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 پيش ىفتبس

 : ٔمسٔٝ

زفغ ٔٛظف ثٝ   لبٖ٘ٛ قٟطزاضي، 55ٔبزٜ  15ٞب ثؼٙٛاٖ يه ٟ٘بز ػٕٛٔي غيطزِٚتي ثط اؾبؼ ثٙس  قٟطزاضي

قٙبؾي نٛضت آؾيت ثبقٙس. ثب تٛخٝ ثٝ ٔيزض قٟط ٔجتال ثٝ أطاو ؾبضيٝ ٚ يب ثالنبحت ٚ ًٔط  حيٛا٘بت

 )اثالغيٝ «ٌيطيثٝ ضٚـ ظ٘سٜ ثالنبحتٞبي وٙتطَ خٕؼيت ؾً»زضذهٛل اخطاي زؾتٛضاِؼُٕ  پصيطفتٝ

زض ثطذي اظ قٟطٞب ٚ ضٚؾتبٞب ٔطتفغ  ثالنبحتٞبي ٔؼًُ ؾً(، 20/11/1387ٔٛضخ  01/1/58910قٕبضٜ 

اؾت. ثٝ ٔٙظٛض اضتمبء ؾالٔت، ثٟساقت ٚ أٙيت قٟطٚ٘ساٖ ٚ ضػبيت انَٛ ٚ لٛاػس اذاللي ثطذٛضز ثب  ٘كسٜ

زؾتٛضاِؼُٕ ٔصوٛض، انالح ٚ ثبظٍ٘طي زؾتٛضاِؼُٕ ثب ضفغ اؾبؾي ٔكىالت يبز قسٜ، ٚ  ثالنبحتحيٛا٘بت 

ثطٌعاضي خّؿبت ٔتؼسز وبضقٙبؾي ثب  َي« ثالنبحت بيٞ ؾًٔسيطيت وٙتطَ خٕؼيت ٚ ؾبٔب٘سٞي »

ٞب ٚ  ٞبي تكىُ اظ ظطفيت ٌيطي ثب ضٚيىطز ثٟطٜٞبي ٔطزْ ٟ٘بز، ٞب ٚ ؾبظٔبٖاػًبي ؾتبز ٔطوعي، قٟطزاضي

  تٟيٝ ٚ تسٚيٗ قسٜ اؾت. ،ٞبي ٔطزْ ٟ٘بز ؾبظٔبٖ

  

 فصل اول: كليات

 اٛذاف -1ّبدٙ 

ٞبي ٔطتجٍ ثٝ ٔٙظٛض ثطلطاضي ٚحست ضٚيٝ زض وٙتطَ خٕؼيت ؾبظٔبٖٞب ٚ اِف( ايدبز ٕٞبٍٞٙي زض زؾتٍبٜ

 .ثالنبحتٞبي  ؾً

ٔطوع/ ٚاحس ٔٛلت وٙتطَ خٕؼيت ٚ ؾبٔب٘سٞي زض يٛاثٍ ٚ ٔمطضات ثٟساقتي / اثالؽ ة( تؼييٗ ٚ اػٕبَ 

 .ثالنبحتٞبي ؾً

آٚضي ٚ ، خٕغتدٕغ ٞبيقٙبؾبيي وبٖ٘ٛ ضيعي، ٘ظبضت،اظ َطيك ثط٘بٔٝ ثالنبحتٞبي وٙتطَ خٕؼيت ؾً ج(

 .ٞب ؾبٔب٘سٞي آٖ

 خسيس ٚ ؾبٔب٘سٞي ٔطاوع/ ثالنبحتٞبي وٙتطَ خٕؼيت ٚ ؾبٔب٘سٞي ؾًٔٛلت ٚاحسٞبي  ز( احساث ٔطاوع/

 ٚاحسٞبي ٔٛخٛز.

ٞبي ٔؿئَٛ  زؾتٍبٜفي ٔبثيٗ ٔكتطن  اضتمبء ؾالٔت ػٕٛٔي خبٔؼٝ قٟطي ٚ ضٚؾتبيي اظ َطيك ٕٞىبضي ٜ(

 .ٞبي ٔكتطن ثيٗ ا٘ؿبٖ ٚ حيٛاٖٞبي ٚاٌيط زأي ٚ ثيٕبضيزض پيكٍيطي اظ ثطٚظ ثيٕبضي

 

 تعبسيف -2ّبدٙ 

 ثبقس: ٞب ٚ انُالحبت ثٝ وبض ضفتٝ زض ايٗ زؾتٛضاِؼُٕ زاضاي ٔفبٞيٓ ظيط ٔيٚاغٜ تؼبضيف،

 ٞبي وكٛضٞب ٚ زٞيبضيؾبظٔبٖ: ؾبظٔبٖ قٟطزاضياِف( 

ثٝ ٔٙظٛض وٙتطَ خٕؼيت ايٗ ؾتبز  (:ا٘ؿبٖ وٙتطَ خٕؼيت حيٛا٘بت ٘بلُ ثيٕبضي ثٝ ؾتبز ٔطوعي) ؾتبز ة(

 ؽيئضٔؿئِٛيت ثٝ ٞبي ٔطتجٍ زض ؾُح ّٔي ٞب ٚ ؾبظٔبٖحيٛا٘بت ٘بلُ ثيٕبضي ثٝ ا٘ؿبٖ ثب ػًٛيت زؾتٍبٜ

 ٜ اؾت.قستكىيُ وكٛض ٞبي زٞيبضي ٞب ٚؾبظٔبٖ قٟطزاضي

تٛؾٍ اقربل  ثالنبحتٞبي ثٝ ٔٙظٛض وٙتطَ خٕؼيت ؾًوٝ اؾت ٔدٕٛػٝ السأبتي  ج( ؾبٔب٘سٞي:

 .پصيطزبضچٛة ايٗ زؾتٛضاِؼُٕ نٛضت ٔيٞبي ٔطتجٍ زض چؾبظٔبٖ ٚ ٞبحميمي ٚ حمٛلي، زؾتٍبٜ
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 : وبضٌطٜٚ اؾتب٘ي وٙتطَ خٕؼيت حيٛا٘بت ٘بلُ ثيٕبضي ثٝ ا٘ؿبٖاؾتب٘ي ز( وبضٌطٜٚ

قٙبؾٙبٔٝ  )لالزٜ، ٔساضن ٞٛيتي ٚ قٙبؾبيي وٝ فبلسي ؾٍ: ؾطپطؾت()ضٞب قسٜ، آظاز يب ثي ثالنبحتٜ( ؾً 

 ثبقس.ثٟساقتي، پالن ٚ يب ٔيىطٚ چيپ( ٔي

ٞبي ذٛز زض ثؼًي اظ اٚلبت قجب٘ٝ ضٚظ زض ٔىبٖ ثسٖٚ نبحتزاض ٘يٕٝ ٍِٚطز: ؾٍي وٝ ٚ( ؾً نبحت

 ػٕٛٔي ضٞب قسٜ ثبقس.

تٛؾٍ اقربل حميمي ٚ ٔحّي اؾت وٝ  (:ثالنبحتٞبي وٙتطَ خٕؼيت ٚ ؾبٔب٘سٞي ؾً )ٔطوع ظ( ٔطوع

وٙتطَ خٕؼيت ٚ ا٘دبْ السأبت ثٟساقتي )اظ خّٕٝ ٔطالجت، تيٕبض ٚ زضٔبٖ، ػميٓ ؾبظي،  حمٛلي ٚ ثٝ ٔٙظٛض

 ثالنبحتٞبي ؾًٌطزز. زض ايٗ ٔحُ، ٔيايدبز  ثالنبحتٞبي پالن ٌصاضي يب ٘هت ٔيىطٚچيپ( ثطاي ؾً

ثب ضػبيت قطايٍ ٔٙسضج زض پؽ اظ نسٚض ٌٛاٞي ؾالٔت )قٙبؾٙبٔٝ ثٟساقتي( زائٕي ٍٟ٘ساضي ٚ يب َٛض ٝ ث

 قٛ٘س.ٌصاض ٔياضٞبؾبظي ٚ يب ٚايٗ زؾتٛضاِؼُٕ 

نٛضت ٝ ٔحّي اؾت وٝ ث (:ثالنبحتٞبي )ٚاحس ٔٛلت وٙتطَ خٕؼيت ٚ ؾبٔب٘سٞي ؾً ٔٛلت ٚاحس ح(

لت( ٚ )ٔدٛظ فؼبِيت ٔٛثب ٔٛافمت  ثب حسالُ قطايٍ ٚ أىب٘بت ٔٛضز ٘يبظ )ٔتٙبؾت ثب ظطفيت ٚاحس(ٔٛلت 

ٞبي ٞط ظٔب٘ي وٝ ثرف ذهٛني ٚ يب ؾبظٔبٖ .سٕ٘بيٞب فؼبِيت ٔي، تٛؾٍ قٟطزاضيوبضٌطٜٚ اؾتب٘ي٘ظبضت 

٘ؿجت ثبيس  ،ٞبثطزاضي ٔطوع ثطاثط ٔفبز ايٗ زؾتٛضاِؼُٕ ٕ٘بيٙس، قٟطزاضئطزْ ٟ٘بز ٔجبزضت ثٝ احساث ٚ ثٟطٜ

 الساْ ٕ٘بيٙس. ٚاحسٞبايٗ اخطايي زض ػّٕيبت  يب ازأٝ فؼبِيت ثٝ تٛلف

ثب اؾتفبزٜ اظ زاضٚٞبي آضاْ  ثبقس وٝ زض آٖٞبي وٙتطَ خٕؼيت حيٛا٘بت ٔييىي اظ ضٚـٔطي ثسٖٚ زضز: (ٌ

وٝ ٔٛخت  ،حيٛاٖ ضا ثيٟٛـ ٚ ؾپؽ ثب تعضيك ٚضيسي زاضٚٞبي ٔدبظ )اظ خّٕٝ تيٛپٙتبَ ؾسيٓ( ،ثرف ٔدبظ

 قٛز.ٔطي ٔغعي، لّجي ٚ تٙفؿي ثسٖٚ زضز ٔي قٛز، حيبت حيٛاٖ ٔتٛلف ٔي

ص ٔطوع ٚ پؽ اظ اذ احساثؾيؽ: ؾٙسي اؾت وٝ زض نٛضت زاقتٗ قطايٍ الظْ ثطاي ا٘ٝ ثٟساقتي تأپطٚ ي(

 قٛز. اظ ؾٛي ازاضٜ وُ زأپعقىي اؾتبٖ نبزض ٔي ،ٔطتجٍٞبي ٔٛافمت ؾبيط زؾتٍبٜ

ثطزاضي: ؾٙسي اؾت وٝ پؽ اظ اتٕبْ ػّٕيبت ؾبذت تبؾيؿبت انّي ٚ خب٘جي ٚ  پطٚا٘ٝ ثٟساقتي ثٟطٜ ن(

،اظ ؾٛي اخطاييثٝ ٔٙظٛض آغبظ فؼبِيت ٚ فطاٞٓ ٕ٘ٛزٖ أىب٘بت ٚ تدٟيعات ٔٙسضج زض ايٗ زؾتٛضاِؼُٕ 

 قٛز.نبزض ٔي وُ زأپعقىي اؾتبٖ ازاضٜ

٘ؿجت وٝ ثب تىٕيُ فطْ ٔؿئِٛيت پصيطي ٌطزز اَالق ٔييب حمٛلي  ٚ وّيٝ اقربل حميميثٝ ٔتمبيي: َ( 

 ٕ٘بيٙس. ٔيٚ يب خٟت ضٞبؾبظي، الساْ  ػٙٛاٖ ؾً ٌّٝ، ٍٟ٘جبٖٝ ث ثالنبحتٞبي  ؾطپطؾتي ؾًزضذٛاؾت ثٝ 

 ثبقس. ٕٔٙٛع ٔي ٚاحس ٔٛلت /زض ٔطوع پطٚضـ ٚ يب تىثيط ؾً -1تجصشٙ

 .نبزض ٕ٘ي قٛزٚاحسٞبي ٔٛلت  ثطايپطٚا٘ٝ ثٟساقتي تبؾيؽ ٚ ثٟطٜ ثطزاضي  -2تجصشٙ

آِفب ٔؼٕٛالً  ؾًقٛز.  يب يه ٌطٜٚ خب٘ٛضاٖ ٌفتٝ ٔي ٌّٝ ثٝ ضٞجط ضفتبضقٙبؾي خب٘ٛضاٖ  ض ػّٓز:ْ( ؾً آِفب

  .ٌطٜٚ ٞؿتٙس ؾًتطيٗ  تطيٗ ٚ فؼبَ تطيٗ، ثبتدطثٝ لٛي

 

 

 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%84%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%84%D9%87
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 داّٖٚ مبسثشد -3ّبدٙ

ٞبي ٚفٛض تب  قٙبؾبيي وبٖ٘ٛٔطحّٝ اظ  ثالنبحتٞبي  وٙتطَ خٕؼيت ٚ ؾبٔب٘سٞي ؾًتٕبٔي ٔطاحُ ٔرتّف 

زض ٕٞٝ قٟطٞب ٚ ضٚؾتبٞبي وكٛض ضا ٚاٌصاضي ٚ يب ضٞبؾبظي  نسٚض ٌٛاٞي ؾالٔت )قٙبؾٙبٔٝ ثٟساقتي(،

 قٛز.قبُٔ ٔيٞبي ٔطتجٍ ثب ٔٛيٛع ايٗ زؾتٛضاِؼُٕ  ثطاي زؾتٍبٜ

ٞبي ثالنبحت زض قطايٍ ثحطاٖ ثٙب ثٝ پيكٟٙبز وبضٌطٜٚ قٟطؾتبٖ  وٙتطَ خٕؼيت ٚ ؾبٔب٘سٞي ؾً:تجصشٙ

 قٛز. وبضٌطٜٚ اؾتبٖ ٔسيطيت ٔيٚ ثب ٕٞبٍٞٙي 
 

 ق٘إئ ٗ ّقشسات ّشتجط -4ّبدٙ 

 .(55ٔبزٜ  15)ثٙس  ٚ انالحبت ثؼسي 1334ٔهٛة  -لبٖ٘ٛ قٟطزاضياِف( 

 .(19 ٚ 12 ،4 ،3 ،2 ،1)ٔبزٜ  1350ٔهٛة  -لبٖ٘ٛ ؾبظٔبٖ زأپعقىي وكٛض ة(

 .(10ٔبزٜ  31)ثٙس  1380ٔهٛة  –ٞبتكىيالت ٚ ؾبظٔبٖ زٞيبضي ،اؾبؾٙبٔٝج( 

 .(14 ٚ 12 ،10 ،2،3 ،1)ٔبزٜ  1387ٔهٛة  -٘بٔٝ اخطايي ٘ظبضت ثٟساقتي زأپعقىيآئيٗ ز(

 .1391ٔهٛة  -ٞب  ٞبي زأي ٚ خٌّٛيطي اظ ؾطايت ٚ ا٘تكبض آٖ٘بٔٝ ٔجبضظٜ ثب ثيٕبضيآئيٗ ٞـ(

 پبن(. يلبٖ٘ٛ ٞٛا 11ٔٛيٛع ٔبزٜ ) يٚ ٔؼس٘ ينٙؼت ،يسيتِٛ يٚ( ٔمطضات ٚ يٛاثٍ اؾتمطاض ٚاحسٞب

 .ظيؿت٘بٔٝ اخطايي لبٖ٘ٛ حفبظت ٚ ثٟؿبظي ٔحيٍ يٗآئ (ظ

 .ٚ ٔمطضات ٔطتجٍ ثب آٖ  1370ٔهٛة  -( لبٖ٘ٛ ٔدبظات اؾالٔيح

 ؾبيط لٛا٘يٗ ٚ ٔمطضات ٔطتجٍ.ٌ( 

 

 فصل دوم: تشكيالت اجرايي

 ز:قٛتكىيُ ٔيظيط ؾُح ؾٝ تكىيالت اخطايي خٟت اخطاي ايٗ زؾتٛضاِؼُٕ زض  -5ّبدٙ 

 :سطح َّي (اٍف

 قٛز:ثب تطويت ظيط تكىيُ ٔي ا٘ؿبٖوٙتطَ خٕؼيت حيٛا٘بت ٘بلُ ثيٕبضي ثٝ ؾتبز ٔطوعي  -1

ٞبي ٞب ٚ زٞيبضي ٚظاضت وكٛض ٚ ضئيؽ ؾبظٔبٖ قٟطزاضي ٚ تٛؾؼٝ أٛض قٟطي ٚ ضٚؾتبيي ػٕطأٖؼبٖٚ -1-1

 )ضئيؽ ؾتبز( وكٛض

 ضئيؽ ؾبظٔبٖ زأپعقىي وكٛض -1-2

 ؾبظٔبٖ حفبظت ٔحيٍ ظيؿتٔؼبٖٚ ٔحيٍ ظيؿت َجيؼي ٚ تٙٛع ظيؿتي  -1-3

 يبؾت خٕٟٛضيٟ٘بز ضٔسيطوُ ثبظضؾي، ٘ظبضت ٚ اضظيبثي ػّٕىطز  -1-4

  قٟطزاضي تٟطأٖؼبٖٚ ذسٔبت قٟطي ٚ ٔحيٍ ظيؿت  -1-5

 ٔسيطوُ زفتط أٙيتي ٚظاضت وكٛض -1-6

 ٚظاضت ثٟساقت، زضٔبٖ ٚ آٔٛظـ پعقىيضئيؽ ٔطوع ؾالٔت ٚ ٔحيٍ وبض  -1-7

 ثٟساقت، زضٔبٖ ٚ آٔٛظـ پعقىيٚظاضت ٞبي ٚاٌيطزاض ضئيؽ ٔطوع ٔسيطيت ثيٕبضي -1-8

 ٞبي وكٛض )زثيط ؾتبز( ٞب ٚ زٞيبضي ؾبظٔبٖ قٟطزاضيٚ ذسٔبت قٟطي  ٔحيٍ ظيؿتٔسيطوُ زفتط  -1-9

 ٞبي وكٛضٞب ٚ زٞيبضيٕٞبٍٞٙي ػٕطا٘ي ٚ ذسٔبت ضٚؾتبيي ؾبظٔبٖ قٟطزاضي ٔسيطوُ زفتط -1-10
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-ٞب ٚ زٞيبضيقىبيبت ؾبظٔبٖ قٟطزاضئسيطوُ زفتط اضظيبثي ػّٕىطز، ثبظضؾي ٚ پبؾرٍٛيي ثٝ  -1-11

 ٞبي وكٛض

 ٕ٘بيٙسٜ زازؾتب٘ي وُ وكٛض -1-12

 (ٔطوع أٛض فطٍٞٙي ٚ اختٕبػي ٚظاضت وكٛض ئطزْ ٟ٘بز )ثب ٔؼطف ٞبيؾبظٔبٖٕ٘بيٙسٜ  -1-13

 فطاخبپّيؽ پيكٍيطي ٔؼبٖٚ ػّٕيبت  -1-14

 ؾبحفبخبٔؼبٖٚ اؾّحٝ ٚ ٟٕٔبت  -1-15

 وكٛضٞبي ٔطزْ ٟ٘بز ؾبظٔبٖ أٛض اختٕبػي  ٔؼبٖٚ ؾبظٔبٖ -1-16

  ي وكٛضٔدٕغ قٟطزاضاٖ وال٘كٟطٞبٕبيٙسٜ ٘ -1-17

 ضئيؽ قٛضاي ؾيبؾتٍصاضي ؾالٔت ؾبظٔبٖ نسا ٚ ؾيٕبي وكٛض -1-18

تٛا٘س زض نٛضت ٘يبظ ٚ يب ثب پيكٟٙبز اػًبء، اظ ؾبيط افطاز خٟت حًٛض زض  ٔي ٔطوعي ؾتبزضئيؽ  -تجصشٙ

 زػٛت ثؼُٕ آٚضز.ؾتبز خّؿبت 

 

 ثبشذ:ثٚ ششح ريٌ ّي مٖتشً جْعيت حي٘إبت ٕبقٌ ثيْبسي ثٚ إسبٓٗظبيف ستبد ّشمضي  -2

 ايدبز ٕٞبٍٞٙي ثيٗ زؾتٍبٟٞبي ٔطتجٍ. -2-1

 .ّٔيزضؾُح  ٚ ايُطاضي ثحطا٘ي،زضقطايٍ ػبزيٚ تسٚيٗ ضاٞجطزٞبي والٖ  ٌصاضيؾيبؾت،ضيعي ثط٘بٔٝ -2-2

بزي اظ ؾٛي ٔطاخغ ثطضؾي زؾتٛض اِؼُٕ ٞب ثركٙبٔٝ ٞب ٚ قيٜٛ ٘بٔٝ ٞبي اخطاي پيكٟٙٚ  تسٚيٗ ،تٟيٝ -2-3

 .ٞبي اخطايي٘بٔٝٞب ٚ قيٜٛ، ثركٙبٔٝٞب زؾتٛضاِؼُٕٚ اثالؽ  ٔطثَٛٝ ٚ تهٛيت

 ٞب. ٚ قٟطزاضي يقٟطؾتب٘ ٞبي اؾتب٘ي ٚوبضٌطٜٚ حٕبيت ٚ ٘ظبضت ثط فؼبِيت -2-4

 ٞبي آٔٛظقي ٔٛضز ٘يبظ. زٚضٜثطٌعاضي خٟت ضيعي  ثط٘بٔٝ -2-5

  .لٛا٘يٗ ٚ ٔمطضات ،بضچٛة يٛاثٍتؼييٗ ٘مف ٚ ٚظبيف اػًبء زض چ -2-6

ٔصوٛض ثب خّؿبت ؾتبز ثٝ نٛضت ٔٙظٓ ٚ حسالُ زٚ ثبض زض ؾبَ ثطٌعاض ذٛاٞس قس. ػبزي خّؿبت  –تجصشٙ

 ٘فط اظ اػًبء ضؾٕيت ذٛاٞس زاقت. ٘هف ثؼالٜٚ يهحًٛض حسالُ 

 

 استبٕيسطح  (ة

  ثب تطويت ظيط تكىيُ ٔي قٛز: وٙتطَ خٕؼيت حيٛا٘بت ٘بلُ ثيٕبضي ثٝ ا٘ؿبٖوبضٌطٜٚ اؾتب٘ي  - 1

 أٛض ػٕطا٘ي اؾتب٘ساضي )ضئيؽ وبضٌطٜٚ( ٕٞبٍٞٙي ٔؼبٖٚ  -1-1

 )زثيط وبضٌطٜٚ( ي اؾتب٘ساضيٚ قٛضاٞبأٛض قٟطي  ٔسيطوُ زفتط -1-2

 ٔسيطوُ زفتط أٛض ضٚؾتبيي ٚ قٛضاٞبي اؾتب٘ساضي -1-3

 اؾتب٘ساضيٚ ا٘تظبٔي أٙيتي ٔسيطوُ زفتط أٛض  -1-4

 ٔسيطوُ زفتط أٛض اختٕبػي ٚ فطٍٞٙي اؾتب٘ساضي -1-5

 ٔسيطوُ زأپعقىي اؾتبٖ -1-6

 ٔسيطوُ نسا ٚ ؾيٕبي ٔطوع اؾتبٖ  -1-7

 ٔسيطوُ حفبظت ٔحيٍ ظيؿت اؾتبٖ  -1-8
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 ٞبي ػّْٛ پعقىي  ثٟساقتي زا٘كٍبٜ ٔؼبٖٚ -1-9

 ٔؼبٖٚ ذسٔبت قٟطي قٟطزاضي ٔطوع اؾتبٖ  -1-10

 ٕ٘بيٙسٜ قٛضاي اؾالٔي اؾتبٖ -1-11

 )ثب ٔؼطفي ٔسيط وُ زفتط أٛض قٟطي ٚ قٛضاٞبي اؾتب٘ساضي( ٕ٘بيٙسٜ قٟطزاضاٖ اؾتبٖ -1-12

 ٕ٘بيٙسٜ زٞيبضاٖ اؾتبٖ )ثب ٔؼطفي ٔسيط وُ زفتط أٛض ضٚؾتبيي ٚ قٛضاٞبي اؾتب٘ساضي( -1-13

 ٕ٘بيٙسٜ ٘يطٚي ا٘تظبٔي اؾتبٖ  -1-14

 ٕ٘بيٙسٜ زازؾتب٘ي اؾتبٖ -1-15

 (اؾتب٘ساضيٚ فطٍٞٙي ثب ٔؼطفي ازاضٜ وُ أٛض اختٕبػي )ٔطزْ ٟ٘بز  ٞبيٙسٜ ؾبظٔبٖيٕ٘ب -1-16

ضثٍ حؿت  ٞبي شيزؾتٍبٜتٛا٘س زض نٛضت ٘يبظ ٚ يب ثب پيكٟٙبز اػًبء، اظ ؾبيط  ضئيؽ وبضٌطٜٚ ٔي -1تجصشٙ

 خٟت حًٛض زض خّؿبت وبضٌطٜٚ زػٛت ثؼُٕ آٚضز. ٔٛضز

ٚ ثٝ ٔٙظٛض ٘ظبضت ٚ آٌبٞي اظ ٘حٜٛ فؼبِيت وبضٌطٜٚ تٛا٘س زض نٛضت يطٚضت  ؾتبز ٔطوعي ٔي -2تجصشٙ

 اػعاْ ٕ٘بيس.اؾتب٘ي، ٕ٘بيٙسٜ ذٛز ضا ثٝ خّؿبت وبضٌطٜٚ اؾتب٘ي 

 

 ثبقس:ثٝ قطح شيُ ٔي ا٘ؿبٖوٙتطَ خٕؼيت حيٛا٘بت ٘بلُ ثيٕبضي ثٝ ٚظبيف وبضٌطٜٚ اؾتب٘ي  - 2

 ٔهٛثبت ؾتبز ٔطوعي. ، پيٍيطي ٚ اخطايضيعي ثط٘بٔٝ -2-1

 تهٛيت ثط٘بٔٝ اخطايي ٚ ضاٞجطزي زض ٔحسٚزٜ اؾتبٖ. -2-2

 .ٞب زض ؾُح اؾتبٖ پكتيجب٘ي اظ اخطاي َطححٕبيت ٚ  -2-3

 .يٞبي وبضٌطٜٚ قٟطؾتب٘فؼبِيت ٘ظبضت ثط -2-4

اظ ؾٛي وبضٌطٜٚ قٟطؾتب٘ي خٟت احساث ٚاحس ٔٛلت وٙتطَ خٕؼيت ٚ  تبييس ٟ٘بيي ٔحُ پيكٟٙبزي -2-5

 . ٔٛضز٘يبظ ٚ تدٟيعات أىب٘بت ٚ ٘يع ٞبي ثالنبحتؾبٔب٘سٞي ؾً

 ٚاحس زض اؾتبٖ. اث حسالُ يه ٔطوع/تؼييٗ ٔحُ احس -2-6

 ٚ ا٘ؼىبؼ ٚ پيٍيطي آٖ اظ ؾتبز ٔطوعي. يٞبي قٟطؾتب٘ ٞبي ٚانّٝ اظ وبضٌطٜٚ ثطضؾي زضذٛاؾت -2-7

 ثالنبحتٞبي  ؾً يٚ ؾبٔب٘سٞتمؿيٓ اؾتبٖ ثٝ ٔٙبَك ػّٕيبتي خٟت ايدبز ٔطاوع وٙتطَ خٕؼيت  -2-8

 قٟطزاضاٖ ٔتِٛي ايٗ ٔطاوع. تؼييٗٚ 

 .اثالؽ احىبْ وبضٌطٜٚ قٟطؾتب٘ي ٚ پيٍيطي ثطٌعاضي ٔٙظٓ خّؿبت آٟ٘ب -2-9

ثٝ اظاي ٞط لالزٜ وٝ  ثالنبحتٞبي وٙتطَ خٕؼيت ٚ ؾبٔب٘سٞي ؾً ٔسيطيت اخطايتهٛيت ثٟبي  -2-10

 تٛؾٍ وبضٌطٜٚ قٟطؾتب٘ي پيكٟٙبز قسٜ اؾت.

 بضچٛة يٛاثٍ لٛا٘يٗ ٚ ٔمطضات تؼييٗ ٘مف ٚ ٚظبيف اػًبء زض چ -2-11

 قيٜٛ ٘بٔٝ ٞب ٚ ثرف ٘بٔٝ ٞب خٟت ثطضؾي ٚ تهٛيت زض وبض ٌطٜٚ ّٔي  ٟب،ّٕپيكٟٙبز زؾتٛضاِؼٚ  اضائٝ -2-12

 

ٌعاضـ پيكٟٙبزات ٚ خّؿبت ػبزي وبضٌطٜٚ ثٝ نٛضت ٔٙظٓ ٚ حسالُ زٚ ثبض زض ؾبَ ثطٌعاض ٚ  –تجصشٙ

 ذٛاٞس قس.خّؿبت ثٝ ؾتبز ٔطوعي اضؾبَ 
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 ج( سطح شٜشستبٓ

  ثب تطويت ظيط تكىيُ ٔي قٛز: ثٝ ا٘ؿبٖوٙتطَ خٕؼيت حيٛا٘بت ٘بلُ ثيٕبضي وبضٌطٜٚ قٟطؾتب٘ي - 1

 فطٔب٘ساض )ضئيؽ وبضٌطٜٚ( -1-1

 ػٙٛاٖ زثيط وبضٌطٜٚ(ٝ قٟطزاضاٖ قٟطٞبي قٟطؾتبٖ )قٟطزاض ٔطوع قٟطؾتبٖ ث -1-2

 ضئيؽ ازاضٜ زأپعقىي قٟطؾتبٖ -1-3

 ضئيؽ ازاضٜ حفبظت ٔحيٍ ظيؿت قٟطؾتبٖ  -1-4

  يب زثيط وبضٌطٜٚ ؾالٔت ٚ أٙيت غصايي قٟطؾتبٖ ضئيؽ ٔطوع ثٟساقت قٟطؾتبٖ -1-5

 ٕ٘بيٙسٜ ٘يطٚي ا٘تظبٔي قٟطؾتبٖ  -1-6

 ٕ٘بيٙسٜ زازؾتب٘ي قٟطؾتبٖ -1-7

 ثركساضاٖ قٟطؾتبٖ -1-8

 (ثب ٔؼطفي فطٔب٘ساض)زٞيبض ٔٙترت قٟطؾتبٖ  -1-9

 (فطٔب٘ساضٚ اختٕبػي ٔؼبٖٚ ؾيبؾي ثب ٔؼطفي )ٔطزْ ٟ٘بز قٟطؾتبٖ  ٞبيٕ٘بيٙسٜ ؾبظٔبٖ -1-10

 

 ثبقس:ثٝ قطح شيُ ٔي وٙتطَ خٕؼيت حيٛا٘بت ٘بلُ ثيٕبضي ثٝ ا٘ؿبٖٚظبيف وبضٌطٜٚ قٟطؾتب٘ي  - 2

 ضيعي، پيٍيطي ٚ اخطاي ٔهٛثبت وبضٌطٜٚ اؾتب٘ي ٚ ؾتبز ٔطوعي. ثط٘بٔٝ -2-1

 اؾتب٘ي.طؾتبٖ ٚ اضائٝ ثٝ وبضٌطٜٚ تسٚيٗ ٚ پيكٟٙبز ثط٘بٔٝ اخطايي ٚ ضاٞجطزي زض ٔحسٚزٜ قٟ -2-2

 ٞب زض ؾُح قٟطؾتبٖ. حٕبيت ٚ پكتيجب٘ي اظ اخطاي َطح -2-3

 ٞبي قٟطؾتبٖ.ٞب ٚ زٞيبضيقٟطزاضي ٚ السأبت ٞب٘ظبضت ثط فؼبِيت -2-4

 اضائٝ پيكٟٙبزات ٚ ٘ظطات ٚ اضؾبَ ٌعاضـ ػّٕىطز ثٝ وبضٌطٜٚ اؾتب٘ي. -2-5

ٚ اػالْ  زض قٟطؾتبٖٚاحس ٔطوع/ خٟت احساث  ، ٔكرهبت ٚ أىب٘بت ٔٛضز ٘يبظتؼييٗ ٔحُ پيكٟٙبزي -2-6

  .ثٝ وبضٌطٜٚ اؾتب٘ي خٟت تبييس ٟ٘بييآٖ 

ثٝ اظاي ٞط  ثالنبحتٞبي ٔسيطيت وٙتطَ خٕؼيت ٚ ؾبٔب٘سٞي ؾً اخطاي َطحتؼييٗ ثٟبي پيكٟٙبز  -2-7

 ثطاي تهٛيت زض وبضٌطٜٚ اؾتب٘ي .لالزٜ 

  .لٛا٘يٗ ٚ ٔمطضاتبضچٛة يٛاثٍ تؼييٗ ٘مف ٚ ٚظبيف اػًبء زض چ -2-8

   .ٟب , قيٜٛ ٘بٔٝ ٞب ٚ ثرف ٘بٔٝ ٞب خٟت ثطضؾي زض وبض ٌطٜٚ اؾتب٘يّپيكٟٙبز زؾتٛض اِؼٕ ٚ اضائٝ  -2-9

 

 

ثبض زض ؾبَ ثطٌعاض ذٛاٞس قس.  چٟبضخّؿبت ػبزي وبضٌطٜٚ قٟطؾتب٘ي ثٝ نٛضت ٔٙظٓ ٚ حسالُ  –1تجصشٙ

 ٘فط اظ اػًبء ضؾٕيت ذٛاٞس زاقت. يه٘هف ثؼالٜٚ حسالُ فطٔب٘ساض ٚ خّؿبت ٔصوٛض ثب حًٛض 

تٛا٘س زض نٛضت يطٚضت ٚ ثٝ ٔٙظٛض ٘ظبضت ٚ آٌبٞي اظ ٘حٜٛ فؼبِيت وبضٌطٜٚ  وبضٌطٜٚ اؾتب٘ي ٔي -2تجصشٙ

 قٟطؾتب٘ي، ٕ٘بيٙسٜ ذٛز ضا ثٝ خّؿبت وبضٌطٜٚ قٟطؾتب٘ي اػعاْ ٕ٘بيس.
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 بالصاحبهاي گيري سگعوليات اجرايي زندهاقداهات قبل از فصل سوم: 
 

قٟطزاضي زاضاي ٚاحس ٔٛلت يب ٔؿئَٛ ٔطوع ثب تبييس وبضٌطٜٚ قٟطؾتبٖ ثبيس لجُ اظ اخطاي ػّٕيبت  -6ّبدٙ 

 :٘ؿجت ثٝ ضػبيت ٔٛاضز شيُ الساْ ٕ٘بيس ثالنبحتٞبي ٌيطي ؾًظ٘سٜ

 .ثالنبحتٞبي  ؾًٚ ٚفٛض ٞبي تدٕغ  قٙبؾبيي وبٖ٘ٛ -6-1

 .ثالنبحتٞبي ٌيطي ؾًٞبي ظ٘سٜتكىيُ اويپ -2-6

 .ثالنبحتٞبي ٌيطي ؾًظ٘سٜ يٞباويپثطاي فطاٞٓ ٕ٘ٛزٖ أىب٘بت ٚ تدٟيعات الظْ  -3-6

 .ػٕٛٔي اَالع ضؾب٘ي -4-6

 .ٞبي ثٟساقتي ٚ پعقىئطالجت -5-6

 .ثطاي وبضوٙبٖ آٔٛظـ انَٛ ثٟساقتي -6-6

 

ثٝ پيكٟٙبز ٔكتطن ازاضٜ وُ حفبظت  ثالنبحتٞبي  ٞبي تدٕغ ٚ ٚفٛض ؾً قٙبؾبيي وبٖ٘ٛ -7ّبدٙ 

 / زٞيبضيقٟطزاضيٞبي ػّْٛ پعقىي اؾتبٖ تٛؾٍ ٔؼبٚ٘ت ثٟساقتي زا٘كٍبٜ/ زا٘كٍبٜ ٚ ٔحيٍ ظيؿت اؾتبٖ

 ثبقس:پصيط ٔيظيط أىبٖ ٞبيقيٜٛٝ ثتبييس وبضٌطٜٚ اؾتب٘ي ثب زاضاي ٚاحس ٔٛلت يب ٔؿئَٛ ٔطوع ٚ 

 ،ٞبي اختٕبػي قجىٕٝ٘بثط، پؿت اِىتطٚ٘يىي، ٔطاخؼٝ حًٛضي  ،اظ َطيك تّفٗ ٞبي ٔطزٔياذص ٌعاضـ -7-1

 .ٚ غيطٜضؾب٘ٝ ٞب 

ٚ پؿٕب٘س زفغ ٞبي اظ لجيُ ٔحُ ثالنبحتٞبي تدٕغ ٚ ٚفٛض ؾًثطاي پتب٘ؿيُ  زاضائطاوع  قٙبؾبيي -2-7

زاضاي لٛا٘يٗ ٞبي ٔحهٛض ٚ  ٔحيٍ أبوٗ ٔرطٚثٝ، ،ٞبثبض، پبضن ٔيٜٛ ٚ تطٜ ٚ ثبظاضٞبي تدٕيغ يبيؼبت، ٔيبزيٗ

 ٞبثيٕبضؾتبٖ ٚ ٞبي زاْ ٚ َيٛض فًبٞبي ثبظ اَطاف ٔٙبظَ،وكتبضٌبٜ ،ٞب ٞب،ذٛاثٍبٜ زا٘كٍبٜ ٞب،پبزٌبٖذبل ٘ظيط:

 اؾبؼ احىبْ لًبيي نبزضٜ. ٚ يب ثطثطزاض ٔطثَٛٝ  ، ثٙب ثٝ زضذٛاؾت ٚ ثب ٕٞبٍٞٙي نبحت زؾتٍبٜ يب ثٟطٜ
 

٘مبٌ ٔكرم قسٜ ثط ضٚي فيّٓ، ػىؽ، ٔكبٞسات ػيٙي ٚ ٞبي قٙبؾبيي قسٜ زض لبِت وبٖ٘ٛ -1 تجصشٙ

 قٛ٘س.٘مكٝ ُٔٙمٝ ٔؼطفي ٔي

ٞبي ثب تٛخٝ ثٝ تؼساز خٕؼيت ؾًقٟطزاضي/ زٞيبضي زاضاي ٚاحس ٔٛلت يب ٔؿئَٛ ٔطوع ثبيس  -2تجصشٙ 

ٌيطي ثٙسي ظٔب٘ي ٚ ٔىب٘ي اخطاي ػّٕيبت ظ٘سٜ اِٚٛيت، ٘ؿجت ثٝ ٞب ٚ حؿبؾيت ُٔٙمٝزض وبٖ٘ٛ ثالنبحت

 الساْ ٕ٘بيس.
 

 : قٛزظيط تكىيُ ٔي تطويت ٘فطاتثب  ثالنبحتٞبي ٌيطي ؾًاويپ ظ٘سٜ -8ّبدٙ 

 )يه ٘فط(ضا٘ٙسٜ  -8-1

 (زٚ ٘فط) آٔٛظـ زيسٜ٘يطٚي وبضٌط  -2-8

ٌيطي ثب اؾّحٝ ثيٟٛقي ثٝ تيٓ ٚاٌصاض  ٔبٔٛض تيطا٘ساظ ثب ؾالح ثيٟٛقي )زض نٛضتي وٝ ٔبٔٛضيت ظ٘سٜ -3-8

 قسٜ ثبقس(
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 ،ثالنبحتٞبي ثطآٚضز تؼساز ؾً ،ػّٕيبتيٌيطي ثطاؾبؼ ٌؿتطزٌي ُٔٙمٝ  ظ٘سٜ ٞبياويپتؼساز  -1تجصشٙ

تؼييٗ  تٛؾٍ قٟطزاضي/ زٞيبضي زاضاي ٚاحس ٔٛلت يب ٔؿئَٛ ٔطوعٞبي ظٔب٘ي اخطاي َطح ٚ غيطٜ  ِٛيتٚا

 ذٛاٞس قس.

ٌيطي  زضايٗ ذهٛل ثٟطٜتٛا٘ٙس اظ ذسٔبت زأپعقىي  ٞبي ثالنبحت ٔي ٌيطي ؾً ٞبي ظ٘سٜ اويپ-2تجصشٙ

 ٕ٘بيٙس.

 

 قبُٔ ٔٛاضز ظيط ٔي ثبقس: ثالنبحتٞبي ٌيطي ؾًظ٘سٜ يٞباويپ ٔٛضز ٘يبظأىب٘بت ٚ تدٟيعات  -9ّبدٙ 

 

 ىيشيتجٜيضات اميپ صٕذٙ (اٍف

 وتبٖ، ٔتط وٝ خٙؽ آٖ پالؾتيىي، 2اِي  1ٔتط ٚ ثٝ ػطو  10اِي  5تٛض ثٝ ََٛ  ىيشي: ت٘س صٕذٙ .1

 يه ػسز تٛض ٔٛلت ثبيس حسالُ ٔدٟع ثٝٚاحس ٔطوع/ ٞط  .ثبقس ٔكبثٝ آٖ ٔئٙؿٛخبت َجيؼي ٚ 

 ثبقس. ٌيطيظ٘سٜ

ثبقس. ََٛ ايٗ ٔٛلت ٔيٚاحس ٔطوع/ ايٗ زؾتٍبٜ يىي اظ ٟٕٔتطيٗ تدٟيعات  دستيبٙ ّٜبس سو: .2

 50اِي  4 اي ثٝ لُط آٞٙي ثب زٞب٘ٝ ٟٔبض زايطٜ ٔتط ثٛزٜ ٚ قبُٔ يه ٔيّٝ فّعي 5/2اِي  2 زؾتٍبٜ

 ثبقس. ٞط ٔطوع/ ٚاحس ٔٛلت ثبيس حسالُ ٔدٟع ثٝ زٚ زؾتٍبٜ ٟٔبض ؾً ثبقس.ٔتط ٔي ؾب٘تي

 ػسز پٛظٜ ثٙس ٚ لالزٜ ثبقس. 10ٞط ٔطوع/ ٚاحس ٔٛلت ثبيس حسالُ ٔدٟع ثٝ  ثٖذ: قالدٙ ٗ پ٘صٙ .3

 ػسز پبثٙس ثبقس. 20ٞط ٔطوع/ ٚاحس ٔٛلت ثبيس حسالُ ٔدٟع ثٝ  پب ثٖذ پالستيني ينجبس ّصشف: .4

ٝ ٚ ثب خٙؽ ٔٙبؾت ٚ ٔؿتحىٓ وٝ زضة آٖ ثٔتط 1×ٔتط2/1×ٔتط2 لفؽ ثٝ اثؼبز ىيشي: صٕذٙقفس  .5

زٜ حيٛاٖ اظ ٔٛاز غصايي زاذُ ٌطزز وٝ ٍٞٙبْ اؾتفب تؼجيٝ ٔي نٛضتينٛضت وكٛيي اظ ثبال ٚ ثٝ 

 ، زضة آظاز قٛز.لفؽ

ٔدٟع ثٝ يه تٛا٘س ٞط ٔطوع/ ٚاحس ٔٛلت زض نٛضت ٘يبظ ٔي: (blow pipeدستيبٙ پشتبة داست ) .6

 زؾتٍبٜ پطتبة زاضت ثبقس.

ثب ) ؾالح ثيٟٛقي لجًٝتٛا٘س ٔدٟع ثٝ يه ٞط ٔطوع/ ٚاحس ٔٛلت زض نٛضت ٘يبظ ٔي: سالح ثيٜ٘شي .7

 ثبقس.وؿت ٔدٛظٞبي الظْ( 

: ٞط ٔطوع/ ٚاحس ٔٛلت ثبيس حسالُ ٔدٟع ثٝ يه زؾتٍبٜ ذٛزضٚي ٔٙبؾت ّسقف ّٖبست خ٘دسٗ .8

 ٔؿمف ثبقس.
 

 فشديتجٜيضات حفبظت  (ة

پٛتيٗ يب ٔمبْٚ زض ثطاثط ٌعـ حيٛاٖ، زؾتىفٔٙبؾت،ِجبؼ وبض اؾتفبزٜ اظ تدٟيعات حفبظت فطزي ٘ظيط:

 اِعأي اؾت.ٞبي اِٚيٝ تدٟيعات وٕه ،ػيٙه ايٕٙي،والٜ ٘مبثساض،ثبض ٔهطف ٔبؾه يه،ٞبي ايٕٙي وفف

ٞب( ثط اؾبؼ  ٞبي اويپ فؼبِيت،خٙؽ ٚ تؼساز ٔٛضز ٘يبظ )ٔتٙبؾت ثب ٔٙبؾت ا٘تربة تدٟيعات فطزي -تجصشٙ

 ٌيطز. ٜٚ قٟطؾتبٖ نٛضت ٔيطتهٕيٕبت ٔترصٜ زض وبضٌ
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 تجٜيضات ثٜذاشتي (ج

قسٜ ٚ ٔتٙبؾت ثب  آٚضي خٕغٞبي ذٛزضٚي حُٕ ؾًٚ يس ػفٛ٘ي خٟت قؿتكٛي  :ىٖذصدا ّ٘اد .1

 فؼبِيت ٞط ٔطوع/ ٚاحس ٔٛلت تٟيٝ ٌطزز.

 فؼبِيت ٞط ٔطوع/ ٚاحس ٔٛلت تٟيٝ ٌطزز.ثبيس ٔتٙبؾت ثب  :ّٖبست يسٚ پالستيني ثب ضخبّتم .2

 ثبيس ٔتٙبؾت ثب فؼبِيت ٞط ٔطوع/ ٚاحس ٔٛلت تٟيٝ ٌطزز. :ّ٘اد ش٘يٖذٙ .3
 

ٞبي ٔؼسْٚ قسٜ ثط ؾً( Ectoparasite)ٞبي ثٝ ٔٙظٛض خٌّٛيطي اظ اثطات ٘بقي اظ اوتٛپبضاظيت -تجصشٙ

تٛؾٍ وبضٌطٜٚ قٟطؾتبٖ تؼييٗ ٚ ظيط ٘ظط ٔطوع ثط٘بٔٝ ؾٕپبقي يطٚضت ا٘دبْ  ،وبضوٙبٖ ٚ ٔحيٍ اَطاف

 ٔي قٛز. قٟطؾتبٖ ثٝ ٔٛضز اخطا ٌصاقتٝثٟساقت 

زاضاي ٚاحس ٔٛلت يب ٔؿئَٛ ٔطوع ثب تبييس وبضٌطٜٚ قٟطؾتبٖ زض نٛضت يطٚضت ثبيس  قٟطزاضي -10ّبدٙ 

ثب ٕٞىبضي ؾبيط  ٔٙبؾتضؾب٘ي  ٘ؿجت ثٝ اَالع ثالنبحتٞبي ٌيطي ؾًلجُ اظ اخطاي ػّٕيبت ظ٘سٜ

 )اظ لجيُ تٟيٝ ٚ تٛظيغ ثطٚقٛض، ٘هت پالوبضز ٚ غيطٜ( الساْ ٕ٘بيس.ٍ شيطثٞبي  زؾتٍبٜ

 

ٞبي وّيٝ افطاز اويپ، ٞبثٝ ٔٙظٛض پيكٍيطي اظ ؾطايت ثيٕبضي ٚ تؼسيُ اثطات ٌعـ احتٕبِي ؾً -11ّبدٙ 

تب السأبت شيُ  ٌطفتٝلطاض  قٟطؾتبٖثٟساقت ٚ زضٔبٖ  ظيط ٘ظط ٚاحسٞبي تحت پٛقف قجىٝ ٌيطي ثبيسظ٘سٜ

 :ٞب ا٘دبْ پصيطز زض ٔٛضز آٖ

 لجُ اظ آغبظ وبض.وبض خٟت ثطضؾي نالحيت پعقىي َت ٔؼطفي ثٝ پعقه ٔترهم  -11-1

 .تكىيُ پطٚ٘سٜ ثٟساقتي پؽ اظ تبييس ٔترهم َت وبض -11-2

 ،ؾسيٕب٘تبؾيٖٛ ،ٞبي ذٛ٘يا٘دبْ آظٔبيكبت تكريم پعقىي قبُٔ آظٔبيف ذٖٛ، قٕبضـ ؾَّٛ -11-3
 آظٔبيف ازضاض ٚ ٔسفٛع.

ٞبي قف ؾبِيب٘ٝ ٚ يب زٚضٜ ثٝ نٛضتتٛا٘س اي ثٝ تكريم ٔترهم َت وبض ٔيا٘دبْ ٔؼبيٙبت زٚضٜ -تجصشٙ

 ٔبٞٝ ا٘دبْ قٛز.

 :ا٘دبْ السأبت پيكٍيطي قبُٔ -11-4

لجالً ٚاوؿٗ وعاظ ضا زضيبفت وطزٜ ثبقس ٚ  ٌيطي افطاز اويپ ظ٘سٜزض نٛضتي وٝ  ٗامسيٖبسي٘ٓ مضاص: اٍف(

ؾبَ اظ  5اٌط ثيف اظ  .ثبقس ٘يبظي ثٝ تعضيك ٔدسز ٚاوؿٗ ٕ٘ي ،وٕتط اظ پٙح ؾبَ اظ تعضيك آٖ ٌصقتٝ ثبقس

وبفي اؾت، زض غيط ايٗ نٛضت ثٝ ٔٙظٛض ايدبز  d.Tٚاوؿيٙبؾيٖٛ ٌصقتٝ ثبقس يه زٚظ ٚاوؿٗ وعاظ اظ ٘ٛع 

 ، يه ٔبٜ ٚ ؾپؽ پٙح ٔبٜ ثؼس ثٝ فطز تعضيك قٛز.اِٚيٗ ٔطاخؼٝ(زض ظٔبٖ نفط ) ظٚاوؿٗ وعا ثبيسايٕٙي وبُٔ 

تعضيك ٚاوؿٗ ٞبضي زض زٚ ٘ٛثت زض ضٚظٞبي نفط ٚ ٞفت ا٘دبْ پصيطز. زض ٔٛاضزي  ٗامسيٖبسي٘ٓ ٛبسي: ة(

زض  وٝ ٚاوؿيٙبؾيٖٛ ا٘دبْ قسٜ اؾت ثبيس ٞط ؾبِٝ يه ٘ٛثت ٚاوؿٗ ٞبضي ضا ثٝ ػٙٛاٖ يبزآٚضي تعضيك ٕ٘ٛز.

 ،ٔٛضزاظ اثتال ثٝ ثيٕبضي ٞبضي، پيكٍيطي يب زضٔبٖ ٚ فطآيٙس ا٘دبْ ثٝ ٔٙظٛض  ،ٌعيسٌي نٛضت ثطٚظ حيٛاٖ

 اضخبع ٌطزز.قجىٝ ثٟساقت ٚ زضٔبٖ ثالفبنّٝ ثٝ 

 

 :قبٌُٔيطي ٞبي ظ٘سٜاويپ  ثطاي وّيٝ پطؾُٙٚ  تٛؾٍ قٟطزاضيٟب ٞبي آٔٛظقيثطٌعاضي زٚضٜ -12ّبدٙ 
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وٝ ػٙبٚيٗ ٚ  ، حُٕ ٚ تحٛيُ حيٛاٖ ثٝ ٚاحس ٔٛلتيطيٌٞبي اخطايي ػّٕيبت ظ٘سٜآقٙبيي ثب ضٚـ -12-1

 پصيطز. نٛضت ٔيتٛؾٍ ازاضٜ زأپعقىي نسٚض ٌٛاٞي آٔٛظقي  ٞب ٚ ؾطفهُ

ٞب ٚ نسٚض  وٝ ػٙبٚيٗ ٚ ؾطفهُ ضػبيت يٛاثٍ ثٟساقتي ٚ ايٕٙي زض وّيٝ ٔطاحُ ػّٕيبت اخطايي -2-12

  پصيطز. ازاضٜ زأپعقىي نٛضت ٔيقجىٝ ثٟساقت ٚ زضٔبٖ ٌٛاٞي آٔٛظقي تٛؾٍ 

ٞب ٚ نسٚض ٌٛاٞي آٔٛظقي تٛؾٍ ازاضٜ زأپعقىي نٛضت  وٝ ػٙبٚيٗ ٚ ؾطفهُ ضػبيت ضفبٜ حيٛا٘بت -3-12

 پصيطز. ٔي

 

 بالصاحبهاي گيري سگرايي زنده: عوليات اجچهارمفصل 

ٔيٗ ٔمسٔبت لجُ اظ ػّٕيبت، تأ ٚ ثالنبحتٞبي  ٞبي تدٕغ ٚ ٚفٛض ؾً وبٖ٘ٛپؽ اظ قٙبؾبيي  -13ّبدٙ 

ظ٘ي  وبضي ٔسٖٚ زض ؾُح ُٔٙمٝ ٔٛضز ٘ظط قطٚع ثٝ ٌكت ٌيط ثب زض زؾت زاقتٗ ثط٘بٔٝ ٚاحس ظ٘سٜوبضوٙبٖ 

ٌيطي، تدٟيعات ثٟساقتي،  ِٛاظْ ٚ تدٟيعات ظ٘سٜثٝ ٕٞطاٜ زاقتٗ ٞبي فٛق ثب  ٕ٘بيس ٚ پطؾُٙ ٚاحس ٔي

ٞبي ظيط الساْ ثٝ  ثطٚقٛض ٚ پالوبضز( ثٝ يىي اظ ضٚـاَالع ضؾب٘ي )ٚ تدٟيعات آٔٛظـ ٚ تدٟيعات ػٕٛٔي 

 ٕ٘بيٙس: ٌيطي ٔي ظ٘سٜ

زض نٛضتي وٝ ػبُٔ ٔعاحٕت )ؾً( ذُطي اظ ٘ظط ٌعـ ٚ غيطٜ ثٝ ٕٞطاٜ  ّٜبس:  استفبدٙ اص دستيبٙ .1

 قٛز. حيٛاٖ نيس ٔي ،)وچط( ٘ساقتٝ ثبقس يٕٗ ٘عزيه قسٖ ثب اؾتفبزٜ اظ زؾتٍبٜ ٟٔبض

ٌيط  ػبُٔ ٔعاحٕت )ؾً( اخبظٜ ٘عزيه قسٖ ضا ثٝ پطؾُٙ ظ٘سٜزض نٛضتي وٝ  ت٘س ّٜبس: استفبدٙ اص .2

 قٛز.اظ تٛض ٟٔبض اؾتفبزٜ ٔي زٞس ٚ أىبٖ فطاض ثؿيبض ظيبز اؾت ٕ٘ي

ٞبي  ٞبي تدٕغ ٚ ٚفٛض ؾً وبٖ٘ٛٞبي ٔؿىٛ٘ي ٚ  زض حٛاقي ثبفت ىيشي: استفبدٙ اص قفس صٕذٙ .3

تٛاٖ اظ  اؾت ٚ ٕ٘ي ثالنبحتٞبي ٔٗ ٔٙبؾجي ثطاي ؾًببقس ٚ ٔث ٝ زٚض اظ زؾتطؼ ٔطزْ ٔيو ثالنبحت

ٌيطي ٘هت ٚ ثٝ ٍٞٙبْ َّٛع  ٞبي ظ٘سٜ زؾتٍبٜ ٚ تٛض ٟٔبض اؾتفبزٜ ٕ٘ٛز، لجُ اظ غطٚة آفتبة لفؽ

 .ٌطززٔيالساْ  آٟ٘بآٚضي خٕغ٘ؿجت ثٝ ذٛضقيس 

نالحيت اؾتفبزٜ وٙٙسٌبٖ اظ ايٗ زؾتٍبٜ ثبيس ثٝ  (:blow pipeاستفبدٙ اص دستيبٙ پشتبة داست ) .4

 تبئيس حطاؾت قٟطزاضي ٔطثَٛٝ ثطؾس.

ثب  ثالنبحتٞبي ؾً ٌيطي ظ٘سٜزض قٟطٞبي ثعضي ٚ ضٚؾتبٞبيي وٝ أىبٖ استفبدٙ اص سالح ثيٜ٘شي:  .5

ثٙب ثٝ تكريم  ٌيطيظ٘سٜٚاحس  ،ٔيؿط ٘جبقسٌيطي اؾتفبزٜ اظ زؾتٍبٜ ٟٔبض، تٛض ٟٔبض ٚ لفؽ ظ٘سٜ

 ،زض ايٗ نٛضت ٔبٔٛض تيطا٘ساظ .ثبقس ثٝ اؾتفبزٜ اظ ؾالح ثيٟٛقي ٔٙبؾت ٔيٜٚ قٟطؾتبٖ، ٔدبظ وبضٌط

 ضا ٕٞطاٞي ذٛاٞس ٕ٘ٛز. ٌيطياويپ ظ٘سٜ

)حطاؾت قٟطزاضي ٚ ٘يطٚي  ٔبٔٛض تيطا٘ساظ ثب تكريم وبضٌطٜٚ قٟطؾتبٖ ٚ تبييس ٔطاخغ لب٘ٛ٘ي -1تجصشٙ

 : ٌطززٔي( اظ ثيٗ افطاز ظيط ا٘تربة قٟطؾتبٖ ا٘تظبٔي

 قٟطزاضي وبضوٙبٖ (اِف

 يس ؾبظٔبٖ حفبظت ٔحيٍ ظيؿت  ٔيطقىبضاٖ ٔٛضز تأئ(ة

 لطاضزاز(ػمس ٘يطٚي ا٘تظبٔي )زض لبِت  وبضوٙبٖ (ج

 ظيط ثبقس:حسالّي  ٕٞٝ قطايٍثبيس ٚاخس ٔٛضز اؾتفبزٜ  ؾالح ثيٟٛقي -2تجصشٙ



 ٛبي ثالصبحت سودست٘ساٍعٌْ ّذيشيت مٖتشً جْعيت ٗ سبّبٕذٛي 

 

12 

 ٔتط ثبقس. 50 ثٝ ٔيعاٖ حسالُٔٛثط ثطز زاضاي  (اِف

 .ت وبضثطز ثطاؾبؼ قطايٍ ٔحيٍ ظيؿتي ُٔٙمٝ ػّٕيبتي ضا زاضا ثبقسلبثّي (ة

 .أىب٘پصيط ثبقس زض زاذُ وكٛضآٖ  ٔيٗ ٔٛاز ٔهطفي )ؾطً٘ ثيٟٛقي ٚ ...(تأ (ج

  ثبقس. ؾتبزٔكرهبت فٙي آٖ ٔٛضز تأئيس  (ز

 ٚخٛز زاقتٝ ثبقس.تدٟيعات فٙي ٔٙبؾت خٟت افعايف وبضايي ؾالح أىبٖ اؾتفبزٜ اظ  (ه

ٞبي الظْ زض ذهٛل ٘يبظ ثٝ ؾالح ثيٟٛقي، تؼساز ؾالح  وبضٌطٜٚ قٟطؾتبٖ ثؼس اظ ا٘دبْ ثطضؾي -3تجصشٙ

ثطآٚضز ٕ٘ٛزٜ ٚ خٟت تبييس ػّٕيبتي، ٔٛضز ٘يبظ ضا ثب زض ٘ظط ٌطفتٗ أىبٖ اؾتفبزٜ ٔكتطن ٚ ٘ٛثتي ٔٙبَك 

ٞبي ثيٟٛقي ٔٛخٛز زض اؾتبٖ  اؾتب٘ي ثطاؾبؼ ؾالحٕ٘بيس. وبضٌطٜٚ  ٟ٘بيي ثٝ وبضٌطٜٚ اؾتبٖ اضؾبَ ٔي

خٟت اؾتفبزٜ ٔكتطن اظ ؾالح الظْ  ضيعي ثبقس( الساْ ثٝ ثط٘بٔٝ يٞبيي وٝ زاضاي ؾالح ثيٟٛقي ٔ )قٟطزاضي

 ٕ٘بيس. ٔي ثيٟٛقي ٚ ٔبٔٛض تيطا٘ساظ زض ٔٙبَك ػّٕيبتي

ٞبي حُٕ ؾًذاللي ٘ؿجت ثٝ ٌيطي ٔٛظف اؾت ثب ضػبيت ٘ىبت ايٕٙي، ثٟساقتي ٚ ااويپ ظ٘سٜ -4تجصشٙ

 .الساْ ٕ٘بيسٔطوع/ ٚاحس ٔٛلت ثٝ قسٜ  ٌيطي ظ٘سٜ

 ثطالظْ پؽ اظ َي ٔطاحُ لب٘ٛ٘ي اظ ؾالح ثيٟٛقي ٚ ٍٟ٘ساضي اؾتفبزٜ  ،ٔيٗتٟيٝ، تأٔؿئِٛيت  -5تجصشٙ

 .ثبقس ػٟسٜ قٟطزاضي ٔتمبيي ٔي

 

هاي ساهاندهي سگشرايط و الساهات هركس/ واحد هوقت كنترل جوعيت و  فصل پنجن:

 بالصاحب
 

ٔٛلت زض  يٞبوع/ٚاحساا٘ساظي ٔط ضيعي الظْ ثطاي احساث ٚ ضاٜ ثبيؿت ثط٘بٔٝ وبضٌطٜٚ اؾتب٘ي ٔي  -14ّبدٙ 

 اي وٝ وُ اؾتبٖ ضا پٛقف زٞس، ا٘دبْ زٞس. ؾُح اؾتبٖ ثٝ ٌٛ٘ٝ
 

 يطٚضي اؾت.ٞب  ا٘ساظي حسالُ يه ٔطوع/ ٚاحس ٔٛلت زض ٕٞٝ ٔطاوع اؾتبٖ احساث ٚ ضاٜ -1تجصشٙ

ازاضٜ وُ حفبظت ٔحيٍ ظيؿت  ،وبضٌطٜٚ اؾتب٘ي ٌٔٙٛ ثٝ ٔٛافمت ٔطوع احساث ٚ ضاٜ ا٘ساظي -2تجصشٙ

 ٚ تأؾيؽ اذص پطٚا٘ٝ ثٟساقتي ٞبي ػّْٛ پعقىي اؾتبٖ ٚ ٘يعٔؼبٚ٘ت ثٟساقتي زا٘كٍبٜ/ زا٘كٍبٜاؾتبٖ ٚ 

 ثبقس.ٔياظ ازاضٜ وُ زأپعقىي اؾتبٖ ٔتٙبؾت ثب قطايٍ ٍٟ٘ساضي ٔٛلت ثطزاضي  پطٚا٘ٝ ثٟساقتي ثٟطٜ

)ٔٛيٛع ٔبزٜ ٞب ا٘دبْ السأبت پيكٍيطي اظ ؾطايت ثيٕبضي ٚ تؼسيُ اثطات ٌعـ احتٕبِي ؾً -3تجصشٙ

قبغُ  وبضوٙبٖزؾتٛضاِؼُٕ( ثطاي وّيٝ  12ٞبي آٔٛظقي )ٔٛيٛع ٔبزٜ زٚضٜ ٌصضا٘سٖزؾتٛضاِؼُٕ( ٚ ٘يع  11

 يطٚضي اؾت. ٔطوع/ ٚاحس ٔٛلتزض 

 

ٞبي ٔطزْ ٟ٘بز( يب )ثرف ذهٛني ٚ يب ؾبظٔبٖزض نٛضتي وٝ اقربل حميمي ٚ حمٛلي  -15ّبدٙ 

ٔطوع ضا ٘ساقتٝ ثبقٙس، وبضٌطٜٚ اؾتب٘ي ثطزاضي ٞبي اؾتبٖ، آٔبزٌي احساث ٚ ثٟطٜٞب ٚ زٞيبضيقٟطزاضي

ٞب ٚ  ز قٟطزاضيٚ أىب٘بت ٚ اػتجبضات ٔٛخٛ ثالنبحتٞبي  ٔٛظف اؾت ثب تٛخٝ ثٝ ٚؾؼت، ثطآٚضز تؼساز ؾً
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ثٙسي اؾتبٖ ثٝ ٔٙبَك ػّٕيبتي خٟت ايدبز ٔطاوع وٙتطَ خٕؼيت ٚ ؾبٔب٘سٞي ٘ؿجت ثٝ ُٔٙمٝ ٞبزٞيبضي

 ٚ تؼييٗ حسالُ يه ٚاحس ٔٛلت الساْ ٕ٘بيس. ثالنبحتٞبي ؾً

فؼبِيت ايٗ ٚاحسٞب ثٝ نٛضت ٔٛلت ٚ ثب ٔٛافمت )ٔدٛظ فؼبِيت ٔٛلت( ٚ ٘ظبضت وبضٌطٜٚ اؾتب٘ي،  -تجصشٙ

ٞبي ٔطزْ ٟ٘بز ٔجبزضت ثٝ ٞب نٛضت ٌطفتٝ ٚ ٞط ظٔب٘ي وٝ ثرف ذهٛني ٚ يب ؾبظٔبٖتٛؾٍ قٟطزاضي

ٞب، ثبيس ٘ؿجت ثٝ تٛلف يب ازأٝ ثطزاضي ٔطوع ثطاثط ٔفبز ايٗ زؾتٛضاِؼُٕ ٕ٘بيٙس، قٟطزاضياحساث ٚ ثٟطٜ

 فؼبِيت ػّٕيبت اخطايي زض ايٗ ٚاحسٞب الساْ ٕ٘بيٙس.

 

ٞبي وٙتطَ خٕؼيت ٚ ؾبٔب٘سٞي ؾًػّٕيبت  ،زض نٛضتي وٝ ثطاؾبؼ ٔهٛثٝ وبضٌطٜٚ اؾتب٘ي -16ّبدٙ 

ٚ تبييس  ٔطثَٛٝ )ثب زضذٛاؾت قٟطزاض/ زٞيبضفبلس ٚاحس ٔٛلت ٞبي ٞب/ زٞيبضيٞط يه اظ قٟطزاضي ثالنبحت

 ثطاؾبؼ ظطفيت ٔٛلتٚاحس  زاضايقٟطزاضي  قٛز، ٚاخس ٚاحس ٔٛلت ٔحَٛ قٟطزاضي ثٝوبضٌطٜٚ قٟطؾتبٖ( 

 اخطاي َطحقسٜ اذص ثٟبي تٕبْ ثب  ٞب ٞيبضيٞب ٚ زٔٛظف ثٝ اضائٝ ذسٔبت ثٝ ؾبيط قٟطزاضي ،ٚاحس ذبِي

 ثبقس. ٔهٛة وبضٌطٜٚ ٔي

ا٘دبْ ٚ تحٛيُ قٟطزاضي ٌيطي  ظ٘سٜ فطآيٙسثبقس،  قٟطزاضي / زٞيبضي وٝ فبلس ٚاحس ٔٛلت ٔي زض –تجصشٙ 

  .ٌطزز ٍٟ٘ساضي ( ٔي)زض ٔحُ ٚاحس زاضاي ٚاحس ٔٛلت 

 

ثب ضػبيت ٔٛاضز ظيط  ثالنبحتٞبي ثطزاضي ٔطوع وٙتطَ خٕؼيت ٚ ؾبٔب٘سٞي ؾًتبؾيؽ ٚ ثٟطٜ -17ّبدٙ 

 پصيطز:ٔي ا٘دبْ
 

 ّ٘قعيت ّحٌ ٗاٍف( 

 أبوٗ زأي ٚ نٙبيغ ٚاثؿتٝ ثٝ زاْ ضػبيت ٌطزز. ٔطوع ثبحطيٓ ثٟساقتي ( اِف

ثطاثط حيبت ٚحف ٚ ٔٙبَك حفبظت قسٜ ٚ...  ٞبي، پٙبٍٞبٜٞب ؾىٛ٘تٍبٜزض ٘ظط ٌطفتٝ قسٜ ثطاي حطيٓ ( ة

 ضػبيت ٌطزز.يٛاثٍ ٚ ٔمطضات ؾبظٔبٖ حفبظت ٔحيٍ ظيؿت 
 

 ّسبحت صّئة( 

 ،(ايٗ زؾتٛضاِؼُٕثطاؾبؼ )ٔٛضز ٘يبظ ٌطزز وٝ ػالٜٚ ثط اؾتمطاض تبؾيؿبت ييٗ ٔيثٝ ٘حٛي تؼٔؿبحت ظٔيٗ 

 ، فطاٞٓ ؾبظز.ٞبٛزضٚؾِٟٛت ضفت ٚ آٔس ذؾبظي ٚ ثطاي ٔحَٛٝفًبي وبفي 
 

 ظشفيتج( 

، ٚ ٔتٙبؾت ثب تبؾيؿبت ٚ أىب٘بت ئتمبيٚ َطح اضائٝ قسٜ اظ ؾٛي ثطاؾبؼ زضذٛاؾت ٔطوع  ظطفيت

 قٛز.يتؼييٗ ٔٚ تبييس وبضٌطٜٚ اؾتب٘ي  (ايٗ زؾتٛضاِؼُٕ )ثطاؾبؼتدٟيعات ٚ ٘يطٚي ا٘ؿب٘ي ٔٛضز ٘يبظ 
 

 طشح ٗ ٕقشٚد( 

ثٝ ٘حٛي تٟيٝ قٛز وٝ قبُٔ ٔطوع ٔتٙبؾت ثب ظطفيت ٚ تبؾيؿبت ثبيس تٛؾٍ ٔتمبيي َطح ٚ ٘مكٝ 

 س:ؿبت انّي ٚ خب٘جي ثٝ قطح ظيط ثبقتبؾي

 لطُ٘يٙٝ ٔحُ -1
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 ٔحُ ٍٟ٘ساضي ٚ ٔطالجت -2

  اتبق ٔؼبيٙٝ ٚ زضٔبٖ -3

 )زفتط( ازاضي ٚاحس -4

 اتبق ٍٟ٘جب٘ي ٚ اتبق اؾتطاحت پطؾُٙ ٚ وبضٌطاٖ ٔميٓ -5

 ا٘جبضٞبي ٍٟ٘ساضي -6

 ضذتىٗ ٚ ؾطٚيؽ ثٟساقتي -7
 

 قشٕطيٖٚ ّحٌ -1

ٞب ٔدعا اظ ؾبيط ثرف اظ ٘ظط فيعيىي وبٔالً ثبقس ٚٔطوع ٔيزض ٔجبزي ٚضٚزي ٔحُ لطُ٘يٙٝ، ٔٛلؼيت  (اِف

 قٛز.ٔياؾتفبزٜ  ،آٚضي قسٜخٕغ ثالنبحتٞبي ثٝ ٔٙظٛض ٌصضا٘سٖ زٚضٜ لطُ٘يٙٝ ثطاي ؾً ثٛزٜ ٚ نطفبً

/ ٔطوع ثٝ يٚضٚز يٞبؾً ٚ ٔتٙبؾت ثب تؼسازٔطوع/ ٚاحس ٔٛلت ت يثطاؾبؼ ظطف ،طُ٘يٙٝلٔحُ  ظطفيت (ة

 قٛز.ٔي تؼييٗ، ٚاحس ٔٛلت

 لطُ٘يٙٝ اِعأي اؾت.ٔحُ ٚضٚزي ثٝ  ثرف٘هت تبثّٛ زض  (ج

 اظ تٟٛيٝ ٚ ٘ٛض وبفي )٘ٛض َجيؼي ٚ يب ٔهٙٛػي( ثطذٛضزاض ثبقس.ٔحُ لطُ٘يٙٝ ثبيس  (ز

 فبنّٝ زاقتٝ ثبقس. ٓبِؾٞبي ؾً ي ٍٟ٘ساضيٞبلفؽٞب ٚ خبيٍبٜٔتط اظ ؾبيط  5ٔحُ لطُ٘يٙٝ ثبيس حسالُ   (ٜ
 ثبقس. اظ ؾبيط تبؾيؿبت انّي ٚ خب٘جي ٔدعاثبيس  ٔحُ لطُ٘يٙٝٚؾبيُ ٔٛضز اؾتفبزٜ زض  (ٚ

يب اظ ضٚپٛـ ٚ ٕ٘بيٙس )جبؼ ٚ وفف ذٛز ضا تؼٛيى لطُ٘يٙٝ ثبيس ِٔحُ افطاز زض ٍٞٙبْ ٚضٚز ٚ ذطٚج اظ  (ظ

 قؿتٝ ٚ يسػفٛ٘ي قٛ٘س. ٞب ٘يع وبٔالًثبض ٔهطف اؾتفبزٜ ٕ٘بيٙس( ٚ زؾت پٛقف وفف يه

ثب ٔرعٖ ٔٙبؾت  يزؾتٍبٜ اؾپطٚ ٘يع  يخٟت قؿتكٛ ٔٙبؾتا٘كؼبة آة ٔدٟع ثٝ لطُ٘يٙٝ ثبيس  ٔحُ (ح

 ثبقس. يخٟت يسػفٛ٘

زض ٘ظط ٌطفتٝ  ،لطُ٘يٙٝ ٔحُٔٙبؾت ثٝ ٔٙظٛض ٍٟ٘ساضي تدٟيعات ٚ ٚؾبيُ ٔٛضز اؾتفبزٜ زض  خبيٍبٜ (ٌ

 قٛز.

 ثبقس.ٚ غيط لبثُ اقتؼبَ يسػفٛ٘ي لبثُ  ي،لبثُ قؿتكٛ ،ٔؿمفلطُ٘يٙٝ ثبيس  ٔحُ (ي

ؾبذتٝ  يثٝ ٘حٛ ٚ يسػفٛ٘ي( يلبثُ قؿتكٛ ٚ ٔمبْٚ ،)ٔحىٓ لطُ٘يٙٝ ثبيس ثب ٔهبِح ٔٙبؾتٔحُ وف  (ن

ثٝ چبٜ فبيالة/ ٔٙتٟي آٚضي فبيالة ٞبي خٕغزاضاي قيت ٔٙبؾت ثٝ ؾٕت وب٘بَ ٘جٛزٜ ٚغع٘سٜ ِقٛز وٝ 

 قجىٝ ثٟساقت ٚ زضٔبٖ قٟطؾتبٖ ٔحيٍ ظيؿت ٚازاضٜ ز تبييس ٔٛضؾپتيه  ٔرعٖؾيؿتٓ تهفيٝ فبيالة/ 

 ثبقس.
 

 

 ٕيٜذاسي ٗ ّشاقجت ّحٌ -2

( ٚ يب ٘ٛع خبيٍبٜ زينٛضت ٌطٚٞي ٚ يب ا٘فطاٝ ٍٟ٘ساضي )ثقيٜٛ ثطاؾبؼ  ؾًاظ ٍٟ٘ساضي ٚ ٔطالجت ٔحُ 

 ٔتفبٚت ثٛزٜ ٚ ثبيس زاضاي قطايٍ ٚ أىب٘بت ظيط ثبقس: لفؽ( )اتبق/

 .ذٛضزٖ، ذٛاثيسٖ ٚ حطوت آظازا٘ٝ ثطاي حيٛاٖ ثبقس خٟتخبيٍبٜ زاضاي فًبي وبفي  (اِف
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قٛز ٚ اضتفبع آٖ ُٔٙمٝ زض ٘ظط ٌطفتٝ ٔيٞبي ثٛٔي آٖ اثؼبز خبيٍبٜ زض ٞط ُٔٙمٝ ٔتٙبؾت ثب لبٔت ؾً (ة

ثٝ ٘حٛي اؾت وٝ يه ٘فط زاذُ خبيٍبٜ ثتٛا٘س ثٝ نٛضت ايؿتبزٜ ٚ ثٝ ضاحتي ٘ؿجت ثٝ اضائٝ ذسٔبت الساْ 

 ٕ٘بيس.

ٞط خبيٍبٜ ثبيس زاضاي ظطٚف اذتهبني ٔٙبؾت ثطاي آة ٚ غصا )وبٔالً تٕيع ٚ ثٟساقتي، لبثُ قؿتكٛي ٚ  (ج

 لبثُ يسػفٛ٘ي( ثبقس.

خبيٍبٜ ثبيس ٔؿمف ثٛزٜ ٚ وّيٝ ؾُٛح ثىبض ضفتٝ )زيٛاض، وف ٚ ؾمف( زاضاي لبثّيت تٕيع وطزٖ ٚ  (ز

 يسػفٛ٘ي ٕ٘ٛزٖ ثبقس.

وف خبيٍبٜ ثبيس ثب ٔهبِح ٔٙبؾت )ٔحىٓ، ٔمبْٚ ٚ لبثُ قؿتكٛي ٚ يسػفٛ٘ي( ثٝ ٘حٛي ؾبذتٝ قٛز وٝ  (هـ

ي فبيالة ٔٙتٟي ثٝ چبٜ فبيالة/ ؾيؿتٓ آٚضٞبي خٕغِغع٘سٜ ٘جٛزٜ ٚ زاضاي قيت ٔٙبؾت ثٝ ؾٕت وب٘بَ

 تهفيٝ فبيالة/ ٔرعٖ ؾپتيه ٔٛضز تبييس ازاضٜ ٔحيٍ ظيؿت ٚ قجىٝ ثٟساقت ٚ زضٔبٖ قٟطؾتبٖ ثبقس.

 ٚ تٟٛيٝ ٔٙبؾت ثبقس.وبفي خبيٍبٜ ثبيس زاضاي ٘ٛض )َجيؼي ٚ ٔهٙٛػي(  (ٚ

 حيٛاٖ ٕٔٙٛع اؾت.ضيرتٗ پٛقبَ ٚ ثطازٜ چٛة زض وف خبيٍبٜ ثٝ زِيُ ايدبز خطاحبت زض  (ظ

 ٞب ثبيس ثٝ ٘حٛي تؼجيٝ قٛ٘س تب ٔب٘غ اظ فطاض حيٛاٖ قسٜ ٚ زض ثطاثط پٙدٝ وكيسٖ ٔمبْٚ ثبقٙس.زضة (ح

ثيٗ ٚ فٛانُ ثٛزٜ لُط ٔٙبؾت زاضاي ثبيس ٞب ٞب، ايٗ ٔيّٝزض زضةفّعي ٞبي زض نٛضت اؾتفبزٜ اظ ٔيّٝ (ٌ

 يب ٌيط وطزٖ حيٛاٖ قٛز. اظ فطاض ٚٞب ٔب٘غ ٔيّٝ

 .لفؽ ثٝ ؾٕت زاذُ ثبظ قٛزة زضثٝ ٔٙظٛض حفظ أٙيت وبضوٙبٖ،  (ي

( ثٝ ٔٙظٛض / ٚاحس ٔٛلتٞب )ثطاؾبؼ نالحسيس ٔؿئَٛ فٙي ثٟساقتي ٔطوعخبيٍبٜ ٍٟ٘ساضي ٌطٚٞي ؾً (ن

ٞبي غصا ذٛضزٖ ٚ ٞب ثبيس ٔدٟع ثٝ ٔحُايدبز ضفبٜ حيٛاٖ ٚ ثطلطاضي اضتجبٌ اختٕبػي ٚ تمبثُ ثب ؾبيط ؾً

 ٔدعا ثٝ ٕٞطاٜ فًبي وبفي ثطاي ازضاض ٚ ٔسفٛع وطزٖ حيٛاٖ ثبقس.اؾتطاحت 

ٌيطي ذٛاٞٙس ٕ٘ٛز، زض ثب تٛخٝ ثٝ ايٗ وٝ حيٛا٘بت زض ظٔبٖ لطاض ٌطفتٗ زض وٙبض يىسيٍط ٔجبزضت ثٝ خفت( َ

ا٘س( ثٝ َٛض ٔدعا ٍٟ٘ساضي ٞب )وٝ ػميٓ ؾبظي ٘كسٜٞب، ثبيس ٘طٞب ٚ ٔبزٜٞبي ٍٟ٘ساضي ٌطٚٞي ؾًخبيٍبٜ

 ٘س.قٛ

 يؼيت ؾالٔت ٚٚ، اؾبؼ خٙؽ، ؾٗ، ضفتبضثطلطُ٘يٙٝ  پؽ اظ پبيبٖ ٔستٞب ؾًٚ ٌطٜٚ ثٙسي خساؾبظي  (ْ

 ٌيطز.ٔيثيٕبضي نٛضت  يٙيػالئٓ ثبِ ػسْ ٚخٛز

-ٕ٘يزض يه ضٚظ ضٚـ ٔٙبؾجي ثٝ ٔطوع/ ٚاحس ٔٛلت حيٛاٖ  ٚضٚزاؾبؼ ظٔبٖ ٌطٜٚ ثٙسي تهبزفي ٚ ثط (ٖ

 ثبقس.

 ٌطٜٚ لطاض ٌيط٘س.ض يه تٟبخٕي زاض٘س ٘جبيس زحيٛا٘بتي وٝ ضفتبض  (ؼ

 

 

 اتبق ّعبيٖٚ ٗ دسّبٓ -3

( ٚ زؾتيبضاٖ ٚي زض زأپعقه )ٔؿئَٛ فٙي ثٟساقتي ٔطوع اتبق ٔؼبيٙٝ ٚ زضٔبٖ وٝ ثٝ ٔٙظٛض اؾتمطاض زوتط

 ، ثبيس زاضاي أىب٘بت ٚ تدٟيعات ظيط ثبقس:قٛزٔي٘ظط ٌطفتٝ 

 ٞٛا ٚ تدٟيعات ؾطٔبيكي ٚ ٌطٔبيكي ٔٙبؾت ثبقس. ةيتٟٛؾيؿتٓ ٔدٟع ثٝ ٔؿمف ٚ  نٛضت وبٔالًٝ ث (اِف
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 ثبقس.ٔٙبؾت وبفي ٚ  َجيؼي ٚ ٔهٙٛػي()٘ٛض  زاضاي( ة

 .وّيٝ ؾُٛح ثىبض ضفتٝ )زيٛاض، وف ٚ ؾمف( زاضاي لبثّيت تٕيع وطزٖ ٚ يسػفٛ٘ي ٕ٘ٛزٖ ثبقس (ج

ثطاي خٌّٛيطي اظ ٚضٚز )لبثُ قؿتكٛي ٚ لبثُ يسػفٛ٘ي( ٞبي ثبظقٛ ثبيس ٔدٟع ثٝ تٛضي فّعي پٙدطٜ (ز

 حكطات ثبقس.

وف اتبق ثبيس ثب ٔهبِح ٔٙبؾت )ٔحىٓ، ٔمبْٚ ٚ لبثُ قؿتكٛي ٚ يسػفٛ٘ي( ثٝ ٘حٛي ؾبذتٝ قٛز وٝ  (ه

آٚضي فبيالة ٔٙتٟي ثٝ چبٜ فبيالة/ ؾيؿتٓ ٞبي خٕغِغع٘سٜ ٘جٛزٜ ٚ زاضاي قيت ٔٙبؾت ثٝ ؾٕت وب٘بَ

 ٔرعٖ ؾپتيه ٔٛضز تبييس ازاضٜ ٔحيٍ ظيؿت ٚ قجىٝ ثٟساقت ٚ زضٔبٖ قٟطؾتبٖ ثبقس. تهفيٝ فبيالة/

ثبيس ٔدٟع ثٝ ا٘كؼبة آة ٔٙبؾت خٟت قؿتكٛي ٚ ٘يع زؾتٍبٜ اؾپطي ثب ٔرعٖ ٔٙبؾت خٟت يسػفٛ٘ي  (ٚ

 ثبقس.

 ٚ... ثبقس. يزأپعقى تدٟيعات ،ِٛاظْ يٍٟ٘ساض خٟتقسٜ  يثٙسٔٙبؾتِ لفؿٝ يفًبزاضاي  (ظ

 ثبقس....  ٚٚاوؿٗ  ،زاضٚٞب يٍٟ٘ساض يرچبَ ثطازاضاي ي (ح

 قٙبؾٙبٔٝ، ثطاي ٍٟ٘ساضي اؾٙبز ٚ ٔساضن )اظ خّٕٝ ٔساضن ٚضٚز ٚ ذطٚج حيٛاٖ فًبي ٔٙبؾتزاضاي  (ٌ

 .ثبقس ...(ٚ ٞبي لبثُ ٚاٌصاضي ثٟساقتي، فطْ ٔؿئِٛيت پصيطي ٍٟ٘ساضي اظ ؾً

طْ ٚ ؾطز ٚ ٘يع ٔبيغ ٔدٟع ثٝ ؾيؿتٓ آثٍٞب(  پساِي )ثطاي قؿتٗ زؾتضٚقٛيي قيط آة  زاضاي (ي

 قؿتكٛي ٚ يسػفٛ٘ي ثبقس.

تٛؾٍ زؾتٍبٜ چىٕٝ قٛي/  اتبق ٔؼبيٙٝ ٚ زضٔبٖٞب لجُ اظ ٚضٚز ثٝ قؿتٗ ٚ يسػفٛ٘ي وطزٖ چىٕٝ (ن

 .اِعأي اؾت حٛيچٝ يسػفٛ٘ي
 

 إجبسٛبي ٕيٜذاسي  -4

 .ثبقسٍٟ٘ساضي ٔٛاز غصايي )فبؾس قس٘ي(  ثطاي أىب٘بت ٔٛضز ٘يبظتدٟيعات ٚ  زاضاي (ِفا

)اظ لجيُ ٔٛاز قٛيٙسٜ ٚيسػفٛ٘ي  ٔٛاز قيٕيبيي ٍٟ٘ساضي أىب٘بت ٔٛضز ٘يبظ ثطايتدٟيعات ٚ زاضاي  (ة

ٞبي ٔحبفظ، لالزٜ، پالن، ٌيطي، زؾتىف)اظ لجيُ اثعاض ٚ ٚؾبيُ وبُٔ ٟٔبض ٚ ظ٘سٜ ٚ ِٛاظْٞب(  وٙٙسٜ

 ثبقس. ّٔعٚٔبت(ٔيىطٚچيپ ٚ ؾبيط ٚؾبيُ ٚ 

 ٍٟ٘ساضي ٕٞعٔبٖ زاضٚ ٚ ٔٛاز غصايي زض يه يرچبَ ٕٔٙٛع اؾت. -تجصشٙ
 

 سختنٔ ٗ سشٗيس ثٜذاشتي -5

  .ثبقسٗ ٚ ؾطٚيؽ ثٟساقتي، زض ٔجبزي ٚضٚزي ٔطوع/ ٚاحس ٔٛلت ٔيىٔٛلؼيت ضذت (اِف

 زاضاي قطايٍ ثٟساقتي، ٘ٛض وبفي ٚ تٟٛيٝ ٔٙبؾت ثبقس.ثبيس  ضذتىٗ (ة

 ثٝ آة ؾطز ٚ ٌطْ، نبثٖٛ ٔبيغ ٚ ٔبيغ يسػفٛ٘ي ثبقس. ضٚقٛيي ٔدٟعزاضاي ضذتىٗ ثبيس  (ج

 وبض ٚ ِجبؼ قرهي( ثطاي ٞط وبضٌط ثبقس. )ثطاي ِجبؼ وٕسٞبي ٔٙبؾت ٚ ٔدعا ٔدٟع ثٝضذتىٗ ثبيس  (ز

 ثبقس.ٔٛخٛز چىٕٝ، ٔبؾه، والٜ ٚ...( ثطاي پطؾُٙ ٚ ثبظزيسوٙٙسٌبٖ )ٔٙبؾت  جبؼ وبضِضذتىٗ ثبيس زض  (ه

 ، ٘ٛض وبفي ٚ تٟٛيٝ ٔٙبؾت ثبقس.زاضاي قطايٍ ثٟساقتيؾطٚيؽ ثٟساقتي ثبيس  (ٚ
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 ّ٘اسدسبيش  -6

 بقس.ثثبيس زض ٔجبزي ٚضٚزي ٔطوع  ازاضي ٚاحس (فاِ

 وبضوٙبٖ زض ٚاحس ازاضي ٔطوع اِعأي اؾت. ثجت اَالػبت ٚضٚز ٚ ذطٚج (ة

 زض ٞبي ضٚظاٌ٘ٝعاضـ فؼبِيتٞب ٚ ثجت ؾًٚضٚز ٚ ذطٚج  ،ٞبي تدٕغ حيٛا٘بتثجت آٔبض ٚ اَالػبت وبٖ٘ٛ (ج

 اِعأي اؾت. ٔطوع ٚاحس ازاضي

خٟت ثجت ٚ ا٘تمبَ وّيٝ اَالػبت ثٝ )ضايب٘ٝ  ٚ ٞبزفبتط ثجت ٔربضج ٚ ٞعيٙٝٚاحس ازاضي ثبيس ٔدٟع ثٝ  (ز

 .ثبقس (ٔطاخغ شيطثٍ

 بقس.ثٔئجبزي ٚضٚزي ٔطوع زض  وبضوٙبٖالبٔتٍبٜ  (ٞ

 ثبقس.احساث  ٚ وبضٌطاٖ ٔميٓ وبضوٙبٖ تؼسازٔتٙبؾت ثب البٔتٍبٜ وبضوٙبٖ ثبيس ظطفيت  (ٚ

 ثبقس. تدٟيعات اَفبء حطيك ؾيؿتٓ ٌطٔبيكي ٚ ؾطٔبيكي ٚ ٔدٟع ثٝالبٔتٍبٜ وبضوٙبٖ ثبيس  (ظ

 ثبقس.زض ٔجبزي ٚضٚزي ٔطوع ٔي اتبق ٍٟ٘جب٘ي (ح

 ثبقس. ٔٙبؾتٔدٟع ثٝ ؾيؿتٓ ٌطٔبيكي ٚ ؾطٔبيكي اتبق ٍٟ٘جب٘ي ثبيس  (ٌ

  زيٛاضوكي ٔطوع ثٝ ٔٙظٛض خٌّٛيطي اظ ٚضٚز افطاز ٔتفطلٝ ٚ ؾبيط حيٛا٘بت اِعأي اؾت.( ي

ثٝ ٔٙظٛض احساث حٛيچٝ يسػفٛ٘ي ثٝ ٕٞطاٜ زؾتٍبٜ اؾپطي ثب ٔرعٖ ٔٙبؾت زض ٔجبزي ٚضٚزي ٔطوع  (ح

 يطٚضيؿت. ثبقس،٘بپصيط ٔييسػفٛ٘ي زٚض تب زٚض ذٛزضٚٞبيي وٝ ثٙب ثٝ يطٚضت ٚضٚز آٟ٘ب ثٝ ٔطوع اختٙبة 

 .يطٚضيؿت وبضوٙبٖچىٕٝ  يسػفٛ٘ي زض ٔجبزي ٚضٚزي ثٝ ٔٙظٛض يسػفٛ٘ي وفف/ ٞبيحٛيچٝاحساث  (ٌ

 .ثبقسٔيٚضٚزي زؾتٍبٜ اؾپطي يب يسػفٛ٘ي لجُ اظ حٛيچٝ ،  ٔطوعپبضويًٙ ٔٛلؼيت  (ي

 .اِعأي اؾت ٚاحس ٔٛلت /ٔطوعؾبظي ٔٙبؾت آة ٔٛضز ٘يبظ ثطاي آقبٔيسٖ وبضوٙبٖ تأٔيٗ ٚ شذيطٜ (ن

 ػٛأُ اخطايي٘يع  ٚ، زوتط زأپعقه )ثٝ ػٙٛاٖ ٔؿئَٛ فٙي ثٟساقتي( زاضاي ٔسيطيتٔطوع ثبيس  ٞط( ح

 .ثبقس)ٔتٙبؾت ثب ظطفيت ٔطوع( وبضآظٔٛزٜ 

 ٔؿئَٛ فٙي ثٟساقتي ٌٔٙٛ ثٝ اذص پطٚا٘ٝ اقتغبَ اظ ازاضٜ وُ زأپعقىي اؾتبٖ )ثطاثطفؼبِيت  -تجصشٙ

 ٔي ثبقس. اخطايي ٘ظبضت ثٟساقتي زأپعقىي( آئيٗ ٘بٔٝ 12قطايٍ ٔٙسضج زض ٔبزٜ 

  

 :بالصاحبهاي گيري سگعوليات اجرايي پس از تحويلفصل ششن: 

 

( ثٝ ٔطوع/ ٚاحس ٔٛلت ثالنبحتاظ ظٔبٖ ٚضٚز حيٛاٖ )ؾً  (غطثبٍِطياظ لجيُ )السأبت ثٟساقتي  -18ّبدٙ 

ٔكرهبت ٚ زض ايٗ ضاؾتب اثتسا قٛز. ػٙٛاٖ ٔؿئَٛ فٙي ثٟساقتي( ا٘دبْ ٔيٚ ظيط ٘ظط زوتط زأپعقه )ثٝ 

ٞبي آِفب زض ضايب٘ٝ ٚ يب فطْ ٚخٛز ؾً ٚ ٞبي ٚضٚزي اظ لجيُ تؼساز، خٙؿيت، ٚيؼيت خؿٕب٘ياَالػبت ؾً

ثطاؾبؼ خٙؿيت اظ  ٚضٚزي ثٝ ٔطوع/ ٚاحس ٔٛلتٞبي ٌطزز. ؾپؽ ؾًثجت ٔي ( 1)پيٛؾت قٕبضٜ  ٔطثَٛٝ

ٞبي ؾبِٓ ٚ ٘يع ٞبي ثيٕبض اظ ؾًزض ٔحُ لطُ٘يٙٝ، ؾًزض ٟ٘بيت  ٌطزز.ٔيؾبظي تفىيه ٚ خساٞٓ 

 قٛ٘س.خسا ٔيٞب اظ ؾبيط ؾًٞبي آِفب  ؾً
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خطاحي ٚ ...( ؾبظي، ٌصاضي، ػميٓويتٚاوؿيٙبؾيٖٛ، زضٔبٖ اٍّ٘ي، اظ لجيُ )زضٔب٘ي السأبت  -19ّبدٙ 

ثٝ ٔتمبيي ٚ ظيط ٘ظط زوتط زأپعقه )ثٝ ػٙٛاٖ ٔؿئَٛ فٙي ( ثالنبحتحيٛاٖ )ؾً  ٍٞٙبْ تحٛيُ

ثطاؾبؼ زضٔب٘ي زض ٔطوع اِعأي ثٛزٜ ٚ زض ٚاحس ٔٛلت السأبت ا٘دبْ  قٛز.ا٘دبْ ٔيثٝ قطح شيُ ثٟساقتي( 

 .ٌيطزنٛضت ٔي ٔتمبيي تٛؾٍ ا٘دبْ وبضٞبي  زضذٛاؾت ٔتمبيي ٚ ثب پطزاذت ٞعيٙٝ

ا٘دبْ  ثط٘بٔٝ ٚاوؿيٙبؾيٖٛ اضائٝ قسٜ اظ ؾٛي ؾبظٔبٖ زأپعقىي وكٛضثطاؾبؼ حيٛاٖ ٚاوؿيٙبؾيٖٛ  (اِف

 ٛز.قٔي

ٞبضي، ِكٕب٘يٛظ ٚ زض نٛضت أىبٖ پبضٚٚ اظ لجيُ ٞب ٌصاضي ثطاي قٙبؾبيي ثيٕبضيزضٔبٖ اٍّ٘ي ٚ ويت (ة

 .قٛزا٘دبْ ٔيٚ...  (Parvovirus) ٞبٚيطٚؼ

ٔؿئَٛ فٙي ثٟساقتي( ثٝ ػٙٛاٖ )ٔطوع ؾبظي )لجُ اظ ٚاٌصاضي يب ضٞبؾبظي( تٛؾٍ زوتط زأپعقه ػميٓ (ج

ٞبي ٔدبظ زأپعقىي ٚ يب ٞبي زأپعقىي، ثيٕبضؾتبٖيب زض نٛضت اػالْ آٔبزٌي ٞط يه اظ زا٘كىسٜ

 ثبقس.پصيط ٔيثب پصيطـ ٔؿئِٛيت أىبٖ ٔطوعزأپعقىب٘ي ذبضج اظ 

 

ا٘دبْ السأبت زضٔب٘ي حيٛاٖ ثٝ زِيُ ػسْ/ وٕجٛز ٔٙبثغ ٔبِي زض ٔطوع/ ٚاحس ٔٛلت زض نٛضتي وٝ  -تجصشٙ

ٞبي زاَّٚت، ضؾب٘ي قسٜ تب پؽ اظ اػالْ آٔبزٌي ٌطٜٚٔيؿط ٘جبقس، يطٚضيؿت ٔٛيٛع ثٝ ٘حٛ ٔمتًي اَالع

 ٞب فطاٞٓ ٌطزز.أىبٖ ا٘دبْ السأبت يبز قسٜ ٚ ٍٟ٘ساضي اظ ؾً

 

قطايٍ  ،ٞبي ثالنبحت ثطآٚضز خٕؼيت ؾًثط اؾبؼ زض ٚاحس ٔٛلت ٞب  ؾًظٔبٖ ٍٟ٘ساضي ٔست  -20ّبدٙ 

 ٌطزز. ثيٙي ٔي پيفظطفيت ٚاحس ٚ ثب تبييس وبضٌطٜٚ اؾتبٖ ُٔٙمٝ، أىب٘بت، تدٟيعات ٚ 

ٔطي ضٞبؾبظي يب  يىي اظ فطآيٙسٞبي ٚاٌصاضي يب ،تؼييٗ قسٜظٔبٖ ٔست زض نٛضت ؾپطي قسٖ  -1 تجصشٙ

  افتس.اتفبق ٔي ثسٖٚ زضز

ثبيؿت ٔست ظٔبٖ  وبضٌطٜٚ اؾتبٖ ظطف ٔست يه ٞفتٝ پؽ اظ تمبيبي قٟطزاضي ٔطثَٛٝ ٔي -2تجصشٙ 

 ٍٟ٘ساضي اظ ؾً ضا تؼييٗ ٚ اثالؽ ٕ٘بيس.

ظٔبٖ ٍٟ٘ساضي ٔيجبيؿت ٔتٙبؾت ثب ظطفيت ٔطوع تؼييٗ ٌطزز ٚ تؼييٗ ظٔبٖ ٍٟ٘ساضي ٔست  -3تجصشٙ 

  .ثيف اظ ظطفيت ٔطوع ٕٔٙٛع ٔيجبقس

 

اَالػبت ٌيطز. ٞب ا٘دبْ ٔيؾًٕٞٝ  يب ضٞبؾبظي لجُ اظ ٚاٌصاضي ٌصاضي يب ٘هت ٔيىطٚچيپپالن -21ّبدٙ 

 ٚ... ٌيطي حيٛأٖىبٖ ظ٘سٜظٔبٖ ٚ  تٛا٘س ٔكتُٕ ثط ٘ػاز، ؾٗ، خٙؽ، ضً٘،ٔي ثجت قسٜ زض ايٗ تدٟيعات

 ثبقس.

 

حبٚي . ايٗ قٙبؾٙبٔٝ قٛزتٟيٝ ٔيؾً ٞط  يب ضٞبؾبظي قٙبؾٙبٔٝ ثٟساقتي لجُ اظ ٚاٌصاضي -22ّبدٙ 

قطايٍ خؿٕب٘ي، ٘بْ ٚاحس ، ٌيطئىبٖ ظ٘سٜظٔبٖ ٚ  لجيُ ٘ػاز، ؾٗ، خٙؽ، ضً٘،اظ حيٛاٖ  ٔكرهبت وبُٔ

 ( 1) فطْ پيٛؾت قٕبضٜ  ثبقس.ٔي ٚ... يب ٔيىطٚچيپوٙتطَ، قٕبضٜ پالن 
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 :ٌيطزشيُ نٛضت  ٔٛاضزثبيس ثب ضػبيت حيٛاٖ ٚاٌصاضي  -23ّبدٙ 

ثٝ ٘حٛي نٛضت ٌيطز تب أىبٖ ٔطوع/ ٚاحس ٔٛلت ٞبي لبثُ ٚاٌصاضي ثبيس تٛؾٍ ؾً/ ؾًضؾب٘ي اَالع (اِف

 ا٘تربة ٔٙبؾت تٛؾٍ ٔتمبييبٖ ٔيؿط ٌطزز.

 اِعأي اؾت.پيف اظ ٚاٌصاضي ٔطوع تٛؾٍ ٞب  ؾًؾبظي ٚ ٚاوؿيٙبؾيٖٛ ػميٓ (ة

ٚاحس ٔٛلت ثطاؾبؼ زضذٛاؾت ٔتمبيي ٚ ثب پطزاذت  ٞب تٛؾٍؾًؾبظي ٚ ٚاوؿيٙبؾيٖٛ ػميٓ ج(

 ٌيطز.ٞبي ا٘دبْ وبض تٛؾٍ ٔتمبيي نٛضت ٔي ٞعيٙٝ

)فطْ  اِعأي اؾت.ٚاٌصاضي لجُ اظ ٚ اذص تؼٟس اظ ٔتمبيي فطْ ٔؿئِٛيت پصيطي ٍٟ٘ساضي اظ ؾً تىٕيُ  (ز

 (2پيٛؾت قٕبضٜ 

 

  ٌيطز:حيٛاٖ ثبيس ثب ضػبيت ٔٛاضز شيُ نٛضت ضٞبؾبظي  -24ّبدٙ 

ثٝ ٘حٛي نٛضت ٌيطز تب ٔطوع/ ٚاحس ٔٛلت ٞبي لبثُ ضٞبؾبظي ثبيس تٛؾٍ ضؾب٘ي ؾً/ ؾًاَالع اِف(

 أىبٖ ا٘تربة ٔٙبؾت تٛؾٍ ٔتمبييبٖ ٔيؿط ٌطزز.

 اِعأي اؾت. ضٞبؾبظئطوع پيف اظ تٛؾٍ ٞب  ؾبظي ٚ ٚاوؿيٙبؾيٖٛ ؾًػميٓ (ة

ٚاحس ٔٛلت ثطاؾبؼ زضذٛاؾت ٔتمبيي ٚ ثب پطزاذت  ٞب تٛؾٍؾًؾبظي ٚ ٚاوؿيٙبؾيٖٛ ػميٓ ج(

 ٌيطز.ٞبي ا٘دبْ وبض تٛؾٍ ٔتمبيي نٛضت ٔي ٞعيٙٝ

 اِعأي اؾت. ٚ اذص تؼٟس اظ ٔتمبيي لجُ اظ ضٞبؾبظيفطْ ٔؿئِٛيت پصيطي ٍٟ٘ساضي اظ ؾً تىٕيُ  (ز

ؾبظٔبٖ حفبظت  ٞبي َجيؼي حيبت ٚحف خب٘ٛضي ٚ ثٝ تكريم ظيؿتٍبٜذبضج اظ  ثبيسٔحُ ضٞبؾبظي  (ه

 ثبقس.ٔحيٍ 

ٚ زٚض اظ ٔٙبَك ٔحُ ضٞبؾبظي ثبيس ٔٛضز تأئيس ازاضٜ وُ حفبظت ٔحيٍ ظيؿت ٚ ٔٙبثغ َجيؼي اؾتبٖ  ٚ(

 ثبقس.ٔؿىٛ٘ي 

 ثبقس.ثط حؿٗ اخطاي ػّٕيبت ضٞبؾبظي ٔي٘ظبضت ي ٔٛظف ثٝ وبضٌطٜٚ اؾتب٘ ظ(

 ٞب الساْ ٕ٘بيس.ؾًٖٛ يٙبؾيه ثبض ٘ؿجت ثٝ ٚاوؿيٞط زٚ ؾبَ ٔتمبيي ثبيس حسالُ  (ح

 يٞباظ زٚضوٙٙسٜٚ اؾتفبزٜ  ياٍّ٘ يه ثبض ٘ؿجت ثٝ ذٛضا٘سٖ زاضٚيٞط ؾٝ ٔبٜ ٔتمبيي ثبيس حسالُ  (ٌ

 .ٕ٘بيسْ السا)زؾتٍبٜ يب افكب٘ٝ( ٔٙبؾت حكطات 

ٚ غصاضؾب٘ي زض ٔحُ  السأبت زضٔب٘ي  ،، ػميٓ ؾبظي، ٚاوؿيٙبؾيٌٖٛصاضيٞبي ٔطثٌٛ ثٝ پالنٞعيٙٝ (ي

 ثبقس.ثب ٔتمبيي ضٞبؾبظي ٔي ضٞبؾبظي 

ؾبظي پؽ اظ تهٛيت زض  زض نٛضت زاقتٗ اػتجبض ٘ؿجت ثٝ اخطاي َطح ػميٓ تٛا٘س قٟطزاضي ٔي -تجهطٜ

 .ٜٚ قٟطؾتبٖ  الساْ ٕ٘بيٙسطوبضٌ

 ٌيطز.ثبيس زٚ تب ؾٝ ثبض زض ٞفتٝ ا٘دبْ حتي إِمسٚض ٞبي ضٞبؾبظي زض ٔحُٞب ثٝ ؾً تغصيٝ (ن

ثبيس ٕٞيكٝ زض زؾتطؼ حيٛاٖ لطاض ٞبي ضٞبؾبظي زض ٔحُ)حتي إِمسٚض زض ٔربظٖ لبثُ حُٕ(  آة (َ

 زاقتٝ ثبقس.
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ٔؿئِٛيت غصا ضؾب٘ي ثب ٌطٟٚٞبي ٔتمبيي ضٞب ؾبظي حيٛا٘بت ٔيجبقس وٝ زض ظٔبٖ زضذٛاؾت   -تجصشٙ

الُ قف ٔبٜ اظ تؼٟسات الظْ ضا ثٝ ٔدطي َطح ٔيؿپبض٘س ٚ زض نٛضت اؾتٙىبف اظ ا٘دبْ آٖ ثٝ ٔست حس

 پصيطـ زضذٛاؾت اٟ٘ب تطتيجي اثطي زازٜ ٘رٛاٞس قس 

 

اظ ٔطاوعي ٔب٘ٙس پؿٕب٘س غصايي ؾبِٓ ضا  تٟيٝظٔيٙٝ  ،ٞبي تكٛيميثب اؾتفبزٜ اظ َطح تٛا٘ٙسٔيٞب قٟطزاضي (م

 س.ٙيٕ٘بفطاٞٓ ٞب ٚ... ٞب، وكتبضٌبٜٞب، ٞتُضؾتٛضاٖ

 ثبقس. ثط ػٟسٜ ٔتمبيي ٔي ؾبال٘ٝٞبي ػميٓ ضٞبؾبظي قسٜ ثٝ نٛضت  ٖ( ٚاوؿيٙبؾيٖٛ ػّيٝ ٞبضي ؾً

ثبيؿت زض  قٛ٘س ٕ٘ي ٌيطي ٔي ٞبي ا٘ؿب٘ي ظ٘سٜ ٞبيي وٝ اظ ٔحيٍ قٟطي، ضٚؾتبيي ٚ ؾىٛ٘تٍبٜ ؼ( ؾً

 ٞبي َجيؼي حيبت ٚحف خب٘ٛضي ضٞبؾبظي قٛ٘س. ظيؿتٍبٜ

 

 ّشه ثذٗٓ دسد -25ّبدٙ 

ٚ نطفبً  (ٔؿئَٛ فٙي ثٟساقتي)زأپعقه  تكريمثط اؾبؼ زض ٔطوع  ٔطي ثسٖٚ زضزاؾتفبزٜ اظ ضٚـ  اِف(

 .ٌيطزنٛضت ٔيٞبي غيط لبثُ زضٔبٖ ٚ ظخطآٚض ٞبي الػالج يب آؾيتٔجتال ثٝ ثيٕبضيٞبي زض ذهٛل ؾً

ضٞبؾبظي ؾً زض نٛضت ػسْ تمبيب ثطاي ٚاٌصاضي يب حتي زض ٔطوع  ٔطي ثسٖٚ زضزاؾتفبزٜ اظ ضٚـ  ة(

 ٕٔٙٛع اؾت.

ػسْ  (، ٔؿئَٛ فٙي ثٟساقتي)زأپعقه  تكريم ثب زض ٚاحس ٔٛلت ٔطي ثسٖٚ زضزاؾتفبزٜ اظ ضٚـ  ج(

)تؼييٗ قسٜ زض ٔٛيٛع  ظٔبٖ ٍٟ٘ساضي ٞط ؾًٔست پؽ اظ ؾپطي قسٖ تمبيب ثطاي ٚاٌصاضي يب ضٞبؾبظي 

 .ٌيطزنٛضت ٔي،  (20ٔبزٜ 

زؾتٛضاِؼُٕ تٛؾٍ ٔتمبيي  24ثب ضػبيت ٔفبز ٔٙسضج زض ٔبزٜ چٙب٘چٝ ازأٝ فؼبِيت زض ٔحُ ضٞبؾبظي  (د

ٔطي أىبٖ اؾتفبزٜ اظ ضٚـ قسٜ ٚ  زأىب٘پصيط ٘جبقس، حيٛا٘بت ضٞبؾبظي قسٜ ثٝ ٔطوع/ ٚاحس ٔٛلت ٔؿتط

 .ثبقسٔيؿط ٔي ثسٖٚ زضز

اثتسا ثب اؾتفبزٜ اظ زاضٚٞبي آضاْ ثرف ٔدبظ حيٛاٖ ضا ثيٟٛـ ٚ ؾپؽ ثب تعضيك  ٔطي ثسٖٚ زضززض ضٚـ  (ٞـ

وٝ ٔٛخت ٔطي ٔغعي، لّجي ٚ تٙفؿي ثسٖٚ زضز ٔي قٛز،  ٚضيسي زاضٚٞبي ٔدبظ )اظ خّٕٝ تيٛپٙتبَ ؾسيٓ(

 قٛز.حيبت حيٛاٖ ٔتٛلف ٔي

ٚ ثب زض ٘ظط ٌطفتٗ تٕبْ انَٛ  / ٚاحس ٔٛلتتٛؾٍ زأپعقه ٔطوعثبيس نطفبً  ٔطي ثسٖٚ زضزاخطاي ضٚـ  (ٚ

 ٌيطز.نٛضت  ٚ اذاللي ايٚ ٔٛاظيٗ حطفٝ

اظ لجيُ اتبق ٌبظ، زاضٚٞبي  ثٝ ٞط قىُ ٚ تحت ٞط ػٙٛاٖٞبي ٔؼسْٚ ؾبظي حيٛاٖ اؾتفبزٜ اظ ؾبيط ضٚـ (ظ

 .غيط ٔدبظ ٚ... ٕٔٙٛع اؾت

 

 ٛبدفٔ ثٜذاشتي الشٚ -26ّبدٙ 

ثٝ ٔحُ زفٗ ثٟساقتي يريٓ فبلس ٔٙفص  يپالؾتيىلطاض ٌطفتٗ زض ويؿٝ پؽ اظ حيٛاٖ ٔؼسْٚ قسٜ  (اِف

 تط القٝ ثٝ ٔٙظٛض تدعيٝ ؾطيغٌطزز. ٔياي خساٌب٘ٝ زفٗ زض تطا٘كٝثب ضػبيت تٕٟيسات ثٟساقتي ٚ  ٔٙتمُ

 .قٛزٔمساضي آٞه ضيرتٝ ٔيويؿٝ پالؾتيىي ، زضٖٚ حيٛاٖ
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 ( ثٝ ٘حٛي وٝٔتط 5/1ٔٙبؾت )حسالُ ػٕك  زاضائحُ زفٗ ثٟساقتي ثبيس زفٗ القٝ حيٛاٖ زض تطا٘كٝ  (ة

 پصيط ٘جبقس. أىبٖحيٛاٖ زفٗ قسٜ القٝ حيٛا٘بت ٚحكي ثٝ أىبٖ زؾتطؾي 

 ثبقس:ٞب ثٝ قطح ظيط ٔئطاحُ زفٗ ثٟساقتي القٝ (ج

 .قٛزٔي پٛقب٘سٜآٞه ثب وف تطا٘كٝ  -1

 .ٌيطزلطاض ٔيؾب٘تيٕتط ضٚي آٖ  40اي اظ ذبن ثٝ يربٔت اليٝ -2

 ضٚي آٖ لطاض ٔي ٌيطز. ؾب٘تيٕتط 40 ذبن ثٝ يربٔت ٚ يه اليٝ لطاض زازٜ قسٜٞب زاذُ ٌٛزاَ القٝ -3

 ٌطزز.ثٝ ضٚي ذبن پٛقكي ايبفٝ ٔيآٞه  ئمساض -4

 اي زضآيس.قٛز وٝ ذبن ضٚي آٖ ثٝ نٛضت وپٝثٝ نٛضتي پط ٔيؾُح ظٔيٗ  -5

٘ؿجت ثٝ زفٗ ثب ضػبيت ٔالحظبت ثٟساقتي تٛاٖ ٔيٞبي ػفٛ٘ي پؿٕب٘سٔحُ زفٗ  زؾتطؾي ثٝزض نٛضت  (ز

 .الساْ ٕ٘ٛز ايٍٙٛ٘ٝ پؿٕب٘سٞبالقٝ حيٛا٘بت ثٝ ٕٞطاٜ 

 ٌطزز.ٌصاضي ثبيس ػالٔت حيٛا٘بت ٔحُ زفٗ القٝتطا٘كٝ  (ه

 ٔتط ثبقس. يهيط ظٔيٙي ثبيس ثيف اظ ٞبي ظزفٗ ثب ؾُح آةٔحُ فبنّٝ وف تطا٘كٝ  (ٚ

 

ٔتمبييبٖ حميمي ٚ حمٛلي ، نٛضت قٙبؾبيي ثرف ذهٛني زضتٛا٘س ٔي يوبضٌطٜٚ قٟطؾتب٘ -27ّبدٙ 

تدٟيعات   اظ ٘ظط تبٔيٗ ٘يطٚي ا٘ؿب٘ي وبضآٔس،) قطايٍٚاخس  (تكىُ ظيؿت ٔحيُي ؾبظٔبٖ ٔطزْ ٟ٘بز ٚ)

ٞب ٚ ثٝ ؾبظٔبَٖي ٔطاحُ لب٘ٛ٘ي ٔصوٛض ػّٕيبت قطايٍ ٚاٌصاضي  ،ؾٙدي الظْ أىبٖ( ٚ پؽ اظ فٙي ٚ غيطٜ

 .فطاٞٓ ٕ٘بيسضا ٞبي ٔصوٛض تكىُ

 

 ٕظبست -28ّبدٙ 

 ثبقس.يوبضٌطٜٚ اؾتبٖ ٔيٗ زؾتٛضاِؼُٕ ثط ػٟسٜ ٔفبز احؿٗ اخطاي  ثط٘ظبضت ٔؿئِٛيت 

 

حؿت ثبقس ٚ ظٔبٖ اثالؽ الظْ االخطا ٔيتسٚيٗ ٚ اظ  تجهطٜ  34 ٚ ٔبزٜ 29ايٗ زؾتٛضاِؼُٕ زض  -29ّبدٙ 

حيٛا٘بت ٘بلُ ثيٕبضي ثٝ ا٘ؿبٖ، لبثُ انالح ٚ  وٙتطَ خٕؼيتتٛؾٍ ؾتبز ٔطوعي  زضذٛاؾت اػًبءٚ  ٘يبظ

  ثبقس. ثطٚظضؾب٘ي ٔي
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 شٖبسٖبّٚ ثٜذاشتي :( 1)شْبسٙ  پي٘ست

 

           :/ ٗاحذ ّ٘قتٕبُ ّشمض            سٗستب: شٜش/استبٓ:                  شٜشستبٓ:                

 :                            حي٘إٓبُ صبحت 

 .....جٖس:         :                        ٕژاد سو:                                 سٔ :      حي٘إٓبُ 

 .........سٕو:                                     عالّت اختصبصي:

تبسيخ 

 ٗامسيٖبسي٘ٓ

ٕبُ ٗ شْبسٙ 

 ٗامسٔ

سٔ 

 ٗامسيٖبسي٘ٓ

ّٜش ٗ اّضبي 

 داّپضشل

 ٗامٖش ٕبخ٘استٚ

 ٕبشي اص ٗامسٔ

تبسيخ ٗامسيٖبسي٘ٓ 

 ثعذي

 
1 

2 
    

      

      

      

      

 (CPV) شٗسپبسٗٗي -3                           (CDV)دستْپش  -2                                    ٛبسي -1

 شٗصٍپت٘سپي -6               پبساإٓفَٕ٘ضا     -5                     (CAV-2) ت عفٕ٘يٛپبتي -4

 

 ّٜش ٗ اّضبي داّپضشل تبسيخ ٕ٘ثت ثعذي سٔ تج٘يض ٕبُ داسٗ تبسيخ دسّبٓ ضذ إيٌ

     

     

     

 

 اقذاّبت دسّبٕي:

 

 ت ىزاسي:مي (1

 

 ِ سبصي:عقي (2

 

 ّالحظبت:
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 / قبثٌ سٛبسبصييٛبي قبثٌ ٗاىزاس ي ٕيٜذاسي اص سوفشُ ّسئٍ٘يت پزيش: ( 2)پي٘ست شْبسٙ 

 

 ثٚ شْبسٙ شٖبسٖبّٚ          فشصٕذ                                ايٖجبٕت )ٕبُ ٗ ٕبُ خبٕ٘ادىي(         

 َّي                       سبمٔ                   مذ

 ّشخصبت تح٘يٌ ىيشٕذٙ:

 ّشخصبت غزاسسبٓ:

 ّشخصبت
 

 سو ٗاىزاس شذٙ

شْبسٙ 

 جٖس سٔ ٕژاد پالك
ّشخصبت 

 ظبٛشي

شٖبسٖبّٚ 

 ثٜذاشتي
 عٖ٘آ سو

 شذٙسٛب ٕيٜجبٓ ىَٚ ٕذاسد داسد

            1سو

           2سو 

           3سو 

           4سو

           5سو

 

 ىشدُ: ٛبي ف٘ق ّتعٜذ ّي سو/ سو سشپشستثٚ عٖ٘آ 

ضٚظ ثٝ زٞيبضي يب قٟطزاضي ٔطثَٛٝ،  3ٔست  زض نٛضت فطاض، ٔؼسْٚ قسٖ يب تّف قسٖ حيٛاٖ، ٔطاتت ضا حساوثط ظطف -1

 ٕ٘بيٓ. ثٟساقت ضٚؾتبيي يب ٔطاوع ثٟساقتي زضٔب٘ي قٟطي ٔطتجٍ اػالْ  ذب٘ٝ 

٘بٔٝ ٘ظبضت  ٚ ٚظبيف نبحت ؾً ٔٙسضج زض ٔبزٜ پٙح قيٜٛ ايٗ زؾتٛضاِؼُٕثب ػّٓ ٚ اَالع وبُٔ اظ ٔٛاز لب٘ٛ٘ي ٔٙسضج زض  -2

ز ضا ٘ؿجت ثٝ ضػبيت وبُٔ ٔٛاضز شوط قسٜ اػالْ زاقتٝ ٚ زض نٛضت ٞبي ٌّٝ ٚ ٍٟ٘جبٖ، تؼٟس ذٛ ثط ٘حٜٛ ٍٟ٘ساضي ؾً

ُٔبثك ثب لٛا٘يٗ ويفطي ٚ حمٛلي، يبٔٗ ثٛزٜ ٚ ٔؿئَٛ حيٛاٖ ذٛيف ػسْ ايفبء تؼٟس ٚ ٞطٌٛ٘ٝ ؾُٟ اٍ٘بضي زض ٍٟ٘ساضي 

 ذؿبضات حبنّٝ ذٛاٞٓ ثٛز.

ٞعيٙٝ  ثبيسزض نٛضت ترّف، ٚ ٌيطْ ٜ ثطػٟسضا زض فًبٞبي ػٕٛٔي  ٚاٌصاض قسٜٞبي  آٚضي فًٛالت ؾً ٔؿئِٛيت خٕغ -3

 .ٕ٘بيٓپطزاذت ضا پبوؿبظي )ٔهٛة قٛضاي اؾالٔي قٟط ٔطثَٛٝ( 

 .ذٛززاضي ٕ٘بيٓٞبي ػٕٛٔي )ٞتُ، ٔتطٚ، ظٔيٗ ثبظي وٛزوبٖ ٚ ...(  ثٝ ٔىبٖٚاٌصاض قسٜ ٞبي  ٚضٚز ؾًاظ  -4

اظ لالزٜ اؾتفبزٜ  ثبيسزض ٔحيٍ قٟط )اؾتفبزٜ اظ ذسٔبت زأپعقىي ٚ ...(  ٚاٌصاض قسٜٞبي  زض نٛضت ٘يبظ ثٝ تطزز ؾً -5

 .ٕ٘بيٓ

 

 تبسيخ تنْيٌ:           ٕبُ ٗ ٕبُ خبٕ٘ادىي :                  اثش إيشت :                      اّضبء : 

 

يه ٘ؿرٝ زض  ،ؾً ؾطپطؾت يه ٘ؿرٝ زض اذتيبض  .حىٓ ٚاحس زاض٘س ،ؿرٝ تٙظيٓ قسٜ وٝ ٞط وساْ اظ ٘ؿدايٗ فطْ زض ؾٝ ٘

 ٌيطز. اذتيبض قجىٝ زأپعقىي ٚ ٘ؿرٝ زيٍط زض اذتيبض زٞيبضي/ قٟطزاضي لطاض ٔي

 


