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 هقـذهِ

 ,هترػع ثِ هٌؾَض پبسرگَیی سطیـ ٍ هَحط ثِ حَازث ٍ سَاًح ، زض اذتیبض زاضتي ًیطٍی اًسبًی ظثسُ ٍ     

ثطای  زستیبثی  ثِ ایي ّسه ضطٍضی است تب ثب ثطًبهِ ضیعی . رعء اٍلیي ٍ اسبسی تطیي پیص ضطط ّب هی ثبضس 

هٌبست زض رْت رصة ، سبهبًسّی ٍ حيؼ ًیطٍی اًسبًی زاٍعلت گبم ثطزاضتِ  ٍ زض فیي حبل هَرجبت 

 .ىطاّن  آٍضز  اًگیعش اهسازگطاى ٍ ًزبتگطاى ضا ثطای اضتَبء زض هسیطی اظ پیص تقییي ضسُ  

اسبسٌبهِ روقیت ّالل احوط روَْضی اسالهی ایطاى ِّ ثط ثطًبهِ ضیعی ٍ اٍسام زض رْت هَبثلِ  3هبزُ  3ثب فٌبیت ثِ ثٌس 

ثب حَازث ٍ سَاًح  ٍ آهَظش فوَهی زض ایي ظهیٌِ اضبضُ زاضتِ ٍ ثط تطثیت ّبزض اهسازی ٍ ًیطٍی اًسبًی هَضز ًیبظ تبّیس 

ظٍم تطثیت ٍآهبزُ سبظی ًیطٍی اًسبًی ذبظ ثطای پبسرگَیی هَحط ثِ حَازث گًَبگَى، ّوچٌیي زض زاضز؛ ٍ ثب تَرِ ثِ ل

ًِ روقیت ّالل احوطثِ هٌؾَض سبهبًسّی ٍسبظهبًسّی یي ًبهِ ذسهبت زاٍعلجبیآ 2هبزُ  3ضاستبی ارطایی سبظی ثٌس

علت ثط اسبس ًَؿ ترػع ٍ تَاًوٌسی اظ اضائِ ضاّْبضی ثطای زضرِ ثٌسی ٍ تيْیِ ًیطٍی اًسبًی زاٍ ،ًیطٍّبی زاٍعلت

 . اغلی تطیي ًیبظّبی اهطٍظ روقیت ّالل احوط ٍ ثِ ٍیژُ سبظهبى اهساز ٍ ًزبت هی ثبضس

، تبهیي ُ اّساه هصَّض ضا تسْیل هی سبظزِّ  ًیل ة اضتَبء زضرِ اهسازگطاى ٍ ًزبتگطاى فالٍُ ثط آى افغبء ٍ زستَضالقول

 ،اضائِ  آهَظش ّبی ترػػی ثطاسبس ًیبظّبی فولیبتی ی زاٍعلت ضا ًیع ثِ زًجبل زاضز تبًیبظّبی آهَظضی ٍ هْبضتی ًیطٍّب

 .ثطًبهِ ضیعی ٍارطا گطزز

ثب تَرِ ثِ ثطضسی ّبی ثقول  ًزبتگطاى زاٍعلت زضسطاسط ّطَض ٍ پس اظ ارطای  ّيت هطحلِ زضرِ ثٌسی اهسازگطاى ٍ

ًیبظ ثِ ثبظًگطی زضثرص ّبیی اظ ایي زستَضالقول ثِ ٍیژُ ضطایظ احطاظ زضربت هرتلو احسبس گطزیسِّ حبغل آى  ،آهسُ

 .الظم االرطا ذَاّس ثَز ،هی ثبضس ِّ پس اظ اثالك( تحت فٌَاى ٍیطایص ضطن )ٍیطایص حبضط 
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 ف اّذا

 :اصلی ّذف 

  ،فولیبتی حيؼ ٍ ًگْساضی ًیطٍّبی سبظهبًسّی  

 :اّذاف فشعی

 ضسیسى ثِ هَبعـ ٍ زضربت ثبالتط ثِ هٌؾَض  ٍ ًزبتگطاى ایزبز اًگیعُ زض اهسازگطاى 

 تین ّبی فولیبتی ّط ضستِ اظ سغح ثٌسی اهسازگطاى ٍ ًزبتگطاى ثطهجٌبی ترػع ٍتَاًوٌسی آًبى زض 

  ُایزبز ثبًِ اعالفبتی ٍ ضٌبسٌبهِ ّبهل ٍ زٍیٌ اهسازگطاى ٍ ًزبتگطاى ثط حست زضربت ّست ضس 

 سبظهبًسّی  رْت اًزبم اهَض هطثَط ثِ اهسازًٍزبت   ثِ هٌؾَضربهقِ یي ایزبز اًگیعُ ٍ تطَیٌ رَاًبى ٍ زاٍعلت ٍ

 ىقبلیت ّبی زاٍعلجبًِ زضحَازث ٍ سَاًح 

 اى ًٍزبتگطاى  ثبالثطزى تَاى فولیبتی اهسازگط 

 ًزبتگط زاٍعلت زض ّط ضستِ اظ تین ّبی فولیبتی  ٍ استبًساضزسبظی هسیط اضتَبء ًیطٍّبی اهسازگط 

 ایزبز ضٍبثت سبلن ثب تََیت ضٍحیِ هطبضّت ٍ ّبضگطٍّی زض ثیي اهسازگطاى ٍ ًزبتگطاى 

 داهٌِ کبسبشد 

هستَط  ٍطاضزازی ثب پست ًزبتگط ضاًٌسُ  ّبزض ٍزاهٌِ ّبضثطز ایي زستَضالقول توبهی افضبی زاٍعلت اهساز ٍ ًزبت 

 .ًزبت روقیت ّالل احوط هی ثبضس ٍ زضپبیگبُ ّبی اهساز

 ضشٍست ٍاّویت  
ِّ  ضسافغبء ٍ اضتَبء زضربت اهسازگطاى ٍ ًزبتگطاى زضٍبلت ضستِ ثٌسی تین ّبی فولیبتی اهساز ٍ ًزبت ثبفج ذَاّس 

رْت زازُ ضَز حطاظ افضبی زاٍعلت ثِ سوت ٍ سَی یِ تین ترػػی هطرع، فالٍُ ثطتقییي ضطح ٍؽبیو، ضطایظ ا

 .ٍ اظ ّسض ضىتي هٌبثـ ٍ اهْبًبت رلَگیطی ًوبیس

 هشاجع الضاهی
ایي زستَضالقول ثطحست ضطٍضت ٍ ثٌب ثطهَاضز اضبضُ ضسُ زضاسبسٌبهِ روقیت ّالل احوط ٍ ثِ هٌؾَض ایزبز ٍحست ضٍیِ 

ثبظًگطی گطزیسُ  ،ضقت تبثقِ حَظُ هقبًٍت اهساز ٍ ًزبت روقیت ّالل احوطاستبى ّب ٍزضثْبضگیطی افضبی زاٍعلت زض 

 .است
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  اختصبسات تعبسیف ٍ

ضرع حَیَی یب حٍََی است ِّ ثِ اغَل ثٌیبزیي ًْضت ثیي الوللی غلیت سطخ ٍّالل احوط پبیجٌس ثَزُ ، ثِ  :داٍعلب

ّب ٍ تین ّبی زاٍعلجی ثِ غَضت سبظهبًسّی ضسُ ،  ٍبلت گطٍُ اسبسٌبهِ ٍ ٍَاًیي روقیت هتقْس هی ثبضس ٍ ثب ىقبلیت زض

 . هستوط یب میط هستوط اضائِ ذسهت هی ًوبیس

ل فضَیت ٍ زضیبىت آهَظش ّبی الظم، زض ٍبلت تین ّبی ثِ زاٍعلجی اعالً هی گطزز ِّ پس اظ عی هطاح :اهذادگش 

حساٍل سي . زٍم ٍ یْن تَسین هی ضَز زضربت سَم،اهسازگط ثِ . اضائِ ذسهبت اهسازی هی پطزاظز ثِفولیبتی روقیت 

 . سبل توبم هی ثبضس  16ٍضٍز ثِ  اهسازگطی 

 حوبیت /اسْبى  اضغطاضی / فوَهی ًزبت  ٍسبفتِ  یب فوَهی اهساز  160زٍضُ تْویلی   :دٍسُ ّبی تخصصی اهذاد

 ضغطاضیثْساضت ،آة ٍمصا زضضطایظ ا( /آهبز ٍپطتیجبًی)فولیبت لزستیِ /ضٍاًی ٍارتوبفی 

هقبًٍت آهَظش، پژٍّص ٍ ىٌبٍضی، ىبضك التحػیالى هَغـ  5/8/94هَضخ  24697/21/94ثطاسبس هػَثِ ضوبضُ : تجػطُ 

سبفتِ یب فوَهی اهساز ٍفوَهی  160ّبضضٌبسی هسیطیت اهساز ٍ ًزبت ٍ اهساز زضسَاًح ًیبظ ثِ گصضاًسى زٍضُ تْویلی 

سبفت آهَظضی اظ سَی هقبًٍت آهَظش، پژٍّص ٍ ىٌبٍضی فٌبٍیي  زضغَضت ّطگًَِ تنییط زضفٌَاى ٍ.ًزبت  ًساضًس 

 ٍبثل اغالح هی ثبضس ،شّطضسُ

ل فضَیت ٍ زضیبىت آهَظش ّبی الظم، زض ٍبلت تین ّبی ثِ زاٍعلجی اعالً هی گطزز ِّ پس اظ عی هطاح :ًجبتگش 

 .زٍم ٍ یْن تَسین هی ضَز  ًزبتگط ثِ زضربت سَم، .ذسهبت رستزَ ًٍزبت  هی پطزاظزفولیبتی روقیت  ثِ اضائِ 

 .م هی ثبضسسبل توب 18حساٍل سي ٍضٍز ثِ ًزبتگطی 

 رستزَ ٍ ًزبت زض حَازث ضْطی / رستزَ ٍ ًزبت زض حَازث ثیي ضْطی :دٍسُ ّبی تخصصی ًجبت /

رستزَ ٍ ًزبت زضفوٌ ٍاضتيبؿ / رستزَ ٍ ًزبت زضَّّستبى /رستزَ ٍ ًزبت زض هحیظ ّبی آثی 

زٍضُ ترػػی اغَل پیوبیص /اٍساهبت پیص ثیوبضستبًی/  ثْوي، ثطه سٌگیي ٍ َّالُرستزَ ٍ ًزبت زض /

 هسیطیت ٍ ىطهبًسّی  فولیبت اهسازًٍزبت/ٍ ضاّجطی زضفولیبت رستزَ ًٍزبت

ثِ زاٍعلجی اعالً هی گطزز ِّ ضوي گصضاًسى هطاحل اهسازگطی ٍ ًزبتگطی ٍ ّست چٌسیي هْبضت ٍ  :ایثبس 

ضْطی، ثیي ضْطی، )آظهَى ایخبض، تَاًبیی حضَض زضهبهَضیت ّبی هرتلو  تَاًوٌسی ٍیژُ ٍ ٍجَلی زض

ضا زاضتِ ٍ فالٍُ ثط حضَض زضسَاًح  هلی، تَاًبیی ٍ ٍبثلیت حضَض زض سَاًح ... (َّّستبى، هحیظ ّبی آثی ٍ 

 .سبل توبم هی ثبضس  22حساٍل سي ٍضٍز ثِ زٍضُ ایخبض. ثیي الوللی ضا ًیع زاضا هی ثبضٌس 

لَگَیی است ِّ ثِ هٌؾَض تقییي سغَح اهسازگطی ٍ ًزبتگطی ثطاسبس زستَضالقول هطثَعِ ثِ زاٍعلجیي  ى ًٍطب :دسجِ 

 .هی گطزز ًزبت، افغبء  ٍ حَظُ اهساز
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هٌؾَض ضستِ ّبی فولیبتی هی ثبضس ِّ ّطیِ اظ زاٍعلجیي ثسٍى زض ًؾط گطىتي زضرِ، ثطحست توبیل ٍ الجتِ ثب : سستِ 

زاٍعلجیي هی تَاًٌس  ّطیِ اظ ضستِ ّب اهْبى فضَیت زضتین فولیبتی هَضز ًؾط ضا ذَاٌّس زاضتزاضا ثَزى ضطایظ احطاظ 

ضستِ ّبی تقییي ضسُ . ضٌبذتِ هی ضَز 2 ّسًْب ثِ فٌَاى آضستِ فولیبتی تین ثٌسی گطزًس ِّ ضستِ فولیبتی زٍم  2زض 

 .هجسَط ضطح زازُ ضسُ است اهساز ٍ ًزبت زض زستَضالقول تین ّبی فولیبتی روقیت ّالل احوط ثِ عَض

هيبز ایي آظهَى ضبهل آهبزگی رسوبًی ٍ سٌزص تَاى رسوی، هْبضتی ٍ چبالّی اهسازگطاى ٍ ًزبتگطاى ثطاسبس  :آصهَى

سطفت، زٍت ٍ هْبضت آًْب ٍ هغبثٌ ثب زستَضالقول آظهَى ّبی ّست زضربت ثطای ٍضٍز ثِ زضربت هطرع ضسُ ثطگعاض 

 .هی گطزز

ًزبت رْت  ٍ ثِ سبظهبى اهساز زاٍعلجیي ٍضٍز  ثِ ٌّگبم  ِّهی ثبضس اعالفبت ىطزی  ضبهل :دسخَاست عضَیت

 .تْویل هی گطزززضرِ افغبء

 : ًحَُ ٍسٍد بِ سبصهبى اهذاد  ٍ ًجبت 

   سبظهبى رَاًبى 

 سبظهبى زاٍعلجبى 

 : هحذٍدُ سٌی فعبلیت دس سبصهبى اهذاد ٍ ًجبت 

سبل توبم  ٍثطای ایخبض  18سبل توبم ٍ ثطای ًزبتگطی  16ثطای اهسازگطی  حساٍل سي ثطای ٍضٍز ثِ سبظهبى اهساز ٍ ًزبت

 .سبل هی ثبضس 22حساٍل 

 : سغَح دسجبت

 :اهذادگر
  اهذادگر سَم 

  اهذادگر دٍم 

  اهذادگر  يكن 

 :ًجبتگر  
 ًجاتگر سَم 

  ًجاتگر دٍم 

  ًجاتگر يكن 

  ایثبر
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 سبختبس اعغبء ٍاستقبء دسجبت

 :اهذادگر
 

 اهسازگط سَم      

             

 هبُ  6         

 اهسازگط زٍم 

           

 هب6ُ           

 اهسازگط یْن     

        

 هب6ُ            

   :ًجبتگر 

 ًزبتگط سَم   

      

 سبل 1        

 ًزبتگط زٍم

 سبل 1         

 ًزبتگط یْن             

       سبل 2        

 

 

 :  ایثبر 
   

 

 

 

 

  اهسازگطیْن ثِ ًزبتگط سَم آظهَى        

 ًزبتگط زٍم ثِ ًزبتگط یْنآظهَى         

 ًزبتگط یْن  ثِ  ایخبض آظهَى         

 ًزبتگط سَم  ثِ ًزبتگط زٍمآظهَى         
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 :ًجبتگشی  /اهذادگشی  ششایظ عوَهی کسب دسجِ 

  ِهطثَعِاحطاظ ضطایظ سٌی زضر 

 تقْس ٍ التعام ثِ اغَل ّيتگبًِ  ًْضت ثیي الوللی غلیت سطخ ٍ ّالل احوط 

 پبیجٌسی ثِ اغَل اذالٍی ٍضىتبضی 

  تقْس ٍ التعام فولی ثِ ًؾبم هَسس روَْضی اسالهی ایطاى 

   پبیجٌسی ثِ سَگٌس ًبهِ سبظهبى اهساز ٍ ًزبت 

 ثَزى هسضُ زٍضُ ّوِ ّبی اٍلیِ  ضااز 

 سالهت  ثَزى ضٌبسٌبهِ زاضا 

 فضَیت زض ضستِ ّب ٍتین ّبی فولیبتی روقیت ّالل احوط 

 :ًجبتگشی  /اهذادگشی  ششایظ اختصبصی کسب دسجِ

 سجِ اهذادگش سَم د

 ٍٍسٍد بذ   

 احراز شرايط عوَهی 

 دسجِ اهذادگشدٍم 

 ٍٍسٍد بذ   

  احطاظ ضطایظ فوَهی 

  زاضاثَزى گَاّیٌبهِ  ّبی فوَهی اهساز ٍ فوَهی ًزبت 

  ٌیب یِ ُ ضیيت میط فولیبتی زضرِ هْتسجِ یٍیت هقبزل ّوِ ّعیٌِ ایبة ٍ شّبة فضپطزاذت ح

 ضقجِ ظىقبلیت زاٍعلجبًِ ثِ تبییس هسئَلضٍ

  (1رسٍل ضوبضُ )ٍضٍز  اهتیبظ اظ  رسٍل اهتیبظثٌسی ثسٍ  80ّست حساٍل 

 

  استقبء دسجِ اهذادگش سَم بِ اهذادگشدٍم:  

  احطاظ ضطایظ فوَهی 

 هَهی اهساز ٍ فوَهی ًزبت اذصگَاّیٌبهِ ّبی ؿ 

   هبُ زض زضرِ اهسازگط سَم  6ىقبلیت حساٍل ثِ هست 

 یب ( اهسازگط سَم)پطزاذت حٌ فضَیت هقبزل ّوِ ّعیٌِ ایبة ٍشّبة  یِ ضیيت میط فولیبتی زضرِ ٍجلی

 ضقجِ تبییس هسئَلیِ ضٍظىقبلیت زاٍعلجبًِ ثِ 
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  ( 2)ضوبضُ   اهتیبظ اظ رسٍل اهتیبظ ثٌسی رْت اضتَبء 15ّست حساٍل 

                                                            

 یکندسجِ اهذادگش

 ٍٍسٍد بذ   

  احطاظ ضطایظ فوَهی 

 زاضاثَزى گَاّیٌبهِ ّبی  فوَهی اهساز ٍ فوَهی ًزبت 

 پیص ثیوبضستبًیضُ ترػػی ٍزاضاثَزى گَاّیٌبهِ  ز 

 یب یِ ضٍظىقبلیت ُ ضیيت میط فولیبتی زضرِ هْتسجِ ی  پطزاذت حٌ فضَیت هقبزل ّوِ ّعیٌِ ایبة ٍشّبة

 ضقجِ تبییس هسئَل زاٍعلجبًِ ثِ 

  ( 1رسٍل ضوبضُ  )اهتیبظ اظ رسٍل اهتیبظثٌسی ثسٍٍضٍز  100ّست حساٍل 

 

  استقبء دسجِ اهذادگش دٍم  بِ اهذادگش یکن 

  احطاظ ضطایظ فوَهی 

 ِ(گَاّیٌبهِ ّبی  فوَهی اهساز  ٍفوَهی ًزبت فالٍُ ثط) پیص ثیوبضستبًیضُ ترػػی ٍز اذص گَاّیٌبه 

   هبُ زض زضرِ اهسازگط زٍم  6ىقبلیت حساٍل ثِ هست 

 یب ( اهسازگط زٍم)پطزاذت حٌ فضَیت هقبزل ّوِ ّعیٌِ ایبة ٍشّبة  یِ ضیيت میط فولیبتی زضرِ ٍجلی

 ضقجِ هسئَل  تبییسیِ ضٍظىقبلیت زاٍعلجبًِ ثِ 

  (  2رسٍل ضوبضُ)اهتیبظثٌسی رْت اضتَبء اهتیبظ رسیس اظ رسٍل 20ّست حساٍل 

 

  ًجبتگشسَم دسجِ                              

 

  بذٍ ٍسٍد 

   احطاظ ضطایظ فوَهی 

 ثَزى گَاّیٌبهِ ّبی فوَهی اهساز ٍ فوَهی ًزبت  زاضا 

 پیص ثیوبضستبًیترػػی  زٍضُثَزى  گَاّیٌبهِ  زاضا 

 (العاهبً ثطحست ضستِ فولیبتی اغلی)ًزبت /اهسازثَزى  گَاّیٌبهِ یِ زٍضُ  ترػػی  زاضا 

  (آظهَى ٍضٍز ثِ زضرِ ًزبتگط سَم)هْبضتی رسوبًی ٍ ٍجَلی زض آظهَى 

  ِپطزاذت حٌ فضَیت هقبزل ّوِ ّعیٌِ ایبة ٍشّبة  یِ ضیيت میط فولیبتی زضرِ هْتسجِ  یب ی

 ضقجِ هسئَل تبییسضٍظىقبلیت زاٍعلجبًِ ثِ 

  ( 1رسٍل ضوبضُ  )اهتیبظثٌسی ثسٍٍضٍز اهتیبظ اظ رسٍل   120ّست حساٍل 
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 بِ ًجبتگشسَم  استقبء دسجِ  اهذادگش یکن:  

  احطاظ ضطایظ فوَهی 

   فالٍُ ثط گَاّیٌبهِ ّبی  ) (العاهبً ثطحست ضستِ فولیبتی اغلی)ًزبت /اهسازگَاّیٌبهِ یِ زٍضُ  ترػػی اذص

 (پیص ثیوبضستبًی فوَهی اهساز  ٍفوَهی ًزبت ٍ زٍضُ ترػػی 

 هبُ زض زضرِ اهسازگط یْن  6لیت حساٍل ثِ هست  ىقب 

  (زضرِ ًزبتگط سَم ّستآظهَى )رسوبًی ٍ هْبضتی ٍجَلی زض آظهَى 

 یب یِ ( اهسازگط یْن)پطزاذت حٌ فضَیت هقبزل ّوِ ّعیٌِ ایبة ٍشّبة  یِ ضیيت میط فولیبتی زضرِ ٍجلی

 ضقجِ هسئَل تبییسضٍظىقبلیت زاٍعلجبًِ ثِ 

  (  2) اهتیبظ رسیس اظ رسٍل اهتیبظثٌسی ضوبضُ 30ّست حساٍل 

 

  ًجبتگشدٍم دسجِ                                         

 

 ٍٍسٍد  بذ: 

  احطاظ ضطایظ فوَهی 

 ثَزى گَاّیٌبهِ ّبی فوَهی اهساز ٍ فوَهی ًزبت  زاضا 

 پیص ثیوبضستبًی ترػػی  زٍضُثَزى  گَاّیٌبهِ  زاضا 

 (العاهبً ثطحست ضستِ فولیبتی اغلی) ًزبت /اهسازگَاّیٌبهِ یِ زٍضُ  ترػػی ثَزى   زاضا 

  َِیْسبل ىقبلیت زض ضستِ فولیبتی  سبث 

  (آظهَى ٍضٍز ثِ زضرِ ًزبتگط زٍهی)رسوبًی ٍ هْبضتی ٍجَلی زض آظهَى 

  پطزاذت حٌ فضَیت هقبزل ّوِ ّعیٌِ ایبة ٍشّبة  یِ ضیيت فولیبتی زضرِ هْتسجِ یب یِ ضٍظىقبلیت

 ضقجِ هسئَل تبییسزاٍعلجبًِ ثِ 

  ( 1رسٍل ضوبضُ  )اهتیبظ اظ رسٍل اهتیبظثٌسی ثسٍٍضٍز   140ّست حساٍل 

  استقبء دسجِ ًجبتگشسَم بِ ًجبتگش دٍم: 

  احطاظ ضطایظ فوَهی 

  ّبی فوَهی اهساز ٍ فوَهی ًزبت گَاّیٌبهِ  اذص 

 ترػػی پیص ثیوبضستبًی زٍضُ گَاّیٌبهِ  اذص 

 (اغلیثطحست ضستِ فولیبتی العاهبً )ًزبت /اهسازگَاّیٌبهِ یِ زٍضُ  ترػػی  اذص 

  ىقبلیت حساٍل ثِ هست  یْسبل  زض زضرِ ًزبتگط سَم 

  (زضرِ ًزبتگط زٍم ّستآظهَى )رسوبًی ٍ هْبضتی ٍجَلی زض آظهَى 

     یب یِ (ًزبتگطسَم)پطزاذت حٌ فضَیت هقبزل ّوِ ّعیٌِ ایبة ٍشّبة  یِ ضیيت فولیبتی زضرِ ٍجلی

 ضقجِ هسئَل تبییسضٍظىقبلیت زاٍعلجبًِ ثِ 

  (  2رسٍل ضوبضُ  )اهتیبظ رسیس اظ رسٍل اهتیبظثٌسی رْت  اضتَبء  45ّست حساٍل 
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 دسجِ ًجبتگشیکن  

 ٍٍسٍد   بذ: 

  احطاظ ضطایظ فوَهی 

 ثَزى گَاّیٌبهِ ّبی فوَهی اهساز ٍ فوَهی ًزبت  زاضا 

 پیص ثیوبضستبًیترػػی  زٍضُثَزى  گَاّیٌبهِ  زاضا 

 ٍدٍرُ  اصلی ی هطابق با رستِ عولیات الساهاًيک دٍرُ )ًجات /اهذاد دٍرُ تخصصیدٍ  بَدى  گَاّیٌاهِ ّای  دارا

 (2ديگر ترجیحاً هطابق بارستِ عولیاتی کذ

  (آظهَى ٍضٍز ثِ زضرِ ًزبتگط یْن )هْبضتی ٍ رسوبًی ٍجَلی زض آظهَى 

 یب یِ ضٍظىقبلیت پطزاذت حٌ فضَیت هقبزل ّوِ ّعیٌِ ایبة ٍشّبة  یِ ضیيت فولیبتی زضرِ هْتست ُ

 ضقجِ زاٍعلجبًِ ثِ تبییس هسئَل

  ( 1رسٍل  ضوبضُ )اهتیبظ اظ رسٍل اهتیبظثٌسی ثسٍ ٍضٍز   200ّست حساٍل 

 .دسجِ ایثبس اهکبى پزیش ًوی ببشذ ٍ داٍعلبیي تب دسجِ ًجبتگش یکن  هجبص بِ استقبء دسجِ هی ببشٌذدس بذٍ ٍسٍد  احشاص  -

  استقبء دسجِ ًجبتگشدٍم بِ ًجبتگش یکن: 

  احطاظ ضطایظ فوَهی 

 عالٍُ بردارابَدى (2ترجیحاً هطابق بارستِ عولیاتی کذ)ًجات /دٍرُ تخصصی اهذاد يک گَاّیٌاهِ اذص 

گَاّیٌبهِ یِ زٍضُ  پیص ثیوبضستبًی ٍترػػی  زٍضُگَاّیٌبهِ  ، گَاّیٌبهِ ّبی فوَهی اهساز ٍ فوَهی ًزبت 

 (اغلیثطحست ضستِ فولیبتی العاهبً )ًزبت /اهسازترػػی 

  (زضرِ ًزبتگط یْن  ّستآظهَى )رسوبًی ٍ هْبضتی ٍجَلی زض آظهَى 

 زضرِ ًزبتگط زٍم ىقبلیت حساٍل ثِ هست  یْسبل زض 

     یب یِ ( ًزبتگط زٍم )پطزاذت حٌ فضَیت هقبزل ّوِ ّعیٌِ ایبة ٍشّبة  یِ ضیيت فولیبتی زضرِ ٍجلی

 ضقجِ  ظىقبلیت زاٍعلجبًِ ثِ تبییس هسئَل ضٍ

  (  2رسٍل ضوبضُ  )اهتیبظ رسیس اظ رسٍل اهتیبظثٌسی رْت اضتَبء 60ّست حساٍل 
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 :  ایثبسدسجِ 

   بِ  ایثبس استقبء دسجِ ًجبتگش یکن: 

  احطاظ ضطایظ فوَهی 

 گَاّیٌبهِ  عالٍُ بردارابَدى( 2ترجیحاً هطابق بارستِ عولیاتی کذ)ًجات /دٍرُ تخصصی اهذاديک گَاّیٌاهِ  اذص

گَاّیٌبهِ یِ زٍضُ  ترػػی پیص ثیوبضستبًی ٍترػػی  زٍضُگَاّیٌبهِ  ، ّبی فوَهی اهساز ٍ فوَهی ًزبت 

 (اغلیفولیبتی  ثطحست ضستِالعاهبً )ًزبت /اهساز

   سبل زض زضرِ ًزبتگط یْن2ىقبلیت حساٍل ثِ هست 

  ( زٍضُ ایخبض ّستآظهَى )سبظهبى اهساز ٍ ًزبت رسوبًی ٍ هْبضتی ٍجَلی زض آظهَى 

 یب یِ ( ًزبتگطیْن)پطزاذت حٌ فضَیت هقبزل ّوِ ّعیٌِ ایبة ٍشّبة  یِ ضیيت فولیبتی زضرِ ٍجلی

 ضقجِ تبییس هسئَلضٍظىقبلیت زاٍعلجبًِ ثِ 

  ( 2رسٍل ضوبضُ  )اهتیبظ رسیس اظرسٍل اهتیبظثٌسی رْت اضتَبء   85ّست حساٍل 

 ششایظ ٍسٍد هستقین بِ دسجبت

غَضت  ثِ زضربت غطىبً یْجبض ٍسٍد هستقینذبظ ّست زضربت ثِ غَضت پلْبًی ٍ تطتیجی غَضت هی گیطز ٍلی زضضطایظ 
 .هی ثبضسًزبتگط یْن  زضرِ ،تَین  زضرِ ٍبثل اّتسبة  زض غَضت ٍضٍز هسپصیطىتِ  ٍحساّخط 

 :ًکتِ قببل تَجِ

هسیط زٍضُ ّبی آهَظضی  ثبتَرِ ثٍِ ُ اهسازگطاى ًٍزبتگطاى اضتَبء زضد افغبء ٍ ًؾطگطىتِ ضسُ ثطای زض سیطثبتَرِ ثِ 
ایي رسٍل ٍ ضطایظ الظم زض ثب اذص هساضُ  زضرِ اهسازگطسَم ٍاضز هسیط تطتیجی ضسُ ٍٍبفستبً اهسازگطاى رسیسالَضٍز اظ

 .اضتَبء هی یبثس

 :ّب بِ ششح ریل ٍجَدداسد بِ ششایظ هَجَد بشای بشخی اص گشٍُاهکبى ٍسٍد هستقین بِ دسجبت ببالتش بب تَجِ  
 

 ثٌب ثِ لی ثبضٌس ٍ ثب روقیت ّوْبضی زاضًس ٍ هی ِّ ٍارس ضطایظ  ٍضٍز ثِ ّطیِ اظ ضستِ ّب  اهسازگطاى ًٍزبتگطاًی

       ثطای ٍضٍز هستَین ثِ ّطیِ اظزضربت زض  ، ضطٍضی است  ثٌسی ضطّت ًْطزُ اًسزالیلی تبٌَّى زضعطح زضرِ 

الظم ثِ شّط است ایي اىطاز ثطای . زىّلیِ  ضطایظ هَضزًیبظ زضرِ هصَّض ضازاضا ثبش ، تین ّبی فولیبتی ضستِ ّبی هرتلو

ّوچٌیي پس اظ ّست زضرِ ،  .زّست زضرِ ًزبتگطی هلعم ثِ ضطّت زض آظهَى ّست زضربت ٍ ٍجَلی زض آى هی ثبضي

 .زاٍعلجیي  یْسبل ىطغت زاضًس تب سبیط هساضُ هَضز ًیبظزضرِ هْتسجِ ذَز  ضا ّست ًوبیٌس

  زاًص آهَذتگبى ضضتِ ّبضزاًی اهساز ٍ ًزبت ضْطی  ثب گصضاًسى یِ زٍضُ ترػػی پبیِ پیص ثیوبضستبًی ٍ تبئیس

ًزبت  ٍ اذص  ٍ زض یْی اظ پبیگبُ ّبی اهساز حضَضىقبل ٍ توطیي( زٍ ضٍظ ّبهل ) سبفت  16غالحیت حطىِ ای  ٍ 

ّست حساٍل  ٍ اظ هقبٍى اهسازٍ ًزبت روقیت ّالل احوط ٍ زض غَضت فضَیت زض یْی اظ ضستِ ّبی  فولیبتی تبییسیِ

              ضٌبذتِ  3ٍجَلی زض آظهَى ّست زضربت ، ثِ فٌَاى ًزبتگط ٍ(  1رسٍل ضوبضُ)ٍضٍز  اهتیبظ اظ رسٍل ثسٍ 120

الظم ثِ شّط است ایي زاٍعلجیي ثطای ّست زضرِ ًزبتگطی هلعم ثِ ضطّت زض آظهَى ّست زضربت ٍ ٍجَلی  .زىهی ضَ

ز تب سبیط هساضُ هَضز ًیبظزضرِ ىیْسبل ىطغت زاض زاٍعلجیي ّوچٌیي پس اظ ّست زضرِ ، .هی ثبضٌس زض آى

 . ز ىهْتسجِ ذَز  ضا ّست ًوبی
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  ِّبی  ّبضزاًی اهساز ٍ سَاًح  ٍ ضضتِ ّبی ّبضضٌبسی هسیطیت فولیبت اهسازًٍزبت ، هسیطیت زاًص آهَذتگبى ضضت

اهساز زض سَاًح  ٍ هسیطیت فولیبت اهسازًٍزبت  زضحطیٌ  ٍ حَازث  ثِ رع اهساز ٍ ًزبت  ضْطی  ثب عی یِ زٍضُ 

 حضَضىقبل ٍ توطیي( ظ ّبهل زٍ ضٍ) سبفت  16ٍ (  فوَهی اهساز ٍ فوَهی ًزبت)آهَظش ترػػی پبیِ رستزَ ًٍزبت

اظ هقبٍى اهسازٍ ًزبت روقیت ّالل احوط  ٍ زض غَضت فضَیت زض  تبییسیِاذص  ًزبت ٍ ٍ زض یْی اظ پبیگبُ ّبی اهساز

ضٌبذتِ  2ثقٌَاى ًزبتگط (  1رسٍل ضوبضُ)ٍضٍز  اهتیبظ اظ رسٍل ثسٍ 140یْی اظ ضستِ ّبی  فولیبتی ٍ ّست حساٍل 

ست ایي زاٍعلجیي ثطای ّست زضرِ ًزبتگطی هلعم ثِ ضطّت زض آظهَى ّست زضربت ٍ ٍجَلی الظم ثِ شّط ا .زىهی ضَ

 . ز ىسبیط هساضُ هَضز ًیبظزضرِ هْتسجِ ذَز  ضا ّست ًوبی ،ّوچٌیي ،زاٍعلجیي  یْسبل ىطغت  . زض آى  هی ثبضٌس

 ِّ ضطٍضی است  ثب ىبٍس هساضُ ترػػی اهساز ٍ ًزبت هی ثبضٌس ثَزُ ٍ زاضای ترػع یب هْبضت ٍیژُ زاٍعلجیٌی، 

تَرِ ثِ هساضُ ترػػی، تحػیلی یب هْبضت ٍیژُ ذَز زضٍبلت تین ّب ٍ ضستِ ّبی ترػػی اهساز ٍ ًزبت سبظهبًسّی 

ٍ هساضُ تْویل ضسُ (  1رسٍل ضوبضُ)ٍضٍز  رسٍل ثسٍ ،الظم ثِ شّطاست ِّ ثطای افغبی زضرِ. گطزًسٍزضرِ ثٌسی 

زضرِ  ذػػی ٍ تحػیلی ایي اىطاز ثب هساضُ ترػػی اهساز ٍ ًزبت ثطاثطرسٍل ظیط هقبزل سبظی هی گطزز، تبت

الظم ثِ شّط است ایي زاٍعلجیي ثطای ّست زضرِ ًزبتگطی هلعم ثِ . هتٌبست ثب اهتیبظ هْتسجِ ثِ زاٍعلجیي افغب گطزز

یْسبل ىطغت  پس اظ ّست زضرِ ، زاٍعلجیي ضطّت زض آظهَى ّست زضربت ٍ ٍجَلی زض آى  هی ثبضٌس، ّوچٌیي 

  .ز ىز تب سبیط هساضُ هَضز ًیبظزضرِ هْتسجِ ذَز  ضا ّست ًوبیىزاض

 

  اظرسٍل ثسٍ ٍضٍز رْت ّست زضرِ الظم ضا  اهتیبظاىطاز العاهی است  ایي  :ّبضٌّبى ثبظًطستِ روقیت ّالل احوط

ّبضٌّبى ثبظًطستِ حَظُ اهسازًٍزبت زضذَاست زضرِ ثٌسی ّوچٌیي زضذػَظ . ّست ًوبیٌس(1رسٍل ضوبضُ )

چٌبًچِ  ٍ ّست ًوبیٌس(1رسٍل ضوبضُ )اهتیبظالظم ضا اظ رسٍل ثسٍ ٍضٍز  روقیت ّالل اروطزض سطاسط ّطَض ، ثبیس

سبل سبثَِ ذسهت زض حَظُ اهساز ٍ  5هساضُ ترػػی الظم زضّط ضزُ اظزضرِ ثٌسی ثبضٌس هی تَاى ثِ اظای ّط  ىبٍس

ّبضٌّبى الظم ثِ شّط است افغبء زضرِ ثِ  .استيبزُ ًوبیٌس ًزبت/زضُ ترػػی اهسازًزبت  اظ هقبىیت زض یِ م

 .غَضت هی پصیطزثِ ایي سبظهبى  استبى /، ثطاسبس هْبتجبت ستبز حَظُ اهسازًٍزبت  ٍثبظًطستِ روقیت ّالل احوط 

 

 هعبدل سبزی بب دٍرُ ّبی تخصصی اهذاد ٍ ًجبت هذرک تخصصی ٍ هْبرتی/ هذرک تحصیلی تخصص

 ّوِ ّبی اٍلیِ/ثیوبضستبًی پیص  ّبضزاًی ثْیبض ی ٍ ىَضیت ّبی زضهبًی ىَضیت ّبی زضهبًی تٌْسیي -ثْیبض

 رستزَ ًٍزبت  زضهحیظ ّبی آثی **ستبضcmas 2ُحساٍل هسضُ مَاغی  مَاظ

 رستزَ ًٍزبت  زضَّّستبى ىسضاسیَى 3حساٍل هطثیگطی زضرِ  ٌََّّضز

 حوبیت ّبی ضٍاًی حساٍل ّبضضٌبسی ضٍاًطٌبسی ضٍاًطٌبس

 رستزَ ًٍزبت  زضهحیظ ّبی آثی ىسضاسیَى 2حساٍل هسضُ ًزبت مطیٌ زضرِ  ًبری مطیٌ
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 :ابقب ء درجه ایثبر
 

ضطٍضی اهسازگطاى ٍ ًزبتگطاى ِّ هَىٌ ثِ ّست زضرِ ایخبض ضسُ اًس  توبهیاىعایص تَاًوٌسی ٍ سبهبًسّی  ضاستبی  زض

هَاضز شیل، گَاّیٌبهِ ایخبض هْتسجِ  اضائِ ثب  ذَز  سبل اظ ظهبى اذص گَاّیٌبهِ ایخبض3پس اظ سپطی ضسى ایي اىطاز است 

 .ضا توسیس ًوبیٌس ذَز

   زازًٍزبتامسبظهبى  تبییسسبفت آهَظش ٍ ثبظآهَظی هَضز  60عی ًوَزى  حساٍل 

    هقبٍى س ضقجِئیض تبییسثط اسبس ّبی اهسازی  ضٍظ ىقبلیت ّبی پطتیجبًی ٍ فولیبت 120گصضاًسى ثیص اظ ،

 اهسازًٍزبت استبى  ٍهسیط فبهل استبى

اهْبى ثْطُ ثطزاضی اظ هعایبی زضرِ ایخبض ثطای آظهَى ّبی ؛ ثسیْی است اىطازی ِّ زض ایي هطحلِ ضطّت ًٌوبیٌس
 .ًرَاٌّس زاضت ضااسترساهی روقیت 

  :دسجبت ءٍاستقب ءکویتِ اعغب

ثطاثط ِّ  تػوین گیطی هقیي  زضربت زض سِ سغح ضْطستبًی، استبًی ٍ ّطَضی ثب افضبی هطرع ٍ سغَح  ءّویتِ افغب
غَضتزلسبت ّبی ىطم ثطای ّلیِ افضبی ّویتِاهضبی ، ّوچٌیي تطْیل هی گطزز ضطح شیل تقطیو ضسُ اًس

 .استالعاهی ،(پیَست)هطثَعِ

 :کویتِ شْشستبًی

 ( فضَ)ًوبیٌسُ حطاست استبى -3(    زثیط ّویتِ )هسئَل اهساز ضقجِ  -2( ّویتِ ضییس)ضقجِ ضییس -1: افضبی ّویتِ

 (فضَ)زثیط ثبضگبُ ضْطستبًی  -5( ًبؽط ) ًوبیٌسُ تبم االذتیبض هقبٍى اهساز ًٍزبت استبى   -4

زضسغح  ثطاسبس زستَضالقول هصَّض زضرِ اهسازگطی اءگیطی زض ذػَظ افغبء ٍ اضتٌ ّویتِ ضْطستبًی هزبظ ثِ تػوین
ثطاسبس زضربت اهسازگطی  گَاّیٌبهِ ّبی  ءافغباهضبء ٍّوچٌیي  اهسازگط سَم، اهسازگط زٍم ٍ اهسازگط یْن  هی ثبضس

 . اًزبم هی ضَز  استبى هعبٍى اهذادًٍجبت تَسظ ،ّویتِ ضْطستبًی غَضتزلسِ  1ىطم ضوبضُ 

 :کویتِ استبًی

    ( فضَ)هسئَل حطاست -3  ( زثیط ّویتِ)ًزبت ٍ هقبٍى اهساز -2،(ّویتِ ضییس)هسیطفبهل-1: افضبی ّویتِ

زثیط ثبضگبُ استبًی  -6 (ًبؽط)ًوبیٌسُ سبظهبى اهساز ٍ ًزبت -5( فضَ)هسئَل ثبظضسی ٍ ضسیسگی ثِ ضْبیبت استبى  -4
 (فضَ)

 زض سغح ثِ تػوین گیطی زض ذػَظ افغبء ٍ اضتَبء زضرِ ًزبتگطی ثطاسبس زستَضالقول هصَّض هزبظّویتِ استبًی 
ثطاسبس ىطم  ًزبتگطی  زضربت گَاّیٌبهِ  ّبی  افغبیاهضبء ٍّوچیٌیي  ثبضسًزبتگطسَم ، ًزبتگط زٍم  ٍ ًزبتگطیْن هی 

 . اًزبم هی ضَز  هذیشعبهل استبىتَسظ ٍ ٍجَلی زضآظهَى ّست زضرِ ًزبتگطی،  ّویتِ استبًی غَضتزلسِ  2ضوبضُ 

 

 :کویتِ کشَسی

ّویتِ ىًَ زض هقبًٍت ثطًبهِ ضیعی ٍ آهَظش ّبی ترػػی سبظهبى اهساز ٍ ًزبت هستَط ثَزُ ٍ افضبی ّویتِ هطّعی 
زثیط )هقبٍى ثطًبهِ ضیعی ٍ آهَظش ّبی ترػػی-2(  ّویتِ ضییس)سبظهبى اهساز ٍ ًزبت  ضییس -1: سبظهبى ًیع ضبهل
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ازاضُ اهَض اهسازگطاى  ضییس -5(  فضَ)هسئَل حطاست سبظهبى  -4( فضَ)هقبٍى فولیبت اهساز ٍ ًزبت  -3(تِّوی
 . هی ثبضٌس( فضَ)هسئَل ثبظضسی ٍ ضسیسگی ثِ ضْبیبت سبظهبى  -6( فضَ)

یخبض ا زضرِافغبی اهضبء ٍّوچیٌیي . هی ثبضس ایخبضزضرِ  اءگیطی زض ذػَظ افغبء ٍ اضتٌ ینثِ تػنهزبظ ّطَضی  ّویتِ

 . اًزبم هی ضَز  سبصهبى اهذادًٍجبت  سییستَسظ پس اظ ٍجَلی زض آظهَى ایخبض، 

 قَاًیي ٍهقشسات

 صهبى بشگضاسی کویتِ  اعغبء ٍ استقبء دسجبت: 

  اهسازگط زٍم ثِ اهسازگط  ،ٍضٍز ثِ اهسازگطسَم، اهسازگطسَم ثِ اهسازگطزٍم)سغح ضْطستبىافغبء ٍ اضتَبء زضرِ زض

 .ثط اسبس افالم سبظهبى غَضت هی پصیطز (  ثبض زض عَل سبل 2)هبُ یْجبض ّط ضص  (یْن

 اًی ذَز ضا ثطاسبس افالم سبظهبى ، تٌْب یْجبض زض سبل ّویتِ ّبی استهی ثبضٌس هَؽو ّب روقیت ّالل احوط استبى

ضَض ًوبیٌسُ سبظهبى حًزبتگط زٍم ٍ ًزبتگط یْن ثِ ّوطاُ آظهَى ّبی هطثَعِ  ثب  ،زضرِ ًزبتگط سَم اضتَبءثِ هٌؾَض 

زض ّطیِ اظ هَبعـ ّست زضرِ ضّی ِّ زاٍعلت ثطای اضتَبء زضرِ الظم ثِ شّطاست هسا. تطْیل زٌّس ثقٌَاى ًبؽط،

هساضُ هَرَز زض پطًٍسُ ّب ثبیستی هوَْض ثِ هْط .لحبػ ّطزُ ، هزبظ ثِ استيبزُ رْت ّست زضرِ رسیس ًوی ثبضس 

ٍظضی هَرَز زض پطًٍسُ ّب تَسظ ًوبیٌسُ آهَظش استبى  هَضزثطضسی ٍطاض ّوچٌیي  هساضُ آم.ّپی ثطاثط اغل گطزز

 .، اهتیبظ آى لحبػ هی گطززتبییس ًْبییگطىتِ ٍ پس اظ 

 ًزبتگطاى ضا ثػَضت ىبیل تزویـ  ، ّلیِ اعالفبت ٍ سَاثٌ اهسازگطاى ٍهی ثبضٌسهَؽو  ّب روقیت ّالل احوط استبى

ًْبیی تقساز اهسازگطاى ًٍزبتگطاى  ٍ پس اظ ّط هطحلِ اظ زضرِ ثٌسی، آهبضز ىحجت ًٍگْساضی ًوبی ذَز ، ضسُ زضاستبى

ثِ تيْیِ هطز ٍ ظى زض ّط ضستِ  اظ زضرِ ثٌسی ثِ هقبًٍت ثطًبهِ ضیعی ٍ آهَظش ّبی ترػػی سبظهبى اهساز ٍ 

 . ًزبت ّتجبً افالم ًوبیس
 

 :112اپزاتورهبی 
اپطاتَضی زضهطّع ( سبفت 2880یب هقبزل )سبفتِ  24ضیيت ّبضی ضٍظ  120اهسازگطاى ًٍزبتگطاى ثِ اظای ّط توبهی    

 رسٍل 4اهتیبظ  ىقبلیت پطتیجبًی زض ضزیو  35روقیت ّالل احوط استبى ّبی ّطَض ، هقبزل  112پبسرگَیی اضغطاضی 
 تبییس ًْبییثب ، ،پس اظ پیطٌْبزاستبى(اضتَبء) 2ضوبضُ  رسٍل4اهتیبظ  ىقبلیت پطتیجبًی زض ضزیو  15یب (ثسٍٍضٍز) 1ضوبضُ 

الظم ثِ .ًوَز ّوبٌّگی فولیبت ٍ هقبًٍت ثطًبهِ ضیعی ٍآهَظش ّبی ترػػی ایي سبظهبى ّست ذَاٌّس هطّع ٌّتطل ٍ
ٍبثل هحبسجِ ( سبفت 2880ضیيت یب هقبزل  120)شّطاست ّست اهتیبظ ىًَ الصّط هططٍط ثِ تْویل زٍضُ ّبهل یْسبلِ 

 .ثِ ّیچ فٌَاى هحبسجِ ًرَاّسگطزیس ظ هغبثٌ ثب ًسجت ضیبضی تلَی ًگطزیسُ ٍثَزُ ٍّوتط اظآى  ثِ هٌعلِ هحبسجِ اهتیب

 :نکته قببل توجه
 :ثبضس ثبیستی ضبهل هساضُ ٍهستٌسات ظیط  پطًٍسُ اهسازگطاى ٍ ًزبتگطاى

  ىطم فضَیت 

 ثِ هْطٍاهضبی پعضِ ٍ ضٍاًطٌبس هَْضًزبتگط، م/ضٌبسٌبهِ سالهت اهسازگط 

 چبضت تین ثٌسی ثطاسبس سبذتبض 
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 98خرداد  تاریخ شريع اخراء RC.RO.AP.WI.01/06 شمارٌ دستًرالعمل
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18 

 

  زض ثرص اضتَبء، هساضُ ٍ هستٌسات زضربت ٍجلی  (-اضتَبء/ثسٍضٍز)هساضُ  ٍ هستٌسات هطثَط ثِ رساٍل اهتیبظ زّی

 .ضطٍضی است  ضویوِ گطزز 

 (زضرِ ٍجلی )، استبًی ٍ ّطَضی ات هطثَط ثِ غَضتزلسبت  ضْطستبًیهساضُ ٍ هستٌس 

  5رسٍل ضوبضُ (اضتَبءٍ ٍضٍز  ثسٍ)ضطّت زض فولیبت ّبی اهسازًٍزبت تبییسیِ رسٍل 

 ِرسٍل ضطّت اهسازگطاى ٍ ًزبتگطاى زض ّوبیص ّب، ىقبلیت ّبی پطتیجبًی زض فولیبت،  ىقبلیت ّبی  تَاى  تبییسی

 6رسٍل ضوبضُ (ثسٍٍضٍز ٍ اضتَبء)اىعایی ٍ ذسهبت زاٍعلجبًِ 

 (زضرِ ٍجلی)لیست ًوطات ٍجَلی ًزبتگطاى زض آظهَى ّست زضربت ًزبتگطی 

 ىطم ّب ٍ رساٍل ثِ غَضت ّبهل ٍ ذَاًب تْویل  ٍتبئیس ضسُ ثبضس ضطٍضی است توبهی. 
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 :پیَست ّب

 

 ًجبتگشاى/بذٍ ٍسٍد اهذادگشاى
 

 :تبسیخ:              شعبِ:                    استبى:                                          کذهلی:                                   ًبم خبًَادگی                    :                             ًبم 

 :سستِ عولیبتی

 :دٍسُ ّبی تخصصی اهذاد

 :دٍسُ ّبی تخصصی ًجبت 

 ردیف عنوان شبخص حذاکثز امتیبس امتیبس کسب شذه

 30 

/  25زّتطا    20ّبضضٌبسی اضضس    -15 ّبضضٌبسی   -10ّبضزاًی    -5زیپلن  – 2ظیط زیپلن 

سَاًح ، پعضْی ، پطستبضی ٍ ىَضیتْبی هسیطیت اهساز ٍ ) اهتیبظ ٍیژُ    5ضضتِ ّبی هطتجظ 

 (پعضْی

 1 هسضُ تحػیلی

 10 
ّط  ).تَسظ روقیت  ثطگعاض هی گطززضبهل ّلیِ ثطًبهِ ّب ، گطزّوبیی ٍ ّوبیص ِّ 

 (اهتیبظ 1هَضز

تبییس )ّوبیص ّب ٍ ثطًبهِ ّب 

 (6ضوبضُ  رسٍل
2 

 50 
 -اهتیبظ  3فولیبت ّبی هلی ثِ اظای ّط ضٍظ   -اهتیبظ   4فولیبت ّبی ىطاهلی ثِ اظای ّط ضٍظ 

 اهتیبظ 1ضٍظ فولیبت ّبی هحلی ثِ اظای ّط  -اهتیبظ   2فولیبت ّبی استبًی ثِ اظای ّط ضٍظ 

فولیبت ّبی اهسازًٍزبت 

 (5ضوبضُ  تبییس)
3 

 35 
ٍضی ٍ تَظیـ آاظرولِ ىقبلیت زض اًجبضّبی اهسازی،روـ )اهتیبظ  1ّط ضٍظ پطتیجبًی فولیبت   

 ّوِ هطثی  ثب تبئیس هقبًٍت آهَظش ٍ پژٍّص اٍالم ،

ىقبلیت ّبی پطتیجبًی 

ضوبضُ  تبییس رسٍل)فولیبت

6) 

4 

 10 

 :تَسیطًبهِ اظ زضیبىت 

 اهتیبظ 5روقیت ، زثیطّل ّطهَضز  ضییس 

  اهتیبظ 4ضٍسبی سبظهبى ّب  ّطهَضز 

  اهتیبظ 3هسیطاى فبهل  ٍ پست ّبی ّوتطاظ آى ّطهَضز 

  اهتیبظ 2هقبًٍیي هسیطفبهل ٍ پست ّبی ّوتطاظ آى ّطهَضز 

  اهتیبظ 1ضؤسبی ضقت ٍ پست ّبی ّوتطاظ آى ّطهَضز 

 5 تَسیط ٍ تطَیٌ 

 20 

 ّطهَضز( 1ضْطستبًی  – 3استبًی –  5ّطَضی)هبًَض/توطیي 

  ّطهَضز(  1ضْطستبًی  – 3استبًی – 5ّطَضی)هسبثَبت 

  ّطهَضز(  1ضْطستبًی  – 3استبًی – 5ّطَضی)تَاى اىعایی 

ىقبلیت ّبی تَاى اىعایی 

 (6رسٍل ضوبضُ  تبییس)
6 

 15 

 ُ2پبیِ یِ ٍپبیِ  –هَتَض سیْلت   -لیيتطاُ –لَزض ) گَاّیٌبهِ ّبی ٍیژ ٍICDL   ٍ

 (اهتیبظ 2ّط هَضز   ) (ظثبى اًگلیسی

  مَاغی ، مطیٌ ًزبت ،ٌََّّضزی ،ثْیبضی ، آتص ًطبًی ) ضضتِ ّبی  ترػػی

 .(اهتیبظ 5ّط هَضز   ()،مبضًَضزی ،َّیط ًَضزی

 سبیطهَاضز ثب اذص تبئیسیِ اظ هقبًٍت ثطًبهِ ضیعی ٍآهَظش ّبی ترػػی  اهتیبظ زّی) 

 (هی گطزز 

 7 ّبی ذبظ هْبضتّست 
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 :      تبریخ              :شعبه:                    استبن  :                                        کذملی:                                   نبم خبنوادگی :                                                نبم 

 :                                                              رسته عملیبتی

 :دوره هبی تخصصی امذاد 

                                                                                                                             :    دوره هبی تخصصی نجبت 

 امتیبس

 هکسب شذ

حذاکثز 

 امتیبس
 ردیف عنوان شبخص

 15 

9 

 سغح ّطَضی سغح استبًی سغح ضْطستبى

هسبثَبت 

 اهسازًٍزبت 
 8 ّست هَبم 

 1اٍل

 

 3اٍل 

 2زٍم 

 1سَم

 5اٍل 

 4زٍم

 3سَم 

6 
ضْطستبًی  -اهتیبظ 3استبًی-اهتیبظ 4هلی –اهتیبظ 6ثیي الوللی 

 اهتیبظ  2
 ٍضظضی 

 5 

      اهتیبظ5(ثطازض-ذَاّط  –ّوسط -ىطظًس  –هبزض  -پسض)ذبًَازُ ضْیس 

 اهتیبظ 4ٍذبًَازُ ربًجبظ  ربًجبظ 

 ُاهتیبظ3ٍذبًَازُ آظازُ  آظاز  

  ُاهتیبظ2هساىـ حطم/ضظهٌس 

 9 ایخبضگطی

 4 
        اهتیبظ  4ثسیذ ىقبل 

        اهتیبظ  2ثسیذ فبزی 
 10 فضَیت ثسیذ

 6 

ًَآٍضی ٍ اثساؿ   -تطروِ ّتبة  –تألیو ّتبة ٍ هَبلِ  -اسبتیس  زاًطگبُ ّب ٍ هإسسبت آهَظش فبلی: ضبهل 

اهسازًٍزبت  ّط هَضز  ایزبز استبض تبپْب ٍ ّبًبلْبی اهَظضی  هطتجظ ثب اهسازًٍزبت –ٍاذتطافبت هطتجظ ثب 

 (ثط اسبس تبئیسیِ هقبًٍت اهَظش ٍ پژٍّص)اهتیبظ  3

 -ىقبلیت ّبی فلوی 

 پژٍّطی 
11 

 12 سبثَِ اهسازگطی ( ثطاسبس تبئیسیِ ضقجِ ٍ استبى هطثَعِ) اهتیبظ  5ُ اظای ّط سبل  ة 40 

 45 

زٍضُ ّبی آهَظضی ٍ  (سبفت  700حساّخط سبفت هَضز ٍجَل )اهتیبظ  1سبفت   20ثِ اظای ّط  35

 هطثیگطی 

 هطتجظ ثب  اهساز ًٍزبت 

13 

10 
زض ّط ضضتِ ثبالتطیي زضرِ . اهتیبظ 6/ 1زضرِ / اهتیبظ 4،  2زضرِ / اهتیبظ 2، 3زضرِ هطثیگطی 

 .ٍبثل هحبسجِ است

 (اهتیبظ 5حساّخط ) اهتیبظ          1ثِ اظای ّطسبل فضَیت  5 
فضَیت زض سبظهبى ّبی 

 رَاًبى ٍ زاٍعلجبى
14 

 10 
زضیبىت ّوِ ّعیٌِ ثسٍى زضیبىت  (ٍ ثطًبهِ ّب  حضَض زاٍعلجی زض حَازث،پبیگبُ )اٍعلجبًِ اًزبم ذسهبت ز

 اهتیبظ 2ثِ اظای ّط هَضز (   ایبة ٍ شّبة

 ذسهبت زاٍعلجبًِ

 (6ضوبضُ  تبییس رسٍل)
15 

 جمع کل 300 

   :امتیبسکسب شذه
 مسئولیذنبظز                                                                                    محل امضبء مقبم یمحل تب
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 ًجبتگشاى/استقبء اهذادگشاى

 

 :      تبریخ              :شعبه:                    استبن  :                                        کذملی:                                   خبنوادگی :                                  نبم 

 :تبریخ اخذ درجه قبلی:                               درجه قبلی          :                                                     رسته عملیبتی

                                                                                                                             :    دوره هبی تخصصی نجبت                                              :دوره هبی تخصصی امذاد

 ردیف عنوان شبخص حذاکثز امتیبس  امتیبس کسب شذه

 1 هسضُ تحػیلی ّست هسضُ زض ّط هَغـ رسیس 5 

 5 
 .ضبهل ّلیِ ثطًبهِ ّب ، گطزّوبیی ٍ ّوبیص ِّ تَسظ روقیت  ثطگعاض هی گطزز

 (اهتیبظ 1ّط هَضز )

تبییس )ّوبیص ّب ٍ ثطًبهِ ّب 

 (6ضوبضُ  رسٍل
2 

 30 
 -اهتیبظ  3فولیبت ّبی هلی ثِ اظای ّط ضٍظ   -اهتیبظ   4فولیبت ّبی ىطاهلی ثِ اظای ّط ضٍظ 

 اهتیبظ 1فولیبت ّبی هحلی ثِ اظای ّط ضٍظ  -اهتیبظ   2فولیبت ّبی استبًی ثِ اظای ّط ضٍظ 

ضطّت زضفولیبت ّبی 

 (5م ضوبضُتبییس ىط)اهسازًٍزبت
3 

 15 
ٍضی ٍ آاظرولِ ىقبلیت زض اًجبضّبی اهسازی،روـ )اهتیبظ  1پطتیجبًی فولیبت   ّط ضٍظ 

 ّوِ هطثی  ثب تبئیس هقبًٍت آهَظش ٍ پژٍّصتَظیـ اٍالم ،

ىقبلیت ّبی پطتیجبًی 

 (6رسٍل ضوبضُ تبییس )فولیبت
4 

 10 

 : زضیبىت تَسیطًبهِ اظ 

 اهتیبظ  5روقیت ، زثیطّل ّطهَضز  ضییس 

  اهتیبظ  4ضٍسبی سبظهبى ّب  ّطهَضز 

  اهتیبظ 3هسیطاى فبهل  ٍ پست ّبی ّوتطاظ آى ّطهَضز 

  اهتیبظ 2هقبًٍیي هسیطفبهل ٍ پست ّبی ّوتطاظ آى ّطهَضز 

  اهتیبظ 1ضؤسبی ضقت ٍ پست ّبی ّوتطاظ آى ّطهَضز 

 5 تَسیط ٍ تطَیٌ 

 10 

  ّطهَضز( 1ضْطستبًی  – 3استبًی –  5ّطَضی)هبًَض /توطیي 

  ّطهَضز(  1ضْطستبًی  – 3استبًی – 5ّطَضی)هسبثَبت 

  ّطهَضز(  1ضْطستبًی  – 3استبًی – 5ّطَضی)تَاى اىعایی 

 

تبییس )ىقبلیت ّبی تَاى اىعایی 

 (6ضوبضُ  رسٍل
6 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 ُ2پبیِ یِ ٍپبیِ  –هَتَض سیْلت   -لیيتطاُ –لَزض ) گَاّیٌبهِ ّبی ٍیژ ٍICDL   ٍ

 (اهتیبظ 2ّط هَضز   ) (ظثبى اًگلیسی

  مَاغی ، مطیٌ ًزبت ،ٌََّّضزی ،ثْیبضی ، آتص ًطبًی ) ضضتِ ّبی  ترػػی

 (.اهتیبظ 5ّط هَضز   ()،مبضًَضزی ،َّیط ًَضزی

  ( سبیطهَاضز ثب اذص تبئیسیِ اظ هقبًٍت ثطًبهِ ضیعی ٍآهَظش ّبی ترػػی  اهتیبظ زّی

 (هی گطزز

 7 ّبی ذبظ  ّست هْبضت

  

 RC.RO.AP.WI.01/06 :2جذول شمبره 
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 :      تبریخ                :          شعبه                              :          استبن:                                          کذملی:                                   خبنوادگی :                                  نبم 

 :تبریخ اخذ درجه قبلی                                :                   درجه قبلی                           :                   رسته عملیبتی

     :                                                                                                                            دوره هبی تخصصی نجبت                                                                                                     :دوره هبی تخصصی امذاد

 امتیبس کسب شذه

حذاکثز 

 امتیبسجهت 

 ارتقبء

 ردیف عنوان شبخص

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

9 

 سغح ّطَضی سغح استبًی سغح ضْطستبى

هسبثَبت 

 اهسازًٍزبت 

 ّست هَبم 

 
8 

 1اٍل

 

 3اٍل 

 2زٍم 

 1سَم

 5اٍل 

 4زٍم

 3سَم 

 ٍضظضی  اهتیبظ  2ضْطستبًی  -اهتیبظ 3استبًی-اهتیبظ 4هلی –اهتیبظ 6ثیي الوللی  6

 5 

      اهتیبظ5(ثطازض-ذَاّط  –ّوسط -ىطظًس  –هبزض  -پسض)ذبًَازُ ضْیس 

 اهتیبظ 4ٍذبًَازُ ربًجبظ  ربًجبظ 

 ُاهتیبظ3ٍذبًَازُ آظازُ  آظاز  

  ُاهتیبظ2هساىـ حطم/ضظهٌس 

 (لحبظ نشذه ببشذ قبالدرصورتیکه امتیبس آن )

 9 ایخبضگطی

 4 

        اهتیبظ  4ثسیذ ىقبل 

        اهتیبظ 2ثسیذ فبزی 

 (لحبظ نشذه ببشذ قبالدرصورتیکه امتیبس آن ) 
 10 فضَیت ثسیذ

 

 

 

 

6 

تطروِ ّتبة    –تألیو ّتبة ٍ هَبلِ  -اسبتیس  زاًطگبُ ّب ٍ هإسسبت آهَظش فبلی: ضبهل 

ایزبز استبض تبپْب ٍ ّبًبلْبی اهَظضی  هطتجظ ثب –ًَآٍضی ٍ اثساؿ  ٍاذتطافبت هطتجظ ثب  -

 (ثط اسبس تبئیسیِ هقبًٍت اهَظش ٍ پژٍّص)اهتیبظ  3ّط هَضز    اهسازًٍزبت 

 -ىقبلیت ّبی فلوی 

 ّطی پژٍ
11 

 45 

35 
 اهتیبظ  1سبفت   20ثِ اظای ّط 

 سبفت  700حساّخط سبفت هَضز ٍجَل 
زٍضُ ّبی آهَظضی ٍ 

 هطثیگطی 

 هطتجظ ثب  اهساز ٍ ًزبت 

12 

10 
زض ّط ضضتِ ثبالتطیي . اهتیبظ 6/ 1زضرِ / اهتیبظ 4،  2زضرِ / اهتیبظ 2، 3هطثیگطی زضرِ 

 .زضرِ ٍبثل هحبسجِ است

 10 
ثسٍى زضیبىت  (ٍ ثطًبهِ ّب  حضَض زاٍعلجی زض حَازث،پبیگبُ )اٍعلجبًِ ذسهبت زاًزبم 

 اهتیبظ 2ثِ اظای ّط هَضز (   زضیبىت ّوِ ّعیٌِ ایبة ٍ شّبة

 ذسهبت زاٍعلجبًِ

 (6رسٍل ضوبضُ  تبییس)
13 

 جمع کل 170 

 :  امتیبسکسب شذه 
 مسئولدنبظز                                                                                    محل امضبء مقبم ییمحل تب

 



 خمعیت َالل احمر خمًُری اسالمی ایران

 دستَسالعول اعغبء ٍ استقبء دسجِ اهذادگشاى ٍ ًجبتگشاى                     عىًان دستًرالعمل 

 98خرداد  تاریخ شريع اخراء RC.RO.AP.WI.01/06 شمارٌ دستًرالعمل

 یل سال  تاریخ اعتبار 06 شمارٌ بازوگری
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 ًجبتگشاى/خالصِ پشًٍذُ بذٍ ٍسٍد اهذادگشاى
 

 :      تبسیخ                      :          شعبِ                            :     استبى                           :  کذهلی      :                 ی ًبم خبًَادگ:                          ًبم 

 :             سستِ عولیبتی

 :                                 دٍسُ ّبی تخصصی اهذاد

     :                                                                                                                            دٍسُ ّبی تخصصی ًجبت 

 ردیف عنوان توضیحبت  حذاکثز امتیبس امتیبس کسب شذه

 1 هسضُ تحػیلی  30 

 2 (6رسٍل ضوبضُ ییس تب)ّوبیص ّب ٍ ثطًبهِ ّب   10 

 3 (5ضوبضُ  تبییس رسٍل)فولیبت ّبی اهسازًٍزبت   50 

 4 (6ضوبضُ  تبییس رسٍل)ىقبلیت ّبی پطتیجبًی فولیبت  35 

 5 تَسیط ٍ تطَیٌ   10 

 6 (6رسٍل ضوبضُ  تبییس)ىقبلیت ّبی تَاى اىعایی   20 

 7 هْبضت ّبی ذبظ  15 

 8 ّست هَبم   15 

 9 ایخبضگطی  5 

 10 فضَیت ثسیذ  4 

 11 پژٍّطی  -ىقبلیت ّبی فلوی   6 

 12 سبثَِ اهسازگطی  40 

 13 زٍضُ ّبی آهَظضی ٍ هطثیگطی هطتجظ ثب  اهساز ًٍزبت   45 

 14 فضَیت زض سبظهبى ّبی رَاًبى ٍ زاٍعلجبى  5 

 15 (6ضوبضُ  تبییس رسٍل)ذسهبت زاٍعلجبًِ  10 

 جوع کل 300 

 :  اهتیبصکسب شذُ
 هسئَلیذًبظش                                                                                    هحل اهضبء هقبم ایهحل ت

 

 

 

 

 

 

  RC.RO.AP.WI.01/06:  3جذول شمبره



 خمعیت َالل احمر خمًُری اسالمی ایران

 دستَسالعول اعغبء ٍ استقبء دسجِ اهذادگشاى ٍ ًجبتگشاى                     عىًان دستًرالعمل 

 98خرداد  تاریخ شريع اخراء RC.RO.AP.WI.01/06 شمارٌ دستًرالعمل

 یل سال  تاریخ اعتبار 06 شمارٌ بازوگری
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 ًجبتگشاى/خالصِ پشًٍذُ استقبء اهذادگشاى
 

 :      تبسیخ:              شعبِ:                    استبى:                                          کذهلی:                                   خبًَادگی :                                  ًبم 

 :تبسیخ اخز دسجِ قبلی:                               دسجِ قبلی          :                                                     سستِ عولیبتی

 :دٍسُ ّبی تخصصی اهذاد

     :                                                                                                                            دٍسُ ّبی تخصصی ًجبت 

 سدیف عٌَاى تَضیحبت حذاکثش اهتیبص  شذُاهتیبص کسب 

 1 هسضُ تحػیلی  5 

 2 (6تبئیسرسٍل ضوبضُ )ّوبیص ّب ٍ ثطًبهِ ّب   5 

 3 (5تبئیسىط م ضوبضُ)ضطّت زضفولیبت ّبی اهسازًٍزبت  30 

 4 (6تبئیسرسٍل ضوبضُ )ىقبلیت ّبی پطتیجبًی فولیبت  15 

 5 تَسیط ٍ تطَیٌ   10 

 6 (6تبئیسرسٍل ضوبضُ )تَاى اىعایی ىقبلیت ّبی   10 

 7 ّست هْبضتْبی ذبظ   10 

 8 ّست هَبم  15 

 9 ایخبضگطی  5 

 10 فضَیت ثسیذ  4 

 11 پژٍّطی  -ىقبلیت ّبی فلوی   6 

 12 زٍضُ ّبی آهَظضی ٍ هطثیگطی هطتجظ ثب  اهساز ٍ ًزبت   45 

 13 (6تبئیس رسٍل ضوبضُ )ذسهبت زاٍعلجبًِ  10 

 جمع کل 170 

 :اهتیبصکسب شذُ
 ٍلهحل اهضبء هقبم هسئ                             هحل تبییذًبظش               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   :RC.RO.AP.WI.01/06 4جذول شمبره  



 خمعیت َالل احمر خمًُری اسالمی ایران

 دستَسالعول اعغبء ٍ استقبء دسجِ اهذادگشاى ٍ ًجبتگشاى                     عىًان دستًرالعمل 

 98خرداد  تاریخ شريع اخراء RC.RO.AP.WI.01/06 شمارٌ دستًرالعمل

 یل سال  تاریخ اعتبار 06 شمارٌ بازوگری
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 ّبی اهذاد ًٍجبت یذ ششکت دس عولیبتیتب
   

 :دسجِ قبلی               :         کذ هلی:                       شعبِ:                     استبى:                                  ًبم خبًَادگی                            :ًبم    

 ..........................تب....................اصتبسیخ 

 سدیف
عٌَاى عولیبت 

 اهذادًٍجبت 

تبئیذ بشحسب )هحلی

 (سٍص

تبئیذ بشحسب )استبًی

 (سٍص
تبئیذ بشحسب )هلی

 (سٍص

 فشاهلی

 (تبئیذ بشحسب سٍص)

  عولیات  بیي شْری 1

 
   

     عولیات شْری 2

     عولیات کَّستاى 3

     عولیات ساحلی 4

     سیالب عولیات 5

 کویتِ شْشستبًی

 امضاءمسًيل امذاد                                                                                  محل 

 

 امضاءشعبٍ                                                            محل  رییسوام يوام خاوًادگی  

 کویتِ استبًی

 امضاءوام يوام خاوًادگی معاين امذاديودات استان                                           محل 

 

 امضاءوام يوام خاوًادگی حراست استان                                                        محل 

 

 امضاءمحل                    وام يوام خاوًادگی مذیرعامل استان                                  

 

 

 

 

 

 

 

 RC.RO.AP.WI.01/06:  5جذول شمبره



 خمعیت َالل احمر خمًُری اسالمی ایران

 دستَسالعول اعغبء ٍ استقبء دسجِ اهذادگشاى ٍ ًجبتگشاى                     عىًان دستًرالعمل 

 98خرداد  تاریخ شريع اخراء RC.RO.AP.WI.01/06 شمارٌ دستًرالعمل

 یل سال  تاریخ اعتبار 06 شمارٌ بازوگری
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 شعبه..........استبن .............نبم و نبم خبنوادگی                                                       

فعبلیت ّبی  تَاى افضایی ٍ خذهبت   ششکت اهذادگشاى ٍ ًجبتگشاى دس ّوبیش ّب، فعبلیت ّبی پشتیببًی دس عولیبت، یذیتب

 ....................لغبیت ...........داٍعلببًِ اص تبسیخ 

ف
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1             

2             

3             

 کویتِ شْشستبًی

 ءمسًيل امذاد                                                                             محل امضا 

 

 ءشعبٍ                                                        محل امضا رییسوام يوام خاوًادگی   

 کویتِ استبًی

 ءوام يوام خاوًادگی معاين امذاديودات استان                                         محل امضا

 

 ءمحل امضا     وام يوام خاوًادگی حراست استان                                                  

 

 ءوام يوام خاوًادگی مذیرعامل استان                                                    محل امضا

 

 

 

 RC.RO.AP.WI.01/06  :6جذول شمبره



 خمعیت َالل احمر خمًُری اسالمی ایران

 دستَسالعول اعغبء ٍ استقبء دسجِ اهذادگشاى ٍ ًجبتگشاى                     عىًان دستًرالعمل 

 98خرداد  تاریخ شريع اخراء RC.RO.AP.WI.01/06 شمارٌ دستًرالعمل

 یل سال  تاریخ اعتبار 06 شمارٌ بازوگری
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 ...........استبى  ًجبتگشاىتجلسِ کویتِ شْشستبًی اعغبی دسجِ اهذادگشاى ٍ صَس

 

 دسجِ اکتسببی کسب شذُ اهتیبص * دسجِ قبلی شعبِ هلیکذ  ًبم ٍ ًبم خبًَادگی سدیف

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 (2ل شوبسٍُجذ)جْت ٍسٍد یب اهتیبص کسب شذُ اص جذٍل اهتیبص بٌذی جْت استقبء دسجِ (1جذٍل شوبسُ )اهتیبص کسب شذُ اص جذٍل اهتیبص بٌذی کسب دسجِ *

 

 

 

 

 

 

 

 ............. :شمارٌ خلسٍ

 ............. :تاریخ خلسٍ  

 RC.RO.AP.WI.01/06 :1فزم شمبره 

  :اعضبی کویتِ

 ( دبیر کویتِ)هسئَل اهذادشعبِ (                                 کویتِ رییس)رییس شعبِ 

 (ًبظر )ًوبیٌذُ تبم االختیبر هعبٍى اهذاد ٍ ًجبت استبى  (                        عضَ)ًوبیٌذُ حراست استبى 

                                                  (عضَ)دبیر ببشگبُ شْرستبًی            



 خمعیت َالل احمر خمًُری اسالمی ایران

 دستَسالعول اعغبء ٍ استقبء دسجِ اهذادگشاى ٍ ًجبتگشاى                     عىًان دستًرالعمل 

 98خرداد  تاریخ شريع اخراء RC.RO.AP.WI.01/06 شمارٌ دستًرالعمل

 یل سال  تاریخ اعتبار 06 شمارٌ بازوگری
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 .........استبى  اعغبی دسجِ اهذادگشاى ٍ ًجبتگشاىاستبًی  صَستجلسِ کویتِ جذٍل

 دسجِ قبلی شعبِ هلیکذ  خبًَادگی ًبم ٍ ًبم سدیف

 ًوشُ آصهَى دسجِ قبلی 
کسب اهتیبص *

 شذُ
 دسجِ اکتسببی

آهبدگی 

 جسوبًی
 جوع کل هْبستی

          

          

          

          

          

          

          

          

          

ل ٍجذ)جْت ٍسٍد یب اهتیبص کسب شذُ اص جذٍل اهتیبص بٌذی جْت استقبء دسجِ (1جذٍل شوبسُ )اهتیبص کسب شذُ اص جذٍل اهتیبص بٌذی کسب دسجِ *

  (2شوبسُ

 

 

 

 

 

 

 

 RC.RO.AP.WI.01/06 :2فزم شمبره 
 ................   : ضوبضُ رلسِ

 :     ................ تبضید رلسِ 

  :اعضبی کویتِ

 ( دبیر کویتِ)هعبٍى اهذاد ٍ ًجبت  استبى                                  (                          یس کویتِیر)هذیرعبهل 

 (عضَ ) هسئَل ببزرسی ٍ رسیذگی بِ شکبیبت سبزهبى                      (                                   عضَ)هسئَل حراست استبى

 (              ًبظر ) ًوبیٌذُ سبزهبى اهذاد ٍ ًجبت                                               (            عضَ)دبیر ببشگبُ استبًی  



 خمعیت َالل احمر خمًُری اسالمی ایران

 دستَسالعول اعغبء ٍ استقبء دسجِ اهذادگشاى ٍ ًجبتگشاى                     عىًان دستًرالعمل 

 98خرداد  تاریخ شريع اخراء RC.RO.AP.WI.01/06 شمارٌ دستًرالعمل

 یل سال  تاریخ اعتبار 06 شمارٌ بازوگری
 

29 

 

 

 

 

 

 ........استبى  اعغبی دسجِ اهذادگشاى ٍ ًجبتگشاىکشَسی صَستجلسِ کویتِ  جذٍل         

 دسجِ قبلی شعبِ هلیکذ  ًبم ٍ ًبم خبًَادگی سدیف

 ًوشُ آصهَى دسجِ قبلی 
کسب اهتیبص *

 شذُ
 دسجِ اکتسببی

آهبدگی 

 جسوبًی
 جوع کل هْبستی

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

  (2جذل شوبسُ)کسب شذُ اص جذٍل اهتیبص بٌذی جْت استقبء دسجِ جْت ٍسٍد یب اهتیبص (1جذٍل شوبسُ )اهتیبص کسب شذُ اص جذٍل اهتیبص بٌذی کسب دسجِ *

 

 

 

 

 

 

 

 ................ :شماره جلسه

 ................   :جلسه تاريخ 
 RC.RO.AP.WI.01/06 : 3فزم شمبره

  :اعضبی کویتِ

 ( دبیر کویتِ)هعبٍى برًبهِ ریسی ٍ آهَزش ّبی تخصصی    (       رییس کویتِ)رییس سبزهبى اهذاد ٍ ًجبت     

 ( ٍعض)یس حراست سبزهبىیر                    (   عضَ)هعبٍى عولیبت اهذاد ٍ ًجبت       

 (عضَ ) هسئَل ببزرسی ٍ رسیذگی بِ شکبیبت سبزهبى                         (  عضَ)س ادارُ اهَراهذادگراىییر       

                                                               



 خمعیت َالل احمر خمًُری اسالمی ایران

 دستَسالعول اعغبء ٍ استقبء دسجِ اهذادگشاى ٍ ًجبتگشاى                     عىًان دستًرالعمل 

 98خرداد  تاریخ شريع اخراء RC.RO.AP.WI.01/06 شمارٌ دستًرالعمل

 یل سال  تاریخ اعتبار 06 شمارٌ بازوگری
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 ((عضَیت دسسبصهبى اهذاد ٍ ًجبت دسخَاست )) 

                          ...……………………وام : وام خاوًادگی            :   .......................                                         وام 

                                 

:                         تاریخ ي محل تًلذ :                               مذ ملی :                              محل صذير :                      شمارٌ شىاسىامٍ :                وام پذر   

 : شغل 

 متاَل     مدرد :  يضعیت تاَل                             زن      مرد   : خىسیت  :           سه 

 : شُرستان محل سنًوت :                                                 استان محل سنًوت 

 :آدرس محل سنًوت 

 : آدرس محل مار 

 ( :بٍ َمراٌ مذ ) مار تلفه محل ( :                                                            بٍ َمراٌ مذ ) تلفه مىسل 

 : شمارٌ تماس ضريری :                                                                        شمارٌ تلفه َمراٌ 

 میلًگرم                            ...: .......ساوتی متر                                 يزن : ........... قذ : ..............                           گريٌ خًن 

 : .........................رشتٍ تحصیلی : ...........................                                                                       مذرك تحصیلی 

 ............................             .................................:  ...............................           ...فعالیت َای يرزشی 

 .......................میسان تسلط ........................          زبان :   تسلط بٍ زبان َای خارخی 

 مذافع حرم(ٌ آزادٌ  (ج خاوباز( ب...................  وسبت با شُیذ   خاوًادٌ شُیذ  ( الف : ایثارگر 

 ( ماٌ سابقٍ حضًر در خبٍُ َای وبرحق علیٍ باطل 6با حذاقل ) رزمىذٌ :ي

    بسیح عادی    بسیح فعال 
 

 ....... سایر  ( د     يرزشی    (ج     فرَىگی ( ب    علمی    ( الف :     وخبگان 
 

 (: ......................وام ببریذ)سایر آتش وشاوی  بُیاری      مًَىًردی( ب    غًاصی  ( الف :   مُارت َای يیژٌ 
 

 ( : .....................وام ببریذ )   يیژٌ              1پایٍ     2پایٍ    مًتًرسینلت  :  گًاَیىامٍ راوىذگی 
 

 (ًبم ٍ ًبم خبًَادگی)تبییذ کٌٌذُ                                     ( :                                            ًبم ًٍبم خبًَادگی)اهضبء هتقبضی

 : هعبٍى اهذادًٍجبت استبى  /شعبِ  سییس                                                                                                                                                    

 

 

 

 

هحل الصبق  

 عکس

 RC.RO.AP.WI.01/06 :4  فزم شمبره

 ،گبّی ّبهلآایي ىطم رْت ٍضٍز ثِ حَظُ اهسازًٍزبت روقیت  ّالل احوط تطْیل ضسُ است ٍ اعالفبت حجت ضسُ  هَضز تبئیس ایٌزبًت هی ثبضس ٍ ثب 
 .ثطاسبس زضرِ هْتسجِ غَضت پصیطزحٌ العحوِ پطزاذتی ٍ  ثَزُهتقْس هی ضَم  ایي ذسهبت زض روقیت ّالل احوط ثػَضت  زاٍعلجبًِ 



 خمعیت َالل احمر خمًُری اسالمی ایران

 دستَسالعول اعغبء ٍ استقبء دسجِ اهذادگشاى ٍ ًجبتگشاى                     عىًان دستًرالعمل 

 98خرداد  تاریخ شريع اخراء RC.RO.AP.WI.01/06 شمارٌ دستًرالعمل

 یل سال  تاریخ اعتبار 06 شمارٌ بازوگری
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اَس َجمیٰعا  َو َمْن اَْحٰیاٰها فََکانَّما اَْحٰیا الن ٰ

 .بخشیذُ استّرکس ًفسی را حیات بخشذ هثل آى است کِ ّوِ هردم را حیات و  

 

 

 

 

 

 

 

 

 زاٍعلت گطاهی؛

........ ثِ ضوبضُ ضٌبسٌبهِ .............  زاضای ّسهلی ........... ىطظًس ......... سطّبضذبًن  /رٌبة آٍبی    

اظ ثب تَرِ ثِ ثطگعاضی ّویتِ  ّطَضی افغبء زضربت ٍٍجَلی زضآظهَى هطثَعِ ؛ ........... غبزضُ اظ 

 .ثِ ّست زضرِ ایخبض ًبیل هی گطزیس ...........   تبضید 

اهیس است  ثب استقبًت اظ الغبه حٌ تقبلی ٍ ضٌّوَزّبی ضّجط هقؾن اًَالة حضطت  اهبم ذبهٌِ 

هجٌی ثط حيؼ حبلت تحطُ ٍ حضَض زائن زض ذسهت ضسبًی ثِ آسیت زیسگبى ٍ ( هسؽلِ القبلی) ای

                                                          .             ًیبظهٌساى هَیسٍسطثلٌس ثبضیس 

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

 ٍ ًجات سازهاى اهذاد يسیر                                                                                        
 

                               :تبسیخ اعتببس  

    

ٌاهیناهم ردهج ایثاز  ض

 :تبریخ

 :شمبره



 خمعیت َالل احمر خمًُری اسالمی ایران

 دستَسالعول اعغبء ٍ استقبء دسجِ اهذادگشاى ٍ ًجبتگشاى                     عىًان دستًرالعمل 

 98خرداد  تاریخ شريع اخراء RC.RO.AP.WI.01/06 شمارٌ دستًرالعمل

 یل سال  تاریخ اعتبار 06 شمارٌ بازوگری
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اَس َجمیٰعا  َو َمْن اَْحٰیاٰها فََکانَّما اَْحٰیا الن ٰ

 .ٍ ّطّس ًيسی ضا حیبت ثرطس هخل آى است ِّ ّوِ هطزم ضا حیبت ثرطیسُ است 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ّوْبضهحتطم ثبظًطستِ  ؛
 

........ ثِ ضوبضُ ضٌبسٌبهِ .............  زاضای ّسهلی ........... ىطظًس ......... سطّبضذبًن   /رٌبة آٍبی        

زضعَل  سطّبضفبلی /ثی زضیل ٍ اّتوبم ٍیژُ رٌبثقبلی   ظحوبتٍ  ثب تَرِ ثِ ذسهبت.......... .....غبزضُ اظ 

ثِ ّست زضرِ ایخبض ًبیل ...........   ت  زض روقیت ّالل احوط روَْضی اسالهی ایطاى  ؛ اظ تبضید هست ذسم

ٌّوَزّبی ضّجط هقؾن اًَالة حضطت  اهبم ضاهیس است  ثب استقبًت اظ الغبه حٌ تقبلی ٍ .هی گطزیس 

سیت زیسگبى ٍ هجٌی ثط حيؼ حبلت تحطُ ٍ حضَض زائن زض ذسهت ضسبًی ثِ آ( هسؽلِ القبلی) ذبهٌِ ای

                                                        .             ًیبظهٌساى هَیسٍسطثلٌس ثبضیس 
                                                                                             ........................... 

 سبظهبى اهساز ٍ ًزبت یسیض                                                                                       

ٌاهیناهم ردهج                        ایثازض

 :تبسیخ

 :شوبسُ



 خمعیت َالل احمر خمًُری اسالمی ایران

 دستَسالعول اعغبء ٍ استقبء دسجِ اهذادگشاى ٍ ًجبتگشاى                     عىًان دستًرالعمل 

 98خرداد  تاریخ شريع اخراء RC.RO.AP.WI.01/06 شمارٌ دستًرالعمل

 یل سال  تاریخ اعتبار 06 شمارٌ بازوگری
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اَس َجمیٰعا َو                                                                                                             َمْن اَْحٰیاٰها فََکانَّما اَْحٰیا الن ٰ

 .ٍ ّطّس ًيسی ضا حیبت ثرطس هخل آى است ِّ ّوِ هطزم ضا حیبت ثرطیسُ است

 

 

 

 

 

 

 

 زاٍعلت گطاهی؛

غبزضُ ........ ثِ ضوبضُ ضٌبسٌبهِ .............  زاضای ّسهلی ........... ىطظًس ......... سطّبضذبًن  /رٌبة آٍبی    

.............   افغبء زضربت ٍٍجَلی زضآظهَى هطثَعِ ؛ اظ تبضید  استبًیثب تَرِ ثِ ثطگعاضی ّویتِ  ........... اظ 

 .ًبیل هی گطزیس ........ ثِ ّست زضرِ

) اهیس است  ثب استقبًت اظ الغبه حٌ تقبلی ٍ ضٌّوَزّبی ضّجط هقؾن اًَالة حضطت  اهبم ذبهٌِ ای 
هجٌی ثط حيؼ حبلت تحطُ ٍ حضَض زائن زض ذسهت ضسبًی ثِ آسیت زیسگبى ٍ ًیبظهٌساى ( هسؽلِ القبلی

 .هَیس ٍ سطثلٌس ثبضیس

 

 

 ............هذيرعاهل جوعیت ّالل احوراستاى                                                           

 

 

 

ٌاهیناهم ردهج   .....ض

دسایي هحل الصبق 

هشبَط بِ دسجِ آسم 

اکتسببی فشد جْت 

صذٍسگَاّیٌبهِ ّبی 

    ًجبتگشی الضاهی

 هی ببشذ

 :تبسیخ

 :شوبسُ



 خمعیت َالل احمر خمًُری اسالمی ایران

 دستَسالعول اعغبء ٍ استقبء دسجِ اهذادگشاى ٍ ًجبتگشاى                     عىًان دستًرالعمل 

 98خرداد  تاریخ شريع اخراء RC.RO.AP.WI.01/06 شمارٌ دستًرالعمل

 یل سال  تاریخ اعتبار 06 شمارٌ بازوگری
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اَس َجمیٰعا َو                                                                                                             َمْن اَْحٰیاٰها فََکانَّما اَْحٰیا الن ٰ

 .ٍ ّطّس ًيسی ضا حیبت ثرطس هخل آى است ِّ ّوِ هطزم ضا حیبت ثرطیسُ است

 

 

 

 

 

 

 

 زاٍعلت گطاهی؛

غبزضُ ........ ثِ ضوبضُ ضٌبسٌبهِ .............  زاضای ّسهلی ........... ىطظًس ......... سطّبضذبًن  /رٌبة آٍبی    

........ ثِ ّست زضرِ.............   اظ تبضید ، افغبء زضربت  ضْطستبًیثب تَرِ ثِ ثطگعاضی ّویتِ  ........... اظ 

 .ًبیل هی گطزیس 

) ًت اظ الغبه حٌ تقبلی ٍ ضٌّوَزّبی ضّجط هقؾن اًَالة حضطت  اهبم ذبهٌِ ای اهیس است  ثب استقب
هجٌی ثط حيؼ حبلت تحطُ ٍ حضَض زائن زض ذسهت ضسبًی ثِ آسیت زیسگبى ٍ ًیبظهٌساى ( هسؽلِ القبلی

 .هَیس ٍ سطثلٌس ثبضیس

 

 

 ............جوعیت ّالل احوراستاى جات هعاٍى اهذادٍى                                                           

 

 

 

ٌاهیناهم ردهج   .....ض

دسایي هحل الصبق 

آسم هشبَط بِ دسجِ 

اکتسببی فشد جْت 

صذٍسگَاّیٌبهِ ّبی 

 اهذادگشی الضاهی 

 هی ببشذ

 :تبسیخ

 :شوبسُ



 خمعیت َالل احمر خمًُری اسالمی ایران

 دستَسالعول اعغبء ٍ استقبء دسجِ اهذادگشاى ٍ ًجبتگشاى                     عىًان دستًرالعمل 

 98خرداد  تاریخ شريع اخراء RC.RO.AP.WI.01/06 شمارٌ دستًرالعمل

 یل سال  تاریخ اعتبار 06 شمارٌ بازوگری
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 (( دسجبت لَگَی ))

 

 

 

 اهذادگش سَم

 

 

 

 اهذادگشدٍم

 

 

 

 اهذادگش یکن

 

 

 ًجبتگشسَم

 

  

    

 ًجبتگشدٍم              

 

 

 

           

     

 جبتگشیکنى      

 

 

 

 

 

 

 

 ایثبس

 

 

 

 

 



 خمعیت َالل احمر خمًُری اسالمی ایران

 دستَسالعول اعغبء ٍ استقبء دسجِ اهذادگشاى ٍ ًجبتگشاى                     عىًان دستًرالعمل 

 98خرداد  تاریخ شريع اخراء RC.RO.AP.WI.01/06 شمارٌ دستًرالعمل

 یل سال  تاریخ اعتبار 06 شمارٌ بازوگری
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 (( سَگٌذ ًبهِ اعضبی سبصهبى اهذاد ٍ ًجبت )) 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم 

 و مَن أحياها فَكَأنَّما أحيَا النّاسَ جَميعاً

 ٍّرکس یك ًفر را ًجبت دّذ هثل ایي است کِ ّوِ هردم را ًجبت دادُ است

د اش  اكنٌن هك با عنایت ً الطاف بيكران الهي  ًند متعال ً استمدا ٌكل رب خدا د  ً نجات ضراز گرفتو ايم با ت رد شسف پرريش مسئٌليت خطيس امدا

ٌان اصزايي ً كسب ردجات با م ً با طي دًزه اهي آمٌششي ً ت ٌان ً ظرفيت رد جهت ازتقاء سطح دانص ً ميازتي اقدا الرت ذات مقدس الهي با تمام ت

زي ً مهرًزشي هب آسیب ٌادث مي باشيم  آماده خدمتگرا  .ديدگان رد ح

گاهن صليب سسخ ً ىالل احمر بدًن جهت  د ً نجات رد اگشيپه مقدس الهي قسم ياد مي كنيم ات با پادنبيي هب اصٌل هفت گيسي ما اعضاء ساشمان امدا

د ً نجات مردم آسیب ديده رد ًند متعال رباي امدا ز سياسي ، ژنادي ، ملیتي  بصٌزت داًطلبینو ً جلب زضایت خدا  ره ضٌهش دنيا اش چيه تالشي صرًصرا

 .ننماميي 

ًندا  ما زا رد انجام ايه عمل صالح يازي ً اثبت قدم ))    (( بفرما خدا

(( السالم عليكم ً زحمتو اهل ً ربكاهت  ))                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 

 

 


