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 سيضي دسػي ، طشح ٍ تشًاهِدفتش پظٍّؾ ًظاست تش تذٍيي هحتَا ٍ تصَية اػتاًذاسد :
 541420430020001وذ هلي ؿٌاػايي آهَصؽ ؿغل: 

 : خذهات آهَصؿي سيضي دسػي  اػضاء واسگشٍُ تشًاهِ

 ػاتمِ واس ؿغل ٍ ػوت سؿتِ تخصصي آخشيي هذسن تحصیلي  ًام ٍ ًام خاًَادگي سديف

 ػال 21 سئیغ وویتِ ساّثشدي الولل ٍ حمَق تجاست تیي DBA دوتشا سحین تْوٌي جلیلیاى 1

 ػال 20 واٍؿگشاى ًظن صسييهـاٍس هَػؼِ  تىٌَلَطي دوتشا تْضاد پظٍهٌذ ساد 2

 ػال 18 ًائة سئیغ هَػؼِ واٍؿگشاى ًظن صسيي هذيشيت آهَصؽ واسؿٌاع اسؿذ ػلي اػالم اٍسًگي 3

 ػال 30 هذيشػاهل هَػؼِ واٍؿگشاى ًظن صسيي اًتظاهي واسؿٌاع واهشاى ًَيي ٍاجاسي 4

 ػال25 اًتظامآهَصؽ هشوض سئیغ اداسُ طشح سيضي ٍ اًتظاهي واسؿٌاع حویذسضا هؼاًي 5

 ػال 35 تاصسع هَػؼِ واٍؿگشاى ًظن صسيي اًتظاهي واسؿٌاع هْذي دٍلت آتادي 6

 ػال 43 هذيشػاهل هَػؼِ ًظن گؼتشاى ايشاى اًتظاهي واسؿٌاع هشتضي لؼلي 7

 ػال 35 هذيشػاهل هَػؼِ حشين ايوي ثالة اًتظاهي واسؿٌاع هحوذ صادق سٍصتْاًي 8

 ػال 30 هـاٍس آهَصؿي هشوض اًتظام ًاجا اًتظاهي واسؿٌاع لاػن وشهي ساد 9

 ػال 30 هـاٍسحمَلي هَػؼِ واٍؿگشاى ًظن صسيي حمَق واسؿٌاع اسؿذ هحوذسضا ّاؿن صادُ  10

 ػال 36 هـاٍس هشوض اًتظام هذيشيت ػلَم اًتظاهي لیؼاًغ حؼیي يَػف آرس 11

 هذيشيت آهَصؿي واسؿٌاع اسؿذ ًشگغ ّادي پَس 12
 دتیشواسگشٍُ تشًاهِ سيضي دسػي 

  اهَس اداسي 
 ػال 17

 

 

 

 

 فشآيٌذ تاصًگشي اػتاًذاسدّاي آهَصؽ :

تشگضاس گشديذ اػتاًذاسد آهَصؽ ؿغل   اهَس اداسيتا حضَس اػضاي واسگشٍُ تشًاهِ سيضي دسػي  11/4/96طي جلؼِ اي وِ دس تاسيخ 

تاا واذ    هتصذي خذهات حفااظتي ٍ هشالثتاي   تشسػي ٍ تحت ػٌَاى ؿغل   5-2/1/50/59تا وذ  هتصذي خذهات حفاظتي ٍ تاهیي 

 هَسد تائیذ لشاس گشفت .  541420430020001

اي وـَس تَدُ ٍ ّشگًَِ ػَء اػتفادُ هادي ٍ هؼٌَي  ولیِ حمَق هادي ٍ هؼٌَي ايي اػتاًذاسد هتؼلك تِ ػاصهاى آهَصؽ فٌي ٍ حشفِ

 اص آى هَجة پیگشد لاًًَي اػت.

 سيضي دسػي طشح ٍ تشًاهِ، دفتش  پظٍّؾ :آدسع

 اي وـَس  ػاصهاى آهَصؽ فٌي ٍ حشفِ جٌَتي،خیاتاى خَؽ ًثؾ ، تْشاى، خیاتاى آصادي

                                            66583658دٍسًگاس       

                    66583628تلفي           

 RPC@irantvto.irآدسع الىتشًٍیىي : 



3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : ًام اػتاًذاسد آهَصؽ ؿغل 

 تعاريف :  
 اػتاًذاسد ؿغل : 
ِ  ّاي هَسد ًياص تشاي ػولكشد هوَرش دس هيويك رواس سا نَيٌوذ دس تؼزوي اص هوَاسد ا      ّا ٍ تَاًوٌذيهـخلات ؿايؼتگي  اي ًيوض نتتوِ    ػوتاًذاسد رشهو

 .ؿَدهي

 اػتاًذاسد آهَصؽ : 
 ّاي هَجَد دس اػتاًذاسد ؿغل. ي يادنيشي تشاي سػيذى تِ ؿايؼتگيًقـِ

 ًام يه ؿغل :  
 ؿَد. سٍد اطالق هيّاي خاف رِ اص يك ؿخق دس ػطح هَسد ًظش اًتظاس هياي اص ٍظايف ٍ تَاًوٌذيتِ هجوَػِ

 ؿشح ؿغل : 
ّوا،  تشيي ػٌاكش يك ؿغل اص قثيل جايگاُ يا ػٌَاى ؿغل، راسّا  استثاط ؿغل تا هـاغل ديگوش دس يوك روَصُ ؿوغلي، هؼو َ ي      اي ؿاهل هْنتياًيِ
 ك راسي ٍ اػتاًذاسد ػولكشد هَسد ًياص ؿغل. ؿشاي

 طَل دٍسُ آهَصؽ : 
 رذاقل صهاى ٍ جلؼات هَسد ًياص تشاي سػيذى تِ يك اػتاًذاسد آهَصؿي. 

 ٍيظگي واسآهَص ٍسٍدي : 
 سٍد. ّايي رِ اص يك راسآهَص دس ٌّگام ٍسٍد تِ دٍسُ آهَصؽ اًتظاس هيّا ٍ تَاًاييرذاقل ؿايؼتگي

 واسٍسصي:
نيشد ٍ ضشٍست داسد راسٍسصي كشها دس هـاغلي اػ  رِ تؼذ اص آهَصؽ ًظشي يا ّوگام تا آى آهَصؽ ػولي تِ كَست هيذٍد يا تا هار  كَست هي

 د دس هيل آهَصؽ تِ كَست ت َسيوك رِ دس آى هـاغل خاف هييك ٍاقؼي تشاي هذتي تؼشيف ؿذُ تجشتِ ؿَد.)هاًٌذ آهَصؽ يك ؿايؼتگي رِ هش
 نشدد.(آهَصد ٍ ضشٍست داسد هذتي دس يك هكاى ٍاقؼي آهَصؽ ػولي تثيٌذ ٍ ؿاهل تؼياسي اص هـاغل ًويص ػكغ هيتا اػتتادُ ا

 اسصؿیاتي : 
ِ ، ػوليتخؾ  ِ، رِ ؿاهل ػآٍسي ؿَاّذ ٍ قزاٍت دس هَسد آًكِ يك ؿايؼتگي تذػ  آهذُ اػ  يا خيشهشآيٌذ جوغ اي رتثي ػولي ٍ اخالق رشهو
 خَاّذ تَد. 

 اي هشتیاى : شفِصالحیت ح
 سٍد.اي رِ اص هشتياى دٍسُ آهَصؽ اػتاًذاسد اًتظاس هيّاي آهَصؿي ٍ رشهِرذاقل تَاًوٌذي

 ؿايؼتگي : 
 ّا ٍ ؿشايك نًَانَى تِ طَس هَرش ٍ راسا تشاتش اػتاًذاسد. تَاًايي اًجام راس دس هييك

 داًؾ : 
، سياضوي تَاًوذ ؿواهل ػلوَم هايِ)   رِ هي الصم تشاي سػيذى تِ يك ؿايؼتگي يا تَاًاييّاي رٌّي اي اص هؼلَهات ًظشي ٍ تَاًوٌذيرذاقل هجوَػِ

 ، تكٌَ َطي ٍ صتاى هٌي تاؿذ. (، صيؼ  ؿٌاػي، ؿيويهيضيك

 هْاست : 
 ؿَد. ّاي ػولي اسجاع هيرذاقل ّواٌّگي تيي رّي ٍ جؼن تشاي سػيذى تِ يك تَاًوٌذي يا ؿايؼتگي. هؼوَالً تِ هْاست

 ًگشؽ : 
 تاؿذ.  اي هيّاي غيش هٌي ٍ اخالق رشهِاي اص سهتاسّاي ػاطتي رِ تشاي ؿايؼتگي دس يك راس هَسد ًياص اػ  ٍ ؿاهل هْاستهجوَػِ

 ايوٌي : 
 ؿَد.هَاسدي اػ  رِ ػذم يا اًجام ًذادى كييح آى هَجة تشٍص رَادث ٍ خطشات دس هييك راس هي

 تَجْات صيؼت هحیطي :

 ؿغل تايذ سػاي  ٍ ػول ؿَد رِ روتشيي آػية تِ هييك صيؼ  ٍاسد نشدد.هالرظاتي اػ  رِ دس ّش 
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 هتصذي خذهات حفاظتي هشالثتي 

 :اػتاًذاسد آهَصؽ ؿغل ؿشح 

اجشاي هقشسات ٍ نشٍُ اهَس اداسي اػ  ٍ ؿاهل ؿغل هتلذي خذهات رتاظتي ٍ هشاقثتي يكي اص هـاغل رَصُ خذهات 

اًجام روكْاي اٍ يِ دس رَصُ رتاظتي ٍ تكاسنيشي ضَاتك ايوٌي ٍتْذاؿ  ٍ، راسي اًتظاهات آييي ًاهِ ّا دس رَصُ

راس دس رَصُ رتاظتي ٍ هشاقثتي  يجغشاهياي تشسػي هييك، ٍ سٍري دس تشاتش رَادث ؿغلي يآهادني جؼو توشيي، هشاقثتي

رتظ ٍ ًگْذاسي اص اطالػات دس رَصُ ،  اجشاي كييح هأهَسي  دس هؼ  ّاي تؼييي ؿذُ،  ٍ ػَاهل هَرش آى

رٌتشل ٍسٍد ٍ خشٍج ، هيـگيشي اص ػشق  ٍ هذيشي  آى،ريي راس  تجْيضات هشدي رتاظتي ٍ هشاقثتي اػتتادُ اص،هأهَسي 

 هي تاؿذ. تْيِ نضاسؽ راس، ٍ هذيشي  خطش دس نـ  ٍ رتاظ  هيضيكيرٌتشل ،اهشاد، ٍػايل ٍ اقالم 

 : ٍسٍديّاي واسآهَص  ٍيظگي

 پاياى دٍسُ هتَػطِ اٍل )پاياى دٍسُ ساٌّوايي(: هیضاى تحصیالتحذالل 

  داؿتي ػالهت واهل جؼواًي ٍ سٍاًيحذالل تَاًايي جؼوي ٍ رٌّي : 

 ًذاسدًیاص :  ّاي پیؾ هْاست

 :آهَصؽ دٍسُ  طَل

 ػاػت150طَل دٍسُ آهَصؽ                    :  

 ػاػت 65ا صهاى آهَصؽ ًظشي               :   

 ػاػت 85ا صهاى آهَصؽ ػولي                :   

 ػاػت 0ا صهاى واسٍسصي                       :    

  ػاػت 0ا صهاى پشٍطُ                           :    

 تٌذي اسصؿیاتي) تِ دسصذ (  تَدجِ

 %25وتثي :  - 

 % 65ػولي : -

 %  10اي :  اخالق حشفِ -

 اي هشتیاى : ّاي حشفِ صالحیت

ِ   يؼواًغ دس يكوي اص  داسًذناى هذسک تيليلي  ايوٌوي ٍ   ،سٍاًـٌاػوي  ،هوذيشي   ،ػلوَم اجتوواػي  ،رقوَق   ،ّواي   سؿوت

 ًيشٍي اًتظاهي تا ػاتقِ راسهشتثك. ػوليات ٍيظُ يا اهؼشاى اسؿذ ،HSEتْذاؿ 
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 تؼشيف دلیك اػتاًذاسد)اصطالحي( :  

تاػیؼات ٍ يا ايجاد همشسات اًتظاهي  ،اهاوي ،ي وِ هَجة حفظ ٍ حشاػت اص اهَال دٍلتييّا تِ سٍؽايي اػتاًذاسد 

 هي ؿَد هي پشداصد.

 

 

 

 

 اصطالح اًگلیؼي اػتاًذاسد)اصطالحات هـاتِ جْاًي( : ٭

Security Guards 

 

 

 

 

 

 

 ّاي هشتثط تا ايي اػتاًذاسد :  تشيي اػتاًذاسدّا ٍ سؿتِ هْن ٭

 

 

 

 

 

 

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

 طثك ػٌذ ٍ هشجغ ......................................                 الف : جضٍ هـاغل ػادي ٍ ون آػیة 

 طثك ػٌذ ٍ هشجغ ......................................                  ٍ هـاغل ًؼثتاً ػخت         ب : جض

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

              د :  ًیاص تِ اػتؼالم اص ٍصاست واس     
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 اػتاًذاسد آهَصؽ ؿغل 

 ؿايؼتگي  -

 

 ػٌاٍيي سديف
 ػاػت آهَصؽ

 جوغ ػولي ًظشي

 13 7 6 اًتظاهات راسي اجشاي هقشسات ٍ آييي ًاهِ ّا دس رَصُ 1

 14 8 6 اًجام روكْاي اٍ يِ دس رَصُ رتاظتي ٍ هشاقثتيتكاسنيشي ضَاتك ايوٌي ٍتْذاؿ  ٍ 2

 14 8 6 ٍ سٍري دس تشاتش رَادث ؿغلي يآهادني جؼو توشيي 3

 13 7 6 راس دس رَصُ رتاظتي ٍ هشاقثتي ٍ ػَاهل هَرش آى يجغشاهياي تشسػي هييك 4

 13 8 5 اجشاي كييح هأهَسي  دس هؼ  ّاي تؼييي ؿذُ 5

 14 8 6 رتظ ٍ ًگْذاسي اص اطالػات دس رَصُ هأهَسي  6

 14 8 6 ريي راس  تجْيضات هشدي رتاظتي ٍ هشاقثتي اػتتادُ اص 7

 14 8 6 هيـگيشي اص ػشق  ٍ هذيشي  آى 8

 13 7 6 رٌتشل ٍسٍد ٍ خشٍج اهشاد، ٍػايل ٍ اقالم  9

 14 8 6 رٌتشل ٍ هذيشي  خطش دس نـ  ٍ رتاظ  هيضيكي 10

 14 8 6 تْيِ نضاسؽ راس 11

 150 85 65 جوغ ػاػات
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 اػتاًذاسد آهَصؽ  

 ي تيليل آهَصؽ  تشنِ -

 ػٌَاى : 

 اجشاي هقشسات ٍ آييي ًاهِ ّا دس رَصُ راسي اًتظاهات

 صهاى آهَصؽ

 جوغ ػولي ًظشي 

6 7 13 

 ايوٌي  ،ًگشؽ  هْاست ، ،داًؾ 

 هشتثط تَجْات صيؼت هحیطي

 ، هَاداتضاس  ،تجْیضات 

 هصشفي ٍ هٌاتغ آهَصؿي

  يا جضٍُ آهَصؿيرتاب   داًؾ :

 آهَصؿي هشتثك تا راسهيلن 

 دػتگاُ ٍيذئَ هشٍطرتَس  

 ًَؿ  اتضاس 

 هيض 

 كٌذ ي 

 تختِ ٍاي  تشد  

 هاطيك 

 جؼثِ روكْاي اٍ يِ 

 رپؼَل آتـٌـاًي 

 

    هقشسات ٍ آئيي ًاهِ ّاي اًتظاهات دس رَصُ راسي ؿشح  -

ّا ٍ هذاسک تشاػاع آئيي ًاهِ ّا دس رَصُ  ًيَُ تٌظين هشم -

 راسي

   

    قاًَى راس هشتثك تا ؿغل رتاظتي ٍ هشاقثتي  -

  هْاست :

    رَصُ راسي ّوؼَ تاتكاسنيشي قَاًيي اًتظاهات  -

    رَصُ راسي هشاجؼيي دس اجشاي هقشسات هشتَط تِ هشػٌل ٍ -

    اػاع قَاًيي ٍ هقشسات  ّا ٍ هذاسک تش تكويل هشم-

    راسيداخلي دس رَصُ ّاي  تكاسنيشي آييي ًاهِ-

 ًگشؽ :

 تالؽ كادقاًِ جْ  اجشاي هقشسات -

 دق  ٍ سػاي  اًلاف دس اجشاي قَاًيي-

 

 ايوٌي ٍ تْذاؿ  : 

 هاكلِ ٍ ....( ،كذا ،آهَصؽ )ًَسسػاي  تْذاؿ  هشدي دس هييك -

 

 تَجْات صيؼ  هييطي :

 )راغز،اًشطي ٍ ... ( كشهِ جَيي دس هلشف هٌاتغ -
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 اػتاًذاسد آهَصؽ   

 ي تيليل آهَصؽ  تشنِ - 

 ػٌَاى : 

اًجام روكْاي اٍ يِ دس  تْذاؿ  ٍ تكاسنيشي ضَاتك ايوٌي ٍ

 رَصُ رتاظتي ٍ هشاقثتي

 صهاى آهَصؽ

 جوغ ػولي ًظشي 

6 8 14 

 ايوٌي  ،ًگشؽ  هْاست ، ،داًؾ 

 هشتثط تَجْات صيؼت هحیطي

 ، هَاداتضاس  ،تجْیضات 

 هصشفي ٍ هٌاتغ آهَصؿي

  يا جضٍُ آهَصؿيرتاب   داًؾ :

 هيلن آهَصؿي هشتثك تا راس

 دػتگاُ ٍيذئَ هشٍطرتَس  

 ًَؿ  اتضاس 

 هيض 

 كٌذ ي 

 تختِ ٍاي  تشد  

 هاطيك 

 جؼثِ روكْاي اٍ يِ 

 رپؼَل آتـٌـاًي 

 

    تْذاؿ  سٍاًي دس راس-

    ؿغل رَادث ًاؿي اص-

    ػلل تشٍص رَادث ؿغلي-

    ّاي اٍ يِ  ؿشايك هطلَب هييك راس  ٍ روك-

  هْاست : 

    ّاي اٍ يِ دس هييك راس  ضَاتك ايوٌي ٍ اًجام روك اجشاي-

    رتاظ  اص هلذٍهاى ٍ ًاظشيي دس ػاًيِ -

    ّاي دخيل دس ػَاًح ّواٌّگي تا ػاصهاى-

    تكاسنيشي ًكات ايوٌي دس ريي ػوليات اهذاد ٍ ًجات-

 ًگشؽ :

 دق  دس اجشاي اكَل ايوٌي -

 

 ايوٌي ٍ تْذاؿ  : 

 ايوٌي ٌّگام هاهَسي   اكَلسػاي  -

 هاكلِ ٍ ....( ،كذا ،سػاي  تْذاؿ  هشدي دس هييك آهَصؽ )ًَس -

 

 تَجْات صيؼ  هييطي :

 كشهِ جَيي دس هلشف هٌاتغ )راغز،اًشطي ٍ ... ( -

 



9 

 

 اػتاًذاسد آهَصؽ 

 ي تيليل آهَصؽ  تشنِ -

 ػٌَاى : 

 ي ٍ سٍري دس تشاتش رَادث ؿغليآهادني جؼو توشيي

 صهاى آهَصؽ

 جوغ ػولي ًظشي 

6 8 14 

 ايوٌي  ،ًگشؽ  هْاست ، ،داًؾ 

 هشتثط تَجْات صيؼت هحیطي

 ، هَاداتضاس  ،تجْیضات 

 هصشفي ٍ هٌاتغ آهَصؿي

  يا جضٍُ آهَصؿي رتاب   داًؾ :

 هشتثك تا راسهيلن آهَصؿي 

 دػتگاُ ٍيذئَ هشٍطرتَس  

 ًَؿ  اتضاس 

 هيض 

 كٌذ ي 

 تختِ ٍاي  تشد  

 هاطيك 

 جؼثِ روكْاي اٍ يِ 

 رپؼَل آتـٌـاًي 

 تـك ٍسصؿي ) تاتوي (

 رالُ ٍسصؿي

 هار  ػالح ػشد

 

    هٌَى دهاع ؿخلي دس تشاتش رَادث-

    ًقاط رؼاع ٍ آػية هزيش تذى -

    دس آهادني جؼوي ٍ سٍري  هٌَى رٌتشل تْاجن-

  هْاست :

    آهادني جؼواًي دس تشاتش خطشات ؿغليتوشيي  -

    سٍاًي دس تشاتش خطشات ؿغليٍ آهادني سٍري توشيي  -

    توشيي هذاٍم هٌَى دهاع ؿخلي ٍ رتظ آهادني جؼواًي-

    تـخيق ًقاط رؼاع ٍ آػية هزيش تذى-

 ًگشؽ :

 رشهِ ايسػاي  اخالق -

 

 ايوٌي ٍ تْذاؿ  : 

 سػاي  اكَل رتاظ  ٍ ايوٌي دس راس  -

 ي نيشد هار  ػالح ّايي رِ دس رتاظ  هَسد اػتتادُ قشاس ه اػتتادُ اص –

 اػتتادُ اص تـك ٍ رالُ ٍسصؿي -

 هاكلِ ٍ ....( ،كذا ،سػاي  تْذاؿ  هشدي دس هييك آهَصؽ )ًَس -

 

 تَجْات صيؼ  هييطي :

 كشهِ جَيي دس هلشف هٌاتغ )راغز،اًشطي ٍ ... ( -

 



11 

 

 

 اػتاًذاسد آهَصؽ 

 ي تيليل آهَصؽ  تشنِ -

 ػٌَاى : 

راس دسرَصُ رتاظتي ٍ هشاقثتي ٍ هييك جغشاهيايي تشسػي 

 ػَاهل هَرش آى

 صهاى آهَصؽ

 جوغ ػولي ًظشي 

6 7 13 

 ايوٌي ،ًگشؽ هْاست، ،داًؾ

 هشتثط هحیطي تَجْات صيؼت

 ، هَاداتضاس ،تجْیضات

 هصشفي ٍ هٌاتغ آهَصؿي

  يا جضٍُ آهَصؿي رتاب   داًؾ :

 هيلن آهَصؿي هشتثك تا راس

 دػتگاُ ٍيذئَ هشٍطرتَس  

 ًَؿ  اتضاس 

 هيض 

 كٌذ ي 

 تختِ ٍاي  تشد  

 هاطيك 

 جؼثِ روكْاي اٍ يِ 

 رپؼَل آتـٌـاًي 

    جشم(ؿشايك جغشاهيايي هٌطقِ رَصُ راس ) طثيؼي،اًؼاًي ٍ  -

ٍ هيويك رواس   روَصُ  ة هوزيش ٍ ريواتي   يهشارضرؼاع ٍ آػ -

 اطشاف آى

   

    ّاي ٍسٍد تِ هيل جغشاهيايي رتاظ  ؿذُ رَصُ راسي ساُ -

  هْاست :

    رَصُ هاهَسي تـخيق ؿشايك جغشاهيايي  -

    تكاسنيشي تجْيضات رتاظتي دس رَصُ جغشاهيايي هاهَسي -

 ًگشؽ :

  ؿٌاػايي رَصُ جغشاهيايي راس دق  دس  -

 سػاي  اخالق رشهِ اي  -

 رتظ اهاًتذاسي دس رَصُ هاهَسي  -

-   

 ايوٌي ٍ تْذاؿ  : 

 هاكلِ ٍ ....( ،كذا ،سػاي  تْذاؿ  هشدي دس هييك آهَصؽ )ًَس -

 

 هييطي : تَجْات صيؼ 

 كشهِ جَيي دس هلشف هٌاتغ )راغز،اًشطي ٍ ... ( -

 

 



11 

 

 

 اػتاًذاسد آهَصؽ 

 ي تيليل آهَصؽ  تشنِ - 

 ػٌَاى : 

 اجشاي كييح هأهَسي  دس هؼتْاي تؼييي ؿذُ

 صهاى آهَصؽ

 جوغ ػولي ًظشي 

5 8 13 

 ايوٌي  ،ًگشؽ  هْاست ، ،داًؾ 

 هشتثط تَجْات صيؼت هحیطي

 ، هَاداتضاس  ،تجْیضات 

 هصشفي ٍ هٌاتغ آهَصؿي

  يا جضٍُ آهَصؿيرتاب   داًؾ :

 هيلن آهَصؿي هشتثك تا راس

 دػتگاُ ٍيذئَ هشٍطرتَس  

 ًَؿ  اتضاس 

 هيض 

 كٌذ ي 

 تختِ ٍاي  تشد  

 هاطيك 

 جؼثِ روكْاي اٍ يِ 

 رپؼَل آتـٌـاًي 

 

    رَصُ هاهَسي -

    تؼييي ؿذُ ريي هاهَسي ّا ٍ اختياسات  هؼ َ ي  -

    رَصُ هاهَسي دػتَسا ؼول ّاي هشتَط تِ  -

    رَصُ هأهَسي دس يي ؿذُيّاي تؼ هؼ ّاي رٌتشل  سٍؽ-

    دس هؼ  ّاي تؼييي ؿذًُيَُ ساٌّوايي هشاجؼيي -

  هْاست :

    هأهَسي اػتقشاس هٌاػة دس هيل  -

توش اػواع    ّوا  هأهَسي  ٍ رٌتشل هٌاػة رليِ قؼو  اًجام -

 دػتَسا ؼول هاهَسي 

   

    رَصُ راسي تؼييي ؿذُدس نـ  صًي  -

 ًگشؽ :

 دق  دس اجشاي كييح هاهَسي -

 سػاي  اخالق رشهِ اي-

 

 ايوٌي ٍ تْذاؿ  : 

 سػاي  ًكات ايوٌي دس نـ  صًي-

 هاكلِ ٍ ....( ،كذا ،سػاي  تْذاؿ  هشدي دس هييك آهَصؽ )ًَس -

 

 تَجْات صيؼ  هييطي :

 كشهِ جَيي دس هلشف هٌاتغ )راغز،اًشطي ٍ ... ( -

 



12 

 

 

 اػتاًذاسد آهَصؽ 

 ي تيليل آهَصؽ  تشنِ -

 ػٌَاى : 

 رتظ ٍ ًگْذاسي اص اطالػات دس رَصُ هأهَسي 

 صهاى آهَصؽ

 جوغ ػولي ًظشي 

6 8 14 

 ايوٌي ،ًگشؽ هْاست، ،داًؾ

 هشتثط تَجْات صيؼت هحیطي

 ، هَاداتضاس ،تجْیضات

 هصشفي ٍ هٌاتغ آهَصؿي

  يا جضٍُ آهَصؿي رتاب   داًؾ :

 آهَصؿي هشتثك تا راسهيلن 

 دػتگاُ ٍيذئَ هشٍطرتَس  

 ًَؿ  اتضاس 

 هيض 

 كٌذ ي 

 تختِ ٍاي  تشد 

 هاطيك 

 جؼثِ روكْاي اٍ يِ 

 رپؼَل آتـٌـاًي 

    تؼشيف اطالػات -

    اًَاع اطالػات اهٌيتي -

    ّاي رتظ ٍ ًگْذاسي اطالػات سٍؽ-

    ػطح دػتشػي تِ اطالػاتًيَُ طثقِ تٌذي ٍ تؼييي -

  هْاست : 

    ّاي رشاػ  اص اطالػات سٍؽ تكاسنيشي-

    تؼييي ػطح دػتشػي تِ اطالػات طثقِ تٌذي ٍ -

ّاي هَجَد دس هيل هأهَسي   ّا ٍ ػيؼتن دػتگاُ اػتتادُ اص -

 تِ هٌظَس رتظ ٍ ًگْذاسي اطالػات راسي

   

 ًگشؽ :

 دق  دس رتظ اطالػات  -

 سػاي  اخالق رشهِ اي -

 اهاً  داسي دس رتظ اطالػات سػاي   -

 

 ايوٌي ٍ تْذاؿ  : 

 هاكلِ ٍ ....( ،كذا ،سػاي  تْذاؿ  هشدي دس هييك آهَصؽ )ًَس -

 

 تَجْات صيؼ  هييطي :

 كشهِ جَيي دس هلشف هٌاتغ )راغز،اًشطي ٍ ... ( -



13 

 

 

 اػتاًذاسد آهَصؽ 

 ي تيليل آهَصؽ  تشنِ -

 ػٌَاى : 

 ريي راس  تجْيضات هشدي رتاظتي ٍ هشاقثتي اػتتادُ اص

 صهاى آهَصؽ

 جوغ ػولي ًظشي 

6 8 14 

 ايوٌي  ،ًگشؽ  هْاست ، ،داًؾ 

 هشتثط تَجْات صيؼت هحیطي

 ، هَاداتضاس  ،تجْیضات 

 هصشفي ٍ هٌاتغ آهَصؿي

  يا جضٍُ آهَصؿي رتاب   داًؾ :

 هيلن آهَصؿي هشتثك تا راس

 دػتگاُ ٍيذئَ هشٍطرتَس  

 ًَؿ  اتضاس 

 هيض 

 كٌذ ي 

 تختِ ٍاي  تشد  

 هاطيك 

 جؼثِ روكْاي اٍ يِ 

 رپؼَل آتـٌـاًي 

 ٍػايل رتاظ  ايوٌي هشدي

 

    اًَاع تجْيضات هشدي رتاظتي ٍ هشاقثتي  -

    ٍػايل رتاظتي ٍ هشاقثتي  سٍؽ ّاي راستشد -

    دس اػتتادُ اص تجْيضات هشديهٌَى رٌتشل تْاجن   -

  :هْاست 

    تكاسنيشي اص ٍػايل رتاظتي هشاقثتي-

    هشدي هَسد ًياص اػتتادُ اص تجْيضات -

    هشدي تكاسنيشي هٌَى رٌتشل تْاجن -

 ًگشؽ :

 سػاي  اخالق رشهِ اي-

 دس اػتتادُ اص تجْيضات هشدي ٍ رتاظتي دق  -

 

 ايوٌي ٍ تْذاؿ  : 

 تجْيضات هشديسػاي  اكَل ايوٌي دس اػتتادُ اص -

 هاكلِ ٍ ....( ،كذا ،سػاي  تْذاؿ  هشدي دس هييك آهَصؽ )ًَس -

 

 تَجْات صيؼ  هييطي :

 كشهِ جَيي دس هلشف هٌاتغ )راغز،اًشطي ٍ ... ( -

- 
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 اػتاًذاسد آهَصؽ 

 ي تيليل آهَصؽ  تشنِ -

 ػٌَاى : 

 هيـگيشي اص ػشق  ٍ هذيشي  آى

 صهاى آهَصؽ

 جوغ ػولي ًظشي 

6 8 14 

 ايوٌي  ،ًگشؽ  هْاست ، ،داًؾ 

 هشتثط تَجْات صيؼت هحیطي

 ، هَاداتضاس  ،تجْیضات 

 هصشفي ٍ هٌاتغ آهَصؿي

  يا جضٍُ آهَصؿي رتاب   داًؾ :

 هيلن آهَصؿي هشتثك تا راس

 دػتگاُ ٍيذئَ هشٍطرتَس  

 ًَؿ  اتضاس 

 هيض 

 كٌذ ي 

 تختِ ٍاي  تشد  

 هاطيك 

 جؼثِ روكْاي اٍ يِ 

 رپؼَل آتـٌـاًي 

 

    ّا ػشق  ٍ اًَاع آى -

    اًگيضُ ّاي ايجاد ػشق  -

    ػشق  اصّاي هيـگيشي  ساُ -

تشخَسد تا هَاسد هـكَک دس نـ  صًي دس رَصُ  ّاي سٍؽ -

 هأهَسيتي

   

  هْاست :

    دس رَصُ هاهَسي  هيـگيشي اص ػشق  -

    هجشهيي ّوكاسي تا هأهَسيي دس تَقف ٍ دػتگيشي -

ّوكاسي تا هأهَسيي دس خٌثي ػاصي اؿياء هـكَک دس رَصُ  -

 رَصُ هاهَسي راسي ٍ هذيشي  

   

 ًگشؽ :

 سػاي  اخالق رشهِ اي-

 دس هيـگيشي اص ػشق دق  -

 ايوٌي ٍ تْذاؿ  : 

 هاكلِ ٍ ....( ،كذا ،سػاي  تْذاؿ  هشدي دس هييك آهَصؽ )ًَس -

 

 :تَجْات صيؼ  هييطي 

 كشهِ جَيي دس هلشف هٌاتغ )راغز،اًشطي ٍ ... ( -
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 اػتاًذاسد آهَصؽ 

 ي تيليل آهَصؽ  تشنِ -  

 ػٌَاى : 

 رٌتشل ٍسٍد ٍ خشٍج اهشاد، ٍػايل ًقليِ ٍ اقالم

 صهاى آهَصؽ

 جوغ ػولي ًظشي 

6 7 13 

 ايوٌي  ،ًگشؽ  هْاست ، ،داًؾ 

 هشتثط تَجْات صيؼت هحیطي

 ، هَاداتضاس  ،تجْیضات 

 هصشفي ٍ هٌاتغ آهَصؿي

  يا جضٍُ آهَصؿي رتاب   داًؾ :

 هيلن آهَصؿي هشتثك تا راس

 دػتگاُ ٍيذئَ هشٍطرتَس  

 ًَؿ  اتضاس 

 هيض 

 كٌذ ي 

 تختِ ٍاي  تشد  

 هاطيك 

 جؼثِ روكْاي اٍ يِ 

 رپؼَل آتـٌـاًي 

 

    راس تا دػتگاُ رث  ػاػات ٍسٍد ٍ خشٍج سٍؽ ّاي-

    رٌتشل ٍسٍد ٍ خشٍج هشاجؼييًيَُ -

    ًيَُ رٌتشل ٍسٍد ٍ خشٍج ٍػايل ًقليِ ٍ اقالم -

    ًيَُ ساٌّوايي استاب سجَع دس رَصُ رتاظتي ٍ هشاقثتي -

  هْاست :

    تكاسنيشي اتضاس هٌاػة تاصسػي -

رٌتشل ٍسٍد ٍ خشٍج هشاجؼيي تا تشنِ ّاي هـخق يا راست -

 ا كتشًٍيكيّاي  تشدد يا ػيؼتن

   

    رٌتشل ٍسٍد ٍ خشٍج خَدسٍ ٍ اقالم تا دػتگاُ ني  خَدسٍ-

    تاصديذ خَدسٍّا ٍ اقالم هـكَک دس رَصُ راسي -

    تأهيي هكاى اػتقشاس هٌاػة -

 ًگشؽ :

 سػاي  اخالق رشهِ اي -

 اهشاد ٍ اقالمدق  ٍ ػشػ  دس ٍسٍد ٍ خشٍج  -

 سجَعدسک كييح دسخَاػ  استاب -

 سػاي  اكَل ٍ اخالق اػالهي ٍ ديٌي -

 ايوٌي ٍ تْذاؿ  : 

 هاكلِ ٍ ....( ،كذا ،سػاي  تْذاؿ  هشدي دس هييك آهَصؽ )ًَس -

 تَجْات صيؼ  هييطي :

 كشهِ جَيي دس هلشف هٌاتغ )راغز،اًشطي ٍ ... ( -



16 

 

 اػتاًذاسد آهَصؽ   

 ي تيليل آهَصؽ  تشنِ -

 ػٌَاى : 

 هذيشي  خطش دس نـ  ٍ رتاظ  هيضيكيرٌتشل ٍ 

 صهاى آهَصؽ

 جوغ ػولي ًظشي 

6 8 14 

 ايوٌي  ،ًگشؽ  هْاست ، ،داًؾ 

 هشتثط تَجْات صيؼت هحیطي

 ، هَاداتضاس  ،تجْیضات 

 هصشفي ٍ هٌاتغ آهَصؿي

  يا جضٍُ آهَصؿي رتاب   داًؾ :

 هيلن آهَصؿي هشتثك تا راس

 دػتگاُ ٍيذئَ هشٍطرتَس  

 ًَؿ  اتضاس 

 هيض 

 كٌذ ي 

 تختِ ٍاي  تشد  

 هاطيك 

 جؼثِ روكْاي اٍ يِ 

 رپؼَل آتـٌـاًي 

 

    ّاي ؿٌاػايي خطش دس نـ  صًي سٍؽ -

    خطش دس نـ  صًيٍ راّؾ ّاي رٌتشل  سٍؽ -

    ّاي هيـگيشي اص خطش ٍ اقذاهات اكالري سٍؽ-

  هْاست :

    صًيّاي خطشًاک دس نـ   هَقؼي  تـخيق -

     تـخيق خطشات تاسص دس هييك راس-

تشًاهِ ّاي اكالري ٍ هيـگيشاًِ تْيِ ؿذُ دس هيول   اجشاي-

 هأهَسي  راسي

   

    جلَنيشي اص تشٍص هجذد رَادث -

 ًگشؽ :

 هيـگيشي اص تشٍص رَادثدق  دس -

 سػاي  اخالق رشهِ اي-

 سػاي  اكَل ٍ اخالق اػالهي ٍ ديٌي-

 ايوٌي ٍ تْذاؿ  : 

 ريي نـ ايوٌي تجْيضات  اػتتادُ اص-

 هاكلِ ٍ ....( ،كذا ،سػاي  تْذاؿ  هشدي دس هييك آهَصؽ )ًَس -

 

 تَجْات صيؼ  هييطي :

 كشهِ جَيي دس هلشف هٌاتغ )راغز،اًشطي ٍ ... ( -
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 اػتاًذاسد آهَصؽ 

 ي تيليل آهَصؽ  تشنِ -

 ػٌَاى : 

 تْيِ نضاسؽ راس 

 آهَصؽ صهاى

 جوغ ػولي ًظشي 

6 8 14 

 ايوٌي  ،ًگشؽ  هْاست ، ،داًؾ 

 هشتثط تَجْات صيؼت هحیطي

 ، هَاداتضاس  ،تجْیضات 

 هصشفي ٍ هٌاتغ آهَصؿي

  يا جضٍُ آهَصؿي رتاب   داًؾ :

 هيلن آهَصؿي هشتثك تا راس

 دػتگاُ ٍيذئَ هشٍطرتَس  

 ًَؿ  اتضاس 

 هيض 

 كٌذ ي 

 تختِ ٍاي  تشد  

 هاطيك 

 جؼثِ روكْاي اٍ يِ 

 رپؼَل آتـٌـاًي 

 

    استثاط تا ٍارذّاي تاالدػتي ٍ هاييي دػتيسٍؽ ّاي  -

    هشتَط تِ راسآهاس ٍ اسقام ٍ اػٌاد ٍ هذاسک  -

    ّاي نضاسؽ ًَيؼي اًَاع هشم -

    جضئيات ٍقايغ هختلف دس رَصُ هاهَسي ًيَُ رث  -

  هْاست :

    تٌظين نضاسؿات هختلف اص ٍقايغ ٍ رَادث تشاي تاالدػتي 

    هكاتثِ تا ٍارذّاي هشتثك -

    تتؼيش نضاسؽ راس -

 ًگشؽ :

 دق  دس اسايِ نضاسؽ تا توام جضييات-

 دس اسائِ نضاسؽسػاي  اكَل اهاًتذاسي -

 سػاي  اكَل اخالق اػالهي ٍ ديٌي -

 

 ايوٌي ٍ تْذاؿ  : 

 هاكلِ ٍ ....( ،كذا ،تْذاؿ  هشدي دس هييك آهَصؽ )ًَس سػاي -

 

 تَجْات صيؼ  هييطي :

 كشهِ جَيي دس هلشف هٌاتغ )راغز،اًشطي ٍ ... ( -

 

 



18 

 

 

  تشنِ اػتاًذاسد تجْيضات -                  

 تَضیحات  تؼذاد  هـخصات فٌي ٍ دلیك  ًام  سديف

  واسگاُػذد تشاي ّش  1 ايٌچ سًگي 29 تلَيضيَى 1

  ػذد تشاي ّش واسگاُ VCD - VHS 1 ٍيذئَ 2

  ػذد تشاي ّش واسگاُ 1 ٍيظُ واسگاُ ٍيذئَ پشٍطوتَس 3

  ػذد تشاي ّش واسگاُ 1 اػتاًذاسد پشدُ ًوايؾ 4

  ػذد تشاي ّش واسگاُ cm 1 1×5/1 تختِ ٍايت تشد 5

  ػذد تشاي ّش واسگاُ 1 ویلَگشهي 6 –پَدس خـه  وپؼَل آتؾ ًـاًي 6

  ػذد تشاي ّش واسگاُ 1 تا ٍػايل واهل جؼثِ ووه ّاي اٍلیِ 7

  ًفش 5ػذد تشاي  P4 1 ساياًِ 8

  ػذد تشاي ًفش 1 تحشيش هیض 9

  ػذد تشاي ًفش 1 فلضي –چَتي  صٌذلي 10

  ًفش 5ػذد تشاي  1 ساياًِ هیض 11

  ًفش 5ػذد تشاي  1 گشداى صٌذلي 12

  ػذد 2 اػتاًذاسد پشيٌتش 13

 تَجِ : 

 ًفش دس ًظش گشفتِ ؿَد.  15تجْیضات تشاي يه واسگاُ تِ ظشفیت  -

 

                 

 تشنِ اػتاًذاسد هَاد  -  

 تَضیحات  تؼذاد  هـخصات فٌي ٍ دلیك  ًام  سديف

  ػشي تشاي ّشًفش1 هذاد، خَدواس ٍ .....  ًَؿت افضاس 1

  تؼتA4 2ِ واغز  2

  ػذد 4 دس سًگ ّاي هختلف  هاطيه ٍايت تشد 3

  ػذد تشاي ّش ًفش 1 هخصَف واس لثاع ) يًَیفشم ( 4

  ػذد تشاي ّش ًفش 1 هخصَف واس وفؾ 5

  ػذد تشاي ّش ًفش 1 هخصَف واس والُ 6

  ػذد تشاي ّش ًفش 1 هخصَف واس دػتىؾ 7

 تَجِ : 

 ًفش هحاػثِ ؿَد. 15هَاد تِ اصاء يه ًفش ٍ يه واسگاُ تِ ظشفیت  -
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  تشنِ اػتاًذاسد اتضاس  -                  

 تَضیحات  تؼذاد  هـخصات فٌي ٍ دلیك  ًام  سديف

  ػذد تشاي ّش ًفش 1 ضذ آب چشاؽ لَُ 1

  ػذد تشاي ّش ًفش 1 ؿثشًگ دػتي ػالئن ّـذاس دٌّذُ 2

  ػذد تشاي ّش ًفش 1 داساي جاي تاتَم ووشتٌذ تجْیضات 3

  ػذد تشاي ّش ًفش 1 گاص اؿه آٍس –فلفل  اػپشي دفاع ؿخصي 4

  ػذد تشاي ّش ًفش 1 پالػتیىي تاتَم ) دػتِ داس ( 5

  ػذد تشاي ّش ًفش 1 پالػتیىي تًَفا 6

  ػذد تشاي ّش واسگاُ 1 هتش 500تاتشد وَتاُ حذاوثش تي ػین دػتي 7

  ػذد تشاي ّش واسگاُ 1 ساديَي پیجش 8

  ػذد تشاي ّش واسگاُ 1 دس پٌْاي تاًذ هجاص تي ػین هادس 9

  ػذد تشاي ّش واسگاُ 1 الىتشًٍیىي ػٌؼَسّاي دصدگیش 10

  ًفش ّش ػذد تشاي 1 ًوًَِ فشم فشم حضَس ٍ غیاب 11

  ًفشّش ػذد تشاي  1 ًوًَِ فشم فشم ٍلَع ػَاًح 12

  ّش واسگاُ ػذد تشاي 1 ًوًَِ دفتش ثثت دفتش ثثت ٍلايغ 13

  ػذد تشاي ّش واسگاُ 1 ًوًَِ دفتش دفتش ٍسٍد ٍ خشٍج واال 14

  ػذد تشاي ّش واسگاُ 1 ؿىاسي دٍستیي  15

  ػذد تشاي ّش واسگاُ 1 ػىاػي دٍستیي  16

  ػذد تشاي ّش واسگاُ 1 ًوًَِ ًمـِ ًوًَِ ًمـِ ٍ وشٍوي 17

  واسگاُػذدتشاي ّش1اص ّشوذام  دساًَاع هختلف ؿفاف ّا 18

  واسگاُػذدتشاي ّش1اص ّشوذام  دساًَاع هختلف لفل 19

  واسگاُػذدتشاي ّش1اص ّشوذام  دساًَاع هختلف ؿَوش 20

  واسگاُػذدتشاي ّش1اص ّشوذام  دساًَاع هختلف ػٌؼَس 21

  ًفش 5ػذد تشاي 1 دساًَاع هختلف دػتثٌذ 22

  ػذد تشاي ّش ًفش 1 ًوًَِ ٍاوؼیل 23

  ػذد تشاي ّش ًفش 1 ًوًَِ اتیىت 24

  ػذد تشاي ّش ًفش 1 ًوًَِ فاًَػمِ 25

  ػذد تشاي ّش ًفش 1 تشصًتي جاي گاص اؿه آٍس 26

 تَجِ :

 اتضاس تِ اصاء ّش ػِ ًفش هحاػثِ ؿَد. -


