 خأغ ػّٕی واستشدی ٔشوض ضثستشٜدا٘طٍا

Bnazanin 12

 فونت:]1A[Comment

اسی ٔؼٕاسیٙواسض

Bnazanin 16

 فونت:]2A[Comment

ستاٚ عشاحی سٚ اختٙض

Bnazanin 16

 فونت:]3A[Comment

: ٜطٚع پشٛضٛٔ

Bnazanin 16

 فونت:]4A[Comment

..... روستا

: استاد

Bnazanin 16 Bold  فونت:]5A[Comment

Bnazanin 16

 فونت:]6A[Comment

Bnazanin 16

 فونت:]7A[Comment

آقای

: ٛدا٘طد
........

1391 اسٟت
1

Bnazanin 16 Bold  فونت:]8A[Comment

Bnazanin 14

 فونت:]9A[Comment

2

سپاس  ٚلذسدا٘ی :
٘ىتٔ :1 ٝتٗ لذسدا٘ی اص افشاد تایذ تا روش ٘اْ ،سٕت ٛ٘ ٚع ٕٞىاسی آٟ٘ا دس یه یا حذاوثش د ٚسغش
تاضذ.
٘ىت : 2 ٝدس تشتیة سپاسٍضاسی اتتذا افشاد ػّٕی  ٚدا٘طٍاٞی  ٚسپس افشاد اداسی روش ٔی ض٘ٛذ.
ٔثاَ  :اص آلای  --------استاد ٚاحذ دسسی ضٙاخت  ٚعشاحی سٚستا تاتت سإٙٞایی ٞایطاٖ وٕاَ
تطىش سا داسْ.
اص آلای  ......واسضٙاس ٔحتشْ تٙیاد ٔسىٗ ٘مط ٝعشح ٞادی سٚستای  ....دس اختیاس ایٙدا٘ة لشاس
داد٘ذ سپاسٍضاسْ.

3

فٟشست ٔغاِة
ٔمذٔI ............................................................................................................................................................ ٝ
فصُ اٛٔ – َٚلؼیت سیاسی – خغشافیایی سٚستا 1................................................................................
فصُ د-ْٚ
٘ىت: ٝ
ضٕاس ٜصفحات فٟشست ٞا تا اِفثای فاسسی خٛاٞذ تٛد.
ضٕاس ٜصفحات ٔمذٔ ٝتا اِفثای اػذاد سٔٚی  I II III IVخٛاٞذ تٛد
ضٕاس ٜصفحات ٔتٗ اصّی اص  1ضشٚع خٛاٞذ ضذ.

4

 :]11A[Commentتصاویر شامل عکس و نقشه می
باشد

فٟشست تصاٚیش
تصٛیش ٘ – 1مط ٝایشاٖ 4.......................................................................................................................................
تصٛیش ٘ -2مط ٝاستاٖ 5......................................................................................................................................

5

فٟشست خذِٟٚا
خذٔ -1 َٚیضاٖ تاس٘ذٌی ساال٘6......................................................................................................................ٝ

6

فٟشست ٕ٘ٛداسٞا
ٕ٘ٛداس ٔ -1یضاٖ سضذ سٙی خٕؼیت سٚستا 9..................................................................................................

7

 :]11A[Commentمقدمه در  5پاراگراف خواهد
بود

ٔمذٔ: ٝ
ٔؼشفی ٚاحذ دسسی ٛٔ ٚضٛع
إٞیت  ٚضشٚست ا٘داْ پشٚطٜ
اٞذاف ٔذ٘ظش و ٝا٘تظاس ٔی سٚد دس پایاٖ پشٚط ٜتذاٟ٘ا دست یافت
سٛاتك ا٘داْ پشٚط ٜدس ٌزضت ٝیا پشٚطٞ ٜای ٔطات٘ ٚ ٝتایح واستشدی ٔ ٚفیذ آٟ٘ا  ٚیا ٘مائص  ٚضؼف
سٚش تحمیك اػٓ اص وتاتخا٘ ٝای ٔ ٚیذا٘ی

8

فصُ اَٚ
ٔٛلؼیت  ٚخغشافیای سیاسی سٚستا

9

اعالػات ایٗ فصُ اص فشٔا٘ذاسی ،تٙیاد ٔسىٗ ،ضٛسای سٚستا ٚ ،اعّس
خغشافیایی تأیٗ ٔی ضٛد.
 :]12A[Commentتیترها با قلم  61ساده و متن با
قلم  61ساده خواهند بود.

 -1 -1خغشافیای سیاسی (تمسیٓتٙذی اداسی) :
٘ -1 -1 -1اْ سٚستاٚ ،خ ٝتسٕی ٝآٖ٘ ،أٟای لثّی آٖ
ٛٔ -2 -1 -1لؼیت سٚستا دس وطٛس ،استاٖ  ٚضٟشستاٖ
تصٛیش ٘ -1مط ٝایشاٖ وٛٔ ٝلؼیت استاٖ تا سً٘ ٔتفاٚت دس آٖ ٔطخص ضذ ٜاست
تصٛیش ٘ -2مط ٝاستاٖ وٛٔ ٝلؼیت ضٟشستاٖ تا سً٘ ٔتفاٚت دس آٖ ٔطخص ضذ ٜاست
تصٛیش ٘ -3مط ٝضٟشستاٖ وٛٔ ٝلؼیت سٚستا تا سً٘ ٔتفاٚت دس آٖ ٔطخص ضذ ٜاست.
ٔ -3 -1 -1ختصات ع ٚ َٛػشض خغشافیایی
ع َٛتشحسة دسخ ،ٝدلیم ،ٝثا٘یٝ
ػشض تشحسة دسخ ،ٝدلیم ،ٝثا٘یٝ
 -4-1-1ساٟٞای استثاعی سٚستا
اِف -سا ٜاصّی سٚستا (آسفاِت ٝیا خاوی ٔ ٚتصُ ت ٝخاد ٜاصّی ،ضٟش یا )....
ب -ساٟٞای فشػی سٚستا ( آسفاِت ٝیا خاوی ٔ ٚتصُ ت ٝت ٝضٟشٞا  ٚخاد ٜاصّی  ٚسٚستاٞای
ٕٞدٛاس)
ج -ػثٛس خظ آ ٗٞاص خٛاس سٚستا
تصٛیش ٘ -4مط ٝساٟٞای استثاعی سٚستا تا ٔٙاعك ٕٞدٛاس

10

فصُ دْٚ
الّیٓ سٚستا

11

اعالػات ایٗ فصُ اص اداسٛٞ ٜاضٙاسی تأیٗ ٔیطٛد
 -1 -2الّیٓ سٚستا (دس وذأیه اص الّیٓ ٞای چٟاسٌا٘ ٝایشاٖ لشاس داسد؟)
ٔ -2-2یضاٖ تاتص ساال٘ٝ؟ صاٚی ٝتاتص ؟ دسخ ٝحشاست ساال٘ٝ؟
خذ -1 َٚتاتص  ٚحشاست فص َٛساَ
ٕ٘ٛداس  -1تاتص  ٚحشاست فص َٛساَ
ٔ -3-2یضاٖ ٘ضٚالت خٛی (تشف  ٚتاساٖ) ساال٘ ٝ؟
خذٔ -2 َٚیضاٖ ٘ضٚالت خٛی فص َٛساَ
ٕ٘ٛداس ٔ -2یضاٖ ٘ضٚالت خٛی فص َٛساَ
 -4-2تادٞای ٔحّی ٙٔ ٚغم ٝای؟ خٟت  ٚسشػت تادٞا ؟ تادٞای ٔغّٛب ٘ ٚأغّٛب؟
تصٛیش ٘ -5مط ٝسٚستا ٔ ٚطخص ٕ٘ٛدٖ خٟت ٚصش تادٞای ٔختّف
 -5 -2ػٕك یخضدٌی خان سٚستا دس صٔاٖٞای سشد

12

فصُ سْٛ
التصاد سٚستا (وطاٚسصی ،دأذاسی ).... ٚ

13

اعالػات ایٗ فصُ اص اداس ٜخٟاد وطاٚسصی ضٟشستاٖ تأیٗ ٔی ضٛد
ٛ٘ -1-3ع خان اساضی سٚستا؟
 -2-3آب ٔٛسد ٘یاص خٟت آتیاسی اساضی  ٚتاغات؟ (٘ٛع صٞىطی  ٚوا٘اَ وطی ٔسیشٞای آتیاسی؟)
 -3-3حدٓ ٛ٘ ٚع تاغات دسختی سٚستا؟
 -4-3حدٓ ٛ٘ ٚع اساضی غالت سٚستا؟
 -5-3حدٓ ٛ٘ ٚع اساضی حثٛتات سٚستا؟
 -6-3حدٓ ٛ٘ ٚع اساضی صیفی خات سٚستا؟
 -7-3آیا سایش ٔحصٛالت وطاٚسصی ػال ٜٚتش ٔٛاسد روش ضذ ٜدس وطاٚسصی  ٚالتصاد سٚستا ٚخٛد
داس٘ذ؟ ٔثال اساضی وطت پٙثٝ؟  ٚیا ٔٛاسد دیٍش.......
ٔ -8-3یضاٖ ٛ٘ ٚع داْ تضسي؟ (ٌاٌ ،ٚأٚیص ،اسة  ٚغیش)....ٜ
ٔ -9-3یضاٖ ٛ٘ ٚع داْ وٛچه؟ (ٌٛسفٙذ  ٚتض  ٚغیش)...ٜ
ٔ -11-3یضاٖ ٛ٘ ٚع پشٚسش عیٛس ؟ (ٔشؽٔ ،اویاٖ ،تٛلّٕ ،ٖٛضتشٔشؽ  ٚغیش)...ٜ
ٚ -11-3خٛد یا ػذْ ٚخٛد ضیالت  ٚاستخشٞای پشٚش آتضیاٖ دس سٚستا؟
ٚ -12-3خٛد یا ػذْ ٚخٛد ص٘ثٛسداسی دس سٚستا؟
ٚ -13-3خٛد یا ػذْ ٚخٛد ٛ٘ ٚع صٙایغ دستی ٔٛثش دس التصاد خا٘ٛاسٞای سٚستا؟
تصٛیش ٘ -6مط ٝاساضی سٚستا ٘ ٚطاٖ دادٖ تاغات  ٚوطتضاسٞا  ٚصٔیٟٙای تایش  ٚوا٘اِٟای آتشسا٘ی ٚ
استخشٞای پشٚش آتضیاٖ  ....ٚتا سٍٟ٘ای ٔتفاٚت
14

فصُ چٟاسْ
آٔاس  ٚخٕؼیت سٚستا

15

اعالػات ایٗ فصُ اص خا٘ ٝتٟذاضت سٚستا ،فشٔا٘ذاسی ضٟشستاٖ  ٚضٛسای سٚستا تأیٗ ٔی ضٛد
 -1-4خٕؼیت و٘ٛٙی سٚستا؟
 -2-4تؼذاد خا٘ٛاسٞا؟
 -3-4تؼذاد افشاد صیش  18ساَ؟
 -4-4تؼذاد افشاد  18اِی  65ساَ؟
 -5-4تؼذاد افشاد  65ساَ ت ٝتاال؟
خذ -3 َٚخذ َٚسٗ خٕؼیت سٚستا
ٕ٘ٛداس ٕٛ٘ -3داس ٞشْ سٙی خٕؼیت سٚستا
 -6-4تشویة خٙسی خٕؼیت سٚستا؟ (٘سثت ٔشدٞا ت ٝصٟ٘ا)
خذ -4 َٚتشویة خٙسی ٔشدٞا  ٚصٟ٘ا
ٕ٘ٛداس  -4تشویة خٙسی ٔشدٞا  ٚصٟ٘ا
ٔ -7-4یضاٖ تِٛذ ساال٘ٝ؟
ٔ -8-4یضاٖ ٔشي ٔ ٚیش  ٚساال٘ٝ؟
ٔ -9-4یضاٖ سضذ ٔثثت یا ٔٙفی خٕؼیت سٚستا دس عی  11ساَ ٌزضتٝ؟
خذٔ -5 َٚیضاٖ تِٛذ ٔ ٚشي ٔ ٚیش ساال٘ ٚ ٝسضذ خٕؼیتی  11ساَ ٌزضتٝ
ٕ٘ٛداس ٔ -5یضاٖ تِٛذ ٔ ٚشي ٔ ٚیش ساال٘ ٚ ٝسضذ خٕؼیتی  11ساَ ٌزضتٝ
16

ٔ -11 -4یضاٖ تحصیالت اٞاِی سٚستا
خذٔ -6 َٚیضاٖ تحصیالت افشاد سٚستا
ٕ٘ٛداس ٔ -6یضاٖ تحصیالت افشاد سٚستا

17

فصُ پٙدٓ
خذٔات دِٚتی سٚستا

18

 -1-5خذٔات حُٕ ٘ ٚمُ ػٕٔٛی؟ (تا تیاٖ ضؼفٟا ٘ ٚمایص)
 -2-5خذٔات آٔٛصضی؟ (تا تیاٖ ضؼفٟا ٘ ٚمایص)
 -3-5خذٔات تٟذاضتی؟ (تا تیاٖ ضؼفٟا ٘ ٚمایص)
 -4-5خذٔات اداسی ؟ (تا٘هٔ ،خاتشات ،پست٘ ،یشٚی ا٘تظأی ( ).... ٚتا تیاٖ ضؼفٟا ٘ ٚمایص)
تصٛیش ٘ -7مط ٝسٚستا ٔ ٚطخص ٕ٘ٛدٖ ایستٍا ٜاتٛتٛس یا سٛاسیٟای سٚستا  ٚساختٕاٟ٘ای
آٔٛصضی ،تٟذاضتی  ٚاداسی سٚستا

19

فصُ ضطٓ
ضٙاخت واِثذی سٚستا

20

اعالػات ایٗ فصُ اص تٙیاد ٔسىٗ  ٚفشٔا٘ذاسی  ٚضٛسای سٚستا ٔ ٚغاِؼٔ ٝیذا٘ی خٛد دا٘طدٛیاٖ
تأیٗ ٔی ضٛد.
ٞ -1-6ست ٝاِٚی ٝسٚستا  ٚدفؼات سضذ  ٚتٛسؼ ٚ ٝخٟت تٛسؼ ٝسٚستا
تصاٚیش  -12 -11 – 11 -9 -8ػىس ٕ٘ای وّی سٚستا اص خٟت ٞا  ٚصٚایای ٔختّف
تصٛیش ٘ -13مط ٝسٚستا ٔ ٚطخص ٕ٘ٛدٖ ٞست ٝاِٚی ٚ ٝدفؼات  ٚخٟتٟای تٛسؼ ٝسٚستا تا سٍٟ٘ای
ٔتفاٚت
 -2-6تٛصیف ضیة وّی سٚستا
 -3-6تٛصیف خیاتاٖ یا وٛچ ٝاصّی سٚستا  ٚوٛچٞ ٝای ٔٙطؼة اص آٖ  ٚضیة ٔؼاتش
تصٛیش ٘ -14مطٔ ٝؼاتش سٚستا
 -4-6تٛصیف ٔٙاعك ٔسى٘ٛی  ٚفضاٞای ػٕٔٛی ٔثُ ٔساخذ  ٚفضاٞای خذٔاتی
تصٛیش ٘ -15مط ٝسٚستا ٔ ٚطخص ٕ٘ٛدٖ ٔؼاتش ،فضاٞای ٔسى٘ٛی ٔاتیٗ ٔؼاتش  ٚساختٕاٟ٘ای
ػٕٔٛی ،اداسی  ٚغیش....ٜ
 -5-6دس صٛست ٚخٛد اتٙی ٝتاستا٘ی دس داخُ سٚستا آٟ٘ا سا تغٛس وأُ ضشح ٔی دٞیٓ.
تصٛیش  -16پالٖ تٙای تاستا٘ی
تصٛیش ٔ -17مغغ عِٛی تٙای تاستا٘ی
تصٛیش ٔ -18مغغ ػشضی تٙای تاستا٘ی
تصٛیشٕ٘ -19ای تٙای تاستا٘ی
تصٛیش  -21ػىس اص ٕ٘ای وّی تٙای تاستا٘ی
21

تصاٚیش  -24 -21تضئیٙات داخّی تٙای تاستا٘ی
٘ىت : ٝاٌش تؼذاد تٙاٞای تاستا٘ی یه سٚستا تیص اص یه ٔٛسد تاضذ اسائ ٝتصاٚیش ٔشتٛع ٝتشای ته
ته تٙاٞا اِضأی ٔی تاضذ
 -6-6تٛصیف ٘ٛع وفساصی ٔؼاتش سٚستا
تصٛیش  -25ػىس وف ساصی ٔؼاتش سٚستا
 -7-6تٛصیف ٚخٛد یا ػذْ ٚخٛد وا٘اِٟای فاضالب دس سغح ٔؼاتش سٚستا
تصٛیش  -26دس صٛست ٚخٛد سیستٓ فاضالب ػىس وا٘اِٟا  ٚدس صٛست ٘ثٛدٖ ػىس ٔؼاتش ٚ
ٔطىالت ٘اضی اص آِٛدٌی فاضالب
 -8-6تٛصیف فضاٞای خاِی دس داخُ سٚستا ؤ ٝی تٛاٖ ٔىا٘یاتی ٔا سا تشای عشحٟای پیطٟٙادی
آساٖ ٕ٘ایذ.
تصٛیش ٘ -29مط ٝسٚستا ٔ ٚطخص ٕ٘ٛدٖ فضاٞای خاِی داخُ سٚستا
تصٛیش ٔ -31مغغ عِٛی تصٛست ضٕاتیه اص وُ سٚستا
تصٛیش ٔ -31مغغ ػشضی تصٛست ضٕاتیه اص وُ ػشض سٚستا

22

فصُ ٞفتٓ
تیپِٛٛطی ٔسىٗ سٚستا

23

 -1-7اٌش سٚستا داسای خا٘ٞ ٝای وپش تاضذ تٛضیح ٔی دٞیٓ
تصٛیش  -32ػىس خا٘ٞ ٝای وپش
تصٛیش  -33پالٖ خا٘ٞ ٝای وپش
 -2-7آیا سٚستا خا٘ٞ ٝای چی ٝٙای تا سمف تیش چٛتی داسد؟
 -3-7آیا سٚستا خا٘ٞ ٝای خطتی تا سمف تیش چٛتی داسد؟
 -4-7آیا سٚستا خا٘ٞ ٝای آخشی تا سمف تیشچٛتی داسد؟
 -5-7آیا سٚستا خا٘ٞ ٝای آخشی تا سمف تیشآ ٗٞداسد؟
 -6-7آیا سٚستا خا٘ٞ ٝای تت٘ٛی تا اسىّت فّضی داسد؟
 -7-7آیا سٚستا خا٘ٞ ٝایی تا اسىّت تت٘ٛی داسد؟
 -8-7آیا دس سٚستا خا٘ٞ ٝایی تا سمف ضیشٚا٘ی ٔطاٞذٔ ٜی ضٛد؟
تشای ته ته ٔٛاسد فٛق و ٝدس سٚستای ٔٛسد ٔغاِؼٚ ٝخٛد داضت ٝتاضذ اسائٛٔ ٝاسد صیش اِضأی است:
 -1ػىس ٕ٘ای وّی خا٘ ٝاص تیپ ٔشتٛعٝ
 -2عشح ٕ٘ای خا٘ٝ
 -3پالٖ خا٘ٝ
ٔ -4مغغ خا٘ٝ

24

فصُ ٞطتٓ
عشح پیطٟٙادی

25

 -1-8اتتذا تصٛست فٟشست ٚاس تٕأی ٘مائص  ٚضؼفٟای سٚستا سا و ٝدس  7فصُ ٌزضت ٝتا آٟ٘ا
ٔٛاخ ٝتٛدیٓ تیاٖ ٔی وٙیٓ.
 -2-8دس ایٗ ٔشحّ ٝتا تٛخ ٝت ٝایٗ ؤ ٝحمك دا٘طدٛی ٔؼٕاسی است ٘مائص  ٚضؼفٟای ٔشتٛط تٝ
تخص وطاٚسصی  ٚساٞساصی  ٚغیش ٜسا خذا ٕ٘ٛد ٚ ٜتٟٙا تا تیاٖ ضؼفٟای ٔؼٕاسی  ٚضٟشساصی
سٚستا عشحٟای پیطٟٙادی ت ٝسٚش ریُ اسائٔ ٝی ٌشدد :
 -1-2-8اسائ ٝپیطٟٙاد تشای افضایص ػشض ٔؼاتش
 -2-2-8اسائ ٝپیطٟٙاد تشا حزف تشخی اص پیچٟای وٛچٞ ٝا خٟت تسٟیُ ػثٛس ٔ ٚشٚس آسا٘تش
ٔاضیٗ آالت وطاٚسصی ٕٞا٘ٙذ تشاوتٛس  ٚتشیّشٞا ....ٚ
 -3-2-8اسائ ٝپیطٟٙاد خٟت وفساصی ٔؼاتش
 -4-2-8اسائ ٝپیطٟٙاد خٟت اخشای سیستٓ فاضالب
ٔ -5-2-8ىا٘یاتی ٔٙاسة خٟت ایداد ٔیذاٖ ٔشوضی سٚستا
ٔ -6-2-8ىا٘یاتی ٔٙاسة خٟت ایستٍا ٜخٛدسٞٚای حُٕ ٔسافش ت٘ ٝضدیىتشیٗ ضٟش یا ٔشوض
ضٟشستاٖ
 -7-2-8عشاحی ساص ٜسثه خٟت ایستٍا ٜسٚستا
ٔ -8-2-8ىا٘یاتی ٔٙاسة خٟت احذاث ساختٕاٟ٘ای آٔٛصضی ،تٟذاضتی  ٚاداسی
 -9-2-8اسائ ٝپیطٟٙاد تشای ٔحٛع ٝساصی فضاٞای عثیؼی یا تاستا٘ی خٟت ٌشدضٍشی
 -11-2-8اسائ ٝپیطٟٙاد خٟت ٔشٔت اتٙی ٝتاستا٘ی سٚستا
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 -11-2-8اسائ ٝپیطٟٙاد خٟت استحىاْ تخطی خا٘ٞ ٝای چی ٝٙای  ٚخطتی  ٚخا٘ٞ ٝای آخشی
فالذ پی  ٚضٙاط
 -12-2-8اسائ ٝعشح خا٘ٔ ٝغّٛب تشای اٞاِی سٚستا خٟت افضایص استفاد ٜتٟی ٝٙاص فضاٞا

٘مط ٝخأغ سٚستا
دس خشیاٖ تحمیك  ٚاسائ ٝپشٚط ٜسٚستا دا٘طدٔ ٛىّف است ػال ٜٚتش ٔتٗ ٘ٛضتاسی یه ػذد ٘مط ٝخأغ دس اتؼاد
تضسي ٘یض اسائ ٝدٞذ ؤ ٝی تایست ٔطخصات ریُ سا داضت ٝتاضذ :

 -1اساضی ٔ حذٚد ٜاعشاف سٚستا ت ٝتفىیه تاغات دسختی ،وطتضاس غالت ،وطتضاس حثٛتات ،وطتضاس
صیفی خات  ٚوطتضاس پٙث ٚ ٝصٔیٟٙای تایش تا سٍٟ٘ای ٔتفاٚت ٔطخص ٌشد٘ذ.
 -2سٚدخا٘ٞ ٝأ ،سیشٞای سیالب ،حّمٞ ٝای چا ،ٜدٞا٘ٞ ٝای چطٕٞ ٝا دس داخُ  ٚخاسج سٚستا تا
سٍٟ٘ای ٔتفاٚت  ٚضٕاتیه ٞای ٔتفاٚت ٔطخص ٌشد٘ذ.
 -3ساٟٞای اصّی (ت ٝتفىیه آسفاِت ٚ ٝخاوی)  ٚساٟٞای فشػی(ت ٝتفىیه آسفاِت ٚ ٝخاوی)  ٚساٜ
آ ٗٞتا سٍٟ٘ا  ٚضٕاتیىٟای ٔتفاٚت ٔطخص ٌشد٘ذ.
ٔ -4ؼاتش اصّی  ٚفشػی ٔطخص ٌشد٘ذ.
ٙٔ -5اصَ ٔسى٘ٛی  ٚتٙاٞای تاسیخیٔ ،ساخذ ،أأضادٞ ٜا ،تٙاٞای اداسی  ٚػٕٔٛی تا سٍٟ٘ا ٚ
ضٕاتیىٟای ٔتفاٚت ٔطخص ٌشد٘ذ.
 -6لثشستاٖ سٚستا ٔطخص ٌشدد.
 -7فضاٞأ ،حٛعٞ ٝا  ٚتٙاٞای پیطٟٙادی و ٝدس آیٙذ ٜاخشا خٛاٙٞذ ضذ تا سً٘ ٔتفاٚت ٔطخص
ٌشد٘ذ.
ٔ -8سیش  ٚخٟت تٛسؼ ٝسٚستا دس  11ساَ ٔطخص ٌشدد.
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سی دی پشٚط: ٜ
دا٘طدٛیاٖ ٔٛظف ٞستٙذ دس ٍٙٞاْ اسائ ٝپشٚط ٜػال ٜٚتش ٔتٗ ٘ٛضتاسی ٘ ٚمط ٝخأغ سٚستا یه ػذد سی دی
حاٚی اعالػات  ٚفایّٟای ریُ سا ٘یض اسائٕ٘ ٝایٙذ :
 -1فایُ  Wordتا فشٔت Word 2007
٘ -2سخ PDF ٝفایُ Word

 -3پٛض ٝتصاٚیش ضأُ ػىسٟا  ٚتصاٚیش اسىٗ ضذٜ
 -4پٛض ٝاتٛوذ ضأُ فایّٟای اتٛوذ ٘مطٞ ٝای سٚستا تا ٚسطٖ 2006
 -5فایُ پاٚسپٛیٙت ت ٝضشح صیش
تصٛیش إٞ َٚاٖ ٔغاِة سٚی خّذ پشٚط ٜخٛاٞذ تٛد
تصٛیش د ْٚتیتش فصُ اَٚ
تصاٚیش تؼذی تٕأی تصاٚیش  ٚخذإٛ٘ ٚ َٚداسٞای ٔشتٛط ت ٝآٖ فصُ
 ٚفصّٟای تؼذی ٘یض تٕٞ ٝاٖ تشتیة اسائ ٝخٛاٙٞذ ضذ
آخشیٗ تصٛیش ٘مط ٝخأغ سٚستا خٛاٞذ تٛد.
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