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ٍٟ٘ذاسی دستٍاٜ
ٞ - 1شٌض تا فطاس دستٍا ٜسا ت ٝپٛست ٘چسثا٘یذ .ایٗ واس ت ٝجعث ٝد٘ذ ٜدستٍا ٜغذٔٝ
ٔی ص٘ذٕٞ .یط ٝدستٍا ٜسا ت٘ ٝشٔی ت ٝپٛست خٛد تفطاسیذ  ٚسٚی آٖ حشوت
دٞیذ.
 - 2اص پاضیذٖ  ٚافطا٘ذٖ ٔٛاد تٕیضوٙٙذ ٜت ٝطٛس ٔستمیٓ سٚی دستٍا ٜخٛدداسی
وٙیذ.
 - 3پس اص اتٕاْ واس دستٍا ٜسا دس جای ٔطٕیٙی لشاس دٞیذ.
 - 4اص لشاس دادٖ دستٍا ٜدس ٔعشؼ تاتص ٔستمیٓ ٘ٛس خــٛسضیذ  ٚحشاست ٔستمیٓ
دٚسی وٙیذ.
ٔضایای س ًٙپا"ض"َٛ
 - 1لاتُ حُٕ:
ایٗ دستٍا ٜتا طشاحی خاظ خٛد ت ٝسادٌی لاتُ حُٕ است ٔ ٚی تٛا٘یذ دس سفش
آٖ سا ٕٞشا ٜتشد ٚ ٜاص آٖ استفاد ٜوٙیذ.
 - 2استفاد ٜآساٖ:
استفاد ٜاص آٖ آساٖ است ٘ ٚیاصی ت ٝتخػع ٚیژ٘ ٜذاسد .تٟٙا وافی است وٝ
استفاد ٜوٙیذ تا تاثیش آٖ سا تثیٙیذ.
 - 3لاتّیت تعٛیؽ سشی چشخاٖ:
سشی ٞای ایٗ دستٍا ٜلاتُ تعٛیؽ ٞستٙذ  ٚعٕش دستٍا ٜتا ایٗ لاتّیت طٛال٘ی
ضذٞ ٚ ٜش یه اص افشاد خا٘ٛادٔ ٜی تٛا٘ٙذ سشی ٞای خٛد سا داضت ٝتاضٙذ.

آضٙایی تا دستٍاٜ

سإٙٞای استفاد ٜاص س" ًٙپاض"َٛ
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ٍٟ٘ذاسی تٛٔ ٝلع اص پاٞا تسیاس ٔ ٟٓاست  ٚایٗ واس اص ایجاد  ٚتجٕع پٛست ٞای ٔشدٚ ٜ
خطه  ٚپی ٝٙتستٗ پٛست جٌّٛیشی ٔی وٙذ  ٝ٘ ٚتٟٙا ت ٝسالٔت پٛست ضٕا وٕه ٔی وٙذ
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تّى ٝت ٝصیثایی پاٞای ضٕا ٘یض ٔی ا٘جأذ .یىی اص ساد ٜتشیٗ ساٞ ٜا تشای ایٗ واس استفاد ٜاص
س ًٙپا "ض "َٛاست .ایٗ دستٍا ٜیىی اص چیضٞایی است و ٝاٌش تٛسط ضٕا خشیذاسی ضٛد
سٚضی ساد ٚ ٜآساٖ سا تشای تٕیض  ٚسآِ ٍ٘ ٝداضتٗ پٛستتاٖ خٛاٞذ تٛد  ٚضٕا سا اص سفت ٚ
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آٔذٞای ٔىشس  ٚپشٞضی ٝٙت ٝساِٗ ٞای صیثایی تشای پذیىٛس وشدٖ پاٞایتاٖ تی ٘یاص خٛاٞذ
وشد.
پیص اص ٞش الذأی پٛست خٛد سا تٕیض  ٚخطه وٙیذ ،اص پش تٛدٖ تاتشی ٞای دستٍأ ٜطٕیٗ
ضٛیذ  ٚسپس دستٍا ٜسا سٚضٗ وشد ٚ ٜسشی چشخاٖ آٖ سا ت٘ ٝشٔی سٚی پٛست خطه ٚ
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ٔشد ٜخٛد حشوت دٞیذ .اص فطاس دادٖ دستٍا ٜت ٝسطح پٛست خٛدداسی وٙیذ ٞشچٙذ و ٝایٗ
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 - 1دست ٝدستٍاٜ
 - 2دوٕ ٝسٚضٗ/خأٛش (پیجا٘ذٖ ت ٝچپ  ٚساست)

دستٍأ ٜجٟض ت ٝسأا٘ ٝتٛلف خٛدواس چشخص ٍٙٞاْ اعٕاَ فطاس صیاد است أا ایٗ واس ٔی
تٛا٘ذ ت ٝچشخذ٘ذٞ ٜای دستٍا ٜغذٔ ٝتض٘ذ .تشای یه ٔحُ تیص اص  3تا  4ثا٘ی ٝاص دستٍاٜ
استفاد٘ ٜىٙیذ.
صٔا٘ی و ٝعّٕیات تشداضتٗ پٛست ٞای خطه  ٚسخت ا٘جاْ ضذ دستٍا ٜسا خأٛش وٙیذ ٚ

 - 3سشی ٌشداٖ لاتُ تعٛیؽ

پاٞای خٛد سا تطٛییذ تا اص ٞشٌ ٝ٘ٛتالیٕا٘ذ ٚ ٜخشد ٜپٛست تٕیض ضٛدٕٞ .چٙیٗ تشای وسة

 - 4ؾأٗ فطاسی تشای تعٛیؽ سشی چشخاٖ دستٍاٜ

٘تیج ٝتٟتش ٔی تٛا٘یذ اص سشْ ٞای ٚیژ ٜاستفاد ٜوٙیذ .ایٗ سشْ ٞا اص وٓ ضذٖ سشیع آب پٛست

 - 5دسیچ ٝتعٛیؽ تاتشی

جٌّٛیشی ٔی وٙٙذ  ٚپٛست سا ٘شْ ٔی وٙٙذ.
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ٞش صٔا٘ی وٚ ٝلت خاِی دس طٞ َٛفت ٝپیذا وشدیذ یا الصْ دیذیذ و ٝعُٕ پٛست تشداسی
تىشاس ضٛدٔ ،ی تٛا٘یذ اص وشْ ٔشطٛب وٙٙذ ٜاستفاد ٜوٙیذ .اص وشْ ٞایی استفاد ٜوٙیذ و ٝصٚد
جزب ٞستٙذ ِٚی چشب ٘یستٙذ ایٗ دست ٝاص وشْ ٞا تشای استفاد ٜدس ط َٛسٚص ٔٙاسة ٞستٙذ.
دس ط َٛضة ٔی تٛا٘یذ اص وشْ ٞای ٚیژ ٜضة استفاد ٜوٙیذ و ٝسطٛتت ٔا٘ذٌاستشی داضتٚ ٝ
اص خطىی پٛست جٌّٛیشی ٔی وٙٙذ .پس اص استفاد ٜاص وشْ ٞای ٚیژ ٜاستفاد ٜدس ضةٔ ،ی
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ٌاسا٘تی ٚؾٕا٘ت ٞای "ضٔ "َٛی تایست وّیٔ ٝذاسن خشیذی و ٝتٛ٘ ٝعی ثاتت ٔی وٙٙذ
و ٝایٗ ٔحػ َٛاص ٕ٘ایٙذ ٜسسٕی خشیذاسی ضذ ٜاست اسای ٝداد ٜضٛدٕٞ .چٙیٗ ایٗ ؾٕا٘ت دس
غٛستی و ٝدستٍا ٜتٛسط ٔشاوضی ت ٝجض ٔشاوض سسٕی ٕ٘ ٚایٙذٌی ٞای ٔجاص "ض "َٛتاص ٚ
تعٕیش ضٛد ٔعتثش ٘خٛاٞذ تٛد.

تٛا٘یذ جٛساب ت ٝپا وٙیذ تا سطٛتت آٖ تٟتش جزب ضٛد.

تٕیض وشدٖ دستٍاٜ

تعٛیؽ تاتشی س ًٙپا"ض"َٛ

چٍٍ٘ٛی تٕیض وشدٖ تشس ت ٝضشح صیش است:

دستٍا ٜپذیىٛس "ض "َٛتا  4عذد تاتشی لّٕی ( ) AAتغزیٔ ٝی ضٛد .بسای لشاس دادٖ تاتشی ٞا

 - 1دستٍا ٜسا خأٛش وٙیذ.

دسپٛش پطت دستٍا ٜسا تچشخا٘یذ تا تاص ضٛد .تاتشی ٞا سا دس جٟت غحیح لشاس دٞیذ  ٚسپس

 - 2ؾأٗ آصاد ساصی سشی ٌشداٖ دستٍا ٜسا فطاس دٞیذ.

دسپٛش سا جٟت عىس تچشخا٘یذ تا دس جای خٛد ٔحىٓ ضٛد  .لطة ٔٙفی تاتشی ٞا سا جایی

 - 3سشی ٌشداٖ سا ت ٝسٕت ٔخاِف ؾأٗ تىطیذ تا خاسج ضٛد  ٚسپس آٖ سا صیش

تثٙذیذ و ٝاتػاالت فٙشی داسد  ٚلطة ٔثثت سا دس جایی و ٝاتػاالت تخت داسد.

آب تطٛییذ.
 - 4تذ٘ ٝدستٍا ٜسا ٔی تٛا٘یذ تا پاسچٕ٘ ٝذاس تٕیض وٙیذ.
 - 5پس اص اتٕاْ واس  ٚخطه ضذٖ سشی چشخاٖ آٖ سا سش جای خٛد لشاس دٞیذ.
ٍٟ٘ذاسی ٔ ٚشالثت ٞای ایٕٙی س"ًٙپاض"َٛ
 - 1اص داخُ وشدٖ اجساْ خاسجی ت ٝداخُ دستٍا ٜپشٞیض وٙیذ.
 - 2اص سً٘ وشدٖ دستٍا ٜخٛدداسی وٙیذ.
 - 3اص تاص وشدٖ دستٍا ٜخٛدداسی وٙیذ.
 - 4اص ا٘ذاختٗ دستٍا ٚ ٜایجاد ؾشت ٝت ٝآٖ پشٞیض وٙیذ.

جاٌزاسی س ًٙچشخاٖ س" ًٙپاض"َٛ

 - 5دس غٛستی و ٝدستٍا ٜضٕا تش اثش اضتثا ٜیا ٘ذا٘ٓ واسی آسیة تثیٙذ اص ضَٕٛ
ٌاساس٘تی خاسج خٛاٞذ ضذ.

سشی ٞای س ًٙپا لاتُ تعٛیؽ ٞستٙذ .تشای خاسج وشدٖ آٖ ٔی تٛا٘یذ دوٕ ٝتاالیی و ٝدس

 - 6س ًٙپا "ض "َٛتشای افشاد صیش  16ساَ ،وسا٘ی و٘ ٝاتٛا٘ی جسٕی  ٚیا رٙٞی

وٙاس س ًٙپا لشاس داسد فطاس دٞیذ تا س ًٙآصاد ضذ ٚ ٜاص جای خٛد خاسج ضٛد .تشای جا صدٖ

داس٘ذ  ٚیا دا٘ص وافی دس خػٛظ استفاد ٜاص ایٗ دستٍا ٜسا ٘ذاس٘ذ ساخت٘ ٝطذٜ

آٖ ا َٚیه طشف اص ٔحٛس پالستیىی س ًٙسا ٚاسد سٛساخ جا٘ثی دستٍا ٜوشد ٚ ٜسپس

است .اص دادٖ ایٗ دستٍا ٜت ٝایٗ افشاد تذ٘ ٖٚظاست وأُ ٔ ٚشالثت افشاد آٌا ٜتٝ

طشف دیٍش سا تا فطاس جا تض٘یذ تا س ًٙدس جای خٛد لشاس تٍیشد .تشای جا صدٔ ٜحٛس

سثة حفظ ایٕٙی ایٗ دست ٝاص افشاد پشٞیض وٙیذ.

چٟاسٌٛش س ًٙسا ت ٝداخُ فطاس دٞیذ تا فٙش ٍ٘ ٝداس٘ذ ٜت ٝداخُ سفت ٚ ٝسپس س ًٙسا دس

 - 7تٕیض وشدٖ ٍٟ٘ ٚذاسی اص دستٍا ٜسا ت ٝوٛدواٖ ٘سپاسیذ.

داسد
جای خٛد لشاس دٞیذ تا فٙش دٚتاس ٜآصاد ضذ ٚ ٜس ًٙسا ٍ٘. ٝ

 - 8اص تاصی وشدٖ وٛدواٖ تا ایٗ دستٍا ٜجٌّٛیشی وٙیذ.
پذیىٛسض"َٛ
"
ٔحتٛیات جعث ٝدستٍاٜ
 - 1تذ٘ ٚ ٝسشی چشخاٖ دستٍا.ٜ
 - 2دسپٛش دستٍا.ٜ
 4 - 3عذد تاتشی (دستٍاٞ ٜای ٚیژ)ٜ
 - 4دفتشچ ٝسإٙٞای فاسسی (دستٍاٞ ٜای ٚیژ)ٜ

ٌاسا٘تی  ٚؾٕا٘ت ٞای"ض"َٛ
تٕاْ س ًٙپاٞای "ض "َٛپیص اص تشن واسخا٘ ٝآصٔایص ضذ ٚ ٜتاییذ سالٔت ٌشفت ٝا٘ذ .تٝ
ٞش حاَ دس غٛستی و ٝتٞ ٝش عّت ،اعٓ اص اضتثا ٜا٘سا٘ی دس خطٛط تِٛیذ  ٚیا استفاد ٜاص ٔٛاد
٘أشغٛب اضىاِی دس ایٗ دستٍا ٜپذیذ آٔذ" ،ض "َٛایٗ دست ٝاص تِٛیذات خٛد سا و ٝدس طَٛ
ٔذت ٌاسا٘تی ؾٕا٘ت ضذ ٜخشاب ض٘ٛذ جٕع آٚسی خٛاٞذ وشد  ٚدس چٙیٗ ضشایطی وّیٝ
ٞضیٞ ٝٙای حُٕ  ٚاسساَ ٔجذد ت ٝعٟذ" ٜض "َٛخٛاٞذ تٛد ٔ ٚحػ َٛجایٍضیٗ ضذ ٜتٟٙا
داسای ٔاتمی صٔاٖ ٌاسا٘تی لیذ ضذ ٜدس تشي ؾٕا٘ت واالی ا َٚخٛاٞذ تٛد .تشای استفاد ٜاص

وّی ٝحمٛق ایٗ ٔتٗ ٔتعّك ت ٝآسایىاالست ٞ ٚشٌ ٝ٘ٛوپی  ٚسٛ٘ٚضت اص سٚی ایٗ ٔطّة
پیٍشد لا٘٘ٛی داسد .
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