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 خدا بىام

 

 

: هقذهِ 
 

 

خذا را ضاکزین کِ تِ عٌَاى یکی اس فعالیي تخص کطاٍرسی تَاًستِ این دستگاُ ّای هحافظت اس حاصل       

اهیذٍارین تا استفادُ اس تجزتیات گذضتِ ٍ . دست رًج کطاٍرساى ٍ تاغذاراى عشیش را تَلیذ ًوایین 

تواى تیفشایین ٍ هاضیي آالتی ّذایت هصزف کٌٌذگاى تتَاًین رٍس تِ رٍس تز کیفیت هحصَال

 .کارتزدی ، هطاتق تا تکٌَلَصی رٍس دًیا ٍ ًیاسّای هشارع کطَرهاى ارائِ ًوایین 

هاضیي ّا ٍ ادٍات حفاظت گیاّی یا سوپاش ّای کطاٍرسی اس جولِ هْن تزیي ٍ پیچیذُ تزیي        

تیي رفتي درصذ تاالیی اس دست رًج عذم استفادُ اس آًْا تاعث اس . اتشارکطاٍرساى ٍ تاغذاراى هیثاضٌذ 

کطاٍرساى هیطَد ٍ استفادُ ًا صحیح اس آًْا هَجة خسارت سیادی تِ هحیط سیست ، غذای هزدم ٍ 

لذا خَاّطوٌذین عالٍُ تز استفادُ اس سوپاش ّای استاًذارد ٍ تا . اقتصاد کطَرّا خَاّذ ضذ 

عول هحلَل پاضی کیفیت  تا هطالعِ تیطتز ًحَُ کار تا آًْا را فزاگزفتِ ٍ 

.  در هشارع ٍ تاغاتواى را تِ ًحَُ هطلَب اًجام دّین 
 

باآرزيی مًفقیت                                                                                        

شرکت تًسعٍ صىعت  ي کشايرزی                                                                                                                   
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. ـا ثب ؼلز ثػٛا٘يؽِٙفب لجُ اق اوشفبؼٜ ؼوشٍبٜ، ؼفشفزٝ ـإٞٙب 

راٌّوبييْبي چبدي   1-1

ثٝ ٌيٜٛ قيف  ا٘الػبرايٗ   ؼوشيبثي آوبٖ ٚ ٔدكا ثٝزٝ ـإٞٙب اق فّّٟب ٚ قيف فّّٟبيي ثب ٌٕبـٜ ٌؿاـي سّبػؽي سٍىيُ ٌؽٜ اوز ثٙبثفايٗ ثٝ ٔٙظٛـ وشبة 1-2

: ػُٕ وفؼٜ ايٓ

. اوزخٟز اوشفبؼٜ ِطيص اق ؼوشٍبٜ ثىيبـ ٟٔٓ  ار ؼاغُ وبؼـا٘الع: وبؼـ سيفٜ

. ؼـ غٛا٘ؽٖ آٟ٘ب ثبيؽ ضؽاوثف ؼلز ـا ثٝ وبـ ثفؼسٛٔيطبسي اوز وٝ :  ـٌٚٗ ٔشٖٛ

. سٛٔيطبر القْ اـائٝ ٌؽٜ اوز: ٔشٖٛ ٔؼِٕٛي

ّذف از چبح مشبثچِ راٌّوب  2-1

َ ا٘الػبسي اق لجيُ ٘طٜٛ اوشفبؼٜ اق ؼوشٍبٜ ايٗ وشبثسٝ ٌبْ. ؼوشٍبٜ سٟيٝ وفؼٜ وٝ ثبيؽ ضشٕب ٕٞفاٜ ؼوشٍبٜ ثبٌؽ اوشفبؼٜ ٚوفٚيه ـا خٟز وشبثسٝ ـإٞٙب وبق٘ؽٜ،

وبـثف ثبيؽ . ٖؼلبؼـ ثٝ ـا٘ؽٖ سفاوشٛـي وٝ وٕذبي ثٝ آٖ ُِٚ ٌؽٜ ٔي ثبيايٗ ؼوشٛـاِؼّٕٟب ٚيمٜ وبـثفاٖ ضففٝ اي اوز وٝ . ٚ ؼوشٛـاِؼّٕٟبي ايٕٙي ٔي ثبٌؽ

. ٘جك ؼوشٛـاِؼُٕ ػُٕ ٕ٘بييؽ اق غٛؼ وٕذبياوشفبؼٜ ِطيص  ٚ ر وبـثف ٚ ؼيٍف اٌػبَأٙيثٝ ٔٙظٛـ . وٙؽثشٛا٘ؽ اق ٔٛاؼ ٌيٕيبيي اوشفبؼٜ 

 

. ًگْذاري ضَدايي مشبثچِ راٌّوب ثبيذ در سوبم هذر اسشفبدُ از دسشگبُ 

 

ثرچست ضٌبسبيي دسشگبُ   3-1

ٔؽَ، وبَ  ،ٍٔػّبر،  ٌفوزؼـثفٌيف٘ؽٜ ٔبـن ايٗ ثفزىت  .ٞف ؼوشٍبٜ ؼاـاي يه ثفزىت ٌٙبوبيي إِٓيٙيٛٔي اوز وٝ ؼـ خّٛي ؼوشٍبٜ ّ٘ت ٌؽٜ اوز

ٔب اوشفبؼٜ اق لٙؼبر يؽوي اُِ ـا . ٔي ثبٌؽ (ثف ويٌّٛفْ)ٚ ٚقٖ ؼوشٍبٜ (ايٗ ٌٕبـٜ ٍٞٙبْ ؼـغٛاوز لٙؼبر يؽوي ٔٛـؼ ٘يبق اوز )سِٛيؽ، ٌٕبـٜ وفيبَ

     .خبق ٚاـؼ ٔي ٌٛؼ ـا ٘ؽاـؼؼـ اثف سؼٕيف ٚ وفٚيه غيفْ سِٛيؽ وٙٙؽٜ ٞير سؼٟؽي ؼـ لجبَ غىبـاسي وٝ ثٝ اففاؼ يب اٌيبء.ديٍٟٙبؼ ٔي وٙيٓ

 

 D  I  A شرکت تًسعٍ صىعت ي کشايرزی طالی سفید شرق 

:شمارٌ سریال   Serial NO: 

:مدل   Model     : 

:تاریخ تًلید  Date of production : 

:يزن   Weight    : 

 

هطخصبر دسشگبُ   4-1
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آٟ٘ب خٟز دبًٌ ٔٛاؼ ٌيٕيبيي سفويت ثب آة ؼـ ٔكاـع ٚ ثبغٟب اوشفبؼٜ ٔي ٌٛ٘ؽ ٚ اق اخكاء قيف  .ؼوشٍبٟٞبي سٛٔيص ؼاؼٜ ؼـ ايٗ وشبثسٝ وٕذبي ٘بٔيؽٜ ٔي ٌٛ٘ؽ

: ويُ ٌؽٜ ا٘ؽسً

  ؼاـاي ٔػكٖ ٔدٟك ثٝ ٕٞكٖ خٟز وٕذبٌي

 ٔػكٖ يؽن خٟز ٌىشٍٛي ؼوز ٚ سٕيك وفؼٖ ٔؽاـ 

 ٓويىشٓ سّفيٝ ٔطَّٛ و 

 دٕخ 

  ٗفٍبـ ٌى 

 ٘بقِٟبي ٌفؼدبي 

 اي ٞؽف غً لٙفار وٓ ثٝ ثػٍٝفٗ خٟز ح 

 َاٞفٟٔبي وٙشف 

                                          

هخبزى   1-4-1 

ؼاـاي ٔػكٖ ايٗ وٝ ٌبُٔ ٔػّٖٛ آة ٚ ٔٛاؼ ٌيٕيبيي ٔي ثبٌؽ ٔػكٖ اِّي . سمٛيز ٌؽٜ فبيجفٌالن يب دّي اسيّٗ وبغشٝ ٔي ٌٛ٘ؽ٘جك ٔؽَ ٔػبقٖ اق دّيىشف 

ؼـٖٚ ؼٞب٘ٝ ٔػكٖ يه ِبفي ثب وٛـاغٟبي ّٔٙٛػي . ٍٞٙبْ ثىشٝ ٌؽٖ ؼاـاي ويىشٓ لفُ اوز ٔي ٌٛؼ ٚ ٔػكٖ اوشفبؼٜ خٟز دف وفؼٖ ي اوز وٝؼـة ثكـي

.  اوز وٝ ثٝ ؾـاسي وٝ ؼـ ػّٕىفؼ ؼوشٍبٜ اغشالَ ايدبؼ ٔي وٙٙؽ اخبقٜ ٚـٚؼ ٕ٘ي ؼٞؽ

.  ٕٞيٍٝ ٍٞٙبْ ـيػشٗ ٞف ٔبيؼي ؼـ ؼاغُ ٔػكٖ اق ِبفي اوشفبؼٜ وٙيؽ

ٔػكٟ٘بي  ،ثب سٛخٝ ثٝ ٔؽَ .ؼـ ضبِز وح لفاـ ؼاـؼ ثٝ وٕذبي ٔي ؼٞؽ ضشي ٚلشيىٝ وٕذبي اضي ٌؽٜ وٝ اخبقٜ سػّيٝ وبُٔ ـاثٝ ٌٛ٘ٝ اي ٘فاِّي وف ٔػكٖ 

ؼـ ٘ظف ٌففشٝ ٌؽٜ سب اٌف ثٝ  وبـثفثفاي  (ِيشف 15ثب ظففيز  )ٔػكٖ وٛزىشف . وٕىي ؼـ ٔٛلؼيشٟبي ٔػشّفي لفاـ ٔي ٌيف٘ؽ ٚ آٟ٘ب فمٗ ثبيؽ ضبٚي آة سٕيك ثبٌٙؽ

. ثفاي ٌىشٍٛ اق آٖ اوشفبؼٜ وٙؽ وٝ ثٝ ايٗ ٔٙظٛـ اٞفٔي ـٚي آٖ سؼجيٝ ٌؽٜ اوزٍ٘بْ وبـ ثب ؼوشٍبٜ ثؽً٘ ثب ٔٛاؼ ٌيٕيبيي آِٛؼٜ ٌؽٜ ٜ

ؼٜ اي يب لجُ اق ٞف اوشفب ؼـ دبيبٖ وبـ ثب وٕذبي ٌيٍّٟٙبؼـٖٚ  ـيػشٗ ٔطَّٛ وٓظففيز ٔػكٖ ٌىشٍٛي ٔؽاـ ٔشٙبوت ثب ٔػكٖ اِّي اوز ٚ ثبيؽ ثفاي ثيفٖٚ 

.  ثفاي ٘طٜٛ ٌىشٍٛ ثٝ فُّ ٔفثٛ٘ٝ ٔفاخؼٝ وٙيؽ. ٞب اوشفبؼٜ ٌٛؼاق ٌيًّٙ

. در مٌيذقجل از ّر گًَِ مبري ثب دسشگبُ موني را  ّبيزىّويطِ هخ

 

  صبفيْب 2-4-1

اـٌىٗ ثٝ ٘بقِٟب ٔي فً اسّبَ ؼٞٙؽٜ ع اق ٔػكٖ اِّي ثٝ دٕخ ٚ ٌيٍّٟٙبيػالٜٚ ثف ِبفي ؼـة ٔػكٖ، وٕذبي ؼاـاي ِبفي ؼيٍفي ؼـ ٔؽاـ ٔىً ٔبي

. ٚ يه ٚويّٝ ٚيمٜ ثٝ ٔب اخبقٜ خؽاوفؼٖ آٖ ـا ضشي ثٝ ٍٞٙبْ دف ثٛؼٖ ٔػكٖ ٔي ؼٞؽ ٞبي ٔشُّ اق ٔػكٖ اِّي ثٝ دٕخ ٔي ثبٌؽؼـ ٌيًّٙ ِبفي ٔىٙؽٜ.ثبٌؽ

. ٜ ػُٕ آيؽففوٛؼٌي ؼوشٍبٜ خٌّٛيفي ة ػّٕىفؼ آٖ ثٝ ٌٛ٘ٝ اي اوز وٝ ٔب٘غ ـويؽٖ ؾـار ثكـي ثٝ دٕخ ٔي ٌٛ٘ؽ سب اق سٛلف ػّٕىفؼ ؼوشٍبٜ ٚ افكايً

ٔطَّٛ وٓ ٔي ٌٛ٘ؽ ايٗ ؾـار ؾـار ٔؼّك ؼـ ػجٛـ ؼاـاي وٛـاغٟبي ـيكسف ٞىشٙؽ آٟ٘ب ٔب٘غ  (ٔٙشٟي ثٝ ٘بقِٟب )ٞبي ضبُٔ ٔطَّٛ وِٓبفيٟبي ٔٛخٛؼ ؼـ ٌيًّٙ

     . ٘بقِٟب ـا ٔىؽٚؼ وفؼٜ ٚ وبـايي ويىشٓ ٌفؼدبٌي ـا وبًٞ ٔي ؼٞٙؽ

. ازلْب ثبيذ داراي سَراخْبيي هشٌبست ثب سبيس ًبزل ثبضذصبفيْبي ًسديل ى

. ثفاي سٕيك وفؼٖ ِبفي ٚ وفٚيه آٖ ثٝ فُّ ٔفثٛ٘ٝ ٔفاخؼٝ وٙيؽ

 

 دوخ 3-4-1

 ٔػكٖ اِّي يب )٘فيك ِبفي وٝ ٌفش ؼاؼٜ ٌؽ اق ؼاغُ ٔػكٖ ٔطَّٛ وٓ ـا اق دٕخ . ثبٌؽ ثف اوبن ٔؽِٟب، دٕخ ٔي سٛا٘ؽ ديىشٛ٘ي ؼيبففإٌي يب ديىشٛ٘ي

فٍبـي وٝ ثفاي ٔبيغ وٓ سِٛيؽ ٔي ٌٛؼ يب ثف اوبن ٔٛلؼيز . ٔي ٔىؽ ٚ يه فٍبـ ؼاغّي ايدبؼ ٔي وٙؽ (سٙظيٓوٝ ـاٞٝ ٔٛلؼيز ٌيفٞبي  وٕىي ثف اوب ن

سب اغشالف  يٓ ٔي ٌٛ٘ؽٞبي ديىشٛ٘ي ؼيبففإٌي ثب يه ٔشؼبؼَ وٙٙؽٜ سٙظٔخح .سٙظيٓ ٔي ٌٛؼ دٕخ P.T.Oٌبفز ـٌالسٛـ فٍبـ ٚ يب ثف اوبن ٘ىجز زفغً 

ثفاي سؼٕيف . وبـ وٙؽ (ؼـ ثفغي ٔؽِٟب)دٕخ ٔي سٛا٘ؽ ثب ٌبـؼاٖ ٔشُّ ثٝ سفاوشٛـ يب سىٕٝ زفظ ؼ٘ؽٜ . فٍبـ ثٛخٛؼ آٔؽٜ اق ضفوز ٔشٙبٚة دٕخ ـا وبًٞ ؼٞٙؽ

.  ٔفاخؼٝ وٙيؽ دٕذٟب ثٝ ثػً اوشفبؼٜ ٚ وفٚيه
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  (فطبرضني)ٍاحذ مٌشرل  4-4-1

سٛوٗ وبثّٟبي ٔػَّٛ  فٍبـٌىٗ  ثٝ ِٛـر ؼوشي، ٔىب٘يىي يب ثفلي. ا سػشٝ ٔشطفن ٘كؼيه ِٙؽِي ـا٘ٙؽٜ وٛاـ وفؼٌىٗ ـا ٔي سٛاٖ ـٚي ؼوشٍبٜ يفٍبـ

فٍبـ . . ٔػكٖ ٔي ٌيفؼ ٚ ثػٍي اق آٖ ـا ثٝ لىٕز ٌفؼوٙٙؽٜ ٔي ففوشؽ ٚ أبفٝ آٖ ـا ثٝ ٔػكٖ ثفٔي ٌفؼا٘ؽ ٔطَّٛ وٓ ـا ثب فٍبـ اق فٍبـٌىٗ .وٙشفَ ٔي ٌٛؼ

. وٙشفَ ٔي وٙؽ (٘فف زخ يب ـاوز)اٞفٟٔبي ٔػِّٛي ػُٕ ا٘شٍبـ ٚ خٟز آٖ ـا . ٖ سٙظيٓ ٔي ٌٛؼاي سٛوٗ ؼوشٝ ـٚي فٍبـٌهؼاغُ ٔؽاـ ٌفؼح

 
ًبزلْب   5-4-1

. وٙؽ ٚ ايٗ ٔبيغ ـا ثٝ لٙفار ـيك سجؽيُ ٔي ٘مً آٟ٘ب سمىيٓ ٔىب٘يىي ٔبيغ دففٍبـي اوز وٝ اق دٕخ ففوشبؼٜ ٔي ٌٛؼ. ٘بقِٟب ؼـلىٕز دبًٌ ّ٘ت ٔي ٌٛ٘ؽ

٘كؼيه ٘بقِٟب ٚوبيُ ٔؽ زىٝ اي ّ٘ت ٌؽٜ ا٘ؽ وٝ اق ٍ٘ز وفؼٖ ٚ زىيؽٖ ٔبيغ وٓ . آٟ٘ب ٔؼٕٛال ٘بقِٟبيي ثب دبًٌ وفيغ ثٛؼٜ ٚ ؼاـاي دبًٌ ٔػفٚ٘ي ٞىشٙؽ

. ٔمؽاـ ٔبيؼي وٝ ايٗ ٘بقِٟب دػً ٔي وٙٙؽ ثىشٝ ثٝ اثؼبؼ ٘بقَ ٔشغيف اوز. ده اق سٛلف وٕذبٌي خٌّٛيفي ٔي وٙٙؽ

 

  في 6-4-1

ثٝ  ؼٚـ ٌيفثىه وٝ افكايٙؽٜ ؼـ لىٕز ػمت ؼوشٍبٜ لفاـ ؼاـؼ ٚ ثب فٗ. ٌيبٜ وٕه ٔي وٙؽ ٔيبٖ اق ثٝ سٛقيغ ؾـار ٔطَّٛ ٞٛا ـا سِٛيؽ ٔي وٙؽ ٚفٗ خفيب٘ي اق 

P.T.O ( غفٚخي لؽـر) ثب سٛخٝ ثٝ ٔؽِٟب، ٔىً ٞٛا ؼـ ٔؽِٟبي . ُِٚ ٔي ٌٛؼ وبـ ٔي وٙؽ سفاوشٛـAthos,Drag  ،ؼـ ٔؽِٟبي  ؼـ لىٕز ػمتY  ؼـ

. ٔػبِف ٚخٛؼ ؼاـؼ ؼـ ايٗ ٔٛـؼ، ؼٚ سيغٝ ثب خٟز. ٚـر ٔي ٌيفؼَؼـ ٞف ؼٚ ٘فف  Kلىٕز خّٛ ٚ ؼـ ٔؽِٟبي 

 

فطبرسٌج   7-4-1

. ـا ا٘ؽاقٜ ٌيفي ٔي وٙؽ ٚ ثف اوبن آٖ ٔي سٛاٖ ثٝ ػّٕىفؼ ِطيص آٖ دي ثفؼ وٓ ٚاضؽ دػًفٍبـوٙح، فٍبـ ؼاغُ 

 

هذار ّيذرٍليل   8-4-1
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. سفسيت اخكاء ٔػشّف ٘جك ٔؽَ ٚ سٙظيٕبر وٕذبي سغييف ٔي وٙؽ. ٍ٘ب٘ؽٞٙؽٜ اخكاء ٔػشّف وٕذبي اوز أب ثٝ ٚٔؼيز ٚالؼي آٟ٘ب اٌبـٜ اي ٕ٘ي وٙؽ ٌىُ قيف

A  ٔػكٖ ٌىشٍٛي ؼوز

B سٍٛي ٔؽاـ ٔػكٖ ٌه

C  ٔػكٖ اِّي

D  ؼـة ِبفي

E وشٓ ٕٞكٖ وي

F   ٌٝيف سػّي

G   ٌيف وٝ ـاٞي

H ٔىً  فيّشف

I  دٕخ

J وٙشفَ ٚاضؽ  

K  فٍبـوٙح

L  فيّشف ويىشٓ فٍبـ

 M  َ٘بق

N  ٗف

   
مبرثرد ٍ مبرمرد   ضرايط 5-1

ـػبيز ـٚي ثفزىجٟبي آٟ٘ب اضشيبٖ آٔيك  ثؽيٗ ٔٙظٛـ القْ اوز ٘ىبر. غالر ـا ؼاـ٘ؽ وٕذبٌٟبي ٔؿوٛـ ؼـ ايٗ ؼفشفزٝ ـإٞٙب ٘مً سٛقيغ ٔٛاؼ ٌيٕيبيي ؼـ

  . ٚ ٘ٛع قـاػز ثبيؽ سٛخٝ وبفي وفؼ ايؼي وٝ سٛقيغ ٔي ٌٛؼ، ؼٚـٜ اوشفبؼٜ اق ٔٛاؼٔمؽاـ ْ ثٝ ٚيمٜ ثٝ ٘ىبسي ٔب٘ٙؽ .ٌفؼؼ

 

. ّر گًَِ اسشفبدُ ديگري از سوذبش هوٌَع اسز

: زير اسشفبدُ ًنٌيذ از فراٍردُ ّبيّرگس 

  ٞف ٘ٛع ـً٘ ٚ ضالِي

  َٔٛاؼ لبثُ اٌشؼب 

 ٔٛاؼغؿايي 

 ٔٛاؼ ٌيٕيبيي سفويت وبيف 

 

يب  (ثبضذ ديص ثيٌي ًطذُ مِ سَسط سَليذمٌٌذُ)ر اثر اسشفبدُ ًبهٌبست ثِ اضيبء، افراد يب خَد دسشگبُ سي در قجبل خسبراسي مِ ديهسئَل سَليذمٌٌذُ ّيچگًَِ

. ٍارد ضَد ًذارد ايوٌي اصَلرػبيز ػذم 

 

مبري   هرمس 6-1

ٌبـؼاٖ ٘يفٚي ٔطفوٝ ـا خٟز ثٝ وبـ ٌبفز سفاوشٛـ ثٛويّٝ  وٝثٝ سفاوشٛـ ٔشُّ ٔي ٌٛؼ  ، وٕذبي(ثٝ سٟٙبيي ويىشٓ ـاٜ ا٘ؽاق ٘ؽاـؼ)وبـي ٘ؽاـؼوٕذبي ٔفوك 

ٔفوك وبـي . دف فٍبـ ٞيؽـِٚيه ـا وٝ القٔٝ ثٝ ـاٜ ا٘ؽاغشٗ ثػٍٟبي ؼيٍف اوز ٔٙشمُ وٙؽ سفاوشٛـ ٕٞسٙيٗ ٔي سٛا٘ؽ ٔبيغ. ؼا٘ؽاغشٗ دٕخ ٚ فٗ ا٘شمبَ ٔي ؼٜ

. سٙظيٕبر القْ ـا ا٘دبْ ؼٞؽ ٚاوشفبؼٜ وٙؽ ؼوشٍبٜ  َ وٙٙؽٜ ٞبياق وٙشف وبـثف ؼـ وبثيٗ اوز ؼـ آ٘دب وبـثف ثٝ ـاضشي ٔي سٛا٘ؽ

 

سطح سَليذ صذا  7-1

 (ؼوي ثُ 3٘كؼيه ثٝ  ). ٘ي سىشٟبي ٚيمٜ ٍٔػُ ٌؽٜ اوز ِؽاٞبيي وٝ وبـثف ؼـ ٔؼفْ آٖ لفاـ ٔي ٌيفؼ اق ِؽايي وٝ سفاوشٛـ ايدبؼ ٔي وٙؽ ثيٍشفاوز 
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ارسؼبضبر  8-1

ثفاي وبـثف .  ي ثيٙي ٌؽٜ سٛوٗ وبق٘ؽٜ وٙص اـسؼبي سِٛيؽٌؽٜ سٛوٗ ؼوشٍبٜ ؼـ ٔمبيىٝ ثب اـسؼبٌبر سفاوشٛـ ثىيبـ دبييٗ اوزؼـ ٌفايٗ اوشفبؼٜ ٚ ٍٟ٘ؽاـي دي

. خٌّٛيفي اق ـويؽٖ ِؽٔٝ ثٝ والٔشيً ثبيؽ اضشيبٖ القْ ـا ثٝ وبـ ثفؼ

 

دٍرُ سرٍيس سوذبش  9-1

.  وبػز وبـي سػٕيٗ قؼٜ ٌؽٜ اوز 3000سٛوٗ وبق٘ؽٜ  ؼٚـٜ وفٚيه وٕذبيي، ثز وبـسطز ٌفايٗ ثب

خراثي دسشگبُ    10-1

ثفاي ؼٚـ ـيػشٗ . ؼـ ٌفايٗ ثؽي اوز ٚ ٔىشّٟه ٌؽٜ اوز ٚ اق ٘ظف ايٕٙي ٚ وبغشبـي ؼزبـ اغشالَ اوز ثبيؽ سٛوٗ ٌفوشٟبي ٔدبق اٚـاق ٌٛؼ اٌف وٕذبي

. وٙيؽٔفاخؼٝ  ثٝ ٌفوشٟبيي وٝ ؼـ ايٗ وبـ سػُّ ؼاـ٘ؽٔؽاـ ٞيؽـِٚيه  ٔٛخٛؼ ؼـ ـٚغٗ

 

  ًنبر ايوٌي رػبيز دسشَرالؼول  -2

. را دسشنبري ًنٌيذ ّرگس ٍسبيل ايوٌي سوذبش

ثرچسجْب ٍ ػالئن ايوٌي   1-2

ـٚي ؼوشٍبٜ  (ػالئٓ ٘فف ـاوز )ٚ اضشيب٘ي وٝ وبـثف ثبيؽ ا٘دبْ ؼٞؽ  (ػالئٓ ؼـ ٘فف زخ)ثفزىجٟبي ٍٞؽاـ ٔفثٖٛ ثٝ غٙفاسي وٝ ٕٔىٗ اوز ـظ ؼٞؽ

.  ّ٘ت ٞىشٙؽ

. آًْب اقذام مٌيذ سؼَيط غير ايي صَرر ًسجز ثِ رمِ مليِ ثرچسجْب ٍ ّطذارّب در ٍظؼيز هٌبست ٍ قبثل خَاًذى ّسشٌذ د ى حبصل مٌيذاطويٌب

. ٔٙبِؼٝ وٙيؽ ـإٞٙب ـا لجُ اق اوشفبؼٜ وٕذبي وشبثسٝ 

 

 

. ٔٛسٛـ سفاوشٛـ ـا غبٔٛي وٙيؽ ٚ وٛير آٖ ـا ثفؼاـيؽ ؼوشٍبٜ قلجُ اق اوشفبؼٜ ا

 

. ؼٚـ ؼـ ؼليمٝ اوز 540سفاوشٛـ  P.T.Oثف وفػز زفغً ضؽان

 

.  فٗ ؼـ ضبَ ضفوز اوز ؼـ فبِّٝ ٕٔٙئٙي ثبيىشيؽ

 

. غٙف سٕبن ثب ٌبـؼاٖ ؼـ ضبَ زفغً ٚخٛؼ ؼاـؼ ؼـ فبِّٝ ٕٔٙئٙي ثبيىشيؽ

 

  .ٚخٛؼ ؼاـؼ ؼـ فبِّٝ ٕٔٙئٙي ثبيىشيؽ (ٔبِجٙؽ) ـ ضيٗ ضفوز ٔيّٝ اسّبَؼ ،غٙف سٕبن ثب وٕذبي

 

 

ٍسبيل ايوٌي ثراي مبرثر    2-2

 ِؿا وبـثف ثبيؽ ؼلز القْ ـا ثىبـ ثفؼ سب ثبػث آِٛؼٌي ٔطيٗ ٍ٘ٛؼ. وٝ ٕٔىٗ اوز ثفاي ا٘ىبٖ غٙف٘بن ثبٌؽ وشٍبٜ ثفاي دبًٌ ٔٛاؼ ٌيٕيبيي ٘فاضي ٌؽٜايٗ ؼ

       .وٙؽؼٜ ايٗ ٔٛاؼ ٌيٕيبيي ؼـ اغشيبـ اٚ ٔي ٌؿاـؼ سٛخٝ وٝ سِٛيؽوٙٗ ثٙبثفايٗ وبـثف ثبيؽ ثٝ ا٘الػبسي

٘ٛع دًٌٛ . ٍٞٙبٜ آٔبؼٜ وفؼٖ ٔػّٖٛ وبـثف ثبيؽ اق دًٌٛ ٔٙبوت ضفبظشي اق خّٕٝ ؼوشىً ٔؽ آة ، وفً ، ِجبن وبـ وبُٔ ٚ يه ٔبوه قغبِي اوشفبؼٜ وٙؽ

ٞٛا اوشفبؼٜ وٙيؽ ؼـ سّفيٝ فيّشف  اـ ٔدٟك ثٍٝٞٙبْ دبًٌ وٓ ثٟشف اوز اق سفاوشٛـ وبثيٗ ؼ. ٚؼٖ ٚ ٔىْٕٛ وبغشٗ ٔٛاؼ ٌيٕيبيي ٔشغيف اوزٌػُ ثىشٝ ثٝ ٕٔف ة

.  اق دًٌٛ ؾوف ٌؽٜ اوشفبؼٜ وٙؽ ثٟشف اوز وبـثفِٛـسيىٝ زٙيٗ أىب٘ي ٚخٛؼ ٘ؽاـؼ 

. اسشفبدُ ًبهٌبست از دسشگبُ سلقي خَاّذ مرد يز ًنبر ايوٌي رارػبػذم  ،سبزًذُ

 

دسشَرالؼولْبي ايوٌي هرثَط ثِ راُ اًذازي ٍ اسشفبدُ از دسشگبُ   3-2

 ِِٝٛ اٞفٟٔب ثٝ ػٙٛاٖ ؼوشٍيفٜ اوشفبؼٜ ٘ىٙيؽ ٞب اق ٚ  .
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 ؼٌؽٜ سٛوٗ وبق٘ؽٜ ـا ؼـ ٘ظف ثٍيفي وّيٝ ٚوبيُ ايٕٙي ديً ثيٙي لجُ اق ـٞب وفؼٖ وٕذبي ثؽٖٚ ٔفالت .  

 ثٝ اٌػبَ اخبقٜ ٘كؼيه ٌؽٖ ثٝ ؼوشٍبٜ ـٌٚٗ ـا ٘ؽٞيؽ .

 ثؽٖٚ دٌٍٟٛبيي وٝ وبق٘ؽٜ اـائٝ وفؼٜ اق ؼوشٍبٜ اوشفبؼٜ ٘ىٙيؽ  .

 وشٍبٜ ٍٞٙبٔي وٝ ٚوبيُ ايٕٙي آٖ فؼبَ ٘يىز وبـ ٘ىٙيؽثب ؼ .

 اق ؼوشٍبٜ ثٝ ػٙٛاٖ ٚويّٝ ضُٕ ٚ ٘مُ يب سفيّف اوشفبؼٜ ٘ىٙيؽ .

 ؼـ قٔيٟٙبي ٌيت ؼاـ اق ؼوشٍبٜ اوشفبؼٜ ٘ىٙيؽ  .

  ٍٖٔػُ وفؼٜ اوز اوشفبؼٜ وٙيؽؼـ ٌفايٗ ػجٛـ ٚ ٔفٚـ خبؼٜ اي اق ٚوبيُ ٔٙبوجي وٝ اؼاـٜ ـاٜ ٚسفاثفي وٍٛـسب. 

 اق اثكاـ آِٛؼٜ ثٝ ٔٛاؼ ٌيٕيبيي ثفاي اٞؽاف ؼيٍف اوشفبؼٜ ٘ىٙيؽ  .

 ٍٗ٘ٛيؽ وٕذبي ي ٚاـؼ ٔػكٖسطز ٞير ٌفاي .

 

دسشَالؼولْبي ايوٌي هرثَط ثِ سٌظين، اسشفبدُ ٍ ًگْذاري دسشگبُ   4-2

 وٙٙؽ ثٝ اففاؼ غيفٔدبق اخبقٜ ٘ؽٞيؽ ؼوشٍبٜ ـا سؼٕيف، وفٚيه ٚ يب ؼوشىبـي .

 ٌٛؼ ٚ وفٚيه سؼٕيف ن ٔطُ ٔدبق ٚ ثب سدٟيكار ٔٙبوتؼوشٍبٜ ثبيؽ ؼـ ي .

 ٗثبيؽ ثب اخبقٜ وبق٘ؽٜ ا٘دبْ ٌٛؼ ٞفٌٛ٘ٝ سغييف ٚ اِالضي ؼـ وٕذبي فم .

 

حول ًٍقل دسشگبُ  3

.  ٚؼٔفثٖٛ ٔي ي ؼيٍفي غيف اق وٕذبٌي وفؼٖ ٔطّٛالر وٍبٚـقي ثب ٔٛاؼ ٌيٕيبيي وٍبٚـقي ؼوشٍبٜ ثٝ ٞف ػّز ٚ ٘مُ ثٝ ضُٕايٗ ثػً ا٘طّبـا 

.   را ّرگس حرمز ًذّيذ ٍقشينِ هخسى در اسز سوذبش

. اًجبم ضَد ثبيذ ثب اسشفبدُ از اثسار هٌبست ٍ افراد ريصالح جبثجبيي ٍ حول سوذبش

. ؼٚؼ ِٙفب ٘جك ـٚي قيف ػُٕ وٙيي ثب ٚويّٝ اي غيف اق سفاوشٛـ ضُٕ لفاـ اوز وٕذبي اٌف

 

 اضْبي سَارضًَذُسوخ 1-3

ٔفٚـر ؼاـؼ وٝ ٘يىز ٚ  اٌف أىبٖ ايٗ وبـ ثز ٌٛؼ ٚ ثٛويّٝ ِيفشفان ضُٕ ٌفؼؼثبؼـ خبيً  دبِز ّ٘ت ٌٛؼ ٚ ثٝ ا٘ؽاقٜ وبفي ؼـِٛـر أىبٖ وٕذبي ـٚي

ثفاي . ٘ٙبة ثبالثف ثبيؽ ثٝ اسّبَ وٝ ٘مٙٝ ٚ فٗ ٔشُّ ٌٛؼ .وٝ اوشطىبْ وبفي ؼاـؼ ٔطىٓ ثجٙؽيؽ ـا ثب يه خفثميُ ثّٙؽ وٙيؽ وٕذبي ـا ثب سىٕٝ ٞبييوٕذبي 

. ٘ٙبة ـا ثبيؽ ثٝ وُ فٗ ثجٙؽيؽ Athosُِٚ وٙيؽ ٚ ثفاي ٌفٜٚ وٕذبٌٟبي فٛلبيي ِِٛٝ ٞبي ٘ٙبة ـا ثٝ  Kـٜٚ وٕذبٌٟبي ي

سوذبضْبي مططي   2-3

خٛؼ زفظ وٕذبي ُِٚ وٙيؽ اٌف ايٗ أىبٖ ٚ دٍز زفظ وٕذبي ٚ ؼيٍفي ـا ثٝخّٛي ثٝ  ٚ زٍٙىٟب ـا يىي ؼـ ِٛـر أىبٖ وٕذبي ـا ثب ِيفشفان ضُٕ وٙيؽ

ٚ  ثبالثف ثبيؽ ثٝ ٔبِجٙؽ٘ٙبة . ٘ؽاٌز ٚ ٔفٚـر ؼاـؼ وٝ وٕذبي ـا ثب يه خفثميُ خبثٝ خب وٙيؽ وٕذبي ـا ثب سىٕٝ ٞبيي وٝ اوشطىبْ وبفي ؼاـؼ ٔطىٓ ثجٙؽيؽ

.  ٔىً فٗ ُِٚ وٙيؽيه ٘ٙبة ثبالثف ـا ثٝ ٌبوي ٘كؼ Yُِٚ وٙيؽ ٚ ثفاي ٌفٜٚ  ٘ي٘ٙبة ـا ثٝ ِِٛٝ ٞبي فٛلب Kثفاي ٌفٜٚ فٟٙبي وفي . فٗ ُِٚ ٌٛؼ

 

چگًَگي اسشفبدُ از سوذبش   -4

ًشرل ٍ سٌظين اّرهْبي ك 1-4

سَارمردى سوذبش  1-1-4

   طَل هبلجٌذ  1-1-1-4

َ٘ٛ ٔبِجٙؽ ـا ثف اوبن َ٘ٛ وبغشبـ يؽن وً سفاوشٛـ سٙظيٓ وٙيؽ ثٙٛـيىٝ سفاوشٛـ ٍٞٙبْ زفغيؽٖ ٚ . ؼـ وٕذبٌٟبي وٍٍي َ٘ٛ ٔبِجٙؽ لبثُ سٙظيٓ اوز

:  ثٝ ٌيٜٛ قيف ػُٕ وٙيؽ. يؽٖ ثب ٔػكٖ ثفغٛـؼ ٘ىٙؽدير

 ٍٞٙبٔيىٝ وٕذبي اق سفاوشٛـ خؽاوز آ٘فا ثٝ وبـ ا٘ؽاقيؽ .

 ٔشٛلف ٌؽٜ ا٘ؽ إ٘يٙبٖ ضبُِ وٙيؽ وٝ زفغٟب.  

  ديرA ـا ٌُ وٙيؽ .

  دير B ـا ثبق وٙيؽ .

 دير  ثػً ٔشطفن ٔبِجٙؽ ـا ضفوز ؼٞيؽ ٚB ثجٙؽيؽ 2ٚ  1 ٞبيـا ؼـ وٛـاظ .

  ديرB  ـا ٔطىٓ وٙيؽ.                  
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  ديرA ـا ٔطىٓ وٙيؽ .

 ٝزه وٙيؽ ثجيٙيؽ وٝ دير  ثب وٕذبي وبـ ؼـ ؼلبيك اِٚيA  ٚB وبٔال وفز ٌؽٜ اوز .

 
 (اثؼبد ثيرًٍي السشيل سب السشيل ).دٌْبي سطح سوبس دسشگبُ ثب زهيي 2-1-1-4

سٙظيٓ دٟٙبي وٙص سٕبن ثب ثفاي .  يب وبًٞ فبِّٝ اق قٔيٗ اـائٝ وٙيٓ دي ٔػَّٛ افكايًثب سٛ يٓ، وٕذبٌٟبي وٍٍي ـا ٔي سٛأٖشمبٔيبٖ ؼـغٛاوز ثٙب ثٝ

: ثفاي ايٗ وبـ ثٝ ٌيٜٛ قيف ػُٕ ٔي وٙيٓ ثبق وفؼ ٔفٚـر ؼاـؼ دير ٔطىٓ وٙٙؽٜ سٛدي ـٚي اوىُ ـاقٔيٗ 

 يىي اق زفغٟب ـا ثبثز وٙيؽ .

 ٗثّٙؽ ٌٛؼ ٘فف ؼيٍف ؼوشٍبٜ ـا ثبال ٔي ثفيٓ سب ضؽي وٝ زفغٟب اق قٔي. 

 ُلفاـ ٔي ؼٞيٌٓٚيفي اق افشبؼٖ ؼوشٍبٜ يه دبيٝ ٔطىٓ قيف ٌبوي ٞب ثٝ ٔٙظٛـ خ. 

  ٜثبق ٔي وٙيٓسٛدي ثٝ اوىُ ـا دير ٔطىٓ وٙٙؽ. 

 ٓسٛدي ـا سب ضؽ ثٝ ؼوز آٔؽٖ دٟٙبي ٔٛـؼ ٘يبق ضفوز ٔي ؼٞي. 

  ٔي وٙيٓ وٛـاظ ٔٛـؼ٘ظف ٕٞبًٞٙثب. 

  سب سٝ آ٘فا ٔطىٓ ٔي وٙيٓ وفخبيً لفاـ ٔي ؼٞيٓ ٚـا ٔطىٓ وٙٙؽٜ دير. 

 ٓوٕذبي ـا دبييٗ ٔي آٚـي . 

 ٓؼـ ٘فف ؼيٍف ٘يك ٕٞيٗ وبـ ـا ا٘دبْ ٔي ؼٞي.    

 

 

االر  ٍظؼيز اسص 3-1-1-4

ؼـ وٕذبٌٟبي دٍز سفاوشٛـي، أىبٖ سٙظيٓ ٔٛلؼيز ديٟٙبي ٔطٛـ دبييٗ سف ٚخٛؼ 

:  ثفاي ايٗ وبـ ثٝ ٌيٜٛ قيف ػُٕ ٔي وٙيٓ.ؼاـؼ

  ٜٔطٛـ  ديٗٔطىٓ ٌؽٜ ٟٔفA ٓـا ثبق ٔي وٙي .

  ٜـا ثبق ٔي وٙيٓ 2يب  1ديٗ ٔطٛـ ٔطىٓ ٌؽٜ ٟٔف. 

 ٟٓٔفٜ ثىشٝ ٌؽٜ ـا وفز ٔي وٙي. 

 

سوذبش   ػولنرد سٌظين 2-1-4

. ثفاي اوشفبؼٜ ِطيص اق وٕذبي ايٗ لىٕز ٟٕٔشفيٗ ٚخٝ ٔىئّٝ اوز

أب ثف اوبن ٔؽَ ٚ سٙظيٕبر ٔٛلؼيز ٚ وبغشبـ ٚاضؽ سٙظيٓ ٔي سٛا٘ؽ ٔشفبٚر ثبٌؽ 

: ٌفٜٚ ٍٔبثٝ اوز ٔػشّف ثٍٛييٓ ايٙىٝاخكاء اِّي ؼـ ٞف 
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 ايٗ ؼوشٝ فٍبـ ـا وبٔال اق ٔؽاـ غبِي وفؼٜ ٚ غفٚخي اق ٘بقَ ـا ٔشٛلف ٔي وٙؽ -ؼوشٝ وٙشفَ وّي.(A sx ) 

 ؼوشٝ سٙظيٓ فٍبـ(B sx ) 

 وبـايي دبًٌ ـا ٍ٘بٖ ٔي ؼٞؽؼـ ضبِيىٝ ؼوشٍبٜ وبـ ٔي وٙؽ ايٗ ٚويّٝ  .آٖ فٍبـ دبًٌ ـا ٍ٘بٖ ٔي ؼٞؽ -فٍبـوٙح(C sx ) 

  ًٌؼـ ؼٚ ٘فف لفاـ ؼاـ٘ؽٚ ؼوشٝ ٞبيي ٞٓ ثفاي وٙشفَ اغشيبـي وٝ ؼوشٝ ٞبي وٙشفَ دب (A,B,C dx )              

 

مٌشرل فطبر   1-2-1-4

ؼـ . فٍبـ وبًٞ غٛاٞؽ يبفزاي وبػز خٟز غالف ػمفثٝ ٜوبػز، فٍبـ ؼاغّي ٔؽاـ دبًٌ افكايً ٔي يبثؽ ٚ ؼـ وٙشفَ ؼـ خٟز ػمفثٝ  زفغب٘ؽٖ اٞفْثب 

ؼـ ايٗ . ٔي ؼٞؽ ٘بٔٙظٕي ؼـ ٔؽاـ ٞيؽـِٚيه ؼوشٍبٜ ـا ٍ٘بٖ ،ٞفٌٛ٘ٝ افز فٍبـ يب ٘ٛوبٖ ؼـ فٍبـ .فٍبـ ثبيؽ ثبثز ثبٌؽ(ثب وفػز ثبثز ٔٛسٛـ )قٔبٖ سٛقيغ 

. يه ففؼ ٔبٞف آٖ ـا ثبقثيٙي وٙؽٔٛـؼ ٔفٚـر ؼاـؼ 

 

فرآيٌذ مبرايي   2-1-4 -2

 . وفؼ ثىشٝ ثبق يب ٚقيغ ـأؽاـ رٔي سٛاٖ وٙشفَ  ثب اوشفبؼٜ اق اٞفْوٕذبٌي ؼـ دبيبٖ 

  .دثرس ثِ حذاقل  اسالف سن ٍ آلَدگي هحيط در ٌّگبم دٍر زدى سوذبضي را هشَقف مٌيذ سب

 

مٌشرل ًبزلْب  3-2-1-4

ثب زفغب٘ؽٖ ٘بقَ ثٝ ٘فف ثيفٖٚ ٔي سٛاٖ آٖ ـا ثبق وفؼ ٚ . ـي وفؼـا ٔيشٛاٖ ثىز سب اق دبًٌ ٔبيغ ؼـ ٘مبٖ غيف ٔفٚـي خٌّٛي ـٚي ؼوشٍبٜ ٞبي٘بقَيه اق ٞف 

. ؼـخٝ ثسفغب٘يٓ ثىشٝ ٔي ٌٛؼ 90اٌف 

 
 

مٌشرل جريبى َّا 3-1-4
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. ٞز خفيبٖ ثبػث ٔي ٌٛؼ وٕذبٌي سبثيفي ٘ؽاٌشٝ ثبٌؽسٙظيٓ اٌشجبٜ ج. خفيبٖ ٞٛاي سِٛيؽ ٌؽٜ سٛوٗ ؼوشٍبٜ ثبيؽ سٙظيٓ ٌٛؼ سب ثٝ ٘بضيٝ ٞؽف ٞؽايز ٌٛؼ

دبًٌ سٙظيٓ سطز  ايٗ ٌؽر خفيبٖ ٞٛا ثبيؽ ٘جك اثؼبؼ ٔٙٙمٝ ٌيبٞي. ثىبـ ا٘ؽاغشٗ ٚويّٝ ٔٙبوت سٙظيٓ ٌٛؼ ثب٘يك خفيبٖ ٞٛا  ٌؽر ػالٜٚ ثف ايٗ القْ اوز

.  قٔب٘ي ٔفٚـي اوز وٝ ٘بضيٝ دبًٌ ٌىشفؼٜ ثبٌؽ خفيبٖ ٞٛا ٔمؽاـ ثيٍشف. ٌٛؼ

. مشَر خبهَش اسزمليِ سٌظيوبر را ٌّگبهي اًجبم دّيذ مِ هَسَر سرا

 

در فٌْبي ثبغي  ر سيغِ ّب هَقؼي 1-3-1-4

ؼٚ سب اق آٟ٘ب ؼـ لىٕز ثبال لفاـ ؼاـ٘ؽ ٚ ثب سٛخٝ ثٝ اـسفبع . وٝ خفيبٖ ٞٛا ـا ثٝ ٘فف ٞؽف ٞؽايز ٔي وٙٙؽ سيغٝ ففٔبٖ ؼاـ٘ؽ 4 ٚاضؽٞبي سٙظيٓ وّيٝ ؼوشٍبٟٞب

. اوشفبؼٜ ٔي ٌٛ٘ؽسف غفٚخي ٞٛا لفاـ ؼاـ٘ؽ ٚ ثفاي سٙظيٓ فبِّٝ ؼٞب٘ٝ اق قٔيٗ  سيغٝ ٞبي ؼيٍف ٘كؼيه ٘فف دبييٗ. ٌيبٜ ثبيؽ سٙظيٓ ٔي ٌٛ٘ؽ

ثٝ ٌبوي ـا  وػشي ا٘دبْ ٔي ٌٛؼ ثٝ آـأي دير ثبثز وٙٙؽٜ سيغٝ اٌف سٙظيٓ سيغٝ ٞب ثٝ. سيغٝ ٞب ثبثز ٌؽٜ ٚ ٔٛلؼيشي وٝ ادفاسٛـ ثٝ آٟ٘ب ٔي ؼٞؽ ـا ضفظ ٔي وٙٙؽ

. سٍبٖ ـا ضفظ ٕ٘ي وٙٙؽ دير آٟ٘ب ـا ٔطىٓ وٙيؽٚ ثفػىه اٌف سيغٝ ٞب ٔٛلؼي ٌُ وٙيؽ

 

سرػز چرخص في   2-3-1-4

.  سفاوشٛـ ٚ ٍٔػّبر فٙي ؼوشٍبٜ ٔشفبٚر اوز P.T.Oوفػز زفغً فٗ ٘جك وفػز زفغً 

ؼـ . ؼظيٓ وففٗ ـا سٗ ثب سغييف ٘ىجز وفػز فٗ وفػز زفغً (ثفاي ؼوشٍبٟٞبيي وٝ ٔدٟك ٞىشٙؽ )يب   P.T.Oؼٚـ وبـثف ٔي سٛا٘ؽ ثب سٙظيٓ وفػز

ٞفْ ايٗ ا. ثفاي ا٘شػبة ٞف يه اق وفػشٟب اق اٞفْ وٙشفَ ٘كؼيه ٌيفثىه اوشفبؼٜ ٔي وٙيٓ. ٞىشٙؽ فٗ ؼاـاي ؼٚ وفػز اوز ثٝ ٌيفثىهٔدٟك  ي وٝؼوشٍبٟٞبي

.  ػيز ثفاي وفػشٟبي ٔػشّف اوزٚ ْٚٚ ؼ (غٙثي)وٙشفَ ؼاـاي يه ٔٛلؼيز ٔفوكي 

: وٙيٓثفاي سٙظيٓ وفػز ثٝ ٌيٜٛ قيف ػُٕ ٔي 

  ٚ ٓوٛير ـا ثفٔي ؼاـيٓٔٛسٛـ ـا غبٔٛي ٔي وٙيٓ سفٔك ؼوشي ـا ٔي وٍي .

  ٔٛـؼ ٘ظف ـا ا٘شػبة ٔي وٙيٓؼٚـ . 

  ثٝ ؼـٌيف ٌؽٖ ؼوشٍبٜ وٕه وٙيؽ ثٛويّٝ ؼوز ٔيُ ٌبـؼاٖ زفغب٘ؽٖثب.     

. دًذُ اسشفبدُ ًنٌيذلَر از ايسشبدُ اسز ّرگس ىهبداهي مِ في از حرمز 

.  دٍر در دقيقِ سجبٍز مٌذ 540گس از ًجبيذ ّر P.T.Oدٍر 

 

زاٍيِ سيغِ ّبي في   3-3-1-4

ثفاي ايٗ . سغييف وٙؽ (سغييف قاٚيٝ دفٜ ٞب )وفػز خفيبٖ ٞٛا ثب غٕيؽٜ وفؼٖ سيغٝ ٞبي فٗ اٖ ٚخٛؼ ؼاـؼ سبناْ غٕيؽٌي ؼاـ٘ؽ ايٗ دفٜ ٞبي فٟٙب لبثّيزٚلشيىٝ  

: وبـ ثٝ ٌيٜٛ قيف ػُٕ ٔي وٙيٓ

 أٛي ٔي وٙيٓ سفٔك ؼوشي ـا ٔي وٍيٓ ٚ وٛير ـا ثف ٔي ؼاـيٓ ٔٛسٛـ سفاوشٛـ ـا ظ

 ٓوّيؽ ـا ؼـ لىٕز ٔفوكي سٛدي دفٜ ٚاـؼ ٔي وٙي . 

 ر غالف ػمفثٝ ٞبي وبػز ٔي زفغب٘يٜٓثفاي افكايً غٕيؽٌي سيغٝ ٞب وّيؽ ـا ؼـ خٟز ػمفثٝ ٞبي وبػز ٚ وبًٞ غٕيؽٌي ؼـ ج . 

 ٝويىشٓ غٛؼ ثٝ غٛؼ لفُ ٔي ٌٛؼ. آٚـيؽوّيؽ ـا ؼـ  ٔٛـؼ٘ظف ثٝ ؼوز آٔؽ قاٚيٝ ٚلشيى.  

 
. هبداهي مِ في هشَقف ًطذُ ثِ سيغِ ّبي سٌظين سيسشن دسز ًسًيذ

 

اسصبل سوذبش ثِ سرامشَر   2-4

سوذبضْبي سَارضًَذُ 1-2-4

. ٘ػٛاٞؽ ٌؽ ٚ ٚالٌٖٛ سفاوشٛـ لؽـر وبفي ضُٕ وٕذبي ثب ٔػكٖ دف ـا ؼاـؼ لجُ اق ُِٚ وٕذبي ثٝ سفاوشٛـ إ٘يٙبٖ ضبُِ وٙيؽ وٝ

. قرار گيرد (درصذ 20حذاقل )رٍي امسل جلَيي سرامشَر ثبيذ (ثب هخسى در)ٍزى مل سرامشَر ٍ سوذبش 

.  ٍ سوذبش ًيسز رٍسرامشَر هشصل اسز اطويٌبى حبصل مٌيذ مِ ضخصي ثيي سرامز سوذبش ثِ زهبًينِ

 لٙف ٌبفز  لٙف ديٟٙبي ِٛالي ـٚي وٕذبي ٚP.T.O اق خؼجٝ ٞبي ـاثٗ اوشفبؼٜ وٙيؽٚـر ِكْٚ ؼـ َ. سفاوشٛـ ـا زه وٙيؽ.   
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 دبييٙي وٕذبي سٙظيٓ وٙيؽ اـسفبع ديٟٙبي ثٝ سفاوشٛـ ـا دبييٙي ثبالثف ثبقٚٞبي. 

  ثٝ ٘فف ػمت ضفوز وٙيؽ وٝ وٛـاغٟبي ثبقٚٞبي سفاوشٛـ ثب ديٟٙب ٔٙٙجك ٌفؼؼ سفاوشٛـ٘ٛـي ثب. 

 ـيؽسفٔك ؼوشي ـا ثىٍيؽ، ٔٛسٛـ ـا غبٔٛي وٙيؽ ٚوٛير ـا ثفؼا . 

 ـدي ٞب ـا ؼـ وٛـاظ ديٟٙب لفاـ ؼٞيؽنٚ  اوشٛـ ـا ثٝ ديٟٙبي وٕذبي لالة  وٙيؽؼٚ ثبقٚي سف . 

 ا ديٗ ٔٙبوت ثٝ وٕذبي ُِٚ وٙيؽثبقٚي وٝ ٘مٙٝ اسّبَ ـا ة . 

 وٝ وٕذبي ثب قٔيٗ ؼـ يه سفاق لفاـ ثٍيفؼ ٘ٝ اسّبَ ـا ثٝ ٌٛ٘ٝ اي سٙٙيٓ وٙيؽَ٘ٛ وٝ ٘ك. 

 ٌبٜ ـا ثّٙؽ وٙيؽٔٛسٛـ ـا ـٌٚٗ وٙيؽ ٚ ؼوز. 

  ثٍيفؼ ٚ ثفاي خٌّٛيفي اق ِفقٌٟبي خب٘جي ٔيّٝ ٞبي وٍٍي ثبقٚٞبي ثبالثف دبييٙي ـا ٘ٛـي سٙظيٓ ٔي وٙيٓ وٝ وٕذبي ؼـ ٔفوك سفاوشٛـ لفاـ

 .وٍٍي ـا لفُ وٙيؽٔيّٝ ٞبي 

  ٘ىٙؽ ٚ ثٝ آوب٘ي ؼـ ؼوشفن ـا٘ٙؽٜ قٔب٘يىٝ ؼـ ٚٔؼيز ٚاضؽ وٙشفَ ـا ٘ٛـي سٙظيٓ وٙيؽ وٝ غّّي ؼـ وبـ سفاوشٛـ ثٝ ٍٞٙبْ ثبال آٚـؼٖ ايدبؼ

 . ِٙؽِيً لفاـ ؼاـؼ ثبٌؽ

 

از هيخ، ديچ ٍ يب ثسشْبيي مِ اثؼبد ًبهٌبست دارًذ اسشفبدُ . ّويطِ ثراي جلَگيري از جذاضذى اسفبقي ثبزٍّب از ديي ّب از ثسشْبي هطوئي اسشفبدُ مٌيذ 

. ًنٌيذ

 

 

 

سوذبضْبي مططي   2-2-4

. وز سب اق ٚالٌٖٛ ٌؽٖ آٖ خٌّٛيفي وٙيؽثٝ سفاوشٛـ إ٘يٙبٖ ضبُِ وٙيؽ وٝ سفاوشٛـ ؼاـاي لؽـر وبفي ثفاي ضُٕ وٕذبي اي لجُ اق اسّبَ وٕذب

. زهبًينِ سوذبش ثِ سرامشَر هشصل اسز اطويٌبى حبصل مٌيذ مِ ضخصي ثيي سرامشَر ٍ سوذبش ًيسز

 ٔبِجٙؽ سفاوشٛـ ٞٓ وٙص ٌٛؼ٘ٛـي سٙظيٓ وٙيؽ وٝ ضّمٝ ٞالِي ٔبِجٙؽ وٕذبي ثب  اـسفبع خه ـا .

  ثف ضّمٝ ٞالِي وٕذبي ثبٌؽثب سفاوشٛـ ٘ٛـي ثٝ ػمت ضفوز وٙيؽ وٝ وٛـاظ ٔبِجٙؽ سفاوشٛـ ٔٙٙجك. 

 سفٔك ؼوشي ـا ثىٍيؽ ٔٛسٛـ ـا غبٔٛي وٙيؽ ٚ وٛير ـا ثفؼاـيؽ . 

 ديٗ ٚ وفدي ـا لفاـ ؼٞيؽ. 

 خه ـا دبييٗ سف ثيبٚـيؽ ٚ آٖ ـا ثفؼاـيؽ. 

 ٗظيٓ وٙيؽٚاضؽ وٙشفَ ـا س. 

 

. ثسز را ًيس قرار دّيذ اثؼبد هٌبست اسشفبدُ مٌيذ ٍّويطِ از ديٌْبي اسصبل ثب 

 

چگًَگي اسصبل گبرداى   3-2-4

. ؼٚـ ؼـ ؼليمٝ ٔدٟك ثبٌؽ 540 ثب ؼٚـ 1"8/3ًٌ غبـ  P.T.O ثٝ ٌبفز سفاوشٛـ ثبيؽ

. ثبٌؽ زفا وٝ يه لٙؼٝ غٙف٘بن اوز ECٌبـؼاٖ ثبيؽ ؼاـاي ٍ٘بٖ 

. درگير ًطذُ اًجبم دّيذ P.T.Oرا در حبلينِ سرامشَر خبهَش اسز ٍ گبرداى هيل اسصبل 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         . ٚخٛؼ ؼاـؼ اق خب ؼـ ٘فٚؼوًٍ  اده ٘ػٛـؼ ٚ ٕٞسٙيٗ ؼـ ٌفايٙي وٝ ضؽاوثفضؽالُ وًٍ ٚوٝ ؼـ اثف ٚ٘ٝ اي ثبٌؽ َ٘ٛ ٌبـؼاٖ ثبيؽ ثٝ ي

 
لىٕز ٔيُ ٌبـؼاٖ  ٔيّيٕشف ثيٗ ؼٚ 15ـ ٌفايٗ ضؽالُ وًٍ ثبيؽ فبِّٝ ؼ

. ثبٌؽ

 

ؼـ ٌفايٗ ضؽاوثف وًٍ ٕٞذٌٛب٘ي ؼٚ ٘فف ٌبـؼاٖ ثبيؽ ثفاثف ضؽالُ يه 

. وْٛ َ٘ٛ آٟ٘ب ثبٌؽ
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 سفٔك ؼوشي ـا ثىٍيؽ، ٔٛسٛـ ـا غبٔٛي وٙيؽ وٛير ـا ثفؼاـيؽ .

  ٔبٔٗ ـا . ثٛي ٔيُ ٌبـؼاٖ ـا ـٚي ٔطٛـ غبـؼاـوٕذبي لفاـ ؼٞيؽ ٖ ـا ٕٞسٙبٖ فٍبـؼٞيؽٔبْ. وف ٔيُ ٌبـؼاٖ ـا ثٝ وٕذبي ُِٚ وٙيؽيه

ايٗ وبـٞب ـا ٔي سٛاٖ لجُ اق ُِٚ وفؼٖ وٕذبي ثٝ سفاوشٛـ  )ـٞب وٙيؽ ٚ آٖ ـا ػمت خّٛ ثجفيؽ سب آ٘دبئيىٝ ٔبٔٗ ؼـ ٔطُ ٔٙبوت لفُ وٙؽ

 (.ا٘دبْ ؼاؼ

 ؼاٖ ثٝ ٕٞيٗ وبـ ـا ثفاي ُِٚ وفؼٖ وف ؼيٍف ٔيُ ٌبـP.T.O ا٘دبْ ؼٞيؽ . 

 إ٘يٙبٖ ضبُِ وٙيؽ وٝ ٔبٟٔٙبي ٔطىٓ وٙٙؽٜ ؼـوز لفاـ ٌففشٝ ثبٌٙؽ. 

 ق٘ديفٞب ـا ثجٙؽيؽ سب اق زفغً دًٌٛ ٞبي ايٕٙي خٌّٛيفي وٙؽ .   

. ٔؼشجف ثب وفػز ثبثز اوشفبؼٜ وٙيؽالقْ اوز اق يه ضّمٝ اسّبَ ؼـخٝ قاٚيٝ ؼاـؼ وبـ ٘ىٙيؽ اٌف ـفغ ايٗ ا٘طفاف  30ٞفٌك ثب ٔيُ ٌبـؼا٘ي وٝ ثيٍشف اق  

ثب سوذبش آسيت ديذُ اسز ّرگس از ثيي رفشِ يب رٍي ضبفز دوخ  ٍ هحبفظ هحنن ثبثز سرامشَر، هحبفظ هيل گبرداى P.T.Oٌّگبهينِ دَضص هحبفظ 

. مبر ًنٌيذ

 

اسصبل النشريني  4-2-4

ي ٞبيؼـ وٕذبي. آٟ٘ب ؼـوز وبـ ٔي وٙٙؽ سّبَ سفاوشٛـ ُِٚ وٙيؽ ٚ زه وٙيؽ ثجيٙيؽآٟ٘ب ـا ثٝ ؼٌٚبغٝ ا ٔدٟك ثٝ الٔخ ثفاي ٌفؼي ؼـ خبؼٜ اوز اٌف وٕذبي

ٌٚبغٝ اٌف سفاوشٛـ ثٝ ايٗ ؼ .ِٚز ـٚي سفاوشٛـ ُِٚ وٙيؽ12ٔفٚـي اوز وٝ اسّبَ ؼٞٙؽٜ سػشٝ وٙشفَ ـا ثٝ ؼٌٚبغٝ . اوز وٝ ٔدٟك ثٝ ٚاضؽ وٙشفَ اِىشفيىي

. ثبيؽ سٛوٗ ٌػّي ٔبٞف ا٘دبْ ٌٛؼ ُِٚ وٙيؽ ايٗ وبـ ٔدٟك ٘يىز ثٝ ؼٌٚبغٝ وٕذبي

 

اسصبل ّيذرٍليل   5-2-4

. ٞف ٘ٛع اسّبِي ثٙب ثٝ ؼـغٛاوز أىبٖ دؿيف اوز ؼوشٍبٟٞبؼـ ايٗ . ؼـ ؼوشٍبٟٞبي ٔدٟك ثٝ سٙظيٕبر ٞيؽـِٚيه القْ اوز ٌيٍّٟٙب ـا ثٝ سفاوشٛـ ُِٚ وٙيؽ

. ٕ٘بي سفاوشٛـ ٔفاخؼٝ وٙيؽثٝ ؼفشفزٝ ـاٜ.  ٘طٜٛ اسّبَ ثىشٝ ثٝ ٘ٛع وبغز سفاوشٛـ ٔشغيف اوز

 

ًحَُ آهبدُ سبزي هحلَل سن    3-4

. اق دًٌٛ ٔٙبوت اوشفبؼٜ وٙؽ (آٔبؼٜ وفؼٖ ٔطَٛ وٓ )وبـثف ثبيؽ ضيٗ وبـ

  ،ٝ٘ٛآة ٚ ٔٛاؼ ٌيٕيبيي القْ ـا ؼـ ٔػكٖ اِّي وٕذبي ثفيكيؽ ٔمؽاـ٘جك ؼوشٛـاِؼّٕٟبي ديٍٟٙبؼي ؼـ ثػً ٔفث .

 ٌٝبغُ ٍ٘بٍ٘ف وٓ ٔمؽاـ وٓ ـا ؼـوز ٕ٘بيً ؼٞؽ وٕذبي ـا ـٚي وٙطي لفاـ ؼٞيؽ و. 

 80ـا ؼـ ٔػكٖ ثفيكيؽآة ٔٛـؼ ٘يبق  ؼـِؽ . 

 ٔٛاؼ ٌيٕيبيي ؼاغُ وُٙ ـا ثب آة ٔػّٖٛ وٙيؽ. 

 ٔٛاؼ ٌيٕيبيي ـا اق ٘فيك ٌؿـ اق ِبفي وجؽي ثٝ ؼاغُ ٔػكٖ ثفيكيؽ. 

  ٖٔٛـؼ ٘يبق ٔطَّٛ دف وٙيؽ سب ا٘ؽاقٜـا ٔػك. 

 ٔػبقٖ يؽن ـا دف وٙيؽ.           

  ضؽالُ ثفاي ؼٚ ؼليمٝ اق ويىشٓ ٕٞكٖ اوشفبؼٜ وٙيؽ ٚ ٔفاضُ قيف ـا ؼ٘جبَ وٙيؽ

 . ٞبي ضبُٔ ٔطَّٛ ثٝ ثٟٛٔبي سٛقيغ وٙٙؽٜ ـا ثجٙؽيؽ ٌيف .1

 (وبـ ٔي وٙؽ (ٌٌّٛبٜ)اٌف ويىشٓ ٕٞكٖ ٞيؽـِٚيه ثب ِِٛٝ ٚا٘شٛـي  )ويىشٓ ٕٞكٖ ـا ثبق وٙيؽ ٌيف .2

 .وً ٔطَّٛ اق ٔػكٖ اِّي ـا ا٘دبْ ٔي ؼٞؽْ V1إ٘يٙبٖ ضبُِ وٙيؽ وٝ وٝ ـاٞي  .3

 .ـا ثٝ ٔػكٖ اِّي ثف ٔي ٌفؼا٘ؽ (فٍبـٌىٗ)ٔطَّٛ ثفٌٍشي اق ٚاضؽ وٙشفَ V2إ٘يٙبٖ ضبُِ وٙيؽ وٝ وٝ ـاٞي  .4

ضيٗ ا٘دبْ ايٗ وبـ سِٛيٝ ٔي ٌٛؼ وٝ ثفاي خٌّٛيفي اق اسالف . ؼٚـ ؼـ ؼليمٝ ـٌٚٗ وٙيؽ 540ٚ  450دٕخ ـا ثب وفػز زفغً  .5

 .ثبٌؽأٛي فٗ ظوٛغز 
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   دبش ثراي هحصَالر مطبٍرزيسن مبرثرد 4-4

دسشَرالؼولْبي قجل از دبضص   1-4-4

  ًٌ٘جبٌؽإ٘يٙبٖ ضبُِ وٙيؽ وٝ ٌػُ يب ضيٛا٘ي ؼـ ٘بضيٝ دب. 

 ٘مب٘ي وٝ وٕذبي اق آٖ غٛاٞؽ ٌؿٌز ـا ػالٔز ٌؿاـي وٙيؽ. 

  (ٔفثٛ٘ٝ ؼزبـ آفز غٛاٞؽ ٌؽ ٔطَّٛ ـ ايّٙٛـرؼـ غي )ٌٛؼ غٍه اوز  وٝ ٔطِّٛي وٝ وٕذبٌي ٔيإ٘يٙبٖ ضبُِ وٙيؽ.  

 (قٔب٘يىٝ ثبؼ ٘جبٌؽ )إ٘يٙبٖ ضبُِ وٙيؽ وٝ ٌفايٗ خٛي ثفاي وٕذبٌي ٔٙبوت اوز 

 (ٔيكاٖ ٘ٛـ غٛـٌيؽٔب٘ٙؽ ؼـخٝ ضفاـر ٚ  ).ـٚي ثفزىت ٔٛاؼ ٌيٕيبيي ٌفايٗ خٛي ٔٙبوت ثفاي ٔطَّٛ ٍٔػُ ٌؽٜ اوز 

  إ٘يٙبٖ ضبُِ وٙيؽ وٝ ـاٞيV1  ً(ٔب٘ٙؽ ٚٔؼيز قٔبٖ ٔػّٖٛ وفؼٖ)َ ـا اق ٔػكٖ اِّي ا٘دبْ ٔي ؼٞؽٚٔطُٔى 

 إ٘يٙبٖ ضبُِ وٙيؽ وٝ ـاٞيV2 (ٔب٘ٙؽ ٚٔؼيز قٔبٖ ٔػّٖٛ وفؼٖ). ثف ٔي ٌفؼا٘ؽ ٔطَّٛ ثفٌٍشي اق فٍبـٌىٗ ـا ثٝ ٔػكٖ اِّي 

 سٙظيٕبر وٕذبي ـا وٙشفَ وٙيؽ. 

 

 
رػبيز ضَد خشي دسشگبُ ثبيذ ٌّگبم ثِ مبر اًذا ي مًِنبر هْن 2-4-4

  وٝ ؼـ ثػً سٙظيٓ ٔٛـؼ اـقيبثي لفاـ ٌففشٝ ثٛؼ ـػبيز وٙيؽ (ٚ وفػز ٔٛسٛـ لؽـر)ثىبـا٘ؽاقي ؼوشٍبٜ ـا دبـأشفٞبي. 

  ٝؼـ دبيبٖ ٔىيف وٕذبٌي ٔي غٛاٞيؽ ٌفؼي وٙيؽ دبًٌ وٓ ـا ٔشٛلف وٙيؽٚلشيى. 

  دبٌي ٘ىٙيؽوٓ ٔٙٙمٝ ٍٔػُ ٌؽٜؼـ غبـج اق. 

  ٌٛؼ فٛـا وٕذبٌي ـا ٔشٛلف وٙيؽاٌف ففؼي ثٝ وٕذبي ٘كؼيه ٔي. 

 

سويس مردى هذاردبضص  5-4

ؼـ دبيبٖ ػُٕ وٕذبٌي سٕيك وفؼٖ ٔؽاـ ثبػث اق ثيٗ ـفشٗ ٔٛاؼ ففوبيٙؽٜ اي ٔي ٌٛؼ وٝ ٕٔىٗ اوز  .ايٗ وبـ ؼـ والٔشي وبـثف ٚ ايٕٙي ؼوشٍبٜ ٘مً ٟٕٔي ؼاـؼ

. ٚؼ٘بقِٟب ثً ـوٛؼٜ وٙؽ ٚ يب ايٙىٝ ثبػث ا٘ىؽاؼاخكاي ؼوشٍبٜ ـا ف

.  ثفاي ثبال ثفؼٖ وٙص ايٕٙي وبـثف ثبيىشي ػُٕ سٕيك وفؼٖ ٔؽاـ لجُ اق ٞف ٌٛ٘ٝ وبـي ثب وٕذبي ا٘دبْ ٌٛؼ

 ؼلز وٙيؽ وٝ ٔػكٖ وٕىي ثفاي سٕيك وفؼٖ ٔؽاـ دف ثبٌؽ  .

  ٌيف وٝ ـاٞيV1 ثٕىؽلفاـ ؼٞيؽ وٝ ٔبيغ ـا اق ٔػكٖ وٕىي  ـا ثٝ ٌٛ٘ٝ اي. 

  ٌيف وٝ ـاٞيV2 ؼـ ايٗ ٌيٜٛ ٔمؽاـ ٔػّٖٛ ؼـ ٔػكٖ . ؼٞيؽ وٝ ٔطَّٛ ثفٌٍشي اق فٍبـٌىٗ ـا ثٝ ِِٛٝ ٔىً دٕخ ثففوشؽ ـا ثٝ ٌٛ٘ٝ اي لفاـ

 .اِّي سغييفي ٕ٘ي وٙؽ

 ٌيفٞبي سٙظيٓ وٙٙؽٜ اـوبَ ٔطَّٛ ثٝ ٘بقِٟب ـا ثبق وٙيؽ. 

  ًؼٚـ ؼـ ؼليمٝ ـٌٚٗ وٙيؽ ٚ ؼـ ٔكـػٝ ضفوز وٙيؽ 400دٕخ ـا ثب وفػز زفغ .
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  ش از سرامشَرجذا مردى سوذب 6-4

ٔيُ ٌبـؼاٖ ـا . ٔفالت دبيب٘ٝ ٞبي ثفق يب ٞيؽـِٚيه ثبٌيؽ. ـا لٙغ وٙيؽ ياسّبَ اِىشفيىي يب ٞيؽـِٚيهٌٛ٘ٝ ٞف . لفاـ ؼٞيؽ ـا ـٚي وٙص ِبف ٚ وػشيوٕذبي 

سفاوشٛـ ـا اق وبـ ثيب٘ؽاقيؽ يب ٔبٔٗ ٌبفز  p.t.oق٘ديفي ـا وٝ دًٌٛ ٔفثٛ٘ٝ ـا ٔطىٓ وفؼٜ اوز ثبق وٙيؽ ٚ ٔبٔٗ ـا ـٞب وٙيؽ ٚ . ضؽالُ اق سفاوشٛـ خؽا وٙيؽ

. وٕذبي ـا ثىٍيؽ

 

سوذبضْبي سَارضًَذُ   1-6-4

 وٕذبي ـا ـٚي قٔيٗ لفاـ ؼٞيؽ ٚ اق ثبثز ثٛؼٖ آٖ إ٘يٙبٖ ضبُِ وٙيؽ. 

  ٚ وٛير ـا ثفؼاـيؽسفٔك ؼوشي ـا ثىٍيؽ ٔٛسٛـ ـا غبٔٛي وٙيؽ. 

 ـؼٖ ايٗ وبـ ٔي سٛا٘يؽ َ٘ٛ اسّبَ وٝ ٘مٙٝ ـا سغييف ؼٞيؽديٗ اسّبَ وٝ ٘مٙٝ ـا غبـج وٙيؽ ثفاي آوب٘شف ن. 

  دبييٙي ـا ثبق وٙيؽوفدي ٞبي ٔفثٛ٘ٝ ـا اق ديٟٙبي دبييٗ سف ثفؼاـيؽ ٚ ثبقٚٞبي ثبالثف .

 

سوذبضْبي مططي  2-6-4

  ٚ آٖ ـا ثب ديٗ ٞبي ٔٙبوت ثجٙؽيؽخه ـا ؼـ ٔطُ ٔػَّٛ غٛؼي لفاـ ؼٞيؽ.  

 ٞالِي ٔبِجٙؽ وٕذبي اق اق لىٕز ٔبِجٙؽ سفاوشٛـ غبـج ٌٛؼ خه ـا ٘ٛـي ثّٙؽ وٙيؽ وٝ وٛـاظ. 

 ثىز ٞبي ايٕٙي ـا ثفؼاـيؽ ٚ ديٗ ـا ثبق وٙيؽ. 

 

دٍر اًذاخشي ٍ دفغ دبمشْبي خبلي هَاد ضيويبيي مطبٍرزي   7-4

دبوشٟب ثبيىشي ؼـ ٔٙب٘مي وٝ ٔٙبوت ا٘جبـ  ،يٗ ٔٛاؼلجُ اق ؼفغ ا. دبوشٟبي غبِي ايٗ ٔٛاؼ ثبيؽ ثب آة سٕيك ٌىشٝ ٌٛؼ ايٗ آة ـا ؼاغُ ٔػكٖ اِّي وٕذبي ثفيكيؽ

. وفؼٖ ٔٛاؼ ٌيٕيبيي وٍبٚـقي اوز ٍٟ٘ؽاـي ٌٛؼ

. ٌّگبم اسشفبدُ از هَاد ضيويبيي مبرثر ثبيذ دَضص هٌبست داضشِ ثبضذ

 

سجْيسار جبًجي   8-4

درمي هخسى   1-8-4

سكـيك ٞيؽـِٚيه   -2ٔىً ٔىشميٓ اق ٘فيك دٕخ  -1: ثفاي دفوفؼٖ ٔػكٖ ؼٚ ويىشٓ ٚخٛؼ ؼاـؼ

. ٌّگبم در مردى هخسى في را خبهَش مٌيذ

 

هنص هسشقين از دوخ   1-1-8-4

. .  ايٗ ويىشٓ دف وفؼٖ ٔػكٖ ا٘دبْ ٔي ٌٛؼ ضشي اٌف ٔػكٖ وبٔال غبِي ثبٌؽ ؼـ

 

  لفاـ ؼٞيؽ ٚ سفٔك ؼوشي ـا ثىٍيؽ ٘كؼيه ٔطّي وٝ ثبيؽ ػُٕ دف وفؼٖ ِٛـر ثٍيفؼؼـ وٕذبي ـا. 

 وٙيؽ ـا ثٝ آٖ ٔىٙؽِٜبفي  دفوٗ ـا ثفؼاـيؽ ٚ ٌيًّٙدٛي قـؼـً٘ ؼـ ُِٚ. 

 سٛقيغ ـا ٕٞب٘ٙٛـ وٝ ٍ٘بٖ ؼاؼٜ ٌؽٜ ثفاي ٔػّٖٛ وفؼٖ ٔطَّٛ ؼاغُ ٔػكٖ سٙظيٓ وٙيؽ ٔؽاـ  . 

 P.TO  ٗسب قٔب٘يىٝ ٔػكٖ ثٝ ا٘ؽاقٜ ٔٛـؼ ٘يبق اق  ؼٚـ ؼـ ؼليمٝ ـٌٚٗ وٙيؽ 540ٚ  400ـا ثب وفػز زفغً ثي

 .ٔبيغ دف ٌؽ

 P.T.O غبٔٛي وٙيؽ ـا. 

 ٌيًّٙ ٔىٙؽٜ ـا غبـج وبقيؽ ٚ ؼـدٛي قـؼـً٘ ـا ثٍؿاـيؽ    .                                      
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ّيذرٍليل   درمي 2-1-8-4

ثفاي ويىشٓ ـا  ٕٞسٙيٗ ٔي سٛاٖ ٔمؽاـي اق آة سٕيك وفؼٖ ٔؽاـ ٔػكٖ .ِيشف آة ؼاغُ ٔػكٖ اِّي ثبٌؽ 10ثفاي دف وفؼٖ ٔػكٖ ثب ايٗ ـٚي القْ اوز ضؽالُ 

. ٖ اوشفبؼٜ وفؼدف ن

 وٕذبي ـا ؼـ ٘كؼيه ٔطّي وٝ ثبيؽ ػُٕ دف وفؼٖ ِٛـر ثٍيفؼ لفاـ ؼٞيؽ ٚ سفٔك ؼوشي ـا ثىٍيؽ. 

 ٌيًّٙ ـا ثٝ ٔىٙؽٜ ٔفثٖٛ ـٚي ٔػكٖ ُِٚ وٙيؽ. 

  ٝٞيؽـِٚيه ـا  ثجٙؽيؽ ٚ ٌيف سغؿيٝ وٙٙؽٜ ٕٞكٖ سٙظيٓ وٙيؽ ٌيفٞبي ضبُٔ ٔطَّٛ ثٝ ٘بقِٟب ـا ٍ٘بٖ ؼاؼٜ ٌؽ سٛقيغؼـ ثػً ٔؽاـ سٛقيغ ـا ٕٞب٘ٙٛـ و

 .ثبق وٙيؽ

 P.T.O  ًثٝ ؼوز آٔؽ  وٙص ٔطَّٛ ٔٛـؼ ٘يبق ٚلشيىٝ لفاـ ٔي ؼٞيٓ ثبـ 25سب  20فٍبـ ـا ثيٗ . ؼٚـ ؼـ ؼليمٝ ـٌٚٗ وٙيؽ 540ٚ 400ـا ثب زفغ

P.T.O ـا غبٔٛي وٙيؽ. 

  ضبُٔ ٔطَّٛ ثٝ ٘بقِٟب ـا ثبق وٙيؽ ٚ فٍبـ ٔٙبوت ثفاي سٛقيغ ـا سٙظيٓ وٙيؽاي ثجٙؽيؽ ٌيفٜ ـا سغؿيٝ ٕٞكٖ ٞيؽـِٚيهٌيًّٙ ـا ثبق وٙيؽ، ٌيف. 

  

چرخْبي سنيِ گبُ ثراي سوذبضْبي سَارضًَذُ  2-8-4

قيف  آٟ٘ب ؼاـاي يه ٔيّٝ اٞفْ ٞىشٙؽ وٝ ٔشُّ ثٝ دٙح زفظ.اـسفبع وبـي ـا ثبثز ٍ٘ٝ ٔي ؼاـؼ ٚ ٚقٖ وٕذبي ـا ـٚي قٔيٗ سػّيٝ ٔي وٙؽزفغٟبي سىيٝ ٌبٜ 

.  ايٗ ٔيّٝ ايٗ أىبٖ ـا ٔي ؼٞؽ وٝ خٟز ٔىيف ـا اِالش وٙيٓ ثؽٖٚ ايٙىٝ وٕذبي ـا ثبال ثجفيٓ.ٌبوي وٕذبي ٔي ثبٌؽ

. وٕذبي ثبال ٍ٘ٝ ؼاٌشٝ ٌٛؼ ،ٔفٚـي اوز ٍٞٙبْ ؼٚـ قؼٖ سفاوشٛـ ؼـ دبيبٖ ٔىيف

 

 
اسصبل ثِ سرامشَر  1-2-8-4

. وٕذبي ـا ثفؼاـيؽوٝ سىيٝ ٌبٟٞبي لفاـ ٌففشٝ ؼـ لىٕز خّٛيي  ـٚـي اوزسٛٔيص ؼاؼٜ ٌؽ ْ 4-2-1ثؼالٜٚ آ٘سٝ وٝ ؼـ ثػً 

جذاسبزي   2-2-8-4

لجُ اق ا٘دبْ ؼوشٛـاِؼّٕٟبي سٛٔيص ؼاؼٜ ٌؽٜ ؼـ ثػً 

ٔفٚـي اوز سىيٝ ٌبٜ ـا ؼـ لىٕز خّٛيي  1-6-4

. وٕذبي لفاـ ؼٞيؽ

 

ّذايز هبلجٌذ  3-8-4

ظٛـ سٛوٗ ايٗ ٚويّٝ ايٗ أىبٖ ٚخٛؼ ؼاـؼ وٝ ثٝ ٔٗ

وٕذبٌٟبي وٍٍي ـا ثٝ ٔيّٝ ٞبي دبييٗ سف  ،ٔب٘ٛـ ثٟشف
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.  َ٘ٛ اسّبَ ـا ٘جك اثؼبؼ سفاوشٛـ سظيٓ ٔي وٙيٓ. اسّبَ وٝ ٘مٙٝ ُِٚ وٙيٓ

 

اسصبل ثِ سرامشَر   1-3-8-4

.  ٌّگبم اسصبل سوذبش ثِ سرامشَر اطويٌبى حبصل مٌيذ مِ ضخصي ثيي سرامشَر ٍ سوذبش ًيسز

  ٚ ؼـ ِٛـر ِكْٚ اق خؼجٝ ٞبي ـاثٗ اوشفبؼٜ وٙيؽ. سفاوشٛـ ـا زه وٙيؽلٙف ديٟٙبي ـٚي وٕذبي .  

 لفاـ ٔي ؼٞيٓ اـسفبع ديٟٙبي دبييٙي وٕذبي ثبقٚٞبي ثبالثف دبييٙي سفاوشٛـ ـا ؼـ . 

 ثف ديٟٙبي وٕذبي ٔٙٙجك ٌٛؼ ٘ٛـي ؼ٘ؽٜ ػمت ٔي ـٚيٓ وٝ وٛـاغٟبي ثبقٚٞبي سفاوشٛـ ثب سفاوشٛـ . 

 ٛٔ ٓسٛـ ـا غبٔٛي ٔي وٙيٓ ٚ وٛير ـا ثف ٔي ؼاـيٓسفٔك ؼوشي ـا ٔي وٍي. 

  ٚلفاـ ٔي ؼٞيٓ ٞبٔي وٙيٓ ٚ وفدي ٞب ـا ؼـ وٛـاغٟبي ديٗ وٕذبي ُِٚٞب ـا ثٝ ديٟٙبي  سب اق ثبقٚؼ. 

  اق خبيً ثف ٔي ؼاـيٓ ٔي وٍيٓ ٚ ـا دبييٗ سفخه. 

 ٓزفغٟب ـا آقاؼ ٔي وٙيٓ ٚ آٟ٘ب ـا ؼـ خبيٍبٖ لفاـ ٔي ؼٞي. 

 ٜاقٚٞبي ثبالثف دبييٙي ـا ثٝ ٌٛ٘ٝ اي سٙظيٓ ٔي وٙيٓ وٝ وٕذبي ؼـ ٔفوك سفاوشٛـ لفاـ ثٍيفؼ ق٘ديفٞب ـا لفُ ٔي وٙيٓ سب اق وٍٍي ة ٞبي ق٘ديف

 .ضفوز ؼوشٍبٜ ثٝ ٘ففيٗ خٌّٛيفي وٙيٓ

  ٝأي وٝ ؼـ ِٙؽِيً ضيٗ ثبالثفؼٖ ؼوشٍبٜ ثب سفاوشٛـ ثفغٛـؼ ٘ىٙؽ ٚ ؼوشفوي وبـثف ًٞٙٔٛلؼيز فٍبـٌىٗ ـا ثٝ ٌٛ٘ٝ اي سٙظيٓ ٔي وٙيٓ و

 .ٍ٘ىشٝ ثٝ آٖ آوبٖ ثبٌؽ

اق ٔيػٟب، ديسٟب يب وفديٟبيي وٝ اثؼبؼ ا٘ؽاقٜ ٘ؽاـ٘ؽ اوشفبؼٜ . ٌىيػشٍي اسفبلي ثبقٚٞب اق ديٗ ٞب خٌّٛيفي وٙيؽٕٞيٍٝ اق وفدي ٞبي إ٘يٙبٖ اوشفبؼٜ وٙيؽ سب اق 

.  ٘ىٙيؽ

 

  جذا مردى سوذبش  2-3-8-4

 ي وٙيؽ ٚ وٛير ـا ثفؼاـيؽـٔك ؼوشي ـا ثىٍيؽ ٔٛسٛـ ـا غبٔٛر . 

 زفغٟب ـا لفُ وٙيؽ. 

 خه ـا ؼـ خبيً لفاـ ؼٞيؽ ٚ آٖ ـا لفُ وٙيؽ . 

 اـسفبع خه ـا سب ضؽي وٝ وٕذبي ثبال ثفؼٜ ٌٛؼ سٙظيٓ وٙيؽ . 

 وفدي ٞب ـا اق ديٟٙبي دبييٙي ؼـ آٚـيؽ ٚ ثبقٚٞبي ثبالثف دبييٙي ـا آقاؼ وٙيؽ  . 

 

درٍليل  ثب مٌشرل ّي هبلجٌذ هشصل ضذُ 4-8-4

ٚوٗ ر ٔبِجٙؽ. ٚخٛؼ ؼاـؼ ٔشؼبؼَ ٍ٘ٝ ٔي ؼاـؼ ٚ ؼوشٍبٜ ـا ؼـ خبثدبييٟبي خب٘جي وٝ ؼـ ٌيجٟبي ػفٔيثٝ ٌفؼي ٚ ؼٚـ قؼٖ ؼـ ا٘شٟبي ٔىيف وٕه ٔي وٙؽ  ثٙؽٔبَ

ٍ٘ٝ ٔي ؼاـؼ ـٚي ايٗ ـا ؼـ ديىشٖٛ  لفُ ٌٛ٘ؽٜ لفاـ ؼاـؼ وٝ ويّٙؽـ ـٚي ويّٙؽـ ٞيؽـِٚيه يه وٛدبح . .اـ ٔي وٙؽـٚي سفاوشٛـ ن ؼوشٝ وٙشفَ ٞيؽـِٚيىي

ثب . ؼوشٝ اي اوز وٝ ـٚي غٛؼ آٖ لفاـ ؼاـؼسٙظيٓ ايٗ وٛدبح سٛوٗ . وٝ ٔب٘غ خبثدبيي ٌؽيؽ ويّٙؽـ ٔي ٌٛؼ ويّٙؽـ يه وٛدبح سٙظيٓ وفػز ٘يك لفاـ ؼاـؼ

ٚلشيىٝ  (وبـ ثب وٕذبي اوشفبؼٜ ٔي وٙيؽ ٍ٘ٝ ؼاـيؽ ٔب٘ي وٝ ثفايضيٗ سٙظيٓ وفػز ٔٛسٛـ ـا ؼـ ضؽ ق )ويّٙؽـ ٔىفـا وبـ وٙيؽ سب ثٝ سفاق ٔٛـؼ ٘ظفسبٖ ثفويؽ 

. وٙشفَ ثٟيٙٝ ـا ا٘دبْ ٔي ؼٞيؽ ؼوشٝ ـا ثب ٌيفٜ لفاـٌففشٝ ؼـ ؼٚ ٘فف لفُ وٙيؽ

. ؼـ ـاثٙٝ ثب ؼوشٛـاِؼّٕٟبي ُِٚ ٚ خؽاوبقي ٘جك آ٘سٝ وٝ ؼـثبـٜ وٕذبٌٟبي وٍٍي سٛٔيص ؼاؼٜ ٌؽ ػُٕ وٙيؽ

 

  
ثب مٌشرل ّيذرٍليل  (في ٍ ًبزل)ٍُ سَزيغدادى ضيت ثِ گر 5-8-4
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ـٚي زفظ دٙدٓ لفاـ ٌيفؼ وٝ اخبقٜ سغييف ا٘طفاف ٌفٜٚ سٛقيغ ـا ثب سٛخٝ  (فٗ ٚ ٘بقَ )ؼ وٝ ٌفٜٚ سٛقيغؼـ ثفغي اق وٕذبٌٟبي ٔؽَ وٍٍي ايٗ أىبٖ ٚخٛؼ ؼاـ

٘جك آ٘سٝ وٝ ثفاي سٙظيٓ وفػز ويّٙؽـ . ٘كؼيىي ٌفٜٚ سٛقيغ لفاـ ؼاـؼايٗ ػّٕىفؼ سٛوٗ يه ويّٙؽـ ٞيؽـِٚيه ا٘دبْ ٔي ٌٛؼ وٝ ؼـ . ثٝ ثؽ٘ٝ وٕذبي ٔي ؼٞؽ

. ٔبِجٙؽ سٛٔيص ؼاؼٜ ٌؽ ٔي ثبٌؽ

 

اًشقبل ًيرٍ سَسط چْبرضبخِ گبرداى ثب سرػز ثبثز   6-8-4

. سفاوشٛـ ـا آقاؼ وٙيٓ P.T.Oثؽٖٚ ايٙىٝ ٔدجٛـ ثبٌيٓ  وفيغ ثسفغؽوٕذبي اوشفبؼٜ ٔي ٌٛؼ قٔب٘يىٝ ٔفٚـر ؼاـؼ ايٗ ٔٛـؼ ؼـ ػّٕىفؼ وٕذبٌٟبي وٍٍي 

  .ثب وفػز ثبثز ٔي ثبٌؽ وّياسّبَ ؼـ يه ٘فف ؼاـاي اسّبَ ٘فٔبَ ٌبـؼاٖ اوز ٚ ؼـ ٘فف ؼيٍف ؼاـاي يه : اوز ٘يفٚ ا٘شمبَ (ٔيّٝ )ايٗ يه ٌبفز

ثبثز ٌؽٜ يب اسّبَ ٞيؽـِٚيه ٚ اق ٘فف ثيٗ وٕذبي ٚ سفاوشٛـ وٛاـ ٔي ٌٛؼ، اق ٘فف سفاوشٛـ ثب ٔبِجٙؽ  ،ايٗ اسّبَ ثب وفػز ثبثز ٔٙبثك ٘مٙٝ زفغً

  .وٕذبي ثب ٔبِجٙؽ

. ٔي ثبٌؽ     ؼـ ايٗ لىٕز ٔب٘ٙؽ آ٘سٝ وٝ ؼـ ا٘شمبَ ٞيؽـِٚيه سٛٔيص ؼاؼٜ ٌؽ ػُٕ ٔٛ٘شبل ٚ ديبؼٜ وبقي 

 

اًشقبل ّيذرٍليل   7-8-4

ايٗ ٚويّٝ ٔب٘غ ٍٔىالر ا٘شمبَ . ٌٛؼوٛاـ ـٚي وٕذبي  ،اٖؼـ ثفغي اق ٔؽِٟبي وٕذبي وٍٍي ٕٔىٗ اوز ا٘شمبَ ٞيؽـِٚيه ثدبي ا٘شمبَ ٔؼِٕٛي ٔيُ ٌبـؼ

ػث ثٝ خفيبٖ ا٘ؽاغشٗ ـٚغٗ ؼـيبفشي اق ٌيًّٙ ؼـ سفاوشٛـ لفاـ ؼاـؼ وٝ ثب P.T.Oايٗ ويىشٓ ٌبُٔ ٌفٜٚ دٕذبل ٔي ثبٌؽ وٝ ـٚي . ٘يفٚ ضيٗ زفغً ٔي ٌٛؼ

.  ٔٛسٛـ لفاـٌففشٝ ـٚي وٕذبي ٔي ٌٛؼ

.  لالة ثبثز وٙٙؽٜ ٔدٕٛػٝ دٕخ ـا ثٝ ديٟٙبي اسّبَ وٝ ٘مٙٝ سٙظيٓ وٙيؽ ثب ؼلزٚ ٘يؽ ٔٛ٘شبل دٕخ ـٚي سفاوشٛـ ؼلز نؼـ 

 

سٌظين سوذبش  -5

. ثبيؽ وٕذبٌي ٌٛؼ سغييف ؼٞؽوٝ سٙظيٕبر ؼوشٍبٜ ثٝ ٘طٛي اوز وٝ ثشٛا٘ؽ ضدٓ ٔبيؼي ـا 

. ايٗ ضدٓ ثٝ ٘ٛـ وّي ثف اوبن ِيشف ثف ٞىشبـ ثيبٖ ٔي ٌٛؼ. يفؼضدٓ ٔٛـؼ ٘يبق ثٝ ٔفْٟٛ ٔمؽاـ ٔبيؼي اوز وٝ ؼـ يه ٚاضؽ قٔيٗ ٔٛـؼ اوشفبؼٜ لفاـ ٔي ي

ٞىشبـ   1;ٔشف ٔفثغ10000

:  ايٗ ففايٙؽ ثٝ ؼٚ ٔفضّٝ سمىيٓ ٔي ٌٛؼ

 سؼييٗ ضدٓ ٔبيؼي وٝ ثبيؽ وٕذبٌي ٌٛؼ. 

 سٙظيٓ وٕذبي ٚ ا٘شػبة دبـأشفٞبي وبـثفؼي ثفاي سؼييٗ ٔمؽاـ ضدٓ ٔبيغ 

.  ٔي دفؼاقيٓٔٛـؼ اوشفبؼٜ ي سؼييٗ ٌبغُ ٞبي وبـثفؼي وٕذبي خٟز اـقيبثي ضدٓ ٔبيغ ؼـ ايٗ ثػً ثٝ ٌفش الؽأبر القْ ثفا

:  دبـأشفٞبيي وٝ ـٚي ٔمؽاـ ٔبيغ وٕذبٌي سبثيف ٔي ٌؿاـ٘ؽ ػجبـسٙؽ اق

  ًٌوفػز دب 

  ٗ(فبِّٝ اي وٝ ثبيؽ وٕذبٌي ٌٛؼ)ػفْ ؼاغّي ؼٚ غ 

 (ؼ يه ثٝ يه يب ٞف ؼٚ ثب٘ؽ يىيٞف ثبٖ)سؼؽاؼ ثب٘ؽٞبيي وٝ ؼـ ٞف ػجٛـ وٕذبي وٕذبٌي ٔي ٌٛؼ  

 (ٔمؽاـ ٔبيؼي وٝ اق ٞف ٘بقَ دبًٌ ٔي ٌٛؼ )ٔمؽاـ دبًٌ وٕذبي 

:  دبًٌ وٕذبي ثف اوبن ٔٛاـؼ قيف اوز

 سؼؽاؼ ٘بقِٟبي وبـي 

  َاثؼبؼ ٘بق 

 (ثب افكايً دبًٌ فٍبـ ٘يك ثيٍشف ٔي ٌٛؼ )فٍبـ 

 

دبراهشرّبي هَثر  1-5

سرػز دبضص    1-1-5

:  ًٌ ثٝ ٌفش قيف ػُٕ ٔي وٙيٓثفاي ا٘شػبة وفػز دب

 ثب وٕذبي ٔشُّ ثٝ سفاوشٛـ وبـ وٙيؽ وٝ ثفاي وٕذبٌي اوشفبؼٜ غٛاٞؽ ٌؽ. 

  ؼـِؽ دف وٙيؽ 50ٔػكٖ ـا ثٝ ظففيز ثيٍشف اق . 

 قٔيٗ،  ٚيمٌيٟبيي ٔب٘ٙؽ ٌيت )فبِّٝ ٍٔػّي ـا ؼـ يه قٔيٙي وٝ ؼاـاي ٚيمٌيٟبيي ٍٔبثٝ ثب قٔيٗ ٔٛـؼ ٞؽف ثفاي وٕذبٌي اوز ا٘شػبة وٙيؽ

 (......وٙص دًٌٛ ٌيبٞي غبن ٚ

 ثفاي فبِّٝ اي وٝ ٍٔػُ وفؼٜ ايؽ وفػز ٚ سؼؽاؼ ؼٚـ ـا ٍٔػُ وٙيؽ. 
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 ـا ضىبة وٙيؽ (ـفز ٚ ثفٌٍز )ٔؽر قٔبٖ ضفوز. 

فبِّٝ   * 2/7

وفػز ; ______________

قٔبٖ ثفٌٍز  + قٔبٖ ـفز

 

 

ٔشف *  2/7:       ثب ٚاضؽٞبي قيف ا٘ؽاقٜ ٌيفي ٔي ٌٛؼ   

                                                     ويّٛٔشف ثف وبػز         ;  ________________                                                          

ثب٘يٝ + ثب٘يٝ                                                                       

. ويّٛٔشف ؼـ وبػز ـا ٍ٘بٖ ٔي ؼٞؽ 8ٚ  2ثفاي وٕذبٌي وفؼٖ يه فبِّٝ ثب وفػز ثيٗ  َ قيف قٔبٖ القْخؽٚ ،ثفاي ٔطبوجٝ آوب٘شف

  

وفػز 

 (ويّٛٔشف ثف وبػز)

 (ٔشف)فبِّٝ

20 30 40 50 75 100 

2 36 54 72 90 135 180 

5/2 8/28 2/43 6/57 72 108 144 

3 24 36 48 60 90 120 

5/3 6/20 9/30 1/41 4/51 1/77 9/102 

4 18 27 36 45 5/67 90 

5/4 16 24 32 40 60 80 

5 4/14 6/21 8/28 36 54 72 

5/5 1/13 6/19 2/26 7/32 1/49 5/65 

6 12 18 24 30 45 60 

5/6 1/11 6/16 2/22 7/27 5/41 4/55 

7 3/10 4/15 6/20 7/25 6/38 4/51 

5/7 6/9 4/14 2/19 24 36 48 

8 9 5/13 18 5/22 8/33 45 

 

. در سبػز حرمز مٌيذ ميلَهشر 6سب  4سوذبضي سَصيِ هي ضَد ثب سرػز ثيي ٌّگبم 

. سرػز زيبد ظرفيز ًفَر سن را در رٍي هحصَل مبّص هي دّذ

 

هقذار خرٍجي ًبزل    2-1-5

. اق ٘بقَ غبـج ٔي ٌٛؼ يب دبًٌ ٔي ٌٛؼ (وٝ ٔؼٕٛال ثف ضىت ِيشف ثف ؼليمٝ ٔطبوجٝ ٔي ٌٛؼ )ٔٙظٛـ اق غفٚخي ٘بقَ ٔمؽاـ ٔبيؼي اوز وٝ ؼـ قٔبٖ ؼاؼٜ ٌؽٜ

سىٝ اق الوشيه سيٛح يه  يه ٔثال ). وٙؽ دػً ٌؽٜ ـا خٕغ ٔبيغثشٛا٘ؽ وٝ  ٞف ٘بقَ ٚويّٝ اي لفاـ ؼٞيؽـٚي . ٔمؽاـ غفٚخي ثٝ اثؼبؼ ٘بقَ ٚ فٍبـ ثىشٍي ؼاـؼ

ثب اوشفبؼٜ اق يه وُٙ ٔمؽاـ ٔبيؼي وٝ اق . غٛاٞيؽ وٕذبٌي وٙيؽ سٙظيٓ وٙيؽفٗ ـا غالَ وٙيؽ وٕذبي ـا ثٝ وبـ ثيب٘ؽاقيؽ فٍبـ ـا ٔب٘ٙؽ قٔب٘ي وٝ ٔي . (ؼٚزفغٝ

وٙص اٌف اثؼبؼ ظفف يب  )ٔمؽاـ ثؽوز آٔؽٜ غفٚخي ٘بقَ اوز. وذه ٔمؽاـ ـا ؼـ يه ظفف ٔؽـج ا٘ؽاقٜ ثٍيفيؽٞف ٘بقَ ؼـ ؼليمٝ دبٌيؽٜ ٔي ٌٛؼ خٕغ وٙيؽ 

 (ٔفة وٙيؽ 2ٔطؽٚؼ وٙيؽ ؼـ ايٗ ِٛـر القْ اوز ٔمؽاـ ٔبيغ خٕغ ٌؽٜ ـا ؼـ ػؽؼ  30قٔبٖ ـا ثٝ دػً وٓ سٛوٗ ٘بقَ اخبقٜ ايٗ وبـ ـا ثٝ ٌٕب ٘ؽاؼ ٔؽر 

ثٟشف . ثؽوز آيؽ ا ثٝ ٔمؽاـ لجّي أبفٝ وٙيؽ سب وُ غفٚخي اق ٞف ٘بقَـ دبيبٖ وبـ ٔمؽاـ ثؽوز آٔؽٜ ـؼ. ثفاي وّيٝ ٘بقِٟبي ـٚي وٕذبي ايٗ وبـ ـا سىفاـ وٙيؽ

وٕذبي ثب ٞٓ ثفاثف اوز ؼـ غيف ايّٙٛـر ٘بقَ ـا سؼٛيٓ وٙيؽ يب وُ ٘بقِٟب ـا ػْٛ  (زخ ٚ ـاوز )ٚخي ٘بقِٟب ؼـ ؼٚ ٘ففاوز ٍٔػُ وٙيؽ ثجيٙيؽ غف

. وٙيؽ

.  ٌّگبم سٌظين دسشگبُ سَصيِ هي ضَد از آة سويس اسشفبدُ مٌيذ

 

 فطبر  3-1-5
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دػً )افكايً فٍبـ غفٚخي ٘بقَ. اثؼبؼ ؾـاسي وٝ اق غٛؼ ٘بقِٟب غبـج ٔي ٌٛ٘ؽدػً وٓ اق ٘بقِٟب ٚ : ـأشف ثب ؼٚ فبوشٛـ ٟٔٓ دػً وٓ ؼـ اـسجبٖ اوزايٗ دب

قٔب٘يىٝ . اثؼبؼ ؾـار ثٝ ٚيمٌيٟبي ٘بقَ ثىشٍي ؼاـؼ أب ٔي سٛا٘ؽ ثب سٛخٝ ثٝ فٍبـ سغييف وٙؽ. ايٗ سغييفار ثب خؿـ فٍبـ ـاثٙٝ ٔىشميٓ ؼاـؼـا ثيٍشف ٔي وٙؽ  (وٓ

. ثيٍشف اق ايٗ فٍبـ ايٗ سغييف ٔطؽٚؼ اوز. أال ٍٔػُ اوزثبـ اوز ايٗ سغييفار ن 3فٍبـ وٕشف اق 

.  مبر مٌيذ فطبرّبي ثبالسر ميفيز مبر را ثبال ًوي ثرد ٍ هوني اسز ثِ هذار دبضص فطبر غير ظرٍري ٍارد مٌذ 15سب  5سَصيِ هي ضَد ثب فطبر ثيي 

 

حرمز سوذبش در ثبًذّب   4-1-5

 

ايٗ اخبقٜ ـا  ر يه ؼـ ٔيبٖضفوز ؼـ ثب٘ؽٞب ثٝ ِٛـ. ضفوز وٙؽ ٖٔي سٛا٘ؽ ؼـ ٞف ثب٘ؽ يب يه ؼـ ٔيبوٕذبي 

ٔػِّٛب ٚلشيىٝ ٌبظ . ثٝ وٕذبي ٔي ؼٞؽ وٝ ظففيز وبـي ثكـٌشفي ؼاٌشٝ ثبٌؽ ٚ قٔبٖ وبـ ـا وبًٞ ٔي ؼٞؽ

.  دًٌٛ يىٙٛاغشي ـا ثٝ ؼٚ ٘فف ثب٘ؽ ٕ٘ي ؼٞؽ ٚ ثفي ٌيبٜ ٔػيٓ اوز

سٍي ثٝ ٌبظ ٚ ثفي ٌيبٜ، فبِّٝ ثيٗ ثب٘ؽٞب، ٘ٛع ثيٕبـي ٚ ايٙىٝ ضفوز زٍٛ٘ٝ ثيٗ ثب٘ؽٞب ِٛـر ثٍيفؼ ثه

ثٝ ٘ٛـ وّي ضفوز ؼـ ثب٘ؽٞب ثٝ ِٛـر يه ؼـ ٔيبٖ ٔي سٛا٘ؽ ؼـ اِٚيٗ فّّٟبي . ي ٔىب٘يىٓ ٔطَّٛ ؼاـؼوٗ

     . فَّٛ ثؼؽي سِٛيٝ ٔي ٌٛؼضفوز ؼـ ٞف ثب٘ؽ ثفاي . ِٛـر ثٍيفؼ (ثب ٌبظ ٚ ثفي ٘بٔفغٛة)ـٚيً ٌيبٜ

    

يغ دبضص ضذُ حجن هب 2-5

: دبـأشفٞبي ؾوف ٌؽٜ ؼـ ثبال ثف اوبن ففَٔٛ قيف ٔي ثبٌؽ

  600* ظففيز وٕذبي    

ضدٓ ٔبيغ ٔٛـؼ اوشفبؼٜ ;  ________________

وفػز * ٔىبفز وٕذبي 

 

: ٚاضؽٞبي ا٘ؽاقٜ ٌيفي ايٗ ففَٔٛ ثٝ ٌفش قيف اوز 

  600* ِيشف ؼـ ؼليمٝ   

ِيشف ؼـ ٞىشبـ ;  ______________

ٔشف * ـ ؼـ وبػز ويّٛٔز

 

ؼـ ٌفايٗ ٘فٔبَ ٔٛثف ضدٓ ٔبيغ ديٍٟٙبؼي ثيٗ . ٔػبٔز ثفٌٟب ٚ ٘ٛع ثيٕبـي ٌيبٜ ٔشغيف اوز ٘جك ٌبظ ٚ ثفي ٌيبٜ، ٔبيغ ٔٛـؼ اوشفبؼٜ ثفاي وٕذبٌيضدٓ 

. ـ ٞىشبـ ديٍٟٙبؼ ٔي ٌٛؼِيشف ؼ 1000ٚ  700ٔطَّٛ ؼاـاي ٌبظ ٚ ثفي ثيٍشفي اوز دبًٌ وٓ ثيٗ اٌف . ِيشف ؼـ ٞىشبـ ٔشفبٚر اوز 500ٚ  200

 

سٌظين سوذبش   3-5

سؼذاد ًبزلْبي مبري  1-3-5

. ضؽالُ ثفوؽ سؼؽاؼ ٘بقِٟبيي وٝ ثىبـ ثفؼٜ ٔي ٌٛؼ ثبيؽ ٘ٛـي ثبٌؽ وٝ وٓ ٔٛـؼ ٘ظف ثشٛا٘ؽ ٞؽف ٔٛـؼ وٕذبٌي ـا ثٝ ٘ٛـ وبُٔ دًٌٛ ؼٞؽ ٚ اسالف وٓ ثٝ

  .ا ٔٛلؼيز ٘بقَ سٙظيٓ ٌٛؼر ٌيت آٟ٘ب ٘يك أىبٖ ؼاـؼسغييف ٘بقَ ػالٜٚ ثف سؼؽاؼ 

 
 

ثيص از اًذازُ                دبضص               دبضص صحيح           دبضص ًبمبفي                                             

   اثؼبد ٍ فطبر ًبزل  2-3-5

:  ا٘شػبة اثؼبؼ ٘بقَ ثبيؽ ثف اوبن دبـأشفٞبي قيف ثبٌؽ

 ثب٘ؽ ٔشفال ؼاغّي 

  ( 2يب  1 )ثب٘ؽٞبيي وٝ ثبيؽ وٕذبٌي ٌٛؼسؼؽاؼ 

 (ِيشف ثف ٞىشبـ )ضدٓ ٔبيؼي وٝ ثبيؽ دبٌيؽٜ ٌٛؼ  
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  ٓ(ويّٛٔشف ثف ٞىشبـ )وفػز دبًٌ و 

    سؼؽاؼ ٘بقِٟبي وبـي

                                               

ٔشف  5/2ثب٘ؽ  ٔشفال ؼاغّي 1

 1سؼؽاؼ ثب٘ؽ  2

اـ ِيشف ؼـ ٞىز 300ضدٓ ٔبيغ   3

ويّٛٔشف ؼـ وبػز  5وفػز دبًٌ  4

 8سؼؽاؼ ٘بقَ  5

: ـا ثٝ ٌيٜٛ قيف ٔطبوجٝ ٔي وٙيٓٔمؽاـ ٔبيؼي وٝ اق ٘بقِٟب غبـج ٔي ٌٛؼ 

ضدٓ ٔبيغ  * وفػز دبًٌ * ٔشفال ؼاغّي ثب٘ؽ * سؼؽاؼ ثب٘ؽٞب   

    ضدٓ غفٚخي ٘بقَ;   _____________________________________

                     600* سؼؽاؼ ٘بقِٟب                       

. ِيشف ؼـ ؼليمٝ ٔي ٌٛؼ 78/0ثٙبثفايٗ ٘جك ٔمؽاـٞبيي وٝ ؼـ خؽَٚ فٛق ؼاؼٜ ٌؽٜ غفٚخي اق ٘بقَ 

             1  *5/2  *5  *300  

   _____________ ;78/0   ِيشف ؼـ ؼليمٝ 

       8  *600    

ويّٛٔشف ؼـ  5، وفػز دبًٌ 5/2ثفاي يه ثب٘ؽ ثب ٔشفال ؼاغّي خؽَٚ قيف ٔمؽاـي ـا ٍ٘بٖ ٔي ؼٞؽ وٝ .ا٘شػبة وفؼ ثؼؽ اق ٔطبوجٝ غفٚخي ٘بقَ، ثبيؽ ٘بقَ ـا

. اق ٘بقِٟبي وبـي ٔطبوجٝ ٔي ٌٛؼ ايٗ ٔمؽاـ ثب ضدٕٟبي ٔشفبٚر دبًٌ ٚ سؼؽاؼ ٔشفبٚسي. ٚ ضفوز ؼـ ٞف ثب٘ؽ ِٛـر ثٍيفؼوبػز القْ اوز 

هشر  5/2ػرض داخلي ثبًذ 

سبػز   لَهشر دريك 5سرػز 

سؼذاد ًبزلْبي مبري 

 14 12 10 8 6حجن هبيغ سوذبضي  

150 52/0 39/0 31/0 23/0 22/0 

200 69/0 52/0 42/0 35/0 30/0 

250 87/0 65/0 52/0 43/0 37/0 

300 04/1 78/0 63/0 52/0 45/0 

350 22/1 91/0 73/0 61/0 52/0 

400 39/1 04/1 83/0 69/0 60/0 

450 56/1 17/1 94/0 78/0 67/0 

500 74/1 30/1 04/1 87/0 74/0 

550 91/1 43/1 15/1 95/0 82/0 

600 08/2 56/1 25/1 04/1 89/0 

650 26/2 69/1 35/1 13/1 97/0 

700 43/2 82/1 46/1 22/1 04/1 

750 60/2 95/1 56/1 30/1 12/1 

800 78/2 08/2 67/1 39/1 19/1 

  

ٍ٘بٖ ؼاؼٜ ٌؽٜ   Albuz ATRثفاي وفي  (ِيشف ؼـ ؼليمٝ )ضدٓ ٞف ٘بقَ. ٍ٘بٖ ٔي ؼٞؽ قْ، خؽَٚ قيف ٘ٛع ٘بقَ ٔٛـؼ اوشفبؼٜ ـاثف اوبن غفٚخي ٚ فٍبـ ال

:  اوز

 (ثبر  )فطبر  

 15 5/12 10 5/7 5رًگ ًبزل 

 62/0 57/0 51/0 44/0  36/0ثٙفً 
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 82/0 75/0 67/0 58/0 47/0لٟٜٛ اي 

 29/1 17/1 05/1 91/0 74/0قـؼ 

 70/1 55/1 39/1 20/1 98/0٘بـ٘دي 

 41/2 20/2 97/1 71/1 39/1لفٔك  

 10/3 83/2 53/2 19/2 79/1وجك 

 27/4 90/3 49/3 02/3 47/2آثي 

 

ثؽوز  (ثبـ 5فٍبـ ثب  )ٚ ٘بقَ قـؼ  (ثبـ 5/12ثب فٍبـ  )ٔثبَ لجّي، ايٗ أىبٖ ٚخٛؼ ؼاـؼ سب ضدٓ دبًٌ ٔٛـؼ ٘يبق ـا ثب اوشفبؼٜ اق ٞف ؼٚ ٘بقَ لٟٜٛ اي ٘جك 

ثٝ غب٘ف فبِّٝ قيبؼ ثيٗ ثب٘ؽٞب، وفػز دبًٌ قيبؼ  )ضدٓ دبًٌ ثبال : ا٘شػبة ثيٗ ؼٚ ٘بقَ ثب سٛخٝ ثٝ ضدٓ دبٌٍي وٝ ٔٛـؼ ٘يبق اوز ِٛـر ٔي ٌيفؼ. آٚـيٓ

ثبال ٔي سٛاٖ خفيبٖ ثيٍشفي ؼاٌز ٚ ثفػىه اٌف القْ ـا ا٘شػبة ٔي وٙيٓ زفا وٝ ؼـ فٍبـ  (٘بقَ قـؼ )ؼـثبـٜ ٔٛـؼ اَٚ، ٘بقَ ثكـٌشف. يب ضدٓ دبًٌ دبييٗ (...ٚ 

. خفيبٖ ـا وبًٞ ٔي ؼٞيٓ ثٛؼ 

ؼٜ ؼـ وشٖٛ ثٝ ٔٙظٛـ ايٙىٝ ٔمؽاـ ٍ٘بٖ ؼاؼٜ ي قيف ٔمؽاـ فٍبـ اوشفبؼٜ ٌؽٜ ؼـ ٘بقِٟبي ٔػشّف ـا ٍ٘بٖ ٔي ؼٞؽ ٞبيثفاي ا٘شػبة آوب٘شف اثؼبؼ ٘بقَ ٚ فٍبـ، خؽَٚ

. ثب٘ؽ ٚ وفػز دبًٌ ٔشفبٚر اَٚ وٕذبي ٌٛؼ ثب ػفْ ٔػشّف ؼاغّي

.  ؼـ ٞف زٟبـٌٛي، ػؽؼ ٍ٘بٖ ؼٞٙؽٜ فٍبـ ٔٛـؼ اوشفبؼٜ ٚ ـً٘ ٍ٘ب٘ؽٞٙؽٜ ٘بقِٟب ٞىشٙؽ

اٌف ضفوز يه ؼـ ٔيبٖ ا٘دبْ ٌٛؼ ٕٔىٗ اوز خؽَٚ ٍٔبثٝ ثٝ ٘ظف ثفوؽ أب ضدٓ دبًٌ . ضفوز ؼـ ٞف ثب٘ؽ اوزايٗ ضدٓ دبًٌ ٍ٘بٖ ؼاؼٜ ٌؽٜ ٔفثٖٛ ثٝ 

 (ثفاي يه ثب٘ؽ ؼـ ٔيبٖ اوشفبؼٜ ٌٛؼِيشف ؼـ ٞىشبـ  400ِيشف ؼـ ٞىشبـ ثفاي ٞف ثب٘ؽ يب  200ٍٔبثٝ اوز اٌف  دبًٌ وٕذبئمؽاـ  ). ثبيؽ ؼٚ ثفاثف ٌٛؼ

اسز هقذار هحصَل را طجق  ٌّگبم سْيِ هحلَل سن ظرٍري. هقذار سوي مِ ثراي ّر ٍاحذ سطح اسشفبدُ هي ضَد ثبيذ طجق سَصيِ سَليذ مٌٌذُ ثبضذ

  .سغيير دّينضَد سوذبضي  مِ ثبيذ حجن هبيؼي 

 (ميلَهشر در سبػز 4 )سرػز (هشر 2 )ثبًذ  ػرض داخلي

 14 12 10 8 6  (ليشر ثر ّنشبر )حجن 

150           

200 5/7          

250 7 12 7/6        

300 5/10  5/5 5/9 6      

350 5/5 5/13 5/7 13 5 5/8 8/5    

400 2/7  10  5/6 11 5/7  5/5  

450 5 9 5 5/12 8 14 5/5 5/9 7  

500 5/6 11 2/6 15 10  7 12 5 9 

550 8/7 5/13 8/4 8 5 12 8 14 6 5/10 

600 8/4 5/9 5 9 6 4/14 10  4/7 5/12 

650 5/5 11 6 5/10 7  5 12 5/8 15 

700 4/6 6/12 7 5/12 8/7  5/5 5/13 10  

750 2/7 5/14 8 14 5 9 2/6 15 5 12 

800 5 5/8 8/4 5/9 6 5/10 2/7  3/5 13 

 

 (ميلَهشر در سبػز 5 )سرػز (هشر 2 )ثبًذ  ػرض داخلي

 14 12 10 8 6  (ليشر ثر ّنشبر )حجن 

150 7  5        

200 7 12 7/6  5      

250 5/10  6 5/10 7/6  5    
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300 2/6 15 7/8 15 5/5 5/9 7  5  

350 5 5/8 5 12 5/7 13 5/5 5/9 7/6  

400 5/6 11 2/6 15 10  7 12 5 9 

450 8 14 5 8 5 5/12 7/8 15 5/6 4/11 

500 5 10 6/5 10 2/3 15 5/10  8 14 

550 6 12 7 12 8/4 8 5 13 5/9  

600 2/7 5/14 8 14 5 9 2/6 15 8/4 4/11 

650 5 5/8 5 10 6 5/10 4/7  4/5 4/13 

700 6 7/9 5/5 11 7 5/12 5 5/8 4/6 15 

750 8/6 11 4/6 6/12 8 14 6/5 10 5/7  

800 5/7 5/12 2/7 5/14 8/4 5/9 5/6 11 5 2/8 

   

 (ميلَهشر در سبػز 4 )سرػز (هشر5/2)ثبًذ  ػرض داخلي

 14 12 10 8 6  (ليشر ثر ّنشبر )حجن 

150 7/6  5        

200 7 12 7/6  5      

250 5/10  6 5/10 7/6  5    

300 2/6 15 7/8 15 5/5 5/9 7  5  

350 5 5/8 5 12 5/7 13 5/5 5/9 7/6  

400 5/6 11 2/6 15 5/10  7 12 5 9 

450 8 14 5 8 5 5/12 7/8 15 5/6 4/11 

500 5 10 6/5 10 2/6 15 5/10  8 14 

550 6 12 7 12 8/4 8 5 13 5/9  

600 2/7 5/14 8 14 5 9 2/6 15 8/4 4/11 

650 5 5/8 5 10 6 5/10 4/7  4/5 4/13 

700 6 7/9 5/5 11 7 5/12 5 5/8 4/6 15 

750 8/6 11 4/6 6/12 8 14 6/5 10 5/7  

800 5/7 5/12 2/7 5/14 8/4 5/9 5/6 11 5 2/8 

 

   

 (ميلَهشر در سبػز 5)سرػز (هشر5/2)ػرض داخلي ثبًذ 

 14 12 10 8 6  (ليشر ثر ّنشبر )حجن 

150 6 5/10 8/5  5      

200 5/10  6 5/10 7/6  5    

250 8/6  5/9  6 5/10 7  5  

300 6/5 10 5/5 5/13 7/8 15 6 5/10 5/7  

350 8/7 5/13 5/7  5 12 8 14 6 5/10 

400 5 10 6/5 10 2/6 15 5/10  8 14 
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450 4/6 6/12 7 5/12 5 8 5/5 5/13 5/10  

500 8/5 8/7 8/8 15 6/5 10 8/6  5 12 

550 8/5 3/9 5/5 11 7 12 5 8 2/6 15 

600 8/6 11 4/6 6/12 8 14 6/5 10 5/7  

650 8 13 2/7 5/14 5 10 5/6 5/11 5 2/8 

700 2/9 15 5 5/8 5/5 11 8/7 5/13 6/5 10 

750 6/5 6/10 6 7/9 4/6 6/12 8/8 15 5/6 11 

800 4/6 12 8/6 11 2/7 5/14 5 10 4/7 13 

 (ميلَهشر در سبػز 4)سرػز (هشر3)ػرض داخلي ثبًذ   

 14 12 10 8 6  (ليشر ثر ّنشبر )حجن 

150 5/5 5/9 5/5        

200 5/10  5/5 5/9 6  5    

250 2/6 15 7/8 15 5/5 5/9 7/6  5  

300 5 9 5 5/12 8 14 5/5 5/9 7  

350 7 5/12 7  11  5/7 13 5/5 5/9 

400 8/4 5/9 5 9 6 2/14 5/10  7 5/12 

450 8/5 6/11 5/6 4/11 4/7  5 5/12 9 15 

500 2/7 5/14 8 14 5 9 2/6 15 8/4 4/11 

550 5 5/8 5 10 5/6 11 8/4 8 5/5 5/13 

600 2/6 4/10 8/5 6/11 4/7 13 5 9 8/6  

650 2/7 12 8/6 8/13 8/8 15 6 5/10 8  

700 5/8 14 5 8 5 10 7 5/12 5 9 

750 2/5 8/9 5/5 9 8/5 6/11 8 14 6 5/10 

800 8/5 2/11 2/6 4/10 5/6 2/13 8/4 5/9 8/6 12 

   

  

 (ميلَهشر در سبػز 5)سرػز (هشر3)ػرض داخلي ثبًذ 

 14 12 10 8 6  (ليشر ثر ّنشبر )حجن 

150 7/8 15 5 5/8 5/5  5    

200 2/6 15 7/8 15 5/5 5/9 7/6  5  

250 6/5 10 5/5 5/13 7/8 15 6 5/10 5/7  

300 8 14 8  5 5/12 7/8 15 5/6 4/11 

350 5/5 11 6 5/10 7  5 12 7/8 15 

400 2/7 5/14 8 14 5 9 2/6 15 8/4 4/11 

450 5/5 9 5 10 5/6 5/11 5 8 6 2/14 

500 8/6 11 4/6 6/12 8 14 6/5 10 4/7  

550 8 13 8/4 8/7 5 10 7 12 5 2/8 
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600 2/5 8/9 5/5 9 8/5 6/11 8 14 6 5/10 

650 6 5/11 2/6 4/10 8/6 8/13 5 10 7 5/12 

700 7 4/13 5/7 5/12 5 8 5/5 11 8 14 

750 8 15 5/8 14 5/5 9 4/6 6/12 8/4 5/9 

800 9  2/5 8/9 2/6 4/10 2/7 5/14 5/5 11 

  

 

سؼوير ٍ سرٍيس دٍرُ اي   -6

ػالٜٚ ثف ٘ىبسي وٝ ٌفش آٖ . اوز ثفاي إ٘يٙبٖ اق ثٝ وبـ ثفؼٖ ِطيص ٚ ضفظ ٚ ٍٟ٘ؽاـي ؼوشٍبٜ وٕذبي ا٘دبْ سٕبٔي ٔفاضُ ؾوف ٌؽٜ ؼـ ايٗ فُّ ٔفٚـي

.  غٛاٞؽ ٌؿٌز ثٟشف اوز سٕبٔي اخكاء ؼوشٍبٜ وٕذبي سٕيك ٌٛؼ

 

  سويس مردى فيلشرّب 1-6

ثفاي . ِؿا وفٚيه ِطيص آٟ٘ب ٔفٚـي اوز. فيّشفٞبي ٔٛخٛؼ ؼـ وٕذبي، ٔؽاـ دػً وٓ ـا اق ٞفٌٛ٘ٝ غىبـر ٘بٌي اق ؾـار ـيك ٚ ؼـٌز ضفظ ٔي وٙٙؽ

.  اي ؼـٖٚ ؼٞب٘ٝ ٔػكٖ ٔي سٛاٖ آٟ٘ب ـا ثفؼاٌز ٚ قيف آة ٌىشٍٛ ؼاؼ ٚ يب ايٙىٝ آٟ٘ب ـا ثّٛـر ٚاـٚ٘ٝ ـٚي قٔيٗ ٌؿاٌزسٕيك وفؼٖ فيّشفٜ

. ؼـ ٔٛـؼ فيّشفٞبي ؼـٖٚ ٌيٍّٟٙب، ثبيىشي اخكاء ايٗ فيّشفٞب ـا ديبؼٜ وف ٚ ؼٚثبـٜ آٟ٘ب ـا ثىز

 (ثب ثبق وفؼٖ دير فيّشف )فيّشف ـا ثبق وٙيؽ 

 ٖٚثىٍيؽ فيّشف ـا ثيف. 

 ِبفي فيّشف ـا ثب آة يب دٕخ ثبؼ سٕيك وٙيؽ . 

 فيّشف ـا وف خبيً لفاـ ؼٞيؽ. 

 ثٝ ٚاٌف ٚ لبِذبق آٖ ٘يك سٛخٝ وٙيؽ. 

 دير فيّشف ـا ثجٙؽيؽ. 

 

 
.  سىفاـ ايٗ وبـٞب ثىشٍي ثٝ ويفيز آثي ؼاـؼ وٝ ٍٞٙبْ آٔبؼٜ وبقي ٔػّٖٛ وٓ ٔٛـؼ اوشفبؼٜ لفاـ ٔي ٌيفؼ

وبفي اوز ٌيفي ـا وٝ ـٚي فيّشف لفاـ ؼاـؼ ثبق وٙيؽ سب ؾـار ٔكاضٓ ثيفٖٚ ـا٘ؽٜ  (فيّشفٞبي ثف٘دي ٘كؼيه فٗ )سٓ سّفيٝ وف غٛؼ ؼاـ٘ؽ ثفاي فيّشفٞبيي وٝ ويه

. ٌٛؼ 

.  سِٛيٝ ٔي ٌٛؼ وبِي يىجبـ فيّشف ـا ثبق وٙيؽ ٚ ٚٔؼيز آٖ ـا زه وٙيؽ

 

فطبر هحفظِ ثبد دوخ  2-6

فٍبـ آٖ ثبيؽ ثفاثف ثب ٍٞز ؼٞٓ فٍبـ . وز ثبيؽ ثفاي إ٘يٙبٖ اق ػّٕىفؼ ِطيص وٕذبي، فٍبـ ٔٙبوجي ؼاٌشٝ ثبٌؽٔطفظٝ ثبؼي وٝ ـٚي دٕذٟب لفاـ ٌففشٝ ا

اق . ، فٍبـ غيّي قيبؼ يب غيّي وٓ ثبػث ثفٚق اـسؼبٌبر ٚ ِفقٌٟبيي ؼـ ؼـٖٚ ٔؽاـ دػً غٛاٞؽ ٌؽ وٝ فٍبـوٙح ٞٓ آٖ ـا ٍ٘بٖ غٛاٞؽ ؼاؼ.ٔؼِٕٛي ثبٌؽ

: ثبؼ ثبيؽ سب وفضؽ أىبٖ ثبثز ثٕب٘ؽ  سِٛيٝ ٔب ايٗ اوز وٝ ثٝ ٌفش قيف ػُٕ وٙيؽ آ٘دبئيىٝ فٍبـ ٔطفظٝ

  ثبـ دف وٙيؽ 12سب  10ٔطفظٝ ثبؼ ـا سب فٍبـ . 

 وٙيؽ ٌفٚع ثٝ وٕذبٌٟب اق ٘فيك ٘بقِٟب دػً ٌٛؼ سٙظيٓ وفؼٜ ٚ وٕذبي ـا ثٝ وبـ ثيب٘ؽاقيؽ فٍبـ ـا ـٚي ضدٓ ٔبيؼي وٝ لفاـ اوز . 
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 فظٝ ثبؼ ـا سػّيٝ وٙيؽ سب خبئيىٝ فٍبـوٙح اق ِفقيؽٖ ثبق ثبيىشؽٔي فٍبـ ٔصثٝ آـا. 

 ٌيف ـا ثجٙؽيؽ. 

 سٕبْ ايٗ وبـٞب ـا اق اثشؽا سىفاـ وٙيؽ. اٌف ثٝ ٍٞٙبْ سػّيٝ ٞٛا، ِفقٌٟب ٕٞسٙبٖ اؼأٝ ديؽا وفؼ ثؽيٗ ٔؼٙي اوز وٝ ٔطفظٝ ثبؼ غبِي ٌؽٜ اوز. 

 

سٌظين مطص مورثٌذ  3-6

القْ اوز وًٍ آٟ٘ب  (وبػز وبـي 15سب  10ٞف  )ثٝ ٘ٛـ ؼٚـٜ اي . ٌىُ ٞىشٙؽ وٝ ضفوز ـا ثٝ فٗ ٔٙشمُ ٔي وٙٙؽ Vوٕفثٙؽ  وٕذبٌٟبي وٛاـٌٛ٘ؽٜ ؼاـاي

. اٌف غٕيؽٌي ٚخٛؼ ٘ؽاٌشٝ ثبٌؽ وٕفثٙؽٞب غيّي وفز ٌؽٜ ا٘ؽ. ثبٌؽٔيّيٕشف  10وًٍ آٟ٘ب ٚلشي ؼـوز اوز وٝ غٕيؽٌي آٟ٘ب وٕشف اق . ثبقثيٙي ٌٛؼ

:  وٕفثٙؽٞب ثٝ ٌفش قيف ػُٕ ٔي وٙيٓوًٍ  ثفاي سٙظيٓ

  ٟٔفٜ لفُ ٌٛ ديرA  ـا ٌُ ٔي وٙيٓ، ديرB ٓـا ٘يك اق ؼٚ ٘فف ٌُ ٔي وٙي . 

  وٕي ديرA ٓـا ٔي ديسب٘يٓ ٚ وًٍ وٕفثٙؽ ـا زه ٔي وٙي. 

 ٓ(اق ؼٚ ٘فف زخ ٚ ـاوز )ديسٟب ـا ٔي ديسب٘ي 

  ديسٟبيA  ٚ B ٓـا وفز ٔي وٙي. 

   
رٍغي مبري   4-6

: ٌفيىىبـي ٌٛ٘ؽ ػجبـسٙؽ اقؼوشٍبٜ وٕذبي وٝ ثبيىشي ثٙٛـ ؼٚـٜ اي  ثفغي اخكاء

ضبِز غٕيؽٜ ٞىشٙؽ، زفظ دٙدٓ ثفاي سىيٝ ٌبٜ زفغٟب ؼـ  ، لىٕشٟبي دػً وٙٙؽٜ وٓ وٝ ثٝاسّبالر ٔبِجٙؽ )اسّبِٟبي ٔيُ ٌبـؼاٖ، سٕبٔي اسّبِٟبي ديٗ ٞب

.  ٚ سٛدي زفغٟب (وٕذبٌٟبي وٛاـ ٌٛ٘ؽٜ

ػالٜٚ ثف ايٗ ٔفٚـي اوز وٙص ـٚغٗ . ٍ٘بٖ ؼاؼٜ ٌؽٜ اوز ـٚغٗ وبـي اـ ثب ثفزىجٟبيي ؼـ وٙبـ ٘ىبر اِّي ٔفثٖٛ ثٝا٘دبْ ايٗ ن زٍٍٛ٘ي ٚ سؼؽاؼ ؼفؼبر

. دٕخ، ٌيفثىه ٚ زفغٟبي ٚاوٙٝ ثفـوي ٌٛؼ

 

 وبال٘ٝ ـٚغٗ وبـي ٌٛ٘ؽ: ٘بقِٟب. 

 ٘جك ؼوشٛـ وشبثسٝ ـإٞٙبي دٕخ ػُٕ وٙيؽ، اق ـٚغٗ : دٕخSAE20-30 لجُ اق ٞف وبـي وٙص ـٚغٗ ـا زه وٙيؽ. ٘يؽاوشفبؼٜ ن . 

 ٖوبػز وبـي، ٔيُ ٌبـؼاٖ ـا ثب ـٚغٗ  10سب  8ٞف : ٔيُ ٌبـؼاMP ـٚغٗ وبـي وٙيؽ . 

 ٜاق ـٚغٗ : ؼ٘ؽSAE 90-140 وبػز وبـي ـٚغٗ ـا ػْٛ وٙيؽ 100ثؼؽ اق . وٙص ـٚغٗ ـا زه وٙيؽ. اوشفبؼٜ وٙيؽ. 

 ٝٙاق ـٚغٗ : زفغٟبي ٚاوSAE 90-140 وبػز وبـي ـٚغٗ ـا ػْٛ وٙيؽ 100ثؼؽ اق . وٙص ـٚغٗ ـا زه وٙيؽ. ٜ وٙيؽاوشفبؼ. 

 وبال٘ٝ ثب ـٚغٗ : سٛدي زفغٟبMP ـٚغٗ وبـي وٙيؽ. 

. رٍغي ّبي سَخشِ ٍ غير قبثل اسشفبدُ را ثب رٍضي هٌبست دٍر ثريسيذ 

 

در زهسشبى سوذبضْب را در گبراش ًگْذاري مٌيذ  5-6

وٕذبي ثبيؽ ؼـ ٔطّي غٍه ٚ ثٝ ؼٚـ اق . دبي ـا ثب ؼلز ٚ ثٝ ٘طٛي ِطيص ٔػِّٛب ٔػكٖ اِّي ٚ فيّشفٞب ـا سٕيك وٙيؽقٔىشبٖ القْ اوز وٌٓفٚع لجُ اق 

ؼـ آٖ ثفيكيؽ ٚ ثفاي زٙؽ ؼليمٝ  (وٝ ثفاي ـاؼيبسٛـ اوشفبؼٜ ٔي ٌٛؼ )اٌف ايٗ وبـ ٕٔىٗ ٘يىز ٔػكٖ ـا وبٔال غبِي وٙيؽ ٔمؽاـي ٔؽ يع .  وفٔب ٍ٘ٝ ؼاـي ٌٛؼ

. ثٝ وبـ ثيب٘ؽاقيؽ سب ٔبيغ ثٝ ٌيٍّٟٙب ٚ ٘بقِٟب ثفوؽدٕخ ـا 

 



29 

 

اضنبالر ٍ ًقبيص فٌي ػوذُ ٍ ًحَُ رفغ ػيت   -7

٘طٜٛ ـفغ آٖ ػّز ٘مُ 

 ػؽْ فٍبـ ؼـ ٔؽاـ 

 

ٔػكٖ غبِي اوز 

 

آة ؼاغُ ٔػكٖ ثفيكيؽ 

اٞفْ ـا ٘ٛـي ثسفغب٘يؽ وٝ اق ٔػكٖ ٌيف وٝ ـاٞي اق ٔػكٖ ٌىشٍٛي ٔؽاـ ٔىً ٔي وٙؽ 

ي وٙؽ  اِّي ٔه

ٌيف سػّيٝ ـا ثجٙؽيؽ  ٌيف سػّيٝ ثبق اوز  

فيّشف ٔىً ـا سٕيك وٙيؽ فيّشف ٔىً ٔىؽٚؼ ٌؽٜ اوز 

اسّبالر ٌيٍّٙي وٝ ٔػكٖ ـا ثٝ دٕخ ٞٛا ثٝ ؼـٖٚ ٔؽاـ دبًٌ ٍ٘ز وفؼٜ اوز 

َٚ ٔي وٙؽ سٕيك وٙيؽ 

سٕيك ٚ يب سؼٛيٓ وٙيؽ وٛدبدٟبي دٕخ وثيف ٌؽٜ يب اق ثيٗ ـفشٝ ا٘ؽ 

فٍبـ ـا ثٝ ضؽ ٔٙبوت ثفوب٘يؽ فٍبـ ٔطفظٝ ثبؼ ٔٙبوت ٘يىز ا٘بر فٍبـ  ٘ٛن

سٕيك ٚ يب سؼٛيٓ وٙيؽ وٛدبدٟبي دٕخ وثيف ٌؽٜ يب اق ثيٗ ـفشٝ ا٘ؽ 

آٖ ـا سٕيك يب سؼٛيٓ وٙيؽ ؼيبففآٌ دبيٝ ٘بقَ ـا زه وٙيؽ زىٝ وفؼٖ ٘بقِٟب 

دٕخ آة ٚ ـٚغٗ لب٘ي 

ٔي وٙؽ 

آٖ ـا ػْٛ وٙيؽ اٌف أىبٖ سؼٛيٓ يه يب زٙؽ ؼيبففآٌ غفاة ٌؽٜ 

ٚ فٛـي ٘يىز ثفاي خٌّٛيفي اق غفاثي 

ففوبيً دٕخ، آة ٚ ـٚغٗ ـا اق دٕخ 

سػّيٝ وٙيؽ 

. ايٗ وبـ ثبيؽ سٛوٗ يه سىٙىيٗ ٔبٞف ا٘دبْ ٌٛؼ *

 

     

 

    

                                                  

          

               

 

       

           

      

      
    


