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ّسفزٍضُ

 فطايىس ثب ذًزضي ايطان ومبيىسگي وبضوىبن آمًظش ي آضىبيي
  ي ذسمبسي مسشمطضجىٍ ويفيز ي يضي ثُطٌ افعايص جُز مطثًقٍ

سًميطگبَي
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هحتَايزٍضُ

آن معايبي ي وگُساضي ي مًجًزي وىشطل مفبَيم•
آوُب زاضشه وگٍ ثطيظ چگًوگي ي يسوي لكًبر فىي ضمبضٌ سبذشبض ضطح•
آوُب محبسجٍ چگًوگي ي سفبضضبر ي مًجًزي وىشطل دبضامشطَبي•
 گصاضي سفبضش ي مًجًزي وىشطل ضيضُبي•
  گطزاوي ياوجبض اوجبض سبظمبن•
سفبضضبر ي مًجًزي وىشطل مًضز زض يًويىس زض ثطامىبوبر مًجًز مطيضي•
ضطوز زض ضسٌ اجطا سفبضضبر ي مًجًزي وىشطل َبي قطح ثب آضىبئي•
آظمًن•
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چررطاكٌتررطلهَجررَزي 
هيكٌررررررررررررين 
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  يب ي فطيش ي ذطيس امط زض وٍ ... ي مًاز مػبلح، اجىبس، وليٍ اظ اسز يجبضر
  .گيطز مي لطاض مػطف مًضز ... ي ذسمبسي يب غىًشي ياحس يه زض سًليس

.ثبضىس مي سبظمبن َط َبي زاضايي اظ ثرطي َب، مًجًزي

:تعطيفهَجَزي-1
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وىشطل مًجًزي فه وگُساضي وبال ي مًجًزي زض سكح مكلًة مي ثبضس، 
ثحث وىشطل مًجًزي فمف ضبمل مًسسبر سًليسي ومي ضًز ثلىٍ سماب   

ثٍ ظثبن سبزٌ مىهًض . مًسسبر ذسمبسي يب ثبظضگبوي ضا ويع زض ثط مي گيطز
چااٍ مًلااى ، ثااٍ چااٍ ميااعان ،»اظ وىشااطل مًجااًزي ايااه اسااز وااٍ 

.ذطيااااااساضي ضااااااًز« اظ وجااااااب ي چااااااٍ وااااااباليي 

:تعطيفكٌتطلهَجَزي-2
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تحليلگطهَجَزيٍسفاضضاتزضظهاىكٌتطلهَجَزيسَاالتظيطضاهططح
:هيكٌس

َىط سحليلگط مًجًزي ي سفبضضبر ، يبفشه يه ومكٍ سًبزل جُز دبسد ثٍ  
.سًاالر فًق ي ثسيبضي سًاالر مكطح ضسٌ زض ايه ظميىٍ مي ثبضس

ممساض سفبضش چمسض ثبضس؟•
... (ضيظاوٍ ، َفشگي ، مبَبوٍ ي ) ظمبن سفبضش گصاضي ثٍ چٍ وحًي ثبضس ؟ •
مىجى سبميه سفبضش، وسا  مًسسٍ يب سبظمبن يب سًليس وىىسٌ مي ثبضس؟•
ثب ويفيز دبييه ي اضظان ذطيساضي ضًز يب ويفيز ثبال ي گطان؟•
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غطفٍ وهط اظ سطمبيٍ ثلًوٍ ضسٌ ثربقط وگُساضي وبال ي مًجًزي ، وابالي  
اگط واباليي  . اوجبض ضسٌ مشؿمه َعيىٍ َبي حفم ي وگُساضي ويع مي ثبضس

زاضاي چىبن يؾًيشي ثبضس وٍ زض َط ظمبوي وٍ قلات ضاس، زض زساشطس    
لطاض گيطز ضبيس ويبظي ثٍ اوجبض وطزن آن وجبضس يلي مًمًال سُيٍ وابال ثاٍ   

ثكًض ولي ثاٍ زاليال ظياط    . ايه سًُلز، وٍ امىبوذصيط اسز ي وٍ الشػبزي
سبظمبن َب ي مًسسبر سًليسي ي ذاسمبسي الاسا  ثاٍ وگُاساضي وابال ي      
. دااصيطش َعيىااٍ َاابي وبضااي اظ اوجاابض ومااًزن واابال مااي ومبيىااس   

 :زاليلًگْساضيهَجَزي-3
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سبميه وبال زض ظمبن مًضز ويبظ ي ثب َعيىٍ َبي الشػبزي مًمًل ، ثسيبض زضًاض  
.اسز

:عسمتاهييتوَقعكاال–الف
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  ثٍ لكًٍ سبميه يب ي اسز  ثيىي ديص لبثل غيط ي مشغيط وبال مػطف وٍ مًالًي زض
 زاضشٍ يجًز ضطايكي ولي قًض ثٍ ي گيطز ومي غًضر وىىسٌ سبميه سًسف مًلى
  ثٍ السا  ، ثبضس ضيثطي وبال مًلى ثٍ سبميه اقميىبن يس  ثب سبظمبن آن قي وٍ ثبضس

. ومبيس مي (ايمىي) احشيبقي سبظي شذيطٌ

(:ايوٌي)شذيطُساظياحتياطي-ب
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. زض ثسيبضي اظ مًالى حمل ي ومل لكًبر ثُشط اسز ثػًضر يىجب اوجب  داصيطز 
زض ايه گًوٍ مًالى جمى آيضي ي اوجبض ومًزن لكًبر وٍ سىُاب ومال ي اوشمابل ضا    

.سسُيل مي وىس ثلىٍ ثبيث دبييه آمسن َعيىٍ َب ويع مي ضًز

:ايجازتسْيالتزضحولًٍقلكاال-ج
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زض غًضسيىٍ احشمبل افعايص ليمز لكًٍ يجًز زاضشٍ ثبضس ثب ذطيس ي وگُساضي 
.ثااٍ مًلااى واابال مااي سااًان اظ ايااه گًوااٍ ظياابن َااب جلااًگيطي ومااًز     
ياليٌ ثط زاليل فًق، مي سًان َمًاض سبظي يمليابر سًلياس محػاًل ياب اضائاٍ      

ضا وياااع جاااع   ... ذاااسمز، ومااابيص ايشجااابض ي ضيواااك سااابظمبن ي     
.زاليااال وااام اَمياااز ساااط حفااام ي وگُاااساضي مًجاااًزي زاوساااز  

 :جلَگيطياظظياىًاضياظافعايصقيوت-ز
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:ّعيٌِّايكٌتطلهَجَزي
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گابَي  . مىهًض دًلي اسز وٍ جُز ذطيس ثٍ فطيضىسٌ دطزاذز ماي ضاًز  
ايلااابر َعيىاااٍ َااابي حمااال ي ومااال، ثبظضساااي فىاااي ي سااابيط  
.َعيىاااٍ َااابي مطااابثٍ وياااع ثاااٍ آن اؾااابفٍ ماااي ضاااًز      

(:قيوتذطيس)ّعيٌِذطيس-الف
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  يمسسب َب َعيىٍ ايه .وساضوس سفبضش يب ذطيس حجم ثٍ ثسشگي َب َعيىٍ ايه
 يب ي سًليس جُز ) امىبوبر ي سجُيعار سبظي آمبزٌ َبي َعيىٍ اظ يجبضسىس
  ممساض ثٍ وٍ ميجبضس ويبظ ... ي آالر اثعاض ي امىبوبر ي سجُيعار ثٍ لكًبر ذطيس

 غسيض غطف وٍ ظمبوي ي َعيىٍ ) زفشطي َبي َعيىٍ ي ( وساضز ثسشگي سفبضش
  َبي َعيىٍ َمچىيه ، مسئًليه ي دطسىل حمًق مبوىس ميگطزز زضذًاسز

 سفبضش ممساض يب ذطيس ميعان ثٍ وٍ .... ي فبوس سلفه، چبح، فط ، وبغص،
( .وساضز ثسشگي

(:ذطيس)ّعيٌِّايثاتتهطتَطتِسفاضش-ب
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:ايه َعيىٍ َاب ثاٍ حجام مًجاًزي ثساشگي زاضاشٍ ي يماسسب ضابمل ماًاضز ظياط ماي ثبضاىس            
سبظمبن جُز ذطيس ي اوجبض ومًزن وبال ثبيس ساطمبيٍ َىگفشاي ضا وىابض    : َعيىٍ َبي سطمبيٍ ضاوس-1

ثُطٌ ثبوىي ايه سطمبيٍ مي سًاوس ثًىًان جعئي . ثگصاضز وٍ ايه سطمبيٍ ثػًضر ضاوس زض اوجبض مي مبوس
َمچىيه سبظمبن مي سًاوسز ايه سطمبيٍ ضا زض فًبليز . اظ َعيىٍ َبي اوجبض زاضي زض وهط گطفشٍ ضًز

.زيگااااطي ثىاااابض ثااااطز ي اظ ايااااه قطيااااك سااااًزي ضا وػاااايت ضااااطوز ومبيااااس

سًُياٍ فؿاب، وگُجابن،    : جُز اوجبض ومًزن وبال ثبيس مشحمل َعيىٍ َبيي اظ لجيل: َعيىٍ َبي اوجبض-2
.ضس وٍ ايه َعيىٍ َب زض اضسجبـ ثاب مماساض وابالي اوجابض ضاسٌ اساز      ( اسشُالن محل)اجبضٌ محل 

ثًؿي اظ وبال َب ممىه اسز زض ظمبن مطثاًـ ثاٍ ذاًز    : َعيىٍ َبي مشطين ي لسيمي ضسن وبال -3
مػطف وطًوس ي ثب آمسن وبالي جسيس مشطيوٍ ضاًوس ي اضظش حميماي ذاًز ضا اظ    ( قجك ديص ثيىي)

ثااٍ يىااًان مقاابل لكًاابسي وااٍ زچاابض سغييااطار مُىسسااي مااي ضااًوس      . زسااز ثسَىااس 
.ي يااااااب لكًاااااابسي وااااااٍ ليمااااااز آوُااااااب واااااابَص مااااااي يبثااااااس  

ثًؿي اظ الال  ضا ومي سًان ثيص اظ حس مًيه زض اوجبض وگُاساضي وماًز زض   : َعيىٍ فبسس ضسن وبال-4
.غيااط ايىػااًضر ساابظمبن ثبيااس ثبثااز فبسااس ضااسن آوُااب َعيىااٍ َاابيي دطزاذااز ومبيااس     

ثٍ مىهًض ثبظيبفز ثرص ظيبزي اظ سطمبيٍ مًجًز زض اوجبض زض مًاضزي َمچًن آساص  : َعيىٍ ثيمٍ -5
اظ . غبحجبن ثىگبٌ الشػبزي مًمًال السا  ثٍ ثيمٍ وطزن اوجبض ذًز ماي وىىاس  ... سًظي، سيل، ظلعلٍ ي 

قطفي چًن َعيىٍ ثيمٍ مًمًال زضغسي اظ حجم سطمبيٍ مًجًز زض اوجبض زض وهط گطفشٍ مي ضًز لاصا  
.ايااااه َعيىااااٍ ساااابميط اسبسااااي ي مسااااشميم زض ممااااساض َعيىااااٍ وگُااااساضي زاضز

:ّعيٌِّاياًثاضًٍگْساضيكاال-ج
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َىگبمي وٍ مًجًزي وشًاوس جًاثگًي ويبظ ثبضس سابظمبن زض اضسجابـ ثاب اياه     
ومجًز مشحمل َعيىٍ َبيي ذًاَس ضس وٍ ايه َعيىٍ مي سًاوس ثػًضر آضاىبض  

.ثبضس ( لكمٍ ظزن ثٍ ايشجبض سبظمبن) ي يب دىُبن ( اظ زسز زازن سًز)

: َسيىٍ َاي واشي از كمبًد كاال -د
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ساذتاضضواضُفٌيقطعاتيسكيٍچگًَگي
تِضٍظًگِزاضتيآًْا
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مىهًض اظ لكًٍ يسوي وليٍ لكًبر ظيط مجمًيٍ يه ذًزضيي وبمل مي ثبضاس  
وٍ زض غًضر ثطيظ ايطاز زض ذًزضي ثٍ سجت مبَيز وبضوطز ايه لكًابر، لبثال   

.جبيگعيىي َسشىس

:تعطيفقطعِيسكي-1

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


مي ثبضس وٍ وليٍ يضيز َب ثٍ اوجبض ي ذاطي   ( يب فبيل اقاليبسي ) وبضزوس ثطگٍ 
حبيي سبضيد، واًو فًبلياز   ( يب فبيل ) ايه ثطگٍ . َب اظ اوجبض زض آن مجز مي ضًز

، ... (مًجًزي اثشساي زيضٌ، ذطيس، فاطيش، ؾابيًبر، اغاالحيٍ مًجاًزي ي     ) 
سًااساز يضيز، سًااساز ذااطي ، ضاارع الااسا  وىىااسٌ، قااطف فًبليااز      

ي ثطذي اقاليبر زيگط وٍ ثب سًجٍ ثٍ ويابظ سًيايه ماي    ( فطيضىسٌ –ذطيساض ) 
مًجًزي َط لكًٍ ضا مي سًان ثب اوجب  يىسطي محبساجبر ثسايبض   . گطزز، اسز

.سبزٌ ثط ضيي وبضزوس آن لكًٍ ثسسز آيضز

:تعطيفكاضزكس-2
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ذطيس ) ثطاي يىذبضچگي ي سًُلز مجز اقاليبر مطسجف ثب اسشفبزٌ اظ لكًبر يسوي 
اظ يه سً ي زضًاض ثًزن اسشفبزٌ اظ ضطح لكًبر ( ي فطيش ي مػطف لكًبر يسوي 

زض حابل  . اظ سًي زيگط، ثٍ َط يه اظ لكًبر يسوي، وسي اذشػبظ زازٌ مي ضاًز 
ذاًزضي ي ثاطاي لكًابر ياسوي      حبؾط زض سيسشم ثبظضگبوي ي گبضاوشي ضطوز ايطان

ايلي وٍ سطويجي اظ . ذًزضيَبي ايه ضطوز، ضمبضٌ فىي ثب زي فطمز مجعا يجًز زاضز
حطيف ي ايساز مي ثبضس ي زاضاي وهب  ي لبئسٌ اي مطرع وماي ثبضاس، ثاٍ يىاًان     

زيمااي وااٍ ثااب يىااًان ضاامبضٌ فىااي    . ضاامبضٌ فىااي لااسيم مكااطح اسااز  
حاطيف زض آن ثىابض   ) جسيس ضىبذشٍ مي ضًز سطويجي زٌ ضلمي اظ ايساز مي ثبضاس  

ثاٍ يجابضر زيگاط َاط     . وٍ جبيگعيه ضمبضٌ فىي لسيم ضسٌ اسز( ثطزٌ ومي ضًز 
. ضمبضٌ فىي لسيم زاضاي يه ضمبضٌ فىي مًبزل جسيس مي ثبضس 

:ساذتاضكسيٌگٍضواضُفٌيّايهَجَززضسيستن-3
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ضلم ايل آن مًطف وًو لكًاٍ   8ضلمي اظ ايساز مي ثبضس وٍ  10ضمبضٌ فىي سطويجي 
آيىٍ ثغل » ثٍ يىًان مقبل لكًٍ . گفشٍ مي ضًز« وس اذشػبغي»مي ثبضس وٍ ثٍ آن 

مطرع  00101018ثب وس اذشػبغي  2سيخ  206ذًزضيي دژي « ضاسز  -زسشي وبمل 
.ميطًز

(:ضٌاسٌاهِاذتصاصي)تعطيفكساذتصاصي
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، مطرػبر (مبضن)زي ضلمي آذط ضمبضٌ فىي مًطف مطرػبر ضطوز سبظوسٌ لكًٍ 
ضطوز فطيضىسٌ لكًٍ ي وًو سبميه ضطوز ايسبوً مي ثبضس وٍ ثٍ اظاي سطويت َبي 

ازامٍ ميبثس ثاٍ   99ضطيو ضسٌ ي سب  01مرشلف دبضامشط َبي فًق، وسي زي ضلمي وٍ اظ 
.وس اذشػبغي اؾبفٍ مي ضًز

:تعطيفپسًَستساضكاتي
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مي ساًان آوُاب ضا ثاسين    ) ثٍ لكًبسي وٍ لبثل مػطف ثٍ جبي َمسيگط ثبضىس 
وليٍ . اغكالحب َم اضظ مي گًيىس( َيچ محسيزيشي ثٍ جبي َم اسشفبزٌ ومًز 

. ضمبضٌ فىي َبي مطشك ضسٌ اظ يه وس اذشػبغي، َم اضظ يىسيگط َساشىس 
َمچىيه ممىه اسز ضمبضٌ فىي َبيي واٍ اظ واسَبي اذشػبغاي مرشلاف     
مطشك ضسٌ اوس ويع َم اضظ يىسيگط ثبضىس واٍ زض اياه غاًضر َام اضظي زض     

سكح وس اذشػبغي ويع زاضاي مًىب مي ثبضس

 (:آلتطًاتيَ)قطعاتّناضظ-4
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ثٍ مجمًيٍ لكًبسي اقالق مي ضًز وٍ مجمًيٍ آوُب سطىيل زَىسٌ يه لكًٍ 
اسًمبسياه  » ، « شغابل اساشبضر   » ثٍ يىًان مقبل لكًابر  . سكح ثبالسط ثبضس

« اساشبضر  » لكًبر ظيط مجمًيٍ لكًٍ « محطن ثطلي اسشبضر » ي « اسشبضر 
زض ثطذااااي اظ مااااًاضز َمچااااًن مقاااابل ثاااابال، . مااااي ثبضااااىس

لكًااااااابر ظياااااااط مجمًياااااااٍ غياااااااط گااااااابضاوشي    
محسًة مي ضًوس يومبيىسگي َبي ايطان ذًزضي ثاطاي ذاًزضي َابي سحاز     
دًضااص گاابضاوشي مجاابظ ثااٍ سًااًيؽ لكًاابر ظيااط مجمًيااٍ ومااي ثبضااىس

.ماي ثبضاس  ( اساشبضر وبمال   ) ي ومبيىسٌ ملع  ثٍ سًاًيؽ مجمًياٍ مابزض     

 :قطعاتظيطهجوَعِ-5
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حساوقط سًساز مػطف يه لكًٍ يسوي زض ذاًزضي ضا ؾاطيت مػاطف آن لكًاٍ ماي      
، يه ي ؾطيت مػطف لكًٍ «ضازيً درص»ثٍ يىًان مقبل ؾطيت مػطف لكًٍ . گًيىس

ؾطيت مػطف زض وبسبلًي لكًبر ياسوي ي زض ممبثال   . ، زي مي ثبضس«ومه فىط جلً»
زض ظمبن سػميم زض ذػًظ مًجًزي يه لكًاٍ ثبياس   . وس اذشػبغي زض  ضسٌ اسز

اظ زيگط يًامل مًمط واٍ زض ظمابن وىشاطل ي    . َمًاضٌ ثٍ ؾطيت مػطف آن سًجٍ ومًز
سحليل مًجًزي ثبيس زض وهط گطفز، مػطف َمعمبن يه لكًٍ يسوي ثاب لكاى زيگاط    

ياضاط  »ثبياس َمعمابن ثاب لكًاٍ     « سطسايلىسض مًساًض  »ثٍ يىًان مقبل لكًٍ . اسز
ثىبثطايه زض ظمبن ذطيس سطسيلىسض ثبيس حاسالل ثاٍ َمابن    . مػطف ضًز« سطسيلىسض

.اوساظٌ ياضط سطسيلىسض ويع ذطيساضي ضًز

 :هصطفّوعهاى–ضطيةهصطف-6
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ثب سًجٍ ثٍ مػطف يب يس  مػطف يه لكًاٍ ياسوي زض ياه ذاًزضيي     
ذبظ، اضسجبقي ثيه وس اذشػبغي يه لكًٍ ي ذًزضيَبي مػطف وىىسٌ 

زض ثسيبضي اظ مًاضز زض مًضز لكًابر مطابثٍ   . آن لكًٍ سًطيف مي ضًز
ممىه اسز سًميطوبض اظ لكًٍ غيط مطسجف اسشفبزٌ وىاس ي ذاًزضي وياع    
يليطغم اسشفبزٌ اظ ايه لكًٍ، ثٍ زضسشي وبض وىس، يلي اظ وهاط سيساشم   
گبضاوشي ايطان ذًزضي، اسشفبزٌ اظ لكًٍ يسوي ثطاي ذًزضييي وٍ مػاطف  

.آن لكًٍ زض آن ذًزضي سًطيف وطسٌ اسز، مجبظ ومي ثبضس 

 :اضتثاطقطعِتاذَزضٍ-7
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ثب سًجٍ ثٍ ضطايف ي سيبسز َبي ياحسگبضاوشي ، زيضٌ گابضاوشي ذاًزضيي مػاطف    
... وىىسٌ ، ليمز لكًٍ ، يؾًيز ذطيس ي فطيش لكًٍ، سغييطار فىي ي مُىسسي ي 

، مػطف ثطذي اظ لكًبر زض زيضٌ گبضاوشي مجبظ وميجبضس ي ضمبضٌ فىي ايه لكًبر 
ومبيىسگي ايطان ذًزضي مجبظ ثٍ سًًيؽ اياه لكًابر   . غيط گبضاوشي سلمي مي ضًز

ومي ثبضس ي زض غًضر مًاجٍ ثب لكًٍ غيط گبضاوشي مي ثبيسز ثط اسابس اقاليياٍ   
َبي غبزض ضسٌ ي اقاليبر مًجًز زض سيسشم ، ضمبضٌ فىي غاحيح واٍ گابضاوشي    

زض غًضر اسشفبزٌ اظ لكًبر غياط گابضاوشي زض ساىس    . دصيط ثبضس ضا اسشفبزٌ ومبيس
گبضاوشي ، سىس ايطازي ضىبذشٍ ضسٌ ي َعيىٍ سًميطار آن ثبظدطزاذز ومي ضًز

 :تاضيدهَثط–گاضاًتيپصيطي-8
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. ثسيُي اسز وٍ ثطاي وليٍ يًامل فًق زض قًل ظمبن امىبن سغييط يجاًز زاضز 
–اقالييٍ فىي )وليٍ ايه سغييطار ثٍ قطيمي ثٍ اقالو ومبيىسگي ذًاَس ضسيس 

ي ومبيىاسگي  ...( وبسبلًي َبي جسيس ي –اقالييٍ گبضاوشي –سغييطار مُىسسي 
جُز وىشطل ثُيىٍ سيسشم مًجًزي ذًز، ثبيس َمًاضٌ ايه اقاليابر ضا ثاطيظ   

ياس   . وگٍ زاضشٍ ي آذطيه سغييطار ضا ثٍ وحًي زض سيسشم ذًز مجاز ومبياس  
اسشفبزٌ غحيح اظ سغييطار ايال  ضسٌ مي سًاوس ثبيث اوجابضش ثايص اظ حاس    
لكًااابسي ضاااًز واااٍ زيگاااط لبثااال مػاااطف ويساااشىس ي ياااب ثبياااث

.ثاااااطيظ وساااااطي مًجاااااًزي لكًااااابر جسياااااس ضاااااًز   

 

 :اعوالتغييطاتتطكٌتطلهَجَزيٍسفاضضات-9

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


پاضاهتطّايكٌتطلهَجَزي-3
ٍسفاضضات
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دايص ثيىاي زض   . ايليه لس  زض وىشطل مًجًزي لكًبر، ديص ثيىي مػطف آيىاسٌ ماي ثبضاس   
. حميمز يه سرميه اظ ميعان سمبؾب ثطاي يه لكًٍ ثطاي مػطف زض زيضٌ ظمبوي ذبظ مي ثبضس
جُز ديص ثيىي مػطف يه لكًٍ، مشغيطَب ي ضيش َبي مشًسزي يجًز زاضز وٍ مُمشطيه آوُب 

ثط اسبس ممساض مػاطف لكًاٍ ي َمچىايه    . ممساض ي ضيوس مػطف آن لكًٍ زض گصضشٍ مي ثبضس
.اضظش آن، لكًاااابر ضا مااااي سااااًان زض سااااٍ قجمااااٍ گااااطيٌ ثىااااسي ومااااًز 

زضغس ول لكًبر يسوي مي ثبضىس وٍ  20ايه لكًبر ضبمل حسيز (:  A) گطيٌ لكًبر دطمػطف 
.مًجااااًزي َااااب ضا ضاااابمل مااااي ضااااًوس    ( حجاااام ) زضغااااس اضظش  80

زضغس ول لكًابر ياسوي ماي     30ايه لكًبر ضبمل حسيز (:  B) گطيٌ لكًبر مشًسف مػطف 
.مًجااًزي َااب ضا ضاابمل مااي ضااًوس  ( حجاام ) زضغااس اضظش  15ثبضااىس وااٍ حااسيز  

زضغس ول لكًبر ماي ثبضاىس واٍ     50ايه لكًبر ضبمل حسيز (:  C) گطيٌ لكًبر وىس مػطف 
.مًجًزي َب ضا ضبمل مي ضًوس( حجم)زضغس اضظش  5حسيز 

 :هاّيتهصطفقطعاتٍگطٍُتٌسيآًْا-1
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گطيٌ ثىسي لكًبر ثب سًجٍ ثٍ زيسگبَي وٍ مجيه مبَيز مػطف لكًٍ ماي ثبضاس، مشغياط    
گطيٌ ثىسي ثط اسبس مبَيز مػطف :ايه زيسگبٌ ضا مي سًان ثٍ سٍ ثرص سمسيم ومًز. اسز

لكًابر مًساًضي ي   –ثٍ يىًان مقبل لكًبر ثسوٍ جع  لكًابر وىاس مػاطف    : شاسي لكًٍ
مىبويىي لكًبر مشًسف مػطف ي لكًبر مػطفي مبوىس ضيغه مًسًض، زيسه والچ ي لىاز  

ثسايبضي اظ  : گطيٌ ثىسي ثط اسابس مبَياز فاطيش   .سطمع جع  لكًبر دط مػطف مي ثبضىس
لكًبر َسشىس وٍ ضيوس مػطف يالًي آوُب ثب ضيوس مػطف شاسي مشفبير اسز ثٍ يىًان مقبل 
لكًبر ثسوٍ ثب يجًز ايىىٍ شاسب لكًبر وم مػطف ي ثب زياماي َساشىس يلاي ثًلاز ثاطيظ      
سػبزفبر، لكًبر دط فطيضي َسشىس ي ثط ايه اسبس مي سًان آوُب ضا زض گطيٌ لكًبر سىاس  

دبضٌ اي اظ لكًبر ثب سًجٍ ثاٍ  : گطيٌ ثىسي ثط اسبس مبَيز مػطف گبضاوشي.فطيش لطاض زاز
ثاٍ  . سيبسز َبي گبضاوشي ممىه اسز زاضاي ضيوس مػطف مشفبيسي اظ لحبل گبضاوشي ثبضاىس 

يىًان مقبل لكًبر مػطفي مبوىس لىز سطمع ي يب فيلشط ًَا َم ثػًضر شاسي ي َم ثطاسابس  
فطيش، لكًبر دطمػطفي َسشىس يلي اظ آوجب وٍ ثاط اسابس زساشًضالًمل َابي گابضاوشي      
سًًيؽ ايه لكًبر سىُب زض ضطايف ذبظ سحز دًضص گبضاوشي مي ثبضس لصا ايه لكًابر اظ  

َمچىيه لكًبسي مبوىس زيىب  ي يب . لحبل مػطف گبضاوشي جع  لكًبر سىس مػطف ومي ثبضىس
اسشبضر ثٍ سجت امىبن سًميط آوُب ممىه اسز شاسب لكًٍ سىس مػطفي وجبضىس يلي ثب سًجاٍ  
ثٍ سيبسز گبضاوشي مجىي ثط سًًيؽ ايه لكًبر، اظ وهط مػطف گبضاوشي، اياه لكًابر سىاس    

.مػطف محسًة ضًوس
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ومبيىسگبن محشط  ثبيس ويبظ مًسسٍ ذًز ثٍ يه لكًٍ ذبظ ضا ثٍ سفىيه ويابظ   
ايه ويبظ َب ثسشٍ ثٍ مبَيز مػاطف لكًاٍ ماي    . گبضاوشي ي سجبضي سًييه وىىس

زض ظيط ثٍ چىس ضيش ضايج ي زض يايه  . سًاوس سبالوٍ ي يب ضص مبٍَ غًضر دصيطز
حااابل سااابزٌ جُاااز محبساااجٍ ويااابظ آيىاااسٌ اضااابضٌ ضاااسٌ       

ضبيبن شوط اسز وٍ مًسسٍ سًليسي ي يب ذسمبسي مي سًاوس ثطاي َط يه . اسز 
مجسزا سبوياس ميطاًز   . اظ لكًبر ذًز اظ يىي اظ ضيش َبي ضايج اسشفبزٌ وىس

سرميه غحيح ي زليك ويبظ، ثٍ مُبضر فطز ديص ثيىي وىىسٌ ي ضاىبذز يي اظ  
.لكًبر ي ضطايف ثسشگي زاضز

 :هحاسثِهيعاىًياظساالًِ-2
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زض ايه ضيش جُز ديص ثيىي مػطف زيضٌ ثًس، اظ ميابوگيه مػاطف يالًاي    
ثكًض مقبل، مشًسف فطيش مبَيبوٍ زض سابل  . زيضٌ َبي لجل اسشفبزٌ مي ضًز

لجل ضا ثٍ يىًان ديص ثيىي سمبؾب ثطاي َط يه اظ مبٌ َبي آيىاسٌ ثىابض ماي    
معيز ايه ضيش سبزگي فُم ي سًُلز وبضثطز آن اسز ي ثٍ َميه يلز . ثطوس

ييت يمسٌ آن ايه اسز وٍ ثٍ سغييطار سمبؾب ذيلي وىس . وبضثطز فطاياوي زاضز
زض ايه ضيش مي سًان يب آمبض ول زيضٌ َابي زض زساز ضا زض   . جًاة مي زَس

.وهط گطفز ي يب سىُب سًسازي اظ زيضَُبي گصضاشٍ ماًضز اساشفبزٌ لاطاض زاز    
سًساز زيضٌ َاب زض ضيش ميابوگيه مشحاطن ثاط     ( . ضيش ميبوگيه مشحطن )  

.اساابس سجطثااٍ ي ضااىبذز ضاارع سحليلگااط سًياايه مااي ضااًز       

 

ُضٍشهعسلساز(Simple Average): 
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زض غًضسيىٍ ممىه اسز . زض ضيش ثبال، زيضَُبي مرشلف اضظش يىسبوي زاضوس
ثطاي . اضظش زيضٌ َبي اذيط جُز ديطجيىي ثيطشط اظ زيضٌ َبي لسيمي سط ثبضس

ضفى ايه مطىل، ثطاي مػطف يالًي زيضٌ َبي لجل ، ؾطيجي ثٍ يىاًان يظن زض  
ايه ؾطيت ممساضي وسطي ي وًچىشط اظ يه اسز ي ثاطاي زيضٌ  . وهط مي گيطيم

َاابي اذيااط ثعضگشااط اظ زيضٌ َاابي زيضسااط اوشراابة ميطااًز ي مجمااًو     
.ؾااااطيت ثااااطاي سمااااب  زيضٌ َااااب ثبيااااس ثطاثااااط يااااه ضااااًز

 

ضٍشهياًگييٍظًي: 
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زض ايه ضيش ثب محبسجٍ مًجًزي زض زسشطس ي سًساز ضيظَبي وبضي، وطخ مػطف 
ضيظاوٍ محبسجٍ ضسٌ ي ثط اسبس ضيظَبي وبضي مًضز ويبظ، مػطف سرميه ظزٌ ماي  

زض ايه ضيش ميجبسز سىُب زيضٌ َبي ثطضسي ضاًز واٍ مماساض مًجاًزي     . ضًز
. مىبسااات ثاااًزٌ ي فاااطيش وياااع يؾاااًيز وطمااابل زاضاااشٍ ثبضاااس   

:تروييًياظتطاساسهحاسثِهتَسطًطخهصطف
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پيص بيني مصزف ماه 

نهم

= (250+480+395+510+330+440+650+495) /8=444

ريش معدل سادٌ -1

مي ذًاَيم ميعان  . مبٍَ لكًٍ اي اظ لطاض ظيط ثبضس 8فطؼ وىيس فطيش : مقبل
.مػطف مبٌ وُم ايه لكًٍ ضا اظ ضيش َبي ثبال محبسجٍ ومبييم

1234568ماه

250480395510330440495فزوش
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ريش مياوگيه يزوي-2

مبٌ َبي دبيبوي زاضاي يظن  ) فطؼ وىيس يظن مبٌ َبي مرشلف اظ لطاض ظيط ثبضس 
َط چمسض يظن مبَي ثبالسط ثبضس، اظ اَميز ثيطشطي ثطذًضزاض . ثبالسطي مي ثبضىس

.(مي ثبضس

12345678ماه

250480395510330440650495فزوش

0,050,050,10,10,150.150,20,2وسن ماه

(+0,15*330(+)0,15*440(+)0,2*650(+)0,2*495  ;)

472(;0.05*250(+)0.05*480(+)0.1*395(+)0.1*510)

پيص بيني مصزف ماه نهم
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. ضيظ وابضي ضيي زازٌ اساز    190يسز فطيذشاٍ ضاسٌ زض    3550فطؼ وىيس 
:ضيظ زض وهاط گطفشاٍ ضاًز زاضيام     25چىبوچٍ سًساز ضيظَبي وبضي مبٌ وُم 

روسانه فزوش نزخ متوسط :     3550/190;19

پيص بيني مصزف ماه نهم:  19*25;475

متًسط ورخ مصرف-3
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ثب سًجٍ ثٍ اَميز ثحث لكًبر يسوي زض زيضٌ گبضاوشي، ومبيىسگبن مي سًاوىاس  
ويبظ گبضاوشي سًميطگبٌ ذًز ضا غطفٍ وهط اظ فطيش ياضاوشي ي يب سجبضي، ثػاًضر  

زض ايه ضاسشب ي ثطاي سرميه ويبظ گبضاوشي ازاضٌ ول گبضاوشي . مجعا زض وهط ثگيطوس
مي سًاوس ثطاسبس اقاليبر اضسبلي ومبيىسگبن ثطاي لكًابر مػاطفي زض زيضٌ   

ي داطزاظش اياه   ( اضسبل سىس گبضاوشي اظ قطياك سيساشم ياًويىس   )گبضاوشي 
زض اياه  . اقاليبر، ميعان ويبظ گبضاوشي ومبيىسگبن اظ َط لكًٍ ضا ثاطآيضز ومبياس  

ثطآيضز ياليٌ ثط ممساض مػطف، ميعان سًليس ذًزضي ، سغييطار فىي ي مُىسسي ، 
.ويع زض وهط گطفشٍ مي ضًز... لكًبر آلشطوبسيً ي 

 :تروييًياظگاضاًتي
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ثيه ظمبن سفبضش گصاضي ي ظمبن يضيز وبال ثٍ مًجًزي، َمًاضٌ فبغلٍ ظمبوي يجًز زاضز وٍ ثٍ 
زض غًضسي وٍ ثٍ َط زليلي ضيوس مػاطف  . مي گًيىس Lead Timeيب « آمبزٌ سبظي » آن ظمبن 

سرميه ظزٌ ضسٌ وشًاوس ممساض ويبظ يالًي ضا دًضص ( مػطف ) لكًٍ اي سغييط وىس ي ميعان ويبظ 
لصا َمًاضٌ حجمي اظ مًجًزي ثٍ يىًان شذياطٌ  . زَس، ايه امط ثبيث وسطي مًجًزي مي ضًز

زض ضىل ظيط مقبلي اظ حبلاز اياسٌ آل ي حبلاز    . زض وهط گطفشٍ مي ضًز Safety tockايمىي 
.يالًي ثٍ ومبيص زضآمسٌ اسز

مصزف 
تخميني

سمان

موجودي

سمان ورود به 
موجودي

سمان 
سفارضگذاري

Lead Time

مصزف 
واقعي

مذت سمان كسزي 
موجودي موجودي

(مصزف ≠ بيني پيص) واقعي حالت

سمان

موجودي

سمان 
سفارضگذاري

سمان ورود به 
موجودي

Lead Time

(مصزف =پيص بيني )حالت ايذه آل 

:شذيطُايوٌيًٍحَُهحاسثِآى-3
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.  مي ثبضس Lead Timeممساض شذيطٌ ايمىي وسطي اظ مشًسف مػطف زض ظمبن 
( B)لكًبر مشًسف مػطف % 15( A)ايه وسطي ثطاي گطيٌ لكًبر دطمػطف 

ثٍ يىًان مقبل فطؼ وىيس مػطف  . مي ثبضس% 5( C)ي لكًبر وىس مػطف % 10
  15سبميه ايه لكًٍ  Lead Timeيسز اسز ي  1200سبالوٍ لكًُبي دطمػطف 

.  يسز اسز Lead Time  ،50مشًسف مػطف ايه لكًٍ زض ظمبن . ضيظ مي ثبضس
:ثىبثطايه ممساض شذيطٌ ايمىي ايه لكًٍ ثطاثط ذًاَس ثًز

مسر ظمبن  Lead Time  ،Lممساض ويبظ ثط اسبس ياحس  Dزض فطمًل فًق ممساض 
Lead Time   يα ؾطيت مبَيز مػطف مي ثبضس.

50% * 15; 7/5;  8يسز   

SS =D * L* α شذيطٌ ايمىي                     ;  3/29*    %15 *  15; 7/34;  8    
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چىبوچٍ ثيبن ضسٌ سبميه سفبضضبر ثالفبغلٍ دس اظ غسيض سافبضش ميساط وماي    
ثىابثطايه  . يجاًز زاضز  Lead Timeثبضس ي َمًاضٌ ثيه سفبضش گصاضي ي سبميه، 

َمًاضٌ ثبيس زض سكحي اظ مًجًزي السا  ثٍ سفبضش گصاضي ومًز سب زض قًل ظمبن 
Lead Timeايه ممساض ثطاثط اسز ثب مشًسف مػطف . ، ثشًان جًاثگًي مػطف ثًز
زض مًضز مقبل لجل ومكاٍ  . ثًاليٌ ممساض شذيطٌ ايمىي Lead Timeلكًٍ زض ظمبن 

ياسز   58يًىي َط گبٌ سكح مًجًزي ثاٍ مماساض   . يسز 58سفبضش ثطاثط اسز ثب 
قجاك ثاطآيضز سحليلگاط    . ضسيس، الظ  اسز ثٍ ممساض ويبظ سفبضش گاصاضي ضاًز  

ياسز   8يسز مػطف ذًاَس ضس ي  50سًساز  Lead Timeمًجًزي زض قًل ظمبن 
.ويااع ثااٍ يىااًان شذيااطٌ ايمىااي زض اوجاابض َمااًاضٌ وگُااساضي ميطااًز      

 

OP=SS + D * L = D * L( 1 + α )

 :ًقطِسفاضشًٍحَُهحاسثِآى-4
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ثٍ . چىبوچٍ زض فػل ايل ثيبن گطزيس، وگُساضي مًجًزي، ثبيث ايجبز َعيىٍ ذًاَس ضس
:قًض ولي َعيىٍ وگُاساضي َاط للام لكًاٍ ثاٍ غاًضر ظياط محبساجٍ ماي ضاًز           

 i * مشًسف مًجًزي زض قي زيضٌ * ليمز ذطيس ;   ٌ َعيىاٍ وگُاساضي لكًاٍ زض زيض

. مي ثبضاس ... ؾطيجي اسز وٍ وطبن زَىسٌ وطخ ذًاة سطمبيٍ، ثيمٍ ي  iزض فطمًل فًق 
ثاااٍ يىاااًان مقااابل اگاااط زيضٌ محبساااجٍ مًجاااًزي ياااه سااابل ثبضاااس،   

.زض وهاااااط گطفاااااز% 30ماااااي ساااااًان اياااااه واااااطخ ضا حاااااسيزا 
جُز محبسجٍ مشًساف  )يسز اسز  25فطؼ وىيس مشًسف مًجًزي لكًٍ اي زض سبل 

–مي ثبيسز ممساض مًجًزي زض ظمبن َبي مرشلف –سبل –مًجًزي زض قي يه زيضٌ 
َمچىيه ليمز ذطياس  (. ضا زض وهط گطفز ي ممساض مشًسف آن ضا محبسجٍ ومًز–مبَبوٍ 

مجلا   .... ( حبغل جمى ليمز ذطيس، َعيىٍ حمل ي ومل، َعيىٍ ثبظضساي ي  ) ايه لكًٍ 
:زض اياه غاًضر َعيىاٍ وگُاساضي اياه لكًاٍ ثطاثاط اساز ثاب         . ضيبل ثبضس 250،000

1875000   ;30 * %250000  *25
.ضيبل ثبثز وگُساضي اظ لكًٍ فًق َعيىٍ ضسٌ اسز 1،875،000يًىي مجل  

 :ّعيًٌِگْساضيًٍحَُهحاسثِآى-5
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گاطزش  »جُز اضظيبثي ي سحليل يملىطز سيسشم وىشطل مًجًزي، ضبذػي ثاٍ يىاًان   
سًطيف مي ضًز وٍ مًطف سًساز گطزش لكًبر مًجًز زض اوجبض زض قاًل ياه   « مًجًزي

:وحاًٌ محبساجٍ اياه ضابذع ثاٍ ضاطح ظياط ماي ثبضاس         . زيضٌ مطرع ماي ثبضاس  

ايه ثسيه مًىبسز وٍ اوجابض  . مي ثبضس 6ممساض مكلًة ايه ضبذع ثطاي ومبيىسگبن يسز 
َط چٍ ايه . حسالل ضص ثبض گطزش زاضشٍ ثبضس( زيضٌ)ومبيىسگي مي ثبيسز زض قي سبل 

يسز ثبالسط ثبضس، ثٍ مًىي وىشطل ثُشط مًجًزي َب ي َعيىٍ ومشط وگُساضي مًجاًزي َاب   
يسز ثبضس، زض ايه غًضر  75زض ذػًظ مقبل لجل فطؼ وىيس فطيش لكًٍ مصوًض .اسز

ايه ممساض ضا مي سًان ايىگًوٍ سفسيط ومًز واٍ  . ذًاَس ضس 3گطزش مًجًزي ايه لكًٍ، 
. ثبض مًجًزي اوجبض اظ لكًٍ فًق وبمال ذبلي ضسٌ ي مجسزا دط ضسٌ اساز  3زض قًل زيضٌ، 

ممبزيط ثعضگشط ثٍ مًىي مشًسف مًجًزي ومشط ي زض وشيجٍ َعيىٍ وگُساضي ومشط ي ممبزيط 
.وًچىشط ثٍ مًىي مشًسف مًجًزي ثبالسط ي ثٍ سجى آن َعيىٍ َبي وگُساضي ثيطشط اسز

موجودي گزدش ;

فزوش طي دوره

متوسط موجودي در طي دوره

:گطزشهَجَزيًٍحَُهحاسثِآى-6
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:فطماااًل محبساااجٍ ساااطيز فاااطيش ثاااٍ ضاااطح ظياااط ماااي ثبضاااس   

 

» اظ ضابذع  . ماي گًيىاس  « مًجًزي زض زساشطس »ثٍ مرط  وسط فًق اغكالحب 
جُز ضىبسبيي الال  ضاوس ي سًان فطيش ياه لكًاٍ وساجز ثاٍ     « سطيز فطيش 

اگط مجىبي محبسجٍ سطيز فاطيش، فطماًل فاًق    . مًجًزي آن اسشفبزٌ مي ضًز
.ذًاَااس ضااس%( 100)ثبضااس، َمااًاضٌ ايااه يااسز ومشااط يااب مساابيي يااه    

 

دوره طي فزوش

دوره طي خزيذ + دوره ابتذاي موجودي
فزوش سزعت ;

 :سطعتفطٍشًٍحَُهحاسثِآى-7
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سحليلگط . زض فػل لجل چگًوٍ محبسجٍ ومكٍ سفبضش ثطاي لكًبر سًؾيح زازٌ ضس
مًجًزي ي سفبضضبر مي ثبيسز ثب ثُطٌ گيطي اظ مىبويعمي ي زض زيضٌ َبي ظمابوي  
مرشلف، سكح مًجًزي َط لكًٍ ضا محبسجٍ ي آن ضا ثب مماساض ومكاٍ سافبضش آن    
لكًٍ ممبيسٍ وىس ي زض غًضسي وٍ سكح مًجًزي اظ ومكٍ سفبضش ومشط ثبضس، ثاٍ  

مىهاًض اظ ساكح   . سفبضش گصاضي ومبياس ( ممساض ديص ثيىي ) ممساض ويبظ زيضٌ ثًس 
.مًجااًزي، ممااساض مًجااًزي فًلااي ثًاااليٌ ساافبضش زض ضاٌ مااي ثبضااس      

چىبوچٍ مالحهٍ . زض ضىل ظيط ومًزاض ظمبوي سكح مًجًزي ومبيص زازٌ ضسٌ اسز
مي ضًز زض ظمبوي وٍ مًجًزي ثٍ سكح ومكٍ سفبضش مي ضسس، سفبضضي ثٍ ممساض 

مًجاًزي  ( Lead Time)غبزض مي ضًز ي سب ظمبن سبميه سفبضش ( ديص ثيىي)ويبظ 
سب ايىىٍ زض مًيس سبميه سفبضش، سكح مًجًزي ثاٍ  . جًاثگًي مػطف ذًاَس ثًز

زض غًضسيىٍ ثٍ َط زليل ضيوس مػطف سغييط . اوساظٌ سفبضش غبزضٌ افعايص مي يبثس
.، مًجااًزي ايمىااي جًاثگااًي مػااطف ذًاَااس ثااًز  (افااعايص يبثااس ) وىااس 

 :ضٌاسايياقالمتًِقطِسفاضشضسيسُ-1
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سفازش مقداز

شذيطٌ ايمىي

ومكٍ سفبضش    

سكح مًجًزي

شمان   

Lead Time
شمان سفازش گرازيشمان وزود سفازش بو انباز
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چٌاًچِ بياى شذ ّذف اص ًگْذاسي رخيشُ ايوٌي، پاسخگَيي بِ هصشف دس صهاًي است كِ سًٍذ هصشف  
 Leadتغييش پيذا ًوَدُ است ٍ افضايش يافتِ است ٍ هَجَدي تخويي صدُ شذُ جْت هصشف دس دٍسُ 

Time اگش سطح هَجَدي قطعِ اي كوتش اص هقذاس رخيشُ ايوٌيي  . جَابگَي ًياص ٍاقعي ايي دٍسُ ًيست
ايييي بييذيي هعٌييا اسييت كييِ   . داسد« هَجييَدي باشاًييي»شييَد االييطگفا گمتييِ هييي شييَد قطعييِ   

اگش سًٍذ هصشف بيش اص فذ هَسد اًتظاس تغييش كٌذ ٍ يا بِ ّش دليليي سيماسد دس هَ يذ هقيشس تياهيي      
جْت بذست آٍسدى اقگم باشاًي كافيسيت هَجيَدي   . كسشي هَجَدي هَاجِ خَاّين شذًگشدد  ،  با

دس . هقايسيِ ًويَد  ( كِ دس فصل گزشتِ ًاَُ هااسبِ آى آٍسدُ شيذُ ) قطعِ سا با هقذاس رخيشُ ايوٌي 
الَستيكِ كِ هَجَدي قطعِ اي دس سطح باشاًي باشيذ هيي بايسيت جْيت افيضايش هقيذاس هَجيَدي        

ّواٌّگي با هتَلي خشيذ جْيت تعجييل دس اهيش خشييذ ٍ تياهيي، اقيذام بيِ        . اقذاهات خاالي اًجام داد
سماسد ٍ خشيذ قطعات با قيوت باالتش ٍلي سشيعتش ٍ ّوچٌيي اقذام بيِ سماسشيگزاسي بيِ تعيذاد كين            

.، ًوًَِ ّايي اص ايي اقذاهات هيباشذ( اهذاد ٍيژُ)ٍلي با كَتاُ تشيي هَ ذ تاهيي ( هتٌاسب با هصشف ) 

:ضٌاسايياقالمزاضايهَجَزيتحطاًي-2
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جُز جلًگيطي َط چٍ ثيطشط اظ مًاجٍ ضسن ثب وسطي مًجًزي ، الظ  اساز ساب   
ثٍ اياه زساشٍ   . لكًبر ضا لجل اظ يضيز ثٍ ممساض مًجًزي ثحطاوي ، ضىبسبيي ومًز

جُز ضىبسبيي ايه الال  ثبيس . ميگًيىس« الال  زض آسشبوٍ ثحطاوي ضسن » لكًبر 
َمبوىس ومكٍ سفبضش ي يب شذيطٌ ايمىي ، سكحي ضا سًييه ومًز ساب زض غاًضسيىٍ   

. مًجًزي لكًٍ اي اظ ايه سكح ومشط ضس ، ثشًان آوُب ضا ضىبسبيي ومًز

ضٌاسايياقالمزضآستاًِتحطاًيضسى-3
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20–4= 16فبغلٍ ثيه ومكٍ سفبضش ي شذيطٌ ايمىي         ضثى فبغلٍ     ;  4

4+  4;  8سكح الال  زض آسشبوٍ ثحطاوي ضسن           

ذخيسه ايمني

نقطو سفازش

سطح در آستانه بحزاني ضذن

ايه سكح يجبضر اسز اظ سكح شذيطٌ ايمىي ثٍ ياليٌ ضثى فبغالٍ ثايه ساكح شذياطٌ     
ياحس ي ومكاٍ   4ثٍ يىًان مقبل فطؼ وىيس شذيطٌ ايمىي لكًٍ اي . ايمىي ي ومكٍ سفبضش

ثىبثطايه سكح ضىبسبيي الال  زض آسشبوٍ. ياحس محبسجٍ ضسٌ اسز 20سفبضش آن 

:ثحطاوي ضسٌ ثطاثط اسز ثب  
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ثٍ لكًبسي وٍ زض اوجبض ذًاثيسٌ اوس ي مػطف آوُب ثسيبض وم ي يب غفط ميجبضس ،  
ايه الال  ثبيس ثٍ وحًي مطرع ضسٌ ي زض مًضز آوُب . ميگًيىس« الال  ضاوس»اغكالحب 

ضاٌ َبي مشفبيسي جُز ضىبسبيي ايه الال  يجًز زاضز وٍ . سػميم گيطي ضًز
سحليلگط مًجًزي ي سفبضضبر ثب يلم ثط وليٍ ايه ضاٌ َب ي ثب سًجٍ ثٍ مبَيز لكًٍ ، 

ثػًضر ذالغٍ . مطرع ميىمبيس وٍ لكًٍ مًضز وهط ضاوس محسًة ميطًز يب وٍ
:مطاحل ظيط جُز ضىبسبيي الال  ضاوس سًغيٍ ميطًز 

مقال اظ ظمبن فًلي ثٍ ) زيضٌ ظمبوي مًضز وهط جُز ضىبسبيي الال  ضاوس مطرع گطزز 
(مسر يه سبل ديص 

محبسجٍ مشًسف مًجًزي زض ثبظٌ ظمبوي مًضز وهط
محبسجٍ سطيز فطيش زض ثبظٌ ظمبوي مًضز وهط

محبسجٍ َعيىٍ وگُساضي زض ثبظٌ ظمبوي مًضز وهط
ثسيه مًىي وٍ اگط ممساض دبضامشط اظ ) سًييه سمفي ثطاي َط يه اظ دبضامشط َبي فًق 

(ايه سمف يجًض وىس ، لكًٍ ضاوس محسًة ميطًز 

ضٌاسايياقالمضاكسٍسياستّايتطذَضزتاآى-4
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سًيايه  ( ثب سًجٍ ثٍ ضطايف ومبيىاسگي  ) ثٍ يىًان مقبل ثطاي َعيىٍ وگُساضي مي سًان سمفي ضا 
ومًز ي لكًبسي وٍ َعيىٍ وگُساضي آوُب ثيطشط اظ ايه سمف ثبضىس ضا ثٍ يىًان الال  ضاوس زض وهط 

اياه ضابذع   . ايه سمف ضا ميشًان ثب ممبيسٍ َعيىٍ وگُساضي ي حبضيٍ سًز سًييه ومًز. گطفز
زضمًضز ضبذع سطيز فطيش ويع سامفي زض وهاط   . ثطاي گطيٌ لكًبر دطمػطف مىبست ميجبضس

ي الالمي ضا وٍ سطيز فطيش آوُب ومشط اظ سمف سًييه ضسٌ ثبضاس ضا  % ( 20مقال ) گطفشٍ ميطًز 
زيضٌ گصضشٍ ذطياس   4َمچىيه ميشًان الالمي ضا وٍ قي . حبئع ضطايف ضاوس ثًزن زض وهط گطفز

زض ماًضز ومبيىاسگبن اياه مًؾاًو غابزق      )وساضشٍ اوس ضا ثٍ يىًان الال  ضاوس زض وهط گطفاز  
اضظش ضيبلي مًجًزي يه لكًٍ ويع ميشًاوس مالن مىبسجي جُز ضىبسبيي الال  ضاوس (. وميجبضس

ثبضس ثٍ ايه سطسيت وٍ اگط اضظش مًجًزي يه لكًٍ ثيطشط اظ يه سمف سًييه ضسٌ ثبضاس ، آن  
مجسزا سبويس ميطًز وٍ سىُب ثطضسي يىي اظ .لكًٍ ثٍ يىًان لكًٍ ضاوس زض اوجبض محسًة ميطًز

ثٍ يىًان مقبل فطؼ وىيس لكًاٍ  . مًاضز فًق ومي سًاوس وطبن زَىسٌ ضاوس ثًزن يه لكًٍ ثبضس
اي زاضاي اضظش ضيبلي ثباليي ثبضس ي ثٍ َميه زليل َعيىٍ وگُساضي آن ثبال ثبضس ، يلاي گاطزش   

ثىبثطايه وميشًان ايه لكًاٍ ضا جاع    . مًجًزي آن ثبال ثًزٌ ي زاضاي سطيز فطيش مىبست ثبضس
الالمي وٍ ثٍ يىًان الال  ضاوس ضىبسبيي ميطاًوس ثبياس ثاٍ وحاًي اظ     .الال  ضاوس زض وهط گطفز

مًجًزي ذبض  ضًوس چًن وگُساضي آوُب وٍ سىُب سًزي ثطاي سبظمبن وساضز ثلىٍ مشؿمه َعيىٍ 
حشاي ومشاط اظ   ) ثطاي ذبض  ومًزن ايه الال  اظ مًجًزي ميشًان ليمز آوُب ضا وبَص زاز . اسز

.ي ياااب اغاااال آوُاااب ضا ثاااٍ يىاااًان اسااامبـ ثاااٍ فاااطيش ضسااابوس ( ليماااز ذطياااس 
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اوجبض ثٍ محل يب فؿبيي گفشٍ مي ضًز وٍ ثط اسبس يه سيساشم قجماٍ ثىاسي    
غحيح مًاز ايليٍ، وبالي ويم سبذشٍ ي محػًل سبذشٍ ضاسٌ زض آن وگُاساضي   

ازاضٌ اوجبضَب ثٍ ثطوبمٍ ضيعي غحيح ي مىهم ي ثطلطاضي وهاب  ازاضي ي  . مي ضًز
سبظمبوسَي اوجبض زض ضطوز َب ي سبظمبن َبي مرشلاف ثاٍ   . اوجبضزاضي ويبظ زاضز

ضىل َبي مشفبير غًضر مي گيطز ثٍ قاًضي واٍ ماسيطيز اوجابض زض ثطذاي      
ضطوز َب ظيط  وهط مساشميم ماسيطيز ثطوبماٍ ضياعي سًلياس ي ياب ماسيطيز        

.دطشيجبوي  ي يب حشي ظيط وهط مسشميم مسيط يبمل ازاضٌ مي ضًز

ساظهاىاًثاض-5
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مسيط اوجبض يمًمب ظيط وهط يىي اظ مسيطان اضضس سبظمبن اوجب  ينيفٍ مي وىس ي مي ثبيسز ثٍ امًض اوجبضزاضي ي 
:يمسٌ ينبيف مسيط اوجبض يجبضر اسز اظ. ضيش َبي مرشلف آن آگبَي وبمل زاضشٍ ثبضس

سطدطسشي وبضوىبن اوجبض
اجطاي سيسشم ي ضيش اوجبضزاضي

اضسبل گعاضش َبي اوجبض ي سبيط مىبسجبر اوجبض
حطاسز اوجبض زض ثطاثط زظزي، آسص سًظي، مًيًة ي وم ضسن وبال

اوجبضزاضان•
. اوجبضزاضان ظيط وهط مسيط اوجب  ينيفٍ مي وىىس ي مي ثبيسشي آگبَي وبمل اظ امًض اوجبضزاضي ضا زاضشٍ ثبضىس

:يمسٌ ينبيف آوُب يجبضر اسز اظ
ضسيس اجىبس ذطيساضي ضسٌ -1
سحًيل اجىبس فطيذشٍ ضسٌ قجك اسىبز ي مساضن ي غسيض فبوشًض وُبيي-2
ديص ثيىي، ثطوبمٍ ضيعي ي وىشطل مًجًزي اوجبض -3
وبضمىسان اوجبض•

زض ايه غًضر يجًز افطازي . يمليبر مجز ي وگُساضي مساضن زض اوجبض مي ثبيسز ثػًضر سيسشمبسيه ثبضس
:ضطح ينبيف ولي آوُب يجبضر اسز اظ. جُز مجز وبضزوس يحسبثساضي اوجبض ؾطيضي مي ومبيس

وًضشه وبضر مطرػبر اجىبس ي وبال زض وبضزوس ي سًييه ضمبضٌ محل َط يه اظ آوُب
سًييه مًجًزي َط وبال ثٍ محؽ يمل وطزن يه ياضزٌ ي يب غبزضٌ زض وبضر اوجبض

سًجٍ ثٍ ضسيسَب ي حًالٍ َبي اوجبض اظ لحبل سكبثك مطرػبر ي وب  آوُب ثب ضمبضٌ َبي وبالي مطثًقٍ
 

گريٌ اوبارداران ي يظايف آوُا -5-1
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اظ آوجبييىٍ زض اوجبضَبي وًچه وٍ سىًو الال  ظيبز وجًزٌ ي سًساز اوجبضزاضان وام  
مي ثبضىس، مي سًاوىس محل الال  مرشلف ضا زض شَه ذًز ثسذبضوس يلي ثب گسشطش 
زامىٍ يمليبر اوجبض، اوجب  وبض ثػًضر زسشٍ جمًي، سًاًيؽ وابضگطان اوجابض زض    

.ضيفز َبي مرشلف ي ويع سيسشم سًييه مًلًيز مًجًزي الظ  مي ضًز
ضيش َبي مشًسزي جُز سًييه مًلًيز وبال زض اوجبض يجًز زاضز وٍ مشىبست ثاب  

.وًو اوجبض مي سًان اظ يىي اظ آوُب اسشفبزٌ ومًز

سيستنتعيييهَقعيتتطهَجَزي-5-2
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زض ايه ضيش اوجبضزاض وبال . اثشسايي سطيه ضيش مًلًيز مًجًزي وبال زض اوجبض ضيش حبفهٍ اي اسز
. ضا زض محلي لطاض مي زَس ي سذس سًي مي وىس ثٍ ذبقط آيضز وٍ آن ضا زض وجب لاطاض زازٌ اساز  

.ايه ضيش ظمبوي وٍ سىًو الال  وم ثًزٌ ي فؿبي مًضز اسشفبزٌ محسيز ثبضس، وبضثطز زاضز

الصاقكاضتهطرصاتكاالتِضٍيقفسِيااًثاضتِهَاز
زض ايه ضيش اظ وبضسي ثٍ وب  مطرػبر وبال اسشفبزٌ مي ضًز وٍ زض لسمز َبي مرشلف لفسٍ ي يب 
اوجبضشٍ َبي مرشلف زض اوجبض وػت ي يب الػبق مي ضًز ي حبيي اقاليبسي ضبمل وب  ي ضمبضٌ اوجابض،  

.ضطح مًجًزي وبال، وس مًجًزي ي ضمبضٌ فىي وبال، سبضيد يضيز ي ذطي  اوجبض مي ثبضس

ضٍشكسگصاضي
ثطضسي زي ضيش لجل وطبن مي زَس وٍ زض اوجبضَبي ثعضي وٍ سًساز ي سىًو وبال ظيبز ثًزٌ ي وًسبن 
زض سًساز شذيطٌ ي حمل مًجًزي ويع لبثل مالحهٍ مي ثبضس ي ويع دطسىل ظيبزي زض اماط زضيبفاز،   
اضسبل ي شذيطٌ سبظي الال  مطغًل ثٍ وبض َسشىس، مًمطسطيه ي مفيسسطيه ضيش اسشفبزٌ اظ ياليام  

. سًييه مًلًيز مي ثبضس

ضٍشحافظِاي
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. ايليه گطيٌ سٍ ضلمي ثٍ سطسيت اظ سمز چخ ضطيو مي ضًز ي سبذشمبن ي قجمٍ ضا سًييه مي وىس
زيميه گطيٌ، ضزيف اغلي ضا ثيبن مي وىس ي اسبسب ضزيف َبي قًالوي زض اوجبض ثًىًان ضزياف َابي   

سًميه گطيٌ ثطاي مطرع وطزن ضزيف فطيي ي قجمٍ اي وٍ وابال زض  . اغلي زض وهط گطفشٍ مي ضًز
.آن لطاض گطفشٍ، ثىبض مي ضيز

ساختمانطبقهرديف اصليرديف فزعيطبقه

212112219

زض ايه سيسشم سبذشمبن، قجمٍ، ضزيف اغلي ي فطيي ي قجماٍ اي واٍ وابال زض آن لاطاض زاضز     
ضلام زض ساٍ گاطيٌ     9يه وس مىبست ثطاي سًييه مًلًيز مًجًزي وبال اظ . مطرع مي ضًز

. سطىيل مي ضًز( 192-112-122ثًىًان مقبل )اغلي 
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مجز اقاليبر مطثًـ ثٍ وبال  -1
يضيز لكًٍ ثٍ اوجبض   -2
ذطي  لكًٍ اظ اوجبض   -3
گعاضضبر مطثًـ ثٍ مًجًزي   -4
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آضٌاييتاططحّايكٌتطلهَجَزيٍ-7
سفاضضاتاجطاضسُزضضطكت
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َسف اظ ايه قطح وٍ مجطي آن ضطوز ايسبوً ميجبضس ، سبميه سطيى لكًبر مًضز ويبظ ومبيىسگبن 
زض ايه قطح ، ومبيىسگي ؾمه زض  ضمبضٌ فىاي  . ي جلًگيطي اظ ذًاة ذًزضي زض سًميطگبٌ ميجبضس

لكًٍ مًضز ويبظ ، ضمبضٌ ضبسي ذًزضييي وٍ ثطاي سًميط آن ويبظ ثٍ لكًٍ مصوًض زاضز ضا ويع زض فط  
زفشط ايه زضذًاساز ضا  . مرػًغي زض  ومًزٌ ي اظ قطيك ايميل ثٍ زفشط مىكمٍ اي اضسبل ميىمبيس

ثٍ ضطوز ايسبوً اضسبل ميىمبيس ي زضذًاسز 
دس اظ زضيبفز سًسف ضطوز ايسبوً مًضز ثطضسي لطاض گطفشٍ ي زض غًضر امىابن زض وًسابَشطيه   

ظمبن مشًسف اظ ظمبن سفبضش گصاضي . ظمبن ممىه سبميه ضسٌ ي آمبزٌ سحًيل ثٍ ومبيىسگي ميطًز
 48ي ثاطاي ضُطساشبن َاب    ( سبيز يابزي  48مًبزل )سبيز وبضي  24سب سبميه لكًٍ زض سُطان 

اظ ايه قطح ميشًان ثطاي سفبضش گاصاضي الاال    . ميجبضس( سبيز يبزي  72مًبزل ) سبيز وبضي 
.ي يب الال  ثحطاوي اسشفبزٌ وطز(  Cگطيٌ ) وىس مػطف 

لبيسسب ميجبيسز ليمز لكًبسي وٍ اظ قطيك ايه قطح سبميه ميطًوس ثيطشط اظ ليمز َمبن لكًاٍ   
يلي زض ظمبن حبؾط ثٍ زاليلي َمچًن يس  يجًز . زض حبلشي ثبضس وٍ ثػًضر يبزي سبميه ميطًوس

سيسشم وىشطل مًجًزي وبضا زض ومبيىسگي ي َمچىيه افعايص ضؾبيشمىسي ومبيىاسگبن زض ظميىاٍ   
ليمز لكًٍ سبميه ضسٌ اظ قطيك ايه قطح ثب ليمز سابميه ثاٍ غاًضر    ... ذسمبر دس اظ فطيش ي 

.يبزي سفبيسي وساضز

 :اهسازٍيژُ-7-1
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:سًظيى لكًبر يسوي ثٍ زي غًضر اوجب  ميگيطز 
فطيش سجبضي

فطيش ذسمبسي
گبضاوشي سًظيى مكلًة لكًبر يسوي ثمىهًض اضاياٍ مىبسات ي ثمًلاى    فطيش َسف فطآيىس 

. ذسمبر گبضاوشي زض ضجىٍ ومبيىسگي َب مي ثبضس
زض فطآيىس فطيش ذسمبسي ثٍ َط يه اظ ومبيىسگي َب ايشجبضي سًلك مي گيطز وٍ سب سمف آن 

مياعان  . ايشجبض مي سًاوىس لكًبر مًضز ويبظ  ذسمبر گبضاوشي ضا ثب ضطايف ذبظ سبميه ومبيىس
. ايشجبض ومبيىسگبن ثطاثط ميبوگيه وليم زي مبٌ گصضشٍ آوُب ذًاَس ثًز

زض ايه وًو فطيش، لكًبسي وٍ مًجًزي آوُب ومشط اظ ويبظ مبَبوٍ ومبيىسگي َب ثبضس، سُميٍ 
ثىسي مي گطزوس ي ميعان سُميٍ ومبيىسگي اظ َط لكًٍ، ثطاثط سُم وليم سٍ مبٍَ ومبيىسگي 

ماي   115/15سرفيف فطيش ذسمبسي مبثز ي مًبزل . ثٍ ول وليم سٍ مبٍَ آن لكًٍ مي ثبضس
َمچىيه سسًيٍ حسبة اظ محل وليم گبضاوشي ومبيىسگي ي ثاب فبغالٍ ظمابوي زي مابٌ     . ثبضس

.غًضر ميگيطز
ي (  7)جُز ذطيس الال  ثػًضر گبضاوشي  زض سيسشم فطيش اظ ضاٌ زيضگطيٌ ذًزضي، گبضاوشي

.ثبيسشي زض  گطزز( 210)وًو فطيش، ايشجبض گبضاوشي

فطٍشگاضاًتي-7-2
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َسف اظ اجطاي ايه قطح، ضفى مطاىالسي َمچاًن اساشفبزٌ اظ لكًابر غياط      
اسشبوساضز زض ذًزضيَبي سحز دًضص گبضاوشي سًساف  ثطذاي اظ ومبيىاسگيُب،    
ذًاة ذًزضي ثٍ زليل وجًز لكًبر زض ومبيىسگي َب، ساً  اساشفبزٌ اظ اذاشالف    
ليمز ثيه ثبظاض ي ضطوز ايسبوً سًسف ثطذي اظ ومبيىسگي َب ، ايجابز ساًاثك   
غيط يالًي ثطاي ثطذي اظ لكًبر، َعيىٍ َبي وبمشًبضف گبضاوشي، افعايص ضبذع 

زض ايه قاطح ثبظدطزاذاز َعيىاٍ لكًابر     . مي ثبضس... سىطاض دصيطي لكًبر ي 
سًًيؿي ثٍ ومبيىسگبن مىًـ ثٍ ذطيس لكًٍ مًضز وهط اظ مىجى مًضز سبييس ضطوز 

مي ثبضس ي زض غًضسي وٍ ومبيىسگي لكًٍ اي ضا جُاز  ( ايسبوً ) ايطان ذًزضي 
ي السا  ( ذطيس اظ ثبظاض)مػطف زض زيضٌ گبضاوشي، اظ ضطوز ايسبوً ذطيس وىمبيس 

ثٍ وليم لكًٍ مصوًض وىس ، لكًٍ اظ سىس حصف مي گطزز ي مجلغي ثبثز آن لكًٍ 
زض َميه ضاساشب ازاضٌ گابضاوشي زض مًضذاٍ    . ثٍ ومبيىسگي ثبظدطزاذز ومي ضًز

ايه مكلت ضا ثٍ اقالو وليٍ ومبيىسگي  18قي اقالييٍ گبضاوشي ضمبضٌ  24/01/85
.َبي ضطوز ايطان ذًزضي ضسبوسٌ اسز
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:ثٍ قًض ولي  زاليل ظيط يلل اغلي لعي  ذطيس لكًٍ اظ ضطوز ايسبوً ميجبضس  
اسشفبزٌ اظ لكًبر اغلي ي ثب ويفيز•
جلًگيطي اظ سحميل َعيىٍ َبي وبمشًبضف گبضاوشي•
يس  ظيبن ومبيىسگي ثٍ زليل وبَص ليمز•
افعايص غحز اقاليبر گبضاوشي•
سطًيك ومبيىسگي ثٍ اسشمطاض سيسشم وىشطل مًجًزي•

:َمچىيه ثٍ زاليل ظيط ومبيىسگي سمبيل ذطيس اظ ضطوز ايسبوً ضا وساضز 
يجًز اذشالف ثيه  ليمز ثبظاض ي ضطوز ايسبوً•
فطاض اظ دطزاذز مبليبر  •
قًالوي ثًزن مىبويع  ثطگطز اظ فطيش زض ايسبوً •

ضسٌ اساز واٍ   « ضبذع ذطيس ي وليم»جُز وىشطل مًاضز فًق ، السا  ثٍ سًطيف ضبذػي ثٍ وب  
مًطف يؾًيز ضجىٍ ذسمبر دس اظ فطيش ضطوز ايطان ذًزضي زض ظميىٍ سبميه ي سًظيى لكًابر  

.يسوي ثًزٌ ي يىي اظ دبضامشط َبي سًييه ومبيىسگي مىشرت ميجبضس
ثطاي محبسجٍ ايه ضبذع ، ثط اسبس اقاليبر سىس گبضاوشي ومبيىسگي ، ثطضسي ميطًز واٍ لكًاٍ   

زض . مػطف ضسٌ زض سىس گبضاوشي اظ ثبظاض سُيٍ ضسٌ ي يب اظ ضطوز ايسبوً ذطياساضي ضاسٌ اساز   
وُبيز وسجز حبغل جمى سًساز لكًبر ذطيساضي ضسٌ اظ ضطوز ثٍ حبغل جمى سًساز ول لكًبر 

 .وليم ضسٌ محبسجٍ ضسٌ ي ثٍ يىًان ضبذع ذطيس ثٍ وليم زض وهط گطفشٍ ميطًز
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َسف اظ قطح ضزيبثي لكًبر ايجبز ضيضي مسين زض جُز وىشطل، سًاًيؽ ي مجاز   
ايه امط مًجت ضزيبثي ي وىشطل لكًبر اظ . اقاليبر لكًبر يسوي سًًيؿي مي ثبضس 

فطآيىس سًليس لكًبر ثط حست سبظوسٌ ي ضيظ سًليس زض ضطوز سبظوسٌ لكًٍ ، سذس 
مػطف آن زض ذف سًليس سب وُبيشب سًًيؽ آن زض ومبيىسگي َبي مجبظ  ضطوز اياطان  
ذًزضي ، ثٍ مىهًض سحز وىشطل زض آيضزن ويفيز لكًبر سًليسي سبظوسگبن ، ضيبيز 

زض اوجبضَب، ايجبز ضىبسىبمٍ لكًبر اغلي ثاطاي ذاًزضي، افاعايص     FIFOسيسشم 
سكح ويفيز ي يملىطز لكًبر ، وبَص َعيىٍ َبي سًًيؽ ي اساشفبزٌ اظ لكًابر   

ذالغاٍ اَاساف قاطح    . اسشبوساضز ي سبئيس ضسٌ ضطوز ايطان ذًزضي ذًاَس گطزيس
:ضزيبثي لكًبر يجبضر اسز اظ 

 :ططحضزياتيقطعات-7-4

.مجمًيٍ َبي ايمىي ذًزضي/ سبميه ضؾبيز مطشطي ي ايجبز اقميىبن وسجز ثٍ سحز وىشطل لطاض گطفشه لكًبر•
.ضيبيز اسشبوساضزَبي ثيه المللي ثرػًظ زض ثحث غبزضار•
.سحز وىشطل زضآيضزن سكح ويفيشً يملىطز لكًبر زض قًل يمط گبضاوشي ذًزضي•
.سُيٍ ضىبسىبمٍ ثطاي ذًزضي وسجز ثٍ سًاثك سًًيؿبر غًضر گطفشٍ زض قًل زيضٌ گبضاوشي ذًزضي•
.ايجبز ظميىٍ الظ  ثطاي ايمبل وىشطل ثط سًًيؽ لكًبر اغلي ذًزضي زض ومبيىسگيُب•
ضىبسىبمٍ زاض ضسن لكًبر ذًزضي•
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اجراي ايه طرح مساياي زير را براي شبكٍ خدمات پس از فريش بٍ دوباال  
:دارد

سحز وىشطل زضآمسن مػطف لكًبر زض ومبيىسگي َبي مجبظ•
امىبن ديص ثيىي زليمشط وسجز ثٍ سرميه ويبظ ي سبميه لكًابر زض ومبيىاسگي َابي    •

مجبظ
(غيط اسشبوساضز)جلًگيطي اظ مػطف لكًبر مشفطلٍ •
سبميه ضؾبيز مطشطي وُبيي•

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


پايان 
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