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فُرست مطالة 

  
 آييٗ واض انَٛ َطاحي ايٕٙي ٚ تٟساقر ؾاذسٕاٖ ٚاحس وّط ظٖ ٌاظي زض زهفيٝ آب آقأيس٘ي

 ٞسف ٚ زأٙٝ واضتطز

 فًاٞاي زكىيُ زٞٙسٜ ٚاحس وّط ظ٘ي ٌاظي

 يٛاتٍ َطاحي ايٕٙي ٚ تٟساقر ؾاذسٕاٖ ٚاحس وّط ظ٘ي ٚ ا٘ثاض ؾيّٙسض ٌاظانَٛ ٚ 

 ٘ىاذ ايٕٙي ؾيّٙسضٞاي ٌاظ وّط

 ي ٌاظ وّطيٛاتٍ ٍٟ٘ساضي ٚ ا٘ثاض ؾيّٙسضٞا

 يٛاتٍ حُٕ ٚ ٘مُ ؾيّٙسضٞاي ٌاظ وّط

 ضٚقٟاي زكريم ٘كر ٌاظ ٚ ٔماتّٝ تا آٖ

 السأاذ تٟساقسي ٚ أساز زض ٍٞٙاْ تطٚظ ذُط ٘كر ٌاظ

 زػٟيعاذ ٚ ٚؾايُ حفاْر فطزي

 اظيزػٟيعاذ ٚ ازهاالذ وّط ظٟ٘اي ي
  

تؿٕٝ زٗاِي 

خيكٍفساض 

اؾسا٘ساضز آئيٗ واض انَٛ َطاحي ايٕٙي ٚ تٟساقر ؾاذسٕاٖ ٚاحس وّط ظٖ ٌاظي زض زهفيٝ آب آقأيس٘ي تٛؾيّٝ وٕؿيٖٛ فٙي ٔطتَٛٝ زٟيٝ ٚ  

ايٙه تٝ , ض ٌطفسٝ ٔٛضز زائيس لطا 1377/12/24زسٚيٗ قسٜ ٚ زض خٙػاٜ ٚ ٞكسٕيٗ وٕيسٝ ّٔي اؾسا٘ساضز ؾاذسٕاٖ ٚ ٔهاِح ؾاذسٕا٘ي ٔٛضخ 

تٗٙٛاٖ اؾسا٘ساضز ضؾٕي  1371لاٖ٘ٛ انالحي لٛا٘يٗ ٚ ٔمطضاذ ٔؤؾؿٝ اؾسا٘ساضز ٚ زحميماذ نٙٗسي ايطاٖ ٔهٛب تٟٕٗ ٔاٜ  3ٔازٜ  1اؾسٙاز تٙس 

.   ٌطزز  ايطاٖ ٔٙسكط ٔي

اي  ايطاٖ زض ٔٛالٕ ِعْٚ ٔٛضز زػسيس٘ٓط لطاض اؾسا٘ساضزٜ, تطاي حفّ ٍٕٞأي ٚ ٕٞاٍٞٙي تا خيكطفسٟاي ّٔي ٚ غٟا٘ي زض ظٔيٙٝ نٙايٕ ٚ ّْٖٛ  

ٔ ذٛاٞٙس ٌطفر ٚ ٞطٌٛ٘ٝ خيكٟٙازي وٝ تطاي انالح يا زىٕيُ ايٗ اؾسا٘ساضزٞا تطؾس زض ٍٞٙاْ زػسيس٘ٓط زض وٕؿيٖٛ فٙي ٔطتٌٛ ٔٛضز زٛغٝ ٚاق

.   ذٛاٞس قس 

.   زيس٘ٓط آٟ٘ا اؾسفازٜ ٕ٘ٛز تٙاتطايٗ تطاي ٔطاغٗٝ تٝ اؾسا٘ساضزٞاي ايطاٖ تايس ٕٞٛاضٜ اظ آذطيٗ چاج ٚ زع 

إِمسٚض تيٗ ايٗ اؾسا٘ساضز ٚ اؾسا٘ساضز  زض زٟيٝ ٚ زسٚيٗ ايٗ اؾسا٘ساضز ؾٗي قسٜ اؾر وٝ يٕٗ زٛغٝ تٝ قطايٍ ٔٛغٛز ٚ ٘ياظٞاي غأٗٝ حسي 

.   وكٛضٞاي نٙٗسي ٚ خيكطفسٝ ٕٞاٍٞٙي ايػاز قٛز 

:  ٞاي الظْ ايٗ اؾسا٘ساضز تا اؾسفازٜ اظ ٔٙاتٕ ظيط زٟيٝ ٌطزيسٜ اؾر ِصا تا تطضؾي أىا٘اذ ٚ ٟٔاضزٟاي ٔٛغٛز ٚ اغطاي آظٔايف 

 -قطور ٟٔٙسؾي آب ٚ فايالب وكٛض  -ٚظاضذ ٘يطٚ  -قٟال فطٚظا٘فط : زٟيٝ ٚ زسٚيٗ  (( -ٞاي ٌاظي  ٞاي تٟطٜ تطزاضي وّطظٖ زؾسٛضإُِٗ))   -1 

   1376.آشض ٔاٜ  -ٔسيطذ ٘ٓاضذ زض تٟساقر آب ٚ فايالب قٟطي 

ا٘سكاضاذ  (( -تٟساقر ٚ ايٕٙي واض تا ٔٛاز قيٕيايي ))  -أيط , ٘انط ٚ ٟٔٙسؼ ؾٟطاتي , خطيسذر ٚ ٟٔٙسؼ تاظضٌاٖ , ٟٔٙسؼ اتطاٞيٓ ٘يا   -2 

   1376.ؾاَ  ( -ٔسٗ ) ٔطوع زحميماذ ٘يطٚ 

   1370.ؾاَ  -ا٘سكاضذ غعيُ  (( -ذُطاذ حطيك ٔٛاز قيٕيايي ))  -خطٚيع , ٟٔٙسؼ ضظٔياٖ فط   -3 

4- NFPA 43c - code for the storage of gaseous Oxidizing Materials – 1986 the 

Handling of chlorine - IRAN power Generation co Transmission co. 

TAVANIR touss power station – Mashad – 1984. 

  
تصفيٍ آب آشاميذوي  آييه كار اصًل طراحي ايمىي ي تُذاشت ساختمان ياحذ كلر زن گازي در   

ٔمسٔٝ    -0 

زٞس ٚ تٗس اظ اوؿيػٖ ٟٕٔسطيٗ ٔازٜ تطاي ظيؿسٗ  زضنس ٚظٖ تسٖ ا٘ؿاٖ تاِغ ضا زكىيُ ٔي 70زا  60اي حيازي اؾر وٝ حسٚز  آب ٔازٜ 

   .تاقس ٚ تٟساقر ٍٕٞا٘ي اغسٕاٖاذ ا٘ؿا٘ي زض زضغٝ اَٚ تٝ ٚغٛز ٚ فطاٚا٘ي ٚ زض زؾسطؼ تٛزٖ آب ؾآِ تؿسٍي زاضز  ٔي

تاقٙس وٝ تايؿسي تا  ٌاظٞاي ٔحَّٛ ٚ تاوسطيٟاي تيٕاضي ظا ٔي, ٞايي وٝ ٕٔىٗ اؾر زض ٔٙاتٕ آب ٔٛغٛز تاقٙس قأُ ٔٛاز ٔٗس٘ي ٚ آتي  آاليٙسٜ 

اٌط چٝ زض زهفيٝ .  ُٖٕ زهفيٝ فيعيىي ٚ قيٕيايي ٔٙاؾة تطاي آٖ خيف تيٙي قٛز , زٛغٝ تٝ ٘سايع آظٔايف آب ذاْ ٔٙثٕ ٔٛضز اؾسفازٜ 
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قٛ٘س ِٚيىٗ تطاي إَيٙاٖ اظ ؾآِ تٛزٖ آب  شضاذ ّٔٗك ٚ زٗسازي اظ تاوسطيٟا ٚ ٔٛغٛزاذ ظ٘سٜ اظ آب غسا ٔي( زٝ ٘كيٙي ٚناف وطزٖ ) يعيىي ف

اظ تيٗ تطزٖ ٖٛأُ , ٔمهٛز اظ ٌٙسظزايي آب آقأيس٘ي .  ٌٙسظزايي آٖ يه يطٚضذ اؾر , تطاي آقأيسٖ ٚ ٔهاضف تٟساقسي ٚ زفطيحي ٚ ٚضظقي 

.   ٚ غٌّٛيطي اظ  قيٛٔ تيٕاضيٟاي لاتُ ا٘سماَ تٛؾيّٝ آب اؾر ( خازٛ غٖ ) ٔاضيعا تي

زطيٗ ضٚـ زض ز٘يا  ٔسساَٚ, زض حاَ حايط اؾسفازٜ اظ وّط تطاي ٌٙسظزايي تٝ زِيُ اضظاٖ تٛزٖ ٚ لسضذ ٔيىطٚب وكي ٚ اضط اتمايي ٘ؿثسأ ذٛب آٖ  

ٚ يا ٞيدٛوّطير  Caoclٚ يا تٝ نٛضذ زطوية ٞيدٛوّطير وّؿيٓ ( CL2)ٚضذ ٌاظ وّط زٛاٖ تٝ ل وّط ضا ٔي.  تاقس  ٚاظ غّٕٝ وكٛض ٔا ٔي

وّط ظ٘ي غاِثأ تٝ نٛضذ ٌاظ وّط ا٘ػاْ , زض زهفيٝ آب آقأيس٘ي قٟطٞا ٚ ٔهاضف نٙايٕ تعضي .  زض ٌٙسظزايي آب تٝ واض تطز  Naoclؾسيٓ 

.   قٛز  ٔي

ٔحطن ٚ ذفٝ وٙٙسٜ تطاي ا٘ؿاٖ , ٌاظي غصب قٛ٘سٜ , اظ آ٘ػايي وٝ وّط .  ٞاي الظْ زاضز وّط ٌاظي اؾر ذُط٘ان ٚ واض تا آٖ ٘ياظ تٝ احسياٌ 

زٙفؽ ٌاظ وّط تٝ ٔمساض ظياز .  ٔيّي ٌطْ زض ٔسط ٔىٗة زٗييٗ قسٜ اؾر  3آٖ زض ٞٛاي اؾسٙكالي ٔٗازَ ( TLV)حس ٔػاظ آؾسا٘ٝ .  اؾر 

.   تاٖص ٔؿٕٛٔير تؿياض قسيس قسٜ ٚ ٌاٞي ٔطي آٚض اؾر 

ٞا اضزثاٌ ٔؿسميٕي تٝ چٍٍٛ٘ي َطاحي ؾاذسٕاٖ ٚ ضٖاير يٛاتٍ ايٕٙي واض تا  ٚض وّي ايٕٙي ٚ تٟساقر ٖٕٛٔي ٚ ٔحيٍ واض زض زهفيٝ ذا٘ٝتٍ 

آزف , ِصا تٝ ٔٙٓٛض خيكٍيطي اظ تطٚظ احسٕاِي حٛازش ٚ ذُطاذ غا٘ي ٚ ٔاِي ٘اقي اظ ٘كر ٌاظ زض ٔحيٍ واض ٚ ٔحيٍ ظيؿر .  ٌاظ وّط زاضز 

زسٚيٗ انَٛ َطاحي ايٕٙي ٚ تٟساقر ؾاذسٕاٖ ٚاحس وّط ظٖ زض زهفيٝ آب , فػاض ٚ زأٔيٗ ؾالٔر واضوٙاٖ ٚ ؾاوٙاٖ اَطاف ؾٛظي ٚ اٖ

.   آقأيس٘ي يه يطٚضذ اؾر 

َذف ي دامىٍ كارترد   -1   

, زهفيٝ آب آقأيس٘ي قٟطي  زٟيٝ يٛاتٍ ٚ زسٚيٗ انَٛ َطاحي ايٕٙي ٚ تٟساقر ؾاذسٕاٖ ٚاحس وّط ظٖ زض, ٞسف اظ زسٚيٗ ايٗ آئيٗ واض  

:  اي وٝ تا واضتطز آٖ تسٛاٖ تٝ اٞساف ظيط زؾر يافر  تاقس تٝ ٌٛ٘ٝ ضٚؾسايي ٚ نٙايٕ ٔي

.   ٞا  تٟثٛز ٚيٗير ايٕٙي ٚ تٟساقر ٔحيٍ واض خطؾُٙ زهفيٝ ذا٘ٝ  -1 

.   ٘ي ؾٛظي ٚ ا٘فػاض زض ٚاحسٞاي وّط ظ آزف, ٞاي غا٘ي ٚ ٔاِي ٘اقي اظ ٘كر ٌاظ  واٞف ظياٖ  -2 

.   حفّ ٚ اضزمأ ؾُح تٟساقر ٚ ؾالٔر ٖٕٛٔي ٚ ٔحيٍ ظيؿر , زأٔيٗ   -3 

فضاَاي تشكيل دَىذٌ ياحذ كلر زوي گازي    -2  

:  تاقس  وٝ قأُ لؿٕسٟاي ظيط ٔي( تطاي ٌٙسظزايي قيٕيايي آب ) ٚاحس وّط ظ٘ي تركي اظ ؾيؿسٓ زهفيٝ آب آقأيس٘ي ٚ تٟساقسي اؾر  

اض ؾيّٙسضٞاي آٔازٜ ٔهطف  ازاق اؾسمط  -1  -2 

ازاق وّط ظ٘ي    -2  -2 

ا٘ثاض ٍٟ٘ساضي ؾيّٙسضٞاي ٌاظ وّط    -3  -2 

ازاق فطٔاٖ ٚ وٙسطَ    -4  -2 

حٛيچٝ ذٙطي ؾاظي    -5  -2 

ازاق اؾسمطاض ؾيّٙسضٞاي آٔازٜ ٔهطف    -6  -2 

ن يا چٙس ؾيّٙسض يه زٙي يا تا حػٓ وٕسط تط ضٚي حسالُ زٚ ٚاحس ي, ٌطزز وٝ تط حؿة ٔهطف آب ٔٛضز ٘ياظ  تٝ ازالي ٔؿمف ٚ ايٕٗ ازالق ٔي 

.   ؾىٛي ٚيػٜ ٔؿسمط قسٜ تاقٙس 

ازاق وّط ظ٘ي    -7  -2 

ٌطزز وٝ ُٖٕ زعضيك ٌاظ وّط تٝ ٔٙٓٛض ٌٙسظزايي ٚ ؾآِ ؾاظي آب آقأيس٘ي تٛؾيّٝ  تٝ فًاي ٔؿمف ٚ ايٕٗ زض ٚاحس وّط ظ٘ي ازالق ٔي 

.   قٛز  اض ٚ ؾيؿسٕٟاي وٙسطَ ٚ ايٕٙي ٔطتٌٛ زض ايٗ ازاق ا٘ػاْ ٔيزؾسٍاٟٞاي وّط ظ٘ي ذٛز ن

ا٘ثاض ٍٟ٘ساضي ؾيّٙسضٞاي ٌاظ وّط    -8  -2 

.   ٌطزز  قٛز وٝ ؾيّٙسضٞاي ٌاظ وّط آٖ اظ ذاِي يا خط َثك يٛاتٍ ايٕٙي زض آٖ ٍٟ٘ساضي ٔي تٝ فًاي ٔؿمف ٚ ايٕٗ زض ٚاحس وّط ظ٘ي ازالق ٔي 

ٚ وٙسطَ  ازاق فطٔاٖ   -9  -2 

ٔكطف تٝ ازاق اؾسمطاض ؾيّٙسضٞا ٚ ازاق وّط ظ٘ي تٛزٜ ٚ , اي تؿسٝ  ٞاي قيكٝ فًاي ٔؿمف ٚ ايٕٗ زض ٚاحس وّط ظ٘ي اؾر وٝ اظ َطيك خٙػطٜ 

.   تاقٙس  قرم يا اقرال ازاضٜ وٙٙسٜ ٚ ٘اْط ٚاحس زض آٖ ٔؿسمط ٔي

حٛيچٝ ذٙطي ؾاظي    -10  -2 

تاقس زا  قٛز ٚ ٕٞٛاضٜ زاضاي آب آٞه ٚ يا ؾٛز زض حس اقثأ ٔي ظ٘ي ٚ ا٘ثاض ؾيّٙسضٞاي ٌاظ وّط ؾاذسٝ ٔياي اؾر وٝ ٘عزيه ازاق وّط  حٛيچٝ 

ٚض وطزٖ ؾيّٙسض زض آٖ ٔٛغة ذٙطي وطزٖ ٌاظ وّط ٘كسي اظ ؾيّٙسض ٌطزيسٜ ٚ اظ آِٛزٜ قسٖ ٔحيٍ واض ٚ ٔحيٍ  زض ٔٛالٕ تطٚظ ٘كر ٌاظ تا غَٛٝ

.    ظيؿر تٝ ٌاظ وّط غٌّٛيطي تُٕٗ آيس



  

 

زياٌطاْ اضزثاَي ٖٙانط زكىيُ زٞٙسٜ ٚاحس وّط ظٖ 

  

اصًل ي ضًاتط طراحي ايمىي ي تُذاشت ساختمان ياحذ كلر زوي ي اوثار سيلىذر گاز    -3  

.   ؾاذسٕاٖ ٚاحس وّط ظ٘ي تايؿسي ٔؿسمُ اظ زيٍط ٚاحسٞا ٚ زطغيحأ ٞٓ ؾُح  ظٔيٗ تاقس   -1  -3 

ٔسط تاقس زا فًاي وافي تطاي اخطازٛض غٟر ( اضزفأ , ٖطو , ََٛ )  3*4*5ِٙسضٞاي آتي آٔازٜ ٔهطف حسالُ اتٗاز ازاق اؾسمطاض ؾي  -2  -3 

.   ا٘ػاْ زٕٗيطاذ يا زٗٛيى ؾيّٙسض ٔٛغٛز تاقس 

.   خي ؾسٟٛ٘اي اؾسمطاض ؾيّٙسضٞاي ٌاظ زاضاي اؾسحىاْ وافي تاقس   -3  -3 

ؾا٘سيٕسط ٚ ٔػٟع تٝ يه اليٝ ٖايك حطاضزي تا  40اي ٌاظ ٚ ازاق وّط ظ٘ي  حسالُ  تٝ يرأر زيٛاضٞاي غا٘ثي ازاق اؾسمطاض ؾيّٙسضٜ  -4  -3 

. ؾا٘سيٕسط ٌطزز  2/5يرأر حسالُ 

ؾمف ازاق اؾسمطاض ؾيّٙسضٞاي آٔازٜ ٔهطف ٚ ازاق وّط ظ٘ي تٝ نٛضذ قية زاض اغطا قٛز زا آب تاضاٖ ٚ تطف زض آب ضٚ تٝ ضاحسي زرّيٝ   -5  -3 

.   اظ ايٗ أط آٖ اؾر وٝ ٞيچٍٛ٘ٝ ضَٛتسي تط ضٚي ودؿِٟٛاي ٌاظ وّط اضط ٌصاض ٘ثاقس ٞسف , ٌطزز 

.   ؾمف ازالٟاي اؾسمطاض ؾيّٙسضٞاي ٌاظ ٚ وّط ظ٘ي تايس زاضاي ٖايك حطاضزي تاقس   -6  -3 

٘كر ) ٜ قٛز زا زض ٔٛالٕ ايُطاضي ٔٙاؾة زٗثي( ضٚـ ؾمفي ) زض ؾمف ازاق اؾسمطاض ؾيّٙسضٞاي ٌاظ آٔازٜ ٔهطف قثىٝ افكا٘ه آب   -7  -3 

.   تٝ ٔٙٓٛض قؿسكٛي ٌاظ ُٖٕ ٕ٘ايس ( ٌاظ 

وّط ظ٘ي ٚ ا٘ثاض ؾيّٙسضٞاي , وف ٚ ؾمف ازاق اؾسمطاض ؾيّٙسضٞاي آٔازٜ ٔهطف , ٔهاِح ؾاذسٕا٘ي ٔٛضز اؾسفازٜ تطاي خٛقف زيٛاضٞا   -8  -3 

.   تايؿر زض تطاتط ذطزٌي ٚ آزف ٔماْٚ تاقس  ٌاظ ٔي

زٛا٘س اظ ٘ٛٔ وكٛيي يا ضيّي تاقس ِٚي زض ذطٚظ ٖازي ٚ ايُطاضي واضوٙاٖ تايس  زض ٚضٚزي تطاي حُٕ ؾيّٙسض تٝ زاذُ ٚ ذاضظ ا٘ثاض ٔي  -9  -3 

.   اظ ٘ٛٔ ِٛاليي ٚ تٝ َطف تيطٖٚ تاظ قٛز 

.  ؾيؿسٓ غٕٕ آٚضي ٚ زفٕ فايالب ٚاحس وّط ظ٘ي تطاي ٔٛالٕ ايُطاضي خيف تيٙي قٛز   -10  -3 

  3*3*1/5خيف تيٙي حٛيچٝ آب آٞه زض حس اقثأ ٚ يا ؾٛز ذاضظ اظ اَاق وّط ظ٘ي تا اتٗاز حسالُ   -11  -3 

ٕٞچٙيٗ قيط ( ٚض وطزٖ زٚ ؾيّٙسض يه زٙي  تطاي غَٛٝ) ٔسط وٝ ٕٞٛاضٜ تايس زاضاي آب آٞه زض حس اقثأ تاقس ( ٖٕك * ٖطو * ََٛ )  

  . زطيٗ ٘مُٝ حٛيچٝ زٗثيٝ ٌطزز  زرّيٝ زض خاييٗ

.   ٔحُ ا٘ثاض ؾيّٙسضٞاي وّط تايس زٚض اظ ٔحُ ضفر ٚ آٔس ٚؾائٍ ٘مّيٝ ٖٕٛٔي تاقس   -12  -3 

.   ٔحُ ٍٟ٘ساضي ٚ اؾسمطاض ؾيّٙسضٞاي وّط تايؿسي زٚض اظ ٔٙاتٕ زِٛيس حطاضذ ٚ زاتف ٔؿسميٓ ٘ٛض ذٛضقيس تاقس   -13  -3 

.   اغاق ٌاظ ٚ يا تٛيّطٞا ٍٟ٘ساضي قٛ٘س , زٛض ضازيا, ٞاي تراض آب  ؾيّٙسضٞاي ٌاظ زٚض اظ ِِٛٝ  -14  -3 

ازاق ٍٟ٘ساضي ؾيّٙسضٞاي وّط ٚ ٚاحس وّط ظ٘ي تايس زاضاي زيٛاضٞاي تسٖٚ زضظ ٚ قىاف تاقس زا أىاٖ ٘كر احسٕاِي ٌاظ تٝ ازالٟاي   -15  -3 

.   زيٍط ٚغٛز ٘ساقسٝ تاقس 

ٔػٟع تٝ غطضميُ ؾمفي اظ ٘ٛٔ ٞيسضِٚيىي ٚ اِىسطيىي چٟاض حاِسٝ تاقس ٚ زيطي وٝ  ازاق اؾسمطاض ؾيّٙسضٞاي آٔازٜ ٔهطف ٚ ا٘ثاض تايس  -16  -3 

يٕٙأ ازهاَ .  اي تاقس وٝ ؾيّٙسضٞاي ازاق اؾسمطاض ؾيّٙسضٞاي آٔازٜ ٔهطف ٚ ا٘ثاض ضا خٛقف زٞس  ٌطزز تٝ ٌٛ٘ٝ غطضميُ تط ضٚي آٖ ٘هة ٔي

.   احي قٛز تاظٚٞاي غطضميُ تٝ وٕطتٙس ؾيّٙسضٞا تايس تٝ َٛض ذٛزواض َط

زؾسٝ وٙسطَ غطضميُ زض ذاضظ اظ ازاق اؾسمطاض ؾيّٙسضٞاي آٔازٜ ٔهطف ٚ ا٘ثاض ٚ زض وٙاض حٛيچٝ آب آٞه ٚ زضٖٚ ٔحفٓٝ ٔٙاؾة   -17  -3 

(  اي ا٘سراب قٛز وٝ اخطازٛض لازض تٝ واض وطزٖ تا آٖ اظ فانّٝ زٚض تاقس  ََٛ واتُ زؾسٝ وٙسطَ تٝ ٌٛ٘ٝ) لطاض ٌيطز 

يچٝ ذٙطي ؾاظي زطغيحأ زض ٔماتُ ازاق اؾسمطاض ؾيّٙسضٞاي آٔازٜ ٔهطف ٚ زض ٔػاٚضذ ا٘ثاض ؾيّٙسضٞا يا تيٗ ازاق اؾسمطاض حٛ  -18  -3 

.   ؾيّٙسضٞاي آٔازٜ ٔهطف ٚ ا٘ثاض ؾيّٙسضٞا َطاحي ٚ ؾاذسٝ قٛز 

لطاض ؾيّٙسضٞاي آٔازٜ ٔهطف ٚ ازاق وّط ظ٘ي وا٘اِٟاي زرّيٝ ٞٛا ٔػٟع تٝ فٗ ٔىٙسٜ زض اضزفأ تيؿر ؾا٘سيٕسطي اظ وف ازاق اؾر  -19  -3 

.   تايؿر تٝ حٛيچٝ ذٙطي ؾاظي ٞساير ٚ تٗس اظ آٖ تٝ ٞٛاي آظاز زرّيٝ ٌطزز  زٗثيٝ قٛز ٚ ٞٛاي ذطٚغي ٔي

. ٞٛاي آظاز تايس ٘عزيه تٝ ؾمف ازاق اؾسمطاض ؾيّٙسضٞاي آٔازٜ ٔهطف ٚ ازاق وّط ظ٘ي ٘هة ٌطزز , فٗ زٔٙسٜ   -20  -3 

.   ؾازٜ ٚ زاضاي حسالُ ازهاالذ ٚ ٖايك زض ٔماتُ حطاضذ ظياز تاقس ٚ ٞطٌع اظ ِِٛٝ وكي َٛيُ اؾسفازٜ ٘كٛز , ؾيؿسٓ ِِٛٝ وكي   -21  -3 



ٕٞچٙيٗ .  ازاق اؾسمطاض ؾيّٙسضٞاي آٔازٜ ٔهطف زض ذاضظ اظ آٖ ٘هة ٌطزز ( زٟٛيٝ ٚ ضٚقٙايي ) زاتّٛي تطق ٚ وّيس لُٕ ٚ ٚنُ   -22  -3 

.   ٔٙٓٛض ٌطزز . ..  وٙسٛض فاظ ٚ , فيٛظ , وف خٛـ ٖايك , ٔٙاؾة تطاي زاتّٛٞاي تطق قأُ ؾيٓ اضذ  زػٟيعاذ ايٕٙي

.   شيال آٔسٜ قسٜ اؾر  A  ٚB٘مكٝ اؾسمطاض ٚاحس وّط ظ٘ي ؾيّٙسضٞاي يه زٙي زض زٚ زيح   -23  -3 

   

وكات ايمىي سيلىذرَاي گاز كلر   -4 

يا  DOT,ASMEضٚف ٌاظ وّط تايؿسي تط اؾاؼ ٔكرهاذ فٙي اؾسا٘ساضزٞاي تيٗ إِّّي ٔا٘ٙس ؾيّٙسضٞا ٚ زيٍط ِ, ٔراظٖ   -1  -4 

API  َطاحي ٚ ؾاذسٝ قٛ٘س   .

ضٚغٗ ٚ ٔٛاز قيٕيايي ٔٛضز اؾسفازٜ زض وكاٚضظي , اوؿيػٖ , ؾيّٙسضٞاي وّط تايؿسي ٔػعا اظ ٔٛاز قيٕيايي يا زطويثازي ٔا٘ٙس آٔٛ٘يان   -2  -4 

.   ٚ ٞيسضٚوطتٟٙاي ٌاظي ٚ ٔايٕ ٍٟ٘ساضي قٛ٘س 

تايؿر والٞه  قس ٚ فمٍ ٍٞٙاْ اؾسفازٜ ٔيْطٚف ٌاظ وّط زض ا٘ثاض تايؿسي زاضاي والٞه ايٕٙي ٔرهٛل تا, ٔراظٖ , قيط ؾيّٙسضٞا   -3  -4 

.   تاظ قٛز 

.  ؾيّٙسضٞا ٚ زيٍط ٔراظٖ ٌاظ وّط تايؿسي اظ ِحاِ ذٛضزٌي ٚ ٘كر ٔٛضز تاظزيسٞاي ٔٙٓٓ ٚ ٔؿسٕط لطاض ٌيط٘س   -4  -4 

.   زض ظٔاٖ ازهاَ يا تاظ وطزٖ ؾيّٙسضٞا يا ٔراظٖ ٘ثايؿسي واضوٙاٖ تٝ زٟٙايي الساْ ٕ٘ايٙس   -5  -4 

ؾيّٙسضٞا ٚ زيٍط ْطٚف ٌاظ وّط ٘ثايؿسي تٝ حاِسي لطاض ٌيط٘س وٝ ذُط ؾمٌٛ زاقسٝ تاقٙس ٚ يا ذُط ؾمٌٛ غؿٕي تط ضٚي آٟ٘ا ٚغٛز   -6  -4 

. زاقسٝ تاقس 

.   زػٟيعاذ ؾيؿسٓ وّط ظ٘ي زض زٕاْ اٚلاذ تايؿسي اظ ضَٛتر ٖاضي تاقٙس   -7  -4 

تاقس ٚ تايؿسي اظ ٌطيؿٟاي ٔماْٚ زض تطاتط وّط وٝ تٙياٖ فّٛئط  غٗ واضي لُٗاذ وّط ظ٘ي ٔػاظ ٕ٘ياؾسفازٜ اظ ٌطيؿٟاي ِٕٔٗٛي تطاي ضٚ  -8  -4 

.   اؾسفازٜ ٌطزز , يا وّطٚضفّٛئط ٔٙاؾة زاقسٝ تاقس 

اقر ٚ ايٕٙي واض تا تاقٙس زض ظٔيٙٝ ٔؿايُ تٟس ا٘ثاض وطزٖ يا اؾسفازٜ اظ وّط ٚ ٍٟ٘ساضي آٖ ٔي, آٔٛظـ افطازي وٝ زض اضزثاٌ تا زضيافر   -9  -4 

زٕٗيط ٚ ٍٟ٘ساضي ٚ چٍٍٛ٘ي اؾسفازٜ اظ ٚؾايُ ايٕٙي ٚ ضٖاير ٘ىاذ تٟساقسي يطٚضي , ضزياتي ٘كر ٌاظ , چٍٍٛ٘ي وكف , وّط ٚ ٘حٜٛ ٘هة 

.   اؾر 

.   إَيٙاٖ اظ لطاضٌيطي واضوٙاٖ زض ٔٛضز ُٔاِة آٔٛظـ زازٜ قسٜ حانُ قٛز   -10  -4 

  

ار سيلىذرَاي گاز كلر ضًاتط وگُذاري ي اوة  -5  

ٞاي ٔحىٓ فٛالزي يا تسٙي لطاض زازٜ قٛز ٚ ٔراظٖ تا حػٓ ِٕٔٗٛي ضٚي ؾُح ٔحىٓ ٚ خايساض لطاض زازٜ  ٔراظٖ تعضي تايس ضٚي خايٝ  -1  -5 

.   قٛز 

.   اظ فًاي ظيطظٔيٗ يا ظيط ٕٞىف ٘ثايؿسي تطاي ا٘ثاض ٌاظ وّط اؾسفازٜ وطز   -2  -5 

ٞاي زٟٛيٝ ٚ زيٍط تاظقٛٞا لطاض ٌيطز زا اظ ذُط ٘كؿر ٚ خرف  يٍط ْطٚف ٌاظ ٘ثايؿسي زض ٘عزيىي آؾا٘ؿٛضٞا يا ؾيؿسٓؾيّٙسضٞا ٚ ز  -3  -5 

.   ٌاظ تٝ ؾايط لؿٕسٟاي ؾاذسٕاٖ غٌّٛيطي قٛز 

. اض ٌيط٘س قٛ٘س تايؿسي تط ضٚي وف تسٛ٘ي يا ٔماْٚ ضز تطاتط حطيك لط ؾيّٙسضٞا يا ٔراظ٘ي وٝ زض ٔحَٛٝ تاظ ا٘ثاض ٔي  -4  -5 

تايؿر حسٕأ تٝ ؾيؿسٓ اٌعٚظ فٗ ٔطثر ٔػٟع  قٛز ٔي ٞاي زٚض تؿر ٚ ؾطخٛقيسٜ ٍٟ٘ساضي ٔي چٙا٘چٝ اظ ؾيّٙسضٞاي ٌاظ وّط زض ٔحُ  -5  -5 

.   ؾا٘سيٕسط تاقس  30ٔسط ٚ حسالُ  1فانّٝ تيٗ زٚ ؾيّٙسض زض ٔحُ ا٘ثاض ٔحُ . تاقٙس 

.   ق زؾسٛض إُِٗ ؾاظ٘سٜ ا٘ثاض قٛ٘س ٔراظٖ يه زٙي ٌاظ وّط تايؿسي ُٔاب  -6  -5 

.   ؾيّٙسضٞاي ٌاظ وّط زطغيحأ تٝ نٛضذ ٖٕٛٔي ا٘ثاض قٛ٘س   -7  -5 

.   ؾيّٙسضٞا وٕي تاالزط اظ ؾُح ظٔيٗ لطاض ٌيط٘س ٚ تطاي غٌّٛيطي اظ غّسيسٖ تايس آٟ٘ا ضا ٟٔاض وطز   -8  -5 

.   ٘س ٚ تا تطچؿة خط ٚ ذاِي ٔكرم ٌطز٘س ؾيّٙسضٞاي خط ٚ ذاِي تايس غسا اظ ٞٓ ٍٟ٘ساضي قٛ  -9  -5 

.   ؾيّٙسضٞا ٚ زيٍط ْطٚف لاتُ حُٕ تايؿسي تٝ ٘حٛي ا٘ثاض قٛ٘س وٝ تٝ ضاحسي لاتُ زؾسطؾي تاقٙس   -10  -5 

ٜ اظ ٔراظٖ تطاي زؾسطؾي آؾاٖ تٝ ؾيّٙسضٞا تايس يه ضاٜ تاظ ٚ تسٖٚ ٔإ٘ تا ٖطو حسالُ يه ٔسط تطاي زؾسطؾي ٚ تاظضؾي تٝ ٞط ٘مٍ  -11  -5 

.   زض ا٘ثاض ٚغٛز زاقسٝ تاقٙس 



.   يه ٔؿيط تا ٖطو حسالُ يه ٔسط اظ زض ٚضٚزي زا ٔحُ اؾسمطاض ؾيّٙسضٞا ٚغٛز زاقسٝ تاقس   -12  -5 

:  اي حاٚي اَالٖاذ ظيط زٟيٝ ٌطزز  قٙاؾٙأٝ, تطاي ٞط ؾيّٙسض ٌاظ   -13  -5 

.   زاضيد خط وطزٖ ؾيّٙسض , زاضيد زؿر فكاض , زاضيد ضؾٛب ظزايي , ٘اْ ايؿسٍاٜ , قٕاضٜ ؾطياَ  

زٔاؾٙع ٚ زّفٗ زض , ظً٘ ذُط , ودؿَٛ اوؿيػٖ , ٔاؾه , ٚؾايُ ايٕٙي ٔٙاؾة اظ لثيُ ودؿَٛ آزف ٘كا٘ي , زض ا٘ثاض ؾيّٙسض ٌاظ   -14  -5 

.   ٔحُ ٔٙاؾة ٚ زض زؾسطؼ فٛضي لطاض زازٜ قٛز 

.   ؾايُ ٚ زػٟيعاذ ايٕٙي تاقس ٔىاٖ زرّيٝ ٚ تاضٌيطي تايس ٔػٟع تٝ ٚ  -15  -5 

وّيسٞاي تطق ٚ أطآِٟ زض ا٘ثاض ٚ ٔحُ ٍٟ٘ساضي ؾيّٙسضٞاي , غٗثٝ فيٛظ , ٌيطي تطلي  ٘هة زػٟيعاذ اِىسطيىي اظ لثيُ ٚؾايُ ا٘ساظٜ  -16  -5 

.   ٌاظ وّط ٕٔٙٛٔ اؾر 

.   ٚ اظ زٟٛيٝ ٔٙاؾة تطذٛضزاض تاقس ذٙه ٚ ٖاضي اظ تراضاذ ذٛض٘سٜ تٛزٜ , زاذُ ا٘ثاض تايس ٕٞٛاضٜ زٕيع   -17  -5 

ودؿَٛ , چكٓ قٛي , زٚـ آب , ظً٘ ذُط , ؾيؿسٓ زٟٛيٝ , وٙسطَ ضٚظا٘ٝ زػٟيعاذ ايٕٙي ٚاحس وّط ظ٘ي ٚ ا٘ثاض اظ لثيُ ٔاؾه   -18  -5 

.   آزف ٘كا٘ي ٚ ودؿَٛ اوؿيػٖ ٚ إَيٙاٖ اظ نحر ٚ واضايي آٟ٘ا ا٘ػاْ ٌيطز 

.   ي ضٚظا٘ٝ زٔاي ا٘ثاض ٚ ٚاحس وّط ظ٘ي يطٚضي اؾر ٌيط وٙسطَ ٚ ا٘ساظٜ  -19  -5 

.   ٚضٚز افطاز ٔسفطلٝ تٝ ا٘ثاض اويسا ٕٔٙٛٔ اؾر   -20  -5 

.   خٛقف زضٞاي ا٘ثاض تايس اظ غٙؽ ٔماْٚ زض تطاتط آزف تاقس   -21  -5 

.   لاتُ اقسٗاَ تاقس  ٞاي ٞطظ ذكه ٚ يا يايٗاذ ٔحَٛٝ ذاضغي اَطاف ا٘ثاض تايؿسي ٖاضي اظ ٌياٜ ٚ ّٖف  -22  -5 

  

ضًاتط حمل ي وقل سيلىذرَاي گاز كلر    -6  

.   تطاي حطور زازٖ ؾيّٙسضٞا ٚ زيٍط ٔراظٖ ٌاظ وّط تايؿسي زػٟيعاذ ٔٙاؾة ٚغٛز زاقسٝ تاقس   -1  -6 

.   ؾيّٙسضٞاي ٌاظ وّط ٍٞٙاْ حُٕ تايؿسي تٝ نٛضذ ٖٕٛزي تاضٌيطي قٛ٘س ٚ وأال ٟٔاض قٛ٘س   -2  -6 

.   تطاي تاضٌيطي ؾيّٙسضٞاي ٌاظ وّط تايس اظ غطضميُ يا تاالتطٞاي ٔغٙاَيؿي اؾسفازٜ قٛز   -3  -6 

.   زض ٍٞٙاْ حُٕ ٚ ٘مُ تايس والٞه ٔحافٓٝ قيط زرّيٝ تط ضٚي آٖ لطاض زازٜ قٛز   -4  -6 

.   تطاي تّٙس وطزٖ ؾيّٙسض ٞطٌع اظ والٞه ٔحافّ ضٚي قيط ودؿَٛ اؾسفازٜ ٍ٘طزز   -5  -6 

اضاتٝ زؾسي حُٕ ؾيّٙسضٞاي وٛچه تايؿسي ٔػٟع تٝ تؿر يا ظ٘ػيط غٟر ٟٔاض وطزٖ ؾيّٙسض زض غاي ذٛز تاقس ٚ يا َطاحي آٖ تٝ   -6  -6 

.   اي نٛضذ خصيطز وٝ حُٕ ايٗ ٔراظٖ ٚ ؾيّٙسضٞا تا ايٕٗ ا٘ػاْ ٌيطز  ٌٛ٘ٝ

. تط ؾُح ظٔيٗ ٚ يطتٝ ظزٖ تٝ آٖ غسا ذٛززاضي قٛز  اظ ا٘ساذسٗ ؾيّٙسض اظ اضزفأ تط ضٚي ظٔيٗ ٚ يا غُّا٘سٖ آٖ  -7  -6 

.   اظ لطاض زازٖ ؾيّٙسضٞاي ٌاظ وّط خط زض ٔٗطو زاتف ٔؿسميٓ آفساب اويسا ذٛززاضي قٛز   -8  -6 

.   خيف تيٙي ٌطزز ( حٛيچٝ آب آٞه ) خيف تيٙي حٛيچٝ ذٙطي ؾاظي , زض ٔحُ تاضٌيطي ٚ زرّيٝ ؾيّٙسضٞاي ٌاظ   -9  -6 

.   زطغيحأ تاضٌيطي ٚ حُٕ ٚ ٘مُ ؾيّٙسضٞاي ٌاظ زض ؾاٖازي اظ قثا٘ٝ ضٚظ ا٘ػاْ ٌيطز وٝ ضفر ٚ آٔس وٕسط اؾر   -10  -6 

.   اظ قيطٞاي ؾيّٙسض تاظزيس وأُ تُٕٗ آيس , زض ٔثساء ٚ لثُ اظ حُٕ ؾيّٙسضٞاي ٌاظ خط   -11  -6 

ايس آٔٛظقٟاي الظْ زض ظٔيٙٝ خيكٍيطي ٚ ٔماتّٝ تا ذُطاذ احسٕاِي ضا فطا افطازي وٝ تا حُٕ ٚ ٘مُ ؾيّٙسضٞاي ٌاظ ؾطٚواض زاض٘س ب  -12  -6 

.   ٌيط٘س 

.   ٚؾيّٝ ٘مّيٝ حُٕ وٙٙسٜ ؾيّٙسض تايس تٝ ٚؾايُ ٞكساض زٞٙسٜ ٔػٟع تٛزٜ ٚ زاضاي فالقط ٚ ٖالٔر حُٕ ٌاظ ذُط٘ان تاقس   -13  -6 

. يس ٌاظ وّط تطاي ٔٛالٕ ايُطاضي زض اذسياض زاقسٝ تاقٙس تايؿر ٔاؾه  ضا٘ٙسٜ ٚؾيّٝ ٘مّيٝ ٚ افطاز ٕٞطاٜ ٔي  -14  -6 

ريشُاي تشخيص وشت گاز ي مقاتلٍ تا آن    -7   

زكريم ٌاظ وّط زض ٞٛا اظ َطيك حؽ تٛيايي    -1  -7 

يه چٛب وٝ تا آٖ زطيٗ ضٚـ اؾسفازٜ اظ يه خاضچٝ آغكسٝ تٝ آٔٛ٘يان ٚ لطاض زازٖ آٖ ؾط  ّٖٕي, زكريم تٛؾيّٝ ٔٗطفٟاي قيٕيايي   -2  -7 

(  وٙس  آٔٛ٘يان زض ٔماتُ ٌاظ وّط زِٛيس زٚز ؾفيس ضً٘ ٔي) زٛاٖ خيسا وطز  ٔحُ ٘كر ٌاظ وّط ضا زض ٔؿيط اِٚيٝ ٚ ازهاالذ ٔي

(  قٛز  زض نٛضذ ٚغٛز وّط ضً٘ واغص آتي ٔي. ) اؾسفازٜ اظ واغص آغكسٝ تٝ يسٚض خساؾيٓ ٚ ٘كاؾسٝ   -3  -7 



تسِيُ واٞف حطاضذ تس٘ٝ ؾيّٙسض ٌاظ وٕسطي اظ , اخطازٛض ٔػاظ ذٛاٞس تٛز وٝ زٚـ آب ضا تط ضٚي ؾيّٙسض تاظ ٕ٘ايس , زض نٛضذ ٌاظ وّط   -4  -7 

.   آٖ ذاضظ قٛز 

.   ايػاز ؾيؿسٓ ذٛزواض ٘كر ياب زض ٚاحس وّط ظ٘ي ٚ ا٘ثاض ٚ وٙسطَ ٔساْٚ آٖ زٛؾٍ اخطازٛض ٚ ا٘ثاض زاض   -5  -7 

.   يٕٗ ضٖاير انَٛ ٔٛاضز ايٕٙي اِٚيٝ تايس تٝ ؾاظٔاٖ آزف ٘كا٘ي اَالٔ زازٜ قٛز , ذ ٌاظ زض ٔٛلٕ تطٚظ ذُط ٘ف  -6  -7 

. زطيٗ الساْ اؾر  ٞا آب آٞه تطاي ذٙطي ؾاظي ٌاظ وّط ٔٙاؾة زض نٛضذ ٘كر ٌاظ وّط اؾسفازٜ اظ حٛيچٝ  -7  -7 

.   ا زضآٚضزٖ ظً٘ ذُط الساْ ٌطزز زض نٛضذ ٘كر ٌاظ تايس تطاي زٚض وطزٖ افطاز اظ ٔحُ ذُط تا تٝ نس  -8  -7 

اظ , ودؿَٛ ضا تٝ ٘حٛي لطاض زٞيس وٝ وّط تٝ نٛضذ ٌاظ وّط ذاضظ قٛز زض ٞط نٛضذ ٍٞٙاْ ذطٚظ ٌاظ ٔايٕ , زض نٛضذ ٘كر ٔايٕ وّط   -9  -7 

.   خاقيسٖ آب تط ضٚي ؾيّٙسض غسا ذٛززاضي ٌطزز 

.   ؾدؽ الساْ تٝ زٕٗيط ٌطزز , ٔأ اظ ٔساض ذاضظ قٛز ؾيؿسٓ وّط ظ٘ي زٕا, زض ظٔاٖ ا٘ػاْ زٕٗيطاذ   -10  -7 

اقذامات تُذاشتي ي امذاد در َىگام تريز خطر وشت گاز    -8   

.   اي وٝ آِٛزٌي ٌاظ ٚغٛز زاضز ٖثٛض ٕ٘ٙائيس  تسٖٚ اؾسفازٜ اظ ٔاؾه ٔرهٛل ٌاظ وّط اظ ٘احيٝ  -1  -8 

زٞاٖ ٚ تيٙي ذٛز , تّىٝ آٞؿسٝ لسْ تطزاضيس زض نٛضذ ٘ساقسٗ ٔاؾه , ٜ زٚيسٖ ٘ىٙيس تطاي زٚض قسٖ اظ ٔحيٍ آِٛزٜ تٝ ٌاظ ٔثازضذ ب  -2  -8 

.   ضا تا يه زؾسٕاَ يا خاضچٝ ٔطَٛب تدٛقا٘يس 

.   زض ٔحيٍ آِٛزٜ تٝ ٌاظ ذُط٘ان زض غاي خؿر ٚ ٌٛز لطاض ٍ٘يطيس   -3  -8 

تاقس تٝ  تٝ ٖٙٛاٖ ٔطاَ چٙا٘چٝ تاز اظ غطب تٝ قطق ٔي) ور وٙيس تطاي زٚض قسٖ اظ ٔحيٍ آِٛزٜ تٝ ٌاظ ذالف ٔؿيط غطياٖ تاز حط  -4  -8 

(  َطف قٕاَ يا غٙٛب حطور وٙيس 

.   اظ ٔحُ آِٛزٜ تٝ ٌاظ زٚض قٛيس ٚ لثُ اظ ايٙىٝ ضاٜ َٛال٘ي َي وٙيس زض يه ٔحُ تطاي ٔسذ وٛزاٞي اؾسطاحر وٙيس   -5  -8 

.   ٜ ذاضظ وٙيس افطاز ٔؿْٕٛ قسٜ اظ ٌاظ ضا فٛضا اظ ٔحُ آِٛز  -6  -8 

.   افطاز ٔؿْٕٛ قسٜ اظ ٌاظ ضا تٝ اِٚيٗ ٔطوع خعقىي تطؾا٘يس   -7  -8 

.   اظ زىاٖ زازٖ فطز ٔؿْٕٛ ذٛززاضي قٛز ٚ ؾٗي قٛز تطاي ا٘سماَ ٔؿْٕٛ اظ تطا٘ىاضز يا ٚؾيّٝ ٔكاتٝ اؾسفازٜ قٛز   -8  -8 

.   اظ ٔاؾه ٔرهٛل ٌاظ وّط اؾسفازٜ قٛز  تطاي ذاضظ ٕ٘ٛزٖ قرم آؾية زيسٜ اظ ٔحُ آِٛزٜ تايؿسي  -9  -8 

.   قٛز  ٌصاقسٗ زؾسٕاَ يا خاضچٝ ٔطَٛب ضٚي زٞاٖ ٚ تيٙي فطز آؾية زيسٜ ٚ أسازٌط زٛنيٝ ٔي, زض نٛضذ ٘ثٛزٖ ٔاؾه ٔرهٛل   -10  -8 

.   زٙفؽ ٔهٖٙٛي تسٞيس , فمٍ زض ٔٛضزي وٝ زٙفؽ فطز ٔؿْٕٛ لُٕ قسٜ تاقس   -11  -8 

.   تٝ َطف تاال لطاض ٌيطز ( ؾط ٚ ٌطزٖ ) ضا َٛضي ترٛاتا٘يس وٝ لؿٕر فٛلا٘ي تسٖ ٔؿْٕٛ   -12  -8 

.   زا ضؾيسٖ خعقه ٔؿْٕٛ ضا تٝ حاِر اؾسطاحر ٍٟ٘ساضيس ٚ اظ نحثر وطزٖ تا اٚ ذٛززاضي ٌطزز   -13  -8 

.   ٚٔير اٚ قٛز ظيطا ذٙه وطزٖ تسٖ ٔؿْٕٛ ٕٔىٗ اؾر تاٖص قسذ ٔؿٓ, ضٚي تسٖ ٔؿْٕٛ ضا تدٛقا٘يس   -14  -8 

زض غيط ايٗ , زٛاٖ اظ ودؿَٛ اوؿيػٖ تا ٔهطف خعقىي اؾسفازٜ وطز  زض نٛضزي وٝ فطز ٔؿْٕٛ تطاي زٙفؽ وطزٖ ٔكىُ زاضز ٔي  -15  -8 

. نٛضذ اظ ايٗ واض تايس غسا ذٛززاضي قٛز 

.   ٚاٖ تؿياض ٔفيس ذٛاٞس تٛز قؿسكٛي ٔحُ آِٛزٜ قسٜ تا آب فطا, زض نٛضذ خاقيسٜ قسٖ وّط ٔايٕ تٝ ؾُح تسٖ   -16  -8 

تجُيسات ي يسايل حفاظت فردي    -9   

تاضا٘ي يا ضٚخٛـ ٔرهٛل ٌاظ   -1  -9 

زؾسىف اظ غٙؽ ٔماْٚ زض تطاتط اؾيس ٚ آزف    -2  -9 

والٜ ايٕٙي اظ غٙؽ ٔماْٚ زض تطاتط اؾيس ٚ آزف    -3  -9 

(  ٔاؾه حصف وٙٙسٜ ٌاظٞاي ذُط٘ان ) ٔاؾه زٙفؿي   -4  -9 

.   ٚؾايُ حفاْر فطزي تايؿسي زض يه ٚيسطيٗ ٔرهٛل ٚ زض زؾسطؼ فٛضي لطاض زازٜ قٛز   -5  -9 

ٞاي زٙفؿي فكاض ٔطثر اؾسفازٜ  افطاز تايؿسي اظ زؾسٍاٜ, تطاي ٘عزيه قسٖ تٝ ؾيّٙسض ٌاظ زاضاي ٘كسي ٚ يا ٔحُ آِٛزٜ تٝ ٌاظ وّط   -6  -9 

.   ٕ٘ايٙس 

  



زوُاي گازي  تجُيسات ي اتصاالت كلر   -10  

.   حسي االٔىاٖ ِِٛٝ وكي وٛزاٜ ٚ زاضاي حسالُ ازهاالذ تاقس   -1  -10 

زض ٘ٓط ٌطفسٝ قٛز زا زض نٛضذ فطاض وّط ٘ٛظاز ( غٟر قية تُطف ؾيّٙسض ) ِِٛٝ وكي اظ ؾيّٙسضٞا تُطف وّطيٙازٛض تا قية ٔاليٕي   -2  -10 

(  Head Line)يٙازٛض ايػاز ٕ٘ٙايس ٔػسزا تٝ ؾيّٙسض تاظٌكر زازٜ قٛز زا اذسالِي زض وّط

تطاي آب تٙسي ازهاالذ اظ تىاض تطزٖ ٚاقطٞاي الؾسيىي خطٞيع قٛز تٟسط اؾر اظ فيثطٞاي فكطزٜ آظتؿر تطاي ايٗ ٔٙٓٛض اؾسفازٜ   -3  -10 

.   ٌطزز 

تٛزٜ تٙحٛي وٝ لاتُ اُ٘ٗاف ( زيُ ٚ يا ٘مطٜ يا اؼ) غٙؽ ِِٛٝ وكي اظ ؾيّٙسض زا ٔحُ ٚضٚز آب تايس اظ ِِٛٝ فكاض لٛي يا آِياغ ٔؽ   -4  -10 

.   تاقس 

تايؿسي تٝ نٛضذ ٖٕٛزي ٔٛضز اؾسفازٜ لطاض ٌيط٘س أا ؾيّٙسضٞاي زاضاي زٚ قيط زض ٞط زٚ حاِر ( فاظ ٌاظ ) ؾيّٙسضٞاي زه قيط   -5  -10 

.   ايٕ ٔٛضز اؾسفازٜ لطاض ٌيطزٌاظ وّط يا وّط ْ,  ▲زٛا٘س ٔٛضز اؾسفازٜ لطاض ٌيطز تا زٛغٝ تٝ غٟر فّف يا ٖالٔر  ٔي

ضز ظٔاٖ زٗٛيى ؾيّٙسض ٚ لثُ اظ تطلطاضي غطياٖ ٌاظ وّط تٟسط اؾر ِِٛٝ وكي ٚ ازهاالذ تا ٖثٛض زازٖ ٌاظ ٘يسطٚغٖ اظ ؾيؿسٓ ٚ   -6  -10 

.   ض تطلطاض ٌطزز غطياٖ ٌاظ وُ, اظ ٖسْ ٚغٛز ٘كر إَيٙاٖ حانُ قٛز ٚ خؽ اظ زرّيٝ ٘يسطٚغٖ زض آب , وٙسطَ ٘كر زٛؾٍ وف ناتٖٛ

.   تطاتط فكاض ٌاظ وّط زض ٘ٓط ٌطفسٝ قٛز  2/5لسضذ تٛؾسط خٕح ا٘سراتي تطاي خٕح آب تايس   -7  -10 

ٔإ٘ ٚضٚز قٗ ٚ ٔاؾٝ ٚ ٔٛاز ّٔٗك ) ٚ يىي لثُ اظ تٛؾسط خٕح ( ٔإ٘ ٚضٚز ٘اذاِهي ٌاظ وّط ) ٘هة زٚ فيّسط يىي لثُ اظ وّطيٙازٛض   -8  -10 

. ٔٙاؾة ذٛاٞس تٛز ( ظض آب تسٖٚ زيفيٛ

تايس تٝ ٘حٛي زض ِِٛٝ آب يا وا٘اَ آب زٗثيٝ ٌطزز وٝ وأال زض آب غَٛٝ ٚض تاقس ٚ أىاٖ ذطٚظ ضاحر ٌاظ وّط ( خركاٖ ) زيفيٛظض   -9  -10 

.   ٚغٛز زاقسٝ تاقس 

زض غاي ذٛز لطاض ٌطفسٝ ٚ أىاٖ ٔىف ٞٛا زض ظٔاٖ ٘هة ا٘ػوسٛض زض ٔؿيط ٚضٚزي آب تايس إَيٙاٖ حانُ قٛز وٝ ِِٛٝ وأال   -10  -10 

.   ٚغٛز ٘ساضز 

آ٘االيعض ٚ وّط تالي ٔا٘سٜ زض ؾيؿسٓ تٟسط اؾر ؾيّٙسضٞا تط ضٚي تاؾىَٛ لطاض زازٜ قٛ٘س زا اخطازٛض , زض نٛضذ ٖسْ ٚغٛز زتي ؾٙع   -11  -10 

   .تا ٔحاؾثٝ واٞف ٚظٖ ؾيّٙسض ٔيعاٖ وّط زعضيمي زض آب ضا زليمأ ٔحاؾثٝ ٕ٘ايس 

:   ٌطزز زٛنيٝ ٔي 1ٚغٛز ٔٛاز ٔٙاؾة تٝ قطح غسَٚ قٕاضٜ , تطزاضي اظ وّط ظٟ٘اي ٌاظي  تٕٙٓٛض افعايف يطية إَيٙاٖ زض تٟطٜ  -12  -10 

 
  


