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 1 فحهص

 ضًاثظ عراحی ایستگبٌ َبی آتص وطبوی

 :است مىغمٍ 5 ضبمل وطبوی آتص ایستگبٌ َر ریسی عرح اَذاف ثری

 ػملیبت ي سبزی آمبدٌ ثرای ػملیبتی مىغمٍ - 1

 تمریه ي آمًزش - 2

 اجرائ ي وىترل - 3

 پطتیجبوی ومىی َبی فؼبلیت جُت تسُیالت ي تبسیسبت - 4

 وىترل ي مُىذسی تبسیسبت خذمبت - 5

 

 
 وطبوی آتص سبختمبن مىبن پیطىُبدی آرایص - - 3تصًیر 

 

 ػملیبتیمىغمٍ 

 سبػتٍ 24 پبسخگًیی امىبن وطبوی آتص يسبیل ي اسجبة ػملیبتی پبیگبٌ: وملیٍ يسبیل ي اسجبة اتبق

  .سبزد می فراَم اضغراری مًالغ در را
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 2 فحهص

 
 وطبوی آتص در ضريری َبی ثخص - - 3تصًیر 

 

 :وملیٍ يسبیل مخصًظ َبی دَبوٍ

 جُت متر 4/2 ارتفبع ي متر 5/5 ػرض ثب در ي( پیطیه حیبط ثذين) متر 6/5 ػرض ثب دَبوٍ

 .وىذ می فراَم را آسبن دسترسی وملیٍ يسبیل ثٍ دسترسی

 .ثبضىذ دارا را سرپًضیذٌ فريضًر وبحیٍ یب مىبن ثٍ ثرگطت مسیر دارای وملیٍ يسبیل ثبیذ

 يحیبط ي ومىی يسبیل وً اسىب ي وملیٍ يسبیل وبحیٍ جلًی در هپیطی حیبط ثخص دي ثٍ مؼمًال وبحیٍ ایه

 ضًد می تمسیم تمریه

يسبیل تىفس : وبحیٍ وظبفت، سريیس ي تست تىفس ي حفبظتی ثبیذ مستمیمب تًسظ ًَای آزاد 

 متر مرثغ( 13تًُیٍ ضًد. )مسبحت 

فريضًر سرپًضیذٌ : وبحیٍ ضستطًی يسبیل وملیٍ ثبیذ دارای وبحیٍ اضغراری وبفی ثبضذ. حذالل 

 متر است. 9فضبی سبیجبن 

 متر مرثغ( 11اتبق خطه وه: ایه مىبن مجُس ثٍ لجبسُبی ػملیبتی است. )مسبحت 

يريد ي حیبط پیطیه ػمیك : مؼمًال حیبعُبی پیطیه پیطىُبد می ضًوذ تب خغًط دیذ وبفی ثرای 

 متر است. 9خريج يسبیل وملیٍ فراَم ضًد. حذالل ػمك 
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 3 فحهص

 لیتر، مؼمًال زیر حیبط تمریه لرار دارد. 5111اوجبر سًخت: ظرفیت مخسن سًخت ثب 

اوجبر ريغه پبرافیه ي پريپبن : یه وبحیٍ ولی ثرای وگُذاری ي رخیرٌ سبزی گبز پريپبن مغبثك ثب 

 ممررات محلی در وظر گرفتٍ می ضًد.

یه وبحیٍ تمسیم ضذٌ ثب تسُیالت مجسا ثرای يسبیل تخصصی یسات ػملیبتی ي اوجبر ػمًمی : تجُ

 غیر متحرن، ضیرآالت، ضه ثب ویمىت وبر يجًد دارد.

 8وظبفت تجُیسات ػملیبتی : ثرای تجُیسات وگُذاری ي ضستطً ثٍ یه فضبی مىبست در حذيد 

 متر مرثغ ویبز است.

 

 
 وطبوی آتص وملیٍ اسجبة ي بقات يسبیل آرایص - - 3تصًیر 

 :ضبمل فضبَبی زیر است ثخص وىترل ي اجرا

 متر مرثغ 15الور )ومذ( ي اتبق ضسیتطًی فرمبوذَی 

 متر مرثغ 11  - مسئًل ایمىی
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 4 فحهص

 متر مرثغ 15  - دفتر فرمبوذٌ ایستگبٌ

 متر مرثغ 15  - دفتر ایستگبٌ

 متر مرثغ 1  - اوجبر ثبثت

 متر مرثغ 11 - اتبق وگُجبوی

 
 وطبوی آتص سبختمبن در َب فضب ضمبتیه آرایص - - 3تصًیر 


