آییه وامٍ اجرایی
کاوًن داوشجًیی َالل احمر
داوشگاَُا ي مًسسات آمًزش عالی
تْيِ ٍتٌؾين  :حسبم السيي ثْوي ظازگبى خْطهي
ثْبض 1386
هبزُ  : 1تقبضيو

 .1-1سبظهبى خَاًبى خوقيت ّالل احوط
سبظهبى خَاًبى خوقيت ّالل احوط كِ زض ايي آييي ًبهِ ثِ اذتػبض سبظهبى ًبهيسُ هي ضَز ،زض اخطاي ثٌس ( )7اظ هبزُ ( )3اسبس
ًبهِ خوقيت ّالل احوط هػَة  1367/2/8هدلس ضَضاي اسالهي خْت «ازاضُ اهَض خَاًبى خوقيت » تطكيل ضسُ است .

 .2-1كبًَى زاًطدَيي ّالل احوط :
كبًَى زاًطدَيي ّالل احوط كِ زض ايي آييي ًبهِ ثِ اذتػبض كبًَى ًبهيسُ هي ضَز ًْبزي ميط سيبسي ٍ ميط زٍلتي است كِ زض
خْت تالش ثطاي تسكيي آالم ثططي  ،تأهيي احتطام اًسبًْب  ،كَضص ثطاي ثطٍطاضي زٍستي  ،تيبّن ٍ غلح پبيِ زاض هيبى هلتْب ٍ
ّوچٌيي ّوبيت اظ ظًسگي ٍ سالهت اًسبًْب زض ٍبلت اسبسٌبهِ كبًَى ٍ ايي آييي ًبهِ ثِ هٌؾَض تحٌَ اّسا ه سبظهبى خَاًبى
ّالل احوط زض زاًطگبُ ّب ٍ هؤسسبت آهَظش فبلي كطَض تطكيل هي ضَز.

 .3-1فضَ
فضَ زاًطدَيي زاٍعلجي است كِ آهبزگي ذَز ضا ثطاي اًدبم ذسهبت ثطط زٍستبًِ اهسازي ٍ فبم الوٌيقِ خْت تحٌَ اّساه
كبًَى افالم زاضتِ ٍ اظ ضٍي هيل ٍ ضمجت ثسٍى ّيچگًَِ چطن زاضتي ٍ ثب ايي افتَبز كِ ثطاي اختوبؿ سَزهٌس است زض
ىقبليتْبي خوقي كبًَى هطبضكت هي ًوبيس .
هبزُ  :2اّساه ٍ ٍؽبيو كبًَى
ىقبليتْبي كبًَى ثط اسبس اّساه ٍ ٍؽبيو هٌسضج ز ضاسبس ًبهِ كبًَى كِ اّن آى زض ظيط آهسُ است فجبضت است اظ :
تَسقِ هطبضكت افضب زض تػوين گيطيْب ٍ ىقبليتْبي هطثَط ثِ آًْب ٍ تطثيت ٍ آهَظش خَاًبى ثِ هٌؾَض آهبزُ سبذتي آًبى ثطاي
اًدبم ذسهبت اهرسازي ٍ فبم الوٌيقِ.
هبزُ  :3سبذتبض تطكيالتي كبًَى:
 .1-3سبذتبض تطكيالتي هغبثٌ اسبسٌبهِ كبًَى زاضاي اضكبى ٍ ًوَزاض تطكيالتي ظيط هي ثبضس:
هدوـ فوَهي  ،ضَضاي اخطايي  ،زثيط ،گطٍُ ّبي چْبضگبًِ  ،تين ّبي ترػػي ٍ تين ّبي اهساز ٍ ًدبت .
ً .2-3حَُ تطكيل كبًَى:
تطكيل كبًَى زض زاًطگبُ ّب هغبثٌ اسبس ًبهِ هي ثبضس كِ ثبفضَيت حس اٍل ً 47يط ضسويت هي يبثس.

 .1-2-3اهكبى ىقبليت ضقت كبًَى زض زاًطكسُ ّبي پطاكٌسُ ٍ ٍاحس ّبي تبثقِ زاًطگبُ ّب ٍ ّوچٌيي ذَاثگبُ ّبي زاًطگبُ ّب
ٍخَز زاضز ٍ كليِ هَطضات هطثَط ثِ كبًَى زض هَضز آًْب ًيع غبزً ٍ الظم االخطا است .
ضقجِ كبًَى ٍؽييِ فضَ گيطي ثطاي كبًَى ٍ سبظهبًسّي ايي افضب ضا هغبثٌ ثب اسبسٌبهِ كبًَى ٍ ثطًبهِ ضيعي ّبي ضَضاي اخطايي
ٍ زثيط كبًَى زاًطگبُ فْسُ زاض هي ثبضس .
3ـ2ـ .2زض غَضت استَطاض زاًطكسُ ّب ٍ ٍاحسّبي تبثقِ يك زاًطگبُ زض ضْطّبي هدعا اهكبى تطكيل كبًَى ثِ غَضت هستَل
اظ هطكع زض ٍاحسّبي هصكَض ٍخَز زاضز .
3ـ2ـً .3حَُ تطكيل ضقجِ كبًَى زض زاًطكسُ يب ذَاثگبُ :
كبًَى هي تَاًس زض غَضت زاضتي ضطايظ شيل ًسجت ثِ تطكيل ضقجِ كبًَى اٍسام ًوبيس .
-

زاًطكسُ ثِ لحبػ هكبًي ثيطٍى اظ ىضبي زاًطگبُ هي ثبضس .

-

تقساز زاًطدَيبى زاًطكسُ كوتط اظ ً 500يط ًجبضس .

-

ذَاثگبّْبي زاًطگبّْب كِ حساٍل ً 500يط زض آى اسكبى زاضتِ ثبضٌس .

3ـ2ـً .4حَُ ازاضُ ضقت كبًَى زاًطگبُ :
ضقت يب ضبذِ ّبي كبًَى ثب تػَيت ضَضاي اخطايي كبًَى هغبثٌ ضَاثظ ثٌس 3ـ2ـ 1تطكيل هي ضًَس ٍ ًسجت ثِ فضَگيطي
ثطاي كبًَى زاًطگبُ اٍسام هي ًوبيس  .ضقجِ كبًَى تَسظ يكي اظ افضبي ضَضاي اخطايي كبًَى ٍ يب ىطزي اظ ّوبى زاًطكسُ ٍ يب
ذَاثگبُ كِ هَضز تأييس ايي ضَضا ثبضس ،ازاضُ هي ضَز  .هسئَل ضقجِ هلعم است زض ثطًبهِ ضيعيْب تبثـ كبًَى ثَزُ ٍ گعاضش
فولكطز ذَز ضا ثِ غَضت هٌؾن ثِ ضَضاي اخطايي كبًَى اضائِ زّس .

3ـ2ـٍ .5ؽبيو ضَضاي اخطايي كبًَى زاًطگبُ :
فالٍُ ثط ٍؽبييي كِ زض اسبسٌبهِ كبًَ ى ثطاي ضَضاي اخطايي پيص ثيٌي ضسُ است ضَضاي اخطايي كبًَى زاًطگبُ زض ذػَظ
اهَض شيل اٍسام هي ًوبيس :
-

ًؾبضت ثطاًتربثبت كبًَى

-

تػَيت ثطًبهِ ّبي پيطٌْبزي كبًَى ٍ ضقت تبثقِ ٍ تْيِ تََين اخطايي ثطًبهِ ّبي سبالًِ

-

تطكيل خلسبت حساٍل ّط زٍ ّيتِ يكجبض

 تقييي چْبض ًيط فضَ اغلي ضَضاي اخطايي ثِ فٌَاى هسئَالى  :تطكيالت ٍ سبظهبًسّي  ،اعالؿ ضسبًي ٍ تجلينبت  ،آهَظش ٍتحَيَبت  ،ىطٌّگي ٍ اهَض اختوبفي
-

اخطاي تػويوبت هدوـ فوَهي زاًطگبُ

-

ضسيسگي ثِ زضذَاست ضقت تبثقِ

تجػطُ (: )1
ضَضاي اخطايي كبًَى زاًطگبُ هي تَاًس زض ّط هَضز كِ الظم ثساًس هدوـ فوَهي كبًَى زاًطگبُ ضا ثطاي تطكيل خلسِ ىًَ
القبزُ زفَت ًوبيس  .تػويوبت هدوـ فوَهي كبًَى زاًطگبُ ثب اكثطيت ًسجي ثطاي توبم ضقت تبثقِ الظم االخطا است .

تجػطُ (: )2
زض غَضتي كِ زثيط كبًَى ٍبزض ثِ اًدبم ٍؽبيو ًجبضس ثب تػَيت ضَضاي اخطايي كبًَى ٍ تأييس هقبٍى زاًطدَيي زاًطگبُ ٍ هقبٍى
اهَض خَاًبى خوقيت استبى يك ًيط اظ افضبي ضَضاي اخطايي كبًَى زاًطگبُ ثِ فٌَاى زثيط هٍَت هٌػَة ٍ ٍؽبيو اٍ ضا اًدبم
ذَاّس زاز .
زض غَضتي كِ يكي اظ افضبي ضَضاي اخطايي زاًطگبُ ثِ فللي ًتَاًس ٍؽبيو ذَز ضا اًدبم زّس زثيط كبًَى زاًطگبُ تب تقييي
ٍضقيت اٍ ٍؽبيو هحَلِ ضا ثِ فْسُ ذَاّس زاضت .

3ـ2ـٍ .6ؽبيو زثيط كبًَى زاًطگبُ :
فالٍُ ثط ٍؽبييي كِ زض اسبسٌبهِ كبًَى پيص ثيٌي ضسُ است زثيط كبًَى زاًطگبُ ٍؽبيو شيل ضا فْسُ زاض هي ثبضس :
-

ًؾبضت ثط حسي اخطاي كبهل اسبسٌبهِ ٍ آئيي ًبهِ زض كبًَى ٍ ضقت تبثقِ

-

هسئَليت زض ٍجبل كبًَى ٍ ضقت تبثقِ

-

اًدبم كليِ هكبتجبت كبًَى ٍ ضقت تبثقِ ثب ذبضج ٍ زاذل زاًطگبُ

-

ًؾبضت ثط حسي اخطاي هػَثبت ضَضاي اخطايي زاًطگبُ

 تْيِ گعاضش ّبي الظم ثطاي خلسبت ضَضاي اخطايي كبًَى ٍ خلسبت هدوـ فوَهي كبًَى زاًطگبُ()4

3ـ .3گطٍُ
3ـ3ـ .1تقساز گطٍّْب :
سبذتبض ّط كبًَى هطكت اظ چْبض گطٍُ تحت فٌبٍيي ظيط است كِ افضبي آى زض تين ّبي ترػػي هطثَعِ سبظهبًسّي هي ضًَس .
* گطٍُ تسكيي آالم ثططي
* گطٍُ حوبيت اظ ظًسگي ٍ سالهت اًسبًْب
* گطٍُ تالش ثطاي ثطٍطاضي غلح ٍ زٍستي ٍ تيبّن هيبى هلتْب
* گطٍُ تأهيي احتطام اًسبًْب

تجػطُ :
زض زاًطگبّْبيي كِ زاضاي ضقت تبثقِ هي ثبضٌس سبظهبًسّي گطٍّي افضبء زض سغح ضقجِ ثَزُ ٍ ضَضاي اخطايي كبًَى زاًطگبُ
ثط فولكطز آًبى ًؾبضت ذَاّس زاضت .

3ـ3ـ .2تقساز افضبي گطٍُ :
حساٍل افضبي گطٍُ ً 11يط است كِ سطگطٍُ آى فضَ ضَضاي اخطايي كبًَى ثَزُ ٍ تَسظ هدوـ فن

ٍهي اًتربة هي ضَز

.

سطگطٍُ هي تَاًس يك ًيط ضا اظ ثيي افضبي گطٍُ ثِ فٌَاى هقبٍى گطٍُ اًتربة ًوبيس .

3ـ3ـً .3حَُ تطكيل گطٍّْب :
زض زاًطگبّْبيي كِ حساٍل ً 47يط ضا زض يك كبًَى خصة ًوبيٌس  ،هدوـ فوَهي تطكيل ٍ ًسجت ثِ اًتربة افضبي اغلي ٍ فلي
الجسل ضَضاي اخطايي اٍسام هي ًوبيس ٍ ً 40يط ثبٍيوبًسُ زض ٍبلت  4گطٍُ ً 10يطُ سبظهبًسّي هي ضًَس  .هسئَليت ازاضُ گطٍّْب
ثِ فْسُ چْبض ًيط اظ افضبي ضَضاي اخطايي كبًَى هي ثبضس .

3ـ3ـً .4حَُ تطكيل تيوْب :
زض ّط گطٍُ ثِ اظاي ّط ً 10يط يك تين تطكيل ذَاّس ضس  .سطگطٍُ هي تَاًس يك ًوض ضا اظ ثيي افضبي تين ثِ فٌَاى سطتين
اًتربة ًوبيس .

3ـ .4تين اهساز ٍ ًدبت:
تطكيت تين اهساز ٍ ًدبت كبًَى هغبثٌ ثب سبظهبًسّي هٌسضج زض آئيي ًبهِ سبظهبى اهساز ٍ ًدبت خوقيت هي ثبضس كِ ثطاسبس آى
ّط تين اهسازي ضبهل ً 33يط ثِ ضطح ًوَزاض شيل ثٌس يك هبزُ ( )3ايي آئيي ًبهِ هي ثبضس .
تجػطُ ّ :ط كبًَى ثب تَخِ ثِ ًيبظ خوقيت ضْطستبى هي تَاًس زاضاي تين اهساز ٍ ًدبت ثبضس كِ ثب هحَضيت خوقيت ّالل احوط زض
فوليبت اهسازي حبضط ذَاٌّس ضس .

مادٌ ( : ) 4شرح يظایف گريَُا :

4ـ .1ضطح ٍؽبيو فوَهي :
آهبزگي ثطاي هَبثلِ ثب سَاًح ٍ اضائِ ذسهبت اهسازي زض حَازث عجيقي ٍ ميط هتطٍجِ ثِ فٌَاى يكي اظ زٍ ٍؽييِ اغلي سبظهبى
خَاًبى (زض كٌبض ذسهبت فبم الوٌيقِ) ٍؽييِ فوَهي ّوِ افبي هتطكل زض گطٍّْب هحسَة هي گطزز .
ٍؽييِ اهسازي توبهي گطٍّْب فجبضت است اظ :
-

اضائِ كوكْبي اٍليِ ثِ هػسٍهبى ٍ آسيت زيسگبى اظ حَازث

 ضطكت ىقبل زض فوليبت اهساز ٍ ًدبلت ثب آهبزگي ٍجلي اظ عطيٌ ىطاگطىتي آهَظضْبي اهسازي الظم (تين ّبي اهساز ٍ ًدبت)-

كوك ضسبًي ثِ آسيت زيسگبى اظ عطيٌ خوـ آٍضي ٍ تَظيـ كوكْبي هطزهي ثب حضَض زض هٌبعٌ آسيت زيسُ

-

حضَض ىقبل زض هبًَضّبي اهسازي خوقيت

-

آهبزگي ثطاي اهسازضسبًي زض فطغِ ّبي هلي ٍ ثيي الوللي (تين ّبي اهساز ٍ ًدبت)

4ـ .2ضطح ٍؽبيو اذتػبغي :
اضائِ خزهبت فبم الوٌيقِ يكي اظ زٍ ٍؽييِ اسبسي سبظهبى خَاًبى است كِ افضبي هتطكل زض گطٍّْبي چْبضگبًِ ثب تَخِ ثِ
اّساه خوقيت ٍ تحت فٌَاى گطٍُ هطثَعِ زاضاي ٍؽبيو اذتػبغي ثِ ضطح شيل هي ثبضٌس :

الو) گطٍُ تسكيي آالم ثططي
-

ضٌبسبيي ٍ اضتجبط ثب هطاكع ذسهبتي ٍ حوبيتي هطتجظ ثب ًيبظهٌساى  ،آسيت زيسگبى ٍ ثيوبضاى ذبظ.

 ضٌبسبيي اىطاز يب ذبًَازُ ّبي آسيت پصيط زض ظهيٌِ ّبي هرتلو (ضبهل اىطاز ثي ثضبفت  ،ثيوبضاى  ،ايتبم ٍ ميطُ)-

اضائِ ذسهبت اختوبفي زض خْت تسكيي آالم ثططي آٍاضگبى  ،پٌبٌّسگبى  ،هطضي ٍ هقلَليي

-

هقطىي ضٍضْبي ظًسگي هسئَالًِ ثِ خَاًبى زض ٍجبل زضزّب  ،هػبئت  ،ضًدْب ٍ هطكالت هطزم

-

تالش ثطاي ضىـ هقضالت اختوبفي خَاًبى ٍ خبهقِ اظ ٍجيل افتيبز  ،ىطاض خَاًبى اظ ذبًَازُ ٍ ميطُ .

اضائ ذسهبت اختوبفي ثب ضفبيت حطهت ٍ ضأى اًسبًي .
 التيبت ثِ حسبسيتْبي ضٍحي ٍ ضٍاًي ًيبظهٌساى زض ظهبى ُ-

اضبفِ اغَل تقبٍى ٍ ًيكَكبضي ثيي هطزم .

ة)گطٍُ تأهيي احتطام اًسبًْب
 حيؼ حطهت ٍ ضأى اًسبًي اىطاز  ،ثسٍى ّيچگًَِ تجقيض افن اظ ضًگ ً ،ژاز  ،خٌس  ،ظثبى  ،سي ٍ ميطُ . ثعضگساضت ذبعطُ ىساكبضيْب ٍ ايثبضگطي ضْسا  ،خبًجبظاى  ،آظازگبى ٍ اهسازگطاى ٍ تكطين ذبًَازُ ّبي آًبى ثطٍطاضي اضتجبط ثب زاًطوٌساى  ،ىطظاًگبى  ،اٍطبض ٍ غٌَه ذسهتگعاض ٍ اىطاز ًيكَكبض ٍ ذيط ثِ هٌؾَض تَسيط ٍ تكطين اظ اضظضْبياًسبًي ٍ هقٌَي آًبى
 تالش ثطاي حيؼ حطهت ٍ تأهيي احتطام اسطاي خٌگي ٍ زىبؿ اظ حًََ حَِ آًبى ٍ هربليت ثب ّطگًَِ ضكٌدِ  ،هدبظات ٍ يبضىتبضّبي ضساًسبًي ٍ تحَيطآهيع ثب آًبى
 ثبظزيس ٍ زلدَيي اظ ذبًَازُ ّبي ظًساًيبى ثِ عَض فوَم ٍ تالش زض ضىـ هطكالت آًبى تطَيٌ خَاًبى ثِ الگَپصيطي زض ضىتبض ٍ هٌص اًسبًي ٍ تأسي ثِ الگَّبي هتقبلي (اسَُ ّبي حسٌِ) ٍ ثْطُ گيطي اظ تدبضةآًبى زض ايدبز ىضبي هقٌَي ٍ اًسبًي زض خبهقِ
 هقطىي الگَّبي هٌبست ظًسگي زض لحؾبت من ٍ ضبزي  ،ضكست ٍ پيطٍظي  ،ثيوبضي ٍ سالهت ٍ سرتي ٍ آسبًي تجليل غيبت پسٌسيسُ ٍ اذالً ضبيستِ زض خِت تأهيي احتطام اًسبًْب -هقطىي ضيَُ ّبي حيؼ حطهت  ،حًََ ٍ ٍؽبيو اىطاز ًسجت ثِ يكسيگط

ج) گطٍُ حوبيت اظ ظًسگي ٍ سالهت اًسبًْب
 -كوك ثِ اهط ثْساضت خسوي ٍ ضٍاًي خَاًبى ٍ خبهقِ

 كوك ثِ اهط ثْساضت اضزٍگبّْبي آٍاضگبى ٍ هٌبعٌ آسيت زيسُ اظ حَازث تالش زض خْت تَسقِ ىضبّبي سجع ٍ كوك ثِ اهط زضذتكبضي تالش زض خْت حيؼ هحيظ ظيست اضبفِ ٍضظش ذػَغبً ٍضظش ّوگبًي كوك ثِ اهط پيطگيطي اظ ثيوبضيْبي ٍاگيطزاض هبًٌس  ،ايسظ ّ ،پبتيت  ،ثيوبضيْبي ذبظ كوك ثِ هقطىي ضيَُ ّبي كست ٍ كبض ثب اضائِ هطبٍضُ ضنلي ٍ مفطىي هطبمل ٍ حطه گًَبگَى ثطاي افضب زض خْت ايدبز ضَضٍ ًطبط ثطاي تالش ٍ سبظًسگي هييس

ز) گطٍُ غلح ٍ زٍستي ٍ تيبّن
 تالش ثطاي ايدبز ٍىبً ٍ ّوسلي ثيي اىطاز  ،اٍَام  ،گطٍّْبي هرتلو ثب ثطگعاضي هطاسن پيوبى زٍستي ٍ ثطازضي ايدبز ضاثغِ زٍستبًِ ٍ غويوبًِ ثيي خَ اًبى فضَ ٍ ّوسبالى آًبى زض زاذل ٍ ذبضج كطَض ثِ هٌؾَض تقوين ٍ تََيت ضٍحيِ سلنٍ غيب
 اضتجبط ثب گطٍّْبي هساىـ غلح خْبًي ثطاي تََيت ّوسلي ٍ ّوٌَايي ٍ ّوطاّي زض خْت ّوعيستي ٍ حيبت هسبلوت آهيع ٍحيؼ ٍ حطاست اظ غلح ٍ اهٌيت خْبًي
خبّالى ٍ كيٌِ تَظاًِ ٍ اذتاله ٍ كسٍضتْبي ٍَهي ٍ ،جيلگي ٍ تالش ثطاي حل آًْب
ُ
 هقطىي آثبض سَء تقػجبت تطٍيح ىطٌّگ غلح ٍ زٍستي زض خبهقِ اظ عطً گًَبگَى هبًٌس ثطًبهْبي ٍضظضي  ،ثطگعاضي ّوبيطْب  ،ضاّپيوبيي ٍ ميطُ تطٍيح ضٍحيِ ّوجستگي  ،سبظگبضي ٍ اتيبً خوقي زض خبهقِ -ضٌبسبيي ٍ استيبزُ اظ هيطاث ىطٌّگي ايطاى ٍ خْبى زض خْت غلح ٍ زٍستي ٍ تيبّن

هبزُ ً 5ؾبضت ( :هَطضات اًضجبعي)
الو) تقطيو :
هَطضات اًضجبعي كبًَى ّبي زاًطدَيي زاضاي زٍ خٌجِ حَيَي ٍ حٍََي هي ثبضس :
 .1آى زستِ اظ ترليبت افضب كِ هطتجظ ثب ضرػيت حَيَي آًبى هي ثبضس زض چبضچَة آئيي ًبهِ كويتِ اًضجبعي زاًطگبُ غطه
ًؾط اظ فضَيت آًبى زض كبًًَْبي زاًطدَيي ضسيسگي هي ضَز.
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ترليبت حٍََي افضبء كِ هَضَؿ هَضز ًؾط زض ايي هبزُ هي ثبضس  ،ترليبتي است كِ اظ ثقس ضرػيت حٍََي ا فضب افن اظ
زثيط  ،افضبي ضَضاي اخطايي ٍ افضبي كبًَى هغطح هي ثبضس ٍ تَسظ ّيأت ًؾبضت كبًَى ّب ٍبثل ضسيسگي هي ثبضس .

ة) ًحَُ ضسيسگي ثِ اتْبهبت :
اتْبهبت ثِ زٍ عطيٌ شيل ٍبثل ظسيسگي هي ثبضس :
ة ـ  .1ضسيسگي ثِ اتْبهبت افضبء :
ترغي اظ هيبز اسبسٌبهِ ٍ آئيي ًبهِ كبًَى ثطاسبس هػبزيَي كِ زض ايي هبزُ شكط ضسُ ترلو هحسَة ضسُ ٍ هغبثٌ تجػطُ ٍ 2
 3هبزُ  6اسبسٌبهِ كبًَى چگًَگي اهط ٍ تطريع آى ثِ فْسُ ضَضاي اخطايي كبًَى هي ثبضس  ،ضَضاي اخطايي زض ايي ذػَظ ٍ
ًيع هَاضزي اظ ترليبت افضب كِ اظ عطيٌ هقبٍى زاًطدَيي ٍ يب هقبٍى اهَض خَاًبى خوقيت استبى زضيبىت هي زاضز  ،زض خلسِ
ضسوي ضَضا ثطضسي ٍ ًؾط ذَز ضا ثِ ّيأت سِ ًيطُ ضبهل  :هقبٍى زاًطدَيي زاًطگبُ  ،هقبٍى اهَض خَاًبى خوقيت استبى ٍ زثيط
كبًَى افالم هي زاضز تب پس اظ تأييس آًبى هطاتت ثِ غَضت ضيبّي تَسظ زثيط كبًَى ثِ فضَ افالم ضَز .
ة ـ .2ضسيسگي ثِ اتْبهبت ضَضاي اخطايي ٍ زثيط كبًَى :
زض غَضت ترغي خوقي ضَضاي اخطايي ٍ يب زثيط كبًَى اظ هيبز اسبسٌبهِ ٍ آئيي ًبهِ كبًَى ثطاسبس هػبزيَي كِ زض ايي هبزُ
شكط ضسُ است هطاتت تَسظ ّيأت ًؾبضت هبزُ  5اسبسٌبهِ كبًَى ثطضسي هي گطزز ٍ زض غَضت اثجبت ترلو ٍ اضائِ گعاضش اظ

ًحَُ فولكطز ضَضاي اخطايي ٍ يب زثيط كبًَى تَسظ ّيأت هصكَض ثِ هقبٍى زاًطدَيي زاًطگبُ ٍ هقبٍى اهَض خَاًبى استبى  ،ثِ
ضطح شيل اٍسام ذَاّس ضس .
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ة ـ 2ـ .1زض ذػَظ ضَضاي اخطايي ثٌب ثِ پيصًْبز هقبٍى اهَض خَاًبى ٍ يب هقبٍى زاًطدَيي  ،پس اظ تأييس هسيطفبهل خوقيت
استبى ضَضاي اخطايي ثطكٌبض ضسُ ٍ يك ًيط اظ ثيي افضبي كبًَى ثِ فٌَاى زثيط هٍَت ثب حكن هسيطفبهل تقييي ٍ هقطىي هي ضَز
.
ة ـ 2ـ .2زض ذػَظ زثيط كبًَى ثٌب ثِ پيطٌْبز هقبٍى اهَض خَاًبى ٍ يب هـاٍى زاًطدَيي  ،پس اظ تأييس هسيطفبهل زثيط كبًَى
فعل ٍ يك ًيط زيگط اظ افضبي ضَضاي اخطايي ثِ پيطٌْبز آى ضَضا ثِ فٌَاى زثيط كبًَى ثِ هسيطفبهل استبى هقطىي هي ضَز .
تجػطُ ( : )1ثِ هٌؾَض تسطيـ زض خوـ آٍضي زاليل ٍ تْيِ ٍ تكويل اعالفبت ّيأت ًؾبضت هي تَاًس اظ يك گط ٍُ تحَيٌ استيبزُ
ًوبيس .
تجػطُ ( : )2خلسبت ّيأت ًؾبضت زض غَضت زضذَاست كتجي زاًطگبُ  ،خوقيت ٍ كبًَى تطكيل هي گطزز .
تجػطُ ( : )3ثطاي تدسيسًؾط زض هَضز احكبم غبزضُ اظ سَي ّيأت ًؾبضت كبًَى ّ ،يأتي هتطكل اظ ًوبيٌسُ كبًًَْبي زاًطدَيي
استبى (تطخيحبً زثيط هٌترت استبى) ً ،وبيٌسُ زاًطگبّْبي استبى ٍ هقبٍى اهَض خَاًبى خوقيت استبى زض سغح استبى تطكيل ٍ
اتربش تػوين هي ًوبيس .
تجػطُ (ّ : )4طگبُ فضَ يب ضَضاي اخطايي ٍ يب زثيط كبًَى تب  30ضٍظ اظ تبضيد اثالك ضأي زضذَاست تدسيسًؾط ًوبيٌس ّ ،يأت
تدسيسًؾط هكلو ثِ ضسيسگي است  .آضاء ّيأت تدسيسًؾط اظ تبضيد اثالك ٍغقي ٍ الظم االخطا است  .ثسيْي است زض غَضتيكِ ثِ
حكن غبزضُ افتطاضي غَضت ًگيطز حكن پس اظ  30ضٍظ اظ تبضيد اثالك ٍغقي ٍ الظم االخطا است .
تجػطُ (ً : )5حَُ اثالك ضأي غبزضُ زض ذػَظ ضَضاي اخطايي ٍ زثيط كبًَى اظ عطيٌ تطكيل خلسِ ض سوي ضَضا ٍ ثِ غَضت
حضَضي ثَزُ كِ غَضت خلسِ ذَاّس ضس .
ج) هػبزيٌ ترليبت افضبء :
 ترغي اظ اسبسٌبهِ ٍ آئيي ًبهِ كبًَى ّبي زاًطدَيي ٍ هيبز تَاىٌ ًبهِ ثيي خوقيت ٍ ٍظاضت ذبًِ ترغي اظ اغَل ّيتگبًِ ًْضت  ،اّساه ٍ اسبسٌبهِ خوقيت ٍ هيبز سَگٌس ًبهِ فضَيت فسم تَخِ ثِ ٍَاًيي ٍ هَطضات سبظهبى خَاًبى ضبهل  :ايدبز اذالل زض ضًٍس ثطگعاضي گطزّوبيي ّب  ،ترلو زض اًتربثبت كبًَى ،هسبثَبت  ،اضزٍّب ٍ كالس ّبي آهَظضي ٍ ىقبليت ّبي ثططزٍستبًِ
 ثي تَخْي ٍ ايدبز ضطض ٍ ظيبى زض اهبًت اظ ٍجيل  :تدْيعات اهسازي  ،لَاظم ازاضي  ،اهَال اًدبم ىقبليت ّبي سيبسي زض هحيظ كبًَى زض ٍبلت ضرػيت حٍََي فضَّـ) ٍؽبيو ّيأت ًؾبضت كبًَى :
ّيأت ًؾبضت كبًَى فالٍُ ثط ٍؽبيو هٌسضج زض هبزُ پٌح اسبسٌبهِ ٍ ،ؽبيو شيل ضا ًيع ثِ فْسُ ذَاّس زاضت .
 .1تطكيل گطٍُ تحَيٌ ثطاي تسطيـ زض خوـ آٍضي زاليل ٍ تْيِ ٍ تكويل اعالفبت
 .2تطكيل خلسِ ثطاي ثطضسي اتْبهبت حٍََي افضبء ٍ غسٍض حكن ثطاسبس زٍ سَم آضاي افضبي ّيأت ًؾبضت
ز) تٌجيْبت (هدبظاتْب) :
 .1اذغبض كتجي
 .2تٌعل فضَيت
 .3تقليٌ ىقبليت
 .4هحطٍهيت اظ فضَيت ثِ هست حساٍل يك تطم تحػيلي تب يك سبل
 .5هحطٍهيت اظ فضَيت ثِ هست  2سبل
 .6ذبتوِ فضَيت
تجػطُ  :كليِ هدبظاتْبي ايي ثٌس ٍبثل تدسيسًؾط هي ثبضٌس .

هبزُ ( : )6اًَاؿ فضَيت
6ـ .1فضَيت فبزي :
اٍليي هطحلِ اظ فضَيت است كِ پس اظ تكويل ىطم فضَيت تحت ضطايظ شيل حبغل هي گطزز .
 -1پصيطش اغَل ثٌيبزيي ًْضت ثيي الوللي غليت سطخ ٍ ّالل احوط ٍ اسبسٌبهِ خوقيت
 -2التعام فولي ثِ سَگٌسًبهِ
 -3ىطاگيطي آهَظش ّبي هَسهبتي ثطاسبس سطىػل ّبي اضائِ ضسُ تَسظ سبظهبى خَاًبى

(حساٍل زٍضُ تطكيالت ٍ

سبظهبًسّي)
 -4ضطكت زض هدوـ فوَهي ٍ اًتربثبت كبًَى
 -5اًدبم ىقبليت ّبي ثططزٍستبًِ زض ٍبلت فضَيت زض يكي اظ گطٍّْبي چْبضگبًِ
تجػطُ  :افضبء پس اظ زضيبىت كبضت فضَيت فبزي هي تَاًٌس اظ لجبس ٍ فالئن سبظهبى خَاًبى استيبزُ كٌٌس .

6ـ .2فضَيت ىقبل :
كليِ افضبي فبزي ثِ زٍ عطيٌ هي تَاًٌس ثِ فضَيت ىقبل پصيطىتِ ضًَس .
6ـ2ـ .1فضَ ىقبل ضرػي است كِ ثب پصيطش اغَل ثٌيبزيي ًْضت ثيي الوللي غليت سطخ ٍ ّالل احوط ٍ اسبسٌبهِ خوقيت
ٍ ثب پطزاذت حٌ فضَيت هستوط سبليبًِ ثِ فضَيت خوقيت پصيطىتِ هي ضَز .
6ـ2ـ .2زاٍعلت ىقبل ضرػي است كِ ثب پصيطش اغَل ثٌيبزيي ًْضت ثيي الوللي غليت سطخ ٍ ّالل احوط ٍ اسبسٌبهِ
خوقيت ثِ عَض زاٍعلجبًِ تَاًوٌسي هبزي ٍ هقٌَي ٍبثل تَخِ ٍ هستوط ذَز ضا زض خْت اّساه خوقيت ثكبض گطىتِ ٍ پس اظ
كست ضطايظ شيل ثِ فٌَاى زاٍعلت ىقبل ثِ فضَيت خوقيت پصيطىتِ هي ضَز .
 .1سپطي ضسى حساٍل يكسبل اظ فضَيت هستوط فبزي
 .2اًدبم حساٍل يك ذسهت ثطخستِ اظ ٍجيل  :ضضبزت  ،ايثبضگطي ٍ تطخيحبً اضائِ يك عطح فلوي ـ كبضثطزي زض ضاستبي اّساه
خوقيت
ّ .3وكبضي زض اًدبم ىقبليت ّبي ثططزٍستبًِ اهسازي ٍ فبم الوٌيقِ ثِ هيعاى حساٍل  150سبفت زض سبل
 .4ىطاگيطي  %50اظ زٍضُ ّبي آهَظضي سبظهبى
 .5آضٌبيي ثب يكي اظ ظثبى ّبي ذبضخي تطخيحبً فطثي يب اًگليسي
 .6تَاًبيي زض ّسايت ٍ ضّجطي تين ّبي اهسازي ٍ فبم الوٌيقِ
 .7پيطٌْبز ضئيس خوقيت ضْطستبى

تجػطُ  :سَاثٌ فضَيت زض ضبذِ زاًص آهَظي ٍ كبًَى خَاًبى خوقيت ثِ هست فضَيت ثٌس ( )1اضبىِ هي
ضَز .
6ـ .3فضَيت ٍيژُ :
ضطايظ اضتَبء فضَيت ىقبل ثِ فضَيت ٍيژُ :
الو) زاضتي حساٍل سِ سبل سبثَِ فضَيت ىقبل زض سبظهبى
ة) ىطاگيطي كليِ زٍضُ ّبي تكويلي ٍ ترػػي اهسازي ٍ فبم الوٌيقِ زض حس هطثيگطي
ج) تسلظ ثِ يكي اظ ظثبًْبي ذبضخي تطخيحبً فطثي يب اًگليسي
ز) آضٌبيي كبهل ثب ىقبليت ّبي اهسازي ٍ تَاًبيي زض ّسايت  ،ضّجطي ٍ ثكبضگيطي تيوْب ٍ گطٍّْبي اهسازي زض غحٌِ حبزثِ
ّـ) حضَض ىقبل ٍ هستوط زض كليِ ىقبليتْبي ثططزٍستبًِ ٍ تَاًبيي زض ّسايت  ،ضّجطي ٍ ثكبضگيطي گطٍّْب ٍ تيوْبي فبم
الوٌيقِ زض ىقبليتْبي ثططزٍستبًِ حساٍل ثِ هيعاى  300سبفت زض سبل

ٍ) اضائِ ضاّكبضّبي ًَيي اخطايي ثطاي ثطًبهِ ّب ٍ عطحْب (حساٍل زض ّط سبل يك عطح خسيس)
ح) پيطٌْبز هسيطفبهل خوقيت استبى

مادٌ ( : )7کارت عضًیت
كبضت فضَيت ًطبًگط َّيت فضَ زض سبظهبى خَاًبى است كِ هتٌبست ثب ضزُ فضَيت غبزض هي ضَز.

7ـً .1حَُ زضيبىت كبضت فضَيت :
افضبي كبًَى پس اظ سبظهبًسّي زض گطٍّْبي هطثَعِ ٍ كست تقبلين ٍ احطاظ ضطايظ الظم ثطاي فضَيت فبزي ثب ٍطائت
سَگٌسًبهِ فضَيت ٍ ،ىبزاضي ذَز ضا ثطاي تالش زض تحٌَ ّسىْبي سبظهبى افالم هي كٌٌس ٍ سپس هيترط ثِ زضيبىت كبضت
فضَيت هي ضًَس .

7ـ .2هست افتجبض كبضت
كبضت فضَيت زاضاي يكسبل افتجبض ثَزُ كِ ّطسبلِ پس اظ تأييس هسئَالى توسيس هي گطزز ّ .ط فضَ زض غَضتي كِ ثيص اظ 6
هبُ ثسٍى زليل هَخِ اضتجبط ذَز ضا ثب سبظهبى ٍغـ ًوبيس ٍ يب ثِ ّط زليل فضَيت اٍ زض سبظهبى لنَ گطزز  ،كبضت اٍ اظ زضخِ
افتجبض سبٍظ هي ضَز .

مادٌ ( :)8سًگىد وامٍ عضًیت
((هي ثِ فٌَاى فضَ سبظهبى خَاًبى ّال ل احوط سَگٌس يبز هي كٌن :
تب زض پيص گطىتي عطيٌ هْطٍضظي ًٍَؿ زٍستي ثطاي تسكيي آالم ثططي ٍتأهيي احتطام اًسبًْب اظّيچ تالضي ىطٍگصاض ًٌوبين.
هي ثباحتطام ثِ اغَل اسبسي غليت سطخ ٍّالل احوط ثبذساي ذَز پيوبى هي ثٌسم.
غساٍت ٍضاستي ضا سطلَحِ افوبل ذَيص ٍطاض زّن.
ٍثطاي ثطٍطاضي زٍستي ٍغلح پبيساض هيبى ّوِ هلتْب ثكَضن.
هي ثِ فٌَاى فضَي ٍىبزاض ثِ اضظضْبي ٍاالي اًسبًي سَگٌس يبز هي كٌن.
كِ ثب تأسي اظ ىساكبضيْب ٍاظ ذَز گصضتگي ّب ي اًسبًْبي ثعضگ ،اظظًسگي ٍسالهت ّوِ اًسبًْب حوبيت ًوبين.
ٍزضايي ضاُ ثسٍى ّيچگًَِ تجقيضي ثِ ّوِ آًبى يبضي ضسبًن.
ذساًٍساهطا تَىيٌ زُ تب پيوبًي كِ ثب تَثستِ ام زضّوِ احَال ٍىبزاض ثوبًن )).

هبزُ(: )9حٌ فضَيت
حٌ فضَيت هجلني است كِ فضَ ثِ هٌؾَض هطبضكت زضىقبليتْبي اهسازي ٍفبم الوٌيقِ ثِ سبظهبى خَاًبى پطزاذت هي ًوبيس،
سَو ًٍحَُ پطزاذت حٌ فضَيت هغبثٌ ثب تػوين هطاخـ هسئَل زضخوقيت هي ثبضس .كِ عي زستَض القول هطة ٍعِ اثالك
ذَاّس ضس.

هبزُ(: )10سبيط هَاضز
تػويوبت ٍهػَثبت گطٍّْب ،هدوـ فوَهي ٍضَضاي اخطايي كِ ثط اسبس ايي آييي ًبهِ تطكيل هي ضًَس ًجبيس ثب
اسبسٌبهِ،آئيي ًبهِ ٍزستَضالقول ّبي خوقيت ّالل احوط ٍسبظهبى خَاًبى هنبيطت زاضتِ ثبضس.
زستَض القول ّبي هطثَط ثِ ىقبليت افضبء زضذػَظ خصة ٍسبظهبًسّي  ،آهَظش  ،اهَضىطٌّگي،اختوبفي ٍ  ...ثِ عَض خساگبًِ
تَسظ سبظهبى تْيِ ٍاثالك ذَاّس ضس.
هَاضزي كِ زضايي آئيي ًبهِ هسكَت هبًسُ است حست هَضز تَسظ سبظهبى خَاًبى خوقيت تْيِ ٍاثالك هي ضَز.

 -1زضكليِ زاًطگبّْب الظم است هحلي ثطاي ىقبليتِ اي كبًَى هطرع ضَز تب افضبء تحت فٌَاى كبًَى ىقبليتْبي ذَز ضا زض
آًدب هتوطكع ًوبيٌس .اٍلَيت تطكيل كبًَى ثطاي زاًطگبُ ّبيي ذَاّس ثَز كِ هكبًي ثِ هٌؾَض استَطاض كبًَى اذتػبظ
زٌّس.

 -2ايي آئيي ًبهِ زض ( )10هبزُ ٍ( )11تجػطُ تػَيت ٍاظ تبضيد اثالك ٍبثل اخطا هي ثبضس.

