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تعَیض هقزُ ٍ تیز در خغَط تل فاس 
جْت تؼَيؽ همشُ ّب يب همشُ هتػل ثِ جلَ ثش دس خكَـ ته فبص اص دٍ سٍش هي   

دس .  يى  سٍش ػوَدي ٍ ديگشي سٍش جبًج  ًبهيذُ هي  ضيَد       . تَاى استفبدُ وشد

سٍش ػوَدي ، سين ته فبص سا ثَسيلِ ي سين گيش ثبالثش تب استفبع هٌبست اص لحيبل  

چٌبًچِ وطص سين دس يه اسپي ٍ يب هحيذٍدييت   .  ايوٌ  ثكَس ػوَدي ثبال ه  ثشًذ

فبغلِ ػوَدي ايي اهىبى سا ًذّذ وِ ثتَاى ثِ ساحت  اص سٍش ػوَدي استفبدُ ويشد    

دس سٍش جبًج  ثب استفبدُ اص سين گيييش   .  دس ايٌحبل ثبيست  سٍش جبًج  سا ثىبس ثشد 

ثبالثش ٍ سين گيش ًگْذاسًذُ سين سا ثِ يىكشف تيش دس فبغلِ اي اص آى وِ اص ليحيبل     

پس اص اًتمبل ٍ هْبس ًوَدى سين تؼَيؽ همشُ ٍ   .  ايوٌ  هٌبست ثبضذ اًتمبل هيذٌّذ 

تجْيضات هَسد ًيبص .  يب ديگش وبسّبي الصم اص جولِ تؼَيؽ تيش سا ه  تَاى اًجبم داد

دس .  سين گيشّب ، صيي سين گيش، سين ثش ٍ تجْيضات هتفشلِ ي دييگيش         :  ػجبستٌذ اص

 .غَستيىِ تؼَيؽ تيش ؾشٍست داضتِ ثبضذ اص سٍوص ايوٌ  ثبيست  استفبدُ ًوَد 

 1فصل 



 دستور العمل ها 

 

9  

 رٍش عوَدي  –تعَیض هقزُ  

 تاس ًوَدى سین ًَل  -1

پَل  سشٍيس سا اًذو  ثيبالتيش اص         -1-1

سين ًَل ثِ تيش ٍغل ًوَدُ ٍ قيٌيبة سا     

 .هحىن ثذٍس سين ًَل ثپيچبًيذ 

ثَسيلِ ي وبسگشاً  وِ دس پبييي تيش    -1-2

ايستبدُ اًذ ٍ سش قٌبة سا دس دست داسًيذ  

سين ًَل سا يب ثب ثبص ويشدى آى ٍ ييب ثيب            

ثشداضتي پيچ  وِ آى سا ثِ تيش ٍغل ًوَدُ 

 . آصاد وٌيذ

سپس سين ًَل سا ثب وطيذى قٌيبة     -1-3

دس ّش حبل سين ًيَل سا      . ثِ يىكشف تيش ٍ يب ثِ پبئيي آى هٌتمل ًوَدُ ٍ هْبس ًوبييذ

ثبيست  اص حَصُ ي وبس دٍس ٍ يب دس غيش ايٌػَست ثَسيلِ ي سٍوص ايوٌ  پَضبًيذُ  

 .ضَد 

 ًصة سیي سین گیز  -0

هتػيل ثيِ آى سا         ( سبًت  هتش  35/6)ايٌچ  5/2يه صيي سين گيش ثب گيشُ ي  -2-1

جْت .) تمشيجبً دس حذ فبغل ثيي سأس تيش ٍ جلَثش سين ًَل  سٍي تيش ًػت ًوبييذ 

 .(اقالع اص چگًَگ  ًػت صيي ثش سٍي تيش ثِ لسوت صيي سين گيش هشاجؼِ ضَد 

صيي دٍم سا ثب گيشُ اي ثِ ّوبى اًذاصُ ي گيشُ ي صيي اٍل ثيِ تيييش ًػيت             -2-2

صيي دٍم سا دس       .  هحل ًػت گيشُ دس ّوبى جْت گيشُ ي ثبالي  خَاّذ ثَد. وٌيذ 

هحل  وِ ثِ اًذاصُ ي وبف  ثبالتش اص اًتْبي پبييٌ  سين گيش ثبالثش ثبضذ ثش سٍي تيييش     

ثذيي تشتيت هيتَاًيذ سين سا ثِ اًذاصُ ي استفبع دلخَاُ ٍ هٌبسيجي  ويِ      .  ًػت وٌيذ

 .صيي دٍم ثب صيي لشاس گشفتِ دس ثبال ثبيست  ّن ساستب ثبضذ . هيخَاّيذ ثبال ثجشيذ
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سين اغل  آى قشف اص سين سا ويِ    -2-3

هطغَل وبس ثش سٍي آى ّستيذ ثبص ًويَدُ  

ٍ جْت ايوٌ  ّش چِ ثيطتش دس حيي ثيبص  

ثِ لسيويت   .)  ًوَدى آى سا ثتذسيج ثجشيذ 

 (.چَثْبي اغل  هشاجؼِ ضَد

چٌبًچِ سييويْيبي اغيلي  دس          :  تَجِ 

ٍؾؼيت ثذي پيچيذُ ضذُ ثبضٌذ سين گيش 

ثبالثش سا لجل اص ثيبص ويشدى ٍ ثيشييذى             

آى     سيوْبي اغل  ثِ سين ٍغل ًوَدُ ٍ

سا دس داخل گيشُ ي صيي هشثيَقيِ ليشاس      

 .دّيذ

 ًصة سین گیز تاالتز -7 

سين گيش ثبالثشي ثب لكشي هٌبسيت    -3-1

ثب لكش گيشُ ّبي صيٌ  وِ دس ثبال اًتخبة ضذُ ثِ سين ٍغل ًوَدُ ٍ آى سا دس داخل 

ثشاي ايٌىِ سين گيش ثتَاًذ دس داخل گيشُ ّبي صييي    . ّش دٍ گيشُ ي صيي لشاس دّيذ 

ثِ سوت پبييي يب ثبال حشوت وٌذ گيشُ ّبي ّش دٍ صيي سا ثمذس وبف  ضل ويٌيييذ ٍ      

الجتِ دس غَست وست تجشثِ ٍ هْبست هيتَاى لجل اص اتػبل سين گيش ثِ سين، هحيل  

ثيِ  .) هٌبست سين گيش سا دس داخل گيشُ ّبي صيي وِ ضل ًوَدُ ايذ تٌظين ًويبييييذ      

 (.لسوت سين گيشّب هشاجؼِ ضَد 

ثيي سوبة صيي سين گيش پبييٌ  ٍ حلمِ ي اًتْبي  سين گيش ثبالثش يه ليشليشُ     -3-2

 ي جشاثمبل ٍغل ًوبييذ

 تاسمزدى سین اصلي-2

قٌبة لشلشُ ي جشاثمبل سا ثكشف پبييي وطيذُ تب سين دس داخل ضييبس هيميشُ        -4-1

 تزیذى سین ًَل
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سپس گيشُ ّبي ّيش دٍ    . وبهالً لشاس گيشد

 .صيي سا هحىن وٌيذ 

سين اغل  لشاس گشفتِ دس ًضديىي     -4-2

جيْيت   .  سين گيش ثبالثش سا ثبص ًويبييييذ      

جلَگيشي اص توبس سين اغل  ثِ هيلِ ي 

همشُ يب تيش دس حيييي ثيبص ًيويَدى آى               

ثَسيلِ ي سين ثش سٍي لسوتْبي ثبص ضذُ 

ثِ لسوت چيَثيْيبي اغيلي         ) سا ثجشيذ 

 (.هشاجؼِ ضَد

 تاالتزدى سین   -5

گيشُ ّبي ّش دٍ صيي سيين گيييش        -5-1

ثبالثش سا ضل وٌيذ ٍ ثَسيلِ ي وبسگشاًي   

قٌبة ليشليشُ ي       .  وِ پبييي ايستبدُ اًذ 

جشاثمبل سا وطيذُ ٍ ايي وبس سا اداهِ دّيذ تب سين دس استفبع هٌبست ثبالتيش اصهيميشُ      

 .لشاس گيشد 

جْت ًگْذاضتي سين دس استفبع هَسد ًظش گيشُ ّبي ّش دٍ صيي سا هيحيىين        -5-2

 .ثجٌذيذ

 تعَیض هقزُ   -9

ثب تَجِ ثِ ايٌيىيِ سييين دس         . گبّ  الصم است همشُ يب هيلِ همشُ سا ثبص ًوبييذ  -6-1

استفبع هٌبسج  اص لحبل ايوٌ  ًگْذاضتِ ضذُ است هيتَاى ايٌىبس سا ثشاحتي  اًيجيبم      

 .داد 

جْت ٍغل سين اغل  ثِ همشُ دلت ضَد وِ سين اغل  ًسجت ثِ ضيبس ليشاس    -6-2

 .گشفتِ دس ثبالي همشُ دس هَلؼيت هٌبسج  لشاس گيشد 

 ًصة سین گیز تاالتز
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لسوت اًتْبئ  سيوْبي اغل  سا   : تَجِ  

 .حلمِ وٌيذ

همشُ يب هيلِ همشُ سا قيَسي سٍي       -6-3

تيش ًػت وٌيذ وِ ضيبس همشُ دس اهيتيذاد     

 .سين لشاس گيشد 

 اتصال سین تِ هقزُ -3

ثِ وبسگشاً  وِ دس پبي تيش ايستبدُ   -7-1

اًذ ثگَييذ تب قٌبة لشلشُ ي جيشاثيميبل      

هتػل ثِ لسوت اًتْبي  سين گيش ثبالثش سا 

 .هحىن دس دست ًگْذاسًذ

گيشُ ّبي ّش دٍ صييي سا ثيميذس          -7-2

وبف  ضل ًوَدُ تب سين گيش ثيبالثيش اييي      

اهىبى سا داضتِ ثبضذ وِ ثشاحت  دس داخل 

گيشُ ّب ثلغضد ٍ سپس ثب دلت ٍ احتييبـ  

ثَسيلِ ي وبسگشاً  وِ قٌبة ليشليشُ ي     

جشاثمبل سا دس دست داسًذ سين سا ثكيشف  

پبييي وطيذُ ٍ آى سا دس داخل ضيبس هميشُ  

 .لشاس دّيذ 

سين گيش ثبالثش سا ثِ قشف پبييييي      -7-3

وطيذُ تب سين وبهالً دس داخل ضيبس هيميشُ   

لشاس گيشد ٍ ثؼذ گيشُ ي صيي ثيباليي  سا     

 .هحىن ثجٌذيذ 

سين سا دس قشف ديگش ثيِ هيميشُ        -7-4

 ضل مزدى گیزُ ي سین گیزـ جْت تاالتزدى سین

 تعَیض هقزُ
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 .اغل  وٌيذ 

لشلشُ ي جشاثمبل سا اص لسيويت         -7-5

اًتْبي  سين گيش ثبالثش آصاد ًوَدُ ٍ گييشُ  

ّبي ّش دٍ صيي سا ثبص ٍ سين گيش ثيبالثيش   

ثيب دليت ٍ       .  سا اص سٍي سين ثشداسييذ    

احتيبـ سين گيش ثبالثش سا ثِ پبييي اًتيميبل   

 .دّيذ

سين سا دس قشف ديگش ًيض ثِ همشُ    -7-6

صيي ّبي سين گيش ٍ ليشليشُ   . اغل  وٌيذ 

ي جشاثمبل سا اص تيش ثبص وشدُ ٍ ثِ پبييييي   

 .اًتمبل دّيذ

 تعَیض هقزُ 

 رٍش جاًثي                                          
 تاس مزدى سین ًَل -1

پَل  سشٍيس سا اًذو  ثيبالتيش اص       -1-1

سين ًَل ثِ تيش ٍغل ًوَدُ ٍ قٌبة آى   

 .سا ثِ سين ٍغل ًوبييذ

ثَسيلِ ي وبسگشاً  وِ دس پبي تيش   -1-2

ايستبدُ اًذ ٍ قٌبة سا دس دست گشفتِ اًذ 

سين ًَل سا ثبص يب ثب ثشداضتي پيچ اتػيبل    

 .دٌّذُ ي آى ثِ تيش آصاد ًوبييذ

سين ًَل سا ثب وطيذى قيٌيبة ثيِ        -1-3

يىكشف تيش ثشدُ ٍ يب آى سا ثِ پبييي تيييش   

 تستي سین اصلي ـ عزف دیگز

 تستي سین اصلي ـ عزف مار 
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دس ّشحبل سين ًَل .  هٌتمل ٍ هْبس ًوبييذ

سا ثبيست  اص حَصُ ي وبسي دٍس ٍ ييب           

 .ثَسيلِ ي سٍوص ايوٌ  پَضبًذُ ضَد 

 ًصة سیي ّا       -0

       

سين اغل  سا دس آًكشف  اص هيميشُ     -2-1

وِ سين گيش ثِ آى ٍغل اسيت ثيبص ٍ         

ثِ لسوت چَثْبي اغيلي    .) ثتذسيج ثجشيذ

 (.هشاجؼِ ضَد

چٌبًچِ سين اغل  دس ٍؾيؼيييت    :   تَجِ

ثذي پيچيذُ ضذُ ثبضذ لجل اص ثبص وشدى ٍ 

ثشيذى آى ثبيست  سين گيش ثبالثيش سا ثيِ       

 .سين ٍغل ًوَدُ ٍ دس داخل صيي هشثَقِ لشاس داد 

سا دس    (  سيبًيتي  هيتيش           30/6تب  5) ايٌچ  5/2يب  2سين گيش ثبالثشي  ثِ لكش  -2-2

 .( ثِ لسوت سين گيشّب هشاجؼِ ضَد .)ًضديى  همشُ ثِ سين ٍغل ًوبييذ

هيحيل   .  صيي ثب گيشُ ي هٌبست ثب لكش سين گيش ثبالثش سا سٍي تيش ًػت وٌيذ   -2-3

استمشاس ايي صيي ثش سٍي تيش ثبيذ ثگًَِ اي ثبضذ وِ ػالٍُ ثش اهىبى اًتمبل سيين ثيِ     

فبغلِ اي دٍس اص حَصُ ي وبسي ، جبي وبف  ثشاي اتػبل لشلشُ ي جيشاثيميبل ثيِ         

ثِ لسوت صيي سيين  .)  سوبة صيي ٍ لسوت اًتْبي  سين گيش ثبالثش ٍجَد داضتِ ثبضذ

 (.گيش هشاجؼِ ضَد 

سين گيش ثبالثش سا دس داخل گيشُ ي صيي لشاس دادُ ٍ گيشُ سا ثبًذاصُ اي ضيل        -2-4

 .وٌيذ وِ سين گيش ثتَاًذ ثكشف  پبييي يب ثبال دس داخل گيشُ ثلغضد 

ثيي سوبة صيي سين گيش ثبالثش ٍ حلمِ ي اًتْبي  آى  يه لشلشُ ي جشاثيميبل     -2-5

 تاس مزدى سین اصلي
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 .ٍغل ًوبييذ 

 ًصة سین گیز ًگْذارًذُ -7

سا تمشيجبً دسحذ فيبغيل ثيييي       (  سبًت  هتش 8/3) ايٌچ  5/1يه صيي ثب گيشُ ي   -3-1

جلَثش سين ًَل ٍ سأس تيش ٍ دس ّوبى جْت  وِ صيي سين گيش ثبالثش سا ًػت ًوَدُ 

 .ايذ ثِ تيش ٍغل وٌيذ 

 8/3) اييٌيچ      5/1دس هجبٍست سين گيش ثبالثش يه سين گيش ًگْذاسًذُ ثِ لكش   -3-2

. ثِ سين ٍغل ًوَدُ ٍ آى سا دس داخل گيشُ ي صيي ثبالئ  لشاس دّيييذ     (  سبًت  هتش 

ثشاي ايٌىِ سين گيش ًگْذاسًذُ ثتَاًذ ثسَْلت دس داخل گيشُ ثِ قشف پبييي ٍ يب ثبال 

 .ثلغضد  گيشُ سا ثِ اًذاصُ ي وبف  ضل ًوبييذ

 تاس مزدى سین اصلي -2

سين گيش ثبالثش سا ثكشف پبييي وطيذُ تب سين وبهالً دس داخل ضيبس همشُ جيبي      -4-1

گيشد ٍ سپس گيشُ ي صيي سين گيش ثبالثش 

 .سا هحىن ثجٌذيذ 

سين اغل  قشف ديگش همشُ سا ثيبص    -4-2

تَجِ داضتِ ثبضيذ وِ دس حيي ثيبص  .  وٌيذ 

ًوَدى سين اغل  جْت جليَگيييشي اص      

توبس آى ثِ تيش يب هيلِ هميشُ ثيتيذسييج       

ثِ لسيويت     .) لسوتْبي ثبص ضذُ سا ثجشيذ 

 (چَثْبي اغل  هشاجؼِ ضَد 

 اًتقال سین  -5

سين گيش ًگْذاسًذُ سا گيشفيتيِ ٍ           -5-1

گيشُ ي صيي سين گييش ثيبالثيش سا ضيل           

 ًصة سین گیز ًگْذارًذُثِ ووه وبسگشاً  وِ دس پيبييييي      . ًوبييذ
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ايستبدُ اًذ قٌبة لشلشُ ي جيشاثيميبل سا      

)ايٌچ    12وطيذُ تب سين تمشيجبً ثِ استفبع 

 .ثبالتش اص همشُ ثشدُ ضَد( سبًت  هتش 5/30

دس حيي ايٌىِ وبسگشاى هطيغيَل       -5-2 

وطيذى سين ّستٌذ، سين سا ثب ّيذاييت     

سين گيش ًگْذاسًذُ ثِ يىكشف تيش ٍ دس    

فبغلِ اي وِ اص لحبل ايوٌ  ثيشاي ويبس       

 .وشدى هٌبست ثبضذ اًتمبل دّيذ 

گيشُ ّبي ّش دٍ صيي سيين گيييش        -5-3

 .ثبالثش ٍ ًگْذاسًذُ سا هحىن ثجٌذيذ 

 تعَیض هقزُ یا هیلِ هقزُ -9

دس غَست لضٍم همشُ يب هيلِ هميشُ    -6-1

ايي وبس سا اوٌَى ثب تَجِ ثيِ  .  سا ثبص وٌيذ 

ايٌىِ سين دس فبغلِ اي ويِ اص ليحيبل        

ايوٌ  ثشاي وبس وشدى هٌبست است ليشاس    

 .داسد ه  تَاًيذ ثِ سَْلت اًجبم دّيذ 

سين اغل  سا ثذٍس همشُ ي جذييذ    -6-2

قَسي ثجٌذيذ وِ سين اغل  ًسيجيت ثيِ      

ضيبس لشاس گشفتيِ دس ثيبالي هيميشُ دس             

 .هَلؼيت هٌبسج  لشاس گيشد 

 .اًتْبي سين اغل  سا حلمِ وٌيذ: تَجِ 

همشُ يب هيلِ همشُ سا قيَسي سٍي      -6-3

تيش ًػت وٌيذ وِ ضيبس همشُ دس اهيتيذاد     

 اًتقال سین

 تعَیض هقزُ
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 .سين لشاس گيشد 

 اتصال سین تِ هقزُ  -3

جْت اًتمبل سين غَست گشفت ، سين سا  5ثب اًجبم ػىس هَاسدي وِ دس ثٌذ   -7-1

( سبًت  هتش  15)  ايٌچ  6ٌّگبه  وِ سين تمشيجبً دس استفبع .  ثِ هحل اٍليِ ثبص گشداًيذ 

 .ثبالي همشُ لشاس گشفت آى سا ثِ آساه  ثكشف ضيبس همشُ ثىطيذ 

لشاس دادى سين دس ضيبس همشُ ثب دلت ٍ احتيبـ ٍ ثب ّوبٌّگ  وبهل وبسگيشاًي     -7-2

وِ دس پبي تيش ايستبدُ ٍ سش قٌبة سا دس دست داسًذ ٍ وبسگشاً  وِ دس ثبالي تيييش     

 .هطغَل وبسًذ ٍ ثب ًظبست دليك استبد وبس اًجبم هيطَد 

پس اص آًىِ سين وبهالً دس داخل ضيبس لشاس گشفت ، سين گيش ثبالثش سا ثيكيشف     -7-3

پبييي وطيذُ ٍ گيشُ ي صيي سين گيش ثبالثش سا هحىن ًوَدُ ٍ سين سا دس قشف ديگيش  

وبس اغل  وشدى سين سا دس غَست  وِ فؿبي وبف  ثيي هميشُ ٍ    .  همشُ اغل  ًوبييذ 

سين گيش ثبالثش ٍجَد داضتِ هيتَاًيذ لجل اص ثشداضتي سين گيشّب اًجبم دّيذ دس غيييش   

 .ايٌػَست سين گيشّب سا ثبص ٍ سپس سين اغل  سا ثبص وٌيذ 

لشلشُ ي جشاثمبل ، سين گيشّب ٍ  صيي ّب سا اص تيش ثبص  وشدُ ٍ ثِ پبييي اًتميبل    -7-4

 .دّيذ

 سين ًَل سا ثِ تيش ٍغل ًوبييذ -7-5

 تعَیض تیز 

جْت اقالع ثيطتش اص جضئيبت تؼَيؽ تيش ثِ لسوت سٍضْبي تؼَيؽ تيييش   :  تَجِ 

 .دس خكَـ سِ فبص هستمين هشاجؼِ ضَد 

 .دس ًضديى  تيش آسيت ديذُ ٍدس هحل  هٌبست يه گَدال حفش ًوبييذ -1

سٍي تيش جذيذ سا ثب سٍوص ايوٌ  پَضبًذُ تب اهىبى توبس سين ثب تيييش ٍجيَد         -2

 .ًذاضتِ ثبضذ 

تيش سا دس داخل گَدال  وِ حفش ًوَدُ ايذ لشاس دادُ ، گَدال سا پش اص خبن ًوَدُ   -3
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 .ٍ ثىَثيذ تب تيش هْبس گشدد 

سٍوص ايوٌ  سا اص سٍي تيييش ثيبص            -4

 .ًوبييذ

جْت اًتمبل سين ثِ هحيلي  ويِ اص          -5

لحبل ايوٌ  ٍ وبس هٌبست  ثبضيذ سييين      

گيشّبي ثبالثش ٍ ًگْذاسًذُ ٍ صيي ّيبي    

. هشثَقِ سا ثِ سٍي تيش جذيذ ًػت وٌيذ 

اًتمبل سين سا ثيِ ييىي  اص دٍ سٍش              

ػوَدي ٍ يب جبًج  وِ لجالً تَؾيي  دادُ    

 .ضذُ هيتَاًيذ اًجبم دّيذ 

ٌّگبه  وِ سييين سا ثيَسييليِ ي                        -6

سين گيش ّبي ثبالثش ٍ ًگْذاسًذُ ثِ هحل 

هٌبسج  اًتمبل داديذ ، تيش آسيت دييذُ سا    

آٍسدُ ٍ ثِ هحل ديگش   اص داخل گَدال دس

 .اًتمبل دّيذ

هيلِ همشُ ٍ همشُ ٍ سين ّبي اغيلي      -7

آى سا دس ثبال ثش سٍي تيش جيذييذ ًػيت      

 .وٌيذ 

سين سا ثب ّوبى سٍض  وِ ليجيالً دس         -8

ٍ ييب دس      (  سٍش ػوَدي )    7پبساگشاف 

تَؾي  دادُ (  سٍش جبًج  )    7پبساگشاف 

ضذ دس داخل ضيبس همشُ لشاس دادُ ٍ اغل  

 .ًوبييذ 
 تزداضتي تیز آسیة دیذُ

 تز پا مزدى تیزجذیذ
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سين ًَل سا ثِ تيش جذيذ ٍغل ٍ وليِ ي تجْيضات سا اص سٍي تيش ثبص ًوَدُ ٍ ثِ   -9

 .پبييي آى اًتمبل دّيذ
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مٌسَل یا تیز در خغَط سِ فاس هستقین   -تعَیض هقزُ 

 تا هقزُ ي سَسًي یا سز تخت
. جْت تؼَيؽ همشُ يب وٌسَل دس خكَـ سِ فبص ػوالً اص دٍ سٍش استفبدُ هيطَد   

دس غَست .  يى  اص ايي سٍضْب سا سٍش جبًج  ٍ ديگشي سا سٍش ػوَدي ه  ًبهٌذ 

استفبدُ اص سٍش جبًج  دٍ تب اص سيوْب سا ثِ سٍي ثبصٍي ووى  وِ ثشاي ايي هٌيظيَس   

دس يىكشف تيش ًػت ضذُ هٌتمل ٍ سين سَم ثِ ووه دٍ ػذد    سين گيش ثِ قيشف  

دس غَست استفبدُ اص سٍش ػوَدي اثيتيذا ثيبصٍي        .  ديگش تيش هٌتمل ٍ هْبس هيطَد 

ووى  ثَسيلِ ي سين گيشّبي ثبالثش، ثبالتش اص وٌسَل لشاس گشفتِ ٍ سپس سيوْب ثيِ    

قَس ػوَدي ٍ دس فبغلِ اي وِ اص لحبل ايوٌ  هٌبست ثبضذ ثش سٍي ثبصٍي وويىي    

الجتِ دس سٍش ػوَدي ًيض هيتَاى اثتذا سيوْب سا دس ًگْذاسًذُ ّبي .  اًتمبل دادُ هيطَد

ثبصٍي ووى  لشاس گشفتِ دس قشفيي هٌتمل ٍ آًگبُ ثَسيلِ ي سين گيش ثبالثيش ثيبصٍي     

 0فصل
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ثِ ّش حبل جْت اتػبل . ووى  سا تب استفبػ  وِ اص لحبل ايوٌ  هٌبست ثبضذ ثبالثشد 

ّش سِ همشُ ثِ وٌسَل هيتَاى يى  اص دٍ سٍش ضشح دادُ ضذُ دس ايي فػل سا ثىيبس  

 .ثشد 

 رٍش جاًثي ـ دستَرالعول 
 تاس مزدى سین ًَل  -1

. سين ًَل سا ثب ثبص وشدى يب ثشداضتي پيچ اتػبل دٌّذُ ي آى ثِ تيش آصاد ًوبييذ  -1-1

پس اص آصاد ًوَدى سين ًَل ثَسيلِ ي قٌبة آى سا ثِ يىكشف تيش وطيذُ ٍ ييب ثيِ       

 .پبييي آى هٌتمل ٍ هْبس ًوبييذ 

سين ًَل سا ثبيست  اص    هحذٍدُ ي وبسي وبسگشاى ٍ تجْييضات دٍس ٍ ييب           -1-2

 .ثَسيلِ ي سٍوص ايوٌ  پَضبًذُ ضَد 

 ًػت ثبصٍي ووى   -2

گيشُ ي اتػبل ثبصٍي ووى  ثِ تيش   -2-1

سا دس حذ فبغل ثيي جلَثش سين ًيَل ٍ    

تَجِ داضتِ ثبضيذ .)  وٌسَل ًػت ًوبييذ 

وِ گيشُ ي اتػبل سا اًذو  پبييي تيش اص      

تسوِ ي حبيل وٌسيَل ثيش سٍي تيييش           

 (ثجٌذيذ 

لكؼبت ثبصٍي ووى  سا دس پبييييي     -2-2

تيش ٍ ثش سٍي صهيي سَاس ًيويَدُ ٍ دٍ       

ػذد ًگْذاسًذُ ي سين سا ثِ فبغيليِ ي     

اص يىذيگش ثيش  (  سبًت  هتش  61)  ايٌچ  24

 .سٍي آى ًػت وٌيذ 

ثبصٍي ووى  سا ثِ ثبالي تيش اًتمبل   -2-3
  ًصة تاسٍي موني تِ تیز 
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ٍ ثَسيلِ ي پيچ ثلٌذي آًشا ثِ گيييشُ ي     

جْيت اقيالع ثيِ        .)  اتػبل ٍغل وٌيذ 

( . لسوت ثبصٍّبي ووى  هشاجؼِ ضَد   

جْت ًگْذاضتي ثبصٍي ووى  اص ييه      

سين گيش ثؼٌَاى تسوِ ي حبيل استيفيبدُ   

ايي سين گيش ثِ ثبصٍي ووىي  ٍ    .  ًوبييذ

پس اص ًػت سين گييش  .  تيش ٍغل هيطَد

آًشا آًمذس ثبال ثجشيذ تب ثبصٍي ووى  ثكَس 

ثِ لسوت سين گييش ّيب     .) افم  لشاس گيشد

 (.هشاجؼِ ضَد 

يه صيي ّوشاُ ثب سوبة سين گييش    -2-4

. هتػل ثِ آى سا ثش سٍي تيش ًػت وٌيييذ  

حلمِ ي اًتْبي  سين گيشي سا وِ ثؼٌيَاى  

تسوِ ٍ حبيل ثىبس ثشدُ اييذ دس داخيل       

ثبصٍي ووى  سا  هي   .  سوبة لالة وٌيذ 

.تَاى ّوچٌيي دس غَست توبيل داضت   

 .(                        ثِ لسوت سين گيشّب هشاجؼِ ضَد)

سيوْبي اغل  ّش سِ سين سا دس     -2-5 

آًكشف  وِ وبس اًجبم هيطَد ثيبص ٍ دس        

حيي ثبص ًوَدى جْت جيليَگيييشي اص         

توبس آًْب ثب تجْيضات ٍ يب تيش ثتيذسييج   

 .ثجشيذ 

دس غَستيىِ سيوْبي اغل  ثيذ    : تَجِ  

 ًگْذاضتي تاسٍي موني  تَسیلِ ي سین گیز

 تاس مزدى سین اصلي
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پيچيذُ ضذُ ثبضٌذ لجل اص لشاس دادى سيين  

گيشّبي ثبالثش ٍ ًگْذاسًيذُ ثيِ سييين،         

ثِ ػيجيبستي     .  سيوْبي اغل  سا ثبص ًىٌيذ

اثتذا سين گيشّبي ثبالثش ٍ ًگْذاسًيذُ سا    

ثِ سين ٍغل ًوَدُ ٍ سپس الذام ثِ ثيبص  

 .ًوَدى ٍ ثشيذى سيوْبي اغل  ثىٌيذ 

 ًصة سین گیز تاالتز -3

ثِ سين وٌبسي وِ لشاس اسيت ثيِ         -3-1

ًگْذاسًذُ ي سين ثبصٍي ووى  هٌيتيميل    

 5/2يب  2ضَد، يه سين گيش ثبالثش ثِ لكش 

دس ًضدييىي    (  سبًت  هتش  3/6يب  5) ايٌچ 

ثِ لسيويت سييين         .) همشُ ٍغل ًوبييذ 

 (.گيشّب هشاجؼِ ضَد 

يه صيي ثب گيشُ اي ثِ اًيذاصُ ي          -3-2

لكش سين گيش ثبالثش جْت گشفتي آى ثيش    

هحل ًػت صييي   .  سٍي تيش ًػت ًوبييذ 

ثِ اًذاصُ ي وبف  ثبيست  پبييييي تيش اص        

لسوت اًتْبي  سين گيش ثبالثش ثيبضيذ تيب      

ثذيي تشتيت ػالٍُ ثش اهىبى اًتمبل سييين    

ثِ ًگْذاسًذُ ي سيين ويٌيبسي ثيبصٍي         

ووى  ، فؿبي وبف   ًيض ثيشاي اتػيبل       

لشلشُ ي جشاثمبل ٍ ػولىشد آى ٍجيَد      

 .داضتِ ثبضذ 

 اتصال سین گیز تاالتز تِ سین  

اتصال گیزُ ي ًگْذارًذُ تِ سین ٍ قزار دادى آى در 

 گیزُ ي سین 
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 ًصة سین گیز ًگْذارًذُ  -4

يه صيي دس ّوبى ساستبي صيي سين گيش ثبالثش ًػت ضذُ ثش سٍي تيش، ثبگييشُ    -4-1

سا تمشيجبً دس حذ فبغل ثيي جلَثش سين ًَل ٍ همشُ ّب ( سبًت  هتش  8/3) ايٌچ  5/1ي 

 .اًذو  ثبالتش اص گيشُ ي اتػبل ثبصٍي ووى  ثِ تيش ًػت ًوبييذ

دس هجبٍست سيين  (  سبًت  هتش  8/3)ايٌچ  5/1يه سين گيش ًگْذاسًذُ ثِ لكش  -4-2

گيش ثبالثش ثِ سين ٍغل ًوَدُ ٍ لسوت اًتْبي  آى سا دس داخل گيشُ ي صيي هشثَقيِ  

 . لشاس دّيذ 

 ًصة قزقزُ جزاثقال   -5

يه لشلشُ ي جشاثمبل ثِ سوبة صيي سين گيش ثبالثش ٍ حلمِ ي اًيتيْيبيي  آى         -5-1

 .ٍغل ًوبييذ 

لشلشُ ي جشاثمبل ديگشي سا ثِ صيي سين گيش ًگْذاسًذُ ٍ حلمِ ي ًَاسي لشاس   -5-2

هحل حلمِ ي ًَاسي ثب تَجِ ثيِ    . گشفتِ ثش سٍي ثذًِ ي سين گيش ثبالثش ٍغل ًوبييذ

پبييي تش (  سبًت  هتش 76تمشيجبً ) ايٌچ  30سك  ٍلتبط هتغييش ثَدُ ٍ تمشيجبً ثِ فبغلِ ي 

 .( جْت اقالع ثِ لسوت سين گيشّب هشاجؼِ ضَد. )اص فه سين گيش ثبالثش خَاّذ ثَد

 تاس مزدى سین اصلي -6

قٌبة لشلشُ ي جشاثمبل هتػل ثِ سين گيش ثبالثش سا ثِ قشف پبييي وطيذُ تيب      -6-1

 .سپس گيشُ ي صيي سا هحىن ثجٌذيذ. سين وبهالً دس داخل ضيبس همشُ جبي گيشد 

دس حبليىِ سين اغل  قشف ديگش همشُ سا اص سين َّاي  ثبص هيىٌييذ جيْيت        -6-2

جلَگيشي اص توبس آى ثب وٌسَل يب سيوْبي ديگش دس حيي ثبص ًوَدى ثيِ تيذسييج        

 .( ثِ لسوت چَثْبي اغل  هشاجؼِ ضَد. )ثَسيلِ ي سين ثش آى سا ثجشيذ 

 اًتقال سیوْا  -3

گيشُ ي صيي سين گيش ثبالثش سا ضل ًوَدُ ٍ ثِ ووه وبسگشاً  وِ دس پيبييييي      -7-1

تيش ايستبدُ اًذ قٌبة لشلشُ ي جشاثمبل هتػل ثِ سين گيش ثبالثش سا وطيذُ تيب سييين      
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سبًت   15تمشيجبً )  ايٌچ  6تمشيجبً دس استفبع 

 .ثبالتش اص همشُ لشاس گيشد( هتش 

گيشُ ي صيي سين گيش ًگْذاسًذُ سا   -7-2

ضل ًوَدُ ٍ سين گيش ًگْذاسًذُ سا گشفتِ 

ٍ ثب ّذاييت آى سييين سا دس داخيل               

ًگْذاسًذُ ي سين وٌبسي ثبصٍي وويىي    

 .لشاس دّيذ 

دس حبليىِ قٌبة لشلشُ ي جشاثمبل   -7-3

پبييٌ  سا ه  وطيذ ، قٌيبة ليشليشُ ي        

جشاثمبل ثبالي  سا ثِ آساه  ضل ًوَدُ تيب    

سين دس داخل ًگْذاسًذُ ي سين ويٌيبسي   

اص لشاس گيشفيتيي    . ثبصٍي ووى  لشاس گيشد 

 .سين دس داخل ًگْذاسًذُ ي سين اقويٌبى حبغل وٌيذ 

پس اص لشاس دادى سين وٌبسي دس داخل ًگْذاسًذُ ي سين وٌبسي ثبصٍي ووى    -7-4

، سين گيشّبي ثبالثش ٍ ًگْذاسًذُ سا اص سٍي سين وٌبسي ثبص ًوَدُ ٍ ثب چيشخيبًيذى،    

 .آًْب سا ثِ سين ٍسف ٍغل ًوبييذ

قٌبة لشلشُ ي جشاثمبل هتػل ثِ سين گيش ثبالثش سا ثكشف پبييي وطيييذُ ٍ         -7-5

 .سپس گيشُ ي صيي سين گيش ثبالثش سا هحىن وٌيذ

سين اغل  قشف ديگش همشُ ي سين ٍسف سا ثش اسبس سٍش ضشح دادُ ضيذُ    -7-6

 .ثبص وٌيذ ( ثبص وشدى سين اغل ) 6دس پبساگشاف 

پس اص ثبص وشدى سين اغل ،    گيشُ ي صيي سين گيش ثبالثش سا ضل ًيويَدُ ٍ       -7-7

 15تمشيجيبً    ) ايٌچ  6قٌبة لشلشُ ي جشاثمبل پبييٌ  سا وطيذُ تب سين تمشيجبً دس استفبع 

جْت جلَگيشي اص سمَـ سين ثِ ييىيكيشف،    .  ثبالتش اص همشُ لشاس گيشد (  سبًت  هتش 

 اًتقال سین تِ ًگْذارًذُ ي سین مٌاري تاسٍي موني 
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سين گيش ًگْذاسًذُ سا ثبيستي  دس تيويبم        

 .ػوليبت هحىن ًگْذاضت 

ثب ضل وشدى قيٌيبة ليشليشُ ي             -7-8 

جشاثمبل ثبالي  ٍ ّيذاييت سييين گيييش             

ًگْذاسًذُ، سين سا دس داخيل دٍهيييي            

ًگْذاسًذُ ي سين ثبصٍي ويويىي  ليشاس         

 .دّيذ 

سين گيشّب سا اص سٍي سيين ٍسيف       -7-9

ثشداضتِ ٍ آًْب سا ثِ سين ويٌيبسي قيشف        

 .ٍغل وٌيذ  (سين سَم)ديگش 

قٌبة لشلشُ ي جشاثمبل هتػل ثيِ    -7-10

سين گيش ثبالثش سا وطيذُ ٍگييشُ ي صييي       

 .هشثَقِ سا هحىن ثجٌذيذ 

ثش اسبس آًچِ وِ لجالً تيَؾييي       -7-11

دادُ ضذ سين اغل  سا ثيبص ويشدُ ٍ دس         

حبليىِ قٌبة لشلشُ ي جشاثمبل پبييٌ  سا   

ثِ آساه  ٍ ثب احتيبـ ضل ه  وٌيذ،  سيين  

ايٌيچ   6سا ثبالثشدُ تب سين تمشيجبً دس استفبع 

ثبالتش اص هيميشُ       (  سبًت  هتش  15تمشيجبً ) 

 .لشاس گيشد 

دس حبليىِ سين گيش ًگيْيذاسًيذُ      -7-12

ثَسيلِ ي يى  اص وبسگشاى هيحيىين دس      

دست گشفتِ ضذُ ثبيست  ويبسگيشي ويِ      

    
 اًتقال سین ٍسظ تِ تاسٍي موني

 قزار دادى سین ٍسظ در ًگْذارًذُ ي سین 
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ثبالي تيش هطغَل ثىبس است سين سا ثيِ      

اًذاصُ اي وِ اص لحبل ايوٌ  هٌبست ثبضذ 

 .اص تيش دٍس وٌذ 

سين سا ثِ قشف ثيشٍى اص تيش ٍ ثِ   -7-13

ّوبى اًذاصُ اي ويِ اٍليييي سييين دس            

ًگْذاسًذُ ي سين وٌبسي ثبصٍي وويىي    

اص تيش دٍس است ّذايت وشدُ ٍ ثؼذگييشُ  

ّبي صيي سين گيشّبي ثبالثش ٍ ًگْذاسًذُ 

 .سا هحىن ثجٌذيذ 

 تعَیض هقزُ ّا یا مٌسَل  -8

دس غَست لضٍم همشُ ّبي هؼيَة   -8-1

اييي  .  يب وٌسَل سا ثبص ٍ تؼَيؽ ًوبييييذ  

وبس سا حبل ه  تَاى ثِ ساحت  ٍ سَْليت  

اًجبم داد صيشا سين ّب دسفبغلِ ي ايوٌي   

هٌبست ٍ دٍس اصحَصُ ي وبس هْبس ضيذُ    

 .اًذ 

پس اص پيچيذى سيوْيبي اغيلي         -8-2

ثذٍس همشُ ّبي جذيذ ، همشُ ّب سا قَسي 

ًػت ًوبييذ وِ ضيبس آًيْيب دس اهيتيذاد         

 . سيوْب لشاس گيشد 

اًتْبي سيوْبي اغل  سا حيليميِ    :  تَجِ 

 .وٌيذ

 اتصال سیوْا تِ هقزُ -6

  

 اًتقال سین مٌاري عزف هقاتل  تَسیلِ ي سین گیزّا

 تعَیض مٌسَل ٍ هقزُ ّا
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سيوْب سا ثب اًجبم ػىس سٍض  وِ لجالً ثِ قَس خالغِ دس هَسد چيگيًَيگي        -9-1

. اًتمبل سين ضشح دادُ ضذ ثِ ّوبى هحل اٍليِ ثشگشداًذُ ٍ دس جبي خَد لشاس دّييذ 

يؼٌ  اثتذا گيشُ ّبي صيي سين گيشّبي ًگْذاسًذُ ٍ ثبالثش سا ضل ًوَدُ ٍ   ثَسييليِ   

ي وبسگشاً  وِ دس ثبالي تيش ايستبدُ ٍ قٌبة   لشلشُ ي جشاثمبل سا دس دست داسًيذ    

 . ٍ ّوچٌيي ثب ّذايت سين گيش ًگْذاسًذُ سين سا ثكشف تيش ثىطيذ 

ثب ّوبٌّگ  ٍ دلت ٍ ًظبست استبد وبس ثَسيلِ ي وبسگشاً  وِ دس پيبييييي          -9-2

ايستبدُ اًذ ٍ قٌبة لشلشُ ي جشاثمبل هتػل ثِ سين گيش ثبالثش سا دس دست داسًذ ّيش  

جْت اًجبم ايي وبس اثتذا . يه اص سين ّب سا دس داخل ضيبسهمشُ ي هشثَقِ لشاس دّيذ 

سيوْب سا ثبًذاصُ چٌذ ايٌچ ثبالتش اص همشُ ّب ثشدُ ٍسپس ثب احتيبـ ٍ دلت آًْب سا دس   

 .داخل ضيبس همشُ لشاس دّيذ 

پس اص لشاس گشفتي سين دس داخل ضيبس همشُ قٌبة لشلشُ ي جشاثمبل هتػل ثِ   -9-3

دس غَستيىِ ثيي . سين گيش ثبالثش سا وطيذُ ٍ سين سا دس قشف ديگش همشُ اغل  وٌيذ 

سين گيشّب ٍ همشُ فؿبي ويبفي  ٍجيَد      

داضتِ ثبضذلجل اص ثشداضتي سين گيييشّيب       

دس غيييش   .  قشف ديگش سين سا  اغل  وٌيذ

ايٌػَست پس اص ثشداضتي سييين گيييش         

ثيِ  . )  ًگْذاسًذُ سين سا اغلي  ويٌيييذ      

 (.لسوت چَثْبي اغل  هشاجؼِ ضَد 

 دستَرالعول–رٍش عوَدي 
 تاس مزدى سین ًَل  -1 

سين ًَل سا يب ثب ثبص وشدى ٍ يب ثيب      -1-1

آى ثِ تيييش     ثشداضتي پيچ اتػبل دٌّذُ ي

ثب استفبدُ اص پَل  سيشٍييس     .  آصاد ًوبييذ
 تاس مزدى سین ًَل ٍ اتصال پَلي سزٍیس 
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سين ًَل سا ثِ يىكشف تيش ٍ يب ثِ پبيييي  

 .آى اًتمبل دادُ ٍ هْبس ًوبييذ 

سين ًَل سا ثبيست  اص ًبحيِ ي وبس   -1-2

ٍ تجْيضات ٍ وبسگشاً  وِ دس ثبالي تيييش   

هطغَل وبس ّستٌذ دٍس وشد يب ثَسيلِ ي   

 .  سٍوص ايوٌ  آى سا ثپَضبًيذ 

 ًصة تاسٍي موني دٍ عزفِ  -0

ثبصٍي ووى  دٍ قشفِ سا ثِ ضيشح    -2-1

يه گيييشُ   .  ريل ثش سٍي صهيي سَاسوٌيذ 

ي سين گيش دس ٍسف ثبصٍي ووى  ٍ دس   

ّش يه اص ّش دٍ اًتْبي ثبصٍي ويويىي     

هتٌبست ثب فبغلِ ي سيويْيبي ويٌيبسي       

دس خكَـ افم  ثب هميشُ ي هيييخي          .  اصتيش، يه   ًگْذاسًذُ ي سين ًػت ًوبييذ 

جْت ثبالثشدى سين ٍسف، سين گيش ثبالثش سا قَسي ثِ گيشُ ي سين ًػت ضيذُ دس    

. ٍسف ثبصٍي ووى  ٍغل ًوبييذ وِ حلمِ ي اًتْبي  آى دس قشف ثبال ليشاس گيييشد     

سين گيش .  ًگْذاسًذُ ي سين ٍسف ثبيذ ثِ حلمِ ي اًتْبي  سين گيش ثبالثش ًػت ضَد

سا دس گيشُ ي سين گيش قَسي لشاس دّيذ وِ ثِ اًذاصُ ي اختالف استفبع سين ٍسف اص 

.  ( ثِ لسوت ثبصٍّبي ووى  هشاجؼِ ضَد . ) سيوْبي وٌبسي، ثبالتش اص ثبصٍ لشاس گيشد 

جْت ًگْذاضتي ثبصٍي ووى  ثَسيلِ ي   تسوِ ّبي حبيل، ثش سٍي سين گيش ثبالثش 

ايي    تسوِ ّب ػجبستٌذ اص سين گيشّبي  وِ فه آًيْيب   .  يه سوبة دٍثل ًػت وٌيذ 

دس داخل سوبثْبي هَجَد دس دٍ اًتْبي ثبصٍي ووى  لالة ضذُ ٍ    حيليميِ ي          

ثيِ  )  اًتْبئ  آًْب ثِ سوبة دٍثل ًػت ضذُ ثش سٍي سين گيش ثبالثش ٍغل هييگيشدد     

 . (لسوت ثبصٍّبي ووى  هشاجؼِ   ضَد 

 تاس مزدى سین اصلي در سوتي مِ مار اًجام هي ضَد 
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سيوْبي اغل  ّش سِ سين سا ثيبص    -2-3

ٍ دس حيي ثبص ًوَدى جْت جلَگيشي اص   

توبس آًْب ثب همشُ يب وٌسَل ثَسييليِ ي     

 .سين ثش ثتذسيج ثجشيذ

اگش سيوْبي اغل  ثذ ثستِ ضيذُ    :  تَجِ

ثبضٌذ اثتذا ثبصٍي ووى  ٍ تيجيْيييضات       

هشثَقِ سا ثبالثشدُ ٍ ثِ سيوْبي ّش سيِ    

سپس سيوْبي اغل  سا .  فبص ٍغل ًوبييذ

 .ثبص وٌيذ 

جْت ًػت سين گيش ثبالثش ييه       -2-4

صيي سين گيش ، ثب گيشُ ي هيٌيبسيت دس        

پطت تيش ٍ اًذو  پبييي تش اص    تسوِ ي 

حبيل وٌسَل ٍ تمشيجبً دس حذ فبغل ثيي جلَثش سين ًَل ٍ همشُ، ثش سٍي تيش ًػيت  

 .(ثِ لسوت سين گيشّب هشاجؼِ ضَد.)ًوبييذ

دس هحل تسوِ ّبي حبيل وٌسَل يه پَل  سشٍيس سٍي تيش ًػت ًوَدُ ٍ   -2-5

 .ثَسيلِ ي آى ثبصٍي ووى  ٍ ديگش تجْيضات هشثَقِ سا ثِ ثبالي تيش اًتمبل دّيذ

پبييي تش اص هحل سوبة اًتْبي  لشاس گشفتِ ثشسٍي سين گيش ثبالثش جْت ًػت   -2-6

 . آى صيي ديگشي ثب گيشُ ي هٌبست ثش سٍي تيش ًػت ًوبييذ

سين گيش ثبالثش سا دس داخل گيشُ ّبي ّش دٍ صيي لشاس دادُ ٍ گيشُ ّيب سا ثيِ         -2-7

اًذاصُ اي ثجٌذيذ وِ سين گيش ثشاحت  دس داخل گيشُ ّب ثتَاًذ ثكشف ثبال ٍ يب پيبييييي    

 .ثلغضد 

ثيي سوبة صيي پبييٌ  سين گيش ثبالثش ٍ فه اًتْبي  آى يه لشلشُ ي جشاثميبل    -2-8

 . ( ثِ لسوت سين گيشّب هشاجؼِ ضَد.)ٍغل ًوبييذ 

 قزار دادى تاسٍي موني در گیزُ ّاي سیي
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ٍسيلِ ي لشلشُ ي جشاثمبل ثيبصٍي    -2-9

ووى  ٍ تجْيييضات آى سا ثيبال ثيشدُ             

تبدسيه فبغلِ ي ووي  پيبييييي تيشاص          

اقويٌبى حبغل وٌيذ ويِ    .  سيوْبلشاسگيشد 

ًگْذاسًذُ ّبي سين دس هحل هيٌيبسيت      

خَد لشاس گشفتِ ثبضٌذ ٍ سين گيش ثيبالثيش   

ثِ اًذاصُ ي وبف  ثبالتش اص ثبصٍي وويىي    

اگش فَاغل هيٌيبسيت ٍ      .ٍالغ ضذُ ثبضذ 

هيضاى ًجبضٌذ ثبصٍي ووى  ٍ تجيْيييضات    

آى سا پبييي آٍسدُ ٍ فَاغل ًگيْيذاسًيذُ    

ولييِ  .  ّبي سين گيش ثبالثش سا تٌظين وٌيذ 

ي لكؼبت  سا وِ سٍي ثبصٍي وويىي  ٍ     

تجْيضات آى ثستِ ضذُ اًذ سا هيحيىين        

 .وٌيذ

ثبصٍي ووى  ٍ تجْيضات آى سا       -2-10

ثبال ثشدُ ٍ پس اص لشاس گشفتي سييويْيبي    

ّش سِ فبص دس ًگْذاسًذُ ّبي سييين اص       

ثستِ ثَدى چفت ّبي فٌشي ًگيْيذاسًيذُ    

ثِ لسوت ثبصٍي . )  اقويٌبى حبغل وٌيذ 

 (.ووى  هشاجؼِ ضَد 

 تاسمزدى سیوْاي اصلي  -7

سيوْبي اغل  قشف ديگش همشُ ّبي ّيش  

تَجِ داضتِ ثبضيذ ويِ  . سِ فبص سا ثبص وٌيذ

 تاس مزدى ٍ تزیذى سین اصلي ـ سین ٍسظ

 تاس مزدى سین اصلي فاس مٌاري در عزف دیگز
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 دس حبليىِ سيوْبي اغل  سا ثبص ه  وٌيذ  

آًْب سا ثتذسيج تَسف سين ثش ثشيذُ تيب اص    

توبس آًْب ثب وٌسَل ييب ليَاصم دييگيش           

ثِ لسويت چيَثيْيبي       )  جلَگيشي ضَد 

 ( اغل  هشاجؼِ ضَد 

 تاالتزدى سیوْا -2

گيشُ ّبي ّش دٍ صيي سين گيييش       -4-1 

ثبالثش سا ضل ًوَدُ ٍ ثَسيلِ ي وبسگشاً  

وِ دس پبييي تيش ايستبدُ اًذ قٌبة ليشليشُ   

ي جشاثمبل سا وطيذُ تب ؾوي ثيبالثيشدى     

ثبصٍي ووى  سيوْب دس فبغلِ ي هٌبسج  

هؼيويَالً تيب      .)  ثبالتش اص همشُ لشاس گيشًذ 

. ثبالتش اص همشُ ّب ايوٌ  وبف  سا ايجبد هيىٌذ(  سبًت  هتش  122تمشيجبً ) ايٌچ  48استفبع 

 (ٍل  چٌبًچِ اهىبى آى ثبضذ تب سيوْب سا ثبالتش اص ايي استفبع ثجشيذ ثْتش است 

 .گيشُ ّبي ّش دٍ صيي سين گيش ثبالثش سا هحىن ثجٌذيذ  -4-2

 تعَیض هقزُ ّا یا مٌسَل -5

ايي ويبس  . همشُ يب وٌسَل آسيت ديذُ سا دس غَست لضٍم ثبص ٍ تؼَيؽ ًوبييذ   -5-1

سا ثب تَجِ ثِ ايٌىِ سيوْب دس    فبغلِ ي ايوٌ  هٌبسج  ثبالتش اص   هيحيذٍدُ ي             

 .ػوليبت  هْبس ضذُ اًذ، هيتَاًيذ ثشاحت  اًجبم دّيذ 

پس اص ثبص وشدى همشُ ّب يب وٌسَل آسيت ديذُ ، همشُ ّب يب وٌسَل جذييذ سا      -5-2

اقويٌبى حبغل وٌيذ وِ سيوْبي اغل  ثِ دٍس همشُ ّب پيچيذُ ضيذُ    .  ًػت ًوبييذ 

 .همشُ ّب سا قَسي ًػت ًوبييذ وِ ضيبس آًْب سا دس اهتذاد سيوْب لشاس گيشد . ثبضٌذ 

 .اًتْبي سيوْبي اغل  سا حلمِ وٌيذ : تَجِ

 تاال تزدى سیوْا
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 اتصال سیوْا تِ هقزُ  -9 

ثَسيلِ ي وبسگشاً  وِ دس پبي تيش   -6-1

ايستبدُ اًذ قٌبة لشلشُ ي جيشاثيميبل سا      

وطيذُ تب ثبصٍي ووى  هحىن دس جيبي    

سپس گيشُ ّبي ّش . خَد ًگْذاضتِ ضَد 

دٍ صيي سين گيش ثبالثش سا ثيِ اًيذاصُ اي       

ضل وٌيذ وِ سين گيش ثتَاًذ دس داخل آًْب 

 .ثشاحت  ثلغضد ٍ ثبال ٍ يب پبييي ثشٍد 

ثَسيلِ ي وبسگشاً  ويِ قيٌيبة            -6-2

لشلشُ ي جشاثمبل سا دس دسيت داسًيذ           

ثبصٍي ووى  سا ثِ آساه  ٍ ثب احيتيييبـ      

پبييي آٍسدُ تب سيوْب وبهالً دس داخل ضيبس 

 .همشُ ّب لشاس گيشًذ 

سين گيش ثبالثش سا ثكشف پبييي وطيذُ ٍ پس اص اقويٌبى اص ايٌىِ سيوْب ويبهيالً     -6-3

 .دس داخل ضيبس همشُ لشاس  گشفتِ اًذ گيشُ ّبي ّش دٍ صيي سا هحىن ثجٌذيذ 

 .سيوْبي اغل  سا دس قشف همبثل ثبصٍي ووى  ثِ دٍس همشُ ّب ثپيچيذ -6-4

. ثب استفبدُ اص چَثْبي اغل  ًگْذاسًذُ ّبي سين سا دس حبلت ثبص ًگْذاسييذ      -6-5

 (.ثِ لسوت ثبصٍّبي ووى  هشاجؼِ ضَد ) 

ثب ضل وشدى گيشُ ّبي ّش دٍ صيي سين گيش ثبالثش ثگزاسيذ تب ثبصٍي ووى  ثِ   -6-6

 .اًذاصُ ي وبف  اص سيوْب پبييي تش لشاس گيشد

وِ ثبصٍي ووى  سا لجيالً  (  پَل  سشٍيس ) ثب استفبدُ اص قٌبة ٍلشلشُ ي تى   -6-7

ثبالثشدُ ثَديذ ثب احتيبـ ٍ ثِ آساه  ثبصٍي ووى  سا پس اص ثبص وشدى گيشُ ّبي ّيش    

 .دٍ صيي سين گيش ثبالثش ثِ پبييي تش اًتمبل دّيذ

 تعَیض هقزُ ّا
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سين سا دس قشف ديگش هيميشُ ّيب        -6-8

ثِ لسوت چَثْبي اغيلي     . ) اغل  وٌيذ 

 (هشاجؼِ ضَد 

سين ًَل سا ثِ جبي اغلي  خيَد       -6-9

 .ثشگشداًيذ 

 تعَیض تیز 

جْت اقالع ثيطتش اص جيضئيييبت    :  تَجِ 

تؼَيؽ تيش ثِ لسوت سٍضْبي تؼَييؽ  

 تيشدس خكَـ سِ فبص افم  هشاجؼِ ضَد 

دس ًضديى  تيش آسيت ديذُ گيَدالي        -1

 . حفش ًوبييذ 

سٍوص ايوٌ  سا سٍي تيش جذيذ ليشاس    -2

 .دادُ ثكَسيىِ احتوبل ّيچگًَِ توبس  ثيي سين ٍ تيش ٍجَد ًذاضتِ ثبضذ 

تيش جذيذ سا ثَسيلِ ي جشاثمبل ثلٌذ وشدُ ٍ دس داخل گَدال لشاس دّيذ ، سيپيس     -3

 .دسغَست لضٍم تيش سا هْبس وٌيذ . گَدال سا پش وشدُ ٍ ثىَثيذ

 .سٍوص ايوٌ  سا اص سٍي تيش ثشداسيذ  -4

ثبصٍي ووى  جبًج  يب دٍ قشفِ سا ّوشاُ ثب تجْيضات ثش سٍي تيش جذيذ ًػيت      -5

 . وٌيذ ٍ سيوْب سا ثِ آى ٍغل ًوبييذ

سيوْب سا اص سٍي همشُ ّبي تيش آسيت ديذُ ثبص ًوَدُ ٍ آًْب سا ثش اسبس آًچِ وِ   -6

 .لجالً تَؾي  دادُ ضذ ثِ هحل هٌبست خَد ثش سٍي تيش جذيذ هٌتمل وٌيذ 

دس غَستيىِ همشُ ّب ٍ وٌسَل تيش آسيت ديذُ هؼيَة ثبضٌذ لجل اص اًتمبل سيوْب   -7

دس غيش ايٌػَست اثتذا آًْب سا اص سٍي تييش  .  ثِ سٍي تيش جذيذ آًْب سا تؼَيؽ ًوبئيذ 

آسيت ديذُ ثبص ًوَدُ ٍ پس اص اغل  ًوَدى سيوْب ثِ دٍس همشُ ّبي جذيذ سيويْيب   

 تعَیض تیز آسیة دیذُ
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تيييش   .  سا ثِ سٍي تيش جذيذ هٌتمل وٌييذ    

آسيت ديذُ سا اص جبي خَد دس آٍسدُ ٍ     

 . ثِ هحل هٌبسج  اًتمبل دّيذ

 9ثش اسبس آًچِ وِ لجالً دس پبساگشاف   -8

سٍش    6سٍش جبًج  ٍ يب دس پبساگشاف   

ػوَدي ضشح دادُ ضذ سيوْب سا ثِ جيبي  

خَد ثشگشداًذُ ٍ پس لشاس گشفتي آًْب دس 

 .داخل ضيبس همشُ آًْب سا اغل  وٌيذ 

دس غَست ٍجَد سين ًَل ، آًشا ثيِ      -9

جبي اٍليِ ي خَد ثبص گشداًيذ ٍ وليِ ي   

تجْيضات سا اص سٍي تيش ثبص ويشدُ ٍ ثيِ       

 .پبييي آى اًتمبل دّيذ

 پایِ ّاي ساٍیِ 

استفبدُ اص سٍش ػوَدي دس غَستيىِ ًيشٍي ساًط  جبًج  اص سٍي ثبصٍي ويويىي     

ثب اتػبل يه چَة ساثيف  .  ثشداضتِ ضَد دس پبيِ ّبي صاٍيِ هَفميت آهيض خَاّذ ثَد

ٍ لشلشُ ثِ ّش وذام اص سيوْب ٍ هْبس ًوَدى هَلت سش قٌبثْب ثِ يه ض ء ثبثيت ييب     

لٌگش پيچ  ايي وبس سا هيتَاى اًجبم داد ، دس ضىل استفبدُ اص ايي سٍش ًطيبى دادُ        

دس خكَـ فطبس ؾؼيف ثب اسپي هؼوَل  ثستي يه چَة ساثف ٍ ييه      .  ضذُ است

چَثْبي ساثف ٍ قٌبة لشلشُ ّب سا   .  قٌبة لشلشُ ثِ اًتْبي ثبصٍي ووى  وبف  است 

 . ثؼذ اص لشاس گشفتي سيوْب دس داخل ضيبس همشُ ٍ اغل  ًوَدى ثشداسيذ 

 

 

 

 رٍش عوَدي در پایِ ّاي ساٍیِ
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تعَیض هقزُ،مٌسَل یا تیز در تیزّاي قزار گزفتِ در  

سٍایا تا مٌسَل سٍج 

خغَط سِ فاس تحت ٍلتاص 

 میلَ ٍلت 96تا 
هب دس ايي فػل هشاحل  سا وِ جْت 

تؼَيؽ همشُ ، وٌسَل يب تيشّبي لشاس 

گشفتِ دس صٍايب ثب وٌسَل صٍج ثبيست  

تجْيضات . ق  ًوَد تطشي  خَاّين وشد

سين گيشّب ، صيي : هَسد ًيبص ػجبستٌذ اص 

، چَة ساثف ، (اّشهْبي ثبالثش)سين گيش

 اتصال سین گیز ٍ چَب راتظ تِ اٍلیي سین قٌبة )لشلشُ ي جشاثمبل ،پَل  سشٍيس 

  7فصل
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ٍ سبيش تجْيضات هتفشلِ (ٍ لشلشُ ي ته 

 . ي ػوَه 

 دستَرالعول  
 تاس مزدى سین ًَل  -1

سين ًَل سا ثبيست  اص هحيذٍدُ ي ويبس       

وبسگشاى ٍ تجيْيييضات دٍس ويشدُ ييب              

 . ثَسيلِ ي سٍوص ايوٌ  آى سا ثپَضبًيذ

 ًصة سین گیز تاالتز  -2

سين اغل  سا دس آى قيشفي  اص           -2-1

وٌسَل وِ سين گيش ثِ سين ٍغل هيطيَد  

ثِ لسوت چيَثيْيبي اغيلي         .) ثبص وٌيذ 

 (هشاجؼِ ضَد 

ايٌچ  5/2يه صيي سين گيش ثب لكش   -2-2

سا دس هحل هٌبست ثيش    (  سبًت  هتش53/6)

تَجِ داضتِ ثبضيييذ   . سٍي تيش ًػت وٌيذ 

وِ هحل ًػت صيي اًيذوي  ثيبالتيش اص         

ثيِ  .) لسوت اًتْبي  سين گيش ثبالثش هيجبضذ

 .(لسوت صيي سين گيش هشاجؼِ ضَد

دس غَست لضٍم هيتَاى ثجبي صيي :  تَجِ

اص اّشم ثبالثش يب اص ًگْذاسًذُ ي وطَيي   

جْت گشفتي سين گيش ثبالثيش اسيتيفيبدُ       

) ًويَد  ثيِ لسيويت اّيشم ثيبالثيش ٍ                  .

 (ًگْذاسًذُ ي وطَي  هشاجؼِ ضَد 

 اًتقال سین مٌاري ـ اتصال  چَب راتظ تِ سین ٍسظ

 اًتمبل سين ٍسف ي اتػبل 

 تجْيضات ِث سين سَم     
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ثيِ  .) سين گيش ثبالثشي ثب لكشي هٌبست ثب گيشُ ي صيي سا ثِ سين ٍغل ًوبيييذ   -2-3

 .(لسوت سين گيشّب هشاجؼِ ضَد 

 ًصة سین گیز ًگْذارًذُ ٍچَب راتظ  -7

سا اًذو  پبييي تش اص تسوِ ي   (  سبًت  هتش 8/3)  ايٌچ  5/1يه صيي ثب گيشُ ي  -3-1

 .حبيل وٌسَل ثش سٍي تيش ًػت وٌيذ

 8/3)  ايٌيچ     5/1دس هجبٍست سين گيش ثبالثش يه سين گيش ًگْذاسًذُ ثِ لكش   -3-2

ثِ سين ٍغل ًوَدُ ٍ اًتْبي آى سا دس داخل    گيشُ ي صيي لشاس دّييذ  (  سبًت  هتش 

 .ٍ گيشُ سا هحىن ثجٌذيذ 

جْت وطيذى سين اص داخل ضيبس همشُ يه لشلشُ ي جشاثمبل سا  ثِ حلميِ ي      -3-3

اًتْبي  چَة ساثف ٍغل ًوَدُ ٍ چَة ساثف سا دس هجبٍست سين گيش ثبالثش ثِ سين 

 .ٍغل وٌيذ 

لشلشُ ي جشاثمبل ديگشي سا ثِ پَل  سشٍيس ٍ يه ض ء ثبثت لشاس گشفتِ ثيش    -3-4

هؼوَالً استفبدُ اص لٌگش پيچ  وِ ثكَس هَلت ًػت هييطيَد   .  سٍي صهيي ًػت وٌيذ 

 . هٌبست تش است 

 اًتقال سین داخل ساٍیِ  -2

لشلشُ ي جشاثمبل  ثِ سوبة گيشُ ي صيي ٍ حلمِ ي اًتْبئ  سين گييش ثيبالثيش        -4-1

 .ٍغل ًوَدُ ٍ سين اغل  همشُ ي ًػت ضذُ ثش سٍي وٌسَل ديگش سا ثبص وٌيذ 

قٌبة ّش دٍ لشلشُ ي جشاثمبل سا ثبّن وطيذُ تب سين ؾوي ثيشٍى آهيذى دس      -4-2

سين گيش ًگْذاسًذُ دس هذت ايي ػوليييبت   .  فبغلِ ي اًذو  ثبالتش اص همشُ لشاس گيشد

 .ثبيست  ثَسيلِ ي يى  اص وبسگشاى هحىن ًگْذاضتِ ضَد

قٌبة لشلشُ ي جشاثمبل هتػل ثِ چَة ساثف سا ضل ًوَدُ ٍ ثب ّذايت  سيين  -4-3

گيشُ ّبي ّش دٍ صيي سييين   .گيش ًگْذاسًذُ سين سا ثِ قشف خبسج اص تيش اًتمبل دّيذ

 .گيشّبي ثبالثش ٍ ًگْذاسًذُ سا هحىن ثجٌذيذ 
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 اًتقال سین ٍسظ  -5 

چَة ساثف سا ثِ سٍي سين ٍسيف    -5-1

اًتمبل دادُ ٍ ثؼذ اص ًػت سين گييشّيبي   

ثبالثش ٍ ًگْذاسًذُ ٍ صيي ّبي هيشثيَقيِ    

سين سا ثب تَجِ ثِ آًچِ وِ لجالً تَؾييي    

 .دادُ ضذ اًتمبل دّيذ 

دس اغلت هَاسد الصم است تب سين :  تَجِ 

ٍسف سا ثجبي اًتمبل ثِ يىكشف وٌسيَل،  

چيِ  .  آى سا دس ثبالي وٌسَل هْبس ًوبيييذ 

دس غيش ايٌػَست هوىي است سين ثب تيش 

 .توبس پيذا وٌذ 

گيشُ ّبي ّش دٍ صيي سيين گيييش        -5-2

 .ًگْذاسًذُ ٍ ثبالثش سا هحىن ثجٌذيذ

 اًتقال سین خارج ساٍیِ  -9 

چَة ساثف سا ثِ سين وٌبسي خبسج صاٍيِ هٌتمل ٍ سين گيشّبي ثبالثش ٍ ًگْذاسًذُ ٍ 

ثشاسبس آًچِ وِ لجالً تَؾي  دادُ ضيذ  .  صيي ّبي هشثَقِ سا ثش سٍي تيش ًػت وٌيذ

تَجِ داضتِ ثبضيذ تب اتوبم ويبس چيَة ساثيف        .  سين سا ثِ هحل هٌبسج  اًتمبل دّيذ

ثبيست  ثش سٍي سين ٍغل ٍ    ثَسيلِ ي جه صًجيش يب لشلشُ ي جشاثيميبل آى سا       

جْت جلَگيشي اص وطيذى سين ثكشف وبسگشاً  ويِ دس ثيبالي تيييش           .  هْبس ًوبييذ

هطغَل وبس ّستٌذ ، سين سا اًذو  پبييي تش اص وٌسَل ٍ ثذٍس اص آى ليشاس دادُ تيب         

 .اًذو  ضىن اؾبف  ايجبد ضَد 

چيِ دس غيييش        .  اص هحىن هْبس ضذى سين خبسج صاٍيِ اقويٌبى حبغل ضيَد   :   تزوش

ايٌػَست دس غَست سّب ضذى اص هحل خَد ثِ قشف وبسگشاً  وِ دس ثيبالي تيييش      

 تعَیض هقزُ ّا
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 .هطغَل وبس ّستٌذ ثشگطتِ ٍ تلفبت جبً  ثجبس خَاّذ آٍسد 

 تعَیض هقزُ یا مٌسَل  -3

سپس سين .  همشُ يب وٌسَل آسيت ديذُ سا دس غَست لضٍم ثشداضتِ ٍ تؼَيؽ ًوبييذ

اغل  سا ثِ همشُ ي جذيذ ٍغل ًوَدُ ٍهمشُ ّب سا قَسي ًػت وٌيذ وِ ضيبس آًيْيب   

ثِ لسوت چَثْبي اغل  ٍ اغل  وشدى دس صٍايب هشاجؼيِ  . ) دس اهتذاد سين لشاس گيشد

 .(ضَد

 تعَیض تیز  -8

جْت اقالع اص جضئيبت وبهل تؼَيؽ تيش ثِ هجحث سٍش تؼَيؽ تيش دس خيكيَـ     

چٌبًچِ تيش تؼَيؽ ضذُ ثلٌذتش اص آسيت ديذُ ثبضذ الصم .  سِ فبص افم  هشاجؼِ ضَد 

است اص يه سين گيش ثبالثش ٍ يه سين گيش ًگْذاسًذُ ّوشاُ ثب صيي ّبي هيشثيَقيِ      

 .ػالٍُ ثش آًچِ وِ لجالً ًػت ًوَدُ ايذ استفبدُ وٌيذ 

 اتصال سیوْا  -6

سيوْب سا ثِ ّوبى هحل اٍل خَد ثش اسبس اًجبم ػىس سٍضْبي  وِ دس پبساگشافْبي 

تَجِ داضتِ ثبضيذ ٌّگبم اغل  وشدى هميشُ ّيبي     .  لجل تَؾي  دادُ ضذ اًتمبل دّيذ

وٌسَل صٍج صاٍيِ هيجبيست  اص ّوبى سٍش ثيبى ضذُ دس هَسد اغل  وشدى سيين ثيب     

دٍ وٌسَل صٍج استفبدُ ضَد ٍ سيوْب سا پس اص لشاس دادى دس داخل ضييبس جيبًيجي           

 .همشُ ّب ثبيست  اغل  ًوَد 
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تعَیض هقزُ ، مٌسَل یا تیزخغَط سِ فاس افقي تا هقزُ 

 میلَ ٍلت 88سَسًي ـ خغَط سِ فاس تا ٍلتاص 
دس ايي فػل ثب سٍش تؼَيؽ همشُ يب وٌسَل دس خكَـ سِ فبصي وِ همشُ ّبي آًْب 

دس سٍش ضيشح  . اص ًَع سَصً  ًػت ضذُ ثش سٍي يه تيش هيجبضٌذ آضٌب خَاّيذ ضذ

دادُ ضذُ اثتذا ثب هْبس ًوَدى سيوْب ثَسيلِ ي سين گيش ّب آًْب سا ثِ هحلي  ويِ اص       

 . لحبل ايوٌ  هٌبست ثبضذ اًتمبل هيذٌّذ

قشصچگًَگ  استفبدُ اص اّشهْبي ثبالثش ٍلشلشُ ي جشاثمبل ثؼٌَاى ًگْذاسًذُ ي سيين  

دس غَست لضٍم هيتيَاى اص    . گيشّبي ثبالثش دس اضىبل ايي فػل ًطبى دادُ ضذُ است 

صيي سين گيش ٍ ثبصٍي ووى  جبًج  وِ لجالً دس لسوت تؼَيؽ همشُ ، وٌسَل يب تيش 

دس خكَـ سِ فبص ثب همشُ ي سَصً  هَسد ثحث لشاس گشفت ، ػالٍُ ثش اّيشهيْيبي      

تجْيضات هَسد ًييبص  . ثبالثش ٍ لشلشُ ي جشاثمبل جْت هْبس ًوَدى سيوْب استفبدُ وشد 

  2فصل 
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سين گيش ّب ، صيي سين گيش ،   : ػجبستٌذ اص 

اّشهْبي ثبالثش ، لشلشُ ّيبي جيشاثيميبل       

 .ٍديگشتجْيضات هتفشلِ ي ػوَه 

 دستَر العول  
میلَ  07ٍلتاص )  تاسمزدى سین ًَل     -1

 (ٍلت ٍ پاییي تز 

ثب ثشداضتي پيچ اتػبل يب ثب ثبص وشدى سين 

ًَل ، آى سا اص تيش آصاد ًوَدُ ٍ سپس ثيب    

استفبدُ اص قٌبة سشٍيس آى سا يب ثِ يه 

قشف ثشدُ ٍ يب آى سا ثِ پبييي تيش اًتيميبل   

 . دادُ ٍ هْبس ًوبييذ 

دس ّش حبل سين ًَل سا ه  ثبيست    -1-2

اص تجْيضات ٍ اص هحذٍدُ ي وبس افيشادي  

وِ دس ثبالي تيش هطغَل وبس ّستٌيذ دٍس    

ًوَدُ ٍ يب ثَسيلِ ي سٍويص ػيويَهي        

 .   ثپَضبًيذ

 ًصة سین گیز تاالتز                -0

سين اغل  سا دس آى سيويتي  ويِ        -2-1

وبسگشاى دس ثبالي تيش هطغيَل ثيِ ويبس        

ّستٌذ ثبص ٍ دس حيي ثبص ًوَدى جيْيت     

جلَگيشي اص توبس آى ثب وٌسيَل ٍ ييب       

 .  تجْيضات ديگش ثتذسيج آى سا ثجشيذ 

دس غَستيىِ سيوْبي اغل  سا ثيذ    : تَجِ

 تزیذى سین اصلي ـ سوت مار

 اتصال سین گیز تاالتز تِ سین 
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پيچبًذُ ثبضٌذ سييين گيييش ثيبالثيش ٍ               

ًگْذاسًذُ سا لجل اص ثبص وشدى آًيْيب، ثيِ      

 . سين فبص ٍغل ًوبييذ 

ًَاس سين گيش سا ثِ سٍي سين گييش    -2-2

ثبالثش چٌبى ٍغل وٌيذ وِ فبغلِ ي آى اص 

 91) اييٌيچ        36سأس سين گيش ثبالثش اص   

 .ثيطتش ًطَد ( سبًت  هتش 

ّش چِ فبغلِ ي ًَاس سين گيييش   : تَجِ   

ثِ سأس سين گيش ووتش ثبضذ سيين گيييش      

ثبالي  ثذٍى آسيج  هيتَاًذ ثبس ثيطتشي سا   

تحول ًوبيذ اص ايي سٍ تيحيت ّيييچ           

)ايٌچ    36ضشايك  ًجبيست  ايي فبغلِ اص 

 .ثيطتشثبضذ( سبًت  هتش91

 5) ايٌچ    5/2يب  2جْت اًتمبل اٍليي سين وٌبسي  يه سين گيش ثبالي  ثِ لكش   -2-3

ّوبًگًَِ وِ لجالً روش ضذ هحل ًػت سين گيش .  ثِ آى ٍغل ًوبييذ( سبًت  هتش 6/5يب

جْت اقالع ثيطتش ثِ لسوت سين گيشّب ) ثبالي  ثِ سين دس ًضديى  همشُ خَاّذ ثَد 

 (. هشاجؼِ وٌيذ 

يه اّشم ثبالثش دسست اًذو  ثبالتش اص لسوت اًتْبي  سين گيش ثبالثش ثش سٍي     -2-4

ًػت اّشم ثبالثش ثش سٍي تيش ثبيذ ثِ     گًَِ اي ثبضذ وِ اهىبى ثبال .  تيش ًػت وٌيذ 

 (.ثِ لسوت اّشهْبي ثبالثش هشاجؼِ ضَد.)ثشدى سين ٍجَد داضتِ ثبضذ 

ثشاي ايٌىِ لسوت اًتْبي  سين گيش ثبالثش دس داخل اّشم ثبالثش لشاس گيييشد ثيب       -2-5

ثيشٍى وطيذى هيلِ ي سوبة اّشم ثبالثش حلمِ ي اًتْبي  سين گيش ثبالثش سا دس داخيل    

سوبة  لشاس دادُ سپس هيلِ سا ثب ػجَس اص داخل    حلمِ ي اًتْبي  دس ّوبى هيحيل     

 قزار دادى سین گیز ًگْذارًذُ در گیزُ ي سیي
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 . اٍليِ خَد لشاس دّيذ 

 ًصة سین گیز ًگْذارًذُ  -7

دس آى سوت  وِ وبس گشاى هطغَل ثِ ويبس  

ّستٌذ تمشيجب دس حذ فبغل ثيي جلَ ثيش    

صيش تسوِ ي حيبييل     ) سين ًَل ٍوٌسَل 

 8/3) ايٌچ 5/1يه صيي ثب گيشُ ي(  وٌسَل

 .سٍي تيش ًػت ًوبييذ (سبًت  هتش 

دس ًضديى  سين گيش ثبالثش يه سين گيييش   

سيبًيتي     8/3) ايٌچ 5/1ًگْذاسًذُ ثِ لكش 

سا ثِ سين ٍغل ًوَدُ ٍ لسيويت       (  هتش

اًتْبي  آى سا دس داخل گيشُ ي صيي ليشاس  

 اًتقال سین تِ فاصلِ ي هٌاسة  تاال تزدى سین تِ خارج اس ضیار هقزُ

 

 

 مزدى قزقزُ ي جزاثقال اس حلقِ ي ًَار سین گیز      ثبص 
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 .دّيذ 

 ًصة قزقزُ ي جزاثقال  -2

يه لالة قٌبث  تمشيجبً دس حذ فبغل ثيي 

صيي سين گيش ًگْذاسًذُ ٍ اّشم ثبالثش ،ثش 

 . سٍي تيش ًػت وٌيذ 

لشلشُ ي جشاثمبل سا ثِ لالة قٌبث  ٍغل 

دس غَست لضٍم هيتيَاى ثيجيبي      . ًوبييذ 

اتػبل لشلشُ ي جشاثمبل ثِ لالة قٌيبثي    

آى سا ثِ يى  اص دٍ صيي سين گيش ٍغيل    

ًوبييذ وِ هؼوَال استفبدُ اص اييي سٍش      

 .ثيطتش هتذاٍل است 

لشلشُ ي جشاثمبل ديگشي دس حذ فيبغيل   

ثيي صيي سين گيش ًگْذاسًذُ ٍ حلميِ ي    

ًَاسي لشاس گشفتِ ثش سٍي سين گيش ثبالثيش  

 . ٍغل ًوبييذ 

قٌبة ّش دٍ لشلشُ ي جشاثيميبل سا ثيِ        

اًذاصُ ي وبف  وطيذُ ٍدس ّوبى حيبليت   

 .ًگْذاسيذ 

 اًتقال سین مٌاري  -5

ثب وطيذى سين گيش ثبالثش ثِ قيشف    -5-1

پبييي سين سا وبهالً دسداخل ضيبس هيميشُ     

 .لشاس دّيذ 

جْت اًتمبل اٍليي سين هيجبيسيتي      -5-2

 تاال تزدى سین مٌاري دیگز تِ خارج اس ضیار هقزُ

 اًتقال سین تِ فاصلِ ي هٌاسة
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سين اغل  لشاس گشفتِ دس قيشف دييگيش      

ثوٌظَس جلَگيييشي اص     .  همشُ سا ثبص وٌيذ 

توبس سين اغل  ثب وٌسَل ٍ يب دييگيش     

تجْيضات دس حيي ثبص ًوَدى، آى سا ثيِ      

) تذسيج ثجشيذ ثِ لسوت چَثْبي اغيلي    .

 (. هشاجؼِ ضَد 

ثب وطيذى قٌبة ّش دٍ لشليشُ ي      -5-3

جشاثمبل ثَسيلِ ي وبسگشاً  وِ دس پبيييي  

تيش ايستبدُ اًذ،گيشُ ي صيي سييين گيييش       

سپس قيٌيبة     .  ًگْذاسًذُ سا ضل ًوبييذ 

لشلشُ ي جشاثمبل هتػل ثِ اّشم ثبالثش سا   

 30) اييٌيچ     12وطيذُ تب سين دس استفيبع    

 . ثبال تش اص همشُ لشاس گيشد ( سبًت  هتش

ثب ضل ًوَدى قٌيبة ليشليشُ ي          -5-4 

جشاثمبل هتػل ثِ ًَاس سين گيش ثبالثش  ٍ   

ثب ووه ٍ ّذايت سين گيش ًگيْيذاسًيذُ    

سين سا ثِ هحل  وِ اص ًظش ايوٌ  هٌبسيت  

 .ثبضذ اًتمبل دّيذ 

ثَسيلِ ي چَة اغلي  ثيب سيش          -5-5

چشخبى لالة لشلشُ ي جشاثيميبل سا اص       

داخل حلمِ ي ًَاس سين گيش ثبالثش ثييشٍى  

 . آٍسيذ 

 اًتقال سین مٌاري عزف دیگز -9

 تستي گیزُ ي سیي سین گیز ًگْذارًذُ

 تاس مزدى قزقزُ ي جزاثقال اس حلقِ ي ًَار سین گیز
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دس آى سوت  وِ وبس اًجبم هيطيَد    -6-1

سين اغل  سا ثبص ٍدس حيي ثيبص ًيويَدى      

جْت جلَگيشي اص توبس آى ثب وٌسَل ٍ 

. يب ديگش تجْيضات ثتذسيج ثب سين ثش ثجشيذ

ّوبًٌذ سين اٍل ٍل  دس جْت هخيبليف   

يه اّشم ثبالثش ثش سٍي تيش ٍ يه سييين     

 .گيش ثبالثش ثِ سين ٍغل ًوبييذ 

اًذو  پبييي تش اص صيي لجل  ًػت   -6-2 

ضذُ ثش سٍي تيش، يه صيي ديگش ثب جلَثش 

سيبًيتي      10)ايٌچ  4هتػل ثِ آى ثب قَل 

ًػت ًوَدُ تب اهىبى حشوت سيين  (  هتش 

گيش ًگْذاسًذُ ي هتػل ثِ سين ويٌيبسي   

ايي ًىيتيِ   .  قشف ديگش ٍجَد داضتِ ثبضذ

الصم ثِ يبد آٍسي است وِ پس اص ًػت   سين گيش ّب هحل ًػيت ليشليشُ ّيبي           

 جشاثمبل ػيٌبً لشيٌِ ي ّوبًْبي  است وِ ثِ سين اٍل ٍغل ضذُ ثَدًذ

سين وٌبسي همبثل سا ثش اسبس آًچِ وِ دس هَسد اًتمبل سين وٌبسي اٍل اًجيبم     -6-3

 .داديذ ثِ هحل  وِ اص لحبل ايوٌ  هٌبست ثبضذ هٌتمل وٌيذ 

قٌبة لشلشُ ي جيشاثيميبل چيٌيبًيىيِ دس ضيىيل ّيبي اييي فػيل                                                 : تَجِ    

هطبّذُ هيطَد ثِ ٍسيلِ ي وبسگشاً  وِ دس ثبالي تيش وبس هيىٌٌذ وطيذُ هيطَد ٍلي   

دس ّش غَست ايي وبس سا ّن هيتَاى ثَسيلِ ي وبسگشاى ثبالي تيش ٍ ّن ثيِ ويويه      

 .  وبسگشاى  ايستبدُ دس پبييي تيش اًجبم داد 

 ًصة سین گیز تاالتز تِ سین ٍسظ -3 

دس آى سوت  وِ وبس اًجبم هيطَد سين اغل  سا ثبص ًوَدُ ٍ ثوٌظَس جلَگيشي   -7-1

ًصة سیي جْت ًگْذاضتي سین گیز تاالتز هتصل تِ 

 سین ٍسظ
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اص توبس آى  ثب تجْيضات ٍ وٌسَل اؾبفِ 

ّبي آى سا دس حيي ثبص ًوَدى ثَسيلِ ي   

 . سين ثش ثتذسيج ثجشيذ 

اًذو  ثبال تش اص اّشم ثبالثيش ييه       -7-2

)ايٌچ  5/2ال   2صيي سين گيش ثب گيشُ ي 

ثش سٍي تيش ًػيت  ( سبًت  هتش  5/6ال   5

الصم ثِ تَؾي  است ويِ هيحيل      .  ًوبييذ

ًػت صيي ثِ قَل سين گييش ثيبالثيش ٍ        

فبغلِ اي وِ لشاس است سيين ٍسيف اص       

 . هحل خَد دٍس ضَد ثستگ  داسد

ثِ سين ٍسف يه سين گيش ثيبالثيش      -7-3

ٍغل ًوَدُ ٍ لسوت اًتْبي  آى سا دس       

 .داخل صيي سين گيش هشثَقِ لشاس دّيذ 

ثب وطيذى سين گيش ثبالثش ثِ قيشف    -7-4

پبييي سين وبهالً دسداخل ضيبس همشُ ليشاس  

 . هيگيشد 

ًصة سین گیز ًگْذارًذُ تِ سـیـن     -8

 ٍسظ

سبًت   8/3) ايٌچ  5/1يه صيي ثب گيشُ ي 

سا ثشاي ًگْيذاضيتيي سييين گيييش            (  هتش

ًگْذاسًذُ اًذو  ثبال تش يب پبييي تش اص دٍ   

 . صيي لجل  ثش سٍي تيش ًػت ًوبييذ 

دسًضديى  سين گيش ثبالثش يه سين گيييش   

 اًتقال سین ٍسظ تِ فاصلِ ي هٌاسة     

تستي گیزُ ّاي سیي سین گیز تاالتز ٍ ًگْذارًذُ هتصل 

 تِ سین ٍسظ
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ًگْذاسًذُ ثِ سين ٍسف ٍغيل ًيويَدُ        

ٍلسوت اًتْبي  آى سا دس داخل گييشُ ي    

 .صيي هشثَقِ لشاس دّيذ 

 اًتقال سین ٍسظ  -6 

ثِ ًَاس سين گيش ثبالثيش ٍ سويبة         -9-1

يى  اص دٍ صيي سين گيشّبي ًگْيذاسًيذُ   

يه لشلشُ ي جشاثمبل ٍغل ٍ لشليشُ ي    

جشاثمبل ديگشي سا ثِ حلمِ ي اًيتيْيبيي      

سين گيش ثبالثش ٍ سوبة صييي هيشثيَقيِ       

 .هتػل ًوبييذ 

ثب وطيذى سين گيش ثبالثش ثِ قيشف    -9-2

پبييي پس اص ايٌىِ سين وبهالً دس داخيل      

ثِ هٌظَس جلَگييشي  .  ضيبس همشُ لشاس گشفت سين اغل  قشف ديگش همشُ سا ثبص وٌيذ 

اص توبس سين اغل  ثب تجْيضات ٍ وٌسَل دس حيي ثبص ًوَدى ثِ تذسيج لسويتيْيبي    

 . ثبص ضذُ سا ثب سين ثش ثجشيذ 

ثب ضل ًوَدى گيشُ ّبي ّش دٍ صيي سين گيش ثبالثش ٍ ًگْذاسًذُ ٍ ثب وطيييذى     -9-3

قٌبة لشلشُ ي جشاثمبل هتػل ثِ سين گيش ثبالثش دس حبل  وِ سين گيش ًگْذاسًذُ سا   

ٍ دس غَست اهىبى (  سبًت  هتش 30) ايٌچ 12هحىن ًگْذاضتِ ايذ سين سا تب استفبع    

 .ثيطتش اص فبغلِ ي فَق ثبال تش اص همشُ ي هشثَقِ لشاس دّيذ 

ثِ آساه  ٍ ثب دلت ٍثب ّوبٌّگ  وبهل دس حبل  وِ قٌبة لشلشُ ي جيشاثيميبل      -9-4

هتػل ثِ سين گيش سا ضل هيٌوبييذ ثب ّذايت سين گيش ًگْذاسًذُ سين سا ثِ هحل  وِ 

 .  اص لحبل ايوٌ  هٌبست ثبضذ اًتمبل دّيذ 

 . گيشُ ّبي ّش دٍ صيي سين گيشّبي ًگْذاسًذُ ٍ ثبالثش سا هحىن ثجٌذيذ  -9-4

 تعَیض هقزُ ّا
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 تاس مزدى هقزُ ّا ٍ مٌسَل -12

هكبثك ثب آًچِ وِ وِ لجالً تَؾي  دادُ ضذ پس اص اًتمبل ٍ هْبس وشدى ّش سِ   -10-1

 . سين، وٌسَل ٍهمشُ ّب سا هيتَاًيذ ثب دست ثبص ٍ اص سٍي تيش ثشداسيذ 

دس غَستيىِ ّن وٌسَل ٍّن  همشُ ّب آسيت ديذُ ثبضٌذ هيجبيست  وٌيسيَل     -10-2

ٍلي  اگيش     .  سا ثب همشُ ّبي لشاس گشفتِ ثش سٍي آى اص تيش ثبص ٍثِ پبييي اًتمبل دّيييذ    

وٌسَل سبلن ثبضذ ٍ ثخَاّيذ فمف همشُ ّبي هؼيَة سا تؼَيؽ ًوبييييذ، دس اييي        

 . غَست هيتَاًيذ آًْب سا جذاگبًِ اص سٍي وٌسَل ثبص ٍ ثِ پبييي تيش اًتمبل دّيذ

 تعَیض تیز  -11

دس غَست  وِ تيش آسيت ديذُ ثبضذ ٍ ؾشٍست داسد تب تؼَيؽ گيشدد، دس        -11-1

هحل هٌبست گَدال  جْت ًػت تيش جذيذ دس ًضديى  تيش آسيييت دييذُ حيفيش          

سپس ثب هطخع وشدى هحل ًػت وٌسَل ٍ سين ًَل ثش سٍي تيييش جيذييذ       . وٌيذ 

 . هحلْبي فَق سا ثب هتِ سَساخ وٌيذ 

ثب وطيذى سٍوص ايوٌ  ثش سٍي تيش جذيذ  آى سا دسداخل گَدال  وِ حيفيش     -11-2

ثِ لسوت تؼَيؽ همشُ، وٌسَل يب تيش دس خكيَـ  .) ًوَدُ ايذ لشاس دادُ ٍ ثش پب وٌيذ 

وليِ ي تجْيضات هيَسد ًيييبص سا          (. سِ فبص هستمين ثب همشُ ي سَصً  هشاجؼِ ضَد 

 .جْت وبس ثش سٍي سيوْب ثِ تيش جذيذ هٌتمل ًوبييذ 

ضشح دادُ هيطَد وٌسَل ٍ همشُ ّب سا ثِ سٍي  12ّوچٌبى وِ دس پبساگشاف   -11-3 

 .تيش جذيذ ًػت ًوبييذ 

ثِ هٌظَس جلَگيشي اص توبس سين ثش سٍي تيييش   .  تيش آسيت ديذُ سا ثشداسيذ   -11-4

دس ثؼؿ  هَاسد الصم است لجل اص ثشداضتي تيييش لسيويت       .  سٍوص ايوٌ  لشاس دّيذ

 . ثبالي  آى سا ثب اسُ لكغ ًوبييذ 

 ًصة هقزُ ّا یا مٌسَل -10

. ثب ًػت وٌسَل ثش سٍي تيش جذيذ آى سا هحىن ثَسيلِ ي پيچ ثِ تيش ثجٌذيذ  -12-1
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سپس ّش دٍ تسوِ ي حبيل وٌيسيَل سا     

 . ًيض ًػت ًوبييذ

ثب پيچبًذى سيوْبي اغل  ثيذٍس      -12-2

همشُ ّب جْت سَْلت اغلي  ويشدى ،       

ثيِ  . )  اًتْبي سيوْبي اغل  سا حلمِ وٌيذ

 . (لسوت چَثْبي اغل  هشاجؼِ ضَد 

همشُ ّب سا ثبيست  قيَسي ثيش          -12-3

سٍي وٌسَل ًػت ًوبييذ وِ ضيبس آًيْيب   

 .دس اهتذاد خف لشاس گيشد 

 اتصال سیوْا  -17 

جْت اتػبل سيوْب ثش سٍي همشُ   -13-1

ّب ثِ تشتيت ػىس آى سٍض  سا ويِ دس      

 . اًتمبل سيوْب ثِ وبس ثشديذ اًجبم دّيذ 

ايي ًىتِ الصم ثِ يبد آٍسي است وِ ثِ هٌظَس اًتمبل ّش يه اص سيوْب ٍ ليشاس   -13-2

دادى آًْب دس داخل ضيبس همشُ ّب هيجبيست  ثب ًظبست وبهل استبد وبس ٍ ثيب دليت ٍ         

ثيشاي اييي     .  ّوبٌّگ  وبسگشاً  وِ قٌبة لشلشُ سا هيىطٌذ ايي وبس غَست گيييشد    

هٌظَس اثتذا سيوْب سا ثِ اًذاصُ ي چٌذ ايٌچ ثبالتش اص همشُ ّب ثشدُ ٍ آًگبُ ثب دلت ٍثيِ  

 . آساه  آًْب ساپبييي آٍسدُ ٍدسداخل ضيبس همشُ ّب لشاس دّيذ 

پس اص استمشاس وبهل سين دس داخل ضيبس همشُ ثب وطيذى سين گيش ثبالثيش ثيِ       -13-3

دس غيَستي  ويِ      .  قشف پبييي سين سا دس آى سوت  وِ وبس اًجبم هيطَد اغل  وٌيذ

فبغلِ ي وبف  ثيي سين گيش ّب ٍ همشُ ٍجَد داضتِ ثبضذ ػول اغل  وشدى سيين سا    

دس غيش ايٌػَست اثتذا سين گيشّيب  .  هيتَاًيذ لجل اص ثشداضتي سين گيش ّب اًجبم دّيذ 

سا ثشداضتِ ٍ سپس ّش سِ سين سا قجك سٍش ضشح دادُ ضذُ دس فػَل لجل اغيلي    

 ًگْذاضتي سین گیز تَسیلِ ي ًگْذارًذُ ي مطَیي
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 وٌيذ 

وليِ اثضاس آالت ٍ تجْيضات سا اص سٍي تيش ثبص ًوَدُ ٍ ثِ پبييي آى اًيتيميبل      -13-4 

 . دّيذ

 استفادُ اس ًگْذارًذُ ي مطَیي  -12

اغلت وبسگشاى تشجي  هيذٌّذ وِ ثِ هٌظَس گشفتي سين گيشّبي ثبالثش ثيِ جيبي          

. استفبدُ اص صيي سين گيش يب اّشهْبي ثبالثش اص ًگْذاسًذُ ي وطَي  استفبدُ ًويبييٌيذ   

ًگْذاسًذُ ي وطَي  ٌّگبه  وِ ثش سٍي تيش فمف يه وٌسَل ٍ سِ سين گيش ثبالثيش  

ثيِ  .) يب ثيطتش ًػت ضذُ ثبضذ اص لبثليت اًؼكبف  ثيطتشي ثشخيَسداس خيَاّيذ ثيَد        

 (.  لسوت ًگْذاسًذُ ي وطَي  هشاجؼِ ضَد 

 اًتقال سیوْا در تیزّایي تا دٍ مٌسَل  - 15

دس آخشيي ضىل ايي فػل سٍش اًتمبل ٍ هْبس ًوَدى  سيوْب دس تيشّب ثب دٍوٌسَل   

چٌبًيىيِ هيالحيظيِ        .  سا هطبّذُ هيٌوبييذ

هيطَد دٍ ػذد سين گيش جْت اًتمبل دٍ   

سين اص وٌسَل ثبالي  ثش سٍي ويٌيسيَل      

ثشاي ًػت سييين      .  پبييٌ  ًػت هيطَد 

گيش ثش سٍي وٌسَل پبييٌ  ٍ ثِ هيٌيظيَس    

جلَگيشي اص تشاون تجْيييضات دس ثيبال        

هيجبيست  حتوبً اص صيي ّبي هيخيػيَظ    

جْت گشفتي سييين   .  وٌسَل استفبدُ ضَد

گيش ّب ٍ اًتمبل دٍ سين اص هذاس پبييٌ  اص   

اّشهْبي ثبالثش ًػت ضذُ ثش سٍي تيييش     

چٌبًچِ لجالً ًيض تَؾييي    .  استفبدُ ًوبييذ

دادُ ضذ پس اص اًتمبل ٍ هْبس سيييويْيب       
 استفادُ اس سیي ّاي مٌسَل در تیزّا تا دٍ مٌسَل
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ًسجت ثِ تؼَيؽ همشُ ّب ٍ يب وٌسَل الذام ًوَدُ ٍسپس سين ّبسا ثِ هحل اٍليِ ي 

دس ضىل قشص استفبدُ اص ًگْذاسًذُ ي وطَي  ثِ جبي استفيبدُ اص    .  خَد اًتمبل دّيذ

 .صيي ّب ٍ اّشهْبي ثبالثش ثِ هٌظَس گشفتي سيوْب ًطبى دادُ ضذُ است 
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 رٍضْاي تعَیض تیز    

 خغَط سِ فاس افقي
ثشاي تؼَيؽ تيش آسيت ديذُ اغلت وبسگشاى تشجي  هيذٌّذ وِ اص سٍش هيبييل           

استفبدُ وٌٌذ ، چشا وِ ػالٍُ ثش استفبدُ اص تجْيضات ووتش دس ٍلت ًيض ثكيَس ليبثيل      

تَجِ داضتِ ثبضيذ ٌّگبه  اص سٍش هبيل استيفيبدُ   .  هالحظِ اي غشفِ جَي  هيطَد 

دس غيش ايٌػَست ثْتش است .  هيىٌٌذ وِ جبي وبف  ثشاي اًجبم وبس ٍجَد داضتِ ثبضذ

 . اص سٍض  تحت ػٌَاى دس جب  وِ ثكَس وبهل تطشي  هيطَد استفبدُ ًوَد 

ٌّگبم ًػت يه تيش دس فبغلِ ي ثيي دٍ تيشديگش اص سٍش ًسجتبً سبدُ اي تيحيت      

دس ايي فػل هوىي است سٍضْبي هيتيؼيذدي      .  ػٌَاى سٍش ًيوِ ساُ استفبدُ هيطَد

جْت تؼَيؽ يه تيش اسائِ ضَد ثب ٍجَد ايي لجل اص ضشٍع ثِ وبس دليميبً ثيبيسيتي         

توبه  سٍضْبي ضشح دادُ ضيذُ جيْيت        .  وليِ ي هشاحل وبسي ثشًبهِ سيضي ضَد 

 5فصل 
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استفبدُ دس خكَـ سِ فبص هيجبضٌذ اهب دس غَست استفبدُ اص تجْيضات هٌبست جْيت  

تجْيييضات هيَسد      .  استفبدُ دس خكَـ ته فبص ًيض هيتَاى ايي سٍضْب سا ثىبس گشفت 

سين گيشّب ، صيي ّبي سين گيش ، ثبصٍ ّبي وويىي  ، سٍويص        :  استفبدُ ػجبستٌذ اص 

، چَثْبي اغل  (  پَل  سشٍيس )  ايوٌ  ، لشلشُ ي جشاثمبل ، لشلشُ ي ته ٍ قٌبة 

 .ٍ تجْيضات هَسد ًيبص جْت حفش ٍ ًػت تيش دس گَدال 

 رٍش هایل 
 آهادُ مزدى تیز آسیة دیذُ جْت اًتقال  -1

سپس ثذٍس آًْب ثومذاس .  چٌذ لكؼِ چَة دس اقشاف تيش آسيت ديذُ لشاس دّيذ-1-1

وبف  قٌبة پيچبًذُ تب اص لحبل ايوٌ  ثشاي ثبالسفتي وبسگشاى خكشي ٍجَد ًذاضيتيِ   

 . ثبضذ 

دس ًضديى  ٍ دس هحل  هٌبست اص تيش آسيت ديذُ گَدال  حفش ًوبيييذ تيب دس       -1-2

غَست هبيل لشاس گشفتي تيش ، جبي وبف  جْت ًػت تيش جذييذ ٍجيَد داضيتيِ         

تَجِ داضتِ ثبضيذ وِ گَدال سا اص تيش آسيت ديذُ   ثگًَِ اي ثبيذ حفش ًوبييذ .  ثبضذ 

وِ ضيت تيش ثِ آًكشف ثبضذ ٍ دس ؾوي ػوك ٍ قَل ٍ پٌْيبي گيَدال ثيبيسيتي           

هتٌبست ثب هيضاى ضيت تيش ثبضذ تب ثِ ّش غَست اًتْبي تيش دس صهيي ، جيب ثيشاي         

 . حشوت داضتِ ثبضذ 

دس غَستيىِ ثخَاّيذ تيش جذيذ سا دليمبً دس ّوبى هحل تيش آسيت ديذُ ثش پيب  : تَجِ 

وٌيذ ، اثتذا ثَسيلِ ي وبهيَى جشثميل تيش آسيت ديذُ سا هحىن ًگْذاضتِ ، سپس دس 

 2اص هحل گَدال لجل  ، گَدال  ثِ ػوك   (  سبًت  هتش  60)  ايٌچ  24فبغلِ ي تمشيجبً 

حفش ٍ پس اص لكغ تيش آسيت ديذُ لسوت اًتْبي  آى   (  سبًت  هتش  60تمشيجبً )  فَت 

ثشاي ايٌىِ جبي وبف  ثٌْگبم ًػت تيش جيذييذ دس       .  سا دس داخل گَدال لشاس دّيذ 

هحل تيش آسيت ديذُ ٍجَد داضتِ ثبضذ اثتذا تيش آسيت ديذُ سا ثِ اًذاصُ وبف  ضييت  

 . داس ًوَدُ سپس تيش جذيذ سا ًػت ًوبييذ 
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ثَسيلِ ي قٌبثْبي هْبس تيش آسيت   -1-3

ديذُ سا ثىطيذ ثِ اًذاصُ اي وِ فبغلِ ي   

ثيي اًتْبي وٌسَل آى ٍ تيش جذيذ تمشيجيبً   

 . ضَد ( هتش  4/2تمشيجبً ) فَت  8

 ثشپب وشدى تيش جذيذ -2

پس اص لشاسدادى تيش آسيت ديذُ ثحيبليت   

هبيل ٍ هْبس ًوَدى آى ثَسيلِ ي قٌبة ، 

گَدال  حفش ًوَدُ ٍتيش جذيذ سا ثيكيَس     

سيپيس   .  لبئن دس داخل آى لشاس دّيييذ       

گَدال سا پش ًوَدُ ٍخبن آى سا سيفيت     

 . ثىَثيذ 

وٌسَل جذيذ سا ّوشاُ ثب هيميشُ ّيب ٍ         

سيوْبي اغل  ٍغل ضذُ ثِ آًْب ثش سٍي 

 .تيش جذيذ سَاس وٌيذ

 . تسوِ ّبي حبيل وٌسَل سا ًيض ًػت وٌيذ  

دس اغلت هَاسد هيتَاى وٌسَل ٍ همشُ ّب سا لجل اص ثش پب وشدى تيش جذيذ سٍي :  تَجِ 

 . آى ًػت ًوَد 

 اًتقال سیوْا  -7

دس غَستيىِ وبسگشاً  وِ ثش سٍي تيش جذيذ هطغَل وبس ّستٌذ ثيخيَاّيٌيذ         -3-1

سيوْبي اغل  سا اص سٍي تيش آسيت ديذُ ثبص ًوبيٌذ ٍل  ثؼلت فبغلِ ي تيش آسييت  

ديذُ اص آًْب ايٌىبس هيسش ًيست ، قٌبثْبي هْبس سا هيتَاى ضل ًوَد تب سش تيش ويوي      

 . ًضديىتش آٍسدُ ضَد ٍ ثتَاى وبسّبي الصهِ سا ثِ آسبً  اًجبم داد 

سين ًَل سا ثب ثبصوشدى يب ثب ثشداضتيي  .  دسخكَق  وِ داساي سين ًَل ّستٌذ   -3-2 

تزپا مزدى تیز جذیذ در ًشدیني تیز آسیة دیذُ تا 

 استفادُ اس رٍش هایل
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ايي صيي ّب هجْض ثِ گيشُ ي   .  گيشّبي ثبالثش ثِ ّش يه اص دٍ سين وٌبسي ٍغل وٌيذ

 . هٌبست جْت گشفتي سين گيشّبي ثبالثش هيجبضٌذ 

ثشاي جلَگيشي اص تذاخل ٍ ثشخَسد سين گيش ّب ثب يىذيگش چٌبًچيِ هيحيل      : تَجِ 

ًػت صيي ّبي ًػت ضذُ دس ثبال دس ًضديى  ديگش صيي ّبي  وِ لجالً ًػت ضيذُ    

 . ثبضٌذ (سبًت  هتش 10)ايٌچ  4ثبضٌذ ، ايي صيي ّب ثبيذ هجْض ثِ جلَثش 

ٍ (  سبًت  هتش 10) ايٌچ  4دس ًضديى  صيي ّبي ديگش يه صيي هجْض ثِ جلَثش  -5-2

گيشُ ي هٌبست ثب لكش سين گيش ثبالثش ثوٌظَس گشفتي سين ٍسف وٌسَل ثيباليي  ثيش      

 . سٍي تيش ًػت ًوبييذ

ثشاي گشفتي سين گيش ّبي ًگْذاسًذُ ي هتػل ثِ سين ّبي وٌسَل ثبالي  دس   -5-3

هحل ًػت اييي صييي ّيب          . ًضديى  سأس تيش سِ ػذد صيي سين گيش ًػت ًوبييذ 

ثبيست  قَسي ثبضذ وِ دٍ ػذد اص آًْب دس يه قشف ٍ صيي ديگش دس جْت هخبليف  

يى  اص دٍ صيي لشاس گشفتِ دس يه قشف تيييش     .  دٍ صيي ديگش ثش سٍي تيش لشاس گيشد

اًذاصُ ّبي       گييشُ  .  ثبضذ (سبًت  هتش 10)ايٌچ  4ثبيست  ّوچٌيي هجْض ثِ جلَثش 

 . ّبي ايي سِ صيي هتٌبست ثب لكش سين گيشّبي ًگْذاسًذُ  هيجبضٌذ 

ثِ يى  اص (  سبًت  هتش 3/6يب  5تمشيجب )ايٌچ  5/2يب  2يه سين گيش ثبالثش ثب لكش -5-4

دٍ سين وٌسَل ثبالي  ٍغل ًوَدُ ٍ لسوت اًتْبي  آى سا دس داخل گييشُ ي صييي       

 .هشثَقِ لشاس دّيذ

يه سين گيش ًگْذاسًذُ دس ًضديى  سين گيش ثبالثش ثِ سين ٍغل ًيويَدُ ٍ         -5-5

سپس گيشُ ّبي ّيش دٍ    .  لسوت اًتْبي  آى سا دس داخل گيشُ ي هشثَقِ لشاس دّيذ 

 . صيي سين گيش ثبالثش ٍ ًگْذاسًذُ سا هحىن ثجٌذيذ

ثب ثبص ًوَدى سيوْبي اغل  سين فَق ٍ ثب ضل ًوَدى گيشُ ّبي ّش دٍ صييي      -5-6

سين گيش ثبالثش ٍ ًگْذاسًذُ ثب دلت ٍ ثب ّوبٌّگ  سين سا ثِ هحل  ويِ اص ليحيبل        

سپس گيشُ ّبي ّش دٍ صيي سا پس اص اًتمبل سييين   .  ايوٌ  هٌبست ثبضذ اًتمبل دّيذ 
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 . ثجٌذيذ

سين گيشّبي ثبالثش ٍ ًگْذاسًذُ سا   -5-7

ثش اسبس سٍض  هطبثِ ثِ دييگيش سييين       

وٌبسي وٌسَل ثبالي  ٍغل ًوَدُ ٍ سيين  

سا ثِ هحل  وِ اص لحبل ايوٌ  هيٌيبسيت      

 . ثبضذ اًتمبل دّيذ

ثِ اًذاصُ اي ويِ ويبس ثيش سٍي              -5-8

وٌسَل ثبالي  ث  خكش ثبضذ سين ٍسيف    

وٌسَل ثبالي  سا ثَسيلِ ي سين گيش ّبي 

ثبالثش ٍ ًگْذاسًذُ ي هتػل ثِ آى ثيبال      

اص هحىن ثَدى    گيشُ ّبي ّيويِ   .  ثجشيذ

 . ي صيي ّب   اقويٌبى حبغل وٌيذ 

 جاتجا مزدى هقزُ ّا ٍ مٌسَلْا -9

ثب ثبص ًوَدى همشُ ّب ٍ وٌسَلْب اص سٍي تيش آسيت ديذُ آًْب سا ثِ سٍي تيييش       -6-1

دس غَست  وِ همشُ ّب ٍ وٌسَلْب آسيت ديذُ ثبضيٌيذ آًيْيب سا         .  جذيذ هٌتمل وٌيذ 

 . تؼَيؽ ٍ سپس ثش سٍي تيش جذيذ ًػت وٌيذ

 . . ثش سٍي تيش جذيذ تسوِ ّبي حبيل وٌسَلْب سا ًػت ٍ هحىن ًوبييذ -6-2

 مٌسَل تاالیي  –اتصال سیوْا -3

ثب دلت ٍ ثب احتيبـ ٍ ثب ضل ًوَدى گيشُ ّبي ّش دٍ صيي سين گيش ثيبالثيش ٍ       -7-1

ًگْذاسًذُ ي هتػل ثِ سين ٍسف سين سا دس داخل ضيبس همشُ ي ٍسكي  ويٌيسيَل       

سين سا اغل  وشدُ ٍ سپس سين گيشّبي ثبالثش ًٍگْذاسًيذُ سا اص      .  ثبالي  لشاس دّيذ

سٍي سين ثبص ٍّوچٌيي صيي ّبي هشثَقِ سا اص سٍي تيش ثش داضتِ ٍ ثِ پيبييييي آى        

 . اًتمبل دّيذ

 تعَیض مٌسَل              
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پيچ اص تيش جذا ًوَدُ ٍ ثِ هحل  وِ اص ًظش ايوٌ  هٌبست ثبضذ هٌتمل ٍ ثَسييليِ ي     

 . قٌبة آى سا هْبس وٌيذ 

تَجِ داضتِ ثبضيييذ ويِ      .  ثش سٍي تيش جذيذ يه صيي سين گيش ًػت ًوبييذ   -3-3

هحل ًػت ايي صيي ثبيذ ثگًَِ اي ثبضذ وِ پس اص ٍغل سين گيش ثبالثش ثِ اٍليييي     

اص قَل اًتْبي  سين گيش پبيييي تيش اص       (  سبًت  هتش  76تمشيجبً )  ايٌچ  30سين حذٍد 

جْت ًگْذاضتي سين گيش ثبالثش ايي صيي ثبيذ هجْض ثيِ گيييشُ اي        .  صيي لشاس گيشد

هؼويَالً  (.  ثِ لسوت سين گيشّب هشاجؼِ ضَد . )  هٌبست ثب لكش سين گيش ثبالثش ثبضذ 

سبًيتي     3/6)  ايٌچ  5/2اص سين گيشّبي ثبالثش ثب لكش  5/1ثشاي گشفتي سيوْب تب ًوشُ 

 . استفبدُ هيطَد ( هتش 

اًذو  پبييي تش اص    تسويِ  ( سبًت  هتش  8/3)ايٌچ  5/1صيي ديگشي ثب گيشُ ي  -3-4

ي حبيل وٌسَل سا جْت گشفتي سين گيش ًگْذاسًذُ ثش سٍي تييش جيذييذ ًػيت         

 .ًوبييذ 

سين گيش ثبالثش سا ثِ ًضديىتشيي سين ثب اًذو  فبغلِ اص هميشُ ٍغيل ويشدُ          -3-5 

 . ٍاًتْبي پبييٌ  آى سا دس داخل گيشُ هشثَقِ لشاس دادُ ٍ گيشُ سا هحىن وٌيذ 

سا دس ًضديى  سين (  سبًت  هتش  8/3)  ايٌچ  5/1سين گيش ًگْذاسًذُ اي ثب لكش   -3-6

گيش ثبالثش ثِ سين ٍغل ًوَدُ ٍاًتْبي آى سا دس داخل گيشُ ي صيي هشثَقِ لشاس دادُ 

 . ٍ سپس گيشُ سا هحىن ثجٌذيذ 

جْت ثبالثشدى سين ثيي سوبة صيي سين گيش ثبالثش ٍ حلمِ ي اًتْبي  سييين       -3-7 

 .گيش يه لشلشُ ي جشاثمبل  ٍغل ًوبييذ 

ثِ ٌّگبم ثبالثشدى سيوْبي سٌگيي تشي وِ هستلضم غشف ًيشٍي ثيييطيتيشي     :  تَجِ 

است ، الصم است ثيي سوبة صيي سين گيش ًگْذاسًذُ ٍحلمِ ي ًَاس سين گيش ليشاس    

پبييي تش اص سين گيييش     (  سبًت  هتش  91ال   76) ايٌچ  36ال   30گشفتِ دس فبغلِ ي 

 . ثبالثش  لشلشُ ي جشاثمبل ديگشي ًػت ًوبييذ 
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سين اغل  ، سيو  سا وِ ثَسييليِ     -3-8

ي سين گيشّبي ثبالثش ٍ ًگْذاسًذُ هحىن 

گشفتِ ضذُ ثبص ٍ دس حيي ثبص ًوَدى ثشاي 

… جلَگيشي اص توبس آى ثب وٌيسيَل ٍ       

 . لسوتْبي ثبص ضذُ سا ثتذسيج ثجشيذ 

گيشُ ّبي ّش دٍ صيي سيين گيييش        -3-9

ثبالثش ٍ سين گيش ًگْذاسًذُ سا ضل ًوَدُ 

ٍ ثِ ووه وبسگشاً  وِ دس پبييييي تيييش       

ايستبدُ اًذ قٌبة لشليشُ ي جيشاثيميبل         

هتػل ثِ صيي ٍ سين گيش ثبالثش سا وطييذُ  

ٍ سين سا ثِ اًذاصُ ي چٌذ ايٌچ ثبالتيش اص    

 . همشُ ثبال ثجشيذ 

ّش دٍ سيين گيييش ثيبالثيش ٍ              -3-10 

ًگْذاسًذُ سا دس دست گشفتِ ٍ ثب ّذايت 

ٍ ّوبٌّگ  دس حشوت سين سا ثيِ سٍي      

تيش جذيذ دس ثبالي همشُ ي وٌبسي اًتميبل  

سپس سين سا ثب دلت پبيييي آٍسدُ    .  دّيذ

تب دس داخل ضيبس همشُ لشاس گيشد ، ثيؼيذ     

سين گيش ثبالثش سا ثِ قشف پبييي وطيذُ تب 

ثذيي تشتيت سين وبهالً دس ضييبس هيميشُ      

 . جبي گيشد

سين سا دس ّش دٍ قيشف هيميشُ        -3-11

ثِ لسوت چَثْبي اغلي   . )  اغل  وٌيذ 

 اًتقال اٍلیي سین اس تیزآسیة دیذُ تِ تیز جذیذ

 اًتقال دٍهیي سین 
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 . (هشاجؼِ ضَد 

پس اص اًتمبل سين اٍل ، سييين         -3-12

گيشّبي ثبالثش ٍ ًگْذاسًذُ سا اص سٍي آى   

ثشداضتِ ٍ ثِ دٍهيي سيو  وِ هيخَاّيييذ   

اص سٍي تيش آسيت ديذُ هٌتمل وٌيذ ٍغل 

 . ًوبييذ 

سين ّبي اغل  سين دٍم سا ثيبص      -3-13

ًوَدُ ٍ سين دٍم سا ثش اسيبس ّيويبى        

سٍض  وِ دس هَسداًتمبل سين اٍل اًيجيبم   

داديذ ثِ سٍي تيش جذيذ هيٌيتيميل ٍ دس         

سين سا دس     .  داخل ضيبس همشُ لشاس دّيذ 

 . ّش دٍ قشف همشُ اغل ًوبييذ 

 .ػيٌبً ّويي وبس سا ثشاي اًتمبل سين سَم اًجبم دّيذ 

گبّ  الصم است ثشاي ايٌىِ سين سَم دس دستشس وبسگشاً  وِ دس ثبالي تييش  : تَجِ 

جذيذ هطغَل ثىبس ّستٌذ لشاس گيشد تيش آسيت ديذُ سا ثب ضل وشدى قٌبة هْبس ثيِ    

 . تيش جذيذ ًضديه وٌيذ 

 . سين ًَل سا ثِ تيش جذيذ ٍغل وٌيذ -3-14

 تزداضتي تیز آسیة دیذُ  -2

اگش جبي وبف  ٍجَد داضتِ ثبضذ تيش آسيت ديذُ سا ثِ ّوبى غَستيىِ دس داخيل      

 . گَدال لشاس داسد ثيشٍى ٍ ثِ هحل هَسد ًظش اًتمبل دّيذ

 رٍش درجا 

جْت تؼَيؽ تيش آسيت ديذُ دس ٌّگبه  وِ ثش سٍي يه تيش دٍ خف ثب دٍ سيكي     

ثِ ػيٌيَاى هي يبل       .)  ٍلتبط هختلف ٍجَد داضتِ ثبضذ اص سٍش دسجب استفبدُ هيٌوبيٌذ

 اًتقال سَهیي سین 
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فشؼ وٌيذ وِ ثش سٍي وٌسيَل ثيباليي       

ويلَ ٍلت ٍ ثيش سٍي     5/34خف ثب ٍلتبط 

ويلَ ٍليت    16وٌسَل پبييٌ  خف ثب ٍلتبط 

دس خكَـ ته فيبص    . (  ٍجَد داضتِ ثبضذ

ٍيب سِ فبص وِ هؼوَالً سيوْب ثَسيليِ ي            

سين گيشّب ٍ ثبصٍي ووى  گشفتِ هيطًَذ 

 .ػيٌبً اص ّويي سٍش هيتَاى استفبدُ ًوَد 

 تزپا مزدى تیز جذیذ  -1 

گَدال  دس ًضديى  تيش آسيت ديذُ ٍ دس   

قَل خف جْت ًػت تيش جذيذ حيفيش     

 . ًوبييذ

تيش جذيذ سا ثَسيلِ ي وبهيَى جشثيميييل    

جْت سَْلت دس ثلٌذ وشدى تيش ثيبيسيتي     .  ثلٌذ وشدُ ٍ دس هحل هٌبسج  لشاس دّيذ 

ثب تَجِ ثِ استفبع تيييش ٍ       .  سين ثىسل جشثميل سا اص ٍسف تيش اًذو  ثبالتش لشاس داد

ٍ ّوچٌيي فَاغل سيوْب اص ّوذيگش هحل اتػيبل سييين      (  ثَم ) قَل هيل جشثميل 

 . ثىسل ثِ تيش هطخع هيطَد

ثب وطيذى يه سٍوص ايوٌ  ثش سٍي تيش جذيذ اص خكشات احتوبل  ثِ ٌّيگيبم     -1-3

هحل ًػت سٍوص ايوٌ  اًذو  ثبالتش اص .  ػجَس تيش اص سيوْب جلَگيشي ثِ ػول هيبيذ

سأس تيش ثَدُ وِ ثذيي تشتيت ثِ ٌّگبم ثلٌذ وشدى ٍ لشاس دادى آى دس هحل خيَد اص    

 . توبس تيش ثب سويْب جلَگيشي ثِ ػول هيبيذ 

. ثب دلت ٍثب احتيبـ تيش جذيذ سا پبييي آٍسدُ ٍ دس داخل گَدال لشاس دّيييذ       -1-4

 . وِ اص لحبل ًػت وٌسَل هٌبست ثبضذ . سپس تيش سا قَسي ثچشخبًيذ

 . گَدال سا پش وشدُ ٍ خبن آى سا ثىَثيذ  -1-5 

 تز پا مزدى تیز جذیذ درهجاٍرت تیز آسیة دیذُ
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ثش سٍي تيش جذيذ وليِ ي تجْيضات خف سا ًػت وٌيذ پس اص اًتمبل سيويْيب   :  تَجِ

وبسگشاى هيتَاًٌذ ثِ آسبً  اص تيش آسيت ديذُ ثبال سفتِ ٍ ًسجت ثِ تؼَيؽ همشُ ّب ٍ 

 .وٌسَلْب الذام ًوبيٌذ

 ًصة تاسٍي موني  -0

ثش سٍي صهيي ثبصٍي ووى  سا ّوشاُ ثب دٍ ًگْذاسًذُ ي سين آهبدُ وشدُ ٍسپيس آى    

 . سا ثوٌظَس گشفتي دٍ سين هتػل ثِ وٌسَل پبييٌ  ثِ تيش ٍغل ًوبييذ

ثب استفبدُ اص تسوِ ي حبيل ٍيب سين گيش هيتَاًيذ ثبصٍي ووى  سا ثِ حبليت افيمي       

 (. ثِ لسوت ثبصٍّبي ووى  هشاجؼِ ضَد. )ًگْذاسيذ

 مٌسَل پاییٌي  –ًصة سیي ّا  -7

هيحيل ًػيت      .  ثشاي گشفتي سين گيش ثبالثش يه صيي ثب گيشُ ي هٌبست اًتخبة وٌيذ

صيي ثش سٍي تيش ثبيست  قَسي ثبضذ تب سين گيش ثبالثش ثتَاًذ سيوْبي وٌسَل پبييٌي   

 آخزیي هزاحل تز پا مزدى تیز جذیذ تز پا مزدى تیز جذیذ در داخل   گَدال    
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 . سا ًگْذاسد 

ثشاي ًگْذاضتي سين گيش ًگْذاسًذُ ثوٌظَس اًتمبل سيوْب صيي ديگشي ثب گيييشُ ي       

 .هٌبست ثش سٍي تيش ًػت ًوبييذ

 مٌسَل پاییٌي  –اًتقال سیوْا  -2 

 5/2يب  2ثِ سين وٌبسي لشاس گشفتِ دس ثبالي ثبصٍي ووى  يه سين گيش ثبالثش ثِ لكش 

 . ٍغل ًوبييذ( سبًت  هتش  3/6يب  5) ايٌچ 

يه سين گيش ًگْذاسًذُ دس ًضديى  سين گيش ثبالثش ثِ سين ٍغل ًوَدُ ٍ لسيويت     

سپس گييشُ ّيبي     .  اًتْبي  ّش دٍ سين گيش سا دس داخل گيشُ ّبي هشثَقِ لشاس دّيذ

 . ّش دٍ صيي سا هحىن ثجٌذيذ

ثب ّوبٌّگ  .  سين اغل  فبصي سا وِ سين گيشّب ثِ آى هتػل ّستٌذ اص همشُ ثبص وٌيذ 

ٍ ثب دلت گيشُ ّبي ّش دٍ صيي سا ضل ًوَدُ ٍسپس ثَسيلِ ي ّيش دٍ  سييين              

گيشثبالثش ٍ ًگْذاسًذُ سين سا دس داخل ًگْذاسًذُ ي سين خبسج  ثبصٍي ويويىي       

 .( ثِ لسوت ثبصٍي ووى  هشاجؼِ ضَد . )لشاس دّيذ

ثش اسبس سٍض  وِ لجالً ضشح دادُ ضذ سين گيشّبي ثبالثش ٍ ًگْذاسًذُ سا ثِ سييين     

ٍسك  وٌسَل پبييٌ  ٍغل ًوَدُ ٍسپس سين سا اص همشُ ثبص ٍ دس داخل ًگْذاسًيذُ  

 . ي سين ٍسف ثبصٍي ووى  لشاس دّيذ 

ثش اسبس آًچِ وِ لجالً ضشح دادُ ضذ ثِ سَهيي سين وٌسَل پبييٌ  سين گيييشّيبي      

ثبالثش ٍ ًگْذاسًذُ سا ٍغل ًوَدُ ٍ سپس ثب  ثبص ًوَدى سين اص سٍي همشُ آى سا ثيِ    

هحل هٌبسج  وِ دس جْت هخبلف ثبصٍي ووى  ًػت ضذُ ثش سٍي تيش هيييجيبضيذ       

گيشُ ّبي ّش دٍ صيي سا هحىن ثستِ تب سين گيشّبي ثبالثش ٍ ًگْذاسًذُ .  اًتمبل دّيذ 

 . ي هتػل ثِ سين، هحىن دس داخل گيشُ ًگْذاضتِ ضًَذ

 مٌسَل تاالیي  –اًتقال سیوْا  -5

دس ّش يه اص قشفيي تيش يه صيي ثب گيشُ ي هٌبست ثوٌظيَس اتػيبل سييين           -5-1
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پس اص لشاس دادى ّش دٍ سين وٌبسي ثب دلت ٍ ثب احتييبـ د سداخيل ضيييبس                  -7-2

وليِ ي تجْيضات هتػل ثِ ّش دٍ سييين       .  همشُ ّبي هشثَقِ، سين سا اغل  ًوبييذ 

وٌبسي اص جولِ سين گيش ّبي ثبالثش ٍ ًگْذاسًذُ ٍ ّوچٌيي صيي ّبي هشثَقِ سا اص     

 . سٍي تيش ثبص ٍ ثِ پبييي آى اًتمبل دّيذ 

 مٌسَل پاییٌي –اتصال سیوْا  -8

ثب ضل ًوَدى گيشُ ّبي ّش دٍ صيي سين گيش ثبالثش ٍ ًگْذاسًذُ ي هتػل ثيِ      -8-1

 . سين وٌبسي وٌسَل پبييٌ ، سين سا دس داخل همشُ ي هشثَقِ لشاس دادُ ٍاغل  وٌيذ 

پس اص ايٌىِ سين وٌبسي سا اًتمبل داديذ، سين گيش ّبي ثبالثش ًٍگْذاسًيذُ ي      -8-2

ثيب  . هتػل ثِ آى سا ثِ سين داخل  لشاس گشفتِ ثش سٍي ثبصٍي ووى  هٌتمل ًويبييييذ      

دلت ٍ ثب احتيبـ چفت ايوٌ  ًگْذاسًذُ ي سين سا ثبص ٍ سين سا اص داخل آى خيبسج  

سپيس سييين سا        .  ًوَدُ ٍ دس داخل ضيبس همشُ ي ٍسك  وٌسَل پبييٌ  لشاس دّيذ 

 .  اغل  وٌيذ 

ثب دلت ٍ ثب احتيبـ چفت ايوٌ  ًگْذاسًذُ ي سين وٌبسي سا ثبص ٍ ثب اتػيبل سييين      

گيشّبي ثبالثش ٍ ًگْذاسًذُ سين وٌبسي لشاس گشفتِ ثش سٍي ثبصٍي ووى  سا ثِ تيٌيْيب    

پس اص استمشاس وبهيل سييين      .  همشُ ي ثبل  هبًذُ ثش سٍي وٌسَل پبييٌ  اًتمبل دّيذ 

 . دسداخل ضيبس همشُ، سين سا اغل  ًوبييذ

ثب ثيشٍى آٍسدى سين گيش ّبي ثبالثش ٍ ًگْذاسًذُ اص داخل صيي ّبي هشثَقِ آًْيب سا    

 . ثِ پبييي تيش اًتمبل دّيذ

صيي ّبي سين گيش ، ثبصٍي ووى  ٍ ديگش تجْيضات سا اص سٍي تيش ثبص ٍ ثِ پبييي تيش 

 . اًتمبل دّيذ 

 تزپا مزدى تیز تلٌذ تز  -6

دس غَستيىِ تيش ًػت ضذُ اص تيش آسيت ديذُ ثلٌذتش ثبضذ تَغيِ هيطَد ولييِ ي     

تجْيضات اص جولِ ثبصٍي ووى  ٍ صيي ّبي سين گيش  سا ثجبي ايٌىِ ثش سٍي تيييش     
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جذيذ ًػت ًوبييذ ثش سٍي ّويبى تيييش      

الجتِ استفبدُ اص اييي      .  آسيت ديذُ ثجٌذيذ

سٍش ثستگ  ثِ هَلؼيت تيش آسيت دييذُ  

چگًَگ  سٍش تؼَيؽ دس ضيىيل   .  داسد

 . ًطبى دادُ ضذُ است 

 رٍش ًیوِ راُ 
 اتصال چَتْاي راتظ تا سز چزخاى  -1

جْت اتػبل چَثْبي ساثف ثيبسيش     -1-1

چشخبى ثِ ّش يه اص سيوْب اص ًضديىتشيي 

هحل ثِ ًػت تيش جذيذ اص تيش آسيييت     

ثِ حلمِ ي اًتْيبيي  ّيش      .  ديذُ ثبالثشٍيذ

يه اص چَثْبي ساثف ثوٌظَس جلَگيييشي   

اص سمَـ سيوْب يه قٌبة ثِ قَل تمشيجبً 

 . ٍغل ًوبييذ( هتش 30تمشيجبً )فَت    100

جْت سفتي ثِ هحل ًػيت تيييش        -1-2

جذيذ قٌبة هتػل ثِ ّش سِ چَة ساثف 

ثب سش چشخبى سا ثَسيلِ ي وبسگشاً  ويِ  

دس پبييي تيش ايستبدُ اًذ وطيييذُ ٍ دس         

 .اهتذاد خف حشوت وٌيذ

 هْار سیوْا  -0 

ثشا ي دٍس وشدى سيوْبي وٌبسي اص   -2-1

تيش قٌبثْب سا تب آًجب وِ هيويىيي اسيت       

ثىطيذ ٍ سپس سش قٌبثْب سا ثيِ ليٌيگيش       

 تز پا مزدى تیز تلٌذتز

 اتصال چَتْاي راتظ تا سزچزخاى
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پيچ  وِ ثكَس هَلت ثش سٍي صهيي ًػت ضذُ ٍ يب ثِ ضيئ دييگيشي ويِ ليذست         

 . ًگْذاضتي آًْب سا داضتِ ثبضذ ثستِ ٍهحىن ًوبييذ

سين ٍسف سا ًيض ثِ يىكشف تيش وطيذُ ٍ سش قٌبة آى سا ثِ لٌگش پيچ  ثستيِ    -2-2

 . ٍ هحىن ًوبييذ 

دس خكَق  وِ سين ًَل داسًذ يه قٌبة ثِ سين ًَل ٍغل ًوَدُ ٍ آى سا     :  تَجِ 

سپس سين ًَل سا ثِ يىكشف تيش وطيييذُ ٍ سيش        .  ثِ هحل ًػت تيش جذيذ ثجشيذ 

 .قٌبة سا ثِ يه لٌگش پيچ  ثستِ ٍ هحىن ًوبييذ 

 تزپا مزدى تیز جذیذ   -7

سٍوص ايوٌ  هيجبيست  اص سأس تيييش         .  ثش سٍي تيش جذيذ سٍوص ايوٌ  لشاس دّيذ 

 . اًذو  ثبالتش لشاس گيشد

تيش جذيذ سا ثَسيلِ ي وبهيَى جشثميل ثلٌذ وشدُ ٍ ثِ آساه  دس داخل گيَدالي  ويِ      

حفش ًوَدُ ايذ لشاس دّيييذ ثيَسييليِ ي          

چَثْبي ساثف ٍ قٌبة تيش سا دس حيييي       

لجل اص لشاس دادى .  ثلٌذ وشدى ّذايت وٌيذ 

تييش دسداخيل گيَدال آى سا قيَسي               

ثچشخبًيذ وِ اص ًظش ًػت دس هَليؼيييت    

 . هٌبسج  لشاس گيشد 

 . گَدال سا پش وشدُ ٍ ثىَثيذ 

وٌسَل ٍ همشُ ّب سا ثش سٍي تيش جيذييذ    

ًػت ًوَدُ ٍ سيوْبي اغل  سا ثِ هميشُ  

 . ّب ٍغل وٌيذ 

 اتصال سیوْا  -4

 تز پا مزدى پایِ ي جذیذ تِ رٍش ًیوِ راُ    اًذو  پبييي تش اص وٌسَل ٍ دس فبغلِ ي   
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 . ثش سٍي تيش ًػت ًوبييذ ( سبًت  هتش 8/3)ايٌچ 5/1هٌبست يه صيي ثب    گيشُ ي 

ثيِ اًيذاصُ ي       ( سبًت  هتش  3/6يب  5)ايٌچ  5/2يب  2يه صيي ديگش ثب گيشُ ي  -4-2

پبييي تش اص سين ًخست ثش سٍي تيش ًػيت    (   سبًت  هتش 180تمشيجبً ) فَت  6تمشيجبً 

 .ًوبييذ

سيوْبي اغل  سا ثبص وشدُ ٍ سين ٍسف سا ثَسيلِ ي قٌبة هيتيػيل ثيِ آى          -4-3

 .  وطيذُ تب ثَسيلِ ي سين گيش اهىبى دستشس  ثِ سين ٍجَد داضتِ ثبضذ

ثِ سيين ٍسيف     (  سبًت  هتش 3/6يب 5) ايٌچ 5/2يب  2يه سين گيش ثبالثش ثِ لكش  -4-4

 .  ٍغل ًوَدُ ٍ لسوت اًتْبي  آى سا دس داخل گيشُ ي صيي هشثَقِ لشاس دّيذ

سا دس ًضديى  سين (  سبًت  هتش  8/3)ايٌچ  5/1يه سين گيش ًگْذاسًذُ ثِ لكش  -4-5

گيش ثبالثش ثِ سين ٍغل ًوَدُ ٍ لسوت اًتْبي  آى سا دس داخل گيشُ ي صيي ثيباليي    

ثب ّوبٌّگ  ٍ دلت ٍ ثب ضل ًوَدى گيشُ ّبي ّش دٍ صيي سين گيش ّيبي  .  لشاس دّيذ

ثبالثش ٍ ًگْذاسًذُ  سين سا ثبًذاصُ ي چٌذ ايٌچ اص همشُ ي ٍسك  ثبال ثشدُ ٍ پس اص   

 . پبييي آٍسدى وبهل سين ٍ استمشاس آى دس داخل ضيبس همشُ آى سا اغل  وٌيذ

دس غَست  وِ الصم ثبضذ، دس هحل اتػبل سين ثِ وليويآ آسهيَساد ًػيت         :  تَجِ 

ثِ لسوت وبسثشد . )  ايي وبس سا ثبيست  لجل اص اتػبل سين ثِ همشُ اًجبم دّيذ .  ًوبئيذ

 . ( اثضاس هفتَل تسلي  هشاجؼِ ضَد 

ثب ثشداضتي چَة ساثف ثب سش چشخبى اص سٍي سين ٍسف آى سا ثِ پبييي تيييش       -4-6

 . اًتمبل دّيذ

. سين گيش ّبي ثبالثش ٍ ًگْذاسًذُ سا ثِ يى  اص دٍ سين وٌبسي ٍغل ًوبييييذ     -4-7

ايٌىبس سا چٌبًچِ لجالً تَؾي  دادُ ضذ هيتَاًيذ ثب ثبصوشدى قٌبة ٍ ضل وشدى آى ثيِ    

اًذاصُ اي وِ سين دس حذٍد ٍ دس دستشس سين گيشّبي ثبالثش ٍ ًگْذاسًذُ لشاس گيشد 

 . اًجبم دّيذ 

سين سا هطبثِ ثب سٍض  وِ دس هَسد سين ٍسف اًجبم داديذ دس داخل ضيبس همشُ   -4-8
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 . وٌبسي هشثَقِ لشاسدادُ ٍ آى سا اغل  ًوبييذ 

اص سٍي سين وٌبسي چَة ساثف ثب سش چشخبى سا ثشداضتِ ٍ آى سا ثِ پبييي تيش    -4-9

 . هٌتمل وٌيذ 

سين گيشّبي ثبالثش ٍ ًگْذاسًذُ سا ثِ سين وٌبسي ديگش هٌتمل ٍ هطبثيِ ثيب        -4-10

سٍش لجل ، سين سا دس داخل ضيبس همشُ ي هشثَقِ لشاس دادُ ٍ سپس آى سا اغيلي        

 . وٌيذ 

چَثْبي ساثف ثبليوبًذُ ٍ ديگش اثضاس آالت ٍ تجْيضات خف گشم سا اص سٍي      -4-11

 . تيش ثبص ٍ ثِ پبييي آى اًتمبل دّيذ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ًصة تجْیشات تز رٍي تیز جذیذ
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 تیزّاي اًتْایي  –تعَیض هقزُ 

 میلَ ٍلت  15ٍلتاص تا  –خغَط تنفاس 
ّشچٌذ وِ دس ايي فػل سٍش تؼَيؽ همشُ دس تيشّبي اًتْبي  خكَـ تىفبص ضيشح    

اهب دس هَسد تؼَيؽ       همشُ ّبي تيشّبي اًتْبي  خكَـ سِ فبص ػيٌبً .  دادُ هيطَد 

چَة گيييشُ ،       :  تجْيضات هَسد ًيبص ػجبستٌذ اص .  هيتَاى اص ايي سٍش استفبدُ ًوَد 

حبهل وطط  سبدُ ، چَثْبي ػوَه  ثب دستِ ّبي هشثَقِ جْت تؼَيؽ هيميشُ ،     

 .اضپيل وص ، هيلِ سوبة ٍ غيشُ 

 دستَر العول
 تزداضتي مطص اس رٍي خظ  -1

يه گيشُ ي لَالي  دس فبغلِ اي هٌبست اص همشُ ثوٌظَس اتػبل حبهل وطيطي  ثيِ      

ثشاي ايي وبس اص چَة گيشُ يب چَة اغل  ثبسش چشخبى جيْيت   .  سين ٍغل ًوبييذ

  9فصل 
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اتػبل گيشُ ي لَالي  ثِ سين هييتيَاًيييذ     

ثِ لسوت      گيييشُ ي     . ) استفبدُ ًوبييذ

ثؼؿ  اص گيييشُ       (.  لَالي  هشاجؼِ ضَد 

ّبي اًتْبي  دس هبدگ  اثيضاس اًيتيْيبيي         

هيتَاًٌذ جبي گيشًذ وِ دس اييي غيَست     

استفبدُ اص گيشُ ي ليَاليي  ؾيشٍست          

 . ًذاسد 

ثب تَجِ ثِ ايٌىيِ قيَل حيبهيل         : تَجِ 

وطط  لبثل تٌظين است ،وبسگشاً  وِ ثيب  

ايي ٍسيلِ لجالً وبس وشدُ اًيذ ثيشاحيتي        

هيتَاًٌذ ثشاي اتػبل گيشُ ي  لَالي  ثيِ    

 . سين قَل هٌبست سا حذس ثضًٌذ 

حبهل وطط  سا ثيِ اصاي قيَل           -1-2

دلخَاُ تٌظين ًوَدُ ٍ لالة گيشُ لَاليي   

سا دس داخل جلَثش فلضي حبهل وطيطي      

 . لشاس دّيذ 

لالة لشاس گشفتِ دس داخل جلَثيش    -1-3

فلضي حبهل وطط  سا ثِ گيشُ ي لَاليي   

ٍغل ًوَدُ ٍ سپس ثب فشٍ ثشدى صائذُ ي 

ًَن تيضلسوت هتحشن حبهل وطط  دس 

پطت تيش، ثب پيچبًذى دستِ، آى سا تٌظيين  

 . ًوبييذ 

ثِ ٍسيلِ ي هْشُ ي پشٍاًِ اي ييب      -1-4

 قزار دادى سین گیز لَالیي تز رٍي سین

قزار دادى گیزُ ي لَالیي در داخل قالب رماب گیزُ 



 دستور العمل ها 

 

73  

آچبس هخػَظ پيچ لسويت هيتيحيشن       

حبهل وطط  سا ثوٌظَس ًگْذاضيتيي آى     

 . هحىن ثجٌذيذ

اضپيل اتػبل دٌّذُ ي هيلِ سويبة    -1-5

گيشُ ي اًتْبي  ثِ همشُ سا ثيَسييليِ ي         

اضپيل وص هتػل ثِ چَة ػوَه  ثيشٍى 

دس غَست  وِ اتػيبل اص ًيَع         .  ثىطيذ

هبدگ  ٍ گَضتىَث  ثبضذ ثيشٍى وطييذى  

 .  وبهل اضپيل الصم ًيست

ثشاي ثشداضتي وطص سين اص سٍي     -1-6

همشُ ثَسيلِ ي آچبس هخيػيَظ پيييچ       

لسوت هتحشن حبهل وطط  سا تب جبي  

 . وِ هوىي است  هحىن ًوبييذ

 ثبص وشدى سيوْب  -2

ثَسيلِ ي چٌگه لبثل تٌظين هتػيل ثيِ     

 . چَة ػوَه ، همشُ سا هحىن ًگْذاسيذ 

هيلِ سوبة سا ثَسييليِ ي پيييچ           -2-2

ًگْذاسًذُ ي هتػل ثِ چَة ػوَه ، اص   

دس غَستيىِ اتػبل اص   .  همشُ خبسج وٌيذ 

ًَع هبدگ  ٍ گَضتىَث  ثبضذ ثَسيلِ ي 

تٌظين وٌٌذُ ي هبدگ  ٍ گيَضيتيىيَثي       

هتػل ثِ چَة ػوَه  اتػبل گييشُ ي    

 . اًتْبي  سا اص همشُ ثبص وٌيذ 

 تستي حاهل مططي

 تیزٍى مطیذى اضپیل
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 تزداضتي هقزُ  -7

ثَسيلِ ي چٌگه لبثل تيٌيظييين         -3-1

هتػل ثِ چَة ػوَه  ٍ ثيب وطيييذى        

صًجيش همشُ ثِ قشف پبييي، همشُ يب صًجيش 

همشُ ي آسيت ديذُ سا اص سٍي تيييش ثيبص      

 . وٌيذ 

همشُ ي آسيت ديذُ سا ثِ پبييي تيش   -3-2

 . اًتمبل دّيذ

 ًصة هقزُ ي جذیذ  -2

ثب ثبالثشدى صًجيش همشُ ي جذيذ ٍ ليشاس      

دادى آى دس داخل  حلمِ ي پيچ چطوي ،  

اتػبل هبدگي   .  آى سا ثِ تيش ٍغل ًوبييذ 

ٍ گَضتىَث  همشُ سا ثب همشُ ي هيبليجيل      

 . ثشلشاس وٌيذ

ثب لشاس دادى اضپييل اتػيبل هيبدگي  ٍ           

گَضتىَث  دس هحل خَد اضپييل سا ثيب       

 .ؾشثِ صدى دس جبي خَد هحىن ًوبييذ 

 اتصال سین  -5 

گشدى آخشيي همشُ سا ثَسييليِ ي       -5-1

چٌگه لبثل تٌظين هحىن گشفتِ ٍسپيس  

صًجيش همشُ سا ثلٌذ وشدُ تب دس جبي خيَد  

جْت اتػبل ثِ گيشُ ي اًتيْيبيي  ليشاس       

 . گيشد 

 تاس مزدى هیلِ رماب اس گیزُ ي اًتْایي

 تعَیض هقزُ
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سوبة گيشُ ي اًتْبي  ٍ حلمِ ييب      -5-2

چطو  آخشيي همشُ سا دس اهتذاد ّن لشاس 

دادُ ، سپس ثَسيلِ ي  پيچ ًگْذاسًذُ ي 

هتػل ثِ چَة ػوَه  هيلِ سوبة سا دس 

 .  جبي خَد لشاس دّيذ

ثب ثشداضتي وطص اص سٍي حيبهيل     -5-3

وطط  سين اص حبلت وطيذگي  خيبسج     

دس ايٌحبل هيلِ سوبة    ثَسيليِ  .  هيطَد 

ي ٍصى سين دس جيبي خيَد هيحيىين          

 . ًگْذاضتِ هيطَد 

اضپيل هيلِ سوبة گيشُ ي اًتْيبيي      -5-4

سا ثَسيلِ ي جب اًذاص اضپيل هتيػيل ثيِ      

 . چَة ػوَه  دس هحل خَد لشاس دّيذ 

دٍ ضبخِ ي اًتْبي  اضپيل سا ثب استفبدُ اص آچبس پيچ گَضت  هتػل ثِ چيَة      -5-5

 . ػوَه  ثبصوشدُ تب اتػبل هحىن ضَد 

 تزداضتي حاهل مططي   -9

 . جْت ثبص ًوَدى حبهل وطط  اص سٍي تيش پيچ لسوت هتحشن سا ثبص وٌيذ 

لالة حبهل وطط  سا اص داخل گيشُ ي لَالي  ثيشٍى آٍسدُ ٍ حبهل وطط  سا ثيِ     

 . پبييي تيش هٌتمل ًوبييذ 

ثِ ووه چَة گيشُ يب اثضاس هٌبست ديگشي، گيشُ ي لَالي  سا اص سٍي سيين جيذا      

 . وشدُ ٍ ثِ پبييي تيش هٌتمل ًوبييذ

 . لالة گيشُ ي لَالي  سا اص سٍي حبهل وطط  ثبص ًوبييذ  

 

 تزداضتي حاهل مططي
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 تیزّاي اًتْایي  –تعَیض هقزُ 

 میلَ ٍلت  29ٍلتاص تا  –خغَط سِ فاس 
دس ايي فػل سٍش تؼَيؽ همشُ ّبي آسيت ديذُ ي سين ٍسف يه خف سيِ فيبص     

همشُ ّبي سين ثبالي  ٍ پبييييٌي  سا ثيِ         .  هؼوَل  ثِ قَس خالغِ ضشح دادُ هيطَد

ًحَُ ي استفبدُ اص حبهل وطط  ّويشاُ ثيب     .  سٍض  هطبثِ ًيض هيتَاى تؼَيؽ ًوَد 

لالة لَالي  ٍ چگًَگ  اتػبل ايي لالة ثِ گيشُ ي لَالي  دس پٌج ضىل ًخيسيت   

الجتِ دس ثؼؿ  اص گيشُ ّبي وطط  اًتْبي  حيبهيل     .  ايي فػل ًطبى دادُ ضذُ است

ضىل ضطين اص    . )  وطط  سا هيتَاى ثذٍى استفبدُ اصلالة ٍ گيشُ ي لَالي  ثىبس ثشد

 . ( ايي فػل هالحظِ ضَد 

تؼَيؽ همشُ ّبي يه وٌسَل دس يه تيش اًتْبي  ثػَست ثشلذاسدس آخشيي ضيىيل    

حبهل وطط  ، گيشُ :  تجْيضات هَسد ًيبص ػجبستٌذ اص . ايي فػل ًطبى دادُ ضذُ است 

     3فصل 
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ٍتجْيضات هتفشليِ  (  پَل  سشٍيس )  ّبي لَالي  ، چَة گيشُ ، قٌبة ٍ لشلشُ ته 

 . ي ػوَه  

وليِ ي ضىلْبي ايي فػل  ًحَُ ي وبس ثش سٍي همشُ اص ًَع سوبث  سا ًطيبى  :  تَجِ 

دس غَست  وِ اتػبل همشُ اص ًَع هبدگ  ٍ گَضتىَث  ثبضذ ثجبي ثشداضتيي  . هيذّذ 

هيلِ سوبة وبف  است وِ ثب استفبدُ اص تٌظين وٌٌذُ ي هبدگ  ٍ گَضتىَث  هتػل ثِ 

 . چَة ػوَه  اتػبل هبدگ  ٍ گَضتىَث  سا ثبص وٌيذ 

 دستَرالعول
 آساد مزدى اضپیل  -1

ثب استفبدُ اص چَة گيشُ ي ؾشثِ اي يب چَة اغل  ثب سش چشخبى ، گيشُ ي لَاليي   

 . سا ثِ سين ٍغل وٌيذ 

جبهپش سا ثِ ووه يى  اص وبسگشاى ٍ ثَسيلِ ي چَة گيشُ  دس فبغليِ اي ويِ اص         

 . لحبل ايوٌ  هٌبست ثبضذ هحىن ًگْذاسيذ 

 ًصة حاهل مططي  -0

ثش حست قَل صًجيشُ همشُ جلَثش گييشُ  

ي اًتْبي  حبهل وطط  سا تٌظين ًوَدُ ٍ 

لالة گيشُ ي لَالي  سا ثش سٍي جليَثيش   

ثب ليشاس دادى ليالة دس         .  ًػت ًوبييذ 

داخل سوبة گيشُ ي لَالي  هتيػيل ثيِ      

سين  صائذُ ي ًَن تيض لسوت هتيحيشن   

حبهل سا قَسي دس تيش فشٍ ثشيذ وِ حبهل 

 وطط  تمشيجبً دس ٍؾؼيت افم  لشاس گيشد 

ثَسيلِ ي ييىي  اص ويبسگيشاى           -2-3.  

 اتصال گیزُ ي لَالیي تِ سینلسوت هتيحيشن حيبهيل وطيطي  سا             
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ًگْذاضتِ ٍ سپس ثِ ووه وبسگش دييگيش   

ٍ ثب استفبدُ اص چَة گيشُ ي ؾشثِ اي يب 

چَة اغل  ثب سش چيشخيبى گيييشُ ي         

سيپيس   .  لَالي  سا ثش سٍي سين ثلغضاًييذ 

لسوت هتيحيشن حيبهيل وطيطي  سا             

چشخبًذُ تب سين ثيي دٍ فه گيييشُ ي       

 . لَالي  هحىن ًگْذاضتِ ضَد 

ثَسيلِ ي اضپيل وص هتػيل ثيِ       -2-4

چَة ػوَه  اضپيل سا اص داخيل هييليِ      

 . سوبة  ثيشٍى ثىطيذ 

 آساد مزدى هقزُ اس سین  -7

دستِ ي هتحشن اًتْبيي  حيبهيل        -3-1

وطط  هتػل ثِ تيش سا ثچشخيبًيييذ تيب       

ؾوي آصاد ًوَدى گيشُ ي وطط  اًتْبي  

اص سٍي صًجيش همشُ ،  سين ثمذس ويبفي      

 . وطيذُ ضَد 

گشدى آخشيي همشُ سا ثَسييليِ ي       -3-2

چٌگه لبثل تٌظين هتيػيل ثيِ چيَة         

ػوَه  گشفتِ تب ثؼذ اص آصاد ضذى اص گيشُ 

ي اًتْبئ  صًجيش همشُ دس ٍؾؼيت افيمي    

 .ًگْذاضتِ ضَد 

ثَسيلِ ي يى  اص ويبسگيشاى دس           -3-3

حبليىِ صًجيش همشُ سا دس ٍؾؼيت افيمي    

 ًصة حاهل مططي ٍاتصال گیزُ ي لَالیي تِ آى

 تاس مزدى گیزُ ي مططي اًتْایي
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 .ًگْذاضتِ ايذ ثَسيلِ ي چَة گيشُ جبهپش سا ًگْذاسيذ  

سپس تَسف يى  ديگش اص وبسگشاى، هيلِ سوبة سا ثَسيلِ ي پيچ ًگْيذاسًيذُ     -3-4

 . ي هتػل ثِ چَة ػوَه  ثيشٍى آٍسيذ 

 تاسمزدى هقزُ ّا  -2

ثب دلت ٍثب احتيبـ ٍ دس حبليىِ يى  اص وبسگشاى جبهپش سا ثَسيلِ ي چيَة        -4-1

گيشُ دس فبغلِ اي وِ اص لحبل ايوٌ  هٌبست هيجبضذ ًگْذاضتِ، صًجيش همشُ سا ثَسيلِ 

ي چٌگه لبثل تٌظين  اص حبلت افم  خبسج ًوَدُ ٍ آى سا دس ًضديىي  تيييش ليشاس         

 . دّيذ 

ثَسيلِ ي دست اضپيل ٍ هيلِ سوبة صًجيش همشُ سا اص پيچ چطو  هتػل ثيِ      -4-2

 .تيش ثبص ًوَدُ ٍ ثِ پبييي آى اًتمبل دّيذ 

دس غَست تؼَيؽ يه همشُ ، ثذٍى ثشداضتي يب آصاد ًوَدى صًجيش هميشُ اص    :  تَجِ 

دس غَستي  ويِ     . گيشُ ي اًتْبي ،     همشُ ي آسيت ديذُ سا هيتَاًيذ تؼَيؽ ًوبييذ 

اتػبل اص ًَع سوبث  ثبضذ هيتَاًيذ آى سا      

ثب استفبدُ اص چٌگه لبثل تٌظين ٍ  اضپيل 

وص ٍ پيييچ ًيگيْيذاسًيذُ تيؼيَييؽ              

ٍل  ٌّگبهيىيِ اتػيبل اص ًيَع           . ًوبييذ

هبدگ  ٍ گَضتىَث  ثبضذ حتوبً هيجبيست  

اص تٌظين وٌٌذُ ي هبدگ  ٍ گَضتيىيَثي     

 . استفبدُ ًوبييذ

 ًصة سًجیز هقزُ  -5

صًجيش همشُ ي تؼَيؽ ضذُ سا ثيب      -5-1

لشاسدادى هيلِ سوبة ٍ اضپيل هشثَقِ دس   

 . داخل پيچ چطو  ثِ تيش ٍغل ًوبييذ
 پاییي آٍردى سًجیز هقزُ
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گشدى آخشيي همشُ ي صًجيشُ سا ثَسيلِ ي چٌگه لبثل تٌظين هتػل ثِ چَة   -5-2

ػوَه  هحىن گشفتِ ٍ سپس ثب دلت ٍ ثب احتيبـ صًجيش همشُ سا ثيبال آٍسدُ تيب دس         

 . ٍؾؼيت افم  لشاس گيشد 

دس توبم هذت اًجبم ايي ػوليبت ثبيست  جبهپشثَسيلِ ي چَة گيشُ ٍ ثيِ      :  تَجِ 

ووه يى  اص وبسگشاى دسفبغلِ اي اص تيش وِ اص لحبل ايوٌ  هٌبست ثبضذ هيحيىين      

 . ًگْذاضتِ ضَد

 اتصال سین  -9

دس حبليىِ صًجيش همشُ سا ثَسيلِ ي چٌگه لبثل تٌظين هحىن ًگْذاضتِ اييذ،    -6-1

ثب استفبدُ اص پيچ ًگْذاسًذُ ي هتػل ثِ چَة ػوَه  ٍ ثب لشاس دادى هيلِ ي سوبثي   

وبسگشي وِ ثِ ويويه     .  ، گيشُ ي اًتْبي  سا ثِ آخشيي  همشُ ي صًجيشُ هتػل وٌيذ 

چَة گيشُ جبهپش سا ًگْذاضتِ است ثشاي ػجَس هيلِ سوبث  هيتَاًذ دس هشتت ويشدى    

دس غَستيىِ دس اهتذاد لشاس دادى سَساخْب هطىل ثبضذ .  سَساخْب ثِ ضوب ووه وٌذ 

اص يه جب اًذاص هيلِ ي هتػل ثِ چيَة    

 . ػوَه  هيتَاى استفبدُ ًوَد 

دستِ ي هتحشن حبهل وطط  سا     -6-2

چشخبًذُ تب وطص ثِ آساه  ٍ ثتذسيج اص   

 . سٍي سين ثشداضتِ ضَد 

حبهل وطط  سا  پس اص لشاس دادى   -6-3

هيلِ سوبث  ٍ ثشداضتي وبهل وطص ، آصاد   

 . ًوبييذ

لالة حبهل وطط  سا اص داخيل        -6-4

گيشُ ي لَالي  ثيشٍى آٍسدُ ٍ حيبهيل         

 . وطط  سا ثِ پبييي تيش هٌتمل وٌيذ 
 تعَیض سًجیز هقزُ
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ثب استفبدُ اص جب اًذاص اضپيل هتػل ثِ چَة ػوَه  اضپيل سا دس داخل هييليِ     -6-5

 . سوبث  لشاس دّيذ 

چٌگه لبثل تٌظين سا اص سٍي همشُ ثشداضتِ ٍ گيشُ ي لَالي  سا ثَسييليِ ي        -6-6

 . چَة گيشُ ي ؾشثِ اي يب چَة اغل  ثب سش چشخبى اص سٍي سين ثشداسيذ 

ثب آصاد ًوَدى چَة گيشُ ،  وليِ ي تجْيضات ثبليوبًذُ سا اص سٍي تيش ثبص ٍ ثِ   -6-7

 . پبييي هٌتمل ًوبييذ 

 استفادُ اس حاهل مططي تذٍى گیزُ ي لَالیي  -3

ثؼؿ  اص گيشُ ّبي اًتْبي  قَسي قشاح  ضذُ اًذ وِ هيتَاى هستميوبً جلَثش اًتْبيي   

ٌّگبهيىِ جلَثش اًتْبي  حبهل وطط  ثش سٍي   .  حبهل وطط  سا ثِ آًْب ٍغل ًوَد 

سين ثِ قشف گيشُ ي اًتْبي  لغضيذُ ضذ ثَسيلِ ي چَة گيشُ يب اثضاس خيف گيشم       

ديگشي    هيلِ ي چطو  لشاس گشفتِ دس جلَثش اًتْبي  حبهل وططي  سا هيحيىين         

ايي هيلِ اص ّش گًَِ احتوبل آصاد ضذى حبهل وطط  ٍ سّيب ضيذى سييين         .  ثجٌذيذ 

دس ضىل ًيحيَُ ي     .  جلَگيشي ه  وٌذ 

استفبدُ اص حبهل وطط  ثش سٍي سييين       

پبييٌ  اص يه خف سِ فبص ٍ دس يه تيييش   

اًتْبي  سا ثذٍى استفبدُ اص گيشُ ي لَالي  

 . ًطبى هيذّذ 

استفادُ اس حاهل مططي تز رٍي تیز   -8

 اًتْایي تا دٍ مٌسَل  

آخشيي ضىل دس ايي فػل   ًيحيَُ ي      

ثشداضتي وطص اص سٍي سين وٌبسي ييه    

خف سِ فبص اًتْبي  ثب دٍ وٌسَل سا ًطبى 

دس غَست اهىبى هيتَاى ثِ ّيش    .  هيذّذ 
 استفادُ اس حاهل مططي تذٍى گیزُ ي لَالیي
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يه اص وٌسَلْب، صائذُ ي ًَن تيض حبهل وطط  سا ٍغل ًوَدُ ٍ ثش اسبس آًچِ وِ 

 .لجالً ثيبى ضذ همشُ يب صًجيش همشُ سا تؼَيؽ ًوَد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تعَیض هقزُ ّا در مٌسَل اًتْایي
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 تیز اًتْایي  –تعَیض هقزُ 

 میلَ ٍلت ٍ تاالتز    96ٍلتاص  –خغَط سِ فاس 
دس ايي فػل ثب تَجِ ثِ آضٌبي  وبف  دس هَسد وبس ثب تجْيضات خف گشم ٍ ّوچٌييي  

چگًَگ  ًػت آًْب ثش سٍي تيش هطبّذُ خَاّيذ وشد وِ ثِ سَْلت ٍ ثذٍى ّيييچ     

خكشي هيتَاى ّش سضتِ اص همشُ ّبي ًػت ضذُ دستيشّبي اًتْبي  خكَـ فطبس لَي 

حبهل وطط  دٍ لسوت  ، گْيَاسُ  :  تجْيضات هَسد ًيبص ػجبستٌذ اص . سا تؼَيؽ ًوَد 

اص آًجبي  وِ  ًيحيَُ ي ًػيت        . ي صيي ٍ سبيش تجْيضات  هتفشلِ ي ػوَه  ديگش

حبهل وطط  دٍ لسوت  دس هجحث هشثَقِ ي خَد ًطبى دادُ ضيذُ اص اييي سٍ             

 . چگًَگ  ًػت آى دسايي فػل هَسد ثحث لشاس ًويگيشد 

 دستَر العول
 ًصة حاهل مططي دٍ قسوتي  -1

 8فصل 
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حبهل وطط  سا ثش سٍي تيش ٍ دس هيحيل   

 . هٌبست ًػت ًوبييذ 

پس اص ًػت حبهل وطط  دٍ لسوت  دس 

هحل هَسد ًظش ، ثكَس ّوضهبى هْشُ ّبي 

لشاس گشفتِ دس پطت گَضَاسُ ي ػمج  سا 

ثستِ تب وطص اص سٍي صًيجيييش هيميشُ          

 .ثشداضتِ ضَد 

 ًصة گَْارُ ي هقزُ  -0

گَْاسُ ي همشُ سا ثِ تيش يب ثِ پبييِ ّيبي     

 . حبهل وطط  هتػل ًوبييذ 

 5/1دٍ ػذد صيي سين گيش ثب  گيشُ ّبي   

ثوٌظيَس  (  سبًت  هتش 5يب  8/3)  ايٌچ  2يب 

ًگْذاضتي سين گيشّبي ًگْذاسًذُ اي وِ گَْاسُ ي همشُ سا ًگِ هيذاسًذ دس هيحيل     

تَجِ داضتِ ثبضيذ وِ گيشُ ّبي ّش يه اص صيي ّب دس جيْيت     .  هٌبست ًػت وٌيذ 

 . هخبلف يىذيگش لشاس داضتِ ثبضٌذ

دٍ ػذد سين گيش ًگْذاسًذُ ثب لكشي هتٌبست ثب صيي ّب سا اًتخبة ٍ ثِ جلَثيشّيبي   

 . لشاس گشفتِ ثش سٍي ّشيه اص پبيِ ّبي گَْاسُ ي همشُ ٍغل وٌيذ 

لسوت اًتْبي  سين گيشّبي  ًگْذاسًذُ سا دس داخل گيشُ ّبي صيي هشثيَقيِ      -2-4

لشاس دادُ ٍ آًْب سا دس داخل   گيشُ ّب لغضاًذُ تب گَْاسُ ي صيي دس اهتذاد صًجيش همشُ 

 . سپس گيشُ ّبي صيي سا هحىن ثجٌذيذ. لشاسگيشد 

 تاسمزدى سین  -7

هْشُ ّبي لشاس گشفتِ دس پطت گَضَاسُ ي ػمج  سا ثِ قَس ّوضهبى ثستِ تيب    -3-1 

وطص اص سٍي صًجيش همشُ ثِ حبهل وطط  دٍ لسوت  هٌتمل تب صًجيييش هيميشُ سا         

 ًصة گَْارُ ي هقزُ
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ثتَاًيذ ثَسيلِ ي گيْيَاسُ ي هيميشُ             

 . ًگْذاسيذ

اضپيل اتػبل هبدگ  ٍ گَضتىَثي     -3-2

صًجيش همشُ ٍ گيشُ ي اًتْبي  سا ثَسييليِ   

ي اضپيل وص هتػل ثِ چَة ػيويَهي     

تَجِ داضتِ ثيبضيييذ ويِ       . ثيشٍى ثىطيذ 

اضپيل سا ًجبيست  وبهاًل اص هيحيل خيَد        

 . ثيشٍى وطيذ 

چٌبًچِ اتػبل گيشُ ي اًتْبي  ٍ   :  تَجِ 

همشُ اص ًَع هيلِ سوبث  ثيبضيذ ليجيل اص         

ثشداضتي وطص اص سٍي صًجيييش هيميشُ،       

 . اضپيل سا ثبيست  ثيشٍى وطيذ

ثَسيلِ ي تٌظين وٌٌذُ ي هبدگ  ٍ گَضتىَث  هتػل ثِ چَة ػوَه  اتػبل   -3-3

دس غَستيىِ اتػبل اصًَع هيلِ سوبث  ثبضذ ؾشٍست داسد ثَسيلِ .  هشثَقِ سا ثبص وٌيذ

 . ي پيچ ًگْذاسًذُ ي هتػل ثِ چَة ػوَه  ايي اتػبل سا آصاد ًوبييذ

پس اص آصاد ًوَدى اتػبل هبدگ  ٍ گَضتىَث  تَسف لالة داس  يب چٌگيه    -3-4

لبثل تٌظين صًجيش همشُ سا وطيذُ تب دس دستشس وبسگشاً  وِ دس ثبالي تيش ايستبدُ اًذ 

 . لشاس گيشد 

 تزداضتي هقزُ ّا  -2

ثب دس دست گشفتي سين گيشّبي ًگْذاسًذُ ٍثب ضل وشدى  گيشُ ّبي ّيش دٍ      -4-1

 . صيي آًْب سا ثِ قشف پبييي لغضاًذُ تب صًجيشهمشُ ثكَس ػوَدي اص تيش آٍيضاى ضَد 

دس غَست  وِ ؾشٍست داسد تب ول صًجيش همشُ جْت تؼَيؽ ثِ پبييي تيييش       -4-2

هٌتمل ضَد ثذٍس همشُ ي ثبالي  قٌبة پيچبًذُ ٍ پس اص آصاد وشدى صًجيش همشُ اص تيش 

 پاییي آٍردى سًجیز هقزُ
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دس غَست  وِ ثخَاّيذ فمف يه همشُ اص صًجيش هميشُ سا    .  آى سا ثِ پبييي هٌتمل وٌيذ 

تؼَيؽ ًوبييذ، پس اص دٍس وشدى همشُ اص سين آى سا ثب دست تؼَييؽ ٍ پيس اص         

 . ًػت همشُ ي جذيذ صًجيش همشُ سا ثِ هحل اٍل خَد ثشگشداًيذ

دس غَستيىِ توبم صًجيش همشُ آسيت ديذُ ثبضذ آى سا جْت تؼَيؽ ثب صًجيش   -4-3

 .همشُ ي جذيذ ثبيست  ثِ پبييي تيش اًتمبل دّيذ

 ًصة هقزُ ّا  -5

ثَسيلِ ي لشلشُ ي جشاثمبل صًجيش همشُ سا ثبال ثشدُ ٍ آى سا ثيِ تيييش ٍغيل           -5-1

 . وٌيذ 

دس حبليىِ گَْاسُ ي همشُ ثحبلت ػوَدي اص تيش آٍيضاى است صًجيش هميشُ سا      -5-2

 . دس داخل آى لشاس دّيذ

سين گيشّبي ًگْذاسًذُ سا گشفتِ ، گيشُ ّبي ّش دٍ صيي سا ضيل ًيويَدُ ٍ          -5-3

 تعَیض هقزُ ّاي آسیة دیذُ آٍیشاى ًوَدى سًجیز هقزُ تِ صَرت عوَدي
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صًجيش همشُ سا ثبال آٍسدُ تب تيميشييجيبً دس       

سيپيس   .  اهتذاد گيشُ ي  سين لشاس گيشد   

 . گيشُ ّبي ّش دٍ صيي سا هحىن ثجٌذيذ 

 اتصال سین تِ سًجیز هقزُ  -9

ثَسيلِ ي ليالة داسي  گيشدى                -6-1

همشُ ي اًتْبي  صًجيش همشُ سا گشفيتيِ ٍ     

اتػبل آى سا ثب گيشُ ي اًتْبيي  ثيشليشاس      

چٌبًچِ اتػبل اص ًَع گَضتىَث  ٍ .  وٌيذ

هبدگ  ثبضذ ، اتػبل ثيي گَضتىَث  همشُ 

ٍ هبدگ  گيشُ ي اًتْبئ  سا ثب استفيبدُ اص    

تٌظين وٌٌذُ ي هبدگ  ٍ گيَضيتيىيَثي       

 . هتػل ثِ چَة ػوَه  ثشلشاس وٌيذ

دس غَستيىِ اتػبل اص ًَع هيلِ سوبث  ثبضذ ، الصم است تب ثيب اسيتيفيبدُ اص           -6-2

. ًگْذاسًذُ ّب ٍ گيشُ ّبي ػبيم  ٍ يب چَة گيشُ ، اتػبل سوبة سا ثشلشاس ويٌيييذ      

هيلِ سوبث  سا هيتَاى تَسف پيچ  ًگْذاسًذُ ي هتػل ثِ چَة ػوَه  دس هحل خَد 

 . لشاس داد 

ثؼذ اص ٍغل صًجيش همشُ ثِ  گيشُ ي اًتْبي  ثب دلت ٍ ثِ آساه  هيْيشُ ّيبي        -6-3

لشاس گشفتِ دس پطت گَضَاسُ ي ػمج  سا ضل ًوَدُ تب لسوت  اص وطص سين ثَسيلِ 

 . ي صًجيش همشُ ًگْذاضتِ ضَد 

چٌبًچِ اتػبل اص ًَع هبدگ  ٍ گَضتىَث  ثبضذ اضپيل سا ثَسيلِ ي ؾشثِ ثيب    -6-4

پطت تٌظين وٌٌذُ ي هبدگ  ٍ گَضتىَث   هتػل ثِ چَة ػوَه  دس هحيل خيَد     

 . لشاس دّيذ 

دس غَست استفبدُ اص هيلِ سوبث  ثِ ٍسيلِ ي جب اًذاص اضپيل ، اضپيل سا ثيب         -6-5

 قزار دادى سًجیز هقزُ جْت اتصال تِ گیزُ ي اًتْایي
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ػجَس اص هيلِ سوبث  دس هحل خَد لشاس دادُ ٍ دٍ اًتْبي ضبخِ هبًٌذ آى سا ثب آچبسپيچ 

 . گَضت  اص ّن ثبص وٌيذ 

 تزداضتي گَْارُ هقزُ  -7

. گَْاسُ ي همشُ سا ثكشف پبييي وطيذُ تب دس ٍؾؼيت ػويَدي ليشاس گيييشد          -7-1

 . سپس سين گيشّبي ًگْذاسًذُ سا اص داخل گيشُ ّبي صيي ثيشٍى آٍسيذ 

سين گيشّبي ًگْذاسًذُ سا اص هيلِ ّبي ًػت ضذُ ثش سٍي جلَثش گَْاسُ ي     -7-2

سپس گَْاسُ ي همشُ سا اص سٍي تيش ثبص ٍ ّوشاُ ثب ديگش تجْييضات  .  همشُ آصاد ًوبييذ

 . . ثِ پبييي تيش اًتمبل دّيذ

 . صيي ّب سا اص سٍي تيش ثبص ًوَدُ ٍ ثِ پبييي آى هٌتمل وٌيذ  -7-3

 تزداضتي حاهل مططي  -8

هْشُ ّبي لشاس گشفتِ دس پطت گَضَاسُ ي ػمج  سا ضل ًوَدُ تب توبم وطص    -8-1

ثؼجبست  ديگش توبم ٍصى سين ثَسيلِ ي صًجيش هيميشُ   .  سين ثِ صًجيش همشُ هٌتمل ضَد

 . ًگْذاضتِ ضَد 

دس حبليىِ يى  اص پبيِ ّبي حبهل   -8-2

وطط  سا ًگْذاضتِ ايذ پبيِ ديگش سا ثيبص    

 . وٌيذ 

ثَسيلِ ي پبيِ ي حبهل وطيطي        -8-3

ًگْذاضتِ ضذُ جلَثش جلَي  سا چشخبًذُ 

تب هيلِ يب لفل ايوٌ  دس هَلؼييتي  ليشاس      

گيشد وِ اهىبى ثبص وشدى جليَثيش ٍجيَد      

چٌبًچِ ثِ حبهل وطيطي      .  داضتِ ثبضذ 

گيشُ ي لَالي  ٍغل ضذُ ثبضذ ليجيل اص     

ثشداضتي حبهل، گيشُ ي ليَاليي  سا ثيِ        
 تزداضتي حاهل مططي دٍ قسوتي اس رٍي سین
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 . ٍسيلِ ي چَة گيشُ اص سٍي سين ثشداسيذ 
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 تیزّاي اًتْایي  –تعَیض تیز

 میلَ ٍلت  15ٍلتاص تا  –خغَط سِ فاس 
اگش چِ ثِ ٌّگبم تؼَيؽ يه تيش دس خكَـ سِ فبص اًتْبي  سٍضْبي هتؼذدي ٍجَد 

يىي  اص    .  داسد اهب هؼوَالً اص سبدُ تشيي سٍش هيجبيست  جْت تؼَيؽ استفبدُ ًوَد 

دس ايي فػيل تيييش        .  سبدُ تشيي ايي سٍضْب ثكَس خالغِ دس ايي فػل ثيبى هيطَد 

ًػت ضذُ اص لحبل قَل ثلٌذتش اص تيش آسيت ديذُ است ٍ ّويي اهش ثبػث ساحيتي    

جْت .  دس وبس ٍ ايوٌ  ثيطتش وبسگشاً  وِ دس ثبالي تيش هطغَل ثِ وبس ّستٌذ هيطَد 

تجْيضات هيَسد اسيتيفيبدُ         .  اًتمبل سيوْب ، ثْتشيي ساُ ضشٍع اص سين ثبالي  هيجبضذ 

گيشُ ّبي لَالي  ، سين گيشّب ، لشلشُ ي جشاثميبل ،    :  جْت اًجبم ايٌىبس ػجبستٌذ اص 

 .چَثْبي گيشُ ٍ ديگش تجْيضات  هتفشلِ ي ػوَه  

 

  6فصل 
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 دستَرالعول
 تزپا مزدى تیز  -1

تيش ثلٌذ تش سا دس هحل هَسد ًيظيش     -1-1

ثْتشيي هحل ًػت تيش جْيت  .  ثشپب وٌيذ 

تؼَيؽ ٍ اًتمبل سيوْب دسست دس پطيت  

 . تيش آسيت ديذُ هيجبضذ 

تيش ثلٌذ تش سا دس جبي خَد ًػيت    -1-2

وشدُ ٍ لٌگش ّبي الصم ٍ سيوْبي هْبس سا 

 . ثِ آى ٍغل ًوبييذ 

ثِ ٌّگبم ًمل ٍ اًتمبل همشُ ّيب ٍ      -1-3

سيوْب اص سٍي تيش آسيت ديذُ ثيِ سٍي      

تيش ثلٌذتش جْت سػبيت فبغلِ ي ايوٌي   

ثيشاي اييٌيىيبس دس         .  تَغيِ هيطَد تيش آسيت ديذُ سا اًذو  اص تيش ثلٌذتش دٍس وٌيذ 

. گَدال  حفش ًيويبييييذ         ( وَتبّتش ) ًضديى  ٍ دس هحل هٌبست اص تيش آسيت ديذُ 

سپس سأس تيش وَتبّتش سا يب ثب ضل وشدى سيوْبي هْبس وج ٍ يب آى سا ثشيذُ ٍ ثيؼيذ   

سيبًيتي      60تمشيجبً  ) فَت  2ايٌچ يب  18ثَسيلِ ي وبهيَى جشثميل آى سا ثِ اًذاصُ ي 

سا اص داخيل      (  وَتبّتش   ) تيش آسيت ديذُ . ثبال ثشدُ ٍ ثػَست هبيل ًگْذاسيذ ( هتش

گَدال ًػت ضذُ دس آى ثيشٍى وطيذُ ٍتيش ثلٌذتش سا دس ّوبى گَدال  وِ حفش ًوَدُ 

دس غَست  وِ ًتَاى ثب ضل وشدى سيوْبي هْبس ، تيش وَتبّتش سا ويج  .  ايذ ثش پب وٌيذ 

ًوبييذ اثتذا گيشُ ّبي لَالي  ٍ لشلشُ ّبي جشاثمبل يب ثبالثش صًجيشي سا ثِ سيويْيبي   

هْبس ٍغل ًوَدُ ٍ پس اص لكغ آًْب اص لٌگش ثب ضل وشدى لشلشُ ّبي جشاثمبل يب ثبالثش 

 . صًجيشي تيش سا ثِ اًذاصُ ي وبف  وج وٌيذ 

لجل اص ثلٌذ وشدى تيش ثلٌذ تش جْت اتػبل همشُ ّب ثِ آى پيچ ّبي چطو  سا     -1-4
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 . ًػت ًوبييذ 

 تاسمزدى سین ًَل  -0

سين ًَل سا يب ثَسيلِ ي ثبص وشدى يب ثب ثشداضتي پيچ اتػبل آى اص تيييش آصاد         -2-1

ثَسيلِ ي پَل  سشٍيس سين ًَل سا ثِ يىكشف تيش ثشدُ ٍ هْبس ًوبييذ ٍ ييب          .  ًوبييذ

 . ثَسيلِ ي ثست لشلشُ ي جشاثمبل آى سا دس پبييي تيش هْبس وٌيذ 

دس ّش حبل سين ًَل سا ثبيست  اص هحذٍدُ ي وبس وبسگشاً  وِ دس ثبالي تيييش     -2-2

هطغَل ثىبس ّستٌذ ٍّوچٌيي اص تجْيضات دٍس وٌيذ ٍ يب ثَسيلِ ي سٍوص ايوٌ  اص 

 .توبس آى ثب تجْيضات جلَگيشي وٌيذ 

 ًصة قزقزُ ي جزاثقال  -7

ثذٍس تيش ثلٌذتش، اًذو  ثبالتش اص  پيچ ّبي چطو  ييه ثسيت ليشليشُ ي               -3-1

ايي ثست ثبيذ لذست تحول وطص سين دس ّش دٍ جْت سا   .  جشاثمبل ًػت ًوبييذ 

 . داضتِ ثبضذ 

تَجِ داضتيِ  .  لالثْبي دٍ ػذد لشلشُ ي جشاثمبل سا دس داخل ثست لشاس دّيذ   -3-2

 . ثبضيذ وِ ّش يه اص ايي لشلشُ ّبي جشاثمبل دس ساستبي وطص خف لشاسگيشًذ 

جْت سَْلت وبس ثب لشلشُ ّبي جشاثمبل ، ثش سٍي سين ثبالي  ٍ دس ّش قشف   -3-3

ثِ لسيويت     . )  همشُ ّبي اًتْبي  يه گيشُ ي لَالي  دس هحل هٌبست ٍغل ًوبييذ 

 . ( گيشُ ّبي لَالي  هشاجؼِ ضَد 

 . يه سش لشلشُ ّبي جشاثمبل سا دس داخل گيشُ ّبي لَالي  لشاس دّيذ -3-4

دٍ لشلشُ ي جشاثمبل ديگش سا ثِ پيچ ّبي چطو  همشُ ّبي خف ٍسف ٍ يب ثِ   -3-5

ثست لشلشُ ي جشاثمبل ًػت ضذُ دس ّوبى حَال  ٍغل وشدُ ٍ دٍسش آصاد دييگيش   

 . دٍ لشلشُ سا ثِ گيشُ ّبي لَالي  سين ثبالي  ٍغل ًوبييذ 

ثب وطيذى قٌبة ّش دٍ لشلشُ ي جشاثمبل ٍغل ضذُ ثِ سين ثبالي   ه  تَاى :    تَجِ

ثب وطيذى لشلشُ ّبي جشاثمبل ٍ ضيل ويشدى     .  وطص سا اص سٍي سين ثبالي  ثشداسيذ 
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لشلشُ ّبي جشاثمبل پبييٌ  هيتَاى سين سا تب استفبػ  وِ جْت اتػبل ثِ هميشُ ّيبي     

 .لشاس گشفتِ ثش سٍي تيش ثلٌذ تش هٌبست ثبضذ ثبالثجشيذ 

 ًصة جاهپزّاي هَقت  -2

چٌبًچِ يه خف فشػ  ثِ تيش اًتْبي  هتػل ثبضذ جْت سَْلت دس اًتمبل سيوْب اص   

. تيش وَتبّتش ثِ تيش ثلٌذ تش ًػت جبهپشّبي هَلت ثب قَل هٌبست ؾيشٍست داسد      

 . پس اص ًػت جبهپشّبي هَلت جبهپشّبي دائن سا لكغ ٍ اص سٍي سين ثشداسيذ 

 . جبهپش سا ثِ سين ثبالي  ، دسست دس پطت گيشُ ي لَالي  ٍغل وٌيذ  

 . اًتْبي ديگش جبهپش سا ثِ سين ثبالي  خف فشػ  ٍغل وٌيذ  

سا اًذو    پبيييي تيش اص       (  سبًت  هتش  8/3) ايٌچ  5/1يه صيي سين گيش ثب گيشُ ي   

 . هحل هْبس سين ٍسف ثِ تيش  ثلٌذ تش ًػت ًوبييذ 

تمشيجًب ثِ ٍسف جبهپش هَلت يه سين ًگْذاسًذُ ٍغل ًيويَدُ ٍ لسيويت            -4-5

سپس جبهپش هَلت سا دس فبغليِ ي    .  اًتْبي  آى سا دس داخل صيي هشثَقِ لشاس دّيذ 

 . هٌبسج  اص هحذٍدُ ي وبسي هْبس وشدُ ٍ گيشُ ي صيي سا هحىن ثجٌذيذ 

ثِ سٍض  هطبثِ هيتَاى جبهپش ديگش سيوْب ٍ سيوْبي هؼبدل خف فشػ  سا دس     -4-6

 .ّويي صهبى ٍ يب ثالفبغلِ لجل اص اًتمبل سين هشثَقِ ٍغل ًوبييذ

 اًتقال سین تاالیي  -5

 . لشلشُ ّبي جشاثمبل پبييٌ  سا وطيذُ تب وطص اص سٍي سين ثبالي  ثشداضتِ ضَد 

ثَسيلِ ي چٌگه لبثل تٌظين هتػل ثِ چَة ػوَه  همشُ ي خبسج  صًجيش هميشُ   

 . سا ًگْذاسيذ 

چٌبًچِ اتػبل همشُ ّب ثِ تيش ثَسيلِ ي سوبة ، هيلِ ٍ اضپيل ثبضذ اثتذا اضپيل سا ثِ  

ووه اضپيل وص هتػل ثِ چَة ػوَه  ثيشٍى وطيذُ ٍ سپس ثَسييليِ ي پيييچ         

دس .  ًگْذاسًذُ ي هتػل ثِ چَة ػوَه  هيلِ سا اص داخل سوبة ثيييشٍى آٍسييذ          

غَستيىِ اتػبل همشُ ثِ تيش اص ًَع هبدگ  ٍ گَضتىَث  ثبضذ اثتذا اضيپيييل سا ثيِ         
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ٍسيلِ ي اضپيل وص هتػل ثيِ چيَة       

ػوَه  ًِ ثكَس وبهل ثيشٍى وطيييذُ ٍ       

سپس ثَسيلِ ي تٌظين    وٌٌذُ ي هبدگ  

ٍگَضتىَث  هتػل ثِ چَة ػيويَهي       

اتػبل هبدگ  ٍ گيَضيتيىيَثي  سا آصاد          

تَجِ داضتِ ثبضيذ وِ ثؼذ اص آصاد .  ًوبييذ 

وشدى اتػبل  همشُ ، ثَسيلِ ي چيٌيگيه    

لبثل تٌظين همشُ يب لالة داس  هيميشُ سا     

هيتَاى دس دستشس وبسگشاً  وِ دس ثيبالي  

 . تيش هطغَل وبس ّستٌذ لشاس داد

صًجيش همشُ ي قشف ديگش سا ثِ ّيويبى      

 .سٍش هطبثِ گفتِ ضذُ دس ثبال ثبص ًوبييذ 

ثِ ووه وبسگشاً  وِ دس پبييي تيش   -5-5

ايستبدُ اًذ ، دس حبليىِ همشُ سا ثَسيلِ ي 

چٌگه لبثل تٌظين ًگْذاضتِ ايذ ثِ قَس ّوضهبى ثب وطيذى قيٌيبة ليشليشُ ّيبي          

. جشاثمبل ثبالي  ثب دلت ٍ ثِ آساه  قٌبة لشلشُ ّبي جشاثمبل پبييٌ  سا ضل ًوبيييذ    

ثذيي تشتيت سين ٍ همشُ تب استفبػ  وِ اص لحبل اتػبل ثِ تيش ثلٌذ تش هٌبست ثيبضيذ   

 . ثبال ثشدُ هيطًَذ 

ثَسيلِ ي چٌگه لبثل تٌظين گشدى ًضديىتشيي همشُ ثِ تيش سا گشفتِ ٍ جيْيت    -5-6

. اتػبل ٍ ًػت هيلِ سوبة صًجيش همشُ سا ثبال آٍسدُ تب دس هَلؼيت هٌبست لشاس گيشد

سپس ثَسيلِ ي پيچ ًگْذاسًذُ ي هتػل ثِ چَة ػوَه  هيلِ سا دس داخل سويبة    

 .  لشاس دّيذ 

دس حبليىِ هيلِ سوبة سا دس جبي خَد ًگْذاضتِ ايذ ثِ ٍسيلِ ي  جيب اًيذاص       -5-7

اًتقال سین تاالیي ٍ هقزُ ّا اس تیز مَتاّتز  تِ تیز 

 تلٌذتز
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اضپيل هتػل ثِ چَة ػوَه  ، اضپيل سا 

جبي اًذاختِ ٍ ثب ّويي اثضاس دٍ ضبخِ ي 

 . اضپيل سا ثبص وشدُ تب اتػبل هحىن ضَد 

قٌبة ّش چْبس لشلشُ ي جشاثميبل    -5-8

سا ثِ ووه وبسگشاًي  ويِ دس پيبييييي            

تيشايستبدُ اًذ ضل ًوَدُ تب سين ثيباليي      

 .ثَسيلِ ي همشُ ّب ًگْذاضتِ ضَد 

لالة لشلشُ ّبي جشاثيميبل سا اص        -5-9

داخل ّش يه اص گيشُ ّبي لَالي  ثييشٍى  

 . آٍسيذ 

گيشُ ّبي لَالي  سا ثَسييليِ ي       -5-10

چَة اغل  يب چَة گيشُ ي ؾشثيِ اي    

 . يب اثضاس هطبثِ ديگشي اص سٍي سين ثبالي  ثشداسيذ 

 اًتقال سین خظ فزعي  -9

ثِ سين ثبالي  خف فشػ  يه گيشُ ي لَالي  ٍغل ٍ دس ًضديى  سأس تيش وَتبّيتيش   

 . يه ثست لشلشُ ي جشاثمبل ًػت ًوبييذ 

يه لشلشُ ي جشاثمبل ثِ ثست سأس تيش وَتبّتش ٍ لشلشُ ي جشاثمبل دييگيشي ثيِ        

سپس ّش دٍ سش آصاد لشلشُ ّبي جشاثمبل سا دس .  ثست سأس تيش ثلٌذتش ٍغل ًوبييذ 

 . داخل گيشُ ي لَالي  لشاس دّيذ 

وطص اص سٍي سين فشػ ، ثب وطيذى قٌبة لشلشُ ّبي جشاثمبل پبيييٌي  ثيشداضيتيِ        

 . هيطَد 

ثِ ٍسيلِ ي چٌگه لبثل تٌظين هتػل ثِ چَة ػوَه  گشدى همشُ ي هتػل ثِ سين 

 . فشػ  سا گشفتِ ٍ اتػبل سين خف فشػ  سا اص سٍي تيش وَتبّتش ثبص وٌيذ 

 اتصال هقزُ ّا ٍ سین تاالیي تِ تیز تلٌذتز
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همشُ ي خف فشػ  سا ثِ تيش ثلٌذتش ٍغل  

 . وٌيذ 

قٌبة لشلشُ ي جشاثمبل ثبال سا وطيذُ ٍ    

ّوضهبى قٌبة لشلشُ ي جشاثمبل پبييٌ  سا 

ضل وشدُ تب سين ٍ همشُ ّبي خف فشػي   

ثِ استفبػ  وِ اص لحبل اتػبل ثيِ تيييش        

 . ثلٌذتش هٌبست ثبضذ ثبال ثشدُ ضًَذ 

وطص سا اص سٍي لشلشُ ي جشاثمبل ثبالي  

پس اص اتػبل سين خف فشػ  ثِ تيش ثلٌيذ  

تش  ثشداضتِ ٍ اص سٍي سييين، گيييشُ ي         

 . لَالي  سا ثبص وٌيذ 

لشلشُ ّبي جشاثمبل سا اص هحل هشثيَقيِ    

ثبص ًوَدُ ٍ ثست سا اص سٍي تيش ثليٌيذتيش    

 . ثشداسيذ 

 . ثب ًػت جبهپش دائو  ثيي سين ثبالي  ٍ سين خف فشػ ، جبهپش هَلت سا ثبص ًوبييذ 

 اًتقال سین ٍسظ  -3

ثشاي جذا وشدى سين ٍسف اص همشُ ّب ٍ ايجبد فؿبي هٌبست لسوت اًتْبيي   :  تَجِ 

اًذاصُ ي لسوت ثشيذُ ضذُ ثش حست اختالف ّش دٍ تيش .  سأس تيش وَتبّتش سا ثجشيذ 

لكؼِ ي ثشيذُ ضذُ سا لجل اص لكغ ثب قٌبة ثستِ تب ثتَاًييذ آى سا ثيب         . تؼييي هيطَد

 . اقويٌبى ٍ ثسَْلت ثِ پبييي تيش اًتمبل دّيذ

گيشُ ّبي لَالي  ٍ لشلشُ ّبي جشاثمبل سا ثش اسبس آًچِ وِ دس هيَسد سييين      -7-1

 . ثبالي  ضشح دادُ ضذ ، ثِ سين ٍسف ٍغل ًوبييذ 

دس غَست ػذم ٍجَد جبهپش هَلت ثيي سين ٍسف ٍ سين خف فشػ  هؼيبدل    -7-2

اًتقال سین ٍسظ ٍ هقزُ ّا را اس تیز مَتاّتز تِ تیز 

 تلٌذتز
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 . آى، يه جبهپش هَلت ًػت وٌيذ 

وطص سا اص سٍي سين  ثب وطييذى    -3-  7

قٌبة لشلشُ ّبي جشاثمبل ثيشداضيتيِ ٍ        

سپس اتػبل سين ٍ همشُ ّب سا اص سٍي     

 . تيش ثبص وٌيذ 

ثِ ّوبى سٍض  وِ لجالً دس هيَسد      -4-  7

سين ثبالئ  ضشح دادُ ضذ، همشُ ّب سا اص     

سٍي تيش وَتبّتش ثبص ٍ آًْب سا ثِ تيش ثلٌيذ  

 . تش اًتمبل دّيذ 

 اًتقال دٍهیي سین خظ فزعي - 8

يه گيشُ ي لَالي  ثِ دٍهيي سين خيف    

فشػ  ٍغل ًوَدُ ٍ وطص سا   ثَسييليِ   

 . ي لشلشُ ي جشاثمبل اص سٍي همشُ ّب ثشداسيذ 

 . اتػبل سين خف فشػ  ٍ همشُ ّب سا اص سٍي تيش وَتبّتش ثبص وٌيذ 

پس اص ثبص وشدى سين خف فشػ  ٍ همشُ ّب اص سٍي تيش وَتبّتش آًْب سا ثِ سٍي تيييش   

 . ثلٌذ تش اًتمبل دّيذ 

سين سا ثِ ّوبى سٍض  وِ لجالً دس هَسد سين ثبالي  ضشح دادُ ضذ ثِ تيش ثليٌيذ تيش      

 . هٌتمل وٌيذ 

يه جبهپش دائن ثيي سين ٍسف ٍ سين خف فشػ  هؼبدل آى ٍغل ًيويَدُ ٍ       -5-  8

 . جبهپش هَلت سا ثشداسيذ

وليِ ي تجْيضات  سا وِ جْت اًتمبل خف فشػ  هَسد استفبدُ ليشاس گيشفيتيِ        -6- 8

 . ثَدًذ ثبص ًوبييذ

 اًتقال سین پاییٌي - 6

 اتصال هقزُ ّا ي سین ٍسظ تِ تیز تلٌذتز
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ثشا ي ايجيبد فؿيبي هيٌيبسيت            -1-  9

ثوٌظَس اًجبم وبس، لسوت ثيباليي  تيييش       

وَتبّتش سا ثب قٌبة ثستيِ ٍ آى سا تيب           

. ًضديى  همشُ ّبي سين پبييٌي  ثيجيشييذ      

سپس لكؼِ ي ثشيذُ ضذُ سا ثِ پبييي تييش  

 . اًتمبل دّيذ

گيشُ ّبي لَالي  ٍ لشليشُ ّيبي       -2-  9

هشثَقِ سا ثِ ايي سين ٍغل ٍ ثش اسيبس  

سٍض  وِ لجالً ثشاي سين ثيباليي  ضيشح      

 . دادُ ضذ سين سا ثبص وٌيذ

همشُ ّب ٍ سيوْب سا اص سٍي تيييش       -3- 9

 . وَتبّتش ثِ تيش ثلٌذ تش اًتمبل دّيذ

دس اغلت هَاسد اتػبل دٍ لشلشُ ي : تَجِ 

جشاثمبل ثِ قشفيي سيوْبي ٍسف ٍ پبييي 

الصم ًيست ٍ تٌْيب اتػيبل ليشليشُ ي           

. جشاثمبل سين پبييٌ  وبف  خَاّذ ثيَد      

الجتِ ايٌىبس ثستگ  ثِ اخيتيالف استيفيبع        

هَجَد ثيي تيش وَتبّتش ٍ تيش ثيليٌيذتيش       

 . داسد 

پس اص اتػبل همشُ ّب ثيِ تيييش            -4-  9

ثلٌذ تش ٍ هحىن ًيويَدى آًيْيب، تيويبم            

تجْيضات سا اص هحذٍدُ ي ويبسي دٍس        

 . ًوبييذ 

 اتصال هقزُ ي سین خظ فزعي پاییٌي تِ تیز تلٌذتز

 اًتقال سین پاییٌي اس تیز مَتاّتز تِ تیز تلٌذتز
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 تزداضتي تیز مَتاّتز  - 12

چٌبًچِ استفبع تيش آسيت ديذُ اص پبييي تشيي سين، تيش جذيذ ثلٌذ تش ثيبضيذ     -1-  10

جْت جلَگيشي اص توبس سين ثب تيش ثِ ٌّگبم ثيشٍى آٍسدى آى اص داخيل گيَدال،         

دس غَست  وِ تيش آسيت ديذُ داخل گَدال سسيت  .   لسوت ثبالي  تيش سا لكغ وٌيذ

 . ثبضذ جْت اقويٌبى دس حيي ثشيذى ، آى سا تَسف تيش ثلٌذتش هحىن ًگْذاسيذ 

اقشاف تيش وَتبّتش سا وٌذُ يب آى سا لكغ وٌيذ ٍ سپس ثب دلت ٍ ثب احتيييبـ     -10-2

سيپيس تيييش       .  آى سا اص تيش جذيذ دٍس وشدُ تب اص حَصُ ي سين پبييٌ  خبسج گشدد   

 .وَتبّتش سا ثِ آساه  سٍي صهيي ثخَاثبًيذ 

 اتصال سین ًَل - 11

 . سين ًَل سا ثِ تيش ثلٌذ تش هٌتمل وٌيذ 

 اتوام عولیات ًصة ٍ اًتقال تیز مَتاّتز اتوام عولیات اًتقال اس تیز مَتاّتز
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 تیزّاي قزار گزفتِ در سٍایا –تعَیض هقزُ 

 میلَ ٍلت  96میلَ ٍلت تا  5ٍلتاص اس  –خغَط سِ فاس 
جْت ثشداضتي وطص اص سٍي همشُ ّب دس ايي فػل قشص استفبدُ اص چَثْيبي ساثيف     

ثٌْگيبم  .  ٍالغ ضذُ ثيي لشلشُ ّبي جشاثمبل ٍ     گيشُ ّبي لَالئ  ضشح دادُ هيطَد 

وبس ثش سٍي خكَـ فطبس ؾؼيف هيتَاى ايي سٍش سا ثذٍى استفبدُ اص چَثْبي ساثيف  

چَثْبي ساثف ، ليشليشُ ّيبي        :  تجْيضات ثىبس گشفتِ ضذُ ػجبستٌذ اص .  ثىبس گشفت 

 .جشاثمبل ٍ ديگش تجْيضات هتفشلِ ي ػوَه 

 دستَرالعول 
 تاس مزدى سین ًَل  -1

سپس سييين     .  ثب ثبصوشدى يب ثشداضتي پيچ اتػبل سين ًَل سا اص تيش جذا وٌيذ   -1-1

ًَل سا ثَسيلِ ي قٌبة ثِ يىكشف تيش وطيذُ ٍ يب آى سا پبييي آٍسدُ ٍ  ثِ ٍسيلِ ي 

  12فصل 
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 .ثست هْبس وٌيذ 

سين ًَل سا ثبيست  اص هحذٍدُ ي وبسوبسگشاى ٍ تجْيضات دٍس ويشدُ ٍ ييب           -1-2

 .ثَسيلِ ي سٍوص ايوٌ  ثپَضبًيذ 

 اتصال قزقزُ ي جزاثقال -2

اًذو  ثبالتش اص همشُ ّبي سين پبييٌ  ثست لشلشُ سا ثيش سٍي تيييش ًػيت             -2-1 

 .ًوبييذ 

لشلشُ ّبي جشاثمبل سا دس داخل ثست ٍ دس اهتذاد ٍ ّن صاٍيِ ثب سيين ليالة       -2-2

 .وٌيذ 

 ًصة چَتْاي راتظ -3

جْت سَْلت استفبدُ اص چَثْبي ساثف ٍ لشلشُ ّبي جشاثمبل ثِ سٍي سييين       -3-1

. پبييٌ  ، دس ّش قشف همشُ ٍ دس فبغلِ اي هٌبست يه گيشُ ي لَالي  ٍغل ًوبييذ 

 (.ثِ لسوت  گيشُ ّبي لَالي  هشاجؼِ ضَد ) 

دس داخل لالثْيبي ّيش ييه اص                 -3-2

گيشُ ّبي لَالي  يه چَة ساثيف ليشاس     

 . دادُ ٍ آى سا هحىن ًوبييذ 

لشلشُ ّبي جشاثمبل سا دس داخيل        -3-3

حلمِ ّبي اًتْبي  ّش يه اص چيَثيْيبي      

ساثف لالة وشدُ ٍ سپس قٌبة   ليشليشُ   

ّبي جشاثمبل سا وطيذُ تيب تيويبم اجيضا         

 .ثحبلت وطيذُ دس آيٌذ 

 ثبصوشدى سين -4

اضپيل اتػبل هبدگ  ٍ گَضتىَثي     -4-1

سا ثَسيلِ ي اضپيل وص هتػل ثِ چيَة  
 اتصال چَتْاي راتظ تِ گیزُ ّاي لَالیي سین پاییٌي
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تَجِ داضتِ ثبضيذ .  ػوَه  ثيشٍى ثىطيذ 

وِ اضپيل سا اص هحل خَد وبهيالً ثيييشٍى      

 .ًجبيذ وطيذ 

ثَسيلِ ي چٌگه لبثل تيٌيظييين         -4-2

هتػل ثِ چَة ػوَه  گيشدى آخيشييي      

همشُ اص صًجيش همشُ سا گشفتِ ٍ سپس ثيب    

وطيذى قٌبة لشلشُ ي جشاثمبل ٍصى سين 

 .سا اص سٍي صًجيش همشُ ثشداسيذ 

ثِ ٍسيلِ ي تٌظين وٌٌذُ ي هبدگ    -4-3

ٍ گَضتىَث  هتػل ثِ چَة ػيويَهي       

هبدگ  گيشُ ي سين سا گشفتِ ٍ اتػيبل      

. گَضتىَث  ٍ هبدگ  سا ثبص ًيويبييييذ         

گشفتي صًجيش همشُ دس توبم هذت ايي ػوليبت ثَسيلِ ي يى  اص ويبسگيشاى ٍ ثيب            

 .استفبدُ اص چٌگه لبثل تٌظين الصم است 

ثِ ٍسيلِ ي چٌگه لبثل تٌظين صًجيش همشُ سا پبييي آٍسدُ ٍ ثحبلت ػيويَدي     -4-4

 .ًگْذاسيذ 

 تعَیض هقزُ ّا  -5

ثشاي ايٌيىيِ   .  يه چَة ساثف دس ًضديى   گيشُ ي سين ، ثِ سين ٍغل ًوبييذ  -5-1

اهىبى اًتمبل سين اص هحذٍدُ ي وبسي ٍ ثِ فبغلِ هكوئٌ  ثذٍس اص تيش ٍجَد داضيتيِ   

 .ثبضذ قَل چَة ساثف ثبيست  اص ّش حيث هٌبست ثبضذ 

ثست لشلشُ سا ثِ حلمِ ي اًتْبي  چَة ساثف ٍغل ًوَدُ ٍ آى سا ثيِ تيييش          -5-2

 .هحىن وٌيذ

ثب دلت ٍ ثب احتيبـ قٌبة  لشلشُ ي جشاثمبل هتػل ثِ چَة ساثف وٌبسي سا ضل   -5

 تاس مزدى سًجیز هقزُ اس گیزُ ي سین پاییٌي
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ًوَدُ تب توبه  ٍصى سين ثِ چَة ساثك  

وِ هستميوبً ثذٍس تيش هْبس ضذُ هيٌيتيميل     

لشلشُ ّبي جشاثمبل هيتيػيل ثيِ           . ضَد 

چَثْبي ساثف ٍ گيشُ ي ليَاليي  سا اص         

 .سٍي سين ثشداسيذ 

ثَسيلِ ي چٌگه لبثل تيٌيظييين          -5-4

گشدى همشُ ي آسيت ديذُ سا گشفتِ ٍ آى   

سا اص صًجيش همشُ ثبص ٍ يب دس غَست لضٍم 

 .صًجيش همشُ سا اص تيش جذا وٌيذ 

دس غَستيىِ صًجيش همشُ سا اص تييش    -5-5

جذا ٍ ثِ پبييي هٌتمل وشدُ ايذ هيميشُ ي     

سيپيس   .  آسيت ديذُ سا تؼَيؽ ًوبييييذ  

صًجيش همشُ سا ثبالثشدُ ٍ دس هحل خَد ثِ 

 .تيش ٍغل ًوبييذ 

 تاس مزدى سین ٍسظ -6

چَة ساثف هتػل ثِ ثست لشليشُ   -6-1 

سا دس حبليىِ سين سا   دس   فيبغيليِ ي      

هٌبسج  ثذٍس اص تيش ًگْذاضيتيِ اييذ دس        

ّوبى هحل گزاضتِ ٍ ثب استفبدُ اصقٌيبة،  

لشلشُ ي جشاثمبل ٍ چَثْبي ساثف سا ثيِ    

 .سين ٍسف اًتمبل دّيذ

وليِ ي تجْيضات سا دس ّوبى   فبغلِ اي 

وِ ثش سٍي سين پبييٌ  لشاس دادُ ثَديذ ثِ 

 قزار دادى چَب راتظ تزاي ًگْذاضتي سین

 تزداضتي چَتْاي راتظ ٍگیزُ ّاي لَالیي اس سین پاییٌي
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 .سين ٍسف ٍغل ًوبييذ

وطص سا اص سٍي صًجيش هيميشُ ي      -6-2

سين ٍسف ثَسيلِ ي وطيذى قٌبة لشلشُ 

ي جشاثمبل ثشداضتِ ٍ ثش اسيبس ّيويبى      

سٍض  وِ لجالً دس هَسد سين پبييٌ  ضيشح  

دادُ ضذ گيشُ ي سين سا اص هيميشُ جيذا        

 .ًوبييذ 

يه چَة ساثف دس ًضديى  گيييشُ     -6-3

ي سين ، ثِ سين ٍغل ًويَدُ ٍ آى سا          

ثَسيلِ ي ثست لشلشُ ثِ تيش هْبس ًويَدُ  

ثكَسيىِ لجالً دس هَسد سين پبييٌ  ضيشح    

دادُ ضذ ٍصى سين ٍسف ثيش سٍي اييي         

 .چَة ساثف ثيفتذ 

 تاس مزدى سین تاالیي  -3

ثشاسبس آًچِ وِ لجيالً ثيشاي دٍ         -7-1

سين ديگش ثيبى ضذ اص سٍي سيين ٍسيف     

چَثْبي ساثف، لشلشُ ّبي جيشاثيميبل ٍ        

گيشُ ّبي لَالي  سا ثبص ًوَدُ ٍ ثِ سييين   

 .ثبالي  اًتمبل دّيذ

ثش اسبس ّوبى سٍض  ويِ ليجيالً        -7-2

ثشاي دٍ سين پبييٌ  ٍ ٍسك  ضشح دادُ   

ضذ گيشُ ي سين سا اص صًجيش هميشُ جيذا     

 .وٌيذ 

 تاس مزدى سًجیز هقزُ اس گیزُ ي سین ٍسظ

 تاس مزدى سًجیز هقزُ اسگیزُ ي تاالیي
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هيتَاًيذ ثب ضل وشدى قٌبة لشلشُ ّبي جشاثمبل، سين ثبالي  سا دس فبغلِ ي   :  تَجِ 

هٌبسج  دٍس اص تيش وِ فؿبي وبف  ثشاي تؼَيؽ صًجيش همشُ ٍجَد داضتِ ثبضذ ليشاس  

دّيذ ٍ ثٌبثشايي ثشاي ًگْذاضتي سين ثبالي  الصم ًيست اص چَة ساثف هْبس ضذُ ثيِ    

 .تيش استفبدُ وٌيذ 

 اتصال سین ّا -8

صًجيشهمشُ ي سين ثبالي  سا ثَسيلِ ي چٌگه لبثل تٌظين  هتػل ثيِ چيَة       -8-1

قٌبة لشلشُ ّبي جشاثمبل هيتيػيل ثيِ         . ػوَه  تمشيجبً دس ٍؾؼيت افم  ًگْذاسيذ 

چَثْبي ساثف ٍ گيشُ ي لَالي  سا وطيذُ تب ايٌىِ گيشُ ي سين دس اهتذاد صًجيشهميشُ  

 .لشاس گشفتِ ٍ ثشاي اتػبل ثِ آى آهبدُ گشدد

اتػبل هبدگ  ٍ گَضتىَث  گيشُ ي سين ٍ همشُ سا ثَسيلِ ي تٌظين وٌٌذُ ي     -8-2

 .هبدگ  ٍ گَضتىَث  هتػل ثِ چَة ػوَه  ثشلشاس وٌيذ 

ثشاي ثشداضتي وطص اص سٍي سين ثِ سٍي صًجيش همشُ ، قٌبة ليشليشُ ّيبي        -8-3

جشاثمبل سا ضل ًوَدُ ٍ سپس ثب پطت تٌظين وٌٌذُ ي هبدگ  ٍ گَضتىَث  هتػل ثِ 

چَة ػوَه  ثب ؾشثِ صدى ثِ اضپيل آى سا دس هحل خَد جب اًذاختِ ٍ دٍ ضبخِ ي   

 .اًتْبي  آى سا ثبص وٌيذ 

گيشُ ّبي لَالي  ، چَثْبي ساثف ٍ لشلشُ ّبي جشاثمبل سا ثِ سٍي سين ٍسيف    -4-8

اًتمبل دادُ ٍ پس اص ايٌىِ وطص اص سٍي سين ثَسيلِ ي وطيذى قٌبة لشلشُ ّيبي    

جشاثمبل ثِ صًجيش همشُ هٌتمل ضذ، چَة ساثف هتػل ثِ تيش سا وِ سييين ٍسيف سا          

اتػبل گيشُ ي سين ٍ صًجيش همشُ سا ثش اسبس آًچِ وِ لجيالً  .  ًگْذاضتِ ثَد ثشداسيذ 

 .ثشاي سين ثبالي  ضشح دادُ ضذ ثشلشاس ًوبييذ 

وليِ ي تجْيضات سا ثِ سين پبييٌ  هٌتمل ٍ ثِ ّوبى سٍش هطبثِ وِ دس هيَسد    -5-8

سين ثبالي  ٍ سين ٍسف اًجبم داديذ اتػبل گيشُ ي سين ٍ صًجيش هميشُ سا ثيشليشاس        

 .وٌيذ
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 اتصال سین ًَل  - 6

 .وليِ ي تجْيضات سا اص تيش ثبص وٌيذ -1- 9

سين ًَل سا ثِ ٍسيلِ ي همشُ ي هْبسي ٍ يب ثَسيلِ ي ًػت پيچ اتػبل ثيِ      -2-  9

 .تيش ٍغل ًوبييذ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ضل مزدى قزقزُ ّاي جزاثقال پس اس اتصال سًجیز 

 هقزُ ي تاالیي تِ گیزُ ي سین 
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 تیزّاي قزار گزفتِ در سٍایا -تعَیض هقزُ

میلَ  072میلَ ٍلت تا  112ٍلتاص -ضنل Hپایِ ّاي

 ٍلت 
دس ايي .  ضىل ثِ قَس خالغِ ضشح دادُ هيطَدHدس ايي فػل وبس ثش سٍي تيشّبي  

ًَع اص تيشّب، صًجيش همشُ ثَسيلِ ي جلَثش فَالدي لشاس گشفتِ ثيي تسوِ ي حيبييل     

چيَثيْيبي    :  تجْيضات هَسد ًيبص ػجبستٌذ اص   . ؾشثذسي ٍ وٌسَل ثِ تيش ٍغل هيطَد

دس ايي فػيل    .  ساثف ، لشلشُ ّبي جشاثمبل، گَْاسُ ي همشُ ٍتجْيضات ػوَه  ديگش 

هيتَاى اص سىَ ٍ ديگش تجْيضات  وِ هَاسد وبسثشد آًْب ثؼذاً ضشح دادُ خَاّذ ضذ ًيض 

 . استفبدُ ًوَد

 

 11فصل 
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 دستَرالعول
 ًصة قزقزُ ّاي جزاثقال  -1

دس اغلت هَاسد هحل اتػيبل ثسيت     .  يه ثست لشلشُ سا ثِ تيش ٍغل ًوبييذ  -1-1 

ايي هحل اًذو  اص جلَثش صًجييش  .  گَضِ ي تسوِ ّبي حبيل وٌسَل اًتخبة هيطَد

 .همشُ ثبالتش است 

( جيه صًيجيييش      ) ثِ ثست لشلشُ دٍ ػذد لشلشُ ي جشاثمبل يب ثبال ثش صًجيشي   -1-2

 .ٍغل ًوبييذ

 ًصة چَتْاي راتظ  -0

ثِ سين ٍ دس ًضديى  گييشُ ي    (  سبًت  هتش 5)ايٌچ  2يه چَة ساثف ثِ لكش  -2-1

 .آى ٍغل ًوبييذ

يه چَة ساثف ديگش ثِ سين ٍ دس قشف ديگش ٍدس ًضديى  گيشُ ي آى ٍغل   -2-2

 .ًوبييذ

دس داخل حلمِ ي اًتْبي  ّش يه   -3-2 

اص چَثْبي ساثف يى  اص دٍ سشآصاد لشلشُ 

 .ّبي جشاثمبل سا لالة وٌيذ

فؿبي وبف  ثبيست  ثيي تيش ٍ سين :  تَجِ

ٍجَد داضتِ ثبضذ تب ثَسيلِ ي ليشليشُ       

ّبي جشاثمبل يب ثبالثش      صًجيشي ثتَاًيذ 

دس .  وطص سا اص سٍي صًجيش همشُ ثشداسيذ

غَست ػذم ٍجَد فؿبي وبف  دس اغلت 

هَاسد ّش دٍ چَة ساثف سا ثب ّن دس يه 

ثذييي  .  قشف گيشُ ثِ سين ٍغل هيٌوبيٌذ

 اتصال چَب راتظ تِ سینثَسيلِ ي ّيش   Vتشتيت  ثب تطىيل ضىل 



 دستور العمل ها 

 

109  

دٍچَة ساثف فؿبي وبف  ثشاي ليشليشُ     

ّبي جشاثمبل يب ثبالثش صًجيش ي ثيَجيَد     

 .هيبيذ

 ًصة گَْارُ ي هقزُ          - 7

يه گَْاسُ ي همشُ ثِ تيش ٍ يب ثيِ    -3-1

ثيِ  ) جلَثش فَالدي هتػل ثِ صًجيش همشُ   

 .ثجٌذيذ(   سبًتش ثبضذ   آ     ّش وذام وِ 

ايٌچ  5/1دٍ ػذد صيي ثب گيشُ ّبي   -3-2

سا اًذو  پبيييي تيش اص       (  سبًت  هتش 8/2)

 .صًجيش همشُ ٍ دس قشفيي تيش ٍغل ًوبييذ

ثِ هيلِ ّبي لشاس گشفتِ دس قشفيي   -3-3 

گَْاسُ ي همشُ دٍ ػيذد سييين گيييش              

ًگْذاسًذُ ثستِ ٍ لسوت اًتْبي  ّش دٍ   

سين گيش سا دس داخل ّش يه اص گيشُ ّبي 

 .صيي لشاس دّيذ

گَْاسُ ي همشُ سا ثب لغضاًذى سيين    -4-3

گيش ّب ثِ قشف ثبال ثشدُ تيب دس اهيتيذاد        

سپس گيشُ ّيبي    .  صًجيش همشُ لشاس گيشد

ثِ لسيويت   . ) ّش دٍ صيي سا هحىن ثجٌذيذ

 .( حبهل وطط  دٍ لسوت  هشاجؼِ ضَد

 ثبص وشدى سين    -4

ثب وطيذى قٌيبة ليشليشُ ّيبي           -4-1 

جشاثمبل ٍ يب هحىن وشدى جه صًيجيييش    

اتصال قزقزُ ّاي جزاثقال ٍ چَتْاي راتظ تزاي 

 تزداضتي مطص اس رٍي سین

تاال تزدى گَْارُ هقزُ ٍ قزار دادى آى در اهتذاد سًجیز 

 هقزُ
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                                                                              دستَرالعول     

 تز پا مزدى تیز تلٌذتز  -1

دس غَستي   .  دسهحل  هٌبست ٍ دسست دس پطت تيش وَتبّتش، تيش ثلٌذتش سا ثش پبوٌيذ

وِ سين ّبي ٍغل ضذُ ثِ تيش وَتبّتش ضل ٍ داساي ضىن ثبضٌذ ثبيست  ويِ تيييش        

ثلٌذتش سا ثِ اًذاصُ ي وبف  دٍس اص تيش وَتبّتش ًػت ًوَدُ تب پس اص اًتمبل سين ّيب    

 .ضل ثَدى ٍ ضىن آًْب  گشفتِ ضَد

ثشاي ايٌىِ تيش ثلٌذتش لذست وطص ٍاسدُ اص قشف سيوْب سا داضتيِ ثيبضيذ ،          -1-2

 .سيوْبي هْبس ٍ لٌگشّب سا ثش سٍي ايي تيش ًػت ًوبييذ 

 تاس مزدى سین ًَل-0

سين ًَل سا ثَسيلِ ي ثبص وشدى يب ثشداضتي پيچ اتػبل اص تيييش آصاد ًيويَدُ           -2-1

ٍ يب آى سا  ثَسيلِ ي قٌبة ثِ يه قشف ٍ ييب  (  ويلَ ٍلت ٍ پبييي تش 23ٍلتبطّبي ) 

 .ثِ پبييي تيش اًتمبل دادُ ٍ هْبس وٌيذ

دس ّش حبل سين ًَل سا ثبيست  اص هحذٍدُ ي وبس وبسگشاى ٍ تجْيضات دٍس      -2-2 

 .ًوَدُ يب ثب سٍوص ايوٌ  آى سا ثپَضبًيذ

 ًصة قزقزُ ّاي جزاثقال -3

 .يه ثست لشلشُ دس ًضديى  سأس تيش ثلٌذتش ًػت وٌيذ -3-1

 . ثِ ثست لشلشُ دٍ ػذد لشلشُ ي جشاثمبل دس دٍ قشف تيش ثلٌذتش لالة وٌيذ -3-2

دس ًضديى  سأس تيش وَتبّتش يه ثست لشلشُ ي ديگش ًػت ًوَدُ ٍ هطيبثيِ     -3-3

 .ثب آًچِ وِ دس تيش ثلٌذتش اًجبم داديذ دٍ ػذد لشلشُ ي جشاثمبل ثِ آى لالة وٌيذ

 ًصة چَتْاي راتظ  -2 

ثِ ّش قشف تيش وَتبّتش ٍ دس   فبغلِ اي دٍس اص همشُ يه گيشُ ي لَالي  ثيِ    -4-1

اص گيشُ ي لَالي  پس اص ًػت چَثْبي ساثف جْت اهىبى وبس ثب . ) سين ٍغل ًوبييذ

 . ( لشلشُ ّبي جشاثمبل استفبدُ        ه  ضَد
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يه چَة ساثف دس داخل حلمِ ي   -4-2

ّش يه اص گيشُ ّبي لَالي  لشاس دادُ ٍآى 

 . سا ثىطيذ

ثب لشاس دادى سيشآصاد ليشليشّيبي         -4-3

جشاثمبل هتػل ثِ سأس تيش وَتبّيتيش دس     

داخل حلمِ ّبي اًتْبيي  ثيَسييليِ ي         

وبسگشاً  وِ دس پبييي ايستبدُ اًذ قيٌيبة   

. لشلشُ ّب سا ثِ اًذاصُ ي وبف  ثيىيطيييذ    

ّوچٌيي سشآصاد لشلشُ ّيبي جيشاثيميبل       

هتػل ثِ سش تيش ثلٌذتش سا دس داخل حلمِ 

 . ي اًتْبي  چَثْبي ساثف لالة وٌيذ

 تاس مزدى سین                                      -5

جْت ثشداضتي وطيص اص سٍي          -5-1

همشُ ّبثِ قَس ّويضهيبى ليشليشُ ّيبي          

جشاثمبل هتػل ثِ تيش وَتبّتش ٍ ثلٌذتش سا 

 .ثِ اًذاصُ ي وبف  ثىطيذ 

ثِ ٍسيلِ ي چٌگه لبثل تٌظيين،     -5-2 

 .    همشُ سا ثگيشيذ

ثِ ٍسيلِ ي اضپيل وص اضيپيييل        -5-3

هبدگ  ٍ گَضتىَث  اتػبل دّيٌيذُ ي       

 .گيشُ ي سين ٍ همشُ سا ثيشٍى ثىطيذ

ثِ ٍسيلِ ي تٌظين وٌٌذُ ي هبدگ    -5-4

ٍ گَضتىَث  ٍ دس حبل  ويِ ييىي  اص        

اتصال قزقزُ ّاي جزاثقال جْت تزداضتي مطص اس 

تیزٍى مطیذى اضپیل اتصال هادگي ٍ گَضتنَتي سًجیز   

 هقزُ ي تاالیي
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صًجيش همشُ سا دس داخل گيْيَاسُ جيبي        

 .دّيذ

ثَسيلِ ي اضپيل وص هتػيل ثيِ       -4-2 

چَة ػوَه  اضپيل اتػبل گَضتىيَثي    

صًجيش همشُ ٍ هبدگ  گيشُ ي سييين سا         

اضپيل سا ًجبيست  وبهيالً اص    .  ثيشٍى ثىطيذ

 .جبي خَد ثيشٍى وطيذ 

ثِ ٍسيلِ ي چٌگه لبثل تٌيظييين      -4-3

گشدى اٍليي همشُ ي هتػل ثِ سييين سا       

گشفتِ ٍ سپس هحل اتػيبل هيبدگي  ٍ        

گَضتىَث  سا ثَسيلِ ي تٌظين وٌٌيذُ ي    

هبدگ  ٍ گَضتىيَثي ، چيشخيبًيذُ تيب           

گَضتىَث  آخشيي همشُ اص هبدگ  گيييشُ   

 . ي سين جذا ضَد

 پاییي آٍردى سًجیز هقزُ  -5 

ثب ضل ًوَدى گيشُ ّبي ّيش دٍ        -5-1

صيي ٍ ّوچٌيي ثب گشفتي سين گييشّيبي   

ًگْذاسًذُ، صًجيش همشُ سا ثيب دليت ٍ         

احتيبـ پبييي آٍسدُ ٍ ثِ حبلت ػيويَدي   

 . اص جلَثش آٍيضاى ًوبييذ

دس ايي غَست  ّش يه اص هيميشُ ّيبي      

 .آسيت ديذُ سا هيتَاًيذ تؼَيؽ ًوبييذ

دس غَست  وِ الصم است تيب ويل       -5-2

مطیذى عٌاب قزقزُ ّاي جزاثقال جْت آساد ًوَدى 

 مطص اس رٍي سین

 تیزٍى مطیذى اضپیل اتصال هادگي ٍ گَضتنَتي
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صًجيش همشُ تؼَيؽ ضَد، ثب ثستي قٌيبة  

ثذٍس همشُ ي ثبالي  ، صًجيش همشُ سا ثيبال    

 .ثشدُ ٍ اص هحل خَد آٍيضاى ًوبييذ

اضپيل ٍ هيلِ سوبة سا ثشداضتِ تيب      -5-3

اتػبل صًجيش همشُ اص جيليَثيش فيَالدي       

ايي وبس سا هيتَاًيذ ثيَسييليِ ي      .  ثبصضَد

 .دست اًجبم دّيذ

توبم صًجيش همشُ سا هيييتيَاًيييذ                -5-4

ثَسيلِ ي قٌبة هتػل ثِ همشُ ي ثباليي   

پبييي آٍسدُ ٍ پس اص تؼَيؽ همشُ ّب ثيب  

اًجبم ػىس سٍش ضشح دادُ ضذُ دس ثبال 

صًجيش همشُ سا دس ّوبى هحل لجل  خيَد    

   .لشاس دّيذ

 ًصة سًجیز هقزُ  -9 

پس اص ٍغل صًجيش همشُ ثِ جلَثش   -6-1

فَالدي ٍ جب صدى هيلِ سوبة ٍ اضپييل ،    

صًجيش همشُ سا دس داخل گيْيَاسُ ليشاس        

اقويٌبى حبغل وٌيذ وِ صًجيش همشُ . دّيذ

 .  وبهالً دس داخل گَْاسُ لشاس گشفتِ ثبضذ

ثَسيلِ ي سين گيشّبي ًگْذاسًذُ   -6-2

گَْاسُ ي همشُ سا ثبالثشدُ تب آخشيي هميشُ  

اص صًجيشُ دس هَلؼيت اتػبل ثِ گييشُ ي    

 .سين لشاس گيشد 

 پاییي آٍردى سًجیز هقزُ

 تعَیض هقزُ ّاي آسیة دیذُ
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 اتصال تِ گیزُ ي سین -3

گشدى آخشيي همشُ سا ثَسييليِ ي       -7-1

چٌگه لبثل تٌظين هتيػيل ثيِ چيَة         

ػوَه  گشفتِ ٍ پس اص لشاس دادى آى دس   

هَلؼيت هٌبست ثِ ٍسيلِ  تٌظين وٌٌذُ ي  

هبدگ  ٍ گَضتىَث  اتػيبل آى سا ثيِ           

 . گيشُ ي سين ثشلشاس وٌيذ

لجل اص ثشداضتي گَْاسُ لشلشُ ّبي   -7-2

جشاثمبل يب ثبالثش ّبي صًجيييشي سا آصاد       

ًوَدُ تب ٍصى سين ثَسيلِ ي صًجيش هميشُ  

 .ًگْذاضتِ ضَد

اضپيل سا ثَسيلِ ي تٌظين وٌٌذُ ي   -7-3

هبدگ  ٍ گَضتىَث  ٍ ثب ؾشثِ صدى ثيب      

پطت آى دس هحل خَد لشاس دادُ تيب ثيِ       

قَس هكوئي اتػبل گيشُ ي سين ثِ هميشُ  

 .ثش لشاس ضَد

 تزداضتي گَْارُ ي هقزُ - 8 

ثب ضل ًوَدى گيشُ ّبي ّيش دٍ        -1-  8

صيي گَْاسُ ي همشُ سا پبييي آٍسدُ تيب اص    

 . تيش ثِ حبلت ػوَدي آٍيضاى ضَد

پس اص ثيشٍى آٍسدى سين گيشّيبي    -8-2

ًگْذاسًذُ اص داخل گيشُ ّبي صيي آًْب سا 

 . اص سٍي گَْاسُ ثبص وٌيذ

 تاال تزدى سًجیز هقزُ جْت اتصال تِ سین

 تزقزار مزدى اتصال هادگي ٍ گَضتنَتي
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گَْاسُ سا اص همشُ ي هتيػيل ثيِ        -8-3 

جلَثش ثبص ًوَدُ ٍ ثِ پبييي تيش اًيتيميبل      

 .دّيذ

 . صيي ّب سا اص سٍي تيش ثبص وٌيذ -8-4

تزداضتي چَتْاي راتظ ٍ قزقزُ ّاي   -6

 جزاثقال 

ثب آصادًوَدى لشلشُ ّبي جشاثمبل   -9-1  

يب ثبالثش ّبي صًجيشي آًْب سا اص چَثْيبي  

 . ساثف هتػل ثِ سين ثبص وٌيذ

چَثْبي ساثف سا اص سٍي سييين           -9-2

 .ثشداسيذ

لشلشُ ّبي جشاثمبل يب ثبالثش ّبي    -  9-3

 .صًجيشي سا اص سٍي تيش ثشداضتِ ٍ آًْب سا ثِ پبييي تيش اًتمبل دّيذ

 ثشداضتي همشُ اص ديگش سيوْب  -10

دٍ سين ديگش سا ًيض هيتَاى ثب سٍض  هطبثِ وِ لجالً ثيبى ضذ ًگيْيذاضيت ٍ      :  تَجِ  

 .همشُ يب صًجيش همشُ سا تؼَيؽ ًوَد

 ويلَ ٍلت  230ويلَ ٍلت تب  110تيشّبي صاٍيِ ، خكَـ  -11 

 صًجيشهمشُ ّب ثب قَل وَتبُ

دس غَست  وِ ثِ ػلت وَتبُ ثَدى قَل صًجيش همشُ اهيىيبى اسيتيفيبدُ اص                 -11-1

لشلشُ ّبي جشاثمبل يب ثبالثش صًجيشي ٍجَد ًذاضتِ ثبضذ يه ثست فلضي يب قٌبث  ثِ 

ثبالتش ٍ يه ثست ديگش ثِ ّوبى (  سبًت  هتش 240ال   180)  فَت  8ال   6اًذاصُ ي 

 .اًذاصُ اهب پبييي تش اص جلَثش فَالدي ثِ سٍي تيش ٍغل ًوبييذ

 

 قزار دادى اضپیل در هحل خَد
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دٍ ػذد لشلشُ ي جشاثمبل يب ثبالثش صًجيشي ثِ ثستْبي فلضي يب قٌبث  ٍغل   -  11-2 

 .وٌيذ

دس يه قشف گيشُ ي سين دٍ ػذد چَة ساثف ثِ سين ٍغل ًوَدُ ٍ تيب      -  11-3 

 . آًجب وِ اهىبى داسد آًْب سا دس ًضديى  يىذيگش لشاس دّيذ

سش آصاد لشلشُ ّبي جشاثمبل يب ثبالثش ّبي صًجيشي سا دس داخل حلمِ ّيبي    -  11-4 

ثَسيلِ ي وطيذى قٌبة لشلشُ ّبي جيشاثيميبل ييب       .  اًتْبي  چَثْبي ساثف لشاس دّيذ

. هحىن ًوَدى ثبالثش ّبي صًجيشُ اي وطص سين سا اص سٍي صًجيش همشُ آصاد ًوبييييذ  

ّوچٌبى وِ لجالًثيبى ضذ ثوٌظَس تؼَيؽ همشُ يب صًجيش همشُ هيتَاًيييذ اص گيْيَاسُ         

 . استفبدُ ًوبييذ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اتصال چَب راتظ تِ سین ٌّگاهي مِ هحذٍدیت جا 

 ٍجَد داضتِ تاضذ
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–تعَیض ٍ اًتقال هقزُ اس تیز مَتاّتز تِ تیز تلٌذتز 

 تیزّاي قزار گزفتِ در سٍایا  

 میلَ ٍلت  96میلٍَلت تا  5خغَط سِ فاس ٍلتاص 
دس ايي فػل جْت اًتمبل سين اص تيش وَتبّتش ثِ تيش ثلٌذتش لشاسگشفتِ دس صٍايب ًحَُ  

ي استفبدُ اص گيشُ ّبي لَالي ،   لشلشُ ّبي جشاثمبل ٍ چَثْبي ساثيف ضيشح دادُ       

جْت سَْلت لجل اص ثشداضتي صًجيش همشُ ي ثبالي  تيش وَتبّتش، دس سأس تيش . هيطَد

ثلٌذتش يه صًجيش همشُ ًػت ًوَدُ ٍ سپس سين ثبالي  تيش پبييي تش سا ثِ آى ٍغيل  

دس خكَـ ثب ٍلتبط ثييطيتيش    .  استفبدُ اص ايي سٍش جْت سَْلت دس وبس است .  وٌيذ

 .  ثبيست  اص چَثْبي ساثف ثب قَل ثلٌذتش استفبدُ ًوَد

 

  10فصل 
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 دستَرالعول 
 ًصة حاهل مططي دٍ قسوتي -1

پيچْبي چطو  لشاس گيشفيتيِ ثيش         -1-1

سٍي گَضَاسُ ي جلَي  حبهل وطيطي    

دٍ لسوت  سا ضل ًوَدُ ٍ ثيَسييليِ ي      

گيشُ ّبي لشاس گشفتِ دسدٍ سش پبيِ ّيب،    

گَضَاسُ ي جلَي  سا ليغيضاًيذُ تيب اص         

اًتْبي پبيِ ّبي حبهل وطيطي  خيبسج      

ثِ لسوت حيبهيل وطيطي  دٍ           .) گشدد

 ( .لسوت  هشاجؼِ   ضَد 

ثب تخويي فبغلِ ي ثيي پطت تييش    -2-1

ٍ سين ، ٍغل وٌٌذُ ي ًين گَضِ سا ثيِ     

پبيِ ّبي حبهل وطط  هٌتمل وشدُ ٍ پس 

اص اقويٌبى اص ايٌىِ ٍغل وٌٌذُ دس داخيل  

ضيبسّبي حلمَي پبيِ ّبي حبهل وطط  

لشاس گشفتِ، پيچْبي آى سا ثستِ تب ثِ پبييِ  

 .ّب هحىن ضَد

ثب ثشداضتي پيييچيْيبي چطيوي ،            -3-1

گَضَاسُ ي ػمج  سا اص سٍي پبييِ ّيبي     

حبهل ثيشٍى آٍسدُ ٍ آى سا اًذو  ثيبالتيش   

اص تَپ  چطو  هتػل وٌٌذُ ي صًيجيييش    

همشُ ثِ تيش ٍ دسست دس پطت آى ٍغيل    

 .ًوبييذ 

 قالب مزدى ٍصل مٌٌذُ ي ًین گَضِ تِ سین 

 ًصة گَضَارُ ي عقثي حاهل مططي دٍ قسوتي
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ٍغل وٌٌذُ ي ًين گَضِ سا ثش سٍي سين لالة وشدُ ٍ پيس اص ليشاس دادى               -4-1

پبيِ ّبي حبهل وطط  دس داخل حلمِ ّبي گَضَاسُ ي ػمج  ، پيچْيبي چطيوي       

اقويٌبى حبغل وٌيذ وِ پيچْبي چطو    گَضَاسُ ي   .  گَضَاسُ ي ػمج  سا ثجٌذيذ 

 .ػمج  هحىن ثستِ ضذُ ثبضٌذ

 ًصة سنَ  -0

دس خكَـ فطبس ؾؼيف استفبدُ اص سىَ الصم ًيست صيشا صًجيش همشُ هيتيَاًيذ   : تَجِ

 . ثشاحت  دس دستشس وبسگشاً  وِ دسثبالي تيش وبس هيىٌٌذ لشاس گيشد

ثِ ووه ًشدُ قٌبث  سىَ سا ثِ قَس ػوَدي تب هحل هَسد ًظش ثبال ثشدُ ٍ آى     -2-1

سا قَسي  ثِ تيش ٍغل ًوَدُ وِ پس اص لشاس گشفتي صًجيش همشُ ثِ حبلت افم  ثب آى   

تب آًجب وِ هوىي است سىَ سا ثبيست  پبييي تش اص صًجيش هميشُ ًػيت     .  هَاصي ضَد

 . وٌيذ

سىَ سا ثبال ثشدُ تب ّن سك  ثب گَضَاسُ ي لشاس گشفتِ دساًتْبي   تسوِ ّبي   -2-2

 . حبيل دٍثل اتػبل     دٌّذُ ي سىَ ثِ تيش گشدد

 .ًشدُ قٌبث  سا ثبال ثشدُ ٍ آى سا ثِ سىَ هحىن وٌيذ  -2-3

 ًصة گَْارُ ي هقزُ  -7

قٌبثْبي هْبس سا ثبال تش اص هحل  وِ صًجيش همشُ ّب ثِ تيش ٍغل ضذُ اًيذ ثيِ       -3-1

 .جلَثش ػمج  گَْاسُ ٍغل ًوبييذ

دس هحل  هٌبست ٍ دس ّش قشف تيش يه صيي سين گيش جْت گشفتيي سييين        -3-2

. گيشّبي  وِ ثشاي ثبال ثشدى ٍپبييي آٍسدى هَسد استفبدُ لشاس هيگيشًذ ًػت ًوبيييذ    

سيبًيتي      5سبًت  هتشي يب  8/3)ايٌچ 2يب  5/1ايي صيي ّب ثبيست  هجْض ثِ گيشُ ّبي 

 . ثبضٌذ( هتشي 

 2يب     5/1ثِ ّش يه اص دٍ اًتْبي جلَثش جلَي  گَْاسُ يه سين گيش ثِ لكش   -3-3

ٍغل ( ثستگ  داسد ثِ تؼذاد همشُ ّبي لشاس گشفتِ دس ثبال)  ،( سبًت  هتش 5يب  8/3)ايٌچ 
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وبسگشاى همشُ سا ًگْذاضتِ اتػبل هبدگي   

 .ٍ گَضتىَث  سا ثبص وٌيذ

 اتصال سیوْا       -9

ثِ تذسيج قيٌيبة ليشليشُ ّيبي            -6-1

جشاثمبل هتػل ثِ تيش وَتبّتيش سا ضيل       

ًوَدُ ٍ ّوضهبى قيٌيبة ليشليشُ ّيبي          

جشاثمبل هتػل ثِ تيش ثلٌذتش سا وطيذُ تيب  

سين جْت اتػبل ثِ همشُ ي تيش ثلٌذتش تب 

 . استفبع هٌبست ثبال ثشدُ ضَد

ثَسيلِ ي چٌگه لبثل تٌظييين ٍ       -6-2

پس اص لشاس گشفتي سين دس استفبع هٌبست 

، همشُ ي تيش ثلٌذتش سا گشفتِ ٍ آى سا دس   

 . حبلت افم  ًگْذاسيذ

ثَسيلِ ي تٌظين وٌٌذُ ي هبدگي     -6-3 

ٍ گَضتىَث  اتػبل گيشُ ي سين ٍ همشُ 

 .  سا ثش لشاس وٌيذ

وطص سا پس اص هحىين ًيويَدى        -6-4

اتػبل گيشُ ي سين ٍ هيميشُ اص سٍي              

لشلشُ ّبي جشاثمبل ثشداضتِ تيب ثيذييي        

تشتيت ٍصى سين ثَسيلِ ي صًجيش هيميشُ   

 . ًگْذاضتِ ضَد

اضپيل سا ثَسيلِ ي تٌظين وٌٌذُ ي   -6-5

هبدگ  ٍ گَضتىَث  دس جبي خَد هحىن 

 تاال تزدى سین تاالیي جْت اتصال تِ تیز تلٌذتز

سین تاالیي را تاال تزدُ تا ّن سغح تا سًجیز هقزُ ي تیز 

 تلٌذتز گزدد
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 .وٌيذ

 تزداضتي چَتْاي راتظ  -3

ثب ثيشداضيتيي وطيص اص سٍي                     -7-1

لشلشُ ّبي جشاثمبل آًيْيب سا اص داخيل             

حلمِ ي اًتْبي  چَثْبي ساثف هشثَقِ ثبص 

 .وٌيذ

چَثْبي ساثف سا اص داخيل گيييشُ        -7-2

ّبي لَالي  ثبص ًوَدُ ٍ آًْب سا اص سٍي     

سين ثبالي  ثشداضتِ ٍ آًْب سا  ثيِ سٍي        

سين ٍسف تمشيجبً دس ّوبى هحل لجل  ويِ  

ثِ سين ثبالي  ٍغل ضذُ ثَدًذ اًيتيميبل      

ثشاي اًجبم ايي وبس اص چَة گييشُ  .  دّيذ

 . يب چَة اغل  استفبدُ وٌيذ

 ًصة هقزُ ي ٍسظ  -8

همشُ ّبي ثبالي  تيش وَتبّتش سا ثبص ًوَدُ ٍ ثِ هحل  اص تيش ثلٌذتش وِ جيْيت     -8-1

 .ًػت سين ٍسف تيش وَتبّتش هٌبست ثبضذ اًتمبل دّيذ

ّوبًگًَِ وِ لجالً هطبّذُ ضذ لجل اص ثشداضتي سين ثبالي  تيش وَتبّتيش، ييه     :  تَجِ

ّوچٌبى وِ گفتِ ضذ استفيبدُ  .  صًجيش همشُ ي اؾبف  ثش سٍي تيش ثلٌذتش ًػت هيطَد

اص ايي سٍش جْت سَْلت دس وبس هيجبضذ ٍ دس غيش ايي غَست ثبيست  همشُ ّيبي    

 . ثبالي  تيش وَتبّتش سا لجل اص اًتمبل سين ثبالي  ، ثِ تيش ثلٌذتش اًتمبل دّيذ

 اتصال قزقزُ ّاي جزاثقال ٍ چَتْاي راتظ              -6

تمشيجبً دس ّوبى حَال  همشُ ي ٍسف، لشلشُ ّبي جشاثمبل سا ثِ تيش ثيليٌيذتيش        -9-1

 .ٍغل وٌيذ

تزقزار مزدى اتصال هادگي ٍ گَضتنَتي سًجیز هقزُ ي 

 تاالیي
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ثش سٍي تيش ثلٌذتش ٍ تميشييجيبً دس        -2-  9

ّوبى حَال  صًجيش همشُ ي ٍسيف دٍ        

ػذد لشلشُ ي جشاثيميبل دييگيش ًػيت          

 .ًوبييذ

لشلشُ ّبي جشاثمبل سا هطبثيِ ثيب       -3-  9

آًچِ وِ دس هَسد سين ثبالي  اًجبم دادييذ  

 .، دس داخل چَثْبي ساثف لالة وٌيذ

  اًتقال سین ٍسظ  - 12

سين ٍسف سا ثب وطيذى قيٌيبة       -1- 10

لشلشُ ّبي جشاثمبل هتػل ثِ تيش وَتبّتش 

 .،  اص همشُ ي هشثَـ ثبص وٌيذ

جْت اتػبل سين ثِ صًجيش همشُ   -2-  10

ي ٍسك  تيش ثلٌذتش، آى سا تيب استيفيبع        

هٌبست ثبالثشدُ ٍ ثِ ّوبى سٍض  وِ لجالً 

ثشاي سين ثبالي  ضشح دادُ ضذ اتػبل ّب 

 .سا ثشلشاس وٌيذ

 اًتقال سین پاییٌي  - 11

سين پبييٌ  سا ًيض ثِ سٍش هطبثِ   -1-  11

اي وِ سين ثبالي  ٍ سين ٍسف سا ثِ تييش  

الصم ثيِ    .  ثلٌذتش اًتمبل داديذ، هٌتمل وٌيذ

تَؾي  است پس اص اًتمبل صًجيش همشُ ي 

ٍسك  تيش   وَتبّتش، ثوٌظَس اتػبل سين 

پبييٌ  ثِ تيش ثلٌذتش صًجيش همشُ ي پبييٌي   

تیزٍى مطیذى اضپیل اتصال هادگي ٍ گَضتنَتي 

 سًجیزهقزُ ي ٍسظ

تز قزار مزدى اتصال هادگي ٍ گَضتنَتي سًجیز هقزُ 

 ي ٍسظ
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ثذيي تشتيت صًجيش همشُ ي پبييٌ  تيش وَتبّتش جبي خيبلي    .  تيش وَتبّتش ثبل  هيوبًذ

صًجيش همشُ ي اؾبف  سا وِ جْت اتػبل سين ثبالي  ثِ تيش ثلٌذتش ٍغل ضذُ ثَد پش 

 .هيىٌذ

 .وليِ ي تجْيضات سا اص سٍي تيش وَتبّتش ٍ تيش ثلٌذتش ثبص وٌيذ  -11-2

چٌبًچِ خكش توبس تيش وَتبّتش ثب سين پبييٌ  تيش جذيذ ثٌْگبم خبسج وشدى :  احتیاط

آى ٍجَد داضتِ ثبضذ جْت ايوٌ ، لجل اص خبسج وشدى تيش وَتبّتش سأس آى سا ثيِ      

 .اًذاصُ اي وِ احتوبل توبس ٍجَد ًذاضتِ ثبضذ ثب اسُ ثجشيذ

 

 

 

سین پاییٌي را تاال آٍردُ تا ّن سغح تا سًجیز هقزُ ي 

 تیز مَتاّتز ضَد

هقزُ ّا ٍسیوْا اًتقال دادُ ضذُ ٍ تیزمَتاّتز تزاي 

 تزداضتي آهادُ است
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 تیزّاي ٍاقع ضذُ در سٍایا -تعَیض هقزُ

 میلَ ٍلت            072میلَ ٍلت تا 96ٍلتاص -ضنل Hتیزّاي
ضىل لشاس گشفتِ دس صٍايب هشثَـ ثِ ييه    Hدس ايي فػل تؼَيؽ همشُ دس تيشّبي   

اص آًجبي  وِ اتػيبل  .  خف سِ فبص، ثِ قَس خالغِ هَسد ثحث ٍ ثشسس  لشاس هيگيشد

صًجيش همشُ ّب ثِ تيش هطبثِ ّن ّستٌذ جْت سبدگ  دس ضىلْبي ايي فػل فمف يه 

دسايي ػوليييبت   .  تيشًطبى دادُ ضذُ است

ثجبي گَضَاسُ ي جلَي  هيشثيَـ ثيِ        

حبهل وطط  دٍ لسوت  اص ٍغل وٌيٌيذُ   

تجْيييضات   .  ي ًين گَضِ استفبدُ هيطَد 

سىَ،گَْاسُ ي همشُ : هَسد ًيبص ػجبستٌذ اص

 .ٍ ديگش تجْيضات هتفشلِ ي ػوَه  
 ٍصل مٌٌذُ ي ًین گَضِ

 17فصل 
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 .ًوَدُ ٍ لسوت اًتْبي  سين گيشّب سا دس داخل گيشُ ّبي هشثَقِ لشاس دّيذ 

ثب لغضاًذى سين گيشّب دس داخل  گيشُ ّبي صيي ثِ قشف ثبال ، گَْاسُ سا همبثل   -4-3

 .صًجيش همشُ لشاس دادُ ٍ سپس گيشُ ّبي ّش دٍ صيي سا هحىن ثجٌذيذ 

 تاس مزدى سین -2

پيچْبي لشاس گشفتِ دس پطت گَضَاسُ ي ػمج  حبهل وطط  دٍ لسوت  سا ثب   -4-1 

استفبدُ اص يه آچبس هحىن ثستِ تب ؾوي ثشداضتي وطص سين اص سٍي همشُ ، وطيص  

 . ثِ حبهل وطط  دٍ لسوت  هٌتمل ضَد

اضپيل اتػبل هبدگ  ٍ گَضتىَث  گيشُ ي سين سا ثَسيلِ ي اضيپيييل ويص           -4-2

 .  ثيشٍى ثىطيذ 

گيشُ ي سين سا ثَسيلِ ي تٌظين وٌٌذُ ي هبدگ  ٍ گَضتىَث  اص صًجيش هميشُ    -4-3

دلت وٌيذ وِ دس توبم هذت ايي ػوليبت الصم است تب گشدى آخشيي هيميشُ   .  ثبص وٌيذ 

 .  سا ثَسيلِ ي چٌگه لبثل تٌظين  هحىن ًگْذاسيذ

دس غَست  وِ اتػبل گيشُ ي سيين  : تَجِ

اص ًَع سوبث  ثبضذ اثتذا  ثيَسييليِ ي             

اضپيل وص، اضپيل سا اص هيلِ سوبة ثيشٍى 

سپس ثَسيلِ ي پيچ ًگْيذاسًيذُ   . ثىطيذ 

ثِ لسيويت   . ) هيلِ سوبة سا ثيشٍى ثىطيذ

دستِ اضپيل ّب ٍ هيلِ ّبي سوبث  هشاجؼِ 

 (.ضَد 

 تزداضتي هقزُ ّا  -5

ثب گشفتي دٍ سين گيش هتيػيل ثيِ        -5-1

گَْاسُ، گيشُ ّبي ّش دٍ صييي ساضيل         

صًجيش همشُ سا ثكشف پبييي وطيذُ تب . وٌيذ
 ًصة گَْارُ ي هقزُ
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ثِ حبلت تمشيجبً ػوَدي اص تيييش آٍييضاى      

دس غَست  وِ همشُ ي آسيت دييذُ  .  ضَد

دساًتْبي صًجيش همشُ لشاس داضتيِ ثيبضيذ      

هيتَاى ثذٍى ايٌىِ صًجيش همشُ سا ثِ پبييي 

اًتمبل داد دس ّوبى ثبال آى سا تيؼيَييؽ      

دس غَست  وِ تؼذاد هيميشُ ّيبي      .  ًوَد

آسيت ديذُ صيبد ثبضٌذ ٍ الصم اسيت تيب     

. صًجيش همشُ سا ثِ پبييي تيش اًتمبل دّيييذ    

اثتذا اًتْبي ثبالي  صًجيش همشُ سا ثب قٌبة 

ثستِ ٍ سپس ثب ثشداضتي اضپيل ٍ هييليِ     

سوبة اص پيچ چطو  ًػت ضذُ ثش سٍي   

ثَسييليِ ي     .  تيش صًجيش همشُ سا ثبص وٌيذ 

( پَل  سيشٍييس    ) قٌبة ٍ لشلشُ ي ته 

 .صًجيش همشُ سا ثِ پبييي تيش اًتمبل دّيذ

صًجيش همشُ سا پس اص تيؼيَييؽ        -5-2 

همشُ ّبي آسيت ديذُ ثبال ثشدُ ٍ ثَسيليِ  

ي هيلِ سوبة ٍاضپيل آى سا ثيِ پيييچ            

چطو  ًػت ضذُ ثش سٍي تيييش ٍغيل      

 . وٌيذ

پس اص لشاس دادى صًجيش هيميشُ دس       -5-3

داخل گَْاسُ گيشُ ّبي ّش دٍ صييي سا      

ضل ًوَدُ ٍ صًجيش همشُ سا ثيَسييليِ ي      

سين گيشّب ثبال ثشدُ تب دس ٍؾؼيت اتػبل 

 تستي پیچْاي گَضَارُ ي عقثي

 تیزٍى مطیذى اضپیل اتصال هادگي ٍ گَضتنَتي
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سپيس گيييشُ      . ثِ گيشُ ي سين لشاس گيشد

 .ّبي ّش دٍ صيي سا هحىن ثجٌذيذ

 اتصال سین -9 

ثَسيلِ ي تٌظين وٌٌذُ ي هيبدگي      -6-1

ٍگَضتىَث ،گَضتىَث  آخشيي همشُ  اص   

صًجيشُ سا دس داخل هبدگ  گيشُ ي سييين   

دس ق  ايي ػوليبت ثَسيلِ ي   . لشاس دّيذ

چٌگه لبثل تٌظين گشدى آخشيي همشُ سا   

 .ثبيست  ًگْذاسيذ 

اضپيل سا ثَسيلِ ي تٌظين وٌيٌيذُ     -6-2 

ي گَضتىَث  ٍ هبدگ  دس هيحيل خيَد      

 .  لشاس دّيذ

دس غَست  وِ گيشُ ي سين اص ًَع سوبث  ثبضذ اثتذا ثَسيلِ ي پيچ ًگْذاسًيذُ  : تَجِ

هيلِ سوبة سا جب اًذاختِ ٍ سپس اضپيل سا دس هحل خَد لشاس دادُ ٍ دٍ ضيبخيِ ي     

 (.ثِ لسوت دستِ اضپيل ّب ٍ هيلِ ّبي سوبث  هشاجؼِ ضَد. )اًتْبي  آى سا ثبص وٌيذ 

 تزداضتي گَْارُ هقزُ -3

ثب ضل ًوَدى گيشُ ّبي ّش دٍ صيي سين گيشگَْاسُ سا ثِ قشف پبييي وطيييذُ      -7-1

 .تب ثِ غَست ػوَدي اص تيش آٍيضاى ضَد 

ثب ثبص ًوَدى سين گيش ّب، صيي ّبي هشثَقِ ٍگَْاسُ سا ثِ پبييي تيش اًيتيميبل        -7-2

 .دّيذ

 تزداضتي حاهل مططي دٍ قسوتي  - 8 

ثب ضل وشدى پيچْبي لشاس گشفتِ دس پطت گَضَاسُ ي ػمج ، حبهل وطط  دٍ   -8-1

لسوت  سا اص سٍي آى ثشداضتِ ٍ پس اص خبسج ًوَدى     پبيِ ّبي حبهل وطط  پبيِ 

 اًتقال سًجیز هقزُ جْت تعَیض
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 . ّب ٍ ٍغل وٌٌذُ ي ًين گَضِ سا اص سٍي سين ثشداسيذ

 . تسوِ ي اتػبل گَضَاسُ ي ػمج  ثِ تيش سا ثبص وٌيذ  -8-2 

 تزداضتي سنَ  -6

ثب ثبص ًوَدى ًشدُ قٌبث  اص سٍي سىَ ٍ ثستي قٌبة ثِ آى  تسوِ ي صًجيشي   -9-1

 . سىَ سا  اص تيش ثبص وٌيذ 

 .پس اص پبييي آٍسدى سىَ ، قٌبة سا اص سٍي سىَ ثبص وٌيذ  -9-2

 .تجْيضات ثبليوبًذُ سا اص سٍي تيش ثشداضتِ ٍثِ پبييي آى اًتمبل دّيذ  -9-3
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 تزجْاي آٍیشي  -تعَیض هقزُ 

 میلَ ٍلت  083میلَ ٍلت تا  96ٍلتاص  -خغَط سِ فاس
ثكَس ًوًَِ دس ايي فػل سٍش تؼَيؽ همشُ دس ثشجْبي اتىبي  اص يه خف سِ فبص  

ضىل ًخست ايي فػل سٍش تؼَيؽ همشُ دس 9.      ثب ٍلتبط ثبال ضشح دادُ ه  ضَد 

ويلَ ٍلت سا ًطبى هيذّذ ٍ اضىبل ثبليوبًذُ ًطيبى دّيٌيذُ ي سٍش             69خكَـ 

دستَسالؼولْبي ضشح دادُ ضيذُ    .  ويلَ ٍلت هيجبضذ    287تؼَيؽ همشُ دس خكَـ 

دس ايي فػل سا ثِ قَس هطبثِ هيتَاى دس سبيش خكَـ ثب ٍلتبط ثبال تش ثىبس ثشد ثيجيض     

. ايٌىِ دس ايي ًَع ٍلتبطّب اص تجْيضات ثب قَل ٍلكش ثضسگتش اسيتيفيبدُ هيييطيَد             

صيي ّبي سين گيش اص ًَع ثشج،          سين گيش ّيب،  :  تجْيضات هَسد ًيبص ػجبستٌذ اص

چَثْبي ساثف، لشلشُ ّبي جشاثمبل، گَْاسُ ي همشُ، سىَ ٍديگش تجْيضات هتفشلِ ي 

 .ػوَه 

 12فصل 
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 میلَ ٍلت  96 –دستَرالعول 
 ًصة چَب راتظ -1

يه چَة ساثف دس ًضديىي  ٍدس       -1-1

يه قشف صًجيش همشُ ي آسيت ديذُ ثيِ  

 .سين ٍغل ًوبييذ

دس فبغلِ اي ثبالتش اص چَة ساثيف    -1-2

يه لشلشُ ي جشاثمبل ثش سٍي دول ًػت 

ًوَدُ تب ثؼذ اصآصاد ضذى سين ثتَاًيذ آى   

 . سا ًگْذاسيذ

سش ديگش لشلشُ ي جشاثمبل سا دس       -1-3

داخل حلمِ ي اًتْبي  چَة ساثف ليالة  

 .وٌيذ 

 ًصة سیي  -0

اًذو  پبييي تش اص سيو  وِ لشاس است آى 

سا اًتمبل دّيذ يه صيي سين گيش اص ًيَع    

 5/7يب  3/6) ايٌچ  3يب  5/2ثشج ثب گيشُ ي 

ثيِ  . )  ثِ دول ٍغل ًيويبييييذ    ( سبًت  هتش

لسوت صيي ّبي سين گيييش هيشاجيؼيِ          

 (.ضَد 

 ًصة سین گیز تاالتز  -7

دس ًضديى  چَة ساثف يه سييين     -3-1

گيش ثبالثش ثب لكشي هٌبست ثب گيييشُ ي       

صيٌ  وِ دس ثبال ًػت ًوَدُ ايذ ثِ سييين   

 اتصال چَب راتظ تِ سین

 ًصة سیي سین گیز
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 . ٍغل وٌيذ

لسوت اًتْبي  سين گيش ثبالثيش سا      -3-2

دس داخل گيشُ ي صيي لشاس دادُ ٍ آى سا     

 .هحىن ثجٌذيذ 

 تاس مزدى سین  -2

ثب وطيذى قٌبة لشلشُ ي جشاثميبل    -4-1

هتػل ثِ چَة ساثف لسوت  اص ٍصى سين 

 .ثَسيلِ ي چَة ساثف ًگْذاضتِ هيطَد

ثشاي ثبال ثشدى سين گيييش ثيبالثيش         -4-2

.هيتَاى اص لشلشُ ي جشاثمبل استفبدُ ًوَد 

 (.ثِ لسوت سين گيشّب هشاجؼِ ضَد)

ثَسيلِ ي چٌگه لبثل تيٌيظييين         -4-3

گشدى اٍليي همشُ ي هتػيل ثيِ سييين         

ساگشفتِ ٍ ثَسيلِ ي اضپيل وص، اضپيييل   

اتػبل گَضتىَث  همشُ سا اص هبدگ  گيشُ 

اضپيل سا ًجبيسيتي    .  ي سين ثيشٍى ثىطيذ

 .وبهالً اص هحل خَد ثيشٍى وطيذ

ثب وطيذى قٌبة  لشلشُ ي جشاثمبل  -4-4

هتػل ثِ چَة ساثف ٍ ثب حشوت سييين     

گيش ثبالثش توبم ٍصى سييين سا اص سٍي           

 .صًجيش همشُ آصاد ًوبييذ

گيشُ ي سين سا ثَسيلِ ي تٌظييين     -4-5

وٌٌذُ گيشفيتيِ ٍ اتػيبل هيبدگي  ٍ                 

 اتصال سین گیز تاالتز تِ سین

 قزار دادى سین گیز تاالتز
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گَضتىَث  سا ثَسيلِ ي چٌگيه ليبثيل      

ثشاي ايٌيىيبس اص ليالة        .  تٌظين ثبص وٌيذ

 .داس  ًيض هيتَاى استفبدُ ًوَد

 اتصال سین  -5

جْت جلَگيييشي اص ثيشخيَسد           -5-1 

صًجيش همشُ ثِ سين آى سا ثيَسييليِ ي          

سپيس ثيب     .  چٌگه لبثل تٌظين ًگْذاسيذ

ضل ًوَدى  قٌبة لشلشُ ي جيشاثيميبل        

هتػل ثِ چَة ساثف سين سا ثِ هحل  وِ 

 .اص لحبل ايوٌ  هٌبست ثبضذ اًتمبل دّيذ

قٌبة لشلشُ ي جشاثمبل سا پس اص     -5-2

 آساد مزدى اضپیل اتصال هادگي ٍ گَضتنَتي اتصال چٌگل قاتل تٌظین تِ هقزُ ي پاییٌي

 تاس مزدى هقزُ اس گیزُ ي سین
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 .اًتمبل سين  هْبس ًوبييذ 

 تعَیض هقزُ ّاي آسیة دیذُ-9

دس غَست  وِ ثخَاّيذ يه هميشُ    -6-1 

اص صًجيش همشُ سا تؼَيؽ ًوبييذ ثَسييليِ   

ي لالة داس  يب چٌگه لبثل تيٌيظييين     

صًجيش همشُ سا ثِ قشف دول ثشدُ تيب دس      

دستشس يى  اص وبسگشاى ويِ دس ثيبالي       

دس غَستي  ويِ     .  دول ايستبدُ لشاس گيشد

همشُ ي آسيت ديذُ دس اًتْبي صًجيشهميشُ   

لشاس داضتِ ثبضذ گشدى همشُ سا ثَسيلِ ي   

چٌگه لبثل تٌظين گشفتِ ٍ سپس ثَسيلِ 

ي اضپيل وص، اضپيل اتػبل هيبدگي  ٍ       

دس غَستي   .  گَضتىَث  سا ثيشٍى ثىطيذ 

وِ ؾشٍست داسد تب ول صًيجيييش هيميشُ        

تؼَيؽ ضَد ثب پيچبًذى قٌبة ثيذٍس آى    

اتػبل همشُ ي ثبالي  سا اص دويل آصاد          

 .ًوبييذ 

ثَسيلِ ي قٌبة ٍ لشلشُ ي تيه      -6-2

همشُ يب صًجيش     هميشُ  (  پَل  سشٍيس ) 

ي آسيت ديذُ سا ثِ  پبييي دول اًيتيميبل    

 .دّيذ 

 ًصة هقزُ ّا -3

دس غَست  وِ توبم صًجيش همشُ سا   -7-1 

 اًتقال سین تِ هحلي هٌاسة

 تعَیض هقزُ ي آسیة دیذُ
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ثِ پبييي دول اًتمبل داديذ ، پس اص تؼَيؽ صًجيش همشُ ثَسيلِ ي قٌبة ٍ لشلشُ ي   

 .آى سا ثبال ثشدُ ٍ دس ّوبى هحل لجل  ثِ دول ًػت ًوبييذ(پَل  سشٍيس )ته   

دس غَست  وِ يى  اص همشُ ّب آسيت ديذُ ثبضذ پس اص اًتمبل صًجيش همشُ ثيِ    -7-2 

پس اص تؼَيؽ همشُ، صًجيش سا ثِ ّوبى هحل لجل  .  قشف دول آى سا تؼَيؽ ًوبييذ 

اًتمبل دادُ ٍ ثَسيلِ ي تٌظين وٌٌذُ ي هبدگ  ٍ گَضتىَث  استجبـ آى سا ثيب دييگيش        

 . سپس اضپيل سا وبهالً دس هحل خَد لشاس دّيذ .همشُ ّب ثش لشاس وٌيذ

 اتصال سیوْا -8 

 . صًجيش همشُ سا ثَسيلِ ي چٌگه لبثل تٌظين ًگْذاسيذ -8-1

ثَسيلِ ي لشلشُ ي جشاثمبل هتػل ثِ چَة ساثف، سين سا دس ٍؾؼيت اتػيبل    -8-2

 .ثِ صًجيش همشُ لشاس دّيذ

گيشُ ي سين سا ثَسيلِ ي تٌظين وٌٌذُ ي هبدگ  ٍگَضتىَث  گشفتِ ٍ اتػيبل    -8-3

 .آى سا ثب آخشيي همشُ ي صًجيشُ ثشلشاس وٌيذ

لسوت  اص ٍصى سين سا ثب ضل ًوَدى قٌبة لشلشُ ي جشاثمبل هتػل ثِ چَة   -8-4 

ساثف ثِ صًجيش همشُ اًتمبل دادُ ٍ پس اص لشاس دادى اضپيل ثَسيلِ ي تٌظين وٌٌيذُ ي    

 . گَضتىَث  ٍ هبدگ  آى سا وبهالً دس هحل خَد لشاس دّيذ

توبم ٍصى سين سا ثب ضل ًوَدى گيشُ ي صيي سين گيش ثبالثش ٍ قٌبة   لشليشُ    -8-5 

 .ي جشاثمبل آصاد ًوَدُ تب  سين ثَسيلِ ي صًجيش همشُ ًگْذاضتِ ضَد

 . توبم تجْيضات سا اص سٍي دول ثبص ًوَدُ ٍ ثِ پبييي آى اًتمبل دّيذ -8-6

 میلَ ٍلت  083 -دستَرالعول 
 ًصة سنَ ٍ قزقزُ ي جزاثقال    -1

سىَ يب پلِ لالث  سا دس هحل  اص دول ًػت ًوبييذ وِ يى  اص وبسگشاى ثتَاًذ   -1-1

ثَسيلِ ي سين گيشّب ٍ چَثْبي ػوَه  ثِ سين دستشس  داضتِ ثبضذ قٌبة ًشدُ اي 

آى سا ثيِ    ( پَل  سشٍيس) سا ثِ سىَ ٍغل ًوَدُ ٍ ثَسيلِ ي قٌبة ٍ لشلشُ ي ته 
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 . دول هْبس وٌيذ

دس غَست استفبدُ اص پلِ لالث ، ثبيست  آى سا ثَسيلِ ي قٌبة ثِ دول يب ثيِ      -2-1

 .ضيئ ثبثت  دس پبييي دول هْبس ًوَد تب ثِ حبلت ثبثت  پلِ ًگْذاضتِ ضَد

 ًصة چَتْا ي راتظ  -0

دس غَست ًػت جبهپش ثيش    .  يه چَة ساثف ثِ ّش قشف سين ٍغل ًوبييذ   -2-1

. سٍي سين ، چَثْبي ساثف سا ًضديه ثِ لسوت اًتْبي  دهپش ، ثِ سين ٍغل ًوبييذ   

قَل چَثْبي ساثف ثشاي وبس ثب چٌيي ٍلتبطي ثبيذ هٌبست ثبضٌذ تب ثب ايجبد يه سك           

 .ايضٍ السيَى ثبال ، وبسگشاى ثتَاًٌذ دسثبالي دول ثذٍى ّيچگًَِ خكشي وبسوٌٌذ 

ًحَُ ي اتػبل چَة ساثف ثِ سين ٍ اتػبل چَة ساثف ثِ جه صًجيش ليشاس    : تَجِ

 .گشفتِ ثش سٍي دول دس ضىل پبييي  ًطبى دادُ ضذُ است 

ثِ حلمِ ي اًتْبي  ّش يه اص چَثْبي ساثف يه قٌبة ٍغل ًوَدُ ٍ پس اص ػيجيَس   

قٌبة اص داخل ضيبس لشلشُ ي ًػت ضذُ ثش سٍي اًتْبي وشاس آسم آى سا ثِ ليالة    

ثذيي تشتيت يه فبغلِ ي ايوٌ  هٌبست ثٌْگبم پيبييييي      .  جه صًجيش ٍغل ًوبييذ

دس اغلت هَاسد هيتَاى ّش يه اص حلمِ ّبي اًتيْيبيي     . آٍسدى سين ايجبد خَاّذ ضذ

چَثْبي ساثف  سا ثذٍى استفبدُ اص قٌبة هستميوًب ثِ لالة سش آصاد جيه صًيجيييش         

چٌيي ًحَُ ي اتػبل  دس ضىلْبي ثؼذي ايي فػل ًطيبى دادُ ضيذُ       .  هتػل ًوَد 

 .است 

يه قٌبة ثب قَل هٌبست سا ثِ ّش يه اص حلمِ ّبي اًتْبي  چَثْيبي ساثيف       -2-2

 .ٍغل ًوَدُ  ٍ سش ديگش قٌبة سا جْت اتػبل آى ثِ لالة جه صًجيش حلمِ وٌيذ

 ًصة گَْارُ ي هقزُ  -7 

گَْاسُ سا دس اهتذاد صًجيش همشُ لشاس دادُ ٍ ثَسيلِ ي قٌبة هتػل ثِ جيليَ       -3-1

دس غَست  وِ قَل صًجيشُ اص قيَل گيْيَاسُ        .  ثشاًتْبي  آى سا ثِ دول هْبس ًوبييذ 

همشُ ي هتػل ثِ گييشُ ي    ) ثيطتش ثبضذ گَْاسُ سا تب آخشيي همشُ ي اًتْبي  صًجيشُ  
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 .پبييي ثيبٍسيذ( سين 

يه چَة ساثف ثِ ّش يه اص دٍ       -3-2

سش هيلِ ي لشاس گشفتِ ثش سٍي جيليَثيش      

اًتْبي  گَْاسُ ٍغل ًوَدُ ٍ ثَسيلِ ي   

قٌبة حلمِ ي اًتْبيي  ّيش دٍ سا ثيِ            

دس غيَستي  ويِ         .  يىذيگش هْبس ًوبيييذ 

چَثْبي ساثف ثَسيلِ ي يى  اص وبسگيشاى  

دس ثبال ٍ ثب استيفيبدُ اص ليالة داسي            

ًگْذاضتِ ضَد، هيتَاًذ ووه هالحظِ اي 

ثِ وبسگش لشاس گشفتِ ثشسٍي سىَ جيْيت   

 .ّذايت چَثْبي ساثف ثبضذ

پس اص لشاس دادى لالة     ليشليشُ     -3-3

ي جشاثمبل ثِ قٌبة هتػل ثِ دٍ سش حلمِ ي اًتْبي  چَة ساثف، قٌبة سا ثِ اًذاصُ 

 .ي وبف  وطيذُ تب گَْاسُ دس همبثل صًجيش همشُ ثِ آساه  لشاس گيشد 

 تاس مزدى سین -2 

ثَسيلِ ي اضپيل وص ، اضپيل اتػبل هبدگ  ٍگَضتىَث  همشُ ي اًيتيْيبيي          -4-1

 .صًجيشُ سا آصاد وٌيذ 

جه صًجيشّب سا هحىن ًوَدُ تب ؾوي ثشداضتي وطص سين اص سٍي صًيجيييش      -4-2

همشُ ٍ ثب ايجبد ضىن هٌبست ثِ ضوب ايي اهىبى سا ثذّذ تب ثتَاًيذ اتػبل هيبدگي  ٍ     

 .گَضتىَث  سا ثشاحت  آصاد ًوبييذ 

ثَسيلِ ي تٌظين وٌٌذُ ي اتػبل هبدگ  ٍ گَضتىَث  همشُ ي اًتْبي  صًجييشُ    -4-3

گشدى آخشيي همشُ سا جْت سَْلت ثَسيلِ ي چٌگه لبثيل تيٌيظييين        .  سا ثبص وٌيذ

 . ًگْذاسيذ

 ًصة گَْارُ ي هقزُ
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ثب ضل وشدى جه صًجيشّب سين سا ثِ اًذاصُ ي وبف  پبييي آٍسدُ تب ثْيٌيگيبم      -4-4 

 .خبسج وشدى صًجيش همشُ اص ٍؾؼيت ػوَدي اص توبس آى ثب سين جلَگيشي ضَد

قٌبة لشلشُ ي جشاثمبل هتػل ثِ چَثْبي ساثف سا وطيذُ تب صًجيش هيميشُ دس       -4-5

هحل  وِ وبسگش ايستبدُ ثش سٍي سىَ ثتَاًذثَسيلِ ي چَثْيبي ػيويَهي  ثيِ آى            

 دستشس  داضتِ ثبضذ

 تعَیض هقزُ ي آسیة دیذُ -5 

 .ثَسيلِ ي اضپيل وص، اضپيل آخشيي همشُ سا آصاد وٌيذ  -5-1 

ثَسيلِ ي چٌگه لبثل تٌظين گشدى آخشيي همشُ سا گشفتِ ٍ آى سا اص ثمييِ ي      -5-2

دس غَست  وِ فمف همشُ ي اًتْبي  آسيت دييذُ ثيبضيذ آى سا          .  همشُ ّب جذا وٌيذ 

 . هيتَاًيذ ثذٍى ثبص وشدى سبيش همشُ ّب تؼَيؽ ًوبييذ 

دس غَست  وِ همشُ ي آسيت ديذُ دس ٍ سف يب دس لسوت اًتيْيبي ثيباليي        :  تَجِ

صًجيش همشُ سا ثبالثشدُ تب دس دستشس وبسگيش ايسيتيبدُ دس        .  صًجيشُ لشاس داضتِ ثبضذ 

سپيس هيميشُ ي        .  ثبالي دول لشاس گيشد

 .آسيت ديذُ سا تؼَيؽ ًوبييذ 

گشدى همشُ ي جذيذ سا    ثَسيليِ    -5-3

ي چٌگه لبثل تٌظين گشفتِ ٍ آى سا ثيِ    

اضيپيييل سا      .   صًجيش همشُ ٍغل ًوبييذ   

ثَسيلِ ي تٌظين وٌٌذُ وبهالً دس هيحيل       

 .خَد لشاس دّيذ

 اتصال سین -9

قٌبة لشلشُ ي جشاثمبل هتػل ثِ   -6-1 

چَثْبي ساثف ًگْذاسًذُ ي گيْيَاسُ سا       

ضل ًوَدُ تب گَْاسُ ثِ حبلت ػوَدي اص   
 تعَیض هقزُ ي آسیة دیذُ
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 .دول آٍيضاى ضَد

ثب ثستي جه صًجيشّيب سييين سا                  -6-2

ثب ًذاصُ اي ثبال ثشدُ تيب اهيىيبى اتػيبل         

گَضتىَث  همشُ ٍ هبدگ  گيشُ ي سييين     

سپس ثَسيلِ ي تٌظين .  ٍجَد داضتِ ثبضذ

وٌٌذُ اتػبل هبدگ  ٍ گَضيتيىيَثي  سا       

دس غَست لضٍم ثَسييليِ ي     .  ثشلشاسوٌيذ

چٌگه لبثل تٌظين گشدى آخشيي همشُ سا   

 .ًگْذاسيذ

گبّ  اٍلبت هوىي است تيب ثيِ       :  تَجِ

دسست دس ًضديى  ًمكيِ  )يه قشف سين 

يه سييين     (  ي اتػبل سين ثِ صًجيشهمشُ

 . گيش يب چَة ساثف ٍغل ًوبييذ

 .اضپيل سا ثَسيلِ ي تٌظين وٌٌذُ وبهالًدس هحل خَد لشاس دّيذ -6-3

 .جه صًجيش ّب سا ضل ًوَدُ تب سين ثَسيلِ ي صًجيشهمشُ ًگْذاضتِ ضَد -6-4 

 .وليِ ي تجْيضات سا اص سٍي دول ثبص ًوَدُ ٍ ثِ پبييي آى اًتمبل دّيذ -6-5

آخشيي ضىل ايي فػل ثبص وشدى صًجيش همشُ اص يه خف فطبس ؾيؼيييف سا      :  تَجِ

دس ايي ػوليب ت ثشاي ًگْذاضتي چَثْبي ساثف آٍيضاى هيتَاى اص جيه    .  ًطبى هيذّذ

. صًجيش ٍ ّوچٌيي ثشاي دستشس  ثِ لسوت اًتْبي  صًجيشُ اص سىَ استفيبدُ ًيويَد     

ديگش ػوليبت اًجبم ضذُ اسبسًب هطبثِ ثَدُ ثجض ايٌىِ ثجبي استفبدُ اص ليشليشُ ي         

 . جشاثمبل جْت ثبالثشدى صًجيش همشُ هيتَاى آى سا ثَسيلِ ي دست ثلٌذ وشد

 

 

 تاس مزدى سًجیز هقزُ تَسیلِ ي پلِ
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 تغییز تیز اتنایي تِ تیز دٍتل هواسي 

 میلَ ٍلت  07خغَط سِ فاس تا ٍلتاص 
ثيب اسيتيفيبدُ       ) دس ايي فػل ثب سٍش تغييش يه تيش اتىبي  ثِ يه تيش دٍثل اًتْبي    

( اصتجْيضات خف گشم ٍ سػبيت دستَس الؼولْبي  وِ دس فػَل لجل  ثيبى ضذُ ثَدًذ

وين  ) اگش چِ دس هشاحل اجشاي ايي سٍش هيتَاًين تغييشات ًسجتيبً    .  آضٌب خَاّيذ ضذ

صيبدي اًجبم دّين ٍل  ثبيذ ثِ ايي ًىتِ تَجِ وشد تغييشات دادُ ضذُ ثبيستي   (  ٍثيص

 .ثب دلت ٍثذٍى تذاخل ثب سبيش وبسّب غَست گيشد

اص آًجبئيىِ دس سٍش جبًج ، فؿبي هٌبست جْت وبس ثش سٍي تيييش ٍجيَد داسد،          

 .هؼوَالً استفبدُ اص ايي سٍش ثْتش اص سٍضْبي ديگش است

ثبصٍي ووى  ، سين گيشّب ، صييي سييين      :  تجْيضات اغل  هَسد استفبدُ ػجبستٌذ اص  

، چيَثيْيبي    (  قٌبة ٍلشلشُ ي ته) گيش، لشلشُ ي جشاثمبل ، سين ثش ، پَل  سشٍيس

 15فصل 
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گيشُ ، گيشُ ّبي لَالي  ٍديگش تجْييضات  

 .هتفشلِ ي ػوَه  

 دستَر العول                                                     
 ایجاد فضاي السم تزاي مار -1

ثب استفبدُ اص سٍش جبًج  ضشح دادُ ضذُ 

دسلسوت تؼَيؽ همشُ، وٌسَل يب تيش دس 

خكَـ سِ فبص ثب همشُ ي سَصً ، ّش سِ 

سين سا ثِ هحل  وِ اص لحبل ايوٌ  جْت 

 .  اًجبم وبس هٌبست ثبضذ هٌتمل ًوبييذ

ثشاي ًػت وٌسَلْيبي دٍثيل ٍ         -1-2

تسوِ ّبي حبيل آى، ثبيست  ثيِ هيحيل      

ًػت صيي ّب ٍ ّوچٌيي ثبصٍي وويىي    

تَجِ داضت تب فؿبي ثيطتشي ثٌْگبم وبس 

دس غيَست    .  ثش ثبالي تيش داضتِ ثبضيييذ  

ٍجَد سين ًَل، آى سا ثِ يه قشف تيييش   

وطيذُ ٍسپس ثب قٌبة آى سا هحىن هْبس 

دس غيش ايي غَست آى ساثِ قيشف    .  وٌيذ

پبييي آٍسدُ ٍ ييب ثيب سٍويص اييويٌي              

 .ثپَضبًيذ 

 ًصة مٌسَل دٍتل        -0

لجل اص ًػت وٌسَلْب ثش سٍي تيش، هيميشُ   

ّب ٍ گيشُ ّبي اًتْبي  هتػل ثِ آى سا ثيش  

 . سٍي صهيي آهبدُ وٌيذ 

 ًگْذاضتي سیوْا تَسیلِ ي تاسٍي موني ٍ سین گیزّا

ٍتل ٍ هقزُ ّا  ًصة مٌسَل د



 دستور العمل ها 

 

143  

ثب ثشداضتي وٌسَل لذيو  اص سٍي تييش ،    

وٌسَلْبي دٍثل سا ثجبي آى ًػت وٌييذ  

هيلِ همشُ ّب ٍ همشُ ي اتػبل جبهپش سا ثب 

سيوْبي اغل  هشثَقِ ثش سٍي وٌيسيَل   

 .دٍثل ًػت ًوبييذ 

 ًصة قزقزُ ّاي جزاثقال                  -7 

يه لشلشُ ي جشاثمبل ثِ ّش يه اص گيشُ  

ّبي اًتْبي  سيو  وِ  ثَسيلِ ي سييين     

 . گيشّب ًگْذاضتِ ضذُ لالة وٌيذ 

 هْار مزدى هَقت سین -2

دس لسوت اًتْبي  وٌسَل،   هميشُ    -4-1

ي سَصً  هخػَظ اتػبل جبهپش سيو  

ّشچٌذ وِ ثكَس ّيويضهيبى    .  سا وِ ثَسيلِ ي سين گيشّب ًگْذاضتِ ضذُ ًػت ًوبييذ

هيتَاى ّش سِ همشُ ي سَصً  هخػَظ جبهپش سين ّبي هشثَقِ سا ٍغل وشد ٍلي   

تَغيِ هيطَد وِ جْت جلَگيشي اص اصدحبم تجْيضات دس هحذٍدُ ي وبس ّش ويذام    

 . سا دس غَست لضٍم ًػت ًوبييذ 

ثبالتش اص ( سبًت  هتش  15) ايٌچ  6ثَسيلِ ي سين گيش ّب سين سا تب استفبع تمشيجبً   -4-2

همشُ ي سَصً  جبهپش ثشدُ ٍسپس ثب احتيبـ ٍ ثب دلت وبهل آى سا پبييي آٍسدُ تب دس   

 .داخل ضيبس همشُ لشاس گيشد

ثب وطيذى سين گيش ثبالثش ثِ قشف پبييي سين سا هَلتًب ثِ هيميشُ ي سيَصًي            -4-3

ػول اغل  وشدى هَلت سين ثبيذ ثِ اًذاصُ اي هحىن .  هخػَظ جبهپش اغل  وٌيذ 

 . ٍ هكوئي ثبضذ تب اص لغضيذى سين ثِ خبسج اص ضيبس همشُ جلَگيشي ًوبييذ 

 . سين گيشّبي ثبالثش ٍ ًگْذاسًذُ سا اص سٍي سين ثشداسيذ  -4-4

 اًتقال سین تِ هقزُ ي جاهپز
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 تزداضتي مطص اس رٍي سین   -5

ثب استفبدُ اص چَة اغيلي ، ييه          -5-1

گيشُ ي لَالي  دس يه قيشف ويٌيسيَل       

دٍثل ٍ دس فبغلِ اي وِ جب ثشاي ػيويل   

لشلشُ ي جشاثمبل ٍجَد داضتِ ثبضيذ ثيِ     

ثِ لسوت گيشُ ّبي . )  سين ٍغل ًوبييذ

 . (لَالي  هشاجؼِ ضَد 

يه گيشُ ي لَالي  ديگش دسسيت      -5-2

دس قشف ديگش وٌسَل دٍثل ٍ تمشيجبً ثيب    

ّوبى فبغلِ اي وِ گيشُ ي لَالي  اٍل سا 

 . ًػت ًوَدُ ايذ ثِ سين ٍغل وٌيذ

لشلشُ ي جشاثمبل هتػل ثِ ّش يه   -5-3

اص صًجيش همشُ ّبسا ثِ ٍسيلِ ي چيَة      

اغل  يب ديگش ٍسيلِ ي هطبثِ ، ثِ گيييشُ   

 . ّبي لَالي  هشثَقِ لالة وٌيذ 

 ًصة جاهپز هَقت -9

جبهپش هَلت سا ثب قَل  هٌبست ٍ    -6-1

گيشُ ّبي خف گشم هشثَقِ جْت اتػبل 

ثِ قشف ديگش گيشُ ي ليَاليي  آهيبدُ          

 . ًوبييذ 

گيشُ ّب سا دس ّش دٍ قشف جبهپيش    -6-2

هَلت ثَسيلِ ي چَة گيشُ ثيِ سييين        

 . ٍغل ٍهحىن ًوبييذ

 ًصة گیزُ ّاي لَالیي ٍ قزقزُ ّاي جزاثقال

 هْار مزدى جاهپز هَقت
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ثِ ٍسف جبهپش، يه سييين گيييش         -6-3

ٍغل ًوَدُ ٍثب استفبدُ اص يه سين گييش  

ًگْذاسًذُ آى سا دس فبغيليِ اي ويِ اص          

. لحبل ايوٌ  هٌبست ثبضذ هْبس ًوبييييذ     

لسوت اًتْبي  سين گيش ًگيْيذاسًيذُ سا      

دسداخل گيشُ ي صيي ًػت ضذُ ثش سٍي 

 . تيش لشاس دادُ ٍ گيشُ سا هحىن ثجٌذيذ 

 تزیذى ٍ تستي سین        -3

هحل هٌبسج  اص سين سا ثيشاي ثيشييذى          

لسوت هَسد ًظش جْيت  .  اًتخبة ًوبييذ 

اتػبل ثِ گيشُ ي اًتْبي  ثبيست  اص قيَل  

دس غيَستي  ويِ      .  وبف  ثش خَسداس ثبضذ

سين سا اص ٍسف جبهپش لكغ ًوبييذ هوىي است قَل سين جْت اتػبل ثِ گيييشُ ي     

ثٌبثشايي تَغيِ هيطَد وِ اثتذا سين سا ثب قَل هٌبست لكغ وشدُ ٍ   . اًتْبي  صيبد ضَد

ثِ يى  اص گيشُ ّبي اًتْبي  ٍغل ٍ سپس قشف ديگش سا ًيض ثِ سٍش فَق ثِ ديگيش  

 . گيشُ ي اًتْبي  ٍغل وٌيذ 

دس دٍ قشف هحل  وِ ثبيذ لكغ ضَد ٍثِ فبغلِ ي وو  اص يىذيگش دٍ ػذد چيَة   

جْت جلَگيشي اص جوغ ٍحلمِ ضذى سين ٍ ّيويچيٌيييي      .  گيشُ ثِ سين ٍغل وٌيذ

جلَگيشي اص توبس آى ثب وٌسَل يب ديگش تجْيضات  ثِ ٌّگبم لكغ، ايي دٍ چيَة      

 . گيشُ ثبيست    ثَسيلِ ي يه يب دٍ تب اص وبسگشاى هحىن ًگْذاضتِ ضَد 

 . ثَسيلِ ي سين ثش سين سا دس هحل هَسد ًظش لكغ وٌيذ

دس حبل  وِ يى  اص دٍ اًتْبي سين سا ًگِ داضتِ ايذ اًتْبي ديگش سا ثِ وويه    -7-4

سپس سين سا دس داخل .  چَة گيشُ ٍ يب اًجشدست ٍ يب ّش دٍ، خن وٌيذٍ ضىل دّيذ

 تزیذى سین
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گيشُ ي اًتْبي  لشاس دادُ ٍ ثِ ٍسيليِ ي    

ثِ ايي ًىتِ تَجيِ  . آچبس آًشا هحىن وٌيذ 

داضتِ ثبضيذ وِ اًتْبي سين تيب ّيٌيگيبم       

هحىن ًوَدى آى دس داخيل گيييشُ ي            

 . اًتْبي  ًجبيست  آصاد ٍ يب ضل ثبضذ 

فلص سين سا لجل اص هحىن ويشدى    : تَجِ 

اًتْبي سين دس داخل گيشُ ّبي اًتْيبيي ،   

چٌبًچِ فلص سين ثييص اص    . ثشسس  وٌيذ 

حذ هؼوَل ٍ يب ووتش اص آى ثيبضيذ ثيب          

وطيذى ٍ يب آصاد وشدى قٌبة لشلشُ ّيبي  

جشاثمبل هتػل ثِ سين فلص سين سا دس     

حبلت هؼوَل خَد لشاس دادُ ٍ سيپيس       

اًتْبي سين سا دس گيشُ ي اًتْبي  هحىين  

 . وٌيذ 

ثشاسبس سٍش ضيشح دادُ ضيذُ         -7-4

اًتْبي ديگش سين سا دس داخل گيييشُ ي       

اًتْبي  وٌسَل همبثل لشاس دادُ ٍ هحيىين   

 . وٌيذ 

دس غَست  وِ ثؼذ اصهحىن ًوَدى   -7-5

اًتْبي سين دس داخل گيشُ ّبي اًتيْيبيي     

قَل سين اص دٍ اًتْب صيبد ضَد ثَسيلِ ي 

چَة گيشُ ٍ ثب ًگيْيذاضيتيي لسيويت         

 اًتْاي دیگز -تزیذى سین  

 اتصال سین تِ گیزُ ي اًتْایي



 دستور العمل ها 

 

147  

 . اًتْبي  سين، قَل اؾبف  آى سا ثجشيذ 

 ًصة جاهپز دائن  -8

جْت ثشلشاسي اتػبل دائن، يه جبهپش ثب قَل هٌبست  اًتخبة ٍ ثِ ّش ييه      -8-1

 . اص دٍ سش آى يه گيشُ ي اًتْبي  ٍغل وٌيذ 

ثَسيلِ ي چَة گيشُ جبهپش سا دس هحل هٌبسج  ًگْذاضتِ ٍ سپس ثَسيلِ ي    -8-2

ثشاسيبس سٍش    .  چَة گيشُ ي ديگشي    گيشُ ي خف گشم سا ثِ سين ٍغل ًوبييذ

گيشُ ّبي خف گيشم سا    .  فَق گيشُ ي خف گشم قشف ديگش سا ًيض ثِ سين ٍغل وٌيذ

 . ثِ فبغلِ ي اًذو  اص گيشُ ّبي اًتْبي  ثبيست  ثِ سين ٍغل ًوَد 

دس حبل  وِ يى  اص وبسگشاى   ثَسيلِ ي چَة گيشُ جبهپش سا دس داخل ضييبس    -8-3

همشُ ي جبهپش ًگْذاضتِ ، وبسگش ديگش ثَسيلِ ي چَة اغل  جبهپش سا ثيِ هيميشُ        

 ( . اغل  وٌذ . ) ثجٌذد

 آساد مزدى سین                   -6

وطص سا ثبدلت ٍ ثب احتيبـ ٍ ثيِ      -9-1

آساه  اص سٍي لشلشُ ّبي جشاثمبل هتػيل  

پيس اص    .  ثِ گيشُ ّبي لَالي  ثيشداسييذ     

اقويٌبى اص هحىن ثستِ ضذى سيوْب ، ثيِ    

ًَثت اص سٍي گيشُ ّبي لَاليي  اتػيبل     

 . لشلشُ ّبي  جشاثمبل سا ثبص ًوبييذ 

لشلشُ ّبي جشاثمبل ٍ گييشُ ّيبي      -9-2

 . لَالي  سا اص سٍي سين ثشداسيذ 

ثب ضل ًوَدى گيشُ ّبي جيبهيپيش        -9-3

هَلت ٍ ّوچٌيي ثَسيلِ ي چَة گييشُ،  

اتػبل آى ثِ سين سا ثبص ًوَدُ ٍ جيبهيپيش    

تاس مزدى قزقزُ ّاي جزاثقال ٍ   گیزُ ّاي لَالیي اس 
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 . هَلت سا اص سٍي سين ثشداسيذ 

 . سين گيشهتػل ثِ جبهپش هَلت سا ثشداسيذ  -9-4

 ثشيذى دٍ سين ديگش -10

ضيبس .  ثش سٍي وٌسَل دٍ ػذد همشُ ي جبهپش ثب سيوْبي اغل  ًػت ًوبييذ   -10-1

 . همشُ ّب ثبيست  ثِ هَاصات سيوْب لشاس گيشد 

سين ٍسف اص ثبصٍي وويىي  سا       -10-2

ثَسيلِ ي سين گيشّبي  ثبالثش ٍ ًگْذاسًذُ  ثِ ثبالي همشُ ي جبهپش ٍسك  اًيتيميبل    

 .دادُ ٍ آى سا ثكَس هَلت ثِ همشُ ي اغل  ٍغل ًوبييذ

جْت جلَگيشي اص توبس احتوبل  سين ثب وٌسَل ثش سٍي سين ٍسف ٍ دس      -10-3

 . قشفيي سين يه سٍوص ايوٌ  همشُ ٍسين ًػت ًوبييذ

سين وٌبسي ثبصٍي ووى  سا   ثَسيلِ ي سين گيشّبي ثبالثش ٍ ًگْذاسًذُ ثيِ    -10-4

 اتصال جاهپز هَقت تِ عزف دیگز سین ثشداضتي جبهپش هَلت
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. ثبالي همشُ ي جبهپش وٌبسي اًتمبل دادُ ٍ آى سا ثِ قَس هَلت ثِ همشُ هحىن وٌييذ    

لشلشُ ّبي جشاثمبل ٍجبهپش هَلت سا ثش اسبس سٍش ضشح دادُ ضذُ ثيشاي اٍليييي      

 . سين ثِ سين وٌبسي هتػل وٌيذ 

سين وٌبسي سا ثشيذُ ٍ ثش اسبس آًچِ وِ لجاًل تَؾي  دادُ ضيذ آى سا دس            -10-5

 . داخل گيشُ ّبي اًتْبي  هحىن وٌيذ 

جبهپش دائن سا پس اص اتػبل سين وٌبسي ثِ گيشُ ّبي اًتْبي  ًػت ٍ جبهپيش    -10-6

 . هَلت سا ثشداسيذ 

اص سٍي سين ٍسف سٍوص ايوٌ  همشُ ٍ سين سا ثشداضتِ ٍ ثيِ سٍي سييين          -10-7

جبهپش سا ثَسيلِ ي ضبخِ چشخبى هتػل ثِ چَة ػويَهي  ثيب      .  وٌبسي اًتمبل دّيذ

 .سٍوص الستيى  ثپَضبًيذ 

 تزیذى سین ٍسظ ًصة جاهپز هَقت
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سين ٍسف سا ثش اسبس سٍش ضشح دادُ ضذُ ثشاي دٍ سين ديگش ثيشييذُ ٍ       -  10-8

 . وليِ ي تجْيضات سا ثِ پبييي تيش اًتمبل دّيذ .هحىن وٌيذ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تثذیل مٌسَل تل تِ سٍج
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 تغییزتیز اًتْایي دٍتل تِ تیز هواسي 

 میلَ ٍلت    96خغَط سِ فاس تا ٍلتاص 
ثْتشيي سٍش جْت تؼَيؽ تيش دٍثل ثِ تيش هوبس  اًجبم ػىس دستَسالؼوليْيبيي     

ثيب  .  است وِ لجالً تحت ػٌَاى تؼَيؽ تيش هوبس  ثِ تيش اًتْبي  دٍثل ثيبى گيشدييذ    

تَجِ ثِ آضٌبئ  لجل ، دس ايي فػل دستَسالؼولْب سا ثكَس خالغِ هيشٍس خيَاّييين       

خَاًٌذُ دس ايي فػل هتَجِ اختالفبت جضئي  ثيييي ثيؼيؿي  اص هيشاحيل                 . وشد 

دستَسالؼولْبي روش ضذُ دس ايي فػل ثب دستَس الؼولْبي روش ضذُ دس فػل ليجيلي     

ثبصٍي ووى  ، سين گيشّب ، چيَثيْيبي    :  تجْيضات هَسد ًيبص ػجبستٌذ اص .  خَاّذ ضذ

، (  قٌبة ٍ لشليشُ ي تيه         )  ساثف، لشلشُ ّبي جشاثمبل ، سين ثش ، پَل  سشٍيس 

 . چَثْبي گيشُ ، گيشُ ّبي لَالي  ٍ تجْيضات هتفشلِ ي ػوَه  

 

  19فصل 
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 دستَر العول                                             
 تاس مزدى سین ًَل    -1

ثب ثبص وشدى يب ثشداضتي پيچ اتػبل دٌّذُ سين ًَل سا اص سٍي تيش ثبص وشدُ ٍ سيپيس   

 . ثَسيلِ ي پَل  سشٍيس آى سا ثِ يه قشف ٍيب ثِ پبييي تيش اًتمبل دادُ ٍهْبس وٌيذ

دس ّشغَست سين ًَل سا اص هحذٍدُ ي وبسدٍس ًوَدُ ٍ يب  ثَسيلِ ي سٍوص ايوٌ  

 . ثپَضبًيذ 

 دٍ راُ گذاضتي تز رٍي سیوْا -0

جْت ايوٌ  ّش چِ ثيطتش ثَسيلِ ي سٍوص ايوٌ  همشُ ٍسين ، سين ٍسف ٍ هيميشُ    

 . ثپَضبًيذ ( ويلَ ٍلت ثِ ثبال  23ثشاي ٍلتبطّبي ) ّبي هشثَقِ سا 

ثِ اٍليي سين وٌبسي      گيشُ ّبي لَالي  سا دس هحل  هٌبست وِ جبي وبف  ثيشاي   

دس غَست ًيبص ثِ فؿبي ثيطيتيش،   .  لشلشُ ّبي جشاثمبل ٍجَد داضتِ ثبضذ ٍغل وٌيذ

ثِ لسويت  . )  اص هجوَع لشلشُ ّبي جشاثمبل ٍ چَثْبي ساثف هيتَاًيذ استفبدُ ًوبييذ 

 .( گيشُ ّبي لَالي  هشاجؼِ ضَد 

 . جْت اقويٌبى  ثِ دٍ سش سين، يه جبهپش هَلت ٍغل ًوبييذ  

 . ثب وطيذى قٌبة لشلشُ ّبي جشاثمبل فطبس سا اص سٍي همشُ ّب ثشداسيذ 

سين سا ثَسيلِ ي چَة گيشُ ٍ گيشُ ي خف گشم ٍّوچٌيي همشُ سا ثيَسييليِ ي          

سين سا اص دٍ قشف گيشُ ّبي .  چٌگه لبثل تٌظين هتػل ثِ چَة ػوَه  ًگْذاسيذ 

 . اًتْبي  ثجشيذ 

 . ثوٌظَس جلَگيشي اص توبس سين ثب تجْيضات دٍ سش آصاد آى سا ًگْذاسيذ 

 . ّش دٍ صًجيش همشُ سا اص سٍي وٌسَل ثشداسيذ 

جْت اتػبل ثِ دٍ قشف سين يه لكؼِ سين اص جٌس ٍ اًذاصُ ي سين هَجيَد دس    

ثَسيلِ ي دٍ ساُ لكؼِ ي سين سا ثِ دٍ قشف سييين     .  خف سا ثب قَل هٌبست ثجشيذ 

ثِ لسوت دٍ ساُ گزاضتي ثش سٍي سيويْيب   .)  ٍغل ًوَدُ ٍ جبهپش هَلت سا ثشداسيذ 
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 . (هشاجؼِ ضَد 

اص توبس جبهپش ثيب ويٌيسيَل         :    احتیاط

 .يبتجْيضات ديگش جذاً  جلَگيشي وٌيذ 

سين گيش ثبالثش ٍ ًگْذاسًذُ سا ثيِ سييين      

ٍغل ًوَدُ ٍ سين هَسد ًظش سا ثِ هحيل  

 . هكوئٌ  اًتمبل دّيذ 

لشلشُ ّبي جشاثمبل ، چيَثيْيبي      -2-10

 . ساثف ٍ گيشُ ّبي لَالي  سا ثشداسيذ 

جْت دٍ ساُ گزاضتي دس خكيَـ  :  تَجِ 

ويلَ ٍلت ٍ    پبييي تش ، سين  23ثب ٍلتبط 

سا هيتَاًيذ ثِ  ًگْذاسًذُ ي سين خبسج  

دس ايٌيػيَست       .  ثبصٍي ووى  اًتمبل دّيذ

سين گيشّبي ثبالثش ٍ ًگْيذاسًيذُ سا اص       

 . سٍي سين ثشداسيذ 

ثِ سٍض  هطبثِ سيين ٍسيف سا         -2-11

سپس آى سا ثيِ           . ثشيذُ ٍ دٍ ساُ ثجٌذيذ 

ًگْذاسًذُ ي سين ٍسف ثبصٍي ويويىي     

 . اًتمبل دّيذ 

ثِ سٍض  هطبثِ ثب سين اٍل ، سين  -2-12

سَم سا دٍ ساُ ثستِ ٍ ثَسيلِ ي سييين       

گيشّبي ثبالثش ٍ ًگْذاسًذُ آى سا ثِ هحل 

 .  هٌبسج  دٍس اص حَصُ ي وبس اًتمبل دّيذ 

توبم همشُ ّبي لذيو  ، جبهپشّيب   -2-13

اتصال قزقزُ ّاي جزاثقال جْت آساد مزدى مطص اس 

 رٍي سین ٍسظ

 تاس مزدى سًجیز هقزُ اس سین ٍسظ
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ٍ يى  اص دٍ وٌسَل ًػت ضذُ ثش سٍي تيش سا ثشداضتِ ٍ همشُ ّبي سَصًي  سا ثيش       

 . سٍي وٌسَل ثبليوبًذُ ًػت ًوبييذ 

سيو  سا وِ ثَسيلِ ي سين گيشّب گشفتِ ايذ ثِ سٍي همشُ ي هشثَقِ اًتميبل    -2-14

 .دادُ ٍ هحىن وٌيذ

سين وٌبسي ديگش سا وِ دس داخل ًگْذاسًذُ ي سين خبسج  ثبصٍي وويىي      -2-15

 . لشاسداسد ثِ سٍي همشُ ي هشثَقِ اًتمبل دادُ ٍ هحىن وٌيذ 

 . سين ًَل سا ٍغل وٌيذ  -2-16

 

 

 

 پایاى مار تاس مزدى سًجیز هقزُ اس رٍي مٌسَل
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 تعَیض هقزُ ي اتنایي ، مٌسَل یا تیز 

 115میلَ ٍلت تا ٍلتاص 5372ٍلتاص  –خغَط سِ فاس 

 میلَ ٍلت 
خكَـ سِ فبص اتىبي  ته تيش ثب دٍ وٌسَل هجضا اص لحبل استمشاس فبصّب ثكَس ويلي    

 : ثِ سِ ًَع تمسين هيطًَذ وِ ػجبستٌذ اص 

 .     دٍ سين سٍي وٌسَل پبييٌ  ٍ يه سين سٍي وٌسَل ثبالي  لشاس هيگيشد ( 1

.          يه سين سٍي وٌسَل پبييٌ  ٍ دٍ سين سٍي وٌسَل ثبالي  ليشاس هيييگيييشد            (  2

 . وٌسَل  وِ غبلجبً جٌبغ  ًبهيذُ هيطَد ( 3

وٌسَل جٌبغ  اص دٍ وٌسَل وِ يى  اص اًتْبي ّش دٍ ثِ ّن ٍغل ضذُ ٍ ييىي  اص     

همشُ ّب ثِ ًمكِ ي اتػبل دٍ وٌسَل ٍ دٍ همشُ ديگش ثِ دٍ قشف ديگش وٌيسيَليْيب     

اص آًجبئيىِ توبم ػوليبت ثشاي ّش سِ ًَع يىسبى اسيت دس اييي         .  ٍغل هيطًَذ 

  13فصل 
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تجْيضات اسيبسي      . فػل وليِ هَاسد اجشاي  ثش سٍي ايي سِ ًَع ضشح دادُ هيطَد 

صيي ّبي سين گيش ، اّشهْبي ثبالثش ، سين گيشّب ، چيَثيْيبي    :  هَسد ًيبص  ػجبستٌذ اص 

 . ساثف ، لشلشُ ّبي جشاثمبل ٍ تجْيضات هتفشلِ  ي ػوَه  

 دٍ سین پاییي ٍ یل سین تاال

 دستَر العول                                               

 مٌسَل پاییٌي  –ًصة سین گیزّاي تاالتز 

يه سين گيش ثبالثش هٌبست ثب اًذاصُ ي سين سا، ثِ يى  اص دٍ سين ويٌيسيَل        -1-1

ثِ لسوت سين گيييشّيب       . ) پبييٌ  ٍ ثِ فبغلِ ي وو  اص  گيشُ ي سين ٍغل ًوبييذ 

 ( . هشاجؼِ ضَد 

يه صيي سين گيش هجْض ثِ   گيشُ اي ّن اًذاصُ ثب لكش سين گييش ثيبالثيش سا          -1-2

اًتخبة ًوَدُ ٍ آى سا دس  ًمكِ اي اص تيش ٍغل ًوبييذ تب     فبغلِ ي گيشُ صيي، اص   

لسوت اًتْبي  سين گيش ثبالثشثؼذ اص لشاسدادى آى دس داخل   گيشُ ي صييي اهيىيبى        

اًتمبل سين ثِ هحل  هٌبست ثشاي اًيجيبم   

ؾوٌبً ايي فبغليِ  .  وبس ٍجَد داضتِ ثبضذ 

ضبهل جبي وبف  ثشاي ػول لشلشُ ّيبي    

ثِ لسوت سين گيييشّيب    . )  جشاثمبل است

 . ( هشاجؼِ ضَد 

قجك سٍش فَق دٍهيي سين گيييش     -1-3

ثبالثش سا ثِ سين همبثل وٌسَل پيبييييٌي        

 . ٍغل ًوبييذ 

دس ًضديى  صيي اٍل ٍ ثب فبغلِ اي   -1-4

هٌبست اص آى، صيي ثؼذي سا ثِ تيش ٍغيل  

 اتصال سین گیز تاالتز تِ سین پاییٌيايي صيي هجْض ثِ ييه جيليَثيش       .  ًوبييذ
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ٍ يه گيشُ ثب لكشي ّن اًذاصُ ثب لكش سين گيش ثبالثيش  (  سبًت  هتش  10)  ايٌچ 4همبٍم 

 . دٍم است 

سين گيشّبي ثبالثش سا دس داخل   گيشُ ّبي صيي هشثَـ لشاس دادُ ٍ گيشُ ّب سا   -1-5

ثِ اًذاصُ اي ضل ًوبييذ تب اهىبى حشوت  سين گيشّب دسجْت ثبال ٍ پبييي دس داخيل    

 . گيشُ ّب ٍجَد داضتِ ثبضذ 

 یل عزف -ًصة سین گیز ًگْذارًذُ -0

يه صيي سين گيش ، ثب گيشُ اي هٌبست ثِ لكش سين گيش ًگْذاسًذُ سا تمشيجبً دس   -2-1

تَجيِ  .  حذ فبغل ثيي صيي سين گيش ثبالثش دٍه  ٍ وٌسَل پبييٌ  ثِ تيشًػت ًوبييذ 

داضتِ ثبضيذ وِ صيي سين گيش ًگْذاسًذُ سا دس ّوبى قشف  وِ صيي ّبي سين گيييش     

 . ثبالثش سا ٍغل ًوَدُ ايذ ثِ تيش ٍغل ًوبييذ 

دس ًضديى  سين گيش ثبالثش ٍ ثِ يى  اص دٍ سين پبييٌي ، ييه سييين گيييش               -2-2

ًگْذاسًذُ ٍغل ًوَدُ ٍ پس اص لشاسدادى آى دس داخل گيشُ  صيي هشثَقِ ، گيشُ ي   

 . صيي سا هحىن ثجٌذيذ

 ًصة قزقزُ ّاي جزاثقال                  -7

ثيي سوبة صيي سين گيش ثبالثيش ٍ      -3-1

حلمِ ي اًتْبي  سين گيش ثبالثش ًخيسيت   

يه لشلشُ ي جشاثمبل ًػيت ًيويبييييذ           

 ( ثِ لسوت سين گيشّب هشاجؼِ ضَد ) 

ثِ اٍليي سيو  وِ هيخَاّيذ آى سا   -3-2

.  هٌتمل وٌيذ يه چَة ساثف ٍغل وٌيييذ  

چَة ساثف سا دس ًضديى     سيين گيييش      

ثبالثش ٍ دس دٍ قشف همبثل سييين گيييش         

 . ًگْذاسًذُ ثِ سين هتػل ًوبييذ 
 ًصة سیي تزاي ًگْذاضتي  سین گیز تاالتز
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سش ديگش لشليشُ ي جيشاثيميبل           -12-2

هتػل ثِ وٌسَل سا دس داخل حيليميِ ي      

 . اًتْبي  چَة ساثف لالة وٌيذ 

 تاس مزدى سین اس سًجیز هقزُ               -17

 4ثش اسبس آًچِ وِ لجالً دس پيبساگيشاف     

ايي فػل ضشح دادُ ضيذ سييين سا اص            

 . صًجيشهمشُ ثبص وٌيذ 

 مٌسَل تاالیي  –اًتقال سین  -12

سين گيش ًگْذاسًذُ سا گشفيتيِ ٍ       -14-1

گيشُ ّبي ّش دٍ صيي سين گيش ثيبالثيش ٍ     

سپس ثَسييليِ   .  ًگْذاسًذُ سا ضل ًوبييذ 

ي يى  اص وبسگشاى قيٌيبة ليشليشُ ي         

جشاثمبل هتػل ثِ سين گيييش ثيبالثيش ٍ         

ثَسيلِ ي وبسگش ديگش قٌبة ليشليشُ ي     

 . جشاثمبل هتػل ثِ چَة ساثف سا ثىطيذ 

ثب ّذايت سين گيشًگْذاسًذُ سين   -14-2

سا ثِ هحل  وِ اص لحبل ايوٌ  هيٌيبسيت      

 . ثبضذ ّذايت ًوبييذ 

مـٌـسـَل      –تعَیض سًجیز هقزُ   -15

 تاالیي 

پس اص ثيشٍى وطيذى اضپييل ثيب       -15-1

اضپيل وص ثَسيلِ ي چٌگه لبثل تٌظيين  

ٍ تٌظين وٌٌذُ ي هبدگ  ٍ گَضتىَث  وِ 

 اًتقال سین تِ هحل هٌاسة

 دٍر مزدى سین جْت تعَیض سًجیز هقزُ
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ّش وذام هتػل ثِ چَة ػوَه  ّستيٌيذ      

همشُ ي آسيت ديذُ سا ثيبص ًيويَدُ ٍ            

دس غَستيىِ سييين ثيِ      .  تؼَيؽ ًوبييذ 

اًذاصُ ي وبف  اص تيش فبغلِ داضتِ ثيبضيذ   

 . صًجيش همشُ سا هيتَاًيذ ثب دست ثبص وٌيذ 

دس غَست لضٍم ّوِ ي صًجيييش     -15-2

همشُ سا هيتَاًيذ ثبص ًيويبييييذ ٍ ثيشاي            

تؼَيؽ همشُ ّبي آسيت ديذُ ثِ پبييييي   

 . تيش اًتمبل دّيذ

 اتصال سین تِ سًجیزهقزُ  -19

ّش يه اص سيوْب سا ثبيذ ثب دليت    -16-1

ٍاحتيبـ ؾوي ضل ًوَدى گيييشُ ّيبي         

صيي ّب ٍ حشوت سين گيشّب ثَسيلِ ي وبسگشاً  وِ دس ثبالي تيش لشاس داسًيذ ٍ ثيب       

ّوبٌّگ  ٍ دلت دس وطيذى قٌبة لشلشُ ّبي جشاثمبل ثَسيلِ ي وبسگشاً  ويِ دس    

 . پبييي تيش ايستبدُ اًذ ثجبي خَد ثبصگشداًيذ 

ٌّگبهيىِ سيوْب  ثِ هحل هشثَقِ هٌتمل ضذًذ، لجل اص جب اًذاختيي اتػيبل       -16-2

هبدگ  ٍ گَضتىَث  آًْب سا دس جبي هٌبست ثَسيلِ ي  هحىن ًوَدى گيشُ ّبي دٍ   

 .صيي    سين گيش ثبالثش ٍ سين گيش ًگْذاسًذُ ، هحىن وٌيذ

اتػبل هبدگ  ٍ گَضتىَث  همشُ ٍ گيشُ ي سين سا ثب استفبدُ اص چٌگه لبثل   -16-3

پس اص ثيشليشاس   -4-16.  تٌظين  ٍ تٌظين   وٌٌذُ ي هبدگ  ٍ گَضتىَث  ثش لشاس وٌيذ 

ًوَدى اتػبل هبدگ  ٍ گَضتىَث  اقويٌبى حبغل وٌيذ وِ اضپيل وبهالً دس هيحيل       

ثشاي ايٌىبس هيتَاًيذ ثب استفبدُ اص تٌظين وٌٌذُ ي هيبدگي  ٍ       .  خَد لشاس گشفتِ ثبضذ 

 . گَضتىَث  ٍ ثب ؾشثِ صدى ثب پطت آى اضپيل سا وبهالً دس هحل خَد جب ثيٌذاصيذ 

 تعَیض سًجیز هقزُ ي مٌسَل تاالیي
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يه سش لشلشُ ي جشاثمبل سا ثِ چَة ساثف ٍ سش ديگش آى سا ثب قيٌيبة ثيِ          -3-3

. وٌسَل ٍ دس قشف همبثل اٍليي سيو  وِ هيخَاّيذ هٌتمل ًوبييذ، ليالة ويٌيييذ         

ثْتشيي هحل ثشاي ًػت لشلشُ ي جشاثمبل ثِ وٌسَل ،ًمكِ ي اتػبل تسوِ ي حبيل 

 . ثِ وٌسَل هيجبضذ 

اص قٌبة لشلشُ ي ته ثشاي پبييي آٍسدى لسوتْبي آسيت ديذُ ٍ ثيبالثيشدى         -3-4

 . لسوتْبي جذيذ استفبدُ ًوبييذ 

 تاس مزدى سین اس سًجیز هقزُ -2

ثَسيلِ ي اضپيل وص هتػل ثِ چَة ػوَه  ، اضپيل اتػبل گَضتىَث  هيميشُ ثيِ      

 .هبدگ  گيشُ ي سين سا ثيشٍى ثىطيذ 

تَجِ داضتِ ثبضيذ اضپيل سا ًجبيذ وبهالً اص هحل خَد ثيشٍى وطيذ ،ثلىِ ثِ آى اًيذاصُ  

وِ ثشجستگ  يب لَس آى سد ضذُ ٍ لفل اتػبل هبدگ  ٍ گَضتىَث  سا ثيبص ويٌيذ،        

ثِ لسوت دستِ ّبي هشثَـ ثِ  اضپيل ّب ٍ هييليِ ّيبي سويبة           . )  ثيشٍى ثىطيذ 

 . ( هشاجؼِ ضَد 

گيشُ ي صيي سين گيش ثبالثش هتػيل ثيِ      

سيو  سا وِ هيخَاّيذ هٌتمل ًوبييذ آصاد   

وشدُ ٍ ثَسيلِ ي وبسگشاً  وِ دس پبييييي   

ايستبدُ اًذ ٍ ثب وطيذى قٌبة ليشليشُ ي     

جشاثمبل سين سا ثِ اًذاصُ ي وبف  ثبالثشدُ 

تب سٌگيٌ  سين اص سٍي صًيجيييش هيميشُ        

 . ثشداضتِ ضَد 

ثَسيلِ ي چٌگه لبثل تيٌيظييين         -4-3

گشدى همشُ ي پبييٌ  صًيجيييشهيميشُ سا          

 . ثگيشيذ 
 آساد مزدى اضپیل اتصال هادگي ٍ گَضتنَتي
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وبسگشاً  ويِ دس پيبييييي تيييش                   -4-4

ايستبدُ اًذ قٌبة لشليشُ ي جيشاثيميبل         

هتػل ثِ چَة ساثف سا وطيذُ ٍ چيَة    

ساثف سا دس ّوييي ٍؾيؼيييت وطيييذُ           

 .ًگْذاسيذ 

ثَسيلِ ي تٌظين وٌٌذُ ي هبدگ  ٍ   -4-5

گَضتىَث  هتػل ثِ چَة ػيويَهي  ٍ      

ؾوي ّوبٌّگ  ثب وبسگشي وِ چيٌيگيه    

لبثل تٌظين همشُ سا ًگْذاضيتيِ هيبدگي           

گيشُ سين سا دس همبثل همشُ تىبى دّيذ تيب  

 . اتػبل هبدگ  ٍ گَضتىَث  ثبص ضَد 

مٌسـَل    –اًتقال سین تِ یل عزف   -5

 پاییٌي 

سپس ثب ّذاييت  .  سين گيش ًگْذاسًذُ سا گشفتِ ٍ گيشُ ي صيي هشثَقِ سا آصاد ًوبييذ 

ٍ ّوبٌّگ  يه وبسگش وِ قٌبة لشلشُ ي جشاثمبل هتػل ثِ سين گيش ثبالثش سا ًيگيِ   

داضتِ ٍ وبسگشي ديگش وِ قٌبة لشلشُ ي جشاثمبل هتػل ثِ چَة ساثف سا دس دست 

دس .  داسد سين سا ثِ فبغلِ اي اص وٌسَل وِ اص لحبل ايوٌ  هٌبست ثبضذ هٌتمل وٌيذ   

حبليىِ سين گيش ثبالثش سا ثِ آساه  ثبال هيجشيذ ثب دلت ٍ ثب احتيبـ ٍ دس حبليىِ سييين   

ثب ّذايت سين گيش ًگْذاسًذُ ثِ هحل هٌبسج  هٌتمل هيطَد قٌبة لشلشُ ي جشاثميبل  

 . هتػل ثِ چَة ساثف سا ثِ آساه  آصاد ًوبييذ 

ٌّگبهيىِ سين ثِ هحل هٌبسج  وِ اص لحبل ايوٌ  هكوئي ثبضذ هٌتمل ضذ گيشُ ّبي  

 . سا هحىن ثجٌذيذ ( سين گيش ثبالثش ٍ سين گيش ًگْذاسًذُ)ّش دٍ صيي 

   

 تاس مزدى اتصال هادگي ٍ گَضتنَتي
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چٌبًچِ فمف صًجيشهمشُ آسيييت    :  تَجِ 

ديذُ ثبضذ هيتَاى آى سا پس اص تؼيَييؽ   

اجضاي آسيت ديذُ ثب اجضاي جيذييذ ثيِ      

سين ٍغل ًوَدُ ٍ دس ايي هشحليِ ويبس     

ٍل  اگش اجضاء ديگيشي اص    .  خبتوِ هييبثذ 

تيشآسيت ديذُ ثبضذ الصم است  ثب اًيجيبم   

هشاحل ثؼذي وِ دس ايي فػل هي  آييذ       

سيوْبي وٌسَل پبييٌ  سا ثِ هحل هٌبسج  

ثِ دٍس اص تيشّذايت ًيويَدُ ٍ سيپيس         

ًسجت ثِ تؼويشصًجيش هميشُ ثيباليي  ييب         

 . وٌسَل ثبالي  الذام ًوبييذ 

                                                                   

 ثبصوشدى سين قشف همبثل -6

اييي صييي     .  سا ثِ تيش ًػت ًوبييذ(  سبًت  هتشي  10)  يه صيي ثب جلَثش چْبس ايٌچ 

هحل ًػيت  .  هجْض ثِ گيشُ اي ثب لكشي ّن اًذاصُ ي لكش سين گيش ًگْذاسًذُ است 

 . ايي صيي ثش سٍي تيش، دسست ثبال يب پبييي صيي سين گيش ًگْذاسًذُ ي لجل  هيجبضذ 

يه سين گيش ًگْذاسًذُ دس ًضديى  سين گيش ثبالثش ثِ سين ٍغل ًوَدُ ٍ لسيويت      

گييشُ ي صييي سا         .  اًتْبي  سين گيش ًگْذاسًذُ سا دس داخل گيشُ ي صيي لشاس دّيذ 

 . هحىن ثجٌذيذ 

لشلشُ ي جشاثمبل هتػل ثِ چَة ساثف سا ثبص وشدُ ٍ چَة ساثف سا ثِ سٍي سييين      

ّوچٌيي لشلشُ ي جشاثمبل سا دس ّوبى هحل تمشيج  سيين اٍل ٍ      .  دٍم اًتمبل دّيذ 

سپس وبهالً هكوئي ضَيذ وِ چيَة  .  دسقشف همبثل سين دٍم ثِ وٌسَل هتػل وٌيذ

 . ساثف ًضديه سين گيش ثبالثش ًػت ضذُ است 

 اًتقال سین تِ فاصلِ اي مِ اس لحاػ ایوٌي هٌاسة تاضذ
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ثب استفبدُ اص اضپيل وص هتػل ثِ چيَة   

 . ػوَه  ، اضپيل گيشُ سين سا آصاد ًوبييذ 

گيشُ ي صيي سين گيش ثبالثش سا ضل ًوَدُ  

ٍ ثَسيلِ ي وبسگشاً  وِ دس پبييي تيييش     

ايستبدُ اًذ قٌبة لشليشُ ي جيشاثيميبل         

هتػل ثِ چيَة ساثيف سا وطيييذُ ٍ             

ّوچٌيي ثب ّذايت سين گيش ًگيْيذاسًيذُ    

سين سا ثِ اًذاصُ ي وبفي  ثيبالثيشدُ تيب         

سٌگيٌ  سين اص سٍي صًجيش همشُ ثشداضتِ 

ضَد ، سپس گيشُ ي صيي سين گيش ثبالثيش  

 . سا هحىن ثجٌذيذ 

ثَسيلِ ي دٍ ًفش اص وبسگشاً  ويِ    -6–  6

دس ثبالي تيش ايستبدُ اًذ، وِ يى  اص آًيْيب   

چٌگه لبثل تٌظين  ٍ ديگشي تيٌيظييين       

وٌٌذُ ي گَضتىَث  ٍ هيبدگي  سا دس           

دست داسًذ اتػبل هبدگ  ٍ گَضتىيَثي    

 . سا ثبص ًوبييذ 

چَة ساثف سا اص سٍي سييين ثيبص        -6-7

وٌيذ، آى سا ثشداضتِ ٍ يب ايٌىِ  ثگيزاسييذ   

ثَسيلِ ي لشلشُ اص هحل اتػبل ثيِ تيييش      

 . آٍيضاى ضَد 

اًتقال سین ، عزف هقاتل مـٌـسـَل      -3

 پاییٌي 

آساد مزدى اضپیل اتصال هادگي ٍ گَضتنَتي ـ سین 

 هقاتل

 اًتقال سین عزف هقاتل تِ یل  فاصلِ ي هٌاسة
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گيشُ ّبي ّش دٍ صيي سين گيش ثبالثش ٍ  سين گيش ًگْذاسًذُ سا ضل ًوَدُ ٍ هكبثك ثب 

 . ضشح دادُ ضذ سين سا ثِ هحل هٌبسج  اًتمبل  دّيذ 5آًچِ وِ دس پبساگشاف 

 تعَیض هقزُ ّا                       -8

دس غَست لضٍم جبي همشُ ّبي آسيت ديذُ سا ثب همشُ ّبي جذيذ تيؼيَييؽ      -8-1

ًوَدُ ٍ يب ايٌىِ توبم صًجيش همشُ سا ثِ پبييي تيش اًتمبل دّيذ ٍ سپس هيميشُ ّيبي        

 . آسيت ديذُ سا تؼَيؽ ًوبييذ 

 . دس ايي هشحلِ هيتَاى دس غَست لضٍم وٌسَل پبييٌ  سا تؼَيؽ ًوَد  -8-2

. صًجيشهمشُ ّب ٍ وٌسَل پبييٌ  سا هيتَاى ثكَس ّوضهبى تيؼيَييؽ ًيويَد          :    تَجِ

چٌبًچِ اگش الصم است وِ وٌسَل ثبالي  يب صًجيش همشُ ي ثبالي  سا تؼَيؽ ًوبييييذ   

 .ايٌىبس سا ثبيذ لجل اص ثبصگشداًذى سين ّبي وٌسَل پبييٌ  اًجبم دّيذ 

 مٌسَل تاالیي  –ًصة سین گیز تاالتز  -6

يه سين گيش ثبالثش سا ثِ اًذاصُ اي هٌبست ثب سين سا ثِ فبغلِ ي ويوي   اص         -9-1

 . گيشُ ي سين ثِ سين ٍغل ًوبييذ 

يه صيي ثب گيشُ اي هٌبست ثشاي ًگْذاضتي سين گيش ثبالثش دس قشف هيميبثيل      -9-2

هحل ًػت صييي ثيش       .  ديگش صيي ّبي  وِ لجالً ًػت وشدُ ايذ ثِ تيش ٍغل ًوبييذ 

سٍي تيش تمشيجبً دس حذ فبغل ثيي صيي ّبي سين گيش ثبالثش ٍ ًگْذاسًذُ اي وِ ليجيالً   

 . ًػت وشدُ ايذ هيجبضذ 

سين گيش ثبالثش سا دس داخل  گيشُ ي صيي هشثَقِ لشاس دادُ ٍ گيشُ سا هيحيىين      -9-3

 . ثجٌذيذ 

 مٌسَل تاالیي  –ًصة سین گیز ًگْذارًذُ  -12

دس هحل  ًضديه ثِ سين گيش ثبالثش يه سين گيش ًگْذاسًذُ ثِ سيين ٍغيل       -10-1

 .ًوبييذ 

يه صيي ثب گيشُ ي هٌبست ثشاي ًگْذاضتي سين گيش ًگْذاسًذُ ٍ دس ّويبى    -10-2
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قشف  وِ صيي سين گيش ثبالثش سا ًػيت      

هيحيل   .  ًوَدُ ايذ ثِ تيش ٍغل ًوبييييذ     

ًػت ايي صيي وو  پبييي تيش اص سييين        

 . ثبالي  هيجبضذ

سين گيش ثبالثش سا دس داخل گييشُ    -10-3

ي صيي هشثَقِ لشاس دادُ ٍ گيشُ ي صييي    

 .سا هحىن ثجٌذيذ

ًصة قزقزُ ّاي جـزاثـقـال ـ          -11

 مٌسَل تاالیي 

ثيي سوبة صيي سين گيش ثبالثش ٍ     -11-1

حلمِ ي اًتْبي  آى يه لشلشُ ي جشاثمبل 

دس اغيليت هيَاسد ثيذٍى         . ٍغل ًوبييذ 

ثبالثشدى سين گيش ثبالثش هيتَاًيييذ سييين       

ثبالي  سا ثِ هحل  وِ اص لحيبل اييويٌي        

هٌبست ثبضذ اًتمبل دّيذ وِ دس ايٌػَست 

 . ًػت لشلشُ ي جشاثمبل ؾشٍست  ًذاسد 

دس ًضديى  لسوت اًتْبي  قيشف    -11-2

ديگش وٌسَل يه لشليشُ ي جيشاثيميبل         

 ثَسيلِ ي قٌبة ٍغل ًوبييذ 

 ًصة چَتْاي راتظ  -10 

دس ًضديى  سين گيش ثبالثش ٍ دس       -12-1

قشف ديگش آى يه چَة ساثيف ٍغيل       

 . ًوبييذ 

اتصال سین گیز ًگْذارًذُ ٍ تاالتز تِ سین مٌسَل 

 آساد مزدى اضپیل اتصال هادگي ٍ گَضتنَتي
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توبم اثضاس ٍ تجْيضات سا اص سٍي     -16-5

 . تيش ثبص وشدُ ٍ ثِ پبييي آى اًتمبل دّيذ

 استفادُ اس اّزهْاي تاالتز  -13

ّوبًكَس وِ دس پبساگشافْبي لجل    -17-1

روش ضذ جْت اًتمبل سيين، دس اغيليت        

هَاسد ثجبي استفبدُ اص صيي ّبي سين گيش 

دس .  هيتَاى اص اّشم ثبالثش استفيبدُ ًيويَد     

ضىل پبييي ثكَس ًوًَِ ًحَُ ي استفيبدُ  

اص اّشم ّبي ثبالثش ثجبي صيي ّيب ثيشاي     

ًگْذاضتي سيين گيييشّيبي ثيبالثيش ٍ             

 . ًگْذاسًذُ ًطبى دادُ ضذُ است  

ٌّگبم استفبدُ اص اّشهْبي ثيبالثيش     -17-2

آًْب سا ثبيذ ثَسيلِ ي لشلشُ ّبي جشاثمبل 

ثشاي .  هتػل ثِ ّش وذام اص اّشهْب ثبالثشد 

ثبالثشدى اّشهْبي ثبالثش  ليشليشُ ّيبي          

جشاثمبل سا هيتَاًيذ ثِ ٍسيلِ ي قٌبة ثيِ  

 . تيش ٍغل ًوبييذ 

 –دٍ سین تاال ٍ یل سین پاییـي    

 دستَرالعول
اغَل ٍ سٍش وبس دس ايي هشحلِ هطيبثيِ   

ثب آًچِ وِ لجالً تحت ػٌَاى  دٍ سييين       

. پبييي ٍ يى  ثبال ضشح دادُ ضذ هيجبضذ   

فمف دس ايي هشحلِ ثبيذ ثَسيلِ ي سييين   

 استفادُ اس اّزهْاي تاالتز تجاي سیي سین گیز

 اتصال سین گیزّا تِ سین پاییٌي
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گيشّب سين پبييٌ  سا ثِ هحل هكوئٌ  دٍس 

سپيس ّيش     .  اص تيش اًتمبل دادُ ٍ هْبسوٌيذ

دٍ سين ثبال  سا ػيٌبً هبًٌذ سٍش ليجيلي       

 . اًتمبل دّيذ 

 مٌسَلْاي جٌاغي                       
ثشاي تؼَيؽ هميشُ ّيبي آٍييضي ييب            

وٌسَل دس تيشّبي  ثب وٌسيَل جيٌيبغي        

سٍضْبي هتؼذدي سا هيتَاى هَسد استفيبدُ  

ثكَس ول  دس ايي فػل سٍضي   .  لشاس داد 

وِ ثشاي وٌسَلْبي جٌبغ  ثيطتيش هيَسد     

. استفبدُ لشاس هيگيشد ضشح دادُ هييطيَد     

ّوبًكَس وِ دس يى  اص دٍ ضىل سيويت   

چآ هطبّذُ هيطَد، ًحَُ ي استفبدُ اص   

سين گيشّبي ثبالثش چَثْبي ساثف ٍ لشلشُ 

ّبي جشاثمبل جْت گشفتيي ٍ اًيتيميبل         

سيوْب ثِ هحل هكوئٌ  ثِ دٍس اص تيييش         

ًطبى دادُ ضذُ است، دٍهيي ضىل سوت 

ًحَُ ي استفيبدُ اص    ( ضىل پبييي ) چآ 

سين گيشّبي ثبالثش ٍ ًگْذاسًذُ سا ثيشاي    

ّوچٌييي دس    .  ّويي هٌظَس ًطبى هيذّذ 

غَست لضٍم هيتَاى ثجبي گشفتي سييين     

گيشّبي ثبالثشثَسيلِ ي گيشُ ّبي صيي اص 

ايي تغييشات .  اّشهْبي ثبالثش استفبدُ ًوَد

 تاس مزدى اتصال هادگي ٍ گَضتنَتي

استفادُ اس اّزهْاي تاالتز،  قزقزُ ّاي  جزاثقال ٍ 

 چَتْا ي راتظ در تیزّا تا مٌسَل جٌاغي



 اصول کار  بر روی خطوط برقدار  
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استفادُ اس اّزهْاي تاالتز، سین گیزّاي ًگْذارًذُ ٍ 

 سیي ّا
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 تعَیض مٌسَل آٍیشي    

میلَ ٍلت تا ٍلتاص  5372اس ٍلتاص  –ضنل    Hپایِ ّاي

 میلَ ٍلت     072
دستَس الؼول  وِ دس ايي فػل ثكَس خالغِ هيبيذ دس ساثكِ ثب تؼَيؽ وٌسيَل دس     

اص ايي دسيتيَس   .  ضىل هيجبضذ  Hخكَـ ّوشاُ ثب همشُ ّبي آٍيضي اص ًَع پبيِ ّبي 

. الؼول هيتَاًيذ ثشاي ثشداضتي    همشُ ّب لجل اص ثشداضتي وٌسَل استفبدُ ًيويبييييذ       

ثسيبسي اص وبسّب دس ايي فػل هبًٌذ ّوبى ػول تؼَيؽ همشُ ي آٍيضي دس پبيِ ّيبي  

H ضىل است وِ ثؼذاً خَاّذ آهذ . 

سين گيشّب، چَثْبي ساثف ، لشلشُ ّبي جيشاثيميبل،      :  تجْيضات هَسد ًيبص ػجبستٌذ اص 

 .لشلشُ ّبي ته ثب قٌبة ٍ  صيي ّب يب اّشم ّبي ثبالثش 

  18فصل 
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 دستَر العول                                              
 ًصة سین گیزّاي تاالتز ٍ چَتْاي راتظ -1

يه سين گيش ثبالثش ثب اًذاصُ اي هٌبست سا ثِ يى  اص دٍ سين ويٌيبسي ٍ دس           -1-1

 . ًضديى  گيشُ ي سين ٍغل ًوبييذ 

يه صيي ثب گيشُ ي هٌبست ثشاي ًگْذاضتي سين گيش ثبالثشدس ثبالتشيي لسويت   -1-2

 . اًتْبي آى ثِ تيش ٍغل وٌيذ 

 . سين گيش ثبالثش سا دس داخل   گيشُ ي صيي لشاس دادُ ٍ گيشُ سا هحىن ثجٌذيذ  -1-3

يه چَة ساثف ثب اًذاصُ اي هٌبست ثب سين دس ًضديى  سين گيش ثبالثش ثيِ آى      -1-4

 . ٍغل ًوبييذ 

 ًصة قزقزُ ّاي جزاثقال                 -0

 . ثَسيلِ ي قٌبة ثِ سأس يى  اص تيشّب يه لشلشُ ي جشاثمبل ٍغل  ًوبييذ  -2-1

سش ديگش لشلشُ ي جشاثمبل سا دس داخل حلمِ ي اًتْبي  چَة ساثك  ويِ ثيِ       -2-2

 . سين هتػل است لالة وٌيذ 

 تاس مزدى سین اس هقزُ -7

قٌبة لشلشُ ي جشاثمبل هتػل ثِ چَة ساثف سا وطيذُ تب صًجييشهيميشُ ثيِ         -3-1 

ثِ ايي  تشتيت ٍصى سين ثَسيلِ ي سين .  اًذاصُ ي وبف  ثِ قشف داخل ضيت ثشداسد 

اقويٌبى حبغل وٌيذ وِ    سين گيش ثبالثش دس داخل گيشُ .  گيش ثبالثش ًگْذاضتِ هيطَد

 . ي صيي هحىن ثستِ ضذُ است 

ثَسيلِ ي چٌگه لبثل تٌظين  هتػل ثِ چَة ػوَه  سشگشدى پبييي تيشييي     -3-2

 . همشُ سا هحىن ثگيشيذ 

ثِ ووه وبسگش ديگشي وِ دس ثبالي تيش ايستبدُ ٍ ثب استفبدُ اص اضپيييل ويص        -3-3

ثِ لسوت . )  هتػل ثِ چَة ػوَه  اضپيل اتػبل هبدگ  ٍ گَضتىَث  سا آصاد وٌيذ 

 . ( دستِ ّبي هشثَـ ثِ اضپيل ّب ٍ هيلِ سوبثْب هشاجؼِ ضَد 
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دس حبليىِ همشُ سا ثَسيلِ ي چٌگه لبثل تٌظين گشفتِ ايذ ثَسيلِ ي تٌيظييين      -3-4

وٌٌذُ ي هبدگ  ٍ گَضتىَث  ، اتػبل ثيي هبدگ  ٍگَضتىَث  همشُ ثب گيشُ ي سييين   

 . سا ثبص ًوبييذ 

 اًتقال سین                                 -2

ثب احتيبـ ٍ ثب دلت قٌبة لشلشُ ي جشاثمبل هتػل ثِ چَة ساثف سا آصاد وٌيييذ تيب      

 . سين ثِ هحل هكوئٌ  دٍس اص هحذٍدُ ي وبس هٌتمل ضَد 

 اًتقال سین عزف هقاتل-5

تجْيضات سا ثِ تيش ديگش ٍغل وٌيذ ٍ ػيٌبً ّوبى هشاحل  سا وِ ثشاي اًتمبل سين اٍل   

ق  وشديذ هجذداً ثشاي سين ديگش اًجبم دّيذ تب سين ثِ هحل هكوئٌ  اًيتيميبل دادُ      

 . ضَد 

 تاس مزدى سین ٍسظ    -9

ضىل ٍ ثش سٍي ّوبى قٌبثْبي  وِ ثيشاي     Hثِ ثبالي ّشوذام يه اص تيشّبي   -6-1

ًگْذاضتي سيوْبي وٌبسي هَسد استفبدُ لشاس ه  گشفتٌذ، يه لشلشُ ي جيشاثيميبل        

 . ًػت ًوبييذ 

دس ًضيى  گيشُ ي سين ٍسف دٍ ػذد چَة ساثف ٍغل ًويَدُ ٍ سيش آصاد           -6-2

 . لشلشُ ّبي جشاثمبل سا ثِ حلمِ ي اًتْبي  ّش يه اص چَثْبي ساثف لالة وٌيذ 

قٌبة لشلشُ ّبي جشاثمبل سا وطيذُ تب فطبس اص سٍي همشُ ّب ثشداضتِ ضيَد ٍ      -6-3

ّوبًگًَِ وِ دس هَسد سيوْبي وٌبسي گفتِ ضذ اتػبل    همشُ ّب ٍگيشُ ي سييين سا     

 . ثبص وٌيذ 

ثب استفبدُ اص لشلشُ ّبي جشاثمبل، سين سا دس فبغلِ ي هٌبسج  ثيگيزاسييذ تيب         -6-4

جبي وبف  ثشاي چشخص وٌسَل ثِ ٍؾؼيت لبئن ٍ پبييي آٍسدى آى ثش سٍي صهيييي   

گبّ  اٍلبت الصم است تب ثب ضل وشدى يىٌَاخت قٌبة ليشليشُ   .  ٍجَد داضتِ ثبضذ 

 . ّبي جشاثمبل سين سا دس ٍسف فبغلِ ي ثيي دٍ تيش ًگْذاسيذ 
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 تزداضتي هقزُ ّا                       -3

يه لكؼِ قٌبة دسست دس صيش گشدى ثبالتشيي همشُ ي صًجيش همشُ ثستِ ٍ آى   -7-1

 . سا ثِ اًذاصُ ي وبف  ثبالثشدُ تب سٌگيٌ  صًجيش همشُ اص سٍي وٌسَل ثشداضتِ ضَد 

اتػبل سوبة يب لالة همشُ سا اص جلَثش وٌسَل ثبص ًوَدُ ٍ صًجيش همشُ سا ثيِ    -7-2

 .پبييي تيش اًتمبل دّيذ 

 . ثْويي قشيك دٍ صًجيش همشُ ي ديگش سا ثشداسيذ  -7-3

دس ثؼؿ  هَالغ هوىي است لسوت  اص وٌسَل آسيت ديذُ ثبضذ ٍ لسيويت   :  تَجِ 

ديگش سبلن ثوبًذ دس ايي غَست همشُ ّبي لسوت آسيت ديذُ سا هيتَاى ثَسيليِ ي    

يه لكؼِ قٌبة ثِ لسوت سبلن ثجٌذيذ ٍ پس اص تؼَيؽ اجضاي آسيت ديذُ هجيذداً  

اهب اگش ّش دٍ لسوت وٌسَل آسيت ديذُ ٍ ًيييبص ثيِ      .  آًْب سا هَسد استفبدُ لشاس داد

 . تؼَيؽ داسد ثبيذ ّش سِ صًجيش همشُ سا ثبص ًوَدُ ٍ ثِ پبييي تيش اًتمبل دّيذ

 تزداضتي مٌسَل                       -8

دس حبليىِ سيوْبي وٌبسي دس فبغلِ ي هكوئٌ  هْبس ضذُ اًذ ٍ سيين ٍسيف       -8-1

ًيض آٍيضاى است ثشاي اًتمبل وٌسَل ثِ پبييي تيش ثيي سش ّش تيش ٍ وٌسَل يه لشليشُ  

 . ي جشاثمبل ًػت وٌيذ 

پيچ ٍ هْشُ ّبي  وِ وٌسَل سا ثِ تيش هتػل ًوَدُ اًذ ثبص وشدُ ٍ ٍلتي  ويِ       -8-2

وٌسَل آصاد ضذ قٌبة يى  اص لشلشُ ّبي جشاثمبل وِ وٌسَل ٌّگبم پبييي آهيذى اص    

ّوضهبى ثب وطيذى قٌبة لشلشُ ي جشاثميبل ،    .  تيش ثبيذ اص آى آٍيضاى ضَد سا ثىطيذ 

قٌبة لشلشُ ي جشاثمبل ديگش سا ضل ًوَدُ تب وٌسَل دس ثيبالي سييين ٍسيف دس           

 . ٍؾؼيت لبئن لشاس گيشد 

ثب دلت ٍاحتيبـ ٍ ثَسيلِ ي لشلشُ ّبي جشاثمبل ثبالي  وٌسَل سا ثِ پيبييييي      -8-3

ايي وبس ثِ ووه وبسگشاً  وِ دس پبييي تيش ايستبدُ اًذ ٍ قيٌيبة       . تيش هٌتمل ًوبييذ 

لشلشُ ي جشاثمبل سا دس دست داسًذ ٍ ثب آٍيضاى ًوَدى وٌيسيَل ثيكيَسي ويِ دس            
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دستشس وبسگشاى لشاس گيشد ثْتش اًيجيبم           

 . ه  ضَد 

لشلشُ ّبي جشاثمبل ٍ قٌبة هْيبس    -8-4

سا اص سٍي وٌسَل ثبص وشدُ ٍ آًْب سا دس     

ّوبى ٍؾؼيت  وِ اص وٌسَل ثبص ًيويَدُ     

 . ايذ ثكَس هَلت ثِ پبييي تيش ثجٌذيذ 

ثِ ٌّگبم پبييي آٍسدى ويٌيسيَل    : حتیاط ا

ثبيذ ًْبيت دلت ٍ احتيبـ سا ًوَد تيب اص    

. توبس وٌسَل ثب سين جلَگيشي ضيَد      

جْت اًجبم ايٌىبس ثبيذ وٌسَل سا اص وٌبس 

 . يى  اص تيشّب ثِ آساه  ثِ پبييي ثلغضاًيذ 

 ًصة مٌسَل جذیذ           -6

ثِ ووه وبسگشاً  وِ دس پبييي تيش   -9-1

ايستبدُ اًذ وٌسَل جذيذ سا ثيب تيويبم          

 . سَساخْبي الصم آهبدُ ًوبييذ 

لشلشُ ّبي جشاثمبل سا ثِ وٌيسيَل     -9-2

دسست دس ّوبى هحل  .  جذيذ ٍغل وٌيذ

وِ ثِ وٌسَل آسيت دييذُ ٍغيل ضيذُ        

 . ثَدًذ 

دس حبليىِ يى  اص وبسگشاى يى  اص   -9-3

دٍ سش اًتْبي  سا دس پبييي تيش ًگْذاضتِ ، 

وبسگش ديگش ثبيذ قٌبة لشلشُ ي جشاثميبل  

سا ثىطذ تب وٌسَل دس ًضديى  تيشي ويِ    

 تعَیض مٌسَل

 پاییي آٍردى مٌسَل اس مٌار یني اس تیزّا
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هبدگ  ٍ گَضتىَث ، اضپيل سا دس جيبي    

خَد لشاس دادُ تب اتػبل ثكَس وبهل اًجبم 

 . گيشد 

 اتصال سین                            -3

ثب وطيذى قٌبة لشلشُ ي جشاثميبل    -7-1

وِ ثِ چَة ساثف هتػل است  سييين سا     

هستميوبً ثبال ثشدُ تب دس صيش صًجيييشهيميشُ     

دس غَستيىِ اّشم ثيبالثيش ثيِ      . جبي گيشد

ثبالثشدُ ضذُ دس ايي صهبى ثيبييذ پيبييييي        

 . آٍسدُ ضَد

ثَسيلِ ي چٌگه لبثل تٌظين ويِ      -7-2

ثِ چَة ػوَه  هتػل است ه  تَاًييذ  

 . صًجيشهمشُ سا ًگْذاسيذ 

پس اص آًىِ سين ٍ صًجيشهمشُ دس     -7-3

اهتذاد ّن لشاس گشفتٌذ ثَسيلِ ي تٌيظييين    

وٌٌذُ هبدگ  ٍگَضتىَث  هيتيػيل ثيِ         

چَة ػوَه  اتػبل گَضتىَث  همشُ ي 

. پبييٌ  سا ثِ هبدگ  گيشُ سين ثشلشاس وٌيذ

پس اص ثشلشاس ضذى اتػبل گَضتىَث  ٍ   

هبدگ  همشُ ٍ گيشُ ي سين اضپيل سا دس     

هحل خَد لشاس دادُ ٍ ثب ؾشثيِ صدى ثيب       

پطت تٌظين وٌٌذُ آى سا دس هحيل خيَد     

 . هحىن وٌيذ 

 تعَیض هقزُ

 اًتقال سین جْت قزار گزفتي در سیز سًجیز هقزُ
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 تزداضتي چَب راتظ ٍ سین گیز تاالتز  -8

قٌبة لشلشُ ي جشاثمبل هتػل ثِ چَة ساثف سا آًمذس ضل وٌيذ تب حليميِ ي       -8-1

اًتْبي  آى دس دستشس يى  اص وبسگشاى لشاس گيشد ٍ ثتَاًذ سش لشلشُ ي جيشاثيميبل        

 . هتػل ثِ چَة ساثف سا اص داخل آى ثبص وٌذ 

 . چَة ساثف سا ضل ًوَدُ ٍ آى سا اص سٍي سين ثشداسيذ  -8-2

سين گيش ثبالثش سا اص داخل سوبة اّشم ثبالثش ثبص ًوَدُ ٍ آى سا اص سٍي سييين       -8-3

 . ثشداسيذ 

 . لشلشُ ّبي جشاثمبل ، ثست لشلشُ ٍ اّشم ثبالثش سا ثشداسيذ  -8-4

 تاس مزدى سًجیز هقزُ ي سین ٍسظ  -6

ثِ ّوبى سٍض  وِ لجالً تَؾي  دادُ ضذ سين ٍسف سا اص صًجيش همشُ ي هشثَقِ ثيبص    

 .وٌيذ 

 تزداضتي هقزُ ّاي ٍسظ -12

ثؼذ اص ثبصوشدى گييشُ ي سييين           -10-1

ثَسيلِ ي يى  اص وبسگشاى ٍ ثب استفبدُ اص 

هتػيل ثيِ     (  لالة داس  ) لالة ساٌّوب 

چَة ػوَه  صًجيشهمشُ سا وطيذُ تب دس   

. دستشس وبسگش دييگيش ليشاس گيييشد              

صًجيشهمشُ سا هيتَاى ثِ ووه وبسگشي وِ 

دس ثبالي وٌسَل ايستبدُ ثيِ اًيذاصُ ي         

وبف  ثبالثشدُ ٍ ثِ ووه ّوييي ويبسگيش      

ته ته همشُ ّب سا ثَسييليِ ي دسيت        

 . تؼَيؽ ًوَد 

اگش الصم است تب ول صًجيشهيميشُ     -10-2
ًگْذاضتي سًجیز هقزُ جْت تعَیض هقزُ ي آسیة 

 دیذُ
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لشلشُ ي جشاثمبل ثِ آى ٍغل ضيذُ دس      

 . ٍؾؼيت ػوَدي لشاس گيشد 

وٌسَل سا ثب دلت ٍ احتيييبـ ثيِ        -9-4

وٌسَل سا جْيت  .  ثبالي تيش هٌتمل ًوبييذ 

لشاس گشفتي دس هَلؼيت ًػت، چشخبًيذُ  

ٍ لشلشُ ّبي جشاثمبل سا وِ لجالً ثِ قيَس    

هَلت ثِ تيش هْبس ًوَدُ ثَديذ آصاد ويشدُ  

. ٍ ثِ وٌسَل جيذييذ ٍغيل ًيويبييييذ           

وبسگشاً  وِ دس پبييي تيش ايستبدُ اًذ ثبيذ 

ثب ساٌّوبي  ٍ ّوبٌّگ  وبسگشاً  وِ دس   

ثبالي تيش ايستبدُ اًذ ، ٍثب وبس ثيش سٍي      

قٌبة لشلشُ ّبي جشاثمبل وٌسَل سا ثيِ    

 .ثبالي تيش اًتمبل دٌّذ

وٌسَل جذيذ سا ثب پيچ ثِ تيييشّيب      -9-5

ٍغل ًوَدُ ٍ ثب ػىس ػوليبت  وِ لجيالً  

ضشح دادُ ضذ همشُ ّب سا ثِ وٌسَل ٍغل 

 . ًوَدُ ٍ سين سا ثجبي خَد ثبص گشداًيذ 

دس ايي فػل جْت ًگْذاضيتيي   :     تَجِ

سين گيشّبي ثبالثش اص صيي ّبي سين گييش  

ثْشحبل دس غيَست ليضٍم     .  استفبدُ ضذ 

چٌبًچِ دس فػل لجل  ًيض ًطبى دادُ ضيذ  

هيتَاى جْت گشفتي سين گيشّب اص  اّيشم  

 . ّبي ثبالثش ثِ جبي صيي ّب استفبدُ ًوَد 

 تلٌذ مزدى مٌسَل جذیذ اس رٍي سهیي

 استفادُ اس اّزهْاي تاالتز تجاي سیي ّاي سین گیز
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 تعَیض هقزُ ي آٍیشي        

     191میلَ ٍلت تا  5372ضنل ٍلتاص اس   Hپایِ ّاي

 میلَ ٍلت 
ثيب  .  ضىل هطبثِ ّن ّستيٌيذ      Hّش چٌذ وِ قشح سبختوبى توبم  پبيِ ّبي آٍيضي 

ٍجَد ايي دس غَست  وِ قشح تيشٍ تجْيضات آى ثب ًَع سايج اختالف جضي  داضيتيِ   

ثبضذ ثبيذ دس دستَسالؼولْبي خالغِ ضذُ دس ايي فػل وو  تغييشات جضي  غَست 

دس ايي فػل دستَسالؼولْبي وبسثشدي پبيِ ّبي آٍيضي ٍ پبيِ ّبي لشاس گشفتِ .  گيشد 

ليست تجْيضات  وِ دس ايي فػل هَسد استفيبدُ  .  دس صٍايب ثكَس هجضا آٍسدُ ضذُ اًذ 

هوىي اسيت جيْيت        .  لشاس هيگيشد جْت ساٌّوبئ  ّش چِ ثيطتش آٍسدُ   ضذُ اًذ 

تؼَيؽ همشُ ّبي ايي ًَع اص پبيِ ّب دستَسالؼولْبي هتؼذدي ٍجَد داضتِ ثبضذ اهيب  

تجْييضات هيَسد     .  آًچِ وِ دس ايي فػل آٍسدُ ضذُ آسبًتشيي سٍش ثشاي اجشاست 

 16فصل 
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سين گيشّب ، چيَثيْيبي      : ًيبص ػجبستٌذ اص 

ساثف ، اّشهْبي ثبالثيش ، ليشليشُ ّيبي           

جشاثمبل ، قٌبة لشلشُ ّبي ته ٍ ديگيش  

دس آخش اييي  .  تجْيضات هتفشلِ ي ػوَه 

فػل ًحَُ ي استفبدُ اص سىَ ٍ پيبييِ       

ّبي فشػ  ثكَس ًوًَِ ًطبى دادُ ضيذُ      

 . است 

 پایِ ّاي اتنایي
 ًصة سین گیز تاالتز ٍ چَب راتظ  -1 

ثِ يى  اص سيوْبي وٌيبسي ٍ دس        -1-1

ًضديى  آى ، يه سين گيش ثبالثش ثِ اًذاصُ 

 . ي هٌبست ثِ سين ٍغل وٌيذ

يه اّشم ثبالثش ثِ تيش ٍغل ًوَدُ   -1-2

ٍ لسوت اًتْبي  سين گيش ثيبالثيش سا دس       

 . داخل آى لالة وٌيذ 

دس غَست لضٍم هيتَاى اص  صييي    :    تَجِ

ّبي پبيِ ثجبي اّشم ّبي ثبالثش استيفيبدُ   

 . ًوَد 

دس ًضديى  سين گيش ثيبالثيش ييه        -1-3

چَة ساثف ثب اًذاصُ اي هٌبست سا ثِ سين 

 . ٍغل ًوبييذ 

 اتصال قزقزُ ّاي جزاثقال                 -0

دس ًضديى  سأس تيش ٍ دس ّيويبى       -2-1

 اتصال سین گیز تاالتز تِ رٍي سین

 اتصال چَب راتظ تِ سین
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قشف  وِ لشاس است سين سا اًتمبل دّيييذ   

يه لكؼِ قٌبة ثشاي اتػبل ثِ لشلشُ ي   

 . جشاثمبل ثِ تيش ٍغل ًوبييذ

يه سش لشلشُ ي جشاثميبل سا ثيِ        -2-2

قٌبة ٍغل ًوَدُ ٍ سش ديگش آى سا دس     

داخل حلمِ ي اًتْبي  چَة ساثف ليالة  

 . وٌيذ 

 تاس مزدى هقزُ اس سین  -7

گشدى همشُ ي پبييٌ  سا    ثَسييليِ   -3-1

ي چٌگه لبثل تٌظيين ويِ ثيِ چيَة           

 . ػوَه  هتػل ضذُ هحىن ثگيشيذ 

وبسگش ديگش ثب استفبدُ اص   اضپيييل     -3-2

( وِ ثِ چَة ػوَه  هتػل اسيت ) وص 

اضپيل اتػبل هبدگ  ٍ گَضيتيىيَثي  سا       

دلت ضَد وِ ًجبيذ اضپييل  .  ثيشٍى ثىطذ 

سا ثِ قَس وبهل اص هحل  وِ دس آى ٍاليغ    

 .ضذُ ثيشٍى ثىطيذ

قٌبة لشلشُ ي جشاثميبل ويِ ثيِ          -3-3

چَة ساثف هتػل است سا ثِ     اًيذاصُ    

ي وبف  ثىطيذ تب سٌگيٌ  سين اص سٍي     

 . صًجيشهمشُ ثشداضتِ ضَد 

دس حبليىِ همشُ سا ثيَسييليِ ي            -3-3

چٌگه لبثل تٌظين ًگْذاضتِ ايذ اتػيبل    

 ًصة قزقزُ ّاي جزاثقال

 ًگْذاضتي سًجیز هقزُ جْت آساد ًوَدى اضپیل
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هبدگ  ٍ گَضتىَث  سا ثيب اسيتيفيبدُ اص         

تٌظين وٌٌذُ ي هبدگ  ٍ گَضتىَث  ثيبص    

 . ًوبييذ 

 اًتقال سین                                -4

ثب دلت ٍ احتيبـ قٌبة لشليشُ ي      -4-1

جشاثمبل هتػل ثِ چَة ساثيف سا ضيل       

ًوَدُ تب سين ثبسػبيت فبغلِ ي هٌبسيت  

. ثذٍس اص حَصُ ي وبس پبييي آٍسدُ ضيَد    

سين گيش ثبالثش سا وِ ثشاي گشفيتيي ٍصى     

سين هَسد استفبدُ لشاس دادُ ضذُ ثبيذ دس   

ايي حبلت ثتذسيج ثب پبييي آٍسدى سين اص   

هؼوَالً ثِ ثبال ثشدى اّشم .  تيش دٍس ًوبييذ 

ٍل  ثب ٍجَد ايي دس غَستي   .  ثبالثش جْت اًتمبل سين ثِ هحل هٌبست ًيبصي ًذاسين 

وِ ثِ فبغلِ ي اؾبف  ثيي وٌسَل ٍ سوبة اّشم ثبالثش ًيبص ثيَد ييه ليشليشُ ي             

 . جشاثمبل ٍغل ًوبييذ 

 . جْت گشفتي سين، لشلشُ ي جشاثمبل سا دس هحل هٌبست هحىن ًگْذاسيذ  -4-2

 تزداضتي هقزُ ّا                       -5

اگش يه يب چٌذ تب اص همشُ ّبي پبييٌ  آسيت ديذُ ثبضذ ه  تَاًييذ آًيْيب سا          -5-1

اثتذا اضپيل اتػبل گَضتىَث  .  ثذٍى ثبص وشدى صًجيش همشُ ثشداسيذ ٍ تؼَيؽ ًوبييذ 

ٍ هبدگ  سا آصاد وٌيذ ، سپس يى  اص وبسگشاى ثب گشفتي چٌگه لبثل تٌظين ٍ وبسگيش  

ديگش ثب گشفتي تٌظين وٌٌذُ ي هبدگ  ٍ گَضتىَث  وِ ثِ چَة ػوَه  هتػل است 

دس غَست تؼَيؽ ّش يه اص هميشُ ّيب     .  همشُ ي پبييٌ  سا اص صًجيشهمشُ جذا وٌيذ 

هيتَاى  ثَسيلِ ي چٌگه لبثل تٌظين صًجيش همشُ سا ثِ قشف داخل وطيذُ تب يى  اص 

 اًتقال سین تِ هحل هٌاسة
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 . وبسگشاى ثب دست ثتَاًذ گشدى همشُ ي پبييٌ  سا ثگيشد 

ثبيذ صًجيشهمشُ سا ثيب  .  دس غَستيىِ الصم است تب ول صًجيشهمشُ تؼَيؽ ضَد   -5-2

استفبدُ اص پَل  سشٍيس ٍ ثب پيچبًذى قٌبة ثذٍس آى ثمذس وبف  ثبالثشدُ ٍ سپس ثيب    

 .ثبص ًوَدى اتػبل آى ثِ وٌسَل آًشا ثِ پبييي تيش اًتمبل دّيذ

 ًصة تل هقزُ      -9

ثَسيلِ ي چٌگه لبثل تٌظين گشدى يى  اص همشُ ّب سا گشفتِ ٍ آى سا جيْيت     -6-1

جْت اًجبم ايٌىبس ثبيذ صًجيش هميشُ  . اتػبل هبدگ  ثكشف همشُ ثبالي  ّذايت ًوبييذ 

 . سا ثَسيلِ ي  چٌگه لبثل تٌظين ديگش ثبثت ًگِ داسيذ 

دس حبليىِ ثَسيلِ ي چٌگه لبثل تٌظين ،همشُ ي جذيذ سا دس هحل خَد ثبثت   -6-2

ًگْذاضتِ ايذ  ثِ ووه يى  اص وبسگشاى ٍ ثب ؾشثِ صدى ثب پطت تٌظين وٌٌذُ، اتػيبل  

تعَیض هقزُ ي آسیة دیذُ   تَسیلِ ي چٌگل قاتل 

 تٌظین

 تعَیض هقزُ تَسیلِ ي دست
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( قٌبة ٍ لشلشُ ي ته )  ثشداضتِ ضَد ، صًجيشهمشُ سا ثبيذ ثَسيلِ ي پَل  سشٍيس 

 . ثِ پبييي تيشاًتمبل دّيذ 

 پایِ ّاي قزار گزفتِ در سٍایا                                     
 عزس قزار گزفتي سین گیز تاالتز  -1

ثب آًچِ وِ ليجيالً   Hًحَُ ي لشاس گشفتي سين گيش ثبالثش دس پبيِ ّبي صاٍيِ ثِ ضىل  

دس پبيِ ّبي اتىبي  هطبّذُ ضذ فشق داسد ٍ تمشيجبً ثػَست ػوَدي ثِ پبييِ ًػيت     

دس هَسد سين ّبي وٌبسي صاٍيِ، اص سين گيش ثبالثش ثؼٌَاى تىيِ گبُ استيفيبدُ   .  هيطَد 

دس حبليىِ ثشاي سين داخل صاٍيِ اص آى ثؼٌَاى ساثك  استفبدُ   ه  ضَد ويِ    .  هيىٌٌذ

هؼويَاًل دس صٍاييب ثيشاي          .  دس همبثل اًحشاف سين ثِ خبسج اص صاٍيِ همبٍهت هيىٌذ

 . ًگْذاضتي سين گيش ثبالثش اص صيي سين گيش استفبدُ هيطَد 

 استفبدُ اص چَثْبي ساثف                   -2

ػالٍُ ثش چَة ساثك  وِ ثَسيلِ ي لشلشُ اص ثبال جْت ًگْذاضتي سين ثِ آى ٍغيل  

هيطَد ثبيذ اص يه چَة ساثف ديگش ًيييض   

اييي چيَة ساثيف دس          .  استفبدُ ًوَد   

ًضديى  سين گيش ثبالثش ثِ سين ٍغل ضذُ 

ٍ ثِ لسوت اًتْبي  آى يه لكؼِ قيٌيبة   

ثستِ ضذُ ٍ سش ديگش قٌبة سا ثب فبغليِ  

ي هٌبسج  اص تيشثِ يه ضيئ ثيبثيت ثيش        

سٍي صهيي ٍ يب ثِ يه لٌگش پيچ  هَليت  

 . هْبس ًوبييذ 

 استفادُ اس سنَ در خغَط آٍیشي 
استفبدُ اص سىَ ٍ سين ًمبلِ هتػل ثِ آى   

 استفادُ اس چَب راتظ در پایِ ّاي قزار گزفتِ در سٍایاووه ثضسگ  است ثِ وبسگشاً  وِ ٍظيفِ 
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 Hي تؼَيؽ همشُ ّبي آٍيضي ثِ ضىل 

اثتذا سىَ ًٍمبلِ سا ثيش  .  سا ثش ػْذُ داسًذ 

سٍي صهيي آهبدُ   ه  ًوبيٌذ ٍ سپس آى   

سا ثِ تيش دس هحل  ًػت هيٌوبييٌيذ ويِ      

وبسگشي وِ ثش سٍي آى ايستبدُ ثيتيَاًيذ      

ثشاحت  ثب دست همشُ ّبي هَسد ًظيش سا    

 . تؼَيؽ ًوبيذ 

خكَـ خف چيي هطخع ضذُ دس ضىل 

حبلت جذيذ سىَ است وِ هيتَاى آى سا   

اص يىكشف تيش ثِ قشف ديگش آى اًيتيميبل    

وِ ثذيي تشتيت ػالٍُ ثش ايٌىِ همشُ .  داد 

ّبي وٌبسي لبثل دستشس ّستٌذ ، هيميشُ   

استفبدُ اص سىَ دس تيشّبي اتىبي  ٍ صاٍييِ  .  ّبي داخل  سا ًيض هيتَاى تؼَيؽ ًوَد 

 . ثشاي سَْلت دس وبس خيل  هَثش است 

 استفادُ اس سین گیزّاي دٍتل، اّزم تاالتز ٍ پایِ ّاي فزعي 
خكَـ آٍيضي ، وٌسَلْب دس سأس تيييشّيب ًػيت            Hدس ثشخ  اص پبيِ ّب ثِ ضىل

دس ايي ًَع اص پبيِ ّب ّيچگًَِ جبي وبف  دس ثبالي وٌسَل ثيشاي هيْيبس        .  هيطًَذ 

چٌبًچيِ دس    ) لشلشُ ي جشاثمبل هتػل ثِ چَة ساثف ثشاي تحول سٌگيٌ  ٍصى سين 

دس چٌيي هَاسدي يه پبيِ ي فيشػي    .  ٍجَد ًذاسد ( پبساگشافْبي لجل  ضشح دادُ ضذ

ثِ سآس تيش ًػت ًوبييذ تب صاٍيِ ي غحي  ثشاي چَة ساثف ٍغل ضذُ ثيِ سييين      

 . ايجبد ضَد 

 ًصة پایِ ي فزعي  -1

پبيِ ي فشػ  سا ثشاي ًػت ثش سٍي سأس تيش ثب استفبدُ اص قٌبة    لشلشُ ي تيه      

 استفادُ اس سنَ هجْش تِ سین ًقالِ
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ٍ ثِ ووه وبسگيشاًي    (  پَل  سشٍيس )  

وِ دس پبييي ايستبدُ اًذ ثِ ثبالي تيش اًتمبل 

 . دّيذ 

تب آًجب وِ هوىي است گيشُ ي ٍسيف       

پبيِ ي فشػ  سا دس ًضديى  سأس تيش ثيِ    

آى ثجٌذيذ ٍ گيشُ ّبي ٍسف ٍ پبييٌي  سا    

 . هحىن ًوبييذ 

ثب تَجِ ثِ سٌگيٌ  سين ييه قيٌيبة         

هحىن يب يه لشلشُ ي جشاثيميبل سا ثيِ        

سأس پبيِ ي فشػ  ٍغل ًوَدُ ٍ سيش      

ديگش قٌبة يب لشلشُ ي جشاثيميبل سا دس       

داخل حلمِ ي اًتْبي  چَة ساثف ليالة  

 . وٌيذ 

 .سين سا ثب استفبدُ اص سٍضْبي هزوَس هيتَاًيذ هْبس وٌيذ  

 استفادُ اس سین گیزّاي دٍتل           -0

ثشاي تحول ٍصى سيوْبي سٌگيي تش چٌبًچِ دس ضىل هطبّذُ ه  ويٌيييذ اص        -2-1

 .سين گيش دٍثل استفبدُ هيٌوبيٌذ 

ثشاي ثبصوشدى گيشُ ي سين .  ايي سين گيش تَسف يه اّشم ثبالثش ثِ تيش ٍغل هيطَد  

اص صًجيش همشُ سين گيش دٍثل سا ثبيذ دس ًضديىتشيي هحل ٍ دس قشفيي گيشُ ي سين ٍ 

 .ثب دس ًظشگشفتي فبغلِ ي هٌبست ثيي آًْب ثِ سين ٍغل ًوبييذ

ثِ جض چگًَگ  ًػت دٍ سين گيش ثبالثش ثميِ هشاحل ػوليبت  وِ الصم اسيت      -2-2

 .اًجبم گيشد ػيٌبً ّوبًْبي  ّستٌذ وِ لجالً ضشح دادُ ضذ

 

گزفتي سیوْا تَسیلِ ي   سین گیز ّاي دٍتل ٍ پایِ ي 

 فزعي
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 پایِ ّاي مططي اًتْایي  –تعَیض هقزُ 

میلَ  191میلَ ٍلت تا   96ٍلتاص  اس  –پایِ ّاي چَتي 

 ٍلت 
 Hدستَس الؼولْبي روش ضذُ دس ايي فػل ثشاي تؼَيؽ همشُ ّبي پبيِ ّبي اًتْبي  

تٌْب فشق اسبس  ايي دستَسالؼولْب ٍ دستيَساليؼيويليْيبي       .  ضىل ثىبس ثشدُ هيطًَذ 

آى است وِ دس ايٌجب لسويت اًيتيْيبيي         (وِ لجالً ثيبى ضذ)هشثَـ ثِ پبيِ ي اًتْبي  

گَْاسُ همشُ دس قشفيي پيچ چطو  گَضَاسُ ي جلَي  حبهل وطط  دٍ لسيويتي       

لشاس گشفتِ ٍ پس اص آصاد وشدى صًجيش همشُ اص سين ٍ جبي دادى آى دس داخل گْيَاسُ  

ثجبي اًتمبل گَْاسُ ثِ سوت پبييي ٍ آٍيضاى ًوَدى آى ثحبلت ػوَدي اص پبيِ ، آى     

سا دس هجبٍست پبيِ ٍ ثحبلت تمشيجيًب افيمي  دس اهيتيذاد صًيجيييش هيميشُ ليشاس                        

سين گيشّب ، صيي ّبي سين گييش ، حيبهيل        :  تجْيضات هَسد ًيبصػجبستٌذ اص . هيذٌّذ 

 02فصل 
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 .وطط  دٍ لسوت  ، گَْاسُ ي همشُ ٍ سىَ ّوشاُ ثب سين ًمبلِ 

 دستَر العول 
 اتصال سنَ                             -1

جْت ثبال ٍ پبييي آٍسدى لَاصم ٍ تجْيضات يه قٌبة ٍ لشلشُ ي ته سا ثِ يى  اص   

 . تيشّب ٍ دس ًضديى  سأس آى ٍغل ًوبييذ  

اثتذا سىَ سا ثحبلت ػوَدي ثبال ثشدُ ٍ سپس ثَسيلِ ي صًجيش آى سا هحىن ثِ تييش   

سىَ سا ثِ ّوبى حبلت لجل  ثبال ثشدُ ٍ پس اص لشاس گشفتي سىَ ثيحيبليت      .  ثجٌذيذ 

 . افم     ثست ّبي آى سا هحىن ًوبييذ 

دس غَستيىِ سىَي هَسد استفبدُ اص ًَع هحَسي ثبضذ آى سا ثبيذ ثَسيلِ ي :  تَجِ 

 . ثست صًجيشي ثِ سأس تيش ٍ ثِ هحَس سىَ هتػل ًوبييذ 

سىَ سا دس ّوبى سوت  وِ صًجيش همشُ ي آسيت ديذُ لشاس داسد قَسي ثِ تيش ٍغيل  

وٌيذ وِ اًتْبي ثيشًٍ  صًجيش همشُ ثَسيلِ ي وبسگشاً  وِ ثب تجْيضات خف گشم ويبس  

جْت ايوٌ  ّش چِ ثيطتش، ثؼذ اص ثبال ثشدى سىَ سييين   .  هيىٌٌذ لبثل دستشس  ثبضذ 

 . ًمبلِ سا ثبال ثشدُ ٍ آى سا ثِ سىَ هتػل ًوبييذ 

 هحنن مزدى جاهپز دائن -0

سا ثِ تييش ييب ثيِ        (  سبًت  هتش  35/6)  ايٌچ  5/2يه صيي سين گيش ثب گيشُ ي  -2-1

ايي صيي ثبيذ دس هحل  ًػت ضَد وِ ثِ ٌّگبم تيؼيَييؽ      .  ثست تيش هتػل ًوبييذ 

 . همشُ، جبهپش سا ًگْذاسد 

ٍغل ًوَدُ ٍ ( سبًت  هتش 8/3) ايٌچ  5/1تمشيجبً ثِ ٍسف جبهپش يه سين گيش  -2-2 

 . لسوت اًتْبي  آى سا دس داخل گيشُ ي صيي لشاس دّيذ 

جبهپش سا ثِ سوت خبسج اص تيش اًتمبل دادُ تب ثِ ٌّگبم وبس فبغلِ ي هٌيبسيت     -2-3

 . ايجبد ضَد ٍ سپس گيشُ ي صيي سا هحىن ثجٌذيذ 

 اتصال حاهل مططي دٍ قسوتي  -7
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گَضَاسُ ي ػمج  سا ثيَسييليِ ي        -3-1

صًجيش هتػل ثِ حبهل وطط  ثيِ پطيت     

وٌسَل ثستِ ٍ سپيس  وطيص سا ثيب            

پيچبًذى پيچْبي ّش دٍ پبيِ ي حيبهيل       

 . وطط  اص سٍي سين ثشداسيذ 

پس اص ثشداضتي يى  اص پبيِ ّيبي      -3-2

حبهل وطط  گَضَاسُ ي جلَيي  ليشاس     

گشفتِ ثش سٍي پبيِ ي ديگش سا ثش حسيت  

 . قَل صًجيش همشُ تٌظين ًوبييذ 

پبيِ ي هتػل ثيِ گيَضيَاسُ ي            -3-3

جلَي  ساگشفتِ ٍ گَضَاسُ ي جلَي   سا 

جْت اقيالع    . )  ثش سٍي سين لشاس دّيذ 

ثيطتش اص ًحَُ ي ًػت حبهل وطط  دٍ لسوت  ثِ لسوت حبهل وطط  دٍ لسوت  

 . (هشاجؼِ ضَد 

گَضَاسُ ي ػمج  سا ثؼذ اص لغضاًذى گَضَاسُ ي جلَي  ٍ ثستي    تسوِ ي ايويٌي    

گَضَاسُ ي جلَث  ٍ ػمج  سا ثِ پبيِ ديگش حبهل وطط  ٍغل .  ثِ پبيِ ٍغل ًوبييذ

 . ًوبييذ

ثِ هٌظَس ثشداضتي وطص سين اص سٍي صًجيش همشُ پيچْبي غالف  لشاس گشفتيِ    -3-5

 . ثش سٍي دٍ پبيِ ي حبهل وطط  سا ثجٌذيذ 

دس داخل پيچْبي چطو  لشاس گشلتِ ثش سٍي گَضَاسُ ي حيبهيل وطيطي            -3-6

 .. اًتْبي  جلَي ، ّش يه اص دٍ پبيِ سالالة وٌيذ

گَْاسُ ساثبال ثشدُ تب دس همبثل صًجيش همشُ لشاس گيشد ٍ سپس قٌبة ٍ لشلشُ ي   -3-7

پَل  سشٍيس سا هيتَاًيذ ثذٍس پبييِ  .  هتػل ثِ آى سا هْبس وٌيذ(  پَل  سشٍيس ) ته 

 ًصة حاهل مططي دٍ قسوتي
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ّبي حبهل وطط  ٍ يب جلَ ثش هتػل ثيِ  

 . آى ٍ يب ثِ وٌسَل هْبس ًوبييذ 

 تاسمزدى سین  -2

ثِ ٍسيلِ ي اضپيل وص هتػل ثيِ     -4-1

چَة ػوَه  اضپيل اتػبل گَضتىَث  ٍ 

هبدگ  آخشيي همشُ ي اًتْبي  صًجيش همشُ 

 . سا آصاد ًوبييذ 

ثب ثستي پيچ ّبي پطت گيَضيَاسُ     -4-2

ي ػمج  ؾوي ثشداضتي توبم وطيص اص      

سٍي سين ،ضىن هٌبست ثويٌيظيَس ثيبص       

ًوَدى  اتػبل گَضتىَث  ٍ هبدگ  ايجبد        

 .  ه  ضَد

هبدگ  آخشيي همشُ ي اًيتيْيبيي          -4-3

صًجيش همشُ سا ثَسيلِ ي تٌظين وٌٌيذُ ي    

گَضتىَث  ٍ هبدگ  هتػيل ثيِ چيَة        

ػوَه  سا  اص گَضتىَث  همشُ ي هبليجيل   

جْيت اًيجيبم اييي ويبس            .  آى ثبص وٌيذ 

ؾشٍست داسد تب ثب گشفتي گشدى آخيشييي   

همشُ ي اًتْبي  ثَسيلِ ي چٌگه ليبثيل     

تٌظين    اتػبل گَضتىَث  ٍ هبدگي  سا    

 . ثبص وٌيذ

صًجيش همشُ سا اص داخيل جيليَثيش         -4-4

 . وٌسَل ثيشٍى ثىطيذ 

 تاس مزدى سیوْا

 هحنن مزدى پیچْاي گَضَارُ ي عقثي
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اضپيل ٍ هيلِ سوبث  سا دس غَست  :  تَجِ 

وِ صًجيش همشُ ثَسيلِ ي هيلِ سوبث  ثيِ    

 . جلَثش ٍغل ضذُ ثبضذ سا ثشداسيذ

 تزداضتي سًجیز هقزُ       -5

ثِ هٌظَس پبييي آٍسدى صًجيش هميشُ    -5-1

ثب قٌبة گشدى همشُ ي اٍل يب دٍم آى سا   

 . هْبس وٌيذ

صًجيش همشُ ي هتػل ثِ وٌسَل سا   -5-2

اص قشف وٌسَل ثبال آٍسدُ ٍ آى سا سٍي   

گَْاسُ ي همشُ ثلغضاًيذ تب ثذيي تيشتيييت    

صًجيش همشُ اص ثيي دٍ پيبييِ ي حيبهيل         

 . وطط  ثشاحت  خبسج ضَد

جْت تؼَيؽ (  پَل  سشٍيس) صًجيش همشُ ساثَسيلِ ي قٌبة ٍ لشلشُ ي ته   -5-3

 . همشُ ّبي آسيت ديذُ ثِ پبييي پبيِ اًتمبل دّيذ

اًتمبل صًجيش همشُ ثِ پبييي دس غَستيىِ فمف يه يب دٍ همشُ  اص آى آسيييت     :  تَجِ 

دس ايٌػَست ثَسيلِ ي اضپيل وص ٍ تٌظين وٌٌذُ ي هبدگ  .  ديذُ ثبضذ الصم ًيست 

ٍ گَضتىَث  ٍ چٌگه لبثل تٌظين هتػل ضذُ ثِ چَة ػوَه  هيتيَاى هيميشُ ي        

سٍش تؼَيؽ همشُ دس حبل  وِ صًجيش همشُ دس داخيل  .  آسيت ديذُ سا تؼَيؽ ًوَد

 . گَْاسُ لشاس داسد دس ضىل صيش ًطبى دادُ ضذُ است 

دس غَست استفبدُ اص ايي سٍش ثبص وشدى اتػبل گَضتىَث  ٍ هيبدگي  دس           -5-4

لسوت اًتْبي  صًجيش همشُ ٍ يب ثبص وشدى همشُ ي هتػل ثِ وٌسَل جْت تيؼيَييؽ    

 . همشُ ؾشٍست ًذاسد

 تعَیض هقزُ ّا                 -9

 تزداضتي سًجیز هقزُ
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ثِ ٍسيلِ ي چٌگه لبثل تٌيظييين      -6-1

هتػل ثِ چَة ػوَه  همشُ ي جذيذ سا 

ثذٍى ثبص وشدى  صًجيش همشُ دس داخل آى   

لشاس دادُ ٍ اتػبل هبدگ  ٍ گَضتىَث  سا 

ثَسيلِ ي تٌظين وٌٌذُ ي گَضتىَثي  ٍ    

هبدگ  هتػل ثِ چَة ػوَهي  ثيشليشاس      

پس اص جب صدى اضپييل آى سا ثيِ         . وٌيذ 

ٍسيلِ ي تٌظين وٌٌذُ ي گَضتىيَثي  ٍ     

ثيِ  . )  هبدگ  دس جبي خَد هحىن وٌيذ   

لسوت دستِ ّبي هشثَـ ثِ اضپيل ّب ٍ   

 . ( هيلِ ّبي سوبة هشاجؼِ   ضَد

دس غَست تؼَيؽ توبم صًيجيييش      -6-2

صًجيش همشُ ي جذيذ سا ثيبال    ( پَل  سشٍيس)همشُ، ثَسيلِ ي قٌبة ٍ لشلشُ ي ته 

ثشدُ ٍ ثب دلت ٍ ثب احتيبـ اص ثيي دٍ پبيِ ي حبهل وطط  صًجيش همشُ ي آسيييت       

ثب لغضاًذى گشدى آخشيي همشُ، صًجييش هيميشُ ي        .  ديذُ سا ثِ پبييي پبيِ اًتمبل دّيذ 

جذيذ دس ٍؾؼيت هٌبسج  ثيي گيشُ ي سين ٍ جلَ ثش وٌسَل لشاس هيگيييشد تيَجيِ       

 . داضتِ ثبضيذ وِ گشدى همشُ دس هحل خَد دسست جب افتبدُ ثبضذ 

دساغلت هَاسد هيتَاى اص ييه      .  صًجيش همشُ سا ثِ جلَثش وٌسَل ٍغل ًوبييذ   -6-3

لالة وِ ثَسيلِ ي دست ٍ ثب استفبدُ اص هيلِ سوبة ٍ اضپيل ثِ جلَ ثيش ويٌيسيَل       

 . ٍغل هيطَد استفبدُ ًوبييذ

 اتصال سین                         -3

اتػبل آخشيي همشُ ي ثيشًٍ  سا ثَسيلِ ي تٌظين وٌٌذُ ي گيَضيتيىيَثي  ٍ          -7-1

جْت سَْلت دس وبس گشدى هيميشُ سا     .   هبدگ  هتػل ثِ چَة ػوَه  ثش لشاس وٌيذ

 تعَیض هقزُ ي آسیة دیذُ تذٍى تاس مزدى سًجیز هقزُ
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 . ثَسيلِ ي چٌگه لبثل تٌظين هتػل ثِ چَة ػوَه  ثگيشيذ 

ثب ضل ًوَدى پيچ ّبي غالف  حبهل وطط  لسوت  اص وطص سين ثِ همشُ ّب   -7-2

 . هٌتمل هيطَد 

اضپيل سا ثَسيلِ ي تٌظين   وٌٌذُ ي هبدگ  ٍ گَضتىَث  هتػل ثيِ چيَة         -7-3

 . ػوَه  دس هحل اتػبل خَد لشاس دّيذ

گَْاسُ ٍ حبهل وطط  سا پس اص آصاد وشدى وطص اص سٍي سين اص پبييِ ثيبص       -7-4

 (. ثِ لسوت حبهل وطط  دٍ لسوت  هشاجؼِ ضَد . ) وٌيذ 

 آساد مزدى جاهپز دائن -8

سين گيش سا اص داخل گيشُ ي صيي ثيشٍى آٍسدُ ٍ آى سا اص سٍي جبهيپيش دائين        -8-1

 . ثشداسيذ 

 .صيي سين گيش سا اص سٍي پبيِ ثبص ًوَدُ ٍ ثِ پبييي آى اًتمبل دّيذ  -8-2 

 تزداضتي سنَ                         -6

 . سىَ سا اص پبيِ ثبص وشدُ ٍ ثِ پبييي آى اًتمبل دّيذ -9-1

 .  وليِ ي قٌبثْب ٍتجْيضات سا اص سٍي پبيِ ثشداسيذ  -9-2 
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 تعَیض هقزُ ، سًجیز هقزُ ّاي دٍتل اًتْایي

 میلَ ٍلت                                072میلَ ٍلت تا  5372ٍلتاص 
حبهل وطط  صًجيش همشُ ي دٍثل اًتْبي  يى  اصتجْيضات اغل  ثِ وبس گشفتِ ضيذُ  

جْت ثشداضتي وطص اص سٍي صًجيش همشُ ٍ . ثوٌظَس تؼَيؽ همشُ ّبي دٍثل هيجبضذ

تؼَيؽ همشُ ي آسيت ديذُ ايي ٍسيلِ سا ثِ گَضَاسُ ي همشُ ي وطيطي  ٍغيل        

جْت اًجبم ايي ػوليبت ػالٍُ ثش وبسگشاى لشاس گشفتِ دس پبييي تيش، دس ثبالي .  ًوبييذ

 . تيش ًيض حؿَس سِ تي اص وبسگشاى ؾشٍست داسد

 دستَر العول                                             
 ًصة سنَ                             -1

پس اص اتػبل سين ًمبلِ ثِ سىَ ،آى سا ثِ هَاصات ٍ دس فبغلِ ي هٌبسجي  اص      -1-1

سين ًمبلِ سا ثَسيلِ ي لشلشُ ي جشاثمبل ثبال ثشدُ ٍ   .  صًجيش همشُ ثِ پبيِ هحىن وٌيذ

       01فصل 
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 . قٌبة آى سا هحىن ًگْذاسيذ 

ثَسيلِ ي صًجيش ٍ گيشُ ي لالثي     -1-2

تسيويِ ي     .   سىَ سا ثِ پبيِ ٍغل ًوبييذ

دٍثل سا تٌظين ًوَدُ تب سىَ دس ٍؾؼيت 

سپس صًجيش هتػل .  تمشيجبً افم  لشاس گيشد

 . ثِ آى سا هحىن ًوبييذ

ًصة آچار سًجیز هـقـزُ دٍتـل          -0

 اًتْایي 

ثبصٍي وطط  ثيشًٍ  سٍي ييَن      -2-1

سا ثِ هحل هٌبسج  وِ ثب قَل صًجيش همشُ 

هتٌبست است هٌتمل ًوَدُ ٍ ثَسيليِ ي    

پيچ ّبي چطو  آى سا  هحىن ثِ ثيذًيِ     

ثِ لسوت حبهل وطط  صًجيش . )  ثجٌذيذ 

 ( .همشُ ي دٍثل اًتْبئ  هشاجؼِ ضَد 

ثب لشاس دادى چَة گيشُ دس داخيل   -2-2 

حلمِ ي اًتْبي  گَْاسُ ٍ ثب    ثش داضتيي  

هيلِ ي لفل  وٌٌذُ ٍ ّوچٌيي ثب حشويت  

هذاٍم يَن  ثبصٍي وطط  ثيشًٍ  سا اص     

حبهل وطط  هيجبيست  .  هحل آٍيضاى وٌيذ

دس ًضديى  صًجيش همشُ اي وِ الصم اسيت  

 . تؼَيؽ گشدد لشاس گيشد

هيلِ ي لفل وٌٌذُ سا ثيَسييليِ ي        -2-3

چَة گيشُ يب چَة اغيلي  دس داخيل        

 ًصة سنَ

 ًصة تاسٍي مططي تیزًٍي تز رٍي یَك هقزُ
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ثبصٍي وطط  لشاس دادُ ٍ سيپيس ييَن      

داخل  سا ثِ ثبصٍي وطط  هجبٍس پيبييِ     

ٍغل ًوَدُ ٍ آى سا ثب هيلِ ي لفل وٌٌذُ 

 . هحىن ثجٌذيذ 

اضپيل اًتْبي  صًجيش همشُ سا لجل اص   -2-4

ثشداضتي حبهل وطيطي  ثيَسييليِ ي                 

اضپيل وص هتػل  ثِ چَة ػوَه  ضيل  

اضپيل سا ثبيست  تب آى اًذاصُ اي   .  ًوبييذ 

وِ اتػبل گَضتىَث  ٍ هبدگ  آصاد ضيَد  

 . ثيشٍى وطيذ 

 تزداضتي سًجیز هقزُ ي آسیة دیذُ  -7

گَْاسُ ي همشُ سا ثِ يَن اًتْبيي     -3-1

هْبس ًوَدُ ٍ سپس ثِ ٌّگيبم ثيبالثيشدى      

گَْاسُ ي همشُ ثب ضل ًوَدى قيٌيبثيْيبي     

هْبس هتػل ثِ آى اهىبى توبس گَْاسُ ثيب  

 . همشُ سا ثش لشاس وٌيذ 

اضپيل اتػبل صًجيش همشُ ثِ پبيِ سا   -3-2

 . آصاد ًوبييذ 

يه سين گيش ثبالثش ثب ثِ ليكيش دٍ       -3-3

سا ثيِ ّيش ييه اص          (  سبًت  هتش 5) ايٌچ 

پيچْبي لشاس گشفتِ دس دٍ سش اًيتيْيبيي      

 . جلَثش گَْاسُ ٍغل ًوبييذ

دٍ صيي سين گيشدس قشفيي پبييِ ٍ      -3-4

 (تَسیلِ ي چَب گیزُ ) ًصة هیلِ ي قفل مٌٌذُ  

 آساد ًوَدى اضپیل اًتْایي
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تمشيجبً ّن سك  ثب جلَثش ًگْيذاسًيذُ ي     

گَْاسُ ٍغل ًوَدُ  تب ثذييي تيشتيييت       

گَْاسُ سا ثتَاًيذ ثِ قَس ػوَدي آٍييضاى  

صيي ّب ثبيست  هيجيْيض ثيِ             .   ًگْذاسيذ

ثيِ  . )  گيشُ ّبي  ثب لكش سين گيش ثبضيٌيذ  

لسوت صيي ّبي سين گيييش هيشاجيؼيِ          

 . (ضَد 

سين گيشّب سا ثب ضل وشدى   گييشُ    -3-5

 . ّب دس داخل صيي ّبي هشثَقِ لشاس دّيذ

ثَسيلِ ي سييين گيييش جيْيت              -3-6

ًگْذاضتي صًجيش همشُ، گَْاسُ ي همشُ سا 

تب ًضديى  آى ثبال ثشدُ ٍ سين گييشّيب سا     

سپس گيشُ ّيبي صييي     . هحىن ًگْذاسيذ 

 . ّبي سين گيش سا هحىن ثجٌذيذ 

يه قٌبة هحىن ثذٍس هيميشُ ي       -3-7

قيٌيبة سا دس       .  هتػل ثِ پبيِ ثپيچبًيذ   

جْت  ثجٌذيذ وِ صًجيش همشُ ثِ ّيٌيگيبم      

.  پبييي آٍسدى گَْاسُ اص داخل آى ًيليغيضد   

وطص سا ثَسيلِ ي جه صًيجيييش ليشاس       

گشفتِ دس لسوت اًتْبي  حبهل ثيِ قيَس     

  .وبهل اص سٍي صًجيش همشُ آصاد وٌيذ

ّش دٍ لسوت اًتْبي  صًجيش هميشُ    -3-8

سا ثَسيلِ ي تٌظين وٌٌذُ ي گَضتىَث  ٍ 

 ًصة سیي ّا تزاي ًگْذاضتي سین گیزّا

 تاال تزدى گَْارُ
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. هبدگ  هتػل ثِ چَة ػوَه   ثبص وٌيذ 

لسوت هبدگ  سا دس ايي حبل ثبيست  ثيب    

چٌگه لبثل تٌظين گشفتِ ٍ سپس ثبتىيبى  

دادى همشُ ٍ ثب ّذايت تٌيظييين ويٌيٌيذُ          

اتػبل گَضتىَثي  ٍ هيبدگي  سا آصاد            

 . ًوبييذ

ثب هحىن ًگْذاضتي سين گيشّيب ،      -3-9

گيشُ ّبي ّش دٍ صيي سا ثِ لذس وبف  ضل 

گَْاسُ سا ثب دلت پبييي آٍسدُ تيب  .  ًوبييذ 

تَجِ .  ؾوي آٍيضاى ضذى اص يَن ػمج  ثِ حبلت ػوَدي دس ًضديى  پبيِ لشاس گيشد 

داضتِ ثبضيذ وِ ثشاي تؼَيؽ همشُ ،گَْاسُ سا هيتَاًيذ اص ّش سوت  وِ هٌبست ثبضيذ  

گيشُ ّبي صيي ّب سا پس اص لشاس گشفتي گَْاسُ دس ٍؾؼيت هيٌيبسيت    .  آٍيضاى ًوبييذ

همشُ ّبي ٍالغ ضيذُ دس      .  هحىن ثجٌذيذ 

ًضديى  لسوت اًتْبي  صًجيش هيميشُ سا       

هيتَاًيذ ثذٍى پيبييييي آٍسدى گيْيَاسُ          

 . تؼَيؽ ًوبييذ 

اضپيل ّش وذام اص همشُ ّب سا ويِ      -3-10

هيخَاّيذ تؼَيؽ ًوبييذ ثِ   اًيذاصُ ي      

وبف  ثيشٍى وطيذُ ٍ سيپيس هيميشُ ي         

دس .  آسيت ديذُ سا تيؼيَييؽ ًيويبييييذ         

غَست  وِ دس اًتْبي صًجيشُ، هيميشُ ييب      

همشُ ّبي  آسيت ديذُ ثيبضيٌيذ جيْيت        

تؼَيؽ ًوَدى آًْب صًجيشُ سا ثبيست  ثيِ  

 تستي عٌاب تِ سًجیز هقزُ  

 پاییي آٍردى سًجیز هقزُ ي آسیة دیذُ
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 . پبييي پبيِ اًتمبل دّيذ

 ًصة سًجیز هقزُ  -2

صًجيش همشُ سا ثب دلت ٍ ثيب احيتيييبـ            

ثَسيلِ ي دٍ سين گيش هتػل ثِ گيْيَاسُ   

 . تب هحل لجل  خَد ثبال ثجشيذ

اتػبل هبدگ  صًجيش هميشُ سا ثيِ         -4-2

گَضتىَث  لسوت اًتْبي  پبييِ ثيشليشاس      

 . وٌيذ 

گَضتىَث  آخشيي همشُ سا ثَسيليِ    -4-3

ي چٌگه لبثل تٌظين دس داخل هيبدگي      

لشاس گشفتِ ثش سٍي سويبة ييَن ليشاس        

 . دّيذ

حبهل دٍثل اًتْبي  سا ثَسيلِ ي جه صًجيش هتػل ثِ آى ثِ آساه  ضل ًوَدُ   -4-4

دس ايي غَست اص غحي  ثَدى اتػبل .  تب وطص اص سٍي حبهل ثِ صًجيشُ هٌتمل ضَد

صًجيشُ ثِ يَن هيتَاى اقويٌبى حيبغيل     

 . ًوَد

ثب پبييي آٍسدى گَْاسُ سين گيش ّب   -4-5

 . سا اص داخل صيي ّبي هشثَقِ ثبص وٌيذ 

ؾوي هْبس گَْاسُ ثيَسييليِ ي          -4-6

قٌبة هتػل ثِ لسويت اًيتيْيبيي  آى          

 . ،گَْاسُ سا ثِ پبييي پبيِ اًتمبل دّيذ

اضپيل ّبي ّش دٍ اًتْبي صًيجيييش      -4-7

همشُ سا ثَسيلِ ي تٌيظييين ويٌيٌيذُ ي            

 تعَیض هقزُ

 تاال تزدى سًجیز هقزُ
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گَضتىَث  ٍهبدگ  دس جبي خَد هحىين  

ثِ لسوت دستِ ّبي هشثَـ ثيِ    . )  وٌيذ 

اضپيل ّب ٍ هيلِ ّبي سويبة هيشاجيؼيِ       

 . ( .ضَد 

ثب ضل ًوَدى جه صًجيش هتػل ثِ  -4-8

حبهل وطص وبهالً ثش سٍي همشُ ّب ليشاس  

 . هيگيشد

حبهل سا ًگْذاضتِ ٍ هيلِ ي لفيل    -4-9

وٌٌذُ سا ثَسيلِ ي چَة گيشُ ي ليبثيل     

 . تٌظين  ثىطيذ 

حبهل سا ثَسيلِ ي قيٌيبة ٍ              -4-10

ثِ پبيييي  (   پَل  سشٍيس ) لشلشُ ي ته 

 . پبيِ اًتمبل دّيذ

لجل اصثشداضتي حبهل اص هحىن ثَدى  اتػبالت گَضتىَث  ٍهبدگ  همشُ ّيب    :  تَجِ 

 .دس هحل خَد اقويٌبى حبغل وٌيذ 

آى (  پَل  سشٍيس )ثب ثبص وشدى سىَ اص پبيِ، ثَسيلِ ي قٌبة ٍلشلشُ ي ته -4-11

 . سا ثِ پبييي پبيِ اًتمبل دّيذ

 تعَیض سًجیز هقزُ در تزجْاي فَالدي  -5

قشص استفبدُ اص حبهل وطط  دٍثل دس خكَـ فطبس لَي ثب ثشجيْيبي فيليضي دس          

دستَس الؼولْبي اسائِ ضذُ هطبثيِ ثيب     .  آخشيي ضىل ايي فػل ًطبى دادُ ضذُ است 

دستَس الؼولْبي هَسد استفبدُ لشاس گشفتِ دس تؼَيؽ همشُ دس پيبييِ ّيبي چيَثي           

دس ثشجيْيبي فيَالدي      .  هيجبضذ ثجض ايٌىِ دس ايٌجب ثب پبيِ ّبي فلضي سشٍ وبس داسين

ًػت سىَ هطىل است وِ ثشاي سفغ ايي هطىل ثِ يى  اص ًجط  آالت ثيشج ييه     

 قزار دادى اضپیل در هحل خَد
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ًشدثبى آٍيضاى ًوَدُ ٍ ثَسيلِ ي قٌبة سش ديگش آى سا ثِ جسن ثبثت لشاس گشفتِ ثيش  

جبهپش سا ثَسيلِ ي سين گيش ثِ قشف ديگش اًتمبل ٍ هيْيبس       .  سٍي صهيي هْبس ًوبييذ

دس ايي ًَع اص پبيِ ّب ثبيست  گَْاسُ سا اص پيچ ّبي چطو  لشاس گشفتِ دس دٍ .  ًوبييذ

سش اًتْبي  حبهل آٍيضاى ًوَدُ ٍ گَْاسُ سا ؾوي لشاس دادى صًجيش همشُ دس آى ثيِ      

 .      قشف داخل پبيِ ثلغضاًيذ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تعَیض سًجیز هقزُ ي دٍتل در تزجْاي فَالدي
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 مارتزد آرهَراد در خظ تزقذار 
سٍش ًػيت  .  جْت حفبظت سين دس هحل توبس ثب سين اص آسهَساد استفبدُ هيطَد 

ثب ٍجيَد  .  آسهَساد دس خكَـ تحت ٍلتبط ثش سٍي يه خف سِ فبص ضشح دادُ هيطَد

ايي، ايي دستَالؼول ّب سا تيض هيتَاى دس خكَـ ته فبص ٍ يب ديگش اًَاع خكَـ ثىبس 

هجوَػِ آسهَسادّب ، چَثْبي گيشُ ٍ چيَة  : تجْيضات هَسد استفبدُ ػجبستٌذ اص . ثشد

 . اغل  ثب سش چشخبى 

 دستَر العول                                              
 تاسمزدى سین ًَل   -1

يه لكؼِ قٌبة سا اًذو  ثبالتش اص سين ًَل ثِ تيش ٍغل ًوَدُ ٍ سش دييگيش     -1-1 

 . آى سا ثِ سين ًَل ثجٌذيذ 

سين ًَل سا ثب ثبص وشدى ٍيب ثشداضتي پيچ اتػبل آى دس حبل  وِ يه سش قٌبة   -1-2

  00فصل 



 دستور العمل ها 

 

201  

 . ثَسيلِ ي وبسگشاى لشاس گشفتِ دس پبييي تيش ًگْذاضتِ ضذُ است اص تيش آصاد ًوبييذ

سين ًَل سا ثَسيلِ ي قٌبة ثِ يه قشف ٍ يب ثِ پبييي تيش اًيتيميبل دادُ ٍ          -1-3

دس ّش غَست ثبيست  سيين ًيَل سا اص         .  سپس ثَسيلِ ي قٌبة آى سا هْبس ًوبييذ

 .هحذٍدُ ي وبس وبسگشاى دٍس ٍ يب ثَسيلِ ي سٍوص ايوٌ  پَضبًذُ ضَد

 ًصة تاسٍي موني            -0 

دس حذ فبغل ثيي سين ًَل ٍ وٌسَل ٍ تمشيجبً اًذو  پبييي تش اص تسوِ ّبي حيبييل،   

 . ثست گيشُ اي ثبصٍي ووى  سا ًػت ًوبييذ 

 60) اييٌيچ        24ثبصٍي ووى  سا ثش سٍي صهيي هًَتبط ًوَدُ ٍ ثِ فبغلِ ي تمشيج    

ثِ لسيويت   . )  اص يىذيگش ًگْذاسًذُ ّبي سين سا ثش سٍي آى  لشاس دّيذ( سبًت  هتش 

 ( .ثبصٍّبي ًگْذاسًذُ هشاجؼِ ضَد  

ثبصٍي ووى  سا ثبال ثشدُ ٍ ثَسيلِ ي پيچ ثلٌذ آى سا ثِ ثست  گيييشُ اي ٍغيل           

 . ًوبييذ 

ثبصٍي ووى  سا ثَسيلِ ي چٌگه اًتْبي  هتػل ثِ آى دس تيش چَث  فيشٍ ثيشدُ ٍ       

 . سپس چٌگه ٍ ثبصٍي ووى  سا ثَسيلِ ي  قٌبة ثِ تيش هحىن ًوبييذ

دس آى سوت  وِ هيخَاّيذ وبس اًجبم دّيذ سين اغل  سا ثبص ٍ دس حيي ثبص ًيويَدى     

 . جْت جلَگيشي اص توبس آى ثب وٌسَل ٍ يب سبيش تجْيضات آى سا ثجشيذ

دس غَست  وِ سين اغل  ثذ پيچيذُ ضذُ ثبضذ سين گيييشّيبي ثيبالثيش ٍ            :  تَجِ 

 .ًگْذاسًذُ سا لجل اص ثشيذى سين اغل ، ثِ سين فبص ٍغل ًوبييذ

 ًصة سین گیز تاالتز  -7

سا جْت اًتميبل  (  سبًت  هتش 3/6يب 5تمشيجبً )ايٌچ  5/2يب  2يه سين گيش ثبالثش ثِ لكش 

ايي سين گيش سا ثبيست  ثيِ  .  ثِ ثبصٍي ووى  ثِ يى  اص سين ّبي وٌبسي ٍغل ًوبييذ

اًذاصُ ي وبف  ثذٍس اص هحل اتػبل همشُ ثِ سين ٍغل ًوَدُ تب اهىبى ًػت آسهَساد 

 . ٍجَد داضتِ ثبضذ 
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ٍ ثب گيشُ ي هٌبست ثب لكش سين گيش ( سبًت  هتش 10)ايٌچ  4يه صيي هجْض ثِ جلَثش 

هحل ًػت ايي صيي هيجبيست  ثِ اًذاصُ ي وبف  ثيبالتيش اص       .  سا ثِ پبيِ ٍغل ًوبييذ 

لسوت اًتْبي  سين گيش ثبضذ تب ثذيي تشتيت جبي وبف  جْت ًػيت ليشليشُ ي          

جشاثمبل هتػل ثِ صيي ٍ حلمِ ي اًتْبي  سين گيش ٍ اهىبى اًتمبل سين ثِ ًگْذاسًيذُ  

ثِ لسوت صيي ّبي سين گيييش     . )  ي سين خبسج  ثبصٍي ووى  ٍجَد داضتِ ثبضذ 

 ( .هشاجؼِ ضَد 

 ًصة سین گیز ًگْذارًذُ  -2

سا دس ّوبى سوت صيي لجل  ٍ تمشيجيبً  (  سبًت  هتش 8/3) ايٌچ  5/1يه صيي ثب گيشُ ي 

اًذو  پبييي تش اص هيحيل ًػيت ثيبصٍي             )  دس حذ فبغل ثيي سين ًَل ٍ وٌسَل 

 . ثِ پبيِ ٍغل ًوبييذ ( ووى  

سا دس ًضديى  سيين گيييش      (  سبًت  هتش 8/3)ايٌچ 5/1يه سين گيش ًگْذاسًذُ ثِ لكش 

ثبالثش ثِ سين ٍغل ًوَدُ ٍ ثب لشاس دادى لسوت اًتْبي  آى دس داخل گيشُ ي صييي      

 .هشثَقِ ، گيشُ سا هحىن ثجٌذيذ 

 ًصة قزقزُ ّاي جزاثقال      -5

 . ثِ سوبة صيي ٍ حلمِ ي اًتْبي  سين گيش ثبالثش يه  لشلشُ ي جشاثمبل ٍغل وٌيذ 

يه لشلشُ ي جشاثمبل ديگش ثوٌظَس ًگْذاضتي سيوْب ثب سك  همكغ ثيطتش هيجبيست   

ثِ سوبة صيي سين گيش ًگْذاسًذُ ٍ حلمِ ي لشاس گشفتِ ثش سٍي ثذًِ ي سين گيييش     

 . ثبالثش ٍغل ًوبييذ

 تاسمزدى سیوْاي اصلي                -9

. ثب وطيذى سين گيش ثبالثش ثِ قشف پبييي سين سا وبهالً دس داخل ضيبس همشُ لشاس دّيذ

 . سپس گيشُ ّبي صيي سا هحىن ثجٌذيذ 

جْت جلَگيشي اص توبس ثب وٌسَل ٍ ييب      . سين اغل  قشف ديگش سين سا ثبص وٌيذ  

 . سبيش تجْيضات سين اغل  سا دس حيي ثبص ًوَدى ثتذسيج ثجشيذ
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 اًتقال سین                           -3 

ثب ضل ًوَدى گيشُ ي صيي سين گيش ثبالثش ٍ ثب وطيذى قٌبة لشلشُ ي جشاثمبل  سيين   

 . ثبالتش اص همشُ لشاس دّيذ( سبًت  هتشي 30)ايٌچ  12سا تب استفبع تمشيجبً 

ثب گشفتي سين گيش ًگْذاسًذُ ٍ ثب ّذايت آى جْت ًػت آسهَساد سين سا ثِ هيحيل     

سپس گيشُ ّبي ّش دٍ صيي سين گيش ثبالثش ٍ ًيگيْيذاسًيذُ سا       .  هٌبسج  اًتمبل دّيذ

 .هحىن ثجٌذيذ 

 تنار تزدى آرهَراد هستقین  -8

ثب اًتخبة ًوَدى لموِ ّبي هٌبست آًْبسا دس لبثْبي ًگْذاسًذُ ي لموِ ليشاس      -8-1

 . دّيذ 

ثِ لسوت وبسثيشد  . )  آسهَسادّب سا اص داخل لبثْبي ًگْذاسًذُ لموِ ػجَس دّيذ   -8-2

 . ( اثضاس ٍ ًػت آسهَساد هشاجؼِ   ضَد 

ثب پيچبًذى ًَاس الستيى   ثذٍس ّش   -8-3

دٍ اًتْبي آسهَساد ، جْت اهىبى ًػيت    

لبة ًگْذاسًذُ ي لموِ ثش سٍي سييين        

دّبًِ ي آى سا ثِ اًذاصُ ي ويبفي  ثيبص          

 . ًوبييذ

ثَسيلِ ي چَة گيشُ  لبثْب سا ثيش    -8-4

 . سٍي سين لشاس دّيذ

 . پيچْبي چطو  سا هحىن ثجٌذيذ -8-5

فبغلِ ي ثيي دٍ لبة اص يىذييگيش     -8-6

تيب     12ثشا ي آسهَسادّبي هستمين تمشيجبً   

ٍ ثيشاي    (  سبًت  هيتيش   45تب 30)ايٌچ  18

آسهَسادّبي پيص سبختِ ايي فبغليِ ثيِ     
 قزار دادى قاتْاي ًگْذارًذُ تز رٍي سین
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 . اًذاصُ ي يه دٍس هيجبضذ 

دس حبليىِ ثَسيلِ ي چَة گييشُ    -8-7

يى  اص وبسگشاى  ييىي  اص ليبثيْيب سا            

ًگْذاضتِ وبسگش ديگشثَسيلِ ي چيَة      

اغل  ثب سش چشخبى ثبيست  لبة ديگش سا 

 . چٌذيي دٍس ثچشخبًذ 

ثؼذ اص چشخبًذى يى  اص لبثْب ثيِ      -8-8

اًذاصُ ي چٌذ دٍس، آى سا ثب چَة گيييشُ   

گشفتِ ٍ لبة ديگش سا دس جْت هخبليف  

ايي ػويل سا تيب       . چٌذيي دٍس ثچشخبًيذ

هحىن ضذى آسهَسادّب ثيي دٍ لبة اداهِ 

 . دّيذ 

ثب ثبص ًوَدى ًَاسّبي الستيى   اص     -8-9

سٍي دٍ اًتْبي آسهَسادلبثْب سا ثيكيشف        

 . خبسج اص دٍ اًتْبي آى حشوت دّيذ

دس غَست استفبدُ اص آسهَساد هستمين الصم است تب ؾوي پيچبًذى لبثْب ّيش    :  تَجِ 

دس حبليىِ ثٌْگبم استفيبدُ اص    .  چٌذ دفؼِ يىجبس آًْب سا ثِ قشف خبسج حشوت دّيذ 

آسهَسادّبي پيص سبختِ ، ثٌْگبم چشخيذى ،لبثْب ثكشف خبسج حشوت وشدُ ٍ جليَ  

 . هيشًٍذ 

ّوبًگًَِ وِ لجالً ثيبى ضذ ػول پيچبًذى سا اداهِ دادُ تب آسهَساد لشاس گشفتيِ    -8-10

 . هب ثيي دٍ لبة هحىن  ثذٍس سين پيچبًذُ ضَد 

لبثْب سا ؾوي پيچبًذى ثكشف خبسج حشوت دادُ تب آسهيَساد سٍي سييين            -8-11

 . سپس لبثْبسا ثب ؾشثِ صدى اص اًتْبي آسهَساد خبسج وٌيذ . پيچبًذُ ضَد 

 چزخاًذى یني اس قاتْا در حالینِ  قاب دیگز تِ 

 ٍسیلِ ي چَب گیزُ هحنن ًگْذاضتِ ضذُ است
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 هفتَل هستقین  –ًصة گیزُ ّا -6

ضيىيل    Vثَسيلِ ي اثضاس پيييچ         -9-1

هتػل ثِ چَة ػوَه  ثِ ييىي  اص دٍ       

. اًتْبي آسهَسادّب يه گيشُ ٍغل وٌييذ    

ثِ لسوت وبس ثيشد اثيضاس دس ًػيت            )  

 . ( آسهَسادّب هشاجؼِ ضَد 

ثَسيلِ ي آچبس جغجغِ ٍ ثؼيذ اص      -9-2

ضىل دس داخيل       Vچشخبًذى اثضاس پيچ 

 .گيشُ هْشُ ي گيشُ سا هحىن ثجٌذيذ

ثَسيلِ ي آچبس جغجغِ ٍ ثؼيذ اص      -9-3

ضىل هْشُ ي ديگيش   Vثشداضتي اثضاس پيچ 

 . سا ًيض هحىن ثجٌذيذ

ثِ سٍض  هطبثِ ثِ قيشف دييگيش        -9-4

 . اًتْبي آسهَساد يه گيشُ ٍغل وٌيذ 

 اًتقال سین تِ ًگْذارًذُ ي سین  -12

ثب وطييذى قيٌيبة ليشليشُ ي              -10-1

جشاثمبل هتػل ثِ سين گيش ثيبالثيشٍ ثيب        

گشفتي سين گيش ًگْذاسًذُ گيشُ ّبي ّيش  

دٍ صيي سين گيش ثبالثش ٍ ًگْيذاسًيذُ سا     

 . ضل وٌيذ 

سين سا ثِ داخل ًگْيذاسًيذُ ي       -10-2

 . سين خبسج  ثبصٍي ووى  اًتمبل دّيذ

 

 چزخاًذى قاتْاي ًگْذارًذُ

 ًصة گیزُ ـ هفتَل هستقین
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 ًصة آرهَراد رٍي سین ٍسظ  -11

ثِ سين ٍسف سين گييشّيبي ثيبالثيش ٍ         

 .ًگْذاسًذُ سا ٍغل ًوبييذ

پس اص ثبص ًوَدى سين اغل ، سين سا ثيِ    

هحل هٌبسج   جْت ًػت آسهَساد اًتمبل 

 . دّيذ

ثِ سٍض  هطبثِ وِ دس هَسد سييين اٍل      

ضشح دادُ ضذ ثيش سٍي سييين ٍسيف             

سين ٍسيف سا    . آسهَسادّب سا ًػت ًوبييذ

ثؼذ اص ًػت آسهَسادّب ٍ گييشُ ّيب ثيش        

سٍي سين ثِ دٍهيي ًگْذاسًذُ ي سييين     

 . ثبصٍي ووى  اًتمبل دّيذ

 ًصة آرهَراد تز رٍي سین مٌاري عزف هقاتل  -10 

پس اص ًػت سين گيشّبي ثبالثش ٍ ًگْذاسًذُ ثِ سين وٌبسي قشف ديگش، آى سا ثيِ      

 .هحل هٌبسج  جْت ًػت آسهَساد اًتمبل دّيذ

آسهَسادّب سا ثش اسبس سٍش ضشح دادُ ضذُ ثشاي دٍ سين لجل  ثش سٍي سيين سيَم     

 . ًػت ًوبييذ

پس اص ًػت سيوْبي اغل  ثش سٍي همشُ سين سا ثِ ّوبى هيحيل اٍل خيَد ثيبص           

 . گشداًذُ ٍ دس داخل ضيبس همشُ لشاس دّيذ

. سين گيش ثبالثش سا ثِ قشف پبييي وطيذُ تب سين وبهالً دس داخل ضيبس همشُ لشاس گيشد 

 . سپس سين سا ثِ همشُ اغل  ًوبييذ

 اتصال سیوْاي ٍسظ ٍ مٌاري  -17

 هحنن ًوَدى گیزُ ـ هفتَل هستقین
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ؾوي اًتمبل سين ٍسف ثِ همشُ ي هشثَقِ ، آى سا ثَسيلِ ي سين اغل  هتػيل ثيِ     

 . همشُ ، اغل  ًوبييذ 

ثب اًتمبل سين وٌبسي ديگش ثِ همشُ ي هشثَقِ آى سا ثَسيلِ ي سين اغل  هتػل ثيِ     

 . همشُ، اغل  ًوبييذ 

 . وليِ ي تجْيضات سا اص پبيِ ثبص ًوَدُ ٍ ثِ پبييي آى اًتمبل دّيذ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اًتقال سین پس اس ًصة آرهَراد تِ ًگْذارًذُ ي سین 

 خارجي تاسٍي موني
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