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ديكٟ٫شبض
ثٻ ٶبٰ دطٸضز٪بض يبضي زټٷسٺ ٲٽطثبٴ
ثب ٶ٫بټي ثٻ ٪صقشٻ ٸ ؾيط س٧بٲ٭ ٸ سحٹ ٬ػٹاٲٕ ثكطي ،ٲيسٹاٴ زضيبٞز ٦ٻ ٖبٲ٭ ٲٹ٣ٞيز زض ديكطٞز ٸ سٹؾٗٻ اٶؿبٴ،
اٶسٸذشٻټبي ٪صقش٫بٴ اؾز ٦ٻ زض اذشيبض ٲسٖيبٴ اٲطٸظي ٢طاض ٪طٞشٻ اؾز .آٶچٻ ٦ٻ آظٲٹٴ قسٺ ،ټط چٷس ذُب ،ضاٺ دطديچ ٸ ذٱ ٸ
ٶبټٳٹاض ضا ثطاي ٲب اٶؿبٴټبي اٲطٸظي ټٳٹاض ؾبذشٻ اؾز .ظٶس٪ي ٦ٷٹٶي اٶؿبٴ آٶچٷبٴ ثٻ زاقشٻټبي حبن٭ اظ ظحٳبر ٪صقش٫بٴ
٪طٺ ذٹضزٺ اؾز ٦ٻ اٶ٧بض آٴ ٲحب ٬اؾز.
ايٵ ٲؼٳٹٖٻ ٲسيٹٴ ټٳز ٸ سالـ اٶؿبٴټبيي اؾز ٦ٻ ؾبٮٽب ظٶس٪ي ذٹز ضا ٸ ٝ٢آٲٹذشٵ ٸ ث٧بض٪يطي ٞٷٹٶي ٶٳٹزٺاٶس ٦ٻ زض ضٸظ
حبزطٻ ،زضزٲٷسي ضا ٶؼبر ثركس .ټط ي ٥اظ ٶ٧بر ثيبٴ قسٺ زض ايٵ ٦شبة ،حبن٭ ظحٳبر ٶؼبس٫طټبيي اؾز ٦ٻ قبيس ٶبٲي اظ آٶٽب
ثب٢ي ٶٳبٶسٺ اؾز .ٸٮي آٶچٻ ٦ٻ يبز آٶٽب ضا ظٶسٺ ٶ٫بٺ ٲي زاضز ،ػٳٕ آٸضيَ ،ج٣ٻ ثٷسي ٸ سسٸيٵ ايٵ سؼبضة اضظٶسٺ اؾز سب
اٶسٸذشٻاي جبقس ثٻ يبز٪بض ،ثطاي آٶبٴ ٦ٻ ثيبٲٹظٶس ،ثٻ ٦بض ٪يطٶس ،ثط آٴ ثيبٞعايٷس ٸ ثٻ زي٫طاٴ آٲٹظـ زټٷس.
زض ايٵ ٦شبة ،سالـ ٪طزيسٺ اؾز سب ثطاؾبؼ اَالٖبر ضٸظ زٶيب٦ ،شت ٲطسجٍ ٸ ٞٷٹٴ ٲٹضز اؾشٟبزٺ زض حٹظٺ ػؿشؼٹ ٸ ٶؼبر،
ٲؼٳٹٖٻاي ٧بضآٲس زض اذشيبض ٶيطٸټبي ٶؼبس٫ط ٢طاض ٪يطز سب اٲ٧بٴ ثٽطٺ ٸضي ٦بٲ٭ اظ ايٵ سؼٽيعار ديكٟشٻ ٸ ديچيسٺ ٞطاټٱ ٪كشٻ ٸ
ؾطٖز ٖٳ٭ ٸ ٦يٟيز ٗٞبٮيزټبي ٶؼبر زض قطايٍ ٚيط ٲشٗبض ٜثٽجٹز يبثس.
ػسا اظ ٗٞبٮيز دسيس آٸضٶس٪بٴ ،آٶچٻ ٦ٻ زض ثٻ طٳط ضؾيسٴ ايٵ ٲؼٳٹٖٻ ُٗ٢بً ٲؤطط ثٹزٺ اؾز ،شټٷي ذال ،٠س٧ٟطي ضٸقٵ ٸ آيٷسٺ
ٶ٫ط ٸ دكشيجبٶي ټٳٻ ػبٶجٻ زؾز اٶسض٦بضاٴ َطح ٲيثبقس.
اظ ايٵ ضٸ ،ٸاػت اؾز اظ سالـټبي ثي زضي ٙضيبؾز ٸ قٹضاي ٲحشطٰ دػٸټكي ٲؤؾؿٻ آٲٹظـ ٖبٮي ٖٯٳي٦ -بضثطزي ټال ٬ايطاٴ
٦ٻ ديك٫بٰ َطح سسٸيٵ ٲٷبثٕ آٲٹظقي ثٹزٺاٶس س٣سيط ٸ سك٧ط ٶٳبييٱ.

دسيسآٸضٶس٪بٴ
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همذهِ
حبزطٻټب اظ ٸاٗ٢يزټبي ٶبذٹاؾشٻ ظٶس٪ي ټؿشٷس ٸ ديبٲسټبي ظيبٶجبض آٶٽب ټٳٹاضٺ اظ زٚسٚٻټبي ػٹاٲٕ
ثكطي ثٹزٺ اؾز .ثب ديكطٞز ٞٷبٸضي ٸ ديچيسٺ سط قسٴ زؾز ؾبذشٻټبي اٶؿبٴ ،ٲ٣بثٯٻ ٸ ضٸيبضٸيي ثب
حٹازص ٶيع ثٻ ټٳبٴ ٲيعاٴ ؾرز سط قسٺ اؾز .زض زٶيبي اٲطٸظ ،ٲ٣بثٯٻ ثب ذؿبضرټب ٸ آؾيتټبي ٶبقي
اظ حٹازص ،ٶيبظٲٷس زقٵ ٞٷي ٦بضآٲس ،سؼٽيعار ٲشٷٹٔ ٸ ديچيسٺ ٸ ٲٽبضرټبي ٪ٹٶب٪ٹٴ سرههي اؾز.
ثب سٹػٻ ثٻ ٲبټيز حٹازص٦ ،ٻ ديف ثيٷي ٸ٢ٹٔ آٶٽب س٣طيجبً ٚيطٲٳ٧ٵ اؾز ،آٲبز٪ي ٲ٣بثٯٻ ثب آطبض ٲرطة
آٶٽب زض زؾشٹض ٦بض ؾبظٲبٴټبي ٲؿئٹ٢ ٬طاض زاضز ٸ زؾز اٶسض٦بضاٴ ټٳٹاضٺ زض سالـ ټؿشٷس سب ثب
اؾشٟبزٺ اظ زاٶف ضٸظ ،سؼٽيعار ذبل ٸ ٲٽبضرټبي سرههي ،آطبض ٲٷٟي ايٷ٫ٹٶٻ حٹازص ضا سب حس
ٲٳ٧ٵ ٦بټف زټٷس.
ي٧ي اظ ٗٞبٮيزټبي ٶب٪يط زض ٲطحٯٻ آٲبز٪ي ،سطثيز ٶيطٸټبي ٲشرهم ٸ ٲبټط اؾز ٦ٻ ټٷ٫بٰ ثحطاٴ ثب
ثبالسطيٵ ضاٶسٲبٴ ٸ ٦ٹسبٺ سطيٵ ظٲبٴ ،ثب ٦يٟيشي ٲُٯٹة ،ػبٴ ثبظٲبٶس٪بٴ ٸ ٲؼطٸحبٴ حٹازص ضا ٶؼبر
ثركٷس.
ثطاي ٲح ١٣قسٴ ايٵ ټس ،ٜثبيس سٗبضي ٝاؾشبٶساضزي اظ حٹظٺټبي سرههي ،نالحيزټب ،ٲحسٸزيزټب
ٸ ثطٶبٲٻټبي اػطايي زض زؾز ثبقس ،سب اٲ٧بٴ حًٹض آٲبزٺ ٸ دبؾر٫ٹيي ٲؤطط زض نحٷٻ حبزطٻ ٞطاټٱ
٪طزز.
زؾز اٶسض٦بضاٴ ايٵ ٲؼٳٹٖٻ سالـ ٦طزٺاٶس ثب ٪طزآٸضي ،ثبظٶ٫طي ٸ انالحَ ،ج٣ٻ ثٷسي ٸ سسٸيٵ زاٶف
سرههي ػؿشؼٹ ٸ ٶؼبر ،ايٵ اٲ٧بٴ ضا ٞطاټٱ ٦ٷٷس سب ٶؼبس٫طاٴ ثب ؾج ٥ٸ ضٸقي ذبل ٸ سٗطي ٝقسٺ،
ٲٽبضرټبي ٲٹضز ٶيبظ زض نحٷٻ حبزطٻ ضا ٞطا ٪يطٶس ٸ ثب سٳطيٵټبي ٲؿشٳط ثٻ قطايٍ حطٞٻاي ٶعزي٥
قٹٶس ٸ ثب اػطاي ټسٞٳٷس ٖٳٯيبر ٶؼبر ٦ٻ يٗٞ ٥بٮيز ٲٟيس ٸ زض ضاؾشبي ٶؼبر ػبٴ اٶؿبٴټب اؾز
ٲؤطط ٸا ٕ٢قٹٶس.
زض ايٵ ٲؼٳٹٖٻ ،س٧ٷي٥ټب ،انٹ ٬ٸ ٲ٣سٲبر اٲط ٶؼبر،قيٹٺ ٶبٲٻټبي حيبسي ٸ آٶچٻ ٦ٻ زاٶؿشٷف زض
نحٷٻ حبزطٻ ضاټ٫كب ٸ يطٸضي اؾز ،ثطاي اؾشٟبزٺ ٲطثيبٴ ٲؼطة ٦الؼټبي آٲٹظقي ٸ ٶؼبس٫طاٴ ظثسٺ
زض نحٷٻ ٖٳٯيبر ،ثٻ ٖٷٹاٴ ي ٥ضاټٷٳبي ٲيساٶي ٪طزآٸضي قسٺ اؾز .اؾشٟبزٺ اظ چٷيٵ ٲؼٳٹٖٻ اي،
ايٵ اٲ٧بٴ ضا ٞطاټٱ ٲيؾبظز سب زض حٹظٺ آٲٹظقي ٸ زض نحٷٻ حبزطٻ ،زض حس اٲ٧بٴ اظ س٧يٻ ثط
ٲحٟٹْبر شټٷي ٦بؾشٻ قسٺ ٸ ضٸـټب ٸ ٖٳٯ٧طزټب ثٻ نٹضسي ي٧ؿبٴ٢ ،بث٭ ثطٶبٲٻ ضيعي ٸ ديف ثيٷي
ثبقس.
اٲيس اؾز ثب يبضي ح ،١ايٵ َطح ٲ٣سٲٻاي ثبقس ثط ٗٞبٮيزټبي ٲُبٮٗبسي حٹظٺ اٲساز ٸ ٶؼبر ٸ ټٳٹاضٺ
زض ٦كٹض ٖعيعٲبٴ ٸ زض ايٵ حٹظٺ قبټس ضقس ٸ س٣ٹيز زاٶف ٞٷي ضٸظ ثبقيٱ.
دوتز سيذ هسقَد خبتوي
رئيس جوقيت ّالل احوز
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ضاټٷٳبي اؾشٟبزٺ اظ ٲُبٮت #1$
زض اذط ٞٽطؾز ثٷسي ٲيقٹز
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ايٵ ٦شبة ا٪ط چٻ قبٲ٭ ټٳٻ ٲٹاضز ٶيؿز ،ٸٮي ؾٗي قسٺ اؾز اظ آٴ ثٻ ٖٷٹاٴ اثعاضي ثطاي آٲٹظـ ٸ
ٲٷجٕ اَالٖبسي نحٷٻ ٖٳٯيبر اؾشٟبزٺ قٹز.
زض ٲ٣بيؿٻ ثب ؾطٞهٯٽبي آٲٹظقي ٸ ٦شبثٽبي ٲطػٕ ٶيع ٶٳيسٹاٴ اظ آٴ ثطاي ي ٥زٸضٺ آٲٹظقي ٦بٲ٭
اؾشٟبزٺ ٶٳٹز ،ٸٮي اثعاض ٲٷبؾجي ثطاي ٲطثيبٴ ٲؼطة زض ٲحيٍ آٲٹظقي ٸ ٶؼبس٫طټبي حطٞٻاي زض
نحٷٻ ٖٳٯيبر ٲيثبقس.

س٧ٷي٧ٽب ٸ ضٸقٽبي سهٹيط قسٺ زض ايٵ ٦شبة سب حس ٲٳ٧ٵ ٲُبث ١ثب ٲ٣طضار  OSHAٸ اؾشبٶساضز
 NFPAسٽيٻ ٪طزيسٺ ٸ ثطاي ٶؼبس٫طټب زض ټط ؾُح ٲٽبضسي ٢بث٭ اؾشٟبزٺ ٲيثبقس ،ٸٮي ثُٹض ذبل
ثطاي ٶيطٸټبي حطٞٻاي َطاحي قسٺ اؾز.
اظ آٶؼبيي٧ٻ ٖٳٯيبر ٸيػٺ شاسبً ذُطٶب ٤ثٹزٺ ٸ زض نٹضر اقشجبٺ زض اػطاي س٧ٷي٧ٽب ،ٲٳ٧ٵ اؾز ثب
ػطاحبر ټٳطاٺ ثبقس ،سٽيٻ ٦ٷٷس٪بٴ ټيچ٫ٹٶٻ ٲؿئٹٮيشي زض ٢جب ٬آؾيت ٸ ٲؼطٸح قسٴ ٶبقي اظ
اَالٖبر ٲٹػٹز زض ايٵ ٦شبة يب ٲٹاضز حص ٜقسٺ ٶساضٶس.

چگًَِ اس وتبة استفبدُ وٌين (فالئن)
ايٵ ٖالٲز ي ٥اذُبض اؾز .ػبيي ٦ٻ ي ٥س٧ٷي ٥ٶبٲٷبؾت ٲيسٹاٶس ٲٹػت ػطاحز ػسي قٹز ضا
ٶكبٴ ٲيزټس.
 ٲشٵټبيي ثب سي٢ ٥طٲع ضٶ ٩زالٮز ثط ي ٥ثرف ٦ٯيسي زض ضٸقي ذبل زاضٶس.
 ٲشٵټبي ٢طٲع ضٶ ٩ثب سي٢ ٥طٲع زالٮز ثط ي ٥سٹػٻ ػسي ٸ حؿبؼ ثط ضٸـ زاضٶس ٦ٻ ٶجبيس اظ آٴ
چكٱ دٹقي ٦طز.
َٷبة ٢طٲع :ٶكبٶٻ َٷبثي اؾز ٦ٻ ضٸي آٴ ٦بض ٲيقٹزَ$ .ٷبة انٯي#
َٷبة حٳبيز ثب ضٶ ٩ذب٦ؿشطي يب سٹ ذبٮي ٶكبٴ زازٺ ٲيقٹز.
زض چ ٥ٮيؿشٽب:
 ٲطثٕ ٲك٧ي ٶكبٴ زټٷسٺ ؾُح ٲٽبضر ٖٳٯيبسي اؾز.
 ٲطثٕ ٢طٲع ضٶ ٩ٶكبٴ زټٷسٺ ؾُح ٲٽبضر حطٞٻاي اؾز.
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 ثٻ ذبَط زاقشٻ ثبقيس ٦ٻ ايٵ  ٍ٣ٞي ٥زٞشطچٻ ضاټٷٳب اؾز .ٶؼبس٫طټب ثبيس ثطاي ٸيٗيزټبي ديف
ثيٷي ٶكسٺ زض نحٷٻ ٖٳٯيبر ٢بثٯيز اٶُٗب ٜزاقشٻ ثبقٷس.
 ا٪ط ٶؼبس٫طټب اػبظٺ ٶسټٷس اقشجبټي زض ٦بض ثٹػٹز آيس ٲُٳئٵ ثبقيس ٦ٻ ؾيؿشٱ ټٳٹاضٺ ثسٸٴ
ٲك٧٭ ٖٳ٭ ٲي٦ٷس.
 ټٳيكٻ ٲُٳئٵ قٹيس سٳبٲي ٶؼبس٫طټبي ٶعزي ٥ٮجٻ دطس٫بٺ حٳبيز زاضٶس.
استبًذاردّب
اؾشبٶساضز  NFPA 1670ؾب 1999 ٬ي ٥اؾشبٶساضز ػسيس ثطاي ٖٳٯيبر ٶؼبر ثهٹضر سرههي اؾز.
ٲٽبضسٽب ٸ ضٸقٽبيي ٦ٻ زض ٦شبة َج٣ٻ ثٷسي قسٺ ٖٳسسبً ثطاؾبؼ اؾشبٶساضز  NFPA 1670اؾز.
ثطاي ٲظب ٬چ ٥ٮيؿز ٞطٲبٶسٺ زض٪يط زض نحٷٻ حبزطٻ ،سرٳيٵ ٸظٴ آٸاض ٸ َج٣ٻ ثٷسي ذُطار زض
ؾُح ٲٽبضر ٢ Aطاض زاضٶس.
اظ َطٞي ثبال ٦كيسٴ ؾجسټبي حٳ٭ ٲهسٸٰ ضٸي زيٹاضٺ ثب ؾُح ٲٽبضر ٖ Tالٲش٫صاضي قسٺ اؾز.
 Aؾُح ٲٽبضر اَالٖبر دبيٻ Awareness
 Oؾُح ٲٽبضر ٖٳٯيبسي Operation
 Tؾُح ٲٽبضر حطٞٻاي Technical
استبًذارد  1983ٸ NFPA 1995
اؾشبٶساضز  NFPA 1983اؾشبٶساضز ثيٵ اٮٳٯٯي آسف ٶكبٶي ثطاي َٷبثٽب ٸ ؾيٷٻ نٷسٮيټبي ٶؼبر
اؾز .ايٵ اؾشبٶساضز ٦ٯيٻ اػعاء ،ػٷؽ ٸ ؾبذشبض آٶٽب٦ ،بضثطز ثطچؿتټب ٸ سؿزټبي ؾيؿشٱټبي ٶؼبر
ضا سٗطي ٝٲي٦ٷس.
ٖالٲز ؟ يٗٷي ضٸقٽب ٸ ٦بضثطزټبي ٖٳٹٲي ثبيس ثطاي ايٳٷي زٸ ٶٟط سٗطي ٝقٹٶس.
؟ زٸ ٶٟطٺ ٦$بضثطز ٖٳٹٲي ٸ اػعاء#
هذيزيت ريسه
ايٳٷي ټٳٹاضٺ ٶ٫طاٶي اٸٗٞ ٬بٮيزټبي ٶؼبر اؾز.
زض آٚبظ ټط ٖٳٯيبر ايٵ ؾٹاالر ثبيس ٲُطح قٹز.
 -1ٲك٧٭ ٦ٯيسي چيؿز؟
 -2ثطٶبٲٻټب ثطاي ٖٳٯيبر چيؿز؟
 -3چطا اٶشربة ٲب ايٳٵ سطيٵ ثطٶبٲٻ اؾز؟
 -4ثعض٪شطيٵ ضيؿ٥ټبيي ٦ٻ ٲب ثبيس ثٻ آٴ سٹػٻ ٦ٷيٱ چيؿز؟
 -5احؿبؼ ٸاٗ٢ي ٶؿجز ثٻ ايٵ ثطٶبٲٻ چيؿز؟
ثخبعز داضتِ ثب ضيذ:
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 ٲب زض ٲؿيطي ٦ٻ ذُطدصيطي آٴ ثطآٸضز ٪طزيسٺ ثب ظٶس٪ي ذٹز ضيؿ ٥ٲي٦ٷيٱ سب اٞطازي ضا ٦ٻ
اٲ٧بٴ ظٶسٺ ٲبٶسٴ آٶٽب ٸػٹز زاضز ٶؼبر زټيٱ.
 ٲب ٶجبيس ثب ػبٴ ذٹز ثطاحشي ضيؿ٦ ٥ٷيٱ.

 ټط ٖٳٯيبر ثبيس ي ٥ٲؿئٹ ٬ٲكرم ٸ ٲٗٯٹٰ زاقشٻ ثبقس.

 ټط سهٳيٳي٦ٻ زض ٦بض يب ؾيبؾشٽبي ٖٳٯيبسي اسربش ٲيقٹز ثبيس ثطاي ٶيطٸټبي ذبضع اظ نحٷٻ
ضٸقٵ ٸ قٟب ٜثبقس.
 ټط ٲك٧ٯي ټط چٷس ٦ٹچ ٥يب ثعض٦ ٨ٻ زيسٺ قٹز ثبيس ثي دطزٺ ثيبٴ قٹز.
 ثب سٛييط قطايٍ ،ؾيبؾشٽب زٸثبضٺ اضظيبثي قٹز.
ثٗٷٹاٴ ٲظب:٬
 اَالٖبر ػسيسي ثٻ زؾز آٲس. ضٸيسازي ٢بث٭ سٹػٻ ضخ زاز. ظٲبٴ ٖٳٯيبر اٞعايف يبٞز.هذيزيت حبدثِ
ثيكشط ٖٳٯيبر ٞٷي ٶؼبر ثب سٗساز ؾٹغٺ ػسا٪بٶٻ زض٪يط اؾز.
ثب ي ٥ؾبذشبض $ ICSؾبٲبٶٻ ٞطٲبٶسټي حبزطٻ #ٲيسٹاٴ ٲسيطيشي ٲؤطط ٸ ټٱ ظٲبٴ ثط چٷسيٵ ٗٞبٮيز
ٲرشٯ ٝزاقز.
ٲؿئٹٮيز ٸ ٲسيطيز ټط ؾُح اظ ٖٳٯيبر ثبيس ثٻ ي ٥ٶؼبس٫ط حطٞٻاي ٸا٪صاض ٪طزز.
زض ټط ؾُح اػطايي ي ٥چ ٥ٮيؿز ٲكرم ثب زؾشٹضاٮٗٳ٭ټبيي ٢بث٭ سي ٥ظزٴ ٸػٹز زاضز ٦ٻ
اؾشٟبزٺ اظ آٴ اقشجبټبر ضا ٦بټف ٲيزټس.
دستَرالقولّبي فوَهي
فزهبًذُ حبدثِ

ٞ طٲبٶسټي ضا ثطٖٽسٺ ٪طٞشٻ ٸ ثطآٸضزټبي اٸٮيٻ ضا اٶؼبٰ زټيس.
 ثط ضٸي اَالٖبر ثسؾز آٲسٺ سٳط٦ع ٦ٷيس.
 ذُطار ضا قٷبؾبيي ٦ٷيس.

 ٲٷبثٕ ٲشٷبؾت ضا ؾطيٗبً ٞطاذٹاٶي ٦ٷيس.

 اظ ٗٞبٮيشٽبيي ٦ٻ زض چ ٥ٮيؿشٽب ثب ضٶ٢ ٩طٲع ٲكرم قسٺ اػشٷبة ٦ٷيس.
فزهبًذُ فوليبت

٦ ٷشطٖ ٬ٳٯيبر ضا زضزؾز ث٫يطيس.
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ٞ ب٦شٹضټبي حؿبؼ ٸ ذُطار ضا ٲطٸض ٦ٷيس.

 ثطٶبٲٻ ٖٳٯيبسي ٸ ثطٶبٲٻ ػبٶكيٵ ضا ٗٞب٦ ٬ٷيس.

 ثرفټب ٸ ٲٷبثٕ زض اذشيبض ضا قٷبؾبئي ٸ ٖالٲش٫صاضي ٦ٷيس.

 ٲسيطيز ق٧٭ ٪طٞشٻ زض ټط ٲطحٯٻ اظ ٖٳٯيبر ضا ح ّٟٶٳبييس.

 ثب ثرفټبي زي٫ط اضسجبٌ ٲؿشٳط زاقشٻ ٸ زض نٹضر ٶيبظ زض ثطٶبٲٻټب سؼسيس ٶٓط ٦ٷيس.
هسئَل تين فوليبتي

 ثطٶبٲٻ ٖٳٯيبسي ضا ثٻ ضٸقٷي زض٦ ٤ٷيس.

 ثطٶبٲٻ ٖٳٯيبسي ضا ثُٹض نحيح ثٻ اٞطاز ٲٷش٣٭ ٦ٷيس.
ٗٞ بٮيشٽبي ټط ؾُح اظ ٖٳٯيبر ضا ټسايز ٦ٷيس.

ٞ طٲبٶسٺ ٖٳٯيبر ضا ٮحٓٻ ثٻ ٮحٓٻ زض ػطيبٴ قطايٍ ٦بضي ٸ ٗٞبٮيشٽب ٢طاض زټيس.
ًوًَِ سبهبًِ فزهبًذّي حبدثِ )ً (I C Sجبت در وَّستبى
ٞ طٲبٶسٺ ٖٳٯيبر ثبيس ي ٥ٶؼبس٫ط ثب سؼطثٻ ثبقس .ايٵ ٞطز ثب ٞطٲبٶسٺ حبزطٻ ثطاي اػطاي ثطٶبٲٻ
ٖٳٯيبسي ټٳ٧بضي ذٹاټس ٦طز .يٗٷي ٲؿئٹ ٬اػطاي ثطٶبٲٻ ٖٳٯيبسي اؾز.
 سيٱ ٸا٦ٷف ؾطيٕ ثبيس اظ  2سب ٪ 3طٸٺ ٶؼبر ؾطيٕ ثب سؼٽيعار ؾج ٥سك٧ي٭ قسٺ ثبقس .اٸٮيٵ
ټس ٜايٵ سيٳٽب زؾشيبثي ؾطيٕ ثٻ ؾٹغٺ ٸ ٪عاضـ ثٻ ٞطٲبٶسٺ ٖٳٯيبر اؾز.
 ٲؿئٹ ٬سيٱ ٶؼبر اټسا ٜسب٦شي٧ي ضا ثطاي ػبثؼبيي ؾٹغٺ اظ ٲح٭ ذُط ديبزٺ ٲي٦ٷس .اٸ ثبيس
چيسٲبٴ ٶٟطار -سؼٽيعار ٸ ٖٳٯيبر ضا ثطاي اػطاي ي ٥ؾيؿشٱ سرٯيٻ ٞٷي ټٳبټٷ ٩ٶٳبيس.
 سيٱ ٸا٦ٷف ؾطيٕ ٲيسٹاٶس سيٱ ٦ٳ٧ٽبي اٸٮيٻ ضا ثطاي ضؾيسٴ ثٻ ٲهسٸٰ ٸ سظجيز دعق٧ي
ضاټٷٳبيي ٸ ٦ٳ٦ ٥ٷس.
 ٲؿئٹ ٬اٶش٣ب ٬ي ٥ٶؼبس٫ط حطٞٻاي اؾز ٦ٻ زض ٲطحٯٻ اٶش٣ب ٬ؾٹغٺ ثٻ ٲح٭ اٲٵ ٲيسٹاٴ ثب اٸ
ټٳبټٷ ٩قس.
 ٲؿئٹ ٬سيٱ ظٲيٷي اٲساز ټٹايي ٦ؿي اؾز ٦ٻ چيسٲبٴٖ ،ٳٯيبر ٸ ايٳٷي ٲحٹَٻ ٞطٸز ثبٮ٫طز ٸ
ټط ٸؾيٯٻ ٸ ٗٞبٮيشٽبي ٲطثٹٌ ثٻ اٲساز ټٹايي ضا ټٳبټٷ ٩ٲي٦ٷس.
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هذيزيت سهبى
سهبى يٞ ٥ب٦شٹض حيبسي زض ٖٳٯيبر ٶؼبر اؾز .سؼطثٻ ثٻ ضٸقٷي ٶكبٴ زازٺ ٦ٻ اٶؼبٰ ي ٥ثٻ ي٥
ٸْبي ٝػٽز اػطاي اټسا ٜٸ٢ز ظيبزي نط ٜٲي٦ٷس .اظ ايٷطٸ اٖٳب ٬ي ٥ٲسيطيز ٢ٹي ػٽز اػطاي
ټٳعٲبٴ ٗٞبٮيزټب اػشٷبة ٶبدصيط اؾز.
ًوبي ولي ثزاي يه فوليبت ًجبت سزيـ ٍ ايوي

 ٲؿئٹ ٬سيٱ ٶؼبر ٶ٣ف سٗييٵ ٦ٷٷسٺايساضز .ټٳبټٷ٫ي ٸ ؾبظ٪بض ٦طزٴ سٳبٲي ثرفټبي ٶؼبر.
 ټس ٜانٯي ،اٶؼبٰ چٷس ٸْيٟٻ ٲرشٯ ٝثب ي ٥اػطاي ټٳعٲبٴ اؾز.

 اٞطاز ثبيس سب ػبيي ٦ٻ ٲيسٹاٶٷس ثطاي سأٲيٵ اټسا ٜثؿطٖز ٦بض ٦ٷٷس ،ٸٮي ٶجبيس ايٳٷي ضا ٞساي
ؾطٖز ٦طز.
 ٲؿئٹ ٬سيٱ ٶؼبر زض ػٽز ح٦ ّٟٷشط ٬ثط سٳبٲي ثركٽب ثبيس اظ ٦ٳ٦ ٥طزٴ ٞيعي٧ي ثٻ اٞطاز
اػشٷبة ٦ٷس.
 ثطاي ضاٶسٲبٴ ٲُٯٹة٦ ،بضآيي ٲؤطط ٸ ايٳٷي ي ٥سيٱ ،سٳطيٵټبي ٸيػٺ ٸ ٲشٗسز ٶيبظ اؾز.
حيغِ هسئَليت ٍ ّذايت ّوشهبى هسئَل يه تين ًجبت
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فصل اول

نجات با طناب
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دستَرالقول فزهبًذّي تين ًجبت ثب عٌبة
هزحلِ  1ارسيبثي
 اضظيبثي اٸٮيٻ
 ثسؾز آٸضزٴ قٹاټس يب ٪عاضقبر اٞطاز
 سٗييٵ ٲٹٗ٢يز ،سٗساز ٸ ٸيٗيز ٲهسٸٲيٵ
 قٷبؾبيي ذُطار سٽسيس ٦ٷٷسٺ ٶؼبس٫طټب $آثكبضټب -ٲٷُ٣ٻ ٸ #...
 ضٸـ ٶؼبر يب ضٸـ ثبظيبثي
 اضظيبثي طبٶٹيٻ
 ٶٹٔ ظٲيٵ
ٚ يط ٞٷي قيت ٦ٳشط اظ  40زضػٻ
ٞ ٷي قيت ثبالي  40زضػٻ
 ثطضؾي ٶيبظټب ثطاي ٶيطٸټبي ٦ٳ٧ي ٸ يب سؼٽيعار $ثبٮ٫طز ،ٲبقيٵټبي ؾٷ٫يٵ#
هزحلِ  2همذهبت ًجبت
 ٲحيٍ ٦ٯي ٲٷُ٣ٻ ضا ايٳٵ ٦ٷيس ٦$ٷشط ٬سطاٞي ٥ٸ اظزحبٰ ٸ #...
 ٲحيٍ ٦ٯي حبزطٻ ضا ايٳٵ ٦ٷيس.
 ثط٢طاض ٦طزٴ حٹظٺ ٦ٷشط ٬ٸ ٲؿئٹٮيز دصيطي
 سٗييٵ ٲؿئٹ ٬ايٳٷي
 آٲبزٺ ٦طزٴ ثطٶبٲٻ ٖٳٯيبسي $ٶٳٹزاض سهٳيٱ ٪يطي#
 آٲبزٺ ٦طزٴ ثطٶبٲٻ ػبٶكيٵ
 سؼٽيعار اٶٟطازي ٲٷبؾت ضا ٲكرم ٦ٷيس.
 سؼٽيعار ٪طٸټي ٲٷبؾت ثطاي ٶؼبر ٸ ٦ٳ٧ٽبي اٸٮيٻ ضا ٲكرم ٦ٷيس.
 سؼٽيعار سرههي ٲشٷبؾت ثب ٲٹيٹٔ ٦$الٺ -آةٖ -يٷ ٥ٲحب #ّٞضا ٲكرم ٦ٷيس.
 سٹػيٻ اٸٮيٻ ٶيطٸټب ضا اٶؼبٰ زټيس.
هزحلِ  3فوليبت ًجبت
ٞ طاذٹاٶي ٶيطٸټب
 ثب سٹػٻ ثٻ ٞٷٹٴ ٶؼبر :ثطٸٴ قٽطي٦ -ٹټٷٹضزي -ثبٮ٫طز -ديبزٺ ضٸي ٸ ...
 ثب سٹػٻ ثٻ سرٯيٻ ٲهسٸٰ
 قيت ٦ٱ -قيت ظيبز ٸ ٲطس٦ /ٕٟٱ اضسٟبٔ
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ثبٮ٫طز -ثبض٪يطي زاذٯي يب آٸيرشٻ
 اٶش٣ب ٬اظ ٲح٭ حبزطٻ $حٳ٭ ٸ ٶ٣٭#
هزحلِ 4
 ػٳٕ آٸضي سؼٽيعار
 ػٳٕ آٸضي ٪عاضـ ټط ي ٥اظ ٲؿئٹٮيٵ $ٲؿشٷسؾبظي#

تجْيشات اًفزادي

غالف راديَ

 ض٦بة اٶٟطازي

$زض ق٧٭ ٶيبٲسٺ#

 6 ٲشط سؿٳٻ

 ضازيٹ ؾيٱ زؾشي

 ثبَطيټبي ايبٞي

 ذٹز٦بض

ٚ صاي ٞكطزٺ

 زٞشطچٻ يبززاقز

٢ يچيټبي سطٸٲب
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اًَاؿ سهيي
ٶٳٹزاض زضذشي ٶؼبر ٦ٹټؿشبٴ

غيز فٌي

فٌي



زٸ ؾيؿشٱ َٷبثي ٶيبظ اؾز



حٳ٭ ثبض ثب ثطاٶ٧بضز



ؾيؿشٱ حٳبيز ٶيبظ اؾز





ٶؼبس٫طټب ثٻ ؾيؿشٱ ٲشه٭ ٲيثبقٷس

ٲٳ٧ٵ اؾز ي ٥ؾيؿشٱ حٳبيز ٶيبظ
ثبقس



ضيؿ٥ټب ثؿيبض ثبال اؾز



ٶؼبس٫طټب ثٻ ؾيؿشٱ ٲشه٭ ٶٳيثبقٷس



ٖٳسٺ ٸظٴ ضٸي َٷبة اؾز



ضيؿ٥ټب دبييٵ اؾز



ٖٳسٺ ٸظٴ ضٸي ظٲيٵ اؾز

٪طٺ ټكز ي ٥ال ٪$طٺ ؾط َٷبة ٦بض٪بټي#
٪طٺ ټكز سٗ٣يت $اػطا ضٸي ٢الة نٷسٮي ٞطٸز ٸ س٧يٻ ٪بټٽب#
٪طٺ ضٸؾي $دطٸؾي#٥
ي ٥ػٟز َٷبثچٻ ثب َٹَ ٬ٷبة  120$ٸ  135ؾبٶشي ٲشط٦ #ٻ دكز ؾط ټٱ ثط ضٸي َٷبة ٪طٺ ٲيذٹضز زض حٳبيز
دطٸؾي ٥اؾشٟبزٺ ٲيقٹز.
سٹػٻ :ا٪ط ايٵ ٪طٺ سحز ٞكبض ٶجبقس .ق٧٭ قسٺ ٸ ٲيٮٛعز.
٪طٺ سطٲع ٦ٯٳيؿز ثب سؿٳٻ
سٹػٻ :ثٻ ٚيط اظ ٪طٺ ضٸؾي $دطٸؾي #٥ؾبيط ٪طٺټبي ٟ٢٭ ٦ٷٷسٺ  ٍ٣ٞثط ضٸي َٷبثٽبي ٖٳٹزي ضاٶسٲبٴ ذٹثي زاضٶس.
٪طٺ سطٲع ٟ٢٭ ٦بضاثيٵ
٪طٺ آظاز ٦ٷٷسٺ ثبض


اظ اػعاء ؾيؿشٱ ٟ٢٭ دطٸؾي ٥زض ٦بض٪بټٽبي ٶؼبر ٲيثبقس.
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ثطاي ٖجٹض ٪طٺ اظ زاذ٭ ؾيؿشٱټبي ٦بض٪بټي ث٧بض ٲيضٸز.



ثب يَ ٥ٷبة  9ٲيٯي ٲشطي ثٻ َٹ 10 ٬ٲشط ٸ ٦ 2بضاثيٵ اؾشي٭ ؾبذشٻ ٲيقٹز.

ٸؾٍ َٷبة ضا ديسا ٦ٷيس ٸ ذٱ آٴ ضا زاذ٭ ي٧ي اظ ٦بضاثيٵټب ٢طاض زټيس .ي٪ ٥طٺ ٶيٱ ذٟز $ٶيٱ ٲؽ اٸض #ٜزٸث٭ ضٸي
٦بضاثيٵ زي٫ط اػطا ٦ٷيس.
ٲطحٯٻ 1
چٽبض سب دٷغ زٸض َٷبة ضا زٸض ذٹزـ ثذيچيس ٸ ذٱ زٸث٭ آٴ ضا زض اٶشٽب اظ زاذ٭ ؾٹضاخ ٖجٹض زټيس.
ٲطحٯٻ 2
حسٸز  45ؾبٶشي ٲشط اظ َٷبة ضا ثيطٸٴ آٸضزٺ ٸ ٪طٺ ذٟز زٸض اٶشٽبي َٷبة ثعٶيس.
ٲطحٯٻ 4

ٲطحٯٻ 3

ثب٢يٳبٶسٺ َٷبة ضا ٪طٺ حٯ٣ٻ ٲطٸاضيس ظزٺ ٸ اٶشٽبي َٷبة ضا ٪طٺ ټكز ثعٶيس.
عٌبثچِ روبة اًفزادي
وبرثزدّب


نٗٹز اظ َٷبة طبثز



ذٹز حٳبيز



ض٦بة ٶؼبس٫ط حٳبيز ٦ٷٷسٺ ؾجس ٶؼبر



حٳبيز ٶٟطار حٳبيز ٦ٷٷسٺ ضٸي ٮجٻ ٦بض٪بٺ ٶؼبر

سبختبر


َٷبة  6ٲيٯي ٲشطي ثُٹ 10 ٬ٲشط



ٲشٷبؾت ثب ثسٴ ټٳبٶُٹض ٦ٻ زض ق٧٭ نٟحٻ ثٗس ٶٳبيف زازٺ قسٺ سٷٓيٱ قٹز.



اثٗبز ٶكبٴ زازٺ قسٺ ،ثطاي َٷبثچٻ ض٦بة ٪طٺ ذٹضزٺ ٸ ؾبذشٻ قسٺ اؾز.

فمظ ثزاي وبرثزد اًفزادي!
٪طٺ ټكز ي ٥ال زض ي٥
ٲطحٯٻ 1
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ٲطحٯٻ 2
ٲطحٯٻ 3
اًذاسُ وزدى عٌبثچِ روبةّبي اًفزادي
ايٵ َٹَ ٬ٷبثچٻټب سرٳيٷي اؾز ٸ ٞطز ثٻ ٞطز ٸ ثط اؾبؼ ٞيعي ٥ثسٶي ٸ ؾٯي٣ٻ ٲشٛيط اؾز.
فزٍد ثذٍى اثشار
زض ػبيي ٦ٻ ثب اؾشٟبزٺ اظ يَ ٥ٷبة طبثز ٸ ث٧بض٪يطي ضٸـټبي انُ٧ب٦ي دبييٵ ٲيضٸيٱ ٖٳ٭ ٞطٸز اٶؼبٰ ٲيقٹز.
ٞطٸز ٲٗٳٹالً يٗٞ ٥بٮيز ذُطٶب ٤ٲيثبقس ٸ اٚٯت ثسٸٴ حٳبيز اٶؼبٰ ٲيقٹز .ضٸـ ٞطٸز ٸ سؼٽيعار ٲٹضز ٶيبظ ثٻ
قيت ظٲيٵ ثؿش٫ي زاضز .ؾبزٺ سطيٵ ضٸـ ٞطٸز زض قيتټبي ٲاليٱ ٞطٸز ثبظٸيي ٲيثبقس ٦ٻ ثسٸٴ اثعاض ٢بث٭ اػطا اؾز.


ؾبزٺ سطيٵ ٸ ذُطٶب٦شطٶي ضٸـ ٞطٸز زض ظٸايبي سٷس ٞطٸز  Sٲيثبقس.



ثطاي ٦ٷشط ٬ثٽشط ٸ ػٯٹ٪يطي اظ ؾٹذشٵ ثسٴ زض اطط انُ٧ب ،٤ؾطٖز ٞطٸز ثبيس آټؿشٻ ثبقس.



 ٍ٣ٞزض ٲٹاضز يطٸضي ٸ زض قيتټبي ٦ٳشط اظ  60زضػٻ ديكٷٽبز ٲي٪طزز.



ػٽز سٹَ ،ٝ٢ٷبة ٦ٷشط ٬ضا ثٻ ظيط ثٛ٭ ثجطيس.

فزٍد ثب اثشار
ٞطٸز ثب اثعاض ثٻ حسا٢٭ سؼٽيعار اٶٟطازي قبٲ٭ ٦الٺ ايٳٷي ،نٷسٮي ٞطٸز٦ ،بضاثيٵ ديچ ٸ ټكز ٞطٸز ٶيبظ زاضز.
ثطاي ٞطٸز زض ظٸايبي سٷس ثٻ سطسيت ظيط ٖٳ٭ ٦ٷيس:


حشٳبً اظ َٷبة اؾشبسي ٥اؾشٟبزٺ قٹز.



حسا٢٭ يربٲز َٷبة ثطاي ٞطٸز ثط ضٸي ي ٥ضقشٻ َٷبة اؾشبسي 11 ،٥ٲيٯي ٲشط اؾز.



سؼٽيعار ضا چ٦ ٥ٷيس.



زض ٸيٗيز ٞطٸز ٢طاض ث٫يطيس.



ٸظٴ ذٹز ضا ثٻ ثيطٸٴ ٮجٻ ٲٷش٣٭ ٦ٷيس.

زؾز ػٯٹزاض


دبټب ضا ؾٟز ٦ٷيس



ثٻ ٖ٣ت ٲبي٭ قٹيس



ثب زؾز سطٲع َٷبة ضا ٦ٷشط٦ ٬ٷيس



ثٻ ټيچ ٸػٻ َٷبة ضا ثب زؾز ػٯٹزاض ٲح٧ٱ ٶ٫يطيس

 ز٢ز ٦ٷيس :ٸظٴ ثسٴ ثط ضٸي زؾز سطٲع ٞكبض ٲيآٸضز.


ٸظٴ ذٹز ضا ثٻ ثيطٸٴ ٮجٻ ٲٷش٣٭ ٦ٷيس.

خَد حوبيت در فزٍد
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اثعاضټبي ذٹز حٳبيز $قبٶز #اثعاضټبي ؾبزٺ اي ټؿشٷس ٦ٻ زض اطط اٞعايف يب اٖٳب ٬ٸظٴ ٶبٲشٗبض ،ٜذٹز ثرٹز ثٻ َٷبة
ٟ٢٭ ٲيقٹٶس.
زض ټٷ٫بٰ ٞطٸز ،قبٶز ي ٥ايٳٷي ٶؿجي ضا ٞطاټٱ ٲيٶٳبيس .ثطاي ذٹز حٳبيز ٲيسٹاٴ ثهٹضر اثش٧بضي اظ اٶٹأ اثعاضټبي
ٟ٢٭ قٹٶسٺ اؾشٟبزٺ ٦طز.
٪طٸٺ دطٸؾي ٥ٶيع ثطاي ايٵ ٲٷٓٹض ٢بث٭ اؾشٟبزٺ اؾز.
صقَد اس عٌبثْبي ثبثت ثب اثشارّبي لفل ضًَذُ
تجْيشات
-

نٷسٮي ٞطٸز

َ -ٷبة اٶٟطازي يب سؿٳٻ

-

٦الٺ ٦بؾ٥

 -ټكز ٞطٸز يب اثعاض ٟ٢٭ قٹٶسٺ

-

يٹٲبض يب َٷبثچٻ دطٸؾي٥

 -اثعاض حٳبيز ذٹز٦بض $اٶشربثي#

-

سؿٳٻ ض٦بة

ضٸـ نٗٹز ثط اؾبؼ اٶش٣ب ٬ٸظٴ ثسٴ اظ ضٸي ي ٥اثعاض ثط ضٸي ي ٥اثعاض زي٫ط اؾز.
ٞطآيٷس نٗٹز زض زٸ ٪بٰ اٶؼبٰ ٲيقٹز٪ .بٰ ٦ٹسبٺ ثب ثٯٷس قسٴ ضٸي دبي ض٦بة
ٸ ٦ٹسبٺ ٦طزٴ َٷبة ٲشه٭ ثٻ اثعاض ٟ٢٭ قٹٶسٺ اػطا ٲي قٹز ٸ ٪بٰ ثٯٷس ٦ٻ ثب ػٳٕ ٦طزٴ دبي ض٦بة ٸ ثبال ثطزٴ يٹٲبض
اٶؼبٰ ٲي٪يطز.
زض ٪بٰ ٦ٹسبٺ ٸظٴ ثسٴ ثط ضٸي يٹٲبض ٸ زض ٪بٰ ثٯٷس ٸظٴ ثسٴ ثط ضٸي اثعاض ٟ٢٭ قٹٶس ٢طاض زاضز.
ثطاي ذٹز حٳبيز ٲيسٹاٴ زض ټط  1/5ٲشط نٗٹز َٹَ ٬ٷبة ي٪ ٥طٺ ټكز ثط ضٸي َٷبة ظيط اػطا ٦طزٺ ٸ آٶطا زاذ٭
٦بضاثيٵ نٷسٮي ٞطٸز ٢طاض زاز.
ػٽز ح ّٟسٗبز ٬زض ټٷ٫بٰ نٗٹز ،اؾشٟبزٺ اظ يَ ٥ٷبةټبزي ثب ي ٥اثعاض حٳبيز ذٹز٦بض زض دكز نٗٹز ٦ٷٷسٺ
ديكٷٽبز ٲي٪طزز.
خَد حوبيت
ي ٥ٶؼبس٫ط ټٳٹاضٺ ثبيس سٳٽيساسي ثطاي اٶؼبٰ ذٹز حٳبيز زض نٗٹز اظ َٷبةټبي طبثزٗٞ ،بٮيز زض ٲحٹَٻ ٦بض٪بٺټبي
ٶؼبرٖ ،جٹض اظ ٪طٺټبي ضٸي َٷبة ٸ سط٦يجي اظ ټٳٻ ايٷٽب ضا زض ٶٓط زاقشٻ ثبقس.
اذُبض
ثٻ ٲٷٓٹض ٸيٹٔ ثيكشط زض سهبٸيط ،زض ثطذي ٲٹاضز اظ ٦كيسٴ َٷبة حٳبيز زض سهٹيط نط ٜٶٓط قسٺ اؾز.
ثسٸٴ َٷبة ذٹز حٳبيز ،ثي ٶٽبيز ثبيس ٲطا٢ت ثبقيس .ي٪ ٥عيٷٻ ،اػطاي ي٪ ٥طٺ ټكز ي ٥ال زض ظيط ض٦بة ٸ اسهب٬
آٴ ثٻ ٦بضاثيٵ نٷسٮي ٞطٸز اؾز .زض ټط  1/5ٲشط نٗٹز ي٪ ٥طٺ ػسيس اػطا ٦طزٺ ٸ زاذ٭ نٷسٮي ٞطٸز ثيبٶساظيس .ا٪ط
ٲٳ٧ٵ ثٹز ،ټٳٹاضٺ اظ يَ ٥ٷبة زي٫ط ثٻ ٖٷٹاٴ حٳبيز اؾشٟبزٺ ٦ٷيس.
صقَد اس عٌبة ثبثت ثب حذالل اثشار هوىي
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 -1ثب ي٪ ٥طٺ دطٸؾيَ ٥ٷبثچٻ حٳبيز ضا ثٻ َٷبة ثجٷسيس.
َ -2ٷبثچٻ حٳبيز ضا ثٻ ٦بضاثيٵ ضٸي نٷسٮي ٞطٸز ذٹز ثجٷسيس.
َ -3ٷبثچٻ دطٸؾي ٥ض٦بة ضا ثٻ َٷبة ثجٷسيس.
 -4دب ضا زاذ٭ ض٦بة ٪صاقشٻ ٸ حٯ٣ٻ ضا ؾٟز ٦ٷيس.
 -5ضٸي َٷبثچٻ حٳبيز ٶكؿشٻ ٸ ٪طٺ دطٸؾي ٥ض٦بة ضا ثبال ث٧كيس.
َ -6ٷبة ضا ٪طٞشٻ ٸ ضٸي ض٦بة ثبيؿشيس ٸ ٪طٺ دطٸؾيَ ٥ٷبثچٻ حٳبيز ضا سب حس ٲٳ٧ٵ ثبال ث٧كيس.
 -7ايٵ ٞطايٷس ضا سب ضؾيسٴ ثٻ ٲ٣هس يب ح٭ ٲك٧٭ ازاٲٻ زټيس.
صقَد اس عٌبثْبي ثبثت ثب اثشارّبي لفل ضًَذُ
تجْيشات
-

نٷسٮي ٞطٸز

َ -ٷبة اٶٟطازي يب سؿٳٻ

-

٦الٺ ٦بؾ٥

 -ټكز ٞطٸز يب اثعاض ٟ٢٭ قٹٶسٺ

-

يٹٲبض يب َٷبثچٻ دطٸؾي٥

 -اثعاض حٳبيز ذٹز٦بض $اٶشربثي#

-

سؿٳٻ ض٦بة

ضٸـ نٗٹز ثطاؾبؼ اٶش٣ب ٬ٸظٴ ثسٴ اظ ضٸي ي ٥اثعاض ثط ضٸي ي ٥اثعاض زي٫ط اؾزٞ .طآيٷس نٗٹز زض زٸ ٪بٰ اٶؼبٰ
ٲيقٹز٪ .بٰ ٦ٹسبٺ ثب ثٯٷس قسٴ ضٸي دبي ض٦بة
ٸ ٦ٹسبٺ ٦طزٴ َٷبة ٲشه٭ ثٻ اثعاض ٟ٢٭ قٹٶسٺ اػطا ٲي قٹز ٸ ٪بٰ ثٯٷس ٦ٻ ثب ػٳٕ ٦طزٴ دبي ض٦بة ٸ ثبال ثطزٴ يٹٲبض
اٶؼبٰ ٲي٪يطز.
زض ٪بٰ ٦ٹسبٺ ٸظٴ ثسٴ ثط ضٸي يٹٲبض ٸ زض ٪بٰ ثٯٷس ٸظٴ ثسٴ ثط ضٸي اثعاض ٟ٢٭ قٹٶس ٢طاض زاضز .ثطاي ذٹز حٳبيز
ٲيسٹاٴ زض ټط  1/5ٲشط نٗٹز َٹَ ٬ٷبة ي٪ ٥طٺ ټكز ثط ضٸي َٷبة ظيط اػطا ٦طزٺ ٸ آٶطا زاذ٭ ٦بضاثيٵ نٷسٮي
ٞطٸز ٢طاض زاز.
ػٽز ح ّٟسٗبز ٬زض ټٷ٫بٰ نٗٹز ،اؾشٟبزٺ اظ يَ ٥ٷبةټبزي ثب ي ٥اثعاض حٳبيز ذٹز٦بض زض دكز نٗٹز ٦ٷٷسٺ
ديكٷٽبز ٲي٪طزز.
تثجيت خبرجي
ثؿ٧زټبي ٞب٢س ؾيؿشٱ سظجيز
سؼٽيعار ٲٹضز ٶيبظ:
-

ثؿ٧ز

-

ي ٥ػٟز سؿٳٻ  6ٲشطي

اذُبض :سظجيز ذبضػي  ٍ٣ٞثطاي ٶ٫ٽساضي دٹقف ضٸي ٲهسٸٰ ٸ حٟبْز آٴ اظ يطثٻ ٲٷبؾت اؾز ٍ٣ٞ .زض ظٲيٵټبي
ټٳٹاض ٸ قيتټبي ثؿيبض ٲاليٱ سٹنيٻ ٲيقٹز.
٪$طٺ ثي اٶشٽبي ثطاي سؿطيٕ زض ثبظ ٦طزٴ سؿٳٻټب#
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اسهب ٬ثٻ ثؿ٧ز ثب ٪طٺ ٲؽ اٸض ٜٸ ي٪ ٥طٺ يبٲٵ اٶؼبٰ ٲيقٹز.
تثجيت فٌي
َ -1ٹضي ٲهسٸٰ ضا زض ثؿ٧ز سظجيز ٦ٷيس ٦ٻ زض ټط ٸيٗيشي ،حسا٢٭ ػبثؼبيي ضا زاذ٭ آٴ زاقشٻ ثبقس.
 -2سٳبٲي ًٞبټبي ذبٮي ٸ ظيط ٲهسٸٰ ضا ثب دٹقفټبي ٶطٰ دط ٦ٷيس.
 -3نٹضر ٸ ؾط ٲهسٸٰ ضا زض ٲ٣بث٭ ؾٷ ٩ٸ ٪يبټبٴ ٲحبٓٞز ٦ٷيس.ٸ
 -4ٲهسٸٰ ضا ٶؿجز ثٻ ؾطٲب ٸ ٪طٲب ٲحبٓٞز ٦ٷيس.
 -5ٲالحٓبر ذبل ٲطثٹٌ ثٻ ٖالئٱ حيبسي ٸ ثبظ ٶ٫بٺ زاقشٵ ضاټٽبي ټٹايي ضا اٶؼبٰ زټيس.
در آة ٍ َّاي سزد
اظ ؾيؿشٱ  3اليٻ دٹقكي اؾشٟبزٺ ٦ٷيس.
 -1دٹقف سٷٟؿي ضٸي ثسٴ
 -2اليٻ ٖبي١
 -3دٹقف ظٲؿشبٶي
ا٪ط سرٯيٻ ثيف اظ  30ز٢ي٣ٻ َٹ ٬ٲي٦كس ٸ يب ٲهسٸٰ زچبض اٞزټبي ٖٳٹٲي ثسٴ قسٺ ثبقس اظ ٪طٰ ٦ٷٷسٺټبي ػيجي
ٶيع ثبيس اؾشٟبزٺ ٦طز.
تخليِ در ضيتّبي هالين


ٖٳسٺ ٸظٴ ضٸي ظٲيٵ ٲيثبقس.



چٽبض سب قف اٲساز٪ط اؾشٟبزٺ ٲيقٹز.



٪عيٷٻ اؾشٟبزٺ اظ ثطاٶ٧بضز ثؿش٫ي ثٻ قطايٍ ٲحيُي زاضز.



ض٦بة  5ٲشطي ثطاي ټط ي ٥اظ اٞطاز زض ٶٓط ٪طٞشٻ قٹز.



٪عيٷٻ اؾشٟبزٺ اظ ي٦ ٥بض٪بٺ حٳبيز ثؿش٫ي ثٻ قطايٍ ٲحيُي زاضز.



اظ ٪طٺ سطٲع دطٸؾي ٥ثطاي حٳبيز اؾشٟبزٺ قٹز.



اظ ٦بض٪بٺ حٳبيز ثطاي ٦بټف ثبض ٸ يب سحٳ٭ ٸظٴ ٲهسٸٰ اؾشٟبزٺ ٶ٧ٷيس.

اٶش٣ب ٬زؾز ثٻ زؾز ثطاٶ٧بضز


زض ثرفټبي ٦ٹسبټي اظ ٲؿيطټبي ٞٷي اٶش٣ب ٬زؾز ثٻ زؾز ثطاٶ٧بضز ضا اٶؼبٰ زټيس.



ٶٟطار ثهٹضر طبثز ايؿشبزٺ ٸ ثطاٶ٧بضز ضا زؾز ثٻ زؾز اٶش٣ب ٬زټٷس.



ثط ضٸي ٲٹاٶٕ ثب قيت سٷس ٸ زض ٲؿيطټبي ٦ٹسبٺ ضٸـ ٲؤططسطي اؾز.



حشٳبً اظ ٦بض٪بٺ حٳبيز اؾشٟبزٺ ٦ٷيس.
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تخليِ در سزاضيجيّب
٦الٺ ٦بؾ ٥اٶشربثي
 7ٶؼبس٫ط اٶشربثي
حٳبيز ثب َٷبة اٶشربثي
سرٯيٻ زض ؾطاقيت
ؾيؿشٱ حٳبيز
ٶؼبس٫طټب ثٻ ثؿ٧ز ٲشه٭ ٲيثبقس
اسهب ٬ثٻ ثؿ٧ز
يزاق آالت ثسىت در سزاضيجيّب
 -1اسهب ٬ٲط٦ت ثب اؾشٟبزٺ اظ سؿٳٻ  6ٲشطي
 -2اسهب ٬ؾبزٺ ثب اؾشٟبزٺ اظ سؿٳٻ  3ٲشطي


اسهب ٬سؿٳٻ ثٻ ثؿ٧ز ثب ٪طٺ زٸ ذٟز $ٲؽ اٸض #ٜاٶؼبٰ ٲيقٹز.



ثطاي ايٳٷي ثيكشط اػطاي ي٪ ٥طٺ ټكز زض اٶشٽبي سؿٳٻټب سٹنيٻ ٲيقٹز.

تخليِ در ضيتّبي تٌذ  40تب  60درجِ
ثطاٶ٧بضزچي اٶشٽبيي سب حس ٲٳ٧ٵ ثبيس ثٻ ثؿ٧ز ٶعزي ٥ثبقس
اذُبض :زض يٖ ٥ٳٯيبر سرٯيٻ زض قيتټبي سٷس ٲٳ٧ٵ اؾز ٶيطٸي ظيبزي ضٸي َٷبة ثٹػٹز آيس٦ .بض٪بٺټب ضا ثب ز٢ز
ثطدب ٦ٷيس.
تخليِ در ضيجْبي تٌذ  40تب  60درجِ (اداهِ)
زض قيجٽبي  40سب  60زضػٻ ثُٹض ٲٗٳٹ ٬يطا ٠آالر ثٻ ثبالي ثؿ٧ز ٲشه٭ ٲيقٹٶس.
ٶؼبس٫طټب ذٹز ضا ثٻ ثؿ٧ز ٲيثٷسٶس ٸ اظ ټط زٸ َٷبة ثبال ٦كٷسٺ ٸ حٳبيز اؾشٟبزٺ ٲيقٹز.
اظ سؿٳٻټبي ديف ؾبذشٻ ٸ َٷبة اٶٟطازي ثطاي اسهب ٬ثؿ٧ز ثٻ َٷبثٽبي انٯي ٸ حٳبيز ٲيسٹاٴ اؾشٟبزٺ ٦طز ،ٸٮي اظ
آٶؼبيي٧ٻ ٦٭ ؾيؿشٱ $ثؿ٧ز ٸ ٶؼبس٫طټب #ػٳٯ٫ي ثٻ يطا ٠آالر ٲشه٭ ثٻ ثؿ٧ز ٸاثؿشٻ اٶسَ ،ٷبة يب سؿٳٻټب ثبيس زض
چٷس ٶُ٣ٻ ثٻ ثؿ٧ز ٲشه٭ ثبقٷس.
 سظجيز زاذٯي ٲهسٸٰ زض ثؿ٧ز اػجبضي اؾز.
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سِ اصل اٍليِ در سيستنّبي وبرگبّي:
 -1دچييسٴ يَ ٥ٷبة ثٻ زٸض ي ٥قيء انُ٧ب ٤ثٹػٹز آٸضزٺ ٸ ثبض ٸاضزٺ ضا درف ٲي٦ٷس.
 -2چٷس َٷبة ٦ٻ ثٻ َٹض ٲٹاظي ثٻ ي ٥قي ٲشه٭ ثبقٷس ثبض ٸاضزٺ ضا س٣ؿيٱ ٲي٦ٷٷس.
ٞ -3كبض يب ٦كف زض ٲط٦ع يَ ٥ٷبة سحز ثبض ٶيطٸي ٞٹ ٠اٮٗبزٺاي زض اٶشٽبټب ثٹػٹز ٲيآٸضز.
تقبريف


٦بض٪بٺ َجيٗي :ثُٹض َجيٗي ثٻ زٸض زضذشبٴ ٸ نرطٺټب ثؿشٻ ٲيقٹز.



٦بض٪بٺ ٲهٷٹٖي :ټط ٸؾيٯٻ ٚيط َجيٗي اظ ذٹزضٸټبي اٲسازي ٪طٞشٻ سب ٶٟطار حٳبيز ٦ٷٷسٺ ضا قبٲ٭ ٲيقٹز.



٦بض٪بٺ ؾرز٦ :بض٪بټي اؾز ٦ٻ ٲي سٹاٶيس ٦بٲالً ٲُٳئٵ ثبقيس ټط٪ٹٶٻ ثبض يب قٹ ٤قسيس ٚيط ٲشٗبض ٜضا سحٳ٭
ٲي٦ٷس.



٦بض٪بٺ ػبٶجي٦ :بض٪بټي اؾز ٦ٻ ٶؿجز ثٻ سحٳ٭ ٸ ايٳٷي آٴ اَٳيٷبٴ ٦بٲ٭ ٶساضيس.



٦بض٪بٺ ي ٥ٶُ٣ٻ اي :ي ٥ٶُ٣ٻ اس٧بء زاضز.



٦بض٪بٺ چٷس ٶُ٣ٻ اي :ٲؼٳٹٖٻاي اظ ٦بض٪بټٽبي ػبٶجي ٦ٻ ي٦ ٥بض٪بٺ ؾرز ضا ثٹػٹز ٲيآٸضٶس.



٦بض٪بٺ حٳبيز قسٺ :ي٦ ٥بض٪بٺ ػبٶجي زض ي ٥ٲح٭ ٲٷبؾت اؾز ٦ٻ ي٦ ٥بض٪بٺ ؾرز ثٹؾيٯٻ ي ٥ؾيؿشٱ
٦ككي آٴ ضا حٳبيز ٲي٦ٷس.

تَجِ
٢ ج٭ اظ ايٷ٧ٻ ثبض ٸاٗ٢ي ضٸي ټط ٦بض٪بټي اٖٳب ٬قٹز ثبيس زض ټٳبٴ ػٽز ثب ٶيطٸيي ٶعزي ٥ثٻ قطايٍ ٸاٗ٢ي اظ
ٶٓط ايٳٷي ٦ٷشط ٬قٹز.
 ټٳٹاضٺ ثٻ ٖالئٱ يٗ ٝٸ اذشال ٬زض ؾيؿشٱ سٹػٻ ٦ٷيس.
 زض ي ٥ؾيؿشٱ ٦بض٪بټي چٷس ٶُ٣ٻاي ټٳٹاضٺ ٶيطٸ ضا ضٸي چٷس ٶُ٣ٻ س٣ؿيٱ ٦ٷيس.
 زض ٦بض٪بټٽبي چٷس ٶُ٣ٻاي ز٢ز ٦ٷيس اضسجبَبر ثيٵ ٶ٣بٌ ٦بض٪بټي ٦ٹسبٺ ثبقس سب ايؼبز قٹ٤ټبي ٢ٹي ضا ثٻ
حسا٢٭ ثطؾبٶس.
 ټٳٹاضٺ ؾٗي ٦ٷيس ٦بضاٺ انٯي ٸ ٦بض٪بٺ حٳبيز اظ ي٧سي٫ط ٲؿش٣٭ ثبقٷس.
 زض ايؼبز ٦بض٪بټٽبي چٷس ٶُ٣ٻاي ٲح٭ټبي ٲؿشح٧ٱ ضا ثطاي اػطاي ٶ٣بٌ ٦بض٪بټي اٶشربة ٦ٷيس.
 سب حس ٲٳ٧ٵ اظ ايؼبز س٧يٻ ٪بٺټبي يٗي ٝزض ٦بض٪بټٽبي چٷس ٶُ٣ٻاي ذٹززاضي ٶٳبييس.
 ټٷ٫بٲي ٦ٻ اظ سؿٳٻټبي ديف ؾبذشٻ اؾشٟبزٺ ٲي٦ٷيس اظ اسهب ٬ػبٶجي يب ٢طاض زازٴ ثبض زض چٷس ػٽز ضٸي
آٴ ذٹززاضي ٦ٷيس.
سٍايبي وبرگبّي
آٸيرشٵ اظ يَ ٥ٷبة ذبٮي آؾبٴ اؾز .ٸٮي ټٷ٫بٲي ٦ٻ ي٦ ٥بض٪بٺ چٷس دبيٻ ث٧بض ٲيثطيٱ ،ثبيس ثٻ ظاٸيٻ ثيٵ دبيٻټب
سٹػٻ ذبني زاقشٻ ثبقيٱ .ثٻ ثيبٴ ؾبزٺ ،ټط چٻ ظاٸيٻ زٸ دبيٻ ثيكشط قٹز ٶيطٸي ٸاضزٺ ثٻ ټط ي ٥اٞعايف ذٹاټس يبٞز.
ثب ي ٥آظٲبيف ؾبزٺ ثطاحشي ٲيسٹاٴ ايٵ ٲٹيٹ ٔ ضا زض٦ ٤طز .ي ٥ٸظٶٻ ضا ثٻ ٸؾٍ َٷبة ثجٷسيس ٸ زٸ ؾط َٷبة ضا ثب
زؾششبٴ ث٫يطيس .ظٲبٶي ٦ٻ زؾشٽب ٲٹاظي ي٧سي٫ط ثبقٷس ٸظٶٻ ثٻ ضاحشي ثبال ٲيآيس .ثب زٸض ٦طزٴ زؾشٽب اظ ي٧سي٫ط
احؿبؼ ٲي٦ٷيس ٦ٻ ٸظٶٻ ؾٷ٫يٵ سط ٲيقٹز.
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اذُبض :اسهب ٬زٸ س٧يٻ ٪بٺ ثٻ ي٧سي٫ط ثؿيبض ذُطٶب ٤اؾز.
هالحؾبت


ټٳٹاضٺ ظاٸيٻ ٦بض٪بٺ ظيط  90زضػٻ ح ّٟقٹز.



سؿٳٻټبي زٸذشٻ قسٺ سؼبضي ٢بث٭ ٢جٹ ٬اؾز.



زض نٹضر ٶيبظ اظ ٦٭ َٹَ ٬ٷبة زض ٦بض٪بٺ اؾشٟبزٺ ٦ٷيس.



سٳبٲي ٮجٻټبي سيع ضا دس٪صاضي ٦ٷيس.

وبرگبُ ثب سيستن چٌذ ًمغِاي تَسيـ ًيزٍ ،وبرگبُ ً 3مغِ اي
 ټٳٹاضٺ ټٳٻ چيع ضا زٸثبض چ٦ ٥ٷيس!
اًَاؿ وبرگبُّبي ستًَي
٦بض٪بٺ ثب حٯ٣ٻ ؾبزٺ
٦بض٪بٺ زٸ حٯ٣ٻ
٦بض٪بٺ ثب ٪طٺ ٢الة $ټط٪ع اؾشٟبزٺ ٶكٹز#
٦بض٪بٺ ؾٻ حٯ٣ٻ $چٷس ديچ#
٦بض٪بٺ حٯ٣ٻ ثب ٪طٺ ټكز سٗ٣يت
٦بض٪بٺ دط٢سضر ثسٸٴ ٪طٺ
$ثسٸٴ ټيچ ٪طٺ ،ثسٸٴ سٷف#
وبرگبُّبي پطتيجبى
٦بض٪بٺټبي دكشيجبٴ ثطاي س٣ٹيز ٦بض٪بٺټبي اني ايؼبز ٲيقٹٶس .ايٵ ٦بض٪بٺ ثب يَ ٥ٷبة اؾشبسي٦ ٥ٱ اٶُٗب ٜٸ
ؾيؿشٱ دطٸؾي ٥ؾبذشٻ قسٺ ٸ س٧يٻ ٪بٺ آٴ ي٦ ٥بض٪بٺ ؾرز ٲيثبقس.
 -1ٲُبث ١ق٧٭ ٦بض٪بٺ ضا اػطا ٦ٷيس ثهٹضسي ٦ٻ دطٸؾي ٥يبٲٵ زض ٶعزي٧ي ؾيؿشٱ ٦كٷسٺ ثبقس.
٦ -2بض٪بٺ سؿٳٻ  3ديچ زٸ ٪يط ايسٺ آ ٬اؾز ،ٸٮي ٞبنٯٻ ٦بض٪بٺټب ٸ َٹَ ٬ٷبة ٶٹٔ ٦بض٪بٺ ضا ٲحسٸز ٲي٦ٷس.
 -3ؾيؿشٱ ضا سب ػبيي ٦ٻ ػب زاضز ٸ َٷبثٽب زض ٦كف ٢طا ض٪يطٶس ث٧كيس ،ٸٮي ٦بض٪بٺ ػٯٹيي سحز سأطيط ٢طاض
ٶ٫يطز.
 -4ضٸي ؾيؿشٱ ي٪ ٥طٺ يبٲٵ اػطا ٦ٷيس.
 ز٢ز ٦ٷيس ايٵ ؾيؿشٱ ثب ٦بض٪بٺ انٯي زض ي ٥ضاؾشب ثبقس.
جْت وبرگبُ
ٶيطٸي ٸاضزٺ ثٻ ټط َٷبة آٸيعاٴ زض نٹضسي ٦ٻ ػٽز آٴ ضا ثٻ َٹض َجيٗي ٖٳٹزي ٞطو ٦ٷيٱ ثط اؾبؼ ټٳبٴ ٲ٣ساض
ٶيطٸ سٗطي ٝٲيقٹز .ٲ٣ساض ايٵ ٶيطٸ ثب سٹػٻ ثٻ ظاٸيٻ سحز سأطيط ٢طاض ٲي٪يطز.
ثٽشطيٵ ٸيٗيز ٦بض٪بٺټب زض اضسجبٌ ثب َٷبثٽبي آٸيرشٻ اظ آٶٽب اٚٯت اظ يٞ ٥ب٦شٹض ثحطاٶي سجٗيز ٲي٦ٷس .اسٟب٢بً ايٳٵ
سطيٵ ضاٺ ايٵ اؾز ٦ٻ ي ٥ؾيؿشٱ ػٽز زاض ضا ثب ي ٥ؾيؿشٱ ٲؿش٣يٱ ثٻ ٦بض٪بټي ٲؿش٣يٱ سجسي٭ ٦ٷيٱ.
 اذُبض :سٛييط ظاٸيٻ ٲيسٹاٶس سب  200زضنس ٶيطٸي اٖٳب ٬قسٺ ثط ضٸي ي٦ ٥بض٪بٺ ضا ثب سٹػٻ ثٻ سٛييط ظاٸيٻ ثطزاضي
اٞعايف زټس .ي ٥سٛييط ظاٸيٻ  90زضػٻ زض حسٸز  140زضنس ٶيطٸي اٖٳبٮي ضٸي ي٦ ٥بض٪بٺ ضا اٞعايف ذٹاټس زاز.
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وبرگبُّب ٍ تىيِ گبُّبي سبسُ اي
تسوِّبي وبرگبّي پيص سبختِ


اٲ٧بٴ اػطاي ؾطيٕ ضا ٞطاټٱ ٲيؾبظٶس.



ثسٸٴ ٪طٺ ايؼبز ٲيقٹٶس.



سؼٽيعار ػبٶجي ٲٗيٷي زاضٶس.

تسوِّبي وبرگبّي پيص سبختِ ٍ ًمبط وبرگبّي ثز رٍي سبسُّب
وبرگبُّب ٍ تىيِ گبُّبي سبسُ اي
حلمِ تسوِ پيص سبختِ  1ايٌچ


٪طٺ ظزٴ سؿٳٻ ثبٖض ٦بټف ٢سضر ٦بض٪بٺ ٲيقٹز.



ټط چٷس سٗساز حٯ٣ٻټبي زض٪يط ثيكشط ثبقس ٢سضر ٦بض٪بٺ اٞعايف ٲييبثس.

تىيِ گبُّبي هبيل ًزدثبًي
اظ ٶطزثبٴټبي ٲ٣بٸٰ ثٗٷٹاٴ س٧يٻ ٪بٺټبي ٲبي٭ ثط ضٸي ؾبذشٳبٴټبي ثٯٷس اؾشٟبزٺ ٲيقٹز .ايٵ ٶٹٔ ٦بض٪بٺټب ثٻ ٶحٹ
چكٳ٫يطي ؾطٖز ٖٳ٭ ٸ ٢بثٯيز ٲبٶٹض زض ٖٳٯيبر ٶؼبر ضا اٞعايف ٲيزټٷس.
ظاٸيٻ ٦بض٪بٺ ٲبي٭ ثبيس ٶيٳؿبظ ظاٸيٻ ثٹػٹز آٲسٺ سٹؾٍ َٷبثٽبي انٯي ثبقس.
َٷبثٽبي ٶ٫ٽساضٶسٺ ثب اؾشٟبزٺ اظ ؾيؿشٱټبي ٦ككي $ثرف ٦بض٪بٺټبي ٶؼبر #سظجيز ٸ ٲح٧ٱ ٲيقٹٶس.
ؾيؿشٱ ٶطزثبٴ ضا ثٻ ق٧ٯي ثط ضٸي ٮجٻ ٢طاض زټيس ٦ٻ َٷبة انٯي ثب زيٹاضٺ ٲٳبؼ ثبقس .ثب سٹػٻ ثٻ ٶٹٔ ظٲيٵ اٲ٧بٴ ٲيد
٦ٹة ٦طزٴ دبيٻ ٶطزثبٴ ثٻ ظٲيٵ ٶيع ٸػٹز زاضز.
اذُبض :ثٻ ټيچ ٖٷٹاٴ َٷبة حٳبيز ضا اظ ثبالي ٦بض٪بٺ ٸ زض ٲؿيط َٷبة انٯي ٖجٹض ٶسټيسَ .ٷبة حٳبيز ثط ضٸي ظٲيٵ
اؾشٟبزٺ قٹز.
تىيِ گبُّبي هبيل ته پبيِ
ؾبزٺ سطيٵ ٦بض٪بٺ ٲبي٭ ثب اؾشٟبزٺ اظ ي ٥ٮٹٮٻ ٲ٣بٸٰ ٢بث٭ اػطا ٲيثبقس .اظ ايٵ ٦بض٪بٺ زض ٮجٻ زيٹاضٺټب ٸ ثيكشط زض
٦ٹټؿشبٴ اؾشٟبزٺ ٲي قٹز٦ .بضآيي آٴ ٶؿجز ثٻ ٦بض٪بټٽبي ٲبي٭ زٸ دبيٻ ٸ ؾٻ دبيٻ ٦ٳشط ثٹزٺ ٸ حٳ٭ سؼٽيعار ٲٹضز
ٶيبظ ٸ ثط دبيي آٴ ؾبزٺ سط اؾز.
زض ايٵ ٦بض٪بٺ ٶيع ظاٸيٻ دبيٻ ثبيس ٶيٳؿبظ ظاٸيٻ ثٹػٹز آٲسٺ سٹؾٍ َٷبة ثبقسَ .ٷبةټبي ٶ٫ٽساضٶسٺ ثب اؾشٟبزٺ اظ
ؾيؿشٱټبي ٦ككي سظجيز ٸ ٲح٧ٱ ٲي قٹٶس .دبيٻ ضا ثٻ ق٧ٯي ثط ضٸي زيٹاضٺ ٢طاض زټيس ٦ٻ َٷبة انٯي ثب زيٹاضٺ
ٲٳبؼ ثبقس .ثب سٹػٻ ثٻ ٶٹٔ ظٲيٵ ٲيسٹاٴ دبيٻ ضا ثٻ ظٲيٵ ٲيد ٦ٹة ٦طز.
لبةّبي دٍ پبيِ ٍ سِ پبيِ
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زض َٷبة ٦كيټبي ثٯٷس يب ٦بض٪بٺټبي ٲطس ٕٟػٽز ػٯٹ٪يطي اظ ؾبيف يب ٦بض ثسٸٴ ٲبٶٕ اٚٯت ٶيبظ ثٻ ؾشٹٴټبي
س٧يٻ ٪بټي زاضيٱ .ي ٥زضذز سٷٹٲٷس ثؿيبض ٲٷبؾت اؾز ٸٮي ټٳيكٻ زض زؾشطؼ ٶيؿز .ٶؼبس٫طټب ثب ؾبذشٵ ٢بة زٸ
دبيٻ يب ؾٻ دبيٻ اضسٟبٔ زٮرٹاٺ ضا ثطاي ايؼبز ٦بض٪بٺ ثسؾز ٲي آٸضٶس .اؾشٟبزٺ اظ ٢ط٢طٺ ثهٹضر ٲٗٯ ١ثط ضٸي زٸ دبيٻ يب ؾٻ
دبيٻټب اظ ؾبيف ٸ ثطـ َٷبة ثٹؾيٯٻ ٮجٻ زيٹاضٺټب ػٯٹ٪يطي ٲي٦ٷس .اٶٹأ ديف ؾبذشٻ ايٵ ٢بةټب ٸػٹز زاضز ٸٮي
اٲ٧بٴ ؾبذز ثهٹضر اثش٧بضي ٶيع ٲيؿط اؾز.
تىيِ گبُّبي دٍ پبيِ هبيل
زض ٦ٹټؿشبٴ ٸ زض ٮجٻ نرطٺټب اؾشٟبزٺ اظ ٦بض٪بټٽبي ٲبي٭ ذهٹنبً ٢بثٽبي زٸ دبيٻ ضاٶسٲبٴ ٶؼبر زض ظٸايبي سٷس
ذهٹنبً ٦بض ثب ثؿ٧ز ضا ثُٹض چكٳ٫يطي اٞعايف ٲيزټس.
سؼٽيعار ٲٹضز ٶيبظ:
 2زيط ٤ٲ٣بٸٰ
 2ضقشٻ َٷبة  10ٲشطي  8ٲي٭
 2سؿٳٻ  1/5ٲشطي
 1سؿٳٻ  3/5ٲشطي
ٖ 9سز ٦بضاثيٵ
 2حٯ٣ٻ َٷبة اؾشبسي٥
٢ 1ط٢طٺ ٞٷي
حوبيتّبي ثبثت در لجِّب
ٶؼبس٫طټبيي ٦ٻ ضٸي ٮجٻټب ٦بض ٲي٦ٷٷس ثبيس زٸ ٶُ٣ٻ حٳبيشي زض ٶعزي٧ي ٮجٻ زاقشٻ ثبقٷسٟ٢ .٭ نٷسٮي ٶؼبس٫ط ثٻ ي٥
٦بض٪بٺ حٳبيشي ثب يبٲٵ دطٸؾي ٥ٲشه٭ قسٺ ٦ٻ ٸظٴ ثسٴ ٦بٲالً ضٸي آٴ اٖٳب ٬ٲيقٹز ٸ ٢بث٭ ػبثؼبيي اؾز.
ي٦ ٥بض٪بٺ ح ٳبيز ٚيطٗٞب ٬ٶيع ثٗٷٹاٴ حٳبيز ػبٶجي ثسٸٴ زض٪يطي ٸظٴ ثسٴ ثٻ ٟ٢٭ ؾيٷٻ نٷسٮي ٲشه٭ ٲيقٹز.
حفبػ لجِّب


َٷبة حٳبيز ضا ټط٪ع زض اضسٟبٔ ثبال ٢طاض ٶسټيس.



اظ ايؿشبزٴ ظيط َٷبة ٦بض٪بٺ ذٹززاضي ٦ٷيس.



ثطاي ايٷ٧ٻ َٷبة انٯي ضا اظ زؾز ٶسټيس اظ سٹٶ٭ َٷبة اؾشٟبزٺ ٦ٷيس.

ايجبد سيستن حوبيت پزٍسيه
وبر ثب سيستن حوبيت پزٍسيه
حوبيت پبييي دٌّذُ
 -1ثطاي دبييٵ زازٴ ،ي ٥زؾز ضا ضٸي زٸ ٪طٺ دطٸؾي٢ ٥طاض زازٺ ٸ ثب زؾز زي٫ط ي ٥حبٮز  Zق٧٭ ضا ضٸي
ثرف ثبض٪يط َٷبة اػطا ٦ٷيس.
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َ -2ٷبة ضا ثب ټٳبٴ ق٧٭ ٶ٫بٺ زاقشٻ ٸ اػبظٺ زټيس  30سب  60ؾبٶشي ٲشط حط٦ز ٦ٷس.
 -3ټٳعٲبٴ ثب ايٵ ٦بض ثٹؾيٯٻ زؾز ذٹز ٦كف َٷبة ضا ٶيع سأٲيٵ ٦ٷيس.
 -4ؾطيٗبً زؾز ذٹز ضا سب ٲح٭ ٪طٺ دطٸؾي ٥ثبال ٦كيسٺ ٸ ايٵ ٦بض ضا س٧طاض ٦ٷيس.
 -5زض ټٷ٫بٰ س٧طاض ايٵ ٞطآيٷس ټٳٹاضٺ ؾٗي ٦ٷيس ٸظٴ ثبض ضا ثط ضٸي َٷبة احؿبؼ ٦ٷيس.
حوبيت ثبال ثزًذُ
 -1ي٦ ٥كف طبثز ضا ضٸي ؾط آظاز َٷبة حٳبيز اٖٳب٦ ٬ٷيس.
 -2اػبظٺ زټيس ٢ط٢طٺ ټٳٹاضٺ ٪طٺټبي دطٸؾي ٥ضا ٶ٫ٽساضز.
لبفذُ ولي سيستنّبي وططي
زض ٖٳٯيبر ٶؼبر ،ؾبزٺ سطيٵ ٖٳ٭ ٦كيسٴ يَ ٥ٷبة اؾز .چٷسيٵ ٶٟط ٲيسٹاٶٷس يَ ٥ٷبة ضا ث٧كٷس .ثطضؾي ٞٷي ايٵ
ٖٳ٭ ٶكبٴ زازٺ ٲٽٳشطيٵ ٞب٦شٹض ٢سضر ٦كف يَ ٥ٷبة ٸظٴ ثسٴ اؾز ٶٻ اٖٳب ٬ظٸض .يٞ ٥طز ثب س٧يٻ ٦طزٴ َٷبة ثٻ
ؾط قبٶٻ ٲيسٹاٶس اظ  120زضنس ٸظٴ ذٹز اؾشٟبزٺ ٦ٷس .ٸ٢شي َٷبة ضا زض زضؾز ذٹز ٲي٪يطز ٶيطٸي اٖٳب ٬قسٺ ثطاثط
ثب  60زضنس ٸظٴ ثسٴ ٲيثبقس .ا٪ط ُ٢ط َٷبة ٦ٳشط ثبقس  6$سب  8ٲيٯي ٲشط #ايٵ ٲ٣ساض ٦ٳشط قسٺ ٸ ثٻ  10زضنس ٸظٴ
ثسٴ ټٱ ٲي ضؾس .اسهبَ ٬ٷبثٽبي ػبٶجي ثٻ َٷبة انٯي ٦ٻ اٖٳب ٬ٶيطٸ اظ ضٸي قبٶٻ ضا ٞطاټٱ ٶٳبيس ٢سضر ٦كف ضا زٸ
چٷساٴ ٲي٦ٷس.
لبفذُ ولي وبرگبُّبي وططي
ؾبزٺ سطيٵ ضٸـ ػبثؼبيي اػؿبٰ ٦كيسٴ آٶٽب ثٹؾيٯٻ َٷبة اؾز .زض ثٽشطيٵ قطايٍ ،ٲٗبز٦ ٬كف اٶؼبٰ قسٺ اٖٳب٬
ٶيطٸ ذٹاټيٱ زاقزٞ .طٲٹ٦ ٬ٯي ٦بض٪بٺټبي ٶؼبر ،اٖٳب ٬ٶيطٸي ظيبز ثب ٦ٳشطيٵ سٗساز ٶيطٸي اٶؿبٶي اؾز .اؾشٟبزٺ اظ
٢بٶٹٴ ٢ط٢طٺټب يٗٷي اٞعايف ٶيطٸي ٦ككي ثب اٞعايف سٗساز ضٞز ٸ ثط٪كز زض٪يط ثب ٢ط٢طٺ ضاٺ ح٭ ٲٷبؾت ٸ ٲٹضز ٖال٢ٻ
ٶؼبس٫طټب ٲيثبقس .ؾبزٺ سطيٵ ؾيؿشٱ ٦ككي ثب ٲعيز ٲ٧بٶي٧ي ٦بض٪بٺ ٦ككي  Zق٧٭ اؾز.
زض ايٵ ٶٹٔ ٦بض٪بٺ ثب حسا٢٭ ٲهطَ ٜٷبة ٶيطٸي اٖٳب ٬قسٺ س٣طيجبً ؾٻ ثطاثط ٲيقٹز.
سٹػٻ :ټٳٹاضٺ اظ َٷبثٽبي اؾشبسي ٥اؾشٟبزٺ قٹز.
ثب اؾشٟبزٺ اظ ي ٥اثعاض ٟ٢٭ قٹٶسٺ ٲيسٹاٴ اظ حسا٢٭ َٹَ ٬ٷبة ثطاي سٹٮيس ٶيطٸي ثيكشط اؾشٟبزٺ ٦طز.
سيستنّبي سبدُ افشايٌذُ ًيزٍ


ثب سط٦يت ؾيؿشٱټبي ٦ككي ٸ ٢ط٢طٺ ٲط٦ت ،ضاٶسٲبٴ اٖٳب ٬ٶيطٸ ٢بث٭ اٞعايف ذٹاټس ثٹز.



زض ايٵ ؾيؿشٱټب ٢ ،سضر اٖٳب ٬ٶيطٸ ٲيسٹاٶس سب  9ثطاثط اٞعايف يبثس.

سيستنّبي وططي پيص سبختِ
سيٱټبي ٶؼبر ٲٗٳٹالً ؾيؿشٱ ٢ط٢طٺټبي سط٦يجي ضا اظ ديف ؾط ټٱ ٦طزٺ ٸ ثٗٷٹاٴ ي ٥اثعاض ٞٷي ثب ذٹز ټٳطاٺ
ٲي ٦ٷٷس .ټط چ٣سض سٗساز َٷبثٽبي ضٞز ٸ ثط٪كز زض٪يط ٸ ُ٢ط ٢ط٢طٺ ثيكشط ثبقس ،اٞعايف ٶيطٸ ثيكشط ذٹاټس ثٹز.
اؾشٟبزٺ اظ َٷبثچٻ سطٲع دطٸؾي ٥يب ٢ط٢طٺ ي ٥ػٽشٻ زض ؾيؿشٱ ،ايٳٷي ايٵ اثعاضټبي ٲؼشٳٕ ضا اٞعايف ٲيزټس.
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٢ط٢طٺاي ٦ٻ ثٻ س٧يٻ ٪بٺ ٲشه٭ اؾز  ٍ٣ٞػٽز َٷبة ضا ٖٹو ٲي٦ٷس ٸ سأطيطي زض اٞعايف ٶيطٸ ٶساضز.



ټٳٹاضٺ اظ َٷبثٽبي اؾشبسي ٥اؾشٟبزٺ قٹز.

تغييز فبوتَر افشايص ًيزٍ ثب تغييز ساٍيِ وطص
ٶيطٸي ٦ككي ثب اٞعايف سٗساز َٷبثٽبي ضٞز ٸ ثط٪كز زض٪يط ثب ٢ط٢طٺ ٲشحط ٤اٞعايف ٲييبثس .ٶؿجز ايٵ اٞعايف ثب
يٞ ٥ب٦شٹض ٖسزي ٶكبٴ زازٺ ٲي قٹز .يطة ٦طزٴ ٲ٣ساض ٶيطٸي اٖٳبٮي ثٻ ٞب٦شٹض ،ٲ٣ساض ٶيطٸي سأٲيٵ قٹٶسٺ سٹؾٍ
٢ط٢طٺ ضا ٲكرم ٲي ٦ٷس .ټط چ٣سض ظاٸيٻ ثيٵ َٷبثٽبي ضٞز ٸ ثط٪كز ثيكشط قٹز ٲ٣ساض ٞب٦شٹض ٦ٱ قسٺ ٸ ضاٶسٲبٴ
٢ط٢طٺ ٦بټف ٲييبثس .زض ظٸايبي ظيبز يطيت ٞب٦شٹض ٲٷٟي قسٺ ٸ ٦بټف ٶيطٸ ذٹاټيٱ زاقز.
جْت دار وزدى وطص
ٸ٢شي ثب ؾيؿشٱټبي ٦ككي ٦بض ٲي٦ٷيٱ ،اؾشٟبزٺ اظ ي ٥ؾيؿشٱ ٟ٢٭ ي ٥ػٽشٻ ثٻ اٞطاز ٞطنز ٲيزټس سب دؽ اظ
٦كيسٴ يَ ٥ٹ٢ ٬ط٢طٺ َٷبة ،ؾط َٷبة ضا ضټب ٦طزٺ ٸ ؾيؿشٱ ضا ثطاي ٦كف ثٗسي آٲبزٺ ٦ٷٷس .اؾشٟبزٺ اظ ي٥
َٷبثچٻ سطٲع دطٸؾي ٥ي٦ ٥كف ي ٥ػٽشٻ ضا ٞطاټٱ ٲيٶٳبيس.
ټٷ٫بٰ ٦كف٪ ،طٺ دطٸؾي ٥ثٻ ٮجٻ ٢ط٢طٺ ٪يط ٦طزٺ ٸ َٷبة اظ زاذ٭ آٴ ٖجٹض ٲي٦ٷس .ثب ضټب قسٴ َٷبة٪ ،طٺ ٟ٢٭ قسٺ
ٸ اظ ثط٪كز َٷبة ػٯٹ٪يطي ٲي٦ٷس.
استفبدُ اس صفحِ تمسين ثبر
سٹػٻ :ؾيؿشٱ ٢ط٢طٺ ضا ٦ٹسبٺ ثجٷسيس ٸ ؾذؽ زض ٸيٗيز ٗٞب٢ ٬طاض زټيس.
سٛييط ظاٸيٻ ٢ط٢طٺ چٽز زټٷسٺ ؾجت اٞعايف سٷف ثط ضٸي ٦بض٪بٺ ٲيقٹز.
سيستنّبي تزويجي افشايٌذُ ًيزٍ
ايٵ ؾيؿشٱ اظ ي ٥ؾيؿشٱ ٦ككي ؾبزٺ ٸ ي ٥ؾيؿشٱ ٢ط٢طٺ ػبٶجي سك٧ي٭ قسٺ اؾز.
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ؾيؿشٱ ٦ككي ػبٶجي
ايٵ ؾيؿشٱ ضا ظٲبٶي ثٻ ٦بض ثجطيس ٦ٻ:


َٷبة ٦بٞي ثطاي ثطدبيي ي ٥ؾيؿشٱ اٞعايٷسٺ ٶيطٸ ٦الؾي ٥ٸػٹز ٶساقشٻ ثبقس.



ټط٪بٺ ٦ٻ ظٲبٴ ٸ ٲٷبثٕ اػبظٺ زټس سب ٶؼبس٫طټب ي ٥ؾيؿشٱ ػبٶجي ٢ط٢طٺ اي ضا ثٻ ؾطٖز ضٸي ٦بض٪بٺ انٯي ثطدب
٦ٷٷس.



ٶيبظ ثبقس سب ي٪ ٥طٺ اظ زاذ٭ َٷبة انٯي ضز قٹز.

در صَرتي وِ اس چٌيي سيستن وططي استفبدُ هي وٌيذ:


ي ٥ؾيؿشٱ حٳبيز ضٸي َٷبة انٯي ٶيبظ اؾز.



ي ٥حٳبيز چي ثبيس ثطاي ٦كيسٴ َٷبة انٯي ٸ ٦ٷشط ٬ؾيؿشٱ حٳبيز سٗييٵ قٹز.



ثٻ ؾيؿشٱ ٟ٢٭ ي ٥ػٽشٻ ثط ضٸي ٢ط٢طٺ ٦كٷسٺ ٶيبظ ٶساضيس.

تغييز سيستن پبييي دٌّذُ ثِ ثبال وطٌذُ
 -1ؾيؿشٱ سٗٹيى ػبٶجي ضا ٦ٷبض ؾيؿشٱ سحز ثبض ثب اؾشٟبزٺ اظ ي ٥حٯ٣ٻ سؿٳٻ  180ؾبٶشي ،يَ ٥ٷبثچٻ
دطٸؾي٦ ٥ٹسبٺ ٸ ي٢ ٥ط٢طٺ ٸ زٸ ٦بضاثيٵ ديف ثيٷي ٦ٷيس.
 -2زض ٲطحٯٻ اٸ ،٬ؾيؿشٱ َٷبة انٯي ضا ٟ٢٭ ٦ٷيس٪$ .طٺ اٶشربثي#
 -3زض ٲطحٯٻ زٸٰ ،ٶٟط ٦ٳ٧ي يَ ٥ٷبثچٻ دطٸؾي٦ ٥ٹسبٺ ضا ثٻ َٷبة انٯي ٲشه٭ ٦ٷس.
 -4حٯ٣ٻ سؿٳٻ ضا ثهٹضر زٸث٭ ضٸي نٟحٻ س٣ؿيٱ ثبض ٢طاض زټيس.
٢ -5ط٢طٺ ضا ثٻ َٷبة انٯي ثيٵ اثعاض حٳبيز $ضا #٤ٸ ٪طٺ دطٸؾي ٥ثجٷسيس.
َ -6ٷبثچٻ دطٸؾي ٥ٸ ٢ط٢طٺ ضا ثب ي٦ ٥بضاثيٵ ثٻ حٯ٣ٻ سؿٳٻ ٲشه٭ ٦ٷيس.
٪ -7طٺ دطٸؾي ٥حٳبيز ضا ٲطست ٦ٷيس.
 -8ثٻ آټؿش٫ي ٶيطٸ ضا ظا ضٸي اثعاض حٳبيز ثط ضٸي ؾيؿشٱ دطٸؾي ٥ٲٷش٣٭ ٦ٷيس.
 -9ؾيؿشٱ اثعاض حٳبيز ضا اظ ضٸي ٦بض٪بٺ ثبظ ٦طزٺ ٸ ضٸي ؾيؿشٱ ػسيس ٦بض ٦طزٺ ٸ زض نٹضر ٶيبظ ؾيؿشٱ
٦ككي ضا ٶيع ضٸي آٴ اػطا ٦ٷيس $ٲطحٯٻ #3
فجَر گزُ اس داخل سيستن ّبي وططي
٪ -1طٺ َٷبة ثٻ دطٸؾي ٥ٲشحط ٤ؾيؿشٱ ٦ككي ٲي ضؾس.
 -2ؾط َٷبة دطٸؾي ٥ٲشحط ٤اظ ضٸي َٷبة انٯي ثبظ قسٺ ٸ ثٻ ػٯٹي ٪طٺ ثؿشٻ قٹز.
 -3ؾيؿشٱ سب ػبيي ٦كيسٺ قٹز ٦ٻ ٪طٺ َٷبة ثٻ سطٲع دطٸؾي ٥ثطؾس .ؾذؽ يَ ٥ٷبثچٻ دطٸؾي ٥ثٯٷسسط ضا زض
ػٯٹي ٪طٺ َٷبة ثجٷسيس .ؾيؿشٱ ضا ٦ٳي ث٧كيس سب سطٲع ػسيس ثب ي٦ ٥بضاثيٵ ثٻ س٧يٻ ٪بٺ ٲشه٭ قسٺ ٸ سطٲع
٢جٯي ق٭ قٹز .ؾذؽ َٷبثچٻ سطٲع ٢جٯي ضا ثبظ ٦ٷيس.


زض ثطدبيي ٦بض٪بټٽب ټٳٹاضٺ اظ ٦ٹچ٧شطيٵ اٶساظٺ سطٲع دطٸؾي 120$ ٥ؾبٶشي ٲشط #اؾشٟبزٺ ٦ٷيس سب سٗٹيى آٴ
آؾبٴ قٹز.
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زض نٹضر ٖسٰ ضٖبيز ايٵ ٶ٧شٻ يب ټٳطاٺ ٶساقشٵ َٷبثچٻ ثٯٷسسط ٲي سٹاٶيس زٸ َٷبثچٻ دطٸؾي ٥ضا ثٻ ي٧سي٫ط
ثؿشٻ ٸ ؾذؽ اؾشٟبزٺ ٦ٷيس.

 -4ثبض ٦بض٪بٺ ضا ثٻ سطٲع دطٸؾي ٥ػسيس ٲٷش٣٭ ٦طزٺ ٸ ٢ط٢طٺ ٸ سطٲع دطٸؾي٢ ٥جٯي ضا اظ ؾيؿشٱ ثبظ ٦ٷيس.
 -5ثب ي٦ ٥بض٪بٺ ثٯٷسسط ٢ط٢طٺ ضا ثٻ ػٯٹي ٪طٺ َٷبة ثجٷسيس .ؾيؿشٱ ضا آٶ٣سض ث٧كيس سب ٪طٺ َٷبة ثٻ ٢ط٢طٺ
ٲشحط ٤ثطؾس.
 -6ؾط َٷبة ضا ضټب ٦طزٺ سب ؾيؿشٱ ٟ٢٭ قٹز٢ .ط٢طٺ ضا ثبظ ٦طزٺ ٸ زض ػٯٹي ٪طٺ َٷبة ثجٷسيس.
فجَر گزُ اس عٌبة اصلي پبييي دٌّذُ
ا٪ط ٧ٞط ٲي ٦ٷيس َٹَ ٬ٷبة قٳب زض ؾيؿشٱ ثٻ ظٲيٵ ٶٳي ضؾس سٳٽيسار الظٰ ثطاي ٖجٹض ٪طٺ اظ ؾيؿشٱ ضا زض ٶٓط
ث٫يطيسٖ .جٹض ي٪ ٥طٺ اظ زاذ٭ ي ٥ؾيؿشٱ دبييٵ زټٷسٺ ٶيبظ ثٻ:


ي ٥ؾيؿشٱ آظازؾبظي ٶيطٸ



ي ٥ؾيؿشٱ دطٸؾي ٥ثب َٷبة  8ٲي٭



ٸ ي ٥ٶٟط ٦ٳ٧ي زاضز
َ -1ٷبة ػسيس ضا ثب ي٪ ٥طٺ زٸ ؾط َٷبة ثٻ ؾط َٷبة انٯي ٲشه٭ ٦ٷيس.
 -2ٶٟط ٦ٳ٧ي ؾيؿشٱ آظازؾبظي ٶيطٸ ضا ضٸي نٟحٻ س٣ؿيٱ ثبض ثجٷسيس$ .ٲطحٯٻ #1
 -3ي٪ ٥طٺ دطٸؾي 3 ٥ذٍ ظيط اثعاض حٳبيز ثؿشٻ ٸ ثٻ ؾيؿشٱ آظازؾبظي ٶيطٸ ٲشه٭ ٦ٷيس.
٪ -4طٺ دطٸؾي ٥ضا دبييٵ ٦كيسٺ ٸ ٶيطٸ ضا ضٸي آٴ ٲٷش٣٭ ٦ٷيس$ .ٲطحٯٻ #2
َ -5ٷبة انٯي ضا اظ ضا ٤ثبظ ٦طزٺ ٸ زٸثبضٺ زض دكز ٪طٺ ثجٷسيس.
 -6ٸ٢شي ضا ٤ضا ٟ٢٭ ٦طزيس قطٸٔ ثٻ ثبظ٦طزٴ ؾيؿشٱ آظازؾبظي ٶيطٸ ٦طزٺ ٸ ٶيطٸ ضا ثٻ ضا ٤اٶش٣ب ٬زټيس.
$ٲطحٯٻ #3
 -7ؾيؿشٱ دطٸؾي ٥ضا ثبظ ٦طزٺ ٸ زٸثبضٺ ٦بض ضا ازاٲٻ زټيس.

فجَر گزُ اس سيستن حوبيت
ٖجٹض ٪طٺ زض يَ ٥ٷبة حٳبيز دبييٵ زټٷسٺ ٶيبظ ثٻ:


ي ٥ؾز ؾيؿشٱ حٳبيز دطٸؾي٥



ٸ ي ٥ٶٟط ٦ٳ٧ي زاضز
 -1ٶٟط ٦ٳ٧ي ؾز دطٸؾي ٥ضا زض دكز ٪طٺ َٷبة انٯي ثجٷسز$ .ضٸـ آٴ زض ؾيؿشٱ دبييٵ زټٷسٺ ٸ ثبال ثطٶسٺ
س٣طيجب ي٧ي اؾز#
 -2ٸ٢شي ٪طٺ ثٻ ٢ط٢طٺ حٳبيز ضؾيس٢ ،ط٢طٺ ػسيس ضا ثٻ اٶشٽبي ؾيؿشٱ آظازؾبظي ثبض ٸ ثٗس اظ آٴ ٢ط٢طٺ اٸٮي ٸن٭
٦ٷيس$ .زض ؾيؿشٱ دبييٵ زټٷسٺ#
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 -3حٳبيز چي ٢ط٢طٺ ػسيس ضا ٗٞب ٬ٸ ٶٟط ٦ٳ٧ي ٢ط٢طٺ ٢جٯي ضا ثبظ ٦ٷس.
 اذُبض! ټط٪ع سب ؾيؿشٱ حٳبيز ػسيس ٸن٭ ٶكسٺ حٳبيز ٢جٯي ضا ثبظ ٶ٧ٷيس.
دستِ ثٌذي فوليبت ًجبت
سَصُ ّبي سبلن يب ثِ سختي هجزٍح
سَصُ ّبي ثذٍى حوبيت
ؾٹغٺ يب ايؿشبزٺ ٸ يب ثٻ نرطٺ يب ؾبظٺ اي چؿجيسٺ ثسٸٴ ايٷ٧ٻ َٷبثي ثٻ اٸ ٸن٭ ثبقس.
سٳٽيسار الظٰ ثطاي ٪طٞشٵ ؾٹغٺ ټٷ٫بٰ سٳبؼ ثب اٸ
سَصُ ّبي حوبيت ضذُ


ؾٹغٺ ثٻ يَ ٥ٷبة آٸيعاٴ اؾز.



ؾٹغٺ ي ٥ٶٹٔ نٷسٮي ٞطٸز ثط سٵ زاضز.



ٶؼبس٫ط ثبيس ٸظٴ ؾٹغٺ ضا اظ ضٸي ؾيؿشٱ اٸ ثط ضٸي ؾيؿشٱ ٶؼبر اٶش٣ب ٬زټس.

دستِ ثٌذي فوليبت ًجبت
ثزاسبس ًفزات هحذٍد


ي ٥ٶؼبس٫ط ثٻ ؾٳز ؾٹغٺ ٞطٸز ٲي ضٸز ٸ اظ ي ٥ضا ٤ٸ حٳبيز دطٸؾي ٥اؾشٟبزٺ ٲي ٦ٷس.

حذالل ّب
 2ٶؼبس٫ط
 1ؾز َٷبة انٯي
َ 2ٷبة حٳبيز
 1نٷسٮي ٞطٸز
 1ؾز ؾيؿشٱ ٦ككي ٦ٹچ٥
٦ 1الٺ ٦بؾ ٥ايبٞي
فزآيٌذ


زؾشيبثي ؾطيٕ ثٻ ؾٹغٺ اظ ي ٥ٲح٭ ٲٷبؾت



ثٻ حسا٢٭ سؼٽيعار ٸ ٶٟطار ٶيبظ اؾز

ثزاسبس تين


سيٱ ي ٥ٶؼبس٫ط ضا ثب ي ٥ؾيؿشٱ َٷبة انٯي ٸ حٳبيز ػبٶجي ثٻ ؾٳز ٸيػٺ ټسايز ٲي ٦ٷس ٸ ؾيؿشٱ سرٯيٻ ٞٷي
اػطا ٲي قٹز.
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حسا٢٭ ټب
 4ٶؼبس٫ط
 1ؾز َٷبة انٯي
 1ؾز حٳبيز ػبٶجي
َ 2ٷبة حٳبيز
 1نٷسٮي ٞطٸز
 1نٷسٮي ٞطٸز ٲهسٸٰ
٦ 1الٺ ٦بؾ ٥ايبٞي
فزآيٌذ


ٶؼبس٫ط زؾشبٶف آظاز اؾز ٸ ٢بزض ثٻ اضسجبٌ ثٽشط ثب ؾٹغٺ اؾز .



ثبال ٦كيسٴ ؾٹغٺ ٶؼبر ؾبزٺ اؾز.



سٳبٰ ٪عيٷٻ ټبي حٹازص احشٳبٮي ٶبقي اظ ٲك٧الر ضا زض ٶٓط زاقشٻ ثبقيس.

ًجبت ثز پبيِ ًفز(ًجبتگز) :چيذهبى فٌي
ټط٪ع ثٻ ي ٥ؾٹغٺ ثسٸٴ حٳبيز اٖشٳبز ٶ٧ٷيس.
ًجبت ثز پبيِ ًفز(ًجبتگز) :سَصُ ّبي ثذٍى حوبيت
فزآيٌذ ًجبت سَصُ
 -1ٲٹٗ٢يز ؾٹغٺ ضا ثطاي ضيرشٵ َٷبة زض اٲشساز آٴ سٗييٵ ٦طزٺ ٸ َٷبة انٯي ضا زض ؾٳز چخ يب ضاؾز اٸ
ثطيعيس.
 -2ي ٥ؾيؿشٱ ٦بض٪بټي ثطاي ٞطٸز ٶؼبس٫ط ثطدب ٦ٷيس.
 -3ؾيؿشٱ حٳبيز دطٸؾي ٥ضا ثطدب ٦ٷيس.
 -4نٷسٮي ٞطٸز ٲهسٸٰ ضا اثشسا ثٻ ضا ٤ٸ ؾذؽ ثٻ َٷبة حٳبيز ثجٷسيس.
 -5نٷسٮي ٞطٸز ٶؼبس٫ط ضا ثٻ َٷبة انٯي ٸ ؾذؽ ثٻ َٷبة حٳبيز ثجٷسيس.
٦ -6الٺ ٦بؾ ٥ثطاي ؾٹغٺ ،سؿٳٻ ٸ ٦بضاثيٵ ايبٞي ټٳطاٺ ثجطيس.
 -7چ ٥ايٳٷي ضا ثب حٳبيشچي ټٳبټٷ٦ ٩طزٺ ٸ ثٻ ز٢ز ثٻ ؾٳز ؾٹغٺ ٞطٸز ثطٸيس.
اذُبض! ٲطا٢ت ثبقيس ٦بضاثيٵ زض ٖطو ذٹز سحز ٞكبض ٶجبقس.
 -8ثب احشيبٌ ثٻ ؾٹغٺ ٶعزي ٥قٹيس ،ثٻ اٸ اَٳيٷبٴ زټيس ٦ٻ ٶجبيس حط٦ز ٦ٷس ٸ يب ثٻ نرطٺ ثچؿجس.
 -9ز٢ي٣ب ثبالي ؾط ؾٹغٺ سٹ٦ ٝ٢ٷيس.
 -10اثعاض ٞطٸز ضا ضٸي َٷبة ٟ٢٭ ٦ٷيس .ضا ٤ٸ ...
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 -11نٷسٮي ٶؼبر ضا ز٢ي٣ب ضٸي ٦ٳط ؾٹغٺ ثجٷسيس.
٦ -12ٳطثٷس ٸ سؿٳٻ ټبي آٶطا ذٹة ٲح٧ٱ ٦ٷيس$ .ز٢ز ٦ٷيس ټٷ٫بٰ ٦بض ؾٹغٺ ضا ٶ٧كيس#
 -13ټط ي ٥اظ دبټب ضا ذٹة ٞي٧ؽ ٦ٷيس.
٦ -14الٺ ٦بؾ ٥ضا ثٻ ؾٹغٺ ثجٷسيس.
 -15ا٪ط ٶيبظ ثٹز يطا ٠ؾيٷٻ ٶيع ثٻ اٸ ثجٷسيس.
 -16ثٻ ؾٹغٺ ث٫ٹييس ٦ٻ ثط٪كشٻ ٸ ضٸي نٷسٮي ثٷكيٷس.
ٟ٢ -17٭ ضا ٤ضا ثبظ ٦طزٺ ٸ ثب ؾٹغٺ ٞطٸز ثطٸيس.
 -18ؾٹغٺ ضا اظ َٷبة ثبظ ٦ٷيس.
ًجبت ثز پبيِ ًفز (ًجبتگز) :سَصُ ّبي حوبيت ضذُ
فزآيٌذ اجزا
ٖ -1ٳٯيبر ٞطٸز ضا ټٳبٶٷس ضٸـ ٶؼبر ؾٹغٺ ټبي ثسٸٴ حٳبيز اٶؼبٰ زټيس $ثٻ ٚيط اظ حٳ٭ نٷسٮي ٶؼبر.#
 -2ي ٥ؾيؿشٱ ٦ككي ٦ٹچ ٥ثب ضاٶسٲبٴ  4ثٻ  1ټٳطاٺ ثجطيس $زض زاذ٭ ؾب ٤حٳ٭ قٹز.#
٦ -3الٺ ٦بؾ ٥ثطاي ؾٹغٺ ټٳطاٺ ثجطيس.
 -4ثب ز٢ز ثٻ ؾٳز اٸ ٞطٸز ضٞشٻ ٸ حيٵ ٶعزي ٥قسٴ ثب اٸ اضسجبٌ ثط٢طاض ٦ٷيس.
 30 -5ؾبٶشي ثبالي ؾٹغٺ سٹ٦ ٝ٢ٷيس.
 -6اثعاض ٞطٸز ضا ضٸي َٷبة ٟ٢٭ ٦ٷيس .ضا ٤ٸ ...
َ -7ٷبة انٯي ٸ حٳبيز ضا ثٻ نٷسٮي ٞطٸز اٸ ثجٷسيس.
٦ -8الٺ ٦بؾ ٥ؾط اٸ ث٫صاضيس.
 -9ا٪ط ٲٳ٧ٵ ثٹز يطا ٠ؾيٷٻ ټٱ ثٻ اٸ ثجٷسيس.
 -10يَ ٥ٷبثچٻ دطٸؾي ٥ضٸي َٷبة حٳبيز ذٹز ؾٹغٺ ثجٷسيس.
ذيٯي ؾٗي ٦ٷيس ثبالسط اظ ؾٹغٺ ٢طاض ٪يطيس ،ظيطا ٢طاض ٪طٞشٵ زض ظيط ؾٹغٺ اٶش٣ب ٬ٸظٴ ضا ثؿيبض ٲك٧٭ ٲي ؾبظز.
 -11ؾيؿشٱ ٦ككي ٦ٹچ ٥ضا ضٸي َٷبثچٻ دطٸؾي ٥ٶهت قسٺ ثجٷسيس.
 -12اٶشٽبي آٶطا ثٻ نٷسٮي ٞطٸز ؾٹغٺ ثجٷسيس.
 -13ؾٹغٺ ضا ثبال ث٧كيس سب اظ ضٸي حٳبيز ذٹزـ آظاز قٹز.
 -14اٸ ضا اظ َٷبة حٳبيز ذٹزـ ثبظ ٦ٷيس.
 -15ؾيؿشٱ ٦ككي ضا ق٭ ٦طزٺ سب ٸظٴ ؾٹغٺ ضٸي َٷبة حٳبيز قٳب ٢طاض ٪يطز.
 -16ؾيؿشٱ ٦ككي ضا اظ ضٸي َٷبة ٸ نٷسٮي ٞطٸز ؾٹغٺ ثبظ ٦طزٺ ٸ ػٳٕ ٦ٷيس.
َ -17ٷبثچٻ دطٸؾي ٥ضا اظ ضٸي َٷبة ثبظ ٦ٷيس.
 -18ضٸـ ٞطٸز ضا ثٻ ؾٹغٺ سٹييح زټيس.
ٟ٢ -19٭ اثعاض ضا ٤ضا ثبظ ٦طزٺ ٸ ٞطٸز ثيبييس.
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ًجبت ثز پبيِ تين :سَصُ ّبي ثذٍى حوبيت
فزآيٌذ اجزا
َ -1ٷبة انٯي ٸ حٳبيز ضا ثب ي٪ ٥طٺ ذط٪ٹـ زٸث٭ ٸ زٶجبٮٻ ثٯٷس  90ؾبٶشي ثٻ نٷسٮي ٞطٸز ذٹز ثؿشٻ ٸ
اٶشٽبي ټط ي ٥ضا اظ ي٪ ٥طٺ ټكز ي ٥ال ثعٶيس.
 -2ي٧ي اظ زٸ اٶشٽب ضا ثٻ ٟ٢٭ ؾيٷٻ ذٹز ثجٷسيس.
 -3اٶشٽبي زي٫ط ضا ثٻ نٷسٮي ٶؼبر ثجٷسيس.
 -4يَ ٥ٷبثچٻ دطٸي ٥ثٯٷس ٢بث٭ سٷٓيٱ ضا ضٸي َٷبة انٯي ثؿشٻ ٸ ؾط زي٫ط آٶطا ثٻ نٷسٮي ٶؼبر ثجٷسيس.
٦ -5الٺ ٦بؾ ٥ثطاي ؾٹغٺ ٞطاٲٹـ ٶكٹز.
 -6ثب ټٳبټٷ٫ي ٲؿئٹٞ ٬ٷي سيٱ آٲبزٺ ٞطٸز قٹيس.
 -7ٲُٳئٵ قٹيس ،اثعاضټبي ٲحبَ ّٞٷبة زض ٮجٻ ټب ضٸي ٦بض ثبقس.
 -8ټط٪بٺ آٲبزٺ قسيس اظ ٮجٻ دبييٵ ثطٸيس.
 -9نٷسٮي ٶؼبر ضا زض زؾز آٲبزٺ زاقشٻ ثبقيس سب ثٻ ٲحى ٢طاض٪يطي زض ٸيٗيز ٲٷبؾت اٸ ضا ث٫يطيس.
 -10ٸ٢شي ثٻ ؾٹغٺ ضؾيسيس ثطاي سٹ ٝ٢اٖالٰ ٦ٷيس.
 -11ثٻ ز٢ز نٷسٮي ٶؼبر ضا ثٻ ؾٹغٺ ثجٷسيس.
 -12حٯ٣ٻ ټبي دبټب ضا ثجٷسيس.
َ -13ٷبثچٻ دطٸؾي ٥ضا سٷٓيٱ ٦ٷيس سب ؾٹغٺ طجبر قٹز.
٦ -14الٺ ٦بؾ ٥ضا ثٻ ؾط ؾٹغٺ ثجٷسيس.
 -15ا٪ط ٶيبظ ثٹز يطا ٠ؾيٷٻ ټٱ ثٻ اٸ ثجٷسيس.
 -16ثب سٹػٻ ثٻ ٸيٗيز ،ٲؿئٹٞ ٬ٷي سيٱ ضا ٶؿجشٻ ثٻ دبييٵ يب ثبال ثطزٴ ضاټٷٳبيي ٦ٷيس.
 -17ؾٹغٺ ثبيس ٸظٴ ذٹز ضا ضٸي نٷسٮي ٶؼبر اٶش٣ب ٬زټس.
 -18ټط٪بٺ آٲبزٺ قسيس ثطاي دبييٵ زازٴ يب ثبال ضٞشٵ اٖالٰ آٲبز٪ي ٦ٷيس.
ًجبت ثز پبيِ تين :سَصُ ّبي حوبيت ضذُ
فزآيٌذ اجزا
 -1اٶؼبٰ ٦ٯيٻ ٲطاح٭ اٸٮيٻ ٲبٶٷس ضٸـ ثسٸٴ حٳبيز اؾز ،ثٻ ٚيط اظ ايٷ٧ٻ نٷسٮي ٶؼبر اؾشٟبزٺ ٶٳي ٦ٷيس.
 -2ټٷ٫بٲي ٦ٻ ز٢ي٣بً ثبالي ؾط ؾٹغٺ ضؾيسيس اٖالٰ ٦طزٺ ٸ ثب اٸ اضسجبٌ ثط٢طاض ٦ٷيس.
 -3ٲؿئٹٞ ٬ٷي سيٱ ضا ثطاي ايؼبز ؾيؿشٱ ثبال ثطٶسٺ ضاټٷٳبيي ٦ٷيس.
َ -4ٷبثچٻ دطٸؾي ٥ضا ثٻ نٷسٮي ٞطٸز ؾٹغٺ ثجٷسيس $ا٪ط ٶيبظ ثٹز ي ٥حٳبيز ػبٶجي ثب سؿٳٻ ټٱ ثجٷسيس#
َ -5ٷبثچٻ دطٸؾي ٥ضا سٷٓيٱ ٦ٷيس.
 -6اٶشٽبي َٷبة حٳبيز ضا ثٻ ؾٹغٺ ثجٷسيس.
٦ -7الٺ ٦بؾ ٥ضا ضٸي ؾط ؾٹغٺ ثجٷسيس.
 -8ا٪ط ٶيبظ ثٹز يطا ٠ؾيٷٻ ټٱ ثٻ ؾٹغٺ ثجٷسيس.ٸ
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 -9زضذٹاؾز ٦ٷيس ثطاي آظازؾبظي ؾٹغٺ اظ َٷبة ذٹزـ ،اٸ ضا ثبال ث٧كٷس.
 -10ؾٹغٺ ضا اظ َٷبة ذٹزـ آظاز ٦ٷيس.
 -11ٲؿئٹٞ ٬ٷي سيٱ ضا ثطاي ثبال ٦كيسٴ يب دبييٵ زازٴ ضاټٷٳبيي ٦ٷيس.
عٌبة وطي ّب
 -1ثؿ٧ز ٦بض ثبيس زض اٸٮيٵ ٞطنز ؾط َٷبة انٯي ٸ حٳبيز ضا اظ زي٫طاٴ ث٫يطز.
 -2ضٸي حٯ٣ٻ ٲط٦عي اسهبالر ثؿ٧ز ي٪ ٥طٺ ذط٪ٹـ زٸث٭ ثب زٶجبٮٻ ثٯٷس اػطا ٦ٷس.
 -3زض اٶشٽبي  240ؾبٶشي آظاز ټط ي ٥اظ َٷبثٽب ي٪ ٥طٺ ټكز ي ٥ال اػطا ٦ٷس.
 -4يَ ٥ٷبثچٻ دطٸؾي٦ ٥ٹسبٺ ضا ثطاي اسهب ٬ٶؼبس٫ط ثٻ حٯ٣ٻ انٯي ثجٷسز.
 -5ي٧ي اظ زٸ اٶشٽبي َٷبثٽب ثٗٷٹاٴ حٳبيز طبٶٹي ثٻ نٷسٮي ٶؼبس٫ط ٲشه٭ قٹزَ .ٷبة زي٫ط ٲطثٹٌ ثٻ ٲهسٸٰ
يب ٶؼبس٫ط زٸٰ ٶ٫ٽساضٶسٺ ثؿ٧ز اؾز.
ايؼبز ٢بثٯيز سٷٓيٱ زض َٷبة ټبي ٶ٫ٽساضٶسٺ ثؿ٧ز ثٻ زٸ ضٸـ ٲٳ٧ٵ اؾز.
 -1ثب اػطاي ي٪ ٥طٺ ټكز سٗ٣يت زض اٶشٽبي َٷبة ٶ٫ٽساضٶسٺ ٦ٻ اظ زاذ٭ َٷبثچٻ دطٸؾي ٥ث٫صضز.
 -2يَ ٥ٷبثچٻ دطٸؾي ٥ثسٸٴ ٪طٺ ٦ٻ ثب اؾشٟبزٺ اظ ٪طٺ زٸ ؾط َٷبة زٸث٭ ثٻ اٶشٽبي َٷبة ٶ٫ٽساضٶسٺ ثؿشٻ
قٹز.
هالحؾبت تخليِ


سؼٽيعار ؾب٦كٵ ضا ػٽز ٦ٳ ٥ثٻ دب٦ؿبظي ضاټٽبي ټٹايي ٲهسٸٰ زض ٶٓط زاقشٻ ثبقيس.



ٲٯعٸٲبر دٹقكي ٞطاٲٹـ ٶكٹز.



ثؿ٧ز ٦بض ؾطٖز ثؿ٧ز ضا ٦ٷشط ٬ٲي ٦ٷس.



ضٸي ٮجٻ ذيٯي آټؿشٻ حط٦ز ٦ٷيس.



ٸيٗيز سٗبزٮي ثؿ٧ز ضا سٷٓيٱ ٦ٷيس.



زض ؾط ٸ سٻ ثؿ٧ز سؿٳٻ  4/5ٲشطي ثجٷسيس سب زض اثشساي ٦بض ٮجٻ ٦بضټب ثٻ ثؿ٧ز ٦بض ٦ٳ٦ ٥ٷٷس.

زض ٖٳٯيبر سرٯيٻ اي ٦ٻ اظ ثبالثط ثبٮ٫طز اؾشٟبزٺ ٲي قٹزَ ،ٹَ ٬ٷبثچٻ ټبي سٷٓيٱ ٦ٷٷسٺ ثبيس ٦ٹسبٺ ثبقس سب اٲ٧بٴ
اٶش٣ب ٬ثؿ٧ز ثٻ زاذ٭ ثبٮ٫طز ٞطاټٱ قٹز .زض ٦بض ثب ثبٮ٫طز اؾشٟبزٺ اظ ثؿ٧ز ټبي دالؾشي٧ي سٹنيٻ ٶٳي قٹز .ايٵ
ثؿ٧ز ټب اؾشٗساز ثيكشطي ثطاي چطذف زض اطط ٪كشبٸض ثبٮ٫طز زاضٶس .اظ ايٵ ضٸ ديكٷٽبز ٲي قٹز زض ايٵ ٲٹاضز اظ ثؿ٧ز
ټبي سٹضي ٶٹٔ سيشبٴ اؾشٟبزٺ قٹز.
اثعاض ٸ يطا ٠آالر ديف ؾبذشٻ ؾطٖز ٖٳ٭ ضا اٞعايف ٲي زټس ،ٸٮي حٳ٭ ٲؼٳٹٖٻ ٦بٲٯي اظ آٶٽب ټٳٹاضٺ ٲك٧٭ ذٹاټس
ثٹز.
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ٶؼبس٫ط حبٲي $ثؿ٧ز ٦بض #ثبيس ضاٺ ټٹايي ٲهسٸٰ ضا سحز ٶٓط زاقشٻ ثبقس .زض نٹضسي ٦ٻ ٲهسٸٰ اؾشٟطا٘ ٦ٷس ٶؼبس٫ط
ٲي سٹاٶس اظ سؿٳٻ ٶطزثبٴ ثبال ضٞشٻ ٸ ثب ٦غ ٦طزٴ ثؿ٧ز ثٻ اٸ ٦ٳ٦ ٥ٷس.
اؾشٟبزٺ اظ ي ٥اثعاض ٟ٢٭ ٦ٷٷسٺ ايٵ اٲ٧بٴ ضا ثٹػٹز ٲي آٸضز ٦ٻ ٶؼبس٫ط ٲٹٗ٢يز ذٹز ضا ثط ضٸي ثؿ٧ز سٷٓيٱ ٶٳبيس.
سٹػٻَ :ٷبة حٳبيز زض سهٹيط ٶٳبيبٴ ٶيؿز
تجْيشات تخليِ
تجْيشات هَرد ًيبس
 1ثؿ٧ز سٹضي سيشبٴ
َ 5ٷبثچٻ دطٸؾي 6 ٥ٲي٭  120ؾبٶشي
 1سؿٳٻ ٶطزثبٴ
 1ظٶؼيط ٪٭ ٲطٸاضيس
٦ 8بضاثيٵ ديچ
َ 4ٷبة اٶٟطازي  6ٲشطي  8ٲي٭
 2سؿٳٻ سيٹثالض  6ٲشطي  1ايٷچ
 1يٹٲبض
٦ 1الٺ ٦بؾ٥
 1آس٭ ٪طزٴ
َ 1ٷبة  20ٲشطي  11ٲي٭ اؾشبسي٥
ٖ 2سز ظيط اٶساظ $اٶشربثي#
هْبر ثسىت در فضبّبي هقلك
زض ثطذي اظ ٲٷبَ٦ ١ٹټؿشبٶي ٦ٻ ٖٹاضو َجيٗي ٸ نرطٺ ټب ٖٳٯيبر سرٯيٻ ضا ٲك٧٭ ٲي ٦ٷس ٸ زض ٲحيٍ ټبي
نٷٗشي ٦ٻ سرٯيٻ ثب ثؿ٧ز ٲؿشٯعٰ ٖجٹض اظ ثيٵ ٲبقيٵ آالر ٸ سأؾيؿبر اؾز ،ذهٹنبً ظٲبٶي ٦ٻ ثسٮي٭ ثطذي
ٲحسٸزيشٽب ٲهسٸٰ ثٻ سٷٽبيي اٶش٣ب ٬زازٺ ٲي قٹز،اؾشٟبزٺ اظ يَ ٥ٷبة ٲٽبض ٦ٻ اظ دبييٵ ػبثؼبيي ټبي ٖطيي ثؿ٧ز
ضا ٦ٷشط٦ ٬ٷس يطٸضي اؾز.
سيستن تغييز ساٍيِ ثسىت
 -1ي ٥ؾيؿشٱ ٦ككي ٦ٹچ ٥ثب ضاٶسٲبٴ  4ثٻ  1ضا ثٻ حٯ٣ٻ انٯي ثجٷسيس .ثُٹضي٧ٻ دطٸؾي ٥يبٲٵ زض زؾشطؼ
ٶؼبس٫ط ثبقس.
 -2اٶشٽبي ؾيؿشٱ ٦ككي ضا ثٻ ٢ؿٳز دبييٵ ثؿ٧ز ثجٷسيس.
 -3ثطاي ضټبؾبظي آؾبٶشط اسهبالر دبييٵ ثؿ٧ز٦ ،بضاثيٵ ټبي آٶٽب ضا ثبظ ٦ٷيس.
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٦ -4ٯيٻ ٸؾبي٭ دٹقكي ٲهسٸٰ ثبيس سظجيز قٹز.
تغييز ساٍيِ ثسىت ٍ اًتمبل هصذٍم ثِ داخل آى
 -1ټٷ٫بٲي ث٧بض ٲي ضٸز ٦ٻ ٲؼطٸح ضٸي َٷبة آٸيعاٴ ثبقس.
 -2ي ٥ٶؼبس٫ط ثبيس ٞطٸز ضٞشٻ ،ٸيٗيز ضا ثطضؾي ٸ سب آٲبزٺ قسٴ ثؿ٧ز ،ا٢ساٲبر اٸٮيٻ ضا اٶؼبٰ زټس.
 -3ؾيؿشٱ ٦ٹچ٦ ٥ككي ثب ضاٶسٲبٴ  4ثٻ  1ضا زض دبييٵ ثؿ٧ز ثجٷسيس .اظ يَ ٥ٷبثچٻ  9ٲي٭  10ٲشطي
اؾشٟبزٺ ٦ٷيس.
 -4ديچ ٦بضاثيٵ ټبي اسهبالر دبييٵ ثؿ٧ز ضا ق٭ ٦ٷيس.
 -5سب  3ٲشطي ثبالي ٲهسٸٰ دبييٵ ثطٸيس.
 -6اسهبالر دبييٵ ضا ثبظ ٦طزٺ ٸ ثؿ٧ز ضا حبٮز زټيس.
 -7ثؿ٧ز ضا ثٻ آضاٲي دبييٵ زازٺ سب ثٻ ٲهسٸٰ ثطؾيس.
 -8دؽ اظ سٹ ٝ٢سٛييط ؾيؿشٱ ٦بض٪بٺ ثٻ ي ٥ؾيؿشٱ ثبال٦كٷسٺ آؾبٴ اؾز.
 -9قطٸٔ ثٻ اٶش٣ب ٬ٲهسٸٰ ثٻ زاذ٭ ثؿ٧ز ٦ٷيس .دبييٵ ثؿ٧ز ضا ثٻ سسضيغ ثبال ث٧كيس.
 -10سب ا٣ٞي قسٴ ثؿ٧ز ،ټط چٷس ٮحٓٻ ٲهسٸٰ ضا ٦ٳي ثبال ث٧كيس.
 -11اسهبالر دبييٵ ثؿ٧ز ضا ٸن٭ ٦طزٺ ٸ ٲهسٸٰ ضا سظجيز ٦ٷيس.
 -12زض ټط ػٽشي ٦ٻ ٶيبظ ثٹز$ ،ثبال ثطزٴ ٸ دبييٵ زازٴ٦ #بض ضا ازاٲٻ زټيس.
سيستن تخليِ فٌي
حذالل ًيبسهٌذيْبي ثزپبيي وبرگبُ
تجْيشات

ًفزات

 1ؾز َٷبة ٦بض٪بٺ انٯي

 1ٲؿئٹٞ ٬ٷي سيٱ

 1ؾز َٷبة حٳبيز

 1ٲؿئٹ ٬ايٳٷي

 1ؾز حٳبيز ٮجٻ ټب

 1حٳبيز چي

َ 2ٷبة يس٦ي  30سب  60ٲشطي

 1ٲؿئٹ٦ ٬ٷشطَ ٬ٷبة انٯي

 1ثؿ٧ز اٶش٣ب ٬ٲهسٸٰ

 1سب  4ٶٟط ثطاٶ٧بضزچي

 1ؾز سظجيز ٲهسٸٰ

 1سب 2ٶٟط ٮجٻ ٦بض

 1ؾز ٲيد ؾٷ$ ٩اٶشربثي#
حذالل ًفزات (هتقبرف)
ظٸايبي سٷس 6 :ٶؼبس٫ط ٞٷي

قيت ټبي سٷس 9 :ٶؼبس٫ط ٞٷي

دؿز ٞطٲبٶسټي يب ٲحٹَٻ ٞطٸز ثبٮ٫طز 1 :ٶؼبس٫ط ٞٷي
ٍؽبيف هسئَل فٌي تين در ثبال ٍ پبييي دادى هصذٍم
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ٲكرم ٦طزٴ َٹ٦ ٬بض
سٗييٵ ٲؿئٹٮيز ټب
اضائٻ سٹييح ضٸقٵ زض ٲٹضز ثطٶبٲٻ ٖٳٯيبسي ٶؼبر ثٻ ٶٟطار
٦ٷشط ٬ايٳٷي سٳبٲي اػعاء ٸ سؼٽيعار ٢ج٭ اظ اٖٳب ٬ثبض ضٸي آٶٽب
آظٲٹٴ ٦ككي ضٸي سؼٽيعار زض ي ٥ٲح٭ اٲٵ
ؾٹغٺ ٶؼبر  ٍ٣ٞدؽ اظ ٦ٷشط٦ ٬بٲ٭ ،ضٸي ؾيؿشٱ ثبال يب دبييٵ ثطٸز.
ٲؿئٹ ٬سيٱ حط ٜآذط ضا ٲي ظٶس.
دستَرالقول فزهبًذّي تخليِ فٌي
دستَرالقول هسئَل فٌي تين در پبييي دادى
ٸ٢شي سٳبٲي ٶٟطار ٪عاضـ زازٶس ٦ٻ ؾيؿشٱ آٶٽب ٦بٲالً آٲبزٺ اؾزٞ ،طٲبٶسٺ ثٻ سطسيت ظيط ٖٳ٭ ٦ٷس؟
 سؿز ٦كف اٸٮيٻ سٹؾٍ ټٳٻ اٞطاز اٶؼبٰ قٹز
 ٲؿئٹ ٬ايٳٷي سٳبٲي سؼٽيعار ٦بٲ٭ اؾز؟

٦بٲ٭ اؾز

 ثؿ٧ز ٦بض آٲبزٺ اي؟

آٲبزٺ اٰ

 ٮجٻ ٦بضټب آٲبزٺ ايس؟

آٲبزٺ ايٱ

 حٳبيز ضٸي ٦بض اؾز؟

ثٯٻ ضٸي ٦بض اؾز

َ ٷبة ٦بض انٯي ،ټط ٸ٢ز آٲبزٺ قسي َٷبة
ضا ثبض٪صاضي ٸ ٟ٢٭ ٦طزٺ ٸ اٖالٰ آٲبز٪ي ٦ٵ

آٲبزٺ اٰ

٦ كف اٸٮيٻ ثٻ ؾيؿشٱ

ثؿ٧ز ضٸي ثبض اؾز

 ايٳٷي ؾيؿشٱ چ ٥قس؟

٦٭ ؾيؿشٱ چ ٥قس

 ٲؿئٹ ٬ايٳٷي ؾيؿشٱ چ ٥قس ٲك٧ٯي ٶيؿز؟

ٲك٧ٯي ٶيؿز

 ثؿ٧ز ٦بض آٲبزٺ دبييٵ ضٞشٵ ټؿشي؟

آٲبزٺ اٰ

 ٮجٻ ٦بضټب آٲبزٺ ايس؟

آٲبزٺ ايٱ

 حٳبيز چي آٲبزٺ اي؟

آٲبزٺ اٰ

َ ٷبة ٦بض انٯي آٲبزٺ اي؟

آٲبزٺ اٰ

 ثٻ آټؿش٫ي دبييٵ زټيس.

دبييٵ ضٞز

دستَرالقول هسئَل فٌي تين در ثبال وطيذى
 ٲؿئٹ ٬ايٳٷي ټٳٻ چيع ٲطست اؾز؟

ٲطست اؾز

 ثؿ٧ز ٦بض آٲبزٺ اي؟

آٲبزٺ اٰ

َ ٷبة ضٸي ٮجٻټب ٦ٷشط ٬قسٺ؟

٦ٷشط ٬قس
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 حٳبيز ضٸي ٦بض اؾز؟

حٳبيز آٲبزٺ اؾز

 سيٱ ٦كف آٲبزٺ اؾز؟

آٲبزٺ ايٱ

٦ كف اٸٮيٻ ثٻ ؾيؿشٱ؟

٦كف اٶؼبٰ قس

 ايٳٷي ؾيؿشٱ چ ٥قس؟

٦٭ ؾيؿشٱ چ ٥قس

 ٲؿئٹ ٬ايٳٷي چ ٥اٶؼبٰ قس؟

ٲك٧ٯي ٶيؿز

 ثؿ٧ز ٦بض آٲبزٺ ثبال آٲسٴ ټؿشي؟

آٲبزٺ اٰ

 ٮجٻ ٦بضټب آٲبزٺ ايس؟

آٲبزٺ ايٱ

 حٳبيز چي آٲبزٺ اي؟

آٲبزٺ اٰ

 سيٱ ٦كف آٲبزٺ ايس؟

آٲبزٺ ايٱ

 آټؿشٻ ثبال ث٧كيس

آټؿشٻ ثبال آٲس

دستَرالقول هسئَل فٌي تين در تغييز سيستن اس پبييي دٌّذُ ثِ ثبال ثزًذُ
َ ٷبة ٦بض انٯي ٟ٢٭ ٦ٵ ٪$طٺ ثعٴ#

ؾيؿشٱ ٟ٢٭ اؾز

 سٛييط ؾيؿشٱ ثطاي ثبال ٦كيسٴ

سٛييطار اٶؼبٰ قس

 ثؿ٧ز ٦بض آٲبزٺ ثبـ ثطاي حط٦ز ٲٗ٧ٹؼ ػٽز ثبال ٦كيسٴ

آٲبزٺ اٰ

 سيٱ ٦كف ټط ٲٹ ٕ٢آٲبزٺ قسي اٖالٰ ٦ٵ

آٲبزٺ ايٱ

 آټؿشٻ ثبال ث٧كيس

آټؿشٻ ثبال آٲس

سيستن تخليِ فٌي پبييي دٌّذُ (اضغزاري)
ي٧ي اظ ضٸقٽبي سرٯيٻ اٞطاز زض ٲٗطو ذُط زض ؾبذشٳبٴټبي ثٯٷس ٦ٻ سٹؾٍ سيٱټبي ٦ٹچ ٥ٸ زض قطايٍ ايُطاضي
اٶؼبٰ ٲيقٹز اؾشٟبزٺ اظ اثعاضټبي ٦ٷشط ٬ؾطٖز ٲظ٭ ټكز ٞطٸز اؾز.


اؾشٟبزٺ اظ يَ ٥ٷبة ػسا٪بٶٻ ثطاي حٳبر ا٦يسا سٹنيٻ ٲيقٹز.



اؾشٟبزٺ اظ سٹٶ٭ َٷبة زض ٮجٻټب اػجبضي اؾز.

َ ٷبة حٳبيز زض ق٧٭ ٶٳبيبٴ ٶيؿز.
سيستن تخليِ فٌي پبييي دٌّذُ (اجشاء ٍ سبختبر)
 ټٳٹاضٺ ي ٥ٶٟط ٲؿئٹ ٬ايٳٷي سٗييٵ ٦ٷيس.
سيستن تخليِ فٌي پبييي دٌّذُ (فوليبت)
ٍؽيفِ ًجبتگزّب (د روبرگبّْبي اصلي ٍ حوبيتي)
 ثطٶبٲٻ ٖٳٯيبسي ضا اظ ٲؿئٹ ٬سيٱ ث٫يطيس.
 سؼٽيعار ٲٹضز ٶيبظ ضا سأٲيٵ ٶٳبييس.

37

 ؾط َٷبثٽبي انٯي ٸ حٳبيز ضا ثٻ ثؿ٧ز ٦بض ثسټيس.
٦ بض٪بټٽب ضا ثطدب ٦ٷيس.
 ؾيؿشٱ ضا ثطدب ٦طزٺ ٸ آٲبزٺ ٖٳٯيبر قٹيس.
ٍؽيفِ لجِ وبرّب
٦ بض٪بٺټبي حٳبيز ذٹز ضا ديسا ٦ٷيس.
 ي ٥ؾيؿشٱ يس٦ي ٞطٸز ٸ نٗٹز ثب حٳبيز آٲبزٺ ٦ٷيس.
 اثعاضټبي حٟبْشي َٷبثٽبي انٯي ٸ حٳبيشي زض ٮجٻټب ضا ٶهت ٦ٷيس.
 ثٻ ثؿ٧ز ٦بض زض قطٸٔ ٦بض زض ٮجٻ ٦ٳ٦ ٥ٷيس.
 سؿز ٦كف ؾيؿشٱ ٢ج٭ اظ ٖٳٯيبر زض ػبي اٲٵ اٶؼبٰ قٹز.
 ټٳٹاضٺ ٲُٳئٵ قٹيس ٦ٻ ؾيؿشٱ ذٹة سؿز قسٺ اؾز.
سيستن تخليِ فٌي ثبل وطٌذُ (تىٌيه ّن ٍسًي)
زض ٲ٧بٴټبي ي ٦ٻ زض اٲ٧بٴ ايؼبز ؾيؿشٱټبي ٦ككي اٞعايٷسٺ ٶيطٸ ٸػٹز ٶساضز ٸ ٶٟطار ٲحسٸز اؾز اظ س٧ٷي ٥ټٱ
ٸظٶي ثطاي ثبال ٦كيسٴ ٲهسٸٰ اؾشٟبزٺ ٲيقٹز.
ي ٥ٶؼبس٫ط ثٻ حبٮز ٲٗٯ ١ٸ زض َٹَ ٬ٷبة انٯي ٢طاض ٪طٞشٻ يٳٵ اسهب ٬ثٻ ي ٥س٧يٻ ٪بٺ زيٹاضي ثب اؾشٟبزٺ اظ يٹٲبض ٸ
ض٦بة نٗٹز ٦طزٺ ٸ ټٳعٲبٴ ثب دسا ٬ظزٴ ٸ ثبال ٦كيسٴ ٲهسٸٰ سٹؾٍ ٶؼبس٫ط ٲؿش٣ط زض ٦بض٪بٺ ،ٸظٴ ذٹز ضا ثط ضٸي
َٷبة اٖٳب ٬ٲيٶٳبيس.
سيستن تخليِ فٌي ثبال وطٌذُ (اجشاء ٍ سبختبر)
ٶيبظ اؾز ي ٥ٶٟط سٹٶ٭ َٷبة ٲحبَ ّٞٷبة زض ٮجٻ ضا ٦ٷشط ٬ٸ ٲطا٢ت ثبقس َٷبة انٯي اظ ضٸي آٴ زض ٶطٸز.
ي ٥ؾيؿشٱ ٲ٧بٶي٧ي اٞعايٷسٺ ٶيطٸ ضٸي َٷبة انٯي ديبزٺ ٦ٷيس يب ايٷ٧ٻ ي ٥ؾيؿشٱ ٦ككي زي٫ط ضٸي ؾيؿشٱ ايبٞٻ
٦ٷيس.
ؾيؿشٱ ٲ٧بٶي٧ي اٞعايٷسٺ ٶيطٸ ثٻ سهٹيط ٦كيسٺ ٶكسٺ اؾز.
سيستن تخليِ فٌي ثبال وطٌذُ (لزلزُّب )
ٲٖ ُٕ٣طيي ي٦ ٥بض٪بٺ ٶؼبر ثبال ٦كٷسٺ ثب حٳبيز ػبٶجي ،اؾشٟبزٺ اظ ؾيؿشٱټبي ٢ط٢طٺاي ثُٹض ٢بث٭ ٲالحٓٻاي
ٶيطٸ ضا اٞعايف ٲيزټس.
سيستن تخليِ فٌي ثبال وطٌذُ (فوليبت)
فَاهل هؤثز در افشايص راًذهبى هىبًيىي ثزاي ثبال وطيذى
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سٗساز ٶٟطار ٦كٷسٺ



ٶٟطار حٳبيشي



سٛييطار ظاٸيٻ ٦بض٪بٺ



ٶٹٔ ؾيؿشٱ

جبثجبييّبي وَتبُ
اؾشٟبزٺ اظ ٶطزثبٴټبي َٷبثي ٸ ظٶؼيطٺټبي ٪٭ ٲطٸاضيس ثطاي ٦بض ضٸي زيٹاضٺټب ًٞ ،بټبي ٲٗٯ ١ٸ اٶش٣ب ٬ٲهسٸٰ ثب
ثؿ٧ز ٢بثٯيز اٶُٗب ٜٶؼبس٫ط ضا ثُٹض ٢بث٭ ٲالحٓٻاي اٞعايف ٲي زټس .ټٳٹاضٺ ثبيس اظ زٸ َٷبثچٻ اسهب ٬اؾشٟبزٺ ٦طز.
ًجبت اضغزاري سَصُّبي هقلك
ايٵ ٖٳٯيبر ٲٗٳٹال زض ٲحيٍټبي نٷٗشي اٶؼبٰ ٲيقٹز.
 -1ثب ي ٥اثعاض ٟ٢٭ قٹٶسٺ ٢ٹي $سطٲع  # IDزض ٲؿيط ؾٹغٺ ٞطٸز آٲسٺ ٸ ز٢ي٣ب ثبالي ؾط قبٶٻ اٸ سٹ٦ ٝ٢ٷيس .ؾيٷٻ
نٷسٮي ٞطٸز ؾٹغٺ ضا ثٻ ٢الة ؾيٷٻ نٷسٮي ذٹز ثجٷسيس.
َ -2ٷبثي ضا ٦ٻ ؾٹغٺ ثٻ آٴ آٸيعاٴ اؾز ثب چب٢ٹ يب ٦بسط ٲرهٹل ٦ ُٕ٢ٷيس.
 -3ثٻ آضاٲي ،ټٳطاٺ ؾٹغٺ ٞطٸز ثطٸيس.
 ټٳٹاضٺ اظ َٷبثٽبي اؾشبسي ٥اؾشٟبزٺ قٹز.
 حٳبيز ػسا٪بٶٻ ا٦يسا سٹنيٻ ٲيقٹز .زيط ٚيط ايٷهٹضر ،ثبيس ي ٥ٶٟط زض دبييٵ زؾز ،ؾط َٷبة ضا ث٫يطز.
ًجبت سَصُ ثب استفبدُ اس وبرگبُّبي هقلك
٦ -1بض٪بٺ اظ ي ٥ؾيؿشٱ دبييٵ زټٷسٺ ٟ٢٭ قٹٶسٺ $سطٲع ٦ #IDٻ ثط ضٸي ي ٥اثعاض ٲط٦ت ثبالثطٶسٺ ٶهت قسٺ،
سك٧ي٭ ٲي٪طزز .ؾيؿشٱ ضا ثٻ ؾيٷٻ نٷسٮي ٞطٸز ؾٹغٺ ثجٷسيس.
 -2ؾٹغٺ ضا ٦ٳي ثبال ث٧كيسَ ،ٷبثي ٦ٻ ؾٹغٺ ثٻ آٴ آٸيعاٴ اؾز ضا آظاز ٦ٷيس.
 -3ثب احشيبٌ ؾٹغٺ ضا دبييٵ زټيس.
 حٳبيز طبٶٹي زض ؾط َٷبة ا٦يسا سٹنيٻ ٲيقٹز.
 ټٳٹاضٺ اظ َٷبثٽبي اؾشبسي ٥اؾشٟبزٺ قٹز.
رٍش استبًذارد حزوت ثز رٍي وبثل تلِ
 زٸ اثعاض اؾشبٶساضز ثطاي حط٦ز ضٸي ٦بث٭ سٯٻ ٸػٹز زاضزMGO .
دستزسي ثِ تلِ وبثيي
فزآيٌذ فوليبت ًجبت
ٞ -1طٸز
٢ -2طاض٪يطي زض ٦بثيٵ
 -3اٶؼبٰ ا٢ساٲبر سرٯيٻ
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 -4نٗٹز ٲؼسز
 زض ټط ٸيٗيشيَ ،ٷبثچٻ حٳبيز ٞطاٲٹـ ٶكٹز.
تخليِ اضغزاري تلِ صٌذلي ،وبرگبُ ثبثت
فزآيٌذ فوليبت ًجبت
 -1سظجيز ٶؼبس٫ط ثط ضٸي نٷسٮي ٸ آظاز ٦طزٴ ٦بث٭ سٯٻ
 -2ثؿشٵ نٷسٮي ؾٹغٺ
 -3ثؿشٵ ٦بض٪بٺ دبييٵ زټٷسٺ ٸ اسهب ٬ثٻ ؾٹغٺ
 -4ا٢ساٲبر سرٯيٻ ٸ اسهب ٬ٲؼسز ثٻ ٦بث٭ سٯٻ
 -5ثبظ ٦طزٴ ٦بض٪بٺ
 حٳبيز اٶشٽبي َٷبة اظ دبييٵ زؾز ا٦يسا سٹنيٻ ٲيقٹز.
 ټٳٹاضٺ اظ َٷبثٽبي اؾشبسي ٥اؾشٟبزٺ قٹز.
تخليِ اضغزاري تلِ صٌذلي ،وبرگبُ هقلك
فزآيٌذ فوليبت ًجبت
 -1ػسا قسٴ اظ ضٸي ٦بث٭ سٯٻ سٯٻ ٸ ثؿشٵ ٦بض٪بٺ ٲٗٯ ١دبييٵ زټٷسٺ
ٞ -2طٸز ٦ٹسبٺ سب ٲح٭ ٲٷبؾت
 -3ثؿشٵ نٷسٮي ؾٹغٺ
 -4ا٢ساٲبر سرٯيٻ
 -5نٗٹز ٲؼسز ٸ اسهب ٬ثٻ ٦بث٭ سٯٻ
 -6ثبظ ٦طزٴ ٦بض٪بٺ
 حٳبيز اٶشٽبي َٷبة اظ دبييٵ زؾز ا٦يسا سٹنيٻ ٲيقٹز.
ټٳٹاضٺ اظ َٷبثٽبي اؾشبسي ٥اؾشٟبزٺ قٹز.
سيستن تخليِ فٌي پبييي دٌّذُ (فزٍد ثب ثسىت)
ثُٹض ٦ٯي دبييٵ ضٞشٵ ؾبزٺ سط اظ ثبال آٲسٴ اؾز .زض ؾيؿشٱټبي سرٯيٻ دبييٵ زټٷسٺ ا٪ط َٷبة انٯي اظ زاذ٭ ٦بض٪بٺ
٦ٷشط ٬قٹز ثؿ٧ز ٦بض ٦ٷشط٦ ٬ٳي ثط ضٸي ٞطٸز ذٹاټس زاقز ،ٲ٫ط ايٷ٧ٻ ي ٥ؾيؿشٱ اضسجبَي ٦بضآٲس ٸػٹز زاقشٻ
ثبقس .زض نٹضسي ٦ٻ اثعاضټبي دط زض زؾز ثؿ٧ز ٦بض ٸ ثهٹضر ٲشحط ٤اؾشٟبزٺ قٹز ،ٶؼبس٫ط ٦ٷشط ٬ثيكشطي ثط ضٸي
ؾطٖز ٞطٸز ذٹاټس زاقز ٸٮي ٞطٸز ضا ثبيس ذٹزـ ازاضٺ ٦ٷس ٦ٻ ٲؿئٹٮيشف ديچيسٺ سط ذٹاټس قس.
اثعاض ټكز ٞطٸز  ٍ٣ٞثطاي سحٳ٭ ٸظٴ ي ٥ٶٟط َطاحي قسٺ ٸ ثطاي ايٵ ٲٷٓٹض ٢بث٭ اؾشٟبزٺ ٶٳيثبقس.
سيستن تخليِ فٌي پبييي دٌّذُ (سبختوبىّبي ثلٌذ)
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زض ؾبذشٳبٴټبي ثٯٷس ٦ٻ زچبض حطي ١قسٺ اؾز .ثب اؾشٟبزٺ اظ ي ٥ذٹزضٸ ؾٷ٫يٵ ٸ حسا٢٭ اثعاض ٞٷي ٲيسٹاٴ ي٥
سرٯيٻ ؾطيٕ ضا اػطا ٶٳٹز.


ٲحبؾجٻ َٹَ ٬ٷبة ٢ج٭ اظ ٖٳٯيبر ا٦يساً سٹنيٻ ٲيقٹز.



حشٳبً ثبيس اظ َٷبةټبي اليٵ يب ؾيؿٱ ث٧ؿ٭ اؾشٟبزٺ قٹز.



اؾشح٧بٰ س٧يٻ ٪بٺټب $ذٹزضٸ ؾبذشٳبٴ #ثؿيبض حيبسي اؾز.



ز٢ز ٸ ٦ٷشطَ ٬ٷبة زټي ثؿيبض حيبسي اؾز.



اؾشٟبزٺ اظ ي٦ ٥بض٪بٺ حٳبيز دكشيجبٴ ثطاي ؾيؿشٱ سٛصيٻ َٷبة ا٦يسا سٹنيٻ ٲيقٹز

سيستن تخليِ فٌي پبييي دٌّذُ (اًتمبل هَاسي)
زض ًٞبټبي ٲحسٸز ٦ٻ اػجبضا ثؿ٧ز ثهٹضر ٖٳٹزي اٶش٣ب ٬زازٺ ٲيقٹز َٷبة دبييٵ زټٷسٺ ٸ َٷبة حٳبيز ثٻ ٲٹاظار
ي٧سي٫ط ٢طاض ٲي ٪يطٶس .ثؿ٧ز ثط ضٸي َٷبة دبييٵ زټٷسٺ ٸ ٶؼبس٫ط زض ٦ٷبض ثؿ٧ز ٸ ثط ضٸي َٷبة حٳبيز دبييٵ
ٲيضٸز.


زٸ ؾيؿشٱ دبييٵ زټٷسٺ ،ټٳعٲبٴ ٸ ثب ؾطٖز ي٧ؿبٴ ٖٳ٭ ٲي٦ٷٷس.

 سظجيز زاذٯي ٸ ثيطٸٶي ٲهسٸٰ زض زاذ٭ ثؿ٧ز اػجبضي اؾز.
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فصل دوم

بالگرد و عمليات نجات
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دستَرالقول فزهبًذّي فوالت ثب ثبلگزد
ًَؿ هأهَريت
 قٷبؾبيي ټٹايي
 اٲساز دعق٧ي -سرٯيٻ
 اَٟبء حطي١
 اٶش٣ب ٬ٶيطٸ ٸ سؼٽيعار
 آيب ٲبٲٹضيز ثب ٖٳٯيبر ٸيػٺ ټٳطاٺ اؾز
 ثبض ذطٸػي $ثٻ نٹضر آٸيرشٻ#
 دطٸاظ ايؿشب
ٞ طٸز اظ ثبٮ٫طز
ٞ طٸز ثط ضٸي ي ٥اؾ٧ي
ٞ طٸز ٸ ثطذبؾز ثب ٲٹسٹض ضٸقٵ
 ٶؼبر زض آة
 ټط ٞطٸز ٸ ثطذبؾشي ٦ٻ ثٻ ذٯجبٴ ٸيػٺ ٶيبظ زاقشٻ ثبقس ٦$ٹټؿشبٴ ٸ #...
پبيگبُ فزٍد ٍ ثزخبست ثبلگزد
ٞ ط٦بٶؽ ٲؼعا ضازيٹيي
 سٗييٵ ٲ٧بٴ ٸ ػعئيبر ٲحٹَٻ ٞطٸز $زض ضٸظ  20×20ٲشط ٸ زض قت  30×30ٲشط#
 دب٦ؿبظي ٲؿيط ٞطٸز ٸ نٗٹز
 ٲالحٓبر ايٳٷي ٲحٹَٻ ٞطٸز ٸ ثطذبؾز
 سٗييٵ ػٽز ٸ ؾطٖز ثبز
 دب٦ؿبظي ٲحٹَٻ ٞطٸز ٸ ثطذبؾز اظ اقيبء ٸ ٶربٮٻټب
 سأٲيٵ ؾيؿشٱ اضسجبَي ثطاي ٲؿئٹ ٬ټسايز ٲحٹَٻ ٞطٸز ٸ ثطذبؾز ثبٮ٫طز
دستَرالقول فزهبًذّي فوليبت ثب ثبلگزد (اداهِ)
سئَاالت هْن در ارتجبط ثب پزٍاس
 آيب ثٻ ايٵ دطٸاظ ٶيبظ اؾز؟
 آيب سٳبٲي ذُطار قٷبؾبيي ٸ ثطضؾي ٪طزيسٺ اؾز؟
 آيب اؾشٟبزٺ اظ ثبٮ٫طز ثٽشطيٵ ضاٺ اؾز يب ايٳٵ سطيٵ ضٸـ؟
 آيب نحٷٻ ٖٳٯيبر ي ٥ٲحيٍ ذُطٶب ٤ٸ دطٞكبض اؾز؟
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 ٲُٳئٵ قٹيس ٲٹاضز ظيط ثطاي ٖٳٯيبر ٢بث٭ ٢جٹ ٬اؾز؟
 ؾيؿشٱټبي اضسجبَي
 قطايٍ ػٹي
 ٸيٗيز ٞٷي ٸ ٞيعي٧ي ٶيطٸټب
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جذٍل اهتيبس ريسه استفبدُ اس ثبلگزد
ػٳٕ ٦٭

اٲشيبظ ضيؿ ٥دطٸاظ
ظٲبٴ
ضٸظ

1

قت

5

ؾطٖز ثبز ثط حؿت ٶبر $ثطاي ذٯجبٴ#
 10سب  15ٶبر ثبز دبيساض; اػطاي ٖبٮي

0

نٟط سب دٷغ ٶبر

3

سٷس ثبز ثيف اظ  10ٶبر ثط ٞطاظ ٲحٹَٻ ٞطٸز

5

سٷسثبز ثيف اظ  15ٶبر ثط ٞطاظ ٲحٹَٻ ٞطٸز

10

ٶٹٔ اؾشٟبزٺ
ٲٗٳٹٮي

1

ذبل

10

ٲحبؾجبر ثبض $حؼٱ ٲٟيس ثبض زض ٞطٸز ٸ ثطذبؾز زض ؾبيز#
ثبالسط اظ ٦ 350يٯٹ٪طٰ

1

 270سب ٦ 350يٯٹ٪طٰ

2

 180سب ٦ 270يٯٹ٪طٰ

3

 90سب ٦ 180يٯٹ٪طٰ

5

زٲبي ټٹا
٦ٳشط اظ  27زضػٻ ؾبٶشي ٪طاز

1

اظ  27سب  38زضػٻ ؾبٶشي ٪طاز

2

ثبالي  38زضػٻ ؾبٶشي ٪طاز

5

اٲشيبظ ٶٽبيي
ا٪ط اٲشيبظ  5سب  10قس

دبييٵ سطيٵ ضيؿ٥

ا٪ط اٲشيبظ  11سب  20قس

ضيؿ ٥ثبال

ا٪ط اٲشيبظ  21سب  30قس

ضيؿ ٥ثؿيبض ثبال

ا٪ط اٲشيبظ ثيكشط اظ  30قس

ثٻ ټيچ ٸػٻ اؾشٟبزٺ ٶكٹز

ايوٌي هحَعِ فزٍد ثبلگزد


ټٳٹاضٺ ثطاي ٶعزي ٥قسٴ ثٻ ثبٮ٫طز اظ ذٯجبٴ يب سيٱ دطٸاظي



ټٳٹاضٺ اظ َط ٜػٯٹ ٸ ثب سٳبؼ چٽطٺ ثٻ چٽطٺ ثب ذٯجبٴ يب سيٱ دطٸاظي ثٻ ثبٮ٫طز ٶعزي ٥قٹيس.



ٸ٢شي ٲٹسٹض ثبٮ٫طز ضٸقٵ اؾز ټط٪ع اظ ٶبحيٻ زٰ ٶعزي ٥ٶكٹيس.



ٸ٢شي ٲٹسٹض ضٸقٵ اؾز اظ ايؿشبزٴ يب ټط ٶٹٔ ٗٞبٮيز زض ظيط دطٸاٶٻ انٯي ثذطټيعيس.

ايوٌي ًجبتگزّب
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ؾٗي ٶ٧ٷيس اظ ذٯجبٴ ثرٹاټيس ٦بضټبيي اٶؼبٰ زټيس ٦ٻ اظ ٖٽسٺ اٸ ٸ سٹاٶبيي ثبٮ٫طز ذبضع اؾز.



ٲيبٶ٫يٵ ٸظٴ دطٸاظ ثطاثط اؾز ثب ٸظٴ ٲٗٳٹ ٬قٳب ثٗالٸٺ ٦ 16يٯٹ٪طٰ.



زض اَطا ٜثبٮ٫طز ټٳٹاضٺ اظ ٖيٷ ٥ٲحب ّٞاؾشٟبزٺ ٦ٷيس.



ٲؿئٹ٦ ٬ٷشط ٬ٲحٹَٻ ٞطٸز ٸ ثؿ٧ز ٦بض ٦ٻ ثب ٸيٷچ ٦بض ٲي٦ٷس ثٽشط اؾز ٦بؾ٧ز دطٸاظي ثٻ ؾط زاقشٻ ثبقٷس.



ا٪ط ٲك٧ٯي ٲكبټسٺ ٦طزيس يب چيع ذُطٶب٦ي ثٷٓطسبٴ ضؾيس ٦ٻ زض قط ٜاسٟب ٠اؾز ثٻ ذٯجبٴ ث٫ٹييس.

ٍرٍد ٍ خزٍج در سهبى رٍضي ثَدى هَتَر
ٍرٍد ٍ خزٍج در سهبًي وِ  1تب  2اسىي رٍي سهيي است
 -1ٸاضز ثبٮ٫طز قسٺ ٸ ٦ٳطثٷسټب ضا ثجٷسيس.
٦ -2ٹٮٻ سؼٽيعار ضا ثجٷسيس يب ثيٵ دبټب ٢طاض زټيس.
 -3ي٧ي اظ ٶؼبس٫طټب ٦بؾ ٥دطٸاظ ثٻ ؾط ٦طزٺ ٸ ثب ذٯجبٴ ٸ سيٱ دطٸاظ اضسجبٌ ثط٢طاض ٦ٷس.
 -4ٲُٳئٵ قٹيس چيعي زض ٖ٣ت ثبٮ٫طز ػب ٶٳبٶسٺ ثبقس.
 -5ذسٲٻ دطٸاظ ضا ٲُٯٕ ٦ٷيس ٦ٻ آٲبزٺ ايس.
٦ -6بؾ ٥دطٸاظ ضا سب ثبٮ٫طز ضٸي ٲحٹَٻ ٞطٸز دبيساض ٶكسٺ ٸ يب ذسٲٻ ٶٟ٫شٷس اظ ؾط ثطٶساضيس.
 -7سب ثٻ قٳب ٶٟ٫شٷس يب ٖالٲز ٶسازٶس ٦ٳطثٷسټب ضا ثبظ ٶ٧ٷيس $ثٻ ٸؾيٯٻ ثي ؾيٱ يب ٖالٲز زؾز.#
 -8ٸ٢شي ٖالٲز زازٶس ٦ٻ ثبٮ٫طز ضا سط٦ ٤ٷيس ،ؾ٦ ٥٫ٳطثٷس ضا ثبظ ٦ٷيس.
 -9ؾ ٥٫ضا زٸثبضٺ ضٸي نٷسٮي ثؿشٻ ٸ ٦ٳطثٷس ضا ٲح٧ٱ ٦ٷيس.
٦ -10ٹٮٻ ضا ثٻ ٶؼبس٫ط زي٫ط زازٺ ٸ ذٹز ثٻ ز٢ز ذبضع قٹيس.
 -11ثٻ ذبَط زاقشٻ ثبقيس ،ي ٥سٷسثبز ٲٳ٧ٵ اؾز ؾجت قٹز ثبٮ٫طز زض ټط ظٲبٴ ثٯٷس قٹز.
ا٪ط اسٟب ٠اٞشبز ٸ قٳب زاذ٭ ثٹزيس ،ثٳبٶيس .ا٪ط قٳب س٣طيجبً زض ذبضع اظ ثبٮ٫طز ثٹزيس ،ثيطٸٴ ثذطيس .چٷيٵ اسٟب٢ي ضا ديف
ثيٷي ٦طزٺ ٸ ټٳٹاضٺ آٲبزٺ ثبقيس.
 -12ټط٪ع ضٸي اؾ٧يټب ٶيبؾشيس.
٦ -13ٹٮٻ سؼٽيعار ضا اظ ٶؼبس٫ط ٪طٞشٻ ٸ زض ٶُ٣ٻاي ايٳٵ ٢طاض زټيس.
 -14ٶؼبس٫ط زي٫ط ٦ٳطثٷس ايٳٷي ضا ثبظ ٦ٷس.
 -15ؾ ٥٫ضا ثؿشٻ٦ ،ٳطثٷس ضا ضٸي نٷسٮي ٲح٧ٱ ٦طزٺ ٸ ثٻ آضاٲي ذبضع قٹز.
 -16ټط زٸ ٶؼبس٫ط سب ظٲبٶي ٦ٻ ظيط ثبٮ٫طز ټؿشٷس ثبيس حبٮز ذٳيس٪ي ٪طٞشٻ ٸ سٳبؼ چٽطٺ ثٻ چٽطٺ ثب ذٯجبٴ يب
سيٱ دطٸاظ زاقشٻ ثبقٷس.
ٖ -17الٲز زټيس ٦ٻ قٳب ذبضع قسٺ ايس $ثب اقبضٺ اٶ٫كز قؿز.#
الذاهبت اضغزاري
داخل ثبلگزد


زض ػطيبٴ ٞطٸز ايُطاضي يب ذبٲٹـ قسٴ ٲٹسٹض ثٻ ػٯٹ ذٱ قسٺ ٸ دبييٵ دبټب ضا ٲح٧ٱ ث٫يطيس.



ثٗس اظ ٞطٸز ،آٶ٣سض زض ثبٮ٫طز ثٳبٶيس سب سٳبٲي ثرفټبي ٲشحط ٤ٲشٹ ٝ٢قٹٶس.

در حبلت آٍيختِ
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ټٷ٫بٰ ذبٲٳٹـ قسٴ ٲٹسٹض زض حط٦ز ا٣ٞي ٞطٸز ثسٸٴ ٲٹسٹض ثبقيس.



زض ػطيبٴ ذبٲٹـ قسٴ ٲٹسٹض ا٪ط ثب يَ ٥ٹ ٬ثٯٷس َٷبة زض٪يط يب زض ٶعزي٧ي ؾُح ظٲيٵ ٲيثبقيس ،ثطاي ي٥
ثطذٹضز ؾرز آٲبزٺ ثبقيس ٸ زض نٹضر اٲ٧بٴ ذٹزسبٴ ضا ٲحبٓٞز ٦ٷيس.

لالة حول ثبر
 -1اٶشٽبي َٷبة ضا ثٻ ٢الة ثبٮ٫طز ثجٷسيس.
 -2ٲُٳئٵ قٹيس ٦ٻ حٯ٣ٻ َٷبة ٦بٲال زاذ٭ ٢الة ٢طاض ٪طٞشٻ اؾز.
َ -3ٷبة ضا ثٻ آضاٲي ث٧كيس سب ٲُٳئٵ قٹيس ٦بٲالً ٲطست اؾز.
 -4ثٻ ذٯجبٴ ٖالٲز زټيس ٦ٻ اسهب ٬ايٳٵ اؾز.
 -5ثٻ ؾبيطيٵ زض ذهٹل َٷبة ضٸي ظٲيٵ اذُبض زټيس.
فزٍد اس ثبلگزد


ثطاي اػشٷبة اظ ثطذٹضز ؾط ثٻ ثسٶٻ يب اؾ٧ي ثبٮ٫طز٢ ،ج٭ اظ ٢طاض٪يطي زض ًٞب ،ثسٴ ضا ٲُبث ١ق٧٭ سب ػبيي ٦ٻ
اٲ٧بٴ زاضز ثٻ ٖ٣ت ث٧كيس ٸ ثٗس دبټب ضا ضټب ٦ٷيس.



حشٳب اظ زؾش٧ف ٸ اثعاضټبي حٳبيز اؾشٟبزٺ ٦ٷيس.



اؾشٟبزٺ اظ َٷبة اؾشبسي ٥اػجبضي اؾز.



اٶشٽبي َٷبة ٪طٺ زاقشٻ ثبقس.



٦ٯيٻ سؼٽيعار ثبيس زض ٦يؿٻ يب ٦ٹٮٻ دكشي ثٻ نٹضر آٸيرشٻ حٳ٭ ٪طزز.



ټٷ٫بٰ ضؾيسٴ ثٻ ظٲيٵ اثشسا ٶكؿشٻ سب َٷبة ق٭ قٹز ،ؾذؽ ايؿشبزٺ ٸ ذٹز ضا اظ ؾيؿشٱ آظاز ٦ٷيس.

فزآيٌذ تصوين گيزي در ًجبت ثِ صَرت آٍيختِ
ًجبت در آةّبي جبري


ذٯجبٴ ثبيس ؾطٖز ثبٮ٫طز ضا ثب ؾطٖز ػطيبٴ آة سٷٓيٱ ٦ٷس.



زض نٹضر اسهب ٬ؾٹغٺ ثٻ َٷبة ،ذٯجبٴ ٶجبيس اضسٟبٔ ث٫يطز.



ثب ي ٥اضسٟبٔ ٦ٹسبٺ ؾٹغٺ ضا زض ؾبح٭ ٢طاض زټيس.

عٌبة وطي داخل ثبلگزد
٦ -1ٹٮٻ سؼٽيعار ضا ثبظ ٦ٷيس ٸ سؿٳٻ حٳبيز ضا ثيطٸٴآٸضيس.
 -2يبٲٵ ضټب قٹٶسٺ ضا ثطضؾي ٦ٷيس ٸ ا٪ط سطزيسي ٸػٹز زاقز ثٻ ز٢ز آٶطا ثجٷسيس.
 -3سؿٳٻ حٳبيز ضا ثبال ثطزٺ ٸ ديچ ٸ سبةټبي آٶطا ثبظ ٦ٷيس.
٢ -4الة اؾشبٶساضز سؿٳٻ ضا ثبظ ٦ٷيس.
 -5دٹقفټبي ٲحب ّٞسؿٳٻ ضا ٦كيسٺ ٸضٸي ٮجٻټبي ٦بثيٵ ٢طاض زټيس.
 -6ٲطا٢ت آٶشٵټب ثبقيس.
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 -7سٹػٻ ٦ٷيس ٢ج٭ اظ ؾشٵ ،سٳبٲي ديچ ٸ سبةټب ٪طٞشٻ قٹز.
 -8زٸ ؾط سؿٳٻ ضا ثب ٢الة ثٻ ي٧سي٫ط ثجٷسيس.
 -9سؿٳٻ حٳبيز ضا َٹضي سٷٓيٱ ٦ٷيس٦ٻ يبٲٵ ضټب قٹٶسٺ زض ٸؾٍ ٦بثيٵ ٢طاض زاقشٻ ثبقس.
٪ -10بضزټبي ٲحب ّٞسؿٳٻ ضا سٷٓيٱ ٦ٷيس سب ٮجٻ سيع چٽبضچٹة زضةټب ثٻ سؿٳٻ آؾيت ٶعٶس.
 -11زٸ ؾط سؿٳٻ ضا ٦كيسٺ ٸ زض ٸؾٍ ظيط ثبٮ٫طز زاذ٭ حٯ٣ٻ ٞٹالزي ٢طاض زټيس.
 -12يَ ٥ٷبثچٻ يس٦ي ضا ثٻ حٯ٣ٻ ٞٹالزي ٸ ٢الة ثبض٪يطي ٲشه٭ ٦ٷيس.
 -13ٲُٳئٵ قٹيس ٦ٻ اسهبالر ٲطست اؾز.
َ -14ٷبة انٯي ثبيس ثٻ سؿٳٻ ٲشه٭ ثبقس.
عٌبة وطي داخل ثبلگزد
سگه رّب ضًَذُ
 -1اظ ٶٓط ټط٪ٹٶٻ آؾيت آٴ ضا ثطضؾي ٦ٷيس.
 -2ؾ ٥٫ضا ثٻ نٹضر ٶط ٸ ٲبز٪ي ضٸي ٞب ٠دبييٵ ٢طاض زټيس.
٢ -3الة ضټبؾبظي ضا ثب ٞكبض ٲاليٱ ضٸي ؾٟ٢ ٥٫٭ ٦ٷيس.
 -4ا٪ط ثب ٞكبض ٲاليٱ چٟز ٶكس ،زٸثبضٺ س٧طاض ٦ٷيس.
 -5دؽ اظ ٟ٢٭ قسٴ ٢الة ،حٯ٣ٻ يبٲٵ ضا ذٹاثبٶسٺ ٸ ٲح٧ٱ ٦ٷيس.
 -6دؽ اظ ذٹاثبٶسٴ حٯ٣ٻ يبٲٵ ،ٲحب ّٞآٴ ضا ضٸي حٯ٣ٻ ثرٹاثبٶيس.
 -7ثطاي آظازؾبظي دٹقف ضا ثطزاقشٻ ٸ حٯ٣ٻ ضا ث٧كيس.
اتصبالت ثسىت
٦ -1ٹٮٻ َٷبة انٯي ضا ػٯٹي ثبٮ٫طز ثبظ ٦ٷيس.
 -2حٯ٣ٻ ٞٹالزي َٷبة انٯي ضا ثب زٸ ٦بضاثيٵ ثٻ حٯ٣ٻ ثؿ٧ز ثجٷسيس .يبٲٵ ٦بضاثيٵټب ٲربٮ ٝي٧سي٫ط ثبقٷس.
 -3ٸظٶٻ سٗبز ٬ضا َٹضي ضٸي َٷبة انٯي ثجٷسيس ٦ٻ  120سب  150ؾبٶشي ٲشط ثبالسط اظ حٯ٣ٻ ٞٹالزي ثبقس.
٦ -4ٯيٻ سؿٳٻټب ضا ثطاي ٖٳٯيبر قجبٶٻ چ٦ ٥ٷيس.
 -5ٶؼبس٫ط ټسايز ٦ٷٷسٺ ثؿ٧ز ذٹز ضا ثب زٸ ظٶؼيط ٪٭ ٲطٸاضيس ٲُبث ١ق٧٭ ثٻ ثؿ٧ز ثجٷسز.
 -6ي ٥سؿٳٻ  4/5ٲشطي ضا ٲيسٹاٴ زض اٶشٽبي ثؿ٧ز ثجٷسيس سب ثٗٷٹاٴ َٷبة ټبزي اظ آٴ اؾشٟبزٺ قٹز.
 سب ظٲبٶي ٦ٻ ثٻ َٹض ٦بٲ٭ آٲبزٺ دطٸاظ ٶيؿشيسَ ،ٷبة ضا ثٻ ذٹز ٸ ثؿ٧ز حبٲ٭ ٲهسٸٰ ٶجٷسيس.
استفبدُ اس تجْيشات اثتىبري
سفزُ صٌذلي ًجبت


 ٍ٣ٞزض سرٯيٻ ايُطاضي اٞطاز ٸ ٲهسٸٲيٷي ثب ػطاحزټبي ؾُحي ثٻ ٦بض ٪طٞشٻ قٹز.



سظجيز ٲهسٸٰ ثب ايٵ ٸؾيٯٻ زض زاذ٭ آة ٲك٧٭ اؾز.



حٳ٭ ٲهسٸٰ ثٻ نٹضر اٶٟطازي اٲ٧بٴ دصيط اؾز.
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حلمِ دّبًِ اسجي


زض آؾيبي ػٷٹة قط٢ي ثطاي ٶؼبر اظ زاذ٭ ػٷ٫٭ َطاحي ٸ ؾبذشٻ قسٺ اؾز.



زض زاذ٭ آة ٦بضايي ذٹثي زاقشٻ ٸ ثب ٸيٷچټبي ثط٢ي ثٻ ذٹثي ٖٳ٭ ٲي٦ٷس.



زاضاي ٶكيٳٷ٫بٺ ٸ سؿٳٻ حٳبيز ثٹزٺ ٸ ثٻ نٹضر اٶٟطازي ٢بث٭ اؾشٟبزٺ اؾز.

سجذ ًجبت


ثطاي ٶؼبر اٞطاز قٷبٸض زض آة ثٻ ٦بض ٪طٞشٻ ٲيقٹز.



زض زٸ ٶٹٔ ٞٯعي ٸ َٷبثي اؾشٟبزٺ ٲي٪طزز.



زض آةټبي ضا٦س ٸ زضيب اؾشٟبزٺ ٲي٪طزز.
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فصل سوم

نجات در فضاهاي محصور
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استبًذاردّبي فضبّبي هحصَر
استبًذاردّبي  OSHA 29CFR 1910.146ثزاي هحيظّبي صٌقتي ٍ خذهبت ًجبت ثىبر ثزدُ هيضَد
زض ايٵ اؾشبٶساضز يًٞ ٥بي ٲحهٹض ثٻ قطح شي٭ سٗطي ٝٲيقٹز:
ًٞ -1بئي ٦ٻ ثعض٪ي آٴ ػٽز ٸضٸز ٶٟطار ٦بٞي ثبقس.
 -2ٲ٧بٴ ي٧ٻ ػٽز حًٹض ٲساٸٰ اٲساز٪طاٴ َطاحي ٶكسٺ اؾز.
ًٞ -3بئي ثب ٲحسٸزيز ٸضٸز ٸ ذطٸع.
اگز ثيص اس يه يب چٌذيي هَرد اس خغزات سيز در فضبي هحصَر هَجَد ثبضذٍ ،رٍد ثِ آى هستلشم وست
تىليف اس همبم هسئَل است:
 -1ذُطار سٷٟؿي
 -2ذُطار ٲطسجٍ ثب سط٦يت ٸ ق٧٭ ًٞب
 -3ذُطار ٲطسجٍ ثب ٚط ٠آة قسٴ ًٞب
 -4ټط ذُط قٷبذشٻ قسٺ زي٫ط
ضزايظ لبثل لجَل ثزاي ٍرٍد
ٲ٣ساض ا٦ؿيػٴ ثيٵ  "19/5 -"22/5ثبقس.
٦ٳشطيٵ حس ٲٹاز ٢بث٭ اٶٟؼبض٦ :ٳشط اظ  "10ثبقس.
ٲٹاز ؾٳي٦ :ٳشط اظ  IDHLثبقس.
ٸ٢ز ثيكشطي ضا ثٻ ٲسيطيز ز٢ي ١سٳبٲي ٲؿيطټب اذشهبل زټيس.
 ٲُٳئٵ قٹيس سٳبٲي ٲؿيطټب ثطاي ذطٸع ثٳٹ ٕ٢سيٱټبي ٸاضز قسٺ ٲؿسٸز ٶجبقس.
اٶشٓبض سٛييطار ٶب٪ٽبٶي اسٳؿٟطي ٥ٸ ٶباٲٵ قسٴ ًٞب ضا زاقشٻ ثبقس.
 ثٻ َٹض ٲساٸٰ ټٹاي ٲحيٍ ضا ٦ٷشط٦ ٬ٷيس.
سٷف حبن٭ اظ ٪طٲب ٲيسٹاٶس ثٻ ؾطٖز ذُطٶب ٤قٹز .ٶيطٸټب ضا ثُٹض ٪طزقي سٗٹيى ٦ٷيس.
اهىبًبت هَرد ًيبس
حذالل ًيبسّبي فوليبتي:
-

ؾٻ سيٱ ٖٳٯيبسي

-

ي ٥زؾش٫بٺ ذٹزضٸ دكشيجبٶي

-

ي ٥سيٱ ٲ٣بثٯٻ ثب ٲٹاز ذُطٶب٤

-

ي ٥زؾش٫بٺ يس٦ ٤ف سؼٽيعار

حذالل تجْيشات هَرد ًيبس گزٍّي:
-

 2زؾش٫بٺ سكريم زټٷسٺ ٪بظټبي ؾٳي ٦$بٮيجطٺ قسٺ#

-

ي ٥زؾش٫بٺ سكريم زټٷسٺ ٪بظ اٶٟطازي ثطاي ټط ٶؼبس٫ط

-

يٞ ٥ٵ سٽٹيٻ ثب ؾيٱ ثٯٷس
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-

ي ٥زؾز اٶٹأ ذُطٸٲي ذك ٥ثطاي ٶ٣بٌ زض٪يط ثب آٸاض

-

ي ٥ٲؼٳٹٖٻ ٶٹاضټبي ذُط ٸ ثطچؿتټبي اذُبض

-

 2زؾش٫بٺ ٦ذؿٹ ٬ټٹا ثب دبيٻ چطخ زاض

-

 4زؾش٫بٺ ٦ذؿٹ ٬ٸ ٲبؾ ٥ا٦ؿيػٴ

-

 40ٲشط ذطَٹٲي سٽٹيٻ ټٹا

-

ي ٥ٲؼٳٹٖٻ ٸا٦ي سب ٦ي ثطاي اضسجبٌټبي ٶعزي٥

-

ي ٥ؾٻ دبيٻ ٶؼبر ثب ٦كٷسٺ اسٹٲبسي ٥يب ؾيؿشٱ ٦كٷسٺ زؾشي

-

ي ٥زؾز ؾيؿشٱ ٦ككي اٞعايٷسٺ ٶيطٸ ػٽز سرٯيٻ

-

ي ٥زؾش٫بٺ ثؿ٧ز ٸض٢ٻ اي

-

ٖ 4سز چطا٘ ٪طزاٴ ٲٷبؾت

-

ي ٥زؾز َٷبة آالر ٦بض٪بٺ انٯي

-

ي ٥زؾز َٷبة آالر ٦بض٪بٺ حٳبيز

-

 4حٯ٣ٻ َٷبة ايبٞي

دستَرالقول فزهبًذّي
فبس  -1ثزآٍرد
 اضظيبثي اٸٮيٻ
 ٲهبحجٻ ثب قٽٹز ٲُٳئٵ يب اٞطاز شي نالح
 قٷبؾبيي ؾطيٕ ذُطار
 سٗييٵ ٲ٧بٴ ،سٗساز ٸ ٸيٗيز ٲهسٸٲيٵ
 سالـ ػٽز اضسجبٌ ثب ٲهسٸٲيٵ
 ػؿشؼٹي ٸضٸزي ٲُٳئٵ
 اضظيبثي طبٶٹيٻ
 ثطضؾي ٶٹٔ ٸ ٸيٗيز ًٞب
 ٲحشٹيبر ٲٹػٹز زض ًٞب
 ذُطار :اسٳؿٟطي ،ٲ٧بٶي٧ي ،اٮ٧شطي٧ي
 ق٧٭ ًٞب ػٽز ٲبٶٹض زض آٴ
 دبيساضي ؾبظٺاي ًٞب
 ٶيطٸټب ٸ سؼٽيعار ٲٷبؾت زض نحٷٻ حبزطٻ
 ٲٷبثٕ ايبٞي ٲٹضز ٶيبظ
٦ ٷشط ٬اسٳؿٟطي :٥ؾيؿشٱ سٽٹيٻ ٸ ٲبؾ٥ټبي سٷٟؿي
فبس  -2فولىزد پيص اس ٍرٍد
 ايٳٵ ؾبظي ٲحيٍ اَطا ٜنحٷٻ
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 دبيساضؾبظي ًٞب
 زض نٹضر ٶيبظ ،سرٯيٻ آاليٷسٺټب
٦ ٷشط ٬اظزحبٰ ٸ سؼٳٕ اٞطاز
 ايٳٵ ؾبظي ٲحيٍ ٖٳٯيبر
 ثطدبيي ؾشبز ٖٳٯيبسي
 آظٲبيف ټٹا :ا٦ؿيػٴ٪ ،بظټبي ٢بث٭ اقشٗب ٬ٸ ؾٳي
 سٽٹيٻ ٲٷبؾت ًٞب
 ايٳٵ ؾبظي ٖٹاٲ٭ ذُطظا :ٶٹاض٦كي ،ٶهت ثطچؿتټبي ذُط ٸ ...
َ طاحي ثطٶبٲٻ ٖٳٯيبسي ٸ ثطٶبٲٻټبي دكشيجبٴ
 سيٱ ٖٳٯيبسي ثطاي ٸضٸز آٲبزٺ اؾز؟
 سيٱ دكشيجبٴ اؾش٣طاض يبٞشٻ؟
 سؼٽيعار ٲٷبؾت
 سؼٽيعار حٟبْشي اٶٟطازي
 چطا٘ ٢ٹٺټب ٸ ضازيٹ ثي ؾيٱټبي ٸيػٺ ثسٸٴ ػط٢ٻ
 ٲبؾ ٥ٸ ٦ذؿٹ ٬سٷٟؿي ٸ ٚٹاني
 زؾش٫بٺ سكريم ٪بظ ٦ٷشط ٬اظ ضاٺ زٸض
 زؾش٫بٺ سكريم ٪بظ اٶٟطازي
 ؾيٷٻ نٷسٮي ٶؼبر ٦الؼ 3
 سيٱ ٶؼبر ثب نٷسٮي
 ؾٻ دبيٻ ٶؼبر ،سيٟٹض يب ٸيٷچ زؾشي
 ؾيؿشٱ ثبظيبثي ثٻ ټٳطاٺ حٳبيز
 ؾيؿشٱ سظجيز ٲهسٸٰ
 سأٲيٵ ټٹا
 سيٱ اٸ ٬سأٲيٵ ټٹا
 سيٱ دكشيجبٶي سأٲيٵ ټٹا
 ذٹزضٸ حبٲ٭ ٦ذؿٹ٬ټبي يس٦ي ټٹاي سحز ٞكبض ػٽز سٗٹيى ٦ذؿٹ٬ټب
 ػٯؿٻ سٹػيٽي ٢ج٭ اظ ٸضٸز
 ټط سيٱ ضا ٶؿجز ثٻ ٸْبي ٝٲٹضز اٶشٓبض سٹػيٻ ٦ٷيس!
 زضثبضٺ ٖٳٯ٧طزټبي ايُطاضي ټط سيٱ ٟ٪ش٫ٹ ٦ٷيس!
 ټط سيٱ ضا ثطاي ػٯؿٻ سٹػيٽي زض نحٷٻ حبزطٻ آٲبزٺ ٦ٷيس!
 ٲحسٸزيزټبي ظٲبٶي ټط سيٱ ضا ٪ٹقشعز ٦ٷيس!
فبس ٍ -3رٍد ٍ فوليبت ًجبت

53

٦ ٷشط ٬ايٳٷي ؾيؿشٱ ٸضٸز
 ٸضٸز
٦ ٷشط ٬ٲساٸٰ ٸيٗيز ټٹا
 اضسجبٌ دبيساض ثب سيٱ ٸاضز قسٺ
٦ ٷشط ٬ٲساٸٰ ؾيؿشٱ سٽٹيٻ
 ٲكبٸضٺ سيٱ ٸاضز قسٺ اظ َطي ١ؾٯؿٯٻ ٲطاست ٞطٲبٶسټي
 ٲ٧بٴ يبثي ٲهسٸٰ
 سظجيز ٸ سرٯيٻ ٲهسٸٰ
فبس  -4پبيبى فوليبت
٪ عاضـ ٖٳٯ٧طز ٶٟطار
 ثط٪طزاٶسٴ اثعاضټب ٸ سؼٽيعار
 دب٦ؿبظي ٲحيٍ
 ايٳٵ ؾبظي نحٷٻ حبزطٻ
 ثط٪عاضي ػٯؿٻ ػٳٕ ثٷسي ثٗس اظ ٖٳٯيبر
ثزآٍرد ريسه ٍرٍد ثِ فضبّبي هحصَر
ٍرٍد ثِ فضبّبي هحصَر در صَرتي وِ ضزايظ سيز رفبيت گزدد ّوزاُ ثب ريسه ووتزي خَاّذ ثَد:
 -1ٸيٗيز زاذٯي ًٞب سٳيع ٸ ٚيط ٲؿسٸز اؾز ،ثٷبثطايٵ ؾيؿشٱ ثبظيبثي اٲساز٪طاٴ ثسٸٴ احشٳب٪ ٬يط ٦طزٴ
ٲيسٹاٶس ٖٳ٭ ٦ٷس.
 -2ذبضع اظ ًٞبي اٸٮيٻ زؾشطؾي ،ٲهسٸٰ ثٻ ضاحشي ٢بث٭ ٲكبټسٺ اؾز.
 -3ٶؼبس٫طټب ثٻ آؾبٶي اظ ٸضٸزيټب ٸ ذطٸػيټب ٖجٹض ٲي٦ٷٷس.
ًٞ -4ب ٲيسٹاٶس ٖالٸٺ ثط ٲهسٸٲيٵ زٸ يب چٷس ٶٟط اظ ٶؼبس٫طټب ضا زض ذٹز ػبي زټس.
 -5سٳبٲي ذُطار حٹ ٬ٸ حٹـ ًٞبي ٲحهٹض ،قٷبؾبئي ،ذٷظي يب ٦ٷشط ٬قسٺ اٶس.
ٍرٍد ثِ فضبي هحصَر در صَرتي وِ ّز يه اس ضزايظ سيز يب خغزات ديگز ٍجَد داضتِ ثبضٌذ ّوزاُ ثب
ريسه ثيطتزي است.
 -1حًٹض ٶؼبس٫طټبيي ٦ٻ اظ قطايٍ ضٸحي ضٸاٶي ٸ ػؿٳي ٲٷبؾجي ثطذٹضزاض ٶجبقٷس.
 -2ٲح٭ ٢طاض٪يطي ٸ قطايٍ ٲهسٸٲيٵ ٶبٲكرم ثبقس.
 -3ذُطار قٷبذشٻ ٶكسٺ ٸػٹز زاضٶس ٦ٻ ٶٳي سٹاٴ ثُٹض ٦بٲ٭ آٶٽب ضا ٲٽبض ٸ ٦ٷشط٦ ٬طز.
 -4ٸيٗيز زاذٯي ًٞبي ٲحسٸز ٲٹػت ؾرز قسٴ ٲسيطيز آٴ ٸ سأذيط ٖٳٯيبر ثبظيبثي سٹؾٍ اٲساز٪طاٴ
ٲي٪طزز$ .ثطزاقز اظ اؾشبٶساضز #NFPA 1670
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دستَرالقول ايوٌي ٍرٍد ثِ فضبّبي هحصَر
دستَرالقول فزهبًذّي ثزاي ٍرٍد ثِ فضبّبي هحصَر
 ثطاي چ ٥ٮيؿز ٸضٸزي ټط ٦ؽ زض دؿز ذٹز ٢طاض ٪يطز.
 ثؿ٧ز ٦بض آٲبزٺ اي؟

آٲبزٺ اٰ

 ٲؿئٹ ٬ثبظيبثي ٦$بض٪بٺ ٶؼبر #آٲبزٺ اي؟

آٲبزٺ اٰ

ٞ كبض ٦ذؿٹ ٬ټٹاي اٞطاز سيٱ ٸضٸزي؟

ٞكبض...

ٞ كبض ٦ذؿٹ ٬ټٹاي اٞطاز سيٱ دكشيجبٶي

ٞكبض...

 ٶكبٴ زټٷسٺټب ٦ٷشط ٬قٹٶس

٦ٷشط ٬قس

 زؾش٫بٺ سٽٹيٻ ٲ٧بٶي٧ي ضٸقٵ اؾز؟

ضٸقٵ اؾز

٦ ذؿٹ ٬ټٹاي شذيطٺ آٲبزٺ اؾز؟

آٲبزٺ اؾز

 ثطاي سيٱ ٸضٸزي ټٹا ٸػٹز زاضز؟

ٸػٹز زاضز

٦ ٷشط ٬ؾيؿشٱ اضسجبَي انٯي

اضسجبٌ انٯي ثط٢طاض اؾز

٦ ٷشط ٬ؾيؿشٱ اضسجبَي ٦ٳ٧ي

اضسجبٌ ٦ٳ٧ي ثط٢طاض اؾز

٦ ٷشط ٬ضٸقٷبيي انٯي

ضٸقٷبيي انٯي ؾبٮٱ اؾز

٦ ٷشط ٬ضٸقٷبيي ٦ٳ٧ي

ضٸقٷبيي ٦ٳ٧ي ؾبٮٱ اؾز

 سيٱ ٸضٸزي آٲبزٺ اؾز؟

آٲبزٺ اؾز

 سيٱ دكشيجبٶي آٲبزٺ اؾز؟

آٲبزٺ اؾز

 ؾيؿشٱ ايٳٷي ٦ٷشط ٬قس؟ آيب ٲك٧ٯي ټؿز؟

ٲك٧ٯي ٸػٹز ٶساضز

 سيٱ ٸضٸزي آٲبزٺ ٸضٸز قٹز

سيٱ ٸضٸزي ٸاضز ٲيقٹز

 ظٲبٴ ٸضٸز يبززاقز قٹز

ظٲبٴ ٸضٸز يبززاقز قس

 زؾشٹضاٮٗٳ٭ ايٳٷي سيٱ دكشيجبٴ ثٻ ټٳيٵ ق٧٭ ٦ٷشط ٬قٹز
تجْيشات ايوٌي اًفزادي
 زض قطايٍ ايُطاضي ،ظٲبٴ ٖٳٯيبر اظ ظٲبٴ ٲهط ٜټٹاي ٦ذؿٹ ٬ثيكشط ٶكٹز.
سيستن ارتجبعي ثب سين
چيذهبى
٦ -1يز اضسجبٌ زاذٯي ضا زض ٶعزي٧ي ٲسذ٭ ٸضٸزي ٢طاض زټيس$ .ٲطا٢ت ٪بظټبي ذُطٶب ٤ٶعزي ٥ٲسذ٭ ٸضٸزي
ثبقيس.
 -2ؾيؿشٱټبي ٸضٸزي نب ٜٸ ٦كيسٺ ٸ ثسٸٴ سبة ثبقٷس.
 -3سٗساز ٲٹضز ٶيبظ ؾيٱټبي اضسجبَي ضا ثٽٱ ٲشه٭ ٶٳبييس.
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 -4ا٪ط اسهب ٬زټٷسٺټب $ٶط ٸ ٲبز٪ي #زضؾز ضٸي ټٱ ػٟز ٶٳي قٹٶس ،ؾُح زض٪يط ٸاقط ضا ثب زؾشٳب ٬ٶٳٷب٤
سٳيع ٦ٷيس.
 -5اٶشٽبي ٲبز٪ي ؾيٱ اضسجبَي ضا ثٻ ػٗجٻ ٦ٷشط ٬ٸن٭ ٦ٷيس.
 -6ؾيٳٽب ضا ثُٹض ٲطست ػٳٕ آٸضي ٦ٷيس سب ٲك٧٭ سبثيس٪ي ٸ ثٽٱ ذٹضزٴ ثٹػٹز ٶيبيس.
٪ -7ٹقي ٸ ٲي٧طٸٞٵ ٲشهسي ضا ثٻ ػٗجٻ ٦ٷشط ٬ٲشه٭ ٶٳبييس.
 -8سٗييٵ ٶٳبييس ٦ٻ سيٱ ٸضٸزي ٶؼبر اظ ٪ٹقي ٸ ٲي٧طٸٞٵ ٦الؾي ٥اؾشٟبزٺ ٶٳبيس يب اظ ٲي٧طٸٞٵ ٲيٷيبسٹضي.
 -9اٶشٽبي ٶطي ؾيٱ اضسجبَي ضا ثٻ ٶؼبس٫ط ٶهت ٦ٷيس.ٸ
 -10ؾيٱ اضسجبٌ ٶؼبس٫ط ثب ي ٥حٯ٣ٻ ٦ٹسبٺ ق٧٭ ٲحٟٹِ ٪طزز.
 -11ثبسطيټب ضا ضٸي ٸاحس ٦ٷشط ٬ٶهت ٸ اٲشحبٴ ٦ٷيس.
ًحَُ استفبدُ:
 -1ي ٥ٶٟط ضا ػٽز اضسجبٌ زائٱ زض ٶٓط ث٫يطيس.
 -2ايٵ ٞطز ٲيسٹاٶس اَالٖبر ضا ثٻ ٞطٲبٶسٺ ٲربثطٺ ٶٳبيس.
تين پطتيجبًي
 -1سيٱ دكشيجبٶي ثبيس ؾيؿشٱ اضسجبَي ٸ ؾيؿشٱ ټٹاي ٲؿش٣٭ زاقشٻ ثبقس.
 -2سيٱ دكشيجبٴ ثبيس ثُٹض ٲؿشٳط ثب سيٱ ٸضٸزي اضسجبٌ زاقشٻ ثبقس.
 -3ايٵ ٦بض ثب اسهب ٬ي ٥اٶكٗبة ثٻ ؾيؿشٱ اضسجبَي انٯي اٲ٧بٶذصيط اؾز.
 -4زض نٹضر  ُٕ٢اضسجبٌ ،ٶؿجز ثٻ ض ٕٞٶ٣م ا٢ساٰ ٦ٷيس ٸ ا٪ط ٲٹ ١ٞٶكسيس ،ثب ؾٹر يب ٞطيبز ثٻ سيٱ ٸضٸزي
ٖالٲز زټيس$ .ي ٥ؾٹر ٲٳشس .زض نٹضر ٶيبظ س٧طاض ٦ٷيس#
 -5ا٪ط سب  1ز٢ي٣ٻ ٢بزض ثٻ ثط٢طاضي اضسجبٌ ٶكسيس ،سيٱ دكشيجبٴ ضا اٖعاٰ ٦ٷيس.
سيستن ارتجبعي ثب سين
وپسَل َّاي سيبر
فزآيٌذ استفبدُ
چيذهبى
 -1سؼٽيعار ٲٹضز ٶيبظ:
-

چطخ زؾشي ٦ذؿٹ٬ټبي ټٹا

-

ٲبؾ ٥سٷٟؿي

-

حسا٢٭  105ٲشط قٯٷ ٩ثطاي ټط ٶؼبس٫ط

-

٦ذؿٹ ٬ټٹاي ايبٞي

 -2چطخ زؾشي ٦ذؿٹ٬ټبي ټٹا ضا زض ٶعزي ٥سطيٵ ٞبنٯٻ اظ ٲسذ٭ ٸضٸزي ٢طاض زټيس.
 -3سٳبٰ قٯٷ٫ٽبي ټٹايي نب ٜٸ ٦كيسٺ ٸ ثسٸٴ سبة ذٹضز٪ي ثبقٷس.
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 -4قٯٷ ٩ټٹاي سيٱ ٸضٸزي ضا ثٻ ٢ؿٳز اسهب ٬چطخ زؾشي ٦ذؿٹ٬ټبي ټٹا ٲشه٭ ٦ٷيس.
 -5قٯٷ٫ٽب ضا ثٻ ق٧٭ ي ٥حٯ٣ٻ ثٯٷس ػٳٕ آٸضي ٦ٷيس.
 -6ضٸي ټط ثرف اظ قٯٷ ٩ټٹا ثطچؿت ثعٶيس ثُٹضي ٦ٻ ٶؼبس٫طټب ٢بث٭ قٷبؾبيي ثبقٷس.
 -7قٯٷ ٩ټٹا ضا ثٻ ٲبؾ ٥ٶؼبس٫طټب ٲشه٭ ٦ٷيس.
استفبدُ اس وپسَل َّاي سيبر
 -1اظ دط ثٹزٴ ټط زٸ ٦ذؿٹ ٬ٲُٳئٵ قٹيس.
 -2ثٹؾيٯٻ قيط ٲجس٦ ،٬ذؿٹ ٬ضا اٶشربة ٶٳٹزٺ ٸ قيط آٴ ضا سب اٶشٽب ثبظ ٦ٷيس .ظٶ٦ ٩ٹسبټي ثهسا زض ٲيآيس.
 -3ٲ٣ساض ٞكبض ذطٸػي ثبيس ثيٵ  95سب  (psi) 115ثبقس٢$ .ج٭ اظ اسهب ٬ثٻ ٲبؾ ٥سٷٟؿي#
 -4ظٲبٶي٧ٻ ظٶ ٩ثهسا زضآٲس قيط ٦ذؿٹ ٬زٸٰ ضا سب اٶشٽب ثبظ ٦ٷيس ٸ قيط ٲجس ٬ضا ضٸي ٦ذؿٹ ٬زٸٰ ٢طاض زټيس.
٢ -5ج٭ اظ ازاٲٻ ايٵ ٲطحٯٻ ظٶ ٩اٖالٰ ثبيس ٲشٹ٪ ٝ٢طزز.
 -6قيط ٦ذؿٹ ٬ٲهط ٜقسٺ ضا ثجٷسيس ٸ ٦ذؿٹ ٬دط ضا ػبي٫عيٵ ٶٳبييس.
استفبدُ اس هبسه تٌفسي
 -1اظ دط ثٹزٴ ٦ذؿٹ ٬ټٹا ٲُٳئٵ قٹيس.
 -2ٲبؾ ٥ضا ثٻ نٹضر ثعٶيس .ي٦ ٥ذؿٹ ٬ټٳطاٺ ايبٞي زاقشٻ ثبقيس ،ثٻ َٹضي ٦ٻ ثٷس آٴ ضٸي قبٶٻ چخ ٸ
٦ذؿٹ ٬ضٸي ضاٴ ضاؾز ٢طاض ٪يطز.
 -3قيط ذطٸػي ٦ذؿٹ ٬ضا َٹضي ٢طاض زټيس ٦ٻ زض ټٳٻ ٲٹاضز ثٻ آؾبٶي زض زؾشطؼ ثبقس.
 -4قٯٷ ٩ټٹا ضا ثٻ ٲجس٦ ٬ٳطي ٲشه٭ ٦ٷيس.
 -5اظ ٪طٺ دطٸؾي ٥ػٽز ح ّٟاسهب ٬قٯٷ ٩ټٹا ثٻ ٲجس٦ ٬ٳطي اؾشٟبزٺ ٦ٷيس.
 -6ٲبؾ ٥ضا ثهٹضر ظزٺ ٸ اظ ٖسٰ ٶٟٹش ټٹاي ذبضػي ثٻ زاذ٭ ٲبؾ ٥اَٳيٷبٴ حبن٭ ٶٳبييس.
 -7ضٸ٦ف ؾط ٸ نٹضر  #1$ٸ ٦الٺ ايٳٷي ضا ثط ؾط ث٫صاضيس.
 -8ؾط قٯٷ ٩ټٹا ضا ثٻ ٲجس ٬ٲبؾ ٥ٲشه٭ ٦ٷيس.
 -9اظ ٖٳٯ٧طز ؾيؿشٱ ايُطاضي ٲُٳئٵ قٹيس.
وٌتزل َّاي لبثل تٌفس
اصَل وٌتزل َّا
-

زؾش٫بٺ ضا سٷٓيٱ ٸ سؿز ٦ٷيس.

-

ا٪ط ؾُح ا٦ؿيػٴ ټٱ َجيٗي ٶجٹز ،اٖساز ٢طائز قسٺ ثطاي اضظيبثي احشطا ٠دصيطي ٸ احشٳب ٬اٶٟؼبض ٢بث٭
اؾشٟبزٺ ذٹاټس ثٹز.

-

ًٞبي ٲحهٹض ٲٳ٧ٵ اؾز ثٻ چٷس اليٻ اسٳؿٟطي ٥س٣ؿيٱ قسٺ ثبقس٦ .ٯيٻ ايٵ اليٻټب ثبيس ٦ٷشط ٬قٹٶس.

-

اػبظٺ زټيس زض ټط  30ؾبٶشي ٲشط ٸاضز قسٴ ذطَٹٲي ٶٳٹٶٻ ٪يطي ،حسٸز ي ٥طبٶيٻ ٲ٧ف ټٹا زاقشٻ ثبقس.

-

٢ 10/000ؿٳز زض ٲيٯيٹٴ ثطاثط ثب ي ٥زضنس اؾز.

-

ا٪ط ؾُح ا٦ؿيػٴ ٢طائز قسٺ ٦ٳشط اظ  "1ثٹزٺ ٸ ثٻ سسضيغ زض حب ٬ػبي٫عيٷي ثٹؾيٯٻ ي٪ ٥بظ آاليٷسٺ ثبقس ،سب
٦ "5٭ ًٞب ضا ٲٳ٧ٵ اؾز ٞطا ٪يطز ).(50/000PPM
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-

ذهٹنيبر ٞيعي٧ي يٞ ٥طآٸضزٺ ضا ٲيسٹاٴ زض ٦شبثچٻټبي ضاټٷٳبي ) (NIOSHيب ) (MSDSيبٞز.

-

ٸظٮٵ ٲٹٮ٧ٹٮي ٲحبؾجٻ قسٺ ثطاي ټٹا  29اؾز.

زض ظيط ٲظبٮي اظ سرٳيٵ اقشٗب ٬دصيطي ٸ ؾٳيز زاذ٭ يًٞ ٥بي ٲحهٹض ػٽز اٲ٧بٴ ظٶسٺ ٲبٶي ٲهسٸٲيٵ آٸضزٺ قسٺ
اؾز .ا٪ط ذهٹنيبر ٞيعي٧ي يٞ ٥طآٸضزٺ قٷبذشٻ قسٺ ثبقس ،قبيس زي٫طي ٶيبظي ثٻ اٶساظٺ ٪يطي ٶجبقس.
زٲبي َجيٗي ضٸظ  21زضػٻ ؾبٶشي٫طاز

ذهٹنيبر ٞيعي٧ي سٹٮٹئٵ
ٶُ٣ٻ اقشٗب٬

 4زضػٻ ؾبٶشي٫طاز

ثبالسط اظ ٶُ٣ٻ اقشٗب٬

ثٯٻ

ٸظٴ ٲٹٮ٧ٹٮي

92

ثبالسط اظ 29

ثٯٻ

LEL

"1/1

ثعض٪شط يب ٲؿبٸي

ثٯٻ

UEL

"7/1

ثعض٪شط يب ٲؿبٸي

ٶبٲٗٯٹٰ

IDLH

50PPM

Est.PPM

11/000 PPM

سيستن َّادّي
ي ٥ټٹازټي ٲؤطط ٸ ثٻ ٲٹ ٕ٢زض ًٞبي ٲحهٹض اٲ٧بٴ ظٶسٺ ٲبٶي ٲهسٸٰ ضا اٞعايف زازٺ ٸ اٲ٧بٴ ٶؼبر ٶؼبس٫طټب ضا زض
ٲٹاٗ٢ي ٦ٻ زؾش٫بٺ ا٦ؿيػٴ آٶٽب اظ ٦بض ٲياٞشس ٞطاټٱ ٲيٶٳبيس.
ْطٞيز يٞ ٥ٵ ثط حؿت ٲشط ٲٗ٧ت ثط ز٢ي٣ٻ ،ثطاثط اؾز ثب حؼٱ ټٹايي ٦ٻ زض ايٵ ٲسر سٹؾٍ آٴ ػبثؼب ٲيقٹز.
يه في َّادّي ثب پَضص هحبفؼ
 ٲٹ٣ٞيز ي ٥ؾيؿشٱ ټٹازټي ،زض سرٯيٻ ٸ سٗٹيى ټٹاي زاذ٭ ًٞبي ٲحهٹض ثب حسا٢٭ ظٲبٴ ٲٳ٧ٵ اؾز.
ٞٵ ثبيس ثُٹض ٦بٲ٭ ٸ ثهٹضسي ايٳٵ ثط ضٸي ظٲيٵ ٢طاض ٪يطز.
ٞ ٵ ثبيس زض ٲحٯي ٢طاض ٪يطز ٦ٻ ثيكشطيٵ ٦بضآيي ضا زاقشٻ ٸ ثٻ ٲح٭ زض٪يطي سب حس ٲٳ٧ٵ ٶعزي ٥ثٹزٺ ،ٸٮي ذبضع
اظ ًٞبي آٮٹزٺ ثبقس.
ايٵ ٶٹٔ ٞٵ ٢بثٯيز ٲ٧ف ٸ زٲف ټٹا ضا ثب ػبثؼبيي ٲح٭ اسهب ٬ثٻ ٮٹٮٻ ذطَٹٲي زاضز .ق٧٭ ظيط يٞ ٥ٵ ٲ٧ٷسٺ ثب ٮٹٮٻ
 16ايٷچي ضا ٶكبٴ ٲيزټس .ي ٥ٲجس٦ ٬بټٷسٺ ػطيبٴ $اظ ٶٹٔ ٶطٰ #ثطاي ٲ٧ف ټٹا ٲٷبؾت ٶيؿز.
 ثي ًْبيت دلت وٌيذ:
ټٷ٫بٲي ٦ٻ ًٞبي ٲحهٹض ثب ٪بظټبي ٢بث٭ اقشٗب ٬اقجبٔ اؾز ،ثب اٞعايف ټٹاي ٶبقي اظ سٽٹيٻ ،اؾشٗساز احشطا ٠دصيطي
ٲحيٍ اٞعايف ٲييبثس.
تَْيِ فضبّبي هحصَر
ثٽشطيٵ ضاٺ ثطاي سأٲيٵ ا٦ؿيػٴ سبظٺ.
٦ٳشطيٵ ذُطدصيطي ضا ثطاي ايؼبز احشطا ٠دصيطي زاضز.
ٮٹٮٻ ذطَٹٲي ايبٞي ٲيسٹاٶس ثٻ ايؼبز ي ٥ػطيبٴ ٲٷبؾت ٸ ػٯٹ٪يطي اظ ثط٪كز ټٹا ثٻ زاذ٭ ٦ٳ٦ ٥ٷس.
ثٽشطيٵ ضاٺ ثطاي سٽٹيٻ ٲٹاز ٢بث٭ اقشٗب ٬يب ٪بظټبي ؾٳي اؾز .ثب ٪بظټبي آاليٷسٺ ؾٷ٫يٵ ثٽشط ٖٳ٭ ٲي٦ٷس .ثبيس اظ ٮٹٮٻ
ذُطٸٲيټبي ؾرز اؾشٟبزٺ ٦طز.
سٹػٻ ٦ٷيس ز٢ي٣ب ثب سٹػٻ ثٻ ؾج٧ي يب ؾٷ٫يٷي ٪بظټبي آاليٷسٺ ؾيؿشٱ سٽٹيٻ ضا اؾشٟبزٺ ٦ٷيس.
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فزآيٌذ اجزايي
 -1ثطاي سظجيز ٪طزٴ اظ ٦ٹالض ٪طزٴ اؾشٟبزٺ ٦ٷيس.
 -2يطا ٠آالر اٶش٣ب ٬ٲهسٸٰ ضا زض دكز ٸ ظيط ثبظٸټبي اٸ ٢طاض زټيس.
 -3ؾ٧٫ٽبي ٲحب ّٞضا ي ٥ثٻ ي ٥ثبظ ٦طزٺ ثٻ ٲهسٸٰ ثجٷسيس.
 -4ثٷسټبي ؾيٷٻ ضا ق٭ ثجٷسيس.
 -5ثٷسټبي قبٶٻ ضا ثجٷسيس.
 -6ثٷسټبي ضاٴ ضا ثجٷسيس.
 -7اػبظٺ ثسټيس ٦ٻ ٲهسٸٰ ٶٟف ث٧كس $قكٽب ضا دط ٦ٷس #ؾذؽ ثٷسټبي ؾيٷٻ ضا ٲح٧ٱ ٦ٷيس.
 -8ثٷسټبي قبٶٻ ٸ ضاٴ ضا ٲح٧ٱ ٦ٷيس.
 -9ثٷسټبي چبٶٻ ٸ ديكبٶي ضا ثجٷسيس.
٢ -10الةټبي حٳ٭ ضا ثب اؾشٟبزٺ اظ ٦بضاثيٵ ثٻ َٷبة ٶؼبر ٲشه٭ ٦ٷيس.
سِ پبيِ ًجبت
ًصت وزدى
 -1ؾٻ دبيٻ ضا اظ ٦يؿٻ حٳ٭ ذبضع ٦طزٺ ٸ ثهٹضر ٢بئٱ ٢طاض زټيس.
 -2ټط ٦ساٰ اظ دبيٻټب ضا ثبظ ٦ٷيس.
 -3دبيٻټب ضا سب ػبيي ٦ٻ ٟ٢٭ دبيٻټب چٟز قٹٶس اظ ټٱ ثبظ ٦ٷيس.
٢ -4ط٢طٺ ثبال ٦كٷسٺ ضا اظ ٦يؿٻ حٳ٭ ذبضع ٦طزٺ ٸ ضٸي دبيٻ ثجٷسيس.
 -5دبيٻټب ٦كٹيي اؾز .آٴټب ضا ثيطٸٴ ٦كيسٺ ٸ ٲيد يبٲٵ آٴټب ضا ثجٷسيس.
 -6ؾطٖز ٸيٷچ ضا ثط ضٸي حبٮز ٦ٱ ؾطٖز ٢طاض زټيس.
 -7حسٸز  2/5ٲشط اظ ٦بث٭ ضا اظ زاذ٭ ٢ط٢طٺ ثيطٸٴ ث٧كيس.
 -8ٲيدټبي يبٲٵ ٢ط٢طٺټبي ټسايز ضا ثيطٸٴ ث٧كيس.
٦ -9بث٭ ضا ضٸي ټط زٸ ٢ط٢طٺ ٢طاض زازٺ ٸ ٲيدټبي يبٲٵ ضا ٲؼسزاً ثجٷسيس.
 -10حٯ٣ٻ ٢الة ضا سب ٶعزي٧ي ظٲيٵ دبييٵ ثيبٸضيس.
 -11ثب ٦ٳ ٥زي٫طاٴ اضسٟبٔ دبيٻټب ضا سٷٓيٱ ٦طزٺ ٸ ٲيدټبي يبٲٵ دبيٻ ضا ثجٷسيس.
 -12ظٶؼيط ػٯٹ٪يطي اظ زض ضٞشٵ دبيٻټب ضا سٷٓيٱ ٸ ٶهت ٶٳبييس.
 -13ؾٻ دبيٻ ضا ضٸي زټبٶٻ ٸضٸزي ٲح٭ ٢طاض زټيس.
 -14سٳبٲي اػعاء ضا زٸثبضٺ ٦ٷشط٦ ٬ٷيس.
ًحَُ استفبدُ
 -1زؾشٻ چطذبٶٷسٺ ضا زض حبٮز دطؾطٖز يب ٦ٱ ؾطٖز ٢طاض زټيس.
 -2ثطاي ثبال ثطزٴ ،زؾشٻ چطذبٶٷسٺ ضا ثٻ ػٽشي ٦ٻ حط٦ز ٲي٦ٷس ثچطذبٶيس.
 -3ػٽز دبييٵ زازٴ ،زؾشٻ چطذبٶٷسٺ ضا ٦ٳي ثبال آٸضزٺ ٸ ټٳعٲبٴ يبٲٵ سطٲع ضا ثٻ ؾٳز دبييٵ ٞكبض زټيس.
٦ -4بث٭ سب ظٲبٶي ٦ٻ يبٲٵ سطٲع دبييٵ ثبقس ثٻ دبييٵ ٲيضٸز.
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ا٪ط ؾٻ دبيٻ ٶؼبر ثهٹضر نحيح اؾشٟبزٺ ٶكٹز ،ٲٳ٧ٵ اؾز ٦غ قسٺ ٸ ؾطٶ٫ٹٴ قٹز.
 ټيچ ٶيطٸي ا٣ٞي ثٻ ؾٻ دبيٻ اٖٳب ٬ٶ٧ٷيس.
 ټٳٹاضٺ اظ يَ ٥ٷبة حٳبيز ػسا٪بٶٻ ٦ٻ زض اضسٟبٔ دبييٵ ٢طاض زاقشٻ ثبقس اؾشٟبزٺ ٦ٷيس.
 ټط٪ع ثٻ دبيٻټب ٞكبض ػبٶجي ٸاضز ٶ٧ٷيس.
 ټٳٹاضٺ اظ يَ ٥ٷبة حٳبيز ػسا٪بٶٻ ٦ٻ زض اضسٟبٔ دبييٵ سطي ٢طاض زاقشٻ ثبقس اؾشٟبزٺ ٦ٷيس.
سيستن پبييي دٌّذُ
ؾيؿشٱ دبييٵ زټٷسٺ ثٻ ق٧ٯي َطاحي ٲي قٹز ٦ٻ اٲ٧بٴ سٛييط ػٽز ثٻ ؾيؿشٱ ثبال زټٷسٺ ٸ ثبٮٗ٧ؽ ،زض ٦ٹسبټشطيٵ
ظٲبٴ ٲٳ٧ٵ ٲيؿط ثبقس .اؾشٟبزٺ اظ ؾيؿشٱ ٢ط٢طٺ ٲط٦ت٦ ،بضآيي ٸ ؾطٖز ٖٳ٭ ذٹثي ضا ٞطاټٱ ٲيٶٳبيس.
َ ٷبة ػسا٪بٶٻ حٳبيز زض سهٹيط ٶٳبيبٴ ٶيؿز.
سيستن ثبال وطٌذُ
ثب ٶهت ي ٥ؾز سؿٳٻ ض٦ب ة ٸ يٹٲبض ثط ضٸي ؾيؿشٱ ،ػٽز حط٦ز ثٻ ؾطٖز سٛييط ٦طزٺ ٸ ؾيؿشٱ ثبال ٦كٷسٺ ٗٞب٬
ٲيقٹز.
َ ٷبة ػسا٪بٶٻ حٳبيز زض سهٹيط ٶٳبيبٴ ٶيؿز.
زٸ ٦بضاثيٵ ،ي ٥سؿٳٻ ض٦بة ،يَ ٥ٷبثچٻ يبٲٵ ٸ ي ٥يٹٲبض ،ثٗٷٹاٴ ؾز ثبال ثطٶسٺ ټٳٹاضٺ ضٸي ؾيٷٻ نٷسٮي ٶؼبس٫ط
آٸيرشٻ ثبقس .زض ټط ٮحٓٻ ،ٲٳ٧ٵ اؾز ٶهت ؾيؿشٱ ٸ ثبال ٦كيسٴ ؾٹغٺ ٶيبظ ثبقس.
وبرگبُّبي ًجبت هزوت
ثزاي ايوٌي ٍ سزفت فول ثيطتز ،اس دٍ سيستن پبييي دٌّذُ ٍ ثبال وطٌذُ ثغَر ّوشهبى استفبدُ وٌيذ.
دستَرالقول فزهبًذّي
هزحلِ  -1ارسيبثي
 اضظيبثي اٸٮيٻ
 قٹاټس ٢بث٭ اَٳيٷبٴ يب قرم شيهالح
 قٷبؾبيي ٞٹضي ذُطار
 سٗييٵ ٲح٭ ،سٗساز ٸ ٸيٗيز ٲهسٸٲيٵ
 ٶؼبر يب ضؾيس٪ي دعق٧ي
 اضظيبثي طبٶٹيٻ
 ضيعـ سطاٶكٻ

 ثٯٻ  ذيط

 اؾش٣طاض اٞطاز ٸ سؼٽيعار ٲٷبؾت زض ٲح٭ حبزطٻ
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 اؾش٣طاض سؼٽيعار سٽٹيٻ ،قٳٕ ظٶي ٸ ؾيؿشٱ ثبظيبثي ٲهسٸٲيٵ
هزحلِ  -2فوليبت لجل اس ٍرٍد
 ايٳٵ ؾبظي ٲحيٍ اَطاٜ
٦ ٷشط ٬ضٞز ٸ آٲس
٦ ٷشط ٬اظزحبٰ ٲطزٰ
 ذبٲٹـ ٦طزٴ سؼٽيعار ؾٷ٫يٵ
 ػساؾبظي ٸ س٧ٟي ٥ٶٹاحي زا٘٪ ،طٰ ٸ ؾطز

1

 ايٳٵ ؾبظي ٲحيٍ ٖٳٯيبر
 ثطدبيي ٲح٭ ٦ٷشط ٬ٸ ٞطٲبٶسټي
 ٲٽبض ذُطار٪ :بظ ،ثط ٠ٸ زي٫ط سأؾيؿبر
 سرٯيٻ سطاٶكٻ اظ آة
٦ ٷشط ٬ټٹاي زاذ٭ سطاٶكٻ
 سٽٹيٻ
هزحلِ  -3فوليبت ًجبت
 ايٳٵ ؾبظي ٮجٻټبي سطاٶكٻ
 ثطضؾي ذب٦طيع ٦ٷبضٺټب
 ٶعزي ٥قسٴ اظ زٸ اٶشٽبي سطاٶكٻ
٢ طاض زازٴ دسټبي ٲحب ّٞزض ٮجٻټبي سطاٶكٻ
٢ طاض زازٴ دسټبي ٲحب ّٞزض ٮجٻټبي سطاٶكٻ
 ايٳٵ ؾبظي سطاٶكٻ
 اؾش٣طاض ٶطزثبٴټبي ٸضٸزي ٸ ذطٸػي زض ټط  15ٲشط
 سظجيز سطاٶكٻ :قيت زاض ٦طزٴ ،ٶهت ػ٥ټبي ټيسضٸٮي ،٥اٮٹاض ٸ زي٫ط ٲٹاضز
 ثٹػٹز آٸضزٴ ًٞبي اٲٵ
 ػبثؼب ٦طزٴ ٶربٮٻ٪ :ؿشطـ ٲٷُ٣ٻ اٲٵ
 اضظيبثي ٲهسٸٲيٵ
 سظجيز دعق٧ي ٲهسٸٰ زض سطاٶكٻ
 سظجيز ٞيعي٧ي ٲهسٸٰ
 ثبظيبثي /ضټبؾبظي ٲهسٸٰ
 اٶش٣ب ٬ثٻ ثرف زضٲبٶي
هزحلِ  -4پبيبى فوليبت
٪ عاضـ ٖٳٯ٧طز ٶٟطار
1

واحيه داغ :پرخطر ،واحيه گرم :خطرواك ،واحيه سرد :ايمه
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 ػٳٕ آٸضي اثعاضآالر ٸ سؼٽيعار
 ػٳٕ آٸضي ؾيؿشٱ ٲحب ّٞثٻ ٖ٧ؽ سطسيجي ٦ٻ اٶؼبٰ ٪طٞشٻ اؾز
 ايٳٵ ؾبظي ٲح٭ حبزطٻ
 ػٯؿٻ ػٳٕ ثٷسي ثٗس اظ ٖٳٯيبر
حذالل تجْيشات گزٍّي
 3سيٱ سرههي ٶؼبر
ي ٥ذٹزضٸ دكشيجبٶي
ي ٥ذٹزضٸ سؼٽيعار
حذالل تجْيشات تيوي:
 10نٟحٻ حبئ٭ ثطاي ٢طاض٪يطي ثيٵ زيٹاضٺټب سطاٶكٻ ٸ ػ٥ټب
ٖ 20سز ػ ٥ديچي ؾشٹٶي
 4ٲؼٳٹٖٻ اثعاض ٶؼبضي
 4زؾش٫بٺ ٶطزثبٴ
ٖ 16سز نٟحٻ  5×250×250ؾبٶشي ٲشطي
ٶجكيټبي ٶ٫ٽساضٶسٺ اٮٹاض
قٳٗ ٥ټيسضٸٮي٧ي
دٳخ ټيسضٸٮي ٥زؾشي
اضٺ ٲٹسٹضي
ٖ 8سز اٮٹاض  10×10×150ؾبٶشي ٲشطي
ٖ 10سز اٮٹاض ثشٵ ضيعي
ضٶٞ ٩ؿٟطي ػٽز ٖالٲز ٪صاضي
سؼٽيعار سٽٹيٻ
٪بظؾٷغ
سؼٽيعار سظجيز ٲهسٸٰ
ٖ 2سز ثي٭ سبقٹ
ٖ 2سز ثي٭ ٲطثٕ ق٧٭
ٖ 2سز ثي٭ ٮجٻ ٪طز
ٖ 4سز زٮٹ  20ٮيشطي
 10ضقشٻ َٷبة چبٺ  5ٲشطي
ٖ 2سز ٦غ ثي٭ ثبٚجبٶي
 1حٯ٣ٻ ٶٹاض ذُط
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تجْيشات اًفزادي
هزسثٌذي هحَعِ حبدثِ
تزاًطِ ٍ همزرات OSHA


سطاٶكٻټبي ثب ٖٳ 120 ١ؾبٶشي ٲشط يب ثيكشط ثبيس زض ټط  750ؾبٶشي ٲشط ثطاي ټط ٦بض٪ط يب اٲساز٪ط ي ٥ذطٸػي
زاقشٻ ثبقٷس.



سطاٶكٻټبيي ثب ذُطار سٷٟؿي يب ٲؿشٗس ذُطار سٷٟؿي ٦ٻ ٖٳ ١آٶٽب  120ؾبٶشي ٲشط يب ثيكشط اؾز ثبيس ٢ج٭ اظ
ٸضٸز ٶٟطار ٦ٷشط ٬قٹٶس.



سطاٶكٻټبي ثب ٖٳ 150 ١ؾبٶشي ٲشط يب ثيكشط ثبيس ػٽز ػٯٹ٪يطي اظ ٞطٸ ضيرشٵ زيٹاضٺټب حٟبِ ثٷسي قٹٶس.



ثطاي ح ّٟايٳٷي ٶؼبس٫طټب ،ؾيؿشٱ حٟبِ ثٷسي ثبيس اظ ثبال ثٻ ؾٳز دبييٵ ثطدب قٹز ٸ ټٷ٫بٰ ػٳٕ ٦طزٴ آٴ ٶيع
ثبيس اظ دبييٵ ثٻ ثبال ثبظ قٹز.

زض ټٷ٫بٰ ٖٳٯيبر سٳبٰ ذب ٤ٲٹػٹز زض سطاٶكٻ ثبيس اظ ٶٹٔ ” “Cزض ٶٓط ٪طٞشٻ قٹز ٸ ؾيؿشٱ ٲحب ّٞٸ سٳطيٷبر ٶيع ثبيس
ثط اؾبؼ آٴ َطاحي قٹز.
ؾيؿشٱ قٳٕ ٦ٹثي ٦ٻ زض ايٵ ضاټٷٳب ٲظب ٬ظزٺ قسٺ ،ثٹؾيٯٻ ي ٥ٲٽٷسؼ حطٞٻاي َطاحي قسٺ اؾز.
خغزات
ثخبعز ثسپبريذ:


ٸظٴ ذب ٤س٣طيجبً  100دٹٶس ثط ٞٹر ٲٗ٧ت يب ٦ 1600يٯٹ٪طٰ ثط ٲشط ٲٗ٧ت اؾز.



ا٪ط ي ٥ضيعـ اٸٮيٻ اسٟب ٠ثيٟشس ،ضيعـ طبٶٹيٻ احشٳبالً ثعض٪شط اؾز.



احشٳب ٬ثٻ ٸ٢ٹٔ ديٹؾشٵ ذُطار سٷٟؿي زض سطاٶكٻ ٸػٹز زاضز.



ٖٷبنط ؾبظٺاي ٶ٫ٽساضٶسٺ حٟبِ ثبيس ثب ٲٽبضثٷسټب زض ػبي ذٹز س٣ٹيز قٹٶس.

 ټط٪ع ثٻ زاذ٭ سطاٶكٻټبيي ٦ٻ ٲٽبض ٶكسٺاٶس ٸاضز ٶكٹيس!
سيستن ّيذرٍليه ضوقهّبي سزيـ
زضػٻ ٞكبضٞ :كبض زاذٯي قٳٕ زض ٲٷُ٣ٻ ؾجع ثيٵ  750-1500psiٲيثبقس.
قيط سرٯيٻ:
ټٷ٫بٰ ٦بض زض ٲٹٗ٢يز ثؿشٻ اؾز ٲ٫ط ايٷ٧ٻ ػٽز ثطزاقشٵ قٳٗ٥ټب ثرٹاټيٱ ٞكبض زاذ٭ ػ٧ٽب ضا ٦ٱ ٦ٷيٱ.
ٞ كبض سٳبٲي قٳٗ٥ټب زض يٞ ٥كبض طبثز زاذ٭ ٲٷُ٣ٻ ؾجع ٢طاض ٪يطز.
ًصت ضوقهّبي سزيـ
 -1دٽٷب ٸ ٖٳ ١سطاٶكٻ ضا اٶساظٺ ٪يطي ٸ ؾذؽ قٳٗ ٥ٲٷبؾت ضا اٶشربة ٦ٷيس.
 -2زٸ نٟحٻ حبئ٭ ضا زض ٲح٭ټبي سٗييٵ قسٺ دبييٵ ثطزٺ ٸ ٶ٫ٻ زاضيس.
 -3قٯٷٞ ٩كبض ٢ٹي ٲرعٴ دٳخ ضا ثٻ ٸضٸزي ٞٹ٢بٶي ػ ٥ٲشه٭ ٦ٷيس.
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 -4قيط سرٯيٻ ٲرعٴ دٳخ ضا زض ٸيٗيز ثؿشٻ ٢طاض زټيس.
 -5زؾشٻ  Tق٧٭ ضا ثٻ ٢ؿٳز ٞٹ٢بٶي ضي٭ټبي ٖٳٹزي ٲشه٭ ٦ٷيس.
 -6ضي٭ ٖٳٹزي زي٫ط ضا ثٻ زؾز ٪طٞشٻ ٸ ٲؼٳٹٖٻ ضا ثٻ ؾٳز سطاٶكٻ ثجطيس.
٢ -7ؿٳز ثباليي ضي٭ ٖٳٹزي ضا ضټب ٦طزٺ ٸ قٳٗ ٥ضا زض ٲح٭ ذٹز ٢طاض زټيس.
 -8قٳٗ ٥ضا زض ٲح٭ ٲٹضز ٶٓط ٶ٫ٻ زاضيس ٸ دٳخ ثعٶيس سب ثٻ ٞكبض ٲٹضز ٶٓط ثطؾس$ .ٲٷُ٣ٻ ؾجع#
 -9قيط سرٯيٻ ضا ثبظ ٶ٧ٷيس.
 -10قٯٷ ٩ټيسضٸٮي ٥ٸ زؾشٻ  Tق٧٭ ضا ػسا ٦ٷيس.
ثطاي زيٹاضټبي قت زاض يب ٚيط ٲٗٳٹٮي ي ٥ػ ٥سٷٽب "قٳٕ ٶؼبر" ضا ٲيسٹاٴ اؾشٟبزٺ ٦طز.
ًصت ضوقهّبي سزيـ
ا٪ط ٞبنٯٻ ػ ٥ټيسضٸٮي٧ي دبييٷي اظ سٻ سطاٶكٻ ثيكشط اظ  120ؾبٶشي ٲشط ثبقس ،ثبيس زض ايٵ ٲح٭ اظ ػ ٥زي٫طي ٲٳبؼ
ثب ؾيؿشٱ ٢جٯي اؾشٟبزٺ ٦طز.
ػ ٥ټيسضٸٮي٧ي ثباليي ثبيس  60ؾبٶشي ٲشط سب ٮجٻ سطاٶكٻ ٞبنٯٻ زاقشٻ ثبقس.
ا٪ط  ٍ٣ٞاظ زٸ ػ ٥اؾشٟبزٺ ٪طزيسٺ اؾزٞ ،بنٯٻ زٸ ػ ٥ٶجبيس ثيكشط اظ  120ؾبٶشي ٲشط قٹز.
ًصت ضوقه چَثي
 -1ٮجٻټبي سطاٶكٻ ضا سٳيع ٦ٷيس ٸ دس ٲحب ٝ٦ ّٞضا زض ضٸي ٲح٭ ٸضٸزي ٶٟطار ٢طاض زټيس.
 -2ثٻ ٸؾيٯٻ ضٶ ٩ٲح٭ ٶهت قٳٗ٥ټب ضا زض َٹ ٬سطاٶكٻ ٖالٲز ٪صاضي ٦ٷيس.
 -3زض اٶشٽبي سطاٶكٻ  120ؾبٶشي ٲشط ٖ٣ت سط اظ اٸٮيٵ قٳٗ٥ټب ي ٥ٶطزثبٴ ا٣ٞي ثجٷسيس.
 -4ٶطزثبٴ ذطٸػي ضا زض ايٵ ؾٹي سطاٶكٻ ٢طاض زازٺ ٸ آٶطا ثٻ ٶطزثبٴ ا٣ٞي ثجٷسيس.
 -5زض ٦ٷبضٺټبي س٣بَٕ سطاٶكٻټب ټيچ ٸ٢ز اظ قٳٗ٥ټبي ؾطيٕ اؾشٟبزٺ ٶ٧ٷيس.
 -6سرشٻټبي ثشٵ ضيعي ضا ثط ضٸي نٟحبر حبئ٭ ثجٷسيس $ٲي سٹاٶيس اظ ٢ج٭ ايٵ ٦بض ضا اٶؼبٰ زټيس#
 -7سرشٻ اظ ټط َط ٜنٟحٻ  30ؾبٶشي ٲشط ثيطٸٴ ثبقس .آٴ ضا ٲيد ٦ٹثي ٦ٷيس.
٪ -8يطٺټب ضا ٲُبث ١ق٧٭ ثط ضٸي سرشٻ ٲيد ٦ٹة ٦ٷيس.
 -9سطاٶكٻ ضا اٶساظٺ ٪يطي ٦ٷيس ٸ ثٽشطيٵ ٲح٭ ضا ثطاي ٢طاض ٪طٞشٵ آذطيٵ زؾش٫يطٺ سيط سٗييٵ ٦ٷيس $ثطاي
نٟحٻاي ٦ٻ زض دبييٵ سطاٶكٻ ٢طاض ٲي٪يطز#
ٞ -10بنٯٻ ٪يطٺټب ثطاي سطاٶكٻټبيي ٦ٻ ٦ٳشط اظ  240ؾبٶشي ٲشط ٖٳ ١زاضٶس ٶجبيس ثيكشط اظ  90ؾبٶشي ٲشط ثبقس.
َ -11ط ٜزي٫ط سطاٶكٻ ضا ثٻ ټٳيٵ ضٸـ ثجٷسيس ،اٲب ضٸي آٶٽب ٪يطٺ ضا ٶهت ٶ٧ٷيس.
٦ -12بض٪بٺ ٶؼبضي ضا ػٽز ثطـ ٸ ٲٹٶشبغ ُٗ٢بر ثطدب ٦ٷيس.
 -13زٸ ٶٟط نٟحبر حبئ٭ ضا زض ٮجٻ سطاٶكٻ ثٻ ز٢ز دبييٵ زازٺ ٸ زض ٲح٭ ٲٷبؾت ٢طاض زټٷس.
 -14اظ َٷبة ثؿشٻ قسٺ ثٻ دكز نٟحٻ ٲيسٹاٴ ثطاي ؾٽٹٮز زض ايٵ ٦بض اؾشٟبزٺ ٦طز.
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 -15ٸ٢شي ٦ٻ ټط زٸ نٟحٻ حبئ٭ زض ٲح٭ټبي ذٹز ٢طاض ٪طٞشٷس ،ي ٥ٶٟط اظ ٶطزثبٴ سب ٶيٳٻ اضسٟبٔ سطاٶكٻ دبييٵ
ضٞشٻ ٸ ٞبنٯٻ ايٵ زٸ نٟحٻ ضا زض آٴ ٖٳ ١اٶساظٺ ٪يطي ٦ٷس.
 -16ٶهت ٦ٷٷسٺ ،اٶساظٺ ضا اٖالٰ ٸ ثرف ثطـ ثٻ ټٳبٴ اٶساظٺ اٮٹاضټب ضا ثطـ ثعٶس.
 -17ػ٧ٽبي ديچي زض ٲح٭ ٲٹٶشبغ قسٺ ٸ زض اٶشٽب ثب ي ٥ٲيد سظجيز قٹٶس.
َ -18ٷبثي ٦ٻ اًٖبي ٲٹضة ضا ٲح٧ٱ ٲي٦ٷس ،ثطاي ٶهت ٶيع ثٻ ٖٷٹاٴ زؾش٫يطٺ ٖٳ٭ ٲي٦ٷس.
 -19ٶهت ٦ٷٷسٺ ،ػ ٥ديچي ضا زض ثبالسطيٵ زؾش٫يطٺ ٢طاض زازٺ ٸ آٴ ضا ثبظ ٦ٷس.
 -20ػٽز اَٳيٷبٴ ،ي ٥ٲيد زضاٶشٽبي ػ ٥ديچي ث٧ٹثيس سب نب ٜثب٢ي ثٳبٶس.
 -21ايٵ ٲطاح٭ ضا سب ٢طاض٪يطي سٳبٰ اًٖبي ا٣ٞي $ػ٧ٽب #زض ٲح٭ ذٹز ازاٲٻ زټيس.
 -22زض دبيبٴ اظ ٲح٧ٱ ثٹزٴ سٳبٰ ػ٥ټب اَٳيٷبٴ حبن٭ ٦ٷيس.
 -1ټٷ٫بٲي ٦ٻ ي ٥ٸاحس قٳٗ ٥ٶهت قس ،ٶطزثبٴ ضا  120ؾبٶشي ٲشط
 -2ي ٥ٸاحس قٳٗ ٥يب ػ ٥ؾطيٕ آٮٹٲيٷيٹٲي ٦ٻ ٞبنٯٻ آٴ ثب ٸاحس ثبقس اػطا ٦ٷيس.
 -3زٸ ٸاحس قٳٗ٦ ٥بٲ٭ ي ٥اسب ٥٢اٲٵ ضا ثٹػٹز ٲيآٸضز ٦ٻ اظ ټط َط 60 ٜؾبٶشي ٲشط اٲشساز زاضز.
 -4ي ٥ٸاحس قٳٗ ٥ايبٞي ٲٷُ٣ٻ اٲٵ ضا ٪ؿشطـ ٲيزټس.
 -5ٸ٢شي ٦ٻ اسب ٥٢اٲٵ ٦بٲالً سظجيز قس ،ػبثؼبيي ٶربٮٻ ٸ سظجيز ٲهسٸٰ ٲيسٹاٶس اٶؼبٰ قٹز.
 -6زض نٹضر ٶيبظ ،ٶربٮٻټب ضا سب ػبيي ٦ٻ ٲٳ٧ٵ اؾز ثهٹضر ػبٶجي حط٦ز زټيس ٸ ؾذؽ ثٹؾيٯٻ ؾُ٭ ثُٹض
ٖٳٹزي سرٯيٻ ٦ٷيس.
 -7اظ سٗسازي ؾُ٭ اؾشٟبزٺ ٦ٷيس ٸ  ٍ٣ٞٶه ٝؾُ٭ ضا دط ٦ٷيس.
 -8ثطاي ضؾيس٪ي ثٻ ػطاحبر قسيس ٸ آؾيتټبي يطثٻاي ٲهسٸٰ آٲبزٺ ثبقيس.
 -9ثٗٷٹاٴ اٸٮيٵ ٢سٰ ضٸي ػبثؼبيي ٲهسٸٰ سٳط٦ع ٦ٷيس ٸ ؾذؽ زضٲبٴ.
 ټٳٹاضٺ ثبيس آٲبز٪ي اػطاي قٳٗ ٥ظٶي زض ؾُٹح ٶبٲشٗبض ٜٸ ٪ٹزا٬ټبي ٖٳي ١ضا زاقشٻ ثبقيس.
سيستن تيز افمي
ؾيؿشٱ سيط ا٣ٞي ثطاي ٲٽبض ٦طزٴ ٲح٭ س٣بَٕ سطاٶكٻټب ٸ زي٫ط ٲك٧الر ٲ٧بٶي قٳٗ٥ټب ثٻ ٦بضثطزٺ ٲيقٹز $ق٧٭
نٟحٻ ثٗس.#
٦ -1ٯيٻ ا٢ساٲبر ايٳٵ ؾبظي سطاٶكٻ ػٽز سظجيز زيٹاضٺټب ثطاي ٸضٸز ٶؼبس٫طټب ضا اٶؼبٰ زټيس.
 -2زض سٳبٲي زيٹاضٺټبي س٣بَٕ ،ثب اػطاي قٳٗ ٥اسب ٥٢اٲٵ ثٹػٹز آٸضيس.
ٞ -3بنٯٻ ثيٵ زٸ اسب ٥٢اٲٵ ضا اٶساظٺ ث٫يطيس$ .ٶجبيس اظ  180ؾبٶشي ٲشط سؼبٸظ ٦ٷس#
 -4قٳٗ٥ټبي ؾيؿشٱ سيط ا٣ٞي ثبيس ػسا٪بٶٻ اػطا قٹز.
َ -5ٷبة ضا ثٻ زٸ اٶشٽبي سيط ا٣ٞي ثجٷسيس ٸ سيط ضا سب ٢طاض٪يطي ثط ضٸي قٳٗ٥ټبي ٲٹضز ٶٓط دبييٵ زټيس.
 -6سيط ا٣ٞي ثبال ضا زض  45ؾبٶشي ٲشطي ٮجٻ سطاٶكٻ ٢طاض زټيس.
 -7سيط ا٣ٞي زٸٰ ضا زض  90ؾبٶشي ٲشطي سيط اٸٮي ٢طاض زټيس.
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ٞ -8بنٯٻ ثيٵ سيط ا٣ٞي ٸ ؾُح ٖٳٹزي ٲ٣بث٭ آٶطا اٶساظٺ ٪يطي ٦ٷيس.
 -9ي ٥نٟحٻ حبئ٭ ضا زض ٲح٭ ثيٵ زٸ سيط ا٣ٞي ٢طاض زټيس.
 -10ايٵ ؾيؿشٱ ثطاي سطاٶكٻټبي ي ثب ٖٳ 240 ١سب  300ؾبٶشي ٲشط ٲٷبؾت ٲيثبقس .سطاٶكٻټبي ٖٳي ١سط ثٻ
سيطټبي ثعض٪شطي ٶيبظ زاضٶس .سب ٖٳ 330 ١ؾبٶشي ٲشطيٞ ،بنٯٻ ثيٵ سيطټب ټٳبٴ  90ؾبٶشي ٲشط اؾز ،اظ ٖٳ١
 330سب  450ؾبٶشي ٲشطي ثبيس  60ؾبٶشي ٲشط ٞبنٯٻ زض ٶٓط ٪طٞز.
 -11ا٪ط سطاقٻ ثطاي اؾشٟبزٺ اظ ػ٧ٽبي ديچي ذيٯي ٦ٱ ٖطو ثبقس اظ ٪ٹٺ اؾشٟبزٺ ٦ٷيس.
 ػٳٕ قسٴ آة زض سطاٶكٻټب ٦بٲالً ٚيط ايٳٵ اؾز٢ .ج٭ اظ قٳٕ ظٶي ثبيس آة ٦بٲالً سرٯيٻ قٹز.
سيستن تيز افمي
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فصل چهارم

نجات در آوار
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دستَرالقول فزهبًذّي
هزحلِ  :1ارسيبثي
 اضظيبثي اٸٮيٻ
 ػٳٕ آٸضي اَالٖبر ٲحيُي ٸ قٽٹز حبيط زض نحٷٻ
 سٗييٵ ٲح٭ ،سٗساز ٸ ٸيٗيز ٲهسٸٲيٵ
 سٗييٵ ٲح٭ ٸ سٗساز ؾبذشٳبٶٽبي سرطيت قسٺ
 سٗييٵ ضٸـ ٶؼبر يب ضٸـ احيبء ٲهسٸٲيٵ
 اضظيبثي طبٶٹيٻ
 سٗيٷي ٦بضثطي ٲح٭ $سؼبضي ،ذسٲبسي ،اٲب٦ٵ ٖٳٹٲي ٸ #...
 سٗييٵ ٶٹٔ ؾبظٺ ؾبذشٳبٴ
 ثطضؾي ذُطار $سرطيت طبٶٹيٻ٪ ،بظ ،ثط#٠
 ثطضؾي ٶيبظ ثٻ ٶيطٸټبي ثيكشط $سيٱټبي ػؿشؼٹ ،ٶؼبس٫طټب ،ٲٽٷسؾيٵ ضاٺ ٸ ؾبذشٳبٴ ،ػطاح#
 ثطضؾي ٶيبظ ثٻ سؼٽيعار ثيكشط $ػطط٣ي٭  100سٵ ،سؼٽيعار ؾٷ٫يٵ ،سرشٻ ٸ اٮٹاض زض حؼٱ ظيبز.#
هزحلِ  :2توْيذات پيص اس ٍرٍد
 ايٳٵ ؾبظي ٲحيٍ حبزطٻ ٦$ٷشط ٬ضٞز ٸ آٲس ٸ اظزحبٰ#
 ثطدبيي ٲؿيط سطزز ٸيػٺ
 ايٳٵ ؾبظي نحٷٻ حبزطٻ $ايٳٵ ؾبظي سأؾيؿبر#
 ثطدبيي ٲ٣ط ٞطٲبٶسټي
 سٗييٵ ٲؿئٹ ٬ايٳٷي
 سحٹي٭ سؼٽيعار اٶٟطازي
 ثطدبيي ٲح٭ سطيبغ ٲهسٸٲيٵ
 ثطدبيي ٲح٭ ضؾيس٪ي ثٻ ٲهسٸٲيٵ
 زٸض ٦طزٴ سٳبٰ اٞطاز ٚيط يطٸضي اظ ٲح٭
 سٗييٵ سيٱ سطيبغ ؾبذشٳبٶي
 سٽيٻ ثطٶبٲٻټبي ٖٳٯيبسي ثطاي سيٱټبي ػؿشؼٹ ؾبذشٳبٴټب
 سٽيٻ ثطٶبٲٻټبي ٖٳٯيبسي ثطاي سيٱټبي ٶؼبر
 ثط٪عاضي ػٯؿٻ سٹػيٽي ٢ج٭ اظ ٖٳٯيبر
هزحلِ  :3فوليبت ًجبت
 ٶؼبر زض ؾُح
 اػطايي ٦طزٴ ثطٶبٲٻټبي ٖٳٯيبسي ػؿشؼٹ ٸ ٶؼبر
 ا٢ساٲبر دعق٧ي $سظجيز ٸ اٶش٣ب#٬
هزحلِ  :4پبيبى فوليبت
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٪ عاضـ ثٻ ٲؿئٹٮيٵ
 ػٳٕ آٸضي سؼٽيعار
 ثط٪عاضي ػٯؿٻ ػٳٕ ثٷسي ثٗس اظ ٖٳٯيبر
 آٸاضثطزاضي ٸ دب٦ؿبظي ٲح٭
دستَرالقول فوليبت
ارسيبثي
 ثسؾز آٸضزٴ اَالٖبر ٲ٣سٲبسي اظ ٦٭ ؾبيز
 سٗييٵ ٶٹٔ ؾبذشٳبٴټب
 ٲهبحجٻ ثب ټٳؿبي٫بٴ ٸ ٶؼبر يبٞش٫بٴ ثطاي سٗييٵ سٗساز ٲهسٸٲيٵ احشٳبٮي ٸ آذطيٵ ٶُ٣ٻ اي ٦ٻ زيسٺ قسٺ اٶس.
 ثسؾز آٸضزٴ ٶ٣كٻ ؾبذشٳبٴ يب سٽيٻ ٦طٸ٦ي ثب سٗييٵ
 ٲح٭ټبي احشٳبٮي ًٞبټبي ذبٮي ظيط آٸاض
 ثٽشطيٵ زؾشطؾيټب
 ظيطظٲيٵټب
 ػؿشؼٹ سرههي ثطاي ثطضؾي ٲؼسز ؾبذشٳبٴ ٸ قٷبؾبيي ذُطار
 اٸٮٹيز ثٷسي ؾبيز ٸ سطؾيٱ ٶٳٹزاض ٲسيطيز ضيؿ٥
 ثطضؾي ؾبظٺ
 سٗييٵ َج٣بر ٸ زؾشطؾيټبي ؾبذشٳبٴ
 سهٳيٱ ٲٷبؾت ػٽز قٳٗ ٥ظٶي
 سٽيٻ ٶ٣كٻ قٳٗ ٥ظٶي زؾشطؾيټب ٸ يب اؾشٟبزٺ اظ زؾشطؾيټبي ٲٷبؾت
 سٗييٵ ٸيٗيز ايٳٷي ًٞبټبي ٲؿٝ٣
 سب دب٦ؿبظي يب سظجيز ٦بٲ٭ ٖٷبنط ٸ اػعاء ثي طجبر زض ًٞبټبي ٲؿ ٝ٣اظ ٗٞبٮيز زض ايٵ ٲ٧بٴټب اػشٷبة ٦ٷيس.
جستجَ
 ػؿشؼٹي اٸٮيٻ
 اٶؼبٰ ٖٳٯيبر ػؿشؼٹي زيساضي
 اٶؼبٰ ٖٳٯيبر ػؿشؼٹي قٷيساضي
 ػؿشؼٹ اظ َطي ١ٲٷبٞص ايٳٵ دبيساض
 ػؿشؼٹ اظ ٸضٸزيټبي ا٣ٞي ثب احشيبٌ ظيبز
 ػؿشؼٹي سرههي
 اؾشٟبزٺ اظ ؾ٩ټبي ظٶسٺ يبة ثب ٞطؾشبزٴ آٴ ثٻ ظيط آٸاض سب ػبيي ٦ٻ ٲٳ٧ٵ اؾز
٦ ٷشط ٬ٲؼسز ثب ؾ ٩زٸٰ
 اؾشٟبزٺ اظ ظٶسٺ يبةټبي نٹسي ،زض نٹضسي ٦ٻ زض زؾشطؼ ثٹز.
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 اؾشٟبزٺ اظ زٸضثيٵټبي ػؿشؼٹ٪ط ٸ زٸضثيٵټبي حطاضسي زض ًٞبټبي ٲك٧ٹ٤
 ػؿشؼٹ اظ َطي ١زاالٴټبي سأؾيؿبسي
 اٸٮٹيز ثٷسي ٲؼسز ؾبيز ثط اؾبؼ ٲ٧بٴټبي ثب احشٳب ٬ثبالي ٸػٹز ٲهسٸٲيٵ ظٶسٺ
دستيبثي
 سيٱ ٶؼبرٖ /ٳٯيبر ٶؼبر
 قٳٗ ٥ظٶي /ثطٶبٲٻ ضيعي ػٽز سرٯيٻ ٲهسٸٰ
٪ طٸٺ ثطـ
 حسا٢٭  5ٶؼبس٫ط ٞٷي
 سٽيٻ اٮٹاض
 ثطدبيي ٦بض٪بٺ ٶؼبضي ٸ ثطـ
 سيٱ ٶؼبر
 ثيطٸٴ آٸضزٴ اثعاضټب
 ثٻ سٵ ٦طزٴ سؼٽيعار اٶٟطازي
 اٶساظٺ ٪يطي ٸ ؾٟبضـ ٲٹاز ثٻ ٪طٸٺ ثطـ
 قٳٗ ٥ظٶي اٸٮيٻ ػٽز زؾشيبثي
 ا٪ط اٲ٧بٴ زاقز قٳٗ٥ټب ضا زض ٲح٭ اٲٵ ؾط ټٱ ٦ٷيس
 ثطـټبي اٶشربثي زض ؾبظٺ ٸ ػبثؼبيي آٸاض
 ثطـټبي ٖٳٹزي ،ػؿشؼٹي ٲؼسز ٸ ٦ٷشط ٬ٲؼسز ثب ؾ٩ټبي ظٶسٺ يبة
 ٲطا٢ت ٖٷبنط ٸ اػعاء ٶبدبيساض ثبالي ؾط ذٹز ثبقيس
٦ ٷشط ٬ٲؼسز قٳٗ٥ټب دؽ اظ ثطـ ٸ ػبثؼبيي ټط ثرف اظ آٸاض
 سظجيز ٲح٭ ضؾيس٪ي ثٻ ٲهسٸٰ
تخليِ
 اؾش٣طاض س٧ٷؿيٵټبي دعق٧ي ٸ سؼٽيعار ٶؼبر زض ٲح٭ حًٹض ٲهسٸٰ
 اٶؼبٰ اضظيبثي ٲهسٸٰ ٸ سطيبغ
 اٶؼبٰ ا٢ساٲبر ٲشٷبؾت ثب ٲهسٸٲيز
 سظجيز ٞيعي٧ي ٲهسٸٰ ػٽز سرٯيٻ
 حٳ٭ ٸ سرٯيٻ ٲهسٸٰ اظ ٲح٭
تخليِ وبهل سبختوبى
 اضظيبثي ٲؼسز ٢بثٯيز ث٣بء ٲهسٸٲيٵ احشٳبٮي
 ظٲبٴ َاليي اظ زؾز ضٞشٻ
 ؾبيط ٲ٧بٴټبي احشٳبٮي ٸػٹز ٲهسٸٲيٵ زض ؾبذشٳبٴ
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 زؾشٹض سرٯيٻ ٦٭ ؾبذشٳبٴ يب ثب سٹػٻ ثٻ ٲ٣شًيبر ،سب ػبيي ٦ٻ دبيساضي ؾبذشٳبٴ اػبظٺ ٲيزټس سب اَٳيٷبٴ اظ
دب٦ؿبظي ٦٭ ٲهسٸٲيٵ،ازاٲٻ ٦بض.
فالهت گذاري سبختوبىّب در يه هحذٍدُ جغزافيبيي
 -1زض نٹضر ؾبٮٱ ثٹزٴ ثطذي دال٤ټب ،قٳبضٺ دال ٤ذبٮي قٷبؾبيي ٸ ٖالٲز ٪صاضي قٹز.
 -2زض نٹضر ٣ٞساٴ دال٤ټب ،اظ ضٸي ٶ٣كٻ ٸ ثط اؾبؼ ٖالٲز ٪صاضي ٲٷُ٣ٻ ٦ٯيٻ دال٤ټب ٖالٲز ٪صاضي قٹز.
فالهت گذاري سبختوبىّب اس ًوبي ثيزًٍي


ػٷبح ثٷسي ؾبذشٳبٴټب اظ ٶٳبي ػبٶجي ضٸ ثٻ ذيبثبٴ ٸ زض ػٽز حط٦ز ٖ٣طثٻټبي ؾبٖز سٗطي ٝٲي٪طزز.

فالهت گذاري سبختوبىّب در فضبّبي داخلي


آزضؼ زټي زاذ٭ ؾبذشٳبٴ اظ ٶٳبي ػبٶجي ضٸ ثٻ ذيبثبٴ ٸ ثب س٣ؿيٱ ًٞب ثٻ چٽبض ٢ؿٳز ٸ يًٞ ٥بي ٲط٦عي
سٗطي ٝٲي٪طزز.



ًٞبټبي زاذي اظ س٣بَٕ ػٷبح  1ٸ  2ٸ زض ػٽز ٖ٣طثٻټبي ؾبٖز ثب اٮٟجبي اٶ٫ٯيؿي سٗطي ٝٲي٪طزز.

فالهت گذاري عجمبت سبختوبىّب


زض ؾبظټٽبي چٷس َج٣ٻ ،ثطاي ټط َج٣ٻ ثبيس ٦طٸ٦ي ٲؼعا سٽيٻ قٹز.



َج٣ٻ ټٳ ٝ٧ثب حط GF ٜٸ َج٣بر ثبالسط اظ  F2، F1ٸ  ...قٳبضٺ ٪صاضي ٲي٪طزز.



َج٣بر ظيطظٲيٵ اظ ثبال ثٻ دبييٵ ثٻ نٹضر  B2 ، B1ٸ  ...قٳبضٺ ٪صاضي ٲي٪طزز.

فالهت گذاري سبختوبىّب اس لحبػ ايوٌي رٍش FEMA
ارسيبثي سبختوبى ٍ خغزات هحيغي
اٲساز٪طاٴ ي ٥ٲطثٕ  60×60ؾبٶشي ٲشطي زض ٶعزي٧شطيٵ ٞبنٯٻ ثٻ ٸضٸزي يب ٲح٭ زؾشطؾي ثٻ ؾبذشٳبٴ ث٧كيس .ايٵ
ٖٳ٭ ثٗس اظ اضظيبثي ذُطار ٸ دط ٦طزٴ ٞطٰ ٲطثٹَٻ ثٻ اٶؼبٰ ٲيدصيطز .ٲطثٕ ثب اؾذطي ضٶ ٩ٶبضٶؼي ثيٵ اٲٯٯي ثٻ قطح
ظيط ضؾٱ ٪طزز:
ؾبذشٳبٴ ػٽز ٖٳٯيبر اٲساز ٸ ٶؼ بر ٶؿجشبً ايٳٵ اؾز .آؾيت زض ايٷؼب اظ ػٽز ازاٲٻ ضيعـ آٸاض اظ ذُط ٦ٳي
ثطذٹضزاض اؾز $ٲٳ٧ٵ اؾز ؾبذشٳبٴ ٦بٲالً ٸيطاٴ قسٺ ثبقس#.
آؾيت ثٻ ؾبذشٳبٴ ػسي اؾز .ثًٗي ًٞبټب ثُٹض ٶؿجي ايٳٵ ٲيثبقٷس .اٲب زي٫ط ًٞبټب قبيس ٶيبظ ثٻ قٳٗ ٥ظٶي
زاقشٻ ثبقٷس .س٣ٹيز ؾبظٺ يب حص ٜذُطار اٶؼبٰ قٹز.
ؾبذشٳبٴ ثطاي ٖٳٯيبر ٶؼبر ايٳٵ ٶيؿز ٸ ذُط ضيعـ ٶب٪ٽبٶي ٸػٹز زاضز ٖٳٯيبر ػؿشؼٹ ثب ضيؿ ٥ثبال ټٳطاٺ اؾز.
زض نٹضسي ٦ٻ ثٻ ٖٳٯيبر ٶؼبر ا٢ساٰ ٲي٦ٷيس ،ثبيس زض زاذ٭ ؾبذشٳبٴ ٲح٭ټبي اٲٵ ٸ ٲؿيطټبي سرٯيٻ ؾطيٕ ثٹػٹز
آٸضيس.
ٞٯف ٦ٷبض ٲطثٕ ػٽز ايٳٵ سطيٵ ٸضٸزي ثٻ ؾبذشٳبٴ ضا ٶكبٴ ٲيزټس.
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ٸيٗيز ٲٹاز ذُطٶب ٤زاذ٭ ؾبذشٳبٴ ضا ٶكبٴ ٲيزټسٖ .ٳٯيبر ػؿشؼٹ ٸ ٶؼبر ٲٗٳٹالً سب ثٽشط قسٴ قطايٍ ٞٹ ٠يب
حص٦ ٜبٲ٭ ٖبٲ٭ ذُطٶب ٤ٶجبيس اٶؼبٰ قٹز.
فالهت گذاري در جستجَ ٍ ًجبت رٍش FEMA
فالهت گذاري در جستجَ ٍ ًجبت رٍش INSARAG
فالهت گذاري هىبىّبي احتوبلي ٍجَد هصذٍهيي


ٲ٧بٴټبي ٲك٧ٹ ٤ثٻ ٸػٹز ٲهسٸٲيٵ زض زاذ٭ ؾبذشٳبٴټب ثب ي ٥حط V ٜثعضٖ ٨الٲز ٪صاضي ٲيقٹٶس.



سٗساز احشٳبٮي ٲهسٸٲيٵ ظٶسٺ ثب حط L ٜٸ سٗساز ٞٹر قس٪بٴ احشٳبٮي ثب حط D ٜٶكبٴ زازٺ ٲيقٹز.



زض ٲح٭ټبيي ٦ٻ ٲ٧بٴ ز٢ي ١ٲهسٸٲيٵ ٲكرم اؾز ،ثب يٞ ٥ٯف ٲ٧بٴ آٶٽب ٲكرم ٲيقٹزٞ .بنٯٻ ٲ٧بٴ ،ثبالي
ٞٯف ثٻ نٹضر ٖسزي ٲظجز ٲي٪طزز.



٦كيسٴ ذٍ ثط ضٸي  Vٶكبٴ زټٷسٺ ٸػٹز ٲهسٸٲيٵ ظٶسٺ ٸ ٞٹر قس٪بٴ زض ٲح٭ ٲيثبقس.



زض نٹضسي ٦ٻ ثب اؾشٟبزٺ اظ زؾش٫بٺټبي اٮ٧شطٸٶي٧ي ،ؾ ٩ټبي ظٶسٺ يبة ٸ يب ټط ٸؾيٯٻ زي٫ط ،ٸػٹز ٲهسٸٲيٵ زض
ظيط آٸاض ٲحطظ ٪طزيس،زٸض  Vي ٥زايطٺ ث٧كيس.
 -1زض نٹضسي ٦ٻ ٸػٹز ٲهسٸٲيٵ يب ٞٹر قس٪بٴ زض ٲح٭ ثٻ َٹض  ُٕ٢ٲحطظ ثبقس اظ ايٵ ٖالٲز اؾشٟبزٺ قٹز.
 -2زض نٹضسي ٦ٻ ٦ٯيٻ ٲهسٸٲيٵ اظ ٲح٭ سرٯيٻ قسٺ ثبقٷس ،ي ٥يطثسض ثط ضٸي ٖالٲز ث٧كيس.

آٍار ويىي ضىل


ٶٹٔ ؾبذشٳبٴ :ذكز ٸ ٪ٯي



ًٞبټبي ػبٴ دٷبٺ :ٲحسٸز



احشٳب ٬ظٶسٺ ٲبٶسٴ :دبييٵ



ذُط ضيعـ ٲؼسز آٸاض :دبييٵ



ٶٟٹش :اظ َطي ١حٟبضي يب ايؼبز سٹٶ٭ زض ظيط ؾبذشٳبٴ

آٍار  Vضىل


ٶٹٔ ؾبذشٳبٴ :زټبٶٻ ٸؾيٕ



ًٞبټبي ػبٴ دٷبٺ٦ :ٷبض زيٹاضټب



احشٳب ٬ظٶسٺ ٲبٶسٴ :ثبال



ذُط ضيعـ ٲؼسز آٸاض :ثبال



ٶٟٹش :اظ َطي ١ٲٷبٞص ٸ ٲؼبضي َجيٗي ؾبذشٳبٴ
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آٍار هبيل


ٶٹٔ ؾبذشٳبٴ :زيٹاض حٳب٬



ًٞبټبي ػبٴ دٷبٺ٦ :ٷبض زيٹاض



احشٳب ٬ظٶسٺ ٲبٶسٴ :ثبال



ذُط ضيعـ ٲؼسز آٸاض :ثبال



ٶٟٹش :اظ َطي ١ٲٷبٞص ٸ ٲؼبضي َجيٗي ؾبذشٳبٴ

آٍار لبثي ضىل


ٶٹٔ ؾبذشٳبٴ :اؾ٧ٯز ٞٯعي



ًٞبټبي ػبٴ دٷبٺ :زيٹاض زاذٯي



احشٳب ٬ظٶسٺ ٲبٶسٴ :ثبال



ذُط ضيعـ ٲؼسز آٸاض :ثبال



ٶٟٹش :اظ َطي ١ٲٷبٞص ٸ ٲؼبضي َجيٗي ؾبذشٳبٴ

آٍار چٌذ اليِ


ٶٹٔ ؾبذشٳبٴ :چٷس َج٣ٻ



ًٞبټبي ػبٴ دٷبٺ :ٲحسٸز



احشٳب ٬ظٶسٺ ٲبٶسٴ :دبييٵ



ذُط ضيعـ ٲؼسز آٸاض :ثبال



ٶٟٹش :اظ َطي ١ٲٷبٞص ٸ ٲؼبضي َجيٗي يب ظيطظٲيٵ ؾبذشٳبٴ

خغزات هزتجظ ثب آٍار سبختوبًي


ي ٥آٸاض ثعض ٨ؾبذشٳبٶي ٲيسٹاٶس َي٪ ٝؿشطزٺ اي اظ ذُطار ضا ثٻ ټٳطاٺ زاقٽز ثبقس.



زض سٳبٲي ٲح٭ټبيي ٦ٻ ٖٳٯيبر ٶؼبر اٶؼبٰ ٲي٪طزز ټٳٹاضٺ ثب ٶبدبيساضيټبيي ٲٹاػٻ ٲيقٹيس ٦ٻ سظجيز ؾبظٺ ثب
قٳٗ ٥ظٶيټبي ٲٹ٢ز ضا ٲيَٯجس.



ٲٳ٧ٵ اؾز ثب ثطـ يب ػبثؼبيي ُٗ٢بر ؾٷ٫يٵ زض٪يط قٹيس.



قبيس ثطاي ضؾيسٴ ثٻ ٲهسٸٲيٵ ٸ ذبضع ٦طزٴ آٶٽب اظ آٸاض ثٻ ظٲبٴ ثيكشطي ٶيبظ ثبقس.

خغزات
 ضيعـ طبٶٹيٻ
 ؾ٣ٹٌ اقيبء
 اػعاءؾبظٺ اي ٶبدبيساض
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 ضيعـ ٶربٮٻ
 سٳبؼ ثب ٲٹاز ذُطٶب٤
 آسف ٸ اٶٟؼبض
ٖ ٳٯيبر زض ًٞبي ٲحسٸز
٦ ٳجٹز ا٦ؿيػٴ ټٹا
 آٮٹز٪ي آة ٸ ټٹا
 ثط٪ ٠طٞش٫ي ٶبقي اظ سأؾيؿبر آؾيت زيسٺ
ٚ ط ٠قسٴ
ٚ بضس٫طټب ٸ زظزاٴ ٲؿٯح
 ٲهسٸٲيٵ ٸ ذبٶٹازٺټبي ذكٳ٫يٵ
 ػبثؼبيي ُٗ٢بر ؾٷ٫يٵ
 سٳبؼ ثب ٖٹاٲ٭ ثيٹٮٹغي ٥ذُطٶب٤
 قطايٍ ٶبٲؿبٖس ػٹي
 سٷف ٖهجي
ثزپبيي وبرگبُ ٍ فوليبت ثزش
اثشارّب

ٍؽبيف تيوي

زٸ ٦يز ٮٹاظٰ ٶؼبضي

ي ٥ٶٟط ثطـ ٦بض

ي ٥زؾش٫بٺ اضٺ ٪طزثط

زٸ ٶٟط ٦ٳ٧ي

ي ٥زؾش٫بٺ اضٺ ظٶؼيطي ثب ٲٯح٣بر

ي ٥ٶٟط حٳ٭ ٦ٷٷسٺ

ي ٥زؾش٫بٺ اضٺ چ٧كي ثب ٲٯح٣بر

ي ٥ٶٟط َطاح

ي ٥ؾطي اضٺ زؾشي ثب ٲٯح٣بر
ي ٥زؾش٫بٺ ٲٹسٹض ثط 20 ٠آٲذط
ثب حسا٢٭  60ٲشط ٦بث٭ ضاثٍ
آهبدُ سبسي وبرگبُ ثزش
 .1ي ٥سرشٻ چٷس ال  19ٲي٭ ضا ثٻ اثٗبز  120×120ؾبٶشي ٲشط ثطـ زټيس.
 .2ټكز اٮٹاض ثٻ اثٗبز  5×10×120ؾبٶشي ٲشط ضا ثطاي ظٸاض ثطـ زټيس.
 .3چٽبض اٮٹاض ثٻ اثٗبز  10×10×60ؾبٶشي ٲشط ضا ثطاي دبيٻټب ثطـ زټيس.
 .4ظٸاضټب ضا ٲُبث ١ق٧٭ ثٻ دبيٻټب ٲيد ٦ٹثي ٦ٷيس.
 .5سرشٻ چٷس ال ضا ضٸي دبيٻټب ؾٹاض ٦ٷيس.
 .6چٹةټبي قبذم ضا ٲُبث ١ق٧٭ ثب ٞٹان٭ ٲكرم ضٸي سرشٻ چٷس ال ٲيد ٦ٹثي ٦ٷيس.
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فوليبت ثزش
 .7ثرف ثطـ ثطاي ٦بض ثٻ ٲٹاز اٸٮيٻ ٶيبظ زاضز ٦ٻ ثبيس سأٲيٵ قٹز.


چٽبض ٸض ٠سرشٻ چٷس ال



 12سب  36اٮٹاض  10×10يب  15×15ؾبٶشي ٲشط َ$ٹ ٬ثب سٹػٻ ثٻ ٶٹٔ ٦بض#



 12سب  36اٮٹاض  5×15ؾبٶشي ٲشط َ$ٹ ٬ثب سٹػٻ ثٻ ٶٹٔ ٦بض#



 12سب  36اٮٹاض  5×10ؾبٶشي ٲشط َ$ٹ ٬ثب سٹػٻ ثٻ ٶٹٔ ٦بض#

 .8ٮچ٧يټب ٸ ٪ٹٺټبي ظيط ضا ؾطيٗبً آٲبزٺ ٦ٷيس.


 64ثطـ اظ نٟحبر ٮچ٧ي  3×30ؾبٶشي ٲشطي.



 24ثطـ ٪ٹٺ  10×10ؾبٶشي ٲشطي ثب َٹ 45 ٬ؾبٶشي ٲشطي.



 24ثطـ ٪ٹٺ  5×10ؾبٶشي ٲشطي ثب َٹ 45 ٬ؾبٶشي ٲشطي.

 .9ٶٟط حٳ٭ ٦ٷٷسٺ ٮيؿز ُٗ٢بر قٳٗ ٥ظٶي ضا اظ سيٱ ٶؼبر ٪طٞشٻ ،ٸ ثٻ ٦بض٪بٺ آٸضزٺ ٸ ُٗ٢بر ثطـ ذٹضزٺ ضا
ثٻ ٲح٭ ثجطز.
هيش ثزش
 چٹةټبي قبذم ضا ثٻ ٞٹان٭  60 ،45 ،30ٸ  90ؾبٶشي ٲشط ٖالٲز ٪صاضي ٦ٷيس.
ثزآٍرد ٍسى ٍ ؽزفيتّب
ؾشٹٴ چٹثي
اضسٟبٔ دبيٻ

ْطٞيز

 10×10×240ؾبٶشي ٲشط

 3/5سٵ

 10×10×300ؾبٶشي ٲشط
 10×10×360ؾبٶشي ٲشط
 15×15×240ؾبٶشي ٲشط
158×15×360ؾبٶشي ٲشط

 2سٵ
 1/5سٵ
 9سٵ
 3/3سٵ

قٳٗ ٥چٹثي
چيسٲبٴ

ْطٞيز

 2ٲؼٳٹٖٻ  10×10ؾبٶشي ٲشط

10سٵ

 3ٲؼٳٹٖٻ  10×10ؾبٶشي ٲشط

24سٵ

 2ٲؼٳٹٖٻ  15×15ؾبٶشي ٲشط

27سٵ

 3ٲؼٳٹٖٻ  15×15ؾبٶشي ٲشط

61سٵ

 اضسٟبٔ سب حسا٦ظط  3ثطاثط ٖطو ٲحسٸز قٹز.
ٮجٻټب سب  10ؾبٶشي ٲشط ثيطٸٴ ثبقس.
ضزي ٝظيطيٵ ٦بٲالً دط ثبقس.
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قٳٗ ٥ٲٷبضٺ اي
ْطٞيز

اضسٟبٔ دبيٻ

 4ؾشٹٴ  10×10سب  480ؾبٶشي ٲشط  13/5سٵ
 3ستون  15×15تا  721ساوتي متر  32ته

ؾبيط س٣ٹيز ٦ٷٷسٺټب
ْطٞيز

ٲٹاز
ػ ٥ديچي  10×10ؾبٶشي ٲشط
هر  6عدد ميخ

ضػٹٔ ثٻ ؾشٹٴټب
 67كيلوگرم كشش

ٲهبٮح ٲشساٸ٬
ٸظٴ

ٶٹٔ
ثشٵ

٦ 2400يٯٹ٪طٰ ثط ٲشط ٲٗ٧ت

آػط٦كي

٦ 2000يٯٹ٪طٰ ثط ٲشط ٲٗ٧ت
٦ 600يٯٹ٪طٰ ثط ٲشط ٲٗ٧ت

چٹة
ٞٹال 7800
ٶربٮٻ ؾبذشٳبٶي
ؾبٶشي ٲشط

٦يٯٹ٪طٰ ثط ٲشط ٲٗ٧ت
٦ 20يٯٹ٪طٰ ثط ٲشط ٲطثٕ زض ټط

اػعاءؾبظٺ اي ٲشساٸ٬
ٶٹٔ
ؾٝ٣ټبي ثشٹٶي

ٸظٴ ٸاحس ؾُح
 440سب ٦ 730يٯٹ٪طٰ ثط ٲشط ٲطثٕ

 ٝ٦ثشٵ سيطچٻ ثٯٹ٤
 440سب ٦ 730يٯٹ٪طٰ ثط ٲشط ٲطثٕ
ؾٝ٣ټبي چٹثي

 440سب ٦ 730يٯٹ٪طٰ ثط ٲشط ٲطثٕ

 50سب ٦ 100يٯٹ٪طٰ ثط ٲشط ٲطثٕ ثطاي ُٗ٢بر چٹثي يب ٞٯعي
ايبٞٻ ٦ٷيس.
٦ 50يٯٹ٪طٰ ثط ٲشط ٲطثٕ ثطاي اطبطيٻ ايبٞٻ ٦ٷيس.

ثطآٸضز ٸظٴ
ٸظٴ اقيبءثطاثط اؾز ثب َٹ ٬زض ٖطو زض اضسٟبٔ زض ٸاحس ظٲبٴ
 ثٻ ؾٳز اٖساز ثعض٪شط ٪طز ٦ٷيس.
 ذُبټب ثٻ ؾٳز ؾٷ٫يٵ سط ثٹزٴ ثبقس.
وبر ثب جه ثبدي
جبثجبيي اجسبم سٌگيي
 -1ٸظٴ ػؿٳي ٦ٻ ٲيذٹاټيس آٶطا ػبثؼب ٦ٷيس ثطآٸضز ٶٳبييس.
 -2ثٽشطيٵ ٲٹاز ضا ػٽز قٳٗ ٥ظٶي اٶشربة ٶٳبييس.
 -3ثٽشطيٵ س٧ٷي ٥ػبثؼبيي ضا اٶشربة ٦ٷيس :ػطط٣ي٭ ،ػ ٥ثبزي ،اټطٰ ٦طزٴ.
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َ -4طح ي ٥ػبثؼبيي ٲطست ضا سطسيت زټيس.
 -5ػؿٱ ضا زض حس ثؿيبض ٦ٳي ػبثؼب ٦ٷيس ٦ٻ  ٍ٣ٞقٳٗ٥ټب زض ظيط آٴ ػب ثكٹٶس.
 -6قٳٗ٥ټب ضا ضزي ٝثٻ ضزي ٝزض ظيط ػؿٱ ٲٹضز ٶٓط ٢طاض زټيس.
 -7ټط٪ع زؾز ذٹز ضا ثطاي ٢طاض زازٴ قٳٗ ٥ثٻ ظيط اػؿبٰ ٶجطيس .اظ اثعاضټبي ٶ٫ٽساضٶسٺ اؾشٟبزٺ ٦ٷيس.
فوليبت جه ثبدي
 -1قٯٷ ٩ټٹا ٸ ػ ٥ثبزي ضا ثٻ ؾيؿشٱ ٦ٷشط ٬ٲشه٭ ٦ٷيس.
ٞ -2كبض زؾش٫بٺ ضا ضٸي  120 PSIسٷٓيٱ ٦ٷيس.
 -3ػ ٥ثبزي ضا ضٸي ي ٥ؾُح ؾرز ظيط ػؿٱ ٢طاض زټيس.
٢ -4ؿٳز ثباليي ػ ٥ثبزي ضا اظ ٶ٣بٌ سيع ضٸي ػؿٱ ٲحبٓٞز ٦ٷيس.
 -5قيط ټٹا ضا ثؿٳز ػ ٥ثبزي ثبظ ٸ ػؿٱ ضا ثٻ آټؿش٫ي ٸ ثب ز٢ز ػبثؼب ٦ٷيس.
 -6ٲطا٢ت ٞكبض زؾش٫بٺ ٸ ٖسٰ سٗبز ٬ػؿٱ ثبقيس.
 -7ظيط ػؿٱ ي ٥ضزي ٝقٳٗ٢ ٥طاض زټيس.
 -8ثبز ػ ٥ثبزي ضا ذبٮي ٦طزٺ ،ظيط آٶطا ثبال آٸضزٺ ٸ زٸثبضٺ ايٵ ٖٳ٭ ضا س٧طاض ٦ٷيس.
گيزُّبي چفت وٌٌذُ
 2700ويلَگزم ؽزفيت تب ثلٌذاي  3هتز
 -1اضسٟبٔ ضا اٶساظٺ ٪يطي ٦ٷيس.
 -2ټط قٳٗ ٥ؾشٹٶي ثبيس سب ؾٻ چٽبضٰ اضسٟبٔ َٹ ٬زاقشٻ ثبقس.
 -3زٸ ٪يطٺ چٟز ٦ٷٷسٺ ضا ضٸي ؾشٹٴ دبييٷي ٢طاض زازٺ ٸ ٲيد ٦ٹثي ٦ٷيس.
 -4ؾشٹٴ ثباليي ضا زاذ٭ ٪يطٺټبي چٟز قٹٶسٺ ٢طاض زټيس.
٪ -5يطٺټب ضا ثب زؾز ٲح٧ٱ ٦ٷيس.
 -6ػ ٥ٲرهٹل ضا زض دبييٵ ٪طٺ ٢طاض زازٺ ٸ زٶساٶٻ ٞٯعي آٴ ضا ثٻ اٶشٽبي ثباليي ٲشه٭ ٦ٷيس.
 -7ػ٪،٥يطٺ ضا ٲح٧ٱ ٲي٦ٷس.
٪ -8يطٺټب ضا ثب يطثبر چ٧ف ػب ٦ٷيس.
 -9ثٻ ثبالي ټط ٪يطٺ ي ٥ٲيد ث٧ٹثيس.
 -10ټٳٹاضٺ ي ٥نٟحٻ چٹثي زض ثبال ٸ ي٧ي زض دبييٵ ؾشٹٴ ٢طاض زټيس.
ستَىّبي چَثي
 -1اضسٟبٔ ٦بض ضا اٶساظٺ ث٫يطيس.
 -2سيطټبي حبئ٭ ثبالئي ٸ دبييٷي ثبيس ثب ؾشٹٴټب ټٱ ُ٢ط ثبقٷس.
 -3ثٻ اٶساظٺ ُ٢ط سيط ثباليي اظ ؾشٹٴټب ٦ؿط ٦ٷيس.
 -4ثٻ اٶساظٺ ُ٢ط دبييٷي ٶيع اظ ؾشٹٴټب ٦ؿط ٦ٷيس.
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 -5ثٻ اٶساظٺ  7/5ؾبٶز ثطاي ٪ٹٺ ٦ 10×10ؿط ٦ٷيس.
 -6ثٻ اٶساظٺ  3/5ؾبٶز ثطاي ٪ٹٺ ٦ 5×10ؿط ٦ٷيس.
 -7اٶساظٺټبي ثطـ ضا ثٻ ٶٟط حٳ٭ ٦ٷٷسٺ ثسټيس.
 -8سيط حبئ٭ ثباليي ضا ثٻ ټٳطاٺ نٟحبر ٮچ٧ي ثٻ ؾشٹٴټب ٲيد ٦ٹثي ٦ٷيس.
 -9نٟحبر ٮچ٧ي ضا ثٻ سيط حبئ٭ دبييٷي ٲيد ٦ٹثي ٦ٷيس.
 -10ؾشٹٴټب ضا زض ٲح٭ ٲٹضز ٶٓط ثطدب ٦طزٺ ٸ ٪ٹٺټب ضا ٲح٧ٱ ث٧ٹثيس.
 -11ي ٥ٲيد ثط ضٸي ټط ي ٥اظ نٟحبر ٮچ٧ي ث٧ٹثيس ،ثُٹضي٧ٻ اظ زاذ٭ ؾشٹٴټب ٖجٹض ٦ٷس.
 -12ثطاي سظجيز ثيكشط ،ي٧ي اظ ٪ٹٺټبي ټط ؾشٹٴ ضا ٶيع ٲيد ٦ٹثي ٦ٷيس.
ضوقهّبي هٌبرُ اي
 -1زٸ ؾشٹٴ چٹثي ٦ٻ ٞبنٯٻ ثيٵ آٶٽب اظ ټٳسي٫ط حسا٦ظط  120ؾبٶشي ٲشط ثبقس ضا ثطدب ٦ٷيس.
 -2ټٳٻ ٪ٹٺټب ضا ٲح٧ٱ ٦ٷيس.
 -3اسهبالر ٲٹضز ٶيبظ ا٣ٞي ثب ٲ 5×15 ُٕ٣ٸ ٲٹضة  5×10ضا اٶساظٺ ٪يطي ٦ٷيس.
 -4ٮيؿز ثطـ ضا ثٻ ٶٟط حٳ٭ ٦ٷٷسٺ ثسټيس.
 -5اسهبالر ضا ٲُبث ١ق٧٭ ٲيد ٦ٹثي ٦ٷيس.
 -6ثٽشط اؾز اظ ٲيد ٦ٹةټبي ثبزي يب ٞٷطي اؾشٟبزٺ ٦ٷيس.
 -7ا٪ط ٲٳ٧ٵ ثٹز٪ ،ٹٺټب ٸ ٲيدټب ضا زٸثبضٺ ٲح٧ٱ ٦ٷيس.
ضوقه هحبفؼ چْبرچَة در
 -1زټبٶٻ ضا اٶساظٺ ٪يطي ٦ٷيس.
 -2اظ َٹ ٬ؾشٹٴټب  21ؾبٶشي ٲشط ٦ؿط ٦ٷيس.
 -3اظ َٹ ٬سيطټبي حبئ٭  3ؾبٶشي ٲشط ٦ؿط ٦ٷيس.
 -4اظ ٪ٹٺټبي  5×10ؾبٶشي ٲشط اؾشٟبزٺ ٦ٷيس.
 -5سيط حبئ٭ دبييٷي ضا ثب ٪ٹٺ سظجيز ٦ٷيس.
 -6سيط حبئ٭ ثباليي ضا ثب ٪ٹٺ سظجيز ٦ٷيس.
 -7ؾشٹٴټب ضا ثطدب ٦طزٺ ٸ ثب ٪ٹٺ سظجيز ٦ٷيس.
٢ -8يسټبي ثبال ثب يس ي ٥ؾٹٰ ؾشٹٴټب َٹ ٬زاقشٻ ثبقٷس.
 -9ثؿزټبي ٲحب٪ ّٞٹٺټبي ؾشٹٶيټب ضا ٲيد ٦ٹثي ٦ٷيس.
 -10ٮچ٧يټب ضا ٲيد ٦ٹثي ٦ٷيس.
٢ -11يسټبي ثبال ضا ثٻ ټٳطاٺ ثؿزټبي ٶ٫ٽساضٶسٺ ٲيد ٦ٹثي ٦ٷيس.
٪ -12ٹٺټب ضا زٸثبضٺ ٲح٧ٱ ٦طزٺ ٸ ٲيد ٦ٹثي ٦ٷيس.
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ضوقه هحبفؼ پٌجزُ
 -1زټبٶٻ ضا اٶساظٺ ٪يطي ٦ٷيس.
 -2اظ ؾشٹٴټب  21ؾبٶشي ٲشط ٦ؿط ٦ٷيس.
 -3اظ سيطټبي حبئ٭  3ؾبٶشي ٲشط ٦ؿط ٦ٷيس.
 -4اظ ٪ٹٺټبي  5×10اؾشٟبزٺ ٦ٷيس.


ٞطآيٷس قٳٗ ٥ظٶي ٲبٶٷس قٳٗ٥ټبي زض ٲيثبقس.



ا٪ط ٲٳ٧ٵ ثٹز اسهبالر ٲٹضة ضا اظ ٢بة دٷؼطٺ ثعض٪شط زض ٶٓط ث٫يطيس سب ثٻ ٶ٫ٽساضي قٳٗ٦ ٥ٳ٦ ٥ٷيس.

ضوقهّبي صلت  60 ٍ 45درجِ
هحبسجِ عَل ضوقه  60 ٍ 45درجِ
 -1اضسٟبٔ  ٝ٦سب ٶُ٣ٻ اي ٦ٻ قٳٗ ٥ثب زيٹاض ثطذٹضز ٲي٦ٷس ضا اٶساظٺ ٪يطي ٶٳبييس.
ٖ -2سز ضا ثٻ ٶعزي٧شطيٵ ٖسز نحيح ثعض٪شط ثط حؿت ؾبٶشي ٲشط ٪طز ٦ٷيس.
 -3ثطاي قٳٗ 45 ٥زضػٻ ٖسز ضا زض  1/414يطة ٦ٷيس.
 -4ثطاي قٳٗ 60 ٥زضػٻ ٖسز ضا زض  1/154يطة ٦ٷيس.
 -5ثطاي َٹ ٬ٲٹضز ٶيبظ اٖساز ظيط ضا ايبٞٻ ٦ٷيس.


 5ؾبٶشي ٲشط ضا ثطاي قٳٗ 45 ٥زضػٻ ػٽز َٹ ٬ثطـ ايبٞٻ ٦ٷيس .ٲظب240×1/414;340 ٬



 7/5ؾبٶشي ٲشط ضا ثطاي قٳٗ 60 ٥زضػٻ ػٽز َٹ ٬ثطـ ايبٞٻ ٦ٷيس .ٲظب 340+5;345 ٬ٸاحس :ؾبٶشي ٲشط

ثطـ ظاٸيٻ زاض اٶشٽبي قٳٗ:٥
 -6چٽبض قبثٯٵ ٞٯعي ثطاي ثطـ زض ظاٸيٻټبي  45 ،60 ،90ٸ  30زضػٻ ټٳطاٺ زاقشٻ ثبقيس.
 -7ٲُبث ١ق٧٭ ضٸي ايالٔ ذٍ ث٧كيس ٸ ٲ٣بَٗي ٦ٻ ثبيس ثطيسٺ قٹز ضا ٖالٲش٫صاضي ٦ٷيس.
 -8زض اٶشٽبي زي٫ط ٶيع ايٵ ٦بض ضا اٶؼبٰ زټيس ،ز٢ز ٦ٷيس ػٽز ثطـ ٲٗ٧ٹؼ ثبقس.
سٹػٻ:


زض قٳٗ٥ټبي ٲبي٭  60زضػٻ ،ؾٳز زي٫ط  30زضػٻ ثطيسٺ قٹز.



زض ټط ٪ٹقٻ ،ثب اؾشٟبزٺ اظ قبثٯٵ  90زضػٻ 3 ،ؾبٶشي ٲشط ٖالٲش٫صاضي ٸ ثطـ زټيس.

هًَتبص ضوقهّبي صلت
 -9ؾٻ ًٖٹ انٯي $ؾشٹٴ ،سيط ا٣ٞي ٸ قٳٗ ٥ٲبي٭ #ضا زض ٦ٷبض ټٱ ضٸي ظٲيٵ ٢طاض زازٺ ٸ ٶ٫ٻ زاضيس.
 -10ثؿز ثباليي ضا اٶساظٺ ٦طزٺ ٸ حسا٢٭  16ٲيد ثٻ ؾشٹٴ ٲيد ٦ٹثي ٦ٷيس.
 -11قٳٗ ٥ٲبي٭ ضا زض ظيط ثؿز ٶ٫ٻ زاقشٻ ٸ نٟحٻ ٮچي ٥ثبال ضا ٲيد ٦ٹثي ٦ٷيس.
 -12سيط ا٣ٞي ضا زض ٲح٭ ذٹز ثب ؾشٹٴ  90$زضػٻ #ثٻ ټٳطاٺ ٮچ٧ي ٲيد ٦ٹثي ٦ٷيس.
 -13ٮچ٧ي ٲٽبض ضا زض ٲح٭ ذٹز ٢طاض زازٺ ٸ ثٻ سيط ا٣ٞي ٲيد ٦ٹثي ٦ٷيس.
 -14ثؿز ٲٽبض ضا اٶساظٺ ٦طزٺ ٸ ثط ضٸي سيط ا٣ٞي ٲيد ٦ٹثي ٦ٷيس.
٢ -15يس ٶ٫ٽساضٶسٺ ضا ثط ضٸي قٳٗ ٥ٲبي٭ ٸ نٟحٻ ٮچ٧ي دبييٵ ٲيد ٦ٹثي ٦ٷيس.
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 -16ٲؼٳٹٖٻ ضا ثط٪طزاٶسٺ ٸ ؾٳز زي٫ط آٴ ضا ٶيع ثٻ ټٳيٵ ق٧٭ ٲيد ٦ٹثي ٦ٷيس.
 -17زض دكز قٳٗ ٥ٲبي٭ ي٪ ٥ٹٺ ٦ 10×10ٹثيسٺ ٸ ثب ٲيد قٳٗ ٥ضا ثٻ ٮچ٧ي ٲٽبض ٲيد ٦ٹة ٦ٷيس.
 -18ٲؼٳٹٖٻ ضا زض ٲح٭ ذٹز زض ٲ٣بث٭ زيٹاض ٢طاض زازٺ ٸ  ٍ٣ٞثٻ اٶساظٺ اي ٦ٻ زض ػبي ذٹز ثٳبٶس ،ٲح٧ٱ ٦ٷيس.
 -19ٲؼٳٹٖٻټبي زي٫ط ضا ٶيع ثب حسا٦ظط ٞبنٯٻ  240ؾبٶشي ٲشط زض ٲح٭ ذٹز ٢طاض زټيس.
 -20ي ٥سيط ا٣ٞي ضا ثٗٷٹاٴ ٪ٹٺ زض دكز ٲؼٳٹٖٻټب ٢طاض زټيس.
 -21زض ٲ٣بث٭ ټط ٲؼٳٹٖٻ زٸ ٲيد ثٯٷس ضا ثهٹضر ٲبي٭ زض دكز سيط ا٣ٞي ٪$ٹٺ انٯي #ثٻ ظٲيٵ ث٧ٹثيس.
 -22ٲؼٳٹٖٻټب ضا ثب اؾشٟبزٺ اظ اسهبالر ا٣ٞي ٸ ٲٹضة ٲٷبؾت ثٻ ي٧سي٫ط ٲشه٭ ٦ٷيس.
٦ -23٭ ٲؼٳٹٖٻ ضا اظ ٶٓط اؾشح٧بٰ ٸ ٢بئٱ ثٹزٴ ٦ٷشط٦ ٬ٷيس.
ضوقه سًي در سيز سغَح ضيت دار
اًذاسُ گيزي
 ٝ٦ -1يب ظٲيٵ ظيط ؾ ٝ٣قيت زاض ثبيس اؾشح٧بٰ الظٰ ثطاي سحٳ٭ ٸظٴ ؾ ٝ٣ضا زاقشٻ ثبقس.
 -2اضسٟبٔ اٶساظٺ ٪يطي قسٺ ثطاي ثٯٷسسطيٵ ؾشٹٴ ضا ثٻ چٽبض ٢ؿٳز س٣ؿيٱ ٦طزٺ ،زض ي ٥زٸٰ ،ؾشٹٴ ٦ٹچ ٥ٸ
زض ؾٻ چٽبضٰ ،ؾشٹٴ ثعض٪شط ضا ٖالٲش٫صاضي ٦ٷيس.
 -3ثٯٷسسطيٵ ؾشٹٴ ثبيس اظ ٮجٻ ٦بض حسا٢٭  30ؾبٶشي ٲشط ٞبنٯٻ زاقشٻ ثبقس.
ٞ -4ٹان٭  Bٸ  Cضا ثطاي َٹ ٬ثٯٷس ٸ ٦ٹسبٺ ثٻ سطسيت يبززاقز ٦ٷيس.
عزاحي
ا٪ط سٗساز قٳٗ٥ټب ثبيس ثيكشط قٹز  3$ضزي ٝيب ثيكشط ،#سٳبٲي آٶٽب ضا ي٧ؼب َطاحي ٦ٷيس.
هزحلِ 2 ٍ 1
ٞ -1بنٯٻ  Aضا ضٸي سيط ٤دبييٷي ٖالٲز ٪صاضي ٦ٷيس.
 -2ي ٥ق٧ب ٜثٻ ٖٳ 2/5 ١ؾبٶشي ٲشط ٸ ثٻ اٶساظٺ ؾُح ٲ ُٕ٣ؾشٹٴټب ايؼبز ٦ٷيس.
هزحلِ 3
 -1ؾشٹٴټبي ٦ٹسبٺ ٸ ثٯٷس ضا زض ق٧بٞٽبي ايؼبز قسٺ ٢طاض زټيس.
 -2ټط زٸ ؾشٹٴ ثبيس سحز ظاٸيٻ  90زضػٻ ٶؿجز ثٻ سيط ٤دبييٷي ٢طاض ث٫يطز.
 -3اظ دبييٵ سيط ٤ا٣ٞي ٞٹان٭  Bٸ  Cضا ٖالٲز ٪صاضي ٦ٷيس.
 -4ثٻ ټط ٦ساٰ  2/5ؾبٶشي ٲشط ايبٞٻ ٦ٷيس.
هزحلِ 4
 -1زؾش ٥ضا ثُٹض ٲٹضة زض ٲح٭ ثطذٹضز ثب ذُٹٌ ټٳبٶُٹضي ٦ٻ زض ق٧٭ ٶكبٴ زازٺ قسٺ اؾز ٢طاض زټيس.
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 -2زؾش ٥ضا زض ٦ٯيٻ ؾُٹحي ٦ٻ زض سٳبؼ اؾز ٖالٲز ٪صاضي ٦ٷيس.
 -3ؾشٹٴټب ضا زض ٢ؿٳز دبييٷي زؾشٖ ٥الٲز ٪صاضي ٦ٷيس.
هزحلِ 5
 -1زؾش ٥ضا ثٻ ٖٳ 2/5 ١ؾبٶز اظ ػبيي ٦ٻ ٖالٲز ٪صاضي قسٺ ثطاي ايؼبز ق٧ب ،ٜٲبٶٷس ق٧٭ ٖالٲز ٪صاضي
٦ٷيس.
 -2ظاٸيٻ سيٛٻ اضٺ ضا ثب ظاٸيٻ ضٸي زؾش ٥ػٟز ٦ٷيس.
 -3ق٧ب ٜضا زض سيط ايؼبز ٦ٷيس.
تَجِ :رٍش ايجبد ضىبف  2/5سبًت
 -1ي ٥سي ٙاضٺ  2/5ؾبٶشي ثٻ اضٺ ثجٷسيس.
 -2ذُٹٌ ٖالٲش٫صاضي قسٺ ضا ثطـ زټيس.
 -3زض ټط ي ٥ؾبٶشي ٲشط ثيٵ ٖالٲزټب ي ٥ثطـ ايؼبز ٦ٷيس.
 -4ثب اؾشٟبزٺ اظ چ٧ف ٸ ٢ٯٱ ٲٹاز ايبٞي ضا ذبضع ٦طزٺ ٸ ؾُح قيبض ضا نب٦ ٜٷيس.
هزحلِ 6
 -1ؾشٹٴټبي ثٯٷس ٸ ٦ٹسبٺ ضا ٲُبث ١ق٧٭ ثجطيس.
هزحلِ 7
 -1ي٢ ٥يس ٲٹضة ضا ٲُبث ١ق٧٭ ضٸي ٲؼٳٹٖٻ ٢طاض زازٺٖ ،الٲش٫صاضي ٦طزٺ ٸ ثطـ زټيس.
هزحلِ 8
 -1ٲؼٳٹٖٻ ضا ضٸي ټٱ ؾٹاض ٦طزٺ ٸ اٶساظٺټب ضا ٦ٷشط٦ ٬ٷيس.
 -2نٟحٻ ٮچ٧يټب ضا ٲُبث ١ق٧٭ ثط ضٸي ٲؼٳٹٖٻ ٲيد ٦ٹثي ٦ٷيس.
 -3قٳٗ ٥ضا زض ػبي ذٹز ٢طاض زټيس.
 -1قٳٗ٥ټب ٶجبيس ثيكشط اظ  150ؾبٶشي ٲشط اظ ي٧سي٫ط ٞبنٯٻ زاقشٻ ثبقٷس.
 -2زض دكز ټط قٳٗ ٥زٸ ٲيد ثٯٷس ثٻ زاذ٭ ظٲيٵ ث٧ٹثيس.
 -3ي ٥سيط ا٣ٞي ضا ثيٵ ٲيدټب ٸ قٳٗ٥ټب ٢طاض زټيس.
 -4ثب اؾشٟبزٺ اظ ٪ٹٺټبي ٲٷبؾت  10×10ؾبٶز قٳٗ٥ټب ضا سظجيز ٦ٷيس.
 -5ثب اؾشٟبزٺ اظ ٢يسټبي ا٣ٞي ٸ ٲٹضة قٳٗ ٥ضا ثٻ ي٧سي٫ط ٲشه٭ ٦ٷيس.

81

فصل پنجم

نجات در سيالب
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وليبت
حذالل اهىبًبت هَرد ًيبس
 3سيٱ سرههي
 2ذٹزضٸي دكشيجبٶي
حذالل تجْيشات تيوي هَرد ًيبس
٢ 1بي ١ٶؼبر ثبزي
 7دبضٸ
 1سٟٷ ٩دطسبة ضيؿٳبٴ
 1ؾز َٷبة انٯي
 1ؾز َٷبة حٳبيز
َ 2ٷبة  200ٲشطي
َ 2ٷبة  100ٲشطي
 2زؾز ػٯي٣ٻ ٶؼبر ٲهسٸٰ ثب ٦الٺ ٦بؾ٥
٦ 6يؿٻ دطسبثي ٶؼبر )(Throw bags
حذالل تجْيشات اًفزادي هَرد ًيبس
 1زؾز ػٯي٣ٻ ٶؼبر ثب چب٢ٹ ٸ ؾٹر ثطاي ټط ٶٟط
٦ 1الٺ ٦بؾ ٥ٲرهٹل ٶؼبر زض آة ثطاي ټط ٶٟط
 1زؾز ٮجبؼ ي٧ؿطٺ يس آة ثطاي ټط ٶٟط
دستَرالقول فزهبًذّي
هزحلِ  1ارسيبثي
 اضظيبثي ٲ٣سٲبسي
 سٗييٵ ٲ٧بٴ ،سٗساز ٸ قطايٍ ٲهسٸٲيٵ
 قٷبؾبيي ذُطار زض ٦ٳيٵ قبٲ٭
 ثبال آٲسٴ ؾُح آة يب ؾطاظيط قسٴ آة
 حؼٱ ظيبز ٶربٮٻټب زض ؾُح آةٞ ،كبضټبي ټيسضٸٮي ٥ظيط آة ،ؾطٲبي قسيس آة
 اضظيبثي طبٶٹيٻ
 اضظيبثي ٶٟطار ٸ سؼٽيعار ٦ٳ٧ي ٲٹضز ٶيبظ
 اضظيبثي سؼٽيعار ٦ٳ٧ي ٲٹضز ٶيبظ ٢$بي#١
 ضٸـ ٶؼبر ٸ ثبظيبثي ٲٹضز ٶيبظ
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هزحلِ  2همذهبت فوليبت ًجبت
 سأٲيٵ ايٳٷي ٦٭ ٲٷُ٣ٻ ٦$ٷشط ٬سطاٞي ٥ٸ ػٳٗيز#
 سأٲيٵ ايٳٷي ٲٷُ٣ٻ ٶؼبر
 سٗييٵ ٲؿئٹ ٬ايٳٷي
 اَٳيٷبٴ اظ آٲبز٪ي سيٱ َط ٜزي٫ط ضٸزذبٶٻ
 ديف ثيٷي سؼٽيعار ايٳٷي ثطاي اٞطازي ٦ٻ زض ٦ٳشط اظ  3ٲشطي آة ٢طاض ٲي٪يطٶس.
 اؾش٣طاض اٞطاز ٲؼٽع ثٻ ٦يؿٻ دطسبثي ٶؼبر زض دبييٵ زؾز
 اؾش٣طاض زيسٺ ثبٴټب زض ثبال زؾز ضٸزذبٶٻ
ٖ ٳٯيبسي ٦طزٴ ثطٶبٲٻټبي ٖٳٯيبسي
 ټسايز ثطاي ذٹز ٶؼبسي ،دطسبة ٦يؿٻ دطسبثي ٶؼبر ،ثطدبيي سٯٻټبي ٶؼبر ،اؾشٟبزٺ اظ ثبٮ٫طز
ٗٞ ب ٬ؾبظي ثطٶبٲٻټبي دكشيجبٶي $سيٱ ٶؼبر ثب ٢بي ١ٸ #...
 ػٯي٣ٻ ٶؼبر ٸ ٦الٺ ٦بؾ ٥ثطاي ٚطي١
 ػٯؿٻ سٹػيٽي ٢ج٭ اظ ٖٳٯيبر
هزحلِ  3فوليبت ًجبات
 اػطاي ثطٶبٲٻ ٖٳٯيبسي
 سٳبؼ ثب ؾٹغٺ
 اؾشٟبزٺ اظ سؼٽيعار حٟبْشي
 اٶش٣ب ٬ؾٹغٺ ثٻ ٲحيٍ اٲٵ
 اٶش٣ب ٬ؾٹغٺ ثٻ ٲط٦ع زضٲبٶي
هزحلِ  4خبتوِ فويبت
 ػٳٕ ثٷسي ٪عاضـټبي اٞطاز
 ٶٳٹٶٻ ثطزاضي اظ آة ػٽز ثطضؾي آٮٹز٪ي
 اٶؼبٰ ا٢ساٲبر آٮٹز٪ي ظزايي ثطاي ٶؼبس٫طټبي زض٪يط
تجْيشات اًفزادي
 اذُبض :زض زٲبي ي٧ؿبٴ ،آة  25ثبض ؾطيٗشط اظ ټٹا ٲٹػت ز ٕٞحطاضر ثسٴ ٲيقٹز.
سيستن رّب ضًَذُ
ًجبتگز هلجس ثِ جليمِ هخصَظ هْبردار
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تجْيشات تيوي
لبيك ثبدي ًجبت
ارتجبعبت
صذاي سَتّب
ي ٥ؾٹر; ايؿز ،ثٻ ٲٵ ٶ٫بٺ ٦ٷيس.
زٸ ؾٹر; قطٸٔ ٖٳٯيبر سٹا ١ٞقسٺ يب س٣بيب قسٺ سٹؾٍ ٞطز ؾٹر ظٶٷسٺ.
ؾٻ ؾٹر ديبدي; ذُط٦،ٳ ٥الظٰ اؾز.
فالين دست
ي ٥زؾز زض ټٹا; ٦ٳ ٥الظٰ زاضٰ
ي ٥زؾز ضٸي ؾط; ٲٵ ذٹة ټؿشٱ
ٲٵ ذٹة ټؿشٱ $اٸيبٔ ضٸ ثٻ ضاٺ اؾز#
خغزات تٌذ آة


ؾسټبي ٦ٹسبٺٞ /كبضټبي ټيسضٸٮ٧ي



ٚطثب٬ټب



٦بټف زٲبي ٖٳٹٲي ثسٴ



٪يط٦طزٴ دبټب



اقيبءؾب٦ٵ



قٷب٪طاٴ ٸحكز ظزٺ

رٍضْبي ًجبت ٍ درجِ خغز پذيزي آًْب:


ټسايز ثطاي ذٹزٶؼبسي



٦يؿٻ دطسبثي ٶؼبر



سٯٻټبي ٶؼبر



اؾشٟبزٺ اظ ٢بي١



قيطػٻ ٸ ٶؼبر ٲؿش٣يٱ

 ثسٸٴ ػٯي٣ٻ ٶؼبر ثٻ ٲحسٸزٺ  3ٲشطي آة ٶعزي ٥ٶكٹيس!
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فجَر اس آةّبي جبري ون فوك


ټط٪ع ٸاضز آثي ثب ٖٳ ١ثيف اظ ؾط ظاٶٹټب ٶكٹيس.



ټٳٹاضٺ ػٽز حط٦ز ضا ٲ٣بث٭ ػٽز ػطيبٴ ٢طاض زټيس.



ټٳٹاضٺ ٞطز ػٯٹيي ضا اظ دكز حٳبيز ٦ٷيس.



ټٳٹاضٺ ي ٥ػب دبي ٲح٧ٱ ثطاي ټط ٢سٰ ديسا ٦ٷيس.



ٖؼٯٻ ٶ٧ٷيس.



٢ج٭ اظ ايٷ٧ٻ آة قٳب ضا ػبضٸ ٦ٷس نطٞٷٓط ٦طزٺ ٸ ثٻ ؾبح٭ ثط٪طزيس.

اًَاؿ رٍضْبي فجَر اس آةّبي جبري ون فوك
ساٍيِ فجَر ٍ خَدًجبتي
ٸيٗيز ايٳٵ زض آةټبي ػبضي
ساٍيِ فجَر
 -1دبټب ػٯٹ ٸ ضٸ ثٻ دبييٵ زؾز ٢طاض ٪يطيس.
 -2ؾط ظاٶٹټب ٸ دبټب ضا اٶس٦ي دبييٵ سط ث٫يطيس.
 -3ٸيٗيز ٲٷبؾجي ثطيب ظاٸيٻ ٖجٹض ث٫يطيس.
 -4ثسٴ ضا ثٻ ظاٸيٻ  45زضػٻ ثٻ ؾٹي ٦طاٶٻ ٲٹضز زٮرٹاٺ حبٮز زټيس.
 -5ثطاي ٦ٳ ٥ثٻ ػٽز زازٴ ،ثٻ ٖ٣ت ثب زؾز قٷب ٦ٷيس.
 -6ٲطا٢ت ٪طزاة ثبقيس ٸ ي ٥ٸيٗيز ذٹة زض ديف ضٸي ايؼبز ٦ٷيس.
 -7اظ ٚطثب٬ټب اػشٷبة ٦ٷيس .ا٪ط ٲٳ٧ٵ ٶجٹز ،ؾط ضا ثبال ٪طٞشٻ ٸ ؾٗي ٦ٷيس ثبالي ٚطثب٢ ٬طاض ٪طٞشٻ ٸ ضٸي آٴ
ثٳبٶيس.
تىٌيهّبي ًجبت غزيك
 -1ؾطقبٶٻټبي ػٯي٣ٻ ضا اظ ٖ٣ت ٪طٞشٻ ٸ ؾط ٲهسٸٰ ضا ثب ٮجٻټبي آٴ سظجيز ٦ٷيس.
 -2ي ٥زؾز ضا آظاز ٦طزٺ ٸ ثب زؾز زي٫ط ٲهسٸٰ ضا زض حبٮز قٷبٸض ث٧كيس.
٢ج٭ اظ اٶؼبٰ ټط ٦بضي ٲهسٸٰ ضا ثٻ ؾبح٭ اٶش٣ب ٬زټيس.
زض س٧ٷي٦ ٥بٶبزايي ٶؼبس٫ط زٸ زؾز ٲهسٸٰ ضا ٦كيسٺ ٸ ٲٹاظي ثب ؾط اٸ ٢طاض ٲيزټس.
ايٵ ٸيٗيز ؾط ٲهسٸٰ ضا سظجيز ٦طزٺ ٸ ٶؼبس٫ط ٶيع اٲ٧بٴ اؾشٟبزٺ اظ زؾز زي٫ط ذٹز ضا ذٹاټس زاقز.
اٮ -ٝزض آةټبي دطسالَٱ ثطاي ٦ٳ ٥ثٻ قٷبٸضي ٸ ح ّٟٲهسٸٰ اظ ضٸـ آٚٹقي اؾشٟبزٺ ٦ٷيس.
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ة -دؽ اظ ٢طاض ٪طٞشٵ زض ٢ؿٳز آضاٰ آة اظ ضٸـ حٳ٭ ثٻ دٽٯٹ اؾشٟبزٺ ٦ٷيس سب ثٻ ؾبح٭ ثطؾيس.


ثطاي ٶؼبر ٲهسٸٲيٵ ټٹقيبض اظ سرشٻ قٷب اؾشٟبزٺ ٦ٷيس.



سرشٻ قٷبټبي ثعض ٨ثطاي ٶؼبر زض آة ثٻ ٦بض ٲيضٸٶس سب زٸ ٶٟط ثٻ َٹض ټٳعٲبٴ ٢بزض ثٻ ٶ٫ٽساضي ٸ اؾشٟبزٺ اظ
آٴ ثبقٷس.

اًتمبل هصذٍم در آة


اؾشٟبزٺ اظ ٦بيب ٤ثطاي اٶش٣ب ٬ٲهسٸٰ زض آة ٢سضر ٖٳ٭ ٶؼبس٫ط ضا ثبال ٲيثطز.



ٲٳ٧ٵ اؾز ثٻ زٮي٭ اٞعايف ثسٴ ،حط٦ز ٦ٳي ؾرز قٹز ،ٸٮي ٢سضر ٲبٶٹض اٞعايف ٲييبثس.

دستيبثي ثِ سَصُ در سذّبي وَتبُ
دستيبثي ثب استفبدُ اس اضيبء ثلٌذ هثل پبرٍ يب چَثذستي
 -1ثهٹضر ٦بٲالً ذٹاثيسٺ ٢طاض ٪يطيس سب ثٻ زضٸٴ آة ٦كيسٺ ٶكٹيس.
 -2سب حسي ٦ٻ ٲيسٹاٶيس ٶعزي ٥قٹيس.
ٞ -3طيبز ثعٶيس سب سٹػٻ ؾٹغٺ ضا ػٯت ٦ٷيس.
استفبدُ اس ضلٌگ آتص ًطبًي در ًجبت اس در سزدّبي وَتبُ يب پلّب:
 -1ټط اٶساظٺ ٦ٻ الظٰ اؾز اظ اٶشٽبي قٯٷ ٩ضا ػٳٕ ٦ٷيس.
 -2ي ٥ؾط قٯٷ ٩ضا ثجٷسيس.
 -3ثٻ ؾط زي٫ط ي ٥قيط ؾٹدبح زاض ٸن٭ ٦ٷيس.
 -4ټٳٻ اسهبالر ضا ٲح٧ٱ ٦ٷيس.
٦ -5ذؿٹ ٬ټٹا ٸ قيط سٷٓيٱ ضا ٸن٭ ٦ٷيس.
 -6قٯٷ ٩ضا ثيٵ  20-60 PSIثبز ٦ٷيس.
 -7ؾط قٯٷ ٩ضا ذٱ ٦طزٺ ٸ ٲح٧ٱ ثجٷسيس.
 -8قٯٷ ٩ضا ثٻ َط ٜٲهسٸٰ دطسبة ٦ٷيس.
دستيبثي ثِ سَصُ ثب استفبدُ اس اثشار:


چٹثسؾشي



دبضٸ



قبذٻ زضذز



قٯٷ ٩آسف ٶكبٶي

اًتخبةّبي ديگز ًجبت:


اؾشٟبزٺ اظ سٯٻټبي ٶؼبر ٚطي١
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اؾشٟبزٺ اظ ٢بي ١ٲشه٭ ثٻ ٦بض٪بٺ َٷبثي



اؾشٟبزٺ اظ زٸ ٢بي ١ٲشه٭ ثٻ ټٱ ٸ ٶعزي ٥قسٴ ثٻ ؾٹغٺ ٪طٞشبض زض ؾس ٦ٹسبٺ

 قٷب٪طټب ٸ ٢بي ١ضاٴټب ايٵ ٶٹٔ ذُط $ػطيبٴټبي ثط٪كشي ؾسټبي ٦ٹسبٺ #ضا ٲيسٹاٶٷس ثب ز٢ز ٶٓط ثٻ ذٍ ػٹـ آة
قٷبؾبيي ٦ٷٷس.
ويسِّبي پزتبثي
احشٳبال سٗساز اٞطازي ٦ٻ ثب ضٸـ دطسبة َٷبة ،ٶؼبر يبٞشٻ اٶس ،ٶؿجز ثٻ ؾبيط ضٸقٽب ثيكشط اؾز٦ .يؿٻټبي دطسبثي
ٶؼبر ،اضظاٴ ،ؾبزٺ ٸ ؾج ٥ٲي ثبقٷس .زض ٖيٵ حب٦ ٬ٻ سٳطيٵ ثب آٴ ثطاي ثبال ثطزٴ ٦بضآيي يطٸضي اؾز ،آٲٹظـ آٴ
ثؿيبض ؾبزٺ اؾز.
ي ٥ضٸـ اػطايي $ٶٻ نس زض نس #ايٵ اؾز ٦ٻ ٶؼبس٫طټب ثٗٷٹاٴ ؾٹغٺ ،ذٹز زض آة قٷبٸض قسٺ ٸ ذُطاسي ضا ٦ٻ ٚطي١
زض اضسجبٌ ثب َٷبة ٶؼبر ثب آٴ زض٪يط اؾز ثكٷبؾس.
٢ ج٭ اظ دطسبة٦ ،يؿٻ دطسبثي ٶؼبر ضا ذيؽ ٦ٷيس$ .آة ٸظٴ ٦يؿٻ ضا ظيبز ٦طزٺ ٸ ثطز دطسبة ضا اٞعايف ٲيزټس#
 ټٳٹاضٺ چب٢ٹ ټٳطاٺ زاقشٻ ثبقيس ،ټط ٦ؿي ٦ٻ زض آة ثب َٷبة ؾط ٸ ٦بض زاضز ،ثبيس چب٢ٹ ټٳطاٺ زاقشٻ ثبقس.
 ټط٪ع َٷبة ضا ثٻ ذٹزسبٴ ٪طٺ ٶعٶيس .ا٪ط زض آة ثيبٞشيس ٸ َٷبة ثٻ ػبيي ٪يط ٦ٷسٞ ،كبض آة قٳب ضا زض ظيط ٶ٫بٺ
ٲيزاضز.
 ټط٪ع چٷس َٷبة ضا ټٳعٲبٴ دطسبة ٶ٧ٷيس .ذُط ديچسيٵ َٷبة ثٻ ٚطي ،١ثؿيبض اٞعايف ٲييبثس.
پزتبةّب
 -1ٶُ٣ٻ ٲٷبؾجي ضا ػٽز اؾشٟبزٺ اظ ٦يؿٻټبي دطسبثي ٶؼبر اٶشربة ٦ٷيس.
 -2ؾٹغٺ ضا ديسا ٦طزٺ ٸ ٲؿيط آٴ ضا ثب چكٱ زٶجب٦ ٬ٷيس.
 -3ؾط ؾٹغٺ ضا ټس ٜث٫يطيس ٸ اٮجشٻ ٦ٳي ثٻ ؾٳز ثبال زؾز.
 -4ټٷ٫بٲي ٦ٻ ؾٹغٺ زض ٲح٭ ٲٹضز ٶٓط ٢طاض ٪طٞز٦ ،يؿٻ ضا ثب ٢سضر دطسبة ٦ٷيس.
 -5ثب ز٢ز ؾٹغٺ ضا ثٻ َط ٜٲحٯي ٦ٻ آة ضا٦س اؾز ،يب ثٽشطيٵ ٶُ٣ٻ اي ٦ٻ ٲيسٹاٶيس ټسايز ٦ٷيس.
 -6آٲبزٺ دطسبة زٸٰ ثبقيس.
ثِ خبعز داضتِ ثبضيذ:


ٸاضز ػطيبٴ آثي ٦ٻ سب ثبالسط اظ ظاٶٹ ٲيضؾس ٶكٹز.



زض نٹضسي ٦ٻ ؾبح٭ قيت زاض ثبقس يب ذُط ٦كيسٺ قسٴ ٶؼبس٫ط ثٻ زاذ٭ آة ٸػٹز زاقشٻ ثبقس ،يَ ٥ٷبة
حٳبيز ثطاي ٶؼبس٫طي ٦ٻ ٦يؿٻ ضا دطسبة ٲي٦ٷس زض ٶٓط ث٫يطيس.



ا٪ط ؾٹغٺ ػٯي٣ٻ ٶؼبر ٶساضز ،ػطيبٴ قسيس آة اٸ ضا ثٻ ظيط ٲي٦كس .ؾٗي ٦ٷيس ي ٥حٳبيز ثٻ اٸ ثسټيس ٸ ثٻ
سسضيغ اٸ ضا ثٻ ؾبح٭ ث٧كيس.
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 ټط٪ع ضٸي ٲهسٸٰ ثطاي ټٳ٧بضي زض ٶؼبر ذٹزـ حؿبة ٶ٧ٷيس.
ثبد وزدى لبيك
هزاحل ثبد وزدى لبيك
 -1زضدٹـ ؾٹدبحټب ضا ثطزاضيس.
 -2ا٪ط دبيٻ ؾٹدبحټب ثٻ َط ٜذبضع ثيطٸٴ ٶعز ،آٴ ضا ٞكبض زازٺ ٸ  1/4زٸض ثچطذبٶيس.
 -3ؾط ٮٹٮٻ ضا ٶهت ٸ ټٹا ضا ٸاضز ٦ٷيس.
 -4ټط ٲحٟٓٻ ضا سب حسي ٦ٻ ق٧٭ ذٹز ضا ثٻ زؾز آٸضز ثبز ٦ٷيس.
 -5اَطا٢ ٜبي ١ثچطذيس ٸ ٲحٟٓٻټب ضا نب٦ ٜٷيس ٢ ٝ٦$بي ١ٸ ػبي دبضٸظٴټب#
 -6ثبز ٦طزٴ ٶٽبيي ثبيس ثٻ حسي ٢بي ١ضا اظ ټٹا دط ٦ٷس سب ثب ٞكبض ي ٥ظاٶٹ ٦ ٍ٣ٞٳي ٞطٸ ضٸز.
 -7زضدٹـټب ضا ثجٷسيس.
خبلي وزدى ثبد لبيك
 -1ثطاي ټط ؾٹدبح ي ٥ٶٟط ضا زض ٶٓط ث٫يطيس .زضدٹـ ضا ثطزاضيس ٸ اٶ٫كز ذٹز ضا ضٸي دبيٻ ؾٹدبح ث٫صاضيس.
 -2ثب زازٴ ٖالٲز ،ټٳعٲبٴ دبيٻ ؾٹدبح ضا ضٸي ټط دبيٻ ثٻ زاذ٭ ٞكبض زازٺ ٸ  1/4زٸض ثچطذبٶيس سب ثبظ ثٳبٶس.
 -3ټٳٻ ؾٹدبحټبي زي٫ط ضا ثبظ ٦ٷيس.
٢ -4بي ١ضا ػٳٕ ٦طزٺ ٸ زض ٦يؿٻ ٲطثٹَٻ ٢طاض زټيس.
ّذاليت لبيك
اس تين لبيمزاى ثزاي اّذاف سيز استفبدُ وٌيذ:


زؾشيبثي ثٻ ؾٹغٺ اي ٦ٻ زٸض ٲيقٹز.



زؾشطؾي ثٻ ٲح٭ټبيي ٦ٻ ٢بث٭ زؾشيبثي اؾز.



ثٗٷٹاٴ ي ٥سيٱ دكشيجبٴ ثطاي ٶؼبر ٶؼبس٫طټبيي ٦ٻ ػطيبٴ آة آٶٽب ضا ثب ذٹز ٲيثطز.

هزاحل اجزايي
٢ -1بي ١ضا ثبز ٦ٷيس.
 -2ثطاي ټط ٶؼبس٫ط ي ٥دبضٸ ،ثٗالٸٺ ي ٥دبضٸي ايبٞٽي زض ٢بي ١ث٫صاضيس.
 -3زٸ ٦يؿٻ دطسبثي ٶؼبر ثٻ ٢بي ١ٸن٭ ٦ٷيس.
٪ -4طٸٺ دبضٸظٴ ضا آٲبزٺ ٦ٷيس.
٢ -5بي ١ضا ٲحٯي ٦ٻ آة ضا٦س اؾز يب ػبي ٲٷبؾت زي٫ط ثٻ آة ثيبٶساظيس.
ٞ -6ٳطاٶسٺ ٪طٸٺ دبضٸظٴ زض ٖ٣ت ٢بي ١ضٸي ثرف ثباليي ٲيٶكيٷس.
ٞ -7طٲبٶسٺ ٪طٸٺ دبضٸظٴ ٲؿئٹ ٬ټسايز ٢بي ١اؾز.
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زٸ ٶٟط ضا ثطاي ٪طٞشٵ ٲهسٸٰ اظ آة سٗييٵ ٦طزٺ ٸ ث٣يٻ ثبيس  ٍ٣ٞدبضٸ ثعٶٷس.
دستَرات استبًذارد پبرٍسدى
پبرٍسدى ثِ جلَ= ټٳٻ دبضٸظٶٽب ثٻ ؾٳز ػٯٹ دبضٸ ثعٶٷس.
پبرٍسدى ثِ فمت= ټٳٻ دبضٸظٶٽب ثٻ ؾٳز ٖ٣ت دبضٸ ثعٶٷس.
گزدش ثِ راست= دبضٸظٶٽبي ؾٳز ضاؾز ثٻ ٖ٣ت ٸ ثٗس ثٻ ؾٳز ػٯٹ دبضٸ ثعٶٷس .دبضٸظٶٽبي چخ ثٻ ؾٳز ػٯٹ ثٻ
دبضٸظزٴ ازاٲٻ زټٷس.
گزدش ثِ چپ= دبضٸظٶٽبي ؾٳز چخ ثٻ ٖ٣ت ٸ ثٗس ثٻ ػٯٹ دبضٸ ثعٶٷس .دبضٸظٶٽبي ؾٳز ضاؾز ثٻ دبضٸ ظزٴ ثٻ ؾٳز
ػٯٹ ازاٲٻ زټٷس.
تَلف= ټٳٻ دبضٸظٶٽب ٲشٹ ٝ٢قٹٶس.
ٍسى ثِ پْلَ= ثطاي ح ّٟسٗبز٢ ٬بي ١ػبثؼب قٹيس.
وليبت ٍ هالحؾبت
َٷبة ٦كيټبي ثٯٷس ،ثٽطٺ ثطزاضيټبي ٲشٷٹٖي زض ٖٳٯيبر ٶؼبر زاضٶس .اظ ايٵ ؾيؿشٱ ثطاي ػبثؼبييټبي ا٣ٞي ضٸي
زضٺټب يب ؾبذشٳبٴټبي ثٯٷس اؾشٟبزٺ ٲيقٹز ،ٸٮي ٶؼبر زض آة٦ ،بضثطزټبي ٪ؿشطزٺ سطي اظ ايٵ ؾيؿشٱ ضا ٲيَٯجس.
هالحؾبت
 ي ٥ؾٳز َٷبة ،ټٳٹاضٺ ثبيس ثب ي ٥ؾيؿشٱ ٦ككي ٸ حٳبيز ػبٶجي سحز ٦كف ثبقس.
 ؾيؿشٱ ٢ط٢طٺ ٲشحط ٤ثبيس ثب ي ٥ضقشٻ َٷبة ،ٲٹاظي ثب َٷبة انٯي٦ ،ٷشط ٬قٹز .زض نٹضر  ُٕ٢قسٴ َٷبة
انٯي ،ايٵ َٷبة ٶ٣ف َٷبة يس٦ي ضا ٶيع ايٟب ٲي٦ٷس.
 زض ٦بض٪بٺ حٳبيز ،حشٳب اظ ٪طٺټبي آظاز ٦ٷٷسٺ ثبض اؾشٟبزٺ قٹز.
 حشٳب اظ َٷبثٽبي اؾشبسي ٥اؾشٟبزٺ قٹز.
لزلزُّبي هتحزن
ؾبزٺ سطيٵ ؾيؿشٱ ٦ٷشط٢ ٬ط٢طٺټبي ٲشحط ،٤اسهب ٬ٲؿش٣يٱ َٷبة ثٻ ٢ط٢طٺ اؾز .زض َٹ٬ټبي ٦ٹسبٺ ،ٶهت َٷبثچٻ
دطٸؾي ٥ضٸي َٷبةټبزي ،ضاٺ ح٭ ؾبزٺ اي اؾز.
اؾشٟبزٺ اظ حٯ٣ٻټبي ٞٹاليس سٹظيٕ ثبض ،ايٳٷي ضا اٞعايف زازٺ ٸ ٦بض سٳيعسطي ضا ثٹػٹز ٲيآٸضز.
وبرگبُّبي هتحزن دٍ ثقذي
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اٮ -ٝؾبزٺ سطيٵ ضٸـ ث٧بض٪يطي ي ٥ؾيؿشٱ ثبال ٸ دبييٵ زټٷسٺ زض ٦بض٪بٺ ٲشحط .٤ؾيؿشٱ ثبال ٸ دبييٵ زټٷسٺ ضا ٶيع
ايٟب ٲي٦ٷس .اظ ٲعايبي ايٵ ؾيؿشٱ ،اٸ٢ ٬ط٢طٺ ٲشه٭ ثٻ ٶؼبس٫ط ٦ٻ ٸظٴ ٸاضزٺ ثٻ ؾيؿشٱ ضا ٶه ٝٲي٦ٷس ٸ ثٗس اظ آٴ
سطٲع دطٸؾي٦ ٥ٻ ايٳٷي ٲًبئ ٝثٹػٹز ٲيآٸضز.
وبرگبُّبي هتحزن اًتمبل هصذٍم


ظاٸيٻ ثيٵ سؿٳٻټبي ٶ٫ٽساضٶسٺ ثؿ٧ز ٶجبيس اظ  90زضػٻ سؼبٸظ ٦ٷس.



سؿٳٻټبي ٶ٫ٽساضٶسٺ ؾٳز ؾط ٲهسٸٰ ٦ٹسبټشط ثٹزٺ ،سب ؾط ٲهسٸٰ ٦ٳي ثبالسط ٢طاض ٪يطز.



َٷبثچٻ دطٸؾيَ ٥ٹضي ثؿشٻ قٹز٦ ،ٻ ثب٢يٳبٶسٺ َٷبة ٲشه٭ ثٻ ٢ط٢طٺ ثٗسي ٦ٳي ق٭ ثبقس.



حسا٦ظط َٹ٢ ٬بث٭ اػطا ثطاي َٷبة انٯي زض ايٵ ؾيؿشٱ  100ٲشط ٲيثبقس .اؾشٟبزٺ زض َٹ٬ټبي ثيكشط ،ٶيبظ
ثٻ ٲحبؾجبر ز٢ي ١ٲٽٷسؾي زاضز.

 اذُبض :اػطاي ايٵ ؾيؿشٱ ٸ ٗٞبٮيزټبي ػبٶجي آٴ ،ٶيبظ ثٻ ٲٽبضر ٦بٲال سرههي زاضز .ا٪ط ايٵ ثًبٖز ٸػٹز
ٶساقز ،ټط٪ع ا٢ساٰ ثٻ اػطاي آٴ ٶٷٳبييس.
وبرگبُّبي وططي ٍ حوبيت در اًتمبل هصذٍم


اٶش٣ب ٬ٲهسٸٰ ثبيس ٦بٲالً ٦ٷشط ٬قسٺ اٶؼبٰ قٹز.



ي٦ ٥بض٪بٺ حٳبيز ثب اؾشٟبزٺ اظ اثعاضټبي ٦ٷشط٢ ٬ٹي زض ٲجسأ ثطدب ٦ٷيس.



ي٦ ٥بض٪بٺ ٦ككي زض ٲ٣هس ثطدب ٦ٷيس.



ټط زٸ ٦بض٪بٺ ثبيس ثب ي ٥ؾيؿشٱ آظازؾبظي ثبض ثٻ س٧يٻ ٪بٺ ذٹز ٲشه٭ ٪طزٶس سب زض نٹضر ثطٸظ ٲك٧٭ ،اٲ٧بٴ
سٛييط ؾيؿشٱ ٸػٹز زاقشٻ ثبقس.

استفبدُ اس لبيك
لبيك هتصل ثِ وبرگبُ ثب ًمغِ وٌتزل هتحزن در هَارد سيز استفبدُ هيضَد:


٢طاضزازٴ ٢بي ١زض ٲؿيط ػطيبٴ سٷسآة.



ٞطاټٱ ٦طزٴ ي ٥ؾ٧ٹي ٶؼبر ايٳٵ.



زؾشطؾي ثٻ ؾسټبي ٦ٹسبٺ.



ايؼبز ؾ٧ٹي ٲشحط ٤ثطاي ٶ٫طٞشٵ قٷب٪طاٶي ٦ٻ ػطيبٴ آة آٶٽب ضا ٲيثطز.

فزآيٌذ اجزايي
ٞ -1طٲبٶسٺ ٲيساٴ٪ ،طٸٺ ٢بي٪ ،١طٸٺ ٲؿش٣ط زض ٦طاٶٻ ضاؾز ٸ ٪طٸٺ ٲؿش٣ط زض ٦طاٶٻ چخ ضٸزذبٶٻ ضا سٗييٵ ٦ٷس.
٪ -2طٸٺ ٢بي٢ ،١بي ١ضا ثبز ٦طزٺ ٸ ثط ضٸي حٯ٣ٻټبي ػٯٹي ٢بي ١ؾٻ ٦بضاثيٵ ٶهت ٦ٷس.
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 -3ؾٻ سؿٳٻ حٯ٣ٻ ضا ثٻ ٦بضاثيٵټبي ٶهت قسٺ ثجٷسيس$ .اٶساظٺ آٶٽب ضا َٹضي اٶشربة ٦ٷيس ٦ٻ ٶيطٸي ٸاضزٺ ثط
ضٸي ؾٻ حٯ٣ٻ سٹظيٕ ٪طزز#.
 -4ي ٥ؾيؿشٱ َٷبة ٦كي ثٯٷس ثب ٢بثٯيز ػبثؼبيي زض زٸ ػٽز زض ٖطو ٲؿيط ػطيبٴ آة ثطدب ٦ٷيس.
 -5اٶشٽبي سؿٳٻ حٯ٣ٻټبي ٢بي ١ضا ثٻ ٦بض٪بٺ ٲشحط ٤ؾيؿشٱ ٲشه٭ ٦ٷيس.
 -6ثطاي ػبثؼبيي ٢بي ١زض َٹ ٬ٲؿيط ػطيبٴ آة ٲيسٹاٴ ي٦ ٥بض٪بٺ ٦ككي زض زاذ٭ ذٹز ٢بي ١ايؼبز ٶٳٹز.
 -7ثب اٞعٸزٴ ي ٥سؿٳٻ حٯ٣ٻ ثٻ ٦بض٪بٺ ٲشحط ٤ٸ اسهب ٬آٴ ثٻ ٢بي ،١ٲيسٹاٴ ػبثؼبيي ٖطيي ٢بي ١ضا ثب ؾطٖز
ثيكشطي اٶؼبٰ زاز.
لبيك ٍ اتصبالت
٦ ٯيٻ َٷبثٽب ٸ ؾيؿشٱ ٦كككي ثبيس ثٻ اٶساظٺ ٦بٞي ٲح٧ٱ ثبقٷس سب زض آثٽبي ثب ؾطٖز ثيكشط اظ  3ٲشط ثط طبٶيٻ
ٲ٣بٸٲز ٦ٷٷس.
لبيك ٍ فالئن اضبرُ


ضاؾز ٶ٫ٻ زاقشٵ دبضٸ ٸ  1ؾٹر يٗٷي سٹ.ٝ٢



زٸ ؾٹر ٸ ػٽشي ٦ٻ ٶؼبس٫ط ٶكبٴ ٲيزټس يٗٷي حط٦ز ثٻ ػٽبسي ٦ٻ دبضٸ ٶكبٴ ٲيزټس.

نساي ي ٥ؾٹر ٸ ضاؾز
ٶ٫بٺ زاقشٵ دبضٸ; ايؿز
نساي زٸ ؾٹر; حط٦ز ٖطيي ٢بي ١ثٻ ػٽشي ٦ٻ ثب دبضٸ اقبضٺ ٲيقٹز.
فجَر اس آةّبي ون فوك ٍ ًجبت اس خَدرٍ
 -1ټط٪ع ٸاضز آثي ثب ٖٳ ١ثيكشط اظ ؾط ظاٶٹټب ٶكٹيس.
 -2ي ٥زيسٺ ثبٴ زض ثبالزؾز ٢طاض زټيس سب اػؿبٰ قٷبٸض ضا ثٻ قٳب ٪عاضـ زټس.
 -3زض دبييٵ زؾز ٦بض٪بٺټبيي ثب ٦يؿٻټبي دطسبثي ٶؼبر ثطاي احشيبٌ ٢طاض زټيس.
 -4ا٪ط ٲٳ٧ٵ ثٹز ذٹزضٸ ضا ثٹؾيٯٻ َٷبة سظجيز ٦ٷيس.
 -5ٲؿيط َٷبة سظجيز ضا زٶجب ٬ٶ٧ٷيس .قٳب ضا ثٻ زاذ٭ اٲٹاع ثٹػٹز آٲسٺ اظ ذٹزضٸ ٲي٦كبٶس.
 -6ثطاي سٳبٲي ؾٹغٺټب ػٯي٣ٻ ٸ ٦بؾ٧ز ٶؼبر ټٳطاٺ ثجطيس.
 -7ػٽز ٪طٸٺ ٸ حبٮز آٶطا ح٦ ّٟٷيس$ .اٮ#ٝ
 -8ا٪ط ٸيٗيز ٪طٸٺ ٲشعٮع ٬اؾز اظ ٖجٹض نطٞٷٓط ٦ٷيس.
 -9ثٻ ؾٳز ٖ٣ت ذٹزضٸ حط٦ز ٦ٷيس .اظ اٲٹاع حبن٭ اظ ذٹزضٸ اػشٷبة ٦ٷيس.
 -10ٲطا٢ت ٖسٰ طجبر ذٹزضٸ ثبقيس.

92

 -11ا٪ط ذٹزضٸ ثب طجبر ثٷٓط ٲيضؾس ،اظ ٪طزاة دكز آٴ ٶعزي ٥قٹيس$ .ة#
 -12ػٯي٣ٻ ٶؼبر ٸ ٦بؾ٧ز ضا ثٻ َٹض ز٢ي ١ثٻ ٲهسٸٲيٵ ثذٹقبٶيس.
 -13ي ٥ٲهسٸٰ ضا زض زاذ٭ ًٞبي ذبٮي ٸيٗيز  Vق٧٭ ٢طاض زټيس.
 -14ثهٹضر اٸ ٬ثب حط٦ز زض ٖطو ضٸزذبٶٻ اٸ ضا ثٻ ٲح٭ اٲٵ ثطؾبٶيس$ .ع#
ٞ -15طآيٷس ضا ثطاي ؾٹغٺ زي٫ط س٧طاض ٦ٷيس.
ؾٹغٺ ضا زض ًٞبي ذبٮي  Vق٧٭ دكز ٪طٸٺ ٢طاض زټيس.
فوليبت ثب لبيك
حسا٢٭ ي ٥دبضٸ ٸ ي٦ ٥يؿٻ دطسبثي ٶؼبر ثطاي ټط ٶؼبس٫ط زض ٢بي ١ثبقس.
دبضٸظٴټب زض سٻ ٢بي ١ثٷكيٷٷس سب ٢بي ١ضٸي آة ثٳبٶس.
 -1اثشسا ٢بي ١ضا ثٻ دبييٵ زؾز ٸ ؾذؽ ثب حط٦ز ػبٶجي ثٻ ذٹزضٸ ٶعزي٦ ٥ٷيس.
٢ -2بي ١ضا ثٻ ٪طزاة دكز ذٹزضٸ ټسايز ٦ٷيس.
 -3ػٯي٣ٻټبي ٶؼبر٦ ،بؾ٧زټب ضا ثٻ ٲهسٸٲيٵ ثذٹقبٶيس ٸ آٶٽب ضا ثٻ زاذ٭ ٢بي ١ټسايز ٦ٷيس.
٢ -4بي ١ضا ثٻ ٦ٷبض ضٸزذبٶٻ ټسايز ٦ٷيس.
ٞ طٲبٶسٺ سيٱ ثبيس آٲبز٪ي زاقشٻ ثبقس سب زض نٹضر ثطٸظ ذُط َٷبةټب ضا ٦ ُٕ٢ٷس.
ًجبتگز حوبيت ضذُ
وبرثزدّب


ثٗٷٹاٴ ي٦ ٥بض٪بٺ ٦ٳ٧ي



ثطاي ٶؼبر ي ٥ؾٹغٺ قٷبٸض ٦ٻ اظ ثطز ٦يؿٻ دطسبثي ٶؼبر ذبضع اؾز يب ٢بزض ثٻ ٪طٞشٵ ٶ٫ٻ زاقشٵ آٴ ٶيؿز



زاٲٷٻ اؾشٟبزٺ سب  50ٲشطي

حذالل اهىبًبت


ي ٥ػٯي٣ٻ ٲرهٹل ٶؼبر



ي ٥ػٟز ٟ٦ف ٚٹاني



ي ٥ٶؼبس٫ط ٢ٹي ثب سؼٽيعار حٟبْشي ٲشٷبؾت



ي ٥ضقشٻ َٷبة  60ٲشطي يسآة



 4ٶؼبس٫ط ٞٷي ثطاي دكشيجبٶي ٞٷي



٦ 2يؿٻ دطسبثي ٶؼبر



ي٦ ٥بض٪بٺ ٦ٳ٧ي ٲٷبؾت
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رٍش وبر
 -1ي ٥ٲح٭ ٲٷبؾت ضا زض دبييٵ زؾز ثب ثٽشطيٵ قطايٍ ٲكرم ٦ٷيس.
 -2ٶؼبس٫ط ٟ٦فټبي ٚٹاني ٸ ػٯي٣ٻ ٲرهٹل ضا ثٻ سٵ ٦ٷس.
َ -3ٷبة ٶؼبر ضا ثب ٦بضاثيٵ ثٻ حٯ٣ٻ دكز ػٯي٣ٻ ٶؼبس٫ط ثجٷسيس.
 -4حسٸز  6ٲشط اظ َٷبة ضا زض دبييٵ زؾز ٶؼبس٫ط ضٸي ظٲيٵ ثطيعيس.
 -5سيٱ حٳبيز ثبيس زض دبييٵ زؾز ٶؼبس٫ط ٸ زض ٲح٭ ٸضٸز اٸ ثٻ آة ثبقس.
 -6نجط ٦ٷٷس سب ٶؼبس٫ط ؾٹغٺ ضا ث٫يطز#1$ .
 -7ٶؼبس٫ط اضسجبٌ چٽطٺ ثٻ چٽطٺ ثب ؾٹغٺ ثط٢طاض ٦طزٺ ٸ ؾذؽ ثٻ ؾٳز اٸ قيطػٻ ضٸز#2$ .
 -8حٳبيز چيټب ثطاي ػٯٹ٪يطي اظ ٦كيسٺ قسٴ ٶؼبس٫ط ثبيس َٷبة ثسټٷس ٸ آٲبزٺ ثبقٷس سب ٖالٲز ضا زضيبٞز
٦ٷٷس.
 -9ٶؼبس٫ط ثب س٧ٷي ٥ٲشٷبؾت ؾٹغٺ ضا ٪طٞشٻ ٸ ٖالٲز زټس.
 -10سيٱ حٳبيز ٶؼبس٫ط ٸ ؾٹغٺ ضا ثٻ ٦ٷبضٺ ټسايز ٦ٷس#3$ .
 -11ا٪ط حٳبيز چيټب ٶشٹاٶؿشٷس ٶؼبس٫ط ضا ثيطٸٴ ثيبٸضٶس .اٸ ا٢ساٰ ثٻ ضټبؾبظي ٦ٷس سب ثب ٦بض٪بٺ ٦ٳ٧ي ٦بض ٶؼبر
ثٻ اسٳبٰ ثطؾس.
 ټط٪ع َٷبة ضا ثسٸض ٶؼبس٫ط ٶجٷسيس ٍ٣ٞ .ثٻ ي ٥ؾيؿشٱ ضټب قٹٶسٺ ٲشه٭ ٦ٷيس.
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فصل ششم

نجات در برف
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وليبت خظ سًَذاص (هيل سًي)


ٞطآيٷسي ثؿيبض ٦ٷس اؾز ٸ ثٻ ٶٟطار ظيبزي احشيبع زاضز.



آذطيٵ ٲطحٯٻ ػؿشؼٹ زض ثٽٳٵ ٲيثبقس.



اؾشٟبزٺ اظ ؾبيط ضٸـټب $سؼٽيعار اٮ٧شطٸٶي٧ي ،ؾ٩ټبي ظٶسٺ يبة ٸ  #...زض ٦ٷبض ايٵ ؾيؿشٱ احشٳب ٬ٲٹ٣ٞيز
ضا اٞعايف ٲيزټس.



اظ ٶيطٸټبي زاٸَٯت ٚيط حطٞٻ اي ٲيسٹاٴ اؾشٟبزٺ ٦طز.



٢ج٭ اظ ػؿشؼٹي ٪ؿشطزٺ٦ ،بض ضا اظ ؾٹٶساغ ٪عيٷٻ اي ٲح٭ټبي ٲك٧ٹ ٤آٚبظ ٦ٷيس.



ذٍ ؾٹٶساغ ضيع  "100احشٳب ٬ٲٹ٣ٞيز زاضز ٸٮي ذيٯي ٦ٷس ٖٳ٭ ٲي٦ٷس.



ذٍ ؾٹٶساغ زضقز  "70احشٳب ٬ٲٹ٣ٞيز زاضز ٸٮي ؾطٖز ٖٳ٭ ذٹثي زاضز.



ذٍ ؾٹٶساغ زضقز زض ٖٳٯيبر اٲساز ٸ ٶؼبر اضػحيز زاضز.



ٲي٭ ؾٹٶساغټبي سبقٹ ٸ ثي٭ټبي ثط ٜضٸة آٮٹٲيٷيٹٲي ثبالسطيٵ ضاٶسٲبٴ ضا زاضٶس.



ػٽز سؿطيٕ ٖٳٯيبر زض قطايٍ ايُطاضي اظ ٲي٭ ٲٟشٹ٬ټبي  10ٲيٯي ٲشط ثب َٹ 3 ٬ٲشط ،دبضٸ ٸ ٶٟطار
زاٸَٯت ٦ٳ٧ي اؾشٟبزٺ ٦ٷيس.



ټٳٹاضٺ اظ ؾٳز ثبالي قيت $ثبالزؾز #ثٻ ؾٳز دبييٵ قيت $دبييٵ زؾز #حط٦ز ٦ٷيس ٸ ٲي٭ټب ضا سب اٶشٽب
زض ظٲيٵ ٞطٸ ثجطيس.

خظ سًَذاص (هيل سًي) درضت ثب رديف ثستِ
فزآيٌذ اجزايي
 -1ٶؼبس٫طټب زض ٦ٷبض ي٧سي٫ط ايؿشبزٺ ،زؾزټب ضا ثٻ ٦ٳط ظزٺ ٸ اظ ي٧سي٫ط ٞبنٯٻ ث٫يطٶس.
 -2زض ايٵ ٸيٗيز ٞبنٯٻ ٲيٯٻټب اظ ي٧سي٫ط  75ؾبٶشي ٲشط ذٹاټس ثٹز.
 -3ٲيٯٻ ثٻ نٹضر ٖٳٹزي ٸ زض ٸؾٍ دبټب ٞطٸ ضٸز.
 -4ټط  70ؾبٶشي ٲشط ايٵ ٖٳ٭ س٧طاض قسٺ ٸ ٶٟطار ثٻ ػٯٹ حط٦ز ٦ٷٷس.
 -5ي ٥ٶٟط ذٍ ؾٹٶساغ ٸ ٲطاح٭ اػطايي ضا ثب ٞطٲبٴټبي دي زض دي ټسايز ٦ٷس.
 -6ثطاي ايؼبز ٶٓٱ ثيكشط ،زٸ ٶٟط ي ٥ضقشٻ ضيؿٳبٴ ضا ثٻ ٲٹاظار ذٍ ؾٹٶساغ ٪طٞشٻ ٸ زض ټط حط٦ز ذٍ ؾٹٶساغ
ضا ٲكرم ٦ٷٷس.
ثب ثيؿز ٶٟط ي ٥ٲٷُ٣ٻ  100×100ٲشطي ْط ٜٲسر  4ؾبٖز ٦بٸـ ٲي٪طزز.
خظ سًَذاص (هيل سًي) درضت ثب رديف ثبس
فزآيٌذ اجزايي
 -1ٶؼبس٫طټب زض ٦ٷبض ي٧سي٫ط ايؿشبزٺ ،زؾزټب ضا اظ زٸ َط ٜثبظ ٦طزٺ ٸ اظ ي٧سي٫ط ٞبنٯٻ ث٫يطٶس.
 -2زض ايٵ ٸيٗيز ٞبنٯٻ ٲيٯٻټب اظ ي٧سي٫ط  150ؾبٶشي ٲشط ذٹاټس ثٹز.
 -3ٲيٯٻ ثٻ نٹضر ٖٳٹزي زض ٦ٷبض دبي ضاؾز ٞطٸ ضٸز.
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 -4ٲيٯٻ ثيطٸٴ آٸضزٺ قسٺ ٸ زض ٦ٷبض دبي چخ ٞطٸ ضٸز.
 -5ټط  70ؾبٶشي ٲشط ايٵ ٖٳ٭ س٧طاض قسٺ ٸ ٶٟطار ثٻ ػٯٹ حط٦ز ٦ٷٷس.


ثب ثيؿز ٶٟط ي ٥ٲٷُ٣ٻ  100×100ٲشطي ْط ٜٲسر  4ؾبٖز ٦بٸـ ٲي٪طزز.



زض ٦بٸـ ٲح٭ټبي ٦ٱ ٸؾٗز ٸ ٲٷبَ٣ي ثب  PODدبييٵ ضاٶسٲبٴ ذٹثي زاضز.

خظ سًَذاص (هيل سًي) ريش
فزآيٌذ اجزايي
 -1ٶؼبس٫طټب زض ٦ٷبض ي٧سي٫ط ايؿشبزٺ ،زؾزټب ضا ثٻ ٦ٳط ظزٺ ٸ اظ ي٧سي٫ط ٞبنٯٻ ث٫يطٶس.
 -2زض ايٵ ضٸـ ٞبنٯٻ ٲيٯٻټب اظ ي٧سي٫ط  25ؾبٶشي ٲشط ذٹاټس ثٹز.
 -3ٲيٯٻ ثٻ نٹضر ٖٳٹزي زض ٦ٷبض دبي ضاؾز ٞطٸ ضٸز.
 -4ٲيٯٻ ثيطٸٴ آٸضزٺ قسٺ ٸ زض ٦ٷبض دبي چخ ٞطٸ ضٸز.
 -5ٲيٯٻ ثيطٸٴ آٸضزٺ قسٺ ٸ زض ٸؾٍ چخ ٞطٸ ضٸز.
 -6ټط  30ؾبٶشي ٲشط ايٵ ٖٳ٭ س٧طاض قسٺ ٸ ٶٟطار ثٻ ػٯٹ حط٦ز ٦ٷٷس.


ثب ثيؿز ٶٟط ي ٥ٲٷُ٣ٻ  100×100ٲشطي ْط ٜٲسر  16سب  20ؾبٖز ٦بٸـ ٲي٪طزز.



 ٍ٣ٞثطاي ٲح٭ټبي ٲك٧ٹ ٤ٸ ٦ك ٝاػؿبز اؾشٟبزٺ قٹز.

هالحؾبت سًَذاص (هيل سًي)


ثطاي ٲسيطيز ثٽشط ،ټط سيٱ ٶجبيس ثيكشط اظ  20ٶٟط ثبقس.



ؾٹٶساغ زض ؾط ثباليي ٦ٷشط ٬ؾرشي زاضز ،ثٷبثطايٵ ټط ٲؿي ضا اظ ثبالسطيٵ ٶُ٣ٻ آٚبظ ٦ٷيس.



٢ج٭ اظ قطٸٔ ٦بض ،ٲح٭ ضا اظ ٶٓط ضيعـ ٲؼسز ٸ ؾبيط ذُطار ٦ٷشط٦ ٬ٷيس.



چٷسيٵ ثبض ٦بٸـ ي ٥ٲح٭ ثب ضٸـ ؾٹٶساغ زضقز ثط ي ٥ثبض ػؿشؼٹ ثب ؾٹٶساغ ضيع اضػحيز زاضز.



ثب ٸػٹز ايٷ٧ٻ ؾٹٶساغ ٦ٱ ٖٳ ١ظٲبٴ ٦ٳشطي نط ٜٲي٦ٷس ،اضظقي ٶساضز.



ثٻ اٶساظٺ ٦٭ ٲي٭ آٴ ضا زض ثطٞ ٜطٸ ثجطيس ،ٲ٫ط ظٲبٶي ٦ٻ ٖٹاٲ٭ ٲحيُي ٲظ٭ ظٲيٵ ٲحسٸزيز ايؼبز ٦ٷٷس.



زض ٦ٷبض ټط سيٱ 2 ،ٶٟط ٲي٭ ظٴ ايبٞي ٸ ي ٥سيٱ حٟبضي  2سب  4ٶٟطٺ زض ٶٓط ث٫يطيس.



ټط ي ٥اظ ٶٟطاسي ٦ٻ ثٻ ػؿٱ ٲك٧ٹ٦ي ثطذٹضز ٦طز ،زض ټٳبٶؼب ثٳبٶس ٸ ٞطز زي٫طي ػبي٫عيٵ اٸ قٹز.



زض نٹضسي ٦ٻ ٲي٭ ظٴټب ؾطزقبٴ قس ،آٶٽب ضا ثب ٶٟطار سيٱ حٟبضي سٗٹيى ٦ٷيس.



ٶؼبس٫طټب ٶجبيس ثط ٜضا ثب آة زټبٴ ،آقٛبٚ ٬صا ٸ ازضاض آٮٹزٺ ٦ٷٷس.



ٶؼبس٫طټب ٶجبيس ٸؾبي٭ ٸ اٮجؿٻ ايبٞي ذٹز ضا زضآٸضزٺ ٸ دكز ؾط ضټب ٦ٷٷس.
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وبرگبُّبي ثزفي


ټٳٹاضٺ اظ چٷسيٵ ٦بض٪بٺ اؾشٟبزٺ ٦ٷيس.



ثط ٜي٧سؾز ٸ ؾٟز ثٽشطيٵ اؾز$ .زض ٲٹضز اليٻټبي ٶطٰ يب يد ظزٺ ثيكشط ز٢ز ٦ٷيس#



٦بض٪بٺټبي ثطٞي ثب ٪صقز ظٲبٴ $ٶٹض ذٹضقيس ٸ  #...سحٯي٭ ٲيضٸٶس ٸ ٶيبظ ثٻ ثطضؾي ٲؿشٳط زاضٶس.



سؼٽيعار ټٳطاٺ ،قيت ٲح٭ ٸ ٞكطز٪ي ثط ٜزض ثطدبيي ٦بض٪بٺټب ٲؤطط ٲيثبقٷس.



زاٶف ٞٷي ٶؿجز ثٻ سٹزٺټبي ثط ٜٸ اليٻټبي آٴ ٸ زيس ٞٷي ٶؿجز ثٻ ثطدبيي ٦بض٪بٺ يطٸضي اؾز.

تثجيت هصذٍم در سَرتوِ ًجبت (همذهبتي)
تجْيشات
 1نٷسٮي ٞطٸز
 1ضقشٻ سؿٳٻ  6ٲشطي
 1ضقشٻ سؿٳٻ  3/5ٲشطي
تثجيت هصذٍم در سَرتوِ ًجبت (حزفِ اي)
تجْيشات
 1نٷسٮي ٞطٸز
 2ضقشٻ سؿٳٻ  6ٲشطي
حزوت در ضيتّب
حزوت در هسيزّبي افمي
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سټبي اؾشبٶساضز ثيٵ اٮٳٯٯي ٲٹضؼ٦
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A

طاضزازي اضسجبَبر ضازيٹيي اؾشبٶساضز ثيٵ اٮٳٯٯي ټٹاٶٹضزي٢ ٯٳبر٦
Alfa
N
November

B

Bravo

O

Oscar

C

Charlie

P

Papa

D

Delta

Q

Quebec

R

Echo

R

Romeo

F

Foxtrot

S

Sierra

G

Golf

T

Tango

H

Hotel

U

Uniform

I

India

V

Victor

J

Juliet

W

Whisky

K

Kilo

X

X-ray

L

Lima

Y

Yankee

M

Mike

Z

Zulu
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سؼٽيعار ٪طٸټي ٶؼبر زض ًٞبټبي ٲٗٯ ١ٸ ٲحهٹض ي ٥سيٱ ٶؼبر ٸا٦ٷف ؾطيٕ
ضزيٝ

ٶٹٔ اثعاض /سؼٽيعار

ٸاحس

سٗساز

1

َٷبة اؾشبسي 11 ٥ٲيٯيٳشط  100ٲشطي يس حطي١

حٯ٣ٻ

2

2

َٷبة  11ٲيٯيٳشط اؾشبسي 60 ٥ٲشطي يس ذب٤

حٯ٣ٻ

1

3

َٷبة زيٷبٲي 11 ٥ٲيٯيٳشط  50ٲشطي ثب يطيت ٦كيس٪ي ثبال

حٯ٣ٻ

1

4

َٷبة  9ٲيٯيٳشط اؾشبسي ٥ؾيؿشٱ آظاز ٦ٷٷسٺ ثبض  4ضقشٻ  10ٲشطي

ٲشط

40

5

َٷبة  7ٲيٯيٳشط 4 :ضقشٻ  5 +6ضقشٻ  4+1 ،67ضقشٻ  5+37،1ضقشٻ 2،1

ٲشط

45

6

سؿٳٻ سجٹثالض  1ايٷغ 9 :ضقشٻ  9+8،1ضقشٻ  8 + 5،4ضقشٻ  +6ضقشٻ 9

ٲشط

160

7

ؾيٷٻ نٷسٮي ٞطٸز ٶؼبس٫ط ي ٥ؾطٺ ،ؾبيط 1

ٖسز

1

8

نٷسٮي ٞطٸز ٶؼبس٫ط سٳبٰ ؾ ،٥٫ؾبيط 1

ٖسز

1

9

ؾٟطٺ نٷسٮي ٞطٸز ٲهسٸٰ ثب يطا ٠ؾط قبٶٻ Rescue Triangle

ٖسز

1

10

سطٲع IDS

ٖسز

1

11

٦بضاثيٵ ديچ ٦بض٪بټي ثب ٲ٣بٸٲز ثبال

ٖسز

31

12

اؾشبح ٞطٸز

ٖسز

1

13

٪طي ٪طي

ٖسز

2

14

ٟ٢٭ ي ٥ػٽشٻ  Cenderؾبيط Rescue

ٖسز

2

15

٦يؿٻ َٷبة ٞٷي ٦ٹٮٻ اي

ٖسز

3

16

٦ٹٮٻ دكشي حٳ٭ سؼٽيعار ٸ اثعاض

ٖسز

4

17

نٟحٻ س٣ؿيٱ ثبض ثعض٨

ٖسز

2

18

٦بضاثيٵ ديچ ٦بض٪بټي ثب ٲ٣بٸٲز ثبال

ٖسز

28

19

٢ط٢طٺ ٟ٢٭ زاض ثعضPro traxion ٨

ٖسز

3

20

سٹٶ٭ َٷبة Roll Modull

ٖسز

1

21

اثعاض ضاRack ٤

ٖسز

1

22

اثعاض Tuba

ٖسز

1

23

٢ط٢طٺ زٸث٭ ټٱ ٲحٹض Twin

ٖسز

1

24

٢ط٢طٺ ؾبزٺ ثعضMinder ٨

ٖسز

2

25

٢ط٢طٺ ؾبزٺ ٲشٹؾٍ Rescue

ٖسز

4

26

٢ط٢طٺ زٸث٭ ٲٹاظي ثطاي اٶش٣ب ٬ا٣ٞي ثط ضٸي َٷبة ٸ ٦بث٭

ٖسز

1

27

چٽبض دبيٻ سٯؿ٧ٹدي ٶؼبر ٶيٱ سٵ

زؾش٫بٺ

1

28

ٸيٷچ زؾشي َٷبة ٦ف ٶيٱ سٵ ؾٻ دبيٻ ٶؼبر

زؾش٫بٺ

1

29

َٷبة اؾشبسي 100 ٥ٲشطي ؾٻ دبيٻ ٶؼبر يسحطي١

حٯ٣ٻ

1

30

ثؿ٧ز دالؾشي٧ي ٸض٢ٻ اي $ؾز ٦بٲ٭ #ٲس Sked co ٬يب Petzl

زؾش٫بٺ

1

31

٦الٺ ٦بؾٞ ٥ٷي ٶؼبر زض ًٞبټبي ٲٗٯ ١ثطاي ٲهسٸٰ

ٖسز

1

32

٦بضز اضٺ اي ٦ٹسبٺ ٲرهٹل ثطـ َٷبة

ٖسز

1

33

ظيطاٶساظ ثطظٶشي يس ؾبيف

ٖسز

1

34

٦ٹالض ٪طزٴ اٸضغاٶؿي

ٖسز

2
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35

ضٸاٶساظ ؾج٥

ٖسز

1

36

ٲشٻ ټيٯشي

زؾز

1

37

چ٧ف ٲرهٹل ؾٷ٩

ٖسز

1

38

ٲيد ؾٷ٩

زؾز

1

39

ٲؼٳٹٖٻ قٟز ٸ ٞطٶس

زؾز

1

سؼٽيعار اٶٟطازي ي ٥سيٱ ٶؼبر ٸا٦ٷف ؾطيٕ
ضزيٝ

ٶٹٔ اثعاض /سؼٽيعار

ٸاحس

سٗساز

1

٦الٺ ٦بؾٞ ٥ٷي ٶؼبر زض ًٞبټبي ٲٗٯ١

ٖسز

6

2

ٸا٦ي سب٦ي ثطز ٦ٹسبٺ ٲؼٽع ثٻ ټٷسظٞطي

زؾش٫بٺ

6

3

ټسالٲخ  LEDثب ٶٹضزټي ثبالي  100ؾبٖز

ٖسز

6

4

٦ٹٮٻ دكشي ٞٷي  50ٮيشطي

ٖسز

6

5

ٟ٦ف ؾب ٠زاض ٶيٳٻ ؾٷ٫يٵ

ػٟز

6

6

٦يؿٻ ذٹاة ٞٷي ٦ٱ حؼٱ

ٖسز

6

7

نٷسٮي ٞطٸز ٶؼبر سٳبٰ ؾ٥٫

ٖسز

6

8

ټكز ٞطٸز ظثبٶٻ زاض ٦ٹچ ٥ٸ ٦بضاثيٵ ديچ اسهب٬

زؾز

6

9

سؿٳٻ ض٦بةَ ،ٷبثچٻ دطٸؾي 137 ،120 ٥ٸ  167ؾبٶز،ؾٹر٦،ي٦ ٝٳطي

زؾز

6

10

زؾش٧ف ٞطٸز يس انُ٧ب٤

ٖسز

6

11

ٮجبؼ ٞطٰ ي٧ؿطٺ يس ذف ثب ظيخ زٸَطٞٻ

زؾز

6

12

٦بدكٵ ٞطٰ يسؾطٲب

زؾز

6

13

٦الٺ آٞشبة ٪يط

ٖسز

6

14

ٖيٷ ٥آٞشبثي

ٖسز

6

15

زؾش٧ف ايٳٷي دٷغ اٶ٫كشي

ػٟز

6

16

ٖيٷ ٥ايٳٷي ٦بض٪بټي

ٖسز

6

17

ٲبؾٞ ٥يٯشطزاض ثب ٞيٯشط ايبٞي

ٖسز

6

18

چب٢ٹ زضة ثبظ ٦ٵ چٷس ٦بضٺ

ٖسز

6

19

٦طٰ يس آٞشبة  UVٸضظقي

ٖسز

6

20

اؾذطي يس دكٻ

ٖسز

6

21

٢بق ١چٷ٫ب ٬ٸ ْطٚ ٜصاي آٮٹٲيٷيٹٲي

زؾز

6

22

٢ٳ٣ٳٻ آة ٞٷي$ٲس٦ ٬ٳخ#

ٖسز

6

23

٦الٺ ٸ زؾش٧ف دكٳي

زؾز

6

24

ؾز ٦شطي ٸ ٢بثٯٳٻ ٞٯعي ؾج٦$ ٥ٹټٷٹضزي#

زؾز

6

25

چطا٘ اٮ٧ي ثب ٢طل ايبٞي

فذد

6

26

ظيطاٶساظ اٶٟطازي

فذد

6

27

دبٶچٹ

فذد

6
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تجْيشات فٌي -گزٍّي يه تين ًجبت ٍاوٌص سزيـ
ٸاحس

سٗساز

ضزيٝ
1

ذٹزضٸ زٸزيٟطاٶؿي٭ قبؾي ثٯٷس زٸ ٦بثيٵ

زؾش٫بٺ

1

2

ضيٳٹض ٤حٳ٭ سؼٽيعار ثب سطٲع ټيسضٸٮي ٥ذٹز٦بض ٸيػٺ ذٹزضٸټبي ؾٹاضي
دطؾطٖز

زؾش٫بٺ

1

3

ٲ٧بٴ يبة ٲبټٹاضٺ اي  GPSثب ٢بثٯيز ٦بض ثط ضٸي ٶ٣كٻ ټبي اٮ٧شطٸٶي٧ي

زؾش٫بٺ

2

4

ؾ ٩ظٶسٺ يبة ثب ٲشٗٯ٣بر ٶ٫ٽساضي،حٳ٭ ٸٶ٣٭ ٸ زٸ نٷسٮي ٞطٸز ٸيػٺ

٢الزٺ

2

5

زٸضثيٵ ٸيػٺ ػؿشؼٹ زض آٸاض ) (Telescopic FiberScopeثب ټس ٲشحط360 ٤
زضػٻ ٲؼٽع ثٻ زٸضثيٵ ٲبزٸٴ ٢طٲع ٸ ٲبٶيشٹض ضٶ٫ي

زؾش٫بٺ

1

6

زؾش٫بٺ ظٶسٺ يبة نٹسي  6ؾٷؿٹضٺ ٞٹ ٬آدكٵ

زؾش٫بٺ

1

7

ٲشٻ ثشٵ ثط ٲٹسٹضي ٸيػٺ ثطـ ثشٵ زض آٸاض

زؾش٫بٺ

1

8

ؾز ثبٮكش ٥ؾٹدبح زاض چٽبض ٪ٹـ ،قف سرشٻ زض ؾبيعټبي ،2×22 ،13 ،10
 24 Longٸ  25سٵ،ثب زٸ ؾيٯٷسض ټٹاي  6ٸ  9ٮيشطي ٸ ٲشٗٯ٣بر

زؾز

1

9

ؾز ػ ٥ٸ ٢يچي ټيسضٸٮي ٥زؾشي ٲسEHR101 ٬

زؾش٫بٺ

1

10

 ٥ٞٸ ٢يچي زٸ ٦بضٺ ټيسضٸٮي ٥ٸيػٺ آٸاض HKS35/200

زؾش٫بٺ

1

11

زؾش٫بٺ ثط٢ي ټٹا زټي دطسبث٭ ٸيػٺ آٸاض Ventilation Fan

زؾش٫بٺ

1

12

اٮ٧شطٸقٹ ٤دطسبث٭ ثب قبضغض ٸ ثطا٦ز ذٹزضٸيي ،ٲبٶيشٹض ،دطيٷشط ،ض٦ٹضزض ٸ E.C.G

زؾش٫بٺ

1

13

دبٮؽ ا٦ؿي ٲشط ٢بث٭ حٳ٭ ثب دطٶيشط ،قبضغض ٸ ثبسطي ٢بث٭ قبضغ ٸ دطاح اٶ٫كشي
ثعض٪ؿب٬

زؾش٫بٺ

1

14

٪ٯٹ٦ٹٲشط

زؾش٫بٺ

1

15

٦ذؿٹ ٬ا٦ؿيػٴ آٮٹٲيٷيٹٲي  3ٮيشطي ثب ٲبٶٹٲشط ٸ ٲشٗٯ٣بر

زؾش٫بٺ

2

16

٦ي ٝاحيبء ثب ؾب٦كٵ دساٮي

زؾش٫بٺ

1

17

٦ي٦ ٝٳطي سطيبغ

ٖسز

2

18

الٶ ٩ث ٥ثٹضز ٞبيجط ٪الؼ

زؾش٫بٺ

1

19

قٹضر ث ٥ثٹضز ٞبيجط ٪الؼ

زؾش٫بٺ

1

20

ثطاٶ٧بض سبقٹ قف ق٧ٵ ثب ٟ٢٭ ٟ٦ي

زؾش٫بٺ

3

21

غٶطاسٹض ثط ٠دطسبث٭

زؾش٫بٺ

2

22

ٶٹضا٧ٞٵ دبيٻ زاض دطسبث٭ ثب الٲخ ٦ٱ ٲهطٜ

23

ٶطزثبٴ سبقٹ آٮٹٲيٷيٹٲي زٸ يب ؾٻ قبٶٻ

24

قٳٗ ٥سٯؿ٧ٹدي زض اٶساظٺ ټبي ٲرشٯٝ

25

اضٺ آټٵ ثط ثب ٢بة يريٱ ٸ ټٳطاٺ ثب سيٛٻ ايبٞي

26

َٷبة اثطيكٳي يريٱ  100ٲشطي

27

ثي٭ اٲسازي زؾشٻ زاض

28

ثيٯچٻ اٲسازي

29

٦ٯٷ ٩اٲسازي

30

٢يچي ٞٹالزثط زؾشٻ ثٯٷس

ًَؿ اثشار /تجْيشات
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31

ثٯٷس٪ٹ زؾشي ثب ثبَطي ايبٞي

32

ٲيٯٻ ٞؿٟطي سٷٹضاٞكبٴ يب ٢ٯٱ ٶٹضي $اؾٷخ اليز#

33

٪بٮٵ  40ٮيشطي آة ػٳٕ قٹٶسٺ الؾشي٧ي

34

٪بٮٵ ٞٯعي  20ٮيشطي ؾٹذز ثب ٸاقط آة ثٷسي

35

٦ذؿٹ ٬آسف ٶكبٶي ؾج ٥دٹزضي

36

٦ذؿٹ ٬آسف ٶكبٶي Co2

37

دشٹي ػيجي $يس ؾطٲب ٸ ٪طٲب#

38

چطا٘ ٢ٹٺ زؾشي دطٶٹض ٢بث٭ قبضغ

39

اؾذطي ضٶٞ ٩ؿٟطي

40

چبزض ٦ٳذيٷ ٩يس آة ثب ٟ٦ي ٸ زٸدٹـ  4ٶٟطي

41

ػٗجٻ اثعاض ٶؼبضي دطسبث٭

42

چٹة آالر قٳٗ ٥ظٶي ثٻ اثٗبز
قٳٗ٥
قٳٗ٥
قٳٗ٥
قٳٗ٥
٪ٹٺ
٪ٹٺ
سرشٻ ٶئٹدبٴ

10×10×50
15×15×50
5×10×50
5×15×50
 10×10×45ٸ 1×10
 5×10×30ٸ 1×10
 19 50×50ٲي٭

ؾبٶشي ٲشط
.
.
.
.
.
.
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ٖ 36سز
ٖ 36سز
ٖ 36سز
ٖ 36سز
ٖ 24سز
ٖ 24سز
ٖ 12سز

ضزيٝ

ضزيٝ

ٶٹٔ اثعاض /زاضٸ

سٗساز

ٶٹٔ اثعاض/زاضٸ

سٗساز

1

٢طل اؾشبٲيٷٹٞٵ

ٖ 30سز

 24ٲبؾ ٥دٷجٻ اي

ٖ 6سز

2

٢طل ؾطٲبذٹضز٪ي

ٖ 30سز

 25ثبٶس٦كي 7.5cm

ٖ 10سز

3

٢طل زيٳٵ ټيسضيٷبر

ٖ 20سز

 26ثبٶس٦كي 15cm

ٖ 10سز

4

٢طل آٶشي اؾيس

ٖ 30سز

 27ٶد ثريٻ #3-0$

ٖ 20سز

5

٢طل آؾذطيٵ ثچٻ

ٖ 30سز

 28سي ٙثيؿشٹضي

ٖ 10سز

6

٢طل ٦ٯط

ٖ 30سز

 29اؾذطي ثشبزيٵ

ٖ 3سز

7

دٹزض ORS

ٖ 6سز

 30اؾذطي ؾبٸٮٵ

ٖ 2سز

8

٦ذؿٹ ٬ٲٟٷبٲي ٥اؾيس

ٖ 30سز

 31آٲذٹ ٬ادي ٶٟطيٵ

ٖ 40سز

9

دٳبز ؾٹذش٫ي

ٖ 2سز

 32آٲذٹ ٬زيبظدبٰ

ٖ 40سز

10

ٲحٯٹ ٬آيجبؼ

ٖ 2سز

 33آٲذٹ ٬ز٪عاٲشبظٸٴ

ٖ 40سز

11

دٷؽ

ٖ 1سز

 34آٲذٹ ٬ٲشب٦ٯطٸدٹضاٲيس

ٖ 20سز

12

دٷؿز

ٖ 1سز

 35دٳبز سشطاؾبي٧ٯيٵ

ٖ 2سز

13

٢يچي

ٖ 1سز

 36دٳبز ټيسضٸ٦ٹضسيعٸٴ

ٖ 2سز

14

٢يچي سطٸٲب

ٖ 1سز

 37غ ٬ديطٸ٦ؿي٧بٰ

 2سيٹح

15

٪بظ اؾشطي٭

ٖ 50سز

 38ثشبزيٵ ؾجع 250cc

ٖ 2سز

16

٪بظ ٚيط اؾشطي٭

 3ثؿشٻ

 39ثبٶس ٶري 5cm

ٖ 20سز

17

٪بظ ٸاظٮيٷٻ

 20ٸض٠

 40ثبٶس ٶري 10cm

ٖ 50سز

18

دس چكٳي

ٖ 10سز

41

ثبٶس ٶري 15cm

ٖ 50سز

19

دٷجٻ سٹدي ثٽساقشي

ٖ 100سز

 42چؿت ٮٹ٦ٹدالؾز 1.25cm

 4حٯ٣ٻ

20

اؾ٧بٮخ ٸيٵ

ٖ 5سز

 43چؿت ٮٹ٦ٹدالؾز 5cm

 4حٯ٣ٻ

21

ؾز ؾطٰ

ٖ 20سز

 44چؿت ټٷسي دالؾز

ٖ 50سز

22

آٶػيٹ٦ز ضٶ ٩ٲرشٯٝ

ٖ 15سز

 45زؾش٧ف الس٧ؽ

 10ػٟز

23

آثؿالٶ ٩دالؾشي٧ي

ٖ 20سز

 46زؾش٧ف ػطاحي ٞٯٻ ؾبيع 8

 1ثؿشٻ

47

ؾٹاح

ٖ 6سز

 57ؾٷؼبٟ٢ ٠ٯي

ٖ 30سز

48

٦يؿة سٽٹٔ

ٖ 3سز

 58دبٶؿكٳبٴ يس حؿبؾيز cm
7×5

ٖ 3سز

49

زؾشٳب ٬ؾٻ ٪ٹـ

ٖ 10سز

 59چؿت ثريٻ

ٖ 20سز

50

د ٩اؾشطي٭ دبٶؿٳبٴ

ٖ 2سز

 60دٹآض ٲشٹؾٍ

ٖ 2سز

51

٪بضٸ

ٖ 2سز

 61ؾطٰ قؿشكٹ 500cc

ٖ 4سز

52

ايطٸي قٳبضٺ  1ٸ 3

ٖ 4سز

 62ؾطٰ ٢ٷسي ٶٳ٧ي 500cc

ٖ 2سز

53

سطٲٹٲشط زټبٶي

ٖ 2سز

 63ؾطٰ ضيٷ٫ط 500cc

ٖ 6سز

54

آس٭ ثٯٷس اٶ٫كز ٸ آس٭ ؾبٖس

ٖ 4سز

٪ 64ٹقي دعق٧ي

ٖ 1سز
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55

ؾطٶ ٩اٶؿٹٮيٵ

ٖ 10سز

ٞ 65كبضؾٷغ دعق٧ي

ٖ 1سز

56

ؾطٶ5cc ٩

ٖ 30سز

ٖ 66يٷ ٥ٲحب ّٞچكٱ

ٖ 2سز

حذالل تجْيشات ثستِ ّبي وبرگبّي ًجبت در فضبّبي هقلك ٍ هحصَر
ثستِ وبرگبّي اصلي

ثستِ وبرگبُ حوبيت

چٽبضدبيٻ ٶؼبر ثب ٲشٗٯ٣بر  1زؾش٫بٺ
٦ٹٮٻ دكشي حٳ٭ سؼٽيعار ٖ 1سز
٦يؿٻ َٷبة ٖ 2سز
َٷبة  11ٲي٭ اؾشبسي 100 ٥ٲشطي  1حٯ٣ٻ
َٷبة  11ٲي٭ اؾشبسي 60 ٥ٲشطي  1حٯ٣ٻ
ؾيٷٻ نٷسٮي ٶؼبر ٖ 1سز
ؾٟطٺ نٷسٮي ٶؼبر ٖ 1سز
نٷسٮي ٞطٸز سٳبٰ ؾٖ 1 ٥٫سز
٦بضاثيٵ ديچ ٦بض٪بټي ٖ 8سز
٢ط٢طٺ ٟ٢٭ زاض ٖ1Protraxionسز
٢ط٢طٺ ؾبزٺ ثعضٖ 1 Minder ٨سز
٢ط٢طٺ زٸث٭ ټٱ ٲحٹض ٖ 2 Twinسز
سٹٶ٭ َٷبة ٖ 2 Roll Modullسز
نٟحٻ س٣ؿيٱ ثبض ثعضٖ 1 ٨سز
ٟ٢٭ ي ٥ػشٻ ٖ 1 RescueCenderسز
َٷبثچٻ دطٸؾي 120 ٥ؾبٶز  7ٲي٭ ٖ 2سز
َٷبثچٻ دطٸؾي 137 ٥ؾبٶز  7ٲي٭ ٖ 2سز
َٷبثچٻ دطٸؾي 167 ٥ؾبٶز  7ٲي٭ ٖ 2سز
سؿٳٻ سيٹثالض  180ؾبٶز ٖ 3سز
سؿٳٻ سيٹثالض  4/5ٲشطي ٖ 3سز
سؿٳٻ سيٹثالض  6ٲشطي ٖ 2سز
سؿٳٻ سيٹثالض 9ٲشطي ٖ 2سز

َ ٷبة زيٷبٲي 11 ٥ٲي٭  60ٲشطي  1حٯ٣ٻ
٦ ٹٮٻ دكشي حٳ٭ سؼٽيعار ٖ 1سز
٦ يؿٻ َٷبة ٖ 1سز
 ظيطاٶساظ ثطظٶشي يس ؾبيف ٖ 1سز
 نٟحٻ س٣ؿيٱ ثبض ثعضٖ 1 ٨سز
 ضاٖ 1 RACK ٤سز
٢ ط٢طٺ ٟ٢٭ زاض ٖ 1 Protraxionسز
٦ بضاثيٵ ديچ ٖ 8سز
 ؾيؿشٱ ضټبؾبظي قبٲ٭:
 ٦بضاثيٵ ديچ ٖ 4سز َٷبة  9ٲي٭  10ٲشطي ٖ 2سزَ ٷبثچٻ دطٸؾي 120 ٥ؾبٶز  7ٲي٭ ٖ 2سز
َ ٷبثچٻ دطٸؾي 137 ٥ؾبٶز  7ٲي٭ ٖ 2سز
َ ٷبثچٻ دطٸؾي 167 ٥ؾبٶز  7ٲي٭ ٖ 2سز
 سؿٳٻ سيٹثالض  180ؾبٶز ٖ 3سز
 سؿٳٻ سيٹثالض 4/5ٲشط ٖ 3سز
 سؿٳٻ سيٹثالض  6ٲشطي ٖ 2سز
 سؿٳٻ سيٹثالض  9ٲشطي ٖ 2سز

ثستِ حوبيت جبًجي

ثستِ حول هصذٍم

َٷبة  9ٲي٭  10ٲشطي ٖ 2سز
٦ٹٮٻ دكشي حٳ٭ سؼٽيعار ٖ 1سز
٦بضاثيٵ ديچ ٖ 8سز
سؿٳٻ سيٹثالض  180ؾبٶز ٖ 3سز
 سؿٳٻ سيٹثالض 4/5ٲشط ٖ 3سز
 سؿٳٻ سيٹثالض  6ٲشطي ٖ 2سز
 سؿٳٻ سيٹثالض  9ٲشطي ٖ 2سز
َ ٷبثچٻ دطٸؾي 167 ٥ؾبٶز  7ٲي٭ ٖ 2سز

٦ٹٮٻ دكشي حٳ٭ سؼٽيعار ٖ 1سز
دشٹي ػيجي ٖ 4سز
٦الٺ ٦بؾٞ ٥ٷي ٖ 1سز
٦ٹالض ٪طزٴ اٸضغاٶؿي ٖ 2سز
سؿٳٻ سيٹثالض  6ٲشط ٖ 2سز
ثؿ٧ز ٸض٢ٻ اي ٖ 1سز
ضٸاٶساظ ؾجٖ 1 ٥سز
َٷبثچٻ اٶٟطازي  6ٲشط  7ٲي٭ ٖ 4سز
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The essential technical rescue Fiels operations guide; By Tom pendley, photo “Glenn
speight; published by desert rescue research ; second edition july 2000.
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inc.’NASAR; Edited by Donald C.cooper; 2005 by jones and Bartlett publishers”
Swift water rescue ; by Slim Ray; Flood Fighters Series” professional Manual; 1997.
River rescue; by bechdel & slim ray; Flood fighters series” 1998, 2002 CFS Press.
2005, petzl company technical catalogue; work solutions.
INSARAG, international search & rescue response guidelines for structural collapse
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