وبس تحميمبتی ربهغ الذام 

 گشدد. 

. تجييي ربيگبُ دسػت هذيشيت 1

 اعالػبت پبيِ دس وـَس 

. همبيؼِ ربيگبُ هغبلؼبت پبيِ دس ايشاى 2

 ٍ ديگش وـَسّب

. اسائِ ساّىبسّب ٍ پيـٌْبدات اكالح 3

َاثظ ٍ ػبختبسّبي هَرَد دس رْت ض

 ثبالثشدى اسصؽ هغبلؼبت پبيِ

. ًمؾ هغبلؼبت پبيِ دس تلوين 4

گيشيْبي هشثَط ثِ هٌبيغ آة، عشح ّبي 

 ّب تَػؼِ ٍ گؼتشؽ صيشػبخت

. اسائِ ثشًبهِ ثشاي استمبء سٍيىشد ٍ 5

 ػبختبس هغبلؼبت پبيِ دس ايشاى 

 اسائِ هذل 

4 
ؿشوت هذيشيت 

 هٌبثغ آة ايشاى

صيبثی ٍ تحليل ًمؾ اعالػبت اس

ٌّگبم دس  پبيِ دسػت ٍ ثِ

 هذيشيت ثخؾ آة وـَس

 تمبضب هحَس

اٍلَيت پظٍّـی ٍ 

فٌبٍسي وويؼيَى 

وـبٍسصي آة ٍ 

 هٌبثغ عجيؼی

 4-1-3ثٌذ 

اًزبم يه اسصيبثی ٍ تحليل اص ًمؾ 

ٌّگبم دس  اعالػبت پبيِ دسػت ٍ ثِ

تَاًذ ووه  هذيشيت ثخؾ آة وـَس هی

س خلَف اكالح ثؼيبس هٌبػجی د

تشػين ٍ تجييي اّويت اعالػبت پبيِ  -

دس هذيشيت هٌبثغ آة وـَس ٍ ٍرَد 

ٌّگبم اص هٌبثغ آة  ثبًه اعالػبت ثِ

 وـَس

اسائِ ساُ حل 

 هـىل
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 محصًل وهايي اهذاف مًرد اوتظار داليل ايلًيت داضته ػىًان مطکل کليذي اسىاد باال دستي  وًع تحقيق ػىًان تحقيق ػىًان ضرکت رديف

ػبختبسّبي هَرَد هذيشيتی دس ايي 

 صهيٌِ كَست گيشد. 

ثشآٍسد خؼبسات التلبدي ًبؿی اص ػذم  -

ٍرَد اعالػبت پبيِ دس هذيشيت ثخؾ 

َف ارشاي آة وـَس ثِ ٍيظُ دس خل

 ّبي تَػؼِ ثخؾ آة وـَس  عشح

ثشآٍسد ٍ هحبػجِ فبيذُ ثِ ّضيٌِ  -

اعالػبت پبيِ دسػت دس هذيشيت ثخؾ 

 آة وـَس

 

 

 

 

 

 

 محًر اقتصاد آب -3

 آة ٍسي ثْشُ ٍ التلبد 3-1

 ييمحصًل وها اهذاف مًرد اوتظار اضتهداليل ايلًيت د يذيػىًان مطکل کل  ياسىاد باال دست قيوًع تحق قيػىًان تحق ػىًان ضرکت فيرد

1 

قطوز آة 

 اي ايالْ ٔٙغمٝ

اػشٕبفي  -ثطضؾي آطبض الشهبزي

فسْ سرهيم ثٝ ٔٛلـ افشجبضار ٚ 

عٛال٘ي قسٖ اػطاي عطح ٞبي 

 سٛؾقٝ ثرف آة اؾشبٖ 

 سمبضب ٔحٛض

اِٚٛيز ٞبي دػٚٞكي 

ٚ فٙبٚضي وكٛض زض 

 ظٔيٙٝ آة

فسْ قٙبؾبيي ٚ     -1

ٙبثـ آة ٚ اؾشفبزٜ ثٟيٙٝ اظ ٔ

 ٔسيطيز يىذبضچٝ ٔٙبثـ آثي

فسْ سبٔيٗ ثٕٛلـ افشجبضار دطٚغٜ ٞبي 

ذبسٕٝ يبفشٝ يب زض حبَ ا٘ؼبْ ثبفض ثطٚظ 

 ٔكىالر ظيبزي قسٜ اؾز.

ثطضؾي ٚ سحّيُ ٔكىالر الشهبزي ٚ 

اػشٕبيي ٚ سٙف ٞبي ثيٗ قطوز آة ٔٙغمٝ 

اي ٚ ٔؼطيبٖ دطٚغٜ ٞب ٚ زض ٟ٘بيز اضائٝ 

 رضاٞىبض سقسيُ ايٗ ٔكىال

اضائٝ ضاٜ حُ 

 ٔكىُ

2 
قطوز آة 

اي  ٔٙغمٝ

ثطضؾي ٘حٜٛ سبطيط سغييط سقطفٝ 

ٞبي آة ثط ثٟطٜ ٚضي آٖ زض 
اِٚٛيز ٞبي دػٚٞكي  سمبضب ٔحٛض

ٚ فٙبٚضي وكٛض زض 

ٔجبحض الشهبز     -3

آة)سقييٗ اضظـ الشهبزي ٚ 

شاسي آة، فّٕيبسي ٕ٘ٛزٖ 

ثب سٛػٝ ثٝ إٞيز ثٟطٜ ٚضي آة زض قطايظ 

ٔٛػٛز ٚ سقطفٝ ٞبي ٔٛضز فُٕ وٝ ٔب٘ـ اظ 

ايفبي ٘مف الشهبزي آة زض فطايٙس سِٛيس ٔي 

سجييٗ ضاثغٝ ٔيبٖ سغييطار ليٕز آة ٚ ثٟطٜ 

 ٚضي آٖ
 اضائٝ ٔسَ 
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 ييمحصًل وها اهذاف مًرد اوتظار اضتهداليل ايلًيت د يذيػىًان مطکل کل  ياسىاد باال دست قيوًع تحق قيػىًان تحق ػىًان ضرکت فيرد

ر ٔؼبظي آةسؼبض ظٔيٙٝ آة ثركٟبي ٔرشّف الشهبزي آشضثبيؼبٖ قطلي  ٌطزز ايٗ سحميك زض اِٚٛيز لطاض ٌطفشٝ اؾز (

3 

قطوز آة 

اي ذطاؾبٖ  ٔٙغمٝ

 ثيػٙٛ

اضظيبثي الشهبزي عطح ٞبي 

 آثطؾب٘ي قطة/وكبٚضظي
 سمبضب ٔحٛض

اِٚٛيز ٞبي دػٚٞكي 

ٚ فٙبٚضي وكٛض زض 

 ظٔيٙٝ آة

فسْ قٙبؾبيي ٚ     -1

اؾشفبزٜ ثٟيٙٝ اظ ٔٙبثـ آة ٚ 

 ٔسيطيز يىذبضچٝ ٔٙبثـ آثي

      

4 

قطوز آة 

اي ذطاؾبٖ  ٔٙغمٝ

 ضضٛي

ٔغبِقٝ ٚ ثطضؾي ثٝ ٔٙؾٛض اضائٝ ضاٜ 

ػٟز وبٞف سجقبر  وبضٞبي زض

اػشٕبفي ٚ ضفـ ٔقضالر حمٛلي 

 ٚالقي وطزٖ ليٕز آة

 سمبضب ٔحٛض

اِٚٛيز ٞبي دػٚٞكي 

ٚ فٙبٚضي وكٛض زض 

 ظٔيٙٝ آة

سإطيط ٔكىالر اػشٕبفي، -13

فطٍٞٙي ٚ حمٛلي ثط 

عطحٟبي سٛؾقٝ ٔٙبثـ آة ٚ 

سقييٗ اٍِٛي ٔٙبؾت ػٟز 

ٔسيطيز ٔٙبثـ آة ثب زض ٘ؾط 

 ٌطفشٗ ٔؿبئُ اػشٕبفي

ثط زاقشٗ زض ػٟز ٚالقي ٕ٘ٛزٖ ليٕز ٌبْ 

 آة

اضائٝ ضاٞىبضٞبي ثٝ ٔٙؾٛض فطٍٞٙؿبظي زض 

 ػٟز ٚالقي ٕ٘ٛزٖ ليٕز آة

اضائٝ ضاٜ حُ 

 ٔكىُ

5 

قطوز آة 

اي ذطاؾبٖ  ٔٙغمٝ

 ضضٛي

ثطضؾي ٞعيٙٝ ثٝ فبيسٜ دطٚغٜ ٞبي 

فٕطا٘ي )ؾبظٜ اي( قطوز ٚ 

ٔمبيؿٝ آٖ ثب قطايظ اثشساي 

عطاحي )ٔغبِقٝ ٔٛضزي ؾسٞبي 

 ؾشبٖ(ا

دبيبٖ ٘بٔٝ 

 زا٘كؼٛيي

اِٚٛيز ٞبي دػٚٞكي 

ٚ فٙبٚضي وكٛض زض 

 ظٔيٙٝ آة

ٔجبحض الشهبز     -3

آة)سقييٗ اضظـ الشهبزي ٚ 

شاسي آة، فّٕيبسي ٕ٘ٛزٖ 

 سؼبضر ٔؼبظي آة(

ظٔيٙٝ ؾبظي ثطاي سهٕيٓ ٌيطي ٔٙبؾت سط 

 زض ا٘ؼبْ ضٚيىطزٞبي ؾبظٜ اي

ثطضؾي ضا٘سٔبٖ الشهبزي دطٚغٜ ٞبي ؾبظٜ 

 ػطا قسٜ زض اؾشبٖاي ا

اضائٝ ضاٜ حُ 

 ٔكىُ

6 

قطوز آة 

 اي ظ٘ؼبٖ ٔٙغمٝ

ثطضؾي لبثّيشٟبي ٌطزقٍطي ٚ 

ضاٞىبضٞبي ايؼبز زضآٔس اظ ٔٙبثـ 

 آثي اؾشبٖ

 سمبضب ٔحٛض

اِٚٛيز ٞبي دػٚٞكي 

ٚ فٙبٚضي وكٛض زض 

 ظٔيٙٝ ٔحيظ ظيؿز

ٔجبحض الشهبز     -3

آة)سقييٗ اضظـ الشهبزي ٚ 

شاسي آة، فّٕيبسي ٕ٘ٛزٖ 

 سؼبضر ٔؼبظي آة(

اؾشبٖ ظ٘ؼبٖ اظ ٘ؾط ػبشثٝ ٞبي عجيقي ٚ 

ٔٙبثـ آثي زاضاي ػبشثٝ ٞبي ٌطزقٍطي فٛق 

اِقبزٜ اي اؾز وٝ ثب سٛػٝ ثٝ أىب٘بر 

ٔٛػٛز ضفبٞي زض ٔحسٚزٜ اعطاف زضيبچٝ 

ؾسٞب ٚؾبيط ؾبظٜ ٞبي آثي ٔي سٛاٖ اظ ايٗ 

دشب٘ؿيُ زض ضاؾشبي سبٔيٗ ٔٙبفـ الشهبزي 

ٕ٘ٛز ٚ ثب ايؼبز زض آٔس  ثطاي قطوز اؾشفبزٜ

غيطزِٚشي   اضائٝ ضاٞىبضٞب ثطاي ػصة ؾطٔبيٝ

 ٞبي سبٔيٗ ٚ سٛظيـ آة، زض عطح

اضائٝ ضاٜ حُ 

 ٔكىُ
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ٔبِي اظ ايٗ عطيك ثطاي قطوز ثٝ ضفـ ٘يبظ 

 ٞب ي ٔبِي دطزاذز.

7 

ؾبظٔبٖ آة ٚ 

 ثطق ذٛظؾشبٖ

 اظ ثطزاضي ثٟطٜ ضاٜ ٘مكٝ سسٚيٗ

 غيطفّٕيبسي زضآٔسٞبي ؽطفيز

 ذٛظؾشبٖ ثطق ٚ آة بٖؾبظٔ

 سمبضب ٔحٛض

 دػٚٞكي ٞبي اِٚٛيز

 زض وكٛض فٙبٚضي ٚ

 آة ظٔيٙٝ

 سقييٗ)آة الشهبز ٔجبحض    

 آة، شاسي ٚ الشهبزي اضظـ

 سؼبضر ٕ٘ٛزٖ فّٕيبسي

 (آة ٔؼبظي

 ٔٙبثقي اظ زضآٔسٞب وؿت دشب٘ؿيُ ٚػٛز •
 ثطق ٚ آة فطٚـ اظ غيط

 زضآٔسٞب ثٝ ثركي سٙٛؿ •

 فّٕيبسي غيط بِمٜٛث ٔٙبثـ اظ اؾشفبزٜ •

 زض ظا زضآٔس ٔٙبثـ ثٛزٖ ٔشٙٛؿ ثٝ سٛػٝ ثب

 ٚػٛز ٚ ذٛظؾشبٖ ثطق ٚ آة ؾبظٔبٖ

 ٔجبحض ػّٕٝ اظ ٔرشّفي ٞبي دشب٘ؿيُ

 انالح ٌطزقٍطي، ٚضي، ثٟطٜ افعايف

 ٚ قٙبؾبيي ثب سٛاٖ ٔي...  ٚ ٞب زؾشٛضاِقُٕ

 ٔٙبثـ ايٗ ثطاي ضيعي ثط٘بٔٝ ٚ ثٙسي زؾشٝ

 ثطز ثبال ضا ؾبظٔبٖ زضآٔسٞبي

سٟيٝ 

 زؾشٛضاِقُٕ

8 

ؾبظٔبٖ آة ٚ 

 ثطق ذٛظؾشبٖ

 ليٕز سقييٗ دٛيبي ٔسَ عطاحي

 ثب آثطيع حٛضٝ زض آة قسٜ سٕبْ

 ٔرشّف ؾٙبضيٛٞبي ثٝ سٛػٝ

 سمبضبٔحٛض

 دػٚٞكي ٞبي اِٚٛيز

 زض وكٛض فٙبٚضي ٚ

 آة ظٔيٙٝ

 سقييٗ)آة الشهبز ٔجبحض

 آة، شاسي ٚ الشهبزي اضظـ

 سؼبضر ٕ٘ٛزٖ فّٕيبسي

 (ةآ ٔؼبظي

 قسٜ سٕبْ ليٕز سقييٗ ثٟيٙٝ ضٚـ اضائٝ
 دطٚضي آثعي ٚ وكبٚضظي ٔحهٛالر ثطاي
 ثٟب آة ٔحبؾجٝ ػٟز

 ٞبي ضٚـ اظ حبضط حبَ زض ايٙٝ ثٝ سٛػٝ ثب

 ٔي اؾشفبزٜ ثٟب آة سقييٗ ثطاي ٔرشّفي

 ٔسِٟبي ٚ ثٟب آة سقييٗ اؾشب٘ساضز ضٚـ قٛز

 ثبقس ٔي ٘يبظ ٔٛضز آٖ ثٟيٙٝ

 اضائٝ ٔسَ

9 

قطوز آة 

 اي ٔطوعي غمٝٔٙ

ديبزٜ ؾبظي حؿبثساضي آة زض 

 زقز اضان
 سمبضب ٔحٛض

اِٚٛيز ٞبي دػٚٞكي 

ٚ فٙبٚضي وكٛض زض 

 ظٔيٙٝ آة

ٔجبحض الشهبز     -3

آة)سقييٗ اضظـ الشهبزي ٚ 

شاسي آة، فّٕيبسي ٕ٘ٛزٖ 

 سؼبضر ٔؼبظي آة(

آة ثٝ فٙٛاٖ يىي اظ ٔٙبثـ عجيقي ٚ 

اضظقٕٙس ثطاي حيبر ثكطيز ٕٞٛاضٜ ٔٛضز 

ػٝ ثٛزٜ ٚ إٞيز حيبسي آة ثط وؿي سٛ

دٛقيسٜ ٘يؿز. فٛأّي ٘ؾيط ضقس ػٕقيز، 

ٌؿشطـ نٙبيـ ٘يبظٔٙس ثٝ آة ٚ ٌطْ قسٖ 

ظٔيٗ، ذكىؿبِي ٞبي قسيس، ٌؿشطـ 

االيٙسٌي ٞبي ظيؿز ٔحيغي ايٗ ٔٙجـ 

اضظقٕٙس ضا ثب سٟسيسٞبي ظيبزي ضٚثطٚ ٕ٘ٛزٜ 

اؾز وٝ ايٗ أط ذٛز ِعْٚ ٔسيطيز ٔٙبثـ 

ٔي ؾبظز. حؿبثساضي آة، فّٓ  آة ضا آقىبض

دبؾد ثٝ ٘يبظ ٔجطْ ٔٛػٛز ثطاي سٟيٝ 

اعالفبر قفبف ٚ ثب ٞسف ٔسيطيز وبضايي 

ط آة ،  ٔسيطيز دبيساض ٔٙبثـ آثي، ثٝ سهٛي

٘حٛي   وكيسٖ ٚضقيز ٔسيطيز ٔٛػٛز ثٝ

وٝ ؾؤاالر ٔطثٛط ثٝ فطضٝ ٚ ٔهطف ٔٙبثـ 

سٟٙب اظ زيسٌبٜ ٟٔٙسؾي،  ٔرشّف آة ضا ٘ٝ

 ثّىٝ اظ ٘ؾط الشهبزي دبؾرٍٛ ثبقس.

اضائٝ ضاٜ حُ 

 ٔكىُ
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٘ٛيٙي اؾز وٝ ثطاي ؾبظٔب٘سٞي اعالفبر 

آة ٔغطح قسٜ ٚ ثطاي ٔغبِقٝ ضاثغٝ ثيٗ 

الشهبز ٚ ٔحيظ ظيؿز، ػٟبضچٛثي ٔفٟٛٔي 

 ايؼبز ٔي وٙس

 اقتصادآبمحًر -3

 آة ثخؾ دس ػبصي خلَكی 3-2

 ييمحصًل وها اهذاف مًرد اوتظار داليل ايلًيت داضته يذيىًان مطکل کلػ  ياسىاد باال دست قيوًع تحق قيػىًان تحق ػىًان ضرکت فيرد

1 

قطوز آة 

 اي اضزثيُ ٔٙغمٝ

ثطضؾي ٚ ديبزٜ ؾبظي ٔسَ 

ثطٚ٘ؿذبضي ثطاي فقبِيشٟبي سهسي 

ٌطي اِٚٛيز زاض زض قطوز آة 

 ٔٙغمٝ اي اضزثيُ

 سمبضب ٔحٛض
لبٖ٘ٛ اؾبؾي )انُ 

44) 

سإطيط ٔكىالر اػشٕبفي، -13

لي ثط فطٍٞٙي ٚ حمٛ

عطحٟبي سٛؾقٝ ٔٙبثـ آة ٚ 

سقييٗ اٍِٛي ٔٙبؾت ػٟز 

ٔسيطيز ٔٙبثـ آة ثب زض ٘ؾط 

 ٌطفشٗ ٔؿبئُ اػشٕبفي

لبٖ٘ٛ  44انُ  سىبِيف لب٘ٛ٘ي ثٛيػٜ .1

. سىّيف قسٜ اظ عطف ٚظاضر ٘يط2ٚاؾبؾي،   

فقبِيز لبثُ ثطٖٚ ؾذبضي ٔٛػٛز  62سقساز 

اؾز وٝ زض نٛضر ا٘ؼبْ سحميمبر  ٚ 

ٔسيطيز ثطٖٚ ؾذبضي ٔكرم قسٖ ٘حٜٛ 

ايٗ فقبِيشٟب، ٘ؿجز ثىبضٌيطي ثرف 

ذهٛني افعايف ذٛاٞسيبفز ٚ ثٝ چبثه 

 ؾبظي قطوز وٕه ٔي وٙس.

سٟيٝ 

 زؾشٛضاِقُٕ

2 

قطوز آة 

 اي سٟطاٖ ٔٙغمٝ

آؾيت قٙبؾي زاليُ فسْ اؾشمجبَ 

ؾطٔبيٝ ٌصاضاٖ زاذّي زض سإٔيٗ 

ٔٙبثـ ٔبِي ٚ اػطاي عطح ٞبي 

 ىبضفهُ ٔٙبثـ آة ٚ اضائٝ ضاٞ

 سمبضب ٔحٛض

اِٚٛيز ٞبي دػٚٞكي 

ٚ فٙبٚضي وكٛض زض 

 ظٔيٙٝ آة

ٔجبحض الشهبز     -3

آة)سقييٗ اضظـ الشهبزي ٚ 

شاسي آة، فّٕيبسي ٕ٘ٛزٖ 

 سؼبضر ٔؼبظي آة(

ٞبي آثي اظ يه ؾٛ ٚ  زيطثبظزٜ ثٛزٖ عطح

٘يع فسْ ٚػٛز سضبٔيٗ ٔقشجط ثطاي 

ٌصاضاٖ زاذّي اظ  ثبظدطزاذز ٚاْ ثطاي ؾطٔبيٝ

يٍط ٕٞطاٜ ثب ٔحسٚزيز افشجبضار ٚ ؾٛي ز

٘بٔٙبؾت ثٛزٖ افشجبض زض فهُ ٔٙبثـ آة، 

ٔٙؼط ثٝ عٛال٘ي قسٖ عطحٟب ٌطزيسٜ ِصا 

فٕسٜ افشجبض سرهيهي زض ثٛزػٝ، نطف 

سقييٗ ثٟشطيٗ ضٚـ ػّت افشٕبز ؾطٔبيٝ 

ٌصاضاٖ زاذّي زض ضاؾشبي سضٕيٗ ثبظدطزاذز 

ٛ٘ي زض ظٔيٙٝ ٚاْ ، سقييٗ ٔكىالر لب٘

سضٕيٗ ٔقشجط اظ ؾٛي ثب٘ه ٔطوعي ٚ 

ٚظاضر الشهبز ٚ زاضايي ػٟز ثبظدطزاذز ٚاْ 

ثطاي ؾطٔبيٝ ٌصاضاٖ زاذّي ، اضائٝ 

 ضاٞىبضٞبي اػطايي ثطٖٚ ضفز اظ ايٗ ٔكىُ

اضائٝ ضاٜ حُ 

 ٔكىُ
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سقسيُ سإذيط ٔؼبظ ٔي قٛز وٝ ايٗ أط 

ثبفض افعايف ٞعيٙٝ اػطاي عطح ٚ ٟ٘بيشبً 

غيطالشهبزي قسٖ عطح ٔي ٌطزز. اظ عطفي 

ق ليٕز سٕبْ قسٜ آة ثب ليٕشٟبي فسْ ا٘غجب

اثالغي ثطاؾبؼ سقطفٝ ٞب زض ٔهبضف 

ٔرشّف، ؾجت ٌطزيس سب ؾطٔبيٝ ٌصاضاٖ 

زاذّي سٕبيُ چٙسا٘ي ػٟز ؾطٔبيٝ ٌصاضي 

 ثطاي ايٗ عطحٟب ٘ساقشٝ ثبقٙس

3 

قطوز آة 

 اي سٟطاٖ ٔٙغمٝ

قٙبؾبيي ٚ عطاحي ثبظاضٞبي آة 

ػٟز ٔقطفي ثٝ ؾطٔبيٝ ٌصاضاٖ 

رف غيط وكبٚضظي آة زض حٛظٜ ث

 ذسٔبر ٚ نٙقز

 سمبضب ٔحٛض
ضاٞجطزٞبي ؾٙس چكٓ 

 ا٘ساظ ٚظاضر ٘يطٚ

سإطيط ٔكىالر اػشٕبفي، -13

فطٍٞٙي ٚ حمٛلي ثط 

عطحٟبي سٛؾقٝ ٔٙبثـ آة ٚ 

سقييٗ اٍِٛي ٔٙبؾت ػٟز 

ٔسيطيز ٔٙبثـ آة ثب زض ٘ؾط 

 ٌطفشٗ ٔؿبئُ اػشٕبفي

يٝ فسْ سىبفٛي افشجبضار سّٕه زاضايي ؾطٔب

اي زض ثٛزػٝ ؾبال٘ٝ ٚ فسْ سرهيم ثٝ 

ٔٛلـ آٖ ٞب ٚ ِعْٚ ثىبضٌيطي ؾطٔبيٝ ثرف 

ٞبي وّي  غيطزِٚشي ػٟز اػطاي  ؾيبؾز

لبٖ٘ٛ اؾبؾي ػٕٟٛضي اؾالٔي  44انُ 

 ايطاٖ.

فالٜٚ ثط ا٘ؼبْ عطح ٞبي سٛؾقٝ اي، ٔٙؼط 

ثٝ فطٚـ ٔؿشميٓ آة ثب ليٕز ٞبيي ٘عزيه 

ٔي  ثٝ ثٟبي سٕبْ قسٜ ثٝ ٔهطف وٙٙسٌبٖ

 ٌطزز

اضائٝ ضاٜ حُ 

 ٔكىُ

4 

قطوز آة 

اي ذطاؾبٖ  ٔٙغمٝ

 ضضٛي

سحّيُ الشهبزي ٚ فٙي 

ضٚيىطزٞبي ٔرشّف ثطٚ٘ؿذبضي 

)ٔسَ ؾطٔبيٝ ٌصاضي( فقبِيز ٞبي 

لبثُ ٚاٌصاضي ثٝ ثرف ذهٛني 

 زض زفشط ٔغبِقبر دبيٝ ٔٙبثـ آة

 سمبضب ٔحٛض
لبٖ٘ٛ اؾبؾي )انُ 

44) 

فمساٖ ؾبٔب٘ٝ يب قجىٝ     -2

بيف يىذبضچٝ ٔٙبثـ وبُٔ د

 آة)وٕي ٚ ويفي(

دبيف ػبٔـ، ثٍٟٙبْ ٚ زليك ٔٙبثـ آة ٞبي 

 ؾغحي ٚ ظيطظٔيٙي

سحّيُ الشهبزي ٚ فٙي اؾشفبزٜ اظ ضٚيىطز 

 -ؾٙشي ثطزاقز آٔبض ٚ ضٚيىطز اظ ضاٜ زٚض

ٔؿبئُ اػشٕبفي ٔطثٛط ثٝ ٔبِىيز ظٔيٙٝ ٞب 

ٔسَ ٞبي ؾطٔبيٍعاضي  -ٔس ٘ؾط لطاض ثٍيطز

زازٜ ٔمبيؿٝ ٚ ثٟشطيٗ ٔرشّف ثطاي دبيف 

 ثؿشٝ ديكٟٙبز ٌطزز

اضائٝ ضاٜ حُ 

 ٔكىُ

5 
قطوز آة 

اي ذطاؾبٖ  ٔٙغمٝ

أىبٖ ؾٙؼي )ثطضؾي چبِف ٞب ٚ 

فطنز ٞب( ٚاٌصاضي حؿبثساضي 
لبٖ٘ٛ اؾبؾي )انُ  سمبضب ٔحٛض

ٔجبحض الشهبز     -3

ة)سقييٗ اضظـ الشهبزي ٚ آ

سقييٗ قطايظ ٚ ٌبْ ثطزاقشٗ زض ػٟز 

ٚاٌصاضي شيحؿبة ػبضي ٚ عطح ٞبي 

سٟيٝ زؾشٛضاِقُٕ ػبٔـ ٚاٌصاضي شيحؿبة 

ػبضي ٚ عطح ٞبي فٕطا٘ي ثٝ ثرف 
سٟيٝ 
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ػبضي ٚ عطح ٞبي فٕطا٘ي ثٝ  ضضٛي

ثرف ذهٛني ثٝ ٕٞطاٜ سسٚيٗ 

 زؾشٛضاِقُٕ

شاسي آة، فّٕيبسي ٕ٘ٛزٖ  (44

 سؼبضر ٔؼبظي آة(

 زؾشٛضاِقُٕ ذهٛني فٕطا٘ي ثٝ ثرف ذهٛني

6 

قطوز آة 

  بٖاي ؾيؿش ٔٙغمٝ

 ٚ ثّٛچؿشبٖ

قٙبؾبيي ٚ اِٚٛيز ثٙسي 

فقبِيشٟبي لبثُ ثطٖٚ ؾذبضي 

قطوز آة ٔٙغمٝ اي ؾيؿشبٖ ٚ 

ثّٛچؿشبٖ ثب ٞسف افعايف زضآٔس 

ٞب ٚ وبٞف ٞعيٙٝ ٞب ٚ سٟيٝ ٔسَ 

ٔبِي ٞط يه اظ اِٚٛيشٟبي 

قٙبؾبيي قسٜ )ثب سىيٝ ثط ٔسَ 

 ثطٖٚ ؾذبضي اثالغي ٚظاضر ٘يطٚ(

 سمبضب ٔحٛض
ٔبر لبٖ٘ٛ ٔسيطيز ذس

 وكٛضي

ٔجبحض الشهبز     -3

آة)سقييٗ اضظـ الشهبزي ٚ 

شاسي آة، فّٕيبسي ٕ٘ٛزٖ 

 سؼبضر ٔؼبظي آة(

ثب سٛػٝ ثٝ ضطٚضر ٞبي اثالغي ٚظيط 

ٔحشطْ ٘يطٚ زض ذهٛل ِعْٚ ثطٖٚ ؾذبضي 

فقبِيشٟبي سهسي ٌطي زِٚز ٚ ثٝ ػٟز 

وٛچه ؾبظي ٚ چبثه ؾبظي زِٚز ٚ 

ض سمٛيز ثرف ذهٛني ، ا٘ؼبْ دطٚغٜ ٔصوٛ

ضٕٗ سقييٗ اِٚٛيشٟب ثطاي اػطاي لبٖ٘ٛ، 

وٕه ثٝ افعايف زضآٔسٞب ٚ وبٞف ٞعيٙٝ 

 ٞب ذٛاٞس ٕ٘ٛز.

قٙبؾبيي سهسيٟبي اِٚٛيز زاض لبثُ ثطٖٚ 

ؾذبضي قطوز آة ٔٙغمٝ اي ؼ ٚ ة ثٝ 

ٞسف انّي افعايف زضآٔس ٚ وبٞف ٞعيٙٝ 

ٚ ٕٞچٙيٗ سٟيٝ ٔسَ ٔبِي وّيٝ اِٚٛيشٟبي 

بِٟبي ثط٘بٔٝ قٙبؾبيي قسٜ ػٟز اػطا زض ؾ

 قكٓ سٛؾقٝ

 اضائٝ ٔسَ 

7 

قطوز آة 

اي  ٔٙغمٝ

ٚ  وٍٟيّٛيٝ

 ثٛيطاحٕس

اضظيبثي فّٕىطز ثٟطٜ ثطزاضي ٚ 

ٍٟ٘ساضي اظ قجىٝ ٞبي آثيبضي 

ٚظٞىكي زضاؾشبٖ وٍٟيّٛيٝ 

ٚثٛيطاحٕس ٔغبِقٝ ٔٛضزي ) زقز 

ِيكشط ٚ ذيط آثبز ، زقز ضْٚ ، 

زقز چطاْ ، زقز چيشبة ، زقز 

 أبٔعازٜ ػقفط (

 مبضب ٔحٛضس

اِٚٛيز ٞبي دػٚٞكي 

ٚ فٙبٚضي وكٛض زض 

 ظٔيٙٝ آة

1-     ٜ فسْ قٙبؾبيي ٚ اؾشفبز

ثٟيٙٝ اظ ٔٙبثـ آة ٚ ٔسيطيز 

 يىذبضچٝ ٔٙبثـ آثي

ثب سٛػٝ ثٝ ٚضقيز ٘بٔغّٛة ٚ ثٟطٜ ثطزاضي 

غيط انِٛي اظ قجىٝ ٞبي آثيبضي زضاؾشبٖ 

ٚدبئيٗ ثٛزٖ ضا٘سٔبٖ آثيبضي زض قجىٝ ٞب ٚ 

ػٝ آة زض قجىٝ ٞب ٚٞعيٙٝ سّفبر لبثُ سٛ

ٞبي ٌعاف سقٕيط ٍٟٚ٘ساضي قجىٝ ٞبي 

آثيبضي اؾشبٖ ، ثٙبثطايٗ ٔٛضٛؿ اضظيبثي  

فّٕىطز ثٟطٜ ثطزاضي ٚ ٍٟ٘ساضي آٟ٘ب ثٝ 

فٙٛاٖ يىي اظ ٘يبظٞبي اِٚٛيز زاض زض زؾشٛض 

 وبض وٕيشٝ سحميمبر لطاض ٌطفز 

ثطضؾي ٚضقيز ٔٛػٛز فّٕيبر ثٟطٜ ثطزاضي 

ٞبي آثيبضي ٚظٞىكي ،  ٍٟٚ٘ساضي اظ قجىٝ

سقييٗ قبذم ٞبي اضظيبثي فّٕىطز ثٟطٜ 

ثطزاضي ٚ ٍٟ٘ساضي زض قجىٝ ٞبي آثيبضي 

ٚظٞىكي ، قٙبؾبيي ٚٔقطفي ضٚـ ٞبي 

اؾشٕطاض ذسٔبر زٞي ٔغّٛة ٚحفؼ ؾطٔبيٝ 

ٞبي ّٔي ، ثطضؾي  سٛػيٟبر الشهبزي 

ديكٟٙبزي ، اضائٝ ٔسَ ٔغّٛة ثطاي اضظيبثي 

ساضي زض قجىٝ فّٕىطز ثٟطٜ ثطزاضي ٍٟٚ٘

ٞبي آثيبضي ٚظٞىكي ، آٔٛظـ ٚ اػطاء 

ٚثطضؾي ٘شبيغ حبنّٝ ثطاي سقسازي اظ قجىٝ 

اضائٝ ضاٜ حُ 

 ٔكىُ
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 ٞبي آثيبضي ٚظٞىكي اؾشبٖ

8 

قطوز آة 

اي  ٔٙغمٝ

ٚ  وٍٟيّٛيٝ

 ثٛيطاحٕس

ثطضؾي ٚٔمبيؿٝ ضٚـ ٞبي 

ٚاٌصاضي ثٟطٜ ثطزاضي ٍٟٚ٘ساضي اظ 

٘يطٚ ٌبٟٞبي ثطق آثي ثٝ ثرف 

ب زض٘ؾط ٌطفشٗ ٔسَ ذهٛني ث

سبٔيٗ آة ، ٔسيطيز سقطفٝ ٚاذص 

حك ٌصضآة سٛؾظ آة ٔٙغمٝ اي 

ٚٔسَ ٔسيطيز ٚفطٚـ ثطق سٛؾظ 

 ثٟطٜ ثطزاض

 سمبضب ٔحٛض

اِٚٛيز ٞبي دػٚٞكي 

ٚ فٙبٚضي وكٛض زض 

 ظٔيٙٝ آة

ٔجبحض الشهبز     -3

آة)سقييٗ اضظـ الشهبزي ٚ 

شاسي آة، فّٕيبسي ٕ٘ٛزٖ 

 سؼبضر ٔؼبظي آة(

بضط ٔسيطيز ثٟطٜ ثطزاضي ٚ سقٕيط زض حبَ ح

ٔؼٕٛفٝ ٘يطٌٚبٟٞبي ظ٘ؼيطٜ اي ٍٟٚ٘ساضي 

ثطلبثي يبؾٛع ثٝ ثرف ذهٛني ٚاٌصاض 

ٌطزيسٜ اؾز . أب ثٝ زاليُ شيُ ايٗ ٔسَ 

ثطٖٚ ؾذبضي الظْ اؾز ٔٛضز ثبظٍ٘طي 

ضٕٗ ٔمبيؿٝ ثب زيٍط  ٚاضظيبثي لطاض ثٍيط ز ٚ

ضٚقٟب ٚٔسَ ٞبي ضايغ فقّي ثطٖٚ ؾذبضي ، 

يٗ قيٜٛ ديكٟٙبز ٌطزز. }اٚال ثطق ثٟشط

سِٛيسي ثب سقطفٝ زِٚشي ثب ٔجّغ دبيٝ ويّٛ 

ضيبَ وٝ ٔجّغ ٘بچيعي ٔي ثبقس  520ٚاسي 

ثٝ فطٚـ ٔي ضؾس ، زضنٛضسي وٝ زضثبظاض 

ثطق اظ قطوشٟبي ذهٛني ثٝ ٘طخ لبثُ 

سٛػٟي ثب افٕبَ ٞعيٙٝ سِٛيس ٚ اؾشٟالن 

ٞعيٙٝ  طب٘يب٘يطٌٚبٟٞب  ذطيساضي ٔي ٌطزز . 

سقٕيطار ٚ ٍٟ٘ساضي ٘يطٌٚبٟٞب قبُٔ ٘يطٚي 

ا٘ؿب٘ي ، حفبؽز ، سقٕيط ، ٍٟ٘ساضي ، 

ٔسيطيز ، .... ظيبز ٔي ثبقس زض نٛضسي وٝ 

ايٗ قطوز ثٝ زِيُ وٕجٛز ٔٙبثـ زضآٔسي 

حبنُ اظفطٚـ ثطق ثب ٘طخ ٔعثٛض زضسبٔيٗ 

ٞعيٙٝ ٞبي ػبضي ٘يطٌٚبٟٞب زچبض ٔكىُ 

ثٛزٜ وٝ ذٛز فسْ أىبٖ سقٕيطار اؾبؼ 

ثب فٙبيز ثٝ ايٙىٝ قطوز آة ٔٙغمٝ اؾشبٖ 

يه قطوز زِٚشي ٔي ثبقس ٚ سٕبٔي ٞعيٙٝ 

ٞبي قطوز ٔي ثبيؿز اظ ٔحُ زضآٔسٞبي 

لبٖ٘ٛ  62قطوز سبٔيٗ ٌطزز ٚثطاؾبؼ ٔبزٜ 

ر ٔبِي زِٚز ٔبظاز سٙؾيٓ ثركي اظ ٔمطضا

زضآٔس ثبيس نطف ثبظؾبظي ٚ سؼٟيع 

٘يطٌٚبٟٞب ٌطزز . ِصا وؿت ٔٙبثـ ثيكشط اظ 

ايٗ عطيك ثٝ ٔٙؾٛض اؾشٕطاض سِٛيس ، 

ثبظؾبظي ٚٔسضٖ ٕ٘ٛزٖ ٚاحسٞبي ٔعثٛض 

ٚثٟطٜ ٚضي ثيكشطٔس ٘ؾط ٔي ثبقس . افعايف 

ٔيعاٖ زضآٔس ثطاي ضفبٜ ٚ حمٛق دطؾُٙ 

، اضسمب ايٕٙي ، ٘يطٌٚبٟٞب ٚ ٔسيطاٖ ٔطسجظ 

آٔٛظـ ٞبي سرههي ، اضسمب قبذم ٞبي 

ويفي سِٛيس ، چبثه ؾبظي ؾبذشبض ٔسيطيشي 

ٚ وبضقٙبؾي قطوز آة ٔٙغمٝ اي ٚاؾشفبزٜ 

ٔغّٛة سط اظ سٛاٖ وبُٔ فٙي ثرف 

ذهٛني زض لبِت ثط٘بٔٝ ضيعي والٖ ٚ 

 اؾٙبز ثبال زؾشي وكٛض ٔٛضز ا٘شؾبض اؾز .

اضائٝ ضاٜ حُ 

 ٔكىُ
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ٚاحس ٞبي ٘يطٌٚبٜ ٔي ٌطزز ٚزض ٘شيؼٝ 

ٔٛػت فطؾٛزٌي ، اؾشٟالن ٚوبٞف سِٛيس 

 ضا زضدي ذٛاٞس زاقز .

9 

قطوز آة 

 اي ٌّؿشبٖ ٙغمٝٔ

ثطضؾي فٙي، حمٛلي ٚ الشهبزي 

چكٕٝ ٞبي زاضاي دشب٘ؿيُ آة 

 ثؿشٝ ثٙسي زض اؾشبٖ ٌّؿشبٖ

 سمبضب ٔحٛض

اِٚٛيز ٞبي دػٚٞكي 

ٚ فٙبٚضي وكٛض زض 

 ظٔيٙٝ آة

ثطضؾي ٔٙبثـ آاليٙسٜ     -9

آة ٚ اضائٝ ضاٞىبضٞبيي ػٟز 

وٙشطَ، وبٞف ٚ حصف 

 ٞب آِٛزٌي

ض فٙي ٚ فمساٖ ٔٙجـ ػبٔـ زضذهٛل ٔجبح

 حمٛلي وبضثطزي چكٕٝ ٞب

ثب اػطاي ايٗ عطح ا٘شؾبض ٔي ضٚز 

زؾشٛضاِقّٕي زضذهٛل ٘حٜٛ اضظيبثي فٙي، 

الشهبزي ٚ حمٛلي چكٕٝ ٞبي زاضاي 

 دشب٘ؿيُ آة ثؿشٝ ثٙسي سسٚيٗ ٌطزز.

سسٚيٗ 

 اؾشب٘ساضز

11 

قطوز آة 

 اي ِطؾشبٖ ٔٙغمٝ

ثطضؾي چبِكٟبي ٔٛػٛز زض ػٟز 

اػطاي  سٙٛؿ ثركي زض سبٔيٗ ٔبِي

 عطحٟبي سٛؾقٝ ٔٙبثـ آة اؾشبٖ

 سمبضب ٔحٛض

اِٚٛيز ٞبي دػٚٞكي 

ٚ فٙبٚضي وكٛض زض 

 ظٔيٙٝ آة

ٔجبحض الشهبز     -3

آة)سقييٗ اضظـ الشهبزي ٚ 

شاسي آة، فّٕيبسي ٕ٘ٛزٖ 

 سؼبضر ٔؼبظي آة(

فسْ أىبٖ سىٕيُ عطحٟبي ٘يٕٝ سٕبْ ثٝ 

 زِيُ وٕجٛز افشجبضار زِٚشي
 اضائٝ ٔسَ  ة ؾطٔبيٝ ٌصاضاضائٝ ضاٞىبض زض ػٟز ػص

 

 محًراقتصاد آب-3

 آة ثخؾ دس التلبدي اسصيبثی 3-3

 ييمحصًل وها اهذاف مًرد اوتظار داليل ايلًيت داضته يذيػىًان مطکل کل  ياسىاد باال دست قيوًع تحق قيػىًان تحق ػىًان ضرکت فيرد

1 
ؿشوت هذيشيت 

 هٌبثغ آة ايشاى

ّبي والى  ثشسػی آحبس ػيبػت

هذيشيت ثخؾ آة  التلبدي ثش

 وـَس

 تمبضب هحَس

ساّجشد ّبي ػٌذ 

چـن اًذاص ٍصاست 

 ًيشٍ

هجبحج التلبد آة)تؼييي 

اسصؽ التلبدي ٍ راتی آة، 

ػوليبتی ًوَدى تزبست 

 (هزبصي آة

دس كَست ؿٌبخت دليك آحبس هحشن 

ثيشًٍی التلبد والى ثش ثخؾ آة وـَس 

ّبي هٌبػت سا ثشاي  تَاى ٍاوٌؾ هی

غ آة ٍ پبيذاسي پبيذاسي ػيؼتن هٌبث

هذيشيت آة ؿٌبػبيی وشدُ ٍ دس 

ّبي  ؿٌبػبيی تئَسيه ًمؾ ػيبػت  -

ّبي  والى التلبدي ثش هلبسف آة ثخؾ

 وٌٌذُ  هلشف

هحيغی  ثشسػی والى آحبس صيؼت -

 ّبي والى التلبدي  ػيبػت

اسائِ ساُ حل 

 هـىل
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ّبي  اسصيبثی پتبًؼيل اثضاسّب ٍ ػيبػت - سفت.   هذيشيت آة ثؼَي پبيذاسي پيؾ

جل ٍ ثؼذ اص تغييش هذيشيت آة ل

 ّبي والى التلبدي ػيبػت

تؼييي ووّی هيضاى تغييش دس هلبسف  -

وٌٌذُ آة  ّبي هختلف هلشف آثی ثخؾ

 دس لبلت ػٌبسيَّبي هختلف 

2 

قطوز آة 

اي  ٔٙغمٝ

 آشضثبيؼبٖ غطثي

ضاٞىبضٞبي فّٕيبسي ػٟز افعايف 

 زضآٔسٞبي قطوز 
 سمبضب ٔحٛض

ي اِٚٛيز ٞبي دػٚٞك

ٚ فٙبٚضي وكٛض زض 

ظٔيٙٝ ٔسيطيز، 

 الشهبزي ٚ ثبظضٌب٘ي

ٔجبحض الشهبز     -3

آة)سقييٗ اضظـ الشهبزي ٚ 

شاسي آة، فّٕيبسي ٕ٘ٛزٖ 

 سؼبضر ٔؼبظي آة(

إٞيز ٔمِٛٝ زضآٔس زض سبٔيٗ ٔٙبثـ ٔبِي 

 ػٟز ديكجطز اٞساف ٚ ثط٘بٔٝ ٞبي قطوز.

زؾشيبثي ثٝ ٔٙبثـ زضآٔس ظاي ٔغٕٕئٗ ٚ 

 قطوزدبيساض ثطاي 

اضائٝ ضاٜ حُ 

 ٔكىُ

3 

قطوز آة 

 اي انفٟبٖ ٔٙغمٝ

ٔسِؿبظي فطضٝ ٚ سمبضبي آة ٚ 

 ليٕز سقبزِي زض قطايظ ذكىؿبِي
 سمبضب ٔحٛض

اِٚٛيز دػٚٞكي ٚ 

فٙبٚضي وٕيؿيٖٛ 

وكبٚضظي آة ٚ ٔٙبثـ 

 عجيقي

ٔجبحض الشهبز     -3

آة)سقييٗ اضظـ الشهبزي ٚ 

شاسي آة، فّٕيبسي ٕ٘ٛزٖ 

 سؼبضر ٔؼبظي آة(

ب سٛػٝ ثٝ اضظـ آة زض ٔٛالٝ وٕيبثي آة، ث

سرٕيٙي اظ اضظـ آة زض قطايظ ذكىؿبِي 

ٔٛضز ٘يبظ اؾز سب زض سرهيم آٖ سهٕيٓ 

 ٌيطي قٛز.

سقييٗ ليٕز سقبزِي آة ثب سٛػٝ ثٝ قطايظ 

 آثي ٚ ظٔب٘ي ٚ ٘يبظٞبي ٔٛػٛز

اضائٝ ضاٜ حُ 

 ٔكىُ

4 

قطوز آة 

 اي انفٟبٖ ٔٙغمٝ

ثطضؾي دشب٘ؿيُ ٞبي زضآٔسي 

وز ٚ ثىبضٌيطي ضٚـ ٞبي قط

٘ٛيٗ زض زضآٔس ظايي زض سٛؾقٝ 

 دبيساض 

 سمبضب ٔحٛض
لبٖ٘ٛ اؾبؾي )انُ 

44) 

ٔجبحض الشهبز     -3

آة)سقييٗ اضظـ الشهبزي ٚ 

شاسي آة، فّٕيبسي ٕ٘ٛزٖ 

 سؼبضر ٔؼبظي آة(

سٙٛؿ ٔبِي ثٝ زضآٔسٞبي قطوز ٚ افعايف 

زضآٔسٞب اظ زاليُ ٘يبظ ثٝ ايٗ سحميك ٔي 

 ثبقس.

بضٞبي ديكٟٙبزي ػٟز افعايف زضآٔس ضاٞى

قطوز ٚ ثط اؾبؼ اٍِٛي دبيساض ديكٟٙبز 

 ذٛاٞس قس.

اضائٝ ضاٜ حُ 

 ٔكىُ

5 

قطوز آة 

 اي اِجطظ ٔٙغمٝ

ثطضؾي ا٘شربة ٔٙبؾت سطيٗ ٔسَ 

ؾطٔبيٝ ٌصاضي ثطاي احساص ٚ ثٟطٜ 

 ثطزاضي ؾس ٞطػبة

 سمبضب ٔحٛض

اِٚٛيز ٞبي دػٚٞكي 

ٚ فٙبٚضي وكٛض زض 

 ظٔيٙٝ آة

ٔجبحض الشهبز     -3

آة)سقييٗ اضظـ الشهبزي ٚ 

شاسي آة، فّٕيبسي ٕ٘ٛزٖ 

 (سؼبضر ٔؼبظي آة

ٚػٛز ٔكىُ زض ضٚـ ٞبي ٔٛػٛز سبٔيٗ 

 ٔبِي عطح ٞبي زٚضثبظٜ 

اضائٝ ٔسَ وبضآٔس ثطاي ؾطٔبيٝ ٌصاضي ٚ 

ثٟطٜ ثطزاضي ؾس ٞطػبة ثب سٛػٝ ثٝ ٔعيز 

 ٞبي ٔٙغمٝ

 اضائٝ ٔسَ 
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6 

قطوز آة 

 اي ايالْ ٔٙغمٝ

بِقٝ، قٙبؾبيي ٚ اضائٝ ٔغ

ضاٞىبضٞبي فّٕي ٚنَٛ ٔٙبثـ  

ػسيس زضآٔس زض قطوز آة ٔٙغمٝ 

 اي ايالْ

 سمبضب ٔحٛض

اِٚٛيز ٞبي دػٚٞكي 

ٚ فٙبٚضي وكٛض زض 

 ظٔيٙٝ آة

1-     ٜ فسْ قٙبؾبيي ٚ اؾشفبز

ثٟيٙٝ اظ ٔٙبثـ آة ٚ ٔسيطيز 

 يىذبضچٝ ٔٙبثـ آثي

ثبسٛػٝ ثٝ ٔؿبئُ ٚ ٔكىالر ٔبِي  -1

 .زاضز ٔصوٛض إٞيز  بْ سحميكا٘ؼ  قطوز

عطح ٔصوٛض ٔطسجظ ثب ٔؿبئُ ٔبِي  -2

افعايف زضأس   الشهبزي زض ضاؾشبي وؿت ٚ

 ٔي ثبقس

ا٘ؼبْ -قٙبؾبيي ضٚـ ٞبي ٚنَٛ زضآٔس

ٔغبِقبر وبضثطزي ٚ اضائٝ ضاٞىبضٞبي انِٛي 

 ثٝ ٔٙؾٛض ٚنُ ٔٙبثـ ػسيس زضآٔسي 

اضائٝ ضاٜ حُ 

 ٔكىُ

7 

قطوز آة 

 اي ثٛقٟط ٔٙغمٝ

ثطضؾي ػبيٍبٜ اضظيبثيٟبي 

 الشهبزي زض ثرف آة وكٛض
 سمبضب ٔحٛض

عطح ٞبي والٖ ّٔي 

ٚظاضر ٘يطٚ ٔهٛة 

قٛضاي فبِي فّْٛ 

 سحميمبر ٚ فٙبٚضي

ٔجبحض الشهبز     -3

آة)سقييٗ اضظـ الشهبزي ٚ 

شاسي آة، فّٕيبسي ٕ٘ٛزٖ 

 (سؼبضر ٔؼبظي آة

فسْ  ثٟطٜ ٚضي ٔٙبؾت آة ثسِيُ ليٕز 

ْ سٛػٝ وبفي ثٝ ػبيٍبٜ دبييٗ فطضٝ آٖ،فس

 الشهبز آة

 سقييٗ ٚ سجقيٗ اضظـ شاسي آة
اضائٝ ضاٜ حُ 

 ٔكىُ

8 

قطوز آة 

اي ذطاؾبٖ  ٔٙغمٝ

 ضضٛي

اضائٝ ٔسَ چٍٍٛ٘ي اػطاي 

حؿبثطؾي فّٕيبسي زض قطوز 

 )چبِف ٞب ٚ فطنز ٞب(

دبيبٖ ٘بٔٝ 

 زا٘كؼٛيي

اِٚٛيز ٞبي دػٚٞكي 

ٚ فٙبٚضي وكٛض زض 

 ظٔيٙٝ آة

بز ٔجبحض الشه    -3

آة)سقييٗ اضظـ الشهبزي ٚ 

شاسي آة، فّٕيبسي ٕ٘ٛزٖ 

 سؼبضر ٔؼبظي آة(

ظٔيٙٝ ؾبظي ثطاي اػطاي حؿبثطؾي فّٕيبر 

 زض قطوز

قٙبؾبيي ٔقضالر ٚ اضائٝ ضاٞىبضٞبي ثطاي 

 اػطاي حؿبثطؾي فّٕيبر زض قطوز
 اضائٝ ٔسَ 

9 

قطوز آة 

اي ذطاؾبٖ  ٔٙغمٝ

 ضضٛي

سسٚيٗ زؾشٛضاِقُٕ حؿبثطؾي 

ائٝ ضٚيىطز اػطاي ثٝ زاذّي ٚ اض

 ٍٞٙبْ ٚ زليك آٖ

دبيبٖ ٘بٔٝ 

 زا٘كؼٛيي

اِٚٛيز ٞبي دػٚٞكي 

ٚ فٙبٚضي وكٛض زض 

 ظٔيٙٝ آة

ٔجبحض الشهبز     -3

آة)سقييٗ اضظـ الشهبزي ٚ 

شاسي آة، فّٕيبسي ٕ٘ٛزٖ 

 سؼبضر ٔؼبظي آة(

اػطاي ٔٙبؾت سط ثطاي حؿبثطؾي زاذّي زض 

 قطوز

ثطاي  قٙبؾبيي ٔقضالر ٚ اضائٝ ضاٞىبضٞبي

 اػطاي حؿبثطؾي زاذّي زض قطوز

سٟيٝ 

 زؾشٛضاِقُٕ

11 

قطوز آة 

اي ذطاؾبٖ  ٔٙغمٝ

 ضضٛي

چبِف ٞب ٚ اِعأبر اػطاي ثٛزػٝ 

فّٕيبسي زض قطوز )اضائٝ ٔسَ 

 اػطايي(

دبيبٖ ٘بٔٝ 

 زا٘كؼٛيي

لبٖ٘ٛ اؾبؾي )انُ 

44) 

ٔجبحض الشهبز     -3

آة)سقييٗ اضظـ الشهبزي ٚ 

شاسي آة، فّٕيبسي ٕ٘ٛزٖ 

 ؼبضر ٔؼبظي آة(س

ظٔيٙٝ ؾبظي ثطاي اػطاي ثٛزػٝ فّٕيبر زض 

 قطوز

قٙبؾبيي ٔقضالر ٚ اضائٝ ضاٞىبضٞبي ثطاي 

 اػطاي ثٛزػٝ فّٕيبسي زض قطوز
 اضائٝ ٔسَ 
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11 

قطوز آة 

 اي ظ٘ؼبٖ ٔٙغمٝ

ٔشسٞب ٚ ضٚقٟبي ٘ٛيٗ سبٔيٗ ٔبِي 

دطٚغٜ ٞب ٚ اضظيبثي ضٚقٟبي 

ٚاٌصاضي عطحٟب ثٝ ثرف 

 ذهٛني زض ثرف آة

 سمبضب ٔحٛض

اِٚٛيز ٞبي دػٚٞكي 

ٚ فٙبٚضي وكٛض زض 

 ظٔيٙٝ ٔحيظ ظيؿز

ٔجبحض الشهبز     -3

آة)سقييٗ اضظـ الشهبزي ٚ 

شاسي آة، فّٕيبسي ٕ٘ٛزٖ 

 سؼبضر ٔؼبظي آة(

ثب زض ٘ؾط ٌطفشٗ افَٛ ٔٙبثـ ٔبِي  ٚ 

ٔحسٚزيز ٔٙبثـ زض آٔسي قطوز آة ٔٙغمٝ 

ؾبظي سٛؾقٝ ٔكبضوز  اي ظ٘ؼبٖ ؽطفيز

ٞبي فٕطا٘ي آة  ِٚشي زض دطٚغٜثرف غيطز

ٚ٘يبظ قطوز  ثٝ ايٗ ٔٛضٛؿ   ايؼبة ٔي 

ٕ٘بيس سب ثب  سبٔيٗ ٔٙبثـ ٔبِي ػسيسسٛؾظ 

ذهٛني ثٝ  ثٟطٜ  -ٔكبضوز فٕٛٔي 

ٌيطي اظ ٔشسٞب ٚ ضٚـ ٞبي ٘ٛيٗ ٔبِي زض 

ٚاٌصاضي عطحٟب ثٝ ثرف ذهٛني السأبر 

 الظْ نٛضر دصيطز.

ٚغٜ احهبء ضٚقٟبي ػسيس زض سبٔيٗ ٔبِي دط

 ٞب ٚ ٚاٌصاضي عطحٟب ثٝ ثرف ذهٛني

اضائٝ ضاٜ حُ 

 ٔكىُ

12 

قطوز آة 

 اي ؾٕٙبٖ ٔٙغمٝ

ٔحبؾجٝ ٚ ٔمبيؿٝ اضظـ افعٚزٜ 

سِٛيسار ثرف ٞبي ٔرشّف 

ٔهطف وٙٙسٜ آة )افٓ اظ 

وكبٚضظي، نٙقز، قطة ٚ 

 ذسٔبر( زض ؾغح اؾشبٖ ؾٕٙبٖ

 سمبضب ٔحٛض

اِٚٛيز ٞبي دػٚٞكي 

ٚ فٙبٚضي وكٛض زض 

 ظٔيٙٝ آة

ٔجبحض الشهبز     -3

آة)سقييٗ اضظـ الشهبزي ٚ 

شاسي آة، فّٕيبسي ٕ٘ٛزٖ 

 سؼبضر ٔؼبظي آة(

زض اؾشبٖ ؾٕٙبٖ ٞٙٛظ ثغٛض لغقي ٕ٘ي 

 -زا٘يٓ وٝ آة زض وساْ ثرف )وكبٚضظي 

...( ٚ ظيطثركٟب )وكز ٌّرب٘ٝ اي  -نٙقز 

 -نٙبيـ وٓ آثجط  -دطٚضـ آثعيبٖ  -

ٜ ...( اضظـ افعٚز -فطآٚضي ٔٛاز ٔقس٘ي 

ثيكشطي ايؼبز ٔي ٕ٘بيس. )ايٗ ٔٛضٛؿ سٟٙب 

الشهبزي ٘يؿز ٚ ٘يبظ ثٝ ٍ٘طقٟبي 

اػشٕبفي، حمٛلي، ظيؿز ٔحيغي ٚ ... ٘يع 

 زاضز.(

ٔحبؾجٝ اضظـ افعٚزٜ ايؼبز قسٜ سٛؾظ ٞط 

 ٔشطٔىقت آة ثطاي ٔحهٛالر ٔرشّف

ثطضؾي ٚ اضائٝ ضاٞىبض ثطاي سغييط ٔغّٛة 

وبضثطي آة ثب ِحبػ ٔؿبئُ الشهبزي، 

 شٕبفي، ظيؿز ٔحيغي ٚ حمٛلي اػ

اضائٝ ضاٜ حُ 

 ٔكىُ

13 

قطوز آة 

 اي ؾٕٙبٖ ٔٙغمٝ

سقييٗ ٔسَ اضظـ افعٚزٜ ٞط ٔشط 

ٔىقت آة اظ ػٙجٝ ٞبي ٔرشّف 

الشهبزي، اػشٕبفي، ظيؿز 

 ٔحيغي زض عطح ٞبي ا٘شمبَ آة

 سمبضب ٔحٛض

اِٚٛيز ٞبي دػٚٞكي 

ٚ فٙبٚضي وكٛض زض 

 ظٔيٙٝ آة

ٔجبحض الشهبز     -3

ييٗ اضظـ الشهبزي ٚ آة)سق

شاسي آة، فّٕيبسي ٕ٘ٛزٖ 

 سؼبضر ٔؼبظي آة(

اظ زيطثبظ يىي اظ ضاٟٞبي حُ ٔكىُ آة 

ا٘شمبَ اظ ٔحُ ٔٙجـ ثٝ ٔحُ ٔهطف ثٛزٜ 

اؾز. أب زض ؾبِٟبي اذيط ايٗ ٔٛضٛؿ ثب 

ٔمبٚٔز ثيف اظ ديف اٞبِي اعطاف ٔٙجـ 

ٔٛاػٝ ٌطزيسٜ اؾز. ثطاي اؾشبٖ ؾٕٙبٖ 

اضائٝ يه ٔسَ ثطاي عطحٟبي ا٘شمبَ آة وٝ 

ٔعايب ٚ ٔقبيت ا٘شمبَ زض ٔجسؤ ثب زض٘ؾطٌطفشٗ 

ٚ ٔمهس، ثشٛا٘س سهٕيٓ ٌيطي ضا ثٝ ثٟشطيٗ 

 ٘حٛ ٕٔىٗ ؾبظز.

 اضائٝ ٔسَ 
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آة اػطا قسٜ ا٘س وٝ عطحٟبي ٔحسٚز ا٘شمبَ 

يىي اظ آٟ٘ب ثيٗ حٛضٝ اي ثٛزٜ اؾز ٚ اِجشٝ 

عطحٟبي ٔرشّفي زض ؾغح ّٔي ٚ ٔٙغمٝ 

اي ٔٛضز ثحض ٔي ثبقٙس. ثب ا٘ؼبْ ايٗ 

سحميك ٔي سٛاٖ اظ زازٜ ٞبي ٌصقشٝ اؾشفبزٜ 

 ٕ٘ٛز ٚ ثطاي آيٙسٜ زضؾز سهٕيٓ ٌطفز. 

14 

قطوز آة 

 اي لعٚيٗ ٔٙغمٝ

ثطضؾي ضاٞىبضٞبي ٔٛػٛز زض 

ضاؾشبي فّٕيبسي ٕ٘ٛزٖ سؼبضر 

ٔؼبظي آة ٚ سإطيط آٖ زض سٙكٟبي 

 آثي اؾشبٖ لعٚيٗ

 سمبضب ٔحٛض

اِٚٛيز ٞبي دػٚٞكي 

وكٛض زض  ٚ فٙبٚضي

 ظٔيٙٝ آة

ٔجبحض الشهبز     -3

آة)سقييٗ اضظـ الشهبزي ٚ 

شاسي آة، فّٕيبسي ٕ٘ٛزٖ 

 سؼبضر ٔؼبظي آة(

سغييط  -سمّيُ ٚضقيز ثحطا٘ي آة زض اؾشبٖ

ٍ٘طـ زض ضٚيىطز أٙيز غصايي ٚ 

ثيبٖ اضسجبط  -اؾشطاسػيه ٔحهٛالر اؾشبٖ

 -آة ٔؼبظي ثب سغييط الّيٓ ٚ اططار آٖ

بي ديف ضٚ ٚ ِعْٚ قفبف ؾبظي چبِف ٞ

ثطضؾي ٚ  -ايؼبز ٍ٘طـ آة ٔؼبظي

ديكٟٙبز قيٜٛ ٞب، اثعاضٞب، ظيطؾبذز ٞبي 

 اؾشفبزٜ اظ زيسٌبٜ آة ٔؼبظي زض اؾشبٖ

٘مف آة ٔؼبظي زض ٔحهٛالر اؾشطاسػيه  

٘مف سؼبضر آة ٔؼبظي زض سمّيُ  -اؾشبٖ

ضٚيىطز آة ٔؼبظي زض سغييط  -ثحطاٖ آة

ثطضؾي چبِف ٞبي سؼبضر آة  -الّيٓ

سؼبضر آة  -ٔؼبظي ٚ ضطٚضر ٞبي آٖ

ٔؼبظي، قيٜٛ ٞب، اثعاضٞب ٚ ظيطؾبذز ٞبي 

 آٖ 

اضائٝ ضاٜ حُ 

 ٔكىُ

15 

قطوز آة 

 اي لٓ ٔٙغمٝ

  ٔحبؾجٝ ليٕز سٕبْ قسٜ عطح

ٞبي زظ ثٝ  ا٘شمبَ آة اظ ؾطقبذٝ

لٕطٚز زض قطايظ فقّي ٚ ثب ِحبػ 

 ٞب ٞسفٕٙسؾبظي يبضا٘ٝ

 سمبضب ٔحٛض

اِٚٛيز ٞبي دػٚٞكي 

ٚضي وكٛض زض ٚ فٙب

 ظٔيٙٝ آة

ٔجبحض الشهبز     -3

آة)سقييٗ اضظـ الشهبزي ٚ 

شاسي آة، فّٕيبسي ٕ٘ٛزٖ 

 (سؼبضر ٔؼبظي آة

ضطٚضر زضآٔسظايي ٚ وبٞف ٞعيٙٝ ٞبي 

 ػبضي
 سقييٗ اضظـ ٚالقي ٚ   ليٕز ٌصاضي آة

اضائٝ ضاٜ حُ 

 ٔكىُ

16 

 آة قطوز

 اي ٔٙغمٝ

 وطزؾشبٖ

 زضآٔسظايي ضاٞىبضٞبي ثطضؾي  

 ٞبي قجىٝ ٚ آثي سإؾيؿبر ٚ ؾسٞب

 ظٞىكي ٚ آثيبضي

 سمبضب ٔحٛض

 دػٚٞكي ٞبي اِٚٛيز

 زض وكٛض فٙبٚضي ٚ

 ٔٙبثـ آة ظٔيٙٝ

 سقييٗ)آة الشهبز ٔجبحض

 آة، شاسي ٚ الشهبزي اضظـ

 سؼبضر ٕ٘ٛزٖ فّٕيبسي

 (آة ٔؼبظي

 زضآٔسظايي ثٝ زؾشيبثي ٘ٛيٗ ضٚقٟبي سحمك

 ٞب قجىٝ ٚ ؾسٞب زض
 قطوز زضآٔسٞبي افعايف

 حُ ضاٜ ائٝاض

 ٔكىُ
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17 

 آة قطوز

 اي ٔٙغمٝ

 وطزؾشبٖ

 سٕبْ ليٕز ٔحبؾجٝ فطآيٙس سسٚيٗ

 اي ٔٙغمٝ آة قطوز ذسٔبر قسٜ

 وطزؾشبٖ

 سمبضب ٔحٛض

 دػٚٞكي ٞبي اِٚٛيز

 زض وكٛض فٙبٚضي ٚ

 ٔٙبثـ آة ظٔيٙٝ

 ثيٗ آة ا٘شمبَ أىبٖ ثطضؾي

 آٖ ديبٔسٞبي ٚ اي حٛضٝ

 ثب سٛػٝ ثٝ ايٙىٝ ايٗ قطوز ػع حٛضٝ ٞبي

ثبالزؾز اؾشبٟ٘بي ٕٞؼٛاض ٔي ثبقس. ٚ 

 ٔؿإِٝ ا٘شمبَ ثيٗ حٛضٝ ايي ٔغطح اؾز. 

ثطضؾي ؾٟٓ اؾشبٖ زض  ا٘شمبَ ثيٗ حٛضٝ 

 اي اؾز وٝ زض اؾشبٖ ٔغطح ٔي ثبقس.

 حُ ضاٜ اضائٝ

 ٔكىُ

18 

قطوز آة 

اي  ٔٙغمٝ

ٚ  وٍٟيّٛيٝ

 ثٛيطاحٕس

ثطضؾي فُّ فسْ اػطاي ثٕٛلـ 

ب ) دطٚغٜ ٞب ٚ سحٕيُ ثبض ٔبِي آٟ٘

٘بقي اظ سٕسيس ديٕبٖ ، سغييط 

ٔمبزيط ، وبضٞبي سىٕيّي ( ٚ 

ديكٟٙبز ضاٞىبضٞبي فّٕي ضفـ 

 ٔكىُ

 سمبضب ٔحٛض

اِٚٛيز ٞبي دػٚٞكي 

ٚ فٙبٚضي وكٛض زض 

 ظٔيٙٝ آة

ٔكىالر اػشٕبفي،  سإطيط-13

فطٍٞٙي ٚ حمٛلي ثط 

عطحٟبي سٛؾقٝ ٔٙبثـ آة ٚ 

ػٟز  سقييٗ اٍِٛي ٔٙبؾت

٘ؾط  ٔسيطيز ٔٙبثـ آة ثب زض

 ٌطفشٗ ٔؿبئُ اػشٕبفي

فسْ اسٕبْ  ثٕٛلـ دطٚغٜ ٞبي  فٕطا٘ي 

ٚٔشقبلت آٖ سحٕيُ ٞعيٙٝ ٞبي ثيكشط اظ 

ٞعيٙٝ ديف ثيٙي قسٜ اِٚيٝ ٔٛػجبر ٍ٘طا٘ي 

ػسي وبضفطٔب ٚفسْ سحمك اٞساف دطٚغٜ ٞب 

قسٜ اؾز ذؿبضار ٔشقسزي اظحيض ٔبِي ، 

الشهبزي ، اػشٕبفي ٚ ...... ٚاضز ٕ٘ٛزٜ اؾز 

ػٝ ثٝ إٞيز اضظيبثي فُّ سبذيط . ثب سٛ

زضاػطاي دطٚغٜ ٞبي  فٕطا٘ي ثرف آة 

ٚسحٕيُ ثبض ٔبِي ٘بقي اظ آٟ٘ب ايٗ ٔٛضٛؿ 

ثٝ فٙٛاٖ چبِكٟبي ديف ضٚ زضلبِت عطح 

سحميمبسي ضطٚضي زض زؾشٛض وبض وٕيشٝ 

 سحميمبر لطاض

دطٚغٜ ٞبي ٔٛضز ٔغبِقٝ ٚٔقطفي  ٔقطفي -

  ثبض ٔبِي آٟ٘ب ٘ؿجز ثٝ ٚضقيز اِٚيٝ

ٔقطفي قبذم ٔكىالر ٔقَٕٛ ٚغيط  -

  ٔقَٕٛ زض عطحٟب ٚ دطٚغٜ ٞبي آثي

قٙبؾبيي ٚ ثطضؾي ٔكىالر ٘بقي اظ  -

 فّٕىطز ديٕب٘ىبض ، ٔكبٚض ٚوبضفطٔب ٚٔيعاٖ

سبطيط آٟ٘ب زض فسْ اػطاي ثٕٛلـ دطٚغٜ ٞب ٚ 

 قٙبؾبيي ضٚاثظ ثيٗ فٛأُ ٚؾبذز ٔسَ

  ثطٞٓ وٙف ايٗ فٛأُ

اػشٕبفي ، سقييٗ اططار ٚ ديبٔسٞبي  -

الشهبزي ٚظيؿز ٔحيغي زضفسْ اػطاي 

  دطٚغٜ ٞب ثٕٛلـ

ٚظٖ زٞي ٚضسجٝ ثٙسي فُّ سبذيط ثب  -

اؾشفبزٜ اظ سحّيُ ؾّؿّٝ ٔطاسجي ٚقبذم 

  ٘ؿجي إٞيز

اضائٝ ضاٜ حُ 

 ٔكىُ

19 

قطوز آة 

اي  ٔٙغمٝ

ٚ  وٍٟيّٛيٝ

 ثٛيطاحٕس

اضائٝ اٍِٛي وكز ثٟيٙٝ ، ٘يبظ آثي 

يظ ٚ ٞيسضٚٔسَٚ ٚالقي زض قطا

ٔرشّف آة ٚ ٞٛايي زض زقشٟبي 

 اؾشبٖ

 سمبضب ٔحٛض

اِٚٛيز ٞبي دػٚٞكي 

ٚ فٙبٚضي وكٛض زض 

 ظٔيٙٝ آة

1-     ٜ فسْ قٙبؾبيي ٚ اؾشفبز

ثٟيٙٝ اظ ٔٙبثـ آة ٚ ٔسيطيز 

 يىذبضچٝ ٔٙبثـ آثي

ٔسيطيز اٍِٛي وكز زضقطايظ  إٞيز -

  ذكىؿبِي ٚ ضفـ ثحطاٖ وٓ آثي

اظ إٞيز اٍِٛي وكز ثٝ فٙٛاٖ يىي  -  

دبضأشطٞبي عطاحي قجىٝ ٞبي آثيبضي اوٝ 

ٚضي ايٗ ؾيؿشٓ ٞب اضسجبط ٔؿشميٕي ثب ثٟطٜ  

فٛأُ ٔٛطط زضا٘شربة اٍِٛي  سحّيُ -

 وكز ٔٙبؾت

سرٕيٗ فّٕىطز ٘ؿجي ٌيبٞبٖ ٔرشّف  -

وبُٔ ٚيب  زضاٍِٛي وكز زضقطايظ آثيبضي

  ٔرشّف اظ وٓ آثيبضي زضػبر

اضائٝ ضاٜ حُ 

 ٔكىُ
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ٚ زؾشيبثي ثٝ ثٟجٛز ثٟطٜ ثطزاضي ٔٙبثـ آة 

   ٚذبن ايٗ ؾبٔب٘ٝ ايفب ٔي ٕ٘بيس

 ٔحبؾجٝ ٘يبظ آثي ٚٞيسضٚ ٔسَٚ اٍِٛي - 

  وكز غبِت ٔٙغمٝ

 اضائٝ ؾٙبضيٛٞبي ٔرشّف آثيبضي ثطاي - 

اٍِٛي وكز زضٔحسٚزٜ ٞبي عطح ثب سٛػٝ 

  ثٝ ٔحسٚزيز ٔٙبثـ آة ٔٛػٛز

 اضائٝ اٍِٛي وكز ثب سٛػٝ ثٝ أىب٘بر - 

يعي آثي ٔٛػٛز ػٟز ٔسيطيز ٚثط٘بٔٝ ض

  آثيبضي

 سرهيم ثٟيٙٝ آة -

21 

قطوز آة 

 اي ٌّؿشبٖ ٔٙغمٝ

ثطضؾي وكز ٞبي ٔٙبؾت 

ػبيٍعيٗ ٔحهٛالر دطآة عّت 

ثب ٘يبظ آثي دبييٗ ٚ اضظـ ٚ نطفٝ 

الشهبزي ٔٙبؾت، أىبٖ سٛؾقٝ 

وكز ٌيبٞبٖ قٛضظي ٚ ٌيبٞبٖ 

زاضٚيي ٚ ٌّرب٘ٝ اي زض اضاضي وٓ 

 ثبظزٜ

 سمبضب ٔحٛض

ٛيز ٞبي دػٚٞكي اِٚ

ٚ فٙبٚضي وكٛض زض 

 ظٔيٙٝ آة

ٞبي سٛؾقٝ  اططار عطح    -7

ثط ٔٙبثـ آة)ظيطظٔيٙي ٚ 

 ؾغحي(

ٚػٛز ٔٙبثـ آة قيطيٗ ٔحسٚز، اؾشفبزٜ اظ 

ؾبيط ٔٙبثـ آة ضا ػٟز ا٘ؼبْ فقبِيز ٞبي 

 وكبٚضظي سٛػيٝ دصيط ٔي ؾبظز.

ثب اػطاي ايٗ عطح ا٘شؾبض ٔي ضٚز ثطضؾي 

يٗ ٔحهٛالر وكز ٞبي ٔٙبؾت ػبيٍع

دطآة عّت ثب ٘يبظ آثي دبييٗ ٚ اضظـ ٚ 

نطفٝ الشهبزي ٔٙبؾت، أىبٖ سٛؾقٝ 

وكز ٌيبٞبٖ قٛضظي ٚ ٌيبٞبٖ زاضٚيي ٚ 

ٌّرب٘ٝ اي زض اضاضي وٓ ثبظزٜ قٙبؾبيي 

 ٌطز٘س.

ثٛٔي ؾبظي 

 فٙبٚضي

21 

قطوز آة 

 اي ٌّؿشبٖ ٔٙغمٝ

قٙبؾبيي ٚ ثطضؾي دشب٘ؿيُ ٞبي 

ُ آة زضٔب٘ي )آة ٞبي ٔقس٘ي، ٌ

افكبٖ ٞب ٚ غيطٜ( زض اؾشبٖ 

 ٌّؿشبٖ

 سمبضب ٔحٛض

اِٚٛيز ٞبي دػٚٞكي 

ٚ فٙبٚضي وكٛض زض 

 ظٔيٙٝ آة

ثطضؾي ٔٙبثـ آاليٙسٜ     -9

آة ٚ اضائٝ ضاٞىبضٞبيي ػٟز 

وٙشطَ، وبٞف ٚ حصف 

 ٞب آِٛزٌي

فمساٖ ٔٙجـ ػبٔـ زضذهٛل ٔجبحض فٙي ٚ 

حمٛلي وبضثطزي آة ٞبي زاضاي ذبنيز 

 زضٔب٘ي

ٗ عطح ا٘شؾبض ٔي ضٚز ثب اػطاي اي

زؾشٛضاِقّٕي زضذهٛل ٘حٜٛ قٙبؾبيي ٚ 

ثطضؾي دشب٘ؿيُ ٞبي آة زضٔب٘ي زض ؾغح 

 اؾشبٖ سسٚيٗ ٌطزز.

سٟيٝ 

 زؾشٛضاِقُٕ

22 

قطوز آة 

 اي ِطؾشبٖ ٔٙغمٝ

سبطيط اػطاي عطحٟبي سٛؾقٝ ٔٙبثـ 

 آة ثط الشهبز اؾشبٖ

دبيبٖ ٘بٔٝ 

 زا٘كؼٛيي
اِٚٛيز ٞبي دػٚٞكي 

ٚ فٙبٚضي وكٛض زض 

ٔجبحض الشهبز     -3

آة)سقييٗ اضظـ الشهبزي ٚ 

شاسي آة، فّٕيبسي ٕ٘ٛزٖ 

ٚػٛز دبضٜ اي اثٟبٔبر زض ذهٛل فسْ 

 وبضايي عطح ٞبي اػطا قسٜ ٚ زض زؾز اػطا

اضائٝ ٌعاضـ سحّيّي زض ذهٛل اططار 

 الشهبزي عطحٟب

سٟيٝ 

 زؾشٛضاِقُٕ
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 سؼبضر ٔؼبظي آة( ظٔيٙٝ آة

23 

قطوز آة 

اي  ٔٙغمٝ

 ٔبظ٘سضاٖ

ٟٙسؾي ٔؼسز قجىٝ ٞبي آثيبضي ٔ

ٚ ظٞىكي ثٝ ٔٙؾٛض اضسمبء ثٟطٜ 

ٚضي  ٚ ضا٘سٔبٖ سٛظيـ آة ثٝ 

ضٚـ سحٛيُ حؼٕي ٚ 

 ٔب٘يشٛضيًٙ آة

 سمبضب ٔحٛض

اِٚٛيز ٞبي دػٚٞكي 

ٚ فٙبٚضي وكٛض زض 

 ظٔيٙٝ آة

ثٟجٛز ضا٘سٔبٖ دبييٗ -10

ٞبي آثيبضي)ٔطٔز  قجىٝ

ٞب، اؾشفبزٜ ٔؼسز اظ  وب٘بَ

 .(ٞب ٚ .. ظٞبة ظٞىف

دبييٗ ثٛزٖ ثٟطٜ ٚضي آة  ٚ ضا٘سٔبٖ زض 

 ثركٟبي ٔرشّف
 اضائٝ ٚضقيز ٚضاٜ حُ ٞبي ٔطثٛعٝ

اضائٝ ضاٜ حُ 

 ٔكىُ

24 

قطوز آة 

اي  ٔٙغمٝ

 ٔبظ٘سضاٖ

اضظيبثي ؾبظٚوبضٞبي زضآٔسظايي ٚ 

اضائٝ ضاٞىبضٞبي انالحي ثطاي 

 افعايف زضآٔس

 سمبضب ٔحٛض

اِٚٛيز ٞبي دػٚٞكي 

ٚ فٙبٚضي وكٛض زض 

 آةظٔيٙٝ 

ٔجبحض الشهبز     -3

آة)سقييٗ اضظـ الشهبزي ٚ 

شاسي آة، فّٕيبسي ٕ٘ٛزٖ 

 سؼبضر ٔؼبظي آة(

ضطٚضر انالح فطايٙسٞبي ٔبِي ٚ زضآٔسي 

 قطوز

افعايف زضآٔس ٚ سحميك اٞساف ذٛزٌطزا٘ي 

 قطوز

سٟيٝ 

 زؾشٛضاِقُٕ

25 

قطوز آة 

اي  ٔٙغمٝ

 ٔبظ٘سضاٖ

اضظيبثي ؽطفيز ٔٙبعك ؾبحُ 

ٔبٞي، ٔيٍٛ ٚ ٚزضيب ثطاي دطٚضـ 

.... 

 سمبضب ٔحٛض

اِٚٛيز ٞبي دػٚٞكي 

ٚ فٙبٚضي وكٛض زض 

 ظٔيٙٝ آة

فسْ قٙبؾبيي ٚ     -1

اؾشفبزٜ ثٟيٙٝ اظ ٔٙبثـ آة ٚ 

 ٔسيطيز يىذبضچٝ ٔٙبثـ آثي

 ٚػٛز ؽطفيز ٔٙبؾت زض ٔٙبعك ؾبحّي
سسٚيٗ ضاٜ حُ ٚ افعايف ٔٙبثـ لبثُ ثط٘بٔٝ 

 ضيعي

اضائٝ ضاٜ حُ 

 ٔكىُ

26 

قطوز آة 

اي  مٝٔٙغ

 ٔبظ٘سضاٖ

اضظيبثي دشب٘ؿيُ چكٕٝ ٞبي اؾشبٖ 

ػٟز سٛؾقٝ نٙبثـ ثؿشٝ ثٙسي 

 آة

دبيبٖ ٘بٔٝ 

 زا٘كؼٛيي

اِٚٛيز ٞبي دػٚٞكي 

ٚ فٙبٚضي وكٛض زض 

 ظٔيٙٝ آة

فسْ قٙبؾبيي ٚ     -1

اؾشفبزٜ ثٟيٙٝ اظ ٔٙبثـ آة ٚ 

 ٔسيطيز يىذبضچٝ ٔٙبثـ آثي

افعايف زضآٔس ٚ سٛإ٘ٙس ؾبظي _٘يبظ قطوز 

 قطوز

قٙبؾبيي ٔٙبثـ لبثُ ثط٘بٔٝ ضيعي ٚسٛإ٘ٙس 

 ؾبظي ٔبِي
 سِٛيس ٘طْ افعاض 

27 

قطوز آة 

 اي يعز ٔٙغمٝ

سقييٗ اضظـ الشهبزي آة زض 

ليٕز سٕبْ قسٜ ٔحهٛالر ٌطٜٚ 

ٞبي ٔرشّف نٙقز ، وكبٚضظي 

 ،ٔقسٖ ٚ ذسٔبر زض اؾشبٖ يعز

 سمبضب ٔحٛض

اِٚٛيز ٞبي دػٚٞكي 

ٚ فٙبٚضي وكٛض زض 

 ظٔيٙٝ آة

ٔجبحض الشهبز     -3

آة)سقييٗ اضظـ الشهبزي ٚ 

شاسي آة، فّٕيبسي ٕ٘ٛزٖ 

 (سؼبضر ٔؼبظي آة

٘مف ٚ اضظـ الشهبزي آة زضسِٛيس 

 ٔحهٛالر ثيكشط ٔكرم ٔي قٛز

اضظـ ٌصاضي ٚالقي آة ٚ ٔسيطيز ثٟيٙٝ 

 سرهيم 

ثٛٔي ؾبظي 

 فٙبٚضي
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 محًر اقتصادآب -3

 آة ثخؾ دس التلبدي ّبياثضاس 3-4

 محصًل وهايي اهذاف مًرد اوتظار داليل ايلًيت داضته ػىًان مطکل کليذي اسىاد باال دستي  وًع تحقيق ًان تحقيقػى ػىًان ضرکت رديف

1 
ؿشوت هذيشيت 

 هٌبثغ آة ايشاى

اسصيبثی ٍ اسائِ ساّىبسّبي ثْجَد 

 هذيشيت هبلی دس ثخؾ آة 
 تمبضب هحَس

ساّجشد ّبي ػٌذ 

چـن اًذاص ٍصاست 

 ًيشٍ

 هجبحج التلبد آة)تؼييي

اسصؽ التلبدي ٍ راتی آة، 

ػوليبتی ًوَدى تزبست 

 هزبصي آة(

ثشآٍسد غيشٍالؼی ًيبصّبي صهبًی ٍ  -

 ّبي ثخؾ آة  اي عشح ػشهبيِ

ّبي  ثبصگـت ػشهبيِ ًبچيض دس عشح -

ّبي  تَػؼِ ثخؾ آة ثِ ٍيظُ دس عشح

 ػذ ٍ ؿجىِ 

ّبي آة  ػذم خَدگشداًی هبلی ؿشوت -

 اي  هٌغمِ

هٌبثغ هبلی ػذم هَفميت دس تبهيي  -

ّبي ثخؾ  هَسد ًيبص رْت ارشاي عشح

 آة

الٌظبسُ ثش  احش هٌفی حزف حك -

ّبي آة  خَدگشداًی هبلی ؿشوت

 اي هٌغمِ

گزاسي ون ثخؾ خلَكی دس  ػشهبيِ -

 ثخؾ آة

خشٍری اكلی ايي عشح اسائِ ثؼتِ 

ساّىبسّبي ػوليبتی ٍ ثَهی هتٌبػت ثب 

ؿشايظ داخلی وـَس ٍ ّوچٌيي 

همشسات رْت ثْجَد هزوَػِ لَاًيي ٍ 

 -ثبؿذ.  هذيشيت هبلی ثخؾ آة هی

تجييي ٍ تحليل هؼبئل هذيشيت هبلی 

ّبي تَػؼِ  ثخؾ آة ثب هحَسيت عشح

 ثخؾ آة 

تجييي ًمؾ هذيشيت هبلی دس هذيشيت  -

 ٍ تَػؼِ پبيذاس ثخؾ آة وـَس 

وبسگيشي اثضاسّبي  اسصيبثی ٍضؼيت ثِ -

 هذيشيت هبلی دس ثخؾ آة وـَس 

وبسگيشي سٍيىشدّبي  ثِ ػٌزی اهىبى -

 ًَيي دس هذيشيت هبلی ثخؾ آة وـَس 

اسائِ ساُ حل 

 هـىل

2 
ؿشوت هذيشيت 

 هٌبثغ آة ايشاى

ػٌزی ٍ اسائِ ساّىبسّبي  اهىبى

ػوليبتی ايزبد ثبصاسّبي سػوی 

 آة

 تمبضب هحَس

ساّجشد ّبي ػٌذ 

چـن اًذاص ٍصاست 

 ًيشٍ

هجبحج التلبد آة)تؼييي 

اسصؽ التلبدي ٍ راتی آة، 

ػوليبتی ًوَدى تزبست 

 هزبصي آة(

گيشي ثبصاسّبي سػوی آة  ػذم ؿىل -

ؿٌبػی  دس ػغح وـَس ٍ لضٍم آػيت

ّبي هَرَد دس  ربهغ هؼبئل ٍ چبلؾ

 ايي صهيٌِ 

ػذم ؿفبفيت ٍ ربهؼيت لَاًيي ٍ  -

گيشي  حمَق آة دس صهيٌِ ؿىل

 ثبصاسّبي آة
 

تشيي خشٍری هَسد اًتظبس اص اًزبم  هْن

ؿٌبػی ػلل  تی آػيتايي پشٍطُ تحميمب

ٍالؼی ٍ ؿٌبخت اّن هؼبئل دس 

گيشي ثبصاسّبي آة دس ايشاى ٍ اسائِ  ؿىل

ثؼتِ ػوليبتی )ساّجشدّب، الذاهبت ٍ 

ّبي هَسد ًيبص( رْت  گزاسي ػيبػت

 ثبؿذ.  ايزبد هىبًيضم ثبصاس سػوی آة هی

اسائِ ساُ حل 

 هـىل
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 محًر اقتصادآب -3

 ثشلبثی التلبد 3-5

 ييمحصًل وها اهذاف مًرد اوتظار داليل ايلًيت داضته يذيػىًان مطکل کل  ياسىاد باال دست قيوًع تحق قيان تحقػىً ػىًان ضرکت فيرد

1 

ؿشوت تَػؼِ  

هٌبثغ آة ٍ 

 ًيشٍي ايشاى

اسصؿگزاسي خذهبت اكلی ٍ 

ربًجی ًيشٍگبُ ّبي آثی ٍ 

تلوجِ رخيشُ اي دس ؿجىِ ثشق 

 ثبصاس  ٍ

 تمبضب هحَس
ػيبػت ّبي ولی 

 بٍسيػلن ٍ فٌ
   

اسائِ ساُ حل 

 هـىل

2 

ؾبظٔبٖ آة ٚ 

 ثطق ذٛظؾشبٖ

 ٞط زض سِٛيس ٔشغيط ٞعيٙٝ ثطآٚضز

 سقييٗ ػٟز آثي ثطق ٘يطٌٚبٜ

 ثطق ٍٔبٚار ٞط ٚالقي اضظـ

 سِٛيسي

 سمبضب ٔحٛض

اِٚٛيز ٞبي دػٚٞكي 

ٚ فٙبٚضي وكٛض زض 

 ظٔيٙٝ آة

ٔجبحض الشهبز     -3

آة)سقييٗ اضظـ الشهبزي ٚ 

ٕ٘ٛزٖ  شاسي آة، فّٕيبسي

 سؼبضر ٔؼبظي آة(

 ا٘طغي فطٚـ ٘طخ افعايف •

 سٛػٝ ثب ثطق فطٚـ ٘طخ ثٛزٖ ٔشغيط ِعْٚ •

 ٘يطٌٚبٟٞب ٔٛلقيز ٚ سِٛيس فهُ ثٝ

 آة ٔيعاٖ ٚ ٘يطٌٚبٜ ٞط ٔٛلقيز ثٝ سٛػٝ ثب

 فٛأُ، ؾبيط ٚ ثطق سِٛيس ثطاي ٔٛػٛز

 زض ثبقس ٔشغيط ا٘طغي فطٚـ ٘طخ ثبيس لبفسسب

 ثطاي فطٚـ ٘طخ حبضط حبَ زض حبِيىٝ

 اظ ٞسف. اؾز اثالغي ٚ طبثز وكٛض ؾطاؾط

 ٔحبؾجٝ فطَٔٛ سسٚيٗ ٔغبِقٝ ايٗ ا٘ؼبْ

 ٔرشّف قطايظ ثٝ سٛػٝ ثب ا٘طغي فطٚـ ٘طخ

 ثبقس ٔي ثطق سِٛيس

سٟيٝ 

 زؾشٛضاِقُٕ

3 

قطوز آة 

اي  ٔٙغمٝ

ٚ   ؾيؿشبٖ

 ثّٛچؿشبٖ

ثطضؾي، أىبٖ ؾٙؼي ٚ دشب٘ؿيُ 

يبثي ٘يطٌٚبٟٞبي ثطلبثي اؾشبٖ ٚ 

 ّيُ الشهبزيسح

 سمبضب ٔحٛض

اِٚٛيز ٞبي دػٚٞكي 

ٚ فٙبٚضي وكٛض زض 

 ظٔيٙٝ آة

ٔجبحض الشهبز     -3

آة)سقييٗ اضظـ الشهبزي ٚ 

شاسي آة، فّٕيبسي ٕ٘ٛزٖ 

 (سؼبضر ٔؼبظي آة

 اضائٝ ٔسَ     

4 

قطوز آة 

 اي وطٔبٖ ٔٙغمٝ

دشب٘ؿيُ يبثي ٚ أىبٖ ؾٙؼي 

اؾشفبزٜ اظ ٘يطٌٚبٜ ٞبي ثطلبثي زض 

شمبَ ٚ ؾبيط دطٚغٜ ٞبي ذغٛط ا٘

 آثي

 سمبضب ٔحٛض

اِٚٛيز ٞبي دػٚٞكي 

ٚ فٙبٚضي وكٛض زض 

 ظٔيٙٝ آة

ٔجبحض الشهبز     -3

آة)سقييٗ اضظـ الشهبزي ٚ 

شاسي آة، فّٕيبسي ٕ٘ٛزٖ 

 (سؼبضر ٔؼبظي آة

قطوز آة ٔٙغمٝ اي وطٔبٖ،ثٛاؾغٝ زض 

 اذشيبض

زاقشٗ  دطٚغٜ ٞبي ذغٛط ا٘شمبَ آة، زاضاي 

غي ثطلبثي ٔي ثبقس وٝ ايٗ ٔٙبثـ فؾيٓ ا٘ط

قٙبذز ٚ ٔىبٖ يبثي ٘مبط ٔٙبؾت ثطاي 

٘هت ٘يطٌٚبٜ ٞبي ثطق آثي ثٝ ٔٙؾٛض 

اؾشفبزٜ اظ دشب٘ؿيُ ٞبي آثي ٔٛػٛز زض 

 اؾشبٖ وطٔبٖ

 اػطاي دبيّٛر
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 أط

أىبٖ احساص ٘يطٌٚبٟٞبي ثطلبثي وٛچه  

 ضا ثٝ ذٛثي فطاٞٓ ٔي ٕ٘بيس.

5 

قطوز آة 

اي  ٔٙغمٝ

 ٔبظ٘سضاٖ

دشب٘ؿيُ يبثي ٚ أىبٖ  اضظيبثي

ؾٙؼي سِٛيس ثطق اظ ؾسٞب ٚ 

 ذغٛط ا٘شمبَ ٚ ...زض اؾشبٖ

 سمبضب ٔحٛض

اِٚٛيز ٞبي دػٚٞكي 

ٚ فٙبٚضي وكٛض زض 

 ظٔيٙٝ آة

ٔجبحض الشهبز     -3

آة)سقييٗ اضظـ الشهبزي ٚ 

شاسي آة، فّٕيبسي ٕ٘ٛزٖ 

 سؼبضر ٔؼبظي آة(

ثب سٛػٝ ثٝ ٚػٛز ؾسٞب ٚ ذغٛط ا٘شمبَ ٚ 

ٜ ٞبي آثي ٔٙبؾت دشب٘ؿيُ ؾبيط دطٚغ

ؾٙؼي ٚ أىبٖ يبثي سِٛيس ثطق فّٕيبسي ٚ 

 الشهبزي ذٛاٞس ثٛز

سٟيٝ ٘مكٝ ػبٔـ دشب٘ؿيُ ؾٙؼي سِٛيس 

 ا٘طغي ثطلبثي

سٟيٝ 

 زؾشٛضاِقُٕ

 

 

 

 

 محًر اقتصادآب -3

 آة هزبصي 3-6

 محصًل وهايي اهذاف مًرد اوتظار يت داضتهداليل ايلً ػىًان مطکل کليذي اسىاد باال دستي  وًع تحقيق ػىًان تحقيق ػىًان ضرکت رديف

1 

قطوز آة 

اي ذطاؾبٖ  ٔٙغمٝ

 قٕبِي

ثطضؾي ٚ سحّيُ دشب٘ؿيُ آة 

ٔؼبظي ٚ آة ؾجع زض ٔسيطيز 

 سمبضبي آة زض ثرف وكبٚضظي

 سمبضب ٔحٛض

اِٚٛيز ٞبي دػٚٞكي 

ٚ فٙبٚضي وكٛض زض 

 ظٔيٙٝ آة

ٔجبحض الشهبز     -3

آة)سقييٗ اضظـ الشهبزي ٚ 

ّيبسي ٕ٘ٛزٖ شاسي آة، فٕ

 سؼبضر ٔؼبظي آة(

وٕجٛز ٔٙبثـ آة ٚ ضطٚضر ٔسيطيز سمبضبي 

 آة زض ثرف وكبٚضظي

ثطضؾي دشب٘ؿيُ اؾشفبزٜ اظ آة ٔؼبظي زض 

ٔكىالر اؾشفبزٜ اظ آة ٔؼبظي ٚ -اؾشبٖ

ثطضؾي ٔيعاٖ ٔكبضوز  -آة ؾجع زض ٔٙغمٝ 

ثطضؾي لٛا٘يٗ ٚ -وكبٚضظاٖ زض ثبظاض آة 

ٛل ثبظاض ؽطفيشٟبي لب٘ٛ٘ي ٔٛػٛز زض ذه

ثطآٚضز ٔقبزِٝ فطضٝ ٚ سمبضبي آة زض -آة 

 ثبظاض آة 

اضائٝ ضاٜ حُ 

 ٔكىُ
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 محًر اقتصادآب -3

 آة ثخؾ دس داسي ثٌگبُ 3-7

 محصًل وهايي اهذاف مًرد اوتظار داليل ايلًيت داضته ػىًان مطکل کليذي اسىاد باال دستي  وًع تحقيق ػىًان تحقيق ػىًان ضرکت رديف

1 

قطوز آة 

 اِجطظاي  ٔٙغمٝ

 "ثب٘ه آة  "أىبٖ ؾٙؼي ايؼبز 

زض ايطاٖ ثٝ ٔٙؾٛض ٔسيطيز ٔٙبثـ 

آة ظيط ظٔيٙي ) دبيّٛر اؾشبٖ 

 اِجطظ(

 سمبضب ٔحٛض

اِٚٛيز ٞبي دػٚٞكي 

ٚ فٙبٚضي وكٛض زض 

 ظٔيٙٝ آة

ٔجبحض الشهبز     -3

آة)سقييٗ اضظـ الشهبزي ٚ 

شاسي آة، فّٕيبسي ٕ٘ٛزٖ 

 (سؼبضر ٔؼبظي آة

ي زض ػٕـ آٚضي فسْ ٚػٛز يىذبضچٝ ٌ

اعالفبر ٔٙبثـ آثي ظيطظٔٙي ػٟز افٕبَ 

 ٔسيطيز وبضأس

ثطضؾي ّٔعٚٔبر ايؼبز ثب٘ه آة ٚ 

زؾشٛضاِقُٕ ثٟطٜ ثطزاضي  ثطاي وّيٝ ؾغٛح 

 ٚ سكطيح ٘شبيغ آٖ

 اػطاي دبيّٛر

2 

قطوز آة 

اي ذطاؾبٖ  ٔٙغمٝ

 قٕبِي

اضظيبثي ٚ سحّيُ ٚ ٚضقيز ٔبِي 

قطوز آة ٔٙغمٝ اي  ذطاؾبٖ 

ٚ اضائٝ ضاٞىبضٞبي فّٕيبسي قٕبِي 

 ذٛزٌطزا٘ي ٔبِي قطوز

 سمبضب ٔحٛض

اِٚٛيز ٞبي دػٚٞكي 

ٚ فٙبٚضي وكٛض زض 

 ظٔيٙٝ آة

ٔجبحض الشهبز     -3

آة)سقييٗ اضظـ الشهبزي ٚ 

شاسي آة، فّٕيبسي ٕ٘ٛزٖ 

 سؼبضر ٔؼبظي آة(

فسْ دبيساضي ٚضقيز الشهبزي قطوز ٚ 

٘جٛز زضآٔسٞبي وبفي زض ضاؾشبي ذٛزٌطزا٘ي 

 بِئ

قٙبؾبيي چبِكٟبي ٔبِي ٔٛػٛز زض قطوز ٚ 

 اضائٝ ضاٞىبض ػٟز ضفـ آٟ٘ب 

اضائٝ ضاٞىبض ػٟز ٘حٜٛ افعايف زضآٔسٞب ٚ 

 وبٞف ٞعيٙٝ

اضائٝ ضاٜ حُ 

 ٔكىُ

 

 سک ي بحرانيت ريريمحًر مذ -4

 تغييش اللين 4-1

 ييمحصًل وها اهذاف مًرد اوتظار ًيت داضتهداليل ايل يذيػىًان مطکل کل  ياسىاد باال دست قيوًع تحق قيػىًان تحق ػىًان ضرکت فيرد

1 

ؿشوت 

هذيشيت هٌبثغ 

 آة ايشاى

ّبي والى  ثشسػی آحبس ػيبػت

التلبدي ثش هذيشيت ثخؾ آة 

 وـَس

 تمبضب هحَس

ساّجشد ّبي ػٌذ 

چـن اًذاص ٍصاست 

 ًيشٍ

هجبحج التلبد آة)تؼييي 

اسصؽ التلبدي ٍ راتی آة، 

ػوليبتی ًوَدى تزبست 

 (هزبصي آة

ؿٌبخت دليك آحبس هحشن  دس كَست

ثيشًٍی التلبد والى ثش ثخؾ آة وـَس 

ّبي هٌبػت سا ثشاي  تَاى ٍاوٌؾ هی

پبيذاسي ػيؼتن هٌبثغ آة ٍ پبيذاسي 

هذيشيت آة ؿٌبػبيی وشدُ ٍ دس 

 سفت.   هذيشيت آة ثؼَي پبيذاسي پيؾ

ّبي  ؿٌبػبيی تئَسيه ًمؾ ػيبػت  -

ّبي  والى التلبدي ثش هلبسف آة ثخؾ

 ذُ وٌٌ هلشف

هحيغی  ثشسػی والى آحبس صيؼت -

 ّبي والى التلبدي  ػيبػت

ّبي  اسصيبثی پتبًؼيل اثضاسّب ٍ ػيبػت -

هذيشيت آة لجل ٍ ثؼذ اص تغييش 

اسائِ ساُ حل 

 هـىل
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 ييمحصًل وها اهذاف مًرد اوتظار ًيت داضتهداليل ايل يذيػىًان مطکل کل  ياسىاد باال دست قيوًع تحق قيػىًان تحق ػىًان ضرکت فيرد

 ّبي والى التلبدي ػيبػت

تؼييي ووّی هيضاى تغييش دس هلبسف  -

وٌٌذُ آة  ّبي هختلف هلشف آثی ثخؾ

 دس لبلت ػٌبسيَّبي هختلف 

2 

قطوز آة 

 اي اِجطظ ٔٙغمٝ

اضظيبثي سبطيط سغييط الّيٓ ثط 

ٚضقيز ٔٙبثـ آة ٞبي ؾغحي ٚ 

 ظيطظٔيٙي اؾشبٖ اِجطظ 

دبيبٖ ٘بٔٝ 

 زا٘كؼٛيي

اِٚٛيز ٞبي دػٚٞكي 

ٚ فٙبٚضي وكٛض زض 

 ظٔيٙٝ آة

ٚػٛز دسيسٜ فطٚ٘كؿز     -8

ٞب ٚ ضطٚضر اضائٝ  زض زقز

 ضاٞىبضٞبي ديكٍيطا٘ٝ

    
سٟيٝ 

 زؾشٛضاِقُٕ

3 

قطوز آة 

اي  ٔٙغمٝ

 ٔطوعي

ثطضؾي دسيسٜ فطٚ٘كؿز زض اطط 

ثٟطٜ ثطزاضي اظ آثٟبي ظيطظٔيٙي 

زض يه زقز دبيّٛر ثب اؾشفبزٜ اظ 

  sentinelٔبٞٛاضٜ 

 سمبضب ٔحٛض

اِٚٛيز ٞبي دػٚٞكي 

ٚ فٙبٚضي وكٛض زض 

 ظٔيٙٝ آة

ٚػٛز دسيسٜ فطٚ٘كؿز     -8

ٞب ٚ ضطٚضر اضائٝ  زض زقز

 ضاٞىبضٞبي ديكٍيطا٘ٝ

ٞبي ثي ضٚيٝ اظ  زاليّي اظ ػّٕٝ ثطزاقز

ٞبي ظيط ظٔيٙي، احساص ؾس ٚ ٕٔب٘قز اظ  آة

ٞبي آة ظيط ظٔيٙي ٚ ؾبذز ٚ  سغصيٝ ؾفطٜ

ٞبي ثي ضٚيٝ ضا فٙٛاٖ فٛأُ انّي ايٗ  ؾبظ

دسيسٜ ثٝ قٕبض ٔيطٚ٘س؛ ايٗ ٔٛضٛفبر فٙٛاٖ 

قسٜ ٔيجبيؿز ثقٙٛاٖ فٛأُ ثحطا٘ي ٔٛضز 

 .ٔغبِقٝ ٚ اضظيبثي لطاضٌيط٘س

ثطضؾي  ٚ قٙبذز ٚ قٙبؾبييؼبثؼبيي ٞبي 

ؾغح ظٔيٗ ٚ ثطضؾي وبُٔ فطٚ٘كؿز ، 

فُّ ٚلٛؿ ، آؾيجٟبي ٘بقي اظ آٖ ، اضايٝ 

 ضاٞىبضٞبي ٔٙبؾت ػٟز ٔمبثّٝ

اضائٝ ضاٜ حُ 

 ٔكىُ

 سک يبحرانيت ريريمحًر مذ -4

 یخـىؼبل 4-2

 محصًل وهايي اهذاف مًرد اوتظار داليل ايلًيت داضته ليذيػىًان مطکل ک اسىاد باال دستي  وًع تحقيق ػىًان تحقيق ػىًان ضرکت رديف

1 
ؿشوت هذيشيت 

 هٌبثغ آة ايشاى

اسصيبثی ٍ تحليل آحبس 

ّبي آثی  خـىؼبلی ثش پيىشُ

 وـَس

 تمبضب هحَس

عشح والى هلی 

ثشسػی احشات تغييش 

اللين ٍ هذيشيت 

 خـىؼبلی

ثشسػی ػلل ٍ ػَاهل 

ّب ٍ  وبّؾ سٍاًبة حَضِ

تبحيشات ّب ٍ  افت آثخَاى

ّبي صيشصهيٌی ٍ  آة

 ػغحی ثش يىذيگش

ّبي ؿذيذ ٍ تذاٍم  ٍلَع خـىؼبلی

ّب دس وـَس ٍ وخشت پيبهذّبيی وِ  آى

ّبي آثی هيگزاسد،  ايي پذيذُ ثش پيىشُ

 پيبهذّبيی ًظيش:

 اص ثيي سفتي هٌبفغ التلبدي هٌغمِ  -

ّبي گيبّی ٍ  گبُ اص ثيي سفتي صيؼت -

ؿٌبػی ربهغ رْت  تذٍيي يه سٍؽ

ّبي آثی  تحليل آحبس خـىؼبلی ثش پيىشُ

وـَس ٍ ّوچٌيي فشآيٌذ تفىيه ًمؾ 

خـىؼبلی اص ػبيش ػَاهل اًؼبًی ٍ 

 غيشاًؼبًی هشتجظ

ّبي پبيؾ هٌبػجی سا  اسصيبثی ؿبخق

اسائِ ساُ حل 

 هـىل
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 محصًل وهايي اهذاف مًرد اوتظار داليل ايلًيت داضته ليذيػىًان مطکل ک اسىاد باال دستي  وًع تحقيق ػىًان تحقيق ػىًان ضرکت رديف

 ربًَسي

 غلَة پيبهذّبي ارتوبػی ًبه -

ثيٌی، هذيشيت ٍ وبّؾ احشات  ثشاي پيؾ

ّبي  تشيي پيىشُ خـىؼبلی ثش سٍي هْن

س اص رولِ دسيبچِ اسٍهيِ، آثی وـَ

 ّبهَى، ثختگبى، ؿبدگبى، گبٍخًَی ٍ... 

2 

قطوز آة 

 اي ايالْ ٔٙغمٝ

ٔؿشٙسؾبضي، اضظيبثي ٚ سحّيُ 

آطبض ذكىؿبِي ٞبي اذيط ثط 

 ٔٙبثـ آثي اؾشبٖ ايالْ

 سمبضب ٔحٛض

اِٚٛيز ٞبي دػٚٞكي 

ٚ فٙبٚضي وكٛض زض 

 ظٔيٙٝ آة

ُٔ ثطضؾي فُّ ٚ فٛا    -4

ٞب ٚ  وبٞف ضٚا٘بة حٛضٝ

ٞب ٚ سبطيطار  افز آثرٛاٖ

ٞبي آة ظيطظٔيٙي ٚ ؾغحي  

 ثط يىسيٍط

ٔحسٚزيز ٞبي قسيس ٔٙبثـ آة ٚ افعايف 

سمبضب ثط ٔهطف ٚ ٘مهبٖ ٔٙبثـ اثي زض 

 زؾشطؼ زض اطط ٚلٛؿ ذكىؿبِي ٞبي اذيط 

يىذبضچٝ ػٟز  اضايٝ ؾيؿشٓ ٔسيطيز -1

ايظ ٞب زض قط ثطزاضي اظ قجىٝ وٙشطَ ثٟطٜ

 -2 (... غيطٔقَٕٛ )ذكىؿبِي، ؾيالة ٚ

سٟيٝ ٚ اضايٝ اٍِٛي وكز ٚ ٘يبظ آثي آٖ، 

زض  ٔشٙبؾت ثب ذبوكٙبؾي اضاضي قجىٝ

قطايظ فبزي ٚ غيطفبزي ٕٞچٖٛ 

 ذكىؿبِي

اضائٝ ضاٜ حُ 

 ٔكىُ

3 

قطوز آة 

اي ذطاؾبٖ  ٔٙغمٝ

 ػٙٛثي

اضظيبثي فّٕىطز عطح سقبزَ 

ثركي ٚ سسٚيٗ ٘مكٝ ضاٜ 

ٔٙبثـ آة  ٔسيطيز دبيساض

 ظيطظٔيٙي اؾشبٖ ذطاؾبٖ ػٙٛثي

 سمبضب ٔحٛض

اِٚٛيز ٞبي دػٚٞكي 

ٚ فٙبٚضي وكٛض زض 

 ظٔيٙٝ آة

فسْ قٙبؾبيي ٚ     -1

اؾشفبزٜ ثٟيٙٝ اظ ٔٙبثـ آة ٚ 

 ٔسيطيز يىذبضچٝ ٔٙبثـ آثي

حفبؽز اظ ٔٙبثـ آة ظيطظٔيٙي ٚ ٔسيطيز 

 ٔٙبثـ آة 
    

4 

قطوز آة 

اي ذطاؾبٖ  ٔٙغمٝ

 ضضٛي

ط ٔفيس آثرٛاٖ ٞبي سرٕيٗ فٕ

آثطفشي ثب سٛػٝ ثٝ زازٜ ٞب ٚ 

اعالفبر ٔٛػٛز )ٔغبِقٝ 

 ٔٛضزي: اؾشبٖ ذطاؾبٖ ضضٛي(

 سمبضب ٔحٛض
ٔهٛثبر قٛضاي فبِي 

 آة

ثطضؾي فُّ ٚ فٛأُ     -4

ٞب ٚ  وبٞف ضٚا٘بة حٛضٝ

ٞب ٚ سبطيطار  افز آثرٛاٖ

ٞبي ظيطظٔيٙي ٚ ؾغحي  آة

 ثط يىسيٍط

ب زلز ثط٘بٔٝ ضيعي ثطاي سرهيم آة ث

 ثبالسطي لبثُ ا٘ؼبْ ذٛاٞس ثٛز.

اظ چٝ ظٔب٘ي زيٍط ثطزاقز آة اظ آثرٛاٖ ٞب 

ٔيعاٖ حؼٓ آة  -الشهبزي ٘رٛاٞس ثٛز؟!

 سمطيجي آثرٛاٖ ٞبي اؾشبٖ چٝ ٔمساض اؾز؟

سٟيٝ 

 زؾشٛضاِقُٕ

 

 سک ي بحرانيت ريريمذ  -4

 الةيػ 4-3
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 ييمحصًل وها اهذاف مًرد اوتظار داليل ايلًيت داضته يذين مطکل کلػىًا  ياسىاد باال دست قيوًع تحق قيػىًان تحق ػىًان ضرکت فيرد

1 

قطوز آة 

اي  ٔٙغمٝ

 آشضثبيؼبٖ غطثي

سسٚيٗ ٔسَ ٚ ثطضؾي سجقبر 

قىؿز ؾس قٟطچبي ٚ دٟٙٝ 

ثٙسي ؾيالة ٘بقي اظ آٖ ٚ 

ديكٟٙبز زؾشٛضاِقُٕ السأبر 

 اضغطاضي

 سمبضب ٔحٛض

اِٚٛيز ٞبي دػٚٞكي 

ٚ فٙبٚضي وكٛض زض 

 ظٔيٙٝ آة

سإطيط ٔكىالر اػشٕبفي، -13

فطٍٞٙي ٚ حمٛلي ثط 

عطحٟبي سٛؾقٝ ٔٙبثـ آة ٚ 

سقييٗ اٍِٛي ٔٙبؾت ػٟز 

ٔسيطيز ٔٙبثـ آة ثب زض ٘ؾط 

 ٌطفشٗ ٔؿبئُ اػشٕبفي

ثب سٛػٝ ثٝ ايٙىٝ ؾس قٟطچبي زض ثبالزؾز 

لطاض ٌطفشٝ اؾز ِصا سٟيٝ ٔسَ ٚ قٟط اضٚٔيٝ 

ثطضؾي قىؿز ايٗ ؾس ٚ سجقبر ٘بقي اظ آٖ 

) ثب ؾٙبضيٛ ٞبي ٔرشّف( ثبيؿشي ٔٛضز 

ثطضؾي لطاض ٌطفشٝ ٚ ٔحُ ٞبي ذغط 

 ٌعاضـ ٌطزز

سٟيٝ ٔسَ ٚ ثطضؾي سجقبر ٘بقي اظ قىؿز 

 ؾس ٚ دٟٙٝ ثٙسي ؾيُ

سٟيٝ 

 زؾشٛضاِقُٕ

2 

قطوز آة 

اي  ٔٙغمٝ

 ظ٘ؼبٖ

حطاٖ ٔسيطيز ضيؿه ٚ ث

ؾيالثٟبي قٟطي)دطٚغٜ 

 سحميمبسي ّٔي(

 سمبضب ٔحٛض

اِٚٛيز ٞبي دػٚٞكي 

ٚ فٙبٚضي وكٛض زض 

 ظٔيٙٝ ٔحيظ ظيؿز

فسْ قٙبؾبيي ٚ     -1

اؾشفبزٜ ثٟيٙٝ اظ ٔٙبثـ آة ٚ 

 ٔسيطيز يىذبضچٝ ٔٙبثـ آثي

ثحطاٖ ؾيالة ٞبي قٟطي ٚ ػٛا٘ت آٖ ثٝ 

ٚؽيفٝ اي زقٛاض ثطاي ٔسيطيز ػٛأـ 

اؾز . زض ايٗ ضاؾشب  قٟطي سجسيُ قسٜ

ٚاحسٟٔٙسؾي ضٚزذب٘ٝ قطوز ٞبي آة 

ٔٙغمٝ اي ٘مف ٟٔٓ ٚ وّيسي ضا زض 

ٔسيطيز يىذبضچٝ ؾيُ ثٝ فٟسٜ زاض٘س ٚ 

سحميمبر زض ضاؾشب ي ٔسيطيز ضيؿه 

ؾيالة ٞبي قٟطي ٔي سٛا٘س زض چبضچٛة 

ٔسيطيز يىذبضچٝ ٔٙبثـ آة ٘ؿجز ثٝ ضفـ 

٘يبظ ٞبي قطوز ٞبي آة ٔٙغمٝ اي وٕه 

 ٘ي زاقشٝ ثبقس.قبيب

قٙبذز دشب٘ؿيُ  ؾيالثٟبي زضٖٚ قٟطي 

 زض قطايظ اضغطاضي ٚ ثحطا٘ي 

اضائٝ ضاٜ حُ 

 ٔكىُ

3 

قطوز آة 

اي  ٔٙغمٝ

 ظ٘ؼبٖ

ٔسيطيز ضيؿه ٚ ثحطاٖ 

ؾيالثٟبي قٟطي)دطٚغٜ 

 سحميمبسي ّٔي(

 سمبضب ٔحٛض

اِٚٛيز ٞبي دػٚٞكي 

ٚ فٙبٚضي وكٛض زض 

 ظٔيٙٝ ٔحيظ ظيؿز

فسْ قٙبؾبيي ٚ     -1

اؾشفبزٜ ثٟيٙٝ اظ ٔٙبثـ آة ٚ 

 ٔسيطيز يىذبضچٝ ٔٙبثـ آثي

ثحطاٖ ؾيالة ٞبي قٟطي ٚ ػٛا٘ت آٖ ثٝ 

ٚؽيفٝ اي زقٛاض ثطاي ٔسيطيز ػٛأـ 

قٟطي سجسيُ قسٜ اؾز . زض ايٗ ضاؾشب 

ٚاحسٟٔٙسؾي ضٚزذب٘ٝ قطوز ٞبي آة 

ٔٙغمٝ اي ٘مف ٟٔٓ ٚ وّيسي ضا زض 

ٔسيطيز يىذبضچٝ ؾيُ ثٝ فٟسٜ زاض٘س ٚ 

مبر زض ضاؾشب ي ٔسيطيز ضيؿه سحمي

قٙبذز دشب٘ؿيُ  ؾيالثٟبي زضٖٚ قٟطي 

 زض قطايظ اضغطاضي ٚ ثحطا٘ي 

اضائٝ ضاٜ حُ 

 ٔكىُ
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ؾيالة ٞبي قٟطي ٔي سٛا٘س زض چبضچٛة 

ٔسيطيز يىذبضچٝ ٔٙبثـ آة ٘ؿجز ثٝ ضفـ 

٘يبظ ٞبي قطوز ٞبي آة ٔٙغمٝ اي وٕه 

 قبيب٘ي زاقشٝ ثبقس.

4 

قطوز آة 

 اي فبضؼ ٔٙغمٝ

ييٗ ٘مبط ثحطا٘ي ٚلٛؿ سق

ؾيالة ٚ ٔىبٖ يبثي اؾشمطاض 

 ؾيؿشٓ ٞبي ٞكساض ؾيُ ٚ

سقييٗ ؾيؿشٓ ثٟيٙٝ ديف ثيٙي  

ٚ ٞكساض ثب سإويس ثط ٘مبط آؾيت 

 دصيط ػٕقيشي

 سمبضب ٔحٛض

اِٚٛيز ٞبي دػٚٞكي 

ٚ فٙبٚضي وكٛض زض 

 ظٔيٙٝ آة

حفبؽز  ضطٚضر-12

ٞب ٚ ؾٛاحُ ٚ  ضٚزذب٘ٝ

 ؾبٔب٘سٞي آٟ٘ب

ىؿبِي ثّٙس ٔسر ٚ قٛاٞس ٚػٛز زٚضٜ ذك

سغييط الّيٓ، ٚ سمٛيز احشٕبَ ٚلٛؿ ؾيالة 

 ٞبي ٔرطة

سقييٗ ثٟشطيٗ ٘مبط اؾشمطاض ؾبٔب٘ٝ ٚ سقييٗ 

ثٟشطيٗ ٘ٛؿ ؾيؿشٓ ٞكساض ؾيُ ٔشٙبؾت ثب 

 ٔحُ اؾشمطاض ٚ ػبٔقٝ ٞسف

 ثب سأويس ثط ٘مبط آؾيت دصيط ػٕقيشي

اضائٝ ضاٜ حُ 

 ٔكىُ

5 

قطوز آة 

اي  ٔٙغمٝ

 وطٔبٖ

ٞبي ٞكساض ؾيالة ٚ  ؾيؿشٓ

سٟيٝ ثط٘بٔٝ ٔسيطيز اضغطاضي 

 ؾسٞبي اؾشبٖ زض ٍٞٙبْ ؾيالة 

 سمبضب ٔحٛض

اِٚٛيز ٞبي دػٚٞكي 

ٚ فٙبٚضي وكٛض زض 

 ظٔيٙٝ آة

حفبؽز  ضطٚضر-12

ٞب ٚ ؾٛاحُ ٚ  ضٚزذب٘ٝ

 ؾبٔب٘سٞي آٟ٘ب

يىي اظ ضٚقٟبي ٔٙبؾت ٔمبثّٝ ثب ؾيُ، 

ديف ثيٙي ظٔبٖ ٚلٛؿ ٚ ٞكساض ثٝ ٔٛلـ 

. ايٗ ٔؿئّٝ اٌط ثٝ ٘حٛ ٔٙبؾت  ذغط اؾز

ٚٔٛططي نٛضر دصيطز فالٜٚ ثط حفؼ ػبٖ ٚ 

أٛاَ ٔطزْ، أىبٖ اؾشفبزٜ اظ حؼٓ آة 

 حبنُ اظ ؾيالة ٘يع ٔيؿط ذٛاٞس ثٛز .

ديف ثيٙي ظٔبٖ ٚلٛؿ ٚ ٞكساض ثٕٛلـ ؾيُ 

ٚ سٟيٝ ثط٘بٔٝ ٔسيطيز اضغطاضي ؾسٞبي 

 اؾشبٖ

اضائٝ ضاٜ حُ 

 ٔكىُ

 

 ي بحرانسک يت ريريمحًر مذ -4

 پذافٌذ غيشػبهل 4-4
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1 

قطوز آة 

اي  ٔٙغمٝ

 اضزثيُ

ثطضؾي ٌبظٞبي ٔضط ٔشهبفس قسٜ اظ آثٟبي 

 ٌطْ ٔقس٘ي اؾشبٖ اضزثيُ ٚ اضايٝ ضاٞىبضٞب
 ٛضسمبضب ٔح

اِٚٛيز ٞبي دػٚٞكي ٚ 

فٙبٚضي وكٛض زض ظٔيٙٝ 

 آة

ثطضؾي ٔٙبثـ     -9

آاليٙسٜ آة ٚ اضائٝ 

ضاٞىبضٞبيي ػٟز 

وٙشطَ، وبٞف ٚ حصف 

 ٞب آِٛزٌي

  ذفٍي وبٞف حٛازص ٘بقي اظ -1

افعايف -2ٌبظٞبي ٔشهبفسٜ /   

ثٟطٜ ثطزاضاٖ اظ آثٟبي ٔقس٘ي   ايٕٙي

 /3 افعايف ٔب٘سٌبضي ٔؿبفطاٖ ٚ  -

وبٞف ٔجّغ  -4اضاٖ / ثٟطٜ ثطز

ثبالثطزٖ  ٞعيٙٝ وطز ثيٕٝ ٌصاض ثب

  ايٕٙي ٔؼشٕـ

وبٞف سّفبر ػب٘ي، افعايف أٙيز ضٚا٘ي 

ثٟطٜ ثطزاضاٖ زض اؾشفبزٜ اظ آثٟبي ٔقس٘ي ٚ 

 وبٞف ٞعيٙٝ ثيٕٝ

اضائٝ ضاٜ حُ 

 ٔكىُ

2 

قطوز آة 

اي  ٔٙغمٝ

 ايالْ

سسٚيٗ ٘مكٝ ضاٜ دسافٙس غيطفبُٔ ٚ ٔسيطيز 

 بي ثرف آة اؾشبٖ ايالْثحطاٖ ظيطؾبذز ٞ
 سمبضب ٔحٛض

اِٚٛيز ٞبي دػٚٞكي ٚ 

فٙبٚضي وكٛض زض ظٔيٙٝ 

 آة

فسْ قٙبؾبيي ٚ     -1

اؾشفبزٜ ثٟيٙٝ اظ ٔٙبثـ 

آة ٚ ٔسيطيز يىذبضچٝ 

 ٔٙبثـ آثي

ثب سٛػٝ ثٝ ٔطظي ثٛزٖ اؾشبٖ ٚ 

إٞيز ٚ حؿبؾيز عطح ٞب ٚ 

سبؾيؿبر آثي اؾشبٖ  ا٘ؼبْ سحميك 

 زض اِٚٛيز لطاض زاضز.

طضؾي  ٚ ٔكرم ٕ٘ٛزٖ زضػٝ حؿبؾيز ث

سبؾيؿبر آثي اؾشبٖ ٚاضظيبثي ٚ سحّيُ آٟ٘ب  

 اضائٝ ثط٘بٔٝ ٞب ٚ ضاٞىبضٞب   -

اضائٝ ضاٜ حُ 

 ٔكىُ

3 

قطوز آة 

اي  ٔٙغمٝ

آشضثبيؼبٖ 

 قطلي

ثطضؾي ٚ قٙبؾبيي ضيؿىٟب ٚ سٟسيسٞبي 

 ؾبيجطي ٚ...( -)ظيؿشي 

فطاضٚي سبؾيؿبر آثي ٚ اضائٝ ضاٞىبضٞبي  

 غيطفبُٔ ٚ سسٚيٗ اٍِٛٞبي دسافٙس

 ٔسيطيز ضيؿه 

 سمبضب ٔحٛض

اِٚٛيز ٞبي دػٚٞكي ٚ 

فٙبٚضي وكٛض زض ظٔيٙٝ 

 آة

ٚ ٍٟ٘ساضي  سقٕيطار-14

اظ سإؾيؿبر آثي 

ٞبي ٞيسضِٚيىي)ؾس  ؾبظٜ

ٚ قجىٝ ٚ سبؾيؿبر 

ٞبي  ؾيؿشٓ ٚاثؿشٝ،

ثٙسي سإؾيؿبر،  آة

ػٌّٛيطي اظ ضقس ػّجىٟب 

ٚ ...) 

حٛظٜ  فسْ ٚػٛز اعالفبر الظْ زض

ٔسيطيز ضيؿه ٚ دسافٙسغيطفبُٔ 

زضذهٛل سبؾيؿبر ٚ عطحٟبي 

 ٔرشّف قطوز 

اؾشرطاع ضيؿىٟب ٚ سٟسيسٞبي اِٚٛيز زاض ٚ 

 سسٚيٗ ؾٙبضيٛٞب ٚ ضاٞىبضٞبي ٔٛاػٟٝ ثب آٟ٘ب

اضائٝ ضاٜ حُ 

 ٔكىُ

4 
قطوز آة 

اي  ٔٙغمٝ

چٟبض ٔحبَ ٚ 

ٔغبِقٝ ٚ سٟيٝ ٘مكٝ ٞبي ضيؿه دسيسٜ 

ي اؾشبٖ زض اطط افز ؾغح فطٚ٘كؿز زقشٟب

 ايؿشبثي آثرٛاٟ٘ب

دبيبٖ ٘بٔٝ 

 زا٘كؼٛيي

اِٚٛيز ٞبي دػٚٞكي ٚ 

فٙبٚضي وكٛض زض ظٔيٙٝ 

 آة

ٚػٛز دسيسٜ     -8

ٞب ٚ  فطٚ٘كؿز زض زقز

ضطٚضر اضائٝ ضاٞىبضٞبي 

ِعْٚ قٙبؾبيي ٘مبط ثحطاٖ ظاي 

٘بقي اظ دسيسٜ فطٚ٘كؿز ٚ ثطضؾي 

ضِٚيىي اططار آٖ زض ٚيػٌي ٞبي ٞيس

قٙبؾبيي زقشٟب ٚ ٘مبط ثحطا٘ي ٚ ديف ثيٙي 

ٚضقيز آسي زقشٟب زض اطط اؾشٕطاض دسيسٜ 

فطٚ٘كؿز ٚ سبطيط آٖ ثط ٚيػٌي ٞبي 

ٞيسضٚزيٙبٔيىي آثرٛاٖ اظ ػّٕٝ ضطيت 

اضائٝ ضاٜ حُ 

 ٔكىُ
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 شذيطٜ آثرٛاٖ ٞب آثرٛاٖ ٞب زض ؾغح اؾشبٖ  ديكٍيطا٘ٝ ثرشيبضي

5 

قطوز آة 

اي  ٔٙغمٝ

ذطاؾبٖ 

 ػٙٛثي

يطفبُٔ ثب ٔٛضٛؿ اضظيبثي ٔغبِقبر دسافٙس غ

اططار اػشٕبفي سٟسيسار ٔٙبثـ آة زض اؾشبٖ 

ذطاؾبٖ ػٙٛثي ثب اِٚٛيز ثطضؾي ٔٙبثـ قطة 

 قٟطي ٚ ضٚؾشبيي

 سمبضب ٔحٛض

اِٚٛيز ٞبي دػٚٞكي ٚ 

فٙبٚضي وكٛض زض ظٔيٙٝ 

 آة

سإطيط ٔكىالر -13

اػشٕبفي، فطٍٞٙي ٚ 

حمٛلي ثط عطحٟبي 

سٛؾقٝ ٔٙبثـ آة ٚ سقييٗ 

ت ػٟز اٍِٛي ٔٙبؾ

ٔسيطيز ٔٙبثـ آة ثب زض 

٘ؾط ٌطفشٗ ٔؿبئُ 

 اػشٕبفي

ا٘شؾبض ٔي ضٚز ثب ٘شبيغ ايٗ سحميك 

ثشٛاٖ اططار ٔرطة ٘بقي اظ وٕجٛز 

آة ثرهٛل زض ٔؿبئُ ٔٙبثـ آة 

قطة قٟطي ٚ ضٚؾشبيي ضا ديكٍيطي 

 ٕ٘ٛز

    

6 

قطوز آة 

اي  ٔٙغمٝ

ذطاؾبٖ 

 ضضٛي

سٛؾقٝ ضٚـ ٞبي سكريم آِٛزٌي ثٝ وٕه 

يِٛٛغيه زض ٔربظٖ ؾسٞبي آة ضٚيىطز ث

 قطة

دبيبٖ ٘بٔٝ 

 زا٘كؼٛيي

اِٚٛيز ٞبي دػٚٞكي ٚ 

فٙبٚضي وكٛض زض ظٔيٙٝ 

 ٔحيظ ظيؿز

ثطضؾي ٔٙبثـ     -9

آاليٙسٜ آة ٚ اضائٝ 

ضاٞىبضٞبيي ػٟز 

وٙشطَ، وبٞف ٚ حصف 

 ٞب آِٛزٌي

آٔبزٌي ٔٙبؾت سط زض قطايظ ثحطا٘ي 

 آِٛزٌي ٔربظٖ ؾسٞبي آة قطة 

ٞبي ثيِٛٛغيه ثٝ ٔٙؾٛض  اؾشفبزٜ اظ ضزيبة

قريم آِٛزٌي زض ٔربظٖ ؾسٞبي آة 

قطة زض قطايظ ثحطا٘ي ٚ زض ػٟز دسافٙس 

 غيطفبُٔ

 اػطاي دبيّٛر

7 

قطوز آة 

اي  ٔٙغمٝ

ذطاؾبٖ 

 ضضٛي

سٛؾقٝ ٔسَ ديف ثيٙي ؾيالة ثب اؾشفبزٜ اظ 

ضٚيىطز ديف ثيٙي ٞٛاقٙبؾي، قجيٝ ؾبظي 

 ٞيسضِٚٛغي ٚ ٔسَ ؾبظي ٞيسضِٚيىي  

 ٔحٛضسمبضب 

اِٚٛيز ٞبي دػٚٞكي ٚ 

فٙبٚضي وكٛض زض ظٔيٙٝ 

 آة

ضطٚضر حفبؽز -12

ٞب ٚ ؾٛاحُ ٚ  ضٚزذب٘ٝ

 ؾبٔب٘سٞي آٟ٘ب

ديف ثيٙي ثٍٟٙبْ ؾيالة ثٝ ٔٙؾٛض 

وبٞف ذؿبضار ٔبِي ٚ ػب٘ي ٘بقي 

 اظ آٖ

اضائٝ ٔسَ ػبٔـ ثٝ ٔٙؾٛض قجيٝ ؾبظي 

ٞٛاقٙبؾي، ٞيسضِٚٛغي ٚ ٞيسضِٚيىي ثٝ 

ض ثبظٜ ٞبي ٔٙؾٛض ديف ثيٙي ؾيالة ز

 ظٔب٘ي ٔبٞب٘ٝ 

 سِٛيس ٘طْ افعاض 

8 

قطوز آة 

اي  ٔٙغمٝ

 ؾٕٙبٖ

اضظيبثي ٔيسا٘ي دبؾد چبٟٞبي ٔكبٞسٜ اي زض 

 ٔمبثُ أٛاع ظِعِٝ
 سمبضب ٔحٛض

اِٚٛيز ٞبي دػٚٞكي ٚ 

فٙبٚضي وكٛض زض ظٔيٙٝ 

 آة

فمساٖ ؾبٔب٘ٝ يب     -2

قجىٝ وبُٔ دبيف 

يىذبضچٝ ٔٙبثـ آة)وٕي 

يىي اظ اسفبلبر عجيقي  ظٔيٗ ِطظٜ

اؾز. ثٝ ٘ؾط ٔي ضؾس دبؾد چبٟٞب 

ثٝ ايٗ ضٚيساز ٚ ٔحشٛاي 

ٞيسضِٚٛغيىي آثرٛاٖ زض ايٗ ضاثغٝ 

ثب ٘هت سؼٟيعار ٚ دبيف دبؾد چبٟٞبي 

ٔكبٞسٜ اي ٘عزيه ثٝ ٌؿُ ثٝ أٛاع ظِعِٝ، 

چبٟٞب زض ٔٛاػٟٝ ثب أٛاع سغييطار ؾغح آة 

انبثشي ٘بقي اظ ظِعِٝ ثب زٚض سٙبٚثٟبي 

ثٛٔي ؾبظي 

 فٙبٚضي
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اظ ٔٛاضزي ٔي ثبقٙس وٝ زض وكٛض  (ٚ ويفي

 وٕشط ٔٛضز دبيف لطاض ٌطفشٝ ا٘س.

ٔرشّف ديف ثيٙي ٚ ضاٞىبضٞبي ٔٛضز ٘ؾط 

ثطاي حفط ٚ ثٟطٜ ثطزاضي چبٟٞب، ٕٞچٙيٗ 

چٍٍٛ٘ي ٔسيطيز ٔٙبثـ آة ظيطظٔيٙي دؽ 

اظ ٚلٛؿ چٙيٗ ضذسازٞبيي اضائٝ ذٛاٞس 

 ٌطزيس.

9 

قطوز آة 

 اي لٓ ٔٙغمٝ

ي ٘حٜٛ اؾشمطاض ؾيؿشٓ دسافٙس غيط فبُٔ ثطضؾ

ٚ ٔمبْٚ ؾبظي ؾبٔب٘ٝ ٞبي ذظ ا٘شمبَ آة لٓ 

 زض ثطاثط حٛازص غيط ٔشطلجٝ

 سمبضب ٔحٛض

اِٚٛيز ٞبي دػٚٞكي ٚ 

فٙبٚضي وكٛض زض ظٔيٙٝ 

 آة

ٚ ٍٟ٘ساضي  سقٕيطار-14

اظ سإؾيؿبر آثي 

ٞبي ٞيسضِٚيىي)ؾس  ؾبظٜ

ٚ قجىٝ ٚ سبؾيؿبر 

ٞبي  ؾيؿشٓ ٚاثؿشٝ،

سي سإؾيؿبر، ثٙ آة

ػٌّٛيطي اظ ضقس ػّجىٟب 

ٚ ...) 

إٞيز ؾبٔب٘ٝ ذظ ا٘شمبَ آة اظ 

 ؾطقبذٝ ٞب

حفبؽز ؾبٔب٘ٝ ذظ ا٘شمبَ آة اظ ؾطقبذٝ 

ٞب ثٝ فٙٛاٖ ٟٕٔشطيٗ ٔٙجـ سإٔيٗ آة والٖ 

 قٟط لٓ

اضائٝ ضاٜ حُ 

 ٔكىُ

11 

 آة قطوز

 اي ٔٙغمٝ

 وطزؾشبٖ

 ثب ٔمبثّٝ ثٛٔي زؾشٛضاِقُٕ سسٚيٗ

 اظ ٘بقي ٞبي-آِٛزٌي ثٛيػٜ ٘فشي ٞبي-آِٛزٌي

 دبوؿبظي ٚ ؾٛذز سب٘ىطٞبي ٚاغٌٛ٘ي

 ٟ٘بيز زض حبزطٝ ضذساز اظ دؽ ظيؿز-ٔحيظ

 ايٗ ثٝ ٔطثٛط ػطايٓ ٚ لٛا٘يٗ زض ثبظٍ٘طي

 حٛازص

 سمبضب ٔحٛض

 ٚ دػٚٞكي ٞبي اِٚٛيز

 ظٔيٙٝ زض وكٛض فٙبٚضي

 ٔٙبثـ آة

 آة آاليٙسٜ ٔٙبثـ ثطضؾي

 ػٟز ضاٞىبضٞبيي اضائٝ ٚ

 حصف ٚ ٞفوب وٙشطَ،

 ٞب آِٛزٌي

ٞبي سطا٘عيز اظ  ثب سٛػٝ ثٝ فجٛض ػبزٜ

وٙبض ؾسٞب ٚ أىبٖ ٚاغٌٛ٘ي 

سب٘ىطٞبي ؾٛذز زض ٔرعٖ ؾسٞب ٚ 

ٞبي ٔٙشٟي ثٝ آٟ٘ب، سسٚيٗ  ضٚزذب٘ٝ

فّٛچبضر ثٛٔي ٔمبثّٝ ثب آٖ 

 ٘بدصيط اؾز. اػشٙبة

سٟيٝ اٍِٛضيشٓ اظ ظٔبٖ ٚاغٌٛ٘ي )آالضْ 

ي اظ ٚاغٌٛ٘ي( سب دبيبٖ فّٕيبر دبوؿبظ

حٛضٝ آثطيع ٚ ػبثؼبيي ٔٛاز آاليٙسٜ ثٝ 

 ٔىبٖ أٗ

 حُ ضاٜ اضائٝ

 ٔكىُ

11 

 آة قطوز

 اي ٔٙغمٝ

 وطزؾشبٖ

 زض( NDT) غيطٔرطة ٞبي-سؿز اظ اؾشفبزٜ

 ؾسٞب ٍ٘بضي ضفشبض
 سمبضب ٔحٛض

 ٚ دػٚٞكي ٞبي اِٚٛيز

 ظٔيٙٝ زض وكٛض فٙبٚضي

 ٔٙبثـ آة

 اظ ٍٟ٘ساضي ٚ سقٕيطار

 ٞبي ؾبظٜ آثي سإؾيؿبر

 قجىٝ ٚ ؾس)سضِٚيىيٞي

 ٚاثؿشٝ، سبؾيؿبر ٚ

فسْ أىبٖ سحّيُ ضفشبض ثط ؾسٞبيي 

وٝ اثعاض ٔسفٖٛ آٟ٘ب فبلس وبضايي 

اؾز، ايؼبة ٔي ٕ٘بيس سب ثشٛاٖ اظ 

ايٗ قيٜٛ ثطاي سحّيُ ضفشبض ؾسٞب 

ضفشبضٍ٘بضي زض ثىبضٌيطي ضٚقٟبي سىٕيّي 

ؾسٞب ذهٛنب ثطاي ٔمبعـ ٔسفٖٛ ٚ فبلس 

 اثعاض زليك

 حُ ضاٜ اضائٝ

 ٔكىُ
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 ثٙسي آة ٞبي ؾيؿشٓ

 اظ ػٌّٛيطي سإؾيؿبر،

 ...( ٚ ػّجىٟب ضقس

 اؾشفبزٜ ٌطزز.

12 

قطوز آة 

اي  ٔٙغمٝ

 وطٔبٖ

ضٚقٟبي ػبيٍعيٗ ا٘حطاف ؾٙؼٟبي 

 ؾيؿشٕٟبي اظ وبض افشبزٜ ضٚيٝ ثشٙي ؾس ٘ؿبء
 سمبضب ٔحٛض

اِٚٛيز ٞبي دػٚٞكي ٚ 

فٙبٚضي وكٛض زض ظٔيٙٝ 

 آة

ٚ ٍٟ٘ساضي  سقٕيطار-14

ؾيؿبر آثي اظ سإ

ٞبي ٞيسضِٚيىي)ؾس  ؾبظٜ

ٚ قجىٝ ٚ سبؾيؿبر 

ٞبي  ؾيؿشٓ ٚاثؿشٝ،

ثٙسي سإؾيؿبر،  آة

ػٌّٛيطي اظ ضقس ػّجىٟب 

ٚ ...) 

ثٝ فّز ثبال ثٛزٖ ٞعيٙٝ ؾبذشٕبٖ 

ؾسٞب ٚ ٘يع قسر ٚذبٔز فٛالت 

٘بقي اظ ٘بدساضي ؾسٞب، ٔؿئّٝ 

حفبؽز ٚ ٍٟ٘ساضي ٚ اضظيبثي ٔؿشٕط 

ٜ اي دبيساضي ؾسٞب اظ إٞيز ٚيػ

 ثطذٛضزاض ٔي ثبقس.

ٔؿشٕط ؾبظٜ ٚ اعالؿ وبُٔ اظ  وٙشطَ.

اٚضبؿ ٚ احٛاَ ؾبظٜ ٘يبظ ثٝ يه ثط٘بٔٝ 

ؾطٚيؽ ٞبي سقٕيطاسي ٚ  ٔسٖٚ زاضز ٚ

اسربش ظٔبٖ ٚ ضٚـ سقٕيطار ثطاي سساْٚ وبض 

 .عطح اِعأي اؾز ٚ حساوظط ثبظزٞي

اضائٝ ضاٜ حُ 

 ٔكىُ

13 

قطوز آة 

اي  ٔٙغمٝ

 ٌّؿشبٖ

ضاٜ دسافٙس غيطفبُٔ ٚ ٔسيطيز سسٚيٗ ٘مكٝ 

ثحطاٖ ظيطؾبذز ٞبي ثرف آة اؾشبٖ 

 ٌّؿشبٖ

 سمبضب ٔحٛض

اِٚٛيز ٞبي دػٚٞكي ٚ 

فٙبٚضي وكٛض زض ظٔيٙٝ 

 آة

سقٕيطار ٚ ٍٟ٘ساضي -14

اظ سإؾيؿبر آثي 

ٞبي ٞيسضِٚيىي)ؾس  ؾبظٜ

ٚ قجىٝ ٚ سبؾيؿبر 

ٞبي  ٚاثؿشٝ، ؾيؿشٓ

ثٙسي سإؾيؿبر،  آة

ػٌّٛيطي اظ ضقس ػّجىٟب 

. ٚ).. 

فسْ ٚػٛز ٘مكٝ ضاٜ دسافٙس غيط فبُٔ 

ٚ ٔسيطيز ثحطاٖ ظيطؾبذز ٞبي 

ثرف آة ثب سٛػٝ ثٝ ٔطظي ثٛزٖ 

 اؾشبٖ ٌّؿشبٖ.

ثب اػطاي ايٗ عطح ا٘شؾبض ٔي ضٚز سسٚيٗ 

٘مكٝ ضاٜ دسافٙس غيطفبُٔ ٚ ٔسيطيز ثحطاٖ 

ظيطؾبذز ٞبي ثرف آة اؾشبٖ ٌّؿشبٖ ثب 

يٝ سٛػٝ ثٝ قطايظ الّيٕي ٚ ػغطافيبيي آٖ سٟ

 قٛز.

سٟيٝ 

 زؾشٛضاِقُٕ

14 

قطوز آة 

اي  ٔٙغمٝ

 ٌّؿشبٖ

ثطضؾي ٘حٜٛ اؾشمطاض ؾيؿشٓ دسافٙس غيطفبُٔ ٚ 

ٔمبْٚ ؾبظي ظيطؾبذز ٞبي ا٘شمبَ آة ٌطٌبٖ 

 زض ثطاثط حٛازص غيطعجيقي

 سمبضب ٔحٛض

اِٚٛيز ٞبي دػٚٞكي ٚ 

فٙبٚضي وكٛض زض ظٔيٙٝ 

 آة

فمساٖ ؾبٔب٘ٝ يب     -2

قجىٝ وبُٔ دبيف 

ٔٙبثـ آة)وٕي  يىذبضچٝ

فسْ ٚػٛز زؾشٛض اِقُٕ ٘حٜٛ اؾشمطاض 

ؾيؿشٓ دسافٙس غيطفبُٔ ٚ ٔمبْٚ 

 ؾبظي ظيطؾبذز ٞبي ا٘شمبَ آة

ثب اػطاي ايٗ عطح ا٘شؾبض ٔي ضٚز 

زؾشٛضاِقّٕي زضذهٛل ٘حٜٛ اؾشمطاض 

ؾيؿشٓ دسافٙس غيطفبُٔ ٚ ٔمبْٚ ؾبظي 

ظيطؾبذز ٞبي ا٘شمبَ آة ٌطٌبٖ زض ثطاثط 

سٟيٝ 

 زؾشٛضاِقُٕ
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 جيقي سٟيٝ ٌطزز.حٛازص غيطع ٚ ويفي(

15 

قطوز آة 

اي  ٔٙغمٝ

 ٔبظ٘سضاٖ

سٟيٝ ٚسسٚيٗ ثط٘بٔٝ فّٕيبسي الساْ ٔسيطيز 

ثحطاٖ ٔٙبعك)قٟطؾشب٘ي،ٔٙغمٝ اي،اؾشب٘ي( 

 GISٔجشٙي ثط

 سمبضب ٔحٛض

اِٚٛيز ٞبي دػٚٞكي ٚ 

فٙبٚضي وكٛض زض ظٔيٙٝ 

 آة

فسْ قٙبؾبيي ٚ     -1

اؾشفبزٜ ثٟيٙٝ اظ ٔٙبثـ 

سيطيز يىذبضچٝ آة ٚ ٔ

 ٔٙبثـ آثي

فمساٖ اعالفبر وبفي  زض أط 

 ٔسيطيز ثحطاٖ
 اػطاي دبيّٛر سسٚيٗ ثط٘بٔٝ+اليٝ ٞبي اعالفبر

16 

قطوز آة 

اي  ٔٙغمٝ

 ٔبظ٘سضاٖ

ثطضؾي ضاٞىبضٞبي افعايكي ٔكبضوز شيٙفقبٖ 

زض ٔسيطيز ٚ ثط٘بٔٝ ضيعي ، ثٟطٜ ٚضي،حفبؽز 

ٙغمٝ اظ ٔٙبثـ آة ٚ ....ثب اؾشفبزٜ اظ سؼبضة ٔ

 اي ٚ ػٟب٘ي

 سمبضب ٔحٛض

اِٚٛيز ٞبي دػٚٞكي ٚ 

فٙبٚضي وكٛض زض ظٔيٙٝ 

زفبؿ أٙيز ّٔي ٚ 

 ؾيبؾز ذبضػي

سإطيط ٔكىالر -13

اػشٕبفي، فطٍٞٙي ٚ 

حمٛلي ثط عطحٟبي 

سٛؾقٝ ٔٙبثـ آة ٚ سقييٗ 

اٍِٛي ٔٙبؾت ػٟز 

ٔسيطيز ٔٙبثـ آة ثب زض 

٘ؾط ٌطفشٗ ٔؿبئُ 

 اػشٕبفي

حيض  ٔكىالر ٔٛػٛز زض عطحٟب اظ

فسْ ٔكبضوز شيٙفقبٖ ٕٔب٘قز ٚ 

 ٔقبضضبر ٔحُ زض اػطاي عطحٟب

اضسمبء ٔيعاٖ ٔكبضوز وكبٚضظاٖ زض ٔسيطيز 

وبٞف ٞعيٙٝ ثرف _ٔكبضوشي ٔٙبثـ آة 

زِٚشي ٚ وبٞف ٔٙبظفبر ٚ ٔكىالر 

 اػشٕبفي

اضائٝ ضاٜ حُ 

 ٔكىُ

 

 محًر مذيريت ريسک ي بحران -4

 هَاسد هـتشن 4-5

 محصًل وهايي اهذاف مًرد اوتظار داليل ايلًيت داضته ػىًان مطکل کليذي اسىاد باال دستي  وًع تحقيق قػىًان تحقي ػىًان ضرکت رديف

1 
ؾبظٔبٖ آة ٚ 
 ثطق ذٛظؾشبٖ

ثشسػی ٍ تحليل اًذسوٌؾ 

ّبي حذي )ػيالة ٍ  پذيذُ

خـىؼبلی( دس هذيشيت 

 ثخؾ آة وـَس 

 تمبضب هحَس

عشح والى هلی 

ثشسػی احشات تغييش 

اللين ٍ هذيشيت 

 خـىؼبلی

ثشسػی ػلل ٍ ػَاهل 

ّب ٍ  وبّؾ سٍاًبة حَضِ

ّب ٍ تبحيشات  افت آثخَاى

ّبي صيشصهيٌی ٍ  آة

ّب ثِ  هذيشيت ّش يه اص ايي پذيذُ

كَست هزضا كَست گشفتِ اػت، هٌزش 

ثِ تـذيذ خؼبسات ٍ آحبس ًبؿی اص ثشٍص 

پذيذُ ديگشي گشديذُ اػت وِ الصم 

اثؼبد هختلف احشات ٍ اًذسوٌؾ دٍ پذيذُ 

حذي دس هذيشيت ثخؾ آة وـَس يؼٌی 

ػيالة ٍ خـىؼبلی سا دس هٌبعك 

هختلف وـَس تجييي ًوَدُ ٍ لضٍم يب 

اسائِ ساُ حل 

 هـىل
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ی يب اهىبى احشات ثيٌی تَال اػت  ثب پيؾ ػغحی ثش يىذيگش

ّب، خؼبسات ًبؿی اص  تـذيذ ؿًَذگی آى

ّب سا ثِ حذالل هوىي  ثشٍص ايي پذيذُ

 سػبًذ 

ت صهبى ثِ هذيشي ػذم لضٍم پشداختي ّن

سيؼه ٍ ثحشاى ايي دٍ پذيذُ سا ثشاي 

اًذسوبساى ٍ هؼئَليي ًْبدّبي  دػت

هختلف هشتجظ هـخق ٍ سٍؿي ًوبيذ. 

ػٌزی الصم سا رْت  ّوچٌيي اهىبى

ّبي  ّب ٍ سٍؽ وبسگيشي فٌبٍسي ثِ

هختلف رْت ؿٌبػبيی تَالی ٍ ؿذت ٍ 

ّوضهبًی ايي دٍ پذيذُ سا هـخق 

 ًوبيذ. 

 

 

 

 

 آب بخص وياز مًرد هاي فىايري محًر -5

 آة هٌبثغ ويفی ٍ ووی گيشي اًذاصُ ٍ پبيؾ 5-1

 ييمحصًل وها اهذاف مًرد اوتظار داليل ايلًيت داضته يذيػىًان مطکل کل  ياسىاد باال دست قيوًع تحق قيػىًان تحق ػىًان ضرکت فيرد

1 

قطوز آة 

اي  ٔٙغمٝ

 انفٟبٖ

ف اظ سقييٗ دبضأشطٞبي ثيالٖ ثب اؾشفبزٜ اظ ؾٙؼ

 زٚض ٚ سهبٚيط ٔبٞٛاضٜ اي 

دبيبٖ ٘بٔٝ 

 زا٘كؼٛيي

اِٚٛيز دػٚٞكي ٚ 

فٙبٚضي وٕيؿيٖٛ 

وكبٚضظي آة ٚ ٔٙبثـ 

 عجيقي

فسْ قٙبؾبيي ٚ     -1

اؾشفبزٜ ثٟيٙٝ اظ ٔٙبثـ 

آة ٚ ٔسيطيز يىذبضچٝ 

 ٔٙبثـ آثي

ثطذي اظ ِٔٛفٝ ٞبي ثيالٖ ا٘ساظٜ 

ٌيطي ٘كسٜ ا٘س ٚ يب ا٘ساظٜ ٌيطي آٟ٘ب 

ٚز ٔي ثبقس. اؾشفبزٜ اظ زض ٔسر ٔحس

سىِٙٛٛغيٟبي ٘ٛيٗ ٔيشٛا٘س زض سرٕيٗ 

 ايٗ ٔٛاضز وٕه وٙٙسٜ ثبقس.

اؾشفبزٜ اظ ضٚقٟبي ؾٙؼف اظ زٚض ٚ زازٜ 

ٞبي ٔبٞٛاضٜ اي زض سرٕيٗ اػعاي ثيالٖ 

آة ٕٞچٖٛ ٔهبضف ٔرشّف، ٔٙبثـ آثي، 

 دٛقف ثطف ٚ ...

اضائٝ ضاٜ حُ 

 ٔكىُ
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 ييمحصًل وها اهذاف مًرد اوتظار داليل ايلًيت داضته يذيػىًان مطکل کل  ياسىاد باال دست قيوًع تحق قيػىًان تحق ػىًان ضرکت فيرد

2 

قطوز آة 

 اي اِجطظ ٔٙغمٝ

ؾبذز سؼٟيعار دبيف ٚ ؾٙؼف عطاحي ٚ 

وٕي ٚ ويفي آة  ٚ سٛؾقٝ  ؾبٔب٘ٝ ٞبي 

 ٔسيطيز ٔٙبثـ آة

 سمبضب ٔحٛض

اِٚٛيز ٞبي دػٚٞكي ٚ 

فٙبٚضي وكٛض زض ظٔيٙٝ 

 آة

فمساٖ ؾبٔب٘ٝ يب     -2

قجىٝ وبُٔ دبيف 

يىذبضچٝ ٔٙبثـ آة)وٕي 

 (ٚ ويفي

ٚػٛز ضقف ٚ وٕجٛز زض سؼٟيعار ٚ 

فٙبٚضي ٞبي ٘ٛيٗ  دبيف وٕي ٚ 

 يفيو

ؾبذز ؾٙؿٛضٞب ، سؼٟيعار ٚ عطاحي 

 ؾبٔب٘ٝ ٞبي ٔسيطيشي ٔٙبثـ آة

ثٛٔي ؾبظي 

 فٙبٚضي

3 

قطوز آة 

اي  ٔٙغمٝ

آشضثبيؼبٖ 

 قطلي

اضائٝ ضٚقٟبي فّٕي ٚ ٘ٛيٗ زض ا٘ساظٜ ٌيطي ٚ 

طجز حؼٕي ػطيب٘بر قجىٝ ٞبي آثيبضي ٚ اٟ٘بض 

ؾٙشي ثب ضٚيىطز ؾِٟٛز اػطا ٚ ثٟطٜ ثطزاضي ٚ 

 وبٞف ٞعيٙٝ ٞب

 بضب ٔحٛضسم

اِٚٛيز ٞبي دػٚٞكي ٚ 

فٙبٚضي وكٛض زض ظٔيٙٝ 

 آة

ضا٘سٔبٖ دبييٗ  ثٟجٛز-10

ٞبي آثيبضي)ٔطٔز  قجىٝ

ٞب، اؾشفبزٜ ٔؼسز  وب٘بَ

ٞب ٚ اظ ظٞبة ظٞىف  

...) 

اضسمبء ثٟطٜ ٚضي ٔهطف آة ٚ انالح 

 اٍِٛي ٔهطف آة

اضائٝ ضٚقٟبي ٔسضٖ سسليك ٔيعاٖ سحٛيُ 

 حؼٕي آة ثٝ ٔٙؾٛض ٔسيطيز ٔهطف

ائٝ ضاٜ حُ اض

 ٔكىُ

4 

قطوز آة 

اي  ٔٙغمٝ

ذطاؾبٖ 

 ضضٛي

سٛؾقٝ ؾيؿشٓ ٞكساض ؾيالة ثب وٕه ايٙشط٘ز 

 اقيبء

دبيبٖ ٘بٔٝ 

 زا٘كؼٛيي

اِٚٛيز ٞبي دػٚٞكي ٚ 

فٙبٚضي وكٛض زض ظٔيٙٝ 

 آة

ضطٚضر حفبؽز -12

ٞب ٚ ؾٛاحُ ٚ  ضٚزذب٘ٝ

 ؾبٔب٘سٞي آٟ٘ب

ٞكساض ثٝ ٍٞٙبْ زض قطايظ ؾيالثي 

ار ٔبِي ٚ ثٝ ٔٙؾٛض وبٞف ذؿبض

 ػب٘ي

 ٞكساض ؾيالة ثب وٕه ايٙشط٘ز اقيبء
ؾبذز ٕ٘ٛ٘ٝ 

 ٔحهَٛ

5 

قطوز آة 

اي  ٔٙغمٝ

 ظ٘ؼبٖ

اؾشفبزٜ اظ ضٚقٟب ٚ فٗ آٚضيٟبي ٘ٛيٗ ػٟز 

ٔحبؾجٝ ٚ ثط آٚضز ضطايت ٞيسضٚ زيٙبٔيىي 

،ػٙؽ ٚ فٕك ؾًٙ وف ،سطاظ ٚ دبيف ٔؿشٕط 

 آة ظيطظٔيٙي زض آثرٛاٟ٘بي آظاز ٚ سحز فكبض

 سمبضب ٔحٛض

اِٚٛيز ٞبي دػٚٞكي ٚ 

فٙبٚضي وكٛض زض ظٔيٙٝ 

 آة

فمساٖ ؾبٔب٘ٝ يب     -2

قجىٝ وبُٔ دبيف 

يىذبضچٝ ٔٙبثـ آة)وٕي 

 ٚ ويفي(

ثطاي سحّيُ ٚ اضظيبثي آظٖٔٛ دٕذبغ 

ٞب ػٟز ثطاٚضز ضطايت  چبٜ

ٞبي  ٞيسضٚزيٙبٔيه آثرٛاٖ، ٔسَ

سحّيّي ٔرشّفي ٚػٛز زاضز. ثب سٛػٝ 

بر ثٝ سفبٚر زض فطضيبر ٚ ذهٛني

ٞبي ظيطظٔيٙي  ٞيسضِٚيىي ػطيبٖ آة

ٞبي آظاز ٚ ٔحجٛؼ ػٟز  زض آثرٛاٖ

ضؾيسٖ ثٝ ٘شبيغ زضؾز ٚ ٔٙغمي ٘يبظ 

ثٝ ضٚـ ٞبي ٘ٛيٗ ٚ فٙبٚضي ٞبي 

ػسيس ٔي ثبقس .ايٗ ٔٛضٛؿ ٔٛضز 

قٙبؾبيي ٔٙبعك ثحطا٘ي ٔٙبثـ   آة 

ظيطظٔيٙي اظ عطيك فٗ آٚضيٟبي ٘ٛيٗ ٚ 

اسربش سساثيط الظْ ػٟز ػٌّٛيطي اظ سكسيس 

 ثحطاٖ

اضائٝ ضاٜ حُ 

 ٔكىُ
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 ييمحصًل وها اهذاف مًرد اوتظار داليل ايلًيت داضته يذيػىًان مطکل کل  ياسىاد باال دست قيوًع تحق قيػىًان تحق ػىًان ضرکت فيرد

٘يبظ زفشط ٔغبِقبر دبيٝ ٔٙبثـ آة ايٗ 

قطوز ػٟز دبيف ٔٙبثـ آة 

ظيطظٔيٙي ٚ ٔحبؾجبر ثيالٖ ٚالقي 

 ٔي ثبقس.

6 
ؾبظٔبٖ آة ٚ 

 ثطق ذٛظؾشبٖ
 سمبضب ٔحٛض سٛؾقٝ اثعاضٞبي ؾٙؼف وٕي ٚ ويفي آة 

اِٚٛيز ٞبي دػٚٞكي ٚ 

فٙبٚضي وكٛض زض ظٔيٙٝ 

 آة

اٖ ؾبٔب٘ٝ يب فمس    -2

قجىٝ وبُٔ دبيف 

يىذبضچٝ ٔٙبثـ آة)وٕي 

 ٚ ويفي(

ٚػٛز ضقف ٚ وٕجٛز زض سؼٟيعار ٚ 

فٙبٚضي ٞبي ٘ٛيٗ  دبيف وٕي ٚ 

 ويفي

ؾبذز ؾٙؿٛضٞب ، سؼٟيعار ٚ عطاحي 

 ؾبٔب٘ٝ ٞبي ٔسيطيشي ٔٙبثـ آة

ثٛٔي ؾبظي 

 فٙبٚضي

7 
ؾبظٔبٖ آة ٚ 

 ثطق ذٛظؾشبٖ

ز ٘كز ؾبٔب٘ٝ دبيف آ٘اليٗ قجىٝ ا٘شمبَ ػٟ

 يبثي ٚ وبِيجطاؾيٖٛ ظٔبٖ ٚالقي 
 سمبضب ٔحٛض

اِٚٛيز ٞبي دػٚٞكي ٚ 

فٙبٚضي وكٛض زض ظٔيٙٝ 

 آة

ثطضؾي ٔٙبثـ     -9

آاليٙسٜ آة ٚ اضائٝ 

ضاٞىبضٞبيي ػٟز 

وٙشطَ، وبٞف ٚ حصف 

ٞب آِٛزٌي  

 

ٔكرهب يىي اظ فُّ ٞسض ضفز آة 

ٚػٛز ٘كز زض ٔؿيطٞبي ا٘شمبَ آة 

٘ي ثبالذم زض ذغٛط ِِٛٝ آثطؾب

اؾز. زض ٕٞيٗ ضاؾشب سقييٗ ؾيؿشٓ 

ٞبي دبيف آ٘اليٗ ؾجت سقييٗ ٘كشي 

ٞب ثٝ نٛضر آ٘اليٗ قسٜ ٚ ٔي سٛاٖ 

ثٝ ٔيعاٖ ثؿيبضي ظيبزي اظ ٞسض ضفز 

 آة ػٌّٛيطي ٕ٘ٛز. 

سقييٗ ؾيؿشٓ آ٘اليٗ ٔٛلقيز ٘كشي زض 

 ذغٛط ِِٛٝ ا٘شمبَ آة 

 

ؾبذز ٕ٘ٛ٘ٝ 

 ٔحهَٛ

 

8 

قطوز آة 

اي  ٔٙغمٝ

 ٞطٔعٌبٖ

فٛأُ فسْ سحمك ٘هت وٙشٛض ثط ضٚي ثطضؾي 

چبٜ ٞب زض زقز ضٚزاٖ ٚ اضائٝ ضاٞىبض فّٕي 

 ػٟز ثٟجٛز  آٖ 

 سمبضب ٔحٛض

اِٚٛيز ٞبي دػٚٞكي ٚ 

فٙبٚضي وكٛض زض ظٔيٙٝ 

 آة

فمساٖ ؾبٔب٘ٝ يب     -2

قجىٝ وبُٔ دبيف 

يىذبضچٝ ٔٙبثـ آة)وٕي 

 ٚ ويفي(

فسْ اؾشمجبَ ٔطزْ ػٟز ٘هت 

 وٙشٛض

هت وٙشٛض ٚ اضائٝ سقييٗ فٛأُ فسْ ٘

 ضاٞىبض فّٕي ػٟز ثٟجٛز آٖ 

اضائٝ ضاٜ حُ 

 ٔكىُ

 

 آب بخص وياز مًرد هاي فىايري -6
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 آثی ّبي ػبصُ دليك اثضاس 5-2

 محصًل وهايي اهذاف مًرد اوتظار داليل ايلًيت داضته ػىًان مطکل کليذي اسىاد باال دستي  وًع تحقيق ػىًان تحقيق ػىًان ضرکت رديف

1 

قطوز آة 

اي  ٔٙغمٝ

 ظ٘ؼبٖ

آؾيت قٙبؾي ٚ اضظ يبثي فّٕىطز اثعاض زليك 

ؾسٞب ي ذبوي  ثب ثطضؾي اِعأبر ٘حٜٛ 

اثعاضٌصاض ي زض ظٔبٖ ؾبذز ؾسٞب ٚ قٙبؾبيي 

ٟٕٔشط يٗ فٛأُ ذطاثي اثعاض زليك  ؾسٞب ثب 

ٔغبِقٝ ٔٛضزي چٙس ؾس ٚ ضطٚضر اؾشفبزٜ اظ 

 فٗ آٚضيٟبي ٘ٛيٗ اثعاض زليك ؾبظٜ ٞبي آثي.

 سمبضب ٔحٛض

ٛيز ٞبي دػٚٞكي ٚ اِٚ

فٙبٚضي وكٛض زض ظٔيٙٝ 

 آة

فسْ قٙبؾبيي ٚ     -1

اؾشفبزٜ ثٟيٙٝ اظ ٔٙبثـ 

آة ٚ ٔسيطيز يىذبضچٝ 

 ٔٙبثـ آثي

اضظيبثي ٚ ثطضؾي ضفشبض ؾسٞبي ذبوي 

ؾبذشٝ قسٜ  ثٝ فٙٛاٖ يىي اظ 

ٔجبحض فٙي ٔغطح ٚ ٘هت اثعاض 

ضفشبضٍ٘بضي زض دي ٚ ثس٘ٝ ؾسٞب ثؿيبض 

اثعاض زليك ٟٔٓ ٚ ضطٚضي ٔيجبقس. 

سؼٟيعاسي ٞؿشٙس وٝ ضٚي ثس٘ٝ ؾسٞب 

٘هت قسٜ ٚ دبضأشطٞبي ٔٛضز ٘يبظ ضا 

ا٘ساظٜ ٌيطي ٔيىٙٙس ايٗ دبضأشطٞب 

ٕٔىٗ اؾز قبُٔ ٔمبزيط فكبضٞبي 

ثطوٙف، ٘كز، اضسفبؿ ديعٚٔشطيه، 

سطاظ آة، سغييط قىُ ٞب ٚ ػب ثٝ 

ػبيي ٞب، سغييطار زٔب ٚ يب قشبة 

ايٗ ٞبي ٘بقي اظ ظِعِٝ ثبقس زض 

سحميك،ثب زض ٘ؾط ٌطفشٗ ٔكىالر 

فٙي ايٗ قطوز زض زٚضاٖ ثٟطٜ 

ثطزاضي ؾسٞب ي اػطايي  اثشسا اثعاض 

زليك ٘هت قسٜ زض ؾسٞب ذبوي 

اػطايي اؾشبٖ ظ٘ؼبٖ ٔٛضز ٔغبِقٝ 

لطاض ٌطفشٝ  ٚ ثب اؾشفبزٜ اظ ٘شبيغ 

فّٕىطز اثعاض زليك ٔٛضز ثطضؾي لطاض 

ٌطفشٝ  ٘شيؼٝ ٌيطي ذٛاٞس قس وٝ 

ليك ٘هت قسٜ ثٝ ِحبػ وٕي اثعاض ز

 ٚ ويفي زض چٝ ٚضقيشي  لطاضزاض٘س .

ٔسيطيز دػٚٞف زض ثطضؾي اِعأبر ٘حٜٛ 

اثعاضٌصاض ي ثب اؾشفبزٜ اظ فٗ آٚضيٟبي ٘ٛيٗ 

زض ظٔبٖ ؾبذز ؾسٞب ٚ قٙبؾبيي ٟٕٔشط يٗ 

فٛأُ ذطاثي اثعاض زليك زضآؾيت قٙبؾي ٚ 

اضظ يبثي فّٕىطز اثعاض زليك ؾسٞب ي ذبوي  

سؼطثيبر فٙي زض ايٗ ظٔيٙٝ ضا اظ  ٔيشٛا٘س

 عطيك فٗ آٚضيٟبي ٘ٛيٗ اضسمبء ثركس

اضائٝ ضاٜ حُ 

 ٔكىُ
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 آب بخص وياز مًرد هاي فىايري -5

 آة تلفيِ ٍ ثبصچشخبًی 5-3

 محصًل وهايي اهذاف مًرد اوتظار داليل ايلًيت داضته ػىًان مطکل کليذي اسىاد باال دستي  وًع تحقيق ػىًان تحقيق ػىًان ضرکت رديف

1 

قطوز آة 

اي  ٔٙغمٝ

ذطاؾبٖ 

 ػٙٛثي

ثطضؾي السأبر سهفيٝ سىٕيّي ٚ ثبظچطذب٘ي آة 

زض ٚاحسٞبي نٙقشي، قٟطي ٚ وكبٚضظي 

 )ٔغبِقٝ ٔٛضزي :(

 سمبضب ٔحٛض

اِٚٛيز ٞبي دػٚٞكي ٚ 

فٙبٚضي وكٛض زض ظٔيٙٝ 

 آة

ثطضؾي ٔٙبثـ     -9

آاليٙسٜ آة ٚ اضائٝ 

ضاٞىبضٞبيي ػٟز 

وٙشطَ، وبٞف ٚ حصف 

 ٞب يآِٛزٌ

      

2 
ؾبظٔبٖ آة ٚ 

 ثطق ذٛظؾشبٖ

سٛؾقٝ ضٚقٟبي ٘ٛيٗ سهفيٝ فيعيىي  ٚ وبٞف 

 وسٚضر ٚ آِٛزٌي آة ٞب

 

 سمبضب ٔحٛض

اِٚٛيز ٞبي دػٚٞكي ٚ 

فٙبٚضي وكٛض زض ظٔيٙٝ 

 آة

ثطضؾي ٔٙبثـ     -9

آاليٙسٜ آة ٚ اضائٝ 

ضاٞىبضٞبيي ػٟز 

وٙشطَ، وبٞف ٚ حصف 

 ٞب آِٛزٌي

 

ظ٘سٌي ٔب ديكطفز ؾطيـ فٙي ثطاي 

ثط زاضز اٌطچٝ ثٝ   ٔٙبفـ ظيبزي زض

ظٔبٖ ثٝ فّز ٚػٛز ٔٙبثـ  عٛض ٞٓ

وٙٙسٜ آة حبنُ اظ  آِٛزٜ

ٞبي نٙقشي، ثبفض آِٛزٌي  فبضالة

 قٛز.  ٔحيظ ظيؿز ٘يع ٔي

فالٜٚ ثط ايٗ، ٔٙبثـ عجيقي 

سٛا٘ٙس ٔغبثك ثب ضقس  قيطيٗ ٕ٘ي آة

ػٕقيز ٚ نٙقز، آة ٔٛضز ٘يبظ ضا 

 سبٔيٗ وٙٙس.

ػٟز اؾشفبزٜ اظ ضٚقٟبي  ثٝ ٕٞيٗ

٘ٛيٗ ٚ ديكطفشٝ ػٟز سبٔيٗ آة 

 قطة ثؿيبض حبئع إٞيز ٔي ثبقس. 

 

ضٚقٟبي ٘ٛيٗ ثطضؾي فٙي ٚ الشهبزي  

 سهفيٝ آة ٚ وبٞف وسٚضر 

 

اضائٝ ضاٜ حُ 

 ٔكىُ
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 آب بخص وياز مًرد هاي فىايري -5

 آة تَصيغ وٌتشل 5-4

 ٔحهَٛ ٟ٘بيي اٞساف ٔٛضز ا٘شؾبض زاليُ اِٚٛيز زاقشٗ فٙٛاٖ ٔكىُ وّيسي زؾشي اؾٙبز ثبال  ٘ٛؿ سحميك فٙٛاٖ سحميك فٙٛاٖ قطوز ضزيف

1 

قطوز آة 

اي  ٔٙغمٝ

 ظ٘ؼبٖ

ثطضؾي ٚضقيز سٛؾقٝ اضاضي وكبٚضظي ٚ  

ٞبي اذيط ثب اؾشفبزٜ اظ سغييطار وبضيطي زض ؾبَ

اي ٚ اططار آٖ ثط وبٞف ٔٙبثـ سهبٚيط ٔبٞٛاضٜ

 آثي

 سمبضب ٔحٛض

اِٚٛيز ٞبي دػٚٞكي ٚ 

فٙبٚضي وكٛض زض ظٔيٙٝ 

 ٔحيظ ظيؿز

فسْ قٙبؾبيي ٚ     -1

اؾشفبزٜ ثٟيٙٝ اظ ٔٙبثـ 

آة ٚ ٔسيطيز يىذبضچٝ 

 ٔٙبثـ آثي

يىي اظ ٔكىالر ػسي وكبٚضظي 

اؾشبٖ ظ٘ؼبٖ زض حبَ حبضط سغييط 

وبضثطي اضاضي     وكبٚضظي اؾز. 

ٔكىّي وٝ دؽ اظ ٔكىُ وٓ آثي  

زٚٔيٗ  ٔكىُ  اؾبؾي  وكبٚضظي     

ٔحؿٛة  ٔي  قٛز.  سغييط   ٔٙغمٝ 

وبضثطي  اضاضي  ٕ٘ٛ٘ٝ  اي  ٟٔٓ  اظ  

سإطيطٌصاضي  ا٘ؿبٖ  ثط  ٔحيظ ظيؿز 

اؾز وٝ ثبفض دسيس آٔسٖ سغييطار 

ؾبذشبضي زض اثقبز اػشٕبفي ، 

الشهبزي ٚ فيعيىي ٔي ٌطزز. ثٝ 

ٕٞيٗ ٔٙؾٛض سحميك زض ايٗ ظٔيٙٝ    

ثبٞسف  ٔغبِقٝ ٚ  ثطضؾي  ضٚ٘سسغييط  

ضاضي  وكبٚضظي  ٚ  وبضثطي  ا

سإطيطآٖ  ثط  وبٞف شذبيط ٔٙبثـ  آثي 

اظ ٘يبظ ٞبي زفشط حفبؽز ٚ ثٟطٜ 

ثطزاضي قطوز آة ٔٙغمٝ اي ٔي 

 ثبقس.  

ثطضؾي ٚ سظجيز سٛؾقٝ اضاضي وكبٚضظي ٚ 

سغييط وبضثطي ايٗ اضاضي  ٔيشٛا٘س  ٔيعاٖ 

آثيبضي ايٗ اضاضي  اظ ٔٙبثـ آة 

ظيطظٔيٙي،ؾغحي ٚ يب سّفيمي ٔكرم 

 بيسٕ٘

اضائٝ ضاٜ حُ 

 ٔكىُ

2 
ؾبظٔبٖ آة ٚ 

 ثطق ذٛظؾشبٖ

اضائٝ ضاٞىبضٞبي ٘ٛيٗ ػٟز ا٘ؿساز ٚ سقٕيط 

 ذغٛط ِِٛٝ ا٘شمبَ آة

 

 سمبضب ٔحٛض
ضاٞجطزٞبي ؾٙس چكٓ 

 ا٘ساظ ٚظاضر ٘يطٚ

فسْ قٙبؾبيي ٚ     -1

اؾشفبزٜ ثٟيٙٝ اظ ٔٙبثـ 

آة ٚ ٔسيطيز يىذبضچٝ 

 ٔٙبثـ آثي

ٛط ٔشساِٚشطيٗ ضٚـ ػٟز سقٕيط ذغ

ِِٛٝ ا٘شمبَ آة ا٘ؿساز ِِٛٝ اظ اثشسا ٚ 

ا٘شٟبي ذغٛط ٚ ا٘ؼبْ سقٕيطار ٔي 

ثبقس. ايٗ ٔٛضٛؿ ثبفض لغقي 

سٛؾقٝ ضٚقٟبي فٙبٚضا٘ٝ ا٘ؿساز ٚ سقٕيط 

ٔكىالر ايؼبز قسٜ )ثبالذم ٘كشي( زض 

 ِِٛٝ ٞبي ا٘شمبَ آة

ؾبذز ٕ٘ٛ٘ٝ 

 ٔحهَٛ
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 ٔحهَٛ ٟ٘بيي اٞساف ٔٛضز ا٘شؾبض زاليُ اِٚٛيز زاقشٗ فٙٛاٖ ٔكىُ وّيسي زؾشي اؾٙبز ثبال  ٘ٛؿ سحميك فٙٛاٖ سحميك فٙٛاٖ قطوز ضزيف

عٛال٘ي ٔسر ٚ لغـ وبُٔ ٔؿيط 

ا٘شمبَ آة ٔي ثبقس. زض نٛضر 

اػطاي ضٚقٟبي ٘ٛيٗ زض ا٘ؿساز ِِٛٝ 

ٚ ٕٞچٙيٗ ضٚقٟبي فٙبٚضي ؾطيـ 

سطٔيٓ ِِٛٝ ٞب ٔي سٛاٖ ؾطفز ا٘ؼبْ 

 فعايف زاز. سطٔيٓ ضا ا

 

3 
ؾبظٔبٖ آة ٚ 

 ثطق ذٛظؾشبٖ

ثطضؾي ٚ سِٛيس دٛقكٟبي ٘ٛيٗ زض ذغٛط 

 آثطؾب٘ي
 سمبضب ٔحٛض

ضاٞجطزٞبي ؾٙس چكٓ 

 ا٘ساظ ٚظاضر ٘يطٚ

 ٚ ٍٟ٘ساضي سقٕيطار-14

اظ سإؾيؿبر آثي 

ٞبي  ؾبظٜ

ٞيسضِٚيىي)ؾس ٚ قجىٝ 

 ٚ سبؾيؿبر ٚاثؿشٝ،

ثٙسي  ٞبي آة ؾيؿشٓ

سإؾيؿبر، ػٌّٛيطي اظ 

 (... ضقس ػّجىٟب ٚ

ٌؿشطـ قٟط٘كيٙي ٚ افعايف ٘يبظ 

ثٝ آة قطة، ثبفض سٛؾقٝ قجىٝ 

ٞبي آثطؾب٘ي قسٜ اؾز. زض ايٗ ثيٗ 

عطاحي نحيح قجىٝ ثٝ ٌٛ٘ٝ اي وٝ 

بفشٝ ٚ عَٛ ٔيعاٖ ٔكىالر وبٞف ي

فٕط ثٟطٜ ثطزاضي اظ سؼٟيعار 

ثبالذم ِِٛٝ ٞبي ا٘شمبَ افعايف 

 يبثس اظ ضطٚضيبر ٟٔٓ ٔي ثبقس. 

يىي اظ فٛأُ وبٞف عَٛ فٕط 

ثٟطٜ ثطزاضي قجىٝ ا٘شمبَ دسيسٜ 

ذٛضزٌي اظ زضٖٚ ٚ ثيطٖٚ ذغٛط 

ا٘شمبَ ٔي ثبقس. ثٟشطيٗ ضٚـ ػٟز 

وبٞف ايٗ ذٛضزٌي ٞب اؾشفبزٜ اظ 

زض ايٗ ظٔيٙٝ ٔي دٛقكٟبي ٘ٛيٗ 

ثبقس وٝ ػٟز ا٘ٛاؿ ِِٛٝ ٞبي ا٘شمبَ 

 اؾشفبزٜ ٔي قٛز. 

ؾبذز ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبي آظٔبيكٍبٞي دٛقف 

ٞبي ٘ٛيٗ ثب سٛػٝ ثٝ قطايظ ٔٙغمٝ ػٟز 

حفبؽز اظ ذٛضزٌي ٞبي زضٚ٘ي ٚ ثيطٚ٘ي 

 ذغٛط ٚ قجىٝ ٞبي ا٘شمبَ

ؾبذز ٕ٘ٛ٘ٝ 

 ٔحهَٛ
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 آب بخص وياز مًرد هاي فىايري -5

 هذلؼبصي ٍ ػبصي ؿجيِ 5-5

 

 محصًل وهايي اهذاف مًرد اوتظار داليل ايلًيت داضته ػىًان مطکل کليذي اسىاد باال دستي  وًع تحقيق ػىًان تحقيق ػىًان ضرکت رديف

1 

قطوز آة 

 اي اِجطظ ٔٙغمٝ

ثٛٔي ؾبظي اٍِٛضيشٓ ٔبٞٛاضٜ اي ثطآٚضز 

سجريطسقطق ثب ٞسف سسليك ثيالٖ آة زض 

 زقشٟبي اؾشبٖ اِجطظ

 حٛضسمبضب ٔ

اِٚٛيز ٞبي دػٚٞكي ٚ 

فٙبٚضي وكٛض زض ظٔيٙٝ 

 آة

اسالف چكٍٕيط     -6

ٔٙبثـ آة اظ عطيك 

سجريط ٚ سقطق)ٔحبؾجٝ، 

ثٙسي دٟٙٝ )  

 ضطٚضر سسليك ٔحبؾجٝ ثيالٖ
ثٛٔي ؾبظي اٍِٛضيشٓ ٞب ٚ سسليك ٔحبؾجٝ 

 ثيالٖ ثب اؾشفبزٜ اظ زازٜ ٞبي ٔبٞٛاضٜ اي

ثٛٔي ؾبظي 

 فٙبٚضي

 

 آب حقًق ي سازي رفيتظ اجتماػي، مباحث-6

 آة ديپلوبػی 6-1

 ييمحصًل وها اهذاف مًرد اوتظار داليل ايلًيت داضته يذيػىًان مطکل کل  ياسىاد باال دست قيوًع تحق قيػىًان تحق ػىًان ضرکت فيرد

1 

قطوز آة 

اي  ٔٙغمٝ

 انفٟبٖ

ضٚز ثب سبويس  سحٛالر حىٕطا٘ي آة حٛضٝ ظايٙسٜ

 يز ثٝاططثركي سكىيُ قٛضاي ٕٞبٍٞٙي ٔسيط

 ٞٓ ديٛؾشٝ ٚ ديكٟٙبز اٍِٛي وبضأس

 سمبضب ٔحٛض
ٔهٛثبر قٛضاي فبِي 

 آة

سإطيط ٔكىالر -13

اػشٕبفي، فطٍٞٙي ٚ 

حمٛلي ثط عطحٟبي 

سٛؾقٝ ٔٙبثـ آة ٚ سقييٗ 

ثطضؾي ٚضقيز ٔٛػٛز ٕٞچٙبٖ حبوي 

ز ؾبظٚوبضٞبي اظ آٖ اؾز وٝ ثب ٚػٛ

ٕٞىبضي ٚ ٕٞبٍٞٙي ايؼبز قسٜ، 

ٕٞچٙبٖ ٔكىُ فسْ ٕٞبٍٞٙي ٔٙبؾت 

ضٕٗ آؾيت قٙبؾي ؾيؿشٓ حىٕطا٘ي 

آة ضٚزذب٘ٝ ظايٙسٜ ضٚز، قطايظ ٌصاض ثٝ 

ٚضقيز ٔغّٛة ضا سسٚيٗ ٕ٘بيس ٚ اٍِٛي 

ؾبظٌبض ٚ ٔشٙبؾت ثب ثؿشط ؾيبؾي، 

اضائٝ ضاٜ حُ 

 ٔكىُ
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اٍِٛي ٔٙبؾت ػٟز 

ٔسيطيز ٔٙبثـ آة ثب زض 

٘ؾط ٌطفشٗ ٔؿبئُ 

 اػشٕبفي

ثيٗ ؾبظٔبٟ٘ب ٚ ٟ٘بزٞبي ٔطثٛط ثٝ 

ٔٙبثـ آة ٚػٛز زاضز. اضظيبثي وّي 

فّٕىطز قٛضاي ٕٞبٍٞٙي ٘كبٖ ٔيسٞس 

وٝ ايٗ قٛضا چٙساٖ ٘شٛا٘ؿشٝ زض 

ٔسيطيز ٔٙبلكبر ايٗ حٛضٝ ٔٛطط ثبقس 

ٕب٘ز ٚ زض ٔٛاضزي ٔهٛثبر قٛضا ض

 اػطايي چٙسا٘ي ٘ساقشٝ اؾز. 

اػشٕبفي، الشهبزي، سبضيري ٚ ػغطافيبيي 

 ايٗ حٛضٝ ضا ديكٟٙبز زٞس.

2 

قطوز آة 

اي  ٙغمٝٔ

ذطاؾبٖ 

 ضضٛي

أىبٖ ؾٙؼي ٚ اضائٝ ضاٞىبض ػٟز افٕبَ 

ضٚيىطزٞبي ٔسيطيز ثٝ ٞٓ ديٛؾشٝ ٔٙبثـ آة زض 

 ؾبذشبضٞبي لب٘ٛ٘ي ٔسيطيز آة وكٛض

 سمبضب ٔحٛض

اِٚٛيز ٞبي دػٚٞكي ٚ 

فٙبٚضي وكٛض زض ظٔيٙٝ 

 آة

فسْ قٙبؾبيي ٚ     -1

اؾشفبزٜ ثٟيٙٝ اظ ٔٙبثـ 

آة ٚ ٔسيطيز يىذبضچٝ 

ئٙبثـ آث  

ضاٞجطزٞب ٚ ؾيبؾشٟبي ٔسيطيز ٔٙبثـ  

آة ثسٖٚ ٚػٛز يه ؾبذشبض لب٘ٛ٘ي 

 ضٕب٘ز اػطايي ٘ساض٘س.

ا٘غجبق ؾبذشبض ٟ٘بزٞبي ضؾٕي -

ثبضٚيىطزٞبي ٔسيطيز يىذبضچـٝ ٔٙـبثـ 

آة، ٘يبظٔٙـس ايؼـبز سغييطاسـي زض 

آٟ٘بؾز. اِٚيٗ لسْ زض ضاؾشبي افٕبَ 

ؾبذشبضٞبي ٟ٘بزي ٔٙبؾت، سغييط 

 لب٘ٛ٘ي آٖ اؾز. ديكٙيبظٞبي

ٞيچىساْ اظ ضٚيىطزٞبي ٔسيطيز  -

يىذبضچٝ ثسٖٚ ٚػٛز يه ؾبذشبض لب٘ٛ٘ي 

 ٔٙبؾت لبثّيز اػطايي قـسٖ ضا ٘ساض٘س.

اِٚيٗ ٌـبْ اػطايـي اظ ظ٘ؼيـطٜ  -

اثعاضٞـبي ٔـسيطيز يىذبضچـٝ ٔٙـبثـ 

آة زض ضاؾـشبي سحمـك اٞـساف ٚ چكٓ 

ا٘ساظٞب، ؾبذشبضٞبي لب٘ٛ٘ي اؾز وٝ زض 

٘جٛز آٖ يب ٘بوبضآٔس ثٛزٖ آٖ  نٛضر

قٙبؾبيي ٚ اضظيبثي وبضايي لٛا٘يٗ ٔطثٛط 

 ثٝ آة زض وكٛض

ثطضؾي ظٔيٙٝ ٞبي لب٘ٛ٘ي سمٛيز  -

 حىٕطا٘ي آة زض وكٛض

ثطضؾي ظٔيٙٝ ٞبي لب٘ٛ٘ي سمٛيز  -

 ذهٛنيؿبظي ثرف اّة زض وكٛض

ا٘ي ثطضؾي ظٔيٙٝ ٞبي لب٘ٛ٘ي ذٛزٌطز -

 ٔبِي قطوشٟبي سبثقٝ ٚظاضر ٘يطٚ زض وكٛض

ثطضؾي ظٔيٙٝ ٞبي لب٘ٛ٘ي حُ سقبضو  -

 ٔيبٖ شيٙفقبٖ ثرف آة زض وكٛض

ثطضؾي ظٔيٙٝ ٞبي لب٘ٛ٘ي سمٛيز  -

 ٔكبضوشٟبي ٔطزٔي زض ثرف آة

ثطضؾي ظٔيٙٝ ٞبي لب٘ٛ٘ي ايؼبز  -

 دبيساضي زض ثرف آة

سحّيُ چبِكٟبي ٔٙبثـ آة وكٛض اظ  -

 ٛا٘ـ لب٘ٛ٘يحيض ذالٞب ٚ ٔ

عطاحي ؾبذشبض لب٘ٛ٘ي ٔسيطيز آة  -

اضائٝ ضاٜ حُ 

 ٔكىُ
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 ييمحصًل وها اهذاف مًرد اوتظار داليل ايلًيت داضته يذيػىًان مطکل کل  ياسىاد باال دست قيوًع تحق قيػىًان تحق ػىًان ضرکت فيرد

ٔيجبيؿشي ثٝ سسٚيٗ يب انالح آٖ 

 دطزاذز

 وكٛض ثب ضٚيىطز يىذبضچٝ

قٙبؾبيي ذالءٞب ٚ ٔٛا٘ـ لب٘ٛ٘ي اػطاي  -

 ؾبذشبض لب٘ٛ٘ي ٔسيطيز آة وكٛض

 

 

 آب حقًق ي سازي ظرفيت اجتماػي، مباحث -6

 ػوَهی هـبسوت ٍ ارتوبػی هؼبيل 6-2

 محصًل وهايي اهذاف مًرد اوتظار داليل ايلًيت داضته ػىًان مطکل کليذي اسىاد باال دستي  حقيقوًع ت ػىًان تحقيق ػىًان ضرکت رديف

1 

قطوز آة 

اي  ٔٙغمٝ

 اضزثيُ

ثطضؾي فُّ ٔٙبلكبر زض ثٟطٜ ثطزاضي اظ ٔٙبثـ آة 

ٚ اضائٝ ضاٞىبضزض ػٟز ديكٍيطي اظ ٚلٛؿ 

زضٌيطيٟبي ٔحّي ٚ ٔٙغمٝ اي )ٔغبِقٝ ٔٛضزي 

 زقز اضزثيُ(

 حٛضسمبضب ٔ

اِٚٛيز ٞبي دػٚٞكي ٚ 

فٙبٚضي وكٛض زض ظٔيٙٝ 

 آة

سإطيط ٔكىالر -13

اػشٕبفي، فطٍٞٙي ٚ 

حمٛلي ثط عطحٟبي سٛؾقٝ 

ٔٙبثـ آة ٚ سقييٗ اٍِٛي 

ٔٙبؾت ػٟز ٔسيطيز 

ٔٙبثـ آة ثب زض ٘ؾط ٌطفشٗ 

 ٔؿبئُ اػشٕبفي

ثٝ زِيُ ثحطاٖ حبوٓ ثطٔٙبثـ آة 

 ٘بقي اظ وٕجٛز آة

ديكٍيطي  ثط٘بٔٝ ضيعي زض ػٟز وٙشطَ ٚ

اظ زضٌيطيٟبي احشٕبِي ٔٙبثـ آة ٘بقي اظ 

 -وٕجٛز آٖ زض حٛظٜ ٞبي آثي اؾشبٖ 

ثط٘بٔٝ ضيعي زض ػٟز ٔسيطيز ٔهطف 

آة ثب زض ٘ؾط ٌطفشٗ وبضايي آة ٚ ضا٘سٔبٖ 

 ٔطثٛعٝ

اضائٝ ضاٜ حُ 

 ٔكىُ

2 

قطوز آة 

اي  ٔٙغمٝ

 انفٟبٖ

آؾيت قٙبؾي ٚ سٟيٝ ثط٘بٔٝ الساْ ضٚـ ٞبي 

ثيبضي ٚ ٔسيطيز ٔكبضوشي ٔٙبثـ ا٘شمبَ ٔسيطيز آ

 آة زض حٛضٝ آثطيع ضٚزذب٘ٝ ٔبضثط

 سمبضب ٔحٛض

اِٚٛيز دػٚٞكي ٚ 

فٙبٚضي وٕيؿيٖٛ 

وكبٚضظي آة ٚ ٔٙبثـ 

 عجيقي

سإطيط ٔكىالر -13

اػشٕبفي، فطٍٞٙي ٚ 

حمٛلي ثط عطحٟبي سٛؾقٝ 

ٔٙبثـ آة ٚ سقييٗ اٍِٛي 

ٔٙبؾت ػٟز ٔسيطيز 

ٔٙبثـ آة ثب زض ٘ؾط ٌطفشٗ 

ثٝ ٔٙؾٛض ثٟيٙٝ ٕ٘ٛزٖ ٔهطف آة 

زض ثرف وكبٚضظي ٚ ٕٞچٙيٗ 

وبؾشٗ ٞعيٙٝ ٞبي ؾطؾبْ آٚض ثٟطٜ 

ثطزاضي قجىٝ ٞب، يىي اظ ٔٛططسطيٗ 

ضٚـ ٞب، ا٘شمبَ ٔسيطيز آثيبضي اظ 

ثرف ٞبي زِٚشي ثٝ وكبٚضظاٖ ٔي 

ٚاوبٚي ٚ سقييٗ ٔٛا٘ـ ديف ثط٘سٜ ٚ 

ثبظزاض٘سٜ ٔكبضوز ٔطزْ زض ا٘شمبَ 

٘شمبَ ٔسيطيز آثيبضي، اضظيبثي آطبض ا

ٔسيطيز آثيبضي، ٘حٜٛ سكىيُ ٌطٜٚ ٞب، 

سقبٚ٘ي ٞب ٚ اسحبزيٝ ٞبي اثطاٖ ٚ ايؼبز 

ٔسَ ػٕـ آٚضي اعالفبر شي ٘فقبٖ زض 

اضائٝ ضاٜ حُ 

 ٔكىُ
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ثبقس. أب ٕٞٛاضٜ ٔقضالر ٔشقسزي  شٕبفئؿبئُ اػ

ثط ؾط ضاٜ ا٘شمبَ ٔسيطيز آثيبضي ثٝ 

ٚػٛز زاقشٝ اؾز. ِصا  وكبٚضظاٖ

ضطٚضي اؾز ثب اؾشفبزٜ اظ ضٚـ 

ٞبي فّٕي ثٟشطيٗ ضٚـ ػٟز 

ا٘شمبَ ٔسيطيز آثيبضي زض حٛضٝ 

آثطيع ثب سٛػٝ ثٝ فطًٞٙ ٚ لٛافس 

 ٔٛػٛز زض ٔٙغمٝ اؾشرطاع ٌطزز.

 ٔسيطيز آثيبضي

3 

قطوز آة 

اي  ٔٙغمٝ

 انفٟبٖ

عطاحي چبضچٛة اٍ٘يعقي ثطاي ٔكبضوز 

 حساوظطي سبٔيٗ وٙٙسٌبٖ

دبيبٖ ٘بٔٝ 

 زا٘كؼٛيي

ٞكي ٚ اِٚٛيز دػٚ

فٙبٚضي وٕيؿيٖٛ 

ٔسيطيز ، الشهبز ٚ 

 ثبظضٌب٘ي

سإطيط ٔكىالر -13

اػشٕبفي، فطٍٞٙي ٚ 

حمٛلي ثط عطحٟبي سٛؾقٝ 

ٔٙبثـ آة ٚ سقييٗ اٍِٛي 

ٔٙبؾت ػٟز ٔسيطيز 

ٔٙبثـ آة ثب زض ٘ؾط ٌطفشٗ 

 ٔؿبئُ اػشٕبفي

ايٗ دػٚٞف ثب حساوظط ضضبيز ٔٙسي 

سبٔيٗ وٙٙسٜ، ٔقبٔالر ضا ثٝ ؾٕز 

 ذٛاٞس زاز.ثٟيٍٙي ؾٛق 

ايؼبز ثبظاض ضلبثز وبُٔ ٚ حساوظط 

 ٔكبضوز

اضائٝ ضاٜ حُ 

 ٔكىُ

4 

قطوز آة 

اي  ٔٙغمٝ

ذطاؾبٖ 

 ضضٛي

ٔغبِقٝ ٚ ثطضؾي ثٝ ٔٙؾٛض اضائٝ ضاٜ ٞبي وبٞف 

سجقبر اػشٕبفي ا٘ؿساز چبٜ ٞبي غيط ٔؼبظ 

)ٔغبِقٝ ٔٛضزي: ؾٝ ٔحسٚزٜ ٔغبِقبسي اؾشبٖ 

 ذطاؾبٖ ضضٛي(

 سمبضب ٔحٛض

دػٚٞكي ٚ اِٚٛيز ٞبي 

فٙبٚضي وكٛض زض ظٔيٙٝ 

 آة

سإطيط ٔكىالر -13

اػشٕبفي، فطٍٞٙي ٚ 

حمٛلي ثط عطحٟبي سٛؾقٝ 

ٔٙبثـ آة ٚ سقييٗ اٍِٛي 

ٔٙبؾت ػٟز ٔسيطيز 

ٔٙبثـ آة ثب زض ٘ؾط ٌطفشٗ 

 ٔؿبئُ اػشٕبفي

آؾيت قٙبؾي اططار ا٘ؿساز چبٜ ٞبي 

غيط ٔؼبظ ٚ ٔمبيؿٝ آٖ ثب ثطزاقز 

 غيط ٔؼبظ چبٜ ٞب وُ ٔبِه

اٜ ٞبي فطًٞٙ ؾبظي زض ػٟز ض

 ػٌّٛيطي اظ حفط چبٜ ٞبي غيط ٔؼبظ

ضاٜ ٞبي وبٞف سجقبر اػشٕبفي ا٘ؿساز 

چٝ السأبسي ثطاي  -چبٜ ٞبي غيط ٔؼبظ 

افعايف افشٕبز ؾبظي وكبٚضظاٖ ٔي سٛاٖ 

 ا٘ؼبْ زاز؟

اضائٝ ضاٜ حُ 

 ٔكىُ
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5 

قطوز آة 

اي  ٔٙغمٝ

ذطاؾبٖ 

 ضضٛي

ٚ فطٍٞٙي اضظيبثي ٔسيطيز الشهبزي، اػشٕبفي 

لٙبر لهجٝ ٌٙبثبز ثٝ ٔٙؾٛض سٛؾقٝ ٔسَ ٔسيطيز 

دبيساض ٔٙبثـ آة زض ٔٙبعك ذكه ٚ ٘يٕٝ ذكه 

)ثب سبويس ثط ٘مف لٙبر زض سٛؾقٝ دبيساض ٚ اضائٝ 

 ٔسَ(

 سمبضب ٔحٛض

اِٚٛيز ٞبي دػٚٞكي ٚ 

فٙبٚضي وكٛض زض ظٔيٙٝ 

 آة

سإطيط ٔكىالر -13

اػشٕبفي، فطٍٞٙي ٚ 

حمٛلي ثط عطحٟبي سٛؾقٝ 

بثـ آة ٚ سقييٗ اٍِٛي ٔٙ

ٔٙبؾت ػٟز ٔسيطيز 

ٔٙبثـ آة ثب زض ٘ؾط ٌطفشٗ 

 ٔؿبئُ اػشٕبفي

اٍِٛ ٌيطي اظ ٔسيطيز لٙٛار ثٝ 

ٔٙؾٛض ٔسيطيز دبيساض ٔٙبثـ آة زض 

قطايظ ذكه ٚ ٘يٕٝ ذكه ٚ زض 

 قطايظ وٓ آثي

الشهبزي -فطٍٞٙي-اضائٝ ٔسَ اػشٕبفي

ثٝ ٔٙؾٛض ؾبظٌبضي ثب وٓ آثي زض ٔٙبعك 

سسٚيٗ وشبة ثٝ -ذكه ذكه ٚ ٘يٕٝ

 ظثبٖ ٞبي ثيٗ إِّّي ثطاي اضائٝ ٘شبيغ

 اضائٝ ٔسَ 

6 

قطوز آة 

اي  ٔٙغمٝ

ذطاؾبٖ 

 ضضٛي

سٛؾقٝ ثبظي ٘طْ افعاضي زض ضاؾشبي فطًٞٙ ؾبظي 

 ٔهطف ٔٙبؾت آة
 سمبضب ٔحٛض

اِٚٛيز ٞبي دػٚٞكي ٚ 

فٙبٚضي وكٛض زض ظٔيٙٝ 

 آة

سإطيط ٔكىالر -13

اػشٕبفي، فطٍٞٙي ٚ 

حٟبي سٛؾقٝ حمٛلي ثط عط

ٔٙبثـ آة ٚ سقييٗ اٍِٛي 

ٔٙبؾت ػٟز ٔسيطيز 

ٔٙبثـ آة ثب زض ٘ؾط ٌطفشٗ 

 ٔؿبئُ اػشٕبفي

وٕه زض ػٟز فطًٞٙ ؾبظي 

ٔهطف ثٟيٙٝ آة زض ػبٔقٝ ٞسف 

 وٛزوبٖ ٚ ٘ٛػٛا٘بٖ

سٛؾقٝ ثبظي ٘طْ افعاضي )ا٘سضٚيسي/ضايب٘ٝ 

اي( زض ػٟز فطًٞٙ ؾبظي ٔهطف 

 ثٟيٙٝ آة ثطاي وٛزوبٖ/٘ٛػٛا٘بٖ

 ِيس ٘طْ افعاضسٛ 

7 

قطوز آة 

اي  ٔٙغمٝ

ذطاؾبٖ 

 قٕبِي

ٌيطي  وٙكٍطاٖ اؾشب٘ي ٚ حٕبيز اظ قىُ آ٘بِيع (

 ؾبظٔبٟ٘بي ٔطزْ ٟ٘بز ٚ ٌطٟٚٞبي سطٚيغ فطًٞٙ

ٔهطف ثٟيٙٝ آة ثٛيػٜ زض ثرف وكبٚضظي ٚ 

سكىُ  سٟيٝ زؾشٛضاِقُٕ سٛإ٘ٙسؾبظي دبيساض ايٗ

 ٞب

 سمبضب ٔحٛض

اِٚٛيز ٞبي دػٚٞكي ٚ 

كٛض زض ظٔيٙٝ فٙبٚضي و

 آة

ٔكىالر  سإطيط-13

اػشٕبفي، فطٍٞٙي ٚ 

حمٛلي ثط عطحٟبي سٛؾقٝ 

ٔٙبثـ آة ٚ سقييٗ اٍِٛي 

ػٟز ٔسيطيز  ٔٙبؾت

ٔٙبثـ آة ثب زض ٘ؾط ٌطفشٗ 

 ٔؿبئُ اػشٕبفي

وٕجٛز ٔٙبثـ آة ٚ ضطٚضر ٔسيطيز 

 سمبضبي آة زض ثرف وكبٚضظي

وٙكٍطاٖ اؾشب٘ي ٚ حٕبيز اظ  آ٘بِيع (

ٟبي ٔطزْ ٟ٘بز ٚ ٌيطي ؾبظٔب٘ قىُ

ٔهطف ثٟيٙٝ  ٌطٟٚٞبي سطٚيغ فطًٞٙ

آة ثٛيػٜ زض ثرف وكبٚضظي ٚ سٟيٝ 

 زؾشٛضاِقُٕ سٛإ٘ٙسؾبظي دبيساض ايٗ

 سكىُ ٞب

سٟيٝ 

 زؾشٛضاِقُٕ

8 
قطوز آة 

اي  ٔٙغمٝ

ثطضؾي ضاٞىبضٞبي سمٛيز سكىُ ٞبي ٔطزٔي زض 

وٙشطَ ثطزاقز اظ آثٟبي ظيط ظٔيٙي ثهٛضر 
اِٚٛيز ٞبي دػٚٞكي ٚ  سمبضب ٔحٛض

فٙبٚضي وكٛض زض ظٔيٙٝ 

فسْ قٙبؾبيي ٚ     -1

اؾشفبزٜ ثٟيٙٝ اظ ٔٙبثـ آة ٚ 

ثٟطٜ ثطزاضي ثي ضٚيٝ اظ ٔٙبثـ آة  

ظيطظٔيٙي اؾشبٖ ظ٘ؼبٖ ٔٛػت 
اضائٝ ضاٜ حُ ز اظ ٔٙبثـ آة ظيطظٔيٙي اظ ٔسيطيز ثطزاق
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ٌطزيسٜ اؾز  وٝ ؾغح آة ظيطظٔيٙي  ٔسيطيز يىذبضچٝ ٔٙبثـ آثي آة يب ضٚؾشب دبيّٛر زض يه ثرف ظ٘ؼبٖ

زقز ٞبي اؾشبٖ ثٝ قسر وبٞف 

سا وٙس ٚ ثبفض ثطٚظ ٔربعطاسي دي

٘ؾيط وبٞف وٕي ٚ ويفي ٔٙبثـ آة 

ظيطظٔيٙي، افعايف ٞعيٙٝ ٞبي ثٟطٜ 

ثطزاضي اظ چبٜ ٞب ٚ سرطيت ٔربظٖ 

آة ظيطظٔيٙي قسٜ اؾز.يىي اظ ضاٜ 

ٞبي ػٌّٛيطي اظ ثطزاقز ٞبي ثي 

ضٚيٝ ٔٙبثـ آة، آٌبٞي ثرف 

وكبٚضظاٖ ٚ شيٙفقبٖ ٔٙغمٝ، وبٞف 

بَ ٔسيطيز سهسيٍطي زِٚز ٚ ا٘شم

آة اظ عطيك ايؼبز سكىُ ٞبي آة 

ثطاٖ آة ظيطظٔيٙي ٔي ثبقس. زض ايٗ 

ضاؾشب ثطضؾي أىبٖ سكىيُ سكىُ 

ٞبي ٔطزٔي زض وٙشطَ ٔٙبثـ آة 

ظيطظٔيٙي ٘يبظ ٔقبٚ٘ز حفبؽز ٚ ثٟطٜ 

ثطزاضي ايٗ قطوز ػٟز وٙشطَ 

دبيساض آة ظيطظٔيٙي ٔحسٜٚ ٞبي 

 ٔغبِقبسي سحز فُٕ ٔي ثبقس.

 ٔكىُ عطيك ٔكبضوز فٕٛٔي

9 

ؾبظٔبٖ آة ٚ 

 ثطق ذٛظؾشبٖ

 ٘مبط ٚ فؿبزذيع ٞبي ٌٌّٛبٜ ثبظٍ٘طي ٚ قٙبؾبيي

 ٚ ثٟجٛز ضاٞىبضٞبي اضائٝ ٚ ازاضي دصيط آؾيت

 ثطق ٚ آة ؾبظٔبٖ زض آٖ اػطايي ٞبي ثط٘بٔٝ

 ذٛظؾشبٖ

 سمبضبٔحٛض

اِٚٛيز ٞبي دػٚٞكي ٚ 

ٚضي وكٛض زض ظٔيٙٝ فٙب

 آة

ٔكىالر اػشٕبفي،  سإطيط-

فطٍٞٙي ٚ حمٛلي ثط 

عطحٟبي سٛؾقٝ ٔٙبثـ آة 

 ٚ سقييٗ اٍِٛي ٔٙبؾت

ػٟز ٔسيطيز ٔٙبثـ آة ثب 

 ٚ ٞب زؾشٛضاِقُٕ ثٝ سٛػٝ ثب .1
 ا٘ؼبْ ضطٚضر زِٚشي ٞبي ثركٙبٔٝ

 .اؾز قسٜ سقطيف وبض ايٗ
 اضظيبثي ثٝ دبؾرٍٛيي ػٟز .2

 ٚ اػطايي ٞبي زؾشٍبٜ فّٕىطز
 ازاضي ٚ ضيعي ثط٘بٔٝ ؾبظٔبٖ

 ؾبظٔبٖ زض سحميك ديكيٙٝ ثطضؾي .1
 ٚ لٛا٘يٗ ثبالزؾشي، اؾٙبز ثطضؾي .2

 ظٔيٙٝ ايٗ زض ٔٛػٛز ٞبي زؾشٛضاِقُٕ

 دكشيجب٘ي فّٕيبسي، فطايٙسٞبي ثطضؾي .3
 ؾالٔز زيسٌبٜ ثب ؾبظٔبٖ ٔسيطيز ٚ

 ازاضي

 اضائٝ ضاٜ حُ
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زض ٘ؾط ٌطفشٗ ٔؿبئُ 

 اػشٕبفي

 اؾشرسأي

 ازاضي ؾيؿشٓ ؾبظي ؾبِٓ ػٟز .3
 ضؾب٘ي ذسٔز ويفيز اضسمب ٔٙؾٛض ثٝ
 ؾبظٔبٖ ٔكشطيبٖ ثٝ

 دصيطي ٘ؾبضر فطًٞٙ ٌؿشطـ .4
 دبؾرٍٛ ٚ ٚاحسٞب ٔسيطاٖ ثيٗ زض

 ٚ  اعالفبر اضايٝ ثٝ ٞب آٖ ثٛزٖ
 .الظْ اؾٙبز
 ٌٌّٛبٜ سٕبٔي دبيف ٚ ضؾيثبظ. 5

 ذيع فؿبز ٞبي

 عجمٝ ٚ فؿبزذيع ٞبي ٌٌّٛبٜ قٙبؾبيي .4
 ٞب آٖ ثٙسي

 اػطايي السأبر اضائٝ .5

 ٚ اػطايي السأبر ثٙسي اِٚٛيز .6
 آٟ٘ب ّٔعٚٔبر

 ٘شبيغ ثٝ زؾشيبثي ضاٞىبضٞبي اضائٝ .7
 قسٜ حبنُ

 فقبِيز، اؾشب٘ساضز ٞبي قبذم سقييٗ. 8
 ثٙسي ضسجٝ ٚ ؾالٔشي ٞبي قبذم

 آٖ ؾالٔشي ٔيعاٖ ؾٙؼف ػٟز زؾشٍبٜ

11 

ؾبظٔبٖ آة ٚ 

 ثطق ذٛظؾشبٖ

 ٔطزْ ٔكبضوز اٍ٘يعقي فٛأُ سحّيُ ٚ ضظيبثيا

 ثط٘بٔٝ اضائٝ ٚ وكٛض ٔرشّف ٔٙبعك قطايظ زض

 وبضآٔس اثعاضٞبي اضائٝ)  ٔٛػٛز ٚضـ ثٟجٛز ػبٔـ

 (وكٛض آة ثرف ٔسيطيز زض اػشٕبفي سغييط

 سمبضبٔحٛض سمبضبٔحٛض
ٔسيطيز ٔٙبثـ آة ثب زض ٘ؾط 

 ٌطفشٗ ٔؿبئُ اػشٕبفي

 سطيٗ ٟٓٔ اػشٕبفي ٚ سبضيري ٔٙؾط اظ
 ؾٕز ثٝ ايطا٘ي ػٛأـ حطوز زاليُ

 ٚ آثي ٞبي عطح زض ٔكبضوز فسْ
 ٔٛاضزي چٝ آة ثرف ٔسيطيز

 ثبقس؟ ٔي

 ٞبي ٔكبضوز زض سغييط ضٚ٘س .2
 زض آة ثرف ٔسيطيز زض ٔطزٔي
 ضٚ٘س ايٗ آيب اؾز؟ ثٛزٜ چٍٛ٘ٝ وكٛض

 ضٚ٘س اظ يب اؾز ثٛزٜ ثٟجٛز ثٝ ضٚ
 ٕ٘بيس؟ ٔي سجقيز ٘عِٚي

 ٚ ػبٔـ ٞبي طحع زض سبوٖٙٛ .3
 ا٘ساظٜ چٝ آة ثرف ٞبي ثط٘بٔٝ
 زض ٔطزٔي ٞبي ٔكبضوز ثٟجٛز ػٟز

 اظ ثطزاضي ثٟطٜ ٚ اػطا ٔغبِقٝ،
 ٚ قسٜ ٌصاضي ؾطٔبيٝ آثي ٞبي عطح

 اؾز؟ آٔسٜ فُٕ ثٝ ٔفيسي السأبر
 آة ثرف ٞبي ثط٘بٔٝ سطيٗ ٟٔٓ. 4

 ٚ ٔطزٔي ٔكبضوز ؾغح ثٟجٛز ػٟز

 ٔكبضوز اٍ٘يعقي فٛأُ اضائٝ ٚ قٙبؾبيي
 قطايظ ، وكبٚضظي آة ثطزاضاٖ ثٟطٜ

 وكٛض ٔرشّف ٔٙبعك الشهبزي اػشٕبفي
 الظْ ٞبي ظٔيٙٝ ديف اضائٝ ٚ قٙبؾبيي ٚ

 ٚ ٔشٕطوع سهٕيٕبر وبٞف ػٟز
 آٔسٖ ٚػٛز ثٝ وبضٌطٚٞي، ضٚحيٝ افعايف
 ٔكىالر، ثيبٖ ػٟز ٔٙبؾت فضبي

 ثٟطٜ ٍ٘طـ سغييط ٚالقيشٟب، صيطفزد
 ٚ غيطفبزي ا٘شؾبضار ثب ضاثغٝ زض ثطزاضاٖ
 زِٚشي زؾشٍبٟٞبي اظ ٘بٔقمَٛ

 اضائٝ ضاٜ حُ
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 ايٗ زض اػشٕبفي اٍ٘يعـ افعايف
 ثبقس؟ ٔي ٔٛاضزي چٝ قبُٔ ٝظٔيٙ

11 

قطوز آة 

اي  ٔٙغمٝ

 ؾٕٙبٖ

اضظيبثي ٚ سحّيُ فٛأُ اٍ٘يعقي ٔكبضوز ٔطزْ 

زض قطايظ ٔٙبعك ٔرشّف ٚ اضائٝ ثط٘بٔٝ ػبٔـ 

آٔس سغييط ثٟجٛز ٚضـ ٔٛػٛز )اضائٝ اثعاضٞبي وبض

 اػشٕبفي زض ٔسيطيز ثرف آة(

 سمبضب ٔحٛض

اِٚٛيز ٞبي دػٚٞكي ٚ 

فٙبٚضي وكٛض زض ظٔيٙٝ 

 آة

ٔكىالر  سإطيط-13

اػشٕبفي، فطٍٞٙي ٚ 

حمٛلي ثط عطحٟبي سٛؾقٝ 

ٔٙبثـ آة ٚ سقييٗ اٍِٛي 

ػٟز ٔسيطيز  ٔٙبؾت

ٔٙبثـ آة ثب زض ٘ؾط ٌطفشٗ 

 ٔؿبئُ اػشٕبفي

اظ ٟٕٔشطيٗ ٔٛضٛفبر ٔسيطيز آة 

ض وكٛض سقبُٔ ثب آثجطاٖ ٚ ٕٞبٍٞٙي ز

شيٙفقبٖ ٚ شيٕسذالٖ ثب سهٕيٕبر 

ٔسيطيز ٔٙبثـ آة ٚ ثبِقىؽ ٔي 

ثبقس. چٙب٘ىٝ ثسٖٚ ايٗ ٕٞبٍٞٙي ٚ 

سهٕيٓ ؾبظي ٔٛضز سٛافك ٕٞٝ 

شيٕسذالٖ، ٔسيطيز ٔٙبثـ آة وكٛض 

اثشط ذٛاٞس ٔب٘س. زض ايٗ سحميك ثط 

آ٘يٓ سب ٕٞبٍٞٙي ٔسيطيز ٔٙبثـ آة 

شّف وكٛض ضا ثب اػشٕبؿ زض ٔٙبعك ٔر

ٔطزْ ثطضؾي ٚ فٛأُ ٔرشّف 

اٍ٘يعـ ٔطزْ ضا ثطاي ٕٞبًٞٙ 

ٕ٘ٛزٖ ٔهبضف ثب ٔٙبثـ زض ضاؾشبي 

دبيساض ثٛزٖ ثٟطٜ ثطزاضي اظ آة 

ٔشٙبؾت ثب ذهٛنيبر ػٛأـ اضائٝ 

 ٕ٘بييٓ.

ثطضؾي سقبضضبر آة زض وكٛض ٚ ا٘شربة 

چٙس ٕ٘ٛ٘ٝ ثب ذهٛنيبسي وٝ ٔؿبئُ آة 

 يط٘س.وكٛض ضا زض ثط ٌ

سٟيٝ ثب٘ه اعالفبسي اظ ٔٙبثـ ٚ ٔهبضف 

آة، شيٙفقبٖ ٚ شيٕسذالٖ، زض اضسجبط ثب 

 ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبي ا٘شربثي.

سحّيُ فٛأُ اٍ٘يعـ ٔكبضوز ٔطزْ زض 

 قطايظ ٔرشّف.

 اضائٝ ثط٘بٔٝ ػبٔـ ثٟجٛز ٚضـ ٔٛػٛز.

اضائٝ ضاٜ حُ 

 ٔكىُ

12 

قطوز آة 

اي  ٔٙغمٝ

 فبضؼ

 آة ٚأٙيز: ثبضٚيىطز

ر اػشٕبفي وٓ آثي ثطظ٘سٌي ثطضؾي سبطيطا

 وكبٚضظاٖ فبضؼ

 سمبضب ٔحٛض

اِٚٛيز ٞبي دػٚٞكي ٚ 

فٙبٚضي وكٛض زض ظٔيٙٝ 

 ضفبٜ ٚ سبٔيٗ اػشٕبفي

ٔكىالر  سإطيط-13

اػشٕبفي، فطٍٞٙي ٚ 

حمٛلي ثط عطحٟبي سٛؾقٝ 

ٔٙبثـ آة ٚ سقييٗ اٍِٛي 

ػٟز ٔسيطيز  ٔٙبؾت

ٔٙبثـ آة ثب زض ٘ؾط ٌطفشٗ 

وبٞف قسيس آة زضفبضؼ  ثبسٛػٝ ثٝ

ثرهٛل زضثرف وكبٚضظي 

ٚٔكىالر ٘بقي اظآٖ ثطظ٘سٌي 

وكبٚضظاٖ ، ايٗ سحميك ضاٞىبضٞبيي 

ثطاي ثطعطف وطزٖ ايٗ ٔكىُ اضائٝ 

ٞسف ٔحٛضي عطح ثطضؾي سبطيطار 

أٙيشي ٚاػشٕبفي وٓ آثي ثطظ٘سٌي 

وكبٚضظاٖ اؾشبٖ فبضؼ ٚضاٞىبضٞبي 

 ؾبظوبضي ثبآٖ اؾز

حُ اضائٝ ضاٜ 

 ٔكىُ
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 ذٛاٞسوطز ٔؿبئُ اػشٕبفي

13 

قطوز آة 

اي  ٔٙغمٝ

ٚ  وٍٟيّٛيٝ

 ثٛيطاحٕس

ثطضؾي فُّ فسْ اؾشمجبَ ؾطٔبيٝ ٌصاضي زضاػطاء 

ٚثٟطٜ ثطزاضي عطحٟبي آثي اؾشبٖ ٚاضائٝ 

 ضاٞىبضثٟيٙٝ زضذهٛل ثٟشطيٗ ضٚـ ٔكبضوز

 سمبضب ٔحٛض

اِٚٛيز ٞبي دػٚٞكي ٚ 

فٙبٚضي وكٛض زض ظٔيٙٝ 

 آة

ٔكىالر  سإطيط-13

اػشٕبفي، فطٍٞٙي ٚ 

مٛلي ثط عطحٟبي سٛؾقٝ ح

ٔٙبثـ آة ٚ سقييٗ اٍِٛي 

ػٟز ٔسيطيز  ٔٙبؾت

ٔٙبثـ آة ثب زض ٘ؾط ٌطفشٗ 

 ٔؿبئُ اػشٕبفي

اؾشفبزٜ اظ ؽطفيز ثرف ذهٛني ٚ 

ؾطٔبيٝ ٌعاضاٖ زاذّي ٚذبضػي ثطاي 

ٔكبضوز زض احساص ٚ ثٟطٜ ثطزاضي 

 عطحٟبي سٛؾقٝ ٔٙبثـ آة 

فّيطغٓ سٛػيٝ الشهبزي ٚ قطايظ ٔغّٛة 

آة زضاؾشبٖ وٍٟيّٛيٝ عطحٟبي 

ٚثٛيطاحٕس اظ عطفي ثٝ ِحبػ ايٙىٝ 

افشجبضار زِٚشي ٔحسٚز ٔي ثبقس ٚ 

سىبفٛي ٞعيٙٝ ٞبي اػطايي عطحٟب 

ٚدطٚغٜ ٞبي فٕطا٘ي ضا ٕ٘ي زٞس . 

ثٙبثطايٗ ثطاؾبؼ زؾشٛضاِقُٕ قطايظ 

ٚاٌصاضي عطحٟبي سّٕه زاضاٚي ٞبي 

ؾطٔبيٝ اي ػسيس ، ٘يٕٝ سٕبْ ، سىٕيُ 

طٜ ثطزاضي ثٝ ثرف غيط قسٜ ٚآٔبزٜ ثٟ

لبٖ٘ٛ اِحبق  27زِٚشي ٔٛضٛؿ ٔبزٜ 

ثطذي ٔٛاز ثٝ لبٖ٘ٛ سٙؾيٓ ثركي اظ 

ٔؼّؽ  1393ٔمطضار ٔبِي زِٚز ٔهٛة 

قٛضاي اؾالٔي ٚ ٔهٛثٝ قٛضاي الشهبز 

ثب  1395/4/5ٔٛض 586206ثٝ قٕبضٜ 

افٕبَ انالحبر ٔهٛثٝ قٛضاي الشهبز ثٝ 

 1396/5/25ٔٛضخ  1344590قٕبضٜ 

فشٝ قس وٝ سقسازي اظ دطٚغٜ سهٕيٓ ٌط

ٞبي زاضاي قطايظ الظْ ثٝ ثرف 

غيطزِٚشي ٚاٌصاض ٌطزز . أب اؾشمجبَ ٞيچ 

اؾشمجبِي  نٛضر ٍ٘طفشٝ اؾز ٚ ايٗ 

 سحميك زضٕٞيٗ ضاؾشب ٔي ثبقس . 

اضائٝ ضاٜ حُ 

 ٔكىُ
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14 

قطوز آة 

اي  ٔٙغمٝ

 ٌّؿشبٖ

ثطضؾي ػبيٍبٜ ٚلف ثٝ فٙٛاٖ يىي اظ ضٚـ ٞبي 

 ةٔسيطيز ٔٙبثـ آ
 سمبضب ٔحٛض

اِٚٛيز ٞبي دػٚٞكي ٚ 

فٙبٚضي وكٛض زض ظٔيٙٝ 

 آة

سإطيط ٔكىالر -13

اػشٕبفي، فطٍٞٙي ٚ 

حمٛلي ثط عطحٟبي سٛؾقٝ 

ٔٙبثـ آة ٚ سقييٗ اٍِٛي 

ٔٙبؾت ػٟز ٔسيطيز 

ٔٙبثـ آة ثب زض ٘ؾط ٌطفشٗ 

 ٔؿبئُ اػشٕبفي

فسْ ٚػٛز ٔٙجـ ثطٚظ زضذهٛل سبطيط 

 ٚ چٍٍٛ٘ي ٚلف ٔٙبثـ آثي

ايٗ عطح ٔي سٛاٖ اظ دشب٘ؿيُ ثب اػطاي 

فطًٞٙ ٚلف زض ظٔيٙٝ ٔسيطيز ثركي اظ 

 ٔٙبثـ آة ثٟطٜ ػؿز.

 اضائٝ ٔسَ 

15 

قطوز آة 

اي  ٔٙغمٝ

 ِطؾشبٖ

ثطضؾي ٚ سحّيُ ٔٛا٘ـ ٔكبضوز ٔطزٔي زض 

 ٔسيطيز ٔٙبثـ آة اؾشبٖ ِطؾشبٖ
 سمبضب ٔحٛض

اِٚٛيز ٞبي دػٚٞكي ٚ 

فٙبٚضي وكٛض زض ظٔيٙٝ 

 آة

سإطيط ٔكىالر -13

ػشٕبفي، فطٍٞٙي ٚ ا

حمٛلي ثط عطحٟبي سٛؾقٝ 

ٔٙبثـ آة ٚ سقييٗ اٍِٛي 

ٔٙبؾت ػٟز ٔسيطيز 

ٔٙبثـ آة ثب زض ٘ؾط ٌطفشٗ 

 ٔؿبئُ اػشٕبفي

ٔؿبئُ ٚ ٔكىالر اػشٕبفي ٚ 

حمٛلي زض اضسجبط ثب ايؼبز سكىُ 

ٞبي ٔطزٔي ٚ ٚاٌصاضي عطحٟبي 

 سٛؾقٝ ٔٙبثـ آة ثٝ آ٘بٖ

 اضائٝ ٔسَ   

16 

قطوز آة 

 اي ٔٙغمٝ

 ٔبظ٘سضاٖ

سحّيُ ٚ اضظيبثي اططار عطحٟبي ا٘شمبَ آة اظ 

ؾطقبذٝ ٞبي اؾشبٖ ثٝ اؾشبٖ ٞبي ٔؼبٚض ثط 

ؾبذشبض الشهبزي ،اػشٕبفي ٚ ظيؿز ٔحيغي زض 

 زضاظ ٔسر

دبيبٖ ٘بٔٝ 

 زا٘كؼٛيي

اِٚٛيز ٞبي دػٚٞكي ٚ 

فٙبٚضي وكٛض زض ظٔيٙٝ 

 آة

ثطضؾي أىبٖ ا٘شمبَ     -5

اي ٚ  آة ثيٗ حٛضٝ

 ٖديبٔسٞبي آ

ثطٚظ ٔكىالر ثقسي  ثب سٛػٝ ثٝ ٍ٘بٜ 

 غيط فٙي زض ثطذي ٔٛاضز

سسٚيٗ ٚضقيز اضائٝ ضاٞىبضٞبي اػطايي 

 ٚفٙي

اضائٝ 

زؾشٛضاِقُٕ ٚ 

 حُ ٔكىُ

17 

قطوز آة 

اي  ٔٙغمٝ

 ٔطوعي

ٌيطي –آؾيت قٙبؾي ٔٛا٘ـ ٔطسجظ ثب قىُ 

ٞبي  ٞبي آة ثطاٖ ثط ٔجٙبي ٔطظثٙسي سكىُ

 اػشٕبفي زض آثرٛاٖ زقز اضان 

 بضب ٔحٛضسم

اِٚٛيز ٞبي دػٚٞكي ٚ 

فٙبٚضي وكٛض زض ظٔيٙٝ 

 آة

ٔجبحض الشهبز     -3

آة)سقييٗ اضظـ الشهبزي 

ٚ شاسي آة، فّٕيبسي ٕ٘ٛزٖ 

 سؼبضر ٔؼبظي آة(

افعايف سمبضبي آة زض ثرف 

وٙس وٝ زض  وكبٚضظي ايؼبة ٔي

ضاؾشبي انالح اٍِٛ ٔهطف آة، 

ضٚيىطز ؾبذشبضٌطا ثب سٕطوع ثط 

ٍ٘طقي ػبٔـ ٚ  ؾبظٚوبضٞب ٚ ثب

آؾيت قٙبؾي فُّ ٔؤطط زض فسْ ٔٛفميز  

ي ايؼبز سكىُ ٞبي آة ثطاٖ ٚ اضائٝ

ي ضاٞىبضٞبي ثٟجٛز ٚضـ ٔٛػٛز .  اضائٝ

ضاٞىبضٞبي ٔٙبؾت ثطاي ثٟجٛز قطايظ ثط 

ٞبي نٛضر ٔجٙبي ثطضؾي ٞب ٚ سحّيُ

اضائٝ ضاٜ حُ 

 ٔكىُ
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يىذبضچٝ ٔٛضز سٛػٝ لطاضٌيطز. 

ٔكبضوز ثٟطٜ ثطزاضاٖ آة وكبٚضظي 

زض ايٗ ٔؿيط يىي اظ ٟٕٔشطيٗ 

دبضأشطٞب ٔيجبقس زض ايٗ ضاؾشب، سكىُ 

ٞبي آة ثطاٖ ثٝ فٙٛاٖ يىي اظ 

ضاٞجطزٞبي اؾبؾي ٔغطح اؾز. أب 

ثطضؾي ٔغبِقبر ٚ سؼطثيبر ٔٛػٛز 

٘كبٖ ٔي زٞس وٝ فطآيٙس ايؼبز 

ٟبي آة ثطاٖ زض اغّت ٔٛاضز ثٝ سكىّ

نٛضر يه فطآيٙس ثط٘بٔٝ ضيعي اظ 

ثبال ٚ ثط اؾبؼ ٔقيبضٞبي فٙي ٚ 

ٔطظثٙسي ٞبي ٞيسضِٚيىي، نٛضر 

ٌطفشٝ ٚ ثٝ ٔطظثٙسي ٞبي اػشٕبفي ٚ 

زيسٌبٜ ٞبي آة ثطاٖ زض ٔطحّٝ ايؼبز 

سكىُ ٞب سٛػٝ ٘كسٜ اؾز. چٙيٗ 

ٞبيي ضا  ٔؿبئّي ٔٛفميز چٙيٗ عطح

 وٙس.  ٔي ثب چبِف ٔٛاػٝ

 ٌطفشٝ..

18 

قطوز آة 

 اي يعز ٔٙغمٝ

اػشٕبفي ػٟز حُ  اؾشفبزٜ اظ دشب٘ؿيُ ٞبي

 ٔٙبلكبر آثي زض ضاؾشبي ٔسيطيز دبيساض ٔٙبثـ آة  
 سمبضب ٔحٛض

اِٚٛيز ٞبي دػٚٞكي ٚ 

فٙبٚضي وكٛض زض ظٔيٙٝ 

 آة

ٔكىالر  سإطيط-13

اػشٕبفي، فطٍٞٙي ٚ 

حمٛلي ثط عطحٟبي سٛؾقٝ 

ٔٙبثـ آة ٚ سقييٗ اٍِٛي 

ػٟز ٔسيطيز  ٔٙبؾت

ٔٙبثـ آة ثب زض ٘ؾط ٌطفشٗ 

 ٔؿبئُ اػشٕبفي

ِقبر ٔطسجظ ثب ٔسيطيز، ٘يطٚي ٔغب

ا٘ؿب٘ي ٚ ٔؿبئُ اػشٕبفي ٚ ٘شبيغ آٖ 

ٔٛضز اؾشفبزٜ فٛضي زض نٙقز آة 

 زاضز

ٔسيطيز ٚ حفبؽز ٔٙبثـ ٔحسٚز آة ثب 

 اؾشفبزٜ اظ دشبؾيُ ٞبي اػشٕبفي

سٟيٝ 

 زؾشٛضاِقُٕ
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 آب حقًق ي سازي ظرفيت اجتماػي، مباحث -6

 اًؼبًی هٌبثغ ٍ هذيشيت 6-3

 محصًل وهايي اهذاف مًرد اوتظار داليل ايلًيت داضته ػىًان مطکل کليذي اسىاد باال دستي  وًع تحقيق ًان تحقيقػى ػىًان ضرکت رديف

1 

قطوز آة 

اي  ٔٙغمٝ

ذطاؾبٖ 

 ضضٛي

ثطضؾي چبِف ٞبي ٘بٍٕٞٛ٘ي لطاضزازٞبي 

اؾشرسأي قطوز آة ٔٙغمٝ اي ثط فّٕىطز ٚ 

 ثٟطٜ ٚضي ٚ ضضبيز وبضوٙبٖ 

دبيبٖ ٘بٔٝ 

 زا٘كؼٛيي

ِٛيز ٞبي دػٚٞكي ٚ اٚ

فٙبٚضي وكٛض زض ظٔيٙٝ 

 آة

سإطيط ٔكىالر -13

فطٍٞٙي ٚ  اػشٕبفي،

حمٛلي ثط عطحٟبي 

سٛؾقٝ ٔٙبثـ آة ٚ سقييٗ 

اٍِٛي ٔٙبؾت ػٟز 

آة ثب زض  ٔسيطيز ٔٙبثـ

٘ؾط ٌطفشٗ ٔؿبئُ 

 اػشٕبفي

اضائٝ ضاٞىبضٞبي ثطاي ا٘شربة ٔٙبؾت 

٘ٛؿ لطاضزاز ثطاي ذسٔبر ٔرشّف ثٝ 

 ِف ٞبٔٙؾٛض وبٞف چب

ثطضؾي چبِف ٞب ٚ فطنز ٞبي 

٘بٍٕٞٛ٘ي لطاضزازٞبي اؾشرسأي وبضوٙبٖ 

)ضؾٕي، ديٕب٘ي، وبضٔقيٗ، عطح، وبضٌطي 

ٚ قطوشي( ثط فّٕىطز ٚاحسٞبي ٔرشّف 

 قطوز

اضائٝ ضاٜ حُ 

 ٔكىُ

2 

قطوز آة 

اي  ٔٙغمٝ

 ٞطٔعٌبٖ

فبضضٝ يبثي فطايٙس آٔٛظـ ثب سبويس ثط اضظيبثي 

ٖ زض قطوز قبذم ٞبي اٍ٘يعقي فطاٌيطا

 ؾٟبٔي آة ٔٙغمٝ اي ٞطٔعٌبٖ 

 سمبضب ٔحٛض
لبٖ٘ٛ ثط٘بٔٝ قكٓ 

 سٛؾقٝ
  

اضسمبءؾغح آٌبٞي ٚ ٟٔبضر فٙي ، 

وبٞف ٞعيٙٝ ٞب ٚ افعايف ثٟطٜ ٚضي 

 ٘يطٚي ا٘ؿب٘ي 

آؾيت قٙبؾي اطط ثركي آٔٛظقي ثب سبويس 

ثط ثطضؾي اٍ٘يعـ فطاٌيطاٖ ، ثبظٍ٘طي ٚ 

ضسمبي ثٟجٛز فقبِيشٟب زض فطايٙس آٔٛظـ ٚ ا

 اطط ثركي آٔٛظـ

اضائٝ ضاٜ حُ 

 ٔكىُ

3 

قطوز آة 

اي  ٔٙغمٝ

 ٞطٔعٌبٖ

ضضبيز قغّي ٚ فٛأُ ٔؤطط ثط آٖ زض قطوز 

 ؾٟبٔي آة ٔٙغمٝ اي ٞطٔعٌبٖ 
 سمبضب ٔحٛض

لبٖ٘ٛ ثط٘بٔٝ قكٓ 

 سٛؾقٝ
  

قٙبذز فٛأُ فيعيىي ، اػشٕبفي ، 

ٔحُ وبض ، ٔبٞيز وبض )احؿبؼ 

يه  وبضوٙبٖ ثٝ وبض (ٚ زؾز يبفشٗ ثٝ

 ٔسَ ػبٔـ 

افعايف ثٟطٜ ٚضي ؾبظٔب٘ي )ثب قٙبذز 

فٛأُ سقييٗ وٙٙسٜ ضضبيز قغّي ٔي 

سٛاٖ قطايظ وبضي ثطاي افعايف ثٟطٜ 

 ٚضي ضا افعايف زاز (

 اضائٝ ٔسَ 

 

 آب حقًق ي سازي ظرفيت اجتماػي، مباحث -6
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 آة ثخؾ ضَاثظ ٍ همشسات لَاًيي، 6-4

 محصًل وهايي اهذاف مًرد اوتظار داليل ايلًيت داضته ػىًان مطکل کليذي اد باال دستي اسى وًع تحقيق ػىًان تحقيق ػىًان ضرکت رديف

1 

ؿشوت 

هذيشيت 

هٌبثغ آة 

 ايشاى

ػٌزی تذٍيي لَاًيي ثخؾ  اسصيبثی ٍ اهىبى

اي ثب لحبػ تٌَع  آة وـَس ثِ كَست هٌغمِ

 الليوی، لَهيتی ٍ روؼيتی

 تمبضب هحَس

اٍلَيت پظٍّـی ٍ 

فٌبٍسي وويؼيَى 

سصي آة ٍ هٌبثغ وـبٍ

 عجيؼی

تأحيش هـىالت 

ارتوبػی، فشٌّگی ٍ 

حمَلی ثش عشحْبي 

تَػؼِ هٌبثغ آة ٍ 

تؼييي الگَي هٌبػت 

رْت هذيشيت هٌبثغ 

آة ثب دس ًظش گشفتي 

 هؼبئل ارتوبػی

اي اص  تشتيجبت ػشفی ثِ هزوَػِ

عَس هؼوَل هٌؼغف ٍ  لَاًيي وِ ثِ

ًبًَؿتِ ّؼتٌذ يب ثشاي ٌّزبسّبيی 

وٌٌذ،  سا تٌظين هی وِ ول ربهؼِ

ؿَد. ايي تشتيجبت تالؽ  اػتفبدُ هی

ّبيی تَرِ  وٌٌذ وِ ثِ ػٌت هی

ّب آهذُ اػت.  وٌٌذ وِ اص هيبى ًؼل

تشتيجبت ػشفی خبف آة، هبلىيت 

وٌذ ٍ  آة سا ثِ ربهؼِ تفَيض هی

ٍضغ  "حمَق ارتوبػی"ثشاي آة 

وٌذ. ػَال اػبػی ايي اػت وِ  هی

ِ ايي تشتيجبت ػشفی ٍ ػٌتی ثِ چ

اًذاصُ دس هَفميت ارشاي يه لبًَى 

ٍ يب ؿىؼت آى تبحيشگزاس ثَدُ 

 اػت؟. 

تشيي خشٍری هَسد اًتظبس اص  هْن

پشٍطُ حبضش، ًيبصػٌزی ٍ 

اي  ػٌزی تذٍيي لَاًيي هٌغمِ اهىبى

ٍ هتٌبػت ثب ؿشايظ الليوی، 

رغشافيبيی، لَهيتی ٍ روؼيتی دس 

ثبؿذ. دس ٍالغ ًيبص اػت وِ  ايشاى هی

ؿٌبػی لَاًيي هَرَد  ػيتاثتذا ثب آ

دس ثخؾ آة وـَس اص هٌظش تشتيجبت 

ػشفی ٍ ّوچٌيي تٌَع الليوی، 

لَهيتی ٍ روؼيتی ًيبص هَرَد رْت 

سٍص سػبًی لَاًيي  اكالح يب ثِ

ؿٌبػبيی گشدد ٍ پيـٌْبدات الصم دس 

 ايي خلَف اسائِ گشدد. 

اسائِ ساُ حل 

 هـىل

2 

ؿشوت 

هذيشيت 

هٌبثغ آة 

 ايشاى

ًيبص تذٍيي،  ّب ٍ اكَل پيؾاسائِ ساّىبس

سٍصسػبًی لَاًيي آة اص هٌظش  اكالح يب ثِ

ًفؼبى ٍ حل تؼبسضبت دس هذيشيت ثخؾ  ري

 آة وـَس

 تمبضب هحَس

اٍلَيت پظٍّـی ٍ 

فٌبٍسي وويؼيَى 

وـبٍسصي آة ٍ هٌبثغ 

 عجيؼی

تأحيش هـىالت 

ارتوبػی، فشٌّگی ٍ 

حمَلی ثش عشحْبي 

تَػؼِ هٌبثغ آة ٍ 

ت تؼييي الگَي هٌبػ

رْت هذيشيت هٌبثغ 

آة ثب دس ًظش گشفتي 

 هؼبئل ارتوبػی

ّبي اٍليِ اص ٍضؼيت  ثشسػی

هذيشيت ثخؾ آة وـَس 

دٌّذُ ٍرَد تؼبسضبت گبّب  ًـبى

ّبي  ٍيظُ دس حَضِ ثؼيبس رذي ثِ

ثبؿذ. گشچِ  آثشيض هـتشن هی

تبوٌَى اص ًگبُ لبًَى ايي هؼبئل ثِ 

خَثی هَسد تحليل لشاس ًگشفتِ 

سػذ وِ حل ثخـی  یًظش ه اػت، ثِ

اص ايي تؼبسضبت ٍ ووه ثِ حل 

اختالفبت هَرَد ًيبصهٌذ 

ّبي اػبػی يب رضئی دس  ثبصًگشي

تَاى دس  ش سا هیاّذاف پظٍّؾ حبض

 لبلت هَاسد ولی صيش ثيبى ًوَد؛ 

تذٍيي فشآيٌذ ًحَُ هـبسوت  -

ريٌفؼبى دس تذٍيي لَاًيي ثخؾ آة 

ػٌزی ػوليبتی ًوَدى  وـَس ٍ اهىبى

 ػبصي آى  ٍ پيبدُ

تشيي تؼبسضبت ٍ  ؿٌبخت هْن -

اي ٍ  هٌغمِ ثخـی، ثيي تٌبلضبت ثيي

اي دس صهيٌِ  حَضِ دسٍى ٍ ثيشٍى

آة وـَس اػن اص  هذيشيت هٌبثغ

 ػغحی ٍ صيشصهيٌی 

اسائِ ساُ حل 

 هـىل
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ثشخی لَاًيي هَرَد دس ثخؾ آة 

وـَس ٍ حتی لَاًيي دس دػت 

ّب ثب لحبػ  ػَػبصي آى تذٍيي ٍ ّن

تخليق ػبدالًِ آة ٍ ّوچٌيي 

رلت هـبسوت وبفی ريٌفؼبى 

 ثبؿذ.  هی

ًگشي دس لَاًيي ثخؾ  ًحَُ آيٌذُ -

آة وـَس رْت وبّؾ ػغح 

تؼبسضبت ٍ اسائِ ساّىبسّب ٍ پيـٌْبد 

 هَاد لبًًَی ٍ همشسات هٌبػت 

3 

ؿشوت 

هذيشيت 

هٌبثغ آة 

 ايشاى

لبًَى ربهغ آة يب ربهؼيت دس لَاًيي ثخؾ 

ل تغجيمی تزبسة آة وـَس؛ ثشسػی ٍ تحلي

 رْبًی ٍ داخلی

 تمبضب هحَس

اٍلَيت پظٍّـی ٍ 

فٌبٍسي وويؼيَى 

وـبٍسصي آة ٍ هٌبثغ 

 عجيؼی

تأحيش هـىالت 

ارتوبػی، فشٌّگی ٍ 

حمَلی ثش عشحْبي 

تَػؼِ هٌبثغ آة ٍ 

تؼييي الگَي هٌبػت 

رْت هذيشيت هٌبثغ 

آة ثب دس ًظش گشفتي 

 هؼبئل ارتوبػی

ّبي  ثب تَرِ ثِ تذٍيي ٍيشايؾ

هختلف لبًَى ربهغ آة تَػظ 

ٍصاست ًيشٍ ٍ ّوچٌيي ٍصاست رْبد 

وـبٍسصي، ٌَّص ػَاالت ٍ اثْبهبت 

اػبػی دس صهيٌِ ضشٍست تذٍيي 

لبًَى ربهغ يب اكالح لَاًيي هَرَد 

يب ًحَُ هـبسوت ريٌفؼبى دس فشآيٌذ 

تذٍيي آى ٍرَد داسد، وِ اًزبم يه 

تَاًذ پبػخ  پظٍّؾ وبسثشدي هی

يي هؼئلِ داؿتِ هٌبػجی سا ثشاي ا

 ثبؿذ. 

تشيي خشٍری هَسداًتظبس اص  هْن

پظٍّؾ حبضش، ثشسػی ػلل ػذم 

تحمك اّذاف ثشًبهِ ػَم دس تذٍيي 

لبًَى ربهغ آة، ضشٍست تذٍيي 

چٌيي لبًًَی اص هٌظش ريٌفؼبى، 

اسصيبثی الذاهبت كَست گشفتِ تَػظ 

  ّب ٍ ًْبدّبي هؼئَل هختلف ػبصهبى

ئِ ػٌزی ٍ اسا ٍ دس ًتيزِ اهىبى

پيـٌْبداتی رْت تذٍيي يه لبًَى 

وبسآهذ ٍ احشثخؾ دس صهيٌِ هذيشيت 

ربهغ هٌبثغ آة ٍ خبن وـَس 

 ثبؿذ.  هی

اسائِ ساُ حل 

 هـىل

4 

ؿشوت 

هذيشيت 

هٌبثغ آة 

 ايشاى

ػٌزی هجبدالت آثی )اص هٌظش لبًًَی،  اهىبى

 رَاس التلبدي ٍ ارتوبػی(  ثب وـَسّبي ّن
 تمبضب هحَس

اٍلَيت پظٍّـی ٍ 

بٍسي وويؼيَى فٌ

وـبٍسصي آة ٍ هٌبثغ 

 عجيؼی

هجبحج التلبد 

آة)تؼييي اسصؽ 

التلبدي ٍ راتی آة، 

ػوليبتی ًوَدى 

 تزبست هزبصي آة(

ثب تَرِ ثِ احتوبل هجبدالت آثی ثب 

رَاس دس آيٌذُ، الصم   وـَسّبي ّن

اوٌَى اثؼبد هختلف  اػت وِ اص ّن

ػٌزی لشاس  ايي هؼئلِ هَسد اهىبى

 گيشد.  

ثِ ايي ّذف ًيبص اػت  رْت ًيل

اي ٍ ؿٌبخت  ّبي هٌغمِ وِ ثشسػی

تشي اص ٍضؼيت هٌبثغ ٍ  دليك

هلبسف آة وـَسّبي ّوؼبيِ، 

اًتظبس ثش ايي اػت وِ اًزبم ايي 

ٍ اسائِ  پظٍّؾ ثتَاًذ هٌزش ثِ تجييي

دليك اثؼبد هختلف هجبدالت آثی ثب 

ػبيش وـَسّب گشدد. دس ٍالغ ّذف 

ّب ٍ ثؼتشّبي الصم سا  صهيٌِ اسائِ پيؾ

ثشاي اتخبر تلويوبت ٍ 

ّبي دسػت ٍ احشثخؾ  گزاسي ػيبػت

ثبؿذ تب هؼلَم ؿَد  دس ايي صهيٌِ هی

تشيي تجؼبت ػيبػی، ارتوبػی ٍ  هْن

اسائِ ساُ حل 

 هـىل
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الوللی ٍ لَاًيي داخلی  لَاًيي ثيي

وـَسّبي ّذف چِ اص لحبػ 

ٍاسدات ٍ چِ اص لحبػ كبدسات اًزبم 

 پزيشد. 

 حمَلی ًبؿی اص ارشايی ًوَدى چٌيي

ّبيی چِ هَاسدي اػت ٍ آيب  پشٍطُ

اكَال اص لحبػ التلبدي يب ػبيش 

پبساهتشّبي هْن تجبدالت آثی 

)كبدسات يب ٍاسدات آة( ثشاي ايشاى 

 ثبؿذ يب خيش. لبثل تَكيِ هی

5 

قطوز آة 

اي  ٔٙغمٝ

 انفٟبٖ

ثطضؾي چبِف ٞبي لٛا٘يٗ ٚ زؾشٛض اِقُٕ ٞبي  

ٚ فسْ ٔٛفميز اؾشفبزٜ  ليٕز ٌصاضي ٚ سقطفٝ آة

 اظ اثعاض ليٕز ٌصاضي زض ٘يُ ثٝ ٔهطف ثٟيٙٝ

 سمبضب ٔحٛض
ضاٞجطز ٞبي ؾٙس چكٓ 

 ا٘ساظ ٚظاضر ٘يطٚ

ٔجبحض الشهبز     -3

آة)سقييٗ اضظـ 

الشهبزي ٚ شاسي آة، 

فّٕيبسي ٕ٘ٛزٖ سؼبضر 

 ٔؼبظي آة(

سقطفٝ آة زض ثؿيبضي اظ ٔٛاضز فبنّٝ  

آة ٚ  ظيبزي سب ٞعيٙٝ سٕبْ قسٜ سبٔيٗ

اضظـ الشهبي آٖ زاضز ٚ ٔٛػت فسْ 

 ثٟطٜ ٚضي ٔٙبؾت اظ آة قسٜ اؾز.

چبِكٟبي لٛا٘يٗ ٚ حمٛلي انالح سقطفٝ 

آة ثطضؾي ٚ ديكٟٙبزار الظْ اضائٝ ذٛاٞس 

 قس.

اضائٝ ضاٜ حُ 

 ٔكىُ

6 

قطوز آة 

اي  ٔٙغمٝ

 ثٛقٟط

ثطضؾي چبِف ٞب ٚ ٔكىالر ٔٛػٛز زض ٔؿبئُ 

ُ اؾشبٖ حمٛق ثرف ٟٔٙسؾي ضٚزذب٘ٝ ٚ ؾٛاح

 ثٛقٟط

 سمبضب ٔحٛض
ضاٞجطزٞبي ؾٙس چكٓ 

 ا٘ساظ ٚظاضر ٘يطٚ

حفبؽز  ضطٚضر-12

ٞب ٚ ؾٛاحُ ٚ  ضٚزذب٘ٝ

 ؾبٔب٘سٞي آٟ٘ب

ٚػٛز اثٟبْ ٞب ٚ چبِكٟبي ٔشقسز 

حمٛلي زض ثرف ٟٔٙسؾي ضٚزذب٘ٝ ٚ 

 ثي ػٛاة ٔب٘سٖ ثؿيبضي اظ آٟ٘ب

ضفـ يب ثٝ حساِمُ ضؾب٘ي اثٟبْ ٞب ٚ وٕجٛز 

 زذب٘ٝ ٚ ؾٛاحُٞب ٔؿبئُ حمٛلي ضٚ

اضائٝ ضاٜ حُ 

 ٔكىُ

7 

ؿشوت  

تَػؼِ هٌبثغ 

آة ٍ ًيشٍي 

 ايشاى

 حمَلی تزبسة هؼتٌذػبصي ٍ ؿٌبػی آػيت

 آثی ثشق ًيشٍگبُ ٍ ػذ ّبي پشٍطُ لشاسدادي ٍ
 تمبضب هحَس

ػيبػت ّبي ولی ػلن 

 ٍ فٌبٍسي
   

اسائِ ساُ حل 

 هـىل

8 

قطوز آة 

اي  ٔٙغمٝ

ذطاؾبٖ 

 ضضٛي

ي ثطاي انالح لبٖ٘ٛ سٛظيـ سسٚيٗ ثؿشٝ ديكٟٙبز

 فبزال٘ٝ آة ثب سبويس ثط ٘ٛؿ ٔبِىيز آة
 سمبضب ٔحٛض

اِٚٛيز ٞبي دػٚٞكي ٚ 

فٙبٚضي وكٛض زض ظٔيٙٝ 

 آة

سإطيط ٔكىالر -13

اػشٕبفي، فطٍٞٙي ٚ 

حمٛلي ثط عطحٟبي 

سٛؾقٝ ٔٙبثـ آة ٚ سقييٗ 

اٍِٛي ٔٙبؾت ػٟز 

ٔسيطيز ٔٙبثـ آة ثب زض 

زض سسٚيٗ ٔغبِقبر لبٖ٘ٛ ػبٔـ وٕه 

 آة

ثطضؾي ٚ اضائٝ ضاٞىبض ثٝ ٔٙؾٛض سقييٗ 

ثٟشطيٗ قطايظ ثطاي ٔبِىيز آة ثٝ 

 ٔٙؾٛض ٔسيطيز ٔٙبؾت آٖ

اضائٝ ضاٜ حُ 

 ٔكىُ
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٘ؾط ٌطفشٗ ٔؿبئُ 

 اػشٕبفي

9 

قطوز آة 

اي  ٔٙغمٝ

ذطاؾبٖ 

 ضضٛي

اضائٝ ضاٞىبضٞبي حمٛلي ٚ اػشٕبفي ثٝ ٔٙؾٛض 

سؿطيـ زض فطآيٙس قٙبؾبيي، ثطضؾي ٚ السأبر 

 ٘ي چبٜ ٞبي غيط ٔؼبظلب٘ٛ

دبيبٖ ٘بٔٝ 

 زا٘كؼٛيي

ٔهٛثبر قٛضاي فبِي 

 آة

سإطيط ٔكىالر -13

اػشٕبفي، فطٍٞٙي ٚ 

حمٛلي ثط عطحٟبي 

سٛؾقٝ ٔٙبثـ آة ٚ سقييٗ 

اٍِٛي ٔٙبؾت ػٟز 

ٔسيطيز ٔٙبثـ آة ثب زض 

٘ؾط ٌطفشٗ ٔؿبئُ 

 اػشٕبفي

وبٞف ظٔبٖ دط وطزٖ ظٔبٖ چبٜ ٞبي 

 غيط ٔؼبظ

ي ٚ اػشٕبفي زض اضائٝ ضاٞىبضٞبي حمٛل

ػٟز وبٞف ظٔبٖ فطآيٙس قٙبؾبيي، 

ثطضؾي ٚ السأبر لب٘ٛ٘ي چبٜ ٞبي غيط 

 ٔؼبظ

اضائٝ ضاٜ حُ 

 ٔكىُ

11 
ؾبظٔبٖ آة ٚ 
 ثطق ذٛظؾشبٖ

 سمبضب ٔحٛض اضظيبثي سبطيطار لٛا٘يٗ ٚ ٔمطضار ثرف آة وكٛض

اِٚٛيز ٞبي دػٚٞكي ٚ 
فٙبٚضي وكٛض زض ظٔيٙٝ 

 آة

سإطيط ٔكىالر -13
طٍٞٙي ٚ اػشٕبفي، ف

حمٛلي ثط عطحٟبي 
سٛؾقٝ ٔٙبثـ آة ٚ سقييٗ 

اٍِٛي ٔٙبؾت ػٟز 
ٔسيطيز ٔٙبثـ آة ثب زض 

٘ؾط ٌطفشٗ ٔؿبئُ 
 اػشٕبفي

اضظيبثي سبطيطار لٛا٘يٗ ٚ ٔمطضار ٔٛػٛز 
يب زض زؾز سسٚيٗ زض ثرف آة اظ 

ٌصاضي زض  ػّٕٝ ٘يبظٞبي ثٙيبزيٗ لبٖ٘ٛ
ٚيػٜ انالح،  ثرف آة وكٛض ٚ ثٝ

ب سسٚيٗ لٛا٘يٗ ػسيس ضٚظضؾب٘ي ٚ ي ثٝ
ثبقس. ٕٞچٙيٗ ٘يبظ اؾز وٝ  ٔي
قٙبؾي ٔٙبؾجي ثطاي ايٗ ٘ٛؿ  ضٚـ
ٞب سسٚيٗ ٌطزز سب ثشٛاٖ ٔجٙبي  اضظيبثي

ٌيطي ٔٙبؾجي ثطاي أط  سهٕيٓ
ٌصاضي زض ثرف آة وكٛض زض  لبٖ٘ٛ

 زؾز زاقز.

اضائٝ ضاٞىبضٞـب ٚ ديكـٟٙبزار ػٟـز    
ضٚظضؾب٘ي ٔٛاز لب٘ٛ٘ي  انالح، ثبظٍ٘طي، ثٝ

جظ ثــب ثرــف آة وكــٛض ٚ ٔمــطضار ٔــطس
ؾبظي ػٟز ثبظٍ٘طي  ٔطسجظ ٚ ٘يع سهٕيٓ

يب انالح ٚ سىٕيُ لـٛا٘يٗ ٚ ٔمـطضار زض   
زؾز سسٚيٗ ثط ٔجٙـبي ٘شـبيغ حبنـُ اظ    

 ٞبي نٛضر ٌطفشٝ  اضظيبثي

 

اضائٝ ضاٜ حُ 
 ٔكىُ

11 

قطوز آة 

اي  ٔٙغمٝ

 ٔبظ٘سضاٖ

سقييٗ،قبذم ٞبي  اضظيبثي ليٕز سٕبْ قسٜ آة 

رشّف سٛظيـ ٚسقطفٝ آة )ثبظاض زض ثركٟبي ٔ

 ٔحّي(

 سمبضب ٔحٛض

اِٚٛيز ٞبي دػٚٞكي ٚ 

فٙبٚضي وكٛض زض ظٔيٙٝ 

 آة

ٔجبحض الشهبز     -3

آة)سقييٗ اضظـ 

الشهبزي ٚ شاسي آة، 

فّٕيبسي ٕ٘ٛزٖ سؼبضر 

فسْ ٚػٛز ليٕز ٚالقي آة ثب 

 سبطيطٌصاضي وّيٝ فٛأُ ٚقبذم ٞب
 ليٕز ٚالقي آة زض ٔهبضف ٔرشّف

سسٚيٗ 

 زؾشٛضاِقُٕ
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 ٔؼبظي آة(

12 

قطوز آة 

اي  ٔٙغمٝ

 ٔبظ٘سضاٖ

ثطضؾي ٚاضائٝ ثط٘بٔٝ فّٕيبسي ثطٖٚ ؾذبضي فقبِيز 

ٚأىب٘بر قطوز ثب سٛػٝ ثٝ ٔٙبثـ ٚ ؽطفيشٟبي 

 لب٘ٛ٘ي

 سمبضب ٔحٛض

اِٚٛيز ٞبي دػٚٞكي ٚ 

فٙبٚضي وكٛض زض ظٔيٙٝ 

 ضفٝ ٚ سبٔيٗ اػشٕبفي

سإطيط ٔكىالر -13

اػشٕبفي، فطٍٞٙي ٚ 

ط عطحٟبي حمٛلي ث

سٛؾقٝ ٔٙبثـ آة ٚ سقييٗ 

اٍِٛي ٔٙبؾت ػٟز 

ٔسيطيز ٔٙبثـ آة ثب زض 

٘ؾط ٌطفشٗ ٔؿبئُ 

 اػشٕبفي

وبٞف سهسي ٌطي زِٚز ٚ وبٞف 

 ٞعيٙٝ ػبضي قطوز

اضائٝ ضاٞىبض ٔٙبؾت ثطاي ٚاٌصاضي 

 ذسٔبر ٕٔىٗ

سسٚيٗ 

 اؾشب٘ساضز

13 

قطوز آة 

اي  ٔٙغمٝ

 ٔبظ٘سضاٖ

ضيب ٚضٛاثظ سقطيف ٚسسٚيٗ ٔجب٘ي سقييٗ حطيٓ ز

 ؾبذز ٚؾبظ،اضظيبثي ٚضـ ٔٛػٛز ٚ اضائٝ ديكٟٙبز
 سمبضب ٔحٛض

اِٚٛيز ٞبي دػٚٞكي ٚ 

فٙبٚضي وكٛض زض ظٔيٙٝ 

 آة

فسْ قٙبؾبيي ٚ     -1

اؾشفبزٜ ثٟيٙٝ اظ ٔٙبثـ 

آة ٚ ٔسيطيز يىذبضچٝ 

 ٔٙبثـ آثي

ؾبذز ٚ ؾبظٞبي غيط لب٘ٛ٘ي ٚ غيط 

 فٙي

سسٚيٗ زؾشٛضاِقُٕ ثٝ انالح ٚضقيز 

 ت فقّي٘بٔٙبؾ

سٟيٝ 

 زؾشٛضاِقُٕ

 

 آب حقًق ي سازي ظرفيت اجتماػي، مباحث -6

 ػوَهی ّبي آگبّی استمبء ٍ آهَصؽ 6-5

 محصًل وهايي اهذاف مًرد اوتظار داليل ايلًيت داضته ػىًان مطکل کليذي اسىاد باال دستي  وًع تحقيق ػىًان تحقيق ػىًان ضرکت رديف

1 

ؿشوت 

هذيشيت 

هٌبثغ آة 

ّب ٍ سٍيىشدّبي آهَصؿی ٍ  ًبهِاسصيبثی ثش

پظٍّـی هشاوض آهَصؽ ػبلی وـَس اص هٌظش 

 ًيبصّبي ثخؾ آة وـَس

 تمبضب هحَس

اٍلَيت پظٍّـی ٍ 

فٌبٍسي وويؼيَى 

وـبٍسصي آة ٍ هٌبثغ 

تأحيش هـىالت 

ارتوبػی، فشٌّگی ٍ 

حمَلی ثش عشحْبي 

ثِ سٍص ًـذى ػٌبٍيي ٍ ػشفلل  -

ّبي داًـگبّی هشتجظ  دسٍع سؿتِ

ثب ثخؾ آة ّوگبم ثب ًيبص ثخؾ ٍ 

اسصيبثی هيضاى تغبثك ػٌبٍيي ٍ  -

ػشفلل دسٍع سؿتِ ّبي داًـگبّی 

هشتجظ ثب ثخؾ آة وـَس ثب ًيبصّبي 

اسائِ ساُ حل 

 هـىل
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تَػؼِ هٌبثغ آة ٍ  عجيؼی ايشاى

تؼييي الگَي هٌبػت 

رْت هذيشيت هٌبثغ 

ب دس ًظش گشفتي آة ث

 هؼبئل ارتوبػی

 اي ؿشايظ هلی ٍ هٌغمِ

استجبط هتمبثل ًبوبفی ثيي هشاوض  -

 سثظ  ّبي ري داًـگبّی ٍ ػبصهبى

ػذم اسصيبثی سٍيىشدّبي پظٍّـی  -

شتجظ ثب ّبي ه ّب دس سؿتِ داًـگبُ

ثخؾ آة ٍ هـخق ًجَدى هيضاى 

ّبي  ًبهِ ّب ٍ پبيبى اًغجبق عشح

ّبي پظٍّـی  ّب ثب اٍلَيت داًـگبُ

 ثخؾ آة 

 ايي ثخؾ

اسصيبثی هيضاى تَاًوٌذي  -

ثشاي ّب  التحليالى داًـگبُ فبسؽ

 فؼبليت دس ثخؾ هٌْذػی ٍ پظٍّـی 

اسائِ سٍيىشدّبي هٌبػت پظٍّـی  -

ّبي هشتجظ ثب  ّب دس سؿتِ داًـگبُ

 ثخؾ آة 

ّب ٍ  اسصيبثی هيضاى اًغجبق عشح -

ّب ٍ  ّب ثب اٍلَيت ّبي داًـگبُ ًبهِ پبيبى

 ًيبصّبي پظٍّـی ثخؾ آة

2 

قطوز آة 

اي  ٔٙغمٝ

 انفٟبٖ

ٛي ضؾب٘ٝ اي ثٝ ٔٙؾٛض ػبٔقٝ دصيطي سسٚيٗ اٍِ

 قٟطٚ٘ساٖ ٘ؿجز ثٝ ٔؿبئُ ٔطثٛط ثٝ ثحطاٖ آة
 سمبضب ٔحٛض

ضاٞجطز ٞبي ؾٙس چكٓ 

 ا٘ساظ ٚظاضر ٘يطٚ

سإطيط ٔكىالر -13

اػشٕبفي، فطٍٞٙي ٚ 

حمٛلي ثط عطحٟبي 

سٛؾقٝ ٔٙبثـ آة ٚ سقييٗ 

اٍِٛي ٔٙبؾت ػٟز 

ٔسيطيز ٔٙبثـ آة ثب زض 

٘ؾط ٌطفشٗ ٔؿبئُ 

 اػشٕبفي

ٔؿئّٝ آة زاضاي چٝ اثقبز آقىبض ٚ 

دٟٙب٘ي ثٛزٜ ٚ ضؾب٘ٝ ٞب چٝ ٘مكي ضا 

ثبيس زض فطنٝ ضٚقٍٙطي ٚ اعالؿ 

ضؾب٘ي فٕٛٔي ٔسيطيز آة ثب سٛػٝ ثٝ 

قطايظ ثحطا٘ي أطٚظ ثٝ فٟسٜ ثٍيط٘س ٚ 

چٝ ٔٛضٛفبر ٚ ٔٛا٘قي ٔي سٛا٘س ضؾب٘ٝ 

ٞب ضا اظ ا٘ؼبْ ٘مف وّيسي ذٛز زض 

ٚ حُ ٔؿيط انالح ٚ ثٟجٛز قطايظ 

 ثحطاٖ ثبظ زاضز

چٝ اٍِٛي ضؾب٘ٝ اي ضا ٔيشٛاٖ  ثٝ ٔٙؾٛض 

سؿٟيُ فطآيٙس ػبٔقٝ دصيطي قٟطٚ٘ساٖ 

٘ؿجز ثٝ ثحطاٖ آة سسٚيٗ وطز؟ اؾشفبزٜ 

اظ ضؾب٘ٝ ٞب ثطاي وٕه ثٝ سبٔيٗ قطايظ 

شٞٙي اظ عطيك اعالؿ ضؾب٘ي ٚ آٔٛظـ 

ػبٔقٝ ٔربعت ٔٛضز سٛػٝ لطاض ٔيٍيطز. 

ز سبٔيٗ اعالؿ ضؾب٘ي نحيح اظ ٚضقي

آة وّيٝ قٟطٞب، ضٚؾشبٞب ٚ ٔطاوع 

ػٕقيشي وكٛض ٔيشٛا٘س سهٛيط نحيح سط ٚ 

ٔشقبزَ سطي اظ ٚضقيز ضا ثٝ ٔربعجيٗ 

ضؾب٘ٝ ٞب ثسٞس. زض وكٛض ٔب سمبضب ٚ 

ٔغبِجٝ ثبظؾبظي حىٕطا٘ي آة آٖ عٛض وٝ 

ثبيس ٚ قبيس ثٝ نٛضر يه ٘يبظ فٕٛٔي ٚ 

فعْ ّٔي ؽٟٛض ديسا ٘ىطزٜ اؾز. ٕٞچٙيٗ 

٘طْ افعاضي ثٝ حىٕطا٘ي ذٛة آة ٍ٘بٜ 

اضائٝ ضاٜ حُ 

 ٔكىُ
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٘يبظٔٙس سقبُٔ ثيكشط زِٚز ٚ ٔطزْ اؾز ٚ 

ثرف فٕسٜ اي اظ ايٗ آٔٛظـ ٚ فطًٞٙ 

ؾبظي ثط فٟسٜ ضؾب٘ٝ ٞبؾز. ٕٞچٙيٗ 

الظْ ثٝ شوط اؾز وٝ زض ايٗ سحميك 

ٔٙؾٛض اظ ضؾب٘ٝ ٞب، وّيٝ ضؾب٘ٝ ٞبي 

قٙيساضي، چٙس ضؾب٘ٝ  -ٔىشٛة، زيساضي

ٝ ٞبي اي ٚ ضؾب٘ٝ ٞبي ػسيس )قجى

 اػشٕبفي( ٔي ثبقس.

3 

قطوز آة 

اي  ٔٙغمٝ

ذطاؾبٖ 

 قٕبِي

دبيف افىبض ٚ سقييٗ ٔيعاٖ آٌبٞي ٚ حؿبؾيز 

ٌطٜٚ ٞبي اػشٕبفي ٔرشّف زض اؾشبٖ ثٛيػٜ ثٟطٜ 

ثطزاضاٖ زض حٛظٜ ٔجبحض آة ٔشٙبؾت ثب ٔحٛضٞبي 

عطح احيب ٚ سقبزَ ثركي ٔٙبثـ آة ٚ ثب سبويس ثط 

 ضظـ الشهبزي ٚالقي آة ػبيٍبٜ ٚ ا

 سمبضب ٔحٛض

اِٚٛيز ٞبي دػٚٞكي ٚ 

فٙبٚضي وكٛض زض ظٔيٙٝ 

 آة

ٔكىالر  سإطيط-13

اػشٕبفي، فطٍٞٙي ٚ 

حمٛلي ثط عطحٟبي 

سٛؾقٝ ٔٙبثـ آة ٚ سقييٗ 

ػٟز  اٍِٛي ٔٙبؾت

ٔسيطيز ٔٙبثـ آة ثب زض 

٘ؾط ٌطفشٗ ٔؿبئُ 

 اػشٕبفي

وٕجٛز ٔٙبثـ آة ٚ ضطٚضر ٔسيطيز 

 رف وكبٚضظيسمبضبي آة زض ث

دبيف افىبض ٚ سقييٗ ٔيعاٖ آٌبٞي ٚ 

حؿبؾيز ٌطٜٚ ٞبي اػشٕبفي ٔرشّف زض 

اؾشبٖ ثٛيػٜ ثٟطٜ ثطزاضاٖ زض حٛظٜ ٔجبحض 

آة ٔشٙبؾت ثب ٔحٛضٞبي عطح احيب ٚ 

سقبزَ ثركي ٔٙبثـ آة ٚ ثب سبويس ثط 

 ػبيٍبٜ ٚ اضظـ الشهبزي ٚالقي آة 

اضائٝ ضاٜ حُ 

 ٔكىُ

4 

ؾبظٔبٖ آة ٚ 

 بٖثطق ذٛظؾش

 آٔٛظـ ػبٔـ ثط٘بٔٝ ؾبظي ديبزٜ ٚ سسٚيٗ
 آة ثرف زض ٍٕٞب٘ي

 زؾز زض ٚ قسٜ اػطا ٞبي ثط٘بٔٝ ثطضؾي: اِف
 آؾيت ٚ آة ثرف ٍٕٞب٘ي آٔٛظـ اػطاي

 ايٗ زض ّٔي ٚ ػٟب٘ي سؼبضة اضائٝ ٚ آٟ٘ب قٙبؾي
 ظٔيٙٝ

 ٍٕٞب٘ي آٔٛظـ ػبٔـ ثط٘بٔٝ سسٚيٗ: ة

 سمبضب ٔحٛض

اِٚٛيز ٞبي دػٚٞكي ٚ 

زض ظٔيٙٝ  فٙبٚضي وكٛض

 آة

ٔكىالر  سإطيط-13

اػشٕبفي، فطٍٞٙي ٚ 

حمٛلي ثط عطحٟبي 

سٛؾقٝ ٔٙبثـ آة ٚ سقييٗ 

ػٟز  اٍِٛي ٔٙبؾت

ٔسيطيز ٔٙبثـ آة ثب زض 

٘ؾط ٌطفشٗ ٔؿبئُ 

 ذهٛل زض قسٜ اػطا ٞبي ثط٘بٔٝ -1
 ٚ ايطاٖ زض آة ثرف ٍٕٞب٘ي آٔٛظـ
  اؾز؟ ثٛزٜ ٞبيي ثط٘بٔٝ چٝ ػٟبٖ

 ٔصوٛض ٞبي ثط٘بٔٝ ٔٛفميز ٔيعاٖ -2
  ثٛزٜ؟ ؾغحي چٝ زض

 ٞبي ثط٘بٔٝ ضقف ٚ لٛر ٘مبط -3
 ؟ اؾز ثٛزٜ چٝ قسٜ اػطا آٔٛظقي

 ٞبي ثط٘بٔٝ ٔٛفميز فسْ زاليُ -4
 زض ٍٕٞب٘ي آٔٛظـ ظٔيٙٝ زض قسٜ اػطا

 زض ديكيٗ ٔكىالر سىطاض اظ ػٌّٛيطي -1
 آسي آٔٛظقي ٞبي ثط٘بٔٝ

 ثط٘بٔٝ اػطاي زض وبضا ضٚيىطزٞبي اذص  -2
 ػسيس آٔٛظقي ٞبي

  سسٚيٗ: ة

 ػٟز ٔٛطط ٞسف ٞبي ٌطٜٚ قٙبؾبيي -1
 ايٗ زض ٌصاضي ؾطٔبيٝ ٚ آٔٛظـ اضائٝ

 ثرف

 ٍٕٞب٘ي آٔٛظـ ٞبي ثط٘بٔٝ ٖلطاضزاز -2
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  اؾز؟ ثٛزٜ چٝ ايطاٖ اػشٕبفي

 انالح ػٟز ديكٟٙبزي ضاٞىبضٞبي -5
 ٔٛفميز ٔيعاٖ افعايف ٚ ضٚيىطزٞب

 چيؿز؟ ٛظقيآٔ ٞبي ثط٘بٔٝ

  (سسٚيٗ: )ة

 ٔٙبؾت آٔٛظقي ٞبي ؾطفهُ -1
 آة ثرف زض ٍٕٞب٘ي آٔٛظـ ػٟز

 چيؿز؟
 ثبيؿز ٔي ٞسفي ٞبي ٌطٜٚ چٝ -2

 قٛ٘س؟ زازٜ آٔٛظـ
 ٞط ثطاي ٔٙبؾت آٔٛظقي ؾغٛح  -3
 چيؿز؟ ٞسف ٌطٜٚ
 فّٕيبسي ػٟز ضٚـ ٔٙبؾجشطيٗ -4

 چيؿز؟ آٔٛظقي ٞبي ثط٘بٔٝ ٕ٘ٛزٖ
 ثطٚقٛض كبضا٘ش چٟطٜ، ثٝ چٟطٜ آٔٛظـ)
 ٚ وّيخ ؾبذز آٔٛظقي، ٞبي وشبثچٝ ٚ

 ؟.... (

 ٚ ويفي ثرف ؾبال٘ٝ ٞبي ثط٘بٔٝ زض آة
 ٞسف ٞبي ٌطٜٚ ظيؿز ٔحيظ

 آٔٛظقي ٞبي ثط٘بٔٝ اظ اؾشفبزٜ -3
 آة ٔسيطيز اٞساف ديكجطز زض ٔٙبؾت

 

 آب حقًق ي سازي ظرفيت اجتماػي، مباحث -6

 هذيشيتی ٍ ػبصهبًی آهَصؽ 6-6

 محصًل وهايي اهذاف مًرد اوتظار داليل ايلًيت داضته ػىًان مطکل کليذي د باال دستي اسىا وًع تحقيق ػىًان تحقيق ػىًان ضرکت رديف

1 

ؿشوت 

هذيشيت 

هٌبثغ آة 

 ايشاى

تذٍيي ثشًبهِ ربهغ آهَصؽ پشػٌل ثخؾ آة 

 وـَس
 تمبضب هحَس

اٍلَيت پظٍّـی ٍ 

فٌبٍسي وويؼيَى 

وـبٍسصي آة ٍ هٌبثغ 

 عجيؼی

تأحيش هـىالت 

ارتوبػی، فشٌّگی ٍ 

ش عشحْبي حمَلی ث

تَػؼِ هٌبثغ آة ٍ 

. تحمك تَػؼِ، هؼتلضم آهَصؽ 

ًيشٍي اًؼبًی ويفی، ثب كالحيت ٍ 

داساي اعالػبت ٍ تَاًوٌذيْبي 

ػلوی هيجبؿذ ٍ تَػؼِ ثذٍى 

اًزبم ايي پظٍّؾ ًيبصػٌزی   ّذف اص

ّبي آة   آهَصؿی پشػٌل ؿشوت

اي ٍ ّوچٌيي ػتبد ؿشوت  هٌغمِ

هذيشيت هٌبثغ آة ايشاى ٍ ثخؾ آة 

اسائِ ساُ حل 

 هـىل
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تؼييي الگَي هٌبػت 

رْت هذيشيت هٌبثغ 

آة ثب دس ًظش گشفتي 

 هؼبئل ارتوبػی

داؿتي اًؼبًْبي تَػؼِ يبفتِ اهشي 

 غيشهوىي اػت.

ٍصاست ًيشٍ ٍ تذٍيي يه ثشًبهِ ربهغ 

آهَصؿی هجتٌی ثش اػتبًذاسدّبي 

 ثبؿذ.  الوللی ٍ هؼتجش هی ثيي

2 

ؿشوت 

هذيشيت 

هٌبثغ آة 

 ايشاى

ػبصي ًظبم ربهغ هؼتٌذػبصي  ي ٍ پيبدُتذٍي

ٍ اًتمبل تزبسة هذيشيتی دس ثخؾ آة وـَس 

 ػبصي ػبصهبًی ثب ّذف ظشفيت

 تمبضب هحَس

اٍلَيت پظٍّـی ٍ 

فٌبٍسي وويؼيَى 

وـبٍسصي آة ٍ هٌبثغ 

 عجيؼی

تأحيش هـىالت 

ارتوبػی، فشٌّگی ٍ 

حمَلی ثش عشحْبي 

تَػؼِ هٌبثغ آة ٍ 

تؼييي الگَي هٌبػت 

يت هٌبثغ رْت هذيش

آة ثب دس ًظش گشفتي 

 هؼبئل ارتوبػی

ّبي  ثب تَرِ ثِ تٌَع ٍ پيچيذگی

حبون ثش هذيشيت ثخؾ آة ٍ 

گزؿت هذت صهبى لبثل تَرِ اص 

گيشي ػبختبسّبي هذيشيتی ٍ  ؿىل

ػبصهبًی ثخؾ آة وـَس، ٍرَد 

تَاًذ  ربهؼی هی  ًبهِ چٌيي ًظبم

ػالٍُ ثش وبّؾ ػغح خغبّبي 

يه فشْآيٌذ هذيشيتی هٌزش ثِ ايزبد 

ػشيغ اًتمبل تزبسة هَفك ٍ ًبهَفك 

 هذيشيت ثخؾ آة وـَس ؿَد. 

ثب تَرِ ثِ تٌَع تزبسة هذيشيتی دس 

ّبي هختلف  ثخؾ آة وـَس دس حَصُ

ٍيظُ ؿشايظ  ٍ ؿشايظ هختلف ثِ

ثحشاًی هبًٌذ هذيشيت خـىؼبلی، 

،ايي پظٍّؾ ثِ  ػيالة، حَادث ٍ...

ػبصي ًظبم ربهغ  دًجبل تذٍيي ٍ پيبدُ

ؼتٌذػبصي تزشثيبت هذيشاى ثخؾ ه

ّب اص عشيك يه  آة وـَس ٍ اًتمبل آى

ثبؿذ. لزا  فشآيٌذ وبسآهذ ٍ احشثخؾ هی

تشيي خشٍری هَسد اًتظبس اص اًزبم  هْن

ايي پظٍّؾ تذٍيي يه ًظبم وبسآهذ 

هؼتٌذػبصي ٍ اًتمبل تزشثيبت 

 ثبؿذ.   هذيشاى ثخؾ آة وـَس هی

اسائِ ساُ حل 

 هـىل

3 

ؾبظٔبٖ آة ٚ 

 طق ذٛظؾشبٖث

 سسٚيٗ ٚ ؾبظٔبٖ آٔٛظقي ٘ؾبْ اططثركي ثطضؾي

 ٚاحسٞبي ثب ٔشٙبؾت آٔٛظـ وبضثطزي ٔسَ

 ذٛظؾشبٖ ثطق ٚ آة ؾبظٔبٖ سرههي

 سمبضبٔحٛض

اِٚٛيز ٞبي دػٚٞكي ٚ 

فٙبٚضي وكٛض زض ظٔيٙٝ 

 آة

 سقييٗ)آة الشهبز ٔجبحض
 شاسي ٚ الشهبزي اضظـ

 ٕ٘ٛزٖ فّٕيبسي آة،
 (آة ٔؼبظي سؼبضر

 

 ضٚـ ٚ  آٔٛظقي ٘ؾبْ ؼٕٛفٝٔ آيب -
 آٔٛظقي ٘يبظٞبي سٛا٘س ٔي فقّي ٞبي

 سبٔيٗ ضا ؾبظٔبٖ ٔرشّف ٞبي ثرف
 وٙس؟

 آٔٛظقي ٞبي زٚضٜ اططثركي ٔيعاٖ -2
 اؾز؟ ثٛزٜ چمسض فقّي

 دطؾُٙ آٔٛظـ ضٚـ ثٟشطيٗ -3
 ٞب فقبِيز وبضوطزٞب، ثٝ سٛػٝ ثب ؾبظٔبٖ

 ٌطفشٗ زض٘ؾط ثب ٚ ؾبظٔبٖ ٘يبظٞبي ٚ
 چيؿز؟ إِّّي ثيٗ ٚ ّٔي سؼبضة

 زض ديكيٗ ٔكىالر سىطاض اظ ػٌّٛيطي
 آسي آٔٛظقي ٞبي ثط٘بٔٝ

 ثط٘بٔٝ اػطاي زض وبضا ضٚيىطزٞبي اذص  -2
 يسػس آٔٛظقي ٞبي

  سسٚيٗ: ة
 ػٟز ٔٛطط ٞسف ٞبي ٌطٜٚ قٙبؾبيي -1
 ايٗ زض ٌصاضي ؾطٔبيٝ ٚ آٔٛظـ اضائٝ

 ثرف

 ٍٕٞب٘ي آٔٛظـ ٞبي ثط٘بٔٝ لطاضزازٖ -2
 ٚ ويفي ثرف ؾبال٘ٝ ٞبي ثط٘بٔٝ زض آة
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 ثبالزؾشي اؾٙبز ٚ لٛا٘يٗ ثٝ سٛػٝ ثب -4
 اثالغي آٔٛظقي ٞبي ٘ؾبْ ٚػٛز ٚ

 ضا آٔٛظقي ٔٙبؾت اٍِٛٞبي فقّي،
 وطز؟ اػطا ؾبظٔبٖ زض سٛاٖ ٔي چٍٛ٘ٝ

 ٞسف ٞبي ٌطٜٚ ظيؿز ٔحيظ
 آٔٛظقي ٞبي ثط٘بٔٝ اظ اؾشفبزٜ -3

 ا ديكجطز زض ٔٙبؾت

4 

ؾبظٔبٖ آة ٚ 

 ثطق ذٛظؾشبٖ

 ٚ ؾبظي ٔؿشٙس ػبٔـ ٘ؾبْ ؾبظي ديبزٜ ٚ سسٚيٗ

 ثب وكٛض آة ثرف زض ٔسيطيشي سؼطثيبر ا٘شمبَ

 ؾبظي ؽطفيز ٞسف

 سمبضبٔحٛض

اِٚٛيز ٞبي دػٚٞكي ٚ 

فٙبٚضي وكٛض زض ظٔيٙٝ 

 آة

ٔكىالر اػشٕبفي،  سإطيط
فطٍٞٙي ٚ حمٛلي ثط 

عطحٟبي سٛؾقٝ ٔٙبثـ 
آة ٚ سقييٗ اٍِٛي 

ػٟز ٔسيطيز  ٔٙبؾت
زض ٘ؾط  ٔٙبثـ آة ثب

 ٌطفشٗ ٔؿبئُ اػشٕبفي

 ٘ؾبْ ؾبظي ديبزٜ حبضط حبَ زض آيب
 سؼطثيبر ا٘شمبَ ٚ ؾبظي ٔؿشٙس ػبٔـ

 ٚػٛز وكٛض آة ثرف زض ٔسيطيشي
  زاضز؟
 اؾز ٔٛفك آيب زاضز، ٚػٛز چٙب٘چٝ -2

 آٖ ٔٛفميز فسْ يب ٔٛفميز زاليُ
 آٖ ضقف ٚ لٛر ٘مبط چيؿز؟
 چيؿز؟

 ٙسٔؿش ػبٔـ ٘ؾبْ ؾبظي ديبزٜ سبطيط  -3

 ٔؿشٙس ػبٔـ ٘ؾبْ ؾبظي ديبزٜ سبطيط سجييٗ
  وكٛض آة ٔسيطيز زض ؾبظي

 ؾبظي ديبزٜ ضٚـ سطيٗ ٔٙبؾت اضائٝ-
 ا٘شمبَ ٚ ؾبظي ٔؿشٙس ػبٔـ ٘ؾبْ

  وكٛض آة ثرف زض ٔسيطيشي سؼطثيبر

 ٘بٔٛفك سؼطثيبر ٔؿشٙسؾبظي اضائٝ-
 وبٞف ػٟز وكٛض آة ثرف ٔسيطيز

  ٔسيطيشي ذغبٞبي ؾغح

 زض ٌيطي سهٕيٓ يٞب قيٜٛ ا٘قىبؼ–
  آة ثرف چبِكٟبي ٚ ثحطا٘ي ٔٛالـ

 ا٘شمبَ عطيك اظ ؾبظٔب٘ي سحَٛ ايؼبز-
 ٞب سؼطثٝ ٔؼٕٛفٝ

 ذالليز ٚ ،سٛاٖ ثيٙف ٌٚؿشطـ ايؼبز-
 ٚوبضوٙبٖ ٔسيطاٖ ثيٗ زض

 

5 

قطوز آة 

اي  ٔٙغمٝ

 وطٔبٖ

آؾيت قٙبؾي ٔسيطيز ٔٙبثـ ا٘ؿب٘ي ثب ضٚيىطز  

 ٚضيايؼبز اٍ٘يعـ وبضي ٚ افعايف ثٟطٜ 
 سمبضب ٔحٛض

اِٚٛيز ٞبي دػٚٞكي ٚ 

فٙبٚضي وكٛض زض ظٔيٙٝ 

فّْٛ ا٘ؿب٘ي ٚ ٔقبضف 

 اؾالٔي

سإطيط ٔكىالر -13

فطٍٞٙي ٚ  اػشٕبفي،

حمٛلي ثط عطحٟبي 

سٛؾقٝ ٔٙبثـ آة ٚ سقييٗ 

اٍِٛي ٔٙبؾت ػٟز 

آة ثب زض  ٔسيطيز ٔٙبثـ

٘ؾط ٌطفشٗ ٔؿبئُ 

 اػشٕبفي

ٟٕٔشطيٗ ؾطٔبيٝ اضظقٕٙس ٞط ؾبظٔبٖ، 

ي ا٘ؿب٘ي آٖ ؾبظٔبٖ ٔي ثبقس ِصا ٘يطٚ

يه ٔسيطيز ذٛة ثبيس زض ػٟز حفؼ 

،ٍٟ٘ساضي ٚ اضسمبء ايٗ ؾطٔبيٝ اضظقٕٙس 

ثىٛقس. اظ ػّٕٝ ٔٛاضزي وٝ ٔسيطاٖ زض 

ضاؾشبي ثطآٚضزٜ قسٖ ٞسف ٔصوٛض ثبيس 

 ثسا٘ٙس،ٔسيطيز اٍ٘يعـ اؾز.

 ايؼبز اٍ٘يعـ وبضي ٚ افعايف ثٟطٜ ٚضي
اضائٝ ضاٜ حُ 

 ٔكىُ
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 آب حقًق ي سازي ظرفيت اجتماػي، مباحث -6

 ّب فؼبليت ػپبسي ثشٍى 6-7

 محصًل وهايي اهذاف مًرد اوتظار داليل ايلًيت داضته ػىًان مطکل کليذي اسىاد باال دستي  وًع تحقيق ػىًان تحقيق ػىًان ضرکت رديف

1 

قطوز آة 

 اي اِجطظ ٔٙغمٝ

ثطضؾي سؼطثيبر ثطٖٚ ؾذبضي زض وكٛضٞبي 

ثطٖٚ ؾذبضي ثطاي  ديكطٚ ٚ ثٛٔي ؾبظي ٔسَ

فقبِيز ٞب ٚ ٔبٔٛضيز ٞبي غيط حبوٕيشي قطوز 

 آة ٔٙغمٝ اي اِجطظ

 سمبضب ٔحٛض

اِٚٛيز ٞبي دػٚٞكي ٚ 

فٙبٚضي وكٛض زض ظٔيٙٝ 

 آة

سإطيط ٔكىالر -13

فطٍٞٙي ٚ  اػشٕبفي،

حمٛلي ثط عطحٟبي 

سٛؾقٝ ٔٙبثـ آة ٚ سقييٗ 

اٍِٛي ٔٙبؾت ػٟز 

آة ثب زض  ٔسيطيز ٔٙبثـ

ُ ٘ؾط ٌطفشٗ ٔؿبئ

 اػشٕبفي

ٚػٛز اثٟبْ زض ٘حٜٛ ثطٖٚ ؾذبضي 

 فقبِيشٟبي حبوٕيشي 

اضائٝ ٔسَ وبضآٔس ثطٖٚ ؾذبضي ٚ 

 زؾشٛضاِقُٕ ثطاي فقبِيز ٞبي ٔرشّف 

سسٚيٗ 

 اؾشب٘ساضز

2 

قطوز آة 

اي  ٔٙغمٝ

ذطاؾبٖ 

 قٕبِي

عطاحي ٚ ديبزٜ ؾبظي ٔسَ ثطٖٚ ؾذبضي ثطاي 

فقبِيز ٞبي سهسي ٌطي قطوز آة ٔٙغمٝ اي 

 ٕبِيذطاؾبٖ ق

 سمبضب ٔحٛض

اِٚٛيز ٞبي دػٚٞكي ٚ 

فٙبٚضي وكٛض زض ظٔيٙٝ 

 آة

ٔكىالر  سإطيط-13

اػشٕبفي، فطٍٞٙي ٚ 

حمٛلي ثط عطحٟبي 

سٛؾقٝ ٔٙبثـ آة ٚ سقييٗ 

ػٟز  اٍِٛي ٔٙبؾت

ٔسيطيز ٔٙبثـ آة ثب زض 

٘ؾط ٌطفشٗ ٔؿبئُ 

 اػشٕبفي

ثبال ثٛزٖ ٞعيٙٝ ػبضي، وبٞف ويفيز 

وع فقبِيز ٞبي سهسي ٌطي، فسْ سٕط

 وبفي ثط فقبِيشٟبي حبوٕيشي

ٌطٜٚ ثٙسي ٚ اِٚٛيز ثٙسي فقبِيز ٞبي  

سهسي ٌطي قطوز آة ٔٙغمٝ اي 

 ذطاؾبٖ قٕبِي

عطاحي ٚ  ديبزٜ ؾبظي ٔسَ ثطٖٚ   

 ؾذبضي آٟ٘ب ٚ

عطاحي، اػطا ٚ اؾشمطاض ؾبظ ٚ وبضٞبي  

ٔطسجظ اظ ػّٕٝ فطايٙسٞبي وٙشطِي ٚ ديبزٜ 

 ؾبظي سغييطار ؾبظٔب٘ي ٔٛضز ٘يبظ

 ائٝ ٔسَ اض

3 

قطوز آة 

اي  ٔٙغمٝ

 ظ٘ؼبٖ

ثطضؾي ٔسَ ثطٖٚ ؾذبضي فقبِيشٟبي سهسي ٌطي 

قطوز آة ٔٙغمٝ اي ظ٘ؼبٖ ثب اِٚٛيز حفبؽز اظ 

ٔٙبثـ آة ظيط ظٔيٙي،ٟٔٙسؾي ضٚزذب٘ٝ،ثٟطٜ 

 ثطزاضي اظ سبؾيؿبر آثي ٚ ؾبيط ٔٛاضز

 سمبضب ٔحٛض

اِٚٛيز ٞبي دػٚٞكي ٚ 

فٙبٚضي وكٛض زض ظٔيٙٝ 

ٔقبضف  فّْٛ ا٘ؿب٘ي ٚ

 اؾالٔي

ٔجبحض الشهبز     -3

آة)سقييٗ اضظـ 

الشهبزي ٚ شاسي آة، 

فّٕيبسي ٕ٘ٛزٖ سؼبضر 

 ٔؼبظي آة(

قٙبؾبيي، زؾشٝ ثٙسي ٚ سحّيُ فٛأُ  

سإطيطٌصاض ثط ثطٚ٘ؿذبضي اظ ٘يبظ ٞبي 

انّي قطوز آة ٔٙغمٝ اي ظ٘ؼبٖ 

ثطاي ٘يُ ثٝ ايٗ ٞسف ٟٔٓ ٔي ثبقس. 

 –ثطاي ايٗ ٔٙؾٛض فٛأُ ظٔيٙٝ اي 

َ ثطٖٚ ؾذبضي ثطاي ديبزٜ ؾبظي ٔس

 فقبِيشٟبي سهسي ٌطي اِٚٛيز زاض

اضائٝ ضاٜ حُ 

 ٔكىُ
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ٔحيغي ، فٛأُ ؾبذشبضي ٚ ٔحشٛايي  

سإطيطٌصاض ثط ٚاٌصاضي أٛض سهسي ٌطي 

ضطٚضي اؾز ٔٛضز قٙبؾبيي،ثطضؾي ، 

اضظيبثي ٚ اِٚٛيز ثٙسي لطاض ٌيطز.سب 

فٛأُ ٔٛطط زض ثطٖٚ ؾذبضي أٛض 

سهسي ٌطي زض ؾغح قطوز آة 

ٔٙغمٝ اي زؾشٝ ثٙسي ، ضسجٝ ثٙسي 

 ٚٔٛضز سحّيُ لطاض ٌيطز

4 

قطوز آة 

اي  ٔٙغمٝ

 وطٔبٖ

احهبء فقبِيشٟبي لبثُ ٚاٌصاضي زض قطوز آة 

 ٔٙغمٝ اي وطٔبٖ
 سمبضب ٔحٛض

اِٚٛيز ٞبي دػٚٞكي ٚ 

فٙبٚضي وكٛض زض ظٔيٙٝ 

ٔسيطيز، الشهبزي ٚ 

 ثبظضٌب٘ي

ٔكىالر  سإطيط-13

ي ٚ اػشٕبفي، فطٍٞٙ

حمٛلي ثط عطحٟبي 

 سٛؾقٝ ٔٙبثـ آة ٚ سقييٗ

ػٟز  اٍِٛي ٔٙبؾت

ٔسيطيز ٔٙبثـ آة ثب زض 

٘ؾط ٌطفشٗ ٔؿبئُ 

 اػشٕبفي

ِعْٚ ٔكرم ٕ٘ٛزٖ فقبِيشٟبي لبثُ 

 ٚاٌصاضي

احهبء فقبِيشٟبي ٔشهسي ٌطي عجك 

 اؾشب٘ساضز ٚ ا٘بز ثبالزؾشي

سٟيٝ 

 زؾشٛضاِقُٕ

5 

قطوز آة 

اي  ٔٙغمٝ

 وطٔبٖ

قٙبؾبئي ٚ اِٚٛيز ثٙسي اضائٝ ٔسَ ػٟز 

 فقبِيشٟبي لبثُ ٚاٌصاضي
 سمبضب ٔحٛض

اِٚٛيز ٞبي دػٚٞكي ٚ 

فٙبٚضي وكٛض زض ظٔيٙٝ 

ٔسيطيز، الشهبزي ٚ 

 ثبظضٌب٘ي

ٔكىالر  سإطيط-13

اػشٕبفي، فطٍٞٙي ٚ 

حمٛلي ثط عطحٟبي 

سٛؾقٝ ٔٙبثـ آة ٚ سقييٗ 

ػٟز  اٍِٛي ٔٙبؾت

ٔسيطيز ٔٙبثـ آة ثب زض 

٘ؾط ٌطفشٗ ٔؿبئُ 

زض اذشيبض زاقشٗ ٔسَ ثطاي سهٕيٓ 

 ٌيطي زض ٚاٌصاضي

أىبٖ سٟيٝ ثط٘بٔٝ ثطٖٚ ؾذبضي ثط اؾبؼ 

 ٔسَ ٚ ديبزٜ ؾبظي آٖ
 اضائٝ ٔسَ 
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فياػشٕب  

6 

قطوز آة 

اي  ٔٙغمٝ

 وطٔبٖ

احهبء ضٚقٟبي سٛإ٘ٙس ؾبظي ثرف غيطزِٚشي 

 زض زضيبفز فقبِيشٟبي لبثُ ٚاٌصاضي
 سمبضب ٔحٛض

اِٚٛيز ٞبي دػٚٞكي ٚ 

ٛض زض ظٔيٙٝ فٙبٚضي وك

ٔسيطيز، الشهبزي ٚ 

 ثبظضٌب٘ي

ٔكىالر  سإطيط-13

اػشٕبفي، فطٍٞٙي ٚ 

حمٛلي ثط عطحٟبي 

سٛؾقٝ ٔٙبثـ آة ٚ سقييٗ 

ػٟز  اٍِٛي ٔٙبؾت

ٔسيطيز ٔٙبثـ آة ثب زض 

٘ؾط ٌطفشٗ ٔؿبئُ 

 اػشٕبفي

وٕجٛز سٛا٘بيي ثرف ذهٛني ٚ غيط 

 زِٚشي زض  زضيبفز فقبِيز
 ثٟيٙٝ ؾبظي ثطٖٚ ؾذبضي

ضاٜ حُ اضائٝ 

 ٔكىُ

7 

قطوز آة 

اي  ٔٙغمٝ

 وطٔبٖ

سسٚيٗ زؾشٛضاِقُٕ ٘ؾبضر ثط حمٛق ٚ زؾشٕعز 

ٔٙبثـ ا٘ؿب٘ي قطوشٟبي ديٕب٘ىبضي لطاضزازٞبي 

 ثطٖٚ ؾذبضي

 سمبضب ٔحٛض

اِٚٛيز ٞبي دػٚٞكي ٚ 

فٙبٚضي وكٛض زض ظٔيٙٝ 

ٔسيطيز، الشهبزي ٚ 

 ثبظضٌب٘ي

ٔكىالر  سإطيط-13

اػشٕبفي، فطٍٞٙي ٚ 

ٟبي حمٛلي ثط عطح

سٛؾقٝ ٔٙبثـ آة ٚ سقييٗ 

ػٟز  اٍِٛي ٔٙبؾت

ٔسيطيز ٔٙبثـ آة ثب زض 

٘ؾط ٌطفشٗ ٔؿبئُ 

 اػشٕبفي

يىؿبٖ ؾبظي دطزاذشٟب ثب فطز ٔكبثٝ زض 

 ؾبظٔبٖ
 ثٟجٛز فّٕىطز ٚ ٘ؾبضر

سٟيٝ 

 زؾشٛضاِقُٕ

 

 زيست محيطمحًر  -7

 صيؼت هحيظ ٍ خبن آة، حفبظت ٍ ويفی هذيشيت 7-1

 فيرد
ػىًان 

 ضرکت
 ييمحصًل وها اهذاف مًرد اوتظار داليل ايلًيت داضته يذيػىًان مطکل کل  ياسىاد باال دست قيع تحقوً قيػىًان تحق
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 فيرد
ػىًان 

 ضرکت
 ييمحصًل وها اهذاف مًرد اوتظار داليل ايلًيت داضته يذيػىًان مطکل کل  ياسىاد باال دست قيع تحقوً قيػىًان تحق

1 

قطوز آة 

اي  ٔٙغمٝ

 اضزثيُ

ثطضؾي ٘حٜٛ وٙشطَ آاليٙسٜ ٞبي عجيقي چكٕٝ 

ٞبي آثٍطْ ٔٙغمٝ ٘يط زض حٛضٝ آثطيع ؾس يبٔچي ٚ 

 ثٟطٜ ثطزاضي الشهبزي اظ آاليٙسٜ ٞب

 سمبضب ٔحٛض

بي دػٚٞكي ٚ اِٚٛيز ٞ

فٙبٚضي وكٛض زض ظٔيٙٝ 

 ٔحيظ ظيؿز

ثطضؾي ٔٙبثـ     -9

آاليٙسٜ آة ٚ اضائٝ 

ضاٞىبضٞبيي ػٟز 

وٙشطَ، وبٞف ٚ حصف 

ٞب آِٛزٌي  

ثبال ثٛزٖ غّؾز آاليٙسٜ ٞبي ٔقس٘ي 

٘ؾيط آضؾٙيه زض چكٕٝ ٞبي آثٍطْ 

ٔٙغمٝ ٘يط وٝ ثٝ ٔرعٖ قطة يبٔچي 

 ظٞىف ٔي قٛز.

آاليٙسٜ ٞبي  اضايٝ ضاٞىبض وٙشطَ ٚ سهفيٝ

ٔقس٘ي چكٕٝ ٞبي آثٍطْ ثسٖٚ اظ ثيٗ 

ضفشٗ ذبنيز زضٔب٘ي آٟ٘ب ثٝ ٕٞطاٜ آ٘بِيع 

 الشهبزي ضاٞىبض

اضائٝ ضاٜ حُ 

 ٔكىُ

2 

قطوز آة 

اي  ٔٙغمٝ

 اِجطظ

سحّيُ غئٛٔىب٘يىي فطٚ٘كؿز زض زقشٟبي اؾشبٖ 

 اِجطظ
 سمبضب ٔحٛض

اِٚٛيز ٞبي دػٚٞكي ٚ 

فٙبٚضي وكٛض زض ظٔيٙٝ 

 آة

دسيسٜ  ٚػٛز    -8

ٞب ٚ  فطٚ٘كؿز زض زقز

ضطٚضر اضائٝ ضاٞىبضٞبي 

 ديكٍيطا٘ٝ

    
سٟيٝ 

 زؾشٛضاِقُٕ

3 

قطوز آة 

اي  ٔٙغمٝ

 اِجطظ

ثطضؾي زؾشطؾي ثيِٛٛغيىي فٙبنط ؾٍٙيٗ زض 

 ضؾٛثبر ضٚزذب٘ٝ وطع
 سمبضب ٔحٛض

اِٚٛيز ٞبي دػٚٞكي ٚ 

فٙبٚضي وكٛض زض ظٔيٙٝ 

 آة

ثطضؾي ٔٙبثـ     -9

آاليٙسٜ آة ٚ اضائٝ 

ٞىبضٞبيي ػٟز ضا

وٙشطَ، وبٞف ٚ حصف 

ٞب آِٛزٌي  

فّعار ؾٍٙيٗ ٔٛػٛز زض ضؾٛة 

ضٚزذب٘ٝ يىي اظ ٔٙبثـ آاليٙسٜ ثبِمٜٛ اة 

اؾز وٝ الظْ اؾز زض ايٗ ذهٛل 

 ٔغبِقٝ ا٘ؼبْ قٛز.

ثبظٜ ثٙسي ضٚزذب٘ٝ ثٝ ِحبػ آِٛزٌي 

ضؾٛة، سقييٗ ٔيعاٖ فّعار ؾٍٙيٗ زض 

زؾشطؼ ثيِٛٛغوي زض ٞط يه اظ ثبظٜ ٞب، 

ييٗ ؾٟٓ ضؾٛة زض آِٛزٌي ضٚزذب٘ٝ سق

 وطع 

اضائٝ ضاٜ حُ 

 ٔكىُ

4 

قطوز آة 

اي  ٔٙغمٝ

آشضثبيؼبٖ 

 قطلي

ثطضؾي اؾشفبزٜ اظ ػّجه ٞب ثطاي ثٟجٛز ويفيز 

دؿبة ٚ آثٟبي غيط ٔشقبضف ثب حصف ٘يشطٚغٖ ، 

 فؿفط ،فّعار ؾٍٙيٗ ٚ ؾْٕٛ 

دبيبٖ ٘بٔٝ 

 زا٘كؼٛيي

اِٚٛيز ٞبي دػٚٞكي ٚ 

ٙٝ فٙبٚضي وكٛض زض ظٔي

 ٔحيظ ظيؿز

ثطضؾي ٔٙبثـ     -9

آاليٙسٜ آة ٚ اضائٝ 

ضاٞىبضٞبيي ػٟز 

وٙشطَ، وبٞف ٚ حصف 

 ٞب آِٛزٌي

ٚػٛز فؿفط ٚاظر ثيف اظ حس اؾشب٘ساضز 

زض دؿبة ذطٚػي ؾيؿشٓ ٞبي سهفيٝ 

ٚػٛز فّعار ؾٍٙيٗ  -فبضالة قٟطي 

 -ٚؾْٕٛ زض دؿبة ٞبي نٙقشي 

 -افعايف قٛضي اثٟبي ظيطظٔيٙي 

ٔٙبثـ آة ؾغحي ٚ  ٌؿشطـ آِٛزٌي

 سقسز آاليٙسٜ ٞب زض آٟ٘ب 

سسٚيٗ ضٚقٟبي ثٟيٙٝ ٚ الشهبزي ػٟز 

 اضسمبء ويفيز آثٟبي غيطٔشقبضف

سٟيٝ 

 زؾشٛضاِقُٕ
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 فيرد
ػىًان 

 ضرکت
 ييمحصًل وها اهذاف مًرد اوتظار داليل ايلًيت داضته يذيػىًان مطکل کل  ياسىاد باال دست قيع تحقوً قيػىًان تحق

5 

قطوز آة 

اي  ٔٙغمٝ

آشضثبيؼبٖ 

 قطلي

اضظيبثي ٚ سقييٗ اططار وٕي ٚ ويفي ٚضٚز قيطاثٝ ثٝ 

 ؾفطٜ آثٟبي ظيطظٔيٙي زض ٔحُ زفٗ ظثبِٝ سجطيع

 دبيبٖ ٘بٔٝ

 زا٘كؼٛيي

اِٚٛيز ٞبي دػٚٞكي ٚ 

فٙبٚضي وكٛض زض ظٔيٙٝ 

 ٔحيظ ظيؿز

ثطضؾي ٔٙبثـ     -9

آاليٙسٜ آة ٚ اضائٝ 

ضاٞىبضٞبيي ػٟز 

وٙشطَ، وبٞف ٚ حصف 

 ٞب آِٛزٌي

٘يبظ ثٝ سقييٗ اثقبز ٌؿشطٜ آِٛزٌي ٘بقي 

 اظ زفٗ ظثبِٝ

قٙبؾبيي ٚ سقييٗ ٌؿشطٜ آِٛزٌي ٘بقي اظ 

اضائٝ قيطاثٝ ظثبِٝ ٞبي زفٗ قسٜ ٚ 

ضٞىبضٞبي وبٞف سجقبر ظيؿز ٔحيغي 

 ٔٛضٛؿ ثط ٔٙبثـ آة ظيطظٔيٙي ٔٙغمٝ

اضائٝ ضاٜ حُ 

 ٔكىُ

6 

قطوز آة 

اي  ٔٙغمٝ

آشضثبيؼبٖ 

 غطثي

طضؾي سغييطار ؾغح سطاظ آة زضيبچٝ اضٚٔيٝ ثب ث

  قٙبذشي، آ٘بِيعٞبي اؾشفبزٜ اظ ٔغبِقبر ظٔيٗ

غئٛقيٕيبيي ٚ سإطيط آٖ ثط ضٚي سغييطار زضيبچٝ ٚ  

 اططار ظيؿز ٔحيغي آٖ

 سمبضب ٔحٛض

اِٚٛيز ٞبي دػٚٞكي ٚ 

فٙبٚضي وكٛض زض ظٔيٙٝ 

 ٔحيظ ظيؿز

فمساٖ ؾبٔب٘ٝ يب     -2

قجىٝ وبُٔ دبيف 

يىذبضچٝ ٔٙبثـ آة)وٕي 

 ٚ ويفي(

ايٗ دطٚغٜ يه وبض دػٚٞكي، وبضثطزي 

ٚ سمبضب ٔحٛض ثٛزٜ ٚ  ثطاي اِٚيٗ ثبض 

چٙيٗ ٔغبِقٝ اي زض ٔٛضز زضيبچٝ اضٚٔيٝ 

ضر ٔي ٌيطز، وٝ زض ٟ٘بيز ٔي نٛ

سٛا٘س زض ثحض  احيبي زضيبچٝ اضٚٔيٝ ٚ  

اططار ظيؿز ٔحيغي آٖ ٔفيس ٚ 

 وبضثطزي ثبقس 

ثب ٔغبِقبر زليك ظٔيٗ قٙبذشي ٚ ا٘ؼبْ 

آظٔبيف ٞبي ٔشقسز غئٛقيٕيبيي ضؾٛثبر 

ٚ ؾبظ٘سٞبي ظٔيٗ قٙبؾي زضيبچٝ اضٚٔيٝ، 

ٔي سٛاٖ ثٝ سبضيرچٝ سحٛالر ضخ زازٜ ٚ 

ٞبي ٔرشّف )ٔب٘ٙس  ظ آٟ٘ب زض زٚضٜفُّ ثطٚ

سغييطار سطاظ ؾغح آة، ٔيعاٖ قٛضي، 

اططار الّيٕي، ذكه ؾبِي ٞبي ٌصقشٝ ٚ 

...( دي ثطز. اظ ٘شبيغ حبنّٝ ٔيشٛاٖ فُّ ٚ 

فٛأُ ذكىي اذيط زضيبچٝ ٚ اططار 

ظيؿز ٔحيغي حبنُ ضا ثطضؾي وطزٜ ٚ 

 آ٘طا ثٟشط ٔسيطيز ٕ٘ٛز

اضائٝ ضاٜ حُ 

 ٔكىُ

7 

قطوز آة 

اي  ٙغمٝٔ

آشضثبيؼبٖ 

 غطثي

قٙبؾي ثٛٔي ػٟز ٔحبؾجٝ ٚ ثطآٚضز  سسٚيٗ ضٚـ

 ٞبي آثي وكٛض  ٔحيغي ديىطٜ آثٝ ظيؿز حك
 سمبضب ٔحٛض

اِٚٛيز ٞبي دػٚٞكي ٚ 

فٙبٚضي وكٛض زض ظٔيٙٝ 

 ٔحيظ ظيؿز

ضطٚضر حفبؽز -12

ٞب ٚ ؾٛاحُ ٚ  ضٚزذب٘ٝ

 ؾبٔب٘سٞي آٟ٘ب

سبوٖٙٛ اضظيبثي ػبٔقي اظ ا٘ٛاؿ 

ز ػٟز ا٘شربة يب ٞبي ٔٛػٛ ضٚـ

سطيٗ ضٚـ ثب  سٛؾقٝ ثٟشطيٗ ٚ ٔشٙبؾت

قطايظ ثٛٔي ٔٙبعك ٔرشّف وكٛض 

ٔحيغي  ظيؿز  ػٟز ثطآٚضز حمبثٝ

ٞبي آثي نٛضر ٍ٘طفشٝ اؾز.  ديىطٜ

ايٗ دػٚٞف ثٝ ز٘جبَ اضظيبثي ٚ سحّيُ 

ٞبي  ٘مبط لٛر ٚ ضقف ا٘ٛاؿ ضٚـ

ٞبي ثٛٔي ػٟز  سسٚيٗ ٚ اضائٝ ضٚـ

ٔحيغي  ٔحبؾجٝ ٚ ثطآٚضز حمبثٝ ظيؿز

ٞبي ٔٛػٛز زض ٔٙبعك  ٞب ٚ سبالة ضٚزذب٘ٝ

ثبقس. ٕٞچٙيٗ ثبيؿشي  ٔرشّف وكٛض ٔي

ٞبي سٛؾقٝ زازٜ قسٜ  اظ ضٚـ وٝ ٞط يه

ثٝ نٛضر ٔٛضزي ٚاؾٙؼي ٚ اضظيبثي 

 ٌطزز. 

سسٚيٗ 

 اؾشب٘ساضز
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ٔٛػٛز ٚ زض زؾشطؼ ٘ؿجز ثٝ سٛؾقٝ ٚ 

ٙبؾت ثب ٔٙبعك ٞبي ثٛٔي ٔش اضائٝ ضٚـ

ٞبي ٔرشّف وكٛض ػٟز  ٚ حٛضٝ

ٞبي  ٔحيغي ديىطٜ ظيؿز  ثطآٚضز حمبثٝ

 ثبقس. ٞب( ٔي ٞب ٚ سبالة آثي )ضٚزذب٘ٝ

8 

قطوز آة 

اي  ٔٙغمٝ

 سٟطاٖ

ثطضؾي سٛا٘بيي ػصة فّعار ؾطة، ٔؽ ٚوبزٔيْٛ 

سٛؾظ ثبوشطيٟبي ػبشة، ٔٙغمٝ ٔٛضز ٔغبِقٝ 

 زضيبچٝ ؾس ٔبّٔٛ

 سمبضب ٔحٛض

اِٚٛيز ٞبي دػٚٞكي ٚ 

فٙبٚضي وكٛض زض ظٔيٙٝ 

 ةآ

ثطضؾي ٔٙبثـ     -9

آاليٙسٜ آة ٚ اضائٝ 

ضاٞىبضٞبيي ػٟز 

وٙشطَ، وبٞف ٚ حصف 

 ٞب آِٛزٌي

حصف فّعار ؾٍٙيٗ ٔربعطٜ أيع 

 سٛؾظ ثبوشطي ٞبي ػبشة ايٗ فّعار

اضسمب ٚ ثٟجٛز ويفيز فيعيىٛقيٕيبيي آة 

 ٔٙغمٝ ؾس ٔبّٔٛ ػٟز قطة

اضائٝ ضاٜ حُ 

 ٔكىُ

9 

قطوز آة 

اي  ٔٙغمٝ

 سٟطاٖ

ٞبي وبضآٔس ٟٔبض ٔقضُ دسيسٜ  قٙبؾبيي ضٚـ

قىٛفبيي ٚ ضقس ػّجىي زضيبچٝ ؾسٞبي اؾشبٖ 

 سٟطاٖ

 سمبضب ٔحٛض

اِٚٛيز ٞبي دػٚٞكي ٚ 

فٙبٚضي وكٛض زض ظٔيٙٝ 

 آة

ثطضؾي ٔٙبثـ     -9

آاليٙسٜ آة ٚ اضائٝ 

ضاٞىبضٞبيي ػٟز 

وٙشطَ، وبٞف ٚ حصف 

 ٞب آِٛزٌي

ثب سٛػٝ ثٝ ايٗ ٔؿئّٝ وٝ ضقس ثي     

زض ٔربظٖ ؾسٞب اظ ضٚيٝ ػّجه ٞب 

ويفيز آة ثٝ قسر ٔي وبٞس ٚ زض 

ٟ٘بيز ثبفض ٔطي زضيبچٝ ٔي قٛز ٚ 

زض حبَ حبضط ثؿيبضي اظ زضيبچٝ ؾسٞب 

ثب دسيسٜ قىٛفبيي ٚ ضقس ػّجىي 

ٔٛاػٟٙس ٘يبظٔٙس قٙبؾبيي ضٚـ ٞبي 

 وبضأس ٟٔبض ايٗ ٔقضُ ٔي ثبقس

ضسمب ٚ ثٟجٛز ويفيز آة ٔربظٖ ؾسٞبي 

 سٟطاٖ 

اضائٝ ضاٜ حُ 

 كىُٔ

11 

قطوز آة 

اي  ٔٙغمٝ

چٟبض ٔحبَ 

 ٚ ثرشيبضي

ٔغبِقٝ ٚ قٙبذز ٔٙبثـ آاليٙسٜ ؾفطٜ ٞبي آة 

 ظيطظٔيٙي زض اؾشبٖ چٟبضٔحبَ ٚ ثرشيبضي
 سمبضب ٔحٛض

اِٚٛيز ٞبي دػٚٞكي ٚ 

فٙبٚضي وكٛض زض ظٔيٙٝ 

 آة

ثطضؾي ٔٙبثـ     -9

آاليٙسٜ آة ٚ اضائٝ 

ضاٞىبضٞبيي ػٟز 

وٙشطَ، وبٞف ٚ حصف 

 ِعْٚ حفبؽز ويفي ٔٙبثـ آة ظيطظٔيٙي

قٙبؾبيي ٔٙبثـ آاليٙسٜ ٘مغٝ اي ٚ يب غيط 

ٔشٕطوع زض زقشٟبي اؾشبٖ ٚ سبطيط ٔؿشميٓ 

يب غيط ٔؿشميٓ آٟ٘ب ثط ٔٙبثـ آة ظيطظٔيٙي 

ٞط زقز ٚ اضائٝ ضاٞىبض ػٟز حصف يب 

اضائٝ ضاٜ حُ 

 ٔكىُ
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 وبٞف اطط آاليٙسٜ ٞب بٞ آِٛزٌي

11 

قطوز آة 

اي  ٔٙغمٝ

ذطاؾبٖ 

 ضضٛي

ثطضؾي أىبٖ ٔغبِقٝ ٚ قٙبؾبيي ٔٙبثـ آِٛزٜ  

وٙٙسٜ ٔٙبثـ آة اؾشبٖ ثب وٕه ضٚـ ٞبي ؾٙؼف 

 اظ زٚض

دبيبٖ ٘بٔٝ 

 زا٘كؼٛيي

اِٚٛيز ٞبي دػٚٞكي ٚ 

فٙبٚضي وكٛض زض ظٔيٙٝ 

 ٔحيظ ظيؿز

ثطضؾي ٔٙبثـ     -9

آاليٙسٜ آة ٚ اضائٝ 

ضاٞىبضٞبيي ػٟز 

وٙشطَ، وبٞف ٚ حصف 

 ٞب آِٛزٌي

آِٛزٜ وٙٙسٜ ٔٙبثـ آة قٙبؾبيي ٔٙبثـ 

 ٞبي ؾغحي ٚ ظيطظٔيٙي

وبضثطز ؾٙؼف اظ زٚض ثٝ ٔٙؾٛض أىبٖ  

ٔغبِقٝ ٚ قٙبؾبيي ٔٙبثـ آِٛزٜ وٙٙسٜ ٔٙبثـ 

 آة اؾشبٖ 

اضائٝ ضاٜ حُ 

 ٔكىُ

12 

قطوز آة 

اي  ٔٙغمٝ

ذطاؾبٖ 

 ضضٛي

اضظيبثي اططار ظيؿز ٔحيغي نٙبيـ ؾٍٙبٖ ذٛاف 

ي ؾغحي ثط ٔٙبثـ آثي )ثٝ ٕٞطاٜ ٔسَ ؾبظي آثٟب

 ٚ ظيطظٔيٙي(

 سمبضب ٔحٛض

اِٚٛيز ٞبي دػٚٞكي ٚ 

فٙبٚضي وكٛض زض ظٔيٙٝ 

 ٔحيظ ظيؿز

ثطضؾي ٔٙبثـ     -9

آاليٙسٜ آة ٚ اضائٝ 

ضاٞىبضٞبيي ػٟز 

وٙشطَ، وبٞف ٚ حصف 

ٞب آِٛزٌي  

سقييٗ قطايظ وٕي ٚ ويفي ٔٙبثـ آة 

 زض دبييٗ زؾز نٙبيـ ؾٍٙبٖ ذٛاف

ٔسَ ؾبظي ضيبضي وٕي ٚ ويفي ٔٙبثـ 

ة )ؾغحي ٚ ظيطظٔيٙي( زض ٔٙبعك سحز آ

 سبطيط نٙبيـ ؾٍٙبٖ ذٛاف زض دبييٗ زؾز

اضائٝ ضاٜ حُ 

 ٔكىُ

13 

قطوز آة 

اي  ٔٙغمٝ

ذطاؾبٖ 

 قٕبِي

ثطضؾي ٚ سحّيُ حؿبؾيز ضيؿه ٔٙبثـ آاليٙسٜ ٚ 

زفٗ ظثبِٝ ثط آِٛزٌي ٔٙبثـ وبضؾشي ٚ ويفي ضٚزذب٘ٝ 

 اي اؾشبٖ

 سمبضب ٔحٛض

اِٚٛيز ٞبي دػٚٞكي ٚ 

ي وكٛض زض ظٔيٙٝ فٙبٚض

 آة

ثطضؾي ٔٙبثـ     -9

آاليٙسٜ آة ٚ اضائٝ 

ضاٞىبضٞبيي ػٟز 

وٙشطَ، وبٞف ٚ حصف 

ٞب آِٛزٌي  

 ضطٚضر حفبؽز ويفّي ٔٙبثـ آة

ثطضؾي ٚ سحّيُ حؿبؾيز ضيؿه ٔٙبثـ 

آاليٙسٜ ٚ زفٗ ظثبِٝ ثط آِٛزٌي ٔٙبثـ 

 وبضؾشي ٚ ويفي ضٚزذب٘ٝ اي اؾشبٖ

اضائٝ ضاٜ حُ 

 ٔكىُ

14 

قطوز آة 

اي  ٙغمٝٔ

 ظ٘ؼبٖ

ٞب  ثطضؾي ٚ اضظيبثي ٘مف ٔهبضف وٛزٞب ٚ آفشىف

ٞبي آة زض سرطيت ويفيز آة زض  فٙٛاٖ آاليٙسٜ ثٝ

 اؾشبٖ

 سمبضب ٔحٛض

اِٚٛيز ٞبي دػٚٞكي ٚ 

فٙبٚضي وكٛض زض ظٔيٙٝ 

 ٔحيظ ظيؿز

فسْ قٙبؾبيي ٚ     -1

اؾشفبزٜ ثٟيٙٝ اظ ٔٙبثـ 

آة ٚ ٔسيطيز يىذبضچٝ 

 ٔٙبثـ آثي

آة ثٛؾيّٝ ؾْٕٛ آفز آِٛزٌي ٔٙبثـ 

وف يىي اظ ٔقضالر ظيؿز ٔحيغي 

زض اؾشبٖ ظ٘ؼبٖ ٔحؿٛة ٔي ٌطزز وٝ 

ثٝ ِحبػ سٛؾقٝ وكبٚضظي ٚ سٙٛؿ آفبر 

ٌيبٞي، اؾشفبزٜ اظ ؾْٕٛ ٔصوٛض 

ٌؿشطـ ضٚظافعٚ٘ي يبفشٝ اؾز. ٚضٚز 

ٔسيطيز حٛضٝ آثطيع ٚ ثطآٚضز ٔيعاٖ ٚضٚز 

ثبض آِي ٘بقي اظ ظٞبة ٞبي وكبٚضظي ثٝ 

ٔٙبثـ آة ٚ وٙشطَ ٔيعاٖ ٔهطف ؾْٕٛ ٚ 

كبٚضظي زض ؾغح حٛضٝ ٚ وٛزٞبي و

اضائٝ ضاٞىبضٞبيي ثطاي ػٌّٛيطي ٚ وبٞف 

اضائٝ ضاٜ حُ 

 ٔكىُ
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آفز وف ٞبثٝ ٔحيظ ظيؿز ثالفبنّٝ 

دؽ اظ ٔهطف نٛضر ٔي ٌيطز ٚ ثب 

وٝ ايٗ ؾْٕٛ  سٛػٝ ثٝ اططار ظيب٘جبضي

حشي زض غّؾز ٞبي وٓ ثط ضٚي ٔٙبثـ 

آة ٔي ٌصاض٘س ضطٚضي اؾز ٚضقيز 

ٔٛػٛز  اضظيبثي ٌطزيسٜ ٚ زض ٟ٘بيز 

 ثط٘بٔٝ ػبٔـ ٔسيطيشي افٕبَ ٌطزز.

 آِٛزٌي ٞبي ٘بقي اظ آٖ

15 

ؾبظٔبٖ آة 

ٚ ثطق 

 ذٛظؾشبٖ

 ٚ آثيبضي قجىٝ ٞبي آة ظٜ ا٘شمبَ ٞبي قيٜٛ

 ٞبي وبٖ٘ٛ ٚ ٞٛاِقؾيٓ ٔسيطيز زض وطذٝ ظٞىكي

 ٞب قجىٝ ضيعٌطزٔؼبٚض

 سمبضب ٔحٛض

 ٚ دػٚٞكي ٞبي اِٚٛيز

 ظٔيٙٝ زض وكٛض فٙبٚضي

 آة

 ٔٙبثـ ثطضؾي    -9

 اضائٝ ٚ آة آاليٙسٜ

 ػٟز ضاٞىبضٞبيي

 حصف ٚ وبٞف وٙشطَ،

 ٞب آِٛزٌي

 زض ضيعٌطز ٞبي وبٖ٘ٛ ٟٔبض ٚ ٔسيطيز

 (ٞٛضاِقؾيٓ) وطذٝ حٛضٝ

 ٞبي وبٖ٘ٛ ٟٔبض ٚ ٔسيطيز ٔٙؾٛض ثٝ

 فٕسسبً) وطذٝ ضٚزذب٘ٝ حٛضٝ زض ضيعٌطز

 ٞبي ظٞبة ا٘شمبَ ٘حٜٛ ،(ٞٛضاِقؾيٓ

 ثٝ وطذٝ ظٞىكي ٚ آثيبضي ٞبي قجىٝ

 .ٌيطز لطاض ثطضؾي ٔٛضز ثبيؿشي ٞٛضاِقؾيٓ

 حُ ضاٜ اضائٝ

 ٔكىُ

16 

ؾبظٔبٖ آة 

ٚ ثطق 

 ذٛظؾشبٖ

 چطذٝ ثط غجبض ٚ ٌطز اثطٞبي آطبض سحّيُ ٚ اضظيبثي

 زضاظٔسر زض وكٛض آة ٔٙبثـ ٔسيطيز ٚ آة
 سمبضب ٔحٛض

 ٚ دػٚٞكي ٞبي اِٚٛيز

 ظٔيٙٝ زض وكٛض فٙبٚضي

 آة

 ٔٙبثـ ثطضؾي    -9

 اضائٝ ٚ آة آاليٙسٜ

 ػٟز ضاٞىبضٞبيي

 حصف ٚ وبٞف وٙشطَ،

 ٞب آِٛزٌي

اثٟبٔبر ٔشقسي زض ذهٛل سإطيط 

زضاظٔسر دسيسٜ اثطٞبي ٌطزٚغجبض ثط 

ثيالٖ ٔٙبثـ آة، سجريط ٚ سقطق ٌيبٞبٖ، 

ويفيز ٔٙبثـ آثي ٚ ٘يبظٞبي 

ٔحيغي ٚػٛز زاضز وٝ سغييط ٞط  ظيؿز

ٞبي  سٛا٘س ؾيبؾز ٔي يه اظ آٟ٘ب

ٔسيطيز ٔٙبثـ آة ضا ثىّي ٔشحَٛ 

ؾبظز. ايٗ دطٚغٜ سحميمبسي ثٝ ز٘جبَ 

ٌٛيي ثٝ اثٟبٔبر ٔٛػٛز زض  دبؾد

ذهٛل ايٗ دسيسٜ ٚ ضاٞىبضي ٔسيطيز 

 ثبقس.  ٚ وبٞف اططار آٖ ٔي

 ايٗ ا٘ؼبْ اظ ا٘شؾبض ٔٛضز ٞبي ذطٚػي اٞٓ

  ثبقس؛ ٔي ظيط ٔٛاضز قبُٔ دػٚٞف

 ٚ ٔغبِقبر ديكيٙٝ ٚ ؾٛاثك ثطضؾي

 ٌطفشٝ نٛضر( ذبضػي ٚ زاذّي) سحميمبر

 ، غجبض ٚ ٌطز ٚ قٗ ٞبي سٛفبٖ ظٔيٙٝ زض

 فطآيٙسٞبي ٚ فٛأُ اضائٝ ٚ قٙبؾبيي

 ٌطزٚغجبض، ٞبي سٛفبٖ ثٛػٛزآٚض٘سٜ

 حُ ضاٜ اضائٝ

 ٔكىُ
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17 

قطوز آة 

اي  ٔٙغمٝ

 ؾٕٙبٖ

اضظيبثي وٕي ٚ ويفي قجىٝ ٞبي ػٕـ آٚضي 

نٙقشي ثط ؾفطٜ ٞبي آة فبضالة قٟطي ٚ دؿبة 

 ظيطظٔيٙي

دبيبٖ ٘بٔٝ 

 زا٘كؼٛيي

اِٚٛيز ٞبي دػٚٞكي ٚ 

فٙبٚضي وكٛض زض ظٔيٙٝ 

 ٔحيظ ظيؿز

فسْ قٙبؾبيي ٚ     -1

اؾشفبزٜ ثٟيٙٝ اظ ٔٙبثـ 

آة ٚ ٔسيطيز يىذبضچٝ 

 ٔٙبثـ آثي

دؿبة ثٝ فٙٛاٖ عالي ذبوؿشطي ٔٛضز 

سٛػٝ ػبٔقٝ ػٟب٘ي لطاض ٌطفشٝ اؾز ٚ 

ي فبضالة قٟطي قجىٝ ٞبي ػٕـ آٚض

ٚ دؿبثٟبي نٙقشي ٚ سهفيٝ ذب٘ٝ ٞبي 

ٔطثٛط زض حبَ اػطا ٚ سىٕيُ ٔي 

ثبقٙس. أب ؾٛاَ ايٗ اؾز وٝ زض ٔٙبعك 

ذكه ثب ثبضـ وٓ ٚ ؾغح آة 

ظيطظٔيٙي فٕيك، اؾبؾب چٙيٗ دطٚغٜ 

ٞبيي زض اِٚٛيز ٞؿشٙس؟ ؾٛاَ زيٍط 

ايٙىٝ ثب ػٌّٛيطي اظ ٚضٚز ايٗ آة ثٝ 

ٖ ٔٙبثـ آة آة ظيطظٔيٙي، ثطاي ثيال

 ظيطظٔيٙي فىطي قسٜ اؾز؟

 دبؾد ثٝ ايٗ ؾٝ ؾٛاَ ٔٛضز ٘ؾط اؾز:

زض ٔٙبعك ذكه ثب ثبضـ وٓ ٚ فٕك  -

ظيبز ؾغح آة ظيطظٔيٙي، اؾبؾب دطٚغٜ 

ٞبي ػٕـ آٚضي ٚ سهفيٝ فبضالة ٚ 

 دؿبة زض اِٚٛيز ٞؿشٙس؟

ثطاي ثيالٖ ٔٙبثـ آة دؽ اظ حصف ايٗ  -

 ٚضٚزيٟب چٝ ضاٞىبضٞبيي ٚػٛز زاضز؟

ثطاي ذطٚػي سهفيٝ ذب٘ٝ ٞب، ثٟشطيٗ  -

ٔهطف چيؿز ٚ چٍٛ٘ٝ ضفبيز ذٛاٞس 

 قس؟ 

اضائٝ ضاٜ حُ 

 ٔكىُ

18 

 آة قطوز

 اي ٔٙغمٝ

 وطزؾشبٖ

 آِٛزٌي دصيطـ ؽطفيز ٚ ذٛزدباليي سٛاٖ ثطضؾي

 زض ٔبٞي دطٚضـ عطحٟبي دؿبة اظ ٘بقي

 اؾشبٖ ٞبي-ضٚزذب٘ٝ

 سمبضب ٔحٛض

 ٚ دػٚٞكي ٞبي اِٚٛيز

 ظٔيٙٝ زض وكٛض فٙبٚضي

 ٔٙبثـ آة

 حفبؽز ضطٚضر

 ٚ ؾٛاحُ ٚ ٞب ضٚزذب٘ٝ

 آٟ٘ب ؾبٔب٘سٞي

ٞبي عطح ضٚ٘س ضٚ ثٝ ضقس زضذٛاؾز

 دطٚضـ ٔبٞي زض اؾشبٖ
 سقييٗ ؽطفيز دصيطـ آِٛزٌي ضٚزذب٘ٝ

اضائٝ ضاٜ حُ 

 ٔكىُ

19 

قطوز آة 

اي  ٔٙغمٝ

 ٔبظ٘سضاٖ

ؽطفيز ذٛزدباليي ضٚزذب٘ٝ ٞب ٚ سقطيف 

ٙسٜ ٞب زض ٔٙبعك اؾشب٘ساضزٞبي ثبضٌصاضي آالي

 ٔرشّف ضٚزذب٘ٝ اي )ضٚزذب٘ٝ ٞبي ٔرشّف(

 سمبضب ٔحٛض

اِٚٛيز ٞبي دػٚٞكي ٚ 

فٙبٚضي وكٛض زض ظٔيٙٝ 

 آة

فسْ قٙبؾبيي ٚ     -1

اؾشفبزٜ ثٟيٙٝ اظ ٔٙبثـ 

آة ٚ ٔسيطيز يىذبضچٝ 

 ٔٙبثـ آثي

٘بوبفي ثٛزٖ اعالفبر ٔٛػٛز زض أط 

 ذٛز دباليي ضٚزذب٘ٝ ٞب
 بٔٝ وبضيسسٚيٗ ضاٜ حُ ٚقيٜٛ ٘

اضائٝ ضاٜ حُ 

 ٔكىُ

20 

قطوز آة 

اي  ٔٙغمٝ

 ٔطوعي

ثطضؾي ديبٔسٞبي ظيؿز ٔحيغي احساص قجىٝ 

 آثيبضي ؾبٜٚ
 سمبضب ٔحٛض

اِٚٛيز ٞبي دػٚٞكي ٚ 

فٙبٚضي وكٛض زض ظٔيٙٝ 

 آة

ٞبي  اططار عطح    -7

سٛؾقٝ ثط ٔٙبثـ 

 آة)ظيطظٔيٙي ٚ ؾغحي(

فطآيٙس اضظيبثي اططار ظيؿز ٔحيغي ثٝ 

ٕيٗ ٔقيبضٞب ٚ آييٗ ٘بٔٝ ٞبي فٙٛاٖ سض

ظيؿز ٔحيغي زض عطح ٞبي ٔرشّف 

اؾز وٝ اٞساف انّي آٖ قبُٔ ديف 

ثطضؾي اططار ظيؿز ٔحيغي زض احساص 

قجىٝ ٞبي آثيبضي ،اضائٝ ضاٞىبضٞبي 

ٔسيطيشي ظيؿز ٔحيغي ٚ اضائٝ ضٚـ 

اضائٝ ضاٜ حُ 

 ٔكىُ
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ثيٙي، قٙبذز ٚ سؼعيٝ ٚ سحّيُ 

ػعئيبر سٕبْ اططار ٔظجز ٚ ٔٙفي عطح 

ٞبي ٔحيظ ظيؿز عجيقي ٚ ا٘ؿب٘ي ٔي 

ثبقس. ثسيٗ ٔٙؾٛض زض ايٗ سحميك ؾقي 

ثطآٖ اؾز وٝ اططار ظيؿز ٔحيغي 

ٛض ٔٛضز اضظيبثي اػطاي عطح ٔصو

 لطاضٌيطز.

 ٞبيي زض حٛضٝ آثيبضي. 

21 

قطوز آة 

اي  ٔٙغمٝ

 ٔطوعي

ثطضؾي ٚ اضظيبثي ٔٙبثـ آة ظيطظٔيٙي زقز قبظ٘س 

ٖ ؾغح آة ٚ ٚضٚز اضان سحز سبطيط ثبال آٔس

 آِٛزٌيٟبي ٞيسضٚوطثٙي ٚ آاليٙسٜ ٞبي ٘فشي.

 سمبضب ٔحٛض

اِٚٛيز ٞبي دػٚٞكي ٚ 

فٙبٚضي وكٛض زض ظٔيٙٝ 

 ٔحيظ ظيؿز

ثطضؾي ٔٙبثـ     -9

آاليٙسٜ آة ٚ اضائٝ 

ضاٞىبضٞبيي ػٟز 

وٙشطَ، وبٞف ٚ حصف 

 ٞب آِٛزٌي

سٛؾقٝ فقبِيز ٞبي اوشكبفي اؾشرطاع 

فشي زض ٚ ثٟطٜ ثطزاضي اظ ٔٙبثـ ٘

وكٛضٞبي ٘فز ذيع ؾجت ثطٚظ 

ٔكىالر ظيؿز ٔحيغي ٔشقسزي ثطاي 

آٖ وكٛضٞب قسٜ وٝ يىي اظ ٟٕٔشطيٗ 

آٟ٘ب آِٛزٌي ٔٙبثـ آة ٚ افعايف ٔمساض 

ٞيسضٚوطثٗ ٞب زض آة ٔي ثبقس. 

لطاضٌيطي دباليكٍبٜ ٘فز أبْ ذٕيٙي 

زض زقز قبظ٘س يىي اظ ٔٙبثـ فٕسٜ 

قس وٝ ٚضٚز آاليٙسٜ ٞب ثٝ ايٗ ٔٙبثـ ٔيجب

ضطٚضي ٔيجبقس سحميك ػبٔقي زض ايٗ 

 ذهٛل نٛضر دصيطز.

اضظيبثي ٔيعاٖ ٚضٚز آِٛزٌيٟبي 

ٞيسضٚوطثٙي ٔٛػٛز زض ٞٛا ٚ ٔيعاٖ سبطيط 

آثٟبي ظيطظٔيٙي ٔٙغمٝ اظ ايٗ آِٛزٌيٟب  

زض اطط ثبضـ ثبضاٖ ٚ ػبضي قسٜ آثٟبي 

ؾغحي آِٛزٜ ٚ ٘فٛش آٟ٘ب ثٝ ؾفطٜ ٞبي 

 ظيطظٔيٙي.

اضائٝ ضاٜ حُ 

 ُٔكى

22 

قطوز آة 

اي  ٔٙغمٝ

 ٕٞساٖ

ٔغبِقٝ ٚ ثطضؾي اططار فقبِيز ٔقسٖ زض ثبالزؾز   

 ؾس ؾطاثي زض ويفيز آة

دبيبٖ ٘بٔٝ 

 زا٘كؼٛيي

اِٚٛيز ٞبي دػٚٞكي ٚ 

فٙبٚضي وكٛض زض ظٔيٙٝ 

 آة

ٞبي  اططار عطح    -7

سٛؾقٝ ثط ٔٙبثـ 

 آة)ظيطظٔيٙي ٚ ؾغحي(

ٚػٛز ٔقسٖ زض ثبالزؾز ؾس ٚ ِعْٚ 

ر وٕي ٚ ويفي ثط آة ثطضؾي اططا

 ٔٛػٛز زض زضيبچٝ ؾس

ثطضؾي اططار ضؾٛثبر ٘بقي اظ ثطزاقز 

ٔقبزٖ ثط ٔمساض حؼٓ آة شذيطٜ قسٜ ٚ 

 ويفيز آٖ

اضائٝ ضاٜ حُ 

 ٔكىُ
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23 

قطوز آة 

اي  ٔٙغمٝ

 يعز

اؾشرطاع ؾغح ظيط وكز ظضافي، ثبغي ٚ ٌّرب٘ٝ 

اي اؾشبٖ ثٝ سفىيه قٟطؾشبٖ ٚ ٔحسٚزٜ 

ظ سهبٚيط ٔبٞٛاضٜ اي ٚ ٔغبِقبسي، ثب اؾشفبزٜ ا

 ثطضؾي وبٞف ٚ افعايف ؾغٛح وكز 

 سمبضب ٔحٛض

اِٚٛيز ٞبي دػٚٞكي ٚ 

فٙبٚضي وكٛض زض ظٔيٙٝ 

 آة

ؾبظي  ثٟيٙٝ ضطٚضر-11

٘يبظ آثي ٔحهٛالر 

وكبٚضظي ٚ فمساٖ 

اٍِٛي وكز ٔٙبؾت ثب 

 ٔٛػٛز ٔٙبثـ آثي

٘جٛز اعالفبر وبفي زض ايٗ ذهٛل 

 ػٟز سهٕيٓ ٌيطي

سي وبُٔ اظ ٚضقيز سٟيٝ ثب٘ه اعالفب

وكز زض اؾشبٖ وٝ زض ٟ٘بيز وٕه ثٝ 

اضائٝ ضاٞىبضٞبي ٔٙبؾت ٚ فّٕي ػٟز 

ؾبظٌبضي ثرف وكبٚضظي ثب وٓ آثي ٔي 

 ثبقس

 اػطاي دبيّٛر

24 

قطوز آة 

اي  ٔٙغمٝ

 يعز

طضؾي ٔيعاٖ فطٚ٘كؿز زقز ٞبي اؾشبٖ زض ثبظٜ ث

 زٜ ؾبَ ٌصقشٝ ثب اؾشفبزٜ اظ سهبٚيط ضازاضي
 سمبضب ٔحٛض

يز ٞبي دػٚٞكي ٚ اِٚٛ

فٙبٚضي وكٛض زض ظٔيٙٝ 

 آة

ٚػٛز دسيسٜ     -8

ٞب ٚ  فطٚ٘كؿز زض زقز

ضطٚضر اضائٝ ضاٞىبضٞبي 

 ديكٍيطا٘ٝ

ٔكرم ٘جٛزٖ ٔيعاٖ فطٚ٘كز ظٔيٗ 

 زض اؾشبٖ

سقييٗ ٔيعاٖ ذؿبضار ٚ اططار  ؾٛء 

ثطزاقز ثيف اظ حس اظ ؾفطٜ ٞبي  آة 

 ظيطظٔيٙي

 اػطاي دبيّٛر

 

 زيست محيط ي آب -7

 (HSSE) صيؼت هحيظ ٍ اهٌيت ايوٌی، هحيظ، ذاؿتثْ 7-2

 

 رديف
ػىًان 

 ضرکت
 محصًل وهايي اهذاف مًرد اوتظار داليل ايلًيت داضته ػىًان مطکل کليذي اسىاد باال دستي  وًع تحقيق ػىًان تحقيق

1 

قطوز آة 

اي  ٔٙغمٝ

 اضزثيُ

ثطضؾي فُّ ٔطي ٚ ٔيط آثعيبٖ زض ٔرعٖ ؾس 

ضاٞىبضٞبي يبٔچي زض فهَٛ ذبل ٚ اضائٝ 

 انالحي

 سمبضب ٔحٛض

اِٚٛيز ٞبي دػٚٞكي ٚ 

فٙبٚضي وكٛض زض ظٔيٙٝ 

 ٔحيظ ظيؿز

ثطضؾي ٔٙبثـ     -9

آاليٙسٜ آة ٚ اضائٝ 

ضاٞىبضٞبيي ػٟز 

وٙشطَ، وبٞف ٚ حصف 

 ٞب آِٛزٌي

چٙسيٗ ؾبَ اؾز ٔطي ٚ ٔيط ٔبٞيبٖ 

زض ظٔبٟ٘بي ذبل زض ٔرعٖ ؾس يبٔچي 

ٜ اظ اسفبق ٔي افشس ٚ ثب فٙبيز ثٝ اؾشفبز

آة ايٗ ٔرعٖ ثطاي آة قطة ٔطوع 

اؾشبٖ ٚ ػٟز حفؼ ؾالٔز افطاز 

 ؾبوٗ زض ٔطوع اؾشبٖ ضطٚضر زاضز. 

زاليُ ٔطي ٚ ٔيط آثعيبٖ ٔكرم قٛز سب 

ضاٞىبضٞبي ٔٙبؾت ػٟز حصف آاليٙسٜ 

ٞبي ٔصوٛض زض سهفيٝ ذب٘ٝ آة قطة 

 اضزثيُ اسربش ٌطزز. 

اضائٝ ضاٜ حُ 

 ٔكىُ
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 رديف
ػىًان 

 ضرکت
 محصًل وهايي اهذاف مًرد اوتظار داليل ايلًيت داضته ػىًان مطکل کليذي اسىاد باال دستي  وًع تحقيق ػىًان تحقيق

2 

قطوز آة 

اي  ٔٙغمٝ

ؼبٖ آشضثبي

 غطثي

آٚضيٟبي ٔرشّف ػٟز حصف  ٞب ٚ فٗ ٔمبيؿٝ ضٚـ

ثّْٛ ػّجىي اظ ٔربظٖ آة قطة زض قطايظ 

يٛسطيفيىبؾيٖٛ ٔربظٖ ٚ ديكٟٙبز ضٚـ وبضثطزي 

ٔٙبؾت ثب ٔس٘ؾط لطاضزازٖ قطايظ اوِٛٛغيىي 

 ٔرعٖ ٔٛضز ٔغبِقٝ )ٔغبِقٝ ٔٛضزي ؾس ٟٔبثبز(

 سمبضب ٔحٛض

اِٚٛيز ٞبي دػٚٞكي ٚ 

ظٔيٙٝ فٙبٚضي وكٛض زض 

 ٔحيظ ظيؿز

سقٕيطار ٚ ٍٟ٘ساضي -14

اظ سإؾيؿبر آثي 

ٞبي ٞيسضِٚيىي)ؾس  ؾبظٜ

ٚ قجىٝ ٚ سبؾيؿبر 

ٞبي  ٚاثؿشٝ، ؾيؿشٓ

ثٙسي سإؾيؿبر،  آة

ػٌّٛيطي اظ ضقس ػّجىٟب 

)... ٚ 

ثب سٛػٝ ثٝ ايٙىٝ افعايف ػّجه زض 

ٔربظٖ اظ فٛأُ ٟٔٓ ايؼبز 

ٌطايي ٚ افز ويفيز آة قطة  سغصيٝ

 ٔيجبقس 

ض ٔي ضٚز ثب ا٘ؼبْ ايٗ ٔغبِقبر ا٘شؾب

ثٟشطيٗ ٚ وبضثطزي سطيٗ ضٚـ ػٟز حُ 

ٌطايي ٚ ضقس ػّجه ثب سٛػٝ  ٔقضُ سغصيٝ

ثٝ قطايظ اوِٛٛغيىي ٔٛػٛز زض آٖ 

ديكٟٙبز ٚ زض ايٗ ضاؾشب السأبر فّٕي 

 سٛؾظ قطوز نٛضر ٌيطز

اضائٝ ضاٜ حُ 

 ٔكىُ

3 

ؿشوت  

تَػؼِ 

هٌبثغ آة ٍ 

 ًيشٍي ايشاى

 هذيشيت استمبي ٍ ثْجَد شايث ًَيي ّبي سٍؽ

HSSE ثشلأثی ّبي عشح دس 
 تمبضب هحَس

ػيبػت ّبي ولی ػلن 

 ٍ فٌبٍسي
   

اسائِ ساُ حل 

 هـىل

4 

ؿشوت  

تَػؼِ 

هٌبثغ آة ٍ 

 ًيشٍي ايشاى

 ٍ ًَيي ّبي سٍؽ اسائِ ٍ تزبسة ثشسػی

 ٍ ػذ ّبي آػيت ؿٌبخت ثشاي وبسثشدي

 اًؼبى تْذيذات همبثل دس آثی ثشق ًيشٍگبُ

 تػبخ

 تمبضب هحَس
ػيبػت ّبي ولی ػلن 

 ٍ فٌبٍسي
  

سائِ ساّىبسّبي وبسثشدي رْت ثْجَد 

 ٍضؼيت هَرَد

اسائِ ساُ حل 

 هـىل

5 

ؿشوت  

تَػؼِ 

هٌبثغ آة ٍ 

 ًيشٍي ايشاى

اسائِ ساُ وبسّب ٍ سٍؽ ّبي ًَيي هذيشيت 

سيؼه ّبي ايوٌی ، ثْذاؿت ، صيؼت هحيغی 

ٍ اهٌيتی دس هشاحل هختلف ارشا ٍ ثْشُ 

 داسي پشٍطُ ّبثش

 تمبضب هحَس
ػيبػت ّبي ولی ػلن 

 ٍ فٌبٍسي
  

 ؿٌبػبيی، اسصيبثی ٍ هحبػجِ سيؼه

ثوٌظَس ثشسػی چگًَگی  HSEّبي 

دس  احتوبل ايزبد ضشس، ٍ كذهبت

 حيي ارشاي پشٍطُ

اسائِ ساُ حل 

 هـىل

6 

ؾبظٔبٖ آة 

ٚ ثطق 

 ذٛظؾشبٖ

 سمبضب ٔحٛض ضٚزذب٘ٝ آة ويفي ؾبظي ٔسَ
 چكٓ ؾٙس ضاٞجطزٞبي

 ٘يطٚ ٚظاضر ا٘ساظ

 ٔٙبثـ ثطضؾي    -9

 اضائٝ ٚ آة آاليٙسٜ

 ػٟز ضاٞىبضٞبيي

 حصف ٚ وبٞف وٙشطَ،

 ٞبي ضٚزذب٘ٝ آة ويفي ؾبظي ٔسَ

 ٞب ضٚزذب٘ٝ ويفي ٔسيطيز ػٟز اؾشبٖ

 .ثبقس ٔي ٘يبظ ٔٛضز

 ذٛظؾشبٖ اؾشبٖ ٞبي ضٚزذب٘ٝ آة ويفيز

 آٚضزٞب وبٞف زِيُ ثٝ اذيط ٞبي ؾبَ زض

 ؾطقبذٝ اظ آة ا٘شمبَ ٚ ٞب آاليٙسٜ ٚضٚز ،

 قسٜ ٔحؿٛؾي وبٞف زچبض ، اؾشبٖ ٞبي

 ٞبي ضٚزذب٘ٝ آة ويفي ؾبظي ٔسَ.اؾز

 حُ ضاٜ اضائٝ

 ٔكىُ
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 رديف
ػىًان 

 ضرکت
 محصًل وهايي اهذاف مًرد اوتظار داليل ايلًيت داضته ػىًان مطکل کليذي اسىاد باال دستي  وًع تحقيق ػىًان تحقيق

 ثطزاضي ثٟطٜ ٔسيطيز زض سٛا٘س ٔي اؾشبٖ ٞب آِٛزٌي

 ٚ ؾغحي ٞبي آة ٔٙبثـ اظ

7 

قطوز آة 

اي  ٔٙغمٝ

 ٕٞساٖ

ثطضؾي آطبض ٌطزقٍطي ٚ وبضثطي ٞبي ٔؿشمط ثط 

 فجبؼ آثبز   آة زض ضٚزذب٘ٝ ٞبي ويفيز ٔٙبثـ

دبيبٖ ٘بٔٝ 

 زا٘كؼٛيي

اِٚٛيز ٞبي دػٚٞكي ٚ 

فٙبٚضي وكٛض زض ظٔيٙٝ 

 آة

ثطضؾي ٔٙبثـ     -9

آاليٙسٜ آة ٚ اضائٝ 

ضاٞىبضٞبيي ػٟز 

وٙشطَ، وبٞف ٚ حصف 

 ٞب آِٛزٌي

افعايف ٚاحسٞبي ذسٔبسي زض ثبالزؾز 

، سبٔيٗ آة قطة سٛؾظ ضٚزذب٘ٝ ٚ 

 ِٖعْٚ إٞيز ويفيز آ

 ؽطفيز دصيطـ آِٛزٌي
اضائٝ ضاٜ حُ 

 ٔكىُ

 

 زيست محيط ي آب -7

 آثی ّبي عشح هحيغی صيؼت اسصيبثی 7-3

 رديف
ػىًان 

 ضرکت
 محصًل وهايي اهذاف مًرد اوتظار داليل ايلًيت داضته ػىًان مطکل کليذي اسىاد باال دستي  وًع تحقيق ػىًان تحقيق

1 

ؿشوت 

هذيشيت 

هٌبثغ آة 

 ايشاى

ّب ٍ  ضَاثظ، دػتَسالؼول اسصيبثی احشثخـی

همشسات هشتجظ ثب پبيؾ ٍ حفبظت ويفی هٌبثغ 

 آة وـَس

 تمبضب هحَس

اٍلَيت پظٍّـی ٍ 

فٌبٍسي وويؼيَى 

وـبٍسصي آة ٍ هٌبثغ 

 عجيؼی

ثشسػی هٌبثغ آاليٌذُ 

آة ٍ اسائِ ساّىبسّبيی 

رْت وٌتشل، وبّؾ ٍ 

 ّب حزف آلَدگی

گؼتشؽ ٍ احذاث ؿْشوْبي  

افت تشاص آة كٌؼتی ٍ وبسخبًِ ّب، 

آثخَاًْبي وـَس، هلشف ثی سٍيِ 

وَد ٍ ػوَم دس ثخؾ وـبٍسصي، 

ًجَد ػيؼتوْبي فبضالة وبسآ دس 

ثؼيبسي اص ؿْشّب ٍ سٍػتبّبي 

وـَس ٍ ػذم پبيؾ اػتبًذاسد ٍ 

هٌظن ويفيت آة ؿشة دس وـَس ٍ 

اص عشف ديگش ًمؾ ويفيت آة 

ؿشة دس ػالهت ارتوبع ٍ 

ّبي التلبدي ٍ صيؼت  ّضيٌِ

ی ٍاسدُ ثِ وـَس ضشٍست هحيغ

 

اسصيبثی ٍ تجييي ٍضؼيت هَرَد  -

حفبظت ٍ پبيؾ ويفی ٍ ثْذاؿتی 

هٌبثغ آة وـَس ثب تبويذ ثش هٌبثغ آة 

 ؿشة 

اسصيبثی ٍ تحليل احشثخـی ضَاثظ ٍ  -

ػتبًذاسدّب، ّب، ا ًبهِ همشسات )آئيي

ّب ٍ...( هشتجظ ثب حفبظت  دػتَسالؼول

ٍ پبيؾ ويفی هٌبثغ آة )ثِ تفىيه 

 وٌٌذُ هختلف( ّبي هلشف ثخؾ

اسائِ پيـٌْبدات ٍ ساّىبسّبي  -

وبّؾ خالء ٍ ؿىبف هَرَد دس 

اسائِ ساُ حل 

 هـىل



 122                                                                                                          شرکت مديريت منابع آب ايران و شرکتهاي زير مجموعه 

 
 

 رديف
ػىًان 

 ضرکت
 محصًل وهايي اهذاف مًرد اوتظار داليل ايلًيت داضته ػىًان مطکل کليذي اسىاد باال دستي  وًع تحقيق ػىًان تحقيق

اي ربهغ دس خلَف  اًزبم هغبلؼِ

پبيؾ صيؼتی ثْذاؿتی هٌبثغ آة 

 ؿشة سا هغشح هيؼبصد. 

صهيٌِ اػتبًذاسدّب ٍ ضَاثظ هَرَد دس 

صهيٌِ پبيؾ ٍ حفبظت ويفی هٌبثغ 

 آة

2 

 قطوز آة

اي  ٔٙغمٝ

 اضزثيُ

ٔحيغي ا٘ؼبْ قسٜ ثطاي  اضظيبثي ٔغبِقبر ظيؿز

ٞبي سٛؾقٝ اؾشبٖ، ٔغبِقٝ ٔٛضزي: ؾس ٚ  عطح

 قجىٝ ٞبي آثيبضي ٚ ظٞىكي يبٔچي ٚ ؾجالٖ 

 سمبضب ٔحٛض

اِٚٛيز ٞبي دػٚٞكي ٚ 

فٙبٚضي وكٛض زض ظٔيٙٝ 

 ٔحيظ ظيؿز

ٞبي  اططار عطح    -7

سٛؾقٝ ثط ٔٙبثـ 

 آة)ظيطظٔيٙي ٚ ؾغحي(

غّت ٔغبِقبر ظيؿز ٔحيغي ا

عطحٟبي سٛؾقٝ زض حس ٔٛضز ا٘شؾبض 

فّٕيبسي ٘كسٜ ا٘س ٚ دؽ اظ ثٟطٜ 

ثطزاضي اغّت دطٚغٜ ٞب، آؾيت ٞبي 

 ظيؿز ٔحيغي ٔكبٞسٜ ٔي ٌطزز.

آؾيت قٙبؾيِ اضظيبثي ٞبي ظيؿز 

 ٔحيغي ٚ اضايٝ ضاٞىبضٞبي ٔسيطيشي

اضائٝ ضاٜ حُ 

 ٔكىُ

3 

قطوز آة 

اي  ٔٙغمٝ

 اضزثيُ

ثٙسي ويفي ٚ آؾيت دصيطي ٔٙبثـ  ٚ دٟٙٝاضظيبثي 

آة ؾغحي )دبيّٛر ضٚزذب٘ٝ ٞبي زاذّي اؾشبٖ 

 اضزثيُ(

 سمبضب ٔحٛض

اِٚٛيز ٞبي دػٚٞكي ٚ 

فٙبٚضي وكٛض زض ظٔيٙٝ 

 ٔحيظ ظيؿز

ثطضؾي ٔٙبثـ     -9

آاليٙسٜ آة ٚ اضائٝ 

ضاٞىبضٞبيي ػٟز 

وٙشطَ، وبٞف ٚ حصف 

 ٞب آِٛزٌي

قسٜ اظ عطف قطوز ٔبزض  سىّيف .1

. زض حبَ حبضط سٕبٔي 2سرههي، 

 ضٚزذب٘ٝ ٞبي انّي زاذّي اؾشبٖ

اضزثيُ اظ ٔٙبثـ آاليٙسٜ ٔرشّف سبطيط ٔي 

ٔسيطيز ويفي ٚ حفؼ   دصيط٘س وٝ

يه ثطضؾي  دبيساضي ايٗ ضٚزذب٘ٝ ٞب ثٝ

 .ػبٔـ ٘يبظ زاضز

ٚضـ ٔٛػٛز ٚ ٔكرم قسٖ  ثطضؾي .1

ٔربعطار زض ثحض ويفيز آة ؾغحي 

ئٝ. سسٚيٗ ٚ اضا2اؾشبٖ،  ٞبي  قبذم 

اضظيبثي ويفي ٔٙبثـ آة ؾغحي ٚ ؾغح 

. قٙبؾبيي ٘مبط3ٞب،  دصيطي آٖ آؾيت  

دطذغط ٚ زض ٔقطو آؾيت قسيس اظ ٘ؾط 

. قٙبؾبيي فٕسٜ 4ويفي زض دٟٙٝ اؾشبٖ، 

وٙٙسٞبي عجيقي ٚ غيطعجيقي ويفي  آِٛزٜ

ثٙسي ويفي  . اضائٝ ٘مكٝ د5ٟٝٙاؾشبٖ، 

. اضظيبثي ضيؿه 6اؾشبٖ،  آثٟبي ؾغحي

. اضائٝ ثط٘بٔٝ 7ٛزٌي ٔٙبثـ آة ؾغحي، آِ

ٔٙبثـ آثٟبي ؾغحي  حفبؽز ويفي اظ

 اؾشبٖ

اضائٝ ضاٜ حُ 

 ٔكىُ

4 
قطوز آة 

اي  ٔٙغمٝ

ثطضؾي اططار حفط سُٛ٘ ٞبي ا٘شمبَ آة ثط ٔٙبثـ 

-آة ظيط ظٔيٙي زض ٔحسٚزٜ اِجطظ ػٙٛثي )عبِمبٖ
اِٚٛيز ٞبي دػٚٞكي ٚ  سمبضب ٔحٛض

ٔيٙٝ فٙبٚضي وكٛض زض ظ

ٞبي  اططار عطح    -7

سٛؾقٝ ثط ٔٙبثـ 

حفط سُٛ٘ ثب اططاسي  ثط ػطيبٖ آة  

سغصيٝ وٙٙسٜ  ؾفطٜ آة ظيط ظٔيٙي 

آثرٛاٖ  ٕٞطاٜ ٔي ثبقس  ٚ ٕٔىٗ اؾز 

  
اضائٝ ضاٜ حُ 

 ٔكىُ



                                                                                                                                                                                                                                    123                                                                                                                                                                                                                                  1398اولويت هاي تحقيقاتي وزارت نيرو در سال 
 
 

 رديف
ػىًان 

 ضرکت
 محصًل وهايي اهذاف مًرد اوتظار داليل ايلًيت داضته ػىًان مطکل کليذي اسىاد باال دستي  وًع تحقيق ػىًان تحقيق

ٔٛػت لغـ ػطيبٖ سغصيٝ وٙٙسٜ ؾفطٜ  (آة)ظيطظٔيٙي ٚ ؾغحي آة وطع( اِجطظ

ٌطزز ٚ ٔٛػت وبٞف حؼٓ آثرٛاٖ ٚ 

ايؼبز ػطيبٖ ٞبي ؾغحي زض ثرف 

 اظ آثرٛاٖ ٌطزز زيٍطي

5 

قطوز آة 

اي  ٔٙغمٝ

 ايالْ

ثطضؾي فُّ ضقس ػّجّه ٞب زض ؾس ٔرع٘ي ايالْ ٚ 

 ضاٞىبضٞبي ػٌّٛيطي اظ آٖ
 سمبضب ٔحٛض

اِٚٛيز ٞبي دػٚٞكي ٚ 

فٙبٚضي وكٛض زض ظٔيٙٝ 

 آة

فمساٖ ؾبٔب٘ٝ يب     -2

قجىٝ وبُٔ دبيف 

يىذبضچٝ ٔٙبثـ آة)وٕي 

 ٚ ويفي(

جّه ٞب ثبفض ٔهطف اوؿيػٖ ضقس ػّ

ٔحَّٛ آة ٌطزيسٜ ٚ ثب سٛػٝ ثٝ ٔهطف 

قطة آة ؾس ٔرع٘ي ايالْ  ثطضؾي 

 ايٗ ٔٛضٛؿ ٔٛضز ٘يبظ ٔي ثبقس.

ثب سٛػٝ ثٝ ايٙىٝ ٔهطف انّي آة ؾس 

ٔرع٘ي ايالْ ػٟز سبٔيٗ آة قطة 

قٟطؾشبٖ ايالْ ٔي ثبقس ٞسف اظ ايٗ 

ثطضؾي اضايٝ ضاٞىبضٞبيي ػٟز ضفـ ٚ اظ 

ػّجّه ٞب ٚ قٙبؾبيي ٘ٛؿ ثيٗ ثطزٖ 

ػّجّه ٞب ٚ اضايٝ ضاٞىبضٞبي ٔمبثّٝ ثب آٖ 

ٔي ثبقس ٚ زض ايٗ ضاؾشب قٙبؾبيي ٔطاحُ 

ضقس ٚ ضٚ٘س سٛؾقٝ آٟ٘ب ٚ ٔيعاٖ اطط 

ٌصاضي ثط ويفيز آة ثؿيبض ٟٔٓ ٚ 

 ضطٚضي ٔي ثبقس 

اضائٝ ضاٜ حُ 

 ٔكىُ

6 

قطوز آة 

اي  ٔٙغمٝ

 ايالْ

ٚضي ٘ب٘ٛ زض ثطضؾي ٚ أىبٖ ؾٙؼي اؾشفبزٜ اظ فٙب

وبٞف آِٛزٌي آة ظيطظٔيٙي زض ؾغح آثرٛاٖ ٞبي 

 اؾشبٖ ايالْ

 سمبضب ٔحٛض

اِٚٛيز ٞبي دػٚٞكي ٚ 

فٙبٚضي وكٛض زض ظٔيٙٝ 

 آة

ثطضؾي ٔٙبثـ     -9

آاليٙسٜ آة ٚ اضائٝ 

ضاٞىبضٞبيي ػٟز 

وٙشطَ، وبٞف ٚ حصف 

 ٞب آِٛزٌي

آِٛزٌي ٔٙبثـ آة ظيطظٔيٙي زض اؾشبٖ 

ٙقز آة يىي اظ ٔكىالر وّيسي ن

ٔي ثبقس ٚ حُ آٖ وٕه ثعضٌي ثٝ 

 سٛؾقٝ اؾشبٖ ذٛاٞس ثٛز.

سعضيك ثطذي ٘ب٘ٛشضار ثٝ ؾفطٜ ٞبي آة 

ظيطظٔيٙي، يه ضاٜ حُ فّٕيبسي ثب اؾشفبزٜ 

اظ فٙبٚضي ٘ب٘ٛ ثطاي سهفيٝ آة ؾفطٜ ٞب 

ٔي ثبقس. ٞسف اظ ايٗ سحميك أىبٖ 

ؾٙؼي اؾشفبزٜ اظ ايٗ ٔٛاز زض آثرٛاٖ 

 ٞبي اؾشبٖ ٔي ثبقس.

اضائٝ ضاٜ حُ 

 ٔكىُ

7 

قطوز آة 

اي  ٔٙغمٝ

آشضثبيؼبٖ 

ثطضؾي ديبٔسٞبي ٔظجز ٚ ٔٙفي ا٘شمبَ دؿبة ثٝ 

 ديىطٜ آثي  زضيبچٝ اٚضٔيٝ )ثٝ ِحبػ ٔؿبئُ ويفي ( 
اِٚٛيز ٞبي دػٚٞكي ٚ  سمبضب ٔحٛض

فٙبٚضي وكٛض زض ظٔيٙٝ 

ثطضؾي ٔٙبثـ     -9

آاليٙسٜ آة ٚ اضائٝ 

 ضاٞىبضٞبيي ػٟز

فسْ قٙبذز اظ ٔكىالر احشٕبِي 

ظيؿز ٔحيغي زض ا٘شمبَ دؿبة ثٝ 

ديف ثيٙي اططار ٔظجز ٚ ٔٙفي احشٕبِي 

سرّيٝ دؿبة ثٝ زضيبچٝ اضٚٔيٝ اظ ٔٙؾط 

اضائٝ ضاٜ حُ 

 ٔكىُ
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وٙشطَ، وبٞف ٚ حصف  ٔحيظ ظيؿز قطلي

 ٞب آِٛزٌي

 سغييطار اوٛؾيؿشٕي ديىطٜ آثي زضيبچٝ اٚضٔيٝ 

8 

قطوز آة 

اي  ٔٙغمٝ

 لعٚيٗ

دؿبة سهفيٝ ذب٘ٝ ٞبي نٙقشي ثط ثطضؾي اططار 

ويفيز آثٟبي ظيطظٔيٙي ٚ آثٟبي ؾغحي ٚ چبٜ 

ٞبي اعطاف سهفيٝ ذب٘ٝ ٞبي قٟطٞبي نٙقشي 

 اؾشبٖ لعٚيٗ

 سمبضب ٔحٛض

اِٚٛيز ٞبي دػٚٞكي ٚ 

فٙبٚضي وكٛض زض ظٔيٙٝ 

 آة

ثطضؾي ٔٙبثـ     -9

آاليٙسٜ آة ٚ اضائٝ 

ضاٞىبضٞبيي ػٟز 

وٙشطَ، وبٞف ٚ حصف 

 ٞب آِٛزٌي

ؾجت ٚػٛز سهفيٝ ذب٘ٝ ٞبي نٙقشي  ثٝ

وٝ فّي ضغٓ نطف ٞعيٙٝ فبلس 

اؾشب٘ساضزٞبي الظْ ثٛزٜ ٚ ٔي ثبيؿز 

اططار آٟ٘ب ثط ٔٙبثـ ديطأٛ٘ي ٔٛضز 

 ثطضؾي ٚالـ قٛز 

وبٞف آِٛزٌي ظيؿز ٔحيغي ٘بقي اظ 

دؿبة نٙقشي ٚثطضؾي سإطيط آٖ ثط ويفيز 

 آثٟبي ظيطظٔيٙي

اضائٝ ضاٜ حُ 

 ٔكىُ

9 

قطوز آة 

 اي لٓٝ ٔٙغم

ثطضؾي اططار اػطاي دٛقف ثؿشط ضٚزذب٘ٝ لٕطٚز 

 ثط ٚضقيز آثرٛاٖ زقز لٓ
 سمبضب ٔحٛض

اِٚٛيز ٞبي دػٚٞكي ٚ 

فٙبٚضي وكٛض زض ظٔيٙٝ 

 آة

ثطضؾي فُّ ٚ     -4

فٛأُ وبٞف ضٚا٘بة 

ٞب ٚ افز  حٛضٝ

ٞب ٚ سبطيطار  آثرٛاٖ

ٞبي آة ظيطظٔيٙي ٚ  

 ؾغحي ثط يىسيٍط

ط وبٞف وبٞف سغصيٝ آثرٛاٟ٘ب زض اط

 ٘فٛشدصيطي ؾغحي ذبن

سقييٗ زضنس سغييطار ٘فٛشدصيطي ثؿشط 

ضٚزذب٘ٝ لٕطٚز ٚ اططار آٖ زض سغصيٝ  

 آثرٛاٖ

اضائٝ ضاٜ حُ 

 ٔكىُ

11 

 آة قطوز

 اي ٔٙغمٝ

 وطزؾشبٖ

 ؾٍٙيٗ فّعار حصف فطآيٙس الشهبزي ٚ فٙي اضظيبثي

 فٙبنط ايٗ ثٝ آِٛزٜ ظيطظٔيٙي ٚ ؾغحي ٔٙبثـ اظ
 سمبضب ٔحٛض

 ٚ دػٚٞكي ٞبي اِٚٛيز

 ظٔيٙٝ زض وكٛض فٙبٚضي

 ٔٙبثـ آة

 آة آاليٙسٜ ٔٙبثـ ثطضؾي

 ػٟز ضاٞىبضٞبيي اضائٝ ٚ

 حصف ٚ وبٞف وٙشطَ،

 ٞب آِٛزٌي

افعايف أٙيز زض ثرف ٔهبضف 

ٔرشّف ٔٙبثـ ؾغحي ٚ ظيطظٔيٙي 

 اؾشبٖ

 سٟيٝ ٘مكٝ ضاٜ وٙشطَ آاليٙسٜ ٞب
اضائٝ ضاٜ حُ 

 ٔكىُ

11 

 آة قطوز

 اي ٔٙغمٝ

 وطزؾشبٖ

 ٚ فكبض سحز ٞبي ؾفطٜ سغصيٝ ٌؿشطٜ قييٗس

 احشٕبِي وٙٙسٜ آِٛزٜ ٔٙبثـ قٙبؾبيي
 سمبضب ٔحٛض

 ٚ دػٚٞكي ٞبي اِٚٛيز

 ظٔيٙٝ زض وكٛض فٙبٚضي

 ٔٙبثـ آة

 آة آاليٙسٜ ٔٙبثـ ثطضؾي

 ػٟز ضاٞىبضٞبيي اضائٝ ٚ

 حصف ٚ وبٞف وٙشطَ،

 ٞب آِٛزٌي

ٞبي  فسْ سكريم ٌؿشطٜ آثرٛاٖ

قسٖ آٖ ثٝ فكبض ٚ أىبٖ آِٛزٜ  سحز

فّعار ؾٍٙيٗ ٚ دؿٕب٘سٞبي وكبٚضظي 

 ٚ نٙقز

اضائٝ فبيُ ٔىب٘ي ٌؿشطٜ سغصيٝ 

ٞبي سحز فكبضاؾشبٖ ٚ اضائٝ  آثرٛاٖ

 ذهٛنيبر ٞيسضٚزيٙبٔيه آٟ٘ب

اضائٝ ضاٜ حُ 

 ٔكىُ
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12 

قطوز آة 

اي  ٔٙغمٝ

 وطٔبٖ

ثطضؾي  ٘مف ؾس ػيطفز زض ثطٚظ ٔكىالر ظيؿز 

 ٔحيغي حٛضٝ آثطيع ػبظٔٛضيبٖ
 حٛضسمبضب ٔ

اِٚٛيز ٞبي دػٚٞكي ٚ 

فٙبٚضي وكٛض زض ظٔيٙٝ 

 ٔحيظ ظيؿز

ثطضؾي فُّ ٚ     -4

فٛأُ وبٞف ضٚا٘بة 

ٞب ٚ افز  حٛضٝ

ٞب ٚ سبطيطار  آثرٛاٖ

ٞبي آة ظيطظٔيٙي ٚ  

 ؾغحي ثط يىسيٍط

وٝ ثب اؾشفبزٜ اظ ضٚقٟبي ٘ٛيٗ ٚ 

سىٙيىٟبي ثطٚظ ؾٙؼف اظ زٚض، ضٚ٘س 

سغييطار وبضثطي اضاضي ضا زض ٔحبؾجبر 

 آؾيجذصيطي ِحبػ ٕ٘بيس

ٔكرم قسٖ  ٘مف ؾس ػيطفز زض زض 

ثطٚظ ٔكىالر ظيؿز ٔحيغي  حٛضٝ 

 آثطيع ػبظٔٛضيبٖ

 اػطاي دبيّٛر

13 

قطوز آة 

اي  ٔٙغمٝ

 ٌّؿشبٖ

ٞبي  وٙٙسٜ آة ثطضؾي ٚ قٙبؾبيي ٔٙبثـ آِٛزٜ

 ٞبي وبضثطزي ػٌّٛيطي اظ آٖ  ظيطظٔيٙي اؾشبٖ ٚ ضاٜ
 سمبضب ٔحٛض

اِٚٛيز ٞبي دػٚٞكي ٚ 

فٙبٚضي وكٛض زض ظٔيٙٝ 

 ٔحيظ ظيؿز

ثطضؾي ٔٙبثـ     -9

آاليٙسٜ آة ٚ اضائٝ 

ضاٞىبضٞبيي ػٟز 

وٙشطَ، وبٞف ٚ حصف 

 ٞب آِٛزٌي

ثب سٛػٝ ثٝ ٔحُ سبٔيٗ فٕسٜ آة  

قطة اؾشبٖ ٌّؿشبٖ اظ ٔٙبثـ آة 

ظيطظٔيٙي، قٙبؾبيي ٔٙبثـ آِٛزٜ وٙٙسٜ 

 آٖ ٟٔٓ ٔي ثبقس

ـ ثب اػطاي ايٗ عطح ا٘شؾبض ٔي ضٚز ٔٙبث

آِٛزٜ وٙٙسٜ اة ٞبي ؾغحي قٙبؾبيي 

قسٜ ٚ ضاٜ ٞبي ػٌّٛيطي اظ آٖ ٞب ٘يع 

 ٔقيٗ ٌطز٘س.

اضائٝ ضاٜ حُ 

 ٔكىُ

14 

قطوز آة 

اي  ٔٙغمٝ

 ٌيالٖ

ٞبي نٙقشي  اضظيبثي سبطيطار ٘بقي اظ ٚضٚز آاليٙسٜ

ثٝ ٔٙبثـ آة وكٛض ٚ اضائٝ ضاٞىبضٞبي ثٟجٛز ٚ 

 وبٞف اططار

 سمبضب ٔحٛض

ٚ اِٚٛيز ٞبي دػٚٞكي 

فٙبٚضي وكٛض زض ظٔيٙٝ 

 آة

ثطضؾي ٔٙبثـ     -9

آاليٙسٜ آة ٚ اضائٝ 

ضاٞىبضٞبيي ػٟز 

وٙشطَ، وبٞف ٚ حصف 

 ٞب آِٛزٌي

٘ؾط ثٝ ايٗ وٝ زض وكٛض زض ذهٛل 

اضظيبثي ٚ دبيف اططار ٚ ديبٔسٞبي 

ٔحيغي ٚ ثٟساقشي سؼٕـ ظيؿز

ٞبي نٙقشي زض ٔٙبثـ آة آاليٙسٜ

سحميمبر وبفي ٚ وبضثطزي نٛضر 

شٝ اؾز، ٚ ٘ؾط ثٝ إٞيز ٔٛضٛؿ ٍ٘طف

اظ حيض اثقبز اػشٕبفي، ثٟساقشي ٚ 

الشهبزي، ضطٚضر زاضز وٝ زض ايٗ 

 ظٔيٙٝ سحميمبر ػبٔـ نٛضر دصيطز.

اضائٝ سهٛيطي ػبٔـ ٚ قفبف اظ ٚضقيز    

ٞبي نٙقشي ٔٙبثـ آة وكٛض ثٝ  آاليٙسٜ

-ٞب  سفىيه ٔٙبعك ٔرشّف ٚ ٘ٛؿ آاليٙسٜ

ط سجييٗ ضطٚضر وٙشطَ ٔٙبثـ ٘ك

ؾبظي اططار  ٞبي نٙقشي ثب وٕي آِٛزٌي

ٞب ثٝ ٔٙبثـ آة ؾغحي ٚ  ٚضٚز ايٗ آاليٙسٜ

اضائٝ سهٛيطي اظ آيٙسٜ  -ظيطظٔيٙي وكٛض 

ٔحشُٕ ٚضقيز آِٛزٌي ٔٙبثـ آة وكٛض 

ٞبي نٙقشي سحز  ٘بقي اظ ٚضٚز آاليٙسٜ

ؾٙبضيٛٞبي ٔرشّف ٔجشٙي ثط ٘شبيغ حبنُ 

اضائٝ  -ٞبي ػبٔـ ٔرشّف ٔطسجظ  اظ عطح

٘بٔٝ ٚ ضاٞىبضٞبي فّٕيبسي ٔمبثّٝ، ثط

وٙشطَ ٚ حفبؽز اظ ٔٙبثـ آثي )ؾغحي ٚ 

اضائٝ ضاٜ حُ 

 ٔكىُ
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ٞبي نٙقشي  ظيطظٔيٙي( زض ٔمبثُ آاليٙسٜ

ؾٙؼي سٛؾقٝ سؼبضر ثبضآِٛزٌي  أىبٖ -

 زض ٘مبط ٔرشّف وكٛض

15 

قطوز آة 

اي  ٔٙغمٝ

 ٌيالٖ

ثطضؾي ضٚ٘س آِٛزٌي ثب اؾشفبزٜ اظ 

ٞبي ويفي سحز ( ايؿشٍبٜ IRWQIقبذم)

 ٔغبِقٝ حٛضٝ ٞبي آثطيع اؾشبٖ )ٔغبِقٝ ٔٛضزي(.

 سمبضب ٔحٛض

اِٚٛيز ٞبي دػٚٞكي ٚ 

فٙبٚضي وكٛض زض ظٔيٙٝ 

 ٔحيظ ظيؿز

ثطضؾي ٔٙبثـ     -9

آاليٙسٜ آة ٚ اضائٝ 

ضاٞىبضٞبيي ػٟز 

وٙشطَ، وبٞف ٚ حصف 

 ٞب آِٛزٌي

سقييٗ ويفيز آة ثط اؾبؼ ٕ٘ٛزاضٞب ٚ 

بيغ زليمي ٔحبؾجبر ضيبضي ٔشساَٚ ٘ش

ضا ٘كبٖ ٕ٘ي زٞسضٕٗ ايٙىٝ فطْ 

ثب٘ه اعالفبسي زيشب ايع  445-410

ثسِيُ فسْ ٚػٛز زازٜ سىٕيُ ٕ٘ي 

قٛزٚ  زفشط ٔغبِقبر اظ وؿت أشيبظار 

ٔطثٛعٝ ٕٞٛاضٜ ٔحطْٚ اؾز. ؾبظٔبٖ 

ثب وؿت أشيبظ ٚ ثب افعايف ثٟطٜ ٚضي 

ثٝ زؾز آٔسٜ ثٟشط ٔي سٛا٘س زض ٔحيظ 

 ثذطزاظزضلبثشي ثٝ وؿت زضآٔس 

سسٚيٗ قبذم ٞبي ويفيز ٔٙبثـ آة، 

سٟيٝ قبذم ٞب ثب سٛػٝ ثٝ قطايظ عجيقي 

ٚ ٔؿبيُ ٚ ٔكىالر ٔٙبثـ آة ثٝ ٌٛ٘ٝ 

اي وٝ قبذم ٞبي سسٚيٗ قسٜ ثشٛا٘س 

چكٓ ا٘ساظ ٚ فٟٓ ٚ زضن ٔٙبؾجي اظ 

ٚضقيز ويفي ٔٙبثـ آة اؾشبٖ ٌيالٖ 

 اضايٝ ٕ٘بيس.

 اػطاي دبيّٛر

16 

قطوز آة 

اي  ٔٙغمٝ

 ٌٖيال

ٞبي نٙقشي  اضظيبثي سبطيطار ٘بقي اظ ٚضٚز آاليٙسٜ

ثٝ ٔٙبثـ آة وكٛض ٚ اضائٝ ضاٞىبضٞبي ثٟجٛز ٚ 

 وبٞف اططار

 سمبضب ٔحٛض

اِٚٛيز ٞبي دػٚٞكي ٚ 

فٙبٚضي وكٛض زض ظٔيٙٝ 

 آة

ثطضؾي ٔٙبثـ     -9

آاليٙسٜ آة ٚ اضائٝ 

ضاٞىبضٞبيي ػٟز 

وٙشطَ، وبٞف ٚ حصف 

 ٞب آِٛزٌي

كٛض زض ذهٛل ٘ؾط ثٝ ايٗ وٝ زض و

اضظيبثي ٚ دبيف اططار ٚ ديبٔسٞبي 

ٔحيغي ٚ ثٟساقشي سؼٕـ ظيؿز

ٞبي نٙقشي زض ٔٙبثـ آة آاليٙسٜ

سحميمبر وبفي ٚ وبضثطزي نٛضر 

ٍ٘طفشٝ اؾز، ٚ ٘ؾط ثٝ إٞيز ٔٛضٛؿ 

اظ حيض اثقبز اػشٕبفي، ثٟساقشي ٚ 

الشهبزي، ضطٚضر زاضز وٝ زض ايٗ 

 ظٔيٙٝ سحميمبر ػبٔـ نٛضر دصيطز.

اضائٝ سهٛيطي ػبٔـ ٚ قفبف اظ ٚضقيز    

ٞبي نٙقشي ٔٙبثـ آة وكٛض ثٝ  آاليٙسٜ

-ٞب  سفىيه ٔٙبعك ٔرشّف ٚ ٘ٛؿ آاليٙسٜ

سجييٗ ضطٚضر وٙشطَ ٔٙبثـ ٘كط 

ؾبظي اططار  ٞبي نٙقشي ثب وٕي آِٛزٌي

ٞب ثٝ ٔٙبثـ آة ؾغحي ٚ  ٚضٚز ايٗ آاليٙسٜ

اضائٝ سهٛيطي اظ آيٙسٜ  -ظيطظٔيٙي وكٛض 

ز آِٛزٌي ٔٙبثـ آة وكٛض ٔحشُٕ ٚضقي

ٞبي نٙقشي سحز  ٘بقي اظ ٚضٚز آاليٙسٜ

ؾٙبضيٛٞبي ٔرشّف ٔجشٙي ثط ٘شبيغ حبنُ 

اضائٝ  -ٞبي ػبٔـ ٔرشّف ٔطسجظ  اظ عطح

اضائٝ ضاٜ حُ 

 ٔكىُ
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 رديف
ػىًان 

 ضرکت
 محصًل وهايي اهذاف مًرد اوتظار داليل ايلًيت داضته ػىًان مطکل کليذي اسىاد باال دستي  وًع تحقيق ػىًان تحقيق

ثط٘بٔٝ ٚ ضاٞىبضٞبي فّٕيبسي ٔمبثّٝ، 

وٙشطَ ٚ حفبؽز اظ ٔٙبثـ آثي )ؾغحي ٚ 

ٞبي نٙقشي  ظيطظٔيٙي( زض ٔمبثُ آاليٙسٜ

سؼبضر ثبضآِٛزٌي ؾٙؼي سٛؾقٝ  أىبٖ -

 زض ٘مبط ٔرشّف وكٛض

17 

قطوز آة 

اي  ٔٙغمٝ

 ٔبظ٘سضاٖ

 سمبضب ٔحٛض ضاثغٝ ثيٕبضيٟبي ذبل ٚ آة ٚ سغصيٝ زض ٔبظ٘سضاٖ

اِٚٛيز ٞبي دػٚٞكي ٚ 

فٙبٚضي وكٛض زض ظٔيٙٝ 

 ٔحيظ ظيؿز

ثطضؾي ٔٙبثـ     -9

آاليٙسٜ آة ٚ اضائٝ 

ضاٞىبضٞبيي ػٟز 

حصف وٙشطَ، وبٞف ٚ 

 ٞب آِٛزٌي

ضاثغٝ ثيٕبضيٟبي ذبل ٚ آة ٚ سغصيٝ 

 زض ٔبظ٘سضاٖ

ضاثغٝ ثيٕبضيٟبي ذبل ٚ آة ٚ سغصيٝ زض 

 ٔبظ٘سضاٖ

سسٚيٗ 

 اؾشب٘ساضز

18 

قطوز آة 

اي  ٔٙغمٝ

 ٔبظ٘سضاٖ

سحّيُ ٚ اضظيبثي ٚضقيز وٕي ٚويفي آة قطة 

 ٔبظ٘سضاٖ ٚ اضائٝ ضاٞىبضٞبي ثطٖٚ ضفز
 سمبضب ٔحٛض

اِٚٛيز ٞبي دػٚٞكي ٚ 

فٙبٚضي وكٛض زض ظٔيٙٝ 

 ٔحيظ ظيؿز

ثطضؾي ٔٙبثـ     -9

آاليٙسٜ آة ٚ اضائٝ 

ضاٞىبضٞبيي ػٟز 

وٙشطَ، وبٞف ٚ حصف 

 ٞب آِٛزٌي

فمساٖ اعالفبر وبفي ٚ ٚػٛز 

 ٌعاضقٟبيي اظ آِٛزٌي زض ثطذي ٔٙبعك
 اضائٝ ضاٞىبض ٚ زؾشٛضاِقُٕ وبفي

اضائٝ ضاٜ حُ 

 ٔكىُ
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 زيست محيط ي آب -7

 آة هٌبثغ اوَلَطيىی هذيشيت ّبي ظشفيت ٍ ّب تصيشػبخ تَػؼِ 7-4

 
 

 رديف
ػىًان 

 ضرکت
 محصًل وهايي اهذاف مًرد اوتظار داليل ايلًيت داضته ػىًان مطکل کليذي اسىاد باال دستي  وًع تحقيق ػىًان تحقيق

1 

ؿشوت 

هذيشيت 

هٌبثغ آة 

 ايشاى

ّبي  اسصيبثی هيضاى احشثخـی ٍ وبسايی عشح

 تَػؼِ ثخؾ آة وـَس 
 بضب هحَستم

اٍلَيت پظٍّـی ٍ 

فٌبٍسي وويؼيَى 

وـبٍسصي آة ٍ هٌبثغ 

 عجيؼی

ّبي تَػؼِ  احشات عشح

ثش هٌبثغ آة)صيشصهيٌی 

 ٍ ػغحی(

ثب تَرِ ثِ فمذاى هغبلؼبت آػيت 

ؿٌبػی هشتجظ ثب ػذم دػتيبثی ثِ 

وبسآيی ٍ احشثخـی وبفی دس 

ّبي پيـيي ٍ اسائِ ساّىبسّبي  عشح

ػت ًْبدي، فٌی ٍ هذيشيتی هتٌب

گزاساى، هذيشاى،  ثشاي ػيبػت

هتخللبى ٍ ريٌفؼبى اًزبم ايي 

 عشح ضشٍست داسد.

تجييي اثؼبد هختلف وبسايی ٍ  -

 ّبي آثی وـَس  احشثخـی دس عشح

پبػخگَيی ثِ ايي وِ چِ هَلغ  -

تَاى اظْبس داؿت وِ يه عشح  هی

ٍسي ٍ  تَػؼِ دس ثخؾ آة وـَس ثْشُ

ي دس ػغح ثبالتش تَػؼِ پبيذاسي سا ثشا

 هٌغمِ ثِ ّوشاُ داؿتِ 

اي دس هٌبعك ٍ  تحمك چٌيي هؼئلِ  -

ّبي هختلف وـَس چِ الضاهبت  حَضِ

 علجذ.  ًيبصّبيی سا هی ٍ پيؾ

اسائِ ساُ حل 

 هـىل

2 

ؿشوت 

هذيشيت 

هٌبثغ آة 

 ايشاى

وبسگيشي هٌْذػی اسصؽ دس   اسصيبثی تزبسة ثِ

ّبي  ثشداسي اص عشح فشآيٌذ هغبلؼِ، ارشا ٍ ثْشُ

َس ٍ اسائِ ساّىبسّبي استمبء ٍضؼيت آثی وـ

 هَرَد

 تمبضب هحَس

اٍلَيت پظٍّـی ٍ 

فٌبٍسي وويؼيَى 

وـبٍسصي آة ٍ هٌبثغ 

 عجيؼی

هجبحج التلبد 

آة)تؼييي اسصؽ 

التلبدي ٍ راتی آة، 

ػوليبتی ًوَدى 

 تزبست هزبصي آة(

لضٍم  هؼتٌذػبصي ٍ تحليل ربهغ 

وبسگيشي  اص تزبسة داخلی ثِ

ّبي آثی ٍ  هٌْذػی اسصؽ دس عشح

ّوچٌيي اسصيبثی هيضاى احشثخـی 

ّبي آثی  ٍالؼی ايي تىٌيه دس عشح

 وـَس

ثٌذي ٍ اسائِ  ؿٌبػی، روغ  آػيت 

وبسگيشي  تحليل ربهؼی اص ٍضؼيت ثِ

هٌْذػی اسصؽ دس هشاحل هختلف 

ثشداسي اص  هغبلؼِ، ارشا ٍ ثْشُ

ّبي آثی هختلف وـَس ٍ  تذٍيي  عشح

ی ػبختبس اسصيبثی هغبلؼبت هٌْذػ

ّبي آثی وـَس دس هشاحل  اسصؽ عشح

 ثشداسي  ارشا ٍ ثْشُ هختلف هغبلؼِ،

اسائِ ساُ حل 

 هـىل

3 

ؿشوت 

هذيشيت 

هٌبثغ آة 

 ايشاى

ػبصي ًظبم فٌی ٍ ارشايی  اسصيبثی احشات پيبدُ

 ّبي آثی دس عشح
 تمبضب هحَس

اٍلَيت پظٍّـی ٍ 

فٌبٍسي وويؼيَى 

وـبٍسصي آة ٍ هٌبثغ 

 عجيؼی

ػؼِ ّبي تَ احشات عشح

ثش هٌبثغ آة)صيشصهيٌی 

 ٍ ػغحی(

ّذف اكلی اص پشٍطُ پظٍّـی حبضش 

ػبصي ًظبم  اسصيبثی تبحيشات پيبدُ

( 1385فٌی ٍ ارشايی اخيش )هلَة 

ّبي آثی ٍ  ثِ كَست خبف دس عشح

ّب  ّوچٌيي همبيؼِ ٍ تحليل تفبٍت

ّب ٍ هؼيبسّبي اسصيبثی  تذٍيي ؿبخق 

ػبصي ًظبم  احشثخـی ٍ وبسايی پيبدُ

ّبي آثی وـَس  فٌی ٍ ارشايی دس عشح

ٍ اسصيبثی ٍ تحليل هزوَػِ هغبلؼبت 

ٍ تحميمبت كَست گشفتِ دس صهيٌِ 

اسائِ ساُ حل 

 هـىل
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 رديف
ػىًان 

 ضرکت
 محصًل وهايي اهذاف مًرد اوتظار داليل ايلًيت داضته ػىًان مطکل کليذي اسىاد باال دستي  وًع تحقيق ػىًان تحقيق

ّبي هَرَد دس ّش يه اص  ٍ ضشٍست

ّبي فٌی ٍ ارشايی لجلی ٍ  ًظبم

. ايي هؼئلِ ثبؿذ رذيذ هی

ّب ٍ  خلَف اص هٌظش ٍيظگی ثِ

ّبي آثی  هـخلبت خبف عشح

 ثبؿذ. ثؼيبس حبئض اّويت هی

ػبصي ًظبم  هشتجظ ثب پيبدُ هجبحج

 ّبي آثی وـَس فٌی ٍ ارشايی دس عشح

4 

ؿشوت 

هذيشيت 

هٌبثغ آة 

 ايشاى

اسصيبثی احشات تغييش اللين ٍ ًَػبًبت اللين ثش 

 ّبي آثی وـَس صيشػبخت
 تمبضب هحَس

اٍلَيت پظٍّـی ٍ 

فٌبٍسي وويؼيَى 

وـبٍسصي آة ٍ هٌبثغ 

 عجيؼی

 4-1-1ثٌذ 

ِ ثِ اّويت هَضَع ٍ حزن ثب تَر

ّبي ػٌگيي رْت  گزاسي ػشهبيِ

تىويل ٍ ارشاي ثؼيبسي اص 

ّبي آثی وـَس ضشٍست  عشح

ّب اص هٌظش احشات  ثبصًگشي ايي عشح

تغييش اللين يب ثِ ػجبست ديگش 

ّب اهشي  گشهبيؾ رْبًی ثش آى

ًبپزيش ٍ ثؼيبسي ضشٍسي ثِ  ارتٌبة

 آيذ.  ًظش هی

تشػين ٍضؼيت هَرَد ٍ 

ّبي آثی  ؿٌبػی ٍضؼيت عشح آػيت

وـَس اص هٌظش اسصيبثی تبحيشات تغييش 

اللين ٍ ًَػبًبت الليوی ٍ تحليل 

ّبي آثی  پزيشي صيشػبخت آػيت

ّبي  وـَس اص هٌظش تبحيشات پذيذُ

تغييش اللين ٍ ًَػبًبت الليوی ثش سٍي 

ّب )تحليل اثؼبد هختلف هحتول  آى

 ّب( تبحيشات ًبؿی اص ايي پذيذُ

ل اسائِ ساُ ح

 هـىل

5 

قطوز آة 

اي  ٔٙغمٝ

 سٟطاٖ

أىبٖ ؾٙؼي اؾشفبزٜ اظ دؿبة قٟطي  زض ؾبذز 

 ثشٗ
 سمبضب ٔحٛض

اِٚٛيز ٞبي دػٚٞكي ٚ 

فٙبٚضي وكٛض زض ظٔيٙٝ 

 آة

ٔجبحض الشهبز     -3

آة)سقييٗ اضظـ 

الشهبزي ٚ شاسي آة، 

فّٕيبسي ٕ٘ٛزٖ سؼبضر 

 ٔؼبظي آة(

ضؾيسٖ ثٝ سٛؾقٝ دبيساض ٚ سٛػٝ ثٝ 

ظ ظيؿشي ٚ زض فيٗ حبَ ٔؿبئُ ٔحي

ديكطفز نٙقز ؾبذشٕبٖ ،  اؾشفبزٜ اظ 

ايٗ دؿبة ٞب زض ؾبذز ثشٗ ضا سٛػيٝ 

 ٔي وٙس .  

زض وكٛض ايطاٖ ثطاي ؾبذز ثشٗ ؾبال٘ٝ 

ٔيّيٖٛ ِيشط آة ٔهطف ٔي  15000حسٚز 

قٛز . دؿٕب٘س ٞبي سهفيٝ قسٜ قٟطي ، 

نٙقشي ٚ يب حشي آة ٞبي قٛضٔعٜ ٚ آة 

س ثطاي ؾبذز ٞبي ذبوؿشطي ٔي سٛا٘ٙ

ثشٗ ٔٙبؾت ثبقٙس ٚ ثبيس ػٟز سبطيط آٟ٘ب 

 آظٔبيف ٞبي ٔطثٛعٝ ضا ا٘ؼبْ زاز 

ؾبذز ٕ٘ٛ٘ٝ 

 ٔحهَٛ
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 رديف
ػىًان 

 ضرکت
 محصًل وهايي اهذاف مًرد اوتظار داليل ايلًيت داضته ػىًان مطکل کليذي اسىاد باال دستي  وًع تحقيق ػىًان تحقيق

6 

قطوز آة 

اي  ٔٙغمٝ

ذطاؾبٖ 

 ػٙٛثي

ثطضؾي اططار سٛؾقٝ ظيطؾبذشٟبي نٙبيـ ٚ ٔقبزٖ 

ثط ٔسيطيز اوِٛٛظيىي ٔٙبثـ آة اؾشبٖ )ٔغبِقٝ 

 ٔٛضزي قٟط عجؽ(

 سمبضب ٔحٛض

ػٚٞكي ٚ اِٚٛيز ٞبي د

فٙبٚضي وكٛض زض ظٔيٙٝ 

 آة

ٞبي  اططار عطح    -7

سٛؾقٝ ثط ٔٙبثـ 

 آة)ظيطظٔيٙي ٚ ؾغحي(

      

7 

قطوز آة 

اي  ٔٙغمٝ

 فبضؼ

أىبٖ ؾٙؼي ٘هت دُٙ ٞبي ٘يطٌٚبٟٞبي 

ذٛضقيسي قٙبٚض ثط ضٚي زضيبچٝ ؾسٞبي ٔرع٘ي 

 آة قطة زضٚزظٖ ٚ ٔالنسضا

 سمبضب ٔحٛض
ضاٞجطزٞبي ؾٙس چكٓ 

 ٘يطٚ ا٘ساظ ٚظاضر

ٞبي  اططار عطح    -7

سٛؾقٝ ثط ٔٙبثـ 

 (آة)ظيطظٔيٙي ٚ ؾغحي

 اػطاي دبيّٛر حفبؽز اظ ويفيز آة قطة  اؾشفبزٜ اظ ا٘طغي دبن 

8 

قطوز آة 

اي  ٔٙغمٝ

 فبضؼ

اضائٝ ضٚقٟبي سؼعيٝ ٚ سحّيُ وٕي سٙٛؿ ظيؿشي 

 ظئٛ ٚ  فيشٛدال٘ىشٟٛ٘ب ثط ؾسٞبي آة قطة 

ي سبطيطٌصاض ثط ٚسقييٗ ٘ٛؿ ٚ سقساز ٔؼبظ ٌٛ٘ٝ ٞب

 ؾالٔشي ٔهطف وٙٙسٜ

 سمبضب ٔحٛض
ضاٞجطزٞبي ؾٙس چكٓ 

 ا٘ساظ ٚظاضر ٘يطٚ

ٚ ٍٟ٘ساضي  سقٕيطار-14

اظ سإؾيؿبر آثي 

ٞبي ٞيسضِٚيىي)ؾس  ؾبظٜ

ٚ قجىٝ ٚ سبؾيؿبر 

ٞبي  ؾيؿشٓ ٚاثؿشٝ،

ثٙسي سإؾيؿبر،  آة

ػٌّٛيطي اظ ضقس ػّجىٟب 

ٚ ...) 

ثب سٛػٝ ثٝ ٔكىالر ظيؿز ٔحيغي 

 ٚ سىٕيُ زؾشٛضاِقُٕ ٔٛػٛز ديىطٜ آثي

حفبؽز اظ ويفيز آة قطة ٚ ػٌّٛيطي 

اظ ثٝ ٚػٛز آٔسٖ سطويجبر آِي غيط لبثُ 

 حصف زض فطايٙس سهفيٝ

سٟيٝ 

 زؾشٛضاِقُٕ

9 

 آة قطوز

 اي ٔٙغمٝ

 وطزؾشبٖ

 ثٟطٜ زض ديف ضٚ ٞبي ٔحسٚزيز ٚ ٔؿبئُ ثطضؾي

 ػٟز زض ضاٞىبض اضائٝ ٚ اؾشبٖ زض دؿبة اظ ثطزاضي

 آٖ اظ اؾشفبزٜ ٛزٖٕ٘ فّٕيبسي

 سمبضب ٔحٛض

 ٚ دػٚٞكي ٞبي اِٚٛيز

 ظٔيٙٝ زض وكٛض فٙبٚضي

 ٔٙبثـ آة

 اؾشفبزٜ ٚ قٙبؾبيي فسْ

 ٚ آة ٔٙبثـ اظ ثٟيٙٝ

 ٔٙبثـ يىذبضچٝ ٔسيطيز

 آثي

ثب سٛػٝ ثٝ وٕجٛز ٔٙبثـ آثي ٚ وبٞف 

٘عٚالر ػٛي ثٛيػٜ زض ؾبِيبٖ اذيط، 

اؾشفبزٜ اظ ايٗ ٔٙبثـ ثقٙٛاٖ يه ٔٙجـ 

 آثي ٔغطح ٔي ثبقس. اضظقٕٙس

ثطزاضي ٔٙبؾت ضيعي زض ػٟز ثٟطٜثط٘بٔٝ

 ٚ سرهيم دؿبة

اضائٝ ضاٜ حُ 

 ٔكىُ

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                    131                                                                                                                                                                                                                                  1398اولويت هاي تحقيقاتي وزارت نيرو در سال 
 
 

 سًاحل ي ريدخاوهمحًر  -8

 ػَاحل ٍ سٍدخبًِ هٌْذػی ٍ حفبظت 8-1

 ييل وهامحصً اهذاف مًرد اوتظار داليل ايلًيت داضته يذيػىًان مطکل کل  ياسىاد باال دست قيوًع تحق قيػىًان تحق ػىًان ضرکت فيرد

1 

قطوز آة 

اي  ٔٙغمٝ

 ايالْ

آؾيت قٙبؾي ٔقبزٖ فقّي ثطزاقز ٔهبِح 

ضٚزذب٘ٝ اي زض اؾشبٖ ٚ دشب٘ؿيُ يبثي ٔٙبعك 

ٔؿشقس ثطزاقز ٔهبِح ضٚزذب٘ٝ ا ي ٚ اضايٝ 

 ضاٞىبض

 سمبضب ٔحٛض

اِٚٛيز ٞبي دػٚٞكي ٚ 

فٙبٚضي وكٛض زض ظٔيٙٝ 

 آة

قٙبؾبيي ٚ  فسْ    -1

اؾشفبزٜ ثٟيٙٝ اظ ٔٙبثـ 

ٚ ٔسيطيز يىذبضچٝ  آة

 ٔٙبثـ آثي

ٗ  ثبسٛػٝ ثٝ ٚؽبيف -1 لب٘ٛ٘ي قطوز اي

 .سحميك اِٚٛيز زاضز

عطح ٔصوٛض ثبفض اضسمب وٕي ٚ  -2

ويفي ٔحهٛالر ٔي ٌطزز ٚ زاضاي 

ٔي ثبقس ٚ زض  ثٟطٜ ثطزاض ٔكرم

ضاؾشبي وبٞف ٞعيٙٝ ٞبي احشٕبِي 

 .ٔشطست اؾز

 -2ضغيٓ ػطيبٖ ػٌّٛيطي اظ سغييط -1

ٚز ذؿبضار ثٝ اضاضي ٕٔب٘قز اظ ٚض

 وكبٚضظي سبؾيؿبر آثي ٚ قجىٝ ٞبي

حفبؽز اظ ثؿشط ٚ  -3آثيبضي ٚ ظٞىكي

 حطيٓ ضٚزذب٘ٝ ٞب

اضائٝ ضاٜ حُ 

 ٔكىُ

2 

قطوز آة 

اي  ٔٙغمٝ

آشضثبيؼبٖ 

 قطلي

سسٚيٗ قبذم ٞب ٚاضظيبثي فّٕىطز عطح ٞبي 

ٟٔٙسؾي ضٚزذب٘ٝ ٚاضائٝ ضاٞىبضٞبي ثٟجٛز 

ٔغبِقٝ  –٘ٛيٗ فّٕىطز ثب اؾشفبزٜ اظ ضٚقٟبي 

 ٔٛضزي آػي چبي

 سمبضب ٔحٛض

اِٚٛيز ٞبي دػٚٞكي ٚ 

فٙبٚضي وكٛض زض ظٔيٙٝ 

 آة

حفبؽز  ضطٚضر-12

ٞب ٚ ؾٛاحُ ٚ  ضٚزذب٘ٝ

 ؾبٔب٘سٞي آٟ٘ب

اعالؿ اظ ٘حٜٛ فّٕىطز عطحٟبي اػطا 

قسٜ ثب قبذهٟبي ٔٙبؾت ٚ سسٚيٗ 

ضاٞىبضٞبي ثٟجٛز فّٕىطز ٔي سٛا٘س زض 

ويفي  عطحٟبي آسي ثبفض اضسمبء ؾغح

 وبضٞب قٛز . 

سسٚيٗ قبذهٟبي ٔٙبؾت اضظيبثي 

اضائٝ ضاٞىبضٞبي ثٟجٛز  -فّٕىطز 

 فّٕىطز

 اضائٝ ٔسَ 

3 

قطوز آة 

اي  ٔٙغمٝ

ذطاؾبٖ 

 ضضٛي

ٔغبِقٝ اػشٕبفي ثٝ ٔٙؾٛض فطًٞٙ ؾبظي زض 

ضٚؾشبٞبي ثبالزؾز ؾسٞب زض ػٟز وبٞف 

 آِٛزٌي ٚضٚزي ثٝ ٔربظٖ 

دبيبٖ ٘بٔٝ 

 زا٘كؼٛيي

ٚٞكي ٚ اِٚٛيز ٞبي دػ

فٙبٚضي وكٛض زض ظٔيٙٝ 

 ٔحيظ ظيؿز

ثطضؾي ٔٙبثـ     -9

آاليٙسٜ آة ٚ اضائٝ 

ضاٞىبضٞبيي ػٟز 

وٙشطَ، وبٞف ٚ حصف 

ٞب آِٛزٌي  

ديكٍيطي اظ آِٛزٌي آة ٔربظٖ 

 ؾسٞبي آة قطة

ٔغبِقٝ اػشٕبفي زض ػٟز فطًٞٙ 

ؾبظي زض ضٚؾشبٞبي ثبالزؾز ؾسٞب زض 

ػٟز وبٞف آِٛزٌي ٚضٚزي ثٝ ٔربظٖ 

 آة قطةؾسٞبي 

اضائٝ ضاٜ حُ 

 ٔكىُ

4 

قطوز آة 

اي  ٔٙغمٝ

 ٔبظ٘سضاٖ

ثطضؾي ٚ اضظيبثي ٚضقيز ضٚزذب٘ٝ ٞبي 

 آؾيت ٞب،ذغطار ،السأبر ٚ٘يبظٞب_ٔبظ٘سضاٖ

دبيبٖ ٘بٔٝ 

 زا٘كؼٛيي

اِٚٛيز ٞبي دػٚٞكي ٚ 

فٙبٚضي وكٛض زض ظٔيٙٝ 

 نٙبيـ ٚ ٔقبزٖ

ضطٚضر حفبؽز -12

ٞب ٚ ؾٛاحُ ٚ  ضٚزذب٘ٝ

 ؾبٔب٘سٞي آٟ٘ب

الر فقّي زض ٔسيطيز ضٚزذب٘ٝ ٚ ٔكى

ذؿبضار ٚاضزٜ ثٝ سبؾيؿبر ٚذغٛط 

 ٔٛػٛز زض ضٚزذب٘ٝ

ؾبٔب٘سٞي ٚضقيز فقّي ثب اضائٝ ضاٜ وبض 

 ٚضاٜ حُ

اضائٝ ضاٜ حُ 

 ٔكىُ
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 سًاحل ي ريدخاوه.-8

 سػَة ٍ فشػبيؾ هَسفَلَطي، سفتبسػٌزی، 8-2

 محصًل وهايي اهذاف مًرد اوتظار داليل ايلًيت داضته مطکل کليذيػىًان  اسىاد باال دستي  وًع تحقيق ػىًان تحقيق ػىًان ضرکت رديف

1 

قطوز آة 

 اي اِجطظ ٔٙغمٝ

ٔٙكبء يبثي ضؾٛثبر ٚاضزٜ ثٝ ضٚزذب٘ٝ ٚ ؾس وطع 

سحز سبطيط فقبِيز ٞبي فٕطا٘ي ) آظاز ضاٜ سٟطاٖ 

 قٕبَ ( زض حٛضٝ آثطيع –

 سمبضب ٔحٛض

اِٚٛيز ٞبي دػٚٞكي ٚ 

فٙبٚضي وكٛض زض ظٔيٙٝ 

 آة

ٞبي  اططار عطح    -7

سٛؾقٝ ثط ٔٙبثـ 

 (آة)ظيطظٔيٙي ٚ ؾغحي

فسْ اعالؿ زليك اظ ٔٙكبء ضؾٛة ٚاضزٜ 

ثٝ ضٚزذب٘ٝ ٚ ؾٟٓ ٞط يه اظ فقبِيشٟبي 

 فٕطا٘ي ٔٙغمٝ زض سِٛيس ضؾٛة

سقييٗ ٚ ثطآٚضز ٔيعاٖ ضؾٛة ٚ سقييٗ 

ؾٟٓ ٞط يه اظ فقبِيشٟبي فٕطا٘ي زض 

 سِٛيس ضؾٛة

اضائٝ ضاٜ حُ 

 ٔكىُ

2 

 قطوز آة

اي  ٔٙغمٝ

ٚ   ؾيؿشبٖ

 ثّٛچؿشبٖ

سقييٗ حؼٓ ضؾٛثبر ٚضٚزي ثٝ ٔربظٖ چبٜ ٘يٕٝ 

ٚ اضائٝ ضاٞىبض فّٕي ػٟز ػٌّٛيطي اظ ٚضٚز 

 ضؾٛثبر

 سمبضب ٔحٛض

اِٚٛيز ٞبي دػٚٞكي ٚ 

فٙبٚضي وكٛض زض ظٔيٙٝ 

 آة

ضا٘سٔبٖ دبييٗ  ثٟجٛز-10

ٞبي آثيبضي)ٔطٔز  قجىٝ

ٞب، اؾشفبزٜ ٔؼسز  وب٘بَ

ٞب ٚ اظ ظٞبة ظٞىف  

...) 

 سٟيٝ زؾشٛضاِقُٕ    

3 

قطوز آة 

اي  ٔٙغمٝ

 فبضؼ

اؾشفبزٜ اظ ضٚـ ٞبي ٘ٛيٗ زض ثطزاقز ٔهبِح 

ضٚزذب٘ٝ اي، اضظيبثي ػبٔـ اططار ثطزاقز اظ 

 ضٚزذب٘ٝ ٞب ٚ 

 اضايٝ ضاٞىبضٞبي ؾبظٜ اي ٚ غيط ؾبظٜ اي

 سمبضب ٔحٛض

اِٚٛيز ٞبي دػٚٞكي ٚ 

فٙبٚضي وكٛض زض ظٔيٙٝ 

 آة

حفبؽز  ضطٚضر-12

ٞب ٚ ؾٛاحُ ٚ  زذب٘ٝضٚ

 ؾبٔب٘سٞي آٟ٘ب

ضطٚضر حفبؽز اظ ضٚزذب٘ٝ ٞب ثقٙٛاٖ 

ٔؼبضي آثي حيبسي ٔٛطط زض ٔمِٛٝ ٞبي 

فٙي ، فٕطا٘ي ، الشهبزي ، اػشٕبفي، 

 فطٍٞٙي ٚ ...

ثطضؾي ٚضقيز ٔٛػٛز ضٚزذب٘ٝ ٞب اظ 

حيض ٔيعاٖ ثطزاقشٟب ٚ ذؿبضار ٚاضزٜ ، 

ثٟطٜ ٌيطي اظ سؼبضة زاذّي ٚ ذبضػي 

أط ٔسيطيز ضٚزذب٘ٝ ٞب ٚ ٔٛفك زض 

اضائٝ ضاٞىبض ٞبي انالحي ٘ؾبضسي ٚ 

اػطايي ثب ضٚيىطز ؾبظٜ اي ٚ غيط ؾبظٜ 

 اي

اضائٝ ضاٜ حُ 

 ٔكىُ

4 

قطوز آة 

اي  ٔٙغمٝ

 ٌيالٖ

ثطآٚضز سِٛيس ضؾٛة حٛضٝ آثطيع ٘بٚضٚز اؾشبٖ 

 Watem/SEDEMٌيالٖ ثب اؾشفبزٜ اظ ٔسَ 

دبيبٖ ٘بٔٝ 

 زا٘كؼٛيي

اِٚٛيز دػٚٞكي ٚ 

بٚضي وٕيؿيٖٛ حُٕ فٙ

 ٚ ٘مُ ٚ فٕطاٖ

حفبؽز  ضطٚضر-12

ٞب ٚ ؾٛاحُ ٚ  ضٚزذب٘ٝ

 ؾبٔب٘سٞي آٟ٘ب

فسْ ٚػٛز اعالفبر وبفي زض ظٔيٙٝ ثبض 

 ٞب ضؾٛثي ضٚزذب٘ٝ

ػٕـ آٚضي اعالفبر ضطٚضي ػٟز 

ٔسيطيز ضؾٛة ظايي ٚ ضؾٛة ظزايي 

ضٚزذب٘ٝ، ٔسَ ؾبظي ٚ سقييٗ ٔيعاٖ 

 ٞبي آثي  ضؾٛة زض يىي اظ حٛضٝ

ضاٜ حُ  اضائٝ

 ٔكىُ
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 سًاحل ي ريدخاوه.-8

 ػَاحل ٍ ّب سٍدخبًِ هذيشيت 8-3

 محصًل وهايي اهذاف مًرد اوتظار داليل ايلًيت داضته ػىًان مطکل کليذي اسىاد باال دستي  وًع تحقيق ػىًان تحقيق ػىًان ضرکت رديف

1 

قطوز آة 

اي  ٔٙغمٝ

ذطاؾبٖ 

 ضضٛي

سٛؾقٝ ٔسَ ٞبي ضيبضي ثطاي سرٕيٗ سجريط اظ 

 ضٚزذب٘ٝ ٞبي اؾشبٖ ؾغح

دبيبٖ ٘بٔٝ 

 زا٘كؼٛيي

اِٚٛيز ٞبي دػٚٞكي ٚ 

فٙبٚضي وكٛض زض ظٔيٙٝ 

 آة

اسالف چكٍٕيط     -6

ٔٙبثـ آة اظ عطيك سجريط 

ٚ سقطق)ٔحبؾجٝ، 

 ثٙسي(  دٟٙٝ

زض ٘ؾط ٌطفشٗ ٔيعاٖ سجريط اظ ؾغح 

 ضٚزذب٘ٝ ٞب زض ثيالٖ ٔٙبثـ آة

سرٕيٗ ٔيعاٖ سجريط اظ ؾغح ضٚزذب٘ٝ 

 ٞب 
 ٔسَ اضائٝ 

2 

قطوز آة 

اي  ٔٙغمٝ

 ِطؾشبٖ

سحميك ٚ ثطضؾي ضاٞىبضٞبي لب٘ٛ٘ي ػٌّٛيطي اظ 

 سؼبٚظ ثٝ حطيٓ ثؿشط سٛؾظ افطاز حميمي ٚ حمٛلي

دبيبٖ ٘بٔٝ 

 زا٘كؼٛيي

اِٚٛيز ٞبي دػٚٞكي ٚ 

فٙبٚضي وكٛض زض ظٔيٙٝ 

 آة

ضطٚضر حفبؽز -12

ٞب ٚ ؾٛاحُ ٚ  ضٚزذب٘ٝ

 ؾبٔب٘سٞي آٟ٘ب

ضٚزذب٘ٝ  سهطف ثركي اض حطيٓ ٚ ثؿشط

ٞب سٛؾظ افطاز ؾٛزػٛ ٚ فسْ ٚػٛز 

 ؾبظٚوبض ٔٛطط زض ثطذٛضز ثب ذبعيبٖ

اضائٝ ضاٞىبض ٞبي حمٛلي ػٟز ضفـ 

 سهطف اظ حطيٓ ٚ ثؿشط

اضائٝ ضاٜ حُ 

 ٔكىُ

 

 سًاحل ي ريدخاوه.-8

 ّب سٍدخبًِ ػبهبًذّی ٍ احيب 8-4

 محصًل وهايي اهذاف مًرد اوتظار داليل ايلًيت داضته کليذيػىًان مطکل  اسىاد باال دستي  وًع تحقيق ػىًان تحقيق ػىًان ضرکت رديف

1 

قطوز آة 

اي  ٔٙغمٝ

 فبضؼ

اضظيبثي ٔيعاٖ سبطيط عطح ثيٛسىٙيه ثط ويفيز آة 

 ضٚزذب٘ٝ 

دبيبٖ ٘بٔٝ 

 زا٘كؼٛيي

اِٚٛيز ٞبي دػٚٞكي ٚ 

فٙبٚضي وكٛض زض ظٔيٙٝ 

 آة

ٞبي  اططار عطح    -7

سٛؾقٝ ثط ٔٙبثـ 

 (آة)ظيطظٔيٙي ٚ ؾغحي

ي ٘رؿشيٗ ثبض اؾز وٝ زض اؾشبٖ ثطا

 ا٘ؼبْ ٔي قٛز 

اضظيبثي ٔيعاٖ سبطيط عطخ ثيٛسىٙيه ثط 

 ويفيز آة ضٚزذب٘ٝ 

اضائٝ ضاٜ حُ 

 ٔكىُ

2 

قطوز آة 

اي  ٔٙغمٝ

 ٔبظ٘سضاٖ

ضٚقٟب،السأبر _اضظيبثي ٚسحّيُ ٔسيطيز ؾيالة

 ،ثٛزػٝ ٚضاٞىبضٞب

دبيبٖ ٘بٔٝ 

 زا٘كؼٛيي

اِٚٛيز ٞبي دػٚٞكي ٚ 

ض ظٔيٙٝ فٙبٚضي وكٛض ز

 نٙبيـ ٚ ٔقبزٖ

ضطٚضر حفبؽز -12

ٞب ٚ ؾٛاحُ ٚ  ضٚزذب٘ٝ

 ؾبٔب٘سٞي آٟ٘ب

ٔكىالر فقّي زض ٔسيطيز ضٚزذب٘ٝ ٚ 

ذؿبضار ٚاضزٜ ثٝ سبؾيؿبر ٚذغٛط 

 ٔٛػٛز زض ضٚزذب٘ٝ

ؾبٔب٘سٞي ٚضقيز فقّي ثب اضائٝ ضاٜ وبض 

 ٚضاٜ حُ
 سٟيٝ زؾشٛضاِقُٕ
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 سًاحل ي ريدخاوه.-8

 هغبلؼبتی ٍ يیارشا ًَيي اثضاس ٍ سٍؿْب 8-5

 محصًل وهايي اهذاف مًرد اوتظار داليل ايلًيت داضته ػىًان مطکل کليذي اسىاد باال دستي  وًع تحقيق ػىًان تحقيق ػىًان ضرکت رديف

1 

قطوز آة 

اي  ٔٙغمٝ

ٚ   ؾيؿشبٖ

 ثّٛچؿشبٖ

سٛؾقٝ ضٚاثظ وبِيجطاؾيٖٛ ػٟز سقييٗ ظثطي 

ثؿشطٞبي قٙي ثٝ ضٚقٟبي ٘ٛيٗ زض ٔٙبعك 

 يٕٝ ذكه  ذكه ٚ ٘

 سمبضب ٔحٛض

اِٚٛيز ٞبي دػٚٞكي ٚ 

فٙبٚضي وكٛض زض ظٔيٙٝ 

 آة

ضطٚضر حفبؽز -12

ٞب ٚ ؾٛاحُ ٚ  ضٚزذب٘ٝ

 ؾبٔب٘سٞي آٟ٘ب

إٞيز سٛنيف وٕي ٚ زليك ثؿشطٞبي 

قٙي ثٝ ايٗ فّز اؾز وٝ ثؿيبضي اظ 

ذهٛنيبر ػطيبٖ ٔب٘ٙس ؾطفز 

ٔشٛؾظ، ا٘شمبَ ضؾٛة ٚ ذهٛنيبر 

ٚ قىُ آقفشٍي سحز سبطيط ؾبذشبض 

ثؿشط ضٚزذب٘ٝ ٞب ٔيجبقس. ايٗ اعالفبر 

ثقٙٛاٖ اعالفبر دبيٝ زض ٔسِؿبظي 

فسزي ضٚزذب٘ٝ ٞب وبضثطز زاضٜ ٚ اطط 

ٔؿشميٕي زض زلز آٟ٘ب زاضز. زض سٕبٔي 

ٔسِٟبي فسزي اظ ٔسِٟبي ٞيسٚضِيىي 

يه ثقسي سب ٔسِٟبي ؾٝ ثقسي 

ٞيسضٚزيٙبٔيىي ٍٕٞي ثٝ ٘حٛي )ٔب٘ٙس 

يب ظثطي ضطيت ظثطي ٔب٘يًٙ، قعي 

ٔقبزَ ٘يىٛضازظٜ( ضا زض ذٛز زاضا ٔي 

 ثبقٙس. 

اِف( سقييٗ ذهٛيبر ظثطي ثؿشط ثٝ 

وٕه ضٚقٟب ٚ سىِٙٛٛغيٟبي ٘ٛيٗ، ة( 

سٛؾقٝ ٚ وبضثطزٚؾز ٕ٘ٛزٖ سىِٙٛٛغي 

ٔٛضز اؾشفبزٜ ػٟز ثٟطٜ ثطزاضي زض 

دطٚغٜ ٞبي ٔغبِقبسي ضٚزذب٘ٝ، ع( 

سٛؾقٝ ضٚاثظ ٔٙبؾت ػٟز سقييٗ 

قٙي ٔٙبعك  ضطيت ظثطي ثؿشطٞبي

ذكه ٚ ٘يٕٝ ذكه اؾشبٖ، ز( ثطضؾي 

لبثّيز اعٕيٙبٖ ٚ نحز ؾٙؼي ضٚاثظ 

 سٛؾقٝ زازٜ قسٜ

ثٛٔي ؾبظي 

 فٙبٚضي

2 

قطوز آة 

اي  ٔٙغمٝ

 فبضؼ

سٛؾقٝ ضٚاثظ ٔحبؾجٝ حساوظط ِحؾٝ اي ؾيالة 

زض حٛضٝ ٞبي آثطيع اؾشبٖ فبضؼ ثب سإويس ثط 

 ؾبِٝ 25زٚضٜ ثبظٌكز 

 سمبضب ٔحٛض

ٚٞكي ٚ اِٚٛيز ٞبي دػ

فٙبٚضي وكٛض زض ظٔيٙٝ 

 آة

حفبؽز  ضطٚضر-12

ٞب ٚ ؾٛاحُ ٚ  ضٚزذب٘ٝ

 ؾبٔب٘سٞي آٟ٘ب

ضطٚضر سقييٗ نحيح فطو ثؿشط ٚ 

ٔيعاٖ حطيٓ ضٚزذب٘ٝ ٞب ٚ دٟٙٝ ٞبي 

 ؾيٍّيط ٚ ٔسيطيز ثٟيٙٝ ؾيالة

سقييٗ نحيح حساوظط ِحؾٝ اي ؾيالة 

زض ٞط ٘مغٝ اظ ضٚزذب٘ٝ زض حٛضٝ آثطيع 

ٝ ٞبي ؾيٍّيط ٚ ثٝ ٔٙؾٛض سقييٗ دٟٙ

 فطو ثؿشط ٚ حطيٓ ضٚزذب٘ٝ

اضائٝ ضاٜ حُ 

 ٔكىُ
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 سًاحل ي ريدخاوه.-8

 آثی ّبي پيىشُ 8-6

 محصًل وهايي اهذاف مًرد اوتظار داليل ايلًيت داضته ػىًان مطکل کليذي اسىاد باال دستي  وًع تحقيق ػىًان تحقيق ػىًان ضرکت رديف

1 

ؿشوت 

هذيشيت 

هٌبثغ آة 

 ايشاى

ّبي  ليل احشات تَػؼِ ثش پيىشُاسصيبثی ٍ تح

 آثی وـَس 
 تمبضب هحَس

اٍلَيت پظٍّـی ٍ 

فٌبٍسي وويؼيَى 

وـبٍسصي آة ٍ هٌبثغ 

 عجيؼی

ّبي تَػؼِ  احشات عشح

ثش هٌبثغ آة)صيشصهيٌی 

 ٍ ػغحی(

ضشٍست اسصيبثی ربهؼی دس خلَف 

ٍيظُ تَػؼِ  پيبهذّبي تَػؼِ )ثِ

ّبي  ًبپبيذاس( ثب هحَسيت عشح

ّبي آثی   ثش پيىشُتَػؼِ هٌبثغ آة 

رْت اػتفبدُ اص ًتبيذ ايي اسصيبثی، 

ّبي هٌبثغ  دس فشآيٌذ تَػؼِ عشح

 سيضاى  آة تَػظ وبسؿٌبػبى ٍ ثشًبهِ

اسصيبثی ٍ تحليل وبسؿٌبػی ٍ ػلوی 

احشات ٍ ًمؾ تَػؼِ ًبپبيذاس دس 

ّبي هختلف اػن اص وـبٍسصي،  ثخؾ

ثخؾ آة، كٌؼت ثش ثشٍص ٍضؼيت 

ـَس ثِ ٍيظُ ّبي آثی و وًٌَی پيىشُ

ّب تبويذ اكلی  ّب ٍ سٍدخبًِ تبالة

ّب ٍ  ايي پظٍّؾ ثش تبالة

ّبي  ّبي داخلی ٍ سٍدخبًِ دسيبچِ

ثبؿذ.  اًتظبس ثش ايي  هْن وـَس هی

اػت وِ ايي پظٍّؾ ضوي ثشسػی 

ٍ تحليل الذاهبت ٍ ساّىبسّبي ارشا 

ؿذُ يب دس دػت ارشا تَػظ 

ّب ٍ ًْبدّبي هؼئَل  ػبصهبى

ثٌذي ٍ  ثِ روغ هختلف ًؼجت ثِ

ّب ٍ  اسائِ ساّجشدّب، ػيبػت

ّبي والى وبّؾ احشات  ثشًبهِ

ّبي آثی وـَس ثِ  تَػؼِ ثش پيىشُ

ّبي تَػؼِ هٌبثغ  ٍيظُ احشات عشح

 آة هٌزش گشدد. 

اسائِ ساُ حل 

 هـىل

2 

قطوز آة 

اي  ٔٙغمٝ

 ثٛقٟط

ثطضؾي چبِف ٞبي ديكطٚ قيطيٗ ؾبظي آة 

 قطة ٚ نٙقز ثط ؾبحُ ٚ زضيب
 ٔحٛض سمبضب

ضاٞجطزٞبي ؾٙس چكٓ 

 ا٘ساظ ٚظاضر ٘يطٚ

ثطضؾي ٔٙبثـ     -9

آاليٙسٜ آة ٚ اضائٝ 

ضاٞىبضٞبيي ػٟز 

وٙشطَ، وبٞف ٚ حصف 

ٞب آِٛزٌي  

ٚاثؿشٍي ٚ ضٚ٘س ضٚ ثٝ ضقس ػٟز 

قيطيٗ ؾبظي آة قطة ٚ نٙقز اظ آة 

 زضيب

ػٌّٛيطي اظ سرطيت وٕي ٚ ويفي 

آثرٛاٖ ؾبحُ ٚ زضيب ٚ أىبٖ ثطزاقز 

 دبيساض

ضائٝ ضاٜ حُ ا

 ٔكىُ
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3 

ؾبظٔبٖ آة ٚ 

 ثطق ذٛظؾشبٖ

 ثطآٚضز زض ٔسضٖ ٞبي ضٚـ ظ اؾشفبزٜ ثطضؾي

 اؾشبٖ ٞبي ضٚزذب٘ٝ ٔبؾٝ ٚ قٗ ثطزاقز حؼٓ

 ذٛظؾشبٖ

 سمبضب ٔحٛض
 چكٓ ؾٙس ضاٞجطزٞبي

 ٘يطٚ ٚظاضر ا٘ساظ

12-  حفبؽز ضطٚضر

 ٚ ؾٛاحُ ٚ ٞب ضٚزذب٘ٝ

آٟ٘ب ؾبٔب٘سٞي  

 قزثطزا ٘حٜٛ ٚ حؼٓ ، ٔيعاٖ ثطآٚضز

 نسٚض ػٟز اي ضٚزذب٘ٝ ٔهبِح

 ثٟيٙٝ ٔسيطيز ٚ سرهيم ٔؼٛظٞبي

 ضٚزذب٘ٝ

 ٚ ضٚزذب٘ٝ ثٟيٙٝ ٔسيطيز ٔٙؾٛض ثٝ

 ثطزاقز سرهيم ٔؼٛظٞبي نسٚض

 ٞبي ضٚزذب٘ٝ اظ ٔبؾٝ ٚ قٗ ٔهبِح

 آٚضز ٔيعاٖ سرٕيٗ ٚ ثطآٚضز ، اؾشبٖ

 .ثبقس ٔي ٘ؾط ٔٛضز ؾبِيب٘ٝ ضؾٛة

 حُ ضاٜ اضائٝ

 ٔكىُ

 

 ضبکه ي سذ محًر -9

 آثی  ّبي ػبصُ اص ًگْذاسي ٍ ثشداسي ثْشُ ذيشيت،ه 9-1

 ييمحصًل وها اهذاف مًرد اوتظار داليل ايلًيت داضته يذيػىًان مطکل کل  ياسىاد باال دست قيوًع تحق قيػىًان تحق ػىًان ضرکت فيرد

1 

قطوز آة 

اي  ٔٙغمٝ

 اضزثيُ

ثٟيٙٝ ؾبظي ٔسيطيز ٔهطف ا٘طغي زض سبؾيؿبر 

مبٚٔشي )ٔغبِقٝ ٔٛضزي آثي زض ضاؾشبي الشهبز ٔ

 ايؿشٍبٟٞبي دٕذبغ قجىٝ ٞبي آثيبضي(

 سمبضب ٔحٛض

اِٚٛيز ٞبي دػٚٞكي ٚ 

فٙبٚضي وكٛض زض ظٔيٙٝ 

 آة

سقٕيطار ٚ ٍٟ٘ساضي -14

اظ سإؾيؿبر آثي 

ٞبي ٞيسضِٚيىي)ؾس  ؾبظٜ

ٚ قجىٝ ٚ سبؾيؿبر 

ٞبي  ٚاثؿشٝ، ؾيؿشٓ

ثٙسي سإؾيؿبر،  آة

ػٌّٛيطي اظ ضقس ػّجىٟب 

)... ٚ 

بي ثبالي ا٘طغي ٔهطفي ٚ ٞعيٙٝ ٞ

 سؿٟيُ ثٟطٜ ثطزاضي اظ سبؾيؿبر آثي

اضايٝ اٍِٛي ٔهطف ثٟيٙٝ زض ضاؾشبي 

الشهبز ٔمبٚٔشي، ػبيٍعيٙي سبؾيؿبر 

دطٔهطف ا٘طغي ثب سبؾيؿبر ٘ٛيٗ ٚ 

 دطثبظزٜ

اضائٝ ضاٜ حُ 

 ٔكىُ

2 

قطوز آة 

اي  ٔٙغمٝ

آشضثبيؼبٖ 

 قطلي

ثطضؾي سبطيط فسْ آثٍيطي ؾسٞبي ذبوي ثط 

ٞؿشٝ ضؾي ٚ احشٕبَ ايؼبز سطن ٚ سجقبر ذكىي 

 ٘بقي اظ آٖ )ٔغبِقٝ ٔٛضزي(

دبيبٖ ٘بٔٝ 

 زا٘كؼٛيي

اِٚٛيز ٞبي دػٚٞكي ٚ 

فٙبٚضي وكٛض زض ظٔيٙٝ 

 آة

ٚ ٍٟ٘ساضي  سقٕيطار-14

اظ سإؾيؿبر آثي 

ٞبي ٞيسضِٚيىي)ؾس  ؾبظٜ

ٚ قجىٝ ٚ سبؾيؿبر 

فسْ آثٍيطي ثطذي ؾسٞبي ذبوي ثٝ 

زاليُ ٔرشّف ٔي سٛا٘س سجقبسي چٖٛ 

احشٕبَ ذكىي ٞؿشٝ ٚ سطن ضا زض دي 

زاقشٝ ثبقس. ايٗ ٔٛضٛؿ ٔي سٛا٘س 

أىبٖ دصيطي ايؼبز سطن، اثقبز ٚ 

آؾيجٟبي  ٔكرهبر آٖ ٚ سجقبر ٚ

 ٘بقي اظ آٖ

اضائٝ ضاٜ حُ 

 ٔكىُ
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ٞبي  ؾيؿشٓ ٚاثؿشٝ،

ثٙسي سإؾيؿبر،  آة

ب ػٌّٛيطي اظ ضقس ػّجىٟ

ٚ ...) 

دشب٘ؿيُ ثطٚظ آؾيت ػسي زض ؾس سّمي 

ٌطزز وٝ ٔي ثبيؿز ٔٛضز ثطضؾي لطاض 

 ٌيطز.

3 

ؿشوت  

تَػؼِ هٌبثغ 

آة ٍ ًيشٍي 

 ايشاى

 افضايؾ ثشاي ًَيي ّبي فٌبٍسي اص اػتفبدُ

 تمبضب هحَس ػذ اص ثشداسي ثْشُ ػبصي ثْيٌِ ٍ ٍسي ثْشُ
ػيبػت ّبي ولی ػلن 

 ٍ فٌبٍسي

وبّؾ ثْشُ ٍسي )وبسايی 

ٍ احشثخـی( ػبصُ ّب ٍ 

 تزْيضات آثی

 

ٍ اػتفبدُ اص فٌبٍسي ّبي  ؿٌبػبيی

 ٍسي ثْشُ ًَيي دس ساػتبي افضايؾ

 ػذ اص ثشداسي ثْشُ ػبصي ثْيٌِ ٍ

 فٌبٍسي

4 

ؿشوت  

تَػؼِ هٌبثغ 

آة ٍ ًيشٍي 

 ايشاى

 تشهين ٍ ثخـی ػالد ًَآٍساًِ ساّىبسّبي

 ًيشٍگبُ ٍ ػذ ّبي ػبصُ
 تمبضب هحَس

ػيبػت ّبي ولی ػلن 

 ٍ فٌبٍسي

ٍرَد آػيت دس ػبصُ 

 ًيشٍگبُّبي ػذ ٍ 
 

 ػبصُ ثْيٌِ ػبصي فشآيٌذ تشهين

 ًيشٍگبُ ٍ ػذ ّبي

اسائِ ساُ حل 

 هـىل

5 

قطوز آة 

اي  ٔٙغمٝ

ذطاؾبٖ 

 ػٙٛثي

ٔغبِقبر ػبٔـ آطبض ٚ ؾبظٜ ٞبي آثي سبضيري 

 قٟطؾشبٖ عجؽ
 سمبضب ٔحٛض

اِٚٛيز ٞبي دػٚٞكي ٚ 

فٙبٚضي وكٛض زض ظٔيٙٝ 

 آة

سقٕيطار ٚ ٍٟ٘ساضي -14

اظ سإؾيؿبر آثي 

ي ٞيسضِٚيىي)ؾس ٞب ؾبظٜ

ٚ قجىٝ ٚ سبؾيؿبر 

ٞبي  ٚاثؿشٝ، ؾيؿشٓ

ثٙسي سإؾيؿبر،  آة

ػٌّٛيطي اظ ضقس ػّجىٟب 

)... ٚ 

      

6 

قطوز آة 

اي  ٔٙغمٝ

ذطاؾبٖ 

 ضضٛي

ٔغبِقٝ آِٛزٌي ٞبي عجيقي )ضؾٛثبر، ؾًٙ 

ٔرعٖ ٚ ....( زض ٔربظٖ ؾسٞبي آة قطة 

 )ثٕغبِقٝ ٔٛضزي ؾس لطسيىبٖ، اثيٛضز ٚ قٛضيؼٝ(

٘بٔٝ دبيبٖ 

 زا٘كؼٛيي

اِٚٛيز ٞبي دػٚٞكي ٚ 

فٙبٚضي وكٛض زض ظٔيٙٝ 

 ٔحيظ ظيؿز

ثطضؾي ٔٙبثـ     -9

آاليٙسٜ آة ٚ اضائٝ 

ضاٞىبضٞبيي ػٟز 

وٙشطَ، وبٞف ٚ حصف 

ديكٍيطي ٚ وبٞف آِٛزٌي آة ٔربظٖ 

 ؾسٞبي آة قطة

ٔغبِقٝ ٚ ثطضؾي آِٛزٌي ٞبي عجيقي 

)ضؾٛثبر، ؾًٙ ٔرعٖ ٚ ....( زض 

 ؾسٞبي آة قطة ٔربظٖ 

اضائٝ ضاٜ حُ 

 ٔكىُ
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 ٞب آِٛزٌي

7 

قطوز آة 

اي  ٔٙغمٝ

 ؾٕٙبٖ

ضفشبض ٞيسضٚغئِٛٛغيىي ٚ فطاض آة اظ ؾبذشٍبٜ ؾس 

 وبِذٛـ

دبيبٖ ٘بٔٝ 

 زا٘كؼٛيي

اِٚٛيز ٞبي دػٚٞكي ٚ 

فٙبٚضي وكٛض زض ظٔيٙٝ 

 آة

ٚ ٍٟ٘ساضي  سقٕيطار-14

اظ سإؾيؿبر آثي 

ٞبي ٞيسضِٚيىي)ؾس  ؾبظٜ

ٚ قجىٝ ٚ سبؾيؿبر 

ٞبي  ؾيؿشٓ ٚاثؿشٝ،

ثٙسي سإؾيؿبر،  آة

ػٌّٛيطي اظ ضقس ػّجىٟب 

ٚ ...) 

دؽ اظ آثٍيطي ؾس وبِذٛـ، ٔي سٛاٖ 

ثٝ ضٚقٟبي ٞيسضٚغئِٛٛغيىي، 

ٞيسضٚغئٛقيٕيبيي ٚ ايعٚسٛدي، ٘ؿجز ثٝ 

 ثيالٖ زضيبچٝ ؾس، افالْ ٘ؾط ٕ٘ٛز.

ثب سٛػٝ ثٝ آثٍيطي ؾس وبِذٛـ اظ ؾبَ 

ٚ زؾشطؾي ثٝ آٔبض زضيبچٝ، ٔي  1392

ثيالٖ زضيبچٝ ٚ آثجٙسي ؾبذشٍبٜ  سٛاٖ

 ضا ٔٛضز ثطضؾي زليمشط لطاض زاز.

اضائٝ ضاٜ حُ 

 ٔكىُ

8 

قطوز آة 

اي  ٔٙغمٝ

 لعٚيٗ

قٙبؾبيي ٚ وبضثطز ٔهبِح ٚ ٔٛاز ػسيس زض سطٔيٓ 

 ؾبظٜ ٞبي ٞيسضِٚيىي قجىٝ آثيبضي زقز لعٚيٗ
 سمبضب ٔحٛض

اِٚٛيز ٞبي دػٚٞكي ٚ 

فٙبٚضي وكٛض زض ظٔيٙٝ 

 آة

ا٘سٔبٖ دبييٗ ثٟجٛز ض-10

ٞبي آثيبضي)ٔطٔز  قجىٝ

ٞب، اؾشفبزٜ ٔؼسز  وب٘بَ

 ٞب ٚ ...( اظ ظٞبة ظٞىف

ثٝ ؾط ضؾيسٖ فٕط ٔفيس سإؾيؿبر ٚ 

قجىٝ آثيبضي لعٚيٗ ٚ ِعْٚ ٞعيٙٝ ٞبي 

 ٌعاف ثطاي ٔطٔز 

اضائٝ ضاٞىبض ٚ اؾشفبزٜ اظ ٔهبِح ٘ٛيٗ 

ػٟشبفعايف ثٟطٜ ٚضي ٚ ؾبذز ؾبظٜ 

 ٞبي آثي 

ؾبذز ٕ٘ٛ٘ٝ 

 ٔحهَٛ

9 

قطوز آة 

اي  ٔٙغمٝ

 ٕٞساٖ

سحّيُ ٘حٜٛ ٔسيطيز ثٟطٜ ثطزاضي اظ ٔربظٖ 

ؾسٞبي والٖ ٚ ٘قٕز آثبز ثب اؾشفبزٜ اظ  ٔسَ 

 ضفشبضي دبيساضي ؾس

دبيبٖ ٘بٔٝ 

 زا٘كؼٛيي

اِٚٛيز ٞبي دػٚٞكي ٚ 

فٙبٚضي وكٛض زض ظٔيٙٝ 

 آة

فمساٖ ؾبٔب٘ٝ يب     -2

قجىٝ وبُٔ دبيف 

يىذبضچٝ ٔٙبثـ آة)وٕي 

 ٚ ويفي(

 اضائٝ ٔسَ  حهَٛ اعٕيٙبٖ اظ قطايظ دبيساضي ؾس ٙشطَ ٚضقيز ايٕٙي ؾسو
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 ضبکه ي سذ -9

 آثی ّبي ػبصُ ػبخت ٍ عشاحی 9-2

 محصًل وهايي اهذاف مًرد اوتظار داليل ايلًيت داضته ػىًان مطکل کليذي اسىاد باال دستي  وًع تحقيق ػىًان تحقيق ػىًان ضرکت رديف

1 

قطوز آة 

اي  ٔٙغمٝ

بٖ آشضثبيؼ

 قطلي

ضٚقٟبي ٘ٛيٗ دبيف ٚ ثٟؿبظي زض وب٘بَ آثيبضي 

 ٔغبِقٝ ٔٛضزي قجىٝ ذساآفطيٗ
 سمبضب ٔحٛض

اِٚٛيز ٞبي دػٚٞكي ٚ 

فٙبٚضي وكٛض زض ظٔيٙٝ 

 آة

سقٕيطار ٚ ٍٟ٘ساضي -14

اظ سإؾيؿبر آثي 

ٞبي ٞيسضِٚيىي)ؾس  ؾبظٜ

ٚ قجىٝ ٚ سبؾيؿبر 

ٞبي  ٚاثؿشٝ، ؾيؿشٓ

ثٙسي سإؾيؿبر،  آة

ػّجىٟب  ػٌّٛيطي اظ ضقس

)... ٚ 

ثبسٛػٝ ثٝ ٚػٛز ثطذي ٔٛاضـ ٚ 

ثؿشطٞبي ٔكىُ زاض زض ٔؿيط وب٘بَ 

أىبٖ دبيف ِحؾٝ ثٝ ِحؾٝ ٚضقيز 

وب٘بَ فطاٞٓ ٔيٍطزز ٚ ٘يع ضاٜ حّٟبي 

ٕٔىٗ ثٝ فطاذٛض ٔٛضـ سٟيٝ ٚ ديكٟٙبز 

 ٔي قٛز.

دبيف ٘مغٝ ثٝ ٘مغٝ ٚ ا٘اليٗ وب٘بَ ، 

ديف آٌبٞي اظ ٔٛضزي وٝ أىبٖ حبزص 

ضز ٚ سٟيٝ ضاٞىبض فّٕي ثطاي قسٖ زا

 ٕٞبٖ ٔٛضـ ٚ ٔكىُ ديف ضٚ

اضائٝ ضاٜ حُ 

 ٔكىُ

2 

قطوز آة 

اي  ٔٙغمٝ

آشضثبيؼبٖ 

 غطثي

ثطضؾي اطط ٘ب٘ٛ وطثٙبر وّؿيٓ ثط ٔمبٚٔز 

 ٔىب٘يىي ٚ ٘فٛش دصيطي ثشٗ غّغىي

دبيبٖ ٘بٔٝ 

 زا٘كؼٛيي

اِٚٛيز ٞبي دػٚٞكي ٚ 

فٙبٚضي وكٛض زض ظٔيٙٝ 

 آة

ي سقٕيطار ٚ ٍٟ٘ساض-14

اظ سإؾيؿبر آثي 

ٞبي ٞيسضِٚيىي)ؾس  ؾبظٜ

ٚ قجىٝ ٚ سبؾيؿبر 

ٞبي  ٚاثؿشٝ، ؾيؿشٓ

ثٙسي سإؾيؿبر،  آة

ػٌّٛيطي اظ ضقس ػّجىٟب 

)... ٚ 

ٞبي ٍٟ٘ساضي ؾبظٜ ٞبي  وبٞف ٞعيٙٝ

 ٞيسضِٚيىي ٚ افعايف ثٟطٜ ٚضي

اؾشفبزٜ اظ فٙبٚضي ٞبي ٘ٛيٗ ٔب٘ٙس ٘ب٘ٛ 

ٔٛاز زض ثشٗ غّغىي ٚ ثطضؾي 

ثشٗ زض ؾبذز ؾبظٜ ذهٛنيبر ايٗ 

ٞبي ٞيسضِٚيىي ثٝ ػٟز وبٞف 

ٞبي ٍٟ٘ساضي ٚ ٕٞچٙيٗ ثطضؾي  ٞعيٙٝ

سبطيطار ايٗ ٔٛاز زض ػٟز افعايف 

 ٚضي ؾبظٜ ٞبي ثشٗ غّغىي  ثٟطٜ

ثٛٔي ؾبظي 

 فٙبٚضي

3 

قطوز آة 

اي  ٔٙغمٝ

 ثٛقٟط

 سمبضب ٔحٛض CMDثطضؾي ٔجب٘ي عطاحي ثس٘ٝ ؾسٞبي 
ضاٞجطزٞبي ؾٙس چكٓ 

 ٚا٘ساظ ٚظاضر ٘يط

ٞبي  اططار عطح    -7

سٛؾقٝ ثط ٔٙبثـ 

 (آة)ظيطظٔيٙي ٚ ؾغحي

افعايف ٞعيٙٝ ٞب ٚ عٛال٘ي قسٖ ظٔبٖ 

 اػطاي عطح ٞب

وبٞف ٞعيٙٝ ٚ ظٔبٖ اػطاي عطح ٚ 

 ػٌّٛيطي اظ اسالف ٔٙبثـ ٚ ا٘طغي
 سٟيٝ زؾشٛضاِقُٕ

4 
قطوز آة 

اي  ٔٙغمٝ
ضاٞجطزٞبي ؾٙس چكٓ  سمبضب ٔحٛضٔسَ ؾبظي فيعيىي ٔحُ اسهبَ ثس٘ٝ ذبوي ٚ 

ٞبي  اططار عطح    -7

سٛؾقٝ ثط ٔٙبثـ 
 اػطاي دبيّٛرثٟيٙٝ ؾبظي ٞعيٙٝ ٚ ظٔبٖ اػطاي عطح افعايف ٞعيٙٝ ٞب ٚ عٛال٘ي قسٖ ظٔبٖ 
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 ٚ ػٌّٛيطي اظ اسالف ٔٙبثـ ٚ ا٘طغي اػطاي عطح ٞب (آة)ظيطظٔيٙي ٚ ؾغحي ا٘ساظ ٚظاضر ٘يطٚ س زقز دًّٙٔٛضزي ؾ RCC ثٛقٟط

5 

قطوز آة 

اي  ٔٙغمٝ

 ٌيالٖ

 سقييٗ ضربٔز الشهبزي دٛقف وب٘بِٟبي ثشٙي
دبيبٖ ٘بٔٝ 

 زا٘كؼٛيي

اِٚٛيز ٞبي دػٚٞكي ٚ 

فٙبٚضي وكٛض زض ظٔيٙٝ 

 آة

سقٕيطار ٚ ٍٟ٘ساضي -14

اظ سإؾيؿبر آثي 

ٞبي ٞيسضِٚيىي)ؾس  ؾبظٜ

ٚ قجىٝ ٚ سبؾيؿبر 

ٞبي  ٚاثؿشٝ، ؾيؿشٓ

ثٙسي سإؾيؿبر،  آة

ػٌّٛيطي اظ ضقس ػّجىٟب 

)... ٚ 

ػٝ ثٝ قطايظ آة ٚ ٞٛايي اؾشبٖ ثب سٛ

ٌيالٖ ٚ قطايظ ذبل ٔٙغمٝ سقييٗ 

ضربٔز ٔٙبؾت ثٝ ٔٙؾٛض وبٞف 

فطؾبيف وب٘بَ ٞبي آثيبضي ٔٛضز سٛػٝ 

ايٗ قطوز ٔي ثبقس. ٕٞچٙيٗ اضظيبثي 

ٔيعاٖ سرطيت ثشٗ دٛقف وب٘بَ ثب 

وبٞف ضربٔز ٚ زض ٘ؾط ٌطفشٗ اطط 

ٕٞعٔبٖ ٚ سٛاْ ٞعيٙٝ ٞبي ظيط ؾبظي ٚ 

زض وب٘بِٟب ثٝ عٛضيىٝ  ضربٔز ثشٗ

ٔشغيطٞبي ٞعيٙٝ قبُٔ زضنس سرطيت 

ثشٗ ،ضربٔز ثشٗ ٚ ضربٔز اليٝ ظيط 

ؾبظي فالٜٚ ثط ؾغح ٔمغـ وب٘بَ 

 ذٛاٞٙسثٛز.

وبٞف ٞعيٙٝ ٍٟ٘ساضي ٚ اليطٚثي 

 -ٞبي آثيبضي ٚ ظٞىكي  ؾبِيب٘ٝ وب٘بَ

ٞبي ا٘شمبَ ٚ  افعايف وبضايي وب٘بَ

 -ٞب  وبٞف فطؾبيف وب٘بَ -ظٞىكي 

ٞب )وبٞف  ايف فٕط ٔفيس وب٘بَافع

 -قسر فطؾبيف(

اضائٝ ضاٜ حُ 

 ٔكىُ

 

 ضبکه ي سذ -9

 ّيذسٍليه ٍ ػبصُ 9-3

 محصًل وهايي اهذاف مًرد اوتظار داليل ايلًيت داضته ػىًان مطکل کليذي اسىاد باال دستي  وًع تحقيق ػىًان تحقيق ػىًان ضرکت رديف

1 

قطوز آة 

اي  ٔٙغمٝ

 ِطؾشبٖ

طايي انالح ؾيؿشٓ ٞبي ثطضؾي ضاٞىبضٞبي اػ

 آثٍيطي ايؿشٍبٟٞبي دٕذبغ
 سمبضب ٔحٛض

اِٚٛيز ٞبي دػٚٞكي ٚ 

فٙبٚضي وكٛض زض ظٔيٙٝ 

 آة

سقٕيطار ٚ ٍٟ٘ساضي -14

اظ سإؾيؿبر آثي 

ٞبي ٞيسضِٚيىي)ؾس  ؾبظٜ

 يؿشٍبٟٞبي دٕذبغضفـ ٔكىُ آثٍيطي ا
اضايٝ ضاٞىبض اػطايي ػٟز انالح 

 آثٍيطٞب

اضائٝ ضاٜ حُ 

 ٔكىُ
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ٚ قجىٝ ٚ سبؾيؿبر 

ٞبي  ٚاثؿشٝ، ؾيؿشٓ

ثٙسي سإؾيؿبر،  آة

ػٌّٛيطي اظ ضقس ػّجىٟب 

)... ٚ 

 

 ضبکه ي سذ -9

 آثی ثشق ّبي ًيشٍگبُ 9-4

 محصًل وهايي اهذاف مًرد اوتظار داليل ايلًيت داضته ػىًان مطکل کليذي اسىاد باال دستي  وًع تحقيق ػىًان تحقيق ػىًان ضرکت رديف

1 

ؿشوت  

تَػؼِ هٌبثغ 

شٍي آة ٍ ًي

 ايشاى

ووی ػبصي هؼيبسّب ٍ تؼييي ربيگبُ ٍ 

ػولىشد ًيشٍگبُ ّبي هتؼبسف )ثشلبثی( ٍ غيش 

 هتؼبسف )تلوجِ رخيشُ اي( دس ؿجىِ ثشق
 تمبضب هحَس

ػيبػت ّبي ولی ػلن 

 ٍ فٌبٍسي

ؾ دس اسصيبثی لچب

ًيشٍگبُ ّبي ػولىشد 

هتؼبسف )ثشلبثی( ٍ غيش 

هتؼبسف )تلوجِ رخيشُ 

 اي( دس ؿجىِ ثشق

 

ئِ چبسچَثی ثشاي ووی ػبصي اسا

 هؼيبسّب
چبسچَة 

 اسصيبثی

2 

ؿشوت  

تَػؼِ هٌبثغ 

آة ٍ ًيشٍي 

 ايشاى

تَليذ هلی ٍ ثَهی ػبصي عشاحی ٍ ػبخت   

هزوَػِ )پىيذ( ًيشٍگبُ ثشلبثی وَچه 

 )تَسثيي، طًشاتَس، گبٍسًش(

 تمبضب هحَس
ػيبػت ّبي ولی ػلن 

 ٍ فٌبٍسي
  

تزبسي ػبصي ًيشٍگبُ ّبي وَچه 

 ػظٍ هتَ

ثَهی ػبصي 

 فٌبٍسي

3 

ؿشوت  

تَػؼِ هٌبثغ 

آة ٍ ًيشٍي 

 ايشاى

عطاحي ٚ ؾبذز زؾشٍبٜ سؿز ؾيؿشٓ حفبؽز 

 تمبضب هحَس ٞبي ثطق آثي٘يطٌٚبٜ (BOT)ِٚشبغي ضسٛض 
ػيبػت ّبي ولی ػلن 

 ٍ فٌبٍسي
 

اص ارضا اكلی ػيؼتن حفبظت ٍلتبطي 

دس حبلت  BODطًشاتَس )وشٍثبس( فمظ 

ل تؼت ٍ اسصيبثی وبس ػبدي طًشاتَس لبث

ًيؼت ٍلی ػولىشد ػبيش هَاسد دس صهبى 

تَلف ػبدي يب اضغشاسي طًشاتَس لبثل 

 
ثَهی ػبصي 

 فٌبٍسي
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تـخيق هی ثبؿذ. ّذف اص ػبخت ايي 

ٍ كحت  BODػيؼتن، اهىبى تؼت 

ػولىشد آى دس ؿشايظ تَلف طًشاتَس يب 

ثؼذ اص ثبصديذّبي ػبليبًِ ًيشٍگبُ ّبي 

ثشلبثی هی ثبؿذ. ثب تَرِ ثِ ايٌىِ تؼت 

BOD  ثذٍى اثضاس خبف آى اهىبى ،

پزيش ًوی ثبؿذ لزا دس كَست ػذم 

وبسوشد ايي ػيؼتن ، ّشگًَِ خغبي 

لغضؽ لغت يب اضبفِ ٍلتبط گزاس دس 

ؿجىِ هی تَاًذ ثِ ػين پيچْبي ستَس 

 آػيت ٍاسد وٌذ.

4 

ؿشوت  

تَػؼِ هٌبثغ 

آة ٍ ًيشٍي 

 ايشاى

طٌٚبٜ عطاحي ٚ ؾبذز زؾشٍبٜ سؿز ٌبٚض٘ط ٘ي

 تمبضب هحَس ٞبي ثطق آثي
ػيبػت ّبي ولی ػلن 

 ٍ فٌبٍسي
 

 دس ػيؼتن ايي اص اػتفبدُ ثب

 ثِ ٍالؼی، ؿشايظ هـبثِ ؿشايغی

 وٌتشل تٌظيوبت يب ػولىشد كحت

 تَاى-هی سا آى اؿىبالت ٍ گبٍسًش

 وِ عشح ايي ارشاء ثب. ًوَد ثشسػی

 ٍ ثشق ؿشوتْبي ّب، ًيشٍگبُ دس

 آى ثِ ٍاثؼتِ گيشي تلوين هشاوض

 ثش هغبلؼِ تَاى-هی داسد وبسثشد

 ثغَس سا گبٍسًش ػيؼتن سٍي

 ٍ تؼويش ؿشايظ دس هؼتمين

 اًزبم اص پغ. داد اًزبم ًگْذاسي

 تؼت وٌتشلی، دػتگبُ تٌظيوبت

 ؿشايظ دس هزوَس ّبي ػيؼتن

 ػىغ اسصيبثی ٍ وبسي هختلف

 ًمؾ ،-ػيؼتن پبػخ صهبى ٍ الؼول

 اص هغوئي ثشداسي-ثْشُ دس هَحشي

 آهَصؽ هَاسدي دس ٍ شٍگبًُي

 
ثَهی ػبصي 

 فٌبٍسي
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 اص پيـگيشي ّضيٌِ. داسد پشػٌل

 دػتگبُ ػيَة تـخيق ٍ اتفبلبت

 دػتگبُ ايي ووه ثِ وٌتشلی ّبي

. گشدد هی اًزبم ثيـتشي ػَْلت ثب

 دس ًْفتِ ػيَة وِ حبلی دس

 تَاًذ هی وٌتشلی ّبي ػيؼتن

 رجشاى اؿىبالت ٍ حَادث هَرت

 ّبي ّضيٌِ وِ ؿَد ًبپزيشي

 هی تحويل ؿشوتْب ثِ سا ٌّگفتی

 .وٌذ

5 

ؿشوت  

تَػؼِ هٌبثغ 

آة ٍ ًيشٍي 

 ايشاى

عطاحي ٚ ؾبذز قجيٝ ؾبظ ثالزضً٘ ٘يطٌٚبٜ ٚ 

 تمبضب هحَس ؾيؿشٓ ٞبي لسضر
ػيبػت ّبي ولی ػلن 

 ٍ فٌبٍسي
 

 ّب، ًيشٍگبُ دس وِ عشح ايي ارشاء ثب 

 تلوين هشاوض ٍ ثشق ؿشوتْبي

 داسد شدوبسث آى ثِ ٍاثؼتِ گيشي

 سا لذست ؿجىِ ػيؼتن تَاى-هی

 ًيشٍگبُ، وٌتشلی ّبي-ػيؼتن ثشاي

 هغبلؼِ ػالٍُ، ثِ. ًوَد ػبصي ؿجيِ

 هؼتمين ثغَس سا آًْب سفتبس سٍي ثش

 دس ًيشٍگبُ ّبي ػيؼتن خَد تَػظ

. داد اًزبم ًگْذاسي ٍ تؼويش ؿشايظ

 دػتگبُ تٌظيوبت اًزبم اص پغ

 هزوَس ّبي ػيؼتن تؼت وٌتشلی،

 اسصيبثی ٍ وبسي هختلف يظؿشا دس

 پبػخ صهبى ٍ الؼول ػىغ

 دس هَحشي ًمؾ ،-ػيؼتن

 ٍ ًيشٍگبُ اص هغوئي ثشداسي-ثْشُ

. داسد پشػٌل آهَصؽ هَاسدي دس

 ٍ اتفبلبت اص پيـگيشي ّضيٌِ

 
ثَهی ػبصي 

 فٌبٍسي
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 ّبي دػتگبُ ػيَة تـخيق

 ثب دػتگبُ ايي ووه ثِ وٌتشلی

 دس. گشدد هی اًزبم ثيـتشي ػَْلت

 ػيؼتن دس ًْفتِ ػيَة وِ حبلی

 هَرت تَاًذ هی وٌتشلی ّبي

 ًبپزيشي رجشاى اؿىبالت ٍ حَادث

 ثِ سا ٌّگفتی ّبي ّضيٌِ وِ ؿَد

 .وٌذ هی تحويل ؿشوتْب

6 

ؿشوت  

تَػؼِ هٌبثغ 

آة ٍ ًيشٍي 

 ايشاى

عطاحي ٚ ؾبذز قجيٝ ؾبظ ٔميبؼ وٛچه 

 تمبضب هحَس ؾيؿشٓ ٞبي اِىشطيىي ٘يطٌٚبٜ )ٔيىطٚ ٔبقيٗ(
ػت ّبي ولی ػلن ػيب

 ٍ فٌبٍسي
 

 اػبػی، ٍ هْن هؼضالت اص  يىی

 تحشيه ثب ػٌىشٍى طًشاتَس آهَصؽ

 آصهبيـگبّی، ؿشايظ دس هؼتمل

 ّبي ػيؼتن ؿجبّت ػذم

 ٍالؼی ّبي-ػيؼتن ثب آصهبيـگبّی

 ّب-ًيشٍگبُ دس سفتِ وبس ثِ ًَيي ٍ

 ػذم ثبػج اهش ّويي وِ ثبؿذ-هی

 ػولىشد سًٍذ اص ػويك دسن

 ٍ ػٌىشٍى طًشاتَس ٍ ّب-ًيشٍگبُ

 ٍرَد هخل ّبيی-پذيذُ هـبّذُ

 start up دٍسُ دس هخجت فيذثه

 وِ آًٓزب اص ديگش ػَي اص. ؿَد-هی

 سٍي ثش آصهبيـگبّی هجبحج

 هؼغَف هَلذ دائن حبلت ػولىشد

 گزساي ؿشايظ ثشسػی لزا ؿَد هی

 ايي دس هبًذ هی ثبلی هغفَل طًشاتَس

 حجت ثشاي ػٌؼَسّبيی  اص عشح

 ّوچٌيي ٍ گزسا لتْبيحب ػشيغ

 ًتبيذ الىتشًٍيىی تحليل ٍ حجت

 
ثَهی ػبصي 

 فٌبٍسي
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 ساًذهبى وِ ؿذ خَاّذ تؼجيِ

 حذ تب سا گزسا ؿشايظ يبدگيشي

 .ثشد هی ثبال صيبدي

 

 ضبکه ي سذ -9

 ارشايی هذيشيت 9-5

 محصًل وهايي اهذاف مًرد اوتظار ضتهداليل ايلًيت دا ػىًان مطکل کليذي اسىاد باال دستي  وًع تحقيق ػىًان تحقيق ػىًان ضرکت رديف

1 

ؾبظٔبٖ آة ٚ 

 ثطق ذٛظؾشبٖ

 زِيُ ثٝ) ضٚزذب٘ٝ اظ دٕذبغ ٞبي ايؿشٍبٜ ٔكىالر

 ٕٔىٗ ضاٞىبضٞبي اضائٝ ٚ( ضٚزذب٘ٝ ضغيٓ سغييط

 (ٔٛضزي ٔغبِقٝ) ثٟيٙٝ اؾشفبزٜ ثطاي

 سمبضب ٔحٛض
 چكٓ ؾٙس ضاٞجطزٞبي

 ٘يطٚ ٚظاضر ا٘ساظ

 ٍٟ٘ساضي ٚ سقٕيطار-14

 آثي يؿبرسإؾ اظ

 ؾس)ٞيسضِٚيىي ٞبي ؾبظٜ

 سبؾيؿبر ٚ قجىٝ ٚ

 ٞبي ؾيؿشٓ ٚاثؿشٝ،

 سإؾيؿبر، ثٙسي آة

 ػّجىٟب ضقس اظ ػٌّٛيطي

ٚ )... 

 ٞبي ايؿشٍبٜ آثٍيطي ٔكىالر ثطضؾي

 آثي وٓ ٔٛالـ زض ضٚزذب٘ٝ اظ دٕذبغ

 اؾشبٖ ٞبي ضٚزذب٘ٝ آٚضز وبٞف

 آثٍيطٞبي زض ٔكىالسي ثطٚظ ٔٛػت

 قسٜ ٚزذب٘ٝض دٕذبغاظ ٞبي ايؿشٍبٜ

 ضفـ ػٟز ضاٞىبضٞبيي اضائٝ. اؾز

 يب ٚ آثي وٓ ٔٛالـ زض آثٍيطي ٔكىُ

 .اؾز سحميك اٞساف اظ عطاحي زض سغييط

 حُ ضاٜ اضائٝ

 ٔكىُ

2 

 ٚ آة ؾبظٔبٖ

 ذٛظؾشبٖ ثطق

 ٞيسضٚاِىشطيىبَ ٚ ٞيسضٚٔىب٘يىبَ سؼٟيعار

 ثطق ٚ آة ؾبظٔبٖ زض  ٚاثؿشٝ ٞبي ؾبظٜ ٚ ؾسٞب

 ذٛظؾشبٖ

 سمبضب ٔحٛض
 چكٓ ؾٙس اٞجطزٞبيض

 ٘يطٚ ٚظاضر ا٘ساظ

 اظ ٍٟ٘ساضي ٚ سقٕيطار

 ٞبي ؾبظٜ آثي سإؾيؿبر

 قجىٝ ٚ ؾس)ٞيسضِٚيىي

 ٚاثؿشٝ، سبؾيؿبر ٚ

 ثٙسي آة ٞبي ؾيؿشٓ

 اظ ػٌّٛيطي سإؾيؿبر،

 (... ٚ ػّجىٟب ضقس

 ٚ ٞيسضٚٔىب٘يىبَ سؼٟيعار ؾسٞب زض

 ٞب دٕخ ٔب٘ٙس ٔرشّفي ٞيسضٚاِىشطيىبَ

 قيطاالر ا٘ٛاؿ ٚ ٞب ػه اِىشطٚدٕذٟب ٚ

 ٚػٛز  حٛظٜ ايٗ زض وٝ ٔكىالر اظ

 ٞيسضِٚيه سٟيٝ ٔقضُ سٛاٖ ٔي زاضز

 ذطيس ثبالي ٞعيٙٝ ٚ  اي قيطدطٚا٘ٝ ِٚٛ

 آٖ ٔي ثبقس

 ٚ ٞيسضٚٔىب٘يىبَ سؼٟيعار

 ٞبي ؾبظٜ ٚ ؾسٞب ٞيسضٚاِىشطيىبَ

 ٚضقيز اظ وٕي آٔبض اضائٝ ٚاثؿشٝ

 ٚ ٞيسضٚٔىب٘يىبَ سؼٟيعار

 ٞبي ؾبظٜ ٚ بؾسٞ ٞيسضٚاِىشطيىبَ

 ا٘ساظ چكٓ قٙبؾبيي ؾبظٔبٖ، زض ٚاثؿشٝ

 ثب ٔطسجظ ٞبي فٙبٚضي ػٟب٘ي ضٚ٘س ٚ

 ٚ ٞيسضٚٔىب٘يىبَ سؼٟيعار

 اضائٝ ٔسَ
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 ٞبي ؾبظٜ ٚ ؾسٞب ٞيسضٚاِىشطيىبَ

 ٚاثؿشٝ

3 

 ٚ آة ؾبظٔبٖ

 ذٛظؾشبٖ ثطق

 ِغعقي ٚ ضيعقي ٞبي ٔحسٚزٜ زض سظجيز ٚ دبيف

 ثطق ٚ ةآ ؾبظٔبٖ زض ٚاثؿشٝ ٞبي ؾبظٜ ٚ ؾسٞب

 ذٛظؾشبٖ

 سمبضب ٔحٛض
 چكٓ ؾٙس ضاٞجطزٞبي

 ٘يطٚ ٚظاضر ا٘ساظ

 اظ ٍٟ٘ساضي ٚ سقٕيطار

 ٞبي ؾبظٜ آثي سإؾيؿبر

 قجىٝ ٚ ؾس)ٞيسضِٚيىي

 ٚاثؿشٝ، سبؾيؿبر ٚ

 ثٙسي آة ٞبي ؾيؿشٓ

 اظ ػٌّٛيطي سإؾيؿبر،

  ػّجىٟب ضقس

 زضيبچٝ زيٛاضٜ  ثبيؿشي ؾسٞب زضيبچٝ زض

 زٞٙسٜ ُسكىي وٟٛٞب زيٛاضٜ ٔقٕٛال وٝ

 زچبض وٝ ٌطزز سظجيز ٘حٛي ثٝ اؾز آٖ

 .٘كٛز زضيبچٝ زض ضيعـ

 ٞبي فٙبٚضي ػٟب٘ي ضٚ٘س ٚ ا٘ساظ چكٓ

 ٔحسٚزٜ زض سظجيز ٚ دبيف ثب ٔطسجظ

 ؾبظٜ ٚ ؾسٞب ِغعقي ٚ ضيعقي ٞبي

 ٞبي دطٚغٜ ثطضؾي ٚاثؿشٝ ٞبي

 ٚ ؾبظٔبٖ زض ٌطفشٝ نٛضر سحميمبسي

 ٚ دبيف ثب ضاثغٝ زض سبثقٝ ٞبي قطوز

 ٚ ضيعقي ٞبي ٔحسٚزٜ زض زسظجي

 ٚاثؿشٝ ٞبي ؾبظٜ ٚ ؾسٞب ِغعقي

 ٚ ؾبظٔبٖ زض اعالؿ شي افطاز ثب ٔهبحجٝ

 ٔؿإِٝ ثب ضاثغٝ زض سبثقٝ ٞبي قطوز

 ضاثغٝ زض ثبالزؾشي اؾٙبز ثطضؾي فٛق،

 زض سظجيز ٚ دبيف ٞبي فٙبٚضي سٛؾقٝ ثب

 ٚ ؾسٞب ِغعقي ٚ ضيعقي ٞبي ٔحسٚزٜ

 قٙبؾبيي ٚ ٚاثؿشٝ ٞبي ؾبظٜ

 زض ّٔي ٚ اؾشب٘ي زضٖٚ ٞبي زؽطفي

 زض سظجيز ٚ دبيف ٔؿإِٝ ثب ضاثغٝ

 ٚ ؾسٞب ِغعقي ٚ ضيعقي ٞبي ٔحسٚزٜ

 ٚاثؿشٝ ٞبي ؾبظٜ

 اضائٝ ٔسَ

4 

 ٚ آة ؾبظٔبٖ

 ذٛظؾشبٖ ثطق

 زض ٚاثؿشٝ ٞبي ؾبظٜ ٚ ؾس دبيساضي ٚ ايٕٙي

 ذٛظؾشبٖ ثطق ٚ آة ؾبظٔبٖ
 سمبضب ٔحٛض

 چكٓ ؾٙس ضاٞجطزٞبي

 ٘يطٚ ٚظاضر ا٘ساظ

 اظ ٍٟ٘ساضي ٚ يطارسقٕ

 ٞبي ؾبظٜ آثي سإؾيؿبر

 قجىٝ ٚ ؾس)ٞيسضِٚيىي

 ٚاثؿشٝ، سبؾيؿبر ٚ

 ٚ يب ثشٙي ٘ٛؿ اظ چٝ ؾسٞب دبيساضي

 ذؿبضار ٚ ٔكىالر ثٛاؾغٝ ذبوي

 قىؿز نٛضر زض وٝ ٘بدصيطي ػجطاٖ

 ثؿيبض إٞيز اظ ديٛ٘س ٔي  ثٛلٛؿ ؾسٞب

  اظ ٘بقي افعٚزٜ اضظـ  ٚ إٞيز ثطضؾي

 ٚ ايٕٙي ثب ٔطسجظ اثعاضٞبي سٛؾقٝ

 اضائٝ ٚاثؿشٝ ٞبي ؾبظٜ ٚ ؾس دبيساضي

 دبيساضي ٚ ايٕٙي ٚضقيز اظ وٕي آٔبض

 ثٛٔي ؾبظي

 فٙبٚضي
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 ثٙسي آة ٞبي ؾيؿشٓ

 اظ ػٌّٛيطي سإؾيؿبر،

  ػّجىٟب ضقس

 ؾبظٔبٖ، زض ٚاثؿشٝ ٞبي ؾبظٜ ٚ ؾس .اؾز ثطذٛضزاض الييثب

 ػٟب٘ي ضٚ٘س ٚ ا٘ساظ چكٓ قٙبؾبيي

 دبيساضي ٚ ايٕٙي ثب ٔطسجظ ٞبي فٙبٚضي

 دطٚغٜ ثطضؾي ٚاثؿشٝ ٞبي ؾبظٜ ٚ سؾ

 زض ٌطفشٝ نٛضر سحميمبسي ٞبي

 ثب ضاثغٝ زض سبثقٝ ٞبي قطوز ٚ ؾبظٔبٖ

 ٞبي ؾبظٜ ٚ ؾس دبيساضي ٚ ايٕٙي

 زض اعالؿ شي افطاز ثب ٔهبحجٝ ٚاثؿشٝ

 ثب ضاثغٝ زض سبثقٝ ٞبي قطوز ٚ ؾبظٔبٖ

 زض ثبالزؾشي اؾٙبز ثطضؾي  فٛق، ٔؿإِٝ

 ٚ ايٕٙي يٞب فٙبٚضي سٛؾقٝ ثب ضاثغٝ

 ٚ ٚاثؿشٝ ٞبي ؾبظٜ ٚ ؾس دبيساضي

 ٚ اؾشب٘ي زضٖٚ ٞبي ؽطفيز قٙبؾبيي

 دبيساضي ٚ ايٕٙي ٔؿإِٝ ثب ضاثغٝ زض ّٔي

 ٚاثؿشٝ ٔي ثبقس ٞبي ؾبظٜ ٚ ؾس

5 

 ٚ آة ؾبظٔبٖ

 ذٛظؾشبٖ ثطق

 ثطق ٚ آة ؾبظٔبٖ زض ؾسٞب ٔربظٖ زض ضؾٛة

 ذٛظؾشبٖ
 سمبضب ٔحٛض

 كٓچ ؾٙس ضاٞجطزٞبي

 ٘يطٚ ٚظاضر ا٘ساظ

 اظ ٍٟ٘ساضي ٚ سقٕيطار

 ٞبي ؾبظٜ آثي سإؾيؿبر

 قجىٝ ٚ ؾس)ٞيسضِٚيىي

 ٚاثؿشٝ، سبؾيؿبر ٚ

 ثٙسي آة ٞبي ؾيؿشٓ

 اظ ػٌّٛيطي سإؾيؿبر،

  ػّجىٟب ضقس

 ؾسٞب ٔربظٖ ٔفيس فٕط فبُٔ ٟٕٔشطيٗ

 اطط زض آٟ٘ب ٔفيس حؼٓ وبٞف

 ػطيبٟ٘بي دسيسٜ ثبقس ٔي ضؾٛثٍصاضي

 ٚا٘جبقز ا٘شمبَ انّي فبُٔ غّيؼ

 ٘شيؼٝ ٚزض ؾس ثس٘ٝ وٙبض زض ضؾٛثبر

 ٚسرطيت ٞب زضيچٝ قسٖ ٔؿسٚز

 .ثبقس ٔي ٘يطٌٚبٟٞي سؼٟيعار

  اظ ٘بقي افعٚزٜ اضظـ  ٚ إٞيز ثطضؾي

 زض ضؾٛة ثب ٔطسجظ اثعاضٞبي سٛؾقٝ

 ٚضقيز اظ وٕي آٔبض اضائٝ ؾسٞب ٔربظٖ

 ؾبظٔبٖ، زض ؾسٞب ٔربظٖ زض ضؾٛة

 ػٟب٘ي ٚ٘سض ٚ ا٘ساظ چكٓ قٙبؾبيي

 زض ضؾٛة ثب ٔطسجظ ٞبي فٙبٚضي

 ٞبي دطٚغٜ ثطضؾي ؾسٞب ٔربظٖ

 ٚ ؾبظٔبٖ زض ٌطفشٝ نٛضر سحميمبسي

 زض ضؾٛة ثب ضاثغٝ زض سبثقٝ ٞبي قطوز

 اضائٝ ٔسَ
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 افطاز ثب ٔهبحجٝ ؾسٞب ٔربظٖ

 ٞبي قطوز ٚ ؾبظٔبٖ زض اعالؿ شي

 ثطضؾي  فٛق، ٔؿإِٝ ثب ضاثغٝ زض سبثقٝ

 ٝسٛؾق ثب ضاثغٝ زض ثبالزؾشي اؾٙبز

 ٚ ؾسٞب ٔربظٖ زض ضؾٛة ٞبي فٙبٚضي

 ٚ اؾشب٘ي زضٖٚ ٞبي ؽطفيز قٙبؾبيي

 زض ضؾٛة ٔؿإِٝ ثب ضاثغٝ زض ّٔي

 ؾسٞب ٔربظٖ

6 

 ٚ آة ؾبظٔبٖ

 ذٛظؾشبٖ ثطق

 زض ؾسٞب ٔربظٖ اظ سجريط وبٞف ٚ ٔسيطيز

 ذٛظؾشبٖ ثطق ٚ آة ؾبظٔبٖ
 سمبضب ٔحٛض

 چكٓ ؾٙس ضاٞجطزٞبي

 ٘يطٚ ٚظاضر ا٘ساظ

 اظ ٍٟ٘ساضي ٚ ارسقٕيط

 ٞبي ؾبظٜ آثي سإؾيؿبر

 قجىٝ ٚ ؾس)ٞيسضِٚيىي

 ٚاثؿشٝ، سبؾيؿبر ٚ

 ثٙسي آة ٞبي ؾيؿشٓ

 اظ ػٌّٛيطي سإؾيؿبر،

  ػّجىٟب ضقس

 آة سجريط وبٞف ٔرشّف ٞبي ضٚـ

 ٞط ٔقبيت ٚ ٔعايب ٚ ؾس ٞبي زضيبچٝ

 ٔٙبؾت اؾشطاسػي ا٘شربة ػٟز ضٚـ

 اقبضٜ، وكٛض ٔرشّف ٞبي ثطايبلّيٓ

 ٔي زازٜ ديكٟٙبزاسي ٚ طيٌي ٘شيؼٝ

 ضٚـ اظ سحميك ايٗ اثشساي زض. قٛز

 ٔيعاٖ وبٞف زض اؾشفبزٜ ٔٛضز ٞبي

 ٞبي ضٚـ قبُٔ ٔربظٖ آة سجريط

 ٞبي ضٚـ ٔىب٘يىي، -فجعثىي

 ضٚـ ظيؿشي، ٞبي ضٚـ قيٕيبيي،

 ٞبي ضٚـ ٚ ٔربظٖ ٚيػٜ عطاحي

 لطاض ثطضؾي ٚ ٔغبِقٝ ٔٛضز ٔسيطيشي

 آة ٙىٝاي ثٝ سٛػٝ ثب ثقسا ٚ ٌيطز ٔي

 ٔهبضف ثطاي ثيكشط ؾسٞب ٔربظٖ

 ٌطزز اؾشفبزٜ ٔي قطة

 ديىطٟٞبي سجريطاظ فطايٙس ديچيسٌي 

 ؾسٞب، ٔربظٖ ٚ زضيبچٝ ٞب ٔب٘ٙس آثي

 ٘يبظ ٔٛضز ٔقشجط ٚ وبفي اعالفبر وٕجٛز

 وٙسقسٖ زيٍط،ٔٛػت فٛأّي ٚ

 زض وبضثطزي ٚ سحميمبسي ديكطفشٟبي

 اظ زيٍط ثقضي ثٝ ٘ؿجز ظٔيٙٝ ايٗ

 ثب. قسٞبؾز ي،ٞيسضِٚٛغيىيٞب ِٔٛفٝ

 اثشسا سجريط سكز زازٜ ٞبي اظ اؾشفبزٜ

 ثٝ سٛػٝ زضيبچٝ،ؾس ثب اظ سجريط ٔيعاٖ

 ؾٙبضيٛٞبي زض زضيبچٝ ؾغح سغييطار

 ؾذؽ. قس ثطآٚضز شذيطٜ حؼٓ ٔرشّف

 ؾغح اظ سجريط ثط سبطيط،ضؾٛثٍصاضي

 ٔبٞب٘ٝ، ٔميبؾٟبي زض ؾسوبضزٜ زضيبچٝ

 لطاض ثطضؾي ٔٛضز ؾبال٘ٝ ٚ فهّي

 حبَ زض وٝ ٔيسٞس ٘كبٖ ٘شبيغ.ٌطفز

 ضلْٛ زض زضيبچٝ ؾغح اظ سجريط حبضط

 حُ ضاٜ اضائٝ

 ٔكىُ



                                                                                                                                                                                                                                    149                                                                                                                                                                                                                                  1398اولويت هاي تحقيقاتي وزارت نيرو در سال 
 
 

 محصًل وهايي اهذاف مًرد اوتظار ضتهداليل ايلًيت دا ػىًان مطکل کليذي اسىاد باال دستي  وًع تحقيق ػىًان تحقيق ػىًان ضرکت رديف

 ؾبذز ظٔبٖ ثٝ ٘ؿجز ٘طٔبَ حؼٓ

 .يبفشٝ اؾز افعايف زضنس 30 ؾس،حسٚز

7 

قطوز آة 

اي  ٔٙغمٝ

ٚ  وٍٟيّٛيٝ

 ثٛيطاحٕس

ثطضؾي ٚاضائٝ ضٚيىطزٞبي ٘ٛيٗ زضٔسيطيز 

 فطؾبيف ٚضؾٛة زضحٛضٝ ٞبي آثطيع
 ضب ٔحٛضسمب

اِٚٛيز ٞبي دػٚٞكي ٚ 

فٙبٚضي وكٛض زض ظٔيٙٝ 

 آة

قٙبؾبيي ٚ  فسْ    -1

اؾشفبزٜ ثٟيٙٝ اظ ٔٙبثـ 

آة ٚ ٔسيطيز يىذبضچٝ 

 ٔٙبثـ آثي

ػٌّٛيطي اظ فطؾبيف ذبن زض حٛظٜ 

آثطيع ، افعايف ضطيت ٘فٛش حٛظٜ ٚ 

ػٌّٛيطي اظ وبٞف حؼٓ ٔفيس ٔرعٖ 

 ؾس وٛطط 

ثٝ ثطآٚضز حؼٓ زليك ضؾٛة ٚاضز قسٜ 

ٔرعٖ ؾس ٚ ٔحبؾجٝ ثبض ضؾٛثي فقّي 

ٚآسي ٚ ثٝ حسالُ ضؾب٘سٖ ٚضٚز ضؾٛثبر 

ثٝ ٔرعٖ ؾس وٛطط ، ٕٞچٙيٗ ثركي اظ 

ضؾٛثبر حبٚي فّعار ؾٍٙيٗ ٚ زيٍط 

آاليٙسٜ ٞب ٔي ثبقٙس وٝ الظْ اؾز 

 ثغٛضٚيػٜ ٔٛضز ثطضؾي لطاض ثٍيط٘س . 

اضائٝ ضاٜ حُ 

 ٔكىُ

8 

قطوز آة 

اي  ٔٙغمٝ

 ٌّؿشبٖ

ٞبي ٘ٛيٗ ػٟز احساص ذغٛط ثطضؾي ضٚـ 

 ا٘شمبَ آة زض ٘ٛاحي ثب ؾغح آة ثبال
 سمبضب ٔحٛض

اِٚٛيز ٞبي دػٚٞكي ٚ 

فٙبٚضي وكٛض زض ظٔيٙٝ 

 آة

سقٕيطار ٚ ٍٟ٘ساضي -14

اظ سإؾيؿبر آثي 

ٞبي ٞيسضِٚيىي)ؾس  ؾبظٜ

ٚ قجىٝ ٚ سبؾيؿبر 

ٞبي  ٚاثؿشٝ، ؾيؿشٓ

ثٙسي سإؾيؿبر،  آة

ػٌّٛيطي اظ ضقس ػّجىٟب 

)... ٚ 

ي ؾبظٜ ٞبي ا٘شمبَ آة زض ٘ٛاحي اػطا

زاضاي سطاظ آة ثبال ثؿرشي نٛضر ٔي 

 ٌيطز.

ثب اػطاي ايٗ عطح ا٘شؾبض ٔي ضٚز ضٚـ 

ٞبي ٘ٛيٙي ػٟز احساص ذغٛط ا٘شمبَ 

 آة زض ايٗ ٘ٛاحي قٙبؾبيي ٌطزز.

اضائٝ ضاٜ حُ 

 ٔكىُ

9 

قطوز آة 

اي  ٔٙغمٝ

 ٕٞساٖ

آؾيت قٙبؾي ٔكىالر دطٚغٜ اػطايي ؾس  

 ائٝ ضاٞىبضٞبيي ثطاي ضفـ ٔكىالرذطٔطٚز ٚ اض

دبيبٖ ٘بٔٝ 

 زا٘كؼٛيي

اِٚٛيز ٞبي دػٚٞكي ٚ 

فٙبٚضي وكٛض زض ظٔيٙٝ 

 آة

سإطيط ٔكىالر -13

اػشٕبفي، فطٍٞٙي ٚ 

حمٛلي ثط عطحٟبي 

سٛؾقٝ ٔٙبثـ آة ٚ سقييٗ 

اٍِٛي ٔٙبؾت ػٟز 

ٔسيطيز ٔٙبثـ آة ثب زض 

ىالر سغييط حؼٓ آٚضز ضٚزذب٘ٝ، ٔك

 لطاضزازي ؾطٔبيٝ ٌصاضي

ٔمبيؿٝ ضٚقٟبي ٔرشّف سرٕيٗ آٚضز 

 ضٚزذب٘ٝ، آؾيت قٙبؾي ٔكىالر دطٚغٜ

اضائٝ ضاٜ حُ 

 ٔكىُ
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٘ؾط ٌطفشٗ ٔؿبئُ 

 اػشٕبفي

11 

قطوز آة 

اي  ٔٙغمٝ

 ٕٞساٖ

آؾيت قٙبؾي ٔكىالر دطٚغٜ اػطايي ؾس ٌطيٗ  

 ٚ اضائٝ ضاٞىبضٞبيي ثطاي ضفـ ٔكىالر

دبيبٖ ٘بٔٝ 

 زا٘كؼٛيي

اِٚٛيز ٞبي دػٚٞكي ٚ 

ي وكٛض زض ظٔيٙٝ فٙبٚض

 آة

سإطيط ٔكىالر -13

اػشٕبفي، فطٍٞٙي ٚ 

حمٛلي ثط عطحٟبي 

سٛؾقٝ ٔٙبثـ آة ٚ سقييٗ 

اٍِٛي ٔٙبؾت ػٟز 

ٔسيطيز ٔٙبثـ آة ثب زض 

٘ؾط ٌطفشٗ ٔؿبئُ 

 اػشٕبفي

ػٌّٛيطي اظ سٛلف فّٕيبر اػطايي ثٝ  

 زِيُ فسْ سحمك ٔٙبثـ ٔبِي

اضائٝ ضٚقٟبي ػٌّٛيطي اظ سٛلف دطٚغٜ، 

 بؾي ٔكىالر دطٚغٜآؾيت قٙ

اضائٝ ضاٜ حُ 

 ٔكىُ

 

 ضبکه ي سذ -9

 خيضي لشصُ ٍ طئَتىٌيه ؿٌبػی، صهيي 9-6

 محصًل وهايي اهذاف مًرد اوتظار داليل ايلًيت داضته ػىًان مطکل کليذي اسىاد باال دستي  وًع تحقيق ػىًان تحقيق ػىًان ضرکت رديف

1 

قطوز آة 

اي  ٔٙغمٝ

آشضثبيؼبٖ 

 قطلي

ِٝ ٞبي حٛظٜ ٘عزيه ٌؿُ زض اضظيبثي اططار ظِع

ؾسٞبي زضحبَ ثٟطٜ ثطزاضي )ٔغبِقٝ ٔٛضزي ؾس 

 ؾشبضذبٖ(

 سمبضب ٔحٛض

اِٚٛيز ٞبي دػٚٞكي ٚ 

فٙبٚضي وكٛض زض ظٔيٙٝ 

 آة

سقٕيطار ٚ ٍٟ٘ساضي -14

سإؾيؿبر آثي  اظ

ٞبي ٞيسضِٚيىي)ؾس  ؾبظٜ

ٚ قجىٝ ٚ سبؾيؿبر 

ٞبي  ٚاثؿشٝ، ؾيؿشٓ

ثٙسي آة سإؾيؿبر،  

ّجىٟب ػٌّٛيطي اظ ضقس ػ

ضفشبض زيٙبٔيىي ؾس ذبوي  

ٕٞب٘ٙسثعضٌٕٙبيي قشبة، سغييط ٔىبٖ 

ٔب٘سٌبض افمي زض اضسفبؿ ؾس ٚ ٘كؿز 

سبع ؾس زض ٔقطو قشبثٍٙبقشٟبي 

ٔرشّف حٛظٜ ٘عزيه ٚ حٛظٜ زٚض 

 اضظيبثي ٔي قٛز.

سبيغ حبنُ اظ ايٗ آ٘بِيعٞب  فّٕىطز ٚ 

دبؾد  ؾس زض ثطاثط ٍ٘بقز ٞبي حٛظٜ 

 يبثي ٔي وٙس٘عزيه ضا اضظ

 اضائٝ ٔسَ 
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ٚ ...) 

2 

قطوز آة 

اي  ٔٙغمٝ

 فبضؼ

اضظيبثي فّٕىطز دطزٜ آثٙس ٚ ثطضؾي أىبٖ   

آثٍيطي ؾسٞب لجُ اظ سىٕيُ دطزٜ سعضيك )ؾس 

 سٍٙبة، ضٚزثبَ ، ٞبيمط ٚ ٘طٌؿي( 

 سمبضب ٔحٛض

اِٚٛيز ٞبي دػٚٞكي ٚ 

فٙبٚضي وكٛض زض ظٔيٙٝ 

 آة

سقٕيطار ٚ ٍٟ٘ساضي -14

اظ سإؾيؿبر آثي 

ٞبي ٞيسضِٚيىي)ؾس  ؾبظٜ

ٚ قجىٝ ٚ سبؾيؿبر 

ٞبي  ٚاثؿشٝ، ؾيؿشٓ

ثٙسي سإؾيؿبر،  آة

ػٌّٛيطي اظ ضقس ػّجىٟب 

)... ٚ 

ثطاي ٘رؿشيٗ ثبض اؾز وٝ زض اؾشبٖ 

 ا٘ؼبْ ٔي قٛز 

سؿٟيُ زض فطآيٙس اػطا ٚ وبٞف ظٔبٖ 

 فّٕيبر اػطايي
 سٟيٝ زؾشٛضاِقُٕ

3 

قطوز آة 

اي  ٔٙغمٝ

 فبضؼ

آة ضٚزذب٘ٝ قيطيٗ  ثطضؾي فٛأُ سرطيت ويفي 

ضٚز زض ٔحسٚزٜ ٌٙجس ٕ٘ىي ضٔمبٖ  ٚ ا٘ؼبْ ٔسَ 

 ويفي ٔرعٖ ثٟٕطاٜ اضائٝ ضاٞىبض 

 سمبضب ٔحٛض

اِٚٛيز ٞبي دػٚٞكي ٚ 

فٙبٚضي وكٛض زض ظٔيٙٝ 

 آة

ثطضؾي ٔٙبثـ     -9

آاليٙسٜ آة ٚ اضائٝ 

ضاٞىبضٞبيي ػٟز 

وٙشطَ، وبٞف ٚ حصف 

ٞب آِٛزٌي  

بٖ ثطاي ٘رؿشيٗ ثبض اؾز وٝ زض اؾش

 ا٘ؼبْ ٔي قٛز 

اضظيبثي ٔيعاٖ سبطيط سكىيالر ٕ٘ىي 

 ثبالزؾز ثط ويفيز آة ٔرعٖ

اضائٝ ضاٜ حُ 

 ٔكىُ

 

 ضبکه ي سذ -9

 ثشداسي ثْشُ ّبي ًظبم ٍ صّىـی ٍ آثيبسي ّبي ؿجىِ 9-7

 محصًل وهايي اوتظار اهذاف مًرد داليل ايلًيت داضته ػىًان مطکل کليذي اسىاد باال دستي  وًع تحقيق ػىًان تحقيق ػىًان ضرکت رديف

1 

قطوز آة 

اي  ٔٙغمٝ

آشضثبيؼبٖ 

سسليك ٘يبظٞبي آثي ٚ اٍِٛي وكز زض قجىٝ 

 40ٞبي آثيبضي ٚ اضائٝ ثط٘بٔٝ ثب ضٚيىطز وبٞف 

زضنسي حؼٓ آة سحٛيّي ثٝ قجىٝ دبيبة) 

دػٚٞكي ٚ اِٚٛيز ٞبي  سمبضب ٔحٛض

فٙبٚضي وكٛض زض ظٔيٙٝ 

11- ؾبظي  ضطٚضر ثٟيٙٝ

آثي ٔحهٛالر  ٘يبظ

وكبٚضظي ٚ فمساٖ 

اضسمبء ثٟطٜ ٚضي ٔهطف آة ٚ انالح 

 اٍِٛي ٔهطف آة

ثط٘بٔٝ ضيعي ٚ ٔسيطيز ثٟيٙٝ ٔهطف 

 آة زض قجىٝ ٞبي ٔسضٖ ٚ ؾٙشي

اضائٝ ضاٜ حُ 

 ٔكىُ
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ٔغبِقٝ ٔٛضزي زض قجىٝ آثيبضي لّقٝ چبي  قطلي

 فؼجكيط ٚ نٛفي چبي ٔطاغٝ(

اٍِٛي وكز ٔٙبؾت ثب  آة

 ٔٙبثـ آثي ٔٛػٛز

2 

قطوز آة 

اي  ٙغمٝٔ

آشضثبيؼبٖ 

 قطلي

سسليك ٔٙبثـ ٚ ٔهبضف ٚ ثط٘بٔٝ ضيعي سٛظيـ ثٟيٙٝ 

آة زض قجىٝ اٟ٘بض ؾٙشي حٛضٝ آػي چبي ثب 

 ضٚيىطز حفؼ حمبثٝ ظيؿز ٔحيغي زضيبچٝ اضٚٔيٝ

 سمبضب ٔحٛض

اِٚٛيز ٞبي دػٚٞكي ٚ 

فٙبٚضي وكٛض زض ظٔيٙٝ 

 آة

ضا٘سٔبٖ دبييٗ  ثٟجٛز-10

ٞبي آثيبضي)ٔطٔز  قجىٝ

، اؾشفبزٜ ٔؼسز ٞب وب٘بَ

ٞب ٚ اظ ظٞبة ظٞىف  

...) 

اضسمبء ثٟطٜ ٚضي ٔهطف آة ٚ حفؼ 

 حمبثٝ ظيؿز ٔحيغي زضيبچٝ اضٚٔيٝ

ثط٘بٔٝ ضيعي ٚ ٔسيطيز ثٟيٙٝ ٔهطف 

 آة

اضائٝ ضاٜ حُ 

 ٔكىُ

3 

ؾبظٔبٖ آة ٚ 

 ثطق ذٛظؾشبٖ
 سمبضب ٔحٛض آثيبضي ٞبي قجىٝ(  ؾبظي ذٛزوبض) اسٛٔبؾيٖٛ

 چكٓ ؾٙس ضاٞجطزٞبي

 ٘يطٚ ظاضرٚ ا٘ساظ

14-  ٍٟ٘ساضي ٚ سقٕيطار

 آثي سإؾيؿبر اظ

 ؾس)ٞيسضِٚيىي ٞبي ؾبظٜ

 سبؾيؿبر ٚ قجىٝ ٚ

 ٞبي ؾيؿشٓ ٚاثؿشٝ،

 سإؾيؿبر، ثٙسي آة

 ػّجىٟب ضقس اظ ػٌّٛيطي

ٚ ...) 

 آثيبضي ٞبي قجىٝ  ؾبظي ذٛزوبض

 قجىٝ ثٟيٙٝ ٔسيطيز ػٟز الظْ قطايظ

 .ٕ٘بيس ٔي فطاٞٓ ضا ٞب

 سيطيزٔ وبضثطزي ٞبي ٔسَ سٛؾقٝ

 زض ٞيسضِٚيىي ِحبػ ثٝ آة سٛظيـ

 ٚ اسٛٔبؾيٖٛ ثب ٕٞطاٜ ٞب قجىٝ ؾغح

 سٛظيـ ٔسيطيز اػطاي ٚ حؼٕي سحٛيُ

 سحميك ٘ؾط ٔس ٔعضفٝ ٚ قجىٝ زض آة

 .ثبقس ٔي

اضائٝ ضاٜ حُ 

 ٔكىُ

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                    153                                                                                                                                                                                                                                  1398اولويت هاي تحقيقاتي وزارت نيرو در سال 
 
 

 ضبکه ي سذ -9

 آثيبسي ًَيي ّبي ؿيَُ ٍ وـبٍسصي آة هلشف ٍسي ثْشُ استمبي 9-8

 

 محصًل وهايي اهذاف مًرد اوتظار داليل ايلًيت داضته ػىًان مطکل کليذي اسىاد باال دستي  وًع تحقيق ان تحقيقػىً ػىًان ضرکت رديف

1 

قطوز آة 

 اي اِجطظ ٔٙغمٝ

ٔسيطيز ٔهطف آة ٔجشٙي ثط ثطلطاضي فساِز زض 

سٛظيـ ٚ سحٛيُ حؼٕي زض ٔميبؼ ظاضفيٗ ثب 

وبضثطز آثٍيط ػسيس ؾيؿشٓ آثيبضي وٓ فكبض، 

 ٙشط٘ز اقيبء ٚ فٙبٚضي اعالفبر.فٙبٚضي اي

 سمبضب ٔحٛض

اِٚٛيز ٞبي دػٚٞكي ٚ 

فٙبٚضي وكٛض زض ظٔيٙٝ 

 آة

سإطيط ٔكىالر -13

فطٍٞٙي ٚ  اػشٕبفي،

حمٛلي ثط عطحٟبي 

سٛؾقٝ ٔٙبثـ آة ٚ سقييٗ 

اٍِٛي ٔٙبؾت ػٟز 

آة ثب زض  ٔسيطيز ٔٙبثـ

٘ؾط ٌطفشٗ ٔؿبئُ 

 اػشٕبفي

 فمساٖ اثعاض ٔٙبؾت ثطاي سٛظيـ فبزال٘ٝ

آة زض ٘ؾبْ ذطزٜ ٔبِىي ٚ ٔميبؼ 

ٔعضفٝ وٝ ٔٙؼط ثٝ  ضلبثز ٚ ٔهطف 

 ثي ضٚيٝ ٔٙبثـ آة ظيط ظٔيٙي ٔي قٛز

وبضثطز قيط ػسيس وٓ فكبض آة زض 

ٔٙغمٝ دبيّٛر ٚ اضظيبثي اطط ثركي آٖ 

زض ٔسيطيز ٔغطف ثٟيٙٝ آة ثرف 

 وكبٚضظي

 اػطاي دبيّٛر

2 

ؾبظٔبٖ آة ٚ 

 ثطق ذٛظؾشبٖ

 ثط آٖ دصيطي ا٘حالَ ٚ چٌ ٔيعاٖ سبطيط ثطضؾي

 ٔٛضزي ٔغبِقٝ) ذبن ٔىب٘يىي ٞبي ٚيػٌي

 (ضأٟطٔع ٚ آظزٌبٖ زقز ٞبي وب٘بَ

 سمبضب ٔحٛض
 چكٓ ؾٙس ضاٞجطزٞبي

 ٘يطٚ ٚظاضر ا٘ساظ

 دبييٗ ضا٘سٔبٖ ثٟجٛز-10

 ٔطٔز)آثيبضي ٞبي قجىٝ

 ٔؼسز اؾشفبزٜ ٞب، وب٘بَ

 ...( ٚ ٞب ظٞىف ظٞبة اظ

 وب٘بَ ٌچي ٞبي ذبن زض ٔكىُ ضفـ

 ضأٟطٔع ٚ آظازٌبٖ زقز ٞبي

 ٞبي وب٘بَ زض ٔٛػٛز ٔكىالر ضفـ

 ا٘حالَ سقييٗ ِحبػ ثٝ آظزٌبٖ زقز

 ٔٙغمٝ ٞبي ذبن زض ٔٛػٛز ٌچ دصيطي

 آظٔبيف ا٘ؼبْ ثب آٖ وٙشطَ ضٚـ ٚ

 .ثبقس ٔي سحميك اٞساف اظ الظْ ٞبي

 حُ ضاٜ اضائٝ

 ٔكىُ

3 

قطوز آة 

اي  ٔٙغمٝ

 لعٚيٗ

ي ا٘شمبَ آة ٞسف انّي احساص وب٘بِٟبي ثشٙ

وبٞف سّفبر ٘كؿز ٔي ثبقس. أب أطٚظٜ يىي اظ 

ٔكىالر انّي قجىٝ آثيبضي لعٚيٗ ايؼبز سطن 

ٚ زض ٘شيؼٝ ٘كؿز زض لؿٕز ٞبي ٔرشّف آٖ 

 ٔي ثبقس

 سمبضب ٔحٛض

اِٚٛيز ٞبي دػٚٞكي ٚ 

فٙبٚضي وكٛض زض ظٔيٙٝ 

 آة

ثٟجٛز ضا٘سٔبٖ دبييٗ -10

ٞبي آثيبضي)ٔطٔز  قجىٝ

ٔؼسز  ٞب، اؾشفبزٜ وب٘بَ

 ٞب ٚ ...( اظ ظٞبة ظٞىف

ٞسف انّي احساص وب٘بِٟبي ثشٙي 

ا٘شمبَ آة وبٞف سّفبر ٘كؿز ٔي 

ثبقس. أب أطٚظٜ يىي اظ ٔكىالر 

انّي قجىٝ آثيبضي لعٚيٗ ايؼبز سطن 

ٚ زض ٘شيؼٝ ٘كؿز زض لؿٕز ٞبي 

 ٔرشّف آٖ ٔي ثبقس

ثطضؾي ٔيعاٖ ٘كؿز، فُّ ايؼبز 

٘كؿز زض قجىٝ لعٚيٗ ٚ يبفشٗ 

 ضٞبي ٔٙبؾتضاٞىب

اضائٝ ضاٜ حُ 

 ٔكىُ
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4 

قطوز آة 

اي  ٔٙغمٝ

 ِطؾشبٖ

اضظيبثي ؾيؿشٓ ٞبي آثيبضي ثبضا٘ي اػطا قسٜ زض 

 ؾغح اؾشبٖ ٚ قٙبؾبيي ٘مبط ضقف ٚ لٛر آٖ
 سمبضب ٔحٛض

اِٚٛيز ٞبي دػٚٞكي ٚ 

فٙبٚضي وكٛض زض ظٔيٙٝ 

 آة

ثٟجٛز ضا٘سٔبٖ دبييٗ -10

ٞبي آثيبضي)ٔطٔز  قجىٝ

ؼسز ٞب، اؾشفبزٜ ٔ وب٘بَ

 ٞب ٚ ...( اظ ظٞبة ظٞىف

سهٕيٓ ٌيطي زض ذهٛل ضٚـ آثيبضي 

 ثٟيٙٝ

سقييٗ ضا٘سٔبٖ آثيبضي ٚ ٘مبط ضقف  ٚ 

 لٛر قجىٝ آثيبضي اػطا قسٜ
 سٟيٝ زؾشٛضاِقُٕ

 

 ضبکه ي سذ -9

  ًيشٍگبُ 9-9

 محصًل وهايي ذاف مًرد اوتظاراه داليل ايلًيت داضته ػىًان مطکل کليذي اسىاد باال دستي  وًع تحقيق ػىًان تحقيق ػىًان ضرکت رديف

1 

 ٚ آة ؾبظٔبٖ
 ذٛظؾشبٖ ثطق

 سؼٟيعار ٚ لغقبر ثٟيٙٝ ؾبذز ٚ عطاحي
 ٘يطٌٚبٞي

 سمبضب
 ٔحٛض

 دػٚٞكي ٞبي اِٚٛيز
 زض وكٛض فٙبٚضي ٚ

 ا٘طغي ظٔيٙٝ

 زض وبفي ضا٘سٔبٖ ٘جٛز
 سؼٟيعار ثطذي
 زؾشطؼ ٚزض ٘يطٌٚبٞي

 سؼٟيعار ثطذي ٘جٛزٖ
 ثٝ سٛػٝ ثب ٘يطٌٚبٞي

بٞ سحطيٓ  

 ٚضي ثٟطٜ افعايف -1

 ٞب ٞعيٙٝ وبٞف-2

 لغقبر ؾبظي ثٟيٙٝ -1

 لغقبر عطاحي -2

 سؼٟيعار ؾبذز -3

 زضاظٔسر زض ٞعيٙٝ وبٞف -4

 ٕ٘ٛ٘ٝ ؾبذز
 ٔحهَٛ

 ؾبظي ثٛٔي
 فٙبٚضي

 حُ ضاٜ اضايٝ
 ٔكىُ

2 

 ٚ آة ؾبظٔبٖ
 ذٛظؾشبٖ ثطق

 آثي ٘يطٌٚبٜ زض سٟٛيٝ ؾيؿشٓ ثٟجٛز
 سمبضب
 ٔحٛض

 دػٚٞكي ٞبي اِٚٛيز
 زض وكٛض فٙبٚضي ٚ

 ا٘طغي ظٔيٙٝ

 اسهبَ ٚ ذٛضزٌي
 سؼٟيعار قسٖ وٛسبٜ
 ثبال ضعٛثز اظ ٘بقي

 ٔحيظ ضعٛثز وبٞف -1

 فبيك ايٕٗ ٔحيظ ايؼبز -2

 ٔحيظ زٔبي ثٟجٛز -3

 سٟٛيٝ ؾيؿشٓ ثٟجٛز -1

 سٟٛيٝ ؾيؿشٓ عطاحي -2

 لغقبر ذٛضزٌي وبٞف -3

 حُ ضاٜ اضايٝ
 ٔكىُ

/ زؾشٛضاِقُٕ سٟيٝ
 ضزاؾشب٘سا/٘بٔٝ آئيٗ

3 

 ٚ آة ؾبظٔبٖ
 ذٛظؾشبٖ ثطق

 ضا٘ط ٞٛازٞي ٞبي ؾيؿشٓ انالح ٚ عطاحي
 سمبضب
 ٔحٛض

 دػٚٞكي ٞبي اِٚٛيز
 زض وكٛض فٙبٚضي ٚ

 اظ ٘بقي ذٛضزٌي ٚػٛز
 ضا٘ط زض وبٚيشبؾيٖٛ

 طضا٘ ٞٛازٞي ؾيؿشٓ عطاحي  -1 ضا٘ط ِطظـ وبٞف -1
 ٕ٘ٛ٘ٝ ؾبذز

 ٔحهَٛ
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 لغقبر ذٛضزٌي اظ ػٌّٛيطي -2 ا٘طغي ظٔيٙٝ

 ؾيؿشٓ فّٕىطز ثٟجٛز -3

 ضا٘ط ٞٛازٞي ؾيؿشٓ انالح -2

 وبٚيشبؾيٖٛ وبٞف -3

 ؾبظي ثٛٔي
 فٙبٚضي

 حُ ضاٜ اضايٝ
 ٔكىُ

4 
 ٚ آة ؾبظٔبٖ

 ذٛظؾشبٖ ثطق

 سؼٟيعار ٔب٘يشٛضيًٙ ؾبظي اؾشب٘ساضز
 ٘يطٌٚبٞي

 سمبضب
 ٔحٛض

 دػٚٞكي ٞبي اِٚٛيز
 زض وكٛض فٙبٚضي ٚ

 ا٘طغي ظٔيٙٝ

 ٘جٛزٖ يىؿبٖ
 ٛضيًٙٔب٘يش دبضأشطٞبي

 سؼٟيعار

 اؾشب٘ساضزؾبظي ٚ ٕ٘ٛزٖ ضٚظ ثٝ
 ثطزاضي ثٟطٜ ٞبي زؾشٛضاِقُٕ

 ٘يطٌٚبٜ

 ثٛزٖ ضٚظ ثٝ -1

 سقٕيطار ٞعيٙٝ وبٞف-2
 سؼٟيعار

 سؼٟيعار فٕط عَٛ افعايف-3

 ايٕٙي -4

/ زؾشٛضاِقُٕ سٟيٝ
 اؾشب٘ساضز/٘بٔٝ آئيٗ

 حُ ضاٜ اضايٝ
 ٔكىُ

5 

 

 

 

 

 ٚ آة ؾبظٔبٖ
 ذٛظؾشبٖ ثطق

 ٞب ٘يطٌٚبٜ زليك اثعاض ٞبي وبضر سٟيٝ
 سمبضب
 ٔحٛض

 دػٚٞكي ٞبي اِٚٛيز
 زض وكٛض فٙبٚضي ٚ

 ا٘طغي ظٔيٙٝ

 اثعاض ٞبي وبضر ذطاثي
 ٞبي ٞعيٙٝ ٚ زليك
 ثٝ سٛػٝ ثب آٟ٘ب ثبالي

 ٞب سحطيٓ

  اعٕيٙبٖ لبثّيز افعايف -1

 ٚضي ثٟطٜ افعايف -2

 اضظ ذطٚع اظ ػٌّٛيطي-3

 زليك اثعاض وبضر عطاحي -1

 زليك عاضاث وبضر ؾبذز -2

 ٞب ٞعيٙٝ وبٞف -3

 ٕ٘ٛ٘ٝ ؾبذز
 ٔحهَٛ

 ؾبظي ثٛٔي
 فٙبٚضي

 حُ ضاٜ اضايٝ
 ٔكىُ

6 
 ٚ آة ؾبظٔبٖ

 ذٛظؾشبٖ ثطق

 اظ آثي ثطق ا٘طغي ػبيٍبٜ سجييٗ RFP سٟيٝ
 الشهبزي ٔٙؾط

 سمبضب
 ٔحٛض

 دػٚٞكي ٞبي اِٚٛيز
 زض وكٛض فٙبٚضي ٚ

 ا٘طغي ظٔيٙٝ

 ٘جٛزٖ ٔٙغجك
 ٞبي زؾشٛضاِقُٕ

 زفّٕىط ثب ٔٛػٛز
 آثي ثطق ٞبي ٘يطٌٚبٜ

 الشهبزي ٔالحؾبر ٌطفشٗ ٘ؾط زض
 آثي ثطق سِٛيس

 آثي ثطق ا٘طغي ػبيٍبٜ سجييٗ  -1

 ٔٙؾط اظ ٔٙبؾت ضاٞىبض اضائٝ -2
 الشهبزي

/ زؾشٛضاِقُٕ سٟيٝ
 اؾشب٘ساضز/٘بٔٝ آئيٗ
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 ها هاي وزارت نيرو جهت انجام اولويت نحوه تماس با شرکت
 

 هاي زيرمجموعهشرکت شرکت مديريت منابع آب ايران و

آقاي  ،03604634خاوم مىتظري  :تلفه، طبقٍ ايل 72کًچٍ پرييز ريشه، پالک  ، فلسطيه شمالي يابانخ، تُران: ، وشاويگروه تحقيقات کاربردي شرکت مديريت منابع آب ايران◄

 00840084فاکس:  03604676ي خاوم بگلري  03604674شفيعي 

 http://research.wrm.irوشاوي ايىتروتي:

 72077008ي خاوم رستمي   72077000خاوم رضايي  تلفه، 3بزرگراٌ مدرس، تقاطع آفريقا، خيابان بيدار شمارٌ ، : تُران، وشاويشرکت توسعه منابع آب و نيروي ايران◄

 72077078فاکس:

 www.iwpco.ir :وشاوي ايىتروتي
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 ذيل:درج شدٌ در جديل  َاي بٍ وشاوي اي منطقه آبهاي  تکشر

 اي مىطقه آبهاي  تکتحقيقات شر هاي ميتهکدبيران اسامي 

ف
دي

ر
 

 آبت کشر

 اي منطقه

ا کارشناس ي ميتهک دبير

 تحقيقات
 ينترنتينشاني ا نمابر  تلفن

 آشضثبيؼبٖ قطلي 1
 ظازٜ ٗيحؿ ٔحٕسآلبي 

 ذب٘ٓ ضليٝ سمٛي
33382628-041 
33382629-041 

33308412- 041 http://www.azarwater.ir 

 http://www.agrw.ir 044-31987472 044-31987472 آلبي ٔحٕس اقطفي آشضثبيؼبٖ غطثي 2

 اضزثيُ 3
 ضؾشٕي آلبي ذيبط

 آلبي فبضف ا٘ٛاض
31746309-045  

  31746310-045 
33710500-045 http://www.arrw.ir 

 آلبي زوشط ؾقسي اِجطظ 4
33342270-026  

 433زاذّي 
33340270-026 http://www.albrw.ir 

 آلبي زاٚٚز ضػجي انفٟبٖ 5
36615360-031 

 زاذّي 2132
36615369-031 htthttp://www.esrw.ir 

 آلبي ايٕبٖ ؾجع ظازٜ ايالْ 6
33335090-084 

 160زاذّي 
33332294-084 http://www.ilrw.ir 

 آلبي ٔؼيس ثحطا٘ي ثٛقٟط 7
33327002-077 

 زاذّي126
33220707-077 http://www.bsrw.ir 

 سٟطاٖ 8
 ذب٘ٓ آالِٝ لبئٕي
 ذب٘ٓ نٛفي 

81752819-021  
81753522-021 

88390819-021 http://www.thrw.ir 

چٟبض ٔحبَ ٚ  9
 ثرشيبضي

 آلبي ضيبحي دٛض
7-33334805-038 

 371زاذّي 
33335098-038 http://www.cbrw.ir 

 ذطاؾبٖ ػٙٛثي 11
 آلبي حؿيٗ قٛضؾشب٘ي

 
32445590-056 32445589-056 http://www.skhrw.ir 

http://researchcommittee.ir 

http://www.azarwater.ir/
http://www.agrw.ir/
http://www.arrw.ir/
http://www.ilrw.ir/
http://www.esrw.ir/
http://www.esrw.ir/
http://www.ilrw.ir/
http://www.bsrw.ir/
http://www.thrw.ir/
http://www.cbrw.ir/
http://www.skhrw.ir/
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 آبت کشر

 اي منطقه

ا کارشناس ي ميتهک دبير

 تحقيقات
 ينترنتينشاني ا نمابر  تلفن

 ذطاؾبٖ ضضٛي 11
 ذب٘ٓ ٘يّٛفط اؾىٛيي

 
 آلبي ثطاسي

37617011-051 
 زاذّي 719

37617011-051 
 زاذّي 524

37613008-051 http://www.khrw.ir 

 آلبي دط٘سٜ ذطاؾبٖ قٕبِي 12
زاذّي 32263282-058

155 
32263280-058 http://www.nkhrw.ir 

 http://www.znrw.ir 024-33442785 024-33136226 آلبي ضضبظازٜ ذيبط ظ٘ؼبٖ 13

ؾبظٔبٖ آة ٚ ثطق  14
 ذٛظؾشبٖ

 آلبي زوشط احسيبٖ
 ذب٘ٓ فطقشٝ دٛضآنف

33737100-061 
33125785-061 

33737100-061 http://www.kwpa.ir 

 آلبي ٟٔطاٖ ٔحٕٛزي ؾٕٙبٖ 15
16-33361913-023  

 227زاذّي
33361917-023 http://www.smrw.ir 

 

ٚ   ؾيؿشبٖ 16
 ثّٛچؿشبٖ

 قٟطويآلبي 
20-33429410-

 318زاذّي054
33429430-054 http://www.sbrw.ir 

 فبضؼ 17
 آلبي فطيسٖٚ وطْ دٛض

 سٜ ظاضفيذب٘ٓ  ؾبػ

32252106-071 
 270زاذّي 

32252073-071 http://research.frrw.ir/ 

 لعٚيٗ 18
 ٔٙس اذالل ضضب آلبي

 آلبي ضضٛي

33240283-028 
235--33239655-028 

33240283-028 

http://www.qzrw.ir 

 

 http://www.qmrw.ir 025-37839098 025 -37839098 ذب٘ٓ ٘ؾطي لٓ 19
 

 http://www.kdrw.ir 087-33622947 087-33622949اِي  51 ذب٘ٓ ؾطٚـ وطزؾشبٖ 21

http://www.khrw.ir/
http://www.nkhrw.ir/
http://www.znrw.ir/
http://www.kwpa.gov.ir/
http://www.smrw.ir/
http://www.sbrw.ir/
http://research.frrw.ir/
http://www.qzrw.ir/
http://www.qmrw.ir/
http://www.kdrw.ir/
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 آبت کشر

 اي منطقه

ا کارشناس ي ميتهک دبير

 تحقيقات
 ينترنتينشاني ا نمابر  تلفن

 وطٔبٖ 21
 ذب٘ٓ ٍ٘بض فشحي

 ػب٘كيٗ: آلبي ؾّغب٘ي
4-32224482-034 

 306زاذّي 
32230314-034 http://www.krrw.kr.ir 

 http://www.kshrw.ir 083-8360005 083-38360005 آلبي عبٞطي وطٔب٘كبٜ 22

ٚ   وٍٟيّٛيٝ 23
 ثٛيطاحٕس

 http://www.kbrw.ir 074-33334725 074-33334048 آلبي ضٚح اِٝ اؾسدٛض

 ٌّؿشبٖ 24
 آلبي وّجبزي
 آلبي غفّشي

32627864-017 32627870-017 http://www.gsrw.ir 

 ذب٘ٓ عٟٕبؾجي ٌيالٖ 25

9- 33669021- 013 
             2434زاذّي

33612206-013 
33667083-013 http://www.glrw.ir 

 http://www.lsrw.ir 066-33200069 066- 33223011 آلبي فطٞبز ؽٟطاة ِطؾشبٖ 26

 آلبي ظثطزؾز ٔبظ٘سضاٖ 27
4-33347801-011 

 1110زاذّي
33347800-011 http://www.mzrw.ir 

 آلبي ٔٙهٛضي ٔطوعي 28
33125199-086  
134 

33132958-086 http://www.markaziwa.ir 

 ذب٘ٓ ِيال حؿيٙي ٞطٔعٌبٖ 29
 076-33355411اِي15

 450زاذّي 
33340556-076 http://www.hrrw.ir 

 ذب٘ٓ ػٕكيسي ٕٞساٖ 31
38220737-081 

 249زاذّي 
38220740-081 http://www.hmrw.ir 

 يعز 31
 آلبي ٔحٕس فّي أيط ثيىي

 ياذٛاٖ وطثبؾ فطا٘هذب٘ٓ 

38258020-035 
31070282-035 

38258046-035 http://www.yzrw.ir 

 

http://www.krrw.kr.ir/
http://www.kshrw.ir/
http://www.kbrw.ir/
http://www.gsrw.ir/
http://www.glrw.ir/
http://www.lsrw.ir/
http://www.mzrw.ir/
http://www.markaziwa.ir/
http://www.hrrw.ir/
http://www.hmrw.ir/
http://www.yzrw.ir/

