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فْطؾت هٌسضجبت:
ثرف اٍل  :قَضاي پػٍّكي (تؼطيف ،تطويتٍ ،ظبيف ،همطضات)


قَضاي پػٍّكي زاًكىسُ



قَضاي پػٍّكي گطٍُ



حيغِ ثطضؾي عطحْبي تحميمبتي ٍ ػولىطز قَضاّبي پػٍّكي  /زض گطٍُ ّب ٍ زاًكىسُ

ثرف زٍم :هَاضز اجطائي عطحْب


تؼبضيف انلي



چطذِ تهَيت يه عطح تحميمبتي



چطذِ اجطاي يه عطح تحميمبتي



ضَاثظ اجطائي عطح تحميمبتي



هطاوع تحميمبتي ٍاثؿتِ ثِ زاًكگبُ



اهَض حمَلي ٍ اًتفبع اظ ًتبيج عطح
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" پػٍّف ػجبضت اؾت اظ عطح پطؾف ثِ هٌظَض وؿت آگبّي اظ عطيك جؿـتجَئي آگبّبًِ ٍ ثط پبيِ ضٍـ ػلوـي ٍّوـطاُ وَقـف ،
وِ زض آى وبٍـ ٍ اًجبم آظهبيف ثبّسف وكف ٍتفؿيط آگبّي تبظُ اًجبم هي پصيطز ( ".تؼطيف ؾبظهبى ثْساقت جْبًي)
اظآًجبوِ پبيِ ٍاؾبؼ پيكطفت ّطجبهؼِ ثطهحَضتَؾؼِ التهبزي ،اجتوبػي ،فطٌّگي ٍنٌؼتي آى جبهؼِ ثٌب ًْبزُ قسُ اؾـت ٍ اظ آًجـب
وِ گؿتطـ هطظّبي زاًف ٍوكف ح مبيك ٍقٌبذت پسيسُ ّبي عجيؼي ثطهجٌبي پػٍّف اؾتَاضاؾت  ،ثٌبثطايي اّويت تَجـِ ثـِ همَلـِ

پػٍّف  ،هحلي اظ تطزيس ًرَاّس زاقت .

ًْبل پػٍّف زض وكَضّبي زض حبل تَؾؼِ هبًٌس ايطاى ٌّ ،گبهي ثِ ثبض ذَاّس ًكؿت وِ زض ؾيطي انَلي ٍ ثطًبهـِ ضيـعي قـسُ ٍزض
ضاؾتبي اٍلَيتْبي تحميمبتي آى جبهؼِ ثبقس .ثٌبثطايي زض ضاؾتبي چٌيي اّسافي اؾت وـِ زاقـتي ضـَاثظ ٍ همـطضات ذـبل ضـطٍضت
هي يبثس .ثطايي اؾبؼ آئيي ًبهِ اجطائي عطحْبي تحميمبتي زضزاًكىسُ ثْساقت جيطفت ثب اؾـتفبزُ اظ لـَاًيي ٍثركـٌبهِ ّـبي هَجـَز

ٍّوچٌيي تجبضة ٍتَنيِ ّبي اّل في تْيِ ٍتسٍيي قسُ اؾت.
ايي آييي ًبهِ زضول ثِ زٍ هَضَع ػوسُ هي پطزاظز:

 -1تكىيالت ٍ همطضات قَضاّبي پػٍّكي
 -2لَاًيي ٍ همطضات اجطائي عطحْبي تحميمبتي

قَضاّبي پػٍّكي زض زاًكىسُ ّب ٍ گطٍُ ّب ثِ هٌظَض تْيِ ٍتسٍيي ثطًبهِ ّبي پػٍّكي ٍ فطاّن آٍضزى اهىبًبت الظم جْت تهـَيت
ٍ اجطاي عطحْبي تحميمبتي تكىيل هي قًَس وِ قبهل هَاضز ظيطاؾت:

قَضاي پػٍّكي زاًكىسُ
هبزُ  - 1تؼطيف  :قَضاي پػٍّكي زاًكىسُ هطجؼي اؾت وِ ثِ هٌظَضپيگيطي ٍاجطاي ٍظبيفي وِ هتؼبلجـب (زضهـبزُ  ) 4ثـِ آى هحـَل
هيكَز  ،تكىيل هي قَز.

هبزُ  - 2تطويت اػضبي ايي قَضا ثكطح ظيطاؾت :
الف  -ضئيؽ زاًكىسُ
ة -هؼبٍى پػٍّكي زاًكىسُ

ح  -يه ًفط ًوبيٌسُ ّطيه اظ گطٍُ ّبي آهَظقي ٍ پػٍّكي ثِ اًتربة اػضبي گطٍُ هطثَعِ ٍ هؼطفي هسيط گطٍُ
ت  -زٍ ًفطاظ اػضبي ّيئت ػلوي نبحجٌظط ثِ پيكٌْبز هؼبٍى پػٍّكي زاًكىسُ ٍتبئيس ضيبؾت زاًكىسُ
ج  -يه ًوبيٌسُ اظ ّطگطٍُ آهَظقي پػٍّكي ثِ اًتربة اػضبي قَضاي پػٍّكي آى گطٍُ ٍ هؼطفي ضئيؽ گطٍُ هطثَعِ
ز  -هكبٍض اپيسهيَلَغي ٍ يب آهبضظيؿتي
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تجهطُ  : 1حضَض ًوبيٌسُ گطٍُ ّب ٍ گطٍُ ّبي تحهيالت تىويلي العاهي اؾت.

تجهطُ  : 2هكبٍض اپيسهيَلَغي ٍآهبض ظيؿتي ثٌب ثِ پيكٌْبز هؼبٍى پػٍّكي ٍتبييس ضئيؽ زاًكىسُ تؼييي هي قَز .
تجهطُ  : 3اثالؽ اػضبي قَضاي پػٍّكي زاًكىسُ ثَؾيلِ ضئيؽ زاًكىسُ ٍ ثطاي هست يىؿبل نبزض هيكَز.
هبزُ  - 3ضَاثظ تكىيل قَضاي پػٍّكي زاًكىسُ ثِ قطح ظيطاؾت:

ثٌس - 1اػضبي قَضاي پػٍّكي زاًكىسُ ثبيس زض ظهيٌِ ّبي تحميمبتي فؼبليت زاقتِ ٍ زٍضُ ّبي ضٍـ تحميـك همـسهبتي ٍ تىويلـي ضا
گصضاًسُ ثبقٌس.

ثٌس - 2قَضاي پػٍّكي زاًكىسُ حسالل ّط زٍ ّفتِ يىجبض تكىيل هيكَز ٍزض نَضت لعٍم ٍثِ نالحسيس هؼـبٍى پػٍّكـي زاًكـىسُ
جلؿبت فَق الؼبزُ ًيع ثطگعاض ذَاّس قس.

تجهطُ :زض هَضز زاًكىسُ ّبيي وِ زاضاي  5يب ووتطاظ  5گـطٍُ آهـَظـ فؼـبل ّؿـتٌس ،جلؿـبت قـَضا حـسالل يىوـبُ يىجـبض تكـىيل
ذَاّس قس.

ثٌس - 3جلؿبت قَضاي پػٍّكي زاًكىسُ ثب حضَض ًهف ثؼالٍُ يه اػضب ضؾويت هي يبثس .
ثٌس - 4هؼبٍى پػٍّكي زاًكىسُ ،فطزي ضا وِ تطجيحب اظ اػضبي ّويي قَضا هيجبقس؛ ثؼٌَاى زثيطقـَضاي پػٍّكـي زاًكـىسُ اًترـبة ٍ
هؼطفي ذَاّس وطز.

ثٌس  - 5ثطاي تكىيل قَضا حضَض ضئيؽ يب هؼبٍى پػٍّكي زاًكىسُ ثِ ػٌَاى ضئيؽ جلؿِ ،العاهي اؾت.
ثٌس - 6ههَثبت قَضاي پػٍّكي زاًكىسُ ثبيس عي نَضتجلؿِ اي ثِ اهضب قطوت وٌٌسگبى حبضط زض جلؿِ ضؾـيسُ ٍيـه ًؿـرِ اظ
آى ثِ حَظُ هؼبًٍت پػٍّكي زاًكگبُ اضؾبل گطزز.

هبزُ ٍ - 4ظبيف قَضاي آهَظقي ٍ پػٍّكي زاًكىسُ ثِ قطح ظيط اؾت :
ثٌس  - 1ثطضؾي ٍتهَيت عطحْبي پػٍّكي پيكٌْبزي اضؾبلي اظ قَضاي پػٍّكي گطٍّْـبي زاًكـىسُ ٍ اضائـِ آى ثـِ حـَظُ هؼبًٍـت
پػٍّكي زاًكگبُ
تجهطُ  : 1قَضاي پػٍّكي زاًكىسُ زضنَضت لعٍم هـي تَاًـس ثـب تبئيـس هؼـبٍى پػٍّكـي زاًكـىسُ  ،ثطضؾـي ٍاظْـبض ًظـط عطحْـبي
تحميمبتي ضا ثِ وويؿيًَْبي ترههي قَضا ٍ يب افطاز نبحت ًظط زيگط اضجبع زّس.

تجهطُ  : 2قَضاي پػٍّكي زاًكىسُ هَظف اؾت عطحْبي ههَة قَضاّبي پػٍّكي گطٍّْـبي آهَظقـي آى زاًكـىسُ ضا حـساورط
ظطف هست زٍ هبُ هَضز ثطضؾي ٍ اظْبض ًظط لطاض زّس.

ثٌس  - 2تسٍيي ؾيبؾتْبي پػٍّكي زاًكىسُ ،ثبتَجِ ثِ ذظ هكي پػٍّكي زاًكگبُ
ثٌس  - 3هغبلؼِ ٍ پيكٌْبز ضاّىبضّبي ايجبز اًگيعُ ٍ ػاللِ زض اػضبي ّئيت ػلوي زاًكىسُ ثِ هؼبًٍت پػٍّكي زاًكگبُ
ثٌس ّ - 4وىبضي ثب هؼبًٍت پػٍّكي زاًكگبُ زض ضاؾتبي تسٍيي اٍلَيتْبي پػٍّكي زاًكگبُ
ثٌس  – 5تكَيك اًجبم پػٍّكْبي ثيي گطٍّي ٍ ثؿتط ؾبظي الظم جْت ّوبٌّگي ايٌگًَِ پػٍّكْب
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ثٌس  - 6تؼييي ٍ پيكٌْبز ذظ هكي ولي وبضثطز ًتبيج تحميمبت ثطاي پيكجطز جٌجِ ّبي ػلوي ٍ فٌي وكَض
ثٌس  - 7ثطًبهِ ضيعي زض جْت تَظيغ هٌبؾت فطنت ّبي هغبلؼبتي اػضبي ّيأت ػلوي ٍاجس قطايظ
ثٌس  - 8اضائِ ذظ هكي ٍتؼييي ٍتهَيت هَضَػبت تحميمبتي ثب تَجِ ثِ اٍلَيتْبي زاًكگبُ ،جْـت اذـص ٍاحـس پبيـبى ًبهـِ زض همـبعغ
وبضقٌبؾي اضقس  ،زوتطاي ػوَهي  ،ترههي ٍ فَق ترههي Ph.D ٍ MPH ،

ثٌس  - 9ثطضؾي ٍاظْبض ًظط زض هَضز ؾويٌبضّب  ،وٌگطُ ّب ٍ وبضگبُ ّبي پيكٌْبزي اظ گطٍّْبي هرتلف زاًكىسُ
ثٌس ّ -10وبٌّگ ؾبذتي ظهبى تؼلين ٍ تحميك زض زاًكىسُ
ثٌس  -11هكبضوت ثب ثرف ذهَني زض اجطاي عطحْبي پػٍّكي ٍ تؼييي ًحَُ ّوىبضي ثب هطاوع تحميمبتي زاذل ٍ ذبضج زاًكىسُ
ثٌس  -12ثطضؾي ًحَُ اضائِ ذسهبت پػٍّكي ثِ ؾبظهبًْبي هرتلف ثطاي ثطآٍضزى ًيبظّبي وكَض ،هٌغمِ ٍ اؾتبى ٍ چگًَگي ّوىبضي
هَؾؿِ ٍ هطاوع نٌؼتي
ثٌس  -13تسٍيي ٍ پيكٌْبز ؾيبؾتْب ،اّساف ٍ ذظ هكي پػٍّكي ٍ فٌبٍضي زاًكىسُ ثِ هٌظَض اضائِ ثِ قَضاي پػٍّكي زاًكگبُ
ثٌس ّ -14وىبضي ثب هؼبٍى پػٍّكي ٍ فٌبٍضي ثطاي ايجبز ظهيٌِ اجطاي ههَثبت ٍ تهويوبت ّيأت ضئيؿِ زاًكگبُ
ثٌس  -15ثطضؾي ٍ تسٍيي ٍ پيكٌْبز ثطًبهِ ّبي پػٍّكي ثِ هٌظَض قٌبذت ّط چِ ثيكتط جْبى زاًف ٍ اؾتفبزُ اظ آذطيي هتسّبي
پػٍّكي
ثٌس  -16پيكٌْبز چگًَگي اؾتفبزُ اػضبي ّيبت ػلوي اظ ًتبيج تحميمبت ثطاي اضتمبي ويفيت آهَظـ
ثٌس  -17ثطضؾي ٍ اظْبضًظط زضثبضُ هؿبئلي وِ قَضاي پػٍّكي زاًكگبُ يب هؼبٍى پػٍّكي ثِ قَضا اضجبع هي زّس
ثٌس  -18تهَيت عطحْبي پػٍّكي زاًكىسُ ثب اٍلَيت ثركيسى ثِ عطحْبي پػٍّكي وبضثطزي
ثٌس  -19تْيِ ٍ تسٍيي آييي ًبهِ ّبي هرتلف پػٍّكي ثطاي پيكٌْبز ثِ هطاجغ شيطثظ
ثٌس  -20تْيِ ٍ تسٍيي ٍ پيكٌْبز عطحْبي ثِ هٌظَض تطثيت هحمك
ثٌس ّ -21وىبضي زض تسٍيي ثطًبهِ جبهغ پػٍّكي زاًكگبُ
ثٌس  -22فطاّن ًوَزى ظهيٌِ ّبي تَؾؼِ فٌبٍضي زض هَؾؿِ ٍ حوبيت اظ تَؾؼِ فؼبليت هطاوع ضقس  ،وبضآفطيٌي ٍ پبضوْبي ػلن ٍ
فٌبٍضي هَؾؿِ
ثٌس -23پيكٌْبز آييي ًبهِ ًحَُ تسٍيي وتت ػلوي ٍ پػٍّكي ثط هجٌبي ضَاثظ ههَة ثِ قَضاي پػٍّكي زاًكگبُ
ثٌس  -24اضظيبثي هيعاى تَاًوٌسي ػلوي ٍ ؾٌجف لبثليت فبضؽ التحهيالى زاًكىسُ ثطاي وبض زض جبهؼِ  ،اظ عطيك اجطاي عطح ّبي
تحميمبتي ٍيػُ
ثٌس  -25ايجبز اًگيعُ ّبي هبزي ٍ هؼٌَي ثِ هٌظَض تطغيت ٍ تكَيك اػضبي ّيأت ػلوي ثِ تأليف ٍ تطجوِ وتت ٍ ًَقتي همبالت
تحميمي ٍ ايجبز اهىبًبت ٍ تؿْيالت الظم ثطاي تؿطيغ زض چبح ٍ ًكط آثبض ػلوي
ثٌس  -26تٌظين گعاضـ ؾبليبًِ فؼبليتْبي پػٍّكي زاًكىسُ ٍ اضائِ آى ثِ هؼبًٍت پػٍّكي زاًكگبُ
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قَضاي پػٍّكي گطٍُ
هبزُ  - 5ت ؼطيف  :قَضاي پػٍّكي گطٍُ  ،هطجغ تهوين گيطي ػلوي عطحْبي پػٍّكي آى ضقتِ زضگطٍُ آهَظقي پػٍّكي هطثَعـِ

هيجبقس .

هبزُ  - 10تطويت قَضاي پػٍّكي گطٍُ ثتطتيت ظيط اؾت:

•
•
•

الف  -هسيط گطٍُ
ة -هؼبٍى پػٍّكي گطٍُ
ج  -ثيي  3تب ً 7فط اظ اػضبي ّيئت ػلوي (زض نَضت ػسم ٍ جَز هؼبٍى گطٍُ) ضقتِ هطثَعـِ يـب ضقـتِ ّـبي هـطتجظ وـِ ثـب

اًتربة اػضبي گطٍُ هكرم ٍ هؼطفي هي گطزًس .

تجهطُ : 1اثالؽ افطاز اًتربة قسُ زضقَضاي پػٍّكي گطٍُ ثَؾيلِ ضيبؾت زاًكىسُ ٍ ثب ًظط هؼـبٍى پػٍّكـي زاًكـىسُ ٍ هـسيط گـطٍُ
نبزض هي قَز ٍ چٌبًچِ فطزي اظ قطوت زض قَضا هٌهطف قَز ،فطز جبًكيي عجك هَاظيي ثبال جبيگعيي ذَاّس قس .

تجهطُ : 2زض هَاضزيىِ تؼساز اػضبي ّيئت ػلوي زض گطٍُ هطثَعِ ووتط اظ پٌج ًفط ثبقس ،قَضاي پػٍّكي گطٍُ هعثـَض ثـب نـالحسيس
هؼبٍى پػٍّكي زاًكىسُ يب قبهل وليِ افطاز گطٍُ ثَزُ ٍيب زض قَضاي پػٍّكي گطٍُ هتجبًؽ ثب آى ازغبم هي قَز.

هبزُ  - 6ضَاثظ تكىيل قَضاي پػٍّكي گطٍُ ثِ قطح ظيطاؾت:

ثٌس  -1اًتربة اػضبي قَضاي پػٍّكي گطٍُ ّطيه ؾبل يىجبض نَضت هي پصيطز .
ثٌس -2قَضاي پػٍّكي گطٍُ هي تَاًس اظ هترههيي شيهالح ثطاي هكَضت ٍقطوت زض جلؿبت قَضا ثسٍى زاقتي حك ضاي  ،زػَت
ثِ ػول آٍضز.

ثٌس  -3زض نَضت ٍجَز عطحْبي ثيي گطٍّي  ،حضَض هؼبًٍيي يب ًوبيٌسگبى گطٍّْب زض جلؿبت تهوين گيطي گطٍُ العاهي اؾت.
ثٌس  -4ضيبؾت جلؿبت قَضاي پػٍّكي گطٍُ  ،ثؼْسُ هسيط گطٍُ ٍ زض غيبة ٍي ثِ ػْسُ هؼبٍى پػٍّكي گطٍُ هي ثبقس.
ثٌس  - 5هؼبٍى پػٍّكي گطٍُ زثيط قَضاي پػٍّكي گطٍُ ثَزُ ٍ هؿئَل پيگيطي ههَثبت آى هي ثبقس.

ثٌس -6قَضاي پػٍّكي گطٍُ ثب حضَض حسالل ًهف ثؼالٍُ يه اػضب ضؾويت هي يبثس ٍ تهويوبت ثب اورطيت آضا اتربش هي قَز.
ثٌس - 7قَضاي پػٍّكي گطٍُ حسالل ّط يىوبُ ضٍظ يىجبض تكىيل هي قَز ٍ زض هَاضز لعٍم ًيع هي تَاًس جلؿبت فـَق الؼـبزُ ثطگـعاض
ًوبيس.

ثٌس - 8قَضاي پػٍّكي گطٍُ هَظف اؾت عطحْبي تحميمبتي پيكٌْبزي ضا حساورط ظطف هست ؾي ضٍظ ثطضؾي ٍ زض ثبضُ آًْب اظْبض
ًظط ًوبيس.

ثٌسٍ - 9ظيفِ حؿي اجطاي اًتربثبت ٍ ّوچٌيي ًظبضت ثط اجطاي ٍظبيف پػٍّكي زض گطٍّْب ثؼْسُ هؼبٍى پػٍّكي زاًكىسُ هطثَعـِ
هي ثبقس .
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ثٌس – 10هؼبٍى پػٍّكي گطٍُ ( زض نَضت ػسم حضَض ٍي هسيط گطٍُ ) هَظف اؾت نَضتجلؿبت پػٍّكي گطٍُ ضا وِ ثِ اهضـبي
اػضب ضؾيسُ اؾت ،ثطاي هؼبٍى پػٍّكي زاًكىسُ اضؾبل ٍ هَاضز هٌسضج زض آى ضا پيگيطي ًوبيس .

هبزُ ٍ - 7ظبيف قَضاي پػٍّكي گطٍُ ثِ قطح شيل هي ثبقس:

الف  -ثطآٍضز تَاى پػٍّكي گطٍُ ٍاًؼىبؼ آى ثِ هؼبٍى پػٍّكي زاًكىسُ،
ة  -ثطضؾي ظهيٌِ ّبي پػٍّكي ٍاٍلَيتْبي تحميك ٍپيكٌْبز عطحْبي تحميمبتي ثِ گطٍُ زض ضاثغِ ثب ًيبظّبي ضطٍضي ٍ ػوسُ اؾـتبًي
ٍ هلي،
ج  -اضظيبثي عطحْبي پػٍّكي پيكٌْبز قسُ ثَؾيلِ اػضبي گطٍُ اظ ًظط ػلوي ،ترههي ٍ تغبثك آى ثب اٍلَيتْبي تحميمبتي ٍ تهَيت
يب ضز آى،
ز  -ثطضؾي وبض قٌبؾي عطحْبي پػٍّكي وِ اظ ؾَي قَضاي پػٍّكي زاًكىسُ يب زاًكـگبُ جْـت اظْـبض ًظـط ،ثـِ آى گـطٍُ اضجـبع
هي قَز،
ُ  -ثطضؾي پيكٌْبزات هطثَط ثِ ثطگعاضي ؾويٌبضّب  ،وٌگطُ ّب ٍ ثبظ آهَظيْـب اظ ؾـَي اػضـبي گـطٍُ ٍاضائـِ آى ثـِ هؼـبٍى پػٍّكـي
زاًكىسُ،
ٍ  -ثطضؾي پيكٌْبزات هطثَط ثِ تطجوِ ٍتبليف وتبة ٍاضائِ آى ثِ هؼبٍى پػٍّكي زاًكىسُ،
ظ  -ثطضؾي ٍ تهَيت اٍليِ پبيبى ًبهِ ّب زض همبعغ هرتلف (زٍضُ ّبي وبضقٌبؾي  ،وبضقٌبؾي اضقس  ،زوتـطاي ػوـَهي  ،ترههـي ٍ

فَق ترههي ) ،Ph.D , MPH ،

هبزُ ً -8حَُ ثطضؾي عطحْبي تحميمبتي ٍ ًحَُ ػولىطز قَضاّبي پػٍّكي گطٍُ  ،زاًكىسُ ٍ زاًكگبُ:
ثٌس  - 1قَضاي پػٍّكي گطٍُ (گطٍّْبي آهَظقي پػٍّكي ) عطحْبي تحميمبتي پيكٌْبز قسُ ثَؾيلِ اػضبي ّيئت ػلوي ٍ غيطػلوي
زاًكگبُ ضا ثغَض زليك اظجٌجِ ّبي ػلوي ٍتبحس الظم اظ ًظط هتسلَغي تحميك ٍ ّعيٌِ ّب ثطضؾي ٍ تبئيس يب ضز هي ًوبيٌس .

ثٌس - 2قَضاي پػٍّكي زاًكىسُ عطحْبي تحميمبتي پيكٌْبزي ضا ثغَض زليك اظجٌجِ ّبي هتسلَغي تحميك ٍ تب حـس الظم اظ ًظطوليـبت
ػلوي ٍ اذاللي ٍ ّعيٌِ ّب ثطضؾي ٍ تهَيت يب ضز هيٌوبيس .

ثٌس - 3قَضاي پػٍّكي زاًكگبُ عطحْبي تحميمبتي ضا ثغـَض زليـك اظ زيـسگبُ اٍلَيـت ثٌـسيْبي وكـَضي ٍ زاًكـگبّي ّ ،عيٌـِ ّـب ،
هتسٍلَغي تحميك ٍ ّوچٌيي زض نَضت لعٍم اظًظط پطؾكْبي ػلوـي ٍ اذاللـي وـِ ثهـَضت هـَضزي پـيف ذَاّـس آهـس ،ثطضؾـي ٍ
تهوين گيطي هيٌوبيس.
ثٌس  -4قَضاي پػٍّكي زاًكگبُ وليِ پبيبى ًبهِ ّب ٍ عطحْبي تحميمبتي ضا وِ زاضاي هالحظبت اذاللي ثبقس  ،حؿت ضطٍضت جْت
ثطضؾي ٍتهَيت ثِ وويتِ اذالق زض پػٍّف زاًكگبُ اضجبع ذَاّس زاز.

هبزُ  - 9عطح تحميمبتي ثِ هجوَػِ هغبلؼبت ٍيب ػوليبت اجطائي ٍيب ّطزٍ گفتِ هي قَز وِ هٌجط ثِ تَليس ػلن ٍ فٌآٍضي ( هبًٌس تْيـِ
ٍ تسٍيي اعالػبت  ،تْيِ ًطم افعاض ،ثبًه اعالػبتي ،هجوَػِ ؾبظي ،تَليس اثعاضثهَضت ؾرت افعاض ،اضائِ ذسهبت ثهـَضت ؾـرت ٍ
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ًطم افعاضي ،ضاُ اًساظي ضٍقي جسيس زض ظهيٌِ ّبي هرتلف ػلوي ٍ اظ ايي لجيل) ٍ ثغَض ولـي اضائـِ ضاُ حـل ثـطاي هؼضـالت هَجـَز
هي ثبقس .

هبزُ  - 10زض هَاضزيىِ قَضاي پػٍّكي زاًكگبُ ثِ قـَضاي پػٍّكـي زاًكـىسُ اي تفـَي
تفَي

اذتيـبض وـطزُ ثبقـس ،آى قـَضا زضحيغـِ

اذتيبض قسُ السام ًوَزُ ًٍتبيج ضا وتجبً ثِ هؼبٍى پػٍّكي زاًكـگبُ اػـالم هـي ًوبيـس .زض ايـي حبلـت قـَضا ٍ هؼـبٍى پػٍّكـي

زاًكگبُ ثط حؿي اجطاي هَاضز تفَيضي ًظبضت زاقتِ ٍزض نَضت لعٍم هيتَاًٌس هَضَع تفَي

اذتيبض ضا هَضز تجسيس ًظط لطاضزٌّس .

هبزُ ٍ - 11اجسيي قطايظ اجطاي عطح تحميمبتي  :اػضبي ّيئت ػلوي زاًكگبُ هي تَاًٌس ثغَض فطزي ٍيب گطٍّي ثـطاي اضائـِ ٍاًجـبم
عطحْبي تحميمبتي السام ًوبيٌس.

تجهطُ  :اػضبي ّيئت ػلوي ثبظً كؿتِ زاًكگبُ يب اػضبي غيط ّيبت ػلوي قبغل ٍ يب ثبظًكؿتِ زاًكگبُ ٍ افطازيىِ زض زاًكگبُ قـبغل
ًوي ثبقٌس زضنَضتي هي تَاًٌس عطح تحميمبتي اضائِ زٌّس وـِ عـطح پيكـٌْبزي ايكـبى ثـِ تبييـس هؼـبٍى پػٍّكـي زاًكـىسُ يـب هطوـع
تحميمبتي هطثَعِ ٍ قَضاي پػٍّكي زاًكگبُ ضؾيسُ ثبقس.

هبزُ  - 12عطح زٌّسگبى (ّوىبض انلي  ،هجطي يب هجطيـبى عـطح)  :اػضـبي ّيئـت ػلوـي يـب غيـط ّيئـت ػلوـي ٍاثؿـتِ ثـِ يىـي اظ
گطٍُ ّبي آهَظقي پػٍّكي ٍ يب هطاوع تحميمبتي ٍ ثيوبضؾتبًْب يـب هَؾؿـبت ٍاثؿـتِ ثـِ زاًكـگبُ هـي ثبقـٌس وـِ عـطح تحميمـبتي ثـب

ّوفىطي ايكبى تْيِ قسُ ٍهؿئَليت هؿتميوي زض ضاثغِ ثب اجطاي ول عطح يب ثركي اظ آى زاضًس.

هبزُ  - 13هسيطاجطايي عطح  :ثِ فطزي اعالق هيگطززوِ جعٍ ّوىبضاى عطح ثَزُ ٍ ثب تَافـك جوؼـي عـطح زٌّـسگبى ٍ عجـك ضـَاثظ
اجطاي عطحْبي تحميمبتي زاًكگبُ زض هَضز هَضَع عـطح (وـِ تحـت ػٌـَاى عـطح تحميمـبتي هكـرم هـي قـَز) گـطٍُ تحميـك ضا
ّوبٌّگ ؾبذتِ ٍ هؿَليت اجطاي عطح اظ ًظط هبلي  ،حمَلي ٍ ازاضي ثؼْسُ ايكبى اؾت .ثطاي ثِ اجطا زضآٍضزى عطح الظم اؾت هسيط

اجطايي اظ عطف عطح زٌّسگبى ثهَضت وتجي ثِ هؼبًٍت پػٍّكي زاًكىسُ يب زاًكگبُ هؼطفي گطزز .

تجهطُ : 1هسيط اجطايي عطح اظثيي هجوَػِ ّوىبضاى عطح اًتربة قسُ ٍ ثَاؾغِ ايي اًتربة اظ ؾَي هؼبًٍت پػٍّكي زاًكگبُ ثطاي
ٍي هعيت ٍ اهتيبظ ػلوي يب ضتجِ ذبني زض ًظط گطفتِ ًرَاّس قس ٍ هسيطاجطايي عطح نطفب هؿئَل اجطايـي ٍ عـطف هـصاوطُ ٍ ػبهـل

ّوبٌّگ وٌٌسُ هحمميي عطح ثب هؼبًٍت پػٍّكي قٌبذتِ هيكَز .

تجهطُ  : 2زض نَضت ػ سم هؼطفي وتجي هسيط اجطايي عطح اظ ؾَي هجوَػِ ّوىبضاى عطح  ،تطثيت اؾبهي هجطيبى عطح هالن ػوـل
جْت تؼييي هسيط اجطايي عطح ذَاّس ثَز .

تجهطُ  : 3اظ ًظط هؼبًٍت پػٍّكي زاًكگبُ ّط عطح تحميمبتي ًوي تَاًس ثيف اظ يه هسيطاجطايي زاقتِ ثبقس.
تجهطُ  : 4زضنَضتيىِ هسيطاجطايي عطح ثِ ّط زليلي اظ ازاهِ وبض نطف ًظط ًوبيس يىي زيگـط اظ هجطيـبى عـطح زض زضجـِ اٍل ثٌـب ثـِ
اػالم عطح زٌّسگبى ٍ زض نَضت ػسم تَافك ايكبى ثِ تكريم حَظُ هؼبًٍت پػٍّكي زاًكگبُ ػْسُ زاض ايي ٍظيفِ ذَاّس قس .

هبزُ ّ - 14وىبضاى عطح  :ؾبيط اػضبئي (اػضبي ّيئت ػلوي ٍغيط ػلوي) وِ ثِ ًحَي زض ضًٍس اجطاي عـطح ػْـسُ زاض هؿـئَليتْبي
ثبًَي ثَزُ ٍ ثركي اظ ػوليبت اجطائي عطح ثؼْسُ آًْب هي ثبقس ،تحت ػٌَاى ّوىبض عطح ذَاًسُ هي قًَس .
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هبزُ  - 15زضنَضتيىِ يىي اظ ّوىبضاى ٍيب عطح زٌّسگبى ثِ ّط زليلي اظ ازاهِ وبض نطف ًظط ًوبيس ،هسيطاجطايي وتجب هسيطيت اهـَض
پػٍّكي زاًكگبُ ضا هغلغ ًوَزُ ٍ زض نَضتيىِ الظم ثساًس فطز زيگطي ضاوِ ػْسُ زاض ٍظيفِ ي ٍي ذَاّس ثَز  ،هؼطفي هي ًوبيس .

هبزُ  -16عطح زٌّسگبى ثبيس پيكـٌَيؽ عـطح تحميمـبتي ذـَز ضا زض لبلـت فطهْـبي ٍيـػُ ايـي وـبض ) (Proposalتْيـِ ٍ جْـت

پيگيطيْبي ثؼسي ثهَضت وتجي ثِ هسيط گطٍُ هطثَعِ (ٍ ضًٍَقت ثِ هؼبٍى پػٍّكي زاًكىسُ) اضائِ زٌّس .

تجهطُ :1پطپَظال اػضبي غيط ّيئت ػلوي اظ عطيك هؼبًٍت پػٍّكي زاًكگبُ ثِ گطٍُ ّبي هطتجظ اضجبع ذَاّس قس.
تجهطُ  : 2فطهْبي پيكٌَيؽ عطحْبي تحميمبتي تحت ًظبضت وبضقٌبؾبى حَظُ هؼبًٍت پػٍّكي زاًكگبُ عطاحي ٍتـسٍيي گطزيـسُ ٍ
زض اذتيبض زاًكىسُ ّب ٍ هطاوع تحميمبتي لطاض هي گيطزّ .ط گًَِ تغييطي زض هٌسضجبت  ،وليـبت ٍ قـىل ظـبّطي ايـي فطهْـب اظ ؾـَي

زاًكىسُ ّب ٍ هطاوع تحميمبتي ٍاثؿتِ ثِ زاًكگبُ ثبيس ثب ًظبضت ٍ وؿت اجبظُ اظ حَظُ هؼبًٍت پػٍّكي زاًكگبُ نَضت پصيطز .

هبزُ  -17هسيط گطٍُ هطثَعِ پؽ اظ ثطضؾيْبي اٍليِ (اظ لجيل ثجت هَضَع ٍ تبضيد اضائِ عطح  ،تكىيل پطًٍسُ  ،ثطضؾي تىطاضي ًجـَزى

هَضَع ٍ…) آًطا جْت ثطضؾي ٍ تهَيت ثِ قَضاي پػٍّكي گطٍُ اضجبع هي زّس .

هبزُ  - 18هؼبٍى پػٍّكي گطٍُ هَظف اؾت زض اٍليي فطنت هوىي عطح اضجبػي ضا زض زؾتَض وبض قَضاي پػٍّكي گطٍُ لطاض زازُ
ٍ ًؿجت ثِ ثطضؾي ٍ تهوين گيطي ثطاي آى السام ًوبيس .
هبزُ  -19هسيط گطٍُ هَظف اؾت ضوي ّوبٌّگي ثب هؼبٍى پػٍّكـي گـطٍُ زض اٍلـيي فطنـت هوىـي ًتيجـِ ثطضؾـي ٍ ًظـط قـَضاي

پػٍّكي گطٍُ ضا وتجب ٍ ثهَضت تهَيت يب ضز ثِ عطح زٌّسُ (ثب ضًٍَقت ثِ هؼبٍى پػٍّكي زاًكىسُ) اػالم ًوبيس.

هبزُ  -20پؽ اظ اضائِ پبؾد قَضاي پػٍّكي گطٍُ هجٌي ثط تهَيت عطح ثِ هجطي  ،هسيط گطٍُ هَظف اؾت زض اٍليي فطنت هوىـي
عطح ضا جْت ثطضؾي زضقَضاي پػٍّكي زاًكىسُ  ،ثِ هؼبًٍت پػٍّكي زاًكىسُ اضجبع ًوبيس.

هبزُ  -21پؽ اظ اضائِ پبؾد قَضاي پػٍّكي زاًكىسُ هجٌي ثط تهـَيت عـطح ،هؼبًٍـت پػٍّكـي زاًكـىسُ هَظـف اؾـت زض اٍلـيي
فطنت هوىي ًتيجِ ضا جْت تهوين گيطي ًْبئي ثِ حَظُ هؼبًٍت پػٍّكي زاًكگبُ اضجبع ًوبيس .

تجهطُ  : 1زض ضًٍس ثطضؾي عطح زضنَضتيىِ قَضاي پػٍّكي گطٍُ ٍيب زاًكىسُ الظم ثساًـس هـي تَاًـس جْـت تَجيـِ ؾـَاالت ذـَز
اضتجبط الظم ضا ثهَضت وتجي ٍ يب قفبّي ثب قَضاي پػٍّكي گطٍُ ٍ يب عطح زٌّسُ (گبى) ثطلطاض ًوبيس ٍ يب عي جلؿبتي اظ تَجيْبت ٍ

ًظطات ايكبى اعالع حبنل ًوبيس .

تجهطُ  : 2زضنَضتيىِ قَضاي پػٍّكي زاًكىسُ ٍ يب گطٍُ الظم ثساًس  ،هي تَاًس اظ عطح زٌّسگبى ثطاي زفبع ٍ تَجيِ هغبلت هٌسضج
زض پطٍپَظال ثطاي قطوت زض آى قَضا زػَت ثؼول آٍضز .

هبزُ  -22حَظُ هؼبًٍت پػٍّكي زاًكگبُ پؽ اظ زضيبفت پيكٌَيؽ عطح اظ ؾَي زاًكىسُ يب هطوـع تحميمـبتي آًـطا زض ثطًبهـِ وـبضي
وبضقٌبؾبى ذَز لطاض زازُ تب جْت ثطضؾي قَضاي پػٍّكي زاًكگبُ آهبزُ گطزز .

هبزُ  -23قَضاي پػٍّكي زاًكگبُ هَظف اؾت زض اٍلـيي فطنـت هوىـي عـطح اضؾـبلي ضا زض زؾـتَض وـبض ذـَز لـطاضزازُ ٍ ثـِ آى
ضؾيسگي ًوبيس .
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تجهطُ  :ثطاي اػالم هَاضز هبزُ ّبي  24تب  26ضًٍَقت هىبتجِ ثبيس اظ عطف هؿئَل هطثَعِ ثطاي عطح زٌّسُ (گبى) اضؾبل گطزز .
هبزُ  - 24قَضاي پػٍّكي زاًكگبُ ثبيس ًتيجِ ثطضؾي ٍ ًظط ذـَز ضا ثهـَضت تهـَيت  ،ضز  ،تهـَيت هكـطٍط  ،اضجـبع ثـِ هطاجـغ
شيهالح زيگط ٍ غيطُ اظ عطيك هىبتجِ هؿتمين ٍ ّوطاُ ثب ضًٍَقت ثِ هؼبًٍت پػٍّكي زاًكىسُ ثِ اعالع عطح زٌّسُ (گبى) ثطؾبًس .

هبزُ  -25زض نَضتيىِ اجطاي يه عطح زاضاي اٍلَيت ذبل ظهبًي ثَزُ ٍ يب عطح زٌّسُ (گبى) ثَزجِ اي اظ زاًكگبُ علت ًٌوبيس ثـب
اػالم وتجي ايي هغلت ثَؾيلِ هجطي ،هسيط گطٍُ ،هؼبٍى پػٍّكي زاًكىسُ ٍ ثب ًظط هؼبٍى پػٍّكي زاًكگبُ چٌـيي عطحـي هـي تَاًـس

ثهَضت ذبضج اظ ًَثت هؼوَل زض زؾتَضوبض قَضاي پػٍّكي زاًكگبُ لطاض گيطز .

هبزُ  -26ثب تَجِ ثِ قطح ٍظبيف حَظُ هسيطيت اهَض پػٍّكي زاًكگبُ ،وبضقٌبؾي ٍ آهبزُ ًوَزى عطحْبي زضيـبفتي ثـطاي قـَضاي
پػٍّكي زاًكگبُ ٍ وليِ اهَض ازاضي هبلي ٍ اجطائي عطحْبي تحميمبتي ظيـط ًظـط هؼـبٍى پػٍّكـي زاًكـگبُ ثَؾـيلِ ايـي ٍاحـس اًجـبم

هي پصيطز .

هبزُ  -27ثطاي ثطضؾي عطحْبي تحميمبتي پيكٌْبز قسُ وِ ًيبظهٌس ًظطذَاّي وبضقٌبؾي ٍ ترههي ثبقٌس ،قَضاي پػٍّكي زاًكىسُ
يب زاًكگبُ ثهالحسيس ٍ اظ عطيك هؼبٍى پػٍّكي هيتَاًس هَضَع ضا ثِ گطٍُ ّبي ترههي ٍ يب افطاز نـبحجٌظط جْـت زاٍضي اضجـبع

زّس ٍ اظ ًظطات ايكبى ثطاي تهوين گيطيْبي ذَز اؾتفبزُ ًوبيس .

تجهطُ  : 1زثيط قَضا هَظف اؾت پيگيطيْبي الظم جْت اذص پبؾد اظ زاٍض (يب زاٍضاى) ٍ اضائِ آى ثِ قَضا ضا اًجبم زّس .
تجهطُ  : 2زض نَضتيىِ زاٍض ًظط ذَز ضا ظطف هست يىوبُ ثهَضت قفبف ٍ هكرم اػالم ًٌوبيٌس ،قَضا هي تَاًس اظ ًظـطات ؾـبيط

نبحجٌظطاى اؾتفبزُ ًوبيس .

هبزُ  -28پؽ اظ تهَيت عطح زض قَضاي پػٍّكي زاًكگبُ  ،پيگيطي ضًٍس ازاضي عطح اظ ًظط نسٍض اثالغيِ يب ػمس لطاضزاز  ،پيگيـطي
ضًٍس اجطائي  ،پيگيطي گعاضقبت ٍ غيطُ ثِ ػْسُ هسيطيت اهَض پػٍّكي زاًكگبُ هي ثبقس ٍ ايي ٍاحس هَظـف اؾـت ضًٍَقـت وليـِ

هىبتجبت ذَز ثب هسيط اجطايي عطح ٍ يب عطح زٌّسگبى ضا ثِ هؼبٍى پػٍّكي زاًكىسُ يب هطوع تحميمبتي هطثَعِ اضؾبل ًوبيس .

هبزُ  -29زض نَضتيىِ هسيط اجطايي يب عطح زٌّسُ (گبى) زض ضًٍس پيگيطي ٍ اجطاي عطح ثِ ّط زليلي السام ثوَلغ ٍ الظم ضا هؿـتٌساً اظ
ؾَي همبم هطثَعِ زضيبفت ًٌوبيس ،هيتَاًس هَضَع ضا وتجب ٍ ثب اضائِ زاليل هرجت ٍ هٌغمي ثِ هطجغ ثـبالتط اػـالم ًوـَزُ ٍ هطجـغ ثـبالتط

(ثؼسي) هيتَاًس ضاؾبً جْت پيگيطي ٍ ثطضؾي السام الظم ضا آغبظ ًوبيس.

تجهطُ  :هطجغ شيهالح ثطاي ايي هٌظَض زض زاًكىسُ هؼبٍى پػٍّكي آى زاًكىسُ ٍذبضج اظ زاًكىسُ هؼبٍى پػٍّكي زاًكگبُ هيجبقس .
هبزُ  -30هؿئَل اجطائي عطح پؽ اظ زضيبفت اثالغيِ ٍ يب ػمـس لـطاضزاز هَظـف ثـِ قـطٍع ػوليـبت اجطائـي عـطح ثـِ ًحـَي وـِ زض
پيكٌَيؽ آى آهسُ ٍ هَضز تبييس قَضاي پػٍّكي زاًكگبُ لطاض گطفتِ اؾت  ،هي ثبقس .

تجهطُ  :هؼبًٍت پػٍّكي زاًكگبُ ًؿرِ اي اظ اثالغيِ ٍ يب لطاضزاز عطح ضا جْت اعالع ٍ پيگيطيْـبي الظم ثؼـسي زض اذتيـبض هؼبًٍـت
پػٍّكي زاًكىسُ يب هطوع تحميمبتي هطثَعِ لطاض ذَاّس زاز .
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هبزُ  -31زضنَضتيىِ هسيط اجطاي عطح ثِ ّط زليلي ظطف هست  3هبُ پؽ اظ تبضيد اثالغيِ ٍ يب ػمس لطاضزاز عطح ثـسٍى ػـصض هَجـِ
عطح ض ا قطٍع ًٌوبيس  ،عطح هعثَض تَؾظ هؼبًٍت پػٍّف زاًكگبُ ٍ ثب ًظط ذَاّي اظ هؼبٍى پػٍّكي زاًكىسُ هطثَعِ هـَضز ثطضؾـي
لطاض گطفتِ ٍ زض ذهَل تؼليك يب ازاهِ اجطاي آى تهوين گيطي ثِ ػول ذَاّس آٍضزّ .وچٌيي زض نَضتيىِ زض ايي هست ٍجَّي اظ
اػتجبضات عطح زض اذتيبض هسيطاجطايي لطاض گطفتِ ثبقس  ،ثَؾيلِ ّويي هطجغ هَضز تهوين گيطي لطاضذَاّس گطفـتً .تيجـِ تهـويوبت
فَق ثهَضت وتجي اظ عطيك هؼبًٍت پػٍّكي زاًكگبُ (عطف لطاضزاز) ثِ هسيط اجطايي عطح ٍ هؼبٍى پػٍّكي زاًكىسُ اػالم ذَاّـس

قس .

تجهطُ  : 1چٌبًچِ زض پيكٌَيؽ عطح ظهبى ذبني ثطاي قطٍع آى هكرم گطزيسُ ٍ يب اجطاي عطح هٌَط ثـِ احـطاظ قـطايظ ٍيـػُ اي
ثبقس ،هسيطاجطايي هَظف اؾت هغبثك آى قطايظ ٍ يب زض ظهبى هكرم قسُ ػول ًوبيس .

تجهطُ  : 2هساضن ٍ قَاّس الظم ٍ يب ازلِ هطثَط ثِ قطٍع ٍ يب ػسم قطٍع وبض ٍ ؾبيط هـَاضز هـَضز ًظـط زض ايـي ضاثغـِ ثبيـس اظ ؾـَي
هجطي عطح زض اذتيبض تهوين گيطًسگبى هَضَع ايي هبزُ لطاض گيطز .

هبزُ  -32هسيط اجطايي عطح هَظف اؾت هغبثك هَاز هٌسضج زض لطاضزاز ٍ يب ثط اؾبؼ جسٍل ظهبًجٌـسي عـطح وـِ زض قـطٍع ثـِ تبييـس
قَضاي پػٍّكي زاًكگبُ ضؾيسُ ٍ ظهبًجٌسي اضائِ گعاضقبت زض آى هكرم قسُ  ،گـعاضـ پيكـطفت ػلوـي ٍ اجطايـي عـطح ضا ثـطاي

هؼبًٍت پػٍّكي زاًكگبُ اضؾبل ًوبيس .

تجهطُ  :هفَْم گعاضقْب اظ ًظطحَظُ هؼبًٍت پػٍّكي  ،زاقتي اضتجبط هٌبؾت ٍ هساٍم ثب هسيط اجطائي عطح اؾت .هرال اگط عطح ثٌب ثـِ
ّطزليلي اظ ًظط اجطائي ثطاي هستي ثحبلت ضاوس زضآيس ،هسيط اجطائي ثبيس زضگعاضقْبي ذَز ثِ هكىالت ٍ ًيبظّبي عطح اقبضُ ًوبيس.
ثٌبثط ايي زاقتي اضتجبط وتجي زض لبلت گعاضقْبي زٍضُ اي اظؾَي هـسيطاجطايي ثـبحَظُ هؼبًٍـت پػٍّكـي زض هَاػيـس همـطض قـسُ زض
لطاضزاز يب هتي پيكٌَيؽ عطح العاهي اؾت .

هبزُ  -33هؼبًٍت پػٍّكي زاًكگبُ ثِ ّط عطيمي وِ نالح ثساًس ثط حؿي اجطا ٍ چگًَگي ضًٍس اجطايي عطح ًظبضت ذَاّس ًوَز .
تجهطُ ً : 1بظط (يب ًبظطيي) ّط عطح ثب هكَضت هؼبٍى پػٍّكي زاًكىسُ ٍ يب هطوع تحميمبتي هطثَعِ هكرم قسُ ٍ ثـب حىوـي وـِ اظ
ؾَي هؼبٍى پػٍّكي زاًكگبُ زضيبفت هي ًوبيس ،ثِ اهط ًظبضت هي پطزاظز .زض ضاثغِ ثب ًظبضت عطحْبي زض حبل اجطا هؼبًٍت پػٍّكي
توْيساتي ضا زض پيف ذَاّس گطفت وِ ثب اضؾبل اظْبض ًظطّبي ًبظط عطح ،هؼبًٍتْبي پػٍّكي زاًكىسُ يب هطوـع تحميمـبت زض جطيـبى

پيكطفت وبض عطحْب لطاض گيطًس .

تجهطُ  : 2ػالٍُ ثط اهط ًظبضت ،هؼبًٍت پػٍّكي زاًكگبُ هيتَاًس زض هَاضزيىِ نالح ثساًس اظ اػضبي ّيئت ػلوي گـطٍُ  ،زاًكـىسُ ،
زاًكگبُ ٍ يب ؾبيط نبحجٌظطاًي وِ ثِ آًْب زؾتطؾي زاضز ثِ قطعي وِ جعٍ ّوىبضاى عطح ًجَزُ ثبقـٌس  ،جْـت اضظقـيبثي گعاضقـْبي

پيكطفت ٍ ضًٍس اجطاي عطح ًظطذَاّي ًوبيس .

هبزُ  -34هسيطيت اهَض پػٍّكي زاًكگبُ هَظف اؾت پؽ اظ زضيبفـت گعاضقـْبي اضظقـيبثي قـسُ ي عطحْـب ً ،ؿـجت ثـِ اذتهـبل
ثبليوبًسُ اػتجبضات عطح زض اٍليي فطنت هوىي ٍ هغبثك هفبز لطاضزاز هٌؼمسُ السام ًوبيس .
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هبزُ  -35هسيط اجطائي هَظف اؾت زض پبيبى اجطاي عطح ،وليِ ًتبيج ثسؾت آهسُ ضا ثهَضت گعاضـ ًْبيي هغبثك ثب قطايغي وـِ زض
هتي لطاضزاز آهسُ اؾت  ،هطتت ًوَزُ ٍ ّوطاُ ضوبين ٍ اؾٌبز هرجتِ جْت تؿَيِ حؿبة پبيبًي عـطح زض اذتيـبض حـَظُ هـسيطيت اهـَض

پػٍّكي زاًكگبُ لطاضزّس .

تجهطُ : 1زض نَضت تؼييي ضؾوي ًبظط عطح تحميمبتي ضًٍس تؿَيِ حؿبة هغبثك آئيي ًبهِ هبلي ٍ هؼبهالتي زاًكگبُ اًجبم ذَاّس قس .
تجهطُ  :2ثطاي اؾتفبزُ هٌبؾت اظ ًتبيج تحميك ٍ تْيِ هؿتٌسات ػلوي الظم اؾت گعاضـ ًْبئي عطح زضلبلت ظيـط تْيـِ گـطزز .ثـسيْي
اؾت هَاضز ظيط ثب تَجِ ثِ هبّيت عطح ٍ ًَع هغبلؼِ تْيِ هيكَز :


ضٍي جلس نحبفي قسُ ( ًبم ٍ آضم زاًكگبُ  ،ػٌَاى زاًكىسُ يب هطوع تحميمبتي يب هؼبًٍت پػٍّكـي  ،ػٌـَاى وبهـل

تحميك ً ،بم هجطي  /هجطيبى  ،ؾبل اًجبم تحميك(

) زض هَضز پبيبى ًبهِ ّبي زاًكجَيي ثِ جبي ًبم هجطيبى ًبم اؾبتيس ضاٌّوب ٍ هكبٍ ض ٍ ًبم زاًكجَ شوط قَز(


نفحِ ثؿن اهلل الطحوي الطحين



نفحِ ػٌَاى



نفحِ تمسيط ٍ تكىط (قبهل  :ظهبى قطٍع ٍ ذبتوِ تحميك  ،ضلن ثَزجِ ههطف قسُ  ،هٌبثغ تبهيي ثَزجِ ) ...... ،



نفحِ تمسين ( اذتيبضي(



چىيسُ فبضؾي



فْطؾت هغبلت ( ػٌبٍيي  ،جساٍل ً ،وَزاضّب  ،تهبٍيط ) ... ،



فْطؾت پيَؾتْب ( زض نَضت لعٍم )



فهل اٍل  :ثيبى هؿئلِ  ،اّساف ولي ٍ جعئي  ،فطضيبت ٍؾَاالت تحميك پيف فطضْب  ،تؼطيف ( ػلوي ٍ ػولي )
ٍاغُ ّب ٍ هتغييطّبي تحميك  ،هحسٍزيتْبي تحميك  ،هالحظبت اذاللي )



فهل زٍم  :زاًؿتيٌيْبي لجلي ضاجغ ثِ هؿئلِ (قبهل  :چْبض چَة تحميك  -هطٍضي ثط هغبلؼبت اًجبم قـسُ زض ايـطاى
ٍ جْبى )



فهل ؾَم  :هَاز ٍ ضٍـ وبض (قبهل ًَ :ع تحميك  ،جبهؼِ هَضز تحميك  ،هكرهبت ًوًَِ پػٍّف  ،هؼيبضّـبي ٍضٍز
ٍ ذطٍج اظ هغبلؼِ  ،حجن ًوًَِ ٍ ضٍـ هحبؾجِ آى  ،هحيظ تحميك  ،ضٍـ ًوًَِ گيـطي  ،ضٍـ گـطزآٍضي زازُ ّـب  ،ضٍـ
تؼييي پبيبيي ٍ ضٍائي اثعاض گطزآٍضي زازُ ّب  ،چگًَگي تجعيِ ٍ تحليل زازُ ّب ٍ ضٍقْبي آهبضي ثىبض ضفتِ)



فهل چْبضم  :يبفتِ ّبي تحميك (قبهل  :جساٍل ً ،وَزاضّـب  ،ػىؿـْب  ،هكرهـبت زليـك هـَاضز تَليـس قـسُ ٍ وليـِ
اعالػبت هطثَعِ زض ايي ظهيٌِ)
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فهل پٌجن ً :تبيج ثسؾت آهسُ (قبهل  :ذالنِ يبفتِ ّب  ،ثحث ٍثطضؾي زض هَضز يبفتِ ّب  ،تجعيِ ٍ تحليـل زضهـَضز
يبفتِ ّب ً ،تيجِ گيطي ًْبيي  ،پيكٌْبزّب (قبهل  :پيكٌْبز ثطاؾبؼ يبفتـِ ّـب  ،پيكـٌْبز ثـطاي تحميمـبت ثؼـسي  ،پيكـٌْبز ثـطاي
ؾبظهبًْب ٍ هطاجغ شيٌفغ ٍ شيطثظ)



فْطؾت هٌبثغ (قبهل  :هٌبثغ فبضؾي  ،هٌبثغ التيي)



پيَؾتْب (قبهل  :پبيبى ًبهِ ّبي اجطا قسُ ثط هجٌبي عطح  ،همبالت تْيـِ ٍ يـب چـبح قـسُ اظ تحميـك ثـِ ّوـطاُ ًكـبًي
زؾتطؾي ثِ آًْب  ،پطؾكٌبهِ ّبي تحميك  ،جساٍل ٍ ًوَزاض ّب  ،ػىؿْب  ،ثطگِ ّبي ثجت اعالػبت ٍ ًتبيج ههبحجِ يب هكبّسُ ،

فطم ضضبيتٌبهِ )... ،


چىيسُ عطح ثِ اًگليؿي (العاهي اؾت)



ػٌَاى عطح ثِ اًگليؿي

هبزُ ّ -36ط هحمك ثؼٌَاى هسيط اجطايي عطح زض حبلتي وِ ٍي ػضَ ّيئت ػلوي آهَظقي اؾتً ،وي تَاًس زض يه ظهـبى هؿـئَليت
اجطاي ثيف اظ ؾِ عطح تحميمبتي ضا ثطػْسُ زاقتِ ثبقس وِ زض هَضز عطح ؾَم هؼبًٍت پػٍّكي زاًكگبُ ثب تَجِ ثِ ؾبثمِ هجطي عطح
(زض اضائِ گعاضقبت ثوَلغ  ،اجطاي تحميك هغبثك ههَثبت  ،اضائِ گعاضقْبي ًْبيي وبهل ٍ جبهغ  ،اًتكبض هغلَة ًتبيج عطحْبي لجلـي
ٍ ّوبٌّگي ثب هسيطيت پػٍّف زض هؿبئل اجطايي ٍ ًظبضت عطح) تهوين ذَاّس گطفت .

زض حبلتي وِ هجطي عطح ػضَ ّيئت ػلوي پػٍّكي اؾت هي تَاًس ثهَضت ّوعهبى تب چْبض عطح تحميمبتي ضا ثؼٌَاى هـسيط اجطايـي
ؾطپطؾتي ٍ ّسايت ًوبيس .

تجهطُ ّ : 1ط هحمك ثؼٌَاى هسيط اجطايي عطح زض حبلتي وِ ٍي غيط ػضَ ّيئت ػلوي اؾت ً ،وي تَاًس زض يه ظهبى هؿئَليت اجطاي
ثيف اظ يه عطح تحميمبتي ضا ثط ػْسُ زاقتِ ثبقس .

تجهطُ : 2قطايظ اؾترٌبيي زض ذهَل ؾمف هجبظ عطح تحميمبتي ّوىبضاى هؼبًٍت پػٍّكي زاًكگبُ تهوين گيطي ذَاّس ًوَز.
هبزُ  -37وليِ تغييطاتي وـِ زض ػَاهـل اجطائـي عـطح (هـسيطاجطايي ّ ،وىـبضاى انـلي ّ ،وىـبضاى ٍ غيـطُ) زض حـيي اجـطاي آى ضخ
هي زّس ،ثبيس ثِ ٍؾيلِ هسيط اجطايي عطح ٍ ثهَضت وتجي ٍ ثب شوط ازلِ  ،ثِ حَظُ هؼبًٍت پػٍّكي زاًكـگبُ ثـطاي ثجـت زض پطًٍـسُ

اعالع زازُ قَز .

هبزُ  -38چٌبًچِ ازاهِ يه عطح تحميمبتي زض حيي اجطاي آى همسٍض ًجبقس ٍ عطح الجطم تؼغيل گطزز  ،هسيط اجطايي ثبيس ايي هغلت
ضا ثِ نَضت وتجي ثِ حَظُ هؼبًٍت پػٍّكي زاًكگبُ اػالم ًوبيس .

هبزُ  -39زض هَضز عطحْبي هَضَع هبزُ  ٍ 42ثِ هٌظَض تؼييي ػلت تؼغيلي عطح  ،هَضـَع ثَؾـيلِ هؼبًٍـت پػٍّكـي زاًكـگبُ ٍ اظ
عطيك ًبظط عطح ٍ هؼبٍى پػٍّكي زاًكىسُ پيگيطي قسُ ٍ ًتيجِ ثِ ّوطاُ ًظط هسيطيت هصوَض ثطاي تهوين گيطي ثِ قَضاي پػٍّكي

زاًكگبُ گعاضـ هي قَز .زضچٌيي حبلتي هؼبًٍت پػٍّكي زاًكگبُ هبًٌس هبزُ  36ػول ذَاّس ًوَز .
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هبزُ  -40زض نَضتيىِ هسيطاجطاي عطح ثِ ػللي ًتَاًس ػوليبت اجطاي عطح ضا زض هَػس همطض ثِ پبيبى ثطؾبًس ٍ اظ ؾَي زيگطذَاؾتبض
ازاهِ اجطاي آى ثبقس  ،ثبيس زضذَاؾت افعايف هست ظهبى اجطاي عطح ضا ثْوطاُ زاليل ػمت افتبزگي اظ ظهبًجٌسي اٍليِ تٌظين ًوَزُ ٍ

ثِ هؼبًٍت پػٍّكي زاًكگبُ اضائِ ًوبيس تب زض ايي ذهَل هغبثك قطايظ هبزُ  36تهوين گيطي الظم ثؼول آيس .

هبزُ  - 41چٌبًچِ هسيطاجطايي تغييط ثطذي اظ الالم ثَزجِ ثهَضت  ) 1 :جبثجبئي آًْب زضهجوَػِ ثَزجِ ههَة ٍ يب ) 2افعايف يه
يب چٌس لل ن اظ الالم ثَزجِ ضا ثهَضتي وِ ضلن ولي آى افعايف يبثس  ،زضذَاؾت ًوبيس  ،ثبيس پيكٌْبز ذَز ضا ثب شوط زليل ثطاي ثطضؾـي
ثِ حَظُ هؼبًٍت پػٍّكي زاًكگبُ اضائِ ًوبيس .تهوين گيطي ًْبيي زض ذهَل تبئيـس افـعايف ثَزجـِ ٍ هيـعاى آى ثـط ػْـسُ قـَضاي
پػٍّكي زاًكگبُ ذَاّس ثَز .
هبزُ  -42اػتجبضات ههَة عطح هغبثك لطاضزاز هٌؼمس قسُ ثيي هسيط اجطايي عطح ٍ پؽ اظ تبييس وبضقٌبؾبى يب ًبظطيي حَظُ هـسيطيت

پػٍّكي اظ عطيك ٍاحس حؿبثساضي هؼبًٍت پػٍّكي زاًكگبُ زضاذتيبض هسيط اجطايي لطاض هيگيطز .

هبزُ ّ -43عيٌِ ّبي وبضهٌسي (پطؾٌلي) عطح ثبيس هغبثك ثب حك التحميك زض ًظط گطفتِ قسُ ثطاي اػضبي ّيئت ػلوـي ٍ غيـط ػلوـي ٍ
آئيي ًبهِ ّب ٍ زؾتَضالؼولْبي هطثَط ثِ آى ،وِ زض زاًكگبُ هَضز اجطا هي ثبقس تٌظين  ،هحبؾجِ ٍ پطزاذت قَز .

هبزُ  - 44هطاوع تحميمبتي ٍاثؿتِ ثِ زاًكگبُ وِ زاضاي ههَثِ قَضايؼبلي گؿتطـ زاًكگبّْبي وكَض هي ثبقٌس ،اظ ًظط اضائـِ ٍ اًجـبم
عطحْبي تحميمبتي هكبثِ يه زاًكىسُ ػول ًوَزُ ٍ عطحْبي ذَز ضا ثب قطايظ هبزُ  51ثطاي تهَيت ثِ هؼبًٍت پػٍّكـي زاًكـگبُ

اضائِ هي زٌّس .

هبزُ  - 45عطحْبي اضؾبلي اظ هطاوع تحميمبتي ههَة ثطاي هغطح قسى زض قَضاي پػٍّكي زاًكگبُ ثبيس قطايظ ظيط ضا زاضا ثبقٌس :

 -1ثِ تبييس قَضاي پػٍّكي هطوع هطثَعِ ضؾيسُ ثبقٌس.

 -2زض چْبضچَة فؼبليتْبي هطوع تسٍيي قسُ ٍ ثب ثطًبهِ ّبي اؾتطاتػيه هطوع ّوبٌّگي وبهل زاقتِ ثبقٌس .
 -3ثب تبييس ٍ هىبتجِ ضؾوي ضئيؽ يب هؼبٍى پػٍّكي هطوع اضؾبل قسُ ثبقٌس .

 -4هَضز وبضقٌبؾي حَظُ هسيطيت اهَض پػٍّكي زاًكگبُ لطاض گطفتِ ثبقٌس .
تجهطُ  :1هطاوع تحميمبتي ٍاثؿتِ ثِ زاًكگبُ تب ظهبًيىِ وليِ قطايظ هٌسضج زض اؾبؾٌبهِ ههَة قَضايؼبلي گؿتطـ زاًكگبّْبي ذـَز
ضا وؿت ًٌوَزُ اًس ،ثبيس عطحْبي تحميمبتي ذَز ضا اظ عطيك قَضاي پػٍّكي زاًكىسُ هطثَعِ ثِ اًجبم ضؾبًٌس .

تجهطُ  : 2پبيبى ًبهِ ّبي تحميمبتي ههَة هطاوع تحميمبتي ٍاثؿتِ ثِ زاًكگبُ الظم اؾت اظ عطيك هؼبًٍت پػٍّكي زاًكىسُ هطتجظ ثـِ
هؼبًٍت پػٍّكي زاًكگبُ اضؾبل قَز.
هبزُ  - 46وليِ هٌبفغ هبزي حبنل اظ اجطاي عطح تحميمبتي ٍ ّوچٌـيي زؾـتبٍضزّب ٍ ًتـبيج حبنـل اظ آى هتؼلـك ثـِ زاًكـگبُ ٍ عـطح
زٌّسگبى ثَزُ ٍ زاًكگبُ هي تَاًس ثهالحسيس ذَز ٍ اظ عطيك ػمس لطاضزاز ثركْبي هكرهي اظ ايي هٌـبفغ ضا ثـِ عـطح زٌّـسُ (گـبى)
ٍاگصاض ًوبيس .هطجغ تكريم ثطاي ايي اهط هتي لطاضزاز اجطاي آى عطح هي ثبقس .
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تجهطُ :عطح زٌّسگبى ٍ ؾبيط ّوىبضاى اجطايي عطح هَظف ّؿتٌس زض ّط هَضزي وِ ًتبيج يب گعاضقْبي عطح ذَز ضا ثهَضت اًتكبض
همبلِ  ،وتبة ٍ يب گعاضـ ٍ اظ ايي لجيل ثطاي هطاجغ هطثَعِ ٍ يب هجالت هرتلف زاذلي يب ذبضجي اضائِ هيٌوبيٌس  ،جولـِ يي هجٌـي ثـط
ايٌىِ «ايي تحميك ثب حوبيت هبلي زاًكگبُ ػلَم پعقىي جيطفت اًجبم پصيطفتِ اؾت» ،ضا ّوطاُ ثب قوبضُ ٍ ؾـبيط هكرهـبت عـطح ليـس

ًوبيٌس  ،زض غيط ايي نَضت حك ّطگًَِ پيگيطيْبي ثؼسي ثطاي زاًكگبُ هحفَػ ذَاّس ثَز .

هبزُ  - 47زضوليِ هَاضزي وِ حبنل ًتبيج عطح تحميمبتي ثهَضت ذجط ،گعاضـ ٍ اظ ايي لجيل اظ ؾَي زاًكگبُ اًتكبض هي يبثس  ،فمـظ
اؾبهي عطح زٌّسگبى ثِ تطتيجي وِ زض پطًٍسُ عطح آهسُ اؾت  ،ليس هي قَز.

تجهطُ  :زض نَضتيىِ عطح زٌّسگبى تطتيت ذبني ثطاي شوط ًبم ذَز (ثجع آًچِ زض پطًٍسُ شوط قسُ اؾت) تؼييي ًوبيٌـس  ،ضـطٍضي
اؾت وِ هَضَع ثهَضت وتجي ٍثب اهضبي توبهي عطح زٌّسگبى ثِ حَظُ هؼبًٍت پػٍّكي زاًكگبُ اػالم گطزز .

هبزُ  - 53وليِ اهتيبظات هؼٌَي ٍ ػلوي يه عطح ثيي عطح زٌّسگبى ٍ ّوىبضاًي وِ ثب آًْب ّوىبضي زاقتِ اًس ،ثِ ًؿجت ّوىبضي ٍ
هكبضوت زض اًجبم وبض تمؿين هي قَز .هطجغ تكريم زض ايي ضاثغِ لطاضّب ٍ هىتَثبت ثيي وليِ ّوىبضاى عطح هي ثبقس.

هبزُ  -54اهتيبظا ت هطثَط ثِ اضتمبي گطٍُ ٍ ضتجـِ ػلوـي اػضـبي ّيئـت ػلوـي وـِ هجـطي عطحْـبي تحميمـبتي هـي ثبقـٌس  ،هغـبثك
آئيي ًبهِ ّبي ازاضي ٍ آهَظقي زاًكگبُ هؼيي ٍ اظ عطيك هطاجغ شيهالح اػوبل هي قَز .

هبزُ  -55هَاضزي وِ زض ايي آييي ًبهِ هس ًظط لطاض ًگطفتِ ٍيب ثحؿت هَلؼيت اظ هَاضز اؾترٌبئي هحؿـَة هـي قـَز ،ثـب ًظـط هؿـتمين
هؼبٍى پػٍّكي زاًكگبُ ٍ قَضاي پػٍّكي زاًكگبُ تهوين گيطي ذَاّس قس.

هبزُ  -56ايي آييي ًبهِ زض  56هبزُ ثِ تهَيت ًْبئي قَضاي پػٍّكي زاًكگبُ ضؾيسُ اؾت ٍ الظم االجطا هي ثبقس.

وليِ هَاز ٍ ثٌسّبي ايي آييي ًبهِ پؽ اظ ثطضؾي لَاًيي ٍ همطضات ههَة ٍظاضت ثْساقت  ،زضهبى ٍ آهَظـ پعقىي ٍ اعالػبت
هَجَز زض ؾبيت ثطذي زاًكگبُ ّبي ػلَم پعقىي ثَيػُ هؼبًٍت تحميمبت ٍ في آٍضي زاًكگبُ ػلَم پعقىي تْطاى ٍ ًيع ثط اؾبؼ
ؾبلْب تجبضة زاًكگبُ زض ذهَل تهَيت ٍ اجطاي عطحْبي تحميمبتي ٍ هتؼبلت هكَضت ٍ تجـبزل ًظـط ثـب اؾـبتيس ٍ نـبحجٌظطاى
زاًكگبُ ثرهَل اػضبي هحتطم قَضاي پػٍّكي زاًكگبُ هَضز ثبظًگطي  ،انالح ٍ تهَيت لطاض گطفتِ اؾت .
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