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 -4مقدمٍ ي سًابق مسببقبت
اهشٍصُ ثب افضايؾ سًٍذ ؿْشًـيٌي وِ ثِ ًبچبس ثب سٍيىشد ثلٌذ هشتجِػبصي ّوشاُ ثَدُ اػت هذيشيت ايوٌي ؿْشي دس وٌابس چابسُ
اًذيـي ثشاي آوبل هَاثي ٍ همشسات ايوٌي دس ػبخت ٍ ػبصّب ،الذام ثِ تبهيي اهىبًبت ،تزْيضات ٍ داًؾ هَسد ًيبص ٓوليبتي ٍ
اهذادي ثشاي پَؿؾ حَادث احتوبلي دس وبسثشيْبي خبف ّوچٌيي ػبختوبىّبي هشتفْ ًوَدُ اػت .چِ ثؼب دس ًي ػبلّابي
گزؿتِ الذاهبت خبكي ًيض ثذيي هٌَِس دسػٌح ؿْشّبي وـَس كَست پزيشفتِ اػت .يىي اص ايي الذاهبت وِ ٓوذتبً ثب سٍيىاشد
اهذاد ٍ ًزبت ٍ تخليِ اهٌشاسي هٌشح هي ثبؿذ ،تـىيل ٍ يب تمَيت تينّبي تخللي ٓوليبت اهذاد ٍ ًزبت اػت وِ ثش پبيِ
داًؾ وبس دس استفبّ ٍ اًزبم ٓوليبت ًزبت دس فوبّبي هشتفْ ٍ هٔلك اًزبم پزيشفتِ اػت.
ػبصهبى ؿْشداسيّب ٍ دّيبسيّبي وـَس دس ساػتبي ٍُبيف تٔييي ؿذُ ٍ ثب تبويذ ثش اّويت ثىبسگيشي ًيشٍّابي تتاؾًـابى
تَاًوٌذ ٍ هؼتٔذ دس ػبصهبىّب ٍ ٍاحذّبي تتؾًـبًي ٍ خذهبت ايوٌي ؿْشداسي ّبي وـَس ،استمبء تهبدگي رؼاوبًي ٍ تمَيات
سٍحيِ تتؾًـبًبى وـَس سا اص ًشيك ثشگضاسي هؼبثمبت ٍسصؿي دس دػتَس وبس لشاس دادُ اػت.
ثشايي اػبع هؼبثمبت اهذاد ٍ ًزبت دس استفبّ تتؾًـبًبى وـَس اص ػبل  1386ثب ثْشُ گيشي اص لَاًيي ػٌگ ًاَسدي ٍ كأَد
ّبي ٍسصؿي ،اهذاد ٍ ًزبت ٍ وبس دس استفبّ (داخلي ٍ ثييالوللي) دس ثيي ػبصهبىّبي تتؾًـبًي ٍ خذهبت ايوٌي تغبص ٍ تب وٌَى
چْبس دٍسُ اص ايي هؼبثمبت ثشگضاس ؿذُ اػت .اهيذ اػت ثب تذاٍم ارشاي ايٌگًَِ هؼبثمبت سٍص ثِ سٍص ثاش داًاؾ ٓوليابتي تتاؾ-
ًـبًبى دس صهيٌِ ّبي ٓوليبت اهذاد ٍ ًزبت افضٍدُ ؿذُ ٍ گبهي هَحش دس رْت ًزبت ربى اًؼبىّب ٍ اسايِ خذهبت هٌبػات ثاِ
ؿْشًٍذاى ثشداؿتِ ؿَد.
پٌزويي دٍسُ هؼبثمبت اهذاد ٍ ًزبت دس استفبّ تتؾ ًـبًبى وـَس ثِ هيضثبًي ػبصهبى تتؾ ًـبًي ٍ خذهبت ايوٌاي ؿاْشداسي
لضٍيي ٍ دس سؿتِ ّبي ريل ثشگضاس هي گشدد؛
عٌَاى هسبثقبت

رشتِ هسبثقبت

سٌگ ًَردی

تشويت ػش ًٌبة ٍ ػشٓت (دٍئل)

اهذاد ٍ ًجبت

 -1كَٔد اص ًٌبة حبثت ٍ ساپل
 -2تخليِ اهٌشاي (ٓوليبت اًتمبل هلذٍم اص ًجمبت ػبختوبى)
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-2كميتٍ برگساري مسببقبت
وويتِ ثشگضاسي هؼبثمبت صيش ًِش ػبصهبى ؿْشداسيّب ٍ دّيبسيّبي وـَس تـىيل ؿذُ هؼئَل فٌي اداسُ ،حوبيت ٍ سػيذگي ثِ وليِ
اهَس هشثَى ثِ هؼبثمبت وـَسي اهذاد ًزبت دس استفبّ تتؾًـبًبى وـَس هي ثبؿذ ،ثذيي لحبٍ وويتِ ثشگضاسي هؼئَل سػايذگي ثاِ
اهَس ريل اػت:
 -1وٌتشل توبهي رٌجِّبي ارشايي هؼبثمبت؛
 -2دسيبفت دسخَاػت هيضثبًي ،اص ػبصهبىّبي تتؾ ًـبًي ػشاػش وـَس ثشاي هيضثبًي هؼبثمبت؛
 -3تلَيت تى دػتِ اص دسخَاػت ّبيي وِ دس رْت استمبي ايي ٍسصؽ هفيذ ثَدُ ٍ هـخق ؿَد وِ ثب لَاًيي ٍ همشسات
وويتِ فٌي هؼبثمبت استجبى ثب ايي چٌيي هؼبثمبت هٌبثمت داسد.
 -4توبم هؼبثمبت تأييذ ؿذُ اص ػَي وويتِ ثشگضاسي هؼبثمبت ثبيذ دس ّش صهبى ،هٌبثك ثب لَاًيي ٍ همشسات كشيح هشثاَى
ثِ ايي چٌيي هؼبثمبت ،ػبصهبًذّي ٍ ثشگضاس گشدد.
ٍ ظبیف اجرایی کویتِ ثرگساری هسبثقبت
ثِ ٍاػٌِ اّويت هؼبثمبت ػٌگٌَسدي ٍ اهذاد ًزبت استفبٍُّ ،بيف ارشايي وويتِ هؼبثمبت ثِ لشاس صيش اػت:
 -5دسيبفت وليِ " دسخَاػت ّبي هيضثبًي" تَػي ػبصهبى ؿْشداسي ّب ٍ دّيبسيْبي وـَس.
 -6سػيذگي ثِ توبهي پشػؾّب آن اص ػؤاالت ٓوَهي ٍ يب هَهَٓبتي وِ دس استجبى ثب هؼبثمبت تلَيت ؿذُ ثبؿذ.
 -7اًتـبس وليِ اًالٓبتي وِ دس ساثٌِ ثب هؼبثمبت تلَيت ؿذُ ثبؿذ.
 -8اسػبل وليِ اًالٓبت ٍ فشمّبي تمبهبي (حجت ًبم) هؼبثمِ ثلَست ٍيظُ ثشاي ػبصهبىّبي تتؾًـبًي ٍ خذهبت ايوٌي
ؿْشداسيّبي وـَس ،ثِ تفىيه سؿتِّبيي وِ هؼبثمِ ثشگضاس خَاّذ ؿذ.
 -9ثشسػي پشًٍذُّب ٍ تبييذ تينّب ثشاي ؿشوت دس هؼبثمبت.
 -10اًتـبس سػوي ًتبيذ وليِ هؼبثمبت ٍ ديگش اًالٓبت سػوي.
-9مسئًليه رسمی مسببقبت
الف) رئیس ّیئت داٍری:
سئيغ ّيئت داٍسي هؼئَليت وبهل هٌٌمِ هؼبثمِ سا ثِ ْٓذُ داسد؛ اياي هٌٌماِ هـخلابً ؿابهل هحاذٍدُ لشًٌيٌاِ ،هٌٌماِ
فشاخَاًي ٍ ّش فوبي هـخق ؿذُ ديگشّ ،وچَى هحلّبي اهبفي هَسد ًيبص ثشاي لشاس دادى ػيؼتن هاجي ياب ثابصثيٌي ًاَاس
ٍيذئَيي هؼبثمِ سا كشفبً ثِ هٌَِس ثشگضاسي ٓبدالًِ ٍ ايوي يه هؼبثمِ اهاذادي ،دسثاش داسد .اياي هؼائَليت هحاذٍدُ فٔبليات
خجشًگبساى ٍ ػبيش هؼئَليي هٔشفي ؿذُ تَػي هيضثبى هؼبثمبت سا ًيض ؿبهل هيؿَد .هؼئَليت ّوِ ربًجِ سئيغ ّيئات داٍسي
توبم رٌجِّبي رشيبى هؼبثمِ سا دس ثش داسد .سئيغ ّيئت داٍسي ػشپشػتي وليِ رلؼبتي سا وِ ثب هؼائَليي وويتاِ هؼابثمبت ٍ
هؼئَليي ثشگضاسي ٍ توبم رلؼبت فٌي وِ ثب هيضثبى هؼبثمبت ،هؼئَليي تين ّب ٍ هؼبثمِ دٌّذگبى تـىيل هيؿَد سا ثاش ْٓاذُ
داسد .اگش چِ سئيغ ّيئت داٍسي هٔوَالً ًمؾ لوبٍتي سا دس هؼبثمبت ثِ ْٓذُ ًذاسد ،اٍ هيتَاًذ دس ّش صهبًي وِ الصم داًؼات
يىي اص ٍُبيف داٍسي سا وِ هٔوَالً داٍس سدُ ثٌذي وويتِ هؼبثمبت ،يب ديگش داٍساى ثِ ْٓذُ داسًذ اًتخبة ًوَدُ ٍ اًزابم دّاذ.
سئيغ ّيئت داٍسي هؼئَل تَريِ داٍساى هلي تى هؼابثمِ دس ثاِ وابسگيشي لاَاًيي هؼابثمبت وويتاِ هؼابثمبت ثاب تَراِ ثاِ
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اختيبساتـبى پيؾ اص تغبص هؼبثمِ اػت .سئيغ ّيئت داٍسي هلضم اػت گضاسؿي سا ثِ تفلايل دس هاَسد هؼابثمبت ٍ ّاش ياه اص
داٍساى وبستهَص حبهش دس هؼبثمِ وِ هشاحل پبيبًي دٍسُ تهَصؽ ّبي داٍسي خَد سا هيگزساًٌذ ،ثِ وويتِ هؼبثمبت اسائِ دّذ؛
ة) داٍر ردُ ثٌذی:
داٍس سدُ ثٌذي ،داٍس سػوي اػت وِ تَػي وويتِ هؼبثمبت ثشاي ووه ثِ سئيغ ّيئت داٍسي دس توبم صهيٌِ ّبي داٍسي ياه
هؼبثمِ هٌلَة هي ؿَد .داٍساى سدُ ثٌذي اهبفِ ًيض هيتَاًذ دس يه هؼبثمِ ثِ وبس گشفتِ ؿاًَذ .وويتاِ هؼابثمبت ّوچٌايي
هوىي اػت داٍساى وبستهَصي وِ دس حبل گزساًذى هشاحل پبيبًي دٍسُ تهَصؽ ٓولي خَد ّؼتٌذ سا ثشاي ووه ثِ داٍس سدُثٌذي
دس اًزبم ٍُبيف داٍسي اؽ هٔييي ًوبيذ .داٍس سدُ ثٌذي دس اًزابم ٍُابيف داٍسي اؽ ثاِ ٍػايلِ داٍساى واِ تَػاي هيضثابى
هؼبثمبت يب ػبصهبى دٌّذُ هؼبثمبت هٌلَة ؿذُ اًذّ ،وشاّي هيؿَدٍُ .يفِ اكالي داٍساى هلاي لوابٍت دس هاَسد ٓولىاشد
هؼبثمِ دٌّذگبى ثش سٍي هؼيشّب هيثبؿذ .تًْب ثبيذ اًالٓبت وبهلي اص لَاًيي فٌي ٍ همشسات حبون ثش هؼبثمبت هلاَة وويتاِ
هؼبثمبت داؿتِ ٍ ثِ ٍُبيف ؿبى تگبُ ثبؿٌذ؛ ٍ هؼتميوبً صيش ًِش داٍس سدُ ثٌذي اًزبم ٍُيفِ ًوبيٌذ.
ج) ًوبیٌذُ سبزهبى شْرداری ّب ٍ دّیبری ّبی کشَر (ًبظر):
ًوبيٌذُ ػبصهبى ؿْشداسي ّب ٍ دّيبسي ّبي وـَس دس رشيبى ثشگضاسي هؼبثمبت ثِ توابهي هَهآَبت تـاىيالتي هاشتجي ثاب
هؼبثمِ ٍ وويتِ هؼبثمبت سػيذگي هي ًوبيذ .اٍ ايي اختيبس سا داسد وِ اص هٌبثمت خذهبت ،لَاصم ٍ اهىبًبت فاشاّن ؿاذُ تَػاي
هيضثبى هؼبثمبت (اص لجيل حجت ًبم سل بثت وٌٌذگبى ٍ ّوشاّبى ،اهىبًبت الصم رْت حجات ًتابيذ ٍ اهتيابصات ،پضؿاه ،اهىبًابت
هٌجَٓبتي ٍ ديگش اهىبًبت) ثب همشسات وويتِ هؼبثمبت اًويٌبى حبكل ًوبيذً .وبيٌذُ ػبصهبى ؿْشداسي ّب ٍ دّيبسي ّبي وـَس
يىي اص آوبي ّيئت سػيذگي ثِ آتشم ثَدُ ٍ حك حوَس دس توبهي رلؼبتي وِ ثب هيضثابى هؼابثمبت تـاىيل هاي ؿاَد سا
داؿتِّ ،ن چٌيي هي تَاًذ ثِ ٌَٓاى هـبٍس دس توبم رلؼبت ّيئت داٍسي ؿشوت ًوبيذ .دس ٌّگبم غيجت سئايغ ّيئات داٍسي ٍ
لجل اص ٍسٍد اٍ ثِ هؼبثمًِ ،وبيٌذُ ػبصهبى ؿْشداسي ّب ٍ دّيبسي ّبي وـَس اص ًشف سئيغ ّيئت داٍسي ٍُيفِ ػبصهبًذّي سا
دس هحًَِ هؼبثمِ ثش ْٓذُ داسد .تحت ؿشايي اػتخٌبيي ايي ًوبيٌذُ اختيبس داسد دس هَسد تمبهابي الاذاهبت اهاٌشاسي تلاوين
گيشي ًوبيذ ،ثشاي هخبل تغييش لبلت ثشگضاسي هؼبثمِ .ايي الذاهبت ثِ كَست رذاگبًِ تَػي وويتِ هؼبثمبت هـخق ؿذُ اًذ .اٍ
ثبيذ گضاسؿي ثِ تفليل اص هؼبثمِ ثِ ػبصهبى ؿْشداسي ّب ٍ دّيبسي ّبي وـَس اسائِ دّذ؛
دس هوي سئيغ ّيئت داٍسي ،داٍس سدُ ثٌذي ٍ ًوبيٌذُ ػبصهبى ؿْشداسيّب ٍ دّيابسيّاب ثاِ ّواشاُ يىاذيگشّ ،يئات داٍسي
هؼبثمبت سا تـىيل هيدٌّذ.
د) کویتِ فٌی هسبثقبت
وويتِ فٌي اص ػَي ػبصهبى ؿْشداسيّب ٍ دّيبسيّبي وـَس ثِ تٔاذاد ً 5فاش تٔيايي ٍ صياش ًِاش وويتاِ ثشگاضاسي هؼابثمبت
دسخلَف هجبحج فٌي هشثَى ثِ سؿتِّبي هؼبثمبت فٔبليت هيوٌذٍُ .بيف وويتِ فٌي ثـشح ريل هيثبؿذ:
 -1وٌتشل توبهي رٌجِّبي فٌي ثشگضسي هؼبثمبت.
 -2تْيِ ٍ تذٍيي دػتَسالٔول ٍ همشسات ثشگضاسي هؼبثمبت.
 -3سػيذگي ثِ پشػؾّب فٌي هؼبثمبت.
 -4ثشسػي تزْيضات فٌي هؼبثمبت ٍ تينّبي ؿشوت وٌٌذُ هٌبثك دػتَسالٔول ٍ همشسات ثشگضاسي هؼبثمبت.
 -5ؿٌبػبيي ٍ اًتخبة ثبصيىٌبى ثشاي حوَس دس تين هلي (دس كَست تـىيل تين هلي).
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 -9ايمىی:
 هيضثبى هؼبثمبت هؼئَل حفَ ايوٌي دس ًَل هحذٍدُ هؼبثمِ ٍ لؼوت توبؿبگشاى ٍ توبهي فٔبليتّابي هاشتجي ثاب رشيابىهؼبثمِ اػت.
 سئيغ ّيئت داٍساى ،ثب هـَست وويتِ فٌي رْت تلوين گيشي دس هَسد ّش هَهَٓي وِ ثب ايوٌي هحاذٍدُ هؼابثمِ استجابىداسد ،اص رولِ اربصُ ؿشٍّ ٍ يب تَلف ّش ثخؾ اص هؼبثمِ ،اختيبس خَاّذ داؿتّ .ش يه اص هؼئَليي ٍ يب اؿخبكاي واِ ثاب ًِاش
سئيغ ّيئت داٍسي دس استجبى ثب ايوٌي هؼبثمِ تخلفي داؿتِ ٍ يب احتوبل ثشٍص تخلف اص ػَي تًْب ٍرَد داسد ،ثبيؼاتي ػاشئبً اص
ٍُبيف ؿبى ثشوٌبس ٍ يب اص هحذٍدُ هؼبثمِ اخشاد ؿًَذ.
 سئيغ ّيئت داٍسي ٍ داٍس سدُ ثٌذي ٍُيفِ داسًذ پيؾ اص تغبص ّش هشحلِ هؼبثمِ ثب تَراِ ثاِ سٍؽ ّابي هاَسد اػاتفبدُ ثاباػتبًذاسدّبي وويتِ هؼبثمبت اًويٌبى حبكل ًوبيٌذ.
 توبم تزْيضات هَسد اػتفبدُ دس هؼبثمِ ثبيذ هٌبثك ثب اػتبًذاسدّبي ثيي الوللي ( UIAAيب  )NFPAثبؿذ ،هگش ايٌىِ ثاٍِػيلِ وويتِ هؼبثمبت هـخق گشدد ٍ يب تحت ؿشايي اػتخٌبيي ثِ ٍاػٌِ اختيبساتي وِ اص ًشف وويتاِ هؼابثمبت ثاِ ٌٓاَاى
ًوبيٌذُ ثِ وويتِ فٌي ٍاگزاس ؿذُ ،تَػي ايي گشٍُ هَسد تأييذ لشاس ثگيشد.
 سئيغ ّيئت داٍساى ثبيذ اص ٍرَد تين پضؿىي ٍارذ ؿشايي وِ لبدس ثبؿذ دس كَست ثاشٍص ػاَاًح ًبگْابًي ثاشاي ّاش ياه اصهؼبثمِ دٌّذگبى يب هؼئَليي حبهش دس هحذٍدُ هؼبثمِ ػشئبً ٍاسد ٓول ؿَد ،اًويٌبى حبكل ًوبيذ.
 دس كَستي وِ اًزبم هؼبثمِ ثشاي هؼبثمِ دٌّذُ اي ثِ ّش دليل اص رولِ تػايت دياذگي ياب ثيوابسيً ،بهٌبػات ٍ خٌشًابنتـخيق دادُ ؿَد ،تًگبُ سئيغ ّيئت داٍسي اختيبس داسد وِ اص پضؿه هيضثبى هؼبثمبت ثخَاّذ هؼبثمِ دٌّذُ هاَسد ًِاش سا اص
ًشيك تصهبيـبت ثذًي صيش هٔبيٌِ ًوبيذ:
الف) اًذام ّبي تحتبًي :هؼبثمِ دٌّذُ ثبيذ ثتَاًذ  5پشؽ هتَالي ثش سٍي ّش پبيؾ اًزبم دّذ.
ة) اًذام ّبي فَلبًي :هؼبثمِ دٌّذُ ثبيذ ثتَاًذ  5ؿٌبي هتَالي سا ثب اػتفبدُ اص ّش دٍ دػتؾ اًزبم دّذ.
ثب تَرِ ثِ ًت يزِ تصهبيـبت ،اگش پضؿه آتمبد داؿت ٍهٔيت سلبثت وٌٌذُ ثشاي هؼبثمِ هٌبػات ًيؼات ،تًگابُ سئايغ ّيئات
داٍسي ثبيذ هؼبثمِ دٌّذُ سا اص اًزبم هؼبثمِ هٌْ ًوبيذ .دس ايي كَست ،ثشاي ًَثت ثٔذ ،دس كاَستي واِ ثْجاَد يابفتي هؼابثمِ
دٌّذُ هَسد ًِش احجبت ؿذ ،اٍ هي تَاًذ دسخَاػت هٔبيٌِ پضؿىي هلَة سا هزذداً هٌشح ًوبيذ .ثب تَرِ ثِ ًتبيذ تصهبيـبت فَق،
دس كَستي وِ پضؿه هؼبثمبت ٍهٔيت هؼبثمِ دٌّذُ سا ثشاي اداهِ سلبثت هٌبػت تـخيق داد ،سئيغ ّيئت داٍسي ثبيذ اربصُ
اًزبم هؼبثمِ سا ثِ هؼبثمِ دٌّذُ ثذّذ.
 -1ليستَبي شريع مسببقبت
ليؼت هؼبثمِ دٌّذگ بى ؿشوت وٌٌذُ دس هشحلِ همذهبتي ثبيذ لجل اص ؿشٍّ هؼبثمبت تهبدُ ؿذُ ٍ ثِ اًالّ تين ّابي ؿاشوت
وٌٌذُ ثشػذ  .ليؼت هَلت ؿشٍّ هشحلِ همذهبتي ثبيذ تهبدُ ٍ دس رلؼِ فٌي هؼبثمبت هٌتـش ؿَد .ليؼت سػوي ٍ ًْبيي هشحلاِ
همذهبتي ،وِ اػبهي هؼبثمِ دٌّذگبى غبيت تى حزف ٍ اػبهي كَٔد وٌٌذگبى اهبفي ثِ كَست لشِٓ وـي ثاِ ليؼات ؿاشٍّ
هَلت افضٍدُ ؿذُ اػت .ثبيذ ثالفبكلِ پغ اص خبتوِ حجت ًبم ٍ لجل اص ؿشٍّ هشحلِ همذهبتي هٌتـش ؿَد.
ليؼت ؿشٍّ هؼبثمِ ثبيذ ثش سٍي تبثلَي آالًبت سػوي هؼبثمبت ٍ دس هٌٌمِ لشًٌيٌِ هٌتـش ؿذُ ٍ ،دس دػتشع آوبي ّيئت
داٍسي ،هذيش (ػشپشػت) تين ّب ،گَيٌذُ (ػبلي) هؼبثمبت ٍ ًوبيٌذگبى سػبًِ ّب لشاس گيشد.
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 ليؼت ؿشٍّ هشاحل ثٔذي هؼبثمِ ثبيذ پغ اص اًتـبس سػوي ًتبيذ ٍ دس پي آالم ًتيزِ لٌٔي ّش گًَِ آتشام هٌبثك ثب تىچِ دس ثبال گفتِ ؿذ تْيِ ٍ هٌتـش ؿَد.
ٓالٍُ ثش ايي ،ليؼت ّب ثبيذ ثش سٍي تبثلَّبي آالًبت هٌبػتّ ،تل ّبي اكلي وِ هذيشاى تاين ّاب ٍ سلبثات وٌٌاذگبى دس تى
البهت داسًذ ًلت ٍ اًتـبس يبثٌذ.
لیست ّبی شرٍع هسبثقِ ثبیذ شبهل اطالعبت زیر ثبشذ:
الف) تشتيت ؿشٍّ؛
ة) ًبم ٍ ًبم ؿْش فشد ؿشوت وٌٌذُ؛
د) ؿوبسُ سدُ ثٌذي ّش يه اص هؼبثمِ دٌّذگبى؛
د) صهبى ثبص ٍ ثؼتِ ؿذى لشًٌيٌِ ،دس كَست لضٍم؛
ٍ) ّش اًالٓبت ديگشي وِ ثِ ٍػيلِ وويتِ هؼبثمبت ٍ يب سئيغ ّيئت داٍسي ثِ تلَيت سػيذُ ثبؿذ.
وليِ ليؼت ّبي ؿشٍّ ثبيذ دس لبلت هـخق ؿذُ تَػي ّيئت داٍسي تْيِ ٍ دس ٍة ػبيت هيضثبى هٌتـش ؿًَذ.
 -5آمبدگی پيش از يريد بٍ مىطقٍ مسببقٍ:
 پغ اص دسيبفت فشهبى سػوي تشن هٌٌمِ لشًٌيٌِ ٍ حشوت ثِ ػوت هٌٌمِ فشاخَاًي ،سلبثت وٌٌذگبى ًجبيذ ثِ ٍػايلِ ّايؿخلي ثِ رض همبهبت سػوي هزبصّ ،وشاّي ؿًَذ.
 ثب ٍسٍد ثِ هٌٌمِ فشاخَاًيّ ،ش سلبثت وٌٌذُ ثبيذ هشاحل پبيبًي تهبدگي خَد سا ثشاي اًزبم تالؽ ثِ دػت تٍسد هخالً ثب تَراِثِ ًَّ هؼبثمِّ ،بسًغ ٍ والُ ايوٌي خَد سا پَؿيذُ ،تزْيضات فٌي ٍ اًفشادي سا ثِ خَد هتلل وشدُ ٍ...
 وليِ تزْيضات ،هَسد اػتفبدُ دس هؼبثمبت ثبيذ تَػي گشٍُ فٌي وويتِ ثشگضاسي اص لحبٍ ايوٌي ٍ ًيض هٌبثمت ثب لَاًيي وويتاِهؼبثمبت ،پ يؾ اص كذٍس فشهبى تالؽ ثبصسػي ٍ تأييذ ؿًَذّ .ش هؼبثمِ دٌّذُ ثِ تٌْبيي هؼئَل تَرِ وبهال ثاِ تزْياضات ٍ
پَؿبوي اػت وِ للذ اػتفبدُ اص تى سا دس ًَل هذت تالؽ (تالؽ ّبيؾ) داسد.
 ّش يه اص هؼبثمِ دٌّذگبى ثبيذ ثِ هحن دػتَس ،تهبدُ تشن هٌٌمِ فشاخَاًي ٍ ٍسٍد ثِ هحًَِ هؼابثمِ ثبؿاٌذّ .اش گًَاِتأخيش ثي هَسد دس اًزبم ايي وبس هٌزش ثِ كذٍس وبست صسد هي ؿَد .تأخيش ثيؾ اص حذ هَرت اخشاد خَاّذ ؿذ.
 -6پًشبک ي تجُيسات
 وليِ تزْيضات هَسد اػتفبدُ ّش يه اص هؼبثمِ دٌّذگبى ثبيذ هٌبثك ثب اػتبًذاسدّبي وويتِ فٌاي هؼابثمبت (اػاتبًذاسدّبيUIAAيب  )NFPAثبؿذ ،هگش دس ؿشايي خبكي وِ ثِ ٍػيلِ وويتِ فٌي هؼبثمبت هـخق ؿذُ اػت .اػتفبدُ اص تزْيضات ٍ
پَؿبن ّبي غيش هلَة ،اًزبم تغييشات غيش هزبص ٍ يب سٓبيت ًىشدى لَاًيي تجليغبتي دس تًْب ،يب ّش گًَاِ تخلاف اص ّاش ياه
لَاًيي ٍ همشسات وِ ثش تزْيضات ٍ پَؿبن تين حبون اػت ،هؼبثمِ دٌّذُ سا هـوَل الذاهبت اًوجبًي خَاّذ ػبخت.
 هؼبثمِ دٌّذگبًي وِ ثِ ًوبيٌذگي اص تين ػبصهبى خَد دس هؼبثمِ حبهش هيؿًَذٌّ .گبم كَٔد ثبيذ لجبع سػوي تين ثلَستلجبع ثلشػَت (يىؼشُ) ٍ هتحذ الـىل ثبؿذ .ؿوبسُ سػوي ؿشٍّ وِ تَػي هيضثبى هؼبثمبت تْيِ ؿذُ اػت ًجبيذ ثشيذُ ٍ يب
تغييش ديگشي دس تى دادُ ؿَد ٍ ثبيذ ثِ ًَس وبهالً هـخق پـت لجبع هؼبثمِ دٌّذُ ًلت ؿَد .اًذاصُ ؿوبسُ ؿشٍّ ًجبيذ اص
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 18*24ػبًتيهتش تزبٍص ًوبيذ (دس رْت افمي) .هيضثبى هؼبثمبت هيتَاًذ ؿوبسُّبي اهبفِاي ًيض تْيِ وٌذ وِ ثش سٍي پبچِ
ؿلَاس هؼبثمِ دٌّذُ ًلت هيؿَد.
 -1-6تجْیسات فٌی هسبثقبت اهذاد ٍ ًجبت در ارتفبع
تزْيضات فٌي هؼبثمبت سؿتِ اهذاد ٍ ًزبت دس استفبّ الضاهبً داساي اػتبًذاسد  UIAAيب  NFPAؿبهل هَاسد ريل هيثبؿذ:
ّ -1بسًغ ًزبت دس استفبّ الضاهبً داساي حلمِ رٌبغي ٍ وشٍل (توبهي ثشًذّبي كٌٔتي اػتبًذاسد لبثل اػتفبدُ هي ثبؿذ)
 -2والُ ايوٌي هٌبثك ثب اػتبًذاسد EN
ID -3
 -4يَهبس ٍ پلِ سوبة ( )Foot pro
( ASAP -5ثِ ّوشاُ ؿَن گيش  40ػبًتي هخلَف سيؼىيَ دٍ ًفشُ)
 -6لٌيبسد  100 cmدٍ ٓذد
 -7وبساثيي ّبي هشثًَِ هيلَى ساپيذ ( )ٍ millon rapide
 -8ػفشُ ًزبت
 -9وبسثيي ّبي پي داس اتلبلي ثيوي  okثشاي ّش ًفش
 -10تؼوِ وبسگبُ سيگالطي ٓ 2ذد
تَضیح:
 -1تزْيضات فٌي هؼبثمِ دس سؿتِ اهذاد ٍ ًزبت استفبّ ثشْٓذُ ؿشوت وٌٌذگبى هيثبؿذ ٍ ّش تين ؿاشوت وٌٌاذُ هايثبيؼات
حذالل دٍ ػت وبهل سا ثِ ّوشاُ خَد داؿتِ ثبؿذ.
ّ -2ش تين هَُف اػت تٔذاد ٓ 4ذد والُ ايوٌي هٌبثك ثب اػتبًذاسد تٔييي ؿذُ ،لجبع يىؼشُ (ثلشػَت) ،دػتىؾ ٍ پَتيي ًين
ػبق ثشاي افشاد ًزبتگش ٍ اهذادگش داؿتِ ثبؿذ.
 -2-6تجْیسات شٌبسی
 -1-2-6کالُ کبر در ارتفبع:
ثبيذ تَرِ داؿت ّشثبسوِ حبدحِ اي سخ هي دّذ ٍ ٓوليبت ًزبت كَست هي پازيشد
ثبيذ اص والُ ايوٌي اػتفبدُ ًوَد  .ؿبيذ ثشخي ثش ايي ثبٍس ثبؿاٌذ واِ فماي دس هحال
ّبيي وِ احتوبل سيضؽ تٍاس ٍرَد داسد ثبيذ اص والُ ايوٌي اػتفبدُ ًوَد  .اهب ايٌٌاَس
ًيؼت صيشا هوىي اػت دس ٌّگبم پبييي سفتي اص پلِ ّبي يه ػابختوبى ًياض دس احاش
لغضؽ ػُش ثخَسين ٍ ػش ٍ گشدى هب ثب لجِ پلِ اكبثت وٌذ يب ايٌىِ دس ٌّگابم حشوات
دس يه هىبى تبسيه ػشيب پيـبًي هب ثب يه ؿئي ثش تهذُ هخل ؿبخِ دسخت ياب ياه
فلض ًَن تيض ثشخَسد وٌذ .
والُ ايوٌي هزوَٓبً تشويجي اص ( پَػتِ ٍ سٍيِ )  (ٍ EN 397چْبس چَة ٍ تؼوِ چبًِ )  EN 12497هي ثبؿذ ٍ ثْتشيي
سٍيِ ايي اػت وِ والُ وبػىت ّويـِ ثب تؼوِ چبًِ ثؼتِ ٍ دس حيي وبس ثش ػش افشاد ثبؿذ.
لجل اص اػتفبدُ ّشگًَِ تػيت ٍاسدُ ثِ ارضاي والُ هخالً :لبة  /چبسچَة ػش  ،سٍيِ ٍ دٍختْب سا چه وٌيذ .
ايي والُ هشثِ ّبي اًشاف سا ثْتش اص والّْبي كٌٔتي اػتبًذاسد هي گيشد ٍدس حَادث ػمَى ٍ هشثِ هبًذگبسي ثيـتش سٍي ػش
داسد ٍ تى ثِ خبًش تؼوِ ّبي چبًِ اي  Yؿىل هي ثبؿذ.
هٌحٌي فَلبًي والُ لبثليت ثيـتشي دس گيشايي ؿٌيذى ٍ هحبفِت اص كَست سا داسد .
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ّ -2-2-6برًس ) HARNESS( :
ثش سٍي ايي ّبسًغ ٍػيلِ اي ثٌبم وشٍل ٍرَد داسد ٍ يب هي تَاًاذ ًلات ؿاَد واِ
هخلَف كَٔد ثش سٍي ًٌبة حبثت اػت .ثب اػاتفبدُ اص اياي ّابسًغ واشٍل داس ٍ
يَهبس ثبالسفتي اص ًٌبة ثؼيبس ػْل ٍ تػبى هي ؿَد .دس رلَ ايي ّبسًغ  2حلماِ دس
پـت  1حلمِ ٍ دس وٌبس  2حلمِ رْت اًزبم ٓوليبت ٍرَد داسد  .حلمِ ًـيوي گبّي
رْت اػتفبدُ ثشاي ًٌبة اكلي ٍ حلمِ رٌبلي ٍ يب حلمِ پـتي رْت ًٌبة back
 upيب حوبيت دٍم اػتفبدُ هي ؿَد.
 -3-2-6اثسار فرٍد (:) ID
 IDثااب ثاابس  4/5 4KNسٍي ًٌاابة  6.5KN ٍ 10mm Qسٍي ًٌاابة
 7KN , 11mm Qسٍي ًٌبة  11.5mm Qثب ثبس حبثات ؿاشٍّ ثاِ ػاش
خَسدى هي وٌذ  .ثشاي ًٌبثْبي لٌاَستش (  13mm Qتاب  )11.5mmػابيض
ثضسگتش  D20Lثبيذ اػتفبدُ ؿَد .
اتلبالت ،خلَكبً ًمبى هتحشن ٍ لشلشُ فَلبًي چه ؿَد .وٌتشل ؿَد تيب پي ّب هحىان ّؼاتٌذ ٍ دػاتگيشُ اهٌيتاي سا سٍاى
ػبصيذ (چشة وٌيذ ) ٍ هىبًيضم ؿبخه سا هتَلف وٌيذ – هشالت ثبؿيذ لشلشُ اي حبثت سا خشاة ًؼبصيذ.
دس هَلٔيتّبي اهذاد ًٍزبت صهبًي وِ ٍصى حبهل ًٌبة ثيـتش اص  150ويلَگشم اػت تًگبُ اص تشهض گيش اهبفي ثبيذ اػتفبدُ ؿَد.
يه وبساثيي تشهض ؿبيذ دس هَلٔيتْبي هٔوَلي ًيض اػتفبدُ ؿَد.
ايي ٍػيلِ ثِ كَست اختلبكي رْت فشٍد اص استفبّ ثب ايوٌي ثؼيبس ثبال ًشاحي ؿذُ اػت وِ دس احاش سّاب ؿاذى دٍ دػات دس
ٌّگ بم فشٍد دػتگبُ ثِ كَست خَد ثِ خَد ثش سٍي ًٌبة ثذٍى داؿتي ّي خٌبيي لفل هي ؿَد .
 -4-2-6اثسار صعَد یب طٌبة گیر (یَهبر) :
اياااي اثاااضاس تٌْاااب ثاااشاي ًٌبثْااابي ًيواااِ اػاااتبتيه ٍ ديٌبهياااه  08تاااب
 13هيليوتااش ثااب اػااتحىبم ٍالٔااي ًٌاابة ٍتحواال ثاابس ثااِ ٍصى  4/5تااب 6/5
ويلَ ًيَتي  ،لجل اص ايٌىِ سٍيِ ًٌبة تػيت ثجيٌذ ،هي ثبؿذ.
اثضاس كَٔد دس هَلٔيتْبي ثبسوـي ؿه داس ًجبيذ اػتفبدُ ؿَد تب اص كذهِ ثِ ًٌبة يب ػبئيذگي سٍيِ رلَگيشي ؿَد.
لجل اص اػتفبدُ  ،ساٌّوبيي ّب ،احشات تػيت ّبي فيضيىي  ،دًذاًِ ّبي دسگيش ٍ هحَس اكلي تصاد وشدى ثشاي حشوت ٍ لفل ؿذى
سٍي ًٌبة چه ؿَد دس كَست لضٍم دػتگيشُ اهٌيتي سا چشة ػبصيذ.
ًىتِ ايٌىِ اص يَهبس رْت ثبال وـيذى ثذٍى ؿه ًفش يب ارؼبم ّن هي تَاى دس ػيؼتن ثبالوـي اػتفبدُ ًوَد .
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 -5-2-6پلِ رکبة:
ّوبى سوبة اػت وِ تَػي يه وبساثيي ثِ ػَساخ دػتِ يَهبس هتلال هاي ؿاَد ٍ
ٍصى سا تَػي ايي سوبة اص سٍي دػت ثِ پب اًتمبل هييبثذ.

 -6-2-6ثبزدارًذُ سقَط هتحرک /اثسار پشتیجبى :
ثبصداسًااذُ ػاامَى هتحااشن ثااشاي اػااتفبدُ ثااشسٍي ًٌاابة ّاابي واان وـااؾ
 Kernmantleاص  10/5تب  13هيليوتش دس لٌشً ،شاحي ؿذُ اػات .اياي اثاضاس
ثشاي ًلت ثش سٍي ًٌبة دس ّش ًمٌِ اي ثؼايبس ساحات ثاَدُ ٍ دس هَلٔيات ّابي
ٓوَدي ٍ ؿيت داس ٓول هي وٌذ.
 ASAPثِ ًَس حبثت دس صهبى ؿَن ثبس حتي صهبًي وِ گشفتِ ؿذُ ثبؿاذ ثاشسٍي
ًٌبة لشاس هي گيشد ٍ ّوچٌيي صهبًي وِ ػشٓت فشٍد ثؼيبس ثبال ثبؿذ لفل هيؿَد.
 ASAPدس رْت ثبال يب پبييي ًٌبة ثذٍى دخبلت دػت حشوت هي وٌذ .ثب اتلبل
وبساثيي اتَهبتيه  OK TRIACTوبهل هيؿَد ( حشوت ػِ گبًِ ).
 ASAPثبيذ ثِ اتلبل فَلبًي (رٌبغي) يب پـتي (ٓمجي ،دس كَست ٍكل ثَدى) ثشسٍي كٌذلي هتلل ؿَد.
 ASAPهيتَاًذ تٌْب ( ثب پـتيجبًي اتلبل حشوتي ػِ گبًِ ( ، ) OK TRIACTتَػي يىي اص تؼاوِ ّابي رذاگبًاِ 20
ػبًتيوتش ٍ  40ػبًتيوتش Absorbica Y (L59) , Absorbica I (L58) ،يب ( ( Absorbica )L 57ؿاَن-
گيش ) هَسد اػتفبدُ لشاس گيشد.
 -7-2-6لٌیبرد:
ليٌبسد ًٌبة ديٌبهيىي اػت وِ ثلَست دٍختِ ؿذُ ٍ تهبدُ وبساثيي پي داس دس داخل
حلمِ تًْب لشاس هيگيشد .وليِ تزْيضات يبد ؿذُ اص لجيل يَهبس ٍ خَد حوبيت ثب ليٌبسد
 100ػبًتيوتشي سا هيتَاى رلَگيشي اص ػمَى تزْياضات دس كاَست سّاب ؿاذى اص
دػت ثشسٍي صهيي ًبهجشد.
 -8-2-6دم گبٍی ّب  /تسوِ ّبی اهٌیتی
دم گبٍي ّب اص ًٌبثْبي ديٌبهيىي يه ال اص  10.5 mmيب  Q 11 mmػبختِ ؿذُ اًذٍ ثِ ٌَٓاى يه ًمٌِ اتلبل ايوي
اص ًزبتگش ثِ هلذٍم ٍكل هي ؿَد ٍ يىي اص ّوبى ليٌبسدّبي  100 cmهي ثبؿذ .
يىي اص دم گبٍي ّبي ثلٌذ ثِ ٌَٓاى تؼوِ اهٌيتي ثشاي اتلبل دػتِ اثضاس كَٔد ثِ وبسثش اػتفبدُ هي ؿَد .
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 -9-2-6هیلَى راپیذ (: )Maillon Rapid
تٌْبوبسثيي  Maillon Rapideوِ داساي ًـبى  CEثاَدُ ثاشاي ( PPE
اثضاس حفبُت اص ؿخق ) اػتفبدُ هي ؿًَذ توابهي ّ Maillon Rapideاب ثاِ
هؼتحىوي تى ًيؼتٌذ وِ ثتَاًٌذ ثٌَٔاى  PPEدػتِ ثٌذي ؿًَذ.
ثؼيبسي اص ّ Maillon Rapideب ثيـتش لبدسًذ تب ثبسّبي چٌذ رْتي سا
ّوشاُ ثب وبساثيي ّب حول وٌٌذ .اگش وبهالً ثؼتِ ًـًَذ هوىي اػت وِ اػتحىبم وبفي سا ثذػات ًيبٍسًاذ .ثبياذ ؿايبسّبي تى سا
وٌتشل وشدُ ٍ دس كَست لضٍم سٍغٌىبسي ؿَد .تَرِ داؿتِ ثبؿيذ وِ ثذٍى ثؼتي لفل تى چياضي سا حتاي ٍصى ثاذى سا ثاِ تى
هتحول ًىٌيذ وِ هَرت تغييش ؿىل تى هي ؿَد.
 -10-2-6کبراثیي :
 Foin 4249 steel Dوابساثيي پاي ياب  foin 4240وابساثيي پاي توابم
اػتيل ،هٔوَالً  krabيب ً biberبهيذُ هي ؿَد ٍ ثِ ٌَٓاى اتلابل گاش ؿاٌبختِ
ؿذُ اػت .تٌْب وبساثيي ّبيي وِ ثاب حشوات دٍ گبًاِ ياب ػاِ گبًاِ ثاشاي وبسّابي
دػتشػي كٌٔتي ثِ ًٌبة اػتفبدُ هيؿَد ٓجبستٌذاص :وبساثيي پاي  ،دٍ لفلاِ ٍ لفال
تَپي وِ ؿبيذ ثب ًبمّبي تزبسي ديگشي اػتفبدُ ؿًَذ.
دس ٌّگبهي وِ ثِ تؼوِّبي ػيوي ،پي ّب ،وبثل ّب يب ػبيش وبسگبُّبيي وِ ثِ تػبًي ثِ وبساثيي يب ثِ تليابط تلَهيٌياَم كاذهِ
هيصًٌذ هتلل ّؼتين ،ثبيذ اص وبساثييّبي اػتيل اػتفبدُ ؿَد.
تَ رااِ داؿااتِ ثبؿاايذ وااِ ثاابس سا دس اهتااذاد هحااَس اكاالي ًلاات وٌيااذ وااِ هحااَس وَتاابّتش (هاابهي ) ثؼاايبس هاأيف
هي ثبؿذ .هَاُت ًَاسّبي پْي ٍ ًٌبثْبي دٍال ثبؿيذ وِ هَرت تػيت هيؿًَذ اگش ًيبص ثِ ًَاسّبي پْاي هايثبؿاذ اص اتلابل
 Maillon Rapideاػتفبدُ وٌيذ.
حذاوخش ؿىؼت ثبس ( )MBLووتش اص  15KN ، EN362ثب هبهي ثؼتِ ٍلي لفل ًـذُ ٍ  20KNثب هبهي ثؼاتِ ٍ لفال
ؿذُ هي ثبؿذ .ثيـتش وبساثيي ّب  MBLهٌبثك ثب  20KNهاي ثبؿاٌذ .هٌابثك  EN 12275ووتاشيي 22KN,MBL
هيثبؿذ .ثِ خبًش داؿتِ ثبؿيذ وِ ايي ؿىؼت ثبس هي ثبؿذ ٍ  ( WLLحذ ثبس وبسي ) ٍ  ( SWLاهٌيت ثبس وبسي) ًيؼت تٌْب
 MBLثشاي وبساثييّب ًـبى دادُ هيؿَد.
ًىتِ :دس ٌّگبم اػتفبدُ ،هبهي ثبيذ پيچيذُ ٍ يب وبهل ثؼتِ ؿًَذ .حشوت هبهي ٍ اتلبالت چه ؿَد ،دس كَست هشٍست ووي
سٍغي وبسي ؿَد.
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 -11-2-6هثلث ًجبت:
ػَْلت دس پَؿيذى ثِ دليل ٍرَد
تؼوِ ّبي ؿبًِ اهىبى تٌِين ثشٍي
ثذى هلذٍم تَػي ػگگ ّبي خَدوبس
 doble backاػتبًذادسد
ce en 1497 ce en 1498

 -12-2-6طٌبة ّب :
ًٌبة ّبي هَسد اػتفبدُ دس ًزبت ثِ ًٌبة ثشاي اثضاس هحبفَ ؿخلي اص ًَّ ػبختبس  Kernmantleهي ثبؿذ.
( رلَ ; پَؿؾ ٍّؼتِ ; ) Kern
گشُ ّب حذٍد  50دسكذ ًٌبة سا تؤيف هيوٌٌذ  .ثٔوي اص گشُ ّب ووتش اص ػبيش گشُ ّب ًٌبة سا هٔيف هيوٌٌذ.
ًٌبثْب ٓوذتبً اص ًبيلَى ػبختِ ؿذُ اًذ ( اهب هي تَاًٌذ اص پلي اػتش يب ػبيش اليبف ػبختِ دػتِ ثـش تـىيل ؿاًَذ ) ٍ ًؼاجت ثاِ
هَاد ؿيويبيي تػيت پزيشًذ ،خلَكبً تَػي اػيذ.
ضوٌبً از هَارد زیر اجتٌبة کٌیذ:
* تلَدگي
* ًمبى ػبييذگي
* دس هٔشم ثيؾ اص حذ ثب ًَس ،وخيف ؿذى يب ػبيش فبوتَسّبي هخشة
تػاايت ّاابي هىاابًيىي ٍ ػاابيش هااَاسد كااذهبت تَػااي ثيٌاابيي ٍ يااب وٌتااشل الهؼااِ اي لبثاال سٍياات ّؼااتٌذ.
(هخالً وـيذى ًٌبة ثيي دػت) ًبيلَى تَػي ًَس  UVهخل ًَس خَسؿيذ ٍ گشهبي ثيـتش اص  80دسرِ ػبًتيگشاد تبحيش هي پزيشد.
 10تب  15دسكذ دس ٌّگبم سًَثت وبّؾ اػتحىبم داسد وِ ثب خـه ؿذى ثبص هيگشدد ٍ تَػي وپه صدى تبحيش ًوي پزيشد.
اص ايؼتبدى سٍي ًٌبة ثپشّيضيذ چشا وِ هوىي اػت تَػي يه ؿي تيض يب ػبيٌذُ سٍي صهيي لٌْ ؿَد ٍ ارابصُ هايدّاذ واِ
رسات سيض داخل پَػتِ ؿذُ وِ ؿبيذ هَرت تػيت اص ًبحيِ فشػبيؾ داخل ؿَد.
ٌّگبم وخيف ؿذىًٌ ،بة سا ثب تة تويض ثذٍى اػتفبدُ اص پبن وٌٌذُ ّبي صيبًجبس ثـَييذ .تَليذ وٌٌذُ ًٌبة اًالٓبت اهابفي ٍ
پيـٌْبدات ثشاي تويض وشدى ٍ ثبصسػي تى دس اختيبس ؿوب لشاس خَاّذ داد.
هَاُت ًٌبة خَد ثبؿيذ ،صًذگي ؿوب ثِ تى ٍاثؼتِ اػت .دس ربي خٌه ،تبسيه ٍ ثلَست ؿل ثؼتِ ٍ ربئي وِ َّا رشيبى داسد
ًگْذاسي ؿَد.
ًٌبثْب ثٔذ اص حذاوخش  5ػبل اػتفبدُ ثبيذ وٌبس گزاؿتِ ؿًَذًَ .ل ٓوش ًٌبة تَػي گشٍّي اص فبوتَسّبي تبحيش گزاس ثاِ ؿاذت
وبّؾ هي يبثذ ٍ دس ثٔوي اص هَالْ ؿبيذ هزجَس ؿَين حتي ثٔذ اص يىجبس اػتفبدُ تى سا وٌبس ثگزاسين.
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اػتفبدُ اص ًٌبثْب ثبيذ حجت ؿَد تب تٔذاد ػبٓبت اػتفبدُ ؿذُ اص تى هـخق ؿَد .هتش وشدى ًٌبة ثٔاذ اص ّاش ثابس واِ ًٌابة
ػبييذُ هي ؿَد ثبيذ اًزبم ؿَد .ايي پيؾ ثيٌي وبهالً ثِ اػتفبدُ اي وِ اص ًٌبة ؿذُ اػت ثؼتگي داسدّ .ويـِ اًتْبي ًٌبة
سا گشُ اهٌيت ثضًيذ .ايي اهش اص ػمَى اص اًتْبي ًٌبة خلَكبً ٌّگبهي وِ ًٌبة خيلي وَتبُ اػت رلَگيشي هيوٌذ.

شکست ثبر ( = 1/5 th of breaking Load )BLحذ ثبر کبری ()WLL
حذ ثبر کبری

 Qهیلِ  /قطر

ًَع

کذ

4500 kg

900 kg

10 mm

استیل ًیوِ هذٍر

PPESCZ 10

4500 kg

900 kg

10 mm

استیل چْبرگبًِ

PPESCZ 10

3500 kg

700 kg

8 mm

توبم استیل Std

PPEDZ 08

4500 kg

900 kg

9 mm

توبم سراسری Std

PPENZ 09

2500 kg

500 kg

7 mm

3250 kg

650 kg

8 mm

شکست ثبر

()WLL
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توبم سراسری
کشیذُ
توبم سراسری
کشیذُ

PPEGOZ 07

PPEGOZ 08

-7

وحًٌ برگساري رشتٍ َبي مسببقبت

 -1-7سٌگ ًَردی -ترکیت سرطٌبة ٍ سرعت (دٍئل)
هؼبثمبت دس سؿتِ ػٌگًَسدي ثلَست تشويت ػشًٌبة ٍ ػشٓت (دٍئل) دس دٍ هشحلِ همذهبتي (فلؾ) ٍ فيٌابل (تًؼابيذ) ،ثاب
دسرِ ػختي (هشحلِ اٍل  ٍ 5/10 aهشحلِ دٍم  ) 5/10 dثشگضاس هيگشدد.الصم ثزوش اػت حوَس ًوبيٌذُ تين ّاب دس رلؼاِ
تَريْي وويتِ داٍسي ثشگضاسي هؼبثمبت الضاهي هيثبؿذ.
ًکتِ :حذاوخش صهبى ثشاي كَٔد دس هشحلِ همذهبتي  4دليمِ ٍ دس هشحلِ فيٌبل  5دليمِ هي ثبؿذ.
ردُ ثٌذی ٍ ًحَُ اهتیبز دّی :تٔذاد  16ؿشوت وٌٌذُ ثش اػبع اهتيبص هشحلِ همذهبتي ثِ هشحلِ فيٌبل ساُ هييبثٌذ.
اًفرادی :اهتيبص ّش ؿشوت وٌٌذُ اثتذا ثش اػبع؛ اهتيبص هٌٌمِ (فبكلِ ثيي دٍ وَييه دسا) ،اهتيابص گياشُ (هخجات ٍ خٌخاي) ٍ دس
كَست اتوبم هؼيش ،صهبى تٔييي وٌٌذُ فشد ثشتش خَاّذ ثَد.
تیوی :اهتيبص تين ّب ثش اػبع ستجِ وؼت ؿذُ ًفشات دس ًتيزِ ًْبيي ثش اػبع رذٍل پيَػت هحبػجِ ٍ آالم هيؿَد .راذٍل
اهتيبص دّي ولي هؼبثمبت كفحِ ()24
 -2-7رشتِ اهذاد ٍ ًجبت در ارتفبع
 -1-2-7صعَد از طٌبة ثبثت  /Change Over/فرٍد (راپل )
تَضیح :تٔذاد ً 2فش اص ً 4فش ّش تين ثٌَٔاى كَٔد وٌٌذُ ٍ دٍ ًفش ديگش ثٌَٔاى ّويبس رْت ّوىبسي دس كَٔد هايثبؿاٌذ .دس
اثتذا ًزبتگشاى اص فبكلِ  5هتشي اص سٍي خي اػتبست حشوت وشدُ ٍ اص ًٌبة 10هتشي كَٔد وشدُ ٍ ثٔذ اص صدى صًگ ٍ اراشاي
 ٍ Change Overفشٍد (ساپل) اص خي پبيبى ٓجَس ٍ هؼبثمِ خَد سا ثِ پبيبى هيسػبًذً .حَُ اًزبم وبس ثـشح صيش هيثبؿذ:
ً )1زبتگش ثب اػتفبدُ اص اثضاس وشٍل ٍ يَهبس (اػتفبدُ اص ّبسًغ هخلَف ًزبت دس استفبّ داساي اثضاس لفل ؿًَذُ ثاش سٍي
ػيٌِ) وِ اثضاس تخللي ثشاي كَٔد سٍي ًٌبة حبثت هيثبؿذ ،ايي ٓول سا اًزبم هيدّذ .اثضاس حوبيات دٍم ًزابتگش
ًيض  ASAPهيثبؿذ.
 )2ػاااپغ ثبياااذ خاااَد سا اص سٍي اثاااضاس كااأَد (واااشٍل) ثاااِ سٍي اثاااضاس فاااشٍد ثاااشدُ ( ثاااِ اياااي ٓوااال
 Change Overيب تغييش اثضاس هيگَيٌذ) ثِ ايي تشتيت وِ ًٌبة سا اص صيش وشٍل ٍاسد اثضاس فشٍد ئٌي  IDوشدُ ٍ
ثلَست كحيح ٓجَس هيدّين ( رْت ًٌبة دس داخل  IDثؼيبس هْن اػت) .پبيييتش اص وشٍل يه ًمٌِ ديگش تَػاي
 IDثَرَد هيتيذ .پغ اص تى ثش سٍي سوبة يَهبس ثلٌذ ؿذُ ٍ وشٍل سا تصاد هيوٌين ٍ ّوضهبى ًٌبة اهبفِ سا ثاب ID
روْ هيوٌين .ثذيي تشتيت ٍصى ًزبتگش اص سٍي وشٍل ثِ  IDهٌتمل هيؿَد ٍ هيتَاًذ يَهبس سا تصاد وٌذ ٍ ثشاي اًزبم
ٓول فشٍد (ساپل) تهبدُ هيؿَد.
ًکتِ:
 الصم ثزوش اػت اػتفبدُ اص اثضاسّبي لفل ؿًَذُ پب هوٌَّ هيثبؿذ ٍ اثضاس فشٍد حتوبً ثبيذ  IDثبؿذ. رْت اتلبل تزْيضات ثِ ًٌبة ّويبس هي تَاًذ ثِ ًزبتگش ووه ًوبيذ. تَٔين ًفشات ّش تين ثيي هشحلِ همذهبتي ٍ فيٌبل ثالهبًْ هيثبؿذ. -فبكلِ ثيي هشحلِ همذهبتي ٍ فيٌبل يه ػبٓت هيثبؿذ.
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ردُ ثٌذی ٍ اهتیبز دّی :دس دٍ هشحلِ كَست هي پزيشد وِ تٔذاد ً 26فش ثِ هشحلِ فيٌبل كَٔد هيوٌٌذ .سدُثٌذي ثب احتؼبة
ووتشيي صهبى اًزبم هيگيشدً .تبيذ تيوي ًجك رذٍل پيَػت ٍ ثش اػبع سدُثٌذي ًْبيي كَست هيگيشد .راذٍل اهتيابص دّاي
ولي هؼبثمبت كفحِ ()24
تصبٍیر اًجبم کبر در هسبثقِ صعَد از طٌبة

 -2-2-7تخلیِ اضطرای (عولیبت اًتقبل هصذٍم از طجقبت سبختوبى)
تَضیح :ارشاي ايي هشحلِ ثذيي ؿىل هيثبؿذ وِ وليِ ًفشات تين ثب دس دػت داؿتي تزْيضات هَسد ًيبص (ًٌبة ،ػفشُ ًزبت،
تؼوِ سگالطي ٍ تزْيضات حفبُت فشدي وبهل ٍ  )...دس پـت خي اػتبست ثب فبكلِ  10هتشي ػبختوبى لشاس هيگيشًذ وِ ًحَُ
اًزبم هؼبثمِ ثـشح ريل اػت:
 تين چْبس ًفشُ ثب كذاي ػَت داٍس ثِ ًشف ػبختوبى حشوت هيوٌٌذ. ػپغ ٍاسد ػبختوبى هيؿًَذ .دٍ ًفش اص آوبي تين الذام ثِ ايزبد وبسگبُ خَاٌّذ ًواَدً .حاَُ ايزابد وبسگابُ ثاذييكَست هي ثبؿذ وِ؛ وبسگبُ ثبيذ دٍ ًمٌِ اتىب داؿتِ ثبؿذ .ايي وبس ثب اػتفبدُ اص گشُ ّـت ػشخشگَؿي ٍ ايزبد وبسگبُ
دٍ ًٌبثِ ثب صاٍيِ ووتش اص  60دسرِ (هٌبثك ؿىل  )....اًزبم خَاّذ پزيشفت.
 يىي اص ًزبتگشاى ثب اثضاسّبي  ASAP, IDثب اًزبم ٓوليبت فشٍد ثِ ػوت ًجمِ هاَسد ًِاش (هحال لاشاس گاشفتيهلذٍم) حشوت وشدُ ٍ پغ اص سػيذى ثِ هلذٍم (هبًىي  70ويلَگشهي) الذام ثِ پَؿبًذى هخلج ًزبت هيوٌذ.
 دس اداهِ ثب اتلبل وبساثيي هخلج ًزبت ثِ اثضاس فشٍد خَد ٍ ًيض اتلبل لٌيبسد ًزبتگش ثِ حلمِ رلَ هخلج ًزابت ٍ ًلاتوبساثيي ؿىؼت ًٌبة (ثشيه) اًزبم ٓوليبت اًتمبل هلذٍم سا اًزبم هيدّذ.
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 پغ اص سػيذى ثِ صهيي ،آوبي ديگش تين ثب لشاس دادى ًفش هلذٍم دس ثؼىت فلضي ٍ سّبػبصي وليِ لَاصم ّبي الحبليالذام ثِ حشوت ثِ ػوت خي پبيبى وِ ّوبى خي ؿشٍّ ثَدُ اػت سا هي ًوبيٌذ.
 ثب ٓجَس ول ً 4فش ؿشوت وٌٌذُ اص خي پبيبى صهبى ارشاي ٓوليبت هحبػجِ هيگشدد.ًکبت هْن:
 -1حشوت ول آوبي تين اص خي اػتبست ،پغ اص صدى ػَت تَػي داٍس اًزبم هيپزيشد.
 -2ػشٓت ٓول دس سػيذى ثِ هحل وبسگبُ دس ًجمِ  4ػبختوبى ٍ ًلت وبسگبُ ثِ سٍؽ كحيح دٍ ًمٌِ ايي اص اّويات
ثباليي ثشخَسداس اػت.
ً -3لت ثه تح ثِ ٌّگبم ارشاي ٓوليبت فشٍد ٍ اًتمبل هلذٍم (ثِ حلمِ رلَ يب پـت ًزبت گش) الضاهي اػت.
 -4ثِ رْت وبساثيي  IDثبيذ تَرِ وشد ،ثلَستيىِ ،پي وبساثيي پي ثؼوت ثبال ٍ سٍثِ ثيشٍى ثبؿذ.
 -5اتلبل كحيح وبساثيي ًفش هلذٍم ثِ وبساثيي اثضاس فشٍد ًزبتگش ٍ سّب ؿذى ًزابتگش لجال اص تخلياِ هلاذٍم كاَست
پزيشد.
 -6حول دسػت ٍ ثذٍى خٌب ثِ ًشف خي پبيبى تَػي ّش ً 4فش ؿشوت وٌٌذُ هذ ًِش ثبؿذ.
ردُ ثٌذی ٍ اهتیبز دّی:
ايي هؼبثمِ دس يه هشحلِ ثشگضاس وِ اهتيبص ّش تين ً 4فشُ ثش هجٌبي صهبى ول ثب احتؼبة خٌبّب هي ثبؿذ ٍ حذاوخش صهبى هوىي
ثشاي ارشاي هؼبثمِ  8دليمِ اػت .لزا ووتشيي هزوَّ صهبى ستجِ ّش تين سا هـخق هيوٌذ.
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-3-2-7

خطبّبی هسبثقبت اهذاد ٍ ًجبت در ارتفبع

ثٌَس ولي خٌب ّب ثِ  2دػتِ؛ خٌبّبي اكلي ٍ خٌبّبي رضيي تمؼين هي ؿَد:
تَضیح :اگش ّش يه اص ًفشات تين ،يه خٌبي اكلي (ًجك تًچِ گفتِ ؿذ) داؿاتِ ثبؿاذ ،حازف خَاّاذ ؿاذ ٍ اگاش هشتىات
خٌبّبي رضيي ؿَد ثِ اصاي ّش خٌب 5 ،حبًيِ ثِ صهبى تًْب اهبفِ هيگشدد .الصم ثِ روش هي ثبؿذ ّش تين هزوَٓبً هزبص ثِ اًزبم
 5خٌبي رضئي هي ثبؿذ ٍ اًزبم خٌبي ثيؾ اص تى هٌزش ثِ حزف تين خَاّذ ؿذ.
 -1-7خطبّبی اصلی:
دس ثشٍص ايٌگًَِ خٌب ّب تين اص دٍس هؼبثمبت حزف يب (  ) FAILهي ؿَد .صيشا ايوٌي دس ايي هشحلِ سٓبيت ًـذُ ٍ ثبٓاج ثاشٍص
خٌش هي ثبؿذ .هَاسدي وِ ثبٓج خٌب ّبي اكلي هي ثبؿذ دس ريل تٍسدُ ؿذُ اػت.
 )1اتلبل ته ًمٌِاي.
ٓ )2ذم هَفميت دس اتوبم ٍُيفِ.
ًَ )3الًي ؿذى صهبى ( 8دليمِ).
ٓ )4ذم اػتفبدُ اص ثه تح ثِ هٌَِس حفبُت دس ثشاثش تًٍگ خبسد اص وٌتشل وِ ػجت تػيت هي ؿَد.
ٓ )5ذم اػتفبدُ اص ثه تح ثِ هٌَِس هحبفِت دس ثشاثش تًٍگ خبسد اص وٌتشل وِ هَرت تػيت هيؿَد.
 )5تػيت دس احش اص وبس افتبدى يىي اص اثضاسّب.
ٓ )6ذم اًويٌبى داٍس اص اتلبالت ّبسًغ.
 )7خٌشًبن ثؼتي دم گبٍيّب يب اتلبل.
ٓ )8ذم اػتفبدُ اص والُ ايوٌي دس استفبّ.
ٓ )9ذم هحىن وشدى يب ٓذم اًويٌبى حبكل وشدى اص اتلبلّبي ثحشاًي كٌذلي هخالً اتلبالت چشخـي.
 )10اػتفبدُ ًبدسػت اص اثضاس وِ هٌزش ثِ تػيت سػبًذى ثِ تى ؿَد.
 )11فشٍدّبي خبسد اص وٌتشل حيي ًزبت.
 )12اتلبل اثضاس فشٍد ثِ كَست ًبدسػت ٍ اػتفبدُ دس ّوبى ساػتب.
 )13اػتفبدُ ثش ٓىغ اص اثضاسّبي پـتيجبى يب ػبيش اثضاسّب.
ٓ )14ذم ٍرَد اتلبلّبي ايوي ،دس لجِّبي ثيحفبٍ.
 )15اػتفبدُ اص اثضاس كَٔد پب رْت يه ًمٌِ اتلبل.
 )16هَهَّ ّبي غيشايوي ٍ حبدحِ ػبص وِ تَػي داٍس گَؿضد ؿَد.
 )17تًٍگي وِ ػجت تػيت ثِ ؿخق ٍ يب تػيت تزْيضات ٍ اثضاسّب ؿَد.
 )18اگش تيوي ثٌب ثِ تـخيق سئيغ ّيبت داٍسي وبست لشهض دسيبفت ًوبيذ حزف هيؿَد.
ٓ )19ذم اػتفبدُ كحيح اص  ASAPدس ٌّگبم فشٍد (لشاس گشفتي  ASAPدس صيش ثغل دس ٌّگبم فشٍد).
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 -2-7خطبّبی جسیی:
ّش خٌبي رضيي ثبٓج هي ؿَد  5حبًيِ ثِ صهبى تين اهبفِ ؿَد .خٌبّبي رضيي ثـشح ريل هي ثبؿذ.
تَضیح :خٌبّبي رضيي صهبًي اػت وِ ؿشوت وٌٌذُ هشتىت خٌبي اكلي ًـذُ ٍ ٌَّص هيتَاًاذ ايوٌاي خاَد ٍ ديگاشاى سا
حفَ وٌٌذ.
 )1ثؼتِ ًـذى ّش يه اص اثضاسّبي هحبفَ ؿخلي (ثٌَٔاى هخبل ثبص ثَدى پي وبساثيي پي ).
 )2ايوي ًجَدى اتلبلّبي اثضاسّب.
 )3پشت ؿذى اثضاسّبي هحبفَ ؿخلي.
 )4لشاس دادى ًبدسػت هحبفَ ًٌبة.
ٓ )5ذم اػتفبدُ اص وبساثيي تشهضگيش دس ٌّگبهي وِ ًيبص اػت.
ٓ )6ذم ثؼتي تؼوِ چبًِ ثٌذ والُ ايوٌي.
 )7گيش وشدى ًٌبة ّب.
 )8اثضاسّبي پـتيجبى دس اهتذاد اتلبالت اكلي ًٌبة ّبي وبسي وـيذُ ؿًَذ (ٓذم لجَلي دس كَست صيبد وَتبُ ثَدى).
 )9اػتفبدُ اص دم گبٍي اكلي دس هَالْ ٍػيْ تش اص فبوتَس ػمَى يه.
 )10ػفت ثَدى ًٌبة ثيي اثضاس كَٔد ػيٌِاي ٍ ًمٌِ اتلبل وبسگبُ.
 )11اػتفبدُ اص تىٌيه غيش هشػَم يب تهَصؽ دادُ ًـذُ.
 )12يه تًٍگ خبسد اص وٌتشل ٍ وَچه.
 )13دسكَست ٓذم تهبدگي تين دس ٌّگبم ٍسٍد ثِ خي اػتبست ًيض  5حبًيِ ثِ صهبى تين افضٍدُ هي ؿَد.
 )14اگش تيوي ثٌب ثِ تـخيق سئيغ ّئت داٍسي وبست صسد دسيبفت ًوبيذ  5حبًيِ ثِ صهبى تين افضٍدُ هيؿَد.

18

ًحَُ ثرگساری هسبثقبت رشتِ عولیبت تخلیِ اضطراری از سبختوبى
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 -8امتيبز دَی كل مسببقبت
عٌَاى هسبثقبت

رشتِ ّبی هسبثقبت

ػٌگ ًَسدي

ػختي هؼيش ٍ ػشٓت (دٍئل)

اهتيبص ثلَست تيوي هحبػجِ خَاّذ ؿذ.

كَٔد اص ًٌبة حبثت ٍ ساپل

اهتيبص ثلَست تيوي هحبػجِ خَاّذ ؿذ.

تخليِ اهٌشاي (ٓوليبت اًتمبل هلذٍم
اص ًجمبت ػبختوبى)

اهتيبص ثلَست تيوي هحبػجِ خَاّذ ؿذ.

اهذاد ٍ ًزبت

اهتیبز دّی ٍ اّذاء جَایس

سدُ ثٌذي ول هؼابثمبت ثاش اػابع ًتابيذ ّاش دٍ
سؿتِ ػٌگٌَسدي ٍ اهذاد ٍ ًزبت دس استفبّ اًزبم ٍ
تين اٍل ،دٍم ٍ ػَم ربيضُ خَاٌّذ گشفت.

سدُ ثٌذي ول هؼبثمبت

 -9اعتراضبت
توبهي آتشاهبت دس دٍ ثخؾ هؼبثمبت (ػٌگ ًَسدي ٍ اهذاد ٍ ًزبت) اص ًشف ػشپشػت تين فمي ثِ كَست وتجي ٍ ثب اهوبي
ايـبى تشتيت احش دادُ خَاّذ ؿذ.
ثِ غيش اص آتشاهبتي وِ هشثَى ثِ ايوٌي اػت ،آتشام تٌْب صهبًي پزيشفتِ هيؿَد وِ ّوشاُ ثب پشداخت ٍرِ سػوي آتاشام
ثبؿذ ،اگش آتشام تبئيذ ؿَد ّضيٌِ آتشام ثبيذ ثبص گشداًٌذُ ؿَد .اگش آتشام سد ؿَد ّضيٌِ آتشام َٓدت دادُ ًخَاّذ ؿذ.
 -1-9اعتراضبت قبثل پیگیری :
 آتشام هشثَى ثِ اهتيبص دّي
 حبدحِ فٌي
 ايوٌي

21

 -2-9زهبى ارائِ اعتراض :
دس ساثٌِ ثب ّشگًَِ آتشام هشثَى ثِ هشاحل همذهبتي يب ًيوِ ًْبيي دس ثبصُ صهبًي پٌذ ( )5دليماِ پاغ اص اًتـابس توابم ًتابيذ
سػوي تى هشحلِ اًزبم هي پزيشد.
الصم ثزوش اػت توبهي آتشاهبت هشثَى ثِ هؼبثمبت ػٌگ ًَسدي دس داخل تئيي ًبهِ هؼبثمبت ثٌذ وليبت آتشاهبت روش ؿاذُ
اػت.
 -41آييه وبمٍ َبي اوضببطی
هسبثقِ دٌّذگبى
 سئيغ ّيئت داٍسي ٍ داٍس سدُ ثٌذي ثب تَرِ ثِ لَاًيي هشثَى ثِ تخلفبت ٍ ثب دس ًِش گشفتي ًَّ ثاي اًواجبًي واِ تَػايهؼبثمِ دٌّذُ كَست گشفتِ ثبيذ تلويوبت ٍ الذاهبت صيش سا اتخبر ًوبيٌذ:
الف) اخٌبس ؿفبّي ،ثِ كَست غيش سػوي؛
ة) اخٌبس سػوي ّوشاُ ثب ًـبى دادى وبست صسد.
 اخٌبس وبست صسد ،ثب تَرِ ثِ ثٌذّبي فَق هي تَاًذ دس پي تخلف اص لَاًيي ريل كبدس ؿَد:دس هَسد دػتَسات كبدس ؿذُ سئيغ ّيئت داٍسي ٍ يب داٍس سدُ ثٌذي:
الف) وَتبّي اص اًبٓت ّش دػتَسي اص ًشف سئيغ ّيئت داٍسي ٍ يب داٍس سدُ ثٌذي ّوچَى:
 ) 1تٔلل ثي هَسد دس ثبصگـتي ثِ هٌٌمِ لشًٌيٌِ دس پي فشهبى داٍس سدُ ثٌذي يب سئيغ ّيئت داٍسي؛
 )2تٔلل ثي هَسد دس تشن هٌٌمِ فشاخَاًي ٍ ٍسٍد ثِ هحًَِ هؼبثمِ ٌّگبهي وِ دػتَس اًزبم ايي وبس كبدس ؿذُ اػت؛
 )3وَتبّي دس ؿشٍّ هؼبثمِ ًجك دػتَس داٍس سدُ ثٌذي.
تجْیسات ٍ هراسن:
ة) وَتبّي دس سٓبيت لَاًيي ٍ همشسات وويتِ هؼبثمبت هشثَى ثِ لجبع ٍ تزْيضات؛
د) وَتبّي دس اػتفبدُ اص پَؿؾ داساي ؿوبسُ ؿشوت وٌٌذُ وِ تَػي هيضاى هؼبثمبت تْيِ ؿذُ اػت؛
د) ؿشوت ًىشدى هؼبثمِ دٌّذگبى دس هشاػن افتتبحيِ؛
ّا) ؿشوت ًىشدى فيٌبليؼت ّب دس هشاػن تَصيْ رَايض؛
رفتبر:
ٍ) اػتفبدُ اص الفبٍ يب سفتبسّبي سويه ٍ صًٌذُ ًؼجتبً خفيف ٍ غيش ًجئي؛
ص) سفتبس غيش ٍسصؿي ًؼجتبً رضئي ٍ غيش ًجئي .
تَضیح :سئيغ ّيئت داٍس ي دس هَسد وليِ فٔبليت ّب ٍ تلويوبتي وِ دس هحاذٍدُ هؼابثمِ ثاش ثشگاضاسي تى احاش هاي گازاسد
هؼئَليت تبم داسدّ .وچٌيي سئيغ ّيئت داٍسي تٌْب ؿخلي اػت وِ هي تَاًذ اص حوَس هؼبثمِ دٌّذُ دس هؼابثمِ رلاَگيشي
ًوبيذ .ايي وبس ثبيذ ّوشاُ ثب ًـبى دادى وبست لشهض ثبؿذّ .وچٌيي وليِ هَاسد ليذ ؿذُ دس لَاًيي هؼبثمبت ثايي الوللاي ػاٌگ
ًَسدي دسخلَف هؼبثمبت اهذاد ٍ ًزبت دس استفبّ ًيض لبثل ارشا هي ثبؿذ.
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 -11شٌبسٌبهِ
ايي دػتَسالٔول ثب ثْشُ گيشي اص لَاًيي فذساػَيي وٌََّسدي ٍ كَٔدّبي ٍسصؿي روْاَسي اػاالهي اياشاى ٍ ّوچٌايي
هَاثي ٍ همشسات اهذاد ٍ ًزبت دس استفبّ (داخلي ٍ ثييالوللي) تْيِ ٍ تذٍيي ؿذُ اػت.
گرٍُ تذٍیي دستَرالعول:

 -1ثبثه ًَسالْي -وبسؿٌبع دفتش ّوبٌّگي ٓوشاًي ٍ خذهبت ؿْشي ػبصهبى ؿْشداسيّب ٍ دّيبسيّبي وـَس
 -2پيبم سحوبى ػتبيؾً -وبيٌذُ ػبصهبى تتؾ ًـبًي ٍ خذهبت ايوٌي ؿْشداسي اكفْبى
 -3حؼيي سٍؿيهٌؾ ً -وبيٌذُ ػبصهبى تتؾ ًـبًي ٍ خذهبت ايوٌي ؿْشداسي لضٍيي
 -4هشتوي ؿفيْ صادُ ً -وبيٌذُ ػبصهبى تتؾ ًـبًي ٍ خذهبت ايوٌي ؿْشداسي سؿت
 -5هحؼي فوليً -وبيٌذُ ػبصهبى تتؾ ًـبًي ٍ خذهبت ايوٌي ؿْشداسي اسان
 -6هحوذ ًجيجي -داٍس دسرِ يه فذساػيَى وٌََّسدي ٍ كَٔدّبي ٍسصؿي روَْسي اػالهي ايشاى

آدرس:
تْشاى  ،خيبثبى وبسگش ؿوبليً ،شػيذُ ثِ ثلَاس وـبٍسصً ،جؾ وَچِ هيش ،ػبصهبى ؿْشداسي ّب ٍ دّيبسي ّبي وـَس
تلفي سبزهبى021-639011240 :
ًوبثر 63901212 :
ٍة سبیت www.imo.org.ir :
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