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تعزیف پزًژه ی علوی

پشّژٍ ی ػلوی 
ػجبست است اص  
کْضص ػلوی  
اًفشادی یب  

گشُّی داًص  
آهْصاى دسثبسٍ 
ی یک هْضْع 

هؼّیي 

کبسی کَ یک  
داًطوٌذ اًجبم  

.هی دُذ

.ثَ دقت هطبُذٍ کٌذ.1

.سْال ثپشسذ.2

جوغ آّسی  .3
.اعالػبت کٌذ

.فشضیَ ثسبصد.4

آصهبیص کٌذ ًّتبیج .5
کبسػلوی خْد سا جوغ  

. ثٌذی ّاسائَ ًوبیذ



هٌضٌع پزًژه

صهیٌَ ُبی هْسد ػالقَ ی 

داًص آهْص



انٌاع پزًژه ىای علوی



جوع آًری نوٌنو. 1

ضبهل هجوْػَ ای اص اضیب هی ثبضذ کَ ثشاسبط ضجبُتِب 
. ّتفبّتِب گشٍّ ثٌذی ضذٍ ّثشچست خْسدٍ ثبضذ

جوغ آّسی ّعجقَ ثٌذی هجوْػَ ای اصثشگِب: هثبل



هدل.2

یک پشّژٍ ی هذل سبصی ضبهل سبخت اضیب ثشای  
.تْضیخ چشایی یب چگًْگی سبختوبى آًِبست

ثؼضی اص هذلِب کبسکشداضیب ساًیض ًطبى هی 
.دٌُذ

سبخت هذلی اص داًَ ّهؼشفی اجضای آى:هثبل 



نوایص.3

ًوبیص دشکت هْاد دسّى سبقَ ثب استفبدٍ اص هذلْل ُبی سًگی: هثبل

ضبهل استفبدٍ اص اضیب ثشای ًوبیص چشایی یب چگًْگی ػولکشد یک 
.دستگبٍ ّتجییي اصْل دبکن ثشآى است

داًص اهْص یک اصل ػلوی خبظ سا ثبصسبصی ًوْدٍ ًّوبیص هی )
.(دُذ



تحقیق.4



آسهایص.5

عشح ّآصهًْی سْالی است کَ 
ضوب ٌُْص جْاة آى سا ًوی  
داًیذ لزا ثَ کبسگیشی سّش 
ػلوی ّاًجبم آصهبیص ثشای 
کطف جْاة آى سْال اص 
.ضشّسیبت ایي پشّژٍ است

آیب ًْسُبی :هثبل
سًگی هختلف ثَ  
یک اًذاصٍ ثش  

سضذ گیبٍ  
هْثشًذ؟



هزاحل پزًژه ی آسهایص

دفتشکبسًوب

اًتخبة 
هْضْع 

ّعشح هسئلَ
جوغ آّسی 
اعالػبت

فشضیَ 
سبصی

تؼییي 
هتغیشُب

عشادی 
آصهبیص

اجشای 
آصهبیص

ثجت 
ّسبصهبًذُ
ی ًتبیج

ًتیجَ 
گیشی

گضاسش 
کتجی



عناصز السم بزای یک پزًژه علوی در 
نوایطگاه

تبثلْی ًوبیص

هْاد 
ًوبیص

دفتشکبسًوب

 گضاسش
کتجی



90*120:ابعاد





هٌاد نوایص



دفتز کارنوا

دس ایي دفتش داًص آهْصّقبیغ ّاتفبقبت 

هشثْط ثَ پشّژٍ ساثب ر کشتبسیخ یبدداضت 

.خْاُذ کشد

ایي دفتش هسیش دشکت داًص آهْص سا اص  

  .آغبص تب پبیبى ًطبى هی دُذ



(صفحو9)گشارش کتبی • ػٌْاى پشّژٍ،ًبم ًّبم خبًْادگی،پبیَ ،هذسسَ،هؼلن ساٌُوب،ساثظ پشّژٍ،تبسیخ

صفذَ ی ػٌْاى.1

• سْال پشّژٍ،تؼبسیف،فشضیَ 

2صفذَ 

• .ثبصگْ کٌٌذٍ ی هغبلت کست ضذٍ دس جشیبى تذقیق هی ثبضذ

(5دذاکثش تب صفذَ ی )3صفذَ ی 

• هْاد ّسّش کبس گبم ثَ گبم

6صفذَ ی 

• دادٍ ُبی کست ضذٍ اصآصهبیص دسقبلت جذّل یبًوْداسُوشاٍ ثبدّیبچٌذ جولَ دسهْسددادٍ )ًتبیج
(ُب

7صفذَ ی 

• .خالصَ آًچَ کَ داًص آهْص اص آصهبیطبت دسیبفتَ است

(ًتیجَ گیشی)8صفذَ ی 

• هٌبثغ ّ سپبسگضاسی

9صفذَ ی 



ضزایط پذیزش پزًژه ىا در نوایطگاه

ثذّى هذذّدیت اص ًظش تؼذاد ًّْع•

هشدلَ ی آهْصضگبُی

.سِویَ ی ُش هذسسَ اص سْی هٌغقَ تؼییي خْاُذ ضذ•

هشدلَ ی هٌغقَ ایثذّى هذذّیت دس ًْع پشّژٍ ُب•

ُستٌذ ضشکت دادٍ جمع آوری پشّژٍ ُبیی کَ اص ًْع •
هشدلَ ی استبًی.نمی شىند

ُستٌذ ضشکت دادٍ   آزمایشپشّژٍ ُبیی کَ اص ًْع  تنها•
هشدلَ ی کطْسی.  هی ضًْذ



تقٌین اجزایی

آذر ماهازاداره دریافت دستىرالعمل

آرس هبٍتْجیِی هٌغقَ ضشکت آهْصگبساى دسجلسَ ی

آرس هبٍفشاخْاى ػوْهی

دی هبٍثشگضاسی جلسَ ی تْجیِی

دی هبٍداًص آهْصاى ًّظبست هؼلوبى آغبص فؼبلّیت

هبٍ دیثبصدیذ اص اجشای عشح تّْسظ کویتَ ی هٌغقَ ای اص هذاسط

92/12/7آهْصضگبُی ّاًتخبة پشّژٍ ُبی ثشتش ثشگضاسی ًوبیطگبٍ

هٌغقَ ای   ثشگضاسی ًوبیطگبٍ

اص داًص آهْصاى ،ساثغیي،هذیشاى ّهؼلوبى ساٌُوبی پشّژٍ ُبی ثشتش تقذیش

15ّ92/12/14



هعاًنت آهٌسضی دبستاى غیزدًلتی ضيید 
عباص جاللی

:هٌبثغ

ضیٍْ ًبهَ ی اسسبلی اص سْی اداسٍ ی آهْصش ّپشّسش تذت  .1

جطٌْاسٍ ی جبثشثي )ػٌْاى عشح پشّژٍ ُبی ػلوی داًص آهْصاى

(دّیبى

ساٌُوبی ػولی پژُّص ًْضتَ ی خبًن سِیال پشچوی :کتبة.2

ُّوکبساى

ثِشّش،هؼبّى آهْصضی ،فٌبّسی ّساثظ پشّژٍ ُبی ػلوی:تِّیَ کٌٌذٍ


