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 قابلیت هعشفی ٍ ًگْذاسی حؼاب ّای چٌذ ؿشکت هختلف بِ تعذاد ًاهحذٍد ٍ هجضا. .1

 قابلیت تعشیف دٍسُ هالی دس هحذٍدُ صهاًی دلخَاُ. .2

 .سقن 16سقن ٍ هجوَعاً  9تا  1قابلیت تعییي طَل کذ حؼاب ّا دس کلیِ ػطَح)کل، هعیي، تفلیلی( بشای ّش ػطح بیي  .3
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 ؼاب ّا.قابلیت هـاّذُ کذ حؼاب ّا بِ كَست دسختَاسُ ٍ ًوایؾ گشدؽ حؼاب با حشکت سٍی کذ ح .6

 قابلیت اػتفادُ اص ػطَح تفلیل ؿٌاٍس تحت عٌَاى پشٍطُ، هشکض ّضیٌِ ٍ غیشُ. .7

قابلیت تعشیف حؼاب ّای ٍیظُ جْت اعوال کٌتشل ّای هَسد ًظش دس هَسد اػٌاد هذت داس، کذّای خشیذ ٍ فشٍؽ ٍ بؼتي حؼاب ّا دس  .8

 پایاى دٍسُ.

 کذیٌگ ٍ كذٍس ػٌذ ٍ تْیِ گضاسؿات خاف هشبَط بِ آى. )هتلل( دس ٌّگام تعشیفunicقابلیت اػتفادُ اص تفلیلی  .9

قابلیت تعشیف اسصّای هختلف ّوشاُ با اسصؽ سیالی آًاى ٍ اػتفادُ اص آى ّا دس ثبت آستیکل ػٌذ بِ كَست تک اسصی یا چٌذ اسصی ٍ تْیِ  .10

 سیالی.-گضاسؿات سیالی، اسصی، ٍ اسصی

هاِّ  3ت اص فشٍؽ ٍ كذٍس اتَهاتیک ػٌذ حؼابذاسی آًاى ٍ تْیِ گضاسؿات قابلیت كذٍس فاکتَس خشیذ/فشٍؽ، بشگـت اص خشیذ/بشگـ .11

خشیذ/فشٍؽ، كَست گشدؽ، کاسدکغ، سیضگشدؽ، هَجَدی اٍل دٍسُ ٍ پایاى دٍسُ ٍ اهکاى طشاحی گضاسؿات بِ دلخَاُ کاسبش با اػتفادُ 

 اص گضاسؽ ػاص اهیي.

 دٍسُ صهاًی. قابلیت هحاػبِ ػَد ٍ صیاى ٍ قیوت توام ؿذُ ّش کاال دس ّش .12

 قابلیت هذیشیت اػٌاد دسیافتٌی ٍ پشداختٌی. .13

 ایجاد، اكالح ٍ حزف اػٌاد دسیافتٌی ٍ پشداختٌی. .14
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 د كٌذٍق، دس جشیاى ٍكَل، ٍكَل ؿذُ ٍ باطل ؿذُ.قابلیت تْیِ گضاسؽ اص اػٌاد ًض .17
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