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1 
940528چي(هطاضزاز ذطيس تؿويٌي ثطم) هَلس هويبس ًَ خساٍل  

 1جـسيل 

 ضرايظ عراحي ي محسيزيت َبي فىي

  "ضرايظ عراحي ضرايظ عراحي " -1

 ثِ ضطح ظيط تؼطيق ضسُ است: "ضرايظ عراحي "

 زضخِ سبًتيگطاز ..................... : زهبي َّاي هحيف      

 هتط ..................... : اضتلبع اظ سكح زضيب                          

 زضغس ..................... : ضقَثت ًسجي           

 (3قجن هطرػبت خسٍل ) "گبز " :  "ويريگبٌ" "سًذت"

 ](3قجن هطرػبت خسٍل ) "سًذت پطتيجبن"   "ويريگبٌ" "سًذت"[

 ٍلتًيلَ  ................ "ضجىٍ" ٍلتبغ

 "ويريگبٌ" هطرػبت ػوَهي

 .....................: "ياحس"ًَع 

 .....................: "ياحس"تؼساز 

 ًيلٍَات             .................... :ISO  1 زضضطايف "ياحس"ظطكيت ّط 

 ًيلٍَات             .      ................... :   ISO زضضطايف "ويريگبٌ"ظطكيت 

 "ضرايظ عراحي" ظطكيت زض

 ًيلٍَات             .................... : 1 "ياحس"ظطكيت ذبلع هبثل تحَيل ّط 

 ًيلٍَات              .................... :    "ويريگبٌ" ظطكيت ذبلع هبثل تحَيل

 )زض ًوكِ تحَيل( "ظرفيت ذبلص تضميه ضسٌ "رهسضت ز ؾطايت

 87/0  :   (lagging)ظ پس كب

 96/0  :(Leading)       پيص كبظ

 ثبضس. هي (Leading)  پيص كبظ  95/0ٍ   (lagging)ظپس كب  85/0ثطاي ؾطيت هسضت، ثبظُ اخجبضي 

                                                 
 ضَز. ّب اًَاع هتلبٍت ثبضٌس، ظطكيت ّط ًَع زض يي سكط زضج هي"ياحس"ًچِ چٌب 1



 

 

2 
940528چي(هطاضزاز ذطيس تؿويٌي ثطم) هَلس هويبس ًَ خساٍل  

 ممبزير عملىرزي -2جـسيل 

 "تضميىي ذبلص يورخ حرارت"ي  يظرفيت ذبلص تضميى -2-1

تبريد "زض "ياحس"ثطاي ّط ، ٍ ظطكيت ػولي ثرص ثبظيبكت حطاضت "يتضميى ذبلص يورخ حرارت" ،تؿويٌيظطكيت ذبلع 

، زض هَضز "سًذت پطتيجبن" ٍ) "گبز" "سًذت" ثبٍ  سبػت ًبضًطزهؼبزل( 200)زض  "ياحس"ّوبى  اظ "تجبري ثرزاري ثُرٌ

ضرايظ "( ٍ زض 3هٌسضج زض خسٍل ) "سًذت "ثط اسبس هطرػبت ( "سًذت پطتيجبن"ب هبثليت استلبزُ ّبي ث"ياحس"

 ضَز. اضائِ هي "يعراح

 لبثليت زسترسي سبالوٍ تضميىيي  "ضروتسُم " اورشي -2-2

 ،"سبل" زض "ويريگبٌ" تَليسي ياًطغًل پيص ثيٌي  -2-2خسٍل

 "لبثليت زسترسي سبالوٍ تضميىي" ٍ "ضروتسُم "اًطغي 

سبل "

 "لرارزازي

 ياًطغ ثيٌي ًل پيص

"ويريگبٌ"يسي تَل
2  

MWh 

 ياًطغ

  "ضروتسُم "
MWh 

هبثليت زستطسي سبالًِ 

 )%( 3تؿويٌي

 - - - اٍل 

 - - - زٍم

 - - - سَم

 - - - چْبضم

 - - - پٌدن

 - - - ضطن

 - - - خوغ ًل

                                                 
َزُ ٍ زاضاي هطرػبت كٌي يٌسبى ثحس اظ ًَع هَتَض................توبم ....... ٍاهطًع تَسؼِ تَليس پطاًٌسُ قطضت  ضوبضُ  ...../.../....  هَضخ ..../..../.....ثط اسبس ًبهِ  1[

 ]ثبضس هي

] 
بٍات هگ 0/00ثب ثطاثط"ويريگبٌ"تَليسپطاًٌسُ قطضت هوساضظطكيت ذبلع هبثل تحَيل هطًعتَسؼ00/00/0000ِهَضخ  0000/00/000ضوبضُ ثطاسبس ًبهِ 2

 ]ثبضس. هي
 تحَيل زازُ ضَز."ويريگبٌ"زض توبم سبل ثِ  "سًذت"ًِ ثب كطؼ آى است  هبثليت زستطسي سبالًِ تؿويٌي  3

 ٍ ظطكيت ػولي ثرص ثبظيبكت حطاضت "يتضميى ذبلص يورخ حرارت" ،تؿويٌيظطكيت ذبلع  -1-2خسٍل

  "گبز"سَذت   [" سًذت  پطتيجبن"] 

ذبلع  يًطخ حطاضت

ي ثرص ٌيتؿو

 تَليس ثطم
Kj/KWh 

 ذبلع تيظطك

 يٌيتؿو

 ٍَاتيلً

ػولي  تيظطك

ثرص ثبظيبكت 

 حطاضت

 حطاضتي( ٍَاتيلً)

ذبلع  يًطخ حطاضت

ي ثرص تَليس ٌيتؿو

 Kj/KWh ثطم

 ذبلع تيظطك

 يٌيتؿو

 ٍَاتيلً)

 الٌتطيٌي(

 

 ] 1.. ياحس مطبثٍ[ -  -  - -  - 

 "ياحس" ييهزٍ -  -  - -  - 

 "ياحس" ييسَه -  -  -  - - 



 

 

3 
940528چي(هطاضزاز ذطيس تؿويٌي ثطم) هَلس هويبس ًَ خساٍل  

ثط اسبس  سي سبالًِ تؿويٌيهبثليت زستط ٍ، "ضروتسُم " اًطغي ، "ويريگبٌ"تَليسي  ًل اًطغي

 ثب اػوبل ؾطيت پيطي هحبسجِ ضسُ است. ٍ  "گبز"ثطزاضي زض ثبض پبيِ ثب  ثْطُ

آتي ثبهي هبًسُ تب پبيبى  يّب "سبل" ثطاي "ضروتسُم "اًطغي هوساض  "سبل" تَاًس زض زي هبُ ّط هي "فريضىسٌ": 1 تجصرٌ

 تـييط ،"ضروت"ٍ ثب اػالم ثِ  "لرارزاز"ضطائف ػوَهي  9-31اثط ثٌس  ّب، ثب احتسبة ضا ثسٍى تـييط زض هدوَع آى "زيرٌ ذريس"

 زّس.

 .خسٍل كَم اغالح ذَاّس گطزيسػٌساللعٍم (، 4ًسجت ثِ خسٍل ) "تبريد ضريع احساث" زضزض غَضت تَاكن ثِ تـييط : 2 تجصرٌ

 َب"ياحس" ضرايت پيري -2-3

 ّب"ياحس "يت پيطي اؾط 3-2جسيل

 "ياحس"
ؾطيت 

 پيطي
 ز معبزلسبعبت وبرور

4000 8000 12000 16000 20000 24000 .... .... 64000 

]هطبثِ احس... ٍ[
1

 
          ظطكيت

          ثبظزُ

 زٍم
          ظطكيت

          ثبظزُ

 سَم
          ظطكيت

          ضاًسهبى

...... 
          ظطكيت

          ثبظزُ

....... 
          ظطكيت

          ظزُثب

 ثبضس. هي "ورخ حرارتي ذبلص تضميىي"( ثِ ثبظزُ، ثِ هٌعلِ ًبّص ثبظزُ الٌتطيٌي يب اكعايص 1اػوبل ؾطيت پيطي )ًَچٌتط اظ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
    

 ]ثَزُ ٍ زاضاي هطرػبت كٌي يٌسبى هي ثبضسثط اسبس ًبهِ ضوبضُ ..../...../..... هَضخ ..../.../..... هطًع تَسؼِ تَليس پطاًٌسُ قطضت توبم .... ٍاحس اظ ًَع هَتَض ..........   1[



 

 

4 
940528چي(هطاضزاز ذطيس تؿويٌي ثطم) هَلس هويبس ًَ خساٍل  

 3جـسيل 

 "سًذت"مطرصبت 

 "گبز" 1-3جسيل 

  ((55ضٍش آظهبيص)ضٍش آظهبيص)  ((44هوساض قطاحي)هوساض قطاحي)  ( ( 33هوساض حساًثط)هوساض حساًثط)  ( ( 22هوساض حساهل)هوساض حساهل)  ((11هَؾَع)هَؾَع)

  زضغس زضغس زضغس تطًيت

 ASTM D1945 - - - هتبى

 ASTM D1945 - - - اتبى

 ASTM D1945 - - - پطٍپبى

 ASTM D1945 - - - ثَتبى

 ASTM D1945 - - - پٌتبى ٍ ّگعاى

 ASTM D 4984 يب ASTM D - - - زي اًسيس ًطثي

 ASTM D1945 - - - ًيتطٍغى

 ASTM D1945 - - - سبيط

 

 "گبز" هَاز هؿط

 (1ترويت)
ممسار 

   (2حسالل)

ممسار 

 ( 3حساوثر)

ممسار 

 (4عراحي)
 (5ريش آزمبيص)

َيسريشن سًلفًرٌ 
mg/SCM* 

- - - 
ASTM D 2725  يب ASTM D 4810  

 UOP يب  ASTM D 4084 يب

METHOD 212 

مروبپتبن     
mg/SCM*   

- - - 
ASTM D 2385  يب ASTM D 4084  

 UOP METHOD 212 يب

ول سًلفًر    
mg/SCM 

- - - ASTM D 3031   يب ASTM D 1079 

 

  "گبز"سبيط هطرػبت

 (5ضٍش آظهبيص) (4هوساض قطاحي) ( 3هوساض حساًثط)   (2هوساض حساهل) (1ضطح )

               ثربض آة          

  mg / SCM 
- - - ASTM D 1142 

اضظش حطاضتي 

 (kJ/SCM)پبييي
- - - 

ASTM D 1826  يب ASTM D 

3588 

 اضتي ثبالاضظش حط

(kJ/SCM) 
- - - 

ASTM D 1826  يب ASTM D 

3588 

زضخِ حطاضتي ًوكِ ضجٌن 

 10- )ّيسضًٍطثي
0
C)  

AT 55BARG 

- - - ASTM 1142 



 

 

5 
940528چي(هطاضزاز ذطيس تؿويٌي ثطم) هَلس هويبس ًَ خساٍل  

 ثط اسبس زستَضالؼول سبظًسُ ضاثكِ هَاز هؿط ثب ظهبى تبثيط "تبريد ضريع احساث"هجل اظ  هَظق است "فريضىسٌ " : 1تجصرٌ

 ٌحٌي يب خسٍل اضائِ ًٌس.ثػَضت ه اض "ياحس"آى ثط 

ضجٌِ اظ ايي هوساض ثِ   "گبز"( ثَزُ ًٍبّص كطبض  barثبض ) (...)....هؼبزل ....ضجٌِ گبظ ضسبًي ثبيس  "گبز"حساهل كطبض  : 2تجصرٌ

 تلوي هي گطزز. "گبز"هٌعلِ ػسم تبهيي 

  

 "سًذت پطتيجبن"مطرصبت  2-3جسيل 

 هوساض ٍاحس هَاز تطٌيل زٌّسُ

 - م ثط هتط هٌؼتًيلَگط چگبلي

 - سبًتي ستَى زضخِ كبضًْبيت( 100گطاًطٍي خٌجطي )زض 

 - زضخِ سبًتيگطاز ًوكِ اضتؼبل

 ًوكِ اثطي ضسى      تبثستبى

 ظهستبى                              

 زضخِ سبًتيگطاز

 زضخِ سبًتيگطاز
- 

 ًوكِ ضيعش            تبثستبى

 تبىظهس                             

 زضخِ سبًتيگطاز

 زضخِ سبًتيگطاز
- 

 - زضغس ٍظًي زضغس پسوبًسُ( 100پسوبًسُ ًطثي )زض 

 - زضغس ٍظًي ذبًستط

 - زضغس ٍظًي آة ٍ ضسَة

 - زضغس ٍظًي گَگطز 

 - پي پي ام سسين + پتبسين

 - پي پي ام ًلسين

 - پي پي ام سطة

 - پي پي ام ٍاًبزين

 -  SM3 ًيلَ غٍل ثط اضظش حطاضتي ثبال

 -  SM3ًيلَ غٍل ثط  اضظش حطاضتي پبييي

 

  ّبي زاضاي هبثليت استلبزُ اظ "ياحس"ثطاي  2-3)ٍ خسٍل  1-3اضهبم تؿويي ضسُ ػولٌطزي ثط اسبس اضهبم ًْبئي خسٍل

 ( تػحيح ذَاّس ضس."سًذت پطتيجبن"

  ّبي زاضاي هبثليت استلبزُ "احسي"ثطاي  "سًذت پطتيجبن"ٍ) 1-3زض خسٍل  "گبز" "سًذت"اضظش گطهبيي پبييي ثطاي

( كوف ثطاي اقالع هي ثبضس ٍ اضهبم غحيح اظ هحبسجِ زض غس )هوبزيط( تطًيجبت تطٌيل 2-3، زض خسٍل "سًذت پطتيجبن"اظ 

 ثسست هي آيس. "سًذت"زٌّسُ 
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940528چي(هطاضزاز ذطيس تؿويٌي ثطم) هَلس هويبس ًَ خساٍل  

 4جسيل 

 مًاعس وليسي تىميل وبرَبي اجرايي  1-4جسيل 

 تبريد عرف مسئًل ضــــــرح

"فريضىسٌ " ضُ ظهيياهؿبي هطاضزاز اخب  - 

" فريضىسٌ " يب ذطيس هَلس)ّب(  EPCاهؿبي هطاضزاز   - 

 - [" فريضىسٌ "]    ]هؿبي هَاكوتٌبهِ تبهيي هبليا[

 - " فريضىسٌ " "تبريد ضريع احساث"

 - " فريضىسٌ " "سبذتگبٌ"ّبي اخطايي زض  آؿبظ كؼبليت

" فريضىسٌ " اتوبم ًبضّبي سبذتوبًي )ًبضّبي اغلي(  - 

" فريضىسٌ" اتوبم ًبضّبي هٌبًيٌي احساث  - 

 - [" فريضىسٌ "]["مبله ضجى1ٍ" ]   "ضجىٍ" ايدبز ضطايف اتػبل ثِ

" فريضىسٌ " "گبز تبسيسبت تبميه"اتوبم احساث    - 

"فريضىسٌ  " "ايليه ياحس"ًطزى  يًرستيي ضٍض  -- 

" فريضىسٌ "  "ايليه ياحس"تبضيد هَاظي ضسى   - 

" فريضىسٌ " "زيميه ياحس"ضسى  تبضيد هَاظي  - 

" فريضىسٌ " "سًميه ياحس"تبضيد هَاظي ضسى   - 

" فريضىسٌ " "…………"تبضيد هَاظي ضسى   - 

" فريضىسٌ " "…………"تبضيد هَاظي ضسى   - 

" فريضىسٌ "  "ايليه ياحس"ّبي ػولٌطزي  آؿبظ آظهبيص  - 

" فريضىسٌ "  "زيميه ياحس"ّبي ػولٌطزي  آؿبظ آظهبيص  - 

" فريضىسٌ "  "سًميه ياحس"ّبي ػولٌطزي  آؿبظ آظهبيص  - 

" فريضىسٌ " "…………"ّبي ػولٌطزي  آؿبظ آظهبيص  - 

" فريضىسٌ " "ايليه ياحس"اظ "ثرزاري تجبري ريسي ضسٌ ثراي ثُرٌ تبريد ثروبمٍ"  - 

" فريضىسٌ " "زيميه ياحس"اظ "ثرزاري تجبري ريسي ضسٌ ثراي ثُرٌ تبريد ثروبمٍ"  - 

" فريضىسٌ " "سًميه ياحس"اظ"ثرزاري تجبري ريسي ضسٌ ثراي ثُرٌ تبريد ثروبمٍ"  - 

" فريضىسٌ " "…………"اظ "ثرزاري تجبري ريسي ضسٌ ثراي ثُرٌ تبريد ثروبمٍ"  - 

"ويريگبٌ " "ثرزاري تجبري ريسي ضسٌ ثراي ثُرٌ تبريد ثروبمٍ"
" فريضىسٌ " 2  - 

                                                 
هَلسي است ًِ پس اظ احساث هَلس)يؼٌي  ،5_ 5ثطاي زضيبكت حوبيتْبي هَؾَع تجػطُ شيل هبزُ  ("زستًرالعمل" 1_6 هبزُ 3)هَؾَع تجػطُ  اٍليي هَلس 1  

ثسيْي است زض غَضتي ًِ زيگط كطٍضٌسگبى ًسجت ثِ  آهبزگي ذَز ضا ًسجت ثِ اتػبل ثِ ضجٌِ اػالم ًوبيس. پس اظ اتوبم ًبضّبي هٌبًيٌي احساث(

 اغالح ذَاّس ضس. "ضجىٍضجىٍ"" ايدبز ضطايف اتػبل ثِثطاي  (4)خسٍلِ ثطسٌس قطف هسئَل هطحلايي ظٍزتط ثِ "فريضىسٌ"
ّبي ثؼسي، يي ًسرِ اظ "سبذتگبٌسبذتگبٌ"هَظق است پس اظ هكؼي ضسى  "فريضىسٌ" ّبي هتلبٍت ًػت ضًَس،"سبذتگبٌسبذتگبٌ" ّب زض"ياحسياحس" چٌبًچِ: تَؾيح   2

 اضائِ ًوبيس "ضروت"ثِ  "سبذتگبٌسبذتگبٌ""  ضا ثطاي ّطضا ثطاي ّطثؼس  ثِ 5ايي كطم، حبٍي اقالػبت ضزيق 
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940528چي(هطاضزاز ذطيس تؿويٌي ثطم) هَلس هويبس ًَ خساٍل  

 5جـسيل 

 َبي آزمبيص َب ي ريش آزمبيص

ثطزاضي است، ثبيس  ( سبذتِ ضسُ ٍ هبثل ثْط2ُ( ٍ )1ثط قجن خساٍل ) "ويريگبٌ"ّبي ؾطٍضي ثطاي حػَل اقويٌبى اظ ايٌٌِ  آظهبيص

 اًدبم ضَز. "فريضىسٌ"تَسف 

ثيٌي ضسُ ثطاي تٌويل آى ثبيس اظ قطف  ّبي آظهبيص ٍ خسٍل ظهبًجٌسي پيص ثطًبهِ ثبظضسي ٍ آظهبيص ثب هطرع ًطزى ضٍش

 "ريز" (45چْل ٍ پٌح ) (، حساًثط"ضروت"غَضت توبيل  )ٍ ضبّس ثَزى، زض "ضروت"تْيِ ٍ ثطاي اقالع ًوبيٌسُ  "ٌفريضىس"

 اضسبل ضَز. "ضروت"، ثِ "ياحس"ثيٌي ضسُ ثطاي آؿبظ آظهبيص ّط  پيص  ظهبى پيص اظ 

هَظق است پيص  "فريضىسٌ"اّس ًطز. اػالم  ذَ "فريضىسٌ"ثِ  ضا ّب ، ًظط ذَز ، زضثبضُ ضبّس ثَزى ثط اًدبم آظهبيص"ضروت"

تحَيل  "ضروت"ّبيي ًِ هطاض است ثط قجن ثطًبهِ تَاكن ضسُ ثطاي ثبظضسي ٍ آظهبيص اًدبم زّس، اقالػيِ الظم ضا ثِ  اظ آؿبظ آظهبيص

 زّس.

م ّط ثبظضسي يب ّبي ضكت ٍ آهس ٍ هسٌي ًوبيٌسگبى ذَز ضا زض اضتجبـ ثب حؿَض زض هحل اًدب هَظق است ّعيٌِ "عرفيه"ّط يي  اظ

 آظهبيص تأهيي ًٌس.

 ّبي ًبضگبّي ذَاّس ثَز. ثطًبهِ ثبظضسي ٍ آظهبيص هصًَض ضبهل آظهبيص

  : "ويريگبٌويريگبٌ"ّب يب ّب يب ""ياحسياحس""ّبي پيص اظ هَاظي ضسى ّبي پيص اظ هَاظي ضسى   آظهبيصآظهبيص  الق(الق(

 ّب  ثِ ػول آٍضز: "ياحس"ّبي ظيط ضا پيص اظ سٌٌطٍى ضسى  هَظق است آظهبيص "فريضىسٌ"

 ًبض ٍلتبغ ٍ هطاض زازى آى زض حبلت سٌَى ٍ ًبض غًطاتَض زض ٍؾؼيت ثي ثبضي( تٌظين ضگَالتَض ذَز1)

Automatic voltage regulator setting and adjusting in stand-still condition and with the generator 

running at no load  

 ( ثبظزيسّبي ًٌتطلي اظ گبٍضًط، اظ خولِ آظهبيص اؾبكِ زٍض2)

Governor control checks, including a governor over speed test 

 ّبي هساض ثبظ ٍ اتػبل ًَتبُ غًطاتَض ( آظهبيص3)

Open and short circuit tests on the generator 

 ّبي سكَح حلبظت ثطاي اخعاي ظيط: ( هويعي تٌظين4)

Verification of the protection level settings for the following: 

 Stator earth fault اتػبل ظهيي استبتَض   4-1

 Negative phase sequence تَالي كبظ هٌلي   4-2

  حلبظت خطيبى ظيبز ٍ اتػبل ظهيي تطاًسلَضهبتَض ّب 4-3

 Generator transformer over current and earth fault 

 "ضجىٍ"ٍ  "ويريگبٌ"ًٌتطل تكبثن كبظ ثيي  (5) 

Voltage phasing checks between the sub-station of the Power Station and the Grid 

 ثبيس آظهبيص ضَز. "ضجىٍ"ٍ تدْيعات  "ويريگبٌ"( توبم هساضّبي هكغ ثيي 6) 

All inter-tripping circuits between the Power Station and Grid Equipment shall be tested 
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  ::  ""ري تجبريري تجبريثرزاثرزا  تبريد ثُرٌتبريد ثُرٌ""ّبي پيص اظ ّبي پيص اظ   آظهبيصآظهبيص  ة(ة(

ّب تَسف "ياحس"ثطزاضي اظ  سٌٌطٍى ضسًس. آظهبيص هوسهبتي ثْطُ "ضجىٍ"ثب  ّب "ياحس"پس اظ ايٌٌِ ثطاي اٍليي ثبض 

ثطزاضي  هبزض ثِ ًبض پيَستِ ٍ ثْطُ "ياحس"هتوبػس ضَز ًِ  "فريضىسٌ"اًدبم ذَاّس گطزيس. ثِ هحؽ آًٌِ  "فريضىسٌ"

ّب ثط اسبسي تَاكن ثيي "ياحس"ضا ثطاي  "َبي لجًلي آزمبيص"اقالع زّس ٍ  "ضروت"هكوئي است، ثبيس هطاتت ضا ًتجبً ثِ 

  : ّبي شيل ضا اًدبم زّس اظ خولِ آظهبيص "عرفيه"

 ػولٌطز ضگَالتَض ذَزًبض ٍلتبغ Automatic Voltage Regulator Droop 

 ػولٌطز گبٍضًط Governor Operation 

 َاًيي خوَْضي اسالهي ايطاىّبي سبظگبضي ثب هحيف ظيست ثط قجن ه آظهبيص  

Environmental Compliance Tests in Accordance with Laws of the Islamic Republic of Iran 

 آظهبيص ظطكيت Capacity Test 

 ٍ ،آظهبيص ًطخ حطاضتي Heat Rate Test; an 

 آظهبيص هبثليت اقويٌبى Reliability Test 

( ثبضس  2وبيص زازُ ضَز ٍ ًجبيس هوبزيط زضج ضسُ زض ايي ثرص هـبيط هوبزيط هٌسضج زض خسٍل )ّب هَاضز ظيط ثبيس ً زض قي ايي آظهبيص

 . 

 : "ظرفيت ذبلص لبثل اتىب"آزمبيص  -1

ظرفيت "( اًدبم ضسُ، ٍ زض قي آى ISO 8528ثبيس ثط اسبس استبًساضز  ) "ظرفيت ذبلص لبثل اتىب"آظهبيص 

 هطرع هطَز. "ويريگبٌ"  "ذبلص لبثل اتىب

ثطاي ّط  "ظرفيت ذبلص لبثل اتىب"( اًدبم ضَز )ISO 8528ٍ هست آظهبيص ثبيس ثط قجن استبًساضز )ضٍش 

ٍ هػطف ػوَهي ثِ ًسجت ّط   "ياحس"، ظطكيت هبثل تَليس ذبلع ثؼس اظ ًسط هػطف زاذلي ّوبى  "ياحس"

ثطاسبس زستَضالؼولْبي ّبي تػحيح اضسبلي  ثبيس ثِ ًوي هٌحٌي "عراحي"ذَاّس ثَز(. تكبثن ثب ضطايف   "ياحس"

 ّب اضسبل گطزز اًدبم ضَز.  هجل اظ  ضطٍع آظهبيص "ريز" 45سبظًسُ ًِ ثبيس 

تط ثبضس، زض آى غَضت  ( پبييي2خسٍل ) ظطكيت تؿويي ضسُ ( زضغس90اظ ًَز )  " ظرفيت ذبلص لبثل اتىب"اگط 

ثِ ّوبى ًسجت )زضغس  "اورشي "اظ   "ضروت"ًبهَكن تلوي ذَاّس ضس ٍ سْن  "ظرفيت ذبلص لبثل اتىب"

ضَز. زض غَضت  ًبستِ هي "ضروت"تَسف  "اورشي "ًبّص ظطكيت( ًبّص يبكتِ ٍ ثِ تجغ آى اظ تؼْس ًل ذطيس

    ثب ًسجت ػٌس اكعايص هي يبثس.   -(10( خسٍل )1هَؾَع تجػطُ ) -، ترليق زض ًطخ تَليس "ضروت"ًبّص سْن 

 آزمبيص ورخ حرارتي : -2

ٍ ثط اسبس  " ظرفيت ذبلص لبثل اتىب"ثبيس ّوعهبى ثب  "ياحس"ّط  "تضميىيورخ حرارتي ذبلص "آظهبيص 

ّب  ثبيس زض حبلت ػبزي ٍ ايوي ٍ ثبض پبيِ، ثب غس زض غس ثبض ٍ ثب استلبزُ "ياحس"استبًساضز  اًدبم ضسُ، ٍ زض قي آى، 

 ًبض ًٌٌس. "گبز "اظ 

ثبيس ثِ  "ضرايظ عراحي"ًدبم ضَز. تكبثن ثب ا ISO 2314الوللي  ضٍش ٍهست آظهبيص ثبيس ثط قجن استبًساضز ثيي

تبريد ضريع "ثطاسبس زستَضالؼولْبي سبظًسُ ًِ هجل اظ  "فريضىسٌ"ّبي تػحيح اضسبلي تَسف  ًوي هٌحٌي

 گطزز اًدبم ضَز. اضسبل هي "احساث
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 آزمبيص لبثليت اعميىبن : -3

يي زٍض آظهبيص هبثليت اقويٌبى ثِ ، "َبي لجًلي آزمبيص"آهيع توبم  ، پيص اظ تٌويل هَكويت"ياحس"ثطاي ّط 

ثطاي ًبض ثسٍى ٍهلِ تبييس گطزز. هست  "ويريگبٌ"ثبيس اًدبم ضَز تب هبثل اقويٌبى ثَزى  "ريز"( 5هست پٌح )

زستًر  مسيريت ضجىٍ "ثطزاضي زض حبلت ثبض ًبهل ٍ يب ثبيس ثط قجن  ( سبػت ثْط100ُآظهبيص ثبيس ضبهل غس )

 غَضت گيطز. "محلي

 : "ثرزاري تجبري زيرٌ ثُرٌ" َبيَبي  آزمبيصآزمبيص ( ج

( 6زض ًرستيي ضٍظ اظ ّط زٍضُ ضص ) "فريضىسٌ"قي اضسبل يي اقالػيِ هْلت زاض هجلي  "ضروت"زض غَضت زضذَاست 

كوف  "ويريگبٌ" ، يي آظهبيص ثطاي تؼييي ًطخ حطاضتي ذبلع"ويريگبٌ"اظ  "ثرزاري تجبري تبريد ثُرٌ"پس اظ  "مبٍَ"

ّبي اًساظُ گيطي )اًطغي، گبظ، زضخِ حطاضت ٍ ؿيطُ( ًػت  هٌسضج زض ثرص )ة( ثبال ٍ ثب سيستنّبي  ٍ ثط قجن ضٍش "گبز"ثب 

ّب هبًٌس ذطٍج ٍاحس  زض قي زٍضُ الظم ثطاي تساضى ٍ اًدبم ايي آظهبيص "ويريگبٌ"ضسُ هَخَز اًدبم ذَاّس زاز. ػسم آهبزگي 

يب حبلت  "ذريج اضغراري"، "ذريج عجك ثروبمٍ"هٌظَض ذَاّس ضس ٍ ًجبيس زض حٌن يي  "سًذت"ثِ زليل ػسم تبهيي 

 ًبّص اؾكطاضي ثبض تلوي ضَز.

( آظهبيص ًطخ حطاضتي ذبلع 1تَاًس ذَاستبض اًدبم يي ) ، زض ّط ظهبًي هي"عرفيه"ثؼسي، ّط يي اظ  "مبٌ"( 6زض قي ضص )

اظ زضيبكت زضذَاست هطثَـ  پس "عرفيه"ضَز. ايي آظهبيص اؾبكي ثبيس زض هْلتي هؼوَل ًِ ثب تَاكن  "فريضىسٌ"تَسف 

 ضَز، اًدبم گطزز. تؼييي هي

اظ  ًطبى زّس "ويريگبٌ"زضذَاست ًٌٌسُ ذَاّس ثَز،  هگط ايٌٌِ ًطخ حطاضتي ذبلع "عرف"ّعيٌِ آظهبيص اؾبكي ثط ػْسُ 

عيٌِ پس اظ اػوبل ؾطايت اغالح ثط اسبس هٌحٌي ّبي اغالح ثيطتط است ًِ زض ايي حبلت ّ "ورخ حرارتي ذبلص تضميىي"

 ذَاّس ثَز . "فريضىسٌ"آظهبيص ثِ ػْسُ 

زض قي زٍضُ الظم ثطاي تساضى ٍ اًدبم ايي  "ويريگبٌ"اًدبم ضَز، ػسم آهبزگي  "ضروت"اگط ايي آظهبيص اؾبكي ثِ زضذَاست 

ج عجك ذري"ًِ ثب ثطًبهِ  ثَزُ ٍ ظهبى آى زض ثطًبهِ ظهبًجٌسي ثِ هيعاًي "ذريج عجك ثروبمٍ"ّب زض حٌن يي  گًَِ آظهبيص

 يب حبلت ًبّص اؾكطاضي ثبض تلوي ًرَاّس ضس. ٍ "ذريج اضغراري"تالهي ًساضتِ ثبضس ، هٌظَض ذَاّس ضس ،  "ثروبمٍ
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 6جـسيل 

 "تبريد ضريع احساث" ي پيص از "لرارزاز"امضبي تبريد از اسىبز ي مسارن تحًيلي پس 

 

تحَيل زازُ  "ضروت"َضز ثِ هٌظَض تبييس يب اقالع، ثِ ٍ ثط حست ه "فريضىسٌ "اسٌبز ٍ هساضى ظيط زض هْلت هوطض، اظ قطف 

 ذَاّس ضس.

 مُلت ممرر  اسىبزي وٍ ثبيس تحًيل زازٌ ضًز

 "لرارزاز" اهؿبيتبضيد هبُ پس اظ  ( ----)----ظطف  ثطاي اقالع ."ثرزاري ي وگُساري پيمبوىبر ثُرٌ"هؼطكي

 "لرارزاز" اهؿبيتبضيد ُ پس اظ هب ( ----)----ظطف  ثطاي اقالع "سبذتگبٌ"خبًوبيي هوسهبتي 

 "لرارزاز" اهؿبيتبضيد هبُ پس اظ  ( ----)----ظطف  ثطاي تأييس ًوَزاض تي ذكي الٌتطيٌي

 

 

 "تبريد ضريع احساث "اسىبز ي مسارن تحًيلي پس از

تحَيل زازُ  "روتض"ٍ ثط حست هَضز ثِ هٌظَض تبييس يب اقالع، ثِ  "فريضىسٌ "اسٌبز ٍ هساضى ظيط زض هْلت هوطض، اظ قطف 

 ذَاّس ضس.

 مُلت ممرر  اسىبزي وٍ ثبيس تحًيل زازٌ ضًز

 هبّبًِ ثطاي اقالع ثطزاضي ثطًبهِ ٍ گعاضش پيططكت احساث ٍ ثْطُ

 "تبريد ضريع احساث"هبُ پس اظ  ( ----)----ظطف  ثطاي تأييس سبظي حلبظت الٌتطيٌي هكبلؼبت ّوبٌّگ

   
 

تحَيال   "ضـروت "ثاِ  َّبي كَم زٍ ًسرِ ثِ ّوطاُ يي ًسرِ كبيل الٌتطًٍيٌي آًْاب هيجبيسات   اظ ّط يي اظ هساضى هٌسضج زض تبثل

 گطزز.

تحَيل زازُ هي ضَز، تبييس هعثَض ًجبيس ثب تبذيط هَاخاِ گاطزز. زض غاَضتيٌِ     "ضروت"زض هَاضزي ًِ اسٌبز ٍ هساضى ثطاي تبييس ثِ 

اػالم ًگطزز، ايٌگًَِ هساضى تبئيس ضسُ تلواي   "ريز وبري"( 21)ّيچگًَِ اظْبض ًظطي ثط ضٍي ايي هساضى ظطف هست ثيست ٍ يي 

 ذَاٌّس ضس
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 7جـسيل 

 "ثُبي تًليس"پرزاذت 

 "ثُبي تًليس"     -7-1

 ضَز. ثط اسبس ضاثكِ ظيط هحبسجِ هي "ثُبي تًليس"

 ًِ زض آى:

ض ضاثكۀ كَم ثطاسبس ثبظزُ الٌتطيٌي هؤثط ًيلٍَاتسبػت ثطم، ز ، هيعاى سَذت هػطكي هبثل هجَل ثطاي تَليس يي10/--ػسز : 1تجصرٌ 

اظاء ّط هتط هٌؼت تؼييي ضسُ است. چٌبًچِ ثبظزُ الٌتطيٌي هؤثط  ًيلًَبلطي ثِ 8200ٍ اضظش حطاضتي سَذت هؼبزل ثب  %--

ت ثب هتوبؾي اػوبل آى زض ًطخ پبيِ تجسيل اًطغي ثبضس ٍ يب اضظش حطاضتي سَذت هتلبٍ "فريضىسٌ"ٍ  %--ثبالتط اظ  "ويريگبٌ"

 ضَز: غَضت ظيط اغالح هي ثِ 0/--ػسز الصًط ثبضس،  هوساض كَم

8200 
× 

--% 
× --/0 ; 

هيعاى سَذت هػطكي هبثل هجَل 

 ثبظزُ الٌتطيٌي هؤثط اضظش حطاضتي سَذت ًيلٍَاتسبػت ثطم ثطاي تَليس يي

سُ اػالم هي ًوبيس. هتَسف ؾطايت سبػتي ، زض ثْوي هبُ ّط سبل، ؾطايت سبػتي ضا ثطاي ًل سبػبت سبل آيٌ"ضروت": 2تجصرٌ 

 ( ثبضس.1ثبيس ثطاثط يي ) ثطاي قَل سبل هي

ثب ًسط ثْبي سَذت تبزيِ ضسُ هحبسجِ  "ثُبي تًليس"، "ضروت"اظ سَي  "ويريگبٌ"غَضت تبزيِ سَذت هػطكيزض : 3تجصرٌ 

 ضَز. هي

 

 تعسيل   -7-2

 .تؼسيل ذَاّس گطزيس( بس ؾطيت تؼسيل )هكبثن ضاثكِ ظيطثط اس "زيرٌ ذريس"ًطخ پبيِ تجسيل اًطغي زض قَل  7-2-1

 

 

 

 

 

 .تؼييي ضس (........)ى .........، ثِ هيعا75/0تب  25/0، زض زاهٌِ هدبظ "فريضىسٌ"زض ضاثكۀ كَم تَسف   aػسز   7-2-2

 ."لرارزاز"زض ضاثكۀ كَم ثطاثط است ثب سبل پطزاذت هٌْبي سبل ػوس  bؾطيت  7-2-3

 هي ثبضس. "لرارزاز"تبضيد ػوس   بي تؼسيلتبضيد هجٌ 7-2-3

                                                 
 

1
، زضغس  ......الٌتطيٌيضاًسهبى هطًع تَسؼِ تَليس پطاًٌسُ قطضت ٍ ثط اسبس   .........../........../..........هَضخ  .........../........../.........ضوبضُ ثب تَخِ ثِ ًبهِ  "ورخ تًليس"ِ ضاثك زض 0/--ػسز -

ضسيسُ است. ثسيْي است زض ... ....هوساض ثِ ًيلًَبلطي ثط هتط هٌؼت تؼسيل ضسُ ٍ  .........ثطاثط ثب حطاضتي گبظ  ٍ اضظش ........حطاضت طيت ثبظيبكت ، هتَسف ؾزضغس .......حطاضتي ضاًسهبى 

اًساظي، هحبسجبت كَم هي ثبيست هدسزا اًدبم ٍ  غَضت تـييط ّط يي اظ اهالم هَثط زض هحبسجِ هوساض سَذت هػطكي هبثل هجَل ثطاي تَليس ّط ًيلٍَات سبػت ثطم تَليسي زض ظهبى ضاُ

  هيعاى سَذت هػطكي زض ضاثكِ كَم تؼسيل گطزز. 

"ثُبي تًليس" "ورخ تًليس"   =  " ضروت سُم"اًطغي  ×  

 (ًطخ ّط هتط هٌؼت گبظ هػطكي  ×--/0) +  )ترليق هَؾَع تجػطُ 1 خسٍل10 ( – )ؾطيت سبػتي × ًطخ پبيِ تجسيل اًطغي)  = "ورخ تًليس" زض ّط سبػت

 متًسظ ورخ تسعير ارز )يًري(
 زر يىسبلٍ لجل از زمبن عمس لرارزاز

 CPIضبذص ليمت ذرزٌ فريضي 
 زر اثتساي سبل عمس لرارزاز

-a1 
a 

 پبيٍ تجسيل اورشيضريت تعسيل ورخ  ; 

  CPIضبذص ليمت ذرزٌ فريضي 
 زر اثتساي سبل پرزاذت

× 

 متًسظ ورخ تسعير ارز )يًري(
 زر يىمبٍَ لجل از مًعس پرزاذت

÷ 20/1  
b 
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 ثبضس  سبػت هي اظاء ّط ًيلٍَات ضيبل ث1ِ  (........)........  "لرارزاز"ًطخ پبيِ تجسيل اًطغي زض تبضيد اهؿبي  7-2-4

                                                 
 زض ذػَظ ًحَُ هحبسجِ ايي ًطخ هَاضز ظيط زض ًظط گطكتِ ضسُ است: - 1

ّبي ثب ثبظزّي ثيطتط اظ هتَسف ثبظزُ ًيطٍگبُ ّبي حطاضتي ًطَض تب  ى هحتطم ٍظيط ًيطٍ زض اهَض ثطم ٍ اًطغي، ثطاي هَلسهؼبٍ .…/../..هَضخ   .…/..…/.…بضُ وثط اسبس اثالؿيِ ضالق( 

 ّط هتطهٌؼت گبظ هػطكي ثِ سطهبيِ گصاضاى پطزاذت ذَاّس ضس. ًطخ --ل هي ثبضس ٍ ثِ اظاي ّط ًيلٍَات سبػت ثطم تَليسي هؼبز ضيبل ----ثطاثط ثب پبيِ تجسيل اًطغي  % ًطخ--

هيعاى سَذت هػطكي هبثل  7خسٍل  1زضغس هي ثبضٌس ٍ ذَاّبى اػوبل آى زض ًطخ پبيِ هطاضزاز هي ثبضٌس ؾوي آًٌِ ثط اسبس تجػطُ  --ثبالتط اظ ة( هَلسّبيي ًِ زاضاي ًطخ ثبظزُ هَثط 

خَيي ضسُ گبظ، پبزاش ثبظزُ ًيع ثِ ايي  ضس، ثب تَخِ ثِ اكعايص ثبظزّي الٌتطيٌي هَثط ٍ ثط اسبس هيعاى سَذت غطكِ ذَاّس ًوتط 0/--هوساض ًيلٍَاتسبػت ثطم اظ  هجَل ثطاي تَليس يي

 هي گطزز. ضيَُ هحبسجِ پبزاش ثبظزُ ٍ هيعاى سَذت هػطكي هبثل هجَل ثِ غَضت ظيط هي ثبضس. ضيبل( اؾبكِ ----اًطغي )تجسيل زستِ اظ هَلسّب تؼلن هي گيطز ًِ ثِ ًطخ پبيِ 

 

 محبسجٍ پبزاش ثبززٌ -1-ة

                      

                    = 
                                                

                

             

      
× 

 
 

 ضت ظيط هحبسجِ هي ضَز.هيعاى سَذت گبظ غطكِ خَيي ضسُ ثِ غَ

 يي ًيلَ ٍات سبػت ثطم تَليسي هيعاى سَذت گبظ غطكِ خَيي ضسُ ثِ اظاي   

 

 ًِ زض آى:

gHV :هتَسف هَظٍى اضظش حطاضتي گبظ زض ضجٌِ ثط حست ًيلَ ًبلطي ثط هتط هٌؼت (Kcal/Sm3) هاسيطيت ضاجٌِ    تَساف  ---- ضْطيَضثِ ي ٍ زض زٍاظزُ هبُ هٌتْ هي ثبضس

   ًبلطي ثط هتط هٌؼت استبًساضز اػالم ضسُ است. ًيلَ ----- ثطاثط

E.ثبظزُ ا لٌتطيٌي هَثط ًيطٍگبُ هي ثبضس ًِ ثِ  غَضت ظيط هحبسجِ هي ضَز : 

)(1 







t

e

E

 

eَلس ثط حست زضغس )ثط اسبس تبئيسيِ كٌي هَلس(: ثبظزُ ا لٌتطيٌي ه 

t)ثبظزُ حطاضتي هَلس زض حبلتي ًِ ثرص ثبظيبكت حطاضت هَضز استلبزُ هطاض گيطز. )ثط اسبس تبئيسيِ ثبظزُ الٌتطيٌي هَثط : 

زُ الٌتطيٌي هَثط(: ؾطيت استلبزُ اظ ثرص ثبظيبكت حطاضت )ثط اسبس تبئيسيِ ثبظ 

قجيؼي اػالم ًطسُ است ٍ ثب تَخِ ثِ هيوت گصاضي حبهل ّبي اًطغي تَسف ستبز ّسكوٌسي يبضاًِ ّب )ٍكن هبًَى ّسكوٌسي  گبظ ،ًطخ آظاز ----سبل هبًَى ثَزخِ ثب ػٌبيت ثِ ايٌٌِ زض 

 بت هَؾَع پيَست يي زستَضالؼول تَسؼِ هَلس هويبس ًَچي ذَاّس ثَز.يبضاًِ ّب( ،هيوت سَذت ًيطٍگبّي ًِ اظ قطين ايي ستبز اػالم هي ضَز هجٌبي هحبسج

 ًطخ پبيِ تجسيل اًطغي ثطاي ايي ًَع هَلسّب اظ ضاثكِ ظيط ثِ زست هي آيس:

 تعسيل وبضي از ثبززٌ

 الىتريىي مًثر 
 ورخ پبيٍ تجسيل اورشي ; ---- +

ضسُ است ٍ زض غَضتي ًِ زض آظهبيطْبي هجل اظ ضاُ اًساظي تـييطي زض ّط يي اظ آًْب ثَخَز آيس، هي ثبيسات هداسزا   ثب كطٍؼ ظيط هحبسجِ  4-2-7ًطخ پبيِ تجسيل اًطغي هٌسضج زض ثٌس 

 هحبسجِ گطزز:

 .......... زضغس :(eهَلس)ثبظزُ الٌتطيٌي  -

 ............ زضغس (:tثبظزُ حطاضتي هَلس) -

 ...... :()ثرص ثبظيبكت حطاضتؾطيت استلبزُ اظ  -

ثبظزُ الٌتطيٌي هَثط ًيطٍگبُ) -
E :).....زضغس 

 

 

 محبسجٍ ميسان سًذت مصرفي لبثل لجًل ثراي تًليس يه ويلًيات سبعت ثرق تًليسي -2-ة

سي ثطاي هَلسّبي ثب ثبظزّي الٌتطيٌي هَثط )هيعاى سَذت هػطكي هبثل هجَل ثطاي تَليس يي ًيلٍَات سبػت ثطم تَلي
E ) ثِ غَضت ظيط هحبسجِ هي ضَز.  زضغس --اظ ثيص 

8200 
× 

--% 
× --/0 ; 

هيعاى سَذت هػطكي هبثل هجَل 

ثبظزُ الٌتطيٌي هَثط) اضظش حطاضتي سَذت ًيلٍَاتسبػت ثطم ثطاي تَليس يي
E) 
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  هطاض ذَاّس زاز. "فريضىسٌ "ًطم اكعاض هطثَقِ ضا زض اذتيبض  "ضروت"ثطاي اًدبم هحبسجبت غَضتحسبة ّب،  7-2-5

، هبلي "ويريگبٌ"ػجبضت اظ هتَسف ّعيٌِ ّبيي است ًِ زض غَضت ػسم تَليس  (AVC)"متًسظ َسيىٍ ي متغير " 7-2-6

يي ضطن ًطخ پبيِ تجسيل  ثطاثط ثب هتحول آى ّعيٌِ ّب ًرَاّس گطزيس ٍ هجلؾ آى ثِ اظاء ّط ًيلٍَات سبػت  "ويريگبٌ"

ًيلٍَاتسبػت ثطم ؾطثسض هيوت يي هتط هٌؼت  هيعاى سَذت هػطكي هبثل هجَل ثطاي تَليس يي»ثؼالٍُ  1اًطغي

 ضَز. هٌظَض هي« "گبز"

ثبضس، هجلؾ  ثيي قطكيي تَاكن ًطسُ (AVC)"متًسظ َسيىٍ ي متغير "ضٍظ ًطزى  چٌبًچِ ضٍال زيگطي زض هَضز ثِ 7-2-7

تؼسيل « است بيِ تجسيل اًطغي، ًِ ثِ ضطح كَم هحبسجِ ضسُؾطيت تؼسيل ًطخ پ» كَم ثب اػوبل ؾطيجي هسبٍي 

 ضَز. هي

                                                 
تَليس پطاًٌسُ قطضت ٍ ثب تَخِ ثِ ػسم اضائِ اقالػبت هَضز ًيبظ ثطاي هحبسجِ هتَسف  هطًع تَسؼِ .........../........../........هَضخ  ........./........../.........ضوبضُ ثط اسبس ًبهِ  -1

، هوساض ّعيٌِ هتَسف هتـيط ثسٍى زض ًظط گطكتي َلسّبي هويبس ًَچي، ضٍيِ اخطايي هحبسجِ هتَسف ّعيٌِ هتـيط ه 5هبزُ  2ّعيٌِ هتـيط، ٍ ثط اسبس تجػطُ 

 ّعيٌِ گبظ ثطاثط ثب يي ضطن ًطخ پبيِ تجسيل اًطغي زض ًظط گطكتِ ضسُ است.
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 8جـسيل [

 "اعتجبر اسىبزي"ومًوٍ مته 

 ---------------------، ضؼجِ ------------------ثبًي 

 "ثبًي اثالؽ ًٌٌسُ"ًبم ٍ ًطبًي ثبًي اثالؽ ًٌٌسُ ثِ ػٌَاى 

 : تبضيد      

 آهبيبى هحتطم،

( ٍ ًبم ٍ ًطبًي كطٍضٌسُ "ضروت"ػٌَاى  )ثِ ضروتؿويٌي ذطيس ثطم هَضخ          ثيي  ضطًت ت "لرارزاز"ثب تَخِ ثِ 

ضا ثِ ًلغ ----------ايي اػتجبض اسٌبزيي ؿيط هبثل ثطگطت ضوبضُ  "ضروت"(، ايي ثبًي ثِ زضذَاست "شيىفع"ػٌَاى  )ثِ

 "لرارزاز"تحت  "شيىفع"زض هجبل "وتضر"اظ  تؼْسات  "شيىفع"ٍ  "ضروت"ثِ هجلؾ }ثطاٍضزهَضز تَاكن  "شيىفع"

{ ------------{/} "ايليه ياحس" "ثرزاري تجبري تبريد ثُرٌ"تؿويٌي ذطيس ثطم زض قي ...... هبِّ ًرست پس اظ 

 ًوبيس. ( اكتتبح هي"مجلػ لبثل ثرزاضت "ػٌَاى  )ثِ

ُ پس اظ تبضيد تٌليص ٍ پيص اظ تبضيد اًوؿبء )ثِ ًوبيين ًِ ّطگب هب، ثسيي ٍسيلِ تؼْس هي "اعتجبر اسىبزي"ثب تَخِ ثِ ضطايف ايي 

ايي  1ضطحي ًِ ثؼساً ذَاّس آهس( ثبًي اثالؽ ًٌٌسُ، يي زستَض پطزاذت ضا ًِ اظ ّط لحبل هٌكجن ثب ًوًَِ هتي هَخَز زض پيَست 

ثِ آى ضا زض ّوبى  ثبضس زض ّط يي اظ ضٍظّبي ازاضي زض هحل ايي ثبًي ثِ آزضس كَم اضائِ زّس، ٍخِ هطثَـ "اعتجبر اسىبزي"

 ثپطزاظين."ثبوه اثالغ وىىسٌ"ضٍظ زضذَاست، ثِ  

ّبي خوَْضي اسالهي ايطاى ثطاي اًدبم اهَض  ، ضٍظي است ًِ زض آى ثبًي"اعتجبر اسىبزي"هٌظَض اظ ضٍظ ازاضي زض اخطاي ايي 

 ّبي  ًيع ثطهطاض ثبضس(. ثبًٌي زايط ثبضٌس )اظ خولِ هؼبهالت ٍ سپطزُ

 ، هبُ ضوسي زض توَين ايطاًي است."اعتجبر اسىبزي"هبُ زض ايي ّطگًَِ اضبضُ ثِ 

ثِ ضٌل هٌسضج زض  "شيىفع"ػوليبتي ًيست ٍ زض تبضيد ٍغَل اقالػيِ اهؿبء ضسُ تَسف ًوبيٌسُ هدبظ  "اعتجبر اسىبزي"ايي 

تبريد "))....( هبُ پس اظ آى   ( ثِ ايي ثبًي، ػوليبتي ذَاّس گطزيس ٍ تب ......"تبضيد تٌليص") "اعتجبر اسىبزي"ّويي  2پيَست 

 اػتجبض ذَاّس زاضت. (."اومضب

 ثسٍى ًسط ّيچ هجلـي خع ًسَض هبًًَي، اًدبم ذَاّس ضس."اعتجبر اسىبزي"ّطگًَِ پطزاذت ثط قجن هلبز ايي 

بثل ثب يي هجلؾ ه"اعتجبر اسىبزي"هوٌي است ّط چٌس ٍهت يي ثبض ذَاستبض توسيس ايي  "ضروت"ايي ثبًي اقالع زاضز ًِ 

هكطح ضَز ثب ًوبل  "ضروت"ّبي هعثَض ضا زض غَضتي ًِ اظ خبًت  ثطزاضت خسيس تَسف ايي ثبًي ضَز. ايي ثبًي زضذَاست

 تدبٍظ ًٌوبيس. ----------ذَضَهتي ذَاّس پصيطكت ثططـ اًٌِ  ّيچگبُ هجلؾ هبثل ثطزاضت اظ

ذَاّس ثَز.ّطگًَِ ّعيٌِ  "ضروت"ػْسُ  ثط"بر اسىبزياعتج"توبم ًبضهعز ّبي هَضز هكبلجِ ايي ثبًي زض اضتجبـ ثب غسٍض ايي 

 هيجبضس. "شيىفع"ثطػْسُ "اعتجبر اسىبزي"زيگط زض اضتجبـ ثب ايي 

 }ًبم ثبًي غبزض ًٌٌسُ{  اهؿبء:

 اهؿبء هدبظ  تَسف:

 ]-----------------------  ػٌَاى: 
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 1پيًست[

 ومًوٍ مته پرزاذت  

 ("ه اثالغ وىىسٌثبو")ثِ: ًبم ٍ ًطبًي ثبًي اثالؽ ًٌٌسُ 

 -------------------------}ثبًي غبزض ًٌٌسُ{ ثِ تبضيد  -------------------ضوبضُ  "اعتجبر اسىبزي"هَؾَع: 

 }تبضيد زستَض پطزاذت{

 آهبيبى هحتطم، 

 "شيٌلغ"....................... حسبة ضوبضُ .........................هَضخ ثسيي ٍسيلِ غَضت (،"شيىفع")ايٌدبًت، ًوبيٌااسُ هدبظ }ًبم ضطًت{ 

                         "شيىفع"ٍ  "ضروت"تجسيل اًطغي هَضخ.........................، هٌؼوسُ ثيي  "ًبهِ هَاكوت"ضا ًِ ثط قجن هلبز 

 زاضز. هي ثبضس  توسين هي "ضروت"غبزض ضسُ است ٍ حبٍي تبييسيِ 

ًعز ذَز  "شيىفع"--------------------------(ضا ثِ حسبة ضوبضُ--------------ذَاّطوٌس است هجلؾ غَضتحسبة )

 ٍاضيع ًوبييس. 

 -------------------------ػٌَاى: 

 ----------------------------ثِ ًوبيٌسگي ٍ اظ قطف 

 }ضطًت{

 ]{--------------------حسبة ضوبضُ } غَضت اغلپيَست: ًسرِ
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 2پيًست [

 "ثرزاري تجبري يد ثُرٌتبر"ومًوٍ مته اعالعيٍ  

 ("ثبوه اثالغ وىىسٌ")ثِ:  ًبم ٍ ًطبًي ثبًي اثالؽ ًٌٌسُ 

 -------------------------}ثبًي غبزض ًٌٌسُ{ ثِ تبضيد  -------------------ضوبضُ  "اعتجبر اسىبزي"هَؾَع: 

 }تبضيد اقالػيِ{

 آهبيبى هحتطم،

ايليه " "ثرزاري تجبري تبريد ثُرٌ"ضسبًن ًِ  ذَضَهتي ثِ آگبّي هيثب  (،"شيىفع")ايٌدبًت، ًوبيٌسُ هدبظ }ًبم ضطًت{ 

زض تبضيد       } .....................{ تحون  "شيىفع"ٍ  "ضروت"تؿويٌي ذطيس ثطم هٌؼوسُ ثيي  "لرارزاز"ثط قجن  "ياحس

 يبكتِ است.

ايليه " "ثرزاري تجبري ثُرٌ تبريد"هجٌي ثط  اػالم  "شيىفع"ٍ  "ضروت"ثِ پيَست،يي ًسرۀ اغل گَاّي هطتطى 

 گطزز. اضسبل هي "ياحس

 ػوليبتي ضسى آى ضا اػالم كطهبييس "اعتجبر اسىبزي"ذَاّطوٌس است ثط اسبس هلبز 

 ثب توسين احتطام

 ------------------------اهؿبء: 

 -------------------------ػٌَاى: 

 ----------------------------ثِ ًوبيٌسگي ٍ اظ قطف 

 ًت{}ضط

 ] "ايليه ياحس" "ثرزاري تجبري تبريد ثُرٌ"اي اظ گَاّي هطثَـ، حبٍي  پيَست: ًسرِ
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 9جـسيل 

"سبذتگبٌسبذتگبٌ"
1  

 ..................................................................................:"سبذتگبٌ"( GIS )ٍ آزضس ًطبًي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"ياحس" ظطكيت ّط
 ًيلٍَات ,,,,,,,,,,, :ISO فضطاي زض 2

 ًيلٍَات ,,,,,,,,,,,":سبذتگبٌ" ضطايف زض "ياحس" ظطكيت ّط

 ًيلٍَات ,,,,,,,,,,, :ISO ضطايف زض "سبذتگبٌ"ّبي ايي "ياحس" ظطكيت هدوَػۀ

 ًيلٍَات ,,,,,,,,,,,":سبذتگبٌ" ضطايف زض "سبذتگبٌ"ّبي ايي "ياحس" هدوَػۀ ظطكيت

                                                 
 "بٌبٌسبذتگسبذتگ"پس اظ هكؼي ضسى آى، يي ًسرِ اظ ايي كطم، ًِ حبٍي اقالػبت كَم ٍ هَهؼيت ، "سبذتگبٌسبذتگبٌ"هَظق است ثطاي ّط  "فريضىسٌ"تًضيح:    1

 اضائِ ًوبيس "ضروت"ثبضس، ضا ثِ  ثػَضت ًطًٍي هي
 ضَز. ّب اًَاع هتلبٍت ثبضٌس، ظطكيت ّط ًَع زض يي سكط زضج هي"ياحس"چٌبًچِ  2
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 11جسيل 
 رزاذتپ پيص السبط پرزاذت

 "ضروت"، پيص ذريس ضسٌ تًسظ "سُم فريضىسٌ "ثُبي اورشي  ي پرزاذت

 پرزاذت ي ثبزپرزاذت السبط پيص پرزاذت -11-1

پطزاذت  "فريضىسٌ"، ثِ ضطح خسٍل ظيط ثِ "لرارزاز"ضطايف ذػَغي  1-5، هكبثن ثب ثٌس "لرارزاز"پيص پطزاذت  10-1-1
 ضَز. هي

 )ميليًن ريبل( مجلػ لبثل پرزاذت مًاعس پرزاذت رزيف

 % اظ ًل پيص پطزاذت01هؼبزل "سبذتگبٌ"اتوبم ًبضّبي سبذتوبًي زض  الق

 % اظ ًل پيص پطزاذت20هؼبزل ثب ضروت گبز استبن "گبز" تبهييػوس هطاضزاز  ة

 % اظ ًل پيص پطزاذت40هؼبزل "عرفُبي تبميه وىىسٌ مبلي"اذص هػَثِ پطزاذت تسْيالت اظ ثبًي ػبهل/ ج

 % اظ ًل پيص پطزاذت30هؼبزل "عرفُبي تبميه وىىسٌ مبلي"/زاز اذص تسْيالت ثب ثبًي ػبهلػوس هطاض ز

هحن ثِ زضيبكت هجلؾ هَضز اضبضُ ثِ ػٌَاى ثرطاي اظ پايص پطزاذات زض هجابل اضائاِ       "فريضىسٌ"ثب اضائِ ّط يي اظ اهالم كَم الصًط، 
هجبلؾ پطزاذتي اظ هيعاى پايص پطزاذات اظ هؼابزل هٌاسضج زض     ذَاّس ثَز. ٍليٌي زض ّط حبل هدوَع  "ضروت"تؿبهيي هَضز هجَل 

ثاطاي زضيبكات    زٍ  جّبي  ٍاضز ضسُ ثبضس، اضائِ هساضى هٌسضج زض ضزيق "سبذتگبٌ"ثيطتط ًرَاّس ضس. چٌبًچِ هَلس ثِ  "لرارزاز"
 ثبضس. ًوي ّب هَضز ًيبظ هجبلؾ هطثَـ ثِ ايي ضزيق

ص پطزاذت تؿبهيي ثب هبثليت ًوسضًَسگي ثبال اظ خولِ ؾاوبًتٌبهِ ثابًٌي، اًاَاع    ثطاي زضيبكت پي "فريضىسٌ"زضغَضتي ًِ تجصرٌ :
ضا  اضائاِ   "ضروت" اظ   "فريضىسٌ"اٍضام هطبضًت ًِ اظ سَي زٍلت يب ثبًٌْب تؿويي ضسُ ثبضس ٍ يب گَاّي هكبلجبت هكؼي ضاسُ  

اذت ضا زضيبكت ًوبيس. ثاسيْي اسات زض غاَضت اضائاِ     ًوبيس، هيتَاًس هؼبزل هيعاى تؿويي اضائِ ضسُ ٍ حساًثط تب سوق هجلؾ پيص پطز
 ، هَاػس ٍ هجلؾ هبثل پطزاذت تحت ػٌَاى پيص پطزاذت تبثغ هلبز خسٍل كَم الصًط ذَاّس ثَز. "ضروت" سبيط تؿبهيي هَضز هجَل 

ٌ "، ثِ ضطح خسٍل ظيط تَساف  1-1-10ثٌسي ثبظپطزاذت هجبلؾ زضيبكتي هَؾَع ثٌس  ظهبى 10-1-2 زيرٌ "ب زض تؼيايي تا   "فريضـىس
 پطزاذت ًوبيس. "ضروت "ثِ  "ذريس

 

 )ميليًن ريبل( مجلػ تبريد ثبز پرزاذت

 - "سبل لرارزازي"زٍهيي  

 - "سبل لرارزازي"سَهيي 

 - "سبل لرارزازي"چْبضهيي 

 - "سبل لرارزازي"پٌدويي 

 - "سبل لرارزازي"ضطويي 

  "زستًرالعمل" 4-13هٌظَض ضػبيت تجػطُ شيل ثٌس  ت ٍ ثِثب ػٌبيت ثِ پطزاذت ٍخَُ هطثَـ ثِ پيص پطزاذ : 1تجصرٌ 
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زيرٌ "(، زض 2هٌاسضج زض خاسٍل )   "ضروتسُم  "ثب تَخِ ثِ هيعاى اًطغي  "فريضىسٌ"زائط ثط ػسم تـييط اضظش كؼلي پطزاذتي، 

(  7هٌاسضج زض خاسٍل)   ثاِ ضاطح   "ورخ تًليس"ّط ًيلٍَاتسبػت ضا  ًسجت ثِ   اظاء ثِ 1ضيبل( ....).......هؼبزل .ترليلي  "ذريس

   ًوبيس. اػوبل هي

هجبلؾ اهسبـ ثبظ پطزاذت پيص پطزاذت پيص ثيٌي ضاسُ   ،"سبل لرارزازي"ّبي ّط  "مبٌ"ثبتَخِ ثِ تؼساز  "ضروت" :2تجصرٌ 

 "فريضىسٌ"ي  "صًرتحسبة َبي مبَبوٍ"ضا زض اهسبـ هسبٍي هبّبًاِ اظ   "سبل لرارزازي"كَم ثطاي ّط  2زضخسٍل 

ِ       پطزاذت هاي  "فريضىسٌ"تلبٍت آى ضا ثِ ال ًسط ٍ هبثِ ثابظ پطزاذات ثايص اظ     ًوبياس. زض غاَضتي ًاِ هجابلؾ اهسابـ هبّبًا

ًساطي اهسابـ ثابظ     "ريز"( 10هَظق است ظطف هست زُ  ) "فريضىسٌ"ثبضس،  "فريضىسٌ"غَضتحسبة)ّبي( هبّبًِ 

 ثپطزاظز.  "ضروت"پطزاذت هعثَض ضا ثِ 

 : "ضروت" ذطيس ضسُ تَسف پيص "سُم فريضىسٌ" اًطغي تحَيل -11-2

ثط اسبس هلبز ضاطايف ذػَغاي    "زيرٌ ذريس"زض  "سُم فريضىسٌ"ثرطي اظ اًطغي  "فريضىسٌ"ثٌب ثِ زضذَاست   -11-2-1

زض هجابل زضيبكات ؾاوبًتٌبهِ     "ضروت"پيص ذطيس ٍ ٍخِ آى اظ قطف "فريضىسٌ"اظ  "ضروت"اظ سَي  "لرارزاز"

زض ايي ذػَظ زض ّاط ًَثات )حابٍي     "فريضىسٌ"ضَز. زضذَاست  هيپطزاذت  "فريضىسٌ"ثِ  "ضروت"هَضز هجَل 

ضاَز( پاس اظ تأيياس     ذطياس هاي   ضَز، ٍخاِ آى ٍ زٍضُ ثبظتحَيال اًاطغي اي ًاِ پايص      ذطيس هي هوساض .اًطغي اي ًِ پيص

 ضَز. ( تلوي هي10ػٌَاى پيَست)ّبي( خسٍل ضوبضُ ) ثِ "ضروت"

ٌ "اًاطغي   "فريضىسٌ" -11-2-2 ضا زض زٍضُ ثابظ تحَيال هٌاسضج زض     "ضـروت "س ضاسُ اظ قاطف   پايص ذطيا   "سُم فريضـىس

ػطؾاِ ٍ ؾاوي تٌظاين ٍ اضسابل غَضتحسابة       "ثـبزار "، ثب احتسبة ؾطايت سابػتي  1-2-10پيَست)ّبي( هَؾَع ثٌس 

 پطزاذت هي ًوبيس. "ضروت"ثِ  "ثبزار"پس اظ زضيبكت اظ  "ريز وبري"( 5هطثَقِ، هجبلؾ زضيبكتي ضا  ظطف هست پٌح )

(، ثبياس  7خسٍل ضوبضُ ) 1-7( ثٌس 2هَؾَع تجػطُ ) ثب اػوبل ؾطايت سبػتي "فريضىسٌ"اًطغي ػطؾِ ضسُ تَسف شضظا -11-2-3

 زض ظهبى پيص ذطيس ثبضس. "ضروت"هؼبزل  اضظش اًطغي پيص ذطيس ضسُ تَسف 

ي اظ ثبثات ػطؾاِ   يب ػسم پطزاذت هجبلؾ ٍغاَل  "فريضىسٌ"اظ قطف زض غَضت ػسم ػطؾِ ثوَهغ اًطغي پيص ذطيس ضسُ -4 -11-2

ضاسبً ًسجت ثِ هحبسجِ ثْبي اًطغي پيص ذطيس ضسُ اهاسام   "ضروت"كَم،  2-2-10اًطغي هصًَض زض هَػس هٌسضج زض ثٌس 

 كَم ٍغَل ذَاّس ًوَز. 1-2-10يب اظ هحل ؾوبًتٌبهِ هَؾَع ثٌس  "فريضىسٌ"ٍ ايي هجلؾ ضا اظ اٍليي غَضتحسبة 

ضطايف  27قجن هبزُ  "عرفيه " هَاضز هصًَض زض كَم ثط حست زضذَاست ّط يي اظ هَاضز اذتالف پيطاهَى ّط يي اظ  -11-2-5

 گطزز. حل ٍ كػل هي  )حل اذتالف( "لرارزاز"ػوَهي 

                                                 
 زا هحبسجِ ضَز.ثِ اظاي ّط ًيلٍَات سبػت ثب كطٍؼ ظيط هحبسجِ ضسُ است ٍ زض غَضت تـييط ّط يي اظ آًْب هي ثبيست هدس ضيبل (.........)ترليق ......هوساض  -[ 1

 پطزاذت گطزز. "فريضىسٌ"ثِ  ......... زض ....... هبُ سبلًل هجلؾ پيص پطزاذت  -الق

 ثطزاضي ثطسس. تبضيد ......... ثِ ثْطُزض  "ويريگبٌ"هَاػس ًليسي پطٍغُ ضػبيت گطزيسُ ٍ  -ة

 ( ذَاّس ثَز."سبل لرارزازي"يي زٍه سايسبل ............)اثتاثتساي ضطٍع ثبظ پطزاذت هطثَـ ثِ پيص پطزاذت اظ  -ج

  ]  تحَيل زّس. "ضروت"ثِ ّوبى هيعاى اًطغي ثِ  "فريضىسٌ"هحون ضسُ ٍ  2هٌسضج زض خسٍل  "ضروت سُم" اًطغي  -ز                         
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 پيًست

 "ضروت"، پيص ذريس ضسٌ تًسظ "سُم فريضىسٌ "تحًيل اورشي 

تٌظاين ٍ   "لـرارزاز "ثط اسبس هلابز ضاطايف ذػَغاي     ،"فريضىسٌ"ايي پيَست ثٌب ثِ زضذَاست ضوبضُ ............. هَضخ ................. 

 است. هجبزلِ ضسُ

 است: پيص ذطيس ضسُ "فريضىسٌ"اظ  "ضروت"اظ سَي  "زيرٌ ذريس"، ًِ زض "سُم فريضىسٌ"اًطغي 

 هوساض اًطغي پيص ذطيس ضسُ: ...................... ًيلَ ٍات سبػت

 ............. ضيبلپيص ذطيس ضسُ: هجلؾ .................... ٍخِ اًطغي

 "سبل لرارزازي"زٍضُ ثبظتحَيل اًطغي پيص ذطيس ضسُ: ........ 

 


