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تِیَ کٌٌذٍ:
پژًىهکعهی آماؼ

تبسیخ ثبصًگشی:

تصْیت کٌٌذٍ:

تبییذ کٌٌذٍ:
مٛاًند تؽنامو ؼ یؿیر پژًىم ً
فناًؼی نْالٚا

نياظ

 ۴ظقمٌؼنلٛیاىا ً ؼًلىای نخؽنیی نٗامناموی نٗام خام ٙآماؼ نياظ کماتطانوىای ٚیٌمی کهٌؼ

ُ - 1ذف
نناقایی ً تٛیین نیاؾىای آماؼی نياظ کماتطانوىای ٚیٌمی کهٌؼ نقد
 - 2داهٌَ کبسثشد
نین ؼًل نخؽنیی ظؼ تهطیى نیاؾىای آماؼی تیام ًنزعىای تاتٛو نياظ کماتطانو ىای ٚیٌمی کهٌؼ کاؼتؽظ
ظنؼظ
 - 3تؼبسیف
ًیبص :چیؿی نقد کو تؽنی نؼَاء ً تسمك یک ىعف لاتا ظقمؽـ َؽًؼی یا مفیع نقد
ًیبصعٌدی آهبسیٚ :ثاؼتكد نؾ نناقایی نیاؾىای آماؼی ً ظؼخوتنعی آنىا تو تؽتیة نًلٌید
 - 4سّػ اخشا
صهبى اًدبم ًیبصعٌدی آهبسی :توٌْؼ کدی نیاؾقندی آماؼی ؼن میتٌنن تؽزكة تًیی مٌؼظی معیؽید آماؼ نياظ
کماتطانوىای ٚیٌمی کهٌؼر معیؽید آماؼ مٛاًندىا (قٓر یک) ً معیؽید آماؼ کماتطانوىای (نياظیر
مهاؼکمی ً مكمما) ٚیٌمی (قٓر ظً ًقو) ً یا تو يٌؼ

منٗام قالیانو نندام ظنظ

اًتخبة گشٍّ ًیبصعٌدی آهبسی :گؽًه نیاؾ قندی ناما کاؼنناقانی نقد کو نؾ ْؽف معیؽید آماؼ نياظ
کماتطانوىای ٚیٌمی کهٌؼر معیؽید آماؼ مٛاًندىا (قٓر یک) ً معیؽید آماؼ کماتطانوىای (نياظیر
مهاؼکمی ً مكمما) ٚیٌمی (قٓر ظً ًقو) ننمطاب می نٌنع نین گؽًه ناما کكانی نقد کو ظنؼنی تطًى ً
تدؽتیا

الؾم ظؼ ؾمینو نناقایی ً نقمطؽنج نیاؾىای آماؼی می تاننع ً مكئٌلید تکییا فؽم ىای نیاؾقندی

آماؼی ً ظؼ نياید تٛیین ً نقمطؽنج نیاؾىا ؼن تؽٚيعه ظنؼنع
ثشًبهَ سیضی ّ اخشای ًیبصعٌدی آهبسی :تو منٌٗؼ تؽنامو ؼ یؿی خيد نخؽنی نیاؾقندی آماؼی نًلین لعم فؽنى
نیٌظن نؽنیّ الؾم ً نیداظ آماظگی تؽنی نخؽنی نیاؾقندی آماؼی تٌقّ معیؽید آماؼ نياظ کماتطانوىای ٚیٌمی
کهٌؼر معیؽید آماؼ مٛاًندىا (قٓر یک) ً معیؽید آماؼ کماتطانوىای (نياظیر مهاؼکمی ً مكمما) ٚیٌمی
(قٓر ظً ً قو) می تانع نخؽنی نیاؾقندی آماؼی تا نقمفاظه نؾ ؼًل ىا ً تکنیک ىای نیاؾقندی ً تا نقمفاظه
نؾ نتؿنؼ خیٙنًؼی نْالٚا

ن ٚنؾ فؽم پؽقهنامو ً چک لیكد يٌؼ

می گیؽظ نین نیاؾ قندی ظؼ ظً قٓر

نیاؾىای ٚیٌمی ً تطًًی نندام می نٌظ تهطیى نیاؾىای ٚیٌمی تٌقّ معیؽید آماؼ نياظ کماتطانوىای
ٚیٌمی کهٌؼ ً معیؽید ىای آماؼی قٓر یکر ظً ً قو نقد کو نٗؽ ًنزعىای غیؼ تّ ظؼ تاؼه آنىا نضػ
می نٌظ ً نیاؾىای تطًًی تٌقّ ًنزعىای تطًًی نٚالم می نٌظ
ًتبیح ًیبصعٌدی آهبسی :تٛع نؾ نقمفاظه نؾ نتؿنؼ گؽظنًؼی نْالٚا

ن ٚنؾ فؽم پؽقهنامو ً چ ک لیكدر

نیاؾىای آماؼی تٌقّ معیؽید آماؼ نياظ کماتطانو ىای ٚیٌمی کهٌؼر معیؽید آماؼ مٛاًندىا (قٓر یک)
معیؽید آماؼ کماتطانو ىای (نياظیر مهاؼکمی ً مكمما) ٚیٌمی (قٓر ظً ً قو) نقمطؽنج ً قوف
نًلٌیدتنعی میگؽظنع
اّلْیتثٌذی ًیبصُبی آهبسی :ظؼ مؽزدو نًلٌید تنعی نیاؾىای آماؼی تا نقمفاظه نؾ فن ً یا تکنیک ظلفی تو
نًلٌید تنعی نیاؾىای آماؼی پؽظنضمو می نٌظ تکنیک ظلفی یٛنی نتفاق نٗؽ یک خی ٙيازثنٗؽ ظؼ تاؼه یک
مٌٌَ٘ ضاو منٌٗؼ نؾ خی ٙيازة نٗؽ نفؽنظ ضثؽه ً يازثنٗؽ ظؼ ؾمینو آماؼی ظؼ معیؽید آماؼ نياظ
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کماتطانوىای ٚیٌمی کهٌؼر معیؽید آماؼ مٛاًندىا (قٓر یک) ً معیؽید آماؼ کماتطانوىای (نياظیر
مهاؼکمی ً مكمما) ٚیٌمی (قٓر ظً ً قو) میتانع کو تو نًلٌیدتنعی نیاؾىای آماؼی میپؽظنؾنع
توٌْؼ کدی مؽنزا نخؽنی نیاؾقندی آماؼی نياظ کماتطانوىای ٚیٌمی کهٌؼ ناما مٌنؼظ ؾیؽ نقد


تٛیتتین ً نقتتمطؽنج نیاؾىتتای آمتتاؼی (ظؼ ًَتتٛید مٌختتٌظ ً مٓدتتٌب) تٌقتتّ متتعیؽید آمتتاؼ نيتتاظ
کماتطانوىای ٚیٌمی کهٌؼر معیؽید آماؼ مٛاًندىا (قٓر یک) ً معیؽید آماؼ کماتطانوىای (نيتاظیر
مهاؼکمی ً مكمما) ٚیٌمی (قٓر ظً ً قو)



نًلٌیدتنعی نیاؾىای آماؼی تٌقّ کاؼنناقان ضثؽه ظؼ معیؽید آمتاؼ نيتاظ کماتطانتوىای ٚیتٌمی کهتٌؼر
معیؽید آماؼ مٛاًندىا (قٓر یک) معیؽید آماؼ کماتطانوىای (نيتاظیر مهتاؼکمی ً مكتمما) ٚیتٌمی
(قٓر ظً ً قو)
- 5هغئْلیتُب
ؽشذ الذام

سدیف

هشخغ عبصهبى هغئْل
تٌقّ معیؽید آماؼ نياظ کماتطانتوىای ٚیتٌمی

1

تٛیین ً نقمطؽنج

کهٌؼر معیؽید آماؼ مٛاًندىا (قٓر یتک) ً

نیاؾىای آماؼی

معیؽید آماؼ کماتطانوىای (نياظیر مهاؼکمی ً
مكمما) ٚیٌمی (قٓر ظً ً قو)

هشخغ لبًًْی
ماظه 99ر ماظه  38ر ماظه ً 99
ماظه  98نٗامنامو نٗام آماؼ نياظ
کماتطانوىای ٚیٌمی کهٌؼ

کاؼنناقتان ضثتؽه آمتاؼی تٌقتّ متعیؽید آمتتاؼ
2

نًلٌیدتنعی
نیاؾىای آماؼی

نياظ کماتطانوىای ٚیٌمی کهٌؼر متعیؽید آمتاؼ ماظه 99ر ماظه  38ر ماظه ً 99
مٛاًندىتتتا (قتتتٓر یتتتک) ً متتتعیؽید آمتتتاؼ ماظه  98نٗامنامو نٗام آماؼ نياظ
کماتطانتتوىای (نيتتاظیر مهتتاؼکمی ً مكتتمما) کماتطانوىای ٚیٌمی کهٌؼ
ٚیٌمی (قٓر ظً ً قو)

- 6پیْعتُب
فؽم پؽقهنامو تٛیین نیاؾىای آماؼی
فؽم چک لیكد تٛیین نیاؾىای آماؼی
فشم پشعؾٌبهَ تؼییي ًیبصُبی آهبسی (ػوْهی  /تخصصی)
پؽقمىا
 - 9نیاؾىای آماؼی نیا ظؼ ًَٛید مٌخٌظ چو نیاؾىایی نقد ً ٚدد ىؽ یک نؾ نین نیاؾىا چیكد؟
 - ۴نیاؾىای آماؼی نیا ظؼ ًَٛید مٓدٌب چو نیاؾىایی ضٌنىع تٌظ ً چؽن؟
 - 3ظؼ ؾمینو تأمین نیاؾىای آماؼی ظؼ ًَٛید مٌخٌظ چو مكائا ً مهکالتی ًخٌظ ظنؼظ؟
 - ۲ظؼ ؾمینو تأمین نیاؾىای آماؼی ظؼ ًَٛید مٓدٌب چو مكائا ً مهکالتی ًخٌظ ضٌنىع ظنند؟
 - ۵نیاؾىای آماؼی غ ک ؽ نعه (تو تفکیک ًَٛید مٌخٌظ ً ًَٛید مٓدٌب) نؾ چو نًلٌیمی تؽضٌؼظنؼنع؟
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فشم ک لیغت تؼییي ًیبصُبی آهبسی
نام ًنزع:

نیاؼه تدفن:

نیاؼه نیاتؽ ً تدفن:

آظؼـ ًتیاه:

تکییا کننعه فؽم:

ؼنیانامو معیؽ ًنزع:

معیؽ ًنزع:

مٛاًن ًنزع:

تاؼیص تکییا فؽم:

لغوت اّل  -الالم آهبسی ػوْهی
هذیش هستشم
لٓفاً نلالم آماؼی منعؼج ظؼ خعً ؾیؽ ؼن مالزٗو ً نلالمی ؼن کو ظؼ نؼتثاِ تا ًٖایف زٌؾه معیؽیمی ضٌظ مٌؼظ نیاؾ
تهطیى می ظىیعر تا ٚالمد  مهطى فؽماییع َیناً قٓر خغؽنفیایی ً تناًب ؾمانی آماؼىای مٌؼظ نیاؾ ؼن نیؿ
مهطى فؽماییع

ؽوبسٍ

ؽشذ للن

ّازذ

آهبسی

اًذاصٍ گیشی

عطر خغشافیبیی
مسدو

نازیو

نيؽ

منٓمو

تٌبّة صهبًی ًیبص ثَ آهبس
نقمان

کهٌؼ

ؼًؾننو

ماىانو

فًدی

قاالنو

تْضیسبت

لغوت دّم  -الالم آهبسی اختصبصی هْسد ًیبص ًِبد کتبثخبًَ ُبی ػوْهی کؾْس/هؼبًّت /دفتش /کتبثخبًَ ُبی
ػوْهی (ّازذُبی صف)
تؽنی نندام تيینو ً ظلیك نیاؾقندی آماؼی آن ًنزعر نلالم آماؼی پیمنياظی ضٌظ ؼن ظؼ خعً ؾیؽ نٚالم کنیع

ؽوبسٍ

کذام فؼبلیت اعت؟

هسلَ

ًبزیَ

هٌطمَ

ؽِش

سّصاًَ

هبُبًَ

فصلی

آهبسی

عطر خغشافیبیی

عبالًَ

للن

اًذاصٍگیشی

للن آهبسی پیؼًِبدی هشثْد ثَ

ؽشذ

ّازذ

تٌبّة صهبًی ًیبص ثَ آهبس

تْضیسبت
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دعتْسالؼو تکوی فشم ًیبصعٌدی آهبسی:
ّازذ اًذاصٍگیشیً :نزع ننعنؾهگیؽی کٌچکتؽین مٛیاؼ ننتعنؾهگیؽی ً نتیاؼل نقتد تتؽنی ننتعنؾهگیؽی یتک
کییتتد تایكتتمی آن ؼن تتتا ممتتعنؼ ثتتاتمی نؾ آن کییتتد ممایكتتو ک تؽظ ک تو تتتو آن ممتتعنؼ ثاتتتد نؾ کییتتدر ًنزتتع
ننعنؾهگیؽی میگٌینع یکی نؾ خنثوىای مهمؽک تین ىیوی ننعنؾهگیؽیىا ًخٌظ یتک ًنزتع ننتعنؾهگیؽی تتؽنی
ممایكوی ؼل ىای زايا نؾ ننعنؾهگیؽیىای مطمدف نقد
 پْؽؼ (عطر) خغشافیبیی :ىؽ کعنم نؾ لد ىای آماؼی قاؾنعه نتاضى می تٌننتع پٌنتم خغؽنفیتای مدتیر
نقمانی ً غیؽه ظننمو تانع ظؼ نین لكید پٌنم خغؽنفیایی لد ىتای نْالٚتاتی قتاؾنعه نتاضى مهتطى
مینٌظ
 دّسٍ صهبًی اًذاصٍ گیشی ؽبخص (تٌبّة صهبًی ًیبص ثَ آهبس) :ظًؼه ىای ؾمانی مٌؼظنٗؽ تؽنی مساقثوی
ناضى کو ٚیعتاً تو ظًؼهىای ؾمانی ظنظه ىای تٌلیع نعه تكمیی ظنؼظ ظؼ ضًٌو آماؼىای ثثمی کو ظؼ ىؽ
لسٗو تٌلیع ً ثثد مینٌظر نمکان مساقثوی ناضى ىا ًخٌظ ظنؼظ ًلی نْالٚاتی کو نؾ آماؼگیؽیىا تو
ظقد میآیع تكمو تو آن کو آماؼگیؽیر قاالنور فًدیر ماىانو ً یا ؼًؾننو تانعر ناضى ىای لاتا مساقثو
نیؿر قاالنور فًدیر ماىانو ً ؼًؾننو ضٌنىع تٌظ
 تْضیسبت  :ظؼ نین لكیدر تٌَیسا

تکییدی مٌؼظ لؿًم ظؼ تاؼه ی ىؽ ناضى نؼنیو مینٌظ

