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اٍلين:
قتطّطك ٛب زض مَي ٚاقَيِ ٛب قبثٌ ظيؿت ٗ ٕيٜساضي إس ،اظ اقَيِ ٛبي ثؿيبض ؾطز ّبٕٖس آالؾنب تب
ىطُ ٗ ذكل ّبٕٖس نحطاي اىطيقب .اّب ٛطچ ٚث ٚؾْت اقَيِ ىطُ ٗ ذكل پيف ثطٗيِ ميييت ٗ
مْيت ّحه٘الت تٍ٘يسي ثٜتط ذ٘اٛس قس .تٖٜب اقَيْي م ٚثطاي پطٗضـ قتطّطك ت٘نيْٕ ٚي ق٘ز (
فَي ضمِ إٓن ٚزض ائ اقَيِ ٕيع تٍ٘يس ذ٘ز ضا ازاّّ ٚي زٛس) اقَيِ ىطُ ٗ ّطع٘ة ( ّٖبعق قطخي )
اؾت ظيطا تأثيط ّٖيي ثط تٍ٘يس آٓ ّي ىصاضز.
قتط هطك زض َّاي ثبضاًي هبًسى ظيط ثبضاى ضا ثِ ضىتي
ظيط ؾطپٌبُ تطجيح هيسّس .
قتطّطك ٛب ضا زض عجيقت زضإ٘افي اظ ظيؿتيبٜٛبي ثبظ ّي ت٘آ پيسا مطز .إٜٓب اظ ّٖبعق پطث٘تٗ ٚ
پطزضذت زٗضي خؿت ٗ ٚثٕ ٚسضت زض خؿتد٘ي ؾبي ٚثطّي آيٖس.
ضٍقْبي پطٍضـ:
قتطّطك زض ّعضف ٚث ٚع٘ض مَي ث ٚؾ ٚضٗـ ٕيٜساضي ّي ق٘ز م ٚفجبضتٖس اظ:


o

ثؿتٚ



o

ٕيْ ٚثبظ
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o

ثبظ

هَيس ّطزى ٍ اًتَبل:
ثطاي ىطىتٔ قتطّطك ث ٚزٗ مبضىط ٕيبظ اؾت مٛ ٚطيل مٖبض يني اظ پبٛبي قتطّطك ايؿتبز ٗ ٙإٓطا
اظ ظيط قنِ ٗ ضٗي زُ ٕيٜساضٕس .اظ يل فهبي ؾطمح ّره٘ل ىطىتٔ ىطزٓ ثطاي پبيئ
آٗضزٓ ؾطاؾتيبزّ ٙي ق٘زٖٛ .يبّي مّٖ ٚقبض ث ٚؾغح ظإ٘ ضؾيس ّٖقبض پبيئ ضا ثب قطاض زازٓ
إيكت قؿت زض آٓ ث ٚؾْت پبيئ ٕيّ ٚي زاضٕس .ائ مبض ّبٕـ ثطذ٘ضز اظ ضٗثطٗ ثب پبٛبي
قتطّطك ّي ق٘ز .قتطّطك زض ائ ٗضقيت ثطاي زضّبٕٜبيي ّبٕٖس ثطچؿت ظزٓ ،زاضٗ زازٓ ،
تعضيق ،ذٕ٘ييطي ٗ ّقبيٖٕ ٚي ٚزاقتّ ٚي ق٘ز.
قتط هطك ّب اظ هٌبعٌ پطثَتِ ٍ پطزضذت زٍضي جؿتِ ٍ
ثِ ًسضت زض جؿتجَي ؾبيِ ثطهي آيٌس.
خقجٛ ٚبي ّقيس مطزٓ زض ثقضي اظ ّعاضؿ ث ٚمبض ّي ضٕٗس اّب ضضبيت ثرف ٕيؿتٖس ظيطا ّْنٔ
اؾت ث ٚپ٘ؾت ٗ پطٛب نسّ ٚثعٕٖس.
ٖٛيبُ ؾ٘اض مطزٓ إٜٓب ث ٚمبّيّْ٘ٓ ،نٔ اؾت  ٌٛزازٓ إٜٓب اظ پكت ضٗي ؾغح قيجساض اٍعاّي
ق٘ز .قتطّطك ٛبي ثبٍل ث ٚمبّيٕٜ٘بيي ٕيبظ زاضٕس م ٚاضتيبؿ زي٘اض ٙخبٕجي إٜٓب ّ 2/2تط ث٘ز ٗ ٙثب
ؾبيجبٕي اظ خٖؽ پبضچ ٚمٖيي يب مطثبؼ ثطاي خَ٘ىيطي اظ آٗيعآ قسٓ ؾطٗ ىطزٓ پ٘قبٕس ٙقسٙ
ثبقس .مو مبّي٘ٓ ّقْ٘الً ثب ّبؾ ،ٚذبك يب فَو ٗ زي٘اضٛ ٙبي خبٕجي ثب ميؿٛ ٚبي پطقس ٙاظ
فَو ثطاي مِ مطزٓ نسّ ٚث ٚپطٛب ٗ پ٘ؾت پ٘قبٕسّ ٙي قٕ٘س .پبضتيكٔ ٛبيي ٕيع زاذٌ مبّي٘ٓ
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قطاض زازّ ٙي قٕ٘س م ٚقتط ّطك ٛب ضا ث ٚىطٜٗٛبي  6تبيي تقؿيِ ّي مٖس ٗ ائ مبض ّبٕـ اظ زضاظ
مطزٓ پبٛبي قتطّطك ٗ ٍيس قسٓ إٜٓب ّي ىطزز.
ضٍقْبي پطٍضـ:
زض ضٗـ ثبظ ثبيس يني اظ زٗ ضٗـ خ٘خ ٚمكي عجيقي يب ّهٖ٘في ٕيع إتربة ىطزز.
زض ضٗـ ثؿتْٛ ٚطا ٙخ٘خ ٚمكي ّهٖ٘في ثنبض ىطىتّ ٚي ق٘ز.
ضٍـ ثبظ:
ٕيبظ ث ٚظّيٖي ثعضه ثٗ ٚؾقت ٛ 40نتبض اؾت .ميط اظ ٛعيٖ ٚذطيس پطٕسىبٓ م ٚزضتْبُ ضٗقٜب
ّقًْ٘ اؾت ،ظّئ ّ ِٜتطئ ٕيبظ فْس ٙائ ضٗـ اؾت .قتطّطمٜب تب حس اّنبٓ ٕعزيل ظيؿتيبٙ
عجيقي قبٓ ثب حساقٌ زذبٍت إؿبٓ ٕيٜساضي قس ٗ ٙپطٗضـ ّي يبثٖسّ .عيت انَي ضٗـ ثبظ،
مبٛف قبثٌ ت٘خٛ ٚعيٖٕ ٚيٜساضي قتطّطك ٛبي ثبٍل ثّ ٚقساض ظيبز اؾتْٛ .چٖئ زض ن٘ضتي مٚ
قتطّطك ٛب ذ٘ز ترْٜبيكبٓ ضا خ٘خ ٚمكي مٖٖسٛ ،عيٖ ٚاي ثطاي ائ مبض نطه ٕكسٗ ٙزض ٕتيدٚ
ٛعيٖٛ ٚبي تٍ٘يس ثؿيبض پبيئ ذ٘اٖٛس ث٘ز .اظ ّقبيت ائ ضٗـ فسُ مٖتطً ٗ قٖبؾبيي قتطّطك ٛب ٗ
ترْٜبي تٍ٘يسي اؾتّ.يعآ ّطه ٗ ّيط ٗ تَيبت ثٗ ٚيػ ٙزض ّيبٓ خ٘خٛ ٚب ث ٚزٍيٌ قنبض إٜٓب
ت٘ؾظ حي٘إبت قنبضچي ثبالؾت.ضْٖبً ىطىتٔ قتطّطك ٛب ثؿيبض ّكنٌ ٗ پطٛعيٖ ٚاؾت.


ضٍـ ًيوِ ثبظ:
ّحسٗزّ٘ ٙضز ٕيبظ ثطاي ائ ضٗـ اظ  20تب ٛ 60نتبض ّتنيط اؾت .قتطّطكٛب زض چطاىبٜٛبي
ٕؿجتبً م٘چل يب اضاضي تقطيجبً  8تب ٛ 12نتبضي ٕيٜساضي ّيقٕ٘س .إٜٓب ت٘إبيي ىطزـ آظاز
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زض ّحسٗز ٙاي ّقئ ضا زاقتٍ ٗ ٚصا ثركي اظ احتيبخبت تنصيٚاي إٜٓب اظ ائ عطيق تبّئ
ّي ق٘زّ .حٌ ٛبي ذ٘ضاك زازٓ ثبيس ٕعزيل حهبضمكي زٗض چطاىب ٙايدبز قٕ٘س تب
قبثَيت زؾتطؾي ث ٚمصا اىعايف ٗ اضغطاة ٕبقي اظ ٗضٗز ّنطض اىطاز ث ٚزاذٌ چطاىبٙ
مبٛف يبثس
زض هحيظ هحهَض قتطهطك ّبي ًط زض عَل حهبض
حطّت ّطزُ ٍ حتي ٌّگبهي ِّ جيطُ ّبي هْول زض
اذتيبضقبى گصاقتِ هي قَز ،ثبظ ّن زض فليعاض ثِ زًجبل
فلَىِ هي گطزًس ِّ فلت ؽبّطاً تطجيح فلَىِ اؾت.


ضٍـ ثؿتِ:
ّح٘عّ٘ ٚضز ٕيبظ ثطاي ائ ضٗـ ث ٚع٘ض ّقًْ٘ مْتط اظ ٛ 20نتبض اؾت م ٚث ٚچطاىبٜٛبي
م٘چني ٛطيل ثٗ ٚؾقت ٛ 1-2نتبض تقؿيِ قس ٙاؾت .ائ ضٗـ ث ٚفَت ٕيبظ مِ ث ٚظّئ

ّغَ٘ة اؾت .ثب ائ حبً زٗ اقنبً انَي ائ ضٗـ فجبضتٖس اظ:

1ـ ّعيٌِ ّبي ثبالتط ذَضاُ
2ـ ّعيٌِ حهبضّكي ظيبز
ؾطّبي ٚىصاضي ّبٍي ثطاي ٛط ٗاحس ظّئ زض ائ ضٗـ ثبالتط اظ زٗ ضٗـ زييط اؾت .ثب ائ حبً
ّعايبي اؾتيبز ٙاظ ضٗـ ثؿت ٚثؿيبض ظيبز ث٘ز ٗ ٙثط ّقبيت آٓ مَج ٚزاضز
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ّْٜتطئ ّعيت ضٗـ ثؿت ٚآٓ اؾت م ٚمٖتطً مبَّي ثط تٍ٘يس ّثٌ اظ عطيق ثجت زقيق تقساز
ترْٜبي تٍ٘يس قس ٙت٘ؾظ ٛط قتطّطك ّبزّ ٗ ٙيعآ ثبضٗضي ٗ خ٘خ ٚزضآٗضي ٗخ٘ز زاضز .ائ
ضم٘ضزٛب ثطاي اضظيبثي ٕٜبيي اضظـ ىَ ٚچ ٚثطاي ىطٗـ ّدسزٕ ،يٜساضي ثطاي تٍ٘يس ّثٌ ٗيب
مكتبض ثؿيبض ثباضظقٖس .تٍ٘يس ّثٌ ىعيٖكي قتطّطك ٛب ثر٘ثي قبثٌ إدبُ اؾت .ثقالٗ ٙضم٘ضزٛبي
ّهطه ذ٘ضاك قبثٌ ٕيٜساضي اؾت ٗ ثطاي ّقبيّٖٜ ٗ ٚبض قتطّطك ٛب ّكنَي ٗخ٘ز ٕساضز .
ضىتبضقٌبؾي:
زض ّحيظ عجيقي قتطّطك زض ذبضج اظ ىهٌ تٍ٘يس ّثٌ ىٕ٘ٚاي اختْبفي اؾت ٗ ىطٜٗٛبيي اظ
خٖؽ ٗ ؾٖئ ّرتَو ضا ث٘يػ ٙپيطاّ٘ٓ چبالثٜب تكنيٌ ّي زٛس .زض ائ ّحيظ ٛب قتطّطك ثب
إ٘اؿ ىٕ٘بى٘ٓ حي٘إبت ضٗثطٗؾت ٗ ّقْ٘أل اظ ثطذ٘ضز ٕعزيل ثب ؾبيط حي٘إبت پطٛيع ّي مٖس
ٗ مْتط ضىتبض ذكٔ ٕؿجت ث ٚإٜٓب اثطاظ زاقت ٗ ٚزض  75زضنس اظ ّ٘اضز ثب چكِ پ٘قي يب تحٌْ ،ثب
ؾبيط حي٘إبت ثطذ٘ضز ّي مٖس.

زض ٌّگبم ذَاة ،قتطهطك ّبي ثبلل هبيلٌس ؾطقبى ضا
ثبال ًگْساضًس زض حبليِْ جَجِ ّبي جَاى زٍؾت
زاضًس زض ٍضقيت زهط ثرَاثٌس.
زض ّحيظ ّحه٘ض قتطّطك ٛبي ٕط زض عً٘ حهبض حطمت مطز ٗ ٙحتي ٖٛيبّي م ٚخيطٛ ٙبي
ّنٌْ زض اذتيبضقبٓ ىصاقتّ ٚي ق٘ز ،ثبظ  ِٛزض فَيعاض ث ٚزٕجبً فَ٘ىّ ٚي ىطزٕس م ٚفَت ؽبٛطاً
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تطخيح فَ٘ى ٚاؾت.
عي يل ثطضؾي ضىتبضٛبي ثبضظ زض ّحيظ اؾبضت  ،فجبضتٖس اظ :ايؿتبزٓ ،ثب تإٔي ضا ٙضىتٔ ،ضا ٙضىتٔ
ّقٍْ٘يٕ ،كؿتٔ ،ذ٘ضاك ذ٘ضزٓ ( اظ خيطّ ٙتطامِ ) ٗ خؿتد٘ي فَ٘ى.ٚ
قتط ّطك زض ٘ٛاي ثبضإي ّبٕسٓ ظيط ثبضآ ضا ث ٚضىتٔ ظيط ؾطپٖب ٙتطخيح ّي زٛس.
عجق ثطضؾي ٛبي ث ٚفٌْ آّسٖٛ ،ٙيبُ ذ٘ضاك ذ٘ضزٓ ّست ظّبٕي مٕ ٚطٛب ثطاي ٕيب ٙمطزٓ ثٚ
اعطاه نطه ّي مٖٖس ،ذيَي ثيكتط اظ ّبزٛ ٙب اؾت .زض ّقبيؿ ٚثب ّبزٛ ٙب ٕطٛب ثب ؾطفت ثيكتطي
زض ّست پؽ اظ ت٘ظيـ ذ٘ضاك ؾط ضا ثَٖس ّي مٖٖس.
فَت ّهطه ؾٖيطيع ،ٙمب ،ٙفَيٜبي ثَٖس ٗ ضيكٛٚب امَت ذ٘ضاك ذ٘ضزٓ مَظ ٕبقي اظ اؾتطؼ
ته٘ض ّي ق٘ز مّٖ ٚدط ث ٚإؿساز پيف ّقس ٙقتطّطك زض تْبُ ؾٖئ ّي ىطزز.
ؾبيط قبذم ٛبي ضىتبضي اؾتطؼ يب مؿبٍت زض قتطّطك ٛب قبٌّ ٕ٘ك ظزٓ ث٘ٛ ٚا ،زإر٘ضيٜب،
آثر٘ضيٜب ،پطٛب ٗ حهبضٛب ّي ثبقس.
عجق تحقيقبت إدبُ قس ٙضىتبض تْيع مطزٓ پطٗ ثبً زض عً٘ نجح ثيكتط اظ ثقس اظ ؽٜط ث٘زٙ
ثطفنؽ حْبُ ذبك زض نجح ذيَي مِ إدبُ ّي ق٘ز اّب زض عً٘ ثقس اظ ؽٜط ثتسضيح ثيكتط قسٙ
ٗ ٖٛيبُ مطٗة ث ٚحسامثط ّي ضؾس.
ضىتبض ضقم ٗاٍتؽ م ٚت٘ؾظ قتطّطك ٛب ي زض اؾبضت ٕيع اخطا ّي ق٘ز ثيكتط ٖٛيبُ ذالني
قتطّطك ٛب اظ تطؼ يب ّست م٘تبٛي پؽ اظ ذطٗج إٜٓب اظ ّحٌ ٕيٜساضي قجبٕ ٚن٘ضت ّي ىيطز.
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ٖٛيبُ ذ٘اة ،قتطّطك ٛبي ثبٍل ّبيَٖس ؾطقبٓ ضا ثبال ٕيٜساضٕس زض حبٍين ٚخ٘خٛ ٚبي خ٘آ
زٗؾت زاضٕس زض ٗضقيت زّط ثر٘اثٖس.
خ٘خٛ ٚبي پطٗضـ يبىت ٚت٘ؾظ قتطّطك ٛبي زاي ،ٚضىتبضٛبي ميطفبزي ّثٌ ذ٘ضزٓ چ٘ة اظ
ذ٘ز ٕكبٓ ْٕي زٖٛس .اظ خَْ ٚضىتبضٛبي ٕبقي اظ ذ٘ضاك زازٓ مَظ خ٘خٛ ٚب ٗ ٗامٖف زض
ثطاثط ف٘اٌّ ّحيغي ذبل م ٚفْستبً قطايظ ظيط حس ّغَ٘ة پطٗضـ اؾتّ ،ي ت٘آ ثٕ٘ ٚك
ظزٓ ث ٚپٖد ٗ ٚؾط ٗ ٕيع پطمٖسٓ ثب ّٖقبض اقبض ٙمطز.
عجق ثطضؾي إدبُ قس ٙخ٘خٛ ٚب ثّ ٚحطك ؾجع  10ثطاثط ثيف اظ ّحطك ؾييس ٕ٘ك ّي ظٕٖس.
ّسى٘ؿ ذ٘اضي  ِٛزض حبٍت ٗحف ٗ  ِٛزض اؾبضت زض خ٘خٛ ٚب ّكبٛس ٙقس ٙاؾت

جسيستطيي اذجبض



ليٌِ ّبي ثطتط

تٍ٘يس ّثٌ
o

ضىتبض خيت ىيطي
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o

ترْيصاضي

o

ترِ قتطّطك

o

ٕؿجت ٕط ثّ ٚبزٙ

خ٘خ ٚمكي
o

انً٘ خْـ آٗضي ترِ ٛب

o

ّست ظّبٓ شذيط ٙؾبظي ترْٜب

o

زضخ ٚحطاضت

o

ضع٘ثت زض عً٘ خ٘خ ٚمكي

o

تٜ٘يٚ

o

ٗضقيت ترِ ٗ چطذف آٓ

o

تيطيد

تَليس هثل:
قتطّطك ٗحكي زض  4تب  5ؾبٍيي اظ ٕؾطخٖؿي ثبٍل قس ٙزض حبٍين ٚقتطّطك اَٛي زض 2تب  3ؾبٍيي ٗ
ّبزٕ ٙيع مْي ظٗزتط اظ ٕط ثبٍل ّي ق٘ز .ثقضي قتطّطك ٛبي اَٛي ّْنٔ اؾت اٍٗئ ىهٌ تٍ٘يس ّثٌ
ذ٘ز ضا زض ّ 18بٛيي قطٗؿ مٖٖس.
هبزُ ّبي پطتَليس ،زض عَل ىهل تَليس هثل ثيي  80تب 100
ترن هي گصاضًس.
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قتطّطك ٛبي ٕط ٖٛيبُ ثَ٘ك پطٗ ثبً ؾيب ٗ ٙؾييس زاضٕسّ .بزٛ ٙب ٗ قتطّطك ٛبي ٕبثبٍل زاضاي پطٗ ثبً
ق ٜٙ٘اي ّبيٌ ث ٚذبمؿتطي تيطّ ٙي ثبقٖس .خٖؿيت ٕطٗ ّبز ٙضا حسٗز ٛيت تب ٛكت ّبٛيي ّي ت٘آ
ٖٛيبُ زىـ ازضاض يب ّسى٘ؿ تقيئ مطز ظيطا آٍت زض ائ ّ٘اقـ ثيطٗٓ ّي آيس .ثط ذاله ؾبيط پطٕسىبٓ،
قتطّطك ٕط زاضاي آٍت اؾت ٗ زىـ ازضاض ٗ ّسى٘ؿ اظ  ِٛخساؾت .تيبٗت مبٌّ ثئ زٗ خٖؽ حسٗز
زٗؾبٍيي حبنٌ ّي ق٘زٕ .ط ىطآيٖس الٕ ٚؾبظي ضا قجٌ اظ خيت ىيطي قطٗؿ ّي مٖس .الّٕ ٚي ت٘إس
زض ٛط مدبي چطاىب ٙتٍ٘يس ّثَي ٗاقـ ق٘زّ .عضف ٚزاض ثطاي پ٘قبٕسٓ الّٕ ٚي ت٘إس يل ؾبيجبٓ ثب
ؾقو قيت زاض ثؿبظز .ائ ؾبيجبٓ ثبيس اثقبزي حسٗز ّ 3 ×3تط ثب اضتيبؿ ّ 3تط ث٘ز ٗ ٙزٗ إتٜبي آٓ
ث ٚؾْت قْبً ٗ خٖ٘ة ثبظ ثبقس .ثب ائ ٗخ٘ز ثقضي قتطّطك ٛب ّْنٔ اؾت إٓطا ٕپصيطىت ٗ ٚزض
ف٘و الٕٛ ٚبي ؾبز ٙذ٘ز ضا تطخيح زٖٛس.

قتطهطك اّلي زض 2تب  3ؾبلگي ٍ هبزُ ًيع ّوي ظٍزتط اظ ًط
ثبلل هي قَز .

ضىتبض جيت گيطي:
ٕطٛب ّي ت٘إٖس ثب چٖس ّبز ٙخيت ىيطي مٖٖس .قتطّطك ٛبي اَٛي ث ٚن٘ضة خيتي يب ؾ ٚتبيي ( تطي٘ )
ثطاي تٍ٘يس ّثٌ ٕيٜساضي ّي قٕ٘س.
تروگصاضي:
ّبزّ ٙست م٘تبٛي پؽ اظ خيتييطي ترْيصاضي ضا قطٗؿ ّي مٖس .اٍٗئ ترِ ثبضٗض تقطيجبً  10تب 14
9

www.takbook.com

ضٗظ پؽ اظ اٍٗئ خيت ىيطي ىصاقتّ ٚي ق٘ز .اظ آٓ پؽ ٗ تقطيجبً ثسٗٓ اؾتثٖبء ترْٜب يل ضٗظ زض
ّيبٓ ثه٘ضت مالذ ٛبي  20تب  24تبيي تٍ٘يس ّي قٕ٘س .ثئ زٗ مالذ يل ٗقي 7 ٚتب  10ضٗظٗ ٙخ٘ز
زاضزّ .بزٛ ٙبي پطتٍ٘يس ،زض عً٘ ىهٌ تٍ٘يس ّثٌ ثئ  80تب  100ترِ ّي ىصاضٕس.
ترن قتطهطك:
قتطّطك ثعضىتطئ ترِ ضا زض ّيبٓ پطٕسىبٓ تٍ٘يس ّي مٖس ٍٗي ترِ آٓ ٕؿجت ث ٚخث ٚاـ م٘چنتطئ
ترْٜبؾت .ث ٚع٘ض ّت٘ؾظ ترِ قتطّطك  17-19ؾبٕتيْتط پٖٜب ٗ تب  1900ىطُ ٗظٓ زاضز.
ًؿجت ًط ثِ هبزُ:
ىطچٕ ٚؿجت ٕط ثّ ٚبز ) 1:1 ( ٙزض اثتسا ثطاي مؿت ثبالتطئ ّيعآ ثبضٗضي ايس ٙآً ثٖؾط ّي ضؾس ٍٗي
ثٍ ٚحبػ ؾبظىبضي ّْنٔ اؾت ٕكبٕ ٚاي اظٗخ٘ز ّكنٌ ثبقسٗ .خ٘ز خيت ٛبي ٕبؾبظىبض ّكنَي
اؾت م ٚىبٛي اٗقبت ٖٛيبّي م ٚث ٚقتطّطك ٛب اخبظ ٙزازّ ٙي ق٘ز خيتكبٓ ضا إتربة مٖٖس ضخ ّي
زٛس .ثب ائ ٗخ٘ز ،اظ إٓدب م ٚايٖيٕ٘ ٚإتربة عجيقي خيتٜب ث ٚع٘ض ّقًْ٘ زض ّعاضؿ تدبضي ّْنٔ
ٕيؿت ،تٍ٘يس مٖٖس ٙثبيس ٕؿجت ث ٚفَْنطز ٗ ؾبظىبضي إٜٓب ث ٚحس مبىي زقت ْٕبيسٕ .ؿجتٜبي ٕط ثٚ
ّبز ٙاظ  1:2تب  1:4ثٍ ٚحبػ ثبضٗضي ّٖبؾت اؾتٕ .ؿجت ثيكتط اظ  1:4ث ٚائ فَت مٕ ٚط ّْنٔ اؾت
ت٘إبيي خيت ىيطي ثب تْبُ ّبزٛ ٙب ضا ٕساقت ٚثبقس تٍ٘يس ترِ ٛبي ميطثبضٗض ضا اىعايف ّي زٛس.
جَجِ ّكي:
ترْٜبي خ٘خ ٚمكي امَت ثطاي ّستي قجٌ اظ خ٘خ ٚمكي خْـ آٗضي ٗ ٕيٜساضي ّي قٕ٘س .ائ
ضٗقي ّقًْ٘ زض ّعاضؿ اؾت تب ترْٜب ث ٚتقساز مبىي ثطاي پطمطزٓ زؾتيب ٙثطؾٖس .حٌْ زؾتي
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ٕبّاليِ ترِ ٛبي خ٘خ ٚمكي ّي ت٘إس ؾبذتبض ؽطيو زاذَي إٜٓب ضا ث ِٛ ٚظز ٗ ٙثبفث فسُ تجسيٌ
آٓ ث ٚخٖئ ىطزز.
انَل جوـ آٍضي ترن ّب:
 .1اظ ؽطٗه تْيع( ّقْ٘الً خقجٛ ٚبي ّره٘ل ىُ٘ زاض) ثطاي خْـ آٗضي اؾتيبزّ ٙي ق٘ز.
 .2اظ پبك مطزٓ ترِ ٛب ثب پبضچّ ٚطع٘ة پطٛيع قس ٙظيطا ائ مبض ؾطيقتطئ ضا ٙثطاي آٍ٘ز ٙقسٙ
إٜٓبؾت .اظ مبمص ؾْجبزٕ ٙبظك ٗ ذكل ثطاي پبك مطزٓ ٍنٛ ٚبي ثعضه مثبىبت اؾتيبزّ ٙي
ق٘ز.
ٖٛ .3يبُ قؿتك٘ي ترْٜب ثسقت زؾت٘ضاٍقٌْ ّطث٘ط ث ٚمَؾت ّبز ٙضسفيٕ٘ي ضفبيت ق٘ز.
 .4اؾتيبز ٙاظ ٕ٘ض ّبٗضاء ثٖيف ( زض زاّٖٕ 200-300 ٚبّٕ٘تط) ث ٚفٖ٘آ يل ضٗـ ّينطٗةمكي
ّؤثط ت٘نيّ ٚي ق٘ز.
 .5ثبيس ترْٜب ضا ث ٚتسضيح قجٌ اظ ثؿت ٚثٖسي ثطاي شذيط ٙؾبظي ذٖل ْٕ٘ز.
هست ظهبى شذيطُ ؾبظي تروْب:
ظهبى شذيطُ ؾبظي (ضٍظ)

زضجِ حطاضت (ؾبًتيگطاز)

ضعَثت ًؿجي (زضنس)

1-3

18

75-80

4-7

16

75-80

ثيف اظ 7

15

75-80
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زضجِ حطاضت:
زض زؾتيبٜٛبي خ٘خ ٚمكي م٘ٛ ٚا ثب ّنف ثيطٗٓ مكيسّ ٙي ق٘ز ثب ت٘ظيـ حطاضت ينؿبٓ پيطاّ٘ٓ
ترْٜب ،زضخ ٚحطاضت ثٜيٖ ٚث٘ض٘ح ٕعزيل ّطمع زؾتيب ٙثئ  36/5ٗ 35/9زضخ ٚؾبٕتييطاز ّي ثبقس.
زض ائ ّحسٗز ٙحطاضتي خٖئ ث ٚع٘ض نحيح ْٕ٘ ذ٘اٛس مطزٖٛ .يبّي م ٚخٖئ قطٗؿ ث ٚتٍ٘يس ىطّب
ّي ْٕبيس زضخ ٚحطاضت ضا ّي ت٘آ  0/7زضخ ٚؾبٕتييطاز مبٛف زاز ( تقطيجبً  4ضٗظ قجٌ اظ تيطيد ).
ثطاي ّست ع٘الٕي ثٗ ٚاؾغ ٚقجبٛت ثب قطايظ خ٘خ ٚمكي عجيقي ايٖغ٘ض ىطو ّي قس مٕ ٚتبيح
خ٘خ ٚمكي ّهٖ٘في ذ٘ة ثٗ ٚخ٘ز يل ىطازيبٓ زضخ ٚحطاضت م ٚاظ ؾغح اىقي ث ٚؾغح ظيطئ
ترْٜب اىعايف ّي يبثس ثؿتيي زاضز .ثطاي ّستي ائ ايس ٙاثط ظيبزي ثط عطاحي ّبقئ ٛبي خ٘خٚ
مكي ثب ٘ٛاي ؾبمٔ زاقت اّب ثٗ ٚاؾغ ٚفَْنطز ّبقئ ٛبي خ٘خ ٚمكي ثب ّنف ٘ٛا ٕكبٓ زاز ٙقس
م ٚائ ّ٘ض٘ؿ پبي ٗ ٚاؾبؼ ّحنْي ٕساضز.
ضعَثت زض عَل جَجِ ّكي:
ضع٘ثت ثطاي ْٕ٘ خٖئ ثغ٘ض نحيح ٗ تجسيٌ آٓ ث ٚخ٘خ ٚاي ث ٚإساظ ٙعجيقي اظ اْٛيت ظيبزي
ثطذ٘ضزاض اؾت .ثطاي ٗق٘ؿ ائ اّط ،آة ترِ ثّ ٚيعآ ّقئ ثبيس تجريط ق٘ز(  13تب  15زضنس ٗظٓ
ترِ تب ضٗظ  38خ٘خ ٚمكي )  .يل ترِ ثب ٗظٓ  1500ىطُ زض ضٗظ نيط ثبيس ثغ٘ض ّت٘ؾظ تب ضٗظ
 38خ٘خ ٚمكي  210ىطُ ٗظٓ ضا اظ زؾت ثسٛس (  38/7ىطُ زض ٛيت .) ٚثطاي مٖتطً ٕؿجي تجريط اظ
ترِ ّقساض ضع٘ثت زض ٘ٛاي پيطاّ٘ٓ ترِ ثبيس مٖتطً ق٘ز ظيطا تقيئ مٖٖسّ ٙيعآ تجريط اظ ترِ ّي
ثبقسّ .قْ٘الً زضنس تيطيد ثبال زض قتطّطك ثب ضع٘ثت ٕؿجي  15-25زضنس زض  36زضخ ٚؾبٕتييطاز ثٚ
زؾت ّي آيس.
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تَْيِ:
تٜ٘ي ٗ ٚخبثدبيي ضقيو ٘ٛا زض زاذٌ ّبقئ خ٘خ ٚمكي ّْنٔ اؾت ّٖدط ث ٚت٘ظيـ ٕبثطاثط
حطاضت  ،ضع٘ثت ٗ يل ؾغح مُكٖس ٙزي امؿيس مطثٔ ٗ ّيعآ ٕبمبىي امؿيػٓ ْٛطا ٙثب خ٘خٚ
زضآٗضي پبيئ ق٘ز ْٕ٘ .خٖئ ثغ٘ض فبزي ثب ؾغح امؿيػٓ تب  18زضنس ؾبظىبض اؾت .مَؾت ثبالي
زي امؿيس مطثٔ زضٗٓ ّبقئ خ٘خ ٚمكي نسّ ٚظيبزي ث ٚخ٘خ ٚزضآٗضي ّي ظٕس.
ٍضقيت ترن ٍ چطذف آى:
زض قطايظ خ٘خ ٚمكي ّهٖ٘في ثبيس ع٘ضي ٕيٜساضي قٕ٘س م ٚإتٜبي ثعضه ث ٚؾْت ثبال ثبقس.
چطذف زؾتي ؾ ٚثبض زض ضٗظ إدبُ ق٘ز( ٗ زض ن٘ضت اّنبٓ ث ٚزىقبت ثيكتط ،اّب ْٛيك ٚزىقبت
چطذف ثبيس افساز ىطز ثبقٖس ّثالً  ٗ 9 ، 7 ، 5ميط )ٙيب اىط چطذف ثه٘ضت ّنبٕيني إدبُ ّي ىيطز
ٛط يل تب زٗ ؾبفت ينجبض چطذبٕس ٙق٘ز .چطذف ترِ ثبيس زض ضٗظ  38خ٘خ ٚمكي ّت٘قو ق٘ز
ؾپؽ ترِ ٛب ث ٚؾيٖي ٛبي تيطيد ّٖتقٌ ّي قٕ٘س.
تيطيد:
ّقْ٘الً زض ضٗظ  38خ٘خ ٚمكي ث ٚزؾتيب ٙتيطيد ّٖتقٌ ّي قٕ٘س .خ٘خ ٚعي  24ؾبفت آذط خ٘خٚ
مكي ميؿ ٚظضز ٙضا خصة ّي مٖس م ٚائ ميؿ ٚث ٚفٖ٘آ يل شذيط ٙمصا پؽ اظ تيطيد ثطاي چٖس ضٗظ
اًٗ ظٕسىي فٌْ ّي مٖس .ىطايٖس تيطيد ٖٛيبّي آمبظ ّي ق٘ز م ٚخ٘خ ٚثٗ ٚؾيَ ٚفٌْ إقنبؼ
ؾطـ ضا تنبٓ ّي زٛس ،ضاٛف ضا اظ عطيق آالٕت٘يع ثبظ مطز ٗ ٙثطاي اٍٗئ ثبض قطٗؿ ث ٚتٖيؽ ضي٘ي
ّي ْٕبيس .ائ ىطايٖس ،قنؿتٔ پ٘ؾت ٚاظ زاذٌ ٕبّيسّ ٙي ق٘ز ٗ ّٖقبض خ٘خ ٚضا ّي ت٘آ ثب فٌْ
مٖسٍيٖو زضٗٓ اتبقل ٘ٛايي ّكبٛسْٕ٘ ٙز .اٍٗئ ىبُ زض قنؿتٔ ترِ ث ٚفٖ٘آ قنؿتٔ پ٘ؾتٚ
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ذبضخي قٖبذتّ ٚي ق٘ز .زض ائ ّ٘قـ ضع٘ثت ثبيس  3تب  5زضنس اىعايف يبثس تب ايٖن ٚخ٘خ ٚثت٘إس
ث ٚؾبزىي زاذٌ ترِ ثچطذس .خ٘خٛ ٚبي تيطيد قس ٙثبيس قجٌ اظ ذطٗج اظ زؾتيب ٙتيطيد تب ذكل
قسٓ مبٌّ زاذٌ آٓ ثبقي ثْبٕٖس م ٚثطاي ائ ّٖؾ٘ض ّقْ٘الً  24ؾبفت مبىي ذ٘اٛس ث٘ز
تنصيِ :


اظ يل ضٗظىي تب ؾّ ٚبٛيي



اظ ّ 3بٛيي تب ينؿبٍيي



زٗض ٙپطٗاضي



اظ ينؿبٍيي تب تٍ٘يس ّثٌ



ىهٌ تٍ٘يس ّثٌ

اظ يِ ضٍظگي تب ؾِ هبّگي:
خ٘خ ٚقتطّطك ّي ت٘إس اظ ثبقيْبٕس ٙميؿ ٚظضز ٙثطاي ّست  7تب  10ضٗظ اثتساي ظٕسىي اـ تنصيٚ
مٖس.اعْيٖبٓ اظ ايٖن ٚخ٘خ ٚقتطّطك ٛب آة ّهطه ّي مٖٖس ،اْٛيت زاضز .زض ميط ايٖه٘ضت ّْنٔ
اؾت ٕيبظ ث ٚاىعايف قست ٕ٘ض يب تنييط زضخ ٚحطاضت ؾبٍٔ ثبقس.

ثطاي جلَگيطي اظ اقْبالت پب ٍ اذتالالت اؾْلتي ثبيس
ضقس اٍليِ قتطهطك ّب ٌّتطل قَز .
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ت٘نيّ ٚي ق٘ز م ٚذ٘ضاك ّهطىي خ٘خٛ ٚب زض اثتسا ث ٚقنٌ ذطز قس ٙثبقس ٗ اىط اظ ضٗـ پطٗضـ
ضٗي مو ؾبٍٔ اؾتيبزّ ٙي ق٘ز ،عي ٛيت ٚاًٗ ذ٘ضاك ضٗي ضٗظٕبّ ٚيب مبضتٔ ٛبي ترِ ّطك ضيرتٚ
قس ٗ ٙپؽ اظ آٓ ّي ت٘آ زإر٘ضيٜب ضا ٗاضز ؾبٍٔ مطز.
ثطاي خَ٘ىيطي اظ اقنبالت پب ٗ اذتالالت اؾنَتي ثبيس ضقس اٍٗي ٚقتطّطك ٛب مٖتطً ق٘زّ .حسٗز
مطزٓ ّقساض إطغي ذ٘ضاك ثئ ّ 10 ٗ 9يب غًٗ إطغي ّتبثٍ٘يؿْي زض ميَ٘ىطُ ّقْ٘الً ثطاي مٖتطً
ضقس مبىي اؾت.
ثب ٗخ٘زين ٚقتطّطك ٛب ت٘إبيي ٛضِ اٍيبه ثيكتطي ٕؿجت ث ٚؾبيط پطٕسىبٓ اَٛي زاضٕس ( ث ٚزٍيٌ
ترْيط زض ضٗز ٙثعضه ) ٍٗي تٖٜب پؽ اظ ضؾيسٓ ث ٚؾٔ ّقيٖي ت٘إبيي إدبُ ائ مبض ضا ثسؾت ّي
آٗضٕسٍ .صا ثٜتط اؾت عي چٖس ٛيت ٚاًٗ ظٕسىي خ٘خٛ ٚب خيطٛ ٙبيي ثب ثيف اظ  %5اٍيبه ذبُ ث ٚإٜٓب
زازٕ ٙك٘ز .ضْٖبً ت٘إبيي خ٘خٛ ٚب ثطاي ٛضِ چطثي زض اٗايٌ ظٕسىي مبّالً پبيئ اؾت .اظ ايٖطٗ ٕجبيس
ثيف اظ  %5چطثي ث ٚإٜٓب زاز ٙق٘ز.
اظ  3هبّگي تب يْؿبلگي:
احتيبخبت تنصي ٚاي پطٕسىبٓ ثب اىعايف ؾٔ إٜٓب تنييط ّي مٖسٍ .صا إطغي ٗ اٍيبه ذبُ اىعايف ٗ ّقساض
پطٗتئئ ذ٘ضاك مبٛف ّي يبثس .ثبيس اٍيبه خيط ٙضا زض چٜبض تب پٖح ّبٛيي ث ٚحسٗز  10-11زضنس
اىعايف زاز .ضطيت إطغي ظايي ذ٘ضاك ثبيس ث ٚحسٗز ّ 10– 10/5يب غًٗ إطغي ّتبثٍ٘يؿْي ثط
ميَ٘ىطُ اىعايف يبثسّ .قساض پطٗتئئ ذبُ ٕيع ثبيس ث ٚتسضيح ث ٚحسٗز  18-20زضنس مبٛف يبثس.
تقبزً ثئ مَؾت ٛبي مَؿيِ ٗ ىؿيط قبثٌ زؾتطؼ ثبيس ثٕ ٚؿجت  1/8 – 2 :1حيؼ ق٘زْٛ .چٖئ
ذ٘ضاك زازٓ ثبيس ث ٚن٘ضت آظاز إدبُ ق٘ز.
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زٍضُ پطٍاضي:
چٖبٕچ ٚقتطّطك ٛب ىقظ ثطاي ى٘قت ٗ چطُ پطٗضـ يبثٖسّ ،ي ت٘آ ٕطٛب ضا خساىبٕ ٚپطٗضـ زاز ظيطا
إٜٓب ؾطيقتط ضقس مطزٕ ،ٙيبظ ث ٚخيطٛ ٙبي ثب پطٗتئئ ثبالتط زاقت ٗ ٚث ٚفٖ٘آ تجسيٌ مٖٖسٛ ٙبي ذ٘ضاك
ثطاي يل زٗض ٙع٘الٕي تط ٕؿجت ثّ ٚبزٛ ٙب اظ مبضايي ثيكتطي ثطذ٘ضزاضٕس .ضطيت تجسيٌ ّبزٛ ٙب
ظٗزتط ذطاة قسٍ ٗ ٙصا ّدج٘ضٕس زض ٗظٓ پبيئ تطي ٕؿجت ثّ ٚبزٛ ٙب ضٗإ ٚثبظاض قٕ٘س.

چٌبًچِ قتطهطك ّب ىَظ ثطاي گَقت ٍ چطم پطٍضـ يبثٌس،
هي تَاى ًطّب ضا جساگبًِ پطٍضـ زاز ظيطا آًْب ؾطيقتط
ضقس هيٌٌْس.
اظ يْؿبلگي تب تَليس هثل:
ٕيٜساضي قتطّطك ٛب زض قطايظ ايس ٙآً ثؿيبض ّ ِٜاؾت .چبقي يني اظ ّكنالت فْس ٙاي اؾت مٚ
زض ّحسٗز ٙؾٔ ينؿبٍيي ٗ قطٗؿ تٍ٘يس ّثٌ ث٘خ٘ز ّي آيسْٛ .چٖئ ىطؾٖيي مكيسٓ يب تنصي ٚمْتط
اظ حس الظُ ،ثَ٘ك خٖؿي ضا ث ٚتأذيط إساذتّٖ ٗ ٚدط ث ٚفَْنطز ضقيو زض عً٘ تٍ٘يس ّثٌ ّي ق٘ز.
تطميجي اظ ضٗقٜبي ّحسٗزيت ٛبي مْي ٗ مييي ذ٘ضاك ّٖبؾتتطئ ضٗـ ّي ثبقس .خيط ٙاي
ّتقبزً ثب ٗيتبّيٖٜب ٗ ّ٘از ّقسٕي الظُ م ٚضْٖب پطٗتئئ ٗ إطغي آٓ زض ؾغح پبييٖي ثبقس قبثٌ قجً٘
اؾت .اٍيبه خيطّ ٙي ت٘إس تب  %15اىعايف يبثس .ث ٚقتطّطك ٛب ثبيس ضٗظإ 1/5 ٚميَ٘ىطُ خيط ٙزاز .زض
٘ٛاي ؾطز زازٓ تنصي ٚثب يل ّٖجـ مٖي پطإطغي ( ّبٕٖس زإ ٚؾ٘يبي پطچطة ) ت٘نيّ ٚي ق٘ز.
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ىهل تَليس هثل:
اظ ؾٔ ّ 18بٛيي ثبيس ث ٚقتطّطك ٛب خيطٍّ٘ ٙس زاز ٙق٘ز م ٚثبيس زاضاي إطغي ٗ پطٗتئئ ؾغح ثبال
يي ث٘ز ٗ ٙاظ ٍحبػ اٍيبه زض ؾغح پبييٖي قطاض زاقت ٚثبقس .ىطچّ ٚقساضي اظ اٍيبه خيطّ ٙي ت٘إس
ت٘ؾظ قتطّطك ث ٚإطغي تجسيٌ ق٘ز ٍٗي إٜٓب عي ىهٌ تٍ٘يس ّثٌ ٕيبظّٖس ّٖجـ ؾ ٌٜاٍ٘نً٘ تطي اظ
إطغي ّي ثبقٖس .ثقالٗ %20 ٙترِ قتطّطك ضا پ٘ؾت ٚتكنيٌ ّي زٛس م ٚمَؿيِ خعء انَي آٓ اؾت.
زض ٕتيد ٚضطٗضي اؾت م ٚؾغ٘ح مَؿيِ ٗىؿيط قبثٌ زؾتطؼ زض قطٗؿ تٍ٘يس ّثٌ يب زض ّ 18بٛيي
اىعايف زاز ٙقٕ٘س .زض ميط ائ ن٘ضت ترِ ىصاضي ثب ّبٕـ ضٗثطٗ قس ٙيب تٍ٘يس ترِٕ ،غيٚزاضي ٗ
ّيعآ خ٘خ ٚزضآٗضي آٓ مبٛف ّي يبثٖس ٗ ٕيع اقنبالتي زض تكنيٌ پ٘ؾت ٚترِ ايدبز قس ٗ ٙيب ترِ
ٛبي ثسٗٓ پ٘ؾت ٚتٍ٘يس ّي قٕ٘س

ّكتبض ٍ ىطآٍضي هحهَالت:
يْي اظ هْوتطيي ثرف ّبي پطٍضـ نٌقتي قتطهطك ّكتبضگبُ اؾتّ .كتبضگبُ قتطهطك ثبيس ثب
اؾتبًساضزّبي ؾغح ثبال ؾبذتِ قَز ٍ ثب زٍيٌ تطيي هَسضات ثْساقتي ازاضُ قَز .ايي ّبض ًِ
تٌْب فولْطز آًطا ثبالتط ذَاّس ثطز ثلِْ تقساز ٍ هحسٍزُ ثبظاضّبي ٍبثل زؾتطؼ ضا ثطاي
نبحت ّكتبضگبُ اىعايف هي زّسّ .كتبضگبُ قبهل هحل ًگْساضي قتطهطك ظًسُ ،هحل ّبي
هجعا ثطاي ّكتبض ،پطٌّي ،پَؾت ٌّي ،ذبضج ّطزى اهحبء ٍ احكبء ،جسا ّطزى گَقت اظ
اؾترَاى ،ذٌِ ّطزى ،ثؿتِ ثٌسي ،اًجوبز ٍ اضؾبل گَقت هي ثبقس .قتطهطك ّب ثؿتِ ثِ
هسيطيت ٍ ؾطفت ضقس ثيي  14 ٍ 10هبّگي ثطاي ّكتبض آهبزُ اًس .پؽ اظ هطاحل شثح قتطهطك،
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القِ زض زضجِ حطاضت  1زضجِ ؾبًتيگطاز زض چيلط ؾطز هي قَز .عَل هست ؾطز ّطزى اظ چٌس
ؾبفت تب  24ؾبفت هتنيط اؾت .اؾترَاى جسا قسُ ٍ گَقت ثِ ٍغقبت هرتلو زضجِ ثٌسي
هي قَز .گَقت هقوَالً زض ذالء ٍ زض ثؿتِ ّبي ّ 2يلَگطهي ثؿتِ ثٌسي قسُ ٍ يب ثِ نَضت
تبظُ ثِ ثبظاض اضؾبل قَز يب ايٌِْ ثِ يِ ؾطزذبًِ ثطاي ًگْساضي زض زهبي  -20زضجِ ؾبًتيگطاز
هٌتَل هي قَز.

قتطهطك ّب ثؿتِ ثِ هسيطيت ٍ ؾطفت ضقس ثيي 14 ٍ 10
هبّگي ثطاي ّكتبض آهبزُ اًس.

فول آٍضي پَؾت:
زليل انلي ثطاي فول آٍضي پَؾت حيؼ ؾبذتبض ؽطيو آى اؾت تب ثتَاى ٍجل اظ زثبمي
پَؾت ضا ثب حيؼ حبلت عجيقي ًگْساضي ًوَزً .وِ ؾَز ّطزى هطعَة يِ ضٍـ فول
آٍضي اؾت.

زضجِ ثٌسي:
چٌس زضجِ زض اضظيبثي پَؾت ّبي ًوِ ؾَز زض ًؾط گطىتِ هي قًَس .ايي زضجبت هقوَالً ثيي
 4تب  5هتنيطاًس ِّ آذطيي زضجِ قبهل حصىيّبؾت .ثب اضظـ تطيي پَؾت ّب( زضجِ ) 1
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ّيييت هوتبظي زاضًس ٍقبهل پَؾت ّبيي اًس ِّ تبظُ ثَزُ ،ثِ ذَثي فول آٍضي قسُ ،زاضاي
اًساظُ اي ّبهل ٍ ذغَط ثطـ زضؾتي هي ثبقٌس .آًْب ّيچ آثبضي اظ گَقت ،چطثي يب لرتِ
ّبي ذَى ( ضٍي ؾغح ظيطيي ) ًساقتِ ٍ ىبٍس ّطگًَِ ىَليَْلْبي پطنسهِ زيسُ ،ثطيسگي،
ؾَضاخ ٍ يب ّطگًَِ ًَاٍم زيگط هي ثبقٌس .ؾپؽ ثط حؿت تقساز ٍ ٍضقيت ًَاٍم ،پَؾت
ّب اظ زضجِ  2تب حصىي زضجِ ثٌسي هيقًَس.

هحهَالت قتط هطك:
گَقت:
قتطهطك ّب گَقت ٍطهعي تَليس هي ٌٌّس ِّ اظ لحبػ هعُ ٍ ثبىت( ثؿتِ ثِ ؾي ّكتبض ) قجيِ ثِ
گَقت گَؾبلِ ٍ گبٍ اؾت .پطٍتئيي ايي گَقت ثبالؾت ٍلي چطثي آى زض ؾغح پبئيٌي ٍطاض
زاضز.
اضظـ تنصيِ اي گَقت قتط هطك
گبٍ

قتط هطك

زض ّط  100گطم هطك
چطثي

3.6گطم

16.3گطم

2گطم

ّلؿتطٍل

85هيليگطم

84هيليگطم

58هيليگطم

اًطغي

ّ185يلَّبلطي

ّ256يلَّبلطي ّ114يلَّبلطي

پطٍتئيي

21.4گطم

20گطم
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ّلؿين

13هيليگطم

9هيليگطم

5.2هيليگطم

ثطضؾي ّب ّبهالً ًكبى هي زٌّس ِّ گَقت قتطهطك اظ ًَغِ ًؾط ؾالهت ثؿيبض ثْتط اظ ؾبيط
اًَاؿ گَقت اؾت ظيطا هحتَي هَساض ذيلي ّوتطي چطثي ٍ ّلؿتطٍل هي ثبقس .يِ جٌجِ
ذبل گَقت قتطهطك ثبال ثَزى پطٍتئيي ٍ پبئيي ثَزى چطثي آى اؾت .ايي ٍيػگي آى ضا ثطاي
ىطآٍضي ثيكتط ثِ هحهَالت گَقتي ذَاُ ثِ تٌْبيي يب زض تطّيت ثب ؾبيط اًَاؿ گَقت ثؿيبض
هٌبؾت هي ؾبظز .گَقت قتطهطك زض حبل حبضط ثِ اقْبل هرتليي ثِ ثبظاض فطضِ هي قَز اظ
جولِ :پبتِ  ،ثيْي  ،پبؾتبضهي  ،ىطاًْيَضتط ّ ،وجطگط ،زٍزي ،ؾطخ قسُ  ،تِْ ّبي گَقت
تبظُ ٍ اؾتيِ

ثيوبضيْب:
فالٍُ ثط زاقتي اهْبًبت ذَة ٍ ثْبضگيطي هسيطيت هٌبؾت ،ثبيس يِ ثطًبهِ پيكگيطي اظ
ثيوبضي هَضز تَجِ ٍطاض گيطز .ايي ثطًبهِ هي تَاًس اظ هعضفِ اي ثِ هعضفِ زيگط تنييط ٌّس ِّ
ثؿتگي ثِ فَاهلي هبًٌس هؿبئل اٍتهبزي ٍ ذغطات ًبقي اظ ثيوبضي زاضز .ايي ثطًبهِ قبهل
ٍاّؿيٌبؾيَى ّبي هرتلو ،تكريم اًگلْبي ذبضجي ٍ زاذلي ،قٌبؾبيي ثيوبضيْبٌّ ،تطل مصا
ٍ ضقس ،ثبال ثطزى ايوٌي ظيؿتي ٍ ميطُ اؾت .ايوٌي ظيؿتي اضظاى تطيي ضاُ پيكگيطي ثيوبضيْب
ثَزُ ٍ قبهل ٌّتطل حطّبت ( ّن پطًسُ ّب ٍ ّن حيَاًبت زيگط ) ٍؾبلن ؾبظي اؾت.
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فالٍُ ثط زاقتي اهْبًبت ذَة ٍ ثْبضگيطي هسيطيت
هٌبؾت ،ثبيس يِ ثطًبهِ پيكگيطي اظ ثيوبضي هَضز تَجِ
ٍطاض گيطز.

اًَافي اظ ثيوبضيْبي قتطهطك:
اًَافي اظ ثيوبضيْبي قتطهطك ثِ قطح شيل هي ثبقٌس:
ؾٌسضم ّبي ثيوبضي :تٌيؿي ،هقسي ضٍزُ اي  ،فهجي -فضالًي -اؾْلتي

الو ـ تٌيؿي:
 .1آًيَالًعاي هطمي
 .2ثيوبضيْبي تٌيؿي هيْطٍثي ٍ ٍبضچي
 .3هبيَْ پالؾوب

ة ـ فَاضو هقسي ضٍزُ اي:
ٍ .1ضم هقسُ ٍبضچي
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 .2ليجيَ اؾتطًٍػيلَؼ
 .3اجؿبم ذبضجي ،اًجبقتگي ّب
 .4گطىتگي
 .5آًتطيت ٍيطٍؾي
 .6آًتطيت هيْطٍثي
 .7آًتطيت اًگلي هطك ّب

ج ـ فَاضو فهجي – فضالًي – اؾْلتي:
 .1ثيوبضي ًيَّبؾل
 .2آًؿيبلَپبتي
 .3ثَتَليؿن
 .4هؿوَهيت
 .5ثسقْلي ّبي پب
 .6قْؿتگي ّب
 .7ثيوبضي فضلِ
ّ .8يپَگالؾوي
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ز ـ ؾبيطثيوبضيْب:
 .1ثيوبضيْبي پَؾتي
ّ .2پبتيت
 .3ؾٌسضم جَجِ پػهطزُ

فَاهل اٍتهبزي پطٍضـ قتطهطك:
زض ؾبلْبي اذيط تَجِ ظيبزي ثِ پطٍضـ قتطهطك قسُ اؾتً .ؾط ثِ ايٌِْ فَاهل اٍتهبزي
يْي اظ اضّبى ّط حطىِ اي ضا تكْيل هي زٌّس .ايي حطىِ ًيع هؿتثٌي ًجَزُ ٍ ثبيس ّعيٌِ ّب ٍ
زضآهسّب جْت ثطآٍضز اٍتهبزي اضظيبثي قًَسّ .وبًٌس پطٍضـ زاهْبي زيگط زض ايٌجب ًيع
ظهيي يْي اظ هحسٍزيت ّب ثِ حؿبة هي آيسٍ .لي زض هَبيؿِ ثب ؾبيط زاهْب ،پطٍضـ قتطهطك
ثِ ظهيي ّوتطي ًيبظ زاضز.
زض ضٍقْبي ثؿتِ پطٍضـ قتطهطك ،ثطاي ّط ٍ 3غقِ ( ً 1ط ٍ  2هبزُ  ،يِ تطيَ ) تٌْب ثِ 0/1
ّْتبض ظهيي ًيبظ اؾتّ .عيٌِ ّبّ :عيٌِ ّبيي ِّ ثبيس ثِ حؿبة آيٌس قبهل ّعيٌِ ّبي ثبثت (
ؾبذتوبًْب ٍ تجْيعات ) ٍ ّعيٌِ ّبي جبضي هبًٌس ( ذَضاُّ ،بضگط ،تقويطات ،ؾَذت ٍ
هلعٍهبت زاهپعقْي ) هيثبقٌس .ثطاي تساٍم ٍ هَىَيت پطٍغُّ ،عيٌِ ّبي جبضي ٍ ثركي اظ
ّعيٌِ ّبي ثبثت ثبيس ثَؾيلِ ىطٍـ ّطؾبل يب ّطؾطي جَجِ يب ترن پَقف زازُ قًَس .
ؾَز ًبذبلم ثِ نَضت تيبٍت ثيي زضآهسّبي حبنل اظ ىطٍـ هحهَالت قتطهطك ٍ
ؾطقٌْي ضٍي ّعيٌِ ّبي جبضي هحبؾجِ هي قَز ،زض حبليِْ ؾَز ذبلم تيبٍت ثيي زضآهس
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حبنل اظ ىطٍـ ّب ٍ جوـ زٍ ّعيٌِ هتنيط ٍ ثبثت اؾتّ .عيٌِ اؾتْالُ ثطاي ؾبذتوبًْب زض
 10ؾبل ٍ ثطاي تجْيعات زض  6ؾبل هحبؾجِ هي قَز .يب ايٌِْ هي تَاى ثطا ي ّط زٍ هَضز 8
ؾبل زض ًؾط گطىت .زض ًتيجِ ّعيٌِ اؾتْالُ ثِ ّعيٌِ ّبي جبضي ثطاي ّطقتطهطك ،ضبىِ هي
قَز .ثطاي پطٍغُ ّبي قتطهطك تيْيِ ّعيٌِ ّبي ظيط تٌْب ثِ فٌَاى يِ ضاٌّوبي تَطيجي
هَضز اؾتيبزُ ٍطاض هي گيطز.

ثطاي تساٍم ٍ هَىَيت پطٍغُّ ،عيٌِ ّبي جبضي ٍ ثركي اظ
ّعيٌِ ّبي ثبثت ثبيس ثَؾيلِ ىطٍـ ّطؾبل يب ّطؾطي جَجِ يب
ترن پَقف زازُ قًَس.

ّعيٌِ ّبي ثبثت:


ّعيٌِ ذطيس قتطهطك ّب (اظ جولِ هَلسّبي تثجيت قسُ (  3يب  4ؾبلِ ) )



ّعيٌِ ؾبذتوبًْب



تَليس هثل ٍ پطٍضـ ثطاي قتطهطك ثبلل



جَجِ ّكي ثطاي ّط ترن



ّعيٌِ تجْيعات
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َّاّكْب ،هبزضّبي ههٌَفيًَ ،ض ٍ ميطُ ثطاي ّط قتطهطك ثبلل



تجْيعات جَجِ ّكي ٍ تيطيد ثطاي ّط ترن



ّعيٌِ حهبض ّكي (  140هتط حهبضّكي ثطاي ّط قتطهطك )



ّعيٌِ تأؾيؿبت ّكتبض



ّكتبض ّبهل ّوطاُ ؾطز ّطزى ،اًجوبز ٍ ثؿتِ ثٌسي ثطاي ؾطاًِ ؽطىيت ( حساٍل
ؽطىيت تَنيِ قسُ ٍ 50غقِ زض ضٍظ )



ّعيٌِ ّبي ثبثت هتيطٍِ ثطاي قتطهطك ثبلل

ّعيٌِ ّبي جبضي:


ّعيٌِ ذَضاُ  :ثبلنيي ( ّ 3/7يلَگطم زض ضٍظ ثطاي ّطقتطهطك ) ( زض ؾبل ) قتطهطك
ّبي جَاى ( ّ 300يلَگطم ههطه ذَضاُ تب يْؿبلگي )



ّعيٌِ ّبضگطـ ّبضگط ميط هبّط زضؾبل



ثطً



هربضج زاهپعقْي ٍ زضهبًْب



ّعيٌِ ّبي جبضي ّطقتطهطك ثبلل زضؾبل



ثيوِ قتطهطك ّبي ثبلل ( پَقف توبم ذغطات )  12زضنس ثطاي ّطقتط هطك زضؾبل
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زضآهسّب:
زضآهسّب يب ىطٍـ ّبيي ِّ اظ پطٍضـ قتطهطك حبنل هي قًَس ثؿتِ ثِ اًساظُ ٍ هحل پطٍغُ
ٍ ثبظاضيبثي آى ىطً هي ٌّس .ثطهجٌبي تحَيَبت ثبظاضيبثي ثيي الوللي ،تيْيْي اظ توبم ىطٍـ
ّبي هوْي زض پطٍغُ ّبي پطٍضـ قتطهطك ثِ قطح شيل اؾت:
 .1ىطٍـ ترن قتطهطك
 .2ترن ّبي ٍبثل جَجِ ّكي
 .3پَؾتِ ّبي ذبلي ترن
 .4ىطٍـ قتطهطك ظًسُ
 .5جَجِ ّبي يِ ضٍظُ
 .6جَجِ ّبي  3هبِّ
 .7جَجِ ّبي  6هبِّ
 .8قتطهطك ّبي يِ ؾبلِ
 .9ىطٍـ هحهَالت قتطهطك:
o

گَقت ( ّيلَ گطم )

o

پَؾت ( ترتِ )

o

پط ( ّيلَگطم )
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فَاهل ثؿيبضي ثطهيعاى ؾَزآٍضي ( ثبظگكت پَل ) پطٍغُ ّبي قتطهطك تأثيط هي گصاضًس.
ٍلي ثِ ّطحبل ،ثبظزُ تَليس جعء انلي هَىَيت يِ پطٍغُ هي ثبقس.
ثبظزُ تَليس پطٍضـ قتطهطك اؾبؾبً ثَؾيلِ فَاهل شيل اضظيبثي هي قَز:


فَاهل تَليس هطثَط ثِ قتطهطك ّبي ثبلل:
 .1تقساز ترن ّبي تَليس قسُ تَؾظ ّط هبزُ زض ؾبل
 .2تقساز ترن ّبي ثبضٍض زضؾبل
 .3تقساز جَجِ ّبي تيطيد قسُ
 .4ضطيت تجسيل ذَضاُ تَليس هثل ( هَساض ذَضاُ ههطه قسُ ثطاي تَليس ّط
ترن يب ّط جَجِ ِّ قبهل ذَضاُ ههطه قسُ تَؾظ ًط ٍ هبزُ اؾت )



فَاهل تَليس هطثَط ثِ جَجِ ّب ٍ قتطهطك ّبي جَاى
 .1تقساز جَجِ ّبي ّط هبزُ زض ؾبل ِّ تب ضؾيسى ثِ ؾي ثبظاض ظًسُ هي هبًٌس.
 .2ؾي ثبظاضيبثي ( زض  12-14هبّگي )
ٍ .3ظى قتطهطك ّب زض ٌّگبم ثبظاضيبثي
 .4ضطيت تجسيل ذَضاُ پطٍاضي ( ذَضاُ ههطه قسُ ثِ اظاء ّطّيلَگطم ٍظى
ظًسُ )



فَاهل هطثَط ثِ ّكتبض قتطهطك
ّ .1يييت پط ٍ پَؾت
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ّ .2يييت گَقت
ّ .3يييت ٍغقبت گَقت ٍ ىطآٍضي

ليٌِ ّبي ثطتط
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