
 های کلی برنامه ششم توسعه ابالغ سیاست
 

ٞبی وّی ثط٘بٔٝ قكٓ تٛؾؼٝ ضا  خٕٟٛضی، ؾیبؾت ای ثٝ آلبی ضٚحب٘ی ضئیؽ ای ضٞجط ٔؼظٓ ا٘مالة اؾالٔی زض ٘بٔٝ اهلل ذبٔٙٝ حضطت آیت
 اثالؽ وطز٘س.
ؾبظی  تؼبِی ٚ ٔمبْٚ»ٚ » ػّٓ ٚ فٙبٚضیی  پیكتبظی زض ػطنٝ»، »التهبز ٔمبٚٔتی»  ٌب٘ٝ ی ٔحٛضٞبی ؾٝ ٞبی وّی ثط پبیٝ ایٗ ؾیبؾت

  ی قكٓ، ثٝ اضائٝ زاذّی ٚ ذبضخی تٙظیٓ قسٜ اؾت تب ثب تحمك اٞساف ثط٘بٔٝ  ٞبی ٔٛخٛز زض نحٙٝ ٚ ثب زض ٘ظط ٌطفتٗ ٚالؼیت» فطٍٞٙی
 س.زاضی خٟب٘ی اؾت، وٕه وٙ وّّی ٔؿتمُ اظ ٘ظبْ ؾطٔبیٝ پیكطفت وٝ ثٝ  اٍِٛی ثطآٔسٜ اظ تفىط اؾالٔی زض ظٔیٙٝ

، »اختٕبػی»، »فٙبٚضی اعالػبت ٚ اضتجبعبت»، »التهبزی»ٞبی أٛضۺ  ثٙس ٚ قبُٔ ؾطفهُ ۸۸ٞبی وّی ثط٘بٔٝ قكٓ تٛؾؼٝ زاضای  ؾیبؾت
 اؾت.» ػّٓ، فٙبٚضی ٚ ٘ٛآٚضی»ٚ » فطٍٞٙی»، »حمٛلی ٚ لضبیی»، »ؾیبؾت ذبضخی»، »زفبػی ٚ أٙیتی»

ٟٛضی وٝ ٕٞعٔبٖ ثطای ٔدّؽ قٛضای اؾالٔی ٚ ٔدٕغ تكریم ٔهّحت ٘ظبْ خٕ ٔتٗ اثالغیٝ ضٞجط ٔؼظٓ ا٘مالة اؾالٔی ثٝ ضئیؽ
 اضؾبَ قسٜ، ثٝ ایٗ قطح اؾتۺ

 الرّحیم الرّحمن اهلل بسم

 خٙبة آلبی زوتط ضٚحب٘ی
 خٕٟٛض ٔحتطْ ضئیؽ

 ثب ؾالْ ٚ تحیت،

 
ی قكٓ تٛؾؼٝ  ؾبِٝ ٞبی وّی ثط٘بٔٝ پٙح ی وكٛض لطاض زاضیٓ، ؾیبؾت ؾبِٝ ۰۸ا٘ساظ  ٞبی آغبظیٗ زٞٝ زّْٚ چكٓ ی ٔبٜ ایٙه وٝ زض آؾتب٘ٝ

 ٌطزز. اثالؽ ٔی

، »التهبز ٔمبٚٔتی»ی  ٌب٘ٝ ی ٔحٛضٞبی ؾٝ ٞبی فطاٚاٖ ٚ ٔكٛضت ثب ٔدٕغ تكریم ٔهّحت ٘ظبْ ٚ ثط پبیٝ ایٗ ٔدٕٛػٝ پؽ اظ ثطضؾی
 تٙظیٓ قسٜ اؾت.» ٍیؾبظی فطٞٙ تؼبِی ٚ ٔمبْٚ»ٚ » ی ػّٓ ٚ فٙبٚضی پیكتبظی زض ػطنٝ»

ٌیطی اظ ٔسیطیت  ٞبی ٔٛخٛز زض وكٛض ٚ ثٟطٜ ٞبی ٚؾیغ ثطآٔسٜ اظ ظیطؾبذت ٞبی ا٘ؿب٘ی ٚ عجیؼی ٚ أىب٘بت زاذّی ٚ فطنت اتىبء ثط تٛا٘بیی
، »بٚضیػّٓ ٚ فٙ»، »التهبز ٔمبٚٔتی»، »۴۴انُ »ٞبی وّیۺ  ٞبی اؾبؾی آٔسٜ زض ؾیبؾت ی ا٘مالثی ٚ تىیٝ ثط اِٚٛیت خٟبزی ٚ ضٚحیٝ

ضغٓ تٕبیُ ٚ اضازٜ زقٕٙبٖ ػٙٛز، ثب تحمك اٞساف  تٛا٘س ٔب ضا ثٝ ٚ اظ ٕٞٝ ثبالتط تٛوُ ثٝ لسضت الیعاَ اِٟی ٔی» خٕؼیّت»ٚ » ٘ظبْ ازاضی»
 ضؾب٘س.زاضی خٟب٘ی اؾت، یبضی  وّّی ٔؿتمُ اظ ٘ظبْ ؾطٔبیٝ ی پیكطفت وٝ ثٝ ی اٍِٛیی ثطآٔسٜ اظ تفىطاؾالٔی زض ظٔیٙٝ ثط٘بٔٝ قكٓ زض اضائٝ

ػٙٛاٖ  ای ثٝ ی زاذّی ٚ ذبضخی، ٔدٕٛػٝ ٞبی ٔٛخٛز زض نحٙٝ ٞب تالـ قسٜ اؾت ثب زض ٘ظط ٌطفتٗ ٚالؼیت زض تسٚیٗ ایٗ ؾیبؾت
 یبفتٙی ثبقس. ؾبِٝ وبٔالً زؾت ی پٙح ی قكٓ ذٛاٞس ثٛز، تؼییٗ قٛز وٝ زض یه زٚضٜ ؾبِٝ ٞبی وّی وٝ ٔجٙبی تٙظیٓ لبٖ٘ٛ پٙح ؾیبؾت

ٌب٘ٝ ٚ ٘ظبضت ٔدٕغ تكریم ٔهّحت ٘ظبْ، اعٕیٙبٖ الظْ ضا ثطای حُؿٗ  ػبِی ٚ ؾبیط ٔؿئٛالٖ زض لٛای ؾٝ خٙبة ٔطالجت ٚ زلّت ٘ظط
 ٞب زض ٔطاحُ تٙظیٓ ٚ اخطای ثط٘بٔٝ، تأٔیٗ ذٛاٞس وطز. اخطای ایٗ ؾیبؾت

ضقٙبؾبٖ فؼبَ ٚ ٕٞىبضزضایٗ ی ٔدٕغ ٚ وب ٞبی ٔدٕغ تكریم ٔهّحت ٘ظبْ، ٞیأت زِٚت، زثیطذب٘ٝ الظْ اؾت لسضزا٘ی ذٛز ضا اظ تالـ
 ٞب زض ضٚ٘س خسیس، اثطاظ زاضْ. ا٘سضوبضاِٖ تٙظیٓ ٚ تسٚیٗ ایٗ ؾیبؾت ٞب ٚ ؾبیط زؾت ٔدٕٛػٝ

 ٌطزز. ٞب ٕٞعٔبٖ ثطای ٔدّؽ قٛضای اؾالٔی ٚ ٔدٕغ تكریم ٔهّحت ٘ظبْ اضؾبَ ٔی ای اظ ایٗ ؾیبؾت ٘ؿرٝ

 ای ؾیّسػّی ذبٔٙٝ
 ۴۹۹۴تیطٔبٜ   ۹



 الرّحیم الرّحمن اهلل بسم

 های کلی برنامه ششم توسعه سیاست

 أٛض التهبزی -

زضنس زض عَٛ ثط٘بٔٝ  ۸ٞبی وكٛض، ٔتٛؾظ ضقس  ای وٝ ثب ثؿیح ٕٞٝ أىب٘بت ٚ ظطفیت ٌٛ٘ٝ ضقس التهبزی قتبثبٖ ٚ پبیساض ٚ اقتغبِعا ثٝ -۴
 ٔحمك قٛز.

 پصیطی ثبظاضٞب. ٚ ضلبثت ٚوبض ٚ تمٛیت ؾبذتبض ضلبثتی ثٟجٛز ٔؿتٕط فضبی وؿت -۰

 ٞب زض تحمك التهبز ٔمبٚٔتی. ٌیطی ٔٙبؾت اظ ظطفیت ٟ٘بزٞبی ػٕٛٔی غیطزِٚتی ثب ایفبی ٘مف ّٔی ٚ فطأّی آٖ ٔكبضوت ٚ ثٟطٜ -۹

قسٖ ثٝ لغت  ای وكٛض ثٝ ٚیػٜ ثب وكٛضٞبی ٔٙغمٝ آؾیبی خٙٛة غطثی، تجسیُ تٛؾؼٝ پیٛ٘سٞبی التهبزی ٚ تدبضی ٔتمبثُ ٚ قجىٝ -۴
ٞبی وّی  ؾیبؾت ۴۰ٚ  ۴۴، ۴۸ٞبی پِٛی زٚ ٚ چٙسخب٘جٝ ثب وكٛضٞبی عطف تدبضت زض چبضچٛة ثٙسٞبی  دبضی ٚ تطا٘عیتی ٚ ا٘ؼمبز پیٕبٖت

 التهبز ٔمبٚٔتی.

زاذّی ٞب( ثب ٔكبضوت اقربل حمیمی ٚ حمٛلی  ٌؿتطـ ٚ تؼٕیك ٘ظبْ خبٔغ تأٔیٗ ٔبِی ٚ اثعاضٞبی آٖ )ثبظاض پَٛ، ثبظاض ؾطٔبیٝ ٚ ثیٕٝ -۵
ٞبی تدبضی ٚ  ٌصاضی ٚ ثجبت ٚ پبیساضی ٚ وبٞف ذغطپصیطی فؼبِیت ٚ ذبضخی ٚ افعایف ؾٟٓ ٔؤثط ثبظاض ؾطٔبیٝ زض خٟت تٛؾؼٝ ؾطٔبیٝ

 التهبزی وكٛض ثب تأویس ثط اضتمبء قفبفیت ٚ ؾالٔت ٘ظبْ ٔبِی.

 ٚؾیّٝ ٘ظبْ ثب٘ىی. ٞبی ذطز ٚ ٔتٛؾظ ثٝ تأٔیٗ ٔبِی فؼبِیت -۶

 حمٛلی ٚ حمیمی اقربل ٔكبضوت ثب( …اتىبیی ٚ  وّٕی ٘ظبْ خبٔغ نٙؼت ثیٕٝ ٚ اثعاضٞبی آٖ )ثبظاضٞبی ضلبثتی، ثیٕٝاضتمبء ویفی ٚ  -۷
 ٞبی تدبضی ٚ التهبزی وكٛض. ی ٚ ثجبت ٚ پبیساضی ٚ وبٞف ذغطپصیطی فؼبِیتٌصاض ؾطٔبیٝ تٛؾؼٝ ٔٙظٛض ثٝ ذبضخی ٚ زاذّی

 ٞبی الظْ. ٌصاضاٖ ذبضخی ثب ایدبز اٍ٘یعٜ ٚ ٔكٛق خصة ؾطٔبیٝ ایطا٘یبٖ ذبضج اظ وكٛض ٚ ؾطٔبیٝ -۸

اػٕبَ ٘ظبضت وبُٔ ٚ فطاٌیط ثب٘ه ٔطوعی ثط ثبظاض ٚ ٔؤؾؿبت پِٛی، ثب٘ىی ٚ اػتجبضی ٚ ؾبٔب٘سٞی ٔؤؾؿبت ٚ ثبظاضٞبی غیطٔتكىُ  -۹
 پِٛی ٚ ٔبِی زض خٟت اضتمبء قفبفیت ٚ ؾالٔت ٚ وبٞف ٘ؿجتِ ٔغبِجبت غیطخبضی ثٝ تؿٟیالت.

ٚ زائٕی » ٞبی ظایٙسٜ التهبزی ٔٙبثغ ٚ ؾطٔبیٝ»ٍ٘بٜ ثٝ ٘فت ٚ ٌبظ ٚ زضآٔسٞبی حبنُ اظ آٖ، اظ ٔٙجغ تأٔیٗ ثٛزخٝ ػٕٛٔی ثٝ  تغییط -۴۸
زضنس اظ ٔٙبثغ حبنُ اظ نبزضات ٘فت ٚ ٔیؼب٘بت ٌبظی ٚ  ۹۸قسٖ اؾبؾٙبٔٝ نٙسٚق تٛؾؼٝ ّٔی ثب تٙفیص اؾبؾٙبٔٝ ٔٛخٛز ٚ ٚاضیع ؾبال٘ٝ 

 ٚاحس زضنس ؾبِیب٘ٝ ثٝ آٖ. ۰ٙسٚق تٛؾؼٝ ّٔی ٚ افعایف حسالُ ذبِم نبزضات ٌبظ ثٝ ن

 ٞب اظ ثب٘ه ٔطوعی. اؾتمالَ ٔسیطیت حؿبة -۴-۴۸

 نٛضت اضظی. ٞبی غیطزِٚتی ثٝ اضائٝ تؿٟیالت اظ ٔٙبثغ نٙسٚق تٛؾؼٝ ّٔی ثٝ ثرف -۰-۴۸

 ای ٚ لٛا٘یٗ ػبزی. اؾتمالَ ٔهبضف نٙسٚق تٛؾؼٝ ّٔی اظ تىبِیف ثٛزخٝ -۹-۴۸

ٞبی  ٞبی ػبُٔ زض لجبَ اذص ذظ اػتجبضی ضیبِی اظ ثب٘ه زضنس اظ ٔٙبثغ ٚضٚزی نٙسٚق، ٘عز ثب٘ه ۰۸ٌصاضی اضظی حساوثط  ؾپطزٜ -۴-۴۸
 ٔصوٛض ثطای اضائٝ تؿٟیالت ضیبِی ثٝ ثرف وكبٚضظی، نٙبیغ وٛچه ٚ ٔتٛؾظ ٚ تؼبٚ٘ی ثب ٔؼطفی نٙسٚق تٛؾؼٝ ّٔی.



 ف قست ا٘طغی.تىٕیُ ظ٘دیطٜ اضظـ نٙؼت ٘فت ٚ ٌبظ ٚ وبٞ -۴۴

ثطزاضی ٚ تٛؾؼٝ ٔیبزیٗ ٘فت ٚ  ٞبی اوتكبف )٘ٝ ٔبِىیت(، ثٟطٜ ٌصاضی زض فؼبِیت ٞبی غیطزِٚتی ثطای ؾطٔبیٝ حٕبیت اظ تأؾیؽ قطوت -۴۰
 .۴۴ٞبی وّی انُ  ٌبظ وكٛض ثٝ ٚیػٜ ٔیبزیٗ ٔكتطن زض چبضچٛة ؾیبؾت

 ٫ٔمیبؼ بی پطاوٙسٜ ٚ وٛچه ٞ ٞبی تدسیسپصیط ٚ ٘ٛیٗ ٚ ٌؿتطـ ٘یطٌٚبٜ افعایف ؾٟٓ ا٘طغی -۴۹

ٞبی ػساِت  ٚضی، وبٞف قست ا٘طغی ٚ اضتمبء قبذم ٞب زض خٟت افعایف تِٛیس، اقتغبَ ٚ ثٟطٜ تحمك وبُٔ ٞسفٕٙسؾبظی یبضا٘ٝ -۴۴
 اختٕبػی.

 نٙؼت ٘فت ثٝ ٔطزْ.ثطزاضی اظ ٌبظٞبی ٕٞطاٜ تِٛیس زض وّیٝ ٔیبزیٗ ٘فت ٚ تأؾیؿبت  آٚضی، ٟٔبض، وٙتطَ ٚ ثٟطٜ ٞبی خٕغ ٚاٌصاضی عطح -۴۵

افعٚزٜ اظ عطیك تىٕیُ ظ٘دیطٜ اضظـ نٙؼت ٘فت ٚ ٌبظ ٚ تٛؾؼٝ تِٛیس وبالٞبی زاضای ثبظزٞی ثٟیٙٝ )ثط اؾبؼ قبذم  افعایف اضظـ -۴۶
 قست ٔهطف ا٘طغی(.

طاحی، ٟٔٙسؾی، ثٙیبٖ ثطای ع ٞبی زا٘ف زؾتی ٘فت ٚ ٌبظ ثب تأؾیؽ ٚ تمٛیت قطوت ثٙیبٖ ٕ٘ٛزٖ نٙبیغ ثبالزؾتی ٚ پبییٗ زا٘ف -۴۷
 ٔٙظٛض افعایف ذٛزوفبیی. ؾبذت، ٘هت تدٟیعات ٚ ا٘تمبَ فٙبٚضی ثٝ

 ٫ٞبی ٘فت ٚ ٌبظ افعایف ٔؿتٕط ضطیت ثبظیبفت ٚ ثطزاقت ٟ٘بیی اظ ٔربظٖ ٚ چبٜ -۴۸

ٞبی وّیِ  ؾیبؾتٞب، ٘ٛاحی ٚ ؾٛاحُ ٚ خعایط وكٛض ثب ضػبیت اِعأبت آٖ زض چبضچٛة  تمؿیٓ وبض ٚ تؼییٗ ٘مف ّٔی زض ٔٙبعك، اؾتبٖ -۴۹
 یبفتٝ ٚ ضٚؾتبیی. ٌصاضی زض ٔٙبعك وٕتط تٛؾؼٝ ٔٙظٛض افعایف تِٛیس ثطٚت ّٔی ٚ حٕبیت زِٚت اظ ؾطٔبیٝ ٔطثٛط، ثٝ

ٞب ٚ السأبت اخطایی خٟت تٛؾؼٝ ضٚؾتبیی وكٛض ثطای تثجیت خٕؼیت ٚ تكٛیك ٟٔبخطت ثٝ ٔٙبعك ضٚؾتبیی ٚ ػكبیطی  اتربش ثط٘بٔٝ -۰۸
ای ٚ ٔحّی، تؼییٗ ؾٟٓ ٚالؼی زض تٛظیغ ٔٙبثغ ٚ اضتمبء  ضیعی ٚ ٔسیطیت ثٟیٙٝ زض ؾغح ّٔی، ٔٙغمٝ آفطیٙی( ثب ثط٘بٔٝ )وبٖ٘ٛ تِٛیس ٚ اضظـ

زاض ثٛٔی ٚ  ٞبی وبضآفطیٙی ٚ اقتغبِعایی ٔعیت ٞبی ٚیػٜ اظ فؼبِیت ٞبی خسیس التهبزی ٚ حٕبیت قأٖ ٚ ٔٙعِت اختٕبػی، ایدبز فطنت
 ٞبی وّی وكبٚضظی. ؾیبؾت ۹ٞب ٚ أبوٗ ضٚؾتبیی ثب تأویس ثط ثٙس  ؾبظی تأؾیؿبت ٚ ظیطؾبذت ٔمبْٚ

 .ٔىطاٖ ؾٛاحُ ثط تأویس ثب ذطٔكٟط –تٛؾؼٝ التهبز زضیبیی خٙٛة وكٛض زض ٔحٛض چبثٟبض  -۰۴

 ۴۹ض۸ضیعی ثطای زؾتیبثی ثٝ ضطیت خیٙی  ثط٘بٔٝ -۰۰

 زاضای ٔعیت.ٞبی  تٛؾؼٝ ثبظاضٞبی زضیبیی ٚ ایدبز ٔٙبعك ٟٔٓ التهبزی زض ظٔیٙٝ -۰۹

 ٚ٘مُ ٚ ایدبز ٔعیت ضلبثتی ثطای آٖ. ثرفِ ضیّی زض تٛؾؼٝ حُٕ اِٚٛیتِ  -۰۴

ٞبی ثبضی ٚ اتهبَ قجىٝ ثٝ ٔطاوع ثعضي التهبزی، تدبضی ٚ نٙؼتی ٚ  ٚ٘مُ ضیّی ثبضی ثب اِٚٛیت تدٟیع قجىٝ ٚ پبیب٘ٝ تٛؾؼٝ حُٕ -۰۵
 ٚ نبزضات تٛؾؼٝ ٞسف ثب خٙٛة –ٚ خٟب٘ی ثٝ ٚیػٜ وطیسٚض قٕبَ ای  ٞبی ضیّی ٔٙغمٝ ٔجبزی ٚضٚزی ٚ ذطٚخی ٟٔٓ وكٛض ٚ قجىٝ

 .ثبض تطا٘عیت

ٞبی وّی  ٞبی نٙؼت، ٔؼسٖ ٚ نٙبیغ ٔؼس٘ی ٚ افعایف نبزضات ٔحهٛالت آٖ ثب اخطای ؾیبؾت افعٚزٜ ثرف افعایف ٘طخ ضقس اضظـ -۰۶
 نٙؼت ٚ ٔؼسٖ.

ؾبظی تدبضی ٚ تمٛیت حضٛض زض ثبظاضٞبی ٔٙغمٝ ٚ  ؿتٝ ثٝ آٖ، ٘كبٖثٙیبٖ ٕ٘ٛزٖ قیٜٛ تِٛیس ٚ ٔحهٛالت نٙؼتی ٚ ذسٔبت ٚاث زا٘ف -۰۷
 خٟبٖ.



ٚ٘مُ، ٔٛاز پیكطفتٝ، ؾبذتٕبٖ، فٙبٚضی  ٞبی ضاٞجطزی نٙؼتی )اظ لجیُ نٙبیغ ٘فت، ٌبظ، پتطٚقیٕی، حُٕ اِٚٛیت زازٖ ثٝ حٛظٜ -۰۸
 ٞبی پیكطفتٝ زض آٖ ٞب. اعالػبت ٚ اضتجبعبت، ٞٛافضب، زضیب، آة ٚ وكبٚضظی( ٚ افعایف ضطیت ٘فٛش فٙبٚضی

 ۹افعٚزٜ ٔٛاز ٔؼس٘ی ٚ اخطای ثٙس  اِٚٛیت زازٖ ثٝ تأٔیٗ ٔٛاز ٔٛضز ٘یبظ نٙبیغ زاذّی وكٛض ثب تأویس ثط تىٕیُ ظطفیت ظ٘دیطٜ اضظـ -۰۹
 ٞبی وّی ٔؼسٖ. ؾیبؾت

 تسٚیٗ ٚ اخطای ؾٙس خبٔغ ٚ ٘مكٝ ضاٜ تحَٛ ٘ظبْ اؾتب٘ساضزؾبظی وكٛض ٚ ٔسیطیت ویفیت. -۹۸

 ؾتمطاض ٘ظبْ خبٔغ ٚ وبضآٔس آٔبض ٚ اعالػبت وكٛض.ا -۹۴

 أٛض فٙبٚضی اعالػبت ٚ اضتجبعبت -

 وؿت خبیٍبٜ ثطتط ٔٙغمٝ زض تٛؾؼٝ زِٚت اِىتطٚ٘یه زض ثؿتط قجىٝ ّٔی اعالػبت. -۹۰

ٞبی  ؾبظی قجىٝ تٛؾؼٝ ٔحتٛی زض فضبی ٔدبظی ثط اؾبؼ ٘مكٝ ٟٔٙسؾی فطٍٞٙی وكٛض تب حسالُ پٙح ثطاثط ٚضؼیت وٙٛ٘ی ٚ ثٛٔی -۹۹
 اختٕبػی.

ٞبی ٚضٚزی ٚ ذطٚخی فضبی ٔدبظی ٚ پبالیف  ایدبز، تىٕیُ ٚ تٛؾؼٝ قجىٝ ّٔی اعالػبت ٚ تأٔیٗ أٙیت آٖ، تؿّظ ثط زضٚاظٜ -۹۴
 زضنس آٖ زاذّی ثبقس. ۵۸عٛضی وٝ  ٞٛقٕٙس آٖ ٚ ؾبٔب٘سٞی، احطاظ ٞٛیت ٚ تحَٛ زض قبذم تطافیىی قجىٝ ثٝ

ٕٔتبظ وكٛض ثب ٞسف تجسیُ ایطاٖ ثٝ ٔطوع تجبزالت پؿتی ٚ تطافیىی اضتجبعبت ٚ اعالػبت ٔٙغمٝ ٚ ٌؿتطـ ٌیطی اظ ٔٛلؼیت  ثٟطٜ -۹۵
 إِّّی. حضٛض زض ثبظاضٞبی ثیٗ

 إِّّی فضبی ٔدبظی. حضٛض ٔؤثط ٚ ٞسفٕٙس زض تؼبٔالت ثیٗ -۹۶

 ضؾیسٖ ثٝ ؾغح وكٛضٞبی ثطتط ٔٙغمٝ.ٌصاضی ظیطؾبذتی زض حٛظٜ فٙبٚضی اعالػبت ٚ اضتجبعبت تب  افعایف ؾٟٓ ؾطٔبیٝ -۹۷

ثطزاضی حساوثطی اظ ٘مبط  ٞبی فضبیی ٚ حفظ ٚ ثٟطٜ ثطزاضی اظ ؾبٔب٘ٝ تٛؾؼٝ فٙبٚضی فضبیی ثب عطاحی، ؾبذت، آظٖٔٛ، پطتبة ٚ ثٟطٜ -۹۸
 ٔساضی وكٛض.

 أٛض اختٕبػی -

 جطز ّٔی ٔجبضظٜ ثب فؿبز ٚ تهٛیت لٛا٘یٗ ٔطثٛط.اضتمبء ؾالٔت ازاضی ٚ التهبزی ٚ ٔجبضظٜ ثب فؿبز زض ایٗ ػطنٝ ثب تسٚیٗ ضاٞ -۹۹

 اؾتمطاض ٘ظبْ خبٔغ، یىپبضچٝ، قفبف، وبضآٔس ٚ چٙسالیٝ تأٔیٗ اختٕبػی وكٛض. -۴۸

 ٞبی ٔطثٛط ثٝ ضفبٜ ٚ تأٔیٗ اختٕبػی. ٞبی ٔحطْٚ زض ثط٘بٔٝ ؾبظی ٚ ذٛزاتىبئی الكبض ٚ ٌطٜٚ تٛإ٘ٙس -۴۴

 .ٔطزْ آحبز ثطای( …ی تأٔیٗ اختٕبػی پبیٝ )قبُٔ ثیٕٝ زضٔبٖ، ثبظ٘كؿتٍی، اظوبضافتبزٌی ٚٞب اضتمبء ویفیت ٚ انالح ؾبذتبض ثیٕٝ -۴۰

 ٞبی وّی ؾالٔت ثب تهٛیت لٛا٘یٗ ٚ ٔمطضات الظْ ثب تأویس ثطۺ اخطای ؾیبؾت -۴۹

 ای. ٞبی والٖ تٛؾؼٝ تٟیٝ پیٛؾت ؾالٔت ثطای لٛا٘یٗ ٔطتجظ ٚ عطح -۴-۴۹

 ٞبی وّی ؾالٔت. ؾیبؾت ۷ؾبؼ ثٙس انالح ؾبذتبض ٘ظبْ ؾالٔت ثط ا -۰-۴۹



 ٞبی ؾالٔت. تأٔیٗ ٔٙبثغ ٔبِی پبیساض ثطای ثرف ؾالٔت ٚ تٛؾؼٝ وٕی ٚ ویفی ثیٕٝ -۹-۴۹

ٞبی خبٔغ ٚ یىپبضچٝ ؾالٔت زض لبِت قجىٝ ثٟساقتی ٚ زضٔب٘ی ٔٙغجك ثط ٘ظبْ  افعایف ٚ ثٟجٛز ویفیت ٚ ایٕٙی ذسٔبت ٚ ٔطالجت -۴-۴۹
 ٫ثٙسی ٚ اضخبع ؾغح

 ثس٘ی ٚ ٚضظـ ٍٕٞب٘ی. تٛؾؼٝ تطثیت -۴۴

 ٞبی وّی خٕؼیت. ٞب ٚ تطتیجبت الظْ ثطای تحمك ؾیبؾت ؾبظی ٚ ایدبز ظٔیٙٝ فطًٞٙ -۴۵

 ٚ تٛخٝ ٚیػٜ ثٝ ٘مف ؾبظ٘سٜ آ٘بٖ.  ٞب تمٛیت ٟ٘بز ذب٘ٛازٜ ٚ خبیٍبٜ ظٖ زض آٖ ٚ اؾتیفبی حمٛق قطػی ٚ لب٘ٛ٘ی ثب٘ٛاٖ زض ٕٞٝ ػطنٝ -۴۶

ٞبی ٔرتّف  ٞبی زِٚتی زض نحٙٝ ٞب ٚ أىب٘بت ٚ ٔؿئِٛیت ثبضٌطاٖ ا٘مالة اؾالٔی زض تؿٟیالت ٔبِی ٚ فطنتاِٚٛیت زازٖ ثٝ ای -۴۷
 فطٍٞٙی ٚ التهبزی.

 .ایطا٘ی –ثركی ثٝ ؾیٕبی قٟط ٚ ضٚؾتب ٚ ثبظآفطیٙی ٚ ضٚظآٔسؾبظی ٔؼٕبضی اؾالٔی  ٞٛیت -۴۸

 ٞبی ػٕٛٔی ٘بقی اظ آٖ. ٘كیٗ ٚ پیكٍیطی ٚ وٙتطَ ٘بٞٙدبضی ثركی ٔٙبعك حبقیٝ ؾبٔبٖ -۴۹

 ای وٝ ایطاٍ٘طزٞبی ذبضخی تب پبیبٖ ثط٘بٔٝ قكٓ ثٝ حسالُ پٙح ثطاثط افعایف یبثس. ٌٛ٘ٝ تٛؾؼٝ پبیساض نٙؼت ایطاٍ٘طزی ثٝ -۵۸

 حٕبیت اظ نٙبیغ زؾتی ٚ نیب٘ت اظ ٔیطاث فطٍٞٙی وكٛض. -۵۴

 أٛض زفبػی ٚ أٙیتی -

زضنس ثٛزخٝ ػٕٛٔی وكٛض  ۵ای زض خٟت تأٔیٗ ٔٙبفغ ٚ أٙیت ّٔی ثب ترهیم حسالُ  افعایف تٛاٖ زفبػی زض تطاظ لسضت ٔٙغمٝ -۵۰
 ثطای ثٙیٝ زفبػی.

 اضتمبء تٛاٖ ثبظزاض٘سٌی وكٛض ثبۺ -۵۹

ٞب ٚ تدٟیعات ػٕسٜ زفبػی ثطتطؾبظ ثب تٛاٖ ثبظزاض٘سٌی ٚ ٔتٙبؾت ثب ا٘ٛاع  ٞب ٚ ظطفیت تِٛیس ؾالح تٛؾؼٝ تٛاٖ ٔٛقىی ٚ فٙبٚضی -۴-۵۹
 .تٟسیسات

 ؾبظی پسافٙس غیطػبُٔ ثب اخطای وبُٔ پسافٙس غیطػبُٔ زض ٔطاوع حیبتی ٚ حؿبؼ وكٛض. ٌؿتطـ ٞٛقٕٙسا٘ٝ ٚ ٔهٖٛ -۰-۵۹

ٞبی  ٞبی وكٛض زض چبضچٛة ؾیبؾت ٞبی لسضت ٘طْ ٚ زفبع ؾبیجطی ٚ تأٔیٗ پسافٙس ٚ أٙیت ؾبیجطی ثطای ظیطؾبذت افعایف ظطفیت -۹-۵۹
 وّی ٔهٛة.

 ثؿیح ٔؿتضؼفبٖ. تمٛیت وٕی ٚ ویفی -۵۴

زٞی  ٞبی ٔطظثب٘ی، ٔكبضوت افعاضی، تٛؾؼٝ ٚ تمٛیت یٍبٖ افعاضی ٚ ؾرت تأٔیٗ أٙیت پبیساض ٔٙبعك ٔطظی ثب ا٘ؿساز وبُٔ ٘طْ -۵۵
 ٞبی اعالػبتی ٚ تمٛیت زیپّٕبؾی ٔطظی. ٞبی أٙیتی، تٛؾؼٝ فؼبِیت ٔطظ٘كیٙبٖ زض عطح

 زضنسی ؾبال٘ٝ ٔهبزیك ٟٔٓ آٖ. ۴۸وبٞف ضیعی ثطای وبٞف خطْ ٚ خٙبیت ثب ٞسف  ثط٘بٔٝ -۵۶



زضنسی  ۰۵ٞبی وّی اثالغی ٚ ٔسیطیت ٔهطف ثب ٞسف وبٞف  ٞب زض چبضچٛة ؾیبؾت ٌطزاٖ خب٘جٝ ثب ٔٛاز ٔرسض ٚ ضٚاٖ ٔجبضظٜ ٕٞٝ -۵۷
 اػتیبز تب پبیبٖ ثط٘بٔٝ.

 پیكٍیطی ٚ ٔمبثّٝ ثب لبچبق وبال ٚ اضظ اظ ٔجبزی ٚضٚزی تب ٔحُ ػطضٝ آٖ زض ثبظاض. -۵۸

 أٛض ؾیبؾت ذبضخی -

 حفظ ٚ افعٚزٖ ثط زؾتبٚضزٞبی ؾیبؾی خٕٟٛضی اؾالٔی زض ٔٙغمٝ آؾیبی خٙٛة غطثی. -۵۹

ٌصاضی ذبضخی، ٚضٚز ثٝ ثبظاضٞبی خٟب٘ی ٚ زؾتیبثی ثٝ فٙبٚضی ثطای تحمك  اِٚٛیت زازٖ ثٝ زیپّٕبؾی التهبزی ثب ٞسف تٛؾؼٝ ؾطٔبیٝ -۶۸
 ٫ا٘ساظ اٞساف التهبز ٔمبٚٔتی ٚ ؾٙس چكٓ

 إِّّی. ٞبی ضایح ثیٗ ٞبی فطأطظی ثب ظثبٖ تٛؾؼٝ وّٕی ٚ ویفی ضؾب٘ٝ -۶۴

ٞبی  ٞبی الظْ زض خٟت خّت ؾطٔبیٝ ٚ تٛاٖ ػّٕی ٚ ترههی ایطا٘یبٖ ذبضج اظ وكٛض زض تٛؾؼٝ ّٔی ٚ تأثیط ثط ؾیبؾت ایدبز ظٔیٙٝ -۶۰
 ٘ظبْ ؾّغٝ زض زفبع اظ ٔٙبفغ ّٔی.

 ثعاضٞبی زیپّٕبؾی ٘ٛیٗ ٚ ػٕٛٔی.ٞب ٚ ا ٌیطی حساوثطی اظ ضٚـ ثٟطٜ -۶۹

 أٛض حمٛلی ٚ لضبیی -

ٞب ثب  ؾبظی ٔدبظات ٞبی زیٍط ٚ ٔتٙبؾت ٔٙظٛض وبؾتٗ اظ ٔحىٛٔیت ثٝ حجؽ ٚ تجسیُ آٖ ثٝ ٔدبظات ثبظٍ٘طی زض لٛا٘یٗ خعایی ثٝ -۶۴
 خطائٓ.

 ٞب. ٞب ٚ ثبظزاقتٍبٜ ثٟجٛز ثركیسٖ ثٝ ٚضؼیت ظ٘ساٖ -۶۵

ٌصاضی  ٌصاضی ثرف ذهٛنی ٚ ؾطٔبیٝ ٔٙظٛض تٛؾؼٝ ؾطٔبیٝ یٗ حمٛق ٔبِىیت ٚ اؾتحىبْ لطاضزازٞب ثٝحٕبیت لضبئی ٔؤثط زض تضٕ -۶۶
 ذبضخی.

ٞبی زِٚت ٚ ٔطزْ ثط أالن ٚ اضاضی وكٛض زض ٘ظبْ  ٞبی ٔؼٙٛی ٚ ثجت ضؾٕی ٔبِىیت تٛؾؼٝ ثجت ضؾٕی اؾٙبز ٚ أالن ٚ ٔبِىیت -۶۷
 ت ثجتی.ٞبی ٘ٛیٗ زض اضائٝ ذسٔب وبزاؾتط ٚ ٌؿتطـ فٙبٚضی

 أٛض فطٍٞٙی -

 ٞبی ا٘مالة اؾالٔی ٚ زفبع ٔمسؼ ٚ زؾتبٚضزٞبی خٕٟٛضی اؾالٔی. تالـ قبیؿتٝ ثطای تجییٗ اضظـ -۶۸

 .ٔمبٚٔتی التهبز ٞبی ؾیبؾت ٚ ٔهطف اٍِٛی انالح زضثبضٜ ؾبظی فطًٞٙ ٚ ایطا٘ی –اضائٝ ٚ تطٚیح ؾجه ظ٘سٌی اؾالٔی  -۶۹

 ٞبی ٟٔٓ. تٟیٝ پیٛؾت فطٍٞٙی ثطای عطح اخطای ٘مكٝ ٟٔٙسؾی فطٍٞٙی وكٛض ٚ -۷۸

حٕبیت ٔبزی ٚ ٔؼٙٛی اظ ٞٙطٔٙساٖ، ٘ٛآٚضاٖ، ٔحممبٖ ٚ تِٛیسوٙٙسٌبٖ آثبض ٚ ٔحهٛالت فطٍٞٙی ٚ ٞٙطیِ ٔمّْٛ اذالق، فطًٞٙ ٚ  -۷۴
 .ایطا٘ی –ٞٛیت اؾالٔی 

 ایطا٘ی –فطًٞٙ، ٔفبٞیٓ ٚ ٞٛیت اؾالٔی  ٔٙظٛض تٛؾؼٝ ٚ تطٚیح حضٛض ٔؤثط ٟ٘بزٞبی فطٍٞٙی زِٚتی ٚ ٔطزٔی زض فضبی ٔدبظی ثٝ -۷۰
 .تٟسیسات ثب ٔمبثّٝ ٚ



 ٚ اختٕبػی التهبزی، ؾیبؾی، ؾبذتبضٞبی زض ایطا٘ی –ٞبی ٞٛیت اؾالٔی  تٛخٝ ٚیػٜ ثٝ تٛؾؼٝ ٚ تدّی ٔفبٞیٓ، ٕ٘بزٞب ٚ قبذم -۷۹
 .وكٛض فطٍٞٙی

 أٛض ػّٓ، فٙبٚضی ٚ ٘ٛآٚضی -

 ٞبی وّی ػّٓ ٚ فٙبٚضی. فٙبٚضی ٚ تثجیت آٖ ثب اٞتٕبْ ثٝ تحمك ؾیبؾتزؾتیبثی ثٝ ضتجٝ اَٚ ٔٙغمٝ زضػّٓ ٚ  -۷۴

 ٚپطٚضـ ٚ تأویس ثط زٚضاٖ تحهیّی وٛزوی ٚ ٘ٛخٛا٘ی. اخطای ؾٙس تحَٛ ثٙیبزیٗ آٔٛظـ -۷۵

 ٞبی ٟٔبضتی زض ٘ظبْ آٔٛظقی وكٛض. افعایف ؾٟٓ آٔٛظـ -۷۶

 ٞبی وّی ػّٓ ٚ فٙبٚضی ٚ ٘مكٝ خبٔغ ػّٕی وكٛض. ٘ٛآٚضی زض چبضچٛة ؾیبؾتپطزاظی ٚ  تٛؾؼٝ ػّْٛ پبیٝ ٚ تحمیمبت ثٙیبزی، ٘ظطیٝ -۷۷

 ؾبٔب٘سٞی ٘ظبْ ّٔی آٔبض ٚ اعالػبت ػّٕی، پػٚٞكی ٚ فٙبٚضی خبٔغ ٚ وبضآٔس. -۴-۷۷

 تحَٛ ٚ اضتمبء ػّْٛ ا٘ؿب٘ی ثٝ ٚیػٜ تؼٕیك قٙبذت ٔؼبضف زیٙی ٚ ٔجب٘ی ا٘مالة اؾالٔی. -۰-۷۷

ٞبی تحهیّی ثب ٘مكٝ خبٔغ ػّٕی وكٛض ٚ ٘یبظٞبی تِٛیس ٚ  ؾبظی ؾغٛح ٚ ضقتٝ ُ ثب اقتغبَ ٚ ٔتٙبؾتتٙظیٓ ضاثغٝ ٔتمبثُ تحهی -۷۸
 اقتغبَ.

ای ٚ  ثرف زض حٛظٜ ػّٓ ٚ فٙبٚضی ثب ؾبیط وكٛضٞب ٚ ٔطاوع ػّٕی ٚ فٙی ٔؼتجط ٔٙغمٝ ٌؿتطـ ٕٞىبضی ٚ تؼبُٔ فؼبَ، ؾبظ٘سٜ ٚ اِٟبْ -۷۹
 ثٙیبٖ. ضت ٚ نبزضات ٔحهٛالت زا٘فخٟب٘ی ثٝ ٚیػٜ خٟبٖ اؾالْ ٚ تٛؾؼٝ تدب

ؾبظی پػٚٞف ٚ ٘ٛآٚضی ٚ تٛؾؼٝ ٘ظبْ خبٔغ  ٔحٛض ٚ تدبضی ٞبی ٔؿأِٝ تٛؾؼٝ ٚ ؾبٔب٘سٞی ٘ظبْ ّٔی ٘ٛآٚضی ٚ حٕبیت اظ پػٚٞف -۸۸
 ثٙیبٖ. تأٔیٗ ٔبِی زض خٟت پبؾد ثٝ ٘یبظ التهبز زا٘ف

 


