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 افضایؾ ػغح اؿغال.   -1

 افضایؾ تشاون. -2

تغییش واستشی، اص پاسویٌگ تِ تداسی یا هؼىًَی ٍ ّوچٌییي دس تشییی هیَاسد  یزر صییشصهیي ٍ ا یذا  عثمیِ         -3

 هؼىًَی تِ خای آى.

 َلی.فذم پایذاس ػاصی دیَاسُ ّای گَد ٍ فذم اخشای ػاصُ ًگْثاى تِ سٍؽ اك -4

 فذم ٍخَد ًمـِ ّا ٍ هذاسن فٌی دس هحل واسگاُ. -5

 .فذم سفایت هَاسد ایوٌی فشدی ٍ  فاؽت اص هقاتش فوَهی ٍ ػایتواى ّای هداٍس -6

  فذم اتلال ػاصُ ای ساُ پلِ تِ فًَذاػیَى.  -1

 اخشای تیشّای تشاص ًین عثمِ ساُ پلِ وِ ا توال سیذاد ػتَى وَتاُ ٍخَد داسد.  -2

 تثذیل تیش تِ تیشچِ دس هحل اتلال دال ساُ پلِ تِ ػمف.  -3

 تثذیل تیش یا دال تتٌی تِ تیشچِ دس ػمف عشُ ّا.  -4

 هخلَكا دس هحل ًَسگیشّا ٍ دس تشیی هَاسد دس هحل پاگشد ساُ پلِ. اتلال غیش اكَلی تیشچِ تِ تیشچِ  -5

 ٍ فذم تَخِ تِ اخشای كحیح خضییات اخشای آسهاتَستٌذی والر ّای فشضی ػمف. ویفیت پاییي تتي سیضی -6

 اػتفادُ اص یًََلیت ػمفی غیش اػتاًذاسد.  -7

 ین یاهَت ّا.عَل ٍ صاٍیِ (  فذم اخشای كحیح )  -8

 یاهَت گزاسی ٍیظُ ػتَى دس هحل چـوِ اتلال.  زاسی ّای ٍیظُ تیش ٍ ػتَى هخلَكافذم اخشای یاهَت گ  -9

 فذم اخشای كحیح هحل ٍ عَل اٍسلپ ّای آسهاتَسّای عَلی تیشّا ٍ ػتَى ّا. -11

تیشاص پیاییٌتش دس   دس هحل تغیش اتقاد ػتَى ّا وِ تقذاد آسهاتَسّا ًیض تغییش هی وٌذ، آسهاتَسّای ػیتَى ّیای    -11

هحل چـوِ اتلال لغـ هی ؿًَذ دس  الیىِ تایذ ّواًٌذ دیگش آسهاتَسّای عَلی ػتَى ّا تا استفاؿ تقییي ؿیذُ  

 ًمـِ ّا اهتذاد یاتٌذ.تشای اٍسلپ ٍ ٍكلِ تا آسهاتَسّای ػتَى ّای تشاص تاالتش دس 

 فذم اخشای ین اًتْایی آسهاتَسّای عَلی.  -12

 تیشّا یاسج اص ؿثىِ آسهاتَستٌذی ػتَى ّا. وٌاسی لشاسگیشی آسهاتَسّای عَلی  -13
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ًاپیَػتگی آسهاتَسّای عَلی تیشّا دس هحل ٍكلِ ّا، عَل ٍكلِ وَتاُ اػت یا دس تشیی هیَاسد اكیَال ٍكیلِ     -14

اًدام ًـذُ اػت ٍ یا ایٌىِ آسهاتَسّای عَلی تیشّای دٍ عشر ػتَى دس هحل چـوِ اتلال تا اخشای ین اًتْایی 

 ذیگش ٍكلِ ًـذُ اًذ. لغـ ؿذُ ٍ تِ یى

 فذم سفایت واهل دسص اًمغاؿ.  -15

 پیچیذگی ٍ ًاؿالَلی ػتَى ّا هخلَكاً دس ػتَى ّایی وِ هتلل تِ دیَاس تشؿی ّؼتٌذ.  -16

سفتگی لالیة دس  ییي تیتي سییضی هیی       فذم هْاستٌذی هٌاػة لالة تٌذی دیَاسّای تشؿی وِ اوثشاً دچاس دس -17

 ؿًَذ.

 س  یي تتي سیضی ٍ ًفَر تتي تِ هحل دسص اًمغاؿ.سفتگی لالة ّای وٌاسی تیشّا د دس  -18

 تثذیل تالىي تِ فضای هؼىًَی دس عشُ ّا ٍ اخشای دیَاس چیٌی ٍ ًواػاصی ػٌگیي سٍی عشُ ّای هزوَس.  -19

اػیتاًذاسد   6هغیاتك تیا پیَػیت    ای فذم اخشای كحیح خضییات اخشایی ٍ اتلاالت هْاستٌذی اخضای غیش ػاصُ  -21

2811. 

فلت ضقف ٍ ػؼتی دس لالة تٌذی ٍ هْاس ًاهٌاػة آى ِ ت وِ تقضا . تِ كَست چٌذ الیِاخشای تتي سیضی پی ،  -21

.  تتي پی تایذ یىٌَایت سیختِ ؿَد تغَسیىِ تتَاى الیِ صیشیي سا تا الیِ سٍیی تیا  اًدام هی ؿَد تَػظ آسهاتَستٌذ

 ٍیثشاتَس ٍیثشُ صد.

 لشاسگیشی تیشچِ ّا تا تتي پاؿٌِ دس دایل تیش ّای اكلی -22

سفایت فاكلِ هٌاػة ؿثىِ آسهاتَستٌذی تاال ٍ پاییي دس دال ساُ پلِ ّا ٍ دس تشییی هیَاسد اخیشای ؿیثىِ     فذم  -23

 آسهاتَستٌذی دال هزوَس تِ كَست ته ؿثىِ ای.

 

دس ًَاسّیای   ؿیَد ، هخلَكیا   ط تِ ًلة كفحِ ػتَى ّا ٍ تَلت ّا تِ دسػتی سفایت ًویی خضییات اخشایی هشتَ -1

 تَلت ّا یاسج اص ؿثىِ آسهاتَستٌذی فًَذاػیَى لشاس داسًذ.وِ وٌاسی فًَذاػیَى 

وٌٌذُ ّای چـوِ اتلال تیِ كیفحِ ػیتَى ّیا ٍ  اكیل       فذم سفایت خضییات اخشایی اتلال ػتَى ّا ٍ ػخت -2

 ًـذى گیشداسی واهل اتلال دس هحل هزوَس.

فذم اتلال ػاصُ ای ساُ پلیِ تیِ فًَذاػییَى ) فیذم اخیشای كیفحِ ػیتَى ّیای اتلیال ؿوـییشی ساُ پلیِ تیِ              -3

 فًَذاػیَى(.

 اتلاالت یَسخیٌی ٍ ًاهٌاػة تیشّای ساُ پلِ تِ ػتَى ّا. -4
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شّا ٍ افضا هْاستٌذی خاًثی تِ خاى ػتَى ّا تذٍى اًدام تمَییت الصم خیاى ػیتَى ّیای     اتلال ّای هؼتمین تی -5

 هزوَس.

 اتقاد ًاهٌاػة ٍسق ّای اتلاالت كلة.ّوچٌیي دس خَؽ ّای ًفَری ٍ  فذم اخشای كحیح اتلاالت هخلَكا -6

 اتقاد ون ٍسق ّای اتلال افضای هْاستٌذی خاًثی تِ ػاصُ اكلی. -7

 افضای هْاستٌذی خاًثی تِ ٍسق ّای اتلال.فذم سفایت خضییات اتلال  -8

 فذم اخشای ٍسق ّای اتلال یىؼشُ ػتَى ّا دس هحل چـوِ اتلال دس ػتَ ى ّای دٍتل ٍ هشوة. -9

 اتلال تیش تِ ػتَى تا یشٍج اص هحَسیت ًؼثت تِ آوغ ػتَى. -11

 تیش. فذم اخشای ٍسق ّای ػخت وٌٌذُ خاى تیشّای پیًَذ دس هحل اتلال افضای هْاستٌذی خاًثی تِ -11

 ٍكلِ ًاهٌاػة ٍ غیش اكَلی پشٍفیل ّای تیشّا ٍ ػتَى ّا. -12

 اػتفادُ اص پشٍفیل ّای هؼتقول ٍ صًگ صدُ. -13

 فذم اخشای سًگ آهیضی پشٍفیل ّا. -14

 فذم تاصدیذ ٍ وٌتشل چـوی خَؽ ّا. -15

 ولىیشد  دسصگیشی ًادسػت دس هحذٍدُ وٌاسی خاى تیشّا تا یًََلیت وِ هاًـ ًفَر تتي تِ ًا یِ هزوَس ؿذُ ٍ ف    -16

 ؿَد. تىیِ گاُ خاًثی تتي تشای تیش فلضی  اكل ًوی

 اتلاالت ًاهٌاػة دس هحل ٍكلِ افضای ػاصُ ای. -17

 پیچیذگی ٍ ًاؿالَلی ػتَى ّا. -18

 فذم سفایت خضییات اخشایی دس ػایت ٍ اتلاالت پشٍفیل ّای هشوة ٍ دٍتل تخلَف ػتَى ّای دٍتل. -19

 اسد هحذٍد.فذم اخشای ػیؼتن ّای هْاستٌذی خاًثی دس تشیی هَ -21

 اػتفادُ اص یًََلیت ػمفی غیش اػتاًذاسد. -21

 فذم سفایت واهل دسص اًمغاؿ. -22

 تثذیل تالىي تِ فضای هؼىًَی دس عشُ ّا ٍ اخشای دیَاس چیٌی ٍ ًواػاصی ػٌگیي سٍی عشُ ّای هزوَس. -23

 2811د اػتاًذاس 6فذم اخشای كحیح خضییات اخشایی ٍ اتلاالت هْاستٌذی اخضای غیش ػاصُ هغاتك تا پیَػت  -24

 

 واّؾ هؼا ت ٍ اتقاد ًاهٌاػة ًَسگیش .-1

 ؿیة صیاد ساُ پلِ.  -2

 افضایؾ استفاؿ ٍ هؼا ت فضاّا .) فوذتاً فضاّای تداسی(  -3
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 وؼش پاسویٌگ.  -4

 فذم سفایت  ذالل استفاؿ خاى پٌاُ ّا.  -5

 فایمىاسی ًاهٌاػة تام.  -6

 فذم سفایت ضخاهت دیَاس چیٌی ّا. -7

 اخشای خضئیات هشتَط تِ ٍال پؼت ّا دس هحل اتلال تِ ػاصُ ٍ دیَاسّا ) ساتیتغ , پـن ػٌگ ٍ ...(.فذم  -8

 فشم ون پاگشدّا ٍ ؿوـیشی ّای ساُ پلِ.  -9

 ا ذا  ػایتواى ّا دس ػغح اؿغال تیؾ اص  ذ هداص صهیي.  -11

 اخشای دیَاس  یاط تَػظ آخش ػفال. -11

 ا ذا  اتاق یَاب تا ًَگیشی ٍ تَْیِ ًاهٌاػة.  -12

 فذم اخشا یا اخشای غلظ ًقل دسگاُ ّا. -13

 اخشای ًاهٌاػة تتي ػثه ؿیة تٌذی وف ٍا ذّا ٍ تام. -14

 فذم ساتیتغ تٌذی ػتَى ّا لثل اص اخشای ًاصن واسی.  -15

 فذم هْاس دیَاسّای ّوىف تِ ػاصُ.    -16

  زر آخش ػفال ٍ اخشای تشیی دیَاسّا تَػظ آخش فـاسی )فوذتاً ّوىف ٍ آؿپضیاًِ دس عثمات(. -17

 سفایت هؼائل ایوٌی ٍ  فاؽت فشدی . فذم -18

  زر داوت تاػیؼات.  -19

 ؿاًِ گیش تَدى ساُ پلِ. -21

 تخشیة دیَاسّا خْت فثَس لَلِ ّای تاػیؼات ٍ فذم هماٍم ػاصی ًَا ی هزوَس. -21

 .فذم هْاس هٌاػة ٍ اكَلی اخضای ًوا تِ ػاصُ  -22

 .تِ ػاصُ اكلیٍ .........هٌثـ آب  ، لَلِ تخاسی، هثل وَلش  ی غیش ػاصُ اییهٌاػة اخضٍ هْاس ًااتلال  -23

 ( هیلگشد تؼتش , ًثـی وـی ّا ّا تِ ػاصُ ) پؼت اتلال ًاهٌاػة ٍال -24

 .ؿیة صیاد سهپ ّای ػَاسُ -25

 .اتلال ًاهٌاػة اخضای ػمف وارب تِ ػمف ٍ ػاصُ -26

 اضافِ تشاون دس ػایت عثمات. -27

 .یتافضایؾ یا واّؾ تقذاد ٍا ذ ّای هؼىًَی دس عثمات هغایش تا پشٍاًِ ػا -28

 .واّؾ هتشاط ٍ یا فذم اخشای فضای ػثض ػایتواى -29

 تغییش دس عشح ًوای ػایتواى هغایش تا ًمـِ هلَب. -31

اػتفادُ اص ًواّای ػٌگیي ) ًوای ػٌگ (  ٍ پش هخاعشُ دس ػایتواًْای تلٌذ هشتثِ تیش ییاتیاى ویِ تیِ هیشٍس       -31

 .صهاى یا دس صهاى صلضلِ یغش سیضؽ داسًذ
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 .فذم دسج ًَؿ هلالح دیَاسچیٌی دس ًمـِ ّای هلَب -1

آییي ًاهِ هٌغثك تش پیَػت ؿـن  تقضاً تشػین خضئیات هشتَط تِ اخشای ٍال پؼت ّا دس ًمـِ ّای هقواسی وِ  -2

 ًیؼت. 2811

 .ًمق دس اسائِ خذاٍل ًاصن واسی -3

س ػاصُ خْت اتلال ایوي اخضای ًواػاصی ٍ الحالات تقذی فذم پیؾ تیٌی پلیت ّای اتلال دس هحل ّا ی الصم د -4

 .ػایتواى تِ ػاصُ ٍ ػایتاس ولی تٌا

 ٍ ػایش اخضای تاػیؼات. دلیك هحل فثَس لَلِ ّای تخاسیخضییات تقییي ًـذى   -5

 ٍ.....گاصی ، هٌثـ آب  ،تقییي ًـذى هحل ًلة وَلش آتی  -6

 

 فذم اخشای ّوثٌذی  -1

 دس ًمـِ ّای هقواسی ٍ ػاصُ ای ػایتواى ّا. یفذم ٍخَد داوت تاػیؼات تشل -2

ن ّیا ٍ صاًَّیای   یخقثیِ تمؼی   اػتفادُ تؼیاس صیاد اص لَلِ ّای یشعَهی پلی آهیذ ٍ لَلیِ ّیا ، لیَعی ولییذّا ،      -3

 دس تاػیؼات تشلی ػایتواى ّا.ٍ غیش اػتاًذاسد ًاهشغَب 

 .ی ٍ واتل وـی  لثل اص اًدام ًاصن واسیاًدام فولیات ػین وـ  -4

 فذم تَخِ تِ تشلگیش دس تاػیؼات تشلی ػایتواى ّا.               -5

 فذم اخشای ػیؼتن است دس هذاسّای سٍؿٌایی .            -6

 ی تشق ٍ تلفي ٍ آًتي ولیذ ٍ پشیضّا ًا وافیتقثیِ تقذاد  -7

 ذّای هؼىًَی.          فذم ٍخَد ؿیٌِ ًَل ٍ است دس تاتلَ ّای فشفی  تشق ٍا   -8

ِ تغیییشات فیا ؾ ٍ   گیام اخیشای تاػیؼیات تشلیی ٍ دس ًتیدی     فذم ٍخَد ًمـِ ّای دوَساػیَى هقویاسی دس ٌّ  -9

 ًاهٌاػة تاػیؼات ٍ ػین وـی ّا ٌّگام وٌار واسی ٍ دوَساػیَى .                     

ػیؼتن آًتي هشوضی دس ػایتواى ّای گشٍُ ب تِ تاال ٍ فذم واسایی هٌاػة ػیین ّیای آًیتي دس     فذم اخشای -11

ایي ؿشایظ وِ اغلة ػاوٌیي هدثَس یَاٌّذ ؿذ وِ تشای اػتفادُ ػین ّای آًتي سا تِ ؿیىل ًاهٌاػیة اص ًویای    

 ػایتواى ٍ اص عشیك پٌدشُ ّا فثَس دٌّذ.

ِ  تِ وٌتَس تاتلَّای ٍسٍدی دس ؿثىِ PEN( یٌثی – ) فاؽتی  ػین اتلال ػینهـىل  -12 ِ  ًیَل  ؿییٌ  كیَست  تی

 ییه  تَػیظ  ػیپغ  ٍ ٍكیل  PE ؿیٌِ تِ تایؼتی ٍسٍد تذٍ دس PEN ّادی( ج)(2-1-6-12 تٌذ اػاع تش)  هؼتمین
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ِ  لیشاس  تاتلَ ٍسٍدی دس چَى ؿیٌِ ایي ّوچٌیي ٍ(  گشدد هتلل تاتلَ ًَل ؿیٌی تِ دٌّذُ اتلال لغقِ  تَػیظ  گشفتی

 است ؿیٌِ تیي اتلال هَاسد تیـتش دس. تاؿذ هی دػتشع لاتل غیش هیـَد پلوپ تَصیـ ؿشوت تَػظ وِ هحافؼ دسب

 ػیؼتن فوال ًوَدُ  TN–C-S كَست تِ ػیؼتن اخشای تش تاویذ وِ 13 لَاًیي هثحث یالر تش ٍ ًـذُ تشلشاس ًَل ٍ

 اػت. یغش آفشیي،  لاًَى وِ فالٍُ تش هغایشت تا ؿذُ تثذیل TT  ػیؼتن تِ تثذیل

 دس ػیین  ػیش  اص اػیتفادُ  فذم ّوچٌیي ٍ پشػی ٍ پیچی ّای تشهیٌال خای تِ چؼة ًَاس اص لاًًَی غیش اػتفادُ-13

 .پشیضّا ٍ ولیذ تِ ّا ػین اتلال

 ػیین  سٍی تیش  ضًیی  اػیتاًذاسد  آسم  تیی  هَاسد تقضی دس وِ ّا ػایتواى دس اػتاًذاسد غیش ّای ػیناص  اػتفادُ -14

 تؼییاس  فیایك  خیٌغ   تیی  ٍ ؿذُ اػتفادُ هغ یلَف لحاػ اص چِ ٍ همغـ ػغح لحاػ اص چِ اها گشدد هی هـاّذُ

 .تاؿذ هی آهیض هخاعشُ ٍ تَدُ ًاهٌاػة

ِ  ّیچگًَِ ػایتواى  تشلی تاػیؼات عشا ی صهاى دس وِ ّا ػایتواى دس گاص وـی لَلِ اخشای هـىل -15  ای ًمـی

 دس سا تشلی تاػیؼات عشا ی اػاع ٍ ًذاؿتِ ٍخَد وٌتَسّا ًلة هحل ٍ هؼیشّا ٍ گاص وـی لَلِ اخشای تا ساتغِ دس

 .هی وٌذ اػاػی چالؾ دچاس اخشا صهاى

 تشلگییش  ٍ است ٍ  شییك  افیالى  ّیای  ػیؼیتن  هخلَكیا  ّا ػایتواى دس تشلی تاػیؼات ًگْذاسی تِ تَخِ فذم -16

 .سفت یَاّذ دػت اص ػال چٌذ اص تقذ ّا ػیؼتن ایي واسایی فوال وِ ػایتواى

 سا ػیایتواى  اكیلی  ّوثٌیذی  ػیؼیتن  اخیشای  كیحت  ٍ است چاُ هماٍهت وِ ًْادی یا ٍ آصهایـگاُ ٍخَد فذم -17

ِ  تِ گیش كافمِ ػیؼتن اتلال لاًَى تِ تَخِ تا ووثَد ایي وِ ًوایذ آصهایؾ ٍ تشسػی ِ  دس اكیلی  است ؿییٌ  كیَستیى

 .تَد یَاّذ آهیض هخاعشُ تاؿذ ًـذُ اخشا دسػت ّوثٌذی

ِ  ّیش  فالیذ  ٍ ًذیذُ آهَصؽ ػَاد، ون تشلىاساى تَػظ ػایتواى تشلی تاػیؼات اخشای -18  ییا  اؿیتغال  گیَاّی  گًَی

 ویاس  فویال  ٍ ًثیَدُ  اكیالح  لاتل هَاسد اص تؼیاسی دس وِ  ؿذُ ػایتواى تشلی تاػیؼات غلظ اخشای تافث وِ هْاست

 .وٌذ هی چالؾ دچاس سا ًؾاست

 كیَست  گیش وِ تافیث اتیالر ػیشهایِ  دس    كافمِ تأػیؼات اخشای ٍ عشا ی دس هذٍى ًاهِ آئیي یه ٍخَد فذم -19

 ٍ ایداد یغش ٍ یؼاست دس كَست فذم اخشا یَاّذ ؿذ. ًاتدا اخشای

 تا اخشا هغایشت داسد. ، فذم ٍخَد ًمـِ ّای تاػیؼات دسهحل پشٍطُ وِ دسكَست هَخَد تَدى -1

 ًـاًی. ػایضیٌگ اػتاًذاسد دس سایضسّای آتؾ فذم سفایت -2
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( دس  Drinدسیي )(دس اًتْای سایضس ٍ ؿیش  AIR VENTدس سایضس آتـٌـاًی  تِ یلَف سایضس یـه ؿیش َّاگیش)  -3

 لؼوت تحتاًی سایضس اخشا ًوی ؿَد.

 فذم ّواٌّگی هٌْذػیي چْاسگاًِ تا ّن دسعشا ی داوت ّای تاػیؼاتی. -4

دٍد  خْیت ییشٍج   ،دس پاسویٌگ ّای هؼمف تِ یلَف عثمات هٌفی دسػایتواى ّای هؼىًَی ٍ غیشهؼیىًَی  -5

 پیؾ تیٌی ًـذُ اػت. یداوتاتی تاػیؼ َّا ، دس پالى ّای هقواسی ٍهٌاػة یَدسٍّا ٍ تَْیِ  اگضٍص

 گیشد. ًذست هذ ًؾش هقواساى لشاس هیِ الضاهیؼت وِ ت  تَالت فشًگیخاًوایی هتشی ٍ تاالتش  75دس ٍا ذّای  -6

اص لَلِ ّای ته الیِ وِ تحول فـاس ٍ دهای تاال سا ًذاسًذ ٍ تافث ویاّؾ   َلِ وـی ػشد ٍ گشم ٍ ؿَفاط ،گاّادس ل -7

 ؿَد. ؿًَذ ، اػتفادُ هی فوش هفیذ ػیؼتن هی

دسٍا ذّای هؼىًَی وِ پىیچ دایل آؿپضیاًِ لشاس دادُ هی ؿَد ، اػتاًذاسد لشاسگیشی دسیچِ َّای تیاصُ هیَسد    -8

 ایي فاكلِ سفایت ًوی ؿَد. هی تاؿذ وِ فوَها ذاوثش یه هتشی ًیاص پىیح تِ كَست دیَاسی تِ فاكلِ 

دس لَلِ وـی فاضالب صیش ػمفی دس پاسویٌگ ٍ دس ػشٍیغ ّا تشای هْاس لَلِ ّیا تیِ خیای تؼیت لَستاغیِ ای اص       -9

 ؿَد. هفتَل اػتفادُ  هی

شا اهیا دس اخی  ، ؿیَد  ٍ عثمِ یه دسیچِ تاصدیذ تقثییِ  د ّشتایذ تشای دس سایضسّای فاضالب تِ كَست اػتاًذاسد  -11

 ؿَد. پاییي تشیي لؼوت سایضس اخشا هی دس ، ٍ آًْن فمظ یه دسیچِ

عثمیِ تاؿیذ  یذالل     2دسػیؼتن تَػتش پوپ آب هلشفی ٍ آتـٌـاًی دسػایتواى ّای هؼىًَی وِ  یذالل   -11

 ایي ؽشفیت اخشا ًوی ؿَد. لیتش اػت وِ فوَها 5111ثـ هـتشن ؽشفیت هٌ

آب اخشا   وفـَی خْت تخلیِ ؿًَذ ، فوَها ساُ پلِ اخشا هییش ًـاًی ٍ آب هلشفی وِ دس ص دسػیؼتن ّای آتؾ -12

 ؿَد. ًوی

 ؿَد وِ ؿیش سٍؿٌایی گاصی سٍتشٍی دسیچِ وَلش اخشا هی ؿَد. دیذُ هی گاّا -13


