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 هقذهِ

 ثسوِ تؼبلی

 

دستَسالؼول دس ساستبی اّذاف  هػَثِ ّیبت ٍصیشاى،لبًَى ٍ  533ثیص اص  ٍظیفِ ٍ ٍخَد 333ضْشداسی ثب ثیص اص 

ػلیشغن  .سبوٌیي ٍ ّوچٌیي افضایص سفبُ ضْشًٍذی ّویطِ دس تالش هی ثبضذثشای ثْتش ٍ تبهیي اهىبًبت صیست 

دس هشاحل هختلف اػوبل لبًَى هی ًوبیذ ایٌىِ ًْبدّبی ًظبستی هٌدولِ ٍصاست هحتشم وطَس ٍ دستگبُ ّبی ریشثظ 

خذهبت، غذٍس هدَصّبی الصم )پشٍاًِ سبختوبى ٍ ....(  :هٌدولِ ّب ٍخَد داسد.  طىالت دس ضْشداسیّن چٌبى هاهب 

ّبی هشثَعِ، اًدبم هؼبهالت ٍ حفظ ٍ ًگْذاسی اهَال ٍ ٍغَل دسآهذّبی  سػبیت اغَل ضْشسبصی، تطىیل وویسیَى

 داضتِ ثبضذ.ٍ ... پیص ثیٌی ضذُ 

 ًی :ثغَس هثبل : دس خػَظ غذٍس پشٍاًِ سبختوب

 آیب دسآهذّبی ضْشداسی ثِ دسستی ضٌبسبیی ٍ ٍغَل گشدیذُ است. -1

 ًحَُ غذٍس پشٍاًِ سبختوبًی ثشای اهالن فبلذ سٌذ -2

 گبًِ تبسیسبت سا سػبیت ًوَدُ است. ثیستآیب ضْشداسی حشاین  -3

 سا سػبیت ًوَدُ است. ّب ْشداسی ضَاثظ وبسثشیضآیب  -4

 بیت ًوَدُ است.آیب ضْشداسی ضَاثظ تفىیه سا سػ -5

 هَسد اغَل ضْشسبصی سا سػبیت ًوَدُ است. 23آیب ضْشداسی حذٍد  -6

 آیب ضْشداسی اغَل فٌی ٍ استحىبم ثٌب ثیص اص دُ لبًَى ٍ آئیي ًبهِ سا سػبیت ًوَدُ است -7

 غَل ثْذاضتی سا سػبیت ًوَدُ است.اآیب ضْشداسی  -8

 ًحَُ هحبسجِ ػَاسؼ ثذسستی غَست هی گیشد.آیب  -9

 .گشدد سػبیت هی... ٍ ٍ پیص آهبدگی  ثش اغالحیآیب هسبئل  -13

 

 :فلزا ضشٍست داسد هذیشاى اسضذ ضْشداسی اعالػبت وبفی ٍ الصم اص ٍضؼیت ضْشداسی داضتِ ثبضٌذ تب ثتَاًٌذ

 گشددثب آسیت ضٌبسی ًمبط آسیت پزیش ضْشداسی ضٌبسبیی ٍ ًسجت ثِ تشهین آى الذام  -1

 گشدًذلبًَى هٌذ سا ثذسستی اًدبم ًوی دٌّذ لَاًیي ٍ ضَاثظ وِ ٍاحذّبیی اص ضْشداسی  -2

 ًوی ًوبیٌذ ای ػول سلیمِضٌبسبیی هَاسدی وِ پشسٌل ضْشداسی ثٌب ثِ ّش دلیل  -3

دسآهذّب، ولیِ ضٌبسبیی هَاسدی دس خػَظ ػذم هحبسجِ فشهَل ّب ٍ لَاًیي دس خػَظ ضٌبسبیی ٍ ٍغَل  -4

 ثشای خذهبت ٍ دسآهذّبی ضْشداسی

اعالع سسبًی دس خػَظ ایٌىِ ضْشداسی چٌذ تب وویسیَى، وبسگشٍُ ٍ ّیبت داسد ٍ چشا ثؼضی ّب فؼبل  -5

 ًیستٌذ.
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آهَصش داسًذ )هدشی ولیِ هَاسد سا ثِ ّوشاُ سشفػل ّبی آهَصضی اسائِ خَاّذ  ثِضٌبسبیی دٍایشی وِ ًیبص  -6

 .ًوَد(

مبط ضؼف احتوبلی ٍاحذّبی ضْشداسی وِ تَسظ هدشی دس ًْبیت آضٌبیی ثب ساّىبسّبی اخشایی ثشای ّش یه اص ً

 .ضذثؼٌَاى ًسخِ ای آهبدُ دس آخش وبس تمذین خَاّذ 
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 د اقذاهات ریل را اًجام خَاّذ داد:رهجری در خصَظ ّر یک از هَا

 آیب ػولىشد فؼلی ضْشداسی ثش اسبس لَاًیي ٍ همشسات هشثَعِ غَست گشفتِ است. -1

 ظ هحبسجِ دسآهذ ٍ ػَاسؼ ثش هجٌبی ضَاثظ تػَیت ضذُ هی ثبضذآیب ػولىشد ضْشداسی دس خػَ -2

 آیب هذاسن ٍ هستٌذات لبًًَی ّش فؼبلیت دس دستشس وبسوٌبى لشاس داسد. -3

 ضٌبسبیی ًمبط ضؼف ػولىشدی ّش ٍاحذ -4

 اسایِ ساّىبس لبًًَی خْت اخشایی ضذى ّش یه اص هطىالت ضْشداسی
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 بسی ضذُ ٍ ثشای ّش هَسد گضاسش تحلیلی ثبصدیذ، ثشسسی، آسیت ضٌٌّگبم هَاسدی وِ 

 ٍ ًمبط ضؼف ٍ لَت ٍ ووجَدّب ٍ اسایِ ساّىبس تْیِ خَاّذ ضذ.

 

 بخص اٍل : حَزُ اداری ٍ هالی

 

 درآهذّای هْن -3

ثبضذ. ّشچٌذ لَاًیي هحىن ٍ هٌسدوی دس خػوَظ وسوت    سوي اسبسی اداهِ حیبت ضْشداسی دس گشٍ دسآهذّب هی

تَاًوذ ًدوبت ثخوص     ّوبی لوَی ٍ لذستوٌوذی دس ضوْشّب هوی      ًذاسد اهب ٍخَد پتبًسویل  ّب ٍخَد دسآهذ دس ضْشداسی

 ّب ثبضذ.  ضْشداسی

لَاًیي ٍ دسآهوذّبی هسوتوش    اصهْن ًجَد دسآهذ ًیست ثلىِ ػذم ضٌبخت وبفی ضْشداسی  ،تَاى ادػب ًوَد هطىل هی

 اص ضْش ٍ ضْشداسی خَاّذ ثَد.  ّبی وبسضٌبسی ثبضذ وِ ایي هَضَع ًیبصهٌذ ثشسسی ّوِ خبًجِ تین ضْشداسی هی

 ضَد:  ریال ثِ ػٌَاى ًوًَِ ثِ دٍ دسآهذ ثسیبس هْن اضبسُ هی

    الف( دسآهذّبی هشتجظ ثب صهیي 

 ة( ػَاسؼ یه دسغذ آالیٌذگی 

 

 الف( درآهذّای هرتبط با زهیي 

ذیشاى ضوْشداسی ثوب   گوشدد. اگوش هو    ّش ضْش للوذاد هوی  تَسؼِصهیي ثِ ػٌَاى هَتَس حشوت افضایص دسآهذ ٍ سضذ ٍ 

گوبُ ّون    اسوتفبدُ ًوبیٌوذ، آى   خوذادادی ّوبٌّگی هبلىیي ٍ استفبدُ اص لَاًیي ٍ همشسات ثِ دسسوتی اص ایوي ًؼووت    

ثیص اص یىػذ ضغل سا دس ضوْش   ٍ سبص افتذ وِ خَد سبخت سسذ ٍ ّن سبخت ٍ سبص اتفبق هی ضْشداسی ثِ دسآهذ هی

 فؼبل خَاد ًوَد.

ّبی ثبلمَُ دس ٍخَد صهویي ثوب    اص صهیي ٍ پتبًسیل وبفیهذیشاى ضْشداسی ثب ضٌبخت دسایي همغغ حسبس وطَس ثبیذ 

سیضی وبهل استفبدُ الصم سا ثجشًذ، فلزا ثشسسی هیذاًی اص هحذٍدُ ٍ حشین ضْش ثب ًگبُ وبسضٌبسی ٍ دسآهوذصایی   ثشًبهِ

 یمیٌب ووه هَثشی دس وست دسآهذ ضْشداسی خَاّذ ثَد.
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 ب( درآهذ عَارض آالیٌذگی 

 ّبی وطَس تػَیت ٍلی ثٌب ثِ دالیل:  هَضَع تؼلك ػَاسؼ آالیٌذگی ثِ ضْشداسی 1387اص سبل 

 . ػذم آگبّی ضْشداسی اص لَاًیي هشتجظ 1

 ّبی صیشثظ ثب ضْشداسی  دستگبُّوىبسی . ػذم توبیل 2

 . پیچیذُ ثَدى فشآیٌذ ٍاسیض ٍخِ ثِ حسبة ضْشداسی 3

4...ٍ . 

 اًذ  ٍ حمَق خَد ًطذُّب هَفك ثِ حك  تبوٌَى ضْشداسی

ًىتِ ولیذی ٍ هْن دس هَضَع ػَاسؼ آالیٌذگی  ٍّب غشیت ٍالغ ضذُ است ثبتَخِ ثِ ایٌىِ د ایي دساهذ دس ضْشداسی

 ثِ ضشح ریل ٍخَد داسد: 

 گیشد ًِ ثِ دسآهذ  . یه دسغذ ثِ  فشٍش تؼلك هی1

 ٌذُ ثِ ضْش ثشسذ(. اگش ٍاحذ تَلیذی حتی خبسج اص حشین ضْش ًیض ثبضذ )اگش اثشات آالی2

ذ ضذُ دس لبًَى هشثَعوِ( ثوِ   آى ٍلت ًیض ثِ ًسجت خوؼیت ضْش یه دسغذ ػَاسؼ آالیٌذگی )پس اص وسش اسلبم لی

 گیشد. تؼلك هی ضْش

پیگیشی هَضَع دسآهذ )ػَاسؼ آالیٌذگی( ثِ ػلت پیچیوذگی ًیبصهٌوذ ثشگوضاسی خلسوبت وبسضٌبسوی حضوَسی ثوب        

 ثبضذ . هذیشاى ضْشداسی هی

 ًوبیذ. الؼبدُ اسصضوٌذ آالیٌذگی ضشٍست پیگیشی سا هضبػف هی ِ دسآهذ فَقثبتَخِ ث

 

 درآهذّای رٍزهرُ ضْرداری -5

 آئیي ًبهِ هبلی ضْشداسی 29هبدُ 

 عَارض اختصاصی –الف 

 اًَاع ػَاسؼ -1

 هػَثبت ضَسا -2

 (اػالى ػوَهی -اداسیتطشیفبت گشدضىبس هػَثِ ) -3

 فشهَل ػَاسؼ -4

 غحت ٍغَل -5
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 اظْبس ًظش -6

 

 وَهیعَارض ع -ب

 اًَاع ػَاسؼ -1

 هػَثبت ضَسا -2

 اػالى ػوَهی( - اداسی گشدضىبس هػَثِ )تطشیفبت -3

 فشهَل ّش ػَاسؼ ثِ تفىیه ثشسسی  -4

 اظْبس ًظش -5

 

 فرٍش اهَال -ج

 هدَص ضَسای اسالهی ضْش -1

 سػبیت ضَاثظ فشٍش )هٌبلػِ ٍ ....( -2

 )وویسیَى هضایذُ( ػبلی هؼبهالتگشدضىبس ثشگضاسی خلسبت وویسیَى  -3

 (آیب فشٍش سفتِ است)اگزاسی دٍلت فشٍش اساضی ٍ -4

 دفتش اهَال هٌمَل ٍ غیش هٌمَلاص خشٍج  -5

 

 خریذّای ضْرداری -د

 هدَص ضَسای اسالهی ضْش -1

 سػبیت آئیي ًبهِ هبلی -2

 تطىیل وویسیَى هؼبهالت ٍ وویسیَى ػبلی هؼبهالت -3

 تحَیل ثش اسبس وویسیَى تحَیل -4

 سػبیت دستَسالؼول حفظ ٍ ًگْذاسی اهَال -5

 ثشچست اهَال ًػت -6

 

 اهَال ضْرداری :

 اهَال هٌقَل، اهَال غیر هٌقَل، اهَال عوَهی ٍ اهَال اختصاصی -الف

 

 

 ٍرٍد اهَال بِ ضبکِ ضْرداری -ب
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 خشیذ -1

 توله -2

 سذ هؼجش -3

 هؼَؼ -4

 اص عشیك دٍلت -5

 اػبًِ ٍ ّذیِ -6

 دس دفتشاهَال هٌمَل ٍ غیشهٌمَل ٍ ثشچست اهَالٍسٍد فشآیٌذ ثجت  -7

 

 ضْرداری خرٍج اهَال از ضبکِ -ج

 فشٍش  -1

 هؼَؼ -2

 سشلت  -3

 حَادث غیش هتشلجِ -4

 دستَس لضبیی -5

 دفتش اهَال هٌمَل ٍ غیشهٌمَل دسخشٍج فشآیٌذ ثجت  -6

 فشآیٌذ ثشچست اهَال -7
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 اًبار : -

 ٍسٍد ٍ خشٍج وبال -1

 چیذهبى اًجبس -2

 آئیي ًبهِ اًجبسداسیهفبد سػبیت  -3

 سػبیت هسبیل ایوٌی دس اًجبس -4

 اظْبس ًظش -5

 

 :ٍاحذّای تَلیذی ضْرداری  -

 ضَیی ٍ... ، ضيوبسخبًِ آسفبلت -1

 فشآیٌذ سَخت سسبًی -

 گشدضىبس فشٍش -

 سبلِ همبیسِ ّضیٌِ ٍ دسآهذ یه -

 ضي ضَیی ضْشداسی -

 تبسیسبت -

 فشٍش )گشدضىبس( -

 ِسبل همبیسِ ّضیٌِ ٍ دسآهذ یه -

 دیگش ٍاحذّبی تَلیذی دس غَست ٍخَد -3

 

 هاضیي آالت -

 ضٌبسٌبهِ هبضیي آالت -1

 )ثػَست ًوًَِ( آالت دس سبل ّضیٌِ تؼویش ٍ ًگْذاسی هبضیي -2

 یب ٍاگزاسی ثِ ثخص خػَغی تحلیل ًگْذاسی یب فشٍش -3

 اظْبس ًظش -4

 

 بْای خذهات -

 اًَاع ثْبء خذهبت -1

 ٍ سػبیت لَاًیي ٍ همشسات گشدضىبس هػَثِ ضَسا -2

 فشهَل ّش ثْبی خذهبت -3

 هیضاى ٍغَل -4
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 اظْبس ًظش -5

 

 سایر هٌابع درآهذی -

 آیتن ّبی هشثَعِ -

 ووه ّبی دٍلت -

 ّب سبصهبىووه ّبی  -

 

 تخفیف، هعافیت، بخطَدگی -

 سػبیت لَاًیي ٍ همشسات -1

 هَاسد تخفیف، هؼبفیت یب ثخطَدگی )اػوبل ضذُ( -2

 ثشسسی هدَصّبی لبًًَی دس خػَظ سػبیت هَاسد -3

 اظْبس ًظش -4

 

 99دبیرخاًِ کویسیَى هادُ  -

 آئیي ًبهِ هبلی ضْشداسی 33تؼشفِ ػَاسؼ ٍ ثْبی خذهبت هَضَع هبدُ  -1

 خیعاثالؽ هبهَس تط -2

 اثالؽ هبهَس ٍغَل -3

 اخغبسیِ -4

 پیص آگْی -5

 گشدضىبس اسسبل الیحِ ثِ دثیشخبًِ -6

 گشدضىبس اثالؽ آساء -7

 گشدضىبس پیگیشی اخشائیبت ثجت -8

 ضٌبسبیی اهَال  -9

 ٍغَل ػَاسؼ -13

 تمسیظ ػَاسؼ -11

 



13 
 

 

 بخص دٍم : حَزُ خذهات ضْری

 

 

 ٍاحذ حول ٍ ًقل بار ٍ هسافر درٍى ضْری -3

 پشٍاًِ تبوسیشاًی -1

 شداسیپشٍاًِ ثْشُ ث -2

 ًوبیٌذگی آطاًس  -3

 ّضیٌِ ّبی ٍغَل تبوسیشاًی -4

 گشدضىبس غذٍس هدَصّب -5

 اظْبس ًظش -6

 ًٍمل ثبس )سبصهبى حول ٍ ًمل ثبس( ثشسسی ػولىشد ٍاحذ حول -7

 

 ّیات اًضباطی تاکسیراًی -5

 اػضبء -1

 گشدضىبس تطىیل -2

 سػبیت ضَاثظ -3

 اظْبس ًظش -4

اًی آسیت ضٌبسی ثش اسبس ضَاثظ ّش سبصهبى س یبدآٍسی: دس غَست ٍخَد سبصهبى تبوسیشاًی ٍ سبصهبى اتَثَس

 ثشسسی خَاّذ ضذ.

 

 فضای سبس ٍ پارک -1

 ضٌبسٌبهِ پبسن ّب -1

 پالن وَثی دسختبى -2

 پبضی دسختبى گشدضىبس آفت ضٌبسی ٍ ثشًبهِ سن -3

 ثشًبهِ آثیبسی -4

 ّب ّب، ثَستبى حفظ ٍ ًگْذاسی دسختبى، فضبی سجض، ًحَُ حفظ ٍ ًگْذاسی پبسن -5

 دبسلغغ اض 7وویسیَى هبدُ  -6

 اظْبس ًظش -7
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 یبدآٍسی: دس غَست ٍخَد سبصهبى فضبی سجض ٍ پبسن آسیت ضٌبسی ثش اسبس ضَاثظ سبصهبى غَست خَاّذ گشفت.

 

 ترافیک ٍ پایاًِ هسافربری -4

 ضَسای تشافیه ضْشستبى -1

 هػَثبت ضَسا -2

 پبسویٌگ ّبی ػوَهی -3

 پبیبًِ هسبفشثشی -4

 اخبسُ غشفِ ّب -5

 گشدضىبس ٍغَل ػَاسؼ هسبفش -6

 اظْبس ًظش -7

ّبی هسبفشثشی، آسیت ضٌبسی ثش اسبس ضَاثظ سبصهبى غَست  آٍسی: دس غَست ٍخَد سبصهبى تشافیه ٍ پبیبًِیبد

 خَاّذ گشفت.

 

 )پسواًذ( جوع آٍری ٍ دفي زبالِ -2

 سٍص(-سبػت-خوغ آٍسی صثبلِ )صهبى -1

 تفىیه صثبلِ -2

 حول صثبلِ -3

 دفي صثبلِ هحل -4

 ثبصیبفت -5

 شیتلبًَى هذی 8ثْبی ّضیٌِ هذیشیت ....... هبدُ  -6

 گشدضىبس تػَیت ٍ ٍغَل -7

 اظْبس ًظش -8

 یبدآٍسی: دس غَست ٍخَد سبصهبى پسوبًذ، آسیت ضٌبسی ثش اسبس ضَاثظ سبصهبى غَست خَاّذ گشفت.

 

 ٍاحذ سذ هعبر -6

 55هبدُ  23تطىیل وویسیَى ثٌذ  -1

 گشدضىبس ثشخَسد هبهَسیي -2

 اهَال خوغ آٍسی ضذُ -3

 اظْبسًظش -4
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 ٍاحذ صٌفی -9

 تؼذاد غٌَف -1

 دسج ثٌذی غٌَف -2

 پبسخ استؼالم -3

 هحبسجِ ػَاسؼ -4

 اظْبس ًظش -5

 

 کطتارگاُ : -0

 تدْیضات -1

 سپتیٌگ -2

 ٍخَد پضضه -3

 ٍسٍد ٍ خشٍج احطبم -4

 احطبم رثحػَاؼ  -5

 اظْبس ًظش -6

 

 آتص ًطاًی خذهات ایوٌی -7

 تؼذاد ایستگبُ  -1

 ٍ اهىبًبتتدْیضات  -2

 گضاسضی اص اعفبء حشیك ٍ ًدبت ٍ اهذاد -3

 پشسٌل  -4

 ٍ تْیِ گضاسشعفبء حشیك یب ًدبت تین ا، اػضام اىضْشًٍذ سگشدضىبس توب -5

 اظْبس ًظش -6

یبدآٍسی: دس غَست ٍخَد سبصهبى آتص ًطبًی ٍ خذهبت ایوٌی، آسیت ضٌبسی ثش اسبس ضَاثظ سبصهبى غَست 

 خَاّذ گشفت.
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 بخص سَم: حَزُ ضْرسازی

 

 ٍاحذ ضْرسازی -3

 حشین ضْش -1-1

 هحذٍدُ ضْش -1-2

 ضَاثظ عشح تفضیلی، خبهغ -1-3

 ٍ وفاػالم ثش -1-4

 سخَع اسثبةگشدضىبس پبسخگَیی ثِ  -1-5

 سػبیت ضَاثظ تفىیه -1-6

 اظْبسًظش -1-7

 

 رائیات(جپلیس ساختواى )ا -5

 133هبدُ  دثیشخبًِ وویسیَى -2-1

 تؼذاد ًیشٍّب -2-2

 گشدضىبس پلوپ -2-3

 گشدضىبس فه پلوپ -2-4

 غ ثٌبلگشدضىبس ل -2-5

 اظْبس ًظش -2-5

 پیگیشی اخشای آسای وویسیَى -2-6

 

 ازی ضْرهویسی ٍ ًَس -1

 هدَصّبی اًدبم هویضی ضْش -3-1

 گشدضىبس اًدبم هویضی -3-2

 چگًَگی غذٍس فیص -3-3

 هشاحل ٍغَل )سػبیت ضَاثظ اػالم ضذُ( -3-4

 تْیِ ثشًبهِ پٌح سبلِ هیبى هذت ضْشداسی -3-5

 اظْبس ًظش -3-6
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 دایرُ صذٍر پرٍاًِ ساختواًی -4

 سػبیت اغَل ضْشسبصی -4-1

 تفىیه اهالن ٍ اساضی -4-2

 ًطیٌیسػبیت ػمت  -4-3

 پبسویٌگ -4-4

 ّبی هستمین لبًَى هبلیبت 64هَضَع هبدُ  آئیي ًبهِ وویسیَى تمَین اهالن -4-5

 حشین ضْش )ًمطِ حشین ضْش( -4-6

 اعویٌبى اص ثشخَسد ثب تخلف هٌْذس ًبظش -4-7

 هحبسجِ ػَاسؼ غذٍس پشٍاًِ -4-8

 حمَق آهَصش ٍ پشٍسش -4-9

 گبًِ تبسیسبت اداسات ٍ اسگبًْب ثیستسػبیت حشین  -4-13

 

 کویسیَى هادُ صذ دبیرخاًِ -2

 داضتي حشین ضْش -5-1

 داضتي ضَاثظ عشح تفضیلی -5-2

 هبدُ غذ( 11ی سبختوبى )تجػشُ داضتي آئیي ًبهِ اسصش هؼبهالت -5-3

 گشدضىبس تْیِ الیحِ ثِ دثیشخبًِ وویسیَى هبدُ غذ -5-4

 گشدضىبس اثالؽ آسای وویسیَى هبدُ غذ -5-5

 

 حفاری -6

 وویسیَى حفبسی -6-1

 ضَاثظ حفبسی -6-2

 توبىسبخ سالذاهبت پلی -6-3

 خوغ آٍسی هػبلح سبختوبًی -6-4

 تشهین آسفبلت ضىبفی -6-5

 ػَاسؼ، ثْبی خذهبت ، خشیوِ -6-6

 اظْبس ًظش -6-7
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 هَارد ایوٌی در ضْر -9

 لبًَى ضْشداسی 55هبدُ  14سػبیت ثٌذ  -7-1

 آئیي ًبهِ( 23ٍخَد آئیي ًبهِ ایوٌی دس ضْشداسی )حذٍد  -7-2

 لبًَى ضْشداسی 133هبدُ  7سػبیت تجػشُ  -7-3

 ي ًبهِ ّبی ایوٌی الضام آٍس ثشای ضْشداسیسػبیت آئی -7-4

 سػبیت همشسات هلی سبختوبى -7-5
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 بخص چْارم : کویسیَى ّا

 

 

 کویسیَى ّای ضْرداری 

 وویسیَى هبدُ غذ )ثذٍی، تدذیذ ًظش، ّن ػشؼ( -1

  77ٍ وویسیَى ّن ػشؼ هبدُ  77وویسیَى هبدُ  -2

 55هبدُ  23وویسیَى ثٌذ  -3

 لبًَى ًَسبصی 8وویسیَى هبدُ  -4

 هؼبهالت هتَسظ وویسیَى -5

 وویسیَى تحَیل هؼبهالت هتَسظ -6

 وویسیَى هؼبهالت ػوذُ -7

 وویسیَى تحَیل هؼبهالت ػوذُ -8

 ثٌذی اهبوي ػوَهی  وویسیَى دسخِ -9

 وویسیَى حفبسی -13

 وویسیَى تطخیع ثبغبت -11

 5وویسیَى هبدُ  -12

13- .... ٍ 

 

 یبدآٍسی:

تحوت ضوشح خوذهبت     الح ثذاًٌوذ هسئَلیي هحتوشم غو  ّبی ضْشداسی، ثشای ّش هَسدی وِ  ثب تَخِ ثِ وثشت فؼبلیت

 گشدد. هطخع ًسجت ثِ آسیت ضٌبسبیی الذام هی

 ثب آسصٍی تَفیك ولیِ ػضیضاى دس ساُ خذهت ثِ ضْشًٍذاى

 

17321135190 

 زادُ عباس

 


