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 :گشارش

 

ثزای اجزای طزحْبی افشایص کبرایی  ۰۱ٍ ۰۹هَاد لبًًَی ًَگزاًِ ای ثَدًذ کِ در لَاًیي ثَدجِ سبلْبی  ۱۱ثٌذ ق ٍ تجػزُ 

گذاری ثخص خػَغی ٍضغ ضذُ ثَد ٍغٌؼت ثزق ًیشثزًبهِ ریشی سیبدی را غٌؼت ثزق اس طزیك ایجبد اًگیشش ثزای سزهبیِ 

ٌَّس ثزًبهِ ریشیْبی فَق ػولیبتی ًطذُ ثَد کِ لبًَى دائوی رفغ .ثِ ػول اٍرد  اضبرُ ضذُ  ثِ هٌظَر استفبدُ اس پتبًسیل لبًًَی

هٌظَر افشایص  ثِ  لبًَى فَق کِ  ۱1هبدُ .طالیی اى اس طزیك هجلس هحتزم هػَة ٍاثالؽ گزدیذ ۱1هَاًغ تَلیذ ٍهبدُ 

گذاری ٍ  گذاراى ثخص خػَغی ایجبد هی ًوبیذ کِ ثب سزهبیِ ٍری ٍ کبرآیی تذٍیي ضذُ است، ایي فزغت را ثزای سزهبیِ ثْزُ

تٌْب در التػبد کالى کطَر هؤثز ٍالغ ضًَذ ثلكِ ثبػث  سبسی ٍ افشایص کبرآیی در غٌؼت اًزصی ٍ ثزق، ًِ ّبی ثْیٌِ اجزای طزح

گذاری ّوزاُ ثب  ّبی سزهبیِ اغل حبکن ثز رٍح ٍ ضكل اجزائی هبدُ فَق، ججزاى ّشیٌِ.تَسؼِ کست ٍ کبر ٍ اضتغبل گزدًذ

ضذُ ٍ ثب هسئَلیت تأهیي تَسط ٍسارت ًفت  جَیی تخػیع هٌبفغ السم ٍ اًگیشضی، اس هحل درآهذّبی ًبضی اس سَخت غزفِ

 . است

تَاى کبفی اػتجبری دٍلت در ثخص تَسؼِ ٍ ایجبد هٌبثغ جذیذ  بی اًزصی ٍ ثزق ٍ ػذمّ ثِ رًٍذ ضتبثبى رضذ هػزف حبهل ثبتَجِ

ثزای ٍرٍد ثخص خػَغی، یك ضزٍرت  ۱1ثزای تأهیي ًیبس هػزف اًزصی ٍ ثزق، استفبدُ اس پتبًسیل ٍ فزغت هبدُ 

 . ًبپذیز ٍ الشاهی است اجتٌبة

داری  د ثزق طی چٌذ سبل اخیز ثِ ًَػی ضزایط خبظ ٍ هطكلّبی حبکن ثز التػب در ایي راستب رضذ هػزف ثزق ٍ هحذٍدیت

الذکز را ثطذت  فَق ۱1ّبی هبدُ  ّب ٍ فزغت را ثِ غٌؼت ثزق تحویل ًوَدُ است کِ استفبدُ گستزدُ غٌؼت ثزق اس پتبًسیل

هٌبست ثزای  ّبی آٍر ًوَدُ است ٍ لطؼبً یكی اس راُ حل ثزای حل هطكالت ایي ثخص تأثیزگذار در تَسؼِ کطَر را الشام

لبًَى رفغ هَاًغ تَلیذ است کِ هتبسفبًِ تبکٌَى  ۱1ّبی هبدُ  ّبی هَجَد، استفبدُ اس فزغت رفت غٌؼت ثزق اس ثحزاى ثزٍى

  .طزحْبی غٌؼت ثزق ثِ درثستِ ثزادر ثشرگتز خَاًذُ خَد،یؼٌی هخبلفت ٍسارت ًفت خَردُ است 

ای ثزای چْبر هَرد اجزائی در غٌؼت  ت اس هبدُ فَق، الگَریتن همبیسِهٌظَر تٌَیز چگًَگی استفبدُ غٌؼت ثزق ٍ غٌؼت ًف ثِ

 . گزدد تفكیك ثطزح سیز تمذین هی ّبی اًزصی اًزصی ٍ ثزق ثِ حبهل



 :الگَریتن فزآیٌذی

 در ثخص غٌؼت گبس  -الف

 جَیی در هػزف گبس  غزفِ: ّذف

 ّب تَسط ثخص خػَغی  سبسی هػزف گبس در هَتَرخبًِ ثْیٌِ: هَضَع

 ریشی ـ تأهیي هبلی ـ اجزا ـ ارسیبثی ـ ثبسگطت سزهبیِ  طزاحی ـ ثزًبهِ :رٍش

 ػٌَاى ارسش افشٍدُ ثزای التػبد کطَر  ضذُ فَق ثِ جَیی کبّص هػزف سَخت ٍ اهكبى استفبدُ اس سَخت غزفِ: ًتیجِ

 در ثخص غٌؼت ثزق  -ة

 کبّص تلفبت اًزصی الكتزیكی : ّذف

 ّبی ثزق تَسط ثخس خػَغی  ٍ ضجكِ سبسی تأسیسبت اغالح ٍ ثْیٌِ: هَضَع

 ریشی ـ تأهیي هبلی ـ اجزا ـ ارسیبثی ـ ثبسگطت سزهبیِ  طزاحی ـ ثزًبهِ: رٍش

کبّص تلفبت ثزق ٍ درًتیجِ کبّص سَخت ًیزٍگبُ ٍ ایجبد هٌبثغ جذیذ تأهیي ٍ اهكبى استفبدُ اس سَخت : ًتیجِ

 ػٌَاى ارسش افشٍدُ ثزای التػبد کطَر  ضذُ ثِ جَیی غزفِ

 :ّبی اًزصی ثزق الگَریتن فزآٍردُ

 در ثخص غٌؼت گبس  -الف

 جَیی در هػزف ثزق  غزفِ: ّذف

 ّبی گبسی تَسط ثخص خػَغی  سبسی هػزف گبس در ثخبری ثْیٌِ: هَضَع

 ثبسگطت سزهبیِ  -ارسیبثی -اجزا -تأهیي هبلی -ریشی ثزًبهِ -طزاحی: رٍش

ػٌَاى ارسش افشٍدُ ثزای التػبد کطَر ٍ  ضذُ فَق ثِ جَیی غزفِکبّص هػزف سَخت ٍ اهكبى استفبدُ اس سَخت : ًتیجِ

 گذاری در ثخص تأهیي  ّبی سزهبیِ ّوچٌیي ّشیٌِ

 در ثخص غٌؼت ثزق  -ة

 جَیی در هػزف ثزق  غزفِ: ّذف

 ّبی رٍضٌبیی تَسط ثخص خػَغی  سبسی هػزف ثزق در سیستن ثْیٌِ: هَضَع

 ثبسگطت سزهبیِ  -ارسیبثی -اجزا -تأهیي هبلی -ریشی ثزًبهِ -طزاحی: رٍش

ّب ٍ استفبدُ اس سَخت  اسای تأهیي رٍضٌبیی ٍ درًتیجِ کبّص هػزف سَخت ًیزٍگبُ کبّص هػزف ثزق ثِ: ًتیجِ

 ثخص تأهیي گذاری در  ّبی سزهبیِ ػٌَاى ارسش افشٍدُ ثزای التػبد کطَر ٍ ّوچٌیي کبّص ّشیٌِ ضذُ ثِ جَیی غزفِ



ّبی اًزصی ٍ ثزق ٍجَد  در ثخص حبهل ۱1ضَد ضزایط تمزیجبً یكسبًی ثزای استفبدُ اس پتبًسیل هبدُ  گًَِ کِ هالحظِ هی ّوبى

 .گزدد ًبپذیز است، پیطٌْبد هی ّبیی کِ اجزای آًْب در غٌؼت ثزق ثطذت اجتٌبة دارد کِ در سیز ثِ طزح

  ّبی گبسی ثِ سیكل تزکیجی یل ًیزٍگبُّب ٍ تجذ ّبی افشایص کبرآیی ًیزٍگبُ طزح

  ّبی کبّص تلفبت ثزق طزح

  ّبی ارتمبی کبرآیی فزآیٌذّبی اًزصی ٍ ثزق طزح

  ّبی اًزصی ٍ ثزق ّبی ارتمبی کبرآیی فزآٍردُ طزح

ی ٍ ّبی ثحزاًی التػبد ثزق، ثِ ًظز هی رسذ ضَرای هحتزم التػبد هی ثبیذ ،ّوزاّ ثِ ضزایط خبظ ٍ هحذٍدیت لذا ثبتَجِ

 . الذکز، را ًیش هطبثِ طزحْبی دیگزثذل تَجِ ًوبیٌذ فَق ۱1حوبیت فزغت استفبدُ غٌؼت ثزق اس پتبًسیل هبدُ 

 


