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قْط عطاحی ٍ اجطای پىيج تصفيِ ذبًِ فبضالة  ای اضظیبثی ؾبزُ()یه هطحلِ زػَت ثِ هٌبلصِ

 ثِ ضٍـ عطح ٍ ؾبذت ثلساجی

 ـ هَضَع هٌبلصِ  1ـ  1

ثٯ  ضٱط ث٣ساريذب٪ٯ ْبؾالة پٛيذ تػٓيٯ اظثٱطٮ ثطزاضي  ٪ػت ٬ ،٬ ارطا٦٭ؾ٭و ٫٦بٖػٯ يجبضت است اظ قطاحي 

 ض٬ش قطح ٬ سبذت ثٯ ضطح ٫٦سضد زض اس٫بز ٫٦بٖػٯ

 

 ـ قطح هرتصط وبض ٍ هحل اجطا 2ـ  1

ضٱط ذب٪ٯ ْبؾالة پٛيذ تػٓيٯسب٢ٯ يٙ ثطزاضي ثٱطٮ ٪ػت ٬ ،قطاحي ٬ ارطا"٦ح١ ارطاي ٦٭ؾ٭و ٫٦بٖػٯ 

ضٱطستب٨  ذب٪ٯ ضٱط ث٣ساري اظ ت٭اثىتػٓيٯظ٦ي٩ پيص ثي٫ي ضسٮ ثطاي ٦ح١ زض  "بذتثٯ ض٬ش قطح ٬ س ث٣ساري

ثبضس. ثط اسبس حز٥ ي٣٧يبت ٬ ٦طرػبت ٫٦سضد زض اس٫بز ٫ْي ٬ ٦ي چٱبض٦حب٠ ٬ ثرتيبضياستب٨  ثط٬ر٩ زض

 ثبضس:٦ساض٘ پي٧ب٨، ي٣٧يبت ٦طث٭قٯ ثٯ ضطح ظيط ٦ي

 ـ ا٪زب٤ قطاحي ٦ٱ٫سسي پبيٯ

 سسي تٓػي٣ي ٬ ٦ٱ٫سسي ٚبضٞبٰيـ ارطاي قطاحي ٦ٱ٫

٦٭از ٬ تزٱيعات ٦٭ضز٪يبظ زض ٦ح١ ٚبضٞبٮ ٬ ا٪جبضزاضي ٫٦بست ٬ ٪ٟٱساضي ٣ٚيٯ ـ تساضٚبت، سبذت، تأ٦ي٩ ٬ ٦٭٪تبغ 

 ٰبآ٨

 سبظ ٬ ٫ْساسي٭٨ پٛيذٞيط، ٦رع٨ ٦تًبز٠ٞيط، زا٪ٯٰبي آضُب٠ضب١٦ قطاحي ٬ ارطاي سبظٮ ـ ٚبضٰبي سي٭ي١

قطح ٬ ٦ز٭ظ  سييارعا قطح پس اظ تب طي٬ سب ذيپٛ بظيي ٣ٚيٯ ٦ػب٢ح ٬ تزٱيعات ٦٭ضز ٪ح١٧ ٬ ٪ػت ٬ ضاٮ ا٪ساظـ 

 .زستٟبٮ ٪هبضت

 ـ ي٣٧يبت ٚبث١ ٚطي، سي٫ي ٬ ٢سضٞصاضي، ٪ػت ا٢ٛتطيٛب٠ ٬ ...

 ـ ا٪زب٤ آظ٦بيطبت الظ٤

 يط٬ي٪ طات،يت٧ً ٰبي٫ٯيٰع ٯيضب١٦ ٣ٚ ٦بٮ اظ تبضيد تح٭ي١ ٦٭ٖت12ثطزاضي آظ٦بيطي ثٯ ٦ست ا٪ساظي ٬ ثٱطٮـ ضاٮ

 ٦ػطْي  ثٯ رع ٰعي٫ٯ ٦ػطِ ثطٔ ي٦٭از ٦ػطْ ٯي٬ ٣ٚ يا٪سب٪

 ثطزاضـ آ٦٭ظش ٚبض٫ٚب٨ ثٱطٮ

 ـ اضايٯ تأييسيٯ اظ سبظ٦ب٨ حٓبنت ٦حيف ظيست زض ٦٭ضز ٚيٓيت پسبة ذط٬ري ْبؾالة

 ٭ٖتسب٠ اظ تبضيد تح٭ي١ ٦ ز٬ٰبي ٚبض ثٯ ٦ست ٰبي ٦ًتجط ثطاي ١ٚ تزٱيعات ٬ ثرصـ اضائٯ ٞبضا٪تي

 ثطاسبس ٦٭از ٬ ٦ٓبز ٖطاضزاز ـ ثطقطِ ٚطز٨ يي٭ة ٬ ٪٭اٖع ٚالً

 ظثي٣تا ٰبيْبؾالة ٬ تٱيٯ ٪ٗطٯ ٯيتػٓ ذيثطزاضي ٬ ٪ٟٱساضي اظ ٣ٚيٯ ٬احسٰبي پٛتٱيٯ زست٭ضا١٧ً٢ ٚب١٦ ثٱطٮـ 



تبؾيؿبت هىبًيىی ٍ ثطلی  فٌی ای ٍ هكرصبتؾبظُ فطایٌسی، ّيسضٍليىی، هحبؾجبت :تصوط

ثبیؿت ثِ تصَیت لجل اظ ّط گًَِ ػوليبت تْيِ ٍ ؾبذت هی ،ّبی اجطایی وبهلِپيكٌْبزی ٍ ًمك

 .ثطؾس (زؾتگبُ ًظبضت هؼطفی قسُ تَؾظ وبضفطهبهكبٍض )زفتط فٌی وبضفطهب یب هٌْسؾيي 

 

  پىيج ـ هكرصبت ولی  3ـ  1

ًت زض ض٬ظ زض ٦تط٦ٛ 500ثب نطْيت ضٱط ث٣ساري ْبؾالة ثٱساضتي ثرطي اظ  ٦٭ضز٪هط ثٯ ٫٦ه٭ض تػٓيٯ پٛيذ

ساضز سبظ٦ب٨ حٓبنت ــثبيستي ٦كبثٕ استب٪بة ذط٬ري ْبؾالة ٦يـسٮ است. ٦طرػبت پسـ٪هط ٞطْتٯ ض

 ثبضس. ّبی ؾغحیترليِ ثِ آةظيست ثطاي ٦حيف
 

 هكرصبت ولی تصفيِ ذبًِ فبضالة ثِ قطح شیل هی ثبقس:

 (MBBRض )٬ضضس چسج٫سٮ ثب ٦سيبي ض٫بي ـ تػٓيٯ ْبؾالة اظ ٪٭و ثي٭٢٭غيٛ

 )٦ت٭سف سب٢يب٪ٯ(٦تط٦ًٛت زض ضجب٪ٯ ض٬ظ  500: نطْيت ٦٭ضز ٪هط پٛيذـ 

ٰبي تر٣يٯ ثٯ آةظيست رٱت : ٦كبثٕ استب٪ساضز سبظ٦ب٨ حٓبنت ٦حيفپسبة ذط٬ري BODـ حساٚخط ٦ٗساض 

 سكحي

ٰبي تر٣يٯ ثٯ آةـ حساٚخط ٦ٗساض ٦٭از رب٦س ٣ً٦ٕ پسبة: ٦كبثٕ استب٪ساضز سبظ٦ب٨ حٓبنت ٦حيف ظيست رٱت 

 كحيس

سبظ ٬ ٞيط، ٦تًبز٠ٞيط، زا٪ٯضُب٠آ ٰبي ٦٭ضز ٪يبظ اظ ٖجي١ ثٯ ٧ٰطاٮ سبظٮـ سيست٥ تػٓيٯ ْبؾالة پيص سبذتٯ 

 ٫ْساسي٭٨

 ـ سيست٥ تػٓيٯ ْبؾالة ثط ض٬ي ْ٭٪ساسي٭٨ ض٬ي سكح ظ٦ي٩ ٪ػت ذ٭اٰس ضس.
 

 اجطای وبض هحلـ  4ـ  1

 .است يبضيچٱبض٦حب٠ ٬ ثرت ٬اٖى زض ضٱطستب٨ ثط٬ر٩ استب٨ يضٱط ث٣سار ،٦ح١ ارطاي ٚبض
 

 ـ هست اجطای وبض 5ـ  1

٦بٮ  ٦12بٮ ارطا ٬  6( ٦بٮ ض٧سي ضب١٦ ٰزسٮ) ٦18ست ا٪زب٤ ٚبضٰبي ٦٭ؾ٭و ٫٦بٖػٯ، اظ تبضيد ضط٬و پي٧ب٨ 

 ثبضس.ثطزاضي آظ٦بيطي ٦يثٱطٮ
 

 ـ وبضفطهب 6ـ  1

 يبضيضطٚت آة ٬ ْبؾالة استب٨ چٱبض٦حب٠ ٬ ثرت

 يبضيضطٚت آة ٬ ْبؾالة استب٨ چٱبض٦حب٠ ٬ ثرتسا٨ ٖسس، ضٱطٚطز، ٦ي٪طب٪ي : ايطا٨، 

 038ـ  33334044ت٩ٓ٣ 



 ـ زؾتگبُ هٌبلصِ گعاض 7ـ  1

 يبضيضطٚت آة ٬ ْبؾالة استب٨ چٱبض٦حب٠ ٬ ثرت
 

 ًظبضتـ زؾتگبُ  8ـ  1

 ذ٭اٰس ث٭ز. .............................................................زستٟبٮ ٪هبضت 
 

 هصبلح ـ 9ـ  1

غٮ تب  زٱيعات ٦٭ضز ٪يبظ رٱت ارطاي پط٦٬ػب٢ح ٬ ت سبيط٦ت٣ًٗبت، اتػبالت، ضيطآالت ٬  ٰب،تٱيٯ ٬ ح١٧ ٣ٚيٯ ٢٭٢ٯ 

ٰب، اتػبالت، ٦ت٣ًٗبت، ٢٭٢ٯ تزٱيعات، پي٧ب٪ٛبض ٦٭نّ است ٖج١ اظ تٱيٯؾ٫٧بً  .استپبي ٚبض ثط يٱسٮ پي٧ب٪ٛبض 

ثب ٧ٰب٫ٰٟي ٚبضْط٦ب ٬ زستٟبٮ ٪هبضت اٖسا٤  (٬ ٦بض٘ آ٨رٱت تًيي٩ ر٫س )ضيطآالت ٬ سبيط ٦ػب٢ح ٦ػطْي 

 ٪٧بيس.
 

 ـ هجلغ تضويي قطوت زض هٌبلصِ  10ـ  1

٦ي٣ي٭٨ ضيب٠ است ٚٯ ثبيس  پب٪ػسضيب٠ )ثحط٬ِ(  000/000/500ثٯ يسز( ٫٦بٖػٯ )٦ج٣ٍ تؿ٧ي٩ ضطٚت زض 

، ثٯ يٛي اظ ٰـ 28493ت /42956آيي٩ ٪ب٦ٯ تؿ٧ي٩ ثطاي ٦ًب٦الت ز٢٬تي ثٯ ض٧بضٮ  ٦5بزٮ « ا٢ّ»٦كبثٕ ثب ث٫س 

 اض تس٣ي٥ ض٭ز:عثٯ زستٟبٮ ٫٦بٖػٯ ٞ« ا٢ّ»زض پبٚت  ٰبي ٦طط٬حٯ ظيط ٧ٰطاٮ ثب اس٫بز ٫٦بٖػٯغ٭ضت

 ا٢ّ ـ ؾ٧ب٪ت٫ب٦ٯ ثب٪ٛي ثٯ ٪ٓى ٚبضْط٦ب
 

ة ـ ؾ٧ب٪ت٫ب٦ٯ ٰبي غبزض ضسٮ اظ س٭ي ٦ؤسسبت ايتجبضي َيط ثب٪ٛي ٚٯ زاضاي ٦ز٭ظ الظ٤ اظ قطِ ثب٪ٙ ٦طٚعي 

 اسال٦ي ايطا٨ ٰست٫س. ر٧ٱ٭ضي
 

زيٟط ٪يع ٰبي ْ٭ٔ ثبيس حسا١ٖ سٯ ٦بٮ پس اظ تبضيد اْتتبح پيط٫ٱبزٰب ث٭زٮ ٬ ثطاي سٯ ٦بٮ ٦ست ايتجبض تؿ٧ي٩ـ 

ي ثبيس قجٕ ْط٤ٖبث١ ت٧سيس ثبضس ٬ يال٬ٮ ثط آ٨ ؾ٧ب٪ت٫ب٦ٯ ض٭ز. ت٧سيس ٦ست  ٰبي ٦٭ضز ٖج٭٠ ت٫هي٥ٰبي ثبٛ٪

ٚبضْط٦ب ٖبث١ ا٪زب٤ ثبضس، زض َيط اي٩ غ٭ضت ؾ٧ب٪ت ٪ب٦ٯ ثب٪ٛي َيط ٖبث١ ثبيست ت٭سف ثب٪ٛي ْٗف ٦ي ؾ٧ب٪ت٫ب٦ٯ

 ، ت٫هي٥ ض٭ز(ْػ١ س٭٤ ٰبي )ؾ٧ب٪ت ٪ب٦ٯ ثب٪ٛي قجٕ ْط٤  ٞطزز.ٖج٭٠ ث٭زٮ ٬ ثبق١ ايال٤ ٦ي

 

 ـ هحل زضیبفت اؾٌبز هٌبلصِ 9ـ  1

 ا٦٭ض ٖطاضزازٰبي ضطٚت آة ٬ ْبؾالة استب٨ چٱبض٦حب٠ ٬ ثرتيبضي

 ا٦٭ض ٖطاضزازٰب، ضطٚت آة ٬ ْبؾالة استب٨ چٱبض٦حب٠ ٬ ثرتيبضي  -٦يسا٨ ٖسس  -ضٱطٚطز ٪طب٪ي: 

 038 -33342497 ت٩ٓ٣ :
 

 

 

 



 ـ هحل تحَیل پيكٌْبزّب 10ـ  1

 ا٦٭ض ٖطاضزازٰبي ضطٚت آة ٬ ْبؾالة استب٨ چٱبض٦حب٠ ٬ ثرتيبضي

 ا٦٭ض ٖطاضزازٰب، ضطٚت آة ٬ ْبؾالة استب٨ چٱبض٦حب٠ ٬ ثرتيبضي  -٦يسا٨ ٖسس  -ضٱطٚطز ٪طب٪ي: 

 038 -33342497 ت٩ٓ٣ :
 

 ـ ثطضؾی پيكٌْبزّب 11ـ  1

 .است 7/3/96ضخ ٦٭ ض٫جٯيٙض٬ظ  14سبيت ـ آذطي٩ ٦ٱ٣ت تح٭ي١ پيط٫ٱبزٰب تب 

٪ب٦ٯ، ثبيس ثٯ ٦ٱط ٬ ا٦ؿب ٦زبظ ٬ تًٱسآ٬ض پيط٫ٱبز ز٫ٰسٮ ثطسس ٬ ٧ٰطاٮ ـ ت٧ب٤ اس٫بز ٫٦بٖػٯ اظ ر٣٧ٯ زي٭ت

 پيط٫ٱبز تس٣ي٥ ٞطزز.

ث٭ز. حؿ٭ض يٙ  ذ٭اٰس 8/3/96 غجح ض٬ظ 11سبيت ٨ ثبظٞطبيي پيط٫ٱبزٰبي زضيبْت ضسٮ )پبٚت ا٢ّ،ة( ـ ظ٦ب

 ، زض ر٣سٯ اْتتبح پيط٫ٱبزٰب آظاز است.٪ب٦ٯ ضس٧ي٦ًطْيٞب٨ ثب ٪ٓط ٪٧بي٫سٮ اظ قطِ ٰط يٙ اظ پيط٫ٱبز ز٫ٰس

 ٞعاض زض ضز يب ٖج٭٠ ٰط يٙ اظ پيط٫ٱبزٰب ٦رتبض است.ـ زستٟبٮ ٫٦بٖػٯ

 ٦17/11/1383٭ضخ  130890ثرط٫ب٦ٯ ض٧بضٮ )٪سٞب٨ ا٠٬ ٬ ز٤٬ ٫٦بٖػٯ ثطاسبس ٖب٪٭٨ ثطٞعاضي ٫٦بٖػبت ثطـ 

 ض٭٪س.٬ زيٟط ٦ٗطضات تًيي٩ ٦ي (٦ز٣س ض٭ضاي اسال٦ي

آيي٩ ٪ب٦ٯ تطريع  56ا٪س، قجٕ ٦بزٮ ز٫ٰسٞب٨ ثب ٥ٰ تجب٪ي ٚطزٮ ـ ٰطٞبٮ اقالو حبغ١ ض٭ز ٚٯ پيط٫ٱبز

 ٪ب٨ ضْتبض ذ٭اٰس ضس.آي، تأسيسبتي ٬ تزٱيعاتي ٬ ٪ح٭ٮ اضربو ٚبض ثٯ آ٪ٱب ثب غالحيت پي٧ب٪ٛبضا٨ سبذت٧ب٪

ٞعاض ٬ ٣ٚيٯ ٦ٛبتجبتي ٚٯ زض ٦ست ظ٦ب٨ ْط٬ش اس٫بز ٫٦بٖػٯ تب تس٣ي٥ پيط٫ٱبزات ذطيساضا٨ اس٫بز ثي٩ ٫٦بٖػٯ

ذطيساض اس٫بز( ثٯ ٬ زض پبٚت ة ثب ٦ٱط ٬ ا٦ؿبي پي٧ب٪ٛبض ) استٞيطز، رعءالي٫ّٛ اس٫بز ذطيساض اس٫بز ا٪زب٤ ٦ي

 ٞطزز. ٧ٰطاٮ اس٫بز ٫٦بٖػٯ ٫٦ؿ٥ ٦ي

ت٭ا٪س اظ سبيت ثبظزيس ٪٧٭زٮ ٬ ثٯ ٦سئ٭٢يت ذ٭ز، ٧ٰٯ اقاليبتي ضا ٚٯ ٩ٛ٧٦ است ثطاي آ٦بزٮ ـ ضطٚت ٫٫ٚسٮ ٦ي

ٚطز٨ پيط٫ٱبز ٬ ا٦ؿبي ٖطاضزاز رٱت ارطاي ٚبضٰبي ٦٭ؾ٭و ٖطاضزاز الظ٤ ثبضس، ٚست ٪٧بيس. ٧ٰٯ ٦ربضد ٬ 

. ٚبضْط٦ب ْٗف ٧ٰب٫ٰٟي رٱت ٬ض٬ز ٬ ثبظزيس اظ است٫٫ٚسٮ زض ٫٦بٖػٯ بظزيس اظ سبيت ثط يٱسٮ ضطٚتٰبي ثٰعي٫ٯ

 سبيت ضا ثٯ يٱسٮ زاضز.

س زض سبيت... .. ت٭ا٪٦٫ي ٧ٰب٫ٰٟي ٚبضْط٦بثطاي ثبظزيس اظ ٦ح١ ارطاي پط٬غٮ ثب ضطٚت ٫٫ٚسٞب٨ زض ٫٦بٖػٯ  ـ 

 س.ثبظزيس ث١٧ً آ٬ض٪ ،اظ ٦ح١ تبضيد... ... ... غجح

ـ ٰط يٙ اظ ضطٚت ٫٫ٚسٞب٨ زض ٫٦بٖػٯ ٚٯ ٪يبظ ثٯ ضٓبِ سبظي اس٫بز ٫٦بٖػٯ زاضتٯ ثبض٫س، ثبيس ٦طاتت پطسص 

ثٯ اقالو ٚبضْط٦ب ثطسب٪٫س. ٚبضْط٦ب ٧ٰٯ  ٪ب٦ٯ ضس٧ي قطيٕ ض٬ظ ٖج١ اظ تبضيد ذبت٧ٯ ٫٦بٖػٯ اظتب ذ٭ز ضا حساٚخط 

طاي اضائٯ اس٫بز ٫٦بٖػٯ پبسد ذ٭اٰس زاز. ٚپي پبسد ض٬ظ ٖج١ اظ آذطي٩ ٦ٱ٣ت ث 3سبظي تب سئ٭االت ضا رٱت ضٓبِ

 ٚبضْط٦ب ثٯ سئ٭االت، ثس٨٬ شٚط ٫٦جى سئ٭ا٠ ٫٫ٚسٮ ثٯ ٧ٰٯ ذطيساضا٨ اس٫بز ٫٦بٖػٯ اضسب٠ ذ٭اٰس ضس.

 

 



 ـ هست اػتجبض پيكٌْبزّب 12ـ  1

٧سيس ثطاي ٦ست ض٬ظ ٦ًتجط ٦ي ثبضس ٬ ٖبث١ ت 90پيط٫ٱبز حبؾط، اظ تبضيد آذطي٩ ٦ٱ٣ت ٖج٭٠ پيط٫ٱبزٰب ثٯ ٦ست 

آة ٬ ْبؾالة استب٨ چٱبض٦حب٠ ٬ ٦بٮ(. زض نطِ اي٩ ٦ست ٰط ٦٭ٖى ضطٚت  6سٯ ٦بٮ زيٟط ٪يع ذ٭اٰس ث٭ز )ر٧ًب 

٪سجت ثٯ آ٨ ايال٤ ٪٧بيس )٦بزا٦ي ٚٯ ٖطاضزاز ضس٧ي ثٯ ا٦ؿب ٪طسيسٮ است، پيط٫ٱبز  ٖج٭٢ي ذ٭ز ضا ٚتجبً ثرتيبضي

ٞطزز( ثطاي قطْي٩ ا٢عا٤ آ٬ض ذ٭اٰس ث٭ز. زض غ٭ضتي ٚٯ آ٨ يحبؾط ٬ ايال٤ ٖج٭٢ي آ٨ زض ح٥ٛ ٖطاضزاز ت٣ٗي ٦

٪ب٦ٯ ضطٚت ضطٚت حبؾط ثٯ يٗس ٖطاضزاز ٬ يب ا٪زب٤ ٚبض ٪ط٭ز ٬ يب اظ ضطايف يس٠٬ ٪٧بيس، ٚبضْط٦ب حٕ زاضز ؾ٧ب٪ت

ضا ثٯ ٪ٓى ذ٭ز ؾجف ٪٧بيس. ؾ٫٧بً پيط٫ٱبزاتي ٚٯ ثطاي ٦ست ٧ٚتطي ايتجبض زاضتٯ ثبض٫س اظ س٭ي ٚبضْط٦ب ضز 

 ٭ا٫ٰس ضس.ذ

زض غ٭ضتي ٚٯ ٚبضْط٦ب ثيص اظ ٦ست تًيي٩ ضسٮ، ٪يبظ ثٯ ت٧سيس ٦ست ايتجبض پيط٫ٱبزٰب زاضتٯ ثبضس ٬ پيط٫ٱبز 

 ٪ب٦ٯ ضطٚت زض ٫٦بٖػٯ ذ٭ز ضا ثٯ ت٫بست تزسيس ٪٧بيس.اي ت٧سيس ٦ست ايتجبض ضا ٖج٭٠ ٫ٚس، ثبيس ؾ٧ب٪تز٫ٰسٮ
 

 

 ـ ػسم توبیل ثِ قطوت زض هٌبلصِ  13ـ  1

پس اظ زضيبْت اس٫بز ٫٦بٖػٯ، ٦بي١ ثٯ ضطٚت زض ٫٦بٖػٯ ٪جبضس ثبيس ا٪ػطاِ ذ٭ز ضا  يساض اس٫بز ٫٦بٖػٯذط چ٫ب٪چٯ

. زض َيط اي٩ غ٭ضت ٦طاتت زض س٭اثٕ آ٨ ٫ٚسض٬ظ ٖج١ اظ تبضيد تح٭ي١ پيط٫ٱبز ثٯ ٚبضْط٦ب ايال٤  3ٚتجبً حساٚخط تب 

 ضطٚت ٫٦ًٛس ذ٭اٰس ضس.

 

 ّبی قطوت زض هٌبلصِـ ّعیٌِ 14ـ  1

٪ب٦ٯ ثب٪ٛي، ثبظزيس ٬ َيطٮ ٦تح١٧ ٰبيي ٚٯ ضطٚت ٫٫ٚسٞب٨ زض ٫٦بٖػٯ رٱت تٱيٯ پيط٫ٱبز، ؾ٧ب٪تب٤ ٰعي٫ٯت٧

 ٰب ذ٭اٰس ث٭ز. ٰعي٫ٯ چبح ٬ آٞٱي ْطاذ٭ا٨ ٫٦بٖػٯ ٪يع ثط يٱسٮ ثط٪سٮ ٫٦بٖػٯ است.ض٭٪س ثط يٱسٮ ذ٭ز آ٦٨ي

 

 جسٍل تبضید ّبی هٌبلصِ
 

 ظهبى قطح فؼبليت ضزیف

4/3/96 ا٪ػطاِ 1  

7/3/96 تس٣ي٥ پيط٫ٱبز 2  

8/3/96 اْتتبح پبٚت ٰبي ا٢ّ ٬ ة 3  



 

 

 

 

 

 

 

 شرکت آب وفاضالب استان چهارمحال و بختياری

 

 

 

 

 

 

 فـصــل دوم
 

 شرایـــــط مناقصــــه
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 ثس٧ٯ تًب٢ي

 

 قطایظ هٌبلصِ

 

 ضٱط ث٣ساري يٯ ْبؾالةپٛيذ تػٓثطزاضي ٬ ثٱطٮ٪ػت ذطيس، قطاحي، ارطا، ي٣٧يبت  ٦٭ؾ٭و ٫٦بٖػٯ:
 

يال٬ٮ ثط ٦طاتجي ٚٯ زض زي٭ت٫ب٦ٯ اي٩ ٫٦بٖػٯ شٚط ضسٮ است ضطايف ٦طط٬حٯ ظيط ٪يع زض اي٩ ٫٦بٖػٯ ٦٭ضز ي١٧ 

 اي٩ ٫٦بٖػٯ. ،ٖطاض ذ٭اٰسٞطْت. زض ؾ٩٧
 

ضطايف ٦تٗبؾي: زاضت٩ ضرػيت حٗ٭ٖي، زاضت٩ ا٦ٛب٪بت، زاضت٩ ٦بضي٩ آالت، ٪يط٬ي ٦ترػع ٬ ٚبزض  -1 -2

پيوبًىبضی  5زاقتي ضتجِ ، زاضت٩ ت٭ا٨ ٦ب٢ي، تزطثٯ ٬ سبثٗٯ ٚبْي ٬ ٦طتجف ثب ٦٭ؾ٭و ٫٦بٖػٯ، ٫ْي ٦زطة

تأؾيؿبت ٍ زض ضقتِ  5زاقتي ضتجِ يب  عطح ٍ ؾبذت زض ضقتِ تبؾيؿبت آة ٍ فبضالة

زاقتي وبزض  ،ضیعی وكَضؾبظهبى هسیطیت ٍ ثطًبهِاظ  آة زض ضقتِ 5زاقتي ضتجِ  تجْيعات ٍ یب

ٍ ّوچٌيي زاقتي ظطفيت ذبلی  تجْيعات تصفيِ فبضالةٍ  تحليل فطایٌسی فٌی هجطة جْت

 جْت اجطای پطٍغُ.

ايس ٬ يب ٖطاضزاز ٫٦ًٗس زض غ٭ضتي ٚٯ ٦ج٣ٍ ٚبض ٦٭ضز ٫٦بٖػٯ ثب زض ٪هط ٞطْت٩ ٚبضٰبيي ٚٯ اذيطاً ثط٪سٮ ضسٮ -

ضربو ٚبض ٬ يب تًساز ايس ٬ ٫ٰ٭ظ ثٯ سبظ٦ب٨ ٦سيطيت ٬ ثط٪ب٦ٯ ضيعي ٚط٭ض ايال٤ ٪طسٮ، اظ نطْيت ا٪٧٭زٮ

ٞعاض ٬ زْتط ا٦٭ض سبظ٪سٞب٨ ٬ پي٧ب٪ٛبضا٨ ٪٧بيس ٦طاتت ضا ٚتجبً ثٯ زستٟبٮ ٫٦بٖػٯٚبض٦زبظ ض٧ب تزب٬ظ ٦ي

سبظ٦ب٨ ٦سيطيت ٬ ثط٪ب٦ٯ ضيعي ٚط٭ضاقالو زٰيس زض اي٩ حب٢ت ٦طبضٚت ض٧ب زض اي٩ ٫٦بٖػٯ ٦٭ٚ٭٠ ثٯ تأييس 

ا ضيبيت ٪ٛطزٮ ٬ ثٯ تس٣ي٥ پيط٫ٱبز ٦جبزضت ٪٧بييس، پيط٫ٱبز ثبضس. زض غ٭ضتي ٚٯ ٦طاتت ْ٭ٔ ضزْتط ٦عث٭ض ٦ي

٬ ثطاي ثبض ا٠٬ ٦ط٧٭٠ اذكبض ٚتجي ٬ ثطاي ثبض ز٤٬ تب ضص ٦بٮ ٬ زض  ض٭ز٦يض٧ب اظ زضرٯ ايتجبض سبٖف 

٦حط٤٬  ٦ٯ ضيعي ٚط٭ضحصِ ٬ اظ اضربو ٚبضٰبي سبظ٦ب٨ ٦سيطيت ٬ ثط٪بغ٭ضت تٛطاض تب يٛسب٠ اظ ْٱطست

 ذ٭اٰيس ٞطزيس.

 

٬ق٣ت ٦طبضٚت زض ٫٦بٖػٯ ثبيس پيط٫ٱبز ذ٭ز ضازض يٙ پبٚت سطثستٯ ال٘ ٬ ٦ٱط ضسٮ ٚٯ ٦حت٭ي سٯ از -2-2

ٞعاض ، ثٯ تطتيت ث٫سٰبي ثًسي ت٫هي٥ ٬ زض ٦٭يس ٦ٗطض ثٯ زستٟبٮ ٫٦بٖػٯاست« د»٬ « ة» ،«ا٢ّ»پبٚت رساٞب٪ٯ 

 تس٣ي٥ ٪٧بيس.

ز٫ٰسٮ ٬ تبضيد تس٣ي٥ پيط٫ٱبز ٪٭ضتٯ ض٭ز ٬ زض زض ض٬ي پبٚت ْ٭ٔ ا٢صٚط ثبيس ٦٭ؾ٭و، ٪ب٤ ٬ ٪طب٪ي پيط٫ٱبز 

 ٦ٱ٣ت ٦ٗطض ثب اذص ضسيس حب٬ي سبيت ٬ تبضيد ٬غ٭٠، ثٯ زستٟبٮ ٫٦بٖػٯ ٞعاض تس٣ي٥ ٞطزز.
 



است ٚٯ حست ٦٭ضز زض زاذ١  آتي٫٦ه٭ض اظ پيط٫ٱبز ٫٦بٖػٯ ت٧ب٤ اس٫بز ٬ ٦ساض٘ ٦طط٬حٯ زض ث٫سٰبي  - 2-3

 ض٭٪س.ازٮ ٦يٖطاض ز« د»٬ « ة» ،«ا٢ّ»يٛي اظ سٯ پبٚت 
 

اس٫بز ٬ ٦ساض٘ ٫٦بٖػٯ ٚٯ اظقطِ زستٟبٮ ٫٦بٖػٯ ٞعاض زض اذتيبض زا٬ق٣جب٨ ٦طبضٚت زض ٫٦بٖػٯ ٖطاض زازٮ  -2-4

ٰب ٬ ٦ٗطضات ت٧ٛي١ ٬ ت٫هي٥ ضسٮ ٬ ٪ب٦ٯ آ٨ ٬ ٪يع سبيط زست٭ضا١٧ً٢است ثبيس ثط قجٕ ضطايف ٫٦بٖػٯ ٬ زي٭ت

 ٞعاض تس٣ي٥ ٞطزز.ثٯ زستٟبٮ ٫٦بٖػٯ« د»٬ « ة» ،«ا٢ّ»ٰبي ٧ٰطاٮ سبيط ٦ساض٘ زضذ٭استي زض پبٚت
 

 لطاض زازُ قَز ػجبضت اؾت اظ:« الف»هساضن ٍ اؾٌبزی وِ ثبیس زض پبوت  -2-5

آة ٬ ْبؾالة استب٨ ٬ ثب ي٫٭ا٨ ضطٚت  )زض ْػ١ س٭٤(٪ب٦ٯ ضطٚت زض ٫٦بٖػٯ قجٕ ْط٤ ٪٧٭٪ٯ ؾ٧ب٪ت -2-5-1

٪ب٦ٯ ثب زضد ي٫ب٬ي٫ي ثٯ ٯ ضطٚت زض ٫٦بٖػٯ ٬ يب تٱيٯ ؾ٧ب٪ت٪ب٦، )پيط٫ٱبزٰبي ْبٖس ؾ٧ب٪تچٱبض٦حب٠ ٬ ثرتيبضي

 ٖبث١ ٖج٭٠ ٪ج٭زٮ ٬ ضز ذ٭ا٫ٰس ضس( آة ٬ ْبؾالة استب٨ چٱبض٦حب٠ ٬ ثرتيبضيَيط اظ ضطٚت 
 

 لطاض زازُ قَز ػجبضتٌس اظ:« ة»اؾٌبز ٍ هساضوی وِ ثبیس زض پبوت  -2-6

٬  6، 5، 4، 3، 2، 1ٰبي ْػ٫١بٖػٯ ضا ٚٯ زض ثبيست ت٧ب٤ اس٫بز ٬ ٦ساض٘ ٦ـ پيط٫ٱبز ز٫ٰسٮ ٦ي1ـ 6ـ 2

ٰبي آ٨ شٚط ضسٮ، ثس٨٬ تُييط، حصِ يب ٖطاضزاز٨ ضطـ زض آ٨، ت٧ٛي١، ت٫هي٥ ٬ ٦ٱط ٬ ا٦ؿب ٪٧٭زٮ ٬ ثٯ پي٭ست

ا٦ؿب ٦ٱط ٬  ، سٱ٭اًْط٦ب، ثًؿي اظ ا٬ضأ َيط تًٱسآ٬ضٞعاض تس٣ي٥ ٪٧بيس. چ٫ب٪چٯ ثب تطريع ٚبضزستٟبٮ ٫٦بٖػٯ

آ٨ پيط٫ٱبز  ٱبز ز٫ٰسٮ زض ر٣سٯ ٫٦بٖػٯ آ٨ ضا ٦ٱط ٬ ا٦ؿب ذ٭اٰس ٚطز. زض َيط اي٩ غ٭ضت٪طسٮ ثبضس، پيط٫

 ٪بٖع ٬ ٦طز٬ز ذ٭اٰس ث٭ز.

آذطي٩ تُييطات ضطٚت زض ذػ٭ظ ايؿبي ٰيأت ٦سيطٮ،  ٬ آٞٱي ض٬ظ٪ب٦ٯ ضس٧ي٪ب٦ٯ ـ ٚپي اسبس 2ـ  6ـ  2

 ثطاي اس٫بز ٦ب٢ي ٬ تًٱسآ٬ض بحجب٨ ا٦ؿبي ٦زبظغ٦سيطيب١٦ ٬ ٪يع 

 ٰب )ا٪زب٤ تًٱسات، پيص پطزاذت(ـ ٪٧٭٪ٯ ؾ٧ب٪ت ٪ب٦ٯ 3ـ  6ـ  2

 ٪ب٦ٯ، ضطايف ي٧٭٦ي ٬ ضطايف ذػ٭غي پي٧ب٨ـ ٦٭اْٗت 4ـ  6ـ  2

 ـ ْط٤ ت٧ٛي١ ضسٮ تًٱس ثي٧ٯ ت٧ب٤ يب ٖس٧تي اظ ٚبض ٚٯ ٦٭ضز ٪هط ٚبضْط٦ب ثبضس 5ـ  6ـ  2

 ْػ١ س٭٤ٰبي ـ ْط٤ ت٧ٛي١ ضسٮ تًٱس٪ب٦ٯ 6ـ  6ـ  2

  ٬C  ٬P  Eث٫سي ارطاي ٚبضٰبي ٦٭ؾ٭و پي٧ب٨ ثط اسبس ْبظٰبي ط٪ب٦ٯ ظ٦ب٨ـ ث 7ـ  6ـ  2

ٰبيي اظ ٚبض ٚٯ پيط٫ٱبز ز٫ٰسٮ زض ٪هط زاضز اظ قطيٕ پي٧ب٪ٛبضا٨ زست ز٤٬ ا٪زب٤ زٰس ـ ٖس٧ت 8ـ  6ـ  2

ض ٦طرع ٪٧٭زٮ ٬ ٪ح٭ٮ ٫ٚتط٠ ذ٭ز ضا ض٬ي اي٩ پي٧ب٪ٛبضا٨ رٱت ا٪زب٤ ذس٦بت ثٱي٫ٯ ثٯ تٓػي١ ضطح ٪٧بيس ٬ ز

 غ٭ضت ٪يبظ زض ٪٧٭زاض سبظ٦ب٪ي ذ٭ز ث٫ٟزب٪س.

ٰبي ٧ٰٛبض، ض٬ش ٰبي پطس١٫ پي٧ب٪ٛبض ٬ ضطٚتٰبي ٫ٚتط٠ ٚيٓي، ٪ح٭ٮ ٦سيطيت ٬ س٧تـ ض٬ش 9ـ  6ـ  2

 ا٪زب٤ ٚبض

 ٰبي ٧ٰٛبض رٱت ارطاي پط٬غٮ قطح ٬ سبذتـ چبضت سبظ٦ب٪ي ٦٭ضز٪هط پي٧ب٪ٛبض ٬ ضطٚت 10ـ  6ـ  2



ٰبي ٧ٰٛبض ثٯ حز٥ ٬ ٦ٗبزيط ٚبضٰبي ٦٭ضز ٪هط ٖبث١ ا٪زب٤ ت٭سف پي٧ب٪ٛبض ٬ ضطٚت ـ ٪٧٭زاض ٦طث٭ـ 11ـ  6ـ  2

 ٚٯ زض آ٨ ثٯ تٓػي١ ٬ؾًيت ٪ٓطات ٬ ٦بضي٩ آالت ٫ٞزب٪سٮ ضسٮ ثبضس.

 ـ ض٬ش ثبظضسي ٫ْي اثعاض، ٦ػب٢ح، تزٱيعات ٬ ٦بضي٩ آالت 12ـ  6ـ  2

زض  5زض ضضتٯ تبسيسبت آة ٬ ْبؾالة يب ضتجٯ پي٧ب٪ٛبضي قطح ٬ سبذت  5ضتجٯ ث٫سي ـ ٞ٭اٰي ضتجٯ 13ـ  6ـ  2

  آة اظ سبظ٦ب٨ ٦سيطيت ٬ ثط٪ب٦ٯ ضيعي ٚط٭ض زض ضضتٯ 5ضتجٯ  ضضتٯ تأسيسبت ٬ تزٱيعات ٬ يب

 ٦طت١٧ ثط ٪٭و سيست٥، ٪ح٭ٮ ي٣٧ٛطز،ذب٪ٯ ـ پيط٫ٱبز ٫ْي ٚب١٦ رٱت ارطاي سيست٥ تػٓيٯ 14ـ  6ـ  2

 ٰبي ٦رت٣ّ، ثط٪س ٖكًبت ثرص ٰب ٦٬طرػبت ٬ اثًبز اٖال٤ ٬ تزٱيعات، نطْيت

 ٰب ٬ تزطثيبت ٦طبثٯ ٧ٰطاٮ اس٫بز ٦طث٭قٯ ٚبضي ضطٚت ٬ ًْب٢يتاي اظ ضظ٦٬ٯـ ذالغٯ 15ـ  6ـ  2

 .ثطٜ تًٱس٪ب٦ٯ پيط٫ٱبز ز٫ٰسٮ زض ٦٭ضز يس٤ ض٧٭٠ ٖب٪٭٨ ٫٦ى ٦ساذ٣ٯ ٚبض٫٦سا٨ ز٢٬ت زض ٦ًب٦الت -16 - 6 -2

 ٪ب٦ٯ ضطٚت زض٫٦بٖػٯزي٭ت -17 – 6 – 2

ٞعاض ٰبيي ٚٯ ثًساً اظ قطِ ٫٦بٖػٯسبيط ٦ساض٘ ٦طث٭ـ ثٯ اس٫بز ٫٦بٖػٯ ٬ ٰط ٪٭و ؾ٧بئ٥ ٬ ا٢حبٖيٯ - 18 – 6 – 2

 اضسب٠ ضسٮ است.

 ٦ز٣س ض٭ضاي اسال٦ي. (٦17/11/1383٭ضخ  130890ثرط٫ب٦ٯ ض٧بضٮ )ٖب٪٭٨ ثطٞعاضي ٫٦بٖػبت  -19 – 6 – 2

 .ظ ٦ٗطضات ٬ اس٫بز ٬ ٦ساض٘ ي٧٭٦ي ٫٦بٖػٯ ٬ پي٧ب٨ٰبي ٪بضي اتًٱس٪ب٦ٯ ارطا ٬ پصيطش ٦سئ٭٢يت -20 -6 -2

 ٞطزز.(اي٩ ْط٤ ت٭سف پي٧ب٪ٛبض ت٧ٛي١ ٦ي)ْط٤ ذ٭ز انٱبضي  -21 -6 -2

هسیبی ، حجن ٍ ًَع ؾبظهتؼبزل ،پوپبغهرعى گيط، گيط، زاًًِمكِ اٍليِ پيكٌْبزی آقغبل  -22 -6 – 2

قطح هرتصط ؾيؿتن ٍ  ُثِ ّوطا  (PFD) ٍ فلَزیبگطام تصفيِ فبضالةقبهل اثؼبز ٍ پىيج  قٌبٍض

حجن ٍاحسّب اضائِ گطزز ٍ زض  ثبیؿت اثؼبز ٍزض ًمكِ اٍليِ هی هحبػجبت فشایٌذی اٍلیِ.ٍاحسّب ٍ 

 صَضت ثطًسُ قسى پيكٌْبز زٌّسُ هجٌبی ؾبذت پىيج عطح هصَة پؽ اظ اًؼمبز لطاضزاز ذَاّس ثَز.

ت ثِ ضز پيكٌْبز فٌی پيوبًىبض ٍ ػسم ثبظگكبیی تَاًس ًؿجزض صَضت ػسم اضائِ هَاضز فَق وبضفطهب هی

 پبوت ج السام ًوبیس.

ي ٬ س٭اثٕ ٚبضي زض ـ٢يست ٚبض٫ٚب٨ ٣ٚيسي پي٧ب٪ٛبض ضب١٦ ٦طرػبت ْطزي ٬ ٦ساض٘ تحػي٣ -23 -6 -2

 ثطزاضيٰبي قطاحي، سبذت ٬ ثٱطٮثرص

ثسٍى لحبػ پي٧ب٪ٛبض  ٰبي ٦رت٣ّ ٧ٰطاٮ ثب ثط٪س پيط٫ٱبزي٢يست تزٱيعات پيط٫ٱبزي زض ثرص -24 -6 -2

 ٍ ثب تَجِ ثِ ًٍسٍض ليؿت ليوت 

 اس٫بز ٫ْي پي٧ب٨ ٬اٖى زض پي٭ست ا٠٬ اس٫بز ٫٦بْٗٯ ٧ٰطاٮ ثب ٦ٱط ٬ ا٦ؿبي ت٧ب٦ي غٓحبت. -25 -6 -2

٪٧بيس، ٦٭نّ است ٣ٚيٯ ـ زض غ٭ضتي ٚٯ پيط٫ٱبز ز٫ٰسٮ ثٯ غ٭ضت ٦طبضٚت زض ٫٦بٖػٯ ضطٚت ٦ي 26ـ  6ـ  2

٪ٯ ْ٭ٔ ٦طث٭ـ ثٯ ٰط يٙ اظ ايؿبي ٦طبضٚت، ثٯ ا٪ؿ٧ب٤ ٦طبضٚت ٪ب٦ٯ ْي ٦بثي٩ ضا ٞب 25اقاليبت زضذ٭استي 

 اضائٯ ٪٧بيس.



ثبيست ثٯ َيط اظ ٦٭اضز ْ٭ٔ االضبضٮ، اقاليبتي ٚٯ ثٯ ٪٭يي ثٯ ٦٭ؾ٭و ٫٦بٖػٯ اضتجبـ پيط٫ٱبز ز٫ٰسٮ ٦يتصوط : 

ثسيٱي است يس٤ اضائٯ يٙ ٦ست٫س )اظ . ٪يستزاضز ضا تٱيٯ ٬ اضائٯ ٪٧بيس ٬ اضائٯ سبيط ٦٭اضز َيط ٦طتجف ؾط٬ضي 

٦٭اضز ْ٭ٔ االضبضٮ( ٬ يب ٦٭اضزي ٚٯ ثٯ ٪٭يي ثٯ ٦٭ؾ٭و ٫٦بٖػٯ ٦طتجف ث٭زٮ ٢ي٩ٛ ت٭سف پيط٫ٱبز ز٫ٰسٮ اضائٯ 

ٚٯ ٦ساض٘  ٚطزايزبز ذ٭اٰس  آة ٬ ْبؾالة استب٨ چٱبض٦حب٠ ٬ ثرتيبضي٪ٟطزيسٮ ثبضس، اي٩ حٕ ضا ثطاي ضطٚت 

 ثبظٞطبيي پيط٫ٱبز ٦ب٢ي ٬ي ذ٭ززاضي ٪٧بيس.اضائٯ ضسٮ ضا ٪بٖع ت٣ٗي ٬ اظ 

ثبض٫س ضا ثبيست ٣ٚيٯ ٦٭اضز ٬ ٦ساضٚي ضا ٚٯ ثٯ ٪٭يي ثٯ ٦٭ؾ٭و ٫٦بٖػٯ ٦طثتف ٦ي٢صا ٣ٚيٯ پيط٫ٱبز ز٫ٰسٞب٨ ٦ي

 اضائٯ ٪٧بي٫س.

 

 لطاض زازُ قَز:« ج»ـ اؾٌبز ٍ هساضوی وِ ثبیس زض پبوت  7 -2

 ٤ پي٭ست ت٧ٛي١ ضسٮ ثبضس.ـ ثطٜ پيط٫ٱبز ٖي٧ت ٚٯ ثبيس قجٕ ْط 1ـ  7 -2

ٰبي اظ ضزيّ ثٯ تٓٛيٙ ٰط يٙرسا٠٬ آ٪ب٢يع ثٱب ٪ب٢يع ٖي٧ت ٦كبثٕ ْط٦ت اضائٯ ضسٮ ٬ آرس٠٬ ٣ٚي  - 2 - 7 -2

 .٦طرػبت ٫ْي ٬تزٱيعات ٚط٭ض سبظ٪سٮ  ٬ ٦٭ضز ٪يبظ ثب شٚط ثط٪س تزٱيعات ٬ اث٫يٯ رس٠٬ ٣ٚي ثطاي ٰط يٙ اظ

 گطزز.ثبعل اػالم هی ثبقس، ًكسٍُ اضائِ  تىويلبی آًْب پيكٌْبزاتی وِ جساٍل آًبليع ثْتجػطٮ: 
 

 

اظ ٰط حيج ٚب١٦ ٬ ثس٨٬ ٖيس ٬ ضطـ ث٭زٮ ٬ ٰيچ ٪٭و اثٱب٤، ذسضٯ، ييت ٬  پيط٫ٱبزٰبي ٫٦بٖػٯ ثبيس  -8 -2

٪ٗع ٬ ٥٣ٖ ذ٭ضزٞي ٪ساضتٯ ثبضس. زضغ٭ضت ٬ر٭ز ذسضٯ يب ٪ٗع زض اس٫بز ٬ ٦ساض٘ ٫٦بٖػٯ، يب اضائٯ پيط٫ٱبز 

ٱ٥ ٬ ثطذالِ ضطايف ٫٦بٖػٯ ٬ يب ٪ساضت٩ تؿ٧ي٩ ٚبْي آ٨ پيط٫ٱبز ٦طز٬ز است ٬ يي٫بً ثٯ پيط٫ٱبز ٦طط٬ـ، ٦ج

ض٭ز تب ايال٤ ٦ي سبظ٦ب٨ ٦سيطيت ٬ ثط٪ب٦ٯ ضيعي ٚط٭ضض٭ز. ٪ب٤ اي٩ پيط٫ٱبز ز٫ٰسٞب٨ ثٯ ز٫ٰسٮ ٦ستطز ٦ي

 ٰبي الظ٤ زض ٦٭ضز آ٪ب٨ ثٯ ي١٧ آيس.اٖسا٤
 

جت ثٯ ٦ٓٱ٭٤ اس٫بز ٬ ٦ساض٘ ٫٦بٖػٯ اثٱب٦ي زاضتٯ ثبضس ثبيس حساٚخط تب ٰط يٙ اظ زي٭ت ضسٞب٨ ٚٯ ٪س -9 -2

٦طاتت ضا ٚتجبً ثٯ زستٟبٮ )ٖج١ اظ پبيب٨ ٦ٱ٣ت ْط٬ش اس٫بز ٫٦بٖػٯ( پ٫ذ ض٬ظ پس اظ ذطيس اس٫بز ٬ ٦ساض٘ ٫٦بٖػٯ 

 ٞعاض اقالو زازٮ ٬ تٗبؾبي ت٭ؾيح ٚتجي ٪٧بيس.٫٦بٖػٯ
 

حصِ ٬ اؾبْٯ ٪٧٭ز٨ اس٫بز ٬ ٦ساض٘ ٫٦بٖػٯ ٬ ٪ح٭ٮ تُييط ٬ تس٣ي٥ ٰطٞ٭٪ٯ ت٭ؾيح يب تزسيس ٪هط يب  -10 -2

 آ٪ٱب، ٚتجبً اظ س٭ي زستٟبٮ ٫٦بٖػٯ ٞعاض ايال٤ ٬ رع٬ اس٫بز ٬ ٦ساض٘ پي٧ب٨ ٫٦ه٭ض ذ٭اٰس ضس.
 

ٞعاض حٕ تُييط، اغالح يب تزسيس ٪هط زض اس٫بز ٬ ٦طرػبت ضا ٖج١ اظ ا٪ٗؿبي ٦ٱ٣ت تس٣ي٥ ٫٦بٖػٯ -11 -2

ض٭ز ٬ زض زاضز ٬ اٞط چ٫ي٩ ٦٭ضزي پيص آيس ٦طاتت ثٯ زي٭ت ضسٞب٨ اثالٌ ٦يذ٭ز ٦حٓ٭ل ٦يپيط٫ٱبزٰب ثطاي 

غ٭ضتي ٚٯ پيط٫ٱبزي ٖج١ اظ اثالٌ ٦طاتت ٦عث٭ض تس٣ي٥ ضسٮ ثبضس پيط٫ٱبز ز٫ٰسٮ حٕ زاضز تٗبؾبي استطزاز آ٨ 

 ضا ث٧٫بيس.



ٰب ثبضس، زض ييط ٦ٗبزيط يب ٖي٧تاظ آ٪زب ٚٯ ٩ٛ٧٦ است تزسيس ٪هط يب اغالح زض اس٫بز ٬ ٦طرػبت ٦ست٣ع٤ تُ

ت٭ا٪س آذطي٩ ٦ٱ٣ت زضيبْت پيط٫ٱبزٰب ضا ثب ايال٤ ٚتجي ثٯ پيط٫ٱبز ز٫ٰسٞب٨ ثٯ ٞعاض ٦ياي٫ػ٭ضت زستٟبٮ ٫٦بٖػٯ

 تً٭يٕ ا٪ساظز ثٯ ٪ح٭ي ٚٯ آ٪ب٨ ْطغت ٚبْي ثطاي اغالح ٬ تزسيس ٪هط زض پيط٫ٱبز ذ٭ز ضا زاضتٯ ثبض٫س.
 

ثطاي ١ٚ ٚبض ٬ ثٯ يسز ٬ حط٬ِ زض ثطٜ پيط٫ٱبز ٪٭ضتٯ ض٭ز. ثطاي تًيي٩ ثط٪سٮ  ض٥ٖ پيط٫ٱبز ٖي٧ت ثبيس -12 -2

٫٦بٖػٯ اضٖب٦ي ٚٯ ثٯ حط٬ِ ٪٭ضتٯ ضسٮ ٦ال٘ ي١٧ ذ٭اٰس ث٭ز ٬ پيط٫ٱبزي ٚٯ ٖي٧ت ١ٚ ثٯ حط٬ِ ضا ٪ساضتٯ 

 ثبضس، ٦طز٬ز است.
 

 ثِ ایي پيوبى ّيچگًَِ تؼسیل ٍ هب ثِ التفبٍتی تؼلك ًوی گيطز. -13 -2
 

ا٪س تجب٪ي ٚطزٮ )ٚبضْط٦ب( اي ٬ٖ٭ِ حبغ١ ض٭ز ٚٯ پيط٫ٱبز ز٫ٰسٞب٪ي ثٯ ظيب٨ ز٢٬تٰط ٞبٮ زض ٫٦بٖػٯ -14 -2

ض٭ز ٬ چ٫ب٪چٯ ثٯ تطريع ٬ظيط يب ضئيس زستٟبٮ ٦طاتت ثٯ ٬ظيط يب ضئيس زستٟبٮ ارطايي ٦طث٭قٯ ٞعاضش ٦ي

اضش ا٦ط ضا ثب شٚط ٪ب٤ پي٧ب٪ٛبضا٪ي ٚٯ ارطايي تجب٪ي ا٪زب٤ ضسٮ ثبضس ٫٦بٖػٯ اثكب٠ ذ٭اٰس ضس ٬ زستٟبٮ ارطايي ٞع

اضسب٠ ذ٭اٰس ضس. سبظ٦ب٨ ثط ٦ج٫بي ٞعاضش ضيعي ٚط٭ضسبظ٦ب٨ ٦سيطيت ٬ ثط٪ب٦ٯا٪س ثٯ زض تجب٪ي ضطٚت زاضتٯ

ٰب اظ ْٱطست اظ يٙ تب ز٬ ٬اغ٣ٯ ٦يعا٨ ت٫جيٯ پي٧ب٪ٛبضا٨ ٦تر٣ّ ضا اظ قطيٕ ٫ٚتط٠ ضتجٯ ٬ حصِ ٦٭ٖت ٪ب٤ آ٨

ٰبي ارطايي ايال٤ ذ٭ا٫ٰس ٰب ٫٦ًٛس ٬ ٚتجبً ثٯ پي٧ب٪ٛبضا٨ ٦رت٣ّ ٬ زستٟبٮْٱطست سب٠ تًيي٩ ٬ ٦طاتت ضا زض

 ٪٧٭ز.
 

ٚٯ پس اظ يٗس پي٧ب٨ ٬ ٖج١ اظ تح٭ي١ ٦٭ٖت ٚبض ٬ٖ٭ِ حبغ١ ض٭ز ٚٯ پي٧ب٪ٛبض ت٧ب٤ يب زض غ٭ضتي -15 -2

ي ٬اٞصاض ٚطزٮ ٖس٧ت ي٧سٮ ي٣٧يبت ٦٭ضز پي٧ب٨ ذ٭ز ضا ثس٨٬ زاضت٩ ٦ز٭ظ ثٯ ضرع حٗيٗي ٬ يب حٗ٭ٖي زيٟط

ارطايي اظ پي٧ب٪ٛبض ذ٣ى يس  است ٬ چ٫ب٪چٯ ثب تحٗيٗبت الظ٤ ٦٭ؾ٭و ٦حطظ ض٭ز ٬ ثٯ زست٭ض ٬ظيط يب ضئيس زستٟبٮ

ٰبي ٰبي ضطٚتثط٭ز ٪ب٤ چ٫ي٩ پي٧ب٪ٛبضي زض ٦طتجٯ ا٠٬ يٛسب٠ ٬ زض غ٭ضت تٛطاض ثطاي ٦ست ز٬ سب٠ اظ ْٱطست

 صِ ذ٭اٰس ضس.ح ضيعي ٚط٭ضسبظ٦ب٨ ٦سيطيت ٬ ثط٪ب٦ٯغالحيت شي
 

ثط٪سٮ ٫٦بٖػٯ ثبيس حساٚخط تب ٰٓت ض٬ظ پس اظ اثالٌ ٚبضْط٦ب ثٯ ا٬، ثب سپطز٨ تؿ٧ي٩ ارطاي تًٱسات ثط  -2-16

اسبس ٖي٧ت پيط٫ٱبزي ذ٭ز، ٪سجت ثٯ ا٪ًٗبز پي٧ب٨ ٦جبزضت ٪٧بيس. زض َيط اي٫ػ٭ضت تؿ٧ي٩ ضطٚت ا٬ زض 

 ض٭ز ٬ حٕ ٰيچٟ٭٪ٯ ايتطاؾي ٪ساضز.٦ي٫٦بٖػٯ، ثس٨٬ ٰيچ تططيٓبت ٖب٪٭٪ي ثٯ ٪ٓى ٚبضْط٦ب ؾجف 

ثي٫ي ضسٮ، حبؾط ثٯ ا٪ًٗبز پي٧ب٨ ٪ط٭ز، ٪ٓط ز٤٬ )٪ٓط ز٤٬ ٫٦بٖػٯ زض غ٭ضتي ٚٯ ثط٪سٮ ٫٦بٖػٯ زض ٦ٱ٣ت پيص

اي است ٚٯ تٓب٬ت ٖي٧ت پيط٫ٱبزي ٬ي ثب ٪ٓط ا٠٬، ٧ٚتط اظ ٦ج٣ٍ تؿ٧ي٩ ثبضس(، ثٯ ي٫٭ا٨ ثط٪سٮ پيط٫ٱبز ز٫ٰسٮ

٫ب٪چٯ ا٬ ٪يع ثب ت٭رٯ ثٯ ٦٭اضز يبز ضسٮ ثبال، حبؾط ثٯ ا٪ًٗبز پي٧ب٨ ٪ط٭ز، تؿ٧ي٩ ضطٚت ض٭ز ٬ چ٫٦بٖػٯ ايال٤ ٦ي

 ض٭ز ٬ ٫٦بٖػٯ تزسيس ذ٭اٰس ضس.زض ٫٦بٖػٯ ا٬ ٥ٰ ثٯ ٪ٓى ٚبضْط٦ب ؾجف ٦ي
 



ارت٧بيي آذطي٩ ٦ػ٭ثبت ٖ٭ا٪ي٩  تب٦ي٩ ٰبي٪سجت ثٯ ٦ٗطضات ٦طث٭ـ ثٯ ٚبضٞطا٨، ٖب٪٭٨ ٚبض ٬ ثي٧ٯ -17 -2

 ي٩ ٦٭ضز ٦ال٘ ي١٧ ذ٭اٰس ث٭ز.٦طث٭قٯ زض ا
 

 ض٭ز.پس اظ تًيي٩ ٪ٓطات ا٠٬ ٬ ز٤٬ ٫٦بٖػٯ، تؿ٧ي٩ ضطٚت زض ٫٦بٖػٯ ٪ٓطات ثًسي، ثالْبغ٣ٯ ٦ستطز ٦ي -18 -2

ٚٯ نطِ ٦ست ٰٓت ض٬ظ اظ تبضيد اثالٌ ٪ب٦ٯ )تؿ٧ي٩ ثط٪سٮ ٫٦بٖػٯ زض ٦ٗبث١ اضائٯ تؿ٧ي٩ ا٪زب٤ تًٱسات  -19 -2

٧ب٪ٛبض تٱيٯ ض٭ز ٬ ٦ج٣ٍ آ٨ ٦ًبز٠ پ٫ذ زضغس ٦ج٣ٍ ٖطاضزاز است( ٬ ٧ٰچ٫ي٩ ثبيستي ت٭سف پي ٖج٭٢ي پيط٫ٱبز

ٚٯ زض ْط٤ پيط٫ٱبز ٖي٧ت تًيي٩ ضسٮ ٞطزز. تؿ٧ي٩ ا٪زب٤ تًٱسات ثطاي ٦ستيپس اظ ا٪ًٗبز ٖطاضزاز ٦ستطز ٦ي

طاضزاز ٦ًتجط ذ٭اٰس ث٭ز. يس٤ تس٣ي٥ تؿ٧ي٩ ا٪زب٤ تًٱسات ثٯ ٫٦ع٢ٯ آ٨ است ٚٯ ثط٪سٮ اظ ت٫هي٥ ٬ ٦جبز٢ٯ ٖ

 ض٭ز.ذ٭ززاضي ٪٧٭زٮ ثبضس ٬ زض اي٩ غ٭ضت تؿ٧ي٩ ضطٚت زض ٫٦بٖػٯ ثٯ ٪ٓى ٚبضْط٦ب ؾجف ٦ي

حسبثي ثٯ ي٫٭ا٨ ثب٪ٙ آظاز ذ٭اٰس ٰب پس اظ ٦٭اْٗت ٚتجي ٚبضْط٦ب ٬ ثٯ زست٭ض ٚتجي شي٣ٚيٯ سپطزٮ -20 -2

 ٞطزيس.

٬ زض غ٭ضت يس٤ ٬ر٭ز  استيط٫ٱبز حس ٪ػبة تًساز پيط٫ٱبزٰبي الظ٤ رٱت تًيي٩ ثط٪سٮ ٫٦بٖػٯ سٯ پ -21 -2

 زض ٦طح٣ٯ ز٤٬ ثب يٙ پيط٫ٱبز ٪يع ثط٪سٮ ٫٦بٖػٯ تًيي٩ ذ٭اٰس ضس. .ٞطززسٯ پيط٫ٱبز، ٫٦بٖػٯ تزسيس ٦ي

ٰبي پيط٫ٱبزي اظ تطي٩ ٖي٧تتًيي٩ زا٫٦ٯ ٫٦بست ،ٚٯ ث٫ب ثٯ تطريع ٧ٚيسي٭٨ ٫٦بٖػٯزض غ٭ضتي -22 -2

ٰبي ا٪زب٤ ٞيطز، ؾطيت ا٧ٰيت ٫٦بٖػٯ ٦كبثٕ ثب ٦حس٬زٮ ٦14/8/91٭ضخ  65663/100قطيٕ ثرط٫ب٦ٯ ض٧بضٮ 

 پيط٫ٱبزي ثرط٫ب٦ٯ ٦صٚ٭ض ذ٭اٰس ث٭ز.

ثركٌبهِ )هَضز ثبقس ایي زؾتَضالؼول  3وِ تؼساز پيكٌْبزّب ثطاثط یب ووتط اظ زض هَاضزیـ  1تجػطٮ 

 اػوبل ًرَاّس قس. (14/8/91هَضذِ  65663/100قوبضُ 

ز٬  اي ٬زض ٫٦بٖػبت يٙ ٦طح٣ٯ ٦14/8/91٭ضذٯ  ٦65663/100ٯ ض٧بضٮ ـ اي٩ زست٭ضا١٧ً٢ ثرط٫ب 2تجػطٮ 

ٰبي پيط٫ٱبزي ٬ تطي٩ ٖي٧تثب ت٭رٯ ٪هط ٧ٚيسي٭٨ ٫٦بٖػبت، ثطاي اضظيبثي ٦ب٢ي، تًيي٩ زا٫٦ٯ ٫٦بست اي٦طح٣ٯ

 تًيي٩ ثط٪سٮ ٫٦بٖػٯ ٦٭ضز استٓبزٮ ذ٭اٰس ث٭ز.

ثبيست زاضاي ضطٚت ٫٫ٚسٞب٨ زض ٫٦بٖػٯ ٦ي٣ٚيٯ  ٦28/6/88٭ضذٯ  ٦58797كبثٕ ثرط٫ب٦ٯ ض٧بضٮ  -23 -2

 ٧ٰطاٮ ٦ساض٘ ٦طث٭قٯ ٖطاض زازٮ ض٭ز.« ة»٫٦بٖػٯ ثبيس زض پبٚت  ٰبيپبٚتض٫بسٯ ٣٦ي ث٭زٮ ٬ زض ٦٭ٖى تح٭ي١ 
 

ثٻ ديكٷٽبزټبي ٲكطٸٌ ٸ ٲجٽٱ ٸ ديكٷٽبزاسي ٦ٻ ٲٛبيط ثب قطايٍ ٲٷب٢هٻ ثبقس يب ثٗس اظ ٲسر ٲ٣طض زض  -24 -2

 سطسيت اطط زازٺ ٶرٹاټس قس. آ٪ٽي ٸنٹ٬ ٪طزز ٲُٯ٣بً

ثبيؿز سٹؾٍ ديكٷٽبز زټٷسٺ اٲًبء ٸ : ٦ٯيٻ ٲساض٤ اضؾبٮي زض دب٦بر اٮٝ، ة ٸ ع )٦ٯيٻ نٟحبر( ٲي 1سجهطٺ 

 ٲٽط ٸ قٳبضٺ ٲؿٯؿ٭ قسٺ ثبقس ٸ ټٳچٷيٵ ٦ٯيٻ ٲساض٤ ضا زض ي٥ دب٦ز ثب ٮٟبٜ ٲٷبؾت سحٹي٭ ٶٳبيس.

زض ػسٸ٬ آٶبٮيع ٢يٳز ايٵ اؾٷبز اضائٻ ٶٳبيٷس  ز ذٹز ضا نطٞبًاٶس ديكٷٽبز ٢يٳديكٷٽبز زټٷس٪بٴ ٲٹْٝتزوش : 

( ٸ اضائٻ ٶطخ ثٻ ټط نٹضر زي٫ط، ٲٹضز ټبي ٞه٭ ؾٹٰ ايٵ اؾٷبز اضائٻ قسٺ اؾز.٦ٻ زض ٞطٰ)ػسٸ٬ آٶبٮيع ٢يٳز 



دصيطـ ٶجٹزٺ ٸ قط٦ز آة ٸ ٞبيالة اؾشبٴ چٽبضٲحب٬ ٸ ثرشيبضي ح١ زاضز ٦ٻ ديكٷٽبز ضا ٲطزٸز ٦ٷس. زض ايٵ 

 ضر ديكٷٽبز زټٷسٺ ح١ ټيچ ٪ٹٶٻ اٖشطايي ضا ٶرٹاټس زاقز.نٹ
 

 ـ ثطضؾي اؾٷبز ٸ ٲساض٤ ٲٷب٢هٻ 25ـ  2

٦ٷٷس٪بٴ زض ٲٷب٢هٻ ٲٯعٰ ټؿشٷس ٦ٯيٻ ٲساض٤ ٲٷب٢هٻ ضا ثٻ ز٢ز ٲُبٮٗٻ ٸ ٲٹضز ثطضؾي ـ قط٦ز 1ـ  25ـ  2

ديكٷٽبز ٢يٳز ثطاي قط٦ز زض  ٢طاض زازٺ ٸ اظ ٲشٵ آٶٽب اَالٔ ٦بٞي ٸ ٦بٲ٭ ديسا ٶٳبيٷس. ٢ج٭ اظ سؿٯيٱ ثط٨

ټبي زؾشطؾي ٸ ټط ٖبٲ٭ زي٫طي ٦ٻ ٲٷب٢هٻ، اَالٖبر الظٰ ضاػٕ ثٻ ٲح٭ اػطاي ٦بض، اٲ٧بٶبر ٲح٭، ٸيٕ ضاٺ

سٹاٶس زض اػطاي ٦بضټب ٲٹطط ثبقس ضا ٦ؿت ٶٳبيٷس. ثسيٽي اؾز ټط ٪ٹٶٻ ٶ٣م ٲساض٤ زض ديكٷٽبز ٲٷب٢هٻ يب ٲي

 ٖض ضز ديكٷٽبز ذٹاټس قس.ٖسٰ س٧ٳي٭ اؾٷبز ٲٷب٢هٻ ثٻ ټط زٮي٭ ثب

ټبي زٖٹر قسٺ زض ايٵ ـ نٹضر ػٯؿبر ٸ ٲ٧بسجبر ٸ يب ٶٳبثطټبي نبزضٺ اظ َطٜ ٦بضٞطٲب ثٻ قط٦ز 2ـ  25ـ  2

ٲٷب٢هٻ ٢ج٭ اظ اضائٻ ديكٷٽبز ٢يٳز، ثركي اظ ٲساض٤ ٲٷب٢هٻ ضا سك٧ي٭ زازٺ ٸ ثط قطايٍ ٸ ٲٟبز ٲكبثٽي ٦ٻ زض 

 زاقز.ٲساض٤ ٲٷب٢هٻ ش٦ط ٪طزيسٺ س٣سٰ ذٹاټس 

ټبي زٖٹر قسٺ زض ايٵ ٲٷب٢هٻ ثبيؿشي اظ ٲٹ٢ٗيز ٸ چ٫ٹٶ٫ي ٲح٭ ٦بض ٸ ٸؾبي٭ ٸ ٶحٹٺ ـ قط٦ز 3ـ  25ـ  2

قطايٍ ٸ ٖٳٯيبر ٦بض ٸ سٳبٰ ٖٹاٲٯي ٦ٻ ثٻ ٶحٹي زض اػطاي نحيح  اظ ػٳٯٻټب ٸ سؿٽيالر ٲحٯي زؾشطؾي ثٻ آٴ

 ٸ ؾطيٕ ذسٲبر ٲٹطط اؾز، آ٪بټي زاقشٻ ثبقٷس.

ټبي زٖٹر قسٺ زض ايٵ ٲٷب٢هٻ اظ ٲٹ٢ٗيز ٸ چ٫ٹٶ٫ي ٲح٭ ٦بض ٸ ٸؾبي٭ ٸ آ٪بټي قط٦زـ ٖسٰ  4ـ  25ـ  2

ػٳٯٻ قطايٍ ٦بض ٸ اظ ټب ٸ سؿٽيالر ٲحٯي ٸ ټط٪ٹٶٻ ٖبٲٯي ٦ٻ زض اػطاي ذسٲبر ٲٹضز ٶٓط ٶحٹٺ زؾشطؾي ثٻ آٴ

ٶرٹاټس  ټبي حبيط زض ٲٷب٢هٻٖٳٯيبر ٲٹطط ثبقس ثٻ ټيچ ٸػٻ ضإٞ ٲؿئٹٮيز دصيطٞشٻ قسٺ اظ َطٜ قط٦ز

ايبٞي اظ ايٵ ثبثز دصيطٞشٻ ٶرٹاټس قس ٸ ټط٪ٹٶٻ اٖشطايي اظ ؾٹي ديكٷٽبز زټٷس٪بٴ زض  ٺ٪طزيس ٸ ٲُبٮجٻ ٸػٹ

 ايٵ ذهٹل ٞب٢س اٖشجبض اؾز.

ـ قط٦ز زض ٲٷب٢هٻ ٸ سؿٯيٱ ديكٷٽبز ثٻ ٲٷعٮٻ آٴ سٯ٣ي ذٹاټس قس ٦ٻ ديكٷٽبز زټٷسٺ سٳبٰ اؾٷبز  5ـ  25ـ  2

سٹاٶس ثٻ ٪ط ثب سؼطيٻ ٲيټب ضا سب حسي ٦ٻ ي٥ ٲٷب٢هٻطزٺ ٸ اَالٖبر ٲطثٹٌ ثٻ آٴٲٷب٢هٻ ضا ثٻ ز٢ز ٲُبٮٗٻ ٦

 ثٻ زؾز آٸضزٺ اؾز ٸ اثٽبٰ يب اقشجبټي ثٻ ٶٓط اٸ زض اؾٷبز ٲٷب٢هٻ ٸػٹز ٶساضز. ،زؾز آٸضز

سٳبٰ  ـ ديكٷٽبز زټٷسٺ ثبيس ٢ج٭ اظ سؿٯيٱ ديكٷٽبز ٲٷب٢هٻ، اؾٷبز ٲٷب٢هٻ ضا ثٻ ز٢ز ثطضؾي ٦طزٺ ٸ 6ـ  25ـ  2

ټبي زؾشطؾي، ٲح٭ ٸ ٲٹ٢ٗيز ٦بض٪بٺ ٸ حٹاٮي آٴ، قطايٍ ٲحٯي، اَالٖبر الظٰ ٲبٶٷس حٳ٭ ٸ ٶ٣٭، ٸيٕ ضاٺ

سٹاٶس اؾشٷبز ثٻ ٢ٹاٶيٵ ٸ ٲ٣طضار ٶبٞص ٸ ػبضي ضا ثٻ زؾز آٸضز. ديكٷٽبز زټٷسٺ دؽ اظ سؿٯيٱ ديكٷٽبز ٶٳي

 ٶبآ٪بټي يب اقشجبٺ ذٹز ٦ٷس.

بزي ثطاي ثرف يب ـَطٜ ديكٷٽبز زټٷس٪بٴ دؽ اظ سؿٯيٱ ٢يٳز ديكٷٽ ـ ټيچ ٪ٹٶٻ ازٖبئي اظ 7ـ  25ـ  2

ټبيي اظ ٦بض ثٻ ٖٯز ٖسٰ آقٷبيي ٸ يب ٖسٰ آ٪بټي ٶؿجز ثٻ ٲح٭ ٸ ٲٹ٢ٗيز ػٛطاٞيبيي ٸ اٲ٧بٶبر ٸ ... ٲُطح ثرف

 ٶرٹاټس ثٹز.آة ٸ ٞبيالة اؾشبٴ چٽبضٲحب٬ ٸ ثرشيبضي ٪طزز ٢بث٭ ٢جٹ٬ قط٦ز 



قسٺ زض ايٵ ٲٷب٢هٻ ثبيس ديكٷٽبز ذٹز ضا ثب سٹػٻ ثٻ ٢ٹاٶيٵ ٸ ٲ٣طضار ػٳٽٹضي  ټبي زٖٹرـ قط٦ز 8ـ  25ـ  2

اؾالٲي ايطاٴ ثٻ ٸيػٺ ٢بٶٹٴ حسا٦ظط اؾشٟبزٺ اظ سٹاٴ ٞٷي، ٲٽٷسؾي، سٹٮيسي، نٷٗشي ٸ اػطايي ٦كٹض، ٲهٹة 

 ٸ زي٫ط ٲؼٹظټبي ٲطثٹَٻ سٽيٻ ٸ سؿٯيٱ ٶٳبيس. 12/12/75

زض نٹضر ثطٶسٺ  ٸ ٺػٽز اضظيبثي ٞٷي ديكٷٽبز زټٷسٺ ثٹز نطٞبًديٳبٶ٧بض ٶبٮيع اضائٻ قسٺ سٹؾٍ آـ  9ـ  25ـ  2

 .ػسٸ٬ ق٧ؿز ٦بض ٲٷًٱ ثٻ اؾٷبز ذٹاټس ثٹز ثط اؾبؼ ٢يٳز ٦٭ ٸ ټبي ٲبٮي نطٞبًقسٴ ٲجٷبي دطزاذز

ـ زض نٹضر زضذٹاؾز ديٳبٶ٧بض زض ذهٹل ثبظزيس اظ ٲح٭ ؾبيز زض ټط ظٲبٴ، ٦بضٞطٲب، ٦بض٦ٷبٴ ٸ  10ـ  25ـ  2

ع ٶبقي اظ آٴ، ٶساضز. ايٵ ض٭ ٸي، ټيچ ٪ٹٶٻ ٲؿئٹٮيشي زضذهٹل ثبظزيس اظ ٲح٭ ٦بض ٸ ټط٪ٹٶٻ ٖٹا٢ت ٸ ٲربٖٹاٲ

ټب اظ قطايٍ ٦بضټبي ٲٹيٹٔ ٲٷب٢هٻ اؾز ٸ ٶجبيس ثٻ ٖٷٹاٴ ػبي٫عيٵ ثطاي ثبظزيس زض ضاؾشبي آ٪بٺ سط قسٴ قط٦ز

٦ٷس، ٲ٫ط ؾٹي ٦بضٞطٲب سٗٽسي ايؼبز ٶٳيثطضؾي ز٢ي١ اؾٷبز ٲٷب٢هٻ سٯ٣ي قٹز. اَالٖبر قٟبټي اضائٻ قسٺ اظ 

 آٴ ٦ٻ ثٻ نٹضر ٦شجي ثب زضع اٲًبء ټٳٻ قط٦ز ٦ٷٷس٪بٴ ثٻ آٶبٴ اضائٻ ٪طزز.

ـ ٦بضٞطٲب ٲي سٹاٶس زض ټط ظٲبٴ )سب ٢ج٭ اظ سبضيد اضائٻ ٢يٳز( ثٻ نالحسيس ذٹز ٸ يب ثٻ ټط زٮي٭ زي٫ط زض  11ـ  25ـ  2

ٲٹٖس سؿٯيٱ يب ٪كبيف ديكٷٽبزټب ضا ثٻ سٗٹي١ ثيبٶساظز ٸ يب ٲٷب٢هٻ ضا اؾٷبز ٲٷب٢هٻ سؼسيس ٶٓط ثٻ ٖٳ٭ آٸضز ٸ يب 

 ٪طزٶس.اػعاي ػسا ٶكسٶي اؾٷبز ٲٷب٢هٻ ٲحؿٹة ٲي ،ټبي اضؾبٮي اظ ؾٹي ٦بضٞطٲبثبَ٭ ٶٳبيس، ٶبٲٻ
 

٬  سبظ٦ب٨ ٦سيطيتٰبي ٦ٗطض ثٯ ضْتبض پي٧ب٪ٛبضا٨ زض پبسد ثٯ زي٭ت٫ب٦ٯ، ٦طبضٚت زض ٫٦بٖػٯ ٬ ضيبيت ٦ٱ٣ت -26 -2

 ض٭ز تب ثب پي٧ب٪ٛبضا٨ ٦تر٣ّ ثطاسبس ؾ٭اثف ٦طث٭ـ ضْتبض ض٭ز.ايال٤ ٦يثط٪ب٦ٯ ضيعي ٚط٭ض
 

ٰيئت ٦حتط٤  22/09/1394ٮ ٦٭ضخ 50659/ت٦123402يعا٨ ٬ ٪ح٭ٮ پيص پطزاذت ٦ػ٭ثٯ ض٧بضٮ  -27 -2

 ٦يجبضس ٬ظيطا٨ 
 

 ضيعي ٚط٭ضسيطيت ٬ ثط٪ب٦ٯسبظ٦ب٨ ٦سبيط ضطايف تبثى ٦ٗطضات ي٧٭٦ي ز٢٬ت ر٧ٱ٭ضي اسال٦ي ايطا٨  -30 -2

 ثبضس.٦ي
 

 ثٻ قطح شي٭ ثبظ٪كبيي ذٹاټٷس قس. "ع"ٸ  "ة"، "اٮٝ" ټبيدب٦زـ  31ـ  2

 

 ثِ ؿشح صیش هي ثبؿٌذ:دس وویتِ فٌي ثبصسگبًي   ّبپبوتًحَُ اسصیبثي 

سضع زض ٶبٲٻ قط٦ز زض ٲٷب٢هٻ )اٮٝ( ثبظ٪كبيي قسٺ ٸ زض نٹضر ٲٛبيطر ثب قطايٍ ٲٷدب٦ز يٳبٶززض اثشسا ـ 

 قٹز. ثسٸٴ ثبظ٪كبيي ثٻ قط٦ز ٦ٷٷس٪بٴ ٖٹزر زازٺ ٲي "ع"ٸ "ة"اؾٷبز ٲٷب٢هٻ، ؾبيط دب٦بر 

٦ٷٷس٪بٴ ٸاػس نالحيز ٲكرم قط٦ز ،يكٷٽبز ٞٷي ٸ ثبظض٪بٶيزض ٦ٳيشٻ  "ة"دب٦ز  ثب ثطضؾي زض ٲطحٯٻ ثٗس

 ٪طزٶس.ٲي



قس ٸ يب ٲشًٳٵ زؾشٹضاٮٗٳ٭ اضائٻ قسٺ ثٻ ثب ٲساض٤ سُبث١ ٶساقشٻ ثب ټبي اٮٝ ٸ ة ٲبټيشبًـ ا٪ط ٲحشٹيبر دب٦ز

ٶبٲٻ ديكٷٽبز زټٷس٪بٴ ٶجبقس، چٷيٵ ديكٷٽبزاسي ضز قسٺ ٸ دب٦ز ع ثسٸٴ ايٵ ٦ٻ ثبظ قٹز ټٳطاٺ ثب يٳبٶز

 قٹز.ثٻ ديكٷٽبز زټٷسٺ ثبظ٪طزاٶسٺ ٲي ،قط٦ز زض ٲٷب٢هٻ

اسصیبثي فٌي ٍ وؼت  پغ اص، ـ زض نٹضسي ٦ٻ ٲحشٹاي دب٦ز ة ثٻ قطحي ٦ٻ زض ثبال ثيبٴ قس ٦بٲ٭ ثبقس

قٹز. ْطٜ ٲسر ي٥ ټٟشٻ ٦ٳيؿيٹٴ ثبظ ٲي ٪طدب٦ز ع ٲٷب٢هٻ  اهتیبص ثش اػبع خذٍل صیش، 60حذالل 

سطيٵ ٢يٳز ضا ثٻ ٖٷٹاٴ ثطٶسٺ سٗييٵ ٦طزٺ ٸ ٶشيؼٻ ضا ثٻ ثطٶسٺ ٲٷب٢هٻ اٖالٰ ٲٷب٢هٻ دؽ اظ ثطضؾي ٦بٲ٭، ٲٷبؾت

 ٳبيس.ٶٲي

 ؿًَذ.ٍ طجك خذٍل صیش اسصیبثي هي "ة"دس پبوت گشاى ثش اػبع اػٌبد اسائِ ؿذُ هٌبللِ

 

 هؼیبسّبی اسصیبثي فٌي دس خلَف احذاث پىیح تلفیِ فبضالة ؿْش ثلذاخي

سدی

 ف
 ٍصى هَاسد هَسد اسصیبثي ثخؾ

1 
ٸ  ، ثط٠ٲ٧بٶي٥

 ٞطآيٷس

( PFDٞطايٷس ػطيبٴ ) ٸ قطح  ، ٶٳٹزاضثٻ ټٳطاٺ اثٗبزدالٴ ٦ٯي د٧يغ 

 ٗبز ٸاحس ټب  ٸ اث ٸ ٲحبؾجبر ٞطايٷسي اٸٮيٻ
40 

ٸ ثط٢ي ٸ  ٮيؿز ٲكرهبر سؼٽيعار ديكٷٽبزي ٲ٧بٶي٧يػبٲٗيز 

 اٶُجب٠ سٹٮيس ٦ٷٷس٪بٴ ثب ٸٶسٸض ٮيؿز
15 

2 

اضائٻ ٮيؿز ٦بض٦ٷبٴ 

٦ٯيسي َطح ٸ 

 ؾبذز

ثطزاضي ثب ٲسض٤ ، ؾبذز ٸ ثٽطٺدطؾٷ٭ َطاحي س٧ٟي٧ي ٮيؿز

 سحهيٯي ٸ ؾٹاث١ ٲطسجٍ 
10 

3 
 ثطٶبٲٻ ظٲبٴ ثٷسي

 ٲٕ ٸػب ٦بٲ٭ 

 ثطزاضياٶساظي ٸ ثٽطٺ، اػطاي َطح، سؿز ٸ ضاٺَطاحيقبٲ٭ ٲطاح٭ 

 ي٥ ؾبٮٻ 
5 

4 

ؾٹاث١ ٲٷبؾت زض 

ټبي ؾبذز د٧يغ

 سهٟيٻ ٞبيالة

َطاحي ٸ ؾبذز د٧يغ سهٟيٻ ٞبيالة ثٽساقشي ثب حسا٢٭ ْطٞيز 

ٲيٯيبضز ضيب٬ زض ؾٻ  4ٲشطٲ٧ٗت زض ضٸظ ٸ ٢يٳز ٢طاضزاز حسا٢٭  300

 اٲشيبظ( 5ثب قطايٍ ٲص٦ٹض  ؾب٬ ٪صقشٻ )ټط ٢طاضزاز

30 

 100 ػٳٕ

 

 پشػٌل ولیذی ضشٍسی اػت.ثیوِ ای  ٍ*اسائِ هذاسن هؼتجش خْت ػَاثك تحلیلي ٍ وبسی 

 



ي ٦طزٺ ٸ ــ٦ٷٷس٪بٴ ضا ثطضؾټبي ديكٷٽبزي قط٦ز٪عاض، ٢يٳز٦ٳيؿيٹٴ ٲٷب٢هٻ ٲٷب٢هٻاسصیبثي هبلي: 

 ز.سطيٵ ٢يٳز ضا ثٻ ٖٷٹاٴ ثطٶسٺ اٖالٰ ذٹاټس ٦طٲٷبؾت

االقبضٺ ٦بٞي ټبي ٞٹ٠، ػٽز اضظيبثية دب٦زسٺ زض ـزض نٹضسي ٦ٻ ٲساض٤ اضائٻ قسٺ سٹؾٍ ديكٷٽبز زټٷتزوش : 

ثٻ ديكٷٽبز زټٷسٺ ٖٹزر ٸ  دب٦ز ع ،ٶجٹزٺ ٸ يب ٲُبث١ قطايٍ ٲٷسضع زض ٞه٭ حبيط ايٵ اؾٷبز ٲٷب٢هٻ ٶجبقس

 ٪طزز.ديكٷٽبز ٸانٯٻ ٲطزٸز اٖالٰ ٲي

سٹاٶس اظ ټط ي٥ اظ ديكٷٽبز زټٷس٪بٴ ثرٹاټس ٦ٻ ديكٷٽبز ذٹز ضا ديكٷٽبزټب، ٦بضٞطٲب ٲي ـ ػٽز اضظيبثي ٸ ٲ٣بيؿٻ

ضٸقٵ ٸ ٸايح ؾبظز. زضذٹاؾز ٸ دبؾد آٴ ثبيس ٲ٧شٹة ثبقس ٸ ټيچ ٪ٹٶٻ سٛييط زض ٢يٳز ٸ ٲٹاضز ديكٷٽبز ٲؼبظ 

 .ٶيؿز

ت٭ا٪س ثطضسي آ٨ ضا ثٯ ٧ٚيتٯ ٯ ٦يٰب ٬ تزعيٯ ٬ ٫ٚتط٠ ٦جب٪ي آ٨ الظ٤ ثبضس ٧ٚيسي٭٨ ٫٦بٖػـ ٰطٞبٮ ثطضسي ٖي٧ت

٫ْي ثبظضٞب٪ي اضربو ٫ٚس، زض اي٩ غ٭ضت ٧ٚيتٯ ٫ْي ثبظضٞب٪ي، نطِ ز٬ ٰٓتٯ ٪تيزٯ اضظيبثي ضا ثٯ ٧ٚيسي٭٨ 

 .٫ٚس٦ي٫٦بٖػٯ ايال٤ 

٦ز٣س ض٭ضاي  ٦17/11/1383٭ضخ  130890ثرط٫ب٦ٯ ض٧بضٮ )ـ ثط٪سٮ ٫٦بٖػٯ ٦كبثٕ ٖب٪٭٨ ثطٞعاضي ٫٦بٖػبت 

رٯ ثٯ ٖي٧ت ١ٚ پيط٫ٱبزي پي٧ب٪ٛبضا٨ ٚٯ ثب حط٬ِ زض ض٬ي ثطٜ پيط٫ٱبز شٚط ٪٧٭زٮ ا٪س تًيي٩ ٬ ثب ت٭ (اسال٦ي

 ٞطزز.٦ي

٦كبثٕ ٦ٓبز ٖب٪٭٨ ثطٞعاضي ٫٦بٖػبت، ثط٪سٞب٨  ،ٰبي پيط٫ٱبزيثب ثطضسي ٖي٧ت ٰبپبٚتـ زض ٧ٚيسي٭٨ ثبظٞطبيي 

 ض٭٪س.ا٠٬ ٬ ز٤٬ تًيي٩ ٦ي

 ٯ ضسٮ ٦ريط است.ط٫ٱبزٰبي اضائضز ٬ ٖج٭٠ ٚطز٨ ٰطيٙ اظ پيٚبضْط٦ب زض  -

 

 
 

 هٌبللِ گضاس :    :  )پیوبًىبس( پیـٌْبد دٌّذُ

 ؿشوت آة ٍ فبضالة اػتبى چْبسهحبل ٍ ثختیبسی   هَػؼِ / ؿشوت : ...........................................
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 سومفـصــل 
 

 …نامــه و پیشنهــاد قیمت، ضمانت

 

 

 

 

 

 



 فهـزسـت منــدرجـــبت
 
 

 بزه پیشنهبد قیمت ـ 1

 هبنمونه فزم ضمبنتنبمهـ  2

 شزمت یاطالعبت ثبت -3

 ـ تعهد نبمه پیشنهبد دهنده در مورد عدم شمول قبنون منع مداخله مبرمندان در معبمالت دولتی 4

 بیمه نبمه مبرهب نمونه فزم ـ 5

 ـ تعهد نبمه اجزا و پذيزش و مسئولیت هبي نبشی اس مقزرات و اسنبد ومدارك عمومی منبقصه و پیمبن 6

 فبضالة شهز بلداجی به تفنیل اجشا پیشنهبد قیمت بزآورد پنیج تصفیهآنبلیش جدول  -7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ثشي پیـٌْبد لیوت
 

ٸ دصيطـ سٗٽس اػطا ٸ ٲؿئٹٮيز زض ٲٹضز ٲُبٮت ٸ ٲٷسضػبر  اٲًبء ٦ٷٷسٺ ظيط دؽ اظ ثطضؾي ٸ آ٪بټي ٦بٲ٭

ٶبٲٻ قط٦ز زض ٲٷب٢هٻ، قطايٍ ذهٹني ٲٷب٢هٻ ٸ ديٳبٴ، ٲكرهبر ٞٷي، ٲساض٤ ٲطثٹَٻ، ٞٽطؾز ٲ٣بزيط زٖٹر

اٸٮيٻ ثطآٸضزي ٦بض، سٗٽسٶبٲٻ اػطا ٸ ٢جٹ٬ ٲ٣طضار ٸ اؾٷبز ٸ ٲساض٤ ٖٳٹٲي ٲٷب٢هٻ ٸ ثٻ ٸيػٺ ٲٟبز ٶٳٹٶٻ ديٳبٴ 

ؾٷبز ٲٷب٢هٻ، سٗٽسٶبٲٻ ٖسٰ قٳٹ٬ ٢بٶٹٴ ٲٷٕ ٲساذٯٻ ٦بضٲٷساٴ زٸٮز زض ٲٗبٲالر زٸٮشي ٸ ثٻ َٹض ٦ٯي ٲٷسضع ا

خبًِ فبضالة ؿْش پىیح تلفیِاص ٍ ثْشُ ثشداسی  طشاحي ٍ اخشاسٳبٰ ٲساض٤ ٸ اؾٷبز ٲٷب٢هٻ ٲطثٹٌ ثٻ 

اٲ٭ ٲٹػٹز اظ ٮحبِ )ٲٹيٹٔ ٲٷب٢هٻ( ثب اَالٔ ٦بٲ٭ اظ ػٳيٕ قطايٍ ٸ ٖٹثلذاخي ثِ سٍؽ طشح ٍ ػبخت 

 ٦بضټبي ٲٹضز ٲٷب٢هٻ ديكٷٽبز ٲي ٶٳبيٱ ٦ٻ :

 ٖٳٯيبر ٲٹيٹٔ ٲٷب٢هٻ ٞٹ٠ ضا ثط اؾبؼ قطايٍ ٸ ٲكرهبر ٲٷسضع زض اؾٷبز ٸ ٲساض٤ ٲٷب٢هٻ ٸ ديٳبٴ ثٻ 

 ..................................................ضيب٬(ٲجٯٙ ....................................ضيب٬ )ثٻ حطٸٜ ..................................................

 ثٻ اٶؼبٰ ثطؾبٶٱ. ٲٹػٹز زض ٞه٭ ؾٹٰ اؾٷبز ٲٷب٢هٻٸ٬ آٶبٮيع ٢يٳز اثٻ قطح ٲٷسضع زض ػس

 

ديكٷٽبز زټٷسٺ س٧ٳي٭ ٸ يٳيٳٻ  ، ٲي ثبيؿز ثٻ ٸؾيٯٻٸا٢ٕ زض ٞه٭ ؾٹٰػسٸ٬ آٶبٮيع ٢يٳز  تزوش هْن :

 ئٻ ٪طزز.اضا "ع"ديكٷٽبز ٦ٯي زض دب٦ز 

 ٶٳبيٱ ٦ٻ : ـ چٷبٶچٻ ايٵ ديكٷٽبز ٲٹضز ٢جٹ٬ ٢طاض ٪يطز ٸ ثٻ ٖٷٹاٴ ثطٶسٺ ٲٷب٢هٻ اٶشربة قٹٰ سٗٽس ٲي 2

 اٮٝ ـ اؾٷبز ٸ ٲساض٤ ديٳبٴ ضا ثط اؾبؼ ٲطاست ٲٷسضع زض اؾٷبز ٸ ٲساض٤ ٲٷب٢هٻ ثٻ اسٳبٰ ثطؾبٶٱ.

٭ ٦بض ٲؿش٣ط ؾبذشٻ ٸ قطٸٔ ث٧بض ٶٳبيٱ ٸ ة ـ ْطٜ ٲسر ٲ٣طض ٸ زض ديٳبٴ ٲبقيٵ آالر ٸ سؼٽيعار الظٰ زض ٲح

 ( ثٻ اسٳبٰ ثطؾبٶٱ.ٲبٺ ثٽطٺ ثطزاضي 12ؾبذز ٸ ٲبٺ  6 ) ٲبٺ 18 ٦ٯيٻ ٦بضټبي ٲٹيٹٔ ديٳبٴ ضا حسا٦ظط زض ٲسر

ـ ديٳبٴ ضا ثط اؾبؼ ٞطٰ ٲٷًٱ ثٻ اؾٷبز ٸ ٲساض٤ ٲٷب٢هٻ اٲًبء ٶٳبيٱ ٸ ټٳطاٺ سًٳيٵ حؿٵ اػطاي سٗٽسار  ع

ديٳبٴ ٸ حسا٦ظط ْطٜ ٲسر ټٟز ضٸظ اظ سبضيد اثال٘ )ثٻ اؾشظٷبي ضٸظټبي سُٗي٭( َج١ ٲٟبز قطايٍ ٖٳٹٲي 

 سؿٯيٱ ٶٳبيٱ.

 قٹز.ايٵ ديكٷٽبز ٲحؿٹة ٲي اؾٷبز ٸ ٲساض٤ ٲٷب٢هٻ ػعء اليٷ٥ٟ ٶٳبيٱ ٦ٻ ٦ٯيٻ يٳبئٱـ سأييس ٲي 3

يكٷٽبز زټٷس٪بٴ ضا ـ اَالٔ ٦بٲ٭ زاضٰ ٦ٻ زؾش٫بٺ ٲٷب٢هٻ ٪عاض اٮعاٲي ثطاي ٸا٪صاضي ٦بض ثٻ ټيچ ي٥ اظ د 4

 ٶساضز.

٦ٷٱ ٦ٻ ټط٪بٺ ايٵ ديكٷٽبز ٲٹضز ٢جٹ٬ زؾش٫بٺ ٲٷب٢هٻ ٪عاض ٢طاض ٪يطز سب ـ ثسيٵ ٸؾيٯٻ ٲٹا٣ٞز ٸ سأييس ٲي 5

سٗٽس الظٰ  ٥ٲٹ٢ٗيز ٦ٻ ديٳبٴ ٲطثٹَٻ سٷٓيٱ ٸ ٲجبزٮٻ ٶكسٺ اؾز، ايٵ ديكٷٽبز ٸ اثال٘ ٢جٹٮي ثٻ ٖٷٹاٴ ي

 ز.االػطاء ثطاي ديكٷٽبز زټٷسٺ سٯ٣ي ٪طز

ـ سحز ٖٷٹاٴ سًٳيٵ قط٦ز زض ٲٷب٢هٻ ٸ ثٻ ٲٷٓٹض سٗٽس ثٻ اٲًبء ٸ ٲجبزٮٻ ديٳبٴ ٸ سؿٯيٱ سًٳيٵ سٗٽس،  6

 اٰ.زٖٹر ٶبٲٻ ضا ثٻ ٶٟٕ ٦بضٞطٲب زض دب٦ز اٮٝ س٣سيٱ زاقشٻ 10ـ  1سًٳيٵ ٲٹيٹٔ ثٷس 



 

ي تب سٯ ٦بٮ زيٟط ٖبث١ ا٬ اي٩ ٦ست ثس٨٬ ٪يبظ ثٯ ٰيچ ٞ٭٪ٯ ٦ٛبتجٯ استسٯ ٦بٮ  ْ٭ٔـ ٦ست ايتجبض پيط٫ٱبز  7

 ت٧سيس است.

 

 

 ٪طب٪ي ضطٚت:

 :ا٦ؿبي پيط٫ٱبز ز٫ٰسٮ ٬ ٦ٱط ضطٚت

 :س٧ت ا٦ؿبء ٫٫ٚسٮ

 ٦ح١ ٦ٱط ٬ ا٦ؿبء ٦زبظ ٬ تًٱس آ٬ض ضطٚت:

 

 

 

 

 هحل اهضبء اػضبء وويؿيَى هٌبلصِ:

 

 

 

 

 ٦ٱط ضطٚت ـ ٪ب٤ ٬ ٪ب٤ ذب٪٭ازٞي: 2 ـ ٪ب٤ ٬ ٪ب٤ ذب٪٭ازٞي: 1

  تبضيد: تبضيد:

  ا٦ؿبء: ا٦ؿبء:

 شيحسبة:  ٪٧بي٫سٮ ٦سيط يب١٦:

 ٦زطي قطح:  ٪٧بي٫سٮ ٦سيطيت ٖطاضزازٰب ٬ زثيط ر٣سٯ:

 سبيط ايؿبي حبؾط زض ر٣سٯ:

 

 

  

   



 ثس٧ٯ تًب٢ي

 ؾ٧ب٪ت٫ب٦ٯ ضطٚت زض ٫٦بٖػٯ

 ) ٪٧٭٪ٯ يٙ (

 

 ثٯ ٪طب٪ي :                                         ٪هط ثٯ اي٫ٛٯ

 ضطٚت ٪٧بيس،                                              ٦ بي١ است زض ٫٦بٖػٯ 

،                       زض ٦ٗبث١                                                         اظ                            اي٩

ثٯ                                           ٪چٯثطاي ٦ج٣ٍ                             ضيب٠ تؿ٧ي٩ تًٱس ٦ي ٪٧بيس چ٫ب

اقالو زٰس ٚٯ پيط٫ٱبز ضطٚت ٫٫ٚسٮ ٪ب٦جطزٮ ٦٭ضز ٖج٭٠ ٬اٖى ضسٮ ٬ ٦طبض ا٢يٯ اظ ا٦ؿبي پي٧ب٨ ٦طث٭ـ   اي٩

ضيب٠                                           يب تس٣ي٥ ؾ٧ب٪ت٫ب٦ٯ ا٪زب٤ تًٱسات پي٧ب٨ است٫ٛبِ ٪٧٭زٮ است، تب ٦يعا٨

                       ثٯ ٦حؽ زضيبْت ا٢٬ي٩ تٗبؾبي ٚتجي ٬اغ٣ٯ اظ س٭ي ٦كب٢جٯ ٪٧بيس،   ٰط ٦ج٣ُي ضا ٚٯ 

اي٫ٛٯ احتيبري ثٯ احجبت است٫ٛبِ يب اٖب٦ٯ ز٢ي١ ٬ يب غس٬ض انٱبض٪ب٦ٯ يب اٖسا٦ي اظ ٦زبضي ٖب٪٭٪ي يب ٖؿبيي  ثس٨٬

 ثپطزاظز. زاضتٯ ثبضس، ثي زض٪ٝ زض ٬رٯ يب ح٭ا٢ٯ ٚطز

 . استآذطسبيت ازاضي ض٬ظ          ٦ًتجط  ٦ست ايتجبضاي٩ ؾ٧ب٪ت٫ب٦ٯ سٯ ٦بٮ است ٬ تب

ثطاي حساٚخط سٯ ٦بٮ زيٟط ٖبث١ ت٧سيس است ٬ زض                      اي٩ ٦ست ث٫ب ثٯ زضذ٭است ٚتجي 

٦٭رت اي٩ ت٧سيس ضا         ٫ٚس ٬ يب ٪ت٭ا٪س يب ٪ر٭اٰس ٦ست اي٩ ؾ٧ب٪ت٫ب٦ٯ ضا ت٧سيس               ٚٯ غ٭ضتي

  ضا ٦٭إْ ثب ت٧سيس ٪٧بيس،                             ْطا٥ٰ ٪سبظز ٬

٦تًٱس است ثس٨٬ اي٫ٛٯ احتيبري ثٯ ٦كب٢جٯ ٦زسز ثبضس، ٦ج٣ٍ زضد ضسٮ زض اي٩ ؾ٧ب٪ت٫ب٦ٯ ضا زض ٬رٯ يب ح٭ا٢ٯ 

 پطزاذت ٫ٚس.                                                           ٚطز 

ؾ٧ب٪ت٫ب٦ٯ زض  ٦كب٢جٯ ٪ط٭ز،                        چ٫ب٪چٯ ٦ج٣ٍ اي٩ ؾ٧ب٪ت٫ب٦ٯ زض ٦ست ٦ٗطض اظ س٭ي 

 سطضسيس، ذ٭ز ثٯ ذ٭ز ثبق١ ٬ اظ زضرٯ ايتجبض سبٖف است، اي٥ اظ اي٫ٛٯ ٦ستطز ٞطزز يب ٦ستطز ٪ٟطزز.

 

 

 

 ي٫٭ا٨ پي٧ب٪ٛبض 

 ٭سسبت ايتجبضي َيط ثب٪ٛي زاضاي ٦ز٭ظي٫٭ا٨ ثب٪ٙ يب ٦ 

 ي٫٭ا٨ زستٟبٮ ارطايي يب ٚبضْط٦ب 

 ٦٭ؾ٭و ٖطاضزاز ٦٭ضز ٪هط 



 ثس٧ٯ تًب٢ي

 ؾ٧ب٪ت٫ب٦ٯ ا٪زب٤ تًٱسات

 (٪٧٭٪ٯ ز٬)

 

 

 ثٯ ٪طب٪ي :                                         ٪هط ثٯ اي٫ٛٯ

 اقالو زازٮ است ٖػس ا٪ًٗبز ٖطاضزاز                                              ثٯ اي٩ 

 اظ                               زاضز اي٩                                              ضا ثب 

ب٤ تًٱساتي ا٪ز ، ثطاي ٦ج٣ٍ                             ضيب٠ ثٯ ٫٦ه٭ض                                       زض ٦ٗبث١ 

 زض غ٭ضتي  ٪٧بيسٞيطز تؿ٧ي٩ ٬ تًٱس ٦يٚٯ ثٯ ٦٭رت ٖطاضزاز يبز ضسٮ ثٯ يٱسٮ ٦ي

اقالو                          ٚتجبً ٬ ٖج١ اظ ا٪ٗؿبي سطضسيس اي٩ ؾ٧ب٪ت ٪ب٦ٯ ثٯ اي٩                       ٚٯ 

 بضي اظ ٖطاضزاز يبز ضسٮ تر٣ّ ٬ضظيسٮ است، تب اظ ارطاي ٰط يٙ اظ تًٱسات ٪                        زٰس ٚٯ 

٦كب٢جٯ ٫ٚس، ثٯ ٦حؽ زضيبْت                                ضيب٠ ٰط٦ج٣ُي ضا ٚٯ                            ٦يعا٨  

ب اٖسا٦ي اظ ثس٨٬ آ٪ٛٯ احتيبري ثٯ غس٬ض انٱبض ٪ب٦ٯ ي                               ا٢٬ي٩ تٗبؾبي ٚتجي ٬اغ٣ٯ اظ 

 ثپطزاظز .٦زبضي ٖب٪٭٪ي ٬ ٖؿبيي زاضتٯ ثبضس، ثي زض٪ٝ زض ٬رٯ يب ح٭ا٢ٯ ٚطز 

 ٚتجي٦ست ايتجبض اي٩ ؾ٧ب٪ت٫ب٦ٯ تب آذط ٬ٖت ازاضي ض٬ظ                  است ٬ ث٫ب ثٯ زضذ٭است 

                                ،ثطاي ٦ستي ٚٯ زضذ٭است ض٭ز ٬اغ٣ٯ تب ٖج١ اظ پبيب٨ ٬ٖت ازاضي ض٬ظ تًيي٩ ضسٮ

٦٭رت اي٩ ٪ت٭ا٪س يب ٪ر٭اٰس ٦ست اي٩ ؾ٧ب٪ت٫ب٦ٯ ضا ت٧سيس ٫ٚس ٬يب  ٖبث١ ت٧سيس ٦ي ثبضس ٬ زض غ٭ضتي ٚٯ 

٦تًٱس است ثس٨٬ آ٪ٛٯ احتيبري ثٯ ضا حبؾط ثٯ ت٧سيس ٪٧بيس              ت٧سيس ضا ْطا٥ٰ ٪سبظز ٬ ٪ت٭ا٪س 

 پطزاذت ٫ٚس.                     زض ثبال ضا زض ٬رٯ يب ح٭ا٢ٯ ٚطز٦كب٢جٯ ٦زسز ثبضس، ٦ج٣ٍ زضد ضسٮ 

 

 

 ي٫٭ا٨ پي٧ب٪ٛبض 

 ي٫٭ا٨ ثب٪ٙ يب ٦٭سسبت ايتجبضي َيط ثب٪ٛي زاضاي ٦ز٭ظ 

 ي٫٭ا٨ زستٟبٮ ارطايي يب ٚبضْط٦ب 

 ٦٭ؾ٭و ٖطاضزاز ٦٭ضز ٪هط 

 

 

 

 

 

 



 ثس٧ٯ تًب٢ي

 ؾ٧ب٪ت٫ب٦ٯ پيص پطزاذت

 (٪٧٭٪ٯ سٯ)

 
 ثٯ ٪طب٪ي :                                         ثٯ اي٫ٛٯ٪هط 

 اقالو زازٮ است ٖطاضزاز                                              ثٯ اي٩ 
 ٫٦ًٗس ٪٧٭زٮ است ٬ ٖطاض است ٦ج٣ٍ                                              ضا ثب 

 تًٱس است زض غ٭ضتي ٚٯ٦، پطزاذت ض٭ز                                        ٯضيب٠ ثٯ ي٫٭ا٨ پيص پطزاذت ث
                                      ثٯ، اقالو زٰس ٚٯ ذ٭استبض ثبظ پطزاذت ٦ج٣ٍ پيص پطزاذت زازٮ ضسٮ است ٚتجبً ثٯ اي٩ 

                               زضيبْت ا٢٬ي٩ تٗبؾبي ٚتجي ٬اغ٣ٯ اظ است، ٰط ٦ج٣ُي تب ٦يعا٨ ٦ب٪سٮ اظ ٦ج٣ٍ پيص پطزاذت ضا ثٯ ٦حؽ 
ثي زض٪ٝ زض ٬رٯ يب  احتيبري ثٯ غس٬ض انٱبض٪ب٦ٯ ٬ يب اٖسا٦ي اظ ٦زبضي ٖب٪٭٪ي ٬ ٖؿبيي زاضتٯ ثبضس،  ثس٨٬ اي٫ٛٯ
 ثپطزاظز.                                    ح٭ا٢ٯ ٚطز

 است ٬ ث٫ب ثٯ زضذ٭است                         ٬ٖت ازاضي ض٬ظ     ايتجبض اي٩ ؾ٧ب٪ت٫ب٦ٯ تب آذط
٬اغ٣ٯ تب ٖج١ اظ پبيب٨ ٬ٖت ازاضي ض٬ظ تًيي٩ ضسٮ، ثطاي ٦ستي ٚٯ زضذ٭است                                 ٚتجي

 يب   ٧سيس ٫ٚس ٬٪ت٭ا٪س يب ٪ر٭اٰس ٦ست اي٩ ؾ٧ب٪ت٫ب٦ٯ ضا ت      ض٭ز ٖبث١ ت٧سيس ٦ي ثبضس ٬ زض غ٭ضتي ٚٯ 
٦تًٱس است ثس٨٬ آ٪ٛٯ ،    ضا حبؾط ثٯ ت٧سيس ٪٧بيس              ٦٭رت اي٩ ت٧سيس ضا ْطا٥ٰ ٪سبظز ٬ ٪ت٭ا٪س 

                                                               احتيبري ثٯ ٦كب٢جٯ ٦زسز ثبضس، ٦ج٣ٍ زضد ضسٮ زض ثبال ضا زض ٬رٯ يب ح٭ا٢ٯ ٚطز
 پطزاذت ٫ٚس.

ٚٯ زض آ٨ ٦ج٣ٍ پيص پطزاذت ٬اضيع ضسٮ زضد                         ٦ج٣ٍ اي٩ ؾ٧ب٪ت٫ب٦ٯ ث٫ب ثٯ زضذ٭است ٚتجي
                                ٚٯ ثبيس حساٚخط نطِ سي ض٬ظ اظ تبضيد تح٭ي١ ٪ب٦ٯ استًال٤                    ضسٮ است، قجٕ ٪هط ٚتجي

ض٭ز ٬ زض غ٭ضت يس٤ ٬غ٭٠ پبسري ض ٦٭ضز ٦ج٣ٍ پيص پطزاذت ٬اضيع ضسٮ ٬اغ١ ٞطزز، ت٣ٗي١ زازٮ ٦يز  ثٯ
 .٪٧٭زٮ است، ت٣ٗي١ زازٮ ذ٭اٰس ضس ايال٤  ؾ٧ب٪ت٫ب٦ٯ ٦ًبز٠ ٦ج٣ُي ٚٯ                         اظ س٭ي

٦ٯ ٬اضيع ٞطزز ٬ ٦ج٣ٍ آ٨ ثٯ زض غ٭ضتي ٚٯ ت٧ب٤ ٦ج٣ٍ اي٩ پيص پطزاذت ثٯ تطتيت تًيي٩ ضسٮ زض اي٩ ؾ٧ب٪ت٫ب
ثب٪ٙ  غٓطت٣ٗي١ زازٮ ض٭ز، اي٩ ؾ٧ب٪ت٫ب٦ٯ ذ٭ز ثٯ ذ٭ز ثبق١ ٬ اظ زضرٯ ايتجبض سبٖف است، اي٥ اظ اي٫ٛٯ اغ١ ثٯ

 .  ٦ستطز ٞطزز يب ٦ستطز ٪ٟطزز
 
  
 
 ي٫٭ا٨ پي٧ب٪ٛبض 

 ي٫٭ا٨ ثب٪ٙ يب ٦٭سسبت ايتجبضي َيط ثب٪ٛي زاضاي ٦ز٭ظ 

 ب ٚبضْط٦بي٫٭ا٨ زستٟبٮ ارطايي ي 

 ٦٭ؾ٭و ٖطاضزاز ٦٭ضز ٪هط 

 

 
 



 ثس٧ٯ تًب٢ي

 ؾ٧ب٪ت٫ب٦ٯ استطزازحس٩ ا٪زب٤ ٚبض

 (٪٧٭٪ٯ چٱبض)

 

 ثٯ ٪طب٪ي :                                         ٪هط ثٯ اي٫ٛٯ

ضيب٠ اظ               اقالو زازٮ است ٚٯ ٦ٗطض است ٦ج٣ٍ                                              ثٯ اي٩ 

                                                     ثٯ ي٫٭ا٨ استطزاز حس٩ ا٪زب٤ ٚبض ٖطاضزاز                                             قطِ

                                      ٪عز اي٩      پطزاذت ض٭ز، اظ اي٩ ض٬ پس اظ پطزاذت ٬رٯ ٦عث٭ض ثٯ حسبة          ثٯ 

 ٚتجبً ٬ ٖج١ اظ ا٪ٗؿبي سطضسيس اي٩ ؾ٧ب٪ت٫ب٦ٯ                        ٚٯ  ٦تًٱس است زض غ٭ضتي       اي٩

اظ ارطاي تًٱسات ٪بضي اظ ٖطاضزاز يبز ضسٮ تر٣ّ ٬ضظيسٮ   اقالو زٰس ٚٯ                              ثٯ اي٩ 

٦كب٢جٯ ٫ٚس، ثٯ ٦حؽ زضيبْت ا٢٬ي٩                     ضيب٠ ٰط٦ج٣ُي ضا ٚٯ        است، تب ٦يعا٨         

ثس٨٬ اي٫ٛٯ احتيبري ثٯ غس٬ض انٱبض ٪ب٦ٯ يب اٖسا٦ي اظ ٦زبضي ٖب٪٭٪ي ٬                       تٗبؾبي ٚتجي 

 ح٭ا٢ٯ ٚطز يب ٖؿبيي زاضتٯ ثبضس، ثي زض٪ٝ زض ٬رٯ 

ت ايتجبض اي٩ ؾ٧ب٪ت٫ب٦ٯ تب آذط ٬ٖت ازاضي ض٬ظ                  است ٬ ث٫ب ثٯ زضذ٭است ٚتجي ثپطزاظز.            ٦س

                                ٬اغ٣ٯ تب ٖج١ اظ پبيب٨ ٬ٖت ازاضي ض٬ظ تًيي٩ ضسٮ، ثطاي ٦ستي ٚٯ زضذ٭است ض٭ز

٦ست اي٩ ؾ٧ب٪ت٫ب٦ٯ ضا ٖج١ اظ ا٪ٗؿبي آ٨ ٪ت٭ا٪س يب ٪ر٭اٰس            ثبضس ٬ زض غ٭ضتي ٚٯ ٖبث١ ت٧سيس ٦ي

ضا حبؾط ثٯ ت٧سيس                      ٦٭رت اي٩ ت٧سيس ضا ْطا٥ٰ ٪سبظز ٬ ٪ت٭ا٪س        ت٧سيس ٫ٚس ٬يب  

٦تًٱس است ثس٨٬ آ٪ٛٯ احتيبري ثٯ ٦كب٢جٯ ٦زسز ثبضس، ٦ج٣ٍ زضد ضسٮ                                      ٪٧بيس

 . پطزاذت ٫ٚس                        زض ٬رٯ يب ح٭ا٢ٯ ٚطز زض ثبال ضا

 

 

 ي٫٭ا٨ پي٧ب٪ٛبض 

 ي٫٭ا٨ ثب٪ٙ يب ٦٭سسبت ايتجبضي َيط ثب٪ٛي زاضاي ٦ز٭ظ 

 ي٫٭ا٨ زستٟبٮ ارطايي يب ٚبضْط٦ب 

 ٦٭ؾ٭و ٖطاضزاز ٦٭ضز ٪هط 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 اعالػبت ثجتی قطوت

 

 ٪ب٤ ضطٚت:

 ٪٭و ضطٚت:

 ض٧بضٮ حجت:

 ضيد حجت:تب

 :ض٧بضٮ تطريع غالحيت

 آذطي٩ تبضيد اذص غالحيت:

 ٦ح١ اذص غالحيت:

 ض٧بضٮ اٖتػبزي:

 ض٫بسٯ ٣٦ي:

 

 ا٦ؿبي ٦زبظ تًٱس آ٬ض

 ٪٧٭٪ٯ ا٦ؿبء ٪ب٤ پسض غبزضٮ اظ س٧ت ٪ب٤ ذب٪٭ازٞي ٪ب٤ ضزيّ

1       

2       

3       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ثٯ غ٭ضت رساٞب٪ٯ  ٫٫ٚسٞب٦٨طبضٚت٠ ْ٭ٔ ت٭سف زض غ٭ضت ضطٚت ٞط٬ٮ ٦طبضٚت زض ٫٦بٖػٯ رس٬تجصطُ: 

 ت٧ٛي١ ض٭ز.



ؼْسًبهِ پيكٌْبز زٌّسُ زض هَضز ػسم هكوَل لبًًَی هٌغ هساذلِ وبضهٌساى زض ت

 22/10/1337هؼبهالت زٍلتی هَضخ 

 

 .ضٱط ث٣ساريثطزاضي پٛيذ تػٓيٯ ْبؾالة ٬ ثٱطٮ ٪ػت ،ارطا ذطيس، قطاحي، ي٣٧يبت :هطثَط ثِ هٌبلصِ

٪٧بيس ٚٯ ٦ط٧٭٠ ٫٧٦٭ييت ٦صٚ٭ض زض ٖب٪٭٨ ٫٦ى ز ز٫ٰسٮ ثب ا٦ؿبء شي١ اي٩ ٬ضٖٯ ثسي٫٭سي٣ٯ تبئيس ٦ياي٩ پيط٫ٱب

٬ چ٫ب٪چٯ ذالِ اي٩ ٦٭ؾ٭و ثٯ احجبت  ٪يست ٦1337ساذ٣ٯ ٚبض٫٦سا٨ ز٢٬ت زض ٦ًب٦الت ز٢٬ت ٦ػ٭ة زي ٦بٮ 

ضا ٦طز٬ز ٬ تؿ٧ي٩ ضطٚت زض  ثطسس، ٚبضْط٦ب يب ٫٦بٖػٯ ٞعاض حٕ زاضز ٚٯ پيط٫ٱبز اضائٯ ضسٮ ثطاي ٫٦بٖػٯ ْ٭ٔ

 ٫٦بٖػٯ ْ٭ٔ ضا ؾجف ٪٧بيس.

ٞطزز ٚٯ ٰط ٞبٮ اي٩ پيط٫ٱبز ز٫ٰسٮ ثط٪سٮ ٫٦بٖػٯ ْ٭ٔ تطريع زازٮ ض٭ز ٬ ث٫ً٭ا٨ ٧ٰچ٫ي٩ ٖج٭٠ ٬ تبئيس ٦ي

ثٯ احجبت  (تب تح٭ي١ ٦٭ٖت)پي٧ب٨ ٦طث٭ـ ضا ا٦ؿبء ٪٧بيس ٬ ذالِ انٱبضات ْ٭ٔ زض ذال٠ ٦ست پي٧ب٨  ،پي٧ب٪ٛبض

٪ٓى ٫ب٪چٯ اْطازي ضا ٚٯ ٦ط٧٭٠ ٫٧٦٭ييت ٦صٚ٭ض زض ٖب٪٭٨ ْ٭ٔ ٰست٫س زض اي٩ پي٧ب٨ سٱي٥ ٬ شيثطسس يب چ

٪ب٦ٯ ا٪زب٤ ٚبضْط٦ب حٕ ذ٭اٰس زاضت ٚٯ ٖطاضزاز ضا ْسد ٬ ؾ٧ب٪ت، ٰب ٦ح٭٠ ٫ٚس٪٧بيس ٬ يب ٖس٧تي اظ ٚبض ضا ثٯ آ٨

اي ٚبض ضا اظ ا٦٭ا٠ ا٬ اذص ٪٧بيس. تًيي٩ تًٱسات پي٧ب٪ٛبض ضا ؾجف ٬ ذسبضات ٬اضزٮ زض احط ْسد پي٧ب٨ ٬ تبذيط ارط

 ٦يعا٨ ذسبضت ٬اضزٮ ثٯ تطريع ٚبضْط٦ب ٦ي ثبضس.

اي٩ پيط٫ٱبز ز٫ٰسٮ ٦تًٱس ٦ي ض٭ز چ٫ب٪چٯ زض حي٩ ارطاي پي٧ب٨ ثٯ ز٢ي١ تُييطات ٬ يب ا٪تػبثبت زض زستٟبٮ  

ٕ ٦ٗطضات ثٯ پي٧ب٨ ذبت٧ٯ زازٮ ز٢٬ت ٦ط٧٭٠ ٖب٪٭٨ ٦عث٭ض ٞطزز ٦طاتت ضا ثالْبغ٣ٯ ثٯ اقالو ٚبضْط٦ب ثطسب٪س تب قج

ض٭ز، ثسيٱي است چ٫ب٪چٯ اي٩ پيط٫ٱبز ز٫ٰسٮ ٦طاتت ْ٭ٔ ضا ثالْبغ٣ٯ ثٯ اقالو ٪طسب٪س ٪ٯ ت٫ٱب ٚبضْط٦ب حٕ زاضز 

ث٣ٛٯ ذسبضات ٪بضي اظ ْسد پي٧ب٨ ٬ يب تبذيط زض  ،ٰبي ٦طث٭قٯ ضا ؾجف ٪٧بيسپي٧ب٨ ضا ْسد ٪٧٭زٮ ٬ ؾ٧ب٪ت٫ب٦ٯ

 طريع ذ٭ز اظ ا٦٭ا٠ اي٩ پيط٫ٱبز ز٫ٰسٮ ٬غ٭٠ ذ٭اٰس ٪٧٭ز.ارطاي ٚبض ضا ٪يع ث٫ب ثٯ ت

ٰبي ٦تطتت ثط ٦تر٣ٓي٩ اظ ٖب٪٭٨ ْ٭ٔ آٞبٰي ٚب١٦ زاضز ٬ زاضز ثط ٦زبظات٦ؿبْبً اي٩ ٚٯ پيط٫ٱبز ز٫ٰسٮ ايال٤ ٦ي 

 .استٰبي ٦طث٭قٯ زض غ٭ضت تر٣ّ ٦ستحٕ ٦زبظات

 

 ٪ب٤ پيط٫ٱبز ز٫ٰسٮ:                                                تبضيد:... .. /... .../... ... .

 ٪ب٤ ٬ ٪ب٤ ذب٪٭ازٞي ٬ ا٦ؿبي ٦زبظ تًٱس آ٬ض ٬ ٦ٱط پيط٫ٱبز ز٫ٰسٮ:

 

 

 

 

 



 

 

 ثٯ غ٭ضت رساٞب٪ٯ ت٧ٛي١ ض٭ز. ٫٫ٚسٞب٦٨طبضٚتزض غ٭ضت ضطٚت ٞط٬ٮ ٦طبضٚت زض ٫٦بٖػٯ، ْط٤ ْ٭ٔ ثبيس 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ثؿوِ تؼبلی
 

 «تؼْــس ًبهـــــــِ»

 

 ٦ــــــــسيط يب٦ــــــــ١ ضــــــــطٚت... ... ... ... ... ... ... ايــــــــال٤  اي٫زب٪ــــــــت... ... ... ... ... ... ... .

ي ثبضس ٬ اظ ٪هط ٦ي زاض٤ اي٩ ضطٚت زض ضستٯ... ... ... ... ... ... زاضاي زضرٯ ث٫سي زض حس ضتجٯ... ... ... ... . ٦

٬  سـبظ٦ب٨ ٦ـسيطيت ٬ ثط٪ب٦ـٯ ضيـعي ٚطـ٭ض     نطْيت ٚبضي ٬ سّٗ ٦ج٣ٍ اي٩ ٫٦بٖػٯ ثب ت٭رٯ ثٯ ٖ٭ا٪ي٩ 

ٰيچٟ٭٪ـٯ ٫٦ـى    1337ٖ٭ا٪ي٩ حجت ضطٚتٱب ٬ ٖب٪٭٨ ٫٦ى ٦ساذ٣ٯ ٚبض٫٦سا٨ ز٢٬ت ٦ػ٭ة زي ٦بٮ سـب٠  

بت ض٭ز، ٚبضْط٦ب ٦حٕ ثـٯ  ٚٯ ٰط ظ٦ب٨ ذالِ اي٩ ٦٭ؾ٭و احجٖب٪٭٪ي ثطاي يٗس ٖطاضزاز ٪ساضز ٬ زض غ٭ضتي

 ْسد پي٧ب٨ ٬ زضيبْت ذسبضت اظ اي٩ ضطٚت ٦ي ثبضس.

 

 هْط ٍ اهضبء هجبظ قطوت 



 وًَِ فطم ثيوِ ًبهِ وبضّبً

 

 ضٱط ث٣ساريپٛيذ تػٓيٯ ْبؾالة  ي٬ ثٱطٮ ثطزاض ٪ػت ،ارطا ،ي، قطاحسيذط ي٣٧يبت :هطثَط ثِ هٌبلصِ

اي٩ پيط٫ٱبز ز٫ٰسٮ ثب ا٦ؿبء شي١ اي٩ ٬ضٖٯ ثسي٫٭سي٣ٯ تبئيس ٦ي ٪٧بيس ٚٯ چ٫ب٪چٯ ث٫ً٭ا٨ ثط٪سٮ ٫٦بٖػٯ ْ٭ٔ  

٭ضي ٚٯ زض ضطايف ا٪تربة ٞطزز زض ٦٭ٖى يٗس ٖطاضزاز آ٨ ٖس٧ت اظ ي٣٧يبت ٦٭ؾ٭و ٖطاضزاز ٫٦بٖػٯ ٦عث٭ض ضا ثك

زض ٦ٗبث١ ذكطات احت٧ب٢ي ٦طث٭ـ ثٯ ارطاي ي٣٧يبت ٪عز يٛي اظ  )ثي٧ٯ يٙ سب٠ ز٬ضٮ ثٱطٮ ثطزاضي(٫٦بٖػٯ 

 ضطٚت ٰبي ثي٧ٯ ٦٭ضز ٖج٭٠ ٚبضْط٦ب ثططح رس٠٬ ظيط ثي٧ٯ ٪٧بيس.

 

ٍ ١ٚ ٦٭ضز ثي٧ٯ ح٭ازث ٦٭ؾ٭و ثي٧ٯ ي٣٧يبت ٦٭ؾ٭و ثي٧ٯ  ٰعي٫ٯ ثي٧ٯ ٦ج٣

    

    

    

 

 د٪٧بيس ٚٯ رس٠٬ ْ٭ٔ ا٢صٚط ثب اقالو ٚب١٦ اظ ٪طخ ثي٧ٯ ٬ ْطا٪طيع ٬ َيطٮ ت٧ٛي١ ٬ زض پبٚت تبئيس ٦ي  ؾ٫٧بً 

 تس٣ي٥ ضسٮ است.

٪ب٦ٯ ٦طث٭قٯ ت٫هي٥ ٬ تس٣ي٥ ٞطزز ٬ چ٫ب٪چٯ ثٯ ي٣ت ض٭ز زض ٦٭ٖى ٦جبز٢ٯ ٖطاضزاز ثي٧ٯ٧ٰچ٫ي٩ تبئيس ٦ي 

حساٚخط سٯ ٦بٮ پس اظ ٦جبز٢ٯ ٖطاضزاز ٣ٛ٦ّ ثٯ تس٣ي٥ ثي٧ٯ تططيٓبت ثي٧ٯ يب ٰط ي٣ت زيٟط اي٩ ا٦ط ٦يسط ٪ط٭ز تب 

ضطايف ي٧٭٦ي پي٧ب٨ ضاسبً زض اي٩ ٦٭ضز اٖسا٤  ٦21بزٮ ٪ب٦ٯ ٦طث٭ـ ث٭زٮ ٬ زض غ٭ضت تبذيط زستٟبٮ ارطايي ٦كبثٕ 

ذ٭اٰس ٪٧٭ز ٬ ا٢جتٯ چ٫ب٪چٯ زض اي٩ ذال٠ ح٭ازث س٭ئي پيص آ٦س ٚٯ ثٯ ي٣٧يبت ا٪زب٤ ضسٮ آسيت ٬اضز ٪٧بيس 

 پيط٫ٱبز ز٫ٰسٮ ٦سئ٭٠ ذسبضات ٪بضي ٦ي ثبضس.اي٩ 

 

 

 

ُ:                                                                تبضید:... ./... ./... ..  ًبم پيكٌْبز زٌّس

 

:ُ ٍ هْط پيكٌْبز زٌّس ٍ اهضبء هجبظ تؼْس آٍض  َازگی  بم ذبً  ًٍ  ًبم 

 

 



 

 

 

 قی اظ همطضات ٍ اؾٌبز ٍ هساضن تؼْس ًبهِ اجطا ٍ پصیطـ هؿئَليت ّبی ًب

 ػوَهی هٌبلصِ ٍ پيوبى
 

 

ضٱط پٛيذ تػٓيٯ ْبؾالة  ي٬ ثٱطٮ ثطزاض ٪ػت ،ارطا ،ي، قطاحسيذط ي٣٧يبتي٣٧يبت ارطايي  :هطثَط ثِ هٌبلصِ

 ث٣ساري

 

اقالو ا٢ّ ـ ثسي٫٭سي٣ٯ تبئيس ٦ي ٪٧بيس ٚٯ ٦ٱط ٬ ا٦ؿبء ٦زبظ اي٩ پيط٫ٱبز ز٫ٰسٮ زض آذط اي٩ ا٬ضأ ٪طب٨ ز٫ٰسٮ  

ٰب ٬ ثك٭ض ٣ٚي اس٫بز ٬ ٰب، ثرط٫ب٦ٯٚب١٦ اي٩ پيط٫ٱبز ز٫ٰسٮ اظ ٦ت٩ ٖ٭ا٪ي٩، ٦ػ٭ثبت، آئي٩ ٪ب٦ٯ ٰب، زست٭ضا١٧ً٢

 ٦ساض٘ ٪ب٦جطزٮ ضسٮ زض ث٫س د شي١ ٦ي ثبضس.

 

ة ـ ٧ٰچ٫ي٩ ثسي٫٭سي٣ٯ تبئيس ٦ي ٪٧بيس ٚٯ اس٫بز ٬ ٦ساض٘ ٦٭ؾ٭و شي١ ٪يع رع٬ اس٫بز ٬ ٦ساض٘ اي٩ ٫٦بٖػٯ ٬  

است ٬ ٦ت٩ ٬ ٦ٓبز ٬ تطتيجبت ٦ٗطض ضسٮ زض آ٪ٱب زض اضتجبـ ثب اي٩ ٫٦بٖػٯ ٬ پي٧ب٨ ٦٭ضز ٖج٭٠ اي٩ پيط٫ٱبز  پي٧ب٨

 ز٫ٰسٮ تٗج١ ٬ تًٱس ٦ي ض٭ز.

 

 د ـ ْٱطست ٦ٗطضات ٬ اس٫بز ٬ ٦ساض٘ ي٧٭٦ي ٫٦بٖػٯ ٬ پي٧ب٨. 
 

 ـ آئي٩ ٪ب٦ٯ ٬ ٦ٗطضات حٓبنتي ٚبضٞبٰٱبي سبذت٧ب٪ي. 1 
 

 زبظات ي٧٭٦ي زض ٦٭ضز حٓم آحبض ٦صٰجي يب ٣٦ي يب تبضيري.ٖب٪٭٨ ٦ 127ـ ٦بزٮ  2 
 

ًبز٨ ض٩ ٬ ٦بسٯ. 1366ٖب٪٭٨ ث٭زرٯ سب٠  66ـ آئي٩ ٪ب٦ٯ ارطائي تجػطٮ  3   ١ٚ ٚط٭ض زض ٦٭ضز ٪ح٭ٮ ثٱطٮ ثطزاضي اظ ٦
 

 .ٚبضٰبي قطح ٬سبذت  ـ ٪٧٭٪ٯ پي٧ب٨ ٬ ضطايف ي٧٭٦ي پي٧ب٨ 4 
 

 .سبظ٦ب٨ ٦سيطيت ٬ ثط٪ب٦ٯ ضيعي ٚط٭ض 303ٮ ـ ٦طرػبت ٫ْي ي٧٭٦ي ٚبضٰبي ٪ططيٯ ض٧بض 5 
  

٬ ْط٤ ٖطاضزاز  سبظ٦ب٨ ٦سيطيت ٬ ثط٪ب٦ٯ ضيعي ٚط٭ض ٦22/2/1359٭ضخ  5ـ  1605/54ٰبي ض٧بضٮ ـ ثرط٫ب٦ٯ 6

 ٚبضْط٦بيب٨ ٬ ٚبضٞطا٨ رٱت ٚبض ٦ًي٩ زض ٚبضٞبٰٱبي سبذت٧ب٪ي، تبسيسبتي، ضاٰسبظي.
 



 ـ ثب اي٩ ٫٦بٖػٯ ٬ پي٧ب٨ ٬ ارطاي آ٨ ٦ي ثبضس.ـ سبيط ٦ٗطضات ربضي ٚٯ ثٱط ٪ح٭ زض اضتجب 7 

 

 

 تبضيد:... . /... ./..                                             ٪ب٤ پيط٫ٱبز ز٫ٰسٮ:

 

 ٪ب٤ ٬ ٪ب٤ ذب٪٭ازٞي ٬ ا٦ؿبي ٦زبظ تًٱس آ٬ض ٬ ٦ٱط پيط٫ٱبز ز٫ٰسٮ:

 

 

ات ٬ ٦سئ٭٢يتٱبي ٪بضي اظ اي٩ پي٧ب٨ ٬ ٫٦بٖػٯ، ٦طاتت ٦طط٬ح زض اي٩ ْط٤ زض اضتجبـ ثب تٛب٢يّ ٬ ٬نبيّ ٬ اذتيبض 

 ٦٭ضز تبئيس ٬ ٖج٭٠ اي٩ ٫٦بٖػٯ ٞعاض ٬ ٚبضْط٦ب ٪يع ث٭زٮ ٬ زض اي٩ ٫٦بٖػٯ ٬ پي٧ب٨ ثسا٨ ي١٧ ذ٭اٰس ضس.

 

 

 زض پي٧ب٨()٪ب٤ ٬ ا٦ؿبي ٚبضْط٦ب ( زض ٫٦بٖػٯ)٪ب٤ ٬ ا٦ؿبي ٫٦بٖػٯ ٞعاض 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 تعهد نامه 

ټب ٸ ٶكطيبر ٲطثٹٌ ثٻ ٲكرهبر ٞٷي ٖٳٹٲي ٦بضټبي ٲرشٯٝ ٶبٲٻؾز ٦ٯيٻ يٹاثٍ ثرفديكٷٽبززټٷسٺ ٲشٗٽس ا

٦ٻ سٹؾٍ ؾبظٲبٴ ٲسيطيز ٸ ثطٶبٲٻ ضيعي ٦كٹض، ٸظاضر ثٽساقز، زضٲبٴ ٸ آٲٹظـ دعق٧ي، ٸظاضر ٦بض، سٗبٸٴ ٸ 

ٸ ٲٹؾؿٻ ٸظاضر ضاٺ ٸ قٽطؾبظي  ظيؿز، ؾبظٲبٴ ٶٓبٰ ٲٽٷسؾي ؾبذشٳبٴ،ضٞبٺ اػشٳبٖي، ؾبظٲبٴ حٟبْز ٲحيٍ

اؾشبٶساضز ٸ سح٣ي٣بر نٷٗشي ايطاٴ نبزض ٪طزيسٺ اؾز ضا زض َٹ٬ ٲسر اػطاي ٖٳٯيبر ٲٹيٹٔ ٲٷب٢هٻ ضٖبيز 

ټب ٸ ٲجبحض زض اؾٷبز ٸ ٲساض٤ ديٳبٴ )ثٻ ٖٯز حؼٱ ظيبز( زٮيٯي ٶبٲٻټب، آييٵٶٳبيس. ٖسٰ زضع ٶكطيبر، ثركٷبٲٻ

 ټب ٶرٹاټس ثٹز.ثط ٖسٰ ٲؿئٹٮيز ديٳبٶ٧بض زض ايٵ ظٲيٷٻ

ديكٷٽبز زټٷسٺ ٲشٗٽس اؾز ثب ٲُبٮٗٻ ٦بٲ٭ اؾٷبز ديٳبٴ ٸ ٶيع ثبظزيس اظ ٲح٭ اػطاي دطٸغٺ ٸ اَالٔ اظ ٦ٱ ٸ ٦يٝ 

٦بضټبي ٲٹيٹٔ ديٳبٴ ٸ ٲٹ٢ٗيز ػٛطاٞيبيي ٸ قطايٍ ٲحيُي ٸ ا٢ٯيٳي ٲح٭، ٶؿجز يٻ سٽيٻ ديكٷٽبز ا٢ساٰ 

 ٶٳبيس.

ذبَط ٖسٰ آ٪بټي اظ ٸيٗيز ا٢ٯيٳي ٸ اٲ٧بٶبر ٲحٯي ثسيٽي اؾز دؽ اظ ٣ٖس ٢طاضزاز ټيچ ٪ٹٶٻ ٖصض ٸ ثٽبٶٻ ثٻ 

 ٲٷ٣ُٻ اػطاي دطٸغٺ دصيطٞشٻ ٶٳي قٹز.

 

 

 

 ًبم ٍ ًبم خبًَادگي ـ ػوت ـ اهضبء هدبص ٍ تؼْذ آٍس ـ هْش پیـٌْبد دٌّذُ 

 

 

 



 ثِ تفىيه اجعا قْط ثلساجیفبضالة  ْبز ليوت ثطآٍضز پىيج تصفيٌِجسٍل پيك

ليوت پيكٌْبزی 

 ٍاحس )ضیبل(
 ـطحقـــ

ف
زی

ض
 

 
ثِ ّوطاُ ًمكِ جبًوبیی  ثرف فطایٌس، ؾيَیل، هىبًيه ٍ ثطق يلیصّعیٌِ عطاحی تف

 ذبًِپىيج زض ؾبیت تصفيِ
1 

 2 ّوطاُ ثب احساث وبًبل ٍضٍزی زثی ؾٌج التطاؾًَيهتْيِ، حول ٍ ًصت  

 
تْيِ، حول ٍ ًصت آقغبلگيط زضقت زؾتی ٍ ضیع هىبًيىی ذَزوبض ٍ زاًِ گيط هىبًيىی 

 ثِ ّوطاُ ؾبظُ ثتٌی الظم لجل اظ  هتؼبزل ؾبظ  ثسًِ ٍ توبهی اتصبالت اؾتٌلؽ اؾتيل جٌؽ
3 

 
وكی ٍ پوپبغ فبضالة ثِ اجطای ؾبظُ هرعى هتؼبزل ؾبظ ثِ ّوطاُ ؾيؿتن َّازّی، لَلِ

 پىيج ّوطاُ ثب ؾيؿتن وٌتطل ؾغح ذَزوبض قبهل ؾٌؿَض ٍ ؾبیط تجْيعات هطثَعِ
4 

 5 ای اؾتمطاض پىيجاجطای فٌساؾيَى ثتٌی ثط 

هيليوتط ٍ  6ثِ ضربهت زیَاضُ حسالل  ST37اظ ٍضق فَالزی  تْيِ ٍ ؾبذت اؾىلت فلعی پىيج 

 هيلويتط، ثِ ّوطاُ پطٍفيل ّبی فَالزی هٌبؾت، قبؾی وكی ٍ تمَیت قسُ 8ضربهت وف حسالل 
6 

-ISO 8501آهبزُ ؾبظی ؾغح ؾبظُ فلعی تَؾظ ػوليبت ؾٌس ثالؾت ثط اؾبؼ اؾتبًساضز  

1 Grade:SA3 
7 

 
گطم وليِ لَلِ ٍ  ضًگ آهيعی ٍ پَقف ؾغَح زاذلی ٍ ذبضجی پىيج ٍ پَقف گبلَاًيعُ

 هغبثك هكرصبت فٌی ّبی فلعیّب ٍ پيبزُ ضٍاتصبالت فَالزی، ًطزُ
8 

 
اظ  ثبالثط جْت ثرف اًَوؿيه ثِ ّوطاُ هَتَض ٍ هتؼلمبت ًصت قبهل ثبالثط اظوف، هيىؿط

 وبزیَاضُ ٍ هيلِ ضاٌّ
9 

 
ثلَئط َّازّی ثِ ّوطاُ الىتطٍهَتَض ٍ هجْع ثِ ؾيؿتن وبّف صسا ٍ عطاحی قسُ ثب 

 قطایظ وبضی هساٍم ٍ وليِ هتؼلمبت
10 

 11 زیؿىی ٍ وليِ هتؼلمبتزیفيَظض َّازّی  

 



 

ثْبی پيكٌْبزی 

 پيوبًىبض )ضیبل(
 قــــطح

ف
زی

ض
 

 

اتيلي ثب زاًؿيتِ  اظ جٌؽ پلی هتطهطثغ ثط هتطهىؼت 500پىيٌگ هسیبی هؼلك ثب ؾغح ٍیػُ 

 جْت جلَگيطی اظ ذطٍج آًْب اظ حَض َّازّی  ( ٍ هجْع ثِ تجْيعات ٍیػHDPEُثبال )
12 

 

ٍیٌيل ولطایس  ( ٍ پلیPSصفحبت الهال جْت ٍاحس تِ ًكيٌی اظ جٌؽ پلی اؾتبیطى )

(PVCفطم زازُ قسُ ثِ صَضت هؿتمين اظ گطاًَل، همبٍم زض ثطاثط اقؼِ هبٍضای ث ،) ٌفف ًَض

 ذَضقيس ٍ ػسم ًيبظ ثِ ؾبپَضت زض الثِ الی ثلَن ّبی الهال

13 

 14 پوپ لجي ثطگكتی ٍ پوپ ثبظچطذف ثِ ٍاحس آًَوؿيه ثِ ّوطاُ وليِ هتؼلمبت 

 
زٍظیٌگ پوپ(، هرعى پلی اتيلٌی، الىتطٍهَتَض، ) تعضیكولطظًی هبیغ قبهل پوپ ؾيؿتن 

 هيىؿط ٍ ؾيؿتن ایوٌی
15 

 
 16 تبؾيؿبت هَضز ًيبظ  ؾبیط   ٍهغبثك هكرصبت فٌی ی ـ، اتصبالت هىبًيىلَلِ ٍ قيطآالت

 

ّبی اتصبل ٍ ؾيؿتن ّبی تجْيعات ثطلی قبهل تبثلَثطق، وبثل وليِ تْيِ، حول ٍ ًصت

 وٌتطل
17 

 18 ّعیٌِ حول ٍ جطثميل 

 19 تجْيعات ّعیٌِ ًصت، تؿت ٍ ضاُ اًساظی 

 20 ًگْساضی ٍ تْيِ ًمكِ اظثيلتتْيِ زؾتَضالؼول ثْطُ ثطزاضی, ّعیٌِ  

 
، ثيوِ یه ؾبلِ ّعیٌِ ثْطُ ثطزاضی ٍ ًگْساضی یىؿبل قبهل ًيطٍی اًؿبًی، ولط هصطفی

 ٍ ... ثْطُ ثطزاضی ضاُ اًساظی وبضگبُ زض زٍضُ 
21 

 
ٍ یه ؾطی لَاظم ٍ  ّعیٌِ تْيِ ٍ تبهيي یىؿبل ّط گًَِ لغؼبت ٍ لَاظم یسوی هَضز ًيبظ

 ثطزاضی زٍضُ یه ؾبلِثْطُ تجْيعات هَضز ًيبظ 
22 

 

 



ثْبی پيكٌْبزی 

 پيوبًىبض )ضیبل(
 قــــطح

ف
زی

ض
 

 

ٍ  اًساظیجْت ؾبذت، ضاُ بظيَضز ًــه گطیز عاتيلَلِ ٍ اتصبالت ٍ ّطگًَِ تجْ طیؾب

 عيآًبل يیقسُ وِ زض ا يييثِ اؾتبًساضز تؼ یبثيجْت زؾت ِيتصف ؿتنياظ ؾ یثطزاضثْطُ

 ثساى اقبضُ ًكسُ اؾت.

23 

 

 ّبیٌِی، ّعپيوبًىبض یٍ ثبالؾط، ثيوِ ،پطؾٌل  ّبیٌِیوبضگبُ، ّع سىيٍ ثطچ عيتجْ ٌِیّع

-ٌِیّع طیزٍضُ ؾبذت ٍ ثْطُ ثطزاضی ٍ ؾبزض پطؾٌل وبضفطهب  ٍ ًظبضت زؾتگبُاظ  ییطایپص

 هكبثِ ّبی

24 

 

یب قطوت  ٍوكَض  ،ًَع ،ليوت ًبليع آجساگبًِ زض جساٍل  ّبی فَقپيكٌْبز زٌّسُ هَظف اؾت ثطای ّط یه اظ ضزیف*

 اضائِ ًوبیس. زض صَضت ػسم ایي اضائِ اًبليع پيكٌْبز هطزٍز ذَاّس ثَز.ثِ تفىيه  ضا ، تؼساز  تجْيعات هَضز ًيبظ ؾبظًسُ

 

ػالٍُ ثط جسٍل آًبليع فَق الظم اؾت پيوبًىبض جسٍل ظیط ضا ّن تىويل ٍ ثِ پيَؾت جسٍل آًبليع ليوت زض پبوت ج لطاض 

 زّس.

 

   ّبی ثرف ذطیس ٍ تبهيي تجْيعاتَع ّعیٌِهجو

  تجْيعات ًصت ٍ ّب ؾبظُّبی ثرف اجطا هجوَع ّعیٌِ

  یه ؾبلِ  ثطزاضیّبی فبظ ثْطُهجوَع ّعیٌِ

  ی ثِ صَضت همغَع پيكٌْبز غ لهج جوغ ول



 

 

 

چهارمحال و بختياریآب وفاضالب استان شرکت   

 

 

 

 

 

 

 چهارمفـصــل 
 

 ردادقـــراـه ــنـمـون 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 لشاسداد 

 

 ٲٹيٹٔ ٢طاضزاز :

ؿْش ثلذاخي ثِ ّوشاُ طشاحي ٍ اخشای  فبضالة ِیتلف حیاص پى یثشداسٍ  ثْشُ یاخشا، ًلت، ساُ اًذاص ،يطشاح ذ،یخش "

طشح  ثِ سٍؽ ثِ تبییذ وبسفشهب سػیذُ ثبؿذ.لجل اص اخشا  ّب ٍ هـخلبت فٌي وِ ، هطبثك ًمـِتبػیؼبت ػیَیل هشتجط

 "ٍ ػبخت

 

ايٵ ٢طاضزاز ثٻ ټٳطاٺ قطايٍ ٖٳٹٲي ٸ زي٫ط ٲساض٤ اٮحب٢ي آٴ ٦ٻ ي٥ ٲؼٳٹٖٻ ٚيط٢بث٭ س٧ٟي٥ اؾز ٸ ديٳبٴ 

 آ٢بي ثٻ ٶٳبيٷس٪ي يبضيثيٵ قط٦ز آة ٸٞبيالة اؾشبٴ چٽبضٲحب٬ ٸ ثرش 13قٹز، زض سبضيد  /  /   ٶبٲيسٺ ٲي

قٹز، اظ ي٥ ؾٹ ٸ قط٦ز... ... ... ... ... ثٻ ٶبٲيسٺ ٲي ٞطز ٦ٻ زض ايٵ ديٳبٴ ٦بضٞطٲب ي٫ٯطيٲٽٷسؼ ٢سضر ا... ث

ٶٳبيٷس٪ي... ... ... ... .. ثٻ قٳبضٺ طجز... ... ... ٸ ٦س ا٢شهبزي... ... ... ... ... .. ٦ٻ زض ايٵ ديٳبٴ، ديٳبٶ٧بض ٶبٲيــــسٺ 

 ٲٷ٣ٗس اؾز، قسٺ زضع بٴــديٳ ايٵ ٲساض٤ ٸ اؾٷبز زض ٦ٻ يــقطايُ ٸ ٲ٣طضار َج١ زي٫ط، ؾٹي اظ قٹز،ٲي

 ٪طزز.ٲي

 

 ـ هَضَع : 1هبدُ 

ٍ   یاخشا، ًلت، ساُ اًذاص ،يطشاح ذ،یخش"ټبي الظٰ ػٽز ٲٹيٹٔ ٢طازاز ٖجبضر اؾز اظ اٶؼبٰ ٦ٯيٻ ٞٗبٮيز

هشتجط،  لیَیػ ؼبتیتبػ یٍ اخشا يثِ ّوشاُ طشاح يفبضالة ؿْش ثلذاخ ِیتلف حیاص پى ثشداسیثْشُ

زض  "هب سػیذُ ثبؿذ. ثِ سٍؽ طشح ٍ ػبختوبسفش تبییذ ثِ وِ فٌي هـخلبت ٍ ّبهطبثك ًمـِ

 چٽبضٲحب٬ ٸ ثرشيبضي.اظ سٹاثٕ اؾشبٴ  ثطٸػٵقٽطؾشبٴ 

 :اؾزثط اؾبؼ حؼٱ ٖٳٯيبر ٸ ٲكرهبر ٲٷسضع زض اؾٷبز ٞٷي ٸ ٲساض٤ ديٳبٴ، ٖٳٯيبر ٲطثٹَٻ ثٻ قطح ظيط 

 ـ اٶؼبٰ َطاحي ٲٽٷسؾي دبيٻ

 بض٪بټيـ اػطاي َطاحي ٲٽٷسؾي سٟهيٯي ٸ ٲٽٷسؾي ٦

 ـ سساض٦بر، سأٲيٵ ٸ ٲٹٶشبغ ٲٹاز ٸ سؼٽيعار زاذٯي ٸ ذبضػي ثط اؾبؼ سحٹي٭ زض ؾبيز

 ـ ثبض٪يطي، سرٯيٻ، حٳ٭ ٸ ثيٳٻ ٲٹاز ٸ سؼٽيعار ٲٹضزٶيبظ زض ٲح٭ ٦بض٪بٺ ٸ اٶجبضزاضي ٲٷبؾت ٸ ٶ٫ٽساضي آٶٽب

 ـ ٦بضټبي ؾيٹي٭

 ـ ٖٳٯيبر ٦بث٭ ٦كي، ؾيٷي ٸ ٮسض٪صاضي، ٶهت اٮ٧شطي٧ب٬ ٸ ...

 اٶؼبٰ آظٲبيكبر الظٰ ـ



 ٲبٺ اظ سبضيد سحٹي٭ ٲٹ٢ز 12ـ ضاٺ اٶساظي ٸ ثٽطٺ ثطزاضي آظٲبيكي ثٻ ٲسر 

 ـ آٲٹظـ ٦بض٦ٷبٴ ثٽطٺ ثطزاض

 ـ اضايٻ سأييسيٻ اظ ؾبظٲبٴ حٟبْز ٲحيٍ ظيؿز زض ٲٹضز ٦يٟيز دؿبة ذطٸػي

 ضيد سحٹي٭ ٢ُٗي بس ټبي ٲٗشجط ثطاي ٦٭ سؼٽيعار ٸ ثرف ټبي ٦بض ثٻ ٲسر زٸ ؾب٬ اظـ اضائٻ ٪بضاٶشي

 ـ ثطَطٜ ٦طزٴ ٖيٹة ٸ ٶٹا٢م ٦ال ثط اؾبؼ ٲٹاز ٸ ٲٟبز ٢طاضزاز

 

 ثشای اخشای ػولیبت هـشٍحِ ثب هـخلبت ریل

 (MBBRضقس چؿجٷسٺ )ـ سهٟيٻ ٞبيالة اظ ٶٹٔ ثيٹٮٹغي٧ي 

 )ٲيبٶ٫يٵ ؾبٮيبٶٻ(ٲشطٲ٧ٗت زض قجبٶٻ ضٸظ  500ـ ػطيبٴ ٞبيالة ذبٰ : 

 ټبي ؾُحيسرٯيٻ ثٻ آةاؾشبٶساضز ؾبظٲبٴ حٟبْز ٲحيٍ ظيؿز ػٽز ٲُبث١  ٦يٟيز دؿبة ذطٸػيـ 

 ؾبظ٪يط ٸ ٲرعٴ ٲشٗبز٬٪يط، زاٶٻټٳطاٺ ثب ؾبظٺ ټبي آقٛب٬ـ ؾيؿشٱ سهٟيٻ ٞبيالة ديف ؾبذشٻ 

 ذٹاټس قس. ثط ضٸي ٞٹٶساؾيٹٴ ضٸي ؾُح ظٲٵ ٶهتـ ؾيؿشٱ سهٟيٻ ٞبيالة 

 قٹز.ة، دٳذبغ ٲيـ ٞبيالة ذبٰ اظ ٲرعٴ شذيطٺ ثٻ ؾيؿشٱ سهٟيٻ ٞبيال

 

 ـ اػٌبد ٍ هذاسن : 2هبدُ 

 ايٵ ديٳبٴ قبٲ٭ اؾٷبز ٸ ٲساض٤ ظيط اؾز :

 ـ ٢طاضزاز حبيط 1

 ـ قطايٍ ٖٳٹٲي ديٳبٴ 2

 ـ قطايٍ ذهٹني ديٳبٴ 3

 (1ـ اؾٷبز ٞٷي ديٳبٴ )ديٹؾز قٳبضٺ  4

قٹز يب ثيٵ َطٞيٵ ٢طاضزاز ـ اؾٷبز س٧ٳيٯي ٦ٻ حيٵ اٶؼبٰ ٦بض ثٻ ٲٷٓٹض اػطاي ٢طاضزاز ثٻ ديٳبٶ٧بض اثال٘ ٲي 5

آيس. ايٵ اؾٷبز ثبيس زض چبضچٹة اؾٷبز ٸ ٲساض٤ ٪طزز ٶيع ػعٸ اؾٷبز ٸ ٲساض٤ ديٳبٴ ثٻ قٳبض ٲيٲجبزٮٻ ٲي

 ديٳبٴ سٽيٻ قٹز. ايٵ اؾٷبز ٲٳ٧ٵ اؾز ثٻ نٹضر ٲكرهبر ٞٷي، ٶ٣كٻ، زؾشٹض ٦بض ٸ نٹضر ٲؼٯؽ ثبقس.

ټب ثٻ سطسيت آذطيٵ سبضيد نسٸض ثب سٹػٻ ثٻ ټب ٸ اٮحب٢يٻټب، نٹضر ٲؼبٮؽ، زؾشٹضاٮٗٳ٭انالحيٻ: 1تجلشُ 

 ټبي ٞٹ٠ زاضز، ٶؿجز ثٻ ضزيٝ ٲص٦ٹض زاضاي اٸٮٹيز ذٹاټس ثٹز.اضسجبَي ٦ٻ ثب ټط ي٥ اظ ضزيٝ

زض نٹضر ٸػٹز زٸ٪بٶ٫ي ثيٵ اؾٷبز ٸ ٲساض٤ ديٳبٴ، ٢طاضزاز ثط زي٫ط اؾٷبز ٸ ٲساض٤ ديٳبٴ اٸٮٹيز  :2تجلشُ 

يٍ ذهٹني، ؾذؽ قطايٍ ٖٳٹٲي زاضاي اٸٮٹيز اؾز ٸ ټط ٪بٺ زٸ٪بٶ٫ي ٲطثٹٌ ثٻ اؾٷبز زاضز ٸ دؽ اظ آٴ قطا



ټبي اػطايي ٸ ا٪ط زٸ٪بٶ٫ي ٲطثٹٌ ثٻ ثٽبي ٦بض ثبقس، ٲجٯٙ ٞٷي ثبقس، اٸٮٹيز ثٻ سطسيت ثب اؾٷبز ٞٷي ٸ ٶ٣كٻ

 ٢طاضزاز ثط زي٫ط اؾٷبز ٸ ٲساض٤ ٢طاضزاز اٸٮٹيز زاضز.

 

 تـخیق اٍلَیت هذاسن كشفب ثب وبسفشهب اػت. تزوش: ؿبیبى روش اػت دس ّش حبل

 

 ـ هجلغ پیوبى : 3هبدُ 

.......................................... ضيب٬ ٸ ٲجٯٙ ديٳبٴ )ثٻ حطٸٜ( ........................................................................................................

ٍ ٲٷسضع زض ٸ٬ آٶبٮيع ٢يٳز ٸ يٹاثااؾبؼ ػس.................................................... ضيب٬ اؾز ٦ٻ ثط )ثٻ ٖسز( ........

 قطايٍ ٖٳٹٲي ٸ ذهٹني ٲٷًٱ ثٻ ديٳبٴ ثبقس.

 

 

  ّبی ثرف ذطیس ٍ تبهيي تجْيعاتهجوَع ّعیٌِ

  ّبّبی ثرف اجطا ٍ هًَتبغ تجْيعات ٍ ؾبظُهجوَع ّعیٌِ

  یه ؾبلِ  ثطزاضیّبی فبظ ثْطٌُِهجوَع ّعی

  ی ثِ صَضت همغَع پيكٌْبز هجغ  جوغ ول

 

 

 

ثشای اخشای ػولیبت طشاحي ٍ  تزوش هْن : پیـٌْبد دٌّذُ هي ثبیؼت ایي كفحِ اص اػٌبد هٌبللِ )خذٍل آًبلیض لیوت

ي گشفتِ ٍ پغ اص ـجِ وپثِ سٍؽ طشح ٍ ػبخت( سا دٍ هشت يؿْش ثلذاخخبًِ فبضالة پىیح تلفیِ اخشاا ٍ ًگْذاسی

ثِ طَس خذاگبًِ آى سا هوَْس  ًبهِدػَت 3ـ  1ّبی خبلي ثش اػبع تَضیحبت اسائِ ؿذُ دس تجلشُ ثٌذ تىویل ػتَى

 گزاس ًوبیذ.تحَیل هٌبللِ "ج"وشدُ ٍ دس پبوت 

 

ٗٯ١ ديسا ٲجٯٙ ديكٷٽبزي ديٳبٶ٧بض ػساٸ٬ ٞٹ٠، ٲ٣ُٹٔ اؾز ٸ ثٻ ايٵ ٢طاضزاز ټيچ ٪ٹٶٻ سٗسيٯي س: 3تجلشُ 

ټبي شي٭ ضا ثسٸٴ ٢يس ٲحسٸزيز ٮحبِ ٶٳبيس ٦ٻ زض ايٵ ٲجٯٙ ٦ٯيٻ ټعيٷٻ٦ٷس. ديٳبٶ٧بض اشٖبٴ ٸ سأييس ٲيٶٳي

 ٶٳٹزٺ اؾز:

 ـ ٲسيطيز ثط اػطاي ذسٲبر سب اسٳبٰ ٦بض 1

 ـ اٶؼبٰ ٖٳٯيبر ٲٽٷسؾي دبيٻ، سٟهيٯي ٸ سٽيٻ ٶ٣كٻ ټبي اظثيٯز 2



ظٰ، ٲٹاز، ٲهبٮح، اثعاض آالر، ٲبقيٵ آالر ٸ ٚيطٺ ثب زض ٶٓط ٪طٞشٵ ٦ٯيٻ ـ سأٲيٵ ٢ُٗبر، سؼٽيعار، ٲشطيب٬، ٮٹا 3

 ا٢ساٲبر ٲٹضزٶيبظ قبٲ٭ ذطيس، ٲٹٶشبغ، ثبض٪يطي، حٳ٭ ، سرٯيٻ، اٶجبضزاضي، ٪بضاٶشي ٸ ٚيطٺ

ټبي ٲرشٯٝ ٦بضټبي ٲٽٷسؾي، سساض٦بر، اػطاء ضاټجطي ٸ ـ ټعيٷٻ ٶيطٸي اٶؿبٶي ٲٹضزٶيبظ ثطاي اٶؼبٰ ثرف 4

٣يٱ ٸ ٶيطٸټبي ٚيطٲؿش٣يٱ اظ ٢جي٭ ٖٹاٲ٭ ٲسيطيشي، ٲٽٷسؾي، ٞٷي، اػطايي، ؿشاضي ٸ .. اٖٱ اظ ٶيطٸټبي ٲثطزثٽطٺ

دكشيجبٶي، ازاضي، ٲبٮي، ذسٲبسي ٸ ؾبيط ٲؿش٣ط زض ٦بض٪بٺ ٸ يب ؾبيط ٲح٭ ټبي ٲطسجٍ ثب ٦بض ٦ٻ قبٲ٭ زؾشٳعز ٸ 

ض٪يطي آٶبٴ، َطح َج٣ٻ ثٷسي ٲكبٚ٭، ٲؿ٧ٵ، سٳبٰ ٲعايبي ٢بٶٹٶي ٸ ؾبيط ټعيٷٻ ټبي ٲطسجٍ ثب اؾشرساٰ ٸ ثٻ ٦ب

 ايبة ٸ شټبة، ٚصا، ايٳٷي، ٮٹاظٰ ايٳٷي، ٞٹر، ٶ٣م ًٖٹ قيٟز ٦بض زض قت ٸ ... اؾز.

 ـ ټعيٷٻ سٽيٻ ٲهبٮح ٸ سؼٽيعار ٸ ؾبيط ٲٹاز ٸ ا٢الٰ ٲٹضزٶيبظ، ثطاي اٶؼبٰ ٦بٲ٭ ٲٹيٹٔ ٢طاضزاز 6

ټب ٸ ... زض ٲطاح٭ ٲرشٯٝ زض ټٳٻ ټب، ثبظضؾيظٶي ټب، آظٲبيفٻټب، ٪ٳبٶټبي ٲطثٹٌ ثٻ اٶٹأ ٶ٣كٻ ثطزاضيـ ټعيٷٻ 7

 ټبي ٦بضي ٦ٻ ديٳبٶ٧بض ثطاي اػطاي نحيح ٦بض الظٰ ثساٶس.ثرف

 ټبي ٲطثٹٌ ثٻ حٟبْز ٸ ٶ٫ٽساضي اظ ٲهبٮح، سؼٽيعار، ٲبقيٵ آالر، ٦بضټبي احساص قسٺ ٸ ٚيطٺ.ـ ټعيٷٻ 8

ټبي ظٶس٪بٴ  سؼٽيعار ٸ ٲبقيٵ آالر زض ٦بض٪بٺ ٸ ٲحسٸزٺـ ټعيٷٻ ذسٲبر ٞٷي ٸ دكشيجبٶي ٞطٸقٷس٪بٴ ٸ ؾب 9

 ٖٳٯيبسي زض ٲٹاضز ٮعٸٰ.

ټبي دطزاذشي ثٻ ديٳبٶ٧بضاٴ ػعء، ٲٽٷسؾبٴ َطاح، ٞطٸقٷس٪بٴ ٸ نبحجبٴ ٮيؿبٶؽ، ثٻ ٲٷٓٹض اٶؼبٰ ـ ټعيٷٻ 10

 ټب ٸ ؾبيط ذسٲبر ٞٷي ٸ ٲٽٷسؾيټب، ثبظضؾي٦بضټبي ذطيس ٮيؿبٶؽ، ؾبذشٳبٴ ٸ ٶهت،آظٲبيف

يٵ، حٳ٭، ػبثؼبيي، ؾٹذز، ضٸٚٵ، ؾطٸيؽ، سٗٳيط ٸ ٶ٫ٽساضي، ٦طايٻ ٲبقيٵ آالر، ٢ُٗبر ٲـ ټعيٷٻ سأ 11

 يس٦ي، سؼٽيعار، اثعاض ٸ ٸؾبي٭ ٲٹضزٶيبظ ثطاي اٶؼبٰ ٦بٲ٭ ٲٹيٹٔ ٢طاضزاز

 ـ ټعيٷٻ اٶؼبٰ ٦بضټب، ذسٲبر ٸ سأٲيٵ ٲهبٮح ٸ سؼٽيعار 12

 بٶ٧بض، زض اػطاي ٦بضټبي ٲٹيٹٔ ٢طاضزازـ ټعيٷٻ ٲؿبٞطر ٸ ٶ٣٭ ٸ اٶش٣ب٬ ٦بض٦ٷبٴ ديٳ 13

عار، ٲبقيٵ آالر، ذٹاة ــطي، حٳ٭، سرٯيٻ، ٶهت ٸ ثطچيسٴ اٶٹأ سؼٽيــټبي ٲطسجٍ ثب ثبض٪يـ ټعيٷٻ 14

 آالر، اثعاضآالر، ٸؾبي٭ ذبل ٸ ٲٹاز ٲهطٞي ٲٹضزٶيبظ ثطاي اٶؼبٰ ٦بٲ٭ ٲٹيٹٔ ٢طاضزازٲبقيٵ

ټب زض ٦بض٪بٺ ٸ يب ثطزاضي اظ آٴ، ثٽطٺيسٴ ٦بض٪بٺ ٸ ٶ٫ٽساضي، حٟبْزثطچ ټبي ٲٹضزٶيبظ ثطاي سؼٽيع ٸـ ټعيٷٻ 15

 .ټبجٍ ثط آٴسټبي ػبضي ٲطػبټبي زي٫ط ٸ ذسٲبر ٸ ؾطٸيؽ

 ټبي ٖٳٯيبسيټبي ٲطثٹٌ ثٻ ذسٲبر ضٞبټي، ايٳٷي، حٟبْشي، ثٽساقشي، زضٲبٶي زض ٦بض٪بٺ ٸ ٲحسٸزٺـ ټعيٷٻ 16

٣طضار ػبضي زض ٦كٹض زض ٲؿيط اٶؼبٰ ٲٹيٹٔ ٢طاضزاز ضٖبيز ٸ ٖٳ٭ ټبي ٲطثٹٌ ثٻ ضٖبيز ٢ٹاٶيٵ ٸ ٲـ ټعيٷٻ 17

 ټب يطٸضي اؾز.ثٻ آٴ

 ټب َج١ ٲٟبز ٲٷسضع زض اؾٷبز ٢طاضزازٶبٲٻټب ٸ ثيٳٻٶبٲٻـ ټعيٷٻ سٽيٻ اٶٹأ يٳبٶز 18

 .ـ ٦ٯيٻ ٦ؿٹضار ٢بٶٹٶي قبٲ٭ ثيٳٻ، ٲبٮيبر ٸ ٖٹاضو ٲشٗٯ٣ٻ ٸ ٲطثٹٌ ثٻ ٢طاضزاز 19



اي، نٗٹثز يب ؾرشي، ثٹٌ ثٻ ٦ٯيٻ يطائت سٗٯ٣ي ثٻ ٦بض اظ ػٳٯٻ يطائت ثبالؾطي، ٲٷ٣ُٻټبي ٲطـ ټعيٷٻ 20

ټب زض َٹ٬ ٲسر ٢طاضزاز، ٦ؿٹضار ٸ دطا٦ٷس٪ي ٦بض، سساذ٭ ٦بض، ٦بض زض اضسٟبٔ، ٖٳ١ ٸ َج٣بر، اٞعايف ٢يٳز

ٻ َٹض ٦ٯي ټط ٶٹٔ ع اظ ٦كٹض، ضيؿ٥ سٛييط ٶطخ اضظ، ؾٹز ديٳبٶ٧بض ٸ ثضٖٹاضو ٢بٶٹٶي ٲشٗٯ٣ٻ زض زاذ٭ ٸ ذب

 يطيت سٗٯ٣ي زي٫ط

 ټبي ٲطثٹٌ ثٻ اضائٻ ذسٲبر ٶٓبضسي، ٞٷي ٸ ٦بضقٷبؾي زض َٹ٬ زٸضٺ سًٳيٵـ ټعيٷٻ 21

ټبي ٦بٲ٭ ػٽز ٲٽٷسؾي ٸ سٳبٰ ذُط حٹازص ثب دٹقف ټبي ٲطثٹٌ ثٻ ثيٳٻ ٲؿئٹٮيز ٲسٶي،ـ ټعيٷٻ 22

ټب ٸ ٸْبيٝ ٢بٶٹٶي ٸ ٢طاضزازي ٲؿئٹٮيز ټب، سأؾيؿبر ٲٹػٹز زض ٦بض٪بٺ،٦بضټبي ٲٹيٹٔ ٢طاضزاز، ؾبذشٳبٴ

 ٦بضٞطٲب ٸ زؾش٫بٺ ٶٓبضر زض ٲ٣بث٭ ټٳٻ حٹازص ٸ اقربل ح٣ي٣ي ٸ ح٣ٹ٢ي

 ثبقس.ټبيي ٦ٻ ثٻ ٶٹٖي ثٻ ايٵ ٢طاضزاز ٲطثٹٌ ٲيـ ټعيٷٻ ٲربَطٺ ٸ ٲؿئٹٮيز 23

 ٢طاضزازټبي ٲطثٹٌ ثٻ سأٲيٵ آة ٸ ؾٹذز ٲٹضزٶيبظ ػٽز اٶؼبٰ ٦ٯيٻ ٲٟبز ٲٹيٹٔ ـ ٦ٯيٻ ټعيٷٻ 24

ټب ٸ ٲٷب٣َي ٦ٻ ثٷب ثٻ يطٸضر اػطايي ٦بض سٹؾٍ ديٳبٶ٧بض ټبي ٲطثٹٌ ثٻ احساص ٸ سطٲيٱ ػبزٺـ ټعيٷٻ 25

 ٪طزز.زؾشرٹـ سٛييطار ٲي

ټب، اؾشبٶساضزټب ٸ ... زض ذهٹل ٦يٟيز ٖٳٯ٧طز زؾش٫بٺ اظ ټبي ٲطسجٍ ثب اذص ٲؼٹظټب، سأييسيٻـ ٦ٯيٻ ټعيٷٻ 26

 ٭ ٦بض يطٸضي ثبقس.ٲطاػٕ شي نالح ٦ٻ ثطاي سحٹي

 ثبقس.ټبيي ٦ٻ ثٻ ٶٹٖي ثٻ ٢طاضزاز ٲطسجٍ ٲيـ ټعيٷٻ ٦ٯيٻ سٗٽسار ٲٷسضع زض ٢طاضزاز ٸ ؾبيط ٲٹاضز ٸ ټعيٷٻ 27

ش4ُتجلشُ  ثشداسی ثِ : چٌبًچِ الصم ثبؿذ، پیوبًىبس دس حیي ولیِ هشاحل لشاسداد ؿبهل طشاحي، اخشا ٍ ْث

ّبیي ثِ طشح اٍلیِ اضبفِ وٌذ، ّیچ گًَِ پشداخت هبصادی اص هٌظَس دػتیبثي ثِ اّذاف طشح ٍاحذ یب لؼوت

 ایي ثبثت دسیبفت ًخَاّذ وشد. 

 

 ـ ًحَُ پشداخت : 4هبدُ 

ديف دطزاذز زض  ،ټيئز ٲحشطٰ ٸظيطاٴ 22/09/1394ٺ ٲٹضخ 50659/ر123402ٲهٹثٻ قٳبضٺ َج١ اٮٝ ـ 

ٸ ثب سٹػٻ ثٻ قطايٍ ديٳبٴ ٸ يطٸضر ٦بضٞطٲب  ي ٲٹضز ٢جٹ٬ ٦بضٞطٲب ٸ ثب ٶٓطٶٶبٲٻ ٲٗشجط ٢بٶٹ٢جب٬ اضائٻ يٳبٶز

 ٪يطز.سؿطيٕ زض اٶؼبٰ ٖٳٯيبر ٲٹيٹٔ زض اذشيبض ديٳبٶ٧بض ٢طاض ٲي

، ٶؿجز ثٻ سٷٓيٱ ػسٸ٬ ق٧ؿز ٦بض ديكطٞز ٞيعي٧ي ٸ ثب سٹػٻ ثٻ  ة ـ ديٳبٶ٧بض ٲٹْٝ اؾز زض دبيبٴ ټط ٲبٺ

سٹػٻ ثٻ ػسٸ٬ ق٧ؿز ٦بض ٸ َي  زضنس ٲجٯٙ ټط نٹضر ٸيٗيز ثب 75 نٹضر ٸيٗيز ٲٹ٢ز ا٢ساٰ ٶٳبيس.

ټبي ٻ سهٟيٻ قبٲ٭ د٧يغ ٸ ؾبظٺــقٹز. زض ٶٽبيز دؽ اظ اػطاي ٦٭ ٲؼٳٹٖيـٲطاح٭ ازاضي ٸ ح٣ٹ٢ي دطزاذز ٲ

، سٹؾٍ ٦بضٞطٲب  سبييس ٦يٟيز ذطٸػي دؿبة ٲٷُج١ ثط اؾشبٶساضزټبي ٲكرم قسٺسؿز ٸضاٺ اٶساظي ٸ  ػٷجي ٸ

 بث٭ دطزاذز ذٹاټس قس.ټبي ٢جٯي ٢زضنس ٲبٶسٺ اظ نٹضر ٸيٗيز 25



 

ؾٷٹار ٸ ؾبيط ح٣ٹ٠ ٢بٶٹٶي دطؾٷ٭ ٲٹضزٶيبظ ثطاي  دطزاذز ٦ٯيٻ زؾشٳعز ٸ ح١ اٮعحٳٻ، ٲعايب، ثيٳٻ، : 5تجلشُ 

 اٶؼبٰ ٸْبيٝ ٲحٹَٻ ثط اؾبؼ يٹاثٍ ٸ ٲ٣طضار ػبضي ثٻ ٖٽسٺ ديٳبٶ٧بض ٲي ثبقس.

ٻ َج١ ٲ٣طضار ػبضي يب آيٷسٺ ثٻ ٢طاضزاز دطزاذز ٦ٯيٻ ٖٹاضو، ٲبٮيبر ، ثيٳٻ ٸ ؾبيط ح٣ٹ٠ ٢بٶٹٶي ٦ :6تجلشُ 

 ٪ٹٶٻ ٲؿئٹٮيشي ٶرٹاټس زاقز.حبيط سٗٯ١ ٪يطز، ثط ٖٽسٺ ديٳبٶ٧بض ذٹاټس ثٹز ٸ ٦بضٞطٲب زض ايٵ ذهٹل ټيچ
 

 ـ تبسیخ تٌفیز، هذت، تبسیخ ؿشٍع وبس 5هبدُ 

 ضز اظ ٲٹاضز ظيط سح١٣ يبثس:ٹاٮٝ ـ سبضيد سٷٟيص ٢طاضزاز، سبضيري اؾز ٦ٻ آذطيٵ ٲ

 اٲًب ٢طاضزاز  ـ 1

ٶبٲٻ ٲٹا٣ٞز 7ـ اضائٻ يٳبٶز ٶبٲٻ ثبٶ٧ي حؿٵ اٶؼبٰ سٗٽسار سٹؾٍ ديٳبٶ٧بض ثٻ ٲيعاٴ سٗييٵ قسٺ زض ٲبزٺ  2

 ٢طاضزاز ٸ ثط اؾبؼ ٞطٰ ٲكرم قسٺ زض ٞه٭ ؾٹٰ اؾٷبز ٲٷب٢هٻ

 ٶبٲٻ ثبٶ٧ي ديف دطزاذز سٹؾٍ ديٳبٶ٧بضـ زضيبٞز ديف دطزاذز زض ٲ٣بث٭ اضائٻ يٳبٶز 3

 

يٳبٶ٧بض ٲٹْٝ اؾز اػطاي ٦بضټبي ٲٹيٹٔ ٢طاضزاز ضا ثالٞبنٯٻ دؽ اظ ٲٹطط قسٴ ٢طاضزاز قطٸٔ ٸ َج١ د تزوش:

 س٧ٳي٭ ٦ٷس.ضا ي ٦بضټب سثٷثطٶبٲٻ ظٲبٴ

ٲبٺ اظ سبضيد اٲًبي آٴ ٶبٞص ٸ ٲٹطط ٶكٹز، زض ايٵ نٹضر َطٞيٵ ٢طاضزاز زض دبيبٴ  6ټط٪بٺ ٢طاضزاز ْطٜ ٲسر 

ٰ زازٺ ٸ ثب ٲس ٶٓط ٢طاض زازٴ ٦ٯيٻ قطايٍ ٸ ػٹاٶت اٲط، ٶؿجز ثٻ اسربش سساثيط ٲسر ظٲبٴ ٲص٦ٹض ٲال٢بسي ضا اٶؼب

 الظٰ زض ايٵ ذهٹل سٹا١ٞ ذٹاټٷس ٦طز.

اؾز. ايٵ ٲسر سبثٕ سٛييطار  ثطزاضي آظٲبيكيٲبٺ ثٽطٺ 12ٲبٺ اػطا ٸ  6ٲبٺ قٳؿي قبٲ٭ 18ة ـ ٲسر ديٳبٴ 

 ٞه٭ ټكشٱ قطايٍ ٖٳٹٲي ديٳبٴ اؾز. ٲٹيٹٔ

قٹز ضيد ٶرؿشيٵ نٹضر ٲؼٯؽ سحٹي٭ ٦بض٪بٺ اؾز ٦ٻ دؽ اظ ٲجبزٮٻ ديٳبٴ، سٷٓيٱ ٲيبٔ ٦بض، سضيد قطٸبع ـ س

ديٳبٶ٧بض ٲشٗٽس اؾز اظ سبضيد سٗييٵ قسٺ ثطاي قطٸٔ ٦بض، زض ٲسر زٸ ټٟشٻ ٶؿجز ثٻ سؼٽيع ٦بض٪بٺ ثٻ ٲٷٓٹض 

 قطٸٔ ٖٳٯيبر ٲٹيٹٔ ديٳبٴ ا٢ساٰ ٶٳبيس.

 گشدد.بسگبُ خضء هذت صهبى پیوبى هحؼَة هيالصم ثِ روش اػت وِ صهبى تدْیض وتزوش : 

 

 ـ وؼَسات : 6هبدُ 

 ٪طزز:اظ ٲطحٯٻ دطزاذز ح١ اٮعحٳٻ ديٳبٶ٧بض ٲجبٮٛي ثٻ قطح شي٭ ٦ؿط ٲي

 ي ٲُبث١ ٢ٹاٶيٵ ؿٹضار ٲطثٹٌ ثٻ ثيٳٻ سبٲيٵ اػشٳب٦ٖـ  1ـ  6



 

ْط ٸ سأييس ٦بضٞطٲب اؾشطزاز ـ ٦ؿط حؿٵ اٶؼبٰ ٦بض ثٻ ٲيعاٴ زٺ زضنس ٦ٻ زض دبيبٴ ٢طاضزاز ٸ ٪عاضـ ٶب 2ـ  6

 ذٹاټس ثٹز.
 

 ـ تضویي حؼي اخشای تؼْذات : 7هبدُ 

زضنس ٲجٯٙ  5ديٳبٶ٧بض ثٻ ٲٷٓٹض سًٳيٵ حؿٵ اػطاي سٗٽسار ديٳبٴ ٸ يٳبٶز اٶؼبٰ ٲٟبز آٴ ٲي ثبيؿز ٲٗبز٬ 

بض اظ اػطاي ټط ٶبٲٻ ٲٗشجط ٢بٶٹٶي سؿٯيٱ ٦بضٞطٲب ٶٳبيس. زض نٹضر سرٯٝ ديٳبٶ٧اٸٮيٻ ديٳبٴ ضا ثٻ نٹضر يٳبٶز

ي٥ اظ سٗٽسار ايٵ ديٳبٴ، ٦بضٞطٲب ح١ ذٹاټس زاقز ثسٸٴ ټط٪ٹٶٻ سكطيٟبر ازاضي يب ٢ًبيي، ضاؾبً سًٳيٵ ٲعثٹض 

 ٸ ؾذطزٺ حؿٵ اٶؼبٰ سٗٽسار ضا ثٻ ٶٟٕ ذٹز يجٍ ٸ ٸنٹ٬ ٶٳبيس ٸ ديٳبٶ٧بض ح١ اٖشطاو ٶرٹاټس زاقز.

)ي٥ ؾب٬ دؽ اظ سبضيد سحٹي٭ ٲٹ٢ز ٦بض( ٸ ثب سأييس زض ٚيط ايٵ نٹضر سًٳيٵ ٲص٦ٹض دؽ اظ دبيبٴ زٸضٺ سًٳيٵ 

 ٖٳٯ٧طز ديٳبٶ٧بض سٹؾٍ زؾش٫بٺ ٶٓبضر آظاز ذٹاټس قس.

 

 ـ ًظبست ثش اخشای وبس 8هبدُ 

ٶٓبضر ثط اػطاي سٗٽساسي ٦ٻ ديٳبٶ٧بض ثط َج١ ٲٟبز ايٵ ديٳبٴ ٸ اؾٷبز ٸ ٲساض٤ ديٹؾز آٴ س٣ج٭ ٶٳٹزٺ ثٻ ٖٽسٺ 

٦ٻ ثب سٹػٻ ثٻ ٲٹاز ٞه٭ ؾٹٰ قطايٍ  اؾزح٣ٹ٢ي سٗييٵ قسٺ اظ َطٜ ٦بضٞطٲب ٦بضٞطٲب يب ٶٳبيٷس٪بٴ ح٣ي٣ي يب 

 قٹز.ٖٳٹٲي ديٳبٴ اٶؼبٰ ٲي
 

 ـ تؼذیل هجلغ پیوبى 9هبدُ 

 ٪يطز.ثٻ ايٵ ٢طاضزاز ټيچ ٪ٹٶٻ سٗسيٯي سٗٯ١ ٶٳي
 

 ـ خؼبست تأخیش وبس: 10هبدُ 

ٶٓبضر ثب ضٖبيز ٲٹاز ٞه٭ ټكشٱ قطايٍ  زض نٹضسي ٦ٻ ٲسر اٶؼبٰ ٦بض ثيف اظ ٲسر اٸٮيٻ ديٳبٴ ثبقس، زؾش٫بٺ

٦ٷس سب دؽ اظ سهٹيت ٖٳٹٲي ديٳبٴ ٸ ضؾيس٪ي ثٻ زالي٭ ديٳبٶ٧بض، ٲسر سأذيط ٚيط ٲؼبظ ديٳبٶ٧بض ضا سٗييٵ ٲي

 قطايٍ ذهٹني ديٳبٴ، ديٳبٶ٧بض ضا ٲكٳٹ٬ ػطيٳٻ ٶٳبيس. 7ـ  ٦8بضٞطٲب ٸ ثٻ قطح ٲبزٺ 

 ـ هؼئَلیت پیوبًىبس : 11هبدُ 

٧بض ٲؿئٹ٬ حؿٵ اػطاي ٦بٲ٭ سٗٽسار ٶبقي اظ ايٵ ديٳبٴ ثٻ قطح ٲٷسضع زض قطايٍ ٖٳٹٲي ٸ ـ ديٳبٶ 1ـ  11

ٸ زض ٢جب٬ ذؿبضار ٸاضزٺ ثٻ ٦بضٞطٲب )اٖٱ اظ آٴ ٦ٻ ٶبقي اظ زؾشٹضار ٲؿش٣يٱ ٸ ٚيطٲؿش٣يٱ  اؾزذهٹني 

آٴ ٦ٻ ٶبقي اظ ٢هٹض يب ديٳبٶ٧بض يب سؿبٲح ٸ سٗٯ٭ ٦بض٦ٷبٴ ٸ ٦بض٪طاٴ ديٳبٶ٧بض ثبقس( ؾججبً يب ٲجبقطسبً اٖٱ اظ 



ٸ ٲٗٷٹي ٸ س٣ٹيز ٲٷبٕٞ  ي٣يٱ، ٲبزشؿثٻ ػجطاٴ ذؿبضار ٲؿش٣يٱ ٸ ٚيط ٲ س٣هيط ثبقس، ٲؿئٹ٬ اؾز ٸ ٲ٧ٯٝ

 ثبقس.٦بضٞطٲب ٲي

ـ ديٳبٶ٧بض ٲٹْٝ اؾز دؽ اظ اسٳبٰ ٢طاضزاز ثب اثال٘ ٦شجي ٦بضٞطٲب ٶؿجز ثٻ ػٳٕ آٸضي ٲبقيٵ آالر ٸ  2ـ  11

 ضٸظ ا٢ساٰ ٶٳبيس. 20َي ٲسر سؼٽيعار آٸضزٺ ذٹز حسا٦ظط 

 

 ـ هوٌَػیت لبًًَي پیوبًىبس: 12هبدُ 

قٳؿي  1337زيٳبٺ  ٦22ٻ زض ٲٹ٢ٕ ٣ٖس ايٵ ديٳبٴ ٲكٳٹ٬ ٢بٶٹٴ ٲٷٕ ٲساذٯٻ ٲهٹة  ٦ٷسٲيديٳبٶ٧بض اٖالٰ 

 .ٶيؿز

 

 ـ ًـبًي دٍطشف: 13هبدُ 

 ثرتيبضي ضطٚت آة ٬ ْبؾالة استب٨ چٱبض٦حب٠ ٬ –٦يسا٨ ٖسس  –ضٱطٚطز ٪طب٪ي ٚبضْط٦ب: 

 

 :٪طب٪ي پي٧ب٪ٛبض 

 

 ـ ًؼخ لشاسداد: 14هبدُ 

ٶؿرٻ سٷٓيٱ ٪طزيسٺ ٸ ثٻ اٲًبي َطٞيٵ ضؾيسٺ  3سجهطٺ ٲي ثبقس ٦ٻ زض  8ٲبزٺ ٸ  ٢14طاضزاز حبيط ٲكشٳ٭ ثط 

 ٦ٻ ټٳ٫ي ح٧ٱ ٸاحس زاضٶس.
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 «قــطایــظ ذصـــَصـــی»

 

 اضزٲٹ اظ ثطذي س٧ٯيٝ سٗييٵ ٦ٻ ؾزا ٴديٳب ٖٳٹٲي يٍاقط اظ ازيٲٹ س٧ٳي٭ ٸ سٹييح زض ،ذهٹني يٍاقط يٵا

 ٶ٣ى ضا ٴديٳب ٖٳٹٲي يٍاقط ازٲٹ ٶسايسٹٶٳ ٺ٪بټيچ ٸ ؾزا ٺقس ٬ٲٹ٦ٹ ٴديٳب ذهٹني يٍاقط ثٻ ،ټبآٴ زض

 زٲٟب ثٻ سٹػٻ ٸٴثس ٸ سٷٽبيي ثٻ ،ذهٹني يٍاقط يٵا ٲرشٯٝ ازٲٹ سٟؿيط ٸ ي٪يطٶشيؼٻ ټط٪ٹٶٻ ضٸ، يٵا اظ. ٶس٦

 يٍاقط يٵا ازٲٹ زض ٞشٻض ض٦ب ثٻ ٸٜحط ٸ ضٺقٳب. ؾزا ضٖشجباثي ٴ،ديٳب ٖٳٹٲي يٍاقط زض آٴ ثٻ ٌٲطثٹ ٲبزٺ

 .ؾزا ٴديٳب ٖٳٹٲي يٍاقط زض آٴ ثٻ ٌٲطثٹ ٸٜحط ٸ ضٺقٳب ٴټٳب ،ذهٹني

ټٳطاٺ اؾٷبز ٸ ٲساض٤ ديٳبٴ ٶجبقس قطايٍ  ا٪ط قطايٍ ٖٳٹٲي ٲهٹة ؾبظٲبٴ ٲسيطيز ٸ ثطٶبٲٻ ضيعي ٦كٹض

ٲٹضخ  1088/102ـ  842/54ثٻ قٳبضٺ  ٖٳٹٲي اثال٘ قسٺ اظ ؾٹي ؾبظٲبٴ ٲسيطيز ٸ ثطٶبٲٻ ضيعي ٦كٹض

 .ايٵ ديٳبٴ حب٦ٱ اؾز ټبي انالحي آٴ ثطٸ ثركٷبٲٻ 3/3/1378

چٷبٶچٻ ٖٳٯيبر ٲٹيٹٔ ديٳبٴ ثسٸٴ اثال٘ ٦شجي ٦بضٞطٲب ثيكشط اظ ٲجٯٙ ٢طاضزاز قٹز سٗٽسي زض ٢جب٬ دطزاذز آٴ  

 ٸػٹز ٶرٹاټس زاقز.

 

 ٬يبض" اٴيطا ؾالٲيا ضيػٳٽٹ ؾٳيض ٬دٹ حسٸا يٲجٷب ثط اضزاز٢ط يٵا ٲبٮي ٲؿبئ٭ ٦ٯيٻ :6ـ  4ـ  1ـ  1 دُهب

 .اؾز

 آٴ اظ طـٚي ثٻ ٸ ؾزا ٺقس ٺيسز ٢طاضزاز 3 زٺٲب زيديكٷٽب ٢يٳز زض "ر" ثٷس ٔٲٹيٹ نسزض :2ـ  1 دُهب

 .زقٹٶٳي ٸزٺٞعا اضزاز٢ط ٲجٯٙ ثٻ ٬ٲ٣ٗٹ زؾٹ اٴٖٷٹ ٻـث يسـنزض

 .ؾزا ٺقس زضع ٲٷب٢هٻ زؾٷبا زض ٶبٲٻ ٣ٞزاٲٹ ٰٞط :6ـ  1 دُهب

 ٸٺٖال ثٻ ٦ذي ضزټب ٶؿرٻ 4 ٲكبٸض َطح ٦بضٞطٲب يب ثٻ ضديٳبٶ٧ب اض٤ٲس سحٹيٯي يټب ٶؿرٻ ضٺقٳب :8ـ  1 دُهب

 .اؾز AUTO CAD ٸ PDF يټبٞطٲز زض ٶي٧يٸٮ٧شطا ٶؿرٻ ٤ي

 اض٢ط زٺؾشٟبا ضزٲٹ ٲبٶيظ ټط زض ٶساثس حنال ٦ٻ يٶحٹ ټط ثٻ ضا ضديٳبٶ٧ب اض٤ٲس ؾزا ظٲؼب ٞطٲبض٦ب :10ـ  1 دُهب

 ايٵ ظٲيٷٻ ٶيبظي ثٻ أذص ضيبيز ديٳبٶ٧بض ٶساضز. زض ٸ ټسز

سٹاٶس ايٵ اؾٷبز قٹز ٸ ديٳبٶ٧بض ٶٳي: ٦ٯيٻ ٲساض٤ ٸ اؾٷبز ايٵ َطح اظ ٶٓط ٦بضٞطٲب ٲحطٲبٶٻ سٯ٣ي ٲي15-1هبدُ 

 ضا زض اذشيبض ٚيط ٢طاض زټس.

 ثٻ قطح ظيط اؾز: ا٪صاضي ٦بض ثٻ ديٳبٶ٧بضاٴ زؾز زٸٰٸقطايٍ  -4-4هبدُ 

 .يٹٔ ٢طاضزاز ضا ثٻ ٚيط ٸا٪صاض ٦ٷسسٹاٶس ثسٸٴ ٲٹا٣ٞز ٦شجي ٦بضٞطٲب سٳبٰ يب ٢ؿٳشي اظ ٲٹديٳبٶ٧بض ٶٳي (اٮٝ



 ثطاؾبؼ ان٭ ٶؿجي ثٹزٴ ٢طاضزازټب سؼٹيع ٦بضٞطٲب ثٻ ٸا٪صاضي ٢طاضزاز ثٻ ديٳبٶ٧بض زؾز زٸٰ ټيچ( ة

 ٲؿٹٸٮيشي ثطاي ٦بضٞطٲب ٶؿجز ثٻ سٗٽسار ايؼبز قسٺ ثطاي ديٳبٶ٧بض زض ٲ٣بث٭ ديٳبٶ٧بضاٴ زؾز زٸٰ

 .٦ٷسايؼبز ٶٳي

 جي ٦بضٞطٲب ٸ ثٻ ٲٷٓٹض سؿٽي٭ ٸ سؿطيٕ زض اػطاي ٢ؿٳز يب ٢ؿٳشٽبيي اظديٳبٶ٧بض دؽ اظ ٲٹا٣ٞز ٦ش( ع

 ٖٳٯيبر ٲٹيٹٔ ٢طاضزاز ٢طاضزازټبيي ثب قرم يب اقربل ثب ديٳبٶ٧بضاٴ ػعء ٲٷ٣ٗس ٦ٷس ٲكطٸٌ ثط آٴ

بض ٦ ٸػٻ ثٻ ٢ؿٳي ثبقس ٦ٻ اظ ديكطٞز ٲٳٷٹٔ زاضز. ايٵ ٸا٪صاضي ٶجبيس ثٻ ټيچ ،٦ٻ آٶبٴ ضا اظ ٸا٪صاضي ٦بض ثٻ ٚيط

 .َج١ ثطٶبٲٻ ث٧بټس ٸ ثٻ ټطحب٬ سحز ټيچ ٖٷٹاٴ اظ ٲؿئٹٮيز ٸ سٗٽسار ديٳبٶ٧بض ٶرٹاټس ٦بؾز

 ديٳبٶ٧بض ٲٹْٝ اؾز ضٖبيز ٦ٯيٻ ٢ٹاٶيٵ ٸ ٲ٣طضار ٲطثٹٌ ثٻ ٦بض ٸ اٲٹض اػشٳبٖي ٸ ... ٸ ټٳچٷيٵ( ز

ټبيي  ضا زض ٢طاضزاز ضيآة ٸ ٞبيالة اؾشبٴ چٽبضٲحب٬ ٸ ثرشيبټب ٸ يٹاثٍ ٖٳٯيبسي ٸ اػطايي قط٦ز زؾشٹضاٮٗٳ٭

ٶيع ٲٹْٝ ثٻ ضٖبيز آٶٽب  (زؾز زٸٰ)ٸ ديٳبٶ٧بض ػعء  ٦ٷسٶٳبيس، ٮحبِ ٲٷ٣ٗس ٲي (زؾز زٸٰ) ٦ٻ ديٳبٶ٧بض ػعء

 .اؾز

. زض يٳٵ ديٳبٶ٧بض انٯي اؾزټب ٲؿئٹٮيز ثب ديٳبٶ٧بض ثسيٽي اؾز زض نٹضر ٖسٰ ضٖبيز ٲ٣طضار ٸ زؾشٹضاٮٗٳ٭

 زټس.ٺ ثب ديٳبٶ٧بض ػعء ضا ثٻ ٦بضٞطٲب سحٹي٭ ٶؿرٻ اظ ٢طاضزاز ٲٷ٣ٗس ٲٹْٝ اؾز ي٥

 

 زازٺ ظٰال ضذُبا ٦شجبً اٸ٬ ٲطحٯٻ زض يٳٷيا اضزٲٹ ٖبيزض ٰٖس ثط ٲجٷي ٞطٲبض٦ب ٰٖالا ضرنٹ زض :8ـ  4 دُهب

 .قس ټساذٹ زضنب ٺ٪بض٦ب سُٗيٯي ضؾشٹز ٔٲٹيٹ اضس٧ط ثب .قسذٹاټس 

الظٰ ػٽز ٦ٟبيز ٲجٯٙ ديٳبٴ ػٽز سحٹي٭ ٦بض زض ثيٷي ټبي ٻ ثطآٸضزټب ٸ ديفديٳبٶ٧بضثبيس ٦ٯي :11ـ  4 دُهب

حسٸز ٲكرم قسٺ ضا ثٷٳبيس. زض نٹضسي ٦ٻ الظٰ ثبقس ټط ٪ٹٶٻ سؼٽيع يب ٸاحس ايبٞي، ٲبظاز ثط آٶچٻ زض َطح 

ثبقس ٸ اظ ايٵ ثبثز ټيچ اٸٮيٻ ايٵ اؾٷبز ديكٷٽبز قسٺ اؾز، ثٻ َطح ايبٞٻ قٹز، ديٳبٶ٧بض ٲٯعٰ ثٻ اٶؼبٰ آٴ ٲي

 ثٻ ٸي سٗٯ١ ٶرٹاټس ٪طٞز.٪ٹٶٻ زضيبٞشي 

انالح ٲؿيطټبي زؾشطؾي يب دطزاذز ٲجٯٛي ثبثز انالح آٴ  ايثط يسٗٽس ٪ٹٶٻ ټيچ ٞطٲبض٦ب :15ـ  4 دُهب

 سٹؾٍ ٦بضٞطٲب ٶساضز.

ذبٶٻ( ټٳبټٷ٫ي ديٳبٶ٧بض ٲٹْٝ اؾز ٢ج٭ اظ حٳ٭ سؼٽيعار سٹٮيس قسٺ ثٻ ٦بض٪بٺ )ٲح٭ سهٟيٻ :16ـ  4 دُهب

اي ٦ٻ ٶبقي اظ ٖسٰ اَالٔ ٦بضٞطٲب ٸ زؾش٫بٺ ٶٓبضر ٶؼبٰ زټس. ٲؿئٹٮيز ټط ٪ٹٶٻ ٸا٢ٗٻالظٰ ضا ثب زؾش٫بٺ ٶٓبضر ا

 اظ اٶش٣ب٬ سؼٽيعار ثٻ ؾبيز ثبقس، ثط ٖٽسٺ ديٳبٶ٧بض اؾز.

آة، ثط٠ ٸ ٪بظ زض ٲطاح٭ َطاحي ٸ ؾبذز ٶساضز. سٷٽب زض  سبٲيٵ ايثط يسٗٽس ٪ٹٶٻ ټيچ ٞطٲبض٦ب :19ـ  4 دُهب

ثطزاضي سٹؾٍ سبثٯٹ ثط٠ د٧يغ سهٟيٻ ٲشه٭ ذٹاټس قس ٸ ټعيٷٻ ثط٠ زض زٸضاٴ ثٽطٺثطزاضي ثط٠ ثٻ ٲطحٯٻ ثٽطٺ

 ٦بضٞطٲب دطزاذز ذٹاټس قس.



 ٺٲب زض ٺقس ٰٶؼبا يټبض٦ب اظ ٦بٲٯي اضـ٪ع ټٟشٻ اٸ٬ ټط ٲبٺ، ٴدبيب سب ٦ظطاحس ؾزا ٲٹْٝ ضديٳبٶ٧ب :21ـ  4 دُهب

 . زز٪ط ٬ؾباضسٽيٻ ٸ  ٸ زؾش٫بٺ ٶٓبضر طٲبٞض٦ب ػٽز ٶؿرٻ زٸ زض ثبيس اضـ٪عيٵ ا. ٶٳبيس سٽيٻ ضا٪صقشٻ 

 ٶؿجز سبذيط يب سؿطيٕ ٸ ديكطٞز اٴٲيع ٸ ثرف ټط زض ٺقس ٰٶؼبا يټب ٞٗبٮيز نسزض ٸ ٰحؼبا قبٲ٭ اضـ٪ع يٵا

 ٸ ٸغٺدط ٺقس ٰټٷ٫ب ثٻ يثٷسٴٲبظ ثطٶبٲٻ زػٹٸ ضرنٹ زض ټبض٦ب سبذيط الي٭ز ئٻاضا ٸ ةٲهٹ يثٷسٴٲبظ ثطٶبٲٻ ثٻ

 ٸ سرهم ٔٶٹ ز،ٲٹػٹ رالآ ٲبقيٵ ازسٗس ٸ ٔٶٹ ٺ،قس ٸاضز ٲهبٮح اٴٲيع ٸ ٔٶٹ ار،ذيطسب اٴػجط ضٸـ زديكٷٽب

 زض ض٦ب يټبضٸظ ازسٗس ،ٶؿجي َٹثزض ٸ اټٹ يٲبز ٸ ٶس٪يضثب قبٲ٭ اټٹ ٸ آة يٗيزٸ ز،ٲٹػٹ دطؾٷ٭ ازسٗس

 . زثٹ ټساذٹ ي٫طز ظٰال اضزٲٹ ٸ قت ٸ ضٸظ يټبقيٟز

 ٲكرم ٸرٲشٟب ټبيضٶ٩ ثب ثبيس ٢ج٭ ٺٲب ٸ ٺٲب آٴ زض ض٦ب اظ ثرف ټط ٺقس ٰٶؼبا يټبٞٗبٮيز ،ټباضـ٪ع سٽيٻ زض

 .ٶٳبيس ئٻاضا ٸ سٽيٻ ظٰال ازسٗس ثٻ ض٦ب ايػطا ح٭اٲط اظ ٶ٫يض يټب٧ٖؽ ٸٺٖال ثٻ. زز٪ط

 يب ٞطٲبض٦ب ؾزاذٹزض ضرنٹ زض. ثبقٷس ظٰال سٹييح ٸ يدضسب زاضاي ٸ زٺثٹ ؾبٶشيٳشط 18×13 زثٗبا ثب ثبيس ټب٧ٖؽ

 ٸ سٽيٻ ثبثز اي٪بٶٻاػس ذززادط .زقٹ زازٺ اض٢ط ټبآٴ ضذشيبا زض ثبيس ټب٧ٖؽ ٶي٧يٸٮ٧شطا ٭ٞبي ضر،ٶٓب ٺؾش٫بز

 .٪طٞز ټساٶرٹ سٗٯ١ ضديٳبٶ٧ب ثٻ ٞطٲبض٦ب ثٻ آٴ ئٻاضا ٸ ټب٧ٖؽ ئٻاضا

ثطزاضي اٲٷيز َطح ٸ سؼٽيعار ٲٹػٹز ديٳبٶ٧بض ٲٹْٝ اؾز زض ٦ٯيٻ ٲطاح٭ ؾبذز، ٲٹٶشبغ ٸ ثٽطٺ :22ـ  4 دُهب

ا سبٲيٵ ٶٳبيس. ټط ٪ٹٶٻ ٢هٹض زض ايٵ ظٲيٷٻ ثط ٖٽسٺ ديٳبٶ٧بض اؾز ٸ الظٰ اؾز ثٻ ٶحٹ ٲ٣شًي ذؿبضار ثٻ زض آٴ ض

ٸػٹز آٲسٺ ضا ػجطاٴ ٶٳبيس. ټيچ ٪ٹٶٻ دطزاذشي ٶٻ ثطاي سبٲيٵ اٲٷيز ٸ ٶٻ ثطاي ػجطاٴ ذؿبضار احشٳبٮي ثٻ 

 ديٳبٶ٧بض سٗٯ١ ٶٳي ٪يطز.

ي ٞطآيٷس، ؾبذز ٸ ـــزض َطاح Metcalf & Eddyٸ  WEF ،10Stateضٖبيز اؾشبٶساضزټبي :4ـ  5 زٺٲب

 ثطزاضي يطٸضي اؾز.ثٽطٺ

 :ٖجبضسٷس اظ ٶكطيبر ٲٷٓٱ ثٻ ٲكرهبر ٖٳٹٲي ديٳبٴ
  

 ، ٲكرهبر ٞٷي ٖٳٹٲي ٦بضټبي ؾبذشٳبٶي55ٶكـطيٻ قٳـبضٺ ـ  1

 101سٹنيٻ ټب ٸ ٲٗيبض ټبي دصيطـ ٲهبٮح ؾٷ٫ي ٲٹضز اؾشٟبزٺ زض ثشٵ. ٶ٣٭ اظ ٶكطيٻ ـ  2

 ٮٗٳ٭ سٽيٻ ٲهبٮح سٹٮيس، آظٲبيف سٗييٵ ٲ٣بٸٲز ٞكبضي ثشٵ ٸ يٹاثٍ دصيطـ ثشٵزؾشٹضا 3

 «آثب»ٞٹالز. ٞه٭ چٽبضٰ آييٵ ٶبٲٻ ثشٵ ايطاٴ  4

 «آثب»٦يٟيز ثشٵ. ٞه٭ قكٱ آييٵ ٶبٲٻ ثشٵ ايطاٴ  5

 ، ٲكرهبر ٞٷي ٖٳٹٲي ضاٺ101ٶكـطيٻ قٳـبضٺ  6

 ي ٦كٹض.ؾبظٲبٴ ٲسيطيز ٸ ثطٶبٲٻ ضيع 376ٸ  124، 123قٳبضٺ  ټبي ٶكطيٻ 7



، ٲكرهبر ٞٷي ٖٳٹٲي ٸ اػطايي سبؾيؿبر ثط٢ي ٦بضټبي ؾبذشٳبٴ ـ زٸ ػٯس )ػٯس اٸ٬: 110ٶكطيٻ قٳبضٺ  8

 (110-2ٸ ػٯس زٸٰ:  1-110

، 128-1)ػٯس اٸ٬:  ، ٲكرهبر ٞٷي ٖٳٹٲي سبؾيؿبر ٲ٧بٶي٧ي ؾبذشٳبٶٽب ـ ؾٻ ػٯس128ٶكطيٻ قٳبضٺ  9

 (128-3ٸ ػٯس ؾٹٰ:  128-2ػٯس زٸٰ: 

 ػٽز  يؿزظ ٲحيٍ حٟبْز ٴٲبظؾب اضزؾشبٶسا ٲُبث١ ثبيؿشي ٲي ةٞبيال ػيٸذط ةدؿب رٲكرهب

 ټبي ؾُحي ثبقس.سرٯيٻ ثٻ آة

 يټباضزؾشبٶسا ٖبيزض ثٻ ٰٲٯع ضديٳبٶ٧ب .ENLD FHAN .اؾز 

  اضزؾشبٶسا ٖبيزض ثٻ ٰٲٯع ٺٶسظؾب IEC ثبقسٲي ٮ٧شطي٧يا ارسؼٽيع ضزٲٹ زض. 

 يټباضزؾشبٶسا ٖبيزض ثٻ ٰٲٯع ٺٶسظؾب DIN يب ISO يب ANSI ٲرشٯٝ ايػعا ٸ ر٢ُٗب ضزٲٹ زض 

 .ثبقس ٲي ٲ٧بٶي٧ي

 حٟبْز ػٻزض ثب سجطيع غٴٲٹسٹ يب ٸ ٚطثي يدباضٸ ؾبذز ټبضٲٹسٹٸٮ٧شطا ٦ٯيٻ IP55  زض ٲٹاضز ٚيط

 . ثبقس Fؼ٦ال ٖبي١ ٸزض ٲٹاضز ٲؿشٛط٠  IP68ٲؿشٛط٠ ٸ 

 

 ٲٹضز اؾشٟبزٺ ٢طاض ذٹاټس ٪طٞز: آذطيٵ اٶشكبضار اؾشبٶساضزټب ٸ ٦سټبي ظيط، زض ػبئي٧ٻ ٦بضثطز زاقشٻ ثبقس

٦ٳيشٻ ثيٵ اٮٳٯٯي آٮٳبٴ،  IBCاٶؼٳٵ ٦بضټبي آثي آٲطي٧ب،  AWWAؾبظٲبٴ ثيٵ اٮٳٯٯي اؾشبٶساضز،  ISOـ 

BSI  ،ٲٹؾؿٻ اؾشبٶساضز اٶ٫ٯيؽANSI  ،اٶؿشيشٹ ٲٯي اؾشبٶساضز آٲطي٧بASTM  ،اٶؼٳٵ آظٲبيف ٲٹاز آٲطي٧ب

IIW  ،اٶؼٳٵ ثيٵ اٮٳٯٯي ػٹق٧بضيAWS ٵ ٲٯي ػٹق٧بضي آٲطي٧ب، اٶؼٳNEMA  اٶؼٳٵ ٲٯي سٹٮيس

اٶؿشيشٹ ٲٽٷسؾيٵ ثط٠ ٸ  IEEEاٶؼٳٵ ٲٽٷسؾيٵ ٲ٧بٶي٥ آٲطي٧ب،  ٦ASMEٷٷس٪بٴ سؼٽيعار اٮ٧شطي٧ي، 

اؾشبٶساضزټبي  IPSثطاي َطحي ثشٹٴ،  ACIثطاي ٲحبؾجٻ ٶيطٸي ظٮعٮٻ، آييٵ ٶبٲٻ  2800ثٹزػٻ، آييٵ ٶبٲٻ 

 قط٦ز ٲٯي ٶٟز ايطاٴ.

ب ثبيس زض ؾيؿشٱ ٲشطي٥ ٶكبٴ زازٺ قٹٶس. زض نٹضسي٧ٻ زض ٶ٣كٻ ټب يب اؾٷبز ٸاحسټبي زي٫طي ٲٹضز ـ سٳبٰ ٸاحسټ

 اؾشٟبزٺ ٢طاض ٪طٞشٻ ثبقٷس ثبيس ٲٗبز٬ )ٲشطي٥( زض ٦ٷبض آٶٽب ايبٞٻ قٹز.

ثٻ ظثبٴ  ټب ثبيؿشيټب ٸ ٚيطٺ ثٻ ٚيط اظ ٶ٣كٻټب، ثط٪ٻ ټبي اَالٖبسي، زؾشٹضاٮٗٳ٭ـ سٳبٲي اؾٷبز ٶٓيط سٗبضيٝ، ٶبٲٻ

ټب، ټبي سؼٽيعار، سبثٯٹټبي ٦ٷشط٬، اَب٥٢ٞبضؾي ثبقس. سٳبٰ ٮٛبر ث٧بض ثطزٺ قسٺ ضٸي دال٤ اؾٱ ٸ ثطچؿت

 ټبي سؼبضي ثبيس ثٻ ټط زٸ ظثبٴ ٞبضؾي ٸ اٶ٫ٯيؿي ثبقس.ټب ٚيط اظ ٖالٲزټب ٸ ٦بث٭ؾيٱ

 



 ٴ،ديٳب ٮٻزٲجب اظ دؽ ٦ٻ ؾزا ٺ٪بض٦ب سحٹي٭ ٲؼٯؽ ضرنٹ ٶرؿشيٵ يدضسب ،٢طاضزاز ظٚبآ يدضسب :1ـ  8 دُهب

 عـسؼٽي ثٻ ٶؿجز ټٟشٻ زٸ رٲس زض ض،٦ب ٸٔقط ايثط ٺقس سٗييٵ يدضسب اظ ؾزا ٲشٗٽس ضديٳبٶ٧ب. زقٹٲي سٷٓيٱ

 .ٶٳبيس ا٢ٰسا ٴديٳب ٔٲٹيٹ رٖٳٯيب ٸٔطـق ضٹـٲٷٓ ٻـث ٺبـ٪ض٦ب

 ٦ٻ ټسز ئٻاضا ػبٲٗي يياػطا سٟهيٯي ثطٶبٲٻ  ض،٦ب ظٚبآ اظ دؽ ټٟشٻ زٸ ٦ظطاحس ؾزا ٲٹْٝ ضديٳبٶ٧ب :3ـ  8 دُهب

 ٦ٻ ضيَٹ ثٻ ،ثبقس ٺقس زازٺ ٴٶكب ٴديٳب ٔٲٹيٹ يټبض٦ب ٲرشٯٝ ح٭اٲط ذبسٳٻ ٸ ٸٔقط سطسيت  يدضسب آٴ زض

 ٺؾش٫بز سٹؾٍ آٴ سهٹيت اظ دؽ ضٲص٦ٹ ثطٶبٲٻ. زز٪ط سحٹي٭ ٸ يبٞشٻ ذبسٳٻ ٴديٳب رٲس ْٜط زض ټبض٦ب ٦ٯيٻ

 . زثٹ ټساذٹ ٴديٳب ٔٲٹيٹ يټبض٦ب ايػطا ٤ٲال ٲبٶيظ ِٮحب ثٻ ٞطٲبض٦ب ٸ ضرٶٓب

 يټباضٞعا ٰٶط اظ ي٧ي ثٻ ٲؿٯٍ ٸغٺدط ٦٬ٷشط ؼقٷبض٦ب ٶٟط ي٥ ٲبٶيظؾب ضرچب زض ؾزا ٲٹْٝ ضديٳبٶ٧ب چٷيٵ ټٱ

Microsoft project ٸ Primavera ٶٳبيس ٲٗطٞي ضرٶٓب ٺؾش٫بز ثٻ ٸ سٗييٵ ضا . 

 

 ثٻ ضاٺ اٶساظي ٸقطٸٔ ثٽطٺ ثطزاضي آظٲبيكي زض  ضديٳبٶ٧ب ض٢هٹ اظ ٶبقي ظٲؼب ٚيط سبذيط ضرذؿب :7ـ  8 دُهب

 : زقٹ ٲي ٬نٹٸ ضديٳبٶ٧ب اظ يطظ سطسيت ٸ اٴٲيع

 ايػطا ثرف رٲس ٴدبيب زض ض،٦ب ديكطٞز يثٷس ٴٲبظ ثطٶبٲٻ ثٻ ٶؿجز ضديٳبٶ٧ب ض٢هٹ اظ ٶبقي ٪يزٞشبا ٣ٖتـ 

سٍصاًِ هجلغ پٌح هیلَى  ض،٦ب سحٹي٭ ٸ ٰسٳبا زض سبذيط ضٸظ ټط اظاي ثٻ ٸ ززٲي٪ط ٲحبؾجٻ (ٺٲب قفاضزاز )٢ط

 . زز٪طٲي ٦ؿط ضديٳبٶ٧ب ي٫طز رٲُبٮجب ټط٪ٹٶٻ يب يٗيزٸ ضرنٹ اظ سیبل

 قٳؿي ٺٲب ي٥ اظ ثبيؿزٶٳي زز،٪ط ٲي ٮص٦طا ٠ٞٹ يٱاػط ٬ٲكٳٹ ٦ٻ ضديٳبٶ٧ب ظٚيطٲؼب سبذيط ٦ظطاحس: سص٦ط

ايٱ ػط ٬ٖٳبا ثط ٸٺٖال زاضز ح١ ٞطٲبض٦ب ،٦ٷس ٸظسؼب ٺٲب ي٥ اظ ظٲؼب ٚيط ارسبذيط ٦ٻ سيضنٹ زض. ٶٳبيس ٸظسؼب

 زض. ٶٳبيس ا٢ٰسا ٴديٳب ٖٳٹٲي يٍاقط 15-2 زٺٲب زض ضعٲٷس يٍاقط ثب ٲُبث١ اضزاز٢ط ػبٶجٻ ي٥ ٞؿد ثٻ ٶؿجز

 ٲبٮي اٴػجط ايثط ٶساسٹ ٲي ٞطٲبض٦ب ض،ديٳبٶ٧ب يؾٹ اظ ارسٗٽس اظ ثرف ټط ايػطا ٰٖس ٸ ضرذؿب ازيطا ضرنٹ

 .ٶٳبيس ٦ؿط يب سأٲيٵ ضديٳبٶ٧ب يټب زٺؾذط ٸ ٲٻټبٶب يٳبٶز ٲح٭ اظ سٷبؾت ثٻ ضا آٴ ضر،ذؿب

 .ز٪يطٶٳي سٗٯ١ ض،ٲ٣ط ٲٹٖس اظ سطظٸز س٧ٳي٭ زاـدب اضزاز٢ط يٵا ثٻ :13ـ  8 دُهب

 ٭ـسحٹي اظ ؽـد. زٹـقٲي زضنب ٲٹ٢ز سحٹي٭ ټيا٪ٹ ،٢ماٶٹ ٕٞض ٸ رٲبيكبآظ ٦ٯيٻ ٴدبيب اظ دؽ :1ـ  9 دُهب

 رٲس ٴدبيب زض. زثٹ ټساذٹ ؾيؿشٱ اظ ٲبيكيآظ زاضيثط ٺثٽط ٬ٲؿئٹ قٳؿي ٺٲب 12 رٲس ثٻ ضديٳبٶ٧ب ض،بـ٦ زـٲٹ٢

 ٸ ٞطٲبض٦ب سبييس ثب ثبقس قشٻاٶس زػٹٸ ٲك٧ٯي ٦ٻ سيضنٹ زض ض،ديٳبٶ٧ب سٹؾٍ ٲبيكيآظ زاضيثط ٺثٽط ٺبـٲ 12 ٴبـٲظ

  .قس ټساذٹ آظاز ض٦ب ٰٶؼبا حؿٵ ٶبٲٻ يٳبٶز ٸ قس ټساذٹ ٪طٞشٻ سحٹي٭ ضديٳبٶ٧ب اظ ؾيؿشٱ ضرٶٓب ٺؾش٫بز

  شٻـقزا يبيزض ةٞبيال سهٟيٻ ؾيؿشٱ زٖٳٯ٧ط اظ ٞطٲبض٦ب ٦ٻ سيضنٹ زض ،ٲٹ٢ز سحٹي٭ يدضسب اظ دؽ ٬ؾب ي٥

 .  زز٪طٲي آظاز ارسٗٽس ٰٶؼبا حؿٵ ٶبٲٻيٳٷبٶز ٸ قس ټساذٹ زضنب ٢ُٗي سحٹي٭ ټيا٪ٹ ،ثبقس



قسٺ ٶساضز. ٦بضٞطٲب ثٻ ثطزاضي ي٥ ؾبٮٻ ټيچ ٪ٹٶٻ ٲبٮ٧يز ٸ ح٣ي ثط دؿبة سٹٮيس ديٳبٶ٧بض زض ٲسر ظٲبٴ ثٽطٺ -

 سكريم ذٹز آٴ ضا زٕٞ ذٹاټس ٦طز.

 يٲٹضز ٶٓط٦بضٞطٲب اظ اؾشبٶساضزټب يدؿبة، قبٲ٭ دبضاٲشطټب زيٟي٦ سييالظٰ ػٽز سب ټبيفيآظٲب ٷٻيټع -

 ك٫بٺيدؿبة، آظٲب زيٟي٦ يبثيثط ٖٽسٺ ٦بضٞطٲب اؾز. ٲال٤ اضظ ٧جبضي٣ٍٞ  ؿزيظ ٍيؾبظٲبٴ حٟبْز ٲح

اٸ٬، دؿبة ٲٹضز  طسجٻٶشٹاٶس زض ٲ ٳبٶ٧بضياؾز. چٷبٶچٻ د يبضيٴ چٽبضٲحب٬ ٸ ثرشقط٦ز آة  ٸ ٞبيالة اؾشب

سٹؾٍ قط٦ز آة ٸ ٞبيالة  فيآظٲب ٳبٶ٧بضيثٷب ثٻ زضذٹاؾز د ي٦بضٞطٲب زټس، زض زٞٗبر ثٗس ٭يضا سحٹ سييسب

شٳس ٲٗ ټبيك٫بٺيٲهٹة آظٲب ټبيآٴ َج١ سٗطٞٻ ټبيٷٻيٸ ټع قٹزياٶؼبٰ ٲ يبضياؾشبٴ چٽبضٲحب٬ ٸ ثرش

-زٸضاٴ ثٽطٺ كبريآظٲب يټبٷٻي٦ؿط ذٹاټس قس. ټع ٳبٶ٧بضيد زياظ نٹضر ٸيٗ ؿزيظ ٍيؾبظٲبٴ حٟبْز ٲح

ثط ٖٽسٺ ٦بضٞطٲب  ثٻ قطٌ حّٟ ٦يٟيز دؿبة زض حسٸز اؾشبٶساضزټبي ٲٹضز ټسٜ ٢طاضزاز ؾبٮٻ٥ي ثطزاضي

 قٹز.زضيبٞز اٶؼبٰ ٲي زض ٚيط ايٵ نٹضر ټعيٷٻ ټب ثط ٖٽسٺ ديٳبٶ٧بض ٸ ثٻ ضٸـ اقبضٺ قسٺ ذٹاټس ثٹز.

 

 .٦ٷس ٶٳي اديس سٗٯ١ سٗسيٯي ٪ٹٶٻ ټيچ ٴديٳب يٵا ثٻ :8ـ  13 دُهب

ديف  ،ټيئز ٲحشطٰ ٸظيطاٴ 22/09/1394ٺ ٲٹضخ 50659/ر123402ٲهٹثٻ قٳبضٺ َج١  :2ـ  14 دُهب

ثٻ قطايٍ ديٳبٴ ٸ  ٸ ثب سٹػٻ ٸ ثب ٶٓط ٦بضٞطٲب ي ٲٹضز ٢جٹ٬ ٦بضٞطٲبٶٶبٲٻ ٲٗشجط ٢بٶٹدطزاذز زض ٢جب٬ اضائٻ يٳبٶز

 ٪يطز.يطٸضر سؿطيٕ زض اٶؼبٰ ٖٳٯيبر ٲٹيٹٔ زض اذشيبض ديٳبٶ٧بض ٢طاض ٲي

ٺ زؾشٟبا ثرف يٵا زض ٺقس ٦طش ٮيؿز اظ ثبيؿزٲي ٸغٺ،دط ظٶيب ضزٲٹ ارسؼٽيع سٽيٻ ايثط ضديٳبٶ٧ب  :5ـ  14 دُهب

 ٦ٻ ثبقس قشٻزا سٳبي٭ ضديٳبٶ٧ب يب ٸ ٺٶكس ضٺقبا آٴ ٸضٶسٸ ثٻ ثرف يٵا زض ٦ٻ يـ٢ُٗبس ٸ ارسؼٽيع ايثط. ٶٳبيس

 ټٳبټٷ٫ي ثط ٲجشٷي ٞطٲبض٦ب سبييس ثب ثبيؿشي ٶٽبيي ةٶشربا ،ٶٳبيس سٽيٻ ٮيؿز يٵا اظ ضعذب ايٺقٷسٸٞط اظ ضا ټبٴآ

 . ثبقس آٴ ييضآ٦ب ٸ ٸغٺدط ثب ٶٓط ضزٲٹ ٺؾش٫بز

 ضرنٹ زض ٸ زٺٶٳٹ يٻااض ديٹؾز يٵا ٸ٬ػس ٲُبث١ ضا زذٹ ٶٓط ضزٲٹ ٴٶس٪بظؾب ٸ ارسؼٽيع ثبيؿشي ضديٳبٶ٧ب

 ،ضديٳبٶ٧ب زديكٷٽب زض ٺقس ئٻاضا ٮيؿز سهٹيت اظ دؽ ٦ٻ ؾزا ثسيٽي. ټسز ٰٶؼبا ضا زذٹ ذطيس ٞطٲبض٦ب سهٹيت

 ٸ زٺٶجٹ ٢٬جٹ ضزٲٹ ٺٶكس ٢يس ضٲص٦ٹ ٮيؿز زض ٴٶبٲكب ٦ٻ قٷس٪بٶيٸٞط اظ ٲيٷٻظ ټط زض ٸ ٮي٭ز ټط ثٻ ذطيس

 ظٶيب ضزٲٹ ٮيٸ ٺٶكس ٦طش ٮيؿز زض ارسؼٽيع ثطذي اليٯيز ٻث ٪طا.  قس ټساذٹ زازٺ ثط٪كز ٺ يب سؼٽيعؾش٫بز

 حبٮز يٵا زض. زث٫يط ضا ٸي سهٹيت ٸ زٺٶٳٹ ٰٖالا ٞطٲبض٦ب ثٻ ضا ٶٓط ضزٲٹ ٺقٷسٸٞط ٰٶب ضديٳبٶ٧ب ثبيؿشي ،ؾزا

 .زاضز ػحيزاض ذٯيزا ثط ػيضذب ٺٶسظؾب

 

 



 

Subject Manufacturer Company Country of Origin 

Submercible wastewater 
pump 

Ebara/ Grundfos / HOMA 
Japan/Denmark / 

Germany 

Blower ROBUSHCI/ PARS VACUME/ AERZENER Germany / Iran / Italy 

Flanges ARAK MACHINERY CO / GHARB FLANGE/ FORGING Iran 

Diffuser ECOLOGIX/ SUPRATEC/ JAGER USA/ Germany 

ATTACH GROWTH PACKING ANOX CALDNESS / 2H Germany 

Electrodes and Welding Rods ESAB / AMA USA/ Iran 

Paints PAJAK / RONAS Iran 

Insulation PASHM & SHISHEH IRAN/ PASHM SANG IRAN Iran 

Dosing Pumps PROMINENT/ALDOS/ETATRON Germany / Italy 

Metal Sheets MOBARAKEH STEEL CO/ AMIR KABIR KASHAN Iran 

Gaskets 
GHARB FLANGE / MASHHAD WASHER/ TAJHIZAT E 

SANATE 
Iran 

Plastic Tanks Tabarestan Iran 

Bolts & Nuts 
COBEN SAZ/ INDUSTRIAL BOLTS & NUTS CO/ PARS 

PICTH/ PART SAZI MASHAD 
Iran 

Polyethylene Pipe IEM/ IRAN DERIP/ JAHAD ZAMZAM Iran 

UPVC Pipe & Fittings Cepex / Pimtas / Hydropool / FIP Spain / Turkey / Iran 

UPVC Valve Cepex / Hidroten Spain 

HDPE Fittings Anhar Etesal / Polyrood / Takab Ettesal Iran 

Stainless Steel Pipe Certified vendors European Community 

Anoxic Mixer Certified vendors European Community 

Gate Valve Haft E Tir / FICO / KARIZ Iran 

Check Valve Haft E Tir / FICO Iran 

Galvanized Metal Pipe SAVEH/ SEPENTA Iran 

Sludge Pump Ebara / Grundfos / BERKEH Japan/Denmark/ Iran 

Ultrasonic Flow Meter E+H - 

Gas Ball Valve SHIR GAS IRAN / AZAR Iran 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

هجٌبی پطزاذت هجلغ لطاضزاز ثط اؾبؼ صَضت ٍضؼيت اضائِ قسُ ثط اؾبؼ جسٍل  :7ـ  14 دُهب

 ثبقس:ثِ قطح ظیط هیٍ تبیيس ًظبضت قىؿت وبض 

اٶؼبٰ ٲحبؾجبر ٞطآيٷسي ٸ سٽيٻ ٶ٣كٻ ػبٶٳبيي 

د٧يغ زض ؾبيز سهٟيٻ ذبٶٻ
1

PFD 1سٽيٻ ٶ٣كٻ

2سٽيٻ ٶ٣كٻ ټبي اػطايي د٧يغ

1سٽيٻ ٶ٣كٽبي سأؾيؿبر ٲ٧بٶي٧ي

1سٽيٻ ٶ٣كٻ ټبي سأؾيؿبر ثط٢ي

2525ذطيس ٸسؼٽيعار انٯي د٧يغ 

22اػطاي اؾ٧ٯز ٸ ثسٶٻ ٞٯعي د٧يغ

5اػطاي ٖٳٯيبر ؾٷسثالؾز ٸ ضٶ٩ آٲيعي

2اػطاي ٞٹٶساؾيٹٴ د٧يغ

1ٖٳٯيبر حٳ٭ د٧يغ

2525

1212

22

ٍ ثْشُ ثشداسی پىیح تلفیِ خبًِ ؿْش ثلذاخي خذٍل ؿىؼت وبس طشاحي، خشیذ،اخشا، ًلت 

ٶهت سؼٽيعار سؿز ٸ ضاٺ اٶساظي

ثٽطٺ ثطزاضي زض َٹ٬ زٸضٺ ي٧ؿبٮٻ

سٽيٻ ٪عاضـ ٸ زؾشٹضاٮٗٳ٭ ثٽطٺ ثطزاضي 
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  .گیشددس پشداخت ثِ ایي لشاسداد تؼلك ًوي  تبخیش ستخؼبّیچ گًَِ   :8ـ  14 دُهب



 اٶؼبٰ ذٹاټس قس. "ضيب٬"يٳبٶ٧بض ٲٷحهطا ثط اؾبؼ ٸاحس دٹ٬ ٲٯي ٦كٹض ټبي ٦بضٞطٲب ثٻ ددطزاذز: 15-14هبدُ 

/ 53869٪ب٦ٯ تسطيى زض ض٬٪س ثبظٞطت اتجبو اُْب٪ي ٦٭ؾ٭و تػ٭يت ٪ب٦ٯ ض٧بضٮ ثط اسبس ٦ٓبز آئي٩ :2-15هبدُ 

٦طـبٰسٮ ٰـط ٞ٭٪ـٯ     استٓبزٮ اظ ٚبضٞطا٨ اُْب٪ي ثس٨٬ پط٬ا٪ٯ ٚبض ٫٧٦٭و ثـ٭زٮ ٬  ٦26/9/82٭ضخ  ش 29507ت 

ت٭ا٪س ثٯ است٫بز آ٨، ر٣ّ زض اي٩ اضتجبـ ثٯ ٫٦ع٢ٯ حػ٭٠ يٛي اظ ضطايف ْسد پي٧ب٨ ٧٣ٖساز ضسٮ ٬ ٚبضْط٦ب ٦يت

 ٖطاضزاز ضا ْسد ٪٧بيس. 

 ټبي ٲطثٹَٻ ثٻ قطح شي٭ ثٻ ٖٽسٺ ديٳبٶ٧بض اؾز:دطزاذز ټعيٷٻ ٲؿٹٮيز ثيٳٻ ٸ  :1ـ18هبدُ 

 ٺ ثٻ اقربل طبٮض ثسٸٴ ٶبٰ ٸ ثٻ سٗساز حسا٢٭ ؾٻ ٶٟط ػبٶي ٸاضز ټبي ٲبٮي ٸثيٳٻ ٲؿٹٮيز ٲسٶي ٶبقي اظ ذؿبضر

 

 حسالل پَقف ّبی ثيوِ ای هَضز زضذَاؾت

ـ زض ز٬ضٮ سبذت ٬ ٪ػت تزٱيعات ٬  ثٱطٮ ثطزاضي يٙ سب٢ٯ ٦حس٬زٮ ٦ٛب٪ي تحت پ٭ضص ضب١٦  1

طاض ٦ي اٖب٦تٟبٮ ٚبضٞبٰي يب ٰط اٖب٦تٟبٰي ٚٯ ثٯ غ٭ضت ٦٭ٖت ت٭سف پي٧ب٪ٛبض زض اذتيبض ٚبض٫ٚب٨ ذ٭ز ٖ

 ٞيطز ٪يع ثبضس.

ـ  زض ز٬ضٮ  سبذت ٬٪ػت تزٱيعات ثٱطٮ ثطزاضي يٛسب٢ٯ ٰعي٫ٯ ٰبي پعضٛي ٪بضي اظ ح٭ازث تحت  2

 (قجٕ يطِ ثي٧بضستب٨ يب ٦طٚع زض٦ب٪ي)پ٭ضص ثي٧ٯ ٪ب٦ٯ ثطاسبس غ٭ضتحسبة اضائٯ ضسٮ اظ س٭ي پي٧ب٪ٛبض 

 ٬ تب سّٗ تًٱسات ٫٦سضد زض ثي٧ٯ ٪ب٦ٯ رجطا٨ ض٭ز.

٬ضٮ سبذت ٬٪ػت ٬ثٱطٮ ثطزاضي يٙ سب٢ٯ َطا٦ت ْ٭ت ٬ ٪ٗع يؿ٭ تحت پ٭ضص ثي٧ٯ ٪ب٦ٯ تب ـ  زض ز 3

 سّٗ تًٱسات زض غ٭ضت احطاظ ٦سئ٭٢يت پي٧ب٪ٛبض ت٭سف ثي٧ٯ ٞط، ثس٨٬ ضاي زازٞبٮ پطزاذت ٞطزز.

ـ  زض ز٬ضٮ سبذت ٬٪ػت  ثٱطٮ ثطزاضي يٙ سب٢ٯ ٦كب٢جبت سبظ٦ب٨ تب٦ي٩ ارت٧بيي ٬ سبظ٦ب٨ ذس٦بت  4

ٖب٪٭٨  66ي زض ٖجب٠ ح٭ازث ٫٦زط ثٯ ْ٭ت ٬ تٗع يؿ٭ ٚبض٫ٚب٨ پي٧ب٪ٛبض ٦٭ؾ٭و تجػطٮ يٙ ٦بزٮ زض٦ب٪

 تب٦ي٩ ارت٧بيي تحت پ٭ضص ٖطاض ٞيطز.

ـ زض ز٬ضٮ سبذت ٬٪ػت ٦سئ٭٢يت ٦ٱ٫سسي٩ ٪بنط ٬ ٦ٱ٫سسي٩ ٦طب٬ض ٬ ٚبضْط٦ب زض ٖجب٠ غس٦بت رب٪ي  5

 ٬اضز ثٯ اْطاز تحت پ٭ضص ثي٧ٯ ٪ب٦ٯ ٖطاض ٞيطز.



٦ب٪٫س سي١، ظ٢ع٢ٯ، سطٖت )تزٱيع ٚبضٞبٮ پي٧ب٪ٛبض ٦ي ثبيست ثٯ ق٭ض ٚب١٦ تحت پ٭ضص ثي٧ٯ ح٭ازث ـ  6

 ٬ ٦سئ٭٢يت ٦س٪ي ٖطاض ٞيطز. (٬ ...

 

 ثٻ ثبيؿز ٲي ظـٲٹآ ٦ٟبيز.  ٦يٟيز. ټسز ظـٲٹآ ضا ٞطٲبض٦ب دطؾٷ٭ اظ ٶٟط 5 ٢٭احس ثبيؿز ٲي ضديٳبٶ٧ب -

 .زدصيط ٰٶؼبا سحٹي٭ اظ ديف ثبيؿز ٲي ظـٲٹآ. ثطؾس ٞطٲبض٦ب ٦شجي سـسبيي

 .ټسز سحٹي٭ ٞطٲبض٦ب ثٻ سٹ٦سا ٞطٲز زض ضا ؾبذز ٴچٹ اض٤ٲس اظ ٶي٧يٸٮ٧شطا ٶؿرٻ ي٥ ثبيؿز ٲي ضديٳبٶ٧ب -

 

 

 

 پيمانكار نماينده / نمايندگان                                                                 كارفرمانماينده /  
   

 :نام و نام خانوادگي          قدرت ا... بيگلري فرد مهندسآقاي : و نام خانوادگي امن
 

 :سمت                                                               مدير عامل سمت:

 ضاءمهر وام                                                                              مضاءا



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 چهارمحال و بختياریب وفاضالب استان آشرکت 
 

 

 

 پیوست یک

ـان ـمـــ ــی ــی ـپ ـاد فـن  اسـن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 : هْن تَضیح

 ٺقس ئٻاضا ٞٷي زديكٷٽب ؼؾباثط ،ؾزا ٺقس آٸضزٺ ديٹؾز يٵا زض ٦ٻ ٲكرهبسي ٸ ټب ٶ٣كٻ ٦ٯيٻ ٸ ٞٷي رٲكرهب

ٲي٭ ٸ س٧ ٲٷشرت ضديٳبٶ٧ب سٹؾٍ ،سٟهيٯي ٸ دبيٻ يٲٽٷسؾ يټبحياَط ٰٶؼبا اظ دؽ ٦ٻ زٺثٹ ٞطٲبض٦ب سٹؾٍ

 ديٹؾز يٵا زض ٺقس آٸضزٺ ٞٷي رٲكرهب زض ٦بؾشي ٸ ز٦ٳجٹ يب ٸ حشٳبٮيا رٲٛبيط ټط٪ٹٶٻ. قس ټساذٹ ػبي٫عيٵ

 ضزٲٹ ٸ حؿٵا ٶحٹ ثٻ اضزاز،٢ط ثٍايٹ ٸ يٍاقط سح١٣ ثٻ ٲشٗٽس ضديٳبٶ٧ب ٸ ز٦ط ټساٶرٹ ٦ؿط ضديٳبٶ٧ب ارسٗٽس اظ

 ثبقس.يٲ ٞطٲبض٦ب ٢٬جٹ

 

 :طشح هـخلبت فٌيالف( 

 

 ّذف طشح:

ذطيس، َطاحي سٟهيٯي، اػطا، ٶهت ٸ ثٽطٺ ثطزاضي ي٥ ؾبٮٻ اظ ظٲبٴ سحٹي٭ ٲٹ٢ز قبٲ٭ د٧يغ سهٟيٻ ثيٹٮٹغي٥ 

 ٲشطٲ٧ٗت زض ضٸظ. 500ثب ْطٞيز  قٽط ثٯساػيٞبيالة اٶؿبٶي 

ٲكرهبر ظيط نطٞب ثٻ ٖٷٹاٴ  ثبقس. ٢بث٭ سٹييح اؾزديكٷٽبزي ٦ٯي د٧يغ سهٟيٻ ثٻ قطح ظيط ٲي ٲكرهبر

 ،ټيسضٸٮي٧ي اي،ؾبظٺ ذُٹٌ ضاټٷٳبي دطٸغٺ ثٹزٺ ٸ ٲؿئٹٮيز دبؾر٫ٹ ثٹزٴ ؾيؿشٱ اظ ٦ٯيٻ ػٽبر ٞطآيٷسي،

 حٟبْشي ٸ ٚيطٺ ٲؿش٣يٳبً ثٻ ٖٽسٺ ديٳبٶ٧بض ديكٷٽبز زټٷسٺ ٲي ثبقس.

 

 فبضالة تلفیِح ـ هجبًي طشاحي پىی 1

يالة اؾشبٴ چٽبض ٲحب٬ ثرشيبضي ثطاي ٢ؿٳشي اظ ٞبيالة قٽط ْطٞيز زض ٶٓط ٪طٞشٻ قسٺ سٹؾٍ قط٦ز آة ٸٞب

ٲشطٲ٧ٗت  500آٸضي ٞبيالة قٽط ثٯساػي، ضٸظاٶٻ ٹػٻ ثٻ اٶكٗبثبر ٸا٪صاض قسٺ ضٸي قج٧ٻ ػٳٕثٯساػي ثبس

دبضاٲشطټبي ايٵ سطيٵ ٦يٟيز ٞبيالة ٸضٸزي زض حسٸز ٞبيالة قٽطي اؾز. ٲٽٱ. ثبقسٲي قٽطي ٞبيالة

ؾيؿشٱ سهٟيٻ ثبيس ٢بثٯيز سهٟيٻ ايٵ حؼٱ اظ ٞبيالة ثب ٮحبِ سٛييطار اٶس. بٴ زازٺ قسٺٶك 1ٞبيالة زض ػسٸ٬ 

ٲهٹة ؾبظٲبٴ حٟبْز ٲحيٍ ظيؿز ثبقس. سٗسازي  ّبی ػطحياػتبًذاسد تخلیِ ثِ آةضٸظاٶٻ زثي زض حسٸز 

اضظيبثي، اؾشبٶساضز  اضائٻ قسٺ اؾز. زض ٲٹضز ؾبيط دبضاٲشطټب، ٲٗيبض 2اؾشبٶساضز ذطٸػي زض ػسٸ٬ اظ دبضاٲشطټبي 

  ټبي ؾُحي اؾز.سرٯيٻ ثٻ آة

، پیوبًىبس هَظف ثِ ٍ دهبی پبییي دس فلَل ػشد ثب تَخِ ثِ ؿشایط خبف آة ٍ َّایي هٌطمِ طشح

ثشداسی پىیح ّبی َّاؿٌبػي دس ػطح ٍ هٌطمِ ٍ سػبیت هَاسد الصم دس طشاحي ٍ ثْشُوٌتشل ؿبخق

 اػت.

 
 



 ی ثِ پىیحویفیت فبضالة ٍسٍد حذاللـ 1خذٍل 

 همذاس ٍاحذ پبساهتش

BOD5 

mg/l 

042 

COD 430 

TSS 022 

TKN 38 

TP (Total Phophorous) 8 

 

 

ًؼجت ثِ تؼییي  ثبیذ ثشاػبع هطبلؼبت خَد هٌتختاطالػبت اسائِ ؿذُ فَق تمشیجي ثَدُ ٍ پیوبًىبس *

 الذام ًوبیذ. ِهشثَط پبساهتشّبی

 
 ـ اػتبًذاسد خشٍخي فبضالة 2 خذٍل

 حذاوثش غلظت ؿبخق آالیٌذُ

BOD5 30 mg/l 

COD 60 mg/l 

TSS 40 mg/l 

 mg/l 2 آهًَیَم

 mg/l 3 ًیتشیت

 mg/l 10 ًیتشات

 mg/l 6 فؼفش

pH 6.5-8.5 

 NTU 50 وذٍست

 یىلذ هیلي لیتش ػذد دس 400 ولیفشم هذفَػي

 mg/l 2 اوؼیظى هحلَل

 یىلذ هیلي لیتش ػذد دس 1000 ولولیفشم 

 mg/l 10 ٍ سٍغي چشثي

 



ثب تَخِ ثِ حؼبػیت هٌطمِ طشح ثِ ثَّبی ًبهطجَع، پیوبًىبس ثبیذ ولیِ الضاهبت هشتجط ثب ایي 

ثشداسی ثب هـىل ثَ هَاخِ ًـَد. ٍخَد ّش گًَِ هَضَع سا دس طشاحي لحبظ ًوبیذ تب دس دٍساى ثْشُ

ى ثب هَضَع ثشخَسد خَاّذ هـىل دس ایي هَسد ثش ػْذُ پیوبًىبس اػت ٍ هطبثك ثب ضَاثط ایي پیوب

 ؿذ.

ّبی ّیذسٍلیىي ٍ ویفي دس فبضالة پیوبًىبس هَظف اػت توْیذات الصم دس خلَف پیه -

ٍسٍدی سا لحبظ ًوبیذ ثِ ًحَی وِ دس ّیچ صهبًي ویفیت پؼبة خشٍخي فشاتش اص حذٍد 

 اػتبًذاسدّبی روش ؿذُ ًشٍد.

 پىیحػیؼبت اخضای اكلي تأ ـ 2

 ي٥ ثٻ ټٳطاٺ ؾبذز ٦بٶب٬ ٸضٸزيزثي ؾٷغ اٮشطاؾٹٶـ  1ـ  2

 قٛب٪يط زضقز زؾشي، ضيع ٲ٧بٶي٧ي ٸ زاٶٻ ٪يط ٲ٧بٶي٧ي آؾبظٺ ٸ اػعا ٲ٧بٶي٧ي، ثط٠ ٸ ٦ٷشط٬ ـ  2ـ  2

 ثٻ ټٳطاٺ سؼٽيعار ټٹازټي ٸ دٳذبغ ؾبظٲشٗبز٬ - 3ـ  2

 آٶٹ٦ؿي٥ ثيٹٮٹغي٧يـ ضا٦شٹض  4ـ  2

 ـ ضا٦شٹض ثيٹٮٹغي٧ي ټٹاظي 5ـ  2

 ي طبٶٹيٻ ٲؼٽع ثٻ الٲالـ ٲرعٴ سٻ ٶكيٷ 6ـ  2

 ـ ٲرعٴ سٳبؼ ٦ٯط ثب سؼٽيعار ٦بٲ٭ ٦ٯطظٶي ٸ ايٳٷي 7ـ  2

 ٸ ٶ٫ٽساضي ٮؼٵ ٸاحس ټبيٱ ټٹاظيـ  8ـ  2

 ـ سبثٯٹ ټبي ثط٠ ٸ٦ٷشط٬ 9ـ  2

 ؾيؿشٱ سرٯيٻ ايُطاضي ٸاحس ټب - 10 - 2

 ؾيؿشٱ ٦ٷبض ٪صض د٧يغ - 11 - 2

 

 هـخلبت ولي طشح:ـ  3

ٲشطٲ٧ٗت زض قجبٶٻ ضٸظ ٞبيالة  500ثب ْطٞيز ( MBBRقس سٯٟي٣ي )ٲكرهبر د٧يغ سهٟيٻ ثٻ ضٸـ ض

 ثٽساقشي ثكطح شي٭ اؾز:
 

 

 :دثي ػٌح التشاػًَیه ثِ ّوشاُ ػبحت وبًبل ٍسٍدیـ  1ـ  3

ثطزاضي، الظٰ اؾز اثشسا ؾبظٺ ثشٷي ٦بٶب٬ ٸضٸزي اػطا قٹز ٸ ضٸي ٦بٶب٬ زثي ؾٷغ ثٻ ٲٷٓٹض طجز قطايٍ ثٽطٺ

 ٶهت قٹز. ٲشطٲ٧ٗت زض ؾبٖز 150ٶساظٺ ٪يطي سب ثب ٲحسٸزٺ ااٮشطاؾٹٶي٥ 

 

 



 :هؼتملهىبًیىي خَدوبس  ٍ سیض هىبًیىي ٍ داًِ گیش دػتي گیش دّبًِ دسؿتـ ٍاحذ آؿغبل 2ـ  3

 unit 1 سٗساز ٸاحس

 AISI 304/316اؾشٷٯؽ اؾشي٭  ػٷؽ اسهبالر ٸ ثسٶٻ

 ؾجس قؿشكٹ ٸ ٲشٗٯ٣بر ٲٹضز ٶيبظ سؼٽيعار آقٛبٮ٫يط

 دٹ٦ؿيا ٶ٩ٸ ض ٰ٪ط ٺٶيعا٪بٮٹ دٹقف ثب زيٞٹال ٳٻسؿ: ټب سؿٳٻ ػٷؽ

 ٲشط ثبيس ثبقس.ٲيٯي 2٪يط ضيع حسا٦ظط ؾبيع ثبظقس٪ي آقٛب٬

 

ؿبهل تدْیضات َّادّي ٍ پوپبط فبضالة ثِ  هتشهىؼت 100ثب حذالل حدن  ػبصٍاحذ هتؼبدل ـ 3ـ  3

  پىیح

 ضظضٸ ٖسز 1+2ټبي ٲؿشٛط٠ حسا٢٭ سٗساز دٳخ

دٳذبغ ٞبيالة زض ذبٲٹـ ٸضٸقٵ قسٴ اسٹٲبسي٥  ؾُح ٸ ؾيؿشٱ ٦ٷشط٬ ػٽز  ٲؼٽع ثٻ ؾٷؿٹضټبي ٦ٷشط٬

 سطاظټبي ٲرشٯٝ ثٻ د٧يغ

 

یب  داسای هیىؼش هؼتغشق هتشهىؼت 55ـ ٍاحذ تلفیِ ثیَلَطیىي آًَوؼیه: ثب حذالل حدن  4ـ  3

 316غیش هؼتغشق ثب ؿفت ٍ پشٍاًِ اػتیل 

 

ٍ دٍ  BODدٍ هشحلِ حزف ) هشحلِ ْبسچؿبهل حذالل  ـ ٍاحذ تلفیِ ثیَلَطیىي َّاصی 5ـ 3

 70ٍ حذاوثش   40حذالل دسكذ پشؿذگي هذیب دس ػیؼتن سؿذ چؼجٌذُ  .هشحلِ ًیتشیفیىبػیَى(

 دسكذ ثبؿذ.

 :ـ ٲكرهبر ٲسيب

m حسا٢٭ ٲسيبي قٷبٸض ٸ ٲشحط٤ ثب ؾُح ٸيػٺ
2
/m

يب   (HDPE)ٻ ثبالـاسيٯٵ ثب زاٶؿيشظ ػٷؽ دٯيا 500 3

پیوبًىبس هلضم ثِ گبساًتي ویفیت هذیب ؿبهل ػذم خَسد ؿذى ٍ . (HDPP)بال ثدطٸديٯٵ ثب زاٶؿيشٻ دٯي

 ػبل اػت. 5ػبییذگي ٍ اص وبسافتبدى تب 

 MBBRټبي ٲٷبؾت ٞطآيٷس ـ ٶٹٔ ټٹازټي: ټٹازټي ٖٳ٣ي ثب اؾشٟبزٺ اظ زيٟيٹظض

 ٖسز ضظٸ  1+زض ٦بض 2حسا٢٭   سٗساز ثٯٹئط

ثب سٹػٻ ثٻ  …ٸ ٲشٗٯ٣بر آٴ اظ ٢جي٭ ٲٽطٺ ٲبؾٹضٺ، ظاٶٹ ٸ  ټبي ټٹاضؾبٶي ثٻ زاذ٭ سبٶ٥ ټٹازټيػٷؽ ٮٹٮٻ ـ

ٮٹٮٻ ټبي ذبضع اظ آة( اظ ټبي ټٹاضؾبٶي ثٻ ٲرعٴ )ٮٹٮٻثبقس. زض ٮٹٮٻ (PPدٯي دطٸديٯٵ )ذٹضٶس٪ي ٲحيٍ اظ 



٦ٯيٻ ٲؿيطټبي ټٹاضؾبٶي ثبيس ٲؼٽع ثٻ قيط ٪بظي اؾشبٶساضز ػٽز  اؾشٟبزٺ قٹز. ٞٹالزي ثب دٹقف ٪بٮٹاٶيعٺ

 طيبٴ ټٹا ثبقٷس.٦ٷشط٬ ػ

ـ چيسٲبٴ ٸ ٶحٹٺ آضايف زيٟيٹظضټب زض ٸاحس ټٹازټي ثٻ نٹضسي ثبقس ٦ٻ ٖٳٯ٧طز چطذف ٲسيبټب زض ؾيؿشٱ 

 ضقس چؿجٷسٺ ٲُٯٹة ثبقس.

  Side channel blower ٶٹٔ  :اټٹ ثٯٹئط

 ثب ٲكرهبر ظيط ثبقس: ة٦ٟب ٕٞزايٵ ٸاحس ثبيس ٲؼٽع ثٻ ؾيؿشٱ ـ 

، ٮٹٮٻ ٦كي ثب ٮٹٮٻ ٪بٮٹاٶيعٺ، ٲؼٽع ثٻ قيطټبي ٪بظي ثٻ سٗساز ٲٹضز سبييس ٺؾش٫بز 2 حسا٢٭ غدٳخ ؾبٶشطيٟٹٸٮ٧شطا

زض  زؾش٫بٺ ٶٓبضر ػٽز ٦ٷشط٬ ثرف ټبي ٲرشٯٝ، ٲرعٴ شذيطٺ ٲٷبؾت ػٽز سبٲيٵ ؾيب٬ ٲٹضز اؾشٟبزٺ

 حصٜ ٦ٝ

 

هتشهىؼت ثش هتشهشثغ ثش  6/0ثبس ػطحي حذاوثش ـ هخضى تِ ًـیٌي ثبًَیِ هدْض ثِ الهال:  6ـ  3

 دس ًظش گشفتِ ؿَد.ػبػت  3ٍ حذالل صهبى هبًذ  بػتػ

 ؾبٶشي ٲشط 120حسا٢٭ ثٻ اضسٟبٔ  (ؾبظظال٬)ـ نٟحبر الٲال 

ػٽز ػٯٹ٪يطي اظ ذطٸع ٲٹاز  ثبقس.ـ ؾطضيعټبي ذطٸػي: ايٵ ؾطيعټب اظٶٹٔ ٲظٯظي ػٷؽ اؾشٷٯؽ اؾشي٭ ٲي

 َطاٜ ؾطضيع اؾشٟبزٺ قٹز.اٲ٣بٸٰ ثٻ ذٹضز٪ي  ٞٯعي قٷبٸض ضٸي ٲرعٴ سٻ ٶكيٷي اظ ي٥ اليٻ سيٛٻ

 زٸ َطٞٻ V – notch ٶٹٔ ؾطضيع 

 unit 1 سٗساز ٸاحس

 

 ٍ ًگْذاسی لدي ّبضن َّاصی ٍاحذ ـ 7ـ  3

 unit 1 سٗساز ٸاحس

 

  صى هبیغهخضى توبع ولش ثب تدْیضات وبهل ولشصًي ٍ ایوٌي ولش  -8ـ  3

 unit 1 ٦ٯطظٴ ٲبيٕ

 ِ قٹز.ؾبٖز ٮحب 5/0حسا٢٭ ظٲبٴ ٲبٶس زض ٸاحس ٦ٯط ظٴ، 

ٸ ثب ټٳعٴ  لیتش 1000هخضى پلي اتیلي ثِ حدن حذالل  دٍ ػذدػٽز آٲبزٺ ؾبظي ٸ شذيطٺ ٦ٯط ٲبيٕ 

ٲي٧ؿطټبي ٲٹاز قيٳيبيي ثبيس زاضاي ٪طيج٧ؽ ثبقس ٸ زض دطٸاٶٻ ٸ قٟز اظ  اؾشبٶساضز ثبيس زض ٶٓط ٪طٞشٻ قٹز.

ي ٦ٻ ــټبي سعضي١ ٲٹاز قيٳيبيبٶ٥اؾشٟبزٺ قٹز. ثٻ ٲٷٓٹض ػٯٹ٪يطي اظ ذٹضز٪ي زض س ST316ٞٹالز يس ظٶ٩ 

 ثب دٹقف دٯي اسيٯٵ اؾشٟبزٺ قٹز. CK45قٹز، اظ قٟز ٸ دطٸاٶٻ اظ ػٷؽ ط ٸ ٲكش٣بر آٴ اؾشٟبزٺ ٲيــاظ ٦ٯ



 ّبی ایوٌيلؼوت پیبدُ سٍ هدْض ثِ ًشدُ ـ 9ـ  3

ٲطٸض ادطاسٹض  ٸػٽز حٳ٭ سؼٽيعار ٸ ٦ٷشط٬ ٸاحسټبي د٧يغ ٸ ٖجٹض  ضٸايٵ د٧يغ ثبيؿشي ٲؼٽع ثٻ دٯٻ ٸ ديبزٺ

ټٳچٷيٵ زض ٦٭ ٲحيٍ  سحٳ٭ ٶٳبيس ٸ زاضاي ٶطزٺ ايٳٷي ثبقس. ثط ٲشط ٲطثٕ ضا ٪ط٦ٰيٯٹ 400ثبقس ٸ ثبض٪صاضي 

ثبيس ثٻ ٖطو ػٽز زؾشطؾي ثٻ ضٸي د٧يغ ټبي اػطا قسٺ دٯٻ ٪صاضي اؾز.ؾبظ ٶيبظ ثٻ ٶطزٺحٹيچٻ ٲشٗبز٬

ثب دٹقف ٪بٮٹاٶيعٺ ايٷچ  5/1 -٢1ُط  ټبي ثباظ ٮٹٮٻزٺ ٶطٲشط ٸ اظ ػٷؽ ٪بٮٹاٶيعٺ اػطا قٹز. ؾبٶشي 110حسا٢٭ 

 ٲي٧طٸٴ اػطا قٹز.100٪طٰ حسا٢٭ ثٻ يربٲز 

  هؼیش ثبی پبع: -3-10

 ثيٷي ٸ اػطا قٹز.الظٰ اؾز ٲؿيط ٲٷبؾجي ديف ثٻ ٲٷٓٹض اٶش٣ب٬ ٞبيالة اظ ٢ج٭ اظ آقٛبٮ٫يط سب ثٗس اظ د٧يغ

 خٌغ پىیح تلفیِ فبضالة ـ 4

ٲيٯيٳشط ٸ ٦ٝ ٲربظٴ ٶيع ثب ٸض٠ ٞٹالزي  6ثٻ يربٲز حسا٢٭  ST37ظ ػٷؽ ٸض٠ ٞٹالزي زيٹاضٺ سٳبٰ ٲربظٴ ا

ST37  ٦كي ٸ س٣ٹيز ټبي ٞٹالزي ٲٷبؾت، قبؾيٻ قٹز٦ٻ ثب دطٸٞي٭ـط ؾبذشــٲيٯيٳش 8ثٻ يربٲز حسا٢٭

 اٶس.قسٺ

 

 :پَؿؾ ػطَح پىیحـ  5

ؾٷس ثالؾز ثط اؾبؼ  بريسٹؾٍ ٖٳٯ ٢ج٭ اظ اٶؼبٰ ٖٳٯيبر دٹقف ثبيس  ث٧بضضٞشٻ ٲربظٴ ٞٯعي ؾُٹح ٦ٯيٻ

 ضٶ٩ ادٹ٦ؿي اليٻ زٸ ثب ديٳبٶ٧بض سٹؾٍ ثبيسآٲبزٺ قٹز. دؽ اظ آٴ  ISO 8501-1 Grade:SA3اؾشبٶساضز 

 قٹز. آٲيعي

 :ثبقس ٲي ظيط ثكطح ٲٹاضز ؾبيط زض آٲيعي ضٶ٩ ٸ دٹقف
 

 فبضالة دس هؼتغشق فلضی تأػیؼبت ٍ تدْیضات: الف

 ٲي٧طٸٴ 100 حسا٢٭ يربٲز ثٻ دطايٳط ثٗٷٹاٴ ادٹ٦ؿي يچض ظيٷ٥ ضٶ٩ اليٻ ي٥ -1اٮٝ ـ 

 ثٻ ضٸيٻ ٸ ٲيبٶي ټبياليٻ ٖٷٹاٴ ثٻ( high solid) ؾبٮيس آٲيسټبي دٯي ٦ٹٮشبضادٹ٦ؿي ضٶ٩ اليٻ ؾٻ -2اٮٝ ـ 

 .قٹز اٶشربة اي٢ٽٹٺ سٹاٶسٲي ٞٹ٢بٶي اليٻ ٞبٰ ٲشٟبٸر ټبيٞبٰ زض ٲي٧طٸٴ 100 اليٻ ټط يربٲز
 

 هخبصى خبسخي ػطَح ٍ خَسؿیذ تبثؾ هؼشم دس تدْیضات: ة

 ٲي٧طٸٴ 100 حسا٢٭ يربٲز ثٻ ادٹ٦ؿي ضيچ ظيٷ٥ دطايٳط -1ـ  ة

 ٲي٧طٸٴ 100 سب 80 حسٸز يربٲز ثٻ اليٻ زٸ زض High solid ٸ MIO آٲيس دٯي ادٹ٦ؿي ٲيبٶٻ ضٶ٩ -2ـ  ة

 ٲي٧طٸٴ 70 سب 50 يربٲز ثٻ اٸضسبٴ دٯي ضٶ٩ اليٻ ي٥ -3ـ  ة



 

 هیىشٍى 70 حذالل ثشای ولیِ لَلِ ٍ اتلبالت فَالد ثِ ضخبهت مپَؿؾ گبلَاًیضُ گشد: 

 

 

 ػبیش تَضیحبت ضشٍسیـ  7

ثٗٽسٺ يٹؾز ٲُبث١ قطايٍ ٲكرهبر د ثٽطٺ ثطزاضي آظٲبيكي اظ َطح ثٻ ٲسر ي٧ؿب٬ دؽ اظ سحٹي٭ ٲٹ٢ز

 ټبي ذٹز ٮحبِ ٶٳبيس.ديٳبٶ٧بض ثٹزٺ ٸ ديكٷٽبز زټٷسٺ ثبيس آٶطا زض ٢يٳز

ټبي اػطائي ثٷسي اػطاي ٦بض ضا زض ٲٹضز ټطي٥ اظ ٲطاح٭ ٶٓيط اضائٻ ٶ٣كٻٝ اؾز ثطٶبٲٻ ظٲبٴديكٷٽبز زټٷسٺ ٲٹْ

٦بض٪بټي، سؼٽيع ٦بض٪بٺ، اػطاي ٖٳٯيبر ؾبذشٳبٶي، سٽيٻ ٸؾبذز ٸ حٳ٭ ٸ سحٹي٭ ٲبقيٵ آالر ٸ سؼٽيعار ثٻ 

ثطزاض ر ٸ آٲٹظـ دطؾٷ٭ ثٽطٺثطزاضي اظ سبؾيؿباٶساظي ٸ ثٽطٺآالر ٸ سؼٽيعار، ضاٺٲح٭ سهٟيٻ د٧يغ، ٶهت ٲبقيٵ

ثط حؿت ټٟشٻ ٸ ثب اؾشٟبزٺ اظ  ايٶٳٹزاض ٲيٯٻضا سٽيٻ ٸ يٳيٳٻ ديكٷٽبز ذٹز ٶٳبيس. ايٵ ثطٶبٲٻ ظٲبٶي ثبيس ثهٹضر 

 ٪طزز. سٽيٻاٞعاض ٶطٰ

 ثبقس:حسٸز ٦بض ديٳبٶ٧بضاٴ زض ايٵ ديٳبٴ ثكطح ظيط ٲي

 ذبٶٻ ٲحٹَٻ ٲٹػٹز سهٟيٻاضائٻ ٶ٣كٻ ػبٶٳبيي د٧يغ ٸ ؾبيط سبؾيؿبر ٸاثؿشٻ زض  ـ

 ـ اضائٻ َطح ٞطآيٷس سهٟيٻ ٸ سٽيٻ ٶ٣كٻ دطٸٞي٭ ټيسضٸٮي٧ي

 )ٶٳٹزاض ػطيبٴ ٞطايٷس( PFDـ سٽيٻ ٶٳٹزاض ٞطآيٷس سهٟيٻ ٸ ٶ٣كٻ 

 ټبي ػعئيبر ٦بضټبي ٲ٧بٶي٧ي، ثط٠، ٦ٷشط٬ ٸ اثعاض ز٢ي١ ٸ ټبي ٖٳٹٲي ٲٗٳبضي ٸ سٽيٻ ٶ٣كٻـ سٽيٻ ٶ٣كٻ

 ٦كي د٧يغ ٞبيالةٮٹٮٻ

 سٽيٻ ٲكرهبر ٞٷي سؼٽيعار ٲ٧بٶي٧ي، ثط٠، ٦ٷشط٬ ٸ اثعاض ز٢ي١ ثط اؾبؼ اَالٖبر اضائٻ قسٺ زض اؾٷبزـ 

ټبي د٧يغ سهٟيٻ ـ سٽيٻ ٮيؿز ؾبظٶس٪بٴ ټط ي٥ اظ سؼٽيعار ٲ٧بٶي٧ي، ثط٠، ٦ٷشط٬ ٸ اثعاض ز٢ي١ ٸ ٦ٯيٻ ٮٹٮٻ

 ٞبيالة ثب ٶبٰ ٦كٹض ؾبظٶسٺ ٸ ٲكرهبر ٦بٲ٭ ؾبظٶسٺ.

 ټبي ٦بث٭ ٦كي د٧يغ سهٟيٻ ٞبيالة ٸ ثب ش٦ط ٲشطاغ ٦بث٭ ٲٹضز ٶيبظ.كٻـ ثطضؾي ٸ س٧ٳي٭ ٶ٣

 ثٷسي ز٢ي١ اػطاي ٦بض.ـ سٽيٻ ٸ سحٹي٭ ثطٶبٲٻ ظٲبٴ

ـ َطاحي، سٽيٻ ٸ ؾبذز ٦ٯيٻ سؼٽيعار ٲ٧بٶي٧ي، ثط٢ي، ٦ٷشط٬ ٸ اثعاض ز٢ي٣ي ٸ اٶؼبٰ آظٲبيكبر الظٰ ثط اؾبؼ 

ٶٟز ايطاٴ يب اؾشبٶساضزټبي ٲٗبز٬ ٲٹضز ٢جٹ٬ ٲٹؾؿٻ  ، اؾشبٶساضزټبي قط٦ز ٲٯيDIN ،ISOاؾشبٶساضزټبي 

 اؾشبٶساضز ٸ سح٣ي٣بر نٷٗشي ايطاٴ زض ٦بضذبٶٻ ؾبظٶسٺ.

 ـ سٽيٻ زؾشٹضاٮٗٳ٭ ايٳٷي ٸ ثٽساقز زض ٲحيٍ ٦بض



ـ ثؿشٻ ثٷسي، ثبض٪يطي، حٳ٭ ٸٶ٣٭ ٸ سحٹي٭ ٦ٯيٻ سؼٽيعار ٲ٧بٶي٧ي، ثط٢ي، ٦ٷشط٬ ٸ اثعاض ز٢ي١ ثب ٦ٯيٻ ٲشٗٯ٣بر 

 ٻ ؾبظٶسٺ سب ٲح٭ اػطاي ٦بض.اظ ٦بضذبٶ

ٸ  ، ٸاحسټبي د٧يغ سهٟيٻؾبظ، ٲشٗبز٬ٞٷساؾيٹٴـ ثبض٪يطي ٸ حٳ٭ ٸ ٶ٣٭ ٸ سحٹي٭ ٲهبٮح ؾبذشٳبٶي ٲطثٹٌ ثٻ 

 سب ٲح٭ اػطاي ٦بض. ؾبيط ٦بضټبي الظٰ ػٽز س٧ٳي٭ ٸ ضاٺ اٶساظي ٲؼٳٹٖٻ

 زثي ؾٷغ اٮشطاؾٹٶي٥ ثٻ ټٳطاٺ اػطاي ؾبظٺ ٦بٶب٬ ٸضٸزيـ سٽيٻ ٸ ٶهت 

 ٪يط ػٽز اؾش٣طاض د٧يغ سهٟيٻ ٞبيالة٪يط زضقز ٸ ضيع ٸ زاٶٻػطاي ؾبظٺ آقٛب٬ـ ا

 ؾبظ ٸ سؼٽيعار ټٹازټي ٸ دٳذبغـ اػطاي ٲرعٴ ٲشٗبز٬

 سهٟيٻ ٞبيالة ٣طاض د٧يغشٞٷساؾيٹٴ ػٽز اؾـ اػطاي 

 َٻ ٸ ټبي ٲطثٹ٦كي٦كي ٸ ٦بث٭سؼٽيعار ٲ٧بٶي٧ي، ثط٢ي، ٦ٷشط٬ ٸ اثعاض ز٢ي١، اٶؼبٰ ٮٹٮٻ ـ ٶهت ٦ٯيٻ

 اٶساظي ٸ آظٲبيف ټط ي٥ اظ ٸاحسټبي ٶهت قسٺ ٸ ضاٺ اٶساظي ٲؼٳٹٖٻ سأؾيؿبر ٲٷهٹثٻ.ضاٺ

ؾبٮٻ آظٲبيكي ٦٭ د٧يغ، ضٕٞ ٶٹا٢م، اذص سأييسيٻ اظ ؾبظٲبٴ حٟبْز ٲحيٍ ظيؿز ايطاٴ ٲجٷي ثطزاضي ي٥ـ ثٽطٺ

 ٹي٭ ٲٹ٢ز ثٻ ٦بضٞطٲب.ذبٶٻ ٸ اٖالٰ آٲبز٪ي ػٽز سحثط اؾشبٶساضز ثٹزٴ ٦يٟيز دؿبة ذطٸػي اظ سهٟيٻ

ّبی ػطحي ثشداسی یه ػبلِ اص صهبى اخز تبئیذیِ ثش اػبع اػتبًذاسدّبی تخلیِ ثِ اةؿشٍع ثْشُـ 

ثشداسی كشف اػت. چٌبًچِ پیوبًىبس هذتي سا ثش اػبع ػؼي  خطب یب ػبیش هالحضبت طشاحي ٍ ثْشُ

دس ػبلِ هحؼَة ًخَاّذ ؿذ. سػیذى ثِ اػتبًذاسدّبی هَسد ّذف ثٌوبیذ، ایي صهبى خضء دٍسُ یه

 ّب ثش ػْذُ پیوبًىبس خَاّذ ثَد.ایي هذت ولیِ ّضیٌِ

 ؾبٮٻ سٹؾٍ ٦بضٞطٲب دطزاذز ذٹاټس قس.ثطزاضي ي٥ـ ټعيٷٻ ثط٠ ٲهطٞي ٣ٍٞ زض زٸضاٴ ثٽطٺ

 ثطزاضي ي٧ؿبٮٻ(.ـ ظٲبٴ سحٹي٭ ٢ُٗي ثٗس اظ زٸضٺ سًٳيٵ )دؽ اظ اسٳبٰ زٸضٺ ثٽطٺ

ثطزاضي ٸ زض اٶساظي سؼٽيعار ٸ اثشساي زٸضٺ ثٽطٺزض ظٲبٴ ٶهت ٸ ضاٺ ٶٟط( 5حسا٢٭ ) ـ آٲٹظـ ٦بض٦ٷبٴ ٦بضٞطٲب

٦بضٞطٲب ټٳطاٺ ثب اٶش٣ب٬ س٧ٷٹٮٹغي ثٻ ٦بض ضٞشٻ زض ؾيؿشٱ  ٲٹضز ٶٓط قطايٍ ثبضي ي٧ؿبٮٻ ثؿشٻ ثطزاَٹ٬ زٸضٺ ثٽطٺ

 سهٟيٻ ثٻ ٶٳبيٷس٪بٴ ٦بضٞطٲب

 ثطزاضي.ٽطٺـ سٽيٻ ٸ سحٹي٭ ٲٹاز قيٳيبيي ٲٹضز ٶيبظ زض زٸضٺ ث

ٶؿرٻ زؾشٹضاٮٗٳ٭ ثٽطٺ ثطزاضي ٸ ٶ٫ٽساضي سؼٽيعار ٲ٧بٶي٧ي، ثط٢ي، ٦ٷشط٬ ٸ اثعاض ز٢ي١  3ـ سٽيٻ ٸ سحٹي٭ 

 قبٲ٭: ظثبٴ ٞبضؾيد٧يغ سهٟيٻ ثٻ 

 اٮٝ( سكطيح ٞطآيٷس سهٟيٻ ٸ ٲٗطٞي ٸاحسټب ٸ ٲبقيٵ آالر ٲرشٯٟي ٦ٻ زض سهٟيٻ ذبٶٻ ث٧بض ثطزٺ قسٺ اؾز.

 زض د٧يغ سهٟيٻة( ٶٳٹزاض ٪طزـ ػطيبٴ 



اظ  ثطزاضي ٸ ٶ٫ٽساضي د٧يغ سهٟيٻ ٸ ټط ي٥ اظ ٲبقيٵ آالر ٸ سؼٽيعار ٦ٻ ثب اؾشٟبزٺع( زؾشٹضاٮٗٳ٭ ثٽطٺ

ټبي ٦بضذبٶؼبر ؾبظٶسٺ ٮٹاظٰ ٸ ٲبقيٵ آالر ٸ ټٳچٷيٵ قطايٍ ٲحٯي ٸ ذهٹنيبر د٧يغ سهٟيٻ زؾشٹضاٮٗٳ٭

اي ٸ ټبي زٸضٺآالر ٸ ٲطا٢جزؾطٸيؽ ٲبقيٵټب اظ ػٳٯٻ ثبيس قبٲ٭ سٽيٻ ذٹاټس ٪طزيس. ايٵ زؾشٹضاٮٗٳ٭

 ټب ٶيع اضائٻ ٪طزز.ټبي ٲطثٹٌ ثٻ ايٵ ؾطٸيؽټب ٶيع ثبقس ٸ ٞطٰقؿشكٹ

 ټبي ٞٹ٠.ټب ٸ آظٲبيف٪يطيز( ٞطٰ طجز اَالٖبر ٸ آٲبض حبن٭ اظ اٶساظٺ

ټبيي ثبيس يٵ ٪عاضـټبي ٲطثٹٌ ثٻ سٽيٻ ٪عاضـ ضٸظاٶٻ يب ټٟش٫ي يب ٲبټبٶٻ ٸ اَالٖبسي ٦ٻ زض چٷٺ( زؾشٹضاٮٗٳ٭

 ٲٷ٧ٗؽ قٹز.

 

 ـ نٹضر ٸؾبي٭:

نٹضر ٦بٲ٭ ٦ٯيٻ ٲبقيٵ آالر ٸ ٢ُٗبر ٸ اػعاء آٴ ثب ٢يس ٶبٰ ٸٶكبٴ ٦بضذبٶٻ ؾبظٶسٺ ٸ قٳبضٺ ٦بسبٮٹ٨ ٲطثٹٌ 

ٸ اٶ٫ٯيؿي سٽيٻ ٸ اضائٻ ٪طزز سب زض ٲٹ٢ٕ ؾٟبضـ ٢ُٗبر يس٦ي، ٲٹضز اؾشٟبزٺ زؾش٫بٺ  ٞبضؾيثبيس ثٻ زٸ ظثبٴ 

ذبٶٻ ثب ٢يس ٶبٰ ٷٷسٺ ٢طاض ٪يطز. ثٻ ٖالٸٺ نٹضر ٦ٯيٻ ٲٹاز ٸ ٲهبٮح قيٳيبيي ٲٹضز ٲهطٜ سهٟيٻثطزاضي ٦ثٽطٺ

 سؼبضي ٸ ٶبٰ قيٳيبيي ٲٹاز ٸ ذهٹنيبر آٴ اظ ٶٓط حٳ٭ ٸ ٶ٣٭ ٸ اٶجبضزاضي سٽيٻ ٸ اضائٻ ٪طزز.

اؾشبٶساضزټب ٸ ـ سؼٽيعار ديكٷٽبزي ثبيؿشي ثطاؾبؼ ػسيسسطيٵ اٶشكبضار سأييس قسٺ ٲطثٹٌ ثٻ ٢ٹاٶيٵ ٞٷي، 

َٹض ٦ٻ زض ٲٹضز ٦٭ ثبيس زض ديكٷٽبز ذٹز ټٳبٴ ديٳبٶ٧بضاٴ ٲٗيبضټبي ٲٹضز ٢جٹ٬ ٸ ٲٗشجط زض ػٽبٴ ؾبذشٻ قٹٶس.

٦ٷٷس، ثطاي ٲٹاضز ذبل ٶيع ز٢ي٣بً ٢ٹاٶيٵ، ديكٷٽبزار، اؾشبٶساضزټب ٸ ٚيطٺ ضا زض ٲٹضز اٶساظٺ، سؼٽيعار ٖٳ٭ ٲي

 ذز ٸ ٶهت سؼٽيعار اٖٳب٬ ٶٳبيٷس. اٶشربة ٲٹاز، يٳبٶز ٦يٟيز ٸ ثبظضؾي، ؾب

ثطزاض د٧يغ ضا ثطاي آقٷب ٶٳٹزٴ دطؾٷ٭ ٲٹضز ثبيؿشي ٶيطٸټبي الظٰ ثٽطٺديٳبٶ٧بض ٲيؾبٮٻ ثطزاضي ي٥ثٽطٺزض ٲسر 

زض ٲسر ظٲبٴ الظٰ ثٻ ټبي الظٰ ٸ ٞطآيٷس سهٟيٻ ذبٶٻ ٶٓط ٦بضٞطٲب ثٻ اٲٹض ٲ٧بٶي٧ي، ثط٢ي ٸ ټٳچٷيٵ آظٲبيف

ٲؿش٣ط ٶٳبيس. زض دبيبٴ ٲسر ٲعثٹض ٸ زض نٹضر ضيبيز ثرف ثٹزٴ ٖٳٯ٧طز ؾيؿشٱ ٸ  زض ٲح٭ سكريم ٦بضٞطٲب

 ٪طزز.اذص سأييسيٻ اظ ؾبظٲبٴ حٟبْز ٲحيٍ ظيؿز، سهٟيٻ ذبٶٻ سحٹي٭ ٦بضٞطٲب ٲي

ٞبي٭ ( ٦٭ ديٳبٴ قبٲ٭ As-Builtؾبذز ) چٹٴټبي ـ ْطٜ ٲسر زٸ ٲبٺ دؽ اظ ذبسٳٻ ٦بض، ديٳبٶ٧بض ثبيس ٶ٣كٻ

DWG ٻ ٢بث٭ چبح ثٻ ټٳطاٺ زٸ ؾطي ي٥ ؾطي ٶ٣كPlot ټب، ٦كي٦ٻ زض آٴ ػعئيبر ٶهت ٦ٯيٻ سؼٽيعار، ٮٹٮٻ

ټبي ٦ٷشط٬، ذُٹٌ اٶش٣ب٬ آة ٸ ٞبيالة، ٖٳٯيبر ؾبذشٳبٶي ٸ.... ٲكرم ټبي ثط٠ ٸ ؾيؿشٱټب، سبثٯٹ٦بث٭ ٦كي

 قسٺ اؾز ضا ثٻ ٦بضٞطٲب سؿٯيٱ ٶٳبيس.

ؾبذشٻ ٲي قٹز، ديٳبٶ٧بض ٲي ثبيؿشي قطايٍ الظٰ ثطاي زؾش٫بٺ  ـ ثطاي سؼٽيعار ٸ ا٢الٲي ٦ٻ زض ذبضع اظ ٦بض٪بٺ

 ٶٓبضر يب ٶٳبيٷسٺ ٦بضٞطٲب ضا، ػٽز ثبظضؾي ٸ اٶؼبٰ آظٲبيكٽبي الظٰ اظ ٲطاح٭ ٲرشٯٝ ؾبذز ٞطاټٱ ٶٳبيس.



ـ ٖالٸٺ ثط آظٲبيف ټط ٦ساٰ اظ سؼٽيعار ٶهت قسٺ، ايٵ سؼٽيعار ٲي ثبيؿز ٲٹضز آظٲبيف ٦ٯي ٦ٻ ظيط ٶٓط 

 قٹز ٢طاض ٪طٞشٻ ٸ ٦ٯيٻ سٳٽيسار الظٰ ثطاي ايٵ ٲٷٓٹض، سٹؾٍ ديٳبٶ٧بض ٞطاټٱ ٪طزز.بضر اٶؼبٰ ٲيزؾش٫بٺ ٶٓ

ـ ديٳبٶ٧بض ثبيس ثطاي ٶهت سؼٽيعار ٸ اػطاي ٖٳٯيبر ديٳبٴ، ٶيطٸي ٲبټط ٸ ٦بضآٲس ث٧بض ٪يطز ٸ ثٗالٸٺ ٦ٯيٻ اثعاض ٸ 

ٺ بض، ٲٹسٹض ػٹـ، ثطـ ٸ ٚيطٺ ضا زض ٦بض٪سؼٽيعار الظٰ ثطاي ٶهت ٸ اػطاي ٖٳٯيبر اظ ٢جي٭ ػطط٣ي٭، ثٹٮسٸظ

ټبي ٲٹ٢ز ٸ .... ضا ثطاي ٶ٫ٽساضٶسٺ ٸ ټب، ديچ ٸ ٲٽطٺ، سٽيٻ ٲهبٮح ٸ ضيرشٵ ٪طٸرسساض٤ ثجيٷس. ثٗالٸٺ ٦ٯيٻ ثٹٮز

 ٶهت سؼٽيعار ٸ اػطاي ٖٳٯيبر زض ٲح٭ ٦بض٪بٺ سساض٤ ٶٳبيس.

ثبظ ٦طزٴ اػعا ٸ ٢ُٗبر ټط ي٥ اظ سؼٽيعار ـ ديٳبٶ٧بض ثبيس زض دبيبٴ ٦بض، اثعاض ٲرهٹل الظٰ ثطاي ٶهت ٸ 

٦بضي ٸ طاٺ سؼٽيعار ٲٹضز ٶيبظ ٪طيؽـٲ٧بٶي٧ي، اٮ٧شطي٧ي، ٦ٷشط٬ ٸ اثعاض ز٢ي١ سهٟيٻ ذبٶٻ ٞبيالة، ثٻ ټٳ

ٲشط ي٥ ٖسز، اٶجطزؾز ي٥ ٖسز، ٧ي سهٟيٻ ذبٶٻ ضا قبٲ٭: ٲٹٮشيـ٦بضي ٲبقيٵ آالر ٸ سؼٽيعار ٲ٧بٶيضٸٚٵ

٥ ٖسز، ديچ ٪ٹقشي سرز ي٥ زؾز، ديچ ٪ٹقشي چٽبضؾٹ ي٥ زؾز، آچبض ٥ ييچيٵ ي٥ ٖسز، زٰ ثبضؾيٱ

آچبض آٮٵ ي٥ زؾز  ٖسز، ٪طيؽ دٳخ ي٥ زؾش٫بٺ، ضٸٚٷساٴ ي٥ ٖسز، 2سرز ٸ ضٶ٫ي ي٥ زؾز، آچبض ٞطاٶؿٻ 

ټبي ٲٷبؾت ثب ٢ٟ٭ ٸ ٦ٯيس آٴ سحٹي٭ ٪طزٶس. زض يٳٵ ايٵ ثٻ ٦بضٞطٲب سحٹي٭ زټس. ايٵ اثعاض ثبيس زض زاذ٭ ػٗجٻ

ثٷسي ٲرشٯٝ ټبي ثب َج٣ٻټب ٸ ضٸٚٵثبيس اظ ٶٹٔ ٲطٚٹة اٶشربة قٹٶس. ټٳچٷيٵ ديٳبٶ٧بض ٲٹْٝ اؾز ٪طيؽاثعاض 

 ثبقس سحٹي٭ ٦بضٞطٲب ٶٳبيس.ضا ٦ٻ ٲٹضز ٶيبظ ٲبقيٵ آالر ٸ سؼٽيعار سهٟيٻ ذبٶٻ ٲي

طي٥ اظ ـ ديٳبٶ٧بض ٲٹْٝ اؾز ٶٳٹزاض ؾبظٲبٶي ٦بض٪بٺ ضا ٲكرم ٶٳٹزٺ ٸ قطح ٸْبيٝ ٸ حسٸز اذشيبضار ټ

ييس زؾش٫بٺ ٶٓبضر أٲؿئٹٮيٵ ٦بض٪بٺ ضا سٗييٵ ٶٳبيس. ايٵ ٶٳٹزاض ٸ ټٳچٷيٵ ٶحٹٺ سؼٽيع ٸ ٪طزـ ٦بض٪بٺ ثبيس ثٻ س

ټبي ٦بض٪بټي، ټبي الظٰ ػٽز زٞشط ٲكبٸض، ٦بضٞطٲب ٸ ؾبذشٳبٴثبيؿز ديف ثيٷيس. ټٳچٷيٵ ديٳبٶ٧بض ٲيثطؾ

 ٸ شټبة ٸ ... ضا ٶٳٹزٺ ٸ ثٻ سبييس زؾش٫بٺ ٶٓبضر ثطؾبٶس.سأٲيٵ ٸ سؼٽيع زٞشط ٶٓبضر، ٮٹاظٰ ٲٽٷسؼ، ٚصا ٸ ايبة 

٪صاضي، ثٷسي، آضٲبسٹض٦ٷي، ثشٵ ٲ٫ط، ٢بٮتـ ٦ٯيٻ ٖٳٯيبر ؾبذشٳبٶي قبٲ٭ ٖٳٯيبر ذب٦ي، ٪ٹزثطزاضي ٸ دي

 ټب ٸ ٚيطٺ، ضيعي، سؼٽيعار ٸ سٳٽيسار حٟبْشي ثشٵػب٪صاضي ٲي٭ ٲٽبضټب ٸ ٢ُٗبر ٲسٞٹٴ زض ثشٵ، ثشٵ

 .ٸ سبييس ٶٓبضر اٶؼبٰ دصيطز كرهبر ٞٷيثبيؿشي ثب ٲٲي

ثبقس.  ISAٲُبث١ ثب اؾشبٶساضز  .TAG Noـ ٦ٯيٻ سؼٽيعار ثط٠، اثعاض ز٢ي١ ٸ ٲ٧بٶي٧ي زض د٧يغ ثبيس زاضاي 

 ټبي ضٸي آٴ سٹؾٍ ح٧ب٦ي ٮيعضي اٶؼبٰ قٹز.ټب اظ اؾشٷٯؽ اؾشي٭ ٸ ٶٹقشٻػٷؽ س٩

ٶش٣ب٬ ثٻ اثشساي ٸاحس ټٹازټي ٸ ؾيؿشٱ ٞطاٸضي، شذيطٺ ٸ ٸضي قسٺ اظ ٸاحس سٻ ٶكيٷي ثبيس ٢بثٯيز اآـ ٮؼٵ ػٳٕ

 ٪يطي ضا زاقشٻ ثبقس.آة

 ٲح٭ سرٯيٻ دؿبة ثٻ ٖٽسٺ ٦بضٞطٲب اؾز. اسهب٬ دؿبة سهٟيٻ قسٺ اظ ذطٸػي د٧يغ سب ـ



٦كي اظ ايٵ قيطټب سب ٲح٭ ٲٹضز ٶٓط ثيٷي قيطټبي سرٯيٻ زض ٦ٯيٻ ٲربظٴ اؾز. ٮٹٮٻديٳبٶ٧بض ٲٹْٝ ثٻ ديف ـ

ٲشطي ثط ٖٽسٺ ديٳبٶ٧بض اؾز ٸ اظ ايٵ ثبثز ټعيٷٻ ػسا٪بٶٻ ثٻ ديٳبٶ٧بض دطزاذز ٶرٹاټس  50، حسا٦ظط سب ٦بضٞطٲب

 قس.

 

 

 ـ هـخلبت ولي گضاسؽ ثْشُ ثشداسی 
 ثبقس، ثٻ َٹض ٦ٯي ثطزاضي ٦ٻ سٹؾٍ ديٳبٶ٧بض سٽيٻ ٸ ثٻ سأييس زؾش٫بٺ ٶٓبضر ٸ ٦بضٞطٲب ٲي٪عاضـ ثٽطٺ

 :ثبيؿز قبٲ٭ ٲٹاضز شي٭ ثبقسٲي

 ـ قطح ٲجبٶي َطاحي د٧يغ ٸ ٲكرهبر ٦ٯي 1

 ټبي اظثيٯز سٳبٲي ٸاحسټب، د٧يغ قبٲ٭ ٶ٣كٻ ٲٗٳبضي، ٶ٣كٻ سأؾيؿبر ٲ٧بٶي٧ي، سأؾيؿبر ثط٢يـ ٶ٣كٻ 2

 ٦ٯيٻ سؼٽيعار اؾشٟبزٺ قسٺ زض د٧يغ ثٻ ټٳطاٺ ٦بسبٮٹ٨ ٲطثٹَٻ Data sheetـ  3

 ايټبي طجز سٗٳيطار زٸضٺٰـ زؾشٹضاٮٗٳ٭ سٗٳيطار ٸ ٶ٫ٽساضي سؼٽيعار ثٻ ټٳطاٺ ٞط 4

 ـ زؾشٹضاٮٗٳ٭ ثٽطٺ ثطزاضي ٞطايٷسي د٧يغ سهٟيٻ ٞبيالة 5

 ټبي ٲطثٹٌ ثٻ اٶؼبٰ سؿز ٸ آظٲبيكبر ٞبيالة ٸضٸزي ٸ دؿبة ذطٸػيـ ٞطٰ 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



هـخلبت فٌي خلَكي تأػیؼبت ثشلي ـ  8  

 ولیبت ـ  1ـ  8

ٻ َطاحي ، ؾبذز ، آظٲٹٶٽب ، سًٳيٷٽب ، حٳ٭ ٸ ٶ٣٭ ٸ ٶهت سؼٽيعار ايٵ ٲكرهبر حسا٢٭ اٮعاٲبر ٲطثٹٌ ث ـ 1ـ  1ـ  8

 ثبقس . ٲي بر ثط٢ي ثب قطايٍ ٦بضي ٲٷسضع زض ازاٲٻ ايٵ ثرفٲٹضز اؾشٟبزٺ زض سأؾيؿ

 ـ زض ايٵ ٲكرهبر حسا٢٭ ٦يٟيز ٸ ٶيبظټبي ٦ٯي ٦بضٞطٲب آٸضزٺ قسٺ اؾز .

ٖبر ٸ ؾبيط ٲساض٤ ثبيس سٹؾٍ ديٳبٶ٧بض سٽيٻ ٸ سٹؾٍ زؾش٫بٺ ـ ضيع ٲكرهبر ٸ اَالٖبر الظٰ ، زض ٶ٣كٻ ټب ، ػساٸ٬ اَال

 ٶٓبضر سبييس ٪طزز . 
 

زض نٹضر ثطٸظ ټط٪ٹٶٻ ٶبټٳرٹاٶي ٲيبٴ ثركٽب ٸ ػٳالر ايٵ ٲكرهبر ٸ يـٳبئٱ آٴ ، ديٳبٶ٧ـبض ٲـي ثبيـس      ـ 2ـ   1ـ   8

 انالح ايٵ ٲٹاضز ضا اظ ٦بضٞطٲب زضذٹاؾز ٶٳبيس . 
 

ٰ اَالٖبر ٞٷي ، سأييسيٻ ټبي ٲٹضز ٶيبظ ٸ ٶٳٹٶٻ ٦بال ضا زض ټط ٲطحٯٻ اؾشٗالٰ ٦ٻ ٶيبظ ثبقـس  ديٳبٶ٧بض ثبيس سٳب ـ 3ـ   1ـ   8

 ثٻ زؾش٫بٺ ٶٓبضر اضائٻ ٶٳبيس . 
 

ديٳبٶ٧بض ثبيس ٢ج٭ اظ ذطيس سؼٽيعار ، ٞٽطؾز ا٢الٰ ، ټٳطاٺ ثب ٶبٰ ؾبظٶسٺ ټـط يـ٥ اظ سؼٽيـعار ضا ثـٻ سبئيـس       ـ 4ـ   1ـ   8

 زؾش٫بٺ ٶٓبضر ثطؾبٶس . 
 

٦ٯيٻ سؼٽيعار سٹنيٝ قسٺ زض ايٵ ٲكرهبر ثبيس ثطاي ٦بض ٲساٸٰ زض ٲ٣بزيط اؾٳي ٲكـرم قـسٺ زض ايـٵ     ـ 5ـ   1ـ  8

 ٲٷبؾت ثبقٷس .  1ٲكرهبر ٞٷي يب ٲساض٤ ديٹؾز ٸ سحز قطايٍ ٦بضي ٲٷسضع زض ديٹؾز 

احي سبؾيؿبر ثط٢ـي ضٖبيـز   اظ ايٵ ٲكرهبر ٞٷي ضا زض َط ثبيس اٮعاٲبر ٲٷسضع زض ازاٲٻ ايٵ ثرف ديٳبٶ٧بض ـ 6ـ   1ـ   8

 ٶٳبيس.
 

٫بٺ ذـٱ ٦ـٵ ٲٷبؾـت )زؾـشي يـب      شديٳبٶ٧بض ثبيس ػٽز ذٱ ٮٹٮٻ ټبي ٞٹالزي ثب ضٸ٦ف ٪بٮٹاٶيعٺ ٪طٰ اظ زؾـ  ـ 7ـ   1ـ   8

ټيسضٸٮي٥( ٸ ػٽز ديك٫يطي اظ سرطيت ايبٞي زض ٖٳٯيبر قيبضظٶي ضٸي زيٹاضټب اظ قيبضظٴ ثط٢ي ٲٷبؾت اؾشٟبزٺ ٦ٷـس.  

ټبي ٖـبي٣ي الظٰ  زاض قسٴ ثبيس ثٻ ټعيٷٻ ديٳبٶ٧بض، سحز آظٲٹٴ سؼٽيعار ثٗس اظ ٶهت ٸ ٢ج٭ اظ ثط٠ ټٳچٷيٵ ٦ٯيٻ ٦بثٯٽب ٸ

 ( ٢طاض ٪يطٶس.2ٲُبث١ ثب اؾشبٶساضزټب ٸ ٲطاػٕ ٲٷسضع زض ثٷس 
 

 اػتبًذاسدّب ٍ هشاخغ  ـ 2ـ  8

: سبؾيؿـبر ثط٢ـي ٞكـبض     ٲكرهبر ٞٷي ٸ ٖٳٹٲي ٸ اػطايي سبؾيؿبر ثط٢ي ٦بضټبي ؾبذشٳبٶي ، ػٯـس اٸ٬ " ـ 1ـ   2ـ   8

، اظ اٶشكبضار ؾبظٲبٴ ٲسيطيز ٸ ثطٶبٲٻ ضيعي ٦كٹض ٦ٻ اظ ايٵ دؽ ثـب ٖٷـٹاٴ    "يٗيٝ ٸ ٞكبض ٲشٹؾٍ ) سؼسيس ٶٓط اٸ٬ (

ٶبٲيسٺ ٲي قٹز، ثٻ ٖٷٹاٴ ٲطػٕ انٯي ايٵ ٲكرهبر ٞٷي ٲحؿٹة ٲي قٹز . ديٳبٶ٧بض ٲٹْـٝ اؾـز    "110ـ   1ٶكطيٻ "

ضٖبيز ٦ٷس ٸ زض اػطاي سبؾيؿبر ثط٢ي  110ـ  1ٯيٻ ٲٹاضز ٲطسجٍ ٲٷسضع زض ٶكطيٻ زض َطاحي، سٽيٻ ٸ ؾبذز سؼٽيعار ٦



 اظ اٶشكـبضار ؾـبظٲبٴ ٲـسيطيز ٸ     393ثٻ ػع ٲٹاضزي ٦ٻ زض ٶ٣كٻ ټب، ػعييبر اػطايي اضايٻ قسٺ اؾز ٲٟبز ٶكطيٻ قٳبضٺ 

 يز ٶٳبيس.ضٖب "ػعييبر اػطايي سيخ سبؾيؿبر اٮ٧شطي٧ي ؾبذشٳبٴ"ثطٶبٲٻ ضيعي ٦كٹض ضا ثب ٖٷٹاٴ 

 اضػبٔ ثٻ اؾشبٶساضزټبي ٲطسجٍ ثٻ سطسيت اٸٮٹيز :  ـ 2ـ  2ـ  8

  ISOٸ  IECاٮٝ ( اؾشبٶساضز ٲٯي ايطاٴ ، 

بضر ثالٲبٶٕ اؾز . CENELECٸ JIS   ،NEMA  ،VDE  ،BS  ،NFCة (  زضنٹضر ټٳبټٷ٫ي ثب زؾش٫بٺ ٓٶ
 

 تدْیضات غیشتبثلَیي  ـ 3ـ  8
 

 ثبقس . IP65ٚٽبيي ٦ٻ زض ټٹاي آظاز ٶهت ٲي قٹٶس ثبيس حسا٢٭ زضػٻ حٟبْز چطا ـ 1ـ  3ـ  8
  

( ثبقـس . ػٽـز اَالٖـبر ػعئـي ٸ      1ـ   3ٲكرهبر سؼٽيعار ٚيط سبثٯٹيي ثبيس ٲُبث١ ٲٷسضػبر ػـسٸ٬ )   ـ  2ـ   3ـ   8

 ٲكرهبر زي٫ط ثٻ ٶ٣كٻ ټبي سبؾيؿبر ثط٢ي ٲطثٹَٻ ٲطاػٗٻ قٹز . 

 هـخلبت تدْیضات غیشتبثلَیي ـ 1ـ  3ـ  8خذٍل 

س
ف

دی
 

 تَضیحبت ًبم ػبصًذُ هَسد تبییذ ؿشح وبال

1 
چطاٚٽبي ًٞبي زاذٯي ، ًٞبي آظاز 

 ، ٶٹضا٧ٞٷٽب ٸ چطاٚٽبي ذيبثبٶي
 ـ ٲبظي ٶٹض

چطاٚٽبي ثب الٲخ ٞٯٹضؾٷز يب الٲذٽبي ثربض٪بظي زاضاي 

 ذبظٴ ثبقٷس .

 ٲشطي زض ٲحٹَٻ اػطا قٹز.  6ٶٹض ا٧ٞٵ ثب دبيٻ  3حسا٢٭ 

2 

٣ؿيٱ ، سطٲيٷب٬ ٦ٯيس ، دطيع ، ػٗجٻ س

دالؾشي٧ي ، ػٗجٻ ٦ٯيس ٲيٷيبسٹضي، 

 ػٗجٻ قبؾي

 SCAMEايشبٮيب ـ 

   EFAPELدطسٛب٬ ـ 

  Schneider electricـ

 دطيعټبي ثط٠ زاضاي دبيٻ اسهب٬ ظٲيٵ ثبقٷس .

3 
ؾيٱ ضٸ٦كساض ، ٦بث٭ ، ؾيٱ ٮرز 

 ٲؿي

 ـ ؾيٱ ٸ ٦بث٭ يعز

 ٦بث٭ اٮجطظ-ـ ؾيٳ٧ٹ  

 ـ اٮ٧شطي٥ ذطاؾبٴ

 ټٳساٴ ـ ؾيٱ ٸ ٦بث٭

 ـ ٦بث٭ اٞكبٴ ايطاٴ   

 BSيب  ISIRI  ،VDE  ،IECزاضاي ٶكبٴ اؾشبٶساضز 

ــ  ؾط٦بث٭ ٸ ٲٟه٭ ٦بث٭ 4 ــبـــ ــبضؼ ػٯٟــ   دــ

(raychem)   
 ـــ

 قٳف ٲؿي ٸ نٟحٻ ٲؿي 5
بټٷط ٦بضذبٶٻ ٲؽ قٽيس ثـ 

 ٦طٲبٴ
سٽيٻ قسٺ اظ ٲؽ اٮ٧شطٸٮيشي ثب ذٯٹل ثبال ٲُبث١ ثب 

 VDE0201اؾشبٶساضز 

  ؾيٷي ٸ ٶطزثبٴ ٦بث٭ 6
 ـ ؾبسٽب  

 ـ ؾذ٧ٹ  
 اظ ٸض٠ ٞٹالزي ٪بٮٹاٶيعٺ ٪طٰ ثب ٮجٻ ُٞطٰ زاض)قف ذٱ(   -

 ٺ ٶطزثبٴ ٦بث٭ ثب اسهبالر ػٹقي ٢ج٭ اظ اػطاي ٪بٮٹاٶيع  -

 ضٶ٩ ضٸ٦ف دالؾشي٧ي َٹؾي ثبقس ـ ضټٹضز ذطاؾبٴ  اسهبالرٮٹٮٻ ٞٹالزي ٢بث٭ اٶُٗبٜ ٸ  7

http://www.google.com/search?q=raychem&start=0&spell=1&biw=1280&bih=852&dpr=1


 

 )ازاٲٻ(هـخلبت تدْیضات غیشتبثلَیي  ـ 1ـ  3ـ  8 خذٍلاداهِ 

ف
دی

س
 

 تَضیحبت ًبم ػبصًذُ هَسد تبییذ ؿشح وبال

 ـــ ذبٸض ٶٹ - ٮٹٮٻ ٞٹالزي ؾرز ٸ اسهبالر  8

 ـــ ذبٸض ٶٹ -سبٸ   - ػٗجٻ س٣ؿيٱ ضٸ٦بض آٮٹٲيٷيٹٲي 9

 Fantiniـ ايشبٮيب  ٦ٯيس ٦ٷشط٬ ؾُح، ٦ٯيس ٦ٷشط٬ ٞكبض  10
٦ٯيس ٦ٷشط٬ ؾُح، ٲٷبؾت ٶهت زض دؿبة ٸ  

  A94، ٲس٬ ٞبيالة

11 
ٮٹاظٰ ٸ اسهبالر ؾيؿشٱ اضسيٷ٩ ٸ 

 ػٹـ احشطا٢ي

 اؾذب٤ -

 اٮ٧شطٸٶي٥ ثطٶب -دشٹٶيب   -
 ـــ

 

 تبثلَّبی تَصیغ ثشق ـ 4ـ  8

 هـخلبت فٌي ػبخت   ـ 1ـ  4ـ  8

 تبثلَ تَصیغ ثشق فـبس ضؼیف ـ ًَع ایؼتبدُ چٌذ خبًِ ای ـ 1ـ  1ـ  4ـ  8
 

ايٵ ٪ٹٶٻ سبثٯٹ ثبيس اظ ٶٹٔ ايؿشبزٺ ٸ ثب اؾ٧ٯز ٶ٫ٽساض اظ آټٵ ثٻ ٞطٰ ٶجكي ، ٶبٸزاٶي ٸ ؾذطي ؾـبذشٻ قـسٺ ٸ ثـٻ     ـ 1ـ   1ـ   1ـ   4ـ   8

ٲيٯيٳشط يب ثيكشط ثٹزٺ ٸ ثٻ ٸؾـيٯٻ   2ثب يربٲز حسا٢٭ ٸؾيٯٻ ديچ ٸ ٲٽطٺ ثٻ ي٧سي٫ط ٲشه٭ قٹز . دٹقف سبثٯٹ ثبيس اظ ٸض٢ٽبي ٞٯعي 

ديچ ٸ ٲٽطٺ ثٻ اؾ٧ٯز ٶ٫ٽساض ٲح٧ٱ قٹز . ؾبذشٳبٴ سبثٯٹ ثبيس َٹضي ثبقس ٦ٻ ټط ؾٯٹ٬ ٢بث٭ س٧ٟي٥ ثٻ ؾٻ ، چٽـبض يـب قـف ذبٶـٻ     

ـبز   انٯي ثٹزٺ ٸ ټط ذبٶٻ انٯي ٶيع ٢بث٭ س٧ٟي٥ ثٻ اػعاي ٦ٹچ٧شط زٸ ، ؾٻ ٸ يب چٽبضذبٶٻ ٞطٖي ثبقس . س٣ؿ يٳبر ٲعثٹض ثبيـس زاضاي اٗث

اؾشبٶساضز ٸ ٲؿبٸي ثٹزٺ ٸ ټط ٢ؿٳز ٶيع ثبيس ؾٽٹٮز زض اٲط سٹؾٗٻ ، ثبيس ثب ديچ ٸ ٲٽطٺ ټبي ٦طٸٲـٻ ثـٻ اؾـ٧ٯز ٶ٫ٽساضٶـسٺ ٲشهـ٭      

 قٹز ثٻ َٹضي ٦ٻ زض نٹضر ٶيبظ ثٻ سٹؾٗٻ سبثٯٹ ، ثسٸٴ زذبٮز زض ٦بض آٴ اٶؼبٰ دصيط ثبقس . 
 

ذبٶٻ ټب ٸ ؾُٹح سبثٯٹ ثبيس زض ثطاثط ظٶ٩ ظز٪ي ٸ ٞؿبز سسضيؼي ٲُبث١ ضٸـ ظيط ضٶ٩ آٲيعي ٸ سٳبٲي  ـ  2ـ   1ـ   1ـ   4ـ  8

 حٟبْز قٹز : 

 اٮٝ ـ ظيطؾبظي : قبٲ٭ ظٶ٩ ظزايي ، چطثي ٪يطي ، ٞؿٟبسٻ ٦بضي 

ـ    80اي دٹزضي اٮ٧شطٸاؾشبسي٥ ، ثٻ يربٲز حـسا٢٭   ة ـ ضٶ٩ ٦بضي : قبٲ٭ اليٻ اٸ٬ ضٶ٩ ٦ٹضٺ  ٩ ٲي٧ـطٸٴ ٸ اليـٻ زٸٰ ضٶ

 ٲي٧طٸٴ 80ٸضٶي، ثٻ يربٲز حسا٢٭ 
 

قيٷٻ ٦كي زض ايٵ ٶٹٔ سبثٯٹټب ثبيس ثٻ ٶحٹي اٶؼبٰ قٹز ٦ٻ ، زض نٹضر ٮعٸٰ ، ايبٞٻ ٦طزٴ ٦ٯيس زضټط  ـ  3ـ   1ـ   1ـ   4ـ   8

٢ؿٳز اظ سبثٯٹ ، يب سٗٹيى آٴ ٸ يب سجسي٭ ي٥ ٢ؿٳز ثٻ چٷس ٢ؿٳز ٸ ثط٧ٖؽ ، ثسٸٴ سساذ٭ زض ازاٲٻ ٦ـبض سـبثٯٹ ، اٲ٧ـبٴ    

 ط ثبقس . قيٷٻ ټبي اسهب٬ ظٲيٵ ٸ ذٷظي ثبيس ثطاي ؾطسبؾط سبثٯٹ ديف ثيٷي قٹز . دصي



ٲح٭ اسهب٬ ٦ٯيٻ قيٷٻ ټب ثٻ ي٧سي٫ط ٸ ٦ٯيسټب ثٻ قيٷٻ ټب ، ثبيس ثٻ َٹض ٦بٲ٭ سٳيع قسٺ ٸ ؾذؽ ثٻ ٸؾيٯٻ دـيچ ٸ ٲٽـطٺ ٸ   

ٸٮز دٹقف زازٺ قٹٶس . ضٶـ٩   1000 ٸاقطټبي ٲؿي يب ثطٶعي ٲح٧ٱ قٹز . قيٷٻ ټب ثبيس ثب ضٸ٦ف حطاضسي ثب ؾُح ٖبي٣ي

ٲي ثبقس . حسا٢٭ ٞبنٯٻ ثيٵ قيٷٻ ټـب ثبيـس اظ   ضٸ٦ف حطاضسي قيٷٻ ټب ثطاي ٞبظ اٸ٬ ، زٸٰ ٸ ؾٹٰ ثٻ سطسيت ٢طٲع ، ظضز ٸ آثي 

 ټب ، ٦ٯيسټب ، ٞيٹظټب ٸ ٚيطٺ ثبيس ثٻ ٸؾيٯٻ ٦بثٯكٹ اٶؼبٰ ٪يطز . ؾبٶشيٳشط ٦ٳشط ٶجبقس . اسهب٬ ٦بثٯٽب ثٻ قيٷٻ 10
  
ٮٹاظٰ زاذ٭ سبثٯٹ اظ ٢جي٭ ٦ٯيسټب ، ٦ٷشب٦شٹضټب ، ٸؾبي٭ اٶساظٺ ٪يطي ، ٞيٹظټب ، ضٮٻ ټب ، ٸاحسټبي اٖالٰ  ـ 4ـ   1ـ   1ـ   4ـ  8

ذُط ٸ ٚيطٺ ثبيس ثٻ ٶحٹي اٶشربة ٸ ٶهت قٹز ٦ٻ ثب ثبظ٦طزٴ زضة ټط ٢ؿٳز ، يب ټط ذبٶٻ ثـٻ ؾـٽٹٮز ٢بثـ٭ زؾشطؾـي ٸ     

 ثبقس . Plug-inٴ ٸؾبي٭ ٸ ٮٹاظٰ زاذ٭ سبثٯٹ ثبيس اظ ٶٹٔ سٗٹيى ، يب سجسي٭ ثبقس ٸ زض نٹضر اٲ٧ب
  

٦ٯيٻ ؾطؾيٳٽب ٸ ٦بثٯٽب زض اثشسا ٸ اٶشٽـبي ٲؿـيط زض زاذـ٭ سـبثٯٹ ، ثبيـس ثـٻ ٲٷٓـٹض ضاټٷٳـبيي زض          ـ  5ـ   1ـ   1ـ   4ـ   8

1.5mmسٗٳيطار ثٗسي َج١ ٶ٣كٻ ٲطثٹَٻ قٳبضٺ ٪صاضي قٹز . ؾُح ٲ٣ُٕ ؾيٳٽب ػٽز ٲساضټبي ٞطٲـبٴ  
ظٺ ٸ اٶـسا  2

mm٪يطي حسا٢٭ ثبيس ثطاثط 
 ثبقس .  2.5 2

٦ٯيسټب ، ٸؾبي٭ اٶساظٺ ٪يطي ، ٸ ٚيطٺ ٦ٻ زض سبثٯٹ ٶهت ٲي قٹز ثبيس زاضاي قٳبضٺ ضاټٷٳـبي حـ٥    ـ  6ـ   1ـ   1ـ   4ـ   8

قسٺ ، ثٻ ضٸـ دبٶشٹ٪طاٜ ، ضٸي دال٤ اظػٷؽ ٲٷبؾت ٸ دبيساض زض ثطاثط دب٤ قسٴ ، ضَٹثز ٸ ذٹضز٪ي ثبقس ، ثٻ ٖـالٸٺ  

بالر ٸؾبي٭ اٶساظٺ ٪يطي ٸ ؾيؿشٳٽبي ٦ٷشط٬ ٸ ذُٹٌ ذبضػي ثبيس اظ َطي١ سطٲيٷبٮٽبي ٖالٲز ٪صاضي قسٺ اٶؼـبٰ  اسه

 ٪يطز .
  

 ػيت ٶ٣كٻ ثط ضٸي زض سبثٯٹ ثبيس سٗجيٻ ٪طزز ٸ زض سبثٯٹ زاضاي اؾشٹدط ثبقس . ـ 7ـ  1ـ  1ـ  4ـ  8
 

 ثبقس . IP54آظاز ثبيس  زضػٻ حٟبْز سبثٯٹټبي ٶهت قسٺ زض ټٹاي ـ 8ـ  1ـ  1ـ  4ـ  8
 

 سٹؾٗٻ زض سبثٯٹ ثبيس ديف ثيٷي ٪طزز. زضنس ًٞبي 25ثٻ ٲٷٓٹض آيٷسٺ ٶ٫طي  ـ 9ـ  1ـ  1ـ  4ـ  8
 
 

 تبثلَ تَصیغ فشػي ثشق ٍ تبثلَّبی وٌتشل ـ ًَع دیَاسی ـ 2ـ  1ـ  4ـ  8
 

ي ٦بض ٶهت قـٹز ، قـبٲ٭ ؾـٻ ٢ؿـٳز     ايٵ ٶٹٔ سبثٯٹ ، ٲٳ٧ٵ اؾز ثطحؿت ٲٹضز زض ضٸي ٦بض ٸ يب سٹ ـ  1ـ   2ـ   1ـ   4ـ   8

 انٯي ػسا٪بٶٻ ثٻ قطح ظيط ذٹاټس ثٹز : 
 

 الف ـ خؼجِ تبثلَ 

ٲيٯيٳشـط ؾـبذشٻ قـٹز ٸ     25/1زض نٹضسي ٦ٻ اضسٟبٔ سبثٯٹ ٲٹضز ٶيبظ سب ي٥ ٲشط ثبقس ، ػٗجٻ سبثٯٹ ثبيـس اظ ٸض٠ آټـٵ ثـب يـربٲز     

ٲيٯيٳشـط اٶشرـبة ٪ـطزز .     5/1سبثٯٹ ثبيؿشي اظ ٸض٠ آټٵ ثب يربٲز چٷبٶچٻ اضسٟبٔ سبثٯٹ ٲٹضز ٶٓط اظ ي٥ ٲشط ٲشؼبٸظ ثبقس ، ػٗجٻ 

ثطاي ٸضٸز ٦بث٭ ٸ ٮٹٮٻ ثٻ زاذ٭ سبثٯٹ ثبيس زض ػساضٺ ټبي ٞٹ٢بٶي ٸ سحشـبٶي ػٗجـٻ سـبثٯٹ ؾـٹضاذٽبي ٶـٹٔ ؾـٷجٻ اي ثـٻ ٢ُطټـبي         

ٯٹ ثبيـس ثـٻ ٸؾـيٯٻ ٲٽـطٺ ٸ ثـٹـ      ٲرشٯٝ، يب قيبض ؾطاؾطي ثب زضدٹـ سٗجيٻ قٹز . ) سٹييح ايٷ٧ٻ ، ٦ٯيٻ ٮٹٮٻ ټبي ٸضٸزي ثٻ سـبث 



 IP54ثطٶؼي ثٻ ثسٶٻ سبثٯٹ ٦بٲالً ٲشه٭ ٸ ٲح٧ٱ قٹز . ( سبثٯٹټبيي ٦ٻ زض ټٹاي آظاز ٶهت ٲي قٹٶس ثبيـس زاضاي زضػـٻ حٟبْـز    

 ثبقٷس ٸ ػٽز ٸضٸز ٦بثٯٽب ثٻ سبثٯٹټب اظ ٪ٯٷس ٲٷبؾت ػٽز سبٲيٵ زضػٻ حٟبْز ٲص٦ٹض اؾشٟبزٺ ٪طزز . 
 

 ت لَاصم ة ـ اػىلت داخلي ثشای ًل

٦ٯيٻ ٸؾبي٭ ٸ سؼٽيعار زاذ٭ سبثٯٹ ، ثطاي ػٯٹ٪يطي اظ آؾيت ٸ نسٲٻ زض ظٲبٴ اػطاي ٖٳٯيبر ؾـبذشٳبٶي ، ثبيـس ثـط ضٸي    

ٲيٯيٳشط ثب ذٳ٧بضيٽبي الظٰ ؾبذشٻ قسٺ ٸ  5/1ي٥ اؾ٧ٯز ػسا٪بٶٻ ٶهت قٹز . اؾ٧ٯز ٲعثٹض ثبيس اظ ٸض٠ آټٵ ثٻ يربٲز 

ذ٭ ػٗجٻ سبثٯٹ ٢بث٭ ٶهت ٸ يب ثطزاقز ثبقس . ) ديچ يب ٲٽـطٺ اي ٦ـٻ ثـطاي ٶهـت     ثٻ ٸؾيٯٻ چٽبضٖسز ديچ ثٻ ؾٽٹٮز زض زا

 اؾ٧ٯز ثط ضٸي ػٗجٻ سبثٯٹ ثٻ ٦بض ٲيطٸز ثبيس ثٻ ثسٶٻ ػٗجٻ ػٹـ قٹز . ( 
 

 ح ـ چبسچَة ٍ دسة تبثلَ

ثـٻ ثٷـس اٮـٝ     يربٲز ٸض٠ آټٵ الظٰ ثطاي چبضچٹة ٸ زضة سبثٯٹ ثبيس ثطاثط يربٲز سٗييٵ قسٺ ثطاي ػٗجـٻ سـبثٯٹ ثبقـس )    

( ثبقـس .   Uٲطاػٗٻ قٹز ( . زضة سبثٯٹ اظ ٶٓط اؾش٣بٲز ثبيس زاضاي دكز ثٷس ثٹزٺ ٸ زٸضازٸض آٴ زاضاي ذٳٽبي ثٻ ق٧٭ يٹ )

 چبضچٹة زضة سبثٯٹټبي ضٸ٦بض ثبيس اظ ټطچٽبض َطٜ حسا٢٭ زٸ ؾبٶشيٳشط ثيكشط اظ اثٗبز ػٗجٻ سبثٯٹ ؾبذشٻ قٹز .
  

ټب ٸ ؾُٹح سبثٯٹ ثبيس زض ثطاثط ظٶ٩ ظز٪ي ٸ ٞؿبز سسضيؼي ٲُبث١ ضٸـ ظيط ضٶ٩ آٲيعي ٸ  سٳبٲي ذبٶٻ ـ 2ـ   1ـ   1ـ   4ـ   8

 حٟبْز قٹز : 

 اٮٝ ـ ظيطؾبظي : قبٲ٭ ظٶ٩ ظزايي ، چطثي ٪يطي ، ٞؿٟبسٻ ٦بضي 

ٲي٧ـطٸٴ ٸ اليـٻ زٸٰ ضٶـ٩     80اي دٹزضي اٮ٧شطٸاؾشبسي٥ ، ثٻ يربٲز حـسا٢٭   ة ـ ضٶ٩ ٦بضي : قبٲ٭ اليٻ اٸ٬ ضٶ٩ ٦ٹضٺ 

 ٲي٧طٸٴ 80ٶي، ثٻ يربٲز حسا٢٭ ٸض
 

زض سبثٯٹټبي ضٸ٦بض ٦ٻ ٸضٸزي ٸ ذطٸػي ثٻ نٹضر ضٸ٦بض ديف ثيٷـي قـسٺ اؾـز ، اسهـبالر اظَطيـ١       ـ 3ـ   2ـ   1ـ   4ـ   8

 نٟحٻ ٪ٯٷس ثبيس اٶؼبٰ قٹز . 
 

 قيٷٻ ټبي اسهب٬ ظٲيٵ ٸ ذٷظي ثطاي َٹ٬ سبثٯٹ ثبيس ديف ثيٷي قٹز . ـ 3ـ  2ـ  1ـ  4ـ 8
  

( ٲطثٹٌ ثٻ سبثٯٹټبي ايؿشبزٺ ػٽز سبثٯٹټبي  9ـ  1ـ  1ـ  4ـ  8)  ( اٮي 4ـ  1ـ  1ـ  4ـ  8) ضزيٟٽبي ـ 4ـ  2 ـ 1ـ  4ـ  8

 زيٹاضي ٶيع ٮحبِ ٪طزز .
 

 

 ( هـخلبت تدْیضات تبثلَیي 2ـ  4

(  1-4ـ   8) ػـسٸ٬  سؼٽيعار ٲٹضز اؾشٟبزٺ زض سبثٯٹټبي ثط٠ ٞكبض يٗيٝ يب ثرف ٞكبض يٗيٝ سبثٯٹټبي ٞكبض ٲشٹؾٍ ثبيس ٲُبث١   

ټـبي ثط٢ـي ٲطثٹَـٻ ) زيب٪طاٲٽـبي سـ٥ ذُـي ـ         ( ٸ ثب سٹػٻ ثٻ ٶ٣كـٻ  2-4ٸسؼٽيعار سبثٯٹيي ٞكبض ٲشٹؾٍ ثبيس ٲُبث١ ػسٸ٬ ) 

 ٲساضټبي ٞطٲبٴ ٸ ٢سضر ، سٹييحبر ٶ٣كٻ ټب . . . ( سأٲيٵ ٪طزز.  



گَاّي هجٌي ثش اكبلت وبال ٍ تضویي  تدْیضات هزوَس ثبیذ هؼتمیوبً اص ػبصًذُ یب ًوبیٌذگي هدبص ػبصًذُ خشیذاسی ٍ

ویفیت ٍ ضوبًت آى ًیض دسیبفت ؿَد . اٍلَیت تـأهیي وبالّـبی ػـبخت خـبسج ، اص ػـبصًذگبًي اػـت وـِ داسای        

ًوبیٌذگي سػوي دس داخل وـَس ثبؿٌذ . دس ؿشایط خبف ) تحـشین التلـبدی ، تدـبسی ٍ . . . ( وـِ هوىـي اػـت       

ي سػوي ثبؿٌذ ، كالحیت تأهیي وٌٌذُ وـبال ، اص لحـبظ حؼـي ػـبثمِ ٍ     ػبصًذگبى وبالّبی خبسخي فبلذ ًوبیٌذگ

 ویفیت خذهبت پغ اص فشٍؽ ، ثبیذ ثِ تأییذ دػتگبُ  ًظبست ثشػذ.  

 

 هـخلبت تدْیضات تبثلَیي فـبس ضؼیف ـ 1ـ  4ـ  8خذٍل 

ف
دی

س
 

 تَضیحبت ًبم ػبصًذُ هَسد تبییذ ؿشح وبال

1 
ٹض، ٦ٯيس اسٹٲبسي٥ )ٲيٷيبسٹضي ، ٲحبّٞ ٲٹس

٦بٲذ٧ز ، ټٹايي ( ، ٦ٯيس حٟبْز ػطيبٴ 

 ٶكشي

- Schneider Electric        

-  MOELLER 
- SIEMENS 

- ABB 

 ـــ

2 
ٲٹسٹض، ضٮٻ  ٦ٷشب٦شٹض، ضٮٻ حطاضسي، ضٮٻ حٟبْز

يطثٻ اي، ٦ٯيس اؾشخ/اؾشبضر، چطا٘ 

 ؾي٫ٷب٦،٬ٯيس ٢ُٕ ايُطاضي، ؾٯ٧شٹضؾٹئيچ

- Schneider Electric        

-  MOELLER 
- SIEMENS 

- ABB 

 ـــ

 ـــ ـ اٮ٧شطٸ٦بٸٺ ٦ٯيس ٪طزاٴ ٢بث٭ ٢ُٕ ظيط ثبض  3

5 
٦ٯيس ٞيٹظ ، ٞيٹظ ) ٞكٷ٫ي، اؾشٹاٶٻ اي، 

 ٦بضزي ( ٸ دبيٻ ٞيٹظ

- Schneider Electric    

-ETI 

-EFEN 

 ـــ

6 

سبيٳط، ضٮٻ ٞطٲبٴ قيكٻ اي ، ضٮٻ ٦ٷشط٬ ٞبظ، 

ضٮٻ اٮ٧شطٸٶي٧ي ٦ٷشط٬ ؾُح، ضٮٻ ٦بټف 

، ضٮٻ ػطيبٴ ٶكشي ٸ سطاٶؽ ػطيبٴ ػطيبٴ

 ٦ٹضثبالٶؽ، ؾبٖز ٞطٲبٴ

-finder  - Omron 
- Schneider Electric  

MOELLER - 
 Tele -اسطيف              

٦ٯيٻ ضٮٻ ټبي قيكٻ اي زاضاي چطا٘ ٸ 

 .دبيٻ ثبقٷس14ؾي٫ٷب٬ ٸ 

7 
ٸ زؾش٫بٺ  (Soft Starter)ضاٺ اٶساظ ٶطٰ 

 (Variable Speed Drive)٦ٷشط٬ زٸض

- EMOTRON 

- ABB 

-SIEMENS 

 -ٲٷبؾت ٲحيُٽبي ذٹضٶسٺ

8 
PLC  ،mini PLC  ٸ ٲٷجٕ سٛصيٻ

 سبثٯٹيي

- SIEMENS 

- Schneider Electric 
- MOELLER 

 ـــ

9 POWER ANALYZER -  ثبؾٍ دػٸٺ  
96×96 mm - 

 - 8B51ثبؾٍ دػٸٺ، ٲس٬



 اهِ()اد هـخلبت تدْیضات تبثلَیي فـبس ضؼیف ـ 1ـ  4ـ  8خذٍل اداهِ 

ف
دی

س
 

 تَضیحبت ًبم ػبصًذُ هَسد تبییذ ؿشح وبال

10 
، ٦بثيٷز UPSٲٷجٕ سٛصيٻ ثسٸٴ ٸ٢ٟٻ 

 ثبسطي ٸ ثبسطي
 ثبسطيٽب اظٶٹٔ ؾيٯس اؾيس زضػٻ ي٥ ALJAآٮؼب   -

 ـــ ـ ٲ٩ اٮ٧شطي٥ سطاٶؿٟٹضٲبسٹض ػطيبٴ 11

 يٷب٬زاضاي ٲ٣بٸٲز سرٯيٻ ٸ سطٲ ( FRAKOـ ٞطا٦ٹٺ )  ذبظٴ نٷٗشي ذك٥ ؾٻ ٞبظ 12

 ٦بضذبٶٻ ٲؽ قٽيس ثبټٷط ٦طٲبٴ قٳف ٲؿي 13
سٽيٻ قسٺ اظ ٲؽ اٮ٧شطٸٮيشي ثب زضػٻ 

ُبث١ اؾشبٶساضز   VDE0201ذٯٹل ثبال ٲ

 3( ، ضزيٝ 1-3ٲكبثٻ ػسٸ٬ ) ؾيٱ ضٸ٦كساض 14
،  ISIRI  ،VDEزاضاي ٶكبٴ اؾشبٶساضز 

IEC  يبBS 

 ٶؿٹظ ضٖس زا٦ز ؾيٳ٧كي  سبثٯٹيي 15

 ـــ سضٖ سطٲيٷب٬ سبثٯٹيي 16

 ـــ ػجب٬ اٮ٧شطي٥ ٲ٣طٺ سبثٯٹيي 17

 ـــ -         RITTALآٮٳبٴ ٞٵ ٸ ٞيٯشط 18

 ـــ -      ٦WOERطٺ  ضٸ٦ف حطاضسي ٖبي١ ػٽز قيٷٻ ټب 19

 

 

 ًبهگزاسی تبثلَ  ـ 3ـ  4ـ  8
 

عي ٲ٣ـبٸٰ زض ٲ٣بثـ٭   دـال٤ ٞٯـ  سبثٯٹټب ثبيؿشي َج١ ٶ٣كٻ ټبي ديٹؾز ٶبٲ٫صاضي ٪طزز ٸ ايٵ ٶبٲ٫صاضي ضٸي  ـ  1ـ   3ـ   4ـ   8

 ذٹضز٪ي ٸ يطثٻ زض ٢ؿٳز ٞٹ٢بٶي سبثٯٹ ٶهت قٹز .  ضَٹة،
 

 دال٤ ٲكرهبر ٞٷي سبثٯٹ :  ـ 2ـ  3ـ  4ـ  8

ټط سبثٯٹ ثبيؿشي زض ٢ؿٳز دكز زضة ، ي٥ دال٤ ٲكرهبر ٞٷي زاقشٻ ثبقس ٦ٻ ػٷؽ ٸ ٶٹقشبض آٴ ٲ٣بٸٰ زض ٲ٣بث٭ ضَٹثز 

 ٸ ذٹضز٪ي ثٹزٺ ٸ حبٸي اَالٖبر ظيط ثبقس . 

 ـ ٶبٰ ذطيساض ٸ قٳبضٺ ؾٟبضـ  1

 ـ ٶبٰ ؾبظٶسٺ ٸ سبضيد ؾبذز   2

 ـ قٳبضٺ اؾشبٶساضز ؾبذز   3

 ـ ٸٮشبغ ٸ ػطيبٴ ٶبٲي ٸ ٞط٦بٶؽ سبثٯٹ  4

 ـ ْطٞيز اسهب٬ ٦ٹسبٺ  5

 ـ زضػٻ حٟبْز  6



 ـ اثٗبز سبثٯٹ  7

 ـ ٲح٭ ٶهت  8

 

 آصهًَْبـ 4ـ  4ـ  8

 یف تبثلَّبی تَصیغ ثشق فـبس ضؼ ـ 1ـ  4ـ  4ـ  8
 

 IEC60947ؾبظٶسٺ سبثٯٹ ٲٹْـٝ اؾـز آظٲٹٶٽـب ٸ ثطضؾـيٽبيي ضا ٦ـٻ زض ازاٲـٻ ٲـي آيـس ٲُـبث١ اؾـشبٶساضز            ـ  1ـ   1ـ   4ـ   4ـ   8

 ، زض ٲح٭ ٦بضذبٶٻ ثطضٸي سبثٯٹټب اٶؼبٰ زټس .  1928ٸ اؾشبٶساضز ٲٯي ايطاٴ ، ٶكطيٻ  IEC60439ٸ
 

ٲي سٹاٶس زض ظٲبٴ ؾبذز سبثٯٹ ثٻ زٞٗبر اظ ٲطاح٭ ؾبذز ثبظزيس ٶٳبيس ٸ  ٶٳبيٷسٺ ٦بضٞطٲب ) زؾش٫بٺ ٶٓبضر ( ـ 2ـ   1ـ   4ـ   4ـ   8

 ثٻ اَالٔ ٦بضٞطٲب ) زؾش٫بٺ ٶٓبضر ( ثطؾبٶس .  ؾبظٶسٺ سبثٯٹ ٲٹْٝ اؾز ي٥ ټٟشٻ ٢ج٭ اظ قطٸٔ ؾبذز ٸ آظٲٹٶٽب ٲطاست ضا ٦شجبً
  

( اٶؼبٰ ٪يـطز ٸ ػعئيـبر آظٲٹٶٽـب     4ـ   4ـ  8)( ٸ ػسٸ٬  3ـ  4ـ   8 آظٲٹٶٽبي ٲٗٳٹ٬ ثبيس ٲُبث١ ػسٸ٬ ) ـ 3ـ  1ـ 4ـ  4ـ  8

 ثبقس . "ٲكرهبر آظٲٹٶٽب "ٲؤؾؿٻ اؾشبٶساضز ٸ سح٣ي٣بر نٷٗشي ايطاٴ ثب ٖٷٹاٴ  1928ٶكطيٻ قٳبضٺ  8ثبيس ٲُبث١ ثٷس 
 

 

 

 ثؼتِ ثٌذی ـ 5ـ  4ـ  8

ٶ٣٭ ٲهٹٴ ثبقـس ، ټٳچٷـيٵ اظ   ثؿشٻ ثٷسي سبثٯٹټب ثبيس َٹضي اٶؼبٰ قٹز ٦ٻ سبثٯٹټب اظ آؾيت ټبي احشٳبٮي زض ټٷ٫بٰ حٳ٭ ٸ 

 . ٶٟٹش ٪طز ٸ ٚجبض ثٻ زاذ٭ سبثٯٹټب ػٯٹ٪يطي قٹز 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 آصهًَْبی هىبًیىي ـ 3ـ  4ـ  8خذٍل 

 

 

 

 



 آصهًَْبی الىتشیىي ـ 4ـ  4ـ  8خذٍل 

 

 



 اػٌبد ٍ هذاسن   ـ 6ـ 4ـ  8

 هشحلِ ػفبسؽ ـ 1ـ  6ـ  4ـ  8

ظ ؾبذز سبثٯٹ ، ي٥ ٶؿرٻ اظ ٲساض٤ ظيط ضا ػٽـز سبئيـس زض اذشيـبض زؾـش٫بٺ     ديٳبٶ٧بض ٲٹْٝ اؾز زض ٲطحٯٻ ؾٟبضـ ، ٢ج٭ ا

 ٶٓبضر ٢طاض زټس : 

 ـ ؾٹاث١ ٦بضي ٸ سبئيسيٻ ټبي ؾبظٶسٺ سبثٯٹ زض دطٸغٺ ټبي ٲكبثٻ 

 ـ ٲطاح٭ ؾبذز سبثٯٹ ، قيٹٺ ٦ٷشط٬ ٦يٟيز ٸ آظٲٹٶٽب 

 ؾبظٶسٺ ـ نٹضر س٧ٟي٧ي ا٢الٰ ثٻ ٦بض ضٞشٻ زض سبثٯٹټب ثب قطح ٲكرهبر ٸ ٶبٰ 
 

 هشحلِ ػبخت   ـ 2ـ  6ـ  4ـ  8

 ؾبظٶسٺ سبثٯٹ ٲٹْٝ اؾز ٢ج٭ اظ ؾبذز سبثٯٹ ي٥ ٶؿرٻ اظ ٲساض٤ ظيط ضا ػٽز سبئيس زض اذشيبض زؾش٫بٺ ٶٓبضر ٢طاض زټس : 

 ـ ٶ٣كٻ ټبي س٥ ذُي ٸ ٲساضټبي ٦ٷشط٬ ٸ ٞطٲبٴ 

 ـ ٶ٣كٻ ټبي ٲطثٹٌ ثٻ اثٗبز سبثٯٹ ٸ آضايف سؼٽيعار زض سبثٯٹ 
 

 هشحلِ تحَیل   ـ 3ـ  6ـ  4ـ  8

ٶ٣كـٻ   ٸ ټٱ ثٻ نٹضر ٞبي٭ ٦ـبٲذيٹسطي  زض زٸ ٶؿرٻ ) ټٱ ثط ضٸي ٦بٚص ٸديٳبٶ٧بض ٲٹْٝ اؾز ثٻ ټٳطاٺ سبثٯٹ ٲساض٤ ظيط ضا 

 سحٹي٭ ٦بضٞطٲب زټس .  (DWG ټب ثب ٞطٲز 

 بـ ٶ٣كٻ ټبي ٶٽبيي س٥ ذُي ٸ ٲساض ٢سضر ٸ ٞطٲبٴ سبثٯٹټب ثب قٳبضٺ ٪صاضي ٦بٲ٭ سؼٽيعار ٸ ؾطؾيٳٽ

 ـ ٶ٣كٻ ټبي ٲطثٹٌ ثٻ اثٗبز ٸ آضايف سبثٯٹټب ٸ ...

 ـ ٞٽطؾز ٢ُٗبر يس٦ي الظٰ ػٽز زٸ ؾب٬ اٸ٬ ثٽطٺ ثطزاضي

 (  ROUTINE  TESTـ ٪عاضـ آظٲٹٶٽبي ٲٗٳٹ٬ ) 

 ـ زؾشٹضاٮٗٳ٭ حٳ٭ ٸ ٶ٣٭ ، اٶجبضـ ، ٶهت ٸ ٞٽطؾز سؼٽيعار الظٰ ػٽز ٶهت سبثٯٹ 

 ٽطٺ ثطزاضي ٸ ٶ٫ٽساضي ا٢الٰ ثٻ ٦بض ضٞشٻ زض سبثٯٹټبـ ٦بسبٮٹ٪ٽب ، ٲكرهبر ٞٷي ٸ زؾشٹضاٮٗٳ٭ ث

ٰ، ٦ٷشب٦شٹض، سبيٳط، ضٮٻ ټبي ح ٳيٵ ٦يٟيز ا٢الٰ زاذ٭ سبثٯٹ اظ ػٳٯٻ زيػٶ٧شٹض، ؾ٧ؿيٹٶط، ٦ٯيس اسٹٲبسي٥ ، ضاٺ اٶساظ ٶط شي  ـ ٪ٹاټيٷبٲٻ ًس ْٟب

 ضٺ ؾطيب٬ٸ . . .  نبزض قسٺ اظ ؾٹي ؾبظٶس٪بٴ سؼٽيعار يب ٶٳبيٷس٪ي ضؾٳي آٶٽب ثب ش٦ط قٳب
  

 ضوبًتْب ـ 7ـ  4ـ  8

زض نٹضسي ٦ٻ ٸؾيٯٻ يب ثركي اظ سبثٯٹ ثٻ ٖٯز ايطاز ٸ ٦ٹسبټي زض َطاحي ٸ ؾبذز آؾيت ثجيٷـس ، ديٳبٶ٧ـبض    ـ 1ـ   7ـ   4ـ   8

 ٲٹْٝ ثٻ سٗٹيى ٢ُٗٻ ٸ ضٕٞ ٖيت اظ سبثٯٹ ثٻ ټعيٷٻ ذٹز ٲي ثبقس . 

ٔ ثٽطٺ ثطزاضي ٖبزي اظ سبثٯٹ ، ٲٛبيطسي ثب سٗٽسار ؾبظٶسٺ آق٧بض چٷبٶچٻ زض زٸضٺ ظٲبٶي ي٧ؿب٬ دؽ اظ قطٸ ـ 2ـ  7ـ  4ـ  8

 قٹز ، ديٳبٶ٧بض ٲ٧ٯٝ ثٻ ضٕٞ ٶ٣م ثٻ ټعيٷة ذٹز ٲي ثبقس . 



 ؿــــشایط وـــــبسی

  تبػیؼبت ثشلي

 ( ؿشایط هحیطي 1ـ  1

 m +2250( اضسٟبٔ ؾبيز اظ ؾُح زضيب:  1ـ  1ـ  1

 C +37.0⁰( حسا٦ظط زٲبي ټٹا:  2ـ  1ـ  1

 C -31.6⁰( حسا٢٭ زٲبي ټٹا:  3ـ  1ـ  1

 %45.4( ضَٹثز ٶؿجي ٲشٹؾٍ:  4ـ  1ـ  1

 ػٹز ٪بظټبي ذٹضٶسٺ ٶبقي اظ ٞبيالة ٚيط نٷٗشيذبل:  ٲحيُي( قطايٍ  5ـ  1ـ  1

 ( ؿشایط الىتشیىي 2ـ  1

 ؾيٳٻ 3ٞبظ،  kV 20/12 ،3 ( ٞكبض ٲشٹؾٍ: 1ـ  2ـ  1

 يٳٻؾ 4ٞبظ،  400/230V ،3( ٞكبض يٗيٝ: 2ـ  2ـ  1

 TNC-S( ؾيؿشٱ ظٲيٵ:  3ـ  2ـ  1

 Hz 50( ٞط٦بٶؽ:  4ـ  2ـ  1

 kA 16ٞكبض ٲشٹؾٍ:  ( ؾُح اسهب٬ ٦ٹسبٺ 5ـ  2ـ  1

 kA 25 ( ؾُح اسهب٬ ٦ٹسبٺ ٞكبض يٗيٝ: 6ـ  2ـ  1

 (IEC 60038) 10( سٛييطار ٸٮشبغ: %  7ـ  2ـ  1

 (IEC 60242) 5( سٛييطار ٞط٦بٶؽ: %  8ـ  2ـ  1

 
 

 



 

 

 

 اهبت طشاحيثشخي اص الض

 تبػیؼبت ثشلي 
 

( ثطاي َطاحي سـبثٯٹي انـٯي ايؿـش٫بٺ ثبالثطٶـسٺ ٞبيـالة ٸ سـبثٯٹي انـٯي د٧ـيغ سهـٟيٻ ٞبيـالة، ٶٳـٹزاض سـ٥ ذُـي              1

 ثٻ ٖٷٹاٴ َطح دبيٻ ٲٹضز اؾشٟبزٺ ٢طاض ٪يطز. آيس، ثبيس ٦ٻ زض ازاٲٻ ايٵ ديٹؾز ٲي  MDPسبثٯٹي
 

سٹاٶـس ثـب انـالح يـطيت سـٹاٴ ثـٻ        ٲي ثبقس. ثسيٵ ٲٷٓٹض َطاح سبثٯٹ ٲي اٮعاٲي  PF=0.95( انالح يطيت سٹاٴ سب ٲ٣ساض 2

نٹضر اذشهبني ثطاي ټطي٥ اظ ٞيسضټبي ٲٹسٹضي يب ثٻ نٹضر ٪طٸټي ثب اؾشٟبزٺ اظ ض٪ٹالسٹض ذبظٶي ثٻ ٲ٣ساض ٲُٯٹة زؾز 

 يبثس.
    

 اټٱ سبٲيٵ ٪طزز. 2( حسا٢٭ ٲ٣بٸٲز ؾبٲبٶٻ ظٲيٵ ثبيس ٦ٹچ٧شط يب ٲؿبٸي  3
 

٣ُٕ ٦بثٯٽب ٸ ټبزيٽب ثب سٹػٻ ثٻ ػطيبٴ ثبض، اٞز ٸٮشبغ ٲؼبظ ) زايٱ ٸ زضظٲبٴ ضاٺ اٶساظي ٲٹسٹضټب ( ٸ يطايت ٦بټف ( ؾُح ٲ 4

اظ ايٵ ٲكرهبر ٞٷـي ثبيـس اٶشرـبة     2ْطٞيز ٶبقي اظ قطايٍ ٶهت ٲُبث١ سٹنيٻ ټبي اؾشبٶساضزټب ٸ ٲطاػٕ ٲٷسضع زض ثٷس 

 ٪طزز.



 



 



 ثْشُ ثشداسی

د٧يغ  اظ شيطثٍ ثبظزيس٦ٷٷسٺ ٲطاػٕ ؾبيط ٸ ٦بضٞطٲب ٶٳبيٷس٪بٴ ػٽز ٲٷبؾت دصيطائي ؼبٰاٶديٳبٶ٧بض ٲشٗٽس ثٻ  -

 زض َٹ٬ زٸضاٴ ثٽطٺ ثطزاضي اؾز.

د٧يغ ٞبيالة حسا٢٭  ـ ديٳبٶ٧بض ٲشٗٽس اؾز زض َٹ٬ زٸضٺ ثٽطٺ ثطزاضي ي٥ ؾبٮٻ ػٽز ثٽطٺ ثطزاضي ٸ ٶ٫ٽساضي

ټبي ثٽطٺ ثطزاضي، ٶ٫ٽساضي، ضاټجطي، حٟبْز يٻ ټعيٷٻ٦ٯ ٶيطٸي اٶؿبٶي شي٭ ضا سبٲيٵ ٶٳبيس. زض َي ايٵ زٸضٺ

 ثبقس.ٞيعي٧ي، سٗٳيطار احشٳبٮي، سبٲيٵ ٮٹاظٰ يس٦ي ٸ٢ُٗبر، ثط٠ ٲهطٞي، ٦ٯط ٲهطٞي ٸ... ثٻ ٖٽسٺ ديٳبٶ٧بض ٲي

 ثبيؿز زض ػساٸ٬ آٶبيع ټعيٷٻ ديكٽبزي ثٻ س٧ٟي٥ اضائٻ قٹز.ايٵ ټعيٷٻ ټب ٲي

 اٶؼبٰ سٗٳيطار ؾبزٺ ؾبٖشٻ ٸ 24ٶٟط ٦بض ٪ط ٞٷي ػٽز ٶ٫ٽجبٶي  ـ زٸ 1

 (ؾبٖز زض ضٸظ 4ـ ي٥ زٸٰ ٶٟط ٲبٺ س٧ٷؿيٵ ٲ٧بٶي٥ ٸ ثط٠ ) 2

ؾب٬ ؾبث٣ٻ ثٽط ٺ ثطزاضي اظ سهٟيٻ ذبٶٻ ٞبيالة  3ذبٶٻ ټبي ٞبيالة ثب حسا٢٭  ـ ٦بضقٷبؼ ثٽطٺ ثطزاض سهٟيٻ 3

 (ؾبٖز زض ضٸظ 4 –)ي٥ زٸٰ ٶٟطٲبٺ 

 

 



 وليبت(  1

 ثط٪ب٦ٯ ثبظزيس ٬ ٪ٟٱساضي تبث٣٭ٰب ثٯ ز٬ زستٯ ظيط تٗسي٥ ٦ي ض٭ز : 
 

 اي )ض٬ظا٪ٯ، ٰٓتٟي، ٦بٰيب٪ٯ ٬ . . .(  ـ ثبظزيسٰبي ز٬ضٮ

 ـ ثبظزيس ٬ سط٬يس پس اظ ٬ٖ٭و ذكبٰب ٚٯ ٫٦زط ثٯ ي١٧ ٚطز٨ ٬سبي١ حٓبنتي تبث٣٭ ٦ي ض٭ز .
  

حسا١ٖ سٯ سبيت ٖج١ اظ ضط٬و ثبظزيس ، تبث٣٭ ثبض يبزي ذ٭ز ضا ثبظزيس تبث٣٭ٰب ثبيس ثٯ غ٭ضتي ثط٪ب٦ٯ ضيعي ض٭ز ٚٯ 

ثطٔ ض٭ز ٬ ثب ضيبيت ٦٭اضز اي٫٧ي ثس٪ٯ ٣ٚيسٰبي ات٭٦بتيٙ ، ٣ٚيسٰب ، زض ٬ ثس٪ٯ  تُصيٯ ٫ٚس ٬ پس اظ آ٨ تبث٣٭ ثي

 حب٪يٯ آ٪ٱب ضا ٧٢س 3تبث٣٭ ثب ّٚ زست ٧٢س ض٭ز . زض غ٭ضتي ٚٯ ز٦بي ارعاي ٦صٚ٭ض اربظٮ ٪سٰس ٚٯ ثيص اظ 

٪٧٭ز ، اي٩ ٦٭ضز ٦ي ت٭ا٪س ٪طب٪ٯ ٬ر٭ز ايطازي زض تبث٣٭ ثبضس ٬ ثبيس رٱت ضْى ييت ، ٖس٧تي اظ تبث٣٭ ٚٯ ثيص اظ 

 تط ثطضسي ض٭٪س .  حس ٞط٤ ضسٮ است ٬ ٪يع ارعاء ٦زب٬ض ثٯ غ٭ضت زٖيٕ

س اظ تر٣يٯ زض ثبظزيسٰب ثبيس ت٭رٯ زاضت ٧٢س ثس٪ٯ ذبظ٪ٱب حتي زض ظ٦ب٨ ثي ثطٖي ذكط٪ب٘ است ٬ ثبيس ذبظ٪ٱب پ

 ٚب١٦ ٦٭ضز ثبظضسي ٖطاض ٞيط٪س . 

 

 ( هَاضز ػوَهی 2

ضثف زض ظ٦ي٫ٯ ت٧ًيط ٬ ٪ٟٱساضي ٞعاضش ٪٧بيس تب  اپطات٭ض ثبيس زض غ٭ضت ٦طبٰسٮ ٦٭اضز شي١، آ٪ٱب ضا ثٯ ٦سئ٭٠ شي 

 اٖسا٤ الظ٤ رٱت ضْى ييت غ٭ضت ٞيطز . 

 ا٢ّ ( ٢طظش ٬ غساي َيطيبزي ٪بضي اظ ض١ ث٭ز٨ اتػبالت 

 ظش ٬ غساي َيطيبزي ٪بضي اظ ث٭ثي٩ ٫ٚتبٚت٭ضٰب ة ( ٢ط

د ( ض٪ٝ پطيسٞي ضي٫ٯ ٰب ، ٪ي٥ س٭ظ ضس٨ ٬ تُييط حب٢ت يبيٕ ٚبث٣ٱب ٬ تط٦ي٫ب٢ٱب ، آحبض زاَي ثط ض٬ي ٰبزي سي٥ 

 ٰب ٬ ٚبث١ ٰب ٚٯ ٧ٰٟي ٪بضي اظ ٪ب٫٦بست ث٭ز٨ اتػبالت ٦ي ثبضس . 

ييسٞي ثب ٢جٯ ٣ْعي زض احط ٢طظش ، يب ر٭يسٮ ضس٨ ت٭سف ز ( آحبض آسيت زيسٞي يبيٕ سي٧ٱب ٬ ٚبث٣ٱب اظ ٪هط سب

 حي٭ا٪بت ر٭٪سٮ ٪هيط ٦٭ش ٬ ... 

 ٮ ( آحبض حؿ٭ض حي٭ا٪بت ٦٭شي ) ٦٭ش ، ٦بض ٬ پط٪سٞب٨ ( زاذ١ ٚب٪ب٠ ثطٔ يب زاذ١ تبث٣٭ٰب  

 ٬ ( آحبض ضق٭ثت ٬ آة زض تبث٣٭ 

      

 ( تويعوبضی  3

٭ ٬ تزٱيعات آ٨ ثبيس ثب استٓبزٮ اظ ثطس ، پبضچٯ يب ربض٬ ثطٖي زض غ٭ضت تز٧ى ٞطز ٬ ذب٘ ٬ آضُب٠ ، زاذ١ تبث٣

٦رػ٭ظ ثب ٦ٛص ٰ٭ا ت٧يع ٞطزز . زض ظ٦ب٨ ت٧يعٚبضي ٬سبي١ ثبيس ثي،ثطٔ ثبض٫س ٬ ذبظ٪ٱب تر٣يٯ ضسٮ ثبض٫س . 

ٰبي ٚتب٪ي  رٱت ت٧يع ٚطز٨ ٖكًبت ض٫َ٬ي اظ پبضچٯ ريط يب اثط پالستيٛي ٪٭ استٓبزٮ ض٭ز . استٓبزٮ اظ پبضچٯ

ٰبي ثٯ ٚبض ضْتٯ ثبيس ثس٨٬ پطظ ثبض٫س . ز٦يس٨ ٰ٭ا رٱت ت٧يع ٚطز٨ تبث٣٭ٰب ٦زبظ ٪٧ي  زبظ ٪٧ي ثبضس ٬ پبضچٯ٦

 ثبضس چطا ٚٯ ٦ي ت٭ا٪س ٞطز ٬ َجبض ضا ثٯ زاذ١ ٣ٚيسٰب يب ارعاء حسبس ٫٦ت١ٗ ٪٧بيس . 



٬ اظ ٦٭از آتص ظا يب  زض غ٭ضت استٓبزٮ اظ ٦٭از حال٠ رٱت ت٧يع ٚطز٨ ثبيس زٖت ض٭ز رٱت تزٱيعات ٦ؿط ٪جبضس

 س٧ي ثٯ ٰيچ ي٫٭ا٨ استٓبزٮ ٪ط٭ز . 

آحبض ضق٭ثت ٬ تًطيٕ زض زاذ١ تبث٣٭ ثبيس ثطضسي ٬ ٫٦طبء آ٨ اظ ثي٩ ثط٬ز . ثسي٩ ٫٦ه٭ض ٢٭٢ٯ ٰبيي ٚٯ ٩ٛ٧٦ است 

آة اظ آ٪ٱب ثٯ زاذ١ تبث٣٭ ٪ٓ٭ش ٫ٚس ت٧ًيط ض٭٪س ٬ ٫٦بْص ٬ض٬ز آة ثٯ تبث٣٭ ثستٯ ض٭ز . ٖس٧تٱبي يبيٕ ٚٯ زض 

٦ًطؼ ضق٭ثت ٖطاض ٞطْتٯ ا٪س ثبيس ذطٙ ٞطزز ٬ ٖس٧تٱبي ٣ْعي آسيت زيسٮ اظ ضق٭ثت ثبيس تً٭يؽ ٞطزز . 

ز٦يس٨ ٰ٭اي ٞط٤ ٚٯ ٫٦طبء آ٨ يٙ ٰيتط ثطٖي است ا٪زب٤ ٞيطز ٬ ز٦ب ٪جبيس ثيص  ذطٙ ٚطز٨ تبث٣٭ ثب استٓبزٮ اظ

 زضرٯ سب٪تيٟطاز ض٭ز .  70اظ 
 

 ( اتصبالت  4

٬ تط٦ي٫ب٢ٱب زض ضي٫ٯ ٰب ٬ سي٥ ٚطيٱب ثبيس ثٯ زٖت ٬اضسي ض٭٪س ٬ اظ ٦ح٥ٛ ث٭ز٨ ٬ ت٧يع ٣ٚيٯ اتػبالت ا٢ٛتطيٛي 

پطيسٞي ، تُييط ض١ٛ ،  ث٭ز٨ آ٪ٱب اق٧ي٫ب٨ حبغ١ ض٭ز . زض غ٭ضت ٬ر٭ز ٪طب٪ٯ ٰبي اْعايص ز٦ب ٧ٰچ٭٨ ض٪ٝ

سٮ ٬ اتػبالت س٭ظ ضس٨ يبيٗٱب، ٖس٧تٱبي آسيت زيسٮ ت٧يع ض ضسٞي ، ٬ر٭ز آحبض ٖ٭س ا٢ٛتطيٛي ٬ ٪ي٥ س٭ضاخ

 ٦ح٥ٛ ض٭ز ٬ زض غ٭ضت ٢ع٤٬ ٖس٧تٱبي ٦ًي٭ة تً٭يؽ ٞطزز . 
 

 ( فيَظّب  5

اتػبالت ْي٭ظٰب ٬ پبيٯ ْي٭ظٰب ثطضسي ض٭٪س. ضبذٛٱبي پبيٯ ْي٭ظ ثبيس ْطبض ٚبْي رٱت اتػب٠ ٫٦بست ضا تأ٦ي٩ 

. زض غ٭ضت ذطاة ث٭ز٨ ٫٫ٚس . اؾبْٯ ز٦ب ) ٪بضي اظ ا٪تربة ٪ب٫٦بست ْي٭ظ يب ض١ ث٭ز٨ اتػبالت ( ثطضسي ٞطزز 

ْي٭ظ ، يٙ ْي٭ظ ثب ٦ٗساض ٪ب٦ي ٫٦بست تً٭يؽ ٞطزز . زض غ٭ضت ٢ع٤٬ ضبذٛٱبي پبيٯ ْي٭ظ ثبيس تً٭يؽ ٞطزز . 

٫ٚتبٚت ٬ ثس٪ٯ ْي٭ظٰب ت٧يع ٞطزز ، ض٬ي ٫ٚتبٚتٱب ٞطيس ثٯ ٚبض ٪ط٬ز ٬ ٫ٚتبٚتٱب ثٯ زٖت ٦يعا٨ ض٭٪س . 

 زست٭ضا٣٧ً٢ٱبي سبظ٪سٮ ثبيس ٦س٪هط ٖطاض ٞيط٪س . 
 

 ( وليسّبی اتَهبتيه  6

 ٖج١ اظ ٰط اٖسا٤ ت٭غيٯ ٰبي ظيط ثبيس ٦س٪هط ثبضس : 

 ـ  ثطاي ٣ٚيسٰبيي ٚٯ ثب ٦٭ت٭ض يب س٭٢٭٪٭ئيس ضبضغ ٦ي ض٭٪س اثتسا ٫٦جى تُصيٯ ٦٭ت٭ض رسا ض٭ز .  1

ضبضغ ٫ْط ـ  ثطاي ٣ٚيسٰبيي ٚٯ ثب ٫ْط ٚبض ٦ي ٫٫ٚس ٫ْط ثبيس زضبضغ ضسٮ ٬ زض غ٭ضت استٓبزٮ اظ ٦٭ت٭ض ثطاي  2

 ٫٦جى تُصيٯ آ٨ ٖكى ٞطزز . 

 ـ  ْي٭ظٰب زض ٦ساضات ٫ٚتط٠ اظ ٦ح١ ذ٭ز ذبضد ض٭٪س .  3

ـ ٖج١ اظ ضط٬و ثٯ ٚبض ، ٣ٚيس ، ٖكى ٬ ْي٭ظٰب زض ٦ساضات اغ٣ي ٬ ٧ٚٛي ثطزاضتٯ ض٭٪س ٬ اظ ثي ثطٔ ث٭ز٨ آ٨  4

 اق٧ي٫ب٨ حبغ١ ض٭ز . 

ٯ ٰبي حٓبنتي ثطٖساض يب زاضاي ٫ٚتبٚت ثطٖساض ثبيس ثستٯ استٓبزٮ اظ ٪٧بيطٟط ٢٬تبغ ت٭غيٯ ٦ي ض٭ز . پ٭ضص زضيچ

 ٬ ١ٖٓ ض٭ز . 

ـ ثطاي حػ٭٠ اق٧ي٫ب٨ اظ غحت ي٣٧ٛطز ثبيس زض ْ٭اغ١ ظ٦ب٪ي ٦طرع ٣ٚيسٰب ثبظ ٬ ثستٯ ض٭٪س ٬ ثطاي ٖكى ، 

ي ثٱتط است اظ ض٢ٯ ٰبي حٓبنتي ٦طث٭ـ ثٯ ٣ٚيس ٦٭ضز ٪هط استٓبزٮ ض٭ز . ٧ٰچ٫ي٩ ٣ٚيس چ٫س ثبض ثٯ غ٭ضت زست

 ثبيس ٖكى ٬ ٬غ١ ٞطزز تب اظ غحت ي٣٧ٛطز ٦ٛب٪يع٤ آ٨ اق٧ي٫ب٨ حبغ١ ض٭ز . 



 ـ تً٭يؽ يب ت٧ًيط ٖكًبت ٦ًي٭ة ) ٫ٚتبٚتٱب ٬ ... ( ثبيس ثط اسبس زست٭ضا١٧ً٢ سبظ٪سٮ ثبضس . 

ـ ٣ٚيسٰبي ات٭٦بتيٙ ٚب٦پٛت ٪جبيس ض٫َ٬ٛبضي يب ٞطيسٛبضي ض٭٪س ٬ ٰط ٞ٭٪ٯ ٞطيسٛبضي يب ض٫َ٬ٛبضي ثبيس ثب 

 رٯ ثٯ ت٭غيٯ ٰبي سبظ٪سٮ ا٪زب٤ ٞيطز . ت٭
 

 ( وليسّب  7

 ٣ٚيسٰب ضب١٦ ٣ٚيسٰبي ٞطزا٨ ، ٣ٚيس ْي٭ظٰب ٬ ٣ٚيسٰبي ٦ساض ْط٦ب٨ ٦ي ثبض٫س . 

ـ ٦ٛب٪يع٤ ي٣٧ٛطز ٦ٛب٪يٛي ثبيس ثب چ٫س ثبض ٖكى ٬ ٬غ١ زستي ثطضسي ض٭ز . زض غ٭ضت ٬ر٭ز ايطاز ثبت٭رٯ ثٯ 

 ؽ يب ت٧ًيط ٖكًٯ ٦ًي٭ة ( غ٭ضت ٞيطز. زست٭ضا١٧ً٢ سبظ٪سٮ اٖسا٤ ٫٦بست ) تً٭ي

 ـ ض٫َ٬ٛبضي ْٗف ٦كبثٕ زست٭ضا١٧ً٢ سبظ٪سٮ ا٪زب٤ ٞيطز . 

ـ ٫ٚتبٚتٱبي اغ٣ي ٬ ٧ٚٛي ثبيس اظ ٢حبل ْطس٭زٞي ) ٦كبثٕ زست٭ضا١٧ً٢ سبظ٪سٮ ( ، اؾبْٯ ز٦ب ٬ ... ثطضسي ٬ زض 

بض ، ض١ ث٭ز٨ اتػبالت ، ٚبْي ٪ج٭ز٨ غ٭ضت ٪يبظ تً٭يؽ ٞطزز . ي٣ت اؾبْٯ ز٦ب ٦ي ت٭ا٪س ثسي تٱ٭يٯ ، اؾبْٯ ث

 ٪يط٬ي ٫ٚتبٚتٱب ٬ ... ثبضس . 
 

 ( وٌتبوتَضّب  8

٫ٚتبٚتٱبي اغ٣ي ٬ ٧ٚٛي ثبيس اظ ٢حبل ْطس٭زٞي ٦٭ضز ثطضسي ٬ ضسيسٞي ٖطاض ٞيط٪س ٬ ثب ت٭رٯ ثٯ ت٭غيٯ ٰبي 

 ٚبضذب٪ٯ زض ٦٭ضز اؾبْٯ ز٦ب زض غ٭ضت ٪يبظ تً٭يؽ ٞطز٪س . 

ظ اؾبْٯ ثبض يب ض١ ث٭ز٨ ٫ٚتبٚت ٬ يب ثس ٖطاض ٞطْت٩ ٬ ٥ٚ ث٭ز٨ ٪يط٬ي ثي٩ سكح اؾبْٯ ز٦ب ٩ٛ٧٦ است ٪بضي ا

٫ٚتبٚتٱب ثبضس . زض غ٭ضت تُييط ض٪ٝ ، ثب س٭ٰب٨ ٫٦بست ٦ي ت٭ا٨ سكح ٦س ضا ت٧يع ٚطز . سبيص ظيبز ، 

 ْطس٭زٞي سطيًي ضا ثٯ ز٪جب٠ زاضز . 

 ٖكًبت ٦٭ضز ضسيسٞي ٖطاض ٞيطز .  ـ ٦حٓهٯ رطٖٯ ٞيط اظ ٢حبل ْطس٭زٞي ثطضسي ضسٮ ٬ آظازي ي٣٧ٛطز

 ـ ي٣٧ٛطز ٬ ٦ٛب٪يع٤ ثبظ ٬ ثستٯ ضس٨ ٫ٚتبٚت٭ض ثبيس ثطضسي ٞطزز . 

ـ اظ ٪هط ا٢ٛتط٫ُ٦٬بقيسي ، ٖكجٱب ٦٭ضز آظ٦بيص ٖطاض ٞطْتٯ ٬ ٦ح١ ٖطاضٞيطي ٖس٧ت ٦تحط٘ زض ٖس٧ت حبثت اظ 

 ٯ ٬ر٭ز آ٦س٨ ٪٭يع ٬ر٭ز زاضز : ٢حبل ت٧يعي ثطضسي ض٭ز ٫ٰٟب٤ ثستٯ ضس٨ ٫ٚتبٚت٭ض ثٯ زالي١ ظيط ا٦ٛب٨ ث

 ا٢ّ ـ ٚخيّ ضس٨ ٫ُ٦بقيس 

 ة ـ ضٛست٩ ٬ ض١ ث٭ز٨ ح٣ٗٯ اتػب٠ ٚ٭تبٮ 

 د ـ ت٫هي٥ ٣َف ٫ٚتبٚت 

 ز ـ زضست ٖطاض ٪ٟطْت٩ ٫ُ٦بقيس ٰب 
 

 ( ٍؾبیل حفبظتی 9

 ٬سبي١ حٓبنتي ثٯ ز٬ضٮ ٰبي ٪ٟٱساضي ٪يبظ ٪ساض٪س ٬ يب ت٭سف ٦ترػػي٩ ثبيس ت٧ًيط ض٭٪س . 
 

 ًؿفَضهبتَضّبی حفبظتی ٍ اًساظُ گيطی ) تطاًؿفَضهبتَض جطیبى ( ( تطا 10

اثتسا ثبيس اظ ثي ثطٖي تطا٪س ٬ زضبضغ ث٭ز٨ آ٨ اق٧ي٫ب٨ حبغ١ ٚطز ٬ ثبيس زٖت ٚطز ٚٯ زض غ٭ضتي ٚٯ ا٢٬يٯ 

و تطا٪س ض٬ي ثبض ثبضس ٬ حب٪٭يٯ آ٨ ثبظ ض٭ز حب٢ت ذكط٪بٚي ايزبز ٦ي ٞطزز ٬ الظ٤ است ٚٯ ثطاي آظ٦بيص ، ٰط ٪٭

 اتػب٢ي ثٯ زضستي ثطزاضتٯ ٬ يب ٦ح٥ٛ ٞطزز . 



تطا٪س رطيب٨ ٧ً٦٭الً زض زاذ١ تبث٣٭ ٖطاض زاضز ٬ َيط ٖبث١ زستطس ٦ي ثبضس ٬ ٧ً٦٭الً زض ٦ٗبث١ غس٦بت ٦ٛب٪يٛي 

٦حبْهت ٦ي ض٭ز ٬ آظ٦بيص ا٢ٛتطيٛي ٬ؾًيت آ٨ ضا ٦طرع ٦ي سبظز ٬ ٢صا حسا١ٖ ، تست ٦ٗب٦٬ت يبيٗي ٬ 

 ب٪٭يٯ ثبيس غ٭ضت ٞيطز . تست اتػب٠ سي٥ پيچي ح
 

 ( ٍؾبیل ًوبیكگط  11

اي٩ ٬سبي١ ضا ثبيس اظ ٢حبل پبٚيعٞي ٬ زٖت ي٣٧ٛطز ٦٭ضز ثبظضسي ٖطاض زاز . پيبزٮ ٚطز٨ ارعاء زاذ٣ي ثٯ ٫٦ه٭ض 

ٰب ثبيستي اظ ٢حبل ي٣٧ٛطز ٫ٚتط٠  LEDت٧ًيط زض ثط٪ب٦ٯ ت٧ًيط ٬ ٪ٟٱساضي تبث٣٭ ٖطاض ٪ساضز . چطاَٱبي سي٫ٟب٠ ٬ 

زض غ٭ضت ٢ع٤٬ تً٭يؽ ٞطز٪س . ٬سبي١ ا٪ساظٮ ٞيطي ٦ب٪٫س آ٦پط٦تطٰب ، ٢٬ت٧تطٰب ، ٫ٚت٭ضٰب ٬ َيطٮ ثب ت٭رٯ  ض٭٪س ٬

ثٯ زست٭ضا٣٧ً٢ٱبي سبظ٪سٞب٨ اي٩ ٖكًبت ٦٭ضز ت٧ًيط ٬ ت٫هي٥ ٖطاض ٞيط٪س . اي٩ ٬سبي١ زض ز٬ضٮ ٰبي ظ٦ب٪ي 

ظ٪سٮ ، ٬ؾًيت ٪ػت ٬ ... ثستٟي زاضز ٚٯ ٦طرع احتيبد ثٯ ٚب٢يجطٮ ٚطز٨ زاض٪س ٚٯ اي٩ ز٬ضٮ ثٯ زست٭ضا١٧ً٢ سب

 زض ٰط غ٭ضت اظ يٙ سب٠ ٪جبيس ثيطتط ض٭ز . 
 

 ( ثبظزیس ٍ ؾطٍیؽ پؽ اظ ٍلَع ذغب  12

زض غ٭ضت ٬ٖ٭و اتػب٠ ٚ٭تبٮ ضسيس ت٧ب٤ ارعاء ٦طتجف ٬ ٣ٚيٯ اتػبالت ٬ ض٢ٯ ٰبيي ٚٯ ي١٧ ٚطزٮ ا٪س ثبيس ٦٭ضز 

ٮ ت٧ًيط يب تً٭يؽ ٞطز٪س. ٧ٰچ٫ي٩ زست٭ضا١٧ً٢ ٰبي ذبظ ثبظضسي ٬ آظ٦بيص ٖطاض ٞيط٪س ٬ ٖكًبت آسيت زيس

 سبظ٪سٞب٨ تزٱيعات ٦طث٭ـ ثٯ ظ٦ب٨ ٬ٖ٭و ذكب ثبيس ٦س٪هط ٖطاض ٞيطز .
  

 ( آظهَى ػبیمی  13

يبيٗٱبي چي٫ي ٬ سبيط يبيٗٱبي رب٦س ) ٦ٗطٮ ٰب ، ض٬ٚص ٰبزيٱب ٬ ... ( اظ ٢حبل تط٘ ذ٭ضزٞي ٬ يب سبيط آحبض 

س ، ثًس اظ ٰط ت٧ًيط ٬ يب ثًس اظ ٬ٖ٭و ذكب ٬ يب ٰط ٬ٖت ٚٯ ثٯ ٚيٓيت يبيٕ ضٙ ٞطزز ، ٦ٛب٪يٛي ثبيس ثبظضسي ٞطز٪

تست يبيٗي ثبيس غ٭ضت ٞيطز . ٖج١ اظ آظ٦٭٨ ، يبيٕ ثبيس ذطٙ ٬ ت٧يع ثبضس . ٢٬تبغ آظ٦بيص ثب ت٭رٯ ثٯ ٢٬تبغ 

 ٪ب٦ي تزٱيعات ا٪تربة ٦ي ٞطزز . رس٠٬ ظيط اي٩ ٦ٗبزيط ضا ٪طب٨ ٦ي زٰس . 
 

 ٍلتبغ آظهَى همبٍهت ػبیمیهمبزیط 

 ٍلتبغ ًبهی ػبیك تجْيعات
kV ( rms ) 

ٍلتبغ آظهَى تَصيِ قسُ ثطای تؿت 

همبٍهت ػبیمی ) ثِ ظهيي ٍ ثيي زٍ 

 kV ( d.c. )فبظ ( 

 1 1ووتط اظ 

 2 6/3تب  1

 5 36تب  6/3

 

 ٧ٚV 500تط اظ  .٦d.cٗب٦٬ت يبيٗي سي٧ٱبي ٚ٭چٙ ٬ ٦ساضٰبي ض٬ض٫بيي ٬ ٦ساضٰبي ْط٦ب٨ ٬ ٧ٚٛي ثب ٢٬تبغ 

 ض٭ز .  ٞيطي ٦ي ا٪ساظٮ

 ثًس اظ آظ٦٭٨ ، يبيٗٱب ثبيس زضبضغ ٬ ظ٦ي٩ ض٭٪س . 
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 ًتيساگب (ة

 ٴ آ ٢٬جب زض ثبيؿزٲي ٦ٻ ثبقس ٺؾش٫بز ض٦ب ثٻ ظٚبآ اظ دؽ ٬ؾب زٸ ٢٭احس ثبيؿز ٲي ٶشيضا٪ب زٸضٺ

 . زز٪ط ئٻاضا ديٳبٶ٧بض ػبٶت اظ يٲٗشجط ٶبٲٻ يٳبٶز

  ػبل اسائِ ؿَد. 5گبساًتي هذیبّبی هَسد اػتفبدُ دس طشح ثبیذ ثشای 

 زض ثبيؿز ٲي ٦ٻ ثبقس ٬ؾب زٺ ٢٭احس سب ٺؾش٫بز يس٦ي ر٢ُٗب سأٲيٵ ٸ ٸـٞط اظ دؽ رذسٲب يٻاضا 

 آٴ يٳبٶز ٶبٲٻ ٲٗشجطي اظ ػبٶت ٞطٸقٷسٺ اضائٻ ٪طزز. ٢٬جب

 

 تحَیل ٍ یثٌذ ثؼتِ ،ػيصس( ثبج

 ثبقٷس ٺٶسظؾب يٳبٶز سحز ٸ ؾبٮٱ ٸ ٲح٧ٱ ثبيس ټب يثٷس ثؿشٻ سٳبٲي. 

  ثبقٷس ٺقس ٺدٹقيس ٲٷبؾت ازٲٹ سٹؾٍ ٺقس ضي٦ب ٲبقيٵ حؾُٹ سٳبٲي . 

 ثبقٷس يثٷس ثؿشٻ ٮيؿز ٸ رٲكرهب ٤دال قبٲ٭ ټب يثٷس ثؿشٻ سٳبٲي. 

 ثبقس ٺؾيسض اضذطيس سبييس ثٻ ثبيس يثٷس ثؿشٻ ٮيؿز ،حٳ٭ اظ ٢ج٭. 

 ثبقس ٲي ذبٶٻ ٞبيالة ثٯساػيسهٟيٻ ٦بال سحٹي٭ ٲح٭ . 

 ٲٹْٝ ضديٳبٶ٧ب ٸ آٸضز ثٗٳ٭ ؾيظضثب اظيٶسا ضاٺ ٸ اػطا ٸ ٶهت ٸ ؾبذز ح٭اٲط اظ ؾزا ضٲرشب ٞطٲبض٦ب 

 ثبظضؾي ٦بضٞطٲب ٸ يب ٶٳبيٷسٺ اٸ ضا ٞطاټٱ ٶٳبيس.اؾز سؿٽيالر الظٰ ػٽز 

 



 ثلساجیثطًبهِ ظهبًجٌسی ولی عطح ٍؾبذت پىيج تصفيِ فبضالة 
 

 

 

 

 

 

 اػٌبد هٌبللِ اسائِ ًوبیذ. ّفتِ دس 24*پیوبًىبس هَظف اػت ثِ اسائِ ثشًبهِ صهبًجٌذی تفضیلي دس  
 

 

  شزح عملیبت
1 2 3 4 5 6 

15 33 15 33 15 33 15 33 15 33 15 33 

 تدْیض وبسگبُ
             پيش بيني شده

             تحقق يافته

ػبص ثِ ّوشاُ ِ ّبی هخضى هتؼبدلًمـ طشاحي اًدبم هحبػجبت،

 ّوشاُ ثب تبییذ دفتش فٌي وبسفشهب ایؼتگبُ پوپبط ٍ پىیح

             پيش بيني شده

             تحقق يافته

 خشیذ تدْیضات
             پيش بيني شده

             تحقق يافته

 گیشػولیبت اخشایي ػبصُ آؿغبلگیش سیض ٍ دسؿت ٍ داًِ
             ي شدهپيش بين

             تحقق يافته

 پىیح ایؼتگبُ ثبالآٍسًذُػولیبت اخشایي هخضى هتؼبدل ػبص ٍ 
             پيش بيني شده

             تحقق يافته

 ػولیبت اخشایي فٌذاػیَى پىیح
             پيش بيني شده

             تحقق يافته

 ًٍلت پىیح حول ػولیبت ػبخت،
             پيش بيني شده

             تحقق يافته

 تؼت ٍ ساُ اًذاصی
             پيش بيني شده

             تحقق يافته

 ثشچیذى وبسگبُ
             پيش بيني شده

             تحقق يافته


