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١٣٨٧/۴/٩  تاسيسات يتظافح همان نيئآ
اهھاگراک رد يکيرتکلا 35288هرامش

روشك يمسر همانزور مرتحم لماعريدم
 »اهھاگراك رد يكيرتكلا تاسيسأت يتظافح همان نيئآ « تسويپ هب        
 خيرات رد هك ينف تظافح يلاع ياروش 22/12/1386 هسلج بوصم

 يمسر همانزور رد جرد يارب هديسر ترازو يلاع ماقم بيوصت هب 31/1/1387
.ددرگ يم لاسرا روشك
يلعدمحم اضريلع ـ يمومع طباور لكريدم و ريزو رواشم

اهھاگراك رد يكيرتكلا تاسيسات يتظافح همان نيئآ

:فدھ
 زور طيارش اب نآ داوم قيبطت و يناسرزور هب همان نييآ نيا نيودت زا فدھ        

 زا يريگشيپ روظنم هب اھ هاگراك طيحم يزاس نميا و يژولونكت تفرشيپ ،عيانص
 و راك يورين تنايص و ظفح و يلام تاراسخ و يناج  تامدص هب رجنم ثداوح
.دشاب يم يدام عبانم

:تاحالطصا و فيراعت ـ لوا لصف
:نايرج هفاضا         
 كي لمحت لباق نايرج زا شيب اي تازيهجت يمان نايرج زا شيب نايرج رھ        

 نيمز هب لاصتا متسيس بيع اي هاتوك لاصتا ،راب هفاضا زا يشان هك يداھ
.دشاب

:يرتاب 
 هب ار يتفايرد يكيرتكلا يژرنا هك تسا ييايميشورتكلا متسيس كي        

 سپزاب يكيرتكلا يژرنا تروص هب ار نآ سپس و هدرك هريخذ ييايميش تروص
.دھد يم

:راد قرب
.دراد ليسناتپ فالتخا عبنم هب يكيرتكلا لاصتا هك يا هليسو        

:قرب يب
 هتشادن ليسناتپ فالتخا عبنم اب يكيرتكلا لاصتا چيھ هك يا هليسو رھ        
.تسين يكيرتكلا راب ياراد و

:قرب ولبات
 راكدوخ نايرج هفاضا لياسو و قرب ياھ يجورخ و يدورو زا يا هعومجم        
 يارب يياھديلك اھ نآ عاونا زا يخرب و هتشاد رارق تنيباك اي هبعج لخاد رد هك
.دنراد ناوت تارادم اي امرگ ،ييانشور لرتنك

:يكيرتكلا تاسيسات
 فدھ كي يارب هك هدوب مھ اب طبترم يكيرتكلا تازيهجت زا يا هعومجم        

.دنا هديدرگ يحارط صاخ
:يكيرتكلا تازيهجت

 هباشم هليسو رھ و اھ هدننك فرصم ،اھ هاگتسد ،لياسو ،اھرادم يمامت        
 نيا اب طابترا رد اي هتفر راكب يكيرتكلا تاسيسأت زا يشخب ناونع هب هك رگيد
.دنتسھ تاسيسأت

:يھد سيورس تازيهجت
 و اھزويف ،اھديلك ،رادم هدننك عطق كي لماشً الومعم هك يرورض تازيهجت        
 رگيد هزاس رھ اي و نامتخاس هدننك فرصم يدورو هب و هدوب اھ نآ يبناج مزاول
.دشاب يم هيذغت عطق و يلصا لرتنك نآ هفيظو و تسا لصتم

:نيمز
 هب تازيهجت اي يكيرتكلا رادم كي يفداصت اي يدمع يداھ لاصتا هنوگرھ        
 مكح ،دننك يم لمع )ترا( نيمز ياج هب هك يداھ ياھ هندب يخرب هب اي نيمز
.دراد ار نيمز

:رثؤم نيمز 
 يسنادپما اب يتالاصتا اي نيمز لاصتا كي قيرط زا يدمع نيمز هب لاصتا        
 داجيا زا ات دراد ار نايرج لمح يارب بسانم تيفرظ هك هدوب نيياپ  يفاك دح هب
 اي نآ هب لصتم تازيهجت يارب رطخ داجيا هب رجنم تسا نكمم هك يياھژاتلو
.ديامن يريگولج ،دوش يم دارفا

:)دليش( رپس 
 لباك يكيرتكلا ناديم ريثأت زا هك تسا لباك يور هدش نيمز يزلف هيال        
 يكيرتكلا لماوع ريثأت ربارب رد ار لباك اي و دنك يم يريگولج نآ زا جراخ هب

.دنك يم تظفاحم يجراخ
:يشك ميس متسيس

 نينچمھ و اھ نيش ،اھ ميس ،اھ لباك زا لكشتم يا هعومجم هب        
 و اھ ينيس ،اھ تكاد ،راكور ،راكوت ياھ هلول لماش اھ نآ هدنرادهگن ياھ تمسق
.دوش يم قالطا يشك ميس متسيس اھ لاناك

:راد قرب ياھ تمسق
 يازجا مامت و اھ لانيمرت ،اھ ميس دننام نايرج يداھ ياھ تمسق مامت        
.دنشاب بسانم يدنب قياع دقاف هك يكيرتكلا تازيهجت

:رادم هدننك عطق
 يتسد شور هب رادم ندرك هتسب و زاب يارب نآ زا هك تسا يا هليسو        
 عبنم زا راكدوخ روط هب ار رادم يفاضا نايرج روبع تروص رد و دوش يم هدافتسا
.دنك يم عطق ژاتلو

... ياروش سلجم تابوصم 
يمومع تاررقم 
... ناويد يمومع تايھ يارآ 
اھهمانبيوصت 
اھهماننييآ 
اھ همانساسا 
... سلجم تاركاذم حورشم 
اهيهگآ 
... یتايلام روما نامزاس 
... هرادا يتروشم تايرظن 
... يلاع ياروش تابوصم 
... دانسا تبث نامزاس 
 یمسر همانزور هصقانم 
رهش ياروش تابوصم 
... يلاع ياروش تابوصم 
... صيخشت عمجم تابوصم 
... ياروش تايرظن و تابوصم 
... يلاع ياروش تابوصم 
... يلاعناويد هيور تدحو يارآ 
... و نيناوق لماک نتم 
... يلاع ياروش تابوصم 
... يلاع ياروش تابوصم 



:يكيرتكلا  سوق 
 فالتخا اب يداھ ود نيب يكيرتكلا قياع تسكش رثا رد هتسيرتكلا هيلخت        
.دوش يم رون و يترارح يژرنا ندشدازآ ثعاب هك الاب ليسناتپ

: )RCD ـ يلضافت نايرج هليسو( ناج ظفاحم ديلك
 رگا هك تسا لياسو زا يا هعومجم اي يكيناكم لصو و عطق هليسو        

 رادقم هب نيعم طيارش رد )عجرم نايرج اب رادم نايرج لضافت( يلضاقت نايرج
.دنك يم زاب ار اھ تكاتنك ،دسرب صخشم

:قرب يلصا يدورو
.دشاب يم هاگراك هب يكيرتكلا يژرنا ليوحت هطقن        

:عطق لياسو
 عبنم زا رادم كي ياھ يداھ ،اھ نآ طسوت هك لياسو زا يھورگ اي هليسو        
.دنوش يم ادج هيذغت

:يكيرتكلا نامرف هليسو
 بسانم دركلمع يارب مزال ياھ نامرف نآ طسوت هك تسا يا هليسو        
.ددرگ يم لامعا نآ لصو و عطق و فلتخم طيارش رد يكيرتكلا هاگتسد

:يوق راشف ژاتلو
.دنوش يم هتخانش يوق راشف ژاتلو ناونع تحت تلو 1000 يالاب ژاتلو        

:يمومع تاررقم ـ مود لصف 
 تازيهجت هيلك تاريمعت و يرادهگن ،شيامزآ ،ميظنت ،بصن ـ1هدام

.دوش ماجنا رھام و صصختم دارفا طسوت دياب طقف يكيرتكلا
 يكيرتـكلا ياھدرادناتـسا اب دياب هاگراـك يكـيرتكلا تازيهـجت ـ2هدام   

.دنشاب هتشاد تقباطم
 يقرب تايلمع عون رھ يارب هدافتسا دروم تاموزلم و تازيهجت ـ3هدام  

.دشاب صاخ دربراك نآ اب بسانتم دياب
 لامتحا هك دشاب يا هنوگ هب دياب قرب عيزوت هكبش يحارط ـ4هدام  

.دشاب هتشادن دوجو يفاضا نايرج روبع و هاتوك لاصتا يرارقرب
 تحص زا دياب يكيرتكلا تازيهجت هيلك يريگراكب زا لبق ـ 5هدام 

.دوش لصاح نانيمطا اھ نآ راد قرب ياھ تمسق يكيرتكلا يدنب قياع
 و يوج طيارش صاخ تارثا اب بسانتم دياب يكيرتكلا تازيهجت ـ 6هدام  

.دوش هتفرگراكب يطيحم
 هك دشاب يا هنوگ هب دياب يكيرتكلا تازيهجت يريگراكب و باختنا ـ7هدام 

.دوشن رطخ زورب ثعاب و هديدرگ راهم )كرآ( يكيرتكلا سوق تارثا
 ،يزادنا هار ،بصن يارب هدنزاس هناخراك ياھ لمعلاروتسد تياعر ـ 8هدام

.تسا يمازلا يكيرتكلا تازيهجت تاريمعت و يرادهگن
 دياب ،دنور يم راكب رادم يكيرتكلا نايرج عطق يارب هك يتازيهجت ـ9هدام 

.دنشاب هتشاد تقباطم نآ يمان نايرج و ژاتلو اب
 ديابن اھ يداھ و اھ ميس صوصخب يكيرتكلا تازيهجت زا كي چيھ ـ10هدام

 و لاعتشا لباق داوم ،تبوطر ،تاراخب ،اھزاگ ،هدنروخ ييايميش لماوع ضرعم رد
 راك يارب صخشم روط هب هكنيا رگم ؛دنريگ رارق رگيد لماوع اي تاعيام ،راجفنا
.دنشاب هدش هتخاس و يحارط يياھ طيحم نينچ رد

 زا يكيرتكلا تازيهجت دياب ينامتخاس تايلمع يارجا نامز رد ـ11هدام
.دنوش تظفاحم يوج و يكيزيف طيارش زا يشان تامدص

 ،اھ لانيمرت ،اھ نيش لماش يكيرتكلا تازيهجت هيلك ـ12هدام
 ،رابغ و درگ ،چگ ،گنر اب ديابن و هدوب ملاس ًالماك دياب اھ قياع و اھ يشك ميس
.دنوش هدولآ داوم رگيد اي و هدنياس داوم ،هدننك كاپ داوم

 دركراك لاح رد هك يكيرتكلا لياسو و تازيهجت زا يياھ تمسق ـ13هدام
 روصحم دياب ،دننك يم ديلوت باذم زلف اب هلعش ،هقرج ،يكيرتكلا سوق ،يداع

.دنشاب رود لاعتشا لباق و هرجفنم داوم هنوگرھ زا و هدش
 هك هدش تظافح ياھ لحم اي اھ قاتا هب دورو لحم رد ـ14هدام

 رب ينبم هدنھدرادشھ ميالع دياب ،دنراد سرتسد رد راد قرب ياھ تمسق
.دوش بصن زاجمريغ دارفا دورو ندوب عونمم

 رگيد هباشم تازيهجت و اھ ميسقت هبعج ،قرب ياھولبات هيلك ـ15هدام
.دنشاب بسانم هدنھد رادشھ ميالع ياراد دياب

 زا معا يوق راشف ژاتلو اب راد قرب ياھ تمسق هيلك يارب ـ16هدام 
 نيمز هب لاصتا متسيس هب لصتم يزلف ظافح دياب شكور نودب و راد شكور
.ددرگ هيبعت يكيرتكلا سوق زا يريگولج يارب

 يارب يبسانم هليسو هاگراك قرب عيزوت رادم يدورو رد دياب ـ17هدام 
.دوش هيبعت تازيهجت قرب لماك عطق

 عطق و اھزويف ينز هقرج و دايز ندش مرگ ناكما ليلد هب ـ18هدام
 عونمم اھ نآ ترواجم رد راجفنا و لاعتشا لباق داوم يرادهگن ،رادم ياھ هدننك
.تسا

 بصن يا هنوگ هب دياب نآ رياظن و اھ ميسقت هبعج ،قرب ياھولبات ـ19هدام 
.دوش يريگولج اهنآ لخاد رد بآ عمجت و ذوفن زا هك دوش

 و دنوش يم لرتنك روتوم اب هك يلياسو ،يكيرتكلا ياھروتوم ـ20هدام 
 يامد شيازفا ربارب رد دياب يكيرتكلا ياھروتوم يباعشنا ياھرادم ياھ ميس

.دنوش تظفاحم روتوم ندش نشور هب طوبرم بياعم اي روتوم راب هفاضا زا يشان
 اي هدننك لرتنك يكيدزن رد هك يدارفا رارقتسا لحم رد ـ21هدام

 رد بسانم قياع شوپفك اي وكس دياب ،دننك يم راك روتوم راد قرب ياھ تمسق
.دوش هتفرگ رظن

 متسيس دركلمع تحص هنايلاس هيدييات ذخا هب فلكم امرفراك ـ22هدام
 و تازيهجت رگيد و اھ يدنبمھ ـ اھ هاگتسد ـ ترا دورتكلا( نيمز هب لاصتا
.دشاب يم يعامتجا روما و راك ترازو زا )تاقلعتم

:يشك ميس ـ موس لصف
 ناكما يتحار هب دياب قرب تاسيسأت ياھ لاناك هب يسرتسد ـ23هدام 

.دشاب ريذپ
 دنوش بصن يا هنوگ هب دياب اھ لاناك رد قرب ياھ لباك و اھ ميس ـ24هدام 

.دشاب ناسآ اھ نآ ريسم بيقعت هك
 يا هنوگ هب دياب ينيمزريز يتاسيسات ياهلاناك يدورو شوپ رد ـ25هدام 

.دشاب هتشادن دوجو اهنآ شزغل و يئاجباج لامتحا هك دريگ رارق
 نزو لمحت دياب هاگراك حطس رد يتاسيسات ياھ لاناك شوپرد ـ26هدام  

.دشاب هتشاد ار يروبع هيلقن لياسو و دارفا



 تبوطر و ترارح ،رون ،هيوهت ظاحل زا دياب لاناك لخاد طيارش ـ27هدام
.دشاب بسانم

 زا دياب قرب تاسيسات ياھ لاناك فك و اھراويد ،اھ يدورو ـ28هدام
.ددرگ لاناك رد بآ عمجت و ذوفن زا عنام هك دوش هتخاس يحلاصم

 دوش هتخاس يحلاصم زا دياب يقرب تاسيسات ياھ لاناك هندب ـ29هدام 
.دشاب هتشاد ار هريغ و يبناج ياھراشف لمحت هك

 يقرب تازيهجت و اھ لباك دياب ور مدآ يتاسيسات ياھ لاناك رد ـ30هدام
.دنشاب هدش بصن ينميا و ينف لوصا ساسارب

 ،يناسردادما و يلامتحا تارطخ عوقو زا يريگولج روظنم هب ـ31هدام
.دشاب يم عونمم اهلاناك رد يياهنت هب نارگراك يريگراكب

 لوؤسم اي قرب دحاو اب يگنھامھ نودب قرب ياھ لاناك هب دورو ـ32هدام 
.تسا عونمم ناونع رھ هب قرب

 نئمطم لاصتا كي دياب اھ لانيمرت و رگيدكي هب اھ ميس لاصتا ـ33هدام
.ددرگ يدنب قياع نميا وحن هب قرب يداھ  تخل تمسق و هدوب

 يارب صخش هك ددرگ بصن يلحم رد دياب ييانشور ياھديلك ـ34هدام
 اي راد قرب ياھ تمسق اب يلامتحا سامت ضرعم رد ،غارچ ندرك نشور
.دريگن رارق رگيد تازيهجت كرحتم ياھ تمسق

ً اديكا اھ ميس گنر درادناتسا زا جراخ قرب ياھ ميس ندرب راكب ـ35هدام 
.تسا عونمم

.يا هوهق اي يكشم اي زمرق :زاف ميس گنر
يبآ :لون ميس گنر 

.زبس و درز بيكرت اي زبس درز :نيمز هب لاصتا ميس گنر
 و سنج ،گنر ،عون ظاحل هب دياب قرب ياھ لباك و اھ ميس هيلك ـ36هدام 

 صيخشت لباق يگداس هب نآ دربراك هك دوش باختنا يا هنوگ هب عطقم حطس
.دشاب

 راكب رگيد فادھا يارب ديابن نيمز هب لاصتا متسيس تازيهجت ـ37هدام 
.دنوش هتفرگ

 رھ تحت سكعلاب و لون ميس ياج هب ترا ميس زا هدافتسا ـ38هدام 
.تسا عونمم يطيارش

 يدومع اھديلك ولبات يور دياب يا هريگتسد عون رادم هدننك عطق ـ39هدام
.دشاب الاب تيعقوم رد هريگتسد ON تيعضو رد و هدش بصن

 نيمز هب لاصتا دياب يكيرتكلا تازيهجت يزلف هندب و اھراصح ـ40هدام
.دنشاب هتشاد رثؤم

 ياھ ظافح )دليش( رپس زين و يشك ميس يزلف يازجا هيلك ـ41هدام
.دشاب هتشاد رثوم نيمز لاصتا دياب اھ لباك يزلف

 و هيوهت صوصخم ياھ لاناك لخاد زا لباكو ميس هنوگرھ روبع ـ42هدام  
.تسا عونمم لاعتشا لباق تاراخب اي رابغو درگ تارذ جورخ ياھ لاناك

 ،ينامتخاس ياھ هاگراك رد تقوم ياھ يشك ميس زا هدافتسا ـ43هدام 
 زاجم تارييغت و تاريمعت ،تخاس ،بيرخت نامز ردً افرص و ينميا لوصا تياعر اب
 تقوم ياھ يشك ميس هيلك يتسياب راك مامتا زا سپ هلصافالب و تسا

.دوش يروآ عمج
 هب اي و بصن يبسانم عافترا رد دياب تقوم ياھ يشك ميس ـ44هدام  

 اب تازيهجت و دارفا يفداصت سامت زا ات دوش هدافتسا يرگيد نئمطم شور
.ددرگ يريگولج اھ نآ

 يارب فيعض راشف ياھرادم رد تقوم ياھ يشك ميس ـ45هدام
.دشاب هتشاد عافترا رتم3 لقادح دياب رورم و روبع ياھ لحم

 اھراويد و فقس ،عافترا رد هدش بصن ياھ لباك و اھ ميس هيلك ـ46هدام   
.دوش يريگولج اھ نآ ندش نازيوآ زا ات دنوش تيبثت يبسانم لصاوف رد دياب

 رد دياب تقوم ييانشور يارب هدافتسا دروم ياھ غارچ هيلك ـ47هدام
.دنوش تظافح نتسكش و دارفا و ءايشا سامت ربارب

 زا دياب تقوم يشك ميس ياھرادم رد هدافتسا دروم ياھزيرپ ـ48هدام 
.دنوش لصو رثؤم و نئمطم نيمز هب لاصتا متسيس هب و هدوب راد ترا عون

 هب لاصتا متسيس هب زهجم يتسياب قرب ياھولبات يزلف هندب ـ49هدام
 رثؤم قياع يوكس اي شوپفك اھ نآ نوماريپ و دشاب هتشاد راد لفق رد و هوب نيمز
.ددرگ بصن

 ياھولبات ياھ تمسق هيلك هب نميا و ناسآ يسرتسد يارب ـ 50هدام
 سامت زا هك دشاب يياھرد ،فلتخم ياھ تهج رد دياب ،دايز ضرع اب قرب
.دوش يريگولج يفداصت

 هب ندش هديياس رثا رد اھ لباك نديد همدص زا يريگولج يارب ـ 51هدام
 ياھ پملك زا دياب اھ هاگتسد و اھ ميسقت هبعج ،اھولبات هب يدورو زيت ياھ هبل

.دوش هدافتسا يكيتسال
 لصو تباث هياپ هب دياب يدورو نايرج ،ييوقاچ ياھديلك رد ـ 52هدام

 يوحن هب ،دشاب لصتم زاف يتشگرب نايرج هب هراومھ كرحتم ياھ هغيت و هدش
.دشابن راد قرب اھ هغيت زاب تلاح رد هاگ چيھ هك

 يوحن هب ،دوش بصن يدومع تروص هب دياب ييوقاچ ياھديلك ـ 53هدام
.دشاب نيياپ تمس رد كرحتم هياپ هك

 هدافتسا مياد يشك ميس ناونع هب ديابن طبار ياھ ميس زا ـ 54هدام
.دومن

 لامتحا هك يياھ لحم و اھ شوپفك ريز زا طبار ياھ ميس روبع ـ 55هدام
.تسا عونمم ،دراد دوجو اھ نآ ندش بويعم و يگديرب ،هبرض ،يگديياس

 اب سامت زا يشان تامدص ضرعم رد ديابن طبار ياھ ميس ـ 56هدام
.دنريگ رارق اھ تسب و هرجنپ و رد ياھ هبل

.دنشاب هكت كي و هتسويپ دياب طبار ياھ ميس ـ 57هدام
 و هخاشود ريظن نميا تازيهجت طسوت دياب طبار ياھ ميـس ـ 58هدام

 زين ميس يگديشك لامتحا و هديدرگ لصتم اھزيرپ و لياسو هب هخاش هس
.دشاب هتشادن دوجو

 دياب اھ هاگراك ينوريب  هطوحم ييانشور صوصخم ياھ پمال ـ 59هدام
 بصن رگيد يكيرتكلا تازيهجت اي اھروتامروفسنارت ،راد قرب ياھ يداھ زا رت نيياپ

 راد قرب طوطخ و تازيهجت و اھ نآ نيب نميا و بسانم لصاوف هكنيا رگم دوش
.ددرگ تياعر

 يرورض يكيرتكلا رايس لياسو زا هدافتسا هك يياھ هاگراك رد ـ 60هدام



 و ناسآ يسرتسد هك يبسانم طاقن رد تباث زيرپ يفاك دادعت هب دياب ،تسا
.دوش هيبعت ،دشاب رسيم اھ نآ هب نميا

:يكيرتكلا تازيهجت ـ مراهچ لصف
 يعيبط نايرج زا اھ نآ ندرك كنخ يارب هك يكيرتكلا تازيهجت ـ 61هدام

 اي اھراويد هك دنوش بصن يروط دياب ،دوش يم هدافتسا تفرمھ لوصا و اوھ
.دنوشن روكذم ياھ تمسق زا اوھ نايرج روبع عنام رواجم تازيهجت

 يكيرتكلا تازيهجت يالاب و نيياپ ،رواجم ياھراويد نيب دياب ـ 62هدام
.دشاب هتشاد دوجو اوھ يياج هباج يارب يفاك ياضف

 سنج زا يياھ هتسد ياراد دياب رايس يكيرتكلا ياھ هاگتسد  ـ 63هدام
.دنشاب قياع

 )كالپ( تاصخشم هحفص كي ياراد دياب يكيرتكلا تازيهجت ـ 64هدام
 رگيد يحيرشت ميالع اي يراجت تمالع ،هدننكديلوت مان هك دنشاب تيؤر لباق
 جرد نآ رد يمان تاصخشم رياس و نايرج تيفرظ ،ژاتلو ،هزادنا ،عون دننام

.دشاب هدش
 دياب يكيرتكلا ياھروتوم اي اھرادم هدننك عطق لياسو همھ ـ 65هدام

 هب طوبرم اھ نآ زا كي رھ دوش صخشم هك يا هنوگ هب هدوب صوصخم كالپ ياراد
.تسا هاگتسد مادك

 دارفا تحارتسا نينچمھ و ءايشا و داوم هنوگرھ نداد رارق ـ 66هدام
.تسا عونمم اھ تسپ و قرب ياھولبات رارقتسا لحم رد تقوم تروص هب يتح

 تازيهجت هب يكيزيف تامدص ندمآ دراو لامتحا هك يياھاج رد ـ 67هدام
 تمواقم و يرادياپ اب راصح و ظافح بصن ،دراد دوجو قرب ياھ تسپ و يكيرتكلا
.تسا يمازلا يفاك هلصاف و بسانم

 ات دارفا تحارتسا و رارقتسا لحم يارب بسانم هلصاف تياعر ـ 68هدام
.تسا يمازلا يكيرتكلا تازيهجت و قرب ياھ تسپ

 زا يكي هب دياب يكيرتكلا تازيهجت راد قرب ياھ تمسق ـ 69هدام
 اي قاتا كي لخاد ندادرارق اي نميا و بسانم يولبات كي رد ندادرارق ياھ شور
 هب يمياد ياھ هدننكادج اي و اھراويد طسوت ندرك روصحم اي و راد لفق هظفحم
 تظفاحم يفداصت سامت ربارب رد ،دشاب رود هقرفتم دارفا سرتسد زا هك يروط
.دنوش

 دركلمع يارب يبسانم ياضف دياب يكيرتكلا تازيهجت فارطا رد ـ70هدام
.دشاب هتشاد دوجو اھ نآ يرادهگن و ريمعت ،نميا

 دياب يكيرتكلا تازيهجت فارطا ياضف هب يسرتسد يارب ـ71هدام 
.ددرگ هيبعت ،دوشزاب نوريب فرط هب هك بسانم يدورو برد كي لقادح

 زكارم و اھديلك ولبات ،يھد سيورس تازيهجت فارطا ياضف ـ72هدام 
.دشاب رادروخرب يفاك ييانشور زا دياب لرتنك

 تروص هب دياب يكيرتكلا تازيهجت ياھ قاتا رد ييانشور لرتنك ـ73هدام   
.دوش ماجنا يتسد

 دياب رگيد هباشم تازيهجت و اھروتامروفسنارت ذفانم اي اھ هنزور ـ74هدام
 لخاد هب اھ نآ قيرط زا يجراخ ءايشا دورو تروص رد هك دنوش يحارط يروط
.دشاب هتشادن دوجو راد قرب ياھ تمسق اب دروخرب ناكما يزلف  هظفحم

 اي بصن لحم هك يياهنامتخاس و اھ قاتا ،اھراصح يدورو رد ـ75هدام
 رد نآ ديلك و هدوب لفق دياب ،دنشاب يم يوق راشف يكيرتكلا تازيهجت روبع
.دشاب قرب لوؤسم رايتخا

 دياب ،يوق راشف ژاتلو اب يكيرتكلا تازيهجت فارطا رد راك ياضف ـ76هدام  
 .دشاب هتشادن دوجو )كرآ( يكيرتكلا سوق لامتحا هك دشاب يا هزادنا هب

 هب دياب يكيرتكلا تازيهجت يرادهگن ناكم هب يدورو لحم ـ 77هدام
.دشاب رسيم يناسآ هب دارفا رورم و روبع هك دشاب يوحن

 ياھژاتلو اب يكيرتكلا تازيهجت راك ياھاضف ييانشور متسيس ـ78هدام
 اي اھ پمال ضيوعت نيح رد هك دوش هيبعت و يحارط يروط دياب يوق راشف
 رارق راد قرب ياھ تمسق زا يشان تارطخ ضرعم رد راك قرب دارفا ،تاريمعت
.دنريگن

( زاب تيعضو هك دشاب يروط دياب يكيرتكلا رادم عطق هليسو ـ79هدام  
OFF( هتسب اي )ON(  دوش هداد صيخشت يگداس هب نآ ندوب.

 يفاضا نايرج عطق لياسو هب دياب يكيرتكلا تازيهجت هيلك ـ 80هدام
.دنوش زهجم

 هك دشاب يرادم اب بسانتم دياب يفاضا نايرج عطق لياسو ـ 81هدام
.دنوش يم بصن نآ يور

 عطق ار دوخ هب طوبرم رادم دياب طقف يفاضا نايرج عطق لياسو ـ 82هدام
.دننك

 دنريگ رارق يبسانم ناكم رد دياب يفاضا نايرج عطق لياسو ـ 83هدام
 يكيزيف تامدص ضرعم رد و هدوب ريذپ ناكما اھ نآ هب عيرس يسرتسد هك
.دنشابن

 نيزگياج ناونع هب )RCD( ناج ظفاحم ديلك زا هدافتسا ـ 84هدام
 و تسا عونمم يگتفرگ قرب ربارب رد تظافح يارب نيمز هب لاصتا متسيس
 يدراوم رد رگم ؛دومن هدافتسا اھ نآ زا ناوت يم فعاضم تظافح ناونع هب طقف
.تسا هدش نايب تحارص هب همان نييآ نيا رد هك

 عون اب بسانتم دياب )RCD( ناج ظفاحم ياھديلك بصن ـ 85 هدام
.دشاب رظن دروم تظافح

 زا سپ و هدافتسا زا لبق دياب )RCD( ناج ظفاحم ياھديلك ـ 86هدام
 اھ نآ دركلمع تحص زا ات دنوش شيامزآ مظنم و نيعم ينامز لصاوف رد بصن
.دوش لصاح نانيمطا

( ناج ظفاحم ديلك كي هب دياب ،يكيرتكلا رايس تازيهجت مامت ـ 87 هدام 
RCD( دنوش زهجم بسانم.

 لوط دياب )RCD( رايس ناج ظفاحم ديلك يريگراكب تروص رد ـ 88 هدام
 هدافتسا يرگيد يفاضا ميس چيھ زا و هدوب هاتوك ناكمادح ات ديلك ميس

.دوشن
 هب )RCD( ناج ظفاحم ياھديلك زا دياب بوطرم ياھ ناكم رد ـ 89هدام

.درك هدافتسا نيمز هب لاصتا متسيس هارمھ هب فعاضم تظافح ناونع
 هب هك ددرگ بصن يوحن هب دياب يتسد يكيرتكلا نامرف لياسو ـ90هدام  

 ريذپ ناكما راد قرب ياھ تمسق اب يفداصت سامت و هدوب سرتسد رد تلوهس
.دشابن



 رد اي شوپرس هب زهجم دياب يتسد يكيرتكلا نامرف لياسو ـ91هدام
.ديآ لمعب تعنامم اھ نآ يفداصت لصو و عطق زا ات دشاب

 زا بسانم هلصاف و ديد ضرعم رد دياب روتوم هدننك عطق هليسو ـ92هدام 
.دوش بصن ربراك

 مامت زا روتوم لماك عطق هب رداق دياب روتوم هدننك عطق هليسو ـ93هدام  
.دشاب هيذغت ياھ ميس

 هب لاصتا ميس هب ديابن يكيرتكلا تازيهجت هدننك عطق ديلك ـ94هدام
.دنك عطق ار نيمز

 هناگادج هدننك عطق هليسو كي دياب يكيرتكلا روتوم رھ ـ95هدام
 كرتشم عطق هليسو كي زا ناوت يم ريز طيارش رد طقف و دشاب هتشاد
:درك هدافتسا
 ار نيشام كي زا يصخشم ياھ تمسق يكيرتكلا روتوم يدادعت ـ فلا        
.دننك يم يزادنا هار
 ،يتظافح لياسو زا هعومجم كي طسوت يكيرتكلا روتوم يدادعت ـ ب        
.دنوش تظفاحم

:تاررقم رياس ـ مجنپ لصف
 « هدنھدرادشھ ميالع بصن ،يوق راشف قرب روبع ريسم رد ـ96هدام

.تسا يمازلا »يوق راشف قرب
 عونمم تلو 50 زا شيب ژاتلو اب يتسد ياھ غارچ زا هدافتسا ـ97هدام

.دنوش زيهجت بسانم )RCD( ناج ظفاحم ياھديلك هب هك نيا رگم ،دشاب يم
 زا لبق هك دشاب يا هنوگ هب دياب يكيرتكلا ياھ پمال چيپرس ـ98هدام

 راد قرب ياھ تمسق زا كي چيھ اب ندب سامت لامتحا ،پمال لماك ندومنزاب
.دشاب هتشادن دوجو

 زاجم يتروص رد ًافرص رايس يكيرتكلا ياھ پمال زا هدافتسا ـ99هدام
.دشابن ريذپ ناكما بسانم و تباث ييانشور نيمأت هك تسا

 هدنرادهگن و هريگتسد هب زهجم دياب رايس يكيرتكلا ياھ پمال ـ100هدام  
.دشاب بسانم قياع

 سيخ و بوطرم ياھ ناكم يارب هك رايس يكيرتكلا ياھ پمال ـ101هدام
.دشاب بآ دض عون زا دياب ،دوش يم هدربراكب

 نآ تيارس و يزوس شتآ زورب لامتحا هك يياھ ناكم هيلك رد ـ102هدام   
 رارق نميا و فقسم ناكم نورد دياب ار ينغور ياھروتامروفسنارت ،دراد دوجو
.داد

 سرتسد زا هك دوش هتخاس يروط دياب اھروتامروفسنارت قاتا ـ103هدام 
 زا يتحار هب هك دشاب يا هنوگ هب اھ لفق و اھديلك و هدوب ظوفحم هقرفتم دارفا
.دوش زاب لخاد

.دشاب هتشاد بسانم هيوهت دياب اھروتامروفسنارت قاتا ـ104هدام
 اھروتامروفسنارت قاتا زا ديابن هقرفتم تكاد اي هلول هنوگ چيھ ـ105هدام 

.تسا عونمم روكذم قاتا رد يفاضا لياسو ندادرارق نينچمھ و دنك روبع
 هك يياھ ناكم رد دياب طقف يرتاب ريمعت و يرادهگن ،ژراش ـ106هدام

.دوش ماجنا ،دنتسھ بسانم هيوهت ياراد
 هدنھدرادشھ ميالع دياب يرتاب قاتا ياھ يدورو مامت رد ـ107هدام

 بصن يرتم8 عاعش ات شتآ ندرك نشور و نديشك راگيس تيعونمم رب ينبم
.دنوش

 اھزاگ ،اھ مويف جورخ زا هك دنوش يرادهگن يروط دياب اھ يرتاب ـ108هدام
.دوش يريگولج رگيد ياھ ناكم هب اھ نآ ذوفن و تيلورتكلا عيام اي و

 ياراد دياب يرتاب قاتا رد دوجوم ياھ ينيس و اھ هسفق ـ109هدام
.دشاب هتشاد تيلورتكلا ربارب رد مواقم شكور كي و هدوب يفاك ماكحتسا

 و يرادهگن لحم رد يگدروخ اي ديسا هدھاشم ضحم هب ـ110هدام
.دومن مادقا صقن عفر هب تبسنً اعيرس دياب اھ يرتاب ژراش

 هيلوا ياھ كمك تازيهجت دياب يرتاب ژراش لحم يكيدزن رد ـ111هدام 
.دوش نيمأت ندب و اھ مشچ عيرس نتسش يارب

 دياب ،نكاس هتسيرتكلا زا يشان تارطخ زا يريگولج يارب ـ112هدام
 يزلف هندب و دشاب )كيرتمورديھ هجرد( دصرد50 زا شيب اوھ يبسن تبوطر
.دوش لصو نيمز هب لاصتا متسيس هب اھ هاگتسد

 نكاس يكيرتكلا ياھراب عمجت لامتحا هك يياھ ناكم رد ـ113هدام
 نيمأت نيمز هب اھراب نيا تيادھ يارب بسانم نيمز لاصتا دياب ،دراد دوجو

.دوش
 رد نكاس هتسيرتكلا زا يشان تارطخ زا يريگولج يارب ـ114هدام

 سكعلاب و اھ شكراب اي اھركنات هب هريخذ ياھ نزخم زا تاعيام هك يياھ لحم
 هندب هب يداھ كي طسوت هريخذ نزخم يزلف هندب دياب ،دنوش يم هداد لاقتنا
.دنوش لصتم نيمز هب ود رھ و هدش لصو شكراب اي ركنات يزلف

 لاقتنا لاح رد مرن رايسب ياھردوپ و رابغ و درگ هك ينكاما رد ـ115هدام
 اھزاسراكشآ هليسو هب نكاس يكيرتكلا ياھراب تشابنا لحم دياب ،دشاب يم
.ددرگ لصو نيمز هب رثؤم نيمز هب لاصتا مـتسيس اب و صخشم

 يزلف يايشا هيلك و هلوتسيپ دياب هلوتسيپ اب يشاپ گنر رد ـ116هدام
 لياسو و گنر نزخم ،گنر كقاتا زين و دوش يم هديشاپ اھ نآ اب باعل اي گنر هك
.دنوش لصو نيمز هب لاصتا متسيس هب هيوهت

 طيحم جراخ زا دياب راجفنا و لاعتشا لباق ياھ طيحم ييانشور ـ117هدام
 رد و هدوب  يراجفنا دض عون زا روكذم ياهغارچ تروصنيا ريغ رد و ددرگ نيمات
.دنوش تظافح يكيناكم ياھ بيسآ ربارب

 و اھديلك هيلك ،دراد دوجو راجفنا رطخ هك يياھ طيحم رد ـ118 هدام
 جراخ دياب راكدوخ ياھ هاگتسد مامت و اھزويف ،نامرف ياھرادم ،اھ هدننك لرتنك
.دنريگ رارق رطخ هدودحم زا

 لياسو زا ديابن ،دراد دوجو راجفنا رطخ هك يياھ طيحم رد ـ119هدام
.دشاب راجفنا دض عون زا هكنيا رگم دوش هدافتسا رايس يكيرتكلا
 دانتسا هب هك دشاب يم هدام هدزون و دص و لصف جنپ رب لمتشم همان نيئآ نيا
 هب 22/12/86خروم هسلج رد ناريا يمالسا يروهمج راك نوناق 91 و 85 داوم
 بيوصت هب 31/1/87 خروم رد و هديسر ينف تظافح يلاع ياروش بيوصت
.تسا هديسر يعامتجا روما و راكريزو
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