


ٔسيطيت ثحطاٖ ٚ ثاليب  

(ؼ)ٔطوع آٔٛظقي زضٔب٘ي ٚ پػٚٞكي  اِعٞطا 

ؾبضا نفطي  



ثیٛتطٚضيؿٓ
(تٟسيسات ظيؿتي)

ثرف اَٚ



اِؼّٓ ؾّغبٖ، ٔٗ ٚرسٜ نبَ ٚ ٔٗ ِٓ يزسٜ نیُ ػّیٝ

ػّٓ لسضت اؾت وؿى وٝ ايٗ لسضت ضا پیسا وٙس، زؾت ثطتط  

ضا زاضز ٚ آٖ وؿى وٝ ٘تٛا٘س لسضت ػّٕى ضا ثٝ زؾت  

ٔب٘س ٚ زيٍطاٖ ثط اٚ زؾت ثطتط ضا  ثیبٚضز، ظيطزؾت ثبلى ٔي

.ذٛاٞٙس زاقت

(ع)حضطت ػّي 



تٟسيسات زض  

 پسافٙسحٛظٜ 

ظيؿتي

تٟسيسات 

عجیؼي

تٟسيسات ظيؿتي وٝ ثسٖٚ زذبِت )

ٔب٘ٙس  ٔي ٌیطزا٘ؿبٖ نٛضت 

(ثیٕبضي

ثیٛتطٚضيؿٓ يب 

تطٚضيؿٓ ظيؿتي

اؾتفبزٜ اظ ٔٛرٛزات ظ٘سٜ  )

ثطاي اٞساف أٙیتي ٚ ؾیبؾي  

ٜ ٞبي (ذبل ٌطٚ

رًٙ ظيؿتي 

رٍٙي وٝ زض حٛظٜ ظيؿت )

ٚ تٛؾظ يه وكٛض ا٘زبْ 

(ٔي قٛز



ٔمسٔٝ



ً ٞبي  پیچیسٌي ٞبي اظ ٚ ٌطفتٝ ثرٛز رسيسي قىُ أطٚظي رٙ

 ٚ ٘ٛع زض ٌؿتطزٜ تحٛالت ٚ تغییط .ٔي ثبقٙس ثطذٛضزاض ذبني

ً ٞب ؾبذتبض  ازثیبت ٚاضز رسيسي ِغبت ٌطزيسٜ ٔٛرت رٙ

 اظ رسيسي قىُ ثؼٙٛاٖ ثیٛتطٚضيؿٓ وٝ قٛز رٟبٖ ٘ظبٔي

ٝ ي اظ تطٚضيؿٓ  ٘بٌٟب٘ي ٚ پیف ثیٙي غیطلبثُ .اؾت آٟ٘ب رّٕ

 اظ ٘بقي ضٚا٘ي فكبض ٚ ثبال ترطيت ٚ وكتبض لسضت ثٛزٖ،

 انّي اِٚٛيت ٞبي اظ آٖ ثب ٔمبثّٝ ٌطزيسٜ ٔٛرت ثیٛتطٚضيؿٓ

. ٌطزز ٔحؿٛة أٙیت ٚ نّح ذٛاٞبٖ وكٛضٞبي ٚ رٛأغ



  ضٚظافعٚ٘ي عٛض ثٝ ضٚظٞب ايٗ آٖ، رٕؼي زؾتٝ ٔطي پتب٘ؿیُ ٚ ثیٛتطٚضيؿٓ

  ٚ آحبض ضطثبت، فٟٓ ٚ زضن .ٔي ثبقس ٔغطح ٘ظبٔي ٚ ػّٕي ٔحبفُ زض

ٝ ٞبي قسيس ػٛاضو   ٚ ٞبآؾیت اظ رٌّٛیطي ثطاي ،ثیٛتطٚضيؿتي حّٕ

  ٚ ضطٚضي ثؿیبض أطي ،ذطاثىبضا٘ٝ ػّٕیبت ٌٛ٘ٝ ايٗ اظ ٘بقي نسٔبت

  ٚ ِغٕبت ویفیت ٚ وٕیت فٟٓ ٚ آٌبٞي وؿت .ٔي ثبقس ٘بپصيط ارتٙبة

 حٕالت اظ ٘بقي ثٟساقتي ٚ زضٔب٘ي ضٚا٘ي، ارتٕبػي، التهبزي، نسٔبت

  ايٗ ثٝ ضا ٔٙبؾجي ٚ ٔؤحط پبؾد ثتٛا٘یٓ تب وٙسٔي وٕه ٔب ثٝ ،ثیٛتطٚضيؿتي

  تب اؾت ضطٚضي ٔؤحط، ٚ ٔٙبؾت رٛاة زاقتٗ ثطاي ِصا .ثسٞیٓ ػّٕیبت ٌٛ٘ٝ

  پیبٔسٞب ايٗ اؾبؼ ثط ؾپؽ ٚ ثطضؾي ضا ػّٕیبت ايٗ اظ ٘بقي فطضي نسٔبت

  .زٞیٓ ا٘زبْ ضا ٔٙبؾت ٞبيٌیطيتهٕیٓ



 تطٚضيؿتي ٚ ٘ظبٔي تٟسيسٞبي ا٘ٛاع ٔؼطو زض ٕٞٛاضٜ ٔب وكٛض 

  الظْ ٞبيآٔبزٌي وؿت ِصا ثٛز ذٛاٞس ٚ ثٛزٜ زقٕٙبٖ ؾٛي اظ

                              حٕالت ا٘ٛاع ثب ٔؤحط ضٚيبضٚيي ٚ ٍٞٙبْ ثٝ قٙبذت ثطاي

  ٔتِٛي ٞبیدػتٍبٜ وبض زؾتٛض زض ثبيس احتٕبِي تطٚضيؿتي ثیٛ

 .قٛز ٔٙظٛض وكٛض ّٔي أٙیت



تٛؾؼٝ حبَ زض ٞبيفٙبٚضي اظ ٚؾیؼي عیف آٔسٖ ٚرٛز ثٝ زِیُ ثٝ
تغییط ٔبٞیت

ٞبرًٙ

تحٛالت 

٘ظبٔي

 لطٖ اظ ... ٚ ايٞؿتٝ ،ٞٛا٘ٛضزي ،٘بٚثطي تٛپرب٘ٝ، ٔب٘ٙس ٘ظبٔي تحٛالت ٘مف 

ز٘یب زض ثؼس ثٝ  چٟبضزٞٓ

اَٚ رٟب٘ي رًٙ ذالَ زض ثكطي  ٟٔٓ ٞبيپیكطفت زض فیعيه ٚ قیٕي ػّٓ ٘مف

ٞبي ؾیؿتٓ پطٚاظ، قبُٔ) زْٚ ٚ اَٚ رٟب٘ي رًٙ ٔبثیٗ زض رسيس فیعيه ػّٓ ٘مف 

 اٚاذط زض ايٞؿتٝ تؿّیحبت ؾبذت ثبالذطٜ ٚ ضازاض اذتطاع پیكطفتٝ، ضازيٛيي

(زْٚ رٟب٘ي رًٙ

حبضط لطٖ ٘ظبٔي تحٛالت زض ػّٕي ٔرتّف ٞبيقبذٝ ٚ فٙبٚضي ٘مف

َٛلجیُ اظ ٞبييفٙبٚضي ثط ثط تٕطوع ثب)وٙٛ٘ي ػهط تحٛالت ٔٙجغ ٘ٛيٗ فیعيه ان 

(پطتٛ ٚ ِیعض

زض ضيكٝ ٘ظبٔي، أٛض زض ثؼسي تحَٛ وٝ اؾت آٖ اظ حبوي وٙٛ٘ي ضٚ٘سٞبي ثطضؾي 

 ضا ثیِٛٛغيىي ٞبيپیكطفت ايٗ ٕ٘ٛزٞبي اظ ثؼضي .زاقت ذٛاٞس ثیِٛٛغي ػّٓ

 زاضٚٞبي ٚ ػهجي ٞبيقجىٝ ،٘ب٘ٛتىِٙٛٛغي ،ثیٛاِىتطٚ٘یه ،ثیٛؾٙؿٛضٞب زض تٛأٖي

.وطز ٔكبٞسٜ ٘یطٚظا

ٔٙجغ تحٛالت  

٘ظبٔي



.تطؼ ظيبز، ثیٓ ٚ ٞطاؼ ٚ ذٛف ٚ ٚحكت

تشٚس دس  
صثبٖ  
فبسػی

 اٞساف ثٝ ضؾیسٖ ثطاي غیطزِٚتي ٚ زِٚتي ثبظيٍطاٖ ٞبي  فؼبِیت

.ذٛز اػٕبَ زض ذكٗ تٕٟیسات ٚ قیٜٛ ثطزٖ   وبض ثٝ ثب ذٛز ؾیبؾي

تطٚض زض 
فطًٞٙ 
ؾیبؾي 

رٟبٖ

ٜ اي زض افطازي يب فطز ػّیٝ ٔرفیب٘ٝ ٚ ذهٕب٘ٝ الساْ ٞطٌٛ٘ٝ  حٛظ

 نٙؼتي وكبٚضظي، التهبزي، ؾیبؾي، اٞساف ثب ٌؿتطزٜ، يب ٔحسٚز

  .ثبد ذٛاٞي يب اضػبة ايزبز ٞسف ثب ... ٚ

تطٚض زض 
ِغتٙبٔٝ 
ضٚاثظ 

ٗ إُِّ ثی



 وكتٗ ٞسف ثب ؾٕي يب ثیِٛٛغيىي ػٛأُ وطزٖ ٔٙتكط اظ اؾت ػجبضت

 ٚ لجّي ٘یت ٚ لهس ثب ٌیبٞبٖ ٚ حیٛا٘بت ٞب،  ا٘ؿبٖ ثٝ ضؾب٘سٖ آؾیت يب

 ٌطٚٞي يب زِٚت يه ؾبذتٗ ٚازاض ٚ تٟسيس ،ٚحكت آفطيٙي ٔٙظٛض ثٝ

 يب ؾیبؾي اي ذٛاؾتٝ وطزٖ ثطآٚضزٜ يب ػّٕي ا٘زبْ ثٝ ٔطزْ اظ

.ارتٕبػي

ثیٛتطٚضيؿٓ  

حّٕٝ 
ثیٛتشٚسیؼتی

 ػٛأُ زيٍط يب ٔیىطٚة ثبوتطي، ٚيطٚؼ، وطزٖ پرف اظ اؾت ػجبضت

 ٞب،  ا٘ؿبٖ ٔیبٖ زض ٔطي ٚ ثیٕبضي ثطٚظ ٔٛرت وٝ ؾٕي ٚ ثیٕبضيعا

.قٛز  ٔي ٌیبٞبٖ ٚ حیٛا٘بت



تطٚضيؿت  
ػبُٔ تطٚض، عطفساض تطٚض، آزْ وف يب وؿي وٝ ثطاي ضؾیسٖ  

ثىكس يب ايزبز   غبفٍّیطا٘ٝثٝ ٞسف ذٛز وؿي ضا ثٝ عٛض 

.ٚحكت ٚ ٞطاؼ وٙس

ٞبي ٔصٞجي يب اقربني    ٞبي ؾیبؾي، فطلٝ  ٞب ٚ رٙجف  ٌطٜٚ

ٞبي ثیِٛٛغيه ضا    وٝ تٛا٘بيي تِٛیس ٚ ثٝ وبضٌیطي ؾالح

.  زاض٘س

تطٚضيؿت  
ظيؿتي



 ػّیٝ ثط ٞب  ٚيطٚؼ ٚ ٞب  لبضس ٞب،  ثبوتطي ٌیبٞبٖ، رب٘ٛضاٖ، تٛؾظ قسٜ تِٛیس ٔٛاز اظ وطزٖ اؾتفبزٜ

ٝ اي غصايي ٔٙبثغ ٚ ا٘ؿب٘ي ٘یطٚٞبي  ٌیبٞي يب رب٘ٛضي ؾْٕٛ اظ اؾتفبزٜ.زاضز ؾبِٝ ٞعاضاٖ ؾبثم

 ٔمبٚٔت قىؿتٗ ثطاي عبػٖٛ اظ ٔطزٜ حیٛا٘بت القٝ اظ اؾتفبزٜ رٍٙي، تیطٞبي ؾط وطزٖ ؾٕي ثطاي

ْ ؾبظي ٞب،  لّؼٝ زاذُ  وطزٖ آِٛزٜ ٚ وكٙسٜ لبضچي ٞبيِ ثب ٞب  فطػٖٛ ٔمبثط زاذّي فضبي ٔؿٕٛ

ٝ ٞبي اظ قٟطٞب آثي ٔٙبثغ  رٟبٖ زض .اؾت ثیِٛٛغيه ٘بٔتؼبضف ٞبي  ؾالح وبضٌیطي ثٝ ثبؾتب٘ي ٕ٘ٛ٘

 ٞب  ؾالح ايٗ ثىبضٌیطي ٚ ؾبذت وٝ ٌٛ٘ٝ  آٖ .قس تط  پیچیسٜ اِجتٝ ٚ يبفت ازأٝ ضٚيٝ ايٗ ٘یع ٔتٕسٖ

ٗ إِّّي ٞبي  وٙٛا٘ؿیٖٛ عي  زض ٕٞٛاضٜ اؾتىجبضي ٞبي  لسضت ٚرٛز ايٗ ثب .قس ٕٔٙٛع قست ثٝ ثی

 ثٝ التهبزي ظيبٖ تطيٗ وٓ ؾبذتٗ ٚاضز ثب تب ٞؿتٙس ظيؿتي ٚ ثیِٛٛغيه ٞبي  ؾالح ؾبذت ا٘سيكٝ

 ٌؿتطزٜ، ٚحكت فطاٚاٖ، وكتبض .يبثٙس زؾت حطيف ٔٙبثغ ثٝ ثتٛا٘ٙس وكتبض تطيٗ ثیف ثب ٚ نٙبيغ

ٝ ٞبي زاذُ ثٝ رًٙ ثطزٖ ٔمسْ، ذظ ؾبذتٗ فّذ رجٟٝ، ػمت زض ٞطاؼ ايزبز  غیط٘ظبٔي ٔطزْ ذب٘

 ذبل ٔحؿٙبت اظ وٓ ترطيت ٚ ٞب  آٖ ثىبضٌیطي زض زلیك احجبت أىبٖ ػسْ قٟطٞب، ٕ٘ٛزٖ زضٌیط ٚ

  .ٞؿتٙس ٔیىطٚثي ٞبي  ؾالح

تبضيرچٝ



(ؾبَ لجُ اظ ٔیالز ٔؿیح تب اثتساي لطٖ ثیؿتٓ 200اظ )زٚضٜ اَٚ 

(ٞب ٚ ٔٙبثغ آة زقٕٙبٖ  اؾتفبزٜ  اظ ارؿبز حیٛا٘بت ٔطزٜ ثطاي آِٛزٜ وطزٖ چبٜ)ٞب ثٝ ػٙٛاٖ يه ؾالح ثیِٛٛغيىي تٛؾظ ضٚٔیبٖ   وبضثطز ٔیىطٚ اضٌب٘یؿٓ

(ٞب٘یجبَثٝ ؾٛي وكتي زقٕٙبٖ تٛؾظ  ٔٙزٙیكٞبي پط اظ ٔبض ٚ ػمطة ثب   پطتبة وٛظٜ)

(1710اؾتفبزٜ ضٚؼ ٞب اظ پطتبة ارؿبز ٔطزٌبٖ ثب عبػٖٛ ثٝ زاذُ قٟطٞب زض رًٙ ثب ؾٛئس زض ؾبَ )

(1767لتُ ػبْ ؾطذپٛؾتبٖ آٔطيىب تٛؾظ اٍّ٘یؿي ٞب زض ؾبَ  )

(اظ اثتساي لطٖ ثیؿتٓ تب پبيبٖ رًٙ رٟب٘ي زْٚ)زٚضٜ زْٚ 
ٔیالزي ٚ ثب ايزبز  1931ٞبي ثیِٛٛغيىي زض ؾبَ   آٖ ٌؿتطـ ثط٘بٔٝ ٔتؼبفترسيس ٚ ٞبي ؾالحزض اضتف غاپٗ ثطاي تحمیك زض ذهٛل  1918زض ؾبَ  731تكىیُ ٚاحس )

(ٞب  ظ٘سا٘ي زض ٘تیزٝ ايٗ آظٔبيف 10000يه پبيٍبٜ ٔرفي ثطاي آظٔبيف ٔؿتمیٓ ثط ضٚي اؾیطاٖ رٍٙي ٚ وكتٝ قسٖ ثیف اظ
قٟط چیٗ زض  11ٔیّیٖٛ وه ثط ضٚي  15اظ چیٗ زض حیٗ رًٙ رٟب٘ي زْٚ تٛؾظ ٞٛاپیٕبٞبي غاپٙي ٚ پرف  ٞبيي  ٞبي آِٛزٜ ثٝ عبػٖٛ ضا زض لؿٕت  پطاوٙسٜ  وطزٖ وه)

(.٘فط اظ ثیٗ ضفتٙس 94000حّٕٝ،  2000ٞط ٔطحّٝ ٚ ٚلٛع  اپیسٔي عبػٖٛ وٝ ثب ثیف اظ 

(اظ پبيبٖ رًٙ رٟب٘ي زْٚ تب پبيبٖ فطٖ ثیؿتٓ) زٚضٜ ؾْٛ

ٞبي ا٘فزبضي  ٚ   ٚ ٔیعاٖ ترطيت ٚ ٌؿتطـ آٖ ثٝ ٚؾیّٝ ثٕت( ؾیبٜ ظذٓ)آ٘تطاوؽ  اؾپٛضٞبيٞبي وكٛض اٍّ٘ؿتبٖ ثؼس اظ رًٙ رٟب٘ي زْٚ ثط ضٚي تالـ)
(اؾىبتّٙس ٌطيٙبضزآظٔبيف آٖ زض رعيطٜ غیط ٔؿىٛ٘ي 

ز تؼسٞبي  وكٛض آٔطيىب ثط ضٚي ػٛأُ ثیِٛٛغيىي زض ثؼس اظ رًٙ رٟب٘ي زْٚ ٚ ثب زض اذتیبض ٌطفتٗ زا٘كٕٙساٖ غاپٙي ٚ إِٓب٘ي ٚ آظٔبيف  ٞبي ٔتالـ)
(ثط ضٚي ٔطزْ آٔطيىب زض ؾبِیبٖ ٔتٕبزي

ٚ قیٛع تت ٚ   ؾٛضزِٛؾهزض قٟط  1979ايٗ وكٛض زض ؾبَ  19ٞبي  قٛضٚي ؾبثك  زض تِٛیس ػٛأُ ثیِٛٛغيىي  ٚ ا٘فزبض زض تأؾیؿبت قٕبضٜ  تالـ)
(1992زض ؾبَ  يّتؿیٗ ثٛضيؽ افكبٌطي٘فط ٚ  1000ٔكىالت تٙفؿي زض ثیٗ ٔطزْ ايٗ قٟط وكتٝ قسٖ حسٚز 

ػّیٝ ٔزبٞسيٗ افغب٘ي، اؾتفبزٜ آٔطيىب اظ ػبُٔ ٔیىطٚثي تت ذٛن ػّیٝ ا٘مالثیٖٛ وٛثب، اؾتفبزٜ ضغيٓ اقغبٍِط (اؾتفبزٜ قٛضٚي اظ ؾٓ ّٟٔه ثبضاٖ ظضز )
(1982لسؼ اظ ػبُٔ ثیِٛٛغيىي ػّیٝ فّؿغیٙیبٖ زض ؾبَ 

(اظ اثتساي لطٖ ثیؿت ٚ يىٓ تب أطٚظ) زٚضٜ چٟبضْ

(2001ؾپتبٔجط ؾبَ  18ٞبي پؿتي  حبٚي اِٚیٗ ٕ٘ٛ٘ٝ پٛؾتي ػبُٔ ِٔٛس ؾیبٜ ظذٓ زض آٔطيىب زض ضٚظ   پرف ٘بٔٝ)
(ثٝ ػٙٛاٖ اِٚیٗ لطثب٘ي ثیٛتطٚضيؿٓ زض ٞعاضٜ رسيس اؾتیٛ٘ؽ ضٚثطتٔكبٞسٜ زٚ ٔٛضز آ٘تطاوؽ تٙفؿي ٚ وكتٝ قسٖ  2001زْٚ اوتجط )



ٞبي اعالػبتي  ؾطٚيؽتطٚضيؿٓ تٛؾظ  ثیٛٞبيي اظ وبضثطز ٕ٘ٛ٘ٝ

 ثب ِٙذٖ دس .ة.ي.ن ػبثك ٔبٔٛس ِیتٛيٙٙىٛ اِىؿب٘سض ٔشٔٛص ٔشي  

 210پّٛتٛ٘یْٛ

 پی دس پی ٞبيقىؿت CIA وبػتشٚ تشٚس دس

  ٔثُ ٔٛػبد تٛػط فّؼطیٙی سٞجشاٖ آساْ ٞبی  ٔشي ٚ ثیِٛٛطیه تشٚسٞبی 

 تطيٗ ٟٔٓ اظ ٚ ػطة ّٔي ٌطايبٖ رٙجف ٌصاض ثٙیبٖ حساز ٚزيغ یب ٚ عشفبت یبػش

ٝ ٞبي زض فّؿغیٙي ٔجبضظاٖ   اظ إِجحٛح ٔحٕٛز يب ٚ ٔیالزي 80 ٚ 70 زٞ

.حٕبؼ ضٞجطاٖ



الظْ ثطاي تِٛیس ٞبي ٟٔبضتزض حبَ ٌؿتطـ ثٛزٖ 

.ٞبؾالحا٘ٛاع ثؿیبض پیكطفتٝ ايٗ ٘ٛع  ػُّ  

ػٕسٜ 

افعايف

ذغطات  

ظيؿت 

ٔحیغي

ٞبي ٔٛضز ٘یبظ زض زؾتطؼ لطاض ٌطفتٗ فٙبٚضي

، ثٝ قىّي وبضآٔس ٞبؾالحثطاي ؾبذت ٚ حُٕ ايٗ 

.زض ثبظاضٞبي رٟب٘ي

زض حبَ افعايف ثٛزٖ تٕبيُ اؾتفبزٜ اظ ػٛأُ  

ٞبي تطٚضيؿتي ثب ثیِٛٛغيه زض ٔیبٖ ؾبظٔبٖ

اٞساف ؾیبؾي ٚ يب غیط ؾیبؾي



(A)دػتٝ اَٚ 
  ضاحتي ثٝ وٝ ٞؿتٙس ػٛأّي

  ٔٛرت ٚ قسٜ ٔٙتكط ٚ ٔٙتمُ
 .قٛ٘سٔي ثباليي ٔیط ٚ ٔطي

  ضا ػٕٛٔي ٚحكت اؾت ٕٔىٗ
  السأبت ثٝ ٘یبظ ٚ ثطاٍ٘یع٘س

 حفظ رٟت آٔبزٌي ثطاي ذبل
.زاض٘س ػٕٛٔي  ثٟساقت

ٜ ظذٓ   ثٛتِٛٛ٘یْٛ ؾٓ آثّٝ، ،ؾیب

(B)دػتٝ دْٚ 
 ٘ؿجتبً ٌطٜٚ ايٗ ػٛأُ
 ٚ ٔي قٛ٘س ٔٙتمُ آؾبٖ
 پبيیٙي ٔیط ٚ ٔطي ٔیعاٖ
  السأبت ثٝ ٘یبظ ٚ زاض٘س

  ٘ظبضت ٚ ذبل تكریهي
.زاض٘س ثؼسي

تیفٛؼ 

(C)دػتٝ ػْٛ 
 اظ اؾتفبزٜ ثب ٚ آؾب٘ي ثٝ

  ٚ تِٛیس لبثُ  غ٘تیه ػّٓ
  زاضاي ،ٔي ثبقٙس ا٘تكبض
 زض ثیٕبضي ايزبز لبثّیت

 ظيبز وكٙسٌي ،ٚؾیغ ؾغح
 ػظیٓ ترطيجي احطات ٚ

.ٔي ثبقٙس
ا

ايسظ ؾبضؼ،    

ا٘ٛاع ػٛأُ ثیٛتطٚضيؿٓ اظ ٘ظط 

ٔیعاٖ آؾیت ضؾب٘سٖ



تأحیطات 
يه حّٕٝ  
ثیِٛٛغيىي

فیعيىي
(ثیٕبضي)

ضٚا٘ي
(تطؼ ٚ ٚحكت)

التهبزي
ٔتٛلف قسٖ )

ٞبي التهبزي   فؼبِیت
(ٚ وؿت ٚ وبض

ظيؿت  
ٔحیغي

ٞب،   آؾیت زيسٖ ا٘ؿبٖ)
حیٛا٘بت، ٌیبٞبٖ، 
آِٛزٜ قسٖ ٔٙبثغ 

(عجیؼي ٔخُ ٔٙبثغ آة 



  ٚيػٌي ٞبي
ػٛأُ 

ٔیىطٚثي
  زاضاي ثیِٛٛغيىي ؾالح ٞبي)

ٞؿتٙس  فطزئٙحهط ثٝ  ٚيػٌي ٞبي
  ثطايػٛأُ ضا  ايٗاؾتفبزٜ اظ  وٝ

 وطزٜافطاز ؾُٟ ٚ رصاة  ثطذي
(.اؾت

ػسْ ترطيت 
نٙبيغ ٚ 
تزٟیعات

(ٔمطٖٚ ثٝ نطفٝ ثٛزٖ)

ثبظزٜ ثبال زض 
وكتبض

(تٛا٘بيي ايزبز تّفبت ظيبز)

أىبٖ تِٛیس  
ٞبي    ٔیىطٚة

٘ٛپسيس يب 
ا٘تكبض ػٛأُ 

ثبظپسيس

تٛا٘بيي زض 
ايزبز ػالئٓ 
ػٕٛٔي ٚ 

غیطاذتهبني

تٛا٘بيي ايزبز 
ثیٕبضي ٚ 
ػٛاضو 

عٛال٘ي ٔست
ظ٘سٜ ػٛأُ   عجیؼت)

وٝ ثٝ ضاحتي زض  ثیِٛٛغيىي
فضب پطاوٙسٜ ٚ ذٛز ثٝ  ذٛز 

تىخیط ٚ ٚؾؼت ٔٙغمٝ آِٛزٜ ضا 
(ٌؿتطـ زٞٙس

تٛا٘بيي زض 
ا٘تكبض اظ 

عطيك ٘بلُ 
يب فطز آِٛزٜ

ػسْ ٚرٛز 
 آٚضي فٗ

وبفي ٚ 
ٞبي   ؾیؿتٓ

قٙبؾبيي 
وبضآٔس

وبٞف ٘مف 
ٚ  ذٛزأسازي

زٌط أسازي ٚ 
افعايف حؽ 
٘بأیسي زض 

ٔطزْ

ٚرٛز يه زٚضٜ 
ٟ٘فتٝ ثیٕبضي ٚ  

تأذیط زض 
زضٔبٖ ٚ 

پیكٍیطي اظ  
ا٘تمبَ



ٔكىالت ثطذٛضز                           
ثب ػٛأُ ٔیىطٚثي  وٓ ثٛزٖ ٔمبزيط اِٚیٝ ٚ 

ػسْ ضزيبثي زض اثتساي 
ٞزْٛ

زيط ظبٞط قسٖ آحبض آٖ

ٔكىُ ثٛزٖ ٟٔبض آٖ

لبثّیت ا٘تمبَ ٚ ؾطايت 
ثٝ زيٍطاٖ

٘ساقتٗ ضً٘ ٚ ثٛ



چٍٍٛ٘ي وبضثطز ػٛأُ ثیِٛٛغيىي

ثٝ صٛست آئشٚػُ
، ٔٛاد ٔٙفجشٜ، ٔٛؿه، ٞٛاپیٕب وٝ اص طشیك ط٘شاتٛسپخؾ عٛأُ ثیِٛٛطیه ثٝ صٛست رسات ٔبیع یب جبٔذ تٛػط 

.ٌزاسداػتٙـبق یب جزة اص سٚی پٛػت آػیت دیذٜ ثش ا٘ؼبٖ اثش ٔی

ثٝ ٚؾیّٝ ٘بلّیٗ ظ٘سٜ
ٚ ٚاضز قسٖ ػبُٔ ثیٕبضي اظ عطيك ٘یف حكطات... ثب ضٞب وطزٖ حكطات ٘بلُ ٔخُ ٍٔؽ، پكٝ، وه، قپف، وٙٝ ٚ 

غ٘طاتٛضثٝ ٚؾیّٝ 
پرف شضات ثب ػجٛض زازٖ ػٛأُ ٔطعٛة اظ يه ٔزطاي ثبضيه تحت فكبض وٙتطَ قسٜ

ثٝ ضٚـ اؾپطي
ؾٕپبـٔرّٛط ٕ٘ٛزٖ شضات زض يه حزٓ ٔؼیٗ ثب ٞٛا ٚ پرف آٖ ثٝ نٛضت اؾپطي تٛؾظ ٞٛاپیٕبي 

ثٝ ٚؾیّٝ حیٛا٘بت آِٛزٜ
آِٛزٜ وطزٖ حیٛا٘بت ٔٛشي ٔخُ ٔٛـ ثٝ ػٛأُ ٔیىطٚثي ٚ ضٞب وطزٖ آٟ٘ب زض ٔعاضع زقٕٗ 

(زض ٔعاضع ِجٙبٖ نٟیٛ٘یؿتيقیٜٛ ضغيٓ )

ثٝ ضٚـ ا٘فزبض
اؾتفبزٜ زض ٔربظٖ ٌِّٛٝ



ٜ ٞبي  ضا
ا٘تكبض ػٛأُ 
ثیِٛٛغيه زض 

يه حّٕٝ 
تطٚضيؿتي 

ا٘ؿبٖ
ٝ ٞبي  ثؿت
حیٛأٖطاؾالتي

ؾیٍبض

ٞٛاپیٕب

اقیب ٚ ٚؾبيُ 
ٔهطفي

ثٟساقتي ٚ 
آضايكي

آفبت ٘جبتي
حكطات ٚ 
رٛ٘سٌبٖ 

٘بلُ

تٙمالت ٔب٘ٙس 
ٞب  قىالت



.ا٘س  وٝ لجالً زض ٔٙغمٝ زيسٜ ٘كسٜ حكطاتيذهٛل   اظزيبز حكطات ثغٛض غیطػبزي زض ٔٙغمٝ ثٝ

ٝ ٞبي يه تٟبرٓ ثیِٛٛغيه  ٘كب٘

نٛضت غیطػبزي زض ٔٙغمٝ يب حیٛا٘بت غیطثٛٔي ٔطزٜ ٚ ظ٘سٜ زض   ٚرٛز ارؿبز حیٛا٘بت ٔطزٜ ثٝ

.پبزٌب٘ياعطاف ٔطاوع ٔؿىٛ٘ي ٚ 

احؿبؼ تغییط عؼٓ ٚ ٔعٜ آة ٚ ٔٛاز غصايي

ذكه قسٖ ٘بٌٟب٘ي ٌیبٞبٖ

ٞب زض ٔٙغمٝ  ٔطزٖ احكبْ ٚ زاْ

ثیٕبض قسٖ ٘بٌٟب٘ي افطاز

ٔكبٞسٜ افطاز ٔجتال ثٝ ثیٕبضي ثب ػالئٓ ٔكتطن ٚ ثٝ تؼساز ظيبز



ٞبي اؾتفبزٜ اظ ػٛأُ ثیٛتطٚضيؿٓ ٔحسٚزيت

ُؾالح ايٗ ثیٛتطٚضيؿٓ،  زض اؾتفبزٜ ٔٛضز ػٛأُ زضؾت ؾبظي ٟٔبض ػسْ ثسِی  

  لطاض ٚؾیغ اؾتفبزٜ ٔٛضز ٞبتطٚضيؿت ٚ ٞبزِٚت ؾٛي اظ ؾالح ػٙٛاٖ ثٝ ٞٙٛظ

  ٚ ا٘سثٛزٜ اقربل ػّیٝ ثط ثیٛتطٚضيؿتي قسٜ حجت حٕالت اغّت .اؾت ٍ٘طفتٝ

  ٌؿتطـ ثب حبَ ٞط ثٝ .اؾت ثٛزٜ ٌؿتطزٜ ا٘ؿب٘ي ٞبيرٕؼیت ٞسف وٕتط

  ضؾسٔي ٘ظط ثٝ ظا ثیٕبضي ٞبيپبتٛغٖ تىخیط ٚ وكت ٞبيضٚـ ٚ تىِٙٛٛغي

 حٕالت ٞبّٔت ٚ ٞبزِٚت ٞبيٍ٘طا٘ي ٟٕٔتطيٗ اظ يىي آيٙسٜ زض

  ؾَّٛ وكت ػّٓ زض اذیط ٞبيپیكطفت ٚ غ٘تیه ٟٔٙسؾي .ثبقس ثیٛتطٚضيؿتي

  زض تغییط ايزبز ثب ٞبتطٚضيؿت اؾت ٕٔىٗ ظيطا اؾت زازٜ افعايف ضا ٞبٍ٘طا٘ي

  . ٌطز٘س آٖ ا٘تكبض ؾطػت ثبػج ثیٛتطٚضيؿتي ذغط٘بن ػٛأُ ؾِّٛي ؾبذتٕبٖ



ازأٝ

ٜ٘بقي احطات ثٛزٖ پیف ثیٙي لبثُ غیط زِیُ ثٝ ؾالح ٞب ايٗ اظ اؾتفبز 

 ا٘سن زض اؾت ٕٔىٗ ثیِٛٛغيىي ػٛأُ ػٕط عَٛ ٚ آٟ٘ب وبضثطز اظ

  .ٌطزز تجسيُ ثیِٛٛغيه ثحطاٖ يه ثٝ ظٔب٘ي

 ًٙ٘ ٚ ظيبز ثؿیبض فكبض ٔٛرت ؾالح ٞب ايٗ وبضثطز اظ ٘بقي ٘بٔي ثس 

  پبيٍبٜ افطاز ايٗ ٚ قسٜ آٟ٘ب وٙٙسٌبٖ اؾتفبزٜ ثط ػٕٛٔي افىبض

.ٔي زٞٙس زؾت اظ ضا ذٛز ٔطزٔي



ثیٛتطٚضيؿتيػّٕیبت  ضٚا٘ى ٞبىرٙجٝ

  ػْٕٛ ٚ ثٟساقتي وبضوٙبٖ ،ثیٕبضاٖ ربٔؼٝ، ثط قسيسي ٚإٞٝ ٚ تطؼ ٔؼٕٛالً ثیٛتطٚضيؿتي ٞبيحّٕٝ ز٘جبَ ثٝ

                              ،ػهجب٘یت ٚحكت، نٛضت ثٝ اؾت ٕٔىٗ زيسٜ حبزحٝ ٔطزْ ضٚا٘ي  ٞبيپبؾد .قٛزٔي ٔؿتِٛي ٔطزْ

 ضٚي ٚ ارتٕبع اظ قسٖ رسا ،ٚاٞي ذیبالت ،ثیٕبضي ؾطايت اظ تطؼ ػفٛ٘ت، ٔٛضز زض ٔٛضز ثي ٞبيٍ٘طا٘ي

  اظ اضغطاضي قطايظ ثط٘بٔٝ ٔسيطيت حتٕبً ثبيس ٔٛاضزي چٙیٗ زض .ثبقس غیطاذاللي وبضٞبي ثٝ آٚضزٖ

 ٍٞٙبْ زض .ثٍیطز وٕه زاٚعّت ٞبيٌطٜٚ ٚ ضٚحب٘یٖٛ ارتٕبػي، ٔسزوبضاٖ ضٚا٘كٙبؾبٖ، ٚ ضٚا٘پعقىبٖ

  اظ رٌّٛیطي ٕٞچٙیٗ ٚ ٔؿئّٝ ضٚا٘ي ٞبيرٙجٝ ثبيس ثیٛتطٚضيؿتي حٕالت ثطاثط زض آٔبزٌي رٟت ضيعيثط٘بٔٝ

:ٔٙظٛض ثسيٗ قٛز ٚالغ ٔالحظٝ ٔٛضز ٔطزْ زض ٚإٞٝ ايزبز

 قٛز اػتٕبز ٚ اعٕیٙبٖ ايزبز ٔطزْ، زض اثتالء ذغط ٔٛضز زض ضٚقٗ تٛضیح ثب.

ٝٔزضآيس ارطا ثٝ ٔٙبؾت ٚ نحیح ٘حٛ ثٝ ثیٕبضاٖ اظ ٔطالجت ٚ زضٔب٘ي ٞبيثط٘ب.

 قٛز رٌّٛیطي ٔٛضز ثي ٞبيؾبظي لط٘غیٙٝ ٚ وطزٖ رسا اظ.

ضٚا٘پعقه تٛؾظ ثبقس الظْ قبيس ٔسزوبض ٚ ضٚا٘كٙبؼ وٕه ثط ػالٜٚ زاض٘س قسيس اضغطاة وٝ افطازي 

.ٌیط٘س لطاض زاضٚيي زضٔبٖ تحت ٚ ٚيعيت



ازأٝ

:اػت الصْ ثٟذاؿتى وبسوٙبٖ تشع اص جٌّٛیشى ثشاى 

وبضوٙبٖ ثٝ آٟ٘ب ثطاثط زض آٔبزٌي چٍٍٛ٘ي ٚ ثیٛتطٚضيؿتي حٛازث ٔٛضز زض الظْ ٞبي آٔٛظـ 

 ضيعيثط٘بٔٝ آٟ٘ب ربٖ اظ ٔحبفظت ثطاي ٚ قسٜ ٌٛقعز آٟ٘ب ثٝ ثبِمٜٛ ذغطات ٚ قٛز زازٜ

.زضآيس ارطا ثٝ ٔٙبؾت

 ذٛزقبٖ ٚ ثٛزٜ ثطذٛضزاض ثیكتطي ٘فؽ ثٝ اػتٕبز اظ وٝ وؿب٘ي ٚ ٔؿّظ فؼبَ، وبضوٙبٖ اظ 

.قٛز اؾتفبزٜ ٞؿتٙس زاٚعّت

ٖوٙٙس قطوت ثیٛتطٚضيؿتي حٕالت ثطاثط زض آٔبزٌي ضيعيثط٘بٔٝ زض تب قٛ٘س تكٛيك وبضوٙب.  

 ثطعطف آٟ٘ب تطؼ وٝ ٚلتي تب اؾت ثٟتط ا٘س تطؾیسٜ ٚ قسٜ اضغطاة زچبض وٝ ثٟساقتي وبضوٙبٖ

.ثبقٙس ٘ساقتٝ قطوت ثط٘بٔٝ زض ٌطز٘س ثطذٛضزاض الظْ آٔبزٌي اظ ٚ قسٜ



التهبزيثیٛتطٚضيؿٓ ثب اٞساف 

ثبقس  ٔي اي  ٔٙغمٝ يب وكٛض التهبزي ٞبي  پبيٝ وطزٖ ٘بثٛز ٞسف ثیٛتطٚضيؿٓ اظ ٘ٛع ايٗ زض. 

 ٘ظیط وكبٚضظي ٔحهٛالت ضا ٔطزْ انّي غصاي وٝ تٛؾؼٝ حبَ زض وكٛضٞبي اظ ثؼضي زض

 ثیٗ اظ ٚ غالت ثیِٛٛغيه آؾیت ثٝ تطٚضيؿتي، ٞبي  ايسٜ ثب اؾت ٕٔىٗ زٞس  ٔي تكىیُ ثط٘ذ

 .ٌطز٘س ٔىطض ٞبي  ػفٛ٘ت ٚ ايٕٙي وبٞف ،ؾٛءتغصيٝ لحغي، ٔؿجت ٚ ثپطزاظ٘س ٞب  آٖ ثطزٖ

 ٔٛضز تٛا٘س  ٔي ٔطزْ تغصيٝ اؾبؼ ػٙٛاٖ ثٝ ثط٘ذ ٚ ٌٙسْ ٔعاضع ايطاٖ ٔب٘ٙس وكٛضي زض

 ايٗ وٝ وكٛضي حؿبؼ رٕؼیت زض ثطفىي تت ثیٕبضي .ٌیطز لطاض ثیٛتطٚضيؿتي حٕالت

 2007 اِي 2000 ٞبي  ؾبَ زض چٙب٘ىٝ ٔي قٛز التهبزي ؾٍٙیٗ ضطثٝ ؾجت ٘ساضز ضا ثیٕبضي

 اٍّ٘ؿتبٖ ٞب  ؾبَ ايٗ زض .زيس ٔبِي ذؿبضت زالض ٔیّیبضزٞب ٚ ٌطفت لطاض حّٕٝ ٔٛضز اٍّ٘ؿتبٖ

.ٕ٘بيس ٔؼسْٚ ضا ٌبٚ ضاؼ ٔیّیٖٛ يه اظ ثیف قس ٔزجٛض ثیٕبضي ا٘تكبض اظ رٌّٛیطي ثطاي



جًٙ ثیِٛٛطیه ٚ ثیٛتشٚسیؼٓ                                        

دس وـبٚسصی  



  ٚ ٔتزبٚظاٖ تٛرٝ ٔٛضز اِٛصَٛػُٟ ٚ ٔٙبؾت ثؿیبض ٞسف يه وكبٚضظي

 .اؾت ٞبتطٚضيؿت

  ٌٛ٘بٌٖٛ ٞبيضٚـ ثٝ تٛا٘سٔي وكبٚضظي ػّیٝ ثیِٛٛغيه ٔٛاز وبضثطز

  ٚ ٌیبٞي ظاي ثیٕبضي ػٛأُ اظ ثیٛتطٚضيؿت ٞب ٔٛاضز ثطذي زض .ٌیطز نٛضت

  وكٛض يه زأپطٚضي ٚ وكبٚضظي وكب٘سٖ ٘بثٛزي ثٝ ثطاي ٘یع حیٛا٘ي

ٖ ٞبي تب ٔي ٕ٘بيٙس اؾتفبزٜ   وكٛضٞبي ثٝ ضا ٘بپصيطي رجطاٖ التهبزي ظيب

.وٙٙس تحٕیُ ٞسف



:ٞبٕ٘ٛ٘ٝ

 ثٝ ظٔیٙي ؾیت ٔعاضع ػّیٝ وّطازٚ ؾٛؾه اص آٔشیىب اػتفبدٜ -1

 ثب 1943 ؾبَ زض إِٓبٖ یعٕذٜ غصايي ٔبزٜ يه ػٙٛاٖ

 ؾیت ٔعاضع زض ٞٛاپیٕب ٚؾیّٝ ثٝ ؾٛؾه ػسز 140000 ضٞبؾبظي

.إِٓبٖ ٕٞؿبيٝ وكٛضٞبي اظ ثطذي ظٔیٙي

 ٞبیػالح تٟیٝ ثطاي 1980 ؾبَ اظ ػطاق وكٛض تالـ -2

 وٝ ،... ٚ ٌٙسْ پٟٙبٖ ؾیبٞه ٌٙسْ، ؾبلٝ ظً٘ رّٕٝ اظ ثیِٛٛغيه

  ٞسف ػٙٛاٖ ثٝ ايطاٖ ٌٙسْ ٔعاضع ٔتؼسز، ٞبیٌضاسؽ زض

.ثٛز قسٜ ػٙٛاٖ ٞبػالح ايٗ احتٕبِي



:ػئٛاَ

  حّٕٝ یه ٚجٛد ثش دِیُ ؿٕبَ ٞبیجٍُٙ دس خٛاس ػبلٝ وشْ ٚجٛد آیب -1

اػت؟ ثیٛتشٚسیؼتی



:ػئٛاَ

 ٚ ؿٛدٔی ا٘جبْ ٚٞبثیٖٛ ٔبِی ٞبیحٕبیت ثب وٝ آِٛدٜ تٛتٖٛ ٚ تٙجبوٛ تِٛیذ آیب -1

 اثش دس ضعیف ٘ؼُ تِٛیذ یب ٚ آٟ٘ب ؿذٖ عمیٓ ثٝ ٔٙجش وٝ ایشا٘ی جٛا٘بٖ تٛػط آٖ اػتفبدٜ

  اػت؟ ثیٛتشٚسیؼتی الذاْ یه ،ؿٛدٔی صٚجیٗ  ٕٞضٔبٖ اػتفبدٜ

 وٝ وشدٜ ٔٙتـش سا خجش ایٗ (93 ٔبٜ دی 20) 2015 طا٘ٛیٝ 9 دس ٘شٚط ثالد داي سٚص٘بٔٝ

 اعضبء ،ٚٞبثی داساٖ ػشٔبیٝ اص تعذادی آٖ دس ٚ ؿذٜ تـىیُ عشثؼتبٖ ػفبست دس ای جّؼٝ

.اػت ثٛدٜ ای پشٚطٜ چٙیٗ ٔبِی تأٔیٗ ٞذف ٚ ا٘ذ داؿتٝ ؿشوت  طبِجبٖ





ثیٛتطٚضيؿٓ
(تٟسيسات ظيؿتي)

ثرف زْٚ



زفبع ثیِٛٛغيه
(ثیٛتطٚضيؿتٓٞبي ٔمبثّٝ ثب ضاٜ)



تٟسيسات زض  

 پسافٙسحٛظٜ 

ظيؿتي

تٟسيسات 

عجیؼي

تٟسيسات ظيؿتي وٝ ثسٖٚ زذبِت )

ٔب٘ٙس  ٔي ٌیطزا٘ؿبٖ نٛضت 

(ثیٕبضي

ثیٛتطٚضيؿٓ يب 

تطٚضيؿٓ ظيؿتي

اؾتفبزٜ اظ ٔٛرٛزات ظ٘سٜ  )

ثطاي اٞساف أٙیتي ٚ ؾیبؾي  

ٜ ٞبي (ذبل ٌطٚ

رًٙ ظيؿتي 

رٍٙي وٝ زض حٛظٜ ظيؿت )

ٚ تٛؾظ يه وكٛض ا٘زبْ 

(ٔي قٛز



زض  ػّٕي ضاٞىبضٞبي

ثیٛتطٚضيؿٓٔمبثّٝ ثب 

ثیٛتطٚضيؿتياظ ٚلٛع حٕالت  پیكٍیطيآٔبزٜ ثبـ ٚ 

وكف ٚ ٘ظبضت

ٚ ٔمبثّٝ ثب آٖ ؾطيغٟٔبض  ثطايٌطفتٝ قسٜ  ثىبض٘ٛع حّٕٝ ٚ ػٛأُ  تكریم

پبؾد ٔٙبؾت

ٞبي اضتجبعيؾیؿتٓ

ٞبي أٙیت ظيؿتي ثٝ الكبض ٔرتّفٞبي ٟٔبضتآٔٛظـ

ٞبي ٟٔٓ ٚ ػٛأُ لبثُ اؾتفبزٜ زض ثیٛتطٚضيؿٓ  ؾیؿتٓ ٔطالجت فؼبَ ثیٕبضي

ٞب  افعايف آٌبٞي ٔطزْ زض ذهٛل چٍٍٛ٘ي ٌؿتطـ ثیٕبضي



انَٛ ٔجبضظٜ ثب ثیٛتطٚضيؿٓ
(چٝ وؿي، چٝ ٚلت، چغٛض ٚ وزب)

آٌبٞي
 والًزا٘ف ٚ آٌبٞي اظ ضٚ٘س پسيسٜ ثیٛتطٚضيؿٓ، قٙبذت تٟسيسات، ٔٙبفص ذغط ٚ )

ٜ اييبفتٗ پبؾد چٟبض ؾٛاَ وّیسي فٛق ٌبْ ٘رؿت چٙیٗ  .(اؾت ٔجبضظ

آٔبزٌي
ثٝ ػّْٛ  يبثي زؾتٞب،   ضؾیسٖ ثٝ ؾغح ٔغّٛثي اظ تٛا٘بيي زفبػي ثب تٕطيٙبت ٚ ضظٔبيف)

٘ٛيٗ تكریم ٚ زفبع ٚ زضٔبٖ، تٟیٝ ِٛاظْ ٚ ّٔعٚٔبت  آٚضي فٗثٝ  يبثي زؾترسيس، 
.(، زٚٔیٗ ٌبْ ٔجبضظٜ ٚ زفبع ذٛاٞس ثٛزؾبوتيچٙیٗ رًٙ ٔرفي ٚ 

ٟٔبضت
اػتٕبز ثٝ ٘فؽ، غّجٝ ثط تطؼ ٚ ٟٔبضت زض ٞسايت ثحطاٖ ثٝ ؾٕت )

ٜ ايٌبْ چٙیٗ  تطيٗ ٟٔٓقطايظ، ؾٛٔیٗ ٚ  ػبزي ؾبظي .(اؾت ٔجبضظ

قه
ٜ ائتِٛیبٖ زفبػي وكٛض ثبيؿتي ثٝ ٞط ) ٜ ايحتي  پسيس وٝ زض ٍ٘بٜ اَٚ عجیؼي رّٜٛ  پسيس

ثؿیبضي اظ ٔٙبفص ٚضٚز  ٔي قٛزچٙیٗ ٍ٘بٜ قه آِٛزي ثبػج . ثٍٙط٘سثب ٍ٘بٜ قه  ٔي وٙس
(.ضػبيت ٌطزز تط ثیفزقٕٗ قٙبذتٝ قسٜ ٚ انَٛ ايٕٙي ٞطچٝ 

ضاظزاضيوتٕبٖ ٚ 
ذٛززاضي اظ ا٘تكبض ذجط حّٕٝ ٚ رٌّٛیطي اظ قبيؼٝ ؾبظي ثٝ ٔٙظٛض رٌّٛیطي اظ )

ايزبز تطؾٛ ٚحكت زض ثیٗ ٔطزْ)ٞسف ذٛز  تطيٗانّيزؾتیبثي ػبٔالٖ حّٕٝ ثٝ 
ٝ ايذهٛل وبزض زضٔب٘ي وٝ ثب ٔهسٚٔیٗ چٙیٗ   ثٝ  اظ ا٘تكبض ذجط . ضٚثطٚ ٞؿتٙس حّٕ

ٚالؼٝ ٘عز ٔطزْ ػبزي ٚ ثیبٖ  ٕ٘بيي ثعضيحّٕٝ، ثیبٖ تؼساز ٔهسٚٔیٗ، ٘ٛع ثیٕبضي، 
.(ٞب زض رطايس رساً ثبيس پطٞیع ٕ٘ٛز  ٞب ٚ ػالئٓ ثبِیٙي ٚ زضٔبٖ  تكریم



  دػتٛسات ایٕٙی ٚیظٜ

ٞسف

ٞبٔؿئِٛیت  

ُّحّٕٝ ػ  

 ُٔپیكٍیطي ػٛا

ٌْعاضـ ٘حٜٛ ٚ حّٕٝ ٌعاضـ زض اِعا

ذؿبضت رجطاٖ ٚ ٔمبثّٝ ٞبيضٚـ



اضظيبثي تٟسيس ثیٛتطٚضيؿتي
  ٚ ايزبز زض ٔرتّف ػٛأُ ٚ ػُّ تبحیط اٍ٘بقتٗ ؾُٟ ٚ ٌطفتٗ ٘بزيسٜ

ُ ٌیطي ٓ ٞبي ثٝ ٔٙزط ٔي تٛا٘س ثیٛتطٚضيؿتي حّٕٝ يه قى   انِٛي غیط تهٕی
  زض .ٌطزز ٌصاضاٖ ؾیبؾت ٘بپصيط، رجطاٖ ٔٛاضز اظ ثؿیبضي زض ٚ ٘بوبضآٔس ٚ

  ٔي قٛز حبنُ ظٔب٘ي ثیٛتطٚضيؿتي حٕالت ٘بحیٝ اظ آؾیت ٞب ثیكتطيٗ ٚالغ
.ثبقس ٘بوبفي تٟسيس اضظيبثي وٝ
  ثط ػالٜٚ ثبيس ثیٛتطٚضيؿتي حّٕٝ يه زض تأحیطٌصاض ػٛأُ اضظيبثي زض

 حٕالت ٚرٛز احتٕبَ يب ٚ ثیِٛٛغيىي ػٛأُ ثبِمٜٛ ذغطات ثطآٚضز
  ضٚ ايٗ اظ .ٌطفت ٘ظط زض ٘یع ضا زيٍطي فبوتٛضٞبي ؾطي يه ثیٛتطٚضيؿتي

  ذغط٘بن ػبُٔ يه اظ اؾتفبزٜ زض تطٚضيؿت يه تٕبيُ ػسْ ٌفت ٕ٘ي تٛاٖ
  زض ٚ ٔي زٞس وبٞف ضا آٖ رب٘ت اظ تطٚضيؿتي حّٕٝ ضيؿه ثیِٛٛغيىي

  اٞساف ثٝ ضؾیسٖ ثطاي ٘یع تطٚضيؿت ٞب ذغط٘بن تطيٗ حتي آٖ ٔمبثُ ٘مغٝ
  ايزبز ثطاي ثیِٛٛغيىي ػٛأُ زاقتٗ اذتیبض زض ٘یبظٔٙس ذٛز تطٚضيؿتي

  .ٔي ثبقٙس ٚحكت ٚ ذؿبضت



پیبٔسٞبي حّٕٝاحتٕبَ حّٕٝ

تٟسيس  
ثیٛتطٚضيؿتي

لبثُ  زاضايي ٞبياضظـ 
زفبع

لبثّیت آٟ٘ب زض  
ػٛأُ   ثىبضٌیطي

ثیِٛٛغيىي

تطٚضيؿت ٞباٍ٘یعٜ 

ذغطات ايزبز قسٜ تٛؾظ 
ػٛأُ ثیِٛٛغيىي

زاضايي ٞبآؾیت پصيطي 

لبثُ زفبع، پتب٘ؿیُ ػٛأُ  زاضايي ٞبي آؾیت پصيطياظ اضظـ ٚ  تبثؼيتٟسيس ثیٛتطٚضيؿتي 

.  ٔي ثبقس ثیٛتطٚضيؿت ٞبثیِٛٛغيىي زض آؾیت ضؾب٘ي ثٝ آٟ٘ب ٚ لبثّیت ٚ ٔمبنس 



 ثط ٚ ٘ىطزٜ ضفتبض ٔؿتمُ نٛضت ثٝ ثیٛتطٚضيؿتي تٟسيس يه زض ٔٛحط ارعاء

  ثٝ اٌط ٔي قٛز ٔٛرت يىسيٍط ثٝ ػٛأُ ٚاثؿتٍي .ٔي ٌصاض٘س تبحیط يىسيٍط

ٝ ٞبي ضٚي ثط ٘بٔتٙبؾت نٛضت   ػٛأّي ٔیبٖ اضتجبط ٚ قٛز تٕطوع فٛق قبذ

  يه ا٘زبْ اظ ٕٔب٘ؼت قٛز، ٌطفتٝ ٘بزيسٜ ٔي قٛز تٟسيس وبٞف ثبػج وٝ

  .ثٛز ذٛاٞس غیطٕٔىٗ ثیٛتطٚضيؿتي ػّٕیبت

  يه ٔمبثُ زض ػٕٛٔي ٚاوؿیٙبؾیٖٛ عطيك اظ پصيطي آؾیت وبٞف ثب ٔخالً

ٜ ٞب ذبل، ػبُٔ  ػبُٔ ايٗ وبضٌیطي ثٝ زض ثیٛتطٚضيؿتي ٔمبنس ٚ اٍ٘یع

ً تط ذبل .قس ذٛاٞس وٕط٘



 تؼییٗ :لجیُ اظ (ػیٙي) ػّٕي اضظيبثي ٞبي ثط ػالٜٚ ثبيس ثیٛتطٚضيؿتي ٔمبنس ثب ٔمبثّٝ زض

ٝ ٞبي ذبل، ػبُٔ يه ثبِمٜٛ ذغط يب ٚ ٘ظط ٔٛضز ٞسف آؾیت پصيطي ،زاضائي ٞب اضظـ   رٙج

.ٌطفت ٘ظط زض ٘یع ضا لضیٝ (شٞٙي) ضٚا٘ي

ٝ اي ؾیبؾت ٞبي ٔي تٛا٘س ظطيف ٘ىتٝ ايٗ زا٘ؿتٗ   ٘ظط زض ثسٖٚ وٝ ثع٘س ضلٓ ضا رساٌب٘

 ثطزٖ ثیٗ اظ ٔخبَ، ػٙٛاٖ ثٝ .ٕ٘ي ثبقس حهَٛ لبثُ تطٚضيؿتي ٔمبنس ثب ٔمبثّٝ آٖ ٌطفتٗ

 ٔٙحطف أب ،ٔي ثبقس غیط ٕٔىٗ ذبل ػبُٔ يه ثٝ ٘ؿجت ٔطزْ تٛزٜ پصيطي آؾیت وبُٔ

 احتٕبَ وٝ ٔي قٛز ثبػج ٔٙغمٝ يه ٔطزْ ثٛزٖ آؾیت پصيط اظ تطٚضيؿت ٞب افىبض وطزٖ

  .يبثس وبٞف تطٚضيؿتي حّٕٝ ٚلٛع

 تبویس آٖ ثبِمٜٛ ذغط ثط ثیكتط ،ٔي ٌیطز نٛضت ثیٛتطٚضيؿٓ ٔحٛض حَٛ ثط وٝ ٔجبحخي اوخط

ٝ ٞبي ثٝ وٕتط ٚ زاضز                            چٙیٗ اظ اؾتفبزٜ زض تطٚضيؿت ٞب اٍ٘یعٜ ٘ظیط ٔٛضٛع ویفي رٙج

  .ٔي قٛز تٛرٝ ثیٛتطٚضيؿٓ ثٝ ٘ؿجت ٔرتّف رٛأغ پصيطي آؾیت يب ٚ ٔطي ثبض ٞبيؾالح



تئٛضي فطنت
  ثب فطز وٝ ٔي افتس اتفبق ظٔب٘ي ثیٛتطٚضيؿتي حّٕٝ يه ػمال٘ي، ٘ظط اظ

  آٖ ٔٙبفغ ٚ قسٜ ٚاضز "ؾٛز -ٞعيٙٝ" آ٘بِیع زض ثیٛتطٚضيؿتي حّٕٝ اٍ٘یعٜ

ٝ ٞبي اظ ثیف ضا   قٙبذتٝ وّیسي فبوتٛض چٟبض ثب آ٘بِیع ايٗ .يبثس زض آٖ ٞعيٙ

:ٔي قٛز

ـ ٞب ٝ ٞبي ٚ تال ثیٛتطٚضيؿتي حّٕٝ يه تساضن ثطاي الظْ ٞعيٙ

حّٕٝ اظ لجُ تطٚضيؿت ثطاي ،ػّٕیبت ا٘زبْ ذغطات

ثیٛتطٚضيؿتي ػّٕیبت ا٘زبْ اظ حبنُ ٔٙبفغ

ٞب ٜ وبضي چٙیٗ ا٘زبْ ثٝ تٕبيُ زاليُ يب ٚ اٍ٘یع



ٝ ٞبي اظ ثیف ثیٛتطٚضيؿت ٞب ٔٙبفغ اٌط تئٛضي ايٗ اؾبؼ ثط  ثبقس، آٟ٘ب تٛؾظ ٔتحّٕٝ ٞعيٙ

 وٝ ٔي وٙس ثیبٖ تئٛضي ايٗ .ضفت ذٛاٞس ثبال ٟٔبرٓ اقربل عطف اظ رٙبيت اضتىبة احتٕبَ

ٝ ٞبي زض تغییط ثب  ثب ٕٞچٙیٗ .آٚضز پبئیٗ ضا رطْ ٚلٛع احتٕبَ ٔي تٛاٖ ؾٛز –ٞعيٙٝ ِٔٛف

ٝ ٞبي حصف ٜ ٞبي ثٟب٘   ا٘زبْ اظ ٔي تٛاٖ ثیٛتطٚضيؿتي فؼبِیت ٞبي ا٘زبْ رٟت ٔربِف ٌطٚ

.وطز رٌّٛیطي ظيبزي ثؿیبض حسٚز تب رطائٓ ايٍٙٛ٘ٝ

  ػٛأُ ثٝ زؾتیبثي ثٍیطز، نٛضت ثیِٛٛغيىي ػٛأُ تىخیط اظ ٕٔب٘ؼت زض وٝ السأي ٞطٌٛ٘ٝ

 ػٛأُ ايٗ ثىبضٌیطي ثب ٔمبثّٝ رٟت ضا ثیكتطي فطنت ٞبي ٚ وطزٜ ؾرت تط ضا ثیِٛٛغيىي

ٝ ٞبي افعايف ثب ِصا .ٔي ؾبظز ٟٔیب  -ٞعيٙٝ آ٘بِیع ثٝ تٛرٝ ثب ٚ ػّٕیبت ٞب ايٍٙٛ٘ٝ ا٘زبْ ٞعيٙ

ٜ ٞبي ؾٛز، .ٔي يبثس وبٞف ثیِٛٛغيىي ٞبيؾالح اظ اؾتفبزٜ اٍ٘یع



ثحطاٖ ٔسيطيت ربيٍبٜٟ٘بز ٔؿئَٛ ٚ 

ٖ ٞب ثب ٔمبثّٝ زض ٔؿبِٝ ٟٕٔتطيٗ   وبضآٔس ٚ ؾطيغ ٔسيطيت ثحطا

 وبٞف ثٝ ٔٙزط ٔؿئَٛ ٟ٘بزٞبي انِٛي ٚ نحیح ٞسايت .ٔي ثبقس

 ٚ ٔٙبؾت ضاٞىبضٞبي ٘ساقتٗ وٝ حبِي زض .ٔي ٌطزز فبرؼٝ اثؼبز

 ػىؽ ٘تبيذ ٔٛرٛز ؾبظٚوبضٞبي ثٕٛلغ ٚ نحیح ارطاي ػسْ

 وٙتطَ اظ اٚضبع قسٖ ذبضد ثبػج حتي ٔٛاضز ثطذي زض ٚ زاقتٝ

.ٔي قٛز



  وٝ ٔي ثبقس ػٛأّي ؾطي يه ثط ٔتىي  زضؾت، ٔسيطيت يه

:ٕ٘ٛز اقبضٜ آٟ٘ب اظ ثطذي ٔي تٛاٖ

  لجُ اظ قطايظ ثطذي ثطاي ربٔغ ثط٘بٔٝ ٚ عطح يه زاقتٗ    -1

  ٞسف آؾیت پصيطي ،زاضايي ٞب اضظـ تؼییٗ ثب قسٜ پیف ثیٙي

  ضا آؾیت پصيط ٘مبط ذبل، ػبُٔ يه ثبِمٜٛ ذغط يب ٚ ٘ظط ٔٛضز

  لبثّیت ٚ ٔٛرٛز ٘یطٚٞبي تٛإ٘ٙسي ثٝ تٛرٝ ثب ٚ وطزٜ قٙبؾبيي

  ثطاي ٚ وطزٜ پیف ثیٙي ضا ٔرتّف تٟسيسات ٔتربنٓ، ٘یطٚٞبي

.ٕ٘ٛز تسٚيٗ ذبني ثط٘بٔٝ قطايظ آٖ اظ ٞطيه



 تٟسيسات ثب ٔمبثّٝ زض اؾت ٔؿّٓ وٝ آ٘چٝ :ٔٛاظي وبضي اظ ٕٔب٘ؼت ٚ ثط٘بٔٝ ارطاي ٔتِٛي ثٛزٖ ٔكرم    -2

ٖ ٞب ثیٛتطٚضيؿتي ٖ ٞبي ٚ ؾبظٔب   ؾبيط ٚ اعالػبت ٚظاضت ٔؿّح، ٘یطٚٞبي ٚ زفبع ٚظاضت :رّٕٝ اظ ٔرتّفي اضٌب

  زذیُ ... ٚ احٕط ٞالَ ،ظيؿت ٔحیظ ؾبظٔبٖ زضٔبٖ، ٚ ثٟساقت ٚظاضت ،أٙیتي ٚ اعالػبتي ؾطٚيؽ ٞبي

 ٚ افطاز ؾطزضٌٕي ثحطاٖ، ٔسيطيت قسٖ وٙس ،ٔزطيبٖ ثیٗ وبفي ٕٞبٍٞٙي ػسْ ٔٛرت وخطت ايٗ .ٔي ثبقٙس

ٜ ٞبي ٔیبٖ ٘ظط اذتالف   ايٗ ثب ٔمبثّٝ ثطاي ٔرهٛل ازاضٜ يه ايزبز ضطٚضت ٔؿبِٝ ايٗ وٝ ٔي قٛز ٔرتّف ٌطٚ

ٖ ٞب  اظ ٘یع ٔتِٛیب٘ي ٚ قسٜ ٔغطح وكٛض زض غیطػبُٔ پسافٙس ثحج اذیطاً .ٔي ؾبظز ٕ٘بيبٖ پیف اظ پیف ضا ثحطا

  ثؿیبض ٔؿبِٝ ايٗ ثٝ وٝ ٔي وٙس ايزبة تٟسيسات ايٗ ٔبٞیت أب .اؾت ٌطزيسٜ تؼییٗ آٖ ثطاي زِٚت عطف

  آٟ٘ب ثٝ ثحطا٘ي قطايظ زض ٚيػٜ اذتیبضات زازٖ ٚ ٟ٘بز ايٗ زض ٔرتّف ٔؼبٚ٘ت ٞبي ايزبز ثب ٚ وطزٜ ٍ٘بٜ ترههي تط

  .ٌیط٘س زؾت زض ضا اٚضبع وٙتطَ ٚ قسٜ ػُٕ ٚاضز ؾطيؼبً ثتٛا٘ٙس وٝ وطز ايزبز وبضآٔس ٚ ٔٙؿزٓ ٔسيطيتي ٟ٘بز يه

ٖ ٞب تٕبٔي اظ ثبيس وٝ ثرف ٞب ٚ ٔؼبٚ٘ت ٞب ايٗ ٖ ٞبي ٚ اضٌب  زض ٔي تٛا٘ٙس  قٛ٘س، ا٘تربة لضیٝ زض زضٌیط ؾبظٔب

ٝ ضيعي ٔٛرٛز أىب٘بت اؾبؼ ثط ٚ أٙیتي ٚ اعالػبتي ٔؿئِٛیٗ ٌعاضقبت ثٝ تٛرٝ ثب ،ػبزي قطايظ  ثب ٚ وطزٜ ثط٘بٔ

  آٔبزٌي ٞبي ثب ٚ وٙٙس آٔبزٜ غیطٜ ٚ ثیٛتطٚضيؿتي اظ اػٓ تٟسيسي ٞطٌٛ٘ٝ ثطاي ضا ذٛز ٔرتّف ٔب٘ٛضٞبي ا٘زبْ

  وّیٝ تب زضآٚض٘س ذٛز وٙتطَ تحت ضا اٚضبع ٚ قسٜ ػُٕ ٚاضز ؾطيؼبً حّٕٝ ٚلٛع اظ پؽ قطايظ زض آٔسٜ ثسؾت

.وٙٙس ٔسيطيت ٚ ٞسايت ضا غیطٜ ٚ زضٔب٘ي ،زفبػي ٘یطٚٞبي



ٝ ي   ثیٛتطٚضيؿٓثحطاٖ زض ٔمبثّٝ ثب  ٔسيطيت ثط٘بٔ

ُ(پیكٍیطي آٔٛظـ،) ثحطاٖ اظ لج

ٗ(تكریم ٚ وكف) ثحطاٖ حی

(تحمیمبت) ثحطاٖ اظ پؽ



ثیٛتطٚضيؿتيزض ٔمبثّٝ ثب حٕالت  أٙیتيٚ  اعالػبتي ٞبيؾیؿتٓ٘مف 

  اعالػبتي وبضٞبي اظ اؾتفبزٜ ثب ثیٛتطٚضيؿتي حٕالت ٚلٛع اظ پیكٍیطي

ٝ تط وٓ ٚ ثٟتط ثؿیبض   ؾطٚيؽ ٞبي ٚ اؾت آٖ عجؼبت ثب ٔمبثّٝ اظ ٞعيٙ

  ٌبٜ عطفي اظ .زاض٘س ظٔیٙٝ ايٗ زض ثؿعايي ثؿیبض ٘مف أٙیتي ٚ اعالػبتي

  وٝ قٛز فطاٌیط ؾطيغ ثمسضي اؾت ٕٔىٗ ثیٛتطٚضيؿتي ػبُٔ يه اظ اؾتفبزٜ

 ثطاي حتي آٔسٜ ثبض ثٝ تّفبت ٚ نسٔبت ٚ قٛز غیطٕٔىٗ آٖ ٟٔبض أىبٖ

.ثبقس وٙٙسٜ غبفٍّیط ٚ پیف ثیٙي غیطلبثُ ٘یع آٖ وٙٙسٌبٖ اؾتفبزٜ



ٖ ٞبي ٚظبيف ثیٛتطٚضيؿتي تٟسيساتزض ٔمبثّٝ ثب  اعالػبتي ؾبظٔب

ضيعي ٘ٛع ٞط قٙبؾبيي ٝ  افعاضٞبي رًٙ ؾبذت ثطاي پٟٙب٘ي ثط٘بٔ

  ز٘یب اظ ٘مغٝ ٞط زض ثیِٛٛغيىي

ْضيعي حٕالت ٞكساض اػال ٝ ٜ  ثط٘بٔ ثیٛتطٚضيؿتي قس

 ثٝ اعالػبت ايٗ ؾطيغ ٌعاضـ ٚ ٚلٛع قطف زض حٕالت قٙبؾبيي  

ٓ ٌیطاٖ ٔطثٛعٝ ا٘سضوبضاٖ زؾت ٚ تهٕی



ٝ ضيعي ثطائزٕٛػٝ السأبت الظْ                                      انِٛي ثط٘بٔ

ثطاي ٔمبثّٝ ثب تطٚضيؿٓ

 ٔٙبؾت اعالػبتيتٛؾؼٝ ٔٙبثغ

اضتجبط اعالػبت ثسؾت آٔسٜ اظ ٔٙبثغ ٔرتّف

إِّّيثیٗٚ تجبزَ اعالػبت زض ؾغح  ٕٞىبضي ايزبز

پطزاظـ اعالػبت



ضيعي انِٛيچٟبض ٌبْ ػٕسٜ زض ارطايي ٕ٘ٛزٖ ثط٘بٔٝ

ٌبْ اَٚ
٘ظبْ حجت ٚ  ايزبز)

ـ زٞى (ٚ ثٍٟٙبْ ؾطيغ ٌعاض

ٌبْ زْٚ
ظاثیٕبضيػٛأُ  ِیؿت تٟیٝ)

(انّي اِٚٛيتثب  

ٌبْ ؾْٛ
ٖ ٞبياظ  ِیؿتي تٟیٝ)   ؾبظٔب

ٝ ٔٙسلبزض ٚ  تطٚضيؿتي ثٝ  ػالل
  ؾالح ٞبياؾتفبزٜ اظ 

(ٔیىطٚثيٚ  ثیِٛٛغيىي

ٌبْ چٟبضْ
ٔٛاضز  وكف)

( ثیٛتطٚضيؿتي

زٞيٌعاضـ  أىب٘بت  

ؾطيغ

ؾطيغتجبزَ  أىب٘بت 

اعالػبت

 ٝٞبيتّفٗ  ِیؿت تٟی  

  أىبٖٞط  يب) ضطٚضي

تٟیٝ اعالػبت ضطٚضي زض (زيٍط اضتجبعي

ظاثیٕبضيذهٛل ػٛأُ 

 ٗتٟیٝ ضاٟٞبي ٔمبثّٝ ثب اي

ػٛأُ  زض قطايظ 

اضغطاضي

چٝ چیعي ثطاي اظ زؾت زازٖ زاضيٓ؟

 چٝ وؿب٘ي ٞؿتٙس؟ وٙٙسٌبٖتٟسيس

 ٚ أٙیتي ٔب  ٞبيحفطٜ٘مبط ضؼف

وسأٙس؟

 ٗٞبيحفطٜٔیعاٖ آؾیت پصيطي اي  

أٙیتي  چمسض اؾت؟

 تطٚضيؿتي ثط   ٞبیٌشٜٚعجمٝ ثٙسي

آٟ٘ب ثطاي ا٘زبْ ٞبي لبثّیتاؾبؼ 

السأبت ثیٛتطٚضيؿتي

 تحت ٘ظط لطاض زازٖ ٚ پبيف السأبت

تطٚضيؿتي ٞبیٌشٜٚ

 رٌّٛیطي اظ پرف حٕالت

تطٚضيؿتي لجُ اظ ٚلٛع 

ثٝ ٔٙظٛض  رٌّٛیطي اظ 

ٚحكت ػٕٛٔي

 وكف ٚ تٛلف السأبت

ثیٛتطٚضيؿتي ثسٖٚ ؾط ٚ  

نسا ٚ رٙزبَ تجّیغبتي زض 

نٛضت أىبٖ



 ٞط ثٟساقتي ٔسيطيت وٝ اؾت ٞبييآٔبزٌي اظ ثركي ،ثیٛتطٚضيؿتي حٛازث ثٝ زٞي پبؾد ٚ آٔبزٌي

 ٔسيطيت لبِت زض ٘یع آٖ ثطاي الظْ تؿٟیالت ٚ ٕ٘بيس وؿت اؾت الظْ اضغطاضي قطايظ ثطاي وكٛض

 زض تٛأٖي ٕٞچٙیٗ تؿٟیالت ٚ ٞبآٔبزٌي ايٗ اظ زيٍط ؾٛي اظ .ٌطزز ثیٙيپیف اضغطاضي قطايظ

 اؾتفبزٜ ٘ساض٘س ٞٓ ثیٛتطٚضيؿٓ پسيسٜ ثب اضتجبعي وٝ ٞبييثیٕبضي ٘بٌٟب٘ي ٌیطي ٕٞٝ ضٚيساز ٍٞٙبْ

 ٚ قٛ٘سٔي ٔحؿٛة ثیٛتطٚضيؿتي ٞبي پسيسٜ ثب ٔمبثّٝ اَٚ ذظ ،ٞبوّیٙیه ٚ ٞبثیٕبضؾتبٖ .ٕ٘ٛز

.ٕ٘بيٙس ايفب تٛا٘ٙس ٔي ضاثغٝ ايٗ زض ضا ٟٕٔي ٘مف ٘یع زضٔب٘ي ثٟساقتي ٔطاوع

  ٚ قسٜ تٟیٝ ؾبِیب٘ٝ نٛضت ثٝ پیكطفتٝ وكٛضٞبي زض ثیٛتطٚضيؿتي ٞبي پسيسٜ ثطاثط زض آٔبزٌي ثط٘بٔٝ

 اؾبؼ .ٌیطزٔي لطاض ٘ظط تزسيس ٔٛضز ؾبَ ٞط ٚ قسٜ ٌصاقتٝ زضٔب٘ي ثٟساقتي ٔطاوع اذتیبض زض

 ،ٔحّي ثٟساقتي ٔؿئِٛیٗ تٛؾظ ٔٙغمٝ ٞط ٞبيثط٘بٔٝ  وٝ اؾت قسٜ اؾتٛاض ٔجٙب ايٗ ثط ضيعي ثط٘بٔٝ

 زؾتٛضاِؼُٕ نٛضت ثٝ ،ٟ٘بيي تبيیس اظ پؽ تب  ٌیطزلطاضٔي ثطضؾي ٚ ٘مس ٔٛضز ٔطوع زض ٚ قسٜ تٟیٝ

.ٌطزز اػالْ ارطايي

ٔسيطيت ثٟساقت ٔحیظ



 ثٍٟٙبْ ٚ ػشیع دٞى ٌضاسؽ ٚ ثجت ٘ظبْ ایجبد تؼٟیالتى چٙیٗ تذاسن دس ٌبْ ٘خؼتیٗ 

:ٌطزز فطاٞٓ ظيط أىب٘بت ثبيؿتي ضاثغٝ ايٗ زض .اػت

ؾطيغ زٞي ٌعاضـ أىب٘بت.

اعالػبت ؾطيغ تجبزَ أىب٘بت.

ٝضطٚضي اضتجبعي ٚؾبيُ ِیؿت تٟی.

 ٝداس٘ذ اِٚٛیت وٝ صایى ثیٕبسی عٛأُ ِیؼت تٟی.

 ٚ تٟیٝ زاض٘س ضا انّي اِٚٛيت وٝ ظايي ثیٕبضي ػٛأُ اظ ِیؿتي ثبيؿتي ٔٙظٛض ايٗ ثطاي

  زض آٟ٘ب ثب ضٚيبضٚيي ضاٟٞبي ٚ قسٜ تٟیٝ ذالنٝ نٛضت ثٝ آٟ٘ب ٔٛضز زض ضطٚضي اعالػبت

(ٔمبثّٝ عطح زاقتٗ) .ٌطزز ٔكرم اضغطاضي قطايظ

 

تطٚضيؿتي تٛؾظ ؾبٔب٘ٝ ثٟساقتي ثیٛتؿٟیالت ٔٛضز ٘یبظ ثطاي ٔمبثّٝ ثب السأبت 



:دٞذ لشاس ٔذاْٚ پبیؾ ٔٛسد سا صیش ٔٛاسد دلت ثٝ اػت الصْ وـٛس ػطح دس دسٔب٘ی ثٟذاؿتی ٘ظبْ ٔذیشیت
 ٔؼَٕٛ ثغٛض وٝ ايربٔؼٝ زض (ضٚظ چٙس تب ؾبػت چٙس ظطف) ثیٕبضي يه ثطٚظ غیطٔؼَٕٛ ٚ ٘بٌٟب٘ي افعايف 

.ثبقس ثیٕبضي چٙیٗ اظ ػبضي
 يب افعايف ٔست وٛتبٜ ظٔب٘ي فبنّٝ يه زض ا٘تظبض ثطذالف ٚ ٘بٌٟب٘ي عٛض ثٝ ،ثیٕبضي يه ؾیط ٔٙحٙي وٝ ٚلتي 

.زٞس ٘كبٖ وبٞف
 تٙفؿي ٘بضاحتي تت، ٔخُ قىبيبتي ثب ذهٛل ثٝ ٚ قسٜ ثیٕبض يىجبضٜ وٝ ؾبِٕي افطاز تؼساز غیطٔؼَٕٛ افعايف  

.ٕ٘بيٙس ٔطارؼٝ ٌٛاضقي يب
زٞس ٘كبٖ ضا ذٛز ٔؼَٕٛ غیط چٟطٜ ثب يب ٚ قسٜ پسيساض غیطٔؼَٕٛ ظٔبٖ يه زض ٚ يىجبضٜ ثٝ ثیٕبضي يه ٚلتي.
ٔحؿٛؾي عٛض ثٝ وٙٙس ٔي ظ٘سٌي ٔٙبظَ زاذُ زض وٝ وؿب٘ي زض اي٘بقٙبذتٝ ثیٕبضي حّٕٝ ٔیعاٖ وٝ ٚلتي  

  يب ٚ ٔٙبؾت ٞٛاي تٟٛيٝ ؾیؿتٓ وٝ ٔٙبظِي زض ثیٕبضي ايٗ اٌط ثرهٛل) ثبقس ٔٙعَ اظ ثیطٖٚ افطاز اظ وٕتط
.(ثبقس ثیطٖٚ اظ وٕتط زاض٘س ٔغجٛع تٟٛيٝ ؾیؿتٓ

 وٙٙس ٔطارؼٝ ذبل ٔٙغمٝ يه زض وّیٙیه يب زضٔب٘ي ثٟساقتي ٔطوع يه ثٝ ٔكبثٝ ػالئٓ ثب ثیٕبض تؼسازي ٚلتي.
ا٘تظبض غیطلبثُ ٔیط ٚ ٔطي ثب ٚ ٘بٌٟب٘ي نٛضت ثٝ (قسٜ قٙبذتٝ يب) ٘بقٙبذتٝ ثیٕبضي يه اظ ظيبزي ٔٛاضز ٚلتي  

.زٞس ضخ
 وٙٙسٜ ايزبز ػبُٔ ػٙٛاٖ ثٝ ثتٛا٘س آ٘ىٝ تٛاٖ ٚ ثٛزٜ غیطقبيغ ٔؼَٕٛ حبِت زض وٝ ٘بذٛقي يب ثیٕبضي ٞط 

(عبػٖٛ ٚ ضيٛي ظذٓ ؾیبٜ ٘ظیط) قٛز زازٜ تكریم ربٔؼٝ زض زٞس، ٘كبٖ ضا ذٛز ثیٛتطٚضيؿٓ
 

پبيف ٔساْٚ تٛؾظ ٔسيطيت ٘ظبْ ثٟساقتي



زض يه حّٕٝ ثیٛتطٚضيؿتي ثیٕبضاٖػفٛ٘ت زض ٔٛارٟٝ ثب  وٙتطَالسأبت 

  احتیبطبت سعبیت 
ایضٚالػیٖٛ

  ثطاىٔحُ ٔٙبؾت  تؼییٗ
ثیٕبضاٖ وطزٖ ثؿتطى

ثیٕبساٖحُٕ ٚ ٘مُ 

 ضذعفٛ٘ى، وشدٖ تٕیض
ٕ٘ٛدٖ  اػتشیُٚ  وشدٖ

ٔحیطاثضاسٞب ٚ 

تشخیصٔمشسات 

پغ اص   ٞبئطالجت
ٔشي



 زض . ثبقس قسٜ تٕطيٗ لجُ اظ ٚ  قسٜ زٞي ؾبظٔبٖ وبٔالً ثبيؿتي ا٘س قسٜ ثیٛتطٚضيؿتي حبزحٝ يه زچبض وٝ ثیٕبضا٘ي زضٔبٖ ٚ ٍٟ٘ساضي ٚ ٔطالجت وّي عٛض ثٝ

. اؾت الظْ اضتجبعبت ثطلطاضي ٚ فطٔب٘سٞي ٚ وٙتطَ رٟت ٔٛحط ٚ لٛي ضٞجطي يه ايٙزب

ایضٚالػیٖٛ احتیبطبت سعبیت

 نٛضت ثٝ ٔٛاضز اغّت زض چٙس ٞط آٟ٘ب يؼٙي . قٛ٘س ٕ٘ي ٔٙتمُ ا٘ؿبٖ ثٝ ا٘ؿبٖ اظ ػٕٛٔبً ثیٛتطٚضيؿتي حٕالت وٙٙسٜ ايزبز ػٛأُ اظ ثؿیبضي وٝ زا٘ؿت ثبيس

  ثیٕبضاٖ تٕبٔي . آيٙس ٕ٘ي زض آئطٚؾُ حبِت ثٝ ٔزسزاً آِٛزٌي ايزبز ٚ ا٘ؿبٖ ثسٖ ثٝ ٚضٚز اظ ثؼس ِٚي ٌیطز ٔي لطاض اؾتفبزٜ ٔٛضز (آئطٚؾُ) افكب٘ٝ

  اٚ زض ثیٕبضي ٚرٛز چٝ ثیٕبض ثب ٔٛارٟٝ ٍٞٙبْ زض وٝ ٞؿتٙس احتیبعبتي اؾتب٘ساضز، احتیبعبت.ٌیط٘س لطاض ٔطالجت تحت اؾتب٘ساضز احتیبعبت ضػبيت ثب ثبيؿتي

.قٛ٘س ضػبيت ثبيس ثبقس ٔظٖٙٛ ِٚي ٘كسٜ تبئیس چٝ ٚ قسٜ تبئیس

 . ٌیطز نٛضت ا٘تمبَ ذغط وطزٖ وٓ رٟت ثیكتطي احتیبعبت اؾت الظْ اؾتب٘ساضز احتیبعبت ثط ػالٜٚ ضيٛي عبػٖٛ يب آثّٝ ٔخُ ذبل ثیٕبضيٟبي ثؼضي ثطاي 

.قٛز ٔي ثطلطاض ٔغّك رساؾبظي ٔٛاضز، ايٗ زض

 غكبء ٚ (پٛؾتي ثخٛضات ثرهٛل) غیطؾبِٓ پٛؾت ، زفؼي ٔٛاز تطقحبت ، ذٖٛ اظرّٕٝ ٚ ثس٘ي ٔبيؼبت تٕبْ ثب تٕبؼ ٔٛاضز ثطاي ػٕستبً اؾتب٘ساضز احتیبعبت 

:اؾت ظيط ٔٛاضز قبُٔ اؾتب٘ساضز احتیبعبت .قٛز ٔي ثطلطاض ٔربعي ٞبي

ثؼسي ثیٕبض ٔؼبيٙٝ اظ لجُ ٚ ثیٕبض ٞط ٔؼبيٙٝ  اظ ثؼس ٚ (ثبقس زؾت ثٝ زؾتىف اٌط حتي) ثس٘ي ٔبيؼبت ٚ ذٖٛ ثب تٕبؼ اظ پؽ زؾتٟب قؿتكٛي  - 

 ثبيس أب .ثبقس اؾتطيُ زؾتىف ايٗ ٘ساضز ِعٚٔي ِٚي زاقت ثسؾت زؾتىف ثبيس زفؼي ٔٛاز ٚ ثس٘ي ٔبيؼبت ، تطقحبت ، ذٖٛ ثب تٕبؼ ٍٞٙبْ زض :زؾتىف - 

.قٛز قؿتٝ نبثٖٛ ٚ آة ثب زؾتٟب  ،زؾتىف وطزٖ ذبضد اظ پؽ ثالفبنّٝ زاقت ثربعط

نٛضت ٔحبفظ  ػیٙه ٚ ٔبؾه - 

تٛضیحبت



ٗثیٕبضاٖ وطزٖ ثؿتطى ثطاى ٔٙبؾت ٔحُ تؼیی

  تؼساز اٌط ِٚي زاقت ٘رٛاٞس ٚرٛز ٔكىّي وٝ ثبقٙس وبفي ربضي السأبت ٚ ٔٛرٛز ػفٛ٘ي ٞبي ثرف ٚ ثبقس وٛچه ٔمیبؼ زض ثیٛتطٚضيؿتي ضٚيساز اٌط

 وٝ ثبقس الظْ قبيس ٚ قٛز ثطلطاض (٘یبظ نٛضت زض) ايعٚالؾیٖٛ ٞبي اؾتطاتػي ٚ (ٔهسٚٔیٗ ثٙسي عجمٝ) تطيبغ السأبت ثبيؿتي ثٍصاضز افعايف ثٝ ضٚ ثیٕبضاٖ

  افعايف زاض٘س ٔكبثٟي ثبِیٙي ػالئٓ وٝ ثیٕبضا٘ي تؼساز اؾت ٕٔىٗ ِحظٝ ٞط ٚ ضٚظ ٞط ٔٛاضزي چٙیٗ زض .قٛز ا٘زبْ ثیٕبضاٖ ثطاي ذبني ربثزبيي السأبت

 ثیٕبضاٖ اظ ٔطالجت ثطاي اؾت ثیٕبضؾتب٘ي تؿٟیالت فبلس وٝ اي رساٌب٘ٝ ؾبذتٕبٖ يب ٚ قٛ٘س ثؿتطي ظٔیٗ ضٚي ترت، وٕجٛز ػّت ثٝ ثبالرجبض عٛضيىٝ ثٝ يبثس

 قطايظ زض ثٟساقتي ٔسيطيت ؾیؿتٓ يب ػفٛ٘ت وٙتطَ وٕیتٝ تٛؾظ ٘ظط ٔٛضز ٞبئىبٖ تٕبْ حتٕبً ثبيس الساْ ايٗ ِعْٚ نٛضت زض .قٛز ٌطفتٝ ٘ظط زض

.يبثس اذتهبل وبض ايٗ ثطاي قس زازٜ تكریم ٔٙبؾجتط ،وٕیتٝ ايٗ تٛؾظ وساْ ٞط ٚ ٌیطز لطاض ثطضؾي ٔٛضز اضغطاضي

  ظيبز تؼساز پبؾرٍٛي ثتٛا٘س وٝ ثبقس عٛضي آٖ أىب٘بت ٚ ٌیطز لطاض ٔالحظٝ ٔٛضز ،ٔىبٖ وكي ِِٛٝ ٚ فبضالة زفغ ، تٟٛيٝ أىب٘بت ثبيس ٔٛاضزي چٙیٗ زض 

 حسالُ ثٝ ػفٛ٘ت ا٘تمبَ أىبٖ ثسيٙٛؾیّٝ تب قٛز ٌطفتٝ ٘ظط زض ٔهسٚٔیٗ ثٙسي عجمٝ ثطاي ٔحّي ٚ ثبقس قسٜ وٙتطَ ٔىبٖ ايٗ ٚضٚزي ضاٜ ثبيس .ثبقس ثیٕبضاٖ

.ٌطزز فطاٞٓ ٘ظط ٔٛضز ٔحُ زض حیبتي ٚ ضطٚضي ٔٛاضز زض زضٔب٘ي ٚ تكریهي أىب٘بت وٝ قٛز فطاٞٓ قطايغي اؾت ٕٔىٗ وٝ آ٘زب تب .ثطؾس

ُٕثیٕبساٖ ٘مُ ٚ ح

 ٚ حُٕ اظ االٔىبٖ حتي ثبيس ٔٛاضزي چٙیٗ زض وّي عٛض ثٝ .قٛ٘سٕ٘ي ٔٙتمُ زيٍط فطز ثٝ فطزي اظ قٛ٘سٔي ٔكبٞسٜ ثیٛتطٚضيؿٓ زض وٝ ٞبييػفٛ٘ت اوخط

 ٚ (أىبٖ نٛضت زض) ثیٕبض ثطاي ٞٓ ثبيس ثیٕبضاٖ ٘مُ ٚ حُٕ ٍٞٙبْ زض .ثبقس زاقتٝ رسي ضطٚضت آ٘ىٝ ٍٔط قٛز ذٛززاضي قسٜ تأيیس يب ٔظٖٙٛ ثیٕبضاٖ ٘مُ

.اؾت ٟٔٓ ذیّي آثّٝ ثٝ قه ٔٛاضز زض ذهٛل ثٝ ٔٛاضز، ايٗ ضػبيت .قٛز اؾتفبزٜ ٔبؾه اظ زٞٙسٔي ا٘زبْ ضا وبض ايٗ وٝ افطازي ثطاي ٞٓ

 

 

تٛضیحبت



ٔحیط ٚ اثضاسٞب ٕ٘ٛدٖ اػتشیُ ٚ وشدٖ ضذعفٛ٘ى ،وشدٖ تٕیض

 ٚ وطزٖ تٕیع ثطاي الظْ أىب٘بت اظ ثبيس ٞبثیٕبضؾتبٖ ٚ ٞبوّیٙیه زضٔب٘ي ٚ ثٟساقتي ٔطاوع تٕبْ .قٛز ضػبيت زلت ثٝ اؾتب٘ساضز احتیبعبت انَٛ ثبيؿتي ٔٛاضز ايٗ زض

 آٖ ثط ػالٜٚ .ثبقس زؾتطؼ زض ٔطوع ٞط زض وبفي ٔمساض ثٝ Germicide وٙٙسٜ تٕیع ػٛأُ ٚ ثبقس زاقتٝ ٚرٛز ثطا٘ىبضز ٚ ٞبترترٛاة ،ٔحیغي ؾغٛح ٕ٘ٛزٖ ضسػفٛ٘ي

  ثطاي وٝ اثعاضي ٚ ٔحیظ زض ٔٛرٛز ٚؾبيُ ٚ ِٛاظْ ٚ اثعاض وٝ قٛز الساْ عٛضي ثبيس .ثبقس ٔٛرٛز ٘یع قٛ٘س اؾتطيُ ٘یؿت الظْ وٝ اثعاضي ثطاي وٙٙسٜ ضسػفٛ٘ي ٔبيغ

  اثعاضي .قٛ٘س ٔؼسْٚ ٔٙبؾجي ٘حٛ ثٝ ٘یع ٔهطف ثبض يه ٚؾبيُ .ٍ٘طزز ٔٙتمُ ػفٛ٘ت عطيك ايٗ اظ تب قٛ٘س تٕیع ٔٙبؾت ٘حٛ ثٝ قٛ٘سٔي اؾتفبزٜ ٔكتطن نٛضت ثٝ ثیٕبضاٖ

.قٛ٘س اؾتطيُ ٔغّٛة ٘حٛ ثٝ ثبيس قٛ٘سٔي ، زاضز رطيبٖ آٟ٘ب زض ذٖٛ وٝ اػضبيي يب ٚ ثسٖ اؾتطيُ ٞبيلؿٕت ٚاضز وٝ

  ثطاي اي ٚيػٜ ٔمطضات قٛز ٔي الظْ ذبل ٞبيػفٛ٘ت ثؼضي ثب ٔٛارٟٝ زض اٚلبت ٌبٞي ِٚي قٛ٘س تٕیع ثبيس اؾتب٘ساضز احتیبعبت ضػبيت ثب ثیٕبضاٖ ترترٛاة ٚ ٞباتبق  

.قٛز اتربش ثیٕبضاٖ ِٛاظْ ٚ ترترٛاة ٚ اتبق وطزٖ ضسػفٛ٘ي ٚ وطزٖ تٕیع

 حؿت ثط ثیٕبضاٖ  ٔسفٛع زفغ ثطاي .اؾت وٕتط ٘ؿجتبً عطيك ايٗ اظ ا٘تمبَ ذغط چٙس ٞط قٛ٘س، ضسػفٛ٘ي اؾتب٘ساضز، احتیبعبت انَٛ عجك ثط ثبيؿتي ثیٕبضاٖ ٞبئالفٝ

.قٛز ٌطفتٝ ٘ظط زض ذبني ٔمطضات ثبقس  الظْ قبيس ثیٕبضي ٘ٛع

تشخیص ٔمشسات
 تطذیم ٘جبيؿتي ا٘س٘كسٜ زازٜ تكریم ظا غیطػفٛ٘ت وبٔالً وٝ ٚلتي تب ا٘سقسٜ ػفٛ٘ت ثٝ ٔجتال ثیٛتطٚضيؿتي ٚالؼٝ يه زض وٝ ثیٕبضا٘ي تٕبٔي وٝ اؾت تأویس ثٝ الظْ

 وٝ ثٍصضا٘س ٔٙعَ زض ضا ٘مبٞت زٚضاٖ ٚ قسٜ تطذیم ٔٛػس اظ ظٚزتط ثیٕبضاٖ ٘بچبض ثٝ اؾت ٕٔىٗ اؾت ظيبز ذیّي ثیٕبضي ثٝ ٔجتاليبٖ تؼساز وٝ ٔٛالؼي زض چٙس ٞط .قٛ٘س

  زض ثرهٛل ٌیطز نٛضت اٚ اعطافیبٖ ٚ ثیٕبض ثٝ ثیٕبضي ٘ٛع ثٝ ثؿتٝ الظْ ٞبيتٛنیٝ ثبيس ٔٛاضز ايٗ زض .آٔس ذٛاٞس زض ارطا ثٝ ٔٙعَ زض ٔطالجت ٔمطضات نٛضت ايٗ زض

.اؾت ٟٔٓ ذیّي ثیٕبض ٍٟ٘ساضي ٔحیظ ٕ٘ٛزٖ ضسػفٛ٘ي ٚ وطزٖ تٕیع ٚ ٔسفٛع ٔٙبؾت زفغ زؾتٟب، قؿتكٛي ٔٛاضز ايٗ

 ٔشي اص پغ  ٞبئطالجت
 آٌبٜ ذبل ػفٛ٘ت ٚرٛز ٚ ثیٛتطٚضيؿتي حّٕٝ ٚرٛز احتٕبَ اظ ٘ىطٚپؿي ٚ ثیٛپؿي ٞبيٕ٘ٛ٘ٝ ثطضؾي اظ لجُ ثبيس عجي تكریم ٞبيآظٔبيكٍبٜ ٚ پبتِٛٛغي ٞبيثرف

  ٚؾبيُ ايٗ (ثبقس اذتیبض زض ثبيس حتٕبً چكٓ ٔحبفظ ٚ ٌبٖ ٚ ٔبؾه ) قٛ٘س ٔؼسْٚ زلیك ٔحبفظت ٚ اؾتب٘ساضز احتیبعبت ضػبيت ثب ثبيس ٘ىطٚپؿي ٞبيٕ٘ٛ٘ٝ تٕبْ .ثبقٙس

.قٛز ضػبيت اؾتب٘ساضز احتیبعبت ٚ ثٛزٜ ٔٛرٛز ٘یع ثیٕبضاٖ زفٗ ٚ قؿتكٛ ٍٞٙبْ زض ثبيس

تٛضیحبت



 ثٝ ٔیىطٚاضٌب٘یؿٓ ٘ٛع ثٝ ثؿتٍي چیع ٕٞٝ ِٚي ٘یؿت ٔحیظ ٚ ثیٕبضاٖ اظ آِٛزٌي ضفغ ثٝ ٘یبظي ثیٛتطٚضيؿتي حٕالت ٔٛاضز اوخط زض

 ضفغ رٟت زض السأبت .اؾت زيٍطاٖ ثٝ ٔحیظ يب ثیٕبض اظ ػفٛ٘ت ا٘تمبَ ذغط وبٞف آِٛزٌي ضفغ اظ ٞسف .زاضز قسٜ ٌطفتٝ وبض

 ثٟساقت ٔطوع ػٟسٜ ثٝ تٟٙب ٔٛاضز ايٗ زض ٌیطي تهٕیٓ .ثبقس قسٜ ايزبز ٚؾیغ آِٛزٌي وٝ قٛزٔي ا٘زبْ ٔٛاضزي زض فمظ آِٛزٌي

 ثیٕبضاٖ وطزٖ ثؿتطي اظ لجُ ثبقس الظْ اؾت ٕٔىٗ .قٛز ا٘زبْ ٔٛاضز ايٗ زض الظْ ٞبيٕٞبٍٞٙي ثبيؿتي وٝ ثبقسٔي قٟطؾتبٖ

 تٟیٝ ثیٛتطٚضيؿٓ ثطاثط زض آٔبزٌي ثط٘بٔٝ ٚلتي .ٌیطز نٛضت آِٛزٌي ضفغ السأبت پعقىي پطؾُٙ ٚ ثیٕبضاٖ ؾبيط ؾالٔت حفظ رٟت

 ثرف ثٝ ٚضٚز اظ لجُ ثیٕبضاٖ اظ آِٛزٌي ضفغ ثطاي ضا ٞبيئىبٖ ثبيس ٞبثیٕبضؾتبٖ ٚ ٞبوّیٙیه ،زضٔب٘ي ثٟساقتي ٔطاوع قس

 زض السأبتي چٙیٗ .قٛز رٌّٛیطي آِٛزٌي اظ تب قٛز ذبضد آٟ٘ب تٗ اظ قسٌبٖ آِٛزٜ ٚ ثیٕبضاٖ ِجبؼ اؾت الظْ ٌبٞي .ثجیٙٙس تساضن

 ثیٕبضاٖ ٞبِجبؼ وطزٖ ذبضد اظ ثؼس ثالفبنّٝ  .اؾت ضطٚضي وٙٙسٔي پیسا ا٘تمبَ پٛؾت ضاٜ اظ يب افكب٘ٝ عطيك اظ وٝ ٞبييػفٛ٘ت

 ذغط٘بوي وبض وٝ وٙٙسٜ ضسػفٛ٘ي ٞبي ٔحَّٛ ثب ثیٕبضاٖ قؿتكٛي ٘ظیط السأبتي اظ ثبيؿتي .قٛ٘س قؿتكٛ نبثٖٛ ٚ آة ثب ثبيس

 چكٓ، قؿتكٛي ثطاي ثبظاض زض ٔٛرٛز تزبضتي ٞبئحَّٛ يب ؾبِیٗ ٘طٔبَ ٔحَّٛ ٚ تٕیع آة .قٛز ذٛززاضي اویساً قٛزٔي ٔحؿٛة

 ٞبِجبؼ ذٛزقبٖ وٝ وبضوٙب٘ي تٛؾظ ثبيس فمظ آِٛزٌي ٔحُ اظ ذطٚد اظ پؽ ثیٕبضاٖ ٞبيِجبؼ ثبقس الظْ اٌط .قٛ٘سٔي تٛنیٝ

  چٙیٗ ثطاي لجُ اظ وٝ ٔرهٛل ویؿٝ يه زاذُ زض ٚ قٛز ذبضد زاض٘س اذتیبض زض وٙٙسٜ ٔحبفظت ِٛاظْ ٚ اثعاض ٚ پٛقیسٜ ٔرهٛل

.آيس ثؼُٕ ٕٔب٘ؼت ٔحیظ آِٛزٌي اظ ثسيٙٛؾیّٝ تب قٛز زازٜ لطاض قسٜ ٌطفتٝ ٘ظط زض وبضٞبيي

 

زض احط يه حّٕٝ ثیٛتطٚضيؿتي آِٛزٌىالظْ پؽ اظ  تساثیط



ٞبيٕٞبٍٞٙي ايزبز رٟت ٘ظطاٖنبحت ٚ ٔترههیٗ ثب اضتجبعى ذغٛط ٚ ٞبقجىٝ ثطلطاضى

.ٔهسٚٔیٗ ٚ ثیٕبضاٖ ٍٟ٘ساضى ٔحُ زض الظْ

تٛوؿیٗ آ٘تي ٚ ثیٛتیه آ٘تي ،ايٌّٕٛ٘ٛٛثِٛیٗ ،ٚاوؿٗ ا٘ٛاع ٍٟ٘ساضي ٚ تٟیٝ ثٝ لبزض وٝ ٔٙبثؼي قٙبؾبيي  

.ٞؿتٙس اضغطاضي ٚ ٔؼِٕٛي قطايظ زض ٚ ٚؾیغ ٔمیبؼ زض ثٛتِٛیؿٓ

  ٝٔيبفتٝ ثٟجٛز ثیٕبضاٖ قسٜ حؿبة ٚ ٔٛلغ ثٝ تطذیم رٟت ضيعيثط٘ب.

  ثٟجٛز ٞٙٛظ وٝ ثیٕبضا٘ي تطذیم ٔٛضز زض ٌیطي تهٕیٓ ثب ضاثغٝ زض ثٟساقتي وبضوٙبٖ ثٝ الظْ ٞبيآٔٛظـ 

(؟ذیط يب ثبظٌطز٘س ذٛز وبض ٔحُ ثٝ تٛا٘س ٔي آيب) .٘یؿتٙس وٙٙسٜ آِٛزٜ زيٍطاٖ ثطاي زيٍط ِٚي ا٘س٘یبفتٝ

ٗزض آٟ٘ب ثٝ ٘یبظ اضغطاضي قطايظ زض اؾت ٕٔىٗ وٝ پعقىي ِٛاظْ ٚ زاضٚ ٍٟ٘ساضي ثطاي اضبفٝ ٔٙبثغ تؼیی 

.ثبقس ٚؾیغ ٔمیبؼ

  ٝٔ٘یبظ وٝ ٞبيئحُ ثٝ آٟ٘ب ا٘تمبَ ٚ ٘یؿت وبفي آٟ٘ب تؼساز وٝ ِٛاظٔي ٚ اثعاض ترهیم رٟت ضيعيثط٘ب  

.زاض٘س آٟ٘ب ثٝ ثیكتطي

 الظْ تكریم السأبت رٟت قبيس) رؿس ظيبزي تؼساز ٍٟ٘ساضي رٟت ؾطزذب٘ٝ ٚ پبتِٛٛغي ٚاحس ثب ٕٞبٍٞٙي  

.(قٛ٘س ٍٟ٘ساضي ارؿبز اظ تؼسازي ثبقس

 

ٚؾیغ ٔمیبؼزض  ٔهسٚٔیٗ ثٙسىعجمٝ  ٔسيطيتٔالحظبت ٔٛضز ٘ظط زض 



  ٔطزْ ػْٕٛ ٚ ثٟساقتي وبضوٙبٖ ،ثیٕبضاٖ ربٔؼٝ، ثط قسيسي ٚإٞٝ ٚ تطؼ ٔؼٕٛالً ثیٛتطٚضيؿتي ٞبيحّٕٝ ز٘جبَ ثٝ

  ثي ٞبيٍ٘طا٘ي ،ػهجب٘یت ٚحكت، نٛضت ثٝ اؾت ٕٔىٗ زيسٜ حبزحٝ ٔطزْ ضٚا٘ي  ٞبيپبؾد .قٛزٔي ٔؿتِٛي

  وبضٞبي ثٝ آٚضزٖ ضٚي ٚ ارتٕبع اظ قسٖ رسا ،ٚاٞي ذیبالت ،ثیٕبضي ؾطايت اظ تطؼ ػفٛ٘ت، ٔٛضز زض ٔٛضز

 ضٚا٘كٙبؾبٖ، ٚ ضٚا٘پعقىبٖ اظ اضغطاضي قطايظ ثط٘بٔٝ ٔسيطيت حتٕبً ثبيس ٔٛاضزي چٙیٗ زض .ثبقس غیطاذاللي

 ثطاثط زض آٔبزٌي رٟت ضيعيثط٘بٔٝ ٍٞٙبْ زض .ثٍیطز وٕه زاٚعّت ٞبيٌطٜٚ ٚ ضٚحب٘یٖٛ ارتٕبػي، ٔسزوبضاٖ

  ٚالغ ٔالحظٝ ٔٛضز ٔطزْ زض ٚإٞٝ ايزبز اظ رٌّٛیطي ٕٞچٙیٗ ٚ ٔؿئّٝ ضٚا٘ي ٞبيرٙجٝ ثبيس ثیٛتطٚضيؿتي حٕالت

:ٔٙظٛض ثسيٗ قٛز

 قٛز اػتٕبز ٚ اعٕیٙبٖ ايزبز ٔطزْ، زض اثتالء ذغط ٔٛضز زض ضٚقٗ تٛضیح ثب.

ٝٔزضآيس ارطا ثٝ ٔٙبؾت ٚ نحیح ٘حٛ ثٝ ثیٕبضاٖ اظ ٔطالجت ٚ زضٔب٘ي ٞبيثط٘ب.

 قٛز رٌّٛیطي ٔٛضز ثي ٞبيؾبظي لط٘غیٙٝ ٚ وطزٖ رسا اظ.

ٚيعيت ضٚا٘پعقه تٛؾظ ثبقس الظْ قبيس ٔسزوبض ٚ ضٚا٘كٙبؼ وٕه ثط ػالٜٚ زاض٘س قسيس اضغطاة وٝ افطازي 

.ٌیط٘س لطاض زاضٚيي زضٔبٖ تحت ٚ

ثیٛتطٚضيؿٓ ضٚا٘ى ٞبىرٙجٝ



:اػت الصْ ثٟذاؿتى وبسوٙبٖ تشع اص جٌّٛیشى ثشاى 

وبضوٙبٖ ثٝ آٟ٘ب ثطاثط زض آٔبزٌي چٍٍٛ٘ي ٚ ثیٛتطٚضيؿتي حٛازث ٔٛضز زض الظْ ٞبي آٔٛظـ  

  ٔٙبؾت ضيعيثط٘بٔٝ آٟ٘ب ربٖ اظ ٔحبفظت ثطاي ٚ قسٜ ٌٛقعز آٟ٘ب ثٝ ثبِمٜٛ ذغطات ٚ قٛز زازٜ

.زضآيس ارطا ثٝ

 ذٛزقبٖ ٚ ثٛزٜ ثطذٛضزاض ثیكتطي ٘فؽ ثٝ اػتٕبز اظ وٝ وؿب٘ي ٚ ٔؿّظ فؼبَ، وبضوٙبٖ اظ 

.قٛز اؾتفبزٜ ٞؿتٙس زاٚعّت

ٖوٙٙس قطوت ثیٛتطٚضيؿتي حٕالت ثطاثط زض آٔبزٌي ضيعيثط٘بٔٝ زض تب قٛ٘س تكٛيك وبضوٙب. 

 ثطعطف آٟ٘ب تطؼ وٝ ٚلتي تب اؾت ثٟتط ا٘س تطؾیسٜ ٚ قسٜ اضغطاة زچبض وٝ ثٟساقتي وبضوٙبٖ

.ثبقٙس ٘ساقتٝ قطوت ثط٘بٔٝ زض ٌطز٘س ثطذٛضزاض الظْ آٔبزٌي اظ ٚ قسٜ

 

ازأٝ



٘ىبت 
وّیسي زض 
ٔٛارٟٝ ثب 
يیٛتطٚضيؿٓ

ذؿتٍي 
٘بپصيطي

لسضت 
تحُٕ 

٘بٔاليٕبت
اػتٕبز    
ثٝ ٘فؽ

حفظ 
ذٛ٘ؿطزي

 تٛا٘بيي
ثطلطاضي 
اضتجبط 
ٔٙبؾت

آٌبٞي



پیكٟٙبزات

ثیٛتطٚضيؿتي ٞبيٌطٜٚ ٔٛضز زض قٙبؾي تبضيد.

ؾبذت ٚ ٔرتّف ٔب٘ٛضٞبي ثطٌعاضي پطؾُٙ، آٔٛظـ ،ضؾب٘ي اعالع  

ٓ ٞبي .آٔٛظقي فیّ

ػّٕیبت ٞبي زض ،... ٚ ارتٕبػي ،ضٚا٘ي پیبٔسٞبي وبٞف ٔسيطيت 

.ثیِٛٛغيه ذطاثىبضا٘ٝ

ؾبظي َ ٝ ٞبي فؼب ٓ ٞبي ثٛؾیّٝ ثیٛتطٚضيؿٓ ثب ٔمبثّٝ ثط٘بٔ   زض زضٌیط تی

.أساز ٚ رؿتزٛ

تٟسيسات ثب ٔمبثّٝ ظٔیٙٝ زض ٔكرم ؾبال٘ٝ ثٛزرٝ اذتهبل  

.ثیِٛٛغيىي ٚيػٜ ثٝ  تطٚضيؿتي





ـ ٞب ٚ زوتطيٗ وبضثطز  تٕطيٙبتي ػّٕي ٞؿتٙس وٝ ٔؿتّعْ اػٕبَ ضٚ

  ٚضؼیت ٞبيؾبظٔبٟ٘بي ٔرتّف زض ٔمبثّٝ ثب السأبت تطٚضيؿتي زض 

.قسٜ ٔي ثبقس پیف ثیٙي

تٕشیٗ ٔمبثّٝ 
ثب الذأبت 

ثیٛتشٚسیؼتی

ٞسف ٟ٘بيي وؿت ٟٔبضت ٔمبثّٝ ثب السأبت ثیٛتطٚضيؿتي ثطاي 
پیطٚظي زض ضظْ

ٔٙظٛض اظ 
تٕطيٗ

 آٔٛظـ افطاز

 ٝآٔٛظـ ثرف ٞبي ٔرتّف يه ٔزٕٛػ

 ٝآٔٛظـ فؼبِیت ٞبي ٞٓ آًٞٙ ؾبظٔبٖ ٞبي ٔٛرٛز زض يه ٔٙغم

ٞسف اظ 
تٕطيٗ

السأبت           
تطٚضيؿتي ثیٛ



ػٛأُ ٔٛفمیت  
زض ٔمبثّٝ ثب  

حٕالت 
ثیٛتطٚضيؿتي 

ٞسف

ٚضؼیت 
آٌبٞي زض
ؾبظٔبٟ٘ب

ضػبيت 
تطتیت 
تٛاِي

ظٔبٖ 

تزٟیعات 

وٙتطَ 
  وٙٙسٌبٖ

وٙتطَ 
قٛ٘سٌبٖ

ٔطزْ يبضي ٚ  
  ٘یبظٔٙسي ٞبي

ٔمبثّٝ  
  ثبػّٕیبت

ضٚا٘ي



ْ ٞبي ػٕسٜ زض  ٌب
ٔب٘ٛض  عطح ضيعي

ٔمبثّٝ ثب تٟسيسات 
ثیٛتطٚضيؿتي

تٟیٝ ٚ نسٚض  
زؾتٛضاِؼُٕ

تٟیٝ ٚ تٛؾؼٝ  
ٔمبثّٝ ؾٙبضيٛ

  عطح ٞبيتٟیٝ 
پكتیجب٘ي وٙٙسٜ  

ؾٙبضيٛ



  ؾٙبضيٛچٟبضچٛة عطح وّي

.ٔي ثبقس« چٝ ٚلت»ٚ « چٝ وؿي»، «چغٛض»، «چٝ»ػٙبنط انّي تزعيٝ ٚ تحّیُ قبُٔ 

عطحٟبي  
ٔٛضز ٘یبظ

عطح 
ارطايي

ضٚقٟبي ارطا

تزؿٓ السأبت پیف ثیٙي قسٜ زض  

  ؾٙبضيٛ

٘مف ؾبظٔبٟ٘ب ٚ ػٛأُ ارطاء وٙٙسٜ 

ثط٘بٔٝ  
ظٔب٘جٙسي

عطح وٙتطَ رٕؼیت ٚ ٔٙبثغ

عطح ٔمبثّٝ ثب ػّٕیبت ضٚا٘ي

عطح ٔطزْ يبضي

عطح ضٚاثظ ػٕٛٔي

عطح اػالْ  اذجبض ٚ اعالػبت

ٔیىطٚثي ٔمسٚضاتتٟیٝ  اعالػبت ٔكطٚح اظ 

ٗ ٞبي تٟیٝ زض ٔٛضز أطاو  ذجطي ثِٛت

غیطػبزي

زؾتٛضات ايٕٙي


