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 هاضييآالتتَليذ* 6

% 100:        ثخؾ داخُ- 

دسكذ :    - ثخؾ خبسػي- 
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 ٔششٔىٔت 2130:   آة ٔلشفي ػبِيب٘ٝ- 

 ِيشش 9000:            ٌبصٚئيُ  - 

 ِيشش 15000:                ثٙضيٗ- 

داسد :      سلفيٝ فبهالة - 

دارد :           اًفبء حشيك-

 ضاخصّايالتصاديطشح* 10

ٝ ػشثؼش-   دسكذ 4/53:   دسكذسِٛيذدس ٘مٌ

َ ٞبي ثبصٌـز ػشٔبيٝ-  چٟبس ػبَ ٚ ػٝ ٔبٜ :    ػب

ٝ وُ وبسوٙبٖ-  ٖ سِٛيذث  دسكذ 50:  دسكذوبسوٙب

% 100:          دسكذ ػٟٓ ٔٙبثْ داخّي- 

 



بسمٍ تعالي  

شزكت شُزك َاي  صىعتي خًسستان 

 «گشارش طزح تًجيُي، فىي ي اقتصادي»

 

 

 6 

 تَليذواغزسٌثادُ:عٌَاىطشح

 

 

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



بسمٍ تعالي  

شزكت شُزك َاي  صىعتي خًسستان 

 «گشارش طزح تًجيُي، فىي ي اقتصادي»

 

 

 7 

 تَليذواغزسٌثادُ:عٌَاىطشح

 
همذهِ-1

َ ٞبي ٌزؿشٝ ثٝ ٚاػٌٝ  كٙٔز ػٙجبدٜ دس ايشاٖ اص لذٔز چٙذ ػبِٝ ثشخٛسداس اػز وٝ دس ػب

سؿذ ٚ سٛػٔٝ كٙبيْ دس ايشاٖ، دس ايٗ كٙٔز ٞٓ ثب ٚػٛد ٔـىالر صيبد حشوز ٞبي سٚ ثٝ ػّٛيي ا٘ؼبْ 

. ؿذٜ وٝ ػبي أيذٚاسي ٚ لذسدا٘ي اص كبحجبٖ ايٗ كٙٔز داسد

: سا ٔي سٛاٖ ثٝ دٚ  دػشٝ ثضسي سمؼيٓ ٕ٘ٛد« ػٙجبدٜ»ثٌٛس وّي ٔـىالر ٚاحذٞبي سِٛيذي 

 

هطىالتتيشًٍي(الف

ٗ ٘بٔٝ ٚ  ايٗ ٔـىالر وٝ ٔشثٛى ثٝ خبسع اص ٚاحذٞبي سِٛيذي ٔي ثبؿذ ٚ ٕٓذسبً ٔشثٛى ثٝ آئي

ٝ ٞبي دِٚشي ٔي ثبؿذ . ايٗ ٔـىالر سا ٔي سٛاٖ دس چٙذ ٔٛسد صيش ٌٔشح ٕ٘ٛد. ثخـٙبٔ

دشداخز ا٘ٛاّ ٓٛاسم  

 ٔـىالر صيؼز ٔحيٌي 

ٝ ٞبي ثبالي سبٔيٗ ا٘شطي   ٞضيٙ

 ٔـىالر ٘مذيٍٙي ٚ ٓذْ دـشيجب٘ي ٔٙبػت 

 

هطىالتدسًٍي(ب

ايٗ ٔـىالر وٝ ٕٓذسبً ٘بؿي اص ٓذْ ؿٙبخز كبحجبٖ ايٗ كٙٔز ثب سىِٙٛٛطي ٞبي ديـشفشٝ سٚص ٚ 

: ثبصاس ايٗ ٔحلَٛ اػز سا ٔي سٛاٖ دس چٙذ ٔٛسد صيش ٌٔشح ٕ٘ٛد

ٓذْ آٔٛصؽ كحيح ٚ ؿٙبخز ّٕٓي ػًٙ ٚ ػٙجبدٜ ٚ ٘حٜٛ فشآٚسي آٖ  

ٗ آالر ديـشفشٝ فشآٚسي ػٙجبدٜ   ٓذْ دػششػي ٚ يب ٌشا٘ي ٔبؿي
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 ٓذْ دػششػي ٚ يب ٌشا٘ي ٔٛاد ٔلشفي ثب ويفيز ثبال ػٟز فشآٚسي ػٙجبدٜ 

سٔشيف، ٚيظٌي ٞب ٚ ٔـخلبر فٙي ٔحلَٛ - 2

 

تعشيفهحصَل-2-1

ػٙجبدٜ وبغزي ٓجبسر اػز اص ػٙجبدٜ ٞبيي ٔشـىُ اص وبغزٞبي ٚيظٜ وشافز، چؼت ٚ خشدٜ 

ً ٞبي سيض ػبئيذٜ ؿذٜ يىٙٛاخز ًجئي ٚ ٔلٙٛٓي ٔي ثبؿذ ٝ ٞبي . ػٙ ػٙجبدٜ ٞبي وبغزي ؿبُٔ ٚسل

دـشي اٌ٘ٔبف دزيشي ٔي ثبؿذ وٝ خشدٜ ػًٙ سيض ػبئيذٜ يىٙٛاخز سٛػي يه اليٝ ٘بصن چؼت ثش 

. سٚي آٖ ٔشلُ ٔي ٌشدد

ً ٞبي سيض ػبئيذٜ يىٙٛاخز ًجئي ٚ ٔلٙٛٓي ٔٛسد اػشفبدٜ دس ػٙجبدٜ ٞبي وبغزي ثٝ ؿشح  خشدٜ ػٙ

: صيش ٔي ثبؿٙذ

 (Al2O3)اوؼيذ آِٛٔيٙيْٛ  

 (Sic)ػيّيىبر وبسثيذ  

 (EMERY)أشي  

 (CORENT)وبس٘ز  

 (FELINET)فيّيٙز  

 

ُّا-2-2 اًَاعٍيظگيّايسٌثاد

ُّايواغزيآلَهيٌيَم-2-2-1 سٌثاد

  ثب A ،C ،D ،Eوبغز ٔٛسد اػشفبدٜ دس ايٗ ّ٘ٛ ػٙجبدٜ ثبيذ اص ّ٘ٛ وبغزٞبي ٚيظٜ وشافز ٚ يب ٌشأبط 
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: ٚيظٌي ٞبي صيش ٔي ثبؿذ

 

ّ٘ٛ وبغزي ٚيظٌي ٞبي ػٙجبدٜ وبغزي آِٛٔيٙيْٛ سديف 

A C D E 

 215-249 120-160 110-120 68-80ٚيظٌي ٞبي يه ٔشش ٔشثْ وبغز ثشحؼت ٌشْ  1

حذالُ ٔمبٚٔز ثٝ ؿىؼشٗ ثش  2

 50حؼت ٘يٛسٗ ثشاي ٓشم 

ٔيّي ِيشش 

 956 500 397 210دسكذ سِٛيذ ٔبػيٗ 

ٕٓٛدثشحؼت سِٛيذ 

ٔبؿيٗ 

98 310 240 326 

ٝ ثٙذي رسار  3  240-220دا٘

150-180 

100-120 

80 

120-150 

100 

80 

100-80 

60-50 

40 

600-500 

400-360 

380-320 

240-230 

180-150 

120-100 

80-60 

50-40 

36-30 

. چؼت ٔٛسد اػشفبدٜ ثبيذ داساي ويفيز ٔٙبػت ثشاي ايٗ ّ٘ٛ ػٙجبدٜ ثبؿذ- 
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 دسكذ ثشحؼت وبسثشد آٖ 93-8/99اوؼيذ آِٛٔيٙيْٛ ثبيذ ثب ويفيز خٛة ٚ داساي دسػٝ خّٛف - 

. ًجك اػشب٘ذاسد ٔشثًٛٝ ثبؿذ

ٝ ٞبي صيش حبكُ ؿذٜ -  ٝ ٞبيي ثب دا٘ ٔمبٚٔز ثٝ ؿىؼشٗ ثشاػبع آصٔبيـبر ا٘ؼبْ ؿذٜ ثش سٚي ٕ٘ٛ٘

. اػز

 E = 80، ٌشأبط C = 80، ٌشأبط A = 150ٌشأبط 

ػٙجبدٜ ٞبي وبغزي ػيّيىبر وبسثيذ - 2-2-2

.  ثبؿذA ،C ٚ Eوبغز ٔٛسد اػشفبدٜ ثبيذ اص ّ٘ٛ وبغز ٚيظٜ وشافز ٔشغٛة ٚ ثب ٌشأبطٞبي - 

. چؼت ٔٛسد اػشفبدٜ دس ايٗ ػٙجبدٜ ثبيذ اص ّ٘ٛ ٔشغٛة ٚ ٔٙبػت ايٗ ّ٘ٛ ػٙجبدٜ ثبؿذ- 

. ػيّيىبر وبسثيذ آٖ ثبيذ ثب ويفيز خٛة ٚ ٓبسي اص ٔٛاد ٘بخبِلي ثبؿذ- 

ٝ ثٙذي آٖ ثشحؼت ٌشأبط ثٝ ؿشح صيش ٔي ثبؿذ : ٔمبٚٔز ثٝ ؿىؼشٗ ايٗ ّ٘ٛ ػٙجبدٜ ٚ دا٘

 ّٛ٘A : 100-120-150-180-220-240-280-320-360-400P 

 ّٛ٘C : 100-120-150-180-220-240 P 

 ّٛ٘E : 24-30-40-50-60-80-100-120-150-180-220-240-320-360-400 P 

 

ُّايواغزيواسًت-2-2-3 سٌثاد

.  ٔي ثبؿذE ،A ،C ٚ Dوبغز ٔٛسد اػشفبدٜ اص ّ٘ٛ وبغزٞبي ٚيظٜ وشافز ٔشغٛة ٚ ثب ٌشأبطسٞبي - 

. چؼت ٔٛسد اػشفبدٜ دس ايٗ ّ٘ٛ ػٙجبدٜ ثب ويفيز ٔٙبػت ثبؿذ- 

وبس٘ز ٔلشفي ثبيذ اص ّ٘ٛ وبس٘ز ٔشغٛة ٚ خشد ؿذٜ اص وبس٘ز خبِق، ػخز ٚ دش ؿذٜ ٚ ٓبسي اص - 

. ٔٛاد خبسػي ثبؿذ
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ٝ ثٙذي آٖ ثشحؼت ٚصٖ وبغز  : ثبيذ ثٝ ؿشح صيش ثبؿذ (ٌشْ ثشٔشش ٔشثْ)ٔمبٚٔز ؿىؼشٗ ٚ دا٘

 ّٛ٘A : 80-100-120-150-180-220-240 P 

 ّٛ٘C : 80-100-120-150 P 

 ّٛ٘E : 24-30-36-40-50-80-100-120-150 P 

 

ُّايواغزيفليٌيت-2-2-4 سٌثاد

. وبغز ٔٛسد اػشفبدٜ ثبيذ ثب ويفيز ٔشغٛة ثبؿذ- 

. چؼت ثٝ وبس سفشٝ ثبيذ ثب ويفيز ٔٙبػت ثب ايٗ ّ٘ٛ ػٙجبدٜ ثبؿذ- 

ٝ ثٙذي ايٗ ػٙجبدٜ -  فّيٙيز ٔٛسد اػشفبدٜ ثبيذ ثب ويفيز خٛة ٚ ٔٙبػت ثشاي ايٗ ِٔٙٛس ثٛدٜ ٚ دا٘

ٝ ثٙذي دس دـز ٞش ثشي ٘ـبٖ دادٜ ؿٛد . ثبيذ ثٛػيّٝ ؿٕبسٜ دا٘
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. دسػذاَٚ صيش ٚيظٌي ٞب ٚ ٌشأبط وبغز ٚ ٔمبٚٔز ثٝ ؿىؼشٗ آٚسدٜ ؿذٜ اػز

 

ٝ ثٙذي سديف  ا٘ذاصٜ ؿىبف اِه ٔمذاس ٓجٛس ؿٕبسٜ دا٘

 ٔيىشٖٚ 625سٕبْ ٔٛاد ٓجٛس وٗ  6-40 1

 ٔيىشٖٚ 200 دسكذ ثبلي ثٕب٘ذ 65حذالُ 

 ٔيىشٖٚ 250.  دسكذ ٘جبيذ ٓجٛس وٙذ1ثيـشش اص

 ٔيىشٖٚ 200. سٕبْ ٔٛاد ٓجٛس وٙذ 5-50 2

 ٔيىشٖٚ 250.  دسكذ ثبلي ثٕب٘ذ65حذالُ 

 ٔيىشٖٚ 213 دسكذ ٘جبيذ ٓجٛس وٙذ 5ثيـشش اص 

 ٔيىشٖٚ 300سٕبْ ٔٛاد ٓجٛس وٙذ  4-60 3

 ٔيىشٖٚ 250.  دسكذ ثبلي ثٕب٘ذ23ثيـشش اص 

 ٔيىشٖٚ 212.  دسكذ ثبلي ثٕب٘ذ80حذالُ 

 ٔيىشٖٚ 180. دسكذ ٘جبيذ ٓجٛس وٙذ1ثيـشش اص 

 ٔيىشٖٚ 180. سٕبْ ٔٛاد ٓجٛس وٙذ 2-90 4

 ٔيىشٖٚ 150.  دسكذ ثبلي ثٕب٘ذ70حذالُ 

 ٔيىشٖٚ 125.  دسكذ ثبلي ثٕب٘ذ1ثيـشش اص 

 ٔيىشٖٚ 150. سٕبْ ٔٛاد ٓجٛس وٙذ 1-100 5

 ٔيىشٖٚ 125.  دسكذ ثبلي ثٕب٘ذ62حذالُ 

 ٔيىشٖٚ 106.  دسكذ ٘جبيذ ٓجٛس وٙذ1ثيـشش اص 

 ٔيىشٖٚ 125. سٕبْ ٔٛاد ٓجٛس وٙذ 0-120 6

 ٔيىشٖٚ 106.  دسكذ ثبلي ثٕب٘ذ64حذالُ 

ٝ ثٙذي ٚ ٔيضاٖ ٓجٛس ٔٛاد ٚ ا٘ذاصٜ ؿىبف اِه  ساثٌٝ ثيٗ ؿٕبسٜ دا٘
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ٔالحِبر ٔيبٍ٘يٗ ٔٛسد لجَٛ ٚيظٌي ٞب سديف 

 ٌشْ ثش 110-130حذالُ ٚصٖ يه ٔششٔشثْ وبغز ثشحؼت ٌشْ  1

ٔششٔشثْ 

 -

حذالُ ٔمبٚٔز ثٝ  2

ؿىؼشٗ ػٙجبدٜ 

ثشحؼت ٘يٛسٗ ثشاي 

 ٔيّي ٔشش 50ٓشم 

دس ػٟز سِٛيذ 

ٔبؿيٗ 

ٌٔبثك  392

اػشب٘ذاسد 

ٕٓٛد ثشحؼت سِٛيذ  1409

ٔبؿيٗ 

215 

ٚيظٌي ٞب ٚ اػشب٘ذاسد وبغز ػٕجبدٜ ثٝ ٕٞشاٜ سٚؽ آصٖٔٛ 

 

ُّايواغزيهماٍمتِآب-2-2-5 سٌثاد

ُّايواغزيهماٍمتِآبسيليىاتواستيذ(الف سٌثاد

 ٔٙبػت ثشاي ايٗ ػٙجبدٜ ثٛدٜ ٚ A ،C ٚ Dٚسق ٞبي دـشي آٖ ثبيذ اص ّ٘ٛ ٔشغٛة ثب ٌشأبط 

ًٛسي آٔبدٜ ؿذٜ ثبؿذ وٝ دس حبِز خيغ اكٌىبن ٚ ػبئيذٖ َٕٔٔٛ سا سحز ؿشايي ٓبدي ٔلشف 

. سحُٕ ٕ٘بيذ

. چؼت ٔٛسد اػشفبدٜ دس ايٗ ػٙجبدٜ اص ويفيز ٔٙبػجي ثشخٛسداس ثبؿذ

ٝ ثٙذي صيش ثذػز آٔذٜ اػز ٝ ٞب ثب دسػ . ٔمبٚٔز ثٝ ؿىؼشٗ ثشاػبع آصٔبيـبر ا٘ؼبْ ؿذٜ اص ٕ٘ٛ٘

 ّٛ٘A : 320 P ّٛ٘    C : 240 P ّٛ٘    D : 100 P 
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ّ٘ٛ وبغز ٚيظٌي ٞبي ػٙجبدٜ وبغزي اوؼيذآِٛٔيٙيْٛ سديف 

A C D 

 140-160 110-120 68-80ٚصٖ يه ٔششٔشثْ وبغز ثشحؼت ٌشْ  1

حذالُ ٔمبٚٔز ثٝ  2

ؿىؼشٗ ثش حؼت 

٘يٛسٗ ثشاي ٓشم 

 ٔيّي ٔشش 50

دس ػٟز سِٛيذ  

ٔبؿيٗ 

166 348 416 

ٕٓٛد ثش ػٟز 

 سِٛيذ ٔبؿيٗ 

98 196 220 

ٝ ثٙذي  3  120P-1000دا٘

600-800 

400-500 

320-360 

240-280 

220 

360-400P 

280-320 

320-240 

150-180 

100-120 

60-80 

100-140P 

60-80 

ٚيظٌي ٞبي ػٙجبدٜ ٞبي وبغزي ٔمبْٚ ثٝ آة * 

ُّايواغزيهماٍمتِآب(ب (اوسيذآلَهيٌيَم)سٌثاد

ٔي سٛاٖ ػٟز ػبخز ػٙجبدٜ ٞبي وبغز ٔمبْٚ ثٝ آة اص اوؼيذ آِٛٔيٙيْٛ ثب ويفيز خٛة ٚ 

 دسكذ ٘يضاػشفبدٜ ٕ٘ٛد وٝ ٚيظٌي ٞبي آٖ ثشًجك ٚيظٌي ٞبي ػٙجبدٜ ػبخشٝ 6/99حذالُ دسػٝ خّٛف 

. ؿذٜ اص ػيّيىبر وبسثيذ ٔي ثبؿذ
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ضىلظاّشيٍاًذاصُ-5-3

 ٔيّي ٔشش ثشاي 3 ٔيّي ٔشش ثب حذٚد سغييشار 230×280ػٙجبدٜ ثبيذ ثلٛسر ٚسق ٚ ثب اثٔبد 

.  ٔشش ػفبسؽ دادٜ ؿٛد50ػٙجبدٜ ثلٛسر سَٚ ثبيذ ثٝ ًَٛ . ٞش دٚ ػٟز سٟيٝ ٌشدد

 

هطخصاتسٌثادُواغزي-5-4

ػٙجبدٜ وبغزي اوؼيذ آِٛٔيٙيْٛ ثيـشش اص ا٘ٛاّ ديٍش ػٙجبدٜ ٞبي وبغزي ٔٛسد اػشفبدٜ لشاس 

ٔي ٌيشد ٚ دس ايٗ ًشح ٞٓ ايٗ ّ٘ٛ ػٙجبدٜ ٔذِ٘ش ٔي ثبؿذ ِزا ٔـخلبر ايٗ ٔحلَٛ ٔٛسد ثشسػي 

: دليك سشي لشاس ٔي ٌيشد

 Eثب ٌشأبط ّ٘ٛ « وبس٘ز»وبغز ٔٛسد اػشفبدٜ  

 فشٔأِذئيذ: چؼت ٔٛسد اػشفبدٜ  

 210-242: ٚصٖ يه ٔششٔشثْ وبغز ثشحؼت ٌشْ 

  ٔيّي ٔشش50حذالُ ٔمبٚٔز ثٝ ؿىؼشٗ ػٙجبدٜ ثشحؼت ٘يٛسٗ ثشاي ٓشم  

  ٗ956: دس ػٟز سِٛيذ ٔبؿي 

  ٗ426: ٕٓٛد ثش ػٟز سِٛيذ ٔبؿي 

ِتٌذيرسات- :داً

500-600 P 

360-400 

280-320 

220-240 

150-180 

100-120 

60-80 

40-50 

30-36 

24 
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تشسسياستاًذاسدّايهلي،تييالوللي،وذهحصَلٍتعشفِگوشوي-3

وذهحصَلٍتعشفِگوشوي-3-1

ٔي ثبؿذ وٝ ػٟز كبف ٚ ٔؼٌح وشدٖ ػٌٛح « وبغز ػٙجبدٜ»ٔحلَٛ ايٗ ٚاحذ سِٛيذي 

.  وذثٙذي ؿذٜ اػز26991311ايٗ ٔحلَٛ سحز ؿٕبسٜ . ٔٛسد اػشفبدٜ لشاس ٔي ٌيشد

 ٔي ثبؿذ وٝ سحز ٓٙٛاٖ ػٙجبدٜ ٞبي ًجئي يب ٔلٙٛٓي 05/68ؿٕبسٜ سٔشفٝ ٌٕشوي ايٗ ٔحلَٛ 

ؿىُ ٌشد يب دا٘ٝ ٘لت ؿذٜ سٚي ٔٙؼٛع، وبغز، ٔمٛا ٚ يب سٚي ػبيش ٔٛاد، حشي ثشيذٜ ؿذٜ يب دٚخشٝ 

. ؿذٜ يب ثٝ ٘حٛ ديٍشي ثٟٓ ديٛػشٝ ثبؿٙذ

ٝ ثٙذي ثلٛسر صيش ٔي ثبؿذ : ًجم

 ػٙجبدٜ ٞبي وبغزي  يب ٔمٛايي 

 اي ٚ فيجشي ٝ  ػبيش ٔظُ ػٙجبدٜ دبسچ

  ٚاسد وـٛس % 10ٚ ػٛد ثبصسٌب٘ي % 10غيش ٔٛاسد فٛق ٔظُ ػٙجبدٜ ٞب ثب حمٛق ٌٕشوي

 .ٔي ؿٛ٘ذ

 

استاًذاسدهليجْاًي-3-2

استاًذاسدهلي-3-2-1

 وٝ سٛػي ٔؤػؼٝ 2746اػشب٘ذاسد ٔٛسد اػشفبدٜ وبغزٞبي ػٙجبدٜ دس ايشاٖ ثٝ ؿٕبسٜ 

اػشب٘ذاسد ٚ سحميمبر كٙٔشي ايشاٖ سٟيٝ ؿذٜ اػز وٝ سحز ٓٙٛاٖ اػشب٘ذاسد ػٙجبدٜ ٞبي وبغزي ٚ 

ٝ اي ٚيظٌي ٞبي آصٖٔٛ ٔي ثبؿذ ٝ ثٙذي سذٚيٗ . دبسچ ايٗ اػشب٘ذاسد سٛػي وٕيؼيٖٛ فٙي ػِّٛضي ٚ ثؼش

. ٌشديذٜ اػز
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استاًذاسدّايجْاًي-3-2-2

: اػشب٘ذاسدٞبي ػٟب٘ي وبغزٞبي ػٙجبدٜ ثلٛسر صيش ٔي ثبؿٙذ

BS871 : 1981(Standard Specification for ABRAsive and Cloths Papers. 

Jisr6252 : 1976 (ABRASIVE PAPERS) 

 

ضشايطٍاسدات-3-3

 دسكذ ٔي ثبؿذ ٚ اص ِ٘ش لٛا٘يٗ، ٚاسدار اص ؿشايي خبكي 4ايٗ ٔحلَٛ داساي حمٛق ٚسٚدي 

ثشخٛسداس ٕ٘ي ثبؿذ ٚ ػيبػز ٞبي خبكي دسثبسٜ ٚاسدار ايٗ ٔحلَٛ ِحبٍ ٘ـذٜ اػز ِٚي ثب سٛػٝ ثٝ 

ويفيز ثبالسش ٔحلٛالر ٚاسد ؿذٜ، ايٗ ٔحلٛالر اص سمبهبي خٛثي ٘يض دس داخُ وـٛس ثشخٛسداس 

. ٔي ثبؿذ

 

هَاسدهصشفٍواستشدّايهحصَل-4

ٕٓذٜ سشيٗ ٔٛاسد وبسثشد ػٙجبدٜ  ٕٞبٍ٘ٛ٘ٝ وٝ اص ٘بْ آٖ ٔـخق ٔي ثبؿذ دس كبف وشدٖ ٚ 

دشداخز ػٌٛح ٔي ثبؿذ ٚ ثيـششيٗ ٔلشف آٖ دس آٔبدٜ ػبصي ٚ سؼٌيح ػٌٛحي وٝ ثبيذ سً٘ ؿٛد، دس 

ٝ ص٘ي، دس آٔبدٜ ػبصي ٚ سؼٌيح ػٌٛح فّضي ٚ آٞٙي  ٖ ٞب ٚ دسة ٞب ٚ دوٛسٞبي چشثي دغ اص ثشٛ٘ ػبخشٕب

.  لجُ اص سً٘ ؿذٖ ٚ دشداخز ٟ٘بيي ثشخي ٔحلٛالر فّضي ٔي ثبؿذ
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اّويتاستشاتظيىيواالٍهصشفيواالّايجايگضيي-5

هعشفيواالّايجايگضيي-5-1

ثب سٛػٝ ثٝ ٚيظٌي ٞبيي وٝ وبغز ػٙجبدٜ داسد ٚ ٕٞچٙيٗ وبسثشدٞبي ايٗ ٔحلَٛ فٔالً وبالٞبي 

. لبثُ ػب٘ـيٙي ثب ٔحلَٛ ايٗ ًشح ٚػٛد ٘ذاسد

 

اّويتاستشاتظيهواال-5-2

ٖ ػبصي ٚ كبف ٕ٘ٛدٖ  ٕٞبٌ٘ٛسي وٝ ٌفشٝ ؿذ  وبغز ػٙجبدٜ ثٌٛس ٕٓذٜ دس كٙبيْ ػبخشٕب

ػٌٛح ثٝ وبس ٔي سٚد وٝ ثب سٛػٝ ثٝ ايٗ ٔٛسد ٔحلَٛ ًشح ثٝ ٓٙٛاٖ يه ٔحلَٛ اػششاسظيه ٔحؼٛة 

. ٕ٘ي ؿٛد

 

تشسسيتاصاس-6

وطَسّايعوذُتَليذوٌٌذُ-6-1

ثٌٛس وّي اص ٕٓذٜ وـٛسٞبي سِٛيذ وٙٙذٜ وبغز ػٙجبدٜ ثٝ سشسيت ٔي سٛاٖ اص إِٓبٖ،  ػٛئيغ، 

٘بْ ثشد وٝ اص ِ٘ش ويفيز ٔحلٛالر سِٛيذي ٘يض اص ػبيٍبٜ ثباليي دس ايٗ كٙٔز ... سشويٝ، چيٗ ٚ 

. ثشخٛسداس٘ذ

 

ضشايطصادسات-6-2

ايٗ ٔحلَٛ اص ِ٘ش ٌٕشن ػٕٟٛسي اػالٔي ايشاٖ ػضء ٔحلٛالر ٔؼبص ػٟز كبدسار لشاس 

َ ٞبي ٌزؿشٝ ٘يض سحز سٔشفٝ ٌٕشوي  داسد ِٚي اص حٕبيز ٞبي كبدساسي ثشخٛسداس ٕ٘ي ثبؿذ ِٚي ًي ػب

.  ٔمذاس وٕي اص آٖ كبدس ؿذٜ اػز68520ؿٕبسٜ 
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تشسسيظشفيتٍاحذّايتَليذياصآغاصتشًاهِسَمتاوٌَى-6-3

 ٔششٔشثْ دس صٔيٙٝ سِٛيذ وبغز 1115667 ٚاحذ كٙٔشي ثٝ ُشفيز اػٕي 4دس حبَ حبهش سٟٙب 

. ػٙجبدٜ دس وُ وـٛس فٔبَ ٔي ثبؿٙذ وٝ ٕٓذٜ سِٛيذوٙٙذٌبٖ ايٗ ٔحلَٛ دس اػشبٖ سٟشاٖ لشاس داس٘ذ

روش ايٗ ٘ىشٝ هشٚسي اػز وٝ ثب سٛػٝ ثٝ ٔٛاْ٘ ٚ ٔـىالر خٌٛى سِٛيذ ُشفيز ٚالٔي ًشح ٞب ٕٔٔٛالً 

ٗ سش اص ُشفيز اػٕي آٟ٘بػز ٚ ٔحلَٛ وبغز ػٙجبدٜ ٘يض  اص ايٗ لبٓذٜ ٔؼشظٙي ٘يؼز ِزا ُشفيز  دبيي

 دسكذ ُشفيز 70ّٕٓي ايٗ ٚاحذٞب ثشاػبع آٔبس اسائٝ ؿذٜ سٛػي سِٛيذوٙٙذٌبٖ حذاوظش ثٝ ٔيضاٖ 

ِيؼز ٚاحذٞبي فٔبَ دس صٔيٙٝ سِٛيذ وبغز ػٙجبدٜ دس ػٌح وـٛس د ػذَٚ ريُ آٚسدٜ . اػٕي ثبؿذ

. ؿذٜ اػز

ُشفيز ٚاحذ ٘بْ اػشبٖ ٘بْ ٚاحذ سديف 

 1500ٔششٔشثْ آرسثبيؼبٖ ؿشلي كٕذدٛس اثشاٞيٓ ٚ ّٓي ٔٛػي صادٜ  1

 8000ٓذد سٟشاٖ داٚد ٚ ٔشسوي ػٟبٔي  2

 100000ٔششٔشثْ سٟشاٖ ػب٘يذٜ ٞبي كٙٔشي ايشاٖ  3

 500سٗ سٟشاٖ اوـٗ  4

 ٚاحذ وبغز ػٙجبدٜ دس ُشفيز ٞبي سِٛيذي آٟ٘ب يىؼبٖ ٘يؼز ثٌٛسي وٝ سٗ يب ٔششٔشثْ يب :1ًىتِ

. ٓذد ثٝ ٓٙٛاٖ ٚاحذ ايٗ ٔحلَٛ ٌٔشح ؿذٜ ا٘ذ

 دس ػذَٚ ثبال ُشفيز سِٛيذ وبغز ػٙجبدٜ ثب ػٝ ٚاحذ ٔخشّف اسائٝ ؿذٜ اػز وٝ الصْ اػز :2ًىتِ

. ايٗ ٚاحذٞب ٍٕٞٗ ؿٛد وٝ ثشسػي ٞب ٘ـبٖ ٔي  دٞذ وٝ ايٗ ٚاحذٞب ثلٛسر ريُ ٍٕٞٗ ٔي ؿٛ٘ذ

  ٔششٔشثْ ػٙجبدٜ ٔي ثبؿذ2000ٞش سٗ دس حذٚد . 

  ٓذد ػٙجبدٜ ٔي ثبؿذ12ٞش ٔششٔشثْ دس حذٚد . 
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هيضاىتَليذواغزسٌثادُدسپٌجسالگزضتِ-6-4



ُشفيز ٚالٔي سِٛيذ ُشفيز اػٕي ثشحؼت ٔششٔشثْ ػبَ سديف 

1 1381 1115670 780969 

2 1382 1115670 780969 

3 1383 115670 780969 

4 1384 115670 780969 

5 1385 115670 780969 



تشسسيٍضعيتطشحّايجذيذٍطشحّايتَسعِدسدستاجشا-6-5

 ٚاحذ كٙٔشي ٔؼٛص ػبخز وبغز ػٙجبدٜ سا اخز ٕ٘ٛد٘ذ وٝ اص ٔيبٖ ايٗ 20دس حبَ حبهش 

ٝ ا٘ذ وٝ ِيؼز آٟ٘ب دس ػذَٚ ريُ اسائٝ ٔي ؿٛد7ٚاحذٞب فمي  .  ٚاحذ ديـشفز فيضيىي داؿش

ُشفيز دسكذ ديـشفز ٔحُ اػشمشاس ٘بْ ٚاحذ سديف 

 ٓذد 1000000 50آرسثبيؼبٖ ؿشلي حؼيٗ ثٟجٛديبٖ  1

 سٗ 2000 20آرثبيؼبٖ ؿشلي سٛسع آلبصادٜ  2

 ٔششٔشثْ 2000000 10اكفٟبٖ ٘بكش أِجبػيٝ  3

 سٗ 42 33خشاػبٖ سهٛي اخشش ػٙجبدٜ خشاػبٖ  4

 سٗ 110 80وشٔب٘ـبٜ اسدؿيش ِٚي دٛس  5

 سٗ 73000 1ٞشٔضٌبٖ ؿشوز ٌبسأٖٛ  6

 سٗ 100 45ٕٞذاٖ ايظبسٌشاٖ ػيٙبػبة  7
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 دسكذ دس 50-74 ٔبثيٗ 86 دسكذ سب دبيبٖ ػبَ 75سبسيخ ثٟشٜ ثشداسي اص ًشح ٞب ثب ديـشفز ثيؾ اص 

 فشم 1389 دس ػبَ 1-24 ٚ ٚاحذٞبي ثيٗ 1388 دسكذ دس ػبَ 25-49، ٚاحذٞبي ثيٗ 1387ػبَ 

 دسكذ ثٝ سشسيت دس 50دسكذ اػشفبدٜ اص ُشفيز ًشح ٞبي دس دػز اػشا ثشاي ػبَ اَٚ . ؿذٜ اػز

ثذيٗ سشسيت ُشفيز ًشحٟبي دس دػز .  دسكذ دس ِ٘ش ٌشفشٝ ؿذٜ اػز70 دس ػبَ ػْٛ 60ػبَ دْٚ 

َ ٞبي آسي ًجك ػذَٚ صيش ثشآٚسد ؿذٜ اػز . اػشا ًي ػب

 

 1391 1390 1389 1388 1378 1386ؿشح سديف 

 دسكذ 1-24ثيٗ  1

ديـشفز 

 - - -3036500 3643800 3643800 

 دسكذ 25-49ثيٗ  2

ديـشفز 

 - -142000 170400 178800 198800 

 دسكذ 50-74ثيٗ  3

ديـشفز 

 -41675 50010 58345 58345 58345 

 دسكذ 75-99ثيٗ  4

ديـشفز 

 -132000 154000 15400 154000 15400 

ػْٕ ُشفيز  5

ٚاحذٞبي دس دػز 

احذاص 

 -173675 346010 3419245 4054945 4054945 

َ ٞبي آسي   (ٔششٔشثْ)ُشفيز ًشح ٞبي دس دػز اػشا ًي ػب



بسمٍ تعالي  

شزكت شُزك َاي  صىعتي خًسستان 

 «گشارش طزح تًجيُي، فىي ي اقتصادي»

 

 

 22 

 تَليذواغزسٌثادُ:عٌَاىطشح

 

پيصتيٌيولتَليذاتداخليطيسالّايآتي-6-6



 1391 1390 1389 1388 1378 1386ؿشح سديف 

ٔيضاٖ سِٛيذ  1

ٚاحذٞبي فٔبَ 

780969 780969 780969 780969 780969 780969 

ديؾ ثيٙي سِٛيذ  2

ٚاحذٞبي دس 

دػز احذاص 

 -173975 346010 3419445 4054945 4054945 

ديؾ ثيٙي وُ  3

سِٛيذار داخّي 

880969 954644 1126979 4200214 4835914 4835914 

َ ٞبي آسي   (ٔششٔشثْ)ديؾ ثيٙي وُ سِٛيذار داخّي ًي ػب

 

85تشسسيسًٍذٍاسداتهحصَلاصآغاصتشًاهِسَمتاًيوِاٍلسال-6-7

دٛدس يب ) سحز ٓٙٛاٖ 680520ٕٞبٍ٘ٛ٘ٝ وٝ ٌفشٝ ؿذ وبغز ػٙجبدٜ ثب ؿٕبسٜ سٔشفٝ ٌٕشوي 

ٝ ٌبٜ اص ٔبدٜ ٘ؼؼي، اص وبغز، ٔمٛا يب ػبيش ٝ ٞبي ػبئيذٜ ًجئي يب ٔلٙٛٓي سٚي سىي . طجز ؿذٜ اػز (دا٘

 .دسػٝ اَٚ ريُ ٚاسدار ايٗ ٔحلَٛ دس چٙذ ػبَ اسائٝ ٔي ؿٛد
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ٔالحِبر  (سٗ)ٔمذاس وـٛس ؿشح سٔشفٝ سديف 
ٝ ٞبي ػبئيذٜ ًجئي يب  1 دٛدس يب دا٘

ٔلٙٛٓي سٚي وبغز يب ٔمٛا 
اسصؽ سيبِي وُ  5/0آرسثبيؼبٖ 

ٚاسدار وبغز 
ػٙجبدٜ دس ػبَ 

 ٔجّغ 81
17165251015 
سيبَ ٚ ٔمذاس وُ 

 سٗ 8/361آٖ 
. ٔي ثبؿذ

ٝ ٞبي ػبئيذٜ ًجئي يب  2 دٛدس يب دا٘
ٔلٙٛٓي سٚي وبغز يب ٔمٛا 

 45إِٓبٖ 

ٝ ٞبي ػبئيذٜ ًجئي يب  3 دٛدس يب دا٘
ٔلٙٛٓي سٚي وبغز يب ٔمٛا 

 3/13اسشيؾ 

ٝ ٞبي ػبئيذٜ ًجئي يب  4 دٛدس يب دا٘
ٔلٙٛٓي سٚي وبغز يب ٔمٛا 

 188/0اػششاِيب 

ٝ ٞبي ػبئيذٜ ًجئي يب  5 دٛدس يب دا٘
ٔلٙٛٓي سٚي وبغز يب ٔمٛا 

 8/215أبسار 

ٝ ٞبي ػبئيذٜ ًجئي يب  6 دٛدس يب دا٘
ٔلٙٛٓي سٚي وبغز يب ٔمٛا 

 161/0اٍّ٘ؼشبٖ 

ٝ ٞبي ػبئيذٜ ًجئي يب  7 دٛدس يب دا٘
ٔلٙٛٓي سٚي وبغز يب ٔمٛا 

 9/15ايشبِيب 

ٝ ٞبي ػبئيذٜ ًجئي يب  8 دٛدس يب دا٘
ٔلٙٛٓي سٚي وبغز يب ٔمٛا 

 001/0ثّظيه 

ٝ ٞبي ػبئيذٜ ًجئي يب  9 دٛدس يب دا٘
ٔلٙٛٓي سٚي وبغز يب ٔمٛا 

 06/0ثّغبسػشبٖ 

ٝ ٞبي ػبئيذٜ ًجئي يب  10 دٛدس يب دا٘
ٔلٙٛٓي سٚي وبغز يب ٔمٛا 

 8/16سشويٝ 

ٝ ٞبي ػبئيذٜ ًجئي يب  11 دٛدس يب دا٘
ٔلٙٛٓي سٚي وبغز يب ٔمٛا 

 4/27چيٗ 

ٝ ٞبي ػبئيذٜ ًجئي يب  12 دٛدس يب دا٘
ٔلٙٛٓي سٚي وبغز يب ٔمٛا 

 2ػٛيغ 

ٝ ٞبي ػبئيذٜ ًجئي يب  13 دٛدس يب دا٘
ٔلٙٛٓي سٚي وبغز يب ٔمٛا 

 6/15فشا٘ؼٝ 

ٝ ٞبي ػبئيذٜ ًجئي يب  14 دٛدس يب دا٘
ٔلٙٛٓي سٚي وبغز يب ٔمٛا 

 3/9فٙال٘ذ 

 1381ٚاسدار ًي ػبَ 
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ٔالحِبر  (سٗ)ٔمذاس وـٛس ؿشح سٔشفٝ سديف 

ٝ ٞبي ػبئيذٜ ًجئي يب ٔلٙٛٓي  1 اسصؽ سيبِي  46إِٓبٖ دٛدس يب دا٘

ٚاسدار وبغز 

ػٙجبدٜ دس ػبَ 

 ٔجّغ 1383

30683043199 

سيبَ ٚ ٔمذاس وُ 

 سٗ 5/480آٖ 

. ٔي ثبؿذ

ٝ ٞبي ػبئيذٜ ًجئي يب ٔلٙٛٓي  2  15اسشيؾ دٛدس يب دا٘

ٝ ٞبي ػبئيذٜ ًجئي يب ٔلٙٛٓي  3  5/184أبسار دٛدس يب دا٘

ٝ ٞبي ػبئيذٜ ًجئي يب ٔلٙٛٓي  4  237/0اٍّ٘ؼشبٖ دٛدس يب دا٘

ٝ ٞبي ػبئيذٜ ًجئي يب ٔلٙٛٓي  5  6/2أشيىب دٛدس يب دا٘

ٝ ٞبي ػبئيذٜ ًجئي يب ٔلٙٛٓي  6  7/11ايشبِيب دٛدس يب دا٘

ٝ ٞبي ػبئيذٜ ًجئي يب ٔلٙٛٓي  7  008/0ثّظيه دٛدس يب دا٘

ٝ ٞبي ػبئيذٜ ًجئي يب ٔلٙٛٓي  8  4/13سشويٝ دٛدس يب دا٘

ٝ ٞبي ػبئيذٜ ًجئي يب ٔلٙٛٓي  9  7/47چيٗ دٛدس يب دا٘

ٝ ٞبي ػبئيذٜ ًجئي يب ٔلٙٛٓي  10  014/0دإ٘بسن دٛدس يب دا٘

ٝ ٞبي ػبئيذٜ ًجئي يب ٔلٙٛٓي  11  144/0ػٛئذ دٛدس يب دا٘

ٝ ٞبي ػبئيذٜ ًجئي يب ٔلٙٛٓي  12  8/1ػٛييغ دٛدس يب دا٘

ٝ ٞبي ػبئيذٜ ًجئي يب ٔلٙٛٓي  13  1/30فشا٘ؼٝ دٛدس يب دا٘

ٝ ٞبي ػبئيذٜ ًجئي يب ٔلٙٛٓي  14  2فٙال٘ذ دٛدس يب دا٘

ٝ ٞبي ػبئيذٜ ًجئي يب ٔلٙٛٓي  15  363/0وٛيز دٛدس يب دا٘

ٝ ٞبي ػبئيذٜ ًجئي يب ٔلٙٛٓي  16  7/9ِجٙبٖ دٛدس يب دا٘

ٝ ٞبي ػبئيذٜ ًجئي يب ٔلٙٛٓي  17 ٜ ثٟبس دٛدس يب دا٘  6/3چب

ٝ ٞبي ػبئيذٜ ًجئي يب ٔلٙٛٓي  18  6/3ويؾ دٛدس يب دا٘

 1382آٔبس ٚاسدار دس ػبَ 
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ٔالحِبر  (سٗ)ٔمذاس وـٛس ؿشح سٔشفٝ سديف 

ٝ ٞبي ػبئيذٜ ًجئي   1 اسصؽ سيبِي  6/28چيٗ دٛدس يب دا٘

ٚاسدار وبغز 

ػٙجبدٜ دس ػبَ 

 ٔجّغ 1383

16387440214 

سيبَ ٚ ٔمذاس وُ 

 سٗ 3/405آٖ 

. ٔي ثبؿذ

ٝ ٞبي ػبئيذٜ ًجئي  2  2/16إِٓبٖ دٛدس يب دا٘

ٝ ٞبي ػبئيذٜ ًجئي  3  015/9اسشيؾ دٛدس يب دا٘

ٝ ٞبي ػبئيذٜ ًجئي  4  167أبسار دٛدس يب دا٘

ٝ ٞبي ػبئيذٜ ًجئي  5  4/6ايشبِيب دٛدس يب دا٘

ٝ ٞبي ػبئيذٜ ًجئي  6  072/0ثّظيه دٛدس يب دا٘

ٝ ٞبي ػبئيذٜ ًجئي  7  15سشويٝ دٛدس يب دا٘

ٝ ٞبي ػبئيذٜ ًجئي  8  19/0ػٛئذ دٛدس يب دا٘

ٝ ٞبي ػبئيذٜ ًجئي  9  3/1ػٛييغ دٛدس يب دا٘

ٝ ٞبي ػبئيذٜ ًجئي  10  8/26فٙال٘ذ دٛدس يب دا٘

ٝ ٞبي ػبئيذٜ ًجئي  11 ٜ ثٟبس دٛدس يب دا٘  8/134چب

 1381آٔبس ٚاسدار وبغز ػٙجبدٜ دس ػبَ 



بسمٍ تعالي  

شزكت شُزك َاي  صىعتي خًسستان 

 «گشارش طزح تًجيُي، فىي ي اقتصادي»

 

 

 26 

 تَليذواغزسٌثادُ:عٌَاىطشح

 

 

 

ٔالحِبر  (سٗ)ٔمذاس وـٛس ؿشح سٔشفٝ سديف 

ٝ ٞبي ػبئيذٜ ًجئي يب ٔلٙٛٓي  1 اسصؽ سيبِي ٚاسدار  819/289أبسار  دٛدس يب دا٘

وبغز ػٙجبدٜ دس ػبَ 

ٔجّغ 1384

وُ 150459535577

.  ٔي ثبؿذ6/54آٖ 

ٝ ٞبي ػبئيذٜ ًجئي يب ٔلٙٛٓي  2  081/92إِٓبٖ دٛدس يب دا٘

ٝ ٞبي ػبئيذٜ ًجئي يب ٔلٙٛٓي  3  97/21فشا٘ؼٝ دٛدس يب دا٘

ٝ ٞبي ػبئيذٜ ًجئي يب ٔلٙٛٓي  4  475/19ويؾ دٛدس يب دا٘

ٝ ٞبي ػبئيذٜ ًجئي يب ٔلٙٛٓي  5  459/37سشويٝ دٛدس يب دا٘

ٝ ٞبي ػبئيذٜ ًجئي يب ٔلٙٛٓي  6  581/1اسشيؾ دٛدس يب دا٘

ٝ ٞبي ػبئيذٜ ًجئي يب ٔلٙٛٓي  7  757/0فٙال٘ذ دٛدس يب دا٘

ٝ ٞبي ػبئيذٜ ًجئي يب ٔلٙٛٓي  8  203/70چيٗ دٛدس يب دا٘

ٝ ٞبي ػبئيذٜ ًجئي يب ٔلٙٛٓي  9  017/13وشٜ دٛدس يب دا٘

ٝ ٞبي ػبئيذٜ ًجئي يب ٔلٙٛٓي  10  145/1ّٞٙذ دٛدس يب دا٘

ٝ ٞبي ػبئيذٜ ًجئي يب ٔلٙٛٓي  11  168/0ػٛئذ دٛدس يب دا٘

ٝ ٞبي ػبئيذٜ ًجئي يب ٔلٙٛٓي  12  591/0طادٗ دٛدس يب دا٘

ٝ ٞبي ػبئيذٜ ًجئي يب ٔلٙٛٓي  13  15/0أشيىب دٛدس يب دا٘

 1384آٔبس ٚاسدار وبغز ػٙجبدٜ دسػبَ 
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تشسسيسًٍذهصشفاصآغاصتشًاهِسَم-6-8

ٗ وٝ وبغز ػٙجبدٜ يه وبالي ٔلشفي ٔي ثبؿذ وٝ ثٝ ساحشي ٕ٘ي سٛاٖ ٔيضاٖ  ثب سٛػٝ ثٝ اي

ٔلشف آٖ سا ٔحبػجٝ ٕ٘ٛد ِٚي حذاوظش ٔلشف داخّي ًي ػبِيبٖ ٌزؿشٝ ثشاثش ثب سِٛيذ وبسخب٘ؼبر 

َ ٞب ثٛدٜ اػز . ٔٛػٛد دس آٖ ػب

C = y + M – x   

: وٝ دس آٖ

C =   ٕ٘بد ٔلشفy =   سِٛيذ داخّيM =   ٚاسدارx =  كبدسار

.  آٚسدٜ ؿذٜ اػز1385 سب 1381دس ػذَٚ ريُ ٔيضاٖ ٔلشف دس ػبَ . ٔي ثبؿذ

 (سمبهب)ٔلشف كبدسار ٚاسدار سِٛيذ داخّي ػبَ سديف 

1 1381 780969 723654 2770 1501853 

2 1382 780969 961080 1542 1740507 

3 1383 780969 810524 52 1591441 

4 1384 780969 1095286 1034 1875231 

5 1385 780969 1237673 965 2017677 

 (ٔششٔشثْ)ٔلشف ُبٞشي وبغز ػٙجبدٜ ًي دٙغ ػبَ ٌزؿشٝ 
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1385تشسسيسًٍذصادساتهحصَلدسآغاصتشًاهِسَمتاًيوِاٍلسال-6-9

ايٗ ٔحلَٛ ثب سٛػٝ ثٝ ٔحذٚديز ٞبي سِٛيذ ٚ حٕبيز ٞبي ٚيظٜ ٕٓالً ٔمذاس ا٘ذوي كبدسار 

. دس ػذاَٚ ريُ آٔبس كبدسار ايٗ ٔحلَٛ آٚسدٜ ؿذٜ اػز. دا٘ؼشٝ اػز

 

اسصؽ سيبِي  (سٗ)ٔمذاس وـٛس ؿشح سٔشفٝ سديف 

ٝ ٞبي ػبئيذٜ ًجئي  1  3226608 358/1ٓشاق دٛدس يب دا٘

 1381آٔبس كبدسار وبغز ػٙجبدٜ دس ػبَ 

 

اسصؽ سيبِي  (سٗ)ٔمذاس وـٛس ؿشح سٔشفٝ سديف 

ٝ ٞبي ػبئيذٜ ًجئي  1  14366880 735/0لشليضػشبٖ دٛدس يب دا٘

 2415600 036/0لضالؼشبٖ دٛدس يب دا٘ٝ ٞبي ػبئيذٜ ًجئي  2

 16782480 771/0- ػْٕ وُ  3

 1382آٔبس كبدسار وبغز ػٙجبدٜ دس ػبَ 

 

اسصؽ سيبِي  (سٗ)ٔمذاس وـٛس ؿشح سٔشفٝ سديف 

ٝ ٞبي ػبئيذٜ ًجئي  1  2614403 026/0سشوٕٙؼشبٖ دٛدس يب دا٘

 1383آٔبس كبدسار وبغز ػٙجبدٜ دس ػبَ 
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اسصؽ سيبِي  (سٗ)ٔمذاس وـٛس ؿشح سٔشفٝ سديف 

ٝ ٞبي ػبئيذٜ ًجئي  1  4660890 51/0آرسثبيؼبٖ دٛدس يب دا٘

 465480 007/0ػٛسيٝ دٛدس يب دا٘ٝ ٞبي ػبئيذٜ ًجئي  2

 5026370 517/0 ػْٕ وُ  3

 

تشسسيًياصتِهحصَلتااٍلَيتصادساتتاپاياىتشًاهِچْاسم-6-10

ٕٞبٌ٘ٛسي وٝ لجالً ٌفشٝ ؿذ ثشاي كبدسار وبغز ػٙجبدٜ ٘يبص ثٝ ويفيز ثبالي ٔحلٛالر 

سِٛيذي ٔي ثبؿذ وٝ اص ايٗ ِ٘ش وـٛسٞبي ديٍشي اص ػّٕٝ چيٗ ديـشبص ٔي ثبؿٙذ ٚ اص ػٟٓ ثباليي دس 

َ ٞبي آسي ثٝ  ثبصاس ػٟب٘ي ثشخٛسداس٘ذ وٝ ثش ايٗ اػبع سمبهبي وبغز ػٙجبدٜ ثشحؼت ٔششٔشثْ دس ػب

. ؿشح ػذَٚ ريُ ٔي ثبؿذ

 

 1391 1390 1389 1388 1387ؿشح سديف 

 2328521 2328521 2328521 2211885 2095248ديؾ ثيٙي سمبهبي داخّي  1
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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 سالياًِ -4

 آشٌايي با هاشيي آالت تَليذ، تجْيشات ٍ تاسيسات عوَهي -5

 بزآٍرد اًزصي هَردًياس طزح -6

 بزآٍرد سهيي، ساختواى ّاي تَليذي ٍ غيزتَليذي -7

 بزآٍرد ًيزٍي اًساًي هَرد ًياس طزح -8

 بزآٍرد هَاد اٍليِ هَردًياس طزح -9

 بزًاهِ سهاى بٌذي اجزاي طزح -10

 پيشٌْاد هحل اجزاي طزح -11
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تشسسيسٍشّايتَليذهحصَل-1

ٖ سش ٚ  سِٛيذ ا٘ٛاّ ػٙجبدٜ وبغزي دٛؿؾ دادٜ ؿذٜ ػذاي اص ٔىب٘يضاػيٖٛ ٚ دػشٍبٟٞبٞي ٔذس

ٝ اي ديشٚي ٔي وٙذ وٝ ايٗ فشآيٙذ ػٟز سِٛيذ ا٘ٛاّ  ٔؼٟض دس ٕٞٝ ػبي د٘يب سمشيجبً اص فشايٙذ يٍب٘

ٝ اي لبثُ اػشفبدٜ اػز ِٚي ٓبُٔ ُشفيز ٘يض ثش ايٗ سٚ٘ذ سأطيشٌزاس خٛاٞذ  ػٙجبدٜ ٞبي وبغزي ٚ دبسچ

. ثٛد

ٖ ٌبٜ خـه  دس ٔؼّٕٛ ايٗ فشآيٙذ ؿبُٔ ثبصوشدٖ سَٚ وبغز، چؼت صدٖ، دبؿؾ ٔبدٜ ٔٛسدِ٘ش ٚ آ

ٝ ثٙذي ٔي ثبؿذ . وشدٖ ٚ سَٚ وشدٖ ٚ ّٕٓيبر ثؼش

 

ضشحواهلفشآيٌذتَليذ-2

. ػٟز سِٛيذ دس ُشفيز كٙٔشي وبغز ػٙجبدٜ اص سٚؽ صيش اػشفبدٜ ٔي ؿٛد

َ ٞبي -  َ ٞبي وبغز اص ا٘جبس ثٝ دػشٍبٜ سَٚ ثبص وٗ فشػشبدٜ ٔي ؿٛد ٚ دس آ٘ؼب ثب لشاس ٌشفشٗ سٚ اثشذا سٚ

َ ٞبي وبغز وٝ ثش سٚي  وبغز اص ا٘جبس ثٝ دػشٍبٜ سَٚ ثبصوٗ فشػشبدٜ ٔي ؿٛد ٚ دس آ٘ؼب ثب لشاس ٌشفشٗ سٚ

َ ٞبي ٚسق ثبص ؿذٜ ٚ ػذغ اص آٖ لؼٕز ثٝ ػٕز چبح سفشٝ ٚ ٔـخلبر سؼبسي، ٓالئٓ ٚ  ٖ ٞب سٚ آ

. غيشٜ ثش سٚي آٖ چبح ٔي ؿٛد

وبغز خشٚػي اص ثخؾ چبح ثٝ لؼٕز چؼت ص٘ي ٔي سٚد ٚ دس ايٗ لؼٕز چؼت ثٝ ًٛس يىٙٛاخز ثش - 

ٝ ٞبي ػبئيذٜ ؿذٜ ثؼشٝ ثٝ ّ٘ٛ . سٚي ٚسق ا٘ذٚد ٔي ٌشدد ٚ ػذغ ثٝ لؼٕز دبؿؾ فشػشبدٜ ٔي ؿٛد دا٘

ٝ ٞبي فٛق سحز يه ٔيذاٖ اِىششٚاػشبسيه لشاسٔي ٌيش٘ذ ٚ ايٗ . ػٙجبدٜ سِٛيذي دبؿيذٜ ٔي ؿٛ٘ذ دا٘

ٝ ٞب ثٝ ًٛس يىٙٛاخز ثش سٚي ػٌح دبؿيذٜ ٌشد٘ذ ػذغ ػٟز خـه وشدٖ . خٛد ثبٓض ٔي ؿٛد وٝ دا٘
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ٝ ٞب ثٝ سُٛ٘ خـه وٗ فشػشبدٜ ٔي ؿٛ٘ذ ٚ دس آ٘ؼب خـه ؿذٜ ٚ دغ اص البٔز ٚ ٓجٛس  ٝ اي 10دا٘  دليم

ٝ ثٙذي ثٝ ا٘جبس ٔي سٚد ْ وٗ سَٚ ؿذٜ ٚ دغ اص ثؼش . ثلٛسر سَٚ دس دػشٍبٜ ٞبي سَٚ ػٕ

. ٕ٘ٛداس ٌشدؽ ٔٛاد ايٗ ٚاحذ ٌٔٙجك ثب ٔؼيش سِٛيذ ٔي ثبؿذ ٚ ثٝ ؿشح صيش اػز

ػبي ٕ٘ٛداس 

 بازكردن رول چاپ چسب زوي

 رول جمع كه تىوم خشك كه پاشش

 اوبار محصىل بسته بىدي
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همايسِسٍشّايتَليذٍاسائًِماطضعفٍلَتآًْا-2-1

تفىيهتىٌَلَطيواغزسٌثادُ-2-1-1

ثب سٛػٝ ثٝ ٌٔبِت روش ؿذٜ ٔي سٛاٖ ٌفز وٝ ٞشچٙذ سىِٙٛٛطي ٔٛسد اػشفبدٜ دس وـٛسٔبٖ ٚ 

ثؼيبسي اص وـٛسٞبي ديٍش يىؼبٖ اػز ِٚي ويفيز اػشاي سىِٙٛٛطي فٛق ثٝ دٚ ػٌح لبثُ سمؼيٓ 

ٓ ثٙذي ػجت ٔي ٌشدد سب ٚاحذٞبي فٔبَ دس ايٗ ؿبخٝ اص كٙٔز ٕٓالً ثٝ ٌشٜٚ ٕٓذٜ  اػز وٝ ايٗ سمؼي

. سمؼيٓ ؿٛ٘ذ وٝ دس ػذَٚ ريُ اسائٝ ٔي ٌشد٘ذ

لٌٔبر سِٛيذي ؿشح ػٌح سىِٙٛٛطي سديف 

ايٗ سىِٙٛٛطي اص ويفيز ٚ دسػٝ سىِٙٛٛطي ثبال  1

دلز ثؼيبس ثباليي ثشخٛسداس اػز 

ٝ ٌزاسي آٖ ٘يض ثؼيبس ثبال  ٚ ػشٔبي

ٗ آالر آٖ  ٔي ثبؿذ ٚ ٔبؿي

. ٚاسداسي اػز

ا٘ٛاّ ػٙجبدٜ وبغزي، 

ٝ اي  ٔمٛايي ٚ دبسچ

ايٗ سىِٙٛٛطي حبِز ٕٓٛٔي سىِٙٛٛطي ِٕٔٔٛي  2

داؿشٝ ٚ ثخؾ ٕٓذٜ ٚاحذٞبي 

. كٙٔشي اص آٖ اػشفبدٜ ٔي ٕ٘بيٙذ

ا٘ٛاّ ػٙجبدٜ وبغزي، 

ٝ اي  ٔمٛايي ٚ دبسچ

 

تشسسيًماطٍضعفتىٌَلَطيّايتَليذواغزسٌثادُ-2-1-2
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ٕٞبٌ٘ٛسي وٝ ٌفشٝ ؿذ ثشاي سِٛيذ وبغز ػٙجبدٜ دس ٕٞٝ ػبي د٘يب اص فشآيٙذ ٚاحذي اػشفبدٜ 

ٗ آالر سِٛيذ وبغز ػٙجبدٜ ٔشفبٚر اػز ٚ ثشخي وـٛسٞب اص  ٔي ؿٛد ثب ايٗ سفبٚر وٝ سىِٙٛٛطي ٔبؿي

. سىِٙٛٛطي ثبالسشي ثشخٛسداس٘ذ

اص . ٔٔشفي ؿذٜ اػز (1-1-2ثٙذ »ػٌح سىِٙٛٛطي ٔٛسد اػشفبدٜ دس سِٛيذ وبغز ػٙجبدٜ دس 

. ايٗ سٚ دس ايٗ لؼٕز ثشسػي ٘مبى هٔف ٚ لٛر ايٗ سىِٙٛٛطي اسائٝ ٔي ٌشدد

 

لٌٔبر سِٛيذي ؿشح ػٌح سىِٙٛٛطي سديف 

لبثّيز سِٛيذ ػٙجبدٜ ثب - 1سىِٙٛٛطي ثبال  1

ويفيز ثبال 

لبثّيز سِٛيذ دس سيشاط ثبالسش - 2

دسكذ هبئبر وٕشش - 3

حؼٓ ثبالي - 1

ٝ ٌزاسي  ػشٔبي

اػشفبدٜ اص ٔٛاد - 2

اِٚيٝ ثب ليٕز ثبالسش 

لبثّيز اػشفبدٜ ثشاي ْٕٓٛ - 1سىِٙٛٛطي ِٕٔٔٛي  2

وبسخب٘ؼبر 

ٝ ٌزاسي لبثُ - 2 حؼٓ ػشٔبي

اػشا ثشاي ثؼيبسي اص ٔشمبهيبٖ 

ٝ ٌزاسي   ػشٔبي

ُشفيز سِٛيذ - 1

ٗ سش  دبيي

دسكذ هبئبر - 2

ثيـشش 
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ُّايوٌتشلويفيت-3 تشسسيايستگاّْا،هشاحلٍضيَ

أشٚصٜ سهبيز ٔـششيبٖ ػشِٛحٝ وبس سٕبْ ٚاحذٞبي سِٛيذي ٔي ثبؿذ ٚ يىي اص ساٟٞبي ثشآٚسد 

ٔي ثبؿذ وٝ دس ايٗ « آصٔبيـٍبٜ ٚ وٙششَ ويفي»وشدٖ خٛاػشٝ ٚ ٘يبصٞبي ٔـششي، داؿشٗ يه ٚاحذ 

. ٚاحذ ايؼشٍبٟٞبي ريُ دس ِ٘ش ٌشفشٝ ٔي ؿٛد

 

ايستگاُوٌتشلويفيتهَاداٍليِ(الف

ايٗ . ػٟز سِٛيذ ثب ويفيز ثبالسش ثبيذ ٔٛاد اِٚيٝ ٔلشفي اص ويفيز خٛثي ثشخٛسداس ثبؿٙذ

ٖ ٞبي ريُ ٔي ثبؿٙذ ٖ ٞب لجُ اص ٚسٚد ٔٛاد فٛق ثٝ خي سِٛيذ ا٘ؼبْ ٔي دزيشد وٝ ؿبُٔ آصٔٛ : آصٔٛ

ٝ ثٙذي ػٟز رسار دبؿؾ ٚ آصٖٔٛ وبغز -  آصٖٔٛ دا٘

ٝ ثٙذي اوؼيذ آِٛٔيٙيْٛ ٚ ػيّيىبر وبسثيذ ًجك اػشب٘ذاسد -   ثبيذ كٛسر ANSI-B7618آصٖٔٛ دا٘

. دزيشد

آصٖٔٛ خبكي ثش سٚي وبغز ا٘ؼبْ ٕ٘ي ؿٛد ِٚي ثبيذ ثشسػي ٞبيي اص ِ٘ش ؿىُ ُبٞشي لجُ اص ٚسٚد ثٝ - 

. خي سِٛيذ ا٘ؼبْ داد

 

ايستگاُوٌتشلويفيتهحصَلحييفشآيٌذتَليذ(ب

ثبيذ سٕبْ ثخؾ ٞبي ّٕٓيبر سِٛيذ سا ٍٞٙبْ وبس وٙششَ ٚ ٔـبٞذٜ ٕ٘ٛد وٝ ّٕٓيبسي ِ٘يش 

ٝ ٞب ٚ حشي خـه ؿذٖ ثٝ خٛثي ا٘ؼبْ ٔي دزيشد يب ٘ٝ؟ دس كٛسر ثشٚص  سٚوؾ دادٖ، چؼت، دبؿؾ دا٘

. اؿىبَ ثبيذ حشٕبً سغييشاسي دس ٓٛاْ ٔؤطش ثش ويفيز ا٘ؼبْ داد
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ايستگاُوٌتشلويفيتهحصَالتًْايي(ج

ٖ ٞب ثش ًجك اػشب٘ذاسد ايشاٖ  ٝ اي ثٝ »ايٗ آصٔٛ ٚيظٌي ٞب ٚ سٚؽ ٞبي آصٖٔٛ ػٙجبدٜ وبغزي ٚ دبسچ

ٖ ٞب ٓجبسسٙذ اص.  ا٘ؼبْ ٔي دزيشد2764ؿٕبسٜ  : ايٗ آصٔٛ

ٔمبٚٔز ثٝ ؿىؼششٗ  

 آصٔبيؾ ػبيؾ 

ٝ ثٙذي ٔحلَٛ ٚ لجُ اص ٚسٚد ثٝ ثبصاس ٔلشف ٔي ثبيؼشي ثبصسػي كٛسر ٌيشد، دس   دغ اص ثؼش

ٝ ثٙذي آٖ ٔٛسد اسصيبثي لشاس ٔي ٌيشد  .ايٗ ثبصسػي ويفيز ٔحلَٛ ٚ ثؼش

 

تشآٍسدظشفيتٍتشًاهِتَليذسالياًِ-4

اٌشچٝ ليٕز سٕبْ . سٔييٗ ُشفيز يه ٚاحذ كٙٔشي اص إٞيز ثؼيبس ثباليي ثشخٛسداس اػز

ؿذٜ ٔحلٛالر ثب افضايؾ سِٛيذ وبٞؾ ٔي يبثذ ِٚي ثبيؼشي ٕٞٛاسٜ سمبهبي ثبصاس سا دس ِ٘ش داؿز چشا 

ثٙبثشايٗ يه حذالُ ُشفيز . وٝ فمذاٖ ثبصاس ثبٓض صيبٖ ٚ وبٞؾ دسكذ ّٕٓىشد ٚاحذ سِٛيذي ٔي ٌشدد

ٗ سش اص آٖ ٕ٘ي سٛا٘ذ ػٛددٞي داؿشٝ ثبؿذ . سِٛيذي سا ًّت ٔي ٕ٘بيذ وٝ دبيي

ٕٞبٌ٘ٛسي وٝ ٌفشٝ ؿذ ػٙجبدٜ وبغزي ِٕٔٔٛي ٔحلَٛ ٔٛسدِ٘ش ايٗ ًشح ٔي ثبؿذ أب ثب 

ٗ آالر ٚ سؼٟيضار دس ِ٘ش ٌشفشٝ ؿذٜ ايٗ ٚاحذ سِٛيذ لبدس خٛاٞذ ثٛد ا٘ٛاّ ػٙجبدٜ ٞبي  سٛػٝ ثٝ ٔبؿي

ٝ اي سا ٘يض ثب دس ِ٘ش ٌشفشٗ ّ٘ٛ ػٙجبدٜ وبغزي اوؼيذ آِٛٔيٙيْٛ ثٝ ٓٙٛاٖ ٔحلَٛ ٔجٙب  وبغزي ٚ دبسچ

ٝ ثٙذي  .  سِٛيذ ٕ٘بيذ24-600ثب دا٘

ٝ ٌزاسي، سِٛيذ  ٕٞچٙيٗ ثشسػي ثبصاس ايٗ ٔحلَٛ ٚ وٛچه ثٛدٖ كٙٔز اص ِ٘ش ٔيضاٖ ػشٔبي

.  سٗ وبغز ػٙجبدٜ ِٕٔٔٛي دس يه ػبَ دس ِ٘ش ٌشفشٝ ؿذٜ اػز300ػبال٘ٝ 
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ُشفيز ّ٘ٛ ٔحلَٛ سديف 

اػٕي 

 (سٗ)سِٛيذ دس دٙغ ػبَ آسي 

1387 1388 1389 1390 1391 

وبغز ػٙجبدٜ  1

ِٕٔٔٛي 

300 240 270 300 300 300 

: ثش٘بٔٝ سِٛيذي ايٗ ٚاحذ ثشاي دٙغ ػبَ آيٙذٜ ثٝ ؿشح ريُ ديؾ ثيٙي ؿذٜ اػز

 دسكذ ُشفيز اػٕي 80: ػبَ اَٚ 

  دسكذ ُشفيز اػٕي90: ػبَ دْٚ 

  دسكذ ُشفيز اػٕي100: ػبَ ػْٛ 

ثٝ ثٔذ 

 

آضٌاييتاهاضييآالتتَليذ،تجْيضاتٍتاسيساتعوَهي-5

آضٌاييتاهاضييآالتتَليذ-5-1

ٗ آالر ٚ سؼٟيضار خي سِٛيذ ٚ ػبيش  ثب سٛػٝ ثٝ ايٗ وٝ ثشآٚسد كحيح فٙي دس ساثٌٝ ثب ٔبؿي

سبػيؼبر ٔٛسد ٘يبص ٞش ٚاحذ سِٛيذي ٘مؾ ٕٓذٜ اي دس سِٛيذي ٔحلَٛ ثب ويفيز ٌّٔٛة ٚ ليٕز سٕبْ 

ٗ آالر ٚ سؼٟيضار خي سِٛيذ ٚ سبػيؼبر ٕٓٛٔي  ؿذٜ ٚ فشٚؽ ٔٙبػت داسد ا٘شخبة ٔٙبػت سشيٗ ٔبؿي

ٚ ٕٞچٙيٗ ثشسػي دليك اص ٔيضاٖ ٔلشف ٔٛاد اِٚيٝ، ا٘شطي، ػبخشٕبٖ، صٔيٗ ٚ ٘يشٚي ا٘ؼب٘ي اص إٞيز 

ٗ آالر الصْ سٔييٗ  ثؼيبس صيبدي ثشخٛسداس اػز ٚ ثب سٛػٝ ثٝ اًالٓبر فٙي، ّ٘ٛ ٚ ٔـخلبر ٔبؿي
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ا٘شخبة ُشفيز ٔٙبػت ٚ ٔٔيٗ وشدٖ ثش٘بٔٝ سِٛيذ ثٔذ اص ا٘شخبة فشايٙذ ا٘ؼبْ ٔي ؿٛد ٚ . ٔي ٌشدد

ػذغ ٔيضاٖ ٔٛاد اِٚيٝ ٔٛسد ٔلشف ٔـخق ٌشديذٜ ٚ دػشٍبٟٞب ٚ سؼٟيضار خي سِٛيذ ثب سٛػٝ ثٝ 

ثشايٗ اػبع ٔـخلبر فٙي دػشٍبٟٞبي سِٛيذ وبغز ػٙجبدٜ ثٝ . سٚؽ سِٛيذ فشآيٙذ ا٘شخبة ٔي ٌشد٘ذ

: ؿشح ريُ اػز

  ٔبؿيٗ دبؿؾ

ايٗ ٔبؿيٗ ؿبُٔ ٚاحذٞبي دبؿـؾ، چؼت، خشدٜ ػًٙ ثٝ دٚ كٛسر اِىششٚاػشبسيىي ٚ طمّي، ٚاحذ 

َ وٙي ٚ دػشٍبٜ چبح ٔي ثبؿذ . ا٘شمبَ، ٚاحذ سٚ

 ٝلؼٕز حشاسر دٞي ٚ سٟٛي 

. ايٗ لؼٕز ؿبُٔ ػيؼشٓ وبُٔ سُٛ٘ خـه وٗ ٔي ثبؿذ

 ٗلؼٕز آٔبدٜ ػبصي چؼت ٚسصي 

ٓ ٞبي وٙششَ اِىششيىي، سب٘ه  ٝ وـي، ا٘شمبَ، سخّيٝ ثب ٞٛاي فـشدٜ، وٕذشػٛس، ػيؼش ؿبُٔ ػيؼشٓ ِِٛ

ٖ ٞبي ٔشثًٛٝ ٔي ثبؿذ ٓ ص . اخشالى، فيّشش ٚ ثٟ

 

ٗ آالر سديف  سٔذاد ٘بْ ٔبؿي

 1ػيؼشٓ دبؿـي  1

 1لؼٕز حشاسر دٞي ٚ سٟٛيٝ  2

 1لؼٕز آٔبدٜ ػبصي چؼت ٚصيٗ  3

 1٘يشٚي ٔحشوٝ  4
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. ٘مـة اػشمشاس ٔبؿيٗ آالر دس ػبِٗ سِٛيذ ثٝ ؿشح ريُ اػز

٘مـٝ اػشمشاس ٔبؿيٗ آالر دس ػبِٗ سِٛيذ 

 

آضٌاييتاتاسيساتعوَهي-5-2

ايٗ ٚاحذ سِٛيذي ٘يض ٕٞچٖٛ ديٍش ٚاحذٞبي كٙٔشي ثشاي ا٘ؼبْ فٔبِيز ٞبي خٛد ٘يبصٔٙذ 

ٗ آالر خي سِٛيذ لبدس ثٝ سِٛيذ ثبؿٙذ ٝ اي اص سبػيؼبر ٚ سؼٟيضار ػب٘جي ثٛدٜ سب ٕٞشاٜ ٔبؿي . ٔؼٕٛٓ

سٕبْ سؼٟيضار خي سِٛيذ احشيبع ثٝ أىب٘بر دـشيجب٘ي ٔب٘ٙذ آة، ثشق، ٚػبيُ ٘مّيٝ ٚ حُٕ ٚ ٘مُ، 

.... ٌشٔبيؾ ٚ ػشٔبيؾ، اًفبء حشيك، آصٔبيـٍبٜ، سٕٔيشٌبٜ، ػٛخز، سلفيٝ آة، اطبطيٝ ٚ ِٛاصْ اداسي ٚ 

. داسد

:تاسيساتجاًثيالصمجْتاييٍاحذعثاستٌذاص

آصهايطگاُ-5-2-1

ثٝ ِٔٙٛس وٙششَ ٔٛاد اِٚيٝ، ٔحلَٛ حيٗ سِٛيذ ٚ ٔحلَٛ ٟ٘بيي آصٔبيؾ ٞبي ٔخشّفي ٔي ثبيؼشي 

: ا٘ؼبْ ؿٛد، ايٗ آصٔبيؾ ٞب ثٝ دٚ كٛسر ا٘ؼبْ ٔي ٌيشد

 َٛآصٔبيؾ ٞبي ُبٞشي ٔٛاد ٚ ٔحل 

 َٛآصٔبيؾ ٞبي فيضيىي ٚ ؿيٕيبيي ٔٛاد ٚ ٔحل 

ثشاي ا٘ؼبْ آصٔبيؾ ٞبي فٛق ثٝ سؼٟيضار ٔظُ ٚػبيُ اِٚيٝ يه آصٔبيـٍبٜ ؿيٕي ؿبُٔ ٞٛد، ٚػبيُ 

ٝ اي، ٞيشش، ٔجشد ٚ  . ٘يبص اػز... ؿيـ
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تعويشگاُ-5-2-2

سٕٔيشٌبٜ ايٗ ٚاحذ سِٛيذي وٝ ٔشثٛى ثٝ ػشٚيغ فٙي ٚ ٍٟ٘ذاسي ٚ سفْ ٘مبيق ٚ ٓيٛة اِٚيٝ 

ا٘ؼبْ ٔي ؿٛد ٘يبص ثٝ أىب٘بر ٔحذٚدي داسد ٚ ػٟز سٕٔيشار اِٚيٝ دػشٍبٟٞب ٚ سؼٟيضار ٔٛػٛد دس 

خي سِٛيذ ٚ سٔٛين لٌٔبر احشيبع ثٝ اثضاس آالسي دس حذ يه سٕٔيشٌبٜ ٔىب٘يىي داسد، اثضاسآالر ٔشثٛى 

ٝ وـي، ا٘ٛاّ آچبس ٚ ٔشٝ ثشلي ٔي ثبؿذ ٚ سؼٟيضاسي  ثٝ سٕٔيشٌبٜ ؿبُٔ ٔٛسٛس ػٛؽ، ٌيشٜ ٞب، اثضاس ِِٛ

ٓ ٞبي اِىششٚ٘يىي ٔٛسد ٘يبص اػز . ٔظُ آٔذشٔشش ٚ ِٚز ٔشش ػٟز وٙششَ ػيؼش

 

اثاثيٍِتجْيضاتاداسي-5-2-3

دس ايٗ ًشح سؼٟيضار اداسي ؿبُٔ ٔيض، كٙذِي، ِٛاصْ اداسي، وٕذ، فبيُ، ِٛاصْ ًشاحي ٚ غيشٜ ثشآٚسدٜ 

. ؿذٜ اػز

 

ٍسايلًمليِعوَهيٍحولًٍمل-5-2-4

سؼٟيضار حُٕ ٚ ٘مُ ٞش ٚاحذ سِٛيذي ثٝ دٚ دػشٝ سؼٟيضار حُٕ ٚ ٘مُ دسٖٚ وبسٌبٞي ٚ 

ٖ وبسٌبٞي سمؼيٓ ٔي ؿٛ٘ذ وٝ ثؼشٝ ثٝ ّ٘ٛ ٔحلٛالر ٚ صٔيٙٝ ٔٙبػت فٔبِيز ٚاحذ كٙٔشي ٔٛسد  ثشٚ

. ثحض، ّ٘ٛ ٚػبيُ ٘مّيٝ سٔييٗ ٔي ؿٛ٘ذ

دس خلٛف سؼٟيضار حُٕ ٚ ٘مُ ثشٖٚ وبسٌبٞي ًشح ٔٛسد ثشسػي، يه دػشٍبٜ ٚا٘ز دس ِ٘ش 

ٕٞچٙيٗ .ٌشفشٝ ؿذٜ اػز سب دس ٔٛلْ ِضْٚ ثشٛاٖ ثشاي فٔبِيز ٞبي خبسع اص وبسخب٘ٝ اص آٟ٘ب اػشفبدٜ ٕ٘ٛد

ثذِيُ ػجه ٚ حؼيٓ ثٛدٖ ٚصٖ ٔحلٛالر ٚ ٘يض ػبثؼب ٕ٘ٛدٖ ٔٛاد اِٚيٝ ٚ ٔحلٛالر دس ا٘جبسٞب ػٝ 
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 سٙي سحز ٓٙٛاٖ ٚػبيُ ٘مّيٝ دسٖٚ وبسٌبٞي دس ِ٘ش ٌشفشٝ 2ٓذد ٌبسي دػشي ٚ يه ٓذد ِيفششان 

. ؿذٜ اػز

 

سٔذاد ٔـخلبر فٙي ٘بْ ٚػيّٝ ٘مّيٝ سديف 

 1 ٘فش 4ثب ُشفيز ػٛاسي  1

 1 سٙي 2ٚا٘ز  2

 3دػشي ٌبسي  3

 1 سٙي 3ِيفششان  4

 

تاسيساتتشق-5-2-5

ٗ آالر خي سِٛيذ ٚ سبػيؼبر ػب٘جي آٖ اص ا٘شطي اِىششيىي  ثب سٛػٝ ثٝ ايٗ وٝ اوظش ٔبؿي

. اػشفبدٜ ٔي ؿٛد وٝ ثشاي ايٗ ِٔٙٛس ثبيذ سؼٟيضار ٔٛسد٘يبص ثشق سػب٘ي ثٝ ؿشح ريُ سٟيٝ ؿٛد

 

سٔذاد ٓٙٛاٖ سديف 

يه ػشي اخز ا٘ـٔبة ثشق  1

يه ػشي ٘لت سبثّٛي ثشق ٚ وٙشٛس  2

.  ويّٛ ٚار ثشآٚسد ؿذٜ اػز210سٛاٖ ثشلي ٔلشفي ايٗ ٚاحذ سِٛيذي 
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تاسيساتآبٍآبسساًي-5-2-6

آة ٔٛسد٘يبص ايٗ ٚاحذ سِٛيذي ػٝ ثخؾ آة ٔلشفي خي سِٛيذ، فوبي ػجض ٚ آة ٔلشفي 

ٝ وـي آة ٚ اخز ا٘ـٔبة آة ٔي ثبؿذ . وبسوٙبٖ سا ؿبُٔ ٔي ؿٛد وٝ ثشاي سبٔيٗ آٖ ٘يبص ثٝ ِِٛ

 

تجْيضاتاطفايحشيك-5-2-7

ٗ ٞبي سِٛيذ ٚ ا٘جبسٞب ٚػٛد  ثٝ دِيُ خٌشار ٘بؿي اص آسؾ ػٛصي ٚ ثٝ ِٔٙٛس حفَ ايٕٙي ػبِ

 ٔششٔىٔجي آة ثٝ ٕٞشاٜ دٕخ آسؾ ٘ـب٘ي 10يه ٔخضٖ . دػشٍبٜ اًفبء حشيك دس وبسخب٘ٝ هشٚسي اػز

َ ٞبي آسؾ ٘ـب٘ي ثٝ سٔذاد  .  ٓذد دس ايٗ ًشح ثشآٚسد ؿذٜ اػز5ٚ سؼٟيضار آٖ ثٝ ٓالٜٚ وذؼٛ

 

تاسىَل-5-2-8

.  ويٌّٛشٔي ٘يبص اػز100ػٟز سٛصيٗ ٔٛاد اِٚيٝ ٚ ٔحلَٛ ثٝ يه ثبػىَٛ 

 

سيستنگشهايصٍسشهايص-5-2-9

ثشاي ايؼبد ػشٔبيؾ دس ايٗ ٚاحذ سِٛيذي اص وِٛشٞبي آة ٚ ٌبصي ٚ ثشاي ٌشٔبيؾ اص ثخبسي ٞبي 

. كٙٔشي ٚ ِٕٔٔٛي اػشفبدٜ ٔي ؿٛد
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سٔذاد ٔـخلبر وّي ٘بْ سؼٟيضار سٔذاد 

 1ِٛاصْ اِٚيٝ سٕٔيشٌبٜ سٕٔيشٌبٜ  1

 1ِٛاصْ اِٚيٝ آصٔبيـٍبٜ آصٔبيـٍبٜ  2

يه ػشي اخز ا٘ـٔبة ٚ سبثّٛ سبػيؼبر ثشق  3

ٝ وـي سبػيؼبر آة  4 يه ػشي حك ا٘ـٔبة، ِِٛ

يه ٓذد  ِيششي 12000ٔخبصٖ ٌبصٚئيُ سبػيؼبر ػٛخز سػب٘ي  5

يه ػشي وِٛش آثي ٚ ثخبسي ٌشٔبيؾ ٚ ػشٔبيؾ  6

 10 ٓذد وذؼَٛ آسؾ ٘ـب٘ي ٚ ٔخضٖ 5اًفبي حشيك  7

ٔششٔىٔجي 

 -

 1 ويّٛيي 100ثبػىَٛ  8

 1- ديضَ ط٘شاسٛس  9

يه ػشي - ِٛاصْ اداسي  10

 1چبٜ ػبدٜ ػيؼشٓ فبهالة  11

ػيؼشٓ  داخّي سفْ  12

آِٛدٌي ٞٛا 

يه ػشي - 

يه ػشي - ٚػبيُ اسسجبًي  13

 1 سٗ دس ػبٓز 5/1ديً ثخبس  14
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ديضلطًشاتَس-5-2-10

ػٟز سفْ ٘يبصٞبي اهٌشاسي خي سِٛيذ، ٕٔٔٛالً اص يه دػشٍبٜ ديضَ ط٘شاسٛس اػشفبدٜ ٔي ؿٛد 

ٗ آالر ٔشثًٛٝ  سب دس كٛسر لٌْ ثشق اص هشثٝ صدٖ ثٝ ٔحلٛالر دس حبَ سِٛيذ ٚ كذٔٝ ثٝ ٔبؿي

. ػٌّٛيشي ؿٛد

 

تاسيساتَّايفطشدٍُتَْيِ-5-2-11

 ٔششٔىٔت دس 10خي سِٛيذ احشيبع ثٝ يه دػشٍبٜ وٕذشػٛس ٞٛاي فـشدٜ ثب ُشفيز ٞٛادٞي 

. ػبٓز داسد

 

ٍسايلاستثاطي-5-2-12

.  خي سّفٗ دس ِ٘ش ٌشفشٝ ؿذٜ اػز3ثب سٛػٝ ثٝ سٔذاد دشػُٙ ٚ ُشفيز سِٛيذي آٖ سٔذاد 

 

ديگتخاس-5-2-13

 سٙي دس ػبٓز ثب ػيؼشٓ ػخشي ٌيش ٚ ٔشّٔمبر 5/1ايٗ ًشح ثٝ يه ٓذد ديً ثخبس ثب ُشفيز 

. ٔشثٛى ثٝ دػشٍبٜ الصْ اػز

 

سيستنداخليسفعآلَدگيَّا-5-2-14

 اػت ثخبس ثشاي 5 فٛر ٔىٔت ٚ سٛاٖ 6000ثشاي ػبِٗ سِٛيذ ٘يبص ثٝ دػشٍبٜ فٗ ثب ُشفيز 

دس ػذَٚ ريُ سبػيؼبر . سخّيٝ ٞٛاي غجبس آِٛد ٘يبص اػز وٝ ثبيؼشي ثبالي دػشٍبٜ دبؿؾ لشاسٌيشد

: ٕٓٛٔي ايٗ ٚاحذ ثٌٛس خالكٝ آٚسدٜ ؿذٜ اػز
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تشآٍسداًشطيهَسدًياص-6

تشقهصشفي-6-1

 .ثشق ٔٛسد٘يبص وُ ٚاحذ دس ػذَٚ ريُ ثشآٚسد ؿذٜ اػز

 

 (ويّٛٚار)ٔمذاس ٔلشف ٘بْ ثخؾ ٞبي ٔلشف وٙٙذٜ سديف 

 40سبػيؼبر  1

 20سٚؿٙبيي ػبخشٕبٖ ٚ ٔحًٛٝ ٚ ا٘جبس  2

 10ثشق اهٌشاسي  3

 100ثشق ٔٛسد٘يبص خي سِٛيذ  4

ٜ ا٘ذاصي  5  40ثشق اهبفي ٍٞٙبْ سا

 210ػْٕ وُ  6

 

آبهصشفي-6-2

 2/4)، آة ٔلشفي دشػُٙ ( ٔششٔىٔت6/1)ٔلشف آة ايٗ خي سِٛيذ ؿبُٔ آة خي سِٛيذ 

. ثٝ ؿشح ريُ اػز ( ٔششٔىٔت3/1)ٚ آة ٔلشفي فوبي ػجض  (ٔششٔىٔت

M
وُ ٔيضاٖ آة ٔلشفي سٚصا٘ٝ  =  3/1+2/4+6/1=1/7 3
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هيضاىسَختهصشفي-6-3

ٝ وـي ٌبص)ثب سٛػٝ ثٝ ايٗ وٝ ٔبؿيٗ آالر سِٛيذ وبغز ػٙجبدٜ ٕٓذسبً ثشلي ثٛدٜ اص ٌبص  ِِٛ) 

ٖ ٞبي اداسي ٚ ػِٛٝ اػشفبدٜ ٔي ؿٛد . ثيـشش ثشاي ٔلبسف اداسي ٚ ٌشٔبيؾ ػبخشٕب

 9000 ِيشش ػبال٘ٝ 30اص ٌبصٚئيُ ٕٓذسبً ثشاي ػٛخز فيّششان اػشفبدٜ ٔي ؿٛد وٝ ثب احشؼبة سٚصي 

. ِيشش ٌبصٚئيُ ٘يبص داسيٓ

ٗ ٞبي ػٛاسي ٚ ٚا٘ز اػشفبدٜ ٔي ؿٛد وٝ ثب احشؼبة سٚصي   ِيشش ػبال٘ٝ 50اص ثٙضيٗ ثشاي ػٛخز ٔبؿي

 . ِيشش ثٙضيٗ ٘يبص داسي15000ٓ

 

ٔلشف ػبال٘ٝ ٚاحذ ؿشح سديف 

 288000ويّٛٚار ػبٓز ثشق  1

 2130ٔششٔىٔت آة  2

 15000ِيشش ثٙضيٗ  3

 9000ِيشش ٌبصٚئيُ  4

 

تشآٍسدصهيي،ساختواىّايتَليذيٍغيشتَليذي-7

تشآٍسدساختواىّايتَليذيٍغيشتَليذي-7-1

ٗ آالر ٚ  صيش ثٙبي آٖ .... ػبِٗ سِٛيذ ثب سٛػٝ ثٝ ا٘ذاصٜ ٔبؿيٗ آالر ٚ فوبي ٔٛسد٘يبص ثيٗ ٔبؿي

. ٔـخق ٔي ؿٛد
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ٗ آالر ٚ احشؼبة سشدد دشػُٙ ٚ ِيفشش آة ٔؼٕٛٓبً :لسوتپاضصٍپَضص-  ثب سٛػٝ ثٝ اثٔبد ٔبؿي

.  ٔششٔشثْ دس ِ٘ش ٌشفشٝ ؿذٜ اػز350

 دس ايٗ ثخؾ ٘يض ثب سٛػٝ ثٝ احشؼبة ايبة ٚ رٞبة  ٚ اثٔبد :لسوتساختچسةٍسصيي-

ٗ آالر ٔؼٕٛٓبً  .  ٔششٔشثْ ٔؼبحز ٔٛسد٘يبص اػز80ٔبؿي

 دس ايٗ لؼٕز ثب سٛػٝ ثٝ سفز ٚ آٔذ دشػُٙ ٚ ِيفششان ٚ اثٔبد ٔبؿيٗ آالر ثٝ :لسوتخطهوي-

.  ٔششٔشثْ ٘يبص اػز170صيشثٙبي 

 

اًثاسهَلتجْتهَاداٍليٍِهحصَالت-

.  ٔششٔشثْ صيشثٙب ٘يبص داسد200ايٗ لؼٕز ٞٓ ثٝ 

 سٗ دس ػبَ ٔي ثبؿذ ٔحلَٛ يه 300 ثب سٛػٝ ثٝ ُشفيز سِٛيذ وبسخب٘ٝ وٝ ٔٔبدَ :اًثاسهحصَل-

ٔي ثبؿذ دس ٘شيؼٝ  ( ٔششٔشث50000ْ) سٗ 25ٔبٞٝ وبغز ػٙجبدٜ سِٛيذ  ؿذٜ ػٟز ٍٟ٘ذاسي سمشيجبً 

 25 ٔششي وبغز ػٙجبدٜ داساي ٓشم 7 ٓذد ٔي ثبؿذ، ٞش سَٚ، 715سٔذاد سَٚ ٔحلَٛ سِٛيذي حذٚداً 

 ػب٘شي ٔشش  140ػب٘شي ٔشش ٚ ًَٛ 

 

اًثاسهَادضيويايي(ب

 سٗ ٔي ثبؿذ وٝ ٔلشف ٔبٞب٘ٝ آٖ حذٚد 44ٔيضاٖ ٔلشف ػبال٘ٝ اوؼيذ آِٛٔيٙيْٛ : اوؼيذ آِٛٔيٙيْٛ- 

 دسكذ فوبي 40 ٔششٔشثْ فوب ٘يبص اػز ٚ ثب احشؼبة 5/1 سٗ ٔي ثبؿذ وٝ ثشاي ٍٟ٘ذاسي ٞش سٗ ثٝ 4

: اهبفي خٛاٞيٓ داؿز

 4 × 5/1 × 4/1 = 4/8ٔششٔشثْ 
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چسةاٍسُفشهالذئيذ-

.  ٔششٔشثْ صيشثٙب ٘يبص داسي10ٓثشاي ٍٟ٘ذاسي ايٗ ٔبدٜ اِٚيٝ ثٝ ٔيضاٖ 

 

ِتٌذي- واغزٍچسةتست

.  ٔششٔشثْ صيشثٙب ٘يبص داسي40ٓثشاي ٍٟ٘ذاسي ايٗ ٔٛاد ثٝ ٔيضاٖ 

 آصٔبيـٍبٜ ؿبُٔ دفشش وٙششَ ويفي ٚ آصٔبيـٍبٟٞبي فيضيه ٚ ؿيٕي سا دس ثش ٔي ٌيشد ٚ :آصهايطگاُ-

.  ٔششٔشثْ ثشآٚسد ؿذٜ اػز40ػٕٔبً ٔؼبحز آٖ 

 دس ساثٌٝ ثب سبػيؼبر ٔؼبحز ٔٛسد٘يبص ثشاي سؼٟيضار ثشق سػب٘ي، :هساحتتعويشگاٍُتاسيسات-

.  ٔششٔشثْ دس ِ٘ش ٌشفشٝ ؿذٜ اػز100ط٘شاسٛس ثشق اهٌشاسي، ديً ثخبس ٚ سٕٔيشٌبٜ ػٕٔبً 

ٖ ٞبي اداسي ثٝ اصاي ٞش ٘فش :هساحتساختواىّاياداسي-  ٔششٔشثْ 10 ثشاي ثشآٚسد ٔؼبحز ػبخشٕب

.  ٔششٔشثْ صيشثٙب ثشآٚسد ؿذٜ اػز70حذٚد 

ٔي ثبؿذ ٚدس ٘شيؼٝ حؼٕي وٝ ٞش سَٚ اؿغبَ ٔي وٙذ ايٗ ٌٛ٘ٝ ٔحبػجٝ ٔي ؿٛد 

      35/0 =2/1(×2×25/0(×)2×25/0 )

      3m250 =35/0×715 

َ ٞبي وبغز ػٙجبدٜ سب اسسفبّ  : ٔششي سٚي ٞٓ چيذٜ ٔي ؿٛ٘ذ دغ2سٚ

 250÷ 2=125      ٔششٔشثْ 

:  دسكذ فوب ػٟز ثبسٌيشي ٚ سشدد دشػُٙ ا٘جبس ٔحلَٛ خٛاٞيٓ داؿز40وٝ ثب احشؼبة 

 125 × 4/1= 175     ٔششٔشثْ 
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ػٟز . ا٘جبس ٔٛاد اِٚيٝ ثٝ دٚ ثخؾ ا٘جبس وبغز ٚ ا٘جبس ٔٛاد ؿيٕيبيي سمؼيٓ ٔي ؿٛد:اًثاسهَاداٍليِ*

. ا٘جبس ٔٛاد اِٚيٝ داخّي ا٘جبس يه ٔبٞٝ دس ِ٘ش ٌشفشٝ ؿذٜ اػز

 

 اًثاسواغز(الف

 ػب٘شي ٔششي ٚ ًَٛ يه ٔشش ٔي 75 سَٚ ٞبي وبغز دس ا٘ذاصٜ ٞبي ٞضاس ٔششٔشثْ ٚ ثٝ ؿٔبٓي 

m3 25/2 = 1( ×2×75/0(×)2×75/0 ):     ثبؿذ وٝ حؼٓ آٖ

ٔششي سٚيٟٓ چيذٜ ٔي ؿٛ٘ذ ٚ ٕٞچٙيٗ 2ثب سٛػٝ ثٝ سٔذاد سَٚ ٞبي وبغز ٔلشفي ٚ ايٙىٝ سب اسسفبّ

 ٔششٔشثْ 90 دسكذ فوب ػٟز سشدد دشػُٙ ٚ ٚػبيُ ٘مّيٝ ٔؼبحز وُ ا٘جبس وبغز حذٚد 40احشؼبة 

. ثشآٚسد ٔي ؿٛد

 

 

 

 

(هتشهشتع)هساحتولضشحسديف

 800ػبِٗ سِٛيذ  1

 150ا٘جبس ٔٛاد اِٚيٝ  2

 175ا٘جبسٔحلَٛ  3

 140آصٔبيـٍبٜ، سٕٔيشٌبٜ ٚ سأػيؼبر  4

 70ػبخشٕبٖ اداسي  5

 1335ػْٕ وُ 
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تشآٍسدصهييٍهحَطِساصي-7-2

 ٔشش اػز ٚ اٌش صٔيٗ سا ػٝ ثشاثش صيشثٙب دس 1335ثب سٛػٝ ثٝ صيشثٙبي وُ وٝ حذٚد 

.  ٔششٔشثْ ثشآٚسد ٔي ؿٛد4000ِ٘ش ثٍيشيٓ ٔؼبحز صٔيٗ 

: ثشاي ٔحًٛٝ ػبصي ٞٓ ثٝ ؿشح ريُ ٔحبػجٝ ٔي ؿٛد

( 4000-1335% × )30=800  فوبي ػجض   ٔششٔشثْ   

( 4000-1335%×)35 = 933  دبسويًٙ   ٔششٔشثْ     

( 4000- 1335 × )01/0=27  سيشثشق             

( 50 – 80 × )2× 2= 520ٔشش   2  ديٛاس ثٝ اسسفبّ 

 

 

 

 

 

همذاسضشحسديف

 ٔششٔشثْ 4000صٔيٗ  1

 ٔششٔشثْ 800فوبي ػجض  2

 ٔششٔشثْ 933دبسويًٙ ٚ خيبثبٖ وـي  3

 ٔششٔشثْ 520ديٛاسوـي  4

 27سيش ثشق  5
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دالٖ وّي ٚاحذ 

 وگهباوي 

ساختمان ها

ي اداري 

 

 

 

  سرويس ها

 

سانه تىنيد 

 

 

 

 

 

 اوبار محصىل

 اوبارمىاد اونيه
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تشآٍسدًيشٍياًساًيهَسدًياصطشح-8

 ثشآٚسد ٘يشٚي ٔٛسد ٘يبص ٚ سٔييٗ دؼز ػبصٔب٘ي ٞش يه اص اكَٛ اػبػي ٞش سـىيالسي ٔي ثبؿذ 

. ٚ اطشثخـي ٚ وبسآئي آٖ ٘يض ثٝ وبسثشد كحيح ٚ ٔؤطش اص ٔٙبثْ ٘يشٚي ا٘ؼب٘ي ٚ ٔذيشيز ثؼشٍي داسد

: ٘يشٚي ا٘ؼب٘ي ٔٛسد ٘يبص ايٗ ٚ احذ سِٛيذي سا ٔي سٛاٖ ثٝ ؿشح صيش سمؼيٓ ٕ٘ٛد

أٛس سِٛيذي ٚ فٙي - ٔذيشيز     - 

وبسوٙبٖ اداسي ٚ خذٔبر ٕٓٛٔي - وبسوٙبٖ ٔبِي ٚ ا٘جبسٞب   - 

 

:هذيشيت*

 اداسي ٚ ثبصسٌب٘ي سا ثٝ ٟٓذٜ خٛاٞذ –ٔذيش ٓبُٔ وٝ ٔؼئِٛيز اداسٜ ؿشوز ٚ ثخؾ ٞبي ٔبِي 

. داؿز

 

تخصاهَستَليذيٍفٌي

 ػشدشػز ايٗ ثخؾ سا يه  ٘فش ثب سحليالر ٟٔٙذػي ٔىب٘يه يب ؿيٕي ثٝ ٟٓذٜ داسد وٝ ثش 

سٔذاد دشػُٙ ايٗ ٚاحذ ثـشح ريُ . ػٝ ٚاحذ سِٛيذ، سٕٔيشار ٚ سأػيؼبر ِ٘بسر ٚ ػشدشػشي داسد

: اػز

 

:ٍاحذتَليذضاهل

دٚ ٘فش وبسٌش ٔبٞش :   دػشٍبٜ سَٚ ثبص وٗ- 

يه ٘فش وبسٌش ٔؼئَٛ ػٟز ِ٘بسر ٚ ادشاسٛسي دػشٍبٜ :    دػشٍبٜ چبح- 
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دٚ ٘فش وبسٌش ػٟز ادشاسٛسي ٚ ِ٘بسر دػشٍبٜ :    دػشٍبٜ چؼت ص٘ي- 

يه ٘فش وبسٌش ػٟز ادشاسٛسي ٚ ِ٘بسر :     دػشٍبٜ دبؿؾ- 

يه ٘فش وبسٌش ػٟز ادشاسٛسي :  سُٛ٘ خـه وٗ ٚ دػشبٜ سَٚ ػْٕ وٗ- 

دٚ ٘فش ٘يشٚ ٘يبص داسد :    ٚاحذ سأػيؼبر- 

يه ٘فش ػٟز وٙششَ ويفيز :    ٚاحذ وٙششَ ويفي- 

 ٘فش وبسٌش ػبدٜ 8:     ٚاحذ خذٔبر- 

 ٘فش 3:     ٔبِي ٚ فشٚؽ–اداسي - 
 

سٔذاددشػُٙ ؿشح سديف 
 2ٔذيشيز ٓبَ ٚ ٔذيش سِٛيذ  1
 2وبسٌشٔبٞش سِٛيذ  2

 1سىٙيؼيٗ 
 11وبسٌش ػبدٜ 

 سٕٔيشار 3
 

1 
 

 3اداسي، ٔبِي، فشٚؽ  4

 8خذٔبر  5
 28ػْٕ وُ 

 

تشآٍسدهَاداٍليِهَسدًياصطشح-9

واغزوشافت-9-1

ٌشْ ثٝ اصاي ٞش ٔششٔشثْ 200ٔيضاٖ ٚصٖ ) وبغزي اػز ٘ؼجشبً ٔحىٓ ٚ صسد سً٘ وٝ ثبٌشأبط 

 . ٔششي دس ِ٘ش ٌشفشٝ ٔي ؿٛد41 ٚ ٓشم 210-242ػٟز سِٛيذ ػٙجبدٜ وبغزي  (وبغز
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اوسيذآلَهيٌيَم-9-2

 ٚ ٚصٖ 24-600 ايٗ ٔبدٜ ثلٛسر دٛدسي ػفيذسً٘ ثي ؿىُ يب ٌِّٛٝ اي ؿىُ ثب ٔؾ 

 – 3/98 دسػٝ ػب٘شيٍشاد ٚ دسػٝ خّٛكي آٖ 2030 سٗ دس ٔششٔىٔت ٚ ٘مٌٝ رٚة 4/3-4ٔخلٛف 

.  دسكذ ٔي ثبؿذ93

 

جَّشچاج-9-3

.  ػٛٞش فشق ػضء ٔشوت ٞبي چبح ثش سٚي وبغز ٚ ٔمٛا ٔي ثبؿذ

 

 (اٍسُفشهاليذًيذ)چسةاٍسُسصيي-9-4

.  چؼت ٔٛسد ِ٘ش دس ايٗ كٙٔز اص ّ٘ٛ چؼت ٞبي اٚسٜ فشٔبِذ٘يذي اػز

 دس ػذَٚ ريُ ٔٛاد اِٚيٝ ٔلشفي ثشاي سِٛيذ يه ٔششٔشثْ ٚ ٔيضاٖ ٔلشف ػبال٘ٝ ثب سٛػٝ ثٝ 

. ُشفيز ٚاحذ سِٛيذي اسائٝ ٔي ؿٛد

 

ٔيضاٖ ٔلشف دس يه ٔٛاد اِٚيٝ ٔلشفي سديف 

ٔششٔشثْ 

ٔيضاٖ ٔلشف 

 (ويّٛ)ػبال٘ٝ

 27300 ٌشْ 65اوؼيذآِٛٔيٙيْٛ  1

 92600 ٌشْ 220وبغزوشافز ػٟز سِٛيذ  2

 67200 ٌشْ 160چؼت اٚسٜ  3

 8400 ٌشْ 20وبغزوشافز ػٟز ثؼشٝ ثٙذي  4

 2100 ٌشْ 5ػٛٞش چبح  5

چؼت ٘ٛسي  6
200

 2100 حّمٝ يب سَٚ 1
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تشًاهِصهاًثٌذياجشايطشح-10

ٖ ثٙذي ثٝ ؿشح ريُ سٟيٝ ؿذٜ  ٝ  صٔب ٜ ا٘ذاصي ثٝ ٔٛلْ ًشح ٚ اػشفبدٜ الشلبدي آٖ، ثش٘بٔ ثشاي سا

. اػز

 

ٔالحِبر  (ٔبٜ)صٔبٖ ؿشح  سديف 

ثٔوي اص فٔبِيز ٞبي  1سٟيٝ صٔيٗ  1

ثلٛسر ٔٛاصي ا٘ؼبْ 

ٔي ؿٛ٘ذ ِزا صٔبٖ ساٜ 

ا٘ذاصي ايٗ ًشح دس 

. ُٕٓ وٕشش خٛاٞذ ؿذ

 1اخز ا٘ـٔبة آة ٚ ثشق  2

 3احذاص ػبخشٕبٖ اداسي ٚ ديٛاسوـي  3

 3احذاص ػبخشٕبٖ سِٛيذ ٚ سأػيؼبر  4

 3ػفبسؽ خشيذ ٔبؿيٗ آالر ٚ سأػيؼبر   5

 1٘لت ٔبؿيٗ االر خي سِٛيذ  6

 1٘لت سأػيؼبر  7

 1سٟيٝ ٔٛاد اِٚيٝ  8

 1ساٜ ا٘ذاصي ٔبؿيٗ آالر سِٛيذي  9

 1ساٜ ا٘ذاصي سأػيؼبر  10

 1ثٟشٜ ثشداسي آصٔبيـي  11

 1ثٟشٜ ثشداسي سؼبسي  12
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پيطٌْادهحلاجشايطشح-11

ثشاي ا٘شخبة ٔحُ اػشاي ايٗ ًشح ثبيذ ٔٛاسد صيش سا ٔذ ِ٘ش داؿز  

 

دستشسيتِهَاداٍليِ-11-1

ثيـشش ٔٛاد اِٚيٝ وبغز ػٙجبدٜ ؿبُٔ وبغز وشافز ٚ اوؼيذآِٛٔيٙيْٛ ٔي ثبؿذ وٝ دس اػشبٖ 

. ٕٞذاٖ ٚ اػشبٖ ٞبي ٕٞؼٛاس آٖ يبفز ٔي ؿٛد

 

دستشسيتِتاصاسهصشف-11-2

 ثٝ ًشٚ وّي ٕٓذٜ ٔلشف ايٗ ٔحلٛالر ثب سٛػٝ ثٝ ايٗ وٝ ثبصاس ٔلشف آٖ ثيـشش دس كٙبيْ 

دس وّيٝ اػشبٟ٘بي وـٛس ٔي ثبؿذ وٝ اِجشٝ دس اػشبٟ٘بي سٛػٝ يبفشٝ ٚ . ػبخشٕب٘ي، ٘مبؿي ٚ سؼبسي اػز

. سٚ ثٝ سؿذ ثيـششيٗ سمبهب سا داسد

 

دستشسيتِهٌافعًيشٍياًساًي-11-3

 دس سِٛيذ ايٗ ٔحلٛالر ٘يشٚي ا٘ؼب٘ي ثب سخلق ثبال ٔٛسد ٘يبص ٕ٘ي ثبؿذ ٚ  دػششػي ثٝ ٘يشٚي 

ٖ ٞب آػبٖ ٔي ثبؿذ . ا٘ؼب٘ي ٔبٞش ٚ ٘يٕٝ ٔبٞش دس ثيـشش اػشب

 

 ضشايطصيستهحيطي-11-4

.  سِٛيذ وبغز ػٙجبدٜ آِٛدٌي ٞبي صيؼز ٔحيٌي وٕي داسد ٚ ثبٓض افضايؾ آِٛدٌي ٕ٘ي ؿٛد

ثب سٛػٝ ثٝ ٔٛاسد فٛق ساٜ ا٘ذاصي ايٗ ٚاحذ سِٛيذي دس اوظش ؿٟشٞبي اػشبٖ خٛصػشبٖ أىبٖ دزيش 

. ٔي ثبؿذ
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 تَليذواغزسٌثادُ:عٌَاىطشح

  
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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 تَليذواغزسٌثادُ:عٌَاىطشح

  
هعشفيهحصَل-1

ٔي ثبؿذ وٝ ّٕٓىشد سِٛيذ ػبال٘ٝ آٖ ثٝ ؿشح « وبغز ػٙجبدٜ»: ٔحلٛالر ايٗ ًشح ٓجبسسٙذ اص

: صيش اػز

 

ٔيضاٖ ؿشح سديف 

 سٗ 300وبغز ػٙجبدٜ  1

سٚص 300سٔذاد سٚص وبس دس ػبَ  2

 ٘ٛثز 1سٔذاد ٘ٛثز وبس دس سٚص  3

 ػبٓز 8ػبٓز وبسي دس ٞش ٘ٛثز  4

 

سٍشتَليذهحصَل-2


:تَليذاييهحصَلضاهلهشاحلريلاست(الف

 ثبصوشدٖ سَٚ ٚ چبح ٚ چؼت ص٘ي- 1

دبؿؾ دا٘ٝ ٞب - 2

ٓجٛس اص سُٛ٘  خـه وٗ - 3

سَٚ ػْٕ وٗ - 4

ثؼشٝ ثٙذي ٚ ا٘جبسؽ ٔحلَٛ - 5
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 تَليذواغزسٌثادُ:عٌَاىطشح

  
تشآٍسدهمذاسيٍسياليهَاداٍليِ-3


هيضاىًامهَاداٍليِسديف

هَسدًياص

تْايٍاحذٍاحذ

(سيال)

تْايول

(سيال)

 000/300/573 000/000/21سٗ  3/27اوؼيذآِٛٔيٙيْٛ  1

 000/000/852/1 000/000/20ته  6/92وبغزوشافز ػٟز سِٛيذ  2

 000/200/739 000/000/11ته  2/67چؼت اٚسٜ  3

 000/000/168 000/000/20ته  4/8وبغزوشافز ػٟز ثؼشٝ ثٙذي  4

 000/000/252 000/000/30ته  4/8ػٛٞش چبح  5

 000/000/126 000/60رول  2100چؼت ٘ٛاسي  6

 000/500/710/3ػْٕ وُ 

 

تشآٍسدهمذاسيٍسيالياًشطيهَسدًياص-4

 

ثٟبي ٚاحذ ٔمذاس ٚاحذ ؿشح سديف 

 (سيبَ)

ثٟبي وُ 

 (سيبَ)

 000/800/100 350 000/288ويّٛٚار ػبٓز ثشق  1

 000/130/2 1000 2130ٔششٔىٔت آة  2

 000/000/15 1000 15000ِيشش ثٙضيٗ  3

 000/250/2 250 9000ِيشش ٌبصٚئيُ  4

- - - ٔششٔىٔت ٌبص  5

 000/180/120ػْٕ وُ 
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 تَليذواغزسٌثادُ:عٌَاىطشح

 
تشآٍسدًيشٍياًساًيٍّضيٌِّايآى-5

 

سٔذاد ؿشح سديف 

 (٘فش)

ٔشٛػي حمٛق 

 (سيبَ)ٔبٞب٘ٝ 

 14حمٛق وُ ثشاي 

 (سيبَ)ٔبٜ  

 000/000/140 000/000/10 1ٔذيش ٓبُٔ  1

 000/000/112 000/000/8 1ٔذيشسِٛيذ ٚ أٛس فٙي   2

 000/000/56 000/000/4 1سىٙيؼيٗ  3

 000/000/147 000/500/3 3وبسٌش ٔبٞش  4

 000/000/798 000/000/3 19وبسٌشػبدٜ  5

 000/000/168 000/000/4 3وبسٔٙذ اداسي، ٔبِي، فشٚؽ  6

 000/000/421/1-  28ػْٕ وُ  7

 000/830/326- - ثيٕٝ وبسفشٔب 23% 8

 000/830/747/1ػْٕ وُ 
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 تَليذواغزسٌثادُ:عٌَاىطشح

  

تشآٍسدّضيٌِّايهاضييآالتتَليذ-6



ثٟبي وُ  (سيبَ)ثٟبي ٚاحذ سٔذاد ٘بْ ٔبؿيٗ آالر سديف 

 (سيبَ)

 000/000/600/1 000/000/600/1 1ػيؼشٓ دبؿؾ  1

 000/000/650 000/000/650 1ػيؼشٓ حشاسر دٞي ٚ سٟٛيٝ  2

 000/000/50 000/000/50 1ػيؼشٓ آٔبدٜ ػبصي  3

 000/000/480 000/000/480 1٘يشٚي ٔحشوٝ  4

 000/000/780/2ػْٕ وُ  
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 تَليذواغزسٌثادُ:عٌَاىطشح

  

تشآٍسدّضيٌِّايتجْيضاتٍتأسيساتعوَهي-7

 

ثٟبي ٚاحذ سٔذاد ٘بْ سؼٟيضار سديف 

 (سيبَ)

ثٟبي وُ 

 (سيبَ)

 000/000/250 000/000/250يىؼشي سأػيؼبر ثشق ٚ ثشق سػب٘ي  1

 000/000/65 000/000/65" سأػيؼبر آة ٚ آة سػب٘ي  2

 000/000/60 000/000/60" سأػيؼبر ػشٔبيؾ ٌٚشٔبيؾ  3

 000/000/25 000/000/25" ػيؼشٓ ػٛخز سػب٘ي  4

 000/000/50 000/000/50" ػيؼشٓ اًفبء حشيك  5

 000/000/20 000/000/20يكسري ٚػبيُ اسسجبًي  6

 000/000/60 000/000/60يكسري ػيؼشٓ سٟٛيٝ  7

 000/000/10 000/000/10 1ثبػىَٛ  8

 000/000/75 000/000/75يكسري اثضاسوبسٌبٞي ٚ آصٔبيـٍبٞي  9

 000/000/120 000/000/120 1ديً ثخبس  10

 000/000/50 000/000/50 1وٕذشػٛس  11

 000/000/60 000/000/60 1ديضَ ط٘شاسٛس  12

 000/000/845ػْٕ وُ  
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 تَليذواغزسٌثادُ:عٌَاىطشح

 
تشآٍسدّضيٌِّايٍسائطًمليِعوَهيٍٍسايلحولًٍمل-8



ثٟبي ٚاحذ سٔذاد ٘بْ ٚػيّٝ سديف 

 (سيبَ)

ثٟبي وُ 

 (سيبَ)

 000/000/100 000/000/100 1ػٛاسي  1

 000/000/80 000/000/80 1ٚا٘ز  2

 000/200/1 000/400 3ٌبسي دػشي  3

 000/000/15 000/000/150 1ِيفششان  4

 000/200/331ػْٕ وُ  

 

ِّايلَاصمٍاثاثيِاداسي-9 تشآٍسدّضيٌ

ٝ ٞبي ٔشثٛى ثٝ سؼٟيضار ٚ ٚػبيُ اداسي ٚ خذٔبسي ثٝ ؿشح ريُ اػز : ٞضيٙ

 
تْايٍاحذتعذادضشحسديف

(سيال)
تْايول

(سيال)
 000/000/15 000/000/5ػٝ ػشي خي سّفٗ ٚ فبوغ  1
 000/000/20 000/000/10دٚ ػشي ٔجّٕبٖ اداسي  2
 000/000/10 000/500 ٓذد 20وٕذ ٚ فبيُ  3
 000/000/2 000/500 عدد 4ٔيضٚ ِٛاصْ اِشحشيش  4
 000/000/9 000/300 عدد 30كٙذِي  5
 000/000/30 000/000/15دو عدد سايب٘ٝ  6

 000/000/86ػْٕ وُ  
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 تَليذواغزسٌثادُ:عٌَاىطشح

  
تشآٍسدّضيٌِّايصهيي،ساختواىٍهحَطِساصي-10

تشآٍسدّضيٌِّايصهيي–10-1



 (سيبَ)ثٟبي وُ (سيبَ)ثٟبي ٚاحذٚاحذ ٔمذاس سديف 

 000/000/400 000/100ٔششٔشثْ  4000 1

 

تشآٍسدّضيٌِّايساختواىساصي–10-2



همذاسضشحسديف
(هتشهشتع)

تْايٍاحذ
(سيال)

تْاي
(سيال)ول

 000/000/200/1 000/500/1 800ػبِٗ سِٛيذ  1

 000/000/875/4 000/500/1 325ا٘جبسٞب  2

 000/000/266 000/900/1 140آصٔبيـٍبٜ ٚسٕٔيشٌبٜ  3

 000/000/147 000/100/2 70اداسي،سفبٞي ٚخذٔبسي    4

 000/500/100/2-  1335ػْٕ وُ 
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 تَليذواغزسٌثادُ:عٌَاىطشح

  

ِّايهحَطِساصي-10-3 تشآٍسدّضيٌ



 (سيبَ)ثٟبي وُ (سيبَ)ثٟبي ٚاحذ ٔمذاس ؿشح سديف 

 000/000/150 000/50 ٔششٔشث3000ْخبوجشداسي، خبوشيضي ٚ سؼٌيح  1

 000/000/104 000/200 ٔششٔشث520ْديٛاس وـي  2

 000/900/279 000/300ٔششٔشثْ 933خيبثبٖ وـي ٚ دبسويًٙ  3

 000/000/160 000/200 ٔششٔشثْ 800فوبي ػجض  4

 000/100/8 300000ٓذدسيشثشق 27سٚؿٙبيي  5

 000/000/702ػْٕ وُ 



ِّايصهيي،ساختواىٍهحَطِساصيجوعتٌذيتش-10-4 آٍسدّضيٌ



ٝ ٞب ؿشح سديف   (سيبَ)ٞضيٙ

ٝ ٞبي ػبخشٕبٖ ػبصي   1  000/500/100/2ٞضيٙ

ٝ ٞبي ٔحًٛٝ ػبصي  2  000/000/702ٞضيٙ

 000/500/802/2 2 ٚ 1ػْٕ سديف  3

 000/000/400ٞضيٙٝ صٔيٗ  4

 000/500/202/3ػْٕ وُ 
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 تَليذواغزسٌثادُ:عٌَاىطشح

  

تشآٍسدّضيٌِّايلثلاصتْشُتشداسي-11



ٝ ٞبؿشح سديف   (سيبَ)ٞضيٙ

 000/000/15ٞضيٙٝ ٌٔبِٔبر ٔمذٔبسي ٚ سٟيٝ ًشح اػشايي   1

ٝ ٞبي سبػيغ ؿشوز ٚ اخز ٔؼٛصٞب   2  000/000/10ٞضيٙ

ٝ ٞبي ػبسي دٚسٜ اػشاي ًشح  3  000/000/300ٞضيٙ

ٝ ٞبي ٔشثٛى ثٝ دسيبفز سؼٟيالر ثب٘ىي  4  000/000/25ٞضيٙ

 000/000/100ٞضيٙٝ ٞبي آٔٛصؿي ٚ ثٟشٜ ثشداسي اصٔبيـي  5

ٝ ٞب   6  000/500/22ػبيش ٞضيٙ

 000/500/472ػْٕ وُ 

 

تشآٍسدسشهايِثاتت-12



ٝ ٞب ؿشح سديف   (سيبَ)ٞضيٙ

 000/000/780/2ٔبؿيٗ آالر  سِٛيذ   1

 000/000/845سؼٟيضار ٚ سبػيؼبر ٕٓٛٔي   2

 000/200/331ٚػبيُ ٘مّيٝ  3

 000/000/400صٔيٗ  4

 000/500/802/2ػبخشٕبٖ ٚ ٔحًٛٝ ػبصي  5

 000/000/86اطبطٝ ٚ ِٛاصْ اداسي  6

ٜ ا٘ذاصي  7  000/250/181٘لت ٚ سا

ٝ ٞبي ديؾ ثيٙي ٘ـذٜ  8  500/297/371 ( الالْ فٛقدسكذ 5)ٞضيٙ

ٝ ٞبي لجُ اص ثٟشٜ ثشداسي  9  000/500/472ٞضيٙ

 500/747/269/8 ػْٕ وُ



بسمٍ تعالي  

شزكت شُزك َاي  صىعتي خًسستان 

 «گشارش طزح تًجيُي، فىي ي اقتصادي»

 

 

 67 
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ٍسدسشهايِدسگشدشآتش-13



ٝ ٞب سٔذاد سٚص وبسي ؿشح سديف   (سيبَ)ٞضيٙ

 000/575/556 سٚص 45ٔٛاد اِٚيٝ داخّي  1

- - ٔٛاد اِٚيٝ خبسػي  2

 000/827/407 سٚصٜ 70حمٛق ٚ ٔضايبي وبسوٙبٖ   3

 000/039/26  سٚص65ا٘ٛاّ ا٘شطي ٔٛسد ٘يبص  4

ٝ ٞبي فشٚؽ  5  000/000/40- ٞضيٙ

ٝ ٞب 6  050/522/51-  ( دسكذ الالْ فٛق5)ػبيش ٞضيٙ

 050/963/081/1ػْٕ وُ 

 

تشآٍسدسشهايِگزاسيولًٍحَُتاهييهٌاتع-14

ٍسدسشهايِگزاسيولآتش-14-1

ػشٔبيٝ  ٌزاسي وُ = ػشٔبيٝ طبثز + ػشٔبيٝ دس ٌشدؽ 

ػشٔبيٝ  ٌزاسي وُ   = 500/747/269/8 + 050/963/081/1 =550/710/351/9سيبَ     
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ًحَُتاهييهٌاتعٍاخزٍامتاًىي-14-2



سشهايِگزاسيدسصذضشحسديف

(سيال)

 000/899/307/3 40ػٟٓ ٔشمبهي ػشٔبيٝ طبثز   1

 500/848/961/4 60ػٟٓ ثب٘ه ثٝ كٛسر ٚاْ دساص ٔذر 

 915/588/324 30ػٟٓ ٔشمبهي ػشٔبيٝ دس ٌشدؽ  2

 135/374/757 70ػٟٓ ثب٘ه ثٝ كٛسر ٚاْ وٛسبٜ ٔذر 

 379/032/106 14 (وٛسبٜ ٔذر)ػشٔبيٝ دس ٌشدؽوبسٔضد  3

 790/658/694 14 ( ػب5ِٝ)ػشٔبيٝ طبثز دساص ٔذر
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ِّاياستْالن-15 تشآٍسدّضيٌ

 

ٝ ٞبدسكذ ؿشح سديف   (سيبَ)ٞضيٙ

 000/000/278 10ٔبؿيٗ آالر سِٛيذ  1

 000/500/84 10سبػيؼبر ٕٓٛٔي  2

 000/120/32 10ٚػبيُ ٘مّيٝ  3

 000/125/140 5ػبخشٕبٖ ٚ ٔحًٛٝ ػبصي  4

 000/200/17 20اطبطيٝ ٚ ِٛاصْ اداسي  5

 000/125/18 10ٞضيٙٝ ٘لت ٚ ساٜ ا٘ذاصي  6

 750/129/37 10ديؾ ثيٙي ٘ـذٜ  7

 750/199/607- ػْٕ اػشٟالن داسايي ٞبي طبثز  8

 000/500/94 20اػشٟالن لجُ اص ثٟشٜ ثشداسي  9

 750/699/701ػْٕ وُ اػشٟالن 
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 تَليذواغزسٌثادُ:عٌَاىطشح

  
ِّايغيشعولياتي-16  تشآٍسدّضيٌ



ٝ ٞبؿشح سديف   (سيبَ)ٞضيٙ

 000/500/94اػشٟالن لجُ اص ثٟشٜ ثشداسي  1

 790/658/694وبسٔضد سؼٟيالر ثب٘ىي دساص ٔذر  2

 790/158/789ػْٕ وُ 

 

ِّايًگْذاسيٍتعويشات-17 تشآٍسدّضيٌ



ٝ ٞبدسكذ ؿشح سديف   (سيبَ)ٞضيٙ

 000/000/139 5ٔبؿيٗ آالر سِٛيذ  1

 000/500/84 10سبػيؼبر ٕٓٛٔي  2

 000/120/33 10ٚػبئي ٘مّيٝ  3

 000/050/56 2ػبخشٕبٖ ٚ ٔحًٛٝ ػبصي  4

 000/600/8 10اطبطيٝ ٚ ِٛاصْ اداسي  5

ٝ ٞبي ديؾ ثيٙي ٘ـذٜ  6  500/063/16 دسكذ الالْ فٛق 5ٞض٘ي

 500/333/337ػْٕ وُ 
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ِّايعولياتي-18 تشآٍسدّضيٌ



ٝ ٞبؿشح سديف   (سيبَ)ٞض٘ي

ٝ ٞبي غيش دشػّٙي دفشش ٔشوضي  1  000/000/15ٞضيٙ

ٝ ٞبي ػبسي آصٔبيـٍبٜ  2  000/000/30ٞضيٙ

 000/000/160ٞضيٙٝ ٞبي فشٚؽ  3

 000/000/40ٞضيٙٝ ٞبي حُٕ ٚ ٘مُ  4

 000/000/245ػْٕ وُ 

 

ٍسدّضيٌِّايثاتتتَليذآتش-19



ٝ ٞبدسكذ ؿشح سديف   (سيبَ)ٞضيٙ

 500/655/485/1 85حمٛق ٚ ٔضايبي وبسوٙبٖ  1

 000/036/24 20ا٘ٛاّ ا٘شطي  2

 750/699/701 100ٞضيٙٝ اػشٟالن  3

 350/733/33 10ٞضيٙٝ ٍٟ٘ذاسي ٚ سٕٔيشار  4

 361/579/78-  ( دسكذ5/3)ٞضيٙٝ ٞبي ديؾ ثيٙي ٘ـذٜ 5

 961/703/323/2- ػْٕ ٞضيٙٝ ٞبي سِٛيذ   6

 000/750/36 15ٞضيٙٝ ٞبي ّٕٓيبسي  7

 495/539/16 100( 002/0)ثيٕٝ وبسخب٘ٝ  8

 379/032/106 100وبسٔضد سؼٟيالر ثب٘ىي  9

 835/025/483/2ػْٕ وُ ٞضيٙٝ ٞبي طبثز 
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ِّايهتغيشتَليذ-20 تشآٍسدّضيٌ

 

 (سيبَ)ٞضيٙٝ ٞبدسكذ ؿشح سديف 

 000/500/710/3 100ٔٛاد اِٚيٝ  1

 500/174/262 15حمٛق ٚ ٔضايبي وبسوٙبٖ  2

 000/144/96 80ا٘ٛاّ ا٘شطي  3

 150/600/303 90ٞضيٙٝ ٞبي ٍٟ٘ذاسي ٚ سٕٔيشار  4

ٝ ٞبي ديؾ ثيٙي ٘ـذٜ  5  653/034/153-  دسكذ 5/3ٞضيٙ

 303/453/525/4- ػْٕ ٞضيٙٝ ٞبي ٔشغيش سِٛيذ  6

ٝ ٞبي ّٕٓيبسي  7  000/250/208 85ٞضيٙ

ٝ ٞبي ٔشغيش سِٛيذ   303/703/733/4ػْٕ وُ ٞضيٙ

 

ِّايولتَليذ-21 تشآٍسدّضيٌ

ٝ ٞبي ٔشغيش سِٛيذ          ٞضيٙٝ ٞبي وُ سِٛيذ = ٞضيٙٝ طبثز سِٛيذ + ٞضيٙ

ٝ ٞبي وُ سِٛيذ = 835/025/483/2+303/703/733/4=138/729/216/7سيبَ         ٞضيٙ
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هحاسثِليوتتوامضذُ-22

ليٕز سٕبْ ؿذٜ ٞشويّٛ  = ٞضيٙٝ ٞبي وُ سِٛيذ        

      ُشفيز اػٕي سِٛيذ 

ليٕز سٕبْ ؿذٜ ٞشِيشش     =       138/729/216/7   = 24056   سيبَ 
      000/300 

         ٔشٛػي ٞش ِيشش  
 
 

ٍسدليوتفشٍشآتش-23



ٝ ٞب ؿشح سديف  وُ اسصؽ سِٛيذ ثشاػبع ُشفيز  (سيبَ)ٞضيٙ

اػٕي 

 138/729/216/7 24056 ويّٛليٕز سٕبْ ؿذٜ ٞش  1

 000/900/381/9 31273ويّٛ ليٕز فشٚؽ ٞش  2

 000/100/165/2 7217 ويّٛػٛد ٞش  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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:فشٍشولهحاسثِ-1

 فشٚؽ وُ =  ٞش ويّٛليٕز فشٚؽ ×سِٛيذ ُشفيز 

فشٚؽ وُ   = 31273 × 000/300 = 000/900/381/9  سيبَ  

   

 :هحاسثِسَدسالياًِ-2

سَدول=ظشفيتتَليذ×سَدّشويلَ

ػٛد وُ = 000/300× 7217= 000/100/165/2     

هحاسثِّضيٌِتَليذدسًمطِسشتسش-3

ِسش=ّضيٌِثاتت ًِمطِسشت ّضيٌ

ّضيٌِهتغيش

 فشٚؽ وُ    

 

  670/051/966/4
5/01

835/025/483/2

000/900/381/9

303/703/733/4
1

835/025/483/2







 =  ٝ ػشثؼش  سِٛيذدس٘مٌٝ ٞضيٙ

 

-1  
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تَليذًمطِسشتسشدسصذهحاسثِ  -4

ِثاتت×100 ًمطِسشتسشدس دسصذتَليذ=ّضيٌ

ِهتغيش فشٍشول–ّضيٌ

 

4/53100دسكذ                     
313/703/733/4000/900/381/9

835/025/483/2



 ػشثؼش دسكذسِٛيذدس٘مٌٝ =



 

هحاسثِصهاىتشگطتسشهايِ-5

ًشختاصگطتسشهايِ-5-1

ًشختاصگطتسشهايِ=سَدساالًِ×100

ِگزاسيول سشهاي



ًشختاصگطتسشهايِ=                



 

تشگطتسشهايِدٍسُ-5-2

دٚسٜ ثشٌـز ػشٔبيٝ     = ػشٔبيٝ وُ         =                  
       ػٛدوُ 

 
دٚسٜ ثشٌـز ػشٔبيٝ       =    550/710/351/9 =   3/4   ( ػبَ ٚ ػٝ ٔبٜچٟبس  )

              000/100/165/2 

 

2/23100درصد
550/710/351/9

000/100/165/2
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حمٛق ػشا٘ٝ = ٜ    وُ حمٛق ٔبٞبٖ    هحاسثِحمَقسشاًِ-6

             سٔذاد وُ وبسوٙبٖ 

 

875/201/5ريال    
28

500/652/145
 =  ٝ٘حمٛق ػشا



هحاسثِفشٍشسشاًِ-7

  فشٚؽ ػشا٘ٝ   =     فشٚؽ وُ                        

          سٔذاد وُ وبسوٙبٖ 

 

 فشٚؽ  ػشا٘ٝ =   000/900/381/9   = 857/067/335سيبَ      

                  28 

هحاسثِسطحصيشتٌايسشاًِ-8

ٖ ٞب       ػٌح صيشثٙبي ػشا٘ٝ     =  ٔؼبحز وُ ػبخشٕب

            سٔذاد وبسوٙبٖ 

 

ػٌح صيشثٙبي ػشا٘ٝ  =  1335  =  7/47        ٔشش ٔشثْ 
              28 



هحاسثِسشهايِگزاسيسشاًِثاتت-9

ٝ ٌزاسي طبثز ػشا٘ٝ    = ػشٔبيٝ ٌزاسي طبثز       ػشٔبي

          سٔذاد وُ وبسوٙبٖ

 

ػشٔبيٝ ٌزاسي طبثز ػشا٘ٝ     =   500/747/269/8 =125/348/295=سيبَ 

           28 
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 ًسثتاسصشافضٍدُهاضييآالت-10

ٗ آالر سِٛيذ × 100    ٗ آالر ثٝ ػشٔبيٝ طبثز    = اسصؽ ٔبؿي دسكذ اسصؽ ٔبؿي
ٝ ٌزاسي طبثز      ػشٔبي

 
ٗ آالر ثٝ ػشٔبيٝ طبثز   =  000/000/780/2× 100 = 6/33     دسكذ  دسكذاسصؽ ٔبؿي

                    500/747/269/8 

 

دسصذواسوٌاىتَليذتِولواسوٌاى-11

دسصذواسوٌاىتَليذتِولواسوٌاى=تعذادواسوٌاىتَليذ×100
تعذادولواسوٌاى


دسكذ وبسوٙبٖ سِٛيذ ثٝ وُ وبسوٙبٖ   =   14   × 100= 50          دسكذ 

       28  

 

ِدسگشدشتِسشهايِثاتت-12 ًسثتسشهاي

٘ؼجز ػشٔبيٝ دس ٌشدؽ ثٝ طبثز ػشا٘ٝ    = ػشٔبيٝ دس ٌشدؽ  ×  100           
     ػشٔبيٝ طبثز 

 

٘ؼجز ػشٔبيٝ دسٌشدؽ ثٝ طبثز ػشا٘ٝ   = 050/963/081/1× 100= 1/13              
           500/747/269/8 
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 تَليذواغزسٌثادُ:عٌَاىطشح

 

هحاسثِضاخصّايتْشٍُسيطشح-13

ًسثتسَدتِفشٍش-13-1

٘ؼجز ػٛد ثٝ فشٚؽ وُ    =          ػٛد       × 100     
              فشٚؽ وُ 

     
٘ؼجز ػٛد ثٝ فشٚؽ     =     000/100/165/2× 100=  1/23دسكذ 

     000/900/381/9 

 

ًسثتسَدتِسشهايِثاتت-13-2

٘ؼجز ػٛد ثٝ ػشٔبيٝ طبثز     =           ػٛد     × 100     
               ػشٔبيٝ طبثز 

 
٘ؼجز ػٛد ثٝ ػشٔبيٝ طبثز   =      000/100/165/2 × 100= 2/26دسكذ 

         500/747/269/8 
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(صياى)خالصِجذٍلسَد-14

 

13871388138913901391ضشحسديف

 دسكذ 100دسكذ 100 دسكذ 100دسكذ 90دسكذ 80دسكذاػشفبدٜ اصُشفيز  1

 سٗ 300 سٗ 300 سٗ 300 سٗ 270 240 (سٗ)ٔيضاٖ سِٛيذ  2

 000/900/381/9 000/900/381/9 000/900/381/9 000/710/443/8 000/520/505/7 (سيبَ)فشٚؽ خبِق  3

:  وؼشٔي ؿٛد 4

ٞضيٙٝ ٞبي سِٛيذ 

310/383/773/5 224/056/495/64 138/729/216/7 138/729/216/7 138/729/216/7 

 862/170/165/2 862/170/165/2 862/170/165/2 776/653/948/1 690/136/732/1ػٛد٘بٚيظٜ  5

: وؼشٔي ؿٛد 6

ٝ ٞبي ّٕٓيبسي  ٞضيٙ

000/000/196 000/500/220 000/000/245 000/000/245 000/000/245 

 862/170/920/1 862/170/920/1 862/170/920/1 776/153/728/1 690/136/361/15ػٛدّٕٓيبسي  7

: وؼشٔي ؿٛد 8

ٝ ٞبي غيشّٕٓيبسي  ٞضيٙ

032/327/631 911/242/710 790/158/789 790/158/789 790/158/789 

 072/012/131/1 072/012/131/1 072/012/131/1 865/910/017/1 658/809/904ٚيظٜ (صيبٖ)ػٛد 9

- - - - - ٔبِيبر ٚ ػٛد ػٟبْ  10

ػٛددغ  11

اصٔبِيبر ػٟبْ 

658/809/904 865/910/017/1 072/012/131/1 072/012/131/1 072/012/131/1 

 667/744/184/4 595/732/053/3 523/720/922/1 658/809/904- ػٛدٚصيبٖ ػٙٛاسي  12

 739/756/315/5 667/744/184/4 595/732/053/3 523/720/922/1 658/809/904ػٛد٘مُ ثٝ سشاص٘بٔٝ  13
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