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چشاکَ عشپشعت ثبیذ ثب هذیشاى ّ سّعب اص  صْصٍ ُبی هذیشیتی عبصهبى اعت صْصٍ عشپشعتی یکی اص چبلؼ ثشاًگیضتشیي

 یک ًیشّی کبس عبدٍ ثَ فشدی اص ایي سّ ثشای تجذیل ؽذى.ؽتَ ثبؽذاستجبه دا هشف ّ ثب کبسکٌبى اص هشف دیگش یک

ایزبد اًگیضٍ دس ,ثشلشاسی استجبه  ثشخی هِبست ُبی هذیشیتی اص لجیل هتخقـ ًیبص ثَ فشاگیشی داًؼ ّ هزِض ؽذى ثَ

 .هی ثبؽذ.... داس ّ هؾکل عبص ّ اداسٍ کبسکٌبى هؾکل,ثِجْد ثِشٍ ّسی,کبسکٌبى

 فصل اّل

 اُین سرپرستیکلیات ّ هف
 همذهَ

عشپشعت ثبیذ ثب هذیشاى ّ سّعب اص  عشپشعتی یکی اص چبلؼ ثشاًگیضتشیي صْصٍ ُبی هذیشیتی عبصهبى اعت چشاکَ صْصٍ

اص ایي سّ ثشای تجذیل ؽذى یک ًیشّی کبس عبدٍ ثَ فشدی .داؽتَ ثبؽذ یک هشف ّ ثب کبسکٌبى اص هشف دیگش استجبه

ایزبد اًگیضٍ دس ,استجبه ؽذى ثَ ثشخی هِبست ُبی هذیشیتی اص لجیل ثشلشاسی ثَ فشاگیشی داًؼ ّ هزِض هتخقـ ًیبص

 .هی ثبؽذ.... هؾکل عبص ّ اداسٍ کبسکٌبى هؾکل داس ّ,ثِجْد ثِشٍ ّسی,کبسکٌبى

 هفِْم عشپشعتی

دس هتْى .تقْس تؾکیل ؽذٍ اعت ًظش لغْی دس صثبى اًگلیغی عشپشعت اص دّ ّاژٍ ثضسگ گغتشدٍ ثیٌبیی یب لذست اص

ُذایت ّ اداسٍ دیگشاى سا ػِذٍ داس اعت ّ اص هشیك ثشلشاسی  عشپشعت ثَ کغی اهالق هی گشدد کَ هغئْلیت,هذیشیت

 :هؾتشک صیش ثشداؽت هی ؽْد هفبُین,اصایي تؼبسیف. ُبی عبصهبى سا ثَ ّعیلَ صیشدعتبى ثَ اًزبم هی سعذ فؼبلیت,استجبه

 ّ گضاسػ هی دٌُذعشپشعت چٌذیي کبسهٌذ یب کبسگش داسد کَ ثَ ا    -1

 کبس عشپشعت اص هشیك افشاد صیش هزوْػَ فْست هی گیشد    -2

تالػ عشپشعت دس رِت تضمك اُذاف ّ دعتیبثی ثَ ؽبخـ ُبی ػولکشدی هی ثبؽذ کَ اص هشیك هذیشاى ثبال ستجَ     -3

 تؼییي هی ؽْد

 ًْع فؼبلیت عشپشعت ارشایی ّ ػولیبتی هی ثبؽذ    -4

 تبسیخچَ عشپشعتی

دس گزؽتَ .چؾوگیشی داؽتَ اعت ّ ربیگبٍ عشپشعت دس فٌبیغ ّ عبصهبى ُبی فٌؼتی هی اػقبس گزؽتَ تضْالت تهْلؼی

ّ هشس ػمبیذ رذیذ اّ دس "تیلْس"تْعو"هذیشیت ػلوی"پیذایؼ هکتت  ّلی.عشپشعت ثَ تٌِبیی کبسگبٍ سا اداسٍ هی کشد

دس ایي .گشدیذ ث تخققی ؽذى اهش عشپشعتیثبع,عشپشعتی تخققی ثَ ربی سّػ عٌتی عشپشعتی فشدی صهیٌَ اػوبل

اهب هبًٌذ گزؽتَ دس ,دس آى کبس هی کشد ثَ ػِذٍ داؽت اگش چَ عشپشعت تؼجیش ّ تفغیش خو هؾی ُبی عبصهبًی سا کَ,صهبى

 .دخبلتی ًذاؽت ّمغ ایي خو هؾی ُب

اعبط آى یک فشد فمو ثَ ایي ػلت عشپشعت گشٍّ هی ؽذ  ایي ًْع تضْل رذیذ ثبػج ؽذ ثَ سّػ پیؾیي عبصهبى ُب کَ ثش

 .پبیبى دادٍ ؽذ,کبس کشدٍ ثْد کَ هذت صیبدی دس آى ؽغل

 ًمؼ ُبی هختلف عشپشعت

اص لضبظ تبسیخی ًظشات هختلفی دسثبسٍ ی ًمؼ هْحش ّی دس عبصهبى ّرْد داؽتَ اعت ّ ایي تبحیشات ایي ًظشات ٌُْص ُن 

 .اصغبط هی ؽْد

 :س هختلف دس هْسد ًمؼ عشپشعت سا هْسد تْرَ هی کٌیندس ایي رب چٌذ ًع

دس توبط سّدسسّ اعت ّ تبهیي کٌٌذٍ  کَ ثب آًِب,عشپشعت اص ًظش کبسکٌبى ًوبیٌذٍ هغتمین هذیشیت ػبلی اعت,ایي دیذ اص-

 ًظشات ّ اّاهش افشاد هب فْق هی ثبؽذ

اصتیبربت هذیشیت ػبلی ّ کبسکٌبى گشفتبس  عشپشعت سا یک ّاعطَ ثؾوبس هی آّسد کَ هیبى تْلؼبت ّ,ًظشیَ دیگشی -

 .اعت

پٌذ ًظشیَ ,دیذگبٍ فؼلی ثَ ػول آهذٍ ًگشؽی کَ اص ًظشیبت هختلف دسثبسٍ ًمؼ عشپشعت چَ اص دیذگبٍ تبسیخی ّ چَ اص دس-

 .کبسهٌذی دیگش ّ کبسؽٌبط سّاثو اًغبًی,فشد صبؽیَ ًؾیي,فشد ّاعطَ,هْحش ػنْ:ػوذٍ هؾخـ گشدیذ کَ ػجبست اًذ اص



 ربیگبٍ عبصهبًی عشپشعت دس اًْاع هذیشیت

هؼوْال عَ عطش ریل سا ثشای هجمَ ثٌذی عطْس هذیشیت دس ًظش . کبسُبی هذیشیتی ثش صغت عطْس عبصهبًی هتفبّت اعت

 :هی گیشًذ کَ ػجبست اًذ اص

 هذیشاى ػولیبتی یب عشپشعتبى -

 هذیشاى هیبًی -

 هذیشاى ػبلی -

 هِبست ُبی هْسد ًیبص عشپشعتی

عشپشعت دس آغبص فؼبلیت خْد ایي  اگش یک.هِبست ُب دس ُوَ عبصهبى ُب ّ دس توبم عطْس هذیشیتی کبسثشد داسًذ اعاًْ

اًْاع افلی هِبست .ّ ثشای اًزبم ُوَ کبسُب هی تْاًذ اص آًِب ثِشٍ گیشد دس توبم هْل هذت هذیشیت,هِبست ُب سا ثیبهْصد

 .تقوین گیشی هِبست ُبی ادساکی ّ هِبست,اًیهِبست ُبی اًظ,هِبست ُبی فٌی: ػجبست اًذ اص ُب

 ّظبیف عشپشعت

عشپشعتبى ثخؼ هِوی اص هذیشیت ُغتٌذ ّ دلیمب ُوبى ّظبیفی سا ثش ػِذٍ داسًذ کَ هذیشاى دیگش عبصهبى اًزبم هی دٌُذ کَ 

 :ػجبست اًذ اص

 ًظبست-5ُوبٌُگی -4ُذایت -3عبصهبى دُی -2ثشًبهَ سیضی -1

 هغئْلیت ُبی عشپشعت

اهش ّ ًِی دیگشاى ؽٌیذى  اص افشاد گوبى هی کٌٌذ تقذی پغت هذیشیت ّ عشپشعتی آًِب سا اص صیشدعت ثْدى ّ ثغیبسی

پغت عشپشعتی یب ُش پغت هذیشیتی ثبس هغئْلیت ُیچ کظ سا عجک تش  اهب اصتوبال آًِب ًوی داًٌذ کَ تقذی.ساصت هی کٌذ

ػیي صبل هغئْلیت ُبی  اهب دس,کٌبى هؼوْلی ثیؾتش لغتػجبست دیگش اگش چَ اختیبسات عشپشعتبى اص کبس ثَ.ًوی کٌذ

 .هنبػفی ثش ػِذٍ آًبى گزاؽتَ هی ؽْد

 :هِن تشیي هغئْلیت ُبی عشپشعت ػجبست اًذ اص

هغئْلیت -4دس ثشاثش عبیش عشپشعتبى  هغئْلیت -3هغئْلیت دس ثشاثش ثبالدعتبى -2هغئْلیت دس ثشاثش افشاد صیشدعت     -1

 کبس ت دس ثشاثش هضیوهغئْلی-5دس ثشاثش کبس 

 ّیژگی ُبی یک عشپشعت هْفك

خبؿ هذیشیتی هی تْاًذ دس هْفمیت  داسا ثْدى ّیژگی ُبی,تْرَ ثَ ًمؼ صغبط ّ هِن عشپشعت دس صیبت ّ ثمبء عبصهبى ثب

 :ّیژگی ُبی یک عشپشعت هْفك ػجبست اًذ اص ثؼنی اص.کبسی عشپشعت ثغیبس هْحش ثبؽذ

 ًگشػ هخجت-6ػاللَ ثَ ؽغل-5تْاًبیی تفْیل اختیبس -4ػذالت -3هِبست ُبی استجبهی -2ّفبداسی -1

 هکبتت ّ ًظشیَ ُبی هذیشیت

کَ ُش ,هذیشیت احش ثخؼ هطشس گشدیذٍ ثشای دعتیبثی ثَ,لشّى گزؽتَ سّػ ُبی هختلفی ثَ هٌظْس اسائَ داًؼ فشاگیش هی

تَ هی ؽْد کَ هِن تشیي آًِب ػجبست گف" ًظشیَ"یب"هکتت"هذیشیت ثَ آى  یک داسای عْدهٌذی ُبی خبؿ خْد اعت ّ دس

 .ًئْکالعیک ّ ًظشیَ ُبی رذیذ هذیشیت,ًظشیَ کالعیک :اًذ اص

 ًظشیَ ُبی رذیذ

هٌزشثَ ؽکل گیشی ًظشیَ ُبی  هذیشیت دس رشیبى رٌگ رِبًی دّم ّ پظ اص آى ؽبُذ تضْالت چؾن گیشی ثْد کَ داًؼ

 :ػجبست اًذ اص خالفَ ایي ًظشیبت ثَ هْس.هختلفی دسثبسٍ ی هذیشیت گشدیذ

 ًظشیَ کوی

گشفت ّ ؽبهل عَ ؽبخَ ػلن  دس صهبى رٌگ رِبًی دّم دس اًگلغتبى ؽکل,ًظشیَ ُن صهبى ثب هکتت ًئْکالعیک ایي

 هذیشیتی اعت ّ عیغتن ُبی اهالػبتی,پژُّؼ ػولیبتی,هذیشیت

 ًظشیَ عیغتوی

توبهی ػٌبفش ّ ارضای یک  اصد کًَظشیَ دس ّالغ پیبهذ سّػ کوی اعت ّ ثیؾتش ایي صمیمت سا سّؽي هی ط ایي



یک عشپشعت ػالٍّ ثش عیغتوی کشدى ّاصذ خْد ثبیذ هشالجت . اًذ ثخؼ ُبیی اص یک ًظلن یب عیغتن ثَ ُن پیْعتَ,عبصهبى

 .اّ ّ عبیش ثخؼ ُب دس عیغتن عبصهبى استجبهی احش ثخؼ ثشلشاس ؽْد کٌذ کَ ثیي لغوت

 ًظشیَ التنبیی

کٌٌذ کَ ُش هْلؼیت عبصهبًی ثبیذ  ًظشیَ عیغتن سا یک گبم رلْتش ثْدٍ ّ تبکیذ هی,سیتاص فبصت ًظشاى رذیذ هذی ثغیبسی

ثَ "کَ ُش چیض ثَ هْلؼیت ثغتگی داسد"ایي ًگشػ.هتفبّت ثشخْسد ؽْد ثب دلت ثشسعی ؽذٍ ّ ثب آى ثَ ػٌْاى هؾکلی

سا ثب تْرَ ثَ هْلؼیت ُبی  هجتٌی ثشهْلؼیت یب ًظشیَ التنبیی ؽٌبختَ هی ؽْد کَ دس آى هذیش ثبیذ اهْس ػٌْاى ؽیٍْ ی

 خبفی اًزبم دُذ کَ ثب آًِب سّثشّ اعت

 Z ًظشیَ

هغئْلیت ّ تقوین گیشی فشدی  ثش Aًظشیَ.اسائَ ؽذ,آهشیکبیی "A"ژاپٌی ّ"J"پظ اص هطبلؼَ ؽیٍْ ی هذیشیت "Z"ًظشیَ

هغئْلیت ,اعتخذام ثشای ُوَ ػوش خذهتی Jدس ًظشیَ.ّرْد ًذاؽت ػِذی ثشای اعتخذام ثلٌذ هذت افشادتبکیذ داؽت ّ ت

هذیشیتی ژاپٌی  کَ دس صمیمت تشکیجی آسهبًی اص ؽیٍْ ُبی,Zًظشیَ.گیشی هؾبسکتی هْسد تْرَ ثْد گشُّی ّ تقوین

هغئْلیت ,ٍ اعتخذام ثشای ُوَ ػوش خذهتیتؼِذ ة:ؽبهل رٌجَ ُبی هخجت ُش دّ ًظشیَ سا دس ثشداؽت کَ.ّآهشیکبیی اعت

 .هؾبسکتی اعت فشدی ّ تقوین گیشی

 :ثَ ػجبست اًذ اص Z دّ خقْفیت ػوذٍ ًظشیَ

 اعتخذام ثشای ُوَ ػوش خذهتی    -1

 تقوین گیشی هؾبسکتی    -2

 

 فصل دّم

 رّش ُای برخْرد با کارکٌاى
 همذهَ

دس ًطفَ خفَ کشدٍ ,سؽذ ّ پیؾشفت تالػ ُبی هب سا ثشای سعیذى ثَ ثغیبسی اص هب ثشای سّعبیی کبس کشدٍ این کَ هتبعفبًَ

اص عْی دیگش ثغیبسی اص هب عشپشعتبًی داؽتَ این کَ .ػقجبًیت هب ؽذٍ اًذ اًذ یب ثب سفتبس غیش هٌقفبًَ ای خْد ثبػج

ؽْق فشاّاى ثَ عش کبس  سّص ثب ؽْس ّ یب ثبػج ؽذٍ اًذ ُش,ثَ هب اًگیضٍ کبس دادٍ اًذ,ُبی رذیذ ثَ هب آهْختَ اًذ هِبست

 اهکبى....عبیش عشپشعتبى ّ,ثبالدعت,ثذّى ایزبد ساثطَ صغٌَ ثب افشاد صیشدعت ثذّى ؽک هْفمیت دس کبس عشپشعتی.ثشّین

ساٍ هٌبعجی ثَ ًیبص ُبی آًِب دس ًظش  ثذیي هٌظْس ثبیذ خْاعتَ ُب ّ ًیبصُبی آًِبسا ؽٌبعبیی ًوْدٍ ّ عپظ.پزیش ًیغت

 .ثگیشین

 ستجبه ثب ًْع سفتبس اًغبىًیبصُب دس ا

ثلکَ ثب هضشک ُبی ,ًذاسد تزشثَ حبثت ؽذٍ اعت کَ ًیشّی کبس یک اًغبى تٌِب ثَ تْاًوٌذی ُبی ّی ثغتگی ثَ

یک ًیبص اسمبء ًؾذٍ تٌؼ ایزبد هی کٌذ ّ دس ًتیزَ .دس استجبه اعت ّ اًگیضٍ ُبی اّ,آهبدگی ثشای اسائَ تْاى کبسی,دسًّی

ًْػی سفتبس دس فشد هی ؽْد ّاّ  ایي پْیبیی یب فبػمَ هْرت ثشّص.یب پْیبیی ثَ ّرْد هی آّسدفشد ًْػی فبػمَ  دس دسّى

چْى آى ُذف سا تبهیي هی کٌذ ًیبص یبد ؽذٍ اسمبء ؽذٍ ّ دس ًتیزَ تٌؼ  دس پی تبهیي ُذف ُبی ّیژٍ ای ثش هی آیذ کَ

 .یبثذ کبُؼ هی

 اًگیضػ

سفتبس فشد سا هؼیي هی  ّ اداهَ ی فؼبلیت هی ؽًْذ ّ رِت کلیآًِب هْرت آغبص .چشاُبی سفتبس ُغتٌذ,ُب اًگیضٍ

اًگیضػ کبسکٌبى یکی اص ّظلیف رذی عشپشعتبى هی .ًبهیذٍ هی ؽْد ثشاًگیختَ ؽذى یب ایزبد اًگیضٍ دس فشد اًگیضػ.عبصًذ

 .ًیبصُب ّ ُذایت آًِب هی تْاى ثَ اًگیضػ هخجت کبسکٌبى دعت یبفت ثب ؽٌبخت.ثبؽذ

 ًظشیَ ُبی اًگیضػ

دَُ عَ ًظشیَ اسائَ ؽذ کَ ػجبست اًذ  دس ایي.یکی اص دّسٍ ُبی ثغیبس پشثبس اص ًظش اسائَ هفبُین اًگیضػ ثْد 1950 دَُ

 "ُشصثشگ"-ثِذاؽت-ّ ًظشیَ اًگیضػ" هک گشیگْس" X ّ Y ًظشیَ,"هبصلْ"ًیبصُبی ًظشیَ علغلَ هشاتت:اص

 

 ًظشیَ علغلَ هشاتت ًیبصُب



اّ اعبط فشك خْد سا ثش ایي .اعت اسائَ ؽذ کَ اص هؾِْستشیي ًظشیَ ُبی اًگیضػ"لْاثشاُبم هض"ًظشیَ ثَ ّعیلَ ایي

-1:اص ایي ًیبصُب ػجبست اًذ.ّرْد داسًذ(ثَ فْست هجمَ ثٌذی ؽذٍ)ًیبص گزاؽتَ اعت کَ دس دسّى ُش اًغبى پٌذ دعتَ

 .خْدؽکْفبیی  -  5اصتشام-4ارتوبػی -3ایوٌی -2فیضیْلْژیکی 

اختقبؿ داسد ّ ًوی ,ثَ ُوبى عطش ُش هشصلَ سفتبسُب ّ اسصػ ُبیی سا اص خْد ثشّص هی دُذ کَآدهی دس " هضلْ"ًظش اص

 اّ ثش ایي ثبّس اعت کَ اکخش هشدم دس عطش پبییي اهشاس.لشاس داسًذ دسک کٌذ تْاًذ سفتبسافشادی سا کَ دس عطْس ثبالتشی

 .هؼبػ لشاس داسًذ ّ خْد سا دس صًذاى ًیبصُبی اّلیَ هضجْط کشدٍ اًذ

 X ّY ًظشیَ

هٌفی اعت کَ آى سا ,دس افل یکی.ربهؼَ ؽٌبط آهشیکبیی دّ دیذگبٍ هتوبیض اص اًغبى اسائَ کشد"هک گشیگْس داگالط"

 .ًبم ًِبدًذ Y ی هخجت اعت ّ آى سا ًظشیَ ,ّ دیگشی دس افل X ًظشیَ

 :هجتٌی ثش فشمیبت صیش اعت  X تئْسی ًظشیَ

 اًغبى راتب تٌجل ّ اص کبس ثیضاس اعت    -1

 اًغبى ثشای ساصتی ّاهٌیت خْداصلجْل هغئْلیت ُشاعبى اعت ّاصآى هی گشیضدیبهی پشُیضد    -2

 ثِتشیي هؾْق ّ اًگیضٍ ثشای اًغبى هؾْق ُبی هبدی ّ التقبدی اعت    -3

 دس تؼذاد هضذّدی اص اًغبى ُب اعت اثتکبس ّ ًْآّسی فمو,لبثلیت خاللیت    -4

 اًغبى خْد کٌتشل ًیغت ّ ًیبص ثَ ُذایت هغتمین ّ ًظبست هغتوش داسد    -5

 :ًگشػ ّ دیذ خْػ ثیٌبًَ ای ًغجت ثَ اًغبى داسد ّ ثش فشمیبت صیش هجتٌی اعت X دسعت ثشخالف تئْسی Yتئْسی

 تشاصت هی داًذثبصی ّاط,اًغبى کبس سا دّعت داسد ّآى سا هبًٌذ تفشیش    -1

 پزیشای هغئْلیت اعت یؼٌی هْرْدی هغئْلیت پزیش اعت,اًغبى ثب هیل ّ اؽتیبق    -2

 سمبیت خبهش دسًّی اعت,ثِتشیي هؾْق ثشای افشاد    -3

 ًْآّسی ّ اثتکبس داسًذ,غبلت اًغبى ُب لٍْ ی خاللیت    -4

 اصی ثَ ُذایت ّ ًظبست هغتمین ّ هغتوش ًذاسدُغتٌذ ّ ًی"خْد کٌتشل"ػمل ّ فطشت,اًغبى ُب ثَ ّعیلَ ّرذاى    -5

 

 ثِذاؽت-ًظشیَ اًگیضػ

اعت ّ ثَ ّعیلَ یک سّاًؾٌبط ثَ  ًتیزَ هطبلؼبت گغتشدٍ ای دسثبسٍ سمبیت یب ًبسمبیتی افشاد اص ؽغلؾبى,ًظشیَ ایي

ًبسمبیتی آًِب ,کٌٌذًظشیَ ّلتی افشاد اص کبس خْد اصغبط ًبسمبیتی هی  هطبثك ایي.اسائَ ؽذٍ اعت"فشدسیک ُشصثشگ"ًبم

دس .ػْاهل سا ػْاهل ثِذاؽتی ًبهیذ ایي دعتَ اص,ثَ ُویي دلیل.ّ ػْاهلی هشثْه هی ؽْد کَ دس آى کبس هی کٌٌذ ثَ هضیو

ایي خؾٌْدی ثَ هبُیت کبس هشثْه اعت کَ دس ,ّسمبیت هی کٌٌذ خؾٌْدی  همبثل ّلتی افشاد دسثبسٍ کبس خْد اصغبط

ثبػج ,هغبػذ ًجْدى هْرت سمبیت ؽغلی گشدد ّدس فْست,ایزبد اًگیضٍ ًوْدٍ هی تْاًذ,هغبػذ ثْدى کبس فْست

دسک ایي ًظشیَ ثشای هذیشاى ثغیبس هِن .ػْاهل اًگیضؽی ًبهیذ ثَ ُویي دلیل ایي ػْاهل سا.ًبسمبیتی ؽغلی ًخْاُذ ؽذ

 .اعت ًبؽی اص تبحیش ػْاهل ثشاًگیضًذٍ ًّبسمبیتی هشثْه ثَ ػْاهل ثِذاؽتی,سمبیت اعت کَ

 اًتظبسات ّ تْلؼبت افشاد اص عشپشعت خْد

عبصهبى ؽذٍ ّدسآى ؽبغل ؽذٍ ایي  اًتظبساتی داسد ّ ٌُگبهی کَ ّاسد,فشد اص ربهؼَ ای کَ دس آى صًذگی هی کٌذ ُش

اًتظبست افشاد ثی ؽوبس ّ هتفبّت اعت ّلی ثشخی اص آًِب هؾتشک .گشدد هتْرَ کبسفشهب یبهذیشیت عبصهبى هی,اًتظبسات

اًتظبسات اعبعی ًبهیذٍ هی ؽًْذ کَ ,اصتْلؼبت ایي گشٍّ.ػٌْاى اًتظبست ّالؼی ّ لبثل لجْل ؽٌبختَ هی ؽًْذ ثْدٍ ّ ثَ

 :ػجبست اًذ اص

 فشفت ثشای ًؾبى دادى اثتکبس-6پیؾشفت -5کبسثباسصػ -4ؽٌبعبیی ؽخقیت -3سفتبس اًغبًی -2تبهیي -1

 سُجشی ّ ایزبد ساثطَ خْة ثب عبیشیي

ثب عبیشیي ًیض ًَ تٌِب کن اُویت  استجبه.ساد خْد ثب افشاد دیگش ًیض سّاثطی ثشلشاس هی کٌذعشپشعت ػالٍّ ثش اف یک

 دس ایي صهیٌَ ثشای ایزبد.ثشسّی سّاثو عشپشعت ثب افشادػ ًیض احش هی گزاسد ثلکَ ایي استجبه ثَ هْس غیش هغتمین,ًیغت

 :ساثطَ صغٌَ ثب هبفْق ثبیذ

لجال آگبُؼ ,اص تغییشاتی کَ دس ّمغ هذیش هْحش اعت. هْلغ تؾْیك ًوبئیذ سا ثَ هذیش. هذیش سا اص ّمغ کبسػ هطلغ عبصیذ

 .خقْفیبت فشدیؼ سفتبس کٌیذ ثب هذیش ثبیذ هجك. اص اعتؼذاد ّ لبثلیت هذیش ثَ ثِتشیي ًضْ اعتفبدٍ ًوبئیذ .عبصیذ



 ًظبست ثش افشاد

اهبم .ػولکشد آًبى ًظبست داؽتَ ثبؽذ یذ ثش ًضٍْثَ هٌظْس تْرَ ثَ سّاثو اًغبًی ّ ثشخْسد هٌبعت ثب کبسکٌبى ثب هذیش

 سغجت ًیکْکبس,کَ آى,هجبدا کَ ًیکْکبس ّ ثذکبس دس ًضد تْ یکغبى ثبؽٌذ:آهْصد دس ػِذ ًبهَ هبلک اؽتش چٌیي هی (ع)ػلی

 .خْد گشفتسا ػِذٍ داس ثبػ کَ اّ ثشػِذٍ  آى,سا دس ًیکی کن کٌذ ّ ثذکبس سا ثَ ثذی ّاداس ًوبیذ ّدسثبسٍ ُش یک اص آًبى

 چگًَْ ػولکشد سا ًظبست کٌین

 .ًظبست ثش ػولکشد ؽبهل هؾبُذٍ هالک ُب ًّؾبًَ ُبی هیضاى ػولکشد ّ همبیغَ آى ثب اعتبًذاسدُبی تؼشیف ؽذٍ اعت

 هؾبُذٍ+لنبّت= ًظبست

 همبیغَ ّ هطبثمت ػولکشد ثب الضاهبت اعتبًذاسد هْسد ًظش=لنبّت

 سکٌبًؼ ثیفضایذ؟چگًَْ یک عشپشعت هی تْاًذ ثشػضت ًفظ کب

 :ثشای ایي کبس ثَ ػٌْاى عشپشعت ثبیذ

ثب الگْ  -3اهٌیت خبهش ثذُیذ  ثَ کبسکٌبى خْد اصغبط-2کبسدسعت ّخْة آًِب ثبؽیذ ّثَ آى کبسُب اؽبسٍ کٌیذ  هتْرَ-1

ًتبى سا ثب سّی خْػ اؽتجبٍ ُبی کبسکٌب-5هْفمیت ؽوبعت ,هْفمیت آًِب -4ؽذى ثَ کبسکٌبًتبى دسط ًظن ّ تشتیت ثذُیذ 

 گشٍّ خْد سا دسؽوبس ثشًذگبى دس آّسیذ -6 ثجخؾبییذ

 دیذگبٍ اعالم دس هْسد کبس

 اسصػ ػجبدت دادى ثَ کبس    -1

 هضهت ثیکبسی ّافشاد ثیکبس    -2

 دس ًظش گشفتي ؽشایو هٌبعت کبسی    -3

 تْرَ ثَ دعتوضد هٌبعت    -4

 :دس ایي صهیٌَ ثبیذ ثَ ًکبت صیش تْرَ کشد.دعتوضد هی ثبؽذ,یکی اص هغبئلی کَ دس تٌظین سّاثو کبسی ثغیبس هْحش اعت

 سمبیت هشفیي-1

 هجٌبی هبلکیت دس اعالم-2

 پشداخت ثَ هْلغ هضد کبسگشاى-3

 

 

 فصل سْم

 اصْل زهاى بٌدی کارُا ّ زهاى سٌجی اًجام کار
 همذهَ

سا ثَ سّػ ُبی هختلف اًزبم هی  فؼبلیت ُبی هختلف سا هْسد ثشسعی لشاس دُین هی ثیٌین کَ افشاد یک کبس هؾخـ اگش

 هی,اگش هب تالػ کٌین تبسّػ ثِتشی ثشای اًزبم یک کبس پیذا ًوبیین.فبدق اعت ایي هغئلَ دس هْسد توبم کبسُب تمشیجب.دٌُذ

صبل اگش سّػ ُبی هختلف کبس سا هْسد .این گْیین کبس سا عٌزیذٍ ّ اسصیبثی کشدٍ این ّ ثَ ًتیزَ هطلْة ًیض دعت یبفتَ

هختلف  هی ثیٌین کَ صهبى اًزبم سّػ ُبی,آى سا ثَ سّػ ُبی هختلف هضبعجَ ًوبیین تْرَ دلیك تش لشاسدادٍ ّ صهبى اًزبم

 هغبلَ عشػت کبس هْسد تْرَ لشاس گشفتَ اعت یؼٌی,کٌین کبس ًیض هتفبّتٌذ ّ اگش تالػ ًوبیین تب ثِتشیي صهبى سا اًتخبة

 .دادٍ این ػول اسصیبثی سا اًزبم

 هطبلؼَ کبس

افضایؼ احش . ثِجْد کآسایی  کبس ػجبست اعت اص ثَ کبسگیشی تکٌیک ُبیی هبًٌذ سّػ عٌزی ّ کبس عٌزی ثشای هطبلؼَ

تزضیَ ّ تضلیل کبس ثَ هْس هٌظن هی ثبؽذ کَ هْرت خزف فؼبلیت ُبی  ؽیٍْ ػلوی ثشسعی ّ,هطبلؼَ کبس.ثخؾی دس عبصهبى

 .سعیذى ثَ سّػ ُبیی اص اًزبم کبس هی ؽْد سّسی ّغیش ك

 ُذف ُبی هطبلؼَ کبس

 اعتفبدٍ هْحش اص ًیشّی اًغبًی-

 اعتفبدٍ هْحش اص تزِیضات ّ هْاد اّلیَ-

 ػولکشد هطلْة تزِیضات ّ هْاد اّلیَ ّ ًیشّی اًغبًی-



 ؽیٍْ ُبی هطبلؼَ کبس

سّػ عٌزی :کبسثشد خبفی داسًذ اس ُغتٌذ کَ ُش کذامؽیٍْ ُبی افلی هطبلؼَ ک,ؽیٍْ ی سّػ عٌزی ّ صهبى عٌزی دّ

ثشای تؼییي صهبى اًزبم کبس هْسد اعتفبدٍ ّالغ ,لشاس هی گیشد ّ صهبى عٌزی ثشای ثِجْد سّػ ُبی اًزبم کبس هْسد اعتفبدٍ

 .ؽْد هی

 سّػ عٌزی-1

اًزبم کبس ّ پیؾٌِبد سّػ ُبی  حجت هٌظن ّثشسعی دلیك سّػ:عٌزی یب هطبلؼَ سّػ سا هی تْاى چٌیي تؼشیف ًوْد سّػ

 .ػولیبت افضایؼ ثبصدُی عبدٍ کشدى,ُبی افالصی ثَ هٌظْس کبُؼ ُضیٌَ ُب

 هشاصل سّػ عٌزی

 اثمبء-6اػوبل -5پیؾٌِبد -4ثشسعی -3حجت -2اًتخبة -1

 صهبى عٌزی

عو اًزبم تْ,فؼبلیت ُبی خبؿ ثَ کبسگیشی ؽیٍْ ُبیی ثشای تؼییي صهبى الصم رِت اًزبم:عٌزی ػجبست اعت اص صهبى

 .دٌُذٍ ّارذ فالصیت ّ دس عطش ػولکشد هطلْة

 هشاصل صهبى عٌزی

 تؼشیف-6روغ ثٌذی -5ثشسعی -4صهبى عٌزی -3حجت -2اًتخبة -1

ّتبخیش ُبی ارتٌبة  صهبًی کَ ثب اصتغبة ثبصدُی فذ دس فذ ثشای کبگش موي هٌظْس داؽتي ّلفَ ُب همذاس:صهبى اعتبًذاسد

 .دس کبس هقشف ؽذٍ اعت ...ًبُبس خْسدى ّ,سفغ خغتگی,ًبپزیش صیي کبس ًظیش اعتشاصت

 صهبى اعتبًذاسد=صهبى ًشهبل+صهبى ثیکبسی ُبی هزبص: هضبعجَ ی صهبى اعتبًذاسد

دس ,فشد ثب هِبست هتْعو ثَ ػجبست ثِتش صهبًی کَ یک.صمیمت صهبًی اعت کَ فشد هؾغْل اًزبم کبس اعت دس:صهبى ًشهبل

 .ًظش فشف هی کٌذ ؽشایو ًشهبل ثشای اًزبم کبس هْسد

 صهبى ًشهبل=صهبى هؾبُذٍ *(مشیت ػولکشد هؾبُذ/مشیت ػولکشد هجیؼی)

احشات رغوبًی ّ  اعت ػالٍّ ثش صهبى ًشهبل کَ دس فذد دادى فشفتی ثَ کبسگش ثشای ثشهشف ًوْدى صهبًی:ثیکبسی هزبص

 :ّاهل صیش هضبعجَ هی گشددثیکبسی هزبص ثشصغت ع.ؽخقی سّاًی ًبؽی اص کبس دس ؽشایو خبؿ ّ ًیض سفغ ًیبصُبی

  ؽشایو هضیو-4سفغ خغتگی فکشی -3سفغ خغتگی ثذًی -2سفغ صْایذ ؽخقی -1

 تبخیشُبی ارتٌبة ًبپزیش-5

 سّػ ُبی صهبى عٌزی

 سّػ اعتفبدٍ اص عْاثك گزؽتَ-4سّػ ًوًَْ گیشی -3سّػ گضاسػ گیشی -2سّػ هطبلؼَ صهبًی -1

 ؽغل

همبثل دسیبفت صمْق ّ دعتوضد  صشفَ ای سا هی عبصد ّ ثَ ػِذٍ یک فشد دساعت اص ّظبیف هؾبثَ ّ هشتجطی کَ  ػجبست

کَ یکی تطجیك فشد ثب ؽغل ,گوبسدى ًیشّی اًغبًی دّ ًظشیَ کلی ّرْد داسد دس هجمَ ثٌذی هؾبغل ّ ثَ کبس.گزاسدٍ هی ؽْد

 .دیگشی تطجیك ؽغل ثب فشد اعت ّ

 تزضیَ ؽغل

 .چَ هؾخقبتی داسد ّ چَ افشادی ثبیغتی ثشای ؽغل اعتخذام ؽًْذرشیبًی اعت کَ ثذاى ّعیلَ هؾخـ هی ؽْد ؽغل 

 ؽشایو اصشاص ؽغل

ارتوبػی ّ سفتبسی ثشای ُش ؽغل رکش هی ,تخققی,فکشی,دس ؽشایو اصشاص هؾبغل هؼوْال خقْفیبت الصم رغوی

 .گشدد



 تمغین کبس

دس ًتیزَ .ّیژٍ کبسی توشکض یبثٌذ ایکبس ثَ ّظبیف هختلف ّ هزضا هْرت هی ؽْد کَ هذیشاى ّ کبسکٌبى ثش صْصٍ ٍ تمغین

 .کبسایی عبصهبى ثبال هی سّد صهیٌَ ُبی تخققی آًبى پشّسػ هی یبثذ ّ

 هجبًی تمغین کبس

 :تمغین کبس ّهجمَ ثٌذی ّظبیف ثبیذ هتکی ثَ یکی اص چِبس افل صیش یب تشکیجی اص آى ُب ثبؽذ

 تمغین کبس ثش هجٌبی ُذف فؼبلیت-الف

 تمغین کبس ثش هجٌبی یب ًْع ػولیبت-ة

 تمغین کبس ثش هجٌبی هؾتشی یب اسثبة سرْع-د

 تمغین کبس ثش هجٌبی هٌطمَ رغشافیبیی-د

 افْل اعبعی تمغین کبس

 صیش دس تمغین کبس ّ تؾکیل عبصهبى هِن اعت سػبیت 

 تخقـ    -1

 فشلَ رْیی    -2

 کٌتشل    -3

 ُوبٌُگی ػولیبت    -4

 ی ّظبیفاُویت ًغت    -5

 سّػ ُبی تمغین کبس ّ هجمَ ثٌذی ّظبیف

ّ دّم ,سّػ تضلیلی یب اص ثبال ثَ پبییي اّل:هشس عبصهبًی ّ تمغین کبس دس داخل عبصهبى ثَ دّ فْست اهکبى پزیش اعت تِیَ

 .سّػ تشکیجی یب اص پبییي ثَ ثبال

 هضایب ّ هؼبیت تمغین کبس

 اتکبی عبصهبى ثَ افشاد ثَ صذالل ثشعذ دسرَ-ُضیٌَ آهْصػ کبسگشاى کبُؼ یبثذ :هضایب-الف

ثٌبثشایي .فبیذٍ ّ صایذ سا اًزبم ًذُذ کبسگش تالػ هی کٌذ صشکبت ثی,ػلت کْتبٍ ثْدى دّسٍ اًزبم کبس ّ تکشاس کبس ثَ-

 .ًیض تْلیذ هی ؽْد اؽتجبُبت کوتش هی ؽْد ّ هضقْل ثیؾتشی

ثب کن  -غیجت اص کبس افضایؼ هی یبثذ ّ ؽبیذ ثشآّسدٍ ًوبیذ لزا ًوی تْاًذ اصتیبربت سّاًی خْد سا ثَ هْس ثبیذ فشد :هؼبیت-ة

 .اصتیبربت تبهیٌی خْد سا دس خطش هی ثیٌذ فشد,ؽذى اتکبی عبصهبى ثَ هِبست آى ُب

 ؽیفت ُبی کبسی یب ًْثت کبسی

ثیي سّػ ُبی تمغین کبس  ثش ؽیٍْ ُبی هختلف تمغین کبس کَ دس ثبال اؽبسٍ ؽذٍ ؽیفت ُبی کبسی یکی اص ػالٍّ

دسهبًی ّ عبصهبى ُبی ًظبهی ّ صتی ,فٌؼتی,ثخؼ ُبی تْلیذی دس,کبسهٌذاى ّ کبسگشاى ًْثت کبسی یب ؽیفتی,کبسکٌبى

 .اداسی هی ثبؽذ

کبسایی دس ًْثت ُبی هزکْس  افضایؼ ُضیٌَ فؼبلیت دس ًْثت ُبی ػقش ّ ؽت ّ کبُؼ,ػوذٍ ایي سّػ عبصهبًذُی هؾکل

 .دؽْاستش اعت,اػوبل ًظبست هذیشاى ثش فؼبلیت ُبی کبسکٌبى س ایي سّػُوچٌیي د.دس همبیغَ ثب ًْثت سّص اعت

 اًْاع ؽیفت ُبی کبسی هتذاّل

اگش .ّالغ هی ؽْد کبسی کَ دس هْل هبٍ گشدػ داسد ثَ ًضْی کَ ًْثت ُبی آى دس فجش یب ػقش یب ؽت ػجبست :کبس ًْثتی

کبسی کَ ثخؾی اص عبػبت . کبس ؽت ًبهیذٍ هی ؽْد,دادثبم 6تب  22ّ عبػبت کبس اص ,ثبؽذ کبس سّص 22تب  6عبػت کبس ثیي 

اّل یب ؽیفت  سا ؽیفت 14فجش تب  6عبػت کبس اص .کبس هختلو ًبهیذٍ هی ؽْد.ؽت ّالغ هی ؽْد آى دس سّص ّثخؾی دس

یب  فجش سّص ثؼذ سا ؽیفت عْم  6تب  22کبس اص  ّ عبػبت, سا ؽیفت دّم یب ؽیفت ػقش 22تب  14ّ عبػت کبس اص ,فجش

اهتیبصاتی سا  لزا لبًْى,عختی کبس کبسگشاى ًْثت کبس ثیؾتش اص کبسگشاى غیش ًْثتی اعت اص آًزب کَ.ت ؽت هی ًبهٌذؽیف

 .ثشای کبسگشاى ًْثت کبس پیؼ ثیٌی ًوْدٍ اعت

 :ٍ ػٌْاى هخبلة

عبػبت کبس دس اهب روغ , تزبّص ًوبیذ عبػت دس ُفتَ 44عبػت دس ؽجبًَ سّص ّ  8کبس ًْثتی هوکي اعت عبػبت کبس اص  دس

 .کٌذ عبػت تزبّص 176ُفتَ هتْالی ًجبیذ اص  4



 فصل چِارم

 اصْل دفترداری اًبار
 همذهَ

یکی ,هْرْدی ُب.سا اص آى خْد عبصًذ عبصهبى ُب دس پی آى ُغتٌذ کَ ثب صذالل اهکبًبت صذاکخش اعتفبدٍ ّ هطلْثیت هذیشاى

دسفذ عشهبیَ گزاسی  40تضمیمبت ًؾبى دادٍ اعت کَ صذّد .دالتقبدی هی ثبػ اص پشُضیٌَ تشیي داسایی ثغیبسی اص هْعغبت

ثِشٍ ّسی ّ کبسایی هْعغبت  ُب سا هْرْدی ُبی اًجبس ثَ خْد اختقبؿ دادٍ اعت کَ ًمؼ ثغیبس هْحشی دس ؽشکت

ًگِذاسی ّ کٌتشل هْرْدی ثَ ًضْ هطلْة یک مشّست اعت کَ رض اص  لزا هذیشاى ارشایی ُوگی ثش ایي ثبّسًذ کَ.داسًذ

 یک عیغتن هطلْة خشیذ ّ هذیشیت اًجبس هیغش ًیغت سیك ثشلشاسیه

 تؼشیف اًجبس

فشآّسدٍ ُبی هختلف کَ ثش اعبط یک عیغتن  هْاد اّلیَ ّ یب,فٌؼتی,کضل ّ فنبیی کَ یک یب چٌذ ًْع کبالی ثبصسگبًی ثَ

 :اًجبس اص ًظش فشم ثَ عَ فْست هی ثبؽذ.اًجبس گفتَ هی ؽْد,هی ؽْد دس آى ًگِذاسی,هجمَ ثٌذی ؽذٍ,فضیش

 اًجبس ُبی ثبص یب هضْهَ-3اًجبسُبی عشپْؽیذٍ -2اًجبسُبی پْؽیذٍ -1

 ّظبیف اًجبس داس

 :اًجبسداس کغی اعت کَ ػِذٍ داس ّظبیف صیش اعت

 تضْیل گشفتي ارٌبط ّ کبالُبی خشیذاسی ؽذٍ هجك اعٌبد ّ هذاسک خشیذ-

 ثل اًجبس یب ثشگ سعیذ رٌظ ثَ اًجبس پظ اص تضْیل گشفتي کبالفذّس ق-

 ٌُگبم تضْیل دادى کبال,فذّس صْالَ اًجبس-

 ثشگؾت اص خشیذ ّ عبیش فشم ُبی هؾبثَ,فذّس فشم ُبی هشرْػی-

 فذّس ثشگ دسخْاعت خشیذ کبال دس فْست لضّم-

 اًجبسحجت هؾخقبت ّ تؼذاد ارٌبط ّاسد ّ فبدس ؽذٍ دس دفبتش ّ کبست ُبی -

 تٌظین ّ کذ گزاسی کبال ّ ارٌبط,هجمَ ثٌذی-

- ّ ....... 

 عبصهبى اًجبس

ثَ هْسی کَ گبُی اًجبسُب .گیشد دُی اًجبس دس ؽشکت ُب ّعبصهبى ُبی هختلف ثَ فْست ُبی هختلف فْست هی عبصهبى

 ی ّ گبُی ُن تضت ًظش هذیشّظیفَ هی ًوبیذ ّ ثؼنب تضت ًظش هذیش اهْس هبل صیش ًظش هذیش ػبهل یب هذیش کبسخبًَ اًزبم

اًجبس تضت ًظش تذاسکبت ّ یب کبسپشداصی کَ  هؼوْال ّاصذ,دس عبصهبى ُبی تْلیذی ّ غیشاًتفبػی.ثبصسگبًی لشاس هی گیشد

 .هی ثبؽذ,ُبی تبثؼَ اهْس اداسی هضغْة هی ؽْد خْد ایي ّاصذ ُب ًیض یکی اص ّاصذ

 ّیژگی ُبی اًجبس

 اًتخبة هضل اًجبس-1

 .د هْسی اًتخبة ؽْد کَ صذاکخش کبسایی ّ عشػت ػول سا هوکي عبصدهضل اًجبس ثبی

 .ثٌبثشایي اًجبس ثبیذ صتی الومذّس ًضدیک ثَ کضل سعیذ ّ اسعبل کبال ثبؽذ تب ُضیٌَ ُبی ًمل ّ اًتمبل داخلی ثَ صذالل ثشعذ

 هشاصی عیغتن اهالػبتی اًجبس-2

 :لشاس گشفتَ ؽْد ثشای یک هشس هٌبعت دس اًجبسُب ثبیذ ًکلت صیش هْسد تْرَ

 تمغین ثٌذی داخل اًجبسُب-الف

 تمغین ثٌذی داخل غشفَ ُب یب ساُشُّب-ة

 تمغین ثٌذی داخل ُش لفغَ-د

 اُویت اهْس دفتشی دس عبصهبى اًجبس

اعٌبد ّ هذاسک هی ,تْصیغ هکبتجبت دفتشی ػجبست اص هزوْػَ الذاهبت ّ ػولیبتی اعت کَ هٌزش ثَ دسیبفت ّ حجت ّ اهْس

ای اعت کَ ػذم ّرْد آى ثبػج اختالل دس عبصهبى ُب ّ ّاصذُبی دسّى  ت اهْس دفتشی دس عبصهبى ثَ اًذاصٍاُوی.گشدد

تضْیل ّ یب دسیبفت ,دسخْاعت ُب عبصهبى اًجبسُب ًیض ًبگضیش اعت ثَ هٌظْس ًگِذاسی عْاثك ّ هذاسک.گشدد عبصهبى هی

 فشم صْالَ-فشم سعیذ اًجبس: د کَ هِوتشیي آى ُب ػجبست اًذ اصسا تٌظین ًوبی دفبتش ّ فشم ُبیی... کٌتشل هْرْدی ُب ّ,کبال



فشم دسخْاعت خشیذ کبال -ساٌُوبی عفبسػ ُب دفتش-دفتش صغبة اًجبس یب کبست صغبة کبال-دفتش اًجبس یب کبسدکظ اًجبس-اًجبس

ّ... 

 

 فشم سعیذ اًجبس

عٌذ دسیبفت رٌظ ّ تضْیل آى ثَ اًجبس  ایي فشم.داًجبس یب لجل اًجبس سا هی تْاى یک اص اعٌبد هِن اًجبس هضغْة ًوْ سعیذ

 .خشیذاسی ؽذٍ لبثل پشداخت ثَ فشّؽٌذٍ کبال هی ثبؽذ هجلغ کبالی,اعت ّ ثش اعبط فشم هزکْس

 تضْیل کبال ثَ اًجبس

 :تضْیل فؼبلیتی اعت کَ دس هْسد ّسّد کبال ثَ اًجبس اًزبم هی گشدد ّ ثَ دّ هشیك صیش هی ثبؽذ

 تضْیل هْلت-2تضْیل دائن -1

 فشم صْالَ اًجبس

اًجبسداس پظ اص دسیبفت فشم .اعت کبال اص اًجبس هغتلضم فذّس فشهی اعت کَ افطبالصب ثَ صْالَ اًجبس هؼشّف فذّس

ّاهنبء هزبص سعیذٍ دس فْست ّرْد  یب ؽخـ هتمبمی کَ ثَ تبییذ  دسخْاعت کبال اص هشف ّاصذ هقشف کٌٌذٍ کبال

 .الذام ثَ فذّس صْالَ اًجبس هی کٌذ,اًجبس رٌظ دس

 فشم دسیبفت اثضاسآالت اص اًجبس

ایي فشم ثشای اعتفبدٍ ی هْلت اص .ثبؽذ اثضاسآالت اص اًجبس هغتلضم تکویل ّ اسعبل فشم اثضاسآالت اص اًجبس هی دسیبفت

اسعبل هی  ًذٍ تکویل ّثَ اًجبسفشم سعیذ اثضاسآالت تْعو هتمبمی یب ّاصذ هقشف کي,گیشد اثضاسآالت هْسد اعتفبدٍ لشاس هی

 .گشدد

 فشم خشّد کبال اص هْعغَ

گشدًذ ّ یب آًکَ ثشای اعتفبدٍ  کَ اص اًجبس خبسد هی ؽًْذ هوکي اعت رِت هقشف ثَ ّاصذ ُبی تْلیذی اسعبل ارٌبعی

خشّد کبال اص فشم یب پشّاًَ ,ػالٍّ ثش فشم صْالَ اًجبس,کبال اص هْعغَ دس هْلغ خشّد.هؾتشیبى اص هْعغَ خبسد گشدًذ

 .ًیض تکویل هی گشدد هْعغَ

 دفتش کبال یب کبسدکظ اًجبس

ثبیذ دس یک دفتش یب کبست اًجبس ثَ ,گشدد ّسّد ّ خشّد کبال اص اًجبس کَ هی فشم ُبی سعیذ ّ صْالَ اًجبس تٌظین هی اهالػبت

 .ًبم کبسدکظ حجت گشدد

 .سٍ ّ هْرْدی ًْؽتَ ؽْدفبد,هیضاى هْاد ّاسدٍ,کذ اًجبس,سّی کبسدکظ ثبیذ هؾخقبت کبال

 دفتش صغبة کبال یب کبست صغبة اًجبس

کبهال ؽجیَ دفتش کبال هی ثبؽذ ثب ایي  صغبة اًجبس یکی اص دفبتش هِن اًجبس اعت ّ ثَ فْست کبست ًگِذاسی هی ؽْد ّ دفتش

 .ؽْد تفبّت کَ هجلغ کبال سا ُن ؽبهل هی

 فشم دسخْاعت خشیذ

فشم دسخْاعت خشیذ ,خشیذ هی سعبًذ ثَ اهالع لغوت,هْاد هْسد ًیبص سا رِت خشیذ,کَ ثب اعتفبدٍ اص آى اًجبسداس فشهی

 :ؽْد ًبهیذٍ هی ؽْد کَ دس هْاسد صیش تِیَ هی

 دسهْالغ سعیذ هیضاى هْرْدی ثَ صذ عفبسػ-2دس فْست هْرْد ًجْدى کبالی هْسد تمبمب -1

 کٌتشل هْرْدی اًجبس

اًجبسداس هی ثبیغت ًغجت ثَ ًگَ ,داسد ثغیبس صیبدی کَ هْرْدی کبال ثَ ػٌْاى داسائی ربسی یک ؽشکتدلیل اُویت  ثَ

 هْرْدی ثشداسی,یکی اص سّػ ُبی هِن کٌتشل هْرْدی اًجبس.هْحش الذام ًوبیذ داسی ّ کٌتشل هْرْدی ُبی اًجبس ثَ ًضْ

هغتوشّهْرْدی ثشداسی دّسٍ ای یب اًجبس  ػیٌیهْرْدی ثشداسی :ػیٌی هی ثبؽذ کَ ثَ دّ سّػ ثَ کبس ثشدٍ هی ؽْد

 گشداًی



 ّظبیف اًجبس دس استجبه ثب عفبسػ هْرْدی ُب

هؼوْال چٌذیي سّػ ثشای کٌتشل ّ تؼؼیي هْرْدی ُبی یک اًجبس هْسد اعتفبدٍ لشاس هی گیشد کَ دس آى هیبى هی تْاى 

 :سّػ ُبی صیش سا ًبم ثشد

 هْرْدی صذاکخش-3صذالل هْرْدی -2ًمطَ ی عفبسػ -1

 دفتش ساٌُوبی عفبسػ ُب

سعیذٍ اص هشف ّاصذ ُبی هختلف  اص عبصهبى ُب ّ هْعغبت تْلیذی ثَ هٌظْس اهالع اص هیضاى ّ ًْع عفبسػ ُبی ثؼنی

 کٌٌذ تب دس پبیبى عبل اهالػبت دلیمی اص هیضاى ّ ًْع آى ُب دس اختیبس داؽتَ فِشعتی اص کلیَ ی عفبسػ ُب تِیَ هی,عبصهبى

 .ثبؽٌذ

 ل ارشایی خشیذهشاس

 ثشسعی دسخْاعت خشیذ کبال-1

 تکویل فشم عفبسػ خشیذ کبال-2

 اًتخبة تبهیي کٌٌذگبى-3

 

 

 فصل پٌجن

 اصْل کٌترل
 همذهَ

ُبی خبؿ ثَ صشکت دس هی  دس رِت ُذف,کَ یک عیغتن خْاٍ یک عیغتن هکبًیکی ّ خْاٍ یک عبصهبى ثبصسگبًی ٌُگبهی

فشایٌذی اعت کَ احش ,فشایٌذ کٌتشل تْفیك آهیض.اص ُذف خْد ثبؽذ کشدى عیغتن هوکي اعت اتفبق افتذ کَ دس رِت دّس,آیذ

 .گزاسد تقضیش عیغتن هْسد ًظش سا لجل اص آى کَ اًضشافبت رٌجَ رذی یبثذ ثش ربی هی الصم رِت

 تؼشیف کٌتشل

ی ؽذٍ ّ ثشًبهَ سیضی ؽذٍ ػولیبت پیؼ ثیي فشایٌذی اعت ثشای صقْل اهویٌبى اص ایي کَ ػولیبت یب الذاهبت ّالؼی ثب کٌتشل

سیضی ؽذٍ تطجیك  فشاگشدی اعت کَ اص هشیك آى ػولیبت اًزبم ؽذٍ ثب فؼبلیت ُبی ثشًبهَ,کٌتشل ثَ ػجبست دیگش.ُوبًٌذ اعت

 .دادٍ هی ؽًْذ

 فشاگشد کٌتشل

 :فشاگشد کٌتشل ؽوبل چِبس هشصلَ اعبعی ثَ ؽشس ریل هی ثبؽذ

 ػییي اعتبًذاسد یب مبثطَ ی ػولکشد    -1

 عٌزؼ ػولکشد دس ثشاثش اعتبًذاسد    -2

 تؾخیـ اًضشافبت ّ تضلیل ػلل آى ُب    -3

 الذاهبت افالصی    -4

 اًْاع کٌتشل

 کٌتشل آیٌذٍ ًگش یب لجل اص اًزبم ػولیبت    -1

 کٌتشل صهبى ّلْع یب دس صیي اًزبم ػولیبت    -2

 کٌتشل گزؽتَ ًگش یب ثؼذ اص اًزبم ػولیبت    -3

 سّػ ُبی کٌتشل

 ًوْداس گبًت-تزضیَ ّ تضلیل ًمطَ عش ثَ عش -کٌتشل اص هشیك ثْدرَ  -تذاثیش عٌتی -

 فٌْى تزضیَ ّ تضلیل ؽجکَ-

 

 PERT في ثبصًگشی ثشًبهَ

پشّژٍ سا ًؾبى هی دُذ ّ هؼوْال  پشت ًوْداس گشدػ کبسی اعت کَ تْالی فؼبلیت ُبی هْسد ًیبص ثشای تکویل یک ؽجکَ



 .ُوبٌُگی دادٍ ُبی ثغیبسی اعت اعتفبدٍ هی ؽْد ی کَ هغتلضمثشای کٌتشل پشّژٍ ُبی ثضسگ

 :ثشای اعتفبدٍ اص ؽجکَ پشت هذیش ثبیذ

 فؼبلیت ُبیی سا کَ ثبیذ ارشا ؽًْذ هؼیي کٌذ    -1

 تْالی فؼبلیت ُب سا هؾخـ کٌذ    -2

 صهبى هْسد ًیبص ثشای تکویل ُش فؼبلیت سا تؼییي کٌذ    -3

 ؽجکَ سا تشعین کٌذ    -4

 ثلٌذتشیي هغیشی سا کَ دس ؽجکَ ثشای تکویل پشّژٍ ّرْد داسد هؼیي کٌذ    -5

 :ثشای دسک چگًْگی تؾکیل ؽجکَ پشت اثتذا ثبیذ عَ هفِْم اعبعی صیش ؽٌبختَ ؽًْذ

 هغیش ثضشاًی-3فؼبلیت -2سّیذاد -1

 صهبى هْسد ًیبص ثشای تکویل ُش فؼبلیت

 :ت عَ صهبى ثَ ؽشس صیش ثشآّسد هی ؽْدثشای ثشآّسد صهبى هْسد ًیبص ثشای تکویل ُش فؼبلی

 یؼٌی هذت صهبى آسهبًی ثشای تکویل یک فؼبلیت :(TO)صهبى خْػ ثیٌبًَ    -1

 یؼٌی هذت صهبى هؼوْل ثشای تکویل یک فؼبلیت :(TM)صهبى هضتول    -2

 یؼٌی ثذتشیي ؽشایو صهبًی ثشای اًزبم یک فؼبلیت :(TP)صهبى ثذثیٌبًَ    -3

 :ثبیذ اص فشهْل صیش اعتفبدٍ ؽْد (TE)ّسد اًتظبسثشای هضبعجَ صهبى م

6/(TO+4TM+TP)=TE 

 C.P.M سّػ هغیش ثضشاًی

ایي سّػ کَ دس ثشًبهَ سیضی ّ کٌتشل اعتفبدٍ هی ؽْد؛خبؿ هشس ُبیی اعت کَ اهالػبت کبفی اص صهبى ّ ُضیٌَ ارشای 

 .آى دس اختیبس ثبؽذ

دس فْستی کَ ,ُغتٌذ اعتفبدٍ هی ؽْد لؼیت ػذم اهویٌبى سّثشُّوْاسٍ ثب هْ سّػ پشت دس ثشًبهَ سیضی ُبی ّعیغ  اص

 .سّصهشٍ کبسثشد داسد سّػ هغیش ثضشاًی دس هشس ُب ّ فؼبلیت ُبی

 عشپشعت چَ ًمؾی دس فشایٌذ کٌتشل داسد؟

 :عشپشعت دّ کبس اعبعی سا دس فشایٌذ کٌتشل اًزبم هی دُذ

ّالؼیت ػولکشد سا ثش هجٌبی ثشًبهَ  ادُبی ّاصذ خْد تضمكهؾبثَ یک لبمی ػول هی ًوبیذ ّ ثب ًظبست ثش سّیذ    -1

 هؼیبسُبی پیؼ ثیٌی ؽذٍ دس اُذاف تٌظین ؽذٍ دس فشایٌذ ثشًبهَ سیضی همبیغَ هی عپظ ایي هؾبُذات سا ثب,هؾبُذٍ هی کٌذ

 کٌذ

ثلکَ ثبیذ .اسدُب ُغتچشا ًتبیذ پبییي تش اص اعتبًذ دس ًمؼ صل هغئلَ ّ ثشًبهَ سیضی ًَ تٌِب ثبیذ تؾخیـ دُذ کَ    -2

 ًتبیذ سا ثَ عطش هْسد ًظش ثشعبًذ ؽشایو سا افالس ًوْدٍ ّ

 آًچَ کَ ثبیذ کٌتشل ؽْد

 کٌتشل کیفیت-(افشاد)کٌتشل پشعٌل: کٌتشل ػوْهب دس هْاسد هختلف اػوبل هی گشدد کَ ؽبهل

 .هی ثبؽذ.... کٌتشل ُضیٌَ ّ -کٌتشل اثضاس -کٌتشل تْلیذ-

 کٌتشل کیفیت

 .ثب ًیبص هؾتشیبى ثیبى ًوْد,کیفیت سا هی تْاى دسرَ تطبثك کبالی تْلیذ ؽذٍ یب خذهت اسائَ ؽذٍ

 :کیفیت سا هی تْاى ثب سّػ صیش فشهْلَ ًوْد

  کیفیت P=Qػولکشد/Eاًتظبسات

سد ًظش فؼبلیت ُبی الصم ثشای تبهیي خْاعتَ ُبی هؾتشی دس تْلیذ هضقْل ّ خذهت ثب کیفیتی کَ هْ: کٌتشل کیفیت1اگش 

 .هی ثبؽذ, اّعت

 هؾخقبت کبال ّ هضقْالت

 :عطش کیفیت ّ هشغْثیت ثَ دّ فْست هطشس هی ثبؽذ

 هشغْثیت دس هشاصی هضقْل    -1



 هشغْثیت دس تْلیذ    -2

 .اّلی سا کیفیت هشس ّ دّهی سا کیفیت تطبثك یب ارشا هی ًبهٌذ

 هذل ُبی کٌتشل کیفیت

 :رشیبى تْلیذ ّ فبدسٍ هی پشداصد,ّاسدٍ ُبثبصسعی دس عَ هشصلَ ثَ ثشسعی :ثبصسعی-1

 ثبصسعی هضقْل ًِبیی-ثبصسعی رشیبى تْلیذ د-ثبصسعی ّاسدٍ ة-الف

 ؽبهل اًتخبة رضئی اص یک هزوْػَ ثشای اهالع اص خقْفیبت آى هزوْػَ هی ثبؽذ :ًوًَْ ثشداسی-2

ای کٌتشل هتغیش ّ ًوْداس ُبی کٌتشل ًوْداسُبی کٌتشل ثَ هْس ػوذٍ ثَ دّ دعتَ کلی ًوْداس ٍ :ًوْداس ُبی کٌتشل-3

 ّففی تمغین هی ؽًْذ

 تؼشیف اعتِالک

احش هشّس یب اعتؼوبل  کبعتَ ؽذى اسصػ صمیمی یب صیبت التقبدی هْحش تزِیضات فٌؼتی دس:ػجبست اعت اص اعتِالک

 عبئیذگی ّ فشعْدگی ّ یب ثی هْسد ؽذى,صیبد

 اُذاف هضبعجَ اعتِالک

  اعتِالک پزیش ثیي عٌْات ػوش هفیذ آى تمغین لیوت داسایی حبثت    -1

 تبهیي لیوت داسایی حبثت هغتِلک ؽذٍ ثَ هٌظْس ربیگضیٌی آى ثب داسایی حبثت هؾبثَ دس پبیبى ػوش هفیذ داسایی لجلی    -2

 ػْاهل هضبعجَ اعتِالک

  لیوت توبم ؽذٍ داسایی حبثت    -1

 لیوت اصتوبلی داسایی حبثت دس پبیبى ػوش هفیذ    -2

 ػوش هفیذ اصتوبلی داسایی حبثت    -3

 سّػ ُبی کٌتشل اعتِالک

 ...ًگِذاسی ّ,صفبظت,اعتفبدٍ اص هٌِذعیي هؾبّس دس اهْس خشیذ    -1

 تؼویشات ّ ًگِذاسی    -2

 عشّیظ دُی ُبی هٌظن    -3

 ثبصسعی هبؽیي ُب    -4

 ًقت ّ اعتمشاس فضیش دعتگبٍ ُب    -5

 تتِیَ ؽٌبعٌبهَ ثشای هبؽیي آال    -6

 آهْصػ فضیش ثَ کبسهٌذاى ّ کبسگشاى فٌی رِت پیؾشفت    -7

 

 

 فصل ششن

 آییي ًاهَ ُا ّ قْاًیي کارگری
  همذهَ

سػبیت صمْق کبسکٌبى داسد؛صیشا  اصتیبد ثَ داًغتي ّ,ثشای تٌظین سّاثو کبسی هٌبعت دس هضیو کبس,عشپشعت خْة یک

صذالل اًتظبسی ,ای کبسکٌبى صکْهت کٌذ ّلی سػبیت صك لبًًْیهٌبعت ثش دل ٍ اگشچَ یک هذیش هی تْاًذ ثب سّاثو اًغبًی

کبس تِیَ ّ ًِبیتب لبًْى کبس فؼلی  پظ اص اًمالة ثب ًگشػ ُبی هتؼؼذ پیؼ ًْیظ لبًْى.کَ ُوگبى دس هضیو کبس داسًذ اعت

سعیذ کَ  تجقشٍ ثَ تقْیت هزوغ تؾخیـ هقلضت ًظبم 121هبدٍ ّ  203 فقل ّ 12هؾتول ثش  1369آثبى  26دس تبسیخ 

 .ثَ هْسد ارشا گزاؽتَ ؽذ 1370 اص اّل عبل

 

 تؼبسیف کلی ّ افْل

 تؼشیف کبسگش

 ,صمْق,کغی اعت کَ ثَ ُش ػٌْاى دس همبثل دسیبفت صك الغؼی اػن اص هضد:لبًْى کبس 2هبدٍ 

 .عِن عْد ّ عبیش هضایب ثَ دسخْاعت کبسفشهب کبس هی کٌذ



 تؼشیف کبسفشهب

صمیمی یب صمْلی کَ کبسگش ثَ دسخْاعت ّ ثَ صغبة اّ دس همبثل دسیبفت صك الغؼی کبس  ؽخقیتی اعت: لبًْى کبس 3هبدٍ 

 .هی کٌذ

 تؼشیف کبسگبٍ

دس آى رب کبس هی کٌذ؛اص لجیل هْعغبت  کبسگبٍ هضلی اعت کَ کبسگش ثَ دسخْاعت کبسفشهب یب ًوبیٌذٍ اّ: لبًْى کبس 4 هبدٍ

 ...عبختوبًی ّ,کؾبّسصی,فٌؼتی

 ه اعبعی اًؼمبد آىلشاسداد کبس ّ ؽشای

 تؼشیف لشاسداد

 ,لشاسداد کتجی یب ؽفبُی کَ ثَ هْرت آى کبسگش دس لجبل دسیبفت صك الغؼی: لبًْى کبس 7هبدٍ 

 .کبسی سا ثشای هذت هْلت یب غیش هْلت ثشای کبسفشهب اًزبم هی دُذ

 

 ؽشایو اعبعی لشاسداد

 لشاسداد ثبیذ هؾشّع ثبؽذ-

 هْمْع لشاسداد ثبیذ هؼیي ثبؽذ-

 سفیي ًجبیذ هوٌْػیت لبًًْی ّ ؽشػی دس تقشف اهْال یب اًزبم کبس هْسد ًظش داؽتَ ثبؽذه-

 هؾخقبت لشاسداد

 ًْع کبس یب صشفَ یب ّظیفَ ای کَ کبسگش ثبیذ ثَ آى اؽتغبل یبثذ-هؾخقبت دلیك هشفیي -

 هضل اًزبم کبس–تؼطیالت ّ هشخقی ُب ,عبػبت کبس–صمْق یب هضد هجٌب ّ لْاصك آى -

هْاسد دیگشی کَ ػشف ّ ػبدت ؽغل یب هضل –چٌبًچَ کبس ثشای هذت هؼیي ثبؽذ ,هذت لشاسداد–اًؼمبد لشاسداد تبسیخ -

 .ایزبة هی ًوبیذ

 لشاسداد همبهؼَ کبسی

دس ثؼنی اص هْاسد صمْق کبسگش  اص آى رب کَ دس ایي گًَْ کبسُب.اص کبسُب اص هشیك پیوبى کبسی اًزبم هی گیشد ثؼنی

ّ تجقشٍ ُبی آى ؽشایو ّ همشسات هشثْهَ ثَ همبهؼَ کبسی سا ثیبى هی  13هوکي اعت تنییغ ؽْد لزا لبًْى کبس دس هبدٍ 

 .کٌذ

 دّسٍ آصهبیؾی

ّ هٌظْس اًتخبة یب ػذم اًتخبة آى  ثَ,ثشای آؽٌبیی ثب هضیو کبس,دّسٍ آصهبیؾی هذتی اعت کَ کبسگش,لشاسداد کبس دس

 .ثَ هٌظْس اعتخذام یب ػذم اعتخذام اّ دس ًظش گشفتَ هی گیشد ثشای آؽٌب ؽذى ثب خقْفیبت کبسگش,کبسفشهب

 تؼلیك لشاسداد کبس

 .کبسگش ّ کبسفشهب هْلتب هتْلف ؽْد لشاسداد ثَ صبل تؼلیك دس هی آیذ,ُشگبٍ اًزبم تؼِذات یکی اص هشفیي

 خبتوَ لشاسداد کبس

 .لی ًتْاًذ ثشای ُویؾَ ثَ تؼِذات خْد ػول ًوبیذ لشاسداد خبتوَ هی یبثذُشگبٍ یکی اص هشفیي ثَ دالی

 همشسات لبًْى کبس دس ساثطَ ثب دعتوضد

 صمی الغؼی

ُضیٌَ ,کوک ػبئلَ هٌذی,اص هضد یب صمْق اػن,کلیَ دسیبفت ُبی لبًًْی کَ کبسگش ثَ اػتجبس لشاسداد کبس: لبًْى کبس 34 هبدٍ

صك  عْد عبالًَ ّ ًظبیش آى ُب دسیبفت هی ًوبیذ سا,پبداػ افضایؼ تْلیذ,غیشًمذی هضایبی,ایبة ّ رُبة,خْاسثبس,ُبی هغکي

 .الغؼی هی ًبهٌذ

 تؼشیف هضد

 .سگش پشداخت هی ؽْدّرٍْ ًمذی یب غیشًمذی ّ یب هزوْع آى ُب کَ دس همبثل اًزبم کبس ثَ کب: لبًْى کبس 35هبدٍ 



 امبفَ کبسی

 :ثش دّ لغن اعت 60ّ 59امبفَ کبسی ثَ هْرت لبًْى کبس ایشاى هبدٍ 

 امبفَ کبسی ارجبسی-امبف کبسی اختیبسی ة-الف

 هضذّدیت ُبی لبًْى کبس دس هْسد عي ّ رٌظ

 ؽشایو کبس صًبى

دعت ثیؼ اص صذ هزبص ّ ثذّى اعتفبدٍ  اس ثبعخت ّ صیبى آّس ّ صول ة,لبًْى کبس اًزبم کبسُبی خطشًبک 75هْرت هبدٍ  ثَ

لبًْى کبس  76هشخقی ثبسداسی ّ صایوبى کبسگشاى صى ثشاعبط هبدٍ .اعت اص ّعبیل هکبًیکی ثشای کبسگشاى صى هوٌْع

افضایؼ داؽتَ ّ صًبى هی  30/5/86سّص رکش ؽذٍ ثْد کَ ثٌب ثَ هقْثَ اخیش هزلظ ؽْسای اعالهی اص تبسیخ  90روؼب 

هذت هؼزّسیت .ایي هذت صمْق ّ هضایبی هتؼلمَ سا دسیبفت کٌٌذ هبٍ هؼزّسیت صایوبى ثشخْسداس ؽًْذ ّ دس 6تْاًٌذ اص 

 .عَ للْ ّ ثیؾتش ثَ هذت یکغبل خْاُذ ثْد ثشای صایوبى ُبی

 ؽشایو کبس ًْرْاًبى

ایي لبًْى دس هؾبغل  89 ّثَ هْرت هبدٍ عبل توبم هوٌْع اعت 15ثَ کبس گشفتي افشاد کوتش اص ,لبًْى کبس 79هجك هبدٍ  ثش

صیبى آّس  ؽشایطی کَ دس آى اًزبم هی ؽْد ثشای عالهتی یب اخالق کبآهْصاى ّ ًْرْاًبى ّ کبسُبیی کَ ثَ ػلت هبُیت آى یب

 .کبس ّاهْس ارتوبػی اعت تؾخیـ ایي اهش ثب ّصاست.عبل توبم خْاُذ ثْد 18صذالل عي کبس ,اعت

 خقی ُبهمشسات لبًْى کبس دس هْسد تؼطیالت ّ هش

 تؼطیالت

کبس کٌٌذ دس همبثل ػذم اعتفبدٍ اص  یک سّص هؼیي دس ُفتَ ارجبسی اعت اهب کبسگشاًی کَ ثَ ُش ػٌْاى دس سّص روؼَ تؼطیل

 .خْاٌُذ ًوْد امبفَ ثش هضد دسیبفت% 40تؼطیل سّص روؼَ 

 هشخقی ُب

 :اًْاع هشخقی ُب هجك لبًْى کبس ایشاى ػجبست اًذ اص

 هشخقی امطشاسی-هشخقی اعتؼالری د-هشخقی ثذّى صمْق د-هشخقی اعتضمبلی ة.الف

 عبصهبى کبسگشی

تفبّت ُبی  هتؾکل اص کبسگشاى یک صشفَ یب یک فٌؼت؛فشف ًظش اص,داّهلجبًَ ّ هغتمل اعت عبصهبًی

هٌبثغ گشُّی ّ اػتالی هْلؼیت فشٌُگی ّ التقبدی  صٌغی ّ ًژادی کَ ثَ هٌظْس تبهیي ّ صوبیت اص,هزُجی,عیبعی,ػمیذتی

 .کبسگشاى ایزبد هی ؽْد

 عٌذیکب

تْاًٌذ ثشای صفع هٌبفغ صشفَ  اعت کَ کبسگشاى ّ کبسفشهبیبى هشثْه ثَ یک صشفَ یب یک کبسگبٍ یب یک فٌؼت هی روؼیتی

یک ,یک اتضبدیَ ّ ائتالف چٌذ اتضبدیَ,ائتالف چٌذ عٌذیکب.دٌُذ ای ّ ثِجْد ّمغ هبدی ّ ارتوبػی خْد تؾکیل هی

 هی دٌُذتؾکیل  کٌمذساعیْى سا

 ثیوَ ّ اًْاع آى

صك اعتفبدٍ ,هجبلغی ثَ ػٌْاى صك ثیوَ ؽذٍ ؽخقیتی اعت کَ ساعب هؾوْل همشسات تبهیي ارتوبػی ثْدٍ ّ ثب پشداخت ثیوَ

هْمْع  ّخْاًْادٍ ثیوَ ؽذٍ ؽخـ یب اؽخبفی ُغتٌذ کَ ثَ تجغ ثیوَ ؽذٍ اص هضایبی اص هضایبی همشس دس ایي لبًْى سا داسد

 .دٍ هی کٌٌذایي لبًْى اعتفب

-ثیوبسی ؽبهل هْاسد صیش هی ثبؽذ؛ صْادث ّ (ثیوَ ُبی ارتوبػی)هْمْع ایي لبًْى لبًْى تبهیي ارتوبػی 3ثشاعبط هبدٍ 

 ثیکبسی-هشگ-ثبصًؾغتگی-اصکبسافتبدگی-غشاهت ّ دعتوضد-ثبسداسی

 اًْاع هشس ُبی ثبصًؾغتگی

 :فَ ًوْداًْاع هشس ُبی ثبصًؾغتگی سا هی تْاى دس دّ ًْع کلی صیش خال

 هشس ثیوَ ثبصًؾغتگی    -1

 هشس فٌذّق ثبصًؾغتگی    -2



 

 فصل ُفتن

 حفاظت فٌی ّ بِداشت کار
 همذهَ

ساصتی ّ آساهؼ ًقیت اًغبى ُب گشدیذٍ  دعتبّسد ُبی صیبدی سا ثَ دًجبل داؽتَ اعت ّ تب صذ صیبدی,ػلن ّ فٌبّسی پیؾشفت

 ای کَ دّلت ُب ثشای کبُؼ ایي خطشات دس اختیبس داسًذ لبًْى تشیي ّعیلَ هِن.اعت؛لکي هنشات آى ًیض کن ًجْدٍ اعت

ُبی هختلفی  آییي ًبهَ ُب ّ ثخؼ ًبهَ  همشسات صفبظتی ّ ثِذاؽتی سا هطشس ًوْدٍ ّ,لبًْى کبس ایشاى دس فقل چِبسم.اعت

 .گشدیذٍ اعت دس ایي صهیٌَ ثَ تقْیت سعیذٍ ّ اػالى

 اُذاف صفبظت فٌی ّ ثِذاؽت کبس

... پیؼ ثیٌی ّعبیل اهفبء صشیك ّ,ُب دعتگبٍ,ػوذٍ صفبظت فٌی ثشلشاسی اهٌیت هضیو کبس اص لضبظ ّمؼیت عبختوبى ُذف

 پیؼ ثیٌی لجبط,اهٌیت هضیو کبس اص لضبظ تویض ّ هشتت ًگبٍ داؽتي هضیو کبسگبٍ هی ثبؽذ؛ّ ُذف اص ثِذاؽت کبس ثشلشاسی

غیش ؽغلی ّ تٌبعت کبس ثب ّمؼیت  اص ثشّص ثیوبسی ُبی ؽغلی ُّبی الصم ثشای کبسگبٍ دس کبسُبی هختلف ّ رلْگیشی 

 .ثَ عالهت ًگَ داؽتي کبسگش ّ هضیو کبس هی ثبؽذ رغوی ّ سّصی کبسگشاى ّ ثَ هْس کلی عبلن ّ

 صْادث ًبؽی اص کبس

ثشای فشد پیؼ صبدحَ ای ثیبى ؽذٍ اعت کَ دس ٌُگبم اًزبم ّظیفَ ,دس لبًْى کبس روِْسی اعالهی ایشاى صبدحَ ًبؽی اص کبس

 .هی آیذ

 چَ چیض هْرت ثشّص صْادث هی ؽْد

 :ػلل ثشّص عبًضَ سا هی تْاى ثَ دّ دعتَ کلی تمغین کشد

 ػلل هغتمین    -1

 ػلل غیش هغتمین    -2

 ثشًبهَ ُبی ثِذاؽت کبس دس ایشاى

عبصهبى ,(I.L.O)الوللی کبس عبصهبى ثیي صهیٌَ ثِذاؽت کبس دس عطش رِبى عَ عبصهبى ثیي اللولی فؼبلیت داسًذ کَ ؽبهل دس

ًبهَ  آییي,ثشای سعیذى ثَ ُذف ُبی ثِذاؽت کبس.هی ثبؽذ (I.S.O)اللولی اعتبًذاسد ّعبصهبى ثیي (W.H.O)ثِذاؽت رِبًی

 .تبعیظ هشکض ثِذاؽت کبس دس کبسگبٍ ُب تذّیي گشدیذٍ اعت

 هبؽیي آالت ّ هضیو کبس,آییي ًبهَ صفبظتی دس هْسد دعتگبٍ ُب

 فبظت ّ ثِذاؽت ػوْهی دس کبسگبٍ ُبآییي ًبهَ س-1

همشسات ػوْهی هشثْه ثَ صفبظت ّ  کلیَ کبسگبٍ ُبی هْرْد ّ کبسگبٍ ُبیی کَ دس آتیَ تبعیظ هی ؽًْذ ثبیذ:1 هبدٍ

 لبًْى کبس سػبیت ًوبیٌذ 48ؽْد هجك هبدٍ  ثِذاؽت کبس سا کَ دس ایي آییي ًبهَ همشس هی

 تِْیَ ّ صشاست-سّؽٌبیی د-عبختوبى ة-الف

 آییي ًبهَ ُبی صفبظتی دس هْسد هضیو ُبی اؽتؼبل صا-2

 ثشخی اصهْاد آییي ًبهَ ُب ّ لْاػذ کلی کَ دس ایي صهیٌَ تقْیت ؽذٍ ّ سػبیت آى مشّسی اعت

 :ثَ ؽشس ریل هی ثبؽذ

ًزبت  ثبص ؽًْذ ثَ ًبم دسة ُبی ُش عبلي کبس ثَ تٌبعت تؼذاد کبسگشاى ثبیذ دسة ُبی یک هشفَ ای کَ ثَ خبسد دس:17هبدٍ

 یب هؼبثش خشّری عبختوبى هٌتِی ؽًْذ ّرْد داؽتَ ثبؽذ ّ دسة ُبی هزکْس ثَ ساُشُّب ّ

سّؽي  ثبیذ اعتؼوبل دخبًیبت ّ,یب هْاد عشیغ االصتشاق یب عشیغ االؽتؼبل ّرْد داسد دس ًمبهی کَ هْاد هٌفزشٍ ّ:23هبدٍ

 فٌذک ّ اهخبل آى ُب هوٌْع گشدد,کشدى ّ صول کجشیت

کَ خطش ثشق صدگی ّ  ادّات الکتشیکی ثبیذ داسای صفبظ ثْدٍ ّ هْسی عبختَ ّ ًقت ّ ثَ کبس ثشدٍ ؽْد ّّعبیل :28هبدٍ 

 .آتؼ عْصی ّرْد ًذاؽتَ ثبؽذ

 آییي ًبهَ ُبی صفبظتی دس هْسد ثبال ثشًذٍ ُب یب دعتگبٍ ُبی ثبالثش-3

هْاد ّ اؽیب دس ثبالثش ُب ثَ ؽشس صیش هی  ثشخی اص هْاد آییي ًبهَ ُبی صفبظتی دس هْسد ّعبیل صول ّ ًمل ّ ربثزب کشدى

 :ثبؽذ

 صذاکخش ظشفیت هزبص ثبالثش اص هشف کبسخبًَ عبصًذٍ ثَ هْس هؾخـ ّ خْاًب ثش سّی دعتگبٍ ًْؽتَ اعت: 2هبدٍ 



 یذکلیَ تزِیضات الکتشیکی دعتگبٍ ُبی ثبالثش ثبیذ ثب آییي ًبهَ ُبی صفبظتی ّعبیل ّ تبعیغبت الکتشیکی هطبثمت ًوب:9هبدٍ 

ثبالثش ُب ثبیذ داسای تشهض ُبی صفبظتی ثبؽٌذ ّ ثتْاًٌذ ثبسی هؼبدل یک ثشاثش ّ ًین ظشفیت هزبص ثبالثش سا ًگَ : 11هبدٍ 

 داسی ًوبیٌذ

 آییي ًبهَ ُبی صفبظتی دس هْسد پشط ُب-4

 :هی ثبؽذ ثشخی اص هْاد همشسات کلی دس هْسد پشط ُب ثش اعبط آییي ًبهَ ّ همشسات صفبظتی پشط ُب ثَ ؽشس ریل

ثَ کبس ثشدٍ ؽْد کَ ػالٍّ ثش  هْاد هْسد اعتفبدٍ دس عبخت لغوت ُبی هختلف پشط ُب ثبیذ ثَ ًضْی اًتخبة ّ :30هبدٍ

ثَ ًضْی کَ ًتیزَ آصهْى ُبی ,هشغْثیت هٌبعجی ثشخْسداس ثْدٍ اص کیفیت ّ,تضول ثبسُبی ّاسدٍ ّ تٌؼ ُبی صبفل

 (اعتبًذاسد)لجْل مشّسی دس صذ لبثل

 .ثبؽذ

تبسیخ ,ّ اهالػبت هختلف ًظیش ًبم ّ ػالهت کبسخبًَ عبصًذٍ ُش دعتگبٍ ثبیذ داسای یک لْصَ ؽٌبعبیی:33ادٍم

 ثْدٍ ّ ثش سّی پشط ًقت ؽْد.... ّ ؽوبسٍ تْلیذ,عبخت

 هغئْلیت ُب ّصمْق کبفشهبیبى ّ کبسکٌبى

کبسفشهبیبى هغئْل ,ثشای هخبل.لی داسًذصمْ کبسفشهبیبى ّ کبسکٌبى هغئْلیت ُب ّ,تْرَ ثَ لبًْى ثِذاؽت ّ ایوٌی کبس ثب

 ثشاعبط هؼیبس ُبی عبصهبى تبهیي ثِذاؽت ّ ایوٌی,ُغتٌذ,ًْع خطش ؽٌبختَ ؽذٍ تبهیي ایوٌی دس هضل کبس ّ سفغ ُش

عبصگبس ًوبیٌذ ّ آى ُب سا سػبیت  ؽشایو هضل کبس تؼییي ؽذٍ ّ کبسفشهبیبى ًبگضیشًذ خْد سا ثب ایي هؼیبسُب,کبس

هغئْلیت ػْالت اصتوبلی ثش ػِذٍ ,داسًذ؛ ّلی اگش آى ُب سا سػبیت ًکٌذ ص صمْق ّ هغئْلیت ُبی هؾخقیکبسکٌبى ًی.کٌٌذ

 .کبسگش اعت ی خْد

 پیؾگیشی اص ّلْع صْادث اص کزب ثبیذ آغبص ؽْد؟

صمیمت سا کَ هی تْاى اص  ایي,اگش عشپشعتبى.ًمطَ آغبص هشس ًتیزَ ثخؼ پیؾگیشی اص ّلْع صْادث اعت,خْة عشپشعتی

ُیچ ًْع هضبفع یب افْل ایوٌی ًوی ,فذدسفذ ًپزیشفتَ ثبؽٌذ,اعت ّادث پیؾگیشی کشد ّ هغئْلیت ایي کبس ثش ػِذٍ آًبىس

 "اّل ایوٌی"ایي ؽؼبس سا ثپزیشیذ.صْادث رلْگیشی کٌذ تْاًذ اص ّلْع

 

 فصل ُشتن

 آشٌایی با رّش ُای گسارش ًْیسی
 همذهَ

هذیش یب عشپشعت یک عبصهبى ثبیذ ثب ًگشػ ُوَ ربًجَ ای ثَ هغبئل تْرَ داؽتَ ثبؽذ تب ّظبیف افلی خْیؼ سا ثَ اًزبم 

 .سعبًذ

فٌی ّ اعتخذاهی هی ,هبلی,اداسی ُب دس عبصهبى ُب پبیَ ُبی افلی ثشای اتخبر تقویوبت گًْبگْى دس صهیٌَ ُبی گضاسػ

اعبط تزضیَ ّ تضلیل هٌطمی اعتْاس ثبؽذ ُوبًٌذ چشاغی فشاساٍ عبصهبى دس  ثش سّؽي اعت اگش گضاسػ ُبی تِیَ ؽذٍ. ثبؽذ

 .سؽذ ّ تکبهل کوی ّ کیفی خْاُذ ثْد رِت

 تؼشیف گضاسػ

ثَ فشدی کَ ,داًذ ّ یب ثَ دعت آّسدٍ اظِبس ًظش ّ اًتمبل اهالػبت اص فشدی کَ آى اهالػبت سا هی,سا هی تْاى ثیبى گضاسػ

 .ثذاًذ تؼشیف ًوْد مشّست داسد کَ آى اهالػبت سا ًوی داًذ ّ

 افْل گضاسػ ًْیغی

 هْمْع گضاسػ ثبیذ ثَ چَ ًضْی تؼییي گشدد؟    -1

کبسؽٌبط یب کبسهٌذ سا هکلف هی  صبلت دعتْسی گضاسػ ایي اعت کَ سئیظ یب همبم هغئْل ثشاعبط ًیبصی کَ داسد -الف

 اسائَ دُذ عبصد گضاسػ سا پیشاهْى هغئلَ هؾخقی تِیَ کٌذ ّ

ثشاعبط ّظبیف هضْلَ ّ ػشف , دعتْس همبم هغئْل صبلت ّظیفَ ای گضاسػ ایي اعت کَ کبسؽٌبط یب کبسهٌذ ثذّى -ة

 .هبُبًَ یب عبالًَ دس هْسد هغبئل ربسی عبصهبى الذام کٌذ,ُفتگی,سّصاًَ اداسی ثَ تِیَ گضاسػ ُبی

 دس گضاسػ کذام ُذف دًجبل هی ؽْد؟    -2

ف خبفی فْست هی گیشد؛گضاسػ دٌُذٍ ثبیذ ثذاًذ اسائَ گضاسػ ثَ هٌظْس تضمك کذام تِیَ گضاسػ ثَ هٌظْس تضمك اُذا

 .یک اص اُذاف فْست هی گیشد



 :ثشخی اص ایي اُذاف ثَ ؽشس صیش هی ثبؽذ

هطوئي هی ؽْد کَ  اص ًضٍْ ی ارشای دعتْس ُب ثَ ّعیلَ ّاصذ ُبی تضت ًظبست اهالع صبفل هی کٌذ ّ هذیشیت-1

 .ّ ثذّى ًمـ اًزبم پزیشفتَ اعت دعتْسُب ثَ فْست کبهل

 .هذیشیت ثَ کن ّ کیف ّ چگًْگی پیؾشفت اهْس ّ فؼبلیت ُبی عبصهبى آگبُی هی یبثذ-2

 چَ ًْع گضاسػ ُبیی ثبیذ تِیَ ؽْد؟    -3

 .ایي گضاسػ هختقش ّ رٌجَ ی اهالػبتی داسد ّ ثبیذ ثَ فْست یک ًبهَ ی اًؾبیی تِیَ گشدد:گضاسػ عبدٍ اهالػبتی-الف

اهالػبت رٌُی فشد رْاة گْ ًوی  ثَ ایي اػتجبس کَ هزوْػَ ی,ایي گضاسػ ًیبص ثَ تضمیك داسد:ًیوَ هجغْه صاسػگ-ة

 .دعت آّسد تب ثَ هْمْع گضاسػ اُویت دادٍ هی ؽْد اهالػبتی ثَ,ثبؽذ ّ الصم اعت اص هٌبثغ دیگش

تلفیك ًوبیذ ثَ  اٍ ثب تضمیك اص هٌبثغ هختلفگضاسؽگش ثبیذ تزشثَ ّ اهالػبت لجلی سا ُوش,گضاسػ دس ایي:گضاسػ تضلیلی-د

 .تزضیَ ّ تضلیل گشدد تشتیجی کَ اهالػبت ثَ دعت آهذٍ ثبیذ ثب یک دیذ تضلیلی

 گضاسػ گیشًذٍ کذام فشد ّ عبصهبى هی ثبؽذ؟    -4

 :گضاسػ گیشًذٍ هوکي اعت یکی اص افشاد صیش ثبؽذ

 فشد    -1

 هذیشیت عبصهبى    -2

 عبصهبى ُبی دیگش    -3

 ؽکل اسائَ گضاسػ چگًَْ ثبؽذ؟-5

دٌُذٍ ثبیذ ثش صغت هْسد ًغجت ثَ  کتجی ّ ًوبیؾی اسائَ ًوْد کَ گضاسػ,گضاسػ ُب سا هی تْاى ثَ عَ ًْع ؽفبُی هؼوْال

 .اًتخبة ؽکل هٌبعت اسائَ گضاسػ الذام ًوبیذ

 ًضٍْ تذّیي ّ اسائَ گضاسػ ُب چگًَْ ثبؽذ؟    -5

 گضاسػ فشهی -الف

 صی ّ تْمیضیگضاسػ تؾشی -ة

 گضاسػ آهبسی -د

 هشاصل گضاسػ ًْیغی

 هشصلَ تِیَ ّ تذاسک    -1

 هشصلَ تٌظین ّ تشتیت ّ هجمَ ثٌذی اهالػبت ّ هطبلت    -2

 هشصلَ ًگبسػ گضاسػ    -3

 هشصلَ تزذیذ ًظش ّ افالس گضاسػ    -4

 اسکبى افلی دس ًگبسػ خْة

 پیؾگفتبس یب همذهَ    -1

 هتي گضاسػ    -2

 یزَ گیشیًت    -3

 موبین گضاسػ    -4

 رلذ گضاسػ    -5

 افْل فذّس دعتْس ّ دعتْسالؼول ًْیغی

 دعتْس    -1

 دعتْسالؼول    -2

 هشاصل تٌظین دعتْسالؼول

 هؾخـ ًوْدى ُذف    -1

 هؾخـ ًوْدى هغتٌذات    -2

 تؼییي داهٌَ ی هؾوْل    -3

 تؼییي اّلْیت ُب دس تٌظین هشاصل کبس    -4

 س فقل ُبتؼییي ط    -5



 کغت اهالػبت الصم دس صهیٌَ هشاصل کبس    -6

 تذّیي ّ تٌظین    -7

 ثشخی اص ًکبت هِن دس فذّس هْحش دعتْس ّ دعتْسالؼول

 دعتْس سا اثضاس لذست ًوبیی ًکٌیذ    -1

 اص فذّس دعتْسالؼول ُب ثَ ؽکل ؽْخی ّ تفشیش خْداسی کٌیذ    -2

 لت کٌیذدس اًتخبة کلوبت ّ هشص ثیبى خْد د    -3

 دسک دعتْسالؼول ُبی خْد اص عْی کبسکٌبى سا ُویؾَ ثذیِی ًذاًیذ    -4

 عشیؼب تْرَ کٌیذ,ثَ ّاکٌؼ ُب    -5

 تْمیضبت کبفی کبفی اسائَ دُیذ    -6

 دعتْس هتٌبلل فبدس ًکٌیذ    -7

 پؾت عشُن دعتْس ًذُیذ    -8

 تٌِب کبسگش هؾتبق سا اًتخبة ًکٌیذ    -9

 دعتْسالؼول فبدس ًکٌیذ,یتثَ ٌُگبم ػقجبى-10

 .ثیؼ اص اًذاصٍ کبس هضْل ًکٌیذ,ثَ ُیچ یک اص افشاد-11
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