ماشينهايابسار 

آييننامهايمني


هدفودامنهشمول 
ثٙٔ ٝظٛك تأٔيٗ  ٚاكتمبء ًغظ ايٕٙي  ٚعفبظت ٘يلٚي وبك ٕٞ ٚضٙيٗ ٓيب٘ت ٘يلٚي اٌ٘ب٘ي ٙٔ ٚبثغ ٔبؿي وِٛك ٚ
ؿك كاًتبي پيِلفت تىِٛٛٙهي  ٚايًٕٗبمي ٔغيظ وبكٌبٟٞب  ٚثٙٔ ٝظٛك پيٍِيلي ام عٛاؿث ٔٙزل ثٓ ٝـٔبت
رب٘ي  ٚؽٌبكات ٔبِئ ،ملكات ايٗ آئيٗ٘بٔ ٝث ٝاًتٙبؿ ٔبؿ 85 ٜلب٘ ٖٛوبك رٕٟٛكي اًالٔي ايلاٖ تـٚيٗ ٌلؿيـٜ
اًت.

فصلاول:کليات 
ماشينهايابسار 

ٔبُيٗٞبئي ٌٞتٙـ و ٝثب تٛر ٝث ٝتٛٙع ٔ ٚىب٘ينْ ؽبّ ؽٛؿ  ٚث ٝرٟت ٓلفٝرٛئي  ٚثبالثلؿٖ كا٘ـٔبٖ وبك،
ػّٕيبت ثلاؿٜثلؿاكي  ٚثلٍ لغؼبت ؽبْ  ٚتجـيُ ث ٝلغؼ ٝوبك ٔٛكؿ٘يبم كا ا٘زبْ ٔيؿٞـ .ايٗ ٔبُيٗٞب ػجبكتٙـ ام:
ٔبُيٗ ٔتٔ ،ٝبُيٗ تٛتلأٍ ،بُيٗ تلأٍ ،بُيٗ فلمٔ ،بُيٗ ٓفغ ٝتلأٍ ،بُيٗ ك٘ـ ،ٜاكٜٞبي ٔبُيٙئ ،بُيٗ
وّٝم٘ئ ،بُيٗ ًًٙم٘ي ٔ ٚبُيٟٙبي تلاٍ صٛة.
ماشينمته 
ٔبُيٙي اًت و ٝكٚي ٔغٛك ٌلؿ٘ـ ٜآٖ اثناكٞبي ثل٘ـ ٜيب ٘ٛن تين يب ُيبكؿاك ًٛاكُـ ٜو ٝثلاي ايزبؿ ًٛكاػ  ٚثٝ
ٔٙظٛك لالٚين وبكي ،پلس وبكي ،اتٔبَ لغؼبت ؿك فّن يب صٛة يب ٔٛاكؿ ؿيٍل ث ٝوبك ٔيكٚؿٕٞ .ضٙيٗ ٔيتٛاٖ ثب
اًتفبؿ ٜام اثناكٞبي ٔؾٔ ّٛػُٕ وبْ ؿكآكي ،فلموبكي ،تٛتلاُي ،ربؽبِي ولؿٖ  ٚلالٚين مؿٖ كا ا٘زبْ ؿاؿ.
ماشينتوتراش 
ٔبُيٙي اًت و ٝكٚي ٔغٛك عبُٔ اثناك تلاٍ تيغ ٝتٛتلاُي ٘ٔت ٔيُٛؿ  ٚثلاي ٌِبؿولؿٖ ًٛكاػ ؿك فّن يب تٕبْ
ولؿٖ تلاٍ ًغظ ؿاؽُ آٖ ثىبك ٔيكٚؿٕٞ .ضٙيٗ ٕٔىٗ اًت ؿاكاي ٔغٛكٞبي ٌلؿ٘ـ ٜعبُٔ اثناك ٔؾّٔٛ
ًٛكاػٌيلي ؿك صٛة ٛٔ ٚاؿ ٘لْ ؿيٍل ثبُـ.
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ماشينتراش 
ٔبُيٙي اًت ؤ ٝؾٔ ّٛتلاُيـٖ ًغٛط اًتٛا٘ٝاي يب ؿكآٚكؿٖ پيش و ٝؿاكاي ٔغٛك افمي يب لبئٓ ؿٚاك ٔيثبُـ
(ٔغٛك ٘ 3ظبْ يب ٘ 4ظبْ)  ٚلغؼ ٝوبك فّني يب صٛثي كٚي آٖ ثٌتُ ٝـ ٚ ٜثب آٖ ٔيٌلؿؿ .ؿك ضٕٗ ٔيتٛاٖ ثب ٘ٔت
اثناكٞبي ٔؾٔ ّٛام ايٗ ؿًتٍب ٜثلاي تٛتلاُي اًتفبؿ ٜولؿ .ا٘ٛاع ٔبُيٗٞبي تلاٍ ػجبكتٙـ امٔ :بُيٗ تلاٍ
ٔلوني ـ ٔبُيٗ تلاٍ ثب صٙـ وِ ٛـ ٔبُيٗ تلاٍ وپيوٙٙـ ٜـ ٔبُيٗ تلاٍ ؽٛؿوبك ـ ٔبُيٗتلاٍ ػٕٛؿي (وبك
)ًُ ٚـ ٔبُيٗٞبي تلاٍ ( NCوٙتلَ ٞ ٚـايت ػّٕيبت ٔبُيٗ ثًٚ ٝيُّٕ ٝبكٌٜقاكي) ٔ ٚبُيٗٞبي تلاٍ
.CNC
ماشينفرز 
ٔبُيٙي اًت ؤ ٝؼٕٛالً ثلاي ُىُ ؿاؿٖ  ٚتلاُيـٖ ًغٛط ؽبكري يب ؿاؽّي لغؼبت فّني ثىبك ٔيكٚؿ .ايٗ
لغؼبت كٚي يه ٔين حبثت ثب علوت وِٛئي يب ٌلؿاٖ يب ثيٗ ؿٔ ٚلغه ثٌتٔ ٝيُٛؿ  ٚػُٕ تلاٍ ثًٚ ٝيّ ٝفلم
ؿ٘ـا٘ٝؿاكي و ٝتًٛظ يه ٔغٛك ٌلؿ٘ـ ٜافمي يب لبئٓ ث ٝعلوت ؿكٔيآيـ ،ا٘زبْ ٔيُٛؿ ٕٞضٙيٗ ٔيتٛاٖ ثب
اثناكٞبي ٔؾٔ ّٛػُٕ تٛتلاُيًٛ ،كاػ ولؿٖ ،وّٝم٘ي ،ايزبؿ ًغٛط ٓبف ،ماٚيٞٝبُ ،ىبفٞبُ ،يبكٞبُ ،ب٘ٞٝب،
ًغٛط ُيتؿاك كا ايزبؿ ٕ٘ٛؿ ُ ٚبُٔ ا٘ٛاع ٔبُيٗٞبي فلمما٘ٛييً ،ت٘ٛيٙٓ ،ؼتي (تؾت)ٔ ،بُيٗ فلم ٔؾّٔٛ
ٔيثبُـ.
دروازهاي 

ماشينصفحهتراش
ٔبُيٙي اًت و ٝثلاي ٓبف ولؿٖ يب ُىُ ؿاؿٖ ًغٛط لغؼبت ثنكي فّني ثىبك ٔيكٚؿ  ٚلغؼبت وبك كٚي يه
ٔين افمي و ٝؿك ميل لٌٕت لٌّٓيل علوت كفت  ٚآٔـ ا٘زبْ ٔيؿٞـ ثٌتٔ ٝيُٛؿ ،لٌٕت لٌّٓيل لبثُ تٙظيٓ
ثٛؿٌ٘ ٚ ٜجت ثٔ ٝين حبثت ٔيثبُـ  ٚلّٓ ك٘ـ ٜث ٝآٖ ٘ٔت ُـ ٜو ٝلغؼ ٝوبك كا فمظ ؿك يىي ام رٟبت علوت ٔين
ثلٍ ٔيؿٞـ.
ماشينرنده 
ٔبُيٙي اًت و ٝثلاي ٓبف ولؿٖ ُ ٚىُ ؿاؿٖ لٌٕت ؿاؽّي يب ؽبكري لغؼبت فّني ثىبك ٔيكٚؿ .لغؼبت وبك كا
كٚي يه ٔين افمي لبثُ تٙظيٓ ٔغىٓ ٔيوٙٙـ  ٚلّٓ ك٘ـ ٜآٖ ًلوذ يب صٙـِجٔ ٝيثبُـ و ٝكٚي يه لٌٕت
وِٛيي ٘ٔت ُـ ٚ ٜؿك رٟت افمي يب لبئٓ كٚي ًغظ لغؼ ٝوبك علوت كفت  ٚآٔـ ا٘زبْ ٔيؿٞـ ٔ ٚؼٕٛالً فمظ
ؿك ٔٛلغ پيِلٚي ثلاؿٜثلؿاكي ٔيوٙـ.
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کلهزني 
ماشين 
ٔبُيٙي اًت و ٝثلاي ك٘ـ ٜولؿٖ لغؼبت فّني ؿك رٟت لبئٓ ثىبك ٔيكٚؿ  ٚعلم وبك آٖ ُجي ٝثٔ ٝبُيٗ ك٘ـٜ
ٔيثبُـ ،لّٓ ك٘ـ ٜؿك علوت كفت  ٚآٔـ ؽٛؿ ثلاؿٜثلؿاكي ولؿٔ ٚ ٜين وبك و ٝلغؼ ٝوبك كٚي آٖ ثٌتٔ ٝيُٛؿ
علوت پيِلٚي  ٚػُٕ تٙظيٓ كا ا٘زبْ ٔيؿٞـ.
سنگزني 

ماشين
ٔبُيٙي اًت ثلاي تغييل ا٘ـامُ ،ٜىُ لغؼ ٝوبك  ٚپلؿاؽت ًغظ فّن ث ٝوبك ٔيكٚؿ ،ايٗ وبك ثب للاكؿاؿٖ لغؼ ٝوبك
ؿك تٕبى ثب يه ٓفغًٕ ٝجبؿ ٜيب ًبثٙـ ٜو ٝؿك عبَ علوت اًت يب ؿك تٕبى ثب يه صلػ ًٕجبؿ ٜو ٝؿك عبَ
ٌلؿٍ اًت ٓٛكت ٔيٌيلؿ .وّي ٝلٛا٘يٗ ٔ ٚملكات ايٗ ؿًتٍبٟٞب ٔغبثك ثب آئيٗ٘بٔ ٝعفبظتي ٔبُيٗٞبي
ًًٙم٘ي ٔيثبُـ.
ارههايماشيني 

ٔبُيٙي اًت و ٝثٙٔ ٝظٛك ثلٍ لغؼبت فّني  ٚصٛثي  ٚغيلٔ ٜب٘ٙـ ا٘ٛاع پلٚفيُٞبٔ ،يٍّلؿٞبِِٞٝٛ ،بَُٕٞ ،ب،
اِٛاكٞب ثىبك ٔيكٚؿ ُ ٚبُٔ ا٘ٛاع ٔبُيٗٞبي اك ،ًِٙ ٜاكٜٞبي پلٚفيُ ثل (پلٚفيُ ثلاة ٓبث٘ٛي  ٚپلٚفيُ ثلاتِي)،
اكٜٞبي ٘ٛاكي.
ماشينهايتراشچوب 

ػجبكتٙـ ام ٔبُيٗوٙـٌي ـ ٔبُيٗ وفك٘ـ ٜـ ٔبُيٗ وبْ  ٚمثب٘ٝؿكآك ـ ٔبُيٗ صٙـوبك ،ٜكػبيت وّي ٝلٛا٘يٗ ٚ
ٔملكات ؿك ايٗ ؿًتٍبٟٞب ٔغبثك ثب آئيٗ٘بٔ ٝعفبظتيٓٙبيغصٛة ٔيثبُـ.
موادچربکاري 
ثٙٔ ٝظٛك رٌّٛيلي ام تٕبى ٌٔتميٓ لغؼبتي و ٝثل كٚي يىـيٍل ٔيِغن٘ـ  ٚوب َٞعلاكت ثيٗ لغؼبت ِغن٘ـ ٜوٝ
ؿك احل آغىبن ثٚ ٝرٛؿ ٔيآيـ ،ام ٔٛاؿ صلثىبكي اًتفبؿٔ ٜيٌلؿؿ .ا٘ٛاع ٔٛاؿ صلثىبكي و ٝؿك ٔبُيٗٞبي افناك
ٔيثبيٌت ث ٝوبك ثلؿُٛ ٜؿ ُبُٔ كٚغٗٞبي ٔؼـ٘يٌ ،يبٞي  ٚعيٛا٘يٌ ،لييٞبٛٔ ،اؿ صلثىبكي ٌلافيتيٛٔ ،اؿ
صلثىبكي ٔؾٔٛٔ ٚ ّٛاؿ صلثىبكي ٔٔٛٙػي ثٛؿٔ ٚ ٜيثبيٌت ام آغىبن ثيٗ لغؼبت  ٚاثناك  ٚايزبؿ ٓـٔٚ ٝ
ضلك  ٚميبٖ ث٘ ٝغٔ ٛؤحلي رٌّٛيلي ث ٝػُٕ آٚكؿ.
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فصلدومـمقرراتعمومي 
ٔبؿ1ٜـ وّئ ٝغٛكٞبي عبُٔ اثناكثلُي  ٚا٘تمبَ ٘يل ٚثبيـ ث ٝعفبػ ٔٙبًت ٔ ٚؤحل ٔزٟن ٌلؿؿ.
ٔبؿ2ٜـ ًلػت ؿٚكا٘يٛ٘ ،ع اثناكثلُي ٔ ٚيناٖ ثبكؿٞي ؿك وّئ ٝبُيٗٞبي افناك ثبيٌتي ٔتٙبًت ثب ٘ٛع ؿًتٍب،ٜ
لغؼ ٝوبك  ٚتزٟينات ٔٛكؿاًتفبؿ ٜثبُـ.
ٔبؿ3ٜـ ؿك وّئ ٝبُيٗٞبي افناك لٌٕتي ام اثناك ثلُي ٌلؿ٘ـ ٜو ٝثب لغؼ ٝوبك ؿك تٕبى ٕ٘يثبُـ ثبيـ
عفبػٌقاكي ٌلؿؿ.
ٔبؿ4ٜـ ؿك ػّٕيبت ثلاؿ ٜثلؿاكي ،لغؼ ٝوبك ثبيـ ثًٛيٌّ ٝيلٙٔ ٜبًت ٍٟ٘ـاكي ُٛؿ ٍٟ٘ ٚـاكي لغؼ ٝثب ؿًت
ٕٔٛٙع اًت.
ٔبؿ 5ٜـ ؿك ٓٛكت ثلٚم ٞلٌ٘ ٝ٘ٛمْ ؿك ٔبُيٗٞبي افناك  ٚفلآيٙـ وبك ثبيـ لجُ ام ا٘زبْ ٞلٌ ٝ٘ٛػّٕيبتيٌ٘ ،جت ثٝ
لغغ ٘يلٚي ٔغلو ٝؿًتٍب ٜث ٝعٛك ٔؤحل الـاْ ٕ٘ٛؿ.
ٔبؿ 6ٜـ ؿك اعلاف ٔبُيٗٞبي افناك ثبيـ فضبي وبفي ثٙٔ ٝظٛك ا٘زبْ ػّٕيبت ٔؾتّف ٚرٛؿ ؿاُت ٝثبُـ.
ٔبؿ7ٜـ ثلاي تخجيت ٔ ٚغىٓ ٍ٘بٞـاُتٗ لغؼبت وبك ثب ًغظ ٔمغغ ؽبّ ،اًتفبؿ ٜام اثناك ٍٟ٘ـاك٘ـٔ ٜتٙبًت ثب آٖ
اِنأي اًت.
ٔبؿ 8ٜـ ثٙٔ ٝظٛك رٕغآٚكي ثلاؿٜٞبي فّني  ٚتٕين ولؿٖ ؿًتٍب ٜثبيـ ام ثلى  ٚيب ؿيٍل تزٟينات ٔٙبًت ثب
كػبيت ٘ىبت ايٕٙي اًتفبؿٌ ٜلؿؿ.
ٔبؿ9ٜـ تزٕغ  ٚا٘جبُت ثلاؿٜٞب ٘جبيـ ث ٝا٘ـامٜاي ثبُـ ؤ ٝب٘غ ام ؿيـ  ٚيب ؽغلات اعتٕبِي ٌلؿؿ.
ٔبؿ10ٜـ تٛلف ٔغٕئٗ ٛٔ ٚحل ٔبُيٗٞبي افناك لجُ ام ا٘زبْ وّي ٝأٛك ًلٚيي ،تؼٕيل ،ثبمؿيـ ،تؼٛيض  ٚتٙظيٓ
لغؼبت وبك  ٚاثناكٞبي ثلُي ،كٚغٗ وبكي٘ ،ظبفت  ٚث ٝعٛك وّي ػّٕيبتي و٘ ٝيبم ثٚ ٝكٚؿ اػضبي ثـٖ ثٙٔ ٝغمٝ
ؽغل ؿاكؿ اِنأي اًت.
ٔبؿ11ٜـ اًتفبؿ ٜام كٚغٗٞب ٛٔ ٚاؿ ؽٙهوٙٙـ ٜثلاي وب َٞآغىبن ،ؽٙه ولؿٖ  ٚيب رـاًبمي ثلاؿٜٞب ام
ًغٛط ؿكٌيل اِنأي اًت.
ٔبؿ12ٜـ كٚغٗٞب ٛٔ ٚاؿ ؽٙهوٙٙـ ٜثبيـ ػال ٜٚثل ؿاكاثٛؿٖ ٚيوٌيٞبي فٙي ٔغبثك ثب ؿًتٛكاِؼُٕٞب ،ثلاي ًالٔتي
وبكٌلاٖ ٔضل ٘جبُـ.
ٔبؿ13ٜـ اًتفبؿ ٜام ٛٞاي فِلؿ ٜثلاي ٘ظبفت ٔبُيٗٞبي افناكِ ،جبى وبك ،لغؼ ٝوبك ً ٚبيل لٌٕتٞب ٕٔٛٙع اًت.
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ٔبؿ14ٜـ ٍٙٞبْ وبك ثب ٔبُيٗٞبي افناكي و ٝاِناْ ثٌِ٘ ٝتٗ اپلاتٛك ٔيثبُـ ثبيـ ام ٓٙـِي ٔتٙبًت ثب آَٛ
اكٌٔٛ٘ٛي اًتفبؿٌ ٜلؿؿ.
ٔبؿ15ٜـ اثناكٞبي ثلاؿٜثلؿاكي ٔبُيٗٞبي افناك صٙـٔغٛك ٜثبيـ ثغٛك ٔغٕئٗ  ٚايٕٗ عفبػٌقاكي ُـ ٜثبُـ.
ٔبؿ16ٜـ لجُ ام ا٘ـامٌٜيلي  ٚتؼٛيض لغؼ ٝوبك ،ؿًتٍب ٜثبيـ ث٘ ٝغ ٛاعٕيٙبٖ ثؾِي ٔتٛلف ٌلؿؿ.
ٔبؿ17ٜـ ربثزبئي  ٚا٘تمبَ اثناكٞبي لغؼٌٝيل  ٚلغؼبت وبك ثنكي ًٍٙ ٚيٗ ٔبُيٗٞبي افناك ثبيـ ثب اًتفبؿ ٜام
ًٚبيُ عُٕ ٘ ٚمُ ٔىب٘يىي ٔتٙبًت ثب ٘ٛع وبك ا٘زبْ ٌيلؿ.
ٔبؿ18ٜـ وبكفلٔب ٔىّف اًت ٔبُيٗٞبي افناك ،اثناكآالتِٛ ،امْ  ٚتزٟينات ٔلثٛع ٝكا ؿك فٛآُ مٔب٘ي ٔؼيٗ ٔٛكؿ
ثبمثيٙي للاك ؿٞـ.
ٔبؿ19ٜـ اثناكٞبي ثلاؿٜثلؿاكي ٔبُيٗٞبي افناك  ٚآصبكٞب ِٛ ٚامْ ٔؾٔ ّٛتؼٕيلً ،لٚيي ٍٟ٘ ٚـاكي  ٚأخبِٚ ٟٓ
ٕٞضٙيٗ ك ٍٚوبك ثبيـ ٔتٙبًت ثب ٘ٛع وبك ٔلثٛع ٝثبُـ.
ٔبؿ20ٜـ اًتفبؿ ٜام اثناكٞبي ثلُي ٔ ٚىب٘يىي ،آصبكٞب ِٛ ٚامْ ٔٛكؿ٘يبم ٔبُيٗٞبيافناك ثٛٓ ٝكت فلًٛؿُ ،ٜىٌتٝ
ٔ ٚؼيٛة ٕٔٛٙع ثٛؿ ٚ ٜثبيٌتي ام ٔغيظ وبكٌب ٜؽبكد ٌلؿؿ.
ٔبؿ21ٜـ ثبمؿيـ وّي ٝلٌٕتٟبي ٔبُيٗٞبي افناك  ٚاثناكٞب  ٚتزٟينات آٖ لجُ ام ُلٚع ٞل ُيفت وبكي تًٛظ
ٔتٔـي ٔلثٛع ٝاِنأي اًت.
ٔبؿ22ٜـ ثبمكًي فٙي وّي ٝلٌٕتٟبي ٔبُيٗٞبي افناك ،ثؼـ ام ٞلٌ ٝ٘ٛتؼٕيلات  ٚعي ؿٚكٜٞبي مٔب٘ي ٔغبثك
ؿًتٛكاِؼُٕٞبي ُلوت ًبم٘ـ ٜاِنأي ثٛؿ٘ ٚ ٜتبيذ آٖ ثبيـ ؿك پل٘ٚـٔ ٜلثٛع ٝحجت ٍٟ٘ ٚـاكي ُٛؿ.
ٔبؿ23ٜـ ٞل ٔبُيٗافناك ثبيـ ؿاكاي يه پل٘ٚـ ٜو ٝعبٚي ؿًتٛكاِؼُٕٞبي ُلوت ًبم٘ـٕٞ ٚ ٜضٙيٗ ًٛاثك
ثبمكًيٞبي فٙي ،تؼٕيلات ٍٟ٘ ٚـاكي اًت ،ثبُـ.
ٔبؿ24ٜـ وّي ٝوبكٌلاٖ ُبغُ ؿك وبكٌبٟٞبي ٔبُيٗافناك ثبيـ ؿك ؽٔ٘ ّٛغٓ ٜٛغيظ ثّٙـٕ٘ٛؿٖ ،عُٕ ٘ ٚمُ ٚ
ربثزبئي ثبك آٔٛمٍٞبي المْ كا ؿيـ ٜثبُٙـ.
ٔبؿ25ٜـ ٔبُيٟٙبي افناك ثبيـ ؿاكاي يه يب صٙـ ٌُتي تٛلف يب لغغ اضغلاكي ثبُـ و ٝؿك ٘مبط ٔؾتّف ٔبُيٗ
ؿك ؿًتلى ٔتٔـي ٔلثٛع ٝللاك ٌيلؿ.
ٔبؿ26ٜـ عفبػٞب  ٚيب ؿكپٍٞٛبي ٔٛتٛك ،رؼج ٝؿ٘ـًٚ ٚ ٜبيُ ا٘تمبَ ٘يلٞٚبي ٔبُيٗٞبي افناك ثبيـ ٔزٟن ثٝ
ٔيىلًٛٚئيش ثبُـ تب ثب ثلؿاُتٗ آٟ٘ب كاٜا٘ـامي ٔبُيٗ أىبٖپقيل ٘جبُـ.
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فصلسومـمقرراتاختصاصي 
ٔبؿ27 ٜـ ً٘ ٝظبْ  ٚصٟبك٘ظبْ  ٚؿيٍل ًٚبئُ ٌيل٘ـ ٜاثناك يب لغؼ ٝوبك ثبيٌتي فبلـ مائـ ٚ ٜثلرٌتٍي  ٚثٛؿ ٚ ٜثٝ
٘غٙٔ ٛبًت عفبػٌقاكي ٌلؿؿ.
ٔبؿ28ٜـ ثلاي رٌّٛيلي ام صلؽَ لغؼ ٝوبك ثب ٔتٔ ،ٝين وبك ثبيـ ؿاكاي پيشٞبي ٔغىٓوٙٙـ ٜيب ٌيل ٜيب ًبيل
ًٚبيُ ِٔبث ٝثلاي حبثت ٍ٘بٞـاُتٗ لغؼ ٝوبك ثبُـ.
ٔبؿ29ٜـ ثلاي ٟٔبك ٔتٞٝبي ًبق ٔؾلٚعي ٓلفبً ثبيـ ام والٞه اًتفبؿٌ ٜلؿؿ ٔ٘ ٚت آٖ فمظ ثل كٚي ٔغٛك آّي
ٔزبم اًت.
ٔبؿ30 ٜـ رٟت ًٛكاػٕ٘ٛؿٖ ٚكلٞٝبي ٘بمن ثبيـ آٖٞب كا ثيٗ ؿ ٚلغؼ ٝفّني للاك ؿاؿٍٕٞ ٚ ٜي كا ثب ًٛ ٓٞكاػ
ٕ٘ٛؿ.
ٔبؿ31ٜـ ؿك ا٘تٟبي ػّٕيبت ًٛكاػ وبكي ثبيـ ثٙٔ ٝظٛك رٌّٛيلي ام لالة ولؿٖ ٔت٘ ،ٝيلٚي ٚاكؿ ٜكا وب َٞؿاؿ.
ٔبؿ32ٜـ ؿك ٔبُيٗٞبي تٛتلاُي لبئٓٔ ،ين ؿٚاك افمي و ٝوبك كٚي آٖ ٘ٔت ُـ ٜثبيـ ثًٚ ٝيّ ٝعفبػٞبيي و ٝتب
كأى لغؼ ٝوبك اؿأ ٝؿاُت ٚ ٝكٚي ثـ٘ ٝحبثت ؿًتٍبٔ٘ ٜتُـٔ ٜغفٛػ ٌلؿؿ.
ٔبؿ33ٜـ اثناك لغؼٌ ٝيل ؿًتٍبٟٞبي تلاٍ ثبيـ ٔزٟن ث ٝعفبػ ٔيىلًٛٚئيشؿاك ثبُـ ثٌٝ٘ٛ ٝاي وٍٙٞ ٝبْ ثبمثٛؿٖ
عفبػ علوت  ٚصلؽَ اثناك لغؼٌٝيل أىبٖپقيل ٘جبُـ.
ٔبؿ34ٜـ اثناك لغؼٌ ٝيل صٙـپبكص ٚ ٝيب آصبك ٔلثٛع ٝثبيـ ؿاكاي ٔىب٘ينٔي ثبُـ و ٝام ثزبي ٔب٘ـٖ آصبك ثل كٚي
اثناك لغؼٌٝيل ٕٔب٘ؼت ث ٝػُٕ آيـ.
ٔبؿ35ٜـ ؿك ٔبُيٗٞبي تلاٍ كِٛٚك ٔ ٚبُيٗٞبي ؿيٍلي و ٝثلاي تلاٍ ٔيّٞٝبي ثّٙـ ثىبك ٔيكٚؿ  ٚلٌٕتي ام
لغؼ ٝوبك ام ا٘تٟبي ؿًتٍب ٜؽبكد ٔيٌلؿؿ ،لٌٕت ٔنثٛك ثبيـ ثًٚ ٝيِِّٝٛ ٝاي و ٝتًٛظ پبيٞٝبي ٔغىٓ ث ٝمٔيٗ
ٔتُٔ ُـ ٜاًت عفبػٌقاكي ٌلؿؿ.
ٔبؿ36ٜـ ثٙٔ ٝظٛك تلاُىبكي لغؼبت عٛيُ ثل كٚي ؿًتٍب ٜتلاٍ ثبيـ ام ِيٙت (وٕلثٙـ) ٔٙبًت اًتفبؿُٛ ٜؿ تب ام
ؽَٕ لغؼٝوبك عيٗ تلاُىبكي رٌّٛيلي ُٛؿ.
ٔبؿ37ٜـ ؿك ٔبُيٗٞبي تلاٍ ؽٛؿوبك ٘ ٚيٕ ٝؽٛؿوبك المْ اًت عفبظت ُفبف ثٛٓ ٝكت وِٛئي ٘ٔت ُٛؿ و ٝثٝ
ٔغض ثبمُـٖ آٖ وّي ٝػّٕيبت ؿًتٍبٔ ٜتٛلف ٌلؿؿ.
ٔبؿ38ٜـ ٔبُيٗٞبي تلاٍ ؽٛؿوبك ٔ ٚبُيٗٞبي ِٔبث ٝآٖ ثبيـ ؿاكاي ٓفغبت عفبظتي ثبُـ و ٝوبكٌلاٖ كا ؿك
ٔمبثُ پبُيـٖ ٔبيغٞبي ؽٙهوٙٙـ ٚ ٜعبٚي فكات فّن ٔغفٛػ ٍٟ٘ـاكؿ.
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ٔبؿ39ٜـ ٌيل ٜفٍِٙي ٔٛكؿ اًتفبؿ ٜؿك ؿًتٍب ٜتلاٍ ثبيـ ٔتٙبًت ثب لغل لغؼ ٝوبك ا٘تؾبة ٛٔ ٚكؿ اًتفبؿ ٜللاك
ٌيلؿ.
ٔبؿ40ٜـ ثٙٔ ٝظٛك رٌّٛيلي ام ُُ ُـٖ  ٚپلتبة لغؼ ٝوبك ثب ًغظ ٔمغغ ٔلثغِٞ ،تٌٌٔ ،ٍٛتغيّي  ٚوّيٝ
لغؼبت ِٔبث ٝاًتفبؿ ٜام لغؼبت ٌيل٘ـ ٜصٟبك ٘ظبْ اِنأي اًت.
ٔبؿ41ٜـ ثلاي ثٌتٗ لغؼبت ٔـٚكٔ ،ٌٍٛ َُ ،خّخي  ٚلغؼبت ِٔبث ،ٝا٘تؾبة ً٘ ٝظبْ ثب تٛر ٝثً ٝغظ ٔمغغ
لغؼبت اِنأي اًت.
ٔبؿ42ٜـ ؿك لغؼبت ثنكي ٘ ٚبٔٙظٓ ،ثٙٔ ٝظٛك رٌّٛيلي ام ُُ ُـٖ ،پلتبة لغؼبت ً ٚبيل ؽغلات اعتٕبِي ،ثبيـ
ام ٓفغ٘ ٝظبْ اًتفبؿٕٛ٘ ٜؿ.
ٔبؿ43ٜـ پي ام ثٌتٗ لغؼ ٝوبك ثيٗ ٔلغه  ٚاثناك لغؼٌٝيل ثبيـ ٞل ؿٚي آٟ٘ب ث ٝعٛك وبُٔ ؿك ربي ؽٛؿ ٔغىٓ
ٌلؿؿ.
ٔبؿ44ٜـ ِمٕٞٝبي ٍٟ٘ـاك٘ـٔ ٜلغه ،اٞلْ  ٚپيشٞبي حبثتوٙٙـ ٜآٖ ثبيـ ثغٛك ٔلتت ثبمؿيـُـ ٚ ٜؿك ٓٛكت ٘يبم
تؼٕيل  ٚتؼٛيض ٌلؿؿ.
ٔبؿ45ٜـ ثٙٔ ٝظٛك رـإ٘ٛؿٖ ثلاؿ ٜام لغؼٝوبك ؿك عبَ تلاٍ ثبيـ ام صٍٙه ٔؾٔ ٚ ّٛثب كػبيت ٘ىبت ايٕٙي
اًتفبؿٕٛ٘ ٜؿ.
ٔبؿ46ٜـ فّىٞٝبي ؿًتي ؿك ٔىب٘يٌٓ ثبك ؿاؿٖ افمي يب لبئٓ فلمٞب ثبيـ ؿاكاي ُلايظ ميل ثبُـ :اِف ـ ثًٚ ٝيّٝ
والد يب ضبٔٗ ُيغب٘هؿاك كٚي ثبمٚي فلٔبٖ ث ٝلٌٕي ًٛاك ُـ ٜثبُـ و ٝؿك ٔٛلغ پيِلٚي ؽٛؿوبك ٔبُيٗ
ؽالّ ُٛؿ ٘ ٚضلؽـ .ة ـ ٔزٟن ث ٝؿًتٝاي ثبُـ و ٝلبثُ ؽالّ ولؿٖ ثٛؿ ٚ ٜؿاكاي فٙلٞبي فِبكي ثبُـ تب ؿك
ٔٛلغ اعتيبد وبكٌل ثتٛا٘ـ ؿًت ٝكا ؿك ٔغُ ؽٛؿ كٚي فّى ٝللاك ؿٞـ.
ٔبؿ47ٜـ وّي ٝؿٞب٘ٞٝبي ثبم ؿًتٍبٜٞبي ٓفغ ٝتلاٍ ؿكٚامٜاي ثبيـ تًٛظ عفبػٞبيي ٔتٙبًت ثب ٘ٛع وبك ُ ٚلايظ
وبكٌب ٜعفبػٌقاكي ٌلؿؿ.
ٔبؿ48ٜـ ايزبؿ فضبي وبفي ؿك اعلاف ٔبُيٗٞبي ٓفغ ٝتلاٍ اِنأي ثٛؿ ٚ ٜلٌٕت ا٘تٟبي آٖ ثبيـ عفبػٌقاكي
ٌلؿؿ.
ٔبؿ49ٜـ ؿك ٔبُيٗٞبي اثناك ثلاي رٕغآٚكي  ٚا٘تمبَ ٌبمٞب  ٚثؾبكات عبُٓ ام فلايٙـ وبك ،اًتفبؿ ٜام ًيٌتٓ
تٟٛيٛٔ ٝضؼي اِنأي اًت.
ٔبؿ 50ٜـ اثناك ثلُي ٔبُيٗٞبي ٔت ٝثبيـ ث ٝعفبػ تٌّىٛپي لبثُ تٙظيٓ ٔزٟن ثبُـ.
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ٔبؿ 51ٜـ ٍٙٞبْ تؼٛيض اثناك ٍٟ٘ـاك٘ـ ٜلغؼ ٝوبك  ٚاثناك وبك ام لجيُ ً٘ ٝظبْ ،صٟبك ٘ظبْ ؿًتٍب ٜتلاٍ ،وٌّٝي
ٔبُيٗٞبي وّ ٝم٘ي ،ثبيـ ام تىيٌٝبٔ ٜؾٔ ّٛآٖ اًتفبؿُٛ ٜؿ.
ٔبؿ 52ٜـ ٘ٔت عفبػ ثل كٚي ٌيل ٜافناك ثلُي ٔبُيٟٙبي ٓفغ ٝتلاٍ ثٙٔ ٝظٛك رٌّٛيلي ام ثلؽٛكؿ ؿًت ثب اثناك
ٚ ٚكٚؿ ثٙٔ ٝغم ٝؽغل ٕٞ ٚضٙيٗ پلتبة فكات ثلاؿ ٜاِنأي اًت.
ٔبؿ 53ٜـ ثٌتٗ تيغ ٝفلم كٚي ٔبُيٗ فلم ثبيـ تًٛظ وبكٌل ٔبٞل  ٚثب كػبيت آ َٛايٕٙي ٔ ٚغبثك ؿًتٛكاِؼُٕ
ًبم٘ـ ٜا٘زبْ ٌيلؿ.
ٔبؿ 54ٜـ ثلاي تٙظيٓ اكتفبع تيغٞٝب ؿك لٌّٓيل ٔبُيٗٞبي تلاٍ ٔؼِٕٛي ثبيـ ام اليٞٝبي ٔؾٔ ّٛاًتفبؿٕٛ٘ ٜؿٜ
 ٚك٘ـ ٜثبيـ عـالُ ثب ؿ ٚپيش ؿك لٌّٓيل ٔغىٓ ُٛؿ.
ٔبؿ 55ٜـ ٍٙٞبْ ثلٍ ٔيّٞٝبي ثّٙـ ؿك ٔبُيٗٞبي اك ،ًِٙ ٜثبيـ ؿك ا٘تٟبي آماؿ ٔيّ ٝتىيٌٝبٞي ٔغٕئٗ للاك ؿاؿ
تب ام افتبؿٖ  ٚآًيت كًب٘ـٖ رٌّٛيلي ُٛؿ.
ٔبؿ 56ٜـ ٔبُيٗٞبي تلاٍ افمي ثبيـ ٔزٟن ث ٝتلٔنٞبي ؽٛؿوبك ثبُـ تب وبكٌل ؿًت ؽٛؿ كا ثلاي ٔتٛلفولؿٖ ًٝ
٘ظبْ يب ٓفغ ٝوبكٌيل كٚي آٖ للاك ٘ـٞـ.
ٔبؿ 57ٜـ ثٙٔ ٝظٛك ا٘زبْ وّي ٝأٛك تٙظيٓ ،ربثزبيي ،ا٘ـامٌٜيلي  ٚثبم  ٚثٌت ٝولؿٖ لغؼ ٝوبك  ٚأٛك ِٔبث،ٝ
ؽبٍٕٔٛ٘ٛؿٖ ؿًتٍبٜٞبي اكٜٔبُيٙي  ٚتٛلف وبُٔ تيغ ٝاِنأي اًت.
ٔبؿ 58ٜـ وبكٌلا٘ي و ٝثب ؿًتٍبٜٞبي اك ٜپلٚفيُثل (آة ٓبث٘ٛي  ٚآتِي) وبك ٔيوٙٙـ ثبيـ عتٕبً ام ِجبى وبك ثب
آًتيٗٞبي وٛتب ٜاًتفبؿٕ٘ ٜبيٙـ.
ٔبؿ 59ٜـ ٔبُيٗٞبي اك ٜپلٚفيُثل ثبيـ ث ٝعفبظي تزٟين ٌلؿؿ و ٝتٕبْ لٌٕتٞبي اك ٜكا پُٛب٘ـ ٚ ٜفمظ ؿك مٔبٖ
ثلاؿٜثلؿاكي  ٚثلٍ ٔغُ تٕبى ثب لغؼ ٝوبك آماؿ ثبُـ.
ٔبؿ 60ٜـ ٔبُيٗٞبي اك ٜپلٚفيُثل ثبيـ ثٙٔ ٝظٛك تخجيت وبُٔ لغؼ ٝوبك ثٌ ٝيل ٜيب اثناك ٍٟ٘ـاك٘ـٙٔ ٜبًت تزٟين
ُٛؿ.
ٔبؿ 61ٜـ لٌٕتٞبي ام تيغٔ ٝبُيٗ اكٛ٘ ٜاكي و ٝؿك تٕبى ثب لغؼ ٝوبك ٕ٘يثبُـ ثبيـ عفبػٌقاكي ُٛؿ.
ٔبؿ 62ٜـ وّيـ كاٜا٘ـام ؿك اكٜٞبي پلٚفيُثل آة ٓبث٘ٛي ثبيـ ام ٘ٛع فِبكي ثبُـ ثٍٝ٘ٛاي و ٝثٔ ٝغض لغغ ُـٖ
فِبك ام كٚي وّيـ رليبٖ اِىتليىي ؿًتٍب ٜلغغ ٌلؿؿ.
ٔبؿ 63ٜـ ٔبُيٗٞبي اك ٜپلٚفيُثل آتِي ثبيـ ؿاكاي ٔىب٘ينٔي ثبُـ و ٝثٔ ٝغض لغغ فِبك ام كٚي پـاَ ،تيغٝ
ثلٍ ؿًتٍب ٜث ٝعبِت اِٚي ٝؽٛؿ ثبمٌلؿؿ.
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ٔبؿ 64ٜـ وٕبٖ ٔبُيٗ اك ًِٙ ٜثبيـ ؿك پبئيٗتليٗ  ٚثبالتليٗ ٚضؼيت ؽٛؿ ٔزٟن ث ٝلغغوٗ ؽٛؿوبك ثبُـ.
ٔبؿ 65ٜـ ٔبُيٗٞبي اكٛ٘ ٜاكي ثبيـ ٔزٟن ثٔ ٝىب٘ينٔي ثبُـ تب ثٔ ٝغض ُىٌتٗ تيغ ٝاك ٜعلوت ؿًتٍب ٜكا
ٔتٛلف ٕ٘بيـ.
فُٔ صٟبكْ ً :بيل ٔملكات
ٔبؿ 66ٜـ ٔغُ اًتملاك  ٚتلؿؿ وبكٌلاٖ ؿك وبكٌبٜٞبي ٔبُيٗٞبي افناك ثبيـ ٕٛٞاك ،تٕين  ٚػبكي ام ٞلٌٛٔ ٝ٘ٛاؿ
ِغن٘ـ ٜثبُـ.
ٔبؿ 67ٜـ وبكفلٔب ٔىّف اًت ٌ٘جت ث ٝتٟي ٚ ٝتغٛيُ ًٚبيُ عفبظت فلؿي ٔٙبًت ٔ ٚتٙبًت ثب ٘ٛع وبك ُ ٚلايظ
ٔغيغي وبكٌب ٜالـاْ ٕ٘بيـ.
ٔبؿ 68ٜـ وبكفلٔب ٔىّف ث ٝتأٔيٗ ُلايظ ٔغيغي ٔٙبًت ام ٘ظل ثٟـاُت ،تٟٛي٘ ،ٝظبفت ،ؿٔبٛ٘ ،ك ٓ ٚـا ٔيثبُـ.
ٔبؿ 69ٜـ وبكفلٔب ٔىّف اًت لجُ ام ث ٝوبكٌٕبكي وبكٌلاٖ ام ًالٔت رٌٕب٘ي  ٚكٚا٘ي ٟٔ ٚبكتٞبي المْ ٔتٙبًت
ثب ٘ٛع وبك ثب ٔبُيٗٞبي اثناك اعٕيٙبٖ عبُٓ ٕ٘بيـ.
ٔبؿ70ٜـ تلن ٔبُيٗٞبي اثناك ؿك عبَ وبك ٕٔٛٙع ٔيثبُـ.
ٔبؿ71ٜـ اًتؼٕبَ ؿؽب٘يبت ،ؽٛكؿٖ ،آُبٔيـُٖٛ ،ؽي ولؿٖ ً ٚبيل أٛك غيلٔلتجظ ثب وبك و ٝثبػج عٛاىپلتي
وبكٌل ُٛؿ ٕٔٛٙع اًت.
ٔبؿ72ٜـ ثـ٘ ٝفّني ٔبُيٗٞبي اثناك ثبيـ ثً ٝيٌتٓ اتٔبَ مٔيٗ ٔؤحل تزٟين ٌلؿ٘ـ.
ٔبؿ73ٜـ وّئ ٝبُيٗٞبي اثناك ثبيـ ٔزٟن ث ٝكُٙٚبئي ٔٛضؼي ثبُٙـ.
ٔبؿ74ٜـ ٔبُيٗٞبياثناك ثبيـ ؿاكاي ِٛط ُٙبًبئي عبٚي ِٔؾٔبت فٙي  ٚايٕٙي ثبُـ.
ٔبؿ75ٜـ وبكٌبٟٞبي ٔبُيٗاثناك ٕٞ ٚضٙيٗ ٔبُيٗٞبي ٔقوٛك ثبيـ ٔغبثك ثب آئيٗ٘بٔ ٝػالئٓ ِ٘ ٚب٘ٞٝبي ايٕٙي
ٔٔٛة  1386/11/15ث ٝػالئٓ  ٚثلصٌتٞبي ايٕٙي تزٟين ٌلؿ٘ـ.
ٔبؿ76ٜـ ٍٙٞبْ وبك ثب ٔبُيٟٙبي افناك اًتفبؿ ٜام ُبٌَلؿٖ ،ؿًتىَ ،عّمً ،ٝبػت ٔضيِ ،جبًٟبي ٌِبؿ ٚ ُُ ٚ
أخبِٕٛٙٔ ٟٓع ثٛؿٞٛٔ ٚ ٜبي ثّٙـ ثبيـ ثب ًلثٙـ پُٛيـُٛ ٜؿ.
ٔبؿ77ٜـ پي ام لغغ ثلق  ٚثلاي پيٍِيلي ام ثلللاكي ٘بؽٛاًت ٝرليبٖ اِىتليىي ؿًتٍب ٜثبيـ وّئ ٝبُيٗٞبي
افناك ثٔ ٝىب٘ينٔي ٔزٟن ثبُٙـ و ٝام ثىبكافتبؿٖ ٔزـؿ آٖ رٌّٛيلي ثؼُٕ آيـ.
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ٔبؿ78ٜـ وّيـٞبي كاٜا٘ـام  ٚيب تٛلف ٔبُيٗٞبي اثناك ثبيـ ثٍٝ٘ٛاي علاعي ُ٘ٛـ و ٝؿك احل ثلؽٛكؿ اتفبلي ؿًت ٚ
يب ًمٛط اُيبء ًجت كاٜا٘ـامي آٖ ِ٘ٛؿ.
ٔبؿ79ٜـ ثب ػٙبيت ثٔ ٝبؿ 88 ٜلب٘ ٖٛوبك رٕٟٛكي اًالٔي ايلاٖ ،وّيٚ ٝاكؿوٙٙـٌبٖ ،تِٛيـوٙٙـٌبٖ ،فلُٙٚـٌبٖ،
ػلضٝوٙٙـٌبٖ  ٚثٟلٜثلؿاكيوٙٙـٌبٖ ام ا٘ٛاع ٔبُيٗٞبي افناك ٔىّف ث ٝكػبيت اًتب٘ـاكؿ تِٛيـ ٛٔ ٚاكؿ عفبظتي ٚ
ايٕٙي ٔيثبُٙـ.
ٔبؿ 80ٜـ ثبًتٙبؿ ٔبؿ 95 ٜلب٘ ٖٛوبك رٕٟٛكي اًالٔي ايلاٖ ٌٔئِٛيت كػبيت ٔملكات ايٗ آئيٗ٘بٔ ٝث ٝػٟـٜ
وبكفلٔبي وبكٌب ٜثٛؿ ٚ ٜؿك ٓٛكت ٚلٛع ٞلٌ ٝ٘ٛعبؿح ٝث ٝؿِيُ ػـْ تٛر ٝوبكفلٔب ث ٝاِنأبت لب٘٘ٛئ ،ىّف ثٝ
رجلاٖ ؽٌبكات ٚاكؿٔ ٜيثبُـ.
ايٗ آئيٗ٘بٔ ٝؤِ ٝتُٕ ثل  4فُٔ ٔ 80 ٚبؿٔ ٜيثبُـ ،ث ٝاًتٙبؿ ٔٛاؿ  91 ٚ 85لب٘ ٖٛوبك ؿك رٌّٛٔ ٝكػ
ُٛ 1387/11/30كايؼبِي عفبظت فٙي ٔٛكؿ تـٚيٗ  ٚؿك تبكيؼ  1388/5/1ث ٝتٔٛيت ٚميل وبك  ٚأٛكارتٕبػي
كًيـ ٜاًت.
آئيٗ٘بٔٔ ٝـقوٛك ربيٍنيٗ آئـيٗ٘بٔٔ ٚ ٝملكات عفبظتي ٔبُيٗٞبي اثناك ٔٔٛة ُٛ 1347/8/20كاي ػبِي
عفبظت فٙي ٔيثبُـ.
ٔٙجغ http://alaeynezhad.persianblog.ir :
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