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 وبغتٕب٘ي ّٔبِص ػٕٛٔي غٛاَ

ٔي  تطٚظ ذٛز اظ ٔرتّف ٔحيطي قطايط زض ٚ ظٔاٖ طَٛ زض ٔهاِح وٝ اؾت ضفتاضي ذٛال، اظ ٔٙظٛض

 ٚيػٜ اي إٞيت اظ حاوٓ ٔحيطي قطايط ٚ آٟ٘ا ٔهطف ٔحُ ٔهاِح، ا٘تراب زض تٙاتطايٗ .زٞٙس

 .تطذٛضزاض٘س

ٔي  تٙسي زؾتٝ ٔرتّفي ٌطٟٚٞاي زض ضا ٔهاِح ذٛال تطضؾي، ؾِٟٛت خٟت ٔرتّف ػّٕي ٔٙاتغ زض

 قيٕيايي ذٛال فيعيىي، ذٛال يؼٙي ؾاذتٕا٘ي، ٔهاِح ذٛال ػٕسٜ ٌطٜٚ ؾٝ ٘ٛقتاض ايٗ زض .وٙٙس

 .قس ذٛاٞٙس تطضؾي ٔىا٘يىي ذٛال ٚ

 

 فيكيىي غٛاَ

 ٚ خٛي ػٛأُ تطاتط زض آٟ٘ا اِؼُٕ ػىؽ ٘يع ٚ ٔٛاز پايٝ اي اطالػات قأُ ٔهاِح فيعيىي ذٛال

 فيعيه ػّٓ اظ اؾتفازٜ تا ذٛال ٌٛ٘ٝ ايٗ تطضؾي .اؾت ...ٚ نٛت اِىتطيؿيتٝ، ٘ظيط ٔرتّف اقىاَ

 .ٔي ٌيطز نٛضت
 

 ٌيٕيبيي غٛاَ

 ظايي، ٚاوٙف اِٚيٝ، تطويثات ؾاذتاض، تٝ وٝ ٞؿتٙس ٚيػٌيٟايي اظ زؾتٝ آٖ قأُ ٔهاِح قيٕيايي ذٛال

 ضخ ٔهاِح زض وٝ قيٕيايي ٚاوٙكٟاي ٔي قٛ٘س ٔطتٛط ...ٚ ٔرتّف قطايط تأثيط تحت ٔهاِح ظٚاَ ٘حٜٛ

 خّٕٝ اظ .٘اپصيط٘س تطٌكت ٚ تٛزٜ ٕٞطاٜ ٌطٔا وطزٖ آظاز يا خصب ٚ حدٓ تغييط تا ٔؼٕٛالً ٔيسٞٙس

 ذكه چؿثٟا، ٚ ٔاؾتيىٟا ٌطفتٗ ؾيٕاٖ، ٌيطـ آٞه، قسٖ قىفتٝ تٝ ٔيتٛاٖ ٚاوٙكٟا ايٗ ضايدتطيٗ

 قيٕيايي آظٔايكٟاي تا ٔؼٕٛالً ٔهاِح قيٕيايي ذٛال .وطز اقاضٜ ...ٚ فّعات ذٛضزٌي ضٍٟ٘ا، قسٖ

 .ٔيكٛ٘س ؾٙديسٜ

 

 ٔىب٘يىي غٛاَ

 وككي، فكاضي، ٘يطٚٞاي ٘ظيط ذاضخي ٘يطٚٞاي تطاتط زض ضا اخؿاْ پايساضي ٚ تحُٕ ٔىا٘يىي، ذٛال

 زض .ٔيكٛز ٔطتٛط ٔهاِح ٔماٚٔت ػّٓ تٝ ذٛال ايٗ خأغ تطضؾي .ٔيسٞس ٘كاٖ ...ٚ حطاضتي ذٕكي،

 .قس ذٛاٞٙس تطضؾي ؾاذتٕا٘ي ٔهاِح تط آٟ٘ا تأثيط ٚ ٔىا٘يىي ذٛال ػٕسٞتطيٗ ٔثحث ايٗ

 

  ( Soil )غبن

  .اؾت تٛزٜ تكطي تٕسٖ ايداز ٚ حيات تىٛيٗ زض ػأُ ٟٕٔتطيٗ آب اظ پؽ ذان

 

 غبن ثٟجٛؼ ـٌٟٚبي

 ضفتاض ،...ٚ ظِعِٝ تطاتط زض آٖ ٔماٚٔت افعايف آٖ، اظ تٟتط اؾتفازٜ ذان، ٔكرهات ويفي اضتماي خٟت

 :ٔي تركٙس تٟثٛز ظيط قطح تٝ ٌٛ٘اٌٖٛ ضٚقٟاي اظ اؾتفازٜ تا ضا ذان
 

 فيكيىي افكٚؼ٘يٟبي

 ٔماٚٔت افعايف ٚ ذان قسٖ ٔؿّح تاػث ضؼ ذان زض ...ٚ چٟاضپاياٖ ٔٛي واٜ، ٘ظيط افعٚز٘يٟا ايٗ

 اذتالط .اؾت ليط ذان، زض فيعيىي افعٚز٘يٟاي اظ زيٍط يىي .ٔي قٛز لسيٕيؾاظٜ ٞاي  زض آٖ وككي

 زض ضيعزا٘ٝ ذان ٞاي .اؾت ٔٙاؾة ٔاؾٝ ٚ قٗ ٘ظيط زا٘ٝ زضقت ذاوٟاي تطاي ٔؼٕٛالً ليط تا ذان

 آٖ زا٘ٝ ٞاي ٚ وطز ذاضج تٛزٖ وّٛذٝ حاِت اظ وأالً ضا آٟ٘ا تتٛاٖ وٝ ٞؿتٙس ليط تا تثثيت لاتُ نٛضتي

 ذٛاٞس تيكتط آٖ تاضتطي ٚ اؾتمأت قٛز، ٔتطاوٓ تط ليط ٚ ذان ٔرّٛط وٝ ا٘ساظٜ ٞط .وطز ا٘سٚز ليط تا ضا

 .تٛز
 

 ٌيٕيبيي افكٚؼ٘يٟبي

 افعايف خّٕٝ اظ ٔىا٘يىي ٚيػٌيٟاي تٟثٛز تاػث ذان شضات تا ا٘فؼاَ ٚ فؼُ ايداز تا افعٚز٘يٟا ايٗ

 تٝ تٛاٖ ٔي ٔٛاز ايٗ خّٕٝ اظ .ٔيكٛ٘س ذان پصيطي ٘فٛش واٞف ٚ پصيطي ٘كؿت واٞف تاضتطي، ظطفيت

 .وطز اقاضٜ .... ٚ ؾيٕاٖ آٞه،

وٙٙؽٜ ٞب  ٔىّص

 

 انطىان تٛؾط  (Geogrid)  ٚ غئٌٛطيس  (Geosynthetic)  غئٛؾٙتتيه ٔا٘ٙس  وٙٙسٜ ٞا ٔؿّح ايٗ

 .ٔيكٛ٘س ذان وككي ٔماٚٔت افعايف تاػث ذان، ٚ ذٛز ؾطح تيٗ قسٜ ايداز

وٛتي  ، ٔيد ٟٔاض ٔيُ ، قٕؼٟا ضيع ، فطؾٛزٜ الؾتيىٟاي تا ذان وطزٖ ٔؿّح

 



      
 

 

    
 

 

: پي وٙي ٚ خٌّٛيفي اق ـيكي غبن 
 

 :وبقٜ ٞبي ٍٟ٘جبٖ 
ثفاي خٌّٛيفي اق ـاً٘ ٚ ـيكي غبن ٚ ٕٞسٙيٗ ػؽْ ـيكي وبغتٕبٖ ٞب ؼـ اعفاف ٌٛؼ 

ثفؼاـي ، پي وٙي ٚ غبوجفؼاـي ٘يبق ثٝ تطىيٓ ثىتف غبن ٔي ثبٌؽ وٝ ايٗ ػُٕ ثٛويّٝ ايدبؼ 

 .ٟٔبـ ٞبي ٔػتّف ؼـ غبوجفؼاـي ٔي ثبٌؽ وٝ ثٝ وبقٜ ٍٟ٘جبٖ ٍٟٔٛـ اوت

 



 
 

 



 
  

 



 :پيبؼٜ وفؼٖ ٘مٍٝ ثف ـٚي قٔيٗ

پيبؼٜ وفؼٖ ٘مٍٝ ـٚي قٔيٗ لجُ اق ٌٛؼثفؼاـي ٚ يب ٞف٘ٛع ػّٕيبت اخفائي ثدك ثفؼاٌتٗ غبوٟبي 

 . وب٘تيٕتف،ِٛـت ٔي ٌيفؼ25تب  15 وغطي ٚ ٌيبٞي ٚ وٙؽٖ ثٛتٝ ٞب،غبِجبً ثٝ ػٕك

 .ثبٌؽ ثفاي پيبؼٜ وفؼٖ ٘مٍٝ ـٚي قٔيٗ ؼٚ ٍٔػّٝ ثف ٚ وف ثبيؽ ٔؼيٗ

٘ظيف ٔطٛـ يه غيبثبٖ،أتؽاؼ وب٘بٖ آة ٚ يب أتؽاؼ ٌٕبَ ٚ خٙٛة  ٔمّٛؼ اق ثف أتؽاؼ ٔؼيٙي

لجالً ؼـ ـٚي ٘مٍٝ ٔؼيٗ ٚ ٍٔػُ ٌؽٜ ٚ قاٚيٝ يىي اق أتؽاؼٞبي ٘مٍٝ پالٖ  وٝ ٔغٙبعيىي اوت،

ؼـ ٌٟفٞب ٔؼٕٛالً أتؽاؼ ٔطٛـ غيبثبٖ ٚ يب وٛزٝ ٔدبٚـ .ٔؼّْٛ ٌؽٜ اوت ٔي ثبٌؽ ٘ىجت ثٝ آٖ

ثكـي ٚ  ؼـ پفٚلٜ ٞبي.اخفاي وبغتٕبٖ ـا ثٝ ػٙٛاٖ أتؽاؼ ٔؼيٗ ثف تؼييٗ ٚ ؼـ ٘ظف ٔي ٌيف٘ؽ ٔطُ

ٕٔىٗ  يب غبـج اق ٌٟفٞب وٝ أتؽاؼ ٍٔػّي ٘ظيف ٔطٛـ يه غيبثبٖ ؼـ ؼوتفوي ٘كؼيه ٘يىت

ثؼٙٛاٖ ثفؼـ  اوت أتؽاؼٞبي ٍٔػُ ؼيٍف،ٚ ؼـ ِٛـت ِكْٚ أتؽاؼ ٌٕبَ ٚ خٙٛة ٔغٙبعيىي،ـا

٘ىجت ثٝ آٖ ٍٔػُ  ثب ٍٔػُ ثٛؼٖ ثف پيبؼٜ وفؼٖ أتؽاؼ يىي اق اضالع وبغتٕبٖ وٝ.٘ظف ثٍيف٘ؽ

 .وبغتٕبٖ،أىبٖ پؿيف غٛاٞؽ ثٛؼ ٌؽٜ اوت ٚ ؼـ ٘تيدٝ پيبؼٜ وفؼٖ وبيف أتؽاؼٞب،ٚ ثغٛـ وّي پالٖ

 ٔؼيٗ ؼـ ٘ظف ٌففتٝ ٌؽٜ ثٝ ٔطُ اخفاي وبغتٕبٖ ٘كؼيه ِٛـتيىٝ وبغتٕبٖ وٛزه ٚ أتؽاؼ ؼـ

پؿيف اوت ِٚي  پيبؼٜ وفؼٖ ٘مٍٝ ثب ٚوبئّي ٘ظيف ٔتف،ٌٛ٘يب ٚ ٌٍٕٝ ٚ تفاق ٘ىجتبً ـاضت ٚ أىبٖ.ثبٌؽ

٘ظف ٌففتٝ ٌؽٜ ٘كؼيه  پيبؼٜ وفؼٖ وبغتٕبٟ٘ب ي ثكـي ٚ ٟٔٓ،ٔػِّٛبً ٔٛلؼي وٝ أتؽاؼ ٔؼيٗ ؼـ

اِٚيٝ فٛق اِؿوف،ثب ؼلت القْ ٚ  ٔطُ وبغتٕبٖ ٘جبٌؽ،أىبٖ پيبؼٜ وفؼٖ ٘مٍٝ ثب ٚوبيُ وبؼٜ ٚ

٘ظيف تئٛؼِٚيت ٚ تفاقيبة اوتفبؼٜ  وبفي،ٚخٛؼ ٘ؽاـؼ ٚ ِكٚٔبً ثبيؽ اق ٚوبئُ ٘مٍٝ ثفؼاـي

ايٗ .ٔػتّف پفٚلٜ اق وغص ٔؼّْٛ ٚ ٔؼيٙي اوت ٔمّٛؼ اق تؼييٗ وف ٔؼيٗ وفؼٖ اـتفبع ٘مبط.وفؼ

ٞبي ثكـي ٚ يب وٛزه،ثبيؽ ٍٔػُ ٚ ؼـ ٘ظف ٌففتٝ  ٔٛضٛع ؼـ وّيٝ وبغتٕبٟ٘ب،اػٓ اق وبغتٕبٖ

ٔىىٛ٘ي،ٔؼٕٛالً وغص غيبثبٖ ٚ يب وٛزٝ ٔدبٚـ ـا ثؼٙٛاٖ  ؼـ وبغتٕبٟ٘بي ٌٟفي،٘ظيف ٔٙبقَ.ٌٛؼ

ٔٛلؼي وٝ وبغتٕب٘ؽـ ٔطٛعٝ ٘ىجتبً ٚويؼي وبغتٝ ٔيٍٛؼ،ٚ يب ٔطُ  ِٚي.وغص ٔجٙب ؼـ ٘ظف ٔي ٌيف٘ؽ

ػٛاـْ ٔؼيٙي ثبٌؽ،اـتفبع لىٕتٟب ٚ يب ثّٛوٟبي ٔػتّف پفٚلٜ ـا ٘ىجت ثٝ  اخفاي پفٚلٜ ؼٚـ اق

ؼـ ٞف ِٛـت ؼـ تٕبْ .ؼـ ٘ظف ٌففتٝ ا٘ؽ،ٚ يب ٌبٞي ٘ىجت ثٝ وغص ؼـيب،ٔي وٙدٙؽ وغطي وٝ لجالً

لىٕتٟب ٚ  ٔجٙبئي ثفاي اـتفبػبت ٚ ٔمبيىٝ ثبيؽ ؼـ ٘ظف ٌففت تب أىبٖ تؼييٗ ٚ وٙديؽٖ اـتفبع ٔٛالغ

 .ثبٌؽ ٘مبط ٔػتّف وبغتٕبٖ ٘ىجت ثٝ آٖ ٚ ٘ىجت ثٝ يىؽيٍف ٚ پيبؼٜ وفؼٖ آٟ٘ب ٔيىف

أتؽاؼٞبي ٔػتّف آٖ ثػَّٛ لىٕتٟبئي وٝ ؼـ ػٕك لفاـ ٌففتٝ ٚ وبغتٝ  ثفاي پيبؼٜ وفؼٖ ٘مٍٝ ٚ

ٚ ؼـ  پبيٝ ٞبي ٘مغٝ ٌيفي وٝ اق اتّبَ تػتٝ ٞبئي ٔغبثك ٌىُ  وبغتٝ ٌؽٜ غٛاٞؽ ٌؽ اق وٝ

 ايٗ وٝ پبيٝ ٞب ـا ٔؼٕٛالً ؼـ ٌٌٛٝ.وبغتٕبٖ وٛثيؽٜ ٚ ّ٘ت ٔي ٌٛ٘ؽ اوتفبؼٜ ٔي وٙٙؽ ٌٌٛٝ ٞبي

 ٞبي وبغتٕبٖ ٚ ثٝ فبِّۀ ضؽٚؼ يه ٔتف اق ٔطُ پي وٙي ٚ ٌٛؼثفؼاـي ٔي وٛثٙؽ ٚ وپه ثب

وبغتٕبٖ ـا پيبؼٜ  وٛثيؽٖ ٔيع ٞبئي ـٚي ثبقٚٞبي وٝ پبيٝ ٚ اوتفبؼٜ اق ـيىٕبٖ ٚ ٌبغَٛ أتؽاؼٞبي

 .ٔي وٙٙؽ

 



 

 

 

 

 



: ا٘ٛاع پي اق ٘ظف ّٔبِص تٍىيُ ؼٞٙؽٜ 
 پي ٞبي ٌفتٝ آٞىي -

  پي ٞبي آخفي -

  پي ٞبي وٍٙي -

  آـٔٝپي ٞبي ثتٗ -

 

 :ا٘ٛاع پي اق ٘ظف ػٕك 

ؼـ ِٛـتي وٝ قٔيٙي وٝ ٔىتميٕبً قيف وبقٜ   :(Shallow foundations)پي وغطي 

ٔي تٛاٖ پي ٞب ـا ٔىتميٕبً ثفآٖ ثٙب ٕ٘ٛؼ ٚ اثؼبؼ پي ـا . لفاـ ؼاـؼ ٌفايظ ٔغّٛة ـا ؼاٌتٝ ثبٌؽ 

اِغالضبً پي ٞبي  زٙيٗ پي ٞبيي ثٝ ثيٍتفٍ٘ٛؼ ٔدبق عٛـي ا٘تػبة وفؼ وٝ تًٙ غبن اق ضؽ

 .وغطي ٌفتٝ ٔي ٌٛؼ

 زٙب٘سٝ غبن ٘كؼيه وغص ( Pier foundationsپي ٞبي زبٞي) پي ٞبي ٘يٕٝ ػٕيك

 وٝ ثبـ ـا ثٝ زبٞي  اوتفبؼٜ ٌٛؼقٔيٗ ؼاـاي ٌفايظ ٔٙبوت ٘جبٌؽ القْ اوت ثٝ ٚويّٝ ي پي ٞبي 

  . اليٝ ٞبي ػٕيك تف ٚ ٔطىٓ تف ا٘تمبَ ؼٞؽ 

 

زٙب٘سٝ غبن ٘كؼيه وغص قٔيٗ  : (ٌٕغ)(Deep foundations)پي ٞبي ػٕيك  

ٔٙبوت ثبٌؽ القْ اوت ثٝ ٚويّٝ ي پي ٞبي ػٕيك وٝ ٔؼٕٛالً ٔؼَٕٛ تفيٗ  ثىيبـ ٘بؼاـاي ٌفايظ

 ٚ تٝ نٛضت يه آٟ٘ب ٌٕؼي ٔي ثبٌٙؽ وٝ ثبـ ـا ثٝ اليٝ ٞبي ػٕيك تف ٚ ٔطىٓ تف ا٘تمبَ ٔي ؼٞؽ

. ؾتٖٛ ٔماْٚ زض ذان تاػث ػسْ ٘كؿت پي ٔي قٛز

 
: ا٘ٛاع پي اق ٘ظف ٌىّي 

ٔؼَٕٛ تفيٗ ٘ٛع ؼـ پي ٞبي وغطي ٔي ثبٌؽ ثٝ عٛـ ٔفوكي قيف ٞف :  (تىي )پي ٔٙففؼ -

 .وتٖٛ لفاـ ٔي ٌيفؼ ٕٞبٖ عٛـ وٝ اق ٌىُ ٔمبثُ ؼـيبفت ٔي ٌٛؼ 

پي ٞبي وفاوفي يب ٘ٛاـي اوت وٝ وتٖٛ ٞبي يه ـؼيف ـا ٍ٘ٝ ٔي ؼاـؼ  :  پي ٘ٛاـي -

ٔؼٕٛالً ٚلتي وٝ ظففيت ثبـثفي غبن وٓ ثبٌؽ ثٝ عٛـي وٝ وغص لبثُ تٛخٟي القْ ٔي 

ايٗ ضبِت . ثبٌؽ ثٝ خبي اوتفبؼٜ اق پي ٞبي ٔٙففؼ اق پي ٞبي ٘ٛاـي اوتفبؼٜ ٔي ٌٛؼ 

ٔؼٕٛالً پي ٞبي ٘ٛاـي ؼـ ٞف ؼٚ خٟت وبغتٕبٖ لفاـ ؼاؼٜ ٔي ٌٛ٘ؽ ٚ ٔدٕٛػٝ ي 

 .٘ٛاـٞبي وفاوفي ٔتمبعغ پي ٍٔجه ـا ثٝ ٚخٛؼ ٔي آٚـؼ 

پي ٞبي ٌىتفؼٜ ؼـ ٔٛاـؼي وٝ تًٙ ٔدبق غبن ثىيبـ وٓ  : (ـاؼيٝ ل٘فاَ)پي ٌىتفؼٜ  -

اوت ثٝ عٛـي وٝ ؼـ ِٛـت اوتفبؼٜ اق پي ٔٙففؼ ػٕالً وغص پي لىٕت ػٕؽٜ ي وغص 

ثٙب ـا ٔي پٌٛب٘ؽ ثٝ خبي اوتفبؼٜ اق پي ٞبي ٔٙففؼ يب ضتي پي ٞبي ٘ٛاـي اق پي ٌىتفؼٜ 

ؼـ ايٗ ضبِت پي تٍىيُ ٔي ٌٛؼ اق يه ؼاَ قغيٓ ثتٗ آـٔٝ وٝ تٕبْ . اوتفبؼٜ ٔي ٌٛؼ 

 .ؼ ٖ ـٚي آٖ لفاـ ٔي ٌيف ٞبوغص ـا پٌٛب٘ؽٜ ٚ تٕبٔي وتٖٛ

 پي ٞاي ٔطوة تٝ پي ٞايي اطالق ٔي قٛز وٝ تيف اظ يه ؾتٖٛ تطآٖ تىيٝ ٔي وٙس



 :وتٟٛ٘ب

 وتٟٛ٘بي فّكي -

  وتٟٛ٘بي ثتٙي -

  وتٟٛ٘بي زٛثي -

 

  تؼفيف وتٖٛ فّكي

وتٖٛ ػضٛي اوت وٝ ٔؼٕٛال ثٝ ِٛـت ػٕٛؼي ؼـ وبغتٕبٖ ّ٘ت ٔي ٌٛؼ ٚ يبـٞبي 

وف ٘بٌي اق عجمبت ثٝ ٚويّٝ تيف ٚ ٌبٞتيف ثٝ آٖ ٔٙتمُ ٔي ٌفؼؼ ٚ وپه ثٝ ثٝ قٔيٗ 

 .ا٘تمبَ ٔي يبثؽ

  ٌىُ وتٟٛ٘ب

ثفاي . ٌىُ وغص ٔمغغ وتٟٛ٘ب ٔؼٕٛال ثٝ ٔمؽاـ ٚ ٚضؼيت ثبـ ٚاـؼ ٌؽٜ ثىتٍي ؼاـؼ

ػٕٛٔب وتٟٛ٘ب اق ِطبػ .وبغتٗ وتٟٛ٘بي فّكي اق ا٘ٛاع پفٚفيّٟب ٚ ٚـلٟب اوتفبؼٜ ٔي ٌٛؼ

 :ٌىُ ظبٞفي ثٝ ؼٚ ٌفٜٚ تمىيٓ ٔي ٌٛ٘ؽ

ثٟتفيٗ پفٚفيُ ٘ٛـؼ ٌؽٜ : ٘ٛـؼ ٌؽٜ ٌبُٔ ا٘ٛاع تيفآٟٞٙب ٚ لٛعيٟب  (پفٚفيُ)٘يٕفظ  -1

ثفاي وتٖٛ ، تيفآٞٗ ثب پٟٗ يب لٛعيٟبي ٔفثغ ٌىُ اوت؛ قيفا اق ٘ظف ٔمبٚٔت ثٟتف اق 

ضٕٗ ايٙىٝ ؼـ ثيٍتف ٔٛالغ ػُٕ اتّبالت تيفٞب ثٝ ـاضتي ـٚي .ٔمبعغ ؼيٍف ػُٕ ٔي وٙؽ

 .آٟ٘ب ا٘دبْ ٔي ٌيفؼ

ثٝ تٟٙبيي ثفاي  (پفٚفيُ )ٞفٌبٜ وغص ٔمغغ ٚ ٍٔػّبت يه ٘يٕفظ : ٔمبعغ ٔفوت  -2

يه وتٖٛ وبفي ٘جبٌؽ ، اق اتّبَ زٙؽ  (تطُٕ ثبـ ٚاـؼ ٌؽٜ ٚ ٍِٙف اضتٕبِي  )ايىتبيي 

 .وبغتٝ ٔي ٌٛؼ (ٔمبعغ ٔفوت )پفٚفيُ ثٝ يىؽيٍف ، وتٖٛ ٔٙبوت آٖ 

 

 ٔمبعغ ٔفوت)زٍٍٛ٘ي وبغت وتٖٛ 

وتٟٛ٘ب ٕٔىٗ اوت ثف ضىت ٘يبق ثب تفويت ٚ اتّبالت ٔتٙٛع اق ا٘ٛاع پفٚفيّٟبي ٔػتّف 

  وبغتٝ ٌٛ٘ؽ ، أب ـايدتفيٗ اتّبَ ثفاي وبغت وتٟٛ٘ب وٝ ٘ٛع اوت

اثتؽا ؼٚ تيفآٞٗ ـا ؼـ وٙبـ : اتّبَ ؼٚ پفٚفيُ ثٝ يىؽيٍف ثٝ عفيمٝ ؼٚثّٝ وفؼٖ  -1

يىؽيٍف ٚ ثف ـٚي وغص ِبف ثٝ ٞٓ زىجيؽٜ ٌفؼ٘ؽ ؛ وپه ؼٚ وف ٚ ٚوظ وتٖٛ ـا 

خٛي ؼاؼٜ ٚ وتٖٛ ثفٌفؼا٘ؽٜ ٌؽٜ ٚ ٔب٘ٙؽ لجُ خٌٛىبـي ِٛـت ٔي ٌيفؼ ؛ آٖ ٌبٜ 

ٕٞيٗ وبـ ـا ؼـ وٛي ؼيٍف . وتٖٛ ٔؼىٛن ٚ ؼـ لىٕت ٚوظ ، خٌٛىبـي ٔي ٌٛؼ 

وتٖٛ ا٘دبْ ٔي ؼٞٙؽ ٚ ثٝ تفتيت خٌٛىبـي اؼأٝ ٔي يبثؽ تب خٛي ٔٛـؼ ٘يبق وتٖٛ تبٔيٗ 

ايٗ ٌيٜٛ خٌٛىبـي ثفاي خٌّٛيفي اق پيسً وتٖٛ ؼـ اثف ضفاـت قيبؼ . ٌفؼؼ

ؼـ ِٛـتيىٝ ؼـ وفتبوك وتٖٛ ثٝ خٛي ٘يبقي ٘جبٌؽ ، ؼوت . خٌٛىبقي ٕٔتؽ ٔي ثبٌؽ 

  وٓ خٌٟٛب ثبيؽ ثٝ ايٗ تفتيت اخفا ٌفؼؼ

 60ضؽاوثف فبِّٝ ثيٗ عِٟٛبي خٛي ؼـ عَٛ وتٖٛ ثٝ ِٛـت غيف ٕٔتؽ اق  (اِف

 .وب٘تيٕتف تدبٚق ٘ىٙؽ

عَٛ خٛي اثتؽايي ٚ ا٘تٟبيي وتٖٛ ثبيؽ ثفاثف ثكـٌتفيٗ ػفْ ٔمغغ ثبٌؽ ٚ ثٝ عٛـ  (ة

 .يىىفٜ ا٘دبْ ٌيفؼ

 ٔيّيٕتف وٕتف 40 ثفاثف ثؼؽ خٛي يب 4عَٛ ٔٛثف ٞف لغؼٝ اق خٛي ٔٙمغغ ٘جبيؽ اق  (ج

 .ثبٌؽ

 ٔيّيٕتف 6 ٔيّيٕتفي ثيٍتف ، أب اق 5/1تٕبن ٔيبٖ ثؽ٘ٝ ؼٚ پفٚفيُ ٘جبيؽ اق يه ٌىبف  (ؼ

وٕتف ثبوؽ ؛ ضٕٙب ثفـويٟبي فٙي ٍ٘بٖ ؼٞؽ ٔٝ ٔىبضت وبفي ثفاي تٕبن ٚخٛؼ ٘ؽاـؼ ؛ 

ؼـ آٖ ِٛـت ، ايٗ ثبؼغٛـ ثبيؽ ثب ّٔبِص پف وٙٙؽٜ ٔٙبوت ٌبُٔ تيغٝ ٞبي فٛالؼي ثب 

 .ضػبٔت ثبثت پف ٌٛؼ

ؼـ ٔمبعغ ٔفوجي وٝ ٚـق اتّبَ ثف : اتّبَ ؼٚ پفٚفيُ ثب يه ٚـق وفاوفي ـٚي ثبِٟب  -2

غيف )ـٚي ؼٚ ٘يٕفظ ٔتُّ ٔي ٌٛؼ تب ٔمبعغ ٔفوت تٍىيُ ثؽٞؽ ؛ فبِّٝ خٌٟٛبي ٔمغغ 

ا٘ؽاقٜ .  وب٘تيٕتف ثيٍتف ٌٛؼ 30وٝ ٚـق ـا ثٝ ٘يٕفغٟب ٔتُّ ٔي وٙؽ ، ٘جبيؽ اق  (ٕٔتؽ

ؼـ آٖ ضػبٔت  t وٝ t22 ضؽاوثف فبِّٝ فٛق اِؿوف ؼـ ٔٛـؼ فٛالؼ ٔؼِٕٛي ثٝ ِٛـت

 .ٚـق اوت ؼـ ٔي آيؽ



ٔتؽاِٚتفيٗ ٘ٛع وتٖٛ ؼـ ايفاٖ وتٟٛ٘بي  : (تىٕٝ)اتّبَ ؼٚ پفٚفيُ ثب ثىتٟبي فّكي  -3

ٔفوجي اوت وٝ ؼٚ تيفآٞٗ ثٝ فبِّٝ ٔؼيٗ اق يىؽيٍف لفاـ ٔي ٌيفؼ ٚ ليؽٞبي افمي يب 

زپ ٚ ـاوت ايٗ ؼٚ ٘يٕفظ ـا ثٝ ٞٓ ٔتُّ ٔي وٙؽ ؛ اِجتٝ ثىتٟبي زپ ٚ ـاوت وٝ 

ٌىّٟبي ٔثّثي ـا ثٝ ٚخٛؼ ٔي آٚـ٘ؽ ، ؼاـاي ٔمبٚٔت ثٟتفي ٘ىجت ثٝ ليؽٞبي ٔٛاقي ٔي 

ؼـ ٔٛـؼ ايٍٙٛ٘ٝ وتٟٛ٘ب ، ثٛيمٜ وتٖٛ ثب ليؽ ٔٛاقي ٔىبئُ قيف ـا ثبيىتي ـػبيت .ثبٌٙؽ

  وفؼ

 :افمي وتٖٛ وٕتف اق ايٗ ٔمبؼيف ٘جبٌؽ( ِّٚٝ )اثؼبؼ ثىت  (اِف

L : عَٛ ِّٚٝ ضؽالُ ثٝ فبِّٝ ٔفوك تب ٔفوك ؼٚ ٘يٕفظ ثبٌؽ . 

B :  ؼـِؽ عَٛ آٖ وٕتف ٘جبٌؽ42ػفْ ِّٚٝ اق  . 

T :  عَٛ آٖ وٕتف ٘جبٌؽ35/1ضػبٔت ِّٚٝ اق . 

ؼـ اعفاف وّيٝ ِّٚٝ ٞب ٚ ؼـ وغص تٕبن ثب ثبَ ٘يٕفغٟب ػُٕ خٌٛىبـي ا٘دبْ  (ة

 ٔدٕٛع عَٛ غظ خٛي ؼـ ٞف عفف ِفطٝ ٘جبيؽ اق عَٛ ِفطٝ وٕتف ٌٛؼ)ٌيفؼ 

 .فبِّٝ ليؽٞب ٚ اثؼبؼ آٖ ثف اوبن ٔطبوجبت فٙي تؼييٗ ٔي ٌٛؼ (ج

ؼـ لىٕت ا٘تٟبيي وتٖٛ ، ثبيؽ ضتٕب اق ٚـق ثب عَٛ ضؽالُ ثفاثف ػفْ وتٖٛ اوتفبؼٜ  (ؼ

 .وفؼ تب ػالٜٚ ثف تمٛيت پبيٝ ، ٔطُ ٔٙبوجي ثفاي اتّبَ ثبؼثٙؽٞب ثٝ وتٖٛ ثٝ ٚخٛؼ آيؽ

ؼـ ٔطُ اتّبَ تيف يب پُ ثٝ وتٖٛ القْ اوت لجال ٚـق تمٛيتي ثٝ اثؼبؼ وبفي ـٚي  (ٜ

  .ثبِٟبي وتٖٛ خٛي ٌؽٜ ثبٌؽ
 

 



 

 

 
 

 



 :ؾتٟٛ٘اي تتٙي 

تٝ يميٗ ، زلت زض اخطاي نحيح خعئيات . ٟٕٔتطيٗ اخعاء يه ؾاذتٕاٖ تتٙي ؾتٖٛ ٞاي آٖ ٔي تاقٙس 

ؾتٖٛ اظ خّٕٝ آضٔاتٛض تٙسي ، لاِثٙسي ٚ تتٖٛ ضيعي اثط تؿعايي زض اؾتحىاْ وُ ؾاذتٕاٖ زض ٔٛلغ تطٚظ 

تطضؾي ٟٔٙسؾاٖ ٘كاٖ ٔي زٞس ، زض ظِعِٝ ايعٔيت تطويٝ وٝ تاػث وكتٝ قسٖ تؿياضي اظ . ظِعِٝ زاضز 

ٔطزْ ؾاوٗ زض قٟطن ٞاي ٘ٛؾاظ قسٜ تٛز ػأُ انّي ضيعـ ؾاذتٕاٟ٘ا ، ػسْ اخطاي نحيح ؾتٖٛ ٞا 

 . تٛزٜ اؾت وٝ تاػث ٌطزيسٜ ؾمف طثمات ، لثُ اظ تحُٕ تاض ظِعِٝ تٝ نٛضت يىپاضچٝ فطٚضيع٘س

 ضٚـ اخطاي ؾتٖٛ

 .زض اخطاي ؾتٖٛ تٝ تطتية ظيط ػُٕ ٔي قٛز

 آٔبؼٜ وبقي ـيٍٝ ٞب

پاويعٌي . لثُ اظ آضٔاتٛضتٙسي ؾتٖٛ ٔي تايؿت ٔيٍّطزٞاي ا٘تظاض ضا اظ ٞط ٘ٛع آِٛزٌي پان ٕ٘ٛز 

 قاِٛزٜ   قأُ آِٛزٌي تٝ ا٘ٛاع ضٚغٗ ٞا ٚ ٕٞچٙيٗ تتٗ ٞاي پاقيسٜ قسٜ زض ٍٞٙاْ تتٗ ضيعي ٔيٍّطزٞا

   طثمٝ ٘يع ٔي قٛز يا

 آـٔبتٛـ ثٙؽي وتٖٛ

تاتٛخٝ تٝ ٔٙسضخات ٘مكٝ ٞا ، ٔيٍّطزٞاي انّي ضا وٙاض يىسيٍط لطاض زازٜ ٚ تٛؾط ذأٛتٟا آٟ٘ا ضا زض 

تطاي ايٗ واض زٚ ػسز ذطن ضٚي ظٔيٗ ٚ تا فانّٝ اظ ٞٓ لطاض . فٛانُ ٔكرم تٝ يىسيٍط ٔي تٙسيٓ 

زازٜ تا ؾط ٚ تٝ ٔيٍّطزٞاي انّي ضٚي آٖ لطاض ٌيطز ٚ تتٛاٖ ذأٛتٟا ضا زٚض آٖ ضز وطزٜ ٚ پؽ اظ تمؿيٓ 

 .تٙسي فانّٝ ذأٛتٟا آٟ٘ا ضا تثٙسيٓ

ذأٛتٟا تٝ طٛض وّي زض اتتسا ٚ ا٘تٟاي ؾتٖٛ تا ٌأٟاي وٛچىتط ٚ زض ٔيا٘ٝ ؾتٖٛ تا ٌأٟاي تعضي تط 

اخطاي نحيح ذأٛتٟا ايٗ اخاظٜ ضا تٝ ؾتٖٛ ٔي زٞس وٝ لثُ اظ فطٚ ضيرتٗ ؾاذتٕاٖ . تؿتٝ ٔي قٛ٘س 

٘ىتٝ ٟٔٓ ايٗ وٝ لثُ . زض ظِعِٝ ٞاي قسيس ، تغييط قىُ زازٜ ٚ فطنت فطاض ضا تٝ ؾاوٙيٗ ؾاذتٕاٖ تسٞس 

زض ترف ضيكٝ ، زض ٔٛضز طَٛ ٚنّٝ تٛضيح  )اظ تؿتٗ ٔيٍّطزٞا ، اتتسا ٔي تايؿت اظ ٔحُ طَٛ ٚنّٝ 

، ٔيٍّطزٞاي طِٛي ضا ذٓ وٙيٓ تا زٚ ٔيٍّطز طِٛي يا انّي تاال ٚ پاييٗ زليما زض  (زازٜ قسٜ اؾت 

 .ضاؾتاي يىسيٍط ٚالغ قٛ٘س

  اوتمفاـ وجؽ آـٔبتٛـ

ؾتٖٛ تافتٝ قسٜ ضا تٝ نٛضت لائٓ زض خاي ذٛز ٍ٘ٝ زاقتٝ ٚ ٔيٍّطزٞاي طِٛي ضا تا ؾيٓ تٝ ٔيٍّطزٞاي 

زض ٔٛاضزي وٝ ؾتٖٛ تافتٝ قسٜ ؾٍٙيٗ تاقس ، تّٙس وطزٖ ٚ خا زازٖ ٔيٍّطزٞا تٛؾط . ضيكٝ ٔي تٙسيٓ

 .خطثميُ ا٘داْ ٔي قٛز

 

 لبِت ثٙؽي

 آضٔاتٛضٞا زض تطاتط  تا تٛخٝ تٝ آؾية پصيط تٛزٖ. زض ايٗ ٔطحّٝ ٘ٛتت تٝ لاِة تٙسي ؾتٟٛ٘ا ٔي ضؾس 

 ،  ضطٛتت ، ٕٞچٙيٗ واٞف ٔماٚٔت آضٔاتٛضٞا زض نٛضت ٚلٛع آتف ؾٛظي ٚ ٌطْ قسٖ تيف اظ حس

  الظْ اؾت ٔيٍّطزٞا تٛؾط اليٝ ايي اظ تتٗ پٛقيسٜ قٛز



 

 تطاي  .ضرأت اليٝ پٛقكي تايس تٝ حسي تاقس وٝ آضٔاتٛض ضا زض تطاتط ػٛأُ شوط قسٜ ٔحافظت ٕ٘ايس 

  ( Spacer )  تطٚي ذأٛتٟا ، ٍٟ٘ساض٘سٜ  ٔٙاؾة اطٕيٙاٖ اظ پٛقف ٔٙاؾة ٔيٍّطزٞا ، زض فٛانُ

ٔي تٙسيٓ تا پؽ اظ تؿتٗ لاِثٟا ٔيٍّطزٞا تسٖٚ ايٗ وٝ تٝ تس٘ٝ لاِة تچؿثٙس، زضؾت زض ٚؾط لاِة خاي 

 . ٌيط٘س ٚ ضرأت ٔٙاؾة اليٝ پٛقكي ضػايت ٌطزز

  

 

زض نٛضت ا٘حطاف ؾتٖٛ اظ حاَ قالَٛ حتي تٝ . ؾتٟٛ٘ا ٚظٖ طثمات تاالي ذٛز ضا تحُٕ ٔي وٙٙس 

 اظ ايٙطٚ تا زلت  ٔمساض خعئي ، فكاض اضافي تٝ ؾتٖٛ ٚاضز ٔي آيس ٚ ظطفيت طالت آ٘طا وٓ ٔي وٙس

تااليي لاِة تؿتٝ قسٜ ضا قالَٛ وطزٜ ٚ تا ٟٔاض تٙسي ٞاي خا٘ثي اظ خاتٝ خايي يا وح قسٖ ؾتٖٛ زض 

 ٍٞٙاْ تتٗ ضيعي يا ؾفت قسٖ تتٗ خٌّٛيطي ٔي وٙيٓ

تطاي تٝ زؾت آٔسٖ ؾطح ناف ٚ ظيثا الظْ اؾت پيف اظ تؿتٗ لاِة ٞا اظ ناف تٛزٖ ٔٛضؼي ٚ وّي 

تطاي ٔطالثت اظ چؿثيسٖ تتٗ . ؾطٛح زاذّي لاِة ٚ ٕٞچٙيٗ اظ تٕيع تٛزٖ آٟ٘ا اطٕيٙاٖ حانُ ٕ٘اييٓ 

 زضخٝ تا 45تٝ لاِة ػالٜٚ تط آغكتٝ وطزٖ ؾطٛح زاذّي تا ضٚغٗ ؾياٜ، زض ٌٛقٝ ٞاي ؾتٖٛ اظ پد 

 . ٔيّيٕتط تٝ قىُ ظيط اؾتفازٜ ٔي وٙي25ٓ*25ا٘ساظٜ 

 

 

 ثتٗ ـيكي

. پؽ اظ اؾتمطاض ٚ ٔحىٓ وطزٖ ٔيٍّطزٞاي تافتٝ قسٜ ٚ تىٕيُ لاِة تٙسي، تتٗ ضيعي آغاظ ٔي ٌطزز

 ٔتط تاقس چطا وٝ 2/1 اِي 9/0تٝ طٛض وّي تٙا تط تٛنيٝ آئيٗ ٘أٝ اضتفاع تتٗ ضيعي ٘ثايس تيف اظ 

ٔؼٕٛال تتٗ ضيعي ؾتٖٛ زض ضٚـ . ضيرتٗ تتٗ اظ اضتفاع ظياز ٔٙدط تٝ خسا قسٖ زا٘ٝ ٞا ذٛاٞس قس

اٌط تتٗ زض چٙس ٔطحّٝ ضيرتٝ ٚ ٔتطاوٓ ٔي .  ٔطحّٝ ا٘داْ ٔي قٛز3 يا 2تتٗ ضيعي زؾتي ، زض 

ٌطزز تايس زلت ٕ٘ٛز فانّٝ ظٔا٘ي ٔطاحُ تتٗ ضيعي ضا ٔحسٚز ٕ٘ٛز تا تتٗ لثّي حاِت ذٕيطي 

 .زاقتٝ تاقس ٚ اتهاَ وأُ تيٗ اليٝ ٞاي ٔرتّف تتٗ ضيعي تٝ ٚخٛز آيس

 (تتٗ تا اؾالٔپ وٓ  )زض ؾتٟٛ٘اي تّٙس خٟت خٌّٛيطي اظ آب ا٘ساذتٗ ظياز تتٗ اظ تتٗ ؾفت 

 .اؾتفازٜ ٌطزز



تطاي پيكٍيطي اظ ضؼف تتٗ تااليي ؾتٖٛ تٝ ذاطط آب ا٘ساذتٗ تتٗ تٟتط اؾت اضتفاع لاِة ضا 

 . ؾا٘تي ٔتط تّٙس تط ٌطفت ٚ پؽ اظ تاظ وطزٖ لاِثٟا ٔمساض اضافي ضا تطاقيس ٚ تٕيع وٙي5/2ٓحسٚز 

ٔي تايؿت حتٕا تا ؾتٖٛ تٝ نٛضت ٕٞعٔاٖ ٚ يىپاضچٝ تتٗ  (وٛضتُ  )ؾطؾتٖٛ، ٔاٞيچٝ ٚ تطاوت 

 .ضيعي قٛز

اظ ٘ىات ٟٔٓ زيٍط ايٗ وٝ پؽ اظ اتٕاْ ػّٕيات تتٗ ضيعي ٚ ٔتطاوٓ ؾاذتٗ آٖ ٚ زض ِحظٝ ؾفت 

قسٖ تتٗ تٝ ٞيچ ٚخٝ ضطتٝ يا ٘يطٚيي تٝ ٔيٍّطزٞاي ضيكٝ تاليٕا٘سٜ اظ تاالي لاِة ٚاضز ٍ٘طزز وٝ 

 .ٔٛخة خسا قسٖ ٔيٍّطز اظ تتٗ ٔحهٛض وٙٙسٜ آٖ ذٛاٞس قس

ؾتٟٛ٘ايي وٝ تيط پّٝ زض آٟ٘ا اخطا ٔي قٛز تايس زض اضتفاع ٔٛضز ٘ظط آضٔاتٛض ٞايي ضا تٝ نٛضت وأال 

 زض  ٔفهّي ٚ تٝ نٛضت ضيكٝ زض آٖ لطاض زاز وٝ تؼس اظ تتٗ ضيعي ؾتٖٛ آضٔاتٛضٞاي ضيكٝ تيط پّٝ

  حاِت ٟ٘ايي لطاض ٔي ٌيط٘س

تؼس اظ اتٕاْ تتٗ ضيعي تطاي تاظ وطزٖ لاِة ٞا تايس تا ظٔا٘ي وٝ تتٗ تٝ حس الظْ ؾفت قسٜ تاقس 

تؼس اظ تاظ وطزٖ لاِثٟا ، تطاي ازأٝ ٚ تىٕيُ ضٚ٘س ٞيسضاتاؾيٖٛ الظْ اؾت ؾتٟٛ٘ا ضا تا . نثط وطز 

 ٌٛ٘ي يا پاضيٝ وفٙي ٔططٛب پٛقا٘س

 
 



 
 

 

 

 
 

 



 
 

 

 

 

 

 ومف

 :ا٘ٛاع ومف ٔىغص

 ومف عبق ضفثي-  

ومف تيفزٝ ٚ ثّٛن -  

 ومف ٚافُ يب وبوٝ اي-  

ؼاَ ثتٙي يه ٚ ؼٚ عففٝ - 

ومف وبٔپٛقيت - 

 

 ومف عبق ضفثي-  

 
 

 



 
 

 

 ومف تيفزٝ ٚ ثّٛن-  

 
 

 

 



 
 

 

 
 

 

 

 



 

 
 

 ومف ٚافُ يب وبوٝ اي-  

 

 
 

 



 

 
 

 

 ؼاَ ثتٙي يه ٚ ؼٚ عففٝ- 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 ومف وبٔپٛقيت- 

 

 
 

 
 

 



 ومف وبؾة

 
 

 

 
 

 

 



 

 
 

ػبيك ٞبي ـعٛثتي 

يىي اق ٍٔىالت اوبوي وٝ ؼـ اوثف وبقٜ ٞب ثٝ زٍٓ ٔي غٛـؼ ٍٔىُ ٘ٓ ٚ ـعٛثت ٔي ثبٌؽ وٝ 

ؼـ ثؼضي ٔٛالغ غىبـات خجفاٖ ٘بپؿيفي ـا ثٝ وبق ٞب ٚ وبغتٕبٖ ٚاـؼ ٔي ٕ٘بيؽ ٚ يىي اق 

ؼـ ايفاٖ ثب تٛخٝ ثٝ الّيٓ ٚ آة ٚ ٞٛا ٚ ٘يك .آٖ ػبيمىبـي ـعٛثتي ٔي ثبٌؽ   ـاٞىبـٞبي ٔمبثّٝ ثب 

ٔي ثبٌؽ وٝ ثب پيٍففت تىِٙٛٛلي ايٗ .ٚخٛؼ ٔٙبثغ ػظيٓ ٘فتي ٔتؽاِٚتفيٗ ػبيك ـعٛثتي ليف ٚ ٌٛ٘ي 

 ؼاؼٜ اوت  (ايكٚ ٌبْ )ـٚي خبي غٛؼ ـا ثٝ ػبيمٟبي پيً وبغتٝ 

 وبَ ثٛؼٜ ٚ تفٔيٓ ٔتٙبٚة آٖ ثب 10ػٕف ٔفيؽ ػبيك ـعٛثتي ليف ٚ ٌٛ٘ي ثٝ عٛـ ٔتٛوظ وٕتف اق 

تٛخٝ ٚ ٔكاضٕت ثفاي وبوٙبٖ وبغتٕبٖ ٞب ؼـ فَّٛ وفؼ  ٍٔىالت اخفايي قيبؼ ٚ ٞكيٙٝ ٞبي لبثُ

ثٙؽي ـا ثٝ  ثٝ خبوت ضتي ثب ا٘تػبة ـٚي ٞبي پف غفج ويفيت ّٔبِص ٚاخفاي ػبيك. ٕٞفاٜ اوت

 . وبَ ثفوؽ20٘طٛي اـتمب ؼاؼ؛ وٝ ػٕف ٔفيؽ پًٌٛ ثبْ ثٝ ثيً اق 

: ا٘ٛاع ػبيك ٞبي ـعٛثتي 

 وبٍُٞ

. ؼـ ايفاٖ اق ؼيفثبق ؼـ ٔٙبعك پف ثبـي، ثبْ ٌيت ؼاـ ٚ ؼـ ٔٙبعك وٓ ثبـي ، ثبْ افمي ٔي وبغتٙؽ 

ٔي ٌؽٜ اوت ثٝ ايٗ تفتيت وٝ غبن ـن ٚ وبٜ ٚ آة ـا غٛة  ثبْ افمي ثب وبٍُٞ آة ثٙؽي

. يه اليٝ پػً ٔي وفؼ٘ؽ ٔػّٛط وفؼٜ ٚ ثب پبٚـق ٔي ؼاؼ٘ؽ وپه ثف ـٚي ثبْ ثٝ ِٛـت

 ليف ٌٛ٘ي

ـايح تفيٗ ٘ٛع ػبيك ٞبي ـعٛثتي ؼـ ايفاٖ ليف ٚ ٌٛ٘ي اوت وٝ وبَ ٞبوت ؼـ ِٙؼت وبغتٕبٖ 

ليف ٚ ٌٛ٘ي ؼـ ػبيك وبـي ثبْ، پي، وفٚيه ٞب ٚ آٌپكغب٘ٝ اوتفبؼٜ  اق. وٍٛـ ّٔفف ػٕٛٔي ؼاـؼ 

 .ٔي ٌٛؼ

: ثبٌؽ ٚيمٌي ٞبي ّٔبِص ٔٛـؼ اوتفبؼٜ ثبيؽ ثٝ ٌفش قيف ٔي

ٌٛ٘ي - اِف

ثبيؽ تبة وبفي ٚ ٘ٓ آٖ  .ثبيؽ ؼاـاي ثبفت يىٙٛاغت ٚ وبٔال تٕيك ٚ ػبـي اق آِٛؼٌي ٚ زفٚن ثبٌؽ

.  ٌفْ ٚ ٚقٖ ؼاٌتٝ ثبٌؽ310وٓ ثٛؼٜ ٚ ٞف ٔتف ٔفثغ آٖ ضؽالُ 



ليف - ة

. ليف ثبيؽ وبْ ً ال ٞٓ خٙه ٚ ثؽٖٚ آة ثبٌؽ . ليف ثبيؽ عجك ـٚي ِطيص اق ٔٙبثغ ٘فتي تٟيٝ ٌفؼؼ 

تب ثتٛا٘ؽ . وفؼٖ اِيبف ثبفتٝ ٌؽٜ ٚ وغص ثتٙي ثبيؽ تب ضؽ أىبٖ وٓ ثبٌؽ  غّظت ليف ؼـ ضيٗ آغٍتٝ

ؼـخٝ ٘فٔي ليفٞبي ٔٛـؼ اوتفبؼٜ . ٘فٛؾ وٙؽ اِيبف ٌٛ٘ي ـا غيه ٚ ثٝ يه ٘ىجت ؼـ تٕبْ وغص

  . ؼـخٝ وب٘تيٍفاؼ اق ضؽاوثف ؼٔبي ٔطُ ثيٍتف ثبٌؽ10ؼوت وٓ ثبيؽ 

: تىِٙٛٛلي خؽيؽ ؼـ ػبيمىبـي ـعٛثتي وبغتٕبٖ

 ٔتفبٚتي ؼاـ٘ؽ ، ٌبيؽ   تفويجبت وف وبقي ثبْ ، ثف پبيٝ أِٛىيٖٛ پّيٕفٞبي خؽيؽ ػّٕىفؼ وبٔال

 .ثب لبثّيت ا٘ؼغبف ثؼؽ اق غٍه ٌؽٖ ثبٌؽ(فيّٓ  )ٟٕٔتفيٗ ٚيمٌي آٟ٘ب ايدبؼ يه اليٝ ٘بقن 

 :اق خّٕٝ ٔكايبي ايٗ ػبيك خؽيؽ ثٝ ٌفش قيف اوت 

 . فبلؽ آِٛؼٌي ٚ آويت ٞبي فيكِٚٛلي ٔي ثبٌؽ– 1

 . وبـثفؼ آٟ٘ب وبؼٜ اوت – 2

 . ـً٘ پؿيف٘ؽ – 3

 . غغف آتً وٛقي ٘ؽاـ٘ؽ – 4

 . زىجٙؽٌي غٛثي ٘ىجت ثٝ وغٛش ٔػتّف ؼاـ٘ؽ – 5
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ػبيك وبـي ثبْ 

 
 

 
 

 ػبيك ضفاـتي

  :ا٘ٛاع ػبيك ٞب

  :(ضفاـتي)ػبيك ٞبي ٌفٔبيي ٞؽايتي - 1

ػبيك ضفاـتي ٔٛاؼ  .ضفيت ٞؽايت ػبيك ٞبي ٌفٔبيي وٓ ٚ ثفػىه ضفيت ٔمبٚٔت آٟ٘ب قيبؼ اوت

ٚ ّٔبِطي ٞىتٙؽ وٝ ٔمبٚٔت قيبؼي ؼـ ٔمبثُ ػجٛـ ٌفٔب ؼاـ٘ؽ ٚ ٔي تٛاٖ ثٝ ٚويّٝ ي آٟ٘ب تب آ٘دب 

خٌّٛيفي ...وٝ ٕٔىٗ اوت اق ا٘تمبَ ضفاـت ٔطُ ٌفْ ٌؽٜ يب ِِٛٝ ٞبي ضبُٔ آة ٌفْ يب وب٘بِٟب ٚ

  .وفؼ تب ؼـ ّٔفف وٛغت خٌّٛيفي ٌٛؼ

ٔٛاؼي وٝ ثٝ ٔٙظٛـ خٌّٛيفي اق غفٚج ٌفٔب ثٝ ّٔفف ٔي ـوٙؽ ثٝ ٘بْ ػبيك ٞبي ضفاـتي ٌٙبغتٝ 

وف ٞبي , ػبيك ٞبي ٔٙؼىه وٙٙؽٜ ػبيك ٞبي پبٌيؽ٘ي , ٔي ٌٛ٘ؽ ٚ ثٝ ِٛـت ػبيك ٞبي ا٘جبٌتي 

  .تػتٝ ٞبي ػبيك ٚ اٌىبَ ؼيٍف ٚخٛؼ ؼاـ٘ؽ, ػبيك ٞبي ٔٛخؽاـ , تكـيمي 

  : ػبيك ٞبي ا٘جبٌتي(اِف

ايٗ ػبيك ٞب ثٝ ؼٚ ِٛـت اِيبفي يب ؼا٘ٝ اي ٚخٛؼ ؼاـ٘ؽ وٝ ٘ٛع اِيبفي آٖ ٌبُٔ پٍٓ وًٙ پٍٓ 

ٚ ٘ٛع ؼا٘ٝ اي آٖ اق . پٍٓ وفثبـٜ ٚ اِيبف ٌيبٞي وٝ ٔؼٕٛال پٍٓ زٛة ٞىتٙؽ ٔي ثبٌٙؽ , ٌيٍٝ 

ٔب٘ٙؽ غفؼٜ ٞبي زٛة پٙجٝ , پٛوٝ ٞبي ـوي پفِيت ٚ يب اق ٔٛاؼ ٌيبٞي , ٔٛاؼي ٔب٘ٙؽ پّي اوتبيفيٗ 

تٟيٝ ٔي ٌٛ٘ؽ اق ايٗ ٘ٛع ػبيك ٞب ؼـؼاغُ ٔالت ٞب ٚ ٔىبٖ ٞبيي وٝ فبلؽ ٌىُ ٍٔػّي ٔي 

ثبٌٙؽ اوتفبؼٜ ٔي ٌٛؼ  

  : ػبيك ٞبي ٔٙؼىه وٙٙؽٜ(ة

ايٗ ػبيك ٞب ٔؼٕٛال اق ٚـق ٞبي فّكي وبغتٝ ٔي ٌٛ٘ؽ ٚ زٙب٘سٝ ثٝ ٘طٛ ٔٙبوت ّ٘ت ٌٛ٘ؽ ٔب٘غ 

  .٘فٛؾ ثػبـ آة ٞٛا ثٝ ؼاغُ ٔي ٌفؼ٘ؽ 

 

  :ػبيك ٞبي پبٌيؽ٘ي(ج

ايٗ ػبيك ٞب اق ٔػّٛط اِيبف ٚ ٔٛاؼ ـيك وٝ ثب ا٘ٛاع ٔٛاؼ زىجٙؽٜ ثٝ يىؽيٍف زىجيؽٜ ثبٌٙؽ وبغتٝ 

.  ٔي ٌٛؼ ٚ ثٝ ـٚي ٔطُ ٞبيي وٝ ٘يبق ثٝ ػبيك وفؼٖ آٟ٘ب ثبٌؽ پبٌيؽٜ ٔي ٌٛ٘ؽ



  : ػبيك ٞبي وف تكـيمي(ؼ

ايٗ ػبيك ٞب اق ٔٛاـؼ ـيك پالوتيىي وبغتٝ ٔي ٌٛ٘ؽ ٚ په اق لفاـ ٌففتٗ ٚ پف وفؼٖ فضبي ٔٛـؼ 

ٔؼٕٛال ؼـ ثيٗ ؼيٛاـٞبي وبغتٝ ٌؽٜ وٝ أىبٖ ؼوتفوي ٚخٛؼ ٘ؽاـؼ اق ايٗ . ٘ظف وػت ٔي ٌٛ٘ؽ 

.  ٘ٛع ػبيك اوتفبٜ ٔي ٌٛؼ

  : تػتٝ ٞبي ػبيك(ٜ 

پٍٓ وًٙ ٚ ٚـلٝ ٞبي پّي اٚـتبٖ ٔٛاؼ , زٛة , ايٗ ٘ٛع ػبيك ٞب اق ّٔبِص ٌٛ٘بٌٛ٘ي ٔب٘ٙؽ ٘ي 

تػتٝ ٞبي ػبيك ثٝ خٟت پًٌٛ ثيفٚ٘ي ٚ ؼـٚ٘ي ؼيٛاـٞب ٚ ػبيك . پالوتيىي وبغتٝ ٔي ٌٛ٘ؽ 

ومفٟبثٝ وبـ ٔي ـٚ٘ؽ  .

  :ػبيمٟبي ٌفٔبيي تٍؼٍؼي يب ػبيمٟبي فّكي- 2

ايٗ ػبيك ٞب وٝ ؼـ وغص ؼيٛاـٞب ٚ ومف وبغتٕبٖ ثىبـ ثفؼٜ ٔي ٌٛؼ وٝ اق ِفطبت فّكي ثفاق 

ٚخٌّٛيفي اق ٘فٛؾ .٘ظيف آِٛٔيٙيْٛ ٚ ثف٘كٚٔه ٔي ثبٌٙؽٚ ػُٕ آٟ٘ب ا٘ؼىبن ٔمؽاـي اٌؼٝ آفتبة 

ثؽيٗ تفتيت ٌفٔبي ٔٙتمّٝ اق اٌؼٝ  آٟ٘ب ثٝ ؼاغُ وغٛش وبغتٕب٘ي ٘ظيف ؼيٛاـ ٚ ومف ٔي ثبٌؽ

آفتبة ـا تمّيُ ٔي ؼٞؽٚ ثفػىه ٔٛخت ٘فٛؾ اٌؼٝ آفتبة ٔي ٌٛؼ وٝ ؼـ ٔطبوجبت ثبـ ثفٚؼتي ؼـ 

ثٝ ـٍٟ٘بي (ؼيٛاـ ٚ ومف )ِؿا ثب ـً٘ وفؼٖ وغٛش وبغتٕب٘ي .تٟٛيٝ ٔغجٛع اق آٖ اوتفبؼٜ ٔي ٌٛؼ

ػبيك تٍؼٍؼي ؼـ وغص ايدبؼ ٚاق ٘فٛؾ ٌفٔبي اٌؼٝ ي آفتبة .ٔي تٛاٖ يه (غِّٛب وفيؽ)ـٌٚٗ

  .وبوت

 
 

 

 
 



  ا٘ٛاع ّٔبِص ػبيك ٞبي ضفاـتي

  :ّٔبِطي وٝ ثٝ ِٛـت ػٕؽٜ ؼـ ػبيك ٞب ثٝ وبـ ٔي ـٚ٘ؽ ػجبـتٙؽ اق

  :اِيبف ٔؼؽ٘ي

ايٗ ٔبؼٜ اق غفؼ وفؼٖ وٍٟٙبي آتٍفٍب٘ي وٝ ٘مغٝ ؾٚة ثبال ؼاـ٘ؽ وبغتٝ ٔي ٌٛؼ ٚ ػبيك غٛثي 

خٌّٛيفي اق اٌتؼبَ ٔي ثبٌؽ  .ثفاي ضفاـت ٚ 

  :پٍٓ ٌيٍٝ

ػجبـت اوت اق اِيبف ثىيبـ ٘بقن ٌيٍٝ وٝ تمفيجب ثٝ ٞٓ ٔتُّ ٔي ثبٌٙؽ وٝ ايٗ اِيبف ـا په اق 

وفؼ وفؼٖ ـٚي وبغؿ ليفي ٚ يب تٛـ ؼاـاي اِيبف لفاـ ٔي ؼٞٙؽ ايٗ ٔبؼٜ اٌتؼبَ ٘بپؿيف ٚ اق 

  .غبِيت ثي ثٛيي ٍٚ٘ففتٗ ٘ٓ ثفغٛـؼاـ ٔي ثبٌؽ ٚ أىبٖ ـٌؽ لبـذ ٚ وپه ؼـ آٖ ٚخٛؼ ٘ؽاـؼ 

  :پفِيت

ايٗ ٔبؼٜ اق اِيبف وًٙ ٞبي ٔؼؽ٘ي ٚ زىت ثٝ ٚخٛؼ ٔي آيؽ ٚ ثٝ تػتٝ ٞبي وجه ٚق٘ي تجؽيُ ٔي 

ٌٛؼ وٝ يه عفف اٖ ـا ثب ليف ٔي پٌٛب٘ٙؽ ػبيك غٛثي ثفاي خؿة ِؽا ٚ ٔٛـؼ اوتفبؼٜ ؼـ ثبْ ٞب 

.  ٔي ثبٌؽ

 زٙؽ ـإٞٙبيي وّي ثفاي ّ٘ت ػبيمٟب

.  ػبيمٟب ؼـ ِٛـتي غٛة وبـ غٛؼ ـا ا٘دبْ ٔي ؼٞٙؽ وٝ ثٝ عٛـ ِطيص ّ٘ت ٌؽٜ ثبٌٙؽ

ؼـ . ػبيك ثبيؽ په اق ّ٘ت ٕٞبٖ ضػبٔت اِٚيٝ غٛؼ ـا ؼاٌتٝ ثبٌؽ. ٞفٌك ػبيك ـا فٍفؼٜ ٘ىٙيؽ-1

غيف ايٗ ِٛـت ٔمؽاـ ٔمبٚٔت ضفاـتي آٖ وبًٞ ٔي يبثؽ ٚ ٕ٘ي تٛا٘ؽ آٖ عٛـ وٝ ا٘تظبـ ٔي ـٚؼ 

  .خّٛي ا٘تمبَ ضفاـت ـا ثٍيفؼ

, اق وغص غبِي ثٕب٘ؽ% 5زفا وٝ اٌف تٟٙب . ػبيمىبـي ـا ثٝ عٛـ وبُٔ ـٚي تٕبْ وغص ا٘دبْ ؼٞيؽ-2

  .اق وبـآيي ػبيمىبـي وبوتٝ ٌٛؼ% 50ٕٔىٗ اوت تب 

ٔٛاؼ ػبيك ـا ثبيؽ ٕٞيٍٝ غٍه ٍ٘ٝ ؼاٌت قيفا ثٝ اوتثٙبي پّي اوتبيفٖ وٝ ٘ىجت ثٝ آة ٔمبْٚ -3

ؼـ ثفغي ػبيمٟبي آقاؼ ٔمؽاـ ٔمبٚٔت . اوت، ثميٝ ػبيمٟب ثف اثف ـعٛثت وبـآييٍبٖ پبييٗ ٔي آيؽ

ؼـ ايٗ ػبيمٟب، ٔمؽاـ ٔمبٚٔت ٕٔىٗ اوت ثؼؽ . ضفاـتي ٔتٙبوت ثب تفاوٓ ػبيك اوت ٘ٝ ضػبٔت آٖ

ٗ ـٚ ثبيؽ اق ّ٘ت وٙٙؽٜ ػبيك تضٕيٗ ٌففت. وبًٞ يبثؽ% 20اق ٔؽتي تب    .اق اي

  .اق ػبيمٟبي آقاؼ ؼـ ومفٟبيي وٝ ٌيت قيبؼي ؼاـ٘ؽ اوتفبؼٜ ٘ىٙيؽ-4

ؼـ ِٛـت اوتفبؼٜ اق ػبيمٟبي ثبق تبثٙؽٜ ثبيؽ ضتٕبً پٍت آٟ٘ب يه اليٝ ٞٛاي وبوٗ ثٝ -5

تٕبْ وٛـاغٟب ٚ پبـٌيٟب ٚ ؼـقٞب ثبيؽ ثب ٘ٛاـ زىت پٌٛيؽٜ .  ٔيّيٕتف ٚخٛؼ ؼاٌتٝ ثبٌؽ20ضػبٔت

  .ٌٛ٘ؽ

ايٕٗ ثٛؼٖ ػبيمىبـي ثبيؽ . اعفاف وبثّٟبي ثفق ٚ ِٛاقْ اِىتفيىي ـا ٞفٌك ػبيك وبـي ٘ىٙيؽ-6

 .تٛوظ يه ففؼ ٔتػُّ ثفـوي ٌٛؼ

ٗ ٞبي غفٚخي ػبيك ّ٘ت ٘ىٙيؽ90ؼـ فبِّٝ وٕتف اق -7   . ٔيّي ٔتفي ف

  . ٔيّي ٔتفي ضجبثٟبي الٔپ ٚ وفپير آٟ٘ب ػبيمىبـي ٘ىٙيؽ25ؼـ فبِّٝ وٕتف اق -8

٘يك إٞيت ؼاـؼ ٚ يىي اق ـٚي ٞبي ٟٔٓ ِففٝ  اوتفبؼٜ اق پٙدف ٟٞبي ؼٚخؽاـٜ ٚ لبة اوتب٘ؽاـؼ

اٌف پٙدفٜ ٞب وبٔال ؼـ اثؼبؼ اوتب٘ؽاـؼ ٚ ٌيٍٝ ٞب ٘يك ؼٚ خؽاـٜ ثبٌٙؽ، . خٛيي ا٘فلي ٔي ثبٌؽ 

 .ٔىًّٕب اقٔيكاٖ ّٔفف ا٘فلي ٔي وبٞؽ 

 

 



 
 

خكئيبت ّ٘ت ػبيك ؼـ تمبعغ لبة پٙدفٜ ثب ؼيٛاـ
ؾًٙ ٕ٘ا.1
زٚ غاب ؾيٕا٘ي.2
لاب پٙدطٜ.3
لاب چٛتي يا ؾٍٙي.4
وف پٙدطٜ ؾٍٙي.5
قثىٝ چٛتي.6
    اتهاالت.7
چٛب ٚ يا)ٕ٘اي زاذّي .8
)ٚضق ٌچي پيف ؾاذتٝ 

ٔحاف  ضطٛتتي.9
ػايك حطاضتي.10

 

خكئيبت ّ٘ت ػبيك ٔبثيٗ ؼٚ ؼيٛاـ آخفي
ٕ٘اي آخطي يا تٙس وكي.1
تٛضي ٌاِٛا٘يعٜ ؾطاؾطي .2

تطاي اتهاَ زٚ زيٛاض
ػايك حطاضتي.3
ٔحاف  ضطٛتتي.4
زيٛاض آخطي زاذّي.5
ا٘سٚز زاذّي ٌچ ٚ ذان.6
زيٛاض ذاضخي.7
تٛضي ٌاِٛا٘يعٜ.8
ػايك حطاضتي.9
زيٛاض آخطي ذاضخي يا تٙسوكي.10

 
 

 

پٍت ثبْا٘ؽاق ؼوتخكئيبت ّ٘ت ػبيك ؼـ ٔطؽٚؼٜ 
زضپٛـ زؾت ا٘ساظ.1
اظاضٜ پكت تاْ.2
وف ؾاظي ٔٛظائيىي يا ؾٍٙي.3
ٔالت ٔاؾٝ ٚ ؾيٕاٖ.4
(ليط ٌٚٛ٘ي)ػايك ضطٛتتي.5

تتٖٛ قية تٙسي.6
ػايك حطاضتي.7
ٔحاف  ضطٛتتي.8
ؾمف تيطچٝ تّٛن.9
ٔحاف  ضطٛتتي.10
ػايك حطاضتي.11
زيٛاض آخطي.12

 



ّ٘ت ػبيك ؼـ وف پٙدفٜ وٍٙيخكئيبت 
پٙدطٜ فّعي.1
وف پٙدطٜ ؾٍٙي زاذّي.2
ٔالت ٔاؾٝ ٚ ؾيٕاٖ.3
ٔحاف  ضطٛتتي.4
قثىٝ چٛتي.5
ٚضق پيف ؾاذتٝ ٌچي.6
ػايك حطاضتي.7
اتهاالت.8
وف پٙدطٜ ؾٍٙي ذاضخي.9

 
 

 

خكئيبت ّ٘ت ػبيك ٔبثيٗ ؼيٛاـ آخفي ٚ وًٙ پالن غبـخي
ا٘سٚز ذاضخي.1
زيٛاض آخطي.2
اتهاالت تا ٚاقط پالؾتيىي.3
تا فٛانُ ٔؼيٗ 
تٛضي ٌاِٛا٘يعٜ.4
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      زٚ غاب ؾيٕا٘ي.7
ٔحاف  ضطٛتتي.8

                                  

 


