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 تِ ًام ذسا

 ضاٌّوای اضزثاٌ حؿاب ٍ زؼطیف الگَی ؾٌس حؿاتساضی زض هحهَالذ یىداضچِ ظضٍاى

خیىطتٌسی نحیح ٍ هٌُمی یه ؾیؿسن ًطم افعاضی ٍ زؼطیف وسّای زضؾر ٍ هٌُثك تا ًیاظ ّط هجوَػِ،زؼطیف حؿاتْا ٍ زَجِ تِ 

َثمِ تٌسی تط َثك اؾساًساضزّای حؿاتساضی ،زؼطیف حؿاتْای گطٍُ ،ول ٍ ؾطفهل ،َثمِ تٌسی گطٍّْای زفهیلی ،زؼطیف 

ظیطگطٍّْای زفهیلی ٍ اضزثاٌ حؿاب هؼیي تا گطٍُ یا ظیطگطٍُ زفهیلی ذَاّس زَاًؿر هَجة اؾسفازُ تْیٌِ اظ ًطم افعاضّا 

 .ٍهحهَالذ ًطم افعاضی ضا زض ؾاظهاًْا ٍ قطوسْا ًٍیع یىداضچگی اَالػاذ جْر اؾسفازُ زض ؾالْای هسوازی فطاّن ؾاظز

 .جْر فطاّن ًوَزى هَاضز فَق تایؿسی زض فطهْای شیل َثمِ تٌسی ٍ اضزثاٌ تِ قىل نحیحی نَضذ گیطز

 فطم ؾطفهل حؿاتْا-  1

 گطٍُ زفهیلی-   2

  ظیطگطٍُ زفهیلی– 3

  اضزثاٌ حؿاتْا– 4

 (زوام ؾیؿسوْا) الگَی نسٍض ؾٌس حؿاتساضی – 5

 

 

 فطم ؾطفهل حؿاتْا -1

جْر زؼطیف حؿاتْای ؾطفهل ،حؿاب ول ،حؿاب هؼیي ٍ .فطم ؾطفهل حؿاتْا زض ؾیؿسن هالی زض هٌَی هفاّین خایِ هی تاقس

 .ٍیػگی هط تٌَ تِ ّط حؿاب تطٍی ایي فطم ولیه ًواییس
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 زؼطیف ًام حؿاب

جْر . جْر زؼطیف ّط حؿاب هی تایؿر تطٍی ؾُح تاالزط آى حؿاب ولیه ًوَزُ ٍ ؾدؽ زووِ جسیس زض ًَاض اتعاض ضا تفكاضیس

 (.F3).لطاض گطفسِ ٍ تطٍی زووِ جسیس اظ ًَاض اتعاض خاییي ولیه ًواییس (حؿاتْا)زؼطیف حؿاب زض ؾُح ؾطفهل تطٍی اٍلیي ؾُح 

 .الثسِ زض فطم ؾطفهل حؿاتْا ًیع هی زَاًیس ؾُح حؿاب تاالزط ضا اظ لؿور ًَع اًسراب ًواییس

زؼساز اضلام یه حؿاب هی زَاًس زاضای زؼساز اضلام وس زلرَاُ تاقس وِ ایي هَيَع هی تایؿر لثل اظ زؼطیف ّط گًَِ حؿاب 

 .زضؾیؿسن هالی زض لؿور زٌظیواذ ،زٌُیواذ حؿاتْا اًجام گیطز

هثال .قواضُ حؿاب زض ؾُح تؼسی حؿاب تِ ػٌَاى هثال زض ؾُح ول، زطویثی اظ ؾُح لثلی ٍ وس زلرَاُ زض ّویي ؾُح ذَاّس تَز 

 هی تاقس ٍ قوا هی ذَاّیس حؿاب ول ًمس ٍتاًه ضا زض ؾُح تؼسی زؼطیف ًواییس 11اگط ؾُح ؾطفهل زاضایی جاضی زاضای وس 

وسّای تؼسی زض ّط ؾُحی ًیع تِ ّویي زطزیة ٍ . تاقس1110 قطٍع ذَاّس قس ٍ هی زَاًس تؼٌَاى هثال زاضای وس 11حؿاب ول تا 

 .زَؾٍ ًطم افعاض خیكٌْاز ذَاّس قس وِ اضلام خیكٌْازی زض ّط ؾُح لاتل ٍیطایف ذَاّس تَز
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 زَيیحاذ حؿاب

 .وِ اجثاضی ًوی تاقس.ّط حؿاب هی زَاًس زاضای قطح ايافی جْر زضج زَيیحاذ تاقس

 ًام الزیي حؿاب

 .ٍاجثاضی ًوی تاقس.ّط حؿاب هی زَاًس زاضای ػٌَاى الزیي تاقس وِ جْر اؾسفازُ زض ؾایط ظتاًْا هی تاقس

 قواضُ لسیوی

چٌاًچِ ؾیؿسن لسیوی حؿاتساضی زاقسِ تاقیس ٍ ترَاّیس جْر ضّگیطی ٍ گعاضـ گیطی تط اؾاؼ وسّای لسین ػول ًواییس اظ ایي 

 .فیلس وِ غیط اجثاضی اؾر اؾسفازُ ًواییس

 : هاّیر هی تاقٌس 4حؿاتْا زض ؾُح ؾطفهل زاضای :هاّیر حؿاب 

جْر حؿاتْای زطاظًاهِ ای حسوا تایس ایي ًَع هاّیر اًسراب قَز ظیطا زض زطاظًاهِ هَؾؿِ اظ ایي « هاّیر زطاظًاهِ ای  -1

 .هاّیر لیؿر حؿاتْای زطاظًاهِ ای زْیِ ذَاّس قس

جْر حؿاتْای هَلر هثل زضآهس ٍ ّعیٌِ اظ ایي ًٍَع هاّیر اؾسفازُ ذَاّس قس ٍ زض نَضذ ؾَز « هاّیر ؾَز ٍظیاًی -2

 .ٍظیاى هَؾؿِ ًیع اظ ایي هاّیر جْر ؾَز ٍظیاى اؾسفازُ ذَاّس قس

ٍ تسٍى هاّیر ٍ یا اًسظاهی ٍ َطف حؿاب اًسظاهی ... جْر حؿاتْای وٌسطلی هثل وٌسطل اًثاض ٍ ذطیس ٍ« هاّیر وٌسطلی -3

 .اظ ایي ًَع هاّیر اؾسفازُ ذَاّس قس

جْر حؿاتْای تَزجِ ای ٍ گعاضـ گیطی اظ ایي حؿاتْا زض نَضذ ٍجَز ظیط ؾیؿسن تَزجِ ٍ اػسثاضاذ « هاّیر تَزجِ ای -4

 .واضتطز زاضز

 : هاّیر هی تاقٌس 3حؿاتْا زض ؾُح حؿاتْای ول زاضای :هاّیر حؿاب 
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تؼٌَاى هثال حؿاب .جْر حؿاتْای تسّىاض واضتطز زاضز ٍ ًیع زض چیسهاى زطاظًاهِ  ٍؾَز ٍظیاى اؾسفازُ ذَاّس قس:تسّىاض -1

 .ًمس ٍ تاًه زاضای هاّیر زطظًاهِ ای تسّىاض اؾر

تؼٌَاى هثال .جْر حؿاتْای تؿساًىاضول واضتطز زاضز ٍ ًیع زض چیسهاى زطاظًاهِ  ٍؾَز ٍظیاى اؾسفازُ ذَاّس قس: تؿساًىاض -2

 .تؿساًىاضاى زاضای هاّیر زطظًاهِ ای تؿساًىاض اؾر

تؼٌَاى هثال .جْر حؿاتْای تسٍى هاّیر ول واضتطز زاضز ٍ ًیع زض چیسهاى زطاظًاهِ  اؾسفازُ ذَاّس قس: تسٍى هاّیر  -3

 .حؿاب اًسظاهی تسٍى هاّیر تسّىاض ٍ تؿساًىاضهی تاقس

زؼطیف زضؾر هاّیر حؿاتْا زض ؾُح : ًَع هاّیر هی تاقٌس 5حؿاتْا زض ؾُح حؿاتْای هؼیي زاضای :هاّیر حؿاب 

هؼیي هَجة وٌسطل هاّیر حؿاب زض ظهاى نسٍض ٍ زاییس اؾٌاز حؿاتساضی گطزیسُ ٍ ًیع تاػث جلَگیطی اظ ضز زفازط لاًًَی 

 .ذَاّس قس

تطذی حؿاتْا زض ؾُح هَؾؿِ هی تایؿر ّویكِ زاضی گطزـ تسّىاض ٍ هاًسُ تسّىاض تاقٌس ٍ ّیچگاُ :تسّىاض هُلك  -1

ًوی زَاًٌس زض اؾٌاز تؿساًىاض قًَس تؼٌَاى هثال حؿاب ّعیٌِ زاضای ایي هاّیر هی زَاًس تاقس ٍ زض ظهاى زاییس اؾٌاز 

 .حؿاتساضی ایي هْن وٌسطل ذَاّس قس

تطذی حؿاتْا زض ؾُح هَؾؿِ هی تایؿر ّویكِ زاضی گطزـ تؿساًىاض ٍ هاًسُ تؿساًىاض تاقٌس ٍ :تؿساًىاضهُلك  -2

ّیچگاُ ًوی زَاًٌس زض اؾٌاز تسّىاض قًَس تؼٌَاى هثال حؿاب زضآهس زاضای ایي هاّیر هی زَاًس تاقس ٍ زض ظهاى زاییس 

 .اؾٌاز حؿاتساضی ایي هْن وٌسطل ذَاّس قس

تطذی حؿاتْا زض ؾُح هَؾؿِ هی زَاًٌس ّویكِ زاضی گطزـ تسّىاض ٍگطزـ تؿساًىاضتاقٌس ٍ لی فمٍ :هاًسُ تسّىاض  -3

... هاًسُ آًْا تایس تسّىاض تاقٌس ٍ ّیچگاُ ًوی زَاًٌس زض اؾٌاززاضای هاًسُ تؿساًىاض قًَس تؼٌَاى هثال حؿاب تاًه ٍ 

 .زاضای ایي هاّیر هی زَاًس تاقس ٍ زض ظهاى زاییس اؾٌاز حؿاتساضی ایي هْن وٌسطل ذَاّس قس

تطذی حؿاتْا زض ؾُح هَؾؿِ هی زَاًٌس ّویكِ زاضی گطزـ تسّىاض ٍگطزـ تؿساًىاضتاقٌس ٍ لی فمٍ :هاًسُ تؿساًىاض  -4

هاًسُ آًْا تایس تؿساًىاض تاقٌس ٍ ّیچگاُ ًوی زَاًٌس زض اؾٌاززاضای هاًسُ تسّىاض قًَس تؼٌَاى هثال حؿاب تؿساًىاضاى 

 .زاضای ایي هاّیر هی زَاًس تاقس ٍ زض ظهاى زاییس اؾٌاز حؿاتساضی ایي هْن وٌسطل ذَاّس قس... ٍ
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 .هی تاقس... جْر حؿاتْای فالس ٍیػگیْای فَق هثل حؿاتْای وٌسطلی ٍاًسظاهی  : تسٍى هاّیر  -5

 ٍیػگی ّای حؿاب

 

چٌاًچِ ترَاّین فیلسّای هطتٌَ تِ ّط حؿاب هؼیي ضا زض هحیٍ ؾٌس حؿاتساضی فؼال ًوایین هی تایؿر اظ ذهَنیاذ 

ّوچٌیي فؼال وطزى ایي ذهَنیاذ هَجة ذَاّس قس وِ زض هحیٍ گعاضقاذ تسَاًین تط اؾاؼ .حؿاب اؾسفازُ ًوایین

 .ایي خاضاهسطّا گعاضقاذ هسٌَع زطی تط اؾاؼ آًْا زْیِ ًوایین

جْر گعاضـ گیطی اظ ذهَنیر هَضز ًظط هی زَاًیس زض لؿوسْای تطضؾی اؾٌاز هالی ٍ گطزـ حؿاتْای هالی گعاضـ هَضز ًظط 

ضا زْیِ ٍ جْر جؿسجَ ٍ فیلسط گصاضی تط اؾاؼ ذهَنیر هَضز ًظط اظ ًَاضجؿسجَ ظضز ضًگ تاالی فطهْای هصوَض اؾسفازُ 

ّوچٌیي زض لؿور قطایٍ وعاضـ تطضؾی حؿاتْا هی زَاًیس زطاظّای هالی ضا تط اؾاؼ ّط ذهَنیر هحسٍزُ گصاضی ٍ .ًواییس

 .فیلسط ًواییس
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 ذهَنیر قواضُ هسضن ٍ زاضید هسضن

چٌاًچِ ترَاّین ذهَنیر قواضُ ٍ زاضید هسضن ضا فؼال ًوایین اتسسا حؿاب هؼیي هطتََِ ضا اظ هٌَ زضذسی حؿاتْا ؾور 

ؾدؽ ذهَنیر قواضُ هسضن ٍ .ضا اظ ًَاض اتعاض ولیه هی ًوایین (ازیر)ضاؾر اًسراب هی ًوایین ؾدؽ زووِ ٍیطایف 

زاضید  ضا زیه هی ظًین چٌاًچِ زیه ضا زض جسٍل تاال تعًین خطوطزى ذهَنیر هصوَض زض هحیٍ ؾٌس تهَضذ اذسیاضی ٍ چٌاًچِ تا 

ٍیػگی زاضید .زووِ ّای هىاى ًوا تِ جسٍل خاییي هٌسمل ًوایین خطوطزى ذهَنیر هَضز ًظط زض هحیٍ ؾٌس اجثاضی ذَاّس قس

ٍ قواضُ هسضن جْر قواضُ ٍ زاضید چه زضیافسٌی ،چه خطزاذسٌی ، قواضُ فاوسَض ٍ زاضید زض اؾٌاز زٌرَاُ ،قواضُ ضؾیس زضیافر 

خؽ تْسط اؾر ایي ٍیػگی ضا جْر حؿاتْای هطزثٍ تا ؾیؿسن ذعاًِ زاضی . زض ؾیؿسن ذعاًِ زاضی واضتطز زاضز...  ٍ خطزاذر ًمس ٍ 

 .فؼال ًواییس (... اؾٌاز خطزاذسٌی ٍ– اؾٌاز زض جطیاى ٍنَل – اؾٌاز ًعز نٌسٍق –نٌسٍق زٌرَاُ - تاًه )

 .الثسِ ایي ذهَنیر هی زَاًس زاضای واضتطزّای زیگطی زض هحیٍ اؾٌاز حؿاتساضی ٍ یا تازَجِ تِ ًیاظ قطور ًیع زٌظین قَز

جْر گعاضـ گیطی اظ ذهَنیر هَضز ًظط هی زَاًیس زض لؿوسْای تطضؾی اؾٌاز هالی ٍ گطزـ حؿاتْای هالی گعاضـ هَضز ًظط 

ضا زْیِ ٍ جْر جؿسجَ ٍ فیلسط گصاضی تط اؾاؼ ذهَنیر هَضز ًظط اظ ًَاضجؿسجَ ظضز ضًگ تاالی فطهْای هصوَض اؾسفازُ 

ّوچٌیي زض لؿور قطایٍ وعاضـ تطضؾی حؿاتْا هی زَاًیس زطاظّای هالی ضا تط اؾاؼ ّط ذهَنیر هحسٍزُ گصاضی ٍ .ًواییس

 .فیلسط ًواییس

 ذهَنیر قواضُ ؾٌس ٍ زاضید ؾٌس

چٌاًچِ ترَاّین ذهَنیر قواضُ ٍ زاضید ؾٌس ضا فؼال ًوایین اتسسا حؿاب هؼیي هطتََِ ضا اظ هٌَ زضذسی حؿاتْا ؾور 

ؾدؽ ذهَنیر قواضُ ؾٌس ٍ زاضید .ضا اظ ًَاض اتعاض ولیه هی ًوایین (ازیر)ضاؾر اًسراب هی ًوایین ؾدؽ زووِ ٍیطایف 

ؾٌس  ضا زیه هی ظًین چٌاًچِ زیه ضا زض جسٍل تاال تعًین خطوطزى ذهَنیر هصوَض زض هحیٍ ؾٌس تهَضذ اذسیاضی ٍ چٌاًچِ تا 

 .زووِ ّای هىاى ًوا تِ جسٍل خاییي هٌسمل ًوایین خطوطزى ذهَنیر هَضز ًظط زض هحیٍ ؾٌس اجثاضی ذَاّس قس

یؼٌی تا ظزى ایي ذهَنیر قواضُ ٍ . ٍیػگی قواضُ ؾٌس ٍ زاضید ؾٌس  جْر قواضُ ٍ زاضید اؾٌاز ولیِ ؾیؿسوْا  واضتطز زاضز

اظ ... زاضید فاوسَض فطٍـ ٍ تطگكر اظ فطٍـ اظ ؾیؿسن فطٍـ، قواضُ ٍ زاضید ؾٌس نٌسٍق ، زضیافر اؾٌاز، خطزاذر اؾٌاز ٍ
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ؾیؿسن ذعاًِ زاضی ،قواضُ ٍ زاضید ضؾیس اًثاض اظ ؾیؿسن اًثاض، ٍتَُض ولی ّط فیلسی وِ زضقواضُ ٍ زاضید لطاض زاضز تِ ؾیؿسن 

 ذعاًِ –فطٍـ  )خؽ تْسط اؾر ایي ٍیػگی ضا جْر حؿاتْای هطزثٍ تا زوام ؾیؿسوْا .هسیطیر هالی ظضٍاى هٌسمل ذَاّس قس

 .فؼال ًواییس (...ذطیس ٍ- اًثاض – اهَال –زاضی 

 .الثسِ ایي ذهَنیر هی زَاًس زاضای واضتطزّای زیگطی زض هحیٍ اؾٌاز حؿاتساضی ٍ یا تازَجِ تِ ًیاظ قطور ًیع زٌظین قَز

جْر گعاضـ گیطی اظ ذهَنیر هَضز ًظط هی زَاًیس زض لؿوسْای تطضؾی اؾٌاز هالی ٍ گطزـ حؿاتْای هالی گعاضـ هَضز ًظط 

ضا زْیِ ٍ جْر جؿسجَ ٍ فیلسط گصاضی تط اؾاؼ ذهَنیر هَضز ًظط اظ ًَاضجؿسجَ ظضز ضًگ تاالی فطهْای هصوَض اؾسفازُ 

ّوچٌیي زض لؿور قطایٍ وعاضـ تطضؾی حؿاتْا هی زَاًیس زطاظّای هالی ضا تط اؾاؼ ّط ذهَنیر هحسٍزُ گصاضی ٍ .ًواییس

 .فیلسط ًواییس

 ذهَنیر قواضُ خیَؾر ٍ زاضید خیَؾر

چٌاًچِ ترَاّین ذهَنیر قواضُ خیَؾر  ٍ زاضید خیَؾر ضا فؼال ًوایین اتسسا حؿاب هؼیي هطتََِ ضا اظ هٌَ زضذسی 

ؾدؽ ذهَنیر .ضا اظ ًَاض اتعاض ولیه هی ًوایین (ازیر)حؿاتْا ؾور ضاؾر اًسراب هی ًوایین ؾدؽ زووِ ٍیطایف 

قواضُ خیَؾر  ٍ زاضید خیَؾر ضا زیه هی ظًین چٌاًچِ زیه ضا زض جسٍل تاال تعًین خطوطزى ذهَنیر هصوَض زض هحیٍ ؾٌس 

تهَضذ اذسیاضی ٍ چٌاًچِ تا زووِ ّای هىاى ًوا تِ جسٍل خاییي هٌسمل ًوایین خطوطزى ذهَنیر هَضز ًظط زض هحیٍ ؾٌس 

 .اجثاضی ذَاّس قس

یؼٌی . ٍیػگی قواضُ خیَؾر  ٍ زاضید خیَؾر جْر اًسمال اؾٌاز ولیِ ظیطؾیؿسوْا  تِ ؾیؿسن هسضیر هالی ظضٍاى واضتطز زاضز

تا ظزى ایي ذهَنیر قواضُ خیَؾر  ٍ زاضید خیَؾر فاوسَض فطٍـ ٍ تطگكر اظ فطٍـ اظ ؾیؿسن فطٍـ، قواضُ خیَؾر  ٍ 

اظ ؾیؿسن ذعاًِ زاضی ، قواضُ خیَؾر  ٍ زاضید خیَؾر اًثاض اظ ... زاضید خیَؾر ؾٌس نٌسٍق ، زضیافر اؾٌاز، خطزاذر اؾٌاز ٍ

خؽ تْسط .ؾیؿسن اًثاض، ٍتَُض ولی ّط فیلسی وِ زضقواضُ ٍ زاضید لطاض زاضز تِ ؾیؿسن هسیطیر هالی ظضٍاى هٌسمل ذَاّس قس

 .فؼال ًواییس (...ذطیس ٍ- اًثاض – اهَال – ذعاًِ زاضی –فطٍـ  )اؾر ایي ٍیػگی ضا جْر حؿاتْای هطزثٍ تا زوام ؾیؿسوْا 

 .الثسِ ایي ذهَنیر هی زَاًس زاضای واضتطزّای زیگطی زض هحیٍ اؾٌاز حؿاتساضی ٍ یا تازَجِ تِ ًیاظ قطور ًیع زٌظین قَز
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جْر گعاضـ گیطی اظ ذهَنیر هَضز ًظط هی زَاًیس زض لؿوسْای تطضؾی اؾٌاز هالی ٍ گطزـ حؿاتْای هالی گعاضـ هَضز ًظط 

ضا زْیِ ٍ جْر جؿسجَ ٍ فیلسط گصاضی تط اؾاؼ ذهَنیر هَضز ًظط اظ ًَاضجؿسجَ ظضز ضًگ تاالی فطهْای هصوَض اؾسفازُ 

ّوچٌیي زض لؿور قطایٍ وعاضـ تطضؾی حؿاتْا هی زَاًیس زطاظّای هالی ضا تط اؾاؼ ّط ذهَنیر هحسٍزُ گصاضی ٍ .ًواییس

 .فیلسط ًواییس

 ذهَنیر حؿاب اضظی

چٌاًچِ ترَاّین ذهَنیر اضظی ضا فؼال ًوایین اتسسا حؿاب هؼیي هطتََِ ضا اظ هٌَ زضذسی حؿاتْا ؾور ضاؾر اًسراب هی 

ؾدؽ ذهَنیر قواضُ خیَؾر  ٍ زاضید خیَؾر ضا زیه .ضا اظ ًَاض اتعاض ولیه هی ًوایین (ازیر)ًوایین ؾدؽ زووِ ٍیطایف 

 .هی ظًین وِ ذهَنیر هَضز ًظط زض هحیٍ ؾٌس اجثاضی ذَاّس هی تاقس

یؼٌی تا ظزى ایي ذهَنیر همساض تسّىاض . ٍیػگی اضظی جْر زضج هثلغ اضظی زضزوام ظیط ؾیؿسوْا ٍ اًسراب ًَع اضظ  واضتطز زاضز

 .یا تؿساًىاض اضظ ٍ ًَع اضظ اظ ظیط ؾیؿسن هٌسمل قسُ ٍ یا زضهحیٍ ؾٌس ؾیؿسن هالی ظضٍاى فؼال ذَاّس قس

 .الثسِ ایي ذهَنیر تِ قطٌ ایٌىِ ظیط ؾیؿسن حؿاتساضی اضظی فؼال تاقس زض زوام ؾیؿسوْا لاتل اؾسفازُ ذَاّس تَز

جْر گعاضـ گیطی اظ ذهَنیر هَضز ًظط هی زَاًیس زض لؿوسْای تطضؾی اؾٌاز هالی ٍ گطزـ حؿاتْای هالی گعاضـ هَضز ًظط 

ضا زْیِ ٍ جْر جؿسجَ ٍ فیلسط گصاضی تط اؾاؼ ذهَنیر هَضز ًظط اظ ًَاضجؿسجَ ظضز ضًگ تاالی فطهْای هصوَض اؾسفازُ 

ّوچٌیي زض لؿور قطایٍ وعاضـ تطضؾی حؿاتْا هی زَاًیس زطاظّای هالی ضا تط اؾاؼ ّط ذهَنیر هحسٍزُ گصاضی ٍ .ًواییس

 .فیلسط ًواییس

 ذهَنیر ذهَنیر همساض

ذهَنیر همساض جْر اًسمال همساض اؾٌاز اًثاض ٍ فطٍـ تِ ؾیؿسن هالی ظضٍاى واضتطز زاضزتؼٌَاى هثال اگط همساض واالزض ظیط 

 تا نسٍض ؾٌس هصوَض اظ ؾیؿسن اًثاض تِ هالی هٌسمل هی قَز ٍ زض گطزـ حؿاتْا ًیع همساض 100 ویلَ تاقس ػسز 100ؾیؿسن اًثاض 
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 2خؽ خیكٌْاز هی قَز وِ ذهَنیر هَضز ًظطضا جْر حؿاتْای هطزثٍ تا .زضوٌاض ؾایط فیلسّا ًوایف زازُ ذَاّس قس

 .اؾسفازُ ًواییس (... ٍ– اهَال – ذطیس – اًثاض –هثل فطٍـ )ؾیؿسوْایی وِ زاضای هفَْم واال 

 .الثسِ ایي ذهَنیر هی زَاًس زاضای واضتطزّای زیگطی زض هحیٍ اؾٌاز حؿاتساضی ٍ یا تازَجِ تِ ًیاظ قطور ًیع زٌظین قَز

جْر گعاضـ گیطی اظ ذهَنیر هَضز ًظط هی زَاًیس زض لؿوسْای تطضؾی اؾٌاز هالی ٍ گطزـ حؿاتْای هالی گعاضـ هَضز ًظط 

ضا زْیِ ٍ جْر جؿسجَ ٍ فیلسط گصاضی تط اؾاؼ ذهَنیر هَضز ًظط اظ ًَاضجؿسجَ ظضز ضًگ تاالی فطهْای هصوَض اؾسفازُ 

ّوچٌیي زض لؿور قطایٍ وعاضـ تطضؾی حؿاتْا هی زَاًیس زطاظّای هالی ضا تط اؾاؼ ّط ذهَنیر هحسٍزُ گصاضی ٍ .ًواییس

 .فیلسط ًواییس

 ذهَنیر فی

ذهَنیر فی جْر اًسمال فی ّط واالاظ اؾٌاز اًثاض ٍ فطٍـ تِ ؾیؿسن هالی ظضٍاى واضتطز زاضزتؼٌَاى هثال اگطفی واالزض ظیط 

 تا نسٍض ؾٌس هصوَض اظ ؾیؿسن اًثاض تِ هالی هٌسمل هی قَز ٍ زض گطزـ حؿاتْا ًیع همساض 100 ضیال تاقس ػسز 100ؾیؿسن اًثاض 

 2خؽ خیكٌْاز هی قَز وِ ذهَنیر هَضز ًظطضا جْر حؿاتْای هطزثٍ تا .زضوٌاض ؾایط فیلسّا ًوایف زازُ ذَاّس قس

 .اؾسفازُ ًواییس (... ٍ– اهَال – ذطیس – اًثاض –هثل فطٍـ )ؾیؿسوْایی وِ زاضای هفَْم واال 

 .الثسِ ایي ذهَنیر هی زَاًس زاضای واضتطزّای زیگطی زض هحیٍ اؾٌاز حؿاتساضی ٍ یا تازَجِ تِ ًیاظ قطور ًیع زٌظین قَز

جْر گعاضـ گیطی اظ ذهَنیر هَضز ًظط هی زَاًیس زض لؿوسْای تطضؾی اؾٌاز هالی ٍ گطزـ حؿاتْای هالی گعاضـ هَضز ًظط 

ضا زْیِ ٍ جْر جؿسجَ ٍ فیلسط گصاضی تط اؾاؼ ذهَنیر هَضز ًظط اظ ًَاضجؿسجَ ظضز ضًگ تاالی فطهْای هصوَض اؾسفازُ 

ّوچٌیي زض لؿور قطایٍ وعاضـ تطضؾی حؿاتْا هی زَاًیس زطاظّای هالی ضا تط اؾاؼ ّط ذهَنیر هحسٍزُ گصاضی ٍ .ًواییس

 .فیلسط ًواییس

  زفهیلی5ذهَنیر ؾُح 
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ّوچٌیي اگط ترَایِ زض الگَی نسٍض .جْر قطوسْای وِ زاضای گطٍُ قطوسْا یا زاضای تطًسّای هرسلف زجاضی هی تاقٌس واضتطز زاضز

همساض ثاتر ضا تا اضؾال ؾٌس تِ ؾیؿسن هالی اضؾال ًوایین اظ ایي  (... ٍ– اهَال – ذعاًِ – فطٍـ –اًثاض )ؾٌس ظیط ؾیؿسوْا 

 .ذهَنیر اؾسفازُ هی ًوایین

 .الثسِ ایي ذهَنیر هی زَاًس زاضای واضتطزّای زیگطی زض هحیٍ اؾٌاز حؿاتساضی ٍ یا تازَجِ تِ ًیاظ قطور ًیع زٌظین قَز

 ذهَنیر جطیاًاذ ًمسی

جْر زْیِ نَضذ گطزـ ٍجَُ ًمس جْر حؿاب هؼیي هَضز ًظط ٍ زض نَضذ فؼال تَزى ؾیؿسن نَضزْای هالی ظضٍاى 

 .واضتطز زاضز

 ذهَنیر اػسثاضاذ ٍ تَزجِ تٌسی

 .واضتطز زاضز... زض نَضذ فؼال تَزى ظیطؾیؿسوْای اػسثاضاذ ٍ تَزجِ جْر ؾاظهاًْای زٍلسی ٍ 

 گطٍّْای زفهیلی
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جْر ؾَْلر زض نسٍ ض اؾٌاز هالی،ؾَْلر زض زؾسطؾی تِ حؿاتْای زفهیلی ،جلَگیطی اظ اقسثاّاذ واضتطاى، ؾَْلر زض 

 .گعاضـ گیطی ٍ زْیِ گعاضقاذ هسٌَع هی تایؿر حؿاتْای زفهیلی ضا گطٍُ تٌسی ًوایین

تؼٌَاى هثال اقرال )وِ جْر ایي هَيَع  یىؿطی گطٍّْای زفهیلی تهَضذ خیف فطو زض ؾیؿسن زؼطیف قسُ اؾر 

 (.... اًثاض ٍ– واال –

 قواضُ قطٍع ٍ خایاى

ّطگطٍُ زفهیلی هی زَاًس زاضای قواضُ قطٍع ٍ خایاى تاقس ٍ ایي قواضُ قطٍع ٍ خایاى تِ واضتط ووه هی وٌس وِ تِ 

هحى زؼطیف یه زفهیلی زض گطٍُ هَضز ًظط قواضُ زَؾٍ ًطم افعاض خیكٌْاز زازُ قَز ٍ تَؾیلِ قواضُ واضتط ًیع هی زَاًس 

 ًَع هی 2جْر اقرال تا زَجِ تِ زفىیه اقرال حمیمی ٍ حمَلی ضٍـ قواضُ گصاضی .گطٍُ زفهیلی ضا زكریم زّس

 .تاقس

 ًَع قواضُ گصاضی

 ًَع قواضُ گصاضی زؾسی ،ازَهازیه ٍ ازَهازیه لاتل ٍیطایف  تاقس ٍ ایي ًَع قواضُ جْر 3ّطگطٍُ زفهیلی هی زَاًس 

خیكٌْاز وس تِ واضتط ووه هی وٌس وِ تِ هحى زؼطیف یه زفهیلی زض گطٍُ هَضز ًظط قواضُ زَؾٍ ًطم افعاض خیكٌْاز 

ٍزض حالر لاتل . زازُ قَز ٍ وِ زض حالر زؾسی وس زَؾٍ واضتط زؾسی ٍ زض حالسْای زیگط زَؾٍ ؾیؿسن خیكٌْاز هی قَز

 .ٍیطایف وس زفهیلی زض گطٍُ هَضز ًظط زض ؾیؿسن خیكٌْاز ٍ زَؾٍ واضتط لاتل ٍیطایف هی تاقس

 ًوایف زض ؾَُح زفهیلی

 زفهیلی قٌاٍض هی تاقس ّطگطٍُ زفهیلی هی زَاًس زض یه یا چٌس ؾُح زفهیلی 5اظ آًجا وِ ًطم افعاض یىداضضچِ ظضٍاى زاضای 

ٍ ایي .وِ جْر ًوایف گطٍُ هَضز ًظط زض فطم اضزثاٌ حؿاتْا گطٍُ هصوَض ضا زض ؾُح هَضز ًظط زیه هی ظًین.اؾسفازُ قَز

 زفهیلی زیه تعًین هی زَاًین حؿاتْای زفهیلی 2 ٍ 1تساى هؼٌی اؾر وِ تؼٌَاى هثال اگط گطٍُ اقرال ضا زض ؾُح 

 تا هثال حؿاتْای زضیافسٌی زض فطم اضزثاٌ حؿاتْا زضگیط ًوایین ٍ زض ؾایط ؾَُح زفهیلی اقرال 2 ٍ 1اقرال ضا زض ؾُح 

 .لاتل اضزثاٌ ٍ اؾسفازُ زض اؾٌاز حؿاتساضی ًرَاٌّس تَز

 اؾسفازُ زض الگَی زوام ؾیؿسوْا: گطٍُ زفهیلی اقرال
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 .. زَلیس  ٍ – اهَال –ذطیس -   فطٍـ–اؾسفازُ زض ؾیؿسوْای هطزثٍ تا هفَْم واال هثل اًثاض :گطٍُ واال

 .. زَلیس  ٍ – اهَال –ذطیس -   فطٍـ–اؾسفازُ زض ؾیؿسوْای هطزثٍ تا هفَْم واال هثل اًثاض :واال

 .. زَلیس  ٍ – اهَال –ذطیس -   فطٍـ–اؾسفازُ زض ؾیؿسوْای هطزثٍ تا هفَْم واال هثل اًثاض : اًثاض 

 .. هالی  ٍ – زَلیس –اؾسفازُ زض ؾیؿسوْای هطزثٍ تا هفَْم ّعیٌِ یاتی هثل اًثاض: هطوع ّعیٌِ 

 .. هالی  ٍ – زَلیس –اؾسفازُ زض ؾیؿسوْای هطزثٍ تا هفَْم ّعیٌِ یاتی هثل اًثاض: هطوع خطٍغُ

 .. هالی  ٍ –اؾسفازُ زض ؾیؿسوْای هطزثٍ تا هفَْم فطٍـ : هطوع فطٍـ 

  هالی  ٍ–اؾسفازُ زض ؾیؿسوْای هطزثٍ تا هفَْم ٍجَُ ٍ ذعاًِ زاضی : نٌسٍق ٍ زٌرَاُ 

 

 ًوایف هؼیي ّای هطزثٍ

جٌثِ ).ًوایف ؾَُح زفهیلی جْر ًوایف هؼیي ّای هط زثٍ قسُ زض فطم اضزثاٌ حؿاتْا تا ّط گطٍُ زفهیلی هی تاقٌس

 .(ًوایكی ٍ اَالػازی ٍ جْر ًوایف ضاتُِ هؼىَ ؼ حؿاتْا زاضز

 ظیطگطٍُ زفهیلی
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جْر ؾَْلر زض نسٍ ض اؾٌاز هالی،ؾَْلر زض زؾسطؾی تِ حؿاتْای زفهیلی ،جلَگیطی اظ اقسثاّاذ واضتطاى، ؾَْلر زض 

 .گعاضـ گیطی ٍ زْیِ گعاضقاذ هسٌَع هی تایؿر حؿاتْای زفهیلی ضا گطٍُ تٌسی ٍ گطٍّْا ضا ًیع َثمِ تٌسی  ًوایین

تؼٌَاى هثال اقرال )وِ جْر ایي هَيَع  یىؿطی گطٍّْای زفهیلی تهَضذ خیف فطو زض ؾیؿسن زؼطیف قسُ اؾر 

 (.... اًثاض ٍ– واال –

ّسف اظ ایجاز ظیطگطٍُ زفهیلی ایجاز گطٍّه ّایی وَچه زط اظ گطٍُ زفهیلی جْر اضزثاٌ هحسٍز زط زض نسٍض اؾٌاز 

تؼٌَاى هثال اگط گطٍُ زفهیلی اقرال تاقس هی زَاى ظیط .حؿاتساضی ٍ ًیع َثمِ تٌسی تْسط حؿاتْای زفهیلی اؾر

 .َثمِ تٌسی ًوَز... گطٍّْای زفهیلی ضا تِ زؾسِ ّای خطؾٌل ، هكسطیاى، خیواًىاضاى، زاهیي وٌٌسگاى ، ٍ

 ًوایف زض ؾَُح زفهیلی

 زفهیلی قٌاٍض هی تاقس ّطظیطگطٍُ زفهیلی هی زَاًس زض یه یا چٌس ؾُح 5اظ آًجا وِ ًطم افعاض یىداضضچِ ظضٍاى زاضای 

وِ جْر ًوایف ظیطگطٍُ هَضز ًظط زض فطم اضزثاٌ حؿاتْا ظیطگطٍُ هصوَض ضا زض ؾُح هَضز ًظط زیه .زفهیلی اؾسفازُ قَز

 زفهیلی زیه تعًین هی زَاًین 2 ٍ 1ٍ ایي تساى هؼٌی اؾر وِ تؼٌَاى هثال اگطظیط گطٍُ هكسطیاى ضا زض ؾُح .هی ظًین

 تا هثال حؿاتْای زضیافسٌی زض فطم اضزثاٌ حؿاتْا زضگیط ًوایین 2 ٍ 1حؿاتْای زفهیلی هطزثٍ تاظیطگطٍُ هكسطیاى ضا زض ؾُح 

 .ٍ زض ؾایط ؾَُح زفهیلیوطزثٍ تاظیطگطٍُ هكسطیاى لاتل اضزثاٌ ٍ اؾسفازُ زض اؾٌاز حؿاتساضی ًرَاٌّس تَز

 .اگط حؿاب هؼیٌی زاضای اضزثاٌ زض ؾُح گطٍُ زفهیلی تاقس تا ظیطگطٍُ تهَضذ خیف فطو اضزثاٌ ذَاّس زاقر:زَجِ

 َثك فطم شیل
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 :اًَاع ظیط گطٍُ زض گطٍّْای خیف فطو تطًاهِ 

 .زؼطیف ظیطگطٍُ اظ فطم ظیطگطٍُ هی تاقس: گطٍُ زفهیلی اقرال  -1

 .زؼطیف ظیطگطٍُ اظ فطم اًَاع واال زض ؾیؿسن اًثاض تهَضذ ازَهازیه نَضذ هی گیطز: گطٍُ واال -2

زؼطیف ظیطگطٍُ زض گطٍُ واال اظ ؾیؿسن اًثاض ٍ تا زؼطیف گطٍُ واال زض ؾیؿسن اًثاض تهَضذ ازَهازیه نَضذ هی : گطٍُ واال -3

 .گیطز

 .زؼطیف ظیطگطٍُ ،گطٍُ اًثاض تا زؼطیف ًَع اًثاض زض ؾیؿسن اًثاض تهَضذ ازَهازیه نَضذ هی گیطز:گطٍُ اًثاض -4

 .زؼطیف ظیطگطٍُ اظ فطم ظیطگطٍُ هی تاقس: ؾایط گطٍّْای خیف فطو تطًاهِ  -5
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 حؿاتْای زفهیلی -6

 

 

ولیِ حؿاتْای زفهیلی زض فطم حؿاتْای زفهیلی لاتل هكاّسُ هی تاقٌس وِ اگط ضٍی گطٍُ زفهیلی ولیه ًوایین زوام حؿاتْا اض 

 .زض ایي ؾُح هكاّسُ ٍ اگط ضٍی ظیطگطٍُ زفهیلی ولیه ًوایین زوام حؿاتْای زفهیلی زض ؾُح ظیطگطٍُ ضا هكاّسُ هی ًوایین

 ًحَُ زؼطیف حؿاتْای زفهیلی

وس حؿاب زفهیلی .جْر زؼطیف حؿاب زفهیلی ، تایس گطٍُ یا ظیط گطٍُ هطتََِ ضا اًسراب ٍ قطح حؿاب زفهیلی ضا ٍاضز ًوایین

تطذی اظ حؿاتْای .تهَضذ خیكٌْازی ٍ تط اؾاؼ ضٍـ ٍ اضلام هكرم قسُ زض فطم گطٍُ زفهیلی زَؾٍ ؾیؿسن خیكٌْاز ذَاّس قس

 .زفهیلی هی تایؿر اظ فطم زیگطی زؼطیف هی قًَس وِ قطح شیل هی تاقٌس

 .زض زوام ؾیؿسوْااظ فطم اقرال حمیمی ٍ حمَلی زؼطیف هی قًَس: گطٍُ زفهیلی اقرال -1
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 .اظ فطم اًثاض زض ؾیؿسن اًثاض زؼطیف هی قًَس: گطٍُ اًثاض -2

 .اظ فطم ظیطگطٍُ واال زض ؾیؿسن اًثاض زؼطیف هی قًَس: گطٍُ ،گطٍُ واال -3

 .اظ فطم واال زض ؾیؿسن اًثاض زؼطیف هی قًَس: گطٍُ واال -4

 .اظ فطم هطوع ّعیٌِ زض فطم هطاوع ّعیٌِ زؼطیف هی قًَس:هطوع ّعیٌِ  -5

 .اظ فطم هطوع ّعیٌِ زض فطم هطاوع ّعیٌِ زؼطیف هی قًَس: هطوع خطٍغُ  -6

 .ؾایط حؿاتْای زفهیلی زضّویي فطم زض گطٍُ هطتََِ زؼطیف هی قًَس -7

 اضزثاٌ حؿاتْا  -8

 

جْر ؾَْلر زض زضؾسطؾی تِ حؿاتْای زفهیلی زض هحیٍ اؾٌاز حؿاتساضی هی تایؿر حؿاتْای هؼیي تا گطٍُ زفهیلی یا 

 . ؾُح زفهیلی هطزثٍ قًَس4ظیط گطٍُ زفهیلی هط زثٍ قًَس وِ هی زَاًٌس زض 

 زفهیلی تا اًسراب آى 4 زا 1 زفهیلی تاقس زض هحیٍ ؾٌس حؿاتساضی ؾُح 4 زا 1یؼٌی ّط حؿاب هؼیٌی وِ زاضای اضزثاٌ تا ؾُح 

 .حؿاب هؼیي زض هحیٍ ؾٌس حؿاتساضی ٍ الگَّای حؿاتساضی فؼال ذَاّس قس
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جْر اضزثاٌ حؿاب هی تایؿر اتسسا حؿاب  هؼیي ضا اظ جسٍل زضذسی ؾور ضاؾر اًسراب ٍ زووِ ٍیطایف ضا اظ ًَاض اتعاض 

 اضزثاٌ ضا تا ظزى زیه زض ؾُح گطٍُ یا ظیطگطٍُ تطلطاض 4 زا زفهیلی 1ؾدؽ اظ جسٍل هَضز ًظط زض ؾَُح چْاضگاًِ زفهیلی .تفكاضیس

 .ًواییس

 :ًوًَِ ای اظ اضزثاٌ حؿاتْا

 .1اضزثاٌ تا گطٍُ اقرال یا ظیطگطٍُ زلرَاُ زض ؾُح زفهیلی : حؿاتْای زضیافسٌی  -1

زض قطوسْای زَظیغ ٍ خرف هی زَاى جْر وٌسطل ٍ ًوایف هاًسُ حؿاب تاظاضیاتاى، فطٍقٌسگاى ، ٍهاهَضیي ٍنَل ًیع زض ؾایط 

 . ًیع تا حؿاب هطتََِ اقرال ضا هطزثٍ ًوَز4 3ٍ 2ٍؾَُح 

 . 1اضزثاٌ تا گطٍُ اقرال یا ظیطگطٍُ زلرَاُ زض ؾُح زفهیلی : حؿاتْای خطزاذسٌی  -2

 زفهیلی تؿسِ تِ ًَع نٌؼر ٍواضتطز آى گطٍُ واال،اًثاض،واال،اقرال 4 زفهیلی زا 1هی زَاى زض ؾُح : زضآهس فطٍـ -3

 .ضا هطزثٍ ًوَز

 زفهیلی تؿسِ تِ ًَع نٌؼر ٍواضتطز آى گطٍُ واال،اًثاض،واال،اقرال 4 زفهیلی زا 1هی زَاى زض ؾُح : : هَجَزی واال  -4

 .ضا هطزثٍ ًوَز

 . العاها تایس نَضذ گیطز1اضزثاٌ تا گطٍُ زفهیلی حؿاتْای تاًىی زض گطٍُ زفهیلی : تاًه  ٍ اؾٌاز خطزاذسٌی -5

 . العاها تایس نَضذ گیطز1اضزثاٌ تا گطٍُ زفهیلی نٌسٍق زض گطٍُ زفهیلی : نٌسٍق ٍ اؾٌاز زضیافسٌی -6

 . العاها تایس نَضذ گیطز1اضزثاٌ تا گطٍُ زفهیلی زٌرَاُ زض گطٍُ زفهیلی : زٌرَاُ  -7

 .ؾایط حؿاتْای هؼیي هی تایؿر تؿسِ تِ ًَع واضتطز ٍ ًیاظّای ؾاظهاى َثمِ تٌسی ٍ زٌظین گطزز

 (ؾیؿسن فطٍـ ٍ تاظاضیاتی)زؼطیف الگَ جْر اؾٌاز فطٍـ 



                              

 05118900168 – 05118900161زلفي - 2 ٍاحس – 641 خالن – 45 ٍ 43 تیي – تلَاض هؼلن –هكْس : زفسط هطوعی 
www.zarvangroup.com 

 

 :هطاحل زؼطیف الگَ جْر اؾٌاز فطٍـ 

 .زؼییي اضزثاٌ حؿاب جْر حؿاتْای هَضز ًظط زض فطم اضزثاٌ حؿاتْا زض ؾیؿسن هالی ظضٍاى -1

ػلر )زرهیم حؿاتْای هَضز ًیاظ تِ ؾیؿسن فطٍـ اظ هٌَی ؾَُح زؾسطؾی زض ؾیؿسن فطٍـ فطم زؾسطؾی تِ حؿاب  -2

 (.ٍجَز زؾسطؾی تِ حؿاب ػسم اؾسفازُ اظ ؾایط حؿاتْای غثط هجاظ تِ ّط ؾیؿسن هی تاقس

 .زؼطیف الىَ نسٍض ؾٌس زضهٌَ اؾٌاز حؿاتساضی زض ؾیؿسن فطٍـ زض فطم الگَی نسٍض ؾٌس -3

 .زؼییي اضزثاٌ حؿاب جْر حؿاتْای هَضز ًظط زض فطم اضزثاٌ حؿاتْا زض ؾیؿسن هالی ظضٍاى -1

ّط الگَیی ًیاظهٌس زؼطیف اضزثاٌ حؿاب زض ؾیؿسن هالی هی تاقس ٍ ػلر ایي اهط ایٌؿر وِ اضزثاٌ حؿاب زَؾٍ هسیطیر 

ظیطا اگط الگَ ظیط ؾیؿسن تا اضزثاٌ حؿاب .هالی وٌسطل ٍ اظ نحر اَالػاذ اضؾالی تِ ؾیؿسن هالی اَویٌاى هؼمَلی تسؾر آیس

 .اًُثاق ًساقسِ تاقس زض ظهاى اضؾال ؾٌس ؾیؿسن تِ واضتط ّكساض الظم ضا زض ایي ذهَل ذَاّس زاز
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 جْر حؿاتْای 1تؼٌَاى هثال اگط الظم اؾر وِ فاوسَض فطٍـ تِ ثثر شیل زثسیل قَز تایس اتسسا زض اضزثاٌ حؿاب  زض زفهیلی 

 . زیه واال ترَضز1 تا اقرال ترَضز ٍجْر زضآهس فطٍـ ًیع زض زفهیلی 1زضیافسٌی زیه زفهیلی 

 

 هثلغ هاّیر 1زفهیلی  حؿاب هؼیي

 100 تسّىاض اقرال حؿاتْای زضیافسٌی

 100 تؿساًىاض واال فطٍـ هحهَالذ 

 

 . ضا زض اؾٌاز ًیع زاقسِ تاقین هی زَاًین زض اضزثاٌ حؿاتْا اضزثاٌ هَضز ًظط ضا تطلطاض ًوایین4 زا 2حال اگط ترَاّین زفهیلی  

تؼٌَاى هثال .اؾسفازُ اظ ؾایط ؾَُح زفهیلی ٍؾایط گطٍّْا تِ اؾسفازُ ؾاظهاى ٍتازَجِ تِ  ًیاظ اَالػازی هكسطی زؼطیف هی قَز

 زض فطٍـ هحهَالذ واال تاقس تِ اًساظُ زؼساز ؾُطّای فاوسَض زض ؾٌس حؿاتساضی جعئیاذ ایجاز ذَاّس قس ٍ اگط اًثاض 1اگط زفهیلی 

 ؾُط ایجاز ذَاّس قس ٍ اگط گطٍُ واال تاقس تِ زؼساز گطٍُ واالّای هَجَز زض فاوسَض فطٍـ زض ؾٌس حؿاتساضی آضزیىل ایجاز 1تاقس 

 .ذَاّس قس

 نازق اهیي هحثَب: ذطیساض:هثال 

 هثلغ فی زؼساز ظیطگطٍُ واال ًام واال

 000/800  000/80 10 هَؼ ّا هَؼ فطاؾَ

 000/000/6 000/200/1 5 ّاضز ّا ّاضز

 000/900 000/900 1 هَؼ ّا هَؼ تی ؾین

 000/600 000/600 1 لُؼاذ ویؽ

 000/100 000/50 2 لُؼاذ ؾین

 000/400/8  19 جوغ ول
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 واال 1ٍزض تؿساًىاض فطٍـ هحهَالذ ٍ زفهیلی .  اقرال  تاقس1اگط زض تسّىاضحؿاب هؼیي حؿاتْای زضیافسٌی ٍزفهیلی :1حالر 

 :تاقس ثثر ظیط ضا ذَاّین زاقر

 هاّیر هثلغ 1زفهیلی  ًام حؿاب

 تسّىاض 000/400/8 اهیي هحثَب حؿاتْای زضیافسٌی

 تؿساًىاض 000/800 هَؼ فطاؾَ فطٍـ هحهَالذ

 تؿساًىاض 000/000/6 ّاضز فطٍـ هحهَالذ

 تؿساًىاض 000/900 هَؼ تی ؾین فطٍـ هحهَالذ

 تؿساًىاض 000/600 ویؽ فطٍـ هحهَالذ

 تؿساًىاض 000/100 ؾین فطٍـ هحهَالذ

 

 گطٍُ 1ٍزض تؿساًىاض فطٍـ هحهَالذ ٍ زفهیلی .  اقرال  تاقس1اگط زض تسّىاضحؿاب هؼیي حؿاتْای زضیافسٌی ٍزفهیلی :2حالر 

 :واال تاقس ثثر ظیط ضا ذَاّین زاقر

 هاّیر هثلغ 1زفهیلی  ًام حؿاب

 تسّىاض 000/400/8 اهیي هحثَب حؿاتْای زضیافسٌی

 تؿساًىاض 000/700/1 هَؼ ّا فطٍـ هحهَالذ

 تؿساًىاض 000/700 لُؼاذ فطٍـ هحهَالذ

 تؿساًىاض 000/000/6 ّاضزّا فطٍـ هحهَالذ

 

 اًثاض 1ٍزض تؿساًىاض فطٍـ هحهَالذ ٍ زفهیلی .  اقرال  تاقس1اگط زض تسّىاضحؿاب هؼیي حؿاتْای زضیافسٌی ٍزفهیلی :3حالر 

 :تاقس ثثر ظیط ضا ذَاّین زاقر

 هاّیر هثلغ 1زفهیلی  ًام حؿاب

 تسّىاض 000/400/8 اهیي هحثَب حؿاتْای زضیافسٌی

 تؿساًىاض 000/400/8 1اًثاض فطٍـ هحهَالذ

 

 . ضا ًیع اظ گطٍّْای زلرَاُ لطاضزّیس4 زا 2حال هی زَاًیس تا زَجِ تِ ثثر حؿاتساضی زلرَاُ زفهیلی 
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 :گطٍّْایی وِ هی زَاًین جْر ؾیؿسن اًثاض زض اضزثاٌ حؿاتْا اًسراب ًوایین تِ قطح شیل هی تاقس

 گطٍُ اقرال -1

 گطٍُ واال -2

 واال -3

 گطٍُ هطاوع ّعیٌِ -4

 گطٍُ هطاوع خطٍغُ -5

 اًثاض -6

 هطوع فطٍـ -7

 هطوع زحَیل -8

 اًَاع فطٍـ -9

 .ؾایط گطٍّْای زفهیلی زؼطیف قسُ زض ؾیؿسن هالی تِ زلرَاُ قطور -10

 زرهیم حؿاتْای هَضز ًیاظ تِ ؾیؿسن فطٍـ اظ هٌَی ؾَُح زؾسطؾی -2

حؿاتْای هَضز ًیاظ زض ؾیؿسن فطٍـ ضا اظ ایي لؿور تِ ؾیؿسن فطٍـ زؾسطؾی زّیس زا زض لؿور الگَ ایي حؿاتْا لاتل ضٍیر 

اگط زض لؿور ؾاذر الگَ زض ظیط ؾیؿسن حؿاتی ضا هكاّسُ ًوی وٌیس تایس اظ زؾسطی  تِ حؿاب زؾسطؾی ؾیؿسن ). ٍ اؾسفازُ تاقس

 (.هصوَض ضا تِ حؿاب ایجاز ًواییس

جْر اذسهال حؿاتْای الظم تِ ؾیؿسن فطٍـ تؼس اظ ٍضٍز تِ فطم هصوَض تطٍی زووِ ٍیطایف ولیه ًواییس ؾدؽ حؿاب یا 

 .حؿاتْای زلرَاُ ضا اظ جسٍل ؾور ضاؾر تِ جسٍل ؾور چح هٌسمل ًواییس ؾدؽ زووِ شذیطُ ضا تعًیس
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 .زؼطیف الىَ نسٍض ؾٌس زضهٌَ اؾٌاز حؿاتساضی زض ؾیؿسن فطٍـ زض فطم الگَی نسٍض ؾٌس -3

تؼس اظ ایٌىِ اضزثاٌ الظم جْر حؿاب هصوَض زض ؾیؿسن هالی تطلطاض قس جْر زؼطیف الگَ ّط ؾیؿسن تایس زض هٌَ اؾٌاز 

 . حؿاتساضی تطٍی فطم زؼطیف الگَ ولیه ًوایین

جْر زؼطیف الگَ اتسساز ؾٌس فطٍـ یا تطگكر اظ فطٍـ ضا ا ظجسٍل زضذسی ؾور ضاؾر اًسراب ٍ ؾدؽ اظ جسٍل تاال ًَع ؾٌس 

تا .ؾدؽ زووِ ازیر ضا اظ ًَا اتعاض خاییي تعًیسٍ اظ لؿور اؾٌاز تسّىاض حؿاب هؼیي ضا اًسراب ًواییس .ضا اًسراب ًواییس 

  فؼال هی قَز5 زا 1اًسراب حؿاب هؼیي گطٍّْای زفهیلی وِ لثال زض لؿور اضزثاٌ حؿاب اضزثاٌ زازُ ایس زض زفهیلی 
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 ...تؼٌَاى هثال ًَع ؾٌس اضظی ٍ ًَع ؾٌس غیط اضظی یا .قوا هی زَاًیس جْر ّط ؾٌس فطٍـ چٌس ًَع زاقسِ تاقیس 

ّط ًَع ؾٌس هی زَاًس زاضای یه حؿاب تسّىاض ٍ یه حؿاب تؿساًىاض تاقس ٍ الگَّای هسفاٍزی ضا جْر ؾٌس فطٍـ تا زؼطیف 

 .چٌس ًَع ؾٌس زاقسِ تاقین

 

 

ؾدؽ زض لؿور خاضاهسط جْر اضؾال ٍ شذیطُ قطح اؾٌاز حؿاتساضی خاضاهسطّای الظم ضا اًسراب هی : زؼطیف خاضاهسط جْر قطح ؾٌس 

 .تِ خاییي هٌسمل هی ًوایین+ ٍ تا زووِ . ًوایین

 تؼٌَاى هثال اگط هی ذَاّیس قواضُ ؾٌس ٍ زاضید ؾٌس ًٍام هكسطی ضا زض قطح زاقسِ تاقین تطٍـ شیل ػول هی وٌین
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  نسٍض اؾٌاز حؿاتساضی فطٍـ– 10

 

 

 .تؼس اظ ایٌىِ الگَ زؼطیف قس اؾٌازی وِ وٌسطل قسُ تاقٌس لاتل اضؾال تِ ؾیؿسن فطٍـ هی تاقٌس
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 F 5آًْا ضا اظ جسٍل ؾور ضاؾر اًسراب هی ًوایین ؾدؽ زووِ ًوایف اؾٌاز یا .... جْر اضؾال اؾٌاز فطٍـ ،تطگكر فطٍـ ٍ

وِ تا .اگط اؾٌازی تاقٌس وِ تِ ؾیؿسن هالی اضؾال ًكسُ تاقٌس آهازُ اضؾال تِ ؾیؿسن هسیطیر هالی ظضٍاى ذَاٌّس تَز.ضا تعًیس 

 .ظزى زووِ اضؾال تا زَجِ تِ الگَفطم ؾٌس تاظ قسُ ٍ زض نَضذ ػسم ٍجَ اقىال  تِ ؾیؿسن هالی اضؾال ٍ زاییس ذَاٌّس قس

چٌاًچِ یىؿطی اظ اؾٌاز فطٍـ زض فطم الگَی نسٍض ؾٌس جْر اضؾال تِ هالی هَضز اؾسفازُ لطاض ًوی گیطًس هی : ًىسِ 

جْر اًجام ایي واض تِ .زَاًیس آًْا ضا اظ فطم زضذسی حصف ًواییس تؼٌَاى هثال خیف فاوسَضفطٍـ اظ ایي لثیل اؾٌاز اؾر

هٌَ زٌظیواذ زض ؾیؿسن فطٍـ هطاجؼِ ٍ فطم زٌظیواذ اؾٌاز فطٍـ ضا تاظ ًواییس زض ایي فطم هی زَاًیس ولیِ زٌظیواذ 

 .هطتٌَ تِ یه ؾٌس ضا لحاِ ًوا ییس ٍ جْر ػسم ًوایف ؾٌس زض الگَ زیه اؾسفازُ زض اؾٌاز هالی ضا تطزاضیس

 

 تطذی ًىاذ هْن زض ذهَل زؼطیف الگَ زض ؾیؿسن فطٍـ ٍ تاظاضیاتی ظضٍاى

 .اگط جْر الگَ خاضاهسطی جْر قطح ؾٌس زؼطیف ًكَز زض هحیٍ ؾٌس ذُا قطح ًواـ زازُ ذَاّس قس -1

جْر قطوسْای زَظیغ ٍ خرف تا زَجِ تِ ایٌىِ ًیاظهٌس هكاّسُ هاًسُ حؿاب تِ زفىیه تاظاضیاب،فطٍقٌسُ ،هاهَض ٍنَل   -2

 :ٍ هكسطی هَاضز شیل ضػایر فطهاییس
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یاظیطگطٍُ ) گطٍُ اقرال 1زض نَضذ ٍجَز تاظاضیاب زض اضزثاٌ حؿاتْا جْر هؼیي  حؿاتْای زضیافسٌی زض زفهیلی  -1

 .ضا زیه تعًیس (یا ظیطگطٍُ تاظاضیاب) گطٍُ اقرال 3ٍ زض زفهیلی  (هكسطی

یاظیطگطٍُ ) گطٍُ اقرال 1زض نَضذ ٍجَز فطٍقٌسُ زض اضزثاٌ حؿاتْا جْر هؼیي  حؿاتْای زضیافسٌی زض زفهیلی  -2

 .ضا زیه تعًیس (یا ظیطگطٍُ فطٍقٌسُ) گطٍُ اقرال 2ٍ زض زفهیلی  (هكسطی

 گطٍُ اقرال ضا 1زض نَضذ ػسم  ٍجَز تاظاضیاب ٍ فطٍقٌسُ زض اضزثاٌ حؿاتْا جْر هؼیي  حؿاتْای زضیافسٌی زض زفهیلی  -3

 .زیه تعًیس

 زؼطیف الگَ جْر اؾٌاز ؾیؿسن اًثاض -11

 

 :هطاحل زؼطیف الگَ جْر اؾٌاز اًثاض 

زض لؿور اضزثاٌ حؿاب ).زؼییي اضزثاٌ حؿاب جْر حؿاتْای هَضز ًظط زض فطم اضزثاٌ حؿاتْا زض ؾیؿسن هالی ظضٍاى -1

 (زَيیح زازُ قس
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ػلر ٍجَز )زرهیم حؿاتْای هَضز ًیاظ تِ ؾیؿسن اًثاض اظ هٌَی ؾَُح زؾسطؾی زض ؾیؿسن اًثاض فطم زؾسطؾی تِ حؿاب  -2

 (.زؾسطؾی تِ حؿاب ػسم اؾسفازُ اظ ؾایط حؿاتْای غثط هجاظ تِ ّط ؾیؿسن هی تاقس

 (زهَیط تاال).زؼطیف الىَ نسٍض ؾٌس زضهٌَ اؾٌاز حؿاتساضی زض ؾیؿسن اًثاض زض فطم الگَی نسٍض ؾٌس -3

ضا ا ظجسٍل زضذسی ؾور ضاؾر اًسراب ٍ ؾدؽ اظ جسٍل تاال ًَع ؾٌس ... جْر زؼطیف الگَ اتسساز ؾٌس ضؾی یا تطگكر اظضؾیس یا

تا .ؾدؽ زووِ ازیر ضا اظ ًَا اتعاض خاییي تعًیسٍ اظ لؿور اؾٌاز تسّىاض حؿاب هؼیي ضا اًسراب ًواییس .ضا اًسراب ًواییس 

 فؼال هی 5 زا 1اًسراب حؿاب هؼیي گطٍّْای زفهیلی وِ لثال زض لؿور اضزثاٌ حؿاب اضزثاٌ زازُ ایس زض زفهیلی 

 .زض حالر ػازی هی تایؿر گعیٌِ زضج اظ الگَی جاضی ضااًسراب ًواییس.ؾدؽ زض هَضز تؿساًىاض ّن تسیي ضٍـ ػول ًواییس.قَز

 

زض نَضزی وِ ترَاّیس حؿاب تسّىاض یا تؿساًىاضتط اؾاؼ ًَع واال تِ ؾیؿسن هالی اضؾال قَز اظ ایي : زضج الگَ اظ ًَع واال

تؼٌَاى هثال اگط ًَع واال زض جطیاى ؾاذر  تاقس ٍ ترَاّیس زض ؾٌس زَلیس هَجَزی واض زض جطیاى ضا تسّىاض .گعیٌِ اؾسفازُ ًواییس

الثسِ هی زَاى اظ ضٍقْای زیگطی هثل زؼطیف اًَاع اؾٌاز جْر ضؾیس یا حَالِ ٍؾایط اًَاع .ًواییس اظ ایي هسل اؾسفازُ ًواییس

 .اؾٌاز ّن جْر الگَ اؾسفازُ ًوَز

ٍجَز (هطوعههطف)تازَجِ تا ایٌىِ زض جعئییاذ اؾٌاز زَلیس ٍ ههطف اهىاى اًسراب حؿاب هؼیي : زضج الگَ اظ هطوع ههطف

زضٍالغ هی .زاضز لصا هی زَاى جْر اضؾال اؾٌاز اظ حؿاب حؿاب هؼیي هَجَز زضجعئیاذ ؾٌس زَ لیس ٍ ههطف اؾسفازُ ًوَز

 .زَاى تا زَجِ تِ جعئیاذ ؾٌس زَلیس ٍ ههطف حؿاب هؼیي ضا هكرم ٍ تِ ؾیؿسن هالی اضؾال ًوَز

تؼٌَاى هثال ًَع ؾٌس اضظی ٍ ًَع ؾٌس غیط اضظی یا ؾٌس . .قوا هی زَاًیس جْر ّط ؾٌس اًثاض چٌس ًَع ؾٌس جعئی زؼطیف ًواییس

 ...ذطیس واضوٌاى،ؾٌس حَالِ جایعُ ٍ

تاقس ٍ الگَّای هسفاٍزی ضا جْر ؾٌس (الگَ جسا)ّط ًَع ؾٌس هی زَاًس زاضای یه حؿاب تسّىاض ٍ یه حؿاب تؿساًىاض جساگاًِ 

 .اًثاض تا زؼطیف چٌس ًَع ؾٌس هی زَاًین زاقسِ تاقین
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 ؾدؽ زض لؿور خاضاهسط جْر اضؾال ٍ شذیطُ قطح اؾٌاز حؿاتساضی خاضاهسطّای الظم ضا اًسراب هی : زؼطیف خاضاهسط جْر قطح ؾٌس 

 .تِ خاییي هٌسمل هی ًوایین+ ٍ تا زووِ . ًوایین

تؼٌَاى هثال اگط هی ذَاّیس قواضُ ؾٌس ٍ زاضید ؾٌس ًٍام فطٍقٌسُ یا حَالِ گیطًسُ  ضا زض قطح زاقسِ تاقین تطٍـ شیل ػول هی 

 وٌین

 

چٌاًچِ یىؿطی اظ اؾٌاز اًثاض زض فطم الگَی نسٍض ؾٌس جْر اضؾال تِ هالی هَضز اؾسفازُ لطاض ًوی گیطًس هی زَاًیس : ًىسِ 

جْر اًجام ایي واض تِ هٌَ .آًْا ضا اظ فطم زضذسی حصف ًواییس تؼٌَاى هثال زضذَاؾر واال اظ ایي لثیل اؾٌاز اؾر

زٌظیواذ زض ؾیؿسن اًثاض هطاجؼِ ٍ فطم ًام اؾٌاز ضا تاظ ًواییس زض ایي فطم هی زَاًیس ولیِ زٌظیواذ هطتٌَ تِ یه ؾٌس 

 .ضا لحاِ ًوا ییس ٍ جْر ػسم ًوایف ؾٌس زض الگَ زیه اؾسغازُ زض اؾٌاز هالی ضا تطزاضیس
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  نسٍض اؾٌاز حؿاتساضی اًثاض–

 

 .تؼس اظ ایٌىِ الگَ زؼطیف قس اؾٌازی وِ وٌسطل ٍثثر ضیالی قسُ تاقٌس لاتل اضؾال تِ ؾیؿسن هسیطیر هالی هی تاقٌس

آًْا ضا اظ جسٍل ؾور ضاؾر اًسراب هی ًوایین ؾدؽ زووِ ًوایف اؾٌاز .... جْر اضؾال اؾٌاز اًثاض هثل ضؾیس،تطگكر ضؾیس  ٍ

اگط اؾٌازی تاقٌس وِ تِ ؾیؿسن هالی اضؾال ًكسُ تاقٌس ،آهازُ اضؾال تِ ؾیؿسن هسیطیر هالی ظضٍاى ذَاٌّس . ضا تعًیس F 5یا 

وِ تا ظزى زووِ اضؾال تا زَجِ تِ الگَ،فطم ؾٌس حؿاتساضی تاظ قسُ ٍ زض نَضذ ػسم ٍجَز اقىال  تِ ؾیؿسن هالی اضؾال ٍ .تَز

 وِ فطم ظیط تاظ هی قَز.زاییس ذَاٌّس قس
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 زؼطیف الگَ جْر اؾٌاز هسیطیر ٍجَُ ٍزضیافر ٍخطزاذر -12

 :هطاحل زؼطیف الگَ جْر اؾٌاز هسیطیر ٍجَُ 

زض لؿور اضزثاٌ حؿاب ).زؼییي اضزثاٌ حؿاب جْر حؿاتْای هَضز ًظط زض فطم اضزثاٌ حؿاتْا زض ؾیؿسن هالی ظضٍاى -1

 (زَيیح زازُ قس

زرهیم حؿاتْای هَضز ًیاظ تِ ؾیؿسن هسیطیر ٍجَُ اظ هٌَی ؾَُح زؾسطؾی زض ؾیؿسن اًثاض فطم زؾسطؾی تِ حؿاب  -2

 (.ػلر ٍجَز زؾسطؾی تِ حؿاب ػسم اؾسفازُ اظ ؾایط حؿاتْای غثط هجاظ تِ ّط ؾیؿسن هی تاقس)
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 لؿور زٌظین حؿاتْای ؾیؿسن ٍ زرهیم هؼیي تِ اؾٌاز  زض هٌَ 2زؼطیف زٌظیواذ الظم هطتٌَ تِ اؾٌاز ذعاًِ زاضی زض  -3

 . اَالػاذ خایِ

 زؼطیف اضزثاٌ حؿاب جْر حؿاتْای ًطم افعاض هسیطیر ٍجَُ -1

تا زَجِ تِ ایٌىِ حؿاتْای هؼیي زض ًطم افعاضهسیطیر ٍجَُ  هی تایؿر تا تاًه ، نٌسٍق، زٌرَاُ ٍ وال هٌاتغ ًمسیٌگی ؾاظهاى 

 :زض اضزثاٌ ّؿسٌس لصاهی تایؿر اضزثاٌ الظم زض ذهَل ایي هٌاتغ تا حؿاتْای هؼیي تِ قطح شیل ایجاز گطزز

 تا گطٍُ زفهیلی نٌسٍق ٍ گطٍُ زفهیلی حؿاتْای تاًىی ٍزض فطم اضزثاٌ حؿاتْا 1حؿاتْای اؾٌاز زضیافسٌی زض زفهیلی  -1

ًوًَِ فطم اضزثاٌ حؿاتْا زض ؾیؿسن -)( اجثاضی اؾر1 زفهیلی اذسیاضی ٍ زض ؾُح 5 زا 2اضزثاٌ زض ؾُح ).هطزثٍ قًَس

 (هالی زض شیل آهسُ اؾر

زض نَضزی وِ هی ذَاّیس اؾٌاز زضیافسٌی ضا تِ زفىیه اقرال زض ّط وسام اظ ؾَُح زفهیلی زض ؾیؿسن هالی زاقسِ تاقیس 

 اقرال ، اضزثاٌ حؿاب 1جْر نسٍض ؾٌس تا زفهیلی ). .حؿاب اؾٌاز زضیافسٌی ضا تا گطٍُ زفهیلی اقرال ًیع هطزثٍ ًواییس

 زفهیلی 1 گطٍُ زفهیلی اقرال ٍگطٍُ زفهیلی نٌسٍق ٍگطٍُ زفهیلی حؿاتْای تاًىی زض ؾُح 2هؼیي اؾٌاز زضیافسٌی تا 

 (اجثاضی اؾر

اضزثاٌ زض ؾُح ). تا گطٍُ زفهیلی نٌسٍق زض فطم اضزثاٌ حؿاتْا هی تایؿر هطزثٍ قًَس1حؿاب هؼیي نٌسٍق زض زفهیلی  -2

 (ًوًَِ فطم اضزثاٌ حؿاتْا زض ؾیؿسن هالی زض شیل آهسُ اؾر )( اجثاضی اؾر1 زفهیلی اذسیاضی ٍ زض ؾُح 5 زا 2

 2اضزثاٌ زض ؾُح ). تا گطٍُ زفهیلی زٌرَاُ زض فطم اضزثاٌ حؿاتْا هی تایؿر هطزثٍ قًَس1حؿاب هؼیي زٌرَاُ زض زفهیلی  -3

 (ًوًَِ فطم اضزثاٌ حؿاتْا زض ؾیؿسن هالی زض شیل آهسُ اؾر )( اجثاضی اؾر1 زفهیلی اذسیاضی ٍ زض ؾُح 5زا 

 تا گطٍُ زفهیلی حؿاتْای تاًىی زض فطم اضزثاٌ حؿاتْا هی تایؿر هطزثٍ 1حؿاتْای اؾٌاز خطزاذسٌی زض زفهیلی  -4

ًوًَِ فطم اضزثاٌ حؿاتْا زض ؾیؿسن هالی زض شیل  )( اجثاضی اؾر1 زفهیلی اذسیاضی ٍ زض ؾُح 5 زا 2اضزثاٌ زض ؾُح ).قًَس

 (آهسُ اؾر
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زض نَضزی وِ هی ذَاّیس اؾٌاز خطزاذسٌی ضا تِ زفىیه اقرال زض ّط وسام اظ ؾَُح زفهیلی زض ؾیؿسن هالی زاقسِ تاقیس 

 اقرال َثك ثثر حؿاتساضی 1جْر نسٍض ؾٌس تا زفهیلی ).حؿاب اؾٌاز خطزاذسٌی ضا تا گطٍُ زفهیلی اقرال ًیع هطزثٍ ًواییس

 زفهیلی اجثاضی 1 گطٍُ زفهیلی اقرال ٍگطٍُ زفهیلی حؿاتْای تاًىی زض ؾُح 2ظیط اضزثاٌ حؿاب هؼیي اؾٌاز خطزاذسٌی تا 

 (اؾر

ًوًَِ فطم اضزثاٌ حؿاتْا ). تا گطٍُ زفهیلی حؿاتْای تاًىی هی تایؿر هطزثٍ گطزز1حؿاب هؼیي ًمس ٍتاًه زض زفهیلی  -5

 (زض ؾیؿسن هالی زض شیل آهسُ اؾر

 

 زرهیم حؿاتْای هَضز ًیاظ تِ ؾیؿسن هسیطیر ٍجَُ -2
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جْر زرهیم حؿاتْای هؼیي الظم زض ًطم افعاضهسیطیر ٍجَُ تِ هٌَ ؾَُح زؾسطؾی ٍ ؾدؽ تِ فطم زؾسطؾی ؾیؿسن تِ 

حؿاب هطاجؼِ ًواییس ٍ حؿاتْای هؼیي الظم زض ًطم افعاض هسیطیر ٍجَُ ضا اظ جسٍل ؾور ضاؾر تِ جسٍل ؾور چح اًسمال 

 (َثك زهَیط).زّیس

 

زٌظیواذ هطتٌَ تِ اؾٌاز ذعاًِ زاضی زض زٌظین حؿاتْای ؾیؿسن ٍ زرهیم هؼیي تِ اؾٌاز  زض هٌَ اَالػاذ  -3

 . خایِ

 هٌثغ انلی تاًه ٍ نٌسٍق ٍ زٌرَاُ زاضای ػولىطز ٍ گطزـ هالی هی تاقس لصا 3تازجَُ تِ ایٌىِ ًطم افعاض هسیطیر ٍجَُ تا 

قاهل حؿاتْای هؼیي تاًه،نٌسٍق ، اؾٌاز زضیافسٌی ، اؾٌاز خطزاذسٌی ،زٌرَاُ ،اؾٌاز زًویٌی  ) هٌثغ 3حؿاتْای زضگیط تا ایي 

ًطم افعاض هی زَاًس فمٍ یىثاض زض ًطم افعاض هسیطیر ٍجَُ زٌظین قَز زا زض  (... ، اؾٌاز ٍاذَاؾر قسُ ، اؾٌاز ٍاگصاض قسُ ٍ 

 .اؾٌاز زضیافر ٍ خطزاذر ٍٍاگصاضی زیگط ًیاظی تِ اًسراب حؿاب ًثاقس

 .جْر اًجام ایي هْن تِ هٌَ اَالػاذ خایِ هطاجؼِ وطزُ ٍ ضٍی فطم زٌظین حؿاتْای ؾیؿسن ولیه ًواییس
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 :وِ تِ زَيیح ّط وسام خطزاذسِ هی قَز.   فطم جساگاًِ تِ زفىیه نٌسٍق ٍ زٌرَاُ ٍ تاًه هی تاقس3ایي فطم زاضای 

 (قنٌسٍ)زٌظین حؿاتْای ؾیؿسن 

ٍظیفِ نٌسٍق زض ًطم افعاض هسیطیر ٍجَُ زضیافر ٍ خطزاذر ًمس ٍزضیافر چه ٍ اؾٌاز ، ٍاگصاضی چه تِ اقرال ،ٍاگصاضی چه 

هی تاقس لصا جْر ّط یه اظ ٍظایف هصوَض تایس حؿاب  (ٍاذَاؾر قسُ)تِ تاًه ٍ زضیافر اؾٌاز تطگكسی اظ تاًه ٍاقرال 

 .هطتََِ زض ایي فطم زؼییي قَز

لثال اضزثاٌ هی تایؿر حسوا زضفطم ). نٌسٍق هطتََِ وِ ّویكِ ًام نٌسٍق هی تاقس1هؼیي نٌسٍق ٍ زفهیلی :ًمس نٌسٍق 

 (اضزثاٌ حؿاب زازُ قَز

 . نٌسٍق هطتََِ وِ ّویكِ ًام نٌسٍق هی تاقس1هؼیي اؾٌاز زضیافسٌی یا چىْای زضیافسٌی ٍ زفهیلی :چه زاضای ؾطضؾیس

 . نٌسٍق هطت1ََِهؼیي حؿاب اًسظاهی ٍ زفهیلی : چه زًویٌی 
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 .ًیع تِ ّویي زطزیة اؾر... الثالی ًحَُ ّا هثل چه زجاضی،چه غیط زجاضی ،چه ضٍظ ٍ

 : ػلر اؾر2چٌاًچِ حؿاتْای هؼیي زض لؿور اًسراب حؿاب هؼیي هكاّسُ ًوی قًَس ًاقی اظ : ًىسِ

 زض فطم اضزثاٌ حؿاب هسیطیر هالی تطلطاضًكسُ 1اضزثاٌ الظم تیي حؿاب هؼیي نٌسٍق ٍ وطٍُ زفهیلی نٌسٍق زض زفهیلی  -1

 .اؾر

 .زؾسطؾی ؾیؿسن تِ حؿاتْای هؼیي زض هٌَ ؾَُح زؾسطؾی فطم زؾسطؾی تِ حؿاب زازُ ًكسُ اؾر -2

 (زٌرَاُ ) زٌظین حؿاتْای ؾیؿسن 

 

زرَاُ جْر ثثر اَالػاذ خطزاذسی ٍ ذطیسّای زٌرَاُ گطزاى واضتطز زاز وِ جْر زؼطیف الگَ هی تایؿر تؼس اظ ایٌىِ حؿاب 

 هطزثٍ قس زض ایي فطم 1هؼیي زٌرَاُ زض فطم اضزثاٌ حؿاتْازض ؾیؿسن هسیطیر هالی ظضٍاى تا گطٍُ زفهیلی زٌرَاُ زض زفهیلی 

 .زٌظیواذ الظم اًجام قَز
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جْر اًجام ایي واض اظ جسٍل زضذسی ؾور ضاؾر فطم ًام زٌرَاُ ضا اًسراب ًواییس ؾدؽ تطٍی زووِ ازیر اظ زَاض اتعاض خاییي 

 زض 5 زا 2جْر زفهیلی . ًام زٌرَاُ هَضز ًظط ضا اًسراب ًواییس1ولیه ًواییس ٍحؿاب هؼیي ضا اًسراب ؾدؽ زض زفهیلی 

 .نَضذ ٍجَز اضزثاٌ حؿاب هَاضز ضا تِ زلرَاُ اًسراب فطهاییس ؾدؽ زووِ شذیطُ ضا تعًیس

 : ػلر اؾر2چٌاًچِ حؿاتْای هؼیي زض لؿور اًسراب حؿاب هؼیي هكاّسُ ًوی قًَس ًاقی اظ : ًىسِ

 زض فطم اضزثاٌ حؿاب هسیطیر هالی تطلطاضًكسُ 1اضزثاٌ الظم تیي حؿاب هؼیي زٌرَاُ ٍ وطٍُ زفهیلی زٌرَاُ زض زفهیلی  -3

 .اؾر

 .زؾسطؾی ؾیؿسن تِ حؿاتْای هؼیي زض هٌَ ؾَُح زؾسطؾی فطم زؾسطؾی تِ حؿاب زازُ ًكسُ اؾر -4

  (تاًه)زٌظین حؿاتْای ؾیؿسن 

 

ٍظیفِ هٌَ تاًه  زض ًطم افعاض هسیطیر ٍجَُ زضیافر ٍ خطزاذر ًمس ٍزضیافر چه ٍ اؾٌاز ، ٍنَل اؾٌاز زضیافسٌی ،خاؼ وطزى 

اؾٌاز خطزاذسٌی تاًه ٍ نسٍض اؾٌاز خطزاذسٌی ٍ زًویٌی هی تاقس لصا جْر ّط یه اظ ٍظایف هصوَض تایس حؿاب هطتََِ زض ایي 

 .زا نسٍض ؾٌس حؿاتساضی تِ زضؾسی اًجام قَز.فطم زؼییي قَز
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 .جْر زؼطیف الگَی نسٍض ؾٌس تاًه هی تایؿر اتسسا زض فطم اضزثاٌ حؿاتْا اضزثاٌ حؿاتْای هؼیي تِ قىل شیل تطلطاض قَز

زض فطم اضزثاٌ  (1ّطزٍ زفهیلی )اضزثاٌ اؾٌاز زض یافسٌی ٍ اؾٌاز خطزاذسٌی تا گطٍُ زفهیلی اقرال ٍ گطٍُ زفهیلی حؿاتْای تاًىی

 .حؿاتْا زض ًطم افعاض هسیطیر هالی ظضٍاى تطلطاض قَز

خؽ اظ اًسراب حؿاب تاًىی هصوَض زض جسٍل زضذسی ؾور ضاؾر فطم زووِ ازیر ضاتعًیس ٍ جْر ًمس تاًه تطٍی زووِ ًمس 

 . ضا ًام تاًه اًسراب فطهاییس1تاًه لطاض گیطیس ؾدؽ حؿاب هؼیي ضا تاًه ٍ زفهیلی 

 : ػلر اؾر2چٌاًچِ حؿاتْای هؼیي زض لؿور اًسراب حؿاب هؼیي هكاّسُ ًوی قًَس ًاقی اظ : ًىسِ

 زض فطم اضزثاٌ حؿاب هسیطیر هالی 1اضزثاٌ الظم تیي حؿاب هؼیي تاًه  ٍ وطٍُ زفهیلی حؿاتْای تاًىی زض زفهیلی  -5

 .تطلطاضًكسُ اؾر

 .زؾسطؾی ؾیؿسن تِ حؿاتْای هؼیي زض هٌَ ؾَُح زؾسطؾی فطم زؾسطؾی تِ حؿاب زازُ ًكسُ اؾر -6

هؼیي تاًه ٍ گطٍُ حؿاتْای :گعیٌِ ًمس تاًه .گعیٌِ ًمس هطتٌَ تِ زؼطیف زضیافر ٍ خطزاذر ٍٍنَل ًمس زض تاًه هی تاقس

 . هطتََِ وِ ّویكِ ًام تاًه هصوَض هی تاقسضا اًسراب ًواییس1تاًىی زض زفهیلی 

وِ هی .گعیٌِ اؾٌاز ٍ زضیافر هطتٌَ تِ زؼطیف ّطگًَِ اؾٌاز زضیافسٌی زض تاًه هثل اؾٌاز ٍ چىْای زض جطیاى ٍنَل هی تاقس

 .زَاًس زاضای ًحَُ ّای هرسلف هثال چه زجاضی ٍ غیط زجاضی ٍ یا ؾفسِ ٍ چه تاقس وِ زضفطم ًحَُ لثال زؼطیف قسُ اؾر تاقس

هط تٌَ تِ ظهاًی اؾر وِ زَؾٍ تاًه چه زضیافر هی قَز یؼٌی اؾٌاز ٍ چىْای ٍاگصاض قسُ تِ تاًه :گعیٌِ اؾٌاز ٍ زضیافر 

 تاًه هطتََِ هطتََِ وِ ّویكِ ًام تاًه هصوَض اؾر ضا اًسراب 1وِ تایس هؼیي چىْای زض جطیاى ٍنَل  ٍ زفهیلی 

 .فطهاییس

وِ هؼیي اؾٌاز یا چىْای (چه ذَزهاى)هطتٌَ تِ نسٍض اؾٌاز خطزاذسٌی اظ زؾسِ چه تاًه هصوَض اؾر :گعیٌِ اؾٌاز ٍ خطزاذر 

ٍ هی زَاًس زاضای ًحَُ ّای هرسلف . تاًه ، هطتََِ وِ ّویكِ ًام تاًه هصوَض اؾر ضا اًسراب فطهاییس1خطزاذسٌی ٍ زفهیلی 

 .هثال خه زجاضی ٍ غیط زجاضی ٍ یا ؾفسِ ٍ چه تاقس وِ زضفطم ًحَُ لثال زؼطیف قسُ اؾر تاقس
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چٌاًچِ زض ًحَُ گعیٌِ چه ضٍظ ضا اًسراب ًواییس تسیي هؼٌی اؾر وِ خؽ اظ نسٍض چه ٍنَلی تهَضذ ازَهازیه زض  : ًىسِ

خؽ زض ایي حالر هؼیي ضا تطٍی هؼیي ًمس تاًه لطاض زّیس وِ حؿاب .تاًه نازض قَز یؼٌی ًیاظی تِ ٍنَل زؾسی ًثاقس

 .تؿساًىاض زض ثثر حؿاتساضی حؿاب تاًه لطاض گیطز

ٍ تایؿسی آًْا ضا اًسراب ٍ زؼطیف .ًیع تِ ّویي زطزیة اؾر... الثالی ًحَُ ّا هثل چه زجاضی،چه غیط زجاضی ،چه ضٍظ ٍ

 .ًواییس

 زرهیم هؼیي تِ اؾٌاز

تا زَجِ تِ ایٌىِ زض لؿور زٌظین حؿاتْای ؾیؿسن زض ًطم افعاض ذعاًِ زاضی حؿاتْای هطتٌَ تِ تطزاقر چه ٍ نسٍض چه ٍ زضیافر 

نٌسٍق ٍٍاگصاضی ٍ زٌرَاُ زؼطیف قس لصا حؿاب َطف هماتل ؾٌس زض ّط ؾٌس زَؾٍ واضتط اًسراب ذَاّس قسلصا جْر اًسراب 

ػلر ػسم زرهیم ّوِ حؿاتْا تهَضذ خیف فطو  .حؿاتْای هؼیي زض ّط ؾٌس تایس حؿاتْای هؼیي ضا تِ ّط ؾٌس زرهیم زّیس

ّوِ اؾٌاز ایي اؾر وِ اظ نسٍض ؾٌس اقسثاُ زَؾٍ واضتطاى زض اؾٌاز ذعاًِ زاضی جلَگیطی قَز
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ؾدؽ زووِ  (تؼٌَاى هثال زض یافر نٌسٍق)جْر زرهیم حؿاب اتسسا اظ جسٍل زضذسی زض فطم ؾٌس هصوَض ضا اًسراب ًواییس 

ٍیطایف ضا اظ ًَاض اتعاض تعًیس ٍ اظ جسٍل تاالی فطم زضیافر اظ اقرال ضا اًسراب ًواتثس ؾدؽ حؿاتْای هؼیي زلرَاُ ٍ هَضز ًیاظ زض 

 (...تؼٌَاى هثال حؿاتْای زضیافسٌی ٍ) تِ جسٍل ؾور چح اًسمال زّیس<زضیافر ًمس ضا اظ جسٍل خاییي تا 

اگط زض جسٍل خاییي فطم حؿاتْای هؼیي ضا هكاّسُ ًوی وٌیس زض زرهیم حؿاب تِ ؾیؿسن زض هٌَ زؾسطؾی ؾیؿسن تِ  : ًىسِ

 .حؿاب حؿاتْای هؼیي ضا تِ ؾیؿسن اذسهال زّیس

 .زض ذهَل زوام اؾٌاز تِ ّویي قىل زرهیم ضا اًجام زّیس

. جْر اؾٌاز تا هاّیر اًسمال ٍجِ ًیاظی تِ زؼییي حؿاتْای هؼیي ًوی تاقس:ًىسِ 

خؽ اظ اذسهال حؿاب قوا هی زَاًیس زض زوام فطهْای ذعاًِ زاضی حؿاتْای هؼیي وِ تِ ًَع ؾٌس زرهیم زازُ ایس ضا زض هحیٍ 

 (َثك زهَیط).ؾٌس هصوَض هكاّسُ ًواییس

 هَضز حؿاب اذسهال زازُ قسُ اؾر وِ زض فطم 4 زضیافر اظ اقرال <<ّواًَُضیىِ هالحًِ هی قَز جْر زض یافر نٌسٍق 

. ًوایف زازُ هی قَز
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 الگَی نسٍض ؾٌس

جْر .الگَی نسٍض ؾٌس زض ذعاًِ زاضی ٍظیفِ زضج قطح ؾٌس ضا زاضز ظیطا زض لؿور ّای لثلی الگَ ثثر ؾٌس زؼطیف قسُ اؾر 

زؼطیف قطح اتسسا ًَع ؾٌس ضا اظ جسٍل زضذسی ؾور چح اًسراب ًواییس ؾدؽ زووِ ٍیطایف ضا زض خاییي فطم تعًیس ٍ خاضاهسطّای 

تِ خاییي هٌسمل ًواییس + الظم زض قطح ّط ًَع ؾٌس ضااظ لؿور خاضاهسط اًسراب ًوَزُ ٍ تا زووِ 

 

 ......َی فیف قواضُ ...... َی ؾٌس ...... هَضخ .... تؼٌَاى هثال تطزاقر اظ حؿاب 

 تا آضظٍی هَفمیر-خایاى
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جْر وؿة اَالع اظ آذطیي آج زیر هحهَالذ ظضٍاى ٍ 

 اهىاًاذ جسیس ٍ ضاٌّوای آًْا تِ ٍب ؾایر قطور تِ آزضؼ 

www.zarvangroup هطاجؼِ ٍ تا ػًَیر زض ٍب ؾایر اظ 

 .هعایای آى تْطهٌس گطزیس

 .لُفا خیكٌْازاذ ٍ اًسمازاذ ذَض ضا تا ها زض هیاى تگصاضیس

 . هی تاقس30002223000ؾاهاًِ خیام وَزاُ ظضٍاى 

http://www.zarvangroup/

