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 :فصم دوم 

 :ضٛاثظ ٚ كغايظ ايجبص ِذً وبعيب الثغاتٛاع 

تّبَ كبغٍيٓ ثبيـتي لجً اػ الضاَ ثٗ صايغ ّٔٛصْ ِذً وبع صٔضأـبػي يب الثغاتٛاع، پغٚأٗ يب ِجٛػ لبٔٛٔي اػ صألگبٖ ػٍَٛ پؼكىي عا اسظ · 

 . ّٔبيٕض

 .ايجبص ثيق اػ يه ِذً وبع يب الثغاتٛاع ِّٕٛع ِيجبكض · 

 .تغييغ ِىبْ ِذً وبع يب الثغاتٛاع ِٕٛط ثٗ اسظ ِٛافمت اػ صألگبٖ ػٍَٛ پؼكىي ِيجبكض · 

 .ثٗ اؿتٕبص لٛأيٓ ِغثٛعٗ هضٚع پغٚأٗ جضيض صع صٔضأـبػي تجغثي ٚ ػٕبٚيٓ يبص كضٖ ثٗ ٘غػٕٛاْ پظيغفتٗ ّٔيلٛص · 

فؼبٌيت ثضْٚ اسظ ِجٛػ ِؼتجغ ، تبؿيؾ ِغوؼ صعِبٔي ثضْٚ ِجٛػ ٚ صسبٌت صع اِٛع پؼكىي ٚ صٔضأپؼكىي ِذـٛة ٚ ثغاثغ ِمغعات ٚ لبْٔٛ · 

 .ِذً وبع تٛؿظ ثبػعؿبْ ٚػاعت ِتجٛع يب ِؼبٚٔت صعِبْ صألگبٖ ِغثٛعٗ پٍّپ ٚ ثٗ ِغاجغ لضبيي طيوالح اعؿبي ِيگغصص

 :فصم سىم 

 :كغايظ ٚ تجٙيؼات ِذً وبع

 :ِذً وبع ثبيـتي ثغ اؿبؽ ِؼيبع٘بي ثٙضاكت ِذيظ كبًِ ِٛاعص طيً ثبكض

 لبثً كـتلٛ ٚ تّيؼ ثبكض ٚ وف آْ اػ ِوبٌخ ِمبَٚ ،لبثً كـتلٛ ٚ صاعاي صؿتلٛيي صع صؿتغؽ ثبكض - اٌف 

 .صع صؿتلٛيي ٚ تٛاٌت هبثْٛ ِبيغ ٚ صؿتّبي وبغظي ِٛجٛص ثبكض -  ة

 .صيٛاع٘ب ثبيض صاعاي عٔگ آِيؼي لبثً كـتلٛٚ يب وبكي وبعي ثبكض -  ت

 .عػبيت كٛص " فضب ثبيض صاعاي ٔٛعگيغ ثٛصٖ ٚ ثٙضاكت صعة ٚ پٕجغٖ ٘ب وبِال-  ث

 ِتغ ِغثغ ٚ صاعاي صٚ اعبق ٚ يه لـّت پظيغايي ٚ وبعگبٖ ٚ 40ِـبدت الػ َ ثغاي ِذً وبع وّه صٔضأپؼكه تجغثي ٚ ثٙضاع تجغثي صٔضاْ دضالً -  ج
 .اؿتفبصٖ اػ عٚپٛف ؿفيض ، صؿتىق ،ِبؿه ٚ ػيٕه اٌؼاِي اؿت . ؿغٚيؾ ثٙضاكتي ثبكض

ثغاي پغؿًٕ  Bصع الثغاتٛاع٘ب تٙٛيٗ وبفي ، اؿتفبصٖ اػ ِذٍٛي ِغّئٓ ضض ػفٛٔي ثغاي لبٌجٙب اٌؼاِي اؿت ٚ صاكتٓ وبعت ٚاوـيٕبؿيْٛ ٘پبتيت -  ح

 .اٌؼاِي اؿت 

 .ٚجٛص اتٛوالٚ ٚ تجٙيؼات ضض ػفٛٔي وٕٕضٖ صع ِذً وبع وّه صٔضأپؼكه تجغثي ٚ ثٙضاع تجغثي صٔضاْ اٌؼاِي اؿت -  ر

 .صع الثغاتٛاع ٚجٛص ٚؿبيً تغِيُ ، وليضْ ، يٛٔيت ٚ تجٙيؼات ِؼبيٕٗ ثيّبع ٚ ٘غ گٛٔٗ تجٙيؼات غيغ ِغتجظ ثب وبع الثغاتٛاعي ِّٕٛع ِيجبكض -  ص

 .ٔوت اهً ِجٛػ يب پغٚأٗ ِؼتجغ صع ِذً وبع ضغٚعي ِيجبكض -  ط

 



 .ٔوت تبثٍٛي كغح ٚظبيف تٕظيّي اػ عغف ٚػاعت ثٙضاكت صعِبْ ٚ آِٛػف پؼكىي صع ِذً وبع وٍيٗ هٕٛف صٔضأـبػي اٌؼاِي اؿت -  ع

 .صع ِذً وبع اٌؼاِي اؿت ... ثٗ ِٕظٛع پيلگيغي اػ دٛاصث ادتّبٌي ٚجٛص ؿت اديب اػ لجيً وپـٛي اوـيژْ ، آِجٛثگ ٚ -  ػ

 .اؿتفبصٖ اػ ػٕبٚيٓ غيغ ِجبػ صع تبثٍٛ ، ِٙغ ، ؿغثغگ ، آگٙي ٘ب ثٗ ٘غ ػٕٛاْ ِّٕٛع ِيجبكض -  ؽ

ثٙضاعاْ تجغثي ، وّه صٔضأپؼكىبْ تجغثي ، ِتوضيبْ الثغاتٛاع صع هٛعتيىٗ صع عٛي ِضت اػتجبع پغٚأٗ ِٛاعصي اػ صسبٌت غيغ ِجبػ ٚ يب ثىبع گيغي -  ف

افغاص غيغ ِجبػ ٚ ٘غگٛٔٗ تشٍفي وٗ صع لٛأيٓ ٚآييٓ ٔبِٗ ٘بي ِغثٛعٗ طوغ كضٖ عا ِغتىت كٛٔض پغٚأٗ آٔبْ تّضيض ٔشٛا٘ض كض ٚ پغٚأٗ 
 . ِٛجٛص ٔيؼ ثبعً ِيگغصص

 . ٘يچ يه اػ ِتوضيبْ صٔضأـبػي ثغٛع ّ٘ؼِبْ ّٔيتٛإٔض صٚ ٔٛع ِضعن ليض كضٖ صع ػٕبٚيٓ فوً اٚي عا صاكتٗ ثبكٕض -  م

 : فصم چهارم 

 :لٛأيٓ ٚ آييٓ ٔبِٗ ٘ب 

 كمك دوداوپسشك تجربي 

  پؼكکبْ تجغثي لبْٔٛ ٚ آئيٓ ٔبِٗ اجغايي اكتغبي کّک صٔضاْ

  (اكتغبي کّک صٔضاْ پؼكکبْ تجغثي لبْٔٛ)

  .اؿت  ثٗ توٛيت عؿيض ِلتًّ ثغ ِبصٖ ٚادضٖ ٚ كق تجوغ8/2/54ٖپؼكکبْ تجغثي کٗ صع تبعيز  لبْٔٛ اكتغبي کّک صٔضاْ
ؿي ؿبي ؿٓ ٚ صٖ ؿبي ؿبثمٗ صٔضاْ ؿبػي ِـتمً  ٚػاعت ثٙضاعي ِکٍف اؿت ثٗ کـبٔي کٗ تب تبعيز توٛيت ايٓ لبْٔٛ: ِبصٖ ٚادضٖ

صاعا ثٛصْ  ٔبِٗ يب کبعٔبِٗ ؿَٛ صثيغؿتبْ ثٗ كغط ِٛفميت صع اِتذبٔبت ٔظغي ٚ ػٍّي ٚ صع هٛعت صاكتٗ ثبكٕض صع هٛعت صاعا ثٛصْ گٛا٘ي
لٖٛ اي صع دضٚص ؿَٛ صثيغؿتبْ پغٚأٗ کبع ثٗ ػٕٛاْ  گٛا٘ي ٔبِٗ كلُ اثتضائي ثٗ كغط تٛفيك صع اِتذبٔبت ٔظغي ٚ ػٍّي ٚ اِتذبٔبت

٘ؼاع ٔفغ  ثٗ کبع صع عٚؿتب٘ب ٚ كٙغ٘بئي کٗ صع تبعيز توٛيت ايٓ لبْٔٛ جّؼيت آْ ٘ب کّتغ اػ صٖ کّک صٔضاْ پؼكک تجغثي ثغاي اكتغبي

  .ثبكض ثض٘ض
ٚادضٖ دضاکثغ ظغف يکـبي صع صٚ ٔٛثت ثٗ ػًّ سٛا٘ض آِض ٚ پغٚأٗ الػَ ِٕذوغا  اػ تبعيز توٛيت ايٓ لبْٔٛ اِتذبٔبت ِمغع صع ِبصٖ- 1تجوغٖ

لبْٔٛ ثٗ ٘يچ ٚجٗ پغٚأٗ اي ثٗ ػٕٛاْ  پؾ اػ هضٚع پغٚأٗ ثغاي ِلٌّٛيٓ ايٓ. ٚػاعت ثٙضاعي ثٗ ِلٌّٛيٓ لبْٔٛ صاصٖ سٛا٘ض كض اػ عغف
افغاصي کٗ ثغ عجك ايٓ ِبصٖ ثٗ . ؿبػي ثغ اؿبؽ ِمغعات ايٓ لبْٔٛ هبصع ٔشٛا٘ض كض کّک صٔضاْ پؼكک تجغثي ٚ کّک تکٕيـيٓ صٔضاْ

صاكتٗ ثبكٕض ِي تٛإٔض ص ِذً البِت   ؿبي ؿبثمٗ کبع20 ؿبي ؿٓ ٚ 40پغٚأٗ کّک صٔضاْ پؼكکي تجغثي ٔبئً كٛٔض ٚ ثيق اػ  اسظ
  .ثپغصاػٔض فؼٍي سٛص ثٗ اِٛع کّک صٔضاْ پؼكکي تجغثي

صاعٔض ٌٚي ٚاجض كغايظ ِظکٛع صع ايٓ لبْٔٛ ٔجبكٕض ٚ يب صع  کـبٔي کٗ تب تبعيز توٛيت ايٓ لبْٔٛ ثٗ کبع صٔضاْ ؿبػي اكتغبي-2تجوغٖ

اِتذبٔبت ِظکٛع، ثٗ   ؿبي ؿبثمٗ کبع ِکٍفٕض ظغف ِضت ؿٗ ِبٖ اػ تبعيز اػالَ ٔتيج5ٗثٗ كغط صاكتٓ دضالً  اِتذبٔبت فٛق تٛفيك ٔيبثٕض
  .ثٙضاعي اسظ ّٔبيٕض ٚؿيٍٗ ٚػاعت ثٙضاعي، پغٚأٗ کّک تکٕيـيٓ صٔضاْ ؿبػي اػ ٚػاعت

تکٕيـيٓ ٘بي صٔضاْ ؿبػي ٚ كغايظ ٚ كغايظ تأِيٓ کبعگبٖ ٘بي صٔضاْ  دضٚص ٚظبيف فٕي کّک صٔضاْ پؼكکبْ تجغثي ٚ کّک- 3تجوغٖ
  .سٛا٘ض كض ٔبِٗ ٘بئي سٛا٘ض ثٛص کٗ تٛؿظ ٚػاعت ثٙضاعي ثب ٔظغ ؿبػِبْ ٔظبَ پؼكکي ِغکؼ تٙيٗ ؿبػي ثٗ ِٛجت آئيٓ

تشٍف ّٔبيٕض ػًّ آٔبْ صسبٌت غيغ ِجبػ صع اِٛع پؼكکي تٍمي  کـبٔي کٗ اػ ٚظبيف ِمغع صع ايٓ لبْٔٛ ٚ آئيٓ ٔبِٗ ٘بي ِغثٛط- 4تجوغٖ

  .سٛا٘ض كض
عغف ٚػاعت ثٙضاعي ثب ٔظغ ٔظبَ پؼكکي ِغکؼ  آئيٓ ٔبِٗ ٘ب ٚ ثغٔبِٗ ٘ب ٚ ٔذٖٛ ثغ گؼاعي ٚ ِٛاص اِتذبٔبت لٖٛ اي ٔظغي ٚ ػٍّي اػ -5تجوغٖ

  .اجغا گظاعصٖ سٛا٘ض كض تٙيٗ ٚ پؾ اػ توٛيت ٚػيغ ثٙضاعي ثٗ ِٛعص
  .تأييض ثٙضاعي ِذً عؿيضٖ ثبكض هبصع سٛا٘ض كض گٛا٘ي ؿبثمٗ کبع پؾ اػ اعائٗ اؿٕبص الػَ کٗ ثٗ- 6تجوغٖ

 

  :پؼكکبْ تجغثي آئيٓ ٔبِٗ ِغثٛط ثٗ کّک صٔضاْ
ٔبِٗ کّک صٔضاْ پؼكکبْ تجغثي ٚ کّک تکٕيـيٓ ٘ب ٚ کبعگبٖ   آئي8/2/54ٓپيغٚ توٛيت لبْٔٛ اكتغبي کّک صٔضاْ پؼكکبْ تجغثي صع 

ٚػاعت ثٙضاعي  تجوغٖ ٘بي ؿَٛ ٚ پٕجُ طيً ِبصٖ ٚادضٖ فٛق اٌظکغ صع ٘يجضٖ ِبصٖ ٚ ٘لت تجوغٖ ثٗ ٚؿيٍٗ ٘بي صٔضاْ ؿبػي ثٗ اؿتٕبص
  .گغصيض، کٗ صع چٙبع فوً گٕجبٔضٖ كضٖ اؿت  تٙيٗ ٚ تٕظي18/6/1354ُٚ ثب ّ٘کبعي ؿبػِبْ ٔظبَ پؼكکي ثٗ تبعيز 

 
  :تؼغيف- فوً اٚي

لبْٔٛ اكتغبي کّک  تجوغۀ آْ ٚ ِبصۀ صَٚ آئيٓ ٔبِٗ، کّک صٔضاْ پؼكک تجغثي كشوي اعالق ِي كٛص کٗ ثغ اؿبؽ عجك ِبصٖ اٚي

صع اِتذبٔبت پيق ثيٕي كضٖ صع لبْٔٛ كغکت ّٔٛصٖ ٚ اػ ػٙضٖ   ٚ ثغاثغ ايٓ آئيٓ ٔب1354ِٗصٔضاْ پؼكک تجغثي ِوٛة اعصيجٙلت ِبٖ 
  .کّک صٔضاْ پؼكک تجغثي عا صعيبفت ّٔٛصٖ اؿت اِتذبٔبت ثغ آِضٖ ٚ پغٚأٗ

  .اكتغبي عا صع صفتغ کبع سٛص ٔوت ّٔبيض تب صع ِٛلغ ثبػعؿي ِلشوبت اٚ صع صؿتغؽ ثبكض کّک صٔضاْ پؼكک تجغثي ثبيض پغٚأٗ
پؼكک تجغثي اؿت ثب دغٚف يکـبْ ثٕٛيـض ٚ ثٗ  کّک صٔضاْ پؼكک تجغثي فمظ ِي تٛأض صع تبثٍٛ ٔبَ ٚ ػٕٛاْ سٛيق عا کٗ کّک صٔضاْ

  .اػ توبٚيغ ِشتٍف عا ٔضاعص ٘يچ ٚجٗ دك طکغ ػٕبٚيٓ صيگغ ٚ يب اؿتفبصٖ

 وّه صٔضأپؼكه تجغثي : ػٕٛاْ تبثٍٛ

  ؿبٔتي ِتغ 70*50: أضاػٖ تبثٍٛ 

 

  :حدود وظايف- فصم دوم
  تغِيّي صع صٔضاْ پؼكکي- اٌف

  .پٛؿيضگي ٘بي ؿغذي صٔضاْ عا تغِيُ ّٔبيٕض ِغبثك ِبصٖ ؿَٛ ٚ آئيٓ ٔبِٗ تجوغٖ آْ کّک صٔضاْ پؼكکبْ تجغثي فمظ ِجبػٔض



٘بي  ِجبػ ٔيـتٕض ضبيؼبت پٌٛپ صٔضاْ عا ِٛعص صعِبْ لغاع صٕ٘ض، چٕبٔچٗ ضّٓ تغِيُ پٛؿيضگي کّک صٔضاْ پؼكکبْ تجغثي ثٗ ٘يچ ٚجٗ

  .ؿغذي ؿمف پٌٛپ ثبػگغصص ثبيض ثيّبع عا ٔؼص صٔضاْ پؼكک ٘ضايت ّٔبيٕض
 

  :صع جغادي ٚ جغَ گيغي -ة

ِٛاعصي کٗ ضغٚعت صاعص  صع (کليضْ)پؼكکبْ تجغثي ِجبػ ثٗ ثغصاكتٓ صٔضاْ  ثٗ ِٛجت ِبصٖ چٙبعَ آئيٓ ٔبِٗ ٚ صٚ تجوغٖ آْ، کّک صٔضاْ
  .چٕيٓ ِي تٛإٔض صٔضاْ ٘ب عا جغَ گيغي ٚ تّيؼ ّٔبيٕض ِي ثبكٕض ٚ ُ٘

ػبصي ِي ثبكٕض  ٔضاعٔض صٔضاْ ٘بي ػمً ٚ عيلٗ ٘بئي کٗ صع اؿتشٛاْ فک پٕٙبْ ثٛصٖ ٚ يب ثٗ ٔذٛي غيغ کّک صٔضاْ پؼكکبْ تجغثي دك
  .اػ ص٘بْ سبعج ّٔبيٕض

  .اػ آٔچٗ صع ِبصٖ چٙبعَ طکغ كضٖ ٔجٛصٖ ٚ دك صسبٌت صع اِٛع جغادي عا ٔضاعٔض کّک صٔضاْ پؼكکبْ تجغثي ِجبػ ثٗ صسبٌت ثيق

 
  :صع اِٛع صٔضاْ ؿبػي- ج

 .ّٔبيٕض تجغثي فمظ ِجبػٔض أٛاع پغٚتؼ٘بي صٔضأي ِتذغک عا ؿبستٗ ٚ صع ص٘بْ ثيّبع ٔوت عجك ِبصٖ پٕجُ آئيٓ ٔبِٗ، کّک صٔضاْ پؼكکبْ
 

 
  :صع اعتٛصٔـي ٚ صعِبْ- ص

عا  ٚ ِؼبٌجٗ ص٘بْ (عصيف کغصْ صٔضاْ ٘ب)کّک صٔضاْ پؼكکبْ تجغثي دك صسبٌت صع اعتٛصٔـي  -ثٗ ِٛجت ِبصٖ كلُ ٚ ٘فتُ آئيٓ ٔبِٗ

  .ٔضاعٔض
ٚ اٌٚيٗ عا صاعص، دك تجٛيؼ صاعٚ عا ٔضاكتٗ ٚ اهٛال دك ٔـشٗ  کّک صٔضاْ پؼكکبْ تجغثي جؼ صع ِٛاعص اؿتثٕبئي کٗ جٕجٗ کّک ٘بي فٛعي

صٔضاْ پؼكک صع صؿتغؽ ٔجبكض  ِٛاعصي ِثً سٛٔغيؼي، تٛعَ ٚ صعص ثبيض ثبيض ثيّبع عا ٔؼص صٔضاْ پؼكک ٚ صع هٛعتي کٗ ٔٛيـي عا ٔضاعٔض ٚ صع
  .ثٗ پؼكک جٙت صعِبْ عإّ٘بئي ّٔبيٕض
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 بهدار تجربي دودان 

  1354اػ لبْٔٛ کّک صٔضاْ پؼكکبْ تجغثي ِوٛة  لبْٔٛ اجبػٖ اؿتفبصٖ لبٔٛٔي

 (ثٙضاعاْ تجغثي صٔضاْ )
افغاصي ثٗ ػٕٛاْ   پيق ثيٕي كضٖ ثٛص لغاع ثغ ايٓ ثٛص، کٗ تٕٙب يک ثبع اػ1354پؼكکبْ تجغثي ِوٛة  ّ٘بْ عٛع کٗ صع لبْٔٛ کّک صٔضاْ

 1354ٌٚي پؾ اػ چٕضيٓ ؿبي ثب ٚجٛص آْ چٗ صع لبْٔٛ . هبصع گغصص کّک صٔضاْ پؼكک تجغثي اِتذبْ ثٗ ػًّ آِضٖ، پغٚأٗ اكتغبي ثٗ کبع

اجبػٖ اؿتفبصٖ لبْٔٛ اػ  لبْٔٛ)صاليً ؿبستگي چْٛ افؼايق جّؼيت ٚ کّجٛص صٔضاْ پؼكک ِجضصا لبٔٛٔي ثب ػٕٛاْ  ِمغع گغصيضٖ ثٛص ثٗ
 ثٗ تأييض كٛعاي ٔگٙجبْ 21/4/1366ِجٍؾ توٛيت ٚ صع تبعيز  7/4/1366 صع جٍـٗ ِٛعر (1354لبْٔٛ کّک صٔضاْ پؼكکبْ تجغثي ِوٛة 

  .اجبػٖ تجضيض اؿتفبصٖ اػ آْ لبْٔٛ ثٛص عؿيض کٗ صع دميمت
 کٗ، ٚػاعت ثٙضاكت، صعِبْ ٚ آِٛػف پؼكکي ِکٍف اؿت يک ثبع صيگغ اػ كبغٍيٓ اِٛع صٔضاْ  تجوغٖ آْ ِمغع گغصيض7صع ِبصٖ ٚادضٖ ٚ 

  .، آػِْٛ ثٗ ػًّ آٚعص1354ؿبػي جبِبٔضٖ اػ اِتذبْ ؿبي 

  . ٚ يب لجً اػ آْ صاعاي ِذً کبع ِـتمً ثٛصٖ أض54ػًّ ِي آيض کٗ صع ؿبي  اػ کـبٔي اِتذبْ ثٗ -1
  .٘ؼيٕٗ آػِْٛ ِؼثٛع اػ كغکت کٕٕضگبْ ثٗ ػٕٛاْ ثجت ٔبَ صعيبفت سٛا٘ض كض -2

كٙغ٘بي ِذغَٚ ثب تؼييٓ ٚػاعت ثٙضاكت ٚ صعِبْ   ؿبي صع عٚؿتب٘ب ٚ ثشلٙب 5ٚپظيغفتٗ كضگبْ صع آػِْٛ فٛق اٌظکغ ِتؼٙض ٚ ِٛظفٕض  -3
  .ٚ آِٛػف پؼكکي سضِت ّٔبيٕض

تجغثي صٔضاْ ثٗ ٔمبط تؼييٓ كضٖ هبصع  ٚػاعت ثٙضاكت، صعِبْ ٚ آِٛػف پؼكکي جٙت ٔبِجغصگبْ صع ِضت تؼٙض سضِت پغٚأٗ ثٙضاع -4

  .سٛا٘ض کغص
  .فٛق اٌظکغ ثٗ ٘غ ٔذٛ کٗ ثبكض ثبعً سٛا٘ض كض پغٚأٗ ِتشٍفيٓ اػ تؼٙض-5

  .سٛا٘ض كض اٌظکغ پغٚأٗ اكتغبي صع ؿغاؿغ کلٛع ثٗ اؿتثٕبء ِغاکؼ اؿتبْ ثغاي ٔبِجغصگبْ هبصع صع هٛعت أجبَ تؼٙض سضِت فٛق -6
ثٗ ِٕظٛع گـتغف سضِبت صعِبٔي ٚ ثٙضاكتي صع  23/1/60  لبْٔٛ تغثيت ثٙضاكت کبعاْ ص٘بْ ٚ صٔضاْ ِوٛة8 ٚ 5تجوغٖ ٘بي  -5

  .لٛأيٓ ِغبيغ ٍِغي اؿت عٚؿتب٘ب ثٗ لٛت سٛص ثبلي ثٛصٖ ٚ

 

 ثٙضاع تجغثي صٔضاْ : ػٕٛاْ تبثٍٛ 

  ؿبٔتي ِتغ 70*50: أضاػٖ تبثٍٛ 

 
  :حدود وظايف- فصم دوم

  تغِيّي صع صٔضاْ پؼكکي- اٌف
  .پٛؿيضگي ٘بي ؿغذي صٔضاْ عا تغِيُ ّٔبيٕض ِغبثك ِبصٖ ؿَٛ ٚ آئيٓ ٔبِٗ تجوغٖ آْ ثٙضاع تجغثي صٔضاْ فمظ ِجبػٔض

٘بي ؿغذي  ِجبػ ٔيـتٕض ضبيؼبت پٌٛپ صٔضاْ عا ِٛعص صعِبْ لغاع صٕ٘ض، چٕبٔچٗ ضّٓ تغِيُ پٛؿيضگي ثٙضاع تجغثي صٔضاْ ثٗ ٘يچ ٚجٗ
  .ؿمف پٌٛپ ثبػگغصص ثبيض ثيّبع عا ٔؼص صٔضاْ پؼكک ٘ضايت ّٔبيٕض

 

  :صع جغادي ٚ جغَ گيغي -ة
ِٛاعصي کٗ ضغٚعت صاعص ِي  صع (کليضْ)ثٗ ِٛجت ِبصٖ چٙبعَ آئيٓ ٔبِٗ ٚ صٚ تجوغٖ آْ، ثٙضاع تجغثي صٔضاْ ِجبػ ثٗ ثغصاكتٓ صٔضاْ 

  .چٕيٓ ِي تٛإٔض صٔضاْ ٘ب عا جغَ گيغي ٚ تّيؼ ّٔبيٕض ثبكٕض ٚ ُ٘
ػبصي ِي ثبكٕض اػ ص٘بْ  ٔضاعٔض صٔضاْ ٘بي ػمً ٚ عيلٗ ٘بئي کٗ صع اؿتشٛاْ فک پٕٙبْ ثٛصٖ ٚ يب ثٗ ٔذٛي غيغ ثٙضاع تجغثي صٔضاْ دك



  .سبعج ّٔبيٕض

  .اػ آٔچٗ صع ِبصٖ چٙبعَ طکغ كضٖ ٔجٛصٖ ٚ دك صسبٌت صع اِٛع جغادي عا ٔضاعٔض ثٙضاع تجغثي صٔضاْ ِجبػ ثٗ صسبٌت ثيق
 

  :صع اِٛع صٔضاْ ؿبػي- ج

 عا ؿبستٗ ٚ صع ص٘بْ ثيّبع ٔوت (آوغيٍي )عجك ِبصٖ پٕجُ آئيٓ ٔبِٗ، ثٙضاع تجغثي صٔضاْ فمظ ِجبػٔض أٛاع پغٚتؼ٘بي صٔضأي ِتذغک 
  .ّٔبيٕض

 . ثٙضاع تجغثي صٔضاْ دك ؿبست عٚوق ٚ صٔضاْ ِوٕٛػي ثبثت عا ثٗ ٘يچ ػٕٛاْ ٔضاعص

ٚ (فمظ پغٚتؼ ِتذغن )وبع٘بي الثغاتٛاعي ثيّبعأي عا وٗ ثٗ ِذً وبع ٚي ِغاجؼٗ ِيّٕبيٕض أجبَ " ثٙضاع تجغثي صٔضاْ فمظ ِيتٛأض كشوب

 .دك لجٛي وبع٘بي الثغاتٛاعي اػِغجٙبيب ِذٍٙبي وبع صيگغ ،تبؿيؾ الثغاتٛتغ ٚ ثىبع گيغي كشن صيگغ ثٗ ٘غ ػٕٛاْ عا ٔضاعص 

ٚجٛص ٚؿبيً وٍيٕيىي ٚ الثغاتٛاعي پغٚتؼ٘بي ثبثت ، اعتٛصٔـي ،ٚؿبيً صعِبْ عيلٗ ، ٚؿبيً جغادي ، ٚ ثغٛع وٍي وٍيٗ آالت ٚ ٍِؼِٚبت 
 . وٍيٕيىي ٚ الثغاتٛاعي سبعج اػ كغح ٚظبيف صع ِذً وبع ِّٕٛع ِيجبكض

 
  :صع اعتٛصٔـي ٚ صعِبْ- ص

  .عا ٔضاعٔض ٚ ِؼبٌجٗ ص٘بْ (عصيف کغصْ صٔضاْ ٘ب)ثٙضاع تجغثي صٔضاْ دك صسبٌت صع اعتٛصٔـي  -ثٗ ِٛجت ِبصٖ كلُ ٚ ٘فتُ آئيٓ ٔبِٗ
ٚ اٌٚيٗ عا صاعص، دك تجٛيؼ صاعٚ عا ٔضاكتٗ ٚ اهٛال دك ٔـشٗ ٔٛيـي  ثٙضاع تجغثي صٔضاْ جؼ صع ِٛاعص اؿتثٕبئي کٗ جٕجٗ کّک ٘بي فٛعي

صٔضاْ پؼكک صع صؿتغؽ ٔجبكض ثٗ  ِٛاعصي ِثً سٛٔغيؼي، تٛعَ ٚ صعص ثبيض ثبيض ثيّبع عا ٔؼص صٔضاْ پؼكک ٚ صع هٛعتي کٗ عا ٔضاعٔض ٚ صع

  .پؼكک جٙت صعِبْ عإّ٘بئي ّٔبيٕض
 .أجبَ عاصيٛگغافي تٛؿظ ثٙضاع تجغثي صٔضاْ ٚ ٚجٛص صؿتگبٖ ِغثٛعٗ صع ِذً وبع ِّٕٛع ِيجبكض
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 تكىسيه تجربي البراتىار 

  :تؼغيف
 صٔضاْ تکٕيـيٓ تجغثي الثغاتٛاعي

ِجٍؾ كٛعاي اؿالِي ٚ  22/2/1364 ثٗ كشوي اعالق ِي كٛص کٗ ثغ اؿبؽ لبْٔٛ تؼييٓ ٚضغ كغٍي صٔضاْ ؿبػي تجغثي ِوٛة

 لبْٔٛ كغکت ّٔٛصٖ ٚ اػ ػٙضٖ اِتذبٔبت ِظکٛع ثغ آِضٖ ٚ ِضعک تکٕيـيٓ تجغثي ثغاثغ ايٓ آئيٓ ٔبِٗ صع اِتذبٔبت پيق ثيٕي كضٖ صع

  .ّٔبيض صعيبفت (کبعگبٖ صٔضاْ ؿبػي)الثغاتٛاعي صٔضاْ اػ جٙت اكتغبي صع الثغاتٛاع صٔضاْ 
  (کبعگبٖ صٔضاْ ؿبػي)الثغاتٛاع صٔضاْ

أٛاع  ثٕب ثٗ صعسٛاؿت اكشبم طي هالح لبٔٛٔي صع اِغ صٔضاْ پؼكکي ٚ صع دضٚص هالديتلبْ، ثٗ ٚادضي اعالق ِي كٛص کٗ صع آْ جب

ِـؤٚي کبعگبٖ ِجبػ ثٗ ِٛاجٙٗ ٚ تّبؽ ِـتميُ  ؿبستٗ ِي كٛص ثٗ عٛعي کٗ (صٔضاْ ٘بي ِوٕٛػي جبيگؼيٓ كٛٔضٖ)پغٚتؼ٘بي صٔضأي

 . ٚ اؿتفبصٖ اػ يٛٔيت ٚ صؿتگبٖ صٔضأپؼكىي ثٗ ٘غ ػٕٛاْ صع الثغاتٛاع ِّٕٛع اؿت  .يب ثيّبعاْ ص٘بْ ٚ صٔضاْ ّٔي ثبكٕض
 

  كغح ٚظيفٗ
ؿبست پغٚتؼ٘بي صٔضأي صع ِذً کبعگبٖ صٔضاْ ؿبػي ِي   هغفب ِجبػ ث1ٗتکٕيـيٓ ٘بي تجغثي الثغاتٛاعي صٔضاْ ثب ػٕبيت ثٗ تجوغٖ ِبصٖ 

  .ثبكٕض

ِٕجٍّٗ تؼغفٗ ٘بي  ثٗ عػبيت کٍيٗ ضٛاثظ ٚ ِمغعات اػالَ كضٖ اػ عغف ٚػاعت ثٙضاكت، صعِبْ ٚ آِٛػف پؼكکي، ايٓ افغاص ِٛظف -1
  .ِوٛة لبٔٛٔي ِي ثبكٕض

صٔضاْ  اػ ٌٛاػَ ٚ صؿتگب٘ٙب ٚ تجٙيؼات صٔضاْ پؼكکي کٗ ثٗ ٔذٛي اػ آٔٙب ِٛعص اؿتفبصٖ صع اِغ ايٓ لجيً افغاص دك صاكتٓ ٘يچ يک -2
  .لغاع ِي گيغص عا صع ِذً کبع سٛص ٔضاعٔض (غيغ الثغاتٛاعي)پؼكکي 

  .ِتشٍفيٓ اػ ِٛاعص فٛق اٌظکغ عجك ِمغعات لبْٔٛ عفتبع سٛا٘ض كض ثب

  ٘بي تجغثي الثغاتٛع٘بي صٔضاْ ؿبػي لبْٔٛ ٚ آئيٓ ٔبِٗ اجغايي تکٕيـيٓ

 (لبْٔٛ تؼييٓ ٚضغ كغٍي صٔضاْ ؿبػاْ تجغثي)
 ثٗ تأييض كٛعاي 8/3/1364توٛيت ٚ صع تبعيز   ِجٍؾ22/2/1364لبْٔٛ فٛق ِلتًّ ثغ ِبصٖ ٚادضٖ ٚ چٙبعصٖ تجوغٖ کٗ صع جٍـٗ ِٛعر 

  .آئيٓ ٔبِٗ اجغايي آْ ٔيؼ ثٗ توٛيت ٘يأت ٚػيغاْ عؿيض 18/12/1364ٔگٙجبْ عؿيضٖ اؿت ٚ صع تبعيز 
كغايظ الػَ ِٛضٛع  اػ تبعيز توٛيت ايٓ لبْٔٛ ٚػاعت ثٙضاعي ِٛظف اؿت اػ كبغٍيٓ صع اِغ صٔضاْ ؿبػي کٗ عجك ِبصٖ ٚادضٖ ايٓ لبْٔٛ،

  :آٔبْ ِضعک تکٕيـيٓ تجغثي الثغاتٛاعي صٔضاْ صٕ٘ض ايٓ لبْٔٛ عا صاعص ثبكٕض اِتذبْ ثٗ ػًّ آٚعصٖ ٚ صع هٛعت ِٛفميت ثٗ

ِتٛؿغٗ  لبْٔٛ، صٔضاْ ؿبػاْ تجغثي ثبيض دضالً صاعاي ِضعک تذويٍي صٚعٖ اٚي عإّ٘بيي ٚ يب ؿَٛ ِغبثك تجوغٖ ٘بي چٙبعگبٔٗ ايٓ
  .لضيُ ثبكٕض

صع اِغ صٔضاْ پؼكکي عا ٔضاعٔض ٚ صع هٛعت تشٍف تذت پيگغص لبٔٛٔي  كبغٍيٓ اِغ صٔضاْ ؿبػي ِلّٛي ايٓ لبْٔٛ دك ٘يچ گٛٔٗ صسبٌت
  .لغاع سٛإ٘ض گغفت

  .صاٚعٍجيٓ اسظ ِي كٛص تأِيٓ ِي گغصص ٘ؼيٕٗ ٘بي ِغثٛعٗ ثٗ اجغاي ايٓ لبْٔٛ اػ ِذً ٚجٛ٘ي کٗ صع ٕ٘گبَ ثجت ٔبَ اػ

  .ثٙضاعي ٚ فغٕ٘گ ٚ آِٛػف ػبٌي تٙيٗ ٚ ثٗ توٛيت ٘يأت ٚػيغاْ سٛا٘ض عؿيض آئيٓ ٔبِٗ اجغائي ايٓ لبْٔٛ تٛؿظ ٚػتغتيٓ
هغفب ثٗ کبع لبٌت گيغي ٚ صٔضاْ ؿبػي  ؿبػي کٗ ثب دضالً صٖ ؿبي ؿبثمٗ صٔضاْ ؿبػي ٚ صاعاي ِضعک پبيبْ صٚعٖ اثتضايي ثبكٕض ٚ صٔضاْ



  (5تذت ػٕٛاْ تجوغٖ ) .ِجبػٔض ثٗ کبع سٛص اصاِٗ صٕ٘ض ثپغصاػٔض ٚ صع کبع صٔضاْ پؼكکي صسبٌت ٔکٕٕض،

 .اؿتفبصٖ اػ يٛٔيت صٔضأپؼكىي صاعاي تجٙيؼات تغاف صٔضاْ ٚ وّپغؿٛع ٘ٛا صع ِذً وبع ٚ الثغاتٛاع ثغاي ايٓ كبغٍيٓ ِّٕٛع اؿت 

 
 کمک تکىيسيه كارگاي دودان ساز ي شاغم فىي البراتىار يا 

  (كبغٍيٓ فٕي الثغاتٛاع( كبغٍيٓ اِغ صٔضاْ ؿبػي
 ِظکٛع ػجبعتٕض اػ گغٖٚ ٘بيي کٗ فبلض ِضعک ػٍّي صع عكتٗ صٔضاْ ؿبػي اػ ِغاکؼ آِٛػكي كبغٍيٓ صع اِغ صٔضاْ ؿبػي ِلّٛي لبْٔٛ

  :ِؼتجغ لبٔٛٔي ٘ـتٕض ٚ كبًِ گغٖٚ ٘بي طيً ِي ثبكٕض
صٔضاْ ؿبػي   ِٛفك ثٗ اسظ پغٚأٗ کّک تکٕيـي8/2/54ٓلبْٔٛ اكتغبي کّک صٔضاْ پؼكکبْ تجغثي ِوٛة  2افغاصي کٗ عجك تجوغٖ  -1

  .گغصيضٖ أض

 8/2/1354أض صع آػِْٛ ِغثٛط ثٗ اكتغبي کّک صٔضاْ پؼكکبْ تجغثي ِوٛة  كبغٍيٓ اِغ صٔضاْ ؿبػي کٗ ثٕب ثٗ ػٍٍي ِٛفك ٔلضٖ -2
  .كغکت ّٔبيٕض

ؿبػي هبصعٖ اػ ؿبػِبْ ٘بي آِٛػكي غيغ  كبغٍيٓ صاعاي گٛا٘يٕبِٗ ٘بي ِجٕي ثغ عي صٚعٖ آِٛػكي اِٛع ِغثٛط ثٗ صٔضاْ -3
  .صألگب٘ي

  .اؿتشضاِي ٚ يب گٛا٘ي اكتغبي صع ِغاکؼ ٚ ثشق ٘بي صٔضاْ ؿبػي صٌٚتي كبغٍيٓ صاعاي دکُ-4
  .اِغ صٔضاْ ؿبػي صع ثشق سوٛهي ٚ کبعگب٘ٙبي صٔضاْ ؿبػي ِٛجٛص كبغٍيٓ -5

 

 الثغاتٛاع  يب كبغٍيٓ فٕي ٚظبيف کّک تکٕيـيٓ ٘بي کبعگبٖ ٘بي صٔضاْ ؿبػي -فوً ؿَٛ
کّک  آئيٓ ٔبِٗ، کّک تکٕيـيٓ صٔضاْ ؿبػ ثٗ كشوي اعالق ِي كٛص کٗ ثغ اؿبؽ تجوغٖ صَٚ لبْٔٛ ِغبثك ِٛاص ٘لتُ اٌي يبػصُ٘

  .صٔضاْ پؼكکبْ تجغثي پغٚأٗ کّک تکٕيـيٓ صٔضاْ ؿبػي صعيبفت کغصٖ اؿت
ثؼٕٛاْ كبغً فٕي )ِـؤٌٚيٓ ِغثٛعٗ  تکٕيـيٓ صٔضاْ ؿبػي ِي تٛأض ِٕذوغا صع کبعگبٖ ٘بي صٔضاْ ؿبػي ػيغ ٔظغ ِـتميُ کّک

  .کبع ّٔبيض ٚ ثٗ ٘يچ ٚجٗ دك صائغ کغصْ کبعگبٖ ِـتمً عا ٔضاعص(الثغاتٛاع 

کّک صٔضاْ پؼكکبْ تجغثي ٚ يب عإّ٘بيي آٔبْ  کبعگبٖ صٔضاْ ؿبػي ثٗ ٚادضي اعالق ِي كٛص کٗ صع آْ جب ثٗ صؿتٛع صٔضاْ پؼكکبْ يب
  .ِـؤٚي ٚ کبعکٕبْ ٔجبيض ِـتميّب ثب ثيّبعاْ ص٘بْ ٚ صٔضاْ تّبؽ صاكتٗ ثبكٕض أٛاع پغٚتؼ٘بي ص٘بٔي تٙيٗ ِي گغصص ٚ

ِضعک تکٕيـيٓ صٔضاْ ؿبػي اػ ِغاجغ طي هالح يب  پغٚأٗ تأؿيؾ کبعگبٖ ٘بي صٔضاْ ؿبػي ِـتمً ثٗ ٔبَ ِتمبضيبٔي کٗ دضالً صاعاي
  .ثٙضاعي ٘بي ِذً البِت تذت ػٕٛاْ ِـؤٚي کبعگبٖ هبصع سٛا٘ض كض کّک صٔضاْ پؼكکي تجغثي ٘ـتٕض تٛؿظ

  .صٕ٘ض تٛإٔض اِٛع ِغثٛط ثٗ صٔضاْ ؿبػي عا ثضْٚ اسظ پغٚأٗ کبعگبٖ، صع ِغت سٛص أجبَ صٔضاْ پؼكکبْ ِي
  .ثٙضاعي اؿت تؼييٓ ٔٛع کبعگبٖ ٚ ِلشوبت ٚؿبئً آْ ثب اصاعٖ کً سضِبت ثٙضاكتي ٚ ٚػاعت

٘يچ ِـؤٚي کبعگب٘ي دك ٔضاعص صع ثيق اػ يک ِذً کبعگبٖ  پغٚأٗ تأؿيؾ کبعگبٖ ثبيـتي صع ِذً کبعگبٖ صع جبي ِٕبؿجي ٔوت كٛص ٚ

  .صٔضاْ ؿبػي صائغ ّٔبيض

 
 

 5دوداوساز تبصري 

 1366 لبْٔٛ تؼييٓ ٚضغ كغٍي صٔضأـبػاْ تجغثي ِوٛة ٘فتُ تيغ ِبٖ 5ِلٌّٛيٓ تجوغٖ 

 تؼغيف 

  صٔضأـبػي 5ٚؿبػي کٗ ثب دضالً صٖ ؿبي ؿبثمٗ صٔضاْ ؿبػي ٚ صاعاي ِضعک پبيبْ صٚعٖ اثتضايي ثبكٕض ٚ صاعاي ِجٛػ ِؼتجغ تجوغٖ  صٔضاْ

  .ِجبػٔض ثٗ کبع سٛص اصاِٗ صٕ٘ض هغفب ثٗ کبع لبٌت گيغي ٚ صٔضاْ ؿبػي ثپغصاػٔض ٚ صع کبع صٔضاْ پؼكکي صسبٌت ٔکٕٕض،
 

– ػوت ولي – تغِيُ - صاكتٗ ثبكٕض ٚ اؿتفبصٖ اػ يٛٔيت ٚ اثؼاع٘بي تغاف صٔضاْ (ِجٛػ اكتغبي )ايٓ گغٖٚ ثبيـتي صاعاي پغٚأٗ ِؼتجغ 
 . وليضْ صٔضاْ صع ِذً وبع آٔبْ صسبٌت غيغ ِجبػ صع اِٛع پؼكىي ِذـٛة ِيگغصص

  کّک صٔضاْ پؼكکبْ تجغثي ٚ ثيّٗ سضِبت صعِبٔي
صعِبٔي ِـتشضِيٓ صٌٚت ِوٛة   لبْٔٛ تأِيٓ سضِبت5لبْٔٛ عاجغ ثٗ اٌذبق يک تجوغٖ ثٗ ِبصٖ ) 3/4/1361جٍـٗ ِٛعر  صع

اجبػٖ صاصٖ كض  (ثٙضاكت، صعِبْ ٚ آِٛػف پؼكکي)آْ ثٗ ٚػاعت ثٙضاعي  ثٗ توٛيت ِجٍؾ عؿيض کٗ ثٗ ِٛجت ِبصٖ ٚادضٖ (27/12/1351
دضٚص هالديت فٕي اػالَ كضٖ صع  لبْٔٛ ٚ ضٛاثظ ٚ ِمغعات لبٔٛٔي ِٕضعج صع آئيٓ ٔبِٗ کّک صٔضاْ پؼكکبْ تجغثي ٚ صع کٗ ثب عػبيت کبًِ

لغاعصاص ثيّٗ صعِبٔي ثب آٔبْ فمظ صع ؿغخ عٚؿتب٘ب ٚ كٙغ٘بي کّتغ اػ صٖ ٘ؼاع  آئيٓ ٔبِٗ ِظکٛع ثغ عجك ضٛاثظ ايٓ لبْٔٛ ٔـجت ثٗ ػمض
  .الضاَ ّٔبيض ٔفغ

 

 عىاويه شاغليه حرف دوداوپسشكي 

  (عصٖ ٘بي كغٍي ثب تذويالت ػبٌي صألگب٘ي)

اعتٛصٔـي، جغادي فه ٚ هٛعت ، ثيّبعيٙبي ص٘بْ ٚ تلشين ، صٔضأپؼكىي وٛصوبْ :صٔضأپؼكه ِتشون صع يىي اػ عكتٗ ٘بي تشووي . 1

" ، پغٚتؼ٘بي صٔضأي ، صٔضأپؼكىي تغِيّي ، عاصيٌٛٛژي ص٘بْ ٚ صٔضاْ ، پغيٛصٚٔتٌٛٛژي ، پبتٌٛٛژي ص٘بْ ٚصٔضاْ ، ِٛاص صٔضأي ٚاسيغا



 صٔضأپؼكىي اجتّبػي 

 (جغاح صٔضأپؼكه يب صٔضأپؼكه ػِّٛي )صٔضأپؼكه . 2

 (فبعؽ اٌتذويً عغح ثٙضاكتىبع ص٘بْ ٚ صٔضاْ ثب ِضعن فٛق صيپٍُ فٕي )ثٙضاكتىبع ص٘بْ ٚ صٔضاْ . 3

 (فٛق صيپٍُ پغؿتبعي صٔضأپؼكىي )پغؿتبع صٔضأپؼكه . 4

  (فٛق صيپٍُ پغٚتؼ٘بي صٔضأي )تىٕـيٓ پغٚتؼ٘بي صٔضأي . 5
 

  

 
 


