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 تعاریف 20

AMI ) ساماوٍ قرائت از راٌ دير ( 

س ٍ كذٍس لثض یىی اص دػت آٍسدّای تی ًظیش ؿشوت ، اًجام لشائت وٌتَس هـتشویي دیواًذی اص ساُ دٍ

فیضیىی ٍ لثض الىتشًٍیه اص عشیك پیام وَتاُ هی تاؿذ . دس ایي ػاهاًِ لشائت وٌتَس هـتشویي دیواًذی تِ 

اص ساُ دٍس اًجام  AMI تاس دس ػال واهال حزف ٍ ایي فشآیٌذ اص عشیك سایاًِ ٍ ػاهاًِ 12كَست حضَسی یؼٌی 

ای ، هغالؼِ سفتاس تاس ، تؼت وٌتَس اص ساُ دٍس ٍ اسائِ هی گیشد. دس ایي ػاهاًِ اهىاى كذٍس لثض هیاى دٍسُ 

ّضاس اًـؼاب دیواًذی ًلة  5خذهات ٍیظُ تِ هـتشویي ٍجَد داسد ٍ تاوٌَى تجْیضات هَسد اؿاسُ تش سٍی 

ؿذُ اػت ٍ تواهی ػاهاًِ ٍ تجْیضات هَسد اػتفادُ تَهی ػاصی ؿذُ اػت ٍ اهىاى تَلیذ اتضاس هَسد اؿاسُ دس 

 سد. وـَس ٍجَد دا

 
 ترخی از مشخصات تکىًلًژی قرائت از راٌ دير :

 تشسػی ؿشایظ هلشف ) سػن ًوَداسّای تَاى ، ضشیة لذست ، ٍلتاط ، جشیاى ٍ.... ( •

 تشسػی ٍ رخیشُ ٍضؼیت خشٍجی ؿثىِ ) ثثت اعالػات دس یه تاًه اعالػات جاهغ ( •

 هذیشیت ػشهایِ •

 م دس ؿشایغی وِ تؼذا تَػظ ؿشوت تؼشیف خَاّذ ؿذ( ػیؼتن اعالع سػاًی هـتشویي ) تا اسػال پیا •

، هذیشیت ٍلتاط ٍ تَاى ساوتیَ تا ولیذ ٍ وٌتشل ّای خاصًی ، اتَهاػیَى تَصیغ ) تـخیق خغا ، ایضٍالػیَى  •

 ولیذّای خاصًی ٍ تثثیت وٌٌذُ ّای ٍلتاط( 

 
AVL 

ایي ػاهاًِ  -GISدثِ سٍی ًمـًِوایؾ ًماط پشحا -( خَدسٍّای ػولیاتONLINEػاهاًِ ی سدیاتیِ تشخظ ) 

 ًضدیه تشیي خَدسٍی ػولیات تِ هحل حادثِ سا ؿٌاػایی ٍ اػضام هی ًوایذ.

 
CRM 

تِ كَست  35150ایي ػاهاًِ تِ گًَِ ای اػت وِ ّش هـتشن هی تَاًذ اص عشیك تلفي   -ػاهاًِ استثاط تا هـتشی

هی تَاًذ ؿىایت خَد سا تِ كَست  300035150پیام كَتی ؿىایت خَد سا اػالم ٍ یا اص عشیك ػاهاًِ پیاهىی 

پیاهه اسػال ًوایذ. ثثت ؿىایت اص عشیك ػایت ؿشوت ًیض تشای هـتشن فشاّن ؿذُ اػت. دس ّش ؿىل اص 

اسػال ؿىایت ایي ػاهاًِ تِ كَست َّؿوٌذ تِ پیام ّا ٍ ؿىَاییِ ّای هـتشن سػیذگی ٍ تا وذ سّیگیشی وِ 

 ػخ سا اسػال هی وٌذ.دس اتتذا تِ هـتشن دادُ هی ؿَد پا
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 ساماوٍ پردازش اطالعات دیىامیک شثکٍ  : سپاد

تـخیق ًماط  -ػظاػالم ٍضؼیت تشخظ تاس فیذس ّای فـاس هتَ -ٍلتاط ٍ جشیاى ؿثىِ onlineًوایؾ ٍضؼیت 

 هی ؿَد.هحاػثِ پیؾ تیٌی تاس فیذسّا تَػظ ػپاد تش سٍی ًمـِ اًجام  داسای ضؼف تشق ٍ

 

 خاوٍ فرَىگ 

 ذیشیت فشٌّگ هلشف تشق دس ساػتای آؿٌا ػاختي هـتشویي تا ساُ ّای كحیح هلشف تشق خاًِ ی ه

ؿشوت تَصیغ تشق ؿْشػتاى اكفْاى تش آى ؿذ تا تجْیض ٍ اختلاف یىی اص ػاختواى ّای تحت توله خَد تِ 

تماضیاى هَضَع هذیشیت هلشف تشق، ایي حلمِ گوـذُ سا احیا ًوَدُ ٍ اهىاى حضَس هذاٍم ٍ تشلشاسی هؼتوش ه

ٍ اسائِ دٌّذگاى خذهات هذیشیت هلشف سا فشاّن ًوایذ. خاًِ فشٌّگ هذیشیت هلشف تشق اٍلیي خاًِ 

دس وـَس اػت وِ تا ّذف تؼتشػاصی جْت تاهیي ًیاصّای پظٍّـی ٍ هغالؼاتی هَػؼات لشف هذیشیت ه

چگًَگی اػتفادُ  تغییش ًگشؽ ػوَهی ًؼثت تِ-دٍلتی ٍ خلَكی دس حَصُ تشًاهِ سیضی هذیشیت هلشف تشق

تَػؼِ آهَصؽ ّای ّوگاًی تِ ػٌَاى اكلی تشیي  -كحیح اص حاهل ّای اًشطی ٍ هؼشفی اسصؽ ٍالؼی آى ّا

 .سوي تَػؼِ پایذاس ٍ ...تٌیاى ؿذ

 

قرارداد َای ترقراری اوشعاب  "ي یا "آییه وامٍ َا"، "تعرفٍ َا "عثارات ي اصطالحات زیر َىگامی کٍ در

 ذ معاوی ي مفاَیم ریل را خًاَىذ داشت :تٍ کار می ريو "ترق

هتماضی ػثاست اػت اص ؿخق حمیمی یا حمَلی وِ تشلشاسی اًـؼاب یا اًـؼاتْای تشق ٍ یا تغییش دس  متقاضی :•

اًجام  ٍ یا دس هـخلات اًـؼاب ٍ یا اًـؼاتْای هَجَد سا دسخَاػت وشدُ ٍلی ٌَّص دسخَاػت ٍی لذست

 ًگشفتِ تاؿذ.

، تش عثك ؼاب یا اًـؼاتْای هَسد تماضای ٍیاستؼت اص ؿخق حمیمی یا حمَلی وِ اًـهـتشن ػث مشترک :•

 همشسات تشلشاس ؿذُ تاؿذ.

ػثاست اػت اص ؿشوت یا ػاصهاًی وِ تِ هَجة همشسات لاًًَی تِ واس تَلیذ، اًتمال ٍ تَصیغ ًیشٍ ٍ یا  شرکت :•

ایذ ٍ هتماضی پغ اص تشلشاسی اًـؼاب، هـتشن تخـی اص ایي اهَس اؿتغال داؿتِ ٍ تشق هتماضی سا تاهیي هی ًو

 .تاؿٌذ هی تؼشیف ایي هـوَل تشق ًیشٍی تَصیغ ؿشوت  ّای تشق هٌغمِ ای ٍ ؿشوت .آى هی گشدد

ؿثىِ ّای فـاس ضؼیف ػوَهی ػثاستٌذ اص ولیِ خغَط َّایی یا صهیٌی ٍ  شثکٍ َای فشار ضعیف عمًمی :•

دس هؼاتش ٍ گزسگاّْای ػوَهی دایش ٍ  ٍ اص پؼتْای ػوَهی تَصیغػایش تاػیؼات فـاس ضؼیف وِ تشای تَصیغ ًیش
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ٍ والً  هی ؿًَذ تِ خغَط ػشٍیغ هشتَط هؼتمین هؼوَالً اص عشیك جؼثِ اًـؼاب یا جؼثِ تمؼین ٍ یا تِ عَس

 هتؼلك تِ ؿشوت هی تاؿٌذ.

 اط خشٍجی سا ٍلتاط ثاًَیِ هی گَیٌذ.ٍلتاط ٍسٍدی تِ تشاًؼفَسهاتَس سا ٍلتاط اٍلیِ ٍ ٍلت :يلتاژ ايلیٍ، يلتاژ ثاوًیٍ •

ؿثىِ ّای فـاس لَی ػوَهی ػثاستٌذ اص ولیِ خغَط َّایی یا صهیٌی ٍ پؼتْای  شثکٍ َای فشار قًی عمًمی :•

ویلٍَات یا تیـتش تش حؼة هَسد تشای اًتمال یا تَصیغ ًیشٍی تشق دایش ٍ والً هتؼلك تِ  20فـاس لَی تا ٍلتاطّای 

 ؿشوت هی تاؿٌذ.

ویلٍَلت تِ عَس اخق ؿثىِ ّای فـاس هتَػظ  33ٍ  20، 11ٍ پؼتْای َّایی یا صهیٌی تا ٍلتاطّای  خغَط•

 ًاهیذُ هی ؿًَذ.

ویلٍَلت تِ عَس اخق ؿثىِ ّای فَق تَصیغ  132ٍ  66، 63خغَط َّایی یا صهیٌی ٍ پؼتْای تا ٍلتاط ّای•

 ًاهیذُ هی ؿًَذ.

ىِ ّای اًتمال ـــویلٍَلت تِ عَس اخق ؿث 400ٍ  230ای ّای تا ٍلتاطّ َط َّایی یا صهیٌی ٍ پؼتـــخغ•

 ًاهیذُ هی ؿًَذ.

لغغ ٍ ٍكل تا ٍلتاط اػوی هؼیي وِ تشای دسیافت تشق اص  ولیذّایفیذس ػثاست اػت اص هجوَػِ ای اص  فیذر :•

 تاالدػت ػیؼتن تشق سػاًی ٍ تحَیل آى تِ پاییي دػت ػیؼتن تؼثیِ هی گشدد

اًتمال، فَق تَصیغ ٍ تَصیغ وِ ؿثىِ ػوَهی هَجَد سا تا ظشفیت وافی تِ ًمغِ خغَط  :خطًط ویري رساوی•

 هی ؿًَذ. تحَیل هتلل هی وٌٌذ خغَط ًیشٍ سػاًی ًاهیذُ

خظ ػشٍیغ ػثاست اػت اص تخـی اص خغَط ًیشٍ سػاًی وِ همغغ آى خط سريیس )در شثکٍ فشار ضعیف( :•

ش گشفتِ ؿذُ اػت ٍ ؿثىِ فـاس ضؼیف ػوَهی یا پؼت هتٌاػة تا لذست اًـؼاب یا اًـؼاتات هتماضی دس ًظ

 ػوَهی تَصیغ سا تِ ًمغِ تحَیل هتلل هی وٌذ. خغَط ػشٍیغ والً هتؼلك تِ ؿشوت ٍ دس اختیاس آى هی تاؿٌذ.

ایي ٍػایل ػثاستٌذ اص وٌتَس یا وٌتَسّا، فیَصّا، ػاػت فشهاى ٍ ػایش هلحمات  :يسایل اوذازٌ گیری ي کىترل •

ٍ دػتگاّْای هشتَعِ وِ تِ هٌظَس هحذٍد وشدى یا ػٌجؾ همذاس تَاى ٍ اًشطی تشق ) اوتیَ ٍ  ٍ ولیِ ٍػایل

ساوتیَ ( تش عثك لشاسداد دس ًمغِ تحَیل ًلة هی ؿًَذ ٍ دس اختیاس ؿشوت هی تاؿٌذ. هحل ًلة ایي ٍػایل 

 دس تواهی هَاسد تَػظ ؿشوت تؼییي هی گشدد.
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ًمغِ ای وِ تاػیؼات ؿشوت تِ تاػیؼات هـتشن اتلال دادُ هی  ًمغِ تحَیل ػثاست اػت اص وقطٍ تحًیل :•

 ؿَد ٍ دس آى هحل ٍػایل اًذاصُ گیشی ًلة هی گشدد.

خغَط ًیشٍ سػاًی ٍ تاػیؼات اختلاكی تشلی  خطًط ویري رساوی ي تاسیسات اختصاصی ترقی مشترک :•

ـی ّا، ٍػایل ٍ ٍ دػتگاّْای تشلی هـتشن ػثاستٌذ اص ولیِ خغَط اًتمال ٍ فَق تَصیغ ٍ تَصیغ ٍ توام ػین و

وِ تؼذ اص ًمغِ تحَیل ٍالغ ؿذُ اًذ. ًگْذاسی ٍ تؼویش ٍ وٌتشل ولیِ خغَط ًیشٍ سػاًی ٍ تاػیؼات اختلاكی 

 تشلی هـتشن تش ػْذُ اٍ هی تاؿذ.

 لشاسداد تشلشاسی اًـؼاب تشق ػثاست اػت اص لشاسداد هٌؼمذُ تیي ؿشوت ٍ قرارداد ترقراری اوشعاب ترق :•

 هی گشدد. هتماضی، وِ تش عثك هفاد آى اًـؼاب تشق دایش

اًـؼاب تشق ػثاست اػت اص اهىاى اػتفادُ هجاص اص اًشطی الىتشیىی وِ اص عشیك دایش وشدى  اوشعاب ترق :•

 خغَط ٍ ٍػایل اًذاصُ گیشی الصم، عثك همشسات هحمك هی ؿَد.

ٍلت ٍ ػِ  230اص اًـؼاب تشق یىفاص تا ٍلتاط  اًـؼاب تشق فـاس ضؼیف ػثاست اػت اوشعاب ترق فشار ضعیف:•

 دسكذ. 5ٍلت، تا تغییشات  400فاص تا ٍلتاط 

تاهیي تشق ػثاست اػت اص ػشضِ تَاى ٍ اًشطی هَسد تؼْذ ؿشوت دس لشاسداد هٌؼمذُ دس ًمغِ  تامیه ترق : •

ٍ اًشطی اػتفادُ تٌوایذ ٍ یا  ، اػن اص ایٌىِ تَاى+3/0ت تغییشاّشتض تا  50تحَیل تا ٍلتاط اػتاًذاسد ٍ فشواًغ 

 ًٌوایذ.

 

 َای ترق : اوًاع اوشعاب

 اًَاع اًـؼاتْای تشق تش اػاع ًَع فؼالیت ٍ واستشی تِ ؿشح صیش اػت:

شفاً تِ هٌظَس ــاًـؼاب تشق تشای هلاسف خاًگی تِ اًـؼاتی اعالق هی ؿَد وِ ك اوشعاب ترق مصارف خاوگی:•

ٍ تجْیضات هتؼاسف خاًگی دس ٍاحذّای هؼىًَی دایش هی گشدد. ٍاحذ تِ واس اًذاختي ٍ اػتفادُ اص ٍػایل 

الل داسای یه اعاق ٍ ذىًَی دس هٌاعك ؿْشی ػثاست اػت هىاًی تشای صًذگی وِ تِ تـخیق ؿشوت حـهؼ

یه آؿپضخاًِ ٍ یه ػشٍیغ تَدُ ٍ ٍسٍدی آى ) اػن اص ایٌىِ دس داؿتِ ٍ یا ًذاؿتِ تاؿذ ( هؼتمل ٍ یا هشتثظ تِ 

 اؿتشاوی ٍ ػین وـی آى هجضا تاؿذ. تـخیق ٍاحذ هؼىًَی دس سٍػتاّا تِ ػْذُ ؿشوت هی تاؿذ. ساّشٍی

ایي اًـؼاب تشای تِ واس اًذاختي تاػیؼات اؿتشاوی هاًٌذ آػاًؼَس، ؿَفاط،  اوشعاب ترق مصارف اشتراکی:•

ًی ٍ ؿْشوْای هؼىًَی تَْیِ هغثَع یا سٍؿٌایی ػوَهی ٍ اهثال آى دس تلَوْا ٍ هجوَػِ ّای ػاختواًی هؼىَ
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ٍ كٌؼتی ٍ ػوَهی تِ عَس جذا اص ػایش اًـؼاتات دایش هی گشدد. تِ ّش تلَن ٍ یا هجوَػِ ػاختواًی وِ ّوِ 

ٍاحذّای آى داسای واستشی یىؼاى تاؿٌذ تٌْا یه اًـؼاب تشای هلاسف اؿتشاوی ٍاگزاس هی گشدد. دس 

وِ چٌذ ًَع فؼالیت ) هؼىًَی، تجاسی، ػوَهی ٍ كَستی وِ تاػیؼات اؿتشاوی تلَن ّا ٍ یا هجوَػِ ّایی 

 غیشُ ( دس آًْا اًجام هی ؿَد هجضا تاؿذ هی تَاى تیؾ اص یه اًـؼاب اؿتشاوی ٍاگزاس ًوَد.

اًـؼاب تشق تشای هلاسف ػوَهی تِ اًـؼاتی اعالق هی ؿَد وِ تشای خذهات  اوشعاب ترق مصارف عمًمی:•

 ػوَهی تِ واس سٍد.

ًیشٍی تشق  صؼاتی اعالق هی ؿَد وِ اــصی تِ اًـاًـؼاب تشق تَلیذ وـاٍس کشايرزی (:اوشعاب ترق تًلیذ ) •

ـاٍسصی اػتفادُ هی وٌذ ـــتشای پوپاط آتْای ػغحی ٍ صیش صهیٌی ٍ یا پوپاط هجذد آب تشای تَلیذ هحلَالت و

 ای ًیض هی تاؿذ. ٍ داسای پشٍاًِ هؼتثش تْشُ تشداسی اص ػاصهاًْای آب هٌغمِ

ولیِ چاّْای آب غیش وـاٍسصی تا تَجِ تِ واستشدؿاى تش حؼة  رق چاَُای آب غیر کشايرزی:اوشعاب ت•

 هَسد تْای تشق سا تا تؼشفِ ّای هشتَط پشداخت خَاٌّذ ًوَد.

 اصاًـؼاب تشق تَلیذ ) كٌؼت ٍ هؼذى ( تِ اًـؼاتی اعالق هی ؿَد وِ  اوشعاب ترق تًلیذ ) صىعت ي معذن (:•

تي ٍ تْشُ تشداسی اص كٌایغ، واسخاًِ ّا، اػتخشاج هؼادى، كٌایغ وـاٍسصی تشای تَلیذ تشق تشای تِ واس اًذاخ

فشآٍسدُ ّای وـاٍسصی ٍ داهی دس واسگاّْا ) هـخق ؿذُ دس تؼشفِ تَلیذ ( ٍ كٌایغ وَچه ٍ كٌَف 

 تَلیذی وِ داسای پشٍاًِ هؼتثش تْشُ تشداسی اص هشاجغ ریشتظ ّؼتٌذ، اػتفادُ هی ؿَد.

اًـؼاتی وِ تشای هحل وؼة دایش هی گشدد هـوَل ایي تؼشفِ هی تاؿذ. ضوٌاً رق سایر مصارف: اوشعاب ت • 

 اًـؼاب تشق هغاتمت ًذاسًذ هـوَل تؼشفِ  4-16-1هلاسف ػایش اًـؼاب ّایی وِ تا ّیچیه اص هَاسد دیگش تٌذ 

 ػایش هلاسف اػت. 

تِ پشداخت ّضیٌِ ّای ػوَهی تشلشاسی  ایي اًـؼاب ٍیظُ هتماضیاًی وِ توایل اوشعاب ترق مصارف آزاد:•

اًـؼاب تشق، ًذاسًذ. تْای تشق هلشفی اًـؼاب آصاد تا تَجِ تِ ًَع هلشف ٍ اًغثاق آى تا ّش یه اص هَاسد 

تا تؼشفِ خاف اًـؼاب تْای تشق هلشفی اًـؼاب آصاد هحاػثِ ٍ دسیافت خَاّذ  4-16-1ٍ تٌذ  "ٍ"تا  "الف"

 ا ٍ تاتلَّای تثلیغاتی ًیض اص جولِ ایٌگًَِ اًـؼاتات هحؼَب هی گشدًذ.ؿذ. تشلْای غیش دائن، چشاغاًیْ

  
اًَاع اًـؼاتْای تشق تا تَجِ تِ ًحَُ هذیشیت هلشف تِ ؿشح ریل تَدُ ٍ تش اػاع تؼشفِ ّای اتالغی تشق •

 هـوَل ًشخْای هختلف هی گشدًذ.

ال هذیشیت هلشف تاس ــــــؿشوت تا اػو ـتشویٌی وِ دس اٍلات اٍج تاس تا اػالم لثلیــه اوشعاتات وًع الف:
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 خَد سا واّؾ هی دٌّذ.

شی اص ــىِ ) جْت جلَگیــهـتشویٌی وِ حتی دس حاالتی وِ تٌا تش پیؾ تیٌی هشوض وٌتشل ؿث اوشعاتات وًع ب:

َؿی اص ـافت فشواًغ، افت ٍلتاط یا پشتاسی خغَط ٍ پؼتْا خاسج اص هیضاى هجاص ( ؿشوت ًاچاس تِ اػوال خاه

 تؼییي ؿذُ هی تاؿذ، لغغ تشق ًخَاٌّذ داؿت. پیؾ

اب خَد اػتفادُ هی وٌٌذ ٍ ـــػاػت ؿثاًِ سٍص غیش اص اٍج تاس اص اًـؼ 20هـتشویٌی وِ تٌْا دس  اوشعاتات وًع ج:

 .ػاػت تِ تـخیق ؿشوت ( اص تشق اػتفادُ ًخَاٌّذ وشد 4دس ػاػات اٍج تاس ) 

ُ وِ تَػظ ٍػایل اًذاصُ گیشی لشائت هی ؿَد، اًشطی همذاس اًشطی تشلی تحَیل ؿذ :اورژی تحًیلی•

 الىتشیىی تحَیل ؿذُ هی تاؿذ. ٍاحذ اًشطی الىتشیىی، ویلٍَات ػاػت اػت.

 فاكلِ صهاًی دٍ لشائت هتَالی ٍػایل اًذاصُ گیشی، دٍسُ هلشف هی تاؿذ. ديرٌ مصرف:•

 سٍص هؼتوش هی تاؿذ. 30دٍسُ ای اػت وِ ؿاهل  ماَاوٍ: •

 هثلغی وِ تش اػاع تؼشفِ هشتَعِ تاتت اًشطی هلشفی هی تایذ تَػظ هـتشن پشداخت گشدد. ی:تُای اورژ •

ي هیضاى تشق هلشفی هی تایذ تَػظ هـتشن ــــهثلغی ثاتت وِ هاّاًِ تذٍى دس ًظش گشفترقم ثاتت ) آتًومان (:•

 پشداخت ؿَد.

لن ثاتت ) آتًَواى ( هـتشویي تا لذست هثلغی اػت وِ اگش تْای تشق ٍ یا تْای اًشطی ٍ س حذاقل تُای ترق:•

 ویلٍَات تش حؼة هَسد ووتش اص آى تاؿذ، هثلغ هضتَس دسیافت خَاّذ ؿذ. 30ووتش اص 

ًؼثت همذاس اًشطی هلشف ؿذُ تِ هذت هلشف سا لذست هلشفی هتَػظ دس عی  قذرت متًسط ي لحظٍ ای:•

فاكلِ صهاى وَتاّی وِ تتَاى دس عی  آى هذت هی خَاًٌذ. لذست لحظِ ای ػثاست اػت اص لذست هتَػظ دس

 آى هلشف اًشطی سا ثاتت داًؼت. ٍاحذ لذست ویلٍَات اػت.

 لذستی وِ دس لشاسداد تؼییي ؿذُ ٍ هـتشن حك اػتفادُ تیؾ اص آى سا ًذاسد.  قذرت قراردادی ) مجاز (:•

َیل تِ واس هی افتٌذ حذاوثش لذست هلشفی ٍػایل تشلی هـتشن وِ تِ عَس ّوضهاى دس ًمغِ تح حذاکثر تار:•

 یا اًتظاس هی سٍد تِ واس تیفتٌذ. ٍاحذ ػٌجؾ حذاوثش تاس، ویلٍَات اػت.

ت تَاى ــشیىی ٍ تشاتش اػت تا ًؼثــؼات الىتــًوایاًگش ویفیت تِ واسگیشی ظشفیت تاػی ضریة قذرت:•

گشدد هـتشن هی 9/0ِ ووتش اص ـــهی تاؿذ ٍ چٌاًچ 9/0حمیمی تِ ظاّشی. ضشیة لذست هجاص هـتشن حذالل 

 تایذ ًؼثت تِ ًلة تجْیضات الصم الذام ًوایذ.
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شف ؿذُ عی یه دٍسُ ـــت اًشطی ) ویلٍَات ػاػت ( هلـــػثاست اػت اص ًؼث ضریة تار ) وسثت تار (:•

صهاًی هـخق تِ حاكل ضشب حذاوثش لذست هلشفی ) ویلٍَات ( ٍتؼذاد ػاػات آى دٍسُ صهاًی. ضشیة تاس 

 سكذ تیاى هی ؿَد.هؼوَالً تِ كَست د

هذت صهاى هـخلی وِ لذست هتَػظ دس عی آى تِ ػٌَاى لذست هلشفی هٌظَس هی  :فاصلٍ زماوی قذرت•

 دلیمِ تؼییي هی ؿَد. 15گشدد. فاكلِ صهاًی لذست 

شفی یا لشاسدادی ( هی تایذ دس ّش ـــیلٍَات ) لذست هلــشفِ تاتت ّش وـهثلغی وِ تش اػاع تؼ تُای قذرت:•

 ًِ پشداخت گشدد.دٍسُ هاّا

وَچِ ّا، تضسگشاُ ّا، ، ّا ٌایی پیادُ سٍّا، خیاتاىـــسٍؿٌایی هؼاتش ػوَهی ؿاهل سٍؿ ريشىایی معاتر عمًمی:•

 ّا ٍ اهاوي هـاتِ هی تاؿذ. ؿاّشاُ ّا، پل

ٍػایل اًذاصُ گیشی ٍ ػایش تجْیضات هشتَعِ دس هىاى هٌاػثی تا ًظش ؿشوت  محل وصة يسایل اوذازٌ گیری:•

ش اػاع اػتاًذاسد تِ عشیمی ًلة هی ؿَد وِ فضای واس هٌاػة دس ّوِ جَاًة ٍجَد داؿتِ تاؿذ. ًلة ٍ ت

 ٍػایل اًذاصُ گیشی دس داخل ػاختواى دس كَست تاییذ ؿشوت هجاص خَاّذ تَد.

لشائت ٍػایل اًذاصُ گیشی تِ هٌظَس تٌظین كَستحؼاب دس فَاكل تؼییي ؿذُ  قرائت يسایل اوذازٌ گیری:•

 اًجام خَاّذ ؿذ.ؿشوت 

ػثاست اػت اص فشٍؽ تشق تَػظ هـتشن ) هـتشویي ( تِ اؿخاف ثالث، دس هحذٍدُ اًـؼاب  تاز فريش ترق:•

 ٍاگزاس ؿذُ.

تش حؼة همغغ صهاًی هَضَػات، تؼشفِ ّای ّواى  تؼشفِ ّای تشق ٍ ؿشایظ ػوَهی آىػثاست اػت اص  تعرفٍ:•

 ی گیشد.همغغ صهاًی هؼتثش تَدُ ٍ هَسد اػتٌاد لشاس ه

 


