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 هعلواى گزاهی، هجزیاى هتعْذ طزح هلی داًص آهَسی آب

 داًص آهَساى عشیش ضزکت کٌٌذُ در طزح

 

اکٌَى کِ تِ یاسی حق، دس عشح هلی داًص آهَصی ًداذ آب، تا تحشاى آب اسساى خَدزاى آضٌا ضذیذ ٍ زثؼاذ ایي تحشاى سا تش سٍی 

 ًوَدیذ، تِ یاسی آب تیاییذ.صًذگی ساکٌاى ایي اسساى، هطاّذُ 

 تذیي هٌظَس چٌذ کاس هی زَاًیذ اًدام دّیذ:

 تا خذس ٍ هادس ٍ دٍسساًساى دستاسُ ی تحشاى آب صحثر کٌیذ ٍ آًْا سا اص ایي اهش هغلغ کٌیذ. -

 تِ هسخلفاى دس صهیٌِ هصشف آب، ززکش دّیذ. -

 هصشف ّوِ چیض تایذ دقر کٌیذ. ّوِ چیض تشای زَلیذ تِ آب ًیاص داسد، تشای دسسر هصشف کشدى آب، دس -

شگزاساى اهشٍص، چِ ایذُ ّایی تشای ًداذ آب داسیذ؟ دس ضغل آیٌذُ زاى دٍسر داسیذ یخَد ضوا تؼٌَاى آیٌذُ ساصاى ٍ زاث -

 ساخغ تِ تحشاى آب چِ کاسی اًدام دّیذ؟ ایذُ ّایساى سا دس قالة هساتقِ ّای عشح تیاٍسیذ ٍ ها سا اص آى ّا هغلغ کٌیذ.

 

هذسسِ زقاضا هی ضَد زوام سؼی، زالش ٍ اهکاًاذ هَخَد سا دس هسیش ّش چِ تْسش اًدام گشفسي کوی ٍ کیفی  زیت هحتزمهذیاص 

هاُ، تِ صَسذ  آرسآهَصضی عشح تکاس گیشد. تذیي هٌظَس هذیشیر ٍ کادس آهَصضی هذسسِ ّا دس آغاص عشح دس  –تشًاهِ ّای فشٌّگی 

اخشایی هساتقِ ّا ٍ تشًاهِ ّای فشٌّگی، ٌّشی عشح قشاس دادُ زا داًص آهَصاى آگاّی  هٌاسة ٍ هغلَب داًص آهَصاى سا دس سًٍذ

 کاهل اص ایي اهَس سا داضسِ تاضٌذ.

الصم تزکش اسر دتیشخاًِ عشح هداص اسر اص آثاس اسسالی تشای چاج دس تشٍضَس، خَسسش، کاسذ دػَذ ٍ کالً ّش ًَع اسسفادُ سساًِ ای 

 اسزثاط تا زثلیغاذ هساتقِ ٍ غیش اص آى، تا رکش ًام زْیِ کٌٌذُ تْشُ گیشد.اػن اص چاخی ٍ غیشچاخی دس 

 زصوین دس هَاسد خیص تیٌی ًطذُ دس ایي آئیي ًاهِ ًیض تِ ػْذُ هدشیاى عشح هلی داًص آهَصی ًداذ آب هی تاضذ.

 چطن اًسظاس حضَس صویواًِ ٍ فؼاالًِ ضوا ّسسین.

تِ هٌظَس ّواٌّگی ّش چِ تیطسش ضشکر کٌٌذگاى دس هساتقِ ّای عشح، هَاسد ریل تؼٌَاى آئیي ًاهِ ٍ ساٌّوای هساتقاذ زٌظین 

یي چارچَب تْیِ ًطًَذ، هعذٍر است.دبیزخاًِ طزح اس پذیزش طزح ّایی کِ در اگشدیذُ اسر.
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 آئیي ًاهِ هساتقاذ دس دٍ تخص تِ صَسذ صیش زٌظین گشدیذُ اسر:

 هَاسد کلی کِ تایذ دس زوام هساتقِ ّا لحاػ ضًَذ. -1

 هَاسد هخسص ٍ ٍیژُ ّش هساتقِ. -2

  هَارد کلی کِ بایذ در توام هسابقِ ّا لحاظ ضًَذ. -1

سذ گشٍّی آب، ضشکر دس هساتقِ ّا تِ صَتا زَخِ تِ ّذف زشٍیح ٍ تْثَد فشٌّگ، هحَسّای هحسَایی هَخَد دس عشح ًداذ *

 داسای اهسیاص ٍیژُ اسر.

ضزکت کٌٌذ ٍ بزای ّز هسابقِ تٌْا یک اثز تْیِ  گزایصداًص آهَساى عشیش هی تَاًٌذ بصَرت اًفزادی تٌْا در سِ *

کِ اس ایي قاعذُ تخلف کٌٌذ  بفزهایٌذ ٍ بصَرت گزٍّی ًیش تٌْا در دٍ هسابقِ هی تَاًٌذ هطارکت داضتِ باضٌذ.کساًی

   اس دٍر هسابقِ ّا خارج خَاّذ ضذ.

 

اًفشادی( –ًحَُ ضشکر دس هساتقِ)گشٍّی  ًام هساتقِ سدیف  خایِ زحصیلی 

 ّش سِ خایِ آصاد ًقاضی 1

 ّش سِ خایِ اًفشادی ػکاسی 2

 ّش سِ خایِ آصاد فیلن کَزاُ 3

 ّش سِ خایِ اًفشادی ًاهِ ًَیسی 4

ًَیسیداسساى  5  ّش سِ خایِ اًفشادی 

 ّش سِ خایِ اًفشادی هقالِ ًَیسی 6

 ّش سِ خایِ اًفشادی گضاسش ًَیسی 7

 ّش سِ خایِ آصاد زَلیذ هحسَی الکسشًٍیکی 8

 ّش سِ خایِ گشٍّی سٍصًاهِ دیَاسی 9

 ّش سِ خایِ گشٍّی ًوایص 10
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 هساتقِ تصَسذ اًفشادی، گشٍّی ٍ آصاد زؼییي ضذُ اسر.*زؼذاد افشاد ضشکر کٌٌذُ دس ّش هساتقِ، تش اساس ًَع 

* ّذف اصلی عشح ًداذ آب، آهَصش ٍ تْثَد فشٌّگ دس صهیٌِ اسسفادُ تْیٌِ هٌاتغ آب ٍ اسائِ ساّکاسّای هقاتلِ تا چالص ّای 

ا حزف خَاٌّذ سر آثاسی کِ تا هَضَع هزکَس هشزثظ ًثاضٌذ، اص دٍس داٍسی هساتقِ ّهَخَد دس تخص آب اسساى اسر.تذیْی

 گشدیذ.

 ًفش تاضٌذ. 5زا  2*دس ًَع گشٍّی، زؼذاد افشاد ضشکر کٌٌذُ زشخیحاً 

 *دس ًَع آصاد،اسخحیر تا ًَع گشٍّی هی تاضذ.

ززکش: تِ هٌظَس خیطگیشی اص خشاج ضذى داًص آهَصاى اص دٍس هساتقِ ّا لغفاً تِ هَاسدی کِ دس ریل تِ لضٍم اخشایی آًْا زاکیذ ضذُ 

 فشهائیذ.اسر، زَخِ 
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 *هسابقِ ًقاضی

داًص آهَصاى تشای ضشکر دس هساتقِ ًقاضی تایذ آثاسی هشزثظ تا هَضَع ّای عشح ًداذ آب )زَصیف تحشاى آب دس اسساى،   -1

 دالیل تحشاى آب دس اسساى، زثؼاذ ٍ ًسایح تحشاى دس اسساى، ساّکاسّای ًداذ آب( زْیِ ًوایٌذ.

 اص هذاد سًگی، خاسسل )هذاد ضوؼی( اسسفادُ کشد.تشای ًقاضی هی زَاى -2

تا صهیٌِ ی سًگ ّای تسیاس سٍضي تشای ًقاضی ٍ تشای عشاحی اسسفادُ اص کاغز « اضسٌثاخ» یا « فاتشیاًَ»اسسفادُ اص هقَای -3

 داسای اهسیاص ٍیژُ اسر.« خاسس»

 ًثاضذ. A0ٍ تضسگسش اص  A4کاغز ًقاضی کَچکسش اص تشگِ -4

 هِ اثش:زکویل ضٌاسٌا-5

ًام ٍ ًام خاًَادگی  سدیف

 داًص آهَص

اداسُ آهَصش ٍ 

 خشٍسش

ًام 

 سٍسسا/ضْش/اسساى

 آدسس ایویل زلفي زواس ًام خذس ًام آهَصضگاُ

        

 

 *هسابقِ عکاسی

هَضَع ػکس ّای اسسالی تایذ تا هَضَع هساتقِ هغاتقر داضسِ تاضذ.)زَصیف تحشاى،دالیل تحشاى،زثؼاذ ٍ ًسایح  -1

 تحشاى،ساّکاسّای ًداذ آب(

 ػکس ّا تایذ حقیقی ٍ تا دٍستیي ػکاسی یا هَتایل گشفسِ ضذُ تاضٌذ. -2

 ػکس دس هَضَع ّای هخسلف هساتقِ اسسال ًوایٌذ. 4ّش یک اص داًص آهَصاى هی زَاًٌذ دس هدوَع  -3

 زکویل فشم ضٌاسٌاهِ اثش:-4

ًام ٍ ًام خاًَادگی  سدیف

 داًص آهَص

اداسُ آهَصش ٍ 

ٍسشخش  

ًام 

 سٍسسا/ضْش/اسساى

 آدسس ایویل زلفي زواس ًام خذس ًام آهَصضگاُ

        

 

تشگضاس کٌٌذُ هداص اسر اص آثاس اسسالی تشای چاج دس تشٍضَس،خَسسش،کاسذ دػَذ ٍ کالً ّش ًَع اسسفادُ سساًِ ای اػن اص چاخی ٍ  -5

 ػکاس تْشُ گیشد. غیشچاخی دس اسزثاط تا زثلیغاذ هساتقِ ٍ غیش اص آى، تا رکش ًام
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 *هسابقِ فیلن کَتاُ

.)زَصیف تحشاى،دالیل تحشاى،زثؼاذ ٍ ًسایح تحشاى،ساّکاسّای  هحسَای فیلن تایذ هغاتق هحَسّای هَضَػی عشح ًداذ آب تاضذ.-1

 ًداذ آب(

 ّش فیلن تایسسی صیش دٍ دقیقِ تاضذ.-2

 فیلن ّا هی زَاًذ دس دٍ حیغِ هسسٌذ ٍ غیش هسسٌذ زْیِ ضًَذ.-3

 ضٌاسٌاهِ اثش تا رکش ایي هَاسد )ػٌَاى فیلن،ًام کاسگشداى)ایذُ خشداص( ٍ فیلن تشداس،ًام آهَصضگاُ( الضاهیسر.-4

 

 

 *هسابقِ ًاهِ ًَیسی

 هَضَع: ًاهِ تِ ...................... تشای ًداذ آب-1

 سػایر اصَل ًاهِ ًگاسی-2

 یالی تاضذ.ًاهِ هی زَاًذ سشگطادُ ٍ یا خغاب تِ فشدی حقیقی یا خ-3

 زکویل ضٌاسٌاهِ اثش:-4

ًام ٍ ًام خاًَادگی  سدیف

 داًص آهَص

اداسُ آهَصش ٍ 

 خشٍسش

ًام 

 سٍسسا/ضْش/اسساى

 آدسس ایویل زلفي زواس ًام خذس ًام آهَصضگاُ

        

 

 دسر ًَیس تاضذ. A4تصَسذ زایح ضذُ ٍ یا یک زا سِ صفحِ  A4یک زا چْاس صفحِ ّش ًاهِ هی زَاًذ -5
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 *هسابقِ داستاى ًَیسی

 هی تاضذ.تٌاتشایي داسساى تلٌذ ٍ سهاى قاتل خزیشش ًوی تاضذ.« داسساى کَزاُ » ّذف اص هساتقِ ی داسساى ًَیسی-1

 تایذ تاضذ. A4صفحِ زایح ضذُ  4صفحِ دسر ًَیس یا  8داسساى کَزاُ حذاکثش دس -2

 زکویل ضٌاسٌاهِ اثش:-3

ًام ٍ ًام خاًَادگی  سدیف

 داًص آهَص

داسُ آهَصش ٍ ا

 خشٍسش

ًام 

 سٍسسا/ضْش/اسساى

 آدسس ایویل زلفي زواس ًام خذس ًام آهَصضگاُ

        

 

 

 *هسابقِ هقالِ ًَیسی

.)زَصیف تحشاى،دالیل تحشاى،زثؼاذ ٍ ًسایح تحشاى،ساّکاسّای ًداذ  هَضَع هقالِ تایذ هشزثظ تا هحَسّای عشح ًداذ آب تاضذ.-1

 هساتقِ خاسج خَاٌّذ ضذ(آب()هَاسد غیش هشتَط اص دٍس 

 تاضذ. A4صفحِ  10صفحِ ٍ دسر ًَیس  15هسي دس حالر زایح ضذُ حذاکثش دس -2

 دسج فْشسر هٌاتغ دس خایاى هقالِ ضشٍسی اسر.-3

 زکویل فشم خشسطٌاهِ اثش:-4

ًام ٍ ًام خاًَادگی  سدیف

 داًص آهَص

اداسُ آهَصش ٍ 

 خشٍسش

ًام 

 سٍسسا/ضْش/اسساى

 آدسس ایویل زلفي زواس ًام خذس ًام آهَصضگاُ

        

 

 اسسال هقالِ ّوشاُ تا فایل زایح ضذُ تصَسذ لَح فطشدُ زا خایاى هْلر اسسال آثاس هساتقاذ تِ هؼلن ساتظ زحَیل دادُ ضَد.-5
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 *هسابقِ گشارش ًَیسی )یادداضت ًَیسی(

.)زَصیف تحشاى،دالیل  دس ایي صهیٌِ تاضذ.گضاسش اسسالی تایذ دس هَضَػی هشزثظ تا سخذادّای آب اسساى ٍ یا زخلفاذ -1

 تحشاى،زثؼاذ ٍ ًسایح تحشاى،ساّکاسّای ًداذ آب(

 گضاسش تایذ تِ صَسذ هسسٌذ)هطاّذُ ٍ یا ًقل هَثق( تَدُ ٍ خیالی ًثاضذ.-2

 ذُ(رکش اسخاع هسسٌذاذ الضاهیسر)رکش هکاى ٍ صهاى سٍیذاد ٍ یا ًام ٍ ًام خاًَادگی ٍ ضواسُ زلفي فشد اًسقال دٌّ-3

 گضاسش تایذ تِ صتاًی سادُ ٍ تِ دٍس اص صَس خیال تاضذ)هسي ادتی ًثاضذ(.-4

 داسای هقذهِ ای کَزاُ، ضشح سٍیذاد ٍ ًسیدِ گیشی ٍ اهضاء گضاسضگش تاضذ.-5

 زایدی تاضذ. A4صفحِ  4زا  A4  ٍ1صفحِ دسر ًَیس  6زا  1هسي هی زَاًذ اص -6

 زکویل فشم ضٌاسٌاهِ اثش:-7

خاًَادگی ًام ٍ ًام  سدیف

 داًص آهَص

اداسُ آهَصش ٍ 

 خشٍسش

ًام 

 سٍسسا/ضْش/اسساى

 آدسس ایویل زلفي زواس ًام خذس ًام آهَصضگاُ

        
 

 *هسابقِ تَلیذ هحتَی الکتزًٍیکی

 .تاضذ آهَصاى داًص گشٍّی، یا ٍ فشدی  خالقاًِ فؼالیر هحصَل تایذ زَلیذی آثاس-1

 .ًوایذ سػایر سا ٍهؼٌَی فکشی هالکیر خَدحق زَلیذی اثش دس اسر هسؼْذ(   کٌٌذگاى زَلیذ) کٌٌذُ زَلیذ:   زثصشُ

 .تاضذ  فاسسی غیش هحسَای یک زشخوِ ًثایذ  ضذُ اسائِ هحسَای-2

 .تاضذ داًاب عشح دس ضذُ اسائِ هحسَای اص ًظش هَسد تخص  دٌّذُ خَضص تایذ  آثاس عشیق اص ضذُ اسائِ هَضَع-3

 .تاضذ  داًاب عشح تا ّوسَ تَدى، ّذفوٌذ ضوي تایذ ، تاضذ ضذُ زَلیذ سشگشهی ٍ تاصی افضاس ًشم صَسذ تِ ضذُ اسائِ هحسَای چٌاًچِ:  زثصشُ

 ،خادکسر( تؼذی سِ زصَیش،زؼاهلی تاصی،ایٌفَگشافی ،گشافی هَضي)هحسَا زَلیذ ّای گشایص-4

 زکویل فشم ضٌاسٌاهِ اثش:-5
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ًام ٍ ًام خاًَادگی  سدیف

 داًص آهَص

ٍ  اداسُ آهَصش

 خشٍسش

ًام 

 سٍسسا/ضْش/اسساى

 آدسس ایویل زلفي زواس ًام خذس ًام آهَصضگاُ

        

 

 *هسابقِ رٍسًاهِ دیَاری

هَاسد هحسَایی تایذ هشزثظ تا هحَسّای عشح ًداذ آب تاضٌذ.)زَصیف تحشاى،دالیل تحشاى،زثؼاذ ٍ ًسایح تحشاى،ساّکاسّای -1

 ًداذ آب(

.)آثاسی کِ ضاهل ایي قاػذُ تاضذ 70cmدس  100cmتَدُ ٍ حذاکثش  50cmدس  90cmاتؼاد سٍصًاهِ دیَاسی تایذ حذاقل -2

 ًثاضٌذ اص دٍس داٍسی هساتقِ ّا خاسج خَاٌّذ ضذ.(

 زکویل فشم ضٌاسٌاهِ اثش:-3

ًام ٍ ًام خاًَادگی  سدیف

 داًص آهَص

اداسُ آهَصش ٍ 

 خشٍسش

ًام 

 سٍسسا/ضْش/اسساى

آهَصضگاًُام   آدسس ایویل زلفي زواس ًام خذس 

        

 

 *هسابقِ ًوایص

 سٌاسیَی ًوایص تایذ هشزثظ تا هَضَع عشح )تحشاى آب، آب کطاٍسصی، آلَدگی سٍدخاًِ ّا، ساّکاسّا ٍ .....( تاضذ.-1

 ًوایص داسای داسساى خزاب ٍ ضخصیر خشداصی هٌاسة تاضذ.-2

 هشزثظ تا عشح سا داضسِ تاضذ. داسساى ًوایص زَاًایی اًسقال خیام-3

 ًوایص دس هذسسِ اخشا هی ضَد ٍ دس صَسذ ًیاص اص اخشای ًوایص فیلن زْیِ ضذُ ٍ تِ دتیشخاًِ عشح اسسال گشدد.-4

دس صَسزی کِ ًوایص تشای سغَح هٌغقِ ٍ اسساًی اًسخاب ضذ، الصم اسر اخشای ًوایص تش سٍی یک حلقِ لَح فطشدُ رخیشُ -5

 اثش تِ آى خیَسر گشدد.ضَد ٍ ضٌاسٌاهِ 

ًام ٍ ًام خاًَادگی  سدیف

 داًص آهَص

اداسُ آهَصش ٍ 

 خشٍسش

ًام 

 سٍسسا/ضْش/اسساى

 آدسس ایویل زلفي زواس ًام خذس ًام آهَصضگاُ
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 رًٍذ داٍری آثار

 تذلیل حدن تاالی آثاس، ّوِ آثاس تِ دتیشخاًِ عشح اسسال ًخَاّذ ضذ.

 داٍسی ػادالًِ زش، داٍسی آثاس تصَسذ صیش زؼشیف هی گشدد:تشای سَْلر کاس ٍ ّوچٌیي 

 هشحلِ هذسسِ ای هساتقاذ دس ّفسِ چْاسم دی هاُ تشگضاس هی گشدد.-1

آثاس تشخسسِ هذاسس زَسظ هؼلواى ٍ هدشیاى عشح دس هذسسِ اًسخاب ٍ تشای سقاتر تا آثاس سایش هذاسس تِ اداسُ آهَصش ٍ -2

 خشٍسش هٌغقِ اسسال هی گشدد.

  ِهی تاضذ. اثز 2اس ّز رضتِ سقف آثاس اسسالی دس ایي هشحل 

 .اص صحواذ خالقاى آثاس تشگضیذُ دس ایي هشحلِ زقذیش تِ ػول هی آیذ 

آثاس دسیافسی زَسظ اداسُ آهَصش ٍ خشٍسش ّش هٌغقِ داٍسی ٍ آثاس تشخسسِ اًسخاب هی گشدد. سدس آثاس هٌسخة تشای داٍسی -3

 دس خْادداًطگاّی ّوذاى اسسال هی گشدد.ًْایی تِ دتیشخاًِ عشح ٍاقغ 

 65159-15698خْادداًطگاّی ّوذاى   کذ خسسی:-تلَاس ضْیذاى ضاُ حسیٌی-هیذاى خاسذاساى-آدسس دتیشخاًِ: ّوذاى 

  :ًِ08134242927زلفي دتیشخا 

  دس ّش هٌغقِ آهَصش ٍ خشٍسش هی تاضذ. اثز 3اس ّز رضتِ زؼذاد آثاس اسسالی تِ دتیشخاًِ عشح 

      دس دتیشخاًِ عشح زَسظ زین کاسضٌاسی داٍسی اًدام  ،داٍسی ًْایی آثاس تیي هٌسخثیي آثاس هٌاعق آهَصش ٍ خشٍسش اسساى-4

 هی ضَد.

 

 

 

 


