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 هقذهِ   1

ٞبی آٖ زض ٌصضتٝ زض ظٔیٙٝ پبیص سالٔت زض ایٗ ٌعاضش زض اثتسا ثٝ ٔؼطفی ٔرتػط ضطوت زا٘ص ثٙیبٖ پبضت سبظٜ ٚ ثیبٖ ثطذی فؼبِیت

ت ٕ٘بییٓ ٚ زض ٟ٘بیٞب ٔغبِجی ضا ثیبٖ ٔیپطزاظیٓ ٚ زض ازأٝ ثٝ غٛضت ٔرتػط زض ٔٛضز ثطذی ٔجبحج فٙی پبیص سالٔت پُ ٞب ٔی سبظٜ

اضظیبثی سالٔت پُ فّعی ٚ ا٘زبْ فطایٙسٞبی ثٝ ضٚظ ضسب٘ی ٔسَ إِبٖ ٔحسٚز سبظٜ ٚ تغجیك ضطایظ عطاحی ثب ضطایظ ٔٛرٛز اضایٝ ذٛاٞس 

 ضس.

 پبرت سبسُ سبیٌبر هٌْذسیهعزفی ضزکت  -1

ٛاٖ یىی اظ ٔؼسٚز ثٝ غٛضت ضسٕی تٛسظ ٔؼبٚ٘ت ػّٕی ٚ فٙبٚضی ضیبست رٕٟٛضی ثٝ ػٙ 3191ضطوت ٟٔٙسسی پبضت سبظٜ زض ٟٔطٔبٜ 

ای اظ اسبتیس ٞبی ػٕطا٘ی زا٘ص ثٙیبٖ زض ظٔیٙٝ ٟٔٙسسی سبظٜ ٚ ظِعِٝ ضٙبذتٝ ٚ ٔؼطفی ٌطزیس. اػضبی ٞیبت ػّٕی ضطوت ٔزٕٛػٝضطوت

تط زا٘طٍبٜ ٚ ػّْٛ ثبضٙس وٝ ثب ٞسف اضتجبط ٞط چٝ ثیطتط ٚ لٛیٞبی ثطتط وطٛض ٔیاِتحػیالٖ زا٘طٍبٜٚ ثطتطیٗ زا٘طزٛیبٖ ٚ فبضؽ

ا٘س. ضییس ٞیبت ٔسیطٜ ضطوت رٙبة زوتط ی ٟٔٙسسی ػٕطاٖ ثب غٙبیغ ٚ ٟ٘بزٞبی ارطایی ٔطتجظ ٌطز ٞٓ آٔسٜزا٘طٍبٞی ٘ٛیٗ زض ظٔیٙٝ

ضضب وطٔی ٔحٕسی، فٛق زوتطای ٟٔٙسسی ظِعِٝ اظ زا٘طٍبٜ وبضِتٖٛ وب٘بزا، زا٘طیبض ٚ ػضٛ ٞیبت ػّٕی زا٘طٍبٜ غٙؼتی ذٛارٝ ٘ػیطاِسیٗ 

ٞب ٚ پبیص  ٞبی وٙتطَ سبظٜ ای زض ظٔیٙٝ ثبضس وٝ تحمیمبت ثسیبض ٌستطزٜظضی زا٘طىسٜ ػٕطاٖ ایٗ زا٘طٍبٜ ٔیعٛسی ٚ ٔؼبٚ٘ت آٔٛ

ا٘س. رٟت آضٙبیی ثب اػضبی  ٞب ٕٞطاٜ ثب تطثیت ثسیبضی اظ زا٘طزٛیبٖ ٔمبعغ وبضضٙبسی اضضس ٚ زوتطی زض وطٛض غٛضت زازٜ سالٔت سبظٜ

ثبضس ٔطارؼٝ ٕ٘بییس. ٕٞچٙیٗ رٟت زضیبفت وتبثچٝ ٚ وبتبِٛي ثٝ ٌعاضش حبضط پیٛست ٔی ٞیبت ػّٕی ضطوت ثٝ وتبثچٝ پبضت سبظٜ وٝ

 ٔطارؼٝ ٕ٘بییس.  www.partsazeco.comتٛا٘یس ثٝ تبضٕ٘بی ضطوت ثٝ آزضس ایٙتط٘تی ٔی

 

 پبضت سبظٜٕ٘بی غفحٝ اَٚ سبیت ضطوت  -3ضىُ 

http://www.partsazeco.com/


 ّبّبی فزٌّگ سبس ضزکت در سهیٌِ پبیص سالهت سبسُبیبى بزخی فعبلیت  -2

 (1394ّبی ًَیي ضْزی )هزداد هبُ ضزکت در ًوبیطگبُ فٌبٍری

 

 99ٔطزاز  -ضطوت پبضت سبظٜ زض زٚٔیٗ فٗ ثبظاض ترػػی ٔسیطیت ضٟطی -2ضىُ 

 (1394ّب در داًطگبُ خَاجِ ًصیز )تببستبى سبسُبزگشاری کبرگبُ آهَسضی پبیص سالهت 

 

  99تبثستبٖ  –ثطٌعاضی وبضٌبٜ پبیص سالٔت سبظٜ ٞب زض زا٘طٍبٜ ذٛارٝ ٘ػیط  -1ضىُ 



 (1394ّبی ضزکت )پخص در دی هصبحبِ بب بزًبهِ ًسین داًص ٍ هعزفی خذهبت ٍ فعبلیت

 

  99زی ٔبٜ   –ٔػبحجٝ ثب ثط٘بٔٝ ٘سیٓ زا٘ص   -9ضىُ 

سبختوبى در پبرک ّبی صٌعت عوزاى ٍ بزداری اس فٌبٍریضزکت در ًطست تخصصی بْزُ 

 (1394فٌبٍری پزدیس )بْوي 

 

  99ثٟٕٗ ٔبٜ   –پبضن فٙبٚضی پطزیس –٘طست ترػػی غٙؼت ػٕطاٖ  -5ضىُ 

 

 



 

 ضْزداری ضیزاس

 ٞب زض ٔؼبٚ٘ت ػٕطا٘ی ضٟطزاضی ضیطاظ سٕیٙبض آٔٛظضی پبیص سالٔت سبظٜ

 

  99ثٟٕٗ ٔبٜ  –ضیطاظ -ٞب ثطٌعاضی سٕیٙبض آٔٛظضی پبیص سالٔت سبظٜ  -7ضىُ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  در ایزاىتصبٍیز بزخی اس پزٍصُ ّبی پبیص سالهت خبتوِ یبفتِ   -3

4-  

 

 

 

 

  99اسفٙسٔبٜ   –اغفٟبٖ -ا٘زبْ ػّٕیبت پبیص سالٔت پُ فّعی -8ضىُ 

 



 

 

  99اسفٙسٔبٜ   –اغفٟبٖ -ا٘زبْ ػّٕیبت پبیص سالٔت پُ ثعضٌٕٟط -9ضىُ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 99اسفٙسٔبٜ   –اغفٟبٖ -ػّٕیبت پبیص سالٔت پُ چٕطاٖا٘زبْ  -31ضىُ 

 

 

 

 



 

  پطٚغٜ پُ ٔیساٖ استمالَ   -33ضىُ

 

 

 

 



 

 

  اضظیبثی سبذتٕبٖ آٔٛظضی زا٘طىسٜ ػٕطاٖ ذٛارٝ ٘ػیطاِسیٗ عٛسی  – 32ضىُ

 

  2139 –زضیبی ذعض -ا٘زبْ ػّٕیبت پبیص سالٔت سىٛی حفبضی أیطوجیط - 32ضىُ



( در Vienna Consulting Engineers) VCEّوکبری ضزکت پبرت سبسُ بب ضزکت  -5

 (1394ّب )اسفٌذهبُ ی پبیص سالهت سبسُسهیٌِ

ٞبی ٔرتّف پطٚغٜ زض ظٔیٙٝ 7511وطٛض ز٘یب ثیص اظ  99ثبضس وٝ زض یه ضطوت ثعضي ٟٔٙسسی ٔطبٚض اتطیطی ٔی VCEضطوت 

-ٞبی ضاٜٞبی ٚ پُٞبی ٔرتّفی اظ رّٕٝ پُای ثط ضٚی پُپبیص سالٔت سبظٜ پطٚغٜ 3111ظ ٟٔٙسسی ػٕطاٖ ا٘زبْ زازٜ است. ا٘زبْ ثیص ا

آٞٗ زض وطٛضٞبی اضٚپبیی ٚ ایبالت ٔتحسٜ ٚ ... تٟٙب ثرطی اظ فؼبِیت ٞبی غٛضت ٌطفتٝ ایٗ ضطوت زض ظٔیٙٝ پبیص سالٔت سبظٜ ٞب ٔی 

ی ای )ٔرػٛغب زض ظٔیٙٝی پبیص سالٔت سبظٜٔرتّفی اظ ٚی زض ظٔیٙٝثبضس. ضئیس ضطوت آلبی پطٚفسٛض ّٕٞٛت ٚ٘عَ است وٝ وتبثٟبی 

ٞب( تٛسظ ا٘تطبضات ربٖ ٚایّی ثٝ چبح ضسیسٜ است.اذیطا تطرٕٝ ثطذی وتت ایطبٖ زض زا٘طٍبٞبی ایطاٖ ٘یع ٔٛضز استفبزٜ لطاضٌطفتٝ پُ

 است.

وٝ ثب ٞسف ٌستطش ػّٓ پبیص    SAMCO (Structural Assessment, Monitoring and Control)ٕٞچٙیٗ ا٘زٕٗ  

لطاض زاضز وٝ تب وٖٙٛ   VCEسالٔت زض اضٚپب ثب ٕٞىبضی ٚ سطٔبیٝ ٌصاضی اتحبزیٝ اضٚپب ضىُ ٌطفتٝ است، تحت ٔسیطیت ضطوت 

 ب پّٟب زض اضٚپب ایزبز وطزٜ ا٘س.ٔرتّفی ثطای پبیص سالٔت سبظٜ ٞب ٚ ٔرػٛغ (Guide Lines)زستٛضػُٕ ٞبی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  99اسفٙسٔبٜ   –VCEٕٞىبضی ضطوت پبضت سبظٜ ثب ضطوت  -31ضىُ 

 

ٚ ٕٞىبض ضسٕی  VCEرّسٝ ٔطتطوی ثب حضٛض ٕ٘بیٙسٌبٖ ضطوت پبضت سبظٜ ٚ آلبی پیتط فٛضتٙط ٕ٘بیٙسٜ لب٘ٛ٘ی ضطوت  3199زض اسفٙسٔبٜ 

ضطوت پبضت سبظٜ زض ایطاٖ ٚ ٔؼبٚ٘ت ػٕطا٘ی ضٟطزاضی اغفٟبٖ غٛضت ٌطفت وٝ پیطٟٙبزات ثسیبض ٔفیسی زض ظٔیٙٝ ایزبز ضجىٝ ّٔی 

 ٞب زض استبٖ اغفٟبٖ  اضایٝ ٌطزیس.  پبیص سالٔت پُ



 

 99اسفٙسٔبٜ   –زض ضطوت پبضت سبظٜ VCEحضٛض ٕ٘بیٙسٜ ضطوت  -39ضىُ 

 سبختوبى ّب :پبیص سالهت  -6

 . ٞستٙس ذٛز ّٔىی ٞبی زاضایی ذػٛظ زض "ذبعط اعٕیٙبٖ حس" ٘یبظٔٙس ٞب سبذتٕبٖ غبحجبٖ ٔطٚظٜا

 ٔب٘ٙس اضتؼبضی ضذساز اظ ثؼس ضبٖ سبذتٕبٖ آیب وٝ ثسا٘ٙس ضا سٛاَ ایٗ پبسد ذٛاٞٙس ٔی ٞب سبذتٕبٖ ٚ ٞب ثطد ٔبِىبٖ

 .ذیط یب ضٛ٘س ٔی آسیت زچبض ضسیس ثبز یب ظِعِٝ

 ذٛز استبزیْٛ یب سبذتٕبٖ اظ وبّٔی ٌعاضش وبضفطٔبیبٖ تب آٚضز ٔی فطاٞٓ ضا أىبٖ ایٗ سبظٜ پبضت سالٔت پبیص سیستٓ

 حتی ٚ سبوٙیٗ ثٝ زٞی اعٕیٙبٖ یب ّٔه فطٚش ٚ ذطیس چطذٝ تىٕیُ ثٝ ٔٙزط تٛا٘س ٔی ٞب ٌعاضش ایٗ ثبضٙس. زاضتٝ

 ضٛز ٌط ثیٕٝ ٞبی ضطوت

 

 ًوًَِ ّبی هَرد هطبلعِ
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 هَرد پبیصًوًَِ بیوبرستبى ّبی  -8
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 کبرسار پبیص سالهت بیوبرستبى ّب -9

ثط ٚظ٘ی ٔب٘ٙس ستٖٛ ٞب، تیطٞب ٚ سمفٟب ٚ ضٞسف زض ٘ظط ٌطفتٝ ضسٜ زض ذػٛظ اضظیبثی سطیغ سبظٜ ثیٕبضستب٘ی ٚ ارعای ثبثب تٛرٝ ثٝ 

ثبثٝ وبضٌیطی تزٟیعات  اػضبی ثبثط رب٘جی ٔب٘ٙس ثبثٙسٞب ٚ اػضبی لبة ذٕطی، تٛضیحبتی ضارغ ثٝ فطآیٙس پبیص سالٔت سبذتٕبٖ ٞب

ثطای اضظیبثی ٚ آسیت یبثی سبظٜ ٍٕٞبْ ثب تىِٙٛٛغی رٟب٘ی اثعاضزلیك ذسٔتتبٖ اضائٝ ذٛاٞیٓ زاز تب ِعْٚ استفبزٜ اظ ایٗ چٙیٗ ضٚش ٞب 

 ثیص اظ پیص ضٚضٗ ٌطزز.

ٚ ثٝ ٔطٚض ظٔبٖ ٌستطش یبثس؛ ػٛأُ  ٞبی حیبتی آٟ٘ب ایزبز ضسٜٞبیی زض لسٕتٞب ٕٔىٗ است آسیتثطزاضی اظ سبظٜزض عَِٛ ظٔبٖ ثٟطٜ 

ثیٙی ضسٜ، ضطایظ ٘بٔٙبست پیطأٖٛ سبظٜ، لطاض ٌطفتٗ زض ٔؼطؼ تغییطات تط اظ ٘یطٚٞبی پیصثسیبضی اظ لجیُ ٚاضز آٔسٖ ٘یطٚٞبیی ثعضي

ٍٞٙبْ ظِعِٝ ٘یع ٚاضز  زض .ٞب ضٛ٘ستٛا٘ٙس ٔٙزط ثٝ ٚلٛع آسیت سبظٜضسیس آة ٚ ٞٛایی، ذغبٞبی سبذت، ضطثٝ، ذستٍی، ذٛضزٌی ٚ ... ٔی

 آٔسٖ ثبضٞبی ثیطتط اظ حس عطاحی یب ثبضٞبی پیص ثیٙی ٘طسٜ ٔی تٛا٘س ٔٙزط ثٝ ایزبز آسیت ٞبی ٔٛضؼی یب وّی ٌطزز. 

اظ ٌصضتٝ تؼییٗ ٚضؼیت سالٔت ٚ یب آسیت زیسٌی سبظٜ ٞب، ٔرػٛغب سبظٜ ٞبی ثب إٞیت ٘ظیط پُ ٞب، سسٞب، تُٛ٘ ٞب، سبذتٕبٖ ٞبی ثب 

)ٔب٘ٙس ثیٕبضستبٖ ٞب(، سبوٙبٖ ثبال ٚ یب زاضای تزٟیعات ٌطاٖ لیٕت، سبذتٕبٖ ٞبی ٟٔٓ وٝ الظْ است ثٟطٜ ثطزاضی آٟ٘ب ٔتٛلف ٍ٘طززتؼساز 

ٚ ... ٕٞٛاضٜ حبئع إٞیت ثٛزٜ است. زض ایٗ ثیٗ ثیٕبضستبٖ ٞب ثٝ ِحبػ ٔٛاضز ظیط اظ حسبسیت ثبالتطی ثطذٛضزاض سبذتٕبٖ ٞبی تبضیری 

 ٞستٙس:

ثبیس لبثّیت زض زیس ػْٕٛ ٔطزْ ضٙبذتٝ ٔی ضٛز وٝ  بٖ ٞب زض ٍٞٙبْ ظِعِٝ ثٝ ػٙٛاٖ یه ٔحُ أٗ ثطای پٙبٜ ٌطفتٗثیٕبضست -3

 ذسٔت ضسب٘ی ثی ٚلفٝ زاضتٝ ثبضس.

ثیٕبضستبٖ ٞب ٔحُ ضرٛع آسیت زیسٌبٖ زض ٍٞٙبْ ظِعِٝ ٞستٙس وٝ ایٗ أط ٔیعاٖ ٔطارؼٝ ثٝ ایٗ ٔىبٖ ضا زض ٍٞٙبْ ظِعِٝ چٙس  -2

 وٙس.ثطاثط ٔی 

 ثیٕبضستبٖ ٞب ٕٞٛاضٜ ٔحُ ٍٟ٘ساضی اظ ثیٕبضا٘ی ست وٝ لبثّیت ا٘تمبَ ثطای آٟ٘ب ٚرٛز ٘ساضز یب ثسیبض زضٛاض است. -1

ثیٕبضستبٖ ٞب ثٝ زِیُ ٚرٛز ثیٕبضاٖ تحت ٔطالجت ٘یبظٔٙس حضٛض تیٓ ٞبی پعضىی ٚ پطستبضی ٚ زضٔب٘ی ٞستٙس وٝ تب ظٔب٘ی وٝ  -9

 بٖ ترّیٝ ایٗ افطاز زض ٍٞٙبْ ظِعِٝ ٚرٛز ٘ساضز.ثیٕبضاٖ زض آ٘زب حضٛض زاض٘س ٘یع أى

ثیٕبضستبٖ ٞب زاضای تزٟیعات ٌطاٖ لیٕتی )زض ثؼضی ٔٛالغ زض تطاظ ثب اضظش ذٛز سبذتٕبٖ( ٞستٙس وٝ ٕٞٛاضٜ ثبیس زض ٔحُ  -5

 أٗ ٍٟ٘ساضی ضٛ٘س.

 است: ٍٞٙبْ ثسیبض حبیع إٞیت 9ثب تٛرٝ ثٝ ٔٛاضز شوط ضسٜ وٙتطَ سالٔت سبظٜ ثیٕبضستبٖ ٞب زض 

 زض ٍٞٙبْ سبذت وٝ ٘حٜٛ ٚ ویفیت سبذت ٚ تغبثك آٖ ثب سبظٜ عطاحی وٙتطَ ٌطزز. -3

 زض ٍٞٙبْ ثٟطٜ ثطزاضی؛ تب زض غٛضت ایزبز آسیت زض ٕٞبٖ ٔطاحُ اثتسائی تطىیُ آسیت، آٖ ضا تطریع زٞیٓ. -2

أط ثبػج ٔی ٌطزز تب ترّیٝ زض ٍٞٙبْ ظِعِٝ؛ تب أٗ ثٛزٖ یب أٗ ٘جٛزٖ وّی ٚ ٘بحیٝ ای ثیٕبضستبٖ ٔطرع ٌطزز. ایٗ  -1

 ثیٕبضستبٖ زض آذطیٗ ٔطاحُ لبثّیت ذسٔت ضسب٘ی ٚ لجُ اظ احتٕبَ فطٚضیعش اػالْ ٌطزز .

ی پبیص سالٔت سبظٜ ای ٔی تٛاٖ ثؼس اظ ضذساز ظِعِٝ ثٝ عٛض ذٛزوبض ثٝ ٔحُ ٚ ٔیعاٖ ثؼس اظ ضذساز ظِعِٝ: تٛسظ سیستٓ ٞب -9

وٝ ایٗ أط ظٔبٖ تٛلف ثٟطٜ ثطزای اظ ثیٕبضستبٖ ضا ثٝ زِیُ ا٘زبْ ػّٕیبت آسیت ٞبی ایزبز ضسٜ زض سبظٜ زست پیسا وطز 

        ثبظسبظی ٚ ثٟسبظی، ثٝ عطظ چطٍٕیطی وبٞص ٔی زٞس.



 

ی والسیه ٚ لسیٕی، ثطضسی ٚضؼیت سبظٜ ثب استفبزٜ اظ ثبظثیٙی چطٕی تٛسظ یه ٔترػع ا٘زبْ ٔی ضٛز وٝ ایٗ ثط اسبس ضیٜٛ 

 :ٔسئّٝ چٙس ضؼف ػٕسٜ زاضز

 ثبضس.ثبال ٔی ذغبی ایٗ ضٚش عجیؼتب شاتی غٛضت ثٝ – 3

عٛض اتػبالت سبظٜ ٚ ٕٞچٙیٗ ثرص ٞبی زاذّی سبظٜ یىی زیٍط اظ ٔطىالت ثبظضسی چطٕی ثٛزٖ ارعای اغّی ٚ ٕٞیٗپٛضیسٜ  - 2 

 است. ثسیبضی اظ ذطاثی ٞب اظ ثرص ٞبی زاذُ إِبٖ ٞب آغبظ ٔی ضٛز وٝ ثب چطٓ لبثُ ضٚیت ٕ٘ی ثبضس.

 .٘ساضز ٚرٛز وّی عٛض ثٝ ٞب سبظٜ اظ ثطذی ٞبی ثرص اظ ثسیبضی ثٝ زستطسی أىبٖ – 1

ٞب زض سبظٜ ثٝ غٛضت ثبظضسی ٞبی سٙتی ٚرٛز ٘ساضز وٝ ػٕال عیف ٌستطزٜ ٚ ثسیبض تبحیطٌصاض اظ  أىبٖ سٙزص ػّٕىطز ثؼضی اظ إِبٖ -9

 ضٛ٘س. ٞب ضا ضبُٔ ٔی إِبٖ

-رطة ثٝ ٚرٛز آٔس. اضظیبثی غیطٔرطة ٚضؼیت سالٔت سبظٜ ٞب ٔٛضٛع ػّٓ ٘ٛیٗ پبیص سالٔت سبظٜثط ایٗ اسبس ضٚش ٞبی اضظیبثی غیطٔ

 زٞس:ٞبست. ایٗ اضظیبثی ٔؼٕٛال سٝ ٞسف ػٕسٜ ضا ٔس ٘ظط لطاض ٔی

ػالٜٚ ثط تؼییٗ زض ایٗ ٔٛضز . ٞبسبظٜ سبظیٔمبْٚ ٚ تطٔیٓ ثحج زض ٘یبظ ٔٛضز اعالػبت یوٙٙسٜفطاٞٓ ػٙٛاٖ ثٝ ایسبظٜ سالٔت پبیص  – 3

-سبظی ٚ ٘یع ٔست ظٔبٖ الظْ ثطای ا٘زبْ ػّٕیبت تطٔیٓ ٚ ٔمبْٚی تطٔیٓ ٚ ٔمبْٚتٛاٖ ٞعیٙٝٞب ٚ ٘یع ضست آٟ٘ب ٔیٔٛلؼیت ٔىب٘ی آسیت

 سبظی ضا ٘یع ثطاٚضز ٕ٘ٛز.

 زض زضست تػٕیٓ اذص ثٝ ٔٙزط ٛا٘ستٔی سبظٜ ػٕط یثبلیٕب٘سٜ زا٘ستٗ سبظٜ؛ ٔفیس ػٕط یثبلیٕب٘سٜ ترٕیٗ ٚ ثطاٚضز رٟت ثٝ اثعاضی  – 2

 . ٌطزز...  ٚ سبوٙیٗ ٌصاض،ثیٕٝ ٔبِه، عطف اظ سبظٜ لجبَ

ظِعِٝ  رًٙ، ٔب٘ٙس ثحطا٘ی ٔٛالغ زض سبظٜ أٗ ٘مبط ٚ فطاض ٔسیطٞبی تؼییٗ ٘یع ٚ سبظٜ ذطاثی اظ لجُ ٞطساض اػالْ رٟت ثٝ اثعاضی  – 1

 )وبٞص تّفبت پس ِطظٜ ٞب(، ثبزٞبی ضسیس ٚ ... . 

 عٛض وّی ضٚش ٞبی ا٘زبْ اضظیبثی غیطٔرطة زض ٌصضتٝ ثیطتط ثٝ غٛضت ضٚش ٞبی تست ٔحّی ثٛزٜ است. ایٗ ضٚش ٞب ػجبضتٙس اظ: ثٝ

 ٞبی آوٛستیه ٚ اِٚتطاسٛ٘یه.اِف( ضٚش

 ٞبی ٔیساٖ ٔغٙبعیسی.ة( ضٚش

 ح( ضازیٌٛطافی.

 ٞبی رطیبٖ ازی.ت( ضٚش

 ٞبی ٔیساٖ حطاضتی.ث( ضٚش

 ثبضٙس:ٙس ضؼف ٚ ایطاز ػٕسٜ ٔیضٚش ٞبی فٛق زاضای چ

ثبیس ٔحسٚزٜ ٔىبٖ آسیت اظ لجُ ٔطرع ثبضس چطا وٝ ا٘زبْ تست ٔٛضؼی ثط ضٚی وُ یه سبظٜ ػٕال  ٞب ضٚش ایٗ اظ استفبزٜ ثطای – 3

 أىبٖ پصیط ٕ٘ی ثبضس.

زستطسی ثٝ ثرص ٞبی ٔرتّفی اظ  ٘ٝ وٝ لجال زیسیٓ زض ثسیبضی اظ ٔٛالغٕٞبٍ٘ٛ. ثبضس زستطسی لبثُ حتٕب ثبیس ٘ظط ٔٛضز ٔحسٚزٜ – 2

 سبظٜ أىبٖ پصیط ٕ٘ی ثبضس.



زز. ایٗ ٔسئّٝ زض ا٘زبْ ٌط الظْ ٞبی تست ٚ ٞب ثطضسی تب ٌطزز ٔتٛلف ٔستی ثطای سبظٜ اظ ثطزاضی ثٟطٜ وٝ است الظْ ٔٛاضز اغّت زض – 1

 آٚضز.ثسیبضی اظ ٔٛاضز أىبٖ پصیط ٕ٘ی ثبضس ٚ یب ایٙىٝ ٕٔىٗ است ذسبضت ٞبی ٔبِی ثٝ ثبض 

 .است ثط ٚ پطٞعیٙٝ ظٔبٖ ثسیبض ٔؼٕٛال ٞب ضٚش ایٗ ثب اضظیبثی – 9

ثب تٛرٝ ثٝ ایطازات شوط ضسٜ، أطٚظٜ ا٘زبْ تٕبْ ػّٕیبت پبیص سالٔت سبظٜ ثب ایٗ ضٚش ٞب ٔحسٚز ثٝ سبظٜ ٞبی وٛچه ٚ ٘یع آسیت یبثی 

بیص سالٔت زض ثطذی ٔٛاضز اظ ضٚش ٞبی شوط ضسٜ استفبزٜ زض سغٛح لبثُ زستطسی )ذبضری( سبظٜ ٞب ٔی ٌطزز. اِجتٝ ثٝ ػٙٛاٖ ٔىُٕ پ

ٚرٛز  ٔی ضٛز. ثب تٛرٝ ثٝ تٕبْ ٔٛاضز شوط ضسٜ ٘یبظ ثٝ ضٚضی وٝ ثتٛا٘س زض وٙبض زلت ثبال ثب ٞعیٙٝ وٓ اظ ِحبػ ٔبِی ٚ ظٔب٘ی لبثُ ارطا ثبضس

زض ایٗ ضٚش ٞب اظ ٘ىتٝ ظیط سؼٝ زازٜ ضسٜ ا٘س. زاضتٝ است. ثط ایٗ اسبس ضٚش ٞبی پبیص سالٔت ثط ٔجٙبی اعالػبت ِطظٜ ای سبظٜ تٛ

 استفبزٜ ٔی ضٛز:

ّز آسیبی در سبسُ هٌجز بِ تغییز در هطخصبت فیشیکی سبسُ )جزم، سختی ٍ هیزایی( هی گزدد؛ ایي هسئلِ هٌجز بِ تغییز 

 سُ ٍ ...( سبسُ خَاّذ ضذ.در ٍیضگی ّبی دیٌبهیکی )فزکبًس هَدّب، بزدار ضکل هَدّب، هیزایی هَدّب، تَابع اًتقبل، پبسخ سب

 

ٌطزز؛ زض ای ا٘زبْ ٔیٞب زض ز٘یب ثب استفبزٜ اظ اعالػبت ِطظٜٞب، سسٞب ٚ سبذتٕبٖی پبیص سالٔت پُٞبی ثسیبضی زض ظٔیٙٝأطٚظٜ پطٚغٜ

-آٟ٘ب ا٘زبْ ٔی ٞبی ثعضي وٝ ػّٕیبت پبیص سالٔت وّی )ٚ ٘ٝ ٔٛضؼی زض ٔىب٘ی ذبظ( ثط ضٚیٚالغ زض حبَ حبضط لطیت ثٝ اتفبق پطٚغٜ

. زض ضىُ ظیط ٕ٘ٛ٘ٝ ای اظ ذطٚری ٘طْ افعاض پبیص سالٔت رٟت اػالْ ٕ٘بیٙسای استفبزٜ ٔیٌطزز اظ پبیص سالٔت ثط ٔجٙبی اعالػبت ِطظٜ

 ٚضؼیت سبظٜ ٕ٘بیص زازٜ ضسٜ است.

 



 

 ایای بز هبٌبی اطالعبت لزسُهزاحل کلی پبیص سالهت سبسُ  -11

 آٍری پبسخ سبسُجوع -1

ی ٔطرع ٌطزز. ثٝ ػٙٛاٖ ٔخبَ یه تحطیه ٞبضٔٛ٘یه ثب فطوب٘س ٚ زأٙٝآٚضی ٔیسبظٜ زض احط یه اضتؼبش ارجبضی رٕغ اِف( پبسد

 ٌطزز..ا٘س ٚ یب تٛسظ ا٘سبٖ ثٝ سبظٜ اػٕبَ ٔیٞبیی وٝ ثسیٗ ٔٙظٛض سبذتٝ ضسٜتٛسظ زستٍبٜ

 

 

 اضتؼبش ارجبضی -39ضىُ 

ٔحُ ثب تٛرٝ ثٝ احط ثبز، ػجٛض تطافیه، ا٘سبٖ، ِطظش عجیؼی ظٔیٗ، حطوت لغبضٞبی ة( پبسد سبظٜ تحت اضتؼبش ٔحیغی وٝ زض ٞط 

 ضٛز.آٚضی ٔیظیطظٔیٙی ٔتطٚ ٚ .... ثٝ عٛض شاتی ٚ عجیؼی ٚرٛز زاضز رٕغ

 

 اضتؼبش ٔحیغی -37ضىُ 



 استخزاج اطالعبت هَرد ًیبس اس پبسخ سبسُ. -2

ٞبی ٔیطایی ٔٛزی وّی، ثطزاضٞبی ضىُ ٔٛزی ٚ ... ی وّی ٚ ٔحّی، ٘سجتٞبی ٔٛززض ایٗ ٔطحّٝ پبضأتطٞبی سبظٜ اظ لجیُ فطوب٘س

 ضٛ٘س.استرطاد ٔی

 

 استرطاد اعالػبت  -38ضىُ 

 تحلیل ٍ پزداسش اطالعبت سبسُ. -3

افعاضٞبی ٞب ٚ ٘طْثب استفبزٜ اظ اٍِٛضیتٓ 2ٚ یب ثط ضٚی اعالػبت ٔطحّٝ  3زض ایٗ ٔطحّٝ یب ثٝ غٛضت ٔستمیٓ ثط ضٚی اعالػبت ٔطحّٝ 

-زیسٜ ٔطرع ٔیضٛز ٚ زض پبیبٖ ایٗ ٔطحّٝ ٚضؼیت سالٔت ٚ یب ػسْ سالٔت ٚ ٕٞچٙیٗ ٘مبط احتٕبِی آسیتٔرتّف پطزاظش ا٘زبْ ٔی

 ٌطزز.

. 

 

 

 

 

 



 اثز ببد بز رٍی سبختوبى ّبی بلٌذ –سبختوبى ّبی بلٌذ  -11

 آى ّبی هحذٍدیت بب تَجِ بِ سبسُ هٌْذسی
یه ٕ٘ٛ٘ٝ ٕ٘بیبٖ اظ تٛسؼٝ آسٕبٖ ذطاش  فطا٘ىفٛضت ضٟط.  است یبفتٝ افعایص ضست ثٝ ثّٙس ٞبی سبذتٕبٖ سبظ ٚ سبذت ٌصضتٝ زٞٝ زض

 ٔطىالت اظ ضا ثطای اضتفبع سبذتٕبٖ زض ضٟط تؼییٗ وطزٜ ا٘س. رسا ٔتط 111 حس ضٟطی ضیعاٖ ٔسیطاٖ ٚ ثط٘بٔٝ ٔیبٖ ایٗ زض. ٞب ٔی ثبضس

 ضفتبض ٚ سبظ ٚ سبذت ٔٛضز زض ظیط ٔٛا٘غ ٚ ٍ٘طا٘ی ٞبی ثب سبظٜ ٘یع زض ٔٛارٟٝ ٙسسبٖٟٔ اظ ایٗ تغییطات، ٘بضی التػبزی ٚ ارتٕبػی

 سبذتٕبٖ زض اضتفبع ٞبی ثّٙس، لطاض ذٛاٞٙس ٌطفت: زیٙبٔیىی

  ٔتط ٔی ثبضٙس  211آیییٗ ٘بٔٝ ٞبی ٔٛرٛز عطاحی سبذتٕبٖ زض ثطاثط ثبز زض حبَ حبضط ثطای سبذتٕبٖ ٞب ثب  حساوخط  اضتفبع

 ثٝ ٘تبیذ تحّیُ ذٛثی ٘یب٘زبٔس. وٝ ٕٔىٗ است

  آة ٚ ٞٛای رٟب٘ی ٘یع ثبزٞب ٚ عٛفبٖ ٞبی ضسیسی وٝ زض سبَ ٞبی ٌصضتٝ اتفبق افتبز وٝ ٕٔىٗ است ذٛز ثٝ زِیُ تغییطات

 آٔسٖ آسیت ٞبی رسی ثٝ سبذتٕبٖ ٞب ضسٜ است. ٚاضز ثبضس ثبػج

   وٝ ذٛز ثٝ زِیُ تفىط  پطٚغٜ ثٝ ضسٜ اػٕبَ التػبزی فطبضBOT  (ٚاٌصاضی ٚ ثٟطٜ ثطزاضی سبذت، طاضزازل )  ایزبز حساوخط ٚ

٘ٛع ثطد ٞب ثیطتط زض ٔؼطؼ  ایٗ ضسٜ است. ٔطتفغ ٚ ثبضیه سبذتٕبٖ ٞبی  سبظ ٚ سبذت ثٝ ضا٘سٔبٖ التػبزی است، ٔٙزط

 .است ضسٜ "تٛرٝ لبثُ ِطظش ٞبی " ٔطىالتی ٘ظیط ثبػج ایزبز وٝ ٙس ثٛزٞثبضٞبی ثبز ذٛا

  ٜاحطات زیٙبٔیىی ٔتمبثّی وٝ سبذتٕبٖ ٞبی ثّٙس زض ٔزبٚضت یىسیٍط ثط ضٚی ٞٓ ایزبز ٔی وٙس ثٝ عطظ ٔغّٛثی ٔغبِؼٝ ٘طس

وبٞص ثبض ثبز ثٝ زِیُ ٔبٞیت زیٙبٔیىی ثبز ٔی ضٛز، فمظ ثٝ  ٚی پٙبٍٞبٞی وٝ ثبػج افعایص تبحیط ایٗ ٌٛ٘ٝ ضفتبضٞباست. 

 غٛضت اثتسایی ٔغبِؼٝ ضسٜ است.

 

 اقتصبدی ٍ اجتوبعی تبثیزات
 :ثسٞس ضخ ثّٙس ٞبی سبذتٕبٖ ٔی تٛا٘سزض اضتجبط ثب ضٚ٘س افعایطی سبذت ظیط ٔطىالت التػبزی ٚ اظ زیسٌبٜ ارتٕبػی

  سبذت سبظٜ ٞبی ثّٙس زض یه ٔٙغمٝ ضٟطی ثبػج ایزبز ضطایظ ذبظ رسیس ثطای اٍِٛٞبی ثبزی ٚ زض ٘تیزٝ تغییط زض ضطایظ

 آة ٚ ٞٛایی آٖ ٔٙغمٝ ذٛاٞس ضس.  

  ٜپسیسnozzle" " : ٝزض احط ٕٞزٛاضی سبذتٕبٖ ٞبی ثّٙس ضخ ٔی زٞس وٝ ذٛز ثبػج تطسیس ثبز ذٛاٞس ضس. زض ٘تیز 

 

  ثطای ػجٛض ٚ ٔطٚض زض ٍٞٙبْ ثبز  یوبٞص چطٍٕیط ضاحت -

 افعایص سطٚغسای ثبز ضا ثٝ ٕٞطاٜ ذٛاٞس زاضت  -

 .ٔطىالت ثٝ ٚحٛز آٔسٜ زض احط ضفتبض سبظٜ ٞبی الغط ٚ ثّٙس ثبػج ایزبز ِطظش ٞبی لبثُ تٛرٝ زض سبظٜ ٔی ضٛز 

 آٖ زاضتٝ ثبضس. ایٗ ِطظش ٞب ٔی تٛا٘س تبحیطات ٔٙفی ثط ضٚی سالٔتی ٚ ویفیت ظ٘سٌی سبوٙبٖ یب وبضوٙبٖ

 

 بب سزهبیِ گذاری ٍ ًظبرت اًحبدیِ ارٍپب SAMCO اقذاهبت ٍ عولیبت پزٍصُ
 ایٗ حبَ، ایٗ ثب. ٘ساضز عطاحی ٚرٛز ٔٙبست ثبز ٚ ثبضٞبی سبظٜ پبسد ثیٗ ضاثغٝ ثبضٜ ثطضسیتحمیمبتی زض زض حبَ حبضط ٞیچ

پطٚغٜ  ایٗ زض ٚالغ. ضطٚضی است ثّٙس ٞبی سبذتٕبٖ ثطای رسیس ٔمطضات ٚ استب٘ساضزٞبی تٛسؼٝ ٚ اضظیبثی ثطای ٞب ثطضسی

 :  اٞساف ظیط ضا ز٘جبَ ٔی وٙس

ٚالغ زض  (Commerzbank) وبٔطظثب٘ه  اضٚپب، زض سبذتٕبٖ ثّٙستطیٗ آٟ٘ب ٔیبٖ وٝ زض سبظٜ ثّٙس زض اضٚپب، چٙسیٗ 

ثط  زائٕی پبیص سالٔت سبظٜ ٞبی سیستٓ ٘ػت ثب استفبزٜ اظ  ٞستٙس. ٔب٘یتٛضیًٙ تحت سبَ 2 زٚضٜ یه اظ ثیص فطا٘ىفٛضت ،

ٔی   ٞب سیستٓ ایٗ. است ضسٜ حجت ثبز سطػت ثب اضتجبط زض ٔستٕط عٛض ثٝ  اضتؼبش ٘بضی اظ ثبز ضٚی ایٗ سبذتٕبٖ ٞبی ثّٙس،

 اظ پس. ثبز ایحبز وٙس ضذساز ٞبی  زض ثّٙس سبظٜ ٞبی پبسد ٚ ضفتبض تؼییٗ زیٙبٔیىی ثسیبض ٔفیسی زض اضتجبط ثب ٞبی زازٜ تٛا٘س

ٔی تٛاٖ ثٝ ٘تبیذ ثسیبض ٔفیسی زض ذػٛظ احطات ثبز ثب  سبظٜ، ضفتبض اضظیبثی ٚ( ثبز سطػت ٚ اضتؼبش) پبضأتط زٚ ضٙبسبیی اضتجبط

 اٍِٛٞبی ٔرتّف ثط ضٚی سبذتٕبٖ ٞبی ثّٙس زست پیسا وطز.



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VCE - زا٘طٍبٜ ثب ٕٞىبضی زض - ٔب٘یتٛضیًٙ ٚ سبظٜ ٞب اضظیبثی زض ذٛز ٔست ثّٙس تزطثٝ ثب Darmstadt (ٝسبظٜ ٔٛسس 

ػٙٛاٖ یه ٔترػع زض ظٔیٙٝ سبذتٕبٖ ٞبی  ثٝ تبظٌی ثٝ ٔٛسسٝ ایٗ. ایٗ پطٚغٜ ضا ثٝ ا٘زبْ ضسب٘سٜ است (ٔٛاز ٚ ثتٙی ٞبی

 (darmstadt.de-http://www.tu) پیٛستٝ است  SAMCOثٝ ضجىٝ پبیص سالٔت اضٚپب  رسیس "ػضٛ" یه ثّٙس ٚ 

 

 اّذاف پزٍصُ
 ثب  Commerzbankوٝ ثٝ ٚسیّٝ تزٟیعات اثعاض زلیك پبیص سالٔت تزٟیع ٔی ضٛ٘س ػجبضت ا٘س اظ سبذتٕب٘ی زض اثتسا زٚ

 ،BRIMOS ثط پبیٝ ٘طْ افعاض پبیص سالٔت استفبزٜ ٔٛضز ضٚش. ٔتط 399 اضتفبع ثب Dresdner-Bank  ٚ ٔتط 259 اضتفبع

اضتفبع ٕٔىٗ  استفبزٜ زض ایٗ پطٚغٜ ٞب زض ثبالتطیٗ ٔٛضز  BRIMOSتزٟیعات ٚ حسٍطٞبی . است VCE تٛسظ یبفتٝ تٛسؼٝ

  سبذتٕبٖ ٔٛضز زض ٔتط ٚ 211حسٚز اضتفبع زض  Commerzbank زض سبذتٕبٖ ٘ػت ضسٜ ا٘س وٝ زض ٔٛضز سبذتٕبٖ

Dresdner-Bank  ٚالغ ضسٜ است. ٔتط 399 حسٚز زض اضتفبع 

 

 جشییبت تجْیشات اس بزخی
 ضوٛضزض (Recorder)  ُٔیه سیستٓ  ِطظٜ ٍ٘بض، سٙسٛض ثٝ ٕٞطاٜ یه  وٛچه رؼجٝ یه ٔٛضز استفبزٜ زض ایٗ پطٚغٜ ضب

اضبضٜ  تزٟیعات ٔٛضز زض ثیطتطی رعئیبت ثٝ ازأٝ زض. است ٔٛزْ یه ٚ  GPS یه سیستٓ سبظی، شذیطٜ رٕغ آٚضی زازٜ ٚ

 ضسٜ است:

  تب  ثب زلت اضتؼبضبت  ثؼسی سٝ سٙذ ضتبة سٙسٛضg      (g  ;ٌٗطا٘ص ظٔی )ٚ ٞطتع 1.3 ثیٗ فطوب٘س ٔحسٚزٜ یه زض ٚ 

 .است ٞطتع 51

  تؼطیف   آستب٘ٝ زازٜ اظ یه وٝ ٍٞٙبٔی ٞب زازٜ ضجظ ٚ ٌیطی ا٘ساظٜ ٔساْٚ عٛض ثٝ سبظی زازٜ ٞب شذیطٜ ٚ سیستٓ رٕغ آٚضی

 ضسٜ ػجٛض ٔی وٙس آغبظ ٔی ضٛز.

 اظ GPS ضٛز ٔی ٞب استفبزٜ زازٜٞٓ ظٔب٘ی  ثطای. 

 زٚض ٔیسط ٔی ضٛز. ضاٜ اظ اضتجبعبت عطیك اظ ٞب زازٜ ا٘تمبَ ٔٛزْ ٚ ثب استفبزٜ اظ  

http://www.tu-darmstadt.de/


  ( Structural Health Monitoring) "پبیص سالهت سبسُ ّب"ارائِ خذهبت  -12

ضطوت پبضت سبظٜ ثب زاضا ثٛزٖ اػضبی ٞیئت ػّٕی ٔترػع ٞٓ اوٖٙٛ تىِٙٛٛغی پبیص سالٔت سبظٜ ٞب ضا زض وطٛض ثٛٔی سبظی وطزٜ 

ظ ا (www.vce.atاتطیص) VCEثٝ ػٙٛاٖ ٕ٘بیٙسٜ ا٘حػبضی ضطوت است ٚ ٕٞچٙیٗ رٟت وست تزطثٝ ٞبی ػّٕی رٟب٘ی زض ایٗ ظٔیٙٝ، 

وطٛض ز٘یب، رعٚ ٔؼسٚز ضطوت ٞبی زاضای  99پطٚغٜ زض  9111ثب ارطای ثیص اظ  VCEتزطثیبت آٖ ٕٞىبض ٘یع ثٟطٜ ٌطفتٝ است.  ضطوت 

زض ز٘یب ضٙبذتٝ ضسٜ است. ضطوت پبضت سبظٜ آٔبزٌی زاضز ثب استفبزٜ اظ حسٍطٞبی ثسیبض  "پبیص سالهت سبسُ ّب"فٙبٚضی پیططفتٝ 

ٞب، ٔطاوع ٔسیطیت  زلیك ٚ ا٘زبْ ػّٕیبت اضظیبثی غیطٔرطة ثط ضٚی وّیٝ سبظٜ ٞب اػٓ اظ پُ ٞب، سبذتٕبٖ ٞبی ٟٔٓ)ثیٕبضستبٖ ٞب، ٞتُ

، ٘یطٌٚبٜ ٞب ٚ سبظٜ ٞبی حسبس ٘ظبٔی ٚ غیط٘ظبٔی، ٘سجت ثٝ تٟیٝ ٚ اضائٝ ثحطاٖ، استبزیْٛ ٚ سبِٗ ٞبی ٚضظضی، ٔطاوع ذطیس ثعضي ٚ..( 

 اعالػبت شیُ ثٝ وبضفطٔبیبٖ ٔحتطْ الساْ ٕ٘بیس :

 ( onlineثطضسی ٚاضظیبثی ٔساْٚ ٚضؼیت سالٔت سبظٜ ثػٛضت ذٛزوبضٚزایٕی ٚ ٕ٘بیص آٖ ثػٛضت ثط ذظ) -3

سبظٜ ثٝ غٛضت ذٛزوبض ) ٔحُ ٚ زضغس آسیت( وٝ تٛسظ  ضٙبسبیی ٚ تؼییٗ سطیغ ٚ ثٍٟٙبْ ٘مبط آسیت زیسٜ ٔٛرٛز زض -2

 ثبظضسی ٞبی چطٕی لبثُ ضٚیت ٘یستٙس ٚ رٌّٛیطی اظ ا٘تطبض ٚ ٌستطش آسیت.

 ٔطرع ٕ٘ٛزٖ أٗ ثٛزٖ یب ٘جٛزٖ وّی سبظٜ ثؼس اظ ٚاضز آٔسٖ ٘یطٚٞبی ضسیس ثط سبظٜ ثػٛضت ذٛزوبض. -1

 ك ثب سبظٜ ی ٚالؼیثٝ ضٚظ ضسب٘ی ٔسَ إِبٖ ٔحسٚز سبظٜ ثٝ رٟت ایزبز تغبث -9

 

 حسگزّب

ثبضٙس. ٞط چٙس ثبضٙس حسٍطٞبی ضتبة ٔیای حسٍطٞبی اغّی وٝ ٔٛضز ٘یبظ ٔیثطای ا٘زبْ ػّٕیبت پبیص سالٔت ثط ٔجٙبی اعالػبت ِطظٜ

ٔسَ حسٍطٞبیی  ربیی ٚ ... ٘یع استفبزٜ ٕ٘ٛز. تؼساز، ٘ٛع ٚتٛاٖ ثستٝ ثٝ زضذٛاست وبضفطٔب اظ حسٍطٞبی وط٘ص، زٔب، ثبز، سطػت، ربثٝٔی

 ٞبی پبیص سالٔت ٔٛضز ٘ظط وبضفطٔب ثستٍی زاضز.ضٛز ثٝ زلت ٚ ذطٚریوٝ زض پُ وبض ٌصاضتٝ ٔی

ای ا٘زبْ زاز. زض پبیص سالٔت زایٓ الظْ است وٝ تٛاٖ ثٝ زٚ غٛضت زائٕی ٚ زٚضٜالظْ ثٝ شوط است وٝ ػّٕیبت پبیص سالٔت ضا ٔی

٘یبظ ضا ذطیساضی ٕ٘ٛزٜ ٚ زض ٔحُ ثٝ غٛضت زائٓ ٘ػت ٕ٘بیس ٚ اعالػبت تٛسظ یه سیستٓ افعاض ٔٛضز وبضفطٔب حسٍطٞب ٚ سبیط سرت

ٕ٘بیس وٝ ٔٙزط ثٝ ضٙبذت ضفتبض زایٕی اظ سبظٜ ٚ افعاضٞب ضا ٘یع پطزاذت ٔیٔطوعی زائٕب وٙتطَ ٌطزز؛ زض ایٗ حبِت وبضفطٔب ٞعیٙٝ سرت

ی ظٔب٘ی ٔطرع ای ثستٝ ثٝ حسبسیت سبظٜ زض یه فبغّٝبیص سالٔت زٚضٜآسیت یبثی زلیك تط ٚ سطیغ تط اظ سبظٜ ذٛاٞس ضس. أب زض پ

ٌطز٘س ٚ ٌعاضش ٚضغ ٔٛرٛز آٚضی ٚ پطزاظش ٔیٞب رٕغٔبٞٝ( حسٍطٞبی الظْ ٔٛلتب ثط ضٚی سبظٜ لطاض زازٜ ضسٜ ٚ پبسد 9ٔبٞٝ یب  1)ٔخال 

ضٛز. زض ایٗ حبِت وبضفطٔب تٟٙب ٟیسات الظْ ا٘سیطیسٜ ٔیٌطزز ٚ زض غٛضت ثطٚظ آسیت تٕای ثب ٚضغ سبظٜ زض ٌصضتٝ اضایٝ ٔیٚ ٔمبیسٝ

ٌطزز.حسٍطٞبیی وٝ ضطوت پبضت سبظٜ اظ ٕ٘بیس ٚ حسٍطٞب تٛسظ ضطوت پبضت سبظٜ تبٔیٗ ٔیافعاض ٚ پطزاظش ضا پطزاذت ٔیی ٘طْٞعیٙٝ

سٛییس یب  GeoSigوت ٞستٙس. ضط Sherborne Sensorsیب  GeoSigوٙس اظ ٘ٛع  آٖ ثطای اٞساف پبیص سالٔت استفبزٜ ٔی

Sherborne  ْتطیٗ سبظ٘سٌبٖ حسٍط آٔطیىب اظ ذٛش ٘بForce Balance ثبضٙس وٝ حسٍطٞبی آٟ٘ب زض ایطاٖ زض حبَ زض رٟبٖ ٔی

 GPS( تٛسظ Synchronizingٞب) ا٘زبْ ػّٕیبت ٍٕٞبْ سبظی زازٜ ضٛز.ٚ ... استفبزٜ ٔی 9حبضط زض سسٞبیی ٔب٘ٙس وطذٝ ٚ وبضٖٚ 

http://www.vce.at/


ٕ٘ٛ٘ٝ ثط حب٘یٝ ٚ تؼساز حسٍطٞبی ضتبة ثٝ وبض ٌطفتٝ ضسٜ ثستٝ ثٝ ٘ٛع  211ٞب  ست. ٘طخ ٕ٘ٛ٘ٝ ٌیطی زض تٕبٔی آظٖٔٛغٛضت ٌطفتٝ ا

پطٚغٜ تؼییٗ ٔی ٌطزز وٝ ٞطیه زاضای سٝ ِٔٛفٝ ضتبة زض ضاستبی ػٕٛز ثط ٞٓ ٔی ثبضس.ضىُ ظیط ٔطرػبت حسٍطٞبی  ثٝ وبض ٌطفتٝ 

 ضسٜ ضا ٘طبٖ ٔی زٞس.

 

 

 حسٍط ضتبة ثٝ وبض ٌطفتٝ ضسٜ  -39ضىُ 

  ٜ2 ± :  ٌیطی ثبظٜ ا٘ساظ g (0.5, 1 or 3 g optional) 

  ٌٜیطی ػطؼ ثب٘س ا٘ساظ DC to 50 or up to 250 Hz 

 ٜ120 < زیٙبٔیىی ٔحسٚز dB 



ضٚ  ٞبی اضتؼبش ٔحیغی ثط ضٚی سبظٜ وٝ اغّت ثب ٔحسٚزٜ ثسیبض پبییٙی اظ ٔمبزیط ضتبة ضٚثٝ الظْ ثٝ شوط است ثطای ا٘زبْ آظٖٔٛ

 .استفبزٜ وٙیٓ dB  321ٞستیٓ، ثبیس اظ حسٍطٞبی ثب زلت ظیبز ٚ ٔحسٚزٜ زیٙبٔیىی ثبالتط اظ 

 

  :ضبهل  هَجَد کبرفزهبیبىی تَاى اعالم کزد بب تَجِ بِ ًگزاًی ّبی ه در ًْبیت

  ؟ضذساز ٞبی ٌصضتٝ ثطای سبظٜ ٚ آیب ایٙىٝ زض احط ایٗ ضذساز سبظٜ ٔٛضز ٘ظط زچبض آسیت ضسٜ است  -3

ٚ  ، ضطایظ آة ٚ ٞٛاییٞبی ٘بضی اظ ثبضٌصاضی ٞبی ٘بٔتؼبضف ثٝ ٔطٚض ظٔبٖ زچبض آسیت ٚ ثٟطٜ ثطزاضی عَٛ ظٔبٖسبظٜ زض آیب  -2

 ؟ضسٜ است   ثبز، ِطظش ٞبی زیٙبٔیىی ٘بضی اظ ظِعِٝ، ا٘فزبض یب ػجٛض ٔبضیٗ آالت سٍٙیٗ، ػجٛض ذغٛط ٔتطٚ ٚ ...

ثٟطٜ ثطزاضی زاضز یب ٘یبظٔٙس اػالْ سطیغ ٞطساض ازأٝ ثٝ  ثؼس اظ ضذساز ظِعِٝ زچبض آسیت ضسٜ است ٚ لبثّیت ثالفبغّٝ  یب سبظٜآ -1

 ؟ترّیٝ ثٝ سبوٙیٗ ٔی ثبضس

وٕتطیٗ  ٚ ایٗ آسیت ٞب ثٝ چٝ ٔیعاٖ ٞستٙس؟ زض غٛضت زا٘ستٗ ایٗ ٔٛضٛع آسیت زیسٜ سبظٜ وزب اػضبیضذساز ظِعِٝ  ثؼس اظ -9

 س.یٌطز ذٛاٞس ٟ٘بیتب تٛلف ثٟطٜ ثطزاضی اظ سبظٜ غطف  ظٔبٖ زض ٔطاحُ ثٟسبظی ٚ

 حی یىسبٖ ٞستٙس؟آیب ٔطرػبت استبتیىی ٚ زیٙبٔیىی ٔػبِح ٔٛضز استفبزٜ زض سبذت سبظٜ ٚ پیص فطؼ ٞبی عطا -5

 آیب سبٔب٘ٝ ای ثطای اػالْ زایٕی ٚ ثطذظ ٚضؼیت سالٔت سبظٜ ثٝ وبضفطٔب ٚ تیٓ ٞبی تٍٟساضی اظ سبظٜ ٚرٛز زاضز؟  -9

تٕبْ سٛاالت ٚ ٍ٘طا٘ی ٞبی فٛق اِصوط تٛسظ سیستٓ ٞبی پبیص سالٔت سبظٜ ای پبسد زازٜ ٔی ضٛز. ایٗ فطآیٙس زض وطٛض ٞبی 

 زض ضىُ ظیط تٟٙب ثرطی اظ پطٚغٜ ٞبی غٛضت ٌطفتٝ تٛسظ  استفبزٜ لطاض ٌطفتٝ است . تطزٜ ٔٛضزاضٚپبیی ٚ آٔطیىب ثٝ عٛض ٌس

 ٕ٘بیص زازٜ ضسٜ است.  VCEضطوت

 


