




داسای ثبیذ عبصهبى ُش ّظبیف، هْفقیت آهیض ّ هْثش اجشای ثشای 

 ّ ّظبیف ثغْسیکَ ثبؽذ هْثشی تؾکیالت ّ عبصهبًی عبختبس

 دذاکثش آًِب ثَ ّ ؽذٍ تقغین هختلف ّادذُبی ثیي سّؽٌی ثَ هغئْلیتِب

 تؾکیالت یک .ؽْد دادٍ ّظبیف ّ هغئْلیتِب ثشاثش دس اختیبس ّ قذست

 اتالف ّ افغکبک اختالف، دّثبسٍ کبسی، اص تٌِب ًَ هٌبعت اداسی

 ثَ قبدس اًؼغبف قبثلیت داؽتي ضوي ثلکَ هی ًوبیذ، جلْگیشی ًیشُّب

 .ثبؽذ هی ُن جذیذ عشدِبی ّ عیبعتِب ثَ پبعخگْیی

 



  هجوْػَ ّ عبصهبًی عبختبس ثَ هشثْط ّظبیف ًیض داًؾگبٍ ایي دس 

 هی تؾکیالت کبسؽٌبعبى گشٍّ ًبم ثَ ّادذی ثؼِذٍ آى ثب هشتجظ پغتِبی

 .ثبؽذ

 



  - ّادذُبی ّ داًؾگبٍ هذیشیتِبی ّ هؼبًّتِب فؼبلیتِبی ّ ّظبیف ؽٌبخت  

 تبثؼَ

  - تبثؼَ ّادذُبی ّ داًؾگبٍ هذیشیتِبی ّ هؼبًّتِب استجبط ًذٍْ ؽٌبخت 

  - فؼبلیتِبی ّ ّ ّظبیف ایفبی جِت هٌبعت عبصهبًی پغتِبی ایجبد  

 ّ سّص ًیبصُبی ثب هتٌبعت تبثؼَ ّادذُبی ّ هضثْس هذیشیتِبی ّ هؼبًّتِب

 آتی ًیبصُبی پیؼ ثیٌی

  



ّظبیف ثب عٌخیتی ّ تٌبعت ُیچگًَْ کَ عبصهبًی پغتِبی ایجبد ػذم ّ 

 کبسؽٌبط ایجبد هثبل ػٌْاى ثَ) .ًذاسًذ ّادذ یک دس هْجْد فؼبلیتِبی

 (ثِذاؽتی هشاکض ّ ُب ؽجکَ دس پژُّؾی اهْس

عشح کتبة ُبی سؽتَ ّ ُب سعتَ ثب هتٌبعت عبصهبًی ُبی پغت ایجبد 

   هؾبغل ثٌذی عجقَ

  - تِیَ ّ عبختبس تذّیي دعتْسالؼول ُبی ّ ضْاثظ ثب ثْدى آؽٌب 

 ّ هتجْع ّصاستخبًَ دّلت، کالى عیبعتِبی سػبیت ثب تؾکیالت

 (هذیشیتی پغتِبی کبُؼ هثبل ػٌْاى ثَ ) داًؾگبٍ

 



   : عبصهبًی عبختبس

هشاتت،عغْح علغلَ ، اختیبسات دذّد ، عبصهبًی ُبی ّادذ هیبى سّاثظ 

 دُذ هی ًؾبى سا ُب ّادذ هیبى ّظبیف تْصیغ ّ تقغین ًذٍْ ّ گیشی تقوین

 .ثبؽذ هی عبصهبًی پغتِبی ّ ّظبیف ؽشح عبصهبًی، ًوْداس ؽبهل ّ

 



 : عبصهبًی ًوْداس

 داًؾگبٍ عبصهبًی عغْح ّ هشاتت علغلَ ، سّاثظ ًؾبًگش کَ اعت ًوْداسی 

 .ثبؽذ هی

 



   : عبصهبًی ّادذ

تؾکلِبی اًْاع اص یکی قبلت دس کَ اعت عبصهبًی عبختبس اجضای اص 

 ّظبیف اًجبم داس ػِذٍ گشٍّ یب ّ ،اداسٍ هذیشیت ، هؼبًّت ؽبهل عبصهبًی

   .ثبؽذ هی افلی دعتگبٍ اُذاف ثب هشتجظ ّ هتجبًظ

   : تبثؼَ ّادذ

هبلی ّ اداسی اهْس ًیض ّ ُب هؾی خظ ّ عیبعتِب ًظش اص کَ اعت ّادذی ّ 

 .ثبؽذ هی افلی دعتگبٍ تبثغ تؾکیالتی

 



   : عبصهبًی عغخ◦

 .ؽْد هی گفتَ عبصهبًی عغخ عبصهبًی هشاتت علغلَ دٌُذٍ تؾکیل هقبعغ ثَ◦

 

تشتیت ثَ عغخ چِبس دذاکثش عبصهبًی عغْح ضْاثظ ایي اعبط ثش 

 .ثبؽذ هی صیش

سیبعت  

هؼبًّت 

هذیشیت   

ٍّاداسٍ / گش 



 اعت داًؾگبٍ عبصهبًی عغخ اّلیي : سیبعت

 

 اًجبم کَ ثبؽذ هی داًؾگبٍ سئیظ اص پظ عبصهبًی عغخ دّهیي : هؼبًّت

 هؼبًّت ُش . داسد ثشػِذٍ سا داًؾگبٍ اُذاف ثب هشتجظ ّظبیف اص ثخؾی

 .ؽْد هی عبصهبًذُی هذیشیت ؽؼ ثب دذاکثش

هی دذاکثش هذیشیت ایجبد ػذم فْست دس داًؾگبٍ هؼبًّت ُش دس 

 قبلت دس سا داًؾگبٍ هؼبًّت ّ ًوْد ثیٌی پیؼ هؼبّى پغت دّ تْاى

 داًؾگبٍ دس ثِذاؽتی هؼبًّت هثل ) .کشد عبصهبًذُی گشُِّب ّ اداسات

 (داسد ّجْد هؼبًّت دّ آى هجوْػَ صیش کَ



 : هذیشیت

سا داًؾگبٍ هؼبًّت ّظبیف اص ثخؾی اًجبم کَ اعت عبصهبًی عغخ عْهیي 

 ساط دس داسد ػِذٍ ثش اجشایی ّ تذقیقبتی ، هغبلؼبتی فؼبلیتِبی صهیٌَ دس

   .گیشد هی قشاس هذیش هذیشیت

هتفبّتی ُبی گشٍّ ّ اداسات ّظبیف تٌْع ّ دجن ثَ تْجَ ثب هذیشیت ُش دس  

 .ؽْد هی ثیٌی پیؼ

ثش ّ ثبؽذ ًوی ضشّسی گشٍّ ّ اداسٍ ایجبد الضاهًب هذیشیت ایجبد ثشای لیکي 

  هغتقیوًب تْاى هی سا عبصهبًی پغتِبی ، هذْلَ ّظبیف ّ هبهْسیتِب دغت

 ًوْد ثیٌی پیؼ ّی هؼبّى یب ّ هذیش ًظبست تذت



ّظبیف تٌْع ثَ تْجَ ثب گشٍّ یب اداسٍ ثیٌی پیؼ ػذم فْست دس 

 ایجبد هذیشیت تؾکیالت دس هغئْل کبسؽٌبط  ُبی پغت تْاى هی

 ًظبست تذت سا کبسؽٌبط پغت دّ دذاقل آًکَ ثش هؾشّط ًوْد

 .ثبؽذ داؽتَ



ٍّگش :   

ّظبیف اص ثخؾی اًجبم داس ػِذٍ کَ اعت عبصهبًی عغخ چِبسهیي 

 تذقیقبتی ّ هغبلؼبتی ، گشٍّ ّظبیف غبلت ّجَ . ثبؽذ هی هذیشیت

 داسد قشاس گشٍّ سئیظ آى ساط دس ّ اعت تبثؼَ ّادذ فبقذ گشٍّ. اعت

 5 داسای دذاقل هذْلَ هبهْسیتِبی ّ ّظبیف ثب هتٌبعت گشٍّ ُش .

 . ثبؽذ هی عبصهبًی پغت

 



 اص ثخؾی اًجبم داس ػِذٍ کَ اعت عبصهبًی عغخ چِبسهیي : اداسٍ

 اداسٍ. اعت اجشایی اداسٍ ّظبیف غبلت ّجَ . ثبؽذ هی هذیشیت ّظبیف

 اداسٍ ُش . داسد قشاس اداسٍ سئیظ آى ساط دس ّ اعت تبثؼَ ّادذ فبقذ

 پغت 15 تب 7 داسای دذاقل هذْلَ هبهْسیتِبی ّ ّظبیف ثب هتٌبعت

 .ثبؽذ هی عبصهبًی

 





   : عبصهبًی ّادذ ّظبیف ؽشح

َدس ّ عبصهبًی ّادذ یک ثشای کَ اعت ُبیی ًقؼ ّ ّظبیف هجوْػ 

 .گشدد هی اثالؽ ّ تؼییي  عبصهبى هبهْسیت اص ثخؾی اًجبم ساعتبی

   : عبصهبًی پغت ّظبیف ؽشح  

َکبسهٌذ ّ گشدد هی تؼییي عبصهبًی پغت یک ثشای کَ اعت ّظبیفی هجوْػ 

 .ثبؽذ هی آى اًجبم ثَ هکلف

   : تفقیلی تؾکیالت  

َعبصهبًی پغت عغخ ّ ؽوبسٍ ، ًْع ، تؼذاد ًؾبًگش کَ اعت ای هجوْػ 

 ثبؽذ هی داًؾگبٍ

 



   : عبصهبًی پغت

ّظبیف اًجبم ثشای کَ اعت داًؾگبٍ تفقیلی تؾکیالت دس جبیگبُی ّ 

 . ؽْد هی گشفتَ ًظش دس کبسهٌذ یک تقذی ثشای هؾخـ هغئْلیتِبی

پغت اًْاع: 

   : ًبم ثب پغت

خشّج اص پظ ّ یبفتَ اختقبؿ فشدی ثشای کَ عبصهبًی پغت اص ػجبستغت 

 (جبًجبصاى پغتِبی هثل ) . گشدد هی دزف ، ؽبغل

 



   : عتبسٍ تک پغت

ػلوی ُیئت اػضبی ثَ هٌذقشًا کَ اعت ای ؽوبسٍ ثذّى عبصهبًی پغت 

 .یبثذ هی اختقبؿ هذیشیتی ّ  اجشایی پغت تقذی جِت

   : عتبسٍ دّ پغت

ُیئت اػضبی ثَ اختقبؿ قبثل کَ کَ اعت داسی ؽوبسٍ عبصهبًی پغت 

 .ثبؽذ هی داًؾگبٍ کبسکٌبى عبیش ّ ػلوی



   :داس هویض پغت

قْاًیي یب تؾکیالتی یب عبختبسی تغییشات اعبط ثش کَ اعت عبصهبًی پغت ّ 

 قبثل ّ ایجبد ّادذ یک دس هٌبعت جبیگبٍ دس داًؾگبٍ ثش دبکن هقشسات

   .ثبؽذ هی ؽشایظ ّاجذ ؽخـ ثَ اختقبؿ

 



(جذیذ هؼبًّت ّ هذیشیت ایجبد) عبصهبًی عغخ تغییش فْست دس 

 ُیأت هْافقت ّ هغشح داًؾگبٍ هذتشم اهٌبی ُیأت دس ثبیذ هشاتت

 .گشدد اخز اهٌبء



عغْح توبم دس عبصهبًی ّادذُبی ّظبیف ؽشح تغییش فْست دس 

 .ؽًْذ دزف یب ّ یبفتَ تغییش تْاًٌذ هی صیشهجوْػَ پغتِبی عبصهبًی

 

فشٌُگی اجتوبػی هؼبًّت ثَ ؽذ تجذیل  فشٌُگی هؼبًّت : هثبل 

 .یبفتٌذ تغییش پغتِب جذیذ ّظبیف ثَ ثبتْجَ کَ



ثَ ( عتبدی)هشکضی دْصٍ ُبی ّادذ اص اجشایی ّظبیف اًتقبل 

 هشثْط عبصهبًی پغتِبی اًتقبل ُوشاٍ ثَ اقوبسی یب تبثؼَ ّادذُبی

 (ُب ّادذ ثَ عتبد اص ّظبیف ّاگزاسی هثل) .اعت اهکبًپزیش

ثَ تْجَ ثب داًؾگبٍ هختلف ّادذُبی ثیي دس عبصهبًی پغتِبی اًتقبل 

 ُب ّادذ عبصهبًی پغتِبی اًتقبل ػذم ثَ هؾشّط ّظبیف دجن ّ هبُیت

 .اعت اهکبًپزیش (عتبد ثَ ُب ّادذ) ثبال ثَ پبئیي اص

 



ػلوی ُیئت غیش ثَ ػلوی ُیئت عبصهبًی پغتِبی ػٌْاى تغییش ػذم  

آهْصؽی دسهبًی، ثِذاؽتی)افلی عبصهبًی پغتِبی ػٌْاى تغییش ػذم  

 پؾتیجبًی ُبی پغت ثَ(کبسؽٌبعی ّ پژُّؾی ّ

ثبؽذ عبصهبًی پغت عغخ استقب ساعتبی دس ثبیذ ُب پغت ػٌبّیي تغییش 

   قبًًْی هشاجغ عشیق اص ادکبم فذّس قجیل اص اعتثٌبئی هْاسد دس هگش

 



 ثْدٍ ّادذ قبًًْی ّ افلی ّظبیف ایفبی ساعتبی دس ػٌبّیي تغییش ّ 

 .ًؾْد آًِب اختالل یب دزف ثَ هٌجش

 

تفقیلی تؾکیالت دس هغئْل کبسؽٌبط عبصهبًی پغت ایجبد ثشای 

 ُب فؼبلیت دجن هثل ؽشایظ عبیش قشاسدادى ًظش هذ ثش ػالٍّ داًؾگبٍ،

 دس کبسؽٌبعی پغت دّ ثبیغت هی دذاقل ّادذ، یک دس ّظبیف تٌْع ّ

 .ثبؽذ آى هجوْػَ صیش



ثَ هٌْط تبثؼَ ّادذُبی تؾکیالت دس عبصهبًی پغت ُشگًَْ ایجبد 

 ػٌبّیي ثب هغبثقت ، عبصهبًی جبیگبٍ ّجْد :اصقجیل ؽشایغی داؽتي

 پغت ّجْد کبس، دجن هؾبغل، ثٌذی عجقَ ُبی سؽتَ ّ ُب سعتَ

  .ثبؽذ هی ...ّ تجذیل جِت هٌبعت ثالتقذی عبصهبًی

 



  عبصهبًی ُبی پغت تؼذاد کبُؼ ّ عبصهبًی ُبی ّادذ تجویغ. 

 کَ ّادذُبیی هثل) عبصهبًی عبختبس اص غیشضشّسی ّادذُبی دزف 

 (ؽْد هی ّاگزاس آًِب ّظبیف

 ّادذ یک دس هٌذقشٌا فؼبلیت ُش توشکض ّ هْاصی ّادذُبی دزف 

 تؾکیالتی

عشپشعتی ّ هذیشیتی ُبی پغت کبُؼ 



  دسهبىهؼبًّت 

تؾکیالت ثشای ثخؼ ُبی جذیذالتبعیظ ّ یب تْعؼَ یبفتَ  تذّیي 

 :فْست هی پزیشدصیش ثیوبسعتبى ُب ثب سػبیت ًکبت 

 

 افضایؼ تختثخؼ ثخؼ جذیذ ، تْعؼَ ایجبد ّ 

تأییذ دْصٍ هؼبًّت دسهبى داًؾگبٍ دس قبلت فشم اسصیبثی ثیوبسعتبى 



بهداشتی معاونت   

ثِذاؽتی ُبی ؽجکَ جذیذالتبعیظ ُبی ثخؼ ثشای تؾکیالت تذّیي 

  صیش ًکبت سػبیت ثب تِشاى جٌْة ثِذاؽت هشکض ّ تبثؼَ دسهبًی

 :گیشد هی فْست

هتجْع ّصاستخبًَ ثِذاؽت هؼبًّت اص هجْص اخز .الف 

دسهبًی ثِذاؽتی ُبی ؽجکَ گغتشػ ُبی عشح ضْاثظ سػبیت .ة 

 



یکجبس عبل 5 ُش داًؾگبٍ دسهبًی ثِذاؽتی ُبی ؽجکَ گغتشػ عشح 

 ّ هلی ُبی عیبعت اعبط ثش هتجْع ّصاستخبًَ ثِذاؽت هؼبًّت تْعظ

 .ؽْد هی اثالؽ داًؾگبٍ ثَ ّ تِیَ اعتشاتژیک

خبسج دسهبًی – ثِذاؽتی ُبی ّادذ تؾکیالت دس تغییش ُشگًَْ ایجبد 

 ّصاست ثِذاؽتی هؼبًّت هْافقت ثب "هٌذقشا گغتشػ ُبی عشح اص

 .ثْد خْاُذ اهکبًپزیش هتجْع



آمىزشی معاونت   

اهکبًپزیش صیش ًکبت سػبیت ثب ُب داًؾکذٍ ثشای تؾکیالت تذّیي 

 :اعت

کؾْس پضؽکی ػلْم داًؾگبُِبی گغتشػ ؽْسای اص هجْص اخز 

ّقت هذتشم ّصیش  تْعظ ؽذٍ اهضب اعبعٌبهَ اخز   

آهْصؽی گشُِّبی ثشای تؾکیالت تذّیي : 

کؾْس پضؽکی ػلْم داًؾگبُِبی گغتشػ ؽْسای اص هجْص اخز 



پژوهشی معاونت   

اهکبًپزیش صیش ًکبت سػبیت ثب تذقیقبتی هشاکض ثشای تؾکیالت تذّیي 

 :اعت

کؾْس پضؽکی ػلْم داًؾگبُِبی گغتشػ ؽْسای اص هجْص اخز 

ّقت هذتشم ّصیش  تْعظ ؽذٍ اهضب اعبعٌبهَ اخز   



اعت اهکبًپزیش صیش ًکبت سػبیت ثب پژُّؾکذٍ ثشای تؾکیالت تذّیي: 

کؾْس پضؽکی ػلْم داًؾگبُِبی گغتشػ ؽْسای اص هجْص اخز 

ّقت هذتشم ّصیش  تْعظ ؽذٍ اهضب اعبعٌبهَ اخز   

آى هجوْػَ صیش دس تذقیقبتی هشکض عَ دذاقل ّجْد 



اعت اهکبًپزیش صیش ًکبت سػبیت ثب پژُّؾگبٍ ثشای تؾکیالت تذّیي: 

کؾْس پضؽکی ػلْم داًؾگبُِبی گغتشػ ؽْسای اص هجْص اخز 

ّقت هذتشم ّصیش  تْعظ ؽذٍ اهضب اعبعٌبهَ اخز   

آى هجوْػَ صیش دس پژُّؾکذٍ عَ دذاقل ّجْد 



پژُّؾی گشُِّبی ثشای تؾکیالت تذّیي : 

کؾْس پضؽکی ػلْم داًؾگبُِبی گغتشػ ؽْسای اص هجْص اخز  

 



 

غیش ثخؼ ثَ اجشائی ُبی دعتگبٍ پؾتیجبًی اهْس ّاگزاسی ساعتبی دس 

 ػبلی ؽْسای 31/1/79 هْسر14/46 ثخؾٌبهَ هْضْع دّلتی

 اهْس اًتؾبسات، چبپ اهْس ًقلیَ، اهْس ثَ هشثْط ُبی پغت اداسی،

 هی هقْثَ ایي هؾوْل تأعیغبت ّ ػوْهی خذهبت اهْس ّ آؽپضخبًَ

 .ثبؽٌذ



31/1/79 هْسر14/46 هقْثَ هؾوْل ثالتقذی عبصهبًی پغتِبی  

 ثب داًؾگبٍ ًیبص هْسد ػٌبّیي عبیش ثَ ّ دزف اداسی ؽْسایؼبلی

 .یبثذ هی تغییش اعتبًذاسدُب سػبیت

 

31/1/79 هْسر14/46 هقْثَ هؾوْل عبصهبًی پغتِبی ایجبد 

 . ثبؽذ هی هوٌْع

 



هْسر14/46 هقْثَ هؾوْل آًِب عبصهبًی پغت کَ کبسکٌبًی اًتقبل 

 اهکبًپزیش هشثْعَ عبصهبًی پغت ُوشاٍ ثَ فقظ ثبؽذ هی 31/1/79

 .اعت

اص پظ کبسکٌبى عبیش ث14/46َ هقْثَ ُبی پغت اختقبؿ 

 .ثبؽذ هی هوٌْع هشثْعَ ؽبغل ؽذى ثبصًؾغتَ

 



- دس تقْیت هشدلَ تب پیگیشی ّ عبختبسعبصهبًی افالح ّ ثبصًگشی 

 هْاسد دس یب ّ یکجبس عبل 5 ُش هؼوْل عْس ثَ ) ریقالح هشاجغ

 ّ ّظبیف کبُؼ ّ افضایؼ یب ّ اًتضاع ، ادغبم هثل ضشّسی

 . ( ؽْد هی اًجبم عبختبس تجذیذ هبهْسیتِب

 



 TOP CHART) )عبصهبًی ًوْداس تقْیت ّ تذّیي ّ تِیَ

خقْؿ دس داًؾگبٍ هذتشم اهٌبی ُیئت هقْثَ اثالؽ اص پظ - الف 

 جذیذ ّظبیف ّ پیؾٌِبدات گشفتي ًظش دس ثب ، ثبصًگشی ضشّست

 ّ آًبى ًظشات اخز ّ هشثْعَ هغئْلیي ثب جلغبت ثشگضاسی ، ُب ّادذ

 اسعبل تقْیت ثشای ّ تٌظین جذیذ ًوْداس ، کبسؽٌبعی ُبی ثشسعی

 گشدد هی

 



تبثؼَ ُبی ّادذ کلیَ ثَ ثخؾٌبهَ اًجبم عبصهبًی ًوْداس تِیَ ثب ُوضهبى  

 کبسکٌبى اعالػبت ّ آهبس اسعبل جِت

تغجیق ّ اسعبلی اعالػبت ثشسعی ّ ُب ّادذ اص کبسکٌبى آهبس آّسی جوغ 

   هغبیشتِب سفغ جِت کبسؽٌبعبى  تْعظ هشثْعَ تؾکیالت ثب

ثیؾتش اعالػبت دسیبفت جِت هشثْعَ ّادذ اص ثبصدیذ لضّم فْست دس  

َپغت عقف سػبیت ثب تبثؼَ ُبی ّادذ تفقیلی تؾکیالت ًْیظ پیؼ تِی ،  

 تؾکیالتی ضْاثظ ّ هذذّدیتِب

 



َاص هجْص داسای التبعیظ جذیذ ُبی ّادذ ثشای تفقیلی تؾکیالت ًْیظ پیؼ تِی 

 ریقالح هشاجغ

ؽذٍ تِیَ ًْیظ پیؼ ثب استجبط دس هذیشاى ّ هغئْلیي ثب ُوبٌُگي جلغَ ثشگضاسي 

 ضْاثظ چبسچْة دس آًبى تؾکیالتی ًیبصُبی سفغ اص اعویٌبى دقْل هٌظْس ثَ

ًَِبیی تؾکیالت تذّیي ّ تِی 

ُب ّادذ تفکیک ثَ عبصهبًی پغتِبی آهبس ُوشاٍ ثَ ؽذٍ تذّیي تؾکیالت اسعبل 

 ریقالح هشاجغ ثَ تقْیت جِت

اجشا جِت اثالؽ ّ هقْة تؾکیالت اخز 

 



 

 

تؾکیالت هجوْػَ دس ثبصًگشی ّ جبسی تؾکیالت ثیي فبفلَ دس 

 .ؽْد هی اًجبم ّادذ ًیبص ّ ضشّست لذبػ ثَ صیش اقذاهبت ، داًؾگبٍ

 

 



یبفتَ تْعؼَ ّ جذیذالتبعیظ ُبی ّادذ تؾکیالت تِیَ ثَ اقذام   

ثیوبسعتبى دس تخت افضایؼ ّ ثخؼ تْعؼَ جِت تؾکیالت تِیَ ثَ اقذام   

یب پژُّؾکذٍ ، جذیذ تذقیقبتی هشاکض جِت تؾکیالت تِیَ ثَ اقذام 

 جذیذ پژُّؾگبٍ

ُب داًؾکذٍ دس جذیذ آهْصؽی گشٍّ جِت تؾکیالت تِیَ ثَ اقذام 

 

 



 

هشثْعَ ُبی ّادذ ثَ هقْة تؾکیالت اص ًغخَ یک اثالؽ 

جذیذ هقْة تؾکیالت ًوْدى اعوی جِت ُب ّادذ اداسی اهْس ثب ُوبٌُگی 

هبهْس کبسکٌبى ثَ پغت اختقبؿ هْسد دس ُب ّادذ اداسی اهْس ثب ُوبٌُگی 

 اهکبى فْست دس خذهت ثَ

داًؾگبٍ تبثؼَ ُبی ّادذ اص ؽذٍ اعوی تؾکیالت دسیبفت 

 



ثب ُب ّادذ اص ؽذٍ ّفْل اعوی تؾکیالت تغجیق ّ ثشسعی 

 هْجْد هغبیشتِبی سفغ جِت قجلی هقْة تؾکیالت

هغبیشتِب سفغ ّ ثشسعی جِت تبثؼَ ُبی ّادذ ًوبیٌذگبى اص دػْت 

َثَ اثالؽ فذّس جِت ًِبیی ؽذٍ اعوی تؾکیالت اص ًغخَ یک اسائ 

 دس سّیَ ّدذت هٌظْس ثَ پغت اختقبؿ اثالؽ فشم ًوًَْ ُوشاٍ

 اثالؽ فذّس

 



افضاس ًشم عیغتن دس جذیذ تؾکیالت دپبستوبًِبی صیش ّ دپبستوبًِب ایجبد 

   تؾکیالت

افضاس ًشم عیغتن دس دپبستوبًِب ّ ُب ّادذ تفکیک ثَ عبصهبًی پغتِبی ایجبد 

 تؾکیالت

کٌبس دس هجبصی تؾکیالت تذّیي عشیق اص قشاسدادی ًیشُّبی عبهبًذُی 

 ُب ّادذ  هقْة تؾکیالت

ُش ثَ یب ّ ثبصًؾغتَ آًِب ؽبغلیي کَ 14/46 هقْثَ هؾوْل پغتِبی دزف 

 .اًذ ؽذٍ خبسج خذهت اص فْست

 



 ریل ثؾشح سّص هقتضیبت ثب هٌغجق کبسکٌبى عبصهبًی پغتِبی ّظبیف ؽشح تٌظین ّ تِیَ

 :اعت

 هؾبغل فذیخ ّ دقیق ؽٌبخت   

َریشثظ هغئْلیي ثب هزاکشٍ ّ هشاجؼ   

 َعبصهبًی پغتِبی ؽبغلیي ثب هقبدج  

َعبصهبًی پغتِبی ّظبیف ؽشح تذّیي ّ تِی  

ریشثظ هغئْلیي اهضبی اخز 

تبثؼَ ُبی ّادذ ثَ هذّى ّظبیف ؽشح اثالؽ   

َهؼبًّیي ، آهْصؽی گشُِّبی هذیشاى ، ػلوی ُیئت اػضبی ّظبیف ؽشح تٌظین ّ تِی ّ 

 .ؽْد هی اًجبم پیؾگفت عشیق ثَ ُب داًؾکذٍ سّعبی



هغئْل کبسؽٌبط هثل) جذیذ عبصهبًی پغت ایجبد ثشای تؾکیالتی جبیگبٍ ّجْد 

 (ّادذُب دس ػوْهی سّاثظ

ثٌذی عجقَ عشح کتت ثب هٌغجق پیؾٌِبدی پغت ثشای فذیخ ػٌْاى تؼییي 

 هؾبغل

هذیشیت، دس ثیٌی پیؼ قبثل پغتِبی تؼذاد قجیل اص هْجْد اعتبًذاسدُبی سػبیت 

 هغئْل کبسؽٌبط پغت صیشهجوْػَ ّ گشٍّ اداسٍ،

 

ّظبیف تٌْع ّ ؽذٍ تؼشیف ّظبیف ّ قجْل قبثل فؼبلیت دجن ّجْد 

 



 

 :قجیل اص هْاسدی سػبیت ثب تجذیل ثشای هٌبعت عبصهبًی پغت پیؾٌِبد 

ػلوی ُیئت غیش ثَ ػلوی ُیئت عبصهبًی پغتِبی ػٌْاى تغییش ػذم  

پؾتیجبًی ثَ افلی عبصهبًی پغتِبی ػٌْاى تغییش ػذم 

 



پشعتبسی غیش ثَ پشعتبسی کبدس عبصهبًی پغتِبی ػٌْاى تغییش ػذم 

دس هگش ثبؽذ هی عبصهبًی پغت عغخ استقب ساعتبی دس ػٌبّیي تغییش 

   قبًًْی هشاجغ عشیق اص ادکبم فذّس قجیل اص اعتثٌبئی هْاسد

 

 



ًتقبثبتا  

ثالتقذی عبصهبًی پغت ّجْد 

هذسک ثْدى داسا  لذبػ ًظشثَ هْسد ؽخـ ثْدى ؽشایظ ّاجذ 

 ُبی پغت ثشای اثالؽ ّ قجْل قبثل خذهتی عْاثق هٌبعت، تذقیلی

 هؾبغل ثٌذی عجقَ ًظش ثب هذیشیتی

هشثْعَ ّادذ هغئْلیي هْافقت 

هؾبغل ثٌذی عجقَ عشح کویتَ هْافقت 



ُبی پغت ثَ اًتقبة خقْؿ دس هبلی اهْس هذیشیت هْافقت اخز 

   اهْسهبلی ثَ هشثْط

ُبی پغت ثَ اًتقبة خقْؿ دس دقْقی اهْس هذیشیت هْافقت اخز 

 دقْقی

هذیش پغت ثَ اًتقبة خقْؿ دس دسهبى هؼبًّت هْافقت اخز 

 عْپشّایضس ّ پشعتبسی

دس دشاعت هذیشیت ّ اعالػبت فٌبّسی ّ آهبس هذیشیت هْافقت اخز 

 سایبًَ اهْس ُبی پغت ثَ اًتقبة خقْؿ

 



ًتقبالتا  

هققذ ّادذ دس هٌبعت ّ ثالتقذی عبصهبًی پغت ّجْد 

هققذ ّ هجذأ ّادذُبی هغئْلیي هْافقت 

اًتقبالت ًقل کویتَ هْافقت  

 

 



 ثب ُوبٌُگی ّ عبصهبًی پغتِبی هغتوش ثشسعی هِن ّظبیف دیگش اص 

 تؾکیالت هجوْػَ داؽتي ًگَ سّص ثَ هٌظْس ثَ ُب ّادذ اداسی اهْس

 : ؽْد هی اًجبم عشیق دّ اص کبس ایي کَ اعت

تلفٌی توبط عی  

تؾکیالت ّادذ دس دضْس جِت اداسی اهْس ُوکبساى اص دػْت 



َریقالح هشاجغ ثَ اسائَ جِت تؾکیالتی هختلف آهبسُبی تٌظین ّ تِی 

 ( ؽْد خْاعتَ ُب ّادذ اص آهبسُبیی اعت هوکي اهش ایي ثشای کَ)  




