
آضٙبیی فطردٜ ثب رٚضٟبی ایٕٙی وبر در ارتفبؿ
  .است د٘یب تٕبْ در غٙقتی ٞبی فقبِیت در ٔیر ٚ ٔري ٚ جذی دیذٌی آسیت دِیُ تٟٙب سمٛط
.است جٕقی ایٕٙی ٔیساٖ ثب اِٚٛیت ارتفبؿ، در وبر ٔٛالـ از ٘ؾر غرف

:استفبدٜ از ٚسبیُ حفبؽت فردی ٔجبز در ٔٛالـ ٌٛ٘بٌٛ٘ی چٖٛ
...(سغٛح ثّٙذ، ) زٔب٘یىٝ دسترسی ثیرٚ٘ی ٕٔىٗ ٘یست -
.زٔب٘یىٝ ٘ػت سیستٓ ٞبی حفبؽتی از ِحبػ تىٙیىی غیرٕٔىٗ است-
.زٔب٘یىٝ استفبدٜ از ٚسبیُ حفبؽت فردی ریسه ٚ خغر را وبٞص ٔی دٞذ-
.زٔب٘یىٝ فّٕیبت وبری، ٔقذٚد ٚ یب زٔبٖ اجرای آٖ وٛتبٜ ٔی ثبضذ-
تأٔیٗ ایٕٙی در عَٛ فّٕیبت:

  را لٛا٘یٗ یىسری ثبیذ فردی حفبؽت ٚسبیُ ٘جبت، سیستٓ ٚ ارتفبؿ در وبر ثیطتر ایٕٙی ثرای
.ضٛ٘ذ ضبُٔ

  در فٛأُ ٟٕٔتریٗ از یىی ٞب ٌبٜ تىیٝ ویفیت :افتٕبد لبثُ ٚ درست ٌبٜ تىیٝ ٘ػت ٚ ا٘تخبة •
  ضرٚری ایٕٙی ٚسبئُ ٘ػت ٚ فطبر وردٖ پخص .است دٞٙذٌبٖ ٘جبت ٚ لرثب٘یبٖ وبرٌراٖ، ایٕٙی
  سیستٓ ٞر ثرای (ٞب ٌبٜ تىیٝ) ٞب ٍِٙرٌبٜ از استفبدٜ ثرای اتىبء ٘مغٝ سٝ یب دٚ داضتٗ .است
.است ٘جبت فّٕیبت در ثخػٛظ ایٕٙی ٔیساٖ حذاوخر آٔذٖ ثٛجٛد ثبفج

  ثبیذ ٘جبت ثرای یب ارتفبؿ در وبر ثرای ضذٜ سبختٝ تأسیسبت :ٔٙبست وبری ٔٛلقیت سبزٔب٘ذٞی •
  ٚ سریقتر را ثبزرسی فرآیٙذ ضذٜ ٕٞبًٞٙ ٚ سبدٜ ٞبی سیستٓ .ثبضذ ضذٜ ٕٞبًٞٙ ٚ سبدٜ

.وٙذ ٔی ٔٛحرتر
 وٙٙذٜ حٕبیت سیستٓ یه ثبیذ ٘جبت سیستٓ ٕٔىٗ ضرایظ ٞر در :حٕبیت ٚ پطتیجب٘ی سیستٓ •

  در ٍٔر ثبضذ وٙذ ٔی تأٔیٗ را دیذٜ آسیت ضخع ٚ دٞٙذٜ ٘جبت ایٕٙی ٕٞسٔبٖ وٝ ٔستمُ
.خٛد ٘جبت ضرایظ

  تب ثبضذ داضتٝ ٚجٛد ٔحُ تخّیٝ ثر٘بٔٝ ثبیذ وبر ٔحُ در :اضغرار ضرایظ در پرسُٙ تخّیٝ ثر٘بٔٝ •
  در وبر فردی حفبؽت ٚسبیُ .دٞٙذ ٘جبت را دیذٌبٖ آسیت ٚ خٛد ثتٛا٘ٙذ حبدحٝ ثرٚز ٔٛالـ در

  ٚ تٛأْ استفبدٜ ثٝ ٘یبز ضرایظ در ِیىٗ ا٘ذ ضذٜ عراحی ٚاحذ آٖ در ٘فر یه استفبدٜ ثرای ارتفبؿ
: ارتجبط ایٗ در وٝ ا٘ذ ضذٜ تأییذ خبغی ٞبی حبِت ثرای فمظ ثیطتر افراد ثرای ٕٞسٔبٖ

.٘یست ارتفبفبت در وبر ٚسبئُ ثخطٙبٔٝ ضذٜ تأییذ ٚسبئُ ایٗ از استفبدٜ -1
  دلت ثب را دستٛراِقُٕ).ضذ خٛاٞذ استفبدٜ خٛد ؽرفیت حذ ثبالتریٗ در ٚسبئُ از حبِت ایٗ در -2

(.ثفرٔبئیذ ٔغبِقٝ
  ٔخػٛظ تٕریٙبت ٚ خبظ آٔٛزش ٘یبزٔٙذ ٘جبت ٞبی تىٙیه یب ٚ ارتفبفبت در وبر یبدٌیری 

 دادٜ آٔٛزش ٘یس ریسه ٌیری ا٘ذازٜ ٔیساٖ وٝ است الزْ ٞب آٔٛزش ایٗ در .است ٘جبت ٔٛالـ
 ٘تیجٝ در وٙذ د٘جبَ را وطٛر آٖ ثٝ ٔرثٛط ٔمررات ٚ لٛا٘یٗ ثبیذ ارتفبفبت در وبر دستٛراِقُٕ .ضٛد

.ثجیٙٙذ آٔٛزش ٔختّف ٞبی ٔحیظ در را ٚسبئُ ایٗ استفبدٜ ٘حٜٛ ثبیذ وبرثراٖ
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در ارتفبؿلٛافذ وّی وبر 
ٕٔب٘قت وردٖ از سمٛط -1

 ثىبرٌیری ٘بدرست ٚ درست استفبدٜ ای پبیٝ اغَٛ
  تػبٚیر را ٔرثٛعٝ راثظ عٙبة ٚ پبراضٛتی وٕرثٙذ

.دٞٙذ ٔی ٘طبٖ زیر

درست

٘بدرست

فبغّٝ ارتفبؿ ٔٙبست
 ٔتری 1/15 راثظ عٙبة از استفبدٜ حبَ در وبرٌری اٌر

  ٞر یب زٔیٗ تب فبغّٝ تریٗ وٛتبٜ ثبضذ، لالة ثٝ ٔجٟس
.ثبضذ ثبیذ ٔتر 4/35 تٛلف سغح

عَٛ عٙبة
 +
راثظ
 ;
ٔتر 1/15

افسایص عَٛ 
عٙبة ثب ضرثٝ ٌیر

 ;
ٔتر 0/7

فبغّٝ ثیٗ لالة 
وٕرثٙذ پبراضٛتی 

ٚ پبی وبرٌر
 ;

ٔتر 1/5

حذالُ فبغّٝ  
تٛلف تب زٔیٗ

 ;
ٔتر 1

جٌّٛیری از سمٛط -2
.ریسه خغر سمٛط را ثررسی وٙیذ

:ثبیذ سمٛط از جٌّٛیری سیستٓ یه
  ٘سدیه فرد ثٝ ایٕٙی ٚسیّٝ اتىبء ٘مغٝ •

.ضٛد وٛتبٜ سمٛط فبغّٝ تب ثبضذ
  ٚسبئُ، ایٗ در ٌیر ضرثٝ از استفبدٜ ثب •

 را سمٛط ٍٞٙبْ در ثذٖ ثٝ ٚاردٜ ضٛن
.دٞیذ وبٞص

 در را وردٜ سمٛط فرد ثبیذ ایٕٙی ٚسیّٝ •
.ٕ٘بیذ حفؼ تقّیك ٔٙبست ٔٛلقیت

ثرخٛرد ٔحىٓ ثٝ ضیء یب زٔیٗ -1
.ضٛد ٔحبسجٝ خبِی فضبی فبغّٝ وٝ است الزْ
 وٝ وبرٌر ثرای الزْ فبغّٝ ایٗ تأٔیٗ ثرای

 ثٝ تٛجٝ ٘ىٙذ، ثرخٛرد چیسی ثٝ سمٛط ٍٞٙبْ
:است الزْ زیر ٘ىبت

:ٟٔٓ ٘ىبت-
 ٔتر 2 از ثّٙذتر ٘جبیذ ضذضٛن لغقٝ ثب عٙبة •

.ثبضذ
  ٕٔىٗ ٔیساٖ وٕتریٗ ثٝ ثبیذ سمٛط عَٛ •

.ثرسذ
 ٔختّف ٞبی رٚش ثب خبِی فضبی ٔحبسجٝ •

  عٙبة عَٛ ثٝ ثستٍی أر ایٗ .است ٔتفبٚت
.دارد ...ٚ سمٛط از جٌّٛیری ٚسیّٝ ضذضٛن،

٘یرٚی ضرثٝ -2
در حبَ سمٛط وبرٌر تحت ٞیچ ضرایغی ٘جبیذ  

. ویّٛ٘یٛتٖٛ لرار ٌیرد 6تحت فطبر ثیص از 

:از فجبرتٙذ أر ایٗ تحمك رٚش دٚ
  ٞب عٙبة وٝ ثبضیذ ٔغٕئٗ •

 ٌبٞی تىیٝ ٞبی ٘مغٝ ثٝ ٕٞیطٝ
 عَٛ تب ٞستٙذ ٚغُ وبرٌر سر ثبالی

.دٞٙذ وبٞص را آٖ ضذت ٚ سمٛط
  ٕٔىٗ سمٛط عَٛ وردٖ وٓ اٌر •

  عٙبة در ضذضٛن از ثبیذ ٘یست
  تریٗ ٔتذاَٚ .ضٛد استفبدٜ راثظ

  ضبُٔ فردی حفبؽت ضذضٛن
 دیٙبٔیىی عٙبة ٚ ٌیر ضرثٝ

.ثبضٙذ ٔی ٔرثٛعٝ
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ٚضقیت تقّیك سبوٗ اپراتٛر  -3
:در ارتفبؿ

 سمٛط تٛلف ایٕٙی ٚسیّٝ سمٛط، حٛادث در
  ا٘سبٖ ثذٖ رٚی ثر جبرثٝ احر وردٖ وٓ ثرای

 ٚ ضرثٝ ٘یرٚی احر وبٞص).است ضذٜ عراحی
(فرد رٚی ثر آٖ احر وردٖ وٓ

 ثسیبر “ٔقٕٛال سمٛط تأحیرات ایٙىٝ ٚجٛد ثب
  سبوٗ غٛرت ثٝ ضذٖ آٚیساٖ است، جذی

 ٔطىالت ثٝ پبراضٛتی وٕرثٙذ ٘ٛؿ ثٝ ثستٝ
 .ضٛد ٔی ٔٙجر جذی فیسیىی

  ٔقّك ضذٖ عٛال٘ی حیٗ در ٔطىالت ایٗ
  ثٝ آیٙذ ٕ٘ی ٚجٛد ثٝ ٞٛضیبر ضخع ثٛدٖ
  ثبفج ٔقّك فرد ضذٖ جب جبثٝ ایٙىٝ دِیُ
.ضٛد ٔی خبغی ٘مغٝ رٚی ثر فطبر وردٖ وٓ

  ثجیٙٙذ، آٔٛزش ثبیذ ٞب ٌرٜٚ :ٌیری ٘تیجٝ
 ثتٛا٘ٙذ وٝ ثبضٙذ ٔستمُ ٚ وٙٙذ تٕریٗ
 خٛد ٘جبت لذرت وٝ وسی یب ٚ ثیٟٛش وبرٌر

.دٞٙذ ٘جبت سریقتر ٞرچٝ ٘ذارد را

تخجیت در ٔٛلقیت وبری -3
 ارتفبؿ در حبثت ٞبی ٔٛلقیت در وبر ثرای

: وٝ غٛرتی در
  .٘جبضذ ٔٛجٛد آزاد سمٛط خغر ضرایظ 

  یب ٚ ایٕٗ ٞبی ٘ردٜ ثب ثبْ رٚی وبر ٔخُ
  وٕرثٙذ از استفبدٜ سبدٜ دار ضیت سغح

  تسٕٝ یب عٙبة ثب تٛأْ لالثٝ دٚ ایٕٙی
.ٕ٘بیذ ٔی وفبیت دار لالة  راثظ

  آزاد سمٛط خغر ضرایظ  
 ٘ؾیر .ثبضذ داضتٝ ٚجٛد

 یب ِجٝ ثذٖٚ ثبْ رٚی وبر
  یب ایٕٗ ٘ردٜ ثذٖٚ

  ثذٖٚ دار ضیت ثبٟٔبی
 غٛرت ایٗ در ٌبٜ، تىیٝ

  ثب پبراضٛتی وٕرثٙذ
  ثّٙذ عٙبة ٚ راثظ عٙبة
  ٚ ترٔسدار لالة ثٝ ٔجٟس
 تسٕٝ یب ٌیر ضرثٝ

  یب ٚ ضذضٛن ترٔسدار
  خٛاٞذ الزْ ترٔسدار لرلرٜ

.ثٛد

عٙبة دسترسی -4
  غقٛد ثرای ٔرتفـ سبزٜ غٛرتیىٝ در

  ثبضذ ٘ذاضتٝ ٔٙبست ٞبی دستٍیرٜ
 ثبالی در ضذٜ ٔحىٓ ٔجسای عٙبة دٚ

  خٛاٞذ ٔٙبست وبر ایٗ ثرای سبزٜ
.ثٛد

 در ثبیستی فٛق ایٕٙی ٞبی عٙبة
  ثٝ ٔجٟس ٚ سبزٜ ارتفبؿ ٔٙبست عَٛ

 ٌیر ضرثٝ ٚ ترٔسدار لالة سیستٓ
 ثٝ ٘یبز غٛرت در است ثذیٟی .ثبضٙذ

 ا٘جبْ ٚ سبزٜ ثبالی در اپراتٛر استمرار
 پبراضٛتی وٕرثٙذ ٌبٜ، تىیٝ فّٕیبت،

  ٔٙبست عَٛ ثب راثظ ایٕٙی عٙبة ٚ
ترٔسدار تسٕٝ یب

  لرلرٜ یب ٚ ضذضٛن
  الزْ ٘یس ترٔسدار
.ثٛد خٛاٞذ

:سمٛط فبوتٛرٞبی
 ٔیساٖ ((سمٛط فبوتٛر)) اغغالح
  .وٙذ ٔی تطریح را سمٛط جذیت

  ٚ سمٛط عَٛ ثیٗ ارتجبط ایٗ
 ضرثٝ ٌرفتٗ ثرای ٔٛجٛد عٙبة
 عریك از را آٖ .است سمٛط

:وٙیٓ ٔی ٔحبسجٝ زیر ٔقبدِٝ
ارتفبؿ سمٛط تمسیٓ ثر عَٛ عٙبة یب  ; فبوتٛر سمٛط 

تسٕٝ ٚسیّٝ ایٕٙی

عٙبة راثظ ٕٞراٜ ثب ضرثٝ ٌیر

عٙبة راثظ ثذٖٚ ضرثٝ ٌیر
درست

درست اضتجبٜ

اضتجبٜ

درست

خغر٘بن

فبوتٛر سمٛط غفر 1فبوتٛر سمٛط    2فبوتٛر سمٛط  
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:عٙبة ایٕٙی
٘حٜٛ ایجبد ٌرٜ در عٙبة ٞبی ایٕٙی ٚ تٛازٖ ثیٗ ٌرٜ ٞب

ضرایظ تٛازٖ ثبر ٚاردٜ ثر عٙبة ٞب ٚ یب تسٕٝ ٞبی ایٕٙی

ٔحبفؾت ٚ ٞذایت عٙبة ٞب
ٔیساٖ ٘یرٚٞبی ٚاردٜ ثٝ تسٕٝ ٞب

درست

درست درست

اضتجبٜ
5

اضتجبٜ
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پبییٗ رفتٗ

عٙبة ایٕٙی حبثت

لرلرٜ خالظ وٙٙذٜ 
عٙبة وٝ ثٝ وٕه یه 

اٞرْ أىبٖ پبییٗ 
.رفتٗ را فراٞٓ ٔیىٙذ

ترٔس لفُ وٙٙذٜ

عٙبة راثظ ضرثٝ ٌیر

عٙبة ایٕٙی پبییٗ رفتٗ

ٔٛلقیت فٕٛدی وبر
.لفُ وردٖ ترٔس فرأٛش ٘طٛد: تٛجٝ

اٞرْ ترٔسدار 
غقٛد

ثبال رفتٗ وٛتبٜ از عٙبة
ثبال رفتٗ

اٞرْ ترٔسدار 
غقٛد

ثبال رفتٗ ٔسبفت عٛال٘ی از عٙبة ثب استفبدٜ از ثبالرٚ٘ذٜ دستٝ دار

 سیستٓ ٚ روبثی عٙبة وٕه ثٝ عٛال٘ی ٞبی ٔسبفت ثرای غقٛد
  روبثی وٙٙذٜ لفُ

اٞرْ ترٔسدار 
غقٛد

عٙبة ایٕٙی ترٔسدار 
ٔجٟس ثٝ ضرثٝ ٌیر

سیستٓ لفُ وٙٙذٜ روبثی

عٙبة ٞبی روبثی

عٙبة ایٕٙی ترٔسدار 
ٔجٟس ثٝ ضرثٝ ٌیر
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ادأٝ ٔجحج ثبال رفتٗ:عٙبة ٞبی ایٕٙی

  یه از غقٛد ایٕٗ ضرایظ
 ایجبد چٍٍٛ٘ی ٚ فٛالدی سبزٜ
 وٕه ثٝ ٔٙبست اتّىبء ٘مغٝ
 لالة ٞبی تسٕٝ یب ٚ عٙبة

 ایٕٙی عٙبة ٚ اتػبَ دار
سبزٜ پبییٗ از ضٛ٘ذٜ ٞذایت

اتّىبء سمف یه زیر در افمی حروت

عٙبة یب تسٕٝ ٞبی لالة دار

سیستٓ خالظ وٙٙذٜ عٙبة ایٕٙی
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تىرار تىیٝ ٌبٜ ٞب ثر)
رٚی سبزٜ ثبفج 

وبٞص عَٛ احتٕبَ 
.(سمٛط ٔی ٌردد
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:ٚرٚد ٚ خرٚد از فضبی ثستٝ ٚ ٔحذٚد
آٚر٘ذٜ پبییٗ ٚ ثبالثر٘ذٜ ترویجی سیستٓ

 ایٕٙی ٞبی عٙبة وٕه ثٝ را ٔحذٚد ٚ ثستٝ فضبٞبی از خرٚد ٚ ٚرٚد چٍٍٛ٘ی زیر تػبٚیر
 ٔتقذد ضٕبئٓ از استفبدٜ رٚش ایٗ ٔقبیت جّٕٝ از .دٞذ ٔی ٘طبٖ ٔرثٛعٝ ّٔحمبت ٚ
  ضبٔٗ سیستٓ  ٘ؾر ٔٛرد فٕك ثراثر 4 حذالُ عَٛ ثٝ عٙبة ٚ لرلرٜ وبراثیٗ، جّٕٝ از

... ٚ وٙٙذٜ خالظ دار اٞرْ ترٔسدار سیستٓ ثبالوطٙذٜ، دار

غقٛد

٘سَٚ

آٚر٘ذٜ پبییٗ ٚ ثبالثر٘ذٜ ٔستمُ سیستٓ
 اٌرچٝ.دٞذ ٔی ٘طبٖ وبر ایٗ ثرای را دیٍری رٚش زیر ضىُ
  پبییٗ ٚ ثبال ِیىٗ است وٕتر عٙبة ٔػرف آٖ ٔسیت

.ثٛد خٛاٞذ تر ٔطىُ ثسیبر فرد وطیذٖ

 ثٝ ٔجٟس ٘جبت پبیٝ سٝ از استفبدٜ سُٟ ا٘جبْ ٔىب٘یسْ ثب تر سبدٜ رٚش :تٛجٝ
 یب ٚ عٙبثی ٞبی ٘ردثبٖ ٕٞراٜ ثٝ ٔتری 50 اِی 25 فٛالدی وبثُ ثب دستی ٚیٙچ

.ثبضذ ٔی ثیطتر ٞبی فٕك ثرای ٔتری 25 وبثّی
  ((ارتفبؿ در وبر ایٕٙی تجٟیسات)) فبیُ ثٝ الزْ اعالفبت ثٝ دسترسی ثرای
  .ٕ٘بئیذ ٔراجقٝ سبیت ایٗ

٘سَٚ

غقٛد
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:ٔرالجت در حیٗ وبر رٚی درخت 

 راثظ عٙبة وٕه ثٝ درخت رٚی ٔٛلقیت حجبت حفؼ
.تٙؾیٓ لبثُ عَٛ ثب

 در درخت رٚی ایٕٗ وبر ا٘جبْ استفبدٜ ٔٛرد اجساء
 لغر ایٙىٝ ثٝ تٛجٝ ثب .است ضذٜ دادٜ ٘طبٖ تػٛیر
 یه ثٝ ٘یبز است، ٔتغیر آٚیس عٙبة عَٛ ٚ درخت
 فبغّٝ یب ٚ لغر ثب ٔتٙبست ٔتغیر عَٛ ثب راثظ عٙبة
.دارد اتّىبء ٔحُ ضبخٝ یب ٚ سبلٝ

:است ضذٜ اضبرٜ زیر در ٘یبز ٔٛرد ٚسبیُ ِیست
لالة سر دٚ عٙبة یب تسٕٝ -1
فذد دٚ حبئُ ٚ آٚیس عٙبة عَٛ وٙٙذٜ وٛتبٜ ٚسیّٝ -2
پبراضٛتی ایٕٙی وٕرثٙذ -3
ضٛ٘ذٜ آٚیس ٘طیٕٗ -4
دِخٛاٜ عَٛ ثب دار لالة عٙبة -5
چب٘ٝ زیر ثٙذ ثب ایٕٙی والٜ -6
خبِذار ثبفتٙی دستىص -7
ایٕٙی عّمی فیٙه -8
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غقٛد وردٖ

 ثب عٙبة ثبالی ثٝ وٛتبٜ غقٛد
دار لفُ پبیی روبة از استفبدٜ

 پیچیذٖ از خٛدٌرد حّمٝ از استفبدٜ ثب
.وٙیٓ ٔی جٌّٛیری عٙبة

دار لفُ پبیی روبة

غقٛد ترٔسدار اٞرْ

ای تسٕٝ روبة

سیستٓ خالظ وٙٙذٜ 
عٙبة

٘طیٕٗ 
آٚیس ضٛ٘ذٜ

  عٙبة رٚی ثر ثّٙذ غقٛد
 یب دار دستٝ ثبالرٚ٘ذٜ ثٛسیّٝ
  عٙبة وردٖ دار ٌرٜ تىٙیه

(ضٛ٘ذٜ خالظ ٍِٙر)

:تىی عٙبة ثٝ دسترسی تىٙیه
 ٍٞٙبْ در زٔبٖ جٛیی غرفٝ ثٝ •

وٙذ ٔی وٕه عٙبة ٘ػت
 از ٘جبت اٞذاف ثرای عٙبة •

.ضٛد آزاد تٛا٘ذ ٔی زٔیٗ
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