
 

 :ٞبیٔختّفوبضتٚلشاسٌشفتٗ٘ٛاسسٚش
سٚش ٚ تیپ ٘ٛاسٞبی لشاسٌشفتٗ ٔختّف عشق صیش تصبٚیش

 :دٞذٞبسادسٔضسػٝ٘طبٖٔی٘صتآٖ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 :تٛصیٝثشایفبصّٝثیٗ٘ٛاسٞب
ٝفبصّٝثیٗ٘ٛاسٞبدسوطت ٞبا٘ذاصٜفبصّٝسدیفٞبیسدیفیث

 ثشایوطتٌٙذْ ٚ44 ،54 تشتیتثشای64ٚ ثٝ سب٘تیٕتش

خبن ٗٞبی سٍٙی ٚ ٔتٛسظ ٔیسجه، دستٛصیٝ ضٛد،

ضٛدسٚیثبساٖپبییضٜٚدس٘تیجٝسجضضذٖٞبییوٝٔیٔىبٖ

 .تٛا٘ذثبضذثزسحسبةوشدایٗفٛاصُثیصتشٞٓٔی

 

 :ا٘تخبةعَٛٔٙبست٘ٛاس
اٌشعَٛ٘ٛاسٞبیآثیبسیساوٛتبٜدس٘ظشثٍیشیٓ،ٞضیٙٝعشح

ٝ ِِٛ افضایصٔتشاط ٚ اتصبالت افضایصتؼذاد ٚاسغٝ ٞبیثٝ

یبثذٚاٌشعَٛ٘ٛاسٞبیآثیبسیصیبددس٘ظشآثشسبٖافضایصٔی

ٟ٘بیتػّٕىشدٔحصَٛ دس یىٙٛاختیتٛصیغآةٚ ٌشفتٝضٛد

ضشوت.یبثذوبٞصٔی اص وذاْ ٘ٛاسٞبیٞش تِٛیذوٙٙذٜ ٞبی

ٜ ایساثشاسبس٘ٛع٘ٛاس،تیپ،عَٛٔجبص٘ٛاسٞبیآثیبسیلغش

ضیتصٔیٗصساػی،فطبسآةِِٛٝآثذٜٚٔمذاسیىٙٛاختیاسائٝ

 :ایاصآٖدسجذَٚصیشاسائٝضذٜاستٔیوٙٙذوٕٝ٘ٛ٘ٝ

عَٛپیطٟٙبدی٘ٛاسثشاسبس٘ٛع٘ٛاس،فطبس،ضیتصٔیٗٚ

 یىٙٛاختیپخص

 

 
 

 :ٞبٔؼیبسا٘تخبة٘ٛع٘ٛاساصِحبػفبصّٝسٚص٘ٝ
 :ٔتشسب٘تی14٘ٛاسٞبیثبفبصّٝسٚص٘ٝ-1

ٝثشایخبن ٞبیداسایثبفتسجهخبن)ایٞبیضٙیٚٔبس

 (.ثب٘فٛرپزیشیصیبد

 :ٔتشسب٘تی24٘ٛاسٞبیثبفبصّٝسٚص٘ٝ-2

 ِٛٔی ٞبی خبن ثب)ثشای ٔتٛسظ ثبفت داسای ٞبی خبن

 (.٘فٛرپزیشیٔتٛسظ

 :ٔتشسب٘تی34٘ٛاسٞبیثبفبصّٝسٚص٘ٝ-3

٘فٛرخبن)ثشایخبنٞبیسسی ٞبیداسایثبفتسٍٙیٗثب

 (.پزیشیوٓ

 

 ٔمذٔٝ
یىیاصسٚشٞبی٘ٛیٗٚوبسآٔذ(تیپ)ای٘ٛاسیآثیبسیلغشٜ

صیفی صساػی، ٔحصٛالت ٘یبص ٔٛسد آة تبٔیٗ جبت،ثشای

 .ٞبٔیثبضذسجضیجبتٌّٚخب٘ٝ

دسایٗسٚشآةثبفطبسوٓتشاصیهثبس،داخُ٘ٛاسٞبییوٝ

ٝ ٌشفت لشاس وطت ٞبی سدیف اصثیٗ ٚ یبفتٝ جشیبٖ ا٘ذ

فٛاصُٔطخصیسٚص٘ٝ ثب (سب٘تیٔتش...34،24،14ٚ)ٞبییوٝ

.ضٛدسٚی٘ٛاسٞبٔٛجٛداست،خبسجضذٜٚپبیٌیبٜسیختٝٔی

٘ٛاسٞبثستٝثٝسٚشوطتتهسدیفٝیبدٚسدیفٝ،٘ٛعخبنٚ

  .ٌیش٘ذآة،دسوٙبسیبٚسظسدیفٞبیوطتٌیبٞبٖلشاسٔی

 

 :ا٘ٛاع٘ٛاسٞبیتیپ
 

ٜ لغش آثیبسی سٝ٘ٛاسٞبی ثٝ سبخت تىِٙٛٛطی ِحبػ اص ای

 .:ضٛ٘ذدستٝتمسیٓٔی

 داس٘ٛاسٞبیپالن-1

 داس٘ٛاسٞبیِجٝ-2

 داس٘ٛاسٞبیضىبف-3

فبصّٝخشٚجی ضخبٔتٚ لغش، دس ٞبیٔختّفتِٛیذ٘ٛاسٞب

دسضٛ٘ذثٝعٛسیوٝأشٚصٜضشوتٔی ٞبیثضسيد٘یبػٕذتبً

ٔیىش444ٖٚتب144ٞبیٔیّیٔتشٚضخبٔت22تب16الغبس

سب٘تیٔتشثستٝثٝ٘ٛعٔصشف144تب14ٚثبفٛاصُخشٚجی

  .وٙٙذوطبٚسصاٖتِٛیذٔی
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اوثش٘ٛاسٞبیآثیبسیتیپ،لبثّیت٘صتدسسغحٚدسصیش-9

 )خبن 5ػٕك ٔتش15اِی داس٘ذ(سب٘تی جٟت.سا ثٝ ِٚی

حفبظتثٟتشدسٔمبثُػجٛسچٟبسپبیبٖٚٚسبیُ٘مّیٕٝٚٞچٙیٗ

جٌّٛیشیاصخغشیخجٙذاٖدسٔٙبعمیوٝدٔبیٔحیظدسضجب٘ٝ

تٛصیٝٔی تغییشاتفبحصداس٘ذ، ٘ٛاسٞبیآثیبسیسٚص وٝ ضٛد

 .صیشخبن٘صتٌشد٘ذ

ٔىب٘یضٜ-14 ٚ دستی سٚش دٚ ثٝ آثیبسی ٘ٛاسٞبی ٘صت

دسٞشحبَ٘جبیذتحتٞیچضشایغی٘ٛاس.ثبضذپزیشٔیأىبٖ

.ثشسٚیصٔیٗوطیذٜضذٜٚیبتحت٘یشٚٚوطصپٟٗضٛد

ٜ ایوٝٔحٛسثٕٝٞیٗخبعشوالف٘ٛاسثبیذسٚیدستٍبٜسبد

چشخذ،آٖاصدٚعشفدسدٚثّجشیًٙلشاسٌشفتٝٚثٝساحتیٔی

ٌشدد ٘صت ٔىب٘یضٜ صٛست ثٝ یب دست تٛسظ ٚ .لشاسٌیشد

دس تٛسظوبسٌش وطیذٖ٘ٛاس ٔضسػٝٚ وٙبس دس ٘صتلشلشٜ اص

عَٛٔضسػٝجذدًاخٛدداسیٌشدد،صیشاایٗوبسثبػثخشاضیذٌی

 .ضٛدٚوبٞصػٕش٘ٛاسٔی

لجُاص٘صت٘ٛاسثِِٝٛٝ،ٔب٘یفّذٞب،خغٛط٘یٕٝاصّیٚ-11

 .اصّیسبٔب٘ٝساضستطٕٛ٘بییذ

آٔذٖٔسبئُصیست-12 ثٛجٛد ٔحیغیٚثشایجٌّٛیشیاص

ثشداسیٔیثبیست٘ٛاسٞبحفبظتیخبن،پساصپبیبٖدٚسٜثٟشٜ

 .آٚسیٌشد٘ذاصسغحٔضسػٝجٕغ

 

 

 

ٍٞٙبْاستفبدٜاص٘ٛاستیپتٛجٝثٝ٘ىبت
 :صیشضشٚسیاست

 

 .اصآةٞبیسختٚضٛساستفبدٜ٘ىٙیذ-1
 

أکىکبٖثبتٛجٝثٝایٗ-2 وٍٝٞٙبْآثیبسیثب٘ٛاسٞبیتیپ

تشاست،الصْٞبیدیٍشآثیبسیوٓآةضٛیی٘سجتثٝسٚش

استثشایجٌّٛیشیاصضٛسضذٖخبن،آثیبسیثب٘ٛاسٞبیتیپ

عٛسٔذاْٚا٘جبْ٘طٛدٚحذالُصٔیٗٔکزوکٛسدسیهصٔیٗثٝ

ضکٛدسٝسبَآیصثٕب٘ذٚیبثبسٚش اٌکش.ٞبیدیٍشآثیبسی

ٔججٛسثٝاستفبدٜٔذاْٚاص٘ٛاسٞبیتپپدسیهٔحُثکبضکیکٓ

ضکٛیکی آة آثکیکبسی)ٔیثبیستصٔیٗٔزوٛسلجُاصوطت،

 .ضٛد(سٍٙیٗ
 

 .سبٔب٘ٝفیّتشاسیٖٛثبیذوبُٔٚثذٖٚ٘مصثبضذ-3
 

٘صکت2٘ٛاسٞبیتیپساثشسٚیضیتٞبیثبالی-4 دسصذ

 (ضٛدثبػثػذْیىٙٛاختیتٛصیغآةٔی.)٘ىٙیذ
 

 .٘یبصآثیٌیبٜساوٓثشآٚسد٘ىٙیذ-5
 

لکغکغ-6 دسپبیبٖػّٕیبتتضسیكوٛدٚسٓ،آةساسشیؼبً

 .٘ىٙیذ
 

آَ٘ٛاسٞبیتیپفطبسوبسیایذٜ.)ٔٛاظتفطبسآةثبضیذ-7

 .(ٔتشاست14ٔتشٚحذاوثش4فطبسحذالُ.)ٔتشٔیثبضذ6
 

ثکشای)اضیبء٘ٛنتیض،دضٕٗخغش٘بن٘ٛاستیپٞستٙکذ-8

وبساصوصاستفبدٜضٛدٚحیٗإِمذٚساصسْٕٛػّفٚجیٗحتی

 (.وبسثشداضیبء٘ٛنتیضثشایٚجیٗاستفبدٜٕ٘ٙبییذ

ٕٞچٙیٗثستشوطتٔیثبیستػبسیاصٞشٌٛ٘ٝضیئیثُش٘ذٜ

 .تیض،ٞٓچٖٛخشدٜضیطٝٚآٞٗپبسٜثبضذٚ٘ٛن

 

 
 

 :یآثیبسیتیپٔؼبیتٚٔطىالتسبٔب٘ٝ
 ٞضیٙٝصیبد-1

 ٔسبئُصیستٔحیغیٚحفبظتیٔٙبثغآةٚخبن-2

تٛاٖاصایٗسبٔب٘ٝدسٔٙبعكثبضٛسیآةٚخبنصیبدٕ٘ی-3

 .استفبدٜوشد

4-ٝ یتیپ،ثبسضذأىبٖدستشسیٚچهوشدٖوبُٔسبٔب٘

 .ضٛدٌیبٜٔحذٚدٔی

تٙص-5 ٚ فطبسٞب ثٝ ٘سجت ثٛدٖ ٔحیغیحسبس ٞبی

 (.وطیذٌی،اضیبءثش٘ذٜ،٘ٛسآفتبةٚتغییشاتدٔب)

ٔٙبعك-6 ٚ تشاوٓصیبد دس ٔخصٛصًب صٔیٗ، ٔطىُ٘صتدس

 .ثبدخیض

پبسٜضذٖ٘ٛاسٞبثٝعٛسٔذاْٚ،تٛسظوالؽٔخصٛصًبدس-7

 .وٝتشاوٓایٗپش٘ذٜصیبداستٔٙبعمی
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 :ٔتٗفٙی

 ٟٔٙذسٔسؼٛدفشصاْ٘یب

 ػضٛٞیئتػّٕیثخصتحمیمبتفٙیٟٚٔٙذسی

 ٔشوضتحمیمبتٚآٔٛصشوطبٚسصیٚٔٙبثغعجیؼیاستبٖاصفٟبٖ
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