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 بروامٍقسمت ديم ـ خالصٍ مشخصات 

 :ػٌَاى تزًاهِ

 دس ًظبم ؿجكِهذيشيز ٍ كبّؾ خٌش ثاليب 

 

 هزحلِ اي اجزاي تزًاهِ

 هشحلِ ًشاحي 

 هشحلِ اػشاي آصهبيـي 

 اػشاي كـَسي 

 

تا تَجِ تِ تحليل ٍضؼيت هَجَد در ايزاى ٍجْاى  خالفِ ضزٍت اجزاي تزًاهِ ٍ تؼزيف تزًاهِ

 سؼذاد اػبع ثش ًجیؼي هخبًشار فمي خلَف سد ايشاى خٌش ػٌح. داسد لشاس ػبخز اًؼبى ٍ ًجیؼي هخبًشار اًَاع هؼشم دس ايشاى اػالهي ػوَْسي

 چبلؾ هَهَػي ّوَاسُ ثاليب خٌش كبّؾ ٍ هذيشيز هؼئلِ.  اػز ثَدُ كـشِ ّضاس 100 اص ثیؾ آى حبكل ٍ ؿَد هي ثشآٍسد 10 اص 8 اخیش دِّ 4 ًي فَر هَاسد

 ّوچَى ساّجشدي اػٌبد ثِ ػٌبيز ثب اػز، ؿذُ اًؼبم گزؿشِ سد ساػشب ايي دس كِ اي گؼششدُ ّبي سالؽ ػلیشغن. اػز ثَدُ كـَس ػالهز ًظبم دس ثشاًگیض

 ّوچَى كـَس ثبالدػشي اػٌبد ّوچٌیي ٍ اػز ؿذُ سٌظین الوللي ثیي ػٌح دس هخبًشار خٌش كبّؾ ٍ ثاليب كبسآهذسش هذيشيز ساػشبي دس كِ ّیَگَ لٌؼٌبهِ

 ارػبى ٍالغ ثیٌبًِ ثبيذ ،1404 ايشاى اًذاص چـن ػٌذ ٍ فشٌّگي ٍ الشلبدي احشوبػي، ِسَػؼ دٌؼن ثشًبهِ غیشػبهل، دذافٌذ ٍ ثحشاى هذيشيز ػبصهبًْبي اػبػٌبهِ

 حذٍد سؼشثِ اػبع ثش. اػز ثاليب خٌش كبّؾ ٍ هذيشيز ػبهبًِ اسسمبي هٌظَس ثِ ثٌیبديي الذاهبسي ًیبصهٌذ دضؿكي آهَصؽ ٍ دسهبى ثْذاؿز، ٍصاسر كِ داؿز

 : ػبخز هٌشح سا صيش اكلي ػَاالر هیشَاى حبهش حبل دس ػالهز، ًظبم دس بثالي خٌش كبّؾ ٍ هذيشيز ػبهبًوٌذي دِّ يک

  هٌٌمِ؟ كذام دس آػیت؟ اص ؿذسي چِ ثشاي هخبًشُ؟ كذام ثشاي هیضاى؟ چِ ثِ ثلي، اگش اػز؟ آهبدُ ثاليب ثب همبثلِ ثشاي ثْذاؿز ٍصاسر آيب •

  هیضاى؟ چِ ثِ كشد؟ َاّذخ ػول هَفمشش ثْذاؿز ٍصاسر آيب ؿَد، سكشاس ثن هبًٌذ اي سؼشثِ اگش •

  اػز؟ ثَدُ چگًَِ ثاليب خٌش كبّؾ ٍ هذيشيز ثشاي ثْذاؿز ٍصاسر ّبي ثشًبهِ ثخـي اطش -ّضيٌِ •

 اػز؟ ثشًبهِ كذام ثاليب خٌش كبّؾ ٍ هذيشيز ثشاي ثْذاؿز ٍصاسر ثشًبهِ سشيي اطشثخؾ •

 ػز؟ا ؿذُ ًْبديٌِ آى سًٍذ آيب كذاهٌذ؟ ّب ثشًبهِ اسصؿیبثي ٍ دبيؾ ّبي ؿبخق •

  هیضاى؟ چِ ثِ صهیٌِ اي؟ چِ دس اػز؟ ثاليب خٌش كبّؾ ٍ هذيشيز ثشاي آهَصؽ ًیبصهٌذ ػالهز ًظبم اًؼبًي ًیشٍي كذام •

 اػز؟ ثَدُ هیضاى چِ ثِ ثاليب خٌش كبّؾ ٍ هذيشيز آهَصؿي ثشًبهِ ّبي اطشثخـي •

  چٌَس؟ آى اطشثخـي ؟اػز هیضاى چِ ثِ ثاليب خٌش كبّؾ ٍ هذيشيز ػولیبسي ٍ هیضي دٍس ّبي سوشيي دَؿؾ •

 سا الصم كفبيز آى اسسمبي ٍ هَػَد ظشفیشْبي اص ٌذيه ثْشُ ثشاي ثْذاؿز ٍصاسر دس ثاليب خٌش كبّؾ ٍ هذيشيز فؼلي ّبي هكبًیؼن ٍ ػبخشبس آيب •

  اًشظبس؟ اص ػٌحي چِ ثشاي داسد؟
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  ثبؿذ؟ هي ثاليب خٌش كبّؾ ٍ هذيشيز سٍصآهذ ٍ اػبػي سٍيكشدّبي ثش هٌٌجك ثْذاؿز ٍصاسر ػبسي ّبي ثشًبهِ آيب •

  ؿَد؟ هؼشفي اػالهي كـَسّبي ٍ هٌٌمِ كـَسّبي ػبيش ثِ الگَ، ثؼٌَاى سَاًذ هي ثاليب خٌش كبّؾ ٍ هذيشيز صهیٌِ دس ثْذاؿز ٍصاسر ثشًبهِ كذام •

 ثخلَف ريٌفؼبى ّوِ هـبسكز هؼیش ايي دس آيب كٌذ؟ هي ًي ءاسسمب ثشاي سا هؼیشي چِ ثاليب خٌش كبّؾ ٍ هذيشيز ثشاي ثْذاؿز ٍصاسر •

 اػز؟ ؿذُ ثیٌي دیؾ كلیذي كبسكشدّبي

 سٍ؟ دًجبلِ يب اػز دیـشٍ هٌٌمِ ػٌح دس ثاليب خٌش كبّؾ ٍ هذيشيز ّبي ثشًبهِ هؼشفي يب اًؼبم دس ثْذاؿز ٍصاسر •

 

 ٍ ثَدُ ثاليب ثِ دبػخ ثش بػوذس آى سوشكض كِ دّذ هي ًـبى كٌَى سب ثاليب خٌش كبّؾ ٍ هذيشيز خلَف دس ػالهز ًظبم ّبي ثشًبهِ ػیش ثشسػي

 ػٌح دس كلي ثٌَس هْن ثشًبهِ ايي كِ داؿز ارػبى ثبيذ ؿجكِ ًظبم دس. اػز ؿذُ گشفشِ ًبديذُ ػوَهي ثْذاؿز ّبي ثشًبهِ سَػؼِ ٍ دیـگیشي هْن كبسكشدّبي

 ٍػَد ثب سٍد هي اًشظبس كِ اػز حبلي دس ايي. ؿَد هي هذيشيز هخشلف ٍاحذّبي سَػي چٌذم اٍلَيز دس ثشًبهِ ثؼٌَاى ٍ ثَدُ هـخق هشَلي فبلذ ّب داًـگبُ

 كـَسّبي َيگال ثؼٌَاى ثلكِ كـَس هـكل ػل ثشاي سٌْب ًِ ثٌیبديي الذاهبر اٍلیِ ثْذاؿشي ّبي هشالجز هٌذ ًظبم ثؼشش ٍ هخبًشار اًَاع ثب كـَس ثبالي هَاػِْ

 . ثبؿذ داؿشِ لشاس فؼبل دیؾ ٍ دیـگیشاًِ سٍيكشدّبي عاػب ثش ثبيذ الگَ ايي سوشكض. گیشد ؿكل ايشاى اػالهي ػوَْسي دس هٌٌمِ

 

 :كشد سؼشيف ثذيٌگًَِ  سَاى هي سا ػالهز ًظبم دس ثاليب خٌش كبّؾ ٍ هذيشيز

 ثب ػالهز ًظبم هْبسسي ٍ اػشايي ػبصهبًي، ّبي ظشفیز اص حذاكظشي هٌذي ثْشُ هٌظَس ثِ هٌظن اػز فشآيٌذي ػالهز ًظبم دس ثاليب خٌش كبّؾ ٍ هذيشيز"

 اص دیـگیشي ًشيك اص دسهبًي ثْذاؿشي غٌبثه ٍ سؼْیالر ٍ ػبهؼِ ػٌح دس ػبخز اًؼبى ٍ ًجیؼي هخبًشار ػالهشي ػَي دیبهذّبي سػبًذى حذالل ثِ ّذف

 ."دبيذاس سَػؼِ سٍيكشد ثب ثبصيبثي ٍ هَلغ ثِ دبػخ آهبدگي، ياسسمب آػیت، كبّؾ ٍ هخبًشار

 

 :گیشد هي ثش دس سا ريل ّذف گشٍُ چْبس ؿجكِ ظبمً ثؼشش ثش ػالهز ًظبم فَق سؼشيف اػبع ثش

 ػوَهي ػوؼیز( 1

 خذهز دٌّذگبى اسايِ( 2

 هٌبثغ ٍ سؼْیالر( 3

 ّب ثشًبهِ( 4

 ًظبم هٌبثغ ٍ سؼْیالر ٍ ػبهؼِ ػٌح دس ػبخز اًؼبى ٍ ًجیؼي هخبًشار اص ًبؿي خٌش كبّؾ" ّذف سحمك ػْز سب آًؼز ثش ػؼي ثشًبهِ ايي دس

 ًْبديٌِ ؿجكِ ًظبم دس هْن ايي ػالهز ّبي ػٌجِ سوبم ٍ هخبًشار سوبم ثشگیشًذُ دس ثخـي ثیي هـبسكز ٍ ثاليب خٌش كبّؾ ثِ فؼبل ؾدی سٍيكشد ثب "ػالهز

 :ًوبيذ ػولیبسي ٍ ّوبٌّگ سا صيش كلي ٍظبيف ؿشح سب گشدد

 

 : باليا يقًع از قبل

  ؿجكِ ًظبم هٌبثغ ٍ سؼْیالر آهبدگي ٍ دزيشي آػیت اسصيبثي •
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  ؿجكِ ًظبم هٌبثغ ٍ سؼْیالر آهبدگي اسسمبي ٍ دزيشي آػیت كبّؾ ذاهبرال اػشاي •

  ثاليب خٌش كبّؾ هحَس ػالهز ّبي ثشًبهِ اػشاي ثشاي ػوَهي هـبسكز ػلت •

• ُ   ثاليب خٌش كبّؾ ٍ اسصيبثي ساّكبسّبي دسثبسُ ػوَهي ػبصي آگب

 ثخـْب ػبيش هـبسكز ثب هَطش ٍ ّوبٌّگ دبػخ ثشًبهِ سذٍيي •

 دبػخ فبص دس خذهز اسايِ هلضٍهبر ٍ اصملَ ػبصي رخیشُ •

 ؿجكِ ًظبم كبسكٌبى ٍ هذيشاى ثشاي سخللي آهَصؽ ّبي ثشًبهِ اػشاي •

 ػبهؼِ ٍ ؿجكِ ًظبم سؼْیالر دس ثاليب آهبدگي ّبي سوشيي اػشاي •

 

 :باليا يقًع زمان در

 ػبهؼِ ٍ ؿجكِ ًظبم سؼْیالر ًیبصّبي ٍ ّب آػیت ػشيغ اسصيبثي •

 ديذُ آػیت ػوؼیز ػالهشي ًیبصّبي هؼشوش اسصيبثي •

• ِ   هَطش ٍ هَلغ ثِ ّوبٌّگ، ػالهشي ّبي هشالجز اساي

 ػالهشي ّبي هشالجز اسايِ اطشثخـي اسصؿیبثي ٍ دبيؾ •

 

 :باليا يقًع از پس

 دبيذاس سَػؼِ سٍيكشد ثب ؿجكِ ًظبم سؼْیالر ثبصيبثي ثشًبهِ سذٍيي •

 ؿجكِ ًظبم ديذُ آػیت ّبي ثشًبهِ ثبصيبثي ٍ سؼْیالر ثبصػبصي •

  ػبهؼِ اػشوبػي-سٍاًي ثبصيبثي اػشاي ٍ سذٍيي دس هـبسكز •

 ثاليب ثبصيبثي فبص الذاهبر اسصؿیبثي ٍ دبيؾ •
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 تثثيي تزًاهِ ٍ اٍلَيت هذيزيت ٍ كاّؼ خطز تاليا در ًظام ؽثكِ 

 تؼزيف هَضَع ٍ للوزٍ ػولياتي هذيزيت ٍ كاّؼ خطز تاليا در ًظام عالهت

هٌٌمِ خبٍسهیبًِ ٍ دس غشة ثب سشكیِ ٍ ػشاق ٍ دس ؿشق ثب افغبًؼشبى ٍ دبكؼشبى ٍ دس ؿوبل ثب اسهٌؼشبى، آرسثبيؼبى، دس ٍالغ ػوَْسي اػالهي ايشاى 

ّضاس كیلَهشش هشثغ اػز  648كـَس ايشاى داساي هؼبحشي ثشاثش ثب يک هیلیَى ٍ . دسيبي خضس ٍ دس ػٌَة ثب خلیغ فبسع ٍ دسيبي ػوبى ّن هشص اػزٍ سشكوٌؼشبى 

هشكض كـَس فالر ثضسگي اػز كِ ثیي دٍ سؿشِ كَُ الجشص دس ؿوبل ٍ صاگشع دس . دّذّبي خـک سـكیل هيّب ٍ ثمیِ سا ثیبثبى ٍ صهیيدسكذ آى سا كَُ 60كِ 

خلَكیبر . ػزاي اًْبيز اللیوي ٍ لبسُػض ًَاحي ػبحلي ؿوبلي، آة ٍ َّا ثيِآة ٍ َّاي كـَس ػوذسبً خـک ٍ ًیوِ خـک اػز ٍ ث. گیشدغشة لشاس هي

سا دس هؼشم اًَاع ثاليبي ًبؿي اص هخبًشار ًجیؼي ٍ ػضيضهبى  ايشاى، كـَسػوَْسي اػالهي ػغشافیبيي، سَدَگشافیک ٍ اللیوي ٍ ؿشايي طئَدَلشیک ٍ ايذئَلَطيک 

 .ػبخز لشاس دادُ اػزاًؼبى

 

خٌش ( ػٌح)، ػوَْسي اػالهي ايشاى دس كالع ISDRُ سَػي هٌشـش( 2009)اص ًمٌِ ًظش هخبًشار ًجیؼي، ثٌب ثش گضاسؽ ػْبًي كبّؾ خٌش ثاليب 

اي ػبهؼِ اػز كِ هٌؼش ثِ هشگ ٍ اي ٍ غیشػبصُدزيشي ثبالي ػبصُايي اهش ثذلیل هَلؼیز ػغشافیبيي ٍ خلَكیبر سَدَگشافیک ايشاى ٍ آػیت. لشاس داسد 10اص  8

ّب دس صهیي ٍ ًَفبىاص هیبى هخبًشار ًجیؼي صلضلِ، ػیل، خـكؼبلي، ساًؾ. ؿَدهي ؿوبس ٍ ػبيش دیبهذّبي ػَء ػالهشي هشؼبلت هخبًشار ًجیؼيكذهبر ثي

ؿَد سخویي صدُ هيّضاس ًفش  4سب  3هشگ ًبؿي اص هخبًشار ًجیؼي ثٌَس هشَػي ػبالًِ حذٍد . اػزػز ثِ گشيجبى ّب دكذس هخبًشاسي ّؼشٌذ كِ كـَس ثب آى

 1990ّضاس ًفش دس ػْبى ًي ػبل ّبي  10ػِ هَسد اص ثاليبي ثب هشگ ثیؾ اص . ثبؿذاي الصم هيى همبٍهز ػبصُكِ ػوذُ آى هشثَى ثِ ٍلَع صلضلِ دس ًَاحي ثذٍ

-ِػْبد كـبٍسصي، هخبًشار آة ٍ َّايي ثٍصاسر ثٌب ثش گضاسؽ . ثبؿٌذّبي ًجغ، سٍدثبس ٍ هٌؼیل ٍ ثن هياًذ كِ هشثَى ثِ صلضلِدس ايشاى سٍي دادُ 2007سب 

هؼشم  اًذ ٍ ػالٍُ ثش دیبهذ هشگ، كؼش لبثل سَػْي اص ػوؼیز كـَس سا دسّبي اخیش سًٍذ سٍ ثِ افضايؾ داؿشِصهیي هشؼبلت آى ًي دِّ خلَف ػیل ٍ ساًؾ

ش دیبهذّبي هیلیَى ايشاًي سحز سبطی 37ثیؾ اص ؿَد، سٌْب دس دِّ اخیش كِ ٍلَع خـكؼبلي دس كـَس هب هؼوَال هٌؼش ثِ هشگ ًويسغن اييػلي. دٌّذخٌش لشاس هي

 .  ًذاِآى لشاس گشفش

 

خبسع ؿذى لٌبس، حَادص كٌؼشي، اًفؼبس يب آسؾ ػَصي اهبكي ػوَهي اص  ػبخز، سؼشثِ ّبي ػمَى َّادیوب، اًفؼبس يب اص هؼیشاص هٌظش هخبًشار اًؼبى

. ػبخشي اػز كِ كـَس ثب آى هَاػِ اػزهخبًشار اًؼبى ًباهٌي ٍ دسگیشي ثب اؿشاس، ػٌگ ٍ سْذيذار ًظبهي اص ػولِ. ًیبصهٌذ سَػِ ػذي ّؼشٌذهَاسدي اػز كِ 

اي ًیض آى دػشِ اص سلبدفبر هوَسد ًظوش   اص هیبى سلبدفبر ػبدُ .كٌذاي اػز كِ سَػِ ثِ خٌش ثبلمَُ آى سا ًیض الضاهي هياي دذيذُّؼشِفٌبٍسي هَفمیز دس سَػؼِ 

             .بل داؿشِ ثبؿٌذثِ دًج (MCI)ّب ّؼشٌذ كِ هلذٍهیي هشؼذد هذيشيز ثاليب ٍ فَسيز

 

  ٍاصُ ؽٌاعي ٍ تؼزيف هفَْهي

 : ّبي ريل الصم اػزثِ هٌظَس اسايِ سؼشيف هفَْهي سَػِ ثِ سؼشيف ٍاطُ

ّبي آػیتػجبسسٌذ اص ر اايي خؼبساًَاع . صا ثبؿذسَاًذ ثبلمَُ خؼبسرهخبًشُ يک اسفبق فیضيكي، دذيذُ يب فؼبلیز اًؼبًي اػز كِ هي: (Hazard) هخاطزُ

 .  گیشًذػبخز لشاس هيهخبًشار دس دٍ گشٍُ كلي ًجیؼي ٍ اًؼبى. گؼیخشگي اػشوبػي ٍ الشلبدي ٍ يب سخشيت هحیي صيؼزاص ّنػولكشدي، ػبًي، هبلي، 
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 هخاطزات طثيؼي (Natural hazards):  ثِ ػِ دػشِ صيش  ءثش اػبع هٌـبثَدُ ٍ كِ ًبؿي اص دذيذُ ّبي ًجیؼي هخبًشاسي ّؼشٌذ

  :ؿًَذهي سمؼین

 ػًَبهيفـبى، ثب هٌـبء صهیٌي هبًٌذ صلضلِ، آسؾ (1

 صهیي، ػشهب ٍ گشهبي ؿذيذ، ساًؾثب هٌـبء آة ٍ َّايي هبًٌذ ػیل، ًَفبى، خـكؼبلي (2

 ّبهبًٌذ ادیذهي گؼششدُ ثیوبسي يثب هٌـبء صيؼش (3

 

  اًغاى عاخت يا فٌاٍرساد هخاطزات(Man-made or technological hazards): ّ ثذلیل خٌبي  ؼشٌذ كِهخبًشاسي

 ساديَاكشیَ، ٍ ايّؼشِ ّبيفؼبلیز آصهبيـگبّي ٍ كٌؼشي، صا، آلَدگيآسؾ ػَصي، ًـز هَاد هخبًشُ ؿًَذ، هبًٌذػوذي يب غیشػوذي اًؼبى ايؼبد هي

 .گزاسي، سشٍس ٍ غیشُػَصي، ثوتآسؾ اًفؼبس، ًمل، ٍ حول حَادص ػوي، ّبيصثبلِ

 

ٍ آػویت  ؿوذُ  دس ثشاثش اطشار ػَء يک هخوبًشُ سبطیشدوزيش   يک ػبهؼِ ؿَد دزيشي ؿشايٌي اػز كِ ثبػض هيػیتآ: (Vulnerability) پذيزيآعية

 :سَاًذ دس دٍ گشٍُ كلي صيش سٍي دّذدزيشي هيآػیت .ثبؿٌذ ي هذيشيشيسَاًٌذ فیضيكي، اػشوبػي، الشلبدي، هحیٌي ٍ يب هشثَى ثِ فشآيٌذّبايي ؿشايي هي .ثجیٌذ

 ديَاس، ػمف ٍ ػشَى ػبخشوبى، ػذ ٍ اهظبلْن :اياجشاي عاسُ (1

ّب ٍ ػبهبًِ ّـذاس اٍلیِ سا ًیوض  دػشَسػول ّب،ّب، ثشًبهِػیبػز. دس يک ػبخشوبى ؿبهل سبػیؼبر، سؼْیضار ٍ دكَساػیَى اػز :اياجشاي غيزعاسُ (2

 .  كٌٌذثٌذي هيگبّب دس ايي گشٍُ سمؼین

 

 سا هخبًشُ اطشار ػَء يک يب خٌش ػٌح ثشَاًذ كِ ػبصهبى يب اػشوبع ػبهؼِ، يک دػششع دس هٌبثغ ٍ لَر ًمبى سوبهي اص سشكیجي: (Capacity) ظزفيت

  .دّذ كبّؾ

 

: اًَاع آػیت ػجبسسٌذ اص ."ظشفیز"ٍ  "دزيشيآػیت"دس ػٌح هـخلي اص  "هخبًشُ"احشوبل آػیت ديذى دس كَسر ٍلَع يک ػجبسر اػز اص  :(Risk) خطز

 :دزيشي ٍ ظشفیزش اػبع هؼبدلِ صيش دس سؼبهل اػز ثب هَاػِْ ثب هخبًشُ، ػٌح آػیتخٌش ث. ػبًي، هبلي ٍ ػولكشدي

 خطز = آعية پذيزي * هخاطزُ / ظزفيت 

 

 . ًلجذسٍيذادي اػز كِ هذيشيز آى، فشآيٌذ يب اهكبًبسي غیش اص هذيشيز ػبسي سا هي: (Emergency)فَريت 

 

 . ًي فشاسش اص سَاى ػبهؼِ آػیت ديذُ ًیبص داسدفَسيشي اػز كِ دبػخ ثِ آى ثِ سَا: (Disaster)تال 
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هؼوَل ًیؼوز ٍ كوبسثشد آى دس هؼوبئل     ( ثؼض دس هؼبئلي هبًٌذ فـبسخَى، دشكبسي سیشٍئیذ ٍ اػششع ّبي سٍاًي)ايي ٍاطُ دس ػلَم ػالهز  :(Crisis)تحزاى 

 .ؿَدثال اػشفبدُ هي ّبي فَسيز ٍثِ ّش حبل دس هحبٍسُ فبسػي گبّب ثؼبي ٍاطُ. اػشوبػي ٍ الشلبدي اػز

 

 . ثبالسشيي ػٌح فَسيز ًؼجز ثِ سحول ػبهؼِ اػز: (Catastrophe)فاجؼِ 

 

 . دّذٍ فبػؼِ سا ًـبى هي( ثحشاى)ساثٌِ ثیي هفبّین فَسيز، ثاليب  1ؿكل 

 

 ًواي ؽواتيک ارتثاط فَريت، تال ٍ فاجؼِ -1ؽكل 

 

 (.2ؿكل ) ثبصيبثي( 4ٍ  اهذاد/دبػخ( 3، آهبدگي( 2، كبّؾ آػیت( 1 اكلي هشحلِ 4ػجبسسؼز اص ايي چشخِ  : هذيزيت خطز تالياچزخِ 

      

    

       

         

                       

   

   

     

 

 هذل چْبس فبصي هذيشيز خٌش ثاليب – 2ؿكل 
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 ّبيهخبًشُ ٍ يهحیٌصيؼز سخشيت ًجیؼي، ّبيهخبًشُ ًبگَاس آطبس هحذٍدػبصي ثشاي اي كِاي ٍ غیشػبصُػبصُ الذاهبر: (Mitigation)آعية  كاّؼ

 . ؿًَذهي اػشا فٌبٍسصاد

 

دس ايوي  . گیشًوذ ّب اًؼبم هيهخبًشُػَء ّب ٍ الذاهبسي كِ دیـبدیؾ ثشاي اًویٌبى اص دبػخ هَطش ثِ آطبس ػجبسسؼز اص فؼبلیز: (Preparedness)آهادگي 

 . آهَصؽ ٍ سوشيي اػضاي اكلي ثشًبهِ آهبدگي ّؼشٌذ. آهبدگي سذٍيي ثشًبهِ( 2اػشمشاس ػبهبًِ ّـذاس اٍلیِ ٍ ( 1: گیشدفبص دٍ الذام هْن اًؼبم هي

 

-ٍ ًیبصّبي حذالل ٍ دبيِ هوشدم آػویت  ػبى سػبًي يب اًؼبم هذاخالر حیي يب ثالفبكلِ ثؼذ اص ثال ثِ هٌظَس حفظ ػجبسسؼز اص كوک: (Response)پاعخ 

 . سَاًذ فَسي، كَسبُ يب ًَالًي هذر ثبؿذدبػخ هي. ديذُ

 

ثوال ثوشاي   ٍلوَع  كوِ دوغ اص   اػز ٍ الذاهبسي  ّبسلوینثَدُ ٍ ػجبسر اص ( ػؼوي، سٍاًي ٍ اػشوبػي)سَاًجخـي ؿبهل ثبصػبصي ٍ  :(Recovery) تاسياتي

-هوي  صم ثشاي كبّؾ خٌش ثال سا ًیض سـَيك ٍ سؼْیلهوي ايٌكِ الذاهبر الگیشًذ، اًؼبم هييبفشِ  اسسمبٍهؼیز ثبصگشداًذى ػبهؼِ آػیت ديذُ ثِ ٍهؼیز لجل يب 

 .كٌذسا فشاّن هي يبٍ ثِ كبسگیشي الذاهبر كبّؾ خٌش ثالدبيذاس سَػؼِ ي ثشاي فشكش ،ثبصيبثي. كٌٌذ

 

ثِ هٌظَس دشّیوض اص ػوشدسگوي هوي سوَاى ثوبس      . ؿًَذػبي يكذيگش اػشفبدُ هيّبي فَسيز، ثال ٍ ثحشاى گبّب ثِّوبًٌَس كِ ثیبى ؿذ ٍاطُ: عطح تٌذي فَريت

 .سؼییي كشد( E5سب  E0هظال اص )ع ػٌح فَسيز ّب سا ثش اػبهفَْهي آى

 

 : ّاي هخاطة ٍ كاركزدّاتؼزيف هفَْهي، گزٍُ

 :ؿَدگًَِ سؼشيف هيسؼبسيف فَق ٍ هذل چْبسفبصي اسايِ ؿذُ، هذيشيز ٍ كبّؾ خٌش ثاليب دس ًظبم ػالهز ثذيي ثش اػبع

هٌذي حذاكظشي اص ظشفیز ّبي ػبصهبًي، اػشايي ٍ هْبسسي ثب ّذف ثْشُ هذيشيز ٍ كبّؾ خٌش ثاليب دس ًظبم ػالهز فشآيٌذي اػز هٌظن ثِ هٌظَس"

ػبخز دس ػٌح ػبهؼِ ٍ سؼْیالر ٍ هٌبثغ ػالهز اص ًشيك دیـگیشي اص ثِ حذالل سػبًذى دیبهذّبي ػَء ػالهشي هخبًشار ًجیؼي ٍ اًؼبى

 . "ِ دبيذاسهخبًشار ٍ كبّؾ آػیت، اسسمبء آهبدگي، دبػخ ثِ هَلغ ٍ ثبصيبثي ثب سٍيكشد سَػؼ

 

( 2ػوؼیوز ػووَهي،   ( 1: ثبؿوذ هوي  (Target or Beneficiary)هٌوذ  ثش اػبع ايي سؼشيف هفَْهي، ًظبم ػالهز داساي چْبس گشٍُ ّذف يوب ثْوشُ  

بس گشٍُ هخبًت، دس فبصّبي ثب ػٌبيز ثِ ايي چْ. ّبي ثْذاؿشي دسهبًيثشًبهِ( 4ٍ ( اياي ٍغیشػبصُػبصُ)سؼْیالر ثْذاؿشي دسهبًي ( 3كبسكٌبى ثْذاؿشي دسهبًي، 

 :چْبسگبًِ چشخِ هذيشيز ٍ كبّؾ خٌش ثاليب، كبسكشدّبي ريل سججیي هیـًَذ

 

 كاركزدّاي فاس پيؾگيزي ٍ كاّؼ آعية 

o سؼْیالر ثْذاؿشي دسهبًي اسصيبثي خٌش 

o سؼْیالر ثْذاؿشي دسهبًي ايغیشػبصٍُ  ايبّؾ آػیت دزيشي ػبصُك 

o ِهـبسكز دس اسصيبثي خٌش دس ػبهؼ 
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o گزاساى ٍ هذيشاىسكز دس آگبُ ػبصي ػوَهي دس خلَف اّویز ٍ ساّكبسّبي كبّؾ خٌش ثاليب دس ػٌح ػوؼیز ػوَهي، ػیبػزهـب 

o ّب ثِ هٌظَس اػشاي ثشًبهِ ّبي دیـگیشي ٍ كبّؾ آػیت ثاليب ثب سٍيكشد ػالهز ّوگبًيػلت ّوكبسي ػبيش ثخؾ 

 

 كاركزدّاي فاس آهادگي 

o ُلَف ساّكبسّبي آهبدگي دس ثشاثش ثاليب ػبصي ػوَهي دس خهـبسكز دس آگب 

o  آهبدگي سؼْیالر ثْذاؿشي دسهبًي دس ثشاثش ثاليبثشًبهِ سذٍيي 

o  سخللي ثِ هذيشاى ٍ كبسكٌبى ثْذاؿشي دسهبًي آهَصؽ 

o  ّب ٍ هبًَسّبسوشييًشاحي، اػشا ٍ اسصؿیبثي 

o ًِّبي ّـذاس اٍلیِاػشمشاس ػبهب 

 

 كاركزدّاي فاس پاعخ 

o  سبيیذ ٍلَع فَسيز 

o صيبثي ػشيغ اس 

o ٌششلٍ ك فشهبًذّي 

o ّوبٌّگي 

o هذيشيز اًالػبر 

o اسسجبًبر 

o  ػؼشؼَ ٍ ًؼبرهـبسكز دس 

o ِسخلی 

o دـشیجبًي 

o اهٌیز 

o  اًالع سػبًي 

o اسصيبثي هؼشوش ًیبصّبي ػالهشي 

o  ـبسكز ٍ دبيؾ جَُ  الذاهبر اهذاديه ذاؿشي )ًا َالز ٍ حوب)اػكبى اهٌشاسي ٍ هَلز، سبهیي ٍ سَصيغ آة، غزا، سؼْیالر ْث  (، ػبيش الالم اػبػي(مس

o (خذهبر اٍسطاًغ دیؾ ثیوبسػشبًي ٍ ثیوبسػشبًي) هذيشيز هلذٍهیي هشؼذد 

o (ّبي ٍاگیش ٍ غیشٍاگیش، ثْذاؿز هحیي، آة ٍ اػؼبد، ثْذاؿز سٍاًي اػشوبػي، ثْذاؿز ثبسٍسي، سغزيِهذيشيز ثیوبسي) الذاهبر ثْذاؿز ػوَهي 

 

 تاسياتي 

o  ػؼوي ٍ سٍاًي ثبصسَاًي 
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o  ساػشبي سَػؼِ دبيذاس دسثبصػبصي 

o ّب دس ثبصيبثي ػبهؼِ آػیت ديذُػلت هـبسكز هشدهي ٍ ػبيش ثخؾ 

 

 عالهت ًظام در ايتال خطز كاّؼ ٍ تيزيهذ تَعؼِ زيع ليتحل ٍ فيتَف

كالى كـوَس ٍ ػوبيش   )ّب ّوَاسُ هشبطش اص ؿشايي ثشٍى ػبصهبًي ثؼٌَاى هشَلي اكلي ػالهز دس ثاليب ٍ فَسيز يدضؿك آهَصؽ ٍ دسهبى ثْذاؿز، ٍصاسر

 . ّبي دشفشاص ٍ ًـیجي سا دـز ػش گزاؿشِ اػزثَدُ ٍ دٍسُ( دسٍى ٍصاسر)ٍ ّوچٌیي ؿشايي ٍ سغییشار داخل ػبصهبًي ( ّبّب ٍ ثخؾػبصهبى

 

دس ًَل . گشدديهذيشيز ػالهز دس ثاليب ٍ فَسيز ّب هَهَع ػذيذي دس ًظبم ػالهز ًیؼز ٍ ػبثمِ سبسيخي آى ثِ ًَل ػوش ثْذاؿز ٍ دسهبى ثبص ه

اًوذ كوِ   ّوَاسُ دسگیش هذيشيز ٍلوبيغ حوبدي ثوَدُ   ...( دس ّش صهبى ثب اػبهي هشٌبػت ٍلز هظال ًجیت، دضؿک، ػبصهبى ثْذاسي يب )سبسيخ، دػز اًذسكبساى ػالهز 

ّوضهوبى ثوب   . ؿذُ اػزّب سا ؿبهل هيٍ كـوكؾّب ّبي ٍاگیش، هخبًشار ًجیؼي، ػٌگاي اص ثیوبسيايي سْذيذار ًیف گؼششدُ. اًذكشدُػالهز هشدم سا سْذيذ 

. آؿٌب ّؼشٌذ "دیـگیشي ثْشش اص دسهبى اػز"ًَسيكِ ّوگبى ثب ػولِ هـَْس سَػؼِ ػلَم دبيِ ٍ كبسثشدي، سبكیذ ًظبم ػالهز ثش دیـگیشي اص ٍلبيغ ثیـشش ؿذُ ثِ

ِ . خلَف هخبًشار ًجیؼي ٍ اًؼبى ػبخز سَفیوك چٌوذاًي ًذاؿوز    گیشي سَػؼِ يبفز، لیكي دسًَس چـنّبي ٍاگیش ثِايي سٍيكشد دس خلَف ثیوبسي ًوَس  ثو

ػوبخز ّووَاسُ ػوبي    ّبي ٍاگیش ًیض ثِ ػشػز گؼششؽ يبفز، لیكي ايي اهش هؼذدا دس خلَف هخبًشار ًجیؼي ٍ اًؼبىيهـبثِ، فٌبٍسي دبػخ ثِ ادیذهي ثیوبس

 .ًگشاًي ػذي ثَدُ اػز

 

اٍل، ػبصهبى هذيشيز : داس ّؼشٌذّب سمشيجب ثٌَس ّوضهبى ؿكل گشفشِ ٍ هؼئَلیز سا ػْذُيز ثاليب ٍ فَسيزدس ػبخشبس كالى كـَس دٍ ػبصهبى هْن هذيش

، ٍلَع ايي دٍ سحوَل . ثحشاى كـَس صيش ًظش سيبػز هحششم ػوَْسي ٍ ثب هذيشيز ٍصاسر هحششم كـَس ٍ دٍم، ػبصهبى دذافٌذ غیشػبهل صيش ًظش همبم هؼظن سّجشي

ّبيي ثشاي ٍصاسر ثْذاؿز، دسهبى ٍ آهَصؽ دضؿكي ثبلٌجغ داساي ثخؾ. سا دس دي داؿشِ اػزچبلؾ ّبي سئَسيک ٍ ػولیبسي ، صيشػبخشي سَػؼِ ػالٍُ ثش سؼْیل

 .  ثبؿذ ٍ ػؼي كشدُ خَد سا ثب ايي سحَالر ػبصگبس ًوبيذّب هيدبػخگَيي ثِ ايي ػبصهبى

 

 :ى ٍ آهَصؽ دضؿكي سبكٌَى سا هي سَاى ثِ چْبس دٍسُ هـخق سمؼین كشدّبي هذيشيز ثاليب دس ٍصاسر ثْذاؿز، دسهبػیش ايؼبد ػبهبًِ

 ثْذاؿز هحیي: دٍرُ اٍل 

 دثیشخبًِ هؼبًٍز ػالهز: دٍرُ دٍم 

 115اٍسطاًغ : دٍرُ عَم 

 (سالؽ ثشاي سَػؼِ هشَاصى)دٍسُ حبهش : دٍرُ چْارم 

 

 تْذاؽت هحيط -دٍرُ اٍل 

ِ "ٍ ايؼبد  "ًشح ػبهغ اهذاد ٍ ًؼبر" اٍلیي الذام ًظبم هٌذ هذيشيز ثاليب هشؼبلت سذٍيي ّوبي آهوبدگي ٍ   ٍ كوبسگشٍُ  "ػشبد حَادص ٍ ػَاًح غیشهششلجو

كویشِ سخللي ثْذاؿز ٍ دسهبى دس حَادص ٍ ػَاًح "سخللي آى دس ٍصاسر كـَس ثَد كِ دثیشخبًِ هشٌبظش آى دس هشكض ثْذاؿز هحیي ٍصاسر ثْذاؿز ثب ػٌَاى 

لوزا  . ّبي فَق دس ٍالغ هكبًیؼن ّوبٌّگي ثیي ثخـي دس كبسكشدّبي اكلي هذيشيز ثاليب ثَدًوذ شح فَق، سـكیل كبسگشٍُثش اػبع ً. سـكیل گشديذ "غیشهششلجِ
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اػوبء كبسگشٍُ سا . ػْذُ ٍصاسر يْذاؿز گزاسدُ ؿذُ ثَدكبسگشٍُ ثْذاؿز ٍ دسهبى دس اكل ثخـي اص ػبخشبس ٍصاسر كـَس ثَدُ كِ دثیشخبًِ هَهَع ػالهز آى ثِ

. دادًذ، هبًٌذ ػوؼیز ّالل احوش، ٍصاسر كـوبٍسصي، ٍصاسر ًیوشٍ ٍ غیوشُ   بى ّبي ّوكبس يب دـشیجبى كبسكشدّبي ًظبم ػالهز دس صهبى ثاليب سـكیل هيػبيش ػبصه

ّوبي دسٍى  گيّبي ثیي ثخـي ثِ هٌظَس ّووبٌّ ايي دثیشخبًِ كوبكبى دس ٍصاسر ثْذاؿز، دسهبى ٍ آهَصؽ دضؿكي سبكٌَى حفظ ؿذُ ٍ اص آى ػالٍُ ثش ّوبٌّگي

سوشيي هؼوشٌذار ٍصاسر   ثؼٌَاى ًكشِ لبثول ركوش، ػوبهغ   . گشدد، لیكي ّیچگبُ ثؼٌَاى ػبخشبس سػوي هلَة دس ايي ٍصاسر ٍػَد ًذاؿشِ اػزٍصاسسي ًیض اػشفبدُ هي

 .ٌِ ثاليب اص هحلَالر ايي دٍساى اػزیثْذاؿز دس صه

 

 عالهت هؼاًٍت زخاًِيدت -دٍرُ دٍم 

ّبي سئَسيوک ٍ  ٍاحذ ثْذاؿز هحیي دس هذيشيز كویشِ سخللي، ٍػَد آى ثؼٌَاى صيش هؼوَػِ ثْذاؿز هحیي ثب هحذٍديز ػلیشغن الذاهبر اسصؿوٌذ

ػوذم  ( 2ّوبي ٍصاسر ٍ  ّب ٍ هؼبًٍزػذم اهكبى ّوبٌّگي ػبصهبًي هٌلَة ثب ػبيش ثخؾ( 1: گـزّب ثِ هَاسد صيش ثبص هيسيـِ ايي هحذٍديز. ػولیبسي هَاػِ ثَد

ايي دسحبلي ثَد كِ هذيشيز ػبهغ ثاليوب ًیبصهٌوذ   . سوبيل ثِ كشف هٌبثغ ثشاي سمَيز يک حَصُ( 3لَة ثب ػٌبيز ثِ هبّیز چٌذسخللي هَهَع ٍ دَؿؾ فٌي هٌ

همجَلیز الصم اص كشد كِ ٍاحذ ثْذاؿز هحیي، ثؼٌَاى ّوبٌّگ كٌٌذُ، ػالٍُ ثش اخشیبسار اداسي، داساي ّب ثَد ٍ ايي اهش ًلت هيهٌذي اص دشبًؼیل سوبم ثخؾثْشُ

ثبػض ؿذ سب هشؼبلت سـكیل هؼبًٍز ػالهز دس ٍصاسر ثْذاؿز،  1382سؼشثیبر صلضلِ ثن دس ػبل . ػَي ػبيش ريٌفؼبى ٍ ّوچٌیي داًؾ ٍ هْبسر كبفي فٌي ثبؿذ

ثب حوبيز ػبصهبى ػْوبًي   (Emergency Health Service/EHS)ايي دثیشخبًِ ثِ صيش هؼوَػِ هؼبٍى ػالهز ٍلز هٌشمل گشديذ ٍ دشٍطُ اي ثب ًبم 

هْوششيي ًكشِ . هش هحمك ًـذالجشِ دس اثشذا لشاس ثَد كِ دثیشخبًِ دس صيش هؼوَػِ ٍصيش هحششم ٍلز ؿكل گیشد كِ دس ًْبيز ايي ا. كشدثْذاؿز اص آى دـشیجبًي هي

اى ثِ اٍلیي حوَس ٍصاسر ثْذاؿز دس ػشكِ ثاليبي هٌٌمِ اي يؼٌوي  سَّوچٌیي هي. سفؼبى ثَدكش دس ايي دٍسُ ايؼبد ػبهبًِ اي ثب سؼبهل هٌلَة ثب كلیِ ريلبثل ر

 . هٌشمل ؿذ 115ػبل فؼبلیز كشد ٍ ػذغ ثِ اٍسطاًغ ايي دثیشخبًِ حذٍد يک. دبكؼشبى اؿبسُ كشد 2005صلضلِ 

 

 115اٍرصاًظ  -دٍرُ عَم 

هشكوض  "ثب ػٌَاى  115ار هذيشيشي، هشكضي ثب هحَسيز اٍسطاًغ هذر ًَالًي اص سـكیل دثیشخبًِ صيش ًظش هؼبٍى ػالهز ًگزؿشِ ثَد كِ هشؼبلت سؼییش

اص آًؼبيي كوِ داًـوگبُ ّوبي    . سـكیل گشديذ ٍ هؼئَلیز كلیِ كبسكشدّبي ًظبم ػالهز دس ثاليب سا ثش ػْذُ گشفز "هذيشيز حَادص ٍ فَسيز ّبي دضؿكي كـَس

ُ داساي ػبخشبس هـبثْ( ثؼض داًـگبُ ػلَم دضؿكي سْشاى)ػلَم دضؿكي كـَس  ّوب ػْوذُ داس   ي ثب ػٌَاى هؼبًٍز ػالهز ٍصاسر ًجَدًذ، حَصُ هؼبًٍز دسهبى داًـوگب

هْوشوشيي دػوشبٍسدّبي ايوي دٍسُ    . ّبي ركش ؿذُ دس دٍساى ثْذاؿز هحویي سا سكوشاس كوشد   ايي اهش هحذٍديز. ّبي دضؿكي ؿذًذهشكض هذيشيز حَادص ٍ فَسيز

-ّب، سَػؼِ اٍسطاًوغ دویؾ  دس ػٌح ٍصاسر ٍ داًـگبُ EOC (Emergency Operation Center )ايؼبد هشكض ّذايز ػلویبر ثحشاى يب : ػجبسسٌذ اص

 .   ّبي آهَصؿي سػوي ٍ كَسبُ هذرّب ثشاي ايؼبد دٍسُثیوبسػشبًي ٍ حوبيز اص داًـگبُ

 

 تالػ تزاي تَعؼِ هتَاسى: دٍراى حاضز -دٍرُ چْارم 

هشؼبلت ايي اهش هشكوض هوذيشيز حوَادص ٍ    . هؼبًٍز ثْذاؿز ٍ هؼبًٍز دسهبى سفكیک ؿذ هؼبًٍز ػالهز ٍصاسر ثْذاؿز هؼذدا ثِ دٍ 1389دس ػبل 

دذافٌوذ  ّبي دضؿكي ثؼٌَاى صيش هؼوَػِ هؼبًٍز دسهبى سؼشيف ؿذ ٍ سيبػز هشكض ثؼٌَاى دثیش كبسگشٍُ ثْذاؿز ٍ دسهوبى دس حوَادص غیشهششلجوِ ٍ كویشوِ     فَسيز

دس هؼبًٍز ثْذاؿز ًیض ٍاحذي ثب ػٌَاى هذيشيز ٍ كبّؾ خٌش ثاليب ؿكل گشفوز كوِ دثیوشي    . ؼییي گشديذغیشػبهل ٍصاسر ثْذاؿز، دسهبى ٍ آهَصؽ دضؿكي س
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دثیشي كبسگشٍُ دس ػٌح داًـوگبُ ّوبي ػلوَم دضؿوكي     . ّبي ٍصاسر سـكیل ؿذًذّبي هشٌبظش ًیض دس ػبيش هؼبًٍزكویشِ. كویشِ ثْذاؿز كبسگشٍُ سا ثشػْذُ داسد

-ّبي دضؿكي گزاسدُ ؿذ ٍ دس ػٌح هؼبًٍز ّبي ثْذاؿز يكي اص هذيشاى يب كبسؿٌبػبى ثؼٌَاى ّوبٌّگذيشيز حَادص ٍ فَسيزػبي هشاكض هؤكوبكبى ثشػْذُ س

ؿَد، لیكي اهیذ اػز ًظبم ّبي لجل سبحذٍدي هـبّذُ هيدس ايي دٍسُ ّش چٌذ دیبهذّبي هحذٍديز ًشاحي دٍسُ. كٌٌذُ هذيشيز ٍ كبّؾ خٌش ثاليب هؼشفي ؿذًذ

 . دػز يبثذ "ّبي ػالهزثخـي، سوبم هخبًشار ٍ سوبم ػٌجِسٍيكشد هـبسكز ثیي"سَػؼِ هشَاصى ٍ ّوِ ػبًجِ هذيشيز ٍ كبّؾ خٌش ثاليب ثب ػالهز ثِ 

 

 رٍيكزدّاي رٍسآهذ در هذيزيت ٍ كاّؼ خطز تاليا 

دِّ اخیش ثٌَس ػْـي ثخلوَف دس    4سب  3ػز كِ ًي ػلیشغن ػبثمِ سبسيخي ثـش دس هذيشيز ثاليب، سؼشيف آى ثؼٌَاى يک هَهَع ػلوي ثحظي ًؼجشب ًَ ا

ّوب ٍ  سػبًي ّوبًٌذ ػبيش ػلَم دس ايي صهیٌِ ًیض ثبػض ؿوذُ سوب ٍلوَع هخوبًشار ٍ دیبهوذّبي آى     ّبي اًالعٍػَد فٌبٍسي. يبفشِ سججیي ؿذُ اػزكـَسّبي سَػؼِ

ًي چٌذ دِّ اخیش ثـش فشا گشفشِ اػز كِ ثؼبي هٌشظش حبدطِ هبًذى ٍ . لشاس گیشد سشيي صهبى هوكي دس اخشیبس ّوگبىّب دس كَسبُآهَخشِّوچٌیي سؼشثیبر ٍ دسع

ِ گزاسي ايي ديؼیذلیي ًیض هـبّذُ هيايي ًكشِ حشي دس ًبم. دبػخ هٌفؼل ثِ دیبهذّبي آى، ثلَسر دیؾ فؼبل ثِ سٍيبسٍيي ثب آى ثذشداصد ّوبي  ًَسيكوِ ٍاطُ ؿَد، ثو

دس ايي ساػشب، لٌؼٌبهِ ّیَگَ ثؼٌَاى ثشًبهِ . اًذاهظبلْن ثِ سذسيغ ػبي خَد سا ثِ هذيشيز ػبهغ ثاليب ٍ كبّؾ خٌش ثاليب دادُالذاهبر ثـشدٍػشبًِ ٍ اهذاد ٍ دبػخ ٍ 

ثشاي كبّؾ خٌش ثاليب، هوي سبكیذ ثش اّویز آهبدگي ٍ دبػخ ثِ هَلغ ٍ هَطش ثِ هخبًشار ًجیؼي ٍ اًؼبى ػبخز ثوش هوَاسد صيوش     2015ساّجشدي ػْبًي سب ػبل 

 :   سبكیذ داسد

 اًویٌبى اص اٍلَيز دادى ثِ كبّؾ خٌش ثاليب ٍ ًْبديٌِ ؿذى آى دس هذيشيز ػبهؼِ (1

 سؼییي ٍ دبيؾ خٌش ثاليب ٍ سمَيز ػبهبًِ ّـذاس اٍلیِ (2

 اي ايوي دس ثشاثش ثاليبثْشُ هٌذي اص داًؾ، خاللیز ٍ آهَصؽ ثشاي ايؼبد ػبهؼِ (3

 اي ثاليبكبّؾ ػَاهل خٌش صهیٌِ (4

 ّوِ ػبًجِ ثشاي دبػخ هَطشسمَيز آهبدگي  (5

 

 :سٍيكشدّبي سٍصآهذي كِ ًظبم ػالهز ػوَْسي اػالهي ايشاى ثبيذ ثش آى اػبع ًشاحي ٍ اػشَاس گشدد، ػجبسسٌذ اص

  سووبم ػٌجوِ ّوبي ػوالهز     ٍ سوبم هخوبًشار هـبسكز ثیي ثخـي دس ثشگیشًذُ سٍيكشد (Inter-disciplinary ,All-hazards whole-

health approach)  ّب اػن اص دیـگیشي ٍ كبّؾ آػیت، آهبدگي، دبػخ ٍ ثبصيبثيسوبم فبصّبي هذيشيز ثاليب ٍ فَسيزدس 

  ثوِ هوذيشيز ٍ كوبّؾ خٌوش ثاليوب      ًظبم ػالهز سٍيكشد دیؾ فؼبل(Proactive approach of health system to Disaster 

risk management) 

 يب   ثب سَاسش ثبال ٍ ؿذر كن سَػِ ثِ هخبًشارExtensive .ثب سَاسش كن ٍ ؿذر ثبال يب ايي ٍاطُ دس همبثل هخبًشار Intensive ( هبًٌذ صلضلِ ثون) 

 .هٌشح اػز

 

 :هذيزيت ٍ كاّؼ خطز تالياعَاالت افلي ًظام عالهت در خقَؿ 

 : لي صيش سا هٌشح ػبخزسَاى ػَاالر اكهٌذي هذيشيز ٍ كبّؾ خٌش ثاليب دس ًظبم ػالهز، دس حبل حبهش هيثش اػبع سؼشثِ حذٍد يک دِّ ػبهبى
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  اػز؟ اگش ثلي، ثِ چِ هیضاى؟ ثشاي كذام هخبًشُ؟ ثشاي چِ ؿذسي اص آػیت؟ دس كذام هٌٌمِ؟ ُثشاي همبثلِ ثب ثاليب آهبدٍصاسر ثْذاؿز آيب  

  سش ػول خَاّذ كشد؟ ثِ چِ هیضاى؟ ثْذاؿز هَفك ٍصاسراگش سؼشثِ اي هبًٌذ ثن سكشاس ؿَد، آيب 

 ٌِاػز؟ ثَدُ ثشاي هذيشيز ٍ كبّؾ خٌش ثاليب چگًَِ ٍصاسر ثْذاؿز ِ ّبي اطش ثخـي ثشًبه-ّضي 

  ِثْذاؿز ثشاي هذيشيز ٍ كبّؾ خٌش ثاليب كذام ثشًبهِ اػز؟ ٍصاسراطشثخؾ سشيي ثشًبه 

  ِكذاهٌذ؟ آيب سًٍذ آى ًْبديٌِ ؿذُ اػز؟ّب ؿبخق ّبي دبيؾ ٍ اسصؿیبثي ثشًبه 

  اي؟ ثِ چِ هیضاى؟ ؽ ثشاي هذيشيز ٍ كبّؾ خٌش ثاليب اػز؟ دس چِ صهیًٌِیبصهٌذ آهَصًظبم ػالهز كذام ًیشٍي اًؼبًي 

 ِّبي آهَصؿي هذيشيز ٍ كبّؾ خٌش ثاليب ثِ چِ هیضاى ثَدُ اػز؟اطشثخـي ثشًبه 

 ّبي دٍس هیضي ٍ ػولیبسي هذيشيز ٍ كبّؾ خٌش ثاليب ثِ چِ هیضاى اػز؟ اطشثخـي آى چٌَس؟ دَؿؾ سوشيي 

 آى كفبيوز الصم سا   يّوبي هَػوَد ٍ اسسموب   هٌذي اص ظشفیزثْذاؿز ثشاي ثْشُ ٍصاسرفؼلي هذيشيز ٍ كبّؾ خٌش ثاليب دس ّبي آيب ػبخشبس ٍ هكبًیؼن

  داسد؟ ثشاي چِ ػٌحي اص اًشظبس؟

 ِثبؿذ؟ثْذاؿز هٌٌجك ثش سٍيكشدّبي اػبػي ٍ سٍصآهذ هذيشيز ٍ كبّؾ خٌش ثاليب هي ٍصاسرّبي ػبسي آيب ثشًبه  

  ِهي سَاًذ ثؼٌَاى الگَ، ثِ ػبيش كـَسّبي هٌٌمِ ٍ كـَسّبي اػالهي هؼشفي ؿَد؟ثاليب ْذاؿز دس صهیٌِ هذيشيز ٍ كبّؾ خٌش ث ٍصاسركذام ثشًبه  

         ًفؼوبى ثخلوَف   ٍصاسر ثْذاؿز ثشاي هذيشيز ٍ كبّؾ خٌش ثاليب چِ هؼیشي سا ثشاي اسسمب ًوي هوي كٌوذ؟ آيوب دس ايوي هؼویش هـوبسكز ّووِ ري

 ذُ اػز؟كبسكشدّبي كلیذي دیؾ ثیٌي ؿ

 دس ػٌح هٌٌمِ دیـشٍ اػز يب دًجبلِ سٍ؟ٍ كبّؾ خٌش ثاليب ثْذاؿز دس اًؼبم يب هؼشفي ثشًبهِ ّبي هذيشيز  ٍصاسر 

 

دبػخ سوبهي ػَاالر فَق يب هٌفي اػز يب ؿَاّذي ثشاي دبػخ ؿوفبف ثوِ آى   سمشيجب دلؼَصاًِ كلیِ هؼئَلیي ٍ هذيشاى دِّ گزؿشِ،  ػلیشغن ػاللِ ٍ سالؽ

گشدد كِ ًي دِّ اخیش ؿكل گشفشِ ٍ ثخـي ًیض ثبصًگشي دس سٍيكشدّب ٍ دلیل ايي اهش چیؼز؟ سيـِ ايي اهش ثخـي ثِ ػبخشبسّبي غیش ػبهؼي ثبص هي. دٍػَد ًذاس

شِ ثبيوذ ثوِ ايوي اهوش ًیوض      جال. كٌذهٌذي اص اثضاسّبي هذيشيشي ٍ داًؾ ٍ هْبسر ّبي سٍصآهذ هذيشيز ثاليب ثب سبكیذ ثش سؼبهل، هـبسكز ٍ كبسگشٍّي سا ًلت هيثْشُ

اهیذ اػز ثب سشثیوز ًؼول آيٌوذُ هوذيشاى ٍ     . الزكش ايفب ًوَدُ اػزّبي فَقػضايي سا دس هحذٍديزارػبى داؿز كِ كوجَد ًیشٍي اًؼبًي هشخلق ًمؾ ثؼیبس ثِ

 . ّذ اسسمبي ايي ػبهبًِ دس خَس ؿبى كـَس ػضيضهبى ثبؿینّبي آهَصؿي كَسبُ هذر اػشبًذاسد، ؿبّبي دكششا، كبسؿٌبػي اسؿذ ٍ ّوچٌیي ثشًبهِكبسؿٌبػبى دس دٍسُ

 

  ّادعتاٍردّا ٍ هحذٍديت

 : ثب هـبّذُ ػیش سحَالر ٍصاسر ثْذاؿز، دسهبى ٍ آهَصؽ دضؿكي دس خلَف هذيشيز ثاليب ٍ فَسيز ّب ًي يک دِّ اخیش هي سَاى ثیبى كشد كِ

 َدس ٌّگبم ٍلَع صلضلِ ثن ًِ سٌْب ٍصاسر ثْذاؿز ٍاسد يک ثحوشاى ػوذي ؿوذ،    . دُ اػزصلضلِ ثن ًمٌِ ػٌف هذيشيز ثاليبي كـَس ٍ ٍصاسر ثْذاؿز ث

 2005ٍ ّوچٌیي صلضلوِ   2003ثٌَسيكِ هشؼبلت صلضلِ ثن دس ػبل . الوللي هبًٌذ ػبصهبى ػْبًي ثْذاؿز ًیض ثب چبلؾ هَاػِ ؿذًذثلكِ ػبصهبى ّبي ثیي

ًظبم ػالهز ػوَْسي اػالهي ايشاى ّوذبي ػْبى . هٌٌمِ اي ػبصهبى ػْبًي ثْذاؿز ّؼشین دبكؼشبى ؿبّذ سَػؼِ ًیشٍي اًؼبًي ٍ ثشًبهِ ّبي دفشش

 :سَاى ثِ هَاسد صيش اؿبسُ كشداص ػولِ دػشبٍسدّبي اسصؿوٌذ ًظبم ػالهز هي. ّبي اسصؿوٌذي سا ثشداؿشِ اػزٍ هٌٌمِ گبم

o ذاؿز، دسهبى ٍ آهَصؽ دضؿكي ياسسمب ًٍزاص صيش هؼو ػٌح هذيشيشي دس ٍصاسر ْث ّبيي دس صيشهؼوَػِ هؼب ٍاحذ ٍاحذ ِث هشاكض ٍ   ّبي ٍصاسرَػِ يک 
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o  سمَيز ظشفیز دبػخ ٍ هكبًیؼن ّبي ّوبٌّگي(EOC ًِّب ٍ لٌت ّبي ًِ گب) 

o ّبي آهَصؿي ٍ دظٍّـيگشٍُاص ًشيك ايؼبد ( ثب ًمؾ دیـشٍي داًـگبُ ػلَم دضؿكي سْشاى)ّبي ػلَم دضؿكي دس داًـگبُػبصي ػلوي ظشفیز  ٍ

 MPH  ،PhD  ٍDHMR  ّبيدٍسُ

o  غیشُصلضلِ ّبي ثن، لشػشبى، ًَفبى گًََ ٍ دبػخ ثِ هَفك ًؼجشب سؼشثِ ّبي 

 الجشِ هیوضاى ايوي سَػوِ طبثوز ًیؼوز، ثٌَسيكوِ       . ّب ًي ػبل ّبي اخیش افضايؾ يبفشِ اػزسشديذي ًیؼز كِ سَػِ ثِ هَهَع هذيشيز ثاليب ٍ فَسيز

-ايي اهش ثبػض ؿذُ ٍصاسر ثْذاؿز داساي هكبًیؼون . كٌذسػذ ٍ ػذغ ثِ ػشػز فشٍكؾ هيثبال ثِ اٍع هي هؼوَال دغ اص يک حبدطِ ثب سلفبر اًؼبًي

الجشِ سبيیذ هَفمیز ػولیبر دبػخ ًیض ثشاحشي هوكي ًیؼز كِ ايي اهش ًبؿي اص ًجوَد  . ّبي ًؼجشب هَفك دبػخ ٍ هؼف ػذي دس دیـگیشي ٍ آهبدگي ثبؿذ

 . اػشاي آى اػزّبي ّبي اسصؿیبثي ٍ هكبًیؼنؿبخق

  ايي اهش ثذيي هؼٌبػز كِ ّش ٍاحذي كوِ هؼوئَلیز   . اػز "دذيذُ دكوِ ٍ كز"ػیش ػبخشبسّبي هذيشيز ثاليب دس ٍصاسر ثْذاؿز ًـبًگش ٍلَع دائوي

ز ايي دذيذُ اص اثشذا هذ هوكي اػ. ايؼبد ػبهبًِ سا ثش ػْذُ داؿشِ اػز دس هشكضيز لشاس گشفشِ ٍ ػبيش كبسكشدّب ثؼٌَاى كبسكشدّبي فشػي سلمي ؿذُ اًذ

سٍيكشد هـبسكز ثیي  "ًظش هؼئَلیي ٍ ًشاحبى ػبخشبس ًجَدُ لیكي دس ػول ثذلیل ًشاحي غیشػبهغ هٌؼش ثِ ايي ٍالؼیز ؿذُ اػز كِ ايي اهش هغبيش ثب 

 . اػز "ثخـي، سوبم هخبًشار ٍ سوبم ػٌجِ ّبي ػالهز

 دسهبى ٍ آهَصؽ دضؿكي ثب دٍ هؼوَػِ چبلؾ ػذي هَاػِ اػزدّذ كِ ٍصاسر ثْذاؿزّبي آهَحشِ ؿذُ ًـبى هيهشٍس دسع ، : 

o ّبي هلي يؼٌي هذيشيز ثحشاى كـوَس ٍ ػوبصهبى دذافٌوذ    ّش دٍ ػبصهبى. ّبي هذيشيز ثحشاى دس ػٌح كالى كـَس، ثذلیل ًَدب ثَدى ػبهبًِاٍل

  .اًذغیشػبهل ػالٍُ ثش ًَدب ثَدى ثب سغییشار هذيشيشي ٍ يب سٍيكشدي ًیض هَاػِ ثَد

o ّبي ػبخشبسي ٍ ػذم سَػِ ثِ اكَل ٍ ساّكبسّوبي ػلوت   هحذٍيز. ػبصي ٍ هـبسكز ٍاحذّبي دسٍى ٍصاسر ثْذاؿز، دس اسسجبى ثب ظشفیزدٍم

سوَاى ثوِ   ثٌَس اخق دس ايي خلَف هي. هـبسكز ٍ كبسگشٍّي ثبػض ؿذُ سب اهكبى هـبسكز حذاكظشي ٍ سؿذ ثؼیبسي اص هجبحض فشاّن ًگشدد

 . كبّؾ آػیت، آهبدگي حَصُ ثْذاؿز ػوَهي ٍ دـشیجبًي اؿبسُ كشد هَهَػبر دیـگیشي ٍ

 اؽ ثؼبي خوَد  دٌّذ كِ ػلیشغن سوبم سغییشار دس هحیي دیشاهَى، اًشظبس اص ٍصاسر ثْذاؿز ثشاي اًؼبم كبسكشدّبي سؼشيف ؿذُسؼشثیبر اخیش ًـبى هي

ايي ًكشِ دس خلَف ّش يوک اص كبسكشدّوبي   . ز خَد ثشاي هذيشيز ثاليب ًذاسدػض سمَياي ثِدّذ كِ ٍصاسر ثْذاؿز چبسُايي اهش ًـبى هي. ثبلي اػز

 .  ثْذاؿز ٍ دسهبى ًیض كبدق اػز

 اػز كِ ثوب سوَالي صهوبًي     ايي دس حبلي! ّشچمذس سلفبر ثیـشش، سَػِ ثیـشش. ّب ثِ حَادص ثب سلفبر ثبال اػزسَػِ ًظبم ػالهز هبًٌذ ثؼیبسي اص ػبصهبى

 .ػبخز ثبػض سلفبر ػبًي، هبلي ٍ ػولكشدي هي ؿًَذاع هخبًشار ًجیؼي ٍ اًؼبىسٍصاًِ ٍ يب ّفشگي اًَ

 ُثوبسصسشيي هظوبل آى   . ّوبي ػوذي اػوز   ػبصي اص ػولِ چبلؾثذٍى ًي فشايٌذ ثَهيهٌبثغ ثیي الوللي هٌذي اص الگَّبي هذيشيز ثحشاى ثشگشفشِ اص ثْش

الجشوِ لبثول ركوش    . اّذي دال ثش كبسثشدي ثَدى اػشاي ايي ػبهبًِ دس كـَس ٍػَد ًوذاسد ػبهبًِ فشهبًذّي حبدطِ اػز كِ ػلیشغن ؿْشر ثؼیبس صيبد، ؿَ

داًٌوذ،  گشچِ ثشخي دلیل آى سا ػذم اًالع هؼشيبى اص اكَل آى هي.  ّبي ػذي آى ػبهؼِ اػزاػز دس كـَس هجذع آى ًیض ػولیبسي ؿذى آى اص چبلؾ

 . ػبسي ًیض ثؼیبس حبئض اّویز اػز لیكي ػذم سٌبثك آى ثب ؿشايي ػبخشبسي ٍ فشٌّگي هذيشيز
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 الجشِ دس خلَف هَاسدي هبًٌذ رخیشُ اػششاسظيک ٍاكؼوي ٍ يوب داسٍ ؿوشايي سوب     . ٍصاسر ثْذاؿز فبلذ ػبهبًِ دـشیبًي كبسآهذ دس فبص دبػخ ثِ ثاليب اػز

ّبي اداسي ًیض دس ايي اهٌشاسي ٍ هحذٍديزًجَد ثَدػِ سؼشيف ؿذُ ؿش. حذٍدي هٌلَة اػز لیكي ػبيش لَاصم ٍ هلضٍهبر فبلذ ثشًبهِ هـخق ّؼشٌذ

 .ايي هؼوَػِ لبثل ثحض اػز

 ثیوبسػشبًي داساي صيشػبخز ًؼجشب ّبي ػذي ٍصاسر ثْذاؿز اػز، ّش چٌذ كِ اٍسطاًغ دیؾهحذٍديز ػبهبًِ اسسجبًي دس صهبى ػولیبر دبػخ اص هؼف

 .   هٌبػجي اػز

  ايوي دس  . ؿوَد ًیض ثكبس گشفشِ هوي ( دیـگیشي ٍ كبّؾ آػیت، آهبدگي ٍ ثبصيبثي)اي فبصّبي سَػؼِػالٍُ ثش فبص دبػخ دس  "فشهبًذّي"ثِ اؿشجبُ هفَْم

ثخـي اػز كِ اػشفبدُ اص ٍاطُ فشهبًذُ ٍ سٍيكشدّبي هذيشيشي ٍ سفشبسي آى ثوِ  اي فَق ًیبصهٌذ ّوبٌّگي ٍ ّوكبسي ثیياػز كِ فبصّبي سَػؼِ حبلي

 .كٌذآػیت ٍاسد هي ّبي فَقهٌذي حذاكظشي اص اص ظشفیزثْشُ

   ػذم ٍػَد ػبهبًِ طجز هخبًشار ٍ دیبهذّبي ػالهشي آى اص هحذٍديز ّبي اكلي اػز ٍ اهكبى هحبػجِ ثبس ٍاسدُ ٍ ّوچٌیي اطشثخـوي هوذاخالر سا 

 . كٌذػلت هي

 ػوبل ثوِ    7آى ٍػوؼز آػویت، دوغ اص     سؼذاد همبالر چبح ؿذُ دس خلَف صلضلِ ثن ثب. ّب ثؼیبس ًَدب اػزػبهبًِ سحمیمبسي ػالهز دس ثاليب ٍ فَسيز

 .ثَدػِ دظٍّـي هـخلي ًیض ثِ ايي اهش اخشلبف ًذاسد. هي سػذ 30ػخشي ثِ 

 ًجَد ًمـِ آهَصؿي، سخلیق هٌبثغ هبلي ٍ فٌي آهَصؽ سا غیش لبثل اسصيبثي كشدُ اػز. 

 ِّب ٍ سّگیشي ثكبسگیشي آًْب ٍػَد ًذاسدػبهبًِ طجز دسع آهَخش. 
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 يتاالدعت اعٌاد در ايتال خطز كاّؼ ٍ تيزيهذ

گش چْبسچَة ٍ اي اػز كِ ثیبىّبي اص دیؾ سؼییي ؿذُيكي اص الذاهبر اكلي دس سْیِ ٍ سذٍيي ّش ًظبم ٍ ػبخشبسي سَػِ ثِ لَاًیي، همشسار ٍ ػیبػز

ّب ٍ لَاًیي كلي ػْز دشّیض اص ايي ػیبػز سَػِ ثِ. ّب دس سٌظین ػبخشبس ػذيذ الصم ٍ هشٍسي اػزهخشلبر هـخلي اص ثبيذّب ٍ ًجبيذّبيي اػز كِ سػبيز آى

ثٌبثشايي دیؾ اص سذٍيي ًمـِ ًظبم ػالهز دس حَصُ . كبسي ٍ ّوچٌیي ثشاي حشكز سٍ ثِ ػلَ ٍ هذاٍم ثِ ػوز اّذاف هشٍسي اػزّشگًَِ ايؼبد هغبيشر ٍ دٍثبسُ

سَاى ثِ اػٌبد هْن دس ايي خلَف هي. اهش ثَدًذ، هَسد سَػِ ٍيظُ لشاس گشفشٌذّب ٍ لَاًیي سبطیشگزاس دس ايي هذيشيز ٍ كبّؾ خٌش ثاليب، اػٌبدي كِ هجیي ػیبػز

 : صيش اؿبسُ ًوَد

 2015الي  2005ثِ ػٌَاى ثشًبهِ ساّجشدي ػْبى ًي ػبلْبي (: Hyogo)ػٌذ ّیَگَ  (1

 آئیي ًبهِ ػبصهبى هذيشيز ثحشاى كـَس (2

 اّذاف ٍ لَاًیي ػبصهبى دذافٌذ غیش ػبهل (3

 بدي، اػشوبػي، فشٌّگي كـَسثشًبهِ دٌؼن سَػؼِ الشل (4

 

 (:Hyogo)عٌذ ّيَگَ  - 1

 :اّذاف اػششاسظيک ايي ػٌذ ػجبسسٌذ اص

 دبيذاس سَػؼِ ّبيسيضيثشًبهٍِ ّب ػیبػز دس كبّؾ خٌش ثاليب ادغبم 

 ِخٌشار دس ثشاثشآٍسي سبةايؼبد  ّبيّب ٍ ظشفیزنؼهكبًی ًْبدّب، سمَيزٍ  سَػؼ 

 يبثي ثبص ، همبثلِ ٍآهبدگيّبي ي ًوَدى ثشًبهِاػشايشار دس هخبً كبّؾ ثِهٌظن  يسٍيكشد داؿشي 

 

 :ثبؿٌذّبي ػولیبسي آى ثِ ؿشح صيش هيدس ايي ساػشب اٍلَيز

 ثبؿذهي ػبصيدیبدُ ثشاياػشايي  يّبًْبد دس لَي ػبيگبّي ٍ داساي هحلي اػز ٍ هلي ّؾ هخبًشار اٍلَيشيكب اًویٌبى اص ايٌكِحلَل  (1

 دٌّذُّـذاسّبي ػبهبًِ اسسمبي ًجیؼي ٍ ًشاربخه ششلكٌ ٍ اسصيبثي ؿٌبػبيي،  (2

 ػٌَح سوبم دس "آٍسيسبة" ٍ "ايوٌي" فشٌّگ ثشاي ايؼبد ٍ آهَصؽ ًَآٍسي ،داًؾ اػشفبدُ اص (3

 اي ثاليبكبّؾ ػَاهل خٌش صهیٌِ (4

 سمَيز آهبدگي دس ثشاثش ثاليب دس ساػشبي دبػخي هَطش دس سوبهي ػٌَح (5

 

 :حزاى كؾَرآئيي ًاهِ عاسهاى هذيزيت ت - 2

  ُكبسگشٍُ سخللي ٍ ػولیبسي هي ثبؿذ كِ يكي اص آًْب  14آئیي ًبهِ اػشايي لبًَى سـكیل ػبصهبى هذيشيز ثحشاى، ػبصهبى داساي  15ثش اػبع هبد

سخللي ٍ ايي ػبيگبُ . كبسگشٍُ ثْذاؿز ٍ دسهبى ثب هؼئَلیز ٍصاسر ثْذاؿز، دسهبى ٍ آهَصؽ دضؿكي ٍ سيبػز هؼبٍى هشثَى دس آى ٍصاسر اػز

ّوچٌیي كبسگشٍُ . اػشايي دس ًمـِ ًظبم ػالهز دس حیٌِ هذيشيز ٍ كبّؾ خٌش ثاليب ثشاي ٍصيش ثْذاؿز ٍ هؼبًٍیي هشثًَِ دس ًظش گشفشِ ؿذُ اػز
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حوش سخللي ديگشي كِ ثش اػبع ايي هبدُ دس ػبصهبى سـكیل گشديذُ اػز، كبسگشٍُ اهذاد ٍ ًؼبر ٍ آهَصؽ ّوگبًي ثب هؼئَلیز ػوؼیز ّالل ا

 . ػوَْسي اػالهي ايشاى ثب سيبػز سيیغ ػبصهبى اهذاد ٍ ًؼبر هیجبؿذ

  ُآئیي ًبهِ اػشايي لبًَى سـكیل ػبصهبى هذيشيز ثحشاى، سيیغ ّش كبسگشٍُ سخللي ثِ دیـٌْبد ثبالسشيي همبم  15هبدُ  1ثش اػبع سجلش

 . هٌلَة خَاّذ ؿذ( لبئن همبم ؿَساي ػبلي)كـَس سثي اص ثیي هؼبًٍیي هشسجي ثب هذيشيز ثحشاى ّوبى دػشگبُ ثب حكن ٍصيش ري

  ُّبي سخللي ثِ دیـٌْبد آئیي ًبهِ اػشايي لبًَى سـكیل ػبصهبى هذيشيز ثحشاى، اػوب ٍ ؿشح ٍظبيف كبسگشٍُ 15هبدُ  3ثش اػبع سجلش

 .اثالؽ خَاّذ ؿذ( اي ػبليلبئن همبم ؿَس)سيیغ ّش كبسگشٍُ ٍ دغ اص ثشسػي ػبصهبى ٍ سبيیذ دس ؿَساي ّوبٌّگي سَػي ٍصيش كـَس 

  ُسثي ٍ ػبصهبى ّبي هشكضي ٍاثؼشِ ثِ آًْب دس ّبي ريآئیي ًبهِ اػشايي لبًَى سـكیل ػبصهبى هذيشيز ثحشاى، دس دػشگبُ 19ثش اػبع هبد

ٍ اداسار كل اػشبًي اداسُ صيش ًظش هؼبٍى هشثًَِ ٍ دس ػبصهبى ّب  5هذيشيز ثحشاى، يک ٍاحذ ػبصهبًي حذاكظش دس ػٌح اداسُ كل ثب حذاكظش 

 . ّبي ػبصهبًي هَػَد ّوبى دػشگبُ سـكیل خَاّذ ؿذاداسُ اص هحل دؼز 3دس ػٌح هذيشيز ثب حذاكظش 

 

 :ػاهلاّذاف ٍ لَاًيي عاسهاى پذافٌذ غيز - 3

 ػبصي ٍ ثٌبثشايي، ايوي. بييػبصي ٍ حفبظز اص سبػیؼبر صيشثٌٍ كبسّبي هٌبػت دس ػْز ايوي ّب ٍ ايؼبد ػبصسؼبهل گؼششدُ ٍ فشاگیش ثب ػبصهبى

 .ّب، هشاكض دسهبًي ٍ آصهبيـگبّي ًیض اص اّویز ٍيظُ اي ثشخَسداس اػزحفبظز اص سبػیؼبر صيش ثٌبيي ثخؾ ػالهز هبًٌذ ثیوبسػشبى

 ثب سَػِ ثِ . ي دؿويآٍسي اًالػبر سَػدزيشي ًبؿي اص ٍاثؼشگي ٍ اهكبى ػوغّبي ًَيي ثِ هٌظَس كبّؾ آػیتػبهبًذّي هٌبػت اػشفبدُ اص فٌبٍسي

ّب ٍ سؼْیضار هَسد اػشفبدُ ٍ ّوچٌیي هذيشيز اًالػبر دس هجبحض ػالهز ٍ هذيشيز ثاليب داساي ايي ثٌذ، ػبهبًذّي هٌبػت اػشفبدُ اص فٌبٍسي

 .ثبؿذاي هيػبيگبُ  ٍيظُ

 

 :تزًاهِ پٌجن تَعؼِ التقادي، اجتواػي، فزٌّگي كؾَر - 4

  كشس احكبم هلَة ثشًبهِ دٌؼن سَػؼِ كِ ثش سمَيز سَػؼِ ٍ آهبدگي ؿجكِ اهذاد ٍ ًؼبر كـَس اص ًشيك ًیبص ػٌؼي، ه 44هبدُ لبًًَي  1ثش اػبع ثٌذ

ديذگبى سؼْیضار اسسجبًي ٍ هخبثشاسي ٍ سؼْیضار اهذاد ٍ ًؼبر اػن اص صهیٌي، َّايي ٍ سْیِ، سبهیي ٍ ًگْذاسي الالم اهذادي هَسد ًیبص آػیت

 .كالح كـَس سبكیذ داسدد ّبي سؼییي ؿذُ اص ًشف هشاػغ ريدسيبيي، ثِ هیضاى اػشبًذاس

  هكشس احكبم هلَة ثشًبهِ دٌؼن سَػؼِ كِ ثش آهَصؽ ّوگبًي ٍ ػوَهي اهذاد ٍ ًؼبر دس ػشاػش كـَس سبكیذ داسد 44هبدُ لبًًَي  2ثش اػبع ثٌذ. 

  ّب ٍ اكالح الگَي هلشف ٍ دسع الضام سػبيز همشسار ػبصي ػبخشوبىاحكبم هلَة ثشًبهِ دٌؼن سَػؼِ كِ ثش همبٍم 150ثش اػبع ثٌذ الف هبدُ لبًًَي

ّب هكلفٌذ ثِ دسع الضام سػبيز همشسار هلي ػبخشوبى دس دشٍاًِ ّبي ػبخشوبًي الذام ًوبيٌذ، هلي ػبخشوبى سبكیذ داسد لیذ ؿذُ اػز كِ ؿْشداسي

الشضام ثِ ايي اهش ثِ ػٌَاى ثخـي هْن . ى ثِ سػبيز كبهل ايي همشسار اػزّب، هٌَكذٍس دبيبى كبس ثشاي ٍاحذّبي احذاص ؿذُ ثش هجٌبي ايي دشٍاًِ

اي كِ ثشاي هبدُ لبًًَي فَق دس ّوچٌیي ثش اػبع سجلشُ. اص ًمـِ دس دػز سذٍيي دس ًظبم هذيشيز ٍ كبّؾ خٌش ثاليب دس ًظش گشفشِ ؿذُ اػز

اي كِ ثِ سلَيت ّیئز ٍصيشاى خَاّذ سػیذ، ػالٍُ ثش سفغ ػبع آيیي ًبهِػولِ ًشاح، هؼشي، ًبظش ٍ هبلک ثش ااصًظش گشفشِ ؿذُ اػز هشخلفبى 

 .ؿًَذًمق ٍ ػجشاى خؼبسر، هحكَم ثِ دشداخز ػشيوِ هي
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  ّب ٍ اكالح الگَي هلشف ٍ ثیوِ كیفیز ػبخشوبى ػبصي ػبخشوبىاحكبم هلَة ثشًبهِ دٌؼن سَػؼِ كِ ثش همبٍم 150ثش اػبع ثٌذ ة هبدُ لبًًَي

ّبي ؿشكز. داسد، لیذ ؿذُ اػز كِ كذٍس دشٍاًِ ّش گًَِ ػبخشوبى، هٌَى ثِ اسايِ هَافمز اكَلي ثیوِ كیفیز ػبخشوبى احذاطي اػزاحذاطي سبكیذ 

هبُ  3ّبي ٍاسدُ سا ظشف ػبل ثِ ػبخشوبى احذاطي، خؼبسر 10ثیوِ هَظفٌذ ثش اػبع ثیوِ ًبهِ كبدسُ دس كَسر ٍسٍد ّشگًَِ خؼبسر دس ًي 

 . ػجشاى ًوبيٌذ

 ّبي ؿْشي ٍ سٍػشبيي اي هؼشيبى دٍلشي ػبخشوبىاحكبم هلَة ثشًبهِ دٌؼن سَػؼِ كِ سجیي كٌٌذُ هؼئَلیز حشفِ 150ش اػبع ثٌذ ع هبدُ لبًًَي ث

اي خَد ٍ دس كَسر ًیبص، هؼئَلیز ػبيش ػَاهل هشسجي دس ًشاحي، هحبػجِ ٍ ثبؿذ لیذ ؿذُ اػز كِ كلیِ هؼشيبى دٍلشي هَظفٌذ هؼئَلیز حشفِهي

 . ّبي داساي كالحیز ثیوِ ًوبيٌذًظبسر ػبخشوبى ّبي سحز دَؿؾ خَد اػن اص ؿْشي ٍ سٍػشبيي سا ًضد يكي اص ؿشكز

 ّب ٍ اكالح الگَي هلشف ٍ اًؼبم هٌبلؼبر الصم دس احكبم هلَة ثشًبهِ دٌؼن سَػؼِ كِ ثش همبٍم ػبصي ػبخشوبى 150هبدُ لبًًَي  1-ثش اػبع ثٌذ د

 .صلضلِ سبكیذ داسد، لیذ ؿذُ اػز كِ ؿجكِ ايؼشگبُ ّبي ؿشبة ًگبسي، لشصُ ًگبسي ٍ دیؾ ًـبًگشّبي صلضلِ سَػؼِ يبثٌذ ساػشبي كبّؾ خٌش دزيشي

 ّب ٍ اكالح الگَي هلشف ٍ اػشبًذاسد ػبصي هلبلح ػبصي ػبخشوبىاحكبم هلَة ثشًبهِ دٌؼن سَػؼِ كِ ثش همبٍم 150هبدُ لبًًَي  2-ثش اػبع ثٌذ د

ػبصي ػبخشوبى ّبي هَطش ثش همبٍمػبصي ػبخشوبًي سبكیذ داسد، ثیبى ؿذُ اػز كِ ًي ثشًبهِ دٌؼن سَػؼِ هلبلح ٍ سٍؽٍ سٍؽ ّبي همبٍم 

 . اػشبًذاسد ٍ اص سَلیذكٌٌذگبى آى حوبيز ؿَد

  (هؼوبسي ثَهي)اػالهي -يايشاً ثِ هٌظَس سشٍيغ الگَّبي هؼوبسي ٍ ؿْشػبصي احكبم هلَة ثشًبهِ دٌؼن سَػؼِ، 151ثش اػبع ثٌذ الف هبدُ لبًًَي ،

سثي ٍ كبحجٌظشاى ٍ هشخللبى سؿشِ ّبي هؼوبسي، ؿْشػبصي ٍ حَصٍي همشس گشديذُ اػز كِ كبسگشٍّي هشكت اص ًوبيٌذگبى دػشگبّبي ري

 .گزاسي، سذٍيي هَاثي ٍ همشسار ٍ سشٍيغ الگَّبي هَسد ًظش الذام ًوبيذّبي كبسثشدي، ػیبػزًؼجز ثِ اًؼبم دظٍّؾ
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 :ّاؽاخـ

   

 ؽا خـ در ايزاى فزاٍاًي/هيشاى هٌثغ

 ثشٍص هشگ دس ػبل هَسد دس ػبل 3000حذٍد  1

 ثشٍص كذهبر دس ػبل هَسد دس ػبل 7000حذٍد  1

 ػوؼیز آػیت ديذُ دس ػبل هیلیَى ًفش دس ػبل 5/1حذٍد  1

 ًؼجز سؼْیالر ثْذاؿشي دسهبًي همبٍم دس ثشاثش هخبًشار دسكذ 20كوشش اص  2

 * ػٌح خٌش 10اص  8 3

 ٍلَع هخبًشار ًجیؼي دس ػبل هَسد دسػبل 4هشَػي  1

 ًؼجز دٌبٌّذگبى ثِ كل ػوؼیز  1000دس  14 4

 

1 )EM-DAT :The OFDA/CRED International Disaster Database .Center for Disaster Research on 

.1111  ,11Accessed December  .be.cred.www .Epidemiology Web site 

 1390. گضاسؽ اسصيبثي خٌش ثاليب دس ًظبم ؿجكِ. ٍاحذ هذيشيز ٍ كبّؾ خٌش ثاليب، هؼبًٍز ثْذاؿز ٍصاسر ثْذاؿز، دسهبى ٍ آهَصؽ دضؿكي( 2

3 )International Strategy for Disaster Reduction (ISDR .)Global Assessment Report on Disaster Reduction .

United Nations  .Geneva .1112 . 

4 )United Nations High Council for Refugees .Statistical report .Geneva .1111. 
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 تزعين دليك  هزاحل اجزاي تزًاهِ  در لالة فلَچارت

/ سشػین دلیك فلَچبسر. ثشًبهِ ٍ ػَْلز اًؼبم هشاحل ثؼذي اّویز فشاٍاى داسد خذهبر هَسد ًیبص دس/ اًؼبم ايي هشحلِ ػْز ؿفبف ؿذى هؼیش اسائِ خذهز

 .(ًوًَِ يكي اص فلَچبسسْبي سْیِ ؿذُ اسائِ ؿذُ اػز 5دس دیَػز ؿوبسُ . )فلَچبسسْبي هشثًَِ ثب ػضئیبر كبهل دس سؼییي دلیك هٌبثغ هَسد ًیبص ًیض هإطش خَاّذ ثَد

"ٍ بش ماظو رد ايالب رطخ  َاك ي تيريذم ماغدا" ٍماورب يارجا ترا ًل 

دًجًم تيؼ ي هييؼ  ي نًتم يسررب

 ِكجؿ مبظً سد بيالث شٌخ ؾّبك ٍ زيشيذه مبغدا ِهبًشث لٍا ِخؼً ييٍذس

زؿاذْث زًٍبؼه ِكجؿ زيشيذه ضكشه ِث ِهبًشث ِئاسا

زيشيذه ششفد يگٌّبوّ بث يػبٌؿسبك دذؼشه ربؼلػ سد ِهبًشث يػسشث ٍ حشً

ِكجؿ زيشيذه ضكشه يبّدساذًبشػا بث ِهبًشث يًاَخوّ يػسشث سَظٌه ِث ِهبًشث يثبيصسا

 شٌخ حٌػ عبػا شث رَليبد رسَك ِث ِك ىبشػا 5 سد ِهبًشث ياشػا

ِهبًشث ياشػا يبشػاس سد يؿصَهآ ِؼلػ يساضگشث ٍ يسادا ربجسبكه مبؼًا

شظً دسَه يبًْبشػا سد رَليبد يبًْبشػشْؿ ٍ داشفا يفشؼه

ُذؿ يفشؼه داشفا بث يگٌّبوّ ِؼلػ ٍ يؿصَهآ ُبگسبك يساضگشث

شظً دسَه يبًْبشػشْؿ سد ِهبًشث ياشػا

ُبه کي لًَ سد ِهبًشث ياشػا صا ربػالًا يسٍآ غوػ

ربػالًا ضیلبًآ

ضیلبًآ غيبشً عبػا شث ِهبًشث يٌیثصبث

 يياشػا رادبٌْـید لبوػا ٍ قلاًَ غفس ٍ ِهبًشث حالكا

يسَـك ؽالثا ٍ تيَلس زْػ ِكجؿ زيشيذه ضكشه ِث ِهبًشث دذؼه ِئاسا

 بّ يٌیث ؾید ٍ يثاَه كجً ِهبًشث
دَؿ يه اشػا

ِهبًشث ؾيبد

بّدَجوك ٍ قلاًَ غفس ٍ دذؼه حیهَس
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 :تزًاهِِ رٍػ اجزاي خالف

چْبس هشحلِ اكلي هذيشيز ٍ كبّؾ كبسكشدّبي هشثًَِ دس ؿبهل كلیِ ) سذٍيي ًؼخِ اٍل ثشًبهِ ادغبم هذيشيز ٍ كبّؾ خٌش ثاليب دس ًظبم ؿجكِ -1

 ( خٌش ثاليب

 ًظبم ؿجكِ ثْذاؿشي دسهبًي كـَسثشسػي ّوخَاًي ثشًبهِ ثب اػشبًذاسدّبي  -2

 جكِ سلَيت ثشًبهِ سَػي هشكض هذيشيز ؿ -3

 داًـگبُ ؿبهل ثشگضاسي ػلؼبر آهَصؿي، اػشاي ثشًبهِ دس يک ؿْشػشبى، دبيؾ ٍ اسصؿیبثي ثشًبهِ  10 اػشاي دبيلَر ثشًبهِ دس -4

 .ثِ هٌظَس اًویٌبى اص سػبيز اػشبًذاسّبي سؼشيف ؿذُ دس ثشًبهِدبيلَر دبيؾ ثشًبهِ  -5

 .هؼشيبى ثشًبهِ ٍ گیشًذگبى خذهبر ٍ ثشگضاسي دبًلْبي سخللي اص ًشيك هـبّذُ هؼشمین، فیلذ ٍيضيز، هلبحجِ ثبثشًبهِ اسصؿیبثي  -6

 .اسصؿیبثيثبصثیٌي ثشًبهِ ثشاػبع ًشبيغ  -7

 .اسائِ ثشًبهِ ثبصثیٌي ؿذُ ثِ هشكض هذيشيز ؿجكِ ػْز سلَيت ٍ اثالؽ كـَسي -8
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 :اَذاف بروامٍ

 : كليّذف 

كبّؾ خٌش ًبؿي اص هخبًشار م ؿجكِ دس ساػشبي سحمك ّذف كالى ًظبم ػالهز هجٌي ثش ًْبديٌِ ػبصي ثشًبهِ هذيشيز ٍ كبّؾ خٌش ثاليب دس ًظب

 . هٌبثغ ًظبم ؿجكِسؼْیالر ٍ ػبهؼِ ٍ ػٌح ًجیؼي ٍ اًؼبى ػبخز دس 

 : اّذاف اختقافي

 :ثِ هٌظَسًْبديٌِ ػبصي كبسكشدّبي ثشًبهِ هذيشيز ٍ كبّؾ خٌش ثاليب دس ًظبم ؿجكِ 

 (دسكذ ػبل دبيِ  5 اسسمبي ػبالًِ ؿبخق ثِ هیضاى)هبدگي سؼْیالر ٍ هٌبثغ ًظبم ػالهز دس ثشاثش ثاليب كبّؾ آػیت دزيشي ٍ اسسمبي آ 

 (دسكذ ػبل دبيِ 5اسسمبي ػبالًِ ؿبخق ثِ هیضاى ) اسايِ هشالجز ّبي ثْذاؿشي دسهبًي ّوبٌّگ، هَطش ٍ ثِ هَلغ دس صهبى ٍلَع ثاليب 

  (دسكذ ػبل دبيِ 5اسسمبي ػبالًِ ؿبخق ثِ هیضاى )  ديذُ ًظبم ؿجكِ دغ اص ٍلَع ثاليبثبصيبثي سؼْیالر، هٌبثغ ٍ ثشًبهِ ّبي آػیت 

 ُ(دسكذ ػبل دبيِ 5اسسمبي ػبالًِ ؿبخق ثِ هیضاى ) ػبصي ػوَهي دسثبسُ ساّكبسّبي اسصيبثي ٍ كبّؾ خٌش ثاليب ٍ الذاهبر آهبدگيآگب 

 ِ(دسكذ ػبل دبيِ 5اسسمبي ػبالًِ ؿبخق ثِ هیضاى ) حَس كبّؾ خٌش ثاليب ه-ّبي ػالهزػلت هـبسكز ػوَهي ٍ ػبصهبًي ثشاي اػشاي ثشًبه 

 كبّؾ ٍ خٌش ثاليب دس ًظبم ؿجكِ زي كشدى آى دس ثشًبهِ ادغبم هذيشيسؼییي صهبى هشَػي ّش يک اص خذهبر ٍ ًْبي 

 

  :اّذاف كارتزدي

هذيشيز ٍ ٍ دیـشٍ دس اهش ًوًَِ  يهذلٌبثغ ًظبم ػالهز كـَس، ُ ثش كبّؾ خٌش ثاليب دس ػٌح ػبهؼِ ٍ سؼْیالر ٍ هٍدس ًشیؼِ اػشاي ثشًبهِ ػال

 .ايي ثشًبهِ اٍلیي ثشًبهِ هٌٌمِ اص ايي دػز اػز. ًظبم هشالجز ّبي اٍلیِ ػالهشي ايؼبد هي ؿَدكبّؾ خٌش ثاليب دس ػٌح هٌٌمِ دس ثؼشش 

 

 :اعتزاتضيْا يا راّثزدّاي تزًاهِ

 سلَيت ثشًبهِ ؿبهل ايؼبد ثؼشش لبًًَي  -1

 آهَصؽ ديذُ گیشي ًیشٍي اًؼبًي ثكبس -2

 ايؼبد دؼز ػبصهبًي هشٌبػت دس ػٌح اػشبًي ٍ ؿْشػشبًي ثِ هٌظَس هذيشيز ٍ ّوبٌّگي ثشًبهِ  -3

 ثِ هٌظَس اًویٌبى اص اػشاي هَفك ٍ دبيبيي ثشًبهِ ثَدػِ هشٌبػتسخلیق  -4

 متًليان  استرا ژيوام  رديف

  يز ؿجكِهشكض هذيش ايؼبد ثؼشش لبًًَي ؿبهل سلَيت ثشًبهِ  1

 بّؾ خٌش ثاليبكٍاحذ هذيشيز ٍ  –هشكض هذيشيز ؿجكِ  ثكبسگیشي ًیشٍي اًؼبًي آهَصؽ ديذُ  2

 هؼبًٍز ثشًبهِ سيضي ٍ ًظبسر ساّجشدي ايؼبد دؼز ػبصهبًي هشٌبػت دس ػٌح اػشبًي ٍ ؿْشػشبًي ثِ هٌظَس هذيشيز ٍ ّوبٌّگي ثشًبهِ  3

 دفشش ثَدػِ –هشكض هذيشيز ؿجكِ  ص اػشاي هَفك ٍ دبيبيي ثشًبهِسخلیق ثَدػِ هشٌبػت ثِ هٌظَس اًویٌبى ا 4
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 :تاؽذ گذاري هي لاًَى/ هَاردي اس تزًاهِ كِ  ًياسهٌذ تِ عياعتگذاري 

 سلَيت سـكیالر دیـٌْبدي ادغبم .1

 َسد ًیبص ثشًبهِ ادغبم سخلیق ثَدػِ ه .2

 

 :ٍ رٍػ كاّؼ آًْا تزًاهِ هحذٍديتْاي اجزايي

 اهیذٍاس ثؼیبس ثشًبهِ هَفك اػشاي ثِ ثشًبهِ كٌٌذگبى دیـٌْبد آهبدگي اسسمبء اي هذاخلِ هٌبلؼبر ّوچٌیي ٍ ثاليب ثِ دبػخ دس ـَسيك سؼشثیبر ثِ ػٌبيز ثب

 هشٍسي الجشِ. كٌٌذًوي ثیٌي دیؾ سا اي ٍيظُ هحذٍديز داؿز، خَاّذ دًجبل ثِ سا هشٌبػت ثَدػِ ٍ سـكیالر اخشلبف كِ ثشًبهِ سلَيت ثِ هـشٍى ٍ ثَدُ

دیـگیشي، آهبدگي ٍ )ايي هحذٍديز سا هي سَاى دس دٍ فبص دبػخ ٍ غیش اص آى  .گیشد لشاس سَػِ هَسد ؿجكِ دس خذهبر كٌٌذگبى اسائِ صهبًي ّبيهحذٍديز كِ اػز

 :سمؼین كشد( ثبصيبثي

 یل، ًَفبى ٍ غیشُ، ٍظیفِ اكلي اسايِ دس صهبى ٍلَع ثاليب ّوبًٌذ صلضلِ، ػ صيشا. اػز هٌشفي صهبًي هحذٍديز ثحض سمشيجب دبػخ فبص خلَف دس

 . اػز ٍ ثِ ّش حبل ثبيذ آى سا اًؼبم دٌّذدٌّذگبى خذهبر اػشاي ػولیبر فبص دبػخ 

  ّبي دؼزدس ػبيش فبصّب دس ؿشايي فؼلي ؿبهل دیـگیشي، آهبدگي ٍ ثبصيبثي كِ دس حبل حبهش سمشيجب الذام هٌؼؼوي ثشاي آًْب اًؼبم ًوي گیشد ايؼبد

ّش چٌذ كِ صهبى ػٌؼي دلیك دس ػٌَح هحیٌي . ػت سوبم ٍلز دس ػٌح اػشبى ٍ ؿْشػشبى هٌؼش خَاّذ ؿذ سب ثشًبهِ ػش ٍ ػبهبى يبثذػبصهبًي هشٌب

  .ًظش لشاس داسدلزا ايي الذام دس ثشًبهِ اسصؿیبثي دبيلَر هذ . هشٍسي اػز اًؼبم گیشد

 

 : ؽزح خذهات

 :سٌذ اصسّبي لجل، حیي ٍ ثؼذ اص ٍلَع ثاليب ػجبیک صهبىفْشػز ؿشح خذهبر ًظبم ؿجكِ ثْذاؿشي دسهبًي ثِ سفك

 

 : لثل اس ٍلَع تاليا

 دزيشي ٍ آهبدگي سؼْیالر ٍ هٌبثغ ًظبم ؿجكِ اسصيبثي آػیت 

 دزيشي ٍ اسسمبي آهبدگي سؼْیالر ٍ هٌبثغ ًظبم ؿجكِ اػشاي الذاهبر كبّؾ آػیت 

 ِخٌش ثاليب  هحَس كبّؾ-ّبي ػالهزػلت هـبسكز ػوَهي ثشاي اػشاي ثشًبه 

 ُػبصي ػوَهي دسثبسُ ساّكبسّبي اسصيبثي ٍ كبّؾ خٌش ثاليب آگب 

 ّبسذٍيي ثشًبهِ دبػخ ّوبٌّگ ٍ هَطش ثب هـبسكز ػبيش ثخؾ 

 ُػبصي لَاصم ٍ هلضٍهبر اسايِ خذهز دس فبص دبػخرخیش 

 ًظبم ؿجكِ سؼْیالر دس هخبًشار اٍلیِ ّـذاس ػبهبًِ فشآيٌذ اػشمشاس 

 ِهَصؽ سخللي ثشاي هذيشاى ٍ كبسكٌبى ًظبم ؿجكِّبي آاػشاي ثشًبه 

 ّبي آهبدگي ثاليب دس سؼْیالر ًظبم ؿجكِ ٍ ػبهؼِاػشاي سوشيي 
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 :در سهاى ٍلَع تاليا

 ّب ٍ ًیبصّبي سؼْیالر ًظبم ؿجكِ ٍ ػبهؼِاسصيبثي ػشيغ آػیت 

 ديذُاسصيبثي هؼشوش ًیبصّبي ػالهشي ػوؼیز آػیت 

 هَلغ ٍ هَطش ثِّبي ػالهشي ّوبٌّگ، اسايِ هشالجز 

 ّبي ػالهشيدبيؾ ٍ اسصؿیبثي اطشثخـي اسايِ هشالجز 

 

 :پظ اس ٍلَع تاليا

 سذٍيي ثشًبهِ ثبصيبثي سؼْیالر ًظبم ؿجكِ ثب سٍيكشد سَػؼِ دبيذاس 

 ِّبي آػیت ديذُ ًظبم ؿجكِثبصػبصي سؼْیالر ٍ ثبصيبثي ثشًبه 

 اػشوبػي ػبهؼِ -هـبسكز دس سذٍيي ٍ اػشاي ثبصيبثي سٍاًي 

 بيؾ ٍ اسصؿیبثي الذاهبر فبص ثبصيبثي ثاليبد 
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  :ؽزح ٍظائف عطَح هختلف ًظام ارائِ خذهات

  ح ٍظايف خاًِ تْذاؽتؽز 

 
 سديف

 یَُ اسائِ خذهزؿ ًبم خذهز دؼز ػبصهبًي
داًؾ ٍ 

 هْبسسْبي الصم
اسائِ اثضاس هَسد ًیبص 

 خذهز
 گشٍُ ّذف

صهبى ٍاحذ ثشاي ّش 
 خذهز/ ًفش

سؼذاد دفؼبر اسائِ 
 هز دس هبُخذ

هشَػي صهبى دس 
 هبُ ثِ دلیمِ

 ّضيٌِ

1 
/ ثَْسص هشد

 صى
دس  آهبدگي ػولكشدي خبًِ ثْذاؿزاسصيبثي 

 ثشاثش ثاليب
سكویل هـبّذُ ٍ 

 چک لیؼز
ثش اػبع 
 دػشَسالؼول

-  دلیمِ 30 ػبلبس ثدٍ   دلیمِ 180 خبًِ ثْذاؿز آهبدگي اثضاس اسصيبثي 

2 // 
بًِ اسصيبثي آػیت دزيشي غیشػبصُ اي خ

 دس ثشاثش ثاليبثْذاؿز 
-  دلیمِ 5 // دلیمِ 30 // // // //

3 // 
سذٍيي ثشًبهِ آهبدگي خبًِ ثْذاؿز دس 

 سٍص ػبصي آىِ ٍ ث ثشاثش ثاليب
ثش اػبع فشهز 

 اسػبلي
// 

فشهز اسػبلي اص 
 هؼبًٍز ثْذاؿشي

-  ؟ ؟ ؟ //

4 // 
اًؼبم ّوبٌّگي ّبي هحلي ثشاي 

ٌذ ّـذاس لشاسگیشي خبًِ ثْذاؿز دس فشاي
 اٍلیِ هخبًشار

آگبّي اص هخبًشار 
 هٌٌمِ

ّوبٌّگي ثب 
ػبصهبًْبي ثشٍى 

 ثخـي
 ثشگضاسي ػلؼِ

 ،هشد/ ثَْسص صى
 ػوؼیز سحز دَؿؾ

-  ؟ ؟ ؟

5 // 
رخیشُ ػبصي آة ٍ غزا ٍ لَاصم ٍ سؼْیضار 

 ػْز ؿشايي اهٌشاسي 

ثش اػبع 
دػشَسالؼولْبي 

 هشثًَِ
 ؟؟؟؟؟؟ ؟ ؟ ؟ هشد/ ثَْسص صى // //

6 // 
 خذهبر اسايِ ػبيگضيي دیؾ ثیٌي فوبي

 كَسر سخشيت خبًِ ثْذاؿز دس ثاليب دس
 -

آؿٌبيي ثب فوبي 
اًشاف خبًِ 

 ثْذاؿز

سؼْیضار اٍلیِ ٍ 
 هشٍسي اسائِ خذهز

 ،هشد / ثَْسص صى
 ػوؼیز سحز دَؿؾ

-  ؟ ؟ ؟

7 // 
ؿشكز دس ػلؼبر آهَصؿي هشكض ثْذاؿز 

 ؿْشػشبى 

آؿٌبيي ثب ثشًبهِ 
ٍ ػبهبًِ ّـذاس اٍلیِ 

 ّـذاس
-  ؟ ؟ ؟ // // //

8 // 
اػشاي هبًَس آهبدگي ثاليب دس ػٌح خبًِ 

 ثْذاؿز
ػضئیبر آؿٌبيي ثب 

 هشثًَِ هبًَس
-  دلیمِ 20 دٍ ثبس دس ػبل دلیم120ِ // // //

9 // 
ؿشكز دس ػلؼبر ّوبٌّگي كویشِ ثحشاى 

 سٍػشب
حوَس فیضيكي دس 

 ػلؼبر
آؿٌبيي ثب اكَل 
 ثشًبهِ ٍ اّذاف آى

 -
اػوب كویشِ ثحشاى 

 سٍػشب
-  ؟ ؟ ؟
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 ؿیَُ اسائِ خذهز ًبم خذهز دؼز ػبصهبًي سديف
داًؾ ٍ 

 هْبسسْبي الصم
اسائِ اثضاس هَسد ًیبص 

 خذهز
 گشٍُ ّذف

صهبى ٍاحذ ثشاي ّش 
 خذهز/ ًفش

سؼذاد دفؼبر اسائِ 
 خذهز دس هبُ

هشَػي صهبى دس 
 هبُ ثِ دلیمِ

 ّضيٌِ

10 // 
ثْذاؿشي  ؿشكز دس ػلؼبر كویشِ هشكض

 دسهبًي سٍػشبيي
 حوَس فیضيكي

آؿٌبيي ثب اكَل 
 ثشًبهِ ٍ اّذاف آى

 -
اػوب كویشِ هشكض 

/ ثَْسص صى  ،دـشیجبى
 هشد 

-  ؟ ؟ ؟

11 // 
ّوكبسي ثب كویشِ ثحشاى سٍػشب ثشاي 

اػشاي آلذاهبر كبّؾ آػیت، آهبدگي، 
 دبػخ ٍ ثبصيبثي سٍػشب

حوَس فیضيكي دس 
 كَسر لضٍم

آؿٌبيي ثب اكَل 
 ًبهِ ٍ اّذاف آىثش

 -
 اػوب كویشِ ثحشاى

ػوؼیز سحز / سٍػشب
 دَؿؾ

-  ؟ ؟ ؟

12 // 
هـبسكز دس هبًَسّبي آهبدگي ثاليبي 

 سٍػشب
 ًشاحي هبًَس حوَس فیضيكي

آؿٌبيي ثب اكَل 
 ثشًبهِ ٍ اّذاف آى

 سٍػشبيي.د.ة.م سئیغ
/ صى  ثَْسص/ دـشیجبى

ػوؼیز سحز  /هشد 
 دَؿؾ

  لیمِد 20 دٍ ثبس دس ػبل دلیمِ 120

13 // 
آهَصؽ داًٍلجبى سٍػشب دس خلَف 

 الذاهبر كبّؾ خٌش ثاليب 

آگبّي دس خلَف 
الذاهبر ايوٌي ٍ 
كبّؾ خٌش ػبصُ 

 ...اي ٍ 

هٌبلؼِ 
دػشَسالؼولْبي 

 هشثًَِ

هٌبلؼِ 
دػشَسالؼولْبي 

 هشثًَِ
-  لیمِد 20 ثبس 24 دلیمِ 10 داًٍلجبى سٍػشب

14 // 
ر آهَصؽ ػوؼیز سٍػشب دس خلَف الذاهب

 كبّؾ خٌش ثاليب

آگبّي دس خلَف 
الذاهبر ايوٌي ٍ 
كبّؾ خٌش ػبصُ 

 ...اي ٍ 

هٌبلؼِ 
دػشَسالؼولْبي 

 هشثًَِ

هٌبلؼِ 
دػشَسالؼولْبي 

 هشثًَِ
-  دلیمِ 10 ثبس 12 دلیمِ 10 ػوؼیز سحز دَؿؾ

15 // 
اسصيبثي ػشيغ آػیت ّب ٍ ًیبصّبي خبًِ 

 ثْذاؿز ٍ ػوؼیز آػیت ديذُ
 حوَس فیضيكي

 اؿشاف ثِ
دػشَسالؼولْبي 

 هشثًَِ 
 فشهْبي هشثًَِ

/ هشد / ثَْسص صى
 ػوؼیز سحز دَؿؾ

دس صهبى دبػخ ػوال 
ػبيش فؼبلیشْبي ػبسي 

 .هشَلف هي ؿَد
 - - -

16 // 
سذاٍم اسايِ هشالجز ّبي ثْذاؿشي اٍلیِ دس 

 صهبى ٍلَع ثاليب
حوَس فیضيگي دس 

 هحل ػبيگضيي
 - -//  - - - -

17 // 
بصػبصي خبًِ ثْذاؿز هـبسكز دس ثشًبهِ ث

 ٍ ثشًبهِ ّبي آػیت ديذُ آى دغ اص ثاليب
 حوَس فیضيكي

آؿٌبيي ثب 
فشآيٌذّبي همبٍم 

 ػبصي 
 -//  - - - -

18 // 
سذٍيي ٍ اسػبل گضاسؽ الذاهبر فَق ثِ 

 هشكض ثْذاؿز دسهبًي سٍػشبيي 

آؿٌبيي ثب فشآيٌذ 
گضاسؽ ًَيؼي ٍ 

 طجز هؼشٌذار

آؿٌبيي ثب 
فشهْبي گضاسؽ 

 دّي
-  دلیمِ 20 دٍ ثبس دس ػبل دلیمِ 240 هشد/ ثَْسص صى هْبي الصمفش
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 دبيؾ ٍ اسصؿیبثي الذاهبر اًؼبم ؿذُ // 19
چک لیؼز ٍ 

ثبصًگشي ثشًبهِ ٍ 
 گبًز آى

آؿٌبيي ثب سًٍذ 
 ثبصثیٌي ثشًبهِ

-  دلیمِ 20 ثبس دس ػبل 12 دلیمِ 20 هشد/ ثَْسص صى فشهْبي الصم

          ػوغ 

  ؟ د ًیبص ثشاي اػشاي ثشًبهِ دس ػبلػوغ كل صهبى هَس

   ػوغ كل ّضيٌِ ّبي سخویٌي
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 رٍعتايي تْذاؽتي درهاًي زح ٍظايف هزكش ؽ

 ؿیَُ اسائِ خذهز ًبم خذهز دؼز ػبصهبًي سديف
داًؾ ٍ 

هْبسسْبي 
 الصم 

اثضاس هَسد ًیبص 
 اسائِ خذهز

 گشٍُ ّذف
صهبى ٍاحذ 
/ ثشاي ّش ًفش

 خذهز

سؼذاد دفؼبر اسائِ 
 هز دس هبُخذ

هشَػي صهبى دس 
 هبُ ثِ دلیمِ

 ّضيٌِ

1 
ثْذاؿشي دسهبًي  هشكضسئیغ 

 سٍػشبيي

سـكیل كویشِ هذيشيز ٍ كبّؾ 
خٌش ثاليب دس هشكض ٍ ثشگضاسي 

 آىادٍاسي ػلؼبر 
 حوَس دس ػلؼِ

آؿٌبيي ثب 
ثشًبهِ هذيشيز 
ٍ كبّؾ خٌش 

 ثاليب

 -
اػوب كویشِ هذيشيز ٍ كبّؾ خٌش 

 ثاليب
-  ِدلیم 20 س ػبل ثبس د 4 دلیمِ 60

2 

دثیش / سٍػشبيي.د .ة .سئیغ م
كویشِ هذيشيز ٍ كبّؾ خٌش 

دضؿگ، ) كبسكٌبى بيشػ/ ثاليب
ثْذاؿشكبس دّبى ٍ /  دًذاًذضؿک
، دزيشؽ، هبهب، دًذاى

هحیي  كبسؿٌبع ثْذاؿز/كبسداى
كبسداى / ٍ حشفِ اي يب ثیوبسيْب 

/ يب كبسؿٌبع آصهبيـگبّي
كبسداى يب كبسؿٌبع ثْذاؿز 

 ًَادُخب

اسصيبثي آهبدگي ػولكشدي هشكض 
سٍػشبيي دس ثشاثش ثْذاؿشي دسهبًي 

 ثاليب

هـبّذُ ٍ سكویل 
 چک لیؼز

ثش اػبع 
 دػشَسالؼول

اثضاس اسصيبثي 
 آهبدگي 

-  دلیمِ 20 دٍ ثبس ػبل  دلیمِ 120 سٍػشبيي ي دسهبًي هشكض ثْذاؿش

اسصيبثي آػیت دزيشي غیشػبصُ اي  // 3
 ش ثاليبسٍػشبيي دس ثشاث .د.ة.م

-  دلیمِ 5 // دلیمِ 30 // // // //

4 
دثیش كویشِ هذيشيز ٍ كبّؾ 

 خٌش ثاليب

 .د.ة.سذٍيي ثشًبهِ آهبدگي م
سٍػشبيي دس ثشاثش ثاليب ٍ ثشٍص ػبصي 

 آى

ثش اػبع فشهز 
 اسػبلي

// 
فشهز اسػبلي 

اص هؼبًٍز 
 ثْذاؿشي

-  ؟ ؟ ؟ //

سذٍيي ػبهبًِ فشهبًذّي حبدطِ  // 5
 آى ثِ كبسكٌبىهشكض ٍ اثالؽ 

ثش اػبع 
 دػشَسالؼول

آؿٌبيي ثب 
دػشَسالؼول 
 ّبي هشثًَِ

-  ؟ ؟ ؟ // //
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 ؿیَُ اسائِ خذهز ًبم خذهز دؼز ػبصهبًي سديف
داًؾ ٍ 

هْبسسْبي 
 الصم 

اثضاس هَسد ًیبص 
 اسائِ خذهز

 گشٍُ ّذف
صهبى ٍاحذ 
/ ثشاي ّش ًفش

 خذهز

سؼذاد دفؼبر اسائِ 
 هز دس هبُخذ

هشَػي صهبى دس 
 هبُ ثِ دلیمِ

 ّضيٌِ

6 // 

اًؼبم ّوبٌّگي هحلي ثشاي 
ٍ خبًِ  سٍػشبيي. د.ة.لشاسگیشي م

دس سحز دَؿؾ ّبي ثْذاؿز 
 فشايٌذ ّـذاس اٍلیِ هخبًشار

 ثشگضاسي ػلؼبر
اؿشاف ثِ 
ثشًبهِ ٍ 
 اّذاف آى

 -

ذضؿک يب دضؿگ، دًذاً)كبسكٌبىػبيش
ثْذاؿشكبس دّبى ٍ دًذاى، دزيشؽ، هبهب، 

كبسؿٌبع ثْذاؿز هحیي ٍ /كبسداى
كبسداى يب / حشفِ اي يب ثیوبسيْب 

كبسؿٌبع آصهبيـگبّي، كبسداى يب 
ثَْسص صى يب /  كبسؿٌبع ثْذاؿز خبًَادُ

 هشد خبًِ ثْذاؿز سحز دَؿؾ

-  ؟ ؟ ؟

7 // 

ّوكبسي ثب كویشِ هذيشيز ثحشاى 
ٍ اػشاي ثشًبهِ هٌٌمِ دس سذٍيي 

ّبي كبّؾ آػیت، آهبدگي، دبػخ 
 ٍ ثبصيبثي

 - // حوَس دس ػلؼبر

/ اػوبء كویشِ هذيشيز ثحشاى هٌٌمِ 
دضؿگ، دًذاًذضؿک يب )كبسكٌبىػبيش

ثْذاؿشكبس دّبى ٍ دًذاى، دزيشؽ، هبهب، 
كبسؿٌبع ثْذاؿز هحیي ٍ / كبسداى 

كبسداى يب / حشفِ اي يب ثیوبسيْب 
كبسداى يب كبسؿٌبع آصهبيـگبّي، 

 كبسؿٌبع ثْذاؿز خبًَادُ

 - ؟ ؟ ؟

 اًشظبهي، ًیشٍي ثب ّوبٌّگي // 8
 ًـبًي هٌٌمِ آسؾ ٍ اٍسطاًغ

ثشگضاسي ٍ يب 
 ؿشكز دس ػلؼبر

// - 
/ اػوبء كویشِ هذيشيز ثحشاى هشكض

هؼئَلیي هشثًَِ دس ًیشٍي اًشظبهي، 
 اٍسطاًغ ٍ آسؾ ًـبًي هٌٌمِ

 - ؟ ؟ ؟

9 // 

 شِؿشكز سيیغ يب دثیش كوی
 هذيشيز ٍ كبّؾ خٌش ثاليبي

دس ػلؼبر  سٍػشبيي.د.ة.م
 ّوبٌّگي كویشِ ثحشاى هٌٌمِ

 - // حوَس فیضيكي
 سئیغ/ اػوبء كویشِ ثحشاى هٌٌمِ

هذيشيز ٍ  كویشِ يب دثیش سٍػشبيي. د.ة.م
 كبّؾ خٌش ثاليب

 - ؟ ؟ ؟

10 // 

يب  سٍػشبيي.د.ة.م ؿشكز سيیغ
دس  سٍػشبيي. د. ة دثیش كویشِ هشكض

ر كویشِ هشكض ثْذاؿز ػلؼب
 ؿْشػشبى

// // - 
/ اػوبء كویشِ هشكض ثْذاؿز ؿْشػشبى

يب دثیش كویشِ  سٍػشبيي.د.ة.م سيیغ
 سٍػشبيي. د. ة هشكض

 - ؟ ؟ ؟
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 ؿیَُ اسائِ خذهز ًبم خذهز دؼز ػبصهبًي سديف
داًؾ ٍ 

هْبسسْبي 
 الصم 

اثضاس هَسد ًیبص 
 اسائِ خذهز

 گشٍُ ّذف
صهبى ٍاحذ 
/ ثشاي ّش ًفش

 خذهز

سؼذاد دفؼبر اسائِ 
 هز دس هبُخذ

هشَػي صهبى دس 
 هبُ ثِ دلیمِ

 ّضيٌِ

11 

دثیش كویشِ هذيشيز ٍ كبّؾ 
كبسكٌبى  بيشػ/ خٌش ثاليب 

ثْذاؿشكبس / دضؿگ، دًذاًذضؿک )
دّبى ٍ دًذاى، دزيشؽ، هبهب، 

ْذاؿز كبسؿٌبع ث/ كبسداى
/ هحیي ٍ حشفِ اي يب ثیوبسيْب 

كبسداى يب كبسؿٌبع 
كبسداى يب / آصهبيـگبّي

 كبسؿٌبع ثْذاؿز خبًَادُ

ؿشكز اػوبي كویشِ هشكض دس 
 ػلؼبر آهَصؿي

 حوَس فیضيكي
آؿٌبيي ثب 

 ثشًبهِ
- 

ثْذاؿشي دسهبًي  اػوبء كویشِ هشكض
 سٍػشبيي

 - ؟ ؟ ؟

اسايِ آهَصؽ ثِ خبًِ ّبي ثْذاؿز  // 12
 دَؿؾ سحز

// 
اؿشاف ثِ 
ثشًبهِ ٍ 
 اّذاف آى

- 
هشد خبًِ ثْذاؿز سحز / ثَْسص صى 

 دَؿؾ
 - دلیمِ 5 يک ثبس دس ػبل دلیمِ 60

13 

دثیش كویشِ هذيشيز ٍ كبّؾ 
ثْذاؿشي خٌش ثاليبي هشكض 

 سٍػشبييدسهبًي 

دیگیشي الذاهبر كبّؾ آػیت 
دزيشي ػبصُ اي ٍ غیشػبصُ اي 

 هشكض

هكبسجبر ٍ 
 هكبلوبر

ثِ اؿشاف 
 ًَالق

- 

ثْذاؿشكبس دّبى ٍ / دضؿگ، دًذاًذضؿک 
كبسؿٌبع /دًذاى، دزيشؽ، هبهب، كبسداى

/ ثْذاؿز هحیي ٍ حشفِ اي يب ثیوبسيْب 
/ كبسداى يب كبسؿٌبع آصهبيـگبّي

 كبسداى يب كبسؿٌبع ثْذاؿز خبًَادُ

 - - حؼت هَسد دلیمِ 60

14 

دضؿگ، )كبسكٌبى  بيشػٍ // 
ى ٍ ثْذاؿشكبس دّب/ دًذاًذضؿک 

/ دًذاى، دزيشؽ، هبهب، كبسداى
كبسؿٌبع ثْذاؿز هحیي ٍ 

كبسداى يب / حشفِ اي يب ثیوبسيْب 
كبسداى / كبسؿٌبع آصهبيـگبّي

 يب كبسؿٌبع ثْذاؿز خبًَادُ

 ٍ لَاصم ػبصي رخیشُ ٍ سبهیي
فشدي، فٌي ٍ آة  حفبظز سؼْیضار

 اهٌشاسي ٍ غزا ثشاي ؿشايي

ثش اػبع 
دػشَسالؼولْبي 

 هشثًَِ
// // 

/ دضؿگ، دًذاًذضؿک )كبسكٌبىبيشػ
ثْذاؿشكبس دّبى ٍ دًذاى، دزيشؽ، هبهب، 

كبسؿٌبع ثْذاؿز هحیي ٍ / كبسداى 
كبسداى يب / حشفِ اي يب ثیوبسيْب 

كبسداى يب / كبسؿٌبع آصهبيـگبّي
 (كبسؿٌبع ثْذاؿز خبًَادُ

 ؟؟؟؟؟؟ ؟ ؟ ؟
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 ؿیَُ اسائِ خذهز ًبم خذهز دؼز ػبصهبًي سديف
داًؾ ٍ 

هْبسسْبي 
 الصم 

اثضاس هَسد ًیبص 
 اسائِ خذهز

 گشٍُ ّذف
صهبى ٍاحذ 
/ ثشاي ّش ًفش

 خذهز

سؼذاد دفؼبر اسائِ 
 هز دس هبُخذ

هشَػي صهبى دس 
 هبُ ثِ دلیمِ

 ّضيٌِ

15 

سئیغ هشكض ثْذاؿشي دسهبًي 
دثیش كویشِ هذيشيز ٍ / سٍػشبيي

 ّؾ خٌش ثاليبي هشكضكب
 ثْذاؿشي دسهبًي سٍػشبيي

 اسايِ ػبيگضيي دیؾ ثیٌي فوبي
كَسر سخشيت هشكض دس  دس خذهبر

 ثاليب
 -

آؿٌبيي ثب فوبي 
اًشاف هشكض 

 ثْذاؿشي

سؼْیضار اٍلیِ ٍ 
هشٍسي اسائِ 

 خذهز

/ دضؿگ، دًذاًذضؿک )كبسكٌبى  بيشػ
ثْذاؿشكبس دّبى ٍ دًذاى، دزيشؽ، هبهب، 

ثْذاؿز هحیي ٍ  كبسؿٌبع/كبسداى
كبسداى يب / حشفِ اي يب ثیوبسيْب 

كبسداى يب / كبسؿٌبع آصهبيـگبّي
ٍ هشدم  كبسؿٌبع ثْذاؿز خبًَادُ

 هٌٌمِ

-  ؟ ؟ ؟

16 

كبسكٌبى  بيشػثِ ّوشاُ // 
ثْذاؿشكبس / دضؿگ، دًذاًذضؿک )

دّبى ٍ دًذاى، دزيشؽ، هبهب، 
كبسؿٌبع ثْذاؿز هحیي /كبسداى

كبسداى  /ٍ حشفِ اي يب ثیوبسيْب 
/ يب كبسؿٌبع آصهبيـگبّي

كبسداى يب كبسؿٌبع ثْذاؿز 
 خبًَادُ

اػشاي هبًَس آهبدگي دس ثشاثش ثاليب 
ٍ خبًِ  سٍػشبيي.د.ة.دس ػٌح م

 ّبي ثْذاؿز سحز دَؿؾ

آؿٌبيي ثب ػضئیبر 
 هبًَس هشثًَِ

-  دلیمِ 20 دٍ ثبس دس ػبل دلیمِ 120 هشد/ ثَْسص صى /  // // //

بى دس خلَف آهَصؽ داًٍلج // 17
 الذاهبر كبّؾ خٌش ثاليب

آگبّي دس خلَف 
الذاهبر ايوٌي ٍ 
كبّؾ خٌش ػبصُ 

 ...اي ٍ 

هٌبلؼِ 
دػشَسالؼولْبي 

 هشثًَِ

هٌبلؼِ 
دػشَسالؼولْبي 

 هشثًَِ
-  دلیمِ 20 ثبس 12 دلیمِ 20 داًٍلجبى هشكض

18 

كبسؿٌبع ثْذاؿز /هبهب، كبسداى
/ هحیي ٍ حشفِ اي يب ثیوبسيْب 

بسؿٌبع ثْذاؿز كبسداى يب ك
 خبًَادُ

آهَصؽ ػوؼیز سحز دَؿؾ دس 
خلَف الذاهبر كبّؾ خٌش 

 ثاليب

آگبّي دس خلَف 
الذاهبر ايوٌي ٍ 
كبّؾ خٌش ػبصُ 

 ...اي ٍ 

هٌبلؼِ 
دػشَسالؼولْبي 

 هشثًَِ

هٌبلؼِ 
دػشَسالؼولْبي 

 هشثًَِ
-  دلیمِ 10 ثبس 12 دلیمِ 10 ػوؼیز سحز دَؿؾ

19 
اػوب كویشِ هذيشيز ٍ كبّؾ 

 سٍػشبيي.د.ة.ي مش ثاليبخٌ

اسصيبثي ػشيغ آػیت ٍ ًیبص 
، خبًِ ّبي ثْذاؿز سٍػشبيي.د.ة.م

آػیت ديذُ سحز دَؿؾ ٍ ػوؼیز 
 دس ثاليب

 حوَس فیضيكي
اؿشاف ثِ 

دػشَسالؼولْبي 
 هشثًَِ 

فشهْبي 
 هشثًَِ

ثْذاؿشكبس دّبى ٍ / دضؿگ، دًذاًذضؿک 
كبسؿٌبع /دًذاى، دزيشؽ، هبهب، كبسداى

/ حشفِ اي يب ثیوبسيْب ثْذاؿز هحیي ٍ 
/ كبسداى يب كبسؿٌبع آصهبيـگبّي

/  كبسداى يب كبسؿٌبع ثْذاؿز خبًَادُ
 ػوؼیز سحز دَؿؾ

دس صهبى 
دبػخ ػوال 

ػبيش 
فؼبلیشْبي 

ػبسي هشَلف 
 .هي ؿَد

 - - -
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 ؿیَُ اسائِ خذهز ًبم خذهز دؼز ػبصهبًي سديف
داًؾ ٍ 

هْبسسْبي 
 الصم 

اثضاس هَسد ًیبص 
 اسائِ خذهز

 گشٍُ ّذف
صهبى ٍاحذ 
/ ثشاي ّش ًفش

 خذهز

سؼذاد دفؼبر اسائِ 
 هز دس هبُخذ

هشَػي صهبى دس 
 هبُ ثِ دلیمِ

 ّضيٌِ

20 

دضؿگ،  / سٍػشبيي.د.ة.سئیغ م
ثْذاؿشكبس دّبى ٍ / دًذاًذضؿک 

دًذاى، دزيشؽ، هبهب، 
ْذاؿز هحیي كبسؿٌبع ث/كبسداى

كبسداى / ٍ حشفِ اي يب ثیوبسيْب 
/ يب كبسؿٌبع آصهبيـگبّي

كبسداى يب كبسؿٌبع ثْذاؿز 
 خبًَادُ

اسايِ هشالجز ّبي ثْذاؿشي اٍلیِ 
 ثِ ػوؼیز آػیت ديذُ

حوَس فیضيگي دس 
 هحل ػبيگضيي

- - - -  ػوؼیز سحز دَؿؾ- - 

21 // 

هـبسكز دس ثشًبهِ ثبصػبصي  
ثْذاؿز  خبًِسٍػشبيي ٍ . د.ة.م

ٍ ثشًبهِ ّبي آػیت سحز دَؿؾ 
 ديذُ آى دغ اص ثاليب

حوَس فیضيگي دس 
 هحل ػبيگضيي

 - -

ثْذاؿشكبس دّبى ٍ / دضؿگ، دًذاًذضؿک 
كبسؿٌبع /دًذاى، دزيشؽ، هبهب، كبسداى

/ ثْذاؿز هحیي ٍ حشفِ اي يب ثیوبسيْب 
/ كبسداى يب كبسؿٌبع آصهبيـگبّي

 كبسداى يب كبسؿٌبع ثْذاؿز خبًَادُ

 - - - -

22 

دثیش / سٍػشبيي. د.ة.سئیغ م
هذيشيز ٍ كبّؾ خٌش  كویشِ

 ثاليب

 الذاهبر گضاسؽ اسػبل ٍ سذٍيي
 هشكض ثْذاؿز ؿْشػشبى ثِ فَق

آؿٌبيي ثب فشآيٌذ 
گضاسؽ ًَيؼي ٍ 

 طجز هؼشٌذار

آؿٌبيي ثب 
فشهْبي 

 گضاسؽ دّي
 فشهْبي الصم

 كویشِدثیش / سٍػشبيي.د.ة.سئیغ م
 .د.ة.يبي مهذيشيز ٍ كبّؾ خٌش ثال

 سٍػشبيي 
-  دلیمِ 20 دٍ ثبس دس ػبل دلیمِ 240

23 // 
 اًؼبم الذاهبر اسصؿیبثي ٍ دبيؾ

ؿذُ دس ػٌح هشكض ٍ خبًِ ّبي 
 ثْذاؿز سحز دَؿؾ

چک لیؼز ٍ 
ثبصًگشي ثشًبهِ ٍ 

 گبًز آى

آؿٌبيي ثب سًٍذ 
 ثبصثیٌي ثشًبهِ

-  دلیمِ 20 ثبس دس ػبل 12 دلیمِ 20 // فشهْبي الصم

          ػوغ 

  ؟ ػوغ كل صهبى هَسد ًیبص ثشاي اػشاي ثشًبهِ دس ػبل

   ػوغ كل ّضيٌِ ّبي سخویٌي
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  تْذاؽت پايگاُح ٍظايف ؽز

 
 سديف

 ًبم خذهز دؼز ػبصهبًي
ؿیَُ اسائِ 

 خذهز
 داًؾ ٍ هْبسسْبي الصم

اسائِ اثضاس هَسد ًیبص 
 خذهز

 گشٍُ ّذف
صهبى ٍاحذ ثشاي 

 خذهز/ ّش ًفش

سؼذاد دفؼبر 
سائِ خذهز ا

 دس هبُ

هشَػي صهبى دس 
 هبُ ثِ دلیمِ

 ّضيٌِ

 ثْذاؿز دبيگبُ هؼئَل 1

سـكیل كویشِ هذيشيز ٍ 
 كبّؾ خٌش ثاليب دس دبيگبُ

ٍ ثشگضاسي ػلؼبر  ثْذاؿز
 آىادٍاسي 

 حوَس دس ػلؼِ
آؿٌبيي ثب ثشًبهِ هذيشيز 

 ٍ كبّؾ خٌش ثاليب
 -

اػوب كویشِ هذيشيز ٍ 
 كبّؾ خٌش ثاليب

 دلیمِ 60
س دس ثب 4

 ػبل 
-  دلیمِ 20

2 

دثیش / ثْذاؿز دبيگبُ هؼئَل
كویشِ هذيشيز ٍ كبّؾ 

هبهب، كبسداى / خٌش ثاليب
/  خبًَادُ كبسؿٌبع ثْذاؿز/

كبسداى يب كبسؿٌبع ثْذاؿز 
 ثیوبسيْب هحیي يب

اسصيبثي آهبدگي ػولكشدي 
دبيگبُ ثْذاؿز دس ثشاثش 

 ثاليب

هـبّذُ ٍ 
سكویل چک 

 لیؼز
-  دلیمِ 20 دٍ ثبس ػبل  دلیمِ 120 دبيگبُ ثْذاؿز اثضاس اسصيبثي آهبدگي  ثش اػبع دػشَسالؼول

3 // 
اسصيبثي آػیت دزيشي 

غیشػبصُ اي دبيگبُ ثْذاؿز 
 دس ثشاثش ثاليب

-  دلیمِ 5 // دلیمِ 30 // // // //

4 
دثیش كویشِ هذيشيز ٍ كبّؾ 

 دبيگبُ ثْذاؿز خٌش ثاليب

سذٍيي ثشًبهِ آهبدگي  
دس ثشاثش دبيگبُ  ثْذاؿز 

 ثاليب ٍ ثشٍص ػبصي آى

ثش اػبع فشهز 
 اسػبلي

// 
فشهز اسػبلي اص 
 هؼبًٍز ثْذاؿشي

-  ؟ ؟ ؟ //

5 // 

سذٍيي ػبهبًِ فشهبًذّي 
ٍ  ثْذاؿز حبدطِ دبيگبُ

دبيگبُ  اثالؽ آى ثِ كبسكٌبى
 ثْذاؿز

ثش اػبع 
 دػشَسالؼول

آؿٌبيي ثب دػشَسالؼول 
 ّبي هشثًَِ

-  ؟ ؟ ؟ // //
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 ؿیَُ اسائِ خذهز ًبم خذهز بصهبًيدؼز ػ سديف
داًؾ ٍ هْبسسْبي 

 الصم
اثضاس هَسد ًیبص 

 اسائِ خذهز
 گشٍُ ّذف

صهبى ٍاحذ ثشاي 
 خذهز/ ّش ًفش

سؼذاد دفؼبر 
اسائِ خذهز 

 دس هبُ

هشَػي صهبى دس 
 هبُ ثِ دلیمِ

 ّضيٌِ

6 // 

اًؼبم ّوبٌّگي ّبي 
هحلي ثشاي لشاسگیشي  

دبيگبُ  ثْذاؿز دس 
ٍلیِ فشايٌذ ّـذاس ا
 هخبًشار

 ثشگضاسي ػلؼبر
اؿشاف ثِ ثشًبهِ ٍ 

 اّذاف آى
 -

دثیش كویشِ / ثْذاؿز دبيگبُ هؼئَل
هبهب، /هذيشيز ٍ كبّؾ خٌش ثاليب 

/ كبسؿٌبع ثْذاؿز خبًَادُ /كبسداى 
كبسداى يب كبسؿٌبع ثْذاؿز هحیي 

 ػوؼیز سحز دَؿؾ/  يب ثیوبسيْب

-  ؟ ؟ ؟

7 

دثیش / ثْذاؿز دبيگبُ هؼئَل
يشيز ٍ كبّؾ كویشِ هذ

هبهب، كبسداى /خٌش ثاليب 
/ كبسؿٌبع ثْذاؿز خبًَادُ /

كبسداى يب كبسؿٌبع ثْذاؿز 
 هحیي يب ثیوبسيْب

رخیشُ ػبصي آة ٍ غزا 
ٍ لَاصم ٍ سؼْیضار 

 ػْز ؿشايي اهٌشاسي 

ثش اػبع 
دػشَسالؼولْبي 

 هشثًَِ
// // 

دثیش كویشِ / ثْذاؿز دبيگبُ هؼئَل
ب، هبه/هذيشيز ٍ كبّؾ خٌش ثاليب 

/ كبسؿٌبع ثْذاؿز خبًَادُ /كبسداى 
كبسداى يب كبسؿٌبع ثْذاؿز هحیي 

 يب ثیوبسيْب

 ؟؟؟؟؟؟ ؟ ؟ ؟

8 // 

 دیؾ ثیٌي فوبي
 خذهبر اسايِ ػبيگضيي

كَسر سخشيت  دس
 دبيگبُ دس ثاليب

 -
آؿٌبيي ثب فوبي 
اًشاف دبيگبُ 

 ثْذاؿز

سؼْیضار اٍلیِ ٍ 
هشٍسي اسائِ 

 خذهز

كویشِ  دثیش/ ثْذاؿز دبيگبُ هؼئَل
هبهب، /هذيشيز ٍ كبّؾ خٌش ثاليب 

/ كبسؿٌبع ثْذاؿز خبًَادُ /كبسداى 
كبسداى يب كبسؿٌبع ثْذاؿز هحیي 

 ٍ هشدم هٌٌمِ يب ثیوبسيْب

-  ؟ ؟ ؟

9 // 
ؿشكز دس ػلؼبر 

 آهَصؿي 
 - آؿٌبيي ثب ثشًبهِ حوَس فیضيكي

هذيشيز ٍ كبّؾ خٌش اػوبء كویشِ 
 دبيگبُ ثْذاؿزثاليبي 

 دلیمِ 60
بس دس ث 2

 ػبل
 - دلیمِ 10

10 // 
اػشاي هبًَس آهبدگي 
ثاليب دس ػٌح  دبيگبُ 

 ثْذاؿز

آؿٌبيي ثب ػضئیبر 
 هبًَس هشثًَِ

// // 

دثیش كویشِ / ثْذاؿز دبيگبُ هؼئَل
هبهب،  /هذيشيز ٍ كبّؾ خٌش ثاليب 

/ كبسؿٌبع ثْذاؿز خبًَادُ /كبسداى 
كبسداى يب كبسؿٌبع ثْذاؿز هحیي 

 یز هٌٌمِػوؼ/   يب ثیوبسيْب

 دلیمِ 60
دس  يک ثبس
 ػبل

-  دلیمِ 5

11 // 
ؿشكز دس ػلؼبر 

ّوبٌّگي كویشِ ثحشاى 
 هٌٌمِ

 - ؟ ؟ ؟ اػوبء كویشِ ثحشاى هٌٌمِ - // حوَس فیضيكي



37 

 

 

 ؿیَُ اسائِ خذهز ًبم خذهز دؼز ػبصهبًي سديف
داًؾ ٍ هْبسسْبي 

 الصم
اثضاس هَسد ًیبص 

 اسائِ خذهز
 گشٍُ ّذف

صهبى ٍاحذ ثشاي 
 خذهز/ ش ًفشّ

سؼذاد دفؼبر 
اسائِ خذهز 

 دس هبُ

هشَػي صهبى دس 
 هبُ ثِ دلیمِ

 ّضيٌِ

12 // 
ؿشكز دس ػلؼبر 

كویشِ هشكض ثْذاؿشي 
 دسهبًي ؿْشي

// // - 

اػوبء كویشِ هشكض ثْذاؿشي 
هؼئَل دبيگبُ / دسهبًي ؿْشي

هذيشيز ٍ كبّؾ كویشِ يب دثیش 
 ثْذاؿز دبيگبُ يخٌش ثاليب

 - ؟ ؟ ؟

13 // 

كبسي ثب كویشِ ّو
ثحشاى هٌٌمِ ثشاي 

اػشاي آلذاهبر كبّؾ 
آػیت، آهبدگي، دبػخ ٍ 

 ثبصيبثي 

 - اؿشاف ثِ ًَالق هكبسجبر ٍ هكبلوبر

كویشِ يب دثیش هؼئَل دبيگبُ 
 يهذيشيز ٍ كبّؾ خٌش ثاليب

ػوؼیز سحز /   ثْذاؿز دبيگبُ
 دَؿؾ

 - ؟ ؟ ؟

14 

هبهب، كبسداى   ٍ  // 
/ كبسؿٌبع ثْذاؿز خبًَادُ /

كبسداى يب كبسؿٌبع ثْذاؿز 
 هحیي يب ثیوبسيْب

هـبسكز دس هبًَسّبي 
آهبدگي ثاليب دس ػٌح 

 هٌٌمِ 

آؿٌبيي ثب ػضئیبر 
 هبًَس هشثًَِ

// // 

دثیش / ثْذاؿز دبيگبُ هؼئَل
كویشِ هذيشيز ٍ كبّؾ خٌش 

كبسؿٌبع /هبهب، كبسداى  /ثاليب 
كبسداى يب / ثْذاؿز خبًَادُ 

كبسؿٌبع ثْذاؿز هحیي يب 
 ػوؼیز هٌٌمِ/   ثیوبسيْب

- -  // حؼت هَسد

15 // 
آهَصؽ داًٍلجبى دس 
خلَف الذاهبر 
 كبّؾ خٌش ثاليب 

آگبّي دس خلَف 
الذاهبر ايوٌي ٍ 
كبّؾ خٌش ػبصُ 

 ...اي ٍ 

هٌبلؼِ 
دػشَسالؼولْبي 

 هشثًَِ

هٌبلؼِ 
دػشَسالؼولْبي 

 هشثًَِ
-  دلیمِ 20 ثبس 12 دلیمِ 20 داًٍلجبى دبيگبُ ثْذاؿز

16 

كبسؿٌبع /هبهب، كبسداى 
كبسداى يب / ثْذاؿز خبًَادُ 

كبسؿٌبع ثْذاؿز هحیي يب 
 ثیوبسيْب

آهَصؽ ػوؼیز سحز 
دَؿؾ دس خلَف 
الذاهبر كبّؾ خٌش 

 ثاليب

آگبّي دس خلَف 
الذاهبر ايوٌي ٍ 
كبّؾ خٌش ػبصُ 

 ...اي ٍ 

هٌبلؼِ 
دػشَسالؼولْبي 

 هشثًَِ

هٌبلؼِ 
دػشَسالؼولْبي 

 هشثًَِ
-  دلیمِ 10 ثبس 12 دلیمِ 10 ؾػوؼیز سحز دَؿ

17 
اػوب كویشِ هذيشيز ٍ 

ي دبيگبُ كبّؾ خٌش ثاليب
 ثْذاؿز

اسصيبثي ػشيغ آػیت ّب 
ٍ ًیبصّبي  دبيگبُ  
ثْذاؿز ٍ ػوؼیز 

 آػیت ديذُ

 حوَس فیضيكي
اؿشاف ثِ 

دػشَسالؼولْبي 
 هشثًَِ 

 فشهْبي هشثًَِ
كبسؿٌبع ثْذاؿز /هبهب، كبسداى 

وؼیز ػ/  خبًَادُ ٍ ثیوبسيْب
 سحز دَؿؾ

دس صهبى دبػخ 
ػوال ػبيش 

فؼبلیشْبي ػبسي 
 .هشَلف هي ؿَد

 - - -
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 ؿیَُ اسائِ خذهز ًبم خذهز دؼز ػبصهبًي سديف
داًؾ ٍ هْبسسْبي 

 الصم
اثضاس هَسد ًیبص 

 اسائِ خذهز
 گشٍُ ّذف

صهبى ٍاحذ ثشاي ّش 
 خذهز/ ًفش

سؼذاد دفؼبر اسائِ 
 خذهز دس هبُ

هشَػي صهبى 
دس هبُ ثِ 

 مِدلی
 ّضيٌِ

18 

هبهب، كبسداى 
كبسؿٌبع /

/ ثْذاؿز خبًَادُ 
كبسداى يب 

كبسؿٌبع ثْذاؿز 
 هحیي يب ثیوبسيْب

سذاٍم اسايِ هشالجز ّبي ثْذاؿشي 
 اٍلیِ دس صهبى ٍلَع ثاليب

حوَس فیضيگي دس 
 هحل ػبيگضيي

- - - -  ػوؼیز سحز دَؿؾ- - 

19 // 
هـبسكز دس ثشًبهِ ثبصػبصي  دبيگبُ  

ًبهِ ّبي آػیت ديذُ ثْذاؿز ٍ ثش
 آى دغ اص ثاليب

حوَس فیضيگي دس 
 هحل ػبيگضيي

 - -//  - - - -

20 
دثیش كویشِ 

هذيشيز  ٍ كبّؾ 
 خٌش ثاليب

سذٍيي ٍ اسػبل گضاسؽ الذاهبر 
فَق ثِ هشكض ثْذاؿز دسهبًي 

 ؿْشي 

آؿٌبيي ثب فشآيٌذ 
گضاسؽ ًَيؼي ٍ 

 طجز هؼشٌذار

آؿٌبيي ثب فشهْبي 
 گضاسؽ دّي

 مفشهْبي الص
 كویشِدثیش / هؼئَل دبيگبُ

هذيشيز ٍ كبّؾ خٌش 
 ثاليبي دبيگبُ ثْذاؿز 

-  دلیمِ 40 دٍ ثبس دس ػبل دلیمِ 240

 // /دبيگبُ  هؼئَل 21
دبيؾ ٍ اسصؿیبثي الذاهبر اًؼبم 

 ؿذُ

چک لیؼز ٍ 
ثبصًگشي ثشًبهِ ٍ 

 گبًز آى

آؿٌبيي ثب سًٍذ 
 ثبصثیٌي ثشًبهِ

-  دلیمِ 20 ػبل دسثبس  12 دلیمِ 20 // فشهْبي الصم

          ػوغ 

  ؟ ػوغ كل صهبى هَسد ًیبص ثشاي اػشاي ثشًبهِ دس ػبل

   ػوغ كل ّضيٌِ ّبي سخویٌي
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 ؽْزي تْذاؽتي درهاًي ؽزح ٍظايف هزكش 

 ًبم خذهز دؼز ػبصهبًي سديف
ؿیَُ اسائِ 

 خذهز
داًؾ ٍ 

 هْبسسْبي الصم
اثضاس هَسد ًیبص 

 اسائِ خذهز
 گشٍُ ّذف

حذ صهبى ٍا
ثشاي ّش 

 خذهز/ ًفش

سؼذاد دفؼبر اسائِ 
 خذهز دس هبُ

هشَػي 
صهبى دس 
هبُ ثِ 
 دلیمِ

 ّضيٌِ

1 
 هشكضسئیغ 

ثْذاؿشي دسهبًي 
 ؿْشي

سـكیل كویشِ هذيشيز ٍ كبّؾ خٌش 
ثاليب دس هشكض ٍ ثشگضاسي ػلؼبر 

 آىادٍاسي 
 حوَس دس ػلؼِ

آؿٌبيي ثب ثشًبهِ 
هذيشيز ٍ 

كبّؾ خٌش 
 ثاليب

-  دلیمِ 20 ثبس دس ػبل  4 دلیمِ 60 يشيز ٍ كبّؾ خٌش ثاليباػوب كویشِ هذ- 

2 

سئیغ 
/ ؿْشي.د.ة.م

دثیش كویشِ 
هذيشيز ٍ كبّؾ 

 خٌش ثاليب

اسصيبثي آهبدگي ػولكشدي هشكض 
 دس ثشاثش ثاليبثْذاؿشي دسهبًي ؿْشي 

هـبّذُ ٍ 
سكویل چک 

 لیؼز

ثش اػبع 
 دػشَسالؼول

اثضاس اسصيبثي 
 آهبدگي 

زيشؽ، هبهب، دضؿک، دًذاًذضؿک، د
/ كبسداى / ثْذاؿز خبًَادُكبسؿٌبع /كبسداى

كبسداى يب كبسؿٌبع /  كبسؿٌبع ثْذاؿز هحیي
كبسداى يب / داسٍػبص يب داسٍيبس/ هجبسصُ ثب ثیوبسيْب

كبسداى يب / كبسؿٌبع ػلَم آصهبيـگبّي
 دشػشبس يب ثْیبس/ كبسؿٌبع ساديَلَطي 

-  دلیمِ 20 دٍ ثبس ػبل  دلیمِ 120

3 // 
بثي آػیت دزيشي غیشػبصُ اي اسصي

 هشكض دس ثشاثش ثاليب
// // // 

دثیش كویشِ هذيشيز ٍ / ؿْشي.د.ة.سئیغ م
 ؿْشي. د.ة.ي مكبّؾ خٌش ثاليب

-  دلیمِ 5 // دلیمِ 30

4 // 
سذٍيي ثشًبهِ آهبدگي هشكض دس ثشاثش 

 ثاليب ٍ ثشٍص ػبصي آى
ثش اػبع فشهز 

 اسػبلي
// 

فشهز اسػبلي اص 
هؼبًٍز 
 ثْذاؿشي

-  ؟ ؟ ؟ //

5 // 
سذٍيي ػبهبًِ فشهبًذّي حبدطِ هشكض ٍ 

 اثالؽ آى ثِ كبسكٌبى
ثش اػبع 
 دػشَسالؼول

آؿٌبيي ثب 
دػشَسالؼول 
 ّبي هشثًَِ

-  ؟ ؟ ؟ // //

6 // 
اًؼبم ّوبٌّگي هحلي ثشاي لشاسگیشي 
هشكض ٍ دبيگبُ ّبي سحز دَؿؾ دس 

 فشايٌذ ّـذاس اٍلیِ هخبًشار

ثشگضاسي 
 ػلؼبر

ثشًبهِ اؿشاف ثِ 
 ٍ اّذاف آى

 -
دثیش كویشِ هذيشيز ٍ / ؿْشي.د.ة.سئیغ م

دبيگبُ  ثْذاؿز سحز /  كبّؾ خٌش ثاليب
 دَؿؾ

-  ؟ ؟ ؟
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 ًبم خذهز دؼز ػبصهبًي سديف
ؿیَُ اسائِ 

 خذهز
داًؾ ٍ 

 هْبسسْبي الصم
اسائِ اثضاس هَسد ًیبص 

 خذهز
 گشٍُ ّذف

صهبى ٍاحذ 
/ ثشاي ّش ًفش

 خذهز

سؼذاد دفؼبر 
هز دس اسائِ خذ

 هبُ

هشَػي صهبى 
 دس هبُ ثِ دلیمِ

 ّضيٌِ

7 // 

ّوكبسي ثب كویشِ 
هذيشيز ثحشاى هٌٌمِ 

دس سذٍيي ٍ اػشاي 
ثشًبهِ ّبي كبّؾ 

آػیت، آهبدگي، دبػخ 
 ٍ ثبصيبثي

هكبسجبر ٍ 
 هكبلوبر

اؿشاف ثِ 
 ًَالق

- 

اػوب كویشِ هذيشيز ثحشاى 
/ ؿْشي.د.ة.سئیغ م  /هٌٌمِ 

دثیش كویشِ هذيشيز ٍ كبّؾ 
ػوؼیز سحز / خٌش ثاليب 

 دَؿؾ

 - ؟ ؟ ؟

8 // 
 ًیشٍي ثب ّوبٌّگي
 ٍ اٍسطاًغ اًشظبهي،

 ًـبًي هٌٌمِ آسؾ

ثشگضاسي ٍ يب 
ؿشكز دس 

 ػلؼبر
// - 

ٍ كبّؾ اػوبء كویشِ هذيشيز 
هؼئَلیي / هشكض خٌش ثاليبي

هشثًَِ دس ًیشٍي اًشظبهي، 
 اٍسطاًغ ٍ آسؾ ًـبًي هٌٌمِ

 - ؟ ؟ ؟

9 // 

یش ؿشكز سيیغ يب دث
كویشِ هشكض دس 

ػلؼبر ّوبٌّگي 
 كویشِ ثحشاى هٌٌمِ

 - // حوَس فیضيكي
دثیش كویشِ هذيشيز ٍ سئیغ يب 

اػوبء كویشِ / كبّؾ خٌش ثاليب
 ثحشاى هٌٌمِ

 - ؟ ؟ ؟

10 // 

ؿشكز سيیغ يب دثیش 
كویشِ هشكض دس 

ػلؼبر كویشِ هشكض 
 ثْذاؿز ؿْشػشبى

// // - 
دثیش كویشِ هذيشيز ٍ سئیغ يب 

اػوبء كویشِ / ش ثاليبكبّؾ خٌ
 هشكض ثْذاؿز ؿْشػشبى

 - ؟ ؟ ؟

11 // 
ؿشكز اػوبي كویشِ 

دس  ؿْشي. د.ة.م
 ػلؼبر آهَصؿي

 - آؿٌبيي ثب ثشًبهِ حوَس فیضيكي
هذيشيز ٍ كبّؾ اػوبء كویشِ 

ثْذاؿشي  هشكضخٌش ثاليبي 
 دسهبًي ؿْشي

 - ؟ ؟ ؟

12 

دضؿک، دًذاًذضؿک، دزيشؽ، هبهب، 
/ كبسداى / ز خبًَادُكبسؿٌبع ثْذاؿ/كبسداى

كبسداى يب كبسؿٌبع / كبسؿٌبع ثْذاؿز هحیي 
كبسداى يب / داسٍػبص يب داسٍيبس/ هجبسصُ ثب ثیوبسيْب

كبسداى يب / كبسؿٌبع ػلَم آصهبيـگبّي
 دشػشبس يب ثْیبس/ كبسؿٌبع ساديَلَطي 

اسايِ آهَصؽ ثِ دبيگبُ 
سحز ثْذاؿز ّبي 

 دَؿؾ
// 

اؿشاف ثِ ثشًبهِ 
 ٍ اّذاف آى

- 

كبسؿٌبع ثْذاؿز /بهب، كبسداى ه
كبسداى يب كبسؿٌبع / خبًَادُ 

 ثْذاؿز هحیي يب ثیوبسيْبي
 سحز دَؿؾثْذاؿز دبيگبُ 

 دلیمِ 60
يک ثبس دس 

 ػبل
 - دلیمِ 5
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 ًبم خذهز دؼز ػبصهبًي سديف
ؿیَُ اسائِ 

 خذهز
داًؾ ٍ 

 هْبسسْبي الصم
اسائِ اثضاس هَسد ًیبص 

 خذهز
 گشٍُ ّذف

صهبى ٍاحذ 
/ فشثشاي ّش ً
 خذهز

سؼذاد دفؼبر 
اسائِ خذهز دس 

 هبُ

هشَػي صهبى 
 دس هبُ ثِ دلیمِ

 ّضيٌِ

13 
دثیش كویشِ هذيشيز ٍ كبّؾ خٌش / هشكضسئیغ 

 ثاليب

دیگیشي الذاهبر 
كبّؾ آػیت دزيشي 
ػبصُ اي ٍ غیشػبصُ 

 اي هشكض

هكبسجبر ٍ 
 هكبلوبر

اؿشاف ثِ 
 ًَالق

- 
دثیش كویشِ / هشكضسئیغ 

 يبهذيشيز ٍ كبّؾ خٌش ثال
 - ؟ ؟ ؟

14 // 

 ػبصي رخیشُ ٍ سبهیي
 سؼْیضار ٍ لَاصم
فشدي، فٌي ٍ  حفبظز

 آة ٍ ػزا ثشاي ؿشايي
 اهٌشاسي

ثش اػبع 
دػشَسالؼولْبي 

 هشثًَِ
// // 

دضؿک، دًذاًذضؿک، دزيشؽ، 
كبسؿٌبع ثْذاؿز /هبهب، كبسداى

كبسؿٌبع / كبسداى / خبًَادُ
كبسداى يب / ثْذاؿز هحیي 

/ یوبسيْبكبسؿٌبع هجبسصُ ثب ث
كبسداى يب / داسٍػبص يب داسٍيبس

/ كبسؿٌبع ػلَم آصهبيـگبّي
/ كبسداى يب كبسؿٌبع ساديَلَطي 

 دشػشبس يب ثْیبس

 ؟؟؟؟؟؟ ؟ ؟ ؟

15 // 

 دیؾ ثیٌي فوبي
 خذهبر اسايِ ػبيگضيي

كَسر سخشيت  دس
 هشكض دس ثاليب

 -
آؿٌبيي ثب فوبي 

اًشاف هشكض 
 ثْذاؿشي

سؼْیضار اٍلیِ ٍ هشٍسي 
 خذهزاسائِ 

دضؿک، دًذاًذضؿک، دزيشؽ، 
كبسؿٌبع ثْذاؿز /هبهب، كبسداى

كبسؿٌبع / كبسداى / خبًَادُ
كبسداى يب / ثْذاؿز هحیي 

/ كبسؿٌبع هجبسصُ ثب ثیوبسيْب
كبسداى يب / داسٍػبص يب داسٍيبس

/ كبسؿٌبع ػلَم آصهبيـگبّي
/ كبسداى يب كبسؿٌبع ساديَلَطي 

 ٍ هشدم هٌٌمِ دشػشبس يب ثْیبس

-  ؟ ؟ ؟

16 

دضؿک، دًذاًذضؿک، دزيشؽ، هبهب،  ،// 
/ كبسداى / كبسؿٌبع ثْذاؿز خبًَادُ/كبسداى

كبسداى يب كبسؿٌبع / كبسؿٌبع ثْذاؿز هحیي 
كبسداى يب / داسٍػبص يب داسٍيبس/ هجبسصُ ثب ثیوبسيْب

كبسداى يب / كبسؿٌبع ػلَم آصهبيـگبّي
 دشػشبس يب ثْیبس/ كبسؿٌبع ساديَلَطي 

دگي اػشاي هبًَس آهب
دس ثشاثش ثاليب دس ػٌح 
هشكض ٍ دبيگبُ ّبي 

 سحز دَؿؾ

آؿٌبيي ثب 
ػضئیبر هبًَس 

 هشثًَِ
-  دلیمِ 20 دٍ ثبس دس ػبل دلیمِ 120 // // //
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 ًبم خذهز دؼز ػبصهبًي سديف
ؿیَُ اسائِ 

 خذهز
داًؾ ٍ 

 هْبسسْبي الصم
اسائِ اثضاس هَسد ًیبص 

 خذهز
 گشٍُ ّذف

صهبى ٍاحذ 
/ ثشاي ّش ًفش

 خذهز

سؼذاد دفؼبر 
اسائِ خذهز دس 

 هبُ

هشَػي صهبى 
 دس هبُ ثِ دلیمِ

 ّضيٌِ

17 // 
آهَصؽ داًٍلجبى دس 

خلَف الذاهبر كبّؾ 
 خٌش ثاليب

آگبّي دس 
خلَف 

الذاهبر ايوٌي 
ٍ كبّؾ خٌش 

 ...ػبصُ اي ٍ 

هٌبلؼِ 
دػشَسالؼولْبي 

 هشثًَِ

هٌبلؼِ دػشَسالؼولْبي 
 هشثًَِ

-  دلیمِ 10 ثبس 24 دلیمِ 10 ثْذاؿشي دسهبًي داًٍلجبى هشكض

18 
/ كبسؿٌبع ثْذاؿز خبًَادُكبسداى يب / هبهب

يب  ثْذاؿز هحیيكبسداى يب كبسؿٌبع 
 ثیوبسيْب

آهَصؽ ػوؼیز سحز 
دَؿؾ دس خلَف الذاهبر 

 كبّؾ خٌش ثاليب

آگبّي دس 
خلَف 

الذاهبر ايوٌي 
ٍ كبّؾ خٌش 

 ...ػبصُ اي ٍ 

هٌبلؼِ 
دػشَسالؼولْبي 

 هشثًَِ

سالؼولْبي هٌبلؼِ دػشَ
 هشثًَِ

-  دلیمِ 5 ثبس 12 دلیمِ 10 ػوؼیز سحز دَؿؾ

19 

دضؿک، دًذاًذضؿک، دزيشؽ، هبهب، 
كبسداى / كبسؿٌبع ثْذاؿز خبًَادُ/كبسداى

كبسداى يب / كبسؿٌبع ثْذاؿز هحیي / 
داسٍػبص يب / كبسؿٌبع هجبسصُ ثب ثیوبسيْب

كبسداى يب كبسؿٌبع ػلَم / داسٍيبس
كبسؿٌبع  كبسداى يب/ آصهبيـگبّي

 دشػشبس يب ثْیبس/ ساديَلَطي 

اسصيبثي ػشيغ آػیت ٍ ًیبص 
هشكض، دبيگبُ ّب ٍ ػوؼیز 

 آػیت ديذُ دس ثاليب
 حوَس فیضيكي

اؿشاف ثِ 
دػشَسالؼولْبي 

 هشثًَِ 
 فشهْبي هشثًَِ

دضؿک، دًذاًذضؿک، دزيشؽ، 
كبسؿٌبع ثْذاؿز /هبهب، كبسداى

كبسؿٌبع / كبسداى / خبًَادُ
سداى يب كب/ ثْذاؿز هحیي 

/ كبسؿٌبع هجبسصُ ثب ثیوبسيْب
كبسداى يب / داسٍػبص يب داسٍيبس

/ كبسؿٌبع ػلَم آصهبيـگبّي
/ كبسداى يب كبسؿٌبع ساديَلَطي 

ػوؼیز سحز /  دشػشبس يب ثْیبس
 دَؿؾ

دس صهبى دبػخ 
ػوال ػبيش 
فؼبلیشْبي 

ػبسي هشَلف 
 .هي ؿَد

 - - -

20 // 
اسايِ هشالجز ّبي ثْذاؿشي 

 یز آػیت ديذُاٍلیِ ثِ ػوؼ

حوَس فیضيگي 
دس هحل 
 ػبيگضيي

 - -//  - - - -

21 
ٍ سئیغ هشكض ثْذاؿشي دسهبًي ؿْشي 

 ٍ كبّؾ خٌش ثاليب هذيشيز دثیش كویشِ

 گضاسؽ اسػبل ٍ سذٍيي
هشكض  ثِ فَق الذاهبر

 ثْذاؿز ؿْشػشبى

آؿٌبيي ثب فشآيٌذ 
گضاسؽ ًَيؼي 
 ٍ طجز هؼشٌذار

آؿٌبيي ثب 
فشهْبي گضاسؽ 

 دّي
 ي الصمفشهْب

هذيشيز ٍ  كویشِدثیش / سئیغ
كبّؾ خٌش ثاليبي هشكض 

 ؿْشي 
-  دلیمِ 40 دٍ ثبس دس ػبل دلیمِ 240
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 ًبم خذهز دؼز ػبصهبًي سديف
ؿیَُ اسائِ 

 خذهز
داًؾ ٍ 

 هْبسسْبي الصم
اسائِ اثضاس هَسد ًیبص 

 خذهز
 گشٍُ ّذف

صهبى ٍاحذ 
/ ثشاي ّش ًفش

 خذهز

سؼذاد دفؼبر اسائِ 
 خذهز دس هبُ

شَػي صهبى دس هبُ ثِ ه
 دلیمِ

 ّضيٌِ

22 
ٍ  سئیغ هشكض ثْذاؿشي دسهبًي ؿْشي

 دثیش كویشِ هذيشيز ٍ كبّؾ خٌش ثاليب

 الذاهبر اسصؿیبثي ٍ دبيؾ
ؿذُ دس ػٌح هشكض ٍ  اًؼبم

 دبيگبُ ّبي سحز دَؿؾ

چک لیؼز ٍ 
ثبصًگشي ثشًبهِ 

 ٍ گبًز آى

آؿٌبيي ثب سًٍذ 
 ثبصثیٌي ثشًبهِ

-  دلیمِ 20 ػبل ثبس دس 12 یمِدل 20 // فشهْبي الصم

          ػوغ 

  ؟ ػوغ كل صهبى هَسد ًیبص ثشاي اػشاي ثشًبهِ دس ػبل

   ػوغ كل ّضيٌِ ّبي سخویٌي
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 ؽزح ٍظايف عتاد هزكش تْذاؽت ؽْزعتاى 

 ًبم خذهز دؼز ػبصهبًي سديف
ؿیَُ اسائِ 

 خذهز
 داًؾ ٍ هْبسسْبي الصم

اثضاس هَسد 
اسائِ ًیبص 

 خذهز
 ذفگشٍُ ّ

صهبى ٍاحذ 
/ ثشاي ّش ًفش

 خذهز

سؼذاد دفؼبر اسائِ 
 خذهز دس هبُ

هشَػي 
صهبى دس 
هبُ ثِ 
 دلیمِ

 ّضيٌِ

1 

سئیغ ػشبد هشكض 
ثْذاؿز 
ؿْشػشبى 

كبسؿٌبع ٍاحذ /
هذيشيز ٍ كبّؾ 

 خٌش ثاليب

سـكیل كویشِ هذيشيز ٍ كبّؾ خٌش 
ٍ ثْذاؿز ؿْشػشبى ثاليب دس هشكض 

 آىادٍاسي ثشگضاسي ػلؼبر 

س حوَس د
 ػلؼِ

آؿٌبيي ثب ثشًبهِ هذيشيز 
 ٍ كبّؾ خٌش ثاليب

 -
اػوب كویشِ هذيشيز ٍ كبّؾ 

هشكض  ي ػشبدخٌش ثاليب
 ثْذاؿز ؿْشػشبى

 دلیمِ 120
/ ثبس دس ػبل  4

حؼت هَاسد 
 غیشلبثل دیؾ ثیٌي

-  دلیمِ 20

2 // 
هشكض  ػشبد اسصيبثي آهبدگي ػولكشدي

 دس ثشاثش ثاليبثْذاؿز ؿْشػشبى 

هـبّذُ ٍ 
ل چک سكوی

 لیؼز
 ثش اػبع دػشَسالؼول

اثضاس 
اسصيبثي 
 آهبدگي 

 ٍاحذّبي هخشلف  كبسكٌبى
ػشبد هشكض ثْذاؿز 

هبلي، اداسي، )ؿْشػشبى
 ....(ثیوبسيْب، ثْذاؿز هحیي ٍ 

-  دلیمِ 60 دٍ ثبس ػبل دلیمِ 360

3 // 
ػشبد اسصيبثي آػیت دزيشي غیشػبصُ اي 

 دس ثشاثش ثاليبثْذاؿز ؿْشػشبى هشكض 
-  دلیمِ 20 // دلیمِ 120 // // // //

4 // 
ثْذاؿز هشكض ػشبد سذٍيي ثشًبهِ آهبدگي 

 دس ثشاثش ثاليب ٍ ثشٍص ػبصي آىؿْشػشبى 
ثش اػبع 

 فشهز اسػبلي
// 

فشهز 
اسػبلي اص 
هؼبًٍز 
 ثْذاؿشي

 يک ثبس دس ػبل دلیمِ 21600 //
1800 
 دلیمِ

 -

5 // 
سذٍيي ػبهبًِ فشهبًذّي حبدطِ ٍ اثالؽ 

 ف آى ثِ كبسكٌبىؿشح ٍظبي
ثش اػبع 
 دػشَسالؼول

آؿٌبيي ثب دػشَسالؼول 
 ّبي هشثًَِ

-  ؟ ؟ ؟ // //

6 // 
سذٍيي ٍ اػشاي ثشًبهِ اسسجبًي چٌذاليِ 

 ثاليب دس ػٌح هشاكض سحز دَؿؾ
ثشگضاسي 
 ػلؼبر

اؿشاف ثِ ثشًبهِ ٍ 
 اّذاف آى

 -

كبسؿٌبع ٍاحذ هذيشيز ٍ 
/ كبّؾ خٌش ثاليبي ػشبد 

 هشاكض ل دسؿبغ كبسكٌبىكلیِ 
/ ثْذاؿشي دسهبًي ؿْشي
سٍػشبيي، دبيگبُ ٍ خبًِ 

 سحز دَؿؾ ثْذاؿز

-  ؟ ؟ ؟

7 // 
سذٍيي ٍ اػشاي ثشًبهِ سخلیِ هشاكض سحز 

 دَؿؾ دس ؿشايي اهٌشاسي
ثش اػبع 
 دػشَسالؼول

آؿٌبيي ثب دػشَسالؼول 
 ّبي هشثًَِ

// 
كبسؿٌبع ٍاحذ هذيشيز ٍ 
 كبّؾ خٌش ثاليبي ػشبد

-  ؟ ؟ ؟
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 ًبم خذهز ؼز ػبصهبًيد سديف
ؿیَُ اسائِ 

 خذهز
 داًؾ ٍ هْبسسْبي الصم

اثضاس هَسد 
اسائِ ًیبص 

 خذهز
 گشٍُ ّذف

صهبى ٍاحذ 
/ ثشاي ّش ًفش

 خذهز

سؼذاد دفؼبر اسائِ 
 خذهز دس هبُ

هشَػي 
صهبى دس 
هبُ ثِ 
 دلیمِ

 ّضيٌِ

8 // 
 ًیشٍي سبهیي سذٍيي ٍ اػشاي ثشًبهِ

 دس هشثًَِ هضايبي دشداخز ٍ اًؼبًي
 ؿشايي اهٌشاسي

ثش اػبع 
 دػشَسالؼول

آؿٌبيي ثب هَاثي  
 هشثًَِ

// 
سئیغ ػشبد هشكض ثْذاؿز 

كبسؿٌبع ٍاحذ /ؿْشػشبى 
 هذيشيز ٍ كبّؾ خٌش ثاليب

 ثش حؼت هَسد ثش حؼت هَسد
ثش حؼت 

 هَسد
 -

9 // 
دس  خذهبر اسايِػْز  ًمل ٍ حول سبهیي

 ثاليب
ثش اػبع 
 دػشَسالؼول

آؿٌبيي ثب هَاثي  
 هشثًَِ

 ثش حؼت هَسد ثش حؼت هَسد // //
ثش حؼت 

 هَسد
 -

10 // 
ٍ سؼشيف   اهٌشاسي ؿشايي سٌخَاُ سبهیي

 فشآيٌذ آى
ثش اػبع 
 دػشَسالؼول

آؿٌبيي ثب هَاثي  
 هشثًَِ

 ثش حؼت هَسد ثش حؼت هَسد // //
ثش حؼت 

 هَسد
 -

11 // 
 اًالػبر ايوٌي سذٍيي ٍ اػشاي ثشًبهِ

هشكض ػشبد  اي سايبًِ ٍ ػالهشي كبغزي
 ثاليب ثشاثش دسثْذاؿز ؿْشػشبى 

ثش اػبع 
 دػشَسالؼول

آؿٌبيي ثب هَاثي  
 هشثًَِ

 ثش حؼت هَسد ثش حؼت هَسد // //
ثش حؼت 

 هَسد
 -

12 // 
سذٍيي ٍ اػشاي ثشًبهِ دـشجبًي اص 

ٍاحذّبي ػولیبسي اسايِ خذهز دس صهبى 
 ثاليب

ثش اػبع 
 دػشَسالؼول

آؿٌبيي ثب هَاثي  
 هشثًَِ

 ثش حؼت هَسد ت هَسدثش حؼ // //
ثش حؼت 

 هَسد
 -

13 // 
 هشاكض دس حشيك اًفبي هلضٍهبر سبهیي
 ًـبًي آسؾ ّوبٌّگي ثب دَؿؾ سحز

ثش اػبع 
 دػشَسالؼول

آؿٌبيي ثب هَاثي  
 هشثًَِ

 ثش حؼت هَسد ثش حؼت هَسد // //
ثش حؼت 

 هَسد
 -

14 // 
سذٍيي ٍ اثالؽ ثشًبهِ دٍ ػبالًِ هبًَس 

 سحز دَؿؾ آهبدگي ثاليب دس هشاكض
ثش اػبع 
 دػشَسالؼول

اؿشاف ثِ ثشًبهِ 
هذيشيز ٍ كبّؾ خٌش 

 ثاليب
 ثش حؼت هَسد ثش حؼت هَسد // //

ثش حؼت 
 هَسد

 -

15 
ٍ ػبيش // 

كبسكٌبى ػشبد 
 ؿْشػشبى

 يک ٍ دٍسهیضي هبًَس يک حذاللاػشاي 
ػبل دس هشاكض سحز  دس ػولیبسي هبًَس

 دَؿؾ

آؿٌبيي ثب 
ػضئیبر هبًَس 

 هشثًَِ
// // 

ٍ كلیِ كبسكٌبى ػشبد هشكض  //
كلیِ / ثْذاؿز ؿْشػشبى

 هشاكض ؿبغل دس كبسكٌبى
/ ثْذاؿشي دسهبًي ؿْشي 
سٍػشبيي، دبيگبُ ٍ خبًِ 

 سحز دَؿؾ ثْذاؿز

-  دلیمِ 180 دٍ ثبس دس ػبل دلیمِ 2160
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 ًبم خذهز دؼز ػبصهبًي سديف
ؿیَُ اسائِ 

 خذهز
 داًؾ ٍ هْبسسْبي الصم

اثضاس هَسد 
ِ اسائًیبص 

 خذهز
 گشٍُ ّذف

صهبى ٍاحذ 
/ ثشاي ّش ًفش

 خذهز

سؼذاد دفؼبر اسائِ 
 خذهز دس هبُ

هشَػي صهبى دس 
 هبُ ثِ دلیمِ

 ّضيٌِ

16 
كبسؿٌبع ٍاحذ 

هذيشيز ٍ كبّؾ 
 خٌش ثاليب

سذٍيي ٍ اثالؽ ثشًبهِ ػبالًِ آهَصؽ ثِ 
 هشاكض سحز دَؿؾ

ثش اػبع دیؾ 
 ثیٌي ثشًبهِ

// 

ٍػبيل 
كوک 

آهَصؿي ٍ 
... 

ع ٍاحذ هذيشيز ٍ كبّؾ كبسؿٌب
ؿبغل  كبسكٌبىكلیِ /  خٌش ثاليب

 /ثْذاؿشي دسهبًي ؿْشي هشاكض دس
 سٍػشبيي، دبيگبُ ٍ خبًِ ثْذاؿز

 سحز دَؿؾ

-  دلیمِ 180 يک ثبس دس ػبل دلیمِ 2160

17 // 

دیگیشي دَؿؾ ثیوِ ػبصُ، ػَاهل 
ثْذاؿشي غیشػبصُ اي ٍ كبسكٌبى هشاكض 

ُ ٍ خبًِ سٍػشبيي، دبيگب/ دسهبًي ؿْشي 
 سحض دَؿؾ دس ثشاثش ثاليبثْذاؿز 

// // 

ي یسؼی
ثَدػِ هَسد 

ًیبص ٍ 
 دیگیشي آى

كبسؿٌبع ٍاحذ هذيشيز ٍ كبّؾ 
 خٌش ثاليب

ثش حؼت 
 هَسد

 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ثش حؼت هَسد ثش حؼت هَسد

18 // 

اًؼبم ّوبٌّگي ثشاي لشاسگیشي هشاكض 
سٍػشبيي، / ثْذاؿشي دسهبًي ؿْشي

سحز دَؿؾ ؿز ثْذاّبي ٍ خبًِ دبيگبُ 
 دس فشايٌذ ّـذاس اٍلیِ هخبًشار

ثشگضاسي 
 ػلؼبر

اؿشاف ثِ ثشًبهِ ٍ 
 اّذاف آى

-  ؟ ؟ ؟ //- 

19 
كبسؿٌبع ٍاحذ 

هذيشيز ٍ كبّؾ 
 خٌش ثاليب

ّوكبسي ثب كویشِ هذيشيز ثحشاى هٌٌمِ 
دس سذٍيي ٍ اػشاي ثشًبهِ ّبي كبّؾ 

 آػیت، آهبدگي، دبػخ ٍ ثبصيبثي

هكبسجبر ٍ 
 هكبلوبر

 - ف ثِ ًَالقاؿشا
كبسؿٌبع ٍاحذ هذيشيز ٍ كبّؾ 

اػوب كویشِ / خٌش ثاليبي ػشبد
 هذيشيز ثحشاى هٌٌمِ

 - حؼت هَسد حؼت هَسد حؼت هَسد

20 // 
 ٍ اٍسطاًغ اًشظبهي، ًیشٍي ثب ّوبٌّگي

 هٌٌمِداًـگبُ ٍ  EOCًـبًي ٍ  آسؾ

ثشگضاسي ٍ يب 
ؿشكز دس 

 ػلؼبر
// - 

ٍ كبّؾ هذيشيز كبسؿٌبع ٍاحذ 
هؼئَلیي / ػشبد يبيخٌش ثال

هشثًَِ دس ًیشٍي اًشظبهي، 
 اٍسطاًغ ٍ آسؾ ًـبًي هٌٌمِ

 - ؟ ؟ ؟

21 // 
 ّوكبسي دسٍى ّبي ًبهِ سفبّن اهوبي

 ػبصهبًي ثشٍى ٍ

ثشگضاسي ٍ يب 
ؿشكز دس 

 ػلؼبر
// - 

ٍ كبّؾ هذيشيز كبسؿٌبع ٍاحذ 
هؼئَلیي / ػشبد  خٌش ثاليبي

 ٍاحذّبي هشثًَِ 
 - ؟ ؟ ؟

22 /// 
كبسؿٌبع  ٍاحذ يیغ يب ؿشكز س

دس هذيشيز ٍ كبّؾ خٌش ثاليبي ػشبد 
 ػلؼبر ّوبٌّگي كویشِ ثحشاى هٌٌمِ

ثشگضاسي ٍ يب 
ؿشكز دس 

 ػلؼبر
// - 

ٍ كبّؾ هذيشيز كبسؿٌبع ٍاحذ 
اػوب كویشِ /  ػشبد  خٌش ثاليبي

 ثحشاى هٌٌمِ
 - ؟ ؟ ؟
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 ًبم خذهز دؼز ػبصهبًي سديف
ؿیَُ اسائِ 

 خذهز
 الصمداًؾ ٍ هْبسسْبي 

اثضاس هَسد 
اسائِ ًیبص 

 خذهز
 گشٍُ ّذف

صهبى ٍاحذ 
/ ثشاي ّش ًفش

 خذهز

سؼذاد دفؼبر اسائِ 
 خذهز دس هبُ

هشَػي صهبى دس 
 هبُ ثِ دلیمِ

 ّضيٌِ

23 // 

كبسؿٌبع ٍاحذ هذيشيز ؿشكز سيیغ يب 
هشكض  ٍ كبّؾ خٌش ثاليبي ػشبد

دس ػلؼبر كویشِ ثْذاؿز ؿْشػشبى 
 هشكض ثْذاؿز ؿْشػشبى

ي ٍ يب ثشگضاس
ؿشكز دس 

 ػلؼبر
// - 

يب كبسؿٌبع ٍاحذ هذيشيز سئیغ 
/ ػشبدٍ كبّؾ خٌش ثاليب ي 

اػوب كویشِ هشكض ثْذاؿز 
 ؿْشػشبى

 - ؟ ؟ ؟

24 // 
ذيشيز ٍ كبّؾ ؿشكز اػوبي كویشِ ه

 دس ػلؼبر آهَصؿي خٌش ثاليبي ػشبد
 - آؿٌبيي ثب ثشًبهِ حوَس فیضيكي

اػوبء كویشِ هذيشيز ٍ كبّؾ 
 ػشبدخٌش ثاليبي 

 - ؟ ؟ ؟

25 
ٍ ػبيش // 

كبسكٌبى ػشبد 
 ؿْشػشبى

ثْذاؿشي دسهبًي  هشاكض اسايِ آهَصؽ ثِ 
دبيگبُ ٍ خبًِ  سٍػشبيي، / ؿْشي 

 سحز دَؿؾ ثْذاؿز 
// 

اؿشاف ثِ ثشًبهِ ٍ 
 اّذاف آى

- 

اػوبء كویشِ هذيشيز ٍ كبّؾ 
كبسكٌبى كلیِ / خٌش ثاليبي  ػشبد

/ ثْذاؿشي دسهبًي ؿْشي هشاكض
 ، دبيگبُ ٍ خبًِ ثْذاؿزسٍػشبيي

 سحز دَؿؾ

 - دلیمِ 360 ثبس دس ػبل  3 دلیمِ 1440

26 
كبسؿٌبع ٍاحذ 

هذيشيز ٍ كبّؾ 
 خٌش ثاليب

دیگیشي الذاهبر كبّؾ آػیت دزيشي 
ثْذاؿشي  ػبصُ اي ٍ غیشػبصُ اي هشاكض

دبيگبُ ٍ خبًِ  سٍػشبيي، / دسهبًي ؿْشي 
 سحز دَؿؾثْذاؿز 

هكبسجبر ٍ 
 هكبلوبر

 - ًَالق اؿشاف ثِ
هذيشيز ٍ كبّؾ كبسؿٌبع ٍاحذ 

 خٌش ثاليبي ػشبد
 - ؟ ؟ ؟

27 // 
 سؼْیضار ٍ لَاصم ػبصي رخیشُ ٍ سبهیي

فشدي، فٌي ٍ آة ٍ غزا ثشاي  حفبظز
 اهٌشاسي ؿشايي

ثش اػبع 
دػشَسالؼولْبي 

 هشثًَِ
 ؟؟؟؟؟؟ ؟ ؟ ؟ // // //

28 // 
 خذهبر اسايِ ػبيگضيي دیؾ ثیٌي فوبي

 كض دس ثاليبكَسر سخشيت هش دس
 -

آؿٌبيي ثب فوبي اًشاف 
 هشكض ثْذاؿز ؿْشػشبى

سؼْیضار 
اٍلیِ ٍ 

هشٍسي اسائِ 
 خذهز

ٍاحذّبي هبلي، اداسي، كبسكٌبى 
ػشبد ... ثْذاؿز هحیي ٍ 

 ؿْشػشبى ٍ هشدم هٌٌمِ
-  ؟ ؟ ؟
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 ؿیَُ اسائِ خذهز ًبم خذهز دؼز ػبصهبًي سديف
داًؾ ٍ هْبسسْبي 

 الصم

اثضاس هَسد 
 اسائًِیبص 

 خذهز
 گشٍُ ّذف

صهبى ٍاحذ ثشاي 
 خذهز/ ّش ًفش

سؼذاد دفؼبر 
اسائِ خذهز دس 

 هبُ

هشَػي صهبى 
دس هبُ ثِ 

 دلیمِ
 ّضيٌِ

29 

ٍ ػبيش  // 
كبسكٌبى 
ٍاحذّبي 

ثْذاؿز هحیي، 
ثْذاؿز خبًَادُ 

ػشبد ٍ ثیوبسيْبي 
ؿْشػشبى 

كبسكٌبى ػشبد 
 ؿْشػشبى

آهَصؽ داًٍلجبى دس خلَف الذاهبر 
 كبّؾ خٌش ثاليب

آگبّي دس 
خلَف الذاهبر 
ايوٌي ٍ كبّؾ 
خٌش ػبصُ اي ٍ 

... 

هٌبلؼِ 
دػشَسالؼولْبي 

 هشثًَِ

هٌبلؼِ 
دػشَسالؼولْب
 ي هشثًَِ

ٍاحذّبي هبلي، اداسي، كبسكٌبى 
ػشبد ؿْشػشبى ... ثْذاؿز هحیي ٍ 

 داًٍلجبى هشكض/  
-  دلیمِ 120 ثبس دس ػبل 24 دلیمِ 60

30 // 
آهَصؽ ػوؼیز سحز دَؿؾ دس 

 ف الذاهبر كبّؾ خٌش ثاليبخلَ

آگبّي دس 
خلَف الذاهبر 
ايوٌي ٍ كبّؾ 
خٌش ػبصُ اي ٍ 

... 

هٌبلؼِ 
دػشَسالؼولْبي 

 هشثًَِ

هٌبلؼِ 
دػشَسالؼولْب
 ي هشثًَِ

-  دلیمِ 720 ثبس دس ػبل 2 دلیمِ 4320 ػوؼیز سحز دَؿؾ

32 // 
 اسصيبثي ػشيغ آػیت ٍ ًیبص هشاكض

ُ سٍػشبيي،دبيگب/ثْذاؿشي دسهبًي ؿْشي
 سحز دَؿؾ ٍ خبًِ ثْذاؿز

 حوَس فیضيكي
اؿشاف ثِ 

دػشَسالؼولْبي 
 هشثًَِ 

فشهْبي 
 هشثًَِ

ٍاحذّبي هبلي، اداسي،  كبسكٌبى 
ػشبد ؿْشػشبى ... ثْذاؿز هحیي ٍ 

 ػوؼیز سحز دَؿؾ/ 

دس صهبى دبػخ 
ػوال ػبيش 

فؼبلیشْبي ػبسي 
 .هشَلف هي ؿَد

-  ثش حؼت هَسد ثش حؼت هَسد

 بي دبػخ ػشيغ ثْذاؿشيايؼبد سین ّ // 33
هكبسجبر ٍ 

 هكبلوبر
اؿشاف ثِ ًیشٍّبي 

 هشاكض 
// 

كبسكٌبى ٍاحذّبي هبلي، اداسي، 
 ػشبد ؿْشػشبى ... ثْذاؿز هحیي ٍ 

 - ؟ ؟ ؟

34 // 
اسايِ هشالجز ّبي ثْذاؿشي اٍلیِ ثِ 

 ػوؼیز آػیت ديذُ
حوَس فیضيگي دس 

 هحل ػبيگضيي

اؿشاف ثِ 
دػشَسالؼولْبي 

 هشثًَِ
-  حؼت هَسد حؼت هَسد حؼت هَسد ػوؼیز سحز دَؿؾٍ  //- 

35 // 
سْیِ ؿٌبػٌبهِ هخبًشار ٍ آػیت ًبؿي 

 اص آًْب دس هشاكض سحز دَؿؾ
حوَس فیضيگي دس 

 هحل ػبيگضيي
// 

فشهْبي 
 هشثًَِ

هذيشيز ٍ كبّؾ ٍاحذ كبسؿٌبع 
 خٌش ثاليبي ػشبد ؿْشػشبى

// // //  -

36 // 
 ثِ فَق الذاهبر گضاسؽ اسػبل ٍ سذٍيي

 هشكض ثْذاؿز اػشبى

آؿٌبيي ثب فشآيٌذ 
گضاسؽ ًَيؼي ٍ 

 طجز هؼشٌذار

آؿٌبيي ثب فشهْبي 
 گضاسؽ دّي

فشهْبي 
 الصم

هذيشيز ٍ كبّؾ ٍاحذ كبسؿٌبع 
 ي ػشبد ؿْشػشبىخٌش ثاليب

-  دلیمِ 360 دٍ ثبس دس ػبل دلیمِ 2160
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 ًبم خذهز دؼز ػبصهبًي سديف
ؿیَُ اسائِ 

 خذهز
 داًؾ ٍ هْبسسْبي الصم

اثضاس هَسد ًیبص 
 اسائِ خذهز

 گشٍُ ّذف
صهبى ٍاحذ ثشاي 

 خذهز/ ّش ًفش
سؼذاد دفؼبر اسائِ 

 خذهز دس هبُ

هشَػي 
صهبى دس 
هبُ ثِ 
 دلیمِ

 ّضيٌِ

37 // 

 الذاهبر اسصؿیبثي ٍ دبيؾ
ثْذاؿشي ؿذُ دس هشاكض  اًؼبم

سٍػشبيي، / دسهبًي ؿْشي 
سحز دبيگبُ ٍ خبًِ ثْذاؿز 

 دَؿؾ

چک لیؼز ٍ 
ثشًبهِ  ثبصًگشي

 ٍ گبًز آى

آؿٌبيي ثب سًٍذ ثبصثیٌي 
 ثشًبهِ

 دس ًي ػبل دلیمِ 21600 // فشهْبي الصم
1800 
 دلیمِ

 -

          ػوغ 

  ؟ ػوغ كل صهبى هَسد ًیبص ثشاي اػشاي ثشًبهِ دس ػبل

   ػوغ كل ّضيٌِ ّبي سخویٌي
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  اعتاىؽزح ٍظايف عتاد هزكش تْذاؽت 

 ًبم خذهز دؼز ػبصهبًي سديف
ُ اسائِ ؿیَ

 خذهز
داًؾ ٍ هْبسسْبي 

 الصم
اثضاس هَسد ًیبص 

 اسائِ خذهز
 گشٍُ ّذف

صهبى ٍاحذ ثشاي ّش 
 خذهز/ ًفش

سؼذاد دفؼبر اسائِ 
 خذهز دس هبُ

هشَػي 
صهبى دس 
هبُ ثِ 
 دلیمِ

 ّضيٌِ

1 

كبسؿٌبع 
/ هؼئَل

كبسؿٌبع 
هذيشيز ٍاحذ 

ٍ كبّؾ خٌش 
 ثاليب

سـكیل كویشِ هذيشيز ٍ كبّؾ خٌش 
ٍ ثْذاؿز اػشبى هشكض شبد ػثاليب دس 

 ثشگضاسي ػلؼبر آى
 حوَس دس ػلؼِ

آؿٌبيي ثب ثشًبهِ 
هذيشيز ٍ كبّؾ 

 خٌش ثاليب
 -

اػوب كویشِ هذيشيز ٍ 
ي ػشبد كبّؾ خٌش ثاليب

 هشكض ثْذاؿز اػشبى
 دلیمِ 120

/ ثبس دس ػبل  12
حؼت هَاسد 
غیشلبثل دیؾ 

 ثیٌي

-  دلیمِ 120

2 // 
س ثشاثش اسصيبثي آهبدگي ػولكشدي هشكض د

 ثاليب

هـبّذُ ٍ 
سكویل چک 

 لیؼز

ثش اػبع 
 دػشَسالؼول

اثضاس اسصيبثي 
 آهبدگي 

/ كبسؿٌبع هؼئَل 
هذيشيز ٍ ٍاحذ كبسؿٌبع 

 كبّؾ خٌش ثاليب
-  دلیمِ 180 دٍ ثبس ػبل  دلیمِ 1080

3 // 
اسصيبثي آػیت دزيشي غیشػبصُ اي هشكض دس 

 ثشاثش ثاليب
-  دلیمِ 120 دٍ ثبس ػبل  دلیمِ 720 // // // //

4 // 
سذٍيي ثشًبهِ آهبدگي هشكض دس ثشاثش ثاليب ٍ 

 ثشٍص ػبصي آى
ثش اػبع فشهز 

 اسػبلي
// 

سذٍيي فشهز 
 ؿذُ

-  دلیمِ 360 يک ثبس دس ػبل دلیمِ 4320 //

5 // 
سذٍيي ػبهبًِ فشهبًذّي حبدطِ ٍ اثالؽ 

 ؿشح ٍظبيف آى ثِ كبسكٌبى
ثش اػبع 
 دػشَسالؼول

آؿٌبيي ثب 
ّبي  دػشَسالؼول
 هشثًَِ

-  ؟ ؟ ؟ // //

6 // 
سذٍيي ٍ اػشاي ثشًبهِ اسسجبًي چٌذاليِ 

 ثاليب دس ػٌح هشاكض سحز دَؿؾ
ثشگضاسي 
 ػلؼبر

اؿشاف ثِ ثشًبهِ ٍ 
 اّذاف آى

-  ؟ ؟ ؟ //- 

7 // 
سذٍيي ٍ اػشاي ثشًبهِ سخلیِ هشاكض سحز 

 دَؿؾ دس ؿشايي اهٌشاسي
ثش اػبع 
 دػشَسالؼول

آؿٌبيي ثب 
ّبي دػشَسالؼول 
 هشثًَِ

-  ؟ ؟ ؟ // //

8 // 
 اًؼبًي ًیشٍي سبهیي سذٍيي ٍ اػشاي ثشًبهِ

ؿشايي  دس هشثًَِ هضايبي دشداخز ٍ
 اهٌشاسي

ثش اػبع 
 دػشَسالؼول

آؿٌبيي ثب هَاثي  
 هشثًَِ

 ثش حؼت هَسد ثش حؼت هَسد // //
ثش حؼت 

 هَسد
 -
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 ًبم خذهز دؼز ػبصهبًي سديف
ؿیَُ اسائِ 

 خذهز
 داًؾ ٍ هْبسسْبي

 الصم
اثضاس هَسد ًیبص 

 اسائِ خذهز
 گشٍُ ّذف

صهبى ٍاحذ ثشاي ّش 
 خذهز/ ًفش

سؼذاد دفؼبر اسائِ 
 خذهز دس هبُ

هشَػي 
صهبى دس 
هبُ ثِ 
 دلیمِ

 ّضيٌِ

9 // 
 خذهبر اسايِ ػبيگضيي فوبي دیؾ ثیٌي

ػشبد هشكض ثْذاؿز كَسر آػیت  دس
 دس ثاليباػشبى 

 -
آؿٌبيي ثب فوبي 

 اًشاف هشكض ثْذاؿز

یضار اٍلیِ ٍ سؼْ
هشٍسي اسائِ 

 خذهز

/ كبسؿٌبع هؼئَل
كبسؿٌبع هذيشيز ٍ 

كبّؾ خٌش ثاليب كبسكٌبى 
ػشبد هشكض ثْذاؿز اػشبى 

 هشدم هٌٌمِ/ 

-  ؟ ؟ ؟

10 // 
دس  خذهبر اسايِػْز  ًمل ٍ حول سبهیي

 ثاليب
ثش اػبع 
 دػشَسالؼول

آؿٌبيي ثب هَاثي  
 هشثًَِ

// 

/ كبسؿٌبع هؼئَل
كبسؿٌبع هذيشيز ٍ 

بّؾ خٌش ثاليب كبسكٌبى ك
 ػشبد هشكض ثْذاؿز اػشبى

 ثش حؼت هَسد ثش حؼت هَسد
ثش حؼت 

 هَسد
 -

11 // 
ٍ سؼشيف   اهٌشاسي ؿشايي سٌخَاُ سبهیي

 فشآيٌذ آى
ثش اػبع 
 دػشَسالؼول

آؿٌبيي ثب هَاثي  
 هشثًَِ

 ثش حؼت هَسد ثش حؼت هَسد // //
ثش حؼت 

 هَسد
 -

12 // 
 اًالػبر ايوٌي سذٍيي ٍ اػشاي ثشًبهِ

هشكض ػشبد  اي سايبًِ ٍ ػالهشي كبغزي
 ثاليب ثشاثش دسثْذاؿز اػشبى 

ثش اػبع 
 دػشَسالؼول

آؿٌبيي ثب هَاثي  
 هشثًَِ

 ثش حؼت هَسد ثش حؼت هَسد // //
ثش حؼت 

 هَسد
 -

13 // 
سذٍيي ٍ اػشاي ثشًبهِ دـشجبًي اص 

ٍاحذّبي ػولیبسي اسايِ خذهز دس صهبى 
 ثاليب

ثش اػبع 
 لدػشَسالؼو

آؿٌبيي ثب هَاثي  
 هشثًَِ

 ثش حؼت هَسد ثش حؼت هَسد // //
ثش حؼت 

 هَسد
 -

14 // 
 هشاكض دس حشيك اًفبي هلضٍهبر سبهیي
 ًـبًي آسؾ ّوبٌّگي ثب دَؿؾ سحز

ثش اػبع 
 دػشَسالؼول

آؿٌبيي ثب هَاثي  
 هشثًَِ

 ثش حؼت هَسد ثش حؼت هَسد // //
ثش حؼت 

 هَسد
 -

15 // 
دٍ ػبالًِ هبًَس سذٍيي ٍ اثالؽ ثشًبهِ 

 آهبدگي ثاليب دس هشاكض سحز دَؿؾ
ثش اػبع 
 دػشَسالؼول

اؿشاف ثِ ثشًبهِ 
هذيشيز ٍ كبّؾ 

 خٌش ثاليب
 ثش حؼت هَسد ثش حؼت هَسد // //

ثش حؼت 
 هَسد

 -

16 // 
 يک ٍ دٍسهیضي هبًَس يک حذاللاػشاي 
ػبل دس هشاكض سحز  دس ػولیبسي هبًَس

 دَؿؾ

آؿٌبيي ثب 
ػضئیبر هبًَس 

 ًَِهشث
// // 

كبسكٌبى هشاكض  ٍ  //
/ ثْذاؿشي دسهبًي ؿْشي 
سٍػشبيي، دبيگبُ ٍ خبًِ 

 سحز دَؿؾثْذاؿز 

 دلیمِ 3600
 

-  دلیمِ 600 دٍ ثبس دس ػبل
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 ًبم خذهز دؼز ػبصهبًي سديف
ؿیَُ اسائِ 

 خذهز
داًؾ ٍ هْبسسْبي 

 الصم
اثضاس هَسد ًیبص 

 اسائِ خذهز
 گشٍُ ّذف

صهبى ٍاحذ ثشاي ّش 
 خذهز/ ًفش

سؼذاد دفؼبر اسائِ 
 خذهز دس هبُ

هشَػي 
صهبى دس 
هبُ ثِ 
 دلیمِ

 ّضيٌِ

17 // 
سذٍيي ٍ اثالؽ ثشًبهِ ػبالًِ آهَصؽ ثِ 

 هشاكض سحز دَؿؾ
ثش اػبع دیؾ 

 ثیٌي ثشًبهِ
// 

ٍػبيل كوک 
 ...آهَصؿي ٍ 

ثْذاؿشي كبسكٌبى هشاكض 
سٍػشبيي، / دسهبًي ؿْشي 

دبيگبُ ٍ خبًِ ثْذاؿز 
 سحز دَؿؾ

-  دلیمِ 180 يک ثبس دس ػبل مِدلی 2160

18 // 
دیؾ ثیٌي دَؿؾ ثیوِ ػبصُ، ػَاهل 

غیشػبصُ اي ٍ كبسكٌبى هشاكض سحض دَؿؾ 
 دس ثشاثش ثاليب

// // 
یي ثَدػِ ؼیس

هَسد ًیبص ٍ 
 دیگیشي آى

/ كبسؿٌبع هؼئَل
كبسؿٌبع هذيشيز ٍ 

 /كبّؾ خٌش ثاليب
كبسكٌبى ػشبد هشكض 

هشدم / ثْذاؿز اػشبى 
 هٌٌمِ

 ثش حؼت هَسد هَسد ثش حؼت
ثش حؼت 

 هَسد
 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟

19 // 

 اًؼبم ّوبٌّگي ثشاي لشاسگیشي هشاكض
ٍ دبيگبُ  سٍػشبيي/ ثْذاؿشي دسهبًي ؿْشي

سحز دَؿؾ دس  ٍ خبًِ ّبي ثْذاؿز ّب
 فشايٌذ ّـذاس اٍلیِ هخبًشار

ثشگضاسي 
 ػلؼبر

اؿشاف ثِ ثشًبهِ ٍ 
 اّذاف آى

-  ؟ ؟ ؟ //- 

20 // 
هذيشيز ثحشاى هٌٌمِ ّوكبسي ثب كویشِ 

دس سذٍيي ٍ اػشاي ثشًبهِ ّبي كبّؾ 
 آػیت، آهبدگي، دبػخ ٍ ثبصيبثي

هكبسجبر ٍ 
 هكبلوبر

 - اؿشاف ثِ ًَالق

/ كبسؿٌبع هؼئَل
كبسؿٌبع هذيشيز ٍ 

كبّؾ خٌش ثاليبي ػشبد 
/ هشكض ثْذاؿز اػشبى 
اػوب كویشِ هذيشيز 

 ثحشاى هٌٌمِ

 - ؟ ؟ ؟

21 // 
 ٍ اٍسطاًغ هي،اًشظب ًیشٍي ثب ّوبٌّگي

 هٌٌمِداًـگبُ ٍ  EOCًـبًي، ٍ  آسؾ

ثشگضاسي ٍ يب 
ؿشكز دس 

 ػلؼبر
// - 

ٍ اػوبء كویشِ هذيشيز 
ػشبد  كبّؾ خٌش ثاليبي

/ هشكض ثْذاؿز اػشبى
هؼئَلیي هشثًَِ دس ًیشٍي 
اًشظبهي، اٍسطاًغ ٍ آسؾ 

 ًـبًي هٌٌمِ

 - ؟ ؟ ؟
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 ًبم خذهز دؼز ػبصهبًي سديف
ؿیَُ اسائِ 

 خذهز
ٍ هْبسسْبي  داًؾ

 الصم
اثضاس هَسد ًیبص 

 اسائِ خذهز
 گشٍُ ّذف

صهبى ٍاحذ ثشاي ّش 
 خذهز/ ًفش

سؼذاد دفؼبر اسائِ 
 خذهز دس هبُ

هشَػي 
صهبى دس 
هبُ ثِ 
 دلیمِ

 ّضيٌِ

22 // 
 ٍ ّوكبسي دسٍى ّبي ًبهِ سفبّن اهوبي

 ػبصهبًي ثشٍى

ثشگضاسي ٍ يب 
ؿشكز دس 

 ػلؼبر
// - 

/ كبسؿٌبع هؼئَل
يشيز ٍ كبسؿٌبع هذ

كبّؾ خٌش ثاليبي ػشبد 
/ هشكض ثْذاؿز اػشبى

 هؼئَلیي ٍاحذّبي هشثًَِ 

 - ؟ ؟ ؟

23 // 

كبسؿٌبع / كبسؿٌبع هؼئَلؿشكز 
هشكض  هذيشيز ٍ كبّؾ خٌش ثاليبي ػشبد

دس ػلؼبر ّوبٌّگي ثْذاؿز اػشبى 
 كویشِ ثحشاى هٌٌمِ

ثشگضاسي ٍ يب 
ؿشكز دس 

 ػلؼبر
// - 

اػوبء كویشِ هذيشيز 
كبسؿٌبع  / ٌمِثحشاى هٌ

كبسؿٌبع / هؼئَل
هذيشيز ٍ كبّؾ خٌش 
ثاليب كبسكٌبى ػشبد هشكض 

 ثْذاؿز اػشبى

 - دلیمِ 720 دٍ ثبس دس ػبل دلیمِ 4320

24 // 

كبسؿٌبع / كبسؿٌبع هؼئَلؿشكز 
هذيشيز ٍ كبّؾ خٌش ثاليبي ػشبد هشكض 

دس ػلؼبر كویشِ هشكض  ثْذاؿز اػشبى
 ثْذاؿز ؿْشػشبى

ثشگضاسي ٍ يب 
دس  ؿشكز

 ػلؼبر
// - 

ٍ كویشِ هذيشيز اػوبي 
كبّؾ خٌش ثاليبي ػشبد 
/ هشكض ثْذاؿز ؿْشػشبى
كبسؿٌبع هؼئَل يب 
كبسؿٌبع هذيشيز ٍ 

كبّؾ خٌش ثاليبي ػشبد 
 هشكض ثْذاؿز اػشبى

 - ؟ ؟ ؟

25 // 
هذيشيز ٍ كبّؾ ؿشكز اػوبي كویشِ 

دس ثْذاؿز اػشبى هشكض خٌش ثاليبي ػشبد 
 ػلؼبر آهَصؿي

 - آؿٌبيي ثب ثشًبهِ كيحوَس فیضي
ٍ ویشِ هذيشيز اػوب ك

كبّؾ خٌش ثاليبي ػشبد 
 اػشبى. ة.م

 - ؟ ؟ ؟

26 

ٍ كبسؿٌبع // 
ٍاحذ ثْذاؿز 

/ هحیي
كبسؿٌبع 

ٍاحذ ثْذاؿز 
 خبًَادُ

ثْذاؿشي دسهبًي اسايِ آهَصؽ ثِ هشاكض 
سٍػشبيي، دبيگبُ ٍ خبًِ ثْذاؿز / ؿْشي

 سحز دَؿؾ
// 

اؿشاف ثِ ثشًبهِ ٍ 
 اّذاف آى

- 

 ٍ كبسكٌبى هشاكض// 
ثْذاؿشي دسهبًي 

سٍػشبيي، دبيگبُ ٍ /ؿْشي
سحز  خبًِ ثْذاؿز
 دَؿؾ

 ثبس دس ػبل 4 دلیمِ 4320
1440 
 دلیمِ

- 
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 ًبم خذهز دؼز ػبصهبًي سديف
ؿیَُ اسائِ 

 خذهز
داًؾ ٍ هْبسسْبي 

 الصم
اثضاس هَسد ًیبص 

 اسائِ خذهز
 گشٍُ ّذف

صهبى ٍاحذ ثشاي ّش 
 خذهز/ ًفش

اسائِ  سؼذاد دفؼبر
 خذهز دس هبُ

هشَػي 
صهبى دس 
هبُ ثِ 
 دلیمِ

 ّضيٌِ

27 

كبسؿٌبع 
/ هؼئَل

كبسؿٌبع 
هذيشيز ٍ 

كبّؾ خٌش 
 ثاليب

دیگیشي الذاهبر كبّؾ آػیت دزيشي 
ػبصُ اي ٍ غیشػبصُ اي هشاكض سحز 

 دَؿؾ

هكبسجبر ٍ 
 هكبلوبر

 - اؿشاف ثِ ًَالق

/ كبسؿٌبع هؼئَل
كبسؿٌبع هذيشيز ٍ 

د ػشب يكبّؾ خٌش ثاليب
 هشكض ثْذاؿز اػشبى

 - ؟ ؟ ؟

28 // 
 سؼْیضار ٍ لَاصم ػبصي رخیشُ ٍ سبهیي

فشدي، فٌي ٍ آة ٍ غزا ثشاي  حفبظز
 اهٌشاسي ؿشايي

ثش اػبع 
دػشَسالؼولْبي 

 هشثًَِ
// // 

كبسكٌبى ػشبد هشكض ، // 
 ثْذاؿز اػشبى

 ؟؟؟؟؟؟ ؟ ؟ ؟

29 // 
 خذهبر اسايِ ػبيگضيي دیؾ ثیٌي فوبي

 شكض دس ثاليبكَسر سخشيت ه دس
 -

آؿٌبيي ثب فوبي 
اًشاف ػشبد هشكض 

 ثْذاؿز اػشبى

سؼْیضار اٍلیِ ٍ 
هشٍسي اسائِ 

 خذهز
-  ؟ ؟ ؟ ٍ هشدم هٌٌمِ //

30 // 
اػشاي هبًَس آهبدگي دس ثشاثش ثاليب دس ػٌح 

 هشاكض سحز دَؿؾ

آؿٌبيي ثب 
ػضئیبر هبًَس 

 هشثًَِ
-  دلیمِ 720 دٍ ثبس دس ػبل دلیمِ 4320 // // //

31 // 
آهَصؽ داًٍلجبى دس خلَف الذاهبر 

 كبّؾ خٌش ثاليب

آگبّي دس 
خلَف 

الذاهبر ايوٌي 
ٍ كبّؾ خٌش 

 ...ػبصُ اي ٍ 

هٌبلؼِ 
دػشَسالؼولْبي 

 هشثًَِ

هٌبلؼِ 
دػشَسالؼولْبي 

 هشثًَِ

 هشكضػشبد داًٍلجبى 
 ثْذاؿز اػشبى

-  دلیمِ 720 ثبس دس ػبل 24 دلیمِ 360

32 

ٍ كبسؿٌبع // 
ز ٍاحذ ثْذاؿ

/ هحیي
كبسؿٌبع 

ٍاحذ ثْذاؿز 
 خبًَادُ

آهَصؽ ػوؼیز سحز دَؿؾ دس خلَف 
 الذاهبر كبّؾ خٌش ثاليب

آگبّي دس 
خلَف 

الذاهبر ايوٌي 
ٍ كبّؾ خٌش 

 ...ػبصُ اي ٍ 

هٌبلؼِ 
دػشَسالؼولْبي 

 هشثًَِ

هٌبلؼِ 
دػشَسالؼولْبي 

 هشثًَِ
-  دلیمِ 360 ثبس دس ػبل 12 دلیمِ 360 ػوؼیز سحز دَؿؾ
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 ًبم خذهز دؼز ػبصهبًي سديف
ؿیَُ اسائِ 

 خذهز
داًؾ ٍ هْبسسْبي 

 الصم
اثضاس هَسد ًیبص 

 اسائِ خذهز
 گشٍُ ّذف

صهبى ٍاحذ ثشاي ّش 
 خذهز/ ًفش

سؼذاد دفؼبر اسائِ 
 خذهز دس هبُ

هشَػي 
صهبى دس 
هبُ ثِ 
 دلیمِ

 ّضيٌِ

33 

/ كبسؿٌبع هؼئَل
كبسؿٌبع هذيشيز 

ٍ كبّؾ خٌش 
، كلیِ كبسكٌبى ثاليب

شكض ثْذاؿز ػشبد ه
 اػشبى 

اسصيبثي ػشيغ آػیت ٍ ًیبص هشاكض سحز 
 دَؿؾ

 حوَس فیضيكي
اؿشاف ثِ 

دػشَسالؼولْبي 
 هشثًَِ 

فشهْبي 
 هشثًَِ

كبسكٌبى ػشبد هشكض 
ػوؼیز / ثْذاؿز اػشبى

 سحز دَؿؾ

دس صهبى دبػخ ػوال 
ػبيش فؼبلیشْبي ػبسي 

 .هشَلف هي ؿَد
 ثش حؼت هَسد

ثش حؼت 
 هَسد

 -

 ّبي دبػخ ػشيغ ثْذاؿشي ايؼبد سین // 34
هكبسجبر ٍ 

 هكبلوبر
اؿشاف ثِ ًیشٍّبي 

 هشاكض 
// 

كبسكٌبى ػشبد هشكض 
 ثْذاؿز  اػشبى

 - ؟ ؟ ؟

35 // 
اسايِ هشالجز ّبي ثْذاؿشي اٍلیِ ثِ 

 ػوؼیز آػیت ديذُ

حوَس فیضيگي 
دس هحل 
 ػبيگضيي

اؿشاف ثِ 
دػشَسالؼولْبي 

 هشثًَِ
 حؼت هَسد حؼت هَسد //- 

حؼت 
 هَسد

 -

36 // 

سْیِ ؿٌبػٌبهِ هخبًشار ٍ آػیت 
ثْذاؿشي دسهبًي  ًبؿي اص آًْب دس هشاكض

سٍػشبيي، دبيگبُ ٍ خبًِ /ؿْشي
 سحز دَؿؾ ثْذاؿز 

حوَس فیضيگي 
دس هحل 
 ػبيگضيي

// 
فشهْبي 
 هشثًَِ

/ كبسؿٌبع هؼئَل
كبسؿٌبع هذيشيز ٍ 

 كبّؾ خٌش ثاليب
// // //  -

37 // 
 َقف الذاهبر گضاسؽ اسػبل ٍ سذٍيي

 داًـگبُ ٍ ٍصاسر ثِ

آؿٌبيي ثب فشآيٌذ 
گضاسؽ ًَيؼي 
 ٍ طجز هؼشٌذار

آؿٌبيي ثب فشهْبي 
 گضاسؽ دّي

 فشهْبي الصم
/ كبسؿٌبع هؼئَل 

كبسؿٌبع ثشًبهِ هذيشيز ٍ 
 كبّؾ خٌش ثاليب

-  دلیمِ 360 دٍ ثبس دس ػبل دلیمِ 2160

38 // 

ؿذُ  اًؼبم الذاهبر اسصؿیبثي ٍ دبيؾ
هبًي ثْذاؿشي دسدس هشاكض 

سٍػشبيي، دبيگبُ ٍ خبًِ /ؿْشي
 سحز دَؿؾثْذاؿز 

چک لیؼز ٍ 
ثبصًگشي ثشًبهِ 

 ٍ گبًز آى

آؿٌبيي ثب سًٍذ 
 ثبصثیٌي ثشًبهِ

 دس ًي ػبل دلیمِ 21600 // فشهْبي الصم
1800 
 دلیمِ

 -

          ػوغ 

  ؟ ػوغ كل صهبى هَسد ًیبص ثشاي اػشاي ثشًبهِ دس ػبل

   ػوغ كل ّضيٌِ ّبي سخویٌي
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 (هزكش هذيزيت حَادث ٍ فَريت ّاي پشؽكي –تز اعاط دعتَرالؼول هؼاًٍت درهاى )ؽزح ٍظايف تيوارعتاى ؽْزعتاى 

 ًبم خذهز دؼز ػبصهبًي سديف
 

ؿیَُ اسائِ 
 خذهز

داًؾ ٍ 
 هْبسسْبي الصم

اثضاس هَسد 
اسائِ ًیبص 

 خذهز
 خذهز/ صهبى ٍاحذ ثشاي ّش ًفش گشٍُ ّذف

 سؼذاد دفؼبر اسائِ خذهز دس
 هبُ

هشَػي صهبى دس 
 هبُ ثِ دلیمِ

 ّضيٌِ

1 
/ سئیغ ثیوبسػشبى 
 هذيش ثیوبسػشبى

سـكیل كویشِ هذيشيز ٍ كبّؾ 
خٌش ثاليب دس ثیوبسػشبى ٍ 

 ثشگضاسي ػلؼبر آى

حوَس دس 
 ػلؼِ

آؿٌبيي ثب ثشًبهِ 
هذيشيز ٍ كبّؾ 

 خٌش ثاليب
 -

اػوب كویشِ 
ٍ هذيشيز 

كبّؾ خٌش 
 ثاليبي

 ثیوبسػشبى 

 دلیمِ 120
حؼت هَاسد / ثبس دس ػبل  12

 غیشلبثل دیؾ ثیٌي
-  دلیمِ 120

2 

هذيشيز ٍ دثیش كویشِ 
 كبّؾ خٌش ثاليبي

هذيش دفشش / ثیوبسػشبى 
 دشػشبسي ثیوبسػشبى

اسصيبثي آهبدگي ػولكشدي 
 دس ثشاثش ثاليب ثیوبسػشبى

هـبّذُ ٍ 
سكویل چک 

 لیؼز

دػشَسالؼول ّبي 
/ هؼبًٍز دسهبى

هشكض هذيشيز 
شْبي حَادص ٍ فَسي
 دضؿكي

اثضاس 
اسصيبثي 
 آهبدگي 

 دثیش كویشِ 
هذيشيز ٍ 

كبّؾ خٌش 
ثاليبي 
 ثیوبسػشبى

-  دلیمِ 360 دٍ ثبس ػبل  دلیمِ 2160

3 // 
اسصيبثي آػیت دزيشي غیشػبصُ 

 دس ثشاثش ثاليب ثیوبسػشبىاي 
-  دلیمِ 360 دٍ ثبس ػبل  دلیمِ 2160 // // // //

4 // 
 بىثیوبسػش سذٍيي ثشًبهِ آهبدگي

 دس ثشاثش ثاليب ٍ ثشٍص ػبصي آى

ثش اػبع 
فشهز 
 اسػبلي

// 
فشهز 
سذٍيي 

 ؿذُ
-  دلیمِ 360 يک ثبس دس ػبل دلیمِ 4320 //

5 // 
سذٍيي ػبهبًِ فشهبًذّي حبدطِ ٍ 

اثالؽ ؿشح ٍظبيف آى ثِ 
 كبسكٌبى

دػشَسالؼول 
ّبي هؼبًٍز 

هشكض / دسهبى
هذيشيز 
حَادص ٍ 
فَسيشْبي 

 دضؿكي

آؿٌبيي ثب 
الؼول ّبي دػشَس

/ هؼبًٍز دسهبى
هشكض هذيشيز 

حَادص ٍ فَسيشْبي 
 دضؿكي

-  ؟ ؟ ؟ // //

6 // 
سذٍيي ٍ اػشاي ثشًبهِ اسسجبًي 

 ثیوبسػشبىچٌذاليِ ثاليب دس 
ثشگضاسي 
 ػلؼبر

اؿشاف ثِ ثشًبهِ 
 ٍ اّذاف آى

-  ؟ ؟ ؟ //- 
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 ًبم خذهز دؼز ػبصهبًي سديف
 

ؿیَُ اسائِ 
 خذهز

داًؾ ٍ 
 هْبسسْبي الصم

اثضاس هَسد 
اسائِ ًیبص 

 خذهز
 خذهز/ صهبى ٍاحذ ثشاي ّش ًفش گشٍُ ّذف

سؼذاد دفؼبر اسائِ خذهز دس 
 هبُ

هشَػي صهبى دس 
 هبُ ثِ دلیمِ

 ّضيٌِ

7 // 
سذٍيي ٍ اػشاي ثشًبهِ سخلیِ 

 دس ؿشايي اهٌشاسي ثیوبسػشبى

دػشَسالؼول 
ّبي هؼبًٍز 

هشكض / دسهبى
هذيشيز 
حَادص ٍ 
فَسيشْبي 

 دضؿكي

ي ثب آؿٌبي
دػشَسالؼول ّبي 

/ هؼبًٍز دسهبى
هشكض هذيشيز 

حَادص ٍ فَسيشْبي 
 دضؿكي

// 

دثیش كویشِ 
ٍ هذيشيز 

كبّؾ خٌش 
ثاليبي 
/ ثیوبسػشبى
 كبسكٌبى

-  ؟ ؟ ؟

8 // 
 سبهیي سذٍيي ٍ اػشاي ثشًبهِ

 هضايبي دشداخز ٍ اًؼبًي ًیشٍي
 ؿشايي اهٌشاسي دس هشثًَِ

دػشَسالؼول 
ّبي هؼبًٍز 

هشكض / دسهبى
ذيشيز ه

حَادص ٍ 
فَسيشْبي 

 دضؿكي

آؿٌبيي ثب هَاثي  
 هشثًَِ

-  ثش حؼت هَسد ثش حؼت هَسد ثش حؼت هَسد // //

9 // 
 اسايِ ػبيگضيي فوبي سبهیي

كَسر آػیت  دس خذهبر
 ثیوبسػشبى دس ثاليب

 -
آؿٌبيي ثب فوبي 
 اًشاف ثیوبسػشبى

سؼْیضار 
اٍلیِ ٍ 
هشٍسي 

اسائِ 
 خذهز

دثیش كویشِ 
ٍ هذيشيز 

خٌش  كبّؾ
ثاليبي 
/ ثیوبسػشبى
كبسكٌبى 
/ ثیوبسػشبى

 هشدم هٌٌمِ

-  دلیمِ 360 يک ثبس دس ػبل دلیمِ 4320

10 

/ سئیغ ثیوبسػشبى 
هذيشيز ٍ دثیش كویشِ 

 كبّؾ خٌش ثاليبي 
 ثیوبسػشبى

 خذهبر اسايِ ًمل ٍ حول سبهیي
 ثیوبسػشبى دس ثاليب

دػشَسالؼول 
ّبي هؼبًٍز 

هشكض / دسهبى
هذيشيز 
حَادص ٍ 

سيشْبي فَ
 دضؿكي

آؿٌبيي ثب هَاثي  
 هشثًَِ

-  ثش حؼت هَسد ثش حؼت هَسد ثش حؼت هَسد // //
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 ًبم خذهز دؼز ػبصهبًي سديف
 

ؿیَُ اسائِ 
 خذهز

داًؾ ٍ 
 هْبسسْبي الصم

اثضاس هَسد 
اسائِ ًیبص 

 خذهز
 گشٍُ ّذف

/ صهبى ٍاحذ ثشاي ّش ًفش
 خذهز

سؼذاد دفؼبر اسائِ خذهز دس 
 هبُ

هشَػي صهبى دس 
 هبُ ثِ دلیمِ

 ّضيٌِ

11 // 
  اهٌشاسي ؿشايي سٌخَاُ سبهیي

 ٍ سؼشيف فشآيٌذ آى

دػشَسالؼول 
ّبي هؼبًٍز 

هشكض / دسهبى
هذيشيز 
حَادص ٍ 
فَسيشْبي 

 دضؿكي

آؿٌبيي ثب هَاثي  
 هشثًَِ

// 
/ سئیغ ثیوبسػشبى
 هذيش ثیوبسػشبى

-  ثش حؼت هَسد ثش حؼت هَسد ثش حؼت هَسد

12 
هذيشيز ٍ دثیش كویشِ 

 كبّؾ خٌش ثاليبي 
 ثیوبسػشبى

 ايوٌي سذٍيي ٍ اػشاي ثشًبهِ
 ٍ ػالهز كبغزي اًالػبر

 ثشاثش ثیوبسػشبى دس اي سايبًِ
 ثاليب

دػشَسالؼول 
ّبي هؼبًٍز 

هشكض / دسهبى
هذيشيز 
حَادص ٍ 
فَسيشْبي 

 دضؿكي

آؿٌبيي ثب هَاثي  
 هشثًَِ

// 

هذيش / سئیغ 
دثیش ثیوبسػشبى، 

ٍ كویشِ هذيشيز 
كبّؾ خٌش 

 ثیوبسػشبىيبي ثال

-  ثش حؼت هَسد ثش حؼت هَسد ثش حؼت هَسد

13 

/ یغ ثیوبسػشبى سئ
دثیش كویشِ هذيشيز ٍ 
كبّؾ خٌش ثاليبي 

 ثیوبسػشبى

سذٍيي ٍ اػشاي ثشًبهِ دـشیجبًي 
اص ٍاحذّبي ػولیبسي اسايِ 

 خذهز ثیوبسػشبى دس صهبى ثاليب

دػشَسالؼول 
ّبي هؼبًٍز 

هشكض / دسهبى
هذيشيز 
حَادص ٍ 

يشْبي فَس
 دضؿكي

آؿٌبيي ثب هَاثي  
 هشثًَِ

-  ثش حؼت هَسد ثش حؼت هَسد ثش حؼت هَسد // //

14 

/ سئیغ ثیوبسػشبى 
هذيشيز ٍ دثیش كویشِ 

كبّؾ خٌش ثاليبي 
 ثیوبسػشبى

 دس حشيك اًفبي هلضٍهبر سبهیي
 آسؾ ّوبٌّگي ثب ثیوبسػشبى

 ًـبًي

دػشَسالؼول 
ّبي هؼبًٍز 

هشكض / دسهبى
هذيشيز 
حَادص ٍ 

َسيشْبي ف
 دضؿكي

آؿٌبيي ثب هَاثي  
 هشثًَِ

-  ثش حؼت هَسد ثش حؼت هَسد ثش حؼت هَسد // //
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 ًبم خذهز دؼز ػبصهبًي سديف
 

ؿیَُ اسائِ 
 خذهز

داًؾ ٍ 
 هْبسسْبي الصم

اثضاس هَسد 
اسائِ ًیبص 

 خذهز
 گشٍُ ّذف

/ صهبى ٍاحذ ثشاي ّش ًفش
 خذهز

سؼذاد دفؼبر اسائِ خذهز دس 
 هبُ

 هشَػي صهبى دس
 هبُ ثِ دلیمِ

 ّضيٌِ

15 
هذيشيز ٍ دثیش كویشِ 

 كبّؾ خٌش ثاليبي
 ثیوبسػشبى

سذٍيي ٍ اثالؽ ثشًبهِ دٍ ػبالًِ 

 هبًَس آهبدگي ثاليب دس ثیوبسػشبى

دػشَسالؼول 
ّبي هؼبًٍز 

هشكض / دسهبى
هذيشيز 
حَادص ٍ 
فَسيشْبي 

 دضؿكي

اؿشاف ثِ ثشًبهِ 
هذيشيز ٍ كبّؾ 

 خٌش ثاليب
-  ثش حؼت هَسد ش حؼت هَسدث ثش حؼت هَسد // //

16 
ٍ كبسكٌبى // 

 ثیوبسػشبى

 هبًَس يک حذاللاػشاي 
 ػولیبسي هبًَس يک ٍ دٍسهیضي

 ػبل دس ثیوبسػشبى دس

آؿٌبيي ثب 
ػضئیبر هبًَس 

 هشثًَِ
// // 

ٍ كبسكٌبى  //
 ثیوبسػشبى

-  دلیمِ 720 دٍ ثبس دس ػبل دلیمِ 4320

17 
هذيشيز ٍ دثیش كویشِ 

 كبّؾ خٌش ثاليبي
 ثیوبسػشبى

سذٍيي ٍ اثالؽ ثشًبهِ ػبالًِ 
 آهَصؽ ثِ كبسكٌبى

ثش اػبع 
دیؾ ثیٌي 

 ثشًبهِ
// 

ٍػبيل 
كوک 

آهَصؿي ٍ 
... 

كبسكٌبى 
 ثیوبسػشبى

-  دلیمِ 180 يک ثبس دس ػبل دلیمِ 2160

18 // 
دَؿؾ ثیوِ ػبصُ، ػَاهل 
غیشػبصُ اي ٍ كبسكٌبى 

 دس ثشاثش ثاليب ثیوبسػشبى
// // 

یي یسؼ
ثَدػِ 

د ًیبص هَس
ٍ دیگیشي 

 آى

دثیش كویشِ 
ٍ كبّؾ  هذيشيز

  خٌش ثاليبي
 ثیوبسػشبى

كبسكٌبى /
 ثیوبسػشبى

 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ثش حؼت هَسد ثش حؼت هَسد ثش حؼت هَسد

19 // 
اًؼبم ّوبٌّگي ثشاي لشاسگیشي 

دس فشايٌذ ّـذاس اٍلیِ  ثیوبسػشبى
 هخبًشار

ثشگضاسي 
 ػلؼبر

اؿشاف ثِ ثشًبهِ 
 ٍ اّذاف آى

-  ؟ ؟ ؟ //- 

20 // 
ّوكبسي ثب كویشِ هذيشيز 

 ثحشاى ؿْشػشبى
هكبسجبر ٍ 

 هكبلوبر
 - اؿشاف ثِ ًَالق

دثیش كویشِ 
ٍ كبّؾ هذيشيز 

 خٌش ثاليبي
اػوب / ثیوبسػشبى

كویشِ هذيشيز 
 ؿْشػشبىثحشاى 

 - ؟ ؟ ؟
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 ًبم خذهز دؼز ػبصهبًي سديف
 

ؿیَُ اسائِ 
 خذهز

داًؾ ٍ 
 هْبسسْبي الصم

اثضاس هَسد 
ئِ اساًیبص 

 خذهز
 گشٍُ ّذف

/ صهبى ٍاحذ ثشاي ّش ًفش
 خذهز

سؼذاد دفؼبر اسائِ خذهز دس 
 هبُ

هشَػي صهبى دس 
 هبُ ثِ دلیمِ

 ّضيٌِ

21 // 
 اًشظبهي، ًیشٍي ثب ّوبٌّگي

 EOCًـبًي، ٍ  آسؾ ٍ اٍسطاًغ
 هٌٌمِداًـگبُ ٍ 

ثشگضاسي ٍ 
يب ؿشكز دس 

 ػلؼبر
// - 

دثیش كویشِ 
ٍ كبّؾ هذيشيز 

 خٌش ثاليبي 
/  بسػشبىثیو

هؼئَلیي هشثًَِ 
دس ًیشٍي اًشظبهي، 
اٍسطاًغ ٍ آسؾ 

 ًـبًي هٌٌمِ

 - ؟ ؟ ؟

22 // 
 ّبي ًبهِ سفبّن اهوبي

 ػبصهبًي ثشٍى ٍ ّوكبسي دسٍى

ثشگضاسي ٍ 
يب ؿشكز دس 

 ػلؼبر
// - 

دثیش كویشِ 
ٍ كبّؾ   زهذيشي

  خٌش ثاليبي
/ ثیوبسػشبى

هؼئَلیي ٍاحذّبي 
 هشثًَِ 

 - ؟ ؟ ؟

23 // 

سيیغ يب دثیش كویشِ ؿشكز 
هذيشيز ٍ كبّؾ خٌش ثاليبي 
ثیوبسػشبى دس ػلؼبر ّوبٌّگي 

 كویشِ ؿْشػشبى

ثشگضاسي ٍ 
يب ؿشكز دس 

 ػلؼبر
// - 

اػوبء كویشِ 
ٍ كبّؾ هذيشيز 

خٌش ثاليبي 
دثیش / ؿْشػشبى 

ٍ كویشِ هذيشيز 
كبّؾ خٌش 

 ثیوبسػشبى  ثاليبي

 - دلیمِ 720 دٍ ثبس دس ػبل دلیمِ 4320

24 // 

شكز سيیغ يب دثیش كویشِ ؿ
هذيشيز ٍ كبّؾ خٌش ثاليبي 
ثیوبسػشبى دس ػلؼبر كویشِ 

 داًـگبُ

ثشگضاسي ٍ 
يب ؿشكز دس 

 ػلؼبر
// - 

/ سئیغ ثیوبسػشبى 
دثیش كویشِ 

ٍ كبّؾ هذيشيز 
 خٌش ثاليبي

اػوب / ثیوبسػشبى
 كویشِ داًـگبُ

 - دلیمِ 360 ثبس دس ػبل 12 دلیمِ 360
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 خذهزًبم  دؼز ػبصهبًي سديف
ؿیَُ اسائِ 

 خذهز
داًؾ ٍ 

 هْبسسْبي الصم
اثضاس هَسد ًیبص 

 اسائِ خذهز
 گشٍُ ّذف

صهبى ٍاحذ ثشاي ّش 
 خذهز/ ًفش

 سؼذاد دفؼبر اسائِ خذهز دس هبُ
هشَػي صهبى دس 

 هبُ ثِ دلیمِ
 ّضيٌِ

25 // 
هذيشيز ٍ ؿشكز اػوبي كویشِ 
ثیوبسػشبى كبّؾ خٌش ثاليبي 

 دس ػلؼبر آهَصؿي

حوَس 
 فیضيكي

آؿٌبيي ثب 
 ثشًبهِ

- 

دثیش يب سئیغ كویشِ 
هذيشيز ٍ هذيشيز 

كبّؾ خٌش ثاليبي 
 ثیوبسػشبى

 - ؟ ؟ ؟

26 // 
اسايِ آهَصؽ ثِ هذيشاى ٍ 

 كبسكٌبى
// 

اؿشاف ثِ 
ثشًبهِ ٍ اّذاف 

 آى
- 

هذيشاى ٍ كلیِ ٍ // 
 كبسكٌبى ثیوبسػشبى

 - ؟ ؟ ؟

27 // 
دیگیشي الذاهبر كبّؾ آػیت 

بصُ اي دزيشي ػبصُ اي ٍ غیشػ
 ثیوبسػشبى

هكبسجبر ٍ 
 هكبلوبر

اؿشاف ثِ 
 ًَالق

- 

دثیش كویشِ هذيشيز 
ٍ كبّؾ خٌش 

ثیوبسػشبى  ثاليبي
 كبسكٌبى ثیوبسػشبى/

 - ؟ ؟ ؟

28 // 

 ٍ لَاصم ػبصي رخیشُ ٍ سبهیي
فشدي، فٌي ٍ  حفبظز سؼْیضار

 آة ٍ غزا ثشاي ؿشايي
 اهٌشاسي

دػشَسالؼول 
ّبي هؼبًٍز 

هشكض / دسهبى
هذيشيز 

ادص ٍ حَ
فَسيشْبي 

 دضؿكي

 ؟؟؟؟؟؟ ؟ ؟ ؟ كبسكٌبى ثیوبسػشبى // //

29 // 
 اسايِ ػبيگضيي سؼییي فوبي

كَسر سخشيت  دس خذهبر
 ثیوبسػشبى دس ثاليب

 -
آؿٌبيي ثب فوبي 

اًشاف 
 ثیوبسػشبى

سؼْیضار اٍلیِ ٍ 
هشٍسي اسائِ 

 خذهز

كبسكٌبى ثیوبسػشبى 
 ٍ هشدم هٌٌمِ

-  ؟ ؟ ؟

30 
ٍ كبسكٌبى // 

 ػشبىثیوبس
اػشاي هبًَس آهبدگي دس ثشاثش 

 ثاليب دس ثیوبسػشبى

آؿٌبيي ثب 
ػضئیبر 
هبًَس 
 هشثًَِ

-  دلیمِ 720 دٍ ثبس دس ػبل دلیمِ 4320 // // //
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 ًبم خذهز دؼز ػبصهبًي سديف
 

 ؿیَُ اسائِ خذهز
داًؾ ٍ 

 هْبسسْبي الصم
اثضاس هَسد 

اسائِ ًیبص 
 خذهز

 گشٍُ ّذف
صهبى ٍاحذ ثشاي ّش 

 هزخذ/ ًفش
 سؼذاد دفؼبر اسائِ خذهز دس هبُ

هشَػي صهبى دس 
 هبُ ثِ دلیمِ

 ّضيٌِ

31 // 
آهَصؽ داًٍلجبى دس 

خلَف الذاهبر دسهبًي 
 حیي ثاليب

 آؿٌبيي ثب ثشًبهِ 

دػشَسالؼول ّبي 
/ هؼبًٍز دسهبى

هشكض هذيشيز 
حَادص ٍ 

 فَسيشْبي دضؿكي

دػشَسالؼول 
ّبي هؼبًٍز 

هشكض / دسهبى
هذيشيز 
حَادص ٍ 

شْبي فَسي
 دضؿكي

-  دلیمِ 720 ثبس دس ػبل 24 دلیمِ 360 داًٍلجبى هشكض

32 

هذيش / سئیغ
دثیش / ثیوبسػشبى

هذيشيز ٍ كویشِ 
 كبّؾ خٌش ثاليبي 

 ثیوبسػشبى

اسصيبثي ػشيغ آػیت ٍ 
 ًیبصّبي ثیوبسػشبى

 حوَس فیضيكي

اؿشاف ثِ 
دػشَسالؼول ّبي 

/ هؼبًٍز دسهبى
هشكض هذيشيز 

حَادص ٍ 
 فَسيشْبي دضؿكي

فشهْبي 
 هشثًَِ

/ كبسكٌبى ثیوبسػشبى
ػوؼیز سحز 

 دَؿؾ

دس صهبى دبػخ ػوال 
ػبيش فؼبلیشْبي 

ػبسي هشَلف هي 
 .ؿَد

-  ثش حؼت هَسد ثش حؼت هَسد

 كبسكٌبى ثیوبسػشبى 33
اسايِ هشالجز ّبي دسهبًي 

 ثِ هشاػؼیي آػیت ديذُ
حوَس فیضيگي دس 

 هحل ػبيگضيي

اؿشاف ثِ 
دػشَسالؼولْبي 

 هشثًَِ
-  حؼت هَسد حؼت هَسد حؼت هَسد //- 

34 
هذيشيز ٍ دثیش كویشِ 

 كبّؾ خٌش ثاليبي
 ثیوبسػشبى

 گضاسؽ اسػبل ٍ سذٍيي
ؿجكِ ٍ  ثِ فَق الذاهبر

 هؼبًٍز دسهبى

آؿٌبيي ثب فشآيٌذ 
گضاسؽ ًَيؼي ٍ 

 طجز هؼشٌذار

آؿٌبيي ثب 
فشهْبي گضاسؽ 

 دّي
 فشهْبي الصم

هذيشيز دثیش كویشِ 
ٍ كبّؾ خٌش 

 بسػشبىثیو ثاليبي 
-  دلیمِ 360 دٍ ثبس دس ػبل دلیمِ 2160

35 // 
 الذاهبر اسصؿیبثي ٍ دبيؾ

 ؿذُ ثیوبسػشبى اًؼبم

چک لیؼز ٍ 
ثبصًگشي ثشًبهِ ٍ 

 گبًز آى

آؿٌبيي ثب سًٍذ 
 ثبصثیٌي ثشًبهِ

-  دلیمِ 1800 دس ًي ػبل دلیمِ 21600 // فشهْبي الصم

 
 ػوغ

         

 
 ػبيش هَاسد

         

ل صهبى هَسد ًیبص ثشاي ادغبم ثشًبهِ دس ػبل ػوغ ك ؟ 

 كل ّضيٌِ سخویٌي دس ػبل  
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 ؽزح ٍظايف هذيزيت ؽثكِ 

 ًبم خذهز دؼز ػبصهبًي سديف
ؿیَُ اسائِ 

 خذهز

داًؾ ٍ هْبسسْبي 

 الصم

اسائِ اثضاس هَسد ًیبص 

 خذهز
 گشٍُ ّذف

صهبى ٍاحذ ثشاي ّش 

 خذهز/ ًفش

سؼذاد دفؼبر اسائِ خذهز دس 

 هبُ

صهبى دس هبُ  هشَػي

 ثِ دلیمِ
 ّضيٌِ

1 
 هذيش

 ؿجكِ

ؿشكز دس 

ػلؼبر كویشِ 

 ؿجكِ

حوَس دس 

 ػلؼبر

اؿشاف ثِ ثشًبهِ 

هذيشيز ٍ كبّؾ 

 خي ثاليب

- 
كلیِ هشاكض 

 سحز دَؿؾ
 - دلیمِ 5 يک دلیمِ 60

2 
// 

ًظبسر ٍ دبيؾ 

البهبر هذيشيز 

ٍ كبّؾ خٌش 

 ثاليب

حوَس دس 

/ ػلؼبر

ثشسػي 

گضاسؿبر دثیش 

اى كویشِ ثحش

 ؿجكِ

 گضاسؿبر هَػَد //

اػوب كویشِ 

هذيشيز ٍ 

كبّؾ خٌش 

 ثاليب

 - دلیمِ 20 ثبس دس ػبل 4 دلیمِ 60

  دلیمِ دس هبُ 25        ػوغ 

 ًبظش ثش دسهبى ؿْشػشبى 3

ًظبسر ثش 

كویشِ الذاهبر 

ٍ  هذيشيز 

كبّؾ خٌش 

ثاليبي 

 ثیوبسػشبى 

حوَس دس 

/ ػلؼبر

ثشسػي 

گضاسؿبر دثیش 

كویشِ 

ٍ هذيشيز 

كبّؾ خٌش 

 ؿجكِ ثاليبي

 گضاسؿبر هَػَد //

اػوب كویشِ 

هذيشيز ٍ 

كبّؾ خٌش 

 ثاليب

 - دلیمِ 20 ثبس دس ػبل 4 دلیمِ 60
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 ًبم خذهز دؼز ػبصهبًي سديف
ؿیَُ اسائِ 

 خذهز

داًؾ ٍ هْبسسْبي 

 الصم

اسائِ اثضاس هَسد ًیبص 

 خذهز
 گشٍُ ّذف

صهبى ٍاحذ ثشاي ّش 

 خذهز/ ًفش

خذهز دس سؼذاد دفؼبر اسائِ 

 هبُ

هشَػي صهبى دس هبُ 

 ثِ دلیمِ
 ّضيٌِ

4 // 

ؿشكز دس 

ػلؼبر كویشِ 

هذيشيز ٍ 

كبّؾ خٌش 

 ؿجكِثاليبي 

حوَس دس 

 ػلؼبر

اؿشاف ثِ ثشًبهِ 

هذيشيز ٍ كبّؾ 

 ثاليب شخٌ

- 
كلیِ هشاكض 

 سحز دَؿؾ
 - دلیمِ 5 يک دلیمِ 60

 ًبظش ثش دسهبى ؿْشػشبى 5

ّوبٌّگي ثب 

ػشبد ثحشاى 

 ؿْشػشبى

ؼبم هكبسجبر اً

 هشٍسي
// - 

اػوب ػشبد 

ثحشاى 

/ ؿْشػشبى

كویشِ 

هذيشيز ٍ 

كبّؾ خٌش 

 ثاليبي ؿجكِ

 - دلیمِ 5 يک ثبس دس هبُ دلیمِ 60

  دلیمِ دس هبُ 30        ػوغ 

ػوغ كل صهبى هَسد ًیبص ثشاي ادغبم ثشًبهِ دس ػبل   

ػوغ كل ّضيٌِ ّبي سخویٌي دس ػبل   
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 (هزكش هذيزيت حَادث ٍ فَريت ّاي پشؽكي –تز اعاط دعتَرالؼول هؼاًٍت درهاى ) زكش اعتاىؽزح ٍظايف تيوارعتاى ه

 ًبم خذهز دؼز ػبصهبًي سديف
 

ؿیَُ اسائِ 
 خذهز

داًؾ ٍ 
 هْبسسْبي الصم

اثضاس هَسد 
اسائِ ًیبص 

 خذهز
 خذهز/ صهبى ٍاحذ ثشاي ّش ًفش گشٍُ ّذف

سؼذاد دفؼبر اسائِ خذهز دس 
 هبُ

هشَػي صهبى دس 
 ُ ثِ دلیمِهب

 ّضيٌِ

1 
/ سئیغ ثیوبسػشبى 
 هذيش ثیوبسػشبى

سـكیل كویشِ هذيشيز ٍ كبّؾ 
خٌش ثاليب دس ثیوبسػشبى ٍ 

 ثشگضاسي ػلؼبر آى

حوَس دس 
 ػلؼِ

آؿٌبيي ثب ثشًبهِ 
هذيشيز ٍ كبّؾ 

 خٌش ثاليب
 -

اػوب كویشِ 
ٍ هذيشيز 

كبّؾ خٌش 
 ثاليبي

 ثیوبسػشبى 

 دلیمِ 120
سد حؼت هَا/ ثبس دس ػبل  12

 غیشلبثل دیؾ ثیٌي
-  دلیمِ 120

2 

هذيشيز ٍ دثیش كویشِ 
 كبّؾ خٌش ثاليبي

هذيش دفشش / ثیوبسػشبى 
 دشػشبسي ثیوبسػشبى

اسصيبثي آهبدگي ػولكشدي 
 دس ثشاثش ثاليب ثیوبسػشبى

هـبّذُ ٍ 
سكویل چک 

 لیؼز

دػشَسالؼول ّبي 
/ هؼبًٍز دسهبى

هشكض هذيشيز 
حَادص ٍ فَسيشْبي 

 دضؿكي

اثضاس 
بثي اسصي

 آهبدگي 

دثیش كویشِ  
هذيشيز ٍ 

كبّؾ خٌش 
ثاليبي 
 ثیوبسػشبى

-  دلیمِ 360 دٍ ثبس ػبل  دلیمِ 2160

3 // 
اسصيبثي آػیت دزيشي غیشػبصُ 

 دس ثشاثش ثاليب ثیوبسػشبىاي 
-  دلیمِ 360 دٍ ثبس ػبل  دلیمِ 2160 // // // //

4 // 
 ثیوبسػشبى سذٍيي ثشًبهِ آهبدگي

 شٍص ػبصي آىدس ثشاثش ثاليب ٍ ث

ثش اػبع 
فشهز 
 اسػبلي

// 
فشهز 
سذٍيي 

 ؿذُ
-  دلیمِ 360 يک ثبس دس ػبل دلیمِ 4320 //

5 // 
سذٍيي ػبهبًِ فشهبًذّي حبدطِ ٍ 

اثالؽ ؿشح ٍظبيف آى ثِ 
 كبسكٌبى

دػشَسالؼول 
ّبي هؼبًٍز 

هشكض / دسهبى
هذيشيز 
حَادص ٍ 
فَسيشْبي 

 دضؿكي

آؿٌبيي ثب 
دػشَسالؼول ّبي 

/ ىهؼبًٍز دسهب
هشكض هذيشيز 

حَادص ٍ فَسيشْبي 
 دضؿكي

-  ؟ ؟ ؟ // //

6 // 
سذٍيي ٍ اػشاي ثشًبهِ اسسجبًي 

 ثیوبسػشبىچٌذاليِ ثاليب دس 
ثشگضاسي 
 ػلؼبر

اؿشاف ثِ ثشًبهِ 
 ٍ اّذاف آى

-  ؟ ؟ ؟ //- 
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 ًبم خذهز دؼز ػبصهبًي سديف
 

ؿیَُ اسائِ 
 خذهز

داًؾ ٍ 
 هْبسسْبي الصم

اثضاس هَسد 
 اسائًِیبص 

 خذهز
 خذهز/ صهبى ٍاحذ ثشاي ّش ًفش گشٍُ ّذف

سؼذاد دفؼبر اسائِ خذهز دس 
 هبُ

هشَػي صهبى دس 
 هبُ ثِ دلیمِ

 ّضيٌِ

7 // 
سذٍيي ٍ اػشاي ثشًبهِ سخلیِ 

 دس ؿشايي اهٌشاسي ثیوبسػشبى

دػشَسالؼول 
ّبي هؼبًٍز 

هشكض / دسهبى
هذيشيز 
حَادص ٍ 
فَسيشْبي 

 دضؿكي

آؿٌبيي ثب 
دػشَسالؼول ّبي 

/ ؼبًٍز دسهبىه
هشكض هذيشيز 

حَادص ٍ فَسيشْبي 
 دضؿكي

// 

دثیش كویشِ 
ٍ هذيشيز 

كبّؾ خٌش 
ثاليبي 
/ ثیوبسػشبى
 كبسكٌبى

-  ؟ ؟ ؟

8 // 
 سبهیي سذٍيي ٍ اػشاي ثشًبهِ

 هضايبي دشداخز ٍ اًؼبًي ًیشٍي
 ؿشايي اهٌشاسي دس هشثًَِ

دػشَسالؼول 
ّبي هؼبًٍز 

هشكض / دسهبى
هذيشيز 
حَادص ٍ 

ي فَسيشْب
 دضؿكي

آؿٌبيي ثب هَاثي  
 هشثًَِ

-  ثش حؼت هَسد ثش حؼت هَسد ثش حؼت هَسد // //

9 // 
 اسايِ ػبيگضيي فوبي سبهیي

كَسر آػیت  دس خذهبر
 ثیوبسػشبى دس ثاليب

 -
آؿٌبيي ثب فوبي 
 اًشاف ثیوبسػشبى

سؼْیضار 
اٍلیِ ٍ 
هشٍسي 

اسائِ 
 خذهز

دثیش كویشِ 
ٍ هذيشيز 

كبّؾ خٌش 
ثاليبي 
/ ثیوبسػشبى
كبسكٌبى 
/ ثیوبسػشبى

 هشدم هٌٌمِ

-  ؟ ؟ ؟

10 

/ سئیغ ثیوبسػشبى 
هذيشيز ٍ دثیش كویشِ 

 كبّؾ خٌش ثاليبي 
 ثیوبسػشبى

 خذهبر اسايِ ًمل ٍ حول سبهیي
 ثیوبسػشبى دس ثاليب

دػشَسالؼول 
ّبي هؼبًٍز 

هشكض / دسهبى
هذيشيز 
حَادص ٍ 
فَسيشْبي 

 دضؿكي

آؿٌبيي ثب هَاثي  
 هشثًَِ

-  ثش حؼت هَسد ثش حؼت هَسد هَسدثش حؼت  // //
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 ًبم خذهز دؼز ػبصهبًي سديف
 

ؿیَُ اسائِ 
 خذهز

داًؾ ٍ 
 هْبسسْبي الصم

اثضاس هَسد 
اسائِ ًیبص 

 خذهز
 گشٍُ ّذف

/ صهبى ٍاحذ ثشاي ّش ًفش
 خذهز

سؼذاد دفؼبر اسائِ خذهز دس 
 هبُ

هشَػي صهبى دس 
 هبُ ثِ دلیمِ

 ّضيٌِ

11 // 
  سياهٌشا ؿشايي سٌخَاُ سبهیي

 ٍ سؼشيف فشآيٌذ آى

دػشَسالؼول 
ّبي هؼبًٍز 

هشكض / دسهبى
هذيشيز 
حَادص ٍ 
فَسيشْبي 

 دضؿكي

آؿٌبيي ثب هَاثي  
 هشثًَِ

// 
/ سئیغ ثیوبسػشبى
 هذيش ثیوبسػشبى

-  ثش حؼت هَسد ثش حؼت هَسد ثش حؼت هَسد

12 
هذيشيز ٍ دثیش كویشِ 

 كبّؾ خٌش ثاليبي 
 ثیوبسػشبى

 وٌياي سذٍيي ٍ اػشاي ثشًبهِ
 ٍ ػالهز كبغزي اًالػبر

 ثشاثش ثیوبسػشبى دس اي سايبًِ
 ثاليب

دػشَسالؼول 
ّبي هؼبًٍز 

هشكض / دسهبى
هذيشيز 
حَادص ٍ 
فَسيشْبي 

 دضؿكي

آؿٌبيي ثب هَاثي  
 هشثًَِ

// 

هذيش / سئیغ 
دثیش ثیوبسػشبى، 

ٍ كویشِ هذيشيز 
كبّؾ خٌش 

 ثیوبسػشبىثاليبي 

-  ثش حؼت هَسد ثش حؼت هَسد ثش حؼت هَسد

13 

/ یغ ثیوبسػشبى سئ
دثیش كویشِ هذيشيز ٍ 
كبّؾ خٌش ثاليبي 

 ثیوبسػشبى

سذٍيي ٍ اػشاي ثشًبهِ دـشیجبًي 
اص ٍاحذّبي ػولیبسي اسايِ 

 خذهز ثیوبسػشبى دس صهبى ثاليب

دػشَسالؼول 
ّبي هؼبًٍز 

هشكض / دسهبى
هذيشيز 
حَادص ٍ 
فَسيشْبي 

 دضؿكي

آؿٌبيي ثب هَاثي  
 هشثًَِ

-  ثش حؼت هَسد ثش حؼت هَسد َسدثش حؼت ه // //

14 

/ سئیغ ثیوبسػشبى 
هذيشيز ٍ دثیش كویشِ 

كبّؾ خٌش ثاليبي 
 ثیوبسػشبى

 دس حشيك اًفبي هلضٍهبر سبهیي
 آسؾ ّوبٌّگي ثب ثیوبسػشبى

 ًـبًي

دػشَسالؼول 
ّبي هؼبًٍز 

هشكض / دسهبى
هذيشيز 
حَادص ٍ 
فَسيشْبي 

 دضؿكي

آؿٌبيي ثب هَاثي  
 هشثًَِ

-  ثش حؼت هَسد ثش حؼت هَسد هَسد ثش حؼت // //
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 ًبم خذهز دؼز ػبصهبًي سديف
 

ؿیَُ اسائِ 
 خذهز

داًؾ ٍ 
 هْبسسْبي الصم

اثضاس هَسد 
اسائِ ًیبص 

 خذهز
 گشٍُ ّذف

/ صهبى ٍاحذ ثشاي ّش ًفش
 خذهز

سؼذاد دفؼبر اسائِ خذهز دس 
 هبُ

هشَػي صهبى دس 
 هبُ ثِ دلیمِ

 ّضيٌِ

15 
هذيشيز ٍ دثیش كویشِ 
 ٌش ثاليبيكبّؾ خ

 ثیوبسػشبى

سذٍيي ٍ اثالؽ ثشًبهِ دٍ ػبالًِ 

 هبًَس آهبدگي ثاليب دس ثیوبسػشبى

دػشَسالؼول 
ّبي هؼبًٍز 

هشكض / دسهبى
هذيشيز 
حَادص ٍ 
فَسيشْبي 

 دضؿكي

اؿشاف ثِ ثشًبهِ 
هذيشيز ٍ كبّؾ 

 خٌش ثاليب
-  ثش حؼت هَسد ثش حؼت هَسد ثش حؼت هَسد // //

16 
ٍ كبسكٌبى // 

 ىثیوبسػشب

 هبًَس يک حذاللاػشاي 
 ػولیبسي هبًَس يک ٍ دٍسهیضي

 ػبل دس ثیوبسػشبى دس

آؿٌبيي ثب 
ػضئیبر هبًَس 

 هشثًَِ
// // 

ٍ كبسكٌبى  //
 ثیوبسػشبى

-  دلیمِ 720 دٍ ثبس دس ػبل دلیمِ 4320

17 
هذيشيز ٍ دثیش كویشِ 

 كبّؾ خٌش ثاليبي
 ثیوبسػشبى

سذٍيي ٍ اثالؽ ثشًبهِ ػبالًِ 
 كٌبىآهَصؽ ثِ كبس

ثش اػبع 
دیؾ ثیٌي 

 ثشًبهِ
// 

ٍػبيل 
كوک 

آهَصؿي ٍ 
... 

كبسكٌبى 
 ثیوبسػشبى

-  دلیمِ 180 يک ثبس دس ػبل دلیمِ 2160

18 // 
دَؿؾ ثیوِ ػبصُ، ػَاهل 
غیشػبصُ اي ٍ كبسكٌبى 

 دس ثشاثش ثاليب ثیوبسػشبى
// // 

سبػیي 
ثَدػِ 

هَسد ًیبص 
ٍ دیگیشي 

 آى

دثیش كویشِ 
ٍ كبّؾ  هذيشيز

  يبيخٌش ثال
ثیوبسػشبى 

كبسكٌبى /
 ثیوبسػشبى

 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ثش حؼت هَسد ثش حؼت هَسد ثش حؼت هَسد

19 // 
اًؼبم ّوبٌّگي ثشاي لشاسگیشي 

دس فشايٌذ ّـذاس اٍلیِ  ثیوبسػشبى
 هخبًشار

ثشگضاسي 
 ػلؼبر

اؿشاف ثِ ثشًبهِ 
 ٍ اّذاف آى

-  ؟ ؟ ؟ //- 

20 // 
ّوكبسي ثب كویشِ هذيشيز 

 ثحشاى ؿْشػشبى
بسجبر ٍ هك

 هكبلوبر
 - اؿشاف ثِ ًَالق

دثیش كویشِ 
ٍ كبّؾ هذيشيز 

 خٌش ثاليبي
اػوب / ثیوبسػشبى

كویشِ هذيشيز 
 ؿْشػشبىثحشاى 

 - ؟ ؟ ؟



69 

 

 

 ًبم خذهز دؼز ػبصهبًي سديف
 

ؿیَُ اسائِ 
 خذهز

داًؾ ٍ 
 هْبسسْبي الصم

اثضاس هَسد 
اسائِ ًیبص 

 خذهز
 گشٍُ ّذف

/ صهبى ٍاحذ ثشاي ّش ًفش
 خذهز

دفؼبر اسائِ خذهز دس  سؼذاد
 هبُ

هشَػي صهبى دس 
 هبُ ثِ دلیمِ

 ّضيٌِ

21 // 
 اًشظبهي، ًیشٍي ثب ّوبٌّگي

 EOCًـبًي، ٍ  آسؾ ٍ اٍسطاًغ
 هٌٌمِداًـگبُ ٍ 

ثشگضاسي ٍ 
يب ؿشكز دس 

 ػلؼبر
// - 

دثیش كویشِ 
ٍ كبّؾ هذيشيز 

 خٌش ثاليبي 
/  ثیوبسػشبى

هؼئَلیي هشثًَِ 
دس ًیشٍي اًشظبهي، 

ٍ آسؾ اٍسطاًغ 
 ًـبًي هٌٌمِ

 - ؟ ؟ ؟

22 // 
 ّبي ًبهِ سفبّن اهوبي

 ػبصهبًي ثشٍى ٍ ّوكبسي دسٍى

ثشگضاسي ٍ 
يب ؿشكز دس 

 ػلؼبر
// - 

دثیش كویشِ 
ٍ كبّؾ   زهذيشي

  خٌش ثاليبي
/ ثیوبسػشبى

هؼئَلیي ٍاحذّبي 
 هشثًَِ 

 - ؟ ؟ ؟

23 // 

ؿشكز سيیغ يب دثیش كویشِ 
هذيشيز ٍ كبّؾ خٌش ثاليبي 

شبى دس ػلؼبر ّوبٌّگي ثیوبسػ
 كویشِ ؿْشػشبى

ثشگضاسي ٍ 
يب ؿشكز دس 

 ػلؼبر
// - 

اػوبء كویشِ 
ٍ كبّؾ هذيشيز 

خٌش ثاليبي 
دثیش / ؿْشػشبى 

ٍ كویشِ هذيشيز 
كبّؾ خٌش 

 ثیوبسػشبى  ثاليبي

 - ؟ ؟ ؟

24 // 

ؿشكز سيیغ يب دثیش كویشِ 
هذيشيز ٍ كبّؾ خٌش ثاليبي 
ثیوبسػشبى دس ػلؼبر كویشِ 

 ُداًـگب

ثشگضاسي ٍ 
يب ؿشكز دس 

 ػلؼبر
// - 

/ سئیغ ثیوبسػشبى 
دثیش كویشِ 

ٍ كبّؾ هذيشيز 
 خٌش ثاليبي

اػوب / ثیوبسػشبى
 كویشِ داًـگبُ

 - ؟ ؟ ؟
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 ًبم خذهز دؼز ػبصهبًي سديف
 

ؿیَُ اسائِ 
 خذهز

داًؾ ٍ 
 هْبسسْبي الصم

اثضاس هَسد ًیبص 
 گشٍُ ّذف اسائِ خذهز

صهبى ٍاحذ ثشاي ّش 
 خذهز/ ًفش

 سؼذاد دفؼبر اسائِ خذهز دس هبُ
هشَػي صهبى دس 

 هبُ ثِ دلیمِ

 ّضيٌِ

25 // 
هذيشيز ٍ ؿشكز اػوبي كویشِ 
ثیوبسػشبى كبّؾ خٌش ثاليبي 

 دس ػلؼبر آهَصؿي

حوَس 
 فیضيكي

آؿٌبيي ثب 
 ثشًبهِ

- 

دثیش يب سئیغ كویشِ 
هذيشيز ٍ هذيشيز 

كبّؾ خٌش ثاليبي 
 ثیوبسػشبى

 - ؟ ؟ ؟

26 // 
ثِ هذيشاى ٍ  اسايِ آهَصؽ

 كبسكٌبى
// 

اؿشاف ثِ 
ثشًبهِ ٍ اّذاف 

 آى
- 

هذيشاى ٍ كلیِ ٍ // 
 كبسكٌبى ثیوبسػشبى

 - دلیمِ 720 ثبس دس ػبل 4 دلیمِ 2160

27 // 
دیگیشي الذاهبر كبّؾ آػیت 
دزيشي ػبصُ اي ٍ غیشػبصُ اي 

 ثیوبسػشبى

هكبسجبر ٍ 
 هكبلوبر

اؿشاف ثِ 
 ًَالق

- 

دثیش كویشِ هذيشيز 
ٌش ٍ كبّؾ خ

ثیوبسػشبى  ثاليبي
 كبسكٌبى ثیوبسػشبى/

 - ؟ ؟ ؟

28 // 

 ٍ لَاصم ػبصي رخیشُ ٍ سبهیي
فشدي، فٌي ٍ  حفبظز سؼْیضار

 آة ٍ غزا ثشاي ؿشايي
 اهٌشاسي

دػشَسالؼول 
ّبي هؼبًٍز 

هشكض / دسهبى
هذيشيز 
حَادص ٍ 
فَسيشْبي 

 دضؿكي

 ؟؟؟؟؟؟ ؟ ؟ ؟ كبسكٌبى ثیوبسػشبى // //

29 // 
 اسايِ يگضييػب سؼییي فوبي

كَسر سخشيت  دس خذهبر
 ثیوبسػشبى دس ثاليب

 -
آؿٌبيي ثب فوبي 

اًشاف 
 ثیوبسػشبى

سؼْیضار اٍلیِ ٍ 
هشٍسي اسائِ 

 خذهز

كبسكٌبى ثیوبسػشبى 
 ٍ هشدم هٌٌمِ

-  ؟ ؟ ؟

30 
ٍ كبسكٌبى // 

 ثیوبسػشبى
اػشاي هبًَس آهبدگي دس ثشاثش 

 ثاليب دس ثیوبسػشبى

آؿٌبيي ثب 
ػضئیبر 
هبًَس 

 ًَِهشث

-  دلیمِ 720 دٍ ثبس دس ػبل دلیمِ 4320 // // //
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 ًبم خذهز دؼز ػبصهبًي سديف
 

 ؿیَُ اسائِ خذهز
داًؾ ٍ 

 هْبسسْبي الصم
اثضاس هَسد 

اسائِ ًیبص 
 خذهز

 گشٍُ ّذف
صهبى ٍاحذ ثشاي ّش 

 خذهز/ ًفش
 سؼذاد دفؼبر اسائِ خذهز دس هبُ

هشَػي صهبى دس 
 هبُ ثِ دلیمِ

 ّضيٌِ

31 // 
داًٍلجبى دس  آهَصؽ

خلَف الذاهبر دسهبًي 
 حیي ثاليب

 آؿٌبيي ثب ثشًبهِ 

دػشَسالؼول ّبي 
/ هؼبًٍز دسهبى

هشكض هذيشيز 
حَادص ٍ 

 فَسيشْبي دضؿكي

دػشَسالؼول 
ّبي هؼبًٍز 

هشكض / دسهبى
هذيشيز 
حَادص ٍ 
فَسيشْبي 

 دضؿكي

-  دلیمِ 720 ثبس دس ػبل 24 دلیمِ 360 داًٍلجبى هشكض

32 

هذيش / سئیغ
دثیش / وبسػشبىثی

هذيشيز ٍ كویشِ 
 كبّؾ خٌش ثاليبي 

 ثیوبسػشبى

اسصيبثي ػشيغ آػیت ٍ 
 ًیبصّبي ثیوبسػشبى

 حوَس فیضيكي

اؿشاف ثِ 
دػشَسالؼول ّبي 

/ هؼبًٍز دسهبى
هشكض هذيشيز 

حَادص ٍ 
 فَسيشْبي دضؿكي

فشهْبي 
 هشثًَِ

/ كبسكٌبى ثیوبسػشبى
ػوؼیز سحز 

 دَؿؾ

دس صهبى دبػخ ػوال 
ْبي ػبيش فؼبلیش

ػبسي هشَلف هي 
 .ؿَد

-  ثش حؼت هَسد ثش حؼت هَسد

 كبسكٌبى ثیوبسػشبى 33
اسايِ هشالجز ّبي دسهبًي 

 ثِ هشاػؼیي آػیت ديذُ
حوَس فیضيگي دس 

 هحل ػبيگضيي

اؿشاف ثِ 
دػشَسالؼولْبي 

 هشثًَِ
-  حؼت هَسد حؼت هَسد حؼت هَسد //- 

34 
هذيشيز ٍ دثیش كویشِ 

 كبّؾ خٌش ثاليبي
 ثیوبسػشبى

 گضاسؽ اسػبل ٍ سذٍيي
ؿجكِ ٍ  ثِ فَق الذاهبر

 هؼبًٍز دسهبى

آؿٌبيي ثب فشآيٌذ 
گضاسؽ ًَيؼي ٍ 

 طجز هؼشٌذار

آؿٌبيي ثب 
فشهْبي گضاسؽ 

 دّي
 فشهْبي الصم

هذيشيز دثیش كویشِ 
ٍ كبّؾ خٌش 

 ثیوبسػشبى ثاليبي 
-  دلیمِ 360 دٍ ثبس دس ػبل دلیمِ 2160

35 // 
 الذاهبر اسصؿیبثي ٍ دبيؾ
 ؿذُ ثیوبسػشبى بماًؼ

چک لیؼز ٍ 
ثبصًگشي ثشًبهِ ٍ 

 گبًز آى

آؿٌبيي ثب سًٍذ 
 ثبصثیٌي ثشًبهِ

-  دلیمِ 1800 دس ًي ػبل دلیمِ 21600 // فشهْبي الصم

 
 ػوغ

         

 
 ػبيش هَاسد

         

ػوغ كل صهبى هَسد ًیبص ثشاي ادغبم ثشًبهِ دس ػبل  ؟ 

 كل ّضيٌِ سخویٌي دس ػبل  
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 ؾگاًُف هؼاًٍت آهَسؽي داياؽزح ٍظ*

 ؽيَُ ارائِ خذهت ًام خذهت پغت عاسهاًي رديف

داًؼ ٍ 

هْارتْاي 

 السم

اثضاس هَسد ًیبص 

 اسائِ خذهز
 گزٍُ ّذف

سهاى ٍاحذ 

/ تزاي ّز ًفز

 خذهت

تؼذاد دفؼات ارائِ 

 خذهت در هاُ

هتَعط 

سهاى در هاُ 

 تِ دليمِ

 ّشيٌِ

1 

 هؼئَل هشكضسَػؼِ اهَصؽ  داًـگبُ

دٍسُ ّبي سلَيت 

آهَصؽ هذاٍم هذيشيز ٍ 

كبّؾ خٌش ثاليب ثش 

حؼت ًیبص ٍ ثشًبهِ 

اػالم ؿذُ هشكض 

 ثْذاؿز ٍ ؿجكِ

ثشسػي دسخَاػشْبي 

اسػبلي ثِ هٌظَس 

سلَيت دٍسُ ّبي 

 آهَصؽ هذاٍم

اؿشاف ثِ 

هشٍسر اػشاي 

 ثشًبهِ

-  
دثیش كویشِ 

 ثحشاى ؿجكِ 
 - دلیمِ 5 يک ثبس دس ػبل دلیمِ 60

        ػوغ
دلیمِ دس  5

 هبُ
 

   ػوغ كل صهبى الصم دس ػبل

   ػوغ كل ّضيٌِ ّبي سخویٌي دس ػبل
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 داًؾگاُ  تَعؼِ ٍ هٌاتغ اًغاًي ؽزح ٍظايف هؼاًٍت

 ًبم خذهز دؼز ػبصهبًي سديف
 

 ؿیَُ اسائِ خذهز

داًؾ ٍهْبسسْبي 

 الصم

اثضاس هَسد ًیبص 

 اسائِ خذهز
 گشٍُ ّذف

صهبى ٍاحذ ثشاي 

 خذهز/ ّش ًفش

سؼذاد دفؼبر اسائِ 

 خذهز دس هبُ

هشَػي صهبى دس 

 هبُ ثِ دلیمِ
 ّضيٌِ

1 

هؼبٍى سَػؼِ 

 داًـگبُ

سلَيت دؼز ػبصهبًي كبسؿٌبع 

دس  هذيشيز ٍ كبّؾ خٌش ثاليب هؼئَل

 ػشبد ؿجكِ اػشبى

هَافمز ثب ايؼبد 

 سديف هشثًَِ
 دلیمِ 5 يک ثبس دس ػبل دلیمِ 60 ػشبد ؿجكِ اػشبى - -

هؼبدل حمَق 

 ًيلبًَ

سلَيت دؼز ػبصهبًي كبسؿٌبع 

دس هذيشيز ٍ كبّؾ خٌش ثاليب دس 

 ػشبد ؿجكِ اػشبى

//   // // // // // 

سلَيت دؼز ػبصهبًي كبسؿٌبع 

دس ػشبد  هذسيز ٍ كبّؾ خٌش ثاليب

 ؿجكِ ؿْشػشبى

 // // // // ػشبد ؿجكِ ؿْشػشبى   //

  دلیمِ دس ػبل 15        ػوغ

2 

ثَدػِ  زيهذيش

 بثغ هبليٍ هٌ
سخلیق ثَدػِ هٌبػت ػْز اػشاي 

 ثشًبهِ

هَافمز ثب ثَدػِ 

 دیـٌْبدي

اؿشاف ثِ ػضئیبر 

 ثشًبهِ
- 

ٍاحذ هذيشيز ٍ كبّؾ 

 خٌش ثاليبي ؿجكِ
 - دلیمِ 30 // دلیمِ 360

 - دلیمِ دس هبُ 30        ػوغ

3 
 سجییي سديف ٍ هٌجغ ثَدػِ الصم اهَس هبلي

هَافمز ثب سديف 

 ثَدػِ دیـٌْبدي

اؿشاف ثِ ػضئیبر 

 ثشًبهِ
- 

ٍاحذ هذيشيز ٍ كبّؾ 

 خٌش ثاليبي ؿجكِ
 - دلیمِ 30 // دلیمِ 360

 - دلیمِ دس هبُ 30        ػوغ

   ػوغ كل صهبى الصم دس ػبل

   ػوغ كل ّضيٌِ ّبي سخویٌي دس ػبل



 ّواٌّگي ّاي هَرد اًتظار تيي تخؾي جْت ادغام تزًاهِ ّا در ًظام عالهت كؾَر

  (رٍعتا)تزاي عطح جاهؼِ در ًظز گزفتِ ؽذُ  اتاًتظار

 گشٍُ ّذف اًشظبسار  ؿخلیز حمیمي ٍ حمَلي سديف

1 

 ؿَساي اػالهي 

 هؼلویي سٍػشب

 بًِ ّبي سشٍيغخ

 ساثٌیي سٍػشبيي

 ػبيش سـكل ّبي هشدهي

  ّوكبسي ثب خبًِ ثْذاؿز دس ػْز آگبُ ػبصي ػوَهي دس خلَف الذاهبر كبّؾ خٌش ثاليب

  (ؽْز)تزاي عطح جاهؼِ  ر ًظز گزفتِ ؽذُد اًتظارات

 گشٍُ ّذف اًشظبسار ؿخلیز حمیمي ٍ حمَلي سديف

1 

 ؿَساي اػالهي

NGO ّب 

 هؼبػذ ٍ هحلِ ّیئز اهٌبي

 ساثٌیي ثْذاؿشي

 ػبيش سـكل ّبي هشدهي

  ّوكبسي ثب ؿجكِ ثْذاؿشي دسهبًي دس ػْز آگبُ ػبصي ػوَهي دس خلَف الذاهبر كبّؾ خٌش ثاليب
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 هَرد ًياس تزًاهِهٌاتغ 

سكویل ػذاٍل ريل ثِ كَسر كبهل ػْز ثشسػوي اهكوبى ٍ ًحوَُ ادغوبم     . ي اػزادغبم ثشًبهِ دس ًظبم ػالهز ًیبصهٌذ سأهیي ٍ ثكبسگیشي هٌبثغ هخشلف اص ػولِ ًیشٍي اًؼبًي، سؼْیضار، هٌبثغ هبلي، هَاد هلشفي، ػبخشبس

 :  ثشًبهِ دس ًظبم ػالهز الضاهي اػز

 :هَاسد ريل دس ًظش گشفشِ ؿَد( صيش ًظش هؼبًٍز ثْذاؿز اػشبى ٍ ؿْشػشبى)ػْز اػشاي ثشًبهِ  الصم اػز ثشاي سبهیي ًیشٍي اًؼبًي هَسد ًیبص ًيزٍي اًغاًي-1

 برايرد َسيىٍ يك سالٍ حذاقل مُارت مًرد وياز حذاقل داو  مًرد وياز  ؼذادمًرد وياز جُت ارائٍ خذمت در َر ياحذ رستٍ ويريي اوساوي رديف

1 
كبسؿٌبع هؼوئَل هوذيشيز ٍ كوبّؾ خٌوش     

 ثاليب دس هشكض ثْذاؿز اػشبى
 هؼبدل حمَق هبّیبًِ ػبل سؼشثِ فؼبلیز دس هذيشيز ثاليب 3 كبسؿٌبع اسؿذ  1

2 
كبسؿٌبع هذيشيز ٍ كوبّؾ خٌوش ثاليوب دس    

 هشكض ثْذاؿز اػشبى
 هؼبدل حمَق هبّیبًِ ػبل سؼشثِ فؼبلیز دس هذيشيز ثاليب 2 كبسؿٌبع 1

3 
كبسؿٌبع هؼوئَل هوذيشيز ٍ كوبّؾ خٌوش     

 ثاليب دس هشكض ثْذاؿز ؿْشػشبى
 هؼبدل حمَق هبّیبًِ ػبل سؼشثِ فؼبلیز دس هذيشيز ثاليب 2 كبسؿٌبع 1
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 هَاد هقزفي ٍ هلشٍهات-2

 هَاد هقزفي-الف 

 ٍ  اميه مًادَسيىٍ ي سال قيمت ياحذ مقذار مًرد وياز در سال/  ؼذاد سطح استفادٌ كىىذٌ وام مادٌ مصر ي  رديف

 هشاكض ثْذاؿشي دسهبًي لَاصم هلشفي ثشگضاسي كبسگبُ ّبي آهَصؿي 1
كبسگبُ دس ػبل دس  2+ كبسگبُ دس ػبل دس هشكض ثْذاؿز اػشبى  2

 ػٌح ّش ؿْشػشبى 
 سيبل 80000000 سيبل  20000000

 هشاكض ثْذاؿشي دسهبًي كبغز  2
ز ثؼشِ ّش هشكض ثْذاؿ 5+ ثؼشِ هشكض ثْذاؿز اػشبى  10

 ؿْشػشبى
 سيبل 600000 سيبل 40000

 هشاكض ثْذاؿشي دسهبًي سًَش دشيٌشش 3
ػذد دس ّش هشكض  2+ ػذد دس ػبل دس هشكض ثْذاؿز اػشبى  4

 ثْذاؿز ؿْشػشبى
 سيبل 1800000 ّضاس سيبل 300000

 هشاكض ثْذاؿشي دسهبًي فَلذس 4
ػذد دس ّش هشكض  10+ ػذد دس ػبل دس هشكض ثْذاؿز اػشبى  20
ٍ دبيگبُ ٍ )ػذد ّش هشكض ثْذاؿشي دسهبًي  5+ ؿز ؿْشػشبى ثْذا

 (خبًِ ثْذاؿز
 سيبل 350000 سيبل 10000

 

 دارٍ -ب

 ػٌح اػشفبدُ كٌٌذُ ًبم داسٍ  سديف
هیضاى سؼَيض 

 سٍصاًِ

ػوؼز سحز دَؿؾ دس ًَل  1000سؼذاد هَسد ًیبص ثبصاي 

 يک ػبل
 ّضيٌِ يكؼبلِ سبهیي داسٍ لیوز ٍاحذ

 - - - - - - -
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جذٍل هزتَط تِ فزهْا ٍ دفاتز-ج  

 َسيىٍ ي سالٍ  اميه  رم ي د تر قيمت ياحذ  ؼذاد مًرد وياز در سال سطح استفادٌ كىىذٌ وام  رم يا د تر مًرد وياز  رديف

 فشم اسصيبثي آهبدگي ػولكشدي 1
هشكض ثْذاؿز اػشبى، هشكض ثْذاؿوز ؿْشػوشبى،   
 هشكض ثْذاؿشي دسهوبًي ؿوْشي، هشكوض ثْذاؿوشي    

 دسهبًي سٍػشبيي، دبيگبُ ثْذاؿز، خبًِ ثْذاؿز
 سيبل 144000 سيبل12000 ػذد دس ػبل 2ّش ػٌح 

 فشم اسصيبثي اسصيبثي ايوٌي غیشػبصُ اي 2
هشكض ثْذاؿز اػشبى، هشكض ثْذاؿوز ؿْشػوشبى،   
هشكض ثْذاؿشي دسهوبًي ؿوْشي، هشكوض ثْذاؿوشي     

 دسهبًي سٍػشبيي، دبيگبُ ثْذاؿز، خبًِ ثْذاؿز
 سيبل 12000 سيبل1000 ػذد دس ػبل 2ّش ػٌح 

 فشم اسصيبثي ايوٌي ػبصُ اي 3
هشكض ثْذاؿز اػشبى، هشكض ثْذاؿوز ؿْشػوشبى،   
هشكض ثْذاؿشي دسهوبًي ؿوْشي، هشكوض ثْذاؿوشي     

 دسهبًي سٍػشبيي، دبيگبُ ثْذاؿز، خبًِ ثْذاؿز
 سيبل 6000 سيبل1000 ػذد دس ػبل 1ّش ػٌح 

 ٍ خؼبسار فشم طجز ٍلَع هخبًشار ٍ آػیت ّب  4
هشكض ثْذاؿز اػشبى، هشكض ثْذاؿوز ؿْشػوشبى،   
هشكض ثْذاؿشي دسهوبًي ؿوْشي، هشكوض ثْذاؿوشي     

 دسهبًي سٍػشبيي، دبيگبُ ثْذاؿز، خبًِ ثْذاؿز
 سيبل1200000 سيبل 10000 ػذد دس ػبل 20ّش ػٌح 

 فشم اسصيبثي ػشيغ 5
هشكض ثْذاؿز اػشبى، هشكض ثْذاؿوز ؿْشػوشبى،   

ؿوْشي، هشكوض ثْذاؿوشي    هشكض ثْذاؿشي دسهوبًي  
 دسهبًي سٍػشبيي، دبيگبُ ثْذاؿز، خبًِ ثْذاؿز

 سيبل 240000 سيبل2000 ػذد دس ػبل 20ّش ػٌح 

 فشم ثشًبهِ آهَصؿي 6
هشكض ثْذاؿز اػشبى، هشكض ثْذاؿوز ؿْشػوشبى،   
هشكض ثْذاؿشي دسهوبًي ؿوْشي، هشكوض ثْذاؿوشي     

 دسهبًي سٍػشبيي، دبيگبُ ثْذاؿز، خبًِ ثْذاؿز
 سيبل12000 سيبل 2000 ػذد دس ػبل 1ّش ػٌح 

 فشم ثشًبهِ سوشيي ٍ هبًَس 7
هشكض ثْذاؿز اػشبى، هشكض ثْذاؿوز ؿْشػوشبى،   
هشكض ثْذاؿشي دسهوبًي ؿوْشي، هشكوض ثْذاؿوشي     

 دسهبًي سٍػشبيي، دبيگبُ ثْذاؿز، خبًِ ثْذاؿز
 سيبل 18000 سيبل 3000 ػذد دس ػبل 1ّش ػٌح 

 فشم كَسر ػلؼبر 8
ى، هشكض ثْذاؿوز ؿْشػوشبى،   هشكض ثْذاؿز اػشب

هشكض ثْذاؿشي دسهوبًي ؿوْشي، هشكوض ثْذاؿوشي     
 دسهبًي سٍػشبيي، دبيگبُ ثْذاؿز، خبًِ ثْذاؿز

 سيبل240000 سيبل2000 ػذد دس ػبل 20ّش ػٌح 
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9 
فشم ّبي دبيؾ ثِ سفكیک ؿوشح ٍظوبيف سؼشيوف    

 ؿذُ ّش ػٌح 

هشكض ثْذاؿز اػشبى، هشكض ثْذاؿوز ؿْشػوشبى،   
بًي ؿوْشي، هشكوض ثْذاؿوشي    هشكض ثْذاؿشي دسهو 

 دسهبًي سٍػشبيي، دبيگبُ ثْذاؿز، خبًِ ثْذاؿز
 سيبل 360000 سيبل5000 ػذد دس ػبل ثِ سفكیک ثشًبهِ 12ّش ػٌح 

 تجْيشات   3

 : كلیِ سؼْیضار هَسد ًیبص ثشاي اسائِ خذهز دس ّش ػٌح دس ػذٍل صيش ٍاسد ؿَد

 *مىبغ  اميه َسيىٍ َسيىٍ  اميه يسيلٍ قيمت ياحذ ياز ؼذاد مًرد و سطح استفادٌ كىىذٌ وام يسيلٍ  رديف

 هشكض ثْذاؿز اػشبى ٍ ؿْشػشبى ٍ دشيٌششلخ سبح سايبًِ  1
ػذد دس ّش هشكض ثْذاؿز اػشبى  2

 ػذد دس ّش ؿْشػشبى  1+ 
 ّضاس سيبل 8500

سؼذاد ؿْشػشبى ( + 2هشثذس )سؼذاد داًـگبُ 
 (1هشثذس )

 سيبل25500000

 هشكض ثْذاؿز اػشبى ٍ ؿْشػشبى هیض ٍ كٌذلي ادساسي 2
ػز دس ّش هشكض ثْذاؿز اػشبى  2

 ػز دس ّش ؿْشػشبى  1+ 
 ّضاس سيبل 2500

سؼذاد ؿْشػشبى ( + 2هشثذس )سؼذاد داًـگبُ 
 (1هشثذس )

 سيبل 7500000

 هشكض ثْذاؿز اػشبى ٍ ؿْشػشبى ٍػبيل سٍهیضي 3
ػز دس ّش هشكض ثْذاؿز اػشبى  2

 ػز دس ّش ؿْشػشبى  1+ 
 ّضاس سيبل 300

سؼذاد ؿْشػشبى ( + 2هشثذس )سؼذاد داًـگبُ 
 (1هشثذس )

 سيبل900000

 هشكض ثْذاؿز اػشبى ٍ ؿْشػشبى فبيل ثبيگبًي 4
ػذد دس ّش هشكض ثْذاؿز اػشبى  2

 ػذد دس ّش ؿْشػشبى 1+ 
 ّضاس سيبل 1000

سؼذاد ؿْشػشبى ( + 2هشثذس )سؼذاد داًـگبُ 
 (1هشثذس )

 سيبل3000000

 اهٌشاسيػولیبر ي فشدثؼشِ  5
هشكض ثْذاؿز اػشبى ٍ ؿْشػشبى، هشكض 

ثْذاؿشي دسهبًي ؿْشي ٍ سٍػشبيي، 
  دبيگبُ ٍ خبًِ ثْذاؿز

ثؼشِ دس ّش هشكض ثْذاؿز اػشبى  7
ثؼشِ دس ّش هشكض ثْذاؿز  6+ 

ثؼشِ دس ّش هشكض  5+ ؿْشػشبى 
ثْذاؿشي دسهبًي ؿْشي ٍ سٍػشبيي 

يک ثؼشِ دس خبًِ + ٍ دبيگبُ
 ثْذاؿز

 ّضاس سيبل 1000
 10+ سؼذاد ؿْشػشبى + سؼذاد داًـگبُ 

دسكذ سؼذاد هشاكض ثْذاؿشي دسهبًي ؿْشي 
 ٍ سٍػشبيي ٍ خبًِ ّبي ثْذاؿز ثْذاؿز

اص هٌبثغ هؼبًٍشْبي 
ثْذاؿز سبهیي خَاّذ 

 .ؿذ

 ثؼشِ ػولیبر هیذاًي هشكض 6
هشكض ثْذاؿز اػشبى ٍ ؿْشػشبى، هشكض 

ثْذاؿشي دسهبًي ؿْشي ٍ سٍػشبيي، 
 گبُ ٍ خبًِ ثْذاؿزدبي

يک ثؼشِ دس ّش هشكض ثْذاؿز 
ثؼشِ دس ّش هشكض  1+ اػشبى 

ثؼشِ دس ّش + ثْذاؿز ؿْشػشبى 
دسكذ هشاكض  10ؿْشػشبى ثِ سؼذاد 

ثْذاؿشي دسهبًي ؿْشي ٍ سٍػشبيي 
 ٍ خبًِ ّبي ثْذاؿز ثْذاؿز

 ّضاس سيبل 10000
 10+ سؼذاد ؿْشػشبى + سؼذاد داًـگبُ 

ؿشي دسهبًي ؿْشي دسكذ سؼذاد هشاكض ثْذا
 ٍ سٍػشبيي ٍ خبًِ ّبي ثْذاؿز ثْذاؿز

اص هٌبثغ هؼبًٍشْبي 
ثْذاؿز سبهیي خَاّذ 

 .ؿذ
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 :تزًاهِ يک عالِ ّاي جوغ ّشيٌِ

 لريا                                                           252000000            - 7000000هتَعط حمَق  (ًيزٍي اًغاًي) ّشيٌِ پزعٌلي

 يالر                                                                 - ّشيٌِ آسهايؾْا ٍ خذهات تخققي

 ريال 2582000 دارٍّا/ّشيٌِ هَاد ٍ ٍعايل هقزفي

 ريال 36900000 ّشيٌِ ٍعايل غيزهقزفي

 ريال (تزگشاري كارگاُ) 80000000 ّاي ديگز ّشيٌِ

 ريال 119482000 جوــغ كل
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 :هٌاتغ هالي تاهيي 

 .  ثبؿذ سبهیي هٌبثغ هبلي هَسد ًیبص ادغبم ثشًبهِ ػَْلز دس اًؼبم فؼبلیشْب سا ثذًجبل خَاّذ داؿز كِ ًیبصهٌذ دیؾ ثیٌي دلیك هي

 هٌاتغ هالي ٍ اػتثارات در اختيار تزًاهِ عاالًِ

 مالحظات رديف اػتباري محل رديف

   هتوزكش عتادي 1

   اػتثارات جاري 2
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 ًظام ثثت ٍ گشارػ دّي 

 . ّب ٍ گشدؽ كبس هٌبػت اػز دس ٍالغ ػْز ثْجَد هؼشوش فشآيٌذّبي سـكیل دٌّذُ ثشًبهِ ثؼیبس هشٍسي اػز آٍسي دادُ ػوغ آٍسي دادُ ّب ثِ هٌظَس هحبػجِ ؿبخق ّبي دبيؾ ٍ اسصؿیبثي هؼشلضم ًشاحي فشهْبي ػوغ

 تَضيحات آًاليش اطالػات تٌاٍب گشارػ دّي ٍريعطح جوغ آ ؽيَُ جوغ آٍري فزهْا رديف

 فشم اسصيبثي آهبدگي ػولكشدي 1
 دشًٍذُ/ هؼشٌذارهشٍس 

 هلبحجِ

 هـبّذُ

 دبيگبُ ثْذاؿز/ خبًِ ّبي ثْذاؿز
 هشكض ثْذاؿشي دسهبًي ؿْشي

 هشكض ثْذاؿشي دسهبًي سٍػشبيي

  هبُ يكجبس 6ّش  هبُ يكجبس 6

 اي فشم اسصيبثي اسصيبثي ايوٌي غیشػبصُ 2

 دشًٍذُ/ هشٍس هؼشٌذار

 هلبحجِ

 هـبّذُ

 دبيگبُ ثْذاؿز/ خبًِ ّبي ثْذاؿز
 هشكض ثْذاؿشي دسهبًي ؿْشي

 هشكض ثْذاؿشي دسهبًي سٍػشبيي
  هبُ يكجبس 6ّش  هبُ يكجبس 6

 فشم اسصيبثي ايوٌي ػبصُ اي 3

 دشًٍذُ/ هشٍس هؼشٌذار

 هلبحجِ

 هـبّذُ

 دبيگبُ ثْذاؿز/ خبًِ ّبي ثْذاؿز
 شي دسهبًي ؿْشيهشكض ثْذاؿ

 هشكض ثْذاؿشي دسهبًي سٍػشبيي
  هبُ يكجبس 6ّش  هبُ يكجبس 6

 فشم طجز ٍلَع هخبًشار ٍ آػیت ّب ٍ خؼبسار  4

 دشًٍذُ/ هشٍس هؼشٌذار

 هلبحجِ

 هـبّذُ

 دبيگبُ ثْذاؿز/ خبًِ ّبي ثْذاؿز
 هشكض ثْذاؿشي دسهبًي ؿْشي

 هشكض ثْذاؿشي دسهبًي سٍػشبيي

  كجبسهبُ ي 3ّش  ثِ هحن ٍلَع

 فشم اسصيبثي ػشيغ 5

 دشًٍذُ/ هشٍس هؼشٌذار

 هلبحجِ

 هـبّذُ

 دبيگبُ ثْذاؿز/ خبًِ ّبي ثْذاؿز
 هشكض ثْذاؿشي دسهبًي ؿْشي

 هشكض ثْذاؿشي دسهبًي سٍػشبيي
  هبُ يكجبس 3ّش  ثِ هحن ٍلَع

 فشم ثشًبهِ آهَصؿي 6

 دشًٍذُ/ هشٍس هؼشٌذار

 هلبحجِ

 هـبّذُ

 اؿزدبيگبُ ثْذ/ خبًِ ّبي ثْذاؿز
 هشكض ثْذاؿشي دسهبًي ؿْشي

 هشكض ثْذاؿشي دسهبًي سٍػشبيي
  هبُ يكجبس 6ّش  هبُ يكجبس 6ّش 

 فشم ثشًبهِ سوشيي ٍ هبًَس 7

 دشًٍذُ/ هشٍس هؼشٌذار

 هلبحجِ

 هـبّذُ

 دبيگبُ ثْذاؿز/ خبًِ ّبي ثْذاؿز
 هشكض ثْذاؿشي دسهبًي ؿْشي

 هشكض ثْذاؿشي دسهبًي سٍػشبيي

  هبُ يكجبس 3-6ّش  هبُ يكجبس 3-6ّش 
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 تَضيحات آًاليش اطالػات تٌاٍب گشارػ دّي عطح جوغ آٍري ؽيَُ جوغ آٍري فزهْا رديف

 فشم كَسر ػلؼبر 8

 دشًٍذُ/ هشٍس هؼشٌذار

 هلبحجِ

 هـبّذُ

 دبيگبُ ثْذاؿز/ خبًِ ّبي ثْذاؿز
 هشكض ثْذاؿشي دسهبًي ؿْشي

 هشكض ثْذاؿشي دسهبًي سٍػشبيي
  بسهبُ يكج 6ّش  هبُ يكجبس 3ّش 

 فشم ّبي دبيؾ ثِ سفكیک ؿشح ٍظبيف سؼشيف ؿذُ ّش ػٌح  9

 دشًٍذُ/ هشٍس هؼشٌذار

 هلبحجِ

 هـبّذُ

 دبيگبُ ثْذاؿز/ خبًِ ّبي ثْذاؿز
 هشكض ثْذاؿشي دسهبًي ؿْشي

 هشكض ثْذاؿشي دسهبًي سٍػشبيي
  هبُ يكجبس 3ّش  هبُ يكجبس 3ّش 

 فشم چبسر ػبهبًِ فشهبًذّي كحٌِ دبػخ 10

 دشًٍذُ/ ارهشٍس هؼشٌذ

 هلبحجِ

 هـبّذُ

 دبيگبُ ثْذاؿز/ خبًِ ّبي ثْذاؿز
 هشكض ثْذاؿشي دسهبًي ؿْشي

 هشكض ثْذاؿشي دسهبًي سٍػشبيي

  هبُ يكجبس 3-6ّش  ثِ هحن ٍلَع

 IEPفشم  11

 دشًٍذُ/ هشٍس هؼشٌذار

 هلبحجِ

 هـبّذُ

 دبيگبُ ثْذاؿز/ خبًِ ّبي ثْذاؿز
 هشكض ثْذاؿشي دسهبًي ؿْشي

 سهبًي سٍػشبييهشكض ثْذاؿشي د
  هبُ يكجبس 6ّش  هبُ يكجبس 6ّش 

 EOPفشم  12

 دشًٍذُ/ هشٍس هؼشٌذار

 هلبحجِ

 هـبّذُ

 دبيگبُ ثْذاؿز/ خبًِ ّبي ثْذاؿز
 هشكض ثْذاؿشي دسهبًي ؿْشي

 هشكض ثْذاؿشي دسهبًي سٍػشبيي
  هبُ يكجبس 6ّش  هبُ يكجبس 6ّش 

ايي كشبة ػالٍُ ثش اسػبل ثِ داًـگبُ ّب، ثش سٍي ػبيز هؼبًٍز ثْذاؿز، ٍاحذ هوذيشيز ٍ كوبّؾ خٌوش    . ثاليب دس ًظبم ؿجكِ ثْذاؿشي دسهبًي هَػَد هي ثبؿذ دس ػذٍل فَق دس كشبة اسصيبثي خٌش 1-3فشهْبي سديف *

 . ثاليب هَػَد هي ثبؿذ

 .ًیض ثش سٍي ػبيز هؼبًٍز ثْذاؿز، ٍاحذ هذيشيز ٍ كبّؾ خٌش ثاليب ثبسگزاسي ؿذُ اػز 4-5فشم سديف  *

 .ثِ فشاخَس اػشاي ثشًبهِ سٌظین هي ؿَد 6-8فشم سديف  *

 .دس هشي ّویي فبيل ثِ سفكیک ّش ػٌح گٌؼبًذُ ؿذُ اػز 9فشم سديف  *

 .دس كبسگبُ آهَصؿي اسائِ ٍ سَهیحبر هشسجي ثب آى دادُ خَاّذ ؿذ 10-12فشم  *
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 ؽاخقْاي پايؼ تزًاهِ

 ػٌَاى ؽاخـ رديف
هٌاتغ اعتخزاج دادُ 

 ّاي ؽاخـ
 عطح هحاعثِ ؽاخـ تَالي جوغ آٍري هحل جوغ آٍري اتشار جوغ آٍري هحاعثِ ؽاخـفزهَل 

1 
 دشػٌل آهَصؽ ديذُ

فشم طجز ثشًبهِ آهَصؿي 
كبسكٌبى دس صهیٌِ هذيشيز ٍ 

 كبّؾ خٌش ثاليب

سؼذاد دشػٌل آهَصؽ ديذُ ًؼجز ثِ كل 
 دشػٌل

 فشم ّبي طجشي
هشاكض ثْذاؿشي دسهبًي 

ؿْشي ٍ سٍػشبيي، دبيگبُ ٍ 
 ِ ثْذاؿزخبً

 هشكض ثْذاؿز ؿْشػشبى هبُ يكجبس 6

2 
 خبًَاس آهَصؽ ديذُ

فشم طجز ثشًبهِ آهَصؿي 
خبًَاس دس صهیٌِ هذيشيز ٍ 

 كبّؾ خٌش ثاليب

سؼذاد خبًَاس آهَصؽ ديذُ ًؼجز ثِ كل 
 خبًَاس سحز دَؿؾ

 فشم ّبي طجشي
هشاكض ثْذاؿشي دسهبًي 

ؿْشي ٍ سٍػشبيي، دبيگبُ ٍ 
 خبًِ ثْذاؿز

 هشكض ثْذاؿز ؿْشػشبى سهبُ يكجب 3

3 
 فشم طجز هبًَسّبي ثاليب هبًَس اػشا ؿذُ

سؼذاد هبًَس اػشا ؿذُ ًؼجز ثِ سؼذاد 
 دیؾ ثیٌي ؿذُ

 فشم ّبي طجشي
هشاكض ثْذاؿشي دسهبًي 

ؿْشي ٍ سٍػشبيي، دبيگبُ ٍ 
 خبًِ ثْذاؿز

 هشكض ثْذاؿز ؿْشػشبى هبُ يكجبس 6

4 
 ثاليبفشم طجز كَسر ػلؼبر  ػلؼبر ّوبٌّگي ثاليب

سؼذاد ػلؼِ ثشگضاس ؿذُ ًؼجز ثِ سؼذاد 
 دیؾ ثیٌي ؿذُ

 فشم ّبي طجشي
هشاكض ثْذاؿشي دسهبًي 

ؿْشي ٍ سٍػشبيي، دبيگبُ ٍ 
 خبًِ ثْذاؿز

 هشكض ثْذاؿز ؿْشػشبى هبُ يكجبس 3
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 ؽاخقْاي ارسؽياتي تزًاهِ

 ػٌَاى ؽاخـ رديف
هٌاتغ اعتخزاج دادُ ّاي 

 ؽاخـ
 هحل جوغ آٍري آٍرياتشار جوغ  فزهَل هحاعثِ ؽاخـ

تَالي جوغ 

 آٍري
 عطح هحاعثِ ؽاخـ

1 
هزگ ًاؽي اس هخاطزات طثيؼي 

 ٍ اًغاى عاخت

 دبيگبُ ثْذاؿز/ خبًِ ّبي ثْذاؿز

 هشكض ثْذاؿشي دسهبًي ؿْشي

 هشكض ثْذاؿشي دسهبًي سٍػشبيي

 دیوبيؾ دٍسُ اي

سؼذاد هشگ ًبؿي اص اًَاع هخبًشار ًجیؼي ٍ اًؼبى 

هؼشم خٌش سحز دَؿؾ ًي ػبخز ثِ كل ػوؼیز دس 

 يک ػبل

هحبػجِ ؿبخق ثِ سفكیک ًَع هخبًشُ ًیض اًؼبم *

 .هیگیشد

 هشكض ثْذاؿز ؿْشػشبى ػبلیبًِ هشاكض ثْذاؿشي دسهبًي فشم ًشاحي ؿذُ

2 
هقذٍهيت ًاؽي اس هخاطزات 

 طثيؼي ٍ اًغاى عاخت

 دبيگبُ ثْذاؿز/ خبًِ ّبي ثْذاؿز

 هشكض ثْذاؿشي دسهبًي ؿْشي

 دسهبًي سٍػشبيي هشكض ثْذاؿشي

 دیوبيؾ دٍسُ اي

سؼذاد هلذٍهیز ًبؿي اص اًَاع هخبًشار ًجیؼي ٍ اًؼبى 

ػبخز ثِ كل ػوؼیز دس هؼشم خٌش سحز دَؿؾ ًي 

 يک ػبل

هحبػجِ ؿبخق ثِ سفكیک ًَع هخبًشُ ًیض اًؼبم *

 .هیگیشد

 هشكض ثْذاؿز ؿْشػشبى ػبلیبًِ هشاكض ثْذاؿشي دسهبًي فشم ًشاحي ؿذُ

3 
تاثيز هخاطزات جوؼيت تحت 

 طثيؼي ٍ اًغاى عاخت

 دبيگبُ ثْذاؿز/ خبًِ ّبي ثْذاؿز

 هشكض ثْذاؿشي دسهبًي ؿْشي

 هشكض ثْذاؿشي دسهبًي سٍػشبيي

 دیوبيؾ دٍسُ اي

سؼذاد ػوؼیز سحز سبطیش ًبؿي اص اًَاع هخبًشار ًجیؼي 

ٍ اًؼبى ػبخز ثِ كل ػوؼیز دس هؼشم خٌش سحز 

 دَؿؾ ًي يک ػبل

كیک ًَع هخبًشُ ًیض اًؼبم هحبػجِ ؿبخق ثِ سف*

 .هیگیشد

 هشكض ثْذاؿز ؿْشػشبى ػبلیبًِ هشاكض ثْذاؿشي دسهبًي فشم ًشاحي ؿذُ

4 
آهادگي ػولكزدي هزاكش 

تْذاؽتي درهاًي در تزاتز 

 تاليا

 دبيگبُ ثْذاؿز/ خبًِ ّبي ثْذاؿز

 هشكض ثْذاؿشي دسهبًي ؿْشي

 هشكض ثْذاؿشي دسهبًي سٍػشبيي

كض ثْذاؿشي دسهبًي ثِ ػٌح آهبدگي ػولكشدي هشا

 (دسكذ)ػٌح هٌلَة 
 هشكض ثْذاؿز ؿْشػشبى ػبلیبًِ هشاكض ثْذاؿشي دسهبًي فشم ًشاحي ؿذُ
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 ػٌَاى ؽاخـ رديف
هٌاتغ اعتخزاج دادُ ّاي 

 ؽاخـ
 هحل جوغ آٍري اتشار جوغ آٍري فزهَل هحاعثِ ؽاخـ

تَالي جوغ 

 آٍري
 عطح هحاعثِ ؽاخـ

5 
ايوٌي عاسُ اي هزاكش 

هاًي در تزاتز تْذاؽتي در

 تاليا

 دبيگبُ ثْذاؿز/ خبًِ ّبي ثْذاؿز

 هشكض ثْذاؿشي دسهبًي ؿْشي

 هشكض ثْذاؿشي دسهبًي سٍػشبيي

ػٌح ايوٌي ػبصُ اي هشاكض ثْذاؿشي دسهبًي ثِ ػٌح 

 (دسكذ)هٌلَة 
 هشكض ثْذاؿز ؿْشػشبى ػبلیبًِ هشاكض ثْذاؿشي دسهبًي فشم ًشاحي ؿذُ

6 
ايوٌي غيزعاسُ اي هزاكش 

ؽتي درهاًي در تزاتز تْذا

 تاليا

 دبيگبُ ثْذاؿز/ خبًِ ّبي ثْذاؿز

 هشكض ثْذاؿشي دسهبًي ؿْشي

 هشكض ثْذاؿشي دسهبًي سٍػشبيي

ػٌح ايوٌي غیش ػبصُ اي هشاكض ثْذاؿشي دسهبًي ثِ 

 (دسكذ)ػٌح هٌلَة 
 هشكض ثْذاؿز ؿْشػشبى ػبلیبًِ هشاكض ثْذاؿشي دسهبًي فشم ًشاحي ؿذُ

7 
ًَار در آهادگي ػولكزدي خا

 تزاتز تاليا

 دبيگبُ ثْذاؿز/ خبًِ ّبي ثْذاؿز

 هشكض ثْذاؿشي دسهبًي ؿْشي

 هشكض ثْذاؿشي دسهبًي سٍػشبيي

 دیوبيؾ دٍسُ اي

ػٌح آهبدگي ػولكشدي خبًَاسّبي دس هؼشم خٌش  ثِ 

 (دسكذ)ػٌح هٌلَة 
 هشكض ثْذاؿز ؿْشػشبى ػبلیبًِ هشاكض ثْذاؿشي دسهبًي فشم ًشاحي ؿذُ

8 
ُ اي خاًَار در ايوٌي عاس

 تزاتز تاليا

 دبيگبُ ثْذاؿز/ خبًِ ّبي ثْذاؿز

 هشكض ثْذاؿشي دسهبًي ؿْشي

 هشكض ثْذاؿشي دسهبًي سٍػشبيي

 دیوبيؾ دٍسُ اي

ػٌح ايوٌي ػبصُ اي خبًَاسّبي دس هؼشم خٌش ثِ 

 (دسكذ)ػٌح هٌلَة 
 هشكض ثْذاؿز ؿْشػشبى ػبلیبًِ هشاكض ثْذاؿشي دسهبًي فشم ًشاحي ؿذُ

9 
ي غيزعاسُ اي خاًَار در ايوٌ

 تزاتز تاليا

 دبيگبُ ثْذاؿز/ خبًِ ّبي ثْذاؿز

 هشكض ثْذاؿشي دسهبًي ؿْشي

 هشكض ثْذاؿشي دسهبًي سٍػشبيي

 دیوبيؾ دٍسُ اي

ػٌح ايوٌي غیش ػبصُ اي خبًَاسّبي دس هؼشم خٌش ثِ 

 (دسكذ)ػٌح هٌلَة 
 ػشبىهشكض ثْذاؿز ؿْش ػبلیبًِ هشاكض ثْذاؿشي دسهبًي فشم ًشاحي ؿذُ

در خقـَؿ ًحـَُ اعـتفادُ اس آى ًيـش     . عطح هطلَب در ايي جذٍل در ًزم افشار اكغل طزاحي ؽذُ ٍ تز رٍي عايت هؼاًٍت تْذاؽت، ٍاحذ هذيزيت ٍ كاّؼ خطز تاليا لـزار دادُ ؽـذُ اعـت   * 

 .تَضيحات هَرد ًياس در آهَسؽْا ارائِ خَاّذ ؽذ



 هؾخقات اجزاي فاس آسهايؾي تزًاهِ

 اجزاي پايلَتلثل اس ( الف

 .الصم اػز دس ايي لؼوز هؼشٌذار دبيلَر اًؼبم ؿذُ ؿبهل هَاسد ريل هویوِ گشدد ،ثبؿٌذ( دبيلَر)آصهبيـي  يثبيذ داساي فبص اػشا ًظبم اسائِ خذهبر ثِ اػشا دسآيٌذ،ثب سَػِ ثِ ايٌكِ ثشًبهِ ّبيي كِ لشاس اػز دس 

  :تين طزاح ٍ تزًاهِ ريش

 خبًن ًشگغ سٍحي، ب يَػفيخبًن ّو، دكشش ػلي اسدالى 

 :اّذاف تزًاهِ پايلَت

  ِؿٌبخز ًمبى لَر ٍ هؼف ثشًبهِ ادغبم هذيشيز ٍ كبّؾ خٌش ثاليب دس ًظبم ؿجكِ ثِ هٌظَس اكالح ثشًبه 

  :هتذٍلَصي

 ُاًشخبة ؿْشػشبى دبيلَر دس داًـگب 

 ُآهَصؽ سین هذيشيز دبيلَر داًـگب 

 آهَصؽ سین اػشاي دبيلَر دس ؿْشػشبى 

 ّش ػٌح اص ؿجكِدس  شًبهِ دبيلَر ثش اػبع ؿشح خذهبر سؼییي ؿذُاػشاي ث 

 دبيؾ ثشًبهِ دبيلَر سَػي سین هؼبًٍز ثْذاؿز ٍصاسر ٍ اػشبى 

  اسصؿیبثي اػشاي دبيلَر 

 ثشگضاسي كبسگبُ دسع آهَخشِ ّب 

 اكالح ثشًبهِ ادغبم ثش اػبع ًشبيغ اسصؿیبثي 
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 :سهاى اجزا

  1391ػبل 

 : هحل اجزاي پايلَت

 اكفْبىسجشيض، صًؼبى، ؿبّشٍد، كشهبى، گلؼشبى، لشػشبى، خشاػبى ػٌَثي، هشكضيسْشاى، دضؿكي  ػشبى اص داًـگبُ ّبي ػلَم يک ؿْش ، 

 :اجزاي پايلَتٍ پؾتيثاًي تزآٍرد تَدجِ 

  ًَِؿذُ اػزػالم ثِ داًـگبُ ّبي هَسد ًظش اِ اسػبلي ثش اػبع اثالؽ ثَدػثَدػِ دبيلَر دس ثشًبهِ ّبي ٍاحذ هذيشيز ٍ كبّؾ خٌش ثاليب دیؾ ثیٌي ؿذُ ٍ ؿشح ّضيٌِ هشث . 

 :پايلَت ارسؽياتي پايؼ ٍطزح 

 سكویل فشم ّبي دبيؾ ثشًبهِ سَػي ػشبد ٍصاسر ٍ اػشبى 

 ثبصديذ هیذاًي اص ؿْشػشبى ّب ٍ هشاكض دبيلَر 

 ٍي حیي اػشاسثشگضاسي كبسگبُ هیبًي اسايِ ًشبيغ دبيؾ ثِ هٌظَس اكالحبر هش 

 ص ًشيك هـبّذُ فیلذ اػشا ٍ هلبحجِ ٍ ػلؼبر ثحض گشٍّي هشوشكض ثب هذيشاى ٍ كبسكٌبىاسصؿیبثي ًْبيي ا 

 سذٍيي گضاسؽ اسصؿیبثي 

 :اًتظارات اس ارسؽياتي

  ِگیشًذدٍم ثشًبهِ ثِ هٌظَس گؼششؽ كـَسي هَسد سَػِ لشاس هيدس اًشْبي ثشًبهِ اسصؿیبثي ًمبى هؼف ٍ لَر ثشًبهِ ؿٌبػبيي ؿذُ ٍ دس ًؼخ. 


