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 هشاحل اجشایی اص خشیذ صهیي تب سبخت ثٌب

.خشیذاسی صهیي:1  

.گشفتي دستَس ًمطِ )دستَس ًمطِ تَسط ضْشداسی صبدس هیگشدد.(2  

وٙؽ ثجتی  ،وٝ ا٘ال٠بتی اق لجیُ ٘بْ ٔبِه ٍفؼؼؼوتٛـ ٘مٍٝ ٘ی یه اتٛٔبویٖٛ اؼاـی ثفای ّٔه ِبؼـ ٔی

ؼـ اٖ أؽٜ اوت.قٔیٗ،اث١بؼ ثبلی ٔب٘ؽٜ ّٔه ٚ ٔىبضت په اق اِالضی،ت١ؽاؼ ٘جمبت ٚ وٙص اٌغبَ ٞف ٘جمٝ   

 

  

 

                                                                .هشاجؼِ ًمطِ ثشداس

وفؼٖ ؼـق ا٘مٙبٞ ٚ ٕٞسٙیٗ ا٘ؽاقٜ ٌیفی ٘مبٖ قٔیٗ الؽاْ ٔیىٙؽ ؼـ ایٗ ٔفضّٝ ٘مٍٝ ثفؼاـ ثفای ٍٔػُ 

 ٚتبییؽیٝ اٖ ـا ثفای ٌٟفؼاـی ٔیففوتؽ

.اصهبیص خبن 3  



اقٔبیً غبن ؼاٌتٝ ثبٌٙؽ.ؼـ اثتؽا ثفای ا٘الٞ اق ٔػبٔت  زٝ٘جمٝ ثبیؽ ؼفتف 3یب2ثیٍتف اق تٕبْ ٔٙبقَ ٔىىٛ٘ی 

ٔیٍٛؼ ٠ُٕ وٛ٘ؽال ثب ؼوتٍبٞی ٌجیٝ ثٝ ؼـیُ ِٚی ثب وبیك ٚ ١ٔٚیت الیٝ ٞبی قٔیٗ اق وٛ٘ؽال)وٙؽال(اوتفبؼٜ 

ثكـٌتف،ؼاـای ٔتٝ ٞبی ثكـي ٚ وٛزه تٛغبِی ثفای ٌٙبوبیی ٔطُ ضفف اوتفبؼٜ ٔیٍٛؼ،ا٘دبْ ٔیٍیفؼ.ٔٛاؼ 

ضبُِ اق ٠ّٕیبت ـا ؼـ یه ٜفف زٙؽ ٘جمٝ ثب ا٘ؽاقٜ غبن ٞبی ٔػتّف ٌؿاٌتٝ ٚ اٖ ـا ـٚی ؼوتٍبٜ ٚیجفٜ لفاـ 

ق ٘ٝف ٌفایٗ ٚ ١ٔٚیت قٔیٗ ثفـوی ٌٛؼ. وٛ٘ؽال ؼـ وُ ثٝ ٠ّٕیبت ضفبـی خٟت ا٘الٞ اق ١ٔٚیت ٔیؽٞٙؽ  تب ا

ؼـ ؼفتفزٝ اقٔبیً غبن ؼـِؽ ٠ّٕیبت اخفایی ٌفتٝ ٔیٍٛؼ وٝ ایٗ ٠ُٕ تب ـویؽٖ ثٝ غبن ٔٙبوت اؼأٝ ؼاـؼ.

ٚٔت قٔیٗ ت١ییٗ ٘ٛٞ غبن )ِدٙی ٚ ٔبوٝ ای...(ت١ییٗ ٔمب تفاوٓ غبن ٚ ٠ٕك پیٍفٚی ٍٔػُ ٔیٍٛؼ.

.ٚ...(ت١ییٗ ؼا٘ٝ ثٙؽی غبن  ت١ییٗ ٔفیت غبن ؼـ ٟ٘بیت ؼـ لبِت یه ؼفتفزٝ ثٝ ٔبِه اـایٝ ٔیٍٛؼ2ٚ3)  

.اسایِ طشح اٍلیِ ٍ تبییذ ًمط4ِ  

ؼـ ؼفتفزٝ ٔٙفش ٔیٍفؼؼ  (4-1وٝ ثٝ ٠ٙٛاٖ تیپ)تفاوٓ ٍٔػُ ٔیٍٛؼ  ،ث١ؽ اق ٍٔػُ ٌؽٖ ٘ٛٞ غبن

ثٝ اٖ ٘فاضی ٚوتٖٛ ٌؿاـی ـا اغبق ٕ٘بیؽ ٘فاضی ثب تٛخٝ ثٝ ٘ٝف اقٔبیً غبن أؽٜ اوت،٘فاش ثبیؽ ثب تٛخٝ 

 ٔبِه ٍٚٔبٚـٜ ی ١ٕٔبـ ا٘دبْ ٔیٍیفؼ.

یىی اق ٟٕٔتفیٗ ٠ٛٔٛٔبتی وٝ ثبیؽ ؼـ ٘فاضی ؼـ ٘ٝف ؼاٌت پبـویًٙ ٚ ٔىیف ٌفؼي ٔبٌیٗ ٔی ثبٌؽ.ؼـ 

 ٘فاضی پبـویًٙ وتٖٛ ٚٔطؽٚؼیت ٞب ٟٔٓ ٔیجبٌٙؽ .

٠ٕفاٖ اث١بؼ ٚ خٙه وتٖٛ ٞب ـا ٍٔػُ ٔیىٙؽ ث١ؽ اق اوه ثٙؽی ٚ خٕٟ ٘ٝفات په اق ا٘دبْ ٘فاضی ٟٔٙؽن 

ٟٔٙؽویٗ ١ٕٔبـ ٚ ٠ٕفاٖ ٘مٍٝ تبییؽ ٌؽٜ ثٝ ٌٟفؼاـی اـخبٞ ٔی ٌٛؼ په ـفٟ ٞف ٌٛ٘ٝ ٍٔىُ اق ٘ٝف 

 ٌٟفؼاـی ٘مٍٝ ٔٛـؼ ٘ٝف ثٝ ٘ٝبْ ٟٔٙؽوی اـخبٞ غٛاٞؽ ٌؽ.

.دسصذ تشاون:5  

ثٝ ٠ٙٛاٖ ٔثبَ ٠ؽؼی ثٝ ٠ٙٛاٖ تفاوٓ قٔیٗ ؼاؼٜ ٌؽٜ تفاوٓ ٚخٛؼ ؼاـؼ.ؼـ ؼوتٛـ ٘مٍٝ خبیی ثٝ ٠ٙٛاٖ ؼـِؽ 

لبثُ وبغت  %(ی١ٙی اق قٔیٙی وٝ ؼـ اغتیبـ ٌٕبوت فمٗ ایٗ ٔمؽاـ ٍٔػُ ٌؽ250ٜ%یب300اوت )

.ثفای ٔثبَ قٔیٙی ثٝ َ٘ٛ ِؽ تفاوٓ قٔیٗ ـا ضىبة وٙیٓ اق ایٗ ففَٔٛ اوتفبؼٜ ٔیىٙیٓٔیجبٌؽ.ثفای ایٙىٝ ؼـ

اثتؽا ٔىبضت قٔیٗ ـا ضىبة وفؼٜ ث١ؽ ؼـ ففَٔٛ ؼـِؽ تفاوٓ خبیٍكیٗ  ٔتف ؼـ اغتیبـ ؼاـیٓ 10 ٔتف ٚ ٠فْ 15

 ٔیىٙیٓ تب ٍٔػُ ٌٛؼ زمؽـ اق قٔیٗ لبثُ وبغت ٔیجبٌؽ.

15  10             ٔىبضت قٔیٗ         150 
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300
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 ؼـِؽ تفاوٓ                ٔتف     450 



ٔتف اق ایٗ قٔیٗ لبثُ وبغت ٔیجبٌؽ ایٗ ٠ؽؼ ـا  450تٛخٝ ثٝ ٠ؽؼ ثٝ ؼوت أؽٜ ؼـ ففَٔٛ ثبال ٔب ٔیؽا٘یٓ وٝ  ثب

وٝ تٛوٗ غٛؼ  ضشیت پیطشٍیٕ٘یتٛاٖ ؼـ یه ٘جمٝ وبغت ؼـ ٘تیدٝ ثٝ ٔب ٔفیجی ٔیؽٞٙؽ ثٝ ٠ٙٛاٖ 

ٖ ٌؽٜ اوت وٝ ؼـ ٘بضیٝ (ثیب2+60(ٚ)1+60ٔفیت پیٍفٚی ؼـ ؼوتٛـ ٘مٍٝ ثب ٠ٙٛاٖ )ٌٟفؼاـی ٍٔػُ ٔیٍٛؼ.

 یت پیٍفٚی اق ففَٔٛ قیف اوتفبؼٜ ٔیىٙیٓفثفای ٔطبوجٝ ٔ .ٞبی ٔػتّف ٌٟفؼاـی ایٗ ٠ؽؼ ثب ٞٓ ٔتفبٚت اوت

قٔیٗ وفٚوبـ ؼاـیٓ طَل ؼـ ایٗ ففَٔٛ ٔب فمٗ ثب   

َ٘ٛ قٔیٗ  60 2    ٔفیت پیٍفٚی 

15  60 2                           ٔفیت پیٍفٚی     902 

پیٍفٚی ٍٔػُ ٔیىٙؽ وٝ ؼـ ٞف ٘جمٝ زمؽـ ثبیؽ وبغتٝ ٌٛؼ)زٍٛ٘ٝ ایٗ ٠ؽؼ ؼـ  ٔفیتثؽوت أؽٜ ؼـ  ٠ؽؼ

 ٘جمبت تمىیٓ ٌٛؼ(ی١ٙی ایٗ ٠ؽؼ ثؽوت أؽٜ ثب تٛخٝ ثٝ اث١بؼ قٔیٗ ؼـ ٘جمبت اٖ ٍٔػُ ٔیٍٛؼ 

ؼ ثٝ ؼوت أؽٜ ضبَ ثفای ثؽوت اٚـؼٖ ت١ؽاؼ ٘جمبت ٠ؽؼی وٝ ؼـ ؼـِؽ تفاوٓ ثؽوت اٚـؼٜ ایٓ ـا تمىیٓ ثف ٠ؽ

ای وٝ ثؽوت أؽ ضك تدبٚق اق اٖ ت١ؽاؼ ـا ٘ؽاـیٓ ٚ اٌف ٘جمٝ ای ٝ ٞف ت١ؽاؼ ٘جماق ٔفیت پیٍفٚی ٔیىٙیٓ .

          خفیٕٝ اٖ پفؼاغت ٌٛؼ. 100أبفٝ تف وبغتٝ ٌٛؼ ثبیؽ ٘جك ٔبؼٜ 

ؼـِؽ تفاوٓ

ٔفیت پیٍفٚی
     ت١ؽاؼ ٘جمبت 

450
902

             ت١ؽاؼ ٘جمبت        

 

ؼـِؽ تفاوٓ ی١ٙی زٝ ٔمؽاـ قیف ثٙب ؼاـیٓ ٚ ثبلی اٖ ثٝ فٕبی وجك ت١ّك ٔیٍیفؼ)ؼـِؽی اق قٔیٗ  ٝ ٘ٛـ وّیث

 ٔتف 15.په ٘یبق ثٝ ٔفیت پیٍفٚی ؼاـیٓ اق )ضیبٖ(وٝ ثٝ ٌٟفؼاـی ت١ّك ٔیٍیفؼ(تب ؼـغت ٚ ٌیبٜ وبٌتٝ ٌٛؼ

ٚی ؼاـیٓ ثبلی ٔب٘ؽٜ ی اٖ ثٝ فٕبی فپیٍٔتف ضك  902ؼـ اغتیبـ ٔب ثب تٛخٝ ثٝ ٔطبوجٝ ا٘دبْ ٌؽٜ قٔیٗ  َ٘ٛ

.وجك ت١ّك ٔیٍیفؼ  

ؼـ ؼوتٛـ ٘مٍٝ ٕٞیٍٝ ٘ٛٞ وبـثفی وبقٜ ٍٔػُ ٔیٍٛؼ:تدبـی،ٔىىٛ٘ی،اؼاـی.......ث١ٕی اق ایٗ وبقٜ ٞب 

غؽٔبتی ٞىتٙؽ ٔثُ ثبٌٍبٜ ٞبی ٚـقٌی،ـوتٛـاٖ.......ٔىبٖ ٞبیی وٝ غؽٔبتی ـا ثٝ ٔفؼْ اـایٝ ٔیؽٞٙؽ ٌٟفؼاـی 

ـا ثفایٍبٖ  ،َ٘ٛ پیٍفٚی ثیٍتفاَِٛ غؽٔبت ؼٞی ایٗ ٔفاوك اٚا٘ه ٞبیی ٌبُٔ ؼـِؽ تفاوٓ ثیٍتف ثب تٛخٝ ثٝ

 ؼـ ٘ٝف ٔیٍیفؼ.

خط اسوبى:-6  



اغفیٗ اـتفبٞ وبغتٕبٖ ٞب وٝ قٔیٗ ـا اق ٞٛا خؽا ٔیىٙؽ.ؼـ ثىیبـی اق ٌٟف ٞب ٚ ٌٟفؼاـی ٞب غٗ اوٕبٖ ثىیبـ 

ٖ ٘جبیؽ غٗ اوٕبٖ ـا ثٍىٙؽ وٝ ثٝ اٖ اـتفبٞ ٔدبق ٌفتٝ ٟٔٓ ٔیجبٌؽ ثٝ ٘ٛـی وٝ ؼـ ٞیر ٌفایٙی وبغتٕب

ٔدكا ؼـ ٘ٝف ٌففتٝ ٔیٍٛؼ وٝ ایٗ وبـ ثیٍتف ثفای ٠جٛـ خفیبٖ ٞٛا ؼـ ثیٗ  تٔیٍٛؼ وٝ ثفای ٞف ٔٙٙمٝ ثٝ ِٛـ

 وبغتٕبٖ ٞب ٔیجبٌؽ

پس اص اًجبم توبم هشاحل ًیبص ثِ تجْیض وبسگبُ است-7  

.تدٟیك وبـٌبٜ ی١ٙی ٚوبیّی وٝ تدٟیك ٚ ٔٛاـؼ ایٕٙی ؼـ اٖ ـ٠بیت ٌٛؼتدٟیك وبـٌبٜ ی١ٙی قٔیٗ تٛوٗ ٚوبیّی 

القْ اوت وبغتٕبٖ وبغتٝ ٌٛؼ ـا ثٝ ؼاغُ وبـٌبٜ)قٔیٙی وٝ ؼٚـ اٖ فٙه وٍیؽٜ ٌؽٜ اوت(ٔی اٚـ٘ؽ ٔب٘ٙؽ 

ی ٞف ففؼ ٔیٍّفؼ،ٔبٌیٗ االت،ثبالثف،ٔیىىف ٚ.........قٔیٗ تدٟیك ٔیٍٛؼ.ؼـ تدٟیك وبـٌبٜ ثبیؽ یه اتبق ٍٟ٘جب٘ی ثفا

اِٚیٗ ٌبْ ؼـ ٘ٝف ٌففتٝ ٌٛؼ)تب ٔفالت ّٔبِص ثبٌؽ ٚ اق ثفٚق ٞفٌٛ٘ٝ اتفبق خٌّٛیفی وٙؽ(  

ثفای وٍی وٙؽ........ؼٚـتبؼٚـ وبـٌبٜ ـا ضّبـ ٚثب فٙه.ٔبِه ٜٚیفٝ ؼاـؼ  :وبسگبُ حصبس وطی دٍس صهیي-8

ا٘ؽاقٜ لؽ یه ا٘ىبٖ  1.80ّبـ ـا اـتفبٞ ض ٍٔػُ وفؼٖ ٔطؽٚؼٜ وبـٌبٜ ٚ ٕٞسٙیٗ ایٕٙی ایٗ وبـ ا٘دبْ ٔیٍٛؼ.

 ؼـ ٘ٝف ٌففتٝ ٔیٍٛؼ.

٠بثف پیبؼٜ ثفای خٌّٛیفی اق ـیػتٗ ّٔبِص  ٔىیف وٍیؽٖ تٛـی ثبالی جلَگیشی اص ثشٍص خطش ثشای ػبثش پیبدُ:

  .٠بثف پیبؼٜ ٔىیف ؼـ

٠الئٓ ٚ ا٠ال٘بت ٔفوْٛ  اوت.  ٝیوّ یاِكأبت ثفا ٍفیٔطُ ّ٘ت ٚ ؼ : )تبثلَّب(ًظبم هٌْذسی 22هجحث-9

غٙف  یفٞبیٚ آل یٚ ٘ٛـ یؼوت، ٠الئٓ ِٛت یاٌبـات ضفوت ُیاق لج ،یـوب٘ ا٘الٞ ُیٚوب ٍفیٞب، تبثّٛٞب ٚ ؼ پالن

ؼـ ٔٛـؼ تبثّٛٞبی ؼاغُ وبـٌبٜ اوت اوتفبؼٜ اق تبثّٛ ؼـ خّٛی .ٌٛ٘ؽ ی٠الئٓ ٚ ا٠ال٘بت ٔطىٛة ٔ ٗای خكٚ …ٚ 

وبـٌبٜ.ٕٞسٙیٗ ؼا٘ىتٗ یه وفی ٠الیٓ ثفای ٔثبَ زٍٍٛ٘ی ـإٞٙبیی ـا٘ٙؽٌبٖ ؼـ ٚـٚؼی یب لىٕتٟبی ٔػتّف 

 وبٔیٖٛ ثفای خبثٝ خبیی وٝ ثب ٠الٔت ٞبی غبِی ثیبٖ ٔیٍٛؼ ؼـ ایٗ ٔجطث لفاـ ؼاـؼ.

.ثػً اَٚ: ٌبُٔ ت١بـیف ٚ ٚیمٌی ٞبی وّی تبثّٛٞب ٚ ٠الئٓ ٚ ا٘ٛاٞ ٚ ٔٛاثٗ وّی آٟ٘ب  

 ٗیب ٚ ٠الئٓ ٍٞؽاـ ؼٞٙؽٜ ٚ ا٘الٞ ـوبٖ ؼـ ؼاغُ وبغتٕبٖ ثٝ ٔٙٝٛـ تبٔتبثّٛٞ یثػً ؼْٚ: ٌبُٔ ٔمفـات وّ

.بقیٔٛـؼ ٘ یٕٙی٠الئٓ ٚ تبثّٛٞب ا  

٠الئٓ  صیٞب ثٝ ٔٙٝٛـ اـائٝ ِط ثػً وْٛ: ٌبُٔ ٔمفـات القْ خٟت تبثّٛٞب ٚ ٠الئٓ ٍٞؽاـ ؼٞٙؽٜ ؼـ وبـٌبٜ

…ٚ  یٚ ١ِٙت یوبغتٕب٘ یٞب ثٝ وبـٌفاٖ ٚ وبـوٙبٖ وبـٌبٜ یٕٙیا  



 ؼـ ّ٘ت خٟت( …ٚ  یغبتیتبثّٛٞب ٚ ٠الئٓ )ٍٞؽاـ ؼٞٙؽٜ، ا٘الٞ ـوبٖ، تجّ یثػً زٟبـْ: ٌبُٔ ٔمفـات وّ

ٚ  یٌٟف یٔفؼْ ؼـ قٔبٖ اوتفبؼٜ اق فٕبٞب یـوب٘ ا٘الٞ بیٚ  یٕٙیا ٗیغبـج اق وبغتٕبٖ، ثٝ ٔٙٝٛـ تبٔ ٗٔطی

.بؼٜی٠جٛـ ٚ ٔفٚـ وٛاـٜ ٚ پ مٜیثٛ . 

هجحث12 ًظبم هٌْذسی) ایوٌی ٍ حفبظت وبس(: ؼـ ٔجطث 12 ٜٚبیف ٞف یه اق ٠ٛأُ ؼوت ا٘ؽـوبـ اخفای 

وبغتٕبٖ اق لجیُ ِبضت وبـ، وبق٘ؽٜ یب ٔدفی، ٘بٜف، ٌٟفؼاـی ٚ وبقٔبٖ ٘ٝبْ ٟٔٙؽوی ؼـ ـاثٙٝ ثب ایٕٙی، 

ثٟؽاٌت ٚ ٔطیٗ قیىت وبـٌفاٖ، ٠بثفیٗ، وبوٙبٖ ٚ ٌبغّیٗ ٔدبٚـ وبـٌبٜ وبغتٕبٖ ٚ ٕٞسٙیٗ ضفبٜت اق 

ٖ ٞب، اثٙیٝ، ٚوبیُ ٘مّیٝ ٚ ؼـغتبٖ ٔدبٚـ وبـٌبٜ وبغتٕب٘ی ؼـ غٙفات ٘بٌی اق اخفای ٠ّٕیبت اخفایی  وبغتٕب

 ثیبٖ ٌؽٜ اوت

ٔمفـات ّٔی وبغتٕبٖ اق ٔد٠ٕٛٝ 12ٔٙبِت ٔٛخٛؼ ؼـ ٔجطث   ٌبُٔ ٔٛاـؼ قیف اوت 

 ایٕٙی ٠بثفاٖ ٚ ٔدبٚـاٖ وبـٌبٜ وبغتٕب٘ی 

 خٌّٛیفی اق ومٖٛ اففاؼ 

 ٌّٛیفی اق ضفیكخ  

 وٛغتٍی ٚ ثفق ٌففتٍی ٚ ثٟؽاٌت وبـ ٚ تىٟیالت ثٟؽاٌتی 

 ٚوبیُ ٚ تدٟیكات ضفبٜت ففؼی 

 ٜٞبی ضفبٜتی ٚوبیُ ٚ وبق  

 ایٕٙی وبـ ثب ٚوبیُ تدٟیكات ٚ ٔبٌیٗ آالت وبغتٕب٘ی 

 ٚ ٖایٕٙی وبـ ؼـ اوتفبؼٜ اق ٚوبیُ ؼوتفوی ٌبُٔ ؼاـثىت، ٘فؼثب … 

 ٞب وبغتٕبٖ ایٕٙی ؼـ تػفیت  

 ٖٞبی  ایٕٙی ٠ّٕیبت غبوی ٚ ثٝ غَّٛ ایٕٙی ٌٛؼ ثفؼاـی ٚ ضفبٜت ؼیٛاـٞبی ٌٛؼ ثفؼاـی ٚ وبغتٕب

 ٔدبٚـ ٌٛؼثفؼاـی

 ٖٞبی فٛالؼی ٚ ثتٙی ایٕٙی ؼـ اخفای ٠ّٕیبت وبغت ٚ ّ٘ت اوىّت وبغتٕبٖ ا٠ٓ اق وبغتٕب  

 یىبت ٚ ایٕٙی ؼـ اخفای تبویىبت ٌفٔبیی، ت١ٛیٓ ٞٛا ٚ تٟٛیٝ ٔٙجٛٞ، ویٓ وٍی ٚ ّ٘ت تبو

 تدٟیكات ثفلی

.غٙف تػفیت وٕتف ؼـ ـاثٙٝ ثب تػفیت وبغتٕبٖ ثبیؽ ثؽا٘یٓ وٝ اق ثبالتفیٗ ٘جمٝ ثبیؽ ٌفٚٞ ثٝ تػفیت ٕ٘بییٓ

 ٔیٍٛؼ.

پبوسبصی ٍ تسطیح صهیي:-12  

http://www.omransoft.ir/1936/%d9%85%d9%82%d8%b1%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d9%84%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86/


خٕٟ اٚـی اٌغبِٟب ٚ یه -3وٙؽٖ ٠ّف ٞبی ٞفق قٔیٗ-2ؼـ ِٛـت ٚخٛؼ وبغتٕبٖ اَٚ تػفیت ا٘دبْ ٔیٍٛؼ-1

وًٙ ٚ -5خٕٟ اٚـی غبن ٘فْ ٚ غبن ؼوتی)غبوی وٝ اق خبی ؼیٍف اٚـؼٜ ا٘ؽ(-4ٔیٗؼوت وفؼٖ وٙص ق

 وّٛظ وػت ـا خٕٟ اٚـی ٔیىٙیٓ.

ثتي هگش:-11  

ثتٗ ٍٔف ٔیفیكیٓ ثتٗ ٍٔف ثٝ  ٚ خٌّٛیفی اق ـٚیً ٌیبٞبٖ ؼـ وٙص قٔیٗ، قٔیٗ ٚ تىٙیص ثفای یىىبٖ وبقی

وب٘تی ٔتف.  10ٚثٝ ٔػبٔت  ٠150یبـ   

:اجضای سبصُ ًگْجبى_ثٌذی.ضوغ 12  

چه وقت هایی شمع گذاری اجباری می باشد: یبچِ صهبًی ضوغ ثٌذی اجشا هی ضَد؟  

لفاـ ٌففتٗ ؼٚ وبغتٕبٖ ثب اـتفبٞ ٞبی -3اضتٕبَ ـیكي ؼیٛاـ ٕٞىبیٝ ٚخٛؼ ؼاٌتٝ ثبٌؽ-2غبن ٘فْ ثبٌؽ-

غیّی ٠ٕیك ا٘دبْ ٌیفؼ ٚ ا٘فاف  ٌٛؼثفؼاـی-4ٔتفبٚت وٙبـ ٞٓ)وبغتٕبٖ یىی اق ٕٞىبیٝ ٞب غیّی ثّٙؽتف ثبٌؽ(

وقتی ساختمان کنار کوه یا تپه ی قابل ریزش باشد.-5ٔطُ ٌٛؼثفؼاـی وبغتٕبٖ ٕٞىبیٝ ٚخٛؼ ؼاٌتٝ ثبٌؽ  

 

شات کریت بتنی)کابرد بیشتر مترو(شمع بندی فلزی_شمع بندی چوبی_شمع بندی :بندی _انواع شمع   

 

:سازه نگبان  



به دفترچه ازمایش خاک که درجه نرمی خاک مشخص شده است پس از پایان گودبرداری )با توجه 

میتوان متوجه شد که خاک چقدر نرمی دارد(میتوان با توجه به نرمی خاک ان منطقه طراحی سازه 

 نگهبان با توجه به متلایر و ابعاد و مشخصات ان انجام شود.

اجرای پی-35  

رند وارد میشود._بیشترین نیرو به قسمت تحتانی پی که میلگرد ها قرار دا  

میلگرد کار )قسمت زیرین پی(کششی بتن کم است به همین دلیل  فشاری ان زیاد و نیروی  _تحمل نیروی

 گذاشته میشود.

:زهکشی خاک-36  

_به منظور کنترل سطح آبهای زیر زمینی از زهکشی استفاده میکنیمراین کار توسط لوله های سطحی و 

.زیر زمینی انجام میگیرد  

خٙبغی -3ٌجىٝ ای-2 غٙؽلی-1:صّىطیاًَاع _  

 

(ثقل2(پمپاژی   1: دو مدل زهکشی  

پلی اتیلن_یو پی وی سی -:سفالی)تمپوشه(جنس لوله ها برای زهکشی  

:بهترین نمونه زهکشی سفالی میباشد زیرا اب را کامل جذب میکند.لوله های سفالی که روی ان تمبوشه

میگذارند اب از طریق سفال جذب میشود اب از اطراف سوراخ وجود دارد این لوله ها را داخل زمین 

 جمع و به جایی در بیرون هدایت میکند.

در متر می باشد.33سانتی متر و طول حداکثر آن  15تا  6 :فاصله شبکه های فرعی از همدیگر

متر بیشتر باید زمین دو قسمت تقسیم  شود. 33صورتی که از   

وبًٞ  -3افزایش مقاومت خاک -2ساختمانی در زیر زمینآزادی عمل در عملیات -1 مزایای زهکشی:

.ـ٘ٛثت قٔیٗ  

ؼـ ث١ٕی اق -2وٙتفَ ـیكي غبن ٚ خب ثٝ خبیی غبن ؼـ قیف وبغتٕبٖ-1ػلل گَدثشداسی:-خبن ثشداسی-15

ـویؽٖ ثٝ غبن وػت ٚ لبثُ ثبـٌؿاـی-3وبغتٕبٖ ٞب ایدبؼ قیفقٔیٗ  



ٔطُ -2غفپبیی وجه ثب ٘جٍی اخكا ٔیىٙیٓ-1ثشای جلَگیشی اص سیضش خبن ثِ سِ سٍش ػول هیىٌین:-

ٔطُ وتٖٛ ٞب ـا زبٜ ٔیىٙٙؽ)وٝ -3ؼـخٝ ٌٙبل اخفا ٔیىٙیٓ 1.5وتٖٛ ٞب ـا غبِی ٔیىٙٙؽ ٚ ثمیٝ ـا ثب ٌیت 

 فمٗ ثفای وبقٜ فّكی لبثُ اخفا ٔیجبٌؽ(.

دیَاس حبئل:-16  

ک و بهمن استفاده در اتوبان،مناطق کوهستانی و جاده ها برای جلوگیری از ریزش خا دیوار حائل

که  دارد  یک پاشنه ی عریض.بتنی است ان جنس  باشد و باید به پی متصل حتما  میشود.دیوار حائل

اب بیشترین چیزی است که به دیوار حائل صدمه وارد میکند و ممکن .وزن خود خاک باشدهم بهتر است 

رطوبت از لوله هایی سوراخدار است رطوبت خاک را به سمت باال منتقل کند.برای جلوگیری از انتقال 

یا پلی اتیلن باشد.دیوار حائل را -یو پی وی سی-به نام تمبوشه استفاده میکنیم.جنس تمبوشه میتواند سفال

 استفادهدرز انبساط از  در صورتی که دیوار حائل با طول زیاد مد نظر باشدقطعه قطعه می سازند و

 میکنند.

 

 

 

میلی متر است و بین این دو قطعه از وسیله  2فاصله دیوار با درز انبساط در حالت اجرایی :استاپواتر 

استفاده میشود در محل هایی که بتن ریزی قطع میشود  استاپ که جسمی پالستیکی میباشدای به نام واتر 

الزامی است. استاپاستفاده از واتر   

 

 

:کفراژیا قالب بندی  

کفراژ بخش عمده ی هزینه ی ساخت و اجرا به خود قبل از بتن ریزی در هر محل اجرا میشود و 

 اختصاص میدهد که از نوع فلزی)بهترین جنس قالب فلزی المینیوم میباشد( واجری وچوبی است

 انواع قالب به کار رفته در ساختمان:



.قالب های چوبی:سبک بوده و برای ساخت قطعات بزرگتر نسبت به قالب فلزی به کار میرود.1  

و برای ضد اب کردن ان از روغن ساخته میشود. ی مترسانت 2.5تا2ه سه ال به قطر معموال از تخت

 تراورس استفاده میشود.

.قالب اجری:قالب های اجری که به صورت تیغه های اجری اجرا شده و باید از لحاظ مکش اب کنترل 2

بودن و سرعت کار  شود برای همین روی قالب اجر را پالستیک میکشند.مزایای این قالب بندی:اقتصادی

 است.

.قالب فلزی:استحکام بیشتری داشته و به تعداد دفعات بیشتری میتوان از ان استفاده کرد.3  

:ضوغ وَثی  

ٗ.ـٚي ـیػت2.ـٚي وٛثیؽ٘ی.1ثٝ ؼٚ ـٚي ا٘دبْ ٔی ٌٛؼ:  

غِّٛب اق ایٗ ـٚي ؼـ ٌٕبَ ٚلتی ٘یبق ثٝ قٔیٗ وفت ؼاـیٓ اق ٌٕٟ وٛثی اوتفبؼٜ ٔیٍٛؼ :سٍش سیختٌی.1

ٌٛؼاَ ٞبیی ـا ٔیىٙٙؽ ٚ اقپبییٗ ؼٞب٘ٝ ٌٛؼاَ ـا ثبق تف ٔیىٙٙؽ.وف ٌٛؼاَ وٍٛـ ٚ ؼـ قیف ؼـیبٞب اوتفبؼٜ ٔیٍٛؼ.

ـا ثتٗ ٍٔف یب پبویكٌی ٔیفیك٘ؽ ٚ ـٚی اٖ ـا ٔیٍّفؼ ٔی ثٙؽ٘ؽٚ ـٚی اٖ ـا ثتٗ ـیكی ٔیىٙؽ ٚ اـتفبٞ ـا ثٝ وٙطی 

 وٝ لفاـ اوت ٘یفٚ ثٝ اٖ ٚاـؼ ٌٛؼ ثتٗ ـیكی ٔیىٙٙؽ.

اق لجُ أبؼٜ  وٝ زىً ٔبٌیٙی ٌٕٟ ٞبـاپته یب ثب ٔتف یه زبٜ ٔیىٙٙؽ  2ثٝ فبِّٝ ی  ٞف :سٍش وَثیذًی.2

  تب ثٝ یه وٙص ِبف ثفای اخفای وبـ ثفویٓ.ؼ٘ؽ ٔیىٛثٙؽ.وف

افٍبٖ اخفا ٔیىٙٙؽ.ثب ٔیٍّفؼ ٞبی )اثٍبـی فٛـْ(ا٘تٟبی ٌٕٟ ـا ثفای اتّبَ ایٗ ٌٕٟ وٛثی ٞب ثٝ پی   

ثال ثفای :ثفای قٔبٖ ٞبیی وٝ غبن غیّی ٘فْ ؼاـ٘ؽ ٚ قٔیٗ ٕٔىٗ اوت ؼـ اٖ ٔطُ ـیكي وٙؽ ٔٔٛاـؼ اوتفبؼٜ

.ثفج ٞب یب پبیٝ ٞبی ثٙب  

یه قٔیٗ ثبیؽ ثٝ ضؽی وٙؽٜ ٌٛؼ تب ثٝ وٙص وفت ثفویٓ وٝ ایٗ ضؽ وٙؽٖ قٔیٗ ؼـ ٞفودب ثٝ وشسی چیٌی:

قٔیٗ ثفویٓ تب ؼیٛاـ ٔب اق غٙف ٘ٓ وفوی زیٙی اـتفبٞ اٖ تب ضؽی اوت وٝ ثٝ وٙص ٔمؽاـ ٔتفبٚت اوت 

 وٍیؽٖ ؼـ أبٖ  ثبٌؽ



 

غبـخی ٌٛؼ. ٠ّٙفی تكییٙی ٚ  ٌفتٝ ٔی یوب٘ت 10تب8تب اـتفبٞ  ٜ وٝ ثٝ ـٚوً ضفبٜتی ؼیٛاـ اق وفاقاـ اصاسُ:

  وبغتٕب٘ی اوت

ٞبی  ِٛـت ٘ٛاـتف ٚ یب ثٝ ای پٟٗوبغتٕبٖ ؼـ ا٘ؽاقٜؼاغُ ٞبیی وبؼٜ ؼـ پٛي لف٘یكٞب ثٝ ٌىُ ؼیٛاـ :قرنیز

تب اـتفبٞ ُ ثٙب ؼـ لىٕت پبییٗ ؼیٛاـٞب ثبـیه ٚ ثی ٘مٍی اق وًٙ، زٛة ٚ یب ٞف خٙه ٔمبْٚ ؼیٍف ؼـ ؼاغ

.ٌٛؼ ٔی ّ٘توب٘تی  35تب30  

ؼـق -پی تب ثبال اخفا ٔیٍٛؼ قیفؼـق ا٘جىبٖ اق تفبٚت ایٗ ؼٚ ؼـ اخفای پی اٟ٘ب ٔیجبٌؽ.:دسص اًمطبع ٍ دسص اًجسبط

پی تب ثبال اخفا ٔیٍٛؼ. ـٚیا٘مٙبٞ اق   

ثب ّٔبِص ؼاـای غبِیت اـتدب٠ی پف ٔیٍفؼؼ تب اق ٔیكاٖ تًٙ ٞب ٚ ٘یفٚی ٞبی  ٚاـؼ ة ثٙب وبوتٝ ٚ دسص اًجسبط:

ایٕٙی وبغتٕبٖ ضفٛ ٌٛؼ.ؼـ ٔطُ ایٗ ؼـق وبغتٕبٖ ثٝ ؼٚ ٘یٕٝ وبٔال ٔدكا تمىیٓ ٌؽٜ ٚ ٞیسٍٛ٘ٝ اتّبِی 

ٚخٛؼ ٘ؽاـؼٔیبٖ وتٖٛ ٞب،تیفٞب،ٚ پی ؼـ ایٗ ٘بضیٝ   

ثٝ ٔٙٝٛـ وبًٞ ٔفثبت ٚ ٘یفٚٞبی  ٚاـؼٜ ثف ثٙب تٛوٗ وبغتٕبٖ ٞبی ٔدبٚـ پیً ثیٙی دسص اًمطبع:

ٔیٍٛؼ.پیً ثیٙی ؼـق ا٘مٙبٞ ٍٞٙبْ ٚلٛٞ قِكِٝ یب تػفیت وبغتٕبٖ ٞبی ٔدبٚـ ثىیبـ ٔفٚـی اوت. ا٘ؽاقٜ ایٗ 

تٕبٖ ٕٞىبیٝ ت١ییٗ ٔیٍٛؼ.ضؽالُ ؼـق ا٘مٙبٞ ؼـق ثب تٛخٝ ثٝ اـتفبٞ وبغتٕبٖ ٚ ٘ىجت اـتفبٞ اٖ ثٝ اـتفبٞ وبغ

 ؼـ تفاق اق ـٚی ٌبِٛؼٜ اوت.

 

(اًمطبع(                )دسص اًجسبطدسص )                                             



ؼـ ِٛـتی وٝ وٍیؽٌی ؼیٛاـ ٞب غیّی قیبؼ ثبٌؽ اٖ ـا ثٝ لىٕت ٞبی وٛزىتف تجؽیُ ٔی وٙیٓ تب اق ضفوت ٚ -

غٛـؼٌی ٚ ٌىىتٍی ؼیٛاـخٌّٛیفی وٙیٓ ثفای ایٗ وبـ اق ؼـق ا٘جىبٖ ٚ ا٘مٙبٞ اوتفبؼٜ ٔی وٙیٓ.تبة   

 هَاسد استفبدُ اص دسص اًمطبع ٍ اًجسبط

ثیٗ ؼٚ وبغتٕبٖ وٙبـ ٞٓ اغتالف اـتفبٞ قیبؼ ثبٌؽ..1  

.اغتالف اـتفبٞ ؼـ ٘جمبت ؼـ یه پالٖ ٚخٛؼ ؼاٌتٝ ثبٌؽ.2  

ّف وبغتٕبٖ اتفبق ثیبفتؽاغتالف ٚق٘ی ؼـ لىٕت ٞبی ٔػت.3  

)وبغتٕبٖ لؽیٕی اوت لفاـ اوت وبغتٕبٖ خؽیؽ ؼـ وٙبـ اٖ وبغتٝ اِطبق وبغتٕبٖ خؽیؽ ٚ لؽیٓ.اغتالف ٚ .4

 ٌٛؼ(.

 دیوارچینی:

دیوار خارجی: ؼیٛاـٞبی غبـخی یب ؼیٛاـٞبی ٕ٘ب، ٔب٘ٙؽ ؼیٛاـ ٍٔفف ثٝ ضیبٖ یب وٛزٝ ٚ غیبثبٖ ثبیىتی 

 غِّٛیبت ٚیمٜ ای ـا ؼاـا ثبٌٙؽ. خٌّٛیفی اق ٘فٛؾ ـ٘ٛثت ٚ..........اق خّٕٝ ٜٚبیف ایٗ ؼیٛاـ اوت.

لی از هم را دیوار داخلی میگوینددیوار جدا کننده ی دو فضای داخ:دیوار داخلی  

 دیوار داخلی میتواند باربر یا غیر باربر باشد.

وزن بارهای مرده و زنده را نیز تحمل میکند و آن را  ددیواری است که عالوه بر وزن خو: دیوار باربر

 منتقل می سازد.

:چه زمانی از دیوار باربر استفاده میکنیم؟نکته  

.حداقل دو طبقه روی زیرزمین داشته باشیم.1  

متر نباشد.8.ارتفاع ساختمان از سطح طبیعی خاک بیشتر از 2  

متر بیشتر نباشد.4.ارتفاع هر طبقه از 3  

سانتی متر بیشتر نباشد. 53/1ه کف همکف آن از .ساختمانی ک4  

متر بیشتر نباشد و منظور از تعریف کف تا سقف_کف تمام شده ی 4فاصله ی کف تا سقف:این فاصله از 

 هر طبقه تا زیر سقف میباشد.

ال کوچک بزرگتر مساوی باشد.⅓ .پالن ساختمان در سیستم دیوار باربر باید به صورت ال بزرگ 1  

L≥⅓l 

ن متقارن باشد..پال2  



درصد نباشد. 25.فرورفتگی و بیرون زدگی بیشتر از 3  

:در مورد پالن شکسته فرورفتگی و بیرون زدگی مجاز نمیباشد.تذکر  

 بند کشی:

. برجسته5. سروافتاده 4. گود 3. توپر 2.گونیا 1انواع بند کشی:  

 

 

سروافتاده      گود           برجسته        توپر            گونیا     

 

 

در بند کشی تو گود یا گونیا به علت متراکم شدن مالت در داخل درز آجرچینی مقاومت در برابر عوامل 

 جوی بیشتر است.

 در بندهای شیب دار و برجسته بخاطرکار زیاد هزینه باالتر است.

های افقی یا قائم آجرکاری هرزه مالت میگویند.هرزه مالت: به بند   

لغاز:به پیش آمدگی قسمتی از دیوار در محل در و پنجره گفته میشود که در اجرای آن از آجر های 

 راسته و قدری جلوتر استفاده میشود.

 تیشه داری: به تراش دادن آجر به وسیله ی تیشه یاقلم یا اره های مخصوص تیشه داری میگویند.

د:در محل تقاطع دیوارها و گوشه ها که الزم است یکی در میان قفل و بست ایجاد شود البند استفاده البن

 میشود.

الریز: زمانی که طول دیوار زیاد باشد و امکان دیوارچینی به صورت پیوسته نباشد از الریز استفاده 

در مرحله بعد اجرا کنند. ارتفاع  طول نگه میدارند تا 3/1یا  2/1میکنند از دیوار در هر ردیف به اندازه 

 الریز محدود بوده و به میزان اجرای آجر بستگی دارد.

 هشتگیر: دندانه دندانه اجرا کردن انتهای دیوار در محل اتصال دیوار را هشتگیر میگویند.

مزیت آن نسبت به الریز عدم محدودیت در ارتفاع است و اشکال ان عدم امکان پر شدن درز ها توسط 

ت است.مال  



وابندکردن ریسمان:قرار دادن اجر روی ریسمان وتراز کردن اندود سطح دلخواه را وابندکردن میگویند 

 که جهت شکم دادن دیوار وحفظ شاقول بودن دیوار انجام میگیرد.

 

نوع مالت             نوع اجر  ضخامت دیوار)حداقل(  نوع دیوار         
(1:6(ماسه سیمان)1:2:8باتارد)            ---  داخلی باربر اجر فشاری 

(1:1گچ و خاک) سانتی متر6           داخلی غیر باربر اجرسفالی 
(+باتارد1:1گچ و خاک) سانتی متر11           اجرسفالی 

سانتی متر22        باتارد+ماسه سیمان+ماسه اهک   اجرسفالی 
(1:5ماسه سیمان )            ---  خارجی اجرمرغوب 

 

 

ساندویچ پنل و -دیوار پرده ای-دیوار حائل-دیوار رابیس-دیوار تیغه ای مسلح-:دیوار گچیدیوار جدید

 سوپه پنل.

 دیوار های پرده ای یا دیوار های شیشه ای:دیوار هایی که درنمای ساختمان استفاده می شوند.

مان اندود می شود.دیوار رابیس:شبکه ای از میلگرد با تور سیمی گالوانیزه که با مالت ماسه سی  

 

 اًَاع سمف

 سمف طبق ضشثی:

تفیٗ ـٚي ثفای خٌّٛیفی اق ٘كؼیه ٚ ؼٚـ ٌؽٖ تیفٞب ؼـ َ٘ٛ ؼٞب٘ٝ، اوتفبؼٜ اق  ٞبی ٔفثی وبؼٜ ؼـ ومف .1.

ٔیّیٕتفی ثٝ  10ٞب ٚ آـٔبتٛـٞبیی ثب ضؽالُ لٙف  ٟٔبـٞب اغّت تٛوٗ تىٕٝ ٟٔبـٞبی ومفی اوت. ایٗ ٔیُ ٔیُ

ٌٛؼ ٚ ثٝ ایٗ ٚویّٝ  ٔتف ٔفثٟ اق یه ٠ؽؼ ٔفثؽـ اوتفبؼٜ ٔی 25ٌٛ٘ؽ. ثفای ضؽاوثف  ِٛـت ٔفثؽـی، اخفا ٔی

وٙٙؽ ٞب ـا ثٝ یىؽیٍف ٔتُّ ٔی تیفآٞٗ  

ؼـ ِٛـتی وٝ ؼاوت ٚخٛؼ ؼاٌتٝ ثبٌؽ ضتٕب ؼٚـ اِٛال ومف ٘بق ٔفثی ثٝ ِٛـت یىپبـزٝ ا٘دبْ ٔیٍٛؼ ِٚی .2 

تب اٖ لىٕت اق یه تىٝ خؽا ٌٛؼ.ىی اوتفبؼٜ ٔیٍٛؼ.ؼاوت اق تیف وٕ  

.٘بق ٔفثی فمٗ ؼـ اوىّت فّكی لبثُ اخفا اوت ٚ اق ؼیٛاـ ثبـثف اوتفبؼٜ ٔی ٌٛؼ.3  

اوتفبؼٜ ٔیىٙیٓ (ثب فٍبـ ٔفة ؼوت ا٘دبْ ٔیٍیفؼ )ٚ .ؼـ ٘بق ٔفثی اق اخف فٍبـی4  



تٝ ٚتٕبْ غُّ ٚ غفج ـا پف ٔیىٙؽ..ٔالت ٔٙبوت ٌر ٚغبن ٚ ٠ّت اوتفبؼٜ ایٙىٝ ٌر اقؼیبؼ ضدٓ ؼا5ٌ  

وب٘تی ٔتف ثبٌؽ. 5تب3.غیك ٘بق ٔفثی ؼـ ٞفٔتف ٔفثٟ 6  

 ١ٔبیت:

.ّٔفف ٌر قیبؼ ٚ ٔمبٚٔت وٓ ؼـ ثفاثف قِك1ِٝ  

.ؼـ اخفایبٖ ثبیؽ ؼلت قیبؼی ٌٛؼ2  

 ٔكیت:

.تطُٕ ٘یفٚی قیبؼ1  

.وبؼٜ تفیٗ ومف ٚ ؼـ اٖ ٔیتٛاٖ اق ٌٍٕیفی پّٝ اوتفبؼٜ وفؼ2  

.ٞكیٙٝ وٕتف3  

. 

 

 سقف تیرچه بلوک:



)پوتر و دال تیر و نکات اجرایی سقف تیرچه بلوک:سقف تیرچه بلوک هم فلزی و هم بتنی اجرا می شود

اگر ساختمان فلزی باشد به ان تیر اصلی گفته  ستون اصلی و تیرچه به عنوان تیر فرعی محسوب میشود(

سانت  55اگر داکت داشتیم از پوتر به فواصل  میشود ولی اگر ساختمان بتنی باشد پوتر گفته میشود.

را پر میکنیم بتن ریخته شده باید حداقل  دور ان )بلوک سفالی(استفاده کرده و با بتن ریزی و پر کننده ها

سانتی متر باشد حتما میلگرد حرارتی خواهیم  13سانت روی سقف را بگیرد.هرجا بتن ریزی بیش از  5

 داشت.

است و تیر اصلی در بتن ارمه محسوب میشود. :پوترهمان شاه تیرپوتر  

:جایی که نسبت طول به خمش کمتر باشد و بار نیروی صقلی را تحمل کند دال اجرا خواهد شد.دال  

سانتی متر می باشد.دال بتنی فقط در اسکلت بتنی اجرا  13تا  5:ضخامت دال در سقف نکات اجرایی

روی تیرچه ها را بپوشاند در صورتی که بتن ریزی بیش  سانتی متر 5میشود.بتن ریخته شده حداقل باید 

سانتی متر میلگرد حرارتی میگذاریم . برای  33سانتی متر اتفاق بیافتد روی ان را به فاصله ی  13از 

سانتی متر در جهت عمود بر تیرها استفاده  33جلوگیری از ترک خوردن بتن از میلگرد اجدار با فاصله 

با تور اجدار استفاده میشود. 8یا  6یلگرد میکنیم که اکثرا قطر م  

در سرما و :در جهت عمود بر تیر نصب می شود.برای جلوگیری از ترک خوردن بتن میلگرد حرارتی

است. 8یا 6می باشد.قطر و ابعاد ان از میلگرد اجدار گرما   

 

میلگرد اجدار    میلگرد ساده                                               

 جنس بلوک ها:سفالی بتنی پلی استایلر

بلوک های سفالی نسبت به بلوک های بتنی سبک ترند ولی در برابر فشار مقاومت بلوک های سفالی:

 کمتری از خود نشان میدهند.

 شناسایی پلی استایلن:

دچار شعله نشوداگر .زیر یک قطعه از ان را که فندک میگیریم 1  

ید نکند()گاز تول.دوده سیاه تولید نکند2  

و مانند شمع قطره قطره نچکد ان پلی استایلن میباشد در غیر این صورت یونولیت است. .جمع نشود3  

 معایب:در نازک کاری گچ به آن نمیچسبد

 در صورتی که بخواهیم با مالت گچ درگیر شود یا زیر ان را رابیتس میبندیم یا شیار ایجاد میکنیم.

ممان منفی استفشار را تحمل میکند. :نوعی میلگرد حرارتی است کهکاتسی  



ممان منفی است.:نوعی میلگرد اسست که کشش را تحمل میکندکاتا  

سیتکا  

 

کاات  

 

 سمف وبهپَصیت:

ؼـ اوىّت ٚ ٔیتٛاٖ ٌفت ٕ٘ٛ٘ٝ ٔؽـٖ اٖ اوت  اق ٘ٝف تفویٕی ٌجیٝ ثٝ ٘بق ٔفثی ٔیجبٌؽومف وبٔپٛقیت: 

ٚ تفویجی اق ثتٗ ٚ فّك اوت ایفب ٔیىٙؽ. فّكی لبثُ اخفا اوت ٚ ِفطٝ ی فّكی ٘مً لبِت ـا  

آخؽاـ اوت.اٌف القْ ٌؽ ـٚی آٖ ـا ثب ثتٗ پف ٔیىٙیٓ.  18ٔیٍّفؼٞبی ٔٛـؼ اوتفبؼٜ ؼـ ایٗ وبقٜ ٔیٍّفؼ تٗ 

ثتٗ ٘یفٚی فٍبـی ٔیٍّفؼٞب ؼاغُ ٘بٚؼا٘ی خٛي ٔی غٛـ٘ؽ تب اـتجبٖ ثیٗ ومف ثتٙی ٚ تیف آٞٗ ـا ثفلفاـ وٙٙؽ.

غٍٕی ـا تطُٕ ٔیىٙؽ. ٚٔیٍّفؼ ٘یفٚی وٍٍی ٚ  

.ی ٕ٘فٜ ثبال ٚ ٌفاٖ لیٕت تیف آٞٗ ٞباوتفبؼٜ اق -3.وػت .لبِت ثٙؽی-2ی وػت اخفا-١ٔ1بیت:   

پفٚلٜ ٞبی ثفای  -3لفاـ ٔیٍیفؼ ثفج ٞبی ثّٙؽ ٔٛـؼ اوتفبؼٜؼـ -2ـا پًٌٛ ٔیؽٞؽ ؼٞب٘ٝ ٞبی ثكـي  -1ٔكایب: 

.ٚ ضىبن اوتفبؼٜ ؼاـؼ ٟٔٓ  

ؼاَ ثتٙی ثفای اوىّت ثتٙی اوتفبؼٜ ٔیٍٛؼ ِٚی ومف وبٔپٛقیت ؼـ اوىّت فّكی فشق دال ثتٌی ٍ وبهپَصیت:

 ٔٛـؼ اوتفبؼٜ لفاـ ٔیٍیفؼ

 چٌذ ًىتِ دس هَسد اجشای ثتي دس ثتي سیضی سبختوبى:

ؼـخٝ  5.)ؼـ ضبَ ضبٔف أىبٖ ؼاـؼ قیف  ؼـخٝ ثتٗ ـیكی ٕٔٙٛٞ ٔی ثبٌؽ. 42ؼـخٝ ٚ ثبالی  10.ؼـ ؼٔبی قیف 1 

٘دبْ ٌٛؼ ِٚی ثبیؽ ٌفایٗ ٠ُٕ اٚـی ثتٗ ضتٕب ٔطیب ثبٌؽ ؼـ غیف ایٗ ِٛـت ثتٗ لبثُ تبییؽ ٘یك ثتٗ ـیكی ا

 ٘یىت(



ـ ثبؼ ٌؽیؽ ٚ ٔىبٖ ٞبیی وٝ ٌفؼ ٚ غجبـ قیبؼ اوت زٖٛ ٌفؼ ٚ ٠جبـ ٞٛا ثب٠ث پٛوی ثتٗ ٔی ٌٛؼ ثتٗ ـیكی .ؼ2

اوت. ٕٔٙٛٞ  

تٗ غٛة ٠ُٕ ثیبیؽ ٚ ٔؽ یع ٔیفیكیٓ تب ثٓ ؼاغُ اة ثتٗ .ؼـ ٞٛای غیّی ٌفْ اٌف ٔدجٛـ ثٝ ثتٗ ـیكی ٌؽی3

 ثتٗ ـا ؼیفٌیف وٙؽ.

 

 سمف وبرة:

. آٌٛوتیت 3.ثٝ ٔٙٝٛـ وٓ وفؼٖ اتالف ضفاـتی 2.ومفی اوت وٝ ثٝ ٔٙٝٛـ وٓ وفؼٖ اـتفبٞ 1ومف وبؾة:

 وبقی

 اًَاع سمف وبرة

زٛثی:ثیٍتف ؼـ وبِٗ ٞبی وٙففا٘ه ٚ ٕٞبیً ٞبیی وٝ ٠بیك ِؽا ٚ ایدبؼ پمٚان ٔٛـؼ ٘ٝف ٔی ثبٌؽ اوتفبؼٜ  .1:

 ٔی ٌٛؼ.

 ٠ّت:زٖٛ زٛة غبِیت ٔیفایی ِؽا ـا ؼاـؼ.

. آِٛٔیٙیٛٔی:ؼٚ ٘ٛٞ اوت. ـأپب ٚ تبی2ُ  

وب٘تی ٔتف اوت. 10-12فبِّٝ ی ٞف پب٘ر   

.آوٛوتیه:خٙىی اق تفویت زٛة پٙجٝ ؼاـؼ.3  

ثب ؼیتُ ٍٔػُ وبغتٝ ٔی ٌٛؼ ثفای وبغت آٖ اثتؽا ومف  60ؼـ60.پی ٚی وی ٚ فبیجف ٌالن:اق تبیُ ٞبی 4 

 ـاٌبوی وٍی ٔیىٙٙؽ ٚ ؼـ ٟ٘بیت تبیُ ٞب ـا ؼـ ٔطُ خب ٔیك٘ٙؽ.

.ٌسی یب ـاثیته:وٝ ایٗ ٔؽَ ثؽتفیٗ ٘ٛٞ ومف وبؾة اوت زٖٛ لبثُ ثبقثیٙی ٘یىت ٚ ثبق ٕ٘یٍٛؼ وٍٙیٗ 5

ومف یىپبـزٝ اوت ؼـ ٘تیدٝ ثٝ ثبـ ٔفؼٜ ی وبغتٕبٖ أبفٝ ٔیىٙؽ. اوت ٚ غٛؼ یه  

 ٔكایب: اـقاٖ اوت. لبثُ ففْ ؼٞی اوت ٚ زٖٛ اق خٙه ٌر اوت آوٛوتیه اوت.

اٖ اق ـٚي تؿوف:ؼـ ِٛـتی وٝ ومف ـاثیته اوتفبؼٜ ٘ىٙیٓ ٚ ثٝ اخفای ٘فاضی ؼـ ومف ٘یبق ؼاٌتٝ ثبٌیٓ. ٔیتٛ

بؼـی ٚ.... ٘یك اوتفبؼٜ وفؼ.وٙبف ز ٞبی ؼیٍفی زٖٛ ثبـٔیىَٛ  



اوتفبؼٜ ٔی ٌٛؼ ث١ٕی اق  60ؼـ  ١60بؼ ومفی ؼاـیٓ اق تٕبْ ٔؽَ ٞب ثب اث ٝ ٘یبق ثٝ زفا٢و:ؼـ ٔىبٖ ٞبیی 2تؿوف

 ومف ٞب ٘یك ٔثُ ثبـیىَٛ اق ٘ٛـ پفؼاقی پٍت غٛؼ ومف اوتفبؼٜ ٔیٍفؼؼ.

:دال ثتٌی  

ثب ایٗ تفبٚت وٝ ٚلتی قیف ومف ـا اخفا ٔیىٙٙؽ  مب ٔثُ وبٔپٛقیت اوتفمٗ ؼـ اوىّت ثتٙی اخفا ٔیٍٛؼ ؼلی

 لبِت ـا ١ٔىٛن ٔی ثٙؽ٘ؽ.

ففق ؼاَ ثتٙی ٚ وبٔپٛقیت:ؼاَ ثتٙی ثفای اوىّت ثتٙی لبثُ اخفا اوت ِٚی ومف وبٔپٛقیت ثفای ومف ٞبی 

لبثُ اخفا اوت. ی ٚ ثتٙیفّك  

 ضٌبسبیی هبسِ هٌبست ثشای ثتي:

.غبن ـن ثبٌؽ.ٔبوٝ ضتٕب ثبیؽ ٌىتٝ ٌؽٜ ثبٌؽ ٚ فبلؽ 1  

ـا ؼاغُ ٔبوٝ لفاـ ٔی ؼٞیٓ ٚ اٌف ٔبوٝ ثٝ ؼوت ٘سىجؽ ٔٙبوت ٚ ؼـ غیف ایٗ ِٛـت ٔبوٝ ـن  .ؼوتٕب2ٖ

 ؼاـؼ.

.ـا ؼاغُ اة ٔیفیكیٓ اٌف ٌُ ٚ الی ؼاٌت ٌٗ ٚ ٔبوٝ تٕیكی ٘یىت .ٌٗ یب ٔبو3ٝ  

 

 ًىبت هْن دسثبسُ ی اسهبتَس ّبی دال ثتٌی:

ثبٌؽ. .اـٔبتٛـ ٞبـا زه ٔیىٙیٓ قً٘ ٘كؼ1ٜ  

.ت١ؽاؼ اـٔبتٛـ ٞبـا ٔیٍٕبـیٓ ؼـوت ثبٌؽ.2  

.ثٝ ٌىُ ؼـوت ثٟٓ ؼیٍف ثبفتٝ ٌؽٜ ثبٌؽ.3  

ا٘دبْ ٌیفؼ.)تبقٌی ثتٗ( قٔبیً اوّٕپ ثتٗ .ضتٕب لجُ اق ثتٗ ـیكی آ4  

اوّٕپ ثتٗ ـیكی:اقٔبیً تبقٌی ثتٗ. ثفای ایٗ وبـ ثتٗ ـا ؼـ ٜفف ٔػفٚ٘ی ٌىُ ـیػتٝ ثب ٔیٍّفؼ ثٟٓ 

ٜ ـٚی وف غٛؼي غفاة ٔیٍٛؼ ٚ پبییٗ ٔیفیكؼ .ثتٗ تبقٔیك٘یٓ.  

تفبٚت ٚ اغتالف اـتفبٞ اِٚیٝ تب اـتفبٞ پبییٗ أؽٜ ؼـ ٔػفٖٚ ٠ؽؼی ـا ٍ٘بٖ ٔیؽٞؽ.٠ؽؼ ـا ؼـ خؽَٚ وٙتفَ 

 ٔیىٙیٓ اٌف ٠ؽؼ ؼـ خؽَٚ ٚخٛؼ ؼاٌت ی١ٙی ثتٗ ثتٗ ٔٙبوجی اوت.

 ًىبت هْن دس تیش ٍ ٍسق:



ـا   ٖ ٔؽ ٘ٝف ثبٌؽ ثبیؽ تیف ٚ ٚـقؽ ؼـ ِٛـتی وٝ اـتفب٠ی ثیٍتف اق آٌٔی ثب 2/4ضؽاوثف اـتفبٞ یه ٠ؽؼ تیف  

ؼٞیٓ ٚ ؼـ ِٛـت ِكْٚ اق ٘جٍی ٚ ِسه اوتفبؼٜ ٔیٍٛؼ خٛي   

:ففلی ثیٗ ایٗ ؼٚ ٚخٛؼ ٘ؽاـؼ ٞف ؼٚ ثفای ُِٚ وفؼٖ ثیه پّیت ثٝ وفوی زیٙی ٔی فشق ثتي ثلت ٍ اًىشثلت

 ثبٌؽ.

ؼـ ِٛـت لٟٙ ثتٗ ـیكی ثٝ ٞف ؼِیُ ثفای اؼأٝ ثتٗ ـیكی ثبیؽ ثٝ ِٛـت یىپبـزٝ ا٘دبْ ٌٛؼ اسهبتَس اًتظبس:

ٚ اؼأٝ ی ثتٗ ـیكی ا٘دبْ  وف ٔیٍّفؼ ٞبـا اق ثتٗ ثیفٖٚ ٔیٍؿاـیٓ.تب ؼـ ِٛـت اؼأٝ ٔیٍّفؼ ٞب ثٝ اٖ ثبفتٝ وبـ

 ٌٛؼ.

 دسة ٍ پٌجش:

وی .یٛ پی ٚی4. آٞٙی 3.زٛثی 2.آِٛٔیٙیٛٔی 1 :اص لحبظ جٌس  

وجه تفیٗ پٙدفٜ آِٛٔیٙیٛٔی ٔیجبٌؽ ٚ یٛ پی ٚی وی ؼـ ٕٔٗ وجه ثٛؼٖ ٠بیك ضفاـتی ٘یك ٔیجبٌؽ.لجُ اق 

ٚخٛؼ ؼاٌت وٝ غیّی تفؼ ٚ ٌىٙٙؽٜ ثٛؼ٘ؽ أب غبِیت وی پٙدفٜ ٞبی یٛ پی ٚی وی پٙدفٜ ٞبی پی ٚی 

ؼـ ثفاثف وفٔب ٚ ٌفٔب ؼـق ثبق  پالوتیىی قیبؼی ؼاٌتٙؽ أب یٛ پی ٚی وی غبِیت پالوتیىی ٘ؽاـؼ ثٝ ٕٞیٗ ؼِیُ

 ٔیىٙؽ.

 

:ثىیبـ ـایح اوت ٚ ثفای ایدبؼ ٔمبٚٔت ؼـ ثفاثف ٘یفٚ ٞبی وٍٍی ٚ فٍبـی اوتفبؼٜ ٔیٍٛؼ وٝ ًؼل دسگبُ ثتٌی

 ثفای اوتمبٔت ؼـ ثفاثف ٘یفٚی وٍٍی اق ٔیٍّفؼ ٞبی فٛالؼی ؼـ لىٕت تطتب٘ی اوتفبؼٜ ٔیٍٛؼ.

ؼـ لؽیٓ اوتفبؼٜ ٔیٍؽ ٚ ثٝ ؼِیُ ٠ؽْ ٔمبٚٔت ؼـ ثفاثف آتً وٛقی ٚ  یٗ ١ُ٘ ؼـٌبٜ ثیٍتفا:اقًؼل دسگبُ چَثی

 پٛویؽٌی وٕتف اوتفبؼٜ ٔیٍٛؼ. ثیٍتف اق زٛة زٟبـ تفاي ٚ ـٚی آٖ اق یه ؼیٛاـ ٘یٓ آخف ثب لٛن اخفا ٔیٍٛؼ.

وب٘تی ٔتف  5/3.ثٝ ٔٙٝٛـ ٔطبفٝت ٔیٍّفؼٞب ؼـ ثفاثف غٛـؼٌی ٚ آتً وٛقی اق وبٚـ ثتٙی ثٝ لٙف 1٘ىبت:

ؼـخٝ قؼٜ ٔیٍٛؼ.90. ثٝ ٔٙٝٛـ زىجٙؽٌی ٚ ؼـٌیفی ثیٍتف آـٔبتٛـٞب ؼـ ا٘تٟب غٓ 2اوتفبؼٜ ٔیٍٛؼ.  

.ؼـ وبغتٕبٖ ٞب ثب ّٔبِص ثٙبیی ثٟتف اوت اق ١ُ٘ ؼـٌبٜ پیً وبغتٝ اوتفبؼٜ ٌٛؼ وٝ ٔكایبی آٖ ٌبُٔ وف٠ت 3

 اخفا ویفیت ثٟتف ثٝ ِففٝ التّبؼی ٚ ِؽٔٝ ٘كؼٖ ثٝ ٕ٘بی وبغتٕبٖ اوت.

 12وب٘تی ٔتف ٚ اـتفبٞ ١ُ٘ ؼـٌبٜ تبث١ی اق اـتفبٞ اخف زیٙی یب ضؽال25ٌُیف ؼاـی ١ُ٘ ؼـٌبٜ ـٚی ؼیٛاـٞب َ٘ٛ 

 وب٘تی ٔتف اوت.



. 3. اوتفبؼٜ اق قیف وفی فّكی یب ثتٙی 2وب٘تی ٔتف 25. َ٘ٛ ٌیفؼاـی 1:ًىبت هْن دس هَسدًؼل دس گبُ فلضی

تیف آٞٗ وف٘ح ٌٛؼ. .پ4ًٌٛاوتفبؼٜ اق ؼٚ ٠ؽؼ تیفآٞٗ  ثب ٠فْ ٘یٓ آخف  

.پیٛت5وٍّٙی _.ِٛالیی4.وٍٛیی 3.وٍّٙی 2.ِٛالیی 1:ًَاع پٌجشُ اص لحبظ ثبصضَا  

ِِٛیی فٕبی قیبؼی ـا اٌغبَ ٔیىٙؽ._  

وٍّٙی ثفای وفٚیه ٞب اوتفبؼٜ ٔیٍٛؼ._  

وٍٛیی ٞٛا ثٙؽ ٔٙبوجی اوت._  

وٍّٙی قیف ٔد٠ٕٛٝ یٛ پی ٚی وی اوت._ِٛالیی-  

ٔیسفغؽ.پیٛت اق ٚوٗ ثبق ٔیٍٛؼ ٚ _  

 ًىبت هْن دس هَسد سٌگ ّبی سبختوبًی:

 وًٙ الٌٝ:وًٙ ٞبی ثؽٖٚ ٌىُ أب ٔفتت ثفای ثّٛوبل وف ٚ ؼیٛاـ زیٙی ٚ وف وبقی ٚ...

 وًٙ پالن:وًٙ ٞبی وبة غٛـؼٜ ای وٝ ثفای وف پٙدفٜ ٚ وف پّٝ ؼـ وبغتٕبٖ اوتفبؼٜ ٔی ٌٛؼ.

ٌٌٛٝ تمىیٓ ٔی ٌٛ٘ؽ.ؼوتٝ ٌفؼ ٌٌٛٝ ٚ تیك  2وًٙ ٞبی الٌٝ ثفاوبن ا٘ؽاقٜ ثٝ   

 وًٙ ٞبی پالن ثفای وف وبقی وف پٙدفٜ وف پّٝ لف٘یك اقاـٜ ؼـپٛي ٕ٘ب ٚ ...اوتفبؼٜ ٔی ٌٛؼ.

 وف پٙدفٜ:ثفای ٔطبفٝت اق ٚـٚؼ ـ٘ٛثت اق غبـج وبغتٕبٖ ثٝ ؼاغُ اوتفبؼٜ ٔی ٌٛؼ.

فبٚت ٔثُ وًٙ ٚ ٚـق ٌیت اٖ ٘یٓ ؼـِؽ ـٚ ثٝ ثیفٖٚ ثبٌؽ ٚ ؼـ وبغت اٖ اق ؼیتیُ ٞبی ٔتفبٚت ٚ ّٔبِص ٔت

 ٞبی ٌبِٛا٘یكٜ ؼـ ث١ٕی ٞب ٔٛـؼ اوتفبؼٜ لفاـ ٔیٍیفؼ.

وب٘ت ٔی ثبٌؽ ٚ ا٘ؽاقٜ ٠فْ وف  4ؼـِؽی ـٚ ثٝ پبییٗ ؼاٌتٝ ثبٌؽ ٔػبٔت وف پّٝ ٞب  3.5وف پّٝ:ثبیؽ ٌیت 

ؼـ ٘ٝف ٌففتٝ ٔی ٌٛؼ. 30تب  28پّٝ ثیٗ   

شق لشًیض ٍ اصاسُ چیست؟ف  

اـٜ ثفای فٕبی غبـخی ..لف٘یك ثفای فٕبی ؼاغّی ٚ اق1  

اوت.  30تب 25ٚ اـتفبٞ اقـٜ ثیٗ  10تب  8.اـتفبٞ لف٘یك ثیٗ 2  



ثٝ خك ؼـ ٔٛاـؼی وٝ ثب اة ٔىتمیٓ ؼـ اـتجبٖ اوت ثٝ ٠بیك وبـی ٘یبق ٘ؽاـؼ أب اقاـٜ ثفای  لف٘یك.٠بیك ٞبی 3

 خٌّٛیفی اق ٘فٛؾ اة ثٝ پی ضتٕب ثبیؽ اة ثٙؽی )٠بیك وبـی( ٌٛؼ.

ٛي ضتٕب ثٝ وٕت ثبْ وبغتٕبٖ اوت.ؼـپٛي ـٚی خبٖ پٙبٜ لفاـ ٌففتٝ ٚ اق ٘فٛؾ اة ثٝ ؼیٛاـٜ ؼـپٛي:ویت ؼـپ

 ی خبٖ پٙبٜ خٌّٛیفی ٔی وٙؽ.ٌیت اٖ ثٝ وٕت ثبْ اوت.

ؼـِؽ اوت. 5تب 3.5لٙف وًٙ پالن ؼـپٛي   

ٔی ٌٛیٙؽ وتپالٙؽ قً٘ قؼایی تٛوٗ ٌٗ پبٌی ثب وف٠ت ٚ ٞٛا ثٝ وٕت خٙه قً٘ قؼٜ ـا و: ستپالٌذ س  

 ؼـ ِٛـتی وٝ ٠ٕك قً٘ قؼٌی قیبؼ ثبٌؽ اٖ ـا ثب ففزٝ ویٕی یب وٕجبؼٜ ٔی تفاٌٙؽ.

پیً اق ّ٘ت وًٙ، ٌیبـٞبیی ـا ثٝ وٕه ؼوتٍبٜ ففق ثف ـٚی ِجٝ ٞبی وًٙ ایدبؼ وفؼٜ ٚ وپه  اسىَح:

لفاـ ٌففتٗ ایٗ ؼٞٙؽ؛ ثؽیٗ تفتیت ثب  ویٕٟبی ٌبِٛا٘یكٜ ـا ثّٛـت ٔفثؽـی اق ٌیبـٞبی ایدبؼ ٌؽٜ ٠جٛـ ٔی

ویٕٟب ؼـ ؼٚغبة ـیػتٝ ٌؽٜ ؼـ پٍت وًٙ، اتّبَ ٔمبٚٔتفی ٔیبٖ وًٙ ٚ ؼیٛاـ ایدبؼ ٔی ٌٛؼ.   

 اسىَح.

ؼیٛاـیىت وٝ ثٝ ِٛـت ٔىتمُ اق وبغتٕبٖ ٠ُٕ ٔی وٙؽ ثٝ پی ُِٚ ٘یىت ٚ ٞیر تىیٝ ٌبٞی :جبى پٌبُ

 ٘ؽاـؼ.ایٗ لىٕت اق وبغتٕبٖ ؼـ ثفاثف قِكِٝ ٔمبْٚ ٘یىت.

وب٘تی ٔتف ثبٌؽ  20وب٘تی ٔتف اوت اٌف 50وب٘تی ٔتف ثبٌؽ ضؽاوثف اـتفبٞ اٖ  10 خبٖ پٙبٜ ٔػبٔت ؼیٛاـاٌف 

خبٖ پٙبٜ ثبیؽ تٛوٗ ٠ٙبِف افمی ٚ لبئٓ فٛالؼی یب ثتٗ وب٘تی ٔتف ؼـ ٘ٝف ٌففتٝ ٔیٍٛؼ . 90اٖ ضؽاوثف اـتفبٞ 

 ٔىّص ٍٟ٘ؽاـی ٌؽٜ ٚ ؼـ وف ثبْ یب ثبِىٗ ٌیفؼاـی ٌٛؼ.

ٔتف اق وف ثبْ ثبٌؽ.ؼـ ِٛـتی وٝ اق ای ٔمؽاـ تدبٚق وٙؽ ثبیؽ ثٝ  1.5ـتفبٞ اٟ٘ب ٘جبیؽ ثّٙؽتف اق ادٍدوص ّب:

تمٛیت ٌٛؼ ٚ ؼـ وف ثبْ ٌیفؼاـ ٌٛ٘ؽ.ٚویّٝ ٠ٙبِف لبئٓ فٛالؼی یب ثتٗ ٔىّص   

مقاومت در برابر زلزله: 4022ائین نامه    

دا با انواع ساختمان از به حداقل برسانیم ابتبرای اینکه ایستایی ساختمان در برابر زلزله های شدید را 

 لحاظ درجه اهمیت اشنا شده و سپس نکاتی در رابطه با ان بیان میکنیم.



 99سال بیشتر باشد در وقوع زلزله احتمال ریزشی بیشتر از  53عمر مفید ساختمان در صورتی که از 

 درصد خواهد داشت.

ن های بتن مسلح_فوالدی_چوبی و ساختمانهای مصالح این ائین نامه در اجرای ساختما :دحدود کاربر

 بنایی است.

:ساختمانهایی که شامل این آئین نامه نمی شوند  

.ساختمانهای خاص مانند پل ها_اسکله ها_سازه های دریایی و نیروگاه های هسته ای.1  

.بناهای سنتی که با گل و خشت ساخته می شوند.2  

:مالحظات ژئوتکنیک  

.زمین سابقه 2نزدیک گسل نباشد.ساختمان .1مالحظات ژئوتکنیکی باید رعایت شود: نکاتی که در مورد

.زمین از نوع روانگرایی نشست زیاد 4درصد بیشتر نباشد.13.شیب زمین از 3ی رانش نداشته باشد.

 لغزش زمین یا سنگریزه نباشد.

مقابله با این پدیده گسترش در زمین هایی که مستعد روانگرایی باشند احتمال ناپایداری زیاد است.برای 

 جانبی و کاهش ظرفیت باربری شالوده باید مورد بررسی قرار گیرد.

 زمین هایی که از نوع خاص که ماسه ای هستند زمین های روانگرا محسوب می شوند.

.ساختمانهایی که در دامنه کوه یا باال یا پایین شیب باشند در صورتی که نیاز به خاکبرداری یا خاک 5

ی داشته باشند باید از لحاظ ژئوتکنیکی بررسی می شوند.ریز  

 نکته مهم:

 شالوده های ساختمان باید حداقل مقدور روی سطح افقی ساخته شوند.

 مالحظات معماری:

.برای حذف یا کاهش خسارت های ناشی از ضربه های ساختمانهای مجاور به هم باید درز انقطاع در 1

 نظر گرفته شود.

ساختمان حداقل مقدور ساده و متقارن باشد.یعنی پیش امدگی و فرو رفتگی نداشته باشدو .پالن معماری 2

 پالن نامتقارن ارتفاع زیادی نداشته باشد.

متر خوداری شود. 1.5.از احداث کنسول یا طره بزرگتر از 3  

.از ایجاد بازشوهای بزرگ مجاورهم در کف خوداری شود.4  

تاسیسات روی طره ها خوداری شود..از قرار دادن اجزا ساختمانی یا 5  

.به کارگیری مصالح مناسب با مقاومت زیاد و شکل پذیری مناسب استفاده شود.6  

.از ایجاد اختالف سطح های متفاوت در کف حداقل المقدور خوداری شود.7  



.از کاهش و افزایش مساحت در طبقات مختلف خوداری شود.یعنی جرم طبقات مختلف تقریبا یکسان 8

.باشد  

نکته مهم:کلیه عناصر باربر در ساختمان باید به نحوی مناسب و به هم پیوسته باشد که در زمان زلزله به 

طور یکپارچه عمل کند.به طوری که بتوان به صورت یک دیافراگم نیروهای ناشی از زلزله را به 

 عناصر باربر جانبی منتقل کند.

ارتفاع ان ارتفاع از روی تراز پایه می  133/1برابر نکته مهم:حداقل عرض درز انقطاع در هر طبقه 

 باشد.فاصله درز انقطاع را می توان با مصالح کم مقاومت در برابر زلزله به نحوی مناسب پر کرد.

 گروه بندی ساختمان ها:

 گروه بندی ساختمان از نظر اهمیت:

.ساختمان با اهمیت خیلی زیاد1  

و به انها نیاز  باید از آنها بهره برداری کنیمساختمان هایی که در صورت وقوع زلزله 

ش نشانی_مراکز تاسیسات ابرسانی_برق رسانی_فرودگاه مراکزات.مانند:بیمارستان ها_درمانگاه_داریم

راکز  کمک رسانی.مها_مراکز مخابرات_رادیو و تلوزیون_تاسیسات انتظامی_  

.ساختمان با اهمیت زیاد2  

هایی که خرابی ان ها موجب تلفات زیاد می شود .ساختمان 1شامل سه دسته می باشد:

استادیوم ها_سینما و تئاتر_سالن اجتماعات_فروشگاه های بزرگ_ترمینال های مساجد_مانند:مدارس_

نفر جمعیت داشته باشند.333مسافر  بری_یا هر فضای سرپوشیده ای که بیشتر از   

 از دست رفتن ثروت ملی شود()سبب .ساختمان هایی که خرابی ان ها موجب خسارات ملی شود2

با  ومدارک ملی ویا اثار مراکز نگهداری اسناد به طور کلیمانند:موزه ها_اثار باستانی_کتابخانه ها و

.ارزش  

که خرابی ان ها باعث ایجاد الودگی در محیط زیست یا اتش سوزی  .ساختمان ها و تاسیسات صنعتی3

سوخت_مراکز گاز رسانی. هایانبار-های وسیع می شود مانند:پاالیشگاه ها  

ساختمان هایی با اهمیت متوسط.3  

ی چند ساختمان هایی که جزو دو دسته باال نباشند مانند:مسکونی_اداری_تجاری_هتل ها_پارکینگ ها

_انبار ها_کارگاه ها و ساختمان های صنعتی.طبقه  

ساختمان های با اهمیت کم.4  

 شمال دو دسته زیر است:

ساختمان هایی که در اثر زلزله تلفات کمی به جای بگذارند مانند:انبارهای کشاورزی_سالن های -1

سال کمتر باشد. 2ساختمان های موقتی که مدت بهره برداری از انها از  -2مرغداری   



 گشٍُ ثٌذی سبختوبى ّب ثش حست ضىل:

. ٘ب2ٓٝٙٔ. ٔٙٝٓ 1ٌفٜٚ ثٙؽی وبغتٕبٖ ثف اوبن ٌىُ:  

سبختوبى ّبی هٌظن:هطخصبت   

ایٗ اوت وٝ وبغتٕبٖ ٔمبٚٔت القْ ؼـ ثفاثف قِكِٝ ـا ؼاٌتٝ ثبٌؽ. ٖٔٙٝٓ ٌف :ؼـ پالٖهٌظن ثَدى دس پالى  

 25 پالٖ ا٘ؽاقٜ اٖ اق ٚـفتٍی ؼـ ففیب  پیً أؽٌی ؼـ ِٛـت ٚخٛؼ ٔتمبـٖ ثبٌؽ ٚپالٖ وبغتٕبٖ ؼاـای ٌىُ -

 ؼـِؽ َ٘ٛ وبغتٕبٖ وٕتف ثبٌؽ.

ؼـِؽ ث١ؽ اٖ ثیٍتف ٘جبٌؽ.20ٚ ٔفوك وػتی وبغتٕبٖ اق فبِّٝ ٔفوك خفْ -  

ثٝ وبغتٕبٖ ٞبیی ٌفتٝ ٔیٍٛؼ وٝ فبلؽ ٚیمٌی ٞبی وبغتٕبٖ ٔٙٝٓ ثٛؼٜ ٚ هطخصبت سبختوبى ّبی ًبهٌظن:

 ثبیؽ تمٛیت ثیٍتفی ٌٛؼ.

                                       
اِف(پیً أؽٌی ؼـ أتؽاؼ َ٘ٛ وبغتٕبٖ    ة(پیً أؽٌی ؼـ أتؽاؼ ٠فْ وبغتٕب   تمىیٓ وبغتٕبٖ ثٝ ل١ٙبت ٔٙبوت ثب ایدبؼ ؼـق ا٘مٙبٞ  

اث١بؼ پیً أؽٌی ؼـ پالٖ وبغتٕبٖ                                                                              

:گشٍُ هیجبضذ( 4گشٍُ ثٌذی سبختوبى ّب ثش حست سیستن سبصُ ای)  

.ثبـ خب٘جی2.ثبـ لبئٓ 1:دیَاسّبی ثبثشسیستن .1  

ؼیٛاـ ثبـثٙؽ یب لبة ٟٔبـ ثٙؽثبس لبئن:  

ثٙؽـ :ؼیٛاـ ثفٌی یب لبة ٟٔبثبس جبًجی  

.ثبـ خب٘جی2.ثبـ لبئٓ 1:سیستن لبة سبختوبًی سبدُ.2  

:تٛوٗ لبة ٞبی وبغتٕب٘ی یب اتّبالت وبؼٜ ٟٔبـ ٔی ٌٛؼثبس لبئن  



ـ ثٙؽ ٟٔبـ ٔی ٌٛؼتٛوٗ ؼیٛاـ ثفٌی یب لبة ٟٔبثبس جبًجی:  

.ثبـ خب٘جی2.ثبـ لبئٓ.1:سیستن لبة خوطی.3  

ؼاَ ثتٙی          .تیفز2ٝ.وبٔپٛقیت         تیف ٚ وت1ٖٛ.تٛوٗ لبة وبغتٕبٖ:ثبس لبئن:  

                          تٛوٗ لبة غٍٕی ثبس جبًجی: 

.ثبـ خب٘جی2.ثبـلبئٓ 1:سیستن ّبی دٍگبًِ یب تشویجی.4  

تٛوٗ لبة ٞبی وبغتٕب٘یثبس لبئن:  

تٛوٗ ؼیٛاـ ثفٌی یب لبة ٟٔبـثٙؽثبس جبًجی:  

٠ّت:تٕبْ ٘یفٚی وبغتٕبٖ ـٚی خفْ وبغتٕبٖ ٚاـؼ ٔی ٌٛؼ ٚ ٔمبٚٔت وبغتٕبٖ ؼـ ثفاثف ضفوت ـٚی ٔفوك 

وػتی وبغتٕبٖ ٚاـؼ ٔی ٌٛؼ ٞف زٝ ایٗ ؼٚ ٔفوك اق ٞٓ ؼٚـ ثٍٛ٘ؽ اضتٕبَ زفغً یب پیسً وبغتٕبٖ ثیٍتف 

تٝ ٟٔٓ ؼـ ایٗ ّٔٙت ایٙىٝ وٙص ثبقٌٛٞب اق پٙدبٜ ؼـِؽ وُ ؼیبففآٌ وبغتٕبٖ ثیٍتف ٘جبٌؽ.ٔی ٌٛؼ.٘ى  

ؼـِؽ وٕتف ٘جبٌؽ ی١ٙی ایٙىٝ ثبؼثٙؽ ٞب  150تب 50:وػتی ؼیبففآٌ ٞف ٘جمٝ ٘ىجت ثٝ ٘جمٝ ی ٔدبٚـ اق 2٘ىتٝ 

ٔمبْٚ ثبٌؽ. ؼـ یه ٘فف ت١جیٝ ٌٛؼ تب وبغتٕبٖ ٔثُ یه ثبوه ٠ُٕ وٙؽ ٚ ؼـ ثفاثف ٘یفٚی قِكِٝ  

:ؼـ ِٛـتی وٝ ؼـ وبغتٕبٖ ٚیؽ ؼاٌتٝ ثبٌیٓ ثبیؽ اٖ ـا ؼـ خبیی ٘فاضی وٙیٓ وٝ ٘جی١ت وبغتٕبٖ ـا اق 3٘ىتٝ

 ثیٗ ٘جفؼ.

ؼـِؽ ثیٍتف ثبٌؽ ثٝ اٖ ٘جمٝ ٘فْ ٔیٍٛیٙؽ وٝ ثفای اق ثیٗ  70:اٌف وػتی خب٘جی ؼـ ٞف ٘جمٝ اق طجمِ ی ًشم

)٘جمٝ ٘فْ ٘جمٝ ای اوت وٝ ؼـ ٍٞٙبْ قِكِٝ قٚؼتف تػفیت ٔیٍٛؼ(.ثفؼٖ اٖ اـتفبٞ ومف ـا وٛتبٜ تف ٔی وٙٙؽ  

٘فی تئبتف ؼـ ِٛـتی وٝ ؼـ ٘جمبت ثبالتف ٘فاضی ٌٛؼ ثبیؽ ٔٛاـؼ آ:ؼـ ٘فاضی دس هَسد طشاحی اهفی تئبتش ًىتِ

:قیف ـ٠بیت ٌٛؼ  

.اوب٘ىٛـ ٘ٛـی ٘فاضی ٌٛؼ وٝ ؼـ ٔٛالٟ غٙف ثٝ ضدٓ غفٚخی خٛاة ؼٞؽ.1  

وبغتٕبٖ ؼـ ثبال لفاـ ٔیٍیفؼ اق ِطبٚ تمٛیت تیف ٚ وتٖٛ ٞب ٚ تٛقیٟ ثبـ ثبیؽ وبـٞبی القْ ا٘دبْ .زٖٛ وٍٙیٙی 2

 ٌیفؼ.

 ٘ىتٝ ثىیبـ ٟٔٓ ؼـ ٘فاضی ایٗ ٘ٛٞ پالٖ ایٙىٝ تػّیٝ ٘یفٚی ا٘ىب٘ی ثب ٜفافت غبِی ا٘دبْ ٔی ٌیفؼ.

 کالف بندی :



.والف افمی2.والف لبئن 1  

ِص ثٙبیی )یه یب ؼٚ ٘جمٝ(:تٕبْ وبغتٕبٖ ٞب ثب ّٔبوالف افمی  

 والف ّبی افمی ثبیذ دس تشاص ّبی صیش سبختِ ضَد:

.ؼـ قیف ومف2ٞب .ؼـ تفاق قیف ؼیٛاـ1  

 25ثبیؽ ثب ثتٗ ٔىّص وبغتٝ ٌٛؼ .ٚ ٠فْ اٖ اق ٠فْ ؼیٛاـ ٚ یب هطخصبت والف دس تشاص صیش دیَاس ّب:

نباشد.سانتیمتر کمتر  25عرض دیوار ویا  3/2،و ارتفاع ان از وب٘تیٕتف  

ٟبی فٛالؼی پفٚفیّ اقوب٘تی ٔتف 20ثب اـتفبٞ ضؽالُ  ٞبثتٗ اـٔٝ ٞٓ ٠فْ ؼیٛاـ: والف دس صیش سمف هطخصبت

اوتفبؼٜ ٌٛؼ ١ٔ10بؼَ تیف اٞٗ ٕ٘فٜ   

12یب10ٌبغٝ آخؽاـ 4وب٘تی ٔتف ضؽالُ ٔیٍّفؼ ِ٘ٛی  ٠:35فْ والف افمی دس ضٌبط  

 

ـ وبغتٕبٖ ثب ّٔبِص ثٙبیی ؼٚ ٘جمٝ اِكأی اوت. ؼ:اخفای والف لبئٓ والف ثٌذی لبئن  

٘مبٖ تمبٟ٘ ؼیٛاـٞب اخفا ٔیٍٛؼ. -2ؼـ ٌٌٛٝ اِّی وبغتٕبٖ ٚ-1: ی لبئنایي والف ّب  

ٔتف تدبٚق وٙؽ.5فبِّٝ ی ٔطٛـ تب ٔطٛـ والف ٞبی لبئٓ ٘جبیؽ اق   

وٝ تٛوٗ تًٙ ٞبیی ثٝ  12 یب 10ٔیٍّفؼ ِ٘ٛی وبؼٜ یب آخؽاـ لٙف 4وب٘تی ٔتف ؼاـای 20اث١بؼ والفٟبی لبئٓ 

وب٘تی ٔتف ثىتٝ ٔیٍٛؼ. 20ٔیّی ٔتف ؼـ فٛاُِ 6لٙف   

 ضشط والف گزاسی دس دیَاس ثبسثش:

ٔتف ثیٍتف ثبٌؽ.والف افمی ؼـ ٔیب٘ٝ ؼیٛاـ اوتفبؼٜ ٔیىٙیٓ. 4.اـتفبٞ ؼیٛاـ1  

ثفاثف ٔػبٔت ثیٍتف ثبٌؽ)والف لبئٓ( 30ٔتف یب  8.َ٘ٛ ؼیٛاـ اق 2  

وب٘تی ٔتف اوت اٌف اق اٖ ثیٍتف ثبٌؽ اق والف لبئٓ ٚ افمی اوتفبؼٜ ٔی وٙیٓ. 22ثبـثف.ضؽالُ ٔػبٔت ؼیٛاـ 3  

 



 

 

 جوش و فلز:

طرف توسط ذوب می باشد.2در جوشکاری هدف چسبیدن دو فلز به یکدیگر از   

 در این کار پیوند دو فلز مد نظر است و این کار توسط باال بردن درجه حرارت انجام میگیرد.

دو قطب مثبت و منفی وجود دارد.قطب منفی به انبرک جوش متصل می شود و قطب مثبت  مولد برق با

به پیلیت متصل میگردد.با باالبردن اختالف ولتاژبرق از طریق هوا به جسم منتقل میشود الکترود به 

صفحه نزدیک میشود و انتقال ان انجام میگیرد.صفحه بع صورت موضعی ذوب شده و اکترود مثبت با 

پیوند بین صفحات فلزی قرار میگیرد.بحث   

استفاده می  12مپر از عینک آ 333باال ی  13مپر از عینک آ 333عینک جوشکاری:برای زیر 

ر جدا و جیب نداشته باشد.به جای ان کمربند واشود.لباس جوشکاری از جنس چرمی میباشد.پیراهن و شل

 قرار میگیرد تا احتمال سقوط اجسام از ارتفاع کم شود.

ذکر مهم:هر چه پیلوت قابل جوش ضخیم تر باشد از الکترود ضخیم تر استفاده میکنیم و جوشکاری در ت

درجه ممنوع می باشد.مگر در دمای پایین اجسام را با تریموس گرم کرده و سپس  13دمای زیر 

 جوشکاری انجام شود.

 انواع تست های جوش:

ل و فرج و تخلخل چک می شود..وی تی:تست چشمی میگویند که در این مورد تست خل1  

.پی تی:کنترل نقشه با جوش داخل ان2  

.یو تی:اشعه در جوش نفوذ میکند و نشان میدهد که جوش سالم است یا خیر.3  

روش زیر عمل میکنیم: 3از انجا که ما از جوش یک تکه بودن و توپر بودن را انتظار داریم از   



اگر خلل و فرج نبود جوش سالم است..اسپری زنگ میزنیم روس ان را تمیز میکنیم 1  

.اسپری میزنیم اگر نفوذ نداشت یعنی جوش سالم است2  

.مجدد  اسپری میزنیم در صورت وجود خلل و فرج در مرحله سوم نمایان میگردند.3  

:مواردی که جوش را خراب میکند  

.عدم تناسب الکترود با فلزی که میخواهیم ان را جوش دهیم2.گرد وغبار1  

وش ها:انواع ج  

.انگشتانه یا کام3.جوش لب به لب یا نفوذی 2.جوش گوش 1  

 که این جوش ها در ساخت تیرو ورق استفاده زیادی دارند.

 

 

گوشه                                       کام                   

E 02 3 5 

مغز کششی ان بیشتر است ( که هر چه عدد بیشتر شد 63عدد اول بیانگر مغز کششی الکترود می باشد .)

 و مقاومت بیشتری دارد.

.1.2.3عدد دوم حالت های جوشکاری می باشد که سه عدد  دارد.  

عدد سوم رویه ی الکترود می باشد.این عدد نوع روکش را برای جلوگیری از سرد شدن سریع الکترود 

 مشخص می کند و گاز و رطوبت ایجاد می کند تا گرد و غبار روی جوش نشیند.

 برای جاهایی که راندمان بیشتر و وزن بیشتر مد نظر باشد از جوش پودری استفاده میکنیم.

 معایب جوشکاری:جوشکاری وهمیشه با برق دی سی انجام میگیرد چون برق یک نواخت است اگر 

 ای سی استفاده کنند جوش یکدست نخواهد بود.

میلی  53سانتی متر یا  5برمیداریم رفع نقایص جوش:در صورتی که جوش مشکل داشت محل مشکل را 

متر دوباره جوش میزنیم .قطعه ای که روی ان فسیل شده نباید جوش زده شود .باید ابتدا زنگ زدایی 

 شود و سپس جوش زده شود.



.جوش افقی2.جوش سرباال1:انواع جوش نسبی به تیر  

ی برخوردار باشد.سرباال:کیفیت خوبی ندارد در صورتی مناسب است که جوشکار از مهارت خوب  

 نکته:در جوشکاری هرگز نباید الکترود هارا خم کرد.

میلی متر است.در صورتی که الکترود بعد الزم را نداشته باشد با  8:بعد الزم در جوشکاری 2نکته 

 حرکت موجی بعد را ایجاد میکنیم.

.نفوذی2.گوشه1حالت های جوش:  

 

 

 

:دسته تقسیم میشود 6جوش گوشه به   

.تحت:بهترین حالت جوش است.1  

درجه است. 45.افقی:جوش 2  

.قائم:جوش سرباال از پایین به باال است.3  

.سقفی:روی سقف انجام میشود.4  

:جوش نفوذی به چهار دسته تقسیم می شود  

  .تخت:دو پیلیت لب به لب جوش میشوند.1

.افقی:دو ورق بهم جوش میشوند.2  

.سقفی4.قائم 3  

جوشکاری:الح های مهم در طاص  

س اجرا کرده یعنی تکرار میکنیم.لاگر بخواهیم بعد جوشکاری را باال ببر یم ان را در چند پا:پالس  

:ضخامت مورد نیاز در جوشکاری یا همان قطر مثلث جوشکاری شده.بعد  

:نام دستگاهی است که به وسیله ان بعد جوشکاری را اندازه میگیریم .گرده سنج  

حه برای ایجاد جوش بهتر کونیک کردن میگویند.که برای این کار سطح :به پخ زدن صفکونیک کردن

رویه به صورت کامل از جوش پر می شود و برای کنترل ان به جز قسمت رویی قسمت پشت کار نیز 

 کنترل می شود.

 



:19ػبیك وبسی حشاستی سبختوبى هجحث   

٠بیك وبـی وف ٚ ٠بیك وبـی ثبقٌٛٞب -ومف٠بیك وبـی -٠بیك وبـی ضفاـتی وبغتٕبٖ ٌبُٔ:٠بیك وبـی ؼیٛاـ

 ٔی ثبٌؽ.

٠بیك وبـی ؼیٛاـ ؼٚخؽاـٜ ٚ ؼیٛاـ ٍٕٞٗ ٔی -٠بیك وبـی اق ؼاغُ-٠بیك وبـی ؼیٛاـ ٌبُٔ:٠بیك وبـی اق غبـج

 ثبٌؽ.

ؼوتٝ ثبْ ٚاـٚ٘ٝ ٚ  ٠2بیك وبـی ومف ٌبُٔ:٠بیك وبـی اق ؼاغُ ثٝ غبـج ٔی ثبٌؽ وٝ ٠بیك وبـی غبـج غٛؼ ثٝ 

ٔی ثبٌؽ. ضبِت ٠بؼی  

 ٠بیك وبـی اق ؼاغُ ٘یك ٌبُٔ ٠بیك وبـی قیف ومف ٚ ٠بیك وبـی ـٚی ومف وبؾة ٔی ثبٌؽ.

 ٠بیك وبـی وف ٌبُٔ ٠بیك وبـی قیف ومف ٚ ـٚی ومف ٔی ثبٌؽ.

 ٠بیك وبـی ثبقٌٛٞب ٌبُٔ ففْ ٞب  ٌیٍٝ ٞبوت.

١ؽ٘ی ٌبُٔ پٍٓ وًٙ ٚ پٍٓ ا٘ٛاٞ ٠بیك ضفاـتی:٠بیك ضفاـتی ٌبُٔ ١ٔؽٖ ٚ پّیٕف ٔی ثبٌؽ وٝ ٠بیك وبـی ٔ

ثفاثف اة غبِیت غٛؼ ـا اق ؼوت  ؼـٌیٍٝ ٔی ثبٌؽ وٝ وف٘بٖ قا ٞىتٙؽ ٚ خبؾة اة ٔی ثبٌٙؽ.ثٝ ٕٞیٗ ؼِیُ 

 ٔی ؼٞٙؽ.

پّی یٛـتبٖ ٚ پّی اوتبیفٖ ٔی ثبٌؽ وٝ ؼـ ثفاثف اتً ١ٔیف ثٛؼٜ ؾٚة ٚ -٠بیك ٞبی پّیٕفی ٌبُٔ :یِٛ٘ٛیت

٠بیك ٔی ثبٌؽ وٝ ٕ٘ی وٛقؼ ٚ خٕٟ ٕ٘ی ٌٛؼ ٚ ٌبق وٕی تِٛیؽ ٕ٘ی وٙؽ.خٕٟ ٔیٍفؼؼ.پّی اوتبیف ثٟتفیٗ ٘ٛٞ   

.٠بیك وبـی ؼیٛاـٞب اق غبـج:ؼـ ِٛـتی وٝ ثػٛاٞیٓ ؼیٛاـ ـااق غبـج ا٘ؽٚؼ وٙیٓ ثٝ ـٚي ؼیتیُ ٠ُٕ ٔیىٙیٓ  

   

 



زٖٛ ٍٞٙبْ قِكِٝ اوتفبؼٜ ٔیىٙیٓ ٚ  2ؼْٚ ضبِتی وٝ ٠بیك وبـی ثب تبیُ ا٘دبْ ٔیٍٛؼ وٝ ثفای ایٗ وبـ اق ؼیتیُ 

 وًٙ خب ثبق ٔیىٙؽ اٖ ـا ثب پیر یب پفذ ٟٔبـ ٔیىٙیٓ.

 

 

٠بیك وبـی اق ؼاغُ:اق ؼاغُ ؼیٛاـٞبـا والف ثٙؽی ٔیىٙیٓ ٚ ٠بیك ٞب ثیٗ والف ٞب لفاـ ٔیٍیف٘ؽ ٚ ثب ؼیتیُ 

 ؼیٍفی اخفا ٔی ٌٛ٘ؽ.

    



 

تفتیت ١ِٕٔٛی.ٔؽ اتٍٛ ٔؽ اة ٚ ـٜٛثت اـ خی(ثٝ _اف اـ_ٔٛـؼ)اْ اـ3تبیُ ٞبی تػتٝ ٌسی:ایٗ تبیُ ٞب ؼـ 

 ٞىتٙؽ.

 ٠بیك وبـی ؼیٛاـ ؼٚخؽاـٜ:ؼیتیُ

.اخف ٔبوٝ اٞىی3.ٕٞجّىه 2.ویپفوه 1ٔٛـؼ ٞىتٙؽ:٠5بیك وبـی ؼیٛاـ ٍٕٞٗ:ؼیٛاـٞبی ٍٕٞٗ   

 

 

.ثّٛن ِیىب5.وب٘ؽٚیر پُٙ ٞب 4  

وجه ٞىتٙؽ ٚ اق ٠جٛـ  ٕٞجّىه ٚ اخف ٔبوٝ اٞىی غٛؼٌبٖ ٞٛای ٔطفٛٚ ؼاـ٘ؽ ٚ پفاق ضجبة ٞىتٙؽ-ویپفوه

 خفیبٖ ٞٛا خٌّٛیفی ٔیىٙٙؽ.

 ثّٛن ِیىب غٛؼي اق خٙه ٠بیك ضفاـتی ٔی ثبٌؽ.

 ٠بیك وبـی ومف:



 

  

 

 



٠بیك وبـی ؼـ وف:اٌف ٔطیٗ اؼاـی ٚ پف تفؼؼ ثبٌؽ ٠بیك وبـی ؼـ وف ا٘دبْ ٔی ٌٛؼ وٝ ثفای ایٗ وبـ اق ا٘ؽٚؼ 

ثبٌؽ ٚ ثفای زىجیؽٖ ا٘ؽٚؼ ٚ ویٕبٖ ثٝ ومف اق تٛـی ویٕی ویٕبٖ اوتفبؼٜ ٔی وٙیٓ تب ٞٛا خفیبٖ ؼاٌتٝ 

 اوتفبؼٜ وفؼ.

.زٛثی:وٝ ٔمفٖٚ ثٝ ِففٝ ٘یىت ِٚی ٠بیك ٠1بیك وبـی ثبقٌٛٞب:ؼـ ٠بیك وبـی ففْ ٞب ثب تٛخٝ ثٝ خٙه اٖ ٞب 

تجبؼَ یٛ پی ٚی وی:.4.إِیٙیٛٔی:وٝ ١ٔیف ٔی ثبٌؽ.3.فّكی:وٝ ١ٔیف ٔی ثبٌؽ.2ضفاـتی ٔٙبوجی اوت.

.إِیٙیٛٔی تفٔبَ ثفن ؼاـ:تجبؼَ ضفاـتی 5تی لٛی أب ؼـ ثفاثف تبثً غٛـٌیؽ ثٝ ٔفٚـ قٔبٖ ؼففٔٝ ٔی ٌٛؼ.ضفاـ

غیّی لٛی ؼاـؼ ٚ ؼـِؽ ؼففٔٝ ٌؽٖ اٖ اق یٛ پی ٚی وی وٕتف ٔی ثبٌؽ وٝ ثفای خٌّٛیفی اق ؼففٔٝ ٌؽٖ ایٗ 

 ٘ٛٞ اغف ٔی تٛاٖ اٖ ٞبـا ؼـ اخكا وٛزىتف اخفا وفؼ.

ثػً ؼاـؼ وٝ ضؽ ٚاوٗ ؼاغُ ٚ غبـج یه الوتیه وبٔال ٠بیك ضفاـتی ٌؽٜ لفاـ 2ثفن ؼاـ لبة پٙدفٜ تٕبَ 

 ٔیٍیفؼ.

ـٌٖٛ یب آخؽاـٜ ٚ ته خؽاـٜ ٞىتٙؽ ٌیٍٝ ٞبی ؼٚخؽاـٜ ؼـ ِٛـت ت١فیك ثیٗ ؼٚخؽاـٜ ثب ٌبق 2ٌیٍٝ ٞب وٝ 

 غّٟ پف ٔی ٌٛؼ تب ت١بؼَ ضفاـتی ثٝ ضؽالُ ثفوؽ.

ـاٜ ففاـ ثفای ضفاـت ایدبؼ ٔی ٌٛؼ پُ ضفاـتی ٔی ٌٛیٙؽ.ؼـ لىٕت ٞبی  : ثٝ ٔطُ ٞبیی وٝ ؼـ اٖپل حشاستی

ٔطُ اتّبَ ؼیٛاـ ثٝ ومف یب ثٝ وف ایدبؼ ٔی ٌٛ٘ؽ ٚ یب ؼـ -ٔطُ ١ُ٘ ؼـٌبٜ ٞب-ا٘فاف ثبقٌٛٞب-پیٍب٘ی ومف

 ضبِتی وٝ یىٙٛاغتی ّٔبِص ؼـ لىٕتی اق وبغتٕبٖ اق ثیٗ ـفتٝ ثبٌؽ پُ ضفاـتی ثٝ ٚخٛؼ ٔی ایؽ.

 



 

 

 

 

 

ٚخٛؼ ؼاـؼ ثفای خؿة ثػبـ اة  سیلیىبطىتؿوف ٟٔٓ ٚ زٙؽ ت١فیف:ثفای خٌّٛیفی اق ت١فیك ٠ٛ٘ی ٔبؼٜ ثٝ ٘بْ 

 قیف الوتیه ٌیٍٝ لفاـ ٔیٍیفؼ وٝ ثیٍتف ؼـ ٌیٍٝ ٞبی ؼٚخؽاـٜ اوتفبؼٜ ٔی ٌٛؼ ٚ وٛـاظ وٛـاظ اوت.

ـ ٍٞٙبْ اتً وٛقی ثٝ :ؼوتٍیفٜ ٞبی ٔؽ اتً اوت وٝ ؼـ ٔٙب٘ك ایٕٙی اتً ّ٘ت ٔی ٌٛؼ ٚ ؼپٌیه ثبس

 ِٛـت اتٛٔبتیه ثىتٝ ٌؽٜ تب ؼٚؼ ٚاـؼ غفٚخی ٞب ٚ ـاٜ پّٝ ٞب ثٝ ٘ٛـ وّی ٔفاوك ففاـ ٍ٘ٛؼ.



:ایٗ وف ثفای ٠جٛـ ؼاؼٖ وبثُ ٞبی ثفق اوتفبؼٜ ٔی ٌٛؼ.وف وبرة  

 

 اسبًسَس:

٘ٛٞ ٞىتٙؽ:ٞیؽـِٚیه ٚ وٍٍی2اوب٘ىٛـٞب:اوب٘ىٛـٞب   

ٞبی ٠ٕٛٔی اغتّبَ ؼاـؼ ٚ اوب٘ىٛـ ٞبی ٞیؽـِٚیه ثفای ثبـٞبی  وبـوٍٍی ثفای ضُٕ ا٘ىبٖ تػت ثفٞب ٚ ٚ

تٛلف ٕ٘ی تٛا٘ؽ  4وال وبـٞبی وبـاٌبٞی ٔٛـؼ اوتفبؼٜ لفاـ ٔیٍیف٘ؽ.اوب٘ىٛـ ٞیؽـِٚیه ثیً اق  غیّی وٍٙیٗ

٘جمٝ ٚ ثب وف٠ت ٔطؽٚؼ أب اوب٘ىٛـ وٍٍی ایٗ ٔطؽٚؼیت ـا ٘ؽاـؼ.4ؼاٌتٝ ثبٌؽ اٖ ٞٓ تب   

:یه ٔیّٝ ی تّىىٛپی ؼاـؼ وٝ ثٝ ٔػكٖ ـٚغٗ ٔتُّ ٔی ٌٛؼ ـٚغٗ ثٝ پیىتٖٛ ٍلیىیسبختبس اسبًسَس ّیذس

ة فٍبـ تكـیك ٔی ٌفؼؼ ٚ اوب٘ىٛـ ؼـ اثف فٍبـ پیىتٖٛ ثٝ ثبال ضفوت ٔیىٙؽ ٚ ثفای ثفٌٍتٗ اوب٘ىٛـ ثٝ پبییٗ 

 ضفوت ـٚغٗ وٓ ٌؽٜ ٚ اوب٘ىٛـ ثبق ٔی ٌفؼؼ.

٘ىٛـ اوت وٝ وبثیٗ ؼاغُ اٖ ضفوت ٔیىٙؽ ٚ ٘ىتٝ ی :زبٜ اوب٘ىٛـ:لىٕتی اق اوبسبختبس اسبًسَس وططی

ٟٔٓ اٖ ایٗ اوت وٝ ثفای زبٞه اوب٘ىٛـ یه لىٕت ثبال وفی ثبیؽ ؼـ ٘ٝف ٌففتٝ ٌٛؼ تب تبویىبت ٚ ٔٛتٛـٞبی 

 ؼاغُ وبثیٗ ؼـ اٖ لفاـ ٌیفؼ.

اْ ٘جمٝ :وٝ ثٝ تیف اٞٗ ُِٚ ٔی ٌٛؼ ٚ ثب فٍبـ ؼاؼٖ ؼوٕٝ ثٝ وبثُ ففٔبٖ ٔی ؼٞیٓ وٝ ؼـ وؽوبثل وططی

 ثبیىتؽ.ثفای ایٗ وبـ وبثُ ثٝ یه اثكاـ ثىیبـ ؼلیك ٚ ٌٕٞٛٙؽ ٔتُّ ٔی ٌٛ.

:یه ٔىتٙیُ اٞٙی اوت وٝ ثٝ وبثیٗ ِٚب ٌؽٜ ٚ اق ا٘فاف ؼیٍف ثٝ وبثُ ٔتُّ ٔی ٌٛؼ.یَن  

ی ثفاثف ٚقٖ وبثیٗ ثٝ وبثُ وٍٍٍی ٚق٘ٝ ت١بؼَ ٔتُّ ٔ 1.5:اق ا٘فاف اوب٘ىٛـ ٚق٘ٝ ای ثٝ ا٘ؽاقٜ ی ٍصًِ تؼبدل

 وٙٙؽ تب فٍبـ ثٝ ٔٛتٛـ وٕتف ٌٛؼ.

 سیستن وبثیي اص لحبظ تبسیسبت:

:ـإٞٙبی وبثیٗ ثفای تفاق وفؼٖ وف وبثیٗ ؼـ ٘جمبت اوت.وفطه  

:ٕٞبٖ تفٔك اوب٘ىٛـ اوت وٝ ؼـ ِٛـتی وٝ ٌتبة اوب٘ىٛـ قیبؼ ٚ یب وٓ ٌٛؼ پبـاٌٛت اٖ ـا تٙٝیٓ پبساضَت

غیف ٕٔىٗ ٔی ـوب٘ؽ.پبـاٌٛت ٠ُٕ لفُ وفؼٖ زٙؽ ٔفضّٝ ای وفؼٜ ٚ اضتٕبَ ومٖٛ اوب٘ىٛـ ـا ثٝ ِفف ٚ 

 اوب٘ىٛـ ـا ا٘دبْ ٔی ؼٞؽ.



:یه تیف اٞٗ ثكـي اوت وٝ ؼـ زبٞه ثبالی ٔٛتٛـ لفاـ ٔیٍیفؼ وٝ ؼـ ِٛـتی وٝ ٔٛتٛـ اوب٘ىٛـ ثٝ هًََسیت

 ت١ٕیف اضتیبج ؼاٌتٝ ثبٌؽ اوب٘ىٛـ تٛوٗ وبثُ ثٝ ٔٛ٘ٛـیت ٔتُّ ٚ ثبال وٍیؽٜ ٔی ٌٛؼ.

.ؼـ وبثی2ٗ.ؼـ وبغتٕب٘ی1:سبًسَسدسة ا  

تّىىٛپی-وب٘تفاَ-:ِٛالییاًَاع دس سبختوبًی اسبًسَس  

اوبـؼئٛیی-وب٘تفاَ-:تّىىٛپیدس وبثیي  

٘ىتٝ ی ثىیبـ ٟٔٓ:اوب٘ىٛـ ثبیؽ خبیی ٘فاضی ٌٛؼ وٝ ثب پی تمبٟ٘ ٘ؽاٌتٝ ثبٌؽ یب اق لجُ ؼـ پی ؼیؽٜ 

ـتی وٝ ثب پی ثفغٛـؼ ؼاٌتٝ ثبٌؽ ٔی تٛا٘یٓ ؼـ ٔطُ ٌففتٝ ٌؽٜ ٚ ؼـ ِٛوب٘ت ؼـ ٘ٝف  40زبٞه ٌٛؼ.اـتفبٞ 

 اوب٘ىٛـ اق پی ٞبی پبٌٙٝ ای اوتفبؼٜ ٕ٘بییٓ.

ـٚي ففاغٛاٖ ا٘دبْ ٔیٍیفؼ: 5ا٘ٛاٞ ففاغٛاٖ اوب٘ىٛـ:ٍٞٙبٔی وٝ ثب قؼٖ ؼوٕٝ اوب٘ىٛـ اوب٘ىٛـ ف١بَ ٔی ٌٛؼ   

ٚؼتف وٛاـ ٔیىٙؽ.ؼـ ٔىبٖ ٞبیی وٝ وٓ .وبؼٜ:ؼـ ایٗ ـٚي ٞف وه قٚؼتف اوب٘ىٛـ ـا قؼٜ ثبٌؽ اوب٘ىٛـ اٖ ـا ق1

 خ١ٕیت ٞىتٙؽ ٔٛـؼ اوتفبؼٜ لفاـ ٔیٍیفؼ.

.خٕٟ وٗ ـٚ ثٝ پبییٗ:ایٗ ٔؽَ ثفای ٔدتٕٟ ٞبی ٔىىٛ٘ی غیّی ٢ٌّٛ اوتفبؼٜ ٔی ٌٛؼ.2  

.خٕٟ وٗ ثٝ ثبال:ثفای ٔىبٖ ٞبی اؼاـی ٚ وبقٔبٖ ٞب اوتفبؼٜ ٔی ٌٛؼ.3  

ثٝ ثبال ٚ ؼیٍفی ـٚ ثٝ پبییٗ.تفافیه ٚ ٌبوی یىی ـ 2ٌبُٔ  .ا٘تػبثی:وٝ پیٍففتٝ تفیٗ ٘ٛٞ اوب٘ىٛـ اوت4

 خ١ٕیت ـا وٙتفَ ٔیىٙؽ ٚ ؼـ خبٞبی ٢ٌّٛ ٔثُ ثیٕبـوتبٖ ٞب اوتفبؼٜ ٔی ٌٛؼ.

.ٌفٚٞی:وٝ زٙؽ اوب٘ىٛـ وٙبـ ٞٓ لفاـ ٔیٍیف٘ؽ ٚ ٞف وؽاْ وٝ ثٝ ٔىبفف ٘كؼیىتف ثبٌٙؽ اٖ ـا وٛاـ ٔیىٙٙؽ.5  

ؼیؽ ٌیٍٝ پب٘بـأیه ٔی ٌٛیٙؽ. ثٝ اوب٘ىٛـ ٞبی ٌیٍٝ ای ٚ وٍٍی ثب  

 پلِ ثشلی:

ثفای خؿة ٍٔتفی ٚ ضُٕ اوبٖ ٔی ثبٌؽ .وبٔال پیً وبغتٝ اوت ٚ  فپّٝ ثفلی:٠ّت اوتفبؼٜ اق پّٝ ثفلی ثیٍت

ثب اث١بؼ ؼـوت ؼـ ٔطُ ّ٘ت ٔی ٌٛؼ.پّٝ ثفلی ٞٓ ٔب٘ٙؽ اوب٘ىٛـ ثٝ زبٞه اضتیبج ؼاـؼ وٝ ؼـ ِٛـتی وٝ ایٗ 

 3اش ٔدجٛـاوت پّٝ ای ـا ٘فاضی وٙؽ وٝ زبٞه قیف اٖ لفاـ ٌیفؼ.پّٝ ثفلی ؼـ زبٞه ٘فاضی ٍ٘ؽٜ ثبٌؽ ٘ف

وب٘ت  100٘فف ٚ  1.5وب٘ت ثفای  80-وب٘ت ثفای یىٙفف 60٘فاضی ٔیٍٛؼ.٠فْ پّٝ ثفلی  35-30-27قاٚیٝ 

٘فف اوت. 2ثفای   



ت ثتٛا٘ؽ ثف پّٝ وٛاـ ٌٛؼ.اق پّٝ ثفلی فبِّٝ ؼاٌتٝ ثبٌؽ ثب ففؼ ـاض ٔتف 1.5٘ىبت ٟٔٓ:تیغٝ ؼـ پّٝ ثفلی ثبیؽ   

 پّٝ ثفلی ثبیؽ ٘ٛـی ٘فاضی ٌٛؼ وٝ اة ثبـاٖ ـٚی پّٝ ٞب ٘فیكؼ.

 

 

 

 

 



 

 

 

 دیتیل آثشٍ ثبم



 

 

 

 

 

 

 



 دیتیل جبى پٌبُ

 

 

 

 



 

 دیتیل تَالت فشًگی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


