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 ؽَد . يٌيخ ٍ حزٍفچيسب  Wordغز ثب ثزًبهِ يثب يهدزٍصُ ِ هطبلت ٍ هٌذرخبر يکل -

 ثبؽذ يكزٍ A4گشارػ ثبيذ در ففحبر  -

 وشزيعبًش 5/2ز چخ وشز، اس عويعبًش 3وشز، اس راعز يعبًش 3ي ييوشز، اس دبيعبًش 3ِ ّب:  اس ثبال يحبؽ -

 12ش يعب BTitrشزّب ثب فًَز يس -

 12ش يعب B Lotusهشي گشارػ  -

 2/1فبفلِ خطَط  -

 11ش يعب Time New Roman يغيفًَز کلوبر اًگل -

 ثبؽذ 8/0ٍ فبفلِ خط  8ش يذ ثب للن لَسَط عبيثب يفًَز دبٍرل -

 ثبؽذ  9ش يذ لَسَط عبيللن ثب ضوٌبً فًَز ي ففحِ در لغوز ٍعط ثبؽذييذ در دبيؽوبرُ ففحِ ثب -

 ب ًمزُ کَة چبح ؽَد . يآى ثقَرر سرکَة ٍ  يٌگَر اًشخبة ٍ هٌذرخبر رٍيبًبهِ اس ًَع گبليخلذ دب -

 ثبؽذ يهشفبٍر ه يّز رؽشِ ا يٌگَر ثزايرًگ خلذ گبل -

 بُ عَخشِي* رؽشِ ثزق : ع
  يعَرهِ اَسز : ي* رؽشِ کبهذ

 ي: آث ICT* رؽشِ اهَر 

، ًبم اعشبد دزٍصُ ػٌَاى  [ز هؾخقبر يي عبيؼ هزثَطِ ٍ ّوچٌيٍ گزا يلي، رؽشِ سحقيليغز ثب سَخِ ثِ همطغ سحقيثب يبى هيداًؾدَ
ب ًمزُ يکَة ٍ خلذ آى طال ين ٍ ثز رٍيخَد را سٌظدزٍصُ خلذ  يففحِ رٍ ] يليب اعشبداى راٌّوب، ًبم ًگبرًذُ ) داًؾدَ ( ٍ عبل سحقي

 ٌذ .يکَة چبح ًوب

آى اس ثبال ٍ عوز چخ خلذ  ييکِ فبفلِ لجِ اثشذا يزد ثطَريخلذ لزار گ يدر لغوز ثبال 3cmٍ ػزك  4cmآرم داًؾگبُ ثِ طَل 
1/5cm   . ثبؽذ 

 ذ کبهالً در ٍعط لزار گزفشِ ثبؽذ . يخلذ ًغجز ثِ دٍ طزف چخ ٍ راعز آى ثب يسوبم هٌذرخبر رٍ

 ب اثدذ ي يفبرع يثب حزٍف الفجب يففحبر فزػ يًحَُ ؽوبرُ گذار
 ؽَد .  يؽوبرُ گذار« الف »  ين ثبؽذ ٍ ثب ؽوبرُ ففحِ فزػيي ففحِ دظ اس خلذ ٍ ففحِ ) آعشز ثذرلِ (  ثغن اهلل الزحوي الزحياٍل
 زد . يلزار گ« ة » خلذ در ففحِ  يرٍ يت، فبفلِ ّب ٍ فًَز ّبيخلذ، ثب ّوبى سزس يِ هٌذرخبر رٍيکل

 ن ؽَد . يک ففحِ سٌظيحذاکثز در  يّب اخشقبؿ دارد. هشي عذبعگذار يثِ عذبعگشار« ج » ففحِ 
 ک ففحِ سدبٍس کٌذ . يذ اس يي ففحِ ًجبيثبؽذ . هطبلت ا يه« ن ثِ يسمذ» هزثَط ثِ « د » ففحِ 
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ذُ، همذهِ، ثخؼ ّب ٍ ػٌَاى ثخؼ ّب ، ياخشقبؿ دارد . فْزعز ؽبهل چكثِ فْزعز هطبلت ) فْزعز هٌذرخبر (  يففحبر ثؼذ
ثبؽذ . السم اعز ؽوبرُ ففحِ در همبثل ّز  يهبس ( ٍ فْزعز هٌبثغ ي) در فَرر ً ز ثخؼ ّبيي سيفقل ّب ٍ ػٌَاى فقل ّب ٍ ّوچٌ

 ذ ؽَد . يي فْزعز هطبلت ليک اس ػٌبٍي
 

 يک ففحِ هيذُ حذاکثز در ياعز . هشي چك دزٍصُ  يب خالفِ فبرعيذُ يؽَد چك يهؾخـ ه 1ُ کِ ثب ؽوبر يي ففحِ افلياٍل
 ن گزدد . يغز سٌظيثب

 ثبؽذ: يز هيثِ فَرر س دزٍصُفقَل  يثزا يؾٌْبديت ديٍ سزس يذُ، سَاليثؼذ اس اسوبم چك
 

ف ٍاصُ يِ ّب، سؼبريك، اّذاف دضٍّؼ، عَاالر ٍ فزضيبى هغئلِ، ضزٍرر اًدبم سحميؽبهل همذهِ، طزح هَضَع، ث بر )يکل –فقل اٍل 
 ي دعز (ياس ا يّب ٍ هَارد
 كيٌِ سحميؾي، عبثمِ ٍ ديبر ٍ هغشٌذار، چبرچَة ّب ٍ هجبًيادث –فقل دٍم 
 كيسحم يب رٍػ اخزايك يسحم يب رٍػ ؽٌبعيهَاد ٍ رٍػ ّب  –فقل عَم 

 كيح حبفل اس سحميبى ًشبيثل ٍ يِ ٍ سحليسدش –فقل چْبرم 
  يٍ خوغ ثٌذ يزيدِ گيز ٍ ًشيثحث ٍ سفغ –فقل دٌدن 

 هٌبثغ  -

 ي دعز ياس ا يَعز ّب ٍ هَارديد -

 

 

 ثبؽذ  يفبرع يت ًَؽشي هٌبثغ ثز حغت حزٍف الفجبيسزس -

 ( يز فبرعيٍ عذظ غ يهٌبثغ ) اثشذا فبرع -

 ز ثبؽذ : يًَؽشي هؾخقبر ّز هٌجغ ثقَرر س تيسزس -

. ًبم ًبؽز، هدلِ ،عويٌبر 6 . ػٌَاى کشبة، همبلِ، گشارػ5.عبل اًشؾبر 4.ًبم کَچک ًَيغٌذُ 3.ًبم خبًَادگي ًَيغٌذُ 2. ؽوبرُ ٍ رديف  1
. 7ارائِ گزديذُ اعز ) ؽوبرُ ٍ عبل هدلِ ليذ ؽَد ( يب هَعغِ ػلوي کِ همبلِ در آى چبح ؽذُ ٍ يب داًؾگبّي کِ دبيبًبهِ در آًدب 

 ؽوبرُ ففحبسي کِ هطلت اس آى اعشخزاج ؽذُ اعز .
 

 

ثزاي فقل  -3-1،  -2-1،  -1-1هثالً  "-ؽوبرُ لغوز-ؽوبرُ فقل"ؽوبرُ گذاري لغوشْبي هخشلف ّزيک اس فقلْب ثب فزهز 
يبثذهثالً  هي ، ثزاي فقل دٍم، اًدبم هي ؽَد. در فَرر لشٍم ايي ؽوبرُ گذاري حذاکثز سب عِ هزحلِ اداهِ -3-2،  -2-2،  -1-2اٍل ٍ 

 ًوي ؽَد. چْبر ؽوبرُ هشذاٍل ًيغز ٍ سَفيِ ٍلي ثكبرگيزي .3-2-2يب  -1-2-1
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 فحبفي ؽذُ ثِ هؼبًٍز دضٍّؾي ٍ اعشبد راٌّوب ارائِ ؽَد . يب رعبلِ هدلذ دزٍصُ در هزحلِ ثؼذ اس دفبع السم اعز سؼذاد دٍ ًغخِ اس 

 

 منظره جنگل( 1-4شكل )

 

 جدول مشخصات پرسنل( 1-4) جدول

 آدرس ينام خانواگ  ام ن فيرد

 بعَجي يوياثزاّ نياثزاّ 1

 زاسيؽ يٌيحغ ييحغ 2

 


