 کليِ هطبلت ٍ هٌذرخبر دزٍصُ هي ثبيغز ثب ثزًبهِ  Wordسبيخ ٍ حزٍفچيٌي ؽَد . گشارػ ثبيذ در ففحبر  A4يكزٍ ثبؽذ حبؽيِ ّب :اس ثبال  3عبًشيوشز ،اس دبييي  3عبًشيوشز ،اس راعز  3عبًشيوشز ،اس عوز چخ  2/5عبًشيوشز سيشزّب ثب فًَز  BTitrعبيش 12 هشي گشارػ  B Lotusعبيش 12 فبفلِ خطَط 1/2 فًَز کلوبر اًگليغي  Time New Romanعبيش 11 فًَز دبٍرلي ثبيذ ثب للن لَسَط عبيش  ٍ 8فبفلِ خط  0/8ثبؽذ ؽوبرُ ففحِ ثبيذ در دبييي ففحِ در لغوز ٍعط ثبؽذ ضوٌبً فًَز للن ثبيذ لَسَط عبيش  9ثبؽذ خلذ دبيبًبهِ اس ًَع گبليٌگَر اًشخبة ٍ هٌذرخبر رٍي آى ثقَرر سرکَة ٍ يب ًمزُ کَة چبح ؽَد . رًگ خلذ گبليٌگَر ثزاي ّز رؽشِ اي هشفبٍر هي ثبؽذ* رؽشِ ثزق  :عيبُ عَخشِ
* رؽشِ کبهذيَسز  :عَرهِ اي
* رؽشِ اهَر  :ICTآثي

داًؾدَيبى هي ثبيغز ثب سَخِ ثِ همطغ سحقيلي ،رؽشِ سحقيلي ٍ گزايؼ هزثَطِ ٍ ّوچٌيي عبيز هؾخقبر ] ػٌَاى دزٍصُ ً ،بم اعشبد
يب اعشبداى راٌّوبً ،بم ًگبرًذُ ( داًؾدَ ) ٍ عبل سحقيلي [ ففحِ رٍي خلذ دزٍصُ خَد را سٌظين ٍ ثز رٍي خلذ آى طالکَة ٍ يب ًمزُ
کَة چبح ًوبيٌذ .
آرم داًؾگبُ ثِ طَل  ٍ 4cmػزك  3cmدر لغوز ثبالي خلذ لزار گيزد ثطَري کِ فبفلِ لجِ اثشذايي آى اس ثبال ٍ عوز چخ خلذ
 1/5cmثبؽذ .
سوبم هٌذرخبر رٍي خلذ ًغجز ثِ دٍ طزف چخ ٍ راعز آى ثبيذ کبهالً در ٍعط لزار گزفشِ ثبؽذ .

ًحَُ ؽوبرُ گذاري ففحبر فزػي ثب حزٍف الفجبي فبرعي يب اثدذ
اٍليي ففحِ دظ اس خلذ ٍ ففحِ ( آعشز ثذرلِ ) ثغن اهلل الزحوي الزحين ثبؽذ ٍ ثب ؽوبرُ ففحِ فزػي « الف » ؽوبرُ گذاري ؽَد .
کليِ هٌذرخبر رٍي خلذ ،ثب ّوبى سزسيت ،فبفلِ ّب ٍ فًَز ّبي رٍي خلذ در ففحِ « ة » لزار گيزد .
ففحِ « ج » ثِ عذبعگشاري ّب اخشقبؿ دارد .هشي عذبعگذاري حذاکثز در يک ففحِ سٌظين ؽَد .
ففحِ « د » هزثَط ثِ « سمذين ثِ » هي ثبؽذ  .هطبلت ايي ففحِ ًجبيذ اس يک ففحِ سدبٍس کٌذ .
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ففحبر ثؼذي ثِ فْزعز هطبلت ( فْزعز هٌذرخبر ) اخشقبؿ دارد  .فْزعز ؽبهل چكيذُ ،همذهِ ،ثخؼ ّب ٍ ػٌَاى ثخؼ ّب ،
فقل ّب ٍ ػٌَاى فقل ّب ٍ ّوچٌيي سيز ثخؼ ّب ( در فَرر ًيبس ) ٍ فْزعز هٌبثغ هي ثبؽذ  .السم اعز ؽوبرُ ففحِ در همبثل ّز
يک اس ػٌبٍيي فْزعز هطبلت ليذ ؽَد .

اٍليي ففحِ افلي کِ ثب ؽوبرُ  1هؾخـ هي ؽَد چكيذُ يب خالفِ فبرعي دزٍصُ اعز  .هشي چكيذُ حذاکثز در يک ففحِ هي
ثبيغز سٌظين گزدد .
ثؼذ اس اسوبم چكيذُ ،سَالي ٍ سزسيت ديؾٌْبدي ثزاي فقَل دزٍصُ ثِ فَرر سيز هي ثبؽذ:
فقل اٍل – کليبر ( ؽبهل همذهِ ،طزح هَضَع ،ثيبى هغئلِ ،ضزٍرر اًدبم سحميك ،اّذاف دضٍّؼ ،عَاالر ٍ فزضيِ ّب ،سؼبريف ٍاصُ
ّب ٍ هَاردي اس ايي دعز )
فقل دٍم – ادثيبر ٍ هغشٌذار ،چبرچَة ّب ٍ هجبًي ،عبثمِ ٍ ديؾيٌِ سحميك
فقل عَم – هَاد ٍ رٍػ ّب يب رٍػ ؽٌبعي سحميك يب رٍػ اخزاي سحميك
فقل چْبرم – سدشيِ ٍ سحليل ٍ ثيبى ًشبيح حبفل اس سحميك
فقل دٌدن – ثحث ٍ سفغيز ٍ ًشيدِ گيزي ٍ خوغ ثٌذي
 هٌبثغ -ديَعز ّب ٍ هَاردي اس ايي دعز

 سزسيت ًَؽشي هٌبثغ ثز حغت حزٍف الفجبي فبرعي ثبؽذ هٌبثغ ( اثشذا فبرعي ٍ عذظ غيز فبرعي ) سزسيت ًَؽشي هؾخقبر ّز هٌجغ ثقَرر سيز ثبؽذ : . 1ؽوبرُ ٍ رديف ً.2بم خبًَادگي ًَيغٌذُ ً.3بم کَچک ًَيغٌذُ .4عبل اًشؾبر  .5ػٌَاى کشبة ،همبلِ ،گشارػ ً .6بم ًبؽز ،هدلِ ،عويٌبر
يب هَعغِ ػلوي کِ همبلِ در آى چبح ؽذُ ٍ يب داًؾگبّي کِ دبيبًبهِ در آًدب ارائِ گزديذُ اعز ( ؽوبرُ ٍ عبل هدلِ ليذ ؽَد ) .7
ؽوبرُ ففحبسي کِ هطلت اس آى اعشخزاج ؽذُ اعز .

ؽوبرُ گذاري لغوشْبي هخشلف ّزيک اس فقلْب ثب فزهز "ؽوبرُ فقل-ؽوبرُ لغوز "-هثالً  -3-1 ، -2-1 ، -1-1ثزاي فقل
اٍل ٍ  ، -3-2 ، -2-2 ، -1-2ثزاي فقل دٍم ،اًدبم هي ؽَد .در فَرر لشٍم ايي ؽوبرُ گذاري حذاکثز سب عِ هزحلِ اداهِ هييبثذهثالً
 -1-2-1يب ٍ .3-2-2لي ثكبرگيزي چْبر ؽوبرُ هشذاٍل ًيغز ٍ سَفيِ ًوي ؽَد.
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B Zar Zar

جدول ( )1-4جدول مشخصات پرسنل
رديف

نام

نام خانواگي

آدرس

1
2

اثزاّين
حغيي

اثزاّيوي
حغيٌي

يبعَج
ؽيزاس

شكل ( )1-4منظره جنگل

در هزحلِ ثؼذ اس دفبع السم اعز سؼذاد دٍ ًغخِ اس دزٍصُ يب رعبلِ هدلذ فحبفي ؽذُ ثِ هؼبًٍز دضٍّؾي ٍ اعشبد راٌّوب ارائِ ؽَد .
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