
 

 هجوَعه ضَابط ٍ هقررات هرخصی پیام آٍراى بهذاشت
ثیي هطاوع ثْساضتی ٍ  سبى سبظیایدبز ّوبٌّگی ٍ یهثِ هٌظَض اضائِ ذسهبت ازاضی هٌبسجتط ثِ پیبم آٍضاى ثْساضت ٍ 

هدوَػِ ضَاثظ ٍ همطضات هطذصی پیبم آٍضاى ثْساضت وِ اظ لَاًیي ٍ همطضات خبضی ًیطٍّبی هسلح  زضهبًی،

 .ثِ ضطح شیل تمسین هی گطزز ٍ اخطاء گطزیسُ خْت ثْطُ ثطزاضی استرطاج
 

 آییي ًاهه هرخصی کارکٌاى ٍظیفه-1

 ٍسپبُ هؼبًٍت ًیطٍی اًسبًی  16/8/91  س تبضید/78/29/4/40ضوبضُ   هطذصی وبضوٌبى ٍظیفِپیطٍ اثالؽ آییي ًبهِ 

هؼبًٍت ًیطٍی  06/08/91ى هَضخ /4/م/19/01/716ٍ  18/06/91ى هَضخ /4/ح/148/1062، پیطٍ ًبهِ ّبی ضوبضُ 

اًسبًی ستبز ول ًیطٍّبی هسلح ،هَاضز شیل زض ذصَظ هطذصی وبضوٌبى ٍظیفِ خْت ثْطُ ثطزاضی ٍ اخطاء اثالؽ 

 .هی گطزز

 

 .ضٍظ ٍ یب ثِ اظای ّط هبُ یه ضٍظ هی ثبضس  12ػبزی هست هطذصی استحمبلی سبلیبًِ وبضوٌبى ٍظیفِ هٌبعك (-الف

 100ثِ هست هطذصی سبلیبًِ وبضوٌبى ٍظیفِ ای وِ فبصلِ ی هحل سىًَت ٍ یگبى ذسهتی آًْب ثیص اظ  (-ة

 .ویلَهتط ثبضس ثِ اظای ّط صس ویلَهتط یه ضٍظ اضبفِ هی ضَز

اثالغیِ ضوبضُ .)گِ اٍلیِ اػعام زضج ضسُ استهحل سىًَت وبضوٌبى ٍظیفِ آزضسی هی ثبضس وِ  ثط ضٍی ثط  -1    

 (.04/08/91هَضخ  7504

ویلَهتط خبثدب ضسُ یب  100ٍ ثیص یب ووتط  اظ  هی یبثسوبضوٌبًی ٍظیفِ ای وِ هحل ذسهت یب ضطایظ آًْب تغییط  -2

 ًس ؛ هتبّل هی گطزًس ثِ ًسجت حضَض ذَز زضهىبى خسیس ٍ ضطایظ خسیس  اظ هطذصی هطثَعِ استفبزُ هی ًوبی

ویلَهتط اظ هحل سىًَت ذَز ذسهت ًوَزُ ٍ پس اظ سپطی  100هثالً اگط سطثبظی زض ضْطی ثِ فبصلِ ووتط اظ 

ویلَهتط اظ هحل ظًسگی ذَز اًتمبل پیسا وٌس ثِ ًسجت ثبلی هبًسُ  100وطزى چٌس هبُ اظ ذسهت ، ثِ هٌغمِ زٍضتط اظ 

 .لك هی گیطز ثِ ٍی هطذصی استحمبلی تغ( 12/1) یه زٍاظزّن)ذسهت ذَز

 

ثِ وبضوٌبى ٍظیفِ ای وِ زض هٌبعك  هطظی وَّستبًی ٍ وَیطی ذسهت هی وٌٌس  یه ضٍظ ٍ زض سبیط هٌبعك  (-ج

خْت )ویلَهتط زٍ ضٍظ ، هطذصی تَ ضاّی   600ویلَهتط یه ضٍظ ٍ ثطای هسبفت ثیص اظ  600تب  300ثطای هسبفت 

 .ٍحساوثط سبلی سِ هطتجِ اضبفِ گطزز( ضفت ٍ ثطگطت



ثِ هست هطذصی استحمبلی سبلیبًِ وبضوٌبى ٍظیفِ ای وِ زض هٌبعك ثس آة ٍ َّا ثِ وبضگیطی هی ضًَس ثِ  (-ز

، زُ ضٍظ اضبفِ هی ( 4زضخِ )ّطت ضٍظ ٍ (  3زضخِ ) ، ضص ضٍظ ( 2زضخِ)تٌبست  زضخِ ثسی آة ٍ َّا ثِ تطتیت 

 (1پیَست .      )گطزز 

 ٍافمت وتجی هسئَل هطثَط هی ثبضس ٍوَل ثِ تمبضبی وتجی وبضوٌبى ٍ ماستفبزُ اظ هطذصی استحمبلی ، م:  1تجصطُ 

 .هطذصی هَضَع ایي هبزُ حست هَضز زض یه هطحلِ یب ثِ تسضیح زازُ هی ضَز :  2تجصطُ 

سطثبظاًی وِ هستی اظ ذسهت ذَز ضا زض هٌبعك یبز ضسُ ٍ هبثمی ضا زض هٌبعك ػبزی ذسهت هی ًوبیٌس ثِ ًسجت 

 .هٌبعك هطذصی استحمبلی تؼلك هی گیطز ذسهت زض ّط یه اظ 

 .ضٍظ اضبفِ هی گطزز 10ثِ هطذصی استحمبلی وبضوٌبى ٍظیفِ هتبّل سبالًِ  (-ُ

 .هالن تأّل وبضوٌبى ٍظیفِ سٌس اظزٍاج ضسوی هی ثبضس -1

سطثبظاًی وِ زض حیي ذسهت هتأّل هی ضًَس ثِ ًسجت ثبلیوبًسُ ذسهت ذَز اظ هطذصی استحمبلی هطثَط ثِ  -2

 . استفبزُ هی ًوبیٌس(( 12/10) زُ زٍاظزّن)أّلیي     هت

ایبم تؼغیالت ضسوی ٍالغ زض ثیي هطذصی استحمبلی وبضوٌبى ٍظیفِ خعء  هطذصی استحمبلی آًبى هحسَة  (-ٍ

 .ًوی گطزز 

پسض ، هبزض )ثِ هطذصی سبلیبًِ وبضوٌبى ٍظیفِ ای وِ زض عَل هسّت ذسهت زٍضُ ضطٍضت یىی اظ ثستگبى آًبى  (-ظ

 .یب فَت ًوبیس هست زُ ضٍظ اضبفِ هی گطزز ضْیس ٍ( ، ّوسط ، فطظًس ، ثطازض ، ذَاّط

زض اػیبز هصّجی آًبى هطذصی اػغبء هی گطزز ٍ ( ظضتطتی ، ولیوی ٍ هسیحی)ثِ وبضوٌبى ٍظیفِ اللیتْبی زیٌی  (-ح

 .هست هطذصی فَق خعء هطذصی استحمبلی سبالًِ آًْب هحسَة هی گطزز 

یطاى هی تَاًٌس ثِ همتضبی اثطاظ لیبلت ٍ ضبیستگی وبضوٌبى ٍظیفِ ، ثب ضػبیت همطضات آئیي ًبهِ ضٍسبء ٍ هس  (-ٍ

ضٍظ زض عَل ذسهت زٍضُ ضطٍضت ثِ آًبى  30اًضجبعی ًیطٍّبی هسلح ػالٍُ ثطهطذصی استحمبلی حساوثط 

 .هطذصی تطَیمی اػغبء ًوبیٌس 

 .همطضات آئیي ًبهِ هؼبفیت پعضىی هطوَلیي ٍظیفِ ذَاّس ثَز  عجكهست هطذصی استؼالخی  (-ت

 . هطذصی پبیبى زٍضُ  آهَظضی ًیع خعء هطذصی استحمبلی هحسَة هی گطزز(ی

هطثَعِ  ثؼس اظ  (زاًطگبّْب)ی هطذصی وبضوٌبى ٍظیفِ  تبضید ضطٍع ثِ ذسهت آًْب زض یگبى ّبیثطای هحبسجِ(ن

 .حبسجِ هطذصی سبلیبًِ هی ثبضس زٍضُ آهَظش ضظم همسهبتی هالن ضطٍع م

ضٍسبء ٍ هسیطاى هَظفٌس تطتیجی اتربش ، تب وبضوٌبى ٍظیفِ لجل اظ پبیبى ذسهت اظ هطذصی استحمبلی استفبزُ  (ل

 . ًوبیٌس



سبػتی ثِ وبضوٌبى ٍظیفِ ثب تبییس هسئَلیي هطثَعِ اػغبء هی گطزز ٍ اظ هطذصی سبالًِ آًْب وسط هی هطذصی (م

 .گطزز

 :هحبسجِ هطذصی استحمبلی سبلیبًِ وبضوٌبى ٍظیفِ ثِ ضطح ظیط هی ثبضسفطهَل 
ضٍظ ثِ اظای  12(+)هطذصی فبصلِ هحل ذسهت+)هطذصی تأّل+ هطذصی هٌغمِ آة ٍ َّا+ هطذصی تطَیمی +هطذصی فَت ثستگبى+هطذصی ظایوبى ّوسط»

 «هطذصی سبلیبًِ وبضوٌبى ٍظیفِ(;ّط سبل

W=A+(B*X/12)+ T (10/12) +B(Z/12)+S+M+N 

=W   ًِهست هطذصی سبلیب 

=A  ِهَضَع ثٌس الف(هبّبًِ یه ضٍظ)هست هطذصی پبی 

=B  ُ(هطذصی ثطای چٌس هبُ هحبسجِ هی گطزز)هست هحبسجِ هطذصی ثِ هب 

=X هسّت هطذصی ثط حست فبصلِ هحل سىًَت تب هحل ذسهت 

=T  (زُ زٍاظزّن) 12/10هطذصی هتأّلیي 
=Zهٌغمِ آة ٍ َّاییهطذصی ثط حست زضخِ ثٌسی  هسّت 

=Sهطذصی تَ ضاّی 

=Mهطذصی تطَیمی 

N;هطذصی فَت ثستگبى 

O;هطذصی ظایوبى ّوسط 
 

 :1هثبل

ویلَهتطی هحل سىًَت ذَز زض هٌغمِ آة ٍ َّایی زضخِ سِ ذسهت هی وٌس  ثِ ضطح ظیط  500هبُ زض فبصلِ  6سطثبظی هتأّل وِ   

 هی ثبضس

 

ثِ هطذصی هطثَط  هطذصی هبّبًِهست  هست هطذصی

 هسبفت

 صی تَضاّیخهط هطذصی ثس اة ٍ َّا هطذصی تبّل

11 = 6 + 6×(12/5) + 12/10 + 12/8 + 1 
 زض ظهبًی وِ ػسز ثسست آهسُ ػسز صحیح ًوی ثبضس هست هطذصی گطز گطزز:تَخِ 

 

 هرخصی تشَیقی کارکٌاى ٍظیفه ی هتأهلی که هوسر آًاى زایواى هی کٌذ-2
 



ى /13/1040/03/6پیطٍ اثالغیِ ضوبضُ  هؼبًٍت ًیطٍی اًسبًی سپبُ ٍ 17/5/92هَضخ   س/4463/5/4/40ضوبضُ  ثطاثط اثالؽ

وبضوٌبًی وِ ( تطَیمی)هؼبًٍت ًیطٍی اًسبًی ستبز ول ًیطٍّبی هسلح زض ذصَظ هطذصی اخجبضی 19/04/1392هَضخ 

 : ّوسط آًبى ظایوبى هی ًوبیس ، ثِ آگبّی هی ضسبًس 

استفبزُ ًوبیٌس ، ( تطَیمی)ی هتأّلی وِ ّوسط آًبى ظایوبى هی ًوبیس هی تَاًٌس اظ زٍ ّفتِ هطذصی اخجبضی  وبضوٌبى ٍظیفِ

لبثل شوط است هسّت هطذصی هصوَض ػالٍُ ثط هطذصی تطَیمی زض ًظط گطفتِ ضسُ زض عَل ذسهت ثطای ّط فطز هی ثبضس 

 . هطاتت خْت اعالع ٍ السام الظم اثالؽ هی گطزز

 کٌاى ٍظیفه یتینکار هرخصی-3

ى /4/م/7/03/708پیطٍ ًبهِ ضوبضُ  ٍ هؼبًٍت ًیطٍی اًسبًی سپبُ 17/7/91 س هَضخ /6685/5/4/40ضوبضُ ثطاثط اثالؽ 

ستبز ول ًیطٍّبی هسلح ، تسْیالت اذتصبظ یبفتِ ثِ هطوَلیي ٍ وبضوٌبى ٍظیفِ ای وِ ٍالسیي  21/06/91هَضخ 

 .هدسزاً خْت حسي اخطاء تبویس هی گطزز( یتین)ذَز ضا اظ زست هی زٌّس 

هی زٌّس ، زُ ضٍظ هطذصی ػالٍُ ثط هطذصی ثِ وبضوٌبى ٍظیفِ ای وِ زض حیي ذسهت پسض یب هبزض ذَز ضا اظ زست 

 .استحمبلی زازُ ضَز

 .وبضوٌبى ٍظیفِ یتین ، حتی االهىبى زض استبى هحل سىًَت ذَز ثىبضگیطی ضًَس

زض اخطای هصَثِ ثٌس چْبض وبضوٌبى ٍظیفِ ای وِ هبزض ذَز ضا اظ زست زازُ ٍ پسض اظ وبض افتبزُ ٍ ًیبظهٌس : تجصطُ

 . ی االهىبى زض هحل سىًَت ذَز ثىبضگیطی ضًَسووه ٍ هطالجت زاضًس ، حت

 اًَاع هرخصی کارکٌاى ٍظیفه(  بخش هایی از)-4

ثرص ّبیی اظ ضَاثظ هطذصی  هؼبًٍت ًیطٍی اًسبًی سپبُ  19/11/88س هَضخ/21437/4/40اثالغیِ ضوبضُ ثطاثط 

(اصِ ضسُذل)وبضوٌبى ٍظیفِ خْت ثْطُ ثطزاضی ٍ اخطا اثالؽ هی گطزز  



 

 

 



 



 



 
 

 هرخصی تشَیقی کارکٌاى ٍظیفه حافظاى قرآى کرین-4

زستَضالؼول  ،تبز ول ًیطٍّبی هسلح س هؼبًٍت ًیطٍی اًسبًی  5/8/75ى هَضخ/81/05/201/608/4ضوبضُ ثطاثط اثالغیِ 

 (ذالصِ)ثِ ضطح شیل اثالؽ هی گطزز تطَیك هطوَالى ٍ پطسٌل ٍظیفِ حبفظ لطآى وطین

 

 ء شودفطهَزًس ثِ حبفظبى لطاى وطین هحوَع اهتیبظات ظیط اػغبهمبم هؼظن ضّجطی همطض  3هبزُ 

 یه زضخِ ثبالتط اظ زضخِ استحمبلی –الف 

 هطذصی تطَیمی( ضٍظ60)هبُ 2 -ة

 تؼییي هحل ذسهت-ج



هطذصی ٍ تؼییي هحل ذسهت ثْطهٌس هی ( ضٍظ60)پطسٌل ٍظیفِ ذبفظ ًصف لطاى وطین اظ اهتیبظات زٍهبُ : 28هبزُ 

 ضًَس

هطذصی ٍ تؼییي هحل ذسهت ثْطهٌس هی ( ضٍظ30)پطسٌل ٍظیفِ ذبفظ ثلث لطاى وطین اظ اهتیبظات یىوبُ : 29هبزُ 

 ضًَس

 

 

 

 جذٍل درجه بٌذی ًقاط کشَر از لحاظ بذی آب ٍ هَا

 
 

 



 
 

 

 



 



 
 



  



 

 

 

  





 





 



 



 
 

 

 


