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:فصلدٍم 2

ٔٔشفي ٔحلَٛ ًشح 
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ٌٔبِٔبت فٙي ٚ ٟٔٙذػي ًشح 
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:فصلچْاسم 4

ثشسػي ٞبي ٔبِي ٚ التلبدي ًشح 
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ٔحبػجٝ ؿبخق ٞبي ٔبِي 
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ضشحسديف

 هطخصاتطشح* 1

  تٗ دسػب600َتِٛيذػيٓ ٚ وبثُ ثشق    

 هاضييآالتتَليذ* 6

" 100:        ثخؾ داخُ- 

:    - ثخؾ خبسري- 

 ضاخصّايعولياتي 2

 سٚص 300:         تٔذاد سٚصوبسي

 ٘ٛثت 2:        تٔذاد٘ٛثت وبسي

 ػبٓت 8:           صٔبٖ ٞش٘ٛثت

صٔيٗ ٚ ػبختٕبٖ %  7

 ٔتشٔشثْ 7000ٔؼبحت صٔيٗ           -  

 ٔتشٔشثْ 2050ػٌح صيشثٙب             - 

  ٔتشٔشثْ 1000ػبِٗ تِٛيذ              - 

    "     800ا٘جبسٞب                   - 

" 2500اداسي، سفبٞي، تأػيؼبت - 

دسصذتأهييهَاداٍليِ* 3

 دسكذ 100:         ٔٛاد داخّي

 :       -ٔٛاد خبسري

 

 سشهايِگزاسي* 8

 سيبَ 000/875/975/16ػشٔبيٝ حبثت        - 

 "600/133/317/7 دسٌشدؽ        "- 

   " 600/008/293/24:     ٌزاسي وُ"- 

"  520/993/121/5ٚاْ وٛتبٜ ٔذت    - 

 تعذادواسوٌاى* 4

 ٘فش 1ٔذيشٓبُٔ          - 

"  1وبسؿٙبع          - 

 ٘فش 1تىٙيؼيٗ         - 

  ٘فش 7وبسٌش ٔبٞش       - 

 "   12وبسٌش ػبدٜ      - 

  ٘فش8وبسٔٙذ           - 

 ٘فش 25                     

 ّضيٌِّايتَليذ* 9

 سيبَ 222/906/629/57ٞضيٙٝ ٞبي حبثت تِٛيذ     - 

 " 971/005/107/43 ٔتغيش                     "- 

 " 193/912/869/48:           ٞضيٙٝ ٞبي وُ- 

 تأسيساتعوَهي* 5

 ٍٔبويّٛٚات ػبٓت 8/195: ثشق ٔلشفي ػبِيب٘ٝ- 

 ٔتشٔىٔت 4500:  آة ٔلشفي ػبِيب٘ٝ- 

 ِيتش 57000:            ٌبصٚئيُ  - 

  ِيتش 25550:                ثٙضيٗ- 

داسد :      تلفيٝ فبهالة - 

دارد :           اًفبء حشيك-

 

 ضاخصّايالتصاديطشح* 10

ٝ ػشثؼش-   دسكذ 2/28:   دسكذتِٛيذدس ٘مٌ

َ ٞبي ثبصٌـت ػشٔبيٝ-  يه ػبَ ٚٞفت ٔبٜ :   ػب

ٝ وُ وبسوٙبٖ-  ٖ تِٛيذث  دسكذ 6/59:  دسكذوبسوٙب

" 100:          دسكذ ػٟٓ ٔٙبثْ داخّي- 
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هعزفي هحصَل طزح : فصل دٍم

هقذهِ - 1

تعزيف، ٍيضگي ّا ٍ هشخصات فٌي هحصَل - 2

، كذ هحصَل ٍ تعزفِ گوزكي بزرسي استاًذاردّاي هلي، بيي الوللي- 3

هَارد هصزف ٍ كاربزدّاي هحصَل - 4

اّويت استزاتضيكي كاال - 5

بزرسي باسار - 6
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همذهِ-1

ٟٕٔتشيٗ خبكيت فيضيىي ٔغ، لبثّيت ٞذايت .  تبثْ خٛاف آٖ ٔي ثبؿذِض وبسثشد ٟ٘بيي ٞش ف

ثٝ ٕٞيٗ . ٔغ ثٔذ اص ٘مشٜ ثبالتشيٗ لبثّيت ٞذايت اِىتشيىي سا داسد. اِىتشيىي ٚ حشاستي آٖ ٔي ثبؿذ

 دسكذ آٖ ٔشثٛى ثٝ 70 دسكذ ٔغ دس رٟبٖ ٚ ثب دس ِ٘ش ٌشفتٗ وبسثشد آِيبطٞبي ٔؼي دس 50دِيُ 

ٕٞچٙيٗ ٞذايت حشاستي ٔغ ٔٙزش ثٝ وبسثشد آٖ دس تِٛيذ . ثخؾ كٙبيْ اِىتشيىي ٚ ٔخبثشات اػت

ٔمبٚٔت ثٝ خٛسدٌي ٔٙبػت ٔغ . ٔجذَ ٞبي حشاستي ٚ ثٝ خلٛف ساديبتٛس اتٛٔجيُ ٌشديذٜ اػت

دس رذَٚ كفحٝ . ٔٙزش ثٝ وبسثشد آٖ دس كٙبيْ وـتي ػبصي، اػىّٝ ػبصي ٚ كٙبيْ ؿيٕيبيي ؿذٜ اػت

. ثٔذ، ٔٛاسد ٔلشف ٔحلٛالت ٔؼي دس آٔشيىب آٚسدٜ ٔي ؿٛد

 ايٗ رذَٚ ٘ـبٖ ٔي دٞذ وٝ خٛاف ٞذايت اِىتشيىي، ٔمبٚٔت ثٝ خٛسدٌي، ٚ ٞذايت حشاستي 

.  ٔٛسد وبسثشد ثٛدٜ ا٘ذ16 ٔٛسد ٓبُٔ اكّي ا٘تخبة اص 5 ٚ 8، 9ٔغ ثٝ تشتيت دس 

ثٌٛسي .  ٚيظٌي ٞبي ٌّٔٛة ٔغ ٔلشف آٖ سا ثٝ ٚيظٜ دس كٙبيْ اِىتشيىي افضايؾ دادٜ اػت

. وٝ دس لشٖ ثيؼتٓ ػٛٔيٗ فّض پشٔلشف رٟبٖ ثٔذ اص آٞٗ ٚ آِٛٔيٙيْٛ ثٛدٜ اػت
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دسكذ اص ّ٘ٛ وبسثشد 

وُ ٔغ 

ٔحلٛالت ٘يٕٝ تٕبْ ٔٛسد 

اػتفبدٜ 

ّٓت اكّي ا٘تخبة ٔغ 

خٛاف اِىتشيىي ػيٓ ٔغ  9/13ٔخبثشات 

ٔمبٚٔت ثٝ خٛسدٌي، ا٘تمبَ حشاست، تؼٕٝ ٔؼي ٚثش٘زي ػيٓ ٔؼي  8/13حُٕ ٚ ٘مُ 

خٛاف اِىتشيىي 

ْ وٗ  َ ثش٘زي،سيختٍي  2/12تزٟيضات ٌش ٝ ٔؼيٍ،ٔفتٛ ٔمبٚٔت ثٝ خٛسدٌي،ٔبؿيٙىبسي ِِٛ

خٛاف اِىتشيىي ػيٓ ٔؼي  4/10ٔلبسف ػبختٕب٘ي ػيٓ 

ٔمبٚٔت ثٝ خٛسدٌي،ػبيؾ ٚ خٛاف تٕبٔي ٔٛاد ٔؼي  5/7ٚػبيُ كٙٔت ػٍٙيٗ 

اِىتشيىي 

ُ پزيشي ٚ ٔمبٚٔت ِِٛٝ ٞبي ٔؼي  4/6تٟٛيٝ ٞٛا  ا٘تمبَ حشاست،ؿى

ثٝ خٛسدٌي 

ٔبؿيٙىبسي ٔفتِٟٛبي ثش٘زي سيختٍي  1/5ؿيشآالت كٙٔتي 

خٛاف اِىتشيىي ػيٓ ٔغ ٚ ٔيٍّشد  ¼ٔلبسف لذست 

خٛاف اِىتشيىي،ا٘تمبَ حشاست ػيٓ ٚ ِِٛٝ ٔؼي  8/3وبسثشدٞبي ٕٓٛٔي 

ػيٕٟبي وٙتشَ 

ٚسٚؿٙبيي 

خٛاف اِىتشيىي تؼٕٝ آِيبطي ٚ ػيٓ ٔؼي  1/3

خٛاف اِىتشيىي تؼٕٝ آِيبطي ٚ ػيٓ ٔؼي  3/2اِىتشٚ٘يه 

ٔبؿيٙىبسي،ٔمبٚٔت ثٝ خٛسدٌي ػيٓ ثش٘زي  2/2ثؼتٟب 

لبثّيت ؿىُ پزيشي ٚ ػبخت تؼٕٝ ٚ ِِٛٝ ثش٘زي  7/1كٙبيْ ِ٘بٔي 

ٔمبٚٔت ثٝ خٛسدٌي،خٛاف اِىتشيىي تؼٕٝ ٔؼي ٚ آِيبطي  3/1هشة ػىٝ 

ٝ ٞبي آِيبطي  1ٔجذِٟبي حشاستي  ا٘تمبَ حشاست،ٔمبٚٔت ثٝ خٛسدٌي كفحٝ ِِٚٛ

ٔمبٚٔت ثٝ خٛسدٌي،ؿىُ پزيشي ٔفتَٛ ٚ تؼٕٝ ثش٘زي  2/1تزٟيضات ػبختٕب٘ي 

ا٘ٛاّ وبسثشدٞبي ٔحلٛالت ٔؼي دس ثخؾ ٞبي ٔختّف كٙٔت دس آٔشيىب *
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تعشيف،ٍيظگيّاٍهطخصاتفٌيهحصَل-2

تعشيفهحصَل-2-1

ػيٓ ٚ وبثُ ثبسٚوؾ $ ٘بْ ٔحلَٛ ٔٛسد ِ٘ش ًشح، تِٛيذ ا٘ٛاّ ػيٓ ٚ وبثُ  ثشق فـبس هٔيف 

P.V.C#  ٜوٕتش اص يه ويّٛ ِٚت ثٝ ٓٙٛاٖ وبالي ٚاػٌٝ اي دس ا٘تمبَ ٚ تٛصيْ ٘يشٚي ثشق ٔٛسد اػتفبد

. لشاس ٔي ٌيشد

 

ٚيظٌي ٞب ٚ ٔـخلبت فٙي ٔحلَٛ - 2-2

 ػيٓ ٚ وبثُ ٔٛسد ٘يبص ٔلشف وٙٙذٌبٖ ٕٔٔٛالً ثش ٔجٙبي پٙذ ٚيظٌي صيش تمؼيٓ ثٙذي 

. ٔي ؿٛ٘ذ

 پٛؿؾ ػيٓ ٚ وبثُ *

 ٔٛاد ػبص٘ذٜ ٞبدي *

 تٔذادٞبدي دس وبثُ *

 ّ٘ٛ ٓبيك ٚ پٛؿؾ ٔحبفَ *

 ّ٘ٛ ٔلشف *

 دس ايٗ ثشسػي، تمؼيٓ ثٙذي ػيٓ ٚ وبثُ ثٝ ٘حٛي كٛست ٔي ٌيشد وٝ حبٚي تٕبٔي سدٜ ٞبي 

ثشايٗ ٔجٙب تمؼيٓ ثٙذي اِٚيٝ ػيٓ ٚ وبثُ .  كبدسات ٚ ٔلشف ثبؿذ–ػيٓ ٚ وبثُ تِٛيذ داخّي، ٚاسدات 

. ثشاػبع ّ٘ٛ ٔلشف ثذيٗ لشاس ٔي ثبؿذ

 ػيٓ ٚ وبثُ ثشق ثب ٞبدي ٔؼي *

 ػيٕٛ وبثُ ثشق ثب ٞبدي غيشٔؼي *
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 ػيٓ الوي *

 ػيٓ ٚ وبثُ ٔخبثشاتي *

 

(.فطاسضعيف)تمسينبٌذيسينٍوابلبشقيهويلٍَلتٍووتش.(الف

سين .1

ثب سٚپٛؽ اص پالػتيه  –

 ثب سٚپٛؽ اص الػتيه –

 ثبسٚپٛؽ اص پٙجٝ يب وبغز ٚ ٔٛاد ٔـبثٝ –

 ِخت ٞٛايي –

 ػبيش ٔٛاسد –

 

وابل.2

ثب سٚپٛؽ اص پالػتيه  –

 ثب سٚپٛؽ اص الػتيه –

 ثبسٚپٛؽ اص پٙجٝ يب وبغز ٚ ٔٛاد ٔـبثٝ –

 ثب سٚپٛؽ ثب ٞش ّ٘ٛ صسٜ يب غالف ٔحبفَ  –

 ػبيش ٔٛاسد –
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بشسسياستاًذاسدّايهلي،بييالوللي،وذهحصَلٍتعشفِگوشوي-3

وذآيسيههحصَل-3-1

: وُذ ٞـت سلٕي ٔشثٛى ثٝ ٔحلٛالت ًشح ثٝ ؿشح ريُ ٔي ثبؿذ

 

وُذ آيؼيه ّ٘ٛ ٔحلَٛ سديف 

 31301111ػيٓ ٔؼي سٚوؾ داس  1

 31301115وبثُ ٔؼي سٚوؾ داس  2

 

ضواسُتعشفِگوشوي-3-2

:  ؿٕبسٜ تٔشفٝ ٌٕشوي ٔحلٛالت ثٝ ؿشح رذَٚ ريُ اػت

حمٛق ٚسٚدي ؿشح ؿٕبسٜ تٔشفٝ سديف 

ِٚت 80ٞبدي ٞبي ثشق ثشاي ِٚتبط حذاوخش 85444100 1

 #رٛس ؿذٜ ثب لٌٔبت اتلبَ$

دسكذ 40

 دسكذ 40 ِٚت 80ػبيش ٞبدي ٞبي  85444900 2

ِٚت 80ٚ100ػبيشٞبدي ٞب ثشاي  85445100 3

 #رٛس ؿذٜ ثب لٌٔبت$اتلبَ

دسكذ 40

 دسكذ 40 ِٚت 100 ٚ 80ػبيشٞبدي ٞب ثشاي  85445900 4
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 ضشايطٍاسداتهحصَل-3-3

 ٔٙتـشٜ اص ػٛي ٚصاست ثبصسٌب٘ي ٚاسدات 83 ٌٔبثك ثب ػبِٙبٔٝ ٔمشسات ٚاسدات ٚ كبدسات ػبَ 

 ثشاي 85ايٗ ٔحلَٛ ٔٙٛى ثٝ ٔزٛص اص ٚصاست ثبصسٌب٘ي ٚ كٙبيْ ٚ ٔٔبدٖ ٔي ثبؿذ ِٚي دس ػبَ 

. ٚاسدات ايٗ ٔحلَٛ ؿشايٌي روش ٘ـذٜ اػت

 

بشسسياستاًذاسدّايهليٍبييالوللي-3-4

استاًذاسدّايهلي(الف

 ٔؤػؼٝ اػتب٘ذاسد ٚ تحميمبت كٙٔتي ايشاٖ ثٝ ٓٙٛاٖ ػبصٔبٖ تذٚيٗ وٙٙذٜ اػتب٘ذاسدٞبي ّٔي 

. ثب ٕٞىبسي وبسؿٙبػبٖ ري سثي، اػتب٘ذاسدٞبي ٔتٔذدي سا ثشاي كٙبيْ ٔختّف تذٚيٗ ٔي وٙذ

تذٚيٗ اػتب٘ذاسدٞب ثٝ ِٔٙٛس ثبال ثشدٖ ويفيت وبالٞبي داخّي، وٕه ثٝ ثٟجٛد سٚؽ ٞبي تِٛيذ ٚ 

افضايؾ وبسايي دس كٙبيْ دس رٟت خٛدوفبيي وـٛس، تشٚيذ اػتب٘ذاسدٞبي ّٔي، ِ٘بست ثش ارشاي 

اػتب٘ذاسدٞبي ارجبسي، وٙتشَ ويفي وبالٞبي كبدساتي ٔـَٕٛ اػتب٘ذاسد ارجبسي ٚ رٌّٛيشي اص 

ٗ إِّّي . كذٚس وبالٞبي ٘بٔشغٛة كٛست ٔي ٌيشد ٔؤػؼٝ اػتب٘ذاسد ايشاٖ اص آوبي ػبصٔبٖ ثي

 ثٛدٜ ٚ اص آخشيٗ پيـشفت ٞبي ّٕٓي ٚ فٙي رٟبٖ دس خلٛف تذٚيٗ ايٗ (ISO)اػتب٘ذاسد 

دس رذَٚ ريُ اسائٝ « ٔحلٛالت ػيٓ ٚ وبثُ ثشق»اػتب٘ذادسٞبي ّٔي . اػتب٘ذاسدٞب اػتفبدٜ ٔي وٙذ

. ٔي ٌشدد
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 #ٔيّي ٔتش$تٔذادٚلٌشسؿتٝؿٕبسٜ اػتب٘ذاسد ّٔي ؿشح سديف 

 61×85/2 تب1×13/1# 607-$01ػيٓ ثب ٓبيك ٚ سٚپٛؽ پالػتيه  1

ػيٓ ثب ٓبيك ٚ سٚپٛؽ پالػتيه  2

٘يٕٝ افـبٖ 

 7×85/0تب7×#4/0 607- 01$

ػيٓ ثب ٓبيك ٚ سٚپٛؽ پالػتيه  3

لبثُ اٌ٘ٔبف 

 396×4/0تب16!#2/0 607-06$

ػيٓ ثٙذتخت دٚتبيي ثب ٓبيك سٚپٛؽ  4

پالػتيىي 

 42×15/0تب28×#15/0 607-42$

 59×3/0تب16×2/0# 607-$53وبثُ لبثُ اٌ٘ٔبف پالػتيىي  5

 7×7/1تب1×13/1# 607-$55وبثُ تخت پالػتيىي  6

 19×53/1 تب1×13/1# 607-$10وبثُ پالػتيىي ػجه  7

وبثُ پالػتيىي صٔيٙي دٚػيٕٝ تب  8

پٙذ ػيٕٝ 

 19×53/1تب1×#38/1 607-13$
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استاًذاسدّايبييالوللي-(ب

اػتفبدٜ ٔي  #سؿتٝ ٞبي ػيٓ$اص ٔبدٜ اِٚيٝ ٞبدي  #ػيٓ ٚ وبثُ$ ثشاي تٟيٝ ٔحلٛالت ٟ٘بيي 

ػيٓ ٞبي ِخت اِٚيٝ دس اػتب٘ذاسد أشيىبيي . ٔمٌْ اغّت ٞبدي ٞبي ٔلشفي دايشٜ اي ؿىُ اػت. ؿٛد

AWG (American Wire gage)ثٙذي ٔي ٌشد٘ذ ٓ اص .  ثش ٔجٙبي تغييشات ػٌح ٔمٌْ ػيٓ تمؼي

رّٕٝ اػتب٘ذاسدٞبي ثيٗ إِّّي دس خلٛف ٔحلٛالت ػيٓ ٚ وبثُ ثشق ٔي تٛاٖ ثٝ اػتب٘ذاسدٞبي 

 ٚ VDE0250 ٚ VDEo271، اػتب٘ذاسد إِٓب٘ي BS604 ، BS6500ٚ  BS6346اٍّ٘يؼي 

.  اؿبسٜ وشدIECSO2اػتب٘ذاسد ثيٗ إِّّي 

 

هَاسدهصشفٍواسبشدّايهحصَل-4

ٝ ٞبي ا٘تمبَ ثشق فـبس   اص ػيٓ ٚ وبثُ ثشق فـبس هٔيف، ثشاي ا٘تمبَ ا٘شطي اِىتشيىي، دس ؿجى

هٔيف ثٝ ِٔٙٛس تأٔيٗ سٚؿٙبيي، ٌشٔب، ٘يشٚي ٔحشوٝ كٙبيْ ٚ ػبيش ثخؾ ٞب اػتفبدٜ ٔي ٌشدد وٝ دس 

. ريُ وبسثشد ٞش وذاْ اص ا٘ٛاّ ػيٓ ٚ وبثُ ٞبي فـبس هٔيف اسائٝ ٔي ؿٛد

 

(P.V.Cباعايك)سينّايسٍوصداس-4-1

 ٔحلٛالت ايٗ ٌشٜٚ اغّت ؿبُٔ ػيٓ ٞبي ِٕٔٔٛي ػبختٕب٘ي، افـبٖ ٚ ثٙذ تخت ٔي ثبؿذ وٝ 

ٗ آالت ػبدٜ داخي لبثُ تِٛيذ ثٛدٜ ٚ ثخؾ وٕي اص ايٗ ٔحلٛالت ٔشثٛى ثٝ  ثب تزٟيضات ٔبؿي

ٔحلٛالت تخللي ٚ ثب ويفيت ٚيظٜ ٕٓذتبً دس كٙبيْ اتٛٔجيُ ػبصي، ٞٛاپيٕبيي ٚ ِ٘بٔي ٚ وبسثشدٞبي 

. آصٔبيـٍبٞي ٔي ثبؿذ
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سينلختَّايي-4-2

ثٝ وبس  #وٕتش اص يه ويّٛ ِٚت$ دس ػيؼتٓ تٛصيْ ٚ ا٘تمبَ ٘يشٚي ثشق داخُ ؿٟشي ٚ سٚػتبيي 

. ٔي سٚ٘ذ



وابلفطاسضعيفسبه-4-3

.  ويّٛ ِٚت ٔي ثبؿذ ٚثٝ وبثُ ػجه ٔلشٚف ٞؼتٙذ5/0 ايٗ ّ٘ٛ وبثُ دس ٔحذٚدٜ وٕتش اص 

 

وابلفطاسضعيفسٌگيي-4-4

 ايٗ ٔحلٛالت ٘يبص ثٝ تىِٙٛٛطي ثبال ثشاي تِٛيذ ٔي ثبؿٙذ ٚ ٕٓذتبً دس پشٚطٜ ٞبي ثضسي ثخؾ 

. دِٚتي ٚ خلٛكي ٔٛسد اػتفبدٜ لشاس ٔي ٌيش٘ذ

 

اّويتاستشاتظيىيواالٍبشسسيواالّايجايگضيي-5

بشسسيواالّايجايگضيي-5-1

ٓ ٞبي ا٘تمبَ ٚ تٛصيْ   ثٝ دِيُ ّ٘ٛ وبسثشد ٚ اػتفبدٜ ػيٓ ٚ وبثُ ثشق فـبس هٔيف دس ػيؼت

. تبوٖٙٛ ٔـخق ٘ـذٜ اػت. ا٘شطي اِىتشيىي، ٔحلِٛي وٝ ثتٛا٘ذ ربيٍضيٗ آٖ ؿٛد

ِيىٗ . تٟٙب ٕٔىٗ اػت وبالي ربيٍضيٗ دس ثخؾ ٞبدي ػيٓ ٚ وبثُ سلبثت ٔيبٖ ٔغ ٚ آِٛٔيٙيْٛ ثبؿذ

ثب تٛرٝ ثٝ ٔحذٚديت ػٌح ٔمٌْ ٞبدي ٞبي آِٛٔيٙٛٔي ٚ ٓذْ أىبٖ تِٛيذ ٔمشٖٚ ثٝ كشفٝ سؿتٝ ٞبي 

ُ ٞبي اٌ٘ٔبف پزيش  ٚ تمبهبي فضايٙذٜ  ٔلبسف اِىتشيىي  #افـبٖ$آِٛٔيٙيٛٔي ثشاي تِٛيذ ػيٓ ٚ وبث

. تٕبيُ ثٝ اػتفبدٜ اص ٞبدي ٞبي ٔؼي سٚ٘ذي كٔٛدي داسد
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اّويتاستشاتظيىيواال-5-2

 دس د٘يبي أشٚص ٔلشف ػشا٘ٝ ا٘شطي ثٝ ٚيظٜ ا٘شطي اِىتشيىي يىي اص ٟٕٔتشيٗ ٓٛأُ ٚ 

ؿبخق ٞبي پيـشفت كٙٔتي ٚ تٛػٔٝ التلبدي يه وـٛس ٔحؼٛة ؿذٜ ٚ ٔٛسد تٛرٝ لشاس ٌشفتٝ اػت 

اػتفبدٜ اص تىِٙٛٛطي ثبالتش ٚ ٌؼتشدٌي كٙبيْ ٚ فٔبِيت ٞبي التلبدي ٔؼتّضْ ٔلشف ثيـتش ا٘شطي 

 ٔتٛػي ٔلشف ػشا٘ٝ ا٘شطي اِىتشيىي دس وـٛسٞبي پيـشفتٝ ؿبُٔ طاپٗ ٚ إِٓبٖ 1990دس ػبَ . اػت

 ويّٛ ٚات ػبٓت ثٛدٜ أب دس وـٛسٞبي دس حبَ تٛػٔٝ ؿبُٔ وشٜ رٙٛثي، 7420 ٚ 6944ثٝ تشتيت 

.  ويّٛٚات ػبٓت ثٛدٜ اػت1531 ٚ 1017، 1026، 2775ايشاٖ، تشويٝ ٚ وٛثب ثٝ تشتيت 

 دس وـٛسٞبي ٓمت ٔب٘ذٜ ٚ دس حبَ تٛػٔٝ ثخؾ ٕٓذٜ ٔلشف ا٘شطي اِىتشيىي ٔشثٛى ثٝ 

آٔبسٞب ٘ـبٖ دٞٙذٜ ػيش كٔٛدي ٔلشف ا٘شطي . ٔلبسف ٕٓٛٔي ؿبُٔ سٚؿٙبيي ٚ حشاست اػت

ثب تٛرٝ ثٝ ٘مؾ ٚيظٜ ايٗ ا٘شطي دس كٙبيْ پيـشفتٝ . اِىتشيىي دس ثخؾ خذٔبتي ٚ ثٝ ٚيظٜ كٙٔتي اػت

ٔـخق ٔي ؿٛد ٚ ٘مؾ ػبص٘ذٜ « ا٘شطي اِىتشيىي»ٔي تٛاٖ ٘تيزٝ ٌشفت وٝ ٘جن ٚاحذ كٙٔتي تٛػي 

تِٛيذ ٚ ا٘تمبَ تٛصيْ ٚ وٙتشَ ٘يشٚي ثشق تٛػي ايٗ ّ٘ٛ ٔحلٛالت وبٔالً ٔـخق اػت ٚ ايٗ ٔٛاسد 

. إٞيت اػتشاتظيىي ػيٓ ٚوبثُ ثشق سا دسد٘يبي أشٚص ٘ـبٖ ٔي دٞذ

 

بشسسيباصاس-6

وطَسّايعوذُتَليذوٌٌذٍُهصشفوٌٌذُهحصَل-61

 اص رّٕٝ وـٛسٞبي ٕٓذٜ تِٛيذ وٙٙذٜ ايٗ ٌٛ٘ٝ ٔحلٛالت ٔي تٛاٖ ثٝ وـٛسٞبي چيٗ، إِٓبٖ، 

ٕٞچٙيٗ ٔلشف وٙٙذٌبٖ ايٗ ٔحلٛالت، تمشيجبً . طاپٗ، فشا٘ؼٝ، اتشيؾ، ايتبِيب ٚ اٍّ٘ؼتبٖ اؿبسٜ وشد

تٕبٔي وـٛسٞبي رٟبٖ ٔي ثبؿٙذ چشا وٝ ثٝ ِٔٙٛس اػتفبدٜ اص ا٘شطي اِىتشيىي ٘بٌضيش اص اػتفبدٜ ايٗ 

. ٔحلٛالت ٔي ثبؿٙذ
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ضشايطصادسات-6-2

 اص ؿشايي الصْ ثشاي كبدسات ايٍٙٛ٘ٝ ٔحلٛالت ٔي تٛاٖ ثٝ اخز ٌٛاٞي اص ٔؤػؼٝ اػتب٘ذاسد ٚ 

تحميمبت كٙٔتي ايشاٖ اؿبسٜ ٕ٘ٛد ٚ ٔحذٚديت خبف ديٍشي ثب تٛرٝ ثٝ إٞيت كبدسات غيش٘فتي 

اص رّٕٝ ثبصاسٞبي كبدساتي ٞذف ٔي تٛاٖ ثٝ ثبصاسٞبي وـٛسٞبي ٕٞؼبيٝ اص رّٕٝ ٓشاق . ٚرٛد ٘ذاسد

. اؿبسٜ ٕ٘ٛد

 

بشسسيٍضعيتعشضٍِتماضا-6-3

ُبشداسي-6-3-1 بشسسيظشفيتّايبْش

.  دس رذَٚ ريُ تٔذاد ٚاحذٞبي فٔبَ دس صٔيٙٝ ػيٓ ٚوبثُ ٔؼي سٚوؾ داس اسائٝ ٔي ؿٛد

 
وبثُ ٔؼي سٚوؾ داس ػيٓ ٔؼي سٚوؾ  داس ٘بْ اػتبٖ سديف 

تٔذاد  #تٗ$ُشفيت تٔذاد  #تٗ$ُشفيت 
 1 25 2 760آرسثبيزبٖ ؿشلي  1
 4 3455 2 1203اكفٟبٖ  2
 1 1400 2 4200خشاػبٖ سهٛي  3
 3 2300 4 3370ػٕٙبٖ  4
 3 7200 1 6000فبسع  5
 1 7800 1 35000ٌيالٖ  6
 1 1520 3 2892ٔبص٘ذساٖ  7
 2 1130 1 400ٔشوضي  8
- -  1 2000ص٘زبٖ  9
- -  1 500لضٚيٗ  10
- -  1 2000وشدػتبٖ  11
- -  3 3100چٟبسٔحبَ ٚ ثختيبسي  12
 2 2100- - تٟشاٖ  13
 1 3000- - وشٔبٖ  14
 2 19800- - يضد  15

 21 42710 22 65925ٔزّٕٛ 
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. اص رّٕٝ ٚاحذٞبي فٔبَ ثب ُشفيت اػٕي دس خٛس تٛرٝ ٔي تٛاٖ ثٝ ٚاحذٞبي ريُ اؿبسٜ ٕ٘ٛد

 

 #تٗ$ُشفيت اػٕئحُ ٘بْ ٚاحذ سديف 

 6000تٟشاٖ وبثُ افـبٖ تٟشاٖ  1

 5000لضٚيٗ ٞبدي ثشق  2

 4800يضد ػيٓ ٚ وبثُ فشٚصاٖ يضد  3

 4200خشاػبٖ سهٛي كٙبيْ ػيٕيٗ  4

 3500ٌيالٖ ػيٕىٛ  5

 3500وشٔبٖ ػيٓ ٚ وبثُ پيـشٚ وشٔبٖ  6

 2000ص٘زبٖ ػيٕٛ وبثُ ص٘زبٖ  7

 2000ػٕٙبٖ ساثي اِىتشيه  8

 1900ؿٟشوشد ػيٕٛ وبثُ سػب  9

 

 108635 ٚاحذ تِٛيذي حذٚد 43 ثٌٛس وّي ُشفيت اػٕي ػيٓ ٚ وبثُ ٔؼي سٚوؾ داس دس 

. تٗ ٔي ثبؿذ

 

ظشفيتعوليٍاحذّايفعال-6-3-2

 ثب تٛرٝ ثٝ ايٗ وٝ ٚاحذٞبي فٔبَ ثب ٔـىالت داخّي ٚ ثيشٚ٘ي سٚثشٚ ٞؼتٙذ وٝ ٕٓالً تٛاٖ 

 تٗ تِٛيذ 76045 دسكذ سلٕي حذٚد 70تِٛيذ ُشفيت اػٕي خٛد سا ٘ذاس٘ذ ِزا ثب فشم سا٘ذٔبٖ وبسي 

. ّٕٓي سا خٛاٞيٓ داؿت ٚ دس رذَٚ ريُ سٚ٘ذ تِٛيذ ٚالٔي ايٗ ٔحلٛالت دس چٙذ ػبَ اسائٝ ٔي ٌشدد
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 #تٗ$ٔيضاٖ تِٛيذ ػبَ سديف 

1 1381 58985 

2 1382 63345 

3 1383 73365 

4 1384 74235 

5 1385 76045 

 

پيصبيٌياهىاًاتعشضٍِاحذّايدسحالاحذاثطيپٌجسالآيٌذُ-6-3-3

 

تٔذاد  #تٗ$ُشفيت اػٕي پيـشفت فيضيىي سديف 

 49 60055 دسكذ 24 اِي 0 1

 3 3780 دسكذ 49 اِي 25 2

 1 15500 دسكذ 74 اِي 50 3

 2 3575 دسكذ 99 اِي 75 4

 

 ثب تٛرٝ ثٝ رذَٚ فٛق ٚ ٔيضاٖ تِٛيذ ٚالٔي ٚاحذٞبي فٔبَ، ٔيضاٖ ٓشهٝ ايٗ ٔحلٛالت دس 

. چٙذ ػبَ آتي دس رذَٚ ريُ اسائٝ ٔي ؿٛد
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 #تٗ$1390 #تٗ$1389 #تٗ$1388 #تٗ$1387 #تٗ$1386ػبَ سديف 

 76045 76045 76045 76045 76045ٚاحذٞبي فٔبَ  1

 9724 8619- - -  دسكذ 24 اِي 0 2

 3213 2754 2295- -  دسكذ 49 اِي 25 3

 13175 13175 11293 9411-  دسكذ 74 اِي 50 4

 3039 3039 3039 2605 2171 دسكذ 99 اِي 75 5

 105196 103632 92672 88060 78216رْٕ 

 

 دسكذ ُشفيت اػٕي دس 85ؿبيبٖ روش اػت وٝ سا٘ذٔبٖ ٚاحذٞبي دس حبَ احذاث پغ اص ػٝ ػبَ ثٝ 

ٕٞچٙيٗ وّيٝ ٚاحذٞبي دس دػت احذاث ًي ػٝ ػبَ ثٝ حذاوخش ُشفيت ّٕٓي . ِ٘ش ٌشفتٝ ؿذٜ اػت

. اسائٝ ٔي ٌشدد« ثشآٚسد ٓشهٝ آتي»اص ايٗ سٚ دس رذَٚ ريُ خالكٝ . خٛاٞٙذ سػيذ

 #تٗ$ٓشهٝ ٔحلٛالت ػبَ سديف 

1 1386 78216 

2 1387 88060 

3 1388 92672 

4 1389 103632 

5 1390 105196 
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بشسسيسًٍذٍاسداتهحصَالتاصآغاصبشًاهِسَمتاوٌَى-6-4

 ثشسػي آٔبس ٚاسدات چٙذ ػبَ ٌزؿتٝ ٘ـبٖ ٔي دٞذ وٝ دس ػبَ ٞبي ٌزؿتٝ ايٗ ٔحلٛالت 

. ٚاسداتي ثٝ ؿشح ريُ دؿتٝ ا٘ذ

 

 #تٗ$ٚصٖ ؿٕبسٜ تٔشفٝ سديف 

79 80 81 82 83 

1 85441 177 146 125 236 236 

2 854449 282 654 1654 3865 1720 

3 854451 592 90 83 303 202 

4 854459 727 609 2532 4994 2039 

 4197 9397 4393 1499 1245رْٕ وُ 

بشسسيسًٍذهصشفاصآغاصتاوٌَى-6-5

 رٟت ثشسػي سٚ٘ذ ٔلشف ٔحلَٛ ثب تٛرٝ ثٝ ٓذْ دػتشػي ثٝ آٔبس دليك ٘بچبساً اص سٚؽ 

. ٚ ًجك فشَٔٛ ريُ اػتفبدٜ ٔي ؿٛد« ٔحبػجٝ ٔلشف ُبٞشي ٔحلَٛ»

 

 

 

هقشف = تْليذ داخلٔ +  ّاسدات –فادسات 

 ظاُشٓ
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 ثب تٛرٝ ثٝ فشَٔٛ، دس رذَٚ ريُ ٔيضاٖ ٔلشف ُبٞش ايٗ ٔحلَٛ دس ػبَ ٞبي ٌزؿتٝ اسائٝ 

. ٔي ٌشدد

 
 #تٗ$ٔلشف ُبٞشي  #تٗ$كبدسات #تٗ$ٚاسدات #تٗ$تِٛيذ داخّيػبَ سديف 

1 1379 56821 1245 1664 56402 
2 1380 57766 1499 1587 57678 
3 1381 58985 4393 1377 62001 
4 1382 63345 6397 2232 70510 
5 1383 72356 4197 1033 75520 
6 1384 74235 8287 1394 81128 
7 1385 76045 9667 1332 84380 

 

بشسسيسًٍذصادساتاصآغاصبشًاهِسَمتاوٌَى-6-6

 ٌٔبثك ػبِٙبٔٝ ٞب آٔبسي ٔتـشٜ اص ػٛي ٌٕشن رٕٟٛسي اػالٔي ايشاٖ، آٔبس كبدسات ا٘ٛاّ 

. ػيٓ ٚوبثُ ٌٔبثك ؿٕبسٜ تٔشفٝ ٞبي ٔشثًٛٝ دس ػبَ ٞبي ٌزؿتٝ ثٝ ؿشح ريُ ٔي ثبؿذ

 
 #تٗ$ٔيضاٖ كبدساتػبَ سديف 

1 1379 1664 
2 1380 1587 
3 1381 1377 
4 1382 2232 
5 1383 1033 
6 1384 1394 
7 1385 1332 
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پيصبيٌيتماضايداخليآتي-6-7

 ثشاي ثشآٚسد ٘يبص داخّي وـٛس، ثشآٚسد ػبختٕبٖ ٞبي ٔٛسد ٘يبص دس ػبَ ٞبي آتي ثشسػي ٚ ثب 

اػتفبدٜ اص هشايت ٔلشف ػيٓ ٚ وبثُ دس ػبختٕبٖ ٞبي ٔؼىٛ٘ي ٚ كٙٔتي الذاْ ثٝ ٔحبػجٝ ٔيضاٖ 

. تمبهبي داخّي ايٗ ٔحلَٛ دس ػبَ ٞبي آتي خٛاٞيٓ ٕ٘ٛد

دس رذاَٚ ريُ ٔيضاٖ ػبخت ٚ ػبص ٔؼىٗ دس ػبَ ٞبي ٌزؿتٝ ٚ ثشآٚسد ايٗ ٔيضاٖ دس ػبَ ٞبي آتي 

. اسائٝ ٔي  ؿٛد

 

ػٌح وُ صيشثٙبي ػبَ سديف 

ٔتشٔشثْ $ؿٟشي 

ػٌح وُ صيشثٙبي 

 #ٔتشٔشثْ$سٚػتبيي

 #ٔتشٔشثْ$ٔزّٕٛ 

1 1380 44482 9492 53974 

2 1381 57956 7666 65622 

3 1382 59802 11254 71056 

4 1383 55572  -55572 

 256224 28412 217812 رْٕ وُ

 ٔيضاٖ ػبخت ٚ ػبص ٔؼىٗ دس ٔٙبًك ؿٟشي ٚ سٚػتبيي دس ػبَ ٞبي ٌزؿتٝ *
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ػٌح وُ صيشثٙبي ػبَ سديف 

ٔتشٔشثْ $ؿٟشي 

ػٌح وُ صيشثٙبي 

 #ٔتشٔشثْ$سٚػتبيي

 #ٔتشٔشثْ$ٔزّٕٛ 

1 1386 70255 13876 84131 

2 1387 73767 14757 88524 

3 1388 77278 15638 92916 

4 1389 80790 16519 97309 

 101702 17400 84302 رْٕ وُ

 پيؾ ثيٙي ٔيضاٖ ػبخت ٚ ػبص ٔؼىٗ دس ٔٙبًك ؿٟشي ٚ سٚػتبيي دس ػبَ ٞبي آتي *

 

ِزا ٔمذاس ػيٓ ٔؼي . ويٌّٛشْ ػيٓ ٔي ثبؿذ35/0 ثب تٛرٝ ثٝ ايٗ وٝ ٞش ٔتشٔشثْ صيشثٙب ٘يبصٔٙذ 

. ٔٛسد ٘يبص لؼٕت ٞبي ٔؼىٛ٘ي ٚ غيشٔؼىٛ٘ي ثٝ ؿشح رذَٚ ريُ ثشآٚسد ٔي ؿٛد

 

 1390 1389 1388 1387 1386ػبَ سديف 

 35596 34058 32521 30983 29446ٔؼىٛ٘ي  1

 10679 10217 9756 9295 8834غيشٔؼىٛ٘ي  2

 46275 44275 42277 40278 38280رْٕ  3

 #تٗ$دس ػبِٟبي آتي  #ا٘ٛاّ ػيٓ$ ثشآٚسد ٔيضاٖ تمبهبي داخّي ٔحلَٛ *
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 ايٗ ٔيضاٖ تمبهب ٔشثٛى ثٝ ػيٓ ٔؼي ٔي ثبؿذ، وبثُ ٕٓٛٔبً دس ٚاحذٞبي تزبسي ٚ كٙٔتي 

 ثشاثش ٔلشف ػيٓ 4/1ٔي ثبؿذ ٚ دس ٚاحذٞبي ٔؼىٛ٘ي وبسثشد ٘بچيضي داسد، ٔيضاٖ ٔلشف وبثُ حذٚد 

: دس وـٛس ٔي ثبؿذ ِزا ثب تٛرٝ ثٝ ٔٛاسد فٛق ٘يبص ثٝ ايٗ ٔحلَٛ ثٝ ؿشح رذَٚ ريُ اػت

 

 1390 1389 1388 1387 1386ػبَ سديف 

 35596 34058 32521 30983 29446تمبهبي ػيٓ  1

 49634 47681 45529 43376 41224تمبهبي وبثُ  2

 85430 81739 78059 75359 70670رْٕ 

. رذَٚ فٛق ٘ـبٖ ٔي دٞذ وٝ ٚاحذٞبي رذيذ ٕٓذتبً ثبيذ دس صٔيٙٝ كبدسات فٔبِيت ٕ٘بيٙذ
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 فصل سوم

 

مطالعات فني و مهندسي طرح 
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  هطالعات فٌي ٍ هٌْذسي طزح: فصل سَم

بزرسي رٍش ّاي تَليذ هحصَل - 1

شزح كاهل فزآيٌذ تَليذ - 2

ُ ّاي كٌتزل كيفيت - 3 بزرسي ايستگاّْا، هزاحل ٍ شيَ

بزآٍرد ظزفيت بزًاهِ تَليذ ساالًِ - 4

آشٌايي با هاشيي آالت تَليذ، تجْيشات ٍ تاسيسات عوَهي - 5

بزآٍرد اًزصي هَرد ًياس طزح - 6

بزآٍرد سهيي، ساختواى ّاي تَليذي ٍ غيز تَليذي - 7

بزآٍرد ًيزٍي اًساًي هَرد ًياس طزح - 8

بزاٍرد هَاد اٍليِ هَرد ًياس طزح - 9

بزًاهِ سهاًبٌذي اجزاي طزح - 10

پيشٌْاد هحل اجزاي طزح - 11
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 ثبصاس ٔلشف ٔغ دس ايٗ كٙبيْ ٕٓذتبً ؿبُٔ خٌٛى ا٘تمبَ ٘يشٚ، ػيٓ ٚ وبثُ ٞبي ٔخبثشاتي ٚ 

 دسكذ اص ٔحلٛالت ٘يٕٝ ػبختٝ سا ٔفتَٛ ٔؼي 50ثٙبثشايٗ دس حذٚد . ٔٛتٛسٞبي اِىتشيىي ٔي ثبؿذ

. تـىيُ ٔي دٞذ
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ُشفيت .  ٔيّيٖٛ تٗ ثٛدٜ اػت9/9 ُشفيت تِٛيذ ٔفتَٛ رٟبٖ غشة دس حذ 1993 دس ػبَ 

 دسكذ تِٛيذ ٔفتَٛ رٟبٖ ٔتّٔك ثٝ طاپٗ ٔي ثبؿذ، ُشفيت 16 دسكذ رٟبٖ ٔي ثبؿذ ٚ 37تِٛيذ آػيب 

 وـٛس إِٓبٖ، ايتبِيب، ثّظيه، فشا٘ؼٝ ٚ 5 دسكذ آٖ ثٝ 75 دسكذ تِٛيذ رٟب٘ي ٔي ثبؿذ ٚ 3تِٛيذ اسٚپب 

. اٍّ٘يغ تّٔك داسد

ٝ ٌشي ٔذاْٚ ا٘زبْ ؿذٜ اػت1993 دسكذ تِٛيذ ٔفتَٛ دس ػبَ 95 دس حذٚد  .  ثٝ سٚؽ سيخت

 ٞضاستٗ دس ػبَ ٔفتَٛ تِٛيذ ٔي وٙٙذ ٚ ثٝ تذسيذ 450ٚاحذٞبي تِٛيذ ٔفتَٛ ثٝ سٚؽ ٘ٛسدٌشْ حذٚد 

 ٔيّيٖٛ تٗ ٔفتَٛ تِٛيذ ؿذٜ ثٝ سٚؽ 5/9اص . ٚاحذٞبي سيختٝ ٌشي ٔذاْٚ ربيٍضيٗ آٟ٘ب ٔي ؿٛ٘ذ

 دسكذ آٖ ثب سٚؽ 50 ، ثيؾ اص (Southwire) دسكذ آٖ ثب تىِٙٛٛطي 30سيختٝ ٌشي ٔذاْٚ ثيـبص 

(contrirad) دسكذ ثٝ سٚؽ 7، حذٚد (Difform) دسكذ ثٝ سٚؽ 6 ، وٕتش اص (Properzi) ٚ 

. كٛست ٔي ٌيشد« اتٛوٕپٛ» دسكذ تِٛيذ ثٝ سٚؽ 7حذٚد 

 

ضشحواهلفشآيٌذتَليذ2

 ٔيّي ٔتش ٔي ثبؿذ وٝ ثٔذ اص خشيذاسي 8 ٔٛاد اِٚيٝ اكّي ايٗ ٔحلٛالت  ٔفتَٛ ٔؼي ثب لٌش 

فشآيٙذ وـؾ ثب ٓجٛس $ ٔيّي ٔتش وـيذٜ ٔي ؿٛد 1ٚ وٙتشَ آٖ تٛػي دػتٍبٜ وـؾ اِٚيٝ تب لٌش 

ؿذٜ تٛػي إِٙت حشاستي وٝ دس ا٘تٟبي  ٔفتَٛ وـيذٜ #ٔفتَٛ اص حذيذٜ يب لبِت ا٘زبْ ٔي ٌيشد

ٔي ٌشدد ٚ ثٝ اكٌالح ؿجىٝ ِٔٛىِٛي آٖ دٚثبسٜ احيب  #٘شْ ؿذٖ ػيٓ$دػتٍبٜ تٔجيٝ ؿذٜ آ٘يّيٙيً 

دس ٔشحّٝ ثٔذ ػيٓ ًي چٙذيٗ ٔشحّٝ اص حذيذٜ دػتٍبٜ وـؾ ٓجٛس وشدٜ . ؿذٜ ٚػيٓ ٘شْ ٔي ٌشدد

تب ثٝ لٌش ٔٛسد ِ٘ش ثشػذ، دس ايٗ ٔشحّٝ ػيٓ ثٝ ّٓت وـؾ صيبد ٚ تغيش ؿىُ ِٔٛىِٛي داساي تٙؾ 
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ثٛدٜ ٚ ثبيذ تٙؾ ٌيشي ؿٛد وٝ لشلشٜ ٞبي حبٚي ػيٓ دس داخُ ٔحفِٝ يب ديً آ٘يُ لشاس ٌشفتٝ ٚ پغ 

. اص ايزبد خالء دس ديً، داخُ وٛسٜ لشاس ٌشفتٝ تب آ٘يُ ؿٛد

آ٘يُ وشدٖ دس ٔحيي خالء اص اوؼيذ ؿذٖ ػٌح .  دسرٝ ٔي ثبؿذ350 دٔبي آ٘يّيًٙ حذاوخش 

ٔشحّٝ ثٔذي دػتٝ وشدٖ ػيٓ ٔي ثبؿذ وٝ ثؼتٍي ثٝ ّ٘ٛ . ػيٓ ٚ تغييش سً٘ آٖ رٌّٛيشي ٔي ٕ٘بيذ

ٔشحّٝ ٟ٘بيي اوؼتشٚدس . ػيٓ داؿتٝ ٚتٔذاد ٔـخق ػيٓ تٛػي ايٗ دػتٍبٜ تبثيذٜ ٚ دػتٝ ٔي ؿٛد

ٝ ثٙذي . ٔي ثبؿذ وٝ ٘مؾ ٓبيك ثٙذي ػٌح ُبٞشي ػيٓ سا داسد ػيٓ سٚپٛؽ داس تٛػي دػتٍبٜ ثؼت

ٝ ثٙذي ٔي ؿٛد100ثٝ حّمٝ ٞبي  . ٔتشي تجذيُ ؿذٜ ٚ داخُ ويؼٝ ٞبي پّي پشٚپّيٗ ثؼت

 ثشاي تِٛيذ وبثُ، ػيٓ ٞبي اص لجُ ٓبيك ؿذٜ ٚ لجُ اص ٚسٚد ثٝ دػتٍبٜ ثؼتٝ ثٙذي ثٝ تٔذاد 

ٝ ؿذٜ ٚ دٚثبسٜ پٛؿؾ ٔي ٌشدد . ثشاي رذايي دٚ رذاسٜ ٓبيك اص پٛدس تب٘ه اػتفبدٜ ٔي ؿٛد. الصْ دػت
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: فّٛديبٌشاْ تِٛيذ ايٗ ٔحلٛالت دس ريُ اسائٝ ٔي ؿٛد

 ٔيّي ٔتش 8      ٔفتَٛ ٔؼي 

 

وـؾ ٔفتَٛ    

   #٘شْ وشدٖ ػيٓ$آ٘يّيًٙ

وـؾ تب سػيذٖ ثٝ لٌش ٌّٔٛة   

  #٘شْ وشدٖ ػيٓ$آ٘يّيٙيً 

تبثب٘ذٖ  ػيٓ    

 ٌشاَ٘ٛ P.V.Cاوؼتشٚدس    

  #وبثُ ػبص$اػتش٘ذس

پٛدس هذ چؼجٙذٌي اوؼتشٚدس غالف وبثُ   

ثشؽ ٚ ثؼتٝ ثٙذي   

 

 

1 

 

2 

 
3 

 

4 

 
5 

 

6 

 

7 

 
8 

 

9 

 



بسمه تعالي  

شركت شهرك هاي  صنعتي خوزستان 

 «گسارش طرح توجيهي، فني و اقتصادي»

 

 

 

 32 

 تَليذسينٍوابلبشق»:عٌَاىطشح

 

همايسِسٍشّايتَليذٍتعيييًماطلَتٍضعفآًْا-2-1

 دس سٚؽ تِٛيذ لذيٓ، پغ اص ٞش ٔشحّٝ وـؾ، ٔفتَٛ وـيذٜ ؿذٜ سا اثتذا سٚي لشلشٜ ٞبي 

فّضي پيچيذٜ ٚ ػپغ ثب لشاسدادٖ تٔذاد صيبدي اص لشلشٜ ٞبي ٔزوٛس دس داخُ وٛسٜ ٞبي حشاستي، ثٝ 

. ٔذت چٙذ ػبٓت، آٟ٘ب سا دس حشاست حبثت ٍٟ٘ذاؿتٝ ٚ ػپغ خٙه وشدٜ تب ٘شْ ؿٛ٘ذ

 دس سٚؽ تِٛيذ رذيذ، پغ اص ٞش ٔشحّٝ وـؾ، ثالفبكّٝ ٔفتَٛ وـيذٜ ؿذٜ ٚاسد دػتٍبٜ 

. آثيّيًٙ ؿذٜ ٚ ػپغ تٛػي ٞٛاي آصاد خـه ؿذٜ ٚ ثش سٚي لشلشٜ ٞبي رْٕ وٙٙذٜ پيچيذٜ ٔي ؿٛ٘ذ

. سٚؽ دْٚ ٘ؼجت ثٝ سٚؽ اَٚ داساي ٔضيت  ٞبيي ثـشح ريُ اػت

ٝ ٞب ثٝ دِيُ ٓذْ ٘يبص ثٝ لشلشٜ ٞبي فّضي * ٝ رٛيي دس ٞضيٙ  كشف

 ٓذْ ٘يبص ثٝ وٛسٜ آ٘يُ ٚ تزٟيضات رب٘جي آٖ *

 ثبال ثٛدٖ ويفيت ٔحلَٛ دس سٚؽ دْٚ ثٝ دِيُ يىٙٛاختي ا٘زبْ ُٕٓ آ٘يّيًٙ *

 

ٝ ٞبي دسٚ٘ي لشلشٜ ٞب اص ِحبٍ دسرٝ :ًىتِ ٓ ٞبي ػٌٛح خبسري لشلشٜ ٞب ٘ؼجت ثٝ الي  دس سٚؽ لذيٓ ػي

. حشاست ٚ صٔبٖ ػشد ؿذٖ، ؿشايي ٚ ٚهٔيت يىؼبٖ ٚ ٔـبثٟي ٘ذاس٘ذ

ٝ رٛيي دس صٔبٖ ٚ افضايؾ سا٘ذٔبٖ تِٛيذ ثٝ ّٓت حزف ٔشاحُ رذاٌب٘ٝ آ٘يّيًٙ* .  كشف

تفبٚت چٙذا٘ي دس ...  الصْ ثزوش اػت وٝ دس ثميٝ ٔشاحُ تِٛيذ اص لجيُ تبثب٘يذٖ، اوؼتشٚدس ٚ 

. تىِٙٛٛطي ٞبي ٔٛرٛد ٚرٛد ٘ذاسد
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ُّايوٌتشلويفيت-3 بشسسيايستگاّْا،هشاحلٍضيَ

دس .  سؿذ ٚ تىبُٔ كٙبيْ رٟبٖ تب حذٚد صيبدي ٔشٖٞٛ سلبثت ثيٗ ٚاحذٞبي كٙٔتي ٔي ثبؿذ

ايٗ ساػتب ٞش ٚاحذ كٙٔتي، ثب افضايؾ ويفيت ٔحلٛالت خٛد ػٔي دس وؼت ػٟٓ ثيـتشي اص ثبصاس سا 

داسد ٚ ايٗ سٚ٘ذ ثٝ ٔشٚس صٔبٖ ثبٓج ثٟجٛد ويفيت ٔحلٛالت ٚ دس ٘تيزٝ سؿذ ويفي رٛأْ كٙٔتي 

وٙتشَ ويفيت رٟت تٔييٗ كحت ُٕٓ تِٛيذ، ٌٔبثك ٔـخلبت فٙي تٔييٗ ؿذٜ ثشاي . ؿذٜ اػت

ايٗ  ّٕٓيبت ػجت ٔي ٌشدد تب هٕٗ رٌّٛيشي اص تِٛيذ ٔحلٛالت ٔٔيٛة ٔب اص . ٔحلَٛ ا٘زبْ ٔي ٌيشد

. ٞذس سفتٗ ػشٔبيٝ ٞب رٌّٛيشي ثٝ ُٕٓ آٔذٜ ٚ ليٕت تٕبْ ؿذٜ ٔحلَٛ وبٞؾ ٔي يبثذ

: ثٝ ًٛس وّي اٞذاف وٙتشَ ويفيت سا ٔي تٛاٖ ثٝ كٛست صيش خالكٝ وشد

 ٜحفَ اػتب٘ذاسدٞبي تٔيٗ ؿذ .

 تـخيق ٚ ثٟجٛد ا٘حشافبت دس فشآيٙذ تِٛيذ. 

 تـخيق ٚ ثٟجٛد ٔحلٛالت خبسد اص اػتب٘ذاسد 

 اسصيبثي وبسايي افشاد ٚ ٚ احذٞب 

ٓجبست اػت اص اص إًيٙبٖ اص تٟيٝ ٚ تِٛيذ وبال « وٙتشَ ويفيت»ثٝ ٓجبست ديٍش ٔي تٛاٖ ٌفت 

ٚ خذٔبت ثش ًجك اػتب٘ذاسدٞبي تٔييٗ ؿذٜ ٚ ثبصسػي ثٝ ٓٙٛاٖ يىي اص ارضاء رذايي ٘بپزيش وٙتشَ 

ويفيت ثٝ ِٔٙٛس ؿٙبخت ٓيٛة ٚتٟيٝ اًالٓبت ٔٛسد ٘يبص ثشاي ػيؼتٓ وٙتشَ ويفي دس ٕٞٝ 

. ٚاحذٞبي كٙٔتي ا٘زبْ ٔي ٌيشد

: ٔشاحُ ثبصسػي وّي ثب تٛرٝ ثٝ ٚهٔيت ٞش كٙٔت ثٝ تشتيت ريُ ٔي ثبؿٙذ

 دس ٔشحّٝ تحٛيُ ٔٛاد اِٚيٝ *

 دس ٔشحّٝ آغبص تِٛيذ *
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 لجُ اص آغبص ّٕٓيبت پش ٞضيٙٝ *

 لجُ اص ؿشّٚ ّٕٓيبت غيشلبثُ ثشٌـت *

 پيؾ اص آغبص ّٕٓيبتي وٝ ػجت پٛؿيذٜ ؿذٖ ٓيٛة ٔي ٌشدد *

 دس ٔشحّٝ پبيب٘ي وبس *

.  ٞش يه اص ايٗ ٔشاحُ ثبصسػي ٕٔىٗ اػت دس ٔحُ ّٕٓيبت يب آصٔبيـٍبٜ ا٘زبْ ٌيشد

دس ايٗ ٚاحذ ثب تٛرٝ ثٝ ٚيظٌي ٞبي ايٗ كٙٔت، ٞش يه اص ٔشاحُ هشٚسي وٙتشَ ويفي ٚ ٔحُ 

. ا٘زبْ ايٗ آصٔبيؾ ٞب تٔييٗ خٛاٞذ ؿذ

 

ايستگاُوٌتشلويفيتهَاداٍليِ-3-1

 ٔٛاد اِٚيٝ ٔٛسد ٘يبص ٚاحذ پغ اص خشيذاسي اص ِ٘ش ويفيت ٚ ٌٔبثك ثٛدٖ ثب خٛاف ٔٛسد ِ٘ش 

اص آ٘زب وٝ . وٙتشَ ٔي ؿٛ٘ذ ٔٛاد اكّي، ٔٛاد افضٚد٘ي ٚ ػبيش ٔٛاد ٔٛسد آصٔبيؾ لشاس ٔي ٌيش٘ذ

ٗ آالت ٚ تزٟيضات آصٔبيـٍبٞي صيبدي ٔي ثبؿذ ِزا ػٔي ٔي ؿٛد  آصٔبيـبت ايٗ ٔٛاد ٔؼتّضْ ٔبؿي

وٝ اص خذٔبت ٔشاوض آصٔبيـٍبٞي ٚ تحميمبتي ٔٔتٕذ ٚ تأييذ ؿذٜ فشػتبدٜ ٔي ؿٛد ٚ ٘تبيذ حبكّٝ 

. دس ا٘تخبة ٔٛاد ِحبٍ ٔي ٌشدد

 

ايستگاُوٌتشلويفيتهحصَلحييتَليذ-3-2

آ٘چٝ  ثيـتش اص ٕٞٝ ٔٛسد تٛرٝ لشاس ٔي ٌيشد « وٙتشَ ويفيت ٔحلَٛ حيٗ تِٛيذ» دس ٔشحّٝ 

دس ايٗ ايؼتٍبٜ، ّٕٓيبت دػتٍبٜ وـؾ، اوؼتشٚدس، اثٔبدٚ . ّٕٓىشد دػتٍبٟٞب ٚ تزٟيضات ٔي ثبؿذ

. ؿىُ ُبٞشي ٔحلَٛ ٔٛسد وٙتشَ لشاس ٔي ٌيش٘ذ
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ايستگاُوٌتشلويفيتهحصَلتَليذضذُ-3-3

 دس ايٗ ايؼتٍبٜ ٔحلَٛ تِٛيذ ؿذٜ لجُ اص ا٘جبسؽ دليمبً اص ِ٘ش ؿىُ ُبٞشي، اثٔبد ٚ ّ٘ٛ 

ٝ ثٙذي ٔٛسد وٙتشَ لشاس ٔي ٌيش٘ذ . ثؼت

 

بشآٍسدظشفيتٍبشًاهِتَليذساالًِ-4

بشآٍسدٍظشفيتتَليذساالًِ-4-1

 ا٘تخبة ُشفيت ٚ ثش٘بٔٝ تِٛيذ ٔٙبػت ثشاي ٚاحذٞبي كٙٔتي ٓالٜٚ ثش ثٟشٜ ثشداسي ثٟيٙٝ اص 

ٝ ٌزاسي ا٘زبْ ؿذٜ ٓبّٔي دس رٟت وؼت ثيـتشيٗ ػٛد ٕٔىٗ خٛاٞذ ثٛد ِ٘ش ثٝ ايٗ وٝ احذاث . ػشٔبي

ٝ اي اػت وٝ دس ثٔوي ٔٛاسد تمشيجبً حبثت اػت ٝ ٌزاسي اِٚي ِزا ا٘تخبة . ٚاحذٞبي كٙٔتي ٔؼتّضْ ػشٔبي

ُشفيت ٞبي خيّي وٓ، ػٛدآٚسي ًشح سا غيشٕٔىٗ ٔي ػبصد، ٓالٜٚ ثش آٖ دس كٙبيْ وٛچه، ا٘تخبة 

ٝ ٌزاس سا ٔزجٛس ثٝ تأٔيٗ ػشٔبيٝ صيبدي ٔي وٙذ وٝ دس آٖ كٛست ًشح ٔٛسد ِ٘ش  ُشفيت ٞبي ثبال، ػشٔبي

ٖ ٞبي . اص چٟبسچٛة ٌٔبِٔبت كٙبيْ وٛچه ٚ احذاث آٖ فشاتش ٔي سٚد ِزا ثب ٓٙبيت يٝ ثشسػي ثبصاس، وب٘ٛ

ُشفيت ًشح ثب تٛرٝ ثٝ ػٛدآٚسي ُشفيت ٞبي .. ٔلشف، ٘يبصٞبي داخّي، ٔيضاٖ ٚاسدات ٚ كبدسات ٚ 

ثب دس ِ٘ش ٌشفتٗ ٔٛاسد فٛق، . ثبال ٚ ٔحذٚديت ٞبي كٙبيْ وٛچه ٚ ٘يبصٞبي ٔلشفي تٔييٗ ٔي ٌشدد

.  تٗ دس ػبَ ثشآٚسد ٔي ٌشدد600ُشفيت ايٗ ًشح 

 

بشسسيٍاسائِعولىشدساالًٍِاحذ-4-2

َ ٞبي اِٚيٝ احذاث، داساي ٔـىالت فٙي داخّي، ٔـىالت ثبصاسيبثي ٚ ٚسد ثٝ   اوخش كٙبيْ دس ػب

ٖ پزيش ٕ٘ي . كحٙٝ سلبثت ٔي ثبؿٙذ َ ٞبي اِٚيٝ ٕٓالً أىب ٜ ا٘ذاصي ًشح ثب ُشفيت اػٕي دس ػب ثٙبثشايٗ سا
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ٜ ا٘ذاصي ثٝ ايٗ كٛست ٔي ثبؿذ وٝ . ثبؿذ ثشايٗ اػبع ثش٘بٔٝ تِٛيذ پيـٟٙبدي ثشاي پٙذ ػبَ اَٚ سا

ٜ ا٘ذاصي ًشح دس ػبَ اَٚ ثب   دسكذ 90 دسكذ ُشفيت ؿشّٚ ؿذٜ، دس ػبَ دْٚ ثٝ ُشفيت 80سا

. ٔي سػذ ٚ اص ػبَ ػْٛ ثٝ ثٔذ ثب ُشفيت اػٕي ثٝ تِٛيذ خٛاٞذ پشداخت

ٝ ٞبي ٔتغيش تِٛيذ، ٔـىالت ٘بؿي اص ٔذيشيت ٚاحذٞبي چٙذ ؿيفتٝ ٚ ٔـىالت   ثبال ثٛدٖ ٞضيٙ

فشٍٞٙي ارتٕبٓي ٘بؿي اص وٛچه ثٛدٖ ٚاحذٞبي تِٛيذي، ٔٛاسدي ٞؼتٙذ وٝ دس تٕبيُ ثٝ وبٞؾ 

ٝ ٌزاسي ا٘زبْ ؿذٜ، تٛا٘بيي . ؿيفت ٞبي وبسي ٔؤحش٘ذ اص ًشف ديٍش تٕبيُ ثٝ اػتفبدٜ ثيـتش اص ػشٔبي

ٖ ٞبي تّف  افضايؾ ُشفيت ثب ػشٔبيٝ ٌزاسي حبثت، ٔـىالت ٘بؿي اص ّٕٓىشد ٘بپيٛػتٝ خي تِٛيذ، صٔب

ٜ ا٘ذاصي خي تِٛيذ اص رّٕٝ ٔٛاسدي ٞؼتٙذ وٝ دس افضايؾ ؿيفت ٞبي وبسي دخيُ ٔي ثبؿٙذ . ؿذٜ دس سا

. دس ايٗ ٚاحذ ثب دس ِ٘ش ٌشفتٗ چٙيٗ ٔٛاسدي، ؿشايي ّٕٓىشد ػبال٘ٝ ٚاحذ ثٝ ؿشح ريُ ٔي ثبؿذ

ًام سديف 

حمقْل 

ظشفيت 

امسٔ 

دعتگاٍ 

 (دعتگاٍ)تْليذ دس پٌح عال آتٔ

عال پٌدن عال چِاسم عال عْم عال دّم عال اّل 

عين  1

 ّ

كاتل 

تشق 

600 2400 2700 3000 3000 3000 

 

 سٚص دس ػبَ 300:    تٔذاد سٚص وبسي ٔفيذ*

 ٘ٛثت 2:  تٔذاد ٘ٛثت وبسي دس ٞش سٚص*
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 ػبٓت 8:   ػبٓت وبسي ٞش ٘ٛثت*
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آشىايّ با ماشيه آالت تُليدِ، جتٍيسات َ تأسيسات -  

عمُمّ 

آشىايّ با ماشيه آالت تُليد - 5-1

 تَ كاسگيشٓ هاؽيي آالت ّ دعتگاُِآ هٌاعة اص اعاعٔ 

تشيي اسكاى عشازٔ ّازذُآ فٌؼتٔ هٔ تاؽذ، چشا كَ 

اًتخاب هاؽيي آالت هٌاعة هٔ تْاًذ دس هبثْد كيفيت حمقْل ّ 

دس ايي . هبيٌَ عاصٓ عشهايَ گزاسٓ ًمؼ هؤثشٓ داؽتَ تاؽذ

لغوت هاؽيي آالت ايي ّازذ تْليذٓ تا تْخَ تَ سّػ تْليذ 

 .حمقْالت دس خذّل ريل اسائَ هٔ ؽْد

 

تؼذاد ًام هاؽيي آالت  سديف 

 1 8دعتگاٍ كؾؼ هفتْل  1

 2دعتگاٍ كؾؼ هتْعظ  2

دعتگاٍ كؾؼ فايي  3

چِاسخغَ 

1 

دعتگاٍ كؾؼ فايي تك  4

عيوَ 

2 

دعتگاٍ اكغرتّدس سّكؼ  5

عين 

1 

 1دعتگاٍ اكغرتّدس دس غالف  6

 22پاًچش تا هتؼلمات  7

سؽتَ 

2 
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 1 سؽتَ 7اعرتًذس  8

 1 سؽتَ 19اعرتاًذس  9

 1كالف عاص  10

دعتگاٍ خْػ گشم ّ ًاصك  11

كي 

1 

 2دعتگاٍ سيْاًيذًيگ  12

 2دعتگاٍ خْػ عشد  13

يكغشٓ جتِيضات تغت  14



بسمه تعالي  

شركت شهرك هاي  صنعتي خوزستان 

 «گسارش طرح توجيهي، فني و اقتصادي»

 

 

 

 40 

 تَليذسينٍوابلبشق»:عٌَاىطشح

 

 وقشً استقرار ماشيه آالت- 5-2

 تا تْخَ تَ فشآيٌذ تْليذ حمقْل ّ تْالٔ ػوليات 

هْسد ًياص، الصم اعت سّاتظ هاؽيي آالت تشسعٔ ؽْد ّ 

. تشاعاط ايي سّاتغف هاؽيي ُا دس كاسگاٍ هغتمش ؽًْذ

تا سػايت هْاسد فْق، ّ عثك افْل هٌِذعٔ، ًمؾَ 

. اعتمشاس هاؽيي آالت تَ ؽشذ ريل اسائَ هٔ گشدد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ًمؾَ اعتمشاس هاؽيي آالت عشذ *

دعتگاٍ كؾؼ هتْعظ - 2 8دعتگاٍ كؾؼ هفتْل  - 1

دعتگاٍ كؾؼ فايي چِاسخغَ - 3 

 

5 

4     3     2     1 

9            8 7            6 

12 13 
11 

10 
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دعتگاٍ اكغرتّدس دس سّكؼ عين-6پاًچش    - 5

دعتگاٍ اكغرتّدس غالف -7 

    (تشآ عين ّكاتل خلت ُْائ)سؽتَ 7اعرتًذس - 8

- 10تشآ كاتل ُآ كٌرتل    )سؽت19َاعرتًذس- 9

كالف عاص 

-13دعتگاٍ سيْاًيذًيگ  -12ًاصك كي   -11

 دعتگاٍ خْػ عشد
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وقشً جريان مُاد - 5-3

 تا تْخَ تَ سًّذ تْليذ ّ تْالٔ ػوليات ّ ًمؾَ 

اعتمشاس هاؽيي آالت، منْداس خشياى گشدػ هْاد دس عغر 

. كاسگاٍ تؾشذ ريل هؾخـ ؽذٍ اعت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كشش مفتول

 آنيلينگ

 وـؾ تبسػيذٖ ثٝ لٌش ٌّٔٛة

 آنيلنيگ

 تابانيدن سيم

 ا٘تخبة ٚوٙتشَ ٔٛاد اِٚيٝ

 اكسترودر

 كابل ساز

ٝ ثٙذي اوـتشٚدسغالف وبثُ  ا٘جبسؽ ثشؽ ٚ ثؼت
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آشىايّ با جتٍيسات َ تأسيسات عمُمّ - 5-4

 ُش ّازذ تْليذٓ ػالٍّ تش دعتگاُِآ افلٔ تْليذ، 

خِت تكويل يا هبثْد كاسائ، ًياص تَ يك عشٓ جتِيضات ّ 

تأعيغات خاًثٔ ًظيش تؼويشگاٍ، آصهايؾگاٍ،تأعيغات آب، 

اًتخاب ايي هْاسد تايذ تا . داسد... تشق، عْخت ّ 

تْخَ تَ ؽشايظ هٌغمَ آ، ّيژگٔ ُآ فشآيٌذ ّ حمذّديت 

تأعيغات ّ جتِيضات هْسد . ُآ صيغت حميغٔ اجنام هٔ گيشد

.  ًياص ايي ّازذ تْليذٓ دس ريل تؾشير هٔ گشدد

 

 آزمايشگاي- 5-4-1

 تشآ آصهْى ُآ كٌرتل كيفٔ هْاد اّليَ، حمقْل زيي 

تْليذ، ّ حمقْل هنائ ًياص تَ اعتمشاس يك ّازذ 

.   هٔ تاؽذ« آصهايؾگاٍ»

 دس ايي ّازذ تْليذٓ، آصهايؾگاٍ داسآ جتِيضاتٔ تَ 

. ؽشذ ريل هٔ تاؽذ

 تغت فؾاس * ُذايت الكرتيكٔ    *

 تغت كؾؼ * عختٔ عٌح    *

 

تعميرگاي - 5-4-2
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 هتيَ ّ تذاسك اهكاًات ّ هاؽيي آالت تَ هٌظْس تؼويش 

دعتگاُِا ّ جتِيضات كاسخاًَ دس فٌايغ كْچك همشّى تَ 

فشفَ منٔ تاؽذ صيشا اص عشفٔ هْخة افضايؼ زدن عشهايَ 

گزاسٓ هٔ ؽْد ّ اص عْٓ ديگش تَ ػلت كؤ تماضا تشآ 

ايي ّازذ، اهكاًات فْق، هؼوْاًل تيكاس ّ تالاعتفادٍ هٔ 

هاًذ لزا دس ايي ّازذ ًيض چٌيي جتِيضات ّ اهكاًاتٔ 

اها تَ هٌظْس اجنام تؼويشات اّليَ . هْسد ًياص منٔ تاؽذ

ّ اضغشاسٓ جتِيضاتٔ ّ تأعيغات ّازذ ّ اهْس هشتْعَ تَ 

عشّيظ ُآ فٌٔ ّ ًگِذاسٓ دعتگاُِا، تؼويشگأُ تا 

... اهكاًات حمذّد كاسگأُ هثل هيضكاس، گيشٍ، آچاس ّ 

دس عشذ پيؼ تئٌ هٔ گشدد ّ دس فْستٔ كَ ًياص تَ 

تؼويشات اعاعٔ تاؽذ اص خذهات ّازذُآ فٌٔ ّ فؼال 

.  خاسج اص ؽشكت هبشٍ گيشٓ خْاُذ ؽذ

 

تأسيسات برق َ برق رساوّ  - 5-4-3

 اعاعٔ تشيي ّ صيشتٌائ  تشيي تأعيغات ُش ّازذ 

فٌؼتٔ، تأعيغات تشق هٔ تاؽذ صيشا تمشيثًا مهَ هاؽيي آالت 

اص عشف ديگش ًيشّٓ . افلٔ خظ تْليذ ًياص تَ تشق داسًذ

تشق هْسد ًياص ّازذُآ تأعيغاتٔ ّ مهچٌيي سّؽٌائ 
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ّ تَ هٌظْس تشسعٔ تأعيغات تشق هْسد ًياص . خْاُذ تْد

ّازذ، اتتذا همذاس تشق هقشفٔ ُش يك اص خبؼ ُآ تْليذٓ، 

عپظ تأعيغات . تشآّسد هٔ گشدد... حمْعَ، تأعيغات ّ 

. هْسد ًياص تأهيي آى هؼشفٔ هٔ گشدد

 

 

 1000 تَ هٌظْس تأهيي تشق هْسد ًياص، يك اًؾؼاب 

كيلّْات اص ؽثكَ تشق دسخْاعت هٔ ؽْد كَ ُضيٌَ ُآ 

اؽرتاك، كٌتْس، تاتلُْآ تشق ّ عين كؾٔ داخلٔ كاسخاًَ 

. ُن دس آى هٌظْس خْاُذ ؽذ

تأسيسات آب َ آب رساوّ - 5-4-4

تشق هقشفٔ ؽشذ سديف 

 (كيلّْات)

 880فشايٌذ تْليذ  1

 45تأعيغات  2

 45عاختواى ُا  3

 10حمْعَ  4

 20عايش  5

 1000مجغ كل 



بسمه تعالي  

شركت شهرك هاي  صنعتي خوزستان 

 «گسارش طرح توجيهي، فني و اقتصادي»

 

 

 

 46 

 تَليذسينٍوابلبشق»:عٌَاىطشح

 آب هْسدًياص ّازذُآ فٌؼتٔ ؽاهل هقاسف خظ تْليذ، 

تأعيغات، عاختواى ّ حمْعَ هٔ تاؽذ آب هْسدًياص خظ 

آب هبذاؽتٔ ّ . تْليذ تَ هقشف ؽغتؾْٓ لاتل هٔ سعذ

آؽاهيذًٔ هْسد ًياص سّصاًَ تشاعاط هقشف عشاًَ ُش ًفش 

تشآ تأهيي آب هْسد ًياص .  ليرت تشآّسد هٔ گشدد150

 ليرت دس 5/1آتياسٓ حمْعَ، تَ اصآ ُش هرتهشتغ فضآ عثض 

تشايي اعاط هيضاى هقشف سّصاًَ آب . سّص هٌظْس هٔ ؽْد

. ايي ّازذ دس خذّل ريل تشآّسد ؽذٍ اعت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

زدن آب هقشفٔ ؽشذ سديف 

 (هرتهكؼة)

آب فشايٌذ تْليذ  1

ّ تأعيغات 

5 

 10عاختواى ُا  2

 5حمْعَ  3

 20مجغ كل 
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 تا تْخَ تَ زدن آب هقشفٔ سّصاًَ ّازذ، آب هْسد 

ًياص اص عشيك لْلَ كؾٔ تأهيي هٔ ؽْد ّ تشآ رخيشٍ آب 

.  هرتهكؼثٔ دس ايي عشذ پيؼ تئٌ ؽذٍ اعت40يك خمضى 
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تأسيسات سُخت رساوّ - 5-4-5

 يكٔ اص هٌاتغ تأهيي اًشژٓ ّازذُآ فٌؼتٔ، عْخت 

تَ دليل امهيت گشهايؼ، چٌيي تأعيغاتٔ دس مهَ . هٔ تاؽذ

ػالٍّ تش ايي لغوتٔ اص . ّازذُآ فٌؼتٔ پيؼ تئٌ هٔ ؽْد

تا . هقشف عْخت تَ هشتْط تَ ّعايل محل ّ ًمل هٔ تاؽذ

تْخَ تَ هْاسد فْق ّ خِت ًگِذاسٓ عْخت هْسد ًياص ايي 

 هرت هكؼة تَ عايش 10خمضى گاصّئيلٔ تَ ظشفيت  ّازذ،

جتِيضات تْصيغ عْخت هاًٌذ پوپ ّ لْلَ كؾٔ دس ايي عشذ 

. پيؼ تئٌ ؽذٍ اعت

 

َسايل وقليً مُرد وياز طرح - 5-4-6

 ّعايل هْسد ًياص ايي عشذ ػوْهًا خِت اجنام اهْس 

اداسٓ ّ محل ّ ًمل داخلٔ اعتفادٍ هٔ ؽًْذ كَ تشايي 

. اعاط دس خذّل ريل ليغت ايي ّعايل اسائَ هٔ ؽْد

 

 

 

 

 

 

تؼذاد ؽشذ سديف 

1 

2 

3 

ّاًت دّ تٌٔ 

خْدسّ عْاسٓ 

ليفرتاك 

1 

1 

1 
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جتٍيسات اطفاء حريك - 5-2-7

 دس ايي ّازذ فٌؼتٔ تا تْخَ تَ سيغك تاالٓ آتؼ 

عْصٓ دس آى ّ تَ خقْؿ دس هْسد هْاد اّليَ، الصم اعت 

ػالٍّ تش كپغْل ُآ آتؼ ًؾأً اص يك عيغتن اعفآ زشيك 

ؽاهل يك خمضى دٍ هرتهكؼثٔ آب ّ پوپ ّ عايش ّعايل خاًثٔ 

. اعتفادٍ منْد

تأسيسات گرمايش َ سرمايش - 5-2-8

 تشآ گشهايؼ عاختواى ُا اص خباسٓ ُآ فٌؼتٔ ّ تشآ 

. عشهايؼ آهنا اص كْلشُآ آتٔ ّ گاصٓ اعتفادٍ هٔ گشدد

مهچٌيي تشآ هتْيَ عالي ُا اص هتْيَ ُآ فٌؼتٔ اعتفادٍ 

. خْاُذ ؽذ

 

باسكُل - 5-4-9

 خِت تْصيي هْاد اّليَ هقشفٔ ّازذ، يك دعتگاٍ 

عْل تاعكْل .  تٌٔ دس عشذ پيؼ تئٌ هٔ گشدد20تاعكْل 

 هرتهشتغ هٔ تاؽذ كَ خضء فضاُآ 50 هرت ّ هغازت آى 10

. تاص هْسد ًياص عشذ هٌظْس هٔ گشدد

 

ٌُاِ فشردي - 5-4-10
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 تَ هٌظْس تأهيي ُْآ فؾشدٍ هاؽيي ُآ خظ تْليذ، 

عيغتن ُْآ فؾشدٍ آ دس عشذ پيؼ تئٌ هٔ گشدد ّ تَ 

ايي هٌظْس جتِيضات هْسد ًياص هاًٌذ كوپشعْس ُْا، خمضى 

ضشتَ گيش، خمضى خؾك كي ّ خمضى ًگِذاسٓ هْلت دس تأعيغات 

. عشذ پيؼ تئٌ ؽذٍ اعت

 

تصفيً پساب - 5-4-11

 تا ُذف زفظ ّ سػايت هغائل صيغت حميغٔ، دس ايي 

ّازذ پيؼ تئٌ تقفيَ فاضالب فٌؼتٔ ؽذٍ اعت ّ تَ ايي 

هٌظْس تأعيغات تقفيَ پغاب فٌؼتٔ تشاعاط سّػ ُآ 

ازذاث زْضچَ ّ ُْادُٔ خض تأعيغات ضشّسٓ عشذ هٔ تاؽذ 

. كَ دس حمل هٌاعثٔ ًضديك عالي تْليذ ازذاث هٔ ؽْد

 

برآَرد اورژِ مُرد وياز طرح - 6

 دس ايي ّازذ تْليذٓ اص اًْاع اًشژٓ اعتفادٍ هٔ 

ؽْد كَ دس ايي لغوت تشآّسد هقشف ُش كذام اص ايي 

. اًشژٓ دس عال اسائَ هٔ گشدد

 

همذاس هقشف ّازذ ؽشذ سديف 

عاالًَ 
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كيلّْات تشق  1

عاػت 

000/885/2 

 7000هرتهكؼة آب  2

 000/240ليرت گاصّئيل  3

 24000 ليرت تٌضيي  4

 

 

  ليدِ َ غيرتُليدَِتبرآَرد زميه، ساختمان - 7

ساختمان سازِ برآَرد  – 7-1

 اختقاؿ فضآ هٌاعة ّ كافٔ خِت اهْس تْليذ ّ 

تأعيغات كاسخاًَ اص ًظش عِْلت دس اهش تشدد كاسكٌاى ّ 

خاجبائ هْاد اّليَ ّ حمقْالت زائض امهيت اعت دس ايي 

لغوت ّ تا سػايت هْسد فْق هيضاى ًياص هغازت 

. عاختواى ُآ تْليذٓ ّ غيشتْليذٓ تشآّسد هٔ ؽْد

 

سدٓ

ف 

هغازت هْسد ؽشذ 

ًياص 

 (هرتهشتغ)

 1500عالي تْليذ  1

 800اًثاسُا  2

آصهايؾگاٍ ّ  3

تؼويشگاٍ 

100 

اداسٓ، سفأُ  4

ّ خذهاتٔ 

150 

 2050مجغ كل 

  سازِ زميه َ حمُطًبرآَرد  – 7-2
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ثب تٛرٝ ثٝ ُشفيت ٚاحذ تِٛيذي ٚ صيشثٙبي ػبختٕبٖ ٞبي تِٛيذي ٚ غيشتِٛيذي دس ايٗ 

. لؼٕت ٔيضاٖ ٘يبص صٔيٗ ٚ ٔحًٛٝ ػبصي ايٗ ٚاحذ تِٛيذي ثشآٚسد ٔي ؿٛد

 

 #ٔتشٔشثْ$ٔمذاسهشيت ؿشح سديف 

 ثشاثش صيشثٙبي 5/3حذٚد ٔؼبحت صٔيٗ  1

ٖ ٞب  ػبختٕب

ٔتشٔشثْ 7000

ٖ ٞبخبوجشداسي ٚ تؼٌيح  2 َ صيشثٙبي ػبختٕب ٔٔبد

ٖ وـي ٚ فوبي ػجض  خيبثب

ٔتشٔشثْ 3450

ٔتشٔشثْ 1400 دسكذٔؼبحت صٔيٗ 20خيبثبٖ وـي ٚ تؼٌيح  3

ٔتشٔشثْ 2800دسكذٔؼبحت صٔيٗ 40فوبي ػجض  4

ٔتش ٚ ثٝ 60×100ثٝ اثٔبدديٛاسوـي  5

 ٔتش 2استفبّ 

ٔتشٔشثْ 680

 ٓذد 80ٔتشٔشثْ يه چشإ 80ٞشسٚؿٙبيي  6
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« تِٛيذ ػيٓ ٚ وبثُ ثشق»٘مـٝ ربٕ٘بيي ػبختٕبٖ ٞبي ٚاحذ

تأػيؼبت آة - 11ػبختٕبٖ  اداسي  - 6ػبِٗ تِٛيذ   - 1

تأػيؼبت ػٛخت -12ٍٟ٘جب٘ي   - 7ا٘جبسٔٛاد اِٚيٝ   - 2

ٕ٘بصخب٘ٝ ٚ ٘بٞبسخٛسي - 8ا٘جبسٔحلَٛ   - 3

ػبختٕبٖ سفبٞي ٚ ثٟذاؿتي -9تٕٔيشٌبٜ   - 4

آصٔبيـٍبٜ - 5

 7 7 

2 

 

 

 

1 

 

3 

10 

 

 

6 

 

8 

 

9 

 

4 

 

5 

11 

 

12 
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بشآٍسدًيشٍياًساًيهَسدًياصطشح-8

حشف اَٚ سا ٔي ص٘ذ ٚ « ٘يشٚي ا٘ؼب٘ي وبسآٔذ ٚ ٔتخلق» أشٚصٜ دس ٞش ٚاحذ كٙٔتي، 

دس ايٗ ٚاحذ تِٛيذي ٞٓ ثب تٛرٝ ثٝ . ػبصٔبٟ٘بيي ٔٛفك ٞؼتٙذ وٝ ثتٛا٘ٙذ ايٗ ٘يشٚٞب سا رزة ٕ٘بيٙذ

. ثشآٚسد ٘يبصٞب ا٘زبْ ؿذٜ اػت« ٘يشٚي ا٘ؼب٘ي»ربيٍبٜ 
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 دس ايٗ لؼٕت ثب تٛرٝ ثٝ سٚؽ تِٛيذ ٚ ؿشايي ّٕٓىشد ٚاحذ، ٔيضاٖ ٔلشف ٞش يه اص ٔٛاد 

. اِٚيٝ اكّي ايٗ ٚاحذ تِٛيذي ثشآٚسدٜ ٔي ؿٛد

 ثٝ ٓٙٛاٖ ٓبيك ٚ ٔفتَٛ ثٝ ٓٙٛاٖ P.V.C ٟٕٔتشيٗ ٔٛاد اِٚيٝ ٔلشفي دس كٙٔت ػيٓ ٚ وبثُ، 

ثب سؿذ ٚ تٛػٔٝ كٙبيْ پتشٚؿيٕي ٚ ٕٞچٙيٗ ٚرٛد كٙبيْ ثضسي ٔغ وشٔبٖ ايٗ ٔٛاد . ٞبدي ٔي ثبؿذ

دس داخُ لبثُ تِٛيذ اػت ٚ اص ايٗ ِ٘ش ٚاحذٞبي تِٛيذي ػيٓ ٚ وبثُ ثشق ثب ٔـىالت وٕتشي سٚثشٚ 

ثب تٛرٝ ثٝ ُشفيت اػٕي ٚاحذ ٚ دس ِ٘ش ٌشفتٗ هشيت، هبئبت ٔيضاٖ ٔٛاد اِٚيٝ ٔٛسد ٘يبص . ؿذٜ ا٘ذ

. ايٗ ٚاحذ دس رذَٚ ريُ اسائٝ ٔي ؿٛد

 

P.V.c
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بشًاهِصهاًبٌذياجشايطشح-10
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 دس ٔٛسد ٔؼئّٝ ٔىبٖ يبثي احذاث ٚاحذ ٚ يب ًشح، ٔذَ ٞب ٚ سٚؽ ٞبي ٔتٔذدي ٚرٛد داسد 

. وٝ ٓٛأُ ثؼيبس ٟٔٓ، اػبػي ٚ ٔؤحشي دس دػتيبثي ثٝ ٔحُ ٔٙبػت ارشاي ًشح دخبِت ٔي وٙٙذ

. اص ٟٕٔتشيٗ ٓٛأُ ٔٛرٛد دس ايٗ ساثٌٝ ٔي تٛاٖ ثٝ ٔٛاسد ريُ اؿبسٜ ٕ٘ٛد

« ٘يشٚي وبسي ٚ اداسي ٔٛسد ٘يبص رٟت ايزبد اؿتغبَ»٘يشٚي ا٘ؼب٘ي - 11-1

«  اسصا٘ي ٚ أىبٖ دػت يبثي آػبٖ ثٝ ٔؼبحت صيبد صٔيٗ»ليٕت صٔيٗ - 11-2

« رٟت افضايؾ ٔيضاٖ ػٛددٞي ًشح»ٔٔبفيت ٔبِيبتي - 11-3

دػتيبثي ثٝ ٔٙبثْ تأٔيٗ ٔٛاد اِٚيٝ - 11-4

دػتشػي ثٝ أىب٘بت الصْ ثشاي كبدسات ٔحلَٛ ٚ ٚاسدات ٔٛاد اِٚيٝ - 11-5
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أىبٖ تأٔيٗ ٔٛاسد تأػيؼبتي ٔخُ ثشق، آة ٚ ػٛخت ٔٛسد ٘يبص - 11-6

... دػتشػي ثٝ أىب٘بت صيشثٙبيي ٔخُ ربدٜ، فشٚدٌبٜ ٚ - 11-7

. ثب تٛرٝ ثٝ ٔٛاسد فٛق، ٔحُ ٞبي ريُ ثٝ ٓٙٛاٖ اِٚٛيت ثشاي ساٜ ا٘ذاصي ايٗ ًشح ٞب پيـٟٙبد ٔي ٌشدد

ثٟجٟبٖ - ٞٙذيزبٖ     - 

اٞٛاص - ٔبٞـٟش     - 

دصفَٛ - ثٙذس أبْ     - 

سأٟشٔض    - #ٌٔٙمٝ ٚيظٜ اسٚ٘ذ$آثبداٖ - 

خشٔـٟش - 
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بزرسي ّاي هالي ٍ اقتصادي طزح : فصل چْارم

هعزفي هحصَل ٍ بزًاهِ تَليذ سالياًِ - 1

رٍش تَليذ هحصَل - 2

بزآٍرد هقذاري ٍ ريالي هَاد اٍليِ - 3

بزآٍرد هقذاري ٍ ريالي اًزصي هَرد ًياس - 4

ِ ّاي آى - 5 بزآٍرد ًيزٍي اًساًي ٍ ّشيٌ

ِ ّاي هاشيي آالت تَليذ - 6 بزآٍرد ّشيٌ

ِ ّاي تجْيشات ٍ تأسيسات عوَهي - 7 بزآٍرد ّشيٌ

ِ ّاي ٍسائط ًقليِ عوَهي ٍ ٍسايل حول ٍ ًقل - 8 بزآٍرد ّشيٌ

ِ ّاي لَاسم ٍ اثاثيِ اداري - 9 بزآٍرد ّشيٌ

ِ ّاي سهيي، ساختواى  ٍهحَطِ ساسي - 10 بزآٍرد ّشيٌ

ُ بزداري - 11 ِ ّاي قبل اس بْز بزآٍرد ّشيٌ

بزآٍرد سزهايِ ثابت - 12

بزآٍرد سزهايِ در گزدش - 13

ِ گذاري كل ٍ ًحَُ تأهيي هٌابع آى - 14 بزآٍرد سزهاي

ِ ّاي استْالك - 15 بزآٍرد ّشيٌ

ِ ّاي غيزعولياتي - 16 بزآٍرد ّشيٌ

ِ ّاي ًگْذاري ٍ تعويزات - 17 بزآٍرد ّشيٌ

بزآٍرد ّشيٌِ ّاي عولياتي - 18

بزآٍرد ّشيٌِ ّاي ثابت تَليذ - 19

بزآٍرد ّشيٌِ ّاي هتغيز تَليذ - 20

بزآٍرد ّشيٌِ ّاي كل تَليذ - 21

هحاسبِ قيوت توام شذُ  - 22

بزآٍرد قيوت فزٍش هحصَل - 23
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هعشفيهحصَل-1

. ٔي ثب ؿذ وٝ دس كٙبيْ ٔختّف وبسثشد داسد« ػيٓ ٚ وبثُ ثشق» ٔحلَٛ تِٛيذي ايٗ ٚاحذ 

 

ٔيضاٖ ؿشح سديف 

 تٗ دس ػبَ 600ػيٓ ٚ وبثُ ثشق  1

سٚص 300تٔذاد سٚص وبس دس ػبَ  2

 ٘ٛثت 2تٔذاد ٘ٛثت وبس دس سٚص  3

 ػبٓت 8ػبٓت وبسي دس ٞش ٘ٛثت  4

 

سٍشتَليذهحصَل-2


:هشاحلتَليذاييهحصَلبطشحريلهيگشدد

 ٔيّي ٔتش 8آٔبدٜ ػبصي ٔفتَٛ ٔؼي % 

وـؾ ٔفتَٛ %

٘شْ وشدٖ ػيٓ تِٛيذي %

وـؾ تب سػيذٖ ثٝ لٌش ٌّٔٛة ٚ ٘شْ وشدٖ ٔزذد ػيٓ %

تبثب٘ذٖ ػيٓ %

 ثشاي پٛؿؾ ػيٓ P.V.Cاوؼتشٚدس ٌشاَ٘ٛ *

 وبثُ ػبص *

 اوؼتشٚدس غالف وبثُ *

 ثشؽ ٚ ثؼتٝ ثٙذي *
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بشآٍسدهمذاسيسياليهَاداٍليِ-3



 #سيبَ$ثٟبي وُ #سيبَ$ثٟبي ٚاحذٚاحذ ٔيضاٖ ٔٛسد ٘يبص ٔٛاد اِٚيٝ  سديف 

 000/000/300/36 000/000/110تٗ  330 ٔيّي ٔتش 8ٔفتَٛ ػي  1

 000/000/142/2 000/800/6تٗ  P.V.C 5/3ٌشاَ٘ٛ  2

 000/000/144 000/000/15تٗ  2/1پٛدسهذچؼجٙذٌي   3

 000/400/20 000/000/17تٗ  2/1٘بيّٖٛ ٚ ثشچؼت  4

 000/800/10 18000ِيتش  600سٚغٗ وـؾ  5

 000/000/500 2000ٓذد  250000ويؼٝ پّي پشٚپيّٗ  6

 000/000/18 00/150ٓذد  120حذيذٜ ٞبي وـؾ  7

 000/800/4 000/100ٓذد  48 لشلشٜ ٞبي فّضي ثبال٘غ ؿذٜ 8

 000/000/140/39- - - رْٕ وُ 
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بشآٍسدهمذاسيٍسيالياًشطيهَسدًياص-4



 #سيبَ$ثٟبي وُ  #سيبَ$ثٟبي ٚاحذ ٔمذاس ٚاحذ ؿشح سديف 

 000/000/008/1 350 000/880/2ويّٛ ٚات ػبٓت ثشق  1

 000/000/7 1000 7000ٔتش ٔىٔت آة  2

 000/000/24 1000 24000ِيتش ثٙضيٗ  3

 000/000/60 250 240000ِيتش ٌبصٚئيُ  4

- - - ٔتشٔىٔت ٌبص  5

 000/000/099/1   رْٕ وُ 
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 بشآٍسدًيشٍياًساًيهَسدًياص-5

 

ٔتٛػي حمٛق  #٘فش$تٔذاد ؿشح سديف 

 #سيبَ$ٔبٞب٘ٝ 

حمٛق وُ ثشاي 

 #سيبَ$ ٔبٜ 14

 000/000/140 10000000 1ٔذيشيت  1

 000/000/336 8000000 3وبسؿٙبع  2

 000/000/252 000/500/4 4تىٙيؼيٗ  3

 000/000/728 4000000 13وبسٌش ٔبٞش  4

 000/000/882 3500000 18وبسٌش ػبدٜ  5

 000/000/448 000/000/4 8وبسٔٙذ  6

 000/000/786/2-  47رْٕ   7

 000/780/640- -  دسكذ ثيٕٝ حك وبسفشٔب 23 8

 000/780/426/3-  47رْٕ وُ  
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ِّايهاضييآالتتَليذ-6  بشآٍسدّضيٌ



 #سيبَ$ثٟبي وُ #سيبَ$ثٟبي ٚاحذ تٔذاد ٘بْ ٔبؿيٗ آالت سديف 

 000/000/300 000/000/300 1 8دػتٍبٜ وـؾ ٔفتَٛ  1

 000/000/400 000/000/200 2دػتٍبٜ وـؾ ٔتٛػي  2

 000/000/250 000/000/250 1دػتٍبٜ وـؾ فبيٗ چٟبسخٌٝ  3

 000/000/500 000/000/250 2دػتبٜ وـؾ فبيٗ ته ػيٕٝ  4

 000/000/70 000/000/70 1دػتٍبٜ اوؼتشٚدسسٚوؾ ػيٓ  5

 000/000/500 000/000/500 1دػتٍبٜ اوؼتشٚدسغالف  6

 000/000/500 000/000/250 2سؿتٝ 22ثب٘چشثبٔتّٔمبت 7

 000/000/450 000/000/450 1سؿتٝ 7اػتش٘ذس 8

 000/000/550 000/000/550 1سؿتٝ 19اػتش٘ذس 9

 000/000/800 000/000/800 1والف ػبص  10

 000/000/500 000/000/500 1دػتٍبٜ رٛؽ ٌشْ ٚ ٘بصن وٗ  11

 000/000/700 000/000/350 2دػتٍبٜ سيٛا٘يذيًٙ  12

 000/000/600 000/000/300 2دػتٍبٜ رٛؽ ػشد  13

 000/000/750/6- - رْٕ وُ 

 دالس 000/130 ثلٛست اسصي خشيذاسي ٔي ؿٛدوٝ ثشاي خشيذ آٟ٘ب ٘يبص ثٝ حذٚد 13 ٚ 12ٔٛسد:ًىتِ

. ٔي ثبؿذ
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ِّايتجْيضاتٍتاسيساتعوَهي-7  بشآٍسدّضيٌ

 

 #سيبَ$ثٟبي وُ #سيبَ$ثٟبي ٚاحذتٔذاد ٘بْ تزٟيضات سديف 

 000/000/500 000/000/500يه ػشي تبػيؼبت ثشق ٚ ثشق سػب٘ي  1

 000/000/40 000/000/40يه ػشي تبػيؼبت آة ٚ آة سػب٘ي  2

 000/000/100 000/000/100يه ػشي تبػيؼبت ػشٔبيـي ٚ ٌشٔبيـي  3

 000/000/50 000/000/50يه ػشي ػيؼتٓ ػٛخت سػب٘ي  4

 000/000/40 000/000/40يه ػشي ػيؼتٓ اًفبي حشيك  5

 000/000/300 000/000/300يه ػشي ِٛاصْ اصٔبيـٍبٞي   6

 000/000/10 000/000/10 1ثبػىَٛ   7

 000/000/100 000/000/100يىؼشي تلفيٝ پؼبة  7

 000/000/250 000/000/250 1ط٘شاتٛس  8

 000/000/750/1- - ٔزّٕٛ 
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ِّايٍسائطًمليِعوَهيٍٍسايلحولًٍمل-8  بشآٍسدّضيٌ



 #سيبَ$ثٟبي وُ #سيبَ$ثٟبي ٚاحذتٔذاد ٘بْ ٚػيّٝ  سديف 

 000/000/170 000/000/170 1ػٛاسي  1

 000/000/120 000/000/120 1ٚا٘ت ٘يؼبٖ  2

 250000000 250000000 1 تٗ  2ِيفتشان  3

 000/000/540  ٔزّٕٛ 

 

بشآٍسدّضيٌِّايلَاصمٍاثاثيِاداسي-9

 : ٞضيٙٝ ٞبي ٔشثٛى ثٝ تزٟيضات  ٚ ٚػبيُ اداسي ٚ خذٔبتي ثٝ ؿشح ريُ اػت

 

 #سيبَ$ثٟبي وُ #سيبَ$ثٟبي ٚاحذتٔذاد ؿشح سديف 

 000/000/90 000/000/15ؿؾ ػشي خي تّفٗ ٚ فبوغ  1

 000/000/90 000/000/15ؿؾ ػشي ٔجّٕبٖ اداسي  2

 000/000/40 000/000/1چُٟ ػشي وٕذ ٚ فبيُ   3

 000/000/40 000/000/1چُٟ ػشي ٔيض ٚ ِٛاصْ اِتحشيش  4

 000/000/25 000/500پٙزبٜ ٓذد كٙذِي  5

 000/000/90 000/000/15 ؿؾ ٓذد وبُٔسايب٘ٝ  6

 000/000/375- - رْٕ وُ  7
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ِّايصهيي،ع-10 ختواىٍهحَطِساصيابشآٍسدّضيٌ

بشآٍسدّضيٌِّايصهيي-10-1



 #سيبَ$ثٟبي وُ  #سيبَ$ثٟبي ٚاحذٚاحذ ٔمذاس سديف 

 000/000/700 100000ٔتش ٔشثْ   7000 1

 

بشآٍسدّضيٌِّايساختواىساصي-10-2



 #سيبَ$ثٟبي وُ #سيبَ$ثٟبي ٚاحذ #ٔتشٔشثْ$ٔمذاسؿشح سديف 

 000/000/500/1 000/500/1 1000ػبِٗ تِٛيذ   1

 000/000/200/1 000/500/1 800ا٘جبسٞب  2

 000/000/190 000/900/1 100آصٔبيـٍبٜ ٚ تٕٔيشٌبٜ ٚ ػبيش  3

 000/000/315 000/100/2 150اداسي، سفبٞي ٚ خذٔبتي  4

 000/000/205/3-  2050رْٕ وُ 
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ِّايهحَطِساصي-10-3 بشآٍسدّضيٌ

 

 #سيبَ$ثٟبي وُ #سيبَ$ثٟبي ٚاحذٔمذاس ؿشح سديف 

 000/500/172 50000 3450خبوجشداسي، خبوشيضي ٚ تؼٌيح  1

 000/000/136 200000 680ديٛاسوـي  2

 000/000/420 300000 1400خيبثبٖ وـي ٚ پبسويًٙ  3

 000/000/560 200000 2800فوبي ػجض  4

 000/000/24 300000 ٓذد 80سٚؿٙبيي  5

 000/500/312/1  رْٕ وُ 

 

جوعبٌذيبشآٍسدّضيٌِّايصهيي،ساختواىٍهحَطِساصي-10-4



 #سيبَ$ٞضيٙٝ ٞبؿشح سديف 

ٝ ٞبي ػبختٕبٖ ػبصي  1  000/000/205/3ٞضيٙ

 000/500/312/1ٞضيٙٝ ٞبي ٔحًٛٝ ػبصي  2

 000/500/517/4 1ٚ2رْٕ ٞضيٙٝ ٞبي سديف  3

 000/000/700ٞضيٙٝ صٔيٗ  4

 000/500/217/5رْٕ وُ 
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ُبشداسي-11 ِّايلبلاصبْش بشآٍسدّضيٌ



 #سيبَ$ٞضيٙٝ ٞب ؿشح سديف 

 000/000/60ٞضيٙٝ ٌٔبِٔبت ٔمذٔبتي ٚ تٟيٝ ًشح ارشايي  1

ٝ ٞبي تبػيغ ؿشوت ٚ اخز ٔزٛصٞب  2  000/000/50ٞضيٙ

ٝ ٞبي ربسي دٚسٜ ارشاي ًشح  3  000/000/600ٞضيٙ

ٝ ٞبي ٔشثٛى ثٝ دسيبفت تؼٟيالت ثب٘ىي  4  000/000/100ٞضيٙ

ٝ ٞبي آٔٛصؿي پشػُٙ ٚ ثٟشٜ ثشداسي آصٔبيـي   5  000/000/300ٞضيٙ

ٝ ٞب  6  000/500/55ػبيش ٞضيٙ

 000/500/165/1رْٕ وُ 
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بشآٍسدسشهايِثابت-12



ٝ ٞب ؿشح سديف   #سيبَ$ٞضيٙ

 000/000/750/6ٔبؿيٗ آالت تِٛيذ   1

 000/000/750/1تزٟيضات ٚ تبػيؼبت ٕٓٛٔي  2

 000/000/540ٚػبئي ٘مّيٝ  3

 000/000/700صٔيٗ  4

 000/500/517/4ػبختٕبٖ ٚ ٔحًٛٝ ػبصي  5

 000/000/375احبحيٝ ٚ ِٛاصْ اداسي  6

 000/000/425٘لت ٚ ساٜ ا٘ذاصي  7

 000/875/752 # دسكذ الالْ فٛق5$ٞضيٙٝ ٞبي پيؾ ثيٙي ٘ـذٜ  8

 000/500/165/1ٞضيٙٝ ٞبي لجُ اص ثٟشٜ ثشداسي  9

 000/875/975/16رْٕ وُ  
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بشاٍسدسشهايِدسگشدش-13



ٝ ٞبتٔذاد سٚص وبسي ؿشح سديف   #سيبَ$ٞضيٙ

 000/000/871/5 سٚص 45ٔٛاد اِٚيٝ داخّي  1

- - ٔٛاد اِٚيٝ خبسري  2

 000/582/799سٚص 70حمٛق ٚ ٔضايبي وبسوٙبٖ  3

 667/116/238 سٚص 65ا٘ٛاّ ا٘شطي ٔٛسد ٘يبص  4

ٝ ٞبي فشٚؽ  5  000/000/60- ٞضيٙ

 933/434/348-  # دسكذ الالْ فٛق5$ػبيش ٞضيٙٝ ٞب  6

 600/133/317/7- رْٕ وُ  

 

بشآٍسدسشهايِگزاسيولًٍحَُتاهييهٌابع-14

بشآٍسدسشهايِگزاسيول-14-1

ػشٔبيٝ ٌزاسي وُ = ػشٔبيٝ حبثت &    ػشٔبيٝ دس ٌشدؽ 

ػشٔبيٝ ٌزاسي وُ =600/133/317/7+000/875/975/16=600/008/293/24
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ًحَُتاهييهٌابعٍاخزٍامباًىي-14-2



ػشٔبيٝ ٌزاسي دسكذ  ؿشح سديف 

 #سيبَ$

 000/350/790/6 40ػٟٓ ٔتمبهي ػشٔبيٝ حبثت   1

 000/525/185/10 60 ػٟٓ ثب٘ه ثٝ كٛست ٚاْ دساص ٔذت

 080/140/195/2 30ػٟٓ ٔتمبهي ػشٔبيٝ دس ٌشدؽ  2

 520/993/121/5 70 ػٟٓ ثب٘ه ثٝ كٛست ٚاْ وٛتبٜ ٔذت

وٛتبٜ  $ػشٔبيٝ دس ٌشدؽ وبسٔضد  3

 #ٔذت

14 093/790/170/7 

پٙذ $ػشٔبيٝ حبثت دساص ٔذت 

 #ػبِٝ

14 500/973/425/1 
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بشآٍسدّضيٌِّاياستْالن-15



ٝ ٞب دسكذ ؿشح سديف   #سيبَ$ٞضيٙ

 000/000/675 10ٔبؿيٗ آالت تِٛيذ  1

 000/000/175 10تبػيؼبت ٕٓٛٔي   2

 000/000/54 10ٚػبئي ٘مّيٝ  3

 000/875/225 5ػبختٕبٖ ٚ ٔحٛ ًٝ ػبصي  4

 000/000/75 20احبحيٝ ٚ ِٛاصْ اداسي  5

 000/500/42 10ٞضيٙٝ ٘لت ٚ ساٜ ا٘ذاصي  6

 500/287/75 10پيؾ ثيٙي ٘ـذٜ  7

 500/662/322/1- رْٕ اػتٟالن داسايي ٞبي حبثت  8

 000/100/233 20اػتٟالن لجُ اص ثٟشٜ ثشداسي  9

 500/762/555/1- رْٕ وُ اػتٟالن 
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ِّايغيشعولياتي-16 بشآٍسدّضيٌ



ٝ ٞب ؿشح سديف   #سيبَ$ٞضيٙ

 000/100/233اػتٟالن لجُ اص ثٟشٜ ثشداسي  1

 500/973/425/1وبسٔضد تؼٟيالت ثب٘ىي دساص ٔذت  2

 500/073/659/1رْٕ وُ 

 

ِّايًگْذاسيٍتعويشات-17 بشآٍسدّضيٌ



ٝ ٞب دسكذ ؿشح سديف   #سيبَ$ٞضيٙ

 000/500/337 5ٔبؿيٗ آالت تِٛيذ   1

 000/000/175 10تبػيؼبت ٕٓٛٔي  2

 000/000/54 10ٚػبئي ٘مّيٝ  3

 000/350/90 2ػبختٕبٖ ٚ ٔحًٛٝ ػبصي  4

 000/500/37 10احبحيٝ ٚ ِٛاصْ اداسي  5

ٝ ٞبي پيؾ ثيٙي ٘ـذٜ  6  500/717/34 دسكذ الالْ فٛق 5ٞضيٙ

 500/067/729رْٕ وُ 
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ِّايعولياتي-18 بشآٍسدّضيٌ



ٝ ٞب ؿشح سديف   #سيبَ$ٞضيٙ

 000/000/120ٞضيٙٝ ٞبي غيش پشػّٙي دفتش ٔشوضي  1

ٝ ٞبي ربسي آصٔبيـٍبٜ  2  000/000/100ٞضيٙ

ٝ ٞبي فشٚؽ  3  000/000/240ٞضيٙ

 000/000/100ٞضيٙٝ ٞبي حُٕ ٚ ٘مُ  4

 000/000/560رْٕ وُ 

 

بشآٍسدّضيٌِّايثابتتَليذ-19



 #سيبَ$ٞضيٙٝ ٞب دسكذ ؿشح سديف 

 000/763/912/2 85حمٛق ٚ ٔضايبي وبسوٙبٖ  1

 000/800/219 20ا٘ٛاّ ا٘شطي  2

 500/762/555/1 100ٞضيٙٝ اػتٟالن  3

 750/906/72 10ٞضيٙٝ ٞبي ٍٟ٘ذاسي ٚ تٕٔيشات  4

 129/643/166-  # دسكذ5/3$ٞضيٙٝ ٞبي پيؾ ثيٙي ٘ـذٜ  5

 379/875/927/4- رْٕ ٞضيٙٝ ٞبي تِٛيذ  6

 000/000/84 15ٞضيٙٝ ٞبي ّٕٓيبتي   7

 750/951/33 100# 002/0$ثيٕٝ وبسخب٘ٝ  8

 093/079/717 100وبسٔضد تؼٟيالت ثب٘ىي  9

 222/906/762/5رْٕ وُ ٞضيٙٝ ٞبي حبثت تِٛيذ  
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ِّايهتغيشتَليذ-20 بشآٍسدّضيٌ



ٝ ٞب دسكذ ؿشح سديف   #سيبَ$ٞضيٙ

 000/000/140/39 100ٔٛاد اِٚيٝ   1

 000/017/514 15حمٛق ٚ ٔضايبي وبسوٙبٖ  2

 000/200/879 80ا٘ٛاّ ا٘شطي  3

ٝ ٞبي ٍٟ٘ذاسي ٚ تٕٔيشات  4  750/160/656 90ٞضيٙ

ٝ ٞبي پيؾ ثيٙي ٘ـذٜ  5  221/628/441/1- ٞضيٙ

ٝ ٞبي ٔتغيش تِٛيذ   6  971/005/631/42 رْٕ ٞضيٙ

ٝ ٞبي ّٕٓيبتي  7  000/000/476 85ٞضيٙ

ٝ ٞبي ٔتغيش تِٛيذ    971/005/107/43 رْٕ وُ ٞضيٙ

 

بشآٍسدّضيٌِّايولتَليذ-21

ٞضيٙٝ ٞبي وُ تِٛيذ  = ٞضيٙٝ حبثت تِٛيذ & ٞضيٙٝ ٔتغيش تِٛيذ 

ٞضيٙٝ ٞبي وُ تِٛيذ   = 222/906/762/5&971/005/107/43=193/912/869/48
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هحاسبِليوتتوامضذُ-22

ٝ ٞبي وُ تِٛيذ  ليٕت تٕبْ ؿذٜ ٞش ويّٛ  = ُشفيت اػٕي تِٛيذ / ٞضيٙ

ليٕت تٕبْ ؿذٜ ٞش ويّٛ  =   193/912/869/48= 81450سيبَ 

000/600


بشآٍسدليوتفشٍش-23



ٝ ٞب ؿشح سديف  وُ اسصؽ تِٛيذ  #سيبَ$ٞضيٙ

ثشاػبع ُشفيت اػٕي  

 193/912/869/48 81450ليٕت تٕبْ ؿذٜ ٞش ويّٛ   1

 000/000/531/63 885/105ليٕت فشٚؽ ٞش ويّٛ   2

 000/000/661/14 435/24ػٛد ٞش ويّٛ   3
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هحاسيِ شاخص ّاي هالي - فصل پٌجن  

هحاسبِ فزٍش كل  -1

 هحاسبِ سَد ساالًِ  -2

 هحاسبِ ّشيٌِ ًقطِ سزبسز  -3

 درصذ تَليذ در ًقطِ سزبسز  -4

 هحاسبِ سهاى بزگشت سزهايِ  -5

ًزخ بزگشت سزهايِ - 5-1

سال ّاي  بزگشت سزهايِ - 5-2

هحاسبِ حقَق سزاًِ  - 6

هحاسبِ فزٍش سزاًِ -7

هحاسبِ سطح سيزبٌاي سزاًِ -8

ِ گذاري ثابت سزاًِ - 9 هحاسبِ سزهاي

ًسبت ارسش افشٍدُ هاشيي آالت تَليذي - 10

درصذكاركٌاى تَليذ بِ كل كاركٌاى - 11

ًسبت سزهايِ در گزدش بِ سزهايِ ثابت  - 12

ُ ٍري طزح - 13 هحاسبِ شاخص ّاي بْز

ًسبت سَد بِ فزٍش - 13-1

ًسبت سَد بِ سزهايِ ثابت - 13-2

 (سياى)خالصِ جذٍل سَد - 14
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:فشٍشولهحاسبِ-1

 فشٚؽ وُ =  ٞش ويّٛليٕت فشٚؽ ×تِٛيذ ُشفيت 

فشٍشول=885/105×000/600=000/000/531/63

 

 :هحاسبِسَدسالياًِ-2

سَدول=ظشفيتتَليذ×سَدّشويلَ

 ػٛدوُ=000/600×435/14=000/000/661/14  

هحاسبِّضيٌِتَليذدسًمطِسشبسش-3

ِسش=ّضيٌِثابت ًِمطِسشب ّضيٌ

ّضيٌِهتغيش

 فشٚؽ وُ    

 

188/352/463/17

000/000/531/63

971/005/107/43
1

222/906/762/5




ٝ  تِٛيذ دس ٘مٌٝ ػشثؼش  =  ٞضيٙ

 

تَليذًمطِسشبسشدسصذهحاسبِ  -4

ِثابت×100 ًمطِسشبسشدس دسصذتَليذ=ّضيٌ

ِهتغيش فشٍشول–ّضيٌ

 

2/28100رصد
029/994/423/20

222/906/762/5
100

971/005/17/43000/000/531/63

222/906/762/5



 ػشثؼش دسكذتِٛيذدس٘مٌٝ=

 
 

-1 
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هحاسبِصهاىبشگطتسشهايِ-5

ًشخباصگطتسشهايِ-5-1

ًشخباصگطتسشهايِ=سَدساالًِ×100

ِگزاسيول سشهاي



ًشخباصگطتسشهايِ=  



 

بشگطتسشهايِدٍسُ-5-2

دٚسٜ ثشٌـت ػشٔبيٝ     = ػشٔبيٝ وُ         =                  
       ػٛدوُ 

 
دٚسٜ ثشٌـت ػشٔبيٝ       =     600/008/293/24 =   7/1  #يه ػبَ ٚ ٞفت  ٔبٜ$  

               000/000/661/14 

 

حمٛق ػشا٘ٝ = ٜ    وُ حمٛق ٔبٞبٖ    هحاسبِحمَقسشاًِ-6

               تٔذاد وُ وبسوٙبٖ 

 

851/075/6ريال    
47

000/565/285
 =  ٝ٘حمٛق ػشا

4/60100درصد
600/008/293/24

000/000/661/14
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هحاسبِفشٍشسشاًِ-7

     فشٚؽ ػشا٘ٝ   =     فشٚؽ وُ                        

                 تٔذاد وُ وبسوٙبٖ 

 

 فشٚؽ  ػشا٘ٝ =  000/000/531/63   = 404/723/351/1سيبَ      

                    47 

هحاسبِسطحصيشبٌايسشاًِ-8

ٖ ٞب       ػٌح صيشثٙبي ػشا٘ٝ     =  ٔؼبحت وُ ػبختٕب

            تٔذاد وبسوٙبٖ 

 

ػٌح صيشثٙبي ػشا٘ٝ  =  2050 = 6/43       ٔتش ٔشثْ 
              47 



هحاسبِسشهايِگزاسيسشاًِثابت-9

ٝ ٌزاسي حبثت ػشا٘ٝ    = ػشٔبيٝ ٌزاسي حبثت       ػشٔبي

          تٔذاد وُ وبسوٙبٖ

 

ػشٔبيٝ ٌزاسي حبثت ػشا٘ٝ =       000/875/975/16=  830/188/361سيبَ

            47 
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 ًسبتاسصشافضٍدُهاضييآالت-10

ٗ آالت تِٛيذ × 100          ٗ آالت ثٝ ػشٔبيٝ حبثت    = اسصؽ ٔبؿي دسكذ اسصؽ ٔبؿي
ٝ ٌزاسي حبثت            ػشٔبي

 
ٗ آالت ثٝ ػشٔبيٝ حبثت =   000/000/750/6   ×100= 8/39     دسكذ  دسكذاسصؽ ٔبؿي
            000/875/975/16 

 

دسصذواسوٌاىتَليذبِولواسوٌاى-11

دسصذواسوٌاىتَليذبِولواسوٌاى=تعذادواسوٌاىتَليذ×100
تعذادولواسوٌاى


دسكذ وبسوٙبٖ تِٛيذ ثٝ وُ وبسوٙبٖ   =    28   × 100 = 6/59   دسكذ 

             47  

 

ِدسگشدشبِسشهايِثابت-12 ًسبتسشهاي

٘ؼجت ػشٔبيٝ دس ٌشدؽ ثٝ حبثت ػشا٘ٝ    = ػشٔبيٝ دس ٌشدؽ  ×  100      
         ػشٔبيٝ حبثت 

 

٘ؼجت ػشٔبيٝ دسٌشدؽ ثٝ حبثت ػشا٘ٝ   =    600/133/317/7 ×  100=1/43 دسكذ 
      000/875/975/16 
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هحاسبِضاخصّايبْشٍُسيطشح-13

ًسبتسَدبِفشٍش-13-1

٘ؼجت ػٛد ثٝ فشٚؽ وُ    =          ػٛد       × 100     
              فشٚؽ وُ 

     
٘ؼجت ػٛد ثٝ فشٚؽ     =    000/000/661/14× 100=  1/23دسكذ

     000/000/531/63 

 

ًسبتسَدبِسشهايِثابت-13-2

٘ؼجت ػٛد ثٝ ػشٔبيٝ حبثت     =           ػٛد     × 100    
     ػشٔبيٝ حبثت 

 
٘ؼجت ػٛد ثٝ ػشٔبيٝ حبثت   =      000/000/661/14 × 100= 4/86    دسكذ 
  000/875/975/16 
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(صياى)خالصِجذٍلسَد-14

 

13871388138913901391ضشحسديف

 100 100 100 90 80دسكذاػتفبدٜ اصُشفيت  1

 100 100 100 90 80 #تٗ$ٔيضاٖ تِٛيذ  2

 000/000/531/63 000/000/531/63 000/000/531/63 000/900/177/57 000/800/824/50 #سيبَ$فشٚؽ خبِق  3

: وؼشٔي ؿٛد 4

ٞضيٙٝ ٞبي تِٛيذ 

754/929/095/39 974/920/982/43 193/912/869/48 193/912/869/48 193/912/869/48 

 807/087/661/14 807/087/661/14 807/087/661/14 026/979/194/13 246/870/728/11ػٛد٘بٚيظٜ  5

: وؼشٔي ؿٛد 6

ٝ ٞبي ّٕٓيبتي  ٞضيٙ

000/000/448 000/000/504 000/000/560 000/000/560 000/000/560 

 807/087/101/14 807/087/101/14 807/087/101/14 026/979/690/12 246/870/280/11ػٛدّٕٓيبتي  7

: وؼشٔي ؿٛد 8

ٝ ٞبي غيشّٕٓيبتي  ٞضيٙ

800/258/327/1 150/166/493/1 500/073/659/1 500/073/659/1 500/073/659/1 

 307/014/442/12 307/014/442/12 307/014/442/12 876/812/197/11 446/611/953/9ٚيظٜ #صيبٖ$ػٛد 9

- - - - - ٔبِيبت ٚ ػٛد ػٟبْ  10

 307/014/442/12 307/014/442/12 307/014/442/12 876/812/197/11 446/611/953/9ػٛدپغ اصٔبِيبت ػٟبْ  11

 565/891/628/79 629/343/359/3 322/424/151/21 446/611/953/9- ػٛدٚصيبٖ ػٙٛاتي  12

 936/452/035/46 936/523/354/460 629/439/593/33 322/424/151/21 446/611/953/9ػٛد٘مُ ثٝ تشاص٘بٔٝ  13
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