
....... ًتیجِ هشاوض ثْذاضتی ثٌذی ستجِ ضوي گشدیذُ هَظف........ ،۱۳ هبدُ اغالح لبًَى اجشایی ًبهِ آییي.......  هبدُ اسبسثش-۱

 .ثشسبًذ هشدم ػوَم اعالع ثِ سا آخش ضذُ اًجبم ثْذاضتی ثبصسسی

 ۳- ٍصاست- دٍاصدُ .۲            ۲ – ٍصاست- چْبس ٍ چْل.۱

 ۲ -ثْذاؿتی هؼبًٍت -چْبس ٍ چْل.۴       ۳-ؿتیثْذا هؼبًٍت-دٍاصدُ .۳

 ًیست هحل ثْذاضت هسئَل گضیٌِ وذام -۲

 ؿْشػتبى ثْذاؿت هشوض سئیغ .۲           هحیط ثْذاؿت وبسؿٌبع .۱

 سٍػتبیی ٍ ؿْشی دسهبًی ثْذاؿتی هشوض سئیغ . ۴              داًـگبُ ثْذاؿتی هؼبٍى .۳

 اص سا آى یب ٍ اًذ ًٌوَدُ وست سا سیت دسیبفت جْت الصم اهتیبص ضذُ اًجبم ثبصسسی ثشاسبس وِ یشدهیگ تؼلك ٍاحذّبیی ثِ ستجِ ایي - ۳

 است ضذُ اػوبل آًْب خػَظ دس ًظبست دستگبُ تَسظ الصم لبًًَی الذام ٍ اًذ دادُ دست

 ػالهت ػیت ۱ ثْذاؿتی ستجِ .۲                       ػیت دسیبفت اًتظبس دس ثْذاؿتی ستجِ.۱

 ثْذاؿتی ستجِ فبلذ .۴                                   تؼلیك حبل دس ثْذاؿتی ستجِ .۳

 است اهتیبصی دٍ ٍ یه تشتیت ثِ صیش ثحشاًی غیش هَاسد اص یه وذام- ۴

 دػت ؿؼتـَی ساٌّوبی -دخبًیبت اػتؼوبل هوٌَػیت .۱

 بىوبسوٌ ثشای اػتشاحت اتبق ٍخَد-ؿخصی ٍػبیل ًگْذاسی خْت هـخص هحل .۲

 ؿذُ فشآٍسی ٍ خبم غزایت هَاد خذاػبصی -اٍلیِ ّبی ووه خؼجِ .۳

 وبسوٌبى ثشای اػتشاحت اتبق ٍخَد - هتفشلِ افشاد ٍسٍد هوٌَػیت .۴

 :است صیش ضشح ثِ اداسی هشاتت سلسلِ اختیبس تفَیض ػذم غَست دس -۵ 

 هحل ثْذاؿت هؼئَل - ای حشفِ ٍ هحیط ثْذاؿت هٌْذػی گشٍُ هذیش - داًـگبُ ثْذاؿتی هؼبٍى -هحیط ثْذاؿت ثبصسع .۱

 هحل ثْذاؿت هؼئَل - داًـگبُ ثْذاؿتی هؼبٍى - سٍػتبیی ٍ ؿْشی دسهبًی ثْذاؿتی هشوض سئیغ - هحیط ثْذاؿت ثبصسع .۲

 هحیط ثْذاؿت هؼئَل وبسؿٌبع - ای حشفِ ٍ هحیط ثْذاؿت هٌْذػی گشٍُ هذیش - داًـگبُ ثْذاؿتی هؼبٍى - هحیط ثْذاؿت ثبصسع .۳

 هحل ثْذاؿت هؼئَل - هحیط ثْذاؿت هؼئَل وبسؿٌبع - سٍػتبیی ؿْشی دسهبًی ثْذاؿتی هشوض سئیغ - هحیط ثْذاؿت ثبصسع .۴

 



 سستَساى ایي صیش هَاسد ثِ تَجِ ثب است ضذُ وست اهتیبص ۷۲ تبوٌَى سستَساًْب گشٍُ اص اهىٌِ لیستْبی چه ثِ تَجِ ثب ثبصسسی پی دس -۶

 هیىٌذ دسیبفت اس سالهت سیت اص ستجِ وذام

 ٍػبیل ثب اٍلیِ ّبی ووه خؼجِ -ًیؼت دیذ هؼشض دس ؿىبیبت ثِ سػیذگی تلفي -داسد ٍخَد دخبًیبت اػتؼوبل هوٌَػیت تبثلَی -

 ػیٌه -داسد ٍخَد وبسوٌبى اػتشاحت ثشای هٌبػت هحل -هیگیشد اًدبم دسػتی ثِ هٌدوذ هَاد صدایی یخ -داسد ٍخَد هٌبػت

 .ّؼتٌذ ثْذاؿتی وبست داسای وبسوٌبى -یؼتً گشم آة داسای ظشفـَیی

 ًویگیشد تؼلك .۲                      ػالهت ػیت ۱ ثْذاؿتی ستجِ .۱

 تؼلیك حبل دس .۴                    ػالهت ػیت دٍ ثْذاؿتی ستجِ .۳

 است هبدُ چٌذ ثش هطتول سالهت سیت اػغبی دستَسػول -۷

 هبدُ ۷ .۲            هبدُ ۸ .۱

 هبدُ ۶ .۴          بدُه ۱۸ .۳

 است صیش هَسد وذام سالهت سیت اػغبی دستَسػول ضوبسُ -۸

۱. ۱۸۸۳۹۲۸۷ 

۳۰۱۸۸۳۹۲۸۱ 

۴۰۱۸۸۳۹۲۸۲ 

 است صیش هَسد وذام غزایی هَاد ػشضِ سیبس ٍاحذ ثْذاضتی پشٍاًِ ٍ غالحیت غذٍس اجشایی دستَسػول ضوبسُ -۹

۱. ۱۸۸۳۹۲۸۲ 

۲. ۱۸۸۳۹۲۸۳ 

۳. ۱۸۸۳۹۲۰۱ 

۴. ۱۸۸۳۹۲۸۴ 

 تَسظ ٍ است غزایی هَاد ػشضِ سیبس ٍاحذ غالحیت غذٍس اجشایی دستَسػول ثِ هشثَط ۱۳ هبدُ اجشایی ًبهِ آییي هبدُ وذام -۱۱

 هیگشدد اثالؽ ٍاحذ وذام

 هؼبًٍت -۴۴ .۲                             ٍصاست – ۴۴ .۱

 ٍصاست - ۴۵ .۴                          هؼبًٍت – ۴۵ .۳



 ًیست خغشًبن ثبلمَُ غزایی هَاد هطخػبت اص صیش ّبی گضیٌِ اص یه وذام -۱۱

 ۴۰۶ هؼبٍی یب ووتش ph - ووتش یب ۸۰۸۵ آة فؼبلیت .۱

 ّؼتٌذ ػن هَلذ یب ثیوبسیضا ّبی هیىشٍاسگبًیؼن سؿذ اص حوبیت ثِ لبدس .۲

 سًذدا دهب ٍ صهبى وٌتشل ثِ ًیبص ّب هیىشٍاسگبًیؼن سؿذ اص خلَگیشی ٍ ایوٌی حفظ ثشای .۳

 ثبؿذ۰۰۰  ٍ هشؽ تخن ، لجٌی هحصَالت ؿیش، آى اص ثخـی یب توبم دس وِ غزایی ّش .۴

 ًیست پطتیجبى ٍاحذ ضشٍسی تسْیالت اص صیش ّبی گضیٌِ اص یه وذام -۱۲

 ٍصاست تبییذ هَسد آثشػبًی ؿجىِ ثِ اتصبل .۱

 اضطشاسی ثشق داؿتي ٍ ػشاػشی ثشق ؿجىِ ثِ اتصبل .۲

 هٌبػت ّبی ٍیظگی ٍ ظشفیت ثب اًجبس ثَدى داسا .۳

 ػوَهی ًمل ٍ حول ػیؼتن ثِ اتصبل .۴

 هیطَد غبدس صیش ّبی ٍاحذ اص یه وذام تَسظ ثْذاضتی پشٍاًِ -۱۳

 ثْذاؿت هشوض .۲           ثْذاؿتی هؼبًٍت .۱

 ۳ ٍ ۱ ّبی گضیٌِ .۴                        ٍصاست .۳

 است؟ صیش هَسد اموذ ثْذاضتی ویفیت اص ضىبیبت جْت تلفي ضوبسُ -۱۴

۱. ۱۴۹۸ 

۲. ۱۴۹۸۸ 

۳. ۱۸۴۹ 

۴. ۱۸۴۹۸۸ 

 است تجػشُ چٌذ ٍ هبدُ چٌذ ثش هطتول تشتیت ثِ غزایی هَاد ػشضِ سیبس ٍاحذ غالحیت غذٍس اجشای دستَسػول -۱۵

 تجصشُ ۳ ٍ هبدُ ۸ .۲            تجصشُ ۴ ٍ هبدُ ۱۸ .۱

 تجصشُ ۷ ٍ هبدُ ۴۵ .          ۴تجصشُ ۲ ٍ هبدُ ۷ .۳



 است سبل چٌذ حذالل پطتیجبى ٍاحذ ثشداسی ثْشُ اجبصُ -۱۶

 ػبل ۱۰۵ .۲                 ػبل ۲ .۱

 ػبل ۱ .۴                ػبل ۳ .۳

 هیجبضذ دسست سیبس ٍاحذ ثب ساثغِ دس صیش ّبی گضیٌِ اص یه وذام -۱۷

 ثبؿذ داؿتِ سا آة لیتش ۴۵ گٌدبیؾ ثبیذ آؿبهیذًی آة هخضى .۱

 ثبؿذ آة رخیشُ هخضى گٌدبیؾ ثشاثش ۱۰۲۵ ثبیذ فبضالة رخیشُ هخضى گٌدبثؾ .۲

 ثبؿذ ػبًتیگشاد دسخِ ۴۸ حذالل ثبیذ گشم آة دهبی .۳

 ثبؿذ داؿتِ ٍخَد ػبًتیگشاد دسخِ ۵۳ حذالل دهبی دس ثبیذ ؿذُ ثٌذی ثؼتِ غزایی هَاد داؿتي ًگِ گشم تدْیضات .۴

 است صیش هَسد وذام اغٌبف آهَصضگبُ فؼبلیت ٍ تبسیس دستَسػول ضوبسُ -۱۸

۱. ۱۸۸۳۹۲۸۱ 

۲. ۱۸۸۳۹۲۸۹ 

۳. ۱۸۸۳۹۲۸۴ 

۴. ۱۸۸۳۹۲۸۳ 

 اثالؽ ٍاحذ وذام تَسظ ٍ است ۱۳ هبدُ اغالح لبًَى اجشایی ًبهِ آییي هبدُ وذام ثِ هشثَط اغٌبف آهَصضگبُ تبسیس دستَسػول -۱۹

 هیگشدد

 هؼبًٍت -۴۴ هبدُ  .۲             هؼبًٍت – ۴۱ هبدُ .۱

 ٍصاست - ۴۴ هبدُ .۴               صاستٍ – ۴۱ هبدُ .۳

 

 است تجػشُ چٌذ ٍ هبدُ چٌذ ثش هطتول اغٌبف آهَصضگبُ تبسیس دستَسػول -۲۱

 تجصشُ ۷ ٍ هبدُ ۴۵ .۲         تجصشُ ۲ ٍ هبدُ ۷ .۱

 تجصشُ ۴ ٍ هبدُ ۱۸ .۴          تجصشُ ۳ ٍ هبدُ ۸ .۳

 



 داسد اػتجبس هذت چِ اٍل ثبس یثشا غذٍس ٌّگبم دس اغٌبف ثْذاضت آهَصضگبُ پشٍاًِ -۲۱

 ػبل ۲ .۲           ػبل ۱ .۱

 ػبل ۴ .۴          ػبل ۳ .۳

 ًویطَد صیش گضیٌِ وذام ضبهل هذاسن ثشسسی وویتِ -۲۲

 داًـگبُ ثْذاؿتی هؼبٍى .۲                           ثشًبهِ وبسؿٌبع .۱

 ای حشفِ ٍ حیطه ثْذاؿت گشٍُ هذیش .۴     هحیط ثْذاؿت هؼئَل وبسؿٌبع .۳

 هیىٌذ ثیبى دسستی ثِ سا اغٌبف آهَصضگبُ هذیش ضشایظ صیش ّبی گضیٌِ اص یه وذام -۲۳

 دٍلتی ػبصهبًْبی دس اؿتغبل ػذم - اهتیبص ۵۸ حذالل وؼت - هحیط ثْذاؿت وبسؿٌبػی هذسن حذالل داسای .۱

 دٍلتی غیش ٍ دٍلتی ػبصهبًْبی دس اؿتغبل ػذم - اهتیبص ۷۸ حذالل وؼت - هحیط ثْذاؿت اسؿذ وبسؿٌبػی هذسن حذالل داسای .۲

 دٍلتی غیش ٍ دٍلتی ػبصهبًْبی دس اؿتغبل ػذم - اهتیبص ۵۸ حذالل وؼت  - هحیط ثْذاؿت وبسؿٌبػی هذسن حذالل داسای .۳

 دٍلتی ػبصهبًْبی دس اؿتغبل ػذم ٍ -اهتیبص ۷۸ حذالل وؼت - هحیط ثْذاؿت وبسؿٌبػی هذسن حذالل داسای .۴

 ثبضذ داضتِ ٍجَد اغٌبف آهَصضگبُ یه ثبیذ گیشًذُ آهَصش جوؼیت ًفش چٌذ ایاص ثب- ۲۴

۱- ۳۸۸۸ 

۲- ۵۸۸۸ 

۳- ۷۸۸۸ 

۴- ۱۸۸۸۸ 

 

 .ثبضذ......  تَسظ ضذُ تؼییي هحذٍُ دس ثبیذ آهَصضگبُ هىبى -۲۵

 هحل ثْذاؿت هشوض .۲             ثْذاؿتی هؼبًٍت .۱

 َصؿگبُآه هذیش .۴                         ٍصاست .۳

 



 وٌذ تسلین صیش ٍاحذ وذام ثِ ثبیذ سا خَد دسخَاست دّذ تغییش سا آهَصضگبُ هىبى ثخَاّذ آهَصضگبُ هذیش اگش -۲۶

 هحل ثْذاؿت هشوض .۲        ثْذاؿتی هؼبًٍت .۱

 اًتظبهی ًیشٍی .۴                     ٍصاست .۳

 است غحیح حضَسی گیشًذگبى آهَصش ثب ساثغِ دس صیش هَسد وذام -۲۷

 ۲۸ اص ۱۸ لجَلی ًوشُ حذالل - ثبؿذ ًفش ۲۸ اص ثیـتش ًجبیذ والع یه دس گیشًذُ آهَصؽ افشاد تؼذاد.۱

 ۲۸ اص ۱۴ لجَلی ًوشُ حذالل - ثبؿذ ًفش ۳۸ اص ثیؾ ًجبیذ والع یه دس گیشًذُ آهَصؽ افشاد تؼذاد .۲

 ۲۸ اص ۱۴ لجَلی ًوشُ حذالل - ثبؿذ ًفش ۲۸ اص ثیـتش ًجبیذ والع یه دس گیشًذُ آهَصؽ افشاد تؼذاد .۳

 ۲۸ اص ۱۸ لجَلی ًوشُ حذالل - ثبؿذ ًفش ۳۸ اص ثیـتش ًجبیذ والع یه دس گیشًذُ آهَصؽ افشاد تؼذاد .۴

 تَسظ ٍ یىجبس....  ّش داًطگبُ ثْذاضتی هؼبًٍت تَسظ ٍ یىجبس.....  ّش گیشًذگبى آهَصش تَسظ اغٌبف آهَصضگبُ فؼبلیت اسصیبثی -۲۸

 هیگیشد اًجبم یىجبس....  ّش هحیظ ْذاضتث هسئَل وبسضٌبس

 هبُ ۳ - ػبل یه - هبُ ۶ .۱

 هبُ ۳ - هبُ ۶ - هبُ ۳ .۲

 هبُ ۱ - هبُ ۳ - هبُ ۶ .۳

 هبُ ۳ - هبُ ۳ - هبُ ۳ .۴

 است سبل چٌذ گیشًذگبى آهَصش گَاّیٌبهِ اػتجبس هذت -۲۹

 ػبل ۵ .۱

 ػبل ۱ .۲

 ػبل ۲ . ۳

 ػبل ۳ .۴

 است دسست گضیٌِ وذام وٌذ تخلف ثبس ۳ آهَصضگبّی هذیش اگش -۳۱

 پشٍاًِ هَلت لغَ .۲                                                                     پشٍاًِ دائن لغَ .۱

 وذام ّیچ ۴۰                               پشٍاًِ دائن لغَ تىشاس صَست دس ٍ وتجی اخطبس .۳



 است ثبصسسی حیحغ تؼشیف صیش هَاسد اص یه وذام -۳۱

 هیـَد ؿٌبختِ ثبصسع ػٌَاى ثِ هؼبًٍت اص ثبصسػی وبست دسیبفت ثب وِ فشدی .۱

 هیـَد ؿٌبختِ ثبصسع ػٌَاى ثِ ٍصاست اص ثبصسػی وبست دسیبفت ثب وِ فشدی .۲

 هیـَد ؿٌبختِ ثبصسع ػٌَاى ثِ ثْذاؿت هشوض اص ثبصسػی وبست دسیبفت ثب وِ فشدی .۳

 ۳ ٍ ۱ ّبی گضیٌِ .۴

 است ثْذاضتی ًظبست غحیح تؼشیف صیش گضیٌِ ذامو -۳۲

 هحیطی ػَاهل وٌتشل ٍ ًظبست ، ثبصسػی فشآیٌذ .۱

 هحیطی ػَاهل ثش ًظبست ٍ اسصؿیبثی ، پبیؾ فشآیٌذ .۲

 هحیطی ػَاهل ثش ًظبست ٍ وٌتشل ٍ پبیؾ ، اسصیبثی فشآیٌذ .۳

 هحیطی ػَاهل وٌتشل ٍ اسصؿیبثی ٍ پبیؾ ، اسصیبثی ثبصسػی، فشآیٌذ .۴

 وٌتشل ٍ ًظبست ٍ........  ػْذُ ثش ّب فشآٍسدُ ایي عجخ ٍ تَصیغ ٍ ػشضِ هشاوض دس داهی خبم ّبی فشاٍسدُ وٌتشل ٍ ًظبست -۳۴

 .است.....  ػْذُ ثش ثْذاضتی

 داهپضؿىی - داهپضؿىی .۲            داهپضؿىی – ثْذاؿت ٍصاست .۱

 ثْذاؿت ٍصاست -ثْذاؿت ٍصاست .۴         ثْذاؿت ٍصاست - داهپضؿىی .۳

 یب هَم ٍ هْش ٍ هحل تؼغیلی دستَس سبػتِ.....  تؼغیل اخغبس غذٍس اص ثؼذ ًگشدد ثشعشف سٍص.....  اص پس ثحشاًی غیش ًَالع اگش -۳۵

 .هیطَد غبدس.......  هْش ٍ الن

 لضبیی هشاخغ حىن ثذٍى - ػبػت ۴۸ - سٍص ۶۸ .۱

 لضبیی هشاخغ حىن ثذٍى - ػبػت ۲۴ - سٍص ۱۵ .۲

 لضبیی هشاخغ حىن داؿتي ثب - ػبػت ۴۸ - سٍص ۱۵ .۳

 لضبیی هشاخغ حىن داؿتي ثب - ػبػت ۴۸ - سٍص ۶۸ .۴

 

 



 .است تجػشُ......  ٍ هبدُ.....  ثش هطتول ۱۳ هبدُ اغالح لبًَى اجشایی ًبهِ آییي -۳۶

 تجصشُ ۴ ٍ هبدُ ۱۸  .۱

 تجصشُ ۷ ٍ هبدُ ۴۵ .۲

 تجصشُ ۶ ٍ هبدُ ۵۴ .۳

 تجصشُ ۲ ٍ هبدُ ۷ .۴

 تجْیضات ٍ سبختوبى ًظش اص داهی اهبوي وٌتشل ٍ ًظبست ٍ.....  ػْذُ ثش داهی هحػَالت ًمل ٍ حول ٍسبیل ثْذاضتی پشٍاًِ غذٍس -۳۷

 .است....  ػْذُ ثش

 ثْذاؿت ٍصاست - داهپضؿىی .۲             ثْذاؿت ٍصاست - ثْذاؿت ٍصاست .۱

 داهپضؿىی - ؿىیداهپض .۴                  داهپضؿىی – ثْذاؿت ٍصاست .۳

 است ضذُ تْیِ... ٍ آضبهیذًی ٍ خَسدًی هَاد لبًَى اص ای تجػشُ چِ ثشاسبس ۱۳ هبدُ اغالح لبًَى اجشایی ًبهِ آییي -۳۸

۱. ۲              ۲. ۳ 

۳. ۴              ۴. ۵ 

 است صیش هَسد اموذ آضبهیذًی ٍ خَسدًی هَاد... ٍ تَلیذ ٍ تْیِ هشاوض اص ثبصسسی اجشایی دستَسػول ضوبسُ -۳۹

۱. ۱۸۸۳۹۲۸۴ 

۲. ۱۸۸۳۹۲۸۶ 

۳. ۱۸۸۳۹۲۸۷ 

۴. ۱۸۸۳۹۲۸۹ 

 است تجػشُ چٌذ ٍ هبدُ چٌذ ثش هطتول.. ٍ تَصیغ ٍ تْیِ هشاوض اص ثبصسسی اجشایی دستَسػول -۴۱

 تجصشُ ۶ ٍ هبدُ ۵۴ .۱

 تجصشُ ۷ ٍ هبدُ ۴۵ .۲

 تجصشُ ۴ ٍ هبدُ ۱۸ .۳

 تجصشُ ۲ ٍ هبدُ ۷ .۴



 است گضیٌِ وذام تْبدس ضستطَی صهبى هذت -۴۱

 ثبًیِ ۴۸ تب ۲۸ .۲          ثبًیِ ۲۸ تب ۱۸ .۱

 ثبًیِ ۶۸ تب ۳۸ .۴           ثبًیِ ۶۸ تب ۴۸ .۳

 ًویجبضذ غحیح صیش ّبی گضیٌِ اص یه وذام -۴۲

 اػت گَؿت ولی فؼبد ػالئن اص گَؿت ؿذى لضج ٍ ًشم .۱

 بؿذهیج الصم هشؽ حول ثشای یخ پَدس اص اػتفبدُ ٍ پَؿبًی یخ .۲

 ثبؿذ هَوَع ثذٍى ٍ سٍؿي لشهض ثبیذ ػبلن ٍ تبصُ هبّی دس ّب آثـؾ .۳

 ؿًَذ داسی ًگِ یخ وٌبس دس سٍص ۷ حذاوثش هیتَاًٌذ صیذ صهبى اص تبصُ آثضیبى.۴

 گیشد لشاس هشؽ تخن ًضدیىی دس ًجبیذ سشدخبًِ دس صیش ّبی گضیٌِ اص یه وذام -۴۳

 پشتمبل ، ًبسًح ، ػیش ، پیبص .۱

 هیگَ ، هشؽ ، هبّی ، گَؿت .۲

 هشؽ ، هبّی ، ػیش ، پیبص .۳

 پشتمبل ًبسًح، ، هیگَ ، گَؿت .۴

 .ضًَذ هی استفبدُ.....  دهبی دس داس سشدخبًِ وبهیًَْبی خَساوی هشغْبی تخن تشاثشی دس -۴۴

 ػبًتیگشاد دسخِ ۱۵ تب ۱۸ .۱

 ػبًتیگشاد دسخِ ۴ تب ۸ .۲

 ػبًتیگشاد دسخِ ۱۵ تب ۷ .۳

 ًتیگشادػب دسخِ ۷ تب ۸ .۴

 

 

 



 .ضًَذ ًگْذاسی.....  حذاوثش هذت ثِ.....  ًسجی سعَثت ٍ......  دهبی دس ثبیذ تبصُ خَساوی هشغْبی تخن -۴۵

 ّفتِ ۲ - دسصذ ۸۸ تب ۷۸ - ػبًتیگشاد دسخِ ۷ تب ۸ .۱

 ّفتِ ۱ - دسصذ ۶۸ تب ۵۸ - ػبًتیگشاد دسخِ ۱۵ تب ۱۸ .۲

 ّفتِ ۱ - دسصذ ۶۸ تب ۵۸ - ػبًتیگشاد دسخِ ۷ تب ۸ .۳

 ّفتِ ۲ - دسصذ ۸۸ تب ۷۸ - ػبًتیگشاد دسخِ ۱۵ تب ۱۸ .۴

 ضًَذ ًگْذاسی دهبیی چِ دس ثبیذ تشتیت ثِ ضَد استفبدُ ًبى فشآٍسی ثشای خطه ٍ هشعَة هبیِ خویش اص وِ غَستی دس -۴۶

 ػبًتیگشاد دسخِ ۲۵ ثبالی - ػبًتیگشاد دسخِ ۵ تب ۱ .۱

 یگشادػبًت دسخِ ۲۵ - ػبًتیگشاد دسخِ ۷ تب ۱ .۲

 ػبًتیگشاد دسخِ ۲۵ صیش - ػبًتیگشاد دسخِ ۵ تب ۱ .۳

 ػبًتیگشاد دسخِ ۲۵ ثبالی - ػبًتیگشاد دسخِ ۷ تب ۱ .۴

 است صیش هَسد وذام یخ ثٌذی ثستِ ظشٍف جٌس -۴۷

 ثبال داًؼیتِ ثب اتیلي پلی .۲                         ثبال داًؼیتِ ثب پشٍپیلي پلی .۱

 پبییي داًؼیتِ ثب پشٍپیلي پلی .۴                         پبییي ِداًؼیت ثب اتیلي پلی .۳

 تویض یىجبس.....  ّش حذالل ثبیذ یخ هحفظِ ٍ سبص یخ ّبی هبضیي ٍ ویلَگشم.....  ٍصى حذاوثش داسای ثبیذ ضذُ ثٌذی ثستِ ّبی یخ -۴۸

 .ضًَذ

 هبُ ۱ - ویلَگشم ۲۵ .۲                 هبُ ۳ - گشم ویلَ ۲۵ .۱

 هبُ ۱ - گشم ویلَ ۲۸ .۴            ّفتِ ۱ - گشم ویلَ ۲۸  .۳

 ثبضذ هی غحیح گٌذصدایی جْت گضیٌِ وذام سجضیجبت سبلوسبصی اص گٌذصدایی هشحلِ دس -۴۹

 دسصذ ۵ طاٍل آة چبیخَسی لبؿك ۲ یب دسصذ ۱۸ طاٍل آة چبیخَسی لبؿك ۱ پشولشیي، پَدس گشم ۱ .۱

 دسصذ ۵ طاٍل آة هشثبخَسی لبؿك ۲ یب دسصذ ۱۸ طاٍل آة خَسی هشثب لبؿك ۱ ، پشولشیي پَدس خَسی هشثب لبؿك ًصف .۲

 آة لیتش ۵ ّش اصای ثِ پشولشیي پَدس گشم ۱ ٍ آة لیتش ّش اصای ثِ ظشفـَیی هبیغ لطشُ ۵ تب ۳ .۳

 دسصذ ۵ طاٍل آة خَسی هشثب لبؿك ۲ یب دسصذ ۱۸ طاٍل آة هشثبخَسی لبؿك ۱ یب پشولشیي پَدس چبیخَسی لبؿك ًصف یب گشم ۱ .۴



 است صیش هَسد وذام تشتیت ثِ سجضیجبت سبصی سبلن هشاحل -۵۱

 آة ثب ؿؼتـَ - پبوؼبصی - صدایی اًگل - گٌذصدایی .۱

 گٌذصدایی - آة ثب ؿؼتـَ - صدایی اًگل - پبوؼبصی .۲

 آة ثب ؿؼتـَ - گٌذصدایی - صدایی اًگل - پبوؼبصی .۳

 آة ثب تـَؿؼ - صدایی اًگل - گٌذصدایی - پبوؼبصی .۴

 .ًیست.....  ثِ ًیبصی ٍ ضًَذ......  ٍ.....  ثبیذ فمظ هیطًَذ عجخ وِ سجضیجبتی -۵۱

 گٌذصدایی - ؿؼتـَ ٍ پبوؼبصی .۲                           ؿؼتـَ – گٌذصدایی ٍ پبوؼبصی .۱

 ّیچىذام ۴                       ؿؼتـَ – صدایی اًگل ٍ پبوؼبصی .۳

 است صیش گضیٌِ وذام غزایی ادهَ خغش هحذٍدُ -۵۲

 ػبًتیگشاد دسخِ ۶۸ تب ۲۱ .۲               ػبًتیگشاد دسخِ ۲۱ تب ۵ .۱

 ػبًتیگشاد دسخِ ۶۸ تب ۵ .۴            ػبًتیگشاد دسخِ ۶۳ تب ۵ .۳

 است گضیٌِ وذام هبّی ٍ گَضت پختي ثشای الصم دهبی -۵۳

 ػبًتیگشاد دسخِ ۶۸ حذالل .۲                     ػبًتیگشاد دسخِ ۵۸ حذالل .۱

 ػبًتیگشاد دسخِ ۷۴ حذالل .۴                    ػبًتیگشاد دسخِ ۶۳ حذالل .۳

 است گضیٌِ وذام تشتیت ثِ فشیضس ٍ یخچبل دس گبٍ الضِ ًگْذاسی صهبى هذت -۵۴

 هبُ ۹ - سٍص ۵ .۲                           هبُ ۱۲ - سٍص ۵ .۱

 هبُ ۱۲ - سٍص ۳ .۴                   هبُ ۱۲ تب ۱۸ - سٍص ۳ .۳

 است گضیٌِ وذام یخچبل دس ثٌذی ثستِ ثب دٍدی هبّی داسی ًگِ صهبى هذت -۵۵

 سٍص ۵ .۲               سٍص ۵ تب ۳ .۱

 هبُ ۱۸ .۴                   هبُ ۵ .۳

 



 تشتیت ثِ فشیضس ٍ یخچبل دس اسدن گَضت ًگْذاسی صهبى هذت -۵۶

 هبُ ۶ - سٍص ۳ تب۲ .۲               ُهب ۶ - سٍص ۵ تب۳ .۱

 هبُ ۱۲ - سٍص ۵ تب ۳ .۴               هبُ ۱۲ - سٍص ۳ تب۲ .۳

 ؿَد ؿؼتـَ ٍ گٌذصدایی ثبیذ هزوَس اتبق یىجبس۰۰۰۰۰۰  ّش حذالل تَصیؼی ٍ تشاًضیتی ّبی ػشدخبًِ دس -۵۷

 هبُ ۳ .۲                 هبُ ۱ .۱

 ُهب ۶ .۴               ػبل ۱ .۳

 است دسست گضیٌِ وذام اًجوبد حبلت اص غزایی هَاد وشدى خبسج ثشای -۵۸

 تش پبییي ٍ ػبًتیگشاد دسخِ ۲۱ دهبی دس هٌدوذ غزایی هبدُ وشدى هؼتغشق .۲     یخچبل دهبی دس ًگْذاسی .۱

 گضیٌِ ۳ ّش ۴۰      تش پبییي یب ػبًتیگشاد دسخِ ۵ دهبی دس ًگْذاسی .۳

 .ضًَذ استفبدُ سبًتیگشاد دسجِ.....  اص ثبالتش غزایی هَاد ثشای ًجبیذ استبیٌشی لیپ یب هػشف یىجبس ظشٍف -۵۹

۱. ۶۵                                                      ۲. ۶۳ 

۳. ۶۸                                                     ۴. ۵۸ 

 است غحیح صیش گضیٌِ دٍ وذام تجْیضات ٍ ظشٍف گٌذصدایی دس -۶۱

 ػبًتیگشاد دسخِ ۷۷ حذالل دهبیی ثب گشم ٍ تویض آة ثب ثبًیِ ۳۸ هذت ثِ حذالل .۱

 دػتشع لبثل یذ لیتش ثش گشم هیلی ۱۲۰۵ ٍ دػتشع لبثل ولش لیتش ثش گشم هیلی ۵۸ حبٍی تویض هحلَل دس ثبًیِ ۳۸ هذت ثِ حذالل .۲

 دػتشع لبثل ولش لیتش ثش گشم هیلی ۲۸۸ اص ووتش ٍ لیتش ثش گشم هیلی ۵۸ حبٍی تویض هحلَل دس دلیمِ ۱ هذت ثِ حذالل .۳

 دػتشع لبثل یذ لیتش ثش گشم هیلی ۲۵ اص ووتش حبٍی گشم هیلی ۱۲۰۵ حبٍی تویض هحلَل دس ثبًیِ ۳۸ هذت ثِ حذالل .۴

 :اػت صیش گضیٌِ وذام خَاة

۱ .۱ٍ ۲            ۲. ۱ٍ ۳ 

۳. ۱ٍ ۴          ۴. ۳ٍ ۴ 

 



 ٍ تویض سبػت.....  اص ووتش صهبًی فَاغل دس ثبیذ هیطًَذ استفبدُ خغشًبن ثبلمَُ غزایی هَاد سبصی آهبدُ ثشای وِ تجْیضاتی ۶۱

 .ضًَذ گٌذصدایی

۱. ۱۸                 ۲. ۸                ۳. ۴                ۴. ۲ 

 .ثبضذ...... ٍ. ..... هلی استبًذاسدّبی هغبثك ثبیذ ػوَهی اهبوي ٍ هشاوض دس استفبدُ هَسد آة -۶۲

۱. ۱۸۵۳ ٍ ۱۸۱۱           ۲. ۱۸۵۳ ٍ ۱۸۴۸ 

۳. ۱۸۴۸ ٍ ۱۸۱۱           ۴. ۱۸۴۸ ٍ ۱۸۵۳ 

 .هیطَد تَغیِ ام پی پی.....  آثگیشی هحل دس ٍ.....  تَصیغ هحل دس سیبس تبًىش ثشای ثبلیوبًذُ ولش حفظ -۶۳

 ۱۰۵ تب ۱ ٍ ۱ تب ۸۰۵ .۲               ۲ تب۱ ٍ ۸۰۸ تب ۸۰۲ .۱

 ۲ تب ۱ ٍ ۱ تب ۸۰۵ .۴           ۱۰۵ تب ۱ ٍ ۸۰۸ تب ۸۰۲ .۳

 ضًَذ ًػت پض وجبة ٍ اجبق سغح اص ثبالتش استفبػی چِ دس ثبیذ تخلیِ ّبی في ٍ ضستطَ یب تؼَیض لبثل فیلتشّبی یب ٍ َّدّب -۶۴

 هتش ػبًتی ۱۸۸ تب ۸۸ .۲        هتش ػبًتی ۱۲۸ تب ۱۸۸ .۱

 هتش ػبًتی ۶۸ تب ۴۸ .۴          هتش ػبًتی ۸۸ تب ۶۸ .۳

 .ثبضذ خشٍجی َّای دسغذ.....  حذٍد ثبیذ تَْیِ دس ججشاًی َّای -۶۵

۱. ۵۸                ۲. ۶۸                    ۳. ۷۸                      ۴. ۸۸ 

 است گضیٌِ وذام تشتیت ثِ سختىي ٍ حوبم ٍ تَالت آضپضخبًِ، تَْیِ هیضاى -۶۶

 ػبػت دس هشتجِ ۱۸ - ۲۵ تب ۱۵ .۲          ػبػت دس هشتجِ ۵ - ۱۵ تب۱۸ .۱

 ػبػت دس هشتجِ ۱۸ ٍ ۱۵ تب ۱۸ .۴         ػبػت دس هشتجِ ۵ ٍ ۲۵ تب ۱۵ .۳

 .ثبضذ دسغذ.....  سعَثت ٍ سبًتیگشاد دسجِ.....  دهب ثبیذ غزایی هَاد اًجبس دس -۶۷

۱. ۲۱ – ۶۵                                       ۲. ۲۱ - ۵۵  

۳. ۲۸ – ۶۵                                       ۴. ۲۸ - ۵۵ 

 است صیش گضیٌِ وذام سشپَضیذُ پزیشایی سبلي حشاست دسجِ -۶۸

 ۲۵ تب ۲۸ .۲                                        ۳۸ تب ۲۵ .۱



 ۳۵ تب ۲۵ .۴                                       ۳۸ تب ۲۸ .۳

 است گضیٌِ وذام تشتیت ثِ سشخبًِ ٍ اًجبس ٍ سبصی رخیشُ ٍ ضستطَ لسوتْبی - ثشًذُ ٍ تیض ٍسبیل ثب وبس ٌّگبم دس ٌبییسٍض ضذت -۶۹

 لَوغ ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۲۸ .۲                         لَوغ ۱۸۸ - ۲۸۸ - ۵۴۸ .۱

 لَوغ ۱۸۸ - ۲۲۸ - ۵۴۸ .۴                         لَوغ ۲۸۸ - ۵۴۸ - ۲۲۸ .۳

 است ثل دسی چٌذ اهبوي ٍ هشاوض داخل ّبی هحیظ دس غذا حذاوثش -۷۱

۱. ۶۸                                              ۲. ۵۸ 

۳. ۴۸                                              ۴. ۳۵ 

 تب غیشهٌجوذ ٍ ضذًی فبسذ هَاد اص سیثشدا ًوًَِ ٍ سبًتیگشاد دسجِ.....  دهبی دس ضذُ وٌسشٍ ٍ خطه غزاّبی اص ثشداسی ًوًَِ -۷۱

 .هیگیشد اًجبم سبًتیگشاد دسجِ.......  دهبی دس آصهبیص ٌّگبم

 ۵ تب۸ - ۴۸ اص ثبالتش .۲                                         ۷ تب۸ - ۴۵ اص ثبالتش .۱

 ۷ تب۸ - ۴۸ اص ووتش .۴                                        ۵ تب۸ - ۴۵ اص ووتش .۳

 .هیجبضذ.....  ثبثت ویَسه ٍ......  غَست ثِ سیبس ٍاحذ اص ثْذاضتی ثبصسسی -۷۲

 فصلی - هبّبًِ .۲                                فصلی -فصلی .۱

 هبّبًِ - فصلی .۴                             هبِّ ۶ - هبّبًِ .۳

 است صیش هَسد وذام هیجبضذ هجبصات هستَجت وِ 31 هبدُ اغالحیِ لبًَى اص فؼل تشن یب فؼل73 -

 خشم.۲                    تملت .۱

 تخلف .۴                     گٌبُ .۳

 وٌذ اختیبس تفَیض صیش اسدهَ اص یه وذام ثِ هیتَاًذ لضٍم غَست دس ٍ است صیش گضیٌِ وذام هحل ثْذاضت هسئَل -۷۴

 سٍػتبیی ؿْشی دسهبًی ثْذاؿتی هشوض سئیغ - ؿْشػتبى ٍ اػتبى ثْذاؿت هشوض سئیغ .۱

 سٍػتبیی ٍ ؿْشی دسهبًی ثْذاؿتی هشوض سئیغ - ؿْشػتبى هحیط ثْذاؿت هؼئَل وبسؿٌبع .۲

 ؿْشػتبى هحیط ثْذاؿت هؼئَل وبسؿٌبع - ؿْشػتبى ٍ اػتبى ثْذاؿت هشوض سئیغ .۳

 ای حشفِ ٍ هحیط ثْذاؿت گشٍُ هذیش - ؿْشػتبى هحیط ثْذاؿت هؼئَل بسؿٌبعو .۴



 است گضیٌِ وذام تؼشیف تجْیضات ٍ اثضاس ٍ لسوت ، هىبى ، ٍاحذ اص استفبدُ ٍ ثىبسگیشی -۷۵

 یثبصسػ .۴                   پـتیجبًی .۳                    ثشداسی ثْشُ .۲                      وبس گشدؽ .۱

 .ثبضذ...........  هحل دس آى فؼبلیت وِ است التػبدی ٍاحذ یه غٌفی ٍاحذ -۷۶

 ۲ ٍ ۱ گضیٌِ .۴                  دائن .۳                  ػیبس .۲                   ثبثت .۱

 تجْیضات ٍ دستگبُ ًظیش هَاسدی ٍ................ ثبضذ هجضا فؼبلیت داسای هحل ثْذاضت هسئَل تطخیع ثِ وِ غٌفی ٍاحذ اص ثخطی -۷۷

 .داسد ًبم.......  هیطَد استفبدُ آًْب اص غزایی هَاد ًگْذاسی ٍ فشآٍسی جولِ اص خبظ همبغذ ثشای وِ

 لؼوت - وؼت هحل . ۲                                                     هىبى – لؼوت .۱

 هىبى - وؼت هحل .۴                                                     لؼوت – هىبى .۳

 ثبضذ ًوی صیش هَسد وذام ضبهل ثبصسسی تین -۷۸

 صٌفی اتحبدیِ ًوبیٌذُ .۲                                                هحیط ثْذاؿت ثبصسع .۱

 شًبمث وبسؿٌبع .۴                                              اًتظبهی ًیشٍی ًوبیٌذُ .۳

 :آى ثؼذی ّبی فؼبلیت ٍ ثبصسسی فشآیٌذ اص ثخطی یب توبم اص است ػجبست -۷۹

 اداسی وبس گشدؽ .۲                             لضبیی وبس گشدؽ .۱

 ّیچىذام ۴                              لبًًَی وبس گشدؽ .۳

 ثب گضاسش دس ًمع ثبیذ گشدد سفغ ثبصسسی پبیبى تب هحل دس ثبصسس تزوش ثب ٍ ضَد هطبّذُ ثْذاضتی ًمع ثبصسسی ٌّگبم دس چٌبًچِ -۸۱

 ٍ..............  اداسی وبس گشدش ٍاسد ٍ ضَد هطخع............. ػالهت

 ػالهت ثب ثبصسس تَسظ ثبیذ ضَد هطبّذُ هحل دس سفغ لبثل ثْذاضتی ًمع تىشاس یب ٍ سفغ لبثل غیش ثْذاضتی ًمع ثبصسسی ٌّگبم دس اگش

 ........... اداسی وبس گشدش ٍاسد ٍ ضَد هطخع ..........

 گشدد ،+  - ًگشدد ، × .۲                                       گشدد ،×  - ًگشدد ، + .۱

 ًگشدد ،+  - گشدد ، × .۴                                   ًگشدد ،×  - گشدد ، + .۳

 ًَالع ثشای ٍ........  ثحشاًی ًَالع ثشای ثْذاضتی ًَالع سفغ جْت غٌفی ٍاحذ هتػذی یب هذیش ثِ ضذُ دادُ هْلت صهبى هذت -۸۱

 است......  غیشثحشاًی

 سٍص ۳۸ - ػبػت ۴۸ .۲                               سٍص ۶۸ - ػبػت ۴۸ .۱



 سٍص ۳۸ - ػبػت ۲۴ .۴                              سٍص ۶۸ - ػبػت ۲۴ .۳

..........  حذاوثش هذت ثِ...........  دستَس ثب هزوَس ٍاحذ ضذُ دادُ هْلت اص ثؼذ ثحشاًی ًَالع اص یه ّش سفغ ػذم غَست دس -۸۲

 هیگشدد پلوپ

 ػبػت ۴۸ - هحیط ثْذاؿت هؼئَل .۲                               ػبػت۴۸ - هحل ثْذاؿت هؼئَل.۱

 ّفتِ یه - هحیط ثْذاؿت هؼئَل .۴                              ّفتِ یه - هحل ثْذاؿت هؼئَل .۳

 .هیطَد غبدس.......  تؼغیل اخغبس هحل ثْذاضت هسئَل تَسظ ثحشاًی غیش ثْذاضتی ًَالع گضاسش تبییذ غَست دس -۸۳

 ّفتِ دٍ .۴                 ّفتِ یه .۳                     ػبػت ۴۸ .۲                        ػبػت ۲۴ .۱

 دادُ اسجبع دادگبُ ثِ پشًٍذُ ٍ هیگشدد تؼغیل........  حذاوثش هجلس غَست تٌظین ثب ٍاحذ ثحشاًی غیش ًَالع فغس ػذم غَست دس -۸۴

 .هیطَد

 ػبػت ۲۴ .۴                   ػبػت ۴۸ . ۳                ّفتِ یه .۲               ّفتِ دٍ .۱

 .ًوبیذ دسخَاست وتجی غَست ثِ........  اص ثبیذ ثْذاضتی ًَالع سفغ سهٌظَ ثِ خَد ٍاحذ ثبصگطبیی جْت هتػذی یب هذیش ، هبله -۸۵

 ؿْشػتبى ثْذاؿت هشوض سئیغ .۲                       هحیط ثْذاؿت وبسؿٌبع .۱

 هحل ثْذاؿت هؼئَل .۴                                 ثْذاؿتی هؼبًٍت .۳

 ٍ ضذ خَاّذ تؼغیل......... هذت ثِ هجذدا هشثَعِ ٍاحذ ًوبیذ فؼبلیت ثِ الذام ثشداسی ثْشُ اجبصُ دسیبفت اص لجل هتػذی چٌبًچِ -۸۶

 هیطَد دادُ اسجبع.......  ثِ پشًٍذُ

 دادگبُ - ّفتِ ۱ .۲                                             دادگبُ – ّفتِ ۲ .۱

 ؿْشػتبى ثْذاؿت وضهش - ّفتِ ۱ .۴                    ؿْشػتبى ثْذاؿت هشوض - ّفتِ ۲ .۳

 .هیگیشد اًجبم......  ًظش عجك ػلت روش ثب لضٍم غَست دس پالوبسد ًػت ثْذاضتی تخلفبت ثِ سسیذگی هشاحل توبهی دس -۸۷

 هحیط ثْذاؿت ثبصسع .۲                              هحل ثْذاؿت هؼئَل .۱

 دادگبُ .۴                                         هتصذی خَد .۳

 

 

 



 است الضاهی ثْذاضتی هَاصیي سػبیت ػذم ثش هجٌی پالوبسد ًػت صیش هَاسد اص یه وذام دس -۸۸

 هدَص ثذٍى ثشداسی ثْشُ .۲                              ثحشاًی ًمص ثَدى داسا .۱

 ثْذاؿتی هَاصیي سػبیت ػذم ػلت ثِ اپیذهی ٍ طغیبى ٍلَع .۴                                لبًًَی غیش پلوپ فه .۳

 .ثبضذ هی فشم........ ٍ تجػشُ........ هبدُ.......  داسای ثْذاضتی تخلفبت ثِ سسیذگی ػول دستَس -۸۹

 فشم ۲۴ - ۲ - ۷ .۲                                         فشم۲۴ - ۲ - ۳ .۱

 فشم ۲۳ - ۲ - ۳ .۴                                        فشم ۲۳ - ۲ - ۷ .۳

 چیست الذام اٍلیي ًجبضذ سفغ لبثل هحل دس ثحشاًی ًَالع وِ غَستی دس -۹۱

 هحل پلوپ .۲                                                                    هَلت تؼطیلی .۱

 دادگبُ ثِ هؼشفی . ۴                     وبس گشدؽ طجك هحل ثْذاؿت هؼئَل ثِ هؼشفی .۳

 تَسظ ثبثت ویَسه غالحیت گَاّی غذٍس اجشایی دستَسػول ۱۳ هَاد لبًَى اجشایی ًبهِ آییي............  دُهب اجشای ساستبی دس -۹۱

 .گشدیذ اثالؽ ٍصاست

۱. ۱۲ ٍ ۴۵ 

۲. ۴۴ ٍ ۴۵ 

۳. ۱۲ ٍ ۴۴ 

۴. ۴۵ٍ ۱۲ ٍ ۴۴ 

 .هیٌوبیذ تسلین ٍصاست ثِ ثبثت ویَسه ثْذاضتی پشٍاًِ دسیبفت ثشای هتمبضی فشد وِ هیطَد گفتِ دسخَاستی ثِ -۹۲

 ؿخصی دسخَاػت .۲                             ثْذاؿتی صالحیت .۱

 ثْذاؿتی پشٍاًِ .۴                             ثبصسػی دسخَاػت .۳

 .هیگیشد اًجبم.....  تَسظ ٍ سبل......  هذت ثشای ثبثت ویَسه ثْذاضتی پشٍاًِ غذٍس -۹۳

 داًـگبُ ثْذاؿتی هؼبًٍت - ػبل ۳ .۲                              ؿْشػتبى ثْذاؿت هشوض - ػبل ۳ .۱

  ؿْشػتبى ثْذاؿت هشوض - ػبل یه. ۴                            داًـگبُ ثْذاؿتی هؼبًٍت - ػبل یه .۳

 



 .هیگیشد غَست......  تَسظ ثبثت ویَسه ثْذاضتی غالحیت گَاّی غذٍس -۹۴

 هحل ثْذاؿت هؼئَل .۲                      داًـگبُ ثْذاؿتی هؼبًٍت .۱

 هٌطمِ یب ؿْشػتبى ثْذاؿت هشوض .۴                    هحیط ثْذاؿت وبسؿٌبع .۳

 اص استفبدُ ػذم ٍ غزایی هَاد ثْذاضت ثب هشتجظ ضَاثظ سػبیت ثش هٌَط پض آة صهیٌی سیت ٍ رست ًَاعا ، ضلغن ، ثبللَا ، لجَ فشٍش -۹۵

 .ثبضذ هی.......  ثبثت ویَسه ثشای ٍ.........  سیبس ٍاحذ ثشای هجبص غیش ّبی افضٍدًی

 هوٌَع - هوٌَع .۲                                هدبص – هوٌَع .۱

 هوٌَع - هدبص .۴                                 هدبص – هدبص .۳

 ثش هٌذسج دستَسػول ٍ ّب تَغیِ وبهل سػبیت ثب ٍ داسٍ ٍ غزا سبصهبى تبییذ هَسد ثٌذی ثستِ ثب خغشًبن ثبلمَُ اییغز هَاد ػشضِ -۹۶

 است وذام تشتیت ثِ غزایی هَاد ػشضِ ثبثت ویَسه سیبسٍ ٍاحذ ثشای ّب ثٌذی ثستِ سٍی

 هوٌَع - هوٌَع .۲                    هدبص – هوٌَع .۱

 هوٌَع - هدبص .۴                      هدبص – هدبص .۳

 ......... ٍاگزاسی دسغَست ٍ ثبضذ هی........  غیش ثِ ثْذاضتی پشٍاًِ ٍاگزاسی -۹۷

 وٌذ دسیبفت ثْذاؿت وبست ثبیذ خذیذ فشد - ثبؿذ هی هدبص هحضشی تؼْذ داؿتي ثب .۱

 هیگشدد لغَ ثْذاؿتی پشٍاًِ - هوٌَع .۲

 هتصذی ثِ وتجی اخطبس - هوٌَع .۳

 وٌذ دسیبفت آهَصؿی گَاّیٌبهِ ثبیذ خذیذ فشد - ثبؿذ هی هدبص هحضشی تؼْذ داؿتي ثب .۴

 ثبضذ ًوی غحیح غزایی هَاد ػشضِ ثبثت ویَسه ثب ساثغِ دس صیش هَاسد اص وذاهیه -۹۸

 .ثبؿذ داؿتِ ٍخَد لیتش ۴۵ حذالل گٌدبیؾ ثب فبضالة هخضى .۱

 .گشدد دفغ خبرة چبُ دس ثبیذ ثبثت ویَػه فبضالة .۲

 .وٌذ حفظ تش پبییي یب ػبًتیگشاد دسخِ ۴ دس اس غزایی هَاد ثبیذ یخچبل .۳

 .ثبؿذ فـبس تحت آؿبهیذًی آة هخضى تَاًذ هی آؿبهیذًی آة تبهیي هٌجغ .۴

 



 است تجػشُ چٌذ ٍ هبدُ چٌذ ثش هطتول ثبثت ویَسه ثْذاضتی پشٍاًِ ٍ غالحیت غذٍس دستَسػول -۹۹

 تجصشُ ۳ ٍ هبدُ ۸ . ۲                                              تجصشُ ۲ ٍ هبدُ ۷ .۱

 تجصشُ ۷ ٍ هبدُ ۴۵ .۴                                         تجصشُ ۴ ٍ هبدُ ۱۸ .۳

 الصم ضشایظ اص ٍ ثَدُ هحیظ ثْذاضت هٌْذسی سضتِ دس وبسضٌبسی هذسن حذالل داسای حذالل وِ هیطَد گفتِ اضخبغی یب ضخع ثِ -۱۱۱

 ثبضذ ثشخَسداس دستَسػول ایي هغبثك

 ًبظش وبسؿٌبع .۲                                   فٌی وبسوٌبى .۱

 فٌی هؼئَل .۴                                            هـبٍس .۳

 .هیگیشد اًجبم........  غَست ثِ هشثَعِ هٌغمِ یب ضْشستبى ثْذاضت هشوض ثِ اظْبسی خَد ٍ وٌتشلی خَد گضاسش اسائِ -۱۱۱

 هبِّ ۲ .۲                              هبِّ ۱ .۱

 هبِّ ۶ .۴                              هبِّ ۳ .۳

 حذالل ثبیذ داسًذ لشاسداد ّب ضشوت ثب وِ هطوَل ػوَهی اهبوي ٍ هشاوض ثْذاضتی خَداظْبسی ٍ خَدوٌتشلی گضاسضبت اص ای ًسخِ -۱۱۲

 .ضًَذ ًگْذاسی ضشوت دس......  هذت ثِ

 ػبل ۲ .۲                                            ػبل ۱ .۱

 ػبل ۵ .۴                                          ػبل ۳ .۳

 .ثبضذ هی....... ّبی دٍسُ ثشای ثؼذی هشاحل دس آى توذیذ ٍ........ هذت ثِ اٍل هشحلِ ثشای غذٍس تبسیخ اص غبدسُ پشٍاًِ اػتجبس -۱۱۳

 هبِّ ۲ ٍ ۱ .۲                                                              ػبلِ ۵ ٍ ۲ .۱

 ػبلِ ۲ ٍ ۲ . ۴                                                              ػبلِ ۵ ٍ ۱ .۳

 اص ثْذاضتی هؼبًٍت اسصیبثی ٍ یىجبس.......  حذالل پَضص تحت ّبی ضشوت اص ضْشستبى هحیظ ثْذاضت هسئَل وبسضٌبس ثبصدیذ -۱۱۴

 .است یىجبس..........  ّب ضشوت

 فصلی - ػبلی .۲                                  ػبلی – فصلی .۱

 ػبلی - هبُ ۶ .۴                                   فصلی – هبّی .۳

 



 

 است داًطگبّی ًظبست وویتِ ًبظش اػضبی جض صیش اػضبی اص یه وذام -۱۱۵

 اػتبى هحیط ثْذاؿت هؼئَل وبسؿٌبع .۲              هشثَطِ ؿْشػتبى ثْذاؿت هشوض سئیغ .۱

 ای حشفِ ٍ هحیط ثْذاؿت هٌْذػی گشٍُ هذیش .۴             ٍی ًوبیٌذُ یب داًـگبُ ثْذاؿتی هؼبٍى .۳

 ًیست داًطگبّی ًظبست وویتِ اختیبسات ٍ ٍظبیف اص صیش ّبی گضیٌِ اص یه وذام -۱۱۶

 ضشٍست ثِ ثٌب هَػؼبت ٍ ّب ؿشوت اص ثبصسػی اًدبم .۲                  تخلفبت ٍ ؿىبیبت ثشسػی .۱

 هَػؼبت ٍ ّب ؿشوت ػولىشد ثش ًظبست گضاسؽ ثشسػی .۳

 وبس هحیط ػالهت هشوض ثبصسػی هذیشیت خبهغ ػبهبًِ دس گضاسؽ ثجت .۴

 است دسست گضیٌِ وذام وٌذ تخلف سَم سثب ثشای هذیش ٍ ضَد غبدس تخلف وتجی اخغبس ثبس دٍ ضشوتی ثشای اگش -۱۱۷

 هبُ ۶ هذت ثِ پشٍاًِ هَلت لغَ .۲                                           هذیش ثِ هدذد اخطبسیِ .۱

 پشٍاًِ دائن لغَ . ۴                                هبُ ۳ هذت ثِ پشٍاًِ هَلت لغَ .۳

 صیش هَاسد اص یه وذام وٌذ ثْذاضتی تبییذ لَح اػغبی ٍ ثْذاضتی ًظشیِ غذٍس ، حبوویتی ثبصسسی اًجبم ثِ الذام ضشوتی اگش -۱۱۸

 )تخلف تىشاس غَست دس) است غحیح

 هبُ ۶ هذت ثِ پشٍاًِ هَلت لغَ .۲                                                   هذیش ثِ وتجی اخطبسیِ .۱

 پشٍاًِ دائن لغَ .۴                                        هبُ ۳ هذت ثِ پشٍاًِ هَلت لغَ .۳

 

 تؼذاد اللحذ ٍ ًوبیٌذ اسائِ ای هطبٍسُ خذهبت هیتَاًٌذ هشوض چٌذ ثشای حذاوثش سٍصاًِ ضشوت فٌی هسئَل ٍ وبسوٌبى اص یه ّش -۱۱۹

 است وذام اهبوي ٍ هشاوض ثشای خذهت اسائِ دفؼبت

 یىجبس هبّی - هشوض ۴ .۲                                        یىجبس فصلی - هشوض ۶ .۱

 یىجبس فصلی - هشوض ۲ .۴                                       یىجبس هبّی - هشوض ۳ .۳

 

 



 گضاسضبت ثبیذ هیٌوبیٌذ خَد هىبى ثْذاضتی خَداظْبسی ٍ وٌتشلی خَد اًجبم ثِ الذام خَد وِ هتػذیبًی ٍ هذیشاى ، هبلىیي -۱۱۱

 .وٌٌذ اسسبل هشثَعِ داًطگبُ ثْذاضتی ّبی هؼبًٍت ٍ اتحبدیِ ثِ......  غَست ثِ سا ضذُ اًجبم الذاهبت

 هبّبًِ ۲                                                           ػبلیبًِ .۱

 هبِّ ۶ .۴                                                         هبِّ ۳ .۳

 ضَد اسسبل چگًَِ ثبیذ تشتیت ثِ ثْذاضتی اظْبسی خَد ٍ وٌتشلی خَد گضاسضبت -۱۱۱

 هبّبًِ - ِهبّبً . ۲                                فصلی – هبّبًِ .۱

 هبّبًِ - فصلی .۴                                فصلی – فصلی .۳

 ًویگشدد تبهیي سٍستبیی یب ضْشی تَصیغ ضجىِ عشیك اص وِ هشاوضی ضشة آة ٍ استخش آة ثشای هیىشٍثی ّبی ًوًَِ تؼذاد ٍ تٌبٍة -۱۱۲

 است گضیٌِ وذام

 دٍسُ ّش دس ًوًَِ ػِ ، فصلی - دٍسُ ّش دس ًوًَِ یه ، هبّبًِ .۱

 دٍسُ ّش دس ًوًَِ ػِ هبّبًِ - دٍسُ ّش دس ًوًَِ یه ، هبّبًِ .۲

 دٍسُ ّش دس ًوًَِ یه ، هبّبًِ - دٍسُ ّش دس ًوًَِ ػِ ، فصلی .۳

 دٍسُ ّش دس ًوًَِ یه ، هبّبًِ - دٍسُ ّش دس ًوًَِ ػِ ، فصلی .۴

 است گضیٌِ موذا تشتیت ثِ غزایی هَاد تْیِ سغَح ٍ خغشًبن ثبلمَُ غزایی هَاد اص ثشداسی ًوًَِ -۱۱۳

 هبُ ۳ - هبُ ۲ .۲                                                  هبُ ۳ - هبُ ۳ .۱

 هبُ ۶ - هبُ ۲ .۴                                                 هبُ ۶ - هبُ ۳ .۳

 است هبدُ چٌذ ثش هطتول ثْذاضتی خَداظْبسی ٍ خَدوٌتشلی اجشای ًحَُ دستَسػول -۱۱۴

 هبدُ ۷ .۲                                                هبدُ ۱۸ .۱

 هبدُ ۱۴ .۴                                             هبدُ ۱۹ .۳

 هیىٌٌذ دسیبفت سا صیش ّبی ستجِ اص یه وذام ٍاحذ ایي ثَد ضذُ سػبیت ضتیثْذا همشسات ثیطتش هشوض یه اص ثبصسسی عی دس -۱۱۵

 ثْذاؿتی ۱ ستجِ .۲                                                      ثْذاؿتی ػبلی ستجِ .۱

 ثْذاؿتی ۳ ستجِ .۴                                                         ثْذاؿتی ۲ ستجِ .۳



 هیگیشد تؼلك ٍاحذ آى ثِ صیش ّبی ستجِ اص یه وذام ثبضذ ًوَدُ سػبیت سا ثْذاضتی همشسات اخیش ثبصسسی ۳ عی دس ٍاحذی اگش -۱۱۶

 ثْذاؿتی ػبلی ستجِ .۲                                                       ثْذاؿتی ۱ ستجِ .۱

 ثْذاؿتی ۲ ستجِ .۴                                                      ثْذاؿتی ۳ ستجِ .۳

 .است.......  گضیٌِ جض ثِ صیش اػضبی ّوِ ضبهل داًطگبُ اضتیثْذ هؼبًٍت وویتِ -۱۱۷

 ؿْشػتبى ثْذاؿت هشوض سئیغ .۲                             سثط ری اتحبدیِ سئیغ.۱

 اػتبى هحیط ثْذاؿت هؼئَل وبسؿٌبع . ۴                         داًـگبُ ثْذاؿتی هؼبٍى .۳

 هیگیشد تؼلك ٍاحذ ایي ثِ صیش ّبی ستجِ اص وذاهیه است وشدُ وست سا اهتیبص دسغذ ۷۹ حذٍد ٍاحذی ضذُ اًجبم ثبصسسی دس -۱۱۸

 ثْذاؿتی ۲ ستجِ .۲                          ثْذاؿتی ۱ ستجِ .۱

 ثْذاؿتی ػبلی ستجِ .۴                         ثْذاؿتی ۳ ستجِ .۳

 ویست ػْذُ ثش ثْذاضتی ًَالع سفغ ٍ پیگیشی هسئَلیت ، ۱۳ هبدُ ًبهِ آییي دس -۱۱۹

 هحل ثْذاؿت هؼئَل .۲                          هحیط ثْذاؿت ثبصسع .۱

 ػوَهی اهبوي ٍ هشاوض هبله یب هتصذی یب هذیش .۴                             اهبوي ٍ هشاوض هبله .۳

 است دسست گضیٌِ وذام گیشًذ لشاس یخچبل یه دس پختِ ٍ خبم دغزایی هَاد اگش -۱۲۱

 گیشًذ هی لشاس یخچبل پبییي ّبی لؼوت دس خبم غزایی هَاد ٍ ثبال ّبی لؼوت دس پختِ غزایی هَاد .۱

 گیشًذ هی لشاس یخچبل پبییي ّبی لؼوت دس پختِ یغزای هَاد ٍ ثبال ّبی لؼوت دس خبم غزایی هَاد .۲

 اػت ثالهبًغ ّوذیگش وٌبس دس هَاد ایي لشاسگیشی .۳

 گیشًذ لشاس هـتشن یخچبل یه دس ًجبیذ خبم ٍ پختِ غزایی هَاد ۴
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