
 ثسوِ تعبلي

 فرم گسارش هرحلِ اي اجرايي تبسيسبت هىبًيىي سبذتوبًْبي هعوَلي

ذبًن  / ًبظر سبذتوبى آلبي                            ايٌجبًت هٌْسس                       زارًسُ پرٍاًِ اضتغبل ثِ ضوبرُ  

زاراي پالن ثجتي                              زاراي پرًٍسُ ضوبرُ                       هَرخ               ٍالع زر                              

.  پالن فَق را تمسين هي ًوبئينمرحله نهاییگسارش 

. مدت اعتبار این فزم جهت اعالم نتایج باسرسی یک ماه می باشد
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 توضيحات

1 
زٍزوص 

  ًور8ُ

لطر هٌبست زٍزوص ّب 

طجك ًمطِ 

 4ًرٍ هبزگي 

8 

 لَلِ ّب الساهبً زاراي ًر ٍ 17طجك هجحث  

 3 (ٍرٍزي ٍ ذرٍجي)ارتفبع هٌبست  .هبزگي يب راثط فلسي گبلَاًيسُ هي ثبضس

 1زر يه راستب 

 سيستن سرهبيص 2

  ًور12ُ

 وَلر گبزي

 تَْيِ هطجَع هروسي     
12 

12 
  

لَلِ ّبي رفت ٍ ثرگطت هجرز ،لَلِ )زير سبذت 

زريي ٍ وبثل ثرق             

3 

12 

ثب اًتربة سيستن وَلر گبزي، ًصت آى زر  

پبيبى وبر الساهي است 

 9 ًصت ٍ راُ اًسازي زستگبُ هطبثك ًمطِ   

 وَلر آثي

 (1-م)

 6 سبذت ٍ ًصت وبًبل هطبثك ًمطِ ٍ هطرصبت فٌي

12 

وبًبل ّب زاراي سبپَرت هٌبست ٍ وبفي : تَجِ 

 2 ًحَُ هْبرثٌسي وبهل ٍ اثعبز زريچِ ّب    زر فَاصل الزم ذَاّس ثَز

 3ًصت زستگبُ ٍ زريچِ ّب طجك ًمطِ      زستگبُ  

 1                                                  زريچِ   

4 

 فبضالة ٍ آة ثبراى 3

  ًور20ُ

 

 

 

 

ويفيت جٌس 

 (1- م)هصبلح 

 4 لَلِ ٍ اتصبالت پَش فيت

4 

اريٌگ هَرز استفبزُ زر لَلِ وطي پَش - 1 

فيت ثبيس استبًسارز الزم را زاضتِ ثبضس            

ًصت هَفِ ٍ ثست ثِ تعساز وبفي زر لَلِ - 2

 .وطي پلي اتيلي الزم است

 3 ( ثبر6ثب فطبر وبر  )پلي اتيلي جَضي 

 2 ( ثبر6ثب فطبر وبر  )پليىبي ًيوِ لَي 

   2 لطر لَلِ ّب ٍ اتصبالت هطبثك ًمطِ                            

 تست ريسش آة  2 تست فبضالة طجمبت ٍ آة ثبراى                              

   2 ضيت ثٌسي هٌبست هطبثك هطرصبت فٌي ٍ ًمطِ          

 رعبيت فبصلِ  2 اجراي صحيح ًٍت لَازم ثْساضتي طجك ًمطِ               

 فبصلِ از وَلر ٍ زيَار هجبٍر ٍ ارتفبع  2 رعبيت الساهبت ًصت صحيح ًٍت زر ثبم                       

   2 ًصت زريچِ ثبززيس رٍي رايسرّبي فبضالة ٍ آة ثبراى ٍ ًصت سيد زى 

 تب اٍليي هٌَْل  2 جساسبزي آة ثبراى، وف ضَي پبرويٌگ ٍ فبضالة         

 استفبزُ از هفتَل هوٌَع است  2 ًصت سبپَرت ٍ ثست هٌبست جْت لَلِ ّب                

لَلِ وطي سرز ٍ  4

 گرم ثْساضتي

  ًور20ُ

 

 

 

 

ويفيت هصبلح 

ًَع لَلِ ٍ )

 (1- م )(اتصبالت

 5 چٌس اليِ پليوري
 

5 

لَلِ ّب ٍ اتصبالت زاراي ًطبى استبًسارز ٍ  

تأييسيِ هروس تحميمبت سبذتوبى ٍ هسىي 

 ذَاٌّس ثَز

 5 گبلَاًيسُ ثب ٍزى هتَسط

 3 پلي پرٍپيلي ثب فطبر وبر هٌبست پرٍشُ طجك ًمطِ

   4 اجراي صحيح ٍ لطر لَلِ ّب ٍ اتصبالت ٍ ًصت جعجِ ولىتَر    

  ثراثر فطبر وبر5/1  3 تست لَلِ ّب                                               

   3 عبيك وبري ٍ پَضص هٌبست لَلِ ّب                    

   3 سبذت ٍ ًصت ولىتَر اصلي ثب لطر ٍ طرح هٌبست  

 2 استفبزُ از ضير لطع اصلي آة ٍاحس                    
ضير فلسي استفبزُ گرزز ذصَصبً استفبزُ از  

 جعجِ ضير هطلَة تر است



 

 

 

 سيستن گرهبيص 5

سيستن   ًور16ُ

گرهبيص 

 (1 –م )

 ويفيت جٌس هصبلح

 

  4 4لَلِ سيبُ فَالزي جَضي 
  هجبز ًوي ثبضسppلَلِ ّبي 

 4چٌس اليِ 

   2 لطر لَلِ ّب ٍ اتصبالت هطبثك ًمطِ   

 ترجيحبً فَم ٍ هبّيچِ سيوبى  2 ٍ پَضص هٌبست لَلِ ّب  (فَم يب پطن سٌگ)عبيك حرارتي 

   2 2 اجراي ولىتَر ٍ ضيرآالت هرثَطِ زر هحل هٌبست 

 زستگبُ پىيج هطبثك زستَرالعول ّبي هَجَز  4 4ًصت پىيج ٍ يب هَتَرذبًِ هروسي   ( 2 –م )

   2 ًصت رازيبتَر          

َّاوص فضبّبي  6

 ثَزار

6 

 

زاوت يب 

لَلِ يب 

 وبًبل تَْيِ

 هطبثك ًمطِ         

3 

 
 سمف ثِ ثبال زاوت هطترن ثب لَلِ ٍ ًصت 6از 

 اگسٍز في هستمل يب هروسي 

 2             (َّاوص هَتَري) EXFANًصت  
ثسٍى اجراي وبًبل يب لَلِ ٍ يب زاوت تَْيِ َّا  

 .گسارش هرحلِ اٍل صبزر ًرَاّس ضس

ثسٍى ًصت زريچِ ّبي َّاي احتراق ٍ تَْيِ   3   (ثب تَجِ ثِ ًَع پىيج)ًصت زريچِ تَْيِ ٍ زريچِ تأهيي َّاي احتراق  تأهيي َّا 7

 گسارش ًْبيي صبزر ًرَاّس ضس

سيستن اطفبء  8

حريك                

 ًور14ُ

 

 (2-م)

   3 طجك ًمطِ                                        FBًصت جعجِ 

   2 ًصت وپسَل اطفبي حريك طجك ًمطِ                         

 3 لطر ٍ جٌس لَلِ اطفبء حريك ذطه ٍ تر هطبثك ًمطِ    
ضَاثط آتص ًطبًي )لَلِ پليوري هوٌَع است  

 (لحبظ گرزز

   4 ًصت هرسى اطفبء حريك ٍ پوپ طجك ًمطِ                  

ًصت تجْيسات  9

ثْساضتي ٍ غير 

 ثْساضتي

( 2-م) 

  ًور4ُ

 2 ًصت ضيرآالت وبهل ٍاحس                                        
  

 1ًصت رٍضَيي                                                        

 

 

 1ًصت تَالت فرًگي                                                 

   100جوع اهتيبز تبسيسبت هىبًيىي 

  

                                                                                                                                                 هْر ٍ اهضبء ًبظر 

 .ًورُ وست ضسُ زر هرحلِ اٍل ٍ تبريد ثبززيس

                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 .زر صَرت زرذَاست هبله هجٌي ثر اجراي گرهبيص وفي، هسئَليت آى ثعْسُ هجري هجبز گرهبيص از وف ٍ هبله ذَاّس ثَز

 هحل زرج ًَالص تَسط ثبزرس

1- 

2- 

3- 

4- 

5- 
 

 تبئيس هجسز ًبظر پس از رفع ًَالص

 تبئيس ثبزرس پس از رفع ًَالص


