دستىرانعمم وحىي تكميم فرمهاي معرفي بهري برداران  ،مكتشفيه و پيشكسىتان معدوي وصىايع معدوي ومىوً سال1393

دستًرالؼمل وحًٌ تكميل فرمُبي مؼرفي
بُرٌ برداران مؼبدن  ،مكتطفيه ي پيطكسًتبن مؼذوي ي صىبيغ مؼذوي ومًوٍ
سبل 1393
الف  -در رابطٍ بب بُرٌ برداران ومًوٍ مؼبدن (فرمُبي ضمبرٌ  1ي )2
 - 1الصم است افشادي وِ هؼشفي هي ضًَذ حذالل  % 70اص هجوَع اهتيبصات ػَاهل اسصيبثي سديفْبي  3 ٍ 1سا
ثطشح صيش وست ًوبيٌذ .
وست حذالل  20اهتيبص ثشاي سديف  1دس ساثطِ ثب هيضاى اًطجبق ػوليبت ثب ضبخػْبي فٌي هٌذسج دس طشح ثْشُ
ثشداسي هػَة ٍ حذالل  10اهتيبص ثشاي سديف  3دس ساثطِ ثب ضبخػْبي ايوٌي ٍ ثْذاضتي جْت هؼشفي ثْشُ
ثشداس الضاهي است.
ثٌبثش ايي اص هؼشفي ٍاحذّبيي وِ دس ّشيه اص هَاسد فَق اهتيبص الصم سا وست ًٌوَدُ اًذ خَدداسي گشدد.
2

الصم است وِ ثْشُ ثشداس ثذّي حمَق دٍلتي ًذاضتِ ثبضذ.

1
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دستًرالؼمل وحًٌ تكميل فرم ضمبرٌ  - 1مؼرفي بُرٌ بردار ومًوٍ مؼبدن ريببز
 -1ميزان اوطببق ػمليبت بب ضبخصُبي فىي مىذرج در طرح بُرٌ برداري مصًة ( 30امتيبز)
مًارد  4امتيبزي (امتيبز  0الي: )4
100

دسغذ اًطجبق ثب طشح

4

اهتيبص

 71الي 80
 61الي 70
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هسبٍي ٍووتش اص 50

طشح
طشح
طشح
طشح

3
2
1
0

اهتيبص
اهتيبص
اهتيبص
اهتيبص
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الي

دسغذ
دسغذ
دسغذ
دسغذ

اًطجبق
اًطجبق
اًطجبق
اًطجبق

ثب
ثب
ثب
ثب

مًارد 2امتيبزي (امتيبز  0الي)2
 81الي 100
 51الي 80
هسبٍي ٍووتش اص50

2
1
0

دسغذ اًطجبق ثب طشح
دسظد اًطجبق ثب طشح
دسغذ اًطجبق ثب طشح

اهتيبص
اهتيبص
اهتيبص

 -2ضبخصُبي مذيريتي (  30امتيبز )
 -1-2استفبدُ هَثش اص هسئَل فٌي  ،ايوٌي ٍ حفبظت ثْذاضتي(  6الي ) 0
 3اهتيبص
توبم ٍلت ثَدى هسئَل فٌي ٍ ايوٌي
 2اهتيبص
اسائِ گضاسضبت ثوَقع هبّبًِ هسئَل فٌي
 1اهتيبص
اسائِ پيطٌْبدات فٌي دس جْت اغالح ػوليبت
 -2-2آهَصش ٍ ثبصآهَصي وبسوٌبى هؼذى(  4الي ) 0
ًسجت آهَصش ديذُ گبى (افشادي وِ گَاّيٌبهِ آهَصضي دسيبفت وشدُ ثبضٌذ) ثِ ول وبسوٌبى هؼذى:
اهتيبص
ثيي  61تب  100دسغذ 4
اهتيبص
ثيي  41ات 60دسغذ 3
اهتيبص
ثيي  11تب  40دسغذ 2
اهتيبص
ثيي  1تب  10دسغذ 1
اهتيبص
0
ثذٍى آهَصش
 -3-2ثشًبهِ سيضي ٍ اجشاي طشح تَسؼِ هؼذى (  3الي ) 0
ثشًبهِ سيضي داسد ٍ اجشا طجك ثشىاهِ ّوبى سبل اًجبم ضذُ است
ثشًبهِ سيضي داسد ٍ اجشا تب  50دسغذ ثشًبهِ ّوبى سبل اًجبم ضذُ است
2

3
2

اهتيبص
اهتيبص
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1

ثشًبهِ سيضي داسد ٍلي اجشا ًطذُ است
(ػوليبت اجشايي ووتش اص  50دسغذ ثشًبهِ دس ايي گشٍُ لشاس هي گيشد)
0
ثشًبهِ سيضي ًذاسد
 -4-2اسائِ ثوَلغ گضاسش ػولىشد هؼذى (  3الي ) 0
اسائِ ثنٍلغ گضاسش وبهل ػولىشد هؼذى
اسائِ ثوَلغ گضاسش
ػذم اسائِ ثوَلغ گضاسش
ػذم اسائِ گضاسش

3
2
1
0

اهتيبص
اهتيبص

اهتيبص
اهتيبص
اهتيبص
اهتيبص

ٍ -5-2ضؼيت اهىبًبت خذهبتي ٍ سفبّي وبسوٌبى(  3الي ) 0
 3اهتيبص
ٍضؼيت ػبلي
ٍضؼيت خَة  2اهتيبص
ٍضؼيت هتَسط  1اهتيبص
 0اهتيبص
ٍضؼيت ثذ
 -6-2ثيوِ (  6الي ) 0
ثيوِ وبسوٌبى
ثيوِ تجْيضات ٍ هبضيي االت
ثيوِ غٌذٍق حوبيت اص فؼبليتْبي هؼذًي

 2اهتيبص
 2اهتيبص
 2اهتيبص

-7-2اخزگَاّيٌبهِ استبًذاسدّبي هلي ٍ ثيي الوللي (استبًذاسد هذيشيت ويفيت  ،استبًذاسد هذيشيت اينًي
ٍثْذاضت ضغلي  ،استبًذاسد هذيشيت هحيط صيست ) (  3الي ) 0
 1اهتيبص
اخزگَاّيٌبهِ استبًذاسد هذيشيت ويفيت ( ايضٍ سشي ) 9000
اخزگَاّيٌبهِ استبًذاسد هذيشيت ايوٌي ٍثْذاضت ضغلي ( ايضٍ سشي  1 ) 18000اهتيبص
 1اهتيبص
اخزگَاّيٌبهِ استبًذاسد هذيشيت هحيط صيست ( ايضٍ سشي ) 14000
 -8-2استفبدُ اص فٌبٍسيْبي جذيذ ٍ سٍضْبي هذيشيتي ًَيي (  2الي ) 0
 1اهتيبص
استفبدُ اص فٌبٍسيْبي جذيذ
 1اهتيبص
استفبدُ اص سٍضْبي هذيشيتي ًَيي
 0اهتيبص
ػذم استفبدُ اص هَاسد فَق

 -3ضبخصُبي ايمىي ي بُذاضتي (  15امتيبز)
 -1-3استفبدُ اص ٍسبيل ٍ تجْيضات ايوٌي ٍ ثْذاضتي (فشدي ٍ جوؼي) (  5يب ) 0
3
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 سػبيت هبدُ  24آييي ًبهِ ايوٌي هؼبدى هجٌي ثش استفبدُ وليِ وبسگشاى ضبغل دس هؼذى ثٍِسبيل حفبظت فشدي هٌبست ( ثش اسبس ًَع ٍ ضشايط وبس) دس ٌّگبم ٍسٍد ثِ هؼذى
 5اهتيبص
 0اهتيبص
 ػذم سػبيت هبدُ  24آييي ًبهِ ايوٌي هؼبدى -2-3ػذم ٍلَع حبدثِ هٌجش ثِ فَت طي سبل گزضتِ (  4يب ) 0
 ػذم ٍلَع حبدثِ هٌجش ثِ فَت طي سبل گزضتِ -حبدثِ هٌجش ثِ فَت طي سبل گزضتِ

 4اهتيبص
 0اهتيبص

 -3-3تطىيل ٍ تجْيض گشٍّْبي اهذاد ٍ ًجبت(  1يب ) 0
 0اهتيبص
ًذاسد
داسد  1اهتيبص
ٍ -4-3جَد ًمطِ ساٌّوبي سَاًح ٍ حَادث دسهؼذى( 1يب ) 0
 0اهتيبص
ًذاسد
داسد  1اهتيبص
 -5-3سػبيت هحذٍدُ ايوٌي ( 4يب ) 0
 4اهتيبص  -سػبيت ًوي گشدد
سػبيت مي گشدد

 0اهتيبص

 - 4ضبخصُبي محيط زيستي (  10امتيبز)
 -1- 4اًطجبق ػوليبت اًجبضت ٍ ًگْذاسي هَاد ثبطلِ ثب هؼيبسّبي صيست هحيطي(  3الي ) 0
 3اهتيبص
ػبلي
 2اهتيبص
خَة
 1اهتيبص
هتَسط
 0اهتيبص
ثذ
 -2- 4اًجبم الذامات الصم ثشاي جلَگيشي اص اثشات سَء صّبة ٍ پسبة ػوليبت استخشاجي ،وبًِ آسائي ٍ فشآٍسي
(  3الي ) 0
 3اهتيبص
 اًجبم الذاهبت هطبثك ثب طشح ( هيضاى اًطجبق ػوليبت ثب طشح ثيص اص  80دسغذثبضذ) 0اهتيبص
 ػذم اًجبم الذاهبت يب الذاهبت ًبلع ػوليبت استخشاجي وبًِ آسائي ٍ فشآٍسي فبلذ صّبة ٍ پسبة ثبضذ -3- 4ايجبد فضبي سجض ٍ پَضص گيبّي هٌبست(  2يب ) 0
 0اهتيبص
ًذاسد
داسد  2اهتيبص
 -4- 4اًجبم الذاهبت الصم ثشاي جلَگيشي اص اثشات سَء گشدٍغجبس(  2الي ) 0
 1اهتيبص
 جلٍگيشي اص اثشات سَء گشدٍغجبس 1اهتيبص
 جلَگيشي اص اثشات سَء آلَدگي غَتي 0اهتيبص
 ػذم اًجبم هَاسد فَق4

 2اهتيبص
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 -5سبير ضبخصُب ( 15امتيبز)
ٍ -1-5احذ وبًِ آسايي ٍ فشآٍسي (  4الي ) 0
تًجٍ :الصم است ثْشُ ثشداس هؼذى ٍ ٍاحذ وبًِ آسائي يب فشاٍسي  ،يه ضخع حميمي يب حمَلي ثبضذ.
 هؼذى داساي ٍاحذ فشاٍسي ٍ وبًِ آسائي هي ثبضذ

 هؼذى فبلذ ٍاحذ فشاٍسي ٍ وبًِ آسائي است
 -2-5غبدسات (  4الي ) 0

 4اهتيبص
 0اهتيبص

 غبدسات هَاد هؼذًي فشآٍسي ضذُ

 4اهتيبص

 غبدسات هَاد هؼذًي خبم

 2اهتيبص

 غبدسات ًذاسد
 -3-5ػضَيت دس هجبهغ ٍ تطىلْب ( 1يب ) 0
 0اهتيبص
ػذم ػضَيت
–
 1اهتيبص
ػضَ ثَدى
 -4- 5ايجبد آصهبيطگبُ ٍ ٍاحذ تحميمبت (  2الي ) 0
 0اهتيبص
ًذاسد
داسد  2اهتيبص
ٍ -5- 5جَد دسهبًگبُ ٍ اًجبم هؼبييات ادٍاسي وبسگشاى (  2الي ) 0
 1اهتيبص
 ٍجَد دسهبًگبُ دس هؼذى 1اهتيبص
 اًجبم هؼبيٌبت ادٍاسي وبسگشاى 0اهتيبص
 ػذم هَاسد فَق 0اهتيبص

 -6-5اخز ًطبًْبي هلي يب استبًي دس سبل اسصيبثي ػولىشد ( 2يب )0
 اخز ًطبى هلي دس سبل اسصيبثي ػولىشد ()1390 -اخز ًطبى استبًي دس سبل اسصيبثي ػولىشد ()1390

 1اهتيبص
 1اهتيبص

(ببتًجٍ بٍ ػملكرد دروظر گرفتٍ ضذٌ سقف امتيبزات  100خًاَذضذ)
* ضبخػْبي ولي
ً سجت هيضاى استخشاج ٍالؼي ثِ رخيشُ :
ً سجت هيضاى استخشاج ٍالؼي ثِ اسوي :
 تؼذاد ول وبسوٌبى :
 تؼذاد وبسوٌبى استخشاجي :
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دستًرالؼمل نحًٌ تكميل فرم ضمبرٌ  - 2مؼرفي بُرٌ بردار ومًوٍ مؼبدن زيرزميىي
بٍ غير از مًارد ريل  ،سبيش ػَاهل اسصيبثي فشم ضوبسُ  ، 2هطبثِ هَاسد هٌذسج دس فشم هؼشفي ثْشُ ثشداس ًوًَِ
هؼبدى سٍثبص ّوبًٌذ دستَسالؼول ًحَُ تىويل فشم ضوبسُ  ( 1هؼشفي ثْشُ ثشداس ًوًَِ هؼبدى سٍثبص ) اهتيبصدّي
هي گشدًذ .
ػَاهل اسصيبثي :

 -1ميسان اوطببق ػمليبت بب ضبخصُبي فىي مىذرج در طرح بُرٌ برداري مصًة ( 30امتيبز)
 - 1 – 1سٍش استخشاج ( 4الي )0
 91الي 100
 81الي 90
 71الي 80
هسبٍي ٍووتش اص 70
 – 3 – 1تَْيِ (  4الي ) 0
 91الي 100
 81الي 90
هسبٍي ٍووتش اص 80

طشح
طشح
طشح
طشح

4
3
2
0

اهتيبص
اهتيبص
اهتيبص
اهتيبص

اًطجبق
اًطجبق
اًطجبق
اًطجبق

دسغذ
دسغذ
دسغذ
دسغذ

ثب
ثب
ثب
ثب

دسغذ اًطجبق ثب طشح
دسغذ اًطجبق ثب طشح
دسغذ اًطجبق ثب طشح

4
3
0

اهتيبص
اهتيبص
اهتيبص

* وليِ هَاسد هٌذسج دس ايي ثخص ( ميسان اوطببق ػمليبت بب ضبخصُبي فىي مىذرج در طرح بُرٌ
برداري مصًة ) ُة غيش اص هَاسد فَق(  ) 3 – 1 ٍ 1 – 1ثش اسبس جذاٍل صيش اهتيبصدُ ي گشدًذ:
- 2 – 1ػوليبت استخشاجي (حفبسي،آتطجبسي ٍ  4( )...الي)0
 - 4 – 1ػوليبت ثبسگيشي ٍ ثبسثشي ( 3الي)0
 - 5 – 1ثِ وبسگيشي تجْيضات ٍ هبضيي آالت ػوليبت استخشاجي  ،ثبسگيشي ٍ ثبسثشي ( 4الي)0
 - 6 – 1تؼويشات ٍ ًگْذاسي (  4الي)0
 - 7 – 1آهبدُ سبصي ( 3الي)0
 -8 – 1خذهبت فٌي ( سٍضٌبيي  ،آثىطي ٍ  2( ) . . .الي )0
 – 9 – 1اًجبضت ثبطلِ ٍ هَادهؼذًي ( 2الي )0

مًارد  4امتيبزي (امتيبز  0الي ) 4
6
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 81الي 100
 71الي 80
 61الي 70
 51الي 60
هسبٍي ٍووتش اص50

اًطجبق
اًطجبق
اًطجبق
اًطجبق
اًطجبق

دسغذ
دسغذ
دسغذ
دسغذ
دسغذ

ثب
ثب
ثب
ثب
ثب

طشح
طشح
طشح
طشح
طشح

4
3
2
1
0

اهتيبص
اهتيبص
اهتيبص
اهتيبص
اهتيبص

مًارد  3امتيبزي (امتيبز  0الي ) 3

 81الي 100
 66الي 80
 51الي 65
هسبٍي ٍووتش اص50

اًطجبق
اًطجبق
اًطجبق
اًطجبق

دسغذ
دسغذ
دسغذ
دسغذ

ثب
ثب
ثب
ثب

طشح
طشح
طشح
طشح

3
2
1
0

اهتيبص
اهتيبص
اهتيبص
اهتيبص

مًارد  2امتيبزي (امتيبز  0الي) 2

 2اهتيبص
 81الي  100دسغذ اًطجبق ثب طشح
 1اهتيبص
دسغذ اًطجبق ثب طشح
 51الي 80
 0اهتيبص
دسغذ اًطجبق ثب طشح
هسبٍي ٍووتش اص50
. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
....
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ة  -دستًرالؼمل وحًٌ تكميل فرم ضمبرٌ  - 4مؼرفي مكتطف ومًوٍ
 وًع مبدٌ مؼذوي
 فلضات ليوتي ٍ ػٌبغش وويبة
 هَاد هؼذًي فلضي

15

اهتيبص

14

اهتيبص

رغبل سٌگ

13

اهتيبص

 سٌگ تضئيٌي ٍ سٌگْبي ليوتي

12

اهتيبص

10

اهتيبص

 هَاد هؼذًي طجمِ 1

7

اهتيبص



 هَاد هؼذًي غيش فلضي

َ سيىٍ َبي اكتطبفي اوجبم ضذٌ
َسيىٍ َبي اكتطبفي اوجبم ضذٌ

امتيبز

َسيىٍ َبي اكتطبفي اوجبم ضذٌ

امتيبز

تب 50

هيليَى سيبل

4

 400تب 500

هيليَى سيبل 24

 50تب 100

هيليَى سيبل

8

 500تب 750

هيليَى سيبل 28

 100تب 200

هيليَى سيبل

12

 750تب 1000

هيليَى سيبل 32

 200تب 300

هيليَى سيبل

16

 1000تب 2000

هيليَى سيبل 36

 300تب 400

هيليَى سيبل

20

ثيص اص 2000

هيليَى سيبل

40

 ضبخع ميسان رخيرٌ كطف ضذٌ ثِ تٌْبيي هالن سٌجص هٌبسجي ًوي ثبضذ.
ضبخع اغلي ًسجت ميسان رخيرٌ كطف ضذٌ بٍ ارزش رخيرٌ كطف ضذٌ است  .ايي ضبخع دس هَلغ ثشسسي
فشهْب ،تَسط وبسگشٍُ ثش اسبس
هحبسجِ ٍ هذ ًظش لشاس هي گيشد.

ليوت هبدُ هؼذًي دس صهبى اخز ا

ستؼالم هؼشفي ًوًَِ ّب

امتيبز دَي ميسان رخيرٌ كطف ضذٌ :
هَاد هؼذًي فلضي
رغبل سٌگ
سٌگ تضييٌي
سبيش

ثِ اصاي ّش ّ 40ضاس تي
ثِ اصاي ّش ّ 20ضاس تي
ثِ اصاي ّش ّ 50ضاس تي
ثِ اصاي ّش ّ 50ضاس تى

 30اهتيبص
 23اهتيبص
 18اهتيبص
 12اهتيبص

 ضبخع رػبيت بروبمٍ زمبن بىذي اكتطبف ي استفبدٌ بُيىٍ از مسئًل فىي  15 -اهتيبص
سػبيت ثشًبهِ صهبى ثٌذي اوتطبف  10اهتيبص ثشاي وسبًي وِ طجك ثشًبهِ اػالم ضذُ دس طشح هػَة ػول ًوَدُ اًذ
ٍ ثِ اصاي ّش ثبس توذيذ هذت طشح  2 ،اهتيبص وسش هي ضَد.
استفبدُ ثْيٌِ اص هسئَل فٌي  5اهتيبص .
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ج  -دستًرالؼمل وحًٌ تكميل فرم ضمبرٌ  - 5مؼرفي پيطكسًتبن مؼذوي ي صىبيغ مؼذوي ومًوٍ
* دس صهيٌِ هٌذسج دس ثٌذ «الف»  ،دًٍفش پيطىسَت دس دٍ س شتِ " پي جَئي ٍ اوتطبف " ٍ " استخشاج "
اًتخبة ضًَذ.
** دس صهيٌِ هٌذسج دس ثٌذ «ة»  ،دٍ ًفش پيطىسَت هؼذًي اص ثخص غيشدٍلتي اًتخبة ضًَذ.
*** دس صهيٌِ هٌذسج دس ثٌذ «ج»  ،دٍ ًفش پيطىسَت هؼذًي اص ثخص غيشدٍلتي اًتخبة ضًَذ.
**** دس هَاسد ثٌذ «ة» ٍ ثٌذ «ج»  ،ػالٍُ ثش هؼشفي پيطىسَت هؼذًي  ،يه ًفش

پيطكسًت صىبيغ

مؼذوي دس ّش يه اص صهيٌِ ّبي روش ضذُ هؼشفي گشدد.
الف  :پيطكسًتبن ومًوٍ در زميىٍ آمًزش  ،تحقيك ي پژيَص
 -1هذسن تحػيلي ( 20اهتيبص )
وبسضٌبس  15اهتيبص

وبسضٌبس اسضذ  17اهتيبص

دوتشا  20اهتيبص

 -2سَاثك تذسيس ( 20اهتيبص)

 ووتش اص  10سبل سبثمِ تذسيس ،اهتيبصي تؼلك ًوي گيشد.

 ثشاي ثبالتش اص  10سبل سبثمِ تذسيس ثِ اصاي ّش سبل  1اهتيبص تب سمف حذاوثش  20اهتيبص.
 -3سَاثك تحميمبتي ٍ پژٍّطي ( 20اهتيبص)

 ووتش اص  10سبل سبثمِ تحميمبتي ٍ پژٍّطي  ،اهتيبصي تؼلك ًوي گيشد.

 ثشاي ثبالتش اص  10سبل سبثمِ تحميمبتي ٍ پژٍّطي ثِ اصاي ّش سبل  1اهتيبص تب سمف حذاوثش  20اهتيبص.
 -4هسئٍليتْبي ػلوي ٍ آهَصضي ( 10اهتيبص)
 ثشاي ّش سبل سبثمِ هسئَليت ػلوي ٍ آهَصضي  1اهتيبص  ،حذاوثش 10اهتيبص. -5تأليفبت ٍ همبالت پزيشفتِ ضذُ دس هجالت ػلوي هؼتجشخبسجي ( 10اهتيبص)
 ّش همبلِ  2اهتيبص  ،حذاوثش  10اهتيبص. ّش تبليف  2اهتيبص  ،حذاوثش  10اهتيبص. -6ػٌبٍيي ٍ افتخبسات ( 10اهتيبص)
 اخز ّش ػٌَاى ٍ افتخبس  5اهتيبص  ،حذاوثش  10اهتيبص. – 7گزساًذى دٍسُ ّبي تخػػي هشتجط ( 10اهتيبص)
 ّش  100سبػت دٍسُ  2اهتيبص  ،حذاوثش  10اهتيبص.ة – پيطكسًتبن ومًوٍ در زميىٍ مذيريت ي سبزماوذَي
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 -1سٌَات هذيشيتي ( 30اهتيبص )
ّش سبل سبثمِ هذيشيتي  1اهتيبص  ،حذاوثش  30اهتيبص.
 -2سدُ هذيشيتي ( 20اهتيبص )
ثِ اصاي ّش سبل سبثمِ دس سدُ هذيشيت ػبهلي
ثِ اصاي ّش سبل سبثمِ دس سدُ غيش اص هذيشيت ػبهلي

 2اهتيبص  ،حذاوثش  20اهتيبص
 1اهتيبص  ،حذاوثش  20اهتيبص

 -3هذسن تحػيلي ( 10اهتيبص )
وبسضٌبس اسضذ  8اهتيبص
وبسضٌبس  7اهتيبص

دوتشا  10اهتيبص

 -4خذهبت ثشجستِ ٍ هبًذگبس دس سطح هلي ( 30اهتيبص )
ّش هَسد  10اهتيبص ( ،تطخيع ًْبيي ثب وبس گشٍُ است )
 -5ػٌبٍيي ٍ افتخبسات ( 10اهتيبص )
اخز ّش ػٌَاى ٍ افتخبس  5اهتيبص  ،حذاوثش  10اهتيبص.
ج – پيطكسًتبن ومًوٍ در زميىٍ اجرا ي وظبرت
 -1سبثمِ وبس ( 30اهتيبص )
ّش سبل سبثمِ وبس  1اهتيبص  ،حذاوثش  30اهتيبص
 -2هسٍَليتْبي اجشايي ٍ ًظبستي ( 30اهتيبص )
ّش سبل سبثمِ ثشاي هسٍَليتْبي اجشايي ٍ ًظبستي  1اهتيبص  ،حذاوثش  30اهتيبص.
 -3اثتىبسات ٍ خالليتْب ( 20اهتيبص )
ّش هَسد  5اهتيبص  ،حذاوثش  20اهتيبص.
 -4هذسن تحػيلي ( 10اهتيبص )
وبسضٌبس ثِ ثبال  10اهتيبص
فَق ديپلن  8اهتيبص
ديپلن  6اهتيبص
 -5ػٌبٍيي ٍ افتخاسات لجلي ( 10اهتيبص )
 اخز ّش ػٌَاى ٍ افتخبس  5اهتيبص  ،حذاوثش  10اهتيبص.« كبرگريٌ اوتخبة ياحذَب ي پيطكسًتبن مؼذوي ي صىبيغ مؼذوي ومًوٍ كطًر »
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