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 ميمزستبوزىعز|ز ی  رزتحصیل

  

ُرا تایرد تداًٌرد  تسیي دغدغَ داّطلثاى ایي آشهْى اظت. شیرسا آى یکی اش هِن ،1401 منع آزمومٌرزنعس نع زسدترز        

کٌٌرد. ذررا مِونردى هٌراتم آشهرْى کازؼرٌاض  تسای ؼسکت دز ایي آشهْى چَ هٌراتیی زا توْاًرد ّ ترا چرَ زردی ارْد زا آهرادٍ کَ

 .ُا خِت هْممنت دز آشهْى تاؼد لْی تسای آى تْاًد هسسک هی 1401زظوی دادگعتسی 

 ُررای شیررادی هاًٌررد  وررساى، زعرراتدازی، کرراهبنْتس، اهررْز ترراًکی، هیوررازی، زاٍ ّ اذتسفررن ى زؼررتَ دز ایرري آشهررْى اش ماز 

ُا  ؼْد. تَ طْزی کَ ُس کدام اش آى هی ظااتواى، کؽاّزشی، اهْز ثثتی، ًمؽَ تسدازی، تنوَ ّ غنسٍ ًنسّی هتوفؿ خرب

کازؼرٌاض  امتي تسّشتسیي هٌاتم آشهرْىای دازًد کَ تاید آى زا پندا کٌٌد. ذرا ی خداگاًَ هٌاتم آشهْى کازؼٌاض زظوی دادگعتسی

چٌرني تایرد ترَ یراد داؼرتَ تاؼرٌد کرَ  آشهْى آهرادٍ تاؼرٌد. ُن ُا کوک کٌد تا تا انال زازت تسای تْاًد تَ آى زظوی دادگعتسی هی

ى زّی تینرني هٌراتم آشهرْ ایي آشهْى ظاتمَ کاز دز زؼتَ هْزد ًظس ارْد زا داؼرتَ تاؼرٌد کرَ ایري مسآیٌرد داّطلثاى ؼسکت دز

کٌرد کلنرَ داّطلثراى ؼرسایظ ارْد زا تعرٌدٌد. ظربط ترا داًلرْد ًوًْرَ  هی دادگعتسی هْثس اظت. ذرا اُونت ایي هْضرْ  اختٌراب

 .ُای آى تسای آشهْى دادگعتسی آهادٍ ؼًْد خصٍّ ظْاالت ّ

شهرْى ّ ُای هوتلر  کردام اظرت  ّ چهًْرَ تسّشترسیي هٌراتم آ ترسای زؼرتَ 1401هٌاتم آشهرْى کازؼرٌاض زظروی دادگعرتسی 

 .ایساى تسفنل زا دًثال کٌند تْاًند هماذَ ظْاالت آى زا تناتنن  ؼوا تسای زظندى تَ خْاب ایي ظْاالت هی ًوًَْ

  

دز  1401ادهت ظرستاشی اش تنرس هراٍ  تس اظاض گصازغ هیاًّت هٌاتم اًعاًی لٍْ لضاینَ، مسآیٌد ثثت ًام هؽوْذني :اط  نَ

ًرام  تْاًٌد ثثت ًام کٌٌد. شهراى ثثرت ایي اهسیَ تٌِا هؽوْذني ا صاهی تنس هاُی هی د. دزؼْ ظاهاًَ اهسیَ لٍْ لضاینَ ؼسّ  هی

تْاًٌرد ترَ ظرایت هیاًّرت هٌراتم اًعراًی لرٍْ  هی ُوني هاٍ اظت. ذرا هتماضناى ّازد ؼرسایظ 31تا  1401مسّزدیي  22ُا اش  آى

 .تسای ثثت ًام هساخیَ کٌٌد qazahrm.ir لضاینَ تَ ًؽاًی

  

  

 [ًوایػ] مِسظت هستْا

 1041مومٌرزنعس نع زسدترز        ز

کٌرد. شیرسا ـردّز زای ل یری  کازؼرٌاض زظروی دز ظساظرس کؽرْز تسگرصاز هی دادگعتسی ُس چٌد ظال آشهْى خررب ًنرسّی

تدسترَ تراالیی داؼرتَ تاؼرٌد. ترَ  ُای هوتلر  هتوففری دازد کرَ دز شهنٌرَُای لضایی ًناش ترَ ًنرسّی  اش پسًّدٍ تسای تسای

 .تاؼد توففات لضات هی طْزی کَ تفکنک ایي هْضْ  دّز اش هسدّدٍ

  

 .کلنک کٌند ذنعت زؼتَ ُای داًؽهاٍ  لوی کازتسدی دادگعتسی کسج تسای اط   اش
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 آشهْى کازؼٌاض زظوی دادگعتسی

  

 ّازد  ول ؼًْد. تَ ُورني دذنرل تایرد دادگعرتسی کازؼرٌاض زظروی ارْد زا اظرتودام زؼٌاظاى تاید تسای ایي هْضْ ذرا ایي کا

زعراتدازی، اهرْز تاًرک، کراهبنْتس ّ غنرسٍ زا  ُای هوتل  هاًٌد  وساى، تنوَ، کٌد تا ُس گًَْ داًؽػ توففی کَ دز توػ

ظرراشهاى  ًرردٍ اترر   کٌررد. زررال تررا تْخررَ تررَ اُونررت ایرري هْضررْ ًتندررَ آى زا تررَ لاضرری پسّ داؼررتَ تاؼررد، تررَ کرراز تثررسد. ظرربط

کٌرد کرَ داّطلثراى ؼرسکت دز ایري آشهرْى تایرد  هی دادگعتسی کؽْز ُس چٌد ظال آشهْى اظرتوداهی کازؼرٌاض زظروی تسگرصاز

 یاْاُرد دز آشهرْى کازؼرٌاض زظرو زؼرتَ هرْزد ًظرس ارْد داؼرتَ تاؼرٌد. ذررا کعری کرَ هی ؼسایظ ااـی هاًٌد ظاتمَ کاز دز

ترْاى  ظراذَ دز ایري زؼرتَ داؼرتَ تاؼرد. ذررا هی  وساى ؼسکت کٌرد.  ر ٍّ ترس داؼرتي هردزک ذنعراًط ترَ تراالتس تایرد ظراتمَ چٌرد

 .ُای دیهس هتفاّت اظت آشهْى ًعثت تَ آشهْى دزیامت کَ ؼسایظ ؼسکت دز ایي

ترا کعرة  ؼرْد کرَ دز آى داّطلثراى اتتردا دز دّ هسزلَ آشهْى کتثی ّ هفازثَ تسگصاز هی کازؼٌاض زظوی دادگعتسی آشهْى

ًْیعری کسدًرد.  اًی کرَ دز ایري آشهرْى ًامکلنرَ کعر ًوسٍ تاال دز آشهْى دز هفازثَ زضرْزی ًنرص لثرْل ؼرًْد. ترَ ُورني دذنرل

پس اُونت تْدى ایري  ُعتٌد تا آى زا داًلْد کٌٌد. ذرا تَ دذنل 1401آشهْى کازؼٌاض زظوی دادگعتسی  ت ماـلَ تَ دًثال هٌاتم

تسیي هٌراتم آشهررْى کازؼررٌاض زظرروی دادگعررتسی  تسّشتررسیي ّ کاهررل هْضرْ  دز ایرري هماذررَ اش ایررساى تسفررنل لفرد دازیررن تررَ

 .اؼازٍ کٌنن 1401

  

 منع آزمومٌرزنعس نع زسدترز         

ُا ایي اظت کَ هٌراتم  ورْهی  ًعثت تَ ظایس آشهْى 1401کازؼٌاض زظوی دادگعتسی  ُای دیهس هٌاتم آشهْى یکی اش تفاّت

ا ؼررًْد. اهرر دچرراز ظررسدزگوی هی ؼررْد. ذرررا داّطلثرراى ؼررسکت دز ایرري آشهررْى توففرری آشهررْى تْظررظ دادگعررتسی ا رر م ًوی ّ

آّزی اط  رات دز هرْزد ظرْاالت ّ ًوًْرَ  دز تسگرصازی آشهرْى ّ ترا خورم هیوْال تا تْخرَ ترَ ظراتمَ چٌرد ظراذَ ایري ظراشهاى

 .اْاُنن کسد ُا زا ذکس تْاى دزیامت کَ ایي آشهْى هٌاتم  وْهی ّ ااتفاـی دازد کَ آى هی ظْاالت آى
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 1041منع آز م حعنرزمش  کزمومٌرزنعس نعدعرزسدترز        ز

 کازؼرٌاض زظروی تایرد ترَ تساری اش لرْاًني هسترْط ترَ کازؼٌاظراى زظروی دادگعرتسی داّطلثاى ؼسکت دز آشهْى دادگعرتسی

ُرا تایرد ایري لرْاًني زظروی زا ترَ  ٌرْاى هٌراتم  آى تعلظ داؼتَ تاؼٌد. ایي لْاًني تسای کلنرَ کازؼٌاظراى یکعراى اظرت. تٌراتسایي

 :کٌنن ُا اؼازٍ هی تَ آى تهنسًد کَ دز شیس آشهْى  وْهی اْد دز ًظس

  

 .کلنک کٌند ثثت ًام آشهْى ّکاذت خِت اط   اش

  

 

 هٌاتم اهتساًی هؽتسک کازؼٌاض زظوی دادگعتسی

  

  18/01/1381لاًْى كاًْى كازؼٌاظاى زظوی دادگعتسی هفْب 

 آیني ًاهَ اخسایی لاًْى كاًْى كازؼٌاظاى زظوی دادگعتسی 

  ٍلاًْى تسًاهَ ظْم تْظیَ التفادی 187هاد 

  ٍزئنط لٍْ لضائنَ 27/11/1397لاًْى تسًاهَ ظْم تْظیَ التفادی هفْب  187آیني ًاهَ اخسایی هاد 

 هْاد هستثظ تا کازؼٌاظی دز لْاًني آیني دادزظی هدًی ّ كنفسی 

 .ا کازؼٌاظاى ایساى تسفنل تواض تهنسیدتْاًند ت زال ؼوا تسای داًلْد ایي هٌاتم آشهْى کازؼٌاض زظوی دادگعتسی هی

  

 1041منع آز م حعنرز خ صعصرزمومٌرزنعس نعدعرزسدترز        ز
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کدام اش کازؼٌاظاى هوتل  تسای ارْد هٌراتم ااتفاـری دازًرد کرَ داّطلثراى ؼرسکت  ُواى طْز کَ پنػ اش ایي تناى کسد ُس

ُوني دذنل ضوي ا  م ایي هٌاتم، تَ زدالل ظاتمَ  ّ اظتفادٍ کٌٌد. تَآشهْى تا تْخَ تَ گسایػ اْد تاید ایي هٌاتم زا داًلْد  دز

 :اْاُنن کسد کاز ایي کازؼٌاظاى اؼازٍ

  

  

 منع آزمومٌرزنعس نع زسدترز        زس  وزس هزًزدعخ تعر

 هٌاتم آشهْى ظاتمَ کاز زؼتَ تسفنلی هدزک تسفنلی

هم ررررررررم 

 تسفنلی

هٌِدظررری زاٍ   کازؼٌاظی

ّ ظررررررااتواى 

 (501)کد 

داؼررررتي داًؽررررٌاهَ      ·

ُای  کازؼٌاظرری دز زؼررتَ

 هٌدزج

داؼررتي ظرراتمَ کررراز      ·

توففی هستثظ تَ هردت 

ظرررررررال تیرررررررد اش اارررررررر  5

داًؽررررررررٌاهَ کازؼٌاظرررررررری 

هرررستثظ )تؽرررونؿ ظررراتمَ 

کرررراز هررررستثظ تررررَ  ِرررردٍ 

 (تاؼد هسکص هی

کلنررَ داّطلثررني تایررد      ·

دازای ذنعررررررررررراًط یرررررررررررا 

تاؼٌد ّ هماطم کازؼٌاظی 

تررراالتس هٌرررْط ترررَ ازرررساش 

هم رررررررم کازؼٌاظررررررری دز 

 .ُای مْق اظت زؼتَ

 ؼسایظ  وْهی پنواى 

   همررررسزات هلرررری ظررررااتواى )هثازرررر

3،4،5،6،7،9،10،12،15،18،19

،22) 

    ٍ2800آیرررني ًاهرررَ اـررر ذ ؼرررد 

 شذصذَ

 ٌاـس ّ خصئنات اخسایی ظااتواى  

 ُرررررررای  دز زْشٍ  داًرررررررػ  ورررررررْهی

هٌِدظرررررری ) وررررررساى، هیوررررررازی، ّ 

 ( ؼِسظاشی

  ًَؽرررسیات ظررراشهاى تسًاهرررَ ّ تْدخررر

 (234ّ  55،92،101ُای  )ؼوازٍ

 (آیني ًاهَ تتي ایساى )آتا 

  هٌِدظرررررررررررری

 وررساى کلنررَ 

ُررررررررررا  گسایػ

خص  )تررررررررررررررررَ

گسایػ آب ّ 

هسنظ شیعت 

ّ ًمؽرررررررررررررررَ 

تررررررررررسدازی  

 (502)کد 

  هٌِدظرررررررررررری

هیوازی )کرد 

503) 

  هیوازی )کرد

504) 

  هٌِدظرررررررررررری

تکٌْذرررررررْ ی 

)کررد    وررساى

505) 

  هٌِدظرررررررررررری

تکٌْذرررررررْ ی 

ظرررررررررررااتواى 

 (506)کد 

  هٌِدظرررررررررررری

تکٌْذرررررررْ ی 

هیوازی )کرد 



507) 

  

 .ضستَ تصًند هؽاُدٍ ات غنَ لضایی تا هْتایل تسای

  

 رزنعس نع زسدترز        زس  وز مٌسزثب رزًزنقشوز    س منع آزمومٌ

 هٌاتم آشهْى ظاتمَ کاز زؼتَ تسفنلی هدزک تسفنلی

 زمْق  کازؼٌاظی هم م تسفنلی

 زمْق لضایی 

 زمْق افْـی 

 لْم ثثتی  

  َهٌِدظرررررررررری ًمؽرررررررررر

 تسدازی

  ّ زمرررْق ثثرررت اظرررٌاد

 اه ک

  لوررررررری کرررررررازتسدی 

 زمْق لضایی یا ثثتی

 ممَ ّ هثاًی زمْق 

  َوساى )گسایػ ًمؽ 

 (تسدازی

داؼرررتي ظررراتمَ کررراز 

توففرررری هررررستثظ 

ظرال تیرد  5تَ هردت 

اش ااررررررر داًؽررررررٌاهَ 

کازؼٌاظررررررررررررررررررررررری 

)تؽررررررونؿ ظرررررراتمَ 

کاز هستثظ تَ  ِردٍ 

 (تاؼد هسکص هی

  زمررررررررْق ثثرررررررررت

 اه ک

 زمْق ثثت اظٌاد 

  لرررررراًْى ّ آیررررررني

ًاهَ ثثت اظرٌاد ّ 

 اه ک

  هدوْ ررررَ توررررػ

 ًاهَ ُای ثثتی

 ي ّ لرررررررررررررررررررررْاًن

هسترْط   همسزات

تررررَ اهررررْز ثثترررری 

)امرساش، تفکنرک، 

تمعررررررررنن، پررررررررنػ 

مررررررررررررررررررررررررررسّغ 

ُررررررررررررررا،  آپازتواى

طرررررررسذ تولرررررررک 

 (ُا آپازتواى
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 اتم آشهْى کازؼٌاض زظوی دادگعتسی اهْز ثثتی ّ ًمؽَ تسدازیهٌ

  

 (منع آزمومٌرزنعس نع زسدترز        زس  وز مٌسزًدعیظزنقلیوزمٌتٌس زومینرز)تصع فعت

 هٌاتم آشهْى ظاتمَ کاز زؼتَ تسفنلی هدزک تسفنلی

هم رررررررررررم 

 تسفنلی

یػ اًتظاهي )گسم ا لْ کازؼٌاظی

تررررررررررا ًٌدگي  ّ زاٌُوایي زا

 5هرردزک کررازداى مٌرری کررَ 

 ظال اش آى گرؼتَ تاؼد

هكاًنك ارررررْدزّ ّ هٌِدظي 

 (اتیػ خاهدا)گس

 5ّ ؼٌاظي زًؽٌاهَ كاداؼتي دا

ظاتمَ تدستي هستثظ تا م توال ظا

)تؽرررررونؿ ظررررراتمَ کرررررراز ؼتَ ز

 (تاؼد هستثظ تَ  ِدٍ هسکص هی

  ّ آیرررني ًاهرررَ زاٌُورررایی

 ٌدگیزاً

  َلرررررراًْى زظررررررندگی ترررررر

 تولفات زاًٌدگی

   لررررراًْى تنورررررَ )هثسررررر

 (تفادمات

  َهدوْ رررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

ُای پلرررنط  دظرررتْزاذیول

 زاُْز ًاخا

  ّ هدوْ ررررررررَ لررررررررْاًني

همررررررررررررررررررررررررررررررررررسزات ّ 

ُای  دظررررررررررررررررررررتْزاذیول

 گرازی ؼوازٍ

  ّ هدوْ ررررررررَ لررررررررْاًني

همررررررررررررررررررررررررررررررررررسزات ّ 

ُای ـدّز  دظتْزاذیول

 گْاُنٌاهَ

  ّ هدوْ ررررررررَ لررررررررْاًني

همررررررررررررررررررررررررررررررررررسزات ّ 

ُای  دظررررررررررررررررررررتْزاذیول

 اخسائنات

  ّ هدوْ ررررررررَ لررررررررْاًني



همررررررررررررررررررررررررررررررررررسزات ّ 

ُای  دظررررررررررررررررررررتْزاذیول

 تفادمات

  لرراًْى هدرراشات اظرر هی

 ()هثس  تفادمات

 هٌِدظی تسامنک 

 ّهکاًنک اْدز 

  

 منع آزمومٌرزنعس نع زسدترز        زس  وز مٌسزًدعیظزنقلیوزسیلر

 هٌاتم آشهْى ظاتمَ کاز زؼتَ تسفنلی هدزک تسفنلی

هم ررررررررم 

 تسفنلی

 کازؼٌاظی،

کازؼٌاظررری 

 ازؼد،

 دکتسی

  هٌِدظرررری هکاًنررررک

)گرررسایػ خاهررردات  

 (521)کد 

  هٌِدظرررری زاٍ آُرررري

ُرررررررررررررررررررای  )گسایػ

ُای زیلررررری  هاؼرررررني

 (522)کد 

 ٍُای  ارررررظ ّ ظررررراش

 (523زیلی )کد 

  زاٍ آُرري تسلرری )کررد

524) 

ًؽٌاهَ داؼتي دا

ترررررررررررررررراالتس ؼٌاظي یا زكا

م توال ظا 5ّ هستثظ 

ظاتمَ تدستي هستثظ تا 

ظررررراتمَ  )تؽرررررونؿؼتَ ز

کرررراز هررررستثظ تررررَ  ِرررردٍ 

 (تاؼد هسکص هی

 اًْا  ًاّگاى زیلی 

  ّ همررررسزات ظررررنس ّ زسکررررت

ایوٌررررررررررری )تسًّؽرررررررررررِسی ّ 

 (دزًّؽِسی

   ٌیررررررررررررن ّ ظررررررررررررنهٌاذن  

 )ظنعررررررررررررررتوِای

ATP،ATO،ATC  ّ

 (ُا تدِنصات اـلی آى

  ّ تدِنرررررررررصات اذکتسیکرررررررررال

هکاًنکال شیستٌایی ّ اخرصای 

ُرررررررررررا )دزًّؽرررررررررررِسی ّ  آى

 (تسًّؽِسی

  

 .کلنک کٌند ظاهاًَ ات   اذکتسًّنکی لضایی خِت اط   اش

  

 منع آزمومٌرزنعس نع زسدترز        زس  وز مٌسزًدعیظزنقلیوز سیعیرزًزغٌ صر

 هٌاتم آشهْى ظاتمَ کاز زؼتَ تسفنلی هدزک تسفنلی

هم ررررررررم 

 تسفنلی

 کازؼٌاظی 

  کازؼٌاظرررررررررررری

 ازؼد

 دکتسی 

 (525)کد   هٌِدظی کؽتی 

  (526هٌِدظی کؽتی ظاشی )کد 

  هٌِدظررری دزیرررایی )گرررسایػ هررردیس

 Oceangoing Chief-هاؼررني

Engineer) ( 527کد) 

  (529هکاًنک دزیایی )کد 

  اذکتسًّنرررک ّ 530ترررسق )کرررد ، 

 (531هواتسات دزیایی )کد 

ًؽٌاهَ داؼتي دا

ؼٌاظي یا زكا

ّ هستثظ ترراالتس 

م توال ظا 5

ظاتمَ تدستي 

ؼتَ زهستثظ تا 

)تؽرررررررررررررررونؿ 

ظرررررررراتمَ کرررررررراز 

   ّ هررررررردیسیت

کونعرررررررررررررررررس 

 دزیایی

  هٌِدظی ترسق

 ّ

اذکتسًّنررررررک 

 دزیایی

  هٌِدظرررررررررررررری
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 ٍُای دزیرایی )کرد  هیوازی ّ ظراش

532) 

  ًررررررررررررررررراّتسی ّ مسهاًررررررررررررررررردُی

ُرررررررای  لرررررررْم  )گسایػ  کؽرررررررتی

 Oceangoing-دزیررررررررایی

Captain) ( 534کد) 

 (535ی  سؼَ )کد هٌِدظ 

  هررردیسیت ّ کونعرررس دزیرررایی )کرررد

536) 

  (537هاؼني آالت دزیایی )کد 

هستثظ تَ  ِردٍ 

 (تاؼد هسکص هی

  سؼَ

  ًررررررررررررررراّتسی

مسهاًرردُی   ّ

 کؽتی

  هٌِدظرررررررررررررری

 دزیایی

  هٌِدظرررررررررررررری

هیوررررررررازی ّ 

 ظاشٍ دزیایی

  هٌِدظرررررررررررررری

 کؽتی ظاشی

  هٌِدظرررررررررررررری

هاؼرررررني آالت 

 دزیایی

  

 

 هٌاتم آشهْى کازؼٌاض زظوی دادگعتسی زؼتَ اهْز ّظایظ ًملنَ دزیایی ّ غْاـی

  

 منع آزمومٌرزنعس نع زسدترز        زس  وزح ع د س زًزح ع  در

 هٌاتم آشهْى ظاتمَ کاز زؼتَ تسفنلی هدزک تسفنلی

هم ررررررررررررم 

 تسفنلی

 ازیزعاتد  کازؼٌاظی

 زعاتسظي 

  زعررررررررررررررررراتدازی

 ـٌیتي

ل ظا 5ّ ؼٌاظي زًؽٌاهَ كاداؼتي دا

ؼتَ زظاتمَ تدستي هستثظ تا م توا

)تؽونؿ ظاتمَ کاز هستثظ ترَ  ِردٍ 

 (تاؼد هسکص هی

  اـرررْل زعررراتدازی

1  ّ2 

 ًَزعاتدازی هنا 

  زعرراتدازی ـررٌیتی



  ز هْاهدیسیت

 تاًكي

  هاذيهٌِدظی 

1  ّ2  ّ3 

 َزعاتدازی پنؽسمت 

  زعررررررررررررررررررررررراتدازی

 ُا ؼسکت

 ی زعررررررررررررررررررررررراتداز

 ُا گرازی ظسهایَ

  2ّ  1زعاتسظی 

  1هررردیسیت هررراذی  ّ

2 

  ّ لرررررْاًني هاذنررررراتی

 تْدخَ

 ظرال ظراتمَ کراز هرستثظ ترا زؼرتَ  10 هدیسیت ـٌیتی

)تؽونؿ ظاتمَ کاز هستثظ ترَ  ِردٍ 

 (تاؼد هسکص هی

  

 (منع آزمومٌرزنعس نع زسدترز        زس  وزمينددرزپز کرز)تجيیز تزپز کر

 هٌاتم آشهْى ظاتمَ کاز تْضنسات هدزک تسفنلی

هم ررررررررررم 

 تسفنلی

 کازؼٌاظی 

  کازؼٌاظرررررررررررررری

 ازؼد

 دکتسی 

  هٌِدظرررری پصؼررررکی

ُررررررررررررررررررای  )گسایػ

تنْهکاًنررررررررررررررررررک، 

تنْاذکتسیررررررررررررررررک، 

 (تنْهْاد

  هٌِدظرررررررری تررررررررسق

 گسایػ اذکتسًّنک

داؼرررررررتي ظررررررراتمَ کررررررراز 

توففرررری هررررستثظ تررررَ 

ظرال تیرد اش اارر  5هدت 

داًؽرررررررٌاهَ کازؼٌاظررررررری 

)تؽررررونؿ ظرررراتمَ کرررراز 

هررستثظ تررَ  ِرردٍ هسکررص 

 (تاؼد هی

  اـرررْل ّظرررایل

پصؼرررررررررررررررکی ّ 

 کازتسد ّ ایوٌی

  کررررازتسد پلنوررررس

 دز پصؼکی

  هثررررررررررررررررررررررررراًی

 تنْاذکتسیک

  هثررررررررررررررررررررررررراًی

 تنْهکاًنک

  ْهثرررررررراًی تنرررررررر

 هتسیال

  لرراًْى هدرراشات

 اظ هی

  

 .کلنک کٌند چازت اًتواب ّازد زؼتَ زمْق تسای

  

 منع آزمومٌرزنعس نع زسدترز        زس  وزنشعًسو زًزمنع آزطبیعر

 هٌاتم آشهْى تْضنسات زؼتَ تسفنلی هدزک تسفنلی

هم ررررررررررم 

 تسفنلی

 هٌِدظی تْذندات گناُی  کازؼٌاظی

  تنْتکٌْذرررررررْ ی )گرررررررسایػ

 (کؽاّزشی

ؼٌاظي یا زًؽٌاهَ كاداؼتي دا

م توال ظا 5ّ هستثظ ترررررررررررراالتس 

ؼتَ زظاتمَ تدستي هستثظ تا 

 هستم دازی 

  ،زات رررررررررررررَ آب

 ااک ّ گناٍ
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  ،لررْم ّ هٌِدظرری تاغثرراًی 

 هٌِدظی تاغثاًی

 لْم ّ هٌِدظی ااک  

 لْم ّ هٌِدظی آتونص  

 لْم ّ هٌِدظی هستم  

)تؽونؿ ظاتمَ کراز هرستثظ ترَ 

 (تاؼد  ِدٍ هسکص هی

  شزا ررررررررررررررررررررت

  وْهی

 تاغثاًی  وْهی 

 اکْذْ ی 

  اررررررررررررررررررررررررررراک

  وْهی  ؼٌاظی

 آتنازی  وْهی 

  َهعررازی ّ ًمؽرر

 تسدازی

  لْم ّ هٌِدظی آب  

 هٌِدظی آب 

 هٌِدظی آتنازی 

 ًتنک ّ تٌِژادی گناُی  

 آگسّتکٌْذْ ی 

 آگسّاکْذْ ی 

  ّ هرررررردیسیت زاـررررررلونصی

 شیعت مي آّزی ااک

 هدیسیت هٌاتم ااک 

  هدیسیت کؽاّزشی 

 تنْتکٌْذْ ی کؽاّزشی 

 لْم ّ هٌِدظی خٌهل  

  هٌِدظررررررری هکاًنصاظرررررررنْى

 کؽاّزشی

 هٌِدظی شزا ت 

  هٌِرردض هکاًنررک تنْظنعررتن

 ()کؽاّزشی

 هٌِدض  لْم کؽاّزشی 

  هٌِدظرری تررسّیح ّ آهررْشغ

 کؽاّزشی

  هٌِدظرری تررسّیح ّ آهررْشغ

 کؽاّزشی پایداز

  ّ هٌِدظرررررررررررررری هستررررررررررررررم

 آتونصدازی

 هٌِدظی کؽاّزشی 

  َهٌِدظی هٌاتم طثنیی )کلن

 (ُا گسایػ

  هٌِدظرررررررررری کؽرررررررررراّزشی

ُای گنراٍ پصؼرکی،  )گسایػ

 (تاغثاًی

 التفاد کؽاّزشی 

 شزا ت ّ اـ ذ ًثاتات 

 ااک ؼٌاظی 

 آتنازی 

 هٌِدظی آب 

 لْم ّ هٌِدظی آب  

  هٌِدظررررری ازنرررررا  هٌررررراطك



 اؽک ّ تناتاًی

  ّ لورررری کررررازتسدی تْذنررررد 

تررررررسدازی اش گناُرررررراى  تِسٍ

 دازّیی ّ هی س

  لوررری کرررازتسدی هررردیسیت 

 تلفنمی آمات

  ّ لورررری کررررازتسدی تْذنررررد 

پرررررسّزغ گرررررل ّ گناُررررراى 

 شیٌتی

  هٌِدظررری هررردیسیت هٌررراطك

 اؽک ّ تناتاًی

  هٌِدظرری مرري آّزی گناُرراى

 دازّیی ّ هی س

  هٌِدظررررری هٌررررراتم طثنیررررری

)گررررررررررررررسایػ هستررررررررررررررم ّ 

 (آتونصدازی

  هٌِدظی مري آّزی تاغثراًی

 (ُا )کلنَ گسایػ

  ٍهٌِدظرررری مرررري آّزی گنررررا

 (ُا پصؼکی )کلنَ گسایػ

  

 

 هٌاتم آشهْى کازؼٌاض زظوی دادگعتسی زؼتَ کؽاّزشی ّ هٌاتم طثنیی

  



 منع آزمومٌرزنعس نع زسدترز        زس  وزصنعیآزچٌب

 هٌاتم آشهْى تْضنسات زؼتَ تسفنلی هدزک تسفنلی

هم رررررررررررم 

 تسفنلی

هٌِدظی ـٌایم چرْب   کازؼٌاظی

ُرررررررررررررررررررای  ّ مسآّزدٍ

ظررررررررررلْذصی )کلنررررررررررَ 

 (ُا گسایػ

  ٌُرس اظر هی )گررسایػ

 (ٌُس ّ ـٌایم چْتی

  هٌِدظرررری تکٌْذررررْ ی

 -ـٌایم چْب ّ کاغرر

 ُای چْتی ظاشٍ

  هٌِدظرررررررررری هٌرررررررررراتم

چْب ؼٌاظری  -طثنیی

 ّ ـٌایم چْب

ؼٌاظي زًؽٌاهَ كاداؼتي دا

ظاتمَ م توال ظا 5ّ هستثظ 

)تؽونؿ ؼتَ زتدستي هستثظ تا 

ظاتمَ کاز هستثظ تَ  ِردٍ هسکرص 

 (تاؼد هی

  چررررررررْب ؼٌاظرررررررری

)هاکسّظرررررررکْپی ّ 

 (هنکسّظکْپی

 منصیک چْب 

 ؼنوی چْب 

 هکاًنک چْب 

  ّ دزخررررررررَ تٌرررررررردی

تاشازیررررررررررررررررررررررررراتی 

 ُای چْتی مسآّزدٍ

  

 .کلنک کٌند ثثت ًام اهسیَ لٍْ لضاینَ خِت اط   اش

  

 منع آزمومٌرزنعس نع زسدترز        زس  وز مٌسزمعلیعتر

 هٌاتم آشهْى ظاتمَ کاز زؼتَ تسفنلی هدزک تسفنلی

هم ررررررررررم 

 تسفنلی

 کازؼٌاظی

کازؼٌاظررری 

 ازؼد

 دکتسی

  (508زمْق )کد 

  زعرررررررراتدازی )کررررررررد

604) 

  (605زعاتسظی )کد 

  هررردیسیت هررراذی )کررررد

606) 

  هرررررررررررررررررررررررررررررررردیسیت

 (607)کد   تاشزگاًی

  هدیسیت ـرٌیتی )کرد

543) 

  (608التفاد )کد 

  هٌِدظررررررری ـررررررررٌایم

)گررررررسایػ هٌِدظرررررری 

 (609هاذی  )کد 

ؼٌاظي یا زًؽٌاهَ كاداؼتي دا

م توال ظا 5ّ هستثظ تررررررراالتس 

ؼتَ زظاتمَ تدستي هستثظ تا 

)تؽررونؿ ظرراتمَ کرراز هررستثظ 

 (تاؼد تَ  ِدٍ هسکص هی

 ُررررررررای  لرررررررراًْى هاذنات

ُای  ًاهررَ هعررتمنن ّ آیني

 اخسایی هستْط تَ آى

  لرررررراًْى هاذنررررررات تررررررس

ازشغ امرررصّدٍ ّ آیرررني 

ًاهَ اخسایی هستْط ترَ 

 آى

 اتیزعاتدازی هاذن 

 لاًْى تدازت 

  لرررراًْى کرررراز ّ لرررراًْى

 تاهني اختوا ی

  

 منع آزمومٌرزنعس نع زسدترز        زس  وز مٌسز عنکر

https://irantahsil.org/ثبت-نام-امریه-سربازی-قوه-قضاییه/


 هٌاتم آشهْى ظاتمَ کاز زؼتَ تسفنلی هدزک تسفنلی

هم ررررررررم 

 تسفنلی

  لْم تاًکی  کازؼٌاظی

 تاًکدازی، زعاتدازی 

 زعاتدازی هدیسیت 

 هدیسیت  لْم تاًکی 

  ،هرررررررررردیسیت تاشزگرررررررررراًی

 هدیسیت هاذی

  اظررررر هی، التفررررراد هررررراذی

 ( اظ هی

 التفاد 

 زعاتسظی 

ّ ؼٌاظي زًؽٌاهَ كاداؼتي دا

ظاتمَ تدستي م توال ظا 5

)تؽرررررررررررررونؿ ؼتَ زهستثظ تا 

ظررراتمَ کررراز هرررستثظ ترررَ  ِررردٍ 

 (تاؼد هسکص هی

  تاًکررردازی داالرررری

 ()توفنؿ هٌاتم

    ّ پرررررْل، ازش

 تاًکدازی

 اذولل  تاًکدازی تني

2 

 زمْق تاًکی 

  تاًکررررررررررررررررررررررردازی

اذکتسًّنرررررررررررررک ّ 

 هکاًنصٍ

 اـْل تاًکی 

 هدیسیت ـٌیتی 

 هدیسیت دّذتی 

 هدیسیت اخسایی 

 آهاز 

  زیاضی کازتسدی )گرسایػ

 (زیاضی هاذی

 زیاضی 

 زعاتدازی توػ  وْهی 

 هررررراذی )گرررررسایػ   زمرررررْق

 (تاًکدازی

 زعاتدازی دّذتی 

داؼررتي ظرراتمَ کرراز توففرری 

ظررال تیررد  10هررستثظ تررَ هرردت 

اش اارررر داًؽرررٌاهَ کازؼٌاظررری 

هررستثظ )تؽررونؿ ظرراتمَ کرراز 

هررررررستثظ تررررررَ  ِرررررردٍ هسکررررررص 

 (تاؼد هی

  

 

 اتم آشهْى کازؼٌاض زظوی دادگعتسی زؼتَ اهْز تاًکیهٌ



  

 منع آزمومٌرزنعس نع زسدترز        زس  وز ٌس زًز ًس قز يع  س

 هٌاتم آشهْى ظاتمَ کاز تْضنسات هدزک تسفنلی

هم ررررررررم 

 تسفنلی

 هدیسیت هاذی   کازؼٌاظی

  هرررررررررررررررررررررردیسیت

 تاشزگاًی

 َهدیسیت تنو 

 زعاتدازی 

 زعاتسظی 

  التفررراد ّ  لرررْم

 التفادی

  هرررررررررررررررررررررردیسیت

 کازآمسیٌی

    کازؼٌاظرررری

ای هدیسیت  زسمَ

 تْزض

ًؽٌاهَ داؼتي دا

ل ظا 5ّ ؼٌاظي زكا

ظاتمَ تدستي م توا

ؼتَ زهستثظ تا 

)تؽررونؿ ظرراتمَ کرراز 

هستثظ تَ  ِدٍ هسکرص 

 (تاؼد هی

 لاًْى تدازت 

  لاًْى تراشاز اّزاق تِراداز خوِرْزی

 آىاظ هی ایساى ّ آیني ًاهَ اخسایی 

  لررراًْى تْظررریَ اتصازُرررا ّ ًِادُرررای

هاذی خدیرد ّ آیرني ًاهرَ اخسایری هرادٍ 

 آى 14

  لاًْى اظاظی 44اـل 

  ّ لررررررْاًني هثررررررازشٍ تررررررا پْذؽررررررْیی

ُای اخسایرری  ًاهررَ ُا ّ آیني اـرر زنَ

 آى

  لرراًْى ًسررٍْ اًتؽرراز اّزاق هؽررازکت

 ّ آیني ًاهَ اخسایی آى

 َهمّسزات تاشاز ظسهای 

 هدیسیت هاذی 

 َگرازی هدیسیت ظسهای 

 هدیسیت زیعک 

  

 .کلنک کٌند خصٍّ آشهْى هؽاّزاى زمْلی تسای دزیامت

  

 منع آزمومٌرزنعس نع زسدترز        زس  وز مٌسز یتو

 هٌاتم آشهْى ظاتمَ کاز زؼتَ تسفنلی هدزک تسفنلی

هم ررررررررم 

 تسفنلی

هررردیسیت تنورررَ ترررا   کازؼٌاظی

ُررررررا  کلنررررررَ گسایػ

 (637)کد 

ؼٌاظي زًؽٌاهَ كاداؼتي دا 

ل ظا 5ّ هستثظ ترررررررراالتس یا 

ظاتمَ تدستي هستثظ تا م توا

)تؽررونؿ ظرراتمَ کرراز ؼتَ ز

هررررستثظ تررررَ  ِرررردٍ هسکررررص 

 (تاؼد هی

 َُای  اـرررررْل ّ کلنرررررات تنوررررر

 تاشزگاًی

 َُای تاشزگاًی زمْق تنو 

 َُای تاشزگرررراًی  لررررْاًني تنورررر

، 1316)لرراًْى تنوررَ هفررْب 

لررراًْى تسظرررنط تنورررَ هسکرررصی 

ّ لرراًْى تنوررَ  1350هفررْب 

 1395ؼوؿ ثاذر  هفرْب 

) 

  هدوْ رررَ هفرررْتات ؼرررْزای

  اذی تنوَ

 تنوَ اکرْ   هدیسیت

 (638)کد 

  زمرررْق تنورررَ )کرررد

639) 

  هررردیسیت هررراذی ترررا

گررسایػ تنوررَ )کررد 

https://irantahsil.org/جزوه-آزمون-مشاوران-حقوقی-1400


630) 

  هدیسیت هراذی )کرد

606) 

کرراز تدسترری   دٍ ظررال ظرراتمَ

ّ مٌرری تیررد اش ااررر هرردزک 

 تسفنلی کازؼٌاظی

  هدیسیت تاشزگاًی

 (607)کد 

  هدیسیت تاشزگاًی

اذولرررررررل )کررررررررد  تني

642) 

   التفرررررررراد )کررررررررد

608) 

  هررررردیسیت دّذتررررری

 (616)کد 

   (508زمْق )کد 

کازؼٌاظی 

 ازؼد

  هررردیسیت تنورررَ ترررا

ُررررررا  کلنررررررَ گسایػ

 (637)کد 

داؼرررررتي هررررردزک ذنعررررراًط 

هرررستثظ ّ ظرررَ ظرررال ظررراتمَ 

تدستی ّ مٌی هستثظ تید اش 

ااررررررر هرررررردازک تسفررررررنلی 

تنوَ اکرْ   هدیسیت  کازؼٌاظی ازؼد

 (638)کد 

  زمرررْق تنورررَ )کرررد

639) 

  هررردیسیت هررراذی ترررا

گررسایػ تنوررَ )کررد 

630) 

  هدیسیت هراذی )کرد

606) 

داؼتي هردزک ذنعراًط غنرس 

هرررررررررستثظ ّ پرررررررررٌح ظرررررررررال 

کرراز تدسترری ّ مٌرری   ظرراتمَ

تید اش اار هدزک تسفنلی 

 کازؼٌاظی ازؼد
  هدیسیت تاشزگاًی

 (607)کد 

  هدیسیت تاشزگاًی

کررررررررد ) اذولرررررررل تني

642) 

   التفرررررررراد )کررررررررد



608) 

  هررررردیسیت دّذتررررری

 (616)کد 

   (508زمْق )کد 

هررردیسیت تنورررَ ترررا   دکتسی

ُررررررا  کلنررررررَ گسایػ

 (637)کد 

داؼرررررتي هررررردزک ذنعررررراًط 

ظرررررال  2هررررستثظ ّ زرررردالل 

ظاتمَ تدستی ّ مٌری هرستثظ 

 تید اش اار هدازک دکتسی

 تنوَ اکرْ   هدیسیت

 (638)کد 

  زمرررْق تنورررَ )کرررد

639) 

  هررردیسیت هررراذی ترررا

گررسایػ تنوررَ )کررد 

630) 

  هدیسیت هراذی )کرد

606) 

داؼتي هردزک ذنعراًط غنرس 

ظررال   هررستثظ ّ زرردالل ظررَ

کرراز تدسترری ّ مٌرری   ظرراتمَ

تید اش اار هدزک تسفنلی 

 دکتسی
  هدیسیت تاشزگاًی

 (607)کد 

  هدیسیت تاشزگاًی

اذولرررررررل )کررررررررد  تني

642) 

   التفرررررررراد )کررررررررد

608) 

  هررررردیسیت دّذتررررری

 (616)کد 

   (508زمْق )کد 

  



 

 هٌاتم آشهْى کازؼٌاض زظوی دادگعتسی زؼتَ اهْز تنوَ

  

 منع آزمومٌرزنعس نع زسدترز        زس  وزدععتزًزجٌ ى  ت

 هٌاتم آشهْى ظاتمَ کاز زؼتَ تسفنلی هدزک تسفنلی

هم ررررررررم 

 تسفنلی

 کازؼٌاظی

کازؼٌاظررری 

 ازؼد

 دکتسی

  َکلنرررررررررررر

ُا  زؼررررتَ

)کرررررررررررررد 

643) 

داؼررررتي زررررردالل داًؽررررٌاهَ کازؼٌاظررررری 

ظرررال ظررراتمَ کررراز  10ّ زررردالل   هیتثرررس

 هستثظ

 گُْسظٌ  ُا 

 ط  ّ ظٌدػ  ناز 

 ظکَ ّ اًْا  آى 

 ظا ت ّ اًْا  آى 

  

 منع آزمومٌرزنعس نع زسدترز        زس  وزتشخیصز صعلتزخظ،ز مضعزًز ث  نگشت

 هٌاتم آشهْى ظاتمَ کاز تْضنسات هدزک تسفنلی

هم ررررررررم 

 تسفنلی

زؼررررررررررررتَ   کازؼٌاظی

 لرررررررررررررْم 

اًتظرررررراهی 

ترا گررسایػ 

کؽررررررررررر  

 خسائن

  َزؼررررررررررررت

 منصیک

  َزؼررررررررررررت

 ؼنوی

 5 ّؼٌاظي زًؽٌاهَ كاداؼتي دا

کاز اش آشهایؽرهاٍ ظاتمَ م توال ظا

تسزظی اظٌاد هدیْل ّ هؽرکْک 

ُْیرررت ًنرررسّی  هسکرررص تؽرررونؿ

اًتظاهی خوِْزی اظر هی ایرساى 

)تؽررونؿ ظرراتمَ کرراز هررستثظ تررَ 

 (تاؼد هسکص هی  ِدٍ

   تسلنل خسم خیل ّ هثراًی کؽر

 آى

  تسزظرری  لورری اظررٌاد ّ هرردازک

ُرای  زّغهدیْل تا اظرتفادٍ اش 

 ای منصیکی، ؼنونایی ّ همایعَ

  ّ ؼٌاظررایی ّ تؽررونؿ ا ررْط

 اهضاُای اـنل ّ هدیْل

  تؽررونؿ ّ ت ثنررك آثرراز اًهؽررت

 اـنل ّ هدیْل

 Forensic Document 



  َزؼررررررررررررت

 گسامنک

Examination 

  

   زمنع آزمومٌرزنعس نع زسدترز        زس  وزنعمپیٌت زًزج  یمزس یعنو

هرررررررررررررررررررررردزک 

 تسفنلی

ظررررراتمَ  زؼتَ تسفنلی

 کاز

  هٌاتم آشهْى

هم رررررم 

تسفررررن

 ذی

کازؼررررررٌا

 ظی

  هٌِدظررررررررری

کرررررررراهبنْتس 

)کلنررررررررررررررررَ 

ُررررا   گسایػ

 (655)کد 

  هٌِدظررررررررری

مٌررررررررررراّزی 

اط  ررررررات 

)کلنررررررررررررررررَ 

ُررررا   گسایػ

 (656)کد 

  لرررررررررررررررررْم 

کرررررررراهبنْتس 

)کلنررررررررررررررررَ 

ُررررا   گسایػ

 (657)کد 

  هٌِدظررررررررری

مٌررررررررررراّزی 

اط  ات ّ 

ازتثاطررررررات 

 (658)کد 

  هٌِدظررررررررری

تکٌْذررررْ ی 

ازتثاطات ّ 

مٌررررررررررراّزی 

اط  ررررررات 

 (659)کد 

  هٌِدظررررررررری

تکٌْذررررْ ی 

امرررررررصاز  ًسم

کرررررررراهبنْتس 

 (660)کد 

  هٌِدظررررررررری

تکٌْذررررْ ی 

امصاز  ظرروت

کرررررررراهبنْتس 

داؼررررررتي  

ظررررررررراتمَ 

کررررررررررررراز 

توففررر

ی 

هرررررررستثظ 

تررَ هرردت 

ظررررررال  8

تیرررررررد اش 

ااررررررررررررررر 

داًؽررٌاهَ 

کازؼررررررٌا

ظررررررررررررری 

)تؽرررررررون

ؾ 

ظررررررررراتمَ 

کررررررررررررراز 

هرررررررستثظ 

تررَ  ِرردٍ 

هسکررررررررص 

 (تاؼد هی

  هیورررررررررازی

 کاهبنْتس

 ُای  ظنعررررتن

  اهل

  هٌِدظررررررررری

 امصاز ًسم

 َُای  ؼرررررثک

 کاهبنْتسی

  ٍپایهرررررررررررررررا

 ُا دادٍ

  اهٌنرررررررررررررررت

 ؼثکَ

  هٌِدظررررررررری

 ایٌتسًت

  لررررررررررررررراًْى

تدرررررررررررازت 

اذکترررررسًّنک

 ی

  لررررررررررررررراًْى

زوایرررررت اش 

زمرررررررررررررررْق 

پدیدآّزًررررررد

گرررررررررررررررررررراى 

امصازُررا ًسم

 ای ی زایاًَ

  لررررررررررررررراًْى

خررررررررررررررساین 

 ای زایاًَ

کازؼررررررٌا

 ظی

کازؼررررررٌا

ظررررررررررررری 

 ازؼد

 دکتسی

  هٌِدظررررری

تررررررررررررررسق 

ُ )گسایػ

ای 

اذکتررررسًّن

ک )کرررررررد 

666 ، 

کٌترررررررررسل 

)کرررررررررررررررد 

667 ، 

هورراتسات 

)کرررررررررررررررد 

668)) 

  هٌِدظررررری

تکٌْذررررْ 

ی 

اذکتررررسًّن

ک )کرررررررد 

669) 

  هٌِدظررررری

تکٌْذررررْ 

ی کٌتررسل 

)کرررررررررررررررد 

670) 

  هٌِدظررررری

مٌرررررراّزی 

کٌترررررررررسل 

)کرررررررررررررررد 

671) 

  زیاضررررری

کرررررررازتسد 

دز 

کررراهبنْتس 

)کرررررررررررررررد 

672) 

داؼررررررررتي 

ظررررررررراتمَ 

کررررررررررررراز 

توففررر

ی 

هرررررررستثظ 

تررَ هرردت 

ظررال  10

تیرررررررد اش 

ااررررررررررررررر 

داًؽررٌاهَ 

کازؼررررررٌا

ظررررررررررررری 

)تؽرررررررون

ؾ 

ظررررررررراتمَ 

کررررررررررررراز 

هرررررررستثظ 

 ِدٍ   تَ

هسکررررررررص 

 (تاؼد هی

داؼررررررررتي 

مَ ظرررررررررات

کررررررررررررراز 

توففررر

ی 

هرررررررستثظ 

تررَ هرردت 

ظررررررال  8

تیرررررررد اش 

ااررررررررررررررر 

داًؽررٌاهَ 

کازؼررررررٌا

ظررررررررررررری 

)تؽرررررررون



 (661)کد 

 ُای  ظنعررررتن

امصاز ظرروت

ی زایاًررررررررَ 

 (662)کد 

  هٌِدظررررررررری

تکٌْذررررْ ی 

ُای  ؼرررررثکَ

کررراهبنْتسی 

 (663)کد 

  هٌِدظررررررررری

مٌررررررررررراّزی 

ُای  ظنعررررتن

امصاز ظرروت

ایاًررررررررَ ی ز

 (664)کد 

  هٌِدظررررررررری

مٌررررررررررراّزی 

ُای  ؼرررررثکَ

کررراهبنْتسی 

 (665)کد 

ؾ 

ظررررررررراتمَ 

کررررررررررررراز 

هرررررررستثظ 

 ِدٍ   تَ

هسکررررررررص 

 تاؼرد هی

) 

  

داؼررررررررتي 

ظررررررررراتمَ 

کررررررررررررراز 

توففررر

ی 

هرررررررستثظ 

تررَ هرردت 

ظررررررال  6

تیرررررررد اش 

ااررررررررررررررر 

داًؽررٌاهَ 

کازؼررررررٌا

ظررررررررررررری 

)تؽرررررررون

ؾ 

ظررررررررراتمَ 

کررررررررررررراز 

هرررررررستثظ 

 ِدٍ   تَ

هسکررررررررص 

 (تاؼد هی

  

 .کلنک کٌند  هسازل خرب هؽاّزاى زمْلی تسای
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 ای ادگعتسی زؼتَ کاهبنْتس ّ خساین زایاًَهٌاتم آشهْى کازؼٌاض زظوی د

  

 منع آزمومٌرزنعس نع زسدترز        زس  وز مٌسزمب

 هٌاتم آشهْى ظاتمَ کاز زؼتَ تسفنلی هدزک تسفنلی

هم رررررررررررررررم 

 تسفنلی

هٌِدظررررررری  ورررررررساى   کازؼٌاظی

ُررای  وررساى  )گسایػ

 (673)کد 

  (674آب )کد 

  هسرررنظ شیعرررت  )کرررد

675) 

داؼرررتي داًؽرررٌاهَ کازؼٌاظررری دز  

 ُای هٌدزج زؼتَ

  لررررررراًْى تْشیرررررررم

 ادالًرررررررررررَ آب ّ 

ُای  ًاهرررررررررررررَ آیني

 هستثظ تا آى

  لرررراًْى هرررردًی دز

افرررْؾ زرررسین 

چررررررراٍ، چؽررررررروَ، 

 لٌات ّ ًِس

  ؼررررسایظ  وررررْهی

 پنواى

  ّ ُنرررررررررررردزّذنک

 ُای ظ سی آب

 هکاًنک ظناالت 

  ّ ُنررررررررردزّذْ ی

 ُْاؼٌاظی

 ُرررررررررررررررررررررررررای  آب

شیسشهنٌررررری   

 هکاًنک ااک

  هٌِدظررری کؽررراّزشی

) لْم ّ هٌِدظری آب 

  ّ آتنرررازی 676)کرررد 

ّ شُکؽررررررررری )کرررررررررد 

677)) 

داؼررررتي ظرررراتمَ کرررراز توففرررری 

ظررال تیررد اش  10هررستثظ تررَ هرردت 

ااررررررررر داًؽررررررررٌاهَ کازؼٌاظرررررررری 

)تؽررونؿ ظرراتمَ کرراز هررستثظ تررَ 

 (تاؼد  ِدٍ هسکص هی

  هٌِدظررررررررری شهرررررررررني

 (678ؼٌاظی )کد 



  بآب ّ ماض 

  

 منع آزمومٌرزنعس نع زسدترز        زس  وز  ق،ز لک  ًنیک،زمخع   ت

 هٌاتم آشهْى ظاتمَ کاز زؼتَ تسفنلی هدزک تسفنلی

هم رررررررررم 

 تسفنلی

هٌِدظرررررری تررررررسق )کلنررررررَ   کازؼٌاظی

 (684ُا  )کد  گسایػ

  هٌِررررررررردض تکٌْذرررررررررْ ی

هوررررررررررررراتسات )کلنرررررررررررررَ 

 (685ُا  )کد  گسایػ

  هٌِرررردض هورررراتسات )کررررد

686) 

  هٌِدظرررررررری تکٌْذررررررررْ ی

 (687اذکتسًّنک )کد 

  هٌِدظی تکٌْذرْ ی ترسق

ُای اًتمرال  )گسایػ ؼثکَ

 (688ّ تْشیم  )کد 

  هٌِدظررررررررررری مٌررررررررررراّزی

 (689هکاتسًّنک )کد 

  هٌِدظرررررری هکاتسًّنررررررک

 (690)کد 

  هٌِدظرررری مٌرررراّزی تررررسق

ُای تْشیررررم )کررررد  ؼررررثکَ

691) 

  هٌِدظررررررررررری مٌررررررررررراّزی

ُای تْشیرررم تررررسق  ؼرررثکَ

 (692)کد 

  هٌِدظررررررررررری مٌررررررررررراّزی

ُای اًتمال تسق )کد َ ؼثک

693) 

  هٌِدظررررررررررری مٌررررررررررراّزی

اذکتسًّنررک ـررٌیتی )کررد 

694) 

  هٌِدظرررررررری تکٌْذررررررررْ ی

 (695لدزت )کد  -تسق

  هٌِدظرررررررری تکٌْذررررررررْ ی

 (696هواتسات )کد 

  هٌِدظرررررررری تکٌْذررررررررْ ی

 (670کٌتسل )کد 

  هٌِدظررررررررررری مٌررررررررررراّزی

 ازتثاطرررررات ّ اط  رررررات

ُررررای هورررراتسات  گسایػ)

 ، 697ظرررررررررررناز )کرررررررررررد 

ًؽٌاهَ داؼتي دا

تررررراالتس ؼٌاظي یا زكا

م توال ظا 5ّ هستثظ 

ظاتمَ تدستي هستثظ 

)تؽرررررررونؿ ؼتَ زتا 

ظاتمَ کراز هرستثظ ترَ 

 (تاؼد  ِدٍ هسکص هی

  هررررررررردازُای اذکتسًّنکررررررررری

 ()آًاذْگ ّ دیدنتال

 ی اذکتسیکیُا هاؼني 

 هدازُای هٌ می 

 ًَُای هثتٌررررررری ترررررررس  ظررررررراها

 ُا، زیصپسداشًرررررررررررررررررررررررررررررررردٍ

ُا،  PLC هنکسّکٌتسذسُا ّ

ُررررررررا، زادازُررررررررا ّ  هاُْازٍ

 تدِنصات هسترْط ترَ ا رْط

ُای  اًتمررال ّ تْشیررم ّ پعررت

 مؽاز لْی ّ هتْظظ

  ّ تسظنعررررات تررررسق  وررررْهی

تاتلُْرررررای  ـرررررٌیتی ًظنرررررس

ترررسق، کاترررل ّ کاترررل کؽررری، 

تساًعرررررررررررررررررررررررررفْزهاتْزُا، 

 ُای اـرر ذ ضررسیة ظنعررتن

لرردزت، تدِنررصات اذکتسیکرری 

 گنسی ّ اًداشٍ

 ًَُای  تسظنعررات تسلرری ظرراها

تاالتس اش لثنل آظاًعْز ّ پلَ 

 تسلی

 ًَُای زفاظتی ّ اهٌنتی  ظاها

ظررررراشی ًظنرررررس  ّ ُْؼررررروٌد

ُای دّزتررررررررررررني  ظرررررررررررراهاًَ

هدازتعتَ، تدِنصات ا  م ّ 

ّ  فررررای زسیررررك، دشدگنررررساط

کٌتسل تسدد، تدِنصات اتصاز 

 دلنك ّ کٌتسذی

 ُررررررای آشهررررررْى غنررررررس  زّغ

هوررررسب تررررسای تؽررررونؿ ّ 

ُای هوتلررررررر   گنسی اًرررررررداشٍ

ُای مساـرْت ّ  ًظنس زّغ

 خسیاى گسداتی

  ّ آؼررٌایی تررا ّضررینت ترراشاز

 لنوت تدِنصات

  همسزات هسترْط ترَ مِسظرت



هوررررراتسات ًرررررْزی )کرررررد 

 ترررسدازی اش ِسٍ  ّ ت698

ُای هواتساتی )کرد  ظنعتن

699)) 

 هٌِدظی مٌراّزی کٌترسل- 

 (700اتصاز دلنك )کد 

 تِا ّ ؼسایظ  وْهی پنواى

کازؼٌاظرری 

 ازؼد

  َهٌِدظرررررری تررررررسق )کلنرررررر

 (684ُا  )کد  گسایػ

هٌِدظرررررری تررررررسق )کلنررررررَ   دکتسی

 (684ُا  )کد  گسایػ

  

 

 تَ تسق، اذکتسًّنک، هواتساتهٌاتم آشهْى کازؼٌاض زظوی دادگعتسی زؼ

  

 منع آزمومٌرزنعس نع زسدترز        زس  وز  ق،زمع ینزًزتعدی عتزنعسخعنجعت

 هٌاتم آشهْى ظاتمَ کاز زؼتَ تسفنلی هدزک تسفنلی

هم رررررررررم 

 تسفنلی

هٌِدظری ترسق )کلنررَ   کازؼٌاظی

ُرررررررا  )کرررررررد  گسایػ

684) 

    هٌِدظری هکاًنرک

ًؽٌاهَ داؼتي دا

تررررررراالتس ؼٌاظي یا زكا

م توال ظا 5ّ ستثظ ه

ظاتمَ تدستي هستثظ 

  ،اهْز هٌِدظی، طسازی، ظاات

تررررررررسدازی دز  کررررررررازکسد ّ تِسٍ

امصاز ّ  زات ررررررررَ تررررررررا: هاؼررررررررني

ُای اذکتسیکری   هردیسیت  هاؼرني



ُرررررا   )کلنرررررَ گسایػ

 (701)کد 

  هٌِدظرررررری ـررررررٌایم

)کازؼٌاظرررررری مالررررررد 

 (702گسایػ  )کد 

  هٌِدظرررررری ـررررررٌایم

)گررسایػ تکٌْذررْ ی 

 (703ـٌیتی  )کد 

  هٌِدظرررررری ـررررررٌایم

)گررررررررسایػ تْذنررررررررد 

 (704ـٌیتی  )کد 

  هٌِدظرررررری ـررررررٌایم

)گرررررررررررررررررررررررررررررسایػ 

زیصی ّ  تسًاهررررررررررررررَ

ُا   تسلنررررررل ظنعررررررتن

 (705)کد 

  هٌِدظرری تکٌْذررْ ی

-ذنرررررردظرررررراات ّ تْ

امصاز )کررررررد  هاؼررررررني

706) 

  هٌِدظررررری مٌررررراّزی

-هکاًنررررررررررررررررررررررررررک

امصاز )کررررررد  هاؼررررررني

707) 

  ّ هٌِدظرررری ظرررراات

 (708تْذند )کد 

  هٌِدظررررری مٌررررراّزی

 (709هکاًنک )کد 

  ّ تاظنعات زسازتی

 (734تسّدتی )کد 

  هٌِدظررررررررررررررررررررررررررررری

هکاتسًّنرررررک )کرررررد 

690) 

  هٌِدظرری تکٌْذررْ ی

ترررررررررسق )گرررررررررسایػ 

ُای اًتمرررال ّ  ؼرررثکَ

 (688تْشیم  )کد 

 ّزی هٌِدظررررری مٌرررررا

هکاتسًّنرررررک )کرررررد 

689) 

  هٌِدظررررری مٌررررراّزی

ُای  ترررررررسق ؼرررررررثکَ

 (691تْشیم )کد 

  هٌِدظررررری مٌررررراّزی

ُای تْشیرررررم  ؼرررررثکَ

 (692تسق )کد 

)تؽرررررررررونؿ ؼتَ زتا 

ظرراتمَ کرراز هررستثظ تررَ 

 (تاؼد  ِدٍ هسکص هی

 تْذند ّ  ولنات

 هدازُای هٌ می 

 زیررصی  هرردیسیت کازااًررَ ّ طسذ

 ٌیتیّازدُای ـ

 ًَُای هثتٌررررررررررری ترررررررررررس  ظررررررررررراها

ُا، هنکسّکٌتسذسُررا  زیصپسداشًرردٍ

ّ PLC  ُررا، تدِنررصات اتررصاز

دلنك ّ کٌتسذی ّ ُْؼوٌد ظراشی 

 کازااًدات

 ظنعتوِای ُندزّذنک 

 ُای ظْات زظاًی ظنعتن 

 ُای پٌْهاتنررررک ّ تْذنررررد  ظنعررررتن

 ُْای مؽسدٍ

 ُای تِْیرررررررَ ه ثرررررررْ   ظنعرررررررتن

)ظسهایػ، گسهایػ، اگصاظرت ّ 

 (دمم دّد

 ُای اًتمررررال ظررررناالت    ظنعررررتن

ا رررررررْط اًتمرررررررال ّ تْشیرررررررم ّ 

 ُای مؽاز لْی ّ هتْظظ پعت

  تسظنعات تسق  وْهی ّ ـٌیتی

تاتلُْرررای ترررسق، کاترررل ّ  ًظنرررس

کاترررل کؽررری، تساًعرررفْزهاتْزُا، 

 ُای اـرررررر ذ ضررررررسیة ظنعرررررتن

لررردزت، تدِنرررصات اذکتسیکررری ّ 

گنسی   کازگررراٍ ترررسق ّ  اًرررداشٍ

 کازگاٍ  وْهی

 منصیک هکاًنک 

 مٌرررررررری ّ التفررررررررادی  تسزظرررررررری

 ُای ـٌیتی طسذ

  ؼررررررسذ مسایٌررررررد ّ هاؼررررررني آالت

 ا ْط تْذند هسفْالت هوتل 

  آؼٌایی تا ّضینت تاشاز ّ لنوت

 هاؼني آالت

 ُای تفرفنَ آب ّ پعراب ّ  ظنعتن

 ؼثکَ دمم ماض ب

 ٍظاشی هاؼني آالت  وساًی ّ زا 

  ّ لسازدادُای )هٌِدظی، ظراات

ترررررررررسدازی اش ّازررررررررردُای  تِسٍ

 (ـٌیتی

 سترْط ترَ مِسظرت تِرا همسزات ه

 ّ ؼسایظ  وْهی پنواى



  هٌِدظررررری مٌررررراّزی

ُای اًتمررررررال  ؼررررررثکَ

 (693تسق )کد 

  هٌِدظرررری تسظنعررررات

 (710)کد 

  هٌِدظرری تکٌْذررْ ی

گرررررسایػ هکاًنرررررک 

 (711ًنسّگاٍ )کد 

کازؼٌاظرری 

 ازؼد

هٌِدظررررررررری ترررررررررسق )کلنرررررررررَ 

 ، 684ُررررررررررا  )کررررررررررد  گسایػ

هٌِدظرررررری هکاًنررررررک )کلنررررررَ 

 (701ُا  )کد  گسایػ

هٌِدظررررررررری ترررررررررسق )کلنرررررررررَ  دکتسی

 ، 684ُررررررررررا  )کررررررررررد  گسایػ

هٌِدظرررررری هکاًنررررررک )کلنررررررَ 

 (701ُا  )کد  گسایػ

  

 .کلنک کٌند ؽهاٍ  لوی کازتسدی دادگعتسی تثسیصذنعت زؼتَ ُای داً تسای اط   اش

  

 منع آزمومٌرزنعس نع زسدترز        زس  وزتعدی عتزدعخ تعنر

 هٌاتم آشهْى ظاتمَ کاز زؼتَ تسفنلی هدزک تسفنلی

هم رررررررررم 

 تسفنلی

هٌِدظی ترسق )کلنرَ   کازؼٌاظی

ُرررررررا  )کرررررررد  گسایػ

684) 

  هٌِدظرررری هکاًنررررک

ُرررررا   )کلنرررررَ گسایػ

 (701)کد 

  ّ هٌِدظررری ظررراات

 (708تْذند )کد 

  هٌِدظرررررری اًررررررس ی

 (712)کد 

  هٌِدظررررری مٌررررراّزی

ُای تْشیرررررم  ؼررررثکَ

 (692تسق )کد 

  هٌِدظررری تاظنعرررات

 (710)کد 

  ّ َهٌِدظرررری تِْیرررر

 (713تثسید )کد 

  هٌِدظررررری مٌررررراّزی

 (709هکاًنک )کد 

ًؽٌاهَ داؼتي دا

ترررررررررراالتس ؼٌاظي یا زكا

م توال ظا 5ّ هستثظ 

ظاتمَ تدستي هستثظ تا 

نؿ ظرراتمَ )تؽرروؼتَ ز

کررراز هرررستثظ ترررَ  ِررردٍ 

 (تاؼد هسکص هی

  ،اهررررررْز هٌِدظرررررری، طسازرررررری

ترسدازی  تِسٍ ظاات، کازکسد ّ

دز زات ررررَ تررررا: ظنعررررتن تِْیررررَ 

ه ثرررْ ، ظرررسهایػ، گسهرررایػ، 

ُای  دّد، ظنعرتن اگصاظت ّ دمم

 آتسظاًی ّ تدِنصات ّاتعتَ

 ُای دمررم ماضرر ب ّ آب  ظنعررتن

 تازاى

 ُای ُْای مؽسدٍ ظنعتن 

 ًیظنعتن گاشزظا 

 ظنعتن اًتمال ظناالت 

 ُای زفرراظتی ّ اهٌنترری ّ  ظنعررتن

ُْؼررررررررروٌد ظررررررررراشی ًظنرررررررررس 

ُای دّزتررني هدازتعررتَ،  ظرراهاًَ

تدِنررررررصات ا رررررر م ّ اطفررررررای 

 زسیك، دشدگنس ّ کٌتسل تسدد

 ًَُای ترررررراالتس اش لثنررررررل  ظرررررراها

 آظاًعْز ّ پلَ تسلی

  ّ تسظنعررررررات تررررررسق  وررررررْهی
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  تاظنعرررات زسازتررری

ّ تسّدتررررررری )کرررررررد 

734) 

  تکٌْذرْ ی هٌِدظی

تررررررررسق )گرررررررررسایػ 

ُای اًتمرررال ّ  ؼررثکَ

 (688تْشیم  )کد 

  هٌِدظررررری مٌررررراّزی

هکاتسًّنرررررک )کرررررد 

689) 

  هٌِدظررررری مٌررررراّزی

ُای  ترررررررسق ؼرررررررثکَ

 (691تْشیم )کد 

  هٌِدظررررری مٌررررراّزی

ُای اًتمرررررال  ؼرررررثکَ

 (693تسق )کد 

ًظنررررررررس  ـررررررررٌیتی ظررررررررااتواى

تاتلُْرررای ترررسق، کاترررل ّ کاترررل 

کؽرررررررری، تساًعررررررررفْزهاتْزُا، 

ضرررررسیة  ُای اـررررر ذ ظنعرررررتن

لرردزت، تدِنررصات اذکتسیکرری ّ 

 گنسی اًداشٍ

  ّ آؼررررٌایی تررررا ّضررررینت ترررراشاز

 لنوت تدِنصات

  همسزات هستْط تَ مِسظرت تِرا

 ّ ؼسایظ  وْهی پنواى

کازؼٌاظرری 

 ازؼد

  َهٌِدظی ترسق )کلنر

ُرررررررا  )کرررررررد  گسایػ

684) 

 ظرررری هکاًنررررک هٌِد

ُرررررا   )کلنرررررَ گسایػ

 (701)کد 

ًؽٌاهَ داؼتي دا

ترررررررررراالتس ؼٌاظي یا زكا

م توال ظا 5ّ هستثظ 

ظاتمَ تدستي هستثظ تا 

)تؽررونؿ ظرراتمَ ؼتَ ز

کررراز هرررستثظ ترررَ  ِررردٍ 

 (تاؼد هسکص هی

هٌِدظی ترسق )کلنرَ   دکتسی

ُرررررررا  )کرررررررد  گسایػ

684) 

  هٌِدظرررری هکاًنررررک

ُرررررا   )کلنرررررَ گسایػ

 (701)کد 

ًؽٌاهَ داؼتي دا

ترررررررررراالتس ؼٌاظي یا زكا

م توال ظا 5ّ هستثظ 

ظاتمَ تدستي هستثظ تا 

)تؽررونؿ ظرراتمَ ؼتَ ز

کررراز هرررستثظ ترررَ  ِررردٍ 

 (تاؼد هسکص هی

  



 

 هٌاتم آشهْى دادگعتسی زؼتَ تاظنعات ظااتواًی

  

   زس  وزنفقومنع آزمومٌرزنعس نع زسدترز      

 هٌاتم آشهْى تْضنسات زؼتَ تسفنلی هدزک تسفنلی

هم ررررررررررم 

 تسفنلی

 کازؼٌاظی

کازؼٌاظرری 

 ازؼد

 دکتسی

  زمرررررْق توررررراهی

ُررررا )کررررد  گسایػ

714) 

  ٍهدیسیت ااًْاد

 (715)کد 

ظرال اش  2گرؼرت زردالل  –داؼتي تاُل 

ظال پسداارت  5 –هدزک تسفنلی  اار

تنوَ/ظرراتمَ اؼررتبال تررَ کرراز دز هساکررص 

اًتظرررراهی، ؼررررْزاُای زررررل  لضررررائی ّ

اات ف، دماتس زظروی اشدّاج ّ طر ق 

 تستنت ّ هساکص تیلنن ّ

  لررررررررراًْى هررررررررردًی

)هثازررررر  ًکررررراذ، 

طررررر ق، هِسیرررررَ، 

ًفمرررررررَ ّ اخرررررررست 

 (اذوثل

  لررررررراًْى زوایرررررررت

اررررراًْادٍ ّ آیرررررني 

 ًاهَ اخسایی آى

 ًْادٍازکام دز اا 

  

  نعدرزًزميتعتزمنع آزمومٌرزنعس نع زسدترز        زس  وز دلحو

 هٌاتم آشهْى ظاتمَ کاز تْضنسات هدزک تسفنلی

هم رررررررررررم 

 تسفنلی

 لْم اًتظراهی ّ   کازؼٌاظی

ًظررررررراهی )کرررررررد 

ی  ظرال ظراتمَ 10زدالل 

میاذنرررررررت دز اهرررررررْزات 

اظرررررررلسَ ّ هِورررررررات اش 

 َؼٌاظررررری خٌرررررایی ّ هرررررْاد  اظلس

 ًازیَ ّ اًفدازات

 َؼٌاظی خٌهی اظلس 



 ؼٌاظی ؼکازی اظلسَ  یهاى هستْطَ (716

  آیررني ًاهرررَ لرراًْى ترررَ کرررازگنسی

 ظ ذ

 ُای هستررْط تررَ ـرردّز  ًاهررَ آیني

ُای  هدْشُرررررررررررا ّ ظررررررررررراشهاى

 ـادزکٌٌدٍ هدْشُا

کازؼٌاظرررری 

 ازؼد

– – 

 – – دکتسی

  

 .کلنک کٌند ثثت ًام آشهْى لضاّت تسای

  

   زمنع آزمومٌرزنعس نع زسدترز        زس  وزحٌ  ثزنع رز وزنعسزًز يد  تزح فو

 هٌاتم آشهْى ظاتمَ کاز تْضنسات هدزک تسفنلی

هم رررررررررررم 

 تسفنلی

هٌِدظررررررررری ـرررررررررٌایم   کازؼٌاظی

)گررررررررررسایػ ایوٌرررررررررری 

 (717ـٌیتی  )کد 

  ایوٌرررری ـررررٌیتی )کررررد

 ، هٌِدظرررررررررررررررری 718

ای )کررد  تِداؼرت زسمرَ

719) 

  تِداؼررت ـررٌیتی )کررد

720) 

  (721طة کاز )کد 

داؼرررتي ظررراتمَ کررراز توففررری 

ظررال تیررد اش  5هررستثظ تررَ هرردت 

اارررررررر داًؽرررررررٌاهَ کازؼٌاظررررررری 

)تؽونؿ ظاتمَ کراز هرستثظ ترَ 

 (تاؼد  ِدٍ هسکص هی

  کازلاًْى 

  لررررررررررراًْى ترررررررررررسهني

 اختوا ی

  َهدوْ رررررررررررررررررررررررررررر

ُای  ًاهرررررررررررررررررررَ آیني

زفاظرررت ّ تِداؼرررت 

 کاز

  همرررررررررسزات هلّررررررررری

ظررررااتواى )هثازرررر  

12 ،15  ّ17) 

کازؼٌاظررری 

 ازؼد

 دکتسی

  

 منع آزمومٌرزنعس نع زسدترز        زس  وز یٌتکنٌلٌژ 

 هٌاتم آشهْى ظاتمَ کاز تْضنسات هدزک تسفنلی

هم ررررررررررم 

 تسفنلی

 تنْتکٌْذْ ی پصؼکی  کازؼٌاظی

  َهنکسّتنْذرررْ ی ُوررر

 ُا گسایػ

 ًتنک هْذکْذی  

 دازّظاشی 

 ایوٌْذْ ی 

 تنْؼنوی 

داؼررتي ظرراتمَ کرراز توففرری 

ظال تیرد اش  5هستثظ تَ هدت 

اارررررر داًؽرررررٌاهَ کازؼٌاظررررری 

)تؽررونؿ ظرراتمَ کرراز هررستثظ 

 (تاؼد تَ  ِدٍ هسکص هی

 تنْتکٌْذْ ی 

 هنکسّتنْذْ ی 

 هٌِدظی  ًتنک 

  ّ تنْذرررررْ ی ظرررررلْذی

 هْذکْذی

 تنْؼنوی کازتسدی 

  لررررررررراًْى هدررررررررراشات

 اظ هی

کازؼٌاظررری 

 ازؼد

 تنْتکٌْذْ ی پصؼکی 

  َهنکسّتنْذرررْ ی ُوررر

 ُا گسایػ

داؼررتي ظرراتمَ کرراز توففرری 

ظال تیرد اش  5هستثظ تَ هدت 

اارررررر داًؽرررررٌاهَ کازؼٌاظررررری 
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 ًتنک هْذکْذی  

 دازّظاشی 

 ایوٌْذْ ی 

 تنْؼنوی 

)تؽررونؿ ظرراتمَ کرراز هررستثظ 

 (تاؼد تَ  ِدٍ هسکص هی

 تنْتکٌْذْ ی پصؼکی  دکتسی

  َهنکسّتنْذرررْ ی ُوررر

 ُا گسایػ

 ًتنک هْذکْذی  

 دازّظاشی 

 ایوٌْذْ ی 

 تنْؼنوی 

داؼررتي ظرراتمَ کرراز توففرری 

تیرد اش ظال  5هستثظ تَ هدت 

اارررررر داًؽرررررٌاهَ کازؼٌاظررررری 

)تؽررونؿ ظرراتمَ کرراز هررستثظ 

 (تاؼد تَ  ِدٍ هسکص هی

  

 

 هٌاتم آشهْى دادگعتسی زؼتَ تنْتکٌْذْ ی

  

 نشعنرزًزمتشزدٌو زمنع آزمومٌرزنعس نع زسدترزمتش

 هٌاتم آشهْى هدزک تسفنلی

 دزّض منصیک زسیك ّ ظْاًر         · کازؼٌاظی



 ؼًْد ُایی کَ تا   زسیك هی آؼٌایی تا  لل ّ شهنٌَ     ·

 ُای پط اش آتػ ظْشی هدیسیت تسساى ّ ًناش         ·

ُای هوتلرر  آى، ا ررن اش هِرراز ّ  اهررداد زظرراًی ّ ؼررنٍْ     ·

 ًدات

 ؼنوی ّ پاکعاشی         ·

ؼررًْد، تسکنثررات  هررْادی کررَ هٌدررس تررَ آتررػ ظررْشی هی     ·

 .کٌٌد ُایی کَ تْذند هی ؼنونایی آى ّ گاش

ّ هرْاد هٌفدرسٍ یرا   تِترسیي زّغ هماتلرَ ترا آترػ ظرْشی     ·

 هستسلَ

  

  

  

 .کلنک کٌند دمتسی چنعت هدازک هْزد تایند آشهْى ظس تسای اط   اش

  

 دعو زعکعدرزدینتعزمنع آزمومٌرزنعس نع زسدترزفیلم

 هٌاتم آشهْى هدزک تسفنلی

 مٌْى تاشظاشی  کط         · کازؼٌاظی

 ًْز دز  کط         ·

 اـْل  کاظی         ·

تازیخ ظرنٌوا دز  –تٌدی تفْیس  تسدازی ـدا، هْظنمی ّ منلن ّ تسکنة اـْل منلن     ·

 ایساى ّ خِاى

 ُای هوتل  ظنٌوایی ظثک         ·

 تدِنصات هستثظ تا ظنٌوا –         ·
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 منع آزمومٌرزنعس نع زسدترزعت  ر

 هٌاتم آشهْى هدزک تسفنلی

 ُای  وساًی تسآّزد پسّ ٍ خِت تینني ُصیٌَ         · کازؼٌاظی

 همسزات هلی ظااتواى         ·

 ُای ظااتواًی ّ اًْا  آى ظاشٍ         ·

 تسآّزد لنوت ظاشٍ         ·

 ؼٌاظی اـْل هٌِدظی ّ شهني         ·

  

  

 منع آزمومٌرزنعس نع زسدترزمعتعس زًز ي دعو 

 هٌاتم آشهْى هدزک تسفنلی

 کازؼٌاظی

  

  

  

  

  

 ُای هوتل  دز ؼِسظاشی هثاًی ؼِسظاشی ّ آؼٌایی تا طسذ     ·

 تازیوچَ ؼِسظاشی          ·

 ُای آى هثاًی هیوازی ّ اًْا  ظثک         ·

 ُا خبسامنای ؼِسی ّ تینني کازتسی         ·

 ُا ّ آهاز دز ؼِسظاشی کازتسد ًمؽَ         ·

 التفاد ؼِسی         ·

  

  

 منع آزمومٌرزنعس نع زسدترزسً  ظزنعسزًزنعس   

 هٌاتم آشهْى هدزک تسفنلی



هرستثظ ترا  تَ طْز کلی دزّض زؼتَ تنوَ ّ زمْق   کازؼٌاظی

 هثاز  کاز

 زمْق کازگسی دز هسل کاز ّ پط اش آى 

 ُررای هوتلرر   ُا دز دّزٍ زرردالل ّ زررداکثس دظررتوصد

 ُا آى  ُای کاز، ًْ  ّ کازتسد ؼٌاظایی کاهل اتصاز

 ْاهل آظنة شا دز هسنظ کاز  

  

  

  

 منع آزمومٌرزنعس نع زسدترز مٌسز ت ک

 هٌاتم آشهْى هدزک تسفنلی

 لاًْى اهْز گوسکی         · کازؼٌاظی

 اـ  زات گوسکی         ·

 کلنات گوسک         ·

ّظرررای  گورررسک دز لثرررال      ·

 هؽتسیاى

همرررررسزات ـرررررادزات ّ      ·

 ّازدات

ُرررا ّ تعرررِن ت  هوٌْ نت     ·

 ّازدات ّ ـادزاتی

 گرازی کاال ازشغ         ·

لرْاًني ّ همرسزات ترسانؿ      ·

 کاال

 ُای گوسکی هساظثَ ُصیٌَ     ·

ُررررررا ّ  زًّررررررد تسانؿ     ·

 اات الت ازتواذی

  

  



 .ضستَ تصًند ؼسایظ آشهْى لضاّت تسای

  

 زمنع آزمومٌرزنعس نع زسدترز  یعءزع یقوزًزمٌوه

 هٌاتم آشهْى هدزک تسفنلی

 تاظتاى ؼٌاظی         · کازؼٌاظی

 هٌاطك هوتل  تاظتاًی زًّد کؽ           ·

 ُای هوتل  تازیوی ُای دّزٍ ظکَ ؼٌاظی ّ اًْا  ظکَ         ·

 هثاًی تاظتاى ؼٌاظی         ·

 اـ  زات تاظتاى ؼٌاظی         ·

 زفاظت اش اؼنا  تازیوی         ·

 دازی هْشٍ         ·

 ُا ُا تسای تینني لدهت ّ تینني ازشغ آى زّغ اْاًدى کتنثَ         ·

  

  

 

  هٌاتم آشهْى کازؼٌاض زظوی اؼنا   تنمَ ّ هْشٍ
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 منع آزمومٌرزنعس نع زسدترزصنعیآزنفتزًزپ  ً یتر

هرررررررررررررررررررررردزک 

 تسفنلی

 هٌاتم آشهْى

هٌِدظررری هوررراشى ّ تینرررني زدرررن ازتوررراذی          · کازؼٌاظی

 هواشى

تررسدازی اش ُررس هوررصى تررَ ّیررژٍ  ؼررنٍْ تِسٍ         ·

 هواشى هؽتسک

هٌِدظی زفازی، اـرْل زفرازی ّ تدِنرصات          ·

 هستثظ تا آى

 هْاًم زفازی         ·

 هثاًی چاٍ آشهایی ّ تینني اهکاى تسداؼت         ·

 فْتات ازتواذی آىًْ  چاٍ ّ هٌ         ·

تررررسدازی ّ تینررررني هنررررصاى زدررررن  هثرررراًی تِسٍ     ·

ُای ًفرررة ؼررردٍ ترررس زّی  ترررسدازی اش دظرررتهاٍ تِسٍ

 ُا چاٍ

  

  

 ُای تراال دز ُرس ظرال خررب هوکري اظرت کلنرَ زؼرتَ 1401کازؼٌاض زظوی دادگعتسی  اذثتَ تَ یاد داؼتَ تاؼند کَ دز آشهْى

ؼرْد. ذررا اگرس  ُا کازؼرٌاض زظروی خررب هی ؼِسظرتاى ُا ّ ًؽًْد. شیسا ُس ظاذَ تا تْخَ تَ کوثْد ًنسّ دز دادگعرتسی اظرتاى

 ترا کازؼٌاظراى تْاًنرد ُای تراال داؼرتَ تاؼرند هی هٌاتم آشهْى کازؼٌاض زظوی ُس کدام اش زؼرتَ ؼوا ُس گًَْ ظْاذی دز هْزد

 .ـسثت کٌند 9099072952اش طسیك ؼوازٍ تلفي  ایساى تسفنل

  

 .کلنک کٌند تًوًَْ ظْاالت آشهْى لضاّ تسای

  

 1041  نلٌ زنتٌنوزدٌ التزمومٌرزنعس نع زسدترز        ز

ُرای  کتاب ، داّطلثاى تَ دًثال داًلْد ًوًْرَ ظرْاالت 1401ّکازؼٌاض زظوی دادگعتسی  تید اش تَ دظت آّزدى هٌاتم آشهْى

تْاًرد ترَ ؼروا کورک کٌرد ترا    هیای هوتلر خراهم زؼرتَ هستثظ دز ایي شهنٌَ اْاٌُد تْد. تَ طْزی دظتسظی تَ هٌاتم ظرْاالت

هٌراتم  ُای کازؼرٌاض زظروی دادگعرتسی تٌِرا ذنٌرک ظس تهرازید. زال تَ دذنرل گعرتسدگی زؼرتَ آشهْى زا تا انال زازت پؽت
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تْاًنرد ترسای ترَ دظرت آّزدى ًوًْرَ  ُرا هی داًلرْد آى دُنن کرَ ؼروا ضروي آشهْى  وْهی آى زا دز شیس ترسای داًلرْد لرساز هری

 .ُا تا کازؼٌاظاى ایساى تسفنل دز ازتثاط تاؼند زؼتَ ُس کدام اش ظْاالت ااتفاـی

 آیني ًاهَ اخسایی لاًْى کاًْى کازؼٌاظاى زظوی دادگعتسی

  هْاد هستثظ تا کازؼٌاظی دز لْاًني آیني دادزظی كنفسی

 18.01.1381لاًْى كاًْى كازؼٌاظاى زظوی دادگعتسی هفْب 

 لاًْى تسًاهَ ظْم تْظیَ التفادی 187هادٍ 

زئرنط لرٍْ  27/11/1397لاًْى تسًاهرَ ظرْم تْظریَ التفرادی هفرْب  187ًاهَ اخسایی هادٍ  آیني

 لضائنَ

 هْاد هستثظ تا کازؼٌاظی دز لْاًني آیني دادزظی هدًی

  

 

 داًلْد ًوًَْ ظْاالت اظتوداهی کازؼٌاض زظوی
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ُای لضرایی  دزـرد پسًّردٍ 25کرل دادگعرتسی اظرتاى تِرساى، طری گصازؼری تنراى کرسد، زردّد   لی اذماـری، زئنط :اط  نَ

ُای لضرایی شیرادی دز هْضرْ ات هِرن ّ اراؾ اهٌنتری کؽرْز،  پسًّردٍ کؽْز هستْط تَ اظرتاى تِرساى اظرت. دز ایري اظرتاى

ُررا  ّ میاذنت ُررای ارراؾ اهٌنترری، خسیاًررات ظناظرری کؽررْز افررْؾ هعررائل ّ هفاظررد کرر ى التفررادی، زْشٍ گنسی دز تفررونن

ُررا تررَ ـررْزت هلرری ّ  ؼررْد کررَ تسارری اش آى هی ُررای مسٌُهرری ّ اختوررا ی تسزظرری ای، مضررای هدرراشی ّ ًاٌُدازی زظرراًَ

  پسًّردٍ 300ُا ترَ ؼریة لضرائی تِرساى تنراى کرسد، ُرس هراٍ زردّد  امرصایػ ّزّدی پسًّردٍ تاؼٌد. اّ ترا تْخرَ ترَ اذوللی هی تني

ؼرْد. ذررا ایري اظرتاى کوثرْد ؼردید  دادگراٍ تِرساى ّازد هی پسًّدٍ زمْلی ّ تددید ًظس ترَ 240پسًّدٍ ااًْادٍ ّ  315لضائی، 

 .تسد لاضی زًح هی

  

 ا ـَ ه لة

ُای هوتلر  اش  کؽْز اظرت کرَ ترسای تراهني ًنرسّی اًعراًی هتوفرؿ دز شهنٌرَ ُای هِن ادگعتسی یکی اش ّشازتّشازت د

دادگعررتسی ًعررثت تررَ  کٌررد. ؼررسکت دز آشهررْى کازؼررٌاض زظرروی داّطلثرراى ّاخررد ؼررسایظ کازؼررٌاض زظرروی خرررب هی هنرراى

ُای هوتلر  داؼرتَ تاؼرٌد ترا ترَ  ٌرْاى  ز زؼرتَتاید ظاتمَ کراز د ُای دیهس هتفاّت اظت. تَ طْزی کَ دز آى داّطلثاى آشهْى

کرراز داًلررْد هٌرراتم آى  تررسیي دادگعررتسی اظررتودام ؼررًْد. زررال تیررد اش ثثررت ًررام دز آشهررْى دادگعررتسی هِن کازؼررٌاض زظرروی دز

 کسدین. زال اگس تا ه اذیَ ایي هماذرَ ُرس گًْرَ اتِراهی دز ایري افرْؾ ُا ّ داًلْد ایي هٌاتم ـسثت تاؼد کَ دز هْزد آى هی

 .تْاًند تا کازؼٌاظاى هدسب ایي ظاهاًَ دز ازتثاط تاؼند تاؼند هی داؼتَ

  

  

  

 


