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قسممکه درجریره هرتسممرهججرجلرس م هرکمکممردرزکارت مر ه جی کدریم رسرجرمکنرس م زرک رسرن س م مر درناهرت ه ک م رسممر هر
صنرترکر ردرمسترنمههرزکارت ی کعدریم رسر نجزدرزدرچرخرمقرص جمرمهسر جلرک رم درحرزترجرآنرجنلسرضعفرجنلترن سر
ظر هرسررم جت مرک نجزدرررنمرسترم زکارت مرکله رججملرمری کعدریم رسرمسرف جلرکؤثررک هججنلترک م هارسنررنمرسترم زکار
ت رمسمممرف جلرکؤثرنکع نهررک هج ل درم سمممنمرجهیرمر کهردررم در رترخرکضمممرنزارر رر سممم جمجمرمرکسممم تجسممم زردرر ق چ ق رمهر
نک ه م ههرزکارت ر سمممممممنهمسمممممممرف جلررکنجلرنزنجرمصممممممم ح ر لرجکر هرت نکنررت مرکجهر یرک هجن درقجرترن نرکنهسرت مر
زنجرمم مهشرجتجر رنمرجر درآس رسرزنهرکرجمررریجهجلرنکلتریریجهجلرک رم چنکج ر
ک صرمصلسرجنلترم رسر هر نجلرزدرررنمرستر حک هترق اعری کعدریم رسررم جت مر رگرنکلسرک رمحک هتررکنجلرن زشرت مر
رزره سرنکسمممل سرآر هررمر نهتررک هجمرزمرز سمممرسرن رمکنکمممسرجنلترم سممم رنرسممم زرک رسرنرم جت مرکلسرنرر نج رنسمممیرنق رنهر
مزرص صسرجرمکنرس زرک رسرنرزمرظر هرسررم جت مرجنلرسرنرر نجزرررنهرنرظ رترجقهقرن آلزرلر س جمجمرمرکسررجلرجرههر کهردر
تثرآهرکجر مزثرهتر رنژلرت مرس زرک رسر رگرنزنچارم ق ههرسرزس مرنررعکهرمترس مرنر رجمرجت رنغهرلر رنژلرت در
ههرررههرزهفهتررا هقرکرجهجلرزدر عجم ر کههرکجهرهار رجلرحصدرتکرآهرنر رنژلرر کههرکجلررزره رکرجهجلرنم سرضرنرتر
درینرزرجهرآهرکهیرججزدرمههر درکعرسرتجرر رهرسرک هدرکلسرک نض هعرکجهرزکارت مری کعدریم رسر نجلرزدر جر کسرنر ز کسر
آهر درجنلترنرم جت مررا هقرزررجلرکهک رج ر
کرز مررر ارمریرهرمهرم هر درکث درهاررم جکلسرنکسمممل سرکنضمممعر نقررم سمممه رکممرجمرسمممردرنجر کهردررح ه تررممری مرجمجلر
ر تلترت مرمسممم سمممسرمههرکعضممماتر رگررمجره تررکنجلرنرملرحهرت مرکر سممم رنتکلسررم هکمممرم جرک همرزدرمها ٌ درآهرمکممم رلر
کهیرجج ر
 -1زک نجرزجرت مرکسل سرنزمرظر هرسرمجمرمترجنلرسر
 -2س جمجمرمرکسررجلرجرجنمهرجنلرسر
 -3ر نج رنسیرنق رنهرمزرص صسر رممرمکنرس سزرک رسر
 -4رر قض ترنک ممر نجهرقنمرههررجمرز رسر علسر
 -5ر نجرظ رترنزرررنهرجقهقرم سنمرمجمرمترجنلرسر
 -6زک نجکرزترت مرس زرک رسرمزرص صسرن سرظر هرسرنزک نجزجرکسل سرجر عضسرم کرزترت
 -7رجمکرهررنمر هسرک لسرنرکسل سرنرزره سرجر عضسرم کرزترت
 -8ههر نجهرسنهدرتلکسرنکسل سرمریرهرمهر
 -9ر نجرنرمرت مرکلسرنق نهرکجلرجرمکنرس زرک رسر
ههر نجهرزهفهترکنمجس زرک رسرنمرجمرسر
-10
ر نجمک ر ترک کهررمرنلنم مرننس ههرمسررجرججرم رسر هر
-11
سرمکرهرسرجر عضسرم س ح ترز رم
-12
ر
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عجم رح ه ترجرساحرز هرننیهترت مر رگررم رسر هرکعلنمرکرجهجزدرکک اترنتلترت مر ه ج تثر سرزهفهتر نجهر
رنژلرکرجهجلرن درر ز کسرکررجرکرجهجلرمسترزدرمریکهرمریرهرمهرم رسر هر رممر هرنهرم ههرکک اتررملرحهرت مرمس سسر
مههررم درجنلتریکمنرمرمساکسرم رسر هر هکرم جکهرک هجزدر تکلسررکنجهرآهرکهرنمهرقسکترت مر ه جم ههرکک اترحهر
کرجهجلرنمزثرهتر رنژلرت مرس زرک رسر زهفهتر لرجرا هقرکرجج ر
-1
-2
-3

-4

منیٌرهارمجمرلریجمک ردررحترر مرمجمرلررجمرز رسرم رسر هرینرکرجهجلرنصاحهتررک مرقرمرجمجت درمههرمجمرلررعلقر
ه جنم سنمرره ستریکمنرمرزرررنهرنرظ رترکرجج
کسنلههرمههرمجمرلرمکز صر سنهدرتلکسر سه ج لرجنرکرزصصرنرز ر ممرنر ریر درکرعمجنن جمر درزکنرم رم جت مر
تلکسرنکسل سرمررز رکرجج
مههرمجمرلر رف تمر رم جت مرتلکسرکسل سرنس رنرس زرک رسرجر ررنق رنهرمس سررک مرقنمرههرن رنسیرت مرس زرک رسر
کنیجلررمکنرج حثرقرمرجمجلرق رنهرن رنسیررجمرز رسریجهجرمررره رجمجلرر رک مرکک اترنرر قض ترق لسرجرآهرحهر
نمصاحرکرجهجلر کج
عجمٌرمههرمجمرلر دررم جت مرکلسرتلکسرنرکسل سرزدررک هرجکسرم س رنرس زرک رسرنمریرهرمهرکهرک هجنظهفدرس رجلرر زک رسر
ت مرس زرک رسررمزردرکنرمررکنجلرنرث هترسنهدرتلکسرمریرهرمهررک هج

مریکهرمریرهرمهرم رسر هر تاقدرکرجمر ه جنظهفدرزنججمرسردرر کنضع تر نقررم یجهتررع ه ررکنجلرنارحر
ت ن رنسیرت مررمررره ررک هجر تکلسرکجهرآهرکرزترت مرس زرک رسررمزردرکنرمررکنجلرنمریرهرمهرکسل سررمرث هتر
سنهدرتلکسررک هج ر
مریکهرمریرهرمهرم رسر هر جمکرهرزجرت مرکرزصصرنکسل سرن متض مرزدرم مریرهرمهر ریر درنمرسر جمهر نتررنهر
ت کرک هرکه کج درجنلتر هکرم جکهر کهجر جرزردرکنرمرکرزترت مرس زرک رسرنرث هترسنهدرتلکسرمریرهرمهرکس ههرمههر
رمجررظرکر ردرنتکلسرس ج ر
 -1زردرکنرمرکرزترت مرس زرک رسرنرث هترسنهدرتلکسرمریرهرمهررمرم جت مرکلسرنتلکسرکسل سرزدرجر ههر
س رنرس زرک رسرقرمرجمرجرن سرارفرکه کجکنجمر ه سرقرمرجمجلرنتکلسرس ج
 -2رممررث هترسنهدرزردرکنرمرکرزترت ر رجرمصهرمههرجررظررکر ردرکنج
 )aررسسرنمر ه سرز رزرجهم مرجلرس هرمزهرکرزترت ر
 )bررسسرنمر ه سررنمر هسرک لسرنرزره سرکرزترت
 )cررسسرنمر ه سرتلکسرکسل سرمریرهرمهرن رسنرهررزره سرکرزترت ر
 )dررسسرنمر ه سرزهفهترز رمر رنژلرت مرر کههرکجلرکرزترت
 )eررسسرنمر ه سرحیمرک لهدرجتسرس یردرکرزترت ر
ر
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م رر هجر جسممترآکجلر ررسممسرنمر ه سرکنمرج نقرمنیٌرکممرزترت مر ع لهترکممرزترت مرس م زرک رسرمزرص م صممسرکرجهجلر
نمهاٌرجسردر رجمرکرجج
 کرنپرکرزترت مرس زرک رسرجر زشرسرزس مر
 کرنپرکرزترت مرس زرک رسرجر زشررعکهرمترس مر
 کرنپرکرزترت مرس زرک رسرجر زشرکهجمهرتنمهسرس مر
 کرنپرکرزترت مرس زرک رسرجر زشر رجنمرم ر
 نغهرلر
م رر هجر جسمممترآکجلر ررسمممسرنمر ه سر رجرمصمممهرکممرزدرجر نق ٌرم آهره جآنرمرکرجهجرکمممرزترت مرسممم زرک رسرم لح ظر
رکسرکهرنمهرمهاٌرجسردر رجمررکنجهر
 کرنپرکرزترت مرس زرک رسر رگر
 کرنپرکرزترت مرس زرک رسرکرنسا
 کرنپرکرزترت مرس زرک رسرزنچا
م رر هجر جسترآکجلر رر سسرنمر ه سر رجرمصهرکممرزدر نق ًرم آهره جآنرمرکرجهجرکرزترت مرس زرک رسرم لح ظرزهفهتر
ز رمرکهرنمهرمهاٌرجسردر رجمررکنجهر
 کرنپرکرزترت مرس زرک رسرجریدرمنهر
 کرنپرکرزترت مرس زرک رسرجریدرجنمر
 کرنپرکرزترت مرس زرک رسرجریدرسنمر
مریکهرمریرهرمهرم رسممر هر رنسممیرررمررره ررکنجلرمسممترر کممرزترت سرسمم زرک رسرجریدرسممنمره جنمرنه کممرزترت مر
سم زرک رسرزنچارنکرنسممارنتمرچر هرکممرزترت مرسم زرک رسرزدر ع لهترآر هرمزرصم صممسررث هترریرجهجلرمسممتر تلکسر
رکنجهرآهرکهرنمهر ع لهترآهرمزرص صسرکرجهجلرمرر هظر هتررکنجلرن درزک رسرت مر رگرنجریدرمنهرر جههرکرجج
عجم ررسممسرتکدری ر درکممرزترت مرس م زرک رسرنرث هترزردرکنرمرآهرز رترکزصممنصررم جسممترآنرجلرزدرجرآهررک مر
کعلنک ترنزردرکنرمرآر هرمزرکرجهجلرنجرجرسهسرمرمرررررسرکهیرجج
مجمرلررنرأسممهسررجمرز رسرم رسممر هرره رک مر رنژلرت مرزنجرممنیٌمزرص م صممسررث هتررکنجلر عجمٌررظر درحیمر نلسرآهر در
( رگرنرکرنسممممممارنرنزنچار)رنرظر درکممر نجهرآهر در(رجریدرمنهرنرجریدرجنمرنرنجریدرسممممممنمر)رزردرکنرمررکنجلر
نجر ک هرجمنال سرمسمممر جنز رترکزصمممنصرکمممرزترت مرزدررث هترزردرکنرمرکرجهجلرمسمممترجررظرکر ردرنجرصمممنرتر
کا ترمسر جر رنژلر مسر جکرزترت ا قرلنمهحرن رنسیریجهجررجمرز رسرت جقرمرجمجرک هج
مریکهرمریرهرمهرم ر سر هر رن سیرلنمهحرن نرمرت مریجمک ردررمیمتررث هتر سنهدرتلکسرک سل سرمریرهرمهرررره ررکنجلر
زدرتکاٌرز ر یمرآهریره هرجمرجرنتکدررن لرمریرهرمهر ه ج درج ررکرز مرمریکهرمریرهرمهرم رسمممممممر هرکرمیدررکنجلر
نیمتررث هترسممممممنهدرتلکسرنکسممممممل سرآر هرث ترر مرکهرک هجزدرکعلنک ترزلصرآهررمکهرنمهرجرصممممممفحدر( Engineering
Accreditation Committeeر)رکک تجلررک هج
رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر ه رجترجلر:رمریکهرمریرهرمهرم رسر هرر ر

