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تابستان 1395

بٍ وام خذا
مادٌ  :1مقذمٍ
اس هْوتزيي اركبى فزايٌس حفبؽت ٍ ارسضيبثي هجوَفِ رفذَاًي ٍ ٍجيي است كِ ثب ّسف كٌتزل هَجَزي هجوَفِ،
پَيبيي ٍ رٍس آهس ًوَزى ٍ ذزٍج هٌبثـ فزسَزُ غَرت هي گيزز.
مادٌ  :2اَذاف
-

ًؾبمهٌس كززى ٍ يكسبى سبسي فوليبت هزثَط ثِ فزا يٌس رفذَاًي ٍ ٍجيي
ثزرسي ٍضقيت هٌبثـ هَجَز زر كتبثربًِ
كٌتزل ٍ ّسايت رضس ٍ تٌبست هَضَفي هٌبثـ هجوَفِ
پَيبيي ٍ رٍسآهس ًوَزى هٌبثـ هَجَز زر كتبثربًِ
ضٌبسبيي هٌبثقي كِ ثبيس غحبفي يب ٍجيي ضَز
ايجبز فضبي هٌبست ٍ كبفي ثزاي هٌبثـ

مادٌ  :3معیارَا
ٍ -1-3ضـ ؽبّزي :هٌبثقي كِ ٍضقيت ؽبّزي (غحبفي ،اغالح ثزچست فغف ٍ ،غيزُ ) آًْب ًيبس ثِ اغالح زارز
ثبيس اس هجوَفِ ذبرج ضًَسّ .وچٌيي هٌبثـي كِ اس لحبػ فيشيكي (ًقػبى ،آسيت زيسگي ،پبرگي يب هرسٍش
ى  .الجتِ زر غَرتي كِ ثِ ايي هٌبثـ ًيبس
ثَزى) ًبهٌبست ٍ غيزقبثل غحبفي ّستٌس ثبيس اس هجوَفِ ذبرج شٍ ز
است ،السم است ًسرِاي جسيس جبيگشيي آًْب ضَز.
ً -2-3سرِ تكزاري  :هٌبثقي كِ ثستِ ثِ ضزايظ ٍ زر هَققيتي ذبظ هوكي است چٌس ًسرِ اس آًْب تْيِ ضسُ
ثبضس ،اهب زر ضزايط فقلي اّويت هَضَفي ذَز را اس زست

زازُاًس ،يب ًسرِ ّبي تكزاري اّسا ضسُ  ،ثبيس اس

هجوَفِ ٍجيي ضًَس.
تجػزُ  :1اس هٌبثـ چبپي اًتطبرات سبسهبى زٍ ًسرِ ًگْساري هيضَز.
تجػزُ  :2زر هَرز ًطزيبت ،يک ًسرِ غحبفي ٍ ًسرِّبي تكزاري حذف هيضَز.
ٍ -3-3يزايصّبي قسيوي  :هٌبثقي كِ ٍيزايص جسيس آىّب ثب تغييزات اسبسي هٌتطز ضسُ است ،السم است كِ
ٍيزايص جسيس آًْب جبيگشيي ضَز.
تجػزًُ :طزيِّبيي كِ اس ًؾز سهبًي قسيوي ّستٌس ٍ زر حبل حبضز هٌتطز ًويضًَس ٍ ضوبرُّبي اًسكي اس آًْب
زر كتبثربًِ هَجَز است ،ضزٍري است كِ اس هجوَفِ ٍجيي گززًس.

 -4-3كٌْگي ٍ هٌسَخ ضسى هحتَا  :هٌبثقي كِ فوز هتَسظ ٍ هفيس آًْب توبم ضسُ است ٍ افتجبر هحتَايي ذَز
را اس زست زازُ ٍ كن ارسش ضسُاًس ثبيس اس هجوَفِ ٍجيي ضًَس .
تجػزُ  :1السم است ّوِ اسٌبز ٍ هٌبثـ اعالفبتي تَليس ضسُ تَسظ سبسهبى ثسٍى تَجِ ثِ فوز هحتَاي آىّب ٍ
ى.
ثسٍى زر ًؾز گزفتي سهبى زر هجوَفِ حفؼ ضَ ز
تجػزُ  :2فوز هتَسظ ٍ هيشاى كٌْگي هغبلت ثب تَجِ ثِ رضتِّبي هَضَفي تقييى هي ضَز.
تجػزُ  :3افتجبر هحتَايي هٌبثـ زر كويتِ هطَرتي ثزرسي هيضَز.
 -5-3فسم ارتجبط هَضَفي  :هٌبثقي كِ ثب گذضت سهبى ٍ ثب تَجِ ثِ تغييزات پيص آهسُ اس تٌبست ٍ ارتجبط
هَضَفي السم ثب هجوَفِ ثزذَرزار ًيستٌس اس هجوَفِ ذبرج هي ضًَس.
تجػزُ :ارتجبط هَضَفي هٌبثـ زر كويتِ فٌي ثزرسي هيضَز.
 -6-3هيشاى استفبزُ  :ثب ثزرسي تقساز زفقبت هغبلقِ يب ثِ اهبًت گزفتِ ضسى يک هٌجـ اعالفبتي (گذضت زست
كن  5سبل پس اس ثجت زر كتبثربًِ ) هيتَاى زريبفت كِ كسام هٌبثـ اعالفبتي كن تز استفبزُ ضسُ يب ثي استفبزُ
هبًسُ ٍ ٍاجس ضزايظ ٍجيي است.
تجػزُ  :1ثٌس هشثَر زر غَرتي اجزا هي گززز كِ كتبثربًِ هطكل كوجَز فضبي هرشى زاضتِ ثبضس .
تجػزُ  :2هيشاى تقساز زفقبت هغبلقِ يب اهبًت ثستِ ثِ ًَؿ هٌجـ اعالفبتي زر كويتِ فٌي ثزرسي هي ضَز.
مادٌ :4مىابع مستثىا از يجیه
مًبثـ هٌتطز ضسُ سبسهبى  ،هٌبثـ ّستِ ،كتبةّبي هجٌب (پبيِ) ،هٌبثـ هزجـ ،كتبةّبي ًبيبة ٍ هٌبثقي كِ زيگز
تجسيس ٍيزايص يب چبح ًطسُ اًس ٍ تٌْب يک ًسرِ اس يک چب ح ٍاحس آىّب زر كتبثربًِ هَجَز است ٍ ،اجس ضزايظ
ًگْساري زائن زاًستِ هيضًَس ٍ زر ضوبر آثبر ٍجيي ضسُ قزار ًويگيزًس.
تجػزُ :زر غَرت تْيِ ٍيزايص جسيسِ هٌبثـ هزجـ ًسرِ قسيوي تز آًْب ٍجيي ضَز.
مادٌ  :5زمان رفخًاوی ي يجیه
 -1-5سهبى اجزاي رف ذَاًي ٍ ٍجيي كتبةّبي فبرسي ٍ التيي زر ًيوِ اٍل اسفٌس هبُ ّز سبل تقييي هي گززز
ٍ ثزًبهِ سهبًي آى را هسيز كتبثربًِ اثالك هيكٌس.

 -2-5كتبثربًِ زر ٌّگبم رفذَاًي ٍ ٍجيي كتبةّب تقزيجبً ثِ هست 14رٍس تقغيل هيضَز ٍ ّيچ هٌجـ
اعالفبتي اهبًت زازُ ًوي ضَز.
 -3-5ضزٍرت رفذَاًي ٍ ٍجيي هٌبثـ غيز كتبثي (ًطزيبت ،اسٌبز ٍ لَح ّبي فطززُ ) اس سَي كتبثسار هسئَل
آى ٍاحس تقييي هيضَز ٍ ًحَُ اجزاي آى زر كويتِ فٌي هطرع هيگززز.
كتةّب تقغيل است  .زر سهبى رف ذَاًي سبيز هٌبثـ (هبًٌس ًطزيبت،
تجػزُ  :1كتبثربًِ فقظ زر ٌّگبم رفذَاًي ا
اسٌبز ٍ غيزُ) ايٌگًَِ ًيست ٍ فقظ ذسهبت هزثَط ثِ ّوبى قسوت ارائِ ًويضَز.
تجػزُ  :2تغييز زر ضيَُ اجزايي ٍ سهبى رفذَاًي يب ٍجيي ثب هَافقت هسيز كتبثربًِ اهكبىپذيز است.
مادٌ  :6ريش اجرایی رف خًاوی ي يجیه
 -1-6رٍش رفذَاًي:
 -1-1-6آگبّيرسبًي ثِ توبم افضب ثزاي ثبسگززاًسى هٌبثـ اهبًتي ٍ افالم فوَهي سهبى تقغيلي كتبثربًِ.
 -2-1-6تْيِ حريٌت فْزست رف ذَاًي اس سيستن كتبثربًِ (فْزست ثب تَجِ ثِ ًَؿ هٌجـ اعالفبتي ثز حست
رزُثٌسي يب الفجبيي هزتت هيضَز).
 -3-1-6تغبثق فْزست رفذَاًي ثب هَجَزي ٍ زر غَرت اهبًت ثَزى هٌجـ تغبثق آى ثب سيستن اهبًت .
 -4-1-6زر فْزست رف ذَاًي السم است تب زر هقبثل اعالفبت هٌجـي كِ هَجَز ًيست فجبرت «هَجَز ًجَز » ٍ زر
هقبثل هٌجقي كِ ثِ غحبفي ًيبس زارز ٍاصُ «غحبفي» زرج ضَز ّ .وچٌيي ثزاي هٌتفي كِ زر ضزايظ ٍجيي قزار زارز
اس ٍاصُ «ٍجيي» ٍ ثزاي هٌجقي كِ ثِ اغالح ًيبس زارز اس ٍاصُ «اغالح ثزچست» يب «اغالح رزُ» استفبزُ ضَز.
 -5-1-6فوليبت رف ذَاًي ٍ ٍجيي ثز فْسُ كبركٌبى هجوَفِ سبسي ٍ اهبًت است ٍ زر غَرت كوجَز ًيزٍي اًسبًي
ثب حضَر توبمي كبركٌبى كتبثربًِ اًجبم هيضَز.
ى.
تجػزُ  :1السم است هٌبثـ هفقَز ضسُ ،پس اس ارسيبثي ًيبسّبي جبري كتبثربًِ ،جبيگشيي ضَ ز
تجػزُ  :2كتبةّب يب ًطزيِ ّبيي كِ ثِ هٌؾَر غحبفي اس هرشى كتبثربًِ ذبرج هيضًَس ،زر فوليبت رف ذَاًي سبالًِ
جشء هَجَزي هٌبثـ كتبثربًِ هحسَة هيضًَس.
تجػزُ  :3پيطٌْبزّبي گزٍُ ّبي كتبثربًِ ،هبًٌس تكويل ٍ ثِرٍسرسبًي پبيگبُّبي اعالفبتي سيستن جبهـ كتبثربًِ يب
ّز فزايٌس ثبسًگزي كلي هجوَفِ ،ثبيس ثب ّوبٌّگي هسئَل هجوَفِ سبسي ٍ زر سهبى رف ذَاًي اًجبم ضَز.

 -2-6رٍش اجزايي ٍجيي:
 -1-2-6ضٌبسبيي ٍ هطرع كززى هٌبثـ ثب زر ًؾز گزفتي هقيبرّبي ٍجيي .
مادٌ  :7پس از رفخًاوی ي يجیه
 -1-7پس اس رفذَاًي:
 -1-1-7هٌبثقي كِ زر فْزست رفذَاًي ثب ٍاصُ اغالح هطرع ضسُ اًس ،اس قفسِ ذبرج ٍ ثزاي پيگيزي ثِ هسئَل
ى.
سبسهبًسّي سپززُ هيضَ ز
 -2-1-7اس هٌبثقي كِ ثب ٍاصُ «هَجَز ىثَز » هطرع ضسُ اًس فْزستي تْيِ ٍ ثزرسي هجسز آًْب ثِ هسئَل اهبًت
سپززُ هيضَز.
 -3-1-7اس هٌبثقي كِ ثزاي غحب في ذبرج ضسُ اًس فْزستي تْيِ هي ضَز ٍ هسئَل هجوَفِ سبسي آًْب را ثِ غحبفي
ارسبل هيكٌس.
 -4-1-7هسئَل هجوَفِ سبسي اس چگًَگي اجزاي فوليبت رف ذَاًي ٍ ًتبيج آى گشارضي زقيق ٍ هكتَة ارائِ هي -
كٌس.
تجػزُ :ثب افضبيي كِ هٌبثـ اهبًت گزفتِ ضسُ را زر سهبى رفذَاًي ثبسگطت ًسازُ اًس ،هغبثق آييي ًبهِ اهبًت رفتبر
هيضَز.
 -2-7پس اس ٍجيي:
 -1-2-7هٌبثقي كِ زر سهبى رف ذَاًي ثب ثجت ٍاصُ ٍجيي زر فْزست هطرع ضسُ اًس اس هجوَفِ ذبرج هي ضًَس.
 -2-2-7هٌبثـ ٍجيي ضسُ زر كويتِ فٌي كتبثربًِ ثزرسي ٍ ارسيبثي هيضًَس ٍ فزم تػوينگيزي آًْب تكويل هيضَز.
 -3-2-7هٌبثقي كِ ثز اسبس ثرص ًبهِ ٍسارت اهَر اقتػبز ٍ زارايي جشء اهَال سبسهبى هحسَة ًوي ضًَس ،هيتَاًٌس
اس هجوَفِ ذبرج ضًَس  .اهب زر غَرتي كِ عجق ايي ثرصًبهِ جشء اهَال سبسهبى ثِ ضوبر آيٌس ،ثبيس ثزاي ذبرج
كززى آًْب اس هجوَفِ هجَس السم اس ثبالتزيي هقبم هجبس سبسهبى زريبفت ضَز.
 -4-2-7هٌبثقي كِ هجَس ذزٍج اس اهَال كتبثربًِ را زريبفت هي كٌٌس ،ثبيس عي غَرت جلسِ كويتِ هطَرتي
ى.
هطرع ٍ افالم ضَ ز

 -5-2-7زر هَرز كتبة ّبي حذف ضسُ ،ثجت ٍاصُ «ٍجيي» ٍ ٍاصُ «اًتقبل ثِ اًجبر » ٍ «تبريد غَرت جلسِ» زر زفتز
ثجت زر قسوت هالحؾبت ضزٍري است.
 -5-2-7هٌبثـي كِ اس اهَال ذبرج هيضًَس ،ثِ ٍاحس اّسا ٍ هجبزلِ زازُ هي ضًَس تب ثز اسبس آييي ًبهِ اّسا ٍ هجبزلِ
زرثبرُ آًْب تػوينگيزي ضَز.
 -6-2-7زرذػَظ هٌبثـ هٌتقل ضسُ ثِ اًجبر زر فيلس هحل ًگْساري زر سيستن كتبثربًِ ٍاصُ «ًگْساري زر اًجبر » ٍ
زر هَرز فٌبٍيي حذف ضسُ ،ركَرز ثب فٌَاى جسيس جبيگشيي هيضَز.
تجػزُ  :1اغالح سيستن كتبثربًِ ٍ

زفبتز ثجت ثز فْسُ كبرهٌساى ّز ٍاحس است ٍ

سيز ًؾز هسئَل ثرص

هجوَفِسبسي اًجبم هيضَز.
تجػزُ  :2كتبةّبي فزسَزُ ٍ ًبقع ثِ ٍاحس اّسا يب هجبزلِ ارسبل ىهي گززز.
تجػزُ  :3تػوينگيزي ًْبيي ٍ ًؾبرت زرذػَظ هٌبثـ اعالفبتي ٍجيي ضسُ (ضبهل حذف ،حفؼ ٍ اّسا ) ثز فْسُ
هسيز كتبثربًِ است.
پيَست :فزم تػوينگيزي ثِ پيَست آهسُ است.
ايي آيييًبهِ ّز زٍ سبل يک ثبر ،زر غَرت ضزٍرت ،قبثل ٍيزايص ٍ تػَيت هجسز است.
ايي آيييًبهِ زر ّفت هبزُ زر تبريد
قبثل اجزا است.

ثِ تعٍيت ّيئت رئيسِ سبسهبى رسيس ٍ اس ايي تبريد

