فٟطسر ٌطٟٞٚاي وااليي لاتُ ػطض ٝزٛسط ضطوسٟاي تاظاضياتي ضثى ٝاي
ٌ .1طٛٔ ٜٚاز غصايي حيٛا٘ي ٘ ٚثازي ذاْ  ٚفطآٚضي ضسٜ
ٌ .2طٛٔ ٜٚاز ضيٕيايي
ٌ .3طٔ ٜٚحصٛالذ ٛٔ ٚاز آضايطي  ٚتٟساضسي ،ضٛيٙس ٚ ٜخان وٙٙسٜ
ٌ .4طٔ ٜٚحصٛالذ خالسسيىي ،السسيىي (وائٛچٛيي)  ٚچطٔي
ٌ .5طٔ ٜٚحصٛالذ ٘ساجي  ،وفدٛش  ٚفطش
ٌ .6طِٛ ٜٚاظْ ذاٍ٘ي
ٌ .7ط ٜٚزسسٍاٟٞاي ضثط  ٚخرص صٛذ  ٚزصٛيط  ٚزسسٍاٟٞاي ٔراتطازي
ٌ .8طٚ ٜٚسايُ ٘مّي ٝسثه
ٌ .9ط ٜٚػيٙه ،ػىاسي  ٚسيٕٙازٌٛطافي
ٌ .11ط ٜٚساػر
ٌ .11طٛ٘ ٜٚضر افعاض
ٌ .12ط ٜٚصٙايغ زسسي

ٌطٛٔ ٜٚاز غصايي حيٛا٘ي ٘ ٚثازي ذاْ  ٚفطآٚضي ضسٜ
٘اْ واال

ضزيف
1

ػسُ

2

ا٘ٛاع سثعيجاذ ذطه ضس ٚ ٜصيفي جاذ سطز ضس ٚ ٜآٔازٔ ٜصطف  ٚحثٛتاذ ٔا٘ٙس سية ظٔيٙي،
ٌٛج ٝفطٍ٘ي ،خياظ ،سيط ،ذياضٛٞ ،يج ،ضّغٓ ،وطفس ،تاز٘جأٖ ،اضچٛت ،ٝشضذِٛ ،تيا٘ ،رٛز  ٚػسس

3

ا٘ٛاع وٕدٛذ

4

ا٘ٛاع ذطىثاض  ٚذطٔا زاظ ٚ ٜذطه وطزٜ

5

ا٘ٛاع ل ،ٜٟٛچاي ،زاضچيٗٚ ،ا٘يُ

6

ظ٘جثيُ،ظػفطاٖ ،ظضزچٛت ٚ ٝسايط ازٚيٞ ٝا

7

غالذ ٔا٘ٙس ٌٙسْ ،تط٘ج ،ج ٚ ٛشضذ

8

ا٘ٛاع آضز ٌٙسْ ،آضز غالذ  ٚزا٘ٞ ٝاي غالذ

9

ا٘ٛاع ضٚغٗ ٞاي ذاْ يا زصفي ٝضس٘ ٜثازي

11

فطآٚضزٞ ٜا  ٚوٙسطٞٚاي ٌٛضر ٔ ٚاٞي

11

لٙس  ٚضىط

12

ذٕيطٞاي غصايي ،اسداٌسئ ،اواض٘ٚي ،ضضس ٝفطٍ٘ي ،الظا٘ي  ٚأثاَ آٖ

13

ا٘ٛاع ضىالذ  ٚتيسىٛيير

14

فطآٚضزٞ ٜاي سثعيجاذٔ ،يٞ ٜٛا ،ضب ٌٛج ٝفطٍ٘ي ،ا٘ٛاع وٙسطٞٚا اظ حثٛتاذ  ٚسثعيجاذ ،ا٘ٛاع ٔطتا ٚ
آب ٔيٞ ٜٛا

15

ا٘ٛاع اسا٘س اظ چاي يا ل ، ٜٟٛفطآٚضزٞ ٜا تطاي سس  ٚسس ٞاي آٔاز ٚ ٜغِٞ ٝا

16

ا٘ٛاع ٘ٛضاتٞ ٝا ،آب ٔؼس٘ئ ،ائ اِطؼيط  ٚسطوٝ

ٌطٛٔ ٜٚاز ضيٕيايي
ضزيف
1

٘اْ واال
حطط ٜوصٞا ،ضس ج٘ٛسٌاٖ  ،لاضچ وصٞاٛ٘ ،اضٞاي ضٍ٘ي ،واضزٟاي آغطس ٝت ٝچسة ٛٔ ،از
جّة وٙٙس ٜحططاذ ،ػّف وصٞا

ٌطٔ ٜٚحصٛالذ ٛٔ ٚاز آضايطي  ٚتٟساضسي ،ضٛيٙس ٚ ٜخان وٙٙسٞ ٜا
٘اْ واال

ضزيف

ضٚغٗ ٞاي اسا٘سي ٔطوثاذ ٘ ٚؼٙاع  ٚغيطٔ ، ٜرّٛط ٞاي ٔٛاز ٔؼطط تطاي ٘ٛضات ٝساظي ،
1

ػططياذ  ٚازٚزٛاِر ٞا ،فطآٚضزٞ ٜاي ظيثايي  ٚآضايص تطاي ٔطالثر اظ خٛسر ،فطآٚضزٞ ٜاي
آضايطي ِة ،چطٓ ٘ ،اذٗ ٛٔ ٚ
فطآٚضزٞ ٜا تطاي خاويعٌي  ٚآضايص ٔٔ ٛثُ ضأدٞٛا ،ذٕيط ز٘ساٖ ٛٔ ٚاز خان وٙٙس ٜز٘ساٖ

2

 ٚزٞاٖ  ،فطآٚضزٞ ٜا تطاي اصالح صٛضذ  ٚاسسحٕاْ ،أالح ٔؼطط وطزٖ أاوٗ  ،اسدطي ٞاي
ضس ػطق

3

ا٘ٛاع صات ٚ ٖٛفطآٚضزٞ ٜا تطاي ضسسطٛي تسٖٛٔ ،از آِي غيط اظ صاتٟ٘ٛا تطاي ضسسطٚ ٛ
زٕيع وطزٖ ٔا٘ٙس خٛزضٞاي ضسسط ٛتطاي ٔاضيٗ ٞاي ِثاسطٛيي

4

ا٘ٛاع زسسٕاَ واغصي تطاي ٔصاضف تٟساضسي ،خٛضهٛ٘ ،اض تٟساضسي ،واغص زٛاِر

5

ا٘ٛاع ػطط خاش  ٚخاضٙسٞ ٜاي آضايطي
ٌطٔ ٜٚحصٛالذ خالسسيىي ،السسيىي (وائٛچٛيي)  ٚچطٔي

ضزيف

٘اْ واال

1

وف خٛش  ٚخٛضص زيٛاض يا سمف اظ ٔٛاز خالسسيىيٚ ،اٖ ،زٚش ،زسسطٛيي ،ظطفطٛيي ،جؼث ،ٝصٙسٚق،
لفس،ٝويس ،ٝتططي،زِٛ،ًٙاظْ  ٚظطٚف آضدعذا٘ ،ٝظطٚف ٔالٔيٗٔ ،رعٖ ،ا٘ثاض ،ٜزض ٚخٙجطٜ

2

السسيه ٞاي ضٚيي ،چطخ  ٚالسسيه زٛيي

3

ِثاس ٔ ٚسفطػاذ ِثاس اظ وائٛچِٛ ٚ ٛاظْ ٔٙعَ اظ وائٛچ ،ٛاضيا تطاي تٟساضر

4

ا٘ٛاع ويف وٛچه  ٚتعضي ،ضذسساٖ ،چٕساٖ ،ا٘ٛاع جّس ،اضيا اظ چطْ ٚ ٚضلٟاي خالسسيىي ،ا٘ٛاع وفص
چطٔي ،السسيىي  ٚخالسسيىي ،چسط

5

ِثاس ٔ ٚسفطػاذ ِثاس اظ چطْ ،خالسسيه  ٚوائٛچٛ

6

اضيا چٛتي  ٚخالسسيىي  ٚوائٛچٛيي تطاي سطٚيس آضدعذا٘ ٚ ٝاضيا ٔٙعَ
ٌطٔ ٜٚحصٛالذ ٘ساجي  ،وفدٛش  ٚفطش
٘اْ واال

ضزيف
1

ا٘ٛاع خاضچ ،ٝاِياف  ٚحِٝٛ

2

٘د ،خاضچ ٚ ٝاِياف ٘سجي ٘ثازي  ،وساٖ ،وٙف٘ ،اضٌيُ

3

٘د ،خاضچ ٚ ٝاِياف اظ ٔٛاز ٔصٛٙػي ،سٙسسيه ،خّي اسسط ،آوطيّيه٘ ،ايّ ، ٖٛخّي اسسطٞا ٚ
خّي خطٚخّيٗ

4

فطش  ٚسايط وفدٛش ٞا اظ ٔٛاز ٘سجي خطٕي ،وطوي ٔرُٕ تاف  ،فطش ٞاي زسسياف

5

ا٘ٛاع ِثاس  ،خاِس ،ٛض ،ُٙغاور ٚضظضي ،جٛضاب ضّٛاضي ،ظيط خٛش  ٚتّٛظ ،خيطاٗٞ

6

ا٘ٛاع خس ٚ ٛظيط ا٘ساظ سفطي ،خطر زضي  ،خطز ٜلالب تاف  ٚوطثاف  ،ضٚخٛش واال ،چازض،
سايثاٖ ،وف ضٛض ٌ ،طزٌيط  ،خاضچٞ ٝاي ٔرصٛظ زٕيع وطزٖ
ٌطِٛ ٜٚاظْ ذاٍ٘ي  ٚتطلي

ضزيف
1
2
3

٘اْ واال
ا٘ٛاع يرچاَ ٞا ،فطيعضٞا  ٚسايط زجٟيعاذ سطز وٙٙس ٜيا ٔٙجٕس وٙٙس ٜتطلي يا غيط
تطلي
زسسٍاٞ ٜاي ٔثسَ حطاضزئ ،جٕٛػٔ ٝاضيٗ االذ  ٚازٚاذ تطاي زٟي ٝوطزٖ ٘ٛضيس٘ي
ٞاي ٌطْ يا تطاي خرسٗ  ٚيا ٌطْ وطزٖ غصا  ٚزسسٍاٞ ٜاي آتٍطٔىٗ  ٚآب سطز وٗ
ذطه وٗ ٞاي ٌطيع اظ ٔطوع ٔ ،اضيٗ آالذ تطاي اظ صافي ٌصضا٘سٖ يا زصفي ٝآب  ،ضذر
ذطه وٗ

4

ٔاضيٗ ٞاي ظطفطٛيي

5

ٔاضيٗ آالذ  ٚازٚاذ زٛظيٗ

6

ا٘ٛاع ٔاضيٗ ٞاي ضذسطٛيي ِ ٚثاسطٛيي ذاٍ٘ي  ٚيا غيط ذاٍ٘ي

7

ٔاضيٗ ٞاي ذطىطٛيي ،خطس ٞاي از ٛوطزٖ

8

ا٘ٛاع چطخ زٚظ٘سٌي

9

ٔاضيٗ ذٛزواض فطٚش واال ( ٔا٘ٙس ٘ٛضات ،ٝسيٍاض  ،ضٚظ٘أ) ٝ

11

وِٛطٞاي آتي  ،ذطزوٗ ٔ ٚرّٛط وٗ

11

ا٘ٛاع زطاظٚ

12

ا٘ٛاع جاضٚتطلي

13

ازٛي تطلي

14

سطٛاض  ٛٔ ٚذطه وٗ

15

فالسه  ٚسايط ظطٚف ػايك حطاضذ يا ٔحفظٝ

16

اضياء ِٛ ٚاظْ آضدعذا٘ ، ٝواضز  ٚچال ، ٛا٘ٛاع لاضك ،چٍٙاَ ٔ ،الل ٚ ٝوفٍيط غيط
خالسسيىي  ٚغيط وائٛچٛيي

ا٘ٛاع الٔح  ٚاتعاض ضٚضٙايي  ٚچطاؽ

17

ٌط ٜٚزسسٍاٟٞاي ضثط  ٚخرص صٛذ  ٚزصٛيط  ٚزسسٍاٟٞاي ٔراتطازي
٘اْ واال

ضزيف
1

ا٘ٛاع زسسٍاٞ ٜا ٌٛ ٚضي ٞاي زّفٗ  ،زضتاظوٗ زصٛيطي  ٚغيط زصٛيطي

2

ٔيىطٚف ،ٖٛتّٙسٌ ،ٛا٘ٛاع تّٙسٌٛي ذٛزضٞ ، ٚسفٖٛ

3

ٔاضيٗ ٞاي خياْ ٌيط زّفٗ ،زن ٞاي ضثط ،زسسٍا ٜضثط صٛذ

4

زسسٍا ٜضثط يا خرص ٚيسئٛ

5

زٚضتيٗ ٞاي زّٛظي٘ٛي  ،زٚضتيٗ ٞاي زيجيساَ  ٚزٚضتيٗ ٞاي ضثط ٚيسئٛيي
زسسٍاٞ ٜاي ٌيط٘س ٜخرص ضازيٛيي  ،ضازي ٛخرص ٞاي جيثي  ،زسسٍاٞ ٜاي ضثط  ٚخرص

6

تصٛضذ زيجيساِي تا لاتّير ٞاي mp3

7

ا٘ٛاع ٔا٘يسٛض  ٚخطٚغوسٛضٞا ،زسسٍاٌ ٜيط٘س ٜتطاي زّٛيعيٖٛ

8

زسسٍاٞ ٜاي آغيط  ٚذثط زٙٞس ٜزظزي يا آزص سٛظي

9

ا٘ٛاع ٔاضيٗ ٞاي ضثط  ٚخرص جيثي
ٌطٚ ٜٚسايُ ٘مّي ٝسثه
٘اْ واال

ضزيف
1

ا٘ٛاع زٚچطذ ٚ ٝس ٝچطذ ٝتسٛٔ ٖٚزٛض

2

صٙسِي چطذساض ٔؼِّٛيٗ تا ٔٛزٛض  ٚتسٛٔ ٖٚزٛض ٚ ٚيّچط

3

واِسىٞٝاي تچ ٚ ٝاجعاء  ٚلطؼاذ آٟ٘ا
ٌط ٜٚػيٙه ،ػىاسي  ٚسيٕٙازٌٛطافي
٘اْ واال

ضزيف
1

زٚض ٚ ٜلاب تطاي ػيٙه

2

ػيٙه آفساتئ ،حافظ چطٓ تطاي اصالح زيس يا ٔحافظر اظ چطٓ

3

ا٘ٛاع زٚضتيٗ ،زّسىٛج  ٚزسسٍاٟٞاي ٘جٔٛي ضازيٛيي

4

ا٘ٛاع زٚضتيٗ ػىاسي ،زسسٍاٛ٘ ٜض آشضذطي

5

ا٘ٛاع زٚضتيٗ  ٚخطغوسٛض سيٕٙازٌٛطافي تطاي فيّٓ تطزاضي

6

ا٘ٛاع ٔيىطٚسىٛج ٔ ٚيىط ٚخطٚغوسي ٚ ٖٛاجعا  ٚلطؼاذ آٖ

7

لطة ٕ٘اٞاي جٟر ياب
ٌط ٜٚساػر
٘اْ واال

ضزيف
1

ا٘ٛاع ساػر ٔچي ،ساػر جيثي  ٚظٔاٖ ضٕاضٞاي ٔچي  ٚجيثي

2

ا٘ٛاع ساػر زيٛاضي  ٚضٔٚيعي

3

ظٔاٖسٙج  ٚساػر ثثر وٙٙس ٜظٔاٖ

ٌطٛ٘ ٜٚضر افعاض
٘اْ واال

ضزيف
1

ذٛزواض ،ضٚاٖ ٘ٛيس ،ذٛز٘ٛيس ،لّٓ ضسأي تا ٔطوة

2

ٔساز ٔ ٚسازضٍ٘ي

3

ٚاير تطز ساز ٚ ٜاِىسط٘ٚيىي تا يا تس ٖٚحافظ ٝلاتُ ازصاَ ت ٝوأديٛزط يا چاخٍط

4

ٟٔطٞاي زاضيد ظٖ ،الن ٟٔ ٚطوطزٖ يا ضٕاض ٜظ٘ي

5

ا٘ٛاع ٔاضيٗ ٞاي زحطيط

6

ا٘ٛاع ٔاضيٟٙاي زايح

7

ا٘ٛاع ٔاضيٗ ٞاي ذٛزواض زاز ٜخطزاظ (وأديٛزط) ِ ٚة زاب ِٛ ٚاظْ جا٘ثي آٟ٘ا ٔا٘ٙس
ِٛح فططز ٚ ٜحافظ ٝذاضجي

8

ا٘ٛاع واغص تصٛضذ ض َٚيا ٚضق ،واغص زيٛاضي ،واغص واضتٗ ،ا٘ٛاع ٔمٛا ،ا٘ٛاع
تطچسة

9

وساب٘ ،مطٞ ٝا  ٚضسٕٟاي تطاي ٔؼٕاضي ٟٙٔ ،سسي  ٚزجاضي ٔ ،حصٛالذ چاخي
زثّيغازي
ٌط ٜٚصٙايغ زسسي

ضزيف

٘اْ واال

1

ا٘ٛاع ٔصٛٙػاذ اظ حصيط ،حصيطتافي  ٚسثستافي

2

اضياء سطأيىي  ٚسفاِي  ،اضياء سٍٙي ،غيط اظ سٍٟٙاي ليٕسي ٌ ٚطا٘ثٟا

3

اضياء لّٓ واضي ضسٜ

4

ٌّيٓ ٌ ٚثٝ

5

ا٘ٛاع لاب ػىس

6

ٌّسٚظي ،لالب زٚظي ّٔ ،يّ ٝزٚظي ٔ ،طٚاضيس زٚظي

7

اضياء ضيطٝاي غيط اظ وطيسساَ

