
\ 

 

 

 اؾشبًساضي سْطاى 
 قْطزاضي ٞيطٍظ٦َُ

 

 

 قْطزاضي سٗطِٞ َٖاضو هحلي 

 

  ٞيطٍظ٦َُ
 

 

 1400ؾبل

 
 

                                      
 



1 

          

 

  ثٌب زضحس سطا٦ن زض زٍ ثرف هؿ٧ًَي ٍٚيطهؿ٧ًَي ط ظیَٖاضو ٞهل اٍل:
 5.....................................هشط هطثٕ( 600حسي سب نسٍض دطٍاًِ ّبي ؾبذشوبًي)ذبًِ ّبي هؿ٧ًَي س٥ ٍا َٖاضو 

  5....................................................هشط هطثٕ )ثيف اظ ی٥ ٍاحس( 600َٖاضو ؾبذشوبًي هؼشوٕ ّبي هؿ٧ًَي سب 

  5.......................................هشط هطثٕ 600َٖاضو ؾبذشوبًي هؼشوٕ ّبي هؿ٧ًَي ذبًِ ّبي س٥ ٍاحسي ثيف اظ  

 6.................ی٥ هشط هطثٕ اظ ی٥ ٍاحس )سؼبضي ،ازاضي ٍ نٌٗشي( ثب اضسٟبٔ ٍ زٌِّ هؼبظ ظیط ثٌبي احساص اٖيبًي 

 7...............ی٥ هشط هطثٕ اظ چٌس  ٍاحس )سؼبضي ،ازاضي ٍ نٌٗشي( ثب اضسٟبٔ ٍ زٌِّ هؼبظ ظیط ثٌبي احساص اٖيبًي 

 7............بیط ثب يَاثٍ هؼبظ اٖالم قسُهٛی٥ هشط هطثٕ اظ ٍاحس )سؼبضي ازاضي( ثب اضسٟبٔ ٍ زٌِّ  احساص اٖيبًي ظیط ثٌبي 

  14...........................................................................................................ٍَٖاضو دلَٖاضو ثبل٧ي ٍ ديف آهسگي 

 15......................................................................................... َٖاضو ثط اضظـ اٞعٍزُ حبنل اظ سٛييط ٦بضیطي...... :ٍمٞهل ز

 16...................................................................................................................َٖاضو ؾبذشوبى ّبي ؾبذشِ قسُ :ٞهل ؾَم

 18.............................................................................................. ٍ انالح دطٍاًِ ّبي ؾبذشوبًي  َٖاضو سوسیس: ٞهل چْبضم

 20...................................................................................................َٖاضو سؼسیس ثٌبي ؾبذشوبى ّبي ٞطؾَزُ:  ٞهل دٌؼن

 21.............................................یب سَؾِٗ هٗبثط قْطيبقي اظ اػطاي َطحْبي سٗطیى ً اضظـ اٞعٍزَُٖاضو  :  ٞهل قكن

 22.................................................................................................................................ثط هبظاز سطا٦ن ....َٖاضو :  ٞهل ّٟشن

 23...................................حبنل اظ س٧ٟي٥ اٖيبًي ٍ ٖطنِ  هؿ٧ًَي ،ازاضي ٍؾبیط  اضظـ اٞعٍزُثط َٖاضو::  ٞهل ّكشن

 25.................................................................................................. اص ٍ سَؾِٗ دبض٦يٌگ..................احسَٖاضو :  ٞهل ًْن

 26........................................................هظوط ٍٚيط هظوط )زضنَضر ٍػَز قطایٍ العام آٍض(َٖاضو ٢ُٕ اقؼبض:  ٞهل زّن

 28........................................................................................................................ثْبي ذسهبر نسٍض اؾشٗالم :  ٞهل یبظزّن

 29.....................................................زضآهس حبنل اظ ٞطٍـ ٍػوٕ آٍضي ظثبلِ)دؿوبًس(..............................:  ٞهل زٍاظزّن

 30................................ثْبي ذسهبر اظ ثب٧ًْب،نٌس٠ٍ ّب،٢طو الحؿٌِ ٍ ؾبیط هَؾؿبر هبلي ٍ اٖشجبضي:  ٞهل ؾيعزّن

 31...................................................................................................َٖاضو ؾبذز ّشل ٍ سبؾيؿبر ػبًجي:  نزّٞهل چْبض

 31..............................................................................................................سؿْيالر ٞٗبليز ّبي گطزقگطي:  ٞهل دبًعزّن

 33.................................................................................................................٢بًَى ًَؾبظي ٍٖوطاى قْطي :  ٞهل قبًعزّن

 34.................................................................................َٖاضو سأهيي ّعًيِ ّبي ٖوَهي ٍ قْطي................. : ٞهل ّٟسّن

 34................................................................................سأؾيؿبر قْطي جطًٞبي اقٛبل قسُ سَؾٍَٖاضي      :    ٞهل ّؼسّن

 34...........................ثْبي ذسهبر ح١ آؾٟبلز ٍل٧ِ گيطي ٍسطهين حٟبضي....................................................:  ٞهل ًَظزّن

 35..............................................................................................................................آیيي ًبهِ س٣ؿيٍ َٖاضو:  ٞهل ثيؿشن

 36...................................................................ًيثْبي ذسهبر ًبقي اظ اًهطاٜ اظ زضیبٞز دطٍاًِ ؾبذشوب:  ثيؿز ی٧نٞهل 

 36................................................................................اظ هَزیبىٍهجلٙ َٖاضيبر   ًحَُ زضیبٞز ٞيكْب: ٞهل ثيؿز ٍ زٍم  

 37هٗجط قْطي............................................................................................ ثْبي ذسهبر ثْطُ ثطزاضي اظ : ٞهل ثيؿز ٍؾَم

 صهاى ایلکا                                         جعفش پشج                                        

 ش                                    هْش ٍاهضاء استاًذاس سئيس ضَساي اسالهي ضْ                       ضْشداس فيشٍصكَُ                                    
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 37.............................................. ثطاي اهال٤ ٞب٢س هؿشحسطبر زیَاض٦كيحهبض ٦كي ٍَٖاضو :  چْبضم ٍ ثيؿزٞهل 

 38................................................................................................................ُجَٖبسي  َٖاضو ز٦ِ ه:  ٞهل ثيؿز ٍ دٌؼن

 38..........................................................................................ذسهبر ایوٌي ٍآسف ًكبًي اضائِ  ثْبي:  ٞهل ثيؿز ٍ قكن

 38..............................................................................................ًحَُ نسٍضدطٍاًِ ؾبذشوبًي الوظٌي  :  ٞهل ثيؿز ٍ ّٟشن

 39.............................................ثْبي اضائِ ذسهبر حّٟ ٍ ایؼبز ًٞبي ؾجع......................................:  ٞهل ثيؿز ٍ ّكشن

    39................................................ثْبي ذسهبر حبنل اظ ؾيوب ٍهٌٓط قْطي یب َٖاضو هحيٍ قْطي: ٞهل ثيؿز ٍ ًْن  

  40........................................................................................................ذسهبر اًجبضّب ٍ ؾطزذبًِ ّب........ثْبي :  ٞهل ؾي ام

   40........................................................................................ثْبي اضائِ ذسهبر ثِ اسجبٔ ٍهْبػطیي ذبضػي:  ٞهل ؾي ٍی٧ن

 41..................................................................................................................................اهشيبظذٌَُ سب٦ؿي:  ٞهل ؾي ٍزٍم

 45.................................................................................................ا٢ساهبسي ٦ِ ًيبظثِ ٦ؿت هؼَظًساضًس:  ٞهل ؾي ٍؾَم

 47..............................................................................................................................هٗبٞيز ٍسكَی٣بر:  ٞهل ؾي ٍچْبضم

 48...............................................................................................................................َٖاضو ٦ؿت ٍديكِ:  ٞهل ؾي ٍدٌؼن

 48.....................................................................................................................................ٞطٍـ گل ٍگيبُ:  ٞهل ؾي ٍقكن

  48......................................................................................................................ح١ ثبظزیس ٍ ٦بضقٌبؾي:  نٞهل ؾي ٍّٟش

   48......................................................................................................ذسهبر ٚؿبلربًِ ٍگَضؾشبىثْبي :  ٞهل ؾي ٍّكشن

       48...............................................................................................................................ؾْن آهَظـ ٍدطٍضـ:  ٞهل ؾي ًٍْن

 49................................................................................................................................آهبزُ ؾبظي ثْبي ذسهبر:  ٞهل چْلن

 49 .........................................................................................................َٖاضو ؾبذز اؾشرطّبذهَني:  ٞهل چْل ٍی٧ن

       49 ...............................................................................َٖاضو حول ٍسرليِ ٚيطهؼبظًربلِ زضؾُح قْط:  ٞهل چْل ٍزٍم

      50...................................................................................................................................ثطدبیي ًوبیكگبُ : ٞهل چْل ٍؾَم 

  51............................................................................................................َٖاضو ًربلِ ّبي ؾبذشوبًي:  ٞهل چْل ٍچْبضم

 51................................................................................................................................َٖاضو ح١ الظجز:  ٞهل چْل ٍدٌؼن

 51.....................................................................................................................................َٖاضو دبض٦جبى : ٞهل چْل ٍقكن

 51...................................................................................................................َٖاضو ػبیگبّْبي ؾَذز:  ٞهل چْل ٍّٟشن

 51...........................................................................................................ثْبي اضائِ ذسهبر ٦كشبضگبُ ّب:  ٞهل چْل ٍّكشن

 51...............................................................................................................َٖاضو حوبم ٖوَهي قْطزاضي.ٞهل چْل ًٍْن : 

 51............................................................................. ...........................................ر هٌْسؾي........ثْبي ذسهب:  دٌؼبّن ٞهل 

                                    52............................................................................................َٖاضو ثْطُ ثطزاضي زض ٦بضثطي ٚيط هطسجٍ دٌؼبُ ٍ ی٧ن: ٞهل

 

 

 صهاى ایلکا                                         جعفش پشج                                        

 ش                                    هْش ٍاهضاء استاًذاس سالهي ضْسئيس ضَساي ا                   ضْشداس فيشٍصكَُ                                        
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  :ٍ ٍاغُ ّب سٗبضیٝ

 سبذش٧ب٨ زض ٦٭خ٭ز ث٫بٰبي ٣ٚيٯ ٦د٧٭و اظ يجبضسسز :ثٌب ٦ل ًبذبلم ؾُح

 . ظ٦ي٩ ٦سبحز ١ٚ ثٯ سبذش٧ب٨ ظيطث٫بي سكح ٪سجز اظ اسز يجبضر: ؾبذشوبًي سطا٦ن

 . ٫٦كٗٯ آ٨ زض ظ٦ي٩ ١ٚ ٦سبحز ثط سٗسي٥ ٫٦كٗٯ يٙ خ٧ًيز ازسًس :هؿ٧ًَي ًبذبلم سطا٦ن

 . ٫٦كٗٯ آ٨ زض ٦سٛ٭٪ي اضاؾي ٦سبحز ثط سٗسي٥ ٫٦كٗٯ يٙ خ٧ًيز سًساز :ًي هؿ٧َ ذبلم سطا٦ن

 ٬ ظيبز ٦ش٭سف، ٥ٚ، سطا٥ٚ ضب١٦ ٬ ضسٮ سبذشٯ ذب٪٭اضٰب يب ٬ اْطاز سٛ٭٪ز ثطاي ٚٯ سبذش٧ب٪ٱبيي ٣ٚيٯ اظ يجبضسسز :هؿ٧ًَي ٍاحس

 .ثبض٫س ٦ي الظ٤ سط٬يسٱبي ٬ اقبٔ،آضذعذب٪ٯ زاضاي ٬احسٰب اي٩ اسز ثسيٱي ض٭ز ٦ي ظيبز يبضثس

 ٬ ديطٯ ٬ ٚست ٫٦ه٭ض ثٯ ضٱطزاضي ٖب٪٭٨ 55 ٦بزٮ24 ث٫س شي١ سجػطٮ ثطاثط ٚٯ ٰبيي سبذش٧ب٨ ٣ٚيٯ اظ يجبضسسز: سؼبضي ٍاحس

 ذبظ ٖ٭ا٪ي٩ يب ٬ سدبضر ٖب٪٭٨ سبثى ٬احسٰبي يب ٬ غ٫ٓي ٤٪هب ٖب٪٭٨ د٭ضص سحز غ٫ٓي ٬احسٰبي آ٪ٱب زض يب ٬ ٞطزيسٮ احساص سدبضر

 .ثبض٫س زاضشٯ ًْب٢يز

 .ٞطزز ٦ي٦حبسجٯ  سدبضي غ٭ضر ثٯ زض اي٩ سًطْٯ  ايشجبضي ٬ ٦ب٢ي ٦ؤسسبر ٬ ثب٪ٛٱب سبذش٧ب٨ي٭اضؾبر ٦طث٭ـ ثٯ : سجهطُ

 زاضاي ٬ ض٭٪س ٦ي يب ٬ ضسٮ احساص ًشيغ٫ ٰبي ايدبزٚبضٞبٮ ٬ غ٫ًشي اسشٓبزٮ ٫٦ه٭ض ثٯ ٚٯ ٰبيي سبذش٧ب٨ ٣ٚيٯ: نٌٗشي ٍاحس

 .ثبض٫س ٦ي ٦ًبز٨ ٬ غ٫بيى خٱبزٚطب٬ضظي، ٬ظاضر ٦ب٪٫س ٦طاخًي اظ ٢ي اغ٭ ٦٭اْٗز

 سبيط اسز ثسيٱي ا٪شهب٦ي، ٬ ٪هب٦ي ٦طاٚع ٬ اسال٦ي ا٪ٗالة ٪ٱبزٰبي ٬ ز٢٬شي سبظ٦ب٪ٱبي ٬ ازاضر ٰبي سبذش٧ب٨ ٣ٚيٯ: ازاضي ٍاحس

 .ض٭٪س ٦ي ازاضي ٬احس سًطيّ ٦ط٧٭٠ ثبض٫س ذبضج غ٫ًشي ، سدبضي ،٦سٛ٭٪ي سًبضيّ اظ ٚٯ سبذش٧ب٪ٱبيي

 ٦ط٧٭٠ ٬ ضسٮ ازاضٮ ثبظضٞب٪ي اغ٭٠ ثب اي٫ٛٯ ثٯ ٦طط٬ـ اسال٦ي ا٪ٗالة ٪ٱبزٰبي ٬ ز٢٬ز ثٯ ٬اثسشٯ ٬ ز٢٬شي ٦٭سسبر سجهطُ:

 ْ٭ٔ ضط٬ـ اظ يٛي ضش٩زا غ٭ضر زض اسز ثسيٱي . ٞطز٪س ٦ي ٦حس٭ة سدبضي ، ي٭اضؼ دطزاذز ٪هط اظ ثبض٫س ٦ب٢يبر دطزاذز 

 .ضس ذ٭اٰس ٦حبسجٯ ازاضي ثػ٭ضر ي٭اضؼ

  قطح ؾبثكٯ ٬ ث٭زٮ ظيطظ٦ي٩ يب m آ٨ زض ٚٯ ثبضس دي٣٭ر ٬ قجٗٯ ز٬ اظ ثيص ٚٯ ٞطزز ٦ي اقالٔ سبذش٧ب٪ي ثٯ: هؿ٧ًَي هؼشوٕ

 

 

 

 

 صهاى ایلکا                                         جعفش پشج                                            

 ش                                    هْش ٍاهضاء استاًذاسسئيس ضَساي اسالهي ضْ                   ضْشداس فيشٍصكَُ                                        
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 .ثبضس ٦ي سب٫ٚي٩ ثي٩ طشط٦٘ ي٧٭٦ي ْؿبٰبي ٬ ٬ض٬زي زاضاي ٬ ٫٫ٚس ٦ي ظ٪سٞي ذب٪٭اض چ٫سيب2 اظ ثيص آ٨ سٓػي٣ي

 ْبغ٣ٯ ٚٯ ض٭ز ٦ي ٞٓشٯ خسا٫٫ٚسٮ زي٭اضٰبي ثس٨٬ ٬ سش٭٪ٱب ضب١٦ ْؿبيي ثػ٭ضر ٚٯ ٞصض سكح ٥ٰ سبذش٧ب٨ اظ ٖس٧شي ثٯ :ديلَر

 ز .ثبضس ٦شط 2 /20اظ ٞصض  آ٨ سّٗ ظيط

ي٭سز زض ا٪شٱبي  ٖي٧ز ٚبضض٫بسي ٦ػ٭ة ض٭ضاي ٦حشط٤ اسال٦ي ضٱط ثططح خس٠٬ د اظ اسز يجبضر: pاي  ه٣ٌُِ ٢يوز

 غٓحٯ سًطْٯ ي٭اضؼ 

 

 زسشطسي اظ يب ٬ ٞطْشٯ ٪هط زض سدبضي ٬احس زاذ١ اظ آ٨ زسشطسي اي٫ٛٯ اظ اي٥ سدبضي ٬احسٰبي زاذ٣ي ٰبي ثب٩ٛ٢: سؼبضي َج٣ِ ًين

 .ٞطزز ٦ي س٣ٗي سدبضي قجٗٯ ٪ي٥ ي٫٭ا٨ ثٯ ض٭ز اسشٓبزٮ ٦سش١ٗ

 ٬ض٬زي يب ٬ض٬زي زاضاي ٚٯ ٦ب٢ٛيز ٖكًٯ يٙ زض ثيطشط ٬ سدبضي ٬احس 10 ثب سدبضي ٬احسٰبي ٦د٧٭يٯ اظ يجبضسسز :سؼبضي هؼشوٕ

 . ثبضس ٦طشط٘ ي٧٭٦ي ْؿبٰبي ٬ ٰب

 ثبظ ْػبي ثٯ قطِ يٙ اظ حسا١ٖ ٬ ثبضس ثيطشط يب ٦شط سب٪شي 60يطؼ زاضاي ٚٯ ض٭ز ٦ي اقالٔ ٰبئي آ٦سٞي ديص ثٯ: ضٍثبظ ثبل٧ي

 .ثبضس زاضشٯ ٦دب٬ضر

 ٪٧ي يطؾٯ ٬ س٭ظيى ، س٭٢يس سدبضي ٰبي ًْب٢يز ثٯ ٬ ض٭ز ٦ي اضائٯ زْشطي ٬ ازاضي ذس٦بر ْبًغط آ٨ زض ٚٯ اسز ٦حيكي: زٞشط٦بض

 ٰبي سط٬يس ٬ اسبٔ زاضاي زاذ٣ي قطاحي ٪هط اظ ٬ ث٭زٮ زاذ٣ي ثب٩ٛ٢ ْبٖس ٧ٰچ٫ي٩.ثبض٫س ٦ي ذبضج سدبضي ٬احس سًطيّ اظ ٬ دطزاظز

 .... ٬ ٦ٱ٫سسي زْبسط ، زْشط٬ٚب٢ز ٦ب٪٫س ثبضس الظ٤

ٖب٪٭٨ 77ي٭اضؼ ٬ثٱبي ذس٦بر،٧ٚيسي٭٨ ٦٭ؾ٭و ٦بزٮ طخى ٰطٞ٭٪ٯ اذشالِ ثي٩ ٦٭َزي ٬ضٱطزاضي زض٦٭ضز77:٦هبزُ

 ضٱطزاضي اسز.

ٖب٪٭٨  100) ثٯ اسش٫بز ٦بزٮ .َٖاضو هَئَ ایي سٗطِٞ زضزاذل هحسٍزُ ٍحطین قْط٢بثل ٍنَل اؾز 

 ضٱطزاضيٱب(. 

 ز١ٚ ٬احسٰبي ٦سٛ٭٪ي .٦شطاغ ١ٚ اييب٪ي ٦سٛ٭٪ي  سٗسي٥ ثطسًسا :هيبًگيي ؾُح ٍاحس

 

 

 صهاى ایلکا                                         جعفش پشج                                                              

 ش                                    هْش ٍاهضاء استاًذاس ْسئيس ضَساي اسالهي ض                   ضْشداس فيشٍصكَُ                                                          
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 : اول فصل

ٍصیش  11/10/96هَسخ  166472تشاي دٍ تخص هسکًَي ٍغيش هسکًَي تِ استٌاد ًاهِ ضواسُ دسحذ تشاكن عَاسض صیش تٌا 

 هحتشم كطَس 

 تالکي ، تجذیذتٌا، تٌا احذاث پشٍاًِ صذٍس جْت يساختواًْاي هسکًَي ٍ غيشهسکًَي دس صهاى هشاجعِ هَد عَاسض هحاسثِ ًحَُ

 ٍ تثاصش ریل آى : هعاتش دس آهذگي پيص ٍ

 هسکًَي ٍاحذّاي ساختواًي پشٍاًِ صذٍس عَاسض هحاسثِ چگًَگي (الف

                 K                     ×P×A=Sي٭اضؼ سبذش٧ب٪ي= ٦١ٚشطاغ × ٖي٧ز ٫٦كٗٯ اي ظ٦ي٩ × زضغسي٭اضؼ ٦طث٭ـ   

 : ريل جذٍل ضشح تِ  )ٍاحذي ته هسىًَي ّاي خاًِ( ساختواًي ّاي پشٍاًِ صذٍس ػَاسض :1/لفا

 هطثََِ َٖاضوزضنس  ؾُح ثٌبي ی٥ ٍاحس هؿ٧ًَي ضزیٝ

 P 18%  ٦شط٦طثى 150 سب 1

 P 27% ٦شط٦طثى 240 سب 2

 P 35% ٦شط٦طثى 300 سب 3

 P 45% ٦شط٦طثى 400 سب 4

 P 65% ٦شط٦طثى 500 سب 5

 80P % ٦شط٦طثى 600 سب 6

 P 110% ٦شط٦طثى 600ثب السط اظ  7

 .گشدد هي هحاسثِ صیش جذٍل طثق هتشهشتع 600 تاتيطتش اص یك ٍاحذ  هسکًَي ّاي هجتوع ساختواًي عَاسض  /2 :الف

 بثٌ ٦ل ًبذبلم ؾُح ضزیٝ

 
 ثٌب ًبذبلم ؾُح هشطهطثٕ ّط ثطاي َٖاضو هحبؾجِ هجٌبي

 ٬احس سكح ٦يب٪ٟي٩ ×٦شط٦طثى  ٰط ث٫سي ٫٦كٗٯ ٖي٧ز%  30    ٦شط٦طثى 200 سب 1

 100                    

 ٬احس سكح ٦يب٪ٟي٩ × ٦شط٦طثى  ٰط ث٫سي ٫٦كٗٯ ٖي٧ز    %35                            ٦شط٦طثى 400 سب 2

100 

 ٬احس سكح ٦يب٪ٟي٩ ×٦شط٦طثى  ٰط ث٫سي ٫٦كٗٯ ي٧زٖ   %40    ٦شط٦طثى 600 سب 3

100  

٬احس  يٙقجٗٯ ٬ يب  يٙ اظثيص اظ يٙ ٬احس احساص ٪ط٭ز ٬ چ٫ب٪چٯ  ٭٪ي سٙ ٬احسي ، اييب٪ي اسز ٚٯ ٫٦ه٭ض اظ ٬احس ٦سٛ :جهطُس

سبذشٯ ض٭ز سٙ ٬احسي ٦حس٭ة ٪٧ي ٞطزز ٬ زض اي٫ٟ٭٪ٯ ٦٭اضز ٪ح٭ٮ ٦حبسجٯ ي٭اضؼ ظيط ث٫ب ) احساص اييب٪ي ٦سٛ٭٪ي ( اظ ٪٭و ثيطشط

 س ث٭ز.٦دش٧ًٱبي ٦سٛ٭٪ي ٦ال٘ ي١٧ ذ٭اٰ

  هتشهشتع 600 اص تيص ٍاحذي چٌذ  ّاي خاًِ ٍ هسکًَي ّاي هجتوع ساختواًي عَاسض  /3:الف

 ضزیٝ

 

 حبؾجِ َٖاضو ثطاي ّط هشط هطثٕ ؾُح ًبذبلم ثٌبهجٌبي ه ؾُح ًبذبلم ٦ل ثٌب

 ٰب( ٦يب٪ٟي٩ سكح ٬احس)×    ٖي٧ز ٫٦كٗٯ ث٫سي ٰط ٦شط ٦طثى  %50                               ٦شط ٦طثى 600ثيص اظ  1

 صهاى ایلکا                                         جعفش پشج                                                                

 ش                                    هْش ٍاهضاء استاًذاس هي ضْسئيس ضَساي اسال                   ضْشداس فيشٍصكَُ                                                           
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% َٖاضو هص٦َض 50طٍ ، قَسيٌگ ظثبلِ ، دبض٦يٌگ ، اًجبضي ٍ سأؾيؿبر ًَي قبهل ضاُ دلِ ، ذطدكشِ ، ضاّ) هكبٖبر هؿ٧

 زضیبٞز هي قَز(.

 ثٯ ٦ططِ ٚٯ ٣٦ٙ، ثط سطي٩ ٞطا٨ اي ٫٦كٗٯ ٖي٧ز ثبضس ثط چ٫س زاضاي ظ٦ي٫ي چ٫ب٪چٯ ا٢صٚط ْ٭ٔ خس٢٬ٱبي ي٭اضؼ ٦حبسجٯ زض :1سجهطُ

  .ضس ذ٭اٰس ٦حبسجٯ اسز ٦ًجط

 ثط ثٯ زسشطسي ٖبث٣يز ٦دب٬ض ٰبي دال٘ يب دال٘ زض سجسي١ ٬ سُييط ا٪دب٤ اثط زض ، ٖطاضزاضز خجٱٯ دطز زض ٚٯ دالٚي چ٫ب٪چٯ :2سجهطُ

 ، ي١٧ ٦ال٘ ٦ًب٦السي اضظش آذطي٩ ٬ خسيس خجٱٯ ٖي٧ز ثطاسبس ضؼي٭ا ا٢شٓب٬ر ٦بثٯ ٪٧بيس ديسا ضا ثيطشط ث٫سي ٫٦كٗٯ ٖي٧ز ثب خجٱٯ

 .ٞطزز ٦ي ٦حبسجٯ

  صٌؼتي ٍ اداسي ٍ تجاسي صيشتٌاي احذاث ػياًي ػَاسض هحاسثِ ًحَُ (ب

 ٚط٭ض سطاسط اسشب٪ساضا٨ ي٫٭ا٨ ٚط٭ض٬ظيط ٦حشط٤ 24150/11/1369-3/1/30ض٧بضٮ زسش٭ضا١٧ً٢ ثٯ ٦سش٫س
 

 : ريل ضشح تِ عثمات دس (صٌؼتي ٍ اداسي ، تجاسي ) ٍاحذ يه اص هتشهشتغ يه يصيشتٌاي احذاث ػياً ػَاسض:1ب/

 ٪ي٥ قجٗٯ ا٪جبضي س٭٤ ثٯ ثبال ز٤٬ ا٠٬ ظيط ظ٦ي٩ ٧ّٰٛ َج٣بر

 4p 2P  3P 2p 1p 0/5 P 1p سؼبضي

 3p 2P 2P P2 1P 0/5 P 1P ازاضي

 2P 1P 1P 5/0 P 5/0 P 1P 1P نٌٗشي

 

 ض٦ًجطي ٚٯ ٬ض٬زي سبذش٧ب٨ اظ آ٨ ديص ثي٫ي ٞطزيسٮ ٦٭ضز ٢حبل ٖطا ٖي٧ز ٫٦كٗٯ ث٫سي ٩ٚP ب١ ا٦يٖجزض ٦حبسجٯ ي٭اضؼ اي٩ : 1سجهطُ

 ٢حبل ذ٭اٰس ضس. ٦ًجطث٫سي ٞطا٪شطي٩ ٫٦كٗٯ زض ْط٦٭٠ ٖي٧ز  Pثط ثبضس  چ٫س٪ر٭اٰس ٞطْز چ٫ب٪چٯ ٣٦ٙ زاضاي 

 اغ٣ي ٦حبسجٯ ذ٭اٰس ضس. خجٱٯسي ثط ثطاسبس ٖي٧ز ٫٦كٗٯ ث٫ ٬احس غ٫ٓي ٚالٌ ظيط ث٫بي احساص اييب٪يي٭اضؼ : 2سجهطُ 
 

يه هتش هشتغ اص چٌذ ٍاحذ تجاسي، اداسي)تيص اص يه ٍاحذ( تا استفاع ٍ  صيشتٌاي احذاث ػياًيػَاسض /2: ب

 دٌِّ هجاص

 هالحٓبر ازاضي سؼبضي َج٣بر ضزیٝ

1 ّٛ٧ٰ P(n + 8)%35 25% P( n   +8) N ٦ي  2سًساز ٬احسٰبي سدبضي يب ازاضي ٬ حسا١ٖ آ٨  ثطاثط

 ثبضس.

٫٦ه٭ض اظ اضسٓبو ٬ ز٫ٰٯ ي ٦دبظ ؾ٭اثف ايال٦ي زض قطح ٧ًشِ: 

 ٰبي ٦ػ٭ة ضٱطي ٦ي ثبضس.

  ( +8N(٬احس  35 حسا٦ظطسَػِ:

 P(n + 8)15 15% P(n +8) % ظيطظ٦ي٩ 2

 P(n +8)20 20% P(n +8) % ا٠٬ 3

 P(n +8)20 15% P(n +8) % ز٤٬ 4

 P(n +8) 15% P(n +8) %20 س٭٤ ثٯ ثبال 5

 P(n +8) 10% P(n +8) %10 ا٪جبضي 6

 P(n +8) 10%P(n +8) %10  ٪ي٥ قجٗٯ 7

 

 صهاى ایلکا                                         جعفش پشج                                                           

 ش                                    هْش ٍاهضاء استاًذاس سئيس ضَساي اسالهي ضْ                               ضْشداس فيشٍصكَُ                                               
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هغايش تا  دٌِّ ٍ استفاع تا (اداسي تجاسي، ٍاحذ )اص هتشهشتغ يه صيشتٌاي احذاث ػياًي ػَاسض /4 : ب

 ديّا -تفضيلي جاهغ يا ضَاتظ هجاص اػالم ضذُ تَسظ عشح

                      .ٞطزز ٦ي ٦حبسجٯ شي١ ْط٦٭٠ قجٕ ٦دبظ َيط اضسٓبو ٬ يطؼ سدبضي ازاضي ثب ٬احس يٙ اظ ٦شط٦طثى يٙ ي٭اضؼ :1سجهطُ

)
2020

1(
hHLL

p





  يطیت َج٣بر×                                                                                                           

                                                                                                 .  ٞطزز ٦ي ٦حبسجٯ ظيط ْط٦٭٠ قجٕ ٦دبظ َيط اضسٓبو ٬ يطؼ ثب سدبضي ٬احس چ٫س يب سدبضي ٦دش٧ى يٙ اظ ٦شط٦طثى يٙ ي٭اضؼ :2سجهطُ 

)
202010

1(
hHLLn

p





    ×يطیت َج٣بر  

 ضزيّاضسٓبو ٦دبظ  hاضسٓبو ٣ًْي، H،يطؼ ز٫ٰٯ ي ٦دبظ`L  يطؼ ز٫ٰٯ ٣ًْي، Lسًساز ٬احس زاضاي ٦ُبيطر)ثيص اظ يٙ ٬احس(،  nسَييح: 

 يازاض سدبضي قجٗبر

 ٦ُبظٮ يٙ چ٫ب٪چٯ اي٩ث٫بثط .سيُٯ ز٬ ثي٩ ْبغ٣ٯ اظ زسش٭ضا١٧ً٢ يجبضسسز اي٩ زض ٦ُبظٮ، ٰط ثط ي٫ًي ٦ُبظٮ ٰط ثطاي ٪هط ٦٭ضز ز٫ٰٯ: 3سجهطُ

 چ٫ب٪چٯ ٬ ٞطْز ذ٭اٰس س٣ًٕ ظيط ث٫بي احساص اييب٪ي ي٭اضؼ آ٨ ق٭٠ اؾبْٯ ثٯ ٬ اسز ٦دبظ ز٫ٰٯ ٦حبسجٯ ٦ال٘ ثبضس زضة چ٫س زاضاي

 اظ اسز يجبضر اضسٓبو اظ ٫٦ه٭ض ٬ ث٭ز ذ٭اٰس ي١٧ ٦ال٘ ٦ُبظٮ، ثط ثعضٞشطي٩ اظ ٦دبظ ز٫ٰٯ ثط اؾبْٯ ْٗف ثبض٫س ٦رش٣ّ خٱبر اظ ٰب ز٫ٰٯ

 .ثبضس ٦ُبظٮ زاذ١ قجٗٯ ٪ي٥ زاضاي چ٫س ٰط آ٨ ثًسي قجٗٯ ّٚ سب ٬احس ّٚ ْبغ٣ٯ

 ٬سف ٖس٧ز ثبظ ْؿبي ثبضس، دبسبغ يب ٦دش٧ى غ٭ضر ثٯ ٚٯ ازاضي ٬ سدبضي ٬احسٰبي ظيط ث٫بي احساص اييب٪ي ي٭اضؼ ٦حبسجٯ زض: 4سجهطُ

 .ٞيطز ٪٧ي ٖطاض ٦٭ضز ٦حبسجٯ ٪٧بيس ٦ي ض٬يز ٖبث١ قجٗٯ ٰط اظ ضا قجٗبر س٧ب٤ ٬ زاضشٯ سبذش٧ب٨ ا٦شساز اضسٓبو ق٭٠ زض ٚٯ ضا

 ٬ ز٫ٰٯ يطؼ ٦يب٪ٟي٩ ي١٧ ٦ال٘ اسز ٦دبظ حس اظ ثيطشط سدبضي ٬احسٰبي اضسٓبو ٬ ز٫ٰٯ يطؼ ٚٯ سدبضي ٰبي ٦دش٧ى زض 5 :سجهطُ

 .اسز ٦دبظ َيط ٬احسٰبي اضسٓبو

 َيط ٚٯ غ٭ضسي زض اضسٓبو ٦٭ضز زض ٬ ٦دبظ يطؼ ثب ثبضس بٮٚبضٞ ٦ح٭قٯ ثٯ س٭٢ٯ ز٫ٰٯ چ٫ب٪چٯ س٭٢ٯ اضسٓبو ٬ يطؼ زضذػ٭ظ 6 :سجهطُ

 .ٞطزز ٦ي ٦حبسجٯ ْط٦٭٠ قجٕ ثبضس ٦دبظ

 سٗييي هي گطزز.  20Pهحبؾجِ َٖاضو هؼشوٕ ّبي سؼبضي ٍ ازاضي ثط اؾبؼ ػساٍل ٠َٞ ٍ حسا٦ظط سب ؾ٣ٝ :ؾ٣ٝ هؼبظثطايهكبٖبر

ًٞب ّبي هكبٖبر  ظیطثٌبي احساص ٖيبًيضي، َٖاضو هؼشوٕ ّبي سؼبضي ٍ ازا ظیطثٌبي احساص ٖيبًيزض هحبؾجِ َٖاضو 

( زض n+8زض ٞطهَل َج٣بر )         قبهل ضاّطٍّب،ضاُ دلِ، ًوبظذبًِ، ؾطٍیؽ ّبي ثْساقشي ٖوَهي ،اسب٠ هسیطیز هؼشوٕ ٍ...

 % َٖاضو هطثََِ زضیبٞز هي قَز.50ٍ  ًٓط گطٞشِ قَز.

 7 6 5 4 3 2 1 ضزیٝ

 ٪ي٥ قجٗٯ ا٪جبضي ٤ ثٯ ثبالس٭ ز٤٬ ا٠٬ ظيط ظ٦ي٩ ٧ّٰٛ َج٣بر

 50p %30p %25p %22.5p %17.5p %10p %5p% ٍاحس سؼبضي

 50p %30p %25p %22.5p %17.5p %10p %5p% ٍاحس ازاضي

 

 صهاى ایلکا                                         جعفش پشج                                                               

 ش                                    هْش ٍاهضاء استاًذاس سئيس ضَساي اسالهي ضْ                   ضْشداس فيشٍصكَُ                                                           
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 : تَضيحات

 ثطاؾبؼ ٖو١ هشط 10 سب ؾطاي ٍ سيوچِ دبؾبغ، هبًٌس سؼبضي ٍ ازاضي ّبي هؼشوٕ ظیط ثٌبي احساص اٖيبًي َٖاضو-1

 هشط20 ثط هبظاز ٍ اٍل ػجِْ اي ه٣ٌُِ ٢يوز %80 ثطاؾبؼ زٍم ٖو١ هشط زُ اظاي ثِ آى ثط هبظاز ٍ اٍل ػجِْ اي ه٣ٌُِ ٢يوز

 ایي زض ًجبقس٦ِ ٦وشط ثٗسي ّبي ػجِْ اي ه٣ٌُِ اظ٢يوز ٦ِ نَضسي زض اٍل ػجِْ اي ه٣ٌُِ ٢يوز%60 ثطاؾبؼ ٖو١

 ٢هس گبضاغ ثهَضر ٦ِ سؼبضي ٍاحسّبي .قَز هي هحبؾجِ ثَز ذَاّس ٖول هال٤ ثٗسي ّبي ػجِْ اي ه٣ٌُِ ٢يوز نَضر

 .گطزًس ثٌسهي ایي هكوَل زاضًس احساص

 .ثبقس هي دبؾبغ ظیطثٌبي قطٍٔ اظ زاضز ٞبنلِ ذيبثبى ثِ ًؿجز آى ظیطثٌبي ٦ِ ؾطاي ٍ سيوچِ ٍ دبؾبغ ػْز ػجِْ ثط - 2 

 .ثبقس هي َج٣ِ ّط زض اٍليِ زضذَاؾز هَضزسٗساز ٍاحس ّبي  n گطزز هي لحبِ ٖو١ ٦ِ سؼبضي ّبي هؼشوٕ هحبؾجِ زض -3

 ٍاحسّبي ٍ زٞبسط سٗساز هؼؤَ n سؼبضي ّؿشٌس،  ٍاحس ٍ زٞشط٦بض زاضاي َج٣ِ ّط زض ٦ِ سؼبضي ّبي هؼشوٕ هحبؾجِ زض -4

 .زاؾ َج٣ِ ّط زض زضذَاؾزهَضز  سؼبضي

 ثبقس هي آى ثِ هل٥ ثط ٦ِ انلي ػجِْ ثط اي ه٣ٌُِ ٢يوز ثطاؾبؼ ٦الً نٌٗشي يٍاحسّب ظیط ثٌبي احساص اٖيبًي َٖاضو 5-

 .قس ذَاّس هحبؾجِ

 قسُ ایؼبز َج٣ِ ًين هؿبحز نطٞبً سؼبضي ؾَُح زاذل زض احساطي َج٣ِ ًين ظیط ثٌبي احساص اٖيبًي َٖاضو هحبؾجِ زض -6

 .قَز هي سٗييي 1 ثٌس ثطاؾبؼ ػجِْ ٖو١ ٍ اؾز هحبؾجِ هال٤

 اظ اٖن ضٍثؿشِ دبض٦يٌگ احساص ) ؾج٥ٍاحساص دبض٦يٌگْبي ثبؾ٣ٝ  هؿ٧ًَي ٚيط ٍاحسّبي زض دبض٦يٌگ احساص وَٖاض 7-

 نطٞبً دبض٦يٌگ ٦بضثطي ثب اضايي زض اؾز ثسیْي .هيگطزز هحبؾج2Pِهبذص ثِ (ثبقس َج٣بر ؾبیط یب ٍ ظیطظهيي زض ای٧ٌِ

 .زثَ ًرَاّس ؾبذز َٖاضو هكوَل ٖوَهي دبض٦يٌگ احساص

 

ا رد ((  ))يل رع يت گردد. ذ مح سبه عىارض ،تبصره اهي منهگ

 

% ثٯ ٖي٧ز ٫٦كٗٯ اي ٞطا٪شطي٩ ثط ٣٦ٙ 10: خٱز ٦حبسجٯ ي٭اضؼ ا٦الٚي ٚٯ زض ٦٭ًٖيز ز٬ض ٦يبزي٩ ٬اٖى ٞطزيسٮ ا٪س ثٯ ٦يعا٨ 1سجهطُ 

 ٦ططِ ثٯ ٦ًجط اْع٬زٮ ذ٭اٰس ضس .

 ٖبث٣يز اي٫ٛٯ ثٯ ٦طط٬ـ ا٠٬ ظيطظ٦ي٩ اظ سط دبيي٩ ظيطظ٦ي٫ٱبي ي٭اضؼ ٯٖؿبئي ٖ٭ٮ1 /٤/16985 ض٧بضٮ ٦ػ٭ثٯ 3 ث٫س اسش٫بز ثٯ :2سجهطُ

 .ثبضس ٦ي ا٠٬ ظيطظ٦ي٩ اظ ٧ٚشط10 % ا٠٬ ظيطظ٦ي٩ اظ سط دبيي٩ قجٗٯ ٰط اظاء ثٯ ثبضس زاضشٯ ازاضي سدبضي،

 

 

 صهاى ایلکا                                         جعفش پشج                                                               

 ش                                    هْش ٍاهضاء استاًذاس سئيس ضَساي اسالهي ضْ                   ضْشداس فيشٍصكَُ                                                           
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٨ 43165/ر126560٪يٱبي ٦س٩ٛ ٦ٱط ثط اسبس سػ٧ي٥ ٪ب٦ٯ ض٧بضٮ زض ٦حبسجٯ ٣ٚيٯ ٰعي٫ٯ ٰبي سبذز ٬ سبظ سًب3:٬سجهطُ

ثٯ  ذ٭اٰس ضس. اٖسا٦29/10/88٤ػ٭ثبر چٱ١ ٬ ي٧ٛي٩ خ٣سٯ ض٭ضاي ٦س٩ٛ اسشب٨ ٦٭ضخ  9ضيبسز خ٧ٱ٭ضي ٬ ث٫س  ٦24/6/88٭ضخ 

٬ضطٚشٱبي ٦طسجف  ط٬ظٚ٭ٮٖب٪٭٨ سب٦ب٪سٰي ٬ح٧بيز ٬يطؾٯ ٦س٩ٛ اٖطبض٥ٚ زضآ٦سخب٦ًٯ ٦ٗطضٞطزيس ث٫يبز٦س٩ٛ ضٱطسشب٨ ْي46اسش٫بز٦بزٮ

 ثبقطح ٦س٩ٛ ٦ٱطضٱطسشب٨ ْيط٬ظٚ٭ٮ ثططح شي١ اٖسا٤ ثٯ دطزاذز ي٭اضؼ غس٬ض دط٬ا٪ٯ سبذش٧ب٪ي ٪٧بي٫س:

 ثب ٪هط ٬احس ضٱطسبظي (ٰٓز ٰعاض س٭٦ب٨ضيب٠ ٦ًبز٠ )70.000ثٯ اظاي ٰط٦شط٦طثى ث٫بي ٦سٛ٭٪ي ٦ج٣ٍ-الٝ

 (س٭٦ب٬٨ دب٪ػس ٰعاض  سٯضيب٠ ٦ًبز٠)35.000جبضي ٦ج٣ٍ ا٪-ضاٮ د٣ٯ–ثٯ اظاي ٰط٦شط٦طثى ٦طبيبر ضب١٦ دبضٚي٫ٝ -ة

 .زضغ٭ضر ٚسطي دبضٚي٫ٝ ثطاثطؾ٭اثف ٚسطي دبضٚي٫ٝ يي٩ زْشطچٯ ٦ػ٭ة اسشب٪ساضي ٦حبسجبر ا٪دب٤ ٦ي ٞيطز-ع

آ٩ٰ  –ط ثطاي ْؿبٰبي ثبظ ٦٭ضز اسشٓبزٮ زض ٚبضثطي ٰبي ٦رش٣ّ ٚٯ زض ضاسشبي ا٪دب٤ ًْب٢يز ٦طث٭قٯ ٦ث١ ثبضا٪ساظٰبي زْبس :4سجهطُ 

 .خس٠٬ سدبضي ْ٭ٔ اسشٓبزٮ ض٭ز 6ٚبض٬اش اظ٦ٗ٭٢ٯ ا٪جبض ضزيّ  –ٞبضاغ  –ْط٬ضي ا٪جبضٰبي ي٣٭ْٯ 

٦حشط٤ ٦ًب٬٪ز  ٦29/1/1396٭ضخ  2667/4/96ضٮ ثٯ اسش٫بز ٪ب٦ٯ ض٧ب ثب ٦ػب٢ح سجٙ ي٭اضؼ ث٫بي ٣ٞرب٪ٯ ٰبي غ٫ًشي :5سجهطُ 

 ٟطزز.٦يي٧طا٪ي اسشب٪ساضي اي٧ب٠ ٧ٰب٫ٰٟي ا٦٭ض 

 .سطايساضي، ٪ٟٱجب٪ي، اقبٔ ٚبضٞطي ٦كبثٕ ثب ٪٭و ٚبضثطي شٚط ضسٮ زض دط٬ا٪ٯ ٰبي سبذش٧ب٪ي ي٭اضؼ ٦حبسجٯ ٬ ٬غ٭٠ ذ٭اٰس ضس ثٌبّبي  :6سجهطُ 

اظ  ٦٭اْٗز اغ٭٢ي ظا٦ب٫ٚي ٚٯ ثٯ غ٭ضر ٬ضظضي احساص ٦ي ٞطز٪سثٯ غ٭ضر سًطْٯ غ٫ًشي ٦حبسجٯ ٞطزز.٦طط٬ـ ثط اذص ٦د٭-7سجهطُ 

 زضَيط اي٫ػ٭ضر ي٭اضؼ ٦ش٣ًٗٯ ثب سًطْٯ غ٫ًشي ٦حبسجٯ ٦يٟطزز..سطثيز ثسًي اؾشبى سْطاى 

% ٖي٧ز ٫٦كٗٯ ث٫سي ثٯ ٦شط 45ٰ٭ائي  ٬ َيطٮ (٦ًبز٠ –ظ٦ي٫ي –% ٬ا٪٭او ٦ربظ٨ )ظيط ظ٦ي٫ي 30اسشرط دط٬ضش ٦بٰي ٦ًبز٠  :-8سجهطُ 

 هحبؾجِ ٍاذص گطزز .٦ًٛت 

% ٖي٧ز ٫٦كٗٯ ث٫سي ٬احسٰبي ازاضي  ٦٭ضز ٦40طاخى شيػالح (٦ًبز٠ ٬ آ٦٭ظضي )ثب اذص ٦د٭ظ اظ –ْط٫ٰٟي –٦طاٚع زض٦ب٪ي   :9سجهطُ 

  .٦حبسجٯ ٖطاض ٞيطز

–٦طاٚع ٦صٰجي ضب١٦ ٦سبخس ٖب٪٭٨ احٛب٤ ثط٪ب٦ٯ ٰبي س٭سًٯ ٚط٭ض (،  37ث٫س )ص( ٦بزٮ ) 1ثٯ اسش٫بز سػجطٮ شي١ ضزيّ   :10سجهطُ 

% ٖي٧ز ٫٦كٗٯ ث٫سي ٬احسٰبي ازاضي ٦٭ضز ٦حبسجٯ 10يػالح (٦ًبز٠ ٦صٰجي ٬سبيط ث٫بٰبي ٦طسجف )ثب اذص ٦د٭ظ اظ ٦طاخى ش ٰيبر  -سٛبيب

 ؾ٫٧بً ٦سبخس اظ دطزاذز ٰعي٫ٯ ٰبي ي٭اضؼ سبذز ٬سبظ غطْبً ثطاي ْؿبٰبي اغ٣ي ٦ًبِ ٦ي ثبض٫س.  ٖطاض ٞيطز.

  .)يٙ ز٤٬ (سًطْٯ غ٫ًشي اذص ض٭ز  1/2ا٪جبض ٬احسٰبي ٚطب٬ضظي ٦ًبز٠ :11سجهطُ 

ي ٬احسٰبيي ٰسش٫س ٚٯ اظ ٬ظاضر غ٫بيى ٦٬ًبز٨ ٬ خٱبز ٚطب٬ضظي ٦٭اْٗز اغ٭٢ي زضيبْز ٪٧بي٫س ٬َيط اظ ٚبضٞبٰٱبي غ٫ًش :-12سجهطُ 

 .( ثطاثط سًطْٯ غ٫ًشي ٦٭ضز ٦حبسجٯ ٖطاض٦ي ٞيطز٦2٭اضز ْ٭ٔ ٚبضٞبٮ سدبضي ٦حس٭ة ٞطزيسٮ ٬)

 صهاى ایلکا                                         جعفش پشج                                                             

 ش                                    هْش ٍاهضاء استاًذاس سئيس ضَساي اسالهي ضْ                   ضْشداس فيشٍصكَُ                                                           
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 ا٦ال٘ ثطاي اْعايص ث٫ب يب اؾبْٯ اضٛ٭ة )قجٗٯ( ثطاي ا٦الٚي ٚٯ زاضاي : زض غ٭ضر سٗبؾبي ٦ب٢ٙ يب ٦ب٢ٛي13٩سجهطُ 

٪سجز ثٯ ث٫بي احساثي ٦حبسجٯ ذ٭اٰس ضس ٬ؾطيت ٦طث٭قٯ زض خس٠٬ )ؾطيت ١ٚ ث٫ب  "دبيب٪ٛبض اظ ضٱطزاضي ثبض٫س ي٭اضؼ سبذش٧ب٪ي غطْب

 (اي٧ب٠ ٦يٟطزز .

 زضة ايبِٞ ;َٖاضو ایؼبز زضة ايبِٞ ََل ×٢يوز ه٣ٌُِ اي ×يطیت : عىارض ايج د ردب اض في:14سجهطُ 

 .زض ًٓط گطٞشِ قَز     30يطیت ٍاحسّبي نٌٗشي ٍؾبیط هَاضز        15يطیت ػْز ٍاحس ّبي هؿ٧ًَي

 قْطزاضي.  ٍاحس قْطؾبظي اظ ؾَي ایؼبز زضة ثالهبًٕ ثَزى  اٖالم  زضنَضر

٬ازاضي ٦ي ثبض٫س ٚٯ ٪يبظثٯ قطح  ٬سدبضي ٚبضثطي ٦سٛ٭٪يضٱطْبٖس٦حس٬زٮ ٪هط ثٯ اي٫ٛٯ ثطذي اظاضاؾي ٦٭خ٭ززضسكح  :1ث٫س-15سجػطٮ

زضغ٭ضر زضذ٭اسز ٦ب٢ٙ اي٩ ثطاسبس ٦ػ٭ثٯ ْػ١ ز٤٬ ي٭اضؼ اضظش اْع٬زٮ حبغ١ اظ سُييط ٚبضثطي  اسشب٨ سٱطا٨ زاضز،5 زضٚبضٞط٬ٮ ٦بزٮ

 K2      ×P ×K1× S    ي١ ٦حبسجٯ ٦ي ٞطزز.ش اضاؾي ٦ج٫ي ثطسُييطٚبضثطي ٣٦ٙ ثٯ ٦سٛ٭٪ي،ثٯ ضطح

S  ٦سبحز يطغٯ زضذ٭اسشي;K1  ٚبضثطي(ي٭اضؼ ثط اضظش اْع٬زٮ حبغ١ اظ سُييط )سًطْٯ ؾطيت K2 ٬4ازاضي سدبضي -2 ديط٫ٱبزي ٦سٛ٭٪ي ؾطيت             

ثٯ ٪هطثٯ اي٫ٛٯ ثطذي اظ ٦٭ءزيب٨ ضٱطزاضي زضذ٭اسز اْعايص سطا٥ٚ سبذش٧ب٪ي )سكح اضُب٠ يب اْعايص سطا٥ٚ اضسٓبيي(زاض٪س ٚٯ ٪يبظ  :-2ثٌس

 زاضزثٯ ضطح شي١ ٦حبسجٯ ٦يٟطزز.5قطح زضٚبضٞط٬ٮ ٦بزٮ 

S    ٦سبحز اييب٪ي زضذ٭اسشي;  K1 ؾطيت سًطْٯK2      ٬4ازاضي سدبضي -  2ؾطيت ديط٫ٱبزي ٦سٛ٭٪ي K2                 ×P ×K1× S 

) ًحَُ اؾشطزاز َج١ قطایٍ ي ثبقس.اؾشبى سْطاى ٍػِ ٍاضیعي ٢بثل اؾشطزاز ه 5سَؾٍ ٦بضگطٍُ هبزُ ٍزضنَضر ٖسم سبیيس سجهطُ 

  ( .شیل هي ثبقس 3ثٌس 

اؾشبى سْطاى چٌبًچِ هبل٥ سَاى دطزاذز ثهَضر ی٧ؼب ضا ًساقشِ ثبقس قْطزاضي ثب سكرم قْطزاض هي سَاًس ٢ؿوشي اظ 5ٍاضیع هجلٙ ٦بضگطٍُ هبزُ 

ٔ ٍ هبث٣ي هجلٙ  دؽ اظ اثال٘ ههَثِ سَؾٍ اؾشبًساضي اظ هش٣بيي اذص اضػب 5هجلٙ ضا ثهَضر ٖلي الحؿبة اظ هبل٥ اذص ًوبیس ٍ دطًٍسُ ثِ ٦بضگطٍُ هبزُ 

 هيگطزز. 

ضشایط طشح پشًٍذُ دس كويتِ فٌي ٍ تَافقات : -3تٌذ   
 

سٓٛيٙ ٬ اْعايص ٬احس ٬ يب قجٗٯ ٬ ... ثبضس ٬ ضطايف زضذ٭اسز ٦ب٢ٙ ثب  –چ٫ب٪چٯ  ٦ب٢ٛي ٦شٗبؾي ٰطٞ٭٪ٯ سُييطٚبضثطي 

٦ويشِ ٌٞي ٍ »سكبثٕ ٪ساضشٯ ثبضس ضٱطزاضي ٦ي س٭ا٪س ٪ب٦جطزٮ ضا ثٯ خ٣سٯ ى سٓػي٣ي٬ قطح خب٦ ؾ٭اثف سًطْٯ حبؾط

٬ ٦ب٢ي ٦سئ٭٠ زضآ٦س –يؿ٭يز سطدطسز ح٭ظٮ ٫ْي ٬ضٱطسبظي  ٬ ٚٯ ثٯ ضيبسز ضٱطزاض«  سَا٣ٞبر قْطزاضي

سطٛي١ ٦ي ٞطزز. ضٱطزاضي زض ٦ح١ سبيط ٧ٰٛبضا٨ ثب سطريع ضٱطزاض ٬ ٬احس حٗ٭ٖي ٬ ضٱطزاضي  

 صهاى ایلکا                                         جعفش پشج                                                          
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ثػ٭ضر  ٬ يب ٦ج٣ٍ س٭إْ ضسٮ ضا  ي٭اضؼ اظ ٬ي ٚٯ ضٱطزاضي ثٯ ٦ب٢ٙ ٦ي زٰس ٖب٪٭٪يسذس زض ٖجب٠ ايكبء ٰطٞ٭٪ٯ ا٦شيبظ 

 قي٬ ٧ٚيشٯ ٫ْي غ٭ضسد٣سٯ ٬ اٖسا٤ ثًسي دس اظ ٬اضيع يب سٗسيف ٦ج٣ٍ خٱز سػ٭يت ٬  ٪٧٭زٮاذص  ٪ٗسي يب َيط ٪ٗسي

  ٪٧بيس. ٦ي اسشب٨ ثبضس ٦ساض٘ ضا س٧ٛي١ ٬ ثٯ اسشب٨ اضسب٠ ٦5بزٮ  ٪چٯ ٪يبظ ثٯ اضسب٠ دط٬٪سٮ ثٯ ٚبضٞط٬ٮض٬٪س ٦طث٭قٯ چ٫ب

 :ٚٯ ثسي٩ ٫٦ه٭ض ضطايف شي١ ٦ي ثبيسشي س٭سف ضٱطزاضي ضيبيز ٞطزز

ثٯ حسبة ٚٯ زضاي٩ ظ٦ب٨ ٦ب٢ٙ ٦ي ثبيسشي ؾ٩٧ دطزاذز ٦ج٣ٍ س٭إْ ضسٮ ز٭ت ٦شٗبؾي ٖيس ضب٪ثبيس ٦ٱ٣ز دطزاذز ٬خٯ اظ خ-1

٦بٮ ٪سجز ثٯ ديٟيطي  ٦12سر  حساٚثطنطِ ٱطزاضي ٥ٰ ثبيسشيضس٧ٛي١ ٦ساض٘ ٬٪ٗطٯ ٰبي ٦٭ضز ٪يبظ اٖسا٤ ٪٧بيس ٬  ضٱطزاضي ٬

 .اسشب٨ اٖسا٤ ٪٧بي٫س ٬ يب ا٦٭ض ظيط ث٫بيي ٦5بزٮ  ٚبضٞط٬ٮ  ٦٭ؾ٭و اظ قطيٕ

اسشب٨  ٬  ا٦٭ض ظيط ث٫بيي 5ب ٦ػ٭ثٯ ٚبضٞط٬ٮ ٦بزٮ ضسٮ زض ٦ش٩ غ٭ضسد٣سٯ ٧ٚيشٯ ٫ْي ٬ س٭اْٗبر ث ٬ٖيس چ٫ب٪چٯ ٦٭ؾ٭و س٭إْ -2

٪سجز ثٯ ٦ج٣ٍ ٬   اسزضٱطزاضي ٦دبظ ،زازٮ ض٭ز دس اظ اثالٌ غ٭ضسد٣سٯ ٚبضٞط٬ٮ سٗسیلٚبضٞط٬ٮ  س٭سف٦كبثٗز ٪ساضشٯ ثبضس ٬

 يب٬ ٬5ٮ ٦بزٮ س٭سف ٚبض ٞط ٦شطاغ ظ٦ي٩ س٭إْ ضسٮ ثب ٦شطاغ ٦ػ٭ة يب ثي٩ ٦ج٣ٍ سٌبؾت ثِ ٢ٙ س٭سف ٦ب يب ٦شطاغ ظ٦ي٩ ايكبيي

ثبس٭إْ قطْي٩ )٦ب٢ٙ ي٭زر ٬ يب يب ٦شٗبؾي  ٦ب ٢ٙضا ثٯ  يب ظ٦ي٩ سح٭ي٣ي  اؾبْٯ زضيبْشي ٦٬ج٣ٍ ا٦٭ض ظيط ث٫بيي اسشب٨ اي٧ب٠

 س.٪زض ٪هط ثٟيطضسٮ ثطاي سبيط ي٭اضؼ ٦ش٣ًٗٯ ٦حبسجٯ  ٬ضٱطزاضي(٦ج٣ٍ اؾبْٯ زضيبْشي ضا

اظ زضذ٭اسز ذ٭ز ٫٦ػطِ ٬ٚشجبً اسشب٨  ا٦٭ض ظيط ث٫بيي يب٬  5ٯ ٚبضٞط٬ٮ ٦بزٮ چ٫ب٪چٯ ْطز س٭إْ ٫٫ٚسٮ ٖج١ اظ اضسب٠ دط٬٪سٮ ث -3

 ضا ثٯ ْطز ٦صٚ٭ض  ي٭زر ٪٧بيس. زضنس ٦ؿط ٍ هب ث٣ي  5ثٯ ضٱطزاضي ايال٤ ٪٧بيس. ضٱطزاضي اظ ١ٚ ٦ج٣ٍ ٦٭ضز س٭إْ ، 

اظ زضذ٭اسز  قطح زض آ٨ اظ ٖج١ ٫بيي اسشب٨ ا٦٭ض ظيط ث يب ٬ 5چ٫ب٪چٯ ْطز س٭إْ ٫٫ٚسٮ ثًس اظ اضسب٠ دط٬٪سٮ ثٯ ٚبضٞط٬ٮ ٦بزٮ  -4

ثٗي ضا ثٯ ْطز ٦صٚ٭ض ي٭زر  ٬ ٦ب زضنس ٦ؿط 7 ،ذ٭ز ٫٦ػطِ ٬ٚشجبً ثٯ ضٱطزاضي ايال٤ ٪٧بيس. ضٱطزاضي اظ ١ٚ ٦ج٣ٍ ٦٭ضز س٭إْ 

  .٪٧بيس

٭اسز ذ٭ز ٫٦ػطِ ٬ٚشجبً زضذ اظاسشب٨  ا٦٭ض ظيط ث٫بيي يب٬  5چ٫ب٪چٯ ْطز س٭إْ ٫٫ٚسٮ زض حي٩ قطح دط٬٪سٮ زض ٚبضٞط٬ٮ ٦بزٮ  -5

 ٬ ٦ب ثٗي ضا ثٯ ْطز ٦صٚ٭ض ي٭زر ٪٧بيس.ضا ٦ؿط  زضنس 10 ،ضٱطزاضي ايال٤ ٪٧بيس. ضٱطزاضي اظ ١ٚ ٦ج٣ٍ ٦٭ضز س٭إْ ثٯ

زضذ٭اسز ذ٭ز ٫٦ػطِ ٬ٚشجبً ثٯ  اظ ا٦٭ض ظيط ث٫بيي اسشب٨ يب٬ 5چ٫ب٪چٯ ْطز س٭إْ ٫٫ٚسٮ ثًس اظ سػ٭يت ٚبضٞط٬ٮ ٦بزٮ  -6

 ٬ ٦ب ثٗي ضا ثٯ ْطز ٦صٚ٭ض ي٭زر ٪٧بيس. زضنس ٦ؿط  15  ،يس. ضٱطزاضي اظ ١ٚ ٦ج٣ٍ ٦٭ضز س٭إْضٱطزاضي ايال٤ ٪٧ب

ثطاي ضسيسٮ ض٭ضاي اسال٦ي ضٱط زض س٫٭ار ٞصضشٯ  ٚٯ ثٯ سػ٭يت س٧ب٦ي غ٭ضسد٣سبر س٭اْٗبر ٬ ٧ٚيشٯ ٫ْي ضٱطزاضي  -7

ال٦ي ضٱط ٪٧ي ثبضس )ثٯ ضطـ يس٤ ٦ُبيطر يب قطح ٬ ٪يبظ ثٯ اذص ٦د٭ظ خسيس اظ ض٭ضاي اسضٱطزاضي ٖبث٣يز اخطا ذ٭اٰس زاضز. 

 .(  خب٦ى ٬سٓػي٣ي ضٱط

اسشب٨ ثب٦٭ؾ٭و زضذ٭اسز ضٱطزاضي ٦رب٢ٓز ٪٧بيسضٱطزاضي ٣ٛ٦ّ اسز  ا٦٭ض ظيط ث٫بيي يب٬ 5چ٫ب٪چٯ ٚبضٞط٬ٮ ٦بزٮ -8

ثس٨٬ دطزاذز  ٫٦سضج زضغ٭ضسد٣سٯ ٧ٚيشٯ ٫ْي ٬س٭اْٗبر ثٯ ٦ب٬ٙ٢ يب ظ٦ي٩ س٭إْ ضسٮ  ٪سجز ثٯ ي٭زر ٦ج٣ٍ اذص ضسٮ

 .٦بٮ س٭سف ضٱطزاضي ثٯ ٦ب٢ٙ ي٭زر ٞطزز  3ٰط ٞ٭٪ٯ ذسبضار سبذيط حساٚثط نطِ ٦سر 

 قي ٪ب٦ٯ اي خٱز ٦٭ؾ٭و س٭إْثبضس ٦ي ثبيسشي زْشطچٯ ي٭اضؼ  ثب ؾ٫٧بً چ٫ب٪چٯ زضذ٭اسز ٦شٗبؾي ثب ٦ب٢ٙ ٦ُبيط-9

اضؼ ٪ساضشٯ ثبضس ٬ ؾطايت ٚبض ثطاثط سًطْٯ  سػ٭يت ثٯ ض٭ضاي ضٱط اضسب٠ زض َيط اي٫ػ٭ضر چ٫ب٪چٯ ٦ُبيطسي ثب سًطْٯ ي٭

.٪يبظي ثٯ اضسب٠ دط٬٪سٮ ثٯ ض٭ضاي ضٱط ٪٧ي ثبضس ٦ش٩ غ٭ضسد٣سٯ س٭اْٗبر ٚشجي ٪٭ضشٯ ضسٮ ثبضس،  
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 ا٪٭او ٦رع٨)ظيط ظ٦ي٫ي، ظ٦ي٫ي، ٰ٭ايي ٬ َيطٮ( ي٭اضؼ  ٪ح٭ٮ ٦حبسجٯ :16سجهطُ 

 ٖي٧ز ٫٦كٗٯ اي   ×   ٦شطاغ ٦رع٨ ثٯ ٦شط ٦ًٛت;      ي٭اضؼ ٦رع٨                                            

 .٪يع ثبْط٦٭٠ ْ٭ٔ ي١٧ ٦يٟطزززض ذػ٭ظ ٦رع٪ي ٚٯ زض ا٦٭ض ٚطب٬ضظي ٦٭ضز اسشٓبزٮ ٖطاض ٦ي ٞيط٪سزضؾ٩٧ 

 ٦ثب٠: اسشرط دط٬ضش ٦بٰي، َيطٮ 

 اذص دبسد اسشًال٤ اظ اظ س٧ٛي١ ٦ساض٘دس ظي ث٫بٰبي سطثبَي ٬ ٚبضٞطي زض حطي٥ ضٱطثبظسب احساص يب  زض٦حبسجٯ ي٭اضؼ: 17سجهطُ

٦ي ٞطزز . ٬غ٭٠  ٦حبسجٯ ٬ ثٯ ضطح ش ي١ ازاضار شيطثف  

)زاذل حطین (  هشط ثٗس اظ هطظ ثيي هحسٍزُ ٍحطین قْط 500الٝ :ه٣طض قس سب   

هشط هطثٕ  40سب – لضیب700.000 هشط هطثٕ  20 سب هؿبحز ّط هشط هطثٕ ثٌبي ٦بضگطي ،هشطي هحَض انلي 50سب قٗبٔ -1

ضیبل  950.000هشط ثِ ثبال  40اظ –ضیبل 800.000 

هشط ثِ  40اظ –ضیبل  700.000هشط هطثٕ  40سب –بل ضی 650.000 هشط هطثٕ  20سب هؿبحز  ّط هشط هطثٕ ،هشط  50ذبضع اظ قٗبٔ  -2 

( ضیبل 750.000ثبال  

حطین قْط  هطظ حطین قْط سب اًشْبي هشط ثٗس اظ هطظ 500ه٣طض قس اظ : ة  

 40اظ –ضیبل  700.000هشط هطثٕ  40سب – ضیبل 550.000 هشط هطثٕ  20سب هؿبحز  هشطي هحَض انلي ّط هشط هطثٕ 50سب قٗبٔ -1-

  ضیبل800.000هشط ثِ ثبال 

هشط ثِ  40اظ –ضیبل  450.000هشط هطثٕ  40سب – ضیبل 400.000 هشط هطثٕ  20سب هؿبحز  هشطي 50ثٗس اظ قٗبٔ -2

  ضیبل650.000ثبال 
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 سؼبضي ٍ.....(–زض ظهبى هطاػِٗ هبل٧يي ػْز اذص هؼَظار ؾبذشوبًي )هؿ٧ًَي :  18سجهطُ 

٭سًٯ ٬ي٧طا٨ چ٫ب٪چٯ ا٦ال٘ ٦ب٢ٛي٩ يبز ضسٮ زض قطح سًطيؽ ضٱطزاضي ٖطاض ٞيطز خٱز سط٭يٕ ضٱط٬٪سا٨ زض اخطاي قطحٱبي س

 ضٱطزاضي زض غ٭ضر ٦٭اْٗز ٦ب٢ٙ  ٦ي س٭ا٪س ٪سجز ثٯ اي٧ب٠ سرٓيّ ثططح شي١ اٖسا٤ ٪٧بيس –٬آثبزا٪ي زض سكح ضٱط 

زض قطح سًطيؽ ٖطاض ٞيطز، ضٱطزاضي ٦ي س٭ا٪س ٪سجز ثٯ اي٧ب٠ سرٓيّ ١ٚ ي٭اضؼ  ٦شط ٦طثى٦25ب٢ٛي٫ي ٚٯ ا٦ال٘ آ٪ب٨ سب -1

 اٖسا٤ ٪٧بيس .   زضنس 15ؾ٣ٝ ضش ٬خطي٧ٯ ٦بزٮ غسسب ٦حبسجٯ ضسٮ ثدع ي٭اضؼ سٱ٥ آ٦٭ظش ٬دط٬

٦شط ٦طثى زض قطح سًطيؽ ٖطاض ٞيطز، ضٱطزاضي ٦يش٭ا٪س ٪سجز ثٯ اي٧ب٠ سرٓيّ ١ٚ  50-٦25ب٢ٛي٫ي ٚٯ ا٦ال٘ آ٪ب٨ اظ  -2

 اٖسا٤ ٪٧بيس . زضنس   20ؾ٣ٝ ي٭اضؼ ٦حبسجٯ ضسٮ ثدع ي٭اضؼ سٱ٥ آ٦٭ظش ٬دط٬ضش ٬خطي٧ٯ ٦بزٮ غسسب 

٦شط ٦طثى زض قطح سًطيؽ ٖطاض ٞيطز، ضٱطزاضي ٦يش٭ا٪س ٪سجز ثٯ اي٧ب٠ سرٓيّ ١ٚ  100-50ا٦ال٘ آ٪ب٨ اظ  ٦ب٢ٛي٫ي ٚٯ -3

 اٖسا٤ ٪٧بيس . زضنس   40ؾ٣ٝ ي٭اضؼ ٦حبسجٯ ضسٮ ثدع ي٭اضؼ سٱ٥ آ٦٭ظش ٬دط٬ضش ٬خطي٧ٯ ٦بزٮ غسسب 

ز، ضٱطزاضي ٦يش٭ا٪س ٪سجز ثٯ اي٧ب٠ سرٓيّ ٦شط ٦طثى ثٯ ثبالزض قطح سًطيؽ ٖطاض ٞيط 200-٦100ب٢ٛي٫ي ٚٯ ا٦ال٘ آ٪ب٨ اظ  -4

 اٖسا٤ ٪٧بيس  زضنس  80ؾ٣ٝ  ١ٚ ي٭اضؼ ٦حبسجٯ ضسٮ ثدعي٭اضؼ  سٱ٥ آ٦٭ظش ٬دط٬ضش ٬خطي٧ٯ ٦بزٮ غسسب 

 ٦شط اظ س٭ي ضٱطزاضي ثٯ ٧ٚيشٯ ٫ْي )س٭اْٗبر(  اضخبو زازٮ  ض٭ز . ٦200بظاز ثط ٦شطاغ  -5

 بيط سرٓيٓبر ٫٦سضج زض اي٩ زْشطچٯ ٪ساضز ٬ ٖبث١ خ٧ى ٦ي ثبضس .سرٓيّ ٢حبل ضسٮ زض اي٩ سجػطٮ ٫٦بْبسي ثب س -6

 خٱز اي٧ب٠ سرٓيّ يبز ضسٮ زض ظ٦ب٨ غس٬ض دط٬ا٪ٯ سبذش٧ب٪ي ثبيس ٦٭اضز شي١ ضيبيز ٞطزز: –سجػطٮ 

ح٭ظٮ ٫ْي ٬ ضٱط سبظي ٦ج٫ي ثطايال٤ ٦شطاغٖطاضٞيطي زضقطح  ياسرپرست ٞعاضش ٦ب٦٭ض ثبظزيس ٬سبئيس ٦س٭٠ ضٱط سبظي -1

 ٯ ضٱطزاض .سًطيؽ ث

س٫هي٥ غ٭ضسد٣سٯ ٦ج٫ي ثط ٬اٞصاضي ٬ س٣٧ٙ ٦يعا٨ اضاؾي ٦٭ضز ٪يبظ زض قطح ٦طث٭قٯ ثبا٦ؿب ٦ب٢ٙ ٬٪٧بي٫سٞب٨ ضٱطزاضي  -2

 ٬ضرع  ضٱطزاض.

اذص سًٱس ٪ب٦ٯ ٬اٖطاض٪ب٦ٯ ٦حؿطي ٦ج٫ي ثط يس٤ ٦كب٢جبر ٰطٞ٭٪ٯ ٬خٯ ٬ ا٦شيبظ َيط اظ ضٱطزاضي ٬ ٧ٰچ٫ي٩ ديٟيطي زض  اغالح س٫س  -3

شٗب٠ س٫س اضاؾي ٬اٖى زض قطح ث٫ب٤ ضٱطزاضي ْيط٬ظٚ٭ٮ آ٪ٱ٥ ثبٰعي٫ٯ ذ٭ز٦ب٢ٙ ٬اضائٯ اغ١ س٫س زض ظ٦ب٨ غس٬ض ٞ٭اٰي يس٤ ٦ب٢ٛيز ٬ا٪

 .ذالِ يب ٞ٭اٰي دبيب٪ٛبضثٯ ضٱطزاضي.

% ٚبضض٫بسي ضس٧ي زضيبْز ٦ي 20ثٯ ٦شطاغي اظ يطغٯ ٬اييب٪ي ٚٯ زض قطح سًطيؽ يب س٭سًٯ ي٧طا٨ ضٱطي ٖطاض ٦ي ٞيطز  -4

 ٚبضض٫بسي ثٯ يٱسٮ ٦ب٢ٙ ٦ي ثبضس. ٞطزز ٬ حٕ 

غ٭ضر ي٭اضؼ ٬ اضاؾي زاضز ث٫بثطاي٩  زض ٰط  ثب ي٫بيز ثٯ اي٫ٛٯ ٧ٚيسي٭٨ سٗ٭ي٥ ا٦ال٘ ضٱطسشب٨ سػ٧ي٥ ثٯ اْعايص ٖي٧ز ٫٦كٗٯ اي: 19سجهطُ 

 ٦حبسجٯ ٬اذص ٦ي ٞطزز. 1398ثطاسبس سب٠ ضٱطزاضي ْيط٬ظٚ٭ٮ  1399ثٱبي ذس٦بر سب٠ 
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  آمدگي شيپ و ب لكن عىارض

 هؿ٧ًَي، ٍاحسّبي اؾشٟبزُ هَضز هٟيس ظیطثٌبي ٍ ضٍثؿشِ نَضر ثِ ٖوَهي هٗجط زض آهسگي ديف ٦ِ نَضسي زض /1: الف

 ّط اظ قس ذَاّس ٍنَل هطثََِ َٖاضو ٍ هحؿَة هٟيس ظیطثٌبي ػعٍ ای٧ٌِ ثط ٖالٍُ گيطز ٢طاض نٌٗشي ازاضي، ، سؼبضي

 .هي گطزز اذص  p 20ٍاحسنٌٗشي-20pٍاحسّبي ازاضي,-25pٍاحسّبي سؼبضي-15pٍاحسّبي هؿ٧ًَي – آهسگي ديف هشطهطثٕ

 حسّبيٍا اؾشٟبزُ هَضز هٟيس ظیطثٌبي ٍ ضٍثؿشِ نَضر ثِ ثِ ؾوز حيبٌ هبل٥ ثبقس آهسگي ديف ٦ِ نَضسي زض :2الف/

 قس ذَاّس ٍنَل هطثََِ َٖاضو ٍ هحؿَة هٟيس ظیطثٌبي ػعٍ ای٧ٌِ ثط ٖالٍُ گيطز ٢طاض نٌٗشي ازاضي، ، سؼبضي هؿ٧ًَي،

               p 10ٍاحسنٌٗشي--10pٍاحسّبي ازاضي,---10pٍاحسّبي سؼبضي---5pٍاحسّبي هؿ٧ًَي – آهسگي هشطهطثٕ ديف ّط اظ

ثؿشِ ٍزاضاي زیَاضّبي ػبًجي ثبقسٍلي ثهَضر ثٌبي ٚيطهٟيسهَضزاؾشٟبزُ زضنَضسي ٦ِ ديف آهسگي ثِ نَضر ضٍ:ب

ثِ نَضر ثبل٧ي ٖالٍُ ثطای٧ٌِ ػع ظیطثٌبي ًبذبلم هحؿَة ٍَٖاضو هطثََِ ٍنَل ذَاّسقس اظّطهشطهطثٕ "٢طاضگيطزنطٞب

 ف آهسگي هٟيسٍاحسّبي نٌٗشي ی٥ زٍم َٖاضو دي -ٍاحسّبي ازاضي --ٍاحسّبي سؼبضي -ديف آهسگي ٍاحسّبي هؿ٧ًَي 

 هحبؾجِ ذَاّس قس .

 ٍ هحؿَة ًبذبلم ظیطثٌبي ػعء ثطای٧ٌِ ثبقس سطاؼ ٖالٍُ ػبًجي زیَاضّبي ٞب٢س ٍ ضٍثبظ نَضر ثِ آهسگي ديف چٌبًچِ : ج

 ٍنَل هي گطزز.p2آهسگي ديف هشطهطثٕ ّط اظ قس ذَاّس ٍنَل هطثََِ َٖاضو

 گيطزهكوَل َٖاضو ًرَاّسثَز ٢طاض اؾشٟبزُ هَضز ثبى ؾبیِ نَضر ثِ نطٞبً ؾ٣ٝ آهسگي ديف چٌبًچِ : سجهطُ

  

ثطاي هحبؾجِ ي َٖاضو ديف آهسگي ثٌبّبي ٚيط هٟيس هظل: ثبضاى گيط، ًوبؾبظي ٍ ز٦َضّبي ثطػؿشِ ٍ... هكوَل َٖاضو 

 .ًرَاّس ثَز
 

پل: نصب عوارض  

 پل تِ ضشح ریل هحاسثِ هي گشدد. ًصة عَاسض

Aدل      و: َٖاضsدل            ز: هؿبح           Pه٣ٌُِ اي ٖطنِ   ز: ٢يو                             P× K× =S A 

K2ٍؾبیط٦بضثطیْب 3ٍ ٦بضثطي هؿ٧ًَي٦ٍ4بضثطي ازاضي5 ٦بضثطي سؼبضيَٖاضو ; ت: يطی 

ي٭اضؼ د١ ْٗف يٛجبض٬زضغ٭ضر زضذ٭اسز ٦ب٢ٙ ،زضظ٦ب٨ غس٬ضدط٬ا٪ٯ /دبيب٪ٛبض/غس٬ضدبسد اسشًال٤ ٬غ٭٠ :1سجهطُ

 اظ سأييس ٬احس ضٱطسبظي .دس  ٦يٟطزز

ثسيٱي اسز ضٱطزاضي زض٦٭اضز ْبٖس٦د٭ظ٪سجز ثٯ غس٬ضاذكبضخٱز خ٧ى آ٬ضي د١ اٖسا٤ ٬زضغ٭ضر يس٤ اٖسا٤ :2سجهطُ

 ٦٭ثط اظ س٭ي ٦ب٢ٛي٩ ضاسب٪سجز ثٯ خ٧ى آ٬ضي د١ اٖسا٤ ذ٭اٰس ضس.٬ٰعي٫ٯ ٬ذسبضر خ٧ى آ٬ضي ضا٦ب٢ٙ ثبيس ثذطزاظز.

 .جطي٧٭٦ي ثٯ ٣٦ٙ ذػ٭غي ٦يجبضس٫٦ه٭ضاظد١ ضاٮ زسشطسي اظ٦ً:3سجهطُ

 عَاسض خاكثشداسي اساضي: 

ضيب٠ ٦حبسجٯ 30000ح٭ظٮ ٫ْي ٬ضٱطسبظي اظٖطاضٰط٦شط٦ًٛت ٦ج٣ٍ   ئو گسارش دس اظ زضذ٭اسز ٦ب٢ٙ ٬ثبظزيس ٬اضا

 ذ٭اٰس ضس. ص٬اظ٦شٗبؾي اذ
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 مدو فصل

 غييش كاستشي :تاسصش افضٍدُ حاصل اص  عَاسض تش

 

ثطاثط يَاثٍ َطح ػبهٕ قْطٍّوچٌيي اضايي ٍا٢ٕ  ثطيض٦ب سٛييطثْبي ذسهبر اضظـ اٞعٍزُ حبنل اظ هحبؾجِ  ثطاي

ًيبظ ثِ سٛييط٦بضثطي زاضًس زضٌّگبم ديكٌْبز آى هبزُ نس هُطح گطزیسًس ٍ  ٦ِ زض٦ويؿيَى ٍ ؾبذشوبًْبیيهحسٍزُ قْط زض

٢بًَى قَضاي ٖبلي قْطؾبظي ٍهٗوبضي هي ثبیؿز ًؿجز ثِ هحبؾجِ 5ٔ هبزُهَيَ ػْز سهَیت ٦ويشِ ٌٞي یب٦ويؿيَى

 اضو هشٗل٣ِ ثكطح شیل ا٢سام ًوبیس.َٖ

  K- زضٞطهَل ضٍثطٍ          ّوبى يطیت اضايي ثب ٦بضثطي ّبي هرشلٝ هيجبقس              K× p × s         

s-       هؿبحز ظهيي ٍثٌب هَضز ًٓط- p ي )ضٍظ زاضایي(٢يوز ه٣ٌُِ ثٌسي ظهي 

هكبٚل  -10نٌٗشي-8ازاضي ٍاًشٓبهي-٦10بضثطي سؼبضي-7ثبسطا٦ن هشَؾٍ -5ثطاي ٦بضثطي هؿ٧ًَي ثبسطا٦ن ٦ن  kيطیت

ٍ  1ع.هصّجيآهَظقي .ًٞبي ؾج-2ٍضظقي ٍثْساقشي زضهبًي -1سبؾيؿبر ٍسؼْيعار قْطي-2حول ٣ًٍل ٍاًجبض-6هعاحن

 .سٗطیٝ قسُ اؾز 1ؾبیط

هشطي ٍ ّچٌيي ه٣ٌُِ ػبزُ 45ثط زٍم ثبًس ػٌَثي خ  وبالًبً اظ ثط زٍم ذيبثبى دبؾساضاى ، ٚطثبً اظ ذيبثبى دليؽ ،قثطاي هٌب١َ قط٢ -1تثصشُ 

 هي ثبقس. 5ٍ نٌٗشي  6ازاضي اًشٓبهي  – ٢8سین هبظًسضاى يطیت ٦بضثطي سؼبضي 

 kاي هحبؾجِ َٖاضو  هبثِ الشٟبٍر يطیتهل٥ ثِ ٦بضثطي زیگطثط َٖاضو ثط اضظـ اٞعٍزُ حبنل اظ سٛييط ٦بضثطيزضٌّگبم  -2تثصشُ 

 زضنَضسي٧ِ سٟبيل حبنل ٖسز هظجز ثبقس ٢بثل ٍنَل اؾز. زض٦بضثطي ه٣هس ثِ هجساء لحبِ هيكَز

 ثطاثط ؾُح اقٛبل ثٌب زضٞطهَل ٠َٞ ٖول هي گطزز.ی٥ سٛييط ٦بضثطي زضحطین قْطّب  اظ ثط اضظـ اٞعٍزُ حبنلثطاي هحبؾجِ َٖاضو  -3تثصشُ

ثركي اظهل٥ ثِ قْطزاضي ٍاگصاض هيگطزز ، ظهيي سٛييط ٦بضثطياظ َٖاضو ثط اضظـ اٞعٍزُ حبنل  اضزي ٦ِ زض٢جبلزضهَ -4سجهطُ 

سٛييط٦بضثطي زٞشطچِ هحبؾجبسي َٖاضو ٦وشط ًجبقس ثب٢يوبًسُ  ثط اضظـ اٞعٍزُ حبنل اظ چٌبًچِ ٢يوز هل٥ هَضز ٍاگصاضي اظَٖاضو

ًرَاّس قس. زضٚيطایٌهَضر هبثِ الشٟبٍر َٖاضو سٛييط٦بضثطي اذص ذَاّس ييط ٦بضثطي سٛاظ َٖاضو ثط اضظـ اٞعٍزُ حبنل دال٤ هكوَل 

 قس.

ي یبسًويي اذص قسُ زضایي ذهَل ثسیْي اؾز زضنَضر ٖسم سهَیت ديكٌْبز هص٦َض سَؾٍ هطاػٕ شیهالح  هجبلٙ زضیبٞش  -5سجهطُ 

 هبُ َٖزر گطزز ( 3)حس ا٦ظط ْطٜ هَءزي ثبیؿشي هؿشطز گطزز. ثِ

 صهاى ایلکا                                         جعفش پشج                                                         
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  :سىم فصل

 :ضذُ ساختِ ساختواًْاي ػَاسض هحاسثِ ًحَُ   

 َٖاضو دطزاذز اظ ثبقٌس سيطچَة ؾ٣ٝ ٍ آػط ٍ ذكز هرلٌَ اظ ٦ِ ثبم گل ٢سیوي هؿ٧ًَي ؾبذشوبًْبي ٦ليِ  1-

 .ثبقٌس هي هٗبٜ سطا٦ن ٍ گطٍّي دبض٦يٌگ ٦ؿطي ٍ ؾبذشوبًي

 دَقف اظ اٖن ًجبقٌس ی٥ ثٌس هكوَل ٍ ثبقٌس قسُ احساص 1352 ؾبل اظ ٢جل ٦ِ ٢سیوي ًَيهؿ٧ ؾبذشوبًْبي ٦ليِ  2-

 .قس ذَاّس زضیبٞز ضٍظ ًطخ ثِ َٖاضو ی٥ چْبضم هؼَظ ًساقشي نَضر زض سطاؼ یب ٍ قيطٍاًي

    1371/04/28 ٦٭ضذٯ 8616/1/3/34 ثط اسبس ثرط٫ب٦ٯ ض٧بضٮ  1365سب٠  دبيب٨ سب 1352 سب٢ٱبي ثي٩ احساثي ٦سٛ٭٪ي ٰبي سبذش٧ب٨ ٣ٚيٯ 2/1:

 زض ٦٭ؾ٭و اظقطح دس 1366/01/01 سبضيد اظ ثًس احساثي سبذش٧ب٪ٱبي اسز ثسيٱي .ٞطزز ٦ي ي٭اضؼ آ٨ ثٯ ٪طخ ض٬ظ ٦حبسجٯ ٬ ٬غ٭٬٠ظاضر ٚط٭ض 

 .ٞطزز ٦ي ٦حبسجٯ 2 سجػطٮ ثطاثط 100 ٦بزٮ ٧ٚيسي٭٨

 سبذش٧ب٪ي دط٬ا٪ٯ غس٬ض ي٭اضؼ ٦حبسجٯ زض ٚط٭ض ٦حشط٤ ٬ظاضر  1369/02/17ٯ ٦٭ضذ 3900/1/3/34 ض٧بضٮ زسش٭ضا١٧ً٢ 5 سجػطٮ اسش٫بز ثٯ2/2 :

 ضاي ٚٯ غ٭ضسي زض ٦سٛ٭٪ي ٰبي ٦دش٧ى ٬ ٬احسي سٙ ٰبي ذب٪ٯ زض سبذش٧ب٪ي دط٬ا٪ٯ ثس٨٬ احساثي ث٫بٰبي يب سبذش٧ب٪ي دط٬ا٪ٯ ثط ٦بظاز احساثي ث٫بٰبي

٫٦سضج زض ْػ١ ا٠٬ زْشطچٯ  ٦دش٧ى يب ٬احسي سٙ خس٠٬ اظ ٦طث٭ـ زض ضزيّ)( ث٫ب ١ٚ ٪بذب٢ع سكح)( ،ثبضس ث٫ب اثٗبء ثط 100 ٦بزٮ ٧ٚيسي٭٨ ٖكًي

 1369/01/16  ٦٭ضذٯ ثرط٫ب٦ٯ اثالٌ اظ ٖج١ ٚٯ زض سبذش٧ب٪ٱبيي اسز ثسيٱي ضس ذ٭اٰس زضيبْز ضسٮ، ٦حبسجٯ ي٭اضؼ ا٢شٓب٬ر ٦بثٯ ٬ ٫٦ه٭ض ي٭اضؼ 

 ْٗف ،  ث٫ب اثٗبء ثط ٦ج٫ي 100 ٦بزٮ ٧ٚيسي٭٨ ٖكًي ضأي غس٬ض دس اظ ،ض٭٪س ٦ي يب ٬ ضسٮ ذالِ ٦طسٛت ثًساً ٬ ا٪س زاضشٯ زضيبْز سبذش٧ب٪يدط٬ا٪ٯ 

 .ضس ذ٭اٰس اذص ٦ب٢ٙ اظ ٬ ٦حبسجٯ دط٬ا٪ٯ ثس٨٬ يب ٬ دط٬ا٪ٯ ثط ٦بظاز احساثي ث٫بي سبذش٧ب٪ي دط٬ا٪ٯ غس٬ض ي٭اضؼ

ظ ّؿشٌس دؽ اظ َطح هَئَ س هؼَثِ ثْطُ ثطزاضي ضؾيسُ ٍ ٞب٢ ٦1369/01/01ليِ ؾبذشوبًْبي سؼبضي ٦ِ ٢جل اظ -3

 ، ثطزاضي ثْطُ اظ هٌَٓض ًوي قًَس سٛييط ٦بضثطي ٍ ٢ُٗيز ضاي هجٌي ثط اث٣بء ثٌب هكوَل َٖاضو  100  ٦ويؿيَى هبزُزض

 .انٌبٜ( ٍ زاضایي ثبقس )ازاضُ هي شیهالح ار ازاض گَاّي ثب ًٓط هَضز ٍاحس زض قٛلي ٞٗبليز

 ظیطثٌبي ه٣ساض ًوبیٌس َج٣ِ ايبِٞ ٍ ثٌب ايبِٞ س٣بيبي 1369 ؾبل اظ ٢جل احساطي هؿ٧ًَي ؾبذشوبًْبي ٦ِ نَضسي زض4- 

 .گطزز هي زضیبٞز َٖاضو الشٟبٍر هبثِ ثهَضر ٍ ػوٕ س٣بيب هَضز ه٣ساض ثب 1369 ؾبل اظ ثٗس هؼَظ زاضاي

 100ي هبزُ انالح 2،3،4،5نط سجب اظ هؿشٟبز ازاضُ ح٢َ٣ي ٍ ًيع 7/5522-1360/12/7بضُ قو ح٢َ٣ي ًٓطیِ ثِ هؿشٌس-5 

 اظ اؾشٗالم ثب ٦ِ ؾبذشوبًْبیي ٦ليِ زاًس هي شیٌٟٕ ٌَٖاى ثِ هل٥ ٞٗلي هبل٥ ثطْٖسُ ضا ػطیوِ ٢بًَى قْطزاضي ٦ِ دطزاذز

 زاضاي ٦ِ نَضسي زض ثبقس ًگطٞشِ نَضر آًْب زض اًش٣بل ٍ ٣ًل اظ ثٗس ّن ّيچگًَِ سٛييطي ٍ قسُ اًش٣بل ٍ ٣ًل قْطزاضي

 

 صهاى ایلکا                                                                               جعفش پشج                 
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ٍزضنَضر ًجَزى زٞشطچِ ؾبل هحبؾجِ ٍ زضیبٞز ذَاّس قس. اًش٣بل ؾبلاي  ه٣ٌُِ ٢يوز ثطاؾبؼ ثسّي ثبقٌس

 هَضز ًٓطزُ زضنس اظآذطیي زٞشطچِ هَػَز هحبؾجِ قَز.

هكوَل زضنَضر سبیيسحَظُ ٌٞي ٍقْطؾبظي  زاضًس دَقف سَٗیى ٢هس ٦ِ ؾبذشوبًْبیي  ؾ٣ٝ: دَقف سَٗیى َٖاضو 6-

  گطزًس. ًوي َٖاضو دطزاذز

 زض ٣ٍٞ ثطاي ؾبذشوبًْبي حسا٦ظطزٍ ٍاحسيزاضًس ثٌب اؾشح٧بم ٢هس ثِ اؾبؾي سٗويطار ثِ ًيبظ ٦ِ ؾبذشوبًْبیي 7-

 ًوي َٖاضو هكوَل ًگطزز احساص ػسیسي ؾ٣ٝ یب ٍ ًگيطز نَضر دَقف سَٗیى ٍ ًگطزز ايبِٞ ظیطثٌب ه٣ساض نَضسي٧ِ

 .هكوَل هبزُ نس هي گطززٍلي اذصهؼَظالعاهي اؾز زض ٚيط ایٌهَضر گطزز

 هحسٍزُ زاذل زض ػبهٕ َطح سَؾِٗ ٍ انالح ثطاطط حبيط حبل زض ٍ زاقشِ ٢طاض هحسٍزُ اظ ذبضع ٢جالً ٦ِ ّبیي ؾبذشوبى 8-

اظ ظهبى ٍضٍز ثِ هحسٍزُ  آًْب َٖاضو ٍنَل ثِ ًؿجز 100 هبزُ ٦ويؿيَى زض هَئَ َطح اظ دؽ قًَس هي ٍا٢ٕ قْط ٢بًًَي

 .گطزز هي ا٢سامقْط 

 ػوٕ زض ٍ ًجَزُ ٍنَل ٢بثل ثبقس قسُ نبزض 1364ؾبل اظ ٢جل هل٥ ؾبذشوبًي دطٍاًِ ٦ِ زاذلي ضٍثبظ ثبل٧ٌْبي َٖاضو 9-

 .قس ًرَاّس هٌَٓض ًيع ظیطثٌب

 .گطزز ًوي زضیبٞز َٖاضو ٍ هٌَٓض آثچ٥ ثٌَٗاى هشط ؾبًشي 60 اظ ٦وشط ذبضػي ٍ زاذلي ضٍثبظ ثبل٧ٌْبي 10-

 ظیطثٌب ًبذبلم ؾُح زض ثبقٌس زاقشِ آهسگي ديف هشط ؾبًشي 60 اظ ثيف ٍ احساص 1364 ؾبل ثٗساظ ٦ِ ضٍثبظ ثبل٧ٌْبي  11-

 .گطٞز ذَاٌّس َٖاضو ٢طاض هحبؾجِ هَضز ٍ هٌَٓض

-1369/1/19اثال٘ ثركٌبهِ  اظ ٢جل آًْب ؾبذشوبًي دطٍاًِ ٦ِ نٌٗشي ٍ سؼبضي،ازاضي ؾبذشوبًْبي دبیب٧ًبض نسٍض ثطاي 12-

    .قس ًرَاّس ٍنَل ظیط ثٌبي احساص اٖيبًي َٖاضو ًساضًس سرلٟي ٍقسُ  نبزض 1087/1/3/34

 هٌشْي شیطثٍ ٢ًبیي هحب٦ن یب ٍ نس هبزُ ٦ويؿيًَْبي زض ٍ ثَزُ سرلٝ زاضاي ٦ِ نٌٗشي یب سؼبضي،ازاضي ؾبذشوبًْبي -13

 ّيأر 1383/11/25هَضذِ 587 قوبضُ زازًبهِ اؾشٌبز ثِ ثبقس یبٞشِ ٢ُٗيز نبزضُ ح٧ن ٍ قًَس هي یب ٍ قسُ ضأي نسٍض ثِ

 ثط هشٗل٣ِ َٖاضو ٦ليِ دطزاذز هكوَل   1385/10/17هَضذِ  ـ الٝ ز21648/ قوبضُ ههَثِ ٍ ازاضي ٖسالز زیَاى ٖوَهي

 .گطزًس هي هُبلجبر ٍنَل ظهبى زض ٍ ػبضي ه٣طضار اؾبؼ

 ظیط ثٌبي احساص اٖيبًي َٖاضو نطٞبً 1384/7/1اظ ٢جل قسُ ؾبذشِ سؼبضي ٍاحس زاذل َج٣ِ ًين َٖاضو هحبؾجِ زض 14-

 .گيطز هي ٢طاض ٍنَل ٍ هحبؾجِ هَضز هٛبظُ هؿبحز %50هبظاز ثط  سطا٦ن ٍ ػبضي ه٣طضار ثطاثط

هبزُ  4زضنس ثبقٌس هكوَل سجهطُ  60ؾبذشوبى ّبیي ٦ِ ٦الً ثسٍى دطٍاًِ ؾبذشِ قسُ اًس زض نَضسي ٦ِ زض حس سطا٦ن -15

هبزُ نس ٢بًَى قْطزاضي ٍ َٖاضو ثِ ٢يوز ضٍظ  2زضنس هكوَل سجهطُ  60طا٦ن نس ٢بًَى قْطزاضي هي گطزًس ٍ ثيف اظ س

 هحبؾجِ هي گطزز .

زضنس ثَزُ ٍلي زض حبل حبيط زاضاي سرلٝ ؾُح اقٛبل  60ؾبذشوبًْبیي  ٦ِ زاضاي دطٍاًِ ؾبذشوبًي ٦وشط اظ حس سطا٦ن  -16

زضنس ؾُح  60هبزُ نس ٍ زض نَضسي٧ِ ثيف اظ  4زضنس سرلٝ زاقشِ ثبقٌس هكوَل سجهطُ  60هي ثبقٌس زض نَضسي٧ِ سب 

 هبزُ نس گطزیسُ ٍ َٖاضو ثِ ٢يوز ضٍظ هحبؾجِ هي گطزز . 2اقٛبل ايبِٞ ثٌب زاقشِ ثبقس هكوَل سجهطُ 
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   :                 چه رم فصل

 :ّاي ساختواًي  پشٍاًِ ٍ اصالحتوذيذ ػَاسض

/ هَضخ 11787زٞشط اهَض قْطي ٍقَضاّبي اهَض اؾشبًساضي هًٌن ثِ ًبهِ قوبضُ  11/4/97هَضخ  16515/42/97ًبهِ قوبضُ  )ثطاؾبؼ

 هٌسضع ظهبى هسر اسوبم اظ دؽ شیل سجبنط ٍ ٍاحسُ هبزُ ایي قطح ثِ ٦ِ هبل٧يٌي ٦ليِؾبظهبى قْطزاضي ّب ٍزّيبضي ّبي ٦كَض ، 3/9/97

یبسؼسیس)٦ليِ هَاضزذبضع اظ يَاثٍ سوسیس،قبهل سوسیس هؿشلعم ٦ِ اهَضي اًؼبم ػْز یب ٍ آى سوسیس ػْز ؾبذشوبًي دطٍاًِ زض

ًوبیٌسٍّوچٌيي دطًٍسُ ّبیي ٦ِ َج١ هَاضز هكطٍحِ شیل هكوَل سؼسیس  هي هطاػِٗ قْطزاضي ثِ ثبقس هي دطٍاًِ سؼسیسهي ثبقس( 

 آهَظـ) قْطزاضي اظ ذبضع ؾْن ؾِ هَضز شیل : َٖاضو  اؾشظٌبء ثِ هشٗل٣ِ، َٖاضو ٦ليِ الشٟبٍر هبثِ دطزاذز هكوَل دطٍاًِ هي گطزًس،

زضيوي زضذهَل سوسیس دطٍاًِ ثِ اًشْبي هحبؾجبر  .قس ذَاٌّس دبض٦يٌگ( حصٜ َٖاضو ٍ ذسهبر )ّعیٌِ(  هساضؼ ًَؾبظي ٍ ٍدطٍضـ

   س. سٗساز هبُ ّبي گصقشِ اظ هْلز ٢بًَى ی٧ؿبلِ دطٍاًِ هي ثبقNايبِٞ هي گطزز ٦ِ  N/12 ٞطهَل

٦بٮ ٚبضي٧طا٪ي ٬سبذز سبظ 7سب6ثبس٭خٯ ثٯ ضطايف ذبظ آة ٬ٰ٭ايي ٫٦كٗٯ ٚٯ ي٧ال ثيص اظ سبذش٧ب٪ي ٰبي دط٬ا٪ٯ ٦سر ظ٦ب٨ :1 سجهطُ

 ٫٦سضج زض٦بزٮ ٬احسٮ ثٯ ضطح شي١ ٦ي ثبضس  :، يٙ سب٢ٯ ثػ٭ضر  ا٪دب٤ ٪٧يٟيطز

              ٦بٮ24ثٯ ٦سر زض١ٚ ٦شط٦طثى ظيطث٫ب 400ا٢ّ(سبذش٧ب٪ٱبي ثبحساٚثط

حس ا١ٖ ٦بٮ ٬ثطاي سبذش٧ب٪ٱبي ثبظيطث٫بي 36ثٯ ٦سرزض١ٚ ٦شط٦طثى ظيطث٫ب ٦1100شط٦طثى حساٚثطسب 400ة(سبذش٧ب٪ٱبي ثبظيطث٫ب ثيطشط اظ 

ثٯ اظاء ٰطيٙ ٰعاض٦شط٦طثى ظيطث٫ب يٙ ٦بٮ ثٯ ٦سر دط٬ا٪ٯ ٦شط  ٦2000بٮ ٬ ثطاي سبذش٧ب٪ٱبي ثيطشط اظ  ٦48شط  ٦2000شط  ٬ حس اٚثط  1100

 سدب٬ظ٪٧بيس. ٪جبيس  ٦بٮ 60 اؾبْٯ ٦ي ض٭زٚٯ اظ٢٬يٯ ا

 ثس٨٬ يٛجبض ثطاي ٞطزز آ٨ س٧سيس سٗبؾبي دط٬ا٪ٯ زض ٫٦سضج يٛسب٢ٯ ظ٦ب٨ ٦سر اس٧ب٤ اظ ٖج١ ٰبي ضزيّ ا٢ّ،چ٫ب٪چٯ دط٬ا٪ٯ ٣ٚيٯ 2: سجهطُ

 ٞطزز. ٦ي س٧سيس ٦سر يٛسب٠ ثٯ ي٭اضؼ اذص

ز٬ ثبض ٫٦سضج زضدط٬ا٪ٯ سٗبؾبي س٧سيس آ٨ ٞطززْٗف ثطاي  يٛسب٢ٯ  ظاس٧ب٤ ٦سر ظ٦ب٣ٚ٨يٯ دط٬ا٪ٯ ٰبي ضزيّ ة،چ٫ب٪چٯ ٖج١ ا :3 سجهطُ

 ٦بٮ س٧سيس٦يٟطزز. 12ثٯ ٦سر  ٰط ثبض  ثس٨٬ اذص ي٭اضؼ

 زض هطاػِٗ نَضر زض ثبقس ًساقشِ ٍػَز ؾبذشوبًي ٖوليبر اسوبم اه٧بى ٍ ثَزُ شیل قطایٍ زاضايّبیي  ؾبذشوبى:   4سجهطُ 

 قْطؾبظي، ٍاحس هؿئَل اظ هشك٧ل اي ٦ويشِ زض هَئَ هٗوبضي ٍ قْطؾبظي هٗبًٍز سكريم ثِ ٌبث دطٍاًِ، ٢بًًَي هْلز

 یبٞز. ذَاّس اٞعایف دطٍاًِ اٖشجبض ظهبى هسر هب12ُسب3 اظ حسا٦ظط ٍ هُطح قَضا ، قْطزاض

 ثبقس. ًبهٌٓن ق٧ل زاضاي ٌّسؾي لحبِ ثِ ؾبذشوبى -1

 قس.ثب زاقشِ ًوبؾبظي ثِ ًيبظ ػْز ؾِ اظ حسا٢ل -2

 .گطزز ضٖبیز آًْب زض ؾبذشوبى هلي ه٣طضار ًَظزّن ٍ دبًعزّن هجبحض ثِ هطثٌَ يَاثٍ -3

 َٖاهل سَؾٍ ؾبذشوبًي دطٍاًِ زض هٌسضع هٟبز ٍ سبؾيؿبر ؾبظُ، هٗوبضي، ًوب، ههَة ّبي ٣ًكِ ثب هُبث١ اػطا-  4

 .گيطز اًؼبم شیهالح

 زاضاي هك٧الر ح٢َ٣ي سبیيس قسُ ثبقس  -5

 قكساًگ ػْز اذص دبیبى ٦بض ثبقس .ٞب٢س ؾٌس هبل٧يز  -6

 صهاى ایلکا                                                       ش پشج                         جعف                      

 سش                                    هْش ٍاهضاء استاًذاي اسالهي ضْسئيس ضَسا                                ٍصكَُ                          ضْشداس فيش                   
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 . گطزز ضٖبیز آًْب زض سطاٞي٧ي ٍاثٍض ٍ هؼبٍض گصضّبي ٍ ّب ؾبذشوبى حٟبْز ٍ ایوٌي اؾشبًساضزّبي ٍ يَاثٍ  -7

 .حط٦شي ٍ ػؿوي هٗلَليي يَاثٍ ضٖبیز -8

 .قسُ نالحيز سبیيس هٗشجط قط٦شْبي سَؾٍ ػَـ ٍ َٞالز ٍ ثشي ثِ هطثٌَ ٌٞي ّبي سؿز اًؼبم  -9

 دبيب٪ٛبض زضيبْز ٖػس حبؾط حب٠ زض ٬ ا٪س ٞطزيسٮ ث٫ب احساص ٬ غبزض1371/1/1 سبضيد اظ ٖج١ آ٪ٱب سبذش٧ب٪ي دط٬ا٪ٯ ٚٯ ا٦الٚي: 5 سجهطُ

 ٞطز٪س ٪٧ي س٧سيس ي٭اضؼ ٦ط٧٭٠ زاض٪س

 ذالِ يس٤ زضيبْز ٖػس حبؾط حب٠ زض ٬ ٞطزيسٮ ث٫ب احساص ٬ غبزض1371/1/1 سبضيد اظ ٖج١ آ٪ٱب سبذش٧ب٪ي دط٬ا٪ٯ ٚٯ ا٦الٚي:6  سجهطُ

 س٧سيس يٙ س٭٤ ي٭اضؼ  ٦ط٧٭٠ ثبضس س٧سيس ٖبث١ ٦ػ٭ة، ضٱطي قطحٱبي ثب ا٪كجبٔ ٬ 2800 ٪ب٦ٯ آيي٩ ٪هط اظ دط٬ا٪ٯ ثطاي٫ٛٯ ٦طط٬ـ زاض٪س

 .ٞطز٪س ٦ي دط٬ا٪ٯ

 ثٯ آ٪ٱب ط٬ا٪ٯد ٦ٱ٣ز ٬ ٞطزيسٮ ث٫ب احساص ٦ػ٭ثٯ اثالٌ ظ٦ب٨ سب ٬ غبزض1371/1/1 سبضيد اظ ثًس آ٪ٱب سبذش٧ب٪ي دط٬ا٪ٯ ٚٯ ا٦الٚي:7سجهطُ

 .ض٭٪س ٦ي سبذش٧ب٪ي دط٬ا٪ٯ س٧سيس ي٭اضؼ )يٛچٱبض٤(٦4/1ط٧٭٠  ثبض٫س زاضشٯ دبيب٪ٛبض زضيبْز ٖػس ٬ ضسيسٮ اس٧ب٤

 غ٭ضسي زض دبيب٪ٛبض زضيبْز زضذ٭اسز ٦ب٨ظ زض ٞطزز ٦ي غبزض ٦ػ٭ثٯ اي٩ سػ٭يت سبضيد اظ ثًس آ٪ٱب سبذش٧ب٪ي دط٬ا٪ٯ ٚٯ ا٦الٚي غبحجب٨

 ٦ط٧٭٠ اي٫ػ٭ضر َيط زض ثبض٫س ٪٧٭زٮ زضيبْز ضا سبذش٧ب٨ ذالِ يس٤ ٚٯ ٞطز٪س ٦ي سبذش٧ب٪ي دط٬ا٪ٯ س٧سيس ي٭اضؼ1/4 )يٛچٱبض٤(٦ط٧٭٠

 .ٞطز٪س ٦ي دط٬ا٪ٯ س٧سيس ي٭اضؼ1/2 يٛس٤٬

 ثٯ آ٪ٱب دط٬ا٪ٯ ٦ٱ٣ز ٬ ٞطزيسٮ ث٫ب احساص ٦ػ٭ثٯ اثالٌ ظ٦ب٨ سب ٬ غبزض1/1/1371 سبضيد اظ ثًس آ٪ٱب سبذش٧ب٪ي دط٬ا٪ٯ ٚٯ ا٦الٚي:8سجهطُ

                                                                         .ض٭٪س ٦ي سبذش٧ب٪ي دط٬ا٪ٯ س٧سيس ي٭اضؼ يٛس٤٬ ٦1/2ط٧٭٠ ثبض٫س زاضشٯ ذالِ يس٤ اذص ٖػس ٬ ضسيسٮ اس٧ب٤

 ٦٭ؾ٭و اي٩ ٬ ٪٧بي٫س، دبيب٪ٛبض زضذ٭اسز ٬ ضسب٪سٮ، اس٧ب٤ ثٯ ضا سبذش٧ب٪ي ي٣٧يبر دط٬ا٪ٯ، ٖب٪٭٪ي ظ٦ب٨ ٦سر زض ٚٯ ٦ب٢ٛي٫ي ٣ٚيٯ:9  سجهطُ

 سأييس ٪طب٪ي، آسص سبظ٦ب٨ ٪ب٦ٯ س٫س، ٪ساضش٩( ضٱطزاضي سططيٓبر يب ٬ ٖب٪٭٪ي ٦طٛالر خٱز ثٯ ا٦ب ثبضس ضسيسٮ ٪يع ضٱطزاضي سبييس ثٯ

 .ٞطز٪س ٪٧ي س٧سيس ي٭اضؼ ٦ط٧٭٠ دبيب٪ٛبض غس٬ض ظ٦ب٨ زض ٪جبضس ٰب سبذش٧ب٨ اي٫ٟ٭٪ٯ ثطاي بضدبيب٪ٛ غس٬ض ا٦ٛب٨... ٬ ذس٦بر ضطٚشٱبي

 ثٯ آ٪ٱب دط٬٪سٮ ٬ ، ث٭زٮ سبذش٧ب٪ي سر٣ّ زاضاي ٬ ٪٧٭زٮ س٧سيس زضذ٭اسز ، دط٬ا٪ٯ ٦ٱ٣ز اس٧ب٤ اظ ٖج١ ٦ب٢ٙ ٚٯ ٰبيي سبذش٧ب10:٨  سجهطُ

 ٦سر ثٯ ثبضس ٦ي ٦كطح ٧ٚيسي٭٨ زض دط٬٪سٮ ٚٯ ظ٦ب٪ي ٦سر. ثبضس ٪٧ي س٧سيس ٖبث١ ٪يع آ٪ٱب دط٬ا٪ٯ ٬ ٞطزيسٮ اضخبو 100 ٦بزٮ ٧ٚيسي٭٨

 .ٞطزز ٦ي اؾبْٯ دط٬ا٪ٯ

 ٦ط٧٭٠ دط٬ا٪ٯ س٧سيس زضذ٭اسز غ٭ضر زض ثبضس ظ٦ي٩ غ٭ضر ثٯ ٬ ٪ٛطزٮ ث٫ب احساص ثٯ ضط٬و ٚٯ ٰبيي دط٬ا٪ٯ زضذػ٭ظ: 11سجهطُ

 .ٞطز٪س ٦ي سبذش٧ب٨ دط٬ا٪ٯ س٧سيس ي٭اضؼ ٛچٱبض٤ ي

          .ث٭ز ذ٭اٰس ٞصض يطؼ ثبالسطي٩ س٧سيس ي٭اضؼ ٦حبسجٯ زض ضٱطزاضي ي١٧ ٦ال٘ ثبضس ٦ي ثط چ٫س زاضاي ٚٯ ٬احسٰبيي ثطاي: 12 سجهطُ

 خٱز سبذش٧ب٪ي دط٬ا٪ٯ زض ٫٦سضج ٦ٱ٣ز اس٧ب٤ اظ ثًس ٚسب٪يٛٯ ، غ٫ًشي ازاضي سدبضي ٦سٛ٭٪ي اظ اي٥ ٰب دط٬ا٪ٯ س٧سيس٣ٚيٯ13:سجهطُ 

 ٦حبسجٯ ثطاسبس ٦ش٣ًٗٯ ي٭اضؼ سٓبؾ١) ي٭اضؼ ا٢شٓب٬ر ثٯ ٦ب غطْبً( ثبضس ٦ييب سبذش٧ب٨ ٪ي٧ٯ ٚبضٮ  ظ٦ي٩ ثػ٭ضر) س٪٧بي ٦طاخًٯ آ٨ س٧سيس

 .ٞطزز ٬غ٭٠( ٖج٣ي ضسٮ دطزاذز ي٭اضؼ ثب ض٬ظ

 

 اصهاى ایلک                                         جعفش پشج                                                    

 ش                                    هْش ٍاهضاء استاًذاسسئيس ضَساي اسالهي ضْ                   ضْشداس فيشٍصكَُ                                             
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  :پنجم فصل
 :فشسَدُ ّاي ساختواى تٌاي تجذيذ ػَاسض   

 

 ٍ قْطي ٞطؾَزُ ثبٞشْبي زض هؿ٧ًَي ٍاحسّبي ؾبظًسگبى سكَی١ ػْز قَز هي زازُ اػبظُ قْطزاضي ثِ:ياحدٌ مادٌ

 .ًوبیس اضائِ شیل قطح ثِ سؿْيالسي ضؾوي ٚيط ؾ٧ًَشْبي

زضذهَل َٖاضو دطٍاًِ ؾبذشوبًي ػْز اهال٤ هؿ٧ًَي هؼبظ ٦ِ ًؿجز ثِ سرطیت ٍ ًَؾبظي ا٢سام هي ًوبیٌس ) الٝ

،دري دطٍاًِ ( دؽ اظ ضٖبیز انَل قْطؾبظي قبهل ٣ٖت ًكيٌي )نطٞبً َٖاضو نسٍض ظیط ثٌبي هَػَز  %زضنس َٖاضو 20

ظیط ثٌبي احساص زضنس َٖاضو دطٍاًِ یب %40اذص گطزز الظم ثِ ش٦ط اؾز زض ذهَل ٍاحس ّبي سؼبضي ٍ ازاضي هٗبزلٍٚيطُ .

 اذص گطزز. اٖيبًي

 قَز هي زازُ اػبظُ قْطزاضي ثِ ظیط حسًهبة، زضثبٞز ٞطؾَزُّوؼَاض دال٦ْبي سؼويٕ ػْز هبل٧يي سكَی١ هٌَٓض ة( ثِ

 ثب ه٢َٗيز هل٥ لحبِ ًوبیس. ضاشیل نس زض

 .سٗساز٢ُٗبر سؼويٕ قسُ                                                                 زضنس َٖاضو هشٗل٣ِ

 %50                            زٍ ٢ُِٗ                                                                          

 %35                           ؾِ ٢ُِٗ ثِ ثبال                                                                

بظ ٦طط٬ـ ثٯ ٦د )زي٭اض ٚطي ثب آخط ٬ سي٧ب٨ ثٯ خبي زي٭اض٣ٞي ": خٱز سرطيت ٬٪٭سبظي زي٭اض ثب ٦ػب٢ح سبذش٧ب٪ي ثبالسط )٦ثال1سجهطُ 

 ٦جب٢ٍ ٦طث٭قٯ اذص ٞطزز .  %50ث٭ز٨ زي٭اض ٦٭خ٭ز 

سبذش٧ب٪ٱبيي ٚٯ اظ ضٱطزاضي دبيب٨ ٚبض زاض٪س ٬ يب دط٬ا٪ٯ سبذز ٞطْشٯ ا٪س زض غ٭ضر سرطيت ٬٪٭سبظي ٣٦ٙ ثطاي ا٦ال٘ ٦سٛ٭٪ي :  2تبصره 

 .ي٭اضؼ ٦حبسجٯ ٦ي ٞطزز  %5 0حبسجٯ ٬ ثطاي ا٦ال٘ سدبضي ٬ ازاضي ي٭اضؼ ٦ 30%

 ظ سبئيس٬احس ٦حشط٤ ضٱطسبظي ٬ضيبيز حس ٪ػبة، ٦٭اضزْ٭ٔ اي٧ب٠ ٦يٟطزز. دس ا:3سجهطُ 

 

 صهاى ایلکا                                         جعفش پشج                                                 

 ش                                    هْش ٍاهضاء استاًذاس يس ضَساي اسالهي ضْسئ                   ضْشداس فيشٍصكَُ                                            
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 :ششم فصل

ٍ تَسؼِ هؼاتش ضْشي :  ػوشاىػَاسض اسصش افضٍدُ ًاضي اص اجشاي عشحْاي   

 .زاضًس هٗجط یب َطح زض انالحبر ثِ ًيبظ يقْطؾبظ َطحْبي یب ٍ سطاٞي٧ي هُبلٗبر اطط زض ٦ِ زز گط هي اَال٠ َطحْبیي ثِ : معابر اصالح طرحُاي:تعاريف

 ّبي َطح زض سطاٞي٧ي هُبلٗبر اطط ثط هَػَز هؿيط ازاهِ ٦ِ گطزز هي اَال٠ َط حْبیي ثِ : تطًيل ي تًسعٍ طرحُاي

 .اًس قسُ َطاحي ٍ ثيٌي ديف قْطؾبظي

 یب گصضثٌسي ًبهِ آئيي ثطاثط ثٌب احساص یب ثٌب سؼسیس ٌّگبم زض ٚبلجبً ٦ِ گطزز هي اَال٠ َطحْبیي  ثِ  :تعريضي طرحُاي

 .گطزًس هي ًكيٌي ٣ٖت هكوَل ؾبهبًسّي ٍ سٟهيلي َطحْبي

 .گطزًس هي احساص ٍ ایؼبز سطاٞي٧ي ٍ قْطؾبظي هُبلٗبر ثطاؾبؼ ٦ِ گطزز هي اَال٠ َطح ّبیي ثِ : احداثي طرحُاي

 یب انالحي گصض ثط زض احساطي ٍ اي ِٗسَؾ ، سٗطیى ، انالحي َطحْبي ثطاطط ٦ِ ٍاهال٦ي اضايي ٦ليِ ثِ : ياحدٌ مادٌ

 ثبض ی٥ ثطاي اضظـ اٞعٍزُ ًبقي اظاػطاي َطحْبي سٗطیى ٍسَؾِٗ هٗبثط قْطي َٖاضو قًَس هي ٍا٢ٕ احساطي یب ٍ سٗطیى

 اهال٤ ٢جيل ایي نبحجبى اظ ضٞشِ( ٞطٍـ ؾْن ثِ )ًؿجز اذص دطٍاًِ ؾبذز ، ٣ًل ٍاًش٣بل هل٥  ٌّگبم ٦ِ گيطز هي سٗل١

         .قس ذَاّس ٍنَل قْطزاضي سَؾٍ ٍاحسُ هبزُ ایي شیل سجبنط هٟبز ثطاثط

 ٦ًطؼ زض ٚٯ ا٦الٚي ٬ اضاؾي ٣ٚيٯ ثٯ اضظـ اٞعٍزُ ًبقي اظاػطاي َطحْبي سٗطیى ٍسَؾِٗ هٗبثط قْطي َٖاضو 1:  سجهطُ

 اي٩ ثٯ ٦طث٭ـ اخطايي ي٣٧يبر يٯ٣ٚ اخطاء ٬ ثبضس ٦ي  7Pض٭٪س ٦ي يب ضسٮ ٬اٖى ثطٞصض ٬احسٮ ٦بزٮ ٰبي قطح اخطاء ثطاسبس يب ٬ قطح

 .ثبضس ٦ي ضٱطزاضي يٱسٮ ثٯ قطحٱب

ٰط ٖكًٯ ظ٦ي٫ي ٚٯ زض٦ًطؼ اخطاي قطح ٰبي سًطيؽ ٬س٭سًٯ ٬اغالح ٦ًبثط ٬ذيبثب٪ٱب٦٬يبزي٩ زضثطٞصض احساثي يب اغالحي يب سًطيؿي يب :  2سجهطُ

ثطاي يٛجبض ثٯ آ٪ٱب س٣ًٕ ٦يٟيطزٚٯ زضظ٦ب٨  ٍسَؾِٗ هٗبثط قْطياضظـ اٞعٍزُ ًبقي اظاػطاي َطحْبي سٗطیى  َٖاضوس٭سًٯ اي ٖطاض ٦ي ٞيط٪س 

 ٪١ٗ ٬ا٪شٗب٠ ٦طط٬ـ ثٯ اخطاي قطح زضثط اغالحي اظغبحجب٨ اي٩ ٖجي١ ا٦ال٘ ثطاثطْط٦٭٠ شي١ اذص ٦ي ض٭زيااذص دط٬ا٪ٯ سبذز 

 7P (S1-S2  )×                              هشطاغ ظهيي ثٗس اظ انالح هٗجط هيجبقس  2Sزضٞطهَل ٠َٞ 

 هشطاغ ظهيي ٢جل اظ انالحي هيجبقس S 1زضٞطهَل ٠َٞ 

% اظ ٦سبحز ا٦ال٘ زض ٪شيدٯ اخطاي قطح ٰبي اي٩ ٦بزٮ ثس٨٬ زضيبْز ٰط ٞ٭٪ٯ َطا٦شي ثٯ ٦سيط ا٢حبٔ  10زض غ٭ضسي ٚٯ ثيص اظ  3:جهطُس

ضب١٦  طیى ٍسَؾِٗ هٗبثط قْطياضظـ اٞعٍزُ ًبقي اظاػطاي َطحْبي سٗ َٖاضوضسٮ ثبضس ثطاي ثبٖي ٦ب٪سٮ اي٩ ٖجي١ ا٦ال٘ 

 ٪ر٭اٰس ضس.

ٚٯ زض ٦ًبثط ٬اٖى ضسٮ ا٪س ٦حبسجٯ ٬ اذص ذ٭اٰس  ٣٦ٙ  حٕ ٦ططْيز ثطاثط اسز ثب اضظش ٦ًب٦السي يطغٯ ثطاي ثبٖي٧ب٪سٮي٭اضؼ ثط  :4سجػطٮ

 ضس.
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                                                                                                                                                                                              :   هفتم فصل

 هاصاد تش تشاون تشاي دٍ تخص هسىًَي ٍغيشهسىًَي  ػَاسض

٬ ثطاسبس ٪ب٦ٯ ض٧بضٮ  17/12/1387يبر ثط اضظش اْع٬زٮ ٦ػ٭ة ٖب٪٭٨ ٦ب٢ ٦50بزٮ  شي١(1ي٥ٛ ) سجػطٮ اسش٫بز ثٯ:ٍاحسُ هبزُ 

 ايدبز چ٫ي٩ ٥ٰ ٬ ذس٦بسي -ي٧طا٪ي دط٬غٰبي اخطاي خٱز الظ٤ ايشجبض سب٦ي٩ ٫٦ه٭ض ثٯ٬ظيط ٦حشط٤ ٚط٭ض ،  ٦11/10/96٭ضخ  -166472

 ؾبثكٯ حس زض سبذش٧ب٪ي سطا٥ٚ ضؼي٭ا ٬غ٭٠ ٦ح١ اظ ٪يبظ ٦٭ضز ذس٦بسي ٰبي سطا٪ٯ ٬ سطا٥ٚ ي٭اضؼ ٬غ٭٢ي سيبسز ثي٩ الظ٤ ٧ٰر٭ا٪ي

 ثٯ اٖسا٤ شي١ سجبغط قجٕ ض٭ز ٦ي زازٮ اخبظٮ  ضٱطزاضي ثٯ 5 ٦بزٮ ٧ٚيسي٭٨ ايض اسبس ثط سٓػي٣ي قطح ؾبثكٯ ثط ٦بظاز ٬ سٓػي٣ي قطح

 . ٪٧بيس سطا٥ٚ ي٭اضؼ ٬غ٭٠

٥ٚ ٦ي ثبضس) ٦بظاز ثٯ سكح خعء ظيطث٫بي ٦ط٧٭٠ سطا ثبضس ا٪جبضي سدبضي ثس٨٬ س٭خٯ ثٯ اي٫ٛٯ زض چٯ قجٗٯ اي  :1تثصشُ 

 اضُب٠(

  احساص دبضٚي٫ٝ ٰبي ي٧٭٦ي زضغ٭ضسي ٚٯ ظ٦ي٫ي ثبٚبضثطي ٦صٚ٭ض ثبضس ٦ط٧٭٠ دطزاذز سطا٥ٚ ٪٧ي ٞطزز. :2تثصشُ 

ثطاي ٦حبسجٯ ي٭اضؼ ٦بظاز ثط سطا٥ٚ ٦دبظ ثب ٚبضثطي ٰبي ٦رش٣ّ ٚٯ ثطاثط ؾ٭اثف ديص ثي٫ي ضسٮ زض زْشطچٯ  :3تثصشُ  

زض غ٭ضسي ٚٯ ا٦ال٘ ٬اٖى زض ح٭ظٮ ضٱط ٪يبظ ثٯ اْعايص سطا٥ٚ زاضشٯ ثبض٫س ٫ٰٟب٤ ديط٫ٱبز ثطاي قطح خب٦ى ٬ ٧ٰچ٫ي٩ 

ٖب٪٭٨ ض٭ضاي يب٢ي ضٱطسبظي ٬ ٧ً٦بضي اظ ْط٦٭٠ ظيط اسشٓبزٮ  )د٫ح( 5سػ٭يت زض ٧ٚيشٯ ٫ْي  يب ٧ٚيسي٭٨ ٦٭ؾ٭و ٦بزٮ

 ض٭ز.

 8 ٍاحس ّبي نٌٗشي ٍ ٦بضگبّي-5 4 ٍاحس ّبي هؿ٧ًَي ثب سطا٦ن ٦ن-1

 7 ٍاحسّبي ازاضي-6 6 ٍاحس ّبي هؿ٧ًَي ثب سطا٦ن هشَؾٍ-2

 6 هطا٦ع آهَظقي ٚيطزٍلشي-7 8 ٍاحسّبي سؼبضي-3

 7 ٍاحسّبي هؿ٧ًَي ثب سطا٦ن ٍیػُ-4

 P                     × S ×K   8-4 ؾبیط 

.گطزز هحبؾجِ هي  ٦ن سطا٦ن ػعء  هشطهطث300ٕحسا٦ظط ديلَر ضٍي َج٣ِزٍ سب هؿ٧ًَي ٍاحسّبي- 1 

 2- .هحبؾجِ هي گطزز ٍهشَؾ سطا٦ن ػعء  هشطهطث300ٕاظ یبثيف ديلَر ضٍي زٍَج٣ِ ثبالي هؿ٧ًَي ٍاحسّبي

هشطي اظ 45ثطاي ه٣ٌُِ قط٢بً اظ ثط زٍم ذيبثبى دبؾساضاى ،ٚطثبً اظ ذيبثبى دليؽ ،قوبالً اظ ثطزٍم ثبًس ػٌَثي ،ذيبثبى  -4 تثصشُ

سطا٦ن هشَؾٍ -2،يطیت ٍاحس هؿ٧ًَي ثب سطا٦ن ٦ن ٍ ه٣ٌُِ ػبزُ ٢سین هبظًسضاىيٌي ٍضٍزي ذيبثبى دليؽ  سب هيساى اهبم ذو

  .2ؾبیط -5ٍاحسّبي ازاضي ٍ نٌٗشي ٍ ٦بضگبّي  -5ٍاحس ّبي سؼبضي -5سطا٦ن ٍیػُ -4

 

 .هي ثبقس15سؼبضي  ثطاي اضايي ٦ِ َج١ َطح ػبهٕ یب سٟهيلي ٢بثليز اذص دطٍاًِ سؼبضي ٍػَز زاضز يطیت سطا٦ن :5تثصشُ
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   :  هشتم فصل  

 اداسي ٍسايش ،تجاسي ،اػياًي ٍ ػشصِ هسىًَي تفىيهحاصل اص اسصش افضٍدُ تشػَاسض 

 هؼبظ()ٍاٖيبًي  اضايي س٧ٟي٥ َٖاضو :الٝ تفكيك عًارض 1-:

 .p 25%هؿ٧ًَي ٦بضثطي ثب ٍاٖيبًي اضايي س٧ٟي٥ هشطهطثٕ ّط 1-

 .p 80%سؼبضي، ثب٦بضثطي ٍاٖيبًي اضايي س٧ٟي٥ هطثّٕطهشط 2-

 %.....P 60 س٧ٟي٥ ّطهشطهطثٕ اظاء ثِ ازاضي ٦بضثطي ثب ٍاٖيبًي اضايي س٧ٟي٥ َٖاضو 3-

 P 80% س٧ٟي٥ هشطهطثٕ ّط اظاء ثِ نٌٗشي ٦بضثطي ثب ٍاٖيبًي اضايي س٧ٟي٥ َٖاضو 4-

 %20pؾبیطهَاضز-5

 .ٕ ٞطْشٯ ٬ ٦طشطٚبر ثٯ ٦يعا٨ ٖسضا٢سٱ٥ ثي٩ ٬احسٰب سٗسي٥ ٦ي ض٭زي٭اضؼ اي٩ سًطْٯ ثٯ ١ٚ ث٫ب س٣ً :1تبصره

 ثطاي هحبؾجِ َٖاضو س٧ٟي٥ ٖطنِ )اهال٤ ٚيط هؼبظ(  :ة

نَضسوؼلؽ س٧ٟي٧ي ثِ سهَیت ي ٢بًَى قْطزاض 101س٧ٟي٥ اضايي ٍا٢ٕ زضهحسٍزُ قْط ٍحطین آى ٦ِ ثطاثط هبزُ -1ب

انالحي طجز  147ٍهبزُ  يزض٦ويؿيَى ّبي هبزُ نس ٢بًَى قْطزاضقْطزاضي ًطؾيسُ اؾز ٍّوچٌيي ٖطنِ ثٌبّبي هُطٍحِ 

 ٍاضايي ٢َلٌبهِ اي ٦ِ ثهَضر ٚيطهؼبظ س٧ٟي٥ ٖطنِ ًوَزُ اًس ثِ قطح ٞطهَل شیل هحبؾجِ هي گطزز.

يَاثٍ س٧ٟي٥ هشٌبؾت ثبًَٔ ٦بضثطي ثطاؾبؼ زٞشطچِ َطح ػبهٕ ّطقْطسَؾٍ ٍاحسٌٞي ٍقْطؾبظي قْطزاضیْبسٗييي هي -

 قَز.

 ١ يَاثٍ س٧ٟي٥هُبث

 k  ×p  ×s%×60   بحز ٖطنِهؿ×اضظـ ه٣ٌُِ اي×يطیت× زضنس زقه                                                                     

 هٛبیط يَاثٍ س٧ٟي٥

    s  ×p   × k                                         %×80 ٖطنِ هؿبحز×اي ه٣ٌُِ اضظـ×يطیت  ×زضنس ّكشبز            :   حسًهبة هشطظیط سبدٌؼبُ( 1) 

  s  ×p   × k                    (2)ٖطنِ هؿبحز×اي ه٣ٌُِ اضظـ×يطیت             :    هشطظیطحسًهبة دٌؼبُ اظ ثبالسط              
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 ش                                    هْش ٍاهضاء استاًذاس سئيس ضَساي اسالهي ضْ                   ضْشداس فيشٍصكَُ                                                           

 

 

 

فيروزكوهشهرداري  1044تعرفه عوارض وبهاي خدمات محلي سال   



24 

 

-3زضهبًي  ,ٍضظقي،، ٞطٌّگي، هصّجي– 6طي حول ٣ًٍل ٍاًجبض هكبٚل هعاحن قْ -8نٌٗشي ٍازاضي-10سؼبضي-6هؿ٧ًَي

 ثطاثط اضظـ ه٣ٌُِ اي هَئَ زٞشطچِ اهَض ا٢شهبزي ٍزاضایي 6ؾبیط٦بضثطیْب ٍحطین

اٞط يٙ ٣٦ٙ ثطاثطيج٭ض ذيبثب٨ ،  ٢٭٢ٯ ٰبي آثطسب٪ي ، ٞبظضسب٪ي  ٬ز١ٚ ٰبي ثطٔ ثٯ چ٫س ٖكًٯ سٓٛيٙ ٞطزز ثٯ ي٫٭ا٨ ي٭ا١٦ : -1تثصشُ 

 سجٯ ذ٭اٰس ضس.بٗي ضسٮ ٬ي٭اضؼ ثطاثط سًطْٯ ٦دبظ ٦حٖٱطي س٣

(:  ٍاحس ايبِٞ یب سجسیل) ٚيطهؼبظ اٖيبًي س٧ٟي٥-2ة   

.ثبقس قسُ ٍػطیوِ ضؾيسگي ٍاضز نس هبزُ ٦ويؿيَى ٦ِ زضنَضسي    

 P'                                                                                   20%×   S×            ثبقس ٍاحس ی٥ اگط 

 ×P'× 20 %  S  ×(N+N/10)                                                                           ثبقس ٍاحس ی٥ اظ اگطثيف

  S  هشطاغٍاحسثعضگشط;   

 N  ايبِٞ قسُ  سٗسازٍاحس;   

بقْطزاضیْ ٢بًَى نس هبزُ 11 سجهطُ هَئَ هٗبهالسي اضظـ آذطیي    =P' 

هشط هطثٕ ،  500ثطاي اضايي زاذل هحسٍزُ ٍیب حطین ٦ِ زاضاي ؾٌس هبل٧يز قكساًگ زؾز اٍل )ؾٌس هبزض (هي ثبقس ، ثب هؿبحز حسا٢ل -3ب

 .٢بًَى قْطزاضي ا٢سام هيگطزز  101َٖاضو س٧ٟي٥ سٗل١ ًوي گيطز ٍلي زض نَضسي ٦ِ ٢هس س٧ٟي٥ ثِ چٌس ٢ُِٗ زاقشِ ثبقٌس ١ٍٞ هبزُ 

٢بًَى قْطزاضي زض نَضسي٧ِ هبل٧يي اضايي ٢هس س٧ٟي٥ ظهيي ذَز ثب ٦بضثطي هؿ٧ًَي زاقشِ ثبقٌس ثِ قطٌ  ١ٍٞ101 هبزُ 

 ای٧ٌِ هٗبثطٍ قَاضٔ حبنل اظ س٧ٟي٥ هَضز سبئيس حَظُ ٌٞي ٍقْط ؾبظي ثبقس ثِ قطح شیل ا٢سام هيگطزز :

 اظ س٧ٟي٥ یب ٢يوز ضٍظ ظهيي  زضنس ؾْن س٧ٟي٥ ثطاي قْطزاضي اظ ٢ُٗبر حبنل 10هشط ;  500ظهيٌْبي سب -1

 زضنس ؾْن س٧ٟي٥ ثطاي قْطزاضي اظ ٢ُٗبر حبنل اظ س٧ٟي٥ یب ٢يوز ضٍظ ظهيي  12 سبهشط ; 1000ظهيٌْبي سب  -2

 زضنس ؾْن س٧ٟي٥ ثطاي قْطزاضي اظ ٢ُٗبر حبنل اظ س٧ٟي٥ یب ٢يوز ضٍظ ظهيي  15سبهشط ;  1500هشط سب  1000ظهيٌْبي اظ  -3

 زضنس ؾْن س٧ٟي٥ ثطاي قْطزاضي اظ ٢ُٗبر حبنل اظ س٧ٟي٥ یب ٢يوز ضٍظ ظهيي  17سبهشط ;  2500سب  1500ظهيٌْبي اظ  -4

 زضنس ؾْن س٧ٟي٥ ثطاي قْطزاضي اظ ٢ُٗبر حبنل اظ س٧ٟي٥ یب ٢يوز ضٍظ ظهيي 20سبهشط ;  3500سب  2500ظهيٌْبي اظ   -5

 حبنل اظ س٧ٟي٥ یب ٢يوز ضٍظ ظهييزضنس ؾْن س٧ٟي٥ ثطاي قْطزاضي اظ ٢ُٗبر  25 ; سبثِ ثبال  3500ظهيٌْبي اظ  -6

 ا٢سام گطزز . 5هشط ٦ِ ٢هس س٧ٟي٥ زاضًس ، هي ثبیؿز  ػْز اذص هؼَظ اظ ٦بضگطٍُ هبزُ  3500ظهيٌْبي ثبالي   6سجهطُ ی٥ : ثطاي ثٌس 

 هي ثبقس. ط ٦بضقٌبؼ ضؾوي زازگؿشطي هال٤ ٖولثِ ٦ليِ ثٌسّبي ٠َٞ ٢يوز ضٍظ ظهيي ثب ًٓسجهطُ زٍ : 

ثٌيبز  4ّعاض ًٟط .)هبزُ 25ؾشٗالهبسي ٦ِ ثِ اؾشٌبز ٢بًَى سؿْيل نسٍض ؾٌس هبل٧يز زض قْطّبي ظیط زض ذهَل ا -4ب

 ( نَضر هي گيطز ثِ قطح شیل ا٢سام هي گطزز. يهؿ٧ي ا٣ًالة اؾاله

 زضنس ٢يوز ٦بضقٌبؾي ضؾوي زازگؿشطي اذص هي گطزز10ثطاؾبؼ ثطاي اضايي ٦ِ حس ًهبة س٧ٟي٥ زضآى ضٖبیز گطزیسُ  -1

 3ؾبیط  -8اذص هي گطزز  ثط اؾبؼ اضايي ٦ِ ظیط حس ًهبة س٧ٟي٥ ثَزُ ثِ قْطّب سأیيس ٍاحس قْطؾبظي ثِ ثطاي  -2
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  :   نهم فصل

 احذاث ٍ تَسؼِ پاسويٌگ  ػَاسض
   

شیل زض  ثكطح قَز هي هكرم سٗطِٞ ایي 5 سجهطُ َج١ ٦ِ هٌب٣َي زض اهال٤ دبض٦يٌگ حصٜ َٖاضو : ٍاحذُ هادُ

 .هيگطزز ٍنَل ٍ هحبؾجِنَضر سبئيس ٍاحس قْط ؾبظي 

K25×5     2ٍسؼبضي ،نٌٗشي ٍازاضي 1.5ثطاي ٍاحسّبي هؿ٧ًَي  ت: يطی × P×k               ثِ اظاء ّطٍاحس 

 = P  هؿش٣ين هبليبسْبي ٢بًَى(  64 هبزُ هَئَ ثٌسي ه٣ٌُِ ثب ٢يوز (   

 يلي ٍ ػبهٕ قْطزاضي هحبؾجِ هي قَز.ههشطاغ هطثٌَ ثِ ّط ٍاحس دبض٦يٌگ ثب سَػِ ثِ يَاثٍ ديف ثيٌي قسُ زض َطح سٟ: 1

ؿيَى هبزُ نس هكوَل ػطیوِ گطزیسُ َٖاضو حصٜ دبض٦يٌگ هحبؾجِ زض هَاضزي ٦ِ دبض٦يٌگ حصٜ قسُ زض ٦وي :2

 ًرَاّس قس.

 .ٞطزز ٦حبسجٯ ٦شط٦طثى 25   دبضٚي٫ٝ ٬احس ٰط خب٦ى قطح ٦كبثٕ 1: سجهطُ

 ثٯ ٬ سٱيٯ ضٱطزاضي س٭سف اي ٪ب٦ٯ آئي٩ قي ثبيسز ٦ي ؾط٬ضر زاضز دبضٚي٫ٝ حصِ سطاْيٛي ٬ ضٱطسبظي ٪هط اظ ٚٯ ٦٭اضزي 2: سجهطُ

 .ثطسس ٭ضاض سػ٭يت

 .ثبض٫س ٦ي ٦ًبِ ي٭اضؼ اي٩ دطزاذز اظ ثبض٫س ضسٮ احساص 1352 سب٠ اظ ٖج١ ٚٯ ٦سٛ٭٪ي ٬ سدبضي سبذش٧ب٪ٱبي ٣ٚيٯ3:  سجهطُ

 ٞطزز. ٦ي اذصP 150  دبضٚي٫ٝ ٚسطي ٬احس ٰط اظاء ثبض٫س ثٯٮ ضس احساص1382 سب٠ دبيب٨ سب 1352٬سب٠ اظ ثًس سبذش٧ب٪ٱبييٛٯ4: سجهطُ

 سب دبضٚي٫ٝ ثبيسشي اي٫ػ٭ضر َيط ضس زض ذ٭اٰس اذص ضسٮ حصِ دبضٚي٫ٝ ي٭اضؼ ٬ ث٭زٮ ٦دبظ ظيط ٦٭اضز زض ي٫ٝدبضٚ حصِ  5:سجهطُ

 ثٯ ٦سش٫س س٭ؾيحبً .٪٧بيس سأ٦ي٩ )٦شط٦طثى 25 ٬سًز ثٯ ض٬ثسشٯ ٬ ٦شط٦طثى 15 ض٬ثبظ دبضٚي٫ٝ ٰط اظاء ثٯ (٦شط 150 حساٚثط ي٣٧ٛطز ضًبو

 ثب ٪جبضس ٦يسط ٦شطي 150 ضًبو زض ٞط٬ٰي دبضٚي٫ٝ يبذطيس ٬ احساص ا٦ٛب٨ چ٫ب٪چٯ 8 /11/ ٦1387٭ضخ  س ا٢ّ ش 8346 ٦ػ٭ثٯ ض٧بضٮ

  P ٦80حط٤٬  ٫٦بقٕ ٬ ْطس٭زٮ ثبْشٱبي زض ٦شط 8 سب زضٞصضٰبي ٬ ) ٦سشٗي٥ ٦ب٢يبسٱبي ٖب٪٭٨ 64 ٦بزٮ (٫٦كٗٯ اي ٖي٧ز  آذطي٩ p 100اذص

  .ضس ذ٭اٰس اٖسا٤ ٦شط٦طثى 15 ٦شطاغ ثٯ

 )حسا١ٖ ٦شًبضِ، حس اظ ثيص قجيًي ضيت دبضٚي٫ٝ، ٬ض٬زي ٦سذ١ زض ٚٱ٫سب٠ زضذشب٨ ٬خ٭ز ي١ٖج اظ ذبظ ٦٭اضز 1)

 خبيٟعي٫ي ا٦ٛب٨ يس٤ غ٭ضر زض ضٱطي ٦يبزي٩ زض ٞطْش٩ ٖطاض ذس٦بسي، يب ٬ اضسجبقي ضطيب٪ٱبي زضغس( سٗبقى 15 سب

 .٪٧بي٫س اٖسا٤ دبضٚي٫ٝ حصِ ٪سجز ثٯ ي٭اضؼ دطزاذز ثب س٭ا٪٫س ٦ي ٫٦بست ي٣٧ٛطز ضًبو زض دبضٚي٫ٝ

 ا٦ٛب٨ ٬خٯ ٰيچ ثٯ ٚٯ ٦شط 16 اظ ٧ٚشط يطؼ ثب ٞصضٰبي ثط زض ٦شط٦طثى 30 حساٚثط ثب اي ٦ح٣ٯ سدبضي ٬احسٰبي (2

 .ثبض٫س ٪ساضشٯ دي٣٭ر ٬يب ظيطظ٦ي٩ زض دبضٚي٫ٝ سأ٦ي٩

                     

 

 صهاى ایلکا                                         جعفش پشج                                                   
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 :شايظ الضام آٍس() دس صَست ٍجَد ضهثوش ٍ غيش هثوش  اضجاس لغغ ػَاسض

 قْطزاضي اػبظُ ثِ هبليبر ثطاضظـ اٞعٍزُ ٢بًَى 50 هبز1ُ سجهطُ ٍ قَضاّب سك٧يالر ٢بًَى71 هبزُ 16 ثٌس اػطاي زض  :ٍاحسُ هبزُ

 :ًوبیس ٍنَل ًوبیٌس هي زضذز ٢ُٕ ثِ ا٢سام ٦ِ ح٢َ٣ي یب ح٣ي٣ي اقربل اظ شیل قطح ثِ َٖاضيي  قَز هي زازُ

 :يي ضٞشي اقؼبضَٖاضو ٢ُٕ ٍ هَػجبر اظ ث

 )ب  مجىز (عىارض قطع اشج ر :ثٌس الٝ 

ثطاي ػجطاى ذؿبضار ٍاضزُ ثِ ًٞبي ؾجع ٍ زضذشبى َٖاضيي سحز ٌَٖاى ٢ُٕ زضذشبى ثكطح ػساٍل شیل سهَیت هي گطزز 

 ثِ ههطٜ اهَض ظیطثٌبیي ٍ گؿشطـ ًٓطقْطزاضٍديگيطي هؿئَل ًٞبي ؾجع٦ِ نس زضنس زض آهسّبي حبنل اظ ایي َٖاضو ثب 

 ذَاّس ضؾيس.زضؾُح قْطًٞبي ؾجع 

ضیبل ثبضٖبیز الیحِ حّٟ ٍگؿشطـ ثبٚبر ههَة  3.000.000ثهَضر دبیِ  ؾبًشي هشط ّط انلِ 15زضذز ثب هحيٍ ثي سب  -1

 زضًٓطگطٞشِ قَز.1359

ضیبل ٍنَل  000/60ؾبًشيوشط15ضیبل ثِ اظاء ّط ؾبًشيوشط هبظازثط 3.000.000ثط ٖالٍُ ،ؾبًشي هشط 50سب 15ثب هحيٍ ثي  زضذز 2-

                      هي قَز.

 120.000ؾبًشيوشط50ثي  ثط ضیبل ثِ اظاء ّطؾبًشيوشطهحيٍ هبظاز4.300.000ؾبًشي هشطٖالٍُ ثط100سب 50ثب هحيٍ ثي اظ  زضذز -3

 ضیبل ٍنَل هي قَز.

الیحِ  7. . ثب ًٓط ٦ويؿيَى هبزُ ضیبل ٍنَل هي قَز400.000ّط هشط هطثٕ هجلٙ  ءَٖاضو هطثََِ ثِ گيبّبى دَقكي ثِ اظا 4-

حّٟ ٍگؿشطـ ثبٚبر ٍ یب هسیط ٖبهل ؾبظهبى دبض٦ْب ٍ زض قْطزاضي ٞب٢س ؾبظهبى هؿئَل ًٞبي ؾجع ثب زض ًٓط گطٞشي ّعیٌِ 

 . ًگْساضي هحب ؾجِ گطزز

ثب زض ًٓط  ٍیبهؿئَل ًٞبي ؾجع حّٟ ٍ گؿشطـ ثبٚبر 7َٖاضو هطثََِ ثِ زضذشچِ ّبي ظیٌشي ثب ًٓط ٦ويؿيَى هبزُ 5-

 گطٞشي ّعیٌِ ّبي ًگْساضي ٍنَل هي قَز.

 

 

 صهاى ایلکا                                         جعفش پشج                                              

 هْش ٍاهضاء استاًذاس                                ش     سئيس ضَساي اسالهي ضْ                   ضْشداس فيشٍصكَُ                                         
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 حفع ي گسترش باغات ( 7عًارض مربًط بٍ  قطع اشجار بدين مجًز )طرح در کميسيًن مادٌ ثٌسة :

 1-هحبؾجِ ٍاذص هيگطزز .3یتطثب ي 5سب  1ػطاین اهال٤ هؿ٧ًَي ثط اؾبؼ َٖاضو ٢ُٕ اقؼبض زض ثٌسّبي 

ثطاي  3ٍ  ثطاي اضايي سؼبضي 4يطیت  5سب  1ثبًْبي ٍهٗبثط ثط اؾبؼ َٖاضو ٢ُٕ اقؼبض زض ثٌسّبي ػطاین هطثٌَ ثِ ذيب-2

 ه٣بثل یب هؼبٍض هؿ٧ًَي هحبؾجِ گطزز .

هحبؾجِ  6ثب يطیت  5سب 1ػطاین هطثََِ ثِ زضذشبًي ٦ِ زض اهال٤ سؼبضي ٍنٌٗشي ٢طاض هيگيطًس ثط اؾبؼ َٖاضو ثٌسّبي -3

 هيگطزز .

 5 ثب 5سب  1ِ ؾبذز ٍؾبظ ٚيط هؼبظ ثِ هٌَٓض اؾشٟبزُ هؿ٧ًَي ٍ ًگْجبًي اًؼبم هيگيطز ثط اؾبؼ ثٌسّبي ػطاین ثبٚبسي ٦-

 ا٢سام ٍهحبؾجِ هيگطزز . ( 6)ثبيطیت3ٍثطاي نٌٗشي ٍ سؼبضي زض ایي ثبٚبر ثط اؾبؼ ثٌس  3يطیت 

 ضیبل اذص گطزز. 000/500/22   ّط زضذز هجلٙ ؾبًشي هشط  100ثبالي ثي ٢ُٕ زضذز سجطیعي ثسٍى هؼَظ  – 5

 اٖسا٤ ٞطزز.59/3/11 سرٓيٓبر :٦ٗطضٞطزيس سرٓيٓبر الظ٤ ثطاسبس ث٫سٰبي ٖب٪٭٪ي حٓم ٬ٞسشطش ْؿبي سجع٦ػ٭ثٯ سب٠  1:سجهطُ

سكَی٣بر:هبل٧يي زضًگْساضي زضذشبى ٚطؼ قسُ زضحطین هل٥ ذَزاّشوبم الظم ضازاقشِ ثبقٌسثبًٓطیِ ٦بضقٌبؾبى 2 :سجهطُ

 ع هٗبٜ هي قًَس.ؾبظهبى یبٍاحسًٞبي ؾج

 .ٞطزز ٦ي اذص ث٫سا٢ّ ي٭اضؼ ْٗف ضسٮ ٖكى زضذز ٚبضز زضغ٭ضر 3 :سجهطُ

 .ٞطزز ٦ي اذص ا٢ّ ث٫س ٦كبثٕ اضدبض ٖكى ي٭اضؼ ٞطزز اضدبض ٖكى ثٯ ٫٦دط ٚٯ زضسػبزْبسي 4 :سجهطُ

ضيب٠  ٬000/800سدبضي  ٛ٭٪ي٦س –ضيب٠  000/1000ٚبضذب٪ٯ خبر –زا٦ساضيٱب  –حٕ ٚبضض٫بسي ْؿبي سجع ثطاي سدبضي ٰب   5:سجهطُ

 ضيب٠. 500.000 ٦سٛ٭٪ي –

: زض هَاضزی٧ِ زضذشبى هظوط ثبضزّي ذَز ضا ثِ ٖلز ٦َْلز یب آٞز ظزگي ٍ ثيوبضي اظ زؾز زازُ ٍ یب زضقطٜ ؾ٣ٌَ 6سجهطُ 

ثط سكريم اًس ٍ هبل٥ س٣بيبي ػبثؼبیي آى ضا زاقشِ ثبقس اثشسا هي ثبیؿز ًٓط ٌٞي ػْبز ٦كبٍضظي قْطؾشبى اذص .ؾذؽ ثٌب

  قْطزاضیْب ٢بثل سهوين گيطي ذَاّس ثَز . ٦7ويؿيَى هبزُ 

        .انلِ ًْبل ػبیگعیي گطزز 5ّط زضذز ٢ُٕ قسُ سٗساز  ء: زض ٦ليِ هَاضز ثبیس ثِ اظا7سجهطُ 

 صهاى ایلکا                                              جعفش پشج                                                                 

 هْش ٍاهضاء استاًذاس                                  ش      سئيس ضَساي اسالهي ضْ                                                       ضْشداس فيشٍصكَُ                              
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 :ي زدهم فصل

 :تْاي خذهات صذٍس استؼالم 

 هحل( سهطٜ اظ ًبقي ح٠َ٣ یب هحل سهطٜ حشي یب ديكِ ٍ ٦ؿت هحل )ح١ ْبي ذسهبر نسٍض اؾشٗالمث 1) 

 هحل، ٍاگصاضي ح١ ٢يوز ه٣ٌُِ اي 80Pزاضایي زض نَضر هكبثِ یب %اضظـ ؾط٢ٟلي2اظ ٖجبضسؿز

 هحل سهطٜ اظ ًبقي ح٠َ٣ یب هحل سهطٜ یب ٍ ديكِ ٍ ٦ؿت ح١ اًش٣بل اظ قْطزاضي ظهبى ّط اؾز ثسیْي :الٝ:سَييح

 .ًوبیس هي ٍنَل ضا ٠َٞ َٖاضو گطزز آگبُ

 قْطزاضي ًبم ثِ ظهيي اًش٣بل ثِ ًؿجز هبل٥ ٍ گطزًس هي ٍا٢ٕ قْطزاضي َطح یب هؿيطي هَضز گصض اهال٦ي ٦ِ زض سٗطیى

 .گطزز ًوي ثْبي ذسهبر نسٍض اؾشٗالم دطزاذز هكوَل ًوبیس هي ا٢سام

خب٦ى ٬ ثطاي اييب٪ي  اي يطغٯ ٪٭و ٚبضثطي ثطاثط قطح زاضاي يطغٯ ٬ اييب٪ي ثط شًال٤ٱبي ذس٦بر غس٬ض اسثزض ذػ٭ظ ٦حبسجٯ  :1سجهطُ 

 ٪٭و اسشٓبزٮ اظ سبذش٧ب٨ ٦ال٘ ٦حبسجٯ ذ٭اٰس ث٭ز.

 ٰب ٚبضثطي سبيط غ٫ًشي ازاضي سدبضي ٦سٛ٭٪ي ٚبضثطي ٪٭و 

 2 3 5 6 2 ؾطيت٦ٗساض

 اٖيبىٍ ٖطنِ   S  × P × K% ×  3         ٞطهَل   

( 64)٦بزٮ  ض٬ظزاضائي اييب٪ي ٦ًب٦السي اضظش اييب٪ي ٬ثطاي زاضايي ض٬ظ اي ٫٦كٗٯ ٖي٧ز يطغٯ ثطاي= P 

هي  َٖاضو دطزاذز ثط انل  ای٧ٌِ ثِ سَػِ ثب  29 /11/ 86هَضخ ح 60 / 17590 /قوبضُ ح٢َ٣ي ًٓطیِ ثِ هؿشٌس: سَييح

 هص٦َض ًٓطیِ  ة ثٌس زض ای٧ٌِ ثِ ًٓط ٍ زاضز ه٣ٌي سهطیح ثِ ًيبظ ٍ زاقشِ اؾشظٌبیي ػٌجِ َٖاضو دطزاذز اظ هٗبٞيز ٍ ثبقس

 اؾز. ًوَزُ ًٓط اٖالم هل٥ ثْبي ذسهبر نسٍض اؾشٗالم دطزاذز اظ هٗبٞيز ذهَل زض نطٞبً ، ثيبى زضه٣بم ٢بًًَگصاض

 24 /5/ضؾوي ههَة اؾٌبز زٞبسط اؾٌبز زض سٌٓين سؿْيل ٢بًَى اػطایي ًبهِ آیيي 6هبزُ هَػت ثِ ای٧ٌِ ثِ ثبٌٖبیز : ة    

 هشْٗس سٌٓيوي ؾٌس يوي سٌْب ایكبى ٍ ثبقٌس ًوي قْطزاضي اظ حؿبة هٟبنب اذص ثِ هَْٝ هٗبهلِ ظهبى زض هشٗبهليي 1385

 ثِ لصا ثَز ذَاّس سًبهٌي ثسّيْب ایي ثِ ًؿجز ًبهجطزگبى هؿٍَليز ٍ ًوبیٌس دطزاذز ضا ًٓط هَضز هل٥ ثسّيْبي هيگطزًس

 دطٍاًِ نسٍض َٖاضو ثبثز ذَز هُبلجبر قَز هي زازُ اػبظُ قْطزاضي ثِ َؾيلِثسیٌ ، قْطزاضي ٢بًًَي َٖاضو ٍنَل هٌَٓض

 اهال٤ ٞٗلي هبل٧يي یب هبل٥ اظ ضا ذسهبر ّعیٌِ ٍ اٞعٍزُ اضظـ ٍ سطا٦ن هكطٞيز، ح١ًَؾبظي ٍ َٖاضو ثط  ، ؾبذشوبًي

                . ًوبیٌس ٍنَل ٍ هحبؾجِ ضٍظ ًطخ  ثِ قسُ نبزض ٢بًًَي ههَثبر ٍ ًطخ آذطیي ثطاؾبؼ هص٦َض

 . ثبضس ٪٧ي ٬احسٮ ٦بزٮ اي٩ ضب١٦ ضٱطزاضي ٖب٪٭٨ ٰٓز ٬ ٰٓشبز ٦بزٮ ٧ٚيسي٭٨ ٬ غس ٦بزٮ ٧ٚيسي٭٨ آضاء ٦٭ؾ٭و ي٭اضؼ ٬ خطائ٥ 1: سجهطُ

 صهاى ایلکا                                         جعفش پشج                                        

 ش                                    هْش ٍاهضاء استاًذاسسئيس ضَساي اسالهي ضْ                                                           ضْشداس فيشٍصكَُ
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 سط٣ٖٓي يب ٬ ٣٦ٛي اظ اي٥ ا٦ال٘ ا٪شٗب٠ ٬ ٪١ٗ ٰط زض خبضي ٦ػ٭ثبر ٬ ٖ٭ا٪ي٩ ثطاسبس ضٱطزاضي اي٫ٛٯ ثٯ ثبس٭خٯ 2: سجهطُ

 ٦ي اذص ٦شًب٣٦ي٩ اظ زاضايي ٬ اٖشػبزي ا٦٭ض ازاضٮ س٭ي اظ ضسٮ سًيي٩ اضظش آذطي٩ ثطاسبس ا٪شٗب٠ ٬ ٪١ٗ ي٭اضؼ ي٫٭ا٨ سحز ضا اضؾيي٭

 ضسٮ ا٪شٗب٠ ٬ ٪١ٗ ، ٦طح٣ٯ چ٫س يب يٙ قي ضٱطزاضي حسبة ٦ٓبغب اذص ثس٨٬ ٬احسٮ ٦بزٮ اي٩ سػ٭يت سبضيد اظ ٣٦ٛي چ٫ب٪چٯ ث٫بثطاي٩.،٪٧بيس

  ، ضٱطزاضي ثٯ ٦طاخًٯ ظ٦ب٨ زض ثبضس

 ا٦الٚي ا٪شٗب٠ ٬ ٪١ٗ ي٭اضؼ ٧ٰچ٫ي٩ ٞطزز ٦ي اذص ٬ ٦حبسجٯ ٦طاخًٯ ظ٦ب٨ ٪طخ ثٯ ضسٮ ا٪دب٤ ٦ًب٦الر سًساز ثٯ ا٪شٗب٠ ٬ ٪١ٗ ي٭اضؼ ٣ٚيٯ

 .ضس ذ٭اٰس ٬غ٭٠ س٫س س٫هي٥ ظ٦ب٨ ٪طخ ٦ج٫بي ثط ا٪س ضسٮ ٫٦ش١ٗ ٦ػ٭ثٯ اي٩ سػ٭يت سبضيد اظ ٖج١ ٚٯ

 

  :  دوازدهمفصل 

   :حاصل اص فشٍش ٍ جوغ آٍسي صتالِ)پسواًذ( دسآهذ

 :مسكًوي ياحدَاي از خدمات بُاء  :الٝ

ضیبل ٍثطاي 350.000هشط100ثطاي ّطٍاحسسب  هؿ٧ًَي زض ؾبل ٍاحسّبي اظ دؿوبًس آٍضي، ػوٕ ذسهبر ّعیٌِ

 .گطزز هي ٍنَل ضیبل 500.000هشطثِ ثبال100ٍاحسّبي

 :ياداري يتجار ياحدَاي از پسماود خدمات َسيىٍ : ة

ضیبل  50.0000ٍاحسّبي دط ظثبلِ زض ؾبل هشطي   - ضیبل.25.000حسا٢ل  ضیبل15.000ٍاحسّبي ٦ن ظثبلِ زضؾبل هشطي سؼبضي 

 ضیبل 70.000حسا٢ل

  ضیبل  600.000هشط  20ضیبل ٍ ٍاحسّبي ثعضگشط اظ  400.000هشط 20ٍاحسّبي سب ازاضي 

 .٦يجبضس سبذش٧ب٪ي دط٬ا٪ٯ ايشجبض ز٬ضٮ ز٦٬ي٩اس٧ب٤  اظ ثًس ب٪سدس٧ ، آ٬ضي خ٧ى ذس٦بر ثٱبي اذص ضط٬و  1 :سجهطُ

 قْطي ظثبلِ دط هكبٚل ليؿز                                                                   

ّ
زي

ض
 

 سدبضي( )٬احس ض١ُ

ّ
زي

ض
 

 سدبضي( )٬احس ض١ُ

ّ
زي

ض
 

 سدبضي( )٬احس ض١ُ

 ٰب سب٪س٬يچي 17 دصيطايي سبالضٰبي 9   ٰب ْط٬ضي ١ٞ 1

   ٰب ٦بضٚز س٭دط 18 )ثبض سطٮ ٬ ٦ي٭ٮ( ثبضْط٬ضب٨ 10   ٰب ْط٬ضي سجعي ٬ ٦ي٭ٮ 2

 ضسش٭ضا٪ٱب 19 ٪دبضي ٬ زض٬زٞطي ٬ سبظي ٦ج١ 11 ْط٬زٞبٰٱب 3

   ٦ٱ٧ب٪سطاٰب ٬ ٰش٣ٱب 20 ضٱط حطي٥ زاذ١ ٚبضذب٪دبر 12 ٰب آضذعذب٪ٯ 4

 ...٬ آ٦٭ظضي ٦طاٚع سي٧٫ب، ٰب ث٭ْٯ 21 دبسبغٰب ٬ سدبضي ٦طاٚع 13   ٰب ضبح ٚبْي ٬ سطيبٰب ٚبْٯ 5

   ٰب ْط٬ضي آث٧ي٭ٮ ٬ ثسش٫ي 22    )يٓ٭٪ي َيط دس٧ب٪س( ٰب ثي٧بضسشب٨ 14 ٦سبْطثطي ٰبي سط٦ي٫ب٠ 6

 )ز٢٬شي ٦ساضس ثدع (آ٦٭ظضي ٦طاٚع 23  ط٦ٌ سر٥ ٬ ٦بٰي ٬ ٦طٌ ٰبي ْط٬ضٟبٮ 15 ٰب ْط٬ضي سيطاثي ٬ دعي ٣ٚٯ 7

 )ٚبض٬اش ٬ س٧ًيطار السشيٙ، ض٩َ٬، ذس٦بر (ٰب اس٭سط٬يس   16 ز٢٬شي َيط ٬ ز٢٬شي اضٞب٪ٱبي ٰب، ضطٚز ٰب،٪ٱبز ازاضي، ٦طاٚع 8
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  (عمًمي) اداري اماکه از خدمات بُا  :ع
 بل ضی700000هشط  1000هشط ثِ ثبال ّط  1000ضیبل اظ  1800000هشط  1000سب  500ضیبل اظ  1200000هشط  500اٖيبًي سب ؾبليبًِ ثطحؿت

 اهب٦ي ایي زض چٌبًچِ اؾز ثسیْي ثبقٌس هي هٗبٜ دؿوبًس ذسهبر ثْبي دطزاذز اظ س٧بیب ٍ ّب حؿيٌيِ هؿبػس،  :ز

 ثْبي دطزاذز هكوَل ثبقٌس هؿش٣ط (ثٌسالٝ ٍ ة  ٍاحس ّبي هٌسضعؾبیطٍ سؼبضي ٍاحسّبي )هبًٌس هطسجٍ ٚيط ٍاحسّبي

 .ثَز ذَاٌّس ذسهبر ّعیٌِ

 ذسهبر ّعیٌِ ثْبي دطزاذز اظ ٚيطزٍلشي ٍ زٍلشي ٍ هشَؾُِ( ضاٌّوبیي اثشسایي، هساضؼ ٦َز٤، هْس) هساضؼ ٍ ٍضظقي هطا٦ع : ُ

 .ثبقٌس هٗبٜ هي

 آٍضي ػوٕ ذسهبر ّعیٌِ ًبهِ هَا٣ٞز ا٣ًٗبز ثب سَاًس هي قْطزاضي ههَثِ ایي قوَل اظ ذبضع هَاضز ذهَل زض  :ٍ

    .ًوبیس زضیبٞز ضا دؿوبًس

 

                                : دهمسيس فصل   

 تيوِ دفاتش ٍ اػتثاسي ٍ هالي هؤسسات سايش ٍ الحسٌِ لشض ّاي صٌذٍق تاًىْا، اص خذهات تْاء

 ضیبل 5000000ؾبليبًِ  ّب ثب٥ً قٗت :    ي ديلتي ي خصًصيَا باوك از خدمات بُاي : الٝ

 ضیبل 2000000 ؾبليبًِ ٦كَضي ٌِالحؿ ٢طو نٌس٠ٍ قٗت         :  الحسىٍ قرض صىديقُاي از خدمات بُاي : ة

 اعتباري مالي تعايويُاي بىيادَاي اعتباري ي مالي مًسسات از خدمات بُاي : ع

  ضیبل  2.000.000 ؾبالًِ نٌس٠ٍ سٗبٍى                      2- ضیبل  2000000هبّيبًِ  آًْب ؾطدطؾشي 1-

 ضیبل1000000  ؾبالًِ ثيوِ ًوبیٌسگي  :بيمٍ دفاتر از خدمات بُاي  -ز
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    : چه ردهم فصل

 :جاًثي تأسيسات ٍ ّتل ساخت ػَاسض   

 خٱب٪ٟطزي ٬ ايطا٪ٟطزي سبظ٦ب٨ ٦د٭ظ زاضاي ٦ٱ٧ب٪ذصيط ٬ ٦سبْطذب٪ٯ آدبضس٧ب٨، ٰش١ ٰش١، ضب١٦ اٖب٦شي ٬احسٰبي احساص 1: سجهطُ

 سطا٥ٚ سب حساٚثط ٰب ٚبضثطي سبيط % ٬ 120سبذش٧ب٨ سطا٥ٚ سب سجع ْؿبي ضثطيٚب ٬ %320 سبذش٧ب٪ي سطا٥ٚ سب حساٚثط ٦طث٭قٯ زضٚبضثطي

 .٦حبسجٯ ٞطزز ٫٦سضج زض ْػ١ ا٠٬ اي٩ زْشطچٯ  %ي٭اضؼ غ٫ًشي70سب%280 سبذش٧ب٪ي

 .ٞطزز ٦ي ٬غ٭٠ P 8 ٦يعا٨ ثٯ 1 سجػطٮ ٦٭ؾ٭و زضغسٰبي ثط ٦بظاز سطا٥ٚ ي٭اضؼ 2: سجهطُ

 .ٞطزز ٦ي ٦حبسجٯ غ٫ًشي ثػ٭ضر 1 سجػطٮ ٦٭ؾ٭و زضغسٰبي ثط ٦بظاز ظيط ث٫بي احساص اييب٪ي ي٭اضؼ 3: سجهطُ

 زسشطسي ضاٮ ٚٯ اٖب٦شي ٬احسٰبي زاذ١ زض ٬ضظضي ٬ سدبضي ٰبي َطْٯ ضسش٭ضا٨، ٖجي١ اظ سدبضي ٬ ذس٦بسي ْؿبٰبي احساص 4: سجهطُ

 ٬ ايطا٪ٟطزي غ٫ًز س٭سًٯ ٖب٪٭٨ اخطاي زض ٦ٱ٧ب٪ب٨ اسشٓبزٮ خٱز ٬ ث٭زٮ اٖب٦شي ٬احس ٚبضثطي ثب ٦طسجف ٬ ثبضس ٦د٧٭يٯ زاذ١ اظ آ٪ٱب

 ٬ آئي٩ ٪ب٦ٯ ٦طث٭قٯ زض ٚبضثطي ْ٭ٔ ثب ضيبيز سطا٥ٚ ٦دبظ ثط ٦ج٫بي سًطْٯ غ٫ًشي ي١٧ ٦ي ٞطزز. ٦طث٭قٯ ٪ب٦ٯ آيي٩ ٬ خٱب٪ٟطزي

 .ٞطزز ٪٧ي اْع٬زٮ اضظش ي٭اضؼ ضب١٦ ٰش١ احساص 5:  سجهطُ

 ٚسط غ٭ضر زض ٬ ٪٧بي٫س اٖسا٤ ٪يبظ ٦٭ضز دبضٚي٫ٝ احساص ثٯ ٪سجز ث٭قٯ٦ط ؾبثكٯ ثطاثط ثبيسز ٦ي ٰش١ ٫٫ٚسٞب٨ احساص 6: سجهطُ

 .ضس ذ٭اٰس اٖسا٤ ثطاثطزسش٭ضا١٧ً٢ دبضٚي٫ٝ

  :پ زندهم فصل

 :گشدضگشي ّاي فؼاليت تسْيالت    

 اظ ی٧ي ّويكِ گطزقگطي ّبي هؼوَِٖ ؾبذز ثِ گصاضاى ؾطهبیِ سكَی١ ٍ ؾطگطزاى ي ّب ؾطهبیِ ػصة: مقدمٍ

 ایٌگًَِ ثطاي سؿْيالسي هرشلٝ ٢َاًيي زض ٦ِ اؾز ثطذَضزاض اّويشي چٌبى اظ هَئَ ایي ٍ ثَزُ َلييهؿئ ّبي زٚسِٚ

 ًيبظ ضٕٞ يوي سب ا٢سام زٍلز ؾيبؾشْبي اػطاي زض قْطزاضي.اؾز قسُ یبز نٌٗز ی٥ ٌَٖاى ثِ آى اظ ٍ ثيٌي ديف هطا٦ع

 گطزز اؾشيٟب قْط ح٠َ٣ ًيع آى ٢جل اظ قٛلي ٞطنشْبي ایؼبز ّوچٌيي ٍ ٍذبضػي زاذلي گطزقگطاى ػصة ٍ قْط ٖوَهي

 : گطزز هي سسٍیي شیل زؾشَضالٗول هٌَٓض ّويي ثِ لصا

 زض سَاًٌس قْط هي حطین ٍ ٢بًًَي هحسٍزُ زض ٍا٢ٕ اضايي هبل٧يي گطزقگطي، نٌٗز سَؾِٗ لعٍم ػْز ثِ : ياحدٌ ادٌم

 .ًوبیٌس اؾشٟبزُ ؾشَضالٗولز ایي هعایبي اظ گطزقگطي قْط٤ ٍ قْطثبظي ّشل، احساص س٣بيبي نَضر

 ضٱط٘ اظ ض٬ض٫ي ٬ ٦طرع سًبضيّ ٞطزضٟطي ضٱط٘ ثطاي ضسٮ ٫٦ه٭ض سسٱيالر ضس٨ اخطائي اظ ٖج١ اسز ٣ٛ٦ّ ضٱطزاضي : سجهطُ

 .ٞيطز ٖطاض سػ٭يت ٦٭ضز سب ٪٧بيس اضائٯ ض٭ضا ثٯ ٞطزضٟطي

 .گطزز زهيهحسٍ ظهيي هؿبحز ٦ل % 40 ثِ ثِ ػع ّشل  هؿشحسطبر اقٛبل ؾُح حسا٦ظط 1: بىد

 .: در خصًص َتل حداکثر ميسان مجاز در طرح جامع يا تفصيلي شُر لحاظ مي گردد 1تبصرٌ 
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 هْش ٍاهضاء استاًذاس                           ش            سئيس ضَساي اسالهي ضْ                                                   ضْشداس فيشٍصكَُ                  
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 .يبثس اذشػبظ سجع ْؿبي ثٯ ثبيسشي ثبظ ْؿبي % 50 حسا١ٖ 2: سجهطُ

 اظ شیل ػسٍل ثطاثط آدبضسوبى، ّشل ٍ ّشل ظیطثٌبي هشطهطثٕ ّط اظاء ثِ زّس هي اضائِ ٦ِ َطحي زض سَاًس هي هش٣بيي 2: بىد

 .ًوبیس اؾشٟبزُ سؼبضي ٦بضثطي

 آدبضس٧ب٨ سشبضٮ ٬ٰش١ 3ٰش١ سشبضٮ 4 ٰش١ سشبضٮ 5 ٰش١ سشبضٮ 6 ٰش١ سشبضٮ 7 ٰش١ ٰش١ ظيطث٫بي ٦شط٦طثى ٰط اظاء ثٯ

 10 12 14 16 18 سدبضي ظيطث٫بي ذب٢ع سكح ٦شط٦طثى

 ي٭اضؼ ٦ًبْيز )سدبضي ٬احسٰبي زضذػ٭ظ(زسش٭ضا١٧ً٢ اي٩ ٦٭ؾ٭و سدبضي سسٱيالر اظ ٰش٣ٱب غبحجب٨ زٮاسشٓب غ٭ضر زض 1: سجهطُ

 ٫٦شٓي ٦ي ٞطزز.

 ، ثبضس ا٢صٚط ْ٭ٔ ٰبي ضسجٯ ٚست ثطاي الظ٤ ثطاسشب٪ساضزٰبي ٦بظاز ، ٰش١ زاذ١ ٬ضظضي ٬ ْط٫ٰٟي ٰبي ْؿب ٚٯ غ٭ضسي زض2 : سجهطُ

 .ٞطزز ٪٧ي ث٫س اي٩ ٦ط٧٭٠

يال٬ٮ  ٪٧بيس احساص ض٬ثسشٯ ضٱطثبظي ٬ سطد٭ضيسٮ ٬ضظضي ْط٫ٰٟي، ث٫بي ٪٧بيس ٦ي اضائٯ ٚٯ قطحي زض ٦شٗبؾي ٚٯ ٭ضسيغ زض3: سجهطُ

ٚبضثطي  آ٨ثب ٦طسجف  سدبضي ظيطث٫بي ذب٢ع سكح ٦شط٦طثى 6/. ٦د٭ظ ،اييب٪ي احساثي ٦شط٦طثى  ٰط اظاء ثٯ  خس٠٬ 2ثط ا٦شيبظ ٫٦سضج زض ث٫س 

 .٪٧بيس ٦ي زضيبْز

 ضسٮ ٫٦ه٭ض سدبضي سسٱيالر اظ س٭ا٪س ٦ي ٦شٗبؾي ٬ سجسي١ ٰش١ ٦سبحز ثٯ ض٬ثبظ ضٱطثبظي ْؿبي ثطاي ضسٮ ٫٦ه٭ض ٰعي٫ٯ ١ٚ 4 :سجهطُ

 .٪٧بيس اسشٓبزٮ ٬احسٮ ٦بزٮ 2 ث٫س خس٠٬ زض ٰش١ ثطاي

 َٖاضو ثط ٖالٍُ سؼبضي ثٌبي احساص ػْز ظهيي اظ ٢ؿوشي ٦بضثطي سٛييط ثط هجٌي هش٣بيي س٣بيبي نَضر زض 3: بىد

 ّعیٌِ ٌَٖاى ثِ ٍ ديكٌْبز قْطزاضي سَؾٍ َطح، اػطاي اظ ٢جل ٢يوز ثِ ،حؿت هَضز  ظهيي ثطاثط ٢يوز 2  ،سب  هشٗل٣ِ

   .             گطزز هي اذص قَضا سهَیت اظ دؽ ذسهبر

 .گطزز هي هحبؾجِ سؼبضي ثهَضر ٞطٌّگي، ٚيط ا٢شهبزي ٍاحسّبي ٦ليِ ضؾشَضاى، ، َٖاضو4: بىد

 ٍ يَاثٍ ثطاؾبؼ ا٢بهشي ٍ ٞطٌّگي  ،ٍ اهب٦ي ٍضظقي ضٍثبظ ؾط دَقيسُ  قْطثبظي احساص ػْز َٖاضو هحبؾجِ 5:  بىد

  .دصیطز هي نَضر زؾشَضالٗول ایي زض ّشل ؾبذز زؾشَضالٗول
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 : ش زنده فصل

 لاًَى ضْشداسيْا( 111)هادُ  ضذُ ّاس اساضي ٍػَاسض1341 هصَب ضْشي ػوشاى ٍ ًَساصي اصلاًَى هَادي

 انالح ٍ احساص ٍ قْطي ًيبظهٌسیْبي سأهيي ٍ اؾبؾي انالحبر ٍ ٖوطاى ٍ ًَؾبظي:قْطي ٖوطاى ٍ ًَؾبظي ٢بًَى :1 هبزُ

 ؾبیط سأهيي ٍ هَػَز ٖوَهي ثبْٚبي ٍ دبض٦ْب ًگْساضي ٍ حّٟ ٍ هيساًْب ٍ دبض٦يٌگْب دبض٦ْبٍ ایؼبز ٍ هٗبثط سَؾِٗ ٍ

 ّب قْطزاضي اؾبؾي ٍْبیٝ اظ قْطّب هَظٍى ٍ هشٌبؾت ضقس زض هطا٢جز ٍ هحالر ًَؾبظي ٍ ٖوَهي ًيبظ َضزه سأؾيؿبر

 .ّؿشٌس ػبهٕ ّبي ٣ًكِ ٍ اؾبؾي ّبي ثطًبهِ سْيِ ثِ ه٧لٝ هص٦َض ٍْبیٝ اػطاي زض قْطزاضیْب ٍ اؾز

 ٦ِ سبضیري اظ قْطّب ؾبیط زض ٍ 1348 هبُ ٞطٍضزیي اٍل سبضید اظ سْطاى قْط زض:قْطي ٖوطاى ٍ ًَؾبظي ٢بًَى2 هبزُ

 ذبل َٖاضو قْط ٢بًًَي هحسٍزُ زض ٍا٢ٕ هؿشحسطبر ٍ ّب ؾبذشوبى ٍ اضايي ٦ليِ ثط ٦ٌس ٍاٖالم سٗييي ٦كَض ٍظاضر

 اؾز ه٧لٝ يقْطزاض ،قَز هي ثط٢طاض قس ذَاّس سٗييي ٢بًَى ایي ه٣طضار َج١ ٦ِ آًْب ّعاضثْبي زض دٌغ هأذص ثِ ؾبالًِ 

 ههطٜ .ثطؾبًٌس قْطي ٖوطاى ٍ ًَؾبظي ههطٜ ثِ هٌحهطاً ٍ ٦طزُ ٍنَل ضا هص٦َض َٖاضو ٢بًَى یيا ه٣طضار ثطاؾبؼ

 .ثَز ذَاّس زٍلز اهَال زض ٢بًًَي ٚيط سهطٜ ح٧ن زض ٢بًَى ایي زض هُطح هَاضز ٚيط زض ٢بًَى ایي اػطاي اظ حبنل ٍػَُ

 ثطهجٌبي ٢بًَى ایي 2 هبزُ زض هص٦َض هؿشحسطبر ٍ ّب ؾبذشوبى ٍ اضايي ْبيث:قْط ٖوطاى ٍ ًَؾبظي ٢بًَى:  3 هبزُ    

 قوَل، سبضید اظ ؾبل زٍ ْطٜ حسا٦ظط ه٧لٌٟس 2 هكوَل هبزُ قْطزاضیْبي ٍ قس ذَاّس اٖالم ٍ سٗييي قْطزاضي هويعي

 ٧ييهبل یب هبل٥ َطٜ اظ ٦ِ ثْبئي ًيبهسُ ٖول ثِ هويعي ٦ِ هبزام ٍ آٍضًس ٖول ثِ شیل يَاثٍ ضٖبیز ثبضا هص٦َض ّبي هويعي

 .قس ذَاّس هحؿَة ٖول هال٤ گطزز هي اٖالم ٍ سٗييي يَاثٍ ایي ثطاؾبؼ آًْب ٢بًًَي ًوبیٌسگبى یب ه٣بم ٢بئن یب

 هحلي هطاػٕ اظ اَالٔ ٦ؿت ثب زاضایي ٍظاضر ٍ ٦كَض ٍظاضر ٍؾيلِ ثِ ٦ِ ثَز ذَاّس اي ه٣ٌُِ ٢يوز َج١ اضايي ثْبي

 ٍظاضسربًِ ٦ِ ثَز ذَاّس يَاثُي ثطاؾبؼ هؿشحسطبر ٍ ؾبذشوبًْب ثْبي ٍ ثبقس ضؾيسُ ٍظیطاى ّيئز سهَیت ثِ ٍ سٗييي

 .ثبقس ضؾيسُ ٍظیطاى ّيئز سهَیت ثِ ٍ ًوَزُ سٗييي هؿ٧ي ٍ آثبزاًي ٍ ٦كَض ّبي

 ي٭اضؼ دطزاذز ٦ال٘ سبذش٧ب٨ ٬ ظ٦ي٩ ٖي٧ز ْٗف ٬ي٧٣ي اٖشػبزي ٬ غ٫ًشي ٦ؤسسبر ٬ ٚبضٞبٰٱب ٬ ٰب ٚبضذب٪ٯ ٦٭ضز زض1 : سجهطُ

 .طْزٞ ذ٭اٰس ٖطاض

 ثبضس ٪طسٮ ٞصاضزٮ ٫٦كٗٯ آ٨ سب٫ٚي٩ زسشطس زض آ٪ٱب اظ يٛي يب ثطٔ ٬ ٚطي ٢٭٢ٯ ٦طط٬ة آة ٚٯ ضٱط ٦حس٬زٮ اظ ٫٦بقٗي زض2 : سجهطُ

 ثرط٭زٞي اي٩ ٦ط٧٭٠ ٫٦بقٕ آ٨ زض ٬اٖى ثبيط ٰبي ظ٦ي٩ ٢٬ي ٞطزز ٦ي ٚسط ٦ٗطض ي٭ضاؼ اظ % 25 ٪طسٮ سأ٦ي٩ ٚٯ آ٪ٱب اظ يٙ ٰط ثبثز

 .ضس ٪ر٭ا٫ٰس

 اظ ٰطٞبٮ ٬ ٫٫ٚس ٧ٰٛبضي ٧٦يعي ٦أ٦٭ضي٩ ثب ٦سشحسثبر ٬ سبذش٧ب٪ٱب ٬ اضاؾي ٧٦يعي زض ٫ٓ٣ٛ٦س ا٦ال٘ ٦شػطْي٩ ٬ ٦ب٢ٛي3٩:  سجهطُ

 ٬ ثبَبر ٬ سبذش٧ب٪ٱب ٦٭ضز زض ٬ ا٢طأس ي٣ي سطريع ثب حػبض ثس٨٬ يب ثبيط اضاؾي ٦٭ضز زض ٧٦يعي ٦أ٦٭ضي٩ ٫٫ٚس ذ٭ززاضي س٣ٛيّ اي٩ ا٪دب٤

 .٪٧٭ز ذ٭ا٫ٰس س٫هي٥ ضا ٧٦يعي ا٬ضأ ضسٮ ٣٦ٙ ٬اضز زازسشب٨ ٪٧بي٫سٮ حؿ٭ض ثب ٬ ٖج٣ي ٚشجي ايال٤ ثب ٦حػ٭ض اضاؾي

 .ثبضس ض٬ض٩ ٬ ٦طرع ٬ سبزٮ ثبيس سبذش٧ب٨ يب ٬ ظ٦ي٩ سٗ٭ي٥ ثطاي ٦بزٮ اي٩ زض ٦صٚ٭ض ؾ٭اثف 4:  سجهطُ

 صهاى ایلکا                                         جعفش پشج                                                    

 ش                                    هْش ٍاهضاء استاًذاسسئيس ضَساي اسالهي ضْ                   ضْشداس فيشٍصكَُ                                                           
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 )سغح ضْش(َهي ٍضْشي تأهيي ّضيٌِ ّاي ػوػَاسض       :   هفدهم صلف 

ًٍين زضنس ٢يوز ه٣ٌُِ اي ظهيي ٍ  َٖاضيي هٗبزل ی٥ ،ٍ حطین ثِ ٦ليِ اضايي،اهال٤ ٍ ثٌبّبي ٍا٢ٕ زض هحسٍزُ قْط

 ؾبذشوبى هحبؾجِ ٍ اذص ذَاّس قس.

 تأسيسات ضْشي: ضاي اضغال ضذُ تَسظتشف ػَاسض     هجدهم فصل

سٌٓين هي  هربثطاسي ٍ ثي ؾين ٍ ٚيطُ طاى ٣ٖس ٢طاضزاز ًهت ز٦ل٦ليِ اقربل ح٣ي٣ي ٍ ح٢َ٣ي ٦ِ ثب قط٦ز هربثطار ای

×s.ًوبیٌس هي ثبیؿز ًؿجز ثِ دطزاذز َٖاضو ثِ حؿبة قْطزاضي ّط هحل ا٢سام ًوبیٌس p

نسي اظ ٢طاضزاز ٞي هبثيي هربثطار ٍ هبل٥ (زض)

 : ين حفاسيتْاي خذهات حك آسفالت ٍ لىِ گيشي ٍ تشه    :نىزدهم فصل

٢بًَى قْطزاضي ّب ٦ليِ ي ٍظاضسربًِ ّب ٍ هؤؾؿبر زٍلشي ٍ ذهَني هٌَْٟس ٢جل اظ ّط گًَِ ا٢ساهي  103ثط اؾبؼ هبزُ 

اظ ٢جيل احساص قج٧ِ سلٟي،ثط٠ ٍآة ٍ ؾبیط سبؾيؿبر ٍ  98ٍ  97ًؿجز ثِ ٦بضّبي ٖوطاًي ٍا٢ٕ زض هٌب١َ هٌسضع زض هبزُ 

ضٖبیز ٣ًكِ ػبهٕ قْط ؾبظي ضا ثٌوبیٌس.ایي ٢جيل ا٢سام ثبیس ثب هَا٣ٞز ٦شجي  ّوچٌيي اسهبل ضاّْبي ٖوَهي ٍ ٞطزي

قْطزاضي اًؼبم گيطز ٍ هؤؾؿِ ا٢سام ٦ٌٌسُ ه٧لٝ اؾز ّط گًَِ ذطاثي ٍ ظیبًي ضا ٦ِ زض اطط ا٢ساهبر هعثَض ثِ آؾٟبلز یب 

ذَاّس قس سطهين ًوَزُ ٍ ثِ ٍيٕ اٍل زض ؾبذشوبًْب،هٗبثط ٖوَهي ٍاضز آیس زض هسر هشٌبؾجي ٦ِ ثب ػلت ًٓط قْطزاضي سٗييي 

% ايبِٞ اظ 30آٍضز زض ایٌهَضر قْطزاضي ذطاثي ٍ ظیبى ٍاضزُ ضا سطهين ٍ ثِ حبلز اٍل زض آٍضزُ.ٍ ّعیٌِ سطهين قسُ ضا ثب 

 َطی١ اػطاي طجز اؾٌبز ٍنَل ذَاّس ٦طز. 

 

آیشن قطح             ٢يوز )ضیبل( ٍاحس 

ضٍ ديبزُ آؾٟبلز حٟبضي  ضیبل2.600.000 . هطثٕ هشط 

ضٍ ؾَاضُ آؾٟبلز حٟبضي  ضیبل2.800.000 هطثٕ هشط 

ٍ دبؾساضاى هشطي 45 ذيبثبى آؾٟبلز حٟبضي  ضیبل 4000.000 هطثٕ هشط 

ذب٦ي ٍا٢ٕ زضديبزُ ضٍٍؾَاضُ ضٍ اٖن اظثبزؾز ٍهبقيي هؿيط حٟبضي  ضیبل 1.200.000 هطثٕ هشط 

ٞطـ هَظائي٥ ثشٌي ٍؾٌگ ٞطـ ٍ.... ٦ٝ ثب ضٍ ديبزُ حٟبضي   ضیبل4.500.000 هطثٕ هشط 

گصاضي ػسٍل ّعیٌِ  ضیبل3.000.000 ََل هشط 

 سب ی٥  هبُ سب دبًعزُ  ضٍظ سب زُ  ضٍظ ّٟز ضٍظسب  سب ؾِ ضٍظ هسر حٟبضي

 1/6 1/4 1/3 1/2 1 يطیت

 .گطزز هحبؾجِ هي% ٦وشط30ٍثطاي اقربل ح٣ي٣ي اقربل ح٢َ٣ي هٗشجطثَزُ

 صهاى ایلکا                                         جعفش پشج                                                               

 ش                                    هْش ٍاهضاء استاًذاسسئيس ضَساي اسالهي ضْ                   ضْشداس فيشٍصكَُ                                                           
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      :بيستم فصل

 : ػَاسض تمسيظ ًاهِ آييي

 ٍ َٖاضو س٣ؿيٍ زض ٍاحس ضٍیِ ایؼبز هٌَٓض ثِ قْطزاضیْب ًبهِ آیيي انالحي 32 هبزُ ضاؾشبي زض ًبهِ آیيي ایي 1:ٌ ماد

 ح٠َ٣ اح٣ب٠ ّوچٌيي ٍ َٖاضو دطزاذز زض ؾبذشوبًي دطٍاًِ نسٍض هش٣بييبى ٍسكَی١ ٦و٥ ٍ قْطزاضي هُبلجبر

 .گطزز هي سٌٓين ّب ثسّي س٣ؿيٍ اػطاي زض قْطزاضي

 هي ًبهِ آیيي ایي ه٣طضار هكوَل هَضازي ٦ِ ٢بثل س٣ؿيٍ ًوي ثبقٌس، اؾشظٌبء ثِ ذسهبر ثْبء ٍ َٖاضو ٦ليِ 2:مادٌ

 .ثبقس

  ضٱطزاضي( ثٯ ٦طسجف َيط )اضٞب٪ٱبي طؾبیط ازاضار ٍ ؾبظهبًْبي زیگ

 ٬ ا٪شهب٦ي ٬ ٪هب٦ي ٪يط٬ٰبي ٬ اسال٦ي ا٪ٗالة ي٧٭٦ي، ٪ٱبزٰبي ز٢٬شي، سبظ٦ب٪ٱبي ازاضار، اظ ضٱطزاضي ٦كب٢جٯ ٦٭ضز ي٭اضؼ 2: سجهطُ 

 ثبضس ٪٧ي سٗسيف ١ٖبث زاض٪س سٱ٥ ز٢٬شي ث٭زخٯ اظ ٪ح٭ي ثٯ ٚٯ ضٱطزاضي( ثٯ ٦طسجف َيط )اضٞب٪ٱبي ؾبیط ازاضار ٍ ؾبظهبًْبي زیگط

 . اؾز قْطزاضي هُبلجبر ٍ َٖاضو ٦ليِ ٣ًسي دطزاذز ثط انل 3: مادٌ

 دطزاذز سَاًبیي قْطزاضي ثِ  َٖاضو دطزاذز ٦ٌٌسگبى  یبٍ  ؾبذشوبًي دطٍاًِ نسٍض هش٣بييبى ٦ِ نَضسي زض 4: مادٌ

 .ًوبیٌس دطزاذز س٣ؿيٍ ثهَضرشیل ثِ قطح  ضا ذَز ثسّي سَاًٌس هي ثبقٌس )٣ًسي(ًساقشِ   ی٧ؼب ثهَضر ضا ذَز ثسّي

 .ثبقس هي س٣ؿيٍ ٢بثل ثبسكريم قْطزاضظیط نَضر قْطزاضي ثِ ٍ هُبلجبر َٖاضو 5: مادٌ

  .٢ؿ6ٍيهبث٣ ٣ًس % 40سب ضیبل هيليَى 50 سب َٖاضو  :الٝ

 . ٢ؿ12ٍهبث٣ي ٍ ٣ًس %40سب  ضیبل هيليَى ی٧هس سب هيليَى ضیبل  51بظ َٖاضي  :ة

 .٢ؿ20ٍهبث٣ي ٍ ٣ًس %30 سب ضیبل هيليَى ی٧هس هيليَى ضیبل سب 10اظ َٖاضو هبظاز  :ع

ثسٰي ثٯ زضدطزاذز ي٭اضؼ ٬ ٥ٚ زضآ٦س يب ٥ٚ ثؿبيز ٬سط٭يٕ ٣ٚيٯ ٦٭زيب٨ ٬ثسٰٛبضا٨ ث٫٧ه٭ض ٦سبيسر ٬ح٧بيز اظ ٦٭زيب٨:سجهطُ

ٗسيف ٬ ٦يعا٨ دطزاذشٱبي ٪ٗسي زضضٱطاي٧ب٠ س ٬اخطاي قطحٱبي ي٧طا٪ي س٭سف ضٱطزاضي ٖب٪٭٪ي سبظ س٭سًٯ زضا٦طسبذز ٬ضٱطزاضي خٱز 

 ٬ثب زض٪هطٞطْش٩ س٭ا٨ ٦ب٢ي ٦٭زي ٖبث١ اْعايص يبسًسي١ ٦يجبضس. ٪هطضٱطزاض ثب

 زض ٦ِ سْٗس دطزاذز٢طاضزاز س٧ويل ثب ثبقس زاقشِ ضا س٣ؿيٍ نَضر ثِ دطزاذز س٣بيبي هش٣بيي نَضسي٧ِ زض 6: مادٌ

 .ثَز ذَاّس ثسّي بًسُه دطزاذز ثِ هشْٗس ًوبیس هي ه٣ٌٗس قْطزاضي ثب س٣ؿيٍ ٌّگبم

 .ًوبیٌس سحَیل ضا شیل هساض٤ ثبیؿز هي ذَز ثسّي س٣ؿيٍ ٌّگبم زض هش٣بييبى 7: مادٌ

 .اضائِ گطززثِ قْطزاضي  س٣ؿيٍ هش٣بيي سَؾٍ  هٗشجط ثب٧ًْبي ْٖسُ ثِ چ٥ ،ا٢ؿبٌ سٗساز ثِ 

ثب ًٓط قْطزاض  ایي هَئَ اذص چ٥ ٞز ٦طز.ٍ زض يويهبُ ی٥ ٣ٞطُ چ٥ زضیب 3ّط  سب سجهطُ : سٗساز چ٧ْبي ا٢ؿبٌ ثلٌس هسر ضا هيشَاى

 سیل هيجبقس .ٗگطٞشي سَاى هبلي هَزي ٢بثل اٞعایف ٍ یب سزضًٓط ٍ ثب 

 صهاى ایلکا                                         جعفش پشج                                                         

 ش                                    هْش ٍاهضاء استاًذاسسئيس ضَساي اسالهي ضْ                   شٍصكَُ                                        ضْشداس في                   
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 هٌٌَ ل ّناًش٣ب ٍ ٣ًل اؾشٗالم ػَاة ٍ قسُ ٍنَل س٣ؿيُي، چ٧ْبي ٦ليِ اًش٣بل ٍنسٍض گَاّي دبیب٧ًبض ، ٍ ٣ًل ظهبى زض 8: مادٌ

 .اؾز ثسّي ٦ليِ ٣ًسي دطزاذز ثِ

 ّط ثِ ٦ِ هش٣بييبًي اؾشٗالم زٞبسطاؾٌبزضؾوي یب ؾبیط هطاػٕ  هجٌي ثط٣ًل ٍاًش٣بل ثِ هظجز دبؾد اؾز اظطجز اؾشٗالم ٍ هَْٝ قْطزاضي 9: مادٌ

  .ًوبیس ذَززاضي اؾز ًكسُ ٍنَل ه٣طض هَٖس زض آًْب چ٧ْبي نَضر

 ٦ِ گيطز هي سٗل١ًين زضنسهبّبًِ  ثهَضر یِسبز ذؿبضر سبذيط  ه٣طض ضؾيسّبي ؾط زض س٣ؿيُي ٧ْبيچ ٍنَل ٖسم نَضر زض 11: مادٌ

 ًوبیس. اذص ضؾبًس هي هش٣بيي اهًبء ثِ ٍ س٧ويل س٣ؿيٍ ٌّگبم زض ٦ِ 6 هبزُ هَئَ ٢طاضزازسْٗس دطزاذز َج١ ثبیؿز هي قْطزاضي

 سیط ٦ل زٞشط ثطًبهِ ضیعي ٍ ثَزػِ ؾبظهبى قْطزاضي ٍ زّيبضیبضي ّبي ٦كَض  ٍ ثِ اؾشٌبزه 31/02/1399هَضخ  6765ًبهِ قوبضُ  .. ثِ اؾشٌبز 11هبزُ 

زضنس هجلٙ ثهَضر ٦بضهعز زضیبٞشي  ٢5بًَى ضٕٞ هَإً سَليس زض ض٢بثز دصیط ٍ اضس٣بي ًٓبم هبلي ٦كَض دطزاذز َٖاضو ثهَضر ًؿيِ ثويعاى  59هبزُ 

 زضنس ّعیٌِ سبذيط چ٥  اظ هَزي اذص هيگطزز 5ثويعاى  97اظ ؾبل ٍيوٌب ثبثز چ٥ ّبي ثطگكشي ٢جل سٗييي هي گطزز.

      :ويكم بيستفصل 

 : تْاي خذهات ًاضي اص اًصشاف اص دسيافت پشٍاًِ ساختواًي
 هٌهطٜ هبل٥ یب هبل٧يي هطثََِ اظ احساص ؾبذشوبى ،زض هَاضزی٧ِ ٢جل اظ قطٍٔ ٖوليبر ؾبذشوبى ٍ زض هْلز اٖشجبض دطٍاًِ

زض ایٌگًَِ هَاضز دؽ اظ ثطضؾيْبي الظم ٍ احطاظ  .ب هبل٧يي هطثََِ ثالهبًٕ اؾزیشطزاز  َٖاضو نسٍض ثِ هبل٥ اؾگطزیسُ ثبقٌس

انل دطٍاًِ نبزضُ ثبَل ٍ يجٍ گطزیسُ ٍ هطاست ثُالى آى ثِ ٦ليِ زٍایطي ٦ِ ٢جالً ضًٍَقز دطٍاًِ ضا زضیبٞز زاقشِ اًس  ،اهط

)َٖاضو %(10ثٗس اظ نسٍض دطٍاًِ ؾبذز ٍ زضظهبى اٖشجبض دطٍاًِ  –% اذص گطزز 5 اٖالم هي گطزز. ) ٢جل اظ نسٍض دطٍاًِ ؾبذز

 ٢بثل اؾشطزاز ًيؿز(ٍآهبزُ ؾبظي ٍح١ الٌٓبضُ هٌْسؾي  یب ؾُح قْط، آهَظـ ٍ دطٍضـ س٧ٟي٥ ، ًَؾبظي

هَزي ٍ نبحت هَزیبى احشيبع ثِ ًؿد ٞيف هرهَل دطزاذشي از ايبِٞ زػْز اؾشطًحَُ اؾشطزاز ايبِٞ دطزاذشي هَزیبى :

 سبئيس قْطزاض هي ثبقس. ثبٍ چگًَگي اؾشطزاز  ،ًحَُ حؿبة ٍ گعاضـ سَػيْي هؿَل شیطثٍ

َٖاضو ٍ ،( زض نَضر ضٕٞ سرلٝ ٢جل اظ هرشَهِ قسى دطًٍسُ هبزُ نس ثٗس اظ نسٍض لَٛ ػطیوِ سَؾٍ ٦ويؿيَى هبزُ نس 1

 س.ػطیوِ دطزاذز قسُ سب ی٧ؿبل اظ ظهبى ٍاضیعي ٢بثل اؾشطزاز هي ثبق

)ًبقي اظ ظلعلِ، ََٞبى، آسف ؾَظي، ٍضق٧ؿشگي، ثيوبضي نٗت الٗالع، یب َٞر هشط٢جِ( س٢َٝ احساص ثٌب ثط اطط حَازص ٚيط 2

 .هبل٥( ٦ِ هَػت اًهطاٜ هبل٥ اظ ازاهِ احساص ؾبذشوبى قَز چٌبًچِ ثِ سبیيس هطاػٕ شیهالح ثطؾس ٦بضهعز ٦ؿط ًرَاّس قس

 ٢بثل اؾشطزاز هي ثبقس. ٍنَل اض٢بم ايبٞي اظ ؾَي قْطزاضي ،( زضنَضر اقشجبُ زض هحبؾجِ َٖاضو3
 

 بيست و دوم  فصل

 اص هَدياى : ٍصَل هغالثات ضْشداسيًحَُ     

زض ضاسشبي سيبسشٱبي سط٭يٗي ضٱطزاضي ٬ ض٭ضاي اسال٦ي ضٱط ٬ضْى ٦ط١ٛ ضٱط٬٪سا٨ زض دطزاذز ثسٰي ذ٭ز ٬ ٧ٰچ٫ي٩ ٦ط١ٛ سب٦ي٩ 

 اْٗز ٞطزيس چ٫ب٪چٯ ٦٭زي ْبٖس س٭ا٨ ٦ب٢ي ٬٪ٗسي٫ٟي ثبضس زضآ٦س ٬ سحٕٗ ث٭زخٯ سبال٪ٯ ذ٭ز ٦٭

٬ سبيط ا٦٭ا٠ ٫٦ٗ٭٠ ٬َيط ٫٦ٗ٭٠  سدبضي –زضغ٭ضر ضؾبيز ٦٭زي ،ضٱطزاضي ٦ي س٭ا٪س ثب ٖي٧ز ٞصاضي ٬اضظيبثي ا٦ال٘ )٬احسٰبي ٦سٛ٭٪ي

٬ س٫هي٥ غ٣ح٫ب٦ٯ ْي٧ب ثي٩ اٖسا٤  .(س٭سف ٚبضض٫بس ضس٧ي زازٞسشطي ٪سجز ثٯ ا٪دب٤ ٦ًب٣٦ٯ )سٱبسط( ٦يعا٨ ثسٰي ٦٭زي اٖسا٤ ٪٧بيس 

 ٬٪يبظي ثٯ اذص ٦د٭ظ اظ ض٭ضاي اسال٦ي ضٱط  ٪٧ي ثبضس 

٪ب٦جطزٮ اظ ضٱطزاضي ٞطزز ٦٭زي ٰيچٟ٭٪ٯ ازيبئي ٪سجز ثٯ  اضظيبثي ٬ٖي٧ز ا٦ال٘ ٦٭ضز ٪يبظ ثيص سط اظ ض٥ٖ ثسٰي ٦٭زيچ٫ب٪چٯ :1سجهطُ 

 ا٢جبٖي ق٣ت ذ٭ز اظ ضٱطزاضي ضا ٪ر٭اٰس زاضز  .  

 صهاى ایلکا                                         جعفش پشج                                                          

هْش ٍاهضاء استاًذاس       ش                             سئيس ضَساي اسالهي ضْ                   ضْشداس فيشٍصكَُ                                                             
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ثبيس ٦ب ثٗي ٦ج٣ٍ ثسٰي ذ٭ز ضا ٪ٗسا  ثبضس ٦٭زي اٞط چ٫ب٪چٯ ٦يعا٨ ثسٰي ٦٭زي ثيطشط اظ ٖي٧ز ا٦ال٘ ٦٭ضز ٪هط٦ًب٣٦ٯ :2سجهطُ 

 دطزاذز ٪٧بيس .

" ي ضٱط ٪ج٭زٮ ٬غطْب٬ ٦٭زي ٪يبظ ثٯ اذص ٦د٭ظ ٬ ٦ػ٭ثٯ اظ ض٭ضاي اسال٦ ضٱطزاضي ًؼبم نلح ًبهِ سٌٓيوي ٞيوب ثيي ا :3سجهطُ 

   ضسٮ ضا ثٯ ض٭ضاي ضٱط اضسب٠ ٪٧بيس.ٛجبض ٢يسز ٚب٣٦ي اظ ا٦ال٘ ٦ًب٣٦ٯ ٦بٮ ي ٣ٛ٦6ّ اسز ٰط شهرداري 

 : تْاي خذهات تْشُ تشداسي اص هؼثش ضْشي     :بيست و سىم فصل

ضز اؾشٟبزُ ٍ ثْطُ ثطزاضي ثِ هٌَٓض سبهيي ٢ؿوشي اظ ّعیٌِ ّبي سول٥ ٍ اػطا ٍ ًگْساضي ذيبثبى ّبي ػسیس االحساص ٦ِ هَ

قط٦ز ّبي آة ٍ ٞبيالة ثط٠، گبظ، ٍ هربثطار ٍ ؾبیط قط٦شْبي ذهَني زض ضاؾشبي احساص ٍ س٧ويل ٍ سَؾِٗ قج٧ِ ّبي 

ًيطٍي ضؾبًي ٍ ؾبیط ٢طاض هي گيطز َٖاضو ح١ ثْطُ ثطزاضي ثِ نَضر ؾبالًِ ثِ قطح ضاثُِ شیل هحبؾجِ ٍ اظ آى ّب اذص 

      ; َٖاضو ّطؾبلِ اؾشٟبزُ اظ اضايي ٍ هٗبثط  L×50%×W ×P                   ذَاّس قس.            

 ( ََل ٖجبضر اظ ٖطو ٍ ََل ثْطُ ثطزاضي اظ ذيبثبى ّب ػْز سَؾِٗ ٍ سطهين قج٧ِ ّبي سبؾيؿبسيL( ٖطو ٍ )Wهٌَٓض اظ )

               حطْٯ اي ثطاي سبسيسبر ذ٭ز ٫٦ه٭ض ٬ ٦طرع  زض غ٭ضسيٛٯ زسشٟبٰٱبي اخطايي ٬ ضطٚشٱبي ذػ٭غي ْ٭ٔ ا٢صٚط اظ ٪هط ٫ْي: 1سجهطُ 

 ( ٦حبسجٯ ٬ ٢حبل ذ٭اٰس ضس ٬ چ٫ب٪چٯ ثٯ ٰط ز٢ي٣ي زض ٫ٰٟب٤ غس٬ض ٦د٭ظ اظ س٭ي W٪٧بي٫س زض ٦حبسجٯ ي٭اضؼ، يطؼ حطي٥ ثٯ ي٫٭ا٨ )

٬ظ ٦حبسجٯ ٬ ي٭اضؼ آ٨ اذص ذ٭اٰس ضٱطزاض زضذ٭اسز خطي٧ٯ ٪ٟطزز ٬ ثًساً ضيبيز حطي٥ ثٯ ضٱطزاضي اثالٌ ض٭ز يطؼ حطي٥ ثب اضظش ض

 ضطٚشٱبي ٦صٚ٭ض ايدبز ٪٧ي ٫ٚس . اي٦سيط ا٪شٗب٠ ٬احساص ٰيچٟ٭٪ٯ حٕ ٦ب٢ٛيشي ثطضس.

 اي٩ ي٭اضؼ سبال٪ٯ ث٭زٮ ٬ ٰعي٫ٯ حٓبضي ٦دعا اظ اي٩ ٦٭ؾ٭و ٦ي ثبضس. :2سجهطُ 

 زض ٦ٗبقى ظ٦ب٪ي ثٯ سٯ ٦بٰٯ دطزاذز ٪٧بي٫س.ضا  ٦ش٣ًٗٯضطٚشٱبي ٚٯ ٦ط٧٭٠ دطزاذز اي٩ ي٭اضؼ ٦ي ٞطز٪س ٦ي ثبيسز ي٭اضؼ  :3سجهطُ 

ضٱطزاضي ٦٭نّ اسز سب دبيب٨ سب٠ ثب سطٛي١ ٧ٚيشٯ اي ثب حؿ٭ض ٪٧بي٫سٞب٨ ضطٚشٱبي شيطثف ٬ سبيط زسشٟبٰٱبي ٦طسجف ٪سجز ثٯ سًيي٩  :4سجهطُ 

 ق٭٠ ٦ًبثط ٬ ٦شطاغ سٱ٥ ٰطيٙ اظ آ٪ٱب اٖسا٤ ٪٧بيس.

 :تشاي اهالن فالذ هستحذثات  َاسوطيديحصاس وطي ٍػَاسض      :بيست و چه رمصل ف 

ًؿجز ثِ  ظیطقْطزاضي هي ثبیؿز اظ ضٍـ  ،احساص زیَاض ثطاي اضايي ثب ٦بضثطي ّبي هرشلٝ هؼَظزض ٌّگبم نسٍض  :عىارض ديىاركشي

 P×h×L×K = ض٦كيَٖاضو زیَا                                                                هحبؾجِ َٖاضو هشٗل٣ِ ا٢سام ًوبیس. 

 ; ََل زیَاض ٦كيL                           ; يطیت اهال٤ ثب ٦بضثطیْبي هرشلKٝزض ٞطهَل هص٦َض 

 Hاضسٟبٔ زیَاض ثب ّطًَٔ ههبلح ثِ ػع ٌٞؽ ٍ ؾين ذبضزاض ;                      P ٢يوز ه٣ٌُِ ثٌسي ظهيي هَضز ًٓط ; 

يطیت  ضثطیْب( ٍ ثطاي ؾبیط ٦ب2ضي ، نٌٗشي ٍ هكبٚل هعاحن قْطي  ٍازاضي )ثطاي اضايي ثب ٦بضثطي هؿ٧ًَي ، سؼب Kيطیت 

 ( اٖوبل هي قَز .1( ٍ ثطاي حطین قْط  ٍحَظُ اؾشحٟبيي )1)

 .ي٭اضؼ زي٭اض ٚطي غطْبً ثٯ آ٨ ٖس٧ز اظ يطغٯ ٚٯ ٪يبظ ثٯ احساص زي٭اض زاضز س٣ًٕ ٦ي ٞيطز: 1سجهطُ 

ضشٯ ثبضس ٬ يب ٧ٚيسي٭٪ٱبي ا س٪ث٭قٯ غطْبً زض ٦٭اضزي ٚٯ ثب ؾ٭اثف ضٱطسبظي ٦ُبيطر غس٬ض ٦د٭ظ زي٭اضٚطي ٬ اذص ي٭اضؼ ٦ط :سجهطُ

 ٦ٗطض زض ٖب٪٭٨ ثب ٦٭ضز ْ٭ٔ ٦٭اْٗز ٪٧٭زٮ ثبض٫س ا٦ٛب٨ دصيط اسز.

 

 ایلکاصهاى                                          جعفش پشج                                                               

 ش                                    هْش ٍاهضاء استاًذاسسئيس ضَساي اسالهي ضْ                   ضْشداس فيشٍصكَُ                                                           
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     :بيست و پنجم فصل

 : دوِ ّا 
 اظ ٞطهَل ظیطاؾشٟبزُ هي قَز.جبض ػْز ٍاگصاضي اهشيبظ ًهت ز٦ِ هُجَٖبسي ثطاي ی٧

 يطؼ ٞصض( ×٦شطاغ زٚٯ × )ٖي٧ز ٫٦كٗٯ ث٫سي        .اثًبز ٚي٭سٙ )زٚٯ( ٦ي ثبيسز ثططح شي١ ثبضس :1سجهطُ 

 ٦شط ٦5/2شط               اضسٓبو  2يطؼ حساٚثط   ٦شط        4ق٭٠ حساٚثط 

ر ضيطٯ اي يب قطحي ٚٯ ثٯ سبئيس ٬احس ٫ْي ٬ ي٧طا٨ ٬ ظيجب سبظي ثس٪ٯ ٚي٭سٙ )زٚٯ( ٦ي ثبيسز اظ ٪٭و ْبيجط ٞالس يب ثػ٭ض :2سجهطُ 

 ضٱطزاضي ثطاسبس ٦ج٧٣ب٨ ضٱطي ثبضس.

٦ج٣ٍ اخبضٮ ثب٪هط ٚبضض٫بس ضس٧ي زازٞسشطي سًيي٩ ٬ثبس٫هي٥ ٖطاضزازاخبضٮ ْي ٦بثي٩ ضٱطزاضي ٦٬شٗبؾي ٖبث١ اػبضُ هبّيبًِ:  :3سجهطُ 

 ٬غ٭٠ ٦ي ثبضس.

     :بيست وششم فصل

 :ِ خذهات ايوٌي ٍ آتص ًطاًيتْاي اسائ

ثِ هٌَٓض اٞعایف اه٧بًبر ایوٌي ٍ ؾيؿشن آسف ًكبًي ٍ ثِ لحبِ ایؼبز ایوٌي الظم ثطاي ؾبذشوبًْب زض ه٢َٕ نسٍض دطٍاًِ -1

٦ل َٖاضو نسٍض دطٍاًِ زضیبٞز ٍ ٣ٍٞ ثِ ههطٜ گؿشطـ ٍ  اظزضنس دٌغ ثطاي ی٥ ثبض َٖاضو آسف ًكبًي اظ هبل٥ ثِ هأذص 

.زضهَاضزي ٦ِ دطًٍسُ ؾبذشوبًي زض٦ويؿيَى هبزُ نسهُطح هيگطزز بّْبي آسف ًكبًي ٍ اه٧بًبر آى هي قَز سَؾِٗ ایؿشگ

 ػطیوِ هبزُ نسهبذص هحبؾجِ ٢طاض ًويگيطز.

 ز.گطزػؾبذشوبى َج١ ٞطهَل شیل هحبؾجِ هي      َٖاضو ٦بضقٌبؾي ٍثبظزیس ٦بضقٌبؼ آسف ًكبًي ثِ ًؿجز هشطا-2

S-    هشطاظ اٖيبًيP-ٖطنِ ه٣ٌُِ اي  ٢يوزK- زضنس  نٌٗشي ؾٍِازاضي ٍ  سؼبضيزضنس ،يطیت هؿ٧ًَي ی٥K ×P×S 

 .آسص ٪طب٪ي ثبس٭خٯ ثٯ ٪هط ٚبضض٫بس آسص ٪طب٪ي ي١٧ ٦يٟطزز ٬آ٦٭ظش زضغ٭ضر ثبظزيس ٬ي٣٧يبرسجهطُ:

 :بيست هفتمفصل 

 ًحَُ صذٍس پشٍاًِ ساختواًي الوثٌي:   

هطاػٕ شیهالح اظ ػولِ ًيطٍي اًشٓبهي زض ه٢َٕ ه٣َٟزي، ؾط٢ز، آسف ؾَظي، ٍ نسٍض دطٍاًِ ؾبذشوبًي الوظٌي ٣ٍٞ ثب سبئيس 

ضیبل ثطاي ّط هشطهطثٕ دطٍاًِ نبزضُ  10.000بیطحَازص ٚيط هشط٢جِ ثٗس اظ هحطظ قسى ٢ٍَٔ حبزطِ ثب اذص ٦بضهعزي هٗبزل ؾ

 .ه٣سٍض ذَاّس قس

 

 صهاى ایلکا                                                    جعفش پشج                                                    

 ش                                    هْش ٍاهضاء استاًذاس سئيس ضَساي اسالهي ضْ                   ضْشداس فيشٍصكَُ                                                           
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 :مبيست هشت  فصل

 : تْاي اسائِ خذهات حفظ ٍ ايجاد فضاي سثض هسىًَي ٍ تجاسي ٍ اداسي ٍ صٌؼتي     

 ٍاحذّاي  هسکًَي ٍ تجاسي ٍاداسي ٍصٌعتي: فضاي سثض دس  عَاسض حزفالف :  

٦بضذبًؼبر ٍ ٍّوچٌيي % ٖطنِ ثِ ًٞبي ؾجع  10ه٧لٝ ثِ اذشهبل ٍ سؼبضي ٍازاضي هؿ٧ًَي  يهبل٧يي احساص ثٌب

هي ثبقٌس زض نَضسي ٦ِ هبل٥ ثٗس اظ احساص ثٌب ٖطنِ هَضز ًٓط ضا ثِ ًٞبي ؾجع اػطا ٍ سجسیل ًٌوبیس % 25ٌٗشي ٦بضگبّْبي ن

 هي ثبقس. َٖاضو  ثطاي ی٧جبض ثِ قطح ٞطهَل هكوَل دطزاذز 

:Aهجلٙ ٢بثل ٍنَل هي ثبقس         A=%25 S(M+N+3P)                        A=%10S(M+N+2P)                       

  M :  ضیبل زض ًٓط گطٞشِ قسُ اؾز 80000ٖسز طبثز ّعیٌِ اػطاي ًٞبي ؾجع زض ی٥ هشطهطثٕ ثطاي ٦ليِ قْطّبي اؾشبى سْطاى. 

N : ضیبل زض ًٓط گطٞشِ قسُ اؾز 80000ؾبل ی٥ هشط ًٞبي ؾجع ٦ِ ثطاي ٦ليِ قْطّبي اؾشبى سْطاى  2ٖسز طبثز ًگْساضي زض. 

S :  ثبقسهؿبحز ٖطنِ ٦ل دال٤ هيP          : .ٖسز هشٛييط ٦ِ ّوبى اضظـ ه٣ٌُِ اي آى هحل هي ثبقس 

 عَاسض ایجاد فضاي سثضٍاحذّاي  هسکًَي ٍ تجاسي ٍاداسي ٍصٌعتي: ب:

ثِ هٌَٓض حّٟ ٍسبهيي ًٞبي ؾجع قْطي زض ٌّگبم نسٍض دطٍاًِ ؾبذشوبًي ثطاي اضايي ثب ٦بضثطي ّبي هرشلٝ اٖن اظ 

 ي ٍؾبیط ثطاي ٍنَل َٖاضو اظ هبل٧يي یب هش٣بييبى نسٍض دطٍاًِ ثِ قطح شیل اذص هي قَز ازاض–نٌٗشي –سؼبضي –هؿ٧ًَي 

    H =%25 ×(A:B) ×D×F        الٝ(: ًطخ ديكٌْبزي ثطاي اضايي ثب ٦بضثطي هؿ٧ًَي )ثط اؾبؼ َطح ههَة سَؾِٗ قْطي (

  H =%25 ×(A:B) ×D×F         . ه٣بثلل هُبث١ ٞطهَ ٍنٌٗشي سؼبضي ٍازاضي ًطخ ديكٌْبزي ثطاي اضايي ثب ٦بضثطي ة(:
:A)هشطاغ٦ل ثٌبي نبزضُ )ثٌبي هٟيس ٍٚيطهٟيس    : B   هشط هطثٕ ٌَٖاى هشَؾٍ ؾطاًِ هؿ٧ًَي ثطاي قْطّبي اؾشبى سْطاى  8طبثز  ٖسز . 

Dهي ثبقس(14ٍسؼبضي ٍازاضي  8هؿ٧ًَي (ثطاي قْط ٞيطٍظ٦َُُ ًٞبي ؾجع زض َطح ههَة سَؾِٗ قْط : ؾطاًِ ديف ثيٌي قس.  

F :  ضیبل زض ًٓط گطٞشِ قَز   80/000حسا٢ل ّعیٌِ ایؼبز ی٥ هشط هطثٕ ًٞبي ؾجع زض قْطّب. 

H :  هحبؾجِ ٍاذصگطزز هي ثبیؿزٍَٖاضو هشٗل١ ثِ هبزُ نسهجلٛي اؾز ٦ِ هش٣بيي ثبثز سَؾِٗ ًٞبي ؾجع زض ٌّگبم زضیبٞز دطٍاًِ ؾبذشوبًي. 

   :بيست نهمفصل 

 هحيغي تِ غيش اص تاتلَّاي هؼشفي تش تثليغاتػَاسض    

ثطاي هحبؾجِ َٖاضو ؾبليبًِ سبثلَّبي سجليٛبسي ًهت ثط ضٍي اهب٦ي سؼبضي، ازاضي، نٌٗشي ٍ نٌٟي اظ ٞطهَل شیل اؾشٟبزُ  -1

 هؿبحز سبثلَ ; َٖاضو سبثلَ× ٢يوز ه٣ٌُِ ثٌسي هحل ًهت ×%40.                                                  هي قَز

 ثطاي سبث٣٭ٰبيي ٚٯ ٪يبظ ثٯ دبيٯ ٬ ٪ػت آ٨ زض ٦ًبثط ضٱطي زاضز زض ٫ٰٟب٤ ٦حبسجٯ اظ ْط٦٭٠ شي١ اسشٓبزٮ ٦ي ض٭ز. :2

 )اضسٓبو دبيٯ + ٦سبحز سبث٣٭(   × ٪ػتٖي٧ز ٫٦كٗٯ اي ٦ح١ × ٦بٮ 2/5×12

ط٦٭٠ ٦٬سيط ٰبي اغ٣ي ذيبثب٨ دبسساضا٨ سبث٣٭ٰب٬ث٫طٰبيي ٚٯ زض٦يبزي٩ ا٦ب٤ ي٣ي ٬حبضيٯ س٧ز ضاسز آ٨ ،ا٦ب٤ ذ٧ي٫ي ٥٣ً٦٬ ز٬ثطاثطْ

 ٦شطي يٙ ٬٪ي٥ ثطاثط ْط٦٭٠ ْ٭ٔ ٦حبسجٯ ٦ي ٞطزز.٬45

ثطاي سج٣يُبسي ٚٯ ثط ض٬ي زي٭اضٰبي ٦ططِ ثٯ ٦ًبثط ٬ ذيبثب٪ٱبي سكح ضٱط ٪٭ضشٯ ٦ي ض٭٪س ٦سبحز زي٭اض ٪٭ضشٯ ضسٮ ثٯ  :2سجهطُ 

 ز.ي٫٭ا٨ ٦سبحز سبث٣٭ ٢حبل ٞطزيسٮ ٬ ٦كبثٕ ْط٦٭٠ ْ٭ٔ ي١٧ ٦ي ض٭
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  :سي ام فصل

 :ّا اًثاسّا ٍ سشدخاًِ تْاي خذهات    

ثطاي هحبؾجِ َٖاضو اًجبضّب ٍ ؾطزذبًِ ّب ثب سَػِ ثِ سٌَٔ هؿبحز ًٞبي اًجبضّب ٍ ؾطز ذبًِ ّب ٍ ًَٔ 

بظضگبًي، سؼبضي ٍ ٚيطُ ... اظ اؾشٟبزُ اظ اًْب ثطاي گطٍُ ّبي قٛلي هرشلٝ اظ ػولِ نٌٗشي، ٦كبٍضظي، ث

                                    َٖاضو هبّيبًِ : A=H+(S*P*K)              A                           ٞطهَل ظیط اؾشٟبزُ هي قَز.

H : ٢يوز دبیِ نٌٝ اًجبض یب ؾطزذبًِ هٌسضع زض ػسٍل سٗطِٞ َٖاضو نٌٟي 

P : ٢يوز ه٣ٌُِ اي                                 S : ًِهؿبحز ثٌبي اًجبض یب ؾطذب 

K : .يطیت قٛلي ٦ِ ثطاي قٛل ّبي هرشلٝ سٗييي هي قَز  

 زضنس 20 سؼبضي    زضنس 20ثبظضگبًي   زضنس  7نٌٗشي زضنس   ٦2كبٍضظي

٭ا٨ ْؿبي ا٪جبض ْؿبي ٦طث٭ـ ثٯ ض٭اضو ْؿبي سجع سبسيسبر ٬ سبذش٧ب٪ٱبي ازاضي ا٪جبضٰب ٬ سطزذب٪ٯ ٰب ثٯ ي٫ :1سجهطُ 

 س٣ٗي ٪٧ي ض٭ز.
 

  :سي ويكم فصل
 

 : تْاي اسائِ خذهات تِ اتثاع ٍ هْاجشيي خاسجي   
زٞشط اهَض اسجبٔ ٍ  8/6/1396هَضخ  96/22/ل/8155ًبهِ ثِ قطح  ثٱبي اضائٯ ذس٦بر ثٯ اسجبو ٬ ٦ٱبخطي٩ ذبضخي   

 قَز: هي هْبػطیي ذبضػِ اؾشبًساضي سْطاى ثِ قطح شیل ٖول

سَػِ ثِ اؾ٧بى ا٦ظطیز هْبػطیي زض هحسٍزُ قْطّب ٍ ضٍؾشبّب ٍ اؾشٟبزُ ایكبى اظ ٦ليِ ذسهبر اضائِ قسُ سَؾٍ ( ثب الٝ 

 ّب، لصا ه٣طض گطزیس َٖاضو ؾبليبًِ ثِ قطح شیل اظ هْبػطیي اذص قَز. قْطزاضیْب ٍ زّيبضي

 000/500/2اٞطاز اٞٛبًي هؼطز 

 000/500/2ًٟطُ   2ٍ3اسجبٔ اٞٛبًي ذبًَاضّبي 

 000/000/3ًٟطُ  5ٍ 4جبٔ اٞٛبًي ذبًَاضّبي اس

 4/ 000/000ثِ ثبال ًٟط  6اسجبٔ اٞٛبًي 

( هْبػطیي اظ َطی١ زٞشط اهَض اسجبٔ ٍ هْبػطیي ذبضػي اؾشبًساضي ثِ قْطزاضیْب ٍ زّيبضي ّب ّسایز ٍ دؽ اظ دطزاذز ة

 سوسیس ٦بضر ا٢بهز ٍ ... اًؼبم ذَاّس قس. َٖاضو ثب اذص هٟبنب حؿبة ٍ اضائِ ثِ زٞشط اسجبٔ ػْز ا٢ساهبر الظم اظ ٢جيل

نسٍضثركٌبهِ سٛييط ٢يوز َٖاضو اسجبٔ ذبضػِ اظَطٜ زٞشط اهَض اسجبٔ ٍ هْبػطیي ذبضػي اؾشبًساضي ثِ سجهطُ:زضنَضر 

 ٢بثل سٛييطهيجبقسقْطزاضیْبهجبلٙ 
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 :سي ودومصل ف 

 سض تْشُ تشداسي خغَط تاوسيشاًي :ػَاسض حك اهتياص ٍ ػَا

 

 الٝ :َٖاضو هطثٌَ ثِ سب٦ؿي ّبي زضٍى قْطي
ضيب٠  000/300ي٭اضؼ غس٬ض ٚبضر سبٚسيطا٪ي)٦ب٢ٙ سبٚسي(    -1   

ضيب٠  000/250ي٭اضؼ س٧سيس ٚبضر ٚبضر سبٚسيطا٪ي)٦ب٢ٙ سبٚسي(      -2  

ضيب٠      000/500ي٭اضؼ غس٬ض ٚبضر سبٚسيطا٪ي)ضا٪٫سٮ ٧ٚٛي(                    -3  

ضيب٠  000/400ي٭اضؼ س٧سيس ٚبضر ٚبضر سبٚسيطا٪ي)ضا٪٫سٮ ٧ٚٛي(            -4  

ضيب٠   000/000/3ي٭اضؼ غس٬ض زْشطچٯ )دط٬ا٪ٯ( سبٚسيطا٪ي)٦ب٢ٙ سبٚسي(       -5  

ضيب٠   000/000/1ي٭اضؼ غس٬ض زْشطچٯ )دط٬ا٪ٯ( سبٚسيطا٪ي)ضا٪٫سٮ ٧ٚٛي(        -6  

ضيب٠  000/400ط٬ا٪ٯ سبٚسيطا٪ي      ي٭اضؼ س٧سيس د -7  

ضيب٠ 000/000/1ي٭اضؼ سً٭يؽ دط٬ا٪ٯ سبٚسيطا٪ي     .-8  

     10.000.000سب٠ :  5ي٭اضؼ ٪١ٗ ٬ا٪شٗب٠ سبٚسي       ثبالي -9

    15.000.000سب٠ : 5ظيط                                            

    ضيب٠  3. 000.000ي٭اضؼ سجسي١ سبٚسي ٰبي ْطس٭زٮ     -10

  

َٖاضو هطثٌَ ثِ سب٦ؿي ّبي ذُي ة:              

ضيب000/1000٠  ذكي سبٚسي ٰبي  دط٬ا٪ٯ غس٬ض -1   

ضيب000/700٠ ذكي سبٚسي ٰبي  س٧سيس دط٬ا٪ٯ -2  

ضيب000/500٠ ذكي سبٚسي ٰبي )دط٬ا٪ٯ( زْشطچٯ سً٭يؽ -3                     

 

 ٗل٣ِ:َٖاضو هشح : 

 ضیبل ٧000/500يل دطًٍسُ   َٖاضو هطثٌَ ثِ سك -1

 ضیبل 000/500/1َٖاضو سَٗیى ذٍ                   -2

میلیون لایر پانسده بو ازای ىر یکسال  اذص َٖاضو اظ قط٦شْب ي حول ٍ ٣ًل ثبض زضٍى قْطي ٍ حَهِ    
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اص جولِ تطىيل پشًٍذُ   سشٍيس هذاسسًظاست تش اهَس  ت: ػَاسض ساهاًذّي ٍ يىساى ساصي ٍ

 ٍ وذگزاسي ٍ تْيِ واست سشٍيس  :

 ضیبل 12.000،000ثطاي اقربل ح٣ي٣ي :                                          

 ضیبل ثطاي ثبض اٍل 30،000،000ثطاي قط٦شْبي ذهَني :                                           

 ضیبل  5،000،000سوسیس ؾبالًِ قط٦شْبي ذهَني :                                            

قَضاي هحشطم اؾالهي قْط ، ضاًٌسگبى سب٦ؿي زاضاي هؼَظ اظ ؾبظهبى هسیطیز حول ٍ ٣ًل  ثِههَ ثِ اؾشٌبز

 اظ دطزاذز هجلٙ َٖاضو دطٍاًِ ٞٗبليز حول ٍ ٣ًل زاًف آهَظاى هٗبٜ هي ثبقٌس .

 فؼاليت ًاٍگاى هسافشي  سٌگيي )غيش اص تاوسي ّا ٍ تاوسي ّاي تلفٌي (  ج: ػَاسض 

 

  

 

 

 

 

ّي ساهاًذ : ػَاسض د 

دستَسالؼول حول   هستٌذ تِ ، واهيًَت ّا ، واهيَى ّا  ، اهذاد خَدسٍّا ، هَتَس سيىلت ّاي پيه  ،  ٍاًت تاسّا

ٍظايف ٍ اختياسات ضَساّا جْت دسيافت ػَاسض تِ صَست  17هادُ  21تٌذ  ٍ ًمل تاس دسٍى ضْشي ٍ حَهِ  ٍ

 عثك جذٍل صفحِ تؼذ   ساالًِ : 
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ّضیٌِ صذٍس پشٍاًِ  كاستشي ًاٍگاى

 فعاليت )سیال(

 تَضيحات

 

 

 هسافشي
  

نطْيز حساٚثط 

 ٪ٓط 15

000،500،1  

 16نطْيز ثي٩ 

 ٪ٓط 26سب 

2.000.000 

 

 

نطْيز ثبالي 

 ٪ٓط 27

3000.000  
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 عَاسض صذٍس پشٍاًِ ًَع خَدسٍ

 فعاليت ساالًِ هالك )سیال(

 عَاسض صذٍس پشٍاًِ

 اضتغال ساًٌذُ )سیال(

 1.700.000 3.300.000 تي 6تا  3.5اًَاع كاهيًَت اص 

 2.000.000 3.500.000 تي 10تا  6اًَاع كاهيًَت اص 

 2.200.000 4.000.000 تي 20تا  10اًَاع كاهيَى اص 

 3.000.000 5.000.000 تي 30تا  20اًَاع كاهيَى اص 

 3.300.000 5.200.000 تي 40تا  30اًَاع كاهيَى اص 

 4.000.000 5.800.000 تي 50تا  40اًَاع كاهيَى اص 

 4.800.000 7.200.000 تي تِ تاال 50اًَاع كاهيَى اص 

 800.000 1.400.000 كيلَگشم 500اًَاع ٍاًت تا ظشفيت
 900.000 1.600.000 ًفش4+ كيلَگشم 500اًَاع ٍاًت تا ظشفيت

 1.0000.000 1.700.000 كيلَگشم 750اًَاع ٍاًت تا ظشفيت 
000110111 1.800.000 ًفش 4+  لَگشميك 750تياًَاع ٍاًت تا ظشف

 1.100.000 1.800.000 كيلَگشم 1000اًَاع ٍاًت تا ظشفيت

 1.200.000 2.000.000 مكيلَگش 2000اًَاع ٍاًت تا ظشفيت

 1.400.000 2.500.000 كيلَگشم 3000اًَاع ٍاًت تا ظشفيت

 1.500.000 3.000.000 كيلَگشم 3500اًَاع ٍاًت تا ظشفيت

 2.100.000 3.500.000 اهذاد خَدسٍ سٌگيي

 1.250.000 2.400.000 اهذاد خَدسٍ سثك

 1.000.000 2.100.000 تٌي 3جشثقيل 

 1.100.000 2.800.000 تٌي 7ٍ 5جشثقيل 

 1.700.000 3.200.000 تٌي 10جشثقيل 

 2.100.000 3.500.000 تٌي 15جشثقيل 

 2.500.000 5.000.000 تٌي 20جشثقيل 

 2.800.000 5.500.000 تٌي تِ تاال 25جشثقيل 

 400.000 750.000 هَتَس پيك
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  ساًٌذگاى صيشهجوَػِ دفاتش : ٍدفاتش تاوسي ّاي تلفٌي   ػَاسض ساهاًذّيس: 

 ٖررب٪٭٨ اخررطاي ضاسررشبي ، زض 3ث٫ررس  7/9/97ديررط٬ غ٭ضسد٣سررٯ ضرر٭ضاي سطاْيررٙ ضٱطسررشب٨ ٦رر٭ضخ      

 ٦رر٭ضخ 685/153362 ضرر٧بضٮ ٦ػرر٭ثٯ سرر٭ذز ٦ػررطِ ٦٬ررسيطيز ي٧رر٭٦ي ٪ٗرر١ ٬ ح٧رر١ س٭سررًٯ

 ياسال٦ ض٭ضاي ٦حشط٤ ٦د٣س 1/10/86

 ي٭اضؼ غس٬ض ٦د٭ظار ٦طسجف ثطاي ٦سيطا٨ زْبسط آغا٪س ٰب ٬ ضا٪٫سٞب٨ سحز د٭ضص ثٯ ضطح شي١ ٦ي ثبضس .  

 تثصشُ: كليِ ساًٌذگاى تحت پَضص هَظف تِ پشداخت عَاسض ساالًِ خَدسٍي خَد  تِ حساب ساصهاى هذیشیت حول ٍ ًقل

 ضْشداسي ٍ اص طشیق دفتش پيطخَاى دٍلت هيثاضٌذ. 

 غس٬ض دط٬ا٪ٯ ثٱطٮ ثطزاضي زض غ٭ضر اذص ٦د٭ظ اظ اسحبزيٯ سبٚسي ٰبي س٫ٓ٣ي ثطاي ٦سيطا٨ا٢ّ : ي٭اضؼ  

 زْبسط سبٚسي ٰبي س٫ٓ٣ي :   

 سیال 15.000.000صذٍس هجَص تشاي اٍليي تاس  :                              -1

 سیال   6.000.000اي ّش سال :                  توذیذ هجَص فعاليت تش -2

 

 ؼ غس٬ض دط٬ا٪ٯ اضشُب٠ ثطاي ضا٪٫سٞب٨ سحز د٭ضص زْبسط آغا٪س دس اظ قي سططيٓبر ٖب٪٭٪ي :ة: ي٭اض    

 

 سیال 1.500.000ٍليي تاس :                          صذٍس هجَص فعاليت تشاي ا  -1

 سیال  800.000توذیذ هجَص فعاليت ساًٌذُ تشاي ّش سال :               -2

 سیال 300.000ش سال :              صذٍس كاست فعاليت ساًٌذُ تشاي ّ-3

 

ؾبظهبى حول ٍ ٣ًل ٍ سطاٞي٥ هجٌي ثط هَا٣ٞز ؾبظهبى  ٍ اٞششبح ؾبظهبى حول   3/5/96-16139سجهطُ : ًٓط ثِ هؼَظ قوبضُ  

 ٍ ٣ًل ٍ سطاٞي٥ قْطزاضي ٞيطٍظ٦َُ ٦ليِ َٖاضيبر هطثََِ سَؾٍ ؾبظهبى ٍنَل ٍ ثِ حؿبة ذَز ؾبظهبى ٍاضیع هي گطزز
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  :سىمسي وفصل 

 الذاهاتي وِ احتياج تِ وسة هجَص ًذاسد:    

 ا٢ساهبر ظیط اظ َطٜ هش٣بييبى زض هحسٍزُ ذسهبسي آظاز قسُ احشيبع ثِ هطاػِٗ قْطزاضي ٍ ٦ؿت هؼَظ ًساضز 

 ُ گل،سَٗیى یب سٗويط قيطٍاًي هطهز دكز ثبم اظ ٢جيل سَٗیى ٢يط گًَي دَقف آؾٟبلز،ًهت هَظای٥، ٦ب 1-

 ؾٟيس ٦بضي ٍ ٣ًبقي ٍ ًهت ٦بقي 3-                      سَٗیى هَظای٥ ؾبذشوبى ٍ ضاُ دلِ -2

 سٗويط یب سَٗیى ؾطٍیؽ ّبي ثْساقشي  5-               ًوب ؾبظي اٖن اظ ؾبذشوبى ٍزیَاض حيبٌ -4

 وٕ ّبي هؿ٧ًَي هكطٌٍ ثط ٖسم حصٜ دبض٦يٌگزض هٌبظل ٍ هؼش ثؼع احساص ّط ًَٔ ثٌب  هحََِ ؾبظي 6-

 سٗويط زضة یب دٌؼطُ هكطٌٍ ثِ ٖسم سٛيط زض ًٓبم ٌٞي ٍ هٗوبضي ٍ ٦بضثطي ؾبذشوبًي 7-

    :چه رمسي و فصل

 ٍ تطَيمات : هساػذتْا

 ايطا٨ ٚٯ اضًبض ٦يساضز:ٖب٪٭٨ د٫ح سب٢ٯ د٫د٥ س٭سًٯ خ٧ٱ٭ضي اسال٦ي 181ثبس٭خٯ ثٯ سجػطٮ شي١ ٦بزٮ  -1

٭٪ٯ سرٓيّ ،٬ثرط٭زٞي حٗ٭ٔ ٬ي٭اضؼ ضٱطزاضيٱب س٭سف ز٢٬ز ٬ٖر٭ا٪ي٩ ٦ػر٭ة ٫٦ر٭ـ ثرٯ سرب٦ي٩ آ٨ اظث٭زخرٯ       ٰطٞ"

 "حٗ٭ٔ ٬ي٭اضؼ ضٱطزاضي ٫٧٦٭و اسز ٭٦ي سبال٪ٯ ٚط٭ضاسز .زضَيطاي٫ػ٭ضر ثرط٭زٞي ٬سرٓيّ ٧ي

 

ذب٪٭ازٮ ،ثطًبهِ قكن سَؾِٗ  86ثِ اؾشٌبز ثٌس الٝ هبزُ  ایظبضگطاى٢بًَى ػبهٕ ذسهز ضؾبًي ثِ  6زضاػطاي هبزُ  1:سجهطُ 

% ثٯ ثبال 25 اظ ،آظازٞب٨ ٬ خب٪جبظا٧ٰ٨سط )ثٯ ضطـ اي٫ٛٯ اظز٬اج ٪ٛطزٮ ثبضس (–٦بزض  –دسض –اْطاز زضخٯ يٙ ضٱيس ي٫ًي ْطظ٪س ٦ًه٥ ضٱسا 

٦شط  ٬120َيطٮ سب  اييب٪ي ظيط ث٫بي احساصضب١٦ ظيطث٫ب،  ٦سٛ٭٪ي زض غ٭ضر اضايٯ ٦سض٘ ٦ًشجط اظ سبظ٦ب٨ ٦شج٭و ثطاي يٙ ثبض اظ غس٬ض دط٬ا٪ٯ

٬ ٦شطسدبضي ٦20طثى ٬ سب٦شط 120زض ٦دش٧ى ٰبي ٦سٛ٭٪ي سٱ٥ ٰط ْطز سب  ٬٬ ذطدطشٯ(  ٦طثى ث٫بي ٦ٓيس ثب ٦طبيبر ٦طث٭قٯ )دي٣٭ر

ض ز٪يعظ٪ب٨ سطدطسز ذب٪٭اض ٬اْطاز سحز د٭ضص ٧ٚيشٯ ا٦ساز  ٬ ثٱعيسشي  ثط٪ب٦ٯ ضط٥ س٭سًٯ 80ث٫س ج ٦بزٮ  2ثٯ اسش٫بز ضزيّ  ٧ٰچ٫ي٩

٦شط  ٬120َيطٮ سب  ظيط ث٫بي احساص اييب٪يضب١٦ ظيطث٫ب،  ٦سٛ٭٪ي غ٭ضر اضايٯ ٦سض٘ ٦ًشجط اظ سبظ٦ب٨ ٦شج٭و ثطاي يٙ ثبض اظ غس٬ض دط٬ا٪ٯ

 .٘ اٖسا٤ ذ٭اٰس ث٭ز٦شط ٦طثى ٦ال 120زض ٦دش٧ى ٰبي ٦سٛ٭٪ي سٱ٥ ٰط ْطز سب  ٬٬ ذطدطشٯ(  ٦طثى ث٫بي ٦ٓيس ثب ٦طبيبر ٦طث٭قٯ )دي٣٭ر
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 خىش حس بي(حق تشىيق متق ضي ن رد رپداخت عىارض )- 2

٧ٰ٬چ٫ري٩  ٫٦ه٭ض سط٭يٕ ضٱط٬٪سا٨ خٱز ٦طاخًٯ ثٯ ٦٭ٖى ٬ سسطيى زض دطزاذز ٪ٗرسي  ثٯ  ٖب٪٭٨ ضْى ٦٭ا٪ى س٭٢يس 59ثٯ اسش٫بز ٦بزٮ  :1تثصشُ 

زض غر٭ضر  (ضرٱطزاضي ثُيطاظخطي٧رٯ ٦ربزٮ غرس    ٣ٚيرٯ ير٭اضؼ   ازٮ ٦ي ض٭ز )ضٱطزاضي ثٯ ضٱطزاضي اخبظٮ ز٬غ٭٠ ٦كب٢جبر س٫٭ار ٞصضشٯ 

 ثططح شي١ ٦حبسجٯ ٪٧بيس:دطزاذز ٪ٗسي 

  ٍ10ضيب٠ اي٧ب٠ سرٓيّ سبسّٗ 10000000ي٭اضؼ ٦حبسجٯ ضسٮ سب٦ج٣.% 

  ٍ15ضيب٠ اي٧ب٠ سرٓيّ سبسّٗ 100000000ضيب٠ سب 10000000ي٭اضؼ ٦حبسجٯ ضسٮ اظ٦ج٣.% 

 20ضيب٠ اي٧ب٠ سرٓيّ سبسّٗ 100000000ج٣ٍ ثب٢ٍ ثط٦ ي٭اضؼ ٦حبسجٯ ضسٮ.% 
 

 ٰٓشرٯ  اضزيجٱطرز ،  19اضزيجٱطرز ٢ُبيرز    12ٰٓشٯ ٥٣ً٦ ٬ ض٬ظ ٚربضٞط اظ  زض ٦٭اضز ذبظ ٬ ٫٦بسجز ٰبيي چ٭٨  :1تثصشُ – 1تٌذ

 اي٧ب٠ ٞطزز. % ثب ٪هط ضٱطزاض40سب % 25ٰٓشٯ ثسيح ،زٰٯ ْدط ٬ ... سرٓيٓبر سب سّٗ ٰٓشٯ زْبو ٦ٗسس، ز٢٬ز ، 

 يِ ٍ ثهِ قهْطزاضي ػْهز    ْثب اضظیبثي ٢يوز ػسیس اهال٤ سَؾٍ زاضایي س ٢97يوز ه٣ٌُِ اي زض ؾبل  چٌبًچِ :1ثصشُ ت– 2تٌذ

%( ًؿهجز ثهِ سٗطٞهِ    30اػطاء اثال٘ گطزز چٌبًچِ اؾشٟبزُ اظ ٢يوز اثالٚي زاضایي اٞعایف ٚيطه٣َٗل ٍ ٚيط ه٣ٌُي )ثهيف اظ  

 اى سرٟيٟبر ثِ قطح شیل سَؾٍ قْطزاضي اٖوبل ذَاّس قس.زاقشِ ثبقس زض ضاؾشبي حوبیز ٍ سكَی١ قْطًٍس 96ؾبل

  ٍ25ضيب٠ اي٧ب٠ سرٓيّ سبسّٗ 10000000ي٭اضؼ ٦حبسجٯ ضسٮ سب٦ج٣.% 

  ٍ30ضيب٠ اي٧ب٠ سرٓيّ سبسّٗ 100000000ضيب٠ سب 10000000ي٭اضؼ ٦حبسجٯ ضسٮ اظ٦ج٣.% 

 35ضيب٠ اي٧ب٠ سرٓيّ سبسّٗ 100000000ثب٢ٍ ثط٦ج٣ٍ  ي٭اضؼ ٦حبسجٯ ضسٮ.% 

س سب ظيط ث٫ربي  ٫ٖطاضزازي ٦طُ٭٠ ثٯ ذس٦ز ٦ي ثبض–دي٧ب٪ي -٦بٮ ثػ٭ضر ضس٧ي 24:ثطاي ٚبض٫ٚب٨ ضب١َ زض ضٱطزاضي ٚٯ ثيص اظ 2صشُ تث

ثطاي يٛجربض زض   ٬يب زضغ٭ضر اسشٓبزٮ ثٯ اضٛب٠ زيٟط٦طث٭ـ ثٯ ا٦٭ض سبذش٧ب٪ي سب٦ج٣ٍ زٮ ٦ي٣ي٭٨ ضيب٠  ٦شط ٦طثى دط٬ا٪ٯ ٬سطا٥ٚ ٦سٛ٭٪ي 100

٬زضؾ٩٧ زضغ٭ضر ٦طاخًٯ دطس١٫ شٚطضسٮ ثبثز ا٦٭ضي ثُيط اظ ٦ر٭اضز  ٦سبيسر ٦ي ٞطزز  17احساص ث٫ب اظ ٦ح١ ٦بزٮ ق٭٠ ذس٦ز ي٭اضؼ 

ؾ٫٧بسسٱيالر ْ٭ٔ ٦ط٧٭٠ اْطاز ضب١َ زض ضطٚشٱبي قرطِ ٖرطاضزاز ضرٱطزاضي    ٪يع ضٱطزاض ٦يش٭ا٪س سب سي زضغس سرٓيّ اي٧ب٠ ٪٧بيس.ْ٭ٔ 

 .٪ر٭اٰس ث٭ز 

ح٭ازص َيط ٦شطٖجٯ ٦ث١  اظ بي ٦دبظ سرطيت ضسٮ ٬ يب زض حب٠ سرطيت ٪بضيسدسيس ث٫بي سبذش٧ب٪ٱ 3:تثصشُ 

ظ٢ع٢ٯ،حطيٕ،ضا٪ص ظ٦ي٩،ث٧ت ثبضا٨،سي٬،١ َيطٮ ثٯ ا٪ساظٮ اييب٪ي ٦٭خ٭ز ٦ط٧٭٠ ي٭اضؼ ٪٧ي ٞطزز. زض ذػ٭ظ حطيٕ 

 ٦ًبْيز زض غ٭ضر َيط ي٧سي ث٭ز٨ ثب ٪هط ٦طاخى ظيط غالح ٢حبل ٦ي ض٭ز.

اص دبضٚي٫ٝ سبظ٪سٞب٨ دبضٚي٫ٟٱبي ي٧٭٦ي،قجٗبسي زض ٚبضثطي ٦طث٭قٯ ثب ضيبيز سبيط ثٯ ٫٦ه٭ض سط٭يٕ احس 4:سجهطُ 

 ؾ٭اثف ضٱط سبظي ٦ط٧٭٠ ي٭اضؼ احساص ث٫ب ٪٧ي ٞطزز.

ج٣ٍ ضاي ٦بزٮ غس ضا ضب١٦ ٪٧يٟطزز ٬ ثب ٪هط ضٱطزاض ٬ ٦س٪هط ٞطْش٩ ٦طث٭ـ ثٯ ي٭اضؼ ٦يجبضس ٬ ٦ "اي٧ب٠ سرٓيّ غطْب

% ٦ي ثبضس.50ي٭اضؾبر ٖبث١ اْعايص سب ، سّٗ سرٓيّ   ْ٭ضي ٬ؾًيز ٦ب٢ي  

چ٫ب٪چٯ ٦٭زي اظاي٩ ا٦شيبظ اسشٓبزٮ ٪٧٫٭زٮ ٬اٖسا٤ ثٯ دطزاذز ٪ٛطزٮ اسز ضٱطزاضي اغ١ ٦ج٣ٍ چٙ ٣ٚ٬يٯ ذسبضار -2

 .ٰبي زازضسي ضا٪يع ٬غ٭٠ ذ٭اٰس ٪٧٭زٖب٪٭٪ي اظخ٣٧ٯ سبذيطسبزيٯ ٬ٰعي٫ٯ 

 صهاى ایلکا                                                     جعفش پشج                                            
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     :پنجمسي و فصل

 : زض هحبؾجِ َٖاضو نٌٟي ٞطهَل شیل اٖوبل هي گطززػَاسض وسة ٍ پيطِ

 (  ×p×k)s(  H+A= ) 

100 

                Aػوٕ َٖاضو;     Sهؿبحز ٍاحس نٌٟي;      Pثطاثط زٞشطچِ زاضایي; اٖيبًي اضظـ ه٣ٌُِ  

  K;يطیت گطٍُ قٛلي          ٢Hيوز دبیِ نٌٝ ثطاثط زٞشطچِ انٌبٜ;

 ثطاثطَٖاضو ؾبليبًِ قٛل هَضز ًٓطهيجبقس .3َٖاضو ح١ اٞششبح هحل ٦ؿت -1:سَييح 

 ًٓطهيجبقس.ثطاثط َٖاضو ؾبليبًِ قٛل هَضز 5/1َٖاضو ح١ اٞششبح اًجبضي ٍاحس ٦ؿت -2

 3لجٌيبر ٍ ًٓبیط آى(;  –سطُ ثبض  –ذك٧جبض  –گطٍُ ی٥ )ذَاضثبض 

 3ًبًَایي ّب ٍ ًٓبیط(;  –ّب  ٢ٌبزي –ضؾشَضاى ّب  –گطٍُ زٍ )اًَأ اٚصیِ 

 3گطٍُ ؾِ )ٞطٍقٌسگبى لَاظم ذبًگي ٍ نٌٗشي ٍ ًٓبیط آى(; 

 3آضایكي،ثْساقشي ٍ ًٓبیط آى(;  –گطٍُ چْبض )ٞطٍقٌسگبى لَاظم سحطیط 

 ٢3وبـ ٦يٝ ٍ ٦ٟف ٍ ًٓبیط آى(; ذيبقب٨ ٬–گطٍُ دٌغ )ٞطٍقٌسگبى دَقب٤ 

 4ٝ هكبٍضیي اهال٤; نٌ 2دعق٧ي ٍ ًٓبیط(;  –گطٍُ قف )ذسهبر ٖوَهي 

 4ًٓبیط آى(;  ثٌگبُ اسَهجيل ٍگطٍُ ّٟز )ذسهبر اسَهجيل ٍ

 3نَر ٍ سهَیط ٍ ًٓبیط آى(;  –ال٧شطی٧ي  –گطٍُ ّكز )سٗويط ٦بضاى لَاظم ثط٢ي 

 3گطٍُ ًِ )ٞطٍقٌسگبى ٢ُٗبر اسَهجيل ٍ هَسَضؾي٧لز ٍ ًٓبیط آى(; 

 3ي ٍ ًٓبیط(; نٌبیٕ ٞلع –ؾبظًسگبى هجل،نٌسلي  –گطٍُ زُ )زضٍگطاى 

 3گطٍُ یبظزُ )ههبلح ؾبذشوبًي ٍ اثعاض آالر ٍ ًٓبیط آى(;

 4    گطٍُ زٍاظزُ )ٞطٍقٌسگبى َال ٍ ػَاّط ٍ ؾبٖز(; 

 3گطٍُ ؾيعزُ )ػبیگبّْبي ٞطٍـ هَاز ًٟشي ٍ ًٓبیط آى(; 

٬ا٪ٯ ٚست اظ اسحبزيٯ ، ٖج٭ؼ آة، : ٦ساض٘ اثجبر سدبضي ث٭ز٨ ٣٦ٙ ٖج١ اظ سأسيس ضٱطزاضي ضب١٦ حسا١ٖ ز٬ ٦٭ضز اظ : دط( 1سجهطُ )

اظ ٦طاخى شيػالح اسز ٚٯ زض اي٩ غ٭ضر ٬ؾًيز ٦٭خ٭ز  ثطٔ، ٞبظ، ثطٜ دطزاذز ٦ب٢يبر سب٢يب٪ٯ، دط٬ا٪ٯ سدبضي ٦ج٫ي ثط سدبضي ث٭ز٨ آ٨

طْبً سب٠ س٣ٗي ضسٮ ٬ ٦ط٧٭٠ دطزاذز ٰيچ ي٭اضؼ ٬ يب خطي٧ٯ اي ٪ر٭اٰس ضس ٬ ثًس اظ سأسيس ضٱطزاضي ٬خ٭ز ٰط يٙ اظ اي٩ ٦ساض٘ غ

٬ٖ٭و سر٣ّ ضا ثطاي ٦حبسجٯ خطي٧ٯ ٬ ٧ٰچ٫ي٩ ي٭اضؼ سب٢ٱبي ٖج١ ٦طرع ذ٭اٰس ٪٧٭ز ٬ زض ذػ٭ظ اْطازي ٚٯ ٪سجز ثٯ دطزاذز 

ٖب٪٭٨ ٪هب٤ غ٫ٓي ٚط٭ض ؛ ثطٜ دطزاذز ي٭اضؼ ٦٭خت  ٦27بزٮ  3ي٭اضؼ سب٢يب٪ٯ ٚست زض سب٢ٱبي ٖج١ اٖسا٤ ٪٧٭زٮ ا٪س ثٯ اسش٫بز سجػطٮ 

 ٰس ث٭ز.احطاظ حٗ٭ٔ غ٫ٓي ٪ر٭ا

ثطاثط ي٭اضؼ  2ثطاثط ٬زض غ٭ضر سُييط غ٫ّ  5/1:ثطاي اغ٫بْي ٚٯ ثيطشط اظ ضص ٦بٮ ًْب٢يز زاضشٯ ا٪س زض غ٭ضر خبثدبيي (2 )سجهطُ

 .سب٢يب٪ٯ اظ ٦شٗبؾي زضيبْز ض٭ز

ؾوي زضنس اظ هجلٙ ٦بضقٌبؾي ض 15ٍاحسّبي سؼبضي ثهَضر ؾط٢ٟلي ه٧لٝ ّؿشٌس ًؿيز ثِ ػبثؼبیي ؾط٢ٟلي سب  (:3سجػطٮ) 

 ضاثٯ حسبة ضٱطزاضي ٬اضيع ٪٧بي٫س.   زازگؿشطي

 

 صهاى ایلکا                                         جعفش پشج                                                               
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   :ششمسي وفصل 
 

 دسآهذ حاصل اص فشٍش گل ٍگياُ : 

 ٍاحس ًٞبي ؾجع اذص ذَاّس قس. هؿئَل َٖاضو ٠َٞ ثباٖالم هجبلٙ سٗييي قسُ اظ َطٜ 

 : حك تاصديذ ٍواسضٌاسي:فتمسي وه فصل 

دبؾد  –گَاّي اسوبم ؾبذشوبى  –گَاّي ٖسم ذالٜ  –قْطزاضي ثِ هٌَٓض ثطضؾي هَاضز : نسٍض دطٍاًِ ؾبذشوبى  ٦بضقٌبؾبى

ؾشحٟبْي زض قْط زض ّط ثبض ثبظزیس ثِ قطح ااضگبًْب ٍ اهظبلْن زض زاذل هحسٍزُ ٢بًًَي ٍ حطین  –ازاضار  –اؾشٗالهْبي ثب٧ًي 

 اذصهي گطزز. شیل اظ هش٣بييبى

، هٟبنب حؿبة ، س٧ٟي٥ ، اؾشٗالم ٦بضثطي ٍ..( ثط ضٍي ٖطنِ اهال٤ هجلٙ    ثطاي ّطٍاحس دطٍاًِ )نسٍض ٍهحبؾجِسزضذَاؾز ثبظزی1-

 .ضیبل  50000

 .ضیبل 700.000ٖسم ذالٜ ، دبیب٧ًبض ، اؾشٗالم آة ٍ ثط٠ ٍ گبظ ٍ...( ثط ضٍي ٖطنِ ٍ اٖيبى  )نسٍض ٍهحبؾجِزضذَاؾز ثبظزیس2-

 .ضیبل 1.200.000هشطهطثٕ ٖطنِ هجلٙ 2000ثِ ٦بضگبّْب ٍ ٦بضذبًؼبر زایط ثبثيف اظ زضذَاؾز ثبظزیس ٍ ضؾيسگي 3-

 ضیبل . 1000.000زضذَاؾز ثبظزیس ٍهحبؾجِ ازاضار زٍلشي ٍٚيطزٍلشي ٍثب٧ًْب ٍدبؾد ثِ ّطگًَِ اؾشٗالهكبى هجلٙ -4 

٦طاخًٯ ٦ب٢ٙ  سبيط زسشٟبٰٱبي اخطاييي ثس٨٬ زض ذػ٭ظ آ٨ زسشٯ اظ ا٦ال٘ ٚٯ ثب ٞعاضش ٬احس ٫ٚشط٠ ٬٪هبضر ضٱطزاضي ٬:  1سجهطُ  

ي٫ٓى ٫٦دط ثٯ ثبظزيس ٫ْي ٦ي ض٭ز ي٭اضؼ ٦ش٫بست ثب ٦جب٢ٍ ْ٭ٔ ثٯ ي٫٭ا٨ ثسٰي زض دط٬٪سٮ زضج ٦ي ٞطزز سب ٪سجز ثٯ ٬غ٭٠ آ٨ اٖسا٤ شيب 

 ٬ ٰط ثبض ثبظزيس ٚبضض٫بسي اذص ٞطزز .الظ٤ ث١٧ً آيس.

ضيب٠ اذص ٞطزز ٬ زض غ٭ضر سأييس ثب  1000.000اظ حطي٥ خٱز دبسد اسشًال٤ ٦ج٣ٍ  ظ ثبظزيس ٦يسا٪ي اظ ا٦ال٘ ذبضجزض ذػ٭: 2سجهطُ

  ضيب٠ اذص ٞطزز ثب ٪هط ٬احس ضٱطسبظي . 1500.000ْط٬ش ٪ٗطٯ ٦ج٣ٍ 

 :تْاي خذهات غسالخاًِ ٍ گَسستاى  :هشتمسي و فصل

٦ٟي ٍزٞي طٍّوچٌيي زضؾُح قْ قْطزاضيآهجَالًؽ حول ػٌبظُ سَؾٍ -حٟط ٢جط–َٖاضو ٠َٞ ػْز قؿشكَي اهَار 

هَضخ  265ههَثِ قَضاي هحشطم اؾالهي قْط ثكوبضُ  4ثِ اؾشٌبز ثٌس  اهَار ثالنبحت سَؾٍ قْطزاضي اًؼبم هي گيطز.

06/03/99 

 ضیبل 10.000.000 ًٟطُی٥     ذطیس ٢جطٍسسٞيي َٖاضو 

 ضیبل  15.000.000ذبًَازگي  ضهگبُ آ٢جَض ذطیس َٖاضو 

ضیبل هحبؾجِ ٍاذص هي گطزز هُبث١ گعاضـ   10000اظؾُح قْطٞيطٍظ٦َُ ّط ٦يلَهشطثوجلٙ   زضيوي ّعیٌِ حول اهَار ذبضع 

 ٍاحس ذسهبر قْطي قْطزاضي . 

 :سْن آهَصش ٍپشٍسش     :سي و نهم فصل

 سبدٌغ1372زي ٢26بًَى سك٧يل قَضاّبي آهَظـ ٍدطٍضـ زضاؾشبًْب ٍقْطؾشبًْب ٍهٌب١َ ٦كَض ههَة 13هبزُ 3َج١ ثٌس 

ضاثِ حؿبة آهَظـ قْطزاضیْب زضیبٞز هي ٦ٌٌسزض ظهبى نسٍضدطٍاًِ دطٍاًِ ّبي ؾبذشوبًي ضا٦ِ   هحبؾجِ زضنس َٖاضو

 .ٍدطٍضـ ٍاضیع هيٌوبیٌس.

(٢بًَى آئيي ًبهِ ّبي 16(ٍهبزُ)13(هبزُ )3(٢بًَى قْطزاضیْب هٌَْٟس ػْز ٍنَل َٖاضو ثٌس )10ثبسَػِ ثِ هبزُ )-10هبزُ 

َُ هطثٌَ اظ ؾَي ٍاضیع ٦ٌٌسگبى ثبٞيكْبي هؿش٣ل ثٌَٗاى َٖاضو آهَظـ ٍدطٍضـ ثحؿبة اػطایي ضا ديف ثيٌي ًوبیٌس سبٍػ

 ذعاًِ ٍاضیع گطزز.
 صهاى ایلکا                                             جعفش پشج                                                                 

 هْش ٍاهضاء استاًذاس                                                    ش                     سئيس ضَساي اسالهي ضْ                        كَُ                                       ضْشداس فيشٍص                   
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       :مچهل  فصل

 : تْاي خذهات آهادُ ساصي
 منظور از 

   . دبیب٧ًبض ٢بثل ٍنَل اؾزیبٍثطاي ی٧جبضزضظهبى نسٍضدطٍاًِ ثِ قطح شیل هي ثبقس بزُ ؾبظيآهًحَُ هحبؾجِ َٖاضو 

٢يوز ه٣ٌُِ اي ٖطنِ  =p   

ثط ظهيي    = m 

      A =M×a/2 ×p×3                                                                 ( ;ػبزُ ؽ٦ٖطو گصض )آ a 

 A  =  آهبزُ ؾبظيَٖاضو 

شود كو داراي پایان كار نمي باشند." از امالكي وصول مي ُ : َٖاضو آهبزُ ؾبظي نطٞبسجهط  

 :ميك چهل و فصل 

 

 :ػَاسض ساخت استخشّاي خصَصي
اذص َٖاضو اؾشرطّبي اذشهبني زضهٌبظل ٍهؼشوٕ ّبي هؿ٧ًَي زضٌّگبم نسٍض دطٍاًِ ؾبذشوبى ٍدبیب٧ًبض ٍّوچٌيي 

ػسٍل هحبؾجِ َٖاضو اؾشرطّبي اذشهبني زضهٌبظل ٍهؼشوٕ ّبي .ا٢سام هيكَز ثبظزیسّبي زٍضُ اي ؾبالًِ ثطاي ی٧جبض

 هؿ٧ًَي

 هجلٙ حؼن اؾشرط هكرهبر اؾشرطّب        ضزیٝ

 ضٍثبظزضٞبنلِ هٌبؾت اظثٌبي هؿ٧ًَي 1

 ضٍثبظ زضٞبنلِ هٌبؾت اظثٌبهؿ٧ًَي

 هشطه٧ٗت30سب

 هشطه٧ٗت30ثيف اظ

 ضیبل4000000

 ضیبل6000000

 ٖبیز ٦ليِ ه٣طضار ایوٌي ؾبذشوبى هؿ٧ًَيزضًٞبي ثؿشِ ٍثب ض 2

 زضًٞبي ثؿشِ ثب ضٖبیز ٦ليِ ه٣طضار ایوي ؾبذشوبى هؿ٧ًَي

 هشط ه٧ٗت30سب 

 هشط ه٧ٗت 30ثيف اظ 

 ضیبل 3000000

 ضیبل 5000000

 :دومچهل و فصل 

 :ػَاسض حول ٍتخليِ غيشهجاص ًخالِ دسسغح ضْش 

 ضیبل                         500000سطا٦شَض ثوجلٙ  -               ة ٦زضیبل ثْوطاُ لَزض یب ثب500000ٍاًز ًيؿبى ثوجلٙ -

     ضیبل   ٦1200000وذطؾي زُ چطخ ثوجلٙ -                  ضیبل      ٦1000000وذطؾي س٥ زُ سي ثوجلٙ  -

ذس٦بر ضٱطي ٖبث١ ٬غ٭٠ ٦ي  سجػطٮ : ي٭اضؼ ح١٧ ٬٪١ٗ ٬ سر٣يٯ ٦دبظ ٚٯ ثب ٧ٰب٫ٰٟي ضٱطزاضي غ٭ضر ٦ي ٞيطز حست ايال٤ ٦سئ٭٠

   ثبضس .

 

 صهاى ایلکا                                         جعفش پشج                                                                

 ش                                    هْش ٍاهضاء استاًذاس س ضَساي اسالهي ضْسئي                   ضْشداس فيشٍصكَُ                                                           
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:سىمچهل و  فصل        

فضاي ضْشي هَسد استفادُ تشاي فؼاليت ّاي فصلي ٍ دائوي وليِ ٍاحذ ّاي تش ػَاسض 

:تَليذي، خذهات ٍالتصادي   

 زؾشي نٌبیٕ اؾشظٌب ثِ قْط حطین ٍ ٢بًًَي هحسٍزُ زض هحلي ؾَُح زض... ٍ نٌٗشي ٍ سؼبضي ، ثبظضگبًي ّبي ًوبیكگبُ ثطدبیي

 اي ه٣ٌُِ ٢يوز ثْبي زٍ زضنس  هٗبزل ًوبیكگبُ ثطدبیي َٖاضو ثبقٌس هي شیل قطح ثِ َٖاضو هكوَل ٞطٌّگي هحهَالر ٍ

.ثَز ذَاّس هبّيبًِ نَضر ثِ ًوبیكگبُ ثطگعاضي هحل زاضاي زٞشطچِ  

.قَز هي سٗييي ثليٍ ثْبي دٌغ زضنس  هأذص ثِ ذَزضٍ ٍ اٞطاز اظ اٖن ، ٍضٍزي ثليٍ ٞطٍـ َٖاضو -  

 ذَزضٍ ٍضٍزي ٍ ضیبل 20000 نٌٝ ػْز قسُ اقٛبل ًٞبي هشطهطثٕ 15 اظاي ثِ قْط ؾُح زض زایط ضٍظ ثبظاضّبي ذهَل زض  -

.گطزز اذص ضیبل 10000 ٠َٞ هجلٙ ثط ٖالٍُ  

:    چه رمچهل و فصل  

: ساختواًي ّاي ًخالِ ػَاسض  

 ٍ ٞطٌّگي نٌٗشي، هؿ٧ًَي، ي،ضازا سؼبضي، ّبي ٍاحس ثطاي ؾبذشوبًي دطٍاًِ نسٍض زضیبٞز ٌّگبم هبل٧بى ٦ليِ

 اؾبؼ ثط اػطاء اًشْبي سب ؾبذشوبًي ظهبى قطٍٔ دطٍغُ اظ ٞطهَل شیل ثطاؾبؼ ٍٚيطُ زضهبًي،سَضیؿشي ٍ ٍضظقي،ثْساقشي

 S×P×K=H                                            .سًٌوبی دطزاذز َٖاضو دطٍاًِ زض هٌسضع هسر

H َٖاضو ًربلِ ّبي ؾبذشوبًي; 

S     هشطاغ اٖيبًي; 

P ;. ِاضظـ ٢يوز ه٣ٌُِ اي ٖطن 

K هيجبقس.زضنس 2;يطیت َٖاضو 

     :  پنجمچهل و  فصل

 : الثثت حك ػَاسض

 ح١ ّكز زضنس  هٗبزل ضؾوي اؾٌبز زٞبسط زض ضؾوي اؾٌبز طجز ثبثز اظ 1362 ؾبل ثَزػِ ٢بًَى 90 سجهطُ ع ثٌس اػطاي زض

 سَؾٍ ضؾوي اؾٌبز زٞبسط ثِ ؾبظهبى آى اثال٘ ثب ٍ اؾٌبز طجز ازاضُ ثِ قْطزاضي اٖالم اظ ثٗس ثبیؿشي ٦ِ قَز هي سٗييي الظجز

 .قَز ٍاضیع قْطزاضي حؿبة ثِ ٍاظ َطی١ ؾبظهبى طجز ٍذعاًِ هٗييزٞبسط آى

 

 

 صهاى ایلکا                                                                               جعفش پشج                         

 ذاس ش                                    هْش ٍاهضاء استاًسئيس ضَساي اسالهي ضْ                   ضْشداس فيشٍصكَُ                                                           
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 :      ششم چهل و  فصل

 ػَاسض پاسوثاى :
.  هي ثبقس ثِ قطح شیلدبض٤ ذَزضٍ ػْز ضاُ اًساظي َطح دبض٦جبى زض٣ًبٌ هرشلٝ قْطَٖاضو  

ضیبل  1000ّط ذَزضٍ زض هحل سٗييي قسُ ثوجلٙ  ثهَضر ضایگبى اظًين ؾبٖز اٍل ثِ ثٗس ثبثز ٍضٍزي سب ًين ؾبٖز -

. سٗييي هي گطززضیبل  3000ٝ ثوجلٙ ٍثبثز ّط ؾبٖز ايبِٞ س٢َ  

 

:      چهل و هفتم فصل  

   :ّاي سَخت    ػَاسض جايگاُ

  ؾبل200000َٖاضو ػبیگبّْبي ؾَذز هشٗل١ یبزضاػبضُ اقربل ح٣ي٣ي یب ح٢َ٣ي ثِ اظاي ّطزؾشگبُ دوخ زضّط

٭اضؼ يبز ضسٮ حساٚثطسبدبيب٨ سب٠ دطزاذز ٞطززبضس ٰط٪بظ٠ يٙ د٧خ ٦حس٭ة ٦ي ٞطزز٬ي:چ٫ب٪چٯ زسشٟبٮ د٧خ زاضاي ز٬ يبچ٫س٪بظ٠ ثسجهطُ  

 

:       هشتمفصل چهل و  

:ثِ قطح شیل اذص هيگطززتْاي اسائِ خذهات كطتاسگاُ ّا   

ضيب٠دب٪ػس ٰعاض ضيب٠  500.000ي٭اضؼ شثح ٞ٭س٫ٓس٬ثع  

ضيب٠  ٰعاضيٙ ٦ي٣ي٭٨ ٬ دب٪ػس ضيب٠  1.500.000ي٭اضؼ شثح ٞب٬  

ٰعاض ضيب٠ دب٪ػسضيب٠ 500.000٭س٫ٓس(  ح١٧ ٞ٭ضز ) ثٯ اظاي ٰط الضٯ ٞ٭ضز ٞ  

ٰعاض ضيب٠ ٰٓشػس ضيب٠ 700.000ح١٧ ٞ٭ضز ) ثٯ اظاي ٰط الضٯ ٞ٭ضز ٞب٬ (    

ٰعاض ضيب٠   ز٬يسز ضيب٠  ٣ٚ200.000ٯ دبچٯ   

 

:       نهمفصل چهل و  

:ضٱطزاضي ثٯ ضطح شي١ اذص ٦ي ٞطزز   عىارض حم م عمىمي    
ضيب٠ . 100.000ٓط ي٭اضؼ اسشٓبزٮ اظ ح٧ب٤ ي٧٭٦ي ثطاي ٰط٪  

: تْاي خذهات هٌْذسي: مه پنج فصل   

% اظ ١ٚ 5زض ٫ٰٟب٤ ٦حبسجٯ ي٭اضؼ دط٬ا٪ٯ سبذش٧ب٪ي ثطاي سٱيٯ ٪ٗطٯ ٬٪هبضر ٦ٱ٫سسي٩ ٪بنط سبذش٧ب٪ي ثٯ ٦أذص 

ٰعي٫ٯ سٱيٯ ٪ٗطٯ ٬ ذس٦بر ٚبضض٫بسي اظ ٦ٱ٫سسي٩ ٦طسجف اذص ٦ي ٞطزز.  

 صهاى ایلکا                                                                جعفش پشج                                   

 ش                                    هْش ٍاهضاء استاًذاس سئيس ضَساي اسالهي ضْ                   ضْشداس فيشٍصكَُ                                                           
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  :ميك ه و پنج ل فص 

هشتثظ : ػَاسض تْشُ تشداسي دس واستشي غيش  

هحسٍزُ قْط ّوچٌيي اضايي ٍا٢ٕ زض ٍ ثطاثط يَاثٍ َطح ػبهٕ قْط َٖاضو ثْطُ ثطزاضي زض ٦بضثطي ٚيط هطسجٍ هحبؾجِ  ثطاي

ثِ هحبؾجِ َٖاضو  زاضًس ًؿجزٚيط هطسجٍ ٦بضثطي سجسیل ٍ ؾبذشوبًْبیي ٦ِ زض٦ويؿيَى هبزُ نس هُطح گطزیسًس ٍ ًيبظ ثِ 

 هشٗل٣ِ ثكطح شیل ا٢سام ًوبیس.

         K× p × sزضٞطهَل ضٍثطٍ                    

s-       هؿبحز ظهيي ٍثٌب هَضز ًٓط- p )٢يوز ه٣ٌُِ ثٌسي ظهيي )ضٍظ زاضایي 

هكبٚل  -10شينٌٗ-8ازاضي ٍاًشٓبهي-٦12بضثطي سؼبضي -7ثبسطا٦ن هشَؾٍ -5ثطاي ٦بضثطي هؿ٧ًَي ثبسطا٦ن ٦ن  kيطیت

 1آهَظقي .ًٞبي ؾجع.هصّجي-2ٍضظقي ٍثْساقشي زضهبًي -2سبؾيؿبر ٍسؼْيعار قْطي-3حول ٣ًٍل ٍاًجبض-8هعاحن

 سٗطیٝ قسُ اؾز. 1ٍٚيطُ

زضٚبضثطي ٦ٗػس ثٯ ٦جساء  ٦kبثٯ ا٢شٓب٬ر ؾطيتٯ ٚبضثطي زيٟطثطاي ٦حبسجٯ ي٭اضؼ ٣٦ٙ ثَيط ٦طسجف ٚبضثطي سجسي١ زض٫ٰٟب٤  -1سجهطُ 

 ز٢حبل ٦يط٭

  زضغ٭ضسيٛٯ سٓبؾ١ حبغ١ يسز ٦ثجز ثبضس ٖبث١ ٬غ٭٠ اسز.

 زضحطي٥ ضٱطٰب يٙ ثطاثط سكح اضُب٠ ث٫ب زضْط٦٭٠ ْ٭ٔ ي١٧ ٦ي ٞطزز. َيط ٦طسجف ٚبضثطي سجسي١ ثطاي ٦حبسجٯ ي٭اضؼ -2سجهطُ

 ٫ب٪چٯ ٖي٧ز ٣٦ٙ ٦٭ضز،ثرطي اظ٣٦ٙ ثٯ ضٱطزاضي ٬اٞصاض ٦يٟطزز چ ظ٦ي٩ َيط ٦طسجف ٚبضثطيسجسي١ زض٦٭اضزي ٚٯ زضٖجب٠  -3سجهطُ

سُييطٚبضثطي زْشطچٯ ٦حبسجبسي ي٭اضؼ ٧ٚشط ٪جبضس ثبٖي٧ب٪سٮ دال٘ ٦ط٧٭٠ ي٭اضؼ سُييط ٚبضثطي ٪ر٭اٰس ضس.  ٬اٞصاضي اظي٭اضؼ 

 اذص ذ٭اٰس ضس. َيط ٦طسجف ٚبضثطيسجسي١ زضَيطاي٫ػ٭ضر ٦بثٯ ا٢شٓب٬ر ي٭اضؼ 

ف ٦طاخى شيػالح  ٦جب٢ٍ زضيبْشي يبسؿ٧ي٩ اذص ضسٮ زضاي٩ ذػ٭ظ ثسيٱي اسز زضغ٭ضر يس٤ سػ٭يت ديط٫ٱبز ٦صٚ٭ض س٭س  -4سجهطُ 

 ٦بٮ ي٭زر ٞطزز 3)حس اٚثط نطِ ثٯ ٦٭ءزي ثبيسشي ٦سشطز ٞطزز.

 تشگ تَسط ضَساي اسالهي ضْشفيشٍصكَُ تصَیة ٍاتالغ هيگشدد. 52ٍفصل ٍتثاصش ریل  51ایي تعشفِ دس

 

 صهاى ایلکا                                                           جعفش پشج                                             

 ش                                    هْش ٍاهضاء استاًذاسسئيس ضَساي اسالهي ضْ                   ضْشداس فيشٍصكَُ                                                           
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