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فصلاٍل–ّذف،داهٌِشوَلٍتعاسیف 
الف – ّذف:
ٞسف اظ تسٚیٗ ایٗ آییٗ٘بٔ ٝپیكٍیطی اظ حٛازث ٔٙزط ثٝنسٔبت  ٚذؿبضاترب٘یٔ ٚبِی زض ّٖٕیبتؾبذتٕب٘ی  ٚتبٔیٗ
ایٕٙی  ٚحفبْت ٘یطٚیا٘ؿب٘ی قبغُ زض وبضٌبٜٞبیؾبذتٕب٘ی اؾت.
ب – داهٌِشوَل
ٔمطضات ایٗ آییٗ ٘بٔ ٝث ٝاؾتٙبز ٔبز 85 ٜلب٘ ٖٛوبض رٕٟٛضی اؾالٔی ایطاٖ تسٚیٗ  ٚزض ٔٛضز وّی ٝوبضٌبٜٞبی ؾبذتٕب٘ی
الظْ االرطا اؾت.
ج – تعشیفصاحةكاسدسكاسگاُساختواًی
نبحت وبض قرهی اؾت حمیمی یب حمٛلی ؤ ٝبِه یب لبئٓ ٔمبْ لب٘٘ٛی ٔبِه وبضٌب ٜؾبذتٕب٘ی ثٛز ٚ ٜا٘زبْ یه یب چٙس
٘ ٔٛاظ ّٖٕیبت ؾبذتٕب٘ی ضا ث ٝیه یب چٙس پیٕب٘ىبض ٔحٔ َٛیٕ٘بیس  ٚیب ذٛز ضاؾبً یه یب تٗسازی وبضٌط ضا زض وبضٌبٜ
ؾبذتٕب٘ی ٔتّٗك ث ٝذٛز ثطَجك ٔمطضات لب٘ ٖٛوبض ثىبضی ٌٕبضز و ٝزض حبِت ز ْٚوبضفطٔب ٔحؿٛة ٔیٌطزز.
د – تعشیفكاسفشهادسكاسگاُساختواًی
وبضفطٔب زض وبضٌب ٜؾبذتٕب٘ی قرهی اؾت حمیمی یب حمٛلی و ٝیه یب تٗسازی وبضٌط ضا زض وبضٌب ٜؾبذتٕب٘ی ثطَجك
ٔمطضات لب٘ ٖٛوبض  ٚث ٝحؿبة ذٛز ثىبض ٔیٌٕبضز آٖ اظ ایٙى ٝپیٕب٘ىبض انّی ،پیٕب٘ىبض رعء  ٚیب نبحت وبض ثبقس.
ّـ -تعشیفهٌْذسًاظش
ٟٔٙسؼ ٘بْط قرهی اؾت حمیمی یب حمٛلی و ٝثطَجك لب٘ٓ٘ ٖٛبْ ٟٔٙسؾی  ٚوٙتطَ ؾبذتٕبٖ زاضای پطٚا٘ ٝاقتغبَ ثٝ
وبض ٟٔٙسؾی اظ ٚظاضت ٔؿىٗ  ٚقٟطؾبظی اؾت  ٚزض حسٚز نالحیتذٛزٔ ،ؿئِٛیت٘ٓبضت ثطتٕبْ یبلؿٕتی
اظّٖٕیبتؾبذتٕب٘یضا ثطٖٟسٔ ٜیٌیطز.
ٍ – تعشیفحادثًِاشیاصكاس
حبزح٘ ٝبقی اظ وبض ث ٝاؾتٙبز ٔبز 60 ٜلب٘ ٖٛتبٔیٗ ارتٕبٖی حبزحٝای اؾت و ٝزض حیٗ ا٘زبْ ْٚیف ٚ ٝث ٝؾجت آٖ ثطای
وبضٌط اتفبق ٔیافتس ٛٔ ٚرت نسٔبتی ثطرؿٓ  ٚضٚاٖ ٚی ٔیٌطزز .حٛازحی و ٝثطای وبضٌط زض حیٗ الساْ ثٛٓٙٔ ٝض ٘زبت
ؾبیط افطاز حبزح ٝزیس ٜزض وبضٌبٔ ٚ ٜؿبٖست ث ٝآ٘بٖ ضٚی ٔیزٞس ٘یع حبزح٘ ٝبقی اظ وبض ٔحؿٛة ٔیٌطزز.
ص – تعشیفشخصریصالح
قرم شیهالح اظ ِحبِ ایٗ آییٗ ٘بٔ ٝقرهی اؾت و ٝزاضای پطٚا٘ ٝاقتغبَ ث ٝوبض ٟٔٙسؾی یب وبضزا٘ی اظ ٚظاضت ٔؿىٗ ٚ
قٟطؾبظی  ٚیب پطٚاٟ٘ٔ ٝبضت فٙی اظ ؾبظٔبٖ آٔٛظـ فٙی  ٚحطفٝای ٚظاضت وبض  ٚأٛض ارتٕبٖی زض ضقتٔ ٝطث َٝٛثبقس.

فصلدٍم–همشساتكلی 
ٔبز :1 ٜلجُ اظ قطّٕٖ ٔٚیبت ؾبذتٕب٘ی ثبیس پطٚا٘ٞٝب ٔ ٚزٛظٞبی الظْ تٛؾٍ ٔبِىبٖ  ٚنبحجبٖ وبض اظ ٔطارٕ شیطثٍ
لب٘٘ٛی اذص ٌطزز.
ٔبز :2 ٜلجُ اظ قطٔ ّٖٕیبت ؾبذتٕب٘ی ٔطث ٌٛث ٝتبؾیؽ وبضٌبٜٞبی رسیس یب تٛؾٗ ٝوبضٌبٜٞبی ٔٛرٛز ،ثبیس َجك ٔبزٜ
 87لب٘ ٖٛوبض٘ ،مكٞٝبی ؾبذتٕب٘ی َ ٚطحٞبی ٔٛضز ٘ٓط اظ ِحبِ پیف ثیٙی زض أط حفبْت فٙی  ٚثٟساقت وبض ثطای
اْٟبض ٘ٓط  ٚتبییس ثٚ ٝاحس وبض  ٚأٛض ارتٕبٖی ٔحُ اضایٌ ٝطزز.
ٔبزٔ :3 ٜؿئِٛیت ارطای ٔمطضات ایٗ آییٗ ٘بٔ ٝثطاؾبؼ ٔٛاز  95 ٚ 91لب٘ ٖٛوبض ثطٖٟس ٜوبضفطٔبؾت.
ٔبزٞ : 4 ٜطٌب ٜنبحت وبض ارطای وّیّٕٖ ٝیبت ؾبذتٕب٘ی اظ اثتسا تب پبیبٖ وبض ضا والً ث ٝیه پیٕب٘ىبض ٔحٕ٘ َٛبیس ،پیٕب٘ىبض
ٔؿئ َٛارطای ٔمطضات ایٗ آییٗ ٘بٔ ٝزض وبضٌب ٜذٛاٞس ثٛز.
ٔبزٞ :5 ٜطٌب ٜنبحت وبض ارطای لؿٕتٞبی ٔرتّف ّٖٕیبت ؾبذتٕب٘ی ذٛز ضا ث ٝپیٕب٘ىبضاٖ ٔرتّف ٔحٕ٘ َٛبیسٞ ،ط
پیٕب٘ىبض زض ٔحسٚز ٜپیٕبٖ ذٛزٔ ،ؿئ َٛارطای ٔمطضات ایٗ آییٗ ٘بٔ ٝذٛاٞس ثٛز  ٚپیٕب٘ىبضا٘ی و ٝثَٛ ٝض ٕٞعٔبٖ زض یه
وبضٌب ٜؾبذتٕب٘ی ٔكغ َٛفٗبِیت ٞؿتٙس ،ثبیس زض ارطای ٔمطضات ٔصوٛض ثب یىسیٍط ٕٞىبضی ٕ٘بیٙس  ٚنبحت وبض ٔؿئَٛ
ایزبز ٕٞبٍٙٞی ثیٗ آٟ٘ب ذٛاٞس ثٛز.
ٔبزٞ :6 ٜطٌب ٜپیٕب٘ىبض انّی ارطای لؿٕتٞبی ٔرتّف ّٖٕیبت ؾبذتٕب٘ی ضا ث ٝپیٕب٘ىبض یب پیٕب٘ىبضاٖ زیٍط ٔحٕ٘ َٛبیس،
ٞط پیٕب٘ىبض رعء زض ٔحسٚز ٜپیٕبٖ ذٛز ٔؿئ َٛارطای ٔمطات ایٗ آییٗ ٘بٔ ٝثٛز ٚ ٜپیٕب٘ىبض انّی ٔؿئٓ٘ َٛبضت  ٚایزبز
ٕٞبٍٙٞی ثیٗ آٟ٘ب ذٛاٞس ثٛز.
ٔبزٞ : 7 ٜطٌبٟٙٔ ٜسؾبٖ ٘بْط زض اضتجبٌ ثب ٘ح ٜٛارطای ّٖٕیبت ؾبذتٕب٘ی ایطازاتی ٔكبٞسٕ٘ ٜبیٙس و ٝاحتٕبَ ذُط ٚلٔٛ
حبزح ٝضا زض ثطزاقت ٝثبقس ،ثبیس فٛضاً ٔطاتت ضا ٕٞطا ٜثب ضإٙٞبییٞب  ٚزؾتٛضإُِٗٞبی الظْ ،وتجبً ث ٝوبضفطٔب یب وبضفطٔبیبٖ
ٔطث َٝٛاَالٔ زاز ٚ ٜضٛ٘ٚقت آٖ ضا ثٚ ٝاحس وبض  ٚأٛض ارتٕبٖی ٔحُ ٔ ٚطرٕ نسٚض پطٚا٘ ٝؾبذتٕبٖ تؿّیٓ ٕ٘بیٙس.
وبضفطٔب ْٔٛف اؾت فٛضاً وبض ضا زض تٕبْ یب لؿٕتی اظ وبضٌب ٜوٛٔ ٝضز ایطاز  ٚاٖالْ ذُط ٚالٕ قسٔ ٜتٛلف  ٚوبضٌطاٖ ضا اظ
ٔحُ ذُط زٚض  ٚالسأبت ٔمتًی زض ٔٛضز ضفٕ ذُط ثُٕٗ آٚضز.
ٔبز : 8 ٜوبضفطٔب ثبیس ٚلٞ ٔٛطٌ ٝ٘ٛحبزح٘ ٝبقی اظ وبض ٔٙزط ث ٝفٛت یب ٘مم ًٖ ٛضا وتجبً  ٚزض اؾطٔ ٚلت  ٚلجُ اظ آ٘ىٝ
ٖالیٓ  ٚآحبض حبزح ٝاظ ثیٗ ضفت ٝثبقس ،ثٚ ٝاحس وبض  ٚأٛض ارتٕبٖی ٔحُ اَالٔ زٞس.
ٔبز :9 ٜوبضفطٔب ثبیس ٚلٞ ٔٛطٌ ٝ٘ٛحبزح٘ ٝبقی اظ وبض ضا ْطف ٔست ؾ ٝضٚظ ازاضی ث ٝقٗج ٝؾبظٔبٖ تبٔیٗ ارتٕبٖی ٔحُ
اَالٔ زٞس ٘ ٚؿجت ث ٝتىٕیُ  ٚاضای ٝفطْ ٚیػٌ ٜعاضـ حبزح ٝالساْ ٕ٘بیس.
ٔبز : 10 ٜوبضٌب ٜؾبذتٕب٘ی ثبیس ثَٛ ٝض ُٕٔئٗ  ٚایٕٗ ٔحهٛض  ٚاظ ٚضٚز افطاز ٔتفطل ٚ ٝغیطٔؿئ َٛث ٝزاذُ آٖ رٌّٛیطی
ثُٕٗ آیسٕٞ .چٙیٗ ٘هت تبثّٞٛب ٖ ٚالیٓ ٞكساض٘س ٜو ٝزض قت  ٚضٚظ لبثُ ضٚیت ثبقس ،زض اَطاف وبضٌب ٜؾبذتٕب٘ی
يطٚضی اؾت.
ٔبز :11 ٜلطاض زازٖ  ٚا٘جبض وطزٖ ٚؾبیُ وبضٔ ،هبِح ؾبذتٕب٘ی ٘ ٚربِٞٝبی ؾبذتٕب٘ی زض ٔٗبثط ٖٕٔٛی ٔزبظ ٘یؿت ٚ
چٙب٘چ ٝا٘زبْ ایٗ أط ثطای ٔست ٔٛلت ٔ ٚحسٚز ارتٙبة٘بپصیط ثبقس ،ثبیس ثب قطایٍ ظیط الساْ ٌطزز.
اِف – ٔزٛظ الظْ اظ ٔطرٕ نسٚض پطٚا٘ ٝؾبذتٕبٖ  ٚؾبیط ٔطارٕ شیطثٍ ٔ ٚؿئ َٛاذص ٌطزز.
ة – ٘ح ٜٛلطاض زازٖ ،چیسٖ یب ضیرتٗ ایٗ ٚؾبیُ ٔ ٚهبِح  ٚا٘تربة ٔىبٖ آٖ ث ٝتطتیجی ثبقس و ٝحٛازث ثطای ٖبثطاٖ ٚ
ٚؾبیُ ٘مّی ٝثٛرٛز ٘یبٚضز  ٚزض اَطاف آٖ ٘طزٜٞبی ٔتحطن ٚ ٚؾبیُ وٙتطَ ٔؿیط ٕٞ ٚچٙیٗ تبثّٞٛب ٖ ٚالیٓ ٞكساض
زٙٞس ٜو ٝزض قت  ٚضٚظ اظ فبنّٙٔ ٝبؾت لبثُ ضٚیت ثبقس٘ ،هت ٌطزز.

ٔبز : 12 ٜثطای رٌّٛیطی اظ ؾمٔ ٌٛهبِح ؾبذتٕب٘ی  ٚاثعاض وبض ثط ضٚی وبضٌطاٖ  ٚافطازی و ٝزض ٔح َٝٛوبضٌب ٜؾبذتٕب٘ی
اظ ٔزبٚظ ؾبذتٕبٖ زضزؾت ترطیت ،احساث  ٚیب تٕٗیط  ٚثبظؾبظی ٖجٛض ٔیٕ٘بیٙس ،ثبیس یه ؾطپٛـ حفبْتی ثب ٖطو ٚ
اؾتحىبْ وبفی اظ قجى ٝفّعی یب اظ رٙؽ اِٛاض چٛثی ثب قطایٍ ظیط زض زیٛاض ٜاَطاف ؾبذتٕبٖ ٘هت ٌطزز.
اِف – ؾطپٛـ حفبْتی ثبیس ثب تٛر ٝث ٝاضتفبٔ ٚ ٚيٗیت ؾبذتٕبٖ چٙبٖ َطاحی  ٚؾبذت ٝقٛز و ٝزض احط ضیعـ ٔهبِح ٚ
اثعاض وبض ثط ضٚی آٖ ٞیچٍ ٝ٘ٛذُطی ٔتٛر ٝافطازی و ٝاظ ظیط آٖ ٖجٛض ٔیٕ٘بیٙسٍ٘ ،طزز.
ة – ظاٚی ٝؾطپٛـ حفبْتی ضا ٘ؿجت ث ٝؾُح افمی ٔیتٛاٖ ثیٗ  30تب  45زضر ٝث ٝؾٛی ؾبذتٕبٖ اذتیبض ٕ٘ٛز.
ٔبز :13 ٜاحساث ضاٞط ٚؾطپٛقیسٛٔ ٜلتی زض أتساز ٔٗجط ٖٕٔٛی ٔزبٚض وبضٌب ٜؾبذتٕب٘ی زض ٔٛاضز ظیط يطٚضی اؾت:
اِف – چٙب٘چ ٝفبنّ ٝؾبذتٕبٖ زضزؾت ترطیت اظ ٔٗجط ٖٕٔٛی وٕتط اظ  40زضنس اضتفبٔ اِٚی ٝآٖ ثبقس.
ة – زض نٛضتی و ٝفبنّ ٝؾبذتٕبٖ زضزؾت احساث یب تٕٗیط  ٚثبظؾبظی وٕتط اظ  25زضنس اضتفبٔ ٟ٘بیی آٖ ثبقس.
د – زض ٔٛاضزی و ٝفبنّ ٝؾبذتٕبٖ زضزؾت ترطیت ،احساث یب تٕٗیط  ٚثبظؾبظی اظ ٔٗبثط ٖٕٔٛی ثیف اظ حس ٘هبةٞبی
ٔمطض زض ثٙسٞبی اِف  ٚة ثبقس ،أب ثب تٛر ٝث ٝقطایٍ ٔ ٚمتًیبت ذبل ،ثٓ٘ ٝط ثبظضؼ وبض یب ٔطرٕ نسٚض پطٚا٘ ٝؾبذتٕبٖ
یب ٟٔٙسؼ ٘بْط ،ضاٞط ٚؾطپٛقیسٛٔ ٜلتی يطٚضی تكریم زاز ٜقٛز.
ٔبز :14 ٜضاٞطٞٚبی ؾطپٛقیسٛٔ ٜئ ٔٛبز 13 ٜثبیس زاضای قطایٍ ظیط ثبقٙس:
اِف – اضتفبٔ ضاٞط ٚؾطپٛقیس٘ ٜجبیس وٕتط اظ ٔ 5/2تط ٖ ٚطو آٖ ٘یع ٘جبیس وٕتط اظ ٔ 5/1تط  ٚیب ٖطو پیبز ٜضٚی ٔٛرٛز
ثبقس.
ة– ضاٞط ٚثبیس فبلس ٞطٌٔ ٝ٘ٛبٕ٘ ثٛز ٚ ٜزاضای ضٚقٙبیی الظْ َجیٗی یب ٔهٖٛٙی زائٕیثبقس.
د – ؾمف ضاٞط ٚثبیس تٛا٘بیی تحُٕ حسالُ  700ویٌّٛطْ ثط ٔتطٔطثٕ فكبض ضا زاقت ٝثبقس .ثٖ ٝال ٜٚؾبیط لؿٕتٞبی آٖ
٘یع ثبیس تحُٕ ثبض ٔطث ٚ ٌٛفكبض ٔصوٛض ضا زاقت ٝثبقس.
ز – ؾمفضاٞط ٚثبیس اظ اِٛاض ث ٝيربٔت حسالُ 5ؾب٘تیٕتط ؾبذتٝقس ٚ ٜاِٛاضٞب َٛضی زض وٙبض  ٓٞلطاضٌطفتٝثبقٙس و ٝاظ
ضیعـ ٔهبِح ؾبذتٕب٘ی ث ٝزاذُ ضاٞط ٚرٌّٛیطی ثُٕٗ آیس.
ٞـ – اَطاف ثیط٘ٚی ؾمف ضاٞط ٚثبیس ثٚ ٝؾیّ ٝزیٛاض ٜقیت زاضی اظ چٛة یب قجى ٝفّعی ٔمبٔ ْٚحهٛض ثبقس .ظاٚی ٝایٗ
حفبِ ضا ٘ؿجت ث ٝؾمف ٔیتٛاٖ ثیٗ  30تب  45زضر ٝثَ ٝطف ذبضد اذتیبض ٕ٘ٛز.
 – ٚزض نٛضتی و ٝضاٞط ٚزاضای زضٞبی رب٘جی ثطای ٚضٚز  ٚذطٚد ٔهبِح ٘ ٚربِٞٝبی ؾبذتٕب٘ی  ٚغیط ٜثبقس ،ایٗ زضٞب ثبیس
ٕٛٞاض ٜثؿت ٝثبقٙسٍٔ ،ط زض ٔٛاضز ٔصوٛض و ٝثبیس ٔطالجت وبفی ثُٕٗ آیس.
ٔبز :15 ٜوّی ٝپطتٍبٜٞب  ٚزٞب٘ٞٝبی ثبظ زض لؿٕتٞبی ٔرتّف وبضٌب ٜؾبذتٕب٘ی ٔ ٚح َٝٛآٖ و ٝاحتٕبَ ذُط ؾمٌٛ
افطاز ضا زض ثطزاض٘س ،ثبیس تب ظٔبٖ ٔحهٛض قسٖ یب پٛقیسٖ قسٖ ٟ٘بیی  ٚیب ٘هت حفبِٞب ،پٛقفٞب ٘ ٚطزٜٞبی زائٓ ٚ
انّی ،ثٚ ٝؾیّ٘ ٝطزٜٞب یب پٛقفٞبی ٔٛلت ثَٛ ٝض ٔحىٓ ٙٔ ٚبؾت حفبْت ٌطز٘س.
ٔبز٘ :16 ٜطز ٜحفبْتی ٔٛلت ٔٛئ ٔٛبز 15 ٜثبیس زاضای قطایٍ ظیط ثبقس:
اِف – اضتفبٔ آٖ زض ٔٛضز ضا ٜپّٞٝب  ٚؾُٛح قیت زاض حسالُ  75ؾب٘تیٕتط  ٚزض ؾبیط ٔٛاضز حسافُ  90ؾب٘تیٕتط ثبقس.
ة – زض فٛانُ حساوخط ٔ 2تط ،زاضای پبیٞٝبی ٖٕٛزی ٔحىٓ ثبقس.
د – زض ارعاء آٖ لؿٕتٞبی تیع  ٚثط٘سٚ ٜرٛز ٘ساقت ٝثبقس.
ٔبز :17 ٜپٛقف حفبْتی ٔٛلت ٔٛئ ٔٛبز 15 ٜثبیس زاضای قطایٍ ظیط ثبقس:

اِف – زض ٔٛضز زٞب٘ٞٝبی ثبظ ثب اثٗبز وٕتط اظ  45ؾب٘تیٕتط ،ترت ٝیب اِٛاضٞبی چٛثی ثب لُط حسالُ  5/2ؾب٘تیٕتط.
ة – زض ٔٛضز زٞب٘ٞٝبی ثبظ ثب اثٗبز ثیكتط اظ  45ؾب٘تیٕتط ،ترت ٝیب اِٛاضٞبی چٛثی ثب لُط حسالُ  5ؾب٘تیٕتط.
ٔبز :18 ٜزض ٔٛاضزی و ٝاحتٕبَ ؾم ٚ ٌٛضیعـ ٔهبِح  ٚاثعاض وبض اظ ضٚی ربیٍبٜٞب  ٚؾىٞٛبی وبض یب ِج ٝپطتٍبٜٞب ٚ
زٞب٘ٞٝبی ثبظ ٚرٛز زاقت ٝثبقس،ثبیس ٘ؿجت ث٘ ٝهت پبذٛضٞبی چٛثی ث ٝيربٔت حسالُ  5/2ؾب٘تیٕتط  ٚاضتفبٔ 15
ؾب٘تیٕتط الساْ قٛز.
ٔبز :19 ٜچٙب٘چ ٝلجُ اظ ظزٖ ؾمفٞبی زائٓ٘ ،یبظ ث ٝایزبز ؾىٛی وبض زض ٔحُ ثبقس ،ثبیس اظ اِٛاضٞبیی ثب يربٔت ٚ 5
ٖطو  25ؾب٘تیٕتط و ٝزض وٙبض ٔ ٓٞحىٓ ث ٝیىسیٍط ثؿتٔ ٚ ٝتهُ قس ٜثبقٙس ،اؾتفبز ٜقٛز.
ٔبز :20 ٜثطای رٌّٛیطی اظ ذُط ثطق ٌطفتٍی  ٚوبٞف احطات ظیبٖ آٚض ٔیساٖٞبی اِىتطٔٚغٙبَیؿی ٘بقی اظ ذُ ٌٛثطق
فكبض لٛی ،ثبیس ٔمطضات ٔطث ٌٛث ٝحطیٓ ذُ ٌٛا٘تمبَ  ٚتٛظیٕ ٘یطٚی ثطق ،زض وّیّٕٖ ٝیبت ؾبذتٕب٘ی ٘ ٚیع زض تٗییٗ
ٔحُ احساث ثٙبٞب  ٚتبؾیؿبت ،ضٖبیت ٌطزز.
ٔبز :21 ٜلجُ اظ قطّٕٖ ٔٚیبت ؾبذتٕب٘ی زض ٔزبٚضت ذُٛٞ ٌٛایی ثطق فكبض يٗیف ،ثبیس ٔطاتت ث ٝاَالٔ ٔؿئٛالٖ ٚ
ٔطارٕ شیطثٍ ضؾب٘س ٜقٛز تب السأبت احتیبَی الظْ اظ لجیُ لُٕ رطیبٖ ،تغییط ٔٛلت یب زائٓ ٔؿیط یب ضٚوف وطزٖ ذٌُٛ
ٔزبٚض ؾبذتٕبٖ ثب ٔٛاز ٔٙبؾت اظ لجیُ ِِٞٝٛبی پّی اتیّٗ یب قیًّٞٙبی الؾتیىی  ٚغیط ٜا٘زبْ قٛز.
ٔبز :22 ٜوّیٞ ٝبزی ٞب ،ذُ ٚ ٌٛتبؾیؿبت ثطلی زض ٔح ٚ َٝٛحطیٓ ّٖٕیبت ؾبذتٕب٘ی ثبیس ثطلساض فطو قٛزٍٔ ،ط آ٘ىٝ
ذالف آٖ حبثت ٌطزز.
ٔبز :23 ٜوّی ٝوبضٌطاٖ وبضٌبٜٞبی ؾبذتٕب٘ی ثبیس ٔزٟع ث ٝوال ٚ ٜوفف ایٕٙی ثبقٙس.
ٕٞچٙیٗ زض نٛضتیى ٝقطایٍ  ٔٛ٘ ٚوبض التًبء ٕ٘بیس ،ؾبیط ٚؾبیُ حفبْت فطزی اظ لجیُ زؾتىف حفبْتیٖ ،یٙه ٘ ٚمبة
حفبْتیٔ ،بؾه تٙفؿی حفبْتی ،چىٕ٘ ٚ ٝیٓ چىٕ ٝالؾتیىی ،وٕطثٙس ایٕٙیَٙ ،بة ٟٔبض َٙ ٚبة ٘زبت ُّٔك يٛاثٍ
آییٗ ٘بٔٚ ٝؾبیُ حفبْت ا٘فطازی ثبیس زض اذتیبض وبضٌطاٖ لطاض زاز ٜقٛز.
فصلسَم–هاشیيآالتٍتجْیضاتساختواًی 
ٔبز :24 ٜوّی ٝضا٘ٙسٌبٖ یب اپطاتٛضٞبی ٔبقیٗ آالت  ٚتزٟیعات ؾبذتٕب٘ی ثبیس آٔٛظـٞبی الظْ زض ٔٛضز ٘ح ٜٛوبض ثب ایٗ
ٚؾبیُ ضا َجك لٛا٘یٗ ٔ ٚمطضات ٔطث َٝٛفطاض ٌطفت ٚ ٝزاضای پطٚاٟ٘ٔ ٝبضت فٙی یب ٌٛاٞی ٘بٔٚ ٝیػ ٜاظ ٔطارٕ شیطثٍ ثبقٙس.
ٔبز : 25 ٜثىبض ثطزٖ ٔبقیٗ آالت  ٚتزٟیعات ؾبذتٕب٘ی زض ٘عزیىی ذُ ٌٛا٘تمبَ ٘یطٚی ثطق ثبیس ثب ضٖبیت ٔٛاز 21 ٚ 20
نٛضت ٌیطز.
ٔبز :26 ٜلؿٕتٞبی ٔرتّف زؾتٍبٜٞب ٚ ٚؾبیُ ثبالثط ثبیس َجك ثط٘بٔ ٝشیُ ٔٛضز ثبظزیسٞبی زٚضٜای یب ٔٗبی ٝٙفٙی ٚ
آظٔبیف لطاض ٌیط٘س.
اِف  -ثبظزیس ضٚظا٘ ٝوّیِٛ ٝاظْ ثؿتٗ  ٚثّٙس وطزٖ ثبض اظ لجیُ لالةٞب ،اتهبالت ،وبثُٞب ،ظ٘زیطٜٞب  ٚغیط ،ٜاظ ٘ٓط
فطؾٛزٌی ،قىؿتٍی ٞ ٚط ٖ٘ ٔٛیٛة ْبٞطی زیٍط ،تٛؾٍ اپطاتٛض ٔ ٚؿئ َٛزؾتٍب.ٜ
ة – ثبظزیس فٙی وّی ٝلؿٕتٞبی زؾتٍبٞ ،ٜفتٝای یه ثبض ،تٛؾٍ قرم ٔترهم یب ٔؿئ َٛفٙی زؾتٍب ٚ ٜاضایٌ ٝعاضـ
ث ٝؾطپطؾت ٔطث.َٝٛ
د – ٔٗبی ٝٙفٙی  ٚآظٔبیف وّی ٝلؿٕتٞبی زؾتٍب ٜتٛؾٍ اقربل ٔترهم  ٚنسٚض ٌٛاٞی٘بٔ ٝاربظ ٜوبض ٞط ؾٔ ٝب ٜیه
ثبض ٕٞ ٚچٙیٗ لجُ اظ اؾتفبز ٜثطای اِٚیٗ ثبض  ٚیب پؽ اظ ٞطٌ ٝ٘ٛربثزبیی ٘ ٚهت زض ٔحُ رسیس.

ٔبز :27 ٜوّی ٝتٕٗیطات اؾبؾی  ٚتٗٛیى لُٗبت ِٛ ٚاظْ انّی و ٝثط ضٚی زؾتٍب ٜثبالثط ا٘زبْ ٔیقٛز ،ثبیس زض زفتط ٚیػٜای
حجت  ٚتٛؾٍ ٔترهم ٔطث َٝٛأًبء ٌطزز .ایٗ زفتط ٕٞطا ٜثب ٌٛاٞی٘بٔٞٝبی اربظ ٜوبض ٔٛي ٔٛثٙس د ٔبز،26 ٜثبیس ٘عز
ٔبِه  ٚوبضفطٔبی زؾتٍبٍ٘ ٜبٞساضی  ٚزض ٍٙٞبْ ِع ْٚاضایٌ ٝطزز.
ٔبز :28 ٜوّی ٝلؿٕتٞبی تكىیُ زٙٞس ٜزؾتٍبٜٞب ٚ ٚؾبیُ ثبالثط  ٚارعاء آٟ٘ب ثبیس ثب ضٖبیت ان ٚ َٛلٛاٖس فٙی َ ٚجك
اؾتب٘ساضزٞب  ٚيطائت إَیٙبٖ ٔٙسضد زض «آییٗ ٘بٔ ٝحفبْتی ٚؾبیُ حُٕ ٘ ٚمُ  ٚربثزب وطزٖ ٔٛاز  ٚاقیبء زض وبضٌبٜٞب»
َطاحیٔ ،حبؾج ٚ ٝؾبذت ٝقس ٚ ٜتٛؾٍ اقربل شیهالح ٘هت ،تٓٙیٓ  ٚآٔبز ٜث ٝوبض ق٘ٛس.
ٔبز :29 ٜحساوخط ْطفیت ثبض ٔزبظ ٕٞ ٚچٙیٗ ؾطٖت وبض ُٕٔئٗ ٞط ٚؾیّ ٝثبالثط ثبیس ثط ضٚی ِٛحٝای ٘ٛقت ٚ ٝزض ٔحُ
ٔٙبؾجی ثط ضٚی زؾتٍب٘ ٜهت ٔ ٚفبز آٖ زلیمبً ضٖبیت ٌطزز.
ٔبز :30 ٜلالة زؾتٍبٜٞب ٚ ٚؾبیُ ثبالثط ثبیس زاضای قطایٍ ظیط ثبقس:
اِف – ٔزٟع ث ٝقیُب٘ه یب يبٔٗ ثبقس تب ٔبٕ٘ رسا قسٖ اتفبلی ثبض اظ آٖ ٌطزز.
ة–حساوخط ثبضی ؤٝیتٛاٖ ثٚٝؾیّ ٝآٖ ثّٙسٕ٘ٛز ،ثَٛٝض ٚايح ثط ضٚی آٖ حه قس ٜثبقس.
د – زض نٛضتی و ٔٛ٘ ٝوبض ایزبة ٕ٘بیسٔ ،زٟع ث ٝزؾتٍیطٙٔ ٜبؾجی ثبقس و ٝثتٛاٖ آٖ ضا زض حبِت تّٗیك ،تغییط ٔىبٖ زازٜ
 ٚزض ٚيٕ ٔٙبؾت لطاض زاز.
ٔبزٔ :31 ٜیعاٖ حساوخط ٔزبظ ثبض ثس ٖٚذُط ظ٘زیطٞب ،وبثُٞب  ٚؾبیط ٚؾبیُ ثّٙس وطزٖ  ٚثؿتٗ ثبض ثبیس ثط ضٚی پالن فّعی
زضد  ٚث ٝآٟ٘ب ٔتهُ ثبقس.
ٔبز :32 ٜزؾتٍبٜٞبی ثبالثط حبثت اظ لجیُ رطحمیُٞبی ثطری (ٚ ٚ )Tower Cranesیٙچٞب ثبیس ثَٛ ٝض ُٕٔئٗ زض
ٔحُ ٘هت ذٛز ٟٔبض ٌطزیسٚ ٚ ٜظ٘ٞٝبی تٗبزَ آٟ٘ب ٔتٙبؾت ثب حساوخط ٔیعاٖ حُٕ ثبض ٔحبؾج ٚ ٝزض٘ٓط ٌطفت ٝقٛز .زض
ٔٛضز رطحمیُٞبی ثطری ،اؾتحىبْ ٔ ٚمبٔٚت ظٔیٗ ٔحُ اؾتمطاض زؾتٍب ٜلجُ اظ قطّٕٖ ٔٚیبت ٘هت ٘ٛٔ ٚتبغ ثبیس ٔٛضز
ثطضؾی لطاض ٌیطز ٓٞ .چٙیٗ ٘حٟٔ ٜٛبض ایٗ زؾتٍبٜٞب ثبیس ث ٝتطتیجی ثبقس و ٝزض ٔمبثُ حساوخط ٘یطٚی ثبز َٛ ٚفبٖ زض
ٔحُٔ ،مبٔٚت وبفی زاقت ٝثبقٙس.
ٔبزٞ : 33 ٜط زؾتٍب ٜثبالثط ٖال ٜٚثط اپطاتٛض یب ضا٘ٙس ،ٜثبیس زاضای یه ٘فط وٕه اپطاتٛض یب ٖالٔت زٙٞس٘ ٜیع ثبقس .ایٗ قرم
ثبیس زض ٔٛضز ٘حٖ ٜٛالٔت زازٖ ثب زؾتٞب یب ٚؾبیُ ٞكساض زٙٞسٖ ٔٛ٘ ٚ ٜالیٓ ٔكره ٚ ٝیىٛٙاذت ،آٔٛظـ الظْ ضا زیسٜ
ثبقس .زض ٔٛاضزی و ٝثّٖ ٝت ٔحسٚز ثٛزٖ ٔیساٖ زیس اپطاتٛض  ٚیب ٞطٌ ٝ٘ٛقطایٍ ٛٔ ٚلٗیتٞبی ذبل ،ث ٝثیف اظ یه ٘فط
ٖالٔت زٙٞس٘ ٜیبظ ثبقس ،ثبیس ٖال یٓ حطوت فمٍ تٛؾٍ یىی اظ آٟ٘ب و٘ ٝفط انّی اؾت ،زاز ٜقٛز .أب زض ٖیٗ حبَ اپطاتٛض
ثبیس اظ ٖالٔت تٛلفی و ٝزض ٔٛاضز ذُط تٛؾٍ ٞط وساْ اظ آ٘بٖ زازٔ ٜیقٛز ،تجٗیت ٕ٘بیس.
ٔبزٔ :34 ٜؿیط حطوت ٔ ٚحُ اؾتمطاض رطحمیُٞب  ٚزیٍط ٚؾبیُ ثبالثط ثبیس لجالً ثَٛ ٝض زلیك ثبظزیس  ٚثطضؾی قٛز تب زض
ٔٛلٕ حطوت  ٚوبض ،ذُطی اظ َطیك ثطذٛضز ثب ؾیٓ  ٚوبثُٞبی ثطق یب تبؾیؿبت  ٚثٙبٞبی ٔٛرٛز  ٚیب ؾم ٌٛزض ٔحُٞبی
حفبضی قس ٚ ٜغیطٔ ،ٜتٛر ٝاپطاتٛض ،وبضٌطاٖ  ٚافطاز زیٍط ٘كٛز.
ٔبز :35 ٜاظ ضٚی ٔٗبثط  ٚفًبٞبی ٖٕٔٛی ٔزبٚض وبضٌب ٜؾبذتٕب٘ی ٘جبیس ٞیچ ثبضی ثٚ ٝؾیّ ٝزؾتٍبٜٞبی ثبالثط ٖجٛض زازٜ
قٛز  ٚچٙب٘چ ٝا٘زبْ ایٗ وبض ارتٙبة ٘بپصیط ثبقس ،ثبیس ایٗ ٔٗبثط  ٚفًبٞب ثب اؾتفبز ٜاظ ٚؾبیُ ٔٙبؾت ٔحهٛضٔ ،حسٚز  ٚیب
ٔؿسٚز ٌطزیس ٓٞ ٚ ٜچٙیٗ ٖالیٓ ٞكساضزٙٞسٛٔ ٜحط اظ لجیُتبثّٞٛب،پطچٓٞبی ٔرهٛل یب چطا٘ٞبی چكٕهظٖ ثىبضثطزٜ
قٛز.
ٔبز :36 ٜث ٝضا٘ٙسٌبٖ یب اپطاتٛضٞبی زؾتٍبٜٞب ٚ ٚؾبیُ ثبالثط ٘جبیس وبض زیٍطی اضربٔ قٛزٕٞ .چٙیٗ افطاز ٔعثٛض زض ٍٙٞبْ
ضٚقٗ ثٛزٖ زؾتٍب ٚ ٜیب آٚیعاٖ ثٛزٖ ثبضٔ ،زبظ ث ٝتطن  ٚضٞب وطزٖ زؾتٍبٕ٘ ٜیثبقٙس.

ٔبز :37 ٜضا٘ٙس ٜیب اپطاتٛض زؾتٍب ٜثبالثط  ٚافطاز وٕىی ٖ ٚالٔت زٙٞس ،ٜزض ٍٙٞبْ ا٘زبْ ْٚیف ،ٝحك ذٛضزٖ ،آقبٔیسٖ ٚ
اؾتٕٗبَ زذب٘یبت ضا ٘ساض٘س.
ٔبز : 38 ٜثٞ ٝیچ ٚر٘ ٝجبیس اربظ ٜزاز ٜقٛز و ٝوبضٌطاٖ ثط ضٚی ثبض ٔٛضز حُٕ ؾٛاض ق٘ٛس  ٚیب ثطای ربثزب قسٖ اظ ٚؾبیُ
ثبالثط اؾتفبزٕ٘ ٜبیٙس.
ٔبز :39 ٜزض ٍٙٞبْ ثٟط ٜثطزاضی اظ رطحمیُٞبی ؾیبض ٔٛتٛضی ثبیس زلت قٛز و ٝرهٞب ثَٛ ٝض نحیح اؾتفبز ٚ ٜزض ٔحُ
ٔٙبؾت اؾتمطاض یبثٙس.
ٔبز :40 ٜزض ٍٙٞبْ ثبزَٛ ،فبٖ  ٚثبض٘سٌی قسیس ،ثبیس اظ وبض وطزٖ ثب زؾتٍبٜٞب ٚ ٚؾبیُ ثبالثط ذٛززاضی قٛز.
ٔبز:41ٜوبثیٗ ضا٘ٙس ٜیب اپطاتٛض ٔبقیٗآالت ضاٜؾبظی  ٚؾبذتٕب٘ی ثبیسزاضای قطایٍظیط ثبقس:
اِف – ث ٝتطتیجی ثبقس و ٝضا٘ٙس ٜیب اپطاتٛض ضا زض ثطاثط قطایٍ رٛی ٌ ٚطز  ٚغجبض ٔحبفٓت ٕ٘ٛز٘ ٚ ٜیع ٔیساٖ زیس وبفی
ثطای ا ٚتبٔیٗ ٕ٘بیس.
ة – وّی ٝقیكٞٝبی زضٞب  ٚپٙزطٜٞب اظ ٘ٔ ٔٛمب٘ ٚ ْٚكىٗ ثبقٙس.
د  -زاضاة ضوبة  ٚزؾتٍیطٜای ثبقس و ٝضا٘ٙس ٜیب اپطاتٛض ثتٛا٘س ث ٝضاحتی  ٚثب ایٕٙی وبُٔ ؾٛاض  ٚپیبز ٜقٛز.
ز – پّ ٚ ٝضوبة تطریحبً ٔكجه  ٚپٙزطٜای ثبقس تب ٌُ  ٚالی ثط ضٚی آٖ ٔتطاوٓ ٘كس ٚ ٜثبٖج ِغعـ پبی ضا٘ٙس ٚ ٜاپطاتٛض
ٍ٘طزز .يٕٙبً اظ آِٛز ٜقسٖ آٖ ث ٝضٚغٌٗ ،طیؽ یب ؾبیط ٔٛاز ِغع٘س ٜثبیس رٌّٛیطی ثُٕٗ آیس.
ٔبز : 42 ٜزض ٔٛاضزی ؤ ٝیساٖ زیس ضا٘ٙس ٜیب اپطاتٛض ٔبقیٗ آالت ضا ٜؾبظی  ٚؾبذتٕب٘ی ٔحسٚز ثبقسٚ ،رٛز یه ٘فط وٕه
یب ٖالٔت زٙٞس ٜاِعأی اؾت.
ٔبز :43 ٜضا٘ٙس ٜیب اپطاتٛض لجُ اظ تطن ٔبقیٗ آالت ضا ٜؾبظی  ٚؾبذتٕب٘ی ثبیس زؾتٍب ٜضا تطٔع  ٚزض نٛضت ٚرٛز تیغ ٝیب
ثبوت یب ذبوجطزاض ،آٖ ضا پبییٗ آٚضز ٚ ٜثط ضٚی ظٔیٗ لطاض زاز ٚ ٜزؾتٍب ٜضا ذبٔٛـ ٕ٘بیس.
ٔبز :44 ٜزض قطایُی و ٝث ٝزِیُ ؾؿتی ثؿتط یب اظزیبز قیت آٖ ،تٗبزَ زؾتٍب ٜذبنثطزاضی ث ٝذُط افتس٘ ،جبیس آٖ ضا ثٝ
وبض ا٘ساذت یب ٔٛضز اؾتفبز ٜلطاض زاز.
ٔبزٍٙٞ : 45 ٜبٔی ؤ ٝبقیٗ آالت ضا ٜؾبظی  ٚؾبذتٕب٘ی زض حبَ وبض ٞؿتٙسٚ ،ضٚزی افطاز ث ٝزاذُ قٗبٔ ُٖٕ آٟ٘ب ثبیس
ٌٕٔ ٔٛٙطزز.
ٔبزٔ :46 ٜبقیٗ آالت ضا ٜؾبظی  ٚؾبذتٕب٘ی ضا ٘جبیس قتٞب زض حبقی ٝربزٜٞبی ٖٕٔٛی ٔتٛلف ٕ٘ٛز .چٙب٘چ ٝزض ٔٛاضز
ذبل ،ایٗ وبض ارتٙبة ٘بپصیط ٌطزز ،ثبیس اَطاف آٟ٘ب ثب ٚؾبیُ ٔٙبؾت ٞكساض زٙٞس ٜاظ لجیُ پطچٓ لطٔعٖ ،الیٓ قجطً٘،
چطا٘ لطٔع چكٕه ظٖ  ٚغیطٔ ،ٜحسٚز ٖ ٚالٔت ٌصاضی قٛز.
ٔبز :47 ٜاؾتفبز ٜاظ ٔبقیٗ آالت ضا ٜؾبظی  ٚؾبذتٕب٘ی زض غیط اظ ٔٛي ٔٛتٗطیف قسٔ ٕٔٛٙٔ ٜیثبقس.
ٔبز : 48 ٜزض ٍٙٞبْ حطوت ثیُ ٔىب٘یىی ،ثبوت یب ذبن ثطزاض آٖ ثبیس ذبِی اظ ثبض ثبقسٕٞ ،چٙیٗ ث ْٛآٖ ثبیس زض رٟت
حطوت لطاض ٌیطز.
ٔبز :49 ٜزض ٔٛلٕ تٕٗیط ثبوت یب ذبن ثطزاض ثیُ ٔىب٘یىی یب ِٛزض ثب تٗٛیى ٘بذٗٞبی آٖ ،ثبیس آٖ ضا لجالً زض ٔحُ ذٛز
ٔحىٓ ٕ٘ٛز تب اظ حطوت ٘بٌٟب٘ی آٖ  ٚایزبز حبزح ٝرٌّٛیطی ثُٕٗ آیس.
ٔبز :50 ٜاظ تیغٞٝبی ثِٛسٚظض ٘جبیس ثٖٛٙ ٝاٖ تطٔع اؾتفبز ٜقٛزٍٔ ،ط زض ٔٛاضزی اؾتخٙبیی  ٚايُطاضی.

ٔبز :51 ٜزض وبضٌبٞ ٜبیی و ٝاظ ٔبقیٗ آالت ذبن ثطزاضی  ٚیب ٚؾبیُ ٘مّیٛٔ ٝتٛضی ٚیػ ٜحُٕ  ٚربثزبیی ٔهبِح
ؾبذتٕب٘ی اؾتفبزٔ ٜیقٛز ،ثبیسضاٜٞبی ٚضٚز  ٚذطٚد ایٕٗ ٙٔ ٚبؾت ثطای آٟ٘ب ایزبز ٘ ٚؿجت ث٘ ٝهت ٖالیٓ ذُط ٞ ٚكساض
زٙٞسٙٔ ٜبؾت الساْ ٌطزز.
ٔبز : 52 ٜزض ثبضٌیطی  ٚترّیٚ ٝؾبیُ ٘مّیٛٔ ٝتٛضی ٚیػ ٜحُٕ  ٚربثزبیی ٔهبِح ؾبذتٕب٘ی ثبیس ٘ىبت ظیط ٔٛضز تٛر ٝلطاض
ٌیطز:
اِف – ٚظٖ تمطیجی ٔهبِح ثبض قس ٜاظ ْطفیت ٔزبظ ٚؾیّ٘ ٝمّی ٝتزبٚظ ٕ٘ٙبیس.
ة – اضتفبٔ ثبض اظ زیٛاضٜٞبی اَبق ثبضٌیطی تزبٚظ ٕ٘ٙبیس  ٚزض ٔٛاضزی وٚ ٚ ٔٛ٘ ٝيٗیت ثبض ث ٝتطتیجی ثبقس و ٝایٗ أط
ارتٙبة ٘بپصیط ٌطزز ،ثبیس ثٚ ٝؾیّ ٝوبثُ فّعی یب َٙبة ٔٙبؾت ٘ؿجت ثٟٔ ٝبض آٖ ثَٛ ٝض ُٕٔئٗ  ٚایٕٗ الساْ قٛز.
د – ٔهبِحی اظ لجیُ آرط ،ؾ ٚ ًٙغیط ٜثبیس ثٚ ٝؾیّ ٝثطظ٘ت یب تٛضیٞبی ٔحىٓ پٛقیسٔ ٚ ٜحف ِٛق٘ٛسٍٔ ،ط آ٘ى ٝاضتفبٔ
ثبض اظ اضتفبٔ زیٛاضٜٞبی اَبق ثبضٌیطی وٕتط ثبقس ،زض ٔٛضز ٔهبِح ضیعزا٘ ٝپٛقف ثبض اِعأی اؾت.
ز – زض ٍٙٞبْ ثبض ظزٖ لُٗبت ٔ ٚهبِح ؾٍٙیٗ  ٚحزیٓ اظ لجیُ تیطآ ،ٗٞلُٗبت ؾبذت ٝقس ٜاؾىّتٞبی فّعیِِٞٝٛ ،بی
ثعضي  ٚغیط ،ٜثبیس َٛضی ضٚی  ٓٞچیس ٜق٘ٛس وٍٙٞ ٝبْ ترّی ٝثبض  ٚثبظ وطزٖ زیٛاضٜٞبی اَبق ثبضٌیطی ،اظ ِغعـ آٟ٘ب ثط
ضٚی  ٚ ٓٞایزبز حبزح ٝپیكٍیطی ثُٕٗ آیس ٓٞ .چٙیٗ ٘ح ٜٛثبضٌیطی  ٚتٛظیٕ لُٗبت ٔصوٛض زض اَبق ثبضٌیطی ثبیس ثٝ
تطتیجی ثبقس ؤ ٝطوع حمُ وبٔی ٖٛضا ث ٝیه ؾٕت آٖ ٔتٛر٘ ٝؿبذت ٚ ٝتٗبزَ آٖ زض ٍٙٞبْ حطوت حفّ قٛز.
ٞـ  -زض ثبضٌیطی  ٚترّی ٝلُٗبت ٔ ٚهبِح ؾٍٙیٗ  ٚحزیٓثبیس اظٚؾبیُٔىب٘یىیاؾتفبز ٜقٛز.
 – ٚزض ٔٛلٕ ثبظظزٖ ٔٛاز ٔٚهبِحی اظ لجُ قٗٔ ،بؾ ،ٝؾ ،ًٙآرط ،ذبن٘ ،ربِ ٚ ٝيبیٗبت ؾبذتٕب٘ی ثٚ ٝؾیِّٛ ٝزض  ٚثیُ
ٔىب٘یىی  ٚیب لُٗبت ٔ ٚهبِح ؾٍٙیٗ  ٚحزیٓ ثٚ ٝؾیّ ٝرطحمیُ،ثبیس ؾط٘كیٙبٖ ٚؾیّ٘ ٝمّی ٝآ٘طا تطن  ٚتب پبیبٖ
ثبضٌیطیزضٔحُٔٙبؾجیٔؿتمط ق٘ٛس.
ظ – زض ٍٙٞبْ ثبضٌیطی یب ترّی٘ ٝمّیٛٔ ٝتٛضی ،ثبیس ٖال ٜٚثط اؾتفبز ٜاظ تطٔع زؾتی ،اظ ٔٛإ٘ ٔٙبؾت اظ لجیُ ثّٛنٞبی
چٛثی ٘یع ثطای رٌّٛیطی اظ حطوت اتفبلی ٟٔ ٚبض ٚؾبیُ ٔصوٛض اؾتفبز ٜقٛز.
ح – زض ٔٛاضزی و ٝوبض ترّی ٚ ٝثبضٌیطی زض ٔحیٍٞبی ثؿت ٝا٘زبْ ٔیقٛز ،ثبیس تٟٛی ٝالظْ  ٚوبفی نٛضت ٌیطز .زض غیط
ایٗ نٛضت ثبیس ٔٛتٛض ٚؾیّ٘ ٝمّی ٝذبٔٛـ قٛز.
ٔبز :53 ٜزٞب٘ٞ ٝبی ؾیّٞٛبی ٔهبِح ؾبذتٕب٘ی  ٚلیف تغصی ٝوٙٙس ٜتطان ٔیىؿط  ٚپٕپ ثتٗ ثبیس ثٚ ٝؾیّ ٝچٙس ٔیّٝ
ٖٕٛز ثط  ٓٞحفبِ ٌصاضی ق٘ٛس تب اظ ؾم ٌٛافطاز ث ٝزاذُ آٖٞب رٌّٛیطی ثُٕٗ آیس.
ٔبز :54 ٜوف تٛلفٍبٔ ٜبقیٗ آالت ؾٍٙیٗ ؾبذتٕب٘ی ٚ ٚؾبیُ ٘مّیٛٔ ٝتٛضی ٚیػ ٜحُٕ  ٚربثزبیی ٔهبِح ؾبذتٕب٘ی ثبیس
زاضای قطایٍ ظیط ثبقس:
اِف – ٕٛٞاض  ٚحتی االٔىبٖ لبثُ قؿتك ٛثبقس.
ة – اظ اؾتحىبْ وبفی ثطذٛضزاض ثبقس تب زض ٍٙٞبْ ظزٖ ره زض ظیط ٔبقیٗ آالت ٚ ٚؾبیُ ٘مّیٛٔ ٝتٛضی ،اظ زض ضفتٗ ره
 ٚایزبز حبزح ٝرٌّٛیطی ثُٕٗ آیس.
د – ٔزبضی ٔٙبؾجی زض آٖ پیف ثیٙی قس ٜثبقس تب زض نٛضت ضیعـ یب ٘كت ٔٛاز ؾٛذتیٛٔ ،از ٔصوٛض ث ٝچبِٞٝب ٚ
ٔربظٖ لبثُ ترّیٞ ٝسایت ٌطز٘س.

فصلچْاسم–ٍسایلدستشسیهَلت(داستستًٍشدتاى) 
داستست 

تخشاٍل-

تٗطیف :زاضثؿت ؾبذتبضی اؾت ٔٛلتی قبُٔ یه یب چٙس ربیٍب ،ٜارعای ٍ٘بٞساض٘س ،ٜاتهبالت  ٚتىیٌ ٝبٜٞب و ٝزض حیٗ
ارطای ٞطٌّٕٖ ٝ٘ٛیبت ؾبذتٕب٘ی ثٛٓٙٔ ٝض زؾتطؾی ث ٝثٙب  ٚحفّ ٍ٘ ٚبٞساضی وبضٌطاٖ یب ٔهبِح زض اضتفبٔٛٔ ،ضز اؾتفبزٜ
لطاض ٔیٌیطز.

داستستّا 

همشساتكلی

داستستٍصالحیتافشادریشتط

استفادُاص

ضشٍست

ٔبز :55 ٜزض وّیّٕٖ ٝیبت ؾبذتٕب٘ی و ٝأىبٖ ا٘زبْ آٟ٘ب اظ ضٚی ظٔیٗ یب وف َجمبت ؾبذتٕبٖ  ٚیب ثب اؾتفبز ٜاظ ٘طزثبٖ ثٝ
َٛض ایٕٗ  ٚثس ٖٚذُط أىبٖ پصیط ٘جبقس ،ثبیس اظ زاضثؿت اؾتفبز ٜقٛز.
ٔبز :56 ٜثطپب وطزٖ ،پیبز ٜوطزٖ  ٚزازٖ تغییطات اؾبؾی زض زاضثؿتٞب ثبیس تحت ٘ٓبضت قرم شیهالح  ٚثٚ ٝؾیّٝ
وبضٌطا٘ی و ٝزض ایٗ ٌ ٝ٘ٛوبضٞب تزطث ٝوبفی زاض٘س ا٘زبْ ٌیطز.
اجضایداستست

كیفیت

ٔبز :57 ٜارعای زاضثؿتٞب  ٚوّیٚ ٝؾبیّی و ٝزض آٖ ثىبض ٔیضٚز ثبیس اظ ٔهبِح ٔٙبؾت ٔ ٚطغٛةَٛ ،ضی َطاحی ،ؾبذتٚ ٝ
آٔبز ٜق٘ٛس وٚ ٝارس قطایٍ ایٕٙی وبض ثطای وبضٌطاٖ ثٛز ٚ ٜتٛا٘بیی تحُٕ چٟبض ثطاثط ثبض ٔٛضز ٘ٓط ضا زاقت ٝثبقٙس.
ٔبز :58 ٜلُٗبت چٛثی و ٝزض ؾبذت زاضثؿتٞب ثىبض ٔیض٘ٚس ثبیؿتی اظ ویفیت ٔطغٛثی ثطذٛضزاض ثٛز ٚ ٜاِیبف ثّٙسی
زاقت ٝثبقٙسٕٞ .چٙیٗ ٖبضی اظ ٞطٌٖ ٝ٘ٛیٛة  ٚثسٌ ٖٚط ،ٜپٛؾت ،ٝوطْ ذٛضزٌی  ٚپٛؾیسٌی ٘ ٚیع ضً٘ ٘كس ٜثبقٙس.
ٔبز :59 ٜترتٞٝب  ٚاِٛاضٞبیی و ٝزض زاضثؿت ثىبض ثطزٔ ٜیق٘ٛس ،ثبیس زض ثطاثط تطن ذٛضزٌی ٔحبفٓت ٌطز٘س.
ٔبزٚ :60 ٜؾبیّی و ٝثطای ؾبذت زاضثؿتٞب ثىبض ٔیض٘ٚس ثبیؿتی زض قطایٍ ذٛثی زض ا٘جبض ٍ٘بٞساضی ق٘ٛس  ٚاظ ٚؾبیُ
٘بٔٙبؾت رسا ٌطز٘س.
ٔبز :61 ٜاظ َٙبةٞبی ِیفی زض ٔىب٘یٞبیی و ٝاحتٕبَ آؾیت زیسٌی ایَٙ ٍٝ٘ٛٙبةٞب ٚرٛز زاضز٘ ،جبیس اؾتفبز ٜقٛز.
ٔبزَٙ :62 ٜبةٞبیی و ٝثب اؾیسٞب یب ٔٛاز ذٛض٘س ٚ ٜفطؾبیٙس ٜزیٍط زض تٕبؼ ثٛزٜا٘س ،یب ٔٗیٛثٙس ٘جبیس ثىبض ٌطفت ٝق٘ٛس.
ٔبزٔ :63 ٜیدٞبیی و ٝثطای اتهبَ ارعاء زاضثؿت چٛثی ثىبض ثطزٔ ٜیق٘ٛس ،ثبیس ث ٝا٘ساظٙٔ ٜبؾت  ٚتٗساز وبفی ثبقٙس  ٚتب
ا٘تٟب ثَٛ ٝض وبُٔ وٛثیس ٜق٘ٛس ٘ ٝایٙى٘ ٝیٕ ٝوبض ٜوٛثیس ٜقسٚ ٜؾپؽ ذٓ ٌطز٘س ٓٞ .چٙیٗ زض زاضثؿت ٘جبیس ٔیدٞبی
چس٘ی ث ٝوبض ثطز ٜقٛز.

داستست
پایذاسیٍاستحكام

ٔبز :64 ٜزاضثؿتٞب ثبیؿتی ثب يطیت إَیٙب٘ی تب چٟبض ثطاثط حساوخط ثبضٌیطی َطاحی قس ٚ ٜثَٛ ٝض ایٕٗ ٟٔبض ٌطز٘س.
ٔبز :65 ٜثزع زاضثؿتٞبی ٔؿتمُٞ ،ط زاضثؿتی ثبیس زض فبنّٞٝبی ٔٙبؾت ،زض ز ٚرٟت ٖٕٛزی  ٚافمی ٔحىٓ ثٝ
ؾبذتٕبٖ ٟٔبض قٛز.
ٔبزٞ :66 ٜط ؾبظٞ ٚ ٜط ٚؾیّٝای و ٝثٖٛٙ ٝاٖ تىیٌ ٝب ٚ ٜربیٍب ٜوبض ٔٛضز اؾتفبز ٜلطاض ٔیٌیطز ،ثبیس َجك ان َٛفٙی
ؾبذت ٝقس ٚ ٜپبیٔ ٝحىٕی زاقت ٝثبقس  ٚثب ٟٔبضثٙسی ٔٙبؾجی اؾتٛاض ٌطزز.
ٔبز :67 ٜپبیٞٝبی زاضثؿت ثبیس ثَٛ ٝض ُٕٔئٗ ٔ ٚحىٓ ٟٔبض قٛز تب ٔبٕ٘ ٘ٛؾبٖ  ٚربثزبیی ِ ٚغعیسٖ زاضثؿت ٌطزز.

ٔبز :68 ٜزض زاضثؿتٞبی ٔؿتمُ حسالُ یه ؾ ْٛتیطٞبی حبُٔ ربیٍب ،ٜتب پیبز ٜقسٖ وبُٔ زاضثؿت ثبیس زض ربی ذٛز
ثبلی ثٕب٘ٙس  ٚثطحؿت ٔٛضز ث ٝتیطٞبی افمی یب ث ٝتیطٞبی ٖٕٛزی ثَٛ ٝض ٔحىٓ ثؿت ٝق٘ٛس.
ٔبزٞ : 69 ٜطٌع ٘جبیس ثطای تىیٌ ٝب ٜزاضثؿت یب ؾبذت آٖ اظ آرطٞبی ِك ،ثكى ،ٝرٗج ٝیب ٔهبِح ٘بُٕٔئٗ زیٍط اؾتفبزٜ
قٛز.
ٔبز :70ٜثرفٞبی فّعی زاضثؿت ثبیس فبلس تطنذٛضزٌی ،ضً٘ظزٌی یب ٖیٛة زیٍط ثبقٙس.
ٔبزٞ :71 ٜط یه اظ ثرفٞبی زاضثؿت ثبیس َٛضی ٔتهُ ٟٔ ٚبضثٙسی ق٘ٛس و ٝزض حیٗ اؾتفبز ٜاظ زاضثؿت ربثزب ٘ك٘ٛس.

تاصسسیٍكٌتشلداستست 
ٔبز : 72 ٜزاضثؿت ثبیس زض ٔٛاضز ظیط تٛؾٍ قرم شیهالح ٔٛضز ثبظزیس  ٚوٙتطَ لطاض ٌیطز تب اظ پبیساضی ،اؾتحىبْ  ٚایٕٙی
آٖ إَیٙبٖ حبنُ ٌٛ ٚاٞی وتجی نبزض ٌطزز.
اِف – لجُ اظ قط ٔٚث ٝاؾتفبز ٜاظ آٖ.
ة – پؽ اظ ٞطٌ ٝ٘ٛتغییطات ،تٗٛیى ارعاء  ٚیب ایزبز ٚلفَٛ ٝال٘ی زض اؾتفبز ٜاظ آٖ.
د – پؽ اظ لطاض ٌطفتٗ زض ٔٗطو ثبزَٛ ،فبٖ ،ظِعِ ٚ ٝغیط ٜو ٝاؾتحىبْ  ٚپبیساضی زاضثؿت ٔٛضز تطزیس ثبقس.
ٔبزٞ :73ٜیچ ثركی اظ زاضثؿت ضا ٘جبیس پیبزٜوطز ٚزاضثؿت ضا زضحبِتی ثزب ٌصاقت و ٝثتٛاٖ اظ ثرفٞبی ثبلیٕب٘سٜ
اؾتفبزٕٜٛ٘زٍٔ .طآ٘ى ٝثرف ثزبٔب٘سُٙٔ ٜجك ثبایٗٔمطضات ثبقس.
ٔبز : 74 ٜاٌط لؿٕتی اظ زاضثؿت احتیبد ث ٝتٕٗیط زاقت ٝثبقس٘ ،جبیس لجُ اظ ضفٕ ٘مم  ٚتٕٗیط زاضثؿت ث ٝوبضٌطاٖ اربظٜ
وبض وطزٖ ثط ضٚی آٖ زاز ٜقٛز.
ٔبز :75 ٜثٗس اظ اتٕبْ وبض ضٚظا٘ ،ٝثبیس وّی ٝاثعاض ٔ ٚهبِح اظ ضٚی زاضثؿت ثطزاقت ٝقٛز.
ٔبز :76 ٜزض ٔٛلٕ پیبز ٜوطز ٜزاضثؿت ثبیس ٔطالجت الظْ ثُٕٗ آیس و ٝوّیٔ ٝیدٞب اظ لُٗبت پیبز ٜقس ٜچٛثی ،وكیسٜ
ق٘ٛس.

داستست
استفادُاص

ٔبز :77 ٜزض َٔ َٛست اؾتفبز ٜاظ زاضثؿت ثبیس زائٕبً ٘ٓبضت قٛز تب ثبض ثیف اظ ا٘ساظٔ ٚ ٜهبِح ؾبذتٕب٘ی غیط الظْ ضٚی آٖ
لطاض زاز٘ ٜكٛز.
ٔبز :78 ٜتب آٖرب و ٝأىبٖ زاضز ثبض ضٚی زاضثؿت ثبیس ثَٛ ٝض یىٛٙاذت تٛظیٕ ٌطزز ،تب اظ ٖسْ تٗبزَ ذُط٘بن زاضثؿت
رٌّٛیطی قٛز.
ٔبز :79 ٜاظ زاضثؿتٞب ٘جبیس ثطای ا٘جبض وطزٖ ٔهبِح ؾبذتٕب٘ی اؾتفبز ٜقٛز ٍٔط ٔهبِحی و ٝثطای وٛتبٔ ٜست  ٚا٘زبْ وبض
فٛضی ٔٛضز ٘یبظ ثبقس.
ٔبز :80 ٜزض ٔٛالٗی وٛٞ ٝا َٛفب٘ی اؾت  ٚثبز قسیس ٔیٚظز وبض ثبیس ٔتٛلف ٌطزز تب آ٘ى ٝتٕبْ احتیبٌٞبی الظْ اتربش
قٛز.
ٔبز :81 ٜزض ٔٛاضزی و ٝضٚی ربیٍب ٜزاضثؿت ثطف یب ید ٚرٛز زاقت ٝثبقس وبضٌطاٖ ٘جبیس ضٚی آٖ وبض وٙٙسٍٔ ،ط آٖوٝ
لجالً ثطف یب ید اظ ضٚی ربیٍبٜٞب ثطزاقت ٝقس ٚ ٜضٚی آٖٞب ٔبؾ٘ ٝطْ ضیرت ٝقٛز.

ٔبز :82 ٜزض لؿٕتٞبیی اظ وبثُ یب َٙبة زاضثؿت و ٝاحتٕبَ ثطیسٌی یب ؾبئیسٌی ٔیضٚز ثبیس ثب تٗجی ٝثبِكته اظ آٖ
ٔحبفٓت قٛز.
ٔبزٍٙٞ :83 ٜبٔی و ٝزض ٔزبٚضت ذُ٘ ٌٛیطٚی ثطق احتیبد ث٘ ٝهت زاضثؿت ثبقس ،ایٗ وبض ثبیس ثب ضٖبیت ٔٛاز 21 ٚ 20
ا٘زبْ قٛز.
داستست 

سٍی
ّایتاالتش 
دستگاُ 

ًصة

ٔبزٞ :84ٜطٌب ٜالظْقٛز ضٚی زاضثؿت زؾتٍب ٜثبالثط ٘هتٌطزز ثبیسٔٛاضزظیط ضٖبیت ٌطزز:
اِف  -ثرفٞبی ٔتكىّ ٝزاضثؿت ث ٝزلت ثبظضؾی ق٘ٛس  ٚزض نٛضت ِع ْٚث٘ ٝحٙٔ ٛبؾجی ثٔ ٝمبٔٚت آٖ افعٚز ٜقٛز.
ة  -اظ حطوت  ٚربثزبیی تیطٞبی افمی زاذُ زیٛاضی رٌّٛیطی قٛز.
د  -پبیٞٝبی ٖٕٛزی ثَٛ ٝض ٔحىٕی ث ٝثرف ٔمب ْٚؾبذتٕبٖ  ٚزض ٔحّی و ٝزؾتٍب ٜثبالثط ثبیس ٘هت ٌطززٔ ،تهُ ٚ
ٟٔبض ق٘ٛس.
ٔبزٞ :85 ٜطٌب ٜثٍٟٙبْ ثبال یب پبییٗ ضفتٗ ثبض أىبٖ ثطذٛضز آٖ ثب زاضثؿت ٚرٛز زاقت ٝثبقس ثبیس ثطای رٌّٛیطی اظ ٌیط
وطزٖ ثبض ث ٝزاضثؿت ،ؾطتبؾط اضتفبٔ آٖ زض ٔؿیط حطوت ثبض ،ثب ٘طزٜٞبی ٖٕٛزی پٛقیس ٜقٛز.

جایگاُكاس 

ٔبز :86 ٜوّی ٝزاضثؿتٞبیی ثبیس زاضای تٗساز وبفی ربیٍب ٜوبض ثبقٙس.
ٔبزٞ :87 ٜیچ ثركی اظ ربیٍب ٜوبض ٘جبیس ثط ضٚی آرطٞبی ِكِِٞٝٛ ،بی آة ،زٚزوف  ٚؾبیط ٔهبِح غیطُٕٔئٗ ٘ ٚبٔٙبؾت
لطاض ٌیطز.
ٔبز :88 ٜاظ ربیٍب ٜزاضثؿت ظٔب٘ی ثبیس اؾتفبز ٜقٛز و ٝؾبذت آٖ ث ٝاتٕبْ ضؾیسٚ ٚ ٜؾبیُ حفبْتی الظْ ثَٛ ٝض ٔٙبؾت
٘هت قس ٜثبقس.
ٔبزٖ : 89 ٜطو ربیٍب ٜوبض ثبیس ثب ٘ ٔٛوبض ٔٙبؾت ثبقس  ٚزض ٞط ثرف آٖ ٌصضٌب ٜثبظی ثٖ ٝطو حسالُ  60ؾب٘تیٔتط
ثسٞ ٖٚطٌٔ ٝ٘ٛبٕ٘ فطاٌ ٓٞطزز.
ٔبز :90 ٜزض ٞیچ ٔٛضزی ٖطو ربیٍب ٜوبض ٘جبیس اظ ا٘ساظٜٞبی ظیط وٕتط ثبقس:
اِف  60 -ؾب٘تیٕتط ،اٌط ربیٍب ٜفمٍ ثطای ٖجٛض اقربل ث ٝوبض ٔیضٚز.
ة  80 -ؾب٘تیٕتط  ،اٌط اظ ربیٍب ٜثطای لطاض زازٖ ٔهبِح ؾبذتٕب٘ی اؾتفبزٔ ٜیقٛز.
د110-ؾب٘تیٕتط ،اٌط اظ ربیٍبٜثطای ٍ٘بٞساضی ربیٍب ٜیب ؾىٛی ثّٙستطزیٍطیاؾتفبزٔ ٜیقٛز.
ز  130 -ؾب٘تیٕتط ،اٌط اظ ربیٍب ٜثطای ٘هت یب قىُ زازٖ ث ٝؾًٞٙبی ٕ٘بی ؾبذتٕبٖ اؾتفبزٔ ٜیقٛز.
ٞـ –  150ؾب٘تیٕتط ،اٌط اظ ربیٍب ٓٞ ٜثطای ٍ٘بٞساضی ؾىٛی ثّٙستط زیٍط  ٓٞ ٚثطای ٘هت  ٚقىُ زازٖ ث ٝؾًٞٙبی
ٕ٘بی ؾبذتٕبٖ اؾتفبزٔ ٜیقٛز.
ٔبز :91 ٜثَٛ ٝض وّی ٖطو ربیٍبٞی و ٝثب تیطٞبی زاذُ زیٛاضی ٍ٘بٞساضی ٔیقٛز٘ ،جبیس اظ  150ؾب٘تیٕتط ثیكتط ثبقس.
ٔبز :92 ٜیه فًبی ذبِی ثبال ؾطی ،حسالُ ث ٝاضتفبٔ  180ؾب٘تیٕتط ثبیس ثبالی ربیٍب ٜوبض زض٘ٓط ٌطفت ٝقٛز.
ٔبز :93 ٜربیٍبٞ ٜط زاضثؿت ثبیس حسالُ یه ٔتط پبییٗتط اظ ٔٙتٟی اِی ٝتیطٞبی ٖٕٛزی لطاض ٌیطز.

ٔبز :94 ٜاِٛاضٞبیی و ٝرعیی اظ ربیٍب ٜوبض ث ٝقٕبض ٔیآیٙس ثبیس زاضای قطایٍ ظیط ثبقٙس:
اِف  -ثبزض٘ٓط ٌطفتٗ فبنّ ٝثیٗ تیطٞبی تىیٌ ٝب ٜربیٍب ،ٜيربٔت آٟ٘ب ایٕٙی الظْ ضا تبٔیٗ ٕ٘بیس .زضٞیچ ٔٛضزی يربٔت
اِٛاضٞب اظ50ؾب٘تیٕتط وٕتط ٘جٛز ٚ ٜيربٔتٞب ٔؿبٚی ثبقٙس.
ة ٖ -طو آٖٞب ثب ٔ ٓٞؿبٚی  ٚحسالُ  25ؾب٘تیٕتط ثبقس.
ٔبزٞ :95 ٜط اِٛاض و ٝرعیی اظ ربیٍب ٜوبض ث ٝقٕبض ٔیآیس ٘جبیس ثیف اظ  4ثطاثط يربٔت آٖ اظ ا٘تٟبی تىیٌ ٝب ٜتزبٚظ ٕ٘بیس.
ٔبز :96 ٜاِٛاضٞب ٘جبیس ضٚی ٕٞسیٍط لطاض ٌیط٘س تب ذُط ثطذٛضز پبی وبضٌطاٖ ثِ ٝج ٝاِٛاضٞب  ٚافتبزٖ آ٘بٖ ث ٝحسالُ وبٞف
یبثس ٘ ٚیع ربثزبیی چطخٞبی زؾتی ث ٝآؾب٘ی نٛضت ٌیطز.
ٔبز :97 ٜاِٛاضٞبیی و ٝرعء ؾىٛی وبض ثكٕبض ٔیآیٙس ،ثبیس حسالُ ثب ؾ ٝتىیٌ ٝبٍ٘ ٜبٞساضی ق٘ٛسٍٔ ،ط آٖ و ٝفبنّ ٝثیٗ
تىیٌ ٝبٜٞب  ٚيربٔت اِٛاضٞب ث ٝا٘ساظٜای ثبقس و ٝذُط قىٓ زازٖ ثیف اظ حس  ٚیب ثّٙس قسٖ ؾط زیٍط ترت ٝزض ثیٗ
٘جبقس.
ٔبز :98 ٜربیٍبٜٞبی وبض ثبیس ث ٝقی ٜٛای ؾبذت ٝق٘ٛس و ٝاِٛاضٞبی تكىیُ زٙٞس ٜآٟ٘بٍٙٞ ،بْ اؾتفبز ٜربثزب ٘ك٘ٛس.
ٔبزٞ :99 ٜط ؾى ٛیب ربیٍب ٜو ٝثیف اظ ٔ 2تط ثبالی ظٔیٗ یب وف لطاض زاضز ثبیس زاضای ترتٝثٙسی ٘عزیه ث ٟٓثبقس تب ٞیچ
٘ ٔٛاثعاضِٛ ،اظْ وبض ٔ ٚهبِح اظ الی آٟ٘ب ثٝپبییٗ ؾمٕٙ٘ ٌٛبیس .يٕٙبً اؾتمطاض ترتٞٝب زض أتساز ٕٞسیٍط ثكىّی ثبقس وٝ
ثطذٛضز پب ثِ ٝج ٝآٟ٘ب ٕٔىٗ ٍ٘طزز.
جایگاُّایكاس

گزاسی

حفاظ

ٔبزٞ :100 ٜط ثركی اظ ربیٍب ٜوبض یب ٔحُ وبضی و ٝثّٙسی آٖ ثیف اظ  120ؾب٘تیٕتط ثبقس  ٚأىبٖ ؾم ٌٛاظ ضٚی آٖ
ٚرٛز زاقت ٝثبقس ،ثبیس زاضای ربٖ پٙب ٜثب قطایٍ ظیط ثبقس:
اِف  -حفبِ اظ رٙؽ ٔطغٛة ٙٔ ٚبؾت  ٚزاضای اؾتحىبْ وبفی ثبقس.
ة ٘ -طز ٜثبالیی ثیٗ  90تب  110ؾب٘تیٕتط ثبالی ؾُح ربیٍب ٜلطاض ٌیطز.
د  -ثطای رٌّٛیطی اظ ؾطذٛضزٖ وبضٌطاٖ  ٚیب افتبزٖ ٔهبِح ؾبذتٕب٘ی  ٚاثعاض وبض اظ ضٚی ربیٍب ،ٜپبذٛضی زض ِج ٝثبظ
ربیٍب ٜث ٝثّٙسی  15ؾب٘تیٕتط  ٚيربٔت حسالُ  5/2ؾب٘تیٕتط ٘هت قٛز.
ز ٘ -طزٔ ٜیب٘ی ثیٗ پبذٛض ٘ ٚطز ٜثبالیی لطاض زاز ٜقٛز.
ٞـ – حتی االٔىبٖ ؾطپٛـ ٔٙبؾت حفبْتی زض ِج ٝذبضری ربیٍبٜٞب ٘هت ٌطزز.
ٔبز :101 ٜحفبِٞبی ٘طزٜای  ٚپبذٛضٞبی ِج ٝربیٍب ٜزاضثؿت ثبیس زض ؾٛی زاذّی ؾتٕٖٛ ٖٛزی ٟٔبض ق٘ٛس.
ٔبز٘ :102 ٜطزٜٞب ،پبذٛضٞب ٚ ٚؾبیُ زیٍط حفبْتی و ٝزض ربیٍب ٜزاضثؿت ثىبض ضفتٝا٘س٘ ،جبیس اظ ربی ذٛز ثطزاقت ٝق٘ٛس
ٍٔط زض ظٔب٘ی  ٚزض حسی و ٝثطای ٚضٚز اقربل ،حُٕ یب ربثزبیی ٔهبِح ؾبذتٕب٘ی الظْ اؾت.
ٔبز :103ٜربیٍبٜٞبیزاضثؿتٞبی ّٔٗكثبیس اظ ٞط ؾ ٛزاضای حفبِ ٘طزٜای  ٚپبذٛضثبقٙس ،أب:
اِف  -اٌط وبض ث٘ ٝحٛی ثبقس و٘ ٝتٛاٖ حفبِ ضا ثب قطایٍ ثٙس ة ٔبز٘ 100 ٜهت ٕ٘ٛز ،اضتفبٔ حفبِ َطف زیٛاض ضا ٔیتٛاٖ
 70ؾب٘تیٕتط اذتیبض ٕ٘ٛز.

ة  -اٌط وبضٌطاٖ ضٚی ؾى ٛیب ربیٍب ٜثَٛ ٝض ٘كؿت ٝوبض ٔیوٙٙس٘ ،هت حفبِ  ٚپبذٛض ؾٕت زیٛاض اِعأی ٘یؿت ِٚی زض
ایٗ حبِت ربیٍب ٜثبیس ٔزٟع ثَٙ ٝبة ،وبثُ یب ظ٘زیطٞبیی ثبقس تب وبضٌطاٖ زض نٛضت ؾط ذٛضزٖ ثتٛا٘ٙس اظ آٖ ثٖٛٙ ٝاٖ
زؾتٍیط ٜاؾتفبزٕ٘ ٜبیٙس.
ٔبز :104 ٜفبنّ ٝثیٗزیٛاض ٚربیٍب ٜثبیس تب حس أىبٖ وٓ ثبقسٍٔ .ط زض ٔٛاضزی وٝوبضٌطاٖ ضٚی ربیٍب ٜثَٛ ٝض ٘كؿت ٝوبض
ٔیوٙٙس و ٝزض ایٗ حبِت فبنّ ٝثیٗ زیٛاض  ٚربیٍب ٜضا ٔیتٛاٖ حساوخط  45ؾب٘تیٕتط اذتیبض ٕ٘ٛز.

لَلِای 
داستستّایفلضی 

همشساتٍیژُ
همشساتكلی 
ٔبز :105 ٜزاضثؿتٞبی فّعی ِِٝٛای ثبیس زاضای قطایٍ ظیط ثبقٙس:
اِف  -اظ ٔٛاز ٔٙبؾجی ٔب٘ٙس ِِٞٝٛبی فٛالزی یب فّع ٔكبثٟی و ٝاؾتمبٔتی ٘ٓیط فٛالز زاضز ،ؾبذتبض قس ٜثبقٙس.
ة  -اؾتحىبْ وبفی ثطای ٍ٘بٞساضی ثبض ٔٛضز ٘ٓط ثب يطیت إَیٙبٖ چٟبض زاقت ٝثبقٙس.
ٔبز :106ٜتٕبْ لُٗبت ٖٕٛزی  ٚافمی زاضثؿتٞبی فّعی ِِٝٛای ثبیس ثَٛ ٝض ُٕٔئٙی ثٕٞ ٝسیٍط ٔتهُ ق٘ٛس.
ٔبزِِٞٝٛ :107 ٜبیی و ٝزض زاضثؿتٞبی فّعی ِِٝٛای ثىبض ٔیض٘ٚس ،ثبیس ٔؿتمیٓ ٖ ٚبضی اظ ظٍ٘عزٌی ،ذٛضزٌی ،لطقسٌی،
 ٚؾبیط ٔٗبیت ثبقٙس.
ٔبز :108 ٜؾطٞبی ا٘تٟبیی ِِٞٝٛبی فّعی ثبیس نبف ثبقٙس تب زض ٔٛالٕ افعایف اضتفبٔ زاضثؿت٘ ،مبٌ اتىب  ٚاتهبَ ،وبٔالً
ضٚی ٕٞسیٍط لطاض ٌیط٘س.
ٔبزِِٞٝٛ :109 ٜب ثبیس ث ٝا٘ساظ ٚ ٜثب ٔمبٔٚت ٔٙبؾت ثطای ثبضی ؤ ٝیثبیس تحُٕ ٕ٘بیٙس ،اذتیبض ق٘ٛس ٚ ،زض ٞیچ ٔٛضز لُط
ذبضری آٟ٘ب وٕتط اظ  5ؾب٘تیٕتط ٘جبقس.

پایِّایعوَدی 

ٔبز :110 ٜپبیٞٝب زض زاضثؿتٞبی فّعی ِِٝٛای ثبیس ٕٞیك ٝزض ٚيٗیت ٖٕٛزی ٍ٘بٞساضی ق٘ٛس ٔ ٚحُ اؾتمطاض آٟ٘ب ضٚی
ظٔیٗ اظ اؾتمبٔت وبفی ثطذٛضزاض ثٛز ٚ ٜحتی االٔىبٖ اظ وفكهٞبی فّعی ثب ؾُح اتىبء ٔٙبؾت ثطذٛضزاض ثبقس.
ٔبز :111 ٜاتهبالت زض پبیٞٝبی ٖٕٛزی ثبیس ثَ ٝطیك ظیط ثبقٙس:
اِف – ث ٝتیطٞبی افمی یب ؾبیط لُٗبت ٔمب ْٚؤ ٝبٕ٘ ربثزبیی آٟ٘ب قٛز ،اتهبَ زاز ٜق٘ٛس.
ة – ث ٝتٙبٚة َٛضی ثؿت ٝق٘ٛس و ٝاتهبالت ٔزبٚض زض یه ؾُح ٘جبقٙس.
ٔبز :112 ٜفٛانُ ثیٗ پبیٞٝبی ٖٕٛزی ٘جبیس اظ ا٘ساظٜٞبی ظیط تزبٚظ ٕ٘بیس:
اِف – ٔ 8/1تط ثطای وبضٞبی ؾٍٙیٗ ثب لبثّیت تحُٕ  350ویٌّٛطْ ثط ٔتطٔطثٕ.
ة – ٔ 3/2تط ثطای وبضٞبی ؾجه ثب لبثّیت تحُٕ  125ویٌّٛطْ ثٔ ٝتطٔطثٕ.

تیشّایافمی 
ٔبز :113 ٜتیطٞبی افمی ثبیس حسالُ تب  3پبیٕٖٛ ٝزی ازأ ٝزاقت ٚ ٝثَٛ ٝض ُٕٔئٗ ثٞ ٝط پبیٕٖٛ ٝزی ٔتهُ ثبقٙس.
ٔبز :114 ٜاتهبالت ثیٗ تیطٞبی افمی ثبیس ث ٝپبیٞٝبی ٖٕٛزی ثؿت ٝقس ٚ ٜزض َجمبت ٔرتّف ٔؿتمیٕبً ضٚی  ٓٞلطاض
ٍ٘یط٘س.

ٔبز :115 ٜفبنّٕٖٛ ٝزی ثیٗ تیطٞبی افمی ٘جبیس اظ ٔ 2تط تزبٚظ ٕ٘بیس.
ٔبز :116 ٜظٔب٘ی و ٝربیٍبٜٞبی وبض اظ ربی ذٛز ثطزاقتٔ ٝیق٘ٛس ،وّی ٝتیطٞبی افمی ثبیس ثطای حفّ پبیساضی زاضثؿت زض
ٔحُ ذٛز ثبلی ثٕب٘ٙس.

دستكّا 

تٗطیف :زؾتهٞب ثركی اظ زاضثؿت ٞؿتٙس و ٝثط ضٚی آٟ٘ب ربیٍب ٜوبض لطاض زاضز .زض زاضثؿتٞبیی و ٝفمٍ زاضای یه ضزیف
پبیٞ ٝؿتٙس ،یه ؾط زؾتهٞب زض زاذُ زیٛاض لطاض ٔیٌیط٘س ،أب زض زاضثؿتٞبی و ٝثٚ ٝؾیّ ٝز ٚضزیف پبی ٝثطپب ٔیق٘ٛس،
ٞط ز ٚؾط زؾتهٞب ثط ضٚی تیطٞبی افمی لطاض زازٔ ٜیق٘ٛس.
ٔبز :117 ٜزض زاضثؿتٞبی فّعی ِِٝٛای یه زؾته ثبیس وٙبض ٞط پبیٕٖٛ ٝزی لطاض ٌیطز.
ٔبزٞ ََٛ :118ٜطوساْ اظ زؾتهٞب زضزاضثؿتٞبی فّعیِِٝٛای ٘جبیس اظٔ 5/1تطتزبٚظ ٕ٘بیس.
ٔبز :119ٜفبنّ ٝزؾتهٞب ثطای وبضٞبی ؾٍٙیٗ زض زاضثؿتٞبی فّعی ِِٝٛای ٘جبیس اظ  90ؾب٘تیٕتط  ٚثطای وبضٞبی ٘یٕٝ
ؾٍٙیٗ اظ  115ؾب٘تیٕتط تزبٚظ ٕ٘بیس.
ٔبز :120 ٜزض حبِتی و ٝیه ؾط زؾتهٞبی زاضثؿت ث ٝزیٛاض ؾبذتٕبٖ تىی ٝزاض٘س ،ثبیس حسالُ  10ؾب٘تیٕتط زض زاذُ
زیٛاض فط ٚض٘ٚس.

هْاسكشدىداستست 
ٔبز :121 ٜزاضثؿت ثبیس ثَٛ ٝض ُٕٔئٙی ث ٝزیٛاض ؾبذتٕبٖ ٟٔبض قٛز ٘ ٚح ٜٛاتهبَ ِِٞٝٛبی ٟٔبض ثبیس ث ٝتطتیت ظیط ثبقس:
اِف – ِِٞٝٛبی ٟٔبض زض ٘مبٌ ثطذٛضز پبیٞٝب ثب تیطٞبی افمی ث ٝزاضثؿت ثؿت ٝق٘ٛس.
ة  -ا٘تٟبی زیٍط ِِٞٝٛبی ٟٔبض ث ٝثس٘ ٝؾبذتٕبٖ ثَٛ ٝض ٔحىٓ ثؿت ٝق٘ٛس.
د – اِٚیٗ ،آذطیٗ  ٚیىی زض ٔیبٖ اظ پبیٞٝب ثٚ ٝؾیِِّٞٝٛ ٝبیی ث ٝؾبذتٕبٖ ٟٔبض ق٘ٛس.
اتصاالت
ٔبزٔ :122 ٜفبنُ  ٚاتهبالت زاضثؿتٞبی فّعی ِِٝٛای ثبیس:
اِف – اظ رٙؽ فٛالز چىف ذٛاض  ٚغیطلبثُ ذٛضز قسٖ یب اظ ٔٛاز ٔكبثٟی ثب ٕٞبٖ ٔكرهبت  ٚاؾتمبٔت ثبقٙس.
ة – ثٚ ٝؾیّ ٝلفُ  ٚثؿت یب ثٛقٗ  ٚیب ؾ ٝضاٞی  ٚچٟبضضاٞی ثط ضٚی ؾطتبؾط لُٗبت ،ث ٝؾُٛح اتىبء ٔٛضز اؾتفبزٜ
ٔتهُ ٌطز٘س ،ث٘ ٝحٛی و ٝاتهبالت ٞطظ ٘جٛز ٚ ٜحطوت ِ ٚطظـ ٘ساقت ٝثبقٙس.
ٔبز :123 ٜاتهبالت ٘جبیس ثبٖج تغییط قىُ زض ِِٞٝٛب قس ٚ ٜیب ذٛز تغییط قىُ یبثٙس.
ٔبز :124 ٜاتهبالت زاضای پیچ ٟٔ ٚط ٜثبیس تب آذطیٗ ز٘سا٘ ٝوبٔالً پیچ  ٚؾفت ق٘ٛس.

داستستّایهعلكتاساُاًذاصیدستی 

ٔبز :125 ٜتیطٞبی پیف آٔس ٜثبیس:
اِف – زاضای ٔمبٔٚت  ٚؾُح ٔمُٕ وبفی ثطای تبٔیٗ اؾتحىبْ  ٚپبیساضی زاضثؿت ثبقٙس.

ة – ثَٛ ٝض ٖٕٛزی ثٕ٘ ٝبی ذبضری ؾبذتٕبٖ ٘هت ٌطز٘س.
ٔبز :126 ٜثرف پیف آٔس ٜایٗ تیطٞب اظ ؾبذتٕبٖ ثبیس ثٌٝ٘ٛ ٝای ثبقس و ٝزض ظٔب٘ی و ٝربیٍب ٜوبض (پالت فٛضْ) زض حبِت
آٚیعاٖ حبثت ٔب٘س ،ٜفبنّ ٝربیٍب ٜاظ ٕ٘بی ذبضری ؾبذتٕبٖ اظ  30ؾب٘تیٕتط ثیكتط ٘جبقس ٍٔط زض ٔٛاضز اؾتخٙبیی و ٝزض
ٔبز 104 ٜث ٝآٖ اقبض ٜقس ٜاؾت.
ٔبز :127 ٜتیطٞبی پیف آٔس ٜثبیس ثٚ ٝؾیّ ٝپیچ یب ٚؾبیُ ٔكبث ٝثَٛ ٝض ُٕٔئٙی ث ٝارعاء انّی ؾبذتٕبٖ ٔتهُ ٟٔ ٚبض
ق٘ٛس.
ٔبز :128 ٜپیچ ٞبی ٟٔبض ثبیس ث ٝذٛثی ؾفت ق٘ٛس  ٚثَٛ ٝض ُٕٔئٙی تیطٞبی پیف آٔس ٜضا ث ٝاؾىّت  ٚثس٘ ٝؾبذتٕبٖ
ٔتهُ ؾبظ٘س.
ٔبز :129 ٜزض ٔٛالٗی و ٝتیطٞبی پیف آٔس ٜثب ویؿٞٝبی قٗ یب ٚظ٘ٞٝبی تٗبزَ ٟٔبض ٔیق٘ٛسٚ ،ؾبیُ فٛق ثبیس ثَٛ ٝض
إَیٙبٖ ثركی ث ٝتیطٞبی پیف آٔس ٜثؿت ٝق٘ٛس.
ٔبز :130 ٜزض ا٘تٟبی ٞط یه اظ تیطٞبی پیف آٔس ٜیب ٞط یه اظ تیطآٞٗٞبی حٕبَ ثبیس پیچٞبی ٔتٛلف وٙٙس٘ ٜهت قٛز.
ٔبزَٙ :131 ٜبةٞبی آٚیع ثبیس:
اِف – اظ اِیبف ٔطغٛة َجیٗی یب ٔهٖٛٙی یب ؾیٓ فٛالزی تكىیُ ق٘ٛس.
ة – حسالُ زاضای يطیت إَیٙبٖ  10ثطای ضقتٞٝب  ٚفیجطٞب  ٚيطیت إَیٙبٖ  6ثطای ؾیٓ فٛالزی ثبقٙس.
ٔبزَٙ :132 ٜبةٞبی آٚیع ثبیس زٚض پِٛیٞب  ٚلطلطٜٞبی ٔٙبؾجی رٕٕ ق٘ٛس تب ربیٍب ٜثتٛا٘س ث ٝضاحتی  ٚثَٛ ٝض إَیٙبٖ
ثركی ثبال  ٚپبییٗ ثطٚز.
ٔبزَٙ :133ٜبةٞبیآٚیع ثبیس ثَٛٝض ٔٙبؾجی زض ٔمبثُ ؾبئیسٌی  ٚذٛضزٌی ٔحبفٓت ق٘ٛس.
ٔبز ََٛ :134 ٜربیٍبٜٞبی وبض (پالت فٛضْٞبی) زاضثؿتٞبی ّٔٗك ثب ضا ٜا٘ساظی زؾتی ٘جبیس اظ ٔ 8تط ٖ ٚطو آٟ٘ب اظ 60
ؾب٘تیٕتط تزبٚظ ٕ٘بیس.
ٔبز :135 ٜربیٍبٜٞبی وبض ثبیس:
اِف – ثٚ ٝؾیّ ٝز ٚیب چٙس َٙبة یب ظ٘زیط آٚیعاٖ ثبقٙس ،ثَٛ ٝضی و ٝثیف اظ ٔ 3/5تط اظ یىسیٍط فبنّ٘ ٝساقت ٝثبقٙس.
ة – ثٚ ٝؾیّ٘ ٝطزٜٞبیی و ٝثط ضٚی ضوبةٞبی فّعی تىی ٝزاض٘سٔ ،حبفٓت قس ٚ ٜایٗ ضوبةٞب ثَٙ ٝبةٞب  ٚظ٘زیطٜٞبی
آٚیع ٔتهُ ق٘ٛس.
ٔبز :136ٜزضٞیچ ظٔب٘ی َٙبةٔیب٘ی ٘جبیسثیكتط اظ ٞطیه اظ زَٙٚبة وٙبضی آٖ وكیسٜقٛز.
ٔبز :137 ٜضوبةٞبی ربیٍب ٜوبض (پالت فٛضْ) ثبیس اظ ظیط ترتٞٝبی ربیٍبٖ ٜجٛض وطز ٚ ٜثَٛ ٝض ٔحىٓ ث ٝآٟ٘ب ثؿت ٝق٘ٛس.
ٔبز :138 ٜثیف اظ ز٘ ٚفط وبضٌط ٘جبیس ثَٛ ٝض ٕٞعٔبٖ ثط ضٚی ربیٍب ٜزاضثؿت ّٔٗك ثب ضاٜا٘ساظی زؾتی وبض ٕ٘بیٙس.
ٔبز :139 ٜزض ٔٛالٗی و ٝزاضثؿت ّٔٗك ث ٝضا ٜا٘ساظی زؾتی ٔٛضز اؾتفبز ٜلطاض ٕ٘یٌیطز ،ثبیس ث ٝثس٘ ٝؾبذتٕبٖ ثؿت ٝقٛز
یب ث ٝؾُح ظٔیٗ پبییٗ آٚضز ٜقس ٚ ٜاثعاض وبض ٔ ٚهبِح اظ ضٚی آٖ ثطزاقت ٝقٛز.
ٔبز : 140 ٜزاضثؿت ّٔٗك ثب ضا ٜا٘ساظی زؾتی لجُ اظ ثىبضٌیطی ثبیس ثٚ ٝؾیّ ٝز ٚثبض ثبضٌیطی آظٔبیكی زض ٔؿبفت وٛتبٜ
آظٔبیف قٛز.

زض زاضثؿتٞبی ّٔٗك ثب ضا ٜا٘ساظی زؾتی و ٝوبضٌطاٖ ثط ضٚی ربیٍب ٜآٖ ثَٛ ٝض ٘كؿت ٝوبض ٔیوٙٙس،ثبیس ٚؾبیّی پیف
ثیٙی قٛز و ٝربیٍب ٜضا حسالُ زض فبنّ 45 ٝؾب٘تیٕتط ثس٘ ٝؾبذتٕبٖ ٍٟ٘ساضز تب ٍٙٞبْتىبٖ ذٛضزٖ زاضثؿتٔ ،بٕ٘
ثطذٛضزظا٘ٞٛبیوبضٌطاٖ ثبزیٛاض ٌطزز.

داستستّایهعلكتاساُاًذاصیهاشیٌی 

ٔبز :142ٜتیطٞبی پیفآٔس ٜثبیس ثبٔمطضات ٔٛاز125تبٔ ٚ 128بزُٔ130ٜبثمتزاقت ٝثبقٙس.
ٔبز :143 ٜزض زاضثؿت ّٔٗك ثب ضا ٜا٘ساظی ٔبقیٙی ٘جبیس اظ ویؿٞٝبی قٗ یب ٚظ٘ٞٝبی تٗبزَ ثٖٛٙ ٝاٖ ٚؾبیُ ٍٟ٘ساض٘سٚ ٜ
ٟٔبض تیطٞبی پیف آٔس ٜاؾتفبز ٜقٛز.
ٔبز :144 ٜفمٍ وبثُٞبی آٚیع فٛالزی و ٝثب ٔمطضات ٔبز( 131 ٜة) ُٔٙجك ثبقٙس ،ثبیس زض زاضثؿتٞبی ّٔٗك ثب ضا ٜا٘ساظی
ٔبقیٙی ثىبض ثطز ٜق٘ٛس.
ٔبز ََٛ:145 ٜوبثُٞبی تّٗیك ثبیس ث ٝا٘ساظٜای ثبقس و ٝزض ٚيٗیتی و ٝربیٍب ٜزض پبییٗتطیٗ حس ذٛز لطاض زاضز ،حسالُ
ز ٚزٚض وبثُ ضٚی ٞط اؾتٛا٘ ٝثبلی ثٕب٘س.
ٔبز :146 ٜا٘تٟبی وبثُٞبی تّٗیك ثبیس ثَٛ ٝض ُٕٔئٙی ثٚ ٝؾیٌّ ٝیطٜٞب یب ؾبیط ٚؾبیُ ٔٛحط ثٔ ٝبقیٗ ثبالثط ثؿت ٝق٘ٛس.
ٔبزٔ :147 ٜبقیٗٞبی ثبالثط زاضثؿت ثبیس َٛضی ؾبذت٘ ٚ ٝهت ٌطز٘س و ٝثرف ٔتحطن آٟ٘ب ثطای ثبظضؾی ث ٝآؾب٘ی زض
زؾتطؼ ثبقس.
ٔبز :148 ٜثس٘ٔ ٝبقیٗٞبی ثبالثط ثبیس ثٚ ٝؾیّ ٝپیچٞب یب ٚؾبیُ ٔٛحط زیٍط ثَٛ ٝض ُٕٔئٙی ث ٝتىیٌٝبٜٞب  ٚزؾتهٞبی
ربیٍبٔ ٜتهُ قٛز.
ٔبزٚ :149 ٜیٙچٞب زض زاضثؿتٞبی ّٔٗك ثبیس:
اِف – اظ ٘ٔ ٔٛتٛلف وٙٙس ٜاتٔٛبتیه ثبقٙس یب
ة – ث ٝيبٌٔٗ ،یط( ٜقیُب٘ه)  ٚیب ٚؾیّ ٝلفُ وٙٙسٛٔ ٜحط زیٍط ٔزٟع ثبقٙس ،ثَٛ ٝضی و ٝربیٍب ٜضا ثتٛاٖ زض ٞط
ؾُحی ثَٛ ٝض إَیٙبٖ ثركی ٔتٛلف ٕ٘ٛز ٛٔ ٚالٗی و ٝاظ وٙتطَ زؾت ضٞب ٔیقٛزٌ ،یط ٜثَٛ ٝض اتٔٛبتیه ُٖٕ وٙس.
ٕٞچٙیٗ ظٔب٘ی وٌ ٝیط ٜلجُ اظ پبییٗ آٚضزٖ ربیٍبِ ،ٜعٔٚبً اظ لیس ضٞب ٔیقٛز ،یه ٚؾیّٙٔ ٝبؾت ایٕٙی ثبیس فطا ٓٞثبقس
تب اظ ثطٌكت ٚیٙچ رٌّٛیطی ٕ٘بیس.
ٔبز :150 ٜقؿتی یب اٞطْ ضا ٜا٘ساظی ٔبقیٗ ثبالثط ثبیس ث ٝتطتیجی ثبقس وٚ ٝلتی فكبض زؾت اظ ضٚی آٖ ضٞب ٔیقٛزٛٔ ،تٛض
فٛضاً ٔتٛلف قس ٚ ٜثَٛ ٝض إَیٙبٖ ثركی ربیٍب ٜضا ٍٟ٘ساضز.
ٔبز :151 ٜلؿٕتٞبی ٔتحطن ٔبقیٗ ثبالثط ثبیس حسالُ یه ثبض زض ٞفت ٝثبظضؾی قٛز.
ٔبز :152 ٜظٔب٘ی ؤ ٝبقیٗ ثبالثط ربثزب ٔیقٛز ،ثبیس لجُ اظ ایٙىٔ ٝزسزاً ثىبض ٌطفت ٝقٛزٛٔ ،ضز ثبظضؾی ٗٔ ٚبی ٝٙوبُٔ
لطاض ٌیطز.
ٔبز :153 ٜربیٍبٜٞبی وبض ثبیس ثب ٔمطضات ٔبزُٙٔ 135 ٜجك ثبقٙس.
ٔبز ََٛ :154 ٜربیٍبٜٞبی وبض ٘جبیس اظ ٔ 8تط ٖ ٚطو آٟ٘ب اظ ٔ 5/1تط تزبٚظ ٕ٘بیس.
ٔبز :155 ٜزض ٔٛالٗی و ٝوبضٌطاٖ ثط ضٚی زاضثؿتٞبی ّٔٗك ؾٍٙیٗ وبض ٔیٕ٘بیٙس ،ایٕٙی وبثُٞبی تّٗیك ثبیس ثٚ ٝؾیّٝ
لفُ وطزٖ ٚیٙچٞب یب َطق ٔٛحط زیٍط تبٔیٗ ٌطزز.

ٔبز :156 ٜثبیس اظ تىبٖ ذٛضزٖ یب ثطذٛضز زاضثؿتٞبی ّٔٗك ث ٝثس٘ ٝؾبذتٕبٖ ثٚ ٝؾیّ ٝلیسٞب٘ ،طزٜٞبی حبیُ  ٚغیطٜ
رٌّٛیطی ثُٕٗ آیس.
ٔبزٚ :157 ٜلتی و ٝاظ زاضثؿت ّٔٗك ثب ضا ٜا٘ساظی ٔبقیٙی اؾتفبزٕ٘ ٜیقٛز ،ثبیس:
اِف – وّی ٝاثعاضٞب  ٚؾبیط ٚؾبیُ لبثُ حُٕ اظ ضٚی آٖ ثطزاقت ٝق٘ٛس.
ة – زض ٔحُ ذٛز ثَٛ ٝض إَیٙبٖ ثركی حبثت قس ٚ ٜیب ث ٝؾُح ظٔیٗ پبییٗ آٚضز ٜقٛز.

داستستدیَاسكَب( )Bracket Scaffolds
تٗطیف :زاضثؿت زیٛاض وٛة تكىیُ ٔیقٛز اظ یه ؾىٛی وبض و ٝث ٝقىُ ثبِىٗ  ٚثٚ ٝؾیّ ٝتىیٌ ٝبٜٞبی ٌ٘ٛیب قىُ ثٝ
ثس٘ ٝؾبذتٕبٖ ٔتهُ ٟٔ ٚبض ٔیٌطزز.
ٔبز :158ٜتىیٌٝبٞ ٜبی زاضثؿت زیٛاضوٛة ثبیس زاضای ٔمبٔٚت وبفی  ٚاظ رٙؽ فّع ٔٙبؾت ثٛز ٚ ٜثَٛ ٝض إَیٙبٖ ثركی
ثٚ ٝؾیّ ٝپیچ ٟٔ ٚطٚ ٚ ٜاقط ث ٝثس٘ ٝؾبذتٕبٖ ٟٔبض ٌطز٘س.
ٔبز :159 ٜزاضثؿت زیٛاضوٛة فمٍ ثبیس ٔٛضز اؾتفبز ٜوبضٌطا٘ی اظ لجیُ زضٚزٌطاٖ ،ضً٘وبضاٖ  ٚثطق وبضاٖ و ٝثِٛ ٝاظْ ٚ
تزٟیعات ؾٍٙیٙی احتیبد ٘ساض٘س ،لطاض ٌیطز.
ٔبزٖ :160 ٜطو ؾىٛی وبض زاضثؿت زیٛاض وٛة ٘جبیس اظ  75ؾب٘تیٕتط ثیكتط ثبقس.
ٔبز :161 ٜتىیٌ ٝبٜٞبی زاضثؿت زیٛاضوٛة ثبیس ثٌٝ٘ٛ ٝای َطاحی ق٘ٛس تب حسالُ زض ٔمبثُ  175ویٌّٛطْ ثبض ٚاضز ٜثٝ
لؿٕت رّ ٛآٖ ٔمبٔٚت ٕ٘بیٙس.
ٔبز :162 ٜفبنّ ٝثیٗ تىیٌ ٝبٜٞبی زاضثؿت زیٛاضوٛة ٘جبیس اظ ٔ 3تط تزبٚظ ٕ٘بیس.
داستستًشدتاًی

ٔبز :163 ٜزاضثؿت ٘طزثب٘ی فمٍ ثبیس ثطای وبضٞبی ؾجىی ث ٝوبض ض٘ٚس و ٝزض آٟ٘ب اظ ٔهبِح وٕی اؾتفبزٔ ٜیقٛز  ٚثُٛض
وّی ثبیس ثطای ا٘زبْ وبض ٔٛضز ٘ٓط ٔٙبؾت ثبقس (ٔب٘ٙس ضً٘وبضیٌ ،چ وبضی  ٚأخبَ آٖ)
ٔبز٘ :164 ٜطزثبٖٞبی زَ ٚطفٝای و ٝثطای پبیٞٝبی زاضثؿت ٘طزثب٘ی ثىبض ٔیض٘ٚس يٕٗ آ٘ى ٝثبیس زاضای ٔمبٔٚت ٚ
اؾتحىبْ وبفی ثبقٙس ،ثبیس زاضای یىی اظ ز ٚقطٌ ظیط ٘یع ثبقٙس:
اِف  -یب زض ٖٕمی اظ ظٔیٗ فط ٚضفت ٝثبقٙس و ٝثبزض ٘ٓط ٌطفتٗ ٘ ٔٛذبن تٗییٗ ٔیقٛز.
ة – یب ث ٝقیٜٛای ضٚی ظیط پبیٝایٞب یب ترتٞٝبیی لطاض زاز ٜق٘ٛس وٞ ٝط ز ٚپبیٞ ٝط ٘طزثبٖ ضٚی ؾُح تطاظ لطاض ٌیط٘س.
ٕٞچٙیٗ پبیٞٝبی آٟ٘ب ثَٛ ٝض ٔحىٕی ٟٔبض ٌطز٘س تب اظ ِغعیس٘كبٖ رٌّٛیطی قٛز.
ٔبز :165 ٜزض ٔٛاضزی و ٝاظ ٘طزثبٖ زَ ٚطف ٝثطای ایزبز زاضثؿت اؾتفبزٔ ٜیقٛز ٘جبیس اضتفبٔ زاضثؿت اظ ٔ 2/5تط ثیكتط
ثبقس ٕٞچٙیٗ ترت ٝربیٍب ٜثبیس زض ؾُح تطاظ لطاض زاز ٜقس ٚ ٜاظ پّ ٝؾ ْٛثبالی ٘طزثبٖٞب ثبالتط لطاض ٍ٘یطز.
ٔبز :166 ٜاظ زاضثؿت ٘طزثب٘ی ٘جبیس زض ٞط ظٔبٖ ثیف اظ یه ٘فط اؾتفبزٕ٘ ٜبیٙس.
تخشدٍمً-شدتاى 
ٔبز :167 ٜپبیٞٝب  ٚپّٞٝبی ٘طزثبٖ چٛثی ثبیس اظ چٛة ٔطغٛة ؾبذت ٝقسٚ ٜاِیبف چٛة زض رٟت َ َٛلُٗبت ثبقٙس.
ٕٞچٙیٗ ارعاء ٘طزثبٖ ثبیس فبلس ٞطٌٖ ٝ٘ٛیت  ٚایطاز ْبٞطی اظ لجیال تطن ،قىؿتٍی  ٚپٛؾیسٌی ثبقس.

ٔبز :168 ٜپّٞٝبی ٘طزثبٖ چٛثی ثبیس ث ٝنٛضت وبْ  ٚظثب٘ ٝثَٛ ٝض ٔحىٓ ث ٝپبیٞٝب ٔتهُ ٌطزیس ٜثبقٙس اظ ثىبض ثطزٖ
٘طزثبٖ چٛثی و ٝپّٞٝبی آٖ فمٍ ثٚ ٝؾیّٔ ٝید  ٚپیچ ث ٝپبیٞٝبی ٔتهُ قس ٜثبقٙس ،ثبیس ذٛززاضی ٌطزز.
ٔبز :169 ٜپّٞٝبی ٘طزثبٖ فّعی ثبیس ٖبد زاض ثبقٙس تب اظ ِغعـ پب ثط ضٚی آٟ٘ب پیكٍیطی ثُٕٗ آیس.
ٔبز٘ :170 ٜطزثبٖ زَ ٚطف ٝثبیس ٔزٟع ث ٝيبٔٗ یب لیسی ثبقس و ٝاظ ثبظ قسٖ ثیف اظ حس پبیٞٝب رٌّٛیطی ٕ٘بیس .يٕٙبً زض
حبِت ثبظ ٘جبیس اضتفبٔ آٖ اظ ٔ 3تط ثیكتط ثبقس.
ٔبز٘ ََٛ :171 ٜطزثبٖ یه َطف ٝلبثُ حُٕ ٘جبیس اظ زٔ ٜتط تزبٚظ ٕ٘بیس.
ٔبز :172 ٜپّٞٝب  ٚپبیٞٝبی ٘طزثبٖ ثبیس اظ ٔٛاز ضٚغٙی ِ ٚغع٘سٖ ٜبضی ثبقٙس.
ٔبز :173 ٜاظ ضً٘ وطزٖ ٘طزثبٖ چٛثی و ٝثبٖج پٛقیس ٜقسٖ ٘ٛالم آٖ ٔیٌطزز ،ثبیس ذٛززاضی ثُٕٗآیس  ٚثطای
ٔحبفٓت آٖ اظ پٛؾیسٌی ،ثبیس اظ ٔٛازٔحبفّ قفبفاؾتفبز ٜقٛز.
ٔبز٘ :174 ٜطزثبٖٞبی فّعی ثبیس ثٚ ٝؾیّ ٝيس ظً٘ یب ٔٛاز ٔٙبؾت زیٍط زض ٔمبثُ ذٛضزٌی  ٚظً٘ ظزٌی ٔحبفٓت ق٘ٛس،
ٍٔط آ٘ى ٝاظ فّعات ظً٘ ٘عٖ اظ لجیُ آِٔٛیٙی ْٛؾبذت ٝقس ٜثبقٙس.
ٔبز٘ :175 ٜطزثب٘ی و ٝضٚی یه پبی ٝته ثٚ ٝؾیّ ٝاتهبَ چٛةٞبی افمی ؾبذت ٝقٛز٘ ،جبیس ٔٛضز اؾتفبز ٜلطاض ٌیطز.
ٔبز :176 ٜز٘ ٚطزثبٖ وٛتب٘ ٜجبیس ثٔ ٟٓتهُ  ٚث ٝربی ٘طزثبٖ ثّٙس ثىبض ثطز ٜق٘ٛس.
ٔبز :177 ٜاظ افعٚزٖ اضتفبٔ ٘طزثبٖ ثٚ ٝؾیّ ٝلطاض زازٖ رٗج ٝیب ثكىٓ٘ ٚ ٝبیط آٖ زض ظیط پبیٞٝبی ٘طزثبٖ ثبیس ذٛززاضی
ثُٕٗ آیس.
ٔبز٘ :178 ٜطزثبٖ زَ ٚطف٘ ٝجبیس ثب رٕٕ وطزٖ ز ٚيّٕ آٖ ثط ضٚی  ،ٓٞث ٝربی ٘طزثبٖ یه َطف ٝثىبض ثطز ٜقٛز.
ٔبزِِٞٝٛ :179 ٜبی ثبالی ٘طزثبٖ زَ ٚطف ٝثبیس زض فٛانُ ٔٙبؾت ضٚغٙىبضی ق٘ٛس تب حطوت آٟ٘ب ث ٝآؾب٘ی ا٘زبْ  ٚاظ
قىؿت ٝقسٖ آٟ٘ب رٌّٛیطی ثُٕٗ آیس.
ٔبز :180ٜاظ ٘طزثب٘ی و ٝپّٞٝبی آٖ زض ضفتٗٔٚٝیٛة اؾت  ٚیب فبلس یهپّ ٝاؾت  ٚیب ایٙى ٝپبیٞٝبی آٖ زاضای ٘مم ،تطن ٚ
قىؿتٍی اؾت .ثٞ ٝیچ ٚر٘ ٝجبیؿتی اؾتفبزٕٛ٘ ٜز چٙب٘چ٘ ٝطزثبٖ لبثُ تٕٗیط ٘یؿت ،ثبیس فٛضاً آٖ ضا ٔٗسٕٛ٘ ْٚز تب ٔٛضز
اؾتفبز ٜوؿی لطاض ٍ٘یطز.
ٔبز :181 ٜزض ٘طزثبٖٞبی حبثت ثطای ٞط ٔ 9تط اضتفبٔ ثبیس یه پبٌطز پیفثیٙی ٌطزز ٞ ٚط لُٗ ٝاظ ٘طزثبٖ و ٝحس فبنُ زٚ
پبٌطز اؾت ثبیس ث٘ ٝحٛی لطاض ٌیطز و ٝزض أتساز لُٗ ٝلجّی ٘جبقس.
ٔبز٘ :182 ٜطزثبٖ ٘جبیس زض رّٛی زضی و ٝثبظ ٔیقٛز لطاض زاز ٜقٛزٍٔ ،ط آ٘ى ٝزض لجالً ثَٛ ٝض ٔحىٓ ثؿت ٚ ٝلفُ قسٜ
ثبقس.
ٔبز :183 ٜزض ربیی و ٝضفت  ٚآٔس ظیبز اؾت ٕٞ ٚچٙیٗ زض ؾبذتٕبٖٞبی ثیف اظ زَ ٚجم ،ٝثبیس ثطای ثبال ضفتٗ  ٚپبییٗ
آٔسٖ اظ ٘طزثبٖٞبی رساٌب٘ ٝاؾتفبز ٜقٛز.
ٔبز :184 ٜاظ یه ٘طزثبٖ ٘جبیس زض ٞط ظٔبٖ ثیف اظ یه ٘فط اؾتفبزٕ٘ ٜبیس.
ٔبز :185 ٜزض ٍٙٞبْ اؾتمطاض ٘طزثبٖ ،ثبیس فبنّ ٝثیٗ پبی٘ ٝطزثبٖ تب پبی زیٛاض تمطیجبً زض حسٚز یه چٟبضْ َ٘ َٛطزثبٖ
اذتیبض قٛز.
ٔبز : 186 ٜزض ٔٛاضزی و ٝأىبٖ تىی ٝزازٖ  ٚاؾتمطاض ٘طزثبٖ ثب قیت ٔٙبؾت  ٚایٕٗ ٚرٛز ٘ساقت ٝثبقس ،ثبیس ثطای
رٌّٛیطی اظ حطوت ٘طزثبٖ ،تىیٌ ٝب ٜیب پبی ٝآٖ ثَٛ ٝض ٔحىٓ ثؿت ٚ ٝیب ٟٔبض قٛز.

ٔبز : 187ٜچٙب٘چ٘ ٝطزثبٖ زضٔحّی و ٝاحتٕبَ ِغعـ زاضز ،لطاض زاز ٜقٛز ،ثبیس ثٚ ٝؾیّ ٌٜٛ ٝیب وفكهالؾتیىی قیبضزاض
یبؾبیطٚؾبیُ ٛٔ ٚإ٘ٔكبث ،ٝاظِغعـ پبیٞٝب ثطضٚیظٔیٗ رٌّٛیطی ثُٕٗ آیسٕٞ .چٙیٗ تىیٌ ٝب٘ ٜطزثبٖ زض لؿٕت ثبال ٘یع
ثبیس زاضای اؾتحىبْ الظْ ثبقس.
ٔبز٘ ََٛ :188 ٜطزثبٖ ثبیس َٛضی ا٘تربة قٛز و ٝپؽ اظ اؾتمطاض نحیح آٖ ،ا٘تٟبی فٛلب٘ی آٖ حسٚز یه ٔتط اظ وف
ٔحّی و ٝوبضٌط زض آٖ پیبزٔ ٜیقٛز،ثبالتط ثٛز ٚ ٜایٗ لؿٕت ايبفی فبلس پّ ٝثبقس .يٕٙبً لؿٕت ايبفی ٔیتٛا٘س فمٍ
زاضای یه يّٕ ثبقس.
ٔبز :189 ٜاظ تىی ٝزازٖ ٘طزثبٖ ث ٝؾت ٖٛاؾتٛا٘ٝای ،اظ لجیُ ِ ِٝٛفّعی یب تیطچٛثی  ٚغیطٕٞ ٚ ٜچٙیٗ ٘جف زیٛاض ثبیس
رٌّٛیطی ثُٕٗ آیس.
ٔبز : 190 ٜوبضٌطاٖ ضا ٘جبیس ث ٝثبال ثطزٖ  ٚپبییٗ آٚضزٖ ثبضٞبی ؾٍٙیٗ یب حزیٓ ثٚ ٝؾیّ٘ ٝطزثبٖ ٚازاض ٕ٘ٛز.
ٔبز :191 ٜثبال ثطزٖ آؾفبِت یب لیطزا٘ ثٚ ٝؾیّ٘ ٝطزثبٖ ٔزبظ ٕ٘یثبقس.
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ٔبز :192 ٜلجُ اظ ایٙىّٕٖ ٝیبت ترطیت قط ٔٚقٛز ،ثبیس ثبظزیس زلیمی اظ وّی ٝلؿٕتٞبی ؾبذتٕبٖ زض زؾت ترطیت
ثُٕٗ آٔس ٚ ٜزض نٛضت ٚرٛز لؿٕتٞبی ذُط٘بن  ٚلبثُ ضیعـ ،السأبت احتیبَی اظ لجیُ ٘هت قٕٕ ،ؾپط  ٚحبیُ ٚ
ؾتٖٞٛبی ٔٛلتی رٟت ٟٔبض آٖ لؿٕتٞب ثُٕٗ آیس.
ٔبز :193 ٜلجُ اظ قط ٔٚوبض ،رطیبٖ ثطقٌ ،بظ ،آة  ٚؾبیط ذسٔبت ٔكبث ٝثب اَالٔ ٓ٘ ٚبضت ؾبظٔبٖٞبی ٔطث َٝٛثَٛ ٝض
ُٕٔئٗ لُٕ  ٚزض نٛضت ٘یبظ ث ٝثطلطاضی ٔٛلت آٟ٘ب ،ایٗ ُٖٕ ٘یع ثبیس ثب ٔٛافمت ٓ٘ ٚبضت ؾبظٔبٖٞبی شیطثٍ  ٚضٖبیت
وّی ٝاحتیبَبت ٔ ٚمطضات ایٕٙی ٔطث َٝٛا٘زبْ ٌطزز.
ٔبزُٙٔ :194 ٜم ٝذُط زض اَطاف ؾبذتٕبٖ زض زؾت ترطیت ثبیس وبٔالً ٔحهٛض ٖ ٚالٔبت ذُط ٞ ٚكساض زٙٞس٘ ٜهت
ٌطزز  ٚاظ ٚضٚز افطاز غیطٔؿئ َٛثُٙٔ ٝمٔ ٝحهٛض قس ٜرٌّٛیطی ثُٕٗ آیس.
ٔبز :195 ٜزض ٍٙٞبْ قتٔ ،طظ ُٔٙمٔ ٝحهٛض قس ٜثبیس ثب ٘هت چطا٘ٞبی لطٔع  ٚیب ٖالیٓ ٔكره ٝزیٍط اظ لجیُ تبثّٞٛبی
قجطً٘  ٚغیطٔ ٜكرم ٌطزز.
ٔبز :196 ٜوّی ٝضاٜٞبی ٚضٚزی  ٚذطٚری ؾبذتٕبٖ زض زؾت ترطیت ث ٝرع ضاٞی و ٝثطای ٖجٛض ٔ ٚطٚض وبضٌطاٖ  ٚافطاز
ٔؿئ َٛزض٘ٓط ٌطفت ٝقس ،ٜثبیس ٔؿسٚز ٌطزز.
ٔبز :197 ٜوّی ٝقیكٞٝبی ٔٛرٛز زض زضٞب  ٚپٙزطٜٞب ثبیس لجُ اظ قطّٕٖ ٔٚیبت ترطیت ،زضآٚضز ٜقس ٚ ٜزض ٔحُ ٔٙبؾجی
ا٘جبض ٌطزز.

تخشیة 

اصَلكلی

تخشدٍم-

ٔبزّٕٖ :198 ٜیبت ترطیت ثبیس اظ ثبالتطیٗ لؿٕت یب َجم ٝقط ٚ ٔٚث ٝپبییٗتطیٗ لؿٕت یب َجم ٝذتٓ ٌطززٍٔ ،ط زض ٔٛاضز
ذبنی و ٝترطیت ثَٛ ٝض یىزب  ٚاؾتفبز ٜاظ ٔٛاز ٔٙفزط ٜزض ف٘ٛساؾی ٚ ٖٛاظ ضا ٜزٚض ثب ضٖبیت وّی ٝاحتیبَبت ٔ ٚمطضات
ایٕٙی ٔطث ٚ َٝٛوؿت ٔزٛظٞبی الظْ ا٘زبْ  ٚیب اظ َطیك وكیسٖ ثب وبثُ ٚ ٚاغٌ ٖٛوطزٖ  ٚیب اظ َطیك يطث ٝظزٖ ثب
ٚظ٘ٞٝبی زض حبَ ٘ٛؾبٖ ا٘زبْ قٛز.

ٔبز :199 ٜزض ٔٛاضزی و ُٕٖ ٝترطیت اظ َطیك وكف ٚ ٚاغٌ ٖٛوطزٖ ا٘زبْ ٔیقٛز ،ثبیس اظ وبثُٞبی فّعی ٔحىٓ
اؾتفبز ٜقس ٚ ٜوّی ٝوبضٌطاٖ  ٚافطاز ٔؿئ َٛزض فبنّٙٔ ٝبؾت ُٕٔ ٚئٗ  ٚوبٔالً زٚض اظ ُٔٙم ٝذُط ٔؿتمط ق٘ٛس.
ٔبز :200 ٜزض ٔٛاضزی و ٝاظ ٚظ٘ٞٝبی زض حبَ ٘ٛؾبٖ ثطای ترطیت اؾتفبزٔ ٜیقٛز ثبیس زض اَطافٔحُ انبثت ٚظ٘،ٝ
ٔیساّٖٖٕی ثٖ ٝطو 5/1ثطاثط اضتفبٔ ؾبذتٕبٖ زض٘ٓط ٌطفت ٝقٛز.
ٔبزٚ :201 ٜظ٘ٞٝبی زض حبَ ٘ٛؾبٖ ٔصوٛض زض ٔبز ٜفٛق ثبیس ث ٝتطتیجی وٙتطَ ٌطز٘س و ٝث ٝرع ؾبذتٕبٖ زض زؾت ترطیت
ث ٝربی زیٍط انبثت ٕ٘ٙبیٙس.
ٔبز :202 ٜاظ ترطیت لؿٕتٞبیی اظ ؾبذتٕبٖ و ٝثبٖج ترطیت  ٚضیعـ ٘بٌٟب٘ی لؿٕتٞبی زیٍط ؾبذتٕبٖ ٌطزز ثبیس
رٌّٛیطی ث ُٕٖ ٝآیس.
ٔبز :203 ٜزض پبیبٖ وبض ضٚظا٘ ،ٝلؿٕتٞبی زضزؾت ترطیت ٘جبیس زض قطایٍ ٘بپبیساضی و ٝزض ثطاثط فكبض ثبز یب اضتٗبقبت
آؾیتپصیط ثبقٙس ،ضٞب ٌطز٘س.
ٔبزٔ :204 ٜهبِح ٛٔ ٚاز حبنُ اظ ترطیت ٞط لؿٕت یب َجم ٝثبیس ثٛٔ ٝلٕ ثٔ ٝحُ ٔٙبؾجی ٔٙتمُ ٌطزز  ٚاظ ا٘جبقتٝ
قسٖ آٖ ث ٝتطتیجی ؤ ٝبٕ٘ اظ ا٘زبْ وبض قس ٚ ٜیب اؾتحىبْ َجمبت پبییٗتط ضا ث ٝذُط ا٘ساظز ،رٌّٛیطی ث ُٕٖ ٝآیس.
ٔبزٔ :205 ٜیدٞبی ٔٛرٛز زض تیطٞب  ٚترتٞٝبی حبنُ اظ ترطیت ثبیس ثالفبنّ ٝث ٝزاذُ چٛة فط ٚوٛثیس ٚ ٜیب وكیسٜ
ق٘ٛس.
ٔبز :206 ٜزض نٛضت ِع ،ْٚرٟت رٌّٛیطی اظ پرف ٌطز  ٚغجبض ٘بقی اظ ترطیت ،ثبیس زض فٛانُ ظٔب٘ی ٔٙبؾت لؿٕتٞبی
زضزؾت ترطیت ثٚ ٝؾیّ ٝآة فكبٖ ٔطَٛة ٌطزز.
ٔبز :207 ٜوّی ٝپطتٍبٜٞب  ٚزٞب٘ٞٝبی ٔٛرٛز زض وف َجمبت  ٚؾبیط لؿٕتٞب ث ٝاؾتخٙبء زٞب٘ٞٝبیی و ٝثطای حُٕ  ٚا٘تمبَ
ٔٛاز ٔ ٚهبِح حبنُ اظ ترطیت  ٚیب ِٛاظْ وبض ٔٛضز اؾتفبز ٜلطاض ٔیٌیط٘س ،ثبیس ثٚ ٝؾیّ٘ ٝطز ٜیب حفبِٞبی ٔٙبؾت ٔحهٛض
یب پٛقب٘س ٜق٘ٛس.
ٔبز :208 ٜزض ٔح َٝٛترطیت ثبیس ٌصضٌبٜٞبی ُٕٔئٙی ثطای ٖجٛض ٔ ٚطٚض وبضٌطاٖ زض٘ٓط ٌطفت ٝقٛز .ایٗ ٌصضٌبٜٞب ثبیس
ضٚقٗ  ٚفبلس ٞطٌٔ ٝ٘ٛبٕ٘ ثبقس.
ٔبز :209 ٜثٝاؾتخٙبء پّىبٖٞب ،ضاٞطٞٚب ٘ ٚطزثبٖٞب  ٚزضٞبیی و ٝثطای اؾتفبز ٜوبضٌطاٖ ثىبض ٔیضٚز ثبیس وّی ٝضاٜٞبی
اضتجبَی زیٍط ؾبذتٕبٖ زض تٕبْ ٔست ترطیت ٔؿسٚزٌطزز.
ٔبز :210 ٜزض ٔحُٞبی ٚضٚز  ٚذطٚد وبضٌطاٖ ث ٝؾبذتٕبٖ ٔٛضز ترطیت ،ثبیس ضاٞطٞٚبی ؾطپٛقیس ٜثب حسالُ ؾٔ ٝتط
َٖ ٚ َٛطو ٘یٓ ٔتط ثیف اظ ٖطو زضة ٚضٚزی ؾبذت ٝقٛز تب اظ ؾمٔ ٌٛهبِح ثط ضٚی آ٘بٖ رٌّٛیطی ثُٕٗ آیس.
ٔبزٔ :211 ٜهبِح ؾبذتٕب٘ی ٘جبیس ثٚ ٝؾیّ ٝؾم ٌٛآظاز ث ٝذبضد پطتبة قٛزٍٔ ،ط آ٘ى ٝپطتبة اظ زاذُ وب٘بَٞبی چٛثی یب
فّعی ا٘زبْ ٌیطز.
ٔبز :212 ٜوب٘بَٞبی چٛثی یب فّعی و ٝثطای ٞسایت ٔهبِح ث ٝذبضد ث ٝوبض ٔیضٚز چٙب٘چ ٝثیف اظ  45زضر ٝقیت زاقتٝ
ثبقس ثبیس اظ چٟبض َطف وبٔالً ٔؿسٚز ثبقس ،ث ٝاؾتخٙبی زٞب٘ٞٝبیی و ٝثطای ٚضٚز  ٚذطٚد ٔهبِح تٗجیٌ ٝطزیس ٜاؾت.
ٔبز :213 ٜزٞب٘ ٝذبضری وب٘بَٞبی چٛثی یب فّعی ثبیس ٔزٟع ث ٝزضیچٔ ٝحىٕی ثٛز ٚ ٜزض ٍٙٞبْ وبض ثٚ ٝؾیّ ٝیه ٘فط
وبضٌط ٔطالجت قٛز  ٚزض ؾبیط ٔٛالٕ زضة آٖ ٔؿسٚز ثبقسٕٞ .چٙیٗ زض اثتسای وب٘بَٞبی ٔعثٛض ٘یع ثبیس تساثیط  ٚاحتیبَبت
الظْ ثطای رٌّٛیطی اظ ؾم ٌٛاتفبلی وبضٌطاٖ ث ٝزاذُ زٞب٘ٚ ٝضٚزی ث ٝوبض ثطز ٜقٛز.
ٔبزٔ :214 ٜحُ ٍٟ٘ساضی اثعاض ٚ ٚؾبیُ ؾبذتٕب٘ی  ٚؾبذتٕبٖٞبی ٔٛلت وبضٌطاٖ ثبیس زض ربیی لطاض زاقت ٝثبقٙس و ٝزض
ٔٗطو ذُط ضیعـ  ٚیب ؾمٔ ٌٛهبِح ٛٔ ٚاز حبنُ اظ ترطیت ٘جبقٙس.


تشچیذىدیَاسّا 

تخشیةٍ

سَم-
تخش 

ٔبز :215 ٜزیٛاض یب لؿٕتی اظ زیٛاض و ٝاضتفبٔ آٖ ثیف اظ  22ثطاثط يربٔت آٖ اؾت٘ ،جبیس ثسٟٔ ٖٚبضٞبی رب٘جی آظاز ثٕب٘س.
ٔبز :216 ٜثطای ذطاة وطزٖ  ٚثطچیسٖ زیٛاضٞبی ٘بظن ٔ ٚطتفٕ  ٚفبلس اؾتحىبْ وبفی ثَ ٝطیك زؾتی ثبیس اظ زاضثؿت
اؾتفبز ٜقٛز.
ٔبز :217 ٜزض ٔٛاضزی و ٝزیٛاض اظ َطیك ٚاضز آٚضزٖ ٘یط ٚ ٚفكبض ترطیت ٔیٌطزز ،ثبیس وّی ٝوبضٌطاٖ  ٚافطاز اظ ُٔٙمٝ
ضیعـ زٚض ٍٟ٘ساقت ٝق٘ٛس.
ٔبز :218 ٜلجُ اظ ذطاة وطزٖ ٞط یه اظ زیٛاضٞبی زاذّی یب ذبضری ثبیس ؾٛضاخٞب  ٚزٞب٘ٞٝبیی و ٝتب فبنّ ٝؾٔ ٝتط اظ
ٔحُ ترطیت زض وف َجم ٝلطاض زاض٘س ،ثٚ ٝؾیّٔ ٝهبِح ٔمب ْٚث ٝاثٗبز وبفی پٛقب٘س ٜق٘ٛسٍٔ ،ط آ٘ى ٝزض َجمبت پبییٗ
ُّٔمبً وبضٌطی وبض ٘ىٙس  ٚیب ضاٜٞبی ٚضٚز ث ٝایٗ َجمبت لجالً ٔؿسٚز قس ٜثبقس.
ٔبز :219 ٜزیٛاضٞبیی و ٝثطای ٍٟ٘ساضی ذبن ظٔیٗ یب ؾبذتٕبٖٞبی ٔزبٚض ؾبذت ٝقسٜا٘س٘ ،جبیس ترطیت ٌطز٘س ٍٔط آٖوٝ
لجالً آٖ ذبن ثطزاقت ٝقس ٚ ٜیب ؾبذتٕبٖ ٔطث ٌٛثٚ ٝؾیّ ٝقٕٕ  ٚؾپط ٔحبفٓت قس ٜثبقس.
طاقّا 
تشچیذى 

تخشیةٍ

چْاسم-

تخش

ٔبز :220ٜزض َبقٞبی يطثی چٍٙٞٝبٔی وٝؾٛضاخ زضآٖ ایزبز ٔیقٛز  ٚچٍٙٞٝبْ ترطیت آٖ ثبیس آرطٞب ٔ ٚهبِح ثیٗ زٚ
تیطآ ٗٞتب تىیٌ ٝبٜٞبی َبق ثَٛ ٝض وبُٔ ثطزاقت ٝقٛز.
ٔبزٍٙٞ :221ٜبْ ترطیت َبق پؽ اظ ثطزاقتٗ لؿٕتی اظ َبق ،ثبیس ضٚی تیطآ ٗٞیب تیطچٞٝب ثَٛٝض ٖطيی اِٛاضٞبیی حسالُ
ث ٝيربٔت  5ؾب٘تیٕتط  ٚثٖ ٝطو  25ؾب٘تیٕتط ث ٝتٗساز وبفی ٌصاضز ٜقٛز تب وبضٌطاٖ ثتٛا٘ٙس زض ضٚی آٟ٘ب ٔؿتمط قسٚ ٜ
ث ٝوبض ذٛز ازأ ٝزٙٞس.
ٔبزٍٙٞ :222 ٜبْ ترطیت َبق ،ثبیس َجم ٝظیط آٖ ثَٛ ٝضی ٔؿسٚز قٛز وٞ ٝیچیه اظ وبضٌطاٖ ٘تٛا٘ٙس زض آٖ ضفت  ٚآٔس
وٙٙس.
اسكلتفلضیساختواى 

تشچیذى

تخشیةٍ

پٌجن-

تخش

ٔبز :223 ٜزض نٛضت اؾتفبز ٜاظ رطحمیُ ثطای پبییٗ آٚضزٖ تیطآٞٗٞب  ٚلُٗبت فٛالزیٔ ،مطضات آییٗ ٘بٔ ٝحفبْتی ٚؾبیُ
حُٕ ٘ ٚمُ  ٚربثزب وطزٖ ٔٛاز  ٚاقیبء زض وبضٌبٜٞب ثبیس ضٖبیت ٌطزز.
ٔبز :224 ٜپؽ اظ ترطیت  ٚثطزاقتٗ َبق اٌط ٘هت رطحمیُ ؾبذتٕب٘ی ضٚی تیطآ ٗٞيطٚضی ثبقس ثبیس لجالً ثٚ ٝؾیّ ٝاِٛاض
تٕبْ اَطاف ٔحُ ٘هت رطحمیُ ث ٝرع لؿٕتی و ٝثطای حُٕ ٚؾبیُ ٛٔ ٚاز الظْ ثبقس ،پٛقب٘س ٜقس ٚ ٜثَ ٝطظ ٔحىٓ ٚ
ُٕٔئٗ اؾتمطاض یبثس.
ٔبزٍٙٞ :225 ٜبْ پبییٗ آٚضزٖ تیطآٞٗٞبی ثطیس ٜقس ٜثٚ ٝؾیّ ٝرطحمیُ ،ثطای حفّ تٗبزَ  ٚرٌّٛیطی اظ ٍِٙط ثبض ثبیس اظ
َٙبة ٞسایت وٙٙس٘ ٜیع اؾتفبز ٜقٛز.
ٔبز :226 ٜاظ آٚیعاٖ قسٖ وبضٌطاٖ ث ٝوبثُ زؾتٍبٜٞبی ثبالثط یب اؾتمطاض آ٘بٖ ضٚی تیطآٞٗٞبی زض حبَ حُٕ ثبیس
رٌّٛیطی ثُٕٗ آیس.
ٔبزٍٙٞ :227 ٜبْ اؾتفبز ٜاظ رطحمیُ ثطای حُٕ وپؿَٞٛبی اوؿیػٖ  ٚاؾتیّٗ ثبیس اظ ٔحفٓٞٝبیی اؾتفبز ٜقٛز و ٝایٗ
وپؿَٞٛب ثَٛ ٝض ُٕٔئٗ زض آٖ ٔؿتمط قس ٜثبقٙس.

ٔبز :228 ٜلجُ اظ ثطیسٖ تیطآ ٗٞثبیس احتیبٌٞبی الظْ ثٛٓٙٔ ٝض رٌّٛیطی اظ ٘ٛؾب٘بت آظاز تیطآ ٗٞثٗس اظ ثطـ ثُٕٗ آیس تب
نسٔٝای ث ٝاقربل  ٚیب ٚؾبیُ ٚاضز ٘یبیس.
ٔبز :229 ٜپبییٗ آٚضزٖ تیطآٞٗٞبی ثطیس ٜقس ٜثبیس ثَٛ ٝض آٞؿت ٝا٘زبْ قٛز  ٚا٘ساذتٗ آٟ٘ب اظ ثبال ُّٔمبً ٕٔ ٔٛٙاؾت.
ٔبزٍٙٞ :230ٜبٔی وٝترطیت ؾبذتٕبٖ فّعی ثسٖٚاؾتفبز ٜاظرطحمیُ ا٘زبْٔیٌیطز،ثبیسلجُ اظ ثطزاقتٗ تیطآٞٗٞب ٚ
ؾتٖٞٛبی ٞط َجم ،ٝوف َجم ٝثالفبنّ ٝظیط آٖ ثب اِٛاض پٛقب٘یس ٜقٛز.
ّایهشاتِ 
ساصُ 
تشجّاٍ 
ّایتلٌذ ،
دٍدكش 

تخشششن-تخشیة

ٔبز :231 ٜزٚزوفٞبی ثّٙس ،ثطدٞب  ٚؾبظٜٞبی ٔكبث٘ ،ٝجبیس اظ َطیك ا٘فزبض یب ٚاغٌ٘ٛی ترطیت ق٘ٛسٍٔ ،ط آٖو ٝلجالً
ٔحسٚز ٜحفبْت قسُٕٔ ٚ ٜئٙی ثب ٚؾٗت وبفی زض اَطاف آٖ زض٘ٓط ٌطفت ٝقس ٜثبقس.
ٔبز :232 ٜزض نٛضتی و ٝلطاض ثبقس ؾبظٜٞبی ٔصوٛض زض ٔبز 231 ٜثَ ٝطیك زؾتی ترطیت ٌطزز ،ثبیس اظ زاضثؿت اؾتفبزٜ
قٛز.
ٔبز :233 ٜث ٝتٙبؾت ترطیت ؾبظٜٞبی ٔصوٛض اظثبال ث ٝپبییٗ ؾىٛی زاضثؿت ٘یع ثبیس ث ٝتسضیذ پبییٗ آٚضز ٜقٛز ،ث ٝتطتیجی
وٕٛٞ ٝاضٔ ٜحُ اؾتمطاض وبضٌطاٖ ٔطث َٝٛپبییٗتط اظ ٘مُ ٝثبالیی ؾبظ ٜثٛز ٚ ٜایٗ اذتالف اضتفبٔ وٕتط اظ  50ؾب٘تیٕتط ٚ
ثیكتط اظ  150ؾب٘تیٕتط ٘جبقس.
ٔبز :234ٜاظ ایؿتبزٖ  ٚاؾتمطاض وبضٌطاٖ زضثبالی ؾبظٜٞبیٔصوٛض ثبیسرٌّٛیطی ث ُٕٖٝآیس.
ٔبزٔ :235 ٜهبِح حبنّ ٝاظ ترطیت ؾبظٜٞبی ٔٛضز ثحج ثبیس اظ زاذُ ث ٝپبییٗ ضیرت ٝقس ٚ ٜثطای رٌّٛیطی اظ تزٕٕ
ٔهبِح ثبیس لجالً زضیچٝای زض پبییٗتطیٗ لؿٕت ؾبظ ٜرٟت ترّی ٝآٖ ایزبز قٛز.
ٔبز :236ٜترّیٔ ٝهبِح ٔصوٛض زض ٔبزٜفٛق ،فمٍ ثبیس پؽ اظ تٛلف وبض ترطیت ا٘زبْ قٛز.
ٔبز :237 ٜزض نٛضت اؾتفبز ٜاظ ثبالثط ،تىیٌ ٝب ٜآٖ ثبیس ٔؿتمُ اظ زاضثؿت ثبقس.
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ٔبز :238ٜلجُ اظایٙىّٕٖ ٝیبتٌٛزثطزاضی  ٚحفبضی قطٔٚقٛز ،السأبت ظیط ثبیس ا٘زبْ قٛز.
اِف  -ظٔیٗ ٔٛضز ٘ٓط اظ ِحبِ اؾتحىبْ زلیمبً ٔٛضز ثطضؾی لطاض ٌیطز.
ة ٛٔ -لٗیت تبؾیؿبت ظیطظٔیٙی اظ لجیُ وب٘بَٞبی فبيالة ِِٝٛ ،وكی آةٌ ،بظ ،وبثُٞبی ثطق ،تّفٗ  ٚغیط ٜؤٕ ٝىٗ
اؾت زض حیٗ ا٘زبْ ّٖٕیبت ٌٛزثطزاضی ٔٛرت ثطٚظ ذُط  ٚحبزحٌ ٝطز٘س  ٚیب ذٛز زچبض ذؿبضت ق٘ٛس ،ثبیس ٔٛضز قٙبؾبیی
لطاض ٌطفت ٚ ٝزض نٛضت ِع٘ ْٚؿجت ث ٝتغییط ٔؿیط زائٓ یب ٔٛلت  ٚیب لُٕ رطیبٖ آٟ٘ب الساْ ٌطزز.
د  -زض نٛضتی و ٝتغییط ٔؿیط یب لُٕ رطیبٖ تبؾیؿبت ٔٙسضد زض ثٙس ة أىبٖپصیط ٘جبقس ثبیس ثَ ٝطق ٔمتًی اظ لجیُ
ٍٟ٘ساقتٗ ثَٛ ٝض ّٔٗك  ٚیب ٔحهٛض وطزٖ  ٚغیط٘ ،ٜؿجت ث ٝحفبْت آٖٞب الساْ قٛز.
ز ٛٔ -ا٘ٗی اظ لجیُ زضذت ،ترت ٝؾ ٚ ًٙغیط ٜاظ ظٔیٗ ٔٛضز ٘ٓط ذبضد ٌطز٘س.
ٞـ – زض نٛضتی وّٕٖ ٝیبت ٌٛزثطزاضی  ٚحفبضی احتٕبَ ذُطی ثطای پبیساضی زیٛاضٞب  ٚؾبذتٕبٖٞبی ٔزبٚض زض ثطزاقتٝ
ثبقس ،ثبیس اظ َطیك ٘هت قٕٕ ،ؾپط ٟٔ ٚبضٞبی ٔٙبؾت  ٚضٖبیت فبنّٙٔ ٝبؾت  ٚایٕٗ ٌٛزثطزاضی  ٚزض نٛضت ِع ْٚثب
ارطای ؾبظٜٞبی ٍٟ٘جبٖ لجُ اظ قطّٕٖ ٔٚیبت ،ایٕٙی  ٚپبیساضی آٟ٘ب تبٔیٗ ٌطزز.

گَدتشداسیٍحفاسی 

اصَلكلی

تخشدٍم-

ٔبز :239 ٜاٌط زض ٔزبٚضت ٔحُ ٌٛزثطزاضی  ٚحفبضی وبضٌطا٘ی ٔكغ َٛث ٝوبض زیٍطی ثبقٙس ،ثبیس السأبت احتیبَی ثطای
ایٕٙی آ٘بٖ ث ُٕٖ ٝآیس.
ٔبز :240 ٜزیٛاضٜٞبی ٞط ٌٛزثطزاضی وٕٖ ٝك آٖ ثیف اظ  120ؾب٘تیٕتط ثٛز ٚ ٜاحتٕبَ ذُط ضیعـ ٚرٛز زاقت ٝثبقس،
ثبیس ثٚ ٝؾیّ٘ ٝهت قٕٕ ،ؾپط ٟٔ ٚبضٞبی ٔحىٓ ٙٔ ٚبؾت حفبْت ٌطززٍٔ ،ط آ٘ى ٝزیٛاضٜٞب زاضای قیت ٔٙبؾت (وٕتط اظ
ظاٚی ٝپبیساض قیت ذبوطیعی) ثبقٙس.
ٔبز :241 ٜزض ٔٛاضزی وّٕٖ ٝیبت ٌٛزثطزاضی  ٚحفبضی زض ٔزبٚضت ذُ ٌٛضا ٜآ ،ٗٞثعضٌطاٜٞب  ٚیب ٔطاوع  ٚتبؾیؿبتی وٝ
تِٛیس اضتٗبـ ٔیٕ٘بیس ،ا٘زبْ قٛز ثبیس تساثیط احتیبَی اظ لجیُ ٘هت قٕٕ ،ؾپط ٟٔ ٚبضٞبی ٔٙبؾت ثطای رٌّٛیطی اظ
ذُط ضیعـ اتربش ٌطزز.
ٔبزٔ :242 ٜهبِح حبنُ اظ ٌٛزثطزاضی  ٚحفبضی ٘جبیس ث ٝفبنّ ٝوٕتط اظ ٘یٓ ٔتط اظ ِجٌٛ ٝز ضیرت ٝقٛزٕٞ .چٙیٗ ایٗ
ٔهبِح ٘جبیس زض پیبز ٜضٞٚب ٗٔ ٚبثط ٖٕٔٛی ث٘ ٝحٛی ا٘جبقت ٝقٛز ؤ ٝبٕ٘ ٖجٛض ٔ ٚطٚض ٌطزز.
ٔبز :243 ٜزیٛاضٜٞبی ٔحُ ٌٛزثطزاضی  ٚحفبضی زض ٔٛاضز شیُ ثبیس زلیمبً ٔٛضز ثطضؾی  ٚثبظزیس لطاض ٌطفت ٚ ٝزض ٘مبَی وٝ
ذُط ضیعـ ثٛرٛز آٔس ٜاؾتٚ ،ؾبیُ ایٕٙی ٘هت  ٚیب ٘ؿجت ث ٝتمٛیت آٟ٘ب الساْ ٌطزز.
اِف  -ثٗس اظ یه ٚلف 24 ٝؾبٖت ٝیب ثیكتط زض وبض.
ة  -ثٗس اظ ٞطٌّٕٖ ٝ٘ٛیبت ا٘فزبضی.
د  -ثٗس اظ ضیعـٞبی ٘بٌٟب٘ی.
ز  -ثٗس اظ نسٔبت اؾبؾی ثٟٔ ٝبضٞب.
ٞـ – ثٗس اظ یرجٙساٖٞبی قسیس.
 – ٚثٗس اظ ثبضاٖٞبی قسیس.
ٔبز :244 ٜزض ٔحُٞبیی و ٝاحتٕبَ ؾم ٌٛاقیبء ثٔ ٝحُ ٌٛزثطزاضی  ٚحفبضی ٚرٛز زاضز ،ثبیس ٔٛإ٘ حفبْتی ثطای
رٌّٛیطی اظ ٚاضز قسٖ آؾیت ث ٝوبضٌطاٖ پیفثیٙی ٌطززٕٞ .چٙیٗ ثطای پیكٍیطی اظ ؾم ٌٛوبضٌطاٖ  ٚافطاز ٖبثط ثٝ
زاذُ ٔحُ ٌٛزثطزاضی  ٚحفبضی ٘یع ثبیس السأبت احتیبَی اظ لجیُ ٔحهٛض وطزٖ ٔحٌٛ َٝٛزثطزاضی٘ ،هت ٘طزٜٞبٛٔ ،إ٘،
ٚؾبیُ وٙتطَ ٔؿیطٖ ،الیٓ ٞكساض زٙٞس ٚ ٜغیط ٜا٘زبْ قٛز.
ٔبز :245 ٜقتٞب زض وّیٗٔ ٝبثط  ٚپیبزٜضٞٚبی اَطاف ٔحٌٛ َٝٛزثطزاضی  ٚحفبضی ثبیس ضٚقٙبیی وبفی تبٔیٗ قٛز ٚ
ٕٞچٙیٗ ٖالیٓ ٞكساض زٙٞس ٜقجب٘ ٝاظ لجیُ چطا٘ٞبی احتیبٌ ،تبثّٞٛبی قجطً٘  ٚغیط ٜزض اَطاف ُٔٙمٔ ٝحهٛض قسٜ
٘هت ٌطزز ،ثَٛ ٝضی و ٝوّیٖ ٝبثطاٖ  ٚضا٘ٙسٌبٖ ٚؾبیُ ٘مّی ٝاظ فبنّ ٝوبفی  ٚثٛٔ ٝلٕ ٔتٛر ٝذُط ٌطز٘س.
ٔبز :246 ٜلجُ اظ لطاضزازٖ ٔبقیٗ آالت ٚ ٚؾبیُ ٔىب٘یىی اظ لجیُ رطحمیُ ،ثیُ ٔىب٘یىی ،وبٔی ٚ ٖٛغیط ٚ ٜیب ا٘جبقتٗ
ذبنٞبی حبنُ اظ ٌٛزثطزاضی  ٚحفبضی ٔ ٚهبِح ؾبذتٕب٘ی زض ٘عزیىی ِجٞٝبی ٌٛز ،ثبیس قٕٕ ،ؾپط ٟٔ ٚبضٞبی الظْ
رٟت افعایف ٔمبٔٚت زض ٔمبثُ ثبضٞبی ايبفی زض زیٛاضٌٛ ٜز ٘هت ٌطزز.
ٔبز :247 ٜزض نٛضتی و ٝاظ ٚؾبیُ ثبالثط ثطای حُٕ ذبن ٛٔ ٚاز حبنُ اظ ٌٛزثطزاضی  ٚحفبضی اؾتفبز ٜقٛز ،ثبیس پبیٞٝبی
ایٗ ٚؾبیُ ثَٛ ٝض ٔحىٓ ُٕٔ ٚئٗ ٘هت ٌطزیس ٚ ٜذبن ٛٔ ٚاز ٔصوٛض ٘یع ثبیس ثب ٔحفٓٞٝبی ایٕٗ ُٕٔ ٚئٗ ثبال آٚضزٜ
قٛز.

ٔبزٞ :248 ٜطٌب ٜزیٛاضی رٟت حفبْت یىی اظ زیٛاضٜٞبی ٌٛزثطزاضی ٔٛضز اؾتفبز ٜلطاض ٌیطز ثبیس ثٚ ٝؾیّٟٔ ٝبضٞبی الظْ
پبیساضی آٖ تبٔیٗ قٛز.
ٔبز :249ٜزضنٛضتی و ٝاظٔٛتٛضٞبی احتطاق زاذّی زضزاذُ ٌٛز اؾتفبز ٜقٛز ،ثبیس ثب اتربش تساثیط فٙیٌ ،بظٞبی حبنّ ٝاظ
وبض ٔٛتٛض ثَٛ ٝض ٔٛحط اظ ُٔٙم ٝوبض وبضٌطاٖ ترّیٌ ٝطزز.
ٔبز :250 ٜچٙب٘چٚ ٝيٗیت ٌٛز یب قیبض ث٘ ٝحٛی اؾت و ٝضٚقٙبیی وبفی ثب ٘ٛض َجیٗی تبٔیٗ ٕ٘یقٛز ثبیس رٟت
رٌّٛیطی اظ حٛازث ٘بقی اظ فمساٖ ضٚقٙبیی ،اظ ٔٙبثٕ ٘ٛض ٔهٖٛٙی اؾتفبز ٜقٛز.
ٔبز :251 ٜزضنٛضتی و ٝاحتٕبَ ٘كت  ٚتزٕٕ ٌبظٞبی ؾٕی  ٚذُط٘بن زض زاذُ وب٘بَ ٚرٛز زاقت ٝثبقس ثبیس ثب اتربش
تساثیط فٙی ٘ ٚهت ٚؾبیُ تٟٛیٛٞ ،ٝای ُٔٙم ٝتٙفؿی وبضٌطاٖ ثَٛ ٝض ٔٛحط تٟٛیٌ ٝطززٕٞ .چٙیٗ زض نٛضت تزٕٕ آة زض
وب٘بَ ثبیس ٘ؿجت ث ٝترّی ٝآٖ الساْ قٛز.
ٔبز :252 ٜزضٔٛاضزی و ٝحفبضی زض ظیط پیبز ٜضٞٚب يطٚضی ثبقس ،ثبیس رٟت پیكٍیطی اظ ذُط ضیعـ السأبت احتیبَی اظ
لجیُ ٘هت ٟٔبضٞبی ٔٙبؾت ثب اؾتمبٔت وبفی ا٘زبْ  ٚثب ٘هت ٔٛإ٘٘ ،طزٜٞب ٖ ٚالیٓ ٞكساضزٙٞسُٙٔ ،ٜم ٝذُط ثَٛ ٝض
وّی ٔحهٛض  ٚاظ ٖجٛض ٔ ٚطٚض افطاز رٌّٛیطی ث ُٕٖ ٝآیس.
ٔبز :253 ٜزض ٌٛزٞب  ٚقیبضٞبیی وٕٖ ٝك آٖٞب اظ یه ٔتط ثیكتط ثبقس٘ ،جبیس وبضٌطاٖ ضا ث ٝتٟٙبیی ث ٝوبض ٌٕبضز.
ٔبز :254ٜزضحفبضی ثب ثیُ  ٚوّ ًٙثبیسوبضٌطاٖ ثٝفبنّ ٝوبفی اظیىسیٍط ثٝوبضٌٕبضز ٜق٘ٛس.
ٔبز :255 ٜزض قیبضٞبی ٖٕیك َٛ ٚال٘ی وٕٖ ٝك آٟ٘ب ثیف اظ یه ٔتط ثبقس ،ثبیس ث ٝاظاء حساوخط ٞط ؾی ٔتط َ ،َٛیه
٘طزثبٖ وبض ٌصاضز ٜقٛزِ .ج ٝثبالیی ٘طزثبٖ ثبیس تب حسٚز یه ٔتط ثبالتط اظ ِج ٝقیبض ازأ ٝزاقت ٝثبقس.
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ٔبز :256 ٜثطای ضفت  ٚآٔس وبضٌطاٖ ثٔ ٝحُ ٌٛزثطزاضی ثبیس ضاٜٞبی ٚضٚزی  ٚذطٚری ٔٙبؾت  ٚایٕٗ زض ٘ٓط ٌطفت ٝقٛز.
زض ٔحُ ٌٛزٞبیی وٕٖ ٝك آٖ ثیف اظ ٔ 6تط ثبقس ،ثبیس ثطای ٞط قف ٔتط یه ؾى ٛیب پبٌطز ثطای ٘طزثبٖٞب ،پّٞٝب ٚ
ضاٜٞبی قیت زاض پیفثیٙی ٌطزز .ایٗ ؾىٞٛب یب پبٌطزٞب ٕٞ ٚچٙیٗ ضاٜٞبی قیت زاض  ٚپّىبٖٞب ثبیس ثٚ ٝؾیّ٘ ٝطزٜٞبی
ٔٙبؾت ٔحبفٓت ق٘ٛس.
ٔبزٖ :257 ٜطو ٔٗبثط  ٚضاٜٞبی قیت زاض ٚیػٚ ٜؾبیُ ٘مّی٘ ٝجبیس وٕتط اظ چٟبضٔتط ثبقس  ٚزض َطفیٗ آٖ ثبیس ٔٛإ٘ ٔحىٓ
ٙٔ ٚبؾجی ٘هت ٌطزز .زض نٛضتی و ٝایٗ حفبِ اظ چٛة ؾبذت ٝقٛز .لُط آٖ ٘جبیس اظ ثیؿت ؾب٘تیٕتط وٕتط ثبقس.
ٔبز :258 ٜزض ٔحُ ٌٛزثطزاضی ثبیس یه ٘فط ٍٟ٘جبٖ ٔؿئٓ٘ َٛبضت ثط ٚضٚز  ٚذطٚد وبٔیٖٞٛب ٔ ٚبقیٗآالت ؾٍٙیٗ ثبقس
٘ ٚیع ثطای آٌبٞی وبضٌطاٖ  ٚؾبیط افطازٖ ،الیٓ ٞكساضزٙٞس ٜزض ٔٗجط ٚضٚز  ٚذطٚد وبٔیٖٞٛب ٔ ٚبقیٗ آالت ٔصوٛض ٘هت
ٌطزز.
ٔبز :259 ٜضاٜٞبی قیت زاض ٗٔ ٚبثطی و ٝزض ظٔیٗٞبی ؾرت (ثس ٖٚاؾتفبز ٜاظ ترتٞٝبی چٛثی) ؾبذتٔ ٝیقٛز ثبیس
ثس ٖٚپؿتی  ٚثّٙسی ٘ ٚبٕٛٞاضی ثبقس.
ٔبز :260 ٜافطازی و ٝزض ّٖٕیبت ٌٛزثطزاضی  ٚحفبضی ثىبض ٌطفتٔ ٝیق٘ٛس ،ثبیس زاضای تزطث ٝوبفی ثٛزٕٞ ٚ ٜچٙیٗ افطاز
شیهالح ثط وبض آ٘بٖ ٘ٓبضت ٕ٘بیٙس.
چاُّایآبٍفاضالبتاٍسایلدستی 
تخشچْاسم–حفش 

ٔبز :261 ٜوّی ٝپیٕب٘ىبضاٖ چب ٜوٗ ثبیس زاضای ٚؾبیُ  ٚاثعاض وبض ؾبِٓ  ٚثس٘ ٖٚمم ٕٞ ٚچٙیٗ ٚؾبیُ حفبْت فطزی َجك
يٛاثٍ آییٗ ٘بٔ ٝحفبْتی حفط چبٜٞبی زؾتی  ٚآییٗ ٘بٔٚ ٝؾبیُ حفبْت ا٘فطازی ،ثٚ ٝیػ ٜوال ٜایٕٙی ،پٕپ ٛٞازٞی،
چىٕ ٝالؾتیىی ،وٕطثٙس ایٕٙی َٙ ٚبة ٘زبت ثبقٙس  ٚایٗ ٚؾبیُ ضا زض اذتیبض وبضٌطاٖ ذٛز لطاض زاز ٚ ٜزض ٔٛضز وبضثطز
نحیح آٖ ٘ٓبضت ٕ٘بیٙس.
ٔبز :262 ٜافطازی و ٝزض ّٖٕیبت حفط چبٜٞبی آة  ٚفبيالة ثىبض ٌطفتٔ ٝیق٘ٛس ،ثبیس زاضای تزطث ٝوبفی زض ایٗ أط ثٛزٜ
 ٚپیٕب٘ىبضاٖ ٔطث َٝٛثط وبض آ٘بٖ ٘ٓبضت ٕ٘بیٙس.
ٔبز :263 ٜزض ا٘تربة ٔحُ حفط چب ٜفبيالة ثبیس ٔٛلٗیت چبٜٞبی فبيالة لسیٕی ٔٛضز تٛر ٝلطاض ٌطفت ٚ ٝفبنّ ٝچبٜ
رسیس ثب چب ٜلسیٓ ثب ٘ٓط ٟٔٙسؼ ٘بْط  ٚنبحت وبض  ٚیب پیٕب٘ىبض انّی نبحت وبض ث ٝا٘ساظٜای زض٘ٓط ٌطفت ٝقٛز و ٝذُط
ضیعـ ٔ ٚطتجٍ قسٖ ذٛزثرٛز ز ٚچبٚ ٜرٛز ٘ساقت ٝثبقس  ٚیب لجُ اظ قط ٔٚحفبضی٘ ،ؿجت ث ٝترّی ٝچب ٜفبيالة لسیٕی
 ٚپط وطزٖ آٖ ثب ذبن  ٚقفت ٝیب ٔهبِح ٔٙبؾت زیٍط الساْ ٌطزز.
ٔبز : 264 ٜزض ٞط ٔطتجٚ ٝضٚز ٔمٙی ث ٝچب ،ٜثبیس ثطضؾی الظْ اظ ٘ٓط ٚرٛز ٌبظٞبی ؾٕی  ٚذُط٘بن ٕٞ ٚچٙیٗ وٕجٛز
اوؿیػٖ ثُٕٗ آیس.
ٔبز : 265 ٜثطای پیكٍیطی اظ ذُطات ٖٛ ٚاضو ٔطث ٌٛث ٝوٕجٛز اوؿیػٖ ٚ ٚرٛز ٌبظٞبی ظیبٖ آٚض  ٚذُط٘بن ،ثبیس ثٝ
ٚؾیّ ٝپٕپ ٛٞازٞی ٘ؿجت ث ٝتٟٛیٛٞ ٝای چب ٜالساْ ٌطزز  ٚچٙب٘چ ٝقطایٍ وبض ث٘ ٝحٛی ثبقس و ٝالساْ فٛق وبفی ٛٔ ٚحط
٘جبقس ،ثبیس وبضٌط ٔمٙی ثٔ ٝبؾه تٙفؿی ثب ٛٞای فكطز ِِٝٛ ٚ ٜذطَٔٛی ٔزٟع ٌطزز.
ٔبزٔ :266 ٜمٙی لجُ اظ ٚضٚز ث ٝچب ٜثبیس َٙبة ٘زبت  ٚوٕطثٙس ایٕٙی ضا ث ٝذٛز ثؿت ٚ ٝا٘تٟبی آظاز َٙبة ٘زبت ضا زض
ثبالی چب ٜزض ٘مُ ٝحبثتی ٔحىٓ ٕ٘ٛز ٜثبقس.
ٔبز : 267 ٜپؽ اظ ذبتٕ ٝوبض ضٚظا٘ ،ٝزٞب٘ ٝچب ٜثبیس ثٚ ٝؾیّ ٝنفحبت ٔحىٓٔ ،مبٙٔ ٚ ْٚبؾت ث٘ ٝح ٛایٕٗ پٛقب٘س ٜقسٚ ٜ
ٖالٔت ٌصاضی قٛز.
ٔبز :268 ٜزٞب٘ ٝچب ٜثبیس ثٕٖ ٝك حسالُ ٔ 1/5تط ثب آرط ٔ ٚالت ؾیٕبٖ َٛل ٝچیٙی قس ٚ ٜزض ذبتّٕٕٖ ٝیبت َٛضی
ٔؿسٚز  ٚپٛقب٘س ٜقٛز ؤ ٝمبٔٚت وبفی زض ثطاثط ثبضٞبی ٚاضز٘ ٚ ٜیع ٖٛأُ رٛی زاقت ٝثبقسٕٞ ،چٙیٗ زض ظٔیٗٞبیی وٝ
ذبن زؾتی ضیرت ٝقس ٜثبقسَٛ ُٕٖ ،ل ٝچیٙی ثبیس ثٗس اظ ثطزاقتٗ ذبن زؾتی ا٘زبْ قٛز.
ٔبزِِٞٝٛ :269 ٜبی فبيالة ثبیس اظ َطیك ٌّساٖ ث ٝچبٔ ٜطتجٍ ٌطز٘سٕٞ .چٙیٗ ٌّساٖ ثبیس زاضای اؾتحىبْ وبفی ثٛزٚ ٜ
٘ح ٜٛاؾتمطاض آٖ زض زٞب٘ ٝچب ٜث٘ ٝحٛی ثبقس و ٝثتٛا٘س فبيالة ضا ثَٛ ٝض ٖٕٛزی  ٚزض أتساز ٔحٛض اؾتٛا٘ ٝچبٞ ٜسایت ٚ
اظ ضیعـ آة ث ٝزیٛاض ٜچب ٜرٌّٛیطی ٕ٘بیس.
ٔبز : 270 ٜچٙب٘چ ٝزٞب٘ ٝچب ٜزاضای زضة ثبقس ،ایٗ زضة ثبیس ٔزٟع ث ٝلفُ  ٚثؿت ٔٙبؾت ُٕٔ ٚئٗ ثبقس.
ٔبز :271ٜثطای ٞط٘ ٔٛچب ٜآٖ اظ آة یب فبيالة ثبیس ِِٛٞٝٛاوف ٔٙبؾت پیفثیٙی قٛز.
ٔبزٔ :272 ٜحُ چب ٜثبیس زض ٘مكٟ٘ ٝبیی ؾبذتٕبٖ زلیمبً ٔكرم ثبقسٕٞ .چٙیٗ زض ذبتّٕٕٖ ٝیبت ؾبذتٕب٘ی ثطضٚی
ٔحُاحساث یب پٛقف زٞب٘ٝچب٘ ٜیعثبیسٖالیٓٔكره٘ ٝهت ٌطزز.
ٔبز :273 ٜزض ّٖٕیبت حفط چب ٜثب ٚؾبیُ زؾتی ،ثبیس ٖال ٜٚثط ٔٛاضز فٛقٔ ،فبز آییٗ ٘بٔٔ ٚ ٝمطضات حفبْتی حفط چبٜٞبی
زؾتی ٘یع ضٖبیت ٌطزز.
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ٔبزٍٙٞ :274 ٜبْ ثطپب ٕ٘ٛزٖ اؾىّت فّعی ٘ ٚهت ؾتٖٞٛب ،تیطٞب  ٚذطپبٞب ،تب ظٔب٘ی و ٝرٛقىبضی الظْ ا٘زبْ ٍ٘طزیس ٚ ٜیب
حسالُ ٘هف پیچ ٟٔ ٚطٜٞب ثؿت٘ ٝكسٜا٘س٘ ،جبیس وبثُ ٍٟ٘ساض٘س ٜرطحمیُ ضا اظ آٟ٘ب رسا ٕ٘ٛز.
ٔبز:275 ٜلجُ اظ ٘هت تیطآ ٗٞثط ضٚی تیطآ ٗٞزیٍط ،تیطآ ٗٞظیطیٗ ثبیس نسزضنس پیچ ٟٔ ٚط ٚ ٜیب رٛقىبضی قس ٜثبقس.
ٔبز : 276 ٜثطای ثبال ثطزٖ تیطٞبی آ ٚ ٗٞؾبیط ارعاء اؾىّت فّعی٘ ،جبیس اظ ظ٘زیط اؾتفبز ٜقٛز ،ثّى ٝثبیس وبثُٞبی فّعی یب
َٙبةٞبی ٔحىٓ ٙٔ ٚبؾت ثب يطائت إَیٙبٖ ٔٙسضد زض «آییٗ ٘بٔٚ ٝؾبیُ حُٕ ٘ ٚمُ  ٚربثزب وطزٖ ٔٛاز ٚاقیبء زض
وبضٌبٜٞب» ثىبض ثطز ٜقٛزٕٞ .چٙیٗ ثطای رٌّٛیطی اظ ذٕف ثیف اظ حس وبثُ فّعی ،ثبیس چٛة یب ٔٛاز ٔٙبؾت زیٍطی زض
ثیٗ تیطآ ٚ ٗٞوبثُ لطاض زاز ٜقٛز.
ٔبز:277 ٜتیطٞب  ٚؾتٖٞٛب ثبیس ثالفبنّ ٝپؽ اظ ٘هت  ٚرٛقىبضی  ٚیب پیچ ٟٔ ٚط ٜقسٖ اظ ٘ٓط إَیٙبٖ ث ٝا٘زبْ نحیح ٚ
وبُٔ وبضٛٔ ،ضز ثبظزیس لطاض ٌیط٘س.
ٔبزٍٙٞ:278 ٜبْ ثبال ثطزٖ تیطآ ٚ ٗٞؾبیط ارعاء اؾىّت فّعی ثٚ ٝؾیّ ٝرطحمیُ ،ثبیس ثطای رٌّٛیطی اظ ٘ٛؾبٖ قسیس آٟ٘ب ٚ
ایزبز حبزح ،ٝثٚ ٝؾیّ ٝچٙس ضقتَٙ ٝبة  ٚثَٛ ٝض زؾتی ،حطوت آٟ٘ب ضا وٙتطَ ٕ٘ٛز.
ٔبز :279 ٜزض لؿٕتٞبی ٔٙبؾجی اظ ارعاء اؾىّت فّعی ،ثبیس ٘مبٌ اتهبَ وبفی ثطای لالة َٙبة ٟٔبض  ٚزاضثؿتٞبی
ّٔٗك پیف ثیٙی قٛز.
ٔبز : 280 ٜزض ٔٛالٕ ثبض٘سٌی قسیس یب ٚظـ ثبزٞبی ؾرت  ٚیب زض ٔٛاضزی و ٝثّٖ ٝت ٘بوبفی ثٛزٖ ضٚقٙبیی ،احتٕبَ ذُط
حبزح ٝافعایف ٔییبثس ،ثبیس اظ ازإّٖٔ ٝیبت ثطپبیی اؾىّت فّعی رٌّٛیطی ثُٕٗ آیس.
ٔبز :281 ٜتیطآٞٗٞب  ٚؾبیط ارعاء اؾىّت فّعی زض ٍٙٞبْ ٘هت ٘جبیس آغكت ٝث ٝثطف ،ید  ٚؾبیط ٔٛاز ِغع٘س ٜثبقٙس.
ٔبزٍٙٞ :282 ٜبْ ثطپب ٕ٘ٛزٖ اؾىّت فّعی ثبیس اظ ٚضٚز افطاز ث ٝزاذُ ُٔٙم ٝذُط رٌّٛیطی ثُٕٗ آیس.
ٔبز :283 ٜرٛقىبضی اِىتطیىی اؾىّت فّعی ثٚ ٝؾیّ ٝزاضثؿتٞبی آٚیعاٖ و ٝثب وبثُ ٍٟ٘ساضی ٔیق٘ٛسٔ ،زبظ ٕ٘یثبقس.
ٔبز :284 ٜوبثُٞبی زؾتٍبٜٞبی رٛقىبضی اِىتطیىی ثبیس زاضای پٛقف ٖبیك ُٕٔئٗ  ٚثس ٖٚظزٌی ثبقٙس.
ٔبز :285 ٜوّی ٝارعاء لبِت ثتٗ  ٓٞ ٚچٙیٗ ٚؾبیّی اظ لجیُ رهٞب ،تیطٞب ،قٕٕٞب  ٚغیط ٜو ٝثطای پبیٌ ٝصاضی ،قٕٕ
ثٙسی ٟٔ ٚبض وطزٖ لبِتٞب ٔٛضز اؾتفبز ٜلطاض ٔیٌیط٘س ،ثبیس ٚارساؾتحىبْ ٔ ٚمبٔتوبفیثٛز ٚ ٜثبيطیتایٕٙی
ثبضٌصاضیحسالَُ5 /2طاحی  ٚؾبذتٝق٘ٛس.
ٔبز :286 ٜلبِت ثتٗ ثبیس لجُ اظ ثتٗ ضیعی ثبظزیس ٘ ٚؿجت ث ٝاؾتحىبْ  ٚپبیساضی وّی ٝارعاءلبِتٟٔ ،بضٞب  ٚغیط ٜإَیٙبٖ
حبنُ قٛز تب زض ٔٛلٕ ثتٗ ضیعی اظ فط ٚضیرتٗ لبِت پیكٍیطی ثُٕٗ آیس.
ٔبز :287 ٜزض ٔٛلٕ ثطزاقتٗ لبِت ثتٗ ثبیس اظ ٌطفتٗ وبُٔ ثتٗ إَیٙبٖ حبنُ ٌطزز  ٚاحتیبٌٞبی الظْ ثٛٓٙٔ ٝض
حفبْت وبضٌطاٖ اظ ذُط احتٕبِی ؾم ٌٛثتٗ یب لبِت ثُٕٗ آیس.
ٔبز:288 ٜزض لؿٕتی و ٝثتٗ ضیرتٔ ٝیقٛز ،ثطای رٌّٛیطی اظ ؾم ٌٛچطخ زؾتی یب فطغ ٖٛثٔ ٝحُ ثتٗضیعی ،ثبیس زض
وٙبض ٜآٖ ٔٛا٘ٗی تٗجیٌ ٝطزز.
ٔبزٍٙٞ:289 ٜبٔی و ٝوبضٞبی ثٙبیی زض َجمبت ظیطیٗ ا٘زبْ ٔیقٛز٘ ،هت تیطآ ،ٗٞا٘زبْ وبضٞبی ثتٙی  ٚغیط ٜزض َجمبت
ثبالتط زض نٛضتی ٔزبظ ذٛاٞس ثٛز و ٝؾمفٞبی ٔطث َٝٛثَٛ ٝض وبُٔ ظز ٜقس ٜثبقٙس.
ٔبز : 290 ٜزؾتٍب ٜثتٗ ؾبظ ثبیس ٔزٟع ث ٝيبٔٗ ثبقس تب زض ٍٙٞبْ تٕیع وطزٖ زؾتٍب ،ٜاظ ثىبض افتبزٖ اتفبلی آٖ پیكٍیطی
ثُٕٗ آیس.

ٔبزّٕٖ:291 ٜیبت ثطپب ٕ٘ٛزٖ اؾىّتٞبی فّعی ٕٞ ٚچٙیٗ ارطای ؾبظٜٞبی ثتٙی اظ لجیُ لبِت ثٙسی ،آضٔبتٛضثٙسی،
ؾبذت  ٚضیرتٗ ثتٗ زض لبِتٞب ثبیس تٛؾٍ اقربل شیهالح ا٘زبْ قٛز.
هصالح 
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فصل
ٔبز :292ٜزضٔٛاضزی و ٝا٘جبضوطزٖ ٔٛلت ٔهبِح ٘ ٚربِٞٝبیؾبذتٕب٘ی زضٔحُ ٖجٛض ٔ ٚطٚض ٖٕٔٛی یب ٔزبٚض آٖارتٙبة
٘بپصیط ثبقس ،ایٗوبض ثب ضٖبیت زلیك ٔفبز ٔبز 11 ٜنٛضت ٌیطز.
ٔبز : 293 ٜاظ ا٘جبض وطزٖ ٔهبِح ؾبذتٕب٘ی زض ٘عزیىی ِجٌٛ ٝزثطزاضی ،زٞب٘ ٝچب ٜیب ٞط ٘ ٔٛپطتٍب ٜثبیس رٌّٛیطی ثُٕٗ آیس.
ٔبز :294 ٜآرط  ٚؾفبَ ٘جبیس ثب ثیف اظ زٔ ٚتط اضتفبٔ ا٘جبقت ٝقٛز  ٚاَطاف آٖ ثبیس ثب ٔٛإ٘ ٔٙبؾت ٔحهٛض ٌطزز.
ٔبز :295 ٜاظ ا٘جبقتٗ ٔهبِحی اظ لجیُ قٗٔ ،بؾ ،ٝذبن  ٚغیط ،ٜزض وٙبض تیغٞٝب ثبیس رٌّٛیطی ثُٕٗ آیس ٓٞ .چٙیٗ زض
نٛضت ا٘جبقتٗ ٔهبِح ٔصوٛض زض وٙبض زیٛاضٞب ،ثبیس ث ٝتطتیجی ُٖٕ قٛز و ٝفكبض ثیف اظ حس ث ٝزیٛاض ٚاضز ٘كٛز.
ٔبز :296 ٜا٘جبض قٗ ٔ ٚبؾ ٚ ٝؾ ًٙثبیس ٔطتجبً ٔٛضز ثبظزیس لطاض ٌیطز تب زض احط ثطزاقتٗٛٔ ،رجبت ضیعـ آٟ٘ب ثط ضٚی
وبضٌطاٖ  ٚایزبز حبزح ٝفطاٍ٘ ٓٞطزز.
ٔبز :297 ٜویؿٞٝبی ؾیٕبٖ ٌ ٚچ  ٚغیط٘ ٜجبیس ثیف اظ ز ٜضزیف ضٚی  ٓٞچیس ٜق٘ٛسٍٔ ،طآ٘ى ٝاظ اَطاف ثٚ ٝؾبیُ
ُٕٔئٗ ٟٔبض ٌطز٘س  ٚزض ایٗ نٛضت ٘یع ثبیس زض ٞط پٙذ ضزیف و ٝضٚی  ٓٞچیسٔ ٜیق٘ٛس ،یه ویؿ ٝاظ ٞط َطف ٖمت
٘كیٙی ٌطزز.
ٔبزٍٙٞ :298 ٜبْ ثطزاقتٗ ویؿٞ ٝبٞ ،ط ضزیف افمی ثبیس ثَٛ ٝض وبُٔ ثطزاقت ٝقٛز  ٚؾپؽ اظ ضزیف ثٗسی قطٌ ٔٚطزز.
ٔبز :299 ٜثطزاقتٗ ٔهبِح ا٘جبض قس ٜثبیس اظ ثبالتطیٗ لؿٕت قطٌ ٔٚطزز.
ٔبز :300 ٜاِٛاضٞب ثبیس ضٚی چٛة ٞبی ٖطيی لطاض زاز ٜق٘ٛس ،ثَٛ ٝضی و ٝوبٔالً ضٚی ظٔیٗ لطاض ٍ٘یط٘س  ٚچٙب٘چ ٝاضتفبٔ
اِٛاضٞبی ا٘جبض قس ٜاظ یه ٔتط تزبٚظ ٕ٘بیس ،زض اضتفبٔ ٞط یه ٔتط ثبیس اِٛاضٞبی ٖطيی ثیٗ ضزیفٞب لطاض زاز ٜقٛز.
ٔبز :301 ٜتیطٞبی آ ٗٞثبیس ثب اضتفبٔ وٓ َٛضی ضٚی  ٓٞا٘جبقت ٝق٘ٛس و ٝأىبٖ غُّیسٖ آٟ٘ب ٘جبقس.
ٔبزٚ :302 ٜضق ٞبی فّعی ثبیس ثَٛ ٝض افمی ضٚی  ٓٞا٘جبقت ٝقس ٚ ٜاضتفبٔ آٖ اظ یه ٔتط تزبٚظ ٕ٘ٙبیس.
ٔبزٍٙٞ :303 ٜبْ ا٘جبض ٕ٘ٛزٖ ِِٞٝٛبی فّعی ،ثبیس َطفیٗ آٟ٘ب ثب ٔٛإ٘ ٔٙبؾت ٟٔبض ٌطزز تب اظ غُّیسٖ آٟ٘ب  ٚایزبز حبزحٝ
پیكٍیطی ثُٕٗ آیس.
همشساتهتفشلِ 

ًْن-
فصل 

ٔبز :304 ٜاظ وبض وطزٖ وبضٌطاٖ ثط ضٚی ثبْ ؾبذتٕبٖٞب زض ٍٙٞبْ ثبزَٛ ،فبٖ  ٚثبض٘سٌی قسیس  ٚیب ٍٙٞبٔی و ٝؾُح ثبْ
پٛقیس ٜاظ ید ثبقس ،ثبیس رٌّٛیطی ثُٕٗ آیس.
ٔبز :305 ٜاظ ثىبض ٌٕبضزٖ وبضٌطاٖ ثی تزطث ٚ ٝتبظ ٜوبض ثط ضٚی ؾمفٞبی قیت زاض ثبیس رٌّٛیطی ثُٕٗ آیس.
ٔبز :306 ٜزض ٍٙٞبْ وبض ثطضٚی ؾمفٞبی پٛقیس ٜاظ نفحبت قىٙٙسٔ ٜب٘ٙس نفحبت ٔٛدزاض ٘ٛضٌیط  ٚیب ٚضقٞبی آظثؿت
– ؾیٕبٖ (ایطا٘یت) ،ثبیس اظ ٘طزثبٖٞب یب نفحبت وطاِٚی ًٙثب ٖطو حسالُ  25ؾب٘تی ٔتط اؾتفبز ٜقٛز .تٗساز ٘طزثبٖٞب یب
نفحبت وطاِٚی ًٙثبیس حسالُ زٖ ٚسز ثبقس تب ثطای ربثزب وطزٖ یىی اظ آٟ٘ب٘ ،یبظ ث ٝایؿتبزٖ ثط ضٚی ٚضقٞبی قىٙٙسٜ
٘جبقس.

ٔبز :307 ٜزض ِج ٝؾمفٞبی قیت زاض ثبیس ٔٛإ٘ ٔٙبؾت  ٚوبفی رٟت رٌّٛیطی اظ ِغعـ  ٚؾم ٌٛوبضٌط  ٚیب اثعاض وبض
پیفثیٙی قٛز.
ٔبز :308 ٜوبضٌطا٘ی و ٝثط ضٚی ؾمفٞبی قیت زاض ثب قیت ثیف اظ  20زضر ٝوبض ٔیوٙٙس ثبیس ٔزٟع ث ٝوٕطثٙس ایٕٙی ٚ
َٙبة ٘زبت ثبقٙس  ٚزض نٛضت أىبٖ تٛضٞبی حفبْتی زض ظیط ٔحُ وبض ٘هت ٌطزز.
ٔبزٚ :309 ٜضقٞبی ٔصوٛض زض ٔبز 306 ٜثبیس فبلس ٞطٌ٘ ٝ٘ٛمم ،تطن  ٚقىؿتٍی ثٛز ٚ ٜفبنّ ٝتىیٌٝبٜٞبی ظیط آٖثٝ
ا٘ساظٜای ثبقس وٝنفحبت ،تحُٕ ثبضٞبی ٚاضز ٜضا زاقت ٝثبقٙس.
ٔبزٗٔ :310 ٜبثطی و ٝثطای ٖجٛض چطخ زؾتی یب فطغ ٖٛؾبذتٔ ٝیق٘ٛس ،ثبیس زاضای ؾُح نبف ثبقٙس  ٚثطای ٖجٛض ٞط
فطغ ٖٛحسالُ یه ٔتط ٖطو ٔٛٓٙض قٛز.
ٔبز : 311 ٜاظ لطاض زازٖ ثبض ،اٖٕبَ فكبض  ٚتىی ٝزازٖ زاضثؿت یب ٘طزثبٖ ث ٝوبضٞبی ثٙبیی ؤ ٝالت آٖ ٛٙٞظ ثَٛ ٝض وبُٔ
ٍ٘طفت ٚ ٝؾمف ٘كس ٜثبقس ،ثبیس رٌّٛیطی ثُٕٗ آیس.
ٔبز :312 ٜقّٗٞٝبی ثبظٔ ،كُٗ ،وجطیت ٔكتُٗ  ٚغیط٘ ،ٜجبیس زض ٔزبٚضت زٞب٘ٞٝبی ٔزبضی فبيالة ،ذُ ٌٛانّی ٌبظ ٚ
ٔزبضی ٔكبث ٝلطاض زاز ٜقٛز.
ٔبز٘ :313 ٜهت پالن ؾٍٙی ضٚی ٕ٘بی ؾبذتٕبٖ فمٍ زض نٛضتی ٔزبظ اؾت و ٝثٚ ٝؾیّ ٝض َٚپالن یب ٚؾبیُ ٔٙبؾت
زیٍط ثَٛ ٝض ٔحىٓ  ٚایٕٗ ٟٔبض  ٚاظ رسا قسٖ  ٚؾم ٌٛآٖ پیكٍیطی ثُٕٗ آیس.
ٔبزٍٙٞ :314 ٜبْ پٛقف وف اَبقٞب  ٚؾبِٗٞب ثب ٔٛوت یب ٔٛاز پالؾتیىی ،اؾتٕٗبَ زذب٘یبت ثبیس اویساً ٕٔٚ ٔٛٙ
ٕٞچٙیٗ وپؿَٞٛبی اَفبء حطیك ٔٙبؾت اظ لجیُ ٘ ٔٛپٛزض قیٕیبیی ثبیس زضزؾتطؼ  ٚآٔبز ٜثىبض ثبقس.
ٔبز :315 ٜلجُ اظ قط ٔٚث ٝوبض پٛقف وف اَبقٞب  ٚؾبِٗٞب ثب ٔٛوت یب ٔٛاز پالؾتیىی ،ثبیس پٙزطٜٞب وبٔالً ثبظ  ٚاظ تٟٛیٝ
َجیٗی ٔحُ وبض إَیٙبٖ حبنُ قٛز .يٕٙبً چٙب٘چ ٝتٟٛیٔ ٝهٖٛٙی ٘یع ٔٛضز ٘ٓط ثبقس ،ثبیس ٔىٙسٛٞ ٜا زض ؾٕت ثیطٖٚ
پٙزط٘ ٜهت  ٚلجُ اظ قط ٔٚوبض ضٚقٗ ٌطزز .اؾتفبز ٜاظ ثٙعیٗ  ٚزیٍط ٔٛاز ؾطیٕ االقتٗبَ ثٖٛٙ ٝاٖ ضلیك وٙٙس ٜچؿت
ذُط٘بن  ٕٔٛٙٔ ٚثبقس.
ٔبز :316 ٜرهٞبیی و ٝزض ّٖٕیبت ؾبذتٕب٘ی ٔٛضز اؾتفبز ٜلطاض ٔیٌیط٘س ،ثبیس وبٔالً ؾبِٓ  ٚثسٛ٘ ٖٚالهی اظ لجیُ تطن
ذٛضزٌی ،ؾبئیسٌی ،پیچیسٌی ٚ ،غیط ٜثبقٙس ٕٞچٙیٗ حساوخط ْطفیت ره ثبیس ثط ضٚی آٖ زض ٔحُ ٔٙبؾجی ث ٝفبضؾی
حه قس ٚ ٜیب ثَ ٝطق ٔٙبؾت زیٍطی ٔكرم قس ٜثبقس.
ٔبز:317 ٜره ٘جبیس ثیف اظ ٔیعاٖ حساوخط ْطفیت آٖ ثبضٌصاضی قٛز.
ٔبز : 318 ٜرىی و٘ ٝمم فٙی زاقت ٝثبقس ،ثبیس ثَٛ ٝض ٔكرم ٖالٔت ٌصاضی  ٚاظ زؾتطؼ افطاز وبضٌب ٜؾبذتٕب٘ی ذبضد
ٌطزز.
ٔبزْ :319 ٜطف ٔحتٛی لیط زا٘ ٘جبیس زض ٔح َٝٛثؿتٍٟ٘ ٝساضی قٛزٍٔ ،ط آ٘ى ٝلؿٕتی اظ ٔح َٝٛثبظ ثٛز ٚ ٜتٟٛی ٝثٝ
َٛض وبُٔ ا٘زبْ ٌیطز.
ٔبز :320 ٜثطای ٌطْ وطزٖ ثكىٞٝبی ٔحتٛی لیط ربٔس  ،ثبیس تطتیجی اتربش ٌطزز و ٝاثتسا لؿٕت فٛلب٘ی لیط زض ْطف
شٚة قٛز  ٚاظ حطاضت زازٖ  ٚتبثف قّٗ ٝث ٝلؿٕتٞبی ظیطیٗ ْطف لیط زض اثتسای وبض رٌّٛیطی ثُٕٗ آیس.
ٔبز :321 ٜاؾتفبز ٜاظ چٟبضپبیٞٝبی وٛتب ٜزض ّٖٕیبت ؾجه ؾبذتٕب٘ی  ٚتٕٗیطات رعیی زض نٛضتی ٔزبظ اؾت وٚ ٝارس
اؾتحىبْ  ٚؾُح اتىبء وبفی ُٕٔ ٚئٗ ثبقس.
ٔبز :322 ٜثبال وكیسٖ ارؿبْ ؾٍٙیٗ  ٚحزیٓ اظ رّٕ ٝتیطآ ،ٗٞلُٗبت فٛالزی  ٚغیط ٜث ٝنٛضت زؾتی ثبَٙبة ،وبثُ ٚ
غیطٔ ٜزبظ٘جٛز ٚ ٜثبیساظثبالثطٞبیٔىب٘یىی ٔٙبؾتاؾتفبز ٜقٛز.

ٔبز٘ : 323 ٜمُ  ٚا٘تمبَ وبضٌطاٖ ؾبذتٕب٘ی زض لؿٕت حُٕ ثبض ٚؾبیُ ٘مّیٛٔ ٝتٛضی یب ثٚ ٝؾیّ ٝؾبیط ٔبقیٗ آالت
ؾبذتٕب٘ی ٔزبظ ٕ٘یثبقس.
ٔبز :324 ٜوّیٔ ٝؿتحسحبت ٔٛلت وبضٌب ٜاظ لجیُ اؾتطاحت ٌب ،ٜؾبذتٕبٖ ازاضی ،ا٘جبض ٔهبِح ،ضاٜٞبی اضتجبَی ث ٝوبضٌبٚ ٜ
غیط،ٜثبیس زاضای اؾتحىبْ ٔ ٚمبٔٚت وبفی ثبقٙس.
ایٗ آییٗ ٘بٔٔ ٝكتُٕ ثط  9فهُ ٔ 324 ٚبز ،ٜث ٝاؾتٙبز ٔٛاز  86 ٚ 85لب٘ ٖٛوبض رٕٟٛضی اؾالٔی ایطاٖ زض رّؿٛٔ ٝضخ
 17/2/81قٛضایٗبِی حفبْت فٙی ٔٛضز ثطضؾی ٟ٘بیی  ٚتبییس لطاض ٌطفت  ٚزض تبضید  9/6/1381ث ٝتهٛیت ٚظیط وبض  ٚأٛض
ارتٕبٖی ضؾیس.

