
 

  

-هی ویفیت وٌتزل عیَر، صٌعتی وؾتبرگبُ در هْن هَارد اس یىی    

 ویفیت ثب هحصَل تَلیذ ثبعث ویفیت وٌتزل اعوبل حمیمت در. ثبؽذ

 .ثبؽذ هی جبهعِ عالهت ٍ ثْذاؽت ضبهي ٍ

 وِ وؾتبرگبُ در هغتمز ویفی وٌتزل هغئَل تَعظ ویفیت وٌتزل

. گیزدهی اًجبم ثبؽذهی داهپشؽه تىٌغیي یب داهپشؽه دوتز هعوَالً

 هحل آى در هغتمز اپزاتَر تَعظ عول ایي هزاحل، اس ثعضی در الجتِ

 ویفیت وٌتزل ثبیذ وؾتبرگبُ داهپشؽه ًْبیت، در اهب گیزدهی اًجبم

 هزاحل در وؾتبرگبُ در ویفیت وٌتزل .دّذ اًجبم را هحصَل ًْبیی

 :ؽَدهی اؽبرُ آى ثِ خالصِ ثصَرت وِ گیزدهی صَرت هختلف
 

عبعت لجل اس  48ّبی عیَر پزٍرؽی ثبیذ ظزف هذت . ولیِ گل1ِ

ی ٍ یب ثبرگیزی تَعظ دوتز داهپشؽه هغئَل فٌی ثْذاؽتی هزغذار

وبرؽٌبعبى ادارُ داهپشؽىی هحل، هَرد هعبیٌِ درهبًگبّی لزار گزفتِ 

ثب اعتجبر  ٍ ًغجت ثِ صذٍر گَاّی ثْذاؽتی جْت حول ثِ وؾتبرگبُ )

 ؽَد.هی رٍس( الذام  5حذاوثز 

ّبی عیَر داخل اعتبى ٍ حتی یىی اس وؾتبرگبُ عیَر در . وؾتبر2

 پذیزد ٍ در صَرت ًیبس،هیاالهىبى در ًشدیىتزیي وؾتبرگبُ اًجبم 

الؽِ عیَر وؾتبر ؽذُ ثب رعبیت ضَاثظ سًجیزُ عزد ٍ پظ اس  صزفبً

 ؽَد.هیاخذ گَاّی ثْذاؽتی حول ثِ اعتبى ّبی دیگز حول 

ووتز اس هیشاى  . در صَرتیىِ ظزفیت وؾتبرگبّی هَجَد اعتبى،3

ّبیی وِ اس عیَر عزضِ ؽذُ ثزای وؾتبر ثبؽذ، صذٍر هجَس حول گلِ

ّبی ّبی درهبًگبّی ثیوبریًظز درهبًگبّی عبلن ٍ ثَیضُ فبلذ ًؾبًِ

ثب ثبؽٌذ، ًفلَاًشا هیآًیَوبعل ٍ ٍیزٍعی ٍاگیز اس جولِ گبهجَرٍ، 

 رعبیت عبیز ضَاثظ ثْذاؽتی حول عیَر سًذُ ٍ ّوبٌّگی ثب ادارُ ول 
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 هجبس وؾتبرگبُ ًشدیىتزیي در وؾتبر جْت همصذ اعتبى داهپشؽىی

 وؾتبر اعت ثذیْی. ثَد خَاّذ ثالهبًع ّوجَار ّبیاعتبى اس یىی

 اس یىی در ثبیذ( دٍرُ پبیبى در) تخوگذار ٍ هبدر ّبیگلِ ولیِ

 . پذیزد اًجبم اعتبى داخل عیَر ّبیوؾتبرگبُ

 دٍرُ در وِ ّبییهزغذاری ثِ هتعلك وؾتبری عیَر هحوَلِ ّز اس. 4

 ٍ ؽًَذهی فزعتبدُ وؾتبرگبُ ثِ درصذ 10 اس ثیؼ تلفبت ثب پزٍرػ

 15 تعذاد ثِ عزٍلَصیه ّبیآسهبیؼ اًجبم جْت ثبرگیزی، اس پیؼ

 .ؽَدهی تْیِ ،خَى ًوًَِ
 

 

 

  
ٌّگبم در ّبی عیَر وؾتبری . گَاّی حول ثْذاؽتی ولیِ هحوَل1ِ

گزدد ٍ ثبسرعی ثْذاؽتی پیؼ اس وؾتبر هی ٍرٍد ثِ وؾتبرگبُ وٌتزل

 پذیزد.هیّب اًجبم در هَرد ولیِ هحوَلِ

ّبی ٍیضُ حول عیَر وؾتبری ثبیذ لجل اس ّز ثبر . خَدرٍّب ٍ لفظ2

ثب  تزجیحبًثغَر وبهل ؽغتؾَ ٍ ) ثبر تخلیِ،ثبرگیزی ٍ ثعذ اس ّز 

تزویجبت  ّبی دارای پبیِ پزاوغیذ،عفًَی وٌٌذُاعتفبدُ اس ضذ

گزدًذ. وٌتزل ثب رلت تَصیِ ؽذُ( ضذعفًَی  چْبرتبیی آهًَیَم، یذ

فزاّن ٍ وبراهذ ثَدى اهىبًبت السم ثزای اًجبم فزایٌذ فَق در ٍ هٌظن 

 ری هی ثبؽذ.عیَر اعتبى ضزٍ ّبیوؾتبرگبُ

جْت  ،ّبی حول عیَرعفًَی وبهیَى. ًظبرت ثز ؽغتؾَ ٍ ضذ3

ّب اس وؾتبرگبُ ٍ هزاجعِ ثِ ٍاحذ هزغذاری ثزای خزٍج ایي وبهیَى

ثبرگیزی هجذد ثب هْز ٍ اهضبء هغئَل فٌی ثْذاؽتی وؾتبرگبُ 

یه ًغخِ اس گَاّی صبدرُ ثبیذ در وؾتبرگبُ )ًشد  ضزٍری اعت.

( ثبیگبًی ؽَد. در صَرت حول ثیي اعتبًی هغئَل فٌی ثْذاؽتی

عیَر، ارائِ ایي گَاّی ثِ ادارُ داهپشؽىی هجذا، ثزای دریبفت گَاّی 

 ثبؽذ.ثْذاؽتی حول الشاهی هی
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 باشنذ :

 لبثل ؽغتؾَ ٍ ضذعفًَی ثبؽذ. ولیِ عغَح اتبق حول وبهالً* 

هجْش ثِ پَؽؼ هٌبعت هبًٌذ پزدُ ّبی در ٌّگبم حول عیَر،  *

 ثبؽذ.تَْیِ هٌبعت فزاّن  هؾجه ثزسًتی ثَدُ،

   

. در صَرت ثزخَرد ثب هحوَلِ هظٌَى ثِ آًفلَاًشا در ثبسرعی 1

ّبی ثْذاؽتی، ولیِ عیَر ثب عالین ثبلیٌی هؾىَن ٍ ّوچٌیي الؽِ

هظٌَى ثِ ثیوبری آًفلَاًشا ثبیذ ضجظ ٍ پظ اس هعذٍم ًوَدى ثِ ؽیَُ 

 هٌبعت عَساًیذُ ؽَد.

. در صَرت هؾبّذُ هَرد فَق، خظ وؾتبر ثبیذ هتَلف ؽذُ ٍ پظ 2

ّبی اس ؽغتؾَ ٍ ضذعفًَی هجذد ٍ رعبیت عبیز دعتَرالعول

رد ثْذاؽتی ًغجت ثِ وؾتبر عیَر ثبلیوبًذُ الذام گزدد یب وؾتبر هَا

ًغجت ثِ  هظٌَى در پبیبى وؾتبر رٍساًِ صَرت گزفتِ ٍ هتعبلجبً

ؽغتؾَ ٍ ضذعفًَی وبهل الذام ؽَد. ّوچٌیي اداهِ فعبلیت 

-وؾتبرگبُ، هٌَط ثِ اخذ هجَس وؾتبر اس ادارُ داهپشؽىی هحل هی

ثبؽذ وِ در صَرت اًجبم وبهل ٍ دلیك ؽغتؾَ ٍ ضذ عفًَی 

 وؾتبرگبُ صبدر خَاّذ ؽذ.

ّبی هظٌَى ثبیذ ثب رعبیت ولیِ ضَاثظ ثْذاؽتی اًجبم گلِ. وؾتبر 3

 گیزد. ثذیْی اعت پزعٌل ثبیذ هجْش ثِ لجبط وبر هٌبعت )والُ،

 ثبؽٌذ. )هبعه، رٍپَػ، دعتىؼ ٍ چىوِ

. هغئَل فٌی ثْذاؽتی ٍ ًیش هتصذی وؾتبرگبُ هَظفٌذ ادارُ 4

لَاًشا ًفآثِ ثیوبری  َىظٌهداهپشؽىی هحل را ثالفبصلِ اس تؾخیص یب 

 گبُ ًوبیٌذ. آدر ثبسرعی ثْذاؽتی لجل یب ثعذ اس وؾتبر 

. اس ولیِ پزعٌل ثبیذ تعْذ وتجی هجٌی ثز عذم توبط حذالل تب عِ 5

 رٍس ثب ولیِ ٍاحذّبی هزتجظ ثب صٌعت عیَر اخذ ؽَد.
 

3 

   

. ضبیعبت وؾتبرگبّی ثبیذ ثالفبصلِ ٍ ثب رعبیت ولیِ ضَاثظ 9

تجذیل ضبیعبت وؾتبرگبُ ٍ یب ثب فزاّن اٍردى ولیِ ثْذاؽتی ثِ ٍاحذ 

( ثِ وبرخبًِ اهىبًبت السم )ثذٍى ّز گًَِ ًؾذ در عَل هذت حول

ٍ در غیز ایي صَرت ثِ ؽیَُ  دتجذیل ضبیعبت هغتمل اًتمبل دادُ ؽَ

 ثْذاؽتی در هحل وؾتبرگبُ دفي گزدد.

ذوَر ّبیی وِ دراجزای دعتَرالعول هثذیْی اعت ثب ولیِ وؾتبرگبُ

 لصَر ًوبیٌذ، اس عزیك هزاجع لبًًَی ثزخَرد السم ثعول خَاّذ آهذ. 
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. الذاهبت السم ثزای هجبرسُ ثب جًَذگبى ٍ حؾزات ثِ دلت ثِ هَرد 1

 اجزا گذاردُ ؽَد.

ؽًَذ، ّبیی وِ ثِ هحَعِ ثیزًٍی وؾتبرگبُ ثبس هی. ولیِ پٌجز2ُ

ای وِ اس ٍرٍد پزًذگبى ٍ حؾزات ثبیذ هجْش ثِ تَری ثَدُ، ثِ گًَِ

 جلَگیزی ؽَد.

ّبی عولیبت ٍ ًیش تجْیشات هزثَط ثبیذ در پبیبى . ولیِ عبلي3

وؾتبر رٍساًِ ثذلت ٍ ثِ عَر وبهل ؽغتؾَ ٍ پبویشُ ؽذُ ٍ ثب هبدُ 

 ضذ عفًَی وٌٌذُ هٌبعت گٌذ سدایی گزدًذ.

ّب فبضالة هَجَد در هحَعِ ثیزًٍی وؾتبرگبُ. ولیِ آثزٍّبی 4

ثٌحَی وِ اس توبط ّزگًَِ پزًذُ ثبیذ هجْش ثِ عزپَػ هٌبعت ثبؽذ 

 ثب اى جلَگیزی ؽَد.

. ولیِ پزعٌل ؽبغل در وؾتبرگبُ ثبیذ ٌّگبم فعبلیت اس لجبط وبر 5

هٌبعت اختصبصی جْت ایوٌی فزدی ٍ جلَگیزی اس اًتمبل ثیوبری 

دعتىؼ ٍ ...( اعتفبدُ  –هبعه  -رٍپَػ -والُ –ؽبهل وفؼ )

پظ اس  ّبی وبر ثبیذ در پبیبى ّز ًَثت وبری تعَیض ًٍوبیٌذ. لجبط

ؽغتؾَ ٍ ضذعفًَی ثِ رٍػ هٌبعت ثزای اعتفبدُ در رٍس ثعذ آهبدُ 

 گزدًذ. 

عتفبدُ اس هبدُ ضذعفًَی وٌٌذُ در ا . تعَیض ثوَلع ٍ ًیش6

رگبُ ثبیذ هذ ًظز لزار ّبی ضذعفًَی هَجَد در ٍرٍدی وؾتبحَضچِ

 گیزد.

 ّبی عیَر ثبیذ اویذاً. اس ٍرٍد خَدرٍّبی هتفزلِ ثِ وؾتبرگب7ُ

 جلَگیزی ؽَد.

ّبی عیَر گًَِ عیَر ٍ عبیز حیَاًبت در وؾتبرگبُ. اس ًگْذاری ّز8

 ثبیذ خَدداری گزدد.
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