
ام اب طابترالوادتم تالاوسیریگهر دک یروآدایتاصخشم تیور و یریگیپمان تبثمادختسا طیارشتسخن هحفص

ادخ مانب

ززییررببتت  ییممییششووررتتپپ  تتککررشش  ییررااککممهه  ههبب  تتووععدد  ییههگگآآ

هرهب یاهتمس رد دوخ زاین دروم یناسنا یورین دوبمک ،یا هعسوت یاهحرط فادها دربشیپ روظنمب دراد رظن رد زیربت یمیشورتپ تکرش لاعتم دنوادخ زا تناعتسا اب

یسانشراک،ینادراک یلیصحت عطاقم رد نز/درم طیارش دجاو نایضاقتم نیب زا ار ...و یناگرزاب و یلام تیریدم ،یسدنهم و ینف تامدخ ،تاریمعت و یرادهگن ،یرادرب

/راک نوناق قبط تقوم تدم دادرارق داقعنا اب و )شنیزگ و یتعنص بط تانیاعم و ینف ،یمومع هبحاصم ،یتخانشناور و یبتک نومزآ( هدش هتفرگ رظن رد طیارش قبط

.دیامن بذج تقو مامت لغاش و میقم تروصب و یعامتجا نیمات

یلیصحت فلتخم عطاقم رد یناسنا یورین یاهیدنمزاین لودج *

شیارگیلیصحت هتشرفیدر
یلیصحت عطقم

زاین دروم
تیسنج

1
/یمیش یسدنهم

رمیلپ یسدنهم
درمیسانشراکییاذغ عیانص زج هب اه شیارگ هیلک

درمیسانشراکشیارگ نودب/عیزوت یاه هکبش /تردق یاه شیارگقرب یسدنهم2

درمیسانشراکشیارگ نودب/لرتنک/قیقد رازبا/کینورتکلا یاه شیارگقرب یسدنهم3

درمیسانشراکاه شیارگ هیلککیناکم یسدنهم4

یسانشراکاه شیارگ هیلکعیانص یسدنهم5
/ درم

نز

درمیسانشراکیدربراک و ضحمیمیش6

یسانشراکاه شیارگ هیلکیناگرزاب تیریدم7
/ درم

نز

8
و یلام تیریدم

یرادباسح
یسانشراکاه شیارگ هیلک

/ درم

نز

قرب ینادراک9
و لاقتنا/تردق/قرب ینف نادراک/یتعنص قرب/لرتنک/قیقد رازبا/کینورتکلا

شیارگ نودب/کینکتورتکلا/عیزوت
درمینادراک

درمینادراکییاذغ عیانص شیارگ زجب اه شیارگ هیلکیمیش ینادراک10

درمینادراکاه شیارگ هیلککیناکم ینادراک11

تروص رد و دنیامن تکرش نومزآ رد دنناوت یم یراکمه هب توعد یهگآ رد یسانشراک عطقم ندوب زاجم طرش هب دشرا یسانشراک کردم یاراد نایضاقتم :1 هرصبت

.دوب دهاوخ زیربت یمیشورتپ تکرش اب یضاقتم دادرارق کالم اهنآ یسانشراک کردم ،لحارم هیلک رد یلوبق

::ننااببللططوواادد  ییصصااصصتتخخاا  وو  ییممووممعع  ططییااررشش
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.ناریا یمالسا یروهمج روشک تیعبات -1

.ناریا یمالسا یروهمج ماظن هب یلمع مازتلا و روشک یمسر نایدا زا یکی هب نیدت -2

.مئاد تیفاعم تراک ای و یمومع هفیظو ماظن تمدخ نایاپ تراک نتشاد -3

.دشاب یبتک نومزآ خیرات زا لبق دیاب ینوناق مئاد تیفاعم تراک رودص ای و هفیظو تمدخ زا صیخرت خیرات :2 هرصبت

.دشاب یم شنیزگ و یتعنص بط تانیاعم هب طونم ییاهن شریذپ ،ینف ،یمومع هبحاصم ،یتخانشناور و یبتک نومزآ رد نایضاقتم ندش هتفریذپ تروص رد :3 هرصبت

.زیربت یمیشورتپ تکرش یتعنص بط دیئات اب یتخانشناور و ینامسج لماک ییاناوتو یتسردنت زا یرادروخرب -4

.یتلودریغو یتلود یاهنامزاس و اههاگتسد رگید رد تمدخ دهعت مدع -5

.دنشاب تفن تعنص هعبات یاهدحاو مادختسارد ینامیپ ای یمسر تروص هب دیابن نابلطواد -6

.ردخم داوم هب دایتعاو یقالخا داسف هب راهتشا مدعو حالصیذ عجارم دیئات اب یرفیک هنیشیپءوس نتشادن -7

.،یلیصحت فلتخم عطاقم رد یناسنا یورین یاهیدنمزاین لودج اب بسانتم یلیصحت کردم نتشاد -8

دشرا یسانشراک و یسانشراک یلیصحت کرادم ناگدنراد نینچمه .دنتسین نیئاپ یلیصحت عطاقم رد تکرش هب زاجم یرتکد یلیصحت کرادم ناگدنراد -4 هرصبت

بذج لحارم همادا زا بذج دنیآرف زا هلحرم ره رد عوضوم نامتک ندش صخشم اب و تروصنیا ریغ رد .دنتسین )ینادراک(رت نیئاپ یلیصحت عطاقم رد تکرش هب زاجم

.تشاد دهاوخن یضارتعا هنوگچیه قح یضاقتم و دمآ دهاوخ لمع هب تعنامم یضاقتم

.دشاب یم13 ینادراک و 14 یسانشراک، 15 دشرا یسانشراک عطاقم نابلطواد هیلک یارب لدعم لقادح -9

.دش دهاوخ روظنم لوبق دروم لک لدعم لقادح رد لیلقت هرمن کی یتلود یاههاگشناد زا یهاگشناد یلیصحت کرادم ناگدنراد یارب -5 هرصبت

30 و یسانشراک یلیصحت کردم ناگدنراد یمامت یارب نس لاس 32، دشرا یسانشراک یلیصحت کردم ناگدنراد یمامت یارب نس لاس 34 رثکادح ندوب اراد -10

.دشاب یم یرورض یبتک نومزآ یرازگرب خیرات ات ینادراک یلیصحت کرادم یارب نس لاس

کی طبترم و دیفم راک هقباس لاس ره یازا هب و لاس ود رثکادح فقس ات )یلبق راک لحم زا یهاوگ و همیب(ربتعم یهاوگ هئارا اب طبترم تمدخ هقباس تدم -6 هرصبت

قوقح نییعت و ینامزاس تمس صیصخت رد یریثات طبترم ریغ و طبترم زا معا یلبق یراک قباوس تسا رکذ هب مزال .دش دهاوخ هفاضا هدش مالعا نس رثکادح هب لاس

.تشاد دهاوخن یضاقتم یایازم و

دوجو ینس تیدودحم دنیامن یم تکرش ورین بذج نومزآدنیآرف رد تیعضو لیدبت روظنمب هک زیربت یمیشورتپ تکرش رد لغاش یراکنامیپ نانکراک یارب -7 هرصبت

.درادن

حیضوت هب مزال .دشاب هتفرگرارق یروانف و تاقیقحت مولع ترازو دیئات دروم هک دشاب یم یمادختسا نومزآ رد تکرش یارب لوبق لباق یدارفا یلیصحت کردم -11

.دشاب یمن قوف دروم لماش لداعم کرادم تسا

،دندرگ رتالاب یلیصحت کردم ذخا هب قفوم تمدخ نیح رد ،هدش هتفریذپ دارفا هچنانچ و هدوب تکرش زاین دروم یهگآ رد هدش مالعا یلیصحت عطاقم طقف -8 هرصبت

.تشاد دهاوخن دیدج تمس رد ءاقترا ای و هذوخأم کردم لیدعت اب هطبار رد یدهعت هنوگ چیه تکرش

رد )هتسشنزاب و لغاش(نانکراک نادنزرف و رتالاب و دصرد25 نازابناج و،ءادهش مظعم یاه هداوناخ ناگدننک تکرش تهج ،یبتک نومزآ رد هبستکم هرمن هب -12

.دش دهاوخ هفاضا )%10(زیربت یمیشورتپ تکرش

.دریگ یم قلعت اهنآ زا یکی اهنت ،قوف تازایتما زا دروم کی زا شیب ندوب اراد تروص رد -9 هرصبت

.دنیامن تکرش نومزآ رد دنناوت یم روشک یاهناتسا مامت زا نایضاقتم -13

یضعب رد نیبلطواد تکرش مدع ای و هبستکم تازایتما ساسا رب نیمات ناکما مدع تروص رد و دوب دهاوخ )%60(لقادح یموب طیارش دجاو نایضاقتم بذج دادعت-14

.دش دهاوخ نیمات دنشاب هدومن بسک یرتالاب زایتما هک ییایفارغج قطانم ریاس ناگدش هتفریذپ نیب زا ،اه هتشر زا



.دشاب یم یقرش ناجیابرذآ ناتسا نکاس یلاوتم لاس راهچ ای و ملپید ذخا لحم ای و همانسانش رودص لحم ای و دلوت لحم ،ندوب یموب صیخشت کالم -10 هرصبت

یلاوتم لاس راهچ اب نابلطواد یموب طیارش زارحا یارب...و رهش /شخب/لحم یاروش دیئات سپس و یلحم داهشتسا ریظن لدتسم کرادم هئارا تسا حیضوت هب مزال

.تسا یرورض یقرش ناجیابرذآ ناتسا نکاس

::  ننووممززآآ  مماانن  تتببثث  للححااررمم  وو  ززاایینن  ددرروومم  ککررااددمم

.مان تبث یاضاقت یکینورتکلا مرف لیمکتو https//tpco.iran-azmoon.irیناشن هب زیربت یمیشورتپ تکرش تیاس بو هب هعجارم -1

هدومن نکسا تیاب ولیک 200 رثکادح مجح و JPG تمرف اب و لسکیپ 200 عافترا و 150 ضرع اب ار دوخ یلنسرپ 3*4 سکع تسیاب یم نایضاقتم :سکع لاسرا -2

.دنیامن یراذگراب هطوبرم تمسق رد و

هب مان تبث تهج 1401/09/30 خروم هبنشراهچ زور 24 تعاس تیاغل 1401/09/17 خروم هبنش جنپ زور دنناوت یم مزال طیارش ندوب اراد تروص رد نابلطواد -3

ناونع هب لایر )1،500،000( لایر رازه دصناپ و نویلیم کی غلبم نیالنآ زیراو و یتساوخرد تاعالطا هئارا زا سپ و هعجارم زیربت یمیشورتپ تکرش یتنرتنیا سردآ

.دوب دهاوخن رودقم 1401/09/30 خیرات زا دعب مان تبث تسا رکذ هب مزال .دنیامن مادقا دوخ یریگهر دک ذخا هب تبسن مان تبث هنیزه

.دش دهاوخ مالعا رکذلا قوف هناماس قیرط زا و تراک تفایرد نامز رد نارهت و زیربت یاهرهش رد نومزآ یرازگرب لحم و قیقد نامز -4

ییارجا مهم یاه خیرات و یدنبنامز همانرب

یریگهر دک ذخا و یکینورتکلا هناماس رد مان تبث1401/09/30 تیاغل 1401/09/17

نومزآ یامنهار هگرب و هسلج هب دورو تراک تفایرد و تیاس بو هب هعجارم1401/10/08 خروم حبص 07 یلا 1401/10/05 خروم

یملع نومزآ یرازگرب1401/10/09 خروم هعمج ای 1401/10/08 خروم هبنشجنپ

.دش دهاوخ مالعاً ابقاعتم طبترم یرادا تافیرشت و لحارم ریاس

دشاب یم یسررب لباق ،تادنتسم هئارا اب جیاتن مالعا زا سپ زور 10 ات رثکادح یلامتحا تاضارتعا

::  ممههمم  تتااککنن

هب مادقا سپس دنیامن هعلاطم ًاقیقد ار نآ تاجردنم و هعجارم تیاس بو رد دوجوم مرف لیمکت هوحن یامنهار هب مان تبث زا لبق تسیاب یم یمارگ نابلطواد -1

.دنیامن یکینورتکلا مان تبث مرف لیمکت

.ددرگ مالعا یضاقتم هب متسیس قیرط زا یریگهر هرامش هک دشاب یم لیمکت ینامز مان تبث -2

یهگآ طیارش اب هدش هئارا کرادم تاجردنم رد یتریاغم هچنانچ تسا یهیدب .دشاب یم یضاقتم صخش هدهع هب یتنرتنیا تیاس رد تاعالطا تبث تحص تیلوئسم -3

.تشاد دهاوخن یضارتعا هنوگچیه قح یضاقتم و دمآ دهاوخ لمع هب تعنامم هلحرم ره رد یضاقتم بذج لحارم همادا زا دشاب هتشاد دوجو تکرش

.دشاب یم یرورض نومزآ یرازگرب زور رد یلم تراک ای همانسانش و هسلج هب دورو تراک نتشاد هارمه -4

،یبلطواد هرامش ،لدعم ،یلیصحت کردم ،دوخ یدرف تاصخشم لرتنک هب تبسن ،تیاس قیرط زا نومزآ هسلج هب دورو تراک ذخا زا سپ تسیاب یم نابلطواد -5

.دنیامن مادقا نومزآ یرازگرب لحم و یلدنص هرامش

.دشاب یم دوجوم تیاس رد نومزآ عبانم -6

::  ممههمم  تتااررککذذتت

.دشاب یمن کرادم لاسرا هب یزاین و هدوب یتنرتنیا تروص هب و https://tpco.iran-azmoon.ir یناشن هب تکرش تیاس بو قیرط زاً افرص نایضاقتم مان تبث-1

.دش دهاوخن درتسم هجو چیه هب نومزآ رد تکرش هنیزه -2

یاه نومزآ ،یبتک نومزآ رب لمتشم ( یمادختسا لحارم یمامت رد نایضاقتم تیقفوم ساسا رب تکرش رد یناسنا یورین بذج هک تسا حیضوت هب مزال -3



بسک ار مزال تیقفوم قوف لحارم زا کی ره رد نایضاقتم هچنانچ و دریذپ یم تروص )یتعنص بط تانیاعم و شنیزگ ،یصصخت و یمومع هبحاصم ،یتخانشناور

.دیدرگ دهاوخ یفتنم نانآ یمادختسا لحارم همادا عوضوم ،دنیامنن

.دنتسه یسانشراک عطقم رد مان تبث هب زاجم ،دنشاب یسانشراک کردم اب طبترم ناشیا دشرا یسانشراک کردم هک یتروص رد افرص نابلطواد هیلک -4

ییاهن ناگدش هتفریذپ و دشاب یم یناسنا یورین یدنمزاین لودج اب طبترم یلیصحت یاه هتشر و زیربت یمیشورتپ تکرش رد لاغتشا روظنمب ًافرص ورین بذج -5

.دش دنهاوخ راکب لوغشم یراکزور /یراکتبون تروصب تکرش زاین هب هتسب

.دش دهاوخ ذخا هطوبرم یاه هنیزه فارصنا تروص رد دش دهاوخ ذخا لاس5 لقادح تدم هب زیربت یمیشورتپ رد تمدخ یرضحم دهعت ،ییاهن ناگدش هتفریذپ زا -6

.دیامن مان تبث یناسنا یورین یاهیدنمزاین لودج یاه فیدر زا یکی رد ،دشاب یم زاجم طقف یضاقتم ره -7

.درادن ییاهن ناگدش هتفریذپ ناکسا هنیزه و نکسم نیمات هب تبسن یدهعت چیه تکرش -8

تراک تفایرد ماگنه هب تسا مزال دنتسه انورک هب التبم هک ینابلطواد تسا رکذ نایاش .دشاب یم یمازلا نومزآ هسلج هب دورو یارب انورک نویسانیسکاو تراک هئارا -9

.دوش هتفرگ رظن رد مزال تادیهمت ات دنیامن یراهظا دوخ هطوبرم تیاس بو رد نومزآ هسلج هب دورو

:نومزآ داوم

نومزآداومهتشر ناونع

یسدنهم /یمیش یسدنهم

رمیلپ
تایضایر دربراک - لرتنک - روتکار - تالایس - دحاو تایلمع و مرج لاقتنا - کیمانیدومرت - ترارح لاقتنا

هکبش/تردق – قرب یسدنهم

عیزوت یاه

و هلر -یکیرتکلا یریگ هزادنا - 2 و 1 نیشام – لرتنک - 2 و 1 تردق یاه متسیس یسررب - 2 و 1 رادم

تظافح

،کینورتکلا – قرب یسدنهم

قیقد رازبا ،لرتنک
سیطانغمورتکلا - لرتنک - 2 و 1 کینورتکلا – یریگهزادنا - یقطنم رادم - 2 و 1 رادم

تاشاعتراو کیمانید-حلاصم تمواقم-کیتاتسا-ترارح لاقتنا-تالایس-کیمانیدومرتکیناکم یسدنهم

عیانص یسدنهم
یزیر همانرب-یسدنهم داصتقا-یسدنهم رامآ-2و1تایلمعرد قیقحت–هژورپ لرتنک-تیریدم و نامزاس ینابم

یریگ میمصت و لیلحت و هیزجت -یدوجوم لرتنک و دیلوت لرتنکو

یلآ یمیش رد یجنس فیط دربراک -1،2،3یلآ یمیش -1،2کیزیف یمیش -1،2،3هیزجت یمیشیمیش

یناگرزاب تیریدم
رد نآ دربراک و رامآ -یرادباسح لوصا _نالک و درخ داصتقا -یناگرزاب قوقح -تیریدم رد نآ دربراک و تایضایر

یرادکناب و زرا لوپ -تیریدم

یرادباسح و یلام تیریدم
لوصا -یسرباسح-یرادباسح لوصا -نالک و درخ داصتقا -لامتحا و رامآ - تیریدم رد نآ دربراک و تایضایر

یلام یاهتروص لیلحت و هیزجت -یراذگ هیامرس و کسیر ینابم-یلام تیریدم

یقطنم رادم - کینورتکلا –قرب هاگراک –یچیپ میس هاگراک و یژولونکت –نیشام –یکیرتکلا یاهرادمقرب ینادراک

یمیش ینادراک
لاقتنا و دحاو تایلمع لوصا -یلآ یمیش -تالایس کیناکم – کیمانیدومرت -یژرنا و مرج هنزاوم -ترارح لاقتنا

مرج

ترارح عیزوت- حلاصم تمواقم و کیتاتسا - تالایس -کیناکم کیزیف-ترارح کیزیفکیناکم ینادراک

یسیلگنا نابز - رتویپماک ینابم -دادعتساو شوه -یسراف تایبدا و نابزیمومع سورد


