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 اوًاع فيكسچرَا

َووا ػراخ ىوو    شووًاناوًاع خا ووك فيكسووچر   َووا  وور اروواس خي  روواتع يوُووا  ؼيوويه  وو       اوووًاع فيكسووچر 

 ٍ الساي ٍ،فيكسووچرَاص ايخاو ،فيكسووچرَاص اىوو  ا سوو  اَ  ي    اص،فيكسووچرَاص ئووا    از:فيكسووچرَاص حوو  

 َان گيرٌ

مع احوو   ا ووه فيكسووچر  ووا حوو  ٍ  ا ووٍ َووا َس ى نئسوو  وور ه اوووًاع فيكسووچر ،رووااٌاص فيكسووچرَاص حوو  ٍ

 شًان ااخو ٌ  ر خيص ين وصب    َاص ئراخ ي و ٍ ارع كٍ ئطؼات  خ     وظير  يه

ٍ    الساي ٍ فيكسچر ئا   ٍ   اص اروعن ا ارو  ااٌ از ا وه ا وساخ  و       ،وًع احوح  شو ٌ فيكسوچر حو   كواخ    وًان ئطؼو

ٍ  وو خا اخ رووطً   ػمووًا  وور رووطن ئووراخ ين  اشوويىكاخص ومًانالر ووٍ  وو    اص  ًان ا ووه فيكسووچر خا  ووٍ گًووو

 طرا   كرا كٍ   ًان  ًرط ين ئطؼات خا   ع زاي ٍ الخًاٌ ويس  اشيىكاخص ومًان

ٍ  فيكسووچر َوواص ايخاو  كوواخ اخ  ،َى ووا    ووٍ كوواخ  يظريووو  كووٍ وزض  اشوو   ًا ووغ  اشوويىكاخص خيص ئطؼوو

 فًاحل  ىظ  اخ  يرا ًن ين ئراخ ااش ٍ  اش ن

شوًو  كوٍ  ؼو اا  ًليو  ي رورػع  ًليو   واو  وًخا ويواز              ارو  ااٌ  و   ،َى افيكسچرَاص اىو  ا سو  اَ   

  ًاٌ يريكل ػم يات  اشيىكاخص  يًر ٍ  اش ن

ٌ   ،  وو اي َا گيوورٌ ٌ    وور ه وووًع فيكسووچرَا َسوو ى نگير اص  ووراص و ووٍ ااشوو ه   َووا اخ يائووغ فيكسووچر روواا

ااشوو ه ئطؼووات  ووا  ووًان ين خا  ووراص و ووٍ  َوواص گيوورٌ  وو  شووًو ن ا احووح  فوورض فووا ئطؼووات   سووً   وو 

 َاص  خ  ف  ًخا ار  ااٌ ئراخ ااان شكل

    ٍ اص  ؼمووًوك كًاا،رووااٌ يروورا     فيكسووچرَاص ئا وول وصووب خيص گيوورٌ،ا ه وووًع از فيكسووچرَاص حوو  

َس ى نا ه فيكسچرَا  وٍ اواص يوكوٍ  سو ًيماك خيص  اشويه وصوب گراوو ،خيص گيورٌ  وا روٍ وظواض  اشويه             

شوويىكاخص كموو  ااخووو  خا  ؼمووًوك خيص ا ووه فيكسووچرَا    شووًو نئطؼات كًاووا كووٍ ويوواز  ووٍ  ا    ُوواخ  وو  

ٍ   وو  شووًو ،از وظوور يوواَرص    اص يفيكسووچرَا   كووٍ خيص گيوورٌ وصووب  وو       ى و نفيكسووچرَاص حوو  
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 ووًان ئطؼووات   اص  وو  َوواص حوو  ٍ  ووًان گ ووع  ىُووا   ووايت يوُووا اخ ا ووه ارووع كووٍ خيص ايوو  اووو ن    شووا ٍ

  سخگ رص خا ئراخ اااٌ ي  اشيىكاخص ومًان

 اَ  ؼيعاحً   ًئ

     ٍ كواخ خا ااتول ئيو   وا  سوع  سو ًر كورا كوٍ           راص  ُاخ كران  ا  س ه اخروع ئطؼوٍ كاخ،ا  و ا  ا و  ئطؼو

ٍ  اَوو   ووا  ً ووغ  ا ووه و ووًٌ اروو ًراخ خا  ًئؼيووع   وا ىوو ن راص ا ووًگيرص از  ركووع   كوواخ   اَوو  ئطؼوو

 كوواخ  ووٍ َى وواض  اشوويىكاخص ي ئووراخ گوورف ه  ط ووً  ين  ووٍ  ُوواخت ز ووااص اخ طرا وو  ويوواز           ئطؼووٍ

اَوو   ا وو  از  ركووات تطوو   شووًان ًئؼيع كوواخ اوموواض  وو   وور ه رووطن ئطؼووٍ اَوو  از ائيوو  ارووعن ًئؼيع

ا ووًگيرص وما  نريسوو    كوواخ اخ طووً  ي  ووً  رووٍ   ووًخ احوو   دشوو  اخاووٍ يزااص     يايخاووو  ئطؼووٍ

ٍ       ًئؼيووع كوواخ  وو  يه كىوو ناز    اَوو   ا وو  روورػع ي رووًُلع وزض خا اُووع گااشوو ه ي رااشوو ه ئطؼوو

 ٌ ٍ    اص زا و   ا و   رَيوس ومًانريسو    ًئؼيوع اَو   ا و  از اواص        َو   ًئؼيع اَىو  كواخ   گوساخص ل وط ئطؼو

َوواص ئووراخ خا ورا وو  ئطؼووات فرػوو   صووًخ كوورا ي طوورا  وزض ارووع اخ     اخ  ووا  ىوو ،ا ًگيرص وما وو ن يه 

 طر  تًا وُا ع  ًاٍ خا  ٍ يوُا وما  ن

 ٌ و  ي اووىآ يوُووا از فووًوا  شووً َووا از   وووٍ ايوو  ي فيكسووچر ا اگاوووٍ رووات ٍ  وو     ؼمووًوك  ً ووغ اَىوو 

 اشووى  كووٍ  ووٍ ائووع ي اووو ازٌ  ووًخا وظوور رووى  زاٌ   رووخع  ووا از فووًواص كووٍ رووخ   رووط   ااخا، وو  

 شًان ش ٌ ارع ي رپآ  ا ائع اخ   وٍ اي   ا فيكسچر اا زاٌ   

ٍ  ااساص  ًئؼيع اَىو ٌ  مكوه اروع از ئطؼوا    وٍ شوكل  سوطن،         َوا   ويه  ، اىوائ   ،  خريطو   ، اص ارو ًاو

 َا  شكيل گراان كىى ٌ يوظا ر ا ه َاص  ركس ا ساخ  ي

كوواخ  ووا   وووٍ ئيوو  ي  َى وواض  ًئؼيووع اَوو  ئطؼووات  ا وو  اخ وظوور ااشووع كووٍ َوور اووٍ رووطن  موواس ئطؼووٍ

ٍ  َووا ي وويه  سووع ٍ  َووا كم وور  اشوو  اروو  كاض ي  ؼوواا  ئطؼوو كوواخ  كوواخ كم وور تًاَوو   ًانو ووًٌ  موواس ئطؼوو

 ،تط   ا رط   طرا   كراناص  ًان  ٍ شكل وًطٍ يااساص  ًئؼيع اَ  خا   
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 طرا   ا   اخ طرا   ا ساخ  ٍ وكات ز ر  ًاٍ وما  :

 َاص ئراخ *  ل ئراخ گرف ه  يه

 كاخ *  ىراوآ  اشيىكاخص ئطؼٍ

 *ػم كرا   ين تطاص ا ساخ

 *ػ ض افع ائع  آ ازار  ااٌ ز اا

 َاص ئراخ يخا   ااان  يه

ا ئراخَواص  اشويىكاخص شو ٌ َسو ى  كوٍ  وٍ  ىظوًخ        َوا  و   َوا، يه  َواص ئيو  ي ىو      ر ه  ًئؼيع اَى ٌ رااٌ

شووًو ن راص  ووا يه ييخان َس ىووٍ ي ز ووان  اشوويىكاخص  وويه َوواخا  ووٍ حووًخت  گوواٌ ئطؼووات اروو  ااٌ  وو   كيووٍ

َوا خا روخع    روازو  ي  وراص ا وًگيرص از ارو ُحه يوُا ؼو  از  اشويىكاخص  ويه        ا ا از   ووٍ ئيو  ي ىو   و     

كىىوو ناخ  ووًاخاص  وويه َووا خيص   وووٍ ئيوو     وووٍ   صوول  وو  وما ىوو  ي  ووٍ حووًخت فشوواخص ي  يچوو   ووٍ  وو 

شووًو  كووٍ از وظوور   وو  َوو  شووكل رووات ٍ  َوواص اروو ًاوٍ ي ىوو  از طر وو   اشوويىكاخص  ووٍ حووًخت  راسوو    

َواص ئووراخ  ا و   وٍ ئسووم   از     ائ صوااص  ًورين  وٍ حوورفٍ ويسوعناخ حوًخ   كوٍ ا كووان ااشو ٍ  اشو ، يه        

يووٍ كىوو ن ا الوويه كوواخ ائووع ػم كوورا اروو  اٌ   ووميه شوو ٌ  كوواخ كووٍ ئوورحك  اشوويىكاخص شوو ٌ ارووع  ك  ئطؼووٍ

يئطؼووات  سوو ٍ شوو ٌ خيص ايوو   ووا فيكسووچر  ووٍ طووًخ  كسووان  اشوويىكاخص تًاَىوو  شوو نئا  يع  اشوويىكاخص  

 كسان،تصًحووي   ارووع كووٍ  ووٍ يارووطٍ ين   ووًان ئطؼووات  خ  ووف خا  ووٍ حووًخت  كسووان ياخ   وو ياٌ    

   راوس   اشيىكاخص ومًان
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َواص كم ورص ارو  ااٌ     ٍ  مكه اروع  ا و  ايخ از َو  ئوراخ گيروو ن ا ا وه كواخ از  ويه        َاص ئراخ  ا يوما ك  يه

 شوو ٌ  رئووراخ َووا ي وويه ئووراخ رووطً   وويه كا وول  موواس  شووًا كووٍ شوو ٌ ي ا ووه اطميىووان  احوول  وو   

ٍ     ن يهارع ٌ    اص خيص ايو  ي فيكسوچر وصوب  و      َواص ئوراخ  وٍ گًوو َوا ي ااسواض كًاوا اخ     شوًو  كوٍ  وراا

گيوورص  ووٍ خي    ووًان از گوواٌ  ي ى ، شووكل يفوور ه وراشوو ناخ حووًخت ويوواز  وو   اثوور  اشوويىكاخص    وو   وو 

  ىارب ار  ااٌ ومًان

َواص   َوا  مكوه اروع  وٍ حوًخت افًو   وا ػموًاص اخ   ووٍ ئيو  ي ىو  وصوب شوًو  كوٍ  ؼموًوك  ويه                  يه

ٍ    َاص افً  ارعنروطن  مواس  ويه    ػمًاص   ى  ر از  يه ٍ       َوا  وا ئطؼو كواخ   كواخ  سو ٍ  وٍ كي يوع روطن ئطؼو

      ٍ َوا كوًاك ر اروع ي  ور ػكوآ        ور  اشو  روطن  مواس  ويه      كواخ تشوه     ايت  وًاٌ نَور اوٍ روطن ئطؼو

   ٍ  وًان ارو  ااٌ    َوا  وا روطن  ًطوغ  يشو ر  و        كواخ  سوطن يحواا  اشو  از  ويه      َراٍ روطن  مواس ئطؼو

 كران

 َواص ئا ول  ىظوي     َواص ئا ول  ىظوي  ويوس  مكوه اروع ارو  ااٌ شوًان ؼمًوك از  ويه           راص  ً غ اَ  از  يه

ٍ      راص ئطؼات روى يه ي اخ  وًاخاص كوٍ ويوري ز واا ارع،ارو  ااٌ  و         گورص   شًانروطً  يَى ورص  وا خ خ و

 اَ  كران  ًان  ًئؼيع َاص ئا ل  ىظي     ش ٌ خا  ا كما  يه

اَوو  از  َا، ًئؼيووع َووا    ؼريووٍ شوو ٌ  اشوو   ووا اروو  ااٌ از  وويه  كوواخ رووًخا  اخ  ووًاخاص كووٍ خيص ئطؼووٍ

ٍ   طر و  روًخا    َوا  ا و  اخ  وو     َوا يروًخا    گيوراناخ ا وه  وًاخا لًو   ويه  ويه       ومواض  و   كواخ ا  َواص ئطؼو

َووا فشوواخص اووا زاٌ شووًو  اخ اثوور ويريَوواص  وورااٌ  وورااخص     ىاروور   اشوو  ز وورا اگوور ئطؼووات خيص  وويه 

ٍ   مكووه ارووع ئطؼووٍ كوواخ   يوورا كووٍ ا ووه  ًاووب  كوواخ   كوو  شوو ٌ يا كووان كووًاك ر ه اخ ؼووا  خا از ئطؼوو

 كاخ تًاَ  ش ن ؼً ض ئطؼٍشكس ه ا  مال  ي شكح   اخ  

َمچىيه اخ ئطؼا   كٍ ااخاص  وا  وا اىو  روًخا  اروع  مكوه اروع  ًئؼيوع اَو  از طر و   وا  وا اي             

كاخ اومواض گيورا،اخ اىويه  وال   َى واض  ؼوً ض  مكوه اروع ئطؼوٍ  وا كمو  او وراا اخ لروٍ               رًخا  ئطؼٍ

  يه گير كراٌ ي  ًئؼيع و يران
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كوواخ  ووٍ يرووي ٍ  كوواخ از طر وو  اي رووًخا  ئطؼووٍ يووع اَوو  ئطؼووٍااخ  ًئؼ َى ووا   كووٍ اخ ئطؼووات رووًخا 

ٍ    َوا حوًخت  و      يه اوا    ًئؼيوع اَو  َى واض  ؼوً ض ئطؼات، وٍ اواص ا ىكوٍ از          گيرا، وراص روًُلع اا و

 ٍ ٍ   اص شوكل ارو  ا ٌ گوراا از  وا  ويه      اي  يه ارو ًاو ٍ   ويه د و ؼ   اىو    ويه  ي وا  اص ارو ًاو ٌ  المارو   ُور

 نگيرو    

 َاص  ًئؼيع اَ  خي 

ٌ   ئطؼات اخ شكل ٍ       َواص  خ  وف روات ٍ  و      َوا ياوو از اص خا  وا َور    شوًو نطرا   ا و  ئوااخ  اشو  َور ئطؼو

َواص   شكل ياو ازٌ،ائيًاك اخ اي   وا فيكسوچر  ُواخ وما و ن راص اومواض ا وه كواخ طورا  وزض اروع اووًاع  ويه           

   و اٌ ااخانكاخ خا  ٍ تً  َا ئطؼٍ َا خا  شىار   ا   ًاو   ا   ائل  ؼ اا ين ئراخ ي  ا ٍ

 شًا: َاص ز ر  ًئؼيع اَ     كاخ  ٍ خي   ا ئطؼٍ

 كاخ از رطً  حاا ئراخ ااان ئطؼٍ -1

 رٍ خي  ا   ا    راص ئراخ ااان ئطؼٍ كاخ از رطً  حاا خيص اي   ا فيكسچر ياًا ااخا:

 َاص ثا ع *ار  ااٌ از  ا ٍ

 َاص ئا ل  ىظي  *ار  ااٌ از  ا ٍ

 ل َاص  ؼاا *ار  ااٌ از  ا ٍ

  ٍ ٍ   ووا اروو  ااٌ از ا ووه  ا وو ٍ   َا، ًئؼيووع اخ  وواػ  ئطؼوو كوواخ  ووٍ َى وواض ػم يووات    كوواخ  ؼيوويه شوو ٌ ي ئطؼوو

 كى ن َا  كيٍ     اشيىكاخص خيص ين

 


