
 ثؼوِ تؼبلی
 

 17هجحث دٍسُ ٍ هتمبضیبى  هٌْذػی پشٍاًِ اؿتغبل ثِ وبس دٍسُ ّبي استمبء پبيِثجت ًبم هحتشم هتمبضیبى لبثل تَجِ 

 .سا هطبلؼِ فشهبيیذريل ٍ هشاحل جْت ثجت ًبم دس دٍسُ ّبي هزوَس هَاسد 

 .جسٍل شيل تَجِ فطهبييسثِ ٍ تؼساز زضٍس هَضز ًيبظ ثطاي اضتمبء پبيِ ثطاي اًتربة ػٌبٍيي زضسي  (1
ؿْشػبصي ًمـِ ثشداسي، ػٌبٍيي دٍسُ ّبي الضاهی جْت توذيذ ٍ استمبء پبيِ پشٍاًِ اؿتغبل ثِ وبسهٌْذػبى )سؿتِ ّبي ػوشاى ، هىبًیه ، ثشق ، 

 ٍ هؼوبسي (

 عناوين دوره ها صالحيت رشته
تعداد دروس مورد 

 پايه نياز براي ارتقاء

 

 ػوشاى
 ًظبست

 (2ثِ  3)پبيِ 

هجبًی گَد ثشداسي ، طئَتىٌیه 

 ٍ ػبصُ ّبي ًگْجبى

هصبلح ٍ فٌبٍسيْبي ًَيي 

 ػبخت
 دٍ دسع  

    16 16 هذت : )ػبػت(

 ػوشاى
 ًظبست 

 ثِ يه( 2)پبيِ 

ثتي ّبي ٍيظُ ٍ سٍؽ ّبي 

 خبف ثتي سيضي

سٍؿْبي تؼویش، هشهت ٍ 

 تمَيت ػبصُ ّب

سٍؿْبي اجشا ٍ وٌتشل 

اتصبالت دس ػبصُ ّبي 

 فَالدي

 دسع ػِ 

   16 16 16 ( هذت : ) ػبػت

 ػوشاى

 هحبػجبت

 ثِ دٍ( 3) پبيِ 

ضَاثط طشاحی ػبختوبى ّبي 

ثب هصبلح ثٌبيی ٍ همبٍم ػبصي 

 آى 

تحلیل ديٌبهیىی دس اثش ثبد 

 ٍ صلضلِ

طشاحی اتصبالت دس 

 ػبصُ ّبي فَالدي
 ػِ دسع 

  24 24 24 24 هذت: )ػبػت(

 ػوشاى
 هحبػجبت

 )پبيِ دٍ ثِ يه(

طشاحی لشصُ اي ػبختوبى ّبي 

 LRFDفَالدي ثِ سٍؽ 
 ػیؼتن ّبي همبٍم ثتي آسهِ

همبٍم ػبصي ػبصُ 

 ّبي فَالدي ٍ ثتٌی

 ؿبلَدُ ّبي ػویك

 
 چْبس دسع

  24 24 24 24 هذت: ) ػبػت(

 هىبًیه 

 

 ًظبست ٍ طشاحی 

 (2ثِ  3) پبيِ 

تأػیؼبت گشهبيی، ػشهبيی، 

 تؼَيض َّا ٍ تَْيِ هطجَع

دس صشفِ جَيی  تذاثیش الصم

ظي دس   دس هصشف اًش

 1ػبختوبًْب 

تبػیؼبت لَلِ وـی 

 گبص ػبختوبًْب
 ػِ دسع 

  16 16 16 16 هذت: ) ػبػت(

 هىبًیه

 

 ًظبست ٍ طشاحی 

 ( 1ثِ  2) پبيِ 

تذاثیش الصم دس صشفِ جَيی 

 2هصشف اًشطي دس ػبختوبًْب 
 چیلش ٍ ثشج ّبي خٌه وي

ػبيك ثٌذي صَتی ٍ 

ػیؼتوْبي حشاستی ٍ 

 اطفبي حشيك

تبػیؼبت هىبًیىی 

ػبختوبًْبي ثلٌذ هشتجِ ٍ 

تفبٍت آًْب ثب ػبختوبًْبي 

 هؼوَلی

 چْبس دسع

  16 16 16 16 هذت: ) ػبػت(

 هؼوبسي
 ًظبست ٍ طشاحی

 (2ثِ  3) پبيِ 

ثىبسگیشي اػتبًذاسدّب، همشسات 

هلی ، ساٌّوبّبي طشاحی دس 

 هؼوبسي

هؼوبسي پبيذاس ٍ سٍؿْبي 

جَيی اًشطي دس صشفِ 

 ػبختوبى

هصبلح ٍ فٌبٍسيْبي 

ًَيي دس صٌؼت 

 ػبختوبى

 دسع ػِ  

   16 16 16 هذت: ) ػبػت(

 هؼوبسي
 ًظبست ٍ طشاحی

 ( 1ثِ  2) پبيِ 

اصَل ٍ هجبًی طشاحی ثٌبّبي 

 ثلٌذ هشتجِ

هؼوبسي صهیٌِ گشا دس      

 ثبفت ّب

الضاهبت ّوبٌّگی ، 

هذيشيت ٍ اجشاي 

 ػبختوبى

 دسع ػِ 

   16 16 16 هذت: ) ػبػت(

 ثشق

 

 ًظبست ٍ طشاحی 

 (2ثِ  3) پبيِ 
 1ػبختوبًْبي َّؿوٌذ

 

 

 

 

 يه دسع  

    16 16 هذت: ) ػبػت(

 ثشق
 ًظبست ٍ طشاحی 

 (1ثِ  2) پبيِ 

تبػیؼبت ثشلی ػبختوبًْبي 

 ثلٌذ هشتجِ
 دٍ دسع   2ػبختوبًْبي َّؿوٌذ

    16 16 هذت: ) ػبػت(



 :هطبثك ثب هصَثِ ػبصهبى ًظبم هٌْذػی ػبختوبى اػتبى آرسثبيجبى غشثی (2

هىبًيه، ثطق، هؼوبضي هطثَط ثِ زٍضُ ّبي ًظبضت ) ػوطاى ( ٍ ًظبضت ٍ عطاحي ) ضشتِ ّبي ّط تىسضس هجلؾ ٍاضيعي  -1-2

هي ثبشدس ودِ    ّضاس سيبل( چْبس صذٍ پٌجبٍُهیلیَى يه ضيبل 000/450/1جِ هيعاى سبػت 16ثب هست ظهبى ٍ شْطسبظي ( 

ًدعز ثبًده     1206082050وبضُ حسدبة  هتمبضيبى ثِ اظاي اًتربة تؼساز زضٍس ضشتِ هَضزًظط ذَز ثبيس جوغ هجلؾ ضا ثِ شد 

ذَاّس  3*000/450/1;000/350/4زضس هجلؾ ٍاضيعي 3اضٍهيِ ٍاضيع ًوبيٌس. هثالً زضاظاي اًتربة شْيس ثبوطي تجبضت شؼجِ 

 ثَز.

ٍ  يده هيليدَى  ) سيابل 000/900/1ثطاي زٍضُ ّبي هحبسجبت ػوطاى سبػت  24ثب هست ظهبى هجلؾ ٍاضيعي ّط تىسضس  -2-2

هحبسجِ ٍ ثِ شوبضُ حسبة فَق الدصوط ٍاضيدع ذَاّدس    هي ثبشس وِ ثِ اظاي اًتربة تؼساز زضٍس هجلؾ هصوَض  ضيبل(ّعاض ًْصس

 .شس

ّدب ضا ثغدَض   زض صَضتيىِ ثِ عَض ّوعهبى هتمبضي زٍضُ ّبي ًظبضت ٍ هحبسجبت هي ثبشيس ذَاّشوٌس است فدي    :1تزوشهْن

 جساگبًِ ٍاضيع فطهبييس.

چٌبًىِ زٍضُ ّبي هرتلف ثِ زليل ًطسيسى ثِ حس ًصبة الظم زض ثبظُ فطاذَاى تشىيل ًشسُ ٍ ثِ سبل ثؼس هَوَل  : 2تزوش هْن 

 شْطيِ زٍضُ ثب تَجِ ثِ تؼطفِ جسيس زض تبضيد ثطگعاضي هحبسجِ ٍ هبثِ التفبٍت آى اظ ثجت ًبم وٌٌسگبى زضيبفت ذَاّس شس.گطزز، 

 ( ًحَُ تىویل فشم هَسد ًظش ٍ اسػبل آى:3

ًسجت ثِ تىويل فطم ثب زضج وبهل اعالػبت زضذَاستي ٍ پس اظ اًتربة تؼساز زضٍس ٍ ٍاضيع هجلؾ،  پطيٌت وطزُفطم هَضز ًظط ضا 

تحَيل زاًشگبُ صٌؼتي اضٍهيِ)ثر  آهَظشْبي آظاز ٍ  دٍ ثشيزض ضيعي ٍافطم تىويل شسُ ضا ثِ ّوطاُ اصل في  السام ًوَزُ 

 هجبظي( فطهبييس.

 العاهي است : ثطاي ثجت ًبم لغؼي اضائِ هساضن شيل

 (اداسُ آهَصؿْبي آصاد ٍ هجبصي هْش هوَْس ثِفطم تىويل شسُ ثجت ًبم ) – 1

 )في  صبحت حسبة + في  زاضاي ضًٍَشت( اصل في  ٍاضيعي زض زٍ ثطي-2
 وپي وبضت هلي -3

 وپي وبضت ػضَيت -4

 ػىس پطسٌلي ثصَضت فبيل اسىي  -5

ٍ اضائِ هدساضن  ازاضُ آهَظشْبي آظاز ٍ هجبظي زاًشگبُ صٌؼتي اضٍهيِ  پس اظ ٍاضيع في  اظ  هبلي ِيتأييس صاذ :تزوش ثؼیبس هْن

تطتيت اثط زازُ ًشسُ ٍ ثجدت ًدبم    هساضن ٍ في  ّبي فبوس شسُثَزُ ٍ زض ؿيط ايٌصَضت ثِ العاهي  فَق الصوط زض ٌّگبم ثجت ًبم

 زضيبفت هساضن ثِ شطوت وٌٌسگبى هحتطم اضائِ ذَاّس شس.( )پس اظ اذص اصل هساضن ثجت ًبم في  لغؼي تلمي ًرَاّس شس.

 دوره هاعناوين  صالحيت رشته
تعداد دروس مورد 

 پايه نياز براي ارتقاء

 ًمـِ ثشداسي

ًظبست ٍ 

 طشاحی 

 (1ثِ  2) پبيِ 

تْیِ ًمـِ ّبي هؼطحبتی ٍ 

 سلَهی ػولیبت خبوی
 يه دسع   

     16 هذت: ) ػبػت(

 ؿْشػبصي

 

 ًظبست ٍ طشاحی 

 (2ثِ  3) پبيِ 
 اًطجبق وبسثشي اساضی ؿْشي

 

 

 

 

 يه دسع  

     16 هذت: ) ػبػت(

 ؿْشػبصي
 ًظبست ٍ طشاحی 

 (1ثِ  2) پبيِ 
 اًطجبق وبسثشي اساضی ؿْشي

ثبصػبصي ٍ ثْؼبصي ثبفت ّبي 

 فشػَدُ ؿْشي
 دٍ دسع  

    16 16 هذت: ) ػبػت(



 هي ثبشس. 044 -31980234، تلفي فبوس شوبضُ توبس هستمين ازاضُ آهَظشْبي آظاز ٍ هجبظي (4

 

 : شطايظ شطوت زض زٍضُ ّب( 5

ػبل ػبثمِ وبس حشفِ اي اص تابسي  صاذٍس پشٍاًاِ     4داؿتي حذالل  2جْت دسيبفت پشٍاًِ اؿتغبل ثِ وبس پبيِ  – 1-5

 اججبسي اػت. 3اؿتغبل پبيِ 

ػبل ػبثمِ وبس حشفِ اي اص تابسي  صاذٍس پشٍاًاِ     5داؿتي حذالل  1جْت دسيبفت پشٍاًِ اؿتغبل ثِ وبس پبيِ  -2-5

 اججبسي اػت. 2اؿتغبل پبيِ 

)ػلي الرصَص شوط شوبضُ تلفي ّبي ّوطاُ ٍ ثبثت جْت ثطلطاضي  هتمبضيبى هحتطم تمبضب هي شَز زض تىويل فطم ثجت ًبم( اظ 6

 .يسفطهبيضا ليس ًْبيت زلت ضا ًوَزُ ٍ ًبم زضٍس اًتربثي ذَز ٍ شوبضُ توبس ذَز  اضتجبط (

دس ّوایي ٍة ػابيت ٍ وبًابل     ثشًبهِ سيضي والػی هتؼبلجبً ٍدس صَست سػیذى ثِ حذ ًصبةؿشٍع دٍسُ ّب( 7

ٍ ػبيت ػبصهبى ًظابم هٌْذػای    https://telegram.me/virtualuut (@virtualuut)تلگشام ثِ آدسع

 اطالع سػبًی خَاّذ ؿذ.nezam.org-www.waػبختوبى اػتبى آرسثبيجبى غشثی ثِ آدسع 

 هْن :  اتتزوش

ػبل ٍ اص پشٍاًِ  1آًْب  3وؼبًی وِ اص تبسي  صذٍس پشٍاًِ پبيِ ػبل هی ثب ؿذ .  3ثب تَجِ ثِ ايٌىِ اػتجبس دٍسُ ّب   - 1

 ػبل گزؿتِ اػت هی تَاًٌذ دس ايي دٍسُ ّب ؿشوت وٌٌذ . 2آًْب  2پبيِ 

 (1ٍ2ٍ3ؿشايط تـىیل دٍسُ ّبي آهَصؿی )ثٌذّبي  -2

 24ػبػت ٍ دٍسُ ّبي  8سٍص وبهل ّش سٍص  2ػبػتِ دس  16ثشًبهِ سيضي، دٍسُ ّبي هطبثك ثب ثخـٌبهِ دفتش تذٍيي 2-1

 ػبػت( ثشگضاس خَاّذ گشديذ. 8سٍص وبهل ) ّش سٍص ثِ هیضاى  3ػبػتِ دس 

فشاخَاى لجلی ثِ حذ ًصبة تـىیل  دس ی وِيًحَُ ي ثجت ًبم ٍ ظشفیت والػْب ثِ طَسي اػت وِ اثتذا والػْب 3-1

ٍ هبصاد ثجت ًبم دس دٍسُ ّبي هختلف ثِ گشٍُ جذيذ  داؿتَِست تىویل ظشفیت پزيشؽ هتمبضی ًشػیذُ ثَدًذ ثِ ص

 دس ّوبى سؿتِ هٌتمل خَاّذ ؿذ.

دس صَستیىِ ثشاي تـىیل ّش يه اص دٍسُ ّبي هٌذسج دس جذٍل ولی دٍسُ ّب هحذٍديتْبيی ايجبد ؿَد، دٍسُ  4-1

 بيگضيي خَاّذ ؿذ.هزوَس ثب يىی ديگش اص دٍسُ ّبي هصَة دس ّش سؿتِ ج

يه چْبسم ول ػبػبت حضَس دس والػْبي آهَصؿی الضاهی ثَدُ ٍ حذ هجبص غیجت دس ايي والػْب حذاوثش  2–2

ؿشوت وٌٌذگبى هحتشهی وِ ثیؾ اص حذ اػالم ؿذُ دس والػْب  ،ی ثبؿذ. هطبثك ثب هصَثبت ٍ ضَاثط هَجَددٍسّو

ٍ هلضم ثِ طی هشاحل ؿشوت دس دٍسُ جذيذ خَاٌّذ ثَد. غیجت ًوبيٌذ اص آصهَى پبيبى دٍسُ )اصلی ٍ هجذد( هحشٍم 

یچ ، ّايي ثٌذ ثیـتش ثبؿذدسدلیل اص غیجت هجبص تؼییي ؿذُ ّشدس صَستیىِ هیضاى حضَس دس والػْب ثِ 

 َجِ هجشي ٍ ًبظشيي هحتشم  دٍسُ ّبي هزوَس ًخَاّذ ثَد.توهؼئَلیتی

 ثِ ّوشاُ داؿتي وبست ػضَيت هؼتجش دس طَل هذت ثشگضاسي والػْبي آهَصؿی الضاهی هی ثبؿذ. 3-2

هشاحل الصم جْت اػتؼالم ؿشوت دس دٍسُ ّبي استمب پبيِ دس خصَف فبسؽ التحصیالى وبسؿٌبػبى ًبپیَػتِ ٍ  -3

 داسًذگبى هذسن دثیشي فٌی

ٍاحااذ پشٍاًااِ  ب اػااتؼالم اصٍ داسًااذگبى هااذسن دثیااشي فٌاای ثاا فاابسؽ التحصاایالى وبسؿٌبػاای ًبپیَػااتِ -3-1

َ م هٌْذػی بػبصهبى ًظ اؿتغبل الاذام ثاِ ثجات ًابم     ثبت وویؼایَى ّان اسصي سؿاتِ ّاب،     ٍ اطالع اص آخشيي هصا

 ًوبيٌذ. طشاحی يب هحبػجِ(-ي استمبء پبيِ )ًظبستدس دٍسُ ّب

http://www.wa-nezam.org/


ثب تَجِ ثِ ايي ثٌذ ولیِ ػَالت ًبؿی اص ػذم اػتؼالم ٍ تأيیذ ػبصهبى ًظبم هٌْذػی دس صهبى ثجت ًبم ثش ػْذُ  3-2

 هتمبضیبى گشاهی خَاّذ ثَد. 

 
 

 

 

 آصهَى پبيبى دٍسُؿشايط ٍ ًحَُ  -4

 ۀ دٍسُ ّب ثِ صَست جبهغ ٍ پغ اص اطالع سػبًی ثشگضاس خَاّذ ؿذ.آصهَى ولی- 4-1

 ػؤاالت ثصَست تؼتی ٍ تـشيحی ػٌَاى خَاّذ گشديذ. -4-2

اججبسي هی دس جلؼِ آصهَى  وبست ػضَيت ٍ يب وبست ؿٌبػبيی ػىؼذاس ثشاي آصهَى دٌّذُ  داؿتي ثِ ّوشاُ– 4-3

 ثبؿذ.

 دس آصهَىتخلفبت  -5

سػبيت ًظن ٍ لَاًیي دس حیي ثشگضاسي آصهَى الضاهی ثَدُ ٍ اػبهی افشادي وِ ايي هَاسد سا سػبيت ًفشهبيٌذ،   

يبدداؿت ٍ طی صَست جلؼِ اي وِ تَػط ًبظشيي هحتشم آصهَى تٌظین خَاّذ گشديذ اص اهتیبص پبيبى دٍسُ هحشٍم 

  خَاٌّذ ؿذ



 

 ..............................ثؼوِ تؼبلی                                                           تبسي  : 

 فشم ثجت ًبم دٍسُ ّبي آهَصؿی استمبء پشٍاًِ اؿتغبل 

 (، ؿْشػبصي ٍ ًمـِ ثشداسي، ثشق ،،هىبًیه هؼوبسي  )ًظبست ٍ هحبػجبت (،ػوشاى  ّبي  )سؿتِ

 ( 1395ٌذػی اػتبى آرسثبيجبى غشثی ) ػبلهْ ػبصهبى ًظبم
 

      

     (ًظبستضشتِ ػوطاى)     

    (هحبػجبتضشتِ ػوطاى )     
       سؿتِ هؼوبسي                                                                                                                                                                              

       سؿتِ هىبًیه                        

        سؿتِ ثشق                              

       ضشتِ شْطسبظي                                                                           
  ضشتِ ًمشِ ثطزاضي                                                                                                                                                           

 

 

 

 شوبضُ ػضَيت ًبم پسض ًبم ذبًَازگي ًبم
 شوبضُ پطٍاًِ اشتـبل

 
 وس هلي

 پبيِ

 هَجَز

       

  
 ي ثبشس.ه ..............................................................................................ػٌَاى زٍضُ) ّبي (زضذَاستي ايٌجبًت............................................................................................ 

 

 استفبزُ اظ ذَاثگبُ/ ّتل ثب پطزاذت ّعيٌِ شرصي ذَز هي ثبشن.ايٌجبًت هتمبضي 

 
 
 

 شْيس ثبوطيًعز ثبًه تجبضت شؼجِ  1206082050هجلؾ                       ضيبل عي في  شوبضُ                         هَضخ                   ثحسبة 

 اضٍهيِ ثٌبم سبظهبى ًظبم هٌْسسي سبذتوبى استبى آشضثبيجبى ؿطثي ٍاضيع گطزيس.
 

 :   وتمبضیآدسػ

 :                               ؿوبسُ تلفي ّوشاُ

 ؿوبسُ تلفي هٌضل :
 

 بزاضّأهَظشْبي آظاز ٍ هجبظيٍاحس حسبثساضي             هجلؾ فَق هَضز تأييس هي ثبشس.                                                                     
 
 

 مثجت ًبم اًجبم گطفت .                                                                                             هسئَل ثجت ًب
 

 

 تزوشات هْن:

 ثب استؼالم اظ ٍاحس پطٍاًِ اشتـبل سبظهبى ًظبم هٌْسسي ٍ اعالع اظ آذطيي هصَثبت  فبضؽ التحصيالى وبضشٌبسي ًبپيَستِ ٍ زاضًسگبى هسضن زثيطي فٌي

 عطاحي يب هحبسجِ( ًوبيٌس.-وويسيَى ّن اضظي ضشتِ ّب، السام ثِ ثجت ًبم زض زٍضُ ّبي اضتمبء پبيِ )ًظبضت

 سبػبت زٍضُ هي ثبشس. هغبثك ثب هصَثبت ٍ ضَاثظ  حضَض زض والسْبي آهَظشي العاهي ثَزُ ٍ حس هجبظ ؿيجت زض ايي والسْب حساوثطيه چْبضم ول

هطاحل هَجَز، شطوت وٌٌسگبى هحتطهي وِ ثي  اظ حس اػالم شسُ زض والسْب ؿيجت ًوبيٌس اظ آظهَى پبيبى زٍضُ )اصلي ٍ هجسز( هحطٍم ٍ هلعم ثِ عي 

هجبظ تؼييي شسُ زضايي ثٌس ثيشتط ثبشس، ّيچ هسئَليتي شطوت زض زٍضُ جسيس ذَاٌّس ثَز. زض صَضتيىِ هيعاى حضَض زض والسْب ثِ ّطزليل اظ ؿيجت 

 هتَجِ هجطي ٍ ًبظطيي هحتطم  زٍضُ ّبي هصوَض ًرَاّس ثَز.

 ن......................................... ثب اطالع اص آخشيي هصَثبت وویؼیَى ّن اسصي سؿتِ ّب الذام ثِ ثجت ًبم دس دٍسُ ّب هی ًوبي....ايٌجبًت..........

 
 

 اهضبء هتمبضیهْشٍ 


