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 هقدهِ

ثب تسٸيٵ، تهٹيت ٸ اثال٘ ٢بٶٹٴ انالح ٲٹازي اظ ٢بٶٹٴ ثطٶبٲٻ پٷزٱ تٹؾٗٻ ا٢تهبزي، ارتٳبٖي ٸ ٞطټٷ٫ي 

٢بٶٹٴ اؾبؾي، ضٸي٧طز ا٢تهبز ايطاٴ تب حسٸزي  44ټبي ٦ٯي ان٭  رٳٽٹضي اؾالٲي ايطاٴ ٸ ارطاي ؾيبؾت

ي اظ ٲحٹضټبي ايٵ تٛييط، اؾتٟبزٺ ثيكتط اظ تٹاٶٳٷسيٽبي ثرف ذهٹني زض ي٧. ٶؿجت ثٻ ٢ج٭ تٛييط يبٞتٻ اؾت

ثسيٵ ٲٷٓٹض ٸ ثطاي ٞطاټٱ ٦طزٴ ثؿتط ثطاي اؾتٟبزٺ ثيكتط اظ ايٵ تٹاٶٳٷسي، اټٳيت ًٞبي . ٖطنٻ ا٢تهبز اؾت

 .٦ؿت ٸ ٦بض ٲٹضز تٹرٻ ٢طاض ٪طٞت

. ثطٶبٲٻ پٷزٱ تٹؾٗٻ ٲٹضز تأ٦يس ٢طاض ٪طٞتايٵ ٲ٣ٹٮٻ ټٱ زض ٢بٶٹٴ ٲص٦ٹض ٸ ټٱ زض ٢ٹاٶيٵ ثٗسي، ثٹيػٺ ٢بٶٹٴ 

انالح ٲٹازي اظ ٢بٶٹٴ ثطٶبٲٻ پٷزٱ تٹؾٗٻ ا٢تهبزي، ارتٳبٖي ٢بٶٹٴ  91 ٲبزٺ ''ز''زض ايٵ ضاؾتب ٸ ثٷب ثٻ تأ٦يس ثٷس 

٢بٶٹٴ ايزبز ''ٶٹيؽ  ، پيف٢بٶٹٴ اؾبؾي 44ټبي ٦ٯي ان٭  ٸ ٞطټٷ٫ي رٳٽٹضي اؾالٲي ايطاٴ ٸ ارطاي ؾيبؾت

تٹؾٍ اتب٠ ثبظض٪بٶي ٸ نٷبيٕ ٸ ٲٗبزٴ ايطاٴ  1389زض ؾب٬  ''آٞطيٷي ٸ ضٕٞ ٲٹاٶٕ ٦ؿت ٸ ٦بض ًٞبي ٲؿبٖس ٦بض

اي زضاٶزٳٵ ٲسيطاٴ  ٶٹيؽ َي رٯؿٻ ٲتٵ اٸٮيٻ پيف .ٸ اتب٠ تٗبٸٴ ٲط٦عي رٳٽٹضي اؾالٲي ايطاٴ تٽيٻ قس

ؾالٲي، ٲزسزاً زض نٷبيٕ ٲٹضز ثطضؾي ٸ ٲتٗب٢ت آٴ، ثب تهٹيت ايٵ َطح ثب ٢يس ي٥ ٞٹضيت زض ٲزٯؽ قٹضاي ا

 .زؾتٹض ٦بض اٶزٳٵ ٢طاض ٪طٞت

٪صاضاٴ ثٻ  ټبي ا٢تهبزي، ثبٖج قسٺ اؾت ٦ٻ زٸٮتٳطزاٴ ٸ ٢بٶٹٴ اټٳيت ٲكبض٦ت ثرف ذهٹني زض ٞٗبٮيت

٢بٶٹٴ ضٕٞ ٲٹاٶٕ تٹٮيس . ټبي الظٰ ثطاي ٞٗبٮيت ايٵ ثرف، ٢ٹاٶيٷي ضا ثٻ تهٹيت ثطؾبٶٷس ٲٷٓٹض ٞطاټٱ ٦طزٴ ظٲيٷٻ

اظ رٳٯٻ ايٵ ٢ٹاٶيٵ ٸ ... تٹؾٗٻ اقتٛب٬ ٸ ثرف ذهٹني ٸ  -٪صاضي ٗتي، َطح ؾطٲبيٻٸ ؾطٲبيٻ  ٪صاضي نٷ

ثطٚٱ ٸرٹز چٷيٵ ٢ٹاٶيٷي، ٲتأؾٟبٶٻ ثرف ذهٹني ٶتٹاٶؿتٻ اؾت ربي٫بٺ ٢بث٭ ٢جٹٮي . ضٸز َطحٽب ثٻ قٳبض ٲي

ايزبز "ٶبتٹاٶي ثرف ذهٹني زض ايٵ ٖطنٻ ثبٖج قسٺ اؾت ٦ٻ َطح . ضا زض ٞٗبٮيت ټبي ا٢تهبزي ٦ؿت ٦ٷس

ثٻ ٲٷٓٹض ثط َطٜ ٦طزٴ ٲٹاٶٕ ٲطثٹٌ ثٻ ايٵ ٲكبض٦ت زض  "ًٞبي ٲؿبٖس ٦بض آٞطيٷي ٸ ضٕٞ ٲٹاٶٕ ٦ؿت ٸ ٦بض

 .زؾتٹض ٢طاض ٪يطز

٪يطز ٸ پؽ اظ آٴ  ًٞبي ٦ؿت ٸ ٦بض ضا زض ٢بٶٹٴ ثطٶبٲٻ پٷزٱ تٹؾٗٻ ٲٹضز تٹرٻ ٢طاض ٲيزض ايٵ ٪عاضـ، اثتسا 

ثطضؾي ٲؿبئ٭ ٸ ٲك٧الت ًٞبي ٦ؿت ٸ ٦بض ٦ٻ زض ٢بٮت زض ٲٹضز  ٲحٹضټبي انٯي ٲُبٮٗبت اٶزبٰ قسٺ

اضظيبثي ٦ٯيبت . ٦ٷيٱ ٲٟٽٹٰ ٦بض آٞطيٷي ضا ٲطٸض ٲي ٸاٶزبٰ قسٺ اؾت ... ټبي زاٶكزٹيي، ٦تبة، ٲ٣بٮٻ ٸ  ٶبٲٻ پبيبٴ
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ټبي ثٗسي ٪عاضـ اضائٻ  زض ٢ؿٳت٪يطي ٸ پيكٷٽبز  ٶٹيؽ اٸٮيٻ ٸ ٶتيزٻ  ٲطثٹٌ ثٻ َطح، تُجي١ ٲٹاز َطح ثب پيف

        .ٺ اؾتقس

 

 فضاي كسب ٍ كار در بزًاهِ پٌجسالِ پٌجن تَسعِ جوَْري اسالهي ايزاى -1

ٸضٸز ٲٹيٹٔ ًٞبي ٦ؿت ٸ ٦بض . ٲ٣ٹٮٻ ًٞبي ٦ؿت ٸ ٦بض زض ٦كٹض زض ؾبٮيبٴ اذيط ثيكتط قسٺ اؾت تٹرٻ ثٻ

زض  .ټٷ٫ي آٚبظ قسا٢تهبزي اظ ثطٶبٲٻ چٽبضٰ تٹؾٗٻ ا٢تهبزي، ارتٳبٖي ٸ ٞط ٪صاضي ا٢تهبزي زض ازثيبت ؾيبؾت

طح ٲٹيٹٔ ًٞبي َ. ايٵ ثطٶبٲٻ زض ٢بٮت چٷس ٲبزٺ، ٲٹيٹٔ ثٽجٹز ًٞبي ٦ؿت ٸ ٦بض ٲٹضز تٹرٻ ٢طاض ٪طٞت

ت٣ٹيت حًٹض ٸ ٲكبض٦ت ثرف ذهٹني زض ا٢تهبز ثٹز، زض ؾبٮيبٴ  ثسٶجب٬ ٦ؿت ٸ ٦بض ثب تهٹيت ٢ٹاٶيٷي ٦ٻ

انالح ٲٹازي اظ ٢بٶٹٴ ثطٶبٲٻ  ٢بٶٹٴ 91ٲبزٺ  "ز" ٦ٳب ايٵ ٦ٻ زض ثٷس .اذيط ثيكتط اظ ٪صقتٻ ٲس ٶٓط ٢طاض ٪طٞت

٢بٶٹٴ  44ټبي ٦ٯي ان٭  پٷزٱ تٹؾٗٻ ا٢تهبزي، ارتٳبٖي ٸ ٞطټٷ٫ي رٳٽٹضي اؾالٲي ايطاٴ ٸ ارطاي ؾيبؾت

ثٻ اتب٠  "ايزبز ًٞبي ٲؿبٖس ٦بض آٞطيٷي ٸ ضٕٞ ٲٹاٶٕ ٦ؿت ٸ ٦بض "ٶٹيؽ ٢بٶٹٴ  ، ٸْيٟٻ تٽيٻ پيفاؾبؾي

پؽ اظ ايٵ ٢بٶٹٴ ٸ ثسٶجب٬ تهٹيت ٢بٶٹٴ . ٴ ايطاٴ ٸ اتب٠ تٗبٸٴ ٲحٹ٬ قسٺ اؾتثبظض٪بٶي ٸ نٷبيٕ ٸ ٲٗبز

ثٻ . زض ايٵ ثطٶبٲٻ ٲٹضز تأ٦يس ٢طاض ٪طٞتٻ اؾتثطٶبٲٻ پٷذ ؾبٮٻ پٷزٱ تٹؾٗٻ، ٲٹيٹٔ ٦ؿت ٸ ٦بض ٸ ثٽجٹز آٴ ٶيع 

بي ٦ؿت ٸ ٦بض اي ٦ٻ زض ٞه٭ پٷزٱ ايٵ ثطٶبٲٻ ثٻ ٲٹيٹٖبت ا٢تهبزي ٲطتجٍ اؾت، ثٻ ٲٷٓٹض ثٽجٹز ًٞ ٪ٹٶٻ

ثٻ ثٽجٹز ًٞبي  78-69ثٻ َٹض ٦ٯي زض ثطٶبٲٻ پٷزٱ اظ ٲبزٺ . ٲٹازي ثٻ ثٽجٹز ٲحيٍ ٦ؿت ٸ ٦بض اذتهبل يبٞت 

 .٦ؿت ٸ ٦بض اذتهبل زاضز

ټب زازٺ قسٺ اؾت تب اظ َطي١ ټٳبټٷ٫ي ٸ ټٳ٧بضيٽبيي ٦ٻ ثٗٳ٭  ثسيٵ ٲٷٓٹض ٸْبيٝ ثٻ ثطذي اظ ٸظاضتربٶٻ

زض ايٵ چبضچٹة ٲ٣طض قسٺ . ٷٓٹض اذص ٲزٹظ ثطاي اٶزبٰ ٞٗبٮيت حصٜ قٹزثطذي ٲطاح٭ ازاضي ثٻ ٲ آيس ٲي

 .اؾت ٦ٻ اظ ٲكبض٦ت ثرف ذهٹني ٶيع زض ايٵ ظٲيٷٻ اؾتٟبزٺ قٹز

ثٻ ٲٹاضزي اقبضٺ  73زض ذهٹل اٶزبٰ ا٢ساٲبت ٢بٶٹٶي ثطاي انالح ٢ٹاٶيٵ ٦بض ٸ تأٲيٵ ارتٳبٖي ٶيع زض ٲبزٺ 

ٮت ٲٹْٝ قسٺ اؾت تب پبيبٴ ؾب٬ اٸ٬ ثطٶبٲٻ، ا٢ساٲبت ٢بٶٹٶي الظٰ ضا ثٻ ٪ٹٶٻ اي ٦ٻ زض ايٵ ٲبزٺ زٸ. قسٺ اؾت

  .ثطاي انالح ايٵ ٢ٹاٶيٵ ٸ ضٸاثٍ ٦بض ثب ضٖبيت ٲٹاضزي ثٻ ٖٳ٭ آٸضز
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ټٳچٷيٵ زض . ثطٶبٲٻ آٲسٺ اؾت 75تك٧ي٭ قٹضاي ٪ٟت٫ٹي زٸٮت ٸ ثرف ذهٹني ٶيع ت٧ٯيٟي ثٹز ٦ٻ زض ٲبزٺ 

٪بٶي ٸ نٷبيٕ ٸ ٲٗبزٴ ثب ټٳ٧بضي ٸ حًٹض اتب٠ تٗبٸٴ ٲط٦عي رٳٽٹضي ايٵ ٢بٶٹٴ ٲ٣طض قس، اتب٠ ثبظض 76ٲبزٺ 

  .   ٪صاضي ضا قٷبؾبيي ٦ٷس ټبي ٲر٭ تٹٮيس ٸ ؾطٲبيٻ اؾالٲي ايطاٴ ٸ قٹضاي انٷبٜ، ٢ٹاٶيٵ، ٲ٣طضات ٸ ثركٷبٲٻ

               

 كسب ٍ كار در ايزاىهزتبط با فضاي بزخي اس هطالعات اًجام شدُ هفَْم كار آفزيٌي ٍ ًگاّي گذرا بِ  – 2

ثٻ ي٧ي اظ  ،ټب ٪صاضي  زضپي زض ؾيبؾت ا٢تهبز ايطاٴ زض زٸضاٴ اذيط ټط اظ ٪بټي زض احط تٛييطات پيًٞبي ٞٗبٮيت 

٪صاضي ا٢تهبزي ثٻ ٲٷبثٕ  اظ آٶزبيي ٦ٻ ټط تٛييطي زض ؾيبؾت. ټبي ثبظاض يب ثطٶبٲٻ ٪طايف پيسا ٦طزٺ اؾت ٢ُت

ټبي ترهيهي ٸ تٹظيٗي زض ٲٷبثٕ ٲٹرٹز ا٢تهبز ٦كٹض  زضپي ثٻ ربثزبيي ٶيبظ زاضز، ثٷبثطايٵ ايٵ تٛييطات پي

زټٷسٺ ايٵ ٸا٢ٗيت ٦ٯي اؾت ٦ٻ ا٢تهبز ايطاٴ اظ قطايٍ  تٛييطات ايٵ چٷيٷي زضا٢تهبز ٦كٹض ٶكبٴ. قٹز ٲٷزط ٲي

اي ظٲيٷٻ الظٰ ثط ٸ پيف ټبي ا٢تهبزي ثطاي ثٯٷسٲست ٪يطي ٖٳٹٲي ؾيبؾت ٲحيُي ٲٷبؾت ٦ٻ ټٳبٶب تخجيت رٽت

 . ٪صاضي اؾت، ثطذٹزاض ٶيؿت ټط٪ٹٶٻ ؾيبؾت

"ثبظاض يب ٶبثبظاض؟ ثطضؾي ٲٹاٶٕ ٶٽبزي ٦بض ايٵ ٶٓبٰ ا٢تهبزي ثبظاض زض ا٢تهبز ايطاٴ"ٲُبٮٗٻ ضٶبٶي ثب ٖٷٹاٴ 
. اؾت  

زاضي، ا٢تهبز زٸٮتي ٸ ٲ٣يسات تبضيري  ايكبٴ ٲٗت٣س اؾت ٦ٻ ا٢تهبز ايطاٴ پؽ اظ ٲكطٸَيت، تط٦يجي اظ ؾطٲبيٻ

ايٵ تط٦يت ٶبٲٷبؾت ثبٖج قسٺ اؾت ٦ٻ ٶٽبزټبي . ټٳبٶب تط٦يت ٶبٲٷبؾجي اظ ثبظاض، ثطٶبٲٻ ٸ ؾٷت اؾت ثٹز ٦ٻ

زاضي ټٳچٹٴ ٲبٮ٧يت ذهٹني، پٹ٬، ثبٶ٥، ثٹضؼ ٸ ثٽطٺ اظ ي٥ ؾٹ ٸ ٶٽبزټبي اؾبؾي ا٢تهبز  انٯي ؾطٲبيٻ

. اٶس ٦ٷبض ټٱ اؾت٣طاض يبٞتٻ َٹض ٪ؿتطزٺ ٸ ٶب٦بضا زض زٸٮتي ټٳچٹٴ ٲبٮ٧يت ٖٳٹٲي ٸ ثطٶبٲٻ اظ ؾٹي زي٫ط، ثٻ

ارتٳبٖي ٶبقي اظ  ٖٳٯ٧طز ٲتساذ٭ ايٵ ٶٽبزټب، ثٻ -ټبي ا٢تهبزي زٸٮت ٶيع ثطاي ٦ٷتط٬ ٸ ضٕٞ تٷب٢ى

 .٦ٷس ٸ ايٵ ظٶزيطٺ ٶيع ټٳچٷبٴ ازاٲٻ زاضز ټبي ٲتساذ٭ ٸ ٪بٺ ٲتًبز رسيس ا٢ساٰ ٲي ټب ٸ ٶٽبزؾبظي ٪صاضي ٢بٶٹٴ

اي اؾت ٦ٻ اظ ي٥ ؾٹ، زٸٮت  ظاضي ٸ ٶبثبظاضي زض ا٢تهبز ايطاٴ ثٻ ٪ٹٶٻزض ٸا٢ٕ اؾت٣طاض ٶبټٳبټٷ٩ ٶٽبزټبي ثب

ضا ثٻ َٹض ٦بٲ٭ ( ٪صاض يب زٸٮت ٦الؾي٥ ٲخالً ٸْبيٝ زٸٮت ٢بٶٹٴ)ټبي پيف اظ ضٞبٺ  ثسٸٴ آٴ ٦ٻ ٸْبيٝ زٸٮت

اٶزبٰ زازٺ ثبقس، ثٻ اؾت٣طاض ي٥ زٸٮت ضٞبٺ ٲسضٴ ا٢ساٰ ٦طزٺ اؾت ٸ اظ ؾٹي زي٫ط ثبٖج قسٺ اؾت ٦ٻ 

قطَٽبي ٲطثٹٌ ثٻ ٦بض٦طز زضؾت ايٵ ثبظاضټب  ٦ٻ پيف ظاضټبي ٦باليي ٸ ٲٯي، ٪ؿتطـ ٸ پيسايف يبثس، ثسٸٴ ايٵثب

                                                           
   1376. تٽطاٴ. چبح اٸ٬. ثبظاض يب ٶبثبظاض؟ ثطضؾي ٲٹاٶٕ ٶٽبزي ٦بضايي ٶٓبٰ ا٢تهبزي ثبظاض زض ا٢تهبز ايطاٴ. ضِٶبٶي، ٲحؿٵ -1
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ټبي ايطاٴ  زٸٮت. ٞطاټٱ قسٺ ثبقس ٦2ٻ قبٲ٭ ثبظاضټبي ٲبٮي ي٧پبضچٻ ٸ يب تٗطيٝ ٸ تًٳيٵ ٦بٲ٭ ح٣ٹ٠ ٲبٮ٧يت

ټبيي چٹٴ ض٦ٹز  ٪ٹٶٻ ثبٖج قس تب ټعيٷٻ يٵثطذٹضزټبي ا. اٶس ٖٳٹٲبً ثب ح٣ٹ٠ ٲبٮ٧يت ثب ٲؿبٲحٻ ثطذٹضز ٦طزٺ

ټبي ٲجبزٮٻ ٸ اَالٖبت، ٶب٦بضايي ٞطا٪يط زض تٹٮيس ٸ ٶبثطاثطي  ټب، اٞعايف ټعيٷٻ ټب، ٪ؿتطـ ٶباَٳيٷبٶي ؾطٲبيٻ

 . ٪ؿتطزٺ زض تٹظيٕ قسٺ اؾت

ٷبؾت ټٳچٷيٵ زض ٲُبٮٗٻ ضٶبٶي ثيبٴ قسٺ اؾت ٦ٻ ٲك٧الت ا٢تهبزي ٸ ارتٳبٖي ٞطاٸاٶي ٦ٻ ٶبقي اظ ٖسٰ ت

٪يطي ا٢تهبز ؾيبؾي ايطاٴ زائٳبً  ٪صاضاٴ، رٽت ټب ٸ ؾيبؾت ٶٽبزي ا٢تهبز ايطاٴ اؾت، ثبٖج قس تب ثب تٛييط زٸٮت

ضٞت ا٢تهبز ايطاٴ اظ چٷ٫ب٬  ٪صاض رسيس، ثٻ زالي٭ ذبل ذٹيف، ثطٸٴ ټط ؾيبؾت. زض حب٬ تحٹ٬ ثبقس

 .زاٶس ؾي آٴ ٲيٶيبٞت٫ي ضا، زض تٛييط ٪طايف ا٢تهبز ؾيب ٲك٧الت ا٢تهبزي ٸ تٹؾٗٻ

ټبي ٦بضقٷبؾي  ٸ ثطذي تحٯي٭ 3تٹؾٗٻ چٽبضٰټبي اضائٻ قسٺ زض ٲٹضز اضظيبثي ٖٳٯ٧طز ثطٶبٲٻ پٷزؿبٮٻ  ٪عاضـ

زټس ٦ٻ ثطٶبٲٻ چٽبضٰ تٹؾٗٻ زض زؾتيبثي ثٻ ثطذي اظ اټساٜ ذٹز ٲٹ١ٞ ٶجٹزٺ اؾت ٸ زض ايٵ ٲٹضز ثيٵ  ٶكبٴ ٲي

تٹاٴ اقبضٺ  زضثبضٺ تحٯي٭ ايٵ ٸيٗيت ثٻ ٖٹاٲ٭ ظيط ٲي. اټساٜ ٸ ٖٳٯ٧طز ثطٶبٲٻ ق٧بٜ ثؿيبضي ٸرٹز زاضز

 :٦طز

ايٵ تٟبٸت زيس٪بٺ زض ارطاي ثطٶبٲٻ . زيس٪بٺ ٲٹرٹز ثيٵ ٲزطي ثطٶبٲٻ ٸ َطاحبٴ آٴ ٦بٲالً ٲتٟبٸت ثٹز -1

 .ټٹيسا قس

ثحطاٴ رٽبٶي ثبٖج قس تب ي٥ ثٽٳطيرت٫ي زض ًٞبي ٦ؿت ٸ ٦بض ثٹرٹز آيس ٦ٻ ايٵ ثحطاٴ زض ثطٶبٲٻ  -2

 .سٺ ثٹزثيٷي ٶك پيف

ايٵ زض حبٮي اؾت ٦ٻ زض ؾبٮيبٴ اذيط . ٪يطي ثطٶبٲٻ زض ٲؿيط تٗبٲ٭ ثيكتط ثب زٶيبي ذبضد ثٹز رٽت -3

 .٪صاضي ضا ثسٶجب٬ زاقتٻ اؾت تحطيٱ اٞعايف يبٞتٻ اؾت ٦ٻ ذٹز ٦بټف ؾطٲبيٻ

٪صاضي ضا زض ٦كٹض ٦بټف  ټب تب حسٸزي حجبت ؾيبؾت ثسٮي٭ ارطاي ٢ٹاٶيٷي چٹٴ ټسٞٳٷس ٦طزٴ يبضاٶٻ -4

 .ټبي پٹٮي اتربش قسٺ ٶيع ٲُبث١ اټساٜ ثطٶبٲٻ ٶجٹز يٳٵ ايٵ ٦ٻ ؾيبؾت. زٺ اؾتزا

  .ٶتٹاٶس اټساٜ ذٹز ضا پي٫يطي ٦ٷس ثبٖج قس ٦ٻ ثطٶبٲٻ چٽبضٰ ،ٲزٳٕ ايٵ ٖٹاٲ٭ ٸ ٖٹاٲ٭ زي٫طي ٶٓيط آٴ

                                                           
تٹاٶس زض اضتجبَف ثب زي٫طاٴ زاقتٻ  ثٻ ٞطز ٦ٳ٥ ٦ٷس تب ٲٷ٣ُبً آٴ اٶتٓبضاتي ضا ٦ٻ ٲي ٦ٻ٪يطز  س ٦ٻ ربٲٗٻ ثٻ ذسٲت ٲي٧يت اثعاضي ټؿتٷٮح٣ٹ٠ ٲب -2

  . قٹٶس ايٵ اٶتٓبضات زض ٢بٮت ٢ٹاٶيٵ، ضؾٹٰ ٸ زي٫ط چيعټبي ربٲٗٻ ثيبٴ ٲي. ثبقس، ق٧٭ زټس

 ي ثطذي اظ ؾبٮٽبي ثطٶبٲٻ چٽبضٰ تٹؾٗٻ ا٢تهبزي، ارتٳبٖي ٸ ٞطټٷ٫يضيعي ٸ ٶٓبضت ضاټجطزي ضئيؽ رٳٽٹض، ٪عاضـ ا٢تهبز ٲٗبٸٶت ثطٶبٲٻ – 3
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« بز ايطاٴٶيبٞت٫ي زض ا٢ته ٲساضټبي تٹؾٗٻ»ٲُبٮٗٻ زي٫ط زض ٲٹضز ٲؿبئ٭ ٸ ٲك٧الت ا٢تهبز ايطاٴ تحت ٖٷٹاٴ 

 : ټبي  ا٢تهبز ٦كٹض ٲٹضز تٹرٻ ٢طاض ٪طٞتٻ اؾت زض ايٵ ٦تبة ٲٹاضز ظيط ثٻ ٖٷٹاٴ ٲك٧الت ٸ تٷ٫ٷبٺ 4.اؾت

 ٖسٰ تحط٤ ٸ پٹيبيي زض تٹٮيس ٦٭ ٸ ؾطاٶٻ – 1 

 ؾبذتبض ٶبٲٷبؾت تٹٮيس – 2

 ټبي پٹٮي ٸ ثبٶ٧ي ٖسٰ تٷبؾت ؾيبؾت – 3

 (زٸٮت)ارطايي  –ٲك٧الت ازاضي  – 4

 (٣ٞساٴ اؾتطاتػي ٲٷبؾت تٹؾٗٻ)ٲجبحج تٹؾٗٻ ا٢تهبزي  ٖسٰ زض٤ – 5

 يٗٝ قسيس ٶٓبٰ آٲٹظقي  – 6

 يٗٝ ضٸحيٻ ٖٯٳي حب٦ٱ ثط ربٲٗٻ – 7

 ٲك٧الت ٶبقي اظ ٸاثؿت٫ي ثٻ ذبضد – 8

 ٣ٞساٴ حجبت ؾيبؾي – 9

٬ قٹز ٸ ٞٷي تٹٮيس ٲتحٹ -٦ٷس ٦ٻ ٲجبٶي ٖٯٳي ايكبٴ ٲٗت٣س اؾت، ظٲبٶي ربٲٗٻ اظ ٶٓط ا٢تهبزي تٹؾٗٻ پيسا ٲي

 .رؿتزٹ ٦طز ٸ ثٻ ضٕٞ آٴ ا٢ساٰ ٦طز 9، ٸ 7، 6، 5تط ا٢تهبز ضا زض ثٷسټبي  ثطاي ايٵ ٲٷٓٹض ثبيس ٲك٧الت ثٷيبٶي

زټس ٦ٻ ٲُبٮت ٲٹضز اقبضٺ زض آٶٽب ثب ٸيٗيت  ثطضؾي تٟهيٯي تط ټط ٦ساٰ اظ ٲُبٮٗبت ش٦ط قسٺ ٶكبٴ ٲي

بثطايٵ، ټط ٦ساٰ اظ ٲٹاضز ش٦ط قسٺ زض ايٵ ٲُبٮٗبت ثٻ ثٷ. ٖٳٯ٧طز ٲتٛييطټبي ٦الٴ ا٢تهبزي اضتجبٌ ٲؿت٣يٱ زاضٶس

ضٸٶس ٦ٻ َطح ًٞبي ٲؿبٖس ٦بض  اي، ثركي اظ ٲؿبئ٭ ٲطثٹٌ ثٻ ًٞبي ٦ؿت ٸ ٦بض زض ٦كٹض ثٻ قٳبض ٲي ٪ٹٶٻ

 .ټبي ٖٳٯي الظٰ ضا ٞطاټٱ ٦ٷس تٹاٶس زض ٦ٳ٥ ثٻ ح٭ آٴ، ظٲيٷٻ آٞطيٷي ٸ ضٕٞ ٲٹاٶٕ ٦ؿت ٸ ٦بض ٲي

قٹز ٦ٻ ثٻ نٹضت ٲؿت٣يٱ ٸ ٚيط ٲؿت٣يٱ  ٸ ٦بض ثٻ تٳبٲي ٖٹاٲ٭ ٲحيُي اَال٠ ٲي ، ًٞبي ٦ؿتثب ايٵ ضٸي٧طز

ثبٶ٥ . اٶس اٮٳٯٯي ٶيع تٗبضيٟي اضائٻ ٦طزٺ زض ايٵ ثبضٺ ثطذي ٶٽبزټبي ثيٵ. ټبي ثٷ٫بٺ احط ٪صاض اؾت ثط ضٸي ٞٗبٮيت

 5:٪ٹٶٻ تٗطيٝ ٦طزٺ اؾت ٸ٦بض ضا ايٵ رٽبٶي ٲحيٍ ٦ؿت

                                                           
 1371. تٽطاٴ. چبح زٸٰ. ٶكط ٶي . ٲساضټبي تٹؾٗٻ ٶيبٞت٫ي زض ا٢تهبز ايطاٴ. ، حؿيٵ(آضاٶي)ٖٓيٳي -4

 1387تبثؿتبٴ . اٶزٳٵ ٲسيطاٴ نٷبيٕ. ؾٷزف ٸ ثٽجٹز ٲحيٍ ٦ؿت ٸ ٦بض. ، احٳس ٸ انالٴ ٢ٹزربٶيٲيسضي -5
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ٲحيُي ٦ٻ ٶٻ . قٹز ٦ٻ تحت تؿٯٍ ٸ زض اذتيبض ٲسيط ثٷ٫بٺ ٶيؿت ي اَال٠ ٲيٸ٦بض ثٻ ټٳٻ چيعټبي ٲحيٍ ٦ؿت»

ټبي  تٹاٶس ؾجت ق٧ؿت يب ٲٹ٣ٞيت پطٸغٺ ٪صاضز، ثٯ٧ٻ ٲي تٷٽب ثط ٖٳٯ٧طز ثرف ذهٹني احط ٲؿت٣يٱ ٲي

 «.ؾبظي ٸ ٶٓيط آٴ ثبقس ذهٹني

٫ي حط٦ت ٸ ضٸٶس ٦كٹضټب زټٷسٺ چ٫ٹٶ ټب الظٰ اؾت ثٻ ايٵ ٶ٧تٻ اقبضٺ قٹز ٦ٻ ٶكبٴ زض ٲٹضز اټٳيت قبذم

٪صاضي اؾت ٸ اظ آٴ ثٻ ٖٷٹاٴ زٲبؾٷذ انالحبت ا٢تهبزي  زض ظٲيٷٻ ايزبز ًٞبي ٲٷبؾت ثطاي تزبضت ٸ ؾطٲبيٻ

٦ٷس ٸ  ٪صاضاٴ رٽبٶي اضائٻ ٲي ټب، ٖالئٱ ٲخجت ثطاي ؾطٲبيٻ ٦ٷٷس ٸ ثٽجٹز زض ٲؿيط ايٵ قبذم زض ٦كٹضټب يبز ٲي

 .قٹز تط ٲي ٸ٦بض آؾبٴ يٻ ٸ ضٸٶ١ ٦ؿتاظ َطي١ ايٵ ٖالئٱ، اٲ٧بٴ اٶت٣ب٬ ؾطٲب

ٸ٦بض  ټٳبٴ َٹض ٦ٻ اظ ٖٷٹاٴ َطح ضٸقٵ اؾت، َطح ثٻ زٶجب٬ ضٕٞ ٲك٧الت ٲطثٹٌ ثٻ ًٞبي ٦بضآٞطيٷي ٸ ٦ؿت

 .آيس ٦ٻ َطح ٲص٦ٹض ثٻ زٸ ٲٹيٹٔ اقبضٺ زاضز ثط ايٵ اؾبؼ ثٻ ٶٓط ٲي. اؾت

زض ٲٹضز ٦بضآٞطيٷي ټيچ تٗطيٟي اضائٻ ٸ٦بض اضائٻ قسٺ اؾت، ٸٮي  زض ٲبزٺ ي٥ ايٵ َطح، تٗطيٝ ٲحيٍ ٦ؿت

ٸاغٺ ٦بضآٞطيٷي اظ ضيكٻ ٞطاٶؿٹي . قٹز ٶكسٺ اؾت ٦ٻ زض ازاٲٻ ايٵ ٢ؿٳت زض ٲٹضز آٴ ثحج ٲي

Entreprendreټبي ٲرتٯٝ ٲٹضز ثطضؾي ٢طاض  ، ثٻ ٲٗٷي ٲتٗٽس قسٴ ٪طٞتٻ قسٺ اؾت ٦ٻ تب ٦ٷٹٴ اظ زيس٪بٺ

 .٪طٞتٻ اؾت

تٹض ٲحط٤ انٯي زض تٹؾٗٻ ا٢تهبزي اؾت ٸ ٶ٣ف ٦بضآٞطيٵ ٖجبضت اؾت قٹٲپيتط ٲٗت٣س اؾت ٦ٻ ٦بضآٞطيٷي ٲٹ

٦بضآٞطيٵ ضا ٞطزي ٲي زاٶس ٦ٻ  (fry)ٞطاي  ،(palmer,  891)اي اظ ٲٹاز  ټبي تبظٺ ٶٹآٸضي ٸ ايزبز تط٦يت: اظ

، (Fry, 1993) ثركس  ټبي ٶٹآٸضاٶٻ، آٴ ضا ثٽجٹز ٲي ٦ٷس  ٸ يب اظ َط٠ ضٸـ ي٥ ٦ؿت ٸ ٦بض ضا ضاٺ اٶساظي ٲي

ټبي ٦ٹچ٥  َٯجبٶٻ ثطاي ايزبز ٸ تٹؾٗٻ قط٦ت ثطزاضي اظ ا٧ٞبض ٞطنت ٦بضآٞطيٷي يٗٷي قٷبؾبيي ٸ ثٽطٺ

(Brockhaus & Horwitz,  891).  ٦بضآٞطيٷي ٞطآيٷس ٦ؿت ؾٹز اظ َطي١ تط٦يت رسيس، ٲٷحهط ثٟطز ٸ

آٚبظ يب ضقس ي٥ قط٦ت ٶٹپب ٦بضآٞطيٷي ثٻ ٲٗٷبي . اضظقٳٷس ٲٷبثٕ، زض ٲحيُي ټٳطاٺ ثب اثٽبٰ ٸ ٖسٰ ٢ُٗيت اؾت

٦بضآٞطيٷي ٞطآيٷسي اؾت ٦ٻ زض آٴ (. 25، 1381احٳسپٹض، )پصيط اؾت  اظ َطي١ ٲسيطيت ٶٹآٸضاٶٻ ٸ ضيؿ٥

٦بضآٞطيٷي  .(Drucker,  891)٦ٷس  ٦بضآٞطيٵ، ٞٗبٮيت ا٢تهبزي ٦ٹچ٥ ٸ رسيس ضا ثب ؾطٲبيٻ ذٹز قطٸٔ ٲي

، قٹز ٸؾيٯٻ اٞطاز ت٣ٗيت ٲي ټب ثٻ ض اؾت، ٞطنتٞطآيٷسي اؾت ٦ٻ ثسٸٴ تٹرٻ ثٻ ٲٷبثٗي ٦ٻ زض اذتيب

(Hurley 888 )ټب ثب تالـ ٸ پكت٧بض ثؿيبض  ٪يطي اظ ٞطنت ٞطآيٷس ٶٹآٸضي ٸ ثٽطٺ: ٦بضآٞطيٷي ٖجبضت اؾت اظ
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َٯجي، ضيبيت  ټبي ٲبٮي، ضٸاٶي ٸ ارتٳبٖي، ٦ٻ اٮجتٻ ثب اٶ٫يعٺ ٦ؿت ؾٹز ٲبٮي، تٹٞي١ ٸ ټٳطاٺ ثب پصيطـ ضيؿ٥

٦ٻ، ٦بضآٞطيٷي ثٻ ٲٗٷي قٷبؾبيي،  زض ٲزٳٹٔ ايٵ .(Hisrich, 2002)پصيطز  نٹضت ٲيقرهي ٸ اؾت٣ال٬ 

ټبي ؾٹزآٸض ٸ تزبضي زض ٢بٮت  ټبي ٶٹ ٸ رسيس ثٻ ٸا٢ٗيت ټب اظ َطي١ تجسي٭ ايسٺ ذٯ١ ٸ اؾتٟبزٺ اظ ٞطنت

 (.1385آ٢بربٶي، )٦بالټب ٸ ذسٲبت ٲٹضز ٶيبظ ربٲٗٻ اؾت 

ٶ٫ط ثٹزٴ ٸ زاقتٵ  تٹاٴ ثٻ آيٷسٺ تطيٵ آٶٽب ٲي ي ٲرتٯٟي زاضٶس ٦ٻ اظ ٲٽٱټبي ٞطزي ٸ قرهيت ٦بضآٞطيٷبٴ، ٸيػ٪ي

اٶساظ، ٲهٳٱ ثٹزٴ، تٳط٦ع، اٶ٫يعـ، ٸ٢ٝ ٸ اظ ذٹز٪صقت٫ي، ٦ٷتط٬ زضٸٶي، اؾت٣ال٬، ذال٢يت ٸ ٶٹآٸضي،  چكٱ

 .(Carland et al, 1984)پصيطي ٸ تحٳ٭ اثٽبٰ اقبضٺ ٦طز  ضيؿ٥

ټب، ٦بضآٞطيٷي ضا ؾٻ ٶٹٔ   ثٷسي تطيٵ ت٣ؿيٱ زض ي٧ي اظ ٲٽٱ. يع قسٺ اؾتاظ ٸاغٺ ٦بضآٞطيٷي ت٣ؿيٳبت ٲرتٯٟي ٶ

زض ٦بضآٞطيٷي ٞطزي، قط٦ت . ٸ ٦بضآٞطيٷي ؾبظٲبٶي( ٞطزي)ؾبظٲبٶي  ٦بضآٞطيٷي ٞطزي، ٦بضآٞطيٷي زضٸٴ: اٶس زاٶؿتٻ

قٹز تب ٦بال ٸ ذسٲت رسيس ثٻ ربٲٗٻ ٖطيٻ  رسيسي تبؾيؽ ٲي( ٸ٦بض ٦ؿت)ٸ ؾبظٲبٴ 

ټب ٸ  ، ٶٹٖي ٶٹآٸضي زض زضٸٴ ؾبظٲبٴ(ٞطزي)ؾبظٲبٶي  زض ٦بضآٞطيٷي زضٸٴ.  (www.gemiran.ir, 2008)٪طزز

ٸ زض  ( Zahra,  88)٪يطز تب ٦بال ٸ ذسٲت رسيسي ثٻ ربٲٗٻ ٖطيٻ قٹز     ټبي ٲٹرٹز ق٧٭ ٲي قط٦ت

٪يطز تب  قٷبذتي ٲسيطيتي ٢طاض ٲي ٲٹضز ثطضؾي ٸ آؾيت ټب ٦بضآٞطيٷي ؾبظٲبٶي، قطايٍ ٲسيطيتي زاذ٭ ؾبظٲبٴ

 (.1385آ٢بربٶي، )ثؿتط ٸ قطايٍ الظٰ ثٻ ٲٷٓٹض ٶٹآٸضي ٸ ثبٮٷس٪ي ؾبظٲبٶي ٞطاټٱ قٹز 

ضٞتٻ، ثب ٪طايف پيسا ٦طزٴ ٲجبحج  ٲٟٽٹٰ ٦بضآٞطيٷي ثطاي اٸٮيٵ ثبض زض ٶٓطيبت ا٢تهبزي ٲُطح قس اٲب ضٞتٻ

ٍ  ټبي ا٢تهبزي حصٜ ټبي ضيبيي ٸ آٲبضي، ٖٳالً ايٵ ٲٟٽٹٰ اظ تئٹضي ضٸـ ټب ٸ ا٢تهبزي ثٻ اؾتٟبزٺ اظ ٲس٬

ٸٴ زضٸضٜ ٸ ثطاـ، اظ .   (Jennings,  881)اٶس ذتٻاټبي ٖٯٳي زي٫طي ثٻ ثحج زض ٲٹضز آٴ پطز ضقتٻ

ي ثٻ ټبي اٶس ٦ٻ ٦بضآٞطيٷي ثٻ ٖٷٹاٴ ي٥ ٞٗبٮيت تزبضي، ٸيػ٪ي ٪يطي ٦طزٺ ٪ٹٶٻ ٶتيزٻ زاٶكٳٷساٴ ٖٯٹٰ ضٞتبضي، ايٵ

  :ايٵ قطح زاضز

 ٸ٦بض رسيس ايزبز، يٗٷي تبؾيؽ ي٥ ٸاحس تزبضي يب ي٥ ٦ؿت -

 ٸ٦بض رسيس ٲسيطيت ٖٳٹٲي، يٗٷي ټسايت ٸ ؾبظٲبٶسټي ي٥ ٞٗبٮيت تزبضي يب ي٥ ٦ؿت -

 ٸ٦بض ٸ ترهيم ٲٷبثٕ ٲسيطيت ٖٳٹٲي، يٗٷي ټسايت ٸ ؾبظٲبٶسټي ي٥ ٞٗبٮيت تزبضي يب ٦ؿت -

http://(www.gemiran.ir/
http://(www.gemiran.ir/


  

9 
 

ثطزاضي تزبضتي اظ ٦بال، ذسٲت، ٞطآيٷس، ثبظاض، ٲٹاز اٸٮيٻ ٸ يب  ٶٹآٸضي ٸ ذال٢يت، يٗٷي ذٯ١ ٸ ثٽطٺ -

 ؾبظٲبٴ رسيس

 تزبضي ٸاحس ي٥ ثبٮ٣ٹٺ ق٧ؿت يب ظيبٴ پصيطي، يٗٷي ٢جٹ٬ ٸ قٽبٲت زاقتٵ زض ٲٹارٽٻ ثب ضيؿ٥ -

ٴ زټٷسٺ ٪ؿتطز٪ي آٴ اؾت، زض ٲزٳٹٔ ٦بضآٞطيٵ ٸ ٦بضآٞطيٷب ثب تٹرٻ ثٻ تٗبضيٝ اضائٻ قسٺ اظ ٦بضآٞطيٷي ٦ٻ ٶكبٴ

 :ثٻ ؾٻ ٲٹيٹٔ ٲٽٱ

 تٹٮيس حطٸت – 1

 تٹؾٗٻ ت٧ٷٹٮٹغي – 2

 ايزبز اقتٛب٬ ٲٹٮس – 3

ټبي ٲحيُي الظٰ ٶٓيط حسا٢٭ ٦طٴ  تٹرٻ زاضٶس ٦ٻ ټط زٸٮتي ٦ٻ ثٻ پيكطٞت ا٢تهبزي ٲتٗٽس اؾت، ثبيس حٳبيت

 ؾبظي ايزبز ټب، زؾتطؾي ثٻ ٶيطٸي ٦بض ٲٷبؾت ٸ ٲترهم، ٦بټف ٸ تؿٽي٭ زض ٲ٣طضات، آؾبٴ ٲبٮيبت

 .ټبي ٦بضآٞطيٷي اؾت ضا ٞطاټٱ ٦ٷس زټٷسٺ ؾُٹح ٞٗبٮيت ٸ٦بض ٦ٻ اٞعايف ٦ؿت

ثب تٹرٻ ثٻ ٲٟبټيٱ ش٦ط قسٺ زض ٲٹضز ٦بض آٞطيٷي ٸ ٪ؿتطز٪ي آٴ ٸ اظ آٶزبيي ٦ٻ ټيچ تٗطيٟي اظ ٦بض آٞطيٷي زض 

ٲٟبټيٱ )٦ط قسٺَطح اضائٻ ٶكسٺ اؾت، ثٷبثطايٵ ا٪ط ٲٷٓٹض َطاحبٴ َطح اظ ٦بض آٞطيٷي ټٳبٴ ٲٗبٶي ٸ ٲٟبټيٱ ش

اي اٶزبٰ قٹز ٦ٻ ثؿتط  ٪صاضي زض ٦كٹض ثٻ ٪ٹٶٻ ٪صاضي ٸ ٢بٶٹٴ الظٰ اؾت ؾيبؾتزض ٲتٵ ٪عاضـ اؾت، ( ٖٯٳي

   .ثطاي ٦بض آٞطيٷي ايزبز قٹزالظٰ 

 

 بزرسي كليات طزح -3

 ٶٟط اظ ٶٳبيٷس٪بٴ ٲزٯؽ ٦42ٻ ثٻ اٲًبي  "ايزبز ًٞبي ٲؿبٖس ٦بض آٞطيٷي ٸ ضٕٞ ٲٹاٶٕ ٦ؿت ٸ ٦بض"َطح 

ثٻ تهٹيت  4/11/1389قٹضاي اؾالٲي ضؾيسٺ اؾت، ثب ٢يس ي٥ ٞٹضيت زض رٯؿٻ ٖٯٷي ضٸظ زٸقٷجٻ ٲٹضخ 

ټسٜ اظ اضائٻ ايٵ َطح، ٞطاټٱ ٦طزٴ ثؿتطټبي الظٰ ثطاي ارطاي ثطذي . ٲزٯؽ قٹضاي اؾالٲي ضؾيس

 44ٯي ان٭ ټبي ٦ ٢ٹاٶيٵ ٦كٹض، ٶٓيط ٢بٶٹٴ انالح ثطذي اظ ٲٹاز ثطٶبٲٻ چٽبضٰ تٹؾٗٻ ٸ ارطاي ؾيبؾت

پصيطي ثرف  ايٵ ٢بٶٹٴ ثٻ تأٲيٵ قطايٍ ٲؿبٖس ثطاي ٲكبض٦ت ٸ ٲؿإٸٮيت( 91)ٲبزٺ. ٢بٶٹٴ اؾبؾي اؾت

 .ټبي ا٢تهبزي اذتهبل زاضز ٚيط زٸٮتي زض ٞٗبٮيت
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ٲُبث١ ٲبزٺ ٲعثٹض، َطح ٲٹضز ٶٓط ثب ٲكبض٦ت اتب٠ ثبظض٪بٶي ٸ نٷبيٕ ٸ ٲٗبزٴ ايطاٴ ٸ اتب٠ تٗبٸٴ ٲط٦عي 

ثٻ ٲزٯؽ قٹضاي اؾالٲي  1389پيف ٶٹيؽ اٸٮيٻ َطح زض ذطزاز ٲبٺ ؾب٬ . طاٴ تٽيٻ قسرٳٽٹضي اؾالٲي اي

٢بٶٹٴ اؾبؾي،  44ټبي ٦ٯي ان٭  ٸ زٸٮت اضؾب٬ قس ٸ ثٻ ؾٟبضـ ٦ٳيؿيٹٴ ٸيػٺ ٶٓبضت ثط ارطاي ؾيبؾت

ټبي ٲزٯؽ قٹضاي اؾالٲي  ټب ٸ نبحت ٶٓطاٴ، زض ٦بض ٪طٸټي ترههي زضٲط٦ع پػٸټف ثب ټٳ٧بضي اتب٠

ٲبزٺ ثٹز ٦ٻ پؽ اظ  63، پيف ٶٹيؽ اٸٮيٻ ٲكتٳ٭ ثط 1زض رسٸ٬ . بظ ٶٹيؿي ٸ انالح ٢طاض ٪طٞتٲٹضز ث

زټس ٦ٻ اظ رٳٯٻ زالي٭ ٖٳسٺ  ثطضؾي اٶزبٰ قسٺ ٶكبٴ ٲي. ٲبزٺ ٦بټف يبٞتٻ اؾت 24ثبظثيٷي اٶزبٰ قسٺ ثٻ 

ٸٮيٻ تٯٟي١ ٪بٶٻ پيف ٶٹيؽ ا ٦63بټف تٗساز ٲٹاز َطح ي٥ ٞٹضيتي ايٵ اؾت ٦ٻ ثرف ظيبزي اظ ٲٹاز 

٢بٶٹٴ  75زض ٸا٢ٕ زض ايٵ َطح ثط اؾبؼ ْطٞيتي ٦ٻ ٲبزٺ . ٲبزٺ ضؾيسٺ اؾت 24اٶس ٸ ثط ايٵ اؾبؼ ثٻ  قسٺ

ثطٶبٲٻ پٷزٱ تٹؾٗٻ ٲجٷي ثط تك٧ي٭ قٹضاي ٪ٟت٫ٹي زٸٮت ٸ ثرف ذهٹني ٞطاټٱ ٦طزٺ اؾت، تك٧ي٭ 

ٸ ٸْبيٝ ٲطثٹٌ ثٻ پيف ايٵ قٹضا زض َطح ٲٹضز تٹرٻ ٢طاض ٪طٞت ٸ ٲُبث١ ايٵ ح٧ٱ، ثطذي اظ ٲٹاز 

 . ٶٹيؽ اٸٮيٻ ٢بٶٹٴ ثٻ ايٵ قٹضا ٲحٹ٬ قس

 :زض ٲ٣سٲٻ تٹريٽي َطح ايٷ٫ٹٶٻ آٲسٺ اؾت

اٮٳٯٯي ٶٓيط  ثٷسيٽبي ٲتٗبضٜ ثيٵ ټسٜ اظ تسٸيٵ ٸ ارطاي ايٵ ٢بٶٹٴ، ثٽجٹز ربي٫بٺ ايطاٴ زض ضتجٻ -اٸالً "

ټسٜ . ٸ اٲخب٬ آٶٽب ٶيؿت( ٶي ا٢تهبزٲزٳٕ رٽب)پصيطي  يب ٪عاضـ ض٢بثت( ثبٶ٥ رٽبٶي)اٶزبٰ ٦ؿت ٸ ٦بض 

ٲٹاٶٗي ٦ٻ اٮعاٲبً زض ٪عاضقٽبي . ايٵ ٢بٶٹٴ، ضٕٞ ٲٹاٶٕ ٦ؿت ٸ ٦بض ثطاي ٖٳٹٰ ثٷ٫بټٽبي ايطاٶي اؾت

 .قٹز اٮٳٯٯي ٦ؿت ٸ ٦بض ثٻ آٶٽب اقبضٺ ٶٳي ثيٵ

رتٷبة قس ٸ ثٻ ربي ا... زض تسٸيٵ ايٵ ٢بٶٹٴ اظ ايالح ٢ٹاٶيٵ زي٫ط ٶٓيط ٢ٹاٶيٵ ٲبٮيبتي، ثيٳٻ، ٦بض ٸ  -حبٶيبً

قٹضاي ٪ٟت٫ٹي زٸٮت ٸ ثرف ››ثب ٲحٹضيت ‹‹ ؾبٲبٶٻ پبيف ٸ ثٽجٹز ٲؿتٳط ٲحيٍ ٦ؿت ٸ ٦بض‹‹  ايٵ ٦بض، 

ټب ٸ ضٸيٻ  ٲهٹة ٢بٶٹٴ ثطٶبٲٻ پٷزٱ تٹؾٗٻ َطاحي قس تب ايٵ ؾبٲبٶٻ، ٢ٹاٶيٵ، ٲ٣طضات، ثركٷبٲٻ‹‹ ذهٹني

 .ؾبيي ٸ آٶٽب ضا انالح ٶٳبيسارطايي ٲبٶٕ ٦ؿت ٸ ٦بض زض ؾطاؾط ايطاٴ ضا ٲؿتٳطاً قٷب

اظ ايٵ ٢بٶٹٴ ٶجبيس اٶتٓبض زاقت ي٧زب ټٳٻ ٲٹاٶٕ ٦ؿت ٸ ٦بض زض ايطاٴ ضا ثط َطٜ ٦ٷس ٸ ٲحيٍ ٦ؿت  -حبٮخبً

چطا ٦ٻ ضٕٞ ٲٹاٶٕ تٹٮيس ٸ ثٽجٹز ٲحيٍ ٦ؿت ٸ ٦بض، ٲبټيتي ٞطآيٷسي . ٸ ٦بض ايطاٴ ضا ثٻ ؾطٖت ثٽجٹز ثركس

قٹز ايٵ ٢بٶٹٴ ضا ثٻ ٖٷٹاٴ تأؾيؽ  پيكٷٽبز ٲي. ٴ ٢بث٭ تح١٣ اؾتزاضز ٸ ثب پي٫يطي ٲؿتٳط زض َٹ٬ ظٲب
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ٸ ٪بٲي زض رٽت ايزبز ًٞبي ٲؿبٖس ٦بض آٞطيٷي زض ‹‹ ؾبٲبٶٻ ثٽجٹز ٲؿتٳط ٲحيٍ ٦ؿت ٸ ٦بض زض ايطاٴ››

 ".٦كٹض زض ٶٓط ٪طٞت

ًٞبي َطح ايزبز )ټط چٷس زض ٲ٣سٲٻ تٹريٽي ايٵ َطح آٲسٺ اؾت ٦ٻ ټسٜ اظ تسٸيٵ ٸ ارطاي ايٵ ٢بٶٹٴ 

اٮٳٯٯي ٶٓيط  ثٷسيٽبي ٲتٗبضٜ  ثيٵ ، ثٽجٹز ربي٫بٺ ايطاٴ زض ضتجٻ(ٸ٦بض ٲؿبٖس ٦بضآٞطيٷي ٸ ضٕٞ ٲٹاٶٕ ٦ؿت

زض اضتجبٌ ثب ايٵ ٲٹيٹٔ تٗطيٟي زض ٲبزٺ ي٥ اضائٻ قسٺ اؾت ٦ٻ ثب  پصيطي ٶيؿت ٸ  ٸ٦بض يب ٪عاضـ ض٢بثت ٦ؿت

 .تٗطيٝ اضائٻ قسٺ اظ ؾٹي ثبٶ٥ رٽبٶي تٟبٸتي ٶساضز

ثب تٹرٻ ثٻ ضٸي٧طزي ٦ٻ َطح ي٥ ٞٹضيتي زض ح٭ ٲؿبئ٭ ٲطثٹٌ ثٻ ًٞبي ٦ؿت ٸ ٦بض زاضز، ٦ٯي  ثٻ َٹض

تٛييط ثطذي ٢ٹاٶيٵ ٦ٻ ثب ًٞبي ٦ؿت ٸ ٦بض اضتجبٌ زاضز زض ايٵ َطح ٲٹضز تٹرٻ ٢طاض ٶ٫طٞتٻ اؾت ٸ پيف 

بز ٸ ٲٹضز تٹرٻ ثيٷي قسٺ اؾت ٦ٻ ح٭ آٶٽب ثٻ نٹضت ٞطآيٷسي ٸ ٪بٰ ثٻ ٪بٰ  اظ َطي١ قٹضاي ٪ٟت٫ٹ پيكٷٽ

تط  ايٵ ضٸي٧طزي ٲخجت زض ح٭ ٲؿبئ٭ ٲطثٹٌ ثٻ ًٞبي ٦ؿت ٸ ٦بض اؾت ٸ اٲ٧بٴ اٶزبٰ آٴ ٖٳٯي. ٢طاض ٪يطز

 . ضؾس ثٻ ٶٓط ٲي

ايٵ َطح ًٞبيي ضا ٞطاټٱ ٦طزٺ اؾت ٦ٻ ثطاي اٸٮيٵ ثبض ثرف ذهٹني ٦كٹض ثٻ َٹض ضؾٳي زض ٖطنٻ 

ثٻ َٹض ٦ٯي ثب تٹرٻ ثٻ ٶ٫بٺ ٞطآيٷسي . ٦ٷس آٚبظ ٲي٪صاضي ثطاي ٲٹيٹٖبت ا٢تهبزي ٞٗبٮيت ذٹز ضا  ٢بٶٹٴ

َطح ثٻ ح٭ ٲك٧الت ٲطثٹٌ ثٻ ًٞبي ٦ؿت ٸ ٦بض ٸ اؾتٟبزٺ اظ ْطٞيت ثرف ذهٹني ثطاي 

ثٻ َٹض ٦ٯي ثب ضٸي٧طزي ٦ٻ زض . قٹز ٪صاضي زض ايٵ ظٲيٷٻ، اظ رٳٯٻ ٶ٧بت ٲخجت َطح ٲحؿٹة ٲي ٢بٶٹٴ

 . ثٻ ًٞبي ٦ؿت ٸ ٦بض ٸرٹز زاضز َطح پيف ثيٷي قسٺ اؾت، اٲ٧بٴ ح٭ ٲك٧الت ٲطثٹٌ

ثٻ َٹض ٦ٯي ثب ٶ٫بټي ٦ٻ زض َطح ٲس ٶٓط ٢طاض ٪طٞتٻ اؾت ٸ تٗبٲٯي ٦ٻ ثب ثرف ذهٹني زض چبضچٹة 

قٹز ٦ٻ ثطاي ثرف ذهٹني ٦كٹض ثٻ ٲٷٓٹض  َطح ٲكرم قسٺ اؾت، ارطاي ز٢ي١ ايٵ َطح ٲٷزط ٲي

ق٥ ثب ايزبز چٷيٵ ًٞبيي، ربي٫بٺ  ثسٸٴ. ټبي ا٢تهبزي، اٲٷيت ذبَط الظٰ حبن٭ قٹز ٞٗبٮيت زض ثرف

اٮٳٯٯي ًٞبي ٦ؿت ٸ ٦بض ٦ٻ اظ رٳٯٻ اٮعاٲبت ٞٗبٮيت ا٢تهبزي اؾت، ثٽجٹز  ثٷسيٽبي ثيٵ ايطاٴ ٶيع زض ضتجٻ

 .ذٹاټس يبٞت

تٗييٵ ... ټٳچٷيٵ زض ايٵ َطح ثطاي انالح ٢ٹاٶيٵ ٲطتجٍ ثب ٦ؿت ٸ ٦بض ٶٓيط تأٲيٵ ارتٳبٖي، ٦بض، ثيٳٻ ٸ 

 .   ؾت ٸ ٲ٣طض قسٺ اؾت، انالح آٶٽب زض چبضچٹة قٹضاي ٪ٟت٫ٹ پي٫يطي قٹزت٧ٯيٝ نطيحي ٶكسٺ ا
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. تٹاٴ تٗطيٝ ٦طز ثب تٹرٻ ثٻ ٲجبٶي ٶٓطي، ٦بض آٞطيٷي ضا تط٦يجي اظ ؾٻ ٲٹيٹٔ ايسٺ، ؾطٲبيٻ ٸ ضيؿ٥ ٲي

٦بض آٞطيٷي ٶ٣كي ٦ٯيسي زض ضٸٶس تٹؾٗٻ ٸ پيكطٞت ا٢تهبزي ربٲٗٻ زاضز ٸ ثيٵ ضقس ا٢تهبزي ٸ تٗساز ٦بض 

اي ٞطاتط اظ ٢بٶٹٴ زاضز ٸثٻ  ضٸحيٻ ٦بض آٞطيٷي ٲحسٸزٺ. آٞطيٷبٴ زض ي٥ ٦كٹض ټٳجؿت٫ي ٲخجت ٸرٹز زاضز

 :ٲٷٓٹض تطٸيذ آٴ زض ؾبذتبض ٦ٯي ا٢تهبز ٦كٹض ثبيس ٲٹاضز ظيط ٲٹضز تٹرٻ ٢طاض ٪يطز

 َطح ؾإاالت ٸ ايزبز ٲحيٍ ٲٗٳب ٪ٹٶٻ زض ٲطا٦ع آٲٹظقي -1

 آٲٹظـ ٶحٹٺ ت٧ٟط ٖٯٳي  -2

 إاالت ٸ ٞطاټٱ ٦طزٴ قطايٍ ٲحيُي ثطاي َطح آٴٲحتطٰ قٳطزٴ ؾ -3

 تكٹي١ ثٻ احؿبؼ ٖعت ٶٟؽ ٸ اٖتٳبز ثٻ ٶٟؽ -4

ثب اضائٻ ٶ٧طزٴ تٗطيٝ ٦بض آٞطيٷي ثطزاقتي ٦ٻ َطح . اظ ايٵ ٲٷٓط، َطح پيكٷٽبزي چٷساٴ ٢بث٭ اضظيبثي ٶيؿت

اؾت ٦ٻ ٦بض آٞطيٷي زاضاي  ايٵ زض حبٮي. اؾت سايي ايجاد كار ٍ يا اشتغال ٦ٷس ثيكتط اظ ٦بض آٞطيٷي اضائٻ ٲي

ټٳبٴ ٲٗبٶي   "٦بض آٞطيٷي"ثٻ َٹض ٦ٯي ا٪ط ٲٷٓٹض اظ  .ظايي اؾت تط اظ اقتٛب٬ تط ٸ ثب اضظـ ٲٟٽٹٲي ٪ؿتطزٺ

 . آيس ٦ٻ الظٰ اؾت تب زض ٲٟبز َطح انالحبت رسي ايزبز قٹز ٸ ٲٟبټيٱ ضايذ آٴ ثبقس، ثٻ ٶٓط ٲي

 

ًَيس قاًَى  پيش فضاي هساعد كار آفزيٌي ٍ رفع هَاًع كسب ٍ كار با اي هَاد هٌدرج در طزح ايجاد  هقايسِ بزرسي -4

 بْبَد فضاي كارآفزيٌي بز حسب هَاد

ٶٹيؽ ٢بٶٹٴ  پيفثب ٖٷٹاٴ   1389زض اثتساي ؾب٬  َطح ايزبز ًٞبي ٲؿبٖس ٦بض آٞطيٷي ٸ ضٕٞ ٲٹاٶٕ ٦ؿت ٸ ٦بض

زض رسٸ٬ ظيط . ٲبزٺ ٦بټف يبٞت 24ټبي اٶزبٰ قسٺ ثٻ  ثٽجٹز ًٞبي ٦بض آٞطيٷي تٽيٻ قس ٦ٻ پؽ اظ ثطضؾي

ٶٓطات ٲطثٹٌ ثٻ ايٵ ٲٹاز، تٛييطات اٖٳب٬ قسٺ زض ٲٹاز، ٲٹاز حصٜ قسٺ ٸ اْٽبض ٶٓط ٸ ٶٓطات ت٧ٳيٯي اضائٻ 

 .قسٺ اؾت
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 1اٍليًَِيس  پيش با  "ايجاد فضاي هساعد كار آفزيٌي ٍ رفع هَاًع كسب ٍ كار"هَاد طزح   هقايسِ  -1جدٍل

 در دستَر كار هجلس طزح اٍليِ ًَيس اًجوي در هَرد  پيش پيشٌْادات بْبَد فضاي كار آفزيٌي قاًَى يِاٍل ًَيس پيش رديف

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 ٖجبضات ربي ثٻ ظيط انُالحبت ٢بٶٹٴ ايٵ زض – 1 ٲبزٺ

 : ضٸز ٲي ٦بض ثٻ ٲكطٸح

ٸ ٲٗبزٴ  ٸنٷبيٕ ثبظض٪بٶي اتب٠:  ثبظض٪بٶي اتب٠.1

 ايطاٴ اؾالٲي رٳٽٹضي

 ايطاٴ اؾالٲي رٳٽٹضي ٲط٦عي تٗبٸٴ اتب٠ : تٗبٸٴ اتب٠.2

 تٗبٸٴ اتب٠ ٸ ثبظض٪بٶي اتب٠:  اتب٠ ټب. 3

 ٲٷٓٹض ثٻ ٦ٻ ييټب تك٧٭ ٦ٯيٻ:  ا٢تهبزي ټبي تك٧٭.4

 ٞٗبٮيت ٸؾبٲبٶسټي ٢بٶٹٶي ٸ ٲكطٸٔ ٲٷبٕٞ ٸ ح٣ٹ٠ حّٟ

 يب ٸ ٢بٶٹٴ ٲٹرت ثٻ اًٖبء ا٢تهبزي ٸيٗيت ثٽجٹز ٸ

 نٷبيٕ حجبٴنب،ٲسيطاٴ ٸؾيٯٻ ثٻ زاٸَٯجبٶٻ ثهٹضت

 يب ٦ؿت زاضٶس٪بٴ ٶيع ٸ ذسٲبت ٸ ثبظض٪بٶي، ٸٲٗبزٴ

 ٢بٶٹٶي يبؾبيطٲطارٕ ټب اتب٠ ٶعز تزبضت ٸ حطٞٻ يب پيكٻ

 ٢بٶٹٴ ايٵ ٶٓط اظ، قٹٶس ٲي تبؾيؽ يب ضؾيسٺ حجت ثٻ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بي ٖجبضات ززض ايٵ ٢بٶٹٴ انُالحبت ظيطث: تٗبضيٝ –( 1)ٲبزٺ 

 :ضٸٶس ٲي ٦بضثٻ ٲكطٸح تٗطيٝ قسٺ 

اتب٠ ثبظض٪بٶي ٸ نٷبيٕ ٸ ٲٗبزٴ ايطاٴ ٸ اتب٠ تٗبٸٴ : ټب اتب٠

 .ٲط٦عي رٳٽٹضي اؾالٲي ايطاٴ

 

 

ٲٷٓٹض حّٟ ح٣ٹ٠  ټبيي ٦ٻ ثٻ ټط ي٥ اظ تك٧٭: تك٧٭ ا٢تهبزي

طٸٔ ٸ ٢بٶٹٶي ٸ ؾبٲبٶسټي ٞٗبٮيت ٸ ثٽجٹز ٸيٗيت ٸ ٲٷبٕٞ ٲك

ثٻ ٲٹرت ٢بٶٹٴ ٸ يب ثٻ نٹضت زاٸَٯجبٶٻ ثٻ اًٖب  يا٢تهبز

ض٪بٶي، ذسٲبت ٸ ظٸؾيٯٻ ٲسيطاٴ نٷبيٕ ٸ ٲٗبزٴ، ٦كبٸضظي، ثب 

ټب يب ؾبيط  ٶيع زاضٶس٪بٴ ٦ؿت يب پيكٻ يب حطٞٻ ٸ تزبضت ٶعز اتب٠

 .قٹٶس حجت قسٺ يب ٲي يٲطارٕ ٢بٶٹٶ

 

                                                           
 
ثهٹضت « َطح زض زؾتٹض ٦بض ٲزٯؽ»ٲُبٮجي ٶيع ٦ٻ زض ؾتٹٴ . اٶس ٶٹيؽ اٸٮيٻ ٸرٹز زاقتٻ ٸ زض ٲتٵ َطح ي٥ ٞٹضيتي حصٜ قسٺ ٬ ٲُبٮجي ٦ٻ ظيط آٴ ذٍ ٦كيسٺ قسٺ اؾت ثٻ ايٵ ٲٗٷي اؾت ٦ٻ زض ٲتٵ پيفزض ايٵ رسٸ - 

 .ايتبٮي٥ ٸ ثٹٮس ٲكرم قسٺ اؾت، زض ٲتٵ اٸٮيٻ ٶجٹزٺ ٸ زض َطح ٞٹضيتي ايبٞٻ قسٺ اؾت
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 در دستَر كار هجلس طزح اٍليِ ًَيس اًجوي در هَرد  پيش پيشٌْادات بْبَد فضاي كار آفزيٌي قاًَى يِاٍل ًَيس پيش رديف

 .ثبقٷس ٲي ا٢تهبزي تك٧٭

  ټبي تٗبٸٶي قط٦تٽب ٸ اتحبزيٻ: ټب تٗبٸٶي. 5

 

:  اظ اؾت ضتٖجب ٢ًبيي حٳبيت:  حٳبيت ٢ًبيي.6

 پطٸٶسٺ ثٻ ضؾيس٪ي زض تؿطيٕ، ترههي ٲحب٦ٱ تك٧ي٭

 اظ ٲهٹٶيت، اٶتٓبٲي ٸ ٦يٟطي ٸ ح٣ٹ٢ي ټبي ٢ًبيي

 ٸ زٸٮتي ټبي زؾت٫بٺ ٸ ټب ؾبظٲبٴ ٸ اقربل تٗطو

 ثط٢طاضي، ٲ٣طضات ٸ ٢ٹاٶيٵ ٲٹرت ثٻ ٚيطزٸٮتي ٖٳٹٲي

 ٲٷعٮت ٸ نٷٟي – اي حطٞٻ قئٹٶبت ضٖبيت، اٲٷيت

 ارتٳبٖي

، ٲؿٯٱ ٲٷبٕٞ، اٲٹا٬ زض ٶ٣م ټطٶٹٔ يزبزا:  ذؿبضت.7

 ټط ٸ ضٸحي نسٲبت ٸ اقربل اٖتجبض ٸ حيخيت ٦ؿط

 قسٺ ايزبز اقربل ثطاي ٢بٶٹٴ ٲٹرت ثٻ ٦ٻ ح١ زي٫طي

 .اؾت

 ټبي قط٦ت ٸ ٲٹؾؿبت، ټب ٸظاضتربٶٻ:  زؾت٫بٺ ټب. 8

 تك٧ي٭ ٢بٶٹٴ ٲٹرت ثٻ ٦ٻ زٸٮتي ټبي ؾبظٲبٴ ٸ زٸٮتي

 .اٶس قسٺ

  ثْتط است( 11)تؼطيف . ، تكطاضي است(11)، ٍ (5)ضزيف .

ّبي تؼبًٍي اضبضُ ضسُ كِ  ثِ اتحبزيِ( 5)ٍلي زض تؼطيف 

 .ثبيس ايي زٍ ضزيف ازغبم ٍ اغالح ضًَس

 

  آًچِ ًَضتِ ضسُ، تؼطيف يك ٍاغُ ًيست(6)زض ضزيف ، .

ايي . ضَز ضوي ايٌكِ هؼٌي حوبيت ّن اظ آى استٌجبط ًوي

 .هتي ثػَضت حكن است ٍ ثبيس زض هتي گٌدبًسُ ضَز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ّبي  آى زستِ اظ تطكل: تطكل التػبزي سطاسطي

ا٢تهبزي ٦ٻ زض چٷسيٵ اؾتبٴ ٦كٹض قٗجٻ ٸ ًٖٹ 

ټبي  ؾطاؾطي ثٹزٴ تك٧٭تكريم  .زاقتٻ ثبقٷس

 .ٖٽسٺ اتب٠ اؾت ثٻا٢تهبزي 
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 در دستَر كار هجلس طزح اٍليِ ًَيس اًجوي در هَرد  پيش پيشٌْادات بْبَد فضاي كار آفزيٌي قاًَى يِاٍل ًَيس پيش رديف

 ٲطارٗي ٸ ټب ؾبظٲبٴ، ٶٽبزټب ٦ٯيٻ:  ٶٓبضتي ټبي زؾت٫بٺ.9

 ٖٽسٺ زاض ضا ٶٓبضت ٸْيٟٻ ٲ٣طضات ٸ ٢ٹاٶيٵ ٲٹرت ثٻ ٦ٻ

 .اٶس قسٺ

 تٗٽسات ايٟبي ٲيعاٴ ٪يطي اٶساظٺ:  اٖتجبض ؾٷزف.10

 ثط ٲجتٷي زي٫طاٴ ؾٹز ثٻ قرم ٢طاضزازي ٸ ٲبٮي، پٹٮي

 ټبي زاضايي ٸ اٲٹا٬ ٸ تزبضي ؾٹاث١، اي اذال٠ حطٞٻ

 .تًٳيٵ ٸ تٹحي١ ٢بث٭ ٸ قرهي

 ثٷسټبي زض ٲص٦ٹض تٗبضيٝ ثب ٲُبث١:  تٗبٸٶي قط٦ت.11

 .44 ان٭ ٢بٶٹٴ ي٥ ٲبزٺ اظ زٺ اٮي ټكت

 ح٣ٹ٢ي اقربل:  ٲٹؾؿبت ذهٹني ٸ ټب قط٦ت. 12

 ح٣ٹ٢ي ٸ ح٣ي٣ي اقربل ثٻ ٲتٗٯ١ تٳبٲبً آٴ ٲبٮ٧يت ٦ٻ

 .ثبقس تٗبٸٶي ٚيط ٸ ٖٳٹٲي ٚيط ٸ ٚيطزٸٮتي

 تٗبضيٝ ثب بث١ٲُ  :زٸٮتي ٲٹؾؿبت ٸ ټب قط٦ت. 13

 ٖٳٹٲي ٲحبؾجبت ٢بٶٹٴ چٽبض ٸ ؾٻ ٲٹاز زض ٲص٦ٹض

 .٦كٹض

 ټبي قط٦ت ٦ٯيٻ  :زٸٮتي قجٻ ٲٹؾؿبت ٸ قط٦تٽب. 14

ٲٹؾؿبت  ٸ ٶٽبزټب ٸ ا  زؾت٫بٺ ،زٸٮت ٦ٻ ٚيطزٸٮتي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ّط ضطكتي كِ زٍلت ٍ : ضطكت ذػَغي

ّب ثِ  ّبي اخطايي ٍ هسيطاى ٍ كبضكٌبى آى زستگبُ

عَض هٌفطزاً يب هطتطكبً ٍ هستمين يب غيطهستمين زض 

 . آى سْبم هسيطيتي ًساضتِ ثبضٌس
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 در دستَر كار هجلس طزح اٍليِ ًَيس اًجوي در هَرد  پيش پيشٌْادات بْبَد فضاي كار آفزيٌي قاًَى يِاٍل ًَيس پيش رديف

 ؾٽبٰ يب ٦ٷتطٮي ؾٽبٰ زاضاي آٴ زض ٚيطزٸٮتي ٖٳٹٲي

 .ثبقٷس ثطذٹضزاض زٸٮتي ٸيػٺ اٲتيبظات اظ يب ٸ ٲسيطيتي

 اظ اؾتٟبزٺ ؾٹء ٢جي٭ اظ ٚيط٢بٶٹٶي ٖٳ٭ ټط  :ٞؿبز. 51

 ثٻ قرهي ٲٷبٕٞ ٢هس ثٻ اضتجبَبت ٸ اَالٖبت ٸ ؾٳت

 ،اذتالؼ ،اضتكبء ٸ ضقبء ،ٚيطٲؿت٣يٱ يب َٹض ٲؿت٣يٱ

 .ضرٹٔ اضثبة اٲٹض زض تٗٯ٭ ٸ ٦بضق٧ٷي

 ٦بض ٸ ٦ؿت ثٻ ٦ٻ اقربني ٦ٯيٻ  :ا٢تهبزي ٞٗب٬. 16

 ا٢تهبزي ٞٗب٬ بٶٹٴ٢ ايٵ ٶٓط اظ .ٶٳبيٷس ٲي ٲجبزضت

 .ٲيكٹٶس ٲحؿٹة

 ثطٶبٲٻ ٢بٶٹٴ اظ ٲٹازي انالح ٢بٶٹٴ:  44 ان٭ ٢بٶٹٴ. 17

رٳٽٹضي  ٞطټٷ٫ي ٸ ارتٳبٖي ،ا٢تهبزي تٹؾٗٻ چٽبضٰ

 ٸ چٽ٭ ان٭ ٦ٯي ؾيبؾتٽبي ارطاي ٸ ايطاٴ اؾالٲي

 .اؾبؾي ٢بٶٹٴ چٽبضٰ

 اٶًٳبٲي ٢طاضزاز يب اٮحب٢ي ٢طاضزاز  :اٮحب٢ي ٢طاضزاز. 18

 قسٺ تٽيٻ پيف اظ نٹضت ثٻ ٖٳٹٲبً ٦ٻ اؾت ٢طاضزازي

 ٲحسٸزيت آٴ ٲٟبز تٛييط زض ٢طاضزاز زي٫ط َطٜ ثبقس ٸ ٲي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  كست ٍ كبض ثبيس لبًًَي ثبضس ٍگطًِ ّط (16)زض ضزيف ،

تِ ثبضس ٍلي لبًًَي تَاًس ٍخَز زاض كست ٍ كبضي هي

 .ًجبضس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

٢بٶٹٴ انالح ٲٹازي اظ ٢بٶٹٴ ثطٶبٲٻ چٽبضٰ تٹؾٗٻ  :٢44بٶٹٴ ان٭ 

ا٢تهبزي، ارتٳبٖي ٸ ٞطټٷ٫ي رٳٽٹضي اؾالٲي ايطاٴ ٸ ارطاي 

 ٸ چٽبضٰ ٢بٶٹٴ اؾبؾي ټبي ٦ٯي ان٭ چٽ٭ ؾيبؾت
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 در دستَر كار هجلس طزح اٍليِ ًَيس اًجوي در هَرد  پيش پيشٌْادات بْبَد فضاي كار آفزيٌي قاًَى يِاٍل ًَيس پيش رديف

 .٪طزز ٶٳي ٲٷ٣ٗس ٲتٗب٢سيٵ ٦بٲ٭ تطايي ثب ٮعٸٲبً ٸ زاضز

 تٹؾٗٻ ٸ پصيط ضيؿ٥ ،ذال٠ ٦بضٞطٲبي  :٦بضآٞطيٵ. 19

 ٸ٦بض ٦ؿت زټٷسٺ

 ا٢تهبزي قٹٶسٺ ت٧طاض ٞٗبٮيت ٶٹٔ ټط : ٸ٦بض ٦ؿت. 20

 ٢هس ثٻ ذسٲبت ٸ ٦بال ٞطٸـ ٸ ذطيس ،تٹٮيس ٢جي٭ اظ

 .ا٢تهبزي ٦ؿت ٲٷبٕٞ

 اٮحب٠ ټط٪ٹٶٻ  :ٲكتط٤ ٲٷبٕٞ ثب ا٢تهبزي ٪طٸٺ. 21

 يب ٸ ٲٗيٵ ٲست ثطاي قرم چٷس يب زٸ ثيٵ ٢طاضزازي

 َطح ذبل اٶزبٰ

 ٞٗ٭ تط٤ يب ٞٗ٭ اظ ٶبقي ح٣ٹ٢ي ضاثُٻ: ٲؿئٹٮيت. 22

 ،ح٣ٹ٢ي ،ٶيٲس ٲؿئٹٮيت اٶٹأ ثط ٲكتٳ٭ ،آٸض ظيبٴ

 .٢ٽطي يٳبٴ ٶيع ٸ ٢طاضزازي،رعايي

 يب ٲؿت٣يٱ ثُٹض ٦ٻ ٖٹاٲٯي ٦ٯيٻ: ٦بض ٸ ٦ؿت ٲٹاٶٕ. 23

 يب ٦بض ٸ ٦ؿت ٲبٶٕ ٦الٴ يب ذطز ؾُح زض ٚيطٲؿت٣يٱ

 .٪طزز ٸ٦بض ٦ؿت زض پيچيس٪ي

 ثب ٲُبث١: ٚيطزٸٮتي ٖٳٹٲي ٶٽبزټبي ٸ ٲٹؾؿبت. 24

 ٦كٹض ٖٳٹٲي ٲحبؾجبت ٢بٶٹٴ پٷذ ٲبزٺ زض ٲص٦ٹض تٗطيٝ

 

 

 زاضاي اثْبم ّستٌس(35)، ٍ ضزيف (32)تب ( 18)ّبي  ضزيف ، .

ثْتط است حصف ضًَس ٍ احكبم هطثَط ثِ آًْب زض زاذل هتي 

 .ثيبيس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ًَيس كِ تؼطيف كبض آفطيي  پيص 19ثٌس زض 

  .است، اظ هتي عطح حصف ضسُ است

ػبزي اظ لجيل ّط ًَع فؼبليت تكطاضضًَسُ الت: كست ٍ كبض 

تَليس، ذطيس ٍ فطٍش كبال ٍ ذسهبت ثِ لػس كست هٌبفغ 

 .التػبزي

تؼطيف اضائِ ضسُ زض هَضز كست ٍ : اظْبض ًظط

ّب ٍ ذطيس  كبض ثسيبض كلي است ٍ توبهي فؼبليت

ٍ لبچبق ضا ضبهل  ّبي هدبظ ٍ غيط هدبظ ٍفطٍش

 .تط ثبضس ثٌبثطايي تؼطيف ثبيس ضٍضي. ضَز هي

 

ى زستِ اظ ػَاهل هؤثط زض آ: ٍكبض هحيظ كست
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 ٖسٰ ٣ٞساٴ ثط ٸ٢ٹٜ ٢هس ثٻ ٖٳٯ٧طز ثبظثيٷي :ٶٓبضت. 25

 ٲٹيٹٖٻ ٲ٣طضات ٸ ٢ٹاٶيٵ ثب ٲٛبيطت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ّبي التػبزي كِ ذبضج اظ كٌتطل  ازاضُ ثٌگبُ

 .هسيطاى آًْب ّستٌس

ٍگَي زٍلت ٍ  ضَضاي گفت: ٍگَ ضَضاي گفت

لبًَى  6هكطض  68ثرص ذػَغي هَضَع هبزُ 

 .ثطًبهِ پٌدن تَسؼِ

ّبي هَضَع  كليِ زستگبُ: ّبي اخطايي زستگبُ

 .، لبًَى هسيطيت ذسهبت كطَضي 51هبزُ 

 :ْبض ًظط زض هَضز ثٌس هطثَط ثِ ضَضاي گفتگَاظ

لبًَى  6هكطض  68هبزُ "زض ايي لسوت كِ ثِ 

اضبضُ ضس، الظم است ايي  "ثطًبهِ پٌدن تَسؼِ

ًكتِ شكط ضَز كِ ضَضاي گفتگَي ثيي زٍلت ٍ 

ثيبى  75ثرص ذػَغي زض ثطًبهِ پٌدن زض هبزُ 
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 لبًَى 6هكطض  68هبزُ  "ثٌبثطايي ثبيس . ضسُ است

 .تغييط يبثس 75ثِ هبزُ "ِ پٌدن تَسؼِثطًبه

 

 

 

 

3 

 

 

ّبي اخطايي ٍ ضؼت ٍ  ّوِ زستگبُ -(6)هبزُ  

ّب ٍ ًيع  ّب، ضْطستبى ّب زض هطاكع استبى ازاضات آى

ضثظ زض لَُ لضبييِ ثِ تطريع  تطكيالت شي

ضيبست ايي لَُ هَظفٌس ثب استفبزُ اظ اهكبًبت  

 ًيطٍي اًسبًي هَخَز ذَز، زفتط ثْجَز هحيظ

ٍكبض ضا ظيط ًظط ثبالتطيي همبم اخطايي ذَز  كست

 .ثب ٍظبيف ظيط تبهيي كٌٌس

تؼبهل هستوط ثب فؼبالى التػبزي هطتجظ ٍ  – 1

تالش ثطاي حل هطكالت ايطبى زض چبضچَة 

 .همطضات ٍ اذتيبضات زستگبُ هطثَعِ
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اضائِ پيطٌْبز ثطاي اغالح همطضات، لَاًيي ٍ  – 3

ٍكبض زض  ظ كستّب ثِ زفتط ثْجَز هحي ثرطٌبهِ

زستگبُ ٍ سبظهبى ثبالزستي ٍ پيگيطي آى تب 

اثط يب اضخبع هَضَع اظ سَي زفبتط ثْجَز  تطتيت

ّبي ثبالزستي ثِ  ٍكبض زض سبظهبى هحيظ كست

ٍگَي زٍلت ٍ ثرص  زثيطذبًِ ضَضاي گفت

 .ذػَغي

زض حبل حبضط لَُ : 6اظْبض ًظط زض هَضز هبزُ 

ضسيسگي ثِ لضبئيِ ثسليل ًساضتي ًيطٍي كبفي زض 

ثٌبثطايي . ّبي لضبئي زچبض هطكل است پطًٍسُ

هحَل كطزى ايي ٍظيفِ گستطزُ ثط ايي لَُ ثسليل 

 .  ٍضؼيت اضبضُ ضسُ ػولي ًرَاّس ثَز
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2 

 ا٢تهبز پبيٻ ثط ٦كٹض زض ا٢تهبزي ټبي ٞٗبٮيت  -2ٲبزٺ 

 ٸ ٪صاضيٽب ؾيبؾت زض اؾت ٲ٧ٯٝ زٸٮت ثبقس ٲي ثبظاض

 ٲٹاضز ضٖبيت ثب اؾبؼ ايٵ ثط بزيا٢ته ټبي ٪يطي تهٳيٱ

  :ٶٳبيس ا٢ساٰ ظيط

 

 ٲست ثٯٷس ٸ ٲكرم تزبضي ضغيٱ تٗييٵ -1

 

 

 

 ٚيط ٲٹاٶٕ ثطزاقتٵ ٸ ٲٷ٣ُي ٪ٳط٦ي ټبي تٗطٞٻ تٗييٵ -2

 اي تٗطٞٻ

 ٖٳٯ٧طز زاٲٷٻ ٦ٻ اي ٶٽبزيٷٻ ٸ ٢بٶٹٶي ًٞبي ايزبز -3

 ٶؿبظز ٲحسٸز ضا ا٢تهبزي ٞٗبالٴ

 ،٪صاضي ؾطٲبيٻ ثٻ ٢ٻٖال ٸ احتطاٰ ٸ تكٹي١ ٸ تجٯيٙ -4

 ظٲيٷٻ ايٵ زض ٖٳٹٲي ٞطټٷ٩ تٹؾٗٻ ٸ تزبضت ٸ تٹٮيس

 زضربٲٗٻ

ا٢تهبز ثبظاض ٲجٽٱ ٲي ثبقس ٸ احتٳبال ٲٷٓٹض ا٢تهبز زض ايٵ ٲبزٺ ٸاغٺ 

ٲجتٷي ثط ٶٓبٰ ثبظاض آظاز ثٹزٺ اؾت ٦ٻ َيٝ ٸؾيٗي اظ تٗبضيٝ زض ثيٵ 

اٶسيكٳٷساٴ ا٢تهبزي ضا زض ثط ٲي ٪يطز ٸ ثٽتط اؾت ٦ٻ ٢ج٭ اظ ثٻ ٦بض 

ٲٷٓٹض ذٹز اظ ٶٓبٰ ٲجتٷي ثط ثبظاض آظاز ضا  1ثطزٴ ايٵ ٸاغٺ زض ٲبزٺ 

انٹالً زض ټيچ ٲتٵ ٢بٶٹٶي اظ چٷيٵ  يٳٵ ايٷ٧ٻ .تٗطيٝ ٲي ٦طزيٱ

ايٵ ٦ٻ ربٲٗٻ اظ چٻ ٶٓبٰ ا٢تهبزي پيطٸي . قٹز ٖجبضتي اؾتٟبزٺ ٶٳي

ٶٹٔ ٶٓبٰ ا٢تهبزي اظ ٲزٳٹٖٻ . ش٦ط ٶيؿت٢بث٭ ٦ٷس زض ٲتٵ ٢بٶٹٴ  ٲي

 .اؾت« ٢بث٭ اؾتٷجبٌ»ٲٟبز ٢ٹاٶيٵ ٸ ٲ٣طضات 

ٻ چٽبضٰ تٹؾٗٻ اظ َطٜ زي٫ط زٸٮت زض ٢ٹاٶيٵ زي٫طي اظ رٳٯٻ ثطٶبٲ

ثط تٳبٰ ٲٹاضز ظيط ٲ٧ٯٝ قسٺ اؾت ٸ ٮصا ٸيٕ ي٥ ٢بٶٹٴ ٸ ايزبز 

 .ت٧ٯيٝ ثطاي زٸٮت ثٻ تٷٽبيي يبٲٵ ټيچ چيع ٶٳي ثبقس

ثبيس ٲكرم قٹز ٦ٻ ٲطاز اظ ٸاغٺ ضغيٱ تزبضي چيؿت؟ ، 1زض ثٷس 

ايٵ ٪ٹٶٻ ٸاغٺ ټب زض ٲتٵ ي٥ ٢بٶٹٴ ثبض ح٣ٹ٢ي زاضز ٸ ثبيس ثٻ زضؾتي 

 .تٗطيٝ ٪طزز 1يٵ ٸاغٺ زض ٲبزٺ ٸ ثسٸٴ اثٽبٰ ا

 . اظ ٲٷ٣ُي زض ايٵ ثٷس قٟبٜ ٶيؿتٲٷٓٹض  2زض ثٷس 

ايي هبزُ اظ پيص ًَيس زض عطح اضائِ ضسُ حصف 

 ضسُ است
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 ٸ ثبٶ٧ي ،پٹٮي ټبي ؾيبؾت زض اؾتٳطاض ٸ پبيساضي -5

 نبزضات ٸ ٸاضزات ثٻ ٲطثٹٌ ٲ٣طضات

 ٦طزٴ ٶٽبزيٷٻ ،ا٢تهبزي ٸاٲٷيت ؾيبؾي حجبت تبٲيٵ -6

 ٲبٮي ثبظاضټبي ؾالٲت رٽت زض ٲ٣طضات ٸ ٢ٹاٶيٵ

 ٸا٢تهبزي

 ٞٵ ثبظاض تٹؾٗٻ ٸ ٲٗٷٹي ٸ ٲبزي ٲبٮ٧يت اظ حٳبيت -7

 آٸضي

 ،٪صاضيؾيبؾت ثٻ ٪طيتهسي اظ زٸٮت ٶ٣ف تٛييط -8

 ٶٓبضت ٸ ټسايت

 ؾبظي تٹاٶٳٷس ٸ تٹؾٗٻ ثطاي ٲٷبؾت ظٲيٷٻ ايزبز  -9

 ٸ ذهٹني تٗبٸٶي ټبي ثرف

 اظ رٯٹ٪يطي ثطاي الظٰ ارطايي ټبي قبذم تهٹيت -10

 ا٢تهبز ٲٯي ثط ثي٫بٶ٫بٴ ؾيُطٺ ٸ ٶٟٹش

 ٸ ٲٯي اٶساظ پؽ ٸ پٹٮي ٶٓبٰ ت٧ٳي٭ ٸ تزٽيع -11

 ٸ پٹٮي اثعاضټبي ٸ ؾطٲبيٻ ٸ پٹ٬ ثبظاض ت٣ٹيت ٸ ټسايت

 ٪صاضي ؾطٲبيٻ ت٣ٹيت رٽت ٲبٮي زض

 ؾبذت ظيط ايزبز َطي١ اظ اي ٲٷ٣ُٻ تٗبز٬ ٸ اٶؿزبٰ -12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اؾتٟبزٺ اظ ٦ٯٳبت اضظقي ٲخ٭ ٶٟٹش ٸ ؾيُطٺ ثي٫بٶ٫بٴ  10زض ثٷس 

ټبي ؾيبؾي اؾت ٸ حصٜ ايٵ  ثيكتط ٲٷبؾت ٲتٵ ثيبٶيٻ ټب ٸ ؾرٷطاٶي

ټيچ ٲك٧ٯي  6 ثٷس ثب تٹرٻ ثٻ تب٦يس ثط حجبت ؾيبؾي ٸ اٲٷيتي زض ثٷس

 .ثطاي ٲبزٺ ٢بٶٹٶي ايزبز ٶٳي ٦ٷس

 

ٲبيف ؾطظٲيٷي اقبضٺ آزض ايٵ ثٷس ثٻ ضٖبيت ضاټجطزټبي  12زض ثٷس 

ٲبيف ؾطظٲيٷي ثٷب ثٹز زض ثطٶبٲٻ چٽبضٰ تٹؾٗٻ آؾٷس . قسٺ اؾت
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ضٖبيت  ثب ٲٷبؾت ټبي ٲكٹ٠ ثط٢طاضي ٸ ثٷبټب ظيط ٸ ټب

 نٷبيٕ احساث ثط تب٦يس ٸ ؾطظٲيٵ آٲبيف ضاټجطزټبي

 ٲٷ٣ُٻ ټط زض ٲ٧ٳ٭

 

 نٷبيٕ ت٣ٹيت َطي١ اظ نٷٗتي ټبي ذٹقٻ ايزبز -13

ثٻ  ثعض٨ نٷبيٕ ثب آٶٽب پيٹٶس ثط٢طاضي ٸ ٲتٹؾٍ ٸ ٦ٹچ٥

 ض٢بثتي تٹاٴ اضت٣بي ٸ نٷٗت اٞعايي ټٱ ٲٷٓٹض

 ايٵ زض ٲٹرٹز ٲٹاٶٕ حصٜ ٸ رٽبٶي تزبضت تؿٽي٭ -14

 ذهٹل

تسٸيٵ ٸ ثٻ تهٹيت ټيئت زٸٮت ثطؾس ٦ٻ ٖٳال ايٵ اتٟب٠ ثٻ ٸ٢ٹٔ 

ٸرٹز ٶساضز ٸ ٮصا ايٵ ٲبزٺ  ٲبيف ؾطظٲيٷيآٶپيٹؾت ٸ ٮصا ٖٳال ؾٷس 

 .ٖٳال ثال ٲٹيٹٔ ٲي ثبقس

زٸٮت ٸْيٟٻ ايزبز ذٹقٻ ټبي نٷٗتي ضا ثط ٖٽسٺ ٶساضز ٸ  13زض ثٷس 

زٸٮت زض  .قٹٶس ټبي نٷٗتي تٹؾٍ زٸٮت ت٣ٹيت ٲي  ذٹقٻٖٳال

ٲٷب٣َي ٦ٻ ي٥ نٷٗت ثب ٲزٳٹٖٻ ټبي پؿيٵ ٸ پيكيٵ ذٹز ٸرٹز 

ٸْيٟٻ اٶؿزبٰ ثركي ٸ  زاضز ثٻ ت٣ٹيت ايٵ ذٹقٻ ټب ٲي پطزاظز ٸ

 .ت٣ٹيت ايٵ ذٹقٻ ټب ضا ثطٖٽسٺ زاضز

اي ٦ٻ ثطاي زٸٮت زض ايٵ ٲبزٺ تٗييٵ قسٺ  ٪بٶٻ 14ټٳچٷيٵ ت٧بٮيٝ 

ثُٹض َجيٗي ټط زٸٮتي ذٹز ضا زاضاي . زاضزآضٲبٶي «  قٗبض»اؾت، رٷجٻ 

٪يطيٽب ٸ  ٦ٷس ٦ٻ زض رٽت ٲي ٲص٦ٹض زض ايٵ ٲبزٺ زاٶؿتٻ ٸ ازٖبقطايٍ 

 .زټس ٶٽب ضا ٲسٶٓط ٢طاض ٲيا٢ساٲبت ذٹز آ

اي ثٻ ٲٟبز پيكٷٽبزي ٸاضز  ايٵ ٲبزٺ ا٪ط حصٜ قٹز، نسٲٻ: ٶتيزٻ

٪بٶٻ  14تٗسازي اظ ٲٹاضز . قٹز چٹٴ ضاټ٧بض ٢بٶٹٶي زض ثط ٶساضز ٶٳي

ثطذي اظ ٲٹاز ( 14، 12، 8ٲٹاز . )زض ٢ٹاٶيٵ زي٫ط ٞٗٯي ٸرٹز زاضٶس

، 7ٲٹضزټبي )س ٸ ثطذي زي٫ط تٹنيٻ ټؿتٷ( 10ٲٹضز )ارطايي ٶيؿتٷس 

6 ،4.) 
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ټبي ذهٹني ٸ تٗبٸٶي زض  ټب ٶٳبيٷسٺ ثرف اتب٠ -3ٲبزٺ  4

 .ثبقٷس ټبي ا٢تهبزي ٦كٹض ٲي ٖطنٻ ٞٗبٮيت

 .ّب زض عطح اضائِ ضسُ زاضاي تؼطيف است اتبق 

 ١َطي اظ ټب ثب ټٳ٧بضي اتب٠ اؾت ٲ٧ٯٝ زٸٮت - 4 ٲبزٺ 5

 ٸ ٮٹايح تسٸيٵ ثطاي ټبي ٲكتط٤ ٪بض٪طٸٺ تك٧ي٭

 قسٺ يبز ټبي اتب٠ ٶٳبيٷس٪بٴ اظ ٲتك٧٭ الظٰ ٲهٹثبت

 ٢ٹاٶيٵ زض ثٻ ثبظٶ٫طي ٶؿجت ؾب٬ زٸ ٲست َي حسا٦خط

 ًٞبي ثٽجٹز ضٸي٧طز ثب ا٢تهبزي ٞٗبٮيتٽبي ثٻ ٲطثٹٌ

 ايٵ ٲص٦ٹض تٹؾٍ ټبي ٞٗبٮيت اٶزبٰ تؿٽي٭ ٸ ٸ٦بض ٦ؿت

 ٲٹاضز انالح ٸ ظايس ٲ٣طضات ٸ ٢ٹاٶيٵ حصٜ ٸ ټب ثرف

ٮٹايح  ٲص٦ٹض ٲست َي ٸ ٶٳبيس ا٢ساٰ ٚيطيطٸضي

 اضائٻ اؾالٲي قٹضاي ٲزٯؽ ثٻ ضا ٶيبظ ٲٹضز انالحي

 .ٶٳبيس

ي٧ي اظ ٢ٹاٶيٵ ا٢تهبزي ٲٹرٹز زض ٦كٹض . ت٧ٯيٝ ٲباليُب٠ اؾت

ثبقس  ٢بٶٹٴ تزبضت ٲي ثبقس ٦ٻ ي٧ي اظ ٢سيٳي تطيٵ ٢ٹاٶيٵ ٦كٹض ٲي

ؾت ٦ٻ ثطاي انالح ايٵ ٢بٶٹٴ ٞٗبٮيت ا بؾت ٸ ؾبٮٽبٸ ټٳچٷبٴ پبثطر

يب ٢بٶٹٴ ثطٶبٲٻ ٸ ثٹزرٻ ٦كٹض ٦ٻ  .قٹز اٲب ثٻ ٶتيزٻ ٶطؾيسٺ اؾت ٲي

ثبقس ٸ  ٲتٗٯ١ ثٻ ؾب٬ ټبي ٢ج٭ اظ اٶ٣الة اؾالٲي ٸ زټٻ پٷزبٺ ٲي

 . ٶكسٺ اؾت آٴټٷٹظ ٢بٶٹٴ ثٽتطي ربي٫عيٵ 

قسٺ اؾت ٦ٻ اي زي٫ط  زض ايٵ ٲبزٺ، زٸٮت ٲ٧ٯٝ ثٻ تسٸيٵ اليحٻ

ٶٹيؽ ٢بٶٹٴ ايزبز ًٞبي ٲؿبٖس  زض پيف. ٲٹيٹٔ ټٳيٵ اليحٻ اؾت

٦بضآٞطيٷي ٸ ضٕٞ ٲٹاٶٕ ٦ؿت ٸ ٦بض، ٲٟبزي ثبيس ش٦ط قٹز ٦ٻ ًٞبي 

٦ؿت ٸ ٦بض ثٽجٹز يبثس، ٲ٣طضات ظايس حصٜ قٹز ٸ ٞٗبٮيتٽبي 

اي زي٫ط ثطاي ايٵ  تسٸيٵ اليحٻ زض پيف ٶٹيؽ،. ا٢تهبزي تؿٽي٭ قٹز

 .ٮصا ٶيبظ ثٻ انالح زاضز .قسٺ اؾت اټساٜ پيكٷٽبز

اذتيبضات ٍ ٍظبيف ضَضاي  -(2)هبزُ

ٍگَي زٍلت ٍ ثرص ذػَغي ػجبضت  گفت

 :است اظ

پيطٌْبز اغالح، حصف يب ٍضغ همطضات  – 1

ًبهِ، ثرطٌبهِ، زستَضالؼول،  اػن اظ آييي

ًبهِ يب ضٍيِ اخطايي ثِ ًفغ تَليس ٍ  ضيَُ

اسبس گصاضي ثِ هسئَالى هطثَعِ ثط  سطهبيِ

 گعاضش تْيِ ضسُ اظ سَي زثيطذبًِ

ًَيس عطح ٍ اليحِ ثطاي اغالح  تْيِ پيص – 3

ٍكبض يب ٍضغ لَاًيي خسيس  لَاًيي هبًغ كست

گصاضي زض ايطاى ٍ پيطٌْبز   هطَق تَليس ٍ سطهبيِ
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 .آًْب ثِ ّيبت زٍلت يب هدلس ضَضاي اسالهي

ضيعي، ًظبضت ٍ پيگيطي ثطاي اضتمبي  ثطًبهِ – 2

ٍكبض ٍ آهَظش  ػبزي، اذالق كستفطٌّگ الت

ّبي ضغلي ٍ كبضآفطيٌي زض كطَض ٍ  هْبضت

گعاضش ًتيدِ الساهبت ٍ اثطثرطي آًْب ّط ضص 

ّبي هطثَعِ زض زٍلت ٍ  هبُ يك ثبض ثِ كويسيَى

 .هدلس ضَضاي اسالهي

ضيَُ ضسيسى ثِ تػوين زض ضَضاي  -«1»تجػطُ 

گَي زٍلت ٍ ثرص ذػَغي ثِ غَضت ٍ  گفت

ّبي  سظ ًوبيٌسگبى ثرصعطح هسألِ تَ

ذػَغي ٍ تؼبًٍي ٍ ثحث ٍ تفبّن ٍ الٌبع 

اػضبي هسئَل اظ سِ لَُ ثطاي حل هسبلِ هغطح 
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 در دستَر كار هجلس طزح اٍليِ ًَيس اًجوي در هَرد  پيش پيشٌْادات بْبَد فضاي كار آفزيٌي قاًَى يِاٍل ًَيس پيش رديف

ّبي اخطايي ٍ  هسئَالى زستگبُ. ضسُ ذَاّس ثَز

لضبيي ػضَ ضَضا زض غَضت الٌبع ضسى تب 

هحسٍزُ اذتيبضاتطبى ثطاي حل هسألِ هغطٍحِ 

گيطًس ٍ يب هَضَع ضا ثطاي  تػوين هي

گيطي ًْبيي ثِ ّيبت زٍلت يب ضييس لَُ  نتػوي

ّب   زض غَضتي كِ اتبق. زٌّس لضبييِ اضخبع هي

ّبي ذػَغي ٍ تؼبًٍي  زضگيط ًوبيٌسگبى ثرص

گَي زٍلت ٍ ثرص ٍ  ػضَ ضَضاي گفت

ّبي اخطاي  ذػَغي ًتَاًٌس هسئَالى زستگبُ

زٍلت ٍ ثرص  گَيٍ  ػضَ ضَضاي گفت

ذػَغي ضا ًسجت ثِ هَضَع زضذَاستطبى 

تَاًٌس هغبلجِ هطثَعِ ضا اظ عطيك  لٌبع كٌٌس هيا
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لَُ همٌٌِ پيگطي ًوبيٌس ٍ ًيع اظ ظطفيت 

ّبي لبًَى ثطاي عطح ٍ پيگيطي هغبلجبتطبى  ضسبًِ

 .ثْطُ ثجطًس

گَي ٍ ٍ  سرٌگَي ضَضاي گفت -«3»تجػطُ 

ثحص ذػَغي كِ تَسظ زثيط ايي ضَضا تؼييي 

خلسِ آتي ٍ )ضَز هَظف است زستَض هي

ايي ضَضا ضا زض اذتيبض ( خلسِ هػَثبت ّط

 .ّب لطاض زّس ضسبًِ

گَي زٍلت ٍ  ثب تطكيل ضَضاي گفت -«2»تجػطُ 

ظزايي هَضَع  ٍ ثرص ذػَغي، ّيئت همطضات

هٌحل ذَاّس ضس ٍ تجػطُ  44لبًَى اغل  7هبزُ 

 .هبزُ هصكَض هٌسَخ ذَاّس ثَز 4
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زض ثٌس  :عطح 2اظْبض ًظط زض هَضز هبزُ  -

ْبزّبي اغالحي ايي هبزُ كِ ثِ پيطٌ 1

هَاضز شكط ضسُ زض ايي ثٌس اضبضُ ضسُ 

است، الظم است ايي ًكتِ هس ًظط لطاض 

ثِ ًفغ "گيطز، ايي كِ اضبضُ ضسُ است

ثبضس، ثبيس اظ  "گصاضي تَليس ٍ سطهبيِ

ثطاي . چبضچَة هتؼبضف ثطذَضزاض ثبضس

هثبل ايدبز اًحػبض كِ ثِ ًفغ تَليس 

. تَاًس ضاّكبض ثبضس زاذل است، هي

ثبيس زاضاي چبضچَة  "ًفغ"بثطايي ايي ثٌ

ّوچٌيي ثرطي اظ ايي .  هطرع ثبضس

پيص ًَيس ًيع آهسُ  4زض هبزُ  ،هبزُ
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الظم است كِ اضبضُ ثِ عَض كلي، . است

ضَز پيطٌْبزات ثبيس ثب ضػبيت هَاضزي 

پصيطي، خلَگيطي اظ ايدبز  چَى ضلبثت

اًحػبض، ايدبز فضبي ضفبف، پطّيع اظ 

ّط الساهي . ثبضس...  ايدبز فضبي ضاًتي ٍ

الصكط  كِ ثسٍى زض ًظط گطفتي هَاضز فَق

تَاًس ثِ ًفغ تَليس ٍ  ّن ثبضس، هي

 .گصاضي ثبضس سطهبيِ

زّس كِ زض  ّب ًطبى هي ثطضسي: 3زض هَضز ثٌس -

كطَض لَاًيٌي ثطاي خصة سطهبيِ ذبضخي ٍ ضفغ 

اهب ثطغن ٍخَز چٌيي . هَاًغ تَليس ٍخَز زاضز

است ثِ اّساف هطثَط ثِ  لَاًيٌي، كطَض ًتَاًستِ
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ثِ ًظط . خصة سطهبيِ ٍ افعايص تَليس زست يبثس

آيس حل ايٌگًَِ هطكالت ضا ثبيس زض سغَح  هي

زيگطي خستدَ كطز ٍ پيسا كطزى زاليل ػسم 

تط اظ ٍضغ لَاًيي خسيس  هَفميت ايي لبًَى، هْن

   .تط است

ثِ ًَػي  2، ٍظبيف هطثَط ثِ ثٌس 2زض هَضز ثٌس

پيص ًَيس ًيع اضبضُ ضسُ  38ٍ 15هَاز زض 

اهب ًكتِ ثسيبض هْن ايي است كِ ٍظبيف . است

تؼييي ضسُ زض ايي ثٌس فطاتط اظ تطكيت تؼييي ضسُ 

زض ضَضاي گفتگَي زٍلت ٍ ثرص ذػَغي 

گصاضي هطثَط ثِ پيگيطي ايي  سيبست. است

اّساف ثبيس زض سغحي ثبالتط اظ ايي ضَضا تسٍيي 
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 .  ٍ تٌظين ضَز

الظم است كِ اضبضُ ضَز  :2هبزُ  1زض ثٌس  -

پيطٌْبزات ثبيس ثب ضػبيت هَاضزي چَى 

پصيطي، خلَگيطي اظ ايدبز اًحػبض، ايدبز  ضلبثت

... فضبي ضفبف، پطّيع اظ ايدبز فضبي ضاًتي ٍ 

ّط الساهي كِ ثسٍى زض ًظط گطفتي هَاضز . ثبضس

تَاًس ثِ ًفغ تَليس ٍ  الصكط ّن ثبضس، هي فَق

 .سطهبيِ گصاضي ثبضس

 ٸ ا٢تهبزي ٲ٣طضات ٸ ٢ٹاٶيٵ ٦ٯيٻ تهٹيت زض - 5 ٺٲبز 6

٦ٷٷس٪ي  تؿٽي٭ ان٭ ا٢تهبزي ټبي ٞٗبٮيت ثط تبحيط٪صاض

 ثبيس ٸ٦بض ٦ؿت ًٞبي ثٽجٹز ٸ ا٢تهبزي ټبي ٞٗبٮيت

 .٪طزز ٲطاٖبت

زض ٍظبيفي ثِ ضَضاي گفتگَ زازُ ضسُ است ايي  .ايٵ ي٥ ح٧ٱ ٦ٯي اؾت

 .ٍظيفِ ًيع هَضز تَخِ لطاض گطفت

 ٸ ٢بٶٹٴ تسٸيٵ ٸ انالح ٲطاح٭ ٦ٯيٻ زض – 6 ٲبزٺ 7

ټب ثٻ ٖٷٹاٴ ًٖٹ انٯي تٽيٻ  اتب٠، ا٢تهبزي ٲ٣طضات

ٸ ًٖٹ ٶبْط زض ٦ٳيؿيٹٴ ا٢تهبزي ٲزٯؽ قٹضاي ... اتب٢ٽب »ٖجبضت 

اًٖبي ٦ٳيؿيٹٶٽبي  .ذالٜ ٢بٶٹٴ اؾت« س٪طزٶ اؾالٲي تٗييٵ ٲي

ٶٹٴ ٸ ٲ٣طضات زض ٦ٯيٻ ٲطاح٭ انالح ٸ تسٸيٵ ٢ب -(8)ٲبزٺ 

ټبي  ټب ثٻ ٖٷٹاٴ ًٖٹ ٶبْط زض ٦ٳيؿيٹٴ ٸ٦بض، اتب٠ ٲطتجٍ ثب ٦ؿت
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ټبي  ٶٹيؽ ٮٹايح ٲٹضز ٶٓط ٸ ًٖٹ ٶبْط زض ٦ٳيؿيٹٴ پيف

 ا٢تهبزي ٲزٯؽ قٹضاي اؾالٲي تٗييٵ ٲي ٪طزٶس

اٶس ٸ تط٦يجي اظ ٶٳبيٷس٪بٴ  ٲزٯؽ زض ٢ٹاٶيٵ شيطثٍ ٲكرم قسٺ

تٹاٶس ذبضد اظ  ٶٳي« ًٖٹ ٶبْط». سٲزٯؽ قٹضاي اؾالٲي ټؿتٷ

ٖجبضت آذط ايٵ ٲبزٺ . ٶٳبيٷس٪ي ٲزٯؽ زاضاي قرهيتي ذبل ثبقس

 .حصٜ قٹزثبيس 

 .قٹٶس ٲطثٹَٻ زض زٸٮت ٸ ٲزٯؽ قٹضاي اؾالٲي زٖٹت ٲي

اًس ٌّگبم  ّبي اخطايي هكلف زستگبُ: تجػطُ

ّبي  ّب ٍ ضٍيِ تسٍيي يب اغالح همطضات، ثرطٌبهِ

ّبي التػبزي  ّب ٍ تطكل اخطايي، ًظط اتبق

 .استؼالم ٍ هَضز تَخِ لطاض زٌّسضثظ ضا  شي

ّوبى عَضي كِ زض : 8اظْبض ًظط زض هَضز هبزُ 

، اػضبي اظْبض ًظط اًدوي آهسُ است

كويسيًَْبي هدلس زض لَاًيي شيطثظ هطرع 

اًس ٍ تطكيجي اظ ًوبيٌسگبى هدلس ضَضاي  ضسُ

تَاًس ذبضج اظ  ًوي« ػضَ ًبظط». اسالهي ّستٌس

 .ثبضس ًوبيٌسگي هدلس زاضاي ضرػيتي ذبظ

 ٲٹؾؿبت ٶيع ٸ ٲحسٸز ٲؿئٹٮيت ثب ټبي قط٦ت - 7 ٲبزٺ 8

 تبؾيؽ قطي٥ چٷس يب ي٥ ٸؾيٯٻ ثٻ ٚيطتزبضي اٶتٟبٖي

 .زض عطح اضائِ ضسُ  حصف ضسُ است 
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 .ٲي٫طزز

 ٲٹؾؿبت ٸ تزبضي ټبي قط٦ت اٶٹأ تبؾيؽ - 8 ٲبزٺ 9

 ٲٷبٕٞ ثب ا٢تهبزي ٪طٸٺ حجت ٶيع ٸ تزبضي ٚيط اٶتٟبٖي

 ٚيط ٲٹؾؿبت ٸ ټب قط٦ت حجت ضاتٶعز ازا ٲكتط٤

 يٹاثٍ. ٪يطز ٲي نٹضت ضؾٳي اؾٷبز زٞبتط ٸ تزبضي

 زؾتٹضاٮٗٳٯي ثب ضؾٳي ٲُبث١ اؾٷبز زٞبتط ٶعز تبؾيؽ

 تبضيد اظ ٲبٺ ي٥ ٲست ْطٜ ٢ًبييٻ ٢ٹٺ ؾٹي اظ ٦ٻ اؾت

 ٪طزز ٲي اثال٘ ٸ تٽيٻ ٢بٶٹٴ ايٵ تهٹيت

ٳبٖي،ازاضٺ اٲٹض زض ٸا٢ٕ ي٧پبضچ٫ي اَالٖبت ٲٹضز ٶيبظ ثيٵ تبٲيٵ ارت

ٲبٮيبتي، ؾبظٲبٴ حجت ٸ حجت قط٦ت ټب ٸرٹز ٶساضز ٸ ايٵ ٲبزٺ زض 

 .ٖٳ٭ ٢بث٭ ارطا ٶرٹاټس ثٹز

اظ َطٜ زي٫ط ٢ٹٺ ٢ًبئيٻ ٶٳي تٹاٶس ْطٜ ٲست ي٥ ٲبٺ آييٵ ٶبٲٻ  

 .ايٵ ٢بٶٹٴ ضا تهٹيت ٸ اثال٘ ٶٳبيس

 .زض عطح اضائِ ضسُ  حصف ضسُ است

 ٸ تزبضي ٚيط ٲٹؾؿبت ٸ ټب قط٦ت حجت ٲطارٕ -9ٲبزٺ  11

تبضيد  اظ ضٸظ ؾٻ ٲست ْطٜ ٲ٧ٯٟٷس ضؾٳي اؾٷبز زٞبتط

 ټبي قط٦ت حجت ثٻ ٶؿجت ٲت٣بيي ٲساض٤ زضيبٞت

 .ٶٳبيٷس ا٢ساٰ، ٚيطتزبضي اٶتٟبٖي ٲٹؾؿبت ٸ تزبضي

 ا٢تهبزي ٦س،ثيٳٻ ٦س ٦بض٪بټي تٗييٵ ٶبٰ، ترهيم

ٲبٮيبتي، قٳبضٺ ًٖٹيت زض ټط ي٥ اظ  اٲٹض ؾبظٲبٴ

 ٲي نٹضت قسٺ يبز ظٲبٴ ٲست زض ثٹٌټبي ٲط اتب٠

ټب، قط٦تٽبي  آ٪ٽي تبؾيؽ ٸ تٛييطات تٗبٸٶي .پصيطز

ضؾٳي، چٻ اضتجبَي ثب ٖسٰ زضد آ٪ٽي حجت زض ضٸظٶبٲٻ ( 9)ٲبزٺ 

ٞطيٷي زاضز؟ ٸ چطا ايٵ ٶيبظ حصٜ آتؿٽي٭ ٸ ايزبز ًٞبي ٲؿبٖس ٦بض

 قسٺ اؾت؟

 

 .زض عطح اضائِ ضسُ  حصف ضسُ است
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ذهٹني ٸ ٲٹؾؿبت اٶتٟبٖي ٚيطتزبضي ٸ تك٧ٯٽبي 

ٶيبظ ثٻ  ٪طزز ٸ ا٢تهبزي زض ؾبٲبٶٻ ضؾٳي اتب٢ٽب زضد ٲي

 .زضد آ٪ٽي زض ضٸظٶبٲٻ ضؾٳي رٳٽٹضي اؾالٲي ٶساضز

 يب ٸ ٚيطتزبضي ٲٹؾؿٻ يب قط٦ت تبؾيؽ ثطاي - 10 ٲبزٺ 11

 ٲزٹظي ټيذ اذص ثٻ ٶيبظ ٲكتط٤ ٲٷبٕٞ ثب ا٢تهبزي ٪طٸٺ

 .ثبقس ٶٳي

 .ضسُ است زض عطح اضائِ ضسُ  حصف 

ټب ٸ ٶيع اتب٠  آ٪ٽي تبؾيؽ ٸ تٛييطات اتب٠ -11ٲبزٺ  13

ٸ ( تٗبٸٴ ٸ ثبظض٪بٶي ٸ نٷبيٕ ٸ ٲٗبزٴ)قٽطؾتبٴ ٸ اؾتبٴ 

ټب  ټبي اتب٠ ټب ٸ ٶيع اض٪بٴ تٛييطات آٶٽب زض ؾبٲبٶٻ اتب٠

ټبي  آ٪ٽي تبؾيؽ ٸ تٛييطات اتب٠. ٲٷتكط ذٹاټس قس

ي اؾالٲي ٲعثٹض ٶيبظ ثٻ زضد زض ضٸظٶبٲٻ ضؾٳي رٳٽٹض

 .ثبقس ايطاٴ ٶٳي

 .زض عطح اضائِ ضسُ  حصف ضسُ است 

قٽطزاضيٽب ٲ٧ٯٟٷس نسٸض ٲزٹظټبي ٖٳٯيبت  -12ٲبزٺ  12

نبزض  ثرف ؾبذتٳبٴ ضا ْطٜ ؾٻ ضٸظ اظ زضيبٞت ت٣بيب

زض ٖسٰ اٶُجب٠ ثب )ٸ زض نٹضت ٸرٹز اق٧بالت ٞٷي 

ٲطاتت ضا ٦ٳتط اظ ؾٻ ضٸظ رٽت ( اؾتبٶساضزټبي ٲطثٹٌ

  

 زض عطح اضائِ ضسُ  حصف ضسُ است
 

 

 



  

35 
 

 در دستَر كار هجلس طزح اٍليِ ًَيس اًجوي در هَرد  پيش پيشٌْادات بْبَد فضاي كار آفزيٌي قاًَى يِاٍل ًَيس پيش رديف

ٕٞ اق٧ب٬ يب ازاي تٹييح ثٻ اَالٔ ٲت٣بيي انالح ٸ ض

ضؾبٶسٺ ٸ پؽ اظ ضٕٞ اق٧ب٬ ثالٞبنٯٻ ٲجبضزت ثٻ نسٸض 

ٶٓبضت ثط ٖٳٯيبت ؾبذت ٸ ثطضؾي . ٲزٹظ ؾبذت ٶٳبيٷس

ٖسٰ ٲٛبيطت ثب اؾتبٶساضټبي ٞٷي ذبنٻ ٲ٣طضات ايٳٷي 

ثٻ . ٪يطز ؾبذت زض احٷبي ٖٳٯيبت ؾبذت نٹضت ٲي

پطٸاتٻ ؾبذتٳبٴ ْطٜ ٶحٹي ٦ٻ زض پبيبٴ ٖٳٯيبت، نسٸض 

 .ٲست ي٥ ضٸظ اٶزبٰ ٪يطز

 

 

 

لَُ لضبئيِ ٍ زٍلت تطتيجي اتربش  -15هبزُ    14

ًوبيٌس تب لَايح آييي زازضسي تدبضي ٍ تطكيل  هي

ّبي تدبضي حساكثط ظطف ضص هبُ پس اظ  زازگبُ

تػَيت ايي لبًَى ثِ هدلس ضَضاي اسالهي 

ّبي لضبيي هطثَط ثِ  كليِ پطًٍسُ. َزاضايِ ض

ّبي التػبزي ثط اسبس لبًَى آييي  فؼبليت

ّبي تدبضي ضسيسگي  زازضسي تدبضي زض زازگبُ

 .ذَاّس ضس
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ثطاي زستيبثي ثِ : 15اظْبض ًظط زض هَضز هبزُ 

ّسف هغطح ضسُ زض ايي هبزُ، الظم است تب 

 .  لبًَى تدبضت ًيع هَضز ثبظثيٌي لطاض گيطز

 ٸ ټب ٦بض٪بٺ ٦ٯيٻ ٢بٶٹٴ ايٵ تهٹيت تبضيد اظ - 31 ٲبزٺ 15

 ٦بض ٢بٶٹٴ قٳٹ٬ اظ ٦ٳتط ٸ ٦بض٪ط ٶٟط زٺ زاضاي ٲكبٚ٭

 .ٲيجبقٷس ٲٗبٜ

تهٹيت ايٵ ٲبزٺ ٲٹرت ٖسٰ پٹقف چتط ثيٳٻ ثطاي ثؿيبضي اظ 

٦بض٪طاٴ ٲي قٹز ٸ ٲٷبؾت ٶيؿت اتب٠ زض اٸٮيٵ ا٢ساٰ ذٹز زض ظٲيٷٻ 

٢جال ٶيع ثط ؾط ٲٗبٞيت ٦بض٪بٺ ټبي  .٢بٶٹٶ٫صاضي ثب ٦بض٪طاٴ زض٪يطقٹز

ٶٟط ايٵ اقتجبٺ نٹضت ٪طٞت ٸ ا٪ط ايٵ اتٟب٠ ثيٟتس زچبض 5ظيط 

 .ٲك٧التي ثب ؾبظٲبٴ رٽبٶي ٦بض ذٹاټيٱ قس

 زض عطح اضائِ ضسُ  حصف ضسُ است

 ثيٳٻ ٲبٮي ٸيٕ ثٽجٹز ثٻ ٦ٳ٥ ٲٷٓٹض ثٻ - 14 ٲبزٺ 16

 ارتٳبٖي تبٲيٵ ٢بٶٹٴ ٲكٳٹ٬ ٦بضٞطٲبيبٴ ٸ قس٪بٴ

 ارتٳبٖي تبٲيٵ ٢بٶٹٴ 28 ٲبزٺ ٲٹيٹٔ ثيٳٻ ح١ ،طٲٗبٜٚي

 ثيٳٻ ح٣ٹ٠ يب ٲعز زضنس ؾي ٢بٶٹٴ ايٵ تهٹيت تبضيد اظ

 ٸ قسٺ ثيٳٻ ٖٽسٺ ثٻ آٴ زضنس قف ٦ٻ ٲيجبقس قسٺ

 َٹض ثٻ ٦بضٞطٲب ٸ زٸٮت ؾٹي اظ چٽبضزضنس ٸ ثيؿت

 ٪طزز ٲي تبٲيٵ ٲ٣طض ْطٜ ٲٽٯت ٲؿبٸي

ټٱ ٶبتٹاٴ اؾت تب آٶزب زضنسي 3زٸٮت اظ پطزاذت ټٳيٵ تٗٽسات 

 .ثبقس ٲيٯيبضز ضيب٬ ٲي ٦70000ٻ ثسټي زٸٮت زض حب٬ حبيط ثيف اظ 

اظ آٶزب ٦ٻ ايٵ تٗٽس ثطاي زٸٮت ثبض ٲبٮي ايبٞي ٪ؿتطزٺ اي ايزبز ٲي 

 .٦ٷس ٮصا ثٗيس اؾت ثٻ تهٹيت ثطؾس

قٹز زض تٗييٵ ٲٷبثٕ ٲبٮي ٸ يب تؿٽي٭ ًٞبي  ا٦يس تٹنيٻ ٲي: ٶتيزٻ

ط ٲٷبثٕ زضآٲسي ؾبظٲبٴ تبٲيٵ ارتٳبٖي، ز٢ت قٹز ٦ؿت ٸ ٦بض ثب تٛيي

ٲتٵ پيكٷٽبزي، ثطاي ا٪طچٻ . ٸ ٦ٯيٻ رٹاٶت آٴ ثب ز٢ت ثطضؾي قٹز

٦ٷس ٮ٧ٵ ثطاي ٦بض٪طاٴ ٸ ؾبظٲبٴ تبٲيٵ  ٦بضٞطٲبيبٴ تؿٽيالت ايزبز ٲي

 ضسُ استزض عطح اضائِ ضسُ  حصف 
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ؾبظ ذٹاټس ثٹز ٦ٻ اٲ٧بٴ ٲٹ٣ٞيت آٴ ضا ظيط ؾٹا٬  ارتٳبٖي ٲك٧٭

 .ثطز ٲي

ثٻ ٲٷٓٹض اَالٔ ؾيبؾت٫صاضاٴ اظ ٸيٗيت  -17ٲبزٺ    17
ټب ٲٹْٟٷس  ٲحيٍ ٦ؿت ٸ ٦بض زض ٦كٹض، اتب٠

ټبي ٲٯي ٲحيٍ ٦ؿت ٸ ٦بض زض ايطاٴ ضا  قبذم
تسٸيٵ ٸ ثٻ َٹض ؾبالٶٻ ٸ ٞهٯي حؿت ٲٹضز ثٻ 

ټبي ا٢تهبزي،  ت٧ٟي٥ اؾتبٶٽب، ثركٽب ٸ ٞٗبٮيت
 .ؾٷزف ٸ اٖالٰ ٶٳبيٷس

ت اٲٹض ا٢تهبزي ٸ زاضايي ٲٹْٝ ٸظاض -تجهطٺ
اٮٳٯٯي ٸ زاذٯي،  اؾت ثب ټٳ٧بضي ٶٽبزټبي ثيٵ

ټبي رٽبٶي ٦ؿت ٸ ٦بض  ثٷسي ربي٫بٺ ايطاٴ زض ضتجٻ

ضا ثٽجٹز ثركس ٸ ٸيٗيت ا٢تهبزي ٲٷبؾت ٦كٹض 
 .٪صاضاٴ ذبضري ٲٗطٞي ٦ٷس ضا ثٻ ؾطٲبيٻ

ټٳبٴ َٹضي ٦ٻ زض : 17اْٽبض ٶٓط زض ٲٹضز ٲبزٺ 
، ًٞبي ٦ؿت ٸ ٦بض زاضاي ٲتٵ ٪عاضـ آٲسٺ اؾت

اٮٳٯٯي اؾت ٸ تٗطيٝ اؾتٟبزٺ قسٺ زض  تٗطيٝ ثيٵ
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اٮٳٯٯي آٴ تٟبٸتي  ٶٹيؽ ٶيع ثب تٗطيٝ ثيٵ ٲتٵ پيف
ثطايٵ اؾبؼ، ًٞبي ٦ؿت ٸ ٦بض زاضاي . ٶساضز

اٮٳٯٯي اؾت ٸ تٗييٵ  ټبي ثيٵ ٞب٦تٹضټب ٸ قبذم
قبذم ٲٯي ثطاي آٴ ٦ٻ زض ايٵ ٲبزٺ آٲسٺ اؾت، 

ٲٹاضز ٲُطح قسٺ زض َٹض ٦ٯي  ثٻ. ٢بث٭ َطح ٶيؿت
ټبيي اظ ٲٹاضز ٲُطح قسٺ زض  ايٵ ٲبزٺ ثب ثرف

زض ٲ٣سٲٻ . ٲ٣سٲٻ تٹريٽي َطح زض تًبز اؾت
تٹريٽي َطح اقبضٺ قسٺ اؾت ٦ٻ ټسٜ اظ تسٸيٵ 
ٸ ارطاي ايٵ ٢بٶٹٴ، ثٽجٹز ربي٫بٺ ايطاٴ زض 

اٲب زض . اٮٳٯٯي ٶيؿت ثٷسيٽبي ٲتٗبضٜ ثيٵ ضتجٻ
ش٦ط قسٺ اؾت ٦ٻ  17ٺ ټبي ٲطثٹٌ ثٻ ٲبز تجهطٺ

ٸظاضت اٲٹض ا٢تهبزي ٸ زاضايي ٲٹْٝ اؾت ثب 
اٮٳٯٯي ٸ زاذٯي، ربي٫بٺ ايطاٴ  ټٳ٧بضي ٶٽبزټبي ثيٵ

ضا زض ضتجٻ ثٷسيٽبي رٽبٶي ٦ؿت ٸ ٦بض ضا ثٽجٹز 
ثركس ٸ ٸيٗيت ا٢تهبزي ٲٷبؾت ٦كٹض ضا ثٻ 

زض ايٵ ٲبزٺ . ٪صاضاٴ ذبضري ٲٗطٞي ٦ٷس ؾطٲبيٻ
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ٖٳٹٲبً . بٰ ٸرٹز زاضزاٶجٹټي اظ تٷب٢ًبت ٸ اثٽ
ټبي  ټبي ًٞبي ٦ؿت ٸ ٦بض، قبذم قبذم

اٮٳٯٯي ټؿتٷس ٸ ثب تٹرٻ ثٻ ټسٞي ٦ٻ زض شي٭  ثيٵ
ٲٗطٞي ٸيٗيت ا٢تهبزي ٲٷبؾت )تجهطٺ ايٵ ٲبزٺ 
، ش٦ط قسٺ اؾت، (٪صاضاٴ ذبضري ٦كٹض ثٻ ؾطٲبيٻ

٪صاض  ظيطا ؾطٲبيٻ. ټبي ٲٯي ٲٗٷبيي ٶساضز قبذم
ضا ثط اؾبؼ  ذبضري ٖٳٹٲبً ًٞبي ٦ؿت ٸ ٦بض

زټٷس ٸ  قبذم ټبي رٽبٶي ٲٹضز ؾٷزٻ ٢طاض ٲي
٪صاضاٴ ٲٹضز  قبذم ٲٯي ثطاي ايٷ٫ٹٶٻ ؾطٲبيٻ

ظيطا آٶٽب ثط اؾبؼ ٲُبث٣ت . تٹرٻ ٢طاض ٶٳي ٪يطز
 .٦ٷٷس ٲحيُي ثٻ ٞٗبٮيت ؾطٲبيٻ ٪صاضي ا٢ساٰ ٲي

اي ثٻ  ټٳچٷيٵ زض تجهطٺ ايٵ ٲبزٺ، ٸْيٟٻ

 ٸظاضت اٲٹض ا٢تهبزي ٸ زاضايي ٲحٹ٬ قسٺ

اؾت ٦ٻ ٸظاضتربٶٻ ٲص٦ٹض ثطاي اٶزبٰ آٴ ثسٮي٭ 

ټبي ًٞبي ٦ؿت ٸ ٦بض زض  ٪ؿتطز٪ي قبذم
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... ټبي ٲرتٯٝ ٸ  ربٲٗٻ، ٸظاضتربٶٻ ټب، ؾبظٲبٴ

ثٻ تسٸيٵ ؾبظ ٸ ٦بض ټٳ٧بضي زض ٢بٮت آئيٵ 

ٶبٲٻ ٸ يب ټط چيع زي٫طي ٶيبظ زاضز ٦ٻ زض ايٵ 

 .ثيٷي اٶزبٰ ٶكسٺ اؾت ٲبزٺ ثطاي آٴ پيف

 ٸؾيٳبي نسا ٸ ارتٳبٖي اٲٹض ٸ ٦بض ٸظاضت - 15 ٲبزٺ 18

ٲرتٯٝ  ټبي ثطٶبٲٻ ايزبز ثٻ ٲ٧ٯٝ اؾالٲي رٳٽٹضي

، ثبقس ٲي اٶؿبٶي ٶيطٸي ٲٽبضت اضت٣بي ٲٷٓٹض ثٻ آٲٹظقي

ٸ  ٦بض ٸظاضت ؾٹي اظ ٪عاضقي ي٧جبض ٲبٺ ؾٻ ټط ايٵ ثٻ

 ٸ تٽيٻ اؾالٲي رٳٽٹضي ؾيٳبي ٸ نسا ٸ ارتٳبٖي اٲٹض

 ٲي ًٞبي ٦ؿت ٸ ٦بض اضائٻثٽجٹز  قٹضاي زثيطذبٶٻ ثٻ

 .ٶٳبيٷس

 زض عطح اضائِ ضسُ  حصف ضسُ است 

اٶت٣ب٬ ضؾٳي ٲبٮ٧يت اظ ٞطٸقٷسٺ ثٻ ذطيساض زض  -16ٲبزٺ  19

زٞبتط اؾٷبز ضؾٳي نطٞب ثط اؾبؼ اؾتٗالٰ ازاضٺ حجت اؾٷبز 

٪يطز ٸ ٶيبظ ثٻ اذص ٲزٹظ  ٸ اٲال٤ ٦كٹض نٹضت ٲي

 .ثبقس ٲطرٕ زي٫طي ٶٳي

ض ٲبټٹي، ٲزٹظ يب ح٧ٱ ٲٷبؾجي زض ضاؾتبي ټسٜ ٲٟبز ايٵ ٲبزٺ ثُٹ

اٲب ثطاي حّٟ ح٣ٹ٠ ٸ ا٢تساض حب٦ٳيت زٸٮت . ٶٹيؽ ٢بٶٹٴ اؾت پيف

ټبي  حؿبة ټب يب تهٟيٻ ٸ ضٖبيت ح٣ٹ٠ قٽطٸٶسي، ثطذي اؾتٗالٰ

اظ ايٵ ضٸ، ثٽتط . ٢بٶٹٶي ثٻ ټٷ٫بٰ اٶت٣ب٬ ضؾٳي ٲبٮ٧يت يطٸضي اؾت

 زض عطح اضائِ ضسُ  حصف ضسُ است
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طيٽبيي ثٻ ٲٹاضزي ٪ي اؾت ايٵ ح٧ٱ اظ َطي١ ٢يٹزي ٸ يب رٽت

 .ٲحسٸز قٹز

زض ٲتٵ ح٧ٱ ثٻ ٲهبزي١ ٸ ٲٹاضزي ٦ٻ ٲطتجٍ ثب ضٕٞ ٲبٶٕ : ٶتيزٻ

 .قٹز، اقبضٺ قٹز ٦ؿت ٸ ٦بض ٸ يب تٹؾٗٻ ٦بضآٞطيٷي ٲي

ثِ هٌظَض خطيبى يبفتي ًمسيٌگي ثِ  -19هبزُ    31

س تبهيي هبلي زض ّبي التػبزي ًيبظهٌ سوت عطح

ضفبف ٍ لبًًَي، ضطكتْبي  فطآيٌسي ضطػي، اهي، 

تَاًٌس تحت ًظبضت  ثرص ذػَغي ٍ تؼبًٍي هي

سبظهبى ثَضس اٍضاق ثْبزاض، اٍضاق هطبضكت 

ػطضِ ٍ ذطيساضاى ايي اٍضاق ضا زض سَز 

ثطاي تحمك . گصاضي ذَز ضطيك ًوبيٌس سطهبيِ

سبظهبى ثَضس اٍضاق ثْبزاض ّوچٌيي  ،ايي هٌظَض

 :هكلف است

ّبي تَخيْي اضربظ هتمبضي  عطح -1

اًتطبض اٍضاق هطبضكت ضا زضيبفت ٍ ثب 
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ضَاثغي ضٍضي، ضسيسگي ٍ ًتيدِ ضا ثِ 

ثٌسي ّط عطح اظ ًظط  غَضت ضتجِ

( ضيسك)سَزآٍضي ٍ ذغطپصيطي 

 .ثبظگطت سطهبيِ ثِ اعالع ػوَم ثطسبًس

اي ثطاي هؼطفي اٍضاق هطبضكت  سبهبًِ -3

ي كٌس ثِ اًساظ هَضَع ايي هبزُ ضاُ

عَضي كِ ّوِ اٍضاق هطبضكت هٌتططُ 

ثط اسبس ايي لبًَى ثطاي ػاللوٌساى ثِ 

ذطيس ايي اٍضاق لبثل همبيسِ ٍ اًتربة 

 .ثبضس

ًحَُ چبح ٍ هحل ػطضِ ٍ هجبزلِ ايي  -2

اٍضاق ضا تحت ًظبضت ذَز ػوليبتي 

 .ًوبيس

ثب ّوكبضي ثيوِ هطكعي ايطاى، سبظ ٍ  -4

زي ّبي التػب كبض پَضص ثيوِ ثطاي عطح
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ٍ اٍضاق هطبضكت هٌتططُ ّط ضرع ضا 

اي كِ  تسٍيي ٍ ػوليبتي ًوبيس ثِ گًَِ

اًتطبض اٍضاق هطبضكت هجتٌي ثط ايي هبزُ، 

 .ثسٍى ثيوِ ًبهِ همسٍض ًجبضس

ّبي اخطايي هطثَط ثِ ايي هبزُ ظطف  ًبهِ آييي

ضص هبُ پس اظ تػَيت ايي لبًَى ثب هطبضكت 

ايي تْيِ اتبلْب تَسظ ٍظاضت اهَض التػبزي ٍ زاض

 .ٍ ثِ تػَيت ّيبت ٍظيطاى ذَاّس ضسيس

عطحْبي التػبزي : 19هبزُ  اظْبض ًظط زض هَضز

 .زض الظم است تؼطيف ضَز

 ثٻ ا٢تهبزي ٞٗبالٴ زؾتطؾي تؿٽي٭ ٲٷٓٹض ثٻ - 17 ٲبزٺ 31

 ؾٷزي اٖتجبض ٲٹؾؿٻ زٸ ٲبٮي تؿٽيالت ٸ اٖتجبضات

 اُٖبي. قٹز ٲي تبؾيؽ ټب اتب٠ تٹؾٍ ذهٹني تٗبٸٶي ٸ

 ايٵ ٪عاضـ اؾبؼ ثط ا٢تهبزي ٞٗبالٴ ثٻ تؿٽيالت

 زض عطح اضائِ ضسُ  حصف ضسُ است 
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اؾبؾٷبٲٻ ٲٹؾؿبت . ٪يطز ٲٹؾؿبت نٹضت ٲي

ټب ثٻ تهٹيت قٹضاي پٹ٬ ٸ  اٖتجبضؾٷزي ثٻ پيكٷٽبز اتب٠

 .اٖتجبض ذٹاټس ثٹز

ّبي كطَض هكلفٌس ػالٍُ ثط  كليِ ثبًك -31هبزُ    33

لحسٌِ خبضي، ثِ ا اضايِ ذسهبت حسبثْبي لطؼ

تمبضبي ّط ضرع حميمي ٍ حمَلي ايطاًي، ثب 

حسبة خبضي »زضيبفت ٍثيمِ هٌبست، ثطاي ٍي 

افتتبح ٍ هتٌبست ثب ٍثيمِ تَزيغ « تضويي ضسُ

ّبي تضويي ضسُ تب سمف  زستِ چك»ضسُ، 

. زض اذتيبض ايي هتمبضيبى لطاض زٌّس« هطرع

ّبي كطَض ٍ ضؼت آًْب هَظف ثِ  كليِ ثبًك

ّب تب سمف تؼييي  ًي ٍخِ ايي چكپطزاذت آ

 .ضسُ ضٍي ّط ثطگِ اظ ايي چكْب ذَاٌّس ثَز

« حسبة خبضي تضويي ضسُ»غبحجبى  -1تجػطُ 

هَظفٌس ثِ ٌّگبم غسٍض چك، هَخَزي كبفي 
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زضحسبة ذَز تَزيغ كطزُ ثبضٌس ٍ چٌبًچِ چك 

تَاًس ثؼس  ثي هحل غبزض كٌٌس، ثبًك هطثَعِ هي

ضجظ ٍ هغبلجبت ٍ  اظ اذغبض، ٍثيمِ تَزيغ ضسُ ضا

 .ذسبضات ذَز ضا اظ هحل آى زضيبفت زاضز

سمف تضويي ضسُ ّط چك، ًَع ٍثبيك  -3تجػطُ

العحوِ ٍ ًحَُ اضظيبثي  لبثل لجَل ٍ هيعاى حك

ٍثيمِ ٍافتتبح ايي حسبثْب، عي پٌح هبُ اظ 

تػَيت ايي لبًَى تَسظ ثبًك هطكعي ثِ 

سبيط همطضات . ثبًكْبي كطَض اثالؽ ذَاّس ضس

ط ثِ ايي حسبة خبضي، تبثغ لبًَى چك هطثَ

ثب تػَيت ايي لبًَى، لبًَى چكْبي . ذَاّس ثَز

 .ضَز هٌسَخ هي 1227تضويٌي هػَة 

تػَيت ايي : 31اظْبض ًظط زض هَضز هبزُ  -

ثيٌي ضسُ  هبزُ ثِ ضكلي كِ زض آى پيص
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ضَز كِ تب حسٍزي  است، ثبػث هي

ٍضؼيت خطيبى ًمسيٌگي ضا زض ثٌگبّْب 

ِ هٌظَض اخطاي ثْتط آى اهب ث. حل كٌس

ّب ثب  ضَز كِ ضًگ زستِ چك پيطٌْبز هي

 .هيعاى اػتجبضات تٌبست زاضتِ ثبضس

 تك٧ي٭ ثطاي الظٰ حٳبيت اؾت ٲ٧ٯٝ زٸٮت -18 ٲبزٺ 32

 ثٹزرٻ زض ٸ زاقتٻ ٲٗٳٹ٬ ضا اٖتجبض تًٳيٵ قط٦تٽبي

 ٲ٣طضاتي ٸ ٲبٮي حٳبيت ټب قط٦ت ايٵ اظ ؾبالٶٻ ٦كٹض

 .آٸضز ثٗٳ٭ الظٰ

ٲساذٯٻ زٸٮت زض اؾت ٦ٻ چ٫ٹٶٻ . ٲي ثبقس 8بزٺ ٲٛبيط ٲبزٺ ايٵ ٲ

اٲٹض ا٢تهبزي ٲٷٕ قسٺ اؾت اٲب ثبيس ثطاي تك٧ي٭ قط٦تٽبي تًٳيٵ 

حٳبيت اظ قط٦تٽبي تًٳيٵ اٖتجبض  اظ َطٜ زي٫ط .اٖتجبض ٲساذٯٻ ٦ٷس

قٹز ٦ٻ ذٹز ايٵ  ٲٹرت اٞعايف ټعيٷٻ زٸٮت ٸ ثعض٨ قسٴ آٴ ٲي

ٲتٵ ايٵ ٲبزٺ ثبيس . س ثٹزٲٹيٹٔ ثٻ يطض ثرف ذهٹني ذٹاټ

 .انالح قٹز

حٳبيتٽبي زٸٮتي اظ َطي١ اُٖبي ٲزٹظټب، اٲتيبظات ٸ : ٶتيزٻ

ټب ثٻ ثٹزرٻ  ٲٗبٞيتٽبي ٲرتٯٝ نٹضت ٪يطز ٸ اُٖبي ايٵ حٳبيت

 .زٸٮت ٲته٭ ٶكٹز

 زض عطح اضائِ ضسُ  حصف ضسُ است

 زض عطح اضائِ ضسُ  حصف ضسُ استٸ ټٳچٷيٵ ح٣ٹ٠ قٽطٸٶسي زض ؾبيط ٢بٶٹٴ زؾتطؾي ثٻ اَالٖبت نبحجبٴ ؾٽبٰ، اًٖبء ٸ ٶيع اٖتجبضزټٷس٪بٴ ٸ   - 19 ٲبزٺ 34
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ټب، قط٦تٽبي ذهٹني ٸ  ٪صاضاٴ زض تٗبٸٶي ؾطٲبيٻ

ټبي ا٢تهبزي ثبيس ثٻ اَالٖبت ٦بٲ٭، قٟبٜ ٲبٮي ٸ  تك٧٭

ټبي ٖٳٯيبتي  ازاضي، ٲيعاٴ زيٹٴ ٸ تٗٽسات ٸ ثطٶبٲٻ

اقربل حؿت ٲٹضز اظ َطي١ ثبظضؾبٴ، ٶٓبض ٸ يب 

٦بضقٷبؾبٴ ضؾٳي ٲٷترت ٲحب٦ٱ ٢ًبيي، زؾتطؾي زاقتٻ 

 .ثبقٷس

ٸ ثبيس زض  ٦كٹضټبي تٹؾٗٻ يبٞتٻ ذٹز ٢بٶٹٴ ٲزعايي ضا ٲُبٮجٻ ٲي ٦ٷس

ايٵ ظٲيٷٻ ټٱ رطٰ تٗطيٝ قٹز ٸ ټٱ ٲزبظات رطٰ ٸ ثب ي٥ ٲبزٺ ٶٳي 

 .تٹاٴ ايٵ تٗٽس ضا ايزبز ٦طز

ثِ هٌظَض اًحػبض ضكٌي زض ضجكِ  -33هبزُ    35

تَظيغ، كبّص ليوت توبم ضسُ كبالّبي ػطضِ 

ضسُ ثِ ػوَم، زستطسي آسبى تَليس كٌٌسگبى 

كَچك ثِ هػطف كٌٌسگبى ٍ ايدبز اهٌيت ثطاي 

ّبي سطاسط  فطٍضٌسگبى كن سطهبيِ، ضْطزاضي

كطَض هَظفٌس ثِ اظاي ّط غس ّعاض ًفط خوؼيت، 

حسالل يك ثبظاض ضٍظ هٌبست ثب ٍسؼت ٍ 

س ٍ لغؼبت آًطا ثِ اهكبًبت كبفي تدْيع كٌٌ

ليوت توبم ضسُ ثِ غَضت ّفتگي يب هبّبًِ يب 
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سبالًِ ثِ زاٍعلجبى ػطضِ كبالّبي تَليس زاذل 

 .اخبضُ زٌّس

اخبضُ لغؼِ يب غطفِ ٍ ػطضِ كبال زض  -1تجػطُ

ايي ثبظاضّب ثبيس ثب ضطايظ سْل ثطاي ّوِ 

چٌبًچِ تؼساز  .زاٍعالثبى ايطاًي همسٍض ثبضس

زض ّط هٌغمِ، اظ لغؼبت زاٍعلجبى ػطضِ كبال 

آهبزُ ضسُ ثيطتط ثَز، ضْطزاضي هٌغمِ هَظف 

است تب پبسرگَئي ثِ ّوِ زاٍعلجبى، ظهيي ّبي 

ثيطتطي ثطاي ايي هٌظَض اذتػبظ زّس ٍ تدْيع 

 .ًوبيس

ضْطزاضيْب هَظفٌس ضوي احطاظ َّيت  -3تجػطُ 

ػطضِ كٌٌسگبى كبال زض ايي ثبظاضّب، توْيسات 

ثط ثْساضت ٍ استبًساضز  الظم ثطاي اػوبل ًظبضت

آييي ًبهِ . كبالّبي ػطضِ ضسُ، اػوبل زاضًس

اخطايي ايي هبزُ ظطف هست سِ هبُ پس اظ 
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تػَيت ايي لبًَى تَسظ ٍظاضت كطَض تْيِ ٍ 

 .ثِ ضْطزاضيْبي كل كطَض اثالؽ ذَاّس ضس
 ٸ ٲحسٸزيت ضٕٞ رٽت اؾت ٲٹْٝ زٸٮت -20 ٲبزٺ 36

 حسٸز ذهٹني ٸ تٗبٸٶي ثرف ټبي ٞٗبٮيت اظ حٳبيت

 زٸٮتي ٚيط ٖٳٹٲي ټبي قط٦ت ٸ ٲٹؾؿبت ٲطظ ٞٗبٮيت ٸ

 ثبقٷس ٲي ثطذٹضزاض ازاضي ضاٶت ٸ ٲبٮي تٹاٴ اظ ٦ٻ ضا

 ٶٳبيس ٸٲكرم تٗييٵ

ا٪ط ٲٷٓٹض حصٜ ضاٶت  ؟تٗطيٝ ٶكسٺ اؾتضاٶت ازاضي زض ايٵ ٲبزٺ 

ثٻ ٲٗٷبي ٲٷٟي آٴ ثبقس ٦ٻ زض ٢بٶٹٴ ٲٷب٢هبت ٲٹيٹٔ ثطاثطي قط٦تٽب 

اي ايٵ  ٦ٷيٱ ٦ٻ ثٷبثٻ زالي٭ ٪ؿتطزٺ ٲكبټسٺ ٲي ٳبٶُٹض ٦ٻټٲسٺ اؾت آ

 .٢بٶٹٴ ثٻ زضؾتي ارطا ٶٳي قٹز

تٹاٶس  ضا چٻ ٲ٣بٰ، ٶٽبز يب قرهي ٲي« ضاٶت ذٹاضي»يٳٵ ايٷ٧ٻ 

ټٳچٷيٵ ٸ٢تي ٲٹؾؿبت ٖٳٹٲي . ٪يطي ٶٳبيس قٷبؾبيي ٦ٷس يب اٶساظٺ

زيتٽب تٹاٴ آٶٽب ضا ٲحسٸز ٦طز ٲ٫ط ايٷ٧ٻ ٲحسٸ ٚيط زٸٮتي ټؿتٷس ٶٳي

 .ثٻ َٹض ٲكرم ٸ نطيح ش٦ط قسٺ ثبقس

 .تٹاٶس حصٜ قٹز ايٵ ح٧ٱ ذبنيت ارطايي ٶساضز ٸ ٲي: ٶتيزٻ

 زض عطح اضائِ ضسُ  حصف ضسُ است

، ټب ٲعايسٺ، ٲجبزالت زض قٟبٞيت ايزبز ٲٷٓٹض ثٻ -21ٲبزٺ 37

ثٻ  ٲٹْٝ زٸٮت، زٸٮتي ؾٟبضقبت ٸ ټب ذطيس، ټب ٲٷب٢هٻ

ايٵ ؾبٲبٴ اَالٖبت . ثبقس ٲي اٮ٧تطٸٶي٥ ؾبٲبٶٻ اٶساظي ضاٺ

 ٸ ٲجبزالت ٦ٯيٻټب  زؾت٫بٺ، ټب ٸظاضتربٶٻ تٳبٰ ٲطثٹٌ ثٻ

 ٖٳٹٰ اَالٔ ثٻ ٲحسٸزيت ثسٸٴ ضا ٲص٦ٹض ټبي ٞٗبٮيت

ٲٷب٢هبت پيف ثيٷي قسٺ اؾت ٸ ثط٪عاضي زض ٢بٶٹٴ  ٲٹيٹٔايٵ 

ٲ٧ٯٝ ثٻ ايزبز ايٵ ؾبٲبٶٻ قسٺ اؾت  ضيعي ٲسيطيت ٸ ثطٶبٲٻؾبظٲبٴ 

 . ٸ ايٵ ؾبٲبٶٻ زض حب٬ حبيط ٸرٹز زاضز

ټب،  ثٻ ٲٷٓٹض ايزبز قٟبٞيت زض ٲٗبٲالت، ٲعايسٺ -(9)ٲبزٺ 

ضيعي ٸ  ټب، ذطيسټب ٸ ؾٟبضقبت زٸٮتي، ٲٗبٸٶت ثطٶبٲٻ ٲٷب٢هٻ

رٳٽٹض ٲٹْٝ اؾت پبي٫بٺ ٲٯي  ٶٓبضت ضاټجطزي ضييؽ

٢بٶٹٴ ثط٪عاضي ٲٷب٢هبت  23ٔ ٲبزٺ ضؾبٶي ٲٷب٢هبت ٲٹيٹ اَالٔ

تٹؾٗٻ ٸ « ضؾبٶي ربٲٕ ٲٗبٲالت ثرف ٖٳٹٲي پبي٫بٺ اَالٔ»ضا ثٻ 
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ضؾبٶي ثبيس اَالٖبت ٲطثٹٌ ثٻ ټٳٻ  ايٵ پبي٫بٺ اَالٔ. اضت٣ب زټس .ٶٳبيٷس اٖالٰ شيٷٟٗبٴ ثٻ ضا ا٢ساٲبت ٶتيزٻ ٸ ثطؾبٶٷس

ټب، ذطيسټب ٸ ؾٟبضقبت تٳبٰ  ټب، ٲعايسٺ ٢طاضزازټب، ٲٷب٢هٻ

ي٥ ټبي ارطايي ثٻ اؾتخٷبي ٶيطٸټبي ٲؿٯح ضا ثٻ ت٧ٟ زؾت٫بٺ

زؾت٫بٺ ٸ ٲٹيٹٔ زض ظٲبٶي ٦ٻ ثطاي ټٳٻ ٸارساٴ قطايٍ، ٞطنت 

ثٻ اَالٔ ٖٳٹٰ ثطؾبٶس ٸ پؽ اظ ثط٪عاضي ٲٷب٢هٻ  ،ثطاثط ٞطاټٱ ٦ٷس

يب ٲعايسٺ يب اٶتربة َطٜ ٢طاضزاز ٶيع ، ٶبٰ َطٜ ٢طاضزاز ٸ ٶٹٔ، 

٦ٯيٻ . ٲٹيٹٔ، ٲست، قطايٍ ٸ ٲجٯٙ ٢طاضزاز ضا اٖالٰ ٶٳبيس

ضؾبٶي  ثٻ ټٳ٧بضي ثب ايٵ پبي٫بٺ اَالٔ ټبي ارطايي ٲٹْٝ زؾت٫بٺ

ټبي تٗييٵ قسٺ تٹؾٍ ايٵ  ٸ اضائٻ اَالٖبت يبز قسٺ زض ظٲبٴ

 .پبي٫بٺ ذٹاټٷس ثٹز

زض ايي هبزُ الظم است : 9اظْبض ًظط زض هَضز هبُ 

ّوچٌيي ّوبى . كِ ًيطٍّبي هسلح تؼطيف ضَز

عَضي كِ زض اظْبض ًظط اًدوي آهسُ است، ايي 

اضي هٌبلػبت پيص ثيٌي هَضَع زض لبًَى ثطگع

ضيعي  ضسُ است ٍ سبظهبى هسيطيت ٍ ثطًبهِ
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هكلف ثِ ايدبز ايي سبهبًِ ضسُ است ٍ ايي 

 .سبهبًِ زض حبل حبضط ٍخَز زاضز

 

، ارطايي، ٲسيطيتي اٲٹض زض زٸٮت ٲساذٯٻ ټط٪ٹٶٻ -22ٲبزٺ 38

، زؾتٳعز، ٲحهٹ٬ ٪صاضي اض٦بٴ، اٶتربثبت، ٢يٳت

 ذهٹني، قط٦تٽبي ټب، آٸضي تٗبٸٶي ٞٵ ثٻ زؾتطؾي

 .اؾت ٲٳٷٹٔ ا٢تهبزي ٸ اتب٢ٽب ټبي تك٧٭

 زض َطح اضائٻ قسٺ  حصٜ قسٺ اؾت .ايٵ ح٧ٱ ثؿيبض ٦ٯي اؾت

زٸٮت ٲ٧ٯٝ اؾت حسا٦خط ْطٜ ي٥ ؾب٬ اظ  -23ٲبزٺ  39

تهٹيت ايٵ ٢بٶٹٴ، ٶؿجت ثٻ قٷبؾبيي ٦ٯيٻ اٲتيبظات، 

ټب ٸ يب تطريحبتي ٦ٻ زض ٢ٹاٶيٵ ٸ ٲ٣طضات ربضي  اٸٮٹيت

ٶٽبزټب، ٲٹؾؿبت ٖٳٹٲي ٚيط زٸٮتي ٸ قط٦تٽب ٸ ثٻ 

ٲٹؾؿبت تبيٗٻ ٸ ٸاثؿتٻ ثٻ آٶٽب ٸ ٶيع قط٦تٽب ٸ ٲٹؾؿبت 

زٸٮتي ٸ قجٻ زٸٮتي زض ظٲيٷٻ ٞٗبٮيتٽبي ا٢تهبزي 

اذتهبل يبٞتٻ ا٢ساٰ ٶٳبيس ٸ ثب ټسٜ ايزبز ٞطنتٽبي 

ؾبظي اٶزبٰ ايٷ٫ٹٶٻ ٞٗبٮيتٽب، ٶؿجت ثٻ  ثطاثط ٸ ي٧ؿبٴ

ثٻ ؾبيط ٞٗبالٴ ا٢تهبزي ثركٽبي تٗٳيٱ ٲٹاضز ٲص٦ٹض 

 ّبي ذػَغي ّب هَظفٌس ثِ ًوبيٌسگي اظ ثرص اتبق -( 4)هبزُ 

ّبي ظيطهدوَػِ ذَز، كليِ  ٍ تؼبًٍي ٍ ثب كوك تطكل

ّب ٍ يب تطخيحبتي كِ زض لَاًيي، همطضات ٍ  اهتيبظات، اٍلَيت

ّبي  ّبي هتؼلك يب ٍاثستِ ثِ زستگبُ ّبي خبضي ثطاي ثٌگبُ ضٍيِ

 8اخطايي ٍخَز زاضز ضا ضٌبسبيي ٍ ثطاي اخطاي كبهل هبزُ 

گَي ٍ  گفتضَضاي . ثِ زٍلت گعاضش زٌّس 44لبًَى اغل 

ّبي  ّبي اتبق زٍلت ٍ ثرص ذػَغي هكلف است گعاضش

زض  44لبًَى اغل  8هطثَط ثِ ايي هبزُ ضا تبتحمك كبهل هبزُ 
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ذهٹني ٸ تٗبٸٶي زض ٢بٮت ٲهٹثبت يب اظ َطي١ پيكٷٽبز 

ٮٹايح ٢بٶٹٶي ا٢ساٰ ٶٳبيس تب ايٷ٫ٹٶٻ اٲتيبظات ْطٜ ٲست 

زٸ ؾب٬ اظ تبضيد تهٹيت ايٵ ٢بٶٹٴ ثٻ َٹض ٦بٲ٭ 

زٸٮت ټٳچٷيٵ . قٷبؾبيي ٸ تٗييٵ ت٧ٯيٝ قسٺ ثبقٷس

ت، اٸٮٹيتٽب ٸ ٲٹْٝ اؾت زض ٲٹاضزي ٦ٻ تساٸٰ اٲتيبظا

تطريحبت ٢جٯي ثٻ ٶٽبزټب ٸ ٲٹؾؿبت ٲعثٹض ٚيط يطٸضي 

ثبقس، ا٢ساٲبت الظٰ ٲجٷي ثط ٮٛٹ ٦بٲ٭ ايٵ ٲٹاضز ضا ثٻ 

ٖٳ٭ آٸضزٺ ٸ قطايٍ ٖبزالٶٻ ٸ ي٧ؿبٴ ٞٗبٮيت ثطاي ٦ٯيٻ 

 .ټبي ا٢تهبزي ٦كٹض ضا ٞطاټٱ ٶٳبيس ثرف

 .هَضز ّط گعاضش پيگيطي كٌس

 

 ٸ ٢ٹاٶيٵ چبضچٹة زض ا٢تهبزي ٞٗبالٴ ٦ٯيٻ - 24 ٲبزٺ 21

ٲجبزضت  ا٢تهبزي ٞٗبٮيت ثٻ تٹاٶٷس ٲي ٲٹيٹٖٻ ٲ٣طضات

 اظ ٲبٶٕ تٹاٶس ٶٳي ا٢تهبزي تك٧٭ يب ٫بٺزؾت ټيچ ٸ ٶٳبيٷس

 .تزبضي زاز٪بٺ ح٧ٱ ثطاؾبؼ ٲ٫ط، قٹز ايكبٴ ٞٗبٮيت

ايٵ رعٸ انٹ٬ ٢بٶٹٴ اؾبؾي اؾت ٸ ي٥ ان٭ ثسيٽي زض ٢بٶٹٴ 

 .اؾتزؾتي ثبقس ٸ تهٹيت آٴ ثٻ ٶٹٖي ت٧طاض ٢ٹاٶيٵ ثبال اؾبؾي ٲي

 زض عطح اضائِ ضسُ  حصف ضسُ است

 ٖٳٹٲي ٲٹؾؿبت ٦ٯيٻ ٸ ټب زؾت٫بٺ ٦ٯيٻ - 25 ٲبزٺ 21

 ٸ ظيطثٷبيي ٸ ٖٳطاٶي ټبي َطح ٲ٧ٯٟٷس ٚيطزٸٮتي

، آة، پتطٸقيٳي، ٪بظ، ٶٟت قبٲ٭ اٶطغي ټبي ثرف َطح

ٞطنتٽب ٸ ٢بثٯيتٽب ضا اظ ثيٵ ، «اٶحهبض زٸٮتي»ٶ٫ٹٶٻ ٦ٻ زض ايٵ ٲبزٺ ټٳب

ثطز، اٶحهبض زض ثرف ذهٹني ٸ تٗبٸٶي ټٱ ثطاي تٹؾٗٻ ٸ  ٲي

ثٽتط اؾت ح٧ٱ ثهٹضتي تٛييط ٦ٷس ٦ٻ . اضت٣بء ا٢تهبزي، ٲًط اؾت

 زض عطح اضائِ ضسُ  حصف ضسُ است
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 ټب قط٦ت ثٻ ضا ؾسؾبظي ٸ ٲؿ٧ٵ ؾبظي اٶجٹٺ ٶيع ٸ ثط٠

 شيهالح تٗبٸٶي ټبي قط٦ت ٸ ذهٹني ٸٲٹؾؿبت

  .ٸا٪صاض ٶٳبيٷس

ثرف ذهٹني ٸ تٗبٸٶي زض قطايٍ ٲؿبٸي اظ اضرحيت ٸ اٸٮٹيت 

 .زض ارطاي َطحٽبي ٖٳطاٶي ثطذٹضزاض قٹٶس

ټبي  قطايٍ ثطاثط، اٸٮٹيت ثٻ ثرفح٧ٱ انالح قٹز ٸ زض : ٶتيزٻ

 .ذهٹني ٸ تٗبٸٶي اُٖبء قٹز

 ا٢تهبزي ٞٗبالٴ اَٳيٷبٴ ايزبز ثٻ ٲ٧ٯٝ زٸٮت - 26 ٲبزٺ 23

ثبقس  ٲي قسٺ ٸيٕ ٲ٣طضات ٸ ټب ؾيبؾت ثٻ ٶؿجت

 ټب ؾيبؾت ٸ ټب ثطٶبٲٻ ٲؿتٳط تٛييطات اظ ٦ٻ ثٷحٹي

ټب  ثطٶبٲٻ ٸ ؾيبؾتٽب زض قٟبٞيت ايزبز ثب ٸ ٶٳبيس ارتٷبة

 اٶزبٰ زض ثيٷي پيف اٲ٧بٴ، ؾٽٹٮت ايزبز يٳٵ

 زاقتٻ ٸرٹز ا٢تهبزي ٞٗبالٴ ثطاي، ا٢تهبزي ټبي ٞٗبٮيت

 .ثبقس

ضٸح ايٵ .تٹاٶس ي٥ ت٧ٯيٝ ٢بٶٹٶي ثبقس ايٵ ي٥ ضاټجطز اؾت ٸ ٶٳي

ٲبزٺ زض ؾبيط ٲٹاز ٶيع آٲسٺ اؾت ٸ ٲٹيٹٔ ذٹثي اؾت اٲب ثٻ ٖٷٹاٴ 

 .٢بٶٹٶي ٲٹيٹٖيت ٶساضزي٥ ٲبزٺ 

 

ټب ٸ ٸ  پصيط ٦طزٴ ؾيبؾت  ثيٷي ثٻ ٲٷٓٹض پيف -(10)ٲبزٺ 

ټبي ارطايي ٸ پيك٫يطي اظ  ټبي ا٢تهبزي زٸٮت ٸ زؾت٫بٺ ثطٶبٲٻ

اٶس ټط٪ٹٶٻ  ټبي ارطايي ٲ٧ٯٝ ٶباٲٷي ا٢تهبزي، زٸٮت ٸ زؾت٫بٺ

ٲبٺ  6ټبي ا٢تهبزي ضا حسا٢٭  ټب، ٲ٣طضات ٸ ضٸيٻ تٛييط زض ؾيبؾت

 . ټبي ٪طٸټي ثٻ اَالٔ ٖٳٹٰ ثطؾبٶٷس ارطا اظ َطي١ ضؾبٶٻ ٢ج٭ اظ

ټبي  ټب، ٲ٣طضات ٸ ضٸيٻ زض ٲٹاضز ايُطاضي، تٛييط ؾيبؾت: تجهطٺ

ا٢تهبزي ثسٸٴ ضٖبيت ح٧ٱ ايٵ ٲبزٺ ثبيس ثٻ تهٹيت قٹضاي 

 ٸ٪ٹي زٸٮت ٸ ثرف ذهٹني ثطؾس ٪ٟت

اثتسا الظم است اظ : اظْبض ًظط زض هَضز هبزُ

يف ضٍضٌي اضائِ ضَز ظيطا ًباهٌي التػبزي تؼط

ثطاي اخطاي ايي لبًَى ثْتطيي . اي كلي است ٍاغُ
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ضاُ حل ايي است كِ تطتيجي اتربش ضَز كِ زٍلت 

ثرص ظيبزي اظ زضآهسّبي ذَز ضا اظ عطيك 

هبليبت تأهيي كٌس ٍ اظ ٍاثستگي زٍلت ثِ 

ّبي هلي  زضآهسّبي ًبضي اظ غبزضات سطهبيِ

التػبز  زضايي هطكلي است كِ . كبّص يبثس

ايطاى ٍخَز زاضز ٍ زض ايي هَضز زض گعاضش ًيع 

ّوچٌيي ثطاي . اضبضُ ضسُ است ِثِ يك هغبلؼ

ثيٌي پصيط كطزى التػبز كطَض، ثطًبهِ پصيط  پيص

كطزى التػبز ٍ اخطاي زليك لبًَى ضا ثبيس 

پيگيطي كطز كِ زض ايي هَضز سبثمِ ذَثي زض 

ِ ثب ايي تَضيحبت ايي هبزُ ث. كطَض ٍخَز ًساضز

هتأسفبًِ . ايي ضكل اضائِ ضسُ ذيلي گستطزُ است
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ّبي سبليبًِ  ّب ٍ ثَزخِ ّب زض ثطًبهِ ػولكطز زٍلت

ثسليل اًحطافبتي كِ ٍخَز زاضتِ است، هتسلَغي 

گصاضي ضا زض كطَض تغييط زازُ است ٍ ثِ  لبًَى

اي تٌظين كطز  ّويي زليل ًجبيس لبًَى ضا ثِ گًَِ

 .    كِ اهكبى اخطا ًساضتِ ثبضس

 ټب  اتب٠، 44 ان٭ ٢بٶٹٴ 91 ٸ 7 ٲٹاز ارطاي زض - 27 ٲبزٺ 22

 ٲ٣طضات حصٜ اظ ٪عاضقي ي٧جبض ٲبٺ ټطؾٻ ٲٹْٟٷس،

 ٞٗبٮيتٽبي ٸ ٪صاضي ؾطٲبيٻ ٲزٹظ نسٸض زض ٚيطيطٸض

 .زټس اضائٻ ثٽجٹز ًٞبي ٦ؿت ٸ ٦بض قٹضاي ثٻ ا٢تهبزي

 استزض عطح اضائِ ضسُ  حصف ضسُ  .ايٵ ٲبزٺ ٞب٢س يٳبٶت ارطايي اؾت

 ٸظاضت ٸ اؾالٲي اضقبز ٸ ٞطټٷ٩ ٸظاضت - 28 ٲبزٺ 24

رٳٽٹضي  ؾيٳبي ٸ نسا ؾبظٲبٴ ٶيع ٸ پطٸضـ ٸ آٲٹظـ

 اظ ٲٷسي ثٽطٺ ثب، ٲٹضز حؿت ٲٯي ضؾبٶٻ ٖٷٹاٴ ثٻ اؾالٲي

 ٲٹْٝ ثٻ اذتيبض زض ټبي ضؾبٶٻ ٸ اٲ٧بٶبت ٸ اثعاضټب ٦ٯيٻ

، ا٢تهبزي ٞٗبٮيت ٞطټٷ٩ تٹؾٗٻ ٢هس ثٻ ټبيي ثطٶبٲٻ تٽيٻ

 اٶزبٰ قسٺ ا٢ساٲبت ٪عاضـ ثبقٷسٸ ٲي نبزضات ٸ تٹٮيس

 زض عطح اضائِ ضسُ  حصف ضسُ است 
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ثٽجٹز ًٞبي  قٹضاي ثٻ ي٧جبض ٲبٺ ؾٻ ټط، ضا آٴ آحبض ٸ

 .ٶٳبيٷس ٲي اضائٻ ٦ؿت ٸ ٦بض

 ٶٓط تزسيس ٸ ثسٸي ټبي ازاضٺ رٯؿبت ټيبت – 29 ٲبزٺ 25

 ٲبٮيبتي اذتالٜ ح٭ ټبي ټيبت ٶيع ٸ ثيٳٻ تكريم

ثبقس ٸ  تزسيسٶٓط، ثٻ ٖٽسٺ ٢بيي زاز٪ؿتطي ٲي ٸ يثسٸ

پصيطز ٸ ٶٓط ا٢ٯيت  اٶكبي ضاي اظ ؾٹي ايكبٴ نٹضت ٲي

٢بيي  ٶٟط ي٥ ثٻ ايٵ ٲٷٓٹض. ٪طزز شي٭ آٴ زضد ٲي

 ٲُبٮجبت تكريم ثسٸي ټيبتٽبي تط٦يت ثٻ زاز٪ؿتطي

 .قٹز ٲي ايبٞٻ ارتٳبٖي تبٲيٵ ؾبظٲبٴ

 زض عطح اضائِ ضسُ  حصف ضسُ است 

 ؾبظٲبٴ زض ٲٹزيبٴ اٖتطاو ثٻ ضؾيس٪ي ٞطآيٷس - 30 بزٺٲ 26

 ٸ ثسٸي ٲطاح٭ زض ٲبٮيبتي اٲٹض ؾبظٲبٴ ٸ ارتٳبٖي تبٲيٵ

 نٹضت زض ٸ اؾت ٲبٺ زٸ حسا٦خط رٳٗبً تزسيس ٶٓط

 ٲعثٹض ٲست ثٻ ٲبٺ ي٥ حسا٦خط ٦بضقٷبؾي ٢طاض نسٸض

ٶٹيؽ ٢بٶٹٴ آييٵ زازضؾي زض ٲطارٕ  پيف. ٲيكٹز ايبٞٻ

تي ٸ ثيٳٻ تبٲيٵ ارتٳبٖي اظ ؾٹي ح٭ اذتالٜ ٲبٮيب

ټب تسٸيٵ ٸ ثٻ ټيبت ٸظيطاٴ رٽت اضائٻ ثٻ ٲزٯؽ  اتب٠

ضؾيس٪ي ثٻ اٖتطاو ٲإزيبٴ ٲبٮيبتي ٸ ثيٳٻ ثط اؾبؼ  -(11)ٲبزٺ  

اليحٻ ٢بٶٹٶي  .ٶبٲٻ  زازضؾي ٲبٮيبتي ٸ ثيٳٻ ذٹاټس ثٹز ٢بٶٹٴ آييٵ

آييٵ زازضؾي ٲبٮيبتي ٸ ثيٳٻ تٹؾٍ ٢ٹٺ ٢ًبييٻ ثب ټٳ٧بضي اتب٠ ٸ 

حؿت ٲٹضز ٸظاضت اٲٹض ا٢تهبزي ٸ زاضايي ٸ ٸظاضت ضٞبٺ ٸ 

ٲبٺ اظ تبضيد تهٹيت ايٵ  6تبٲيٵ ارتٳبٖي تٽيٻ ٸ ْطٜ ٲست 

 .٪طزز ٢بٶٹٴ اظ َطي١ زٸٮت ثٻ ٲزٯؽ قٹضاي اؾالٲي اضائٻ ٲي

ايي هبزُ ثِ ًَػي : 11ُاظْبض ًظط زض هَضز هبز
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قٹضاي اؾالٲي ْطٜ ٲست قف ٲبٺ اظ تبضيد تهٹيت 

 .٪طزز ايٵ ٢بٶٹٴ ت٣سيٱ ٲي

پيص ًَيس است كِ ثب تغييطاتي  21ّوبى هبزُ 

 .زض عطح ثيبى ضسُ است

 ؾبظٲبٴ ؾٹي اظ اٞعٸزٺ اضظـ ثط ٲبٮيبت ٲُبٮجٻ - 31 ٲبزٺ 27

ٲٹزيبٴ  زضيبٞتي ٸرٹٺ ٸ ٶ٣سي ضٸـ ثط ٲجتٷي ٲبٮيبتي اٲٹض

 .ثبقس ٲي ٲعثٹض ٢بٶٹٴ ٲكٳٹ٬

 زض عطح اضائِ ضسُ  حصف ضسُ است 

 ٸ ټب قط٦ت ٦ٯيٻ ٢بٶٹٴ ايٵ تهٹيت تبضيد اظ - 32 ٲبزٺ 28

ؾب٬  ؾٻ ټط تٹاٶٷس ٲي تٗبٸٶي ٸ ذهٹني ٲٹؾؿبت

 اظ ذٹز حبثت ټبي زاضايي اضظيبثي تزسيس ثٻ ٶؿجت ي٧جبض

نٹضت  زض ٸ ا٢ساٰ زاز٪ؿتطي ضؾٳي ٦بضقٷبؾبٴ َطي١

 ٞٹ٠ ٖٳٹٲي ٲزٳٕ تهٹيت ٸ ضؾٳي حؿبثساض تبييس

 .٪طزز ايبٞٻ ح٣ٹ٢ي قرم يٻؾطٲب ثٻ اضظـ ٲبظاز، اٮٗبزٺ

 .ثبقس ٲي ٲبٮيبت اظ ٲٗبٜ ؾطٲبيٻ اٞعايف ايٵ

 زض عطح اضائِ ضسُ  حصف ضسُ است 

 ٸ ٸتزٽيعات اثعاضآالت ٸاضز٦ٷٷس٪بٴ - 33 ٲبزٺ 29

 ٲي ٲٗبٜ ٸضٸزي ح٣ٹ٠ پطزاذت اظ تٹٮيسي آالت ٲبقيٵ

 .ثبقٷس

 ٸت يطض ٸ ظيبٴ ثٻ تٹٮيس٦ٷٷس٪بٴ زاذٯي اثعاض آالت رايٵ ان٭ ٲٹ

 .قٹز تٹٮيسي ٲي آالت ٲبقيٵ

ٲٗبٜ قسٴ ٦بالټبي ٸاضزاتي اظ ح٣ٹ٠ ٸ ٖٹاضو ٪ٳط٦ي، ثسٸٴ 

ثبيس ټٳٻ ٲحسٸز قٹز ٸ ټٱ اٲ٧بٴ . ضؾس ٲٷ٣ُي ثٻ ٶٓط ٶٳيٲحسٸزيت 

 زض عطح اضائِ ضسُ  حصف ضسُ است
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 .تٛييط زض َٹ٬ ظٲبٴ ضا زاقتٻ ثبقس

 .زض ٶٓط ٪طٞت« ٲحسٸزيت ٦باليي»ثطاي ح٧ٱ ثبيس : ٶتيزٻ

 ټٳ٧بضي ثب اؾت ٲ٧ٯٝ ذبضرٻ اٲٹض ٸظاضت - 34 ٲبزٺ 41

 ثٻ ٢هس، ٦كٹض اظ ذبضد زض ټب اتب٠ تزبضي زٞبتط ٸ ٲطا٦ع

 ٞٗبالٴ ٶيع ٸ ذبضري ٪صاضاٴ ؾطٲبيٻ اَٳيٷبٴ حهٹ٬

ًٞبي  ؾيٳبي تهحيح ٸ ٦كٹض اظ ذبضد ايطاٶي ا٢تهبزي

 ٸ ضٸقٵ تهٹيطي اضائٻ ثٻ ٶؿجت ايطاٴ زض ٸ٦بض ٦ؿت

ٸظاضت . ٶٳبيس ا٢ساٰ، ٦كٹض تهبزيا٢ ٸيٗيت اظ قٟبٜ

 آحبض ٸ ذٹز ا٢ساٲبت ٪عاضـ اضائٻ ثٻ ٲٹْٝ ذبضرٻ اٲٹض

قٹضاي ثٽجٹز ًٞبي ٦ؿت ٸ  ثٻ ٲبټٻ ؾٻ نٹضت ثٻ ضا آٴ

 .ثبقس ٲي٦بض 

ټبي ؾيبؾي ٦كٹض  ْطٞيتٽبي ضٸاثٍ ذبضري ٸ ٶٳبيٷس٪ي -12ٲبزٺ  

٪صاضاٴ  زض ذبضد ثبيس زض ذسٲت تٹٮيس ٦ٷٷس٪بٴ زاذٯي ٸ ؾطٲبيٻ

زض ايطاٴ ثٻ ٸيػٺ نبزض ٦ٷٷس٪بٴ ٦بالټب ٸ ذسٲبت ٞٷي ٲٽٷسؾي 

ثٻ ايٵ ٲٷٓٹض، ٸظاضت اٲٹض ذبضرٻ ٲٹْٝ اؾت . ايطاٶي ٢طاض ٪يطز

ْطٜ چٽبض ٲبٺ پؽ اظ تهٹيت ايٵ ٢بٶٹٴ، ثب ټٳ٧بضي 

زؾت٫بټٽبي ارطايي ٸ اتب٢ٽب ثطٶبٲٻ ٖٳٯيبتي ثطاي تح١٣ ح٧ٱ ايٵ 

ٻ قٹضاي ٪ٟت ٸ ٪ٹي ٲبزٺ ٸ اٮعاٲبت ارطاي آٴ ضا ثٻ زثيطذبٶ

زٸٮت ٸ ثرف ذهٹني ٸ ٦ٳيؿيٹٶٽبي شي ضثٍ زض ٲزٯؽ 

 قٹضاي اؾالٲي اضايٻ ٶٳبيس

ايي هبزُ ظطفيت : 13اظْبض ًظط زض هَضز هبزُ 

ذَثي ضا ثطاي استفبزُ اظ ظطفيت التػبز 

كطَضّبي ذبضخي ثطاي التػبز كطَض فطاّن 

 .كٌس هي
 ظٲبٴ ٲست اؾت ٲ٧ٯٝ ذبضرٻ اٲٹض ٸظاضت - 35 ٲبزٺ 41

ضا  ذبضري ٪صاضاٴ ؾطٲبيٻ ثطاي تزبضي ضٸازيس نسٸض

ٸظاضت اٲٹض ذبضرٻ ٲ٧ٯٝ اؾت اظ َطي١ ٮٛٹ ضٸازيس  -13ٲبزٺ  

تزبضي ثب ٦كٹضټبي ټسٜ نبزضاتي ٸ يب تٷٓيٱ تٹا٣ٞبت نسٸض 

ضٸازيس تزبضي ثٯٷس ٲست ٸ ٦خيطاٮٳؿبٞطت، تطتيجي اتربش ٶٳبيس تب 
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يس تزبضي ثطاي نبزض٦ٷٷس٪بٴ ٦بالټب ٸ ذسٲبت ٞٷي اذص ضٸاز .زټس ت٣ٯي٭ ټٟتٻ ي٥ ثٻ حسا٦خط

٪صاضي ذبضري زض ايطاٴ ثٻ  ٲٽٷسؾي ايطاٶي ٸ ٶيع زاٸَٯجبٴ ؾطٲبيٻ

 .تطيٵ ٸ ؾطيٗتطيٵ ق٧٭ ٲٳ٧ٵ ٲح١٣ قٹز ؾٽ٭

ايي هبزُ ثِ ًَػي زض : اظْبض ًظط زض هَضز هبزُ

 .ًَيس آهسُ است پيص 25هبزُ 

 ټٳ٧بضي ثب اؾت ٲٹْٝ ثبظض٪بٶي ٸظاضت - 36 ٲبزٺ 43

ٸ  ثيٳٻ ٲٹؾؿبت، ٖبٲ٭ ثبٶ٧ٽبي، شيطثٍ ټبي زؾت٫بٺ

 ٞطآيٷس ٲبٺ قف ٲست ْطٜ، تٗبٸٴ ٸ ثبظض٪بٶي اتب٢ٽبي

ٸ ذسٲبت  ٦بال نبزضات ٸ ٸاضزات اظ اٖٱ ذبضري تزبضت

ٞطٰ ، ٸ نسٸض اؾٷبز ٲساض٤ ٲطثٹٌ ضا اظ ٢جي٭ ٪ٹاټي ٲجسا

A، حجت، اٖتجبضاؾٷبزي، اؾتبٶساضز ٸ ثٽساقت ٪ٹاټي 

 نٹضت ثٻ ضا ٶبٲٻ ثيٳٻ، ٪ٳط٦ي طٸاٶٻپ، ؾٟبضـ

 .ٶٳبيس اٮ٧تطٸٶي٧ي

ضثٍ،  ټبي شي زٸٮت ٲٹْٝ اؾت ثب ټٳ٧بضي زؾت٫بٺ -14ٲبزٺ  

ټبي ٖبٲ٭، ٲٹؾؿبت ثيٳٻ ٸ اتب٢ٽب، ْطٜ قف ٲبٺ پؽ اظ  ثبٶ٥

تهٹيت ايٵ ٢بٶٹٴ، ٞطآيٷس تزبضت ذبضري اٖٱ اظ ٸاضزات ٸ 

ٌ ضا اظ نبزضات ٦بال ٸ ذسٲبت ٸ نسٸض اؾٷبز ٸ ٲساض٤ ٲطثٹ

ټبي ثٽساقت ٸ  ټبي تزبضي، ٪ٹاټي ٢جي٭ ٪ٹاټي ٲجسا، ٞطٰ

اؾتبٶساضز، اٖتجبض اؾٷبزي، حجت ؾٟبضـ، پطٸاٶٻ ٪ٳط٦ي ٸ ثيٳٻ 

ٶبٲٻ، ثسٸٴ ٶيبظ ثٻ ٲطارٗٻ شي ٶٟٕ ٸ ثٻ نٹضت اٮ٧تطٸٶي٧ي 

ٸظاضت ثبظض٪بٶي ٲؿئٹٸٮيت پي٫يطي، ټٳبټٷ٫ي ٸ ارطاي . زضآٸضز

 .ثٻ ٖٽسٺ ذٹاټس زاقتايٵ ٲبزٺ زض ظٲبٴ تٗييٵ قسٺ ضا 

 26ثِ ًَػي زض هبزُ : اظْبض ًظط زض هَضز هبزُ

زض ثطضسي ايي فطآيٌس اگط  .پيص ًَيس آهسُ است

زاضتِ ثبضس، ثْتط  ضَضاي گفتگَ ًيع هطبضكت
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تَاى ضاّْبي هطثَط ثِ تسْيل آى ضا فطاّن  هي

  .كطز
 اظ تطذيم ٸ ٦كٹض ثٻ ٦بال ٸضٸز اظ پؽ - 37 ٲبزٺ 42

 ٲُبث١ ذبضري ٦بالټبي ثب، ٲٯي ضٞتبض ٮت٢ب زض، ٪ٳط٦بت

 ټط٪ٹٶٻ ٸيٕ اظ ٸ ٪طزز ٲي ضٞتبض زاذ٭ تٹٮيس ثب٦بالي

 ؾرت اؾتبٶساضزټبي ٸيٕ ٶيع ٸ ثيكتط و ٖٹاض، ٲبٮيبت

 .قٹز ٲي ٪يطاٶٻ ارتٷبة

 زض عطح اضائِ ضسُ  حصف ضسُ است 

زٸٮت ٲ٧ٯٝ اؾت ثٻ ٲٷٓٹض تٹؾٗٻ ٸ اضت٣بي  -38ٲبزٺ  44

ٷي ٸ ٲٽٷسؾي زض نبزضات ٚيط ؾٽٱ نبزضات ذسٲبت ٞ

ټبي ثبظاضيبثي ٸ حًٹض قط٦تٽبي  ٶٟتي، ثركي اظ ټعيٷٻ

تٗبٸٶي ٸ قط٦تٽبي ذهٹني زض ٦كٹضټبي ټسٜ ضا 

ټب ثب  ٲت٣ج٭ قسٺ ٸ اظ َطي١ ٲطا٦ع ٸ زٞبتط ذبضري اتب٠

ټبي رٳٽٹضي اؾالٲي  ذبٶٻ ٸ ٦ٷؿٹٮ٫طي ټٳ٧بضي ؾٟبضت

 .ٞطاټٱ ٶٳبيسايطاٴ ظٲيٷٻ حًٹض ٸ پي٫يطي ٲُبٮجبت آٶٽب ضا 

 .عطح آهسُ است 13ثِ ًَػي زض هبزُ  

ثٻ ٲٷٓٹض تٹؾٗٻ نبزضات ٚيطٶٟتي ٸ اضت٣بي  -39ٲبزٺ  45

ټبي  ٸضي ٸ ٲسيطيت، ازاضٺ قط٦ت ؾٽبٲي ٶٳبيك٫بٺ ثٽطٺ

 زض عطح اضائِ ضسُ  حصف ضسُ است 



  

61 
 

 در دستَر كار هجلس طزح اٍليِ ًَيس اًجوي در هَرد  پيش پيشٌْادات بْبَد فضاي كار آفزيٌي قاًَى يِاٍل ًَيس پيش رديف

ټب ٸ  اٮٳٯٯي رٳٽٹضي اؾالٲي ايطاٴ ثب ٦ٯيٻ زاضايي ثيٵ

اٮٳٯٯي تٽطاٴ اظ تبضيد  اٲ٧بٶبت آٴ اظ رٳٯٻ ٶٳبيك٫بٺ ثيٵ

يت ايٵ ٢بٶٹٴ ثٻ ٲست زٺ ؾب٬ ثٻ ټيبت ٲسيطٺ ٲط٦ت تهٹ

ټب ٸ ي٥ ٶٟط ٶٳبيٷسٺ  اظ زٸ ٶٟط ٶٳبيٷسٺ ضؾٳي ضٸؾبي اتب٠

 .ٸظيط ثبظض٪بٶي ثٻ ٶحٹ ضاي٫بٴ ٸا٪صاض ٪طزز

 اظ ذبضري ٸ زاذٯي ا٢تهبزي ٞٗبالٴ ٦ٯيٻ - 40 ٲبزٺ 46

 تزبضي ټبي زاز٪بٺ  ٸ ثطذٹضزاضٶس ٢ًبيي حٳبيت

 ق٧بيبت ثٻ ضؾيس٪ي ٲطرٕ تزبضي زازضؾي آييٵ ثطاؾبؼ

 .ثبقٷس ٲي ا٢تهبزي ٞٗبالٴ

 زض عطح اضائِ ضسُ  حصف ضسُ است 

 ارتٷبة ٸ ٢طاضزازټب زض تطايي ايزبز ٲٷٓٹض ثٻ - 41 ٲبزٺ 47

ٸ  ټب زؾت٫بٺ ٦ٯيٻ اٮحب٢ي ٸ ي٧ُطٞٻ ٢طاضزازټبي اٶ٣ٗبز اظ

 زضاٶ٣ٗبز زٸٮتي يټب ثبٶ٥ ٸ زٸٮتي ٚيط ٖٳٹٲي ٲٹؾؿبت

 ټبي تك٧٭ ٸ ذهٹني اقربل ټب، تٗبٸٶيثب ٢طاضزاز

 ٸ تؿٽيالت اُٖبي ،ذسٲت ٸ ٦بال ذطيس ا٢تهبزي ثطاي

 ثب ٦ٻ اؾتبٶساضزي ټبي ٞطٰ اظ تًبٲيٵ ٸ ٸحبئ١ اذص ٶيع

 .ٶٳبيٷس ٲي اؾتٟبزٺ ،قس ذٹاټس تٽيٻاتب٢ٽب  ټٳ٧بضي

يطزٸٮتي ٸ ټب، ٲٹؾؿبت ٖٳٹٲي ٚ ټبي اٶ٣ٗبز ٢طاضزاز ثب ثبٶ٥ ٞطٰ

اؾبؼ ٶٹٔ ٢طاضزاز، ٲؿبي٭ ٞٷي ٸ ترههي، اټساٜ ٸ ثط زؾت٫بټٽب 

ٲزٳٹٖٻ ٲؿبيٯي اؾت ٦ٻ اؾتبٶساضز ٦طزٴ آٶٽب زض حٹظٺ ترههي ٸ 

حتي ثيٵ زٸ ثبٶ٥ ټٱ ٲٳ٧ٵ . ټب ٸ ٲٹؾؿبت ٲص٦ٹض اؾت ٢بٶٹٶي ثبٶ٥

ټبي ٲتٟبٸتي اؾتٟبزٺ قٹز ٦ٻ  اؾت زض ي٥ ٲٹيٹٔ ٲكتط٤ اظ ٞطٰ

اظ ايٵ ضٸ . ټب زاضز ټبي آٴ ثبٶ٥ يبؾتٽب ٸ ثطٶبٲٻثؿت٫ي ثٻ اټساٜ، ؾ

ا٪ط ټسٜ ايزبز قٟبٞيت، ي٧ٷٹاذتي ٸ ثطذٹضز ٖبزالٶٻ ثب َطٞٽبي 

 اٶ٣ٗبز اظ ارتٷبة ٸ ٢طاضزازټب زض تطايي ايزبز ٲٷٓٹض ثٻ - 23 ٲبزٺ

ي ارطايي ثٻ ټب زؾت٫بٺ تٹؾٍ اٮحب٢ي ٸ ي٧ُطٞٻ ٢طاضزازټبي

قط٦تٽبي ثرف ذهٹني ٸ تٗبٸٶي، ٦ٯيٻ زؾت٫بټٽبي ارطايي 

 قط٦تٽبي ثرف ذهٹني ٸ تٗبٸٶي ٸ  ثب ٢طاضزاز زضاٶ٣ٗبزٲ٧ٯٟٷس 

 تؿٽيالت اُٖبي ،ذسٲت ٸ ٦بال ذطيس ا٢تهبزي ثطاي ټبي تك٧٭

اتب٢ٽب  تٹؾٍ ٦ٻ اؾتبٶساضزي ټبي ٞطٰ اظ تًبٲيٵ ٸ ٸحبئ١ اذص ٶيع ٸ

ٸ ثٻ تهٹيت قٹضاي ٪ٟت٫ٹي زٸٮت ٸ ثرف ذهٹني  تٽيٻ
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 ٦ٻ ٮعٸٲبً ثبيس« اَالٖبتي»ٸ « انٹ٬»تٹاٶٷس  ټب ٲي ٢طاضزاز اؾت، اتب٠

ٸ ثب قٟبٞيت ٸ ثُٹض ٦بٲ٭ ثطاي  ٦طزٺزضٲتٵ ٢طاضزاټب ٲكرم  ثبقٷس

 .سٶٳبيٷَطٞٽبي ٢طاضزاز ٲكرم 

 .ضؾس، اؾتٟبزٺ ٶٳبيٷس ٲي

 ٸ ٲٹؾؿبت، ټب زؾت٫بٺ اضزازټبي ٢ط ٦ٯيٻ زض - 42 ٲبزٺ 48

قجٻ  ٲٹؾؿبت ٸ ټب قط٦ت، ٚيطزٸٮتي ٖٳٹٲي ٶٽبزټبي

 ح٭ تطتيت ثٻ، تٗبٸٶي ٸ ذهٹني ثرف ثب ٸٮتيز

اتب٢ٽب  زاٸضي ٲط٦ع زاٸضي ٸ ح٧ٳيت َطي١ اظ اذتالٜ

 نٹضت قسٺ يبز ٲطا٦ع اذتهبني زازضؾي آييٵ ثب ٲُبث١

 .پصيطز ٲي

 زض عطح اضائِ ضسُ  حصف ضسُ است 

 ؾبظي آظاز ٶيع ٸ ٢طاضزازي تٗٽسات تبزيٻ تبذيط - 43 ٲبزٺ 49

 اظ ؾٹي، ٢طاضزازټب اظ ٲ٧ؿٹضٺ ٸ قسٺ تٹزيٕ ټبي ؾپطزٺ

 تٗٯ١ ثبٖج ٚيطزٸٮتي ٖٳٹٲي ٲٹؾؿبت ٶيع ٸ زؾت٫بټٽب

 ٲط٦عي ثٻ ثبٶ٥ قبذم ٲٹا١ٞ تبزيٻ تبذيط ذؿبضت

 .٪طزز ٲي ٢طاضزاز َطٜ

 زض عطح اضائِ ضسُ  حصف ضسُ است 

 اظ ي٧ؿب٬ ٲست ْطٜ اؾت ٲ٧ٯٝ ٢ًبييٻ ٢ٹٺ - 44 ٲبزٺ 51

زاز٪بټٽبي  تك٧ي٭ ثٻ ٶؿجت ٢بٶٹٴ ايٵ تهٹيت تبضيد

 زض عطح اضائِ ضسُ  حصف ضسُ است 
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 ا٢ساٰ تزبضي زٖبٸي ثطاي، ٢ًبت آٲٹظـ ٸ ترههي

 .ٶٳبيس

 رع ثٻ تزبضي زٖبٸي ثٻ ضؾيس٪ي ٞطآيٷس - 45 ٲبزٺ 51

 زضٲطاح٭، اؾت ٦بضقٷبؾي اٶزبٰ ٲؿتٯعٰ ٦ٻ ٲٹاضزي

 ٢ٹٺ. ثٹز ذٹاټس ٲبٺ پٷذ حسا٦خط، ٸ تزسيسٶٓط ثسٸي

 .ثبقس ٲي ٲبزٺ ايٵ ارطاي حؿٵ ٲؿئٹ٬ ٢ًبييٻ

 زض عطح اضائِ ضسُ  حصف ضسُ است 

 ټط٪ٹٶٻ تهٹيت، ؾيبؾت ټط٪ٹٶٻ اتربز - 46 ٲبزٺ 53

اْٽبض  ټط زائٱ يب ٲٹ٢ت نٹضت ثٻ ٶبٲٻ تهٹيت، ثركٷبٲٻ

 ٸ ټبي زؾت٫بٺ ٲؿئٹٮيٵ ؾٹي اظ ٖٳٯي ٸ ٦تجي يب قٟبټي

ٸضٸز  ٲٹرت ٦ٻ ٚيطزٸٮتي ٖٳٹٲي ٶٽبزي ٸ ٲٹؾؿبت

 ٸ ذهٹني ثرف ثٻ طٲؿت٣يٱٚي يب ٲؿت٣يٱ ذؿبضت

 يب زٸٮت ٲٹضز حؿت ٸ يٳبٴ ٲٹرت، ٪طزز تٗبٸٶي

 رجطاٴ ثٻ ٲ٧ٯٝ، ٲطثٹٌ ٚيطزٸٮتي ٖٳٹٲي ٶٽبز ٸ ؾبظٲبٴ

 زيٹاٴ زض اذتهبني قٗجٻ. ثبقٷس ٲي ٸاضزٺ ذؿبضات

 نٹضت ثٻ ضا ٲٹضاز ايٵ اظ ٶبقي ق٧بيبت، ٖساٮت ازاضي

 تهسي١ نٹضت زض. ٶٳبيس ٲي ضؾيس٪ي ٶٹثت اظ ذبضد

ټبي  ټط٪بٺ زٸٮت ثٻ زٮي٭ ٦ٳجٹزټبي ٲ٣ُٗي ثٻ قط٦ت -21ٲبزٺ  

ٖطيٻ ٦ٷٷسٺ، ثط٠، آة ٸ ٪بظ َجيٗي زؾتٹض زټس تب ٲٹ٢تبً رطيبٴ 

ط٦تٽبي ثط٠، آة ٸ يب ٪بظ َجيٗي ٸاحسټبي تٹٮيسي ٲتٗٯ١ ثٻ ق

ذهٹني ٸ تٗبٸٶي ضا ٢ُٕ ٦ٷٷس، ٲٹْٝ اؾت ٶحٹٺ رجطاٴ 

اٮص٦ط ضا  ټب ٶبقي اظ تهٳيٱ ٞٹ٠ ټبي ٸاضزٺ ثٻ ايٵ قط٦ت ذؿبضت

 .ٶيع تٗييٵ ٸ اٖالٰ ٦ٷس

چٷبٶچٻ زٸٮت ثٻ ټط زٮيٯي ي٧ي اظ ضٸظټبي ٦بضي ؾب٬ ضا  -تجهطٺ

تُٗي٭ ٖٳٹٲي اٖالٰ ٶٳبيس، ايٵ تُٗيٯي ثطاي ثركٽبي ذهٹني، 

ٖٳٹٲي ٚيط زٸٮتي اٮعاٰ آٸض ٶيؿت ٸ ايٵ ثركٽب ثٻ  تٗبٸٶي ٸ

 .تكريم ذٹز ٖٳ٭ ذٹاټٷس ٦طز

ٶبٲٻ ارطايي ح٧ٱ نسٸض ايٵ ٲبزٺ ٲكتط٦بً تٹؾٍ  آييٵ

ټبي نٷبيٕ ٸ ٲٗبزٴ، رٽبز ٦كبٸضظي، ٶٟت ٸ ٶيطٸ ٸ  ٸظاضتربٶٻ

ٶبٲٻ ٲطثٹٌ ثٻ تجهطٺ آٴ تٹؾٍ ٸظاضت ٦بض ٸ اٲٹض ارتٳبٖي  آييٵ
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 چ٫ٹٶ٫ي ٸ ٸاضزٺ ذؿبضات ٲيعاٴ، ازاضي اٴ ٖساٮتزيٹ

 .٪طزز ٲي تٗييٵ ح٣ٹ٢ي ٖٳٹٲي زاز٪بٺ ؾٹي اظ آٴ رجطاٴ

اظ اثال٘ ايٵ ٢بٶٹٴ ثٻ تهٹيت ټيبت تٽيٻ ٸ ْطٜ زٸ ٲبٺ پؽ 

  .ٸظيطاٴ ذٹاټس ضؾيس

زض ايي هبزُ الظم : 31اظْبض ًظط زض هَضز هبزُ 

ايي هبزُ ثطاي  .است كِ ذسبضت تؼطيف ضَز

كٌس كِ تكليفي ضا كِ زض  زٍلت تؼْس ايدبز هي

كٌٌسگبى زاضز ضا ػولي كٌس ٍ حسي  همبثل هػطف

ّبيي  ايي هبزُ ايي است كِ زض غٌبيغ ٍ فؼبليت

ظاي شكط ضسُ زض هبزُ اظ  ّبي اًطغي كِ حبهل

خبيگبُ ذبغي ثطذَضزاض ّستٌس، ذغطپصيطي ضا 

ثطاسبس ايي هبزُ الظم است كِ . كوتط كٌس

كٌٌسُ  ّبي ػطضِ لطاضزازّبي هٌؼمسُ ثيي ضطكت

كٌٌسگبى ًيع تغييطاتي ايدبز  ايي ذسهبت ٍ هػطف

 .ضَز

 اٖتطايبت ٸ تٓٯٳبت ٸ ق٧بيبت ثٻ ضؾيس٪ي - 47 ٲبزٺ 52

زض ، ازاضي ٖساٮت زيٹاٴ ٢بٶٹٴ 19 ٲبزٺ 1 ثٷس ٲٹيٹٔ

 زض عطح اضائِ ضسُ  حصف ضسُ است 
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 تبضيد اظ ٲبٺ زٸ ٲست ْطٜ حسا٦خط، زيٹاٴ ٖٳٹٲي ټيبت

 .ثبقس ٲي زازذٹاؾت ت٣سيٱ

 ايٵ تهٹيت تبضيد اظ ٲبٺ قف ٲست ْطٜ - 48 ٲبزٺ 54

 .٪طزز ٲي ٲٷح٭ ح٧ٹٲتي تٗعيطات ؾبظٲبٴ ٢بٶٹٴ

 عطح اضائِ ضسُ  حصف ضسُ است زض 

 ضٖبيت ٸ تٹظيٕ، ذسٲبت ،تٹٮيس ثط ٶٓبضت - 49 ٲبزٺ 55

 ٸ ٖٳٹٲي ٲٹاضز تٳبٲي زض ٦ٷٷس٪بٴ ٲهطٜ ح٣ٹ٠

 . ثبقس ٲي ٲطثٹٌ ا٢تهبزي ټبي تك٧٭ ٖٽسٺ ترههي ثٻ

ٸا٪صاضي ايٵ . حٳبيت اظ ح٣ٹ٠ ٲهطٜ ٦ٷٷس٪بٴ ٸْيٟٻ زٸٮت اؾت

پعق٧ي ثٻ تًييٕ ح٣ٹ٠ ٲطزٰ اٲط ثٻ تك٧ٯٽبي ا٢تهبزي ٲبٶٷس ٶٓبٰ 

 .ٲٷزط قسٺ اؾت

 زض عطح اضائِ ضسُ  حصف ضسُ است

 ان٭ ٢بٶٹٴ 32 ٲبزٺ ٲٹيٹٔ ټبي زاز٪بٺ قٗت - 50 ٲبزٺ 56

ٸ  ترٯٟبت اظ ٶبقي ق٧بيبت ثٻ ضؾيس٪ي ٲطرٕ 44

 .ثبقٷس ٲي ٢بٶٹٴ ايٵ ارطاي زض ت٣هيطات

 44 ان٭ ٢بٶٹٴ 32 ٲبزٺ ٲٹيٹٔ ټبي زاز٪بٺ قٗت -24 ٲبزٺ 

 ٸ ترٯٟبت ت٣هيطات ٢هٹض، اظ ٶبقي ق٧بيبت ثٻ ضؾيس٪ي ٕٲطر

 .ذٹاټٷس ثٹز ٢بٶٹٴ ايٵ ارطاي زض

ٸظاضت ٶيطٸ ٲ٧ٯٝ اؾت تٳبٲي ا٢ساٲبت ٸ  -51بزٺ ٲ 57

تزٽيعات ٲٹضز ٶيبظ ٲت٣بييبٴ اٶكٗبة ثط٠ ضا اٖالٰ ٸ 

ٲتٗب٢ت زضيبٞت ت٣بيبي اٶكٗبة ْطٜ ٲست ي٥ ضٸظ 

يب، زض نٹضت ٲجبزضت ثٻ ثبظضؾي ٸ پؽ اظ تبييس ت٣ب

يطٸضت ٦بضټبي ثيطٸٶي احساث پؿت ثط٠ ضا ثالٞبنٯٻ 

٪يطي ٸ اضائٻ اٶكٗبة ضا  اٶزبٰ زازٺ ٸ تزٽيعات اٶساظٺ

ٶٓيط ٲربثطات، آة، )ٶٻ تٷٽب ثرف ثط٠، ثٯ٧ٻ ؾبيط ثركٽبي ظيط ثٷبيي 

بت ذٹز تؿطيٕ ٦ٷٷس ٸ قطايٍ ٲت٣بييبٴ ضا ثبيس زضاضايٻ ذسٲ...( ضاٺ ٸ

« ٸظاضت ٶيطٸ»زض ايٵ ٲبزٺ ٲكرم ٶيؿت چطا ٣ٍٞ . تؿٽي٭ ٦ٷٷس

ثطضؾي قٹز تٳبٰ ثركٽب ٸ ٮصا الظٰ اؾت  .زاضاي ت٧ٯيٝ قسٺ اؾت

 .ٶٽبزټبي ظيطثٷبيي ي٥ چٷيٵ ت٧ٯيٟي ضا اٶزبٰ زټٷس

 

 زض عطح اضائِ ضسُ  حصف ضسُ است
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ْطٜ ٲست حسا٦خط ؾٻ ضٸظ پؽ اظ احساث پؿت ثط٠ ثٻ 

 .اٶزبٰ ضؾبٶس

 آٸضي ٞٵ اظ اؾتٟبزٺ ٸ سٲبتذ ثٽجٹز ٲٷٓٹض ثٻ -52ٲبزٺ 58

 ټبي ؾبذت ظيط ايزبز ثب اؾت ٲٹْٝ زٸٮت رسيس ټبي

 ا٢تهبزي اَالٖبت ثٻ آؾبٴ زؾتطؾي اضتجبَي اٲ٧بٴ

 ثٻ ٶٳبيس ٞطاټٱ ا٢تهبزي ٞٗبالٴ اي ثط ضا ذبضري ٸ زاذٯي

، اٮ٧تطٸٶي٥ تزبضت ؾُح اضت٣بي ثٻ ٢هس ٸ ٲٷٓٹض ايٵ

 : زټس ٰاٶزب ضا شي٭ ٲكطٸحٻ ا٢ساٲبت اؾت ٲ٧ٯٝ زٸٮت

 قج٧ٻ اظ اؾتٟبزٺ ثطاي الظٰ ټبي ؾبذت ظيط تٹؾٗٻ. 1

 ...(ٸ ايٷتطٶت)  اٶي اضتجبَي ټبي

 تزبضت ٦بضثطز تٹؾٗٻ ٸ ثؿٍ اظ ٢بٶٹٶي حٳبيت.2

 اٮ٧تطٸٶي٥

 تؿٽي٭ ٲٷٓٹض ثٻ زٸض ضاٺ اضتجبٌ ؾبذت ظيط تٹؾٗٻ.3

 ٦ٷٷس٪بٴ ٲهطٜ ٸ ا٢تهبزي ٞٗبالٴ زؾتطؾي

 ٸ ټٳ٧بضي ثب تطٸٶي٥اٮ٧ تزبضت ٲحيٍ تٹؾٗٻ ٸ ايزبز. 4

 ٦كٹضټبي ٲٷ٣ُٻ ٲكبض٦ت

ٽبضٰ تٹؾٗٻ ثطاي زٸٮت ايزبز قسٺ اؾت ٢جال ايٵ تٗٽسات زض ثطٶبٲٻ چ

اظ َطٜ زي٫ط ٢بٶٹٶي ثٻ ٶبٰ ٢بٶٹٴ تزبضت  .اٲب ثٻ ارطا ٶطؾيسٺ اؾت

اٮ٧تطٸٶي٥ زاضيٱ ٦ٻ انال ارطا ٶكسٺ اؾت ٮصا ٲك٧٭ اظ ٶجٹز ٢بٶٹٴ 

 .ٶيؿت ثٯ٧ٻ ٲطثٹٌ ثٻ ٖسٰ اٮتعاٰ ثٻ ٢بٶٹٴ اؾت

 زض عطح اضائِ ضسُ  حصف ضسُ است
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 اؾٷبز انبٮت ٸ نحت، اَالٖبت اٲٷيت حّٟ.5

 قط٦تي ٸ قرهي اؾٷبز ثٹزٴ ٲحطٲبٶٻ ٸ اٮ٧تطٸٶي٥

 ضٸظ ټبي اٸضي تٹؾٗٻ ٦ٳي ٸ ٦يٟي تح٣ي٣بت زاٲط ٞٵ .6

  ا٢تهبزي ٞٗبالٴ ثٻ آٴ ٶتبيذ اٶت٣ب٬ ٸ زٶيب

 ټبيٸاحس ايزبز ثٻ ٦ٳ٥ ٸ تح٣ي٣بت ثٹزرٻ اٞعايف.7

ټبي  تك٧٭ تٹؾٍ ٸ٦بض ٦ؿت زض تٹؾٗٻ ٸ تح٣ي١

 ذهٹني ٸ تٗبٸٶي ټبي ثرف ا٢تهبزي

 ټبي ٞٗبٮيت زض تٷٹٔ ايزبز ٸ ٪ؿتطـ ثٻ ٪طايف.8

اظ  حٳبيت ثب تٹٮيس زض ا٢تهبزي ٸ ٞٷي تٳط٦ع ٸ ا٢تهبزي

 ٸاحسټبي آٴ زض٦ٷبض ٸ ثعض٨ نٷٗتي ٸاحسټبي اٞعايف

 ٲتٹؾٍ ٸ ٦ٹچ٥

 تٹظيٗي تٗبٸٶي ټبي تحبزيٻا ٸ ټب قط٦ت - 53ٲبزٺ 59

 ٲحؿٹة نٷٟي ٸاحسټبي رعء(  ٶيبظ تبٲيٵ ٸ ٲهطٜ)

 . ٪طزٶس ٶٳي

 زض عطح اضائِ ضسُ  حصف ضسُ است 

 اُٖبي، ًٖٹيت زض ٲحسٸزيت ټط٪ٹٶٻ ايزبز - 54 ٲبزٺ 61

ټبي تٗبٸٶي ٸ تك٧ٯٽبي  اتحبزٺ ٞٗبٮيت ٸ ٲسيطيت، ٲزٹظ

 زض عطح اضائِ ضسُ  حصف ضسُ است 
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 ثٻ يضؾيس٪ ٸ اٲٹض ثط ايٵ ٶٓبضت اؾت ٲٳٷٹٔ ا٢تهبزي

 .ثبقس ٲي ټب اتب٠ ٖٽسٺ ثٻ ٸانٯٻ ق٧بيبت

 تٹؾٍ ٲؿ٧ٹٶي ٸاحسټبي اظ اؾتٟبزٺ - 55 ٲبزٺ 61

 ًٖٹ ترههي ٲٹؾؿبت ٸ ټب قط٦ت يب ٦بضقٷبؾبٴ

 ترههي ٲكبٸضٺ ٸ زٞتطي اٲٹض اٶزبٰ تك٧ٯٽب ثطاي

 پيكٻ ٸ ٦ؿت ح١ ايزبز ٲؿتبرط يب ٲبٮ٥ ثطاي ٦ٻ ثٷحٹي

 .اؾت ٲبٶٕ ثال بضت ٶٷٳبيستز ٸ

ٸرٹز ايٵ ٲبزٺ ثبٖج تساذ٭ ٸ ٸضٸز ٲ٧بٶٽبي ازاضي، تزبضي، 

زض حب٬ حبيط ٶيع . قٹز ا٢تهبزي ٸ ذسٲبتي ثٻ ٲٷب١َ ٲؿ٧ٹٶي ٲي

ټبي  ټبي ا٢تهبزي ٸ قط٦تٽبي تزبضي زض ٲحسٸزٺ ثؿيبضي اظ ثٷ٫بٺ

ٲؿ٧ٹٶي ٸ يب آپبضتٳبٶٽب ثُٹض ٲرٟيبٶٻ حًٹض زاضٶس ٸ ثٻ ٦بضټبي 

ضي تزبضي ٸ ا٢تهبزي اقتٛب٬ زاضٶس ٦ٻ اٲٷيت ٲٷب١َ ٲعثٹض ضا ازا

 .ٮصا ايٵ ٲبزٺ ثبيس حصٜ قٹز. زاض ٦طزٺ اؾت ذسقٻ

اؾتٟبزٺ اظ ٸاحسټبي ٲؿ٧ٹٶي تٹؾٍ ٦بضقٷبؾبٴ يب  -18ٲبزٺ 

ټب ٸ ٲإؾؿبت ترههي ًٖٹ تك٧ٯٽبي ا٢تهبزي ثطاي  قط٦ت

ٵ اٶزبٰ اٲٹض زٞتطي ثٻ قطٌ اؾتٟبزٺ اظ ٦٭ ؾبذتٳبٴ ثطاي اي

ٲٹيٹٔ ٸ ٖسٰ ق٧بيت ټيچ ي٥ اظ ٲبٮ٧بٴ ٸاحسټبي ٲٹرٹز زض 

ؾبذتٳبٴ ٸ ٖسٰ ايزبز ح١ ٦ؿت ٸ پيكٻ ثطاي ٲبٮ٥ يب ٲؿتبرط 

 .ٸاحس ٲطثٹَٻ، ثالٲبٶٕ اؾت

ًػت تبثلَ ٍ تجليغبت زض ايي ٍاحسّب  -1تجػطُ 

ّب ذَاّس ثَز ٍ  تبثغ همطضات ضْطزاضي

ظ ّب هَظفٌس ثب ٍاخساى ضطايظ ايي هبزُ ا ضْطزاضي

ًظط ًػت تبثلَ ٍ زيگط ضطايظ كبضي هبًٌس 

 .پعضكبى ٍ ٍكالء ضفتبضكٌٌس

ّب هَظفٌس ثب سبذتوبًْبي  ضْطزاضي -3تجػطُ 

هسكًَي كِ ثط اسبس حكن ايي هبزُ توبهبً هَضز 

گيطًس، اظ ًظط تؼييي ٍ  استفبزُ زفتط كبض لطاض هي
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هغبلجِ ٍخَُ لبًًَي هبًٌس سبذتوبًْبي هسكًَي 

 . ضفتبض كٌٌس

غسض ايي هبزُ ثِ : 18 بض ًظط زض هَضز هبزُاظْ

ثِ عَض  .ًَيس آهسُ است پيص 55ًَػي زض هبزُ 

كلي ٍلتي سبذتوبًي كالً تدبضي يب ثطاي فؼبليت 

چطا ضْطزاضي گيطز،  لطاض هيتطكل هَضز استفبزُ 

تدبضي زض هَضز آى ٍاحس  جبيس هبًٌس سبذتوبىً

گيطي كٌس؟ زض ضوي سبذتوبى هسكًَي ٍ  تػوين

ي زاضاي تؼطيف ذبظ ذَز است ٍ تؼطفِ تدبض

هطثَط ثِ اهكبًبت هَضز استفبزُ زض آى ًيع ثب 

  .سبذتوبى هسكًَي تفبٍت زاضز
 

 ٦بض٪طٸټي، ازاضي ٞؿبز ثب ثطذٹضز ٲٷٓٹض ثٻ - 56 ٲبزٺ 63

ٶٳبيٷسٺ  ٶٟط ي٥ رٳٽٹض ضيبؾت ٶٳبيٷسٺ ٶٟط ي٥ اظ ٲط٦ت

 ٸ تك٧ي٭، ټب اتب٠ ضٸؾبي ٶٳبيٷسٺ ٸ ٢ًبييٻ ٢ٹٺ ضييؽ

 زض عطح اضائِ ضسُ  حصف ضسُ است 
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 ؾالٲت ٸ اضت٣بي ٞؿبز ثب ٲجبضظٺ ثطاي ٢بٶٹٶي اليحٻ تٽيٻ

 .ٶٳبيٷس ا٢ساٰ ٲبٺ قف ٲست ْطٜ ازاضي

ثٻ ٲٷٓٹض ٶٓبضت ثط حؿٵ ارطاي ايٵ ٢بٶٹٴ ٸ  – 57 ٲبزٺ 62

ثٽجٹز ٲؿتٳط ًٞبي ٦ؿت ٸ ٦بض ٸ ضٕٞ ٲٹاٶٕ آٴ ٸ اتربش 

ثب اض٦بٴ حب٦ٳيت ٸ  ٶٓط تهٳيٱ زض ايٵ ظٲيٷٻ ٸ تجبز٬

ټبي ذهٹني ٸ تٗبٸٶي قٹضاي ثٽجٹز ًٞبي ٦ؿت  ثرف

 قٹضا ٸ اذتيبضات ايٵ اًٖب تط٦يت قٹز، ٸ ٦بض تك٧ي٭ ٲي

 : اؾت ظيط ثٻ قطح

 :تط٦يت اًٖب( اٮٝ

ثٻ ٖٷٹاٴ ضييؽ )ضييؽ رٳٽٹض يب ي٧ي اظ ٲٗبٸٶيٵ ايكبٴ .1

 (قٹضا

 ثٍٸظضاي ثبظض٪بٶي، اٲٹض ا٢تهبزي ٸ زاضايي ٸ ٸظيط شيط.2

 اؾالٲي قٹضاي ٲزٯؽ ا٢تهبزي اٲٹض ٦ٳيؿيٹٴ ضييؽ. 3

 ٢ٹٺ ضييؽ اٶتربة ثٻ ٢ًبييٻ ٢ٹٺ ٲٗبٸٶيٵ اظ ي٧ي. 4

 ٢ًبييٻ

 ٶٓبٰ ٲهٯحت تكريم ٲزٳٕ زثيط .5

تٹاٶس زض  ت قٹضا ٶٳيٸ٢تي ضئيؽ رٯؿٻ، ضئيؽ رٳٽٹض اؾت، رٯؿب

تٗساز اًٖبي قٹضا ټٱ ثبيس َٹضي . ٲح٭ اتب٠ ثبظض٪بٶي تك٧ي٭ قٹز

ا٪ط ضئيؽ قٹضا . ٪يطي ٸرٹز زاقتٻ ثبقس تٗييٵ قٹز ٦ٻ اٲ٧بٴ تهٳيٱ

ٶجبقس، رٯؿٻ ثب ضيبؾت ضٸؾبي اتب٠ ثبظض٪بٶي ٸ اتب٠ تٗبٸٴ اظ ٦بضآيي 

ًٖبي ٶ٧تٻ اؾبؾي زض تط٦يت ارٹاټس ثٹز ٸ ٶيع الظٰ ثطذٹضزاض ٶ

ثٹزٴ آٴ اؾت ٦ٻ ٲٹرت زذبٮتٽبي زٸٮت زض آٴ « زٸٮتي»قٹضا، 

 :ثٷبثطايٵ. قٹز ٲي

تط٦يت قٹضا ثبيس تٛييط ٦ٷس تب ؾٽٱ ثيكتطي ثٻ ثرف ذهٹني ٸ 

ٲبٲٹضيتٽب، قطح . ٪يطي ثٽتط قٹز تٗبٸٶي زازٺ قٹز ٸ اٲ٧بٴ تهٳيٱ

ٸْبيٝ ٸ ٲؿئٹٮيتٽب ٸ ٶحٹٺ ٦بض ٦بض٪طٸٺ ټٱ ثبيس ثُٹض ز٢ي١ تجييٵ 

 قٹز

ضييس اتبق ثبظضگبًي غٌبيغ ٍ هؼبزى ايطاى، زثيط ٍ  -(3)هبزُ

ضيس اتبق تؼبٍى هطكعي خوَْضي اسالهي ايطاى، لبئن همبم 

گَي زٍلت ٍ ثرص ذػَغي ذَاٌّس ٍ  زثيط ضَضاي گفت

ّب ٍ فؼبالى  ثَز ٍ هَظفٌس ثب ًظطذَاّي هستوط اظ تطكل

طست ّبي آًْب، فْ التػبزي ٍ اذص ٍ پباليص ًيبظّب ٍ ذَاستِ

 هغبلجبت فؼبالى التػبزي ضا ثب ليس ًبم لبًَى، ثرطٌبهِ

يب ضٍيِ ذبغي كِ ذَاستبض اغالح  زستَضالؼول يب همطضات

گيطي زض  آى ّستٌس ثب استسالل فٌي ٍ حمَلي ، ثطاي تػوين

 .زستَض ايي ضَضا لطاض زٌّس

ت ٍ ثرص لي زٍٍَگ خلسبت ضَضاي گفت -«1»تجػطُ 

َز ٍ زض ض تطكيل هي ذػَغي ثب زػَت زثيطذبًِ ضَضا

ضيس . ُ خلسِ ثب  زثيط ايي ضَضا ذَاّس ثَزضغيبة ضييس، ازا

ايي  ضٍ زثيط ايي ضَضا هَظفٌس تب ظهبًي كِ هَضزي زض زستَ

ضَضا ثبضس حسالل زٍ ثبض زض ّط هبُ خلسِ ايي ضَضا ضا 
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 اؾالٲي رٳٽٹضي ٲط٦عي ثبٶ٥ ٦٭ ضييؽ. 6

 ضٸؾبي اتب٢ٽب. 7

ٶٓطاٴ ا٢تهبزي زض  قف ٶٟط اظ ذجط٪بٴ ٸ نبحت. 8

 .اٶتربة ضٸؾبي اتب٢ٽبثركٽبي تٗبٸٶي ٸ ذهٹني ثٻ 

 ٸْبيٝ ٸ اذتيبضت( ة

 اتربش، رٯؿبت ثط٪عاضي ٶحٹٺتٽيٻ زؾتٹضاٮٗٳ٭ . 1

  قٹضا تٹؾٍ ٪عاضـ اضائٻ ٸ تهٳيٱ

اؾتٳبٔ ٦ٯيٻ ٪عاضقٽبي ٲص٦ٹض ٸ ٶبقي اظ ايٵ ٢بٶٹٴ ٸ . 2

 اتربش تهٳيٱ ٶؿجت ثٻ آٶٽب

تٽيٻ ٪عضاقٽبي الظٰ رٽت اضائٻ ثٻ اض٦بٴ حب٦ٳيت ثٻ . 3

ٜ ٸ يب انالح ٢ٹاٶيٵ ٸ ٲ٣طضات ٢هس يطٸضت حص

ٲطثٹٌ، اضائٻ تهٹيطي قٟبٜ اظ ٸيٗيت ٦ؿت ٸ ٦بض زض 

٦كٹض ٸ ٶيع تٽيٻ ٪عاضقٽبي تُجي٣ي زض ايٵ ذهٹل، 

اٖالٰ ٲٹاضز ٶ٣م يب ٖسٰ ارطاي نحيح ٸ ٦بٲ٭ ايٵ ٢بٶٹٴ 

 44ٸ ٢بٶٹٴ ان٭ 

ثطضؾي پيكٷٽبزات ٸ ٪عاضقٽبي ٲطثٹٌ ثٻ ايزبز ًٞبي . 4

جٹز ًٞبي ٦ؿت ٸ ٦بض ٸ ضٕٞ ٲٹاٶٕ ٲؿبٖس ٦بضآٞطيٷي، ثٽ

تطكيل زازُ ٍ تطتيجي اتربش ًوبيٌس تب ّيچ يك اظ هغبلجبت 

ضٍظ  31بزي ثِ ايي ضَضا ثيص ا ػالى التبضسيسُ اظ سَي فؼ

 .گيطي ًوبًس كبضي زض اًتظبض ضسيسگي ٍ تػوين

ّبي اخطايي كِ  ٍظيط يب ثبالتطيي همبم زستگبُ -«3»تجػطُ 

ٍگَي  هَضَع هطثَط ثِ آى زستگبُ زض زستَض ضَضاي گفت

زٍلت ٍ ثرص ذػَغي ثبضس، هَظف است ثب زػَت 

 ض ضَضايزثيطذبًِ ايي ضَضا  ضرػبً  زض خلسِ هطثَعِ ز

ٍگَي زٍلت ٍ ثرص ذػَغي ضطكت كٌس ٍ  گفت

ّبي ظيطهدوَػِ  االذتيبض ذَز ضا ثِ كويسيَى ًوبيٌسگبى تبم

 .ّب ثفطستس زثيطذبًِ آى ضَضا زض اتبق

ضييس ضَضاي اغٌبف كطَض ثِ اػضبي ضسوي  -«2»تجػطُ 

 .ضَز ٍگَي زٍلت ٍ ثرص ذػَغي اضبفِ هي ضَضاي گفت

گَي زٍلت ٍ ثرص ٍ  زثيط ضَضاي گفت -«4»تجػطُ 

ذػَغي زض ّط خلسِ حست هَضَع، ثبيس ًوبيٌسُ تطكل 

ًفغ ضا خْت عطح زاليل ذَاستِ هغطٍحِ ٍ  التػبزي شي

ّبي ايي  گَيي ثِ سَاالت اػضب ثِ خلسِ يب كويسيَى پبسد
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 .اظ آٴ

ټبي ؾٽٹٮت ٦ؿت ٸ ٦بض ٸ ٶحٹٺ  تٗييٵ قبذم. 5

 ٪يطي آٴ زض ٦كٹض  ؾٷزف ٸ اٶساظٺ

 :ؾبظٲبٴ ٸ تك٧يالت( د

رٯؿبت قٹضا ثٻ نٹضت ٲبټيبٶٻ زض ٲح٭ اتب٠ . 1

. ٪طزز ثبقس تك٧ي٭ ٲي ثبظض٪بٶي ٦ٻ زثيطذبٶٻ قٹضا ٲي

 .٪طزز ب٬ ٲيتهٳيٳبت قٹضا ثطاي اض٦بٴ حب٦ٳيت اضؾ

ٶحٹٺ ثط٪عاضي رٯؿبت، اتربش تهٳيٱ ٸ اضائٻ ٪عاضقٽب . 2

ٲُبث١ ثب زؾتٹضاٮٗٳٯي اؾت ٦ٻ زض ٶرؿتيٵ رٯؿٻ قٹضا 

زض ٚيبة ضييؽ قٹضا رٯؿٻ ثٻ تطتيت . تٽيٻ ذٹاټس قس

تٹؾٍ ضٸؾبي اتب٠ ثبظض٪بٶي ٸ اتب٠ تٗبٸٴ تك٧ي٭ ٸ ازاضٺ 

 .ذٹاټس قس

 .ضَضا زػَت كٌس

ّبي  تَاًٌس ذَاستِ ّبي التػبزي هي كليِ تطكل -«5»تجػطُ 

ّب  ّب ، زستَضالؼول طضات ثرطٌبهِذَز ثطاي اغالح لَاًيي، هم

ٍكبض ضا ثب ليس ًبم لبًَى  ّبي اخطايي هرل كست ٍ ضٍيِ

ثرطٌبهِ، زستَضالؼول، همطضات يب ضٍيِ ذبغي كِ ذَاستبض »

 اغالح آى ّستٌس ّوطاُ استسالل فٌي ٍ حمَلي هطثَعِ ثِ

ٍگَي زٍلت ٍ ثرص ذػَغي اضسبل  زثيطذبًِ ضَضاي گفت

زض غَضت هربلفت زثيطذبًِ . كٌٌس ٍ ذَاستِ ذَز ضا پيگيطي

ٍگَي زٍلت ٍ ثرص ذػَغي ثب ذَاستِ  يب ضَضاي گفت

ّبي التػبزي، زثيطذبًِ ضَضا  اضسبل ضسُ اظ سَي تطكل

هَظف است زاليل هربلف ثب ذَاستِ هطثَعِ ضا كتجبً ثِ 

ّبي  ضثظ اعالع زازُ ٍ پبسد ضا زض اذتيبض ضسبًِ تطكل شي

 .ضسوي كطَض لطاض زّس

 :3ط زضثبضُ هبزُ اظْبض ًظ

عطح پيطٌْبزي آهسُ است، ثِ  3آًچِ زض هبزُ 
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ًَيس ثِ ضكلي زيگط  پيص 57ًَػي زض هبزُ 

  .آهسُ است

لبًَى ثطًبهِ پٌدن تَسؼِ  75هبزُ  1زض تجػطُ 

ضٍظ يكجبض  15شكط ضسُ است كِ خلسبت ّط 

ٍلي زض ايي عطح ثيبى ضس اگط . تطكيل ضَز

سالل زٍثبض هَضزي زض زستَض ايي ضَضا ثبضس، ح

 .  زض هبُ خلسِ ضَضا تطكيل ضَز

اگط الظم است تػطيح ضَزايي هبزُ  3زض تجػطُ 

هَضَػي ثِ زٍ يب چٌس ٍظاضتربًِ يب زستگبّْبي 

اخطايي هطتجظ ثبضس، چگًَِ ثبيس پيگيطي ٍ حل 

  .ٍ فػل ضَز

ټب، اؾتبٶساض ٲٹْٝ اؾت ثب  زض ټط ي٥ اظ اؾتبٴ -(5)ٲبزٺ

٪ٹي زٸٮت ٸ  ٸ اؾتبٴ، قٹضاي ٪ٟتټب زض  ټٳ٧بضي ضؤؾبي اتب٠
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ثرف ذهٹني زض اؾتبٴ ضا ثب تط٦يجي ٲتٷبؾت ثب قٹضاي 

٪ٹي زٸٮت ٸ ثرف ذهٹني ٸ ثٻ ضيبؾت ذٹز تك٧ي٭  ٸ ٪ٟت

ټب ٸ ٞٗبالٴ  زټس ٸ ٞطايٷس زضيبٞت ٸ ثطضؾي زضذٹاؾت تك٧٭

ا٢تهبزي زض اؾتبٴ ٸ اتربش تهٳيٱ زض رٽت ثٽجٹز ٲحيٍ 

٪ٹي  ٸ قٹضاي ٪ٟت. ټي ٦ٷسٸ٦بض زض اؾتبٴ ضا ؾبظٲبٶس ٦ؿت

ټب ٲٹْٟٷس آٴ زؾتٻ اظ  زٸٮت ٸ ثرف ذهٹني زض اؾتبٴ

ټبي ضؾيسٺ ٦ٻ اثٗبز ٲٯي ٸ ٞطا٪يط زاقتٻ  ټب ٸ زضذٹاؾت ٪عاضـ

٪يطي ثٻ زثيطذبٶٻ قٹضاي  ثبقٷس ضا رٽت ثطضؾي ٸ تهٳيٱ

 ٪ٹي زٸٮت ٸ ثرف ذهٹني اضؾب٬ ٦ٷٷس ٸ ٲط٦عي ٪ٟت

ايي هبزُ آًچِ زض : 5اظْبض ًظط زض هَضز هبزُ 

پيص ًَيس ًيع  57آهسُ است ثِ ًَػي زض هبزُ 

الظم است كِ اهب زض هَضز . شكط ضسُ است

ثٌسي تطكيل ايي خلسبت ًيع شكط ضَز كِ  ظهبى

  .ثِ چِ ضكل ثبيس ثطگعاض ضَز

ټب  ټب ثب ؾبظٲبٴ ټبي ارطايي ٸ ٶيع ٶٳبيٷس٪ي  ٦ٯيٻ زؾت٫بٺ -(7)ٲبزٺ 
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ټب ٲٹْٟٷس يٳٵ  ٸ قٽطؾتبٴټب  ٸ ازاضات ٦٭ آٶٽب زض ٲطا٦ع اؾتبٴ

ٲٗطٞي ي٥ ٶٟط ثٻ ٖٷٹاٴ ؾرٷ٫ٹ، ټط ټٟتٻ اظ ٶٳبيٷس٪بٴ 

ټبي ا٢تهبزي ضؾٳي زٖٹت ٸ ثب حًٹض ؾرٷ٫ٹ ٶيع  تك٧٭

االذتيبض ثبالتطيٵ ٲ٣بٰ آٴ زؾت٫بٺ، ؾٹاالت ٶٳبيٷس٪بٴ  ٶٳبيٷسٺ تبٰ

ټب ٸ ٞٗبالٴ ا٢تهبزي حبيط زضثبضٺ ٖٳٯ٧طز آٴ زؾت٫بٺ  تك٧٭

ٲُبٮجبت ٸ ق٧بيبت حبيطاٴ زض چبضچٹة پبؾد زازٺ ٸ پي٫يط 

 .يٹاثٍ ٢بٶٹٶي ثبقٷس

ټب يب زٞبتط  ايٵ ثطٶبٲٻ ټٟت٫ي زض پبيترت ٸ تٹؾٍ ؾتبز ٸظاضتربٴ

ٲط٦عي زؾت٫بٺ ټب ثب زٖٹت اظ تك٧٭ ټبي ا٢تهبزي ؾطاؾطي 

ټبي يبز  قٹز ٸ ازاضات ٦٭ ٸ ؾتبزټبي زؾت٫بٺ ضثٍ اٶزبٰ ٲي شي

، ثبيس ٖالٸٺ ثط پبؾر٫ٹيي ټب ټب ٸ قٽطؾتبٴ قسٺ زض ٲطا٦ع اؾتبٴ

ټبي ٲحٯي ، پبؾر٫ٹي ٞٗبالٴ ا٢تهبزي ٲح٭ ذسٲت  ثٻ تك٧٭

 .ٶيع ثبقٷس

ثطسي ٍظبيف تؼييي : 7اظْبض ًظط زض هَضز هبزُ 

زّس كِ تطكلْب ٍ  ضسُ زض ايي هبزُ ًطبى هي
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زض پيگيطي هغبلجبت ذَز ثب  فؼبالى التػبزي

تَخِ ثِ ايي هبزُ زچبض پطاكٌسگي ٍ تؼسز زض 

. ّْب ٍ سبظهبًْبي اخطايي ذَاٌّس ضسزستگب

ثْتطيي گعيٌِ ثطاي حل ليي هطكل ايي است كِ 

هغبلجبت اظ عطيك ضَضاي گفتگَي زٍلت ٍ ثرص 

ذػَغي پيگيطي ضَز ٍ سرٌگَ ًيع زض اضتجبط 

ثب هطكالت عطح ضسُ زض لبلت ضَضا پبسرگَ 

ٍ  3تَاى زض هبزُ  ثغَض كلي ايي هبزُ ضا هي. ثبضس

  . عطح تدويغ كطز 2

، ٦بضآٞطيٷي ٲؿبٖس ًٞبي ايزبز ٲٷٓٹض ثٻ - 58 ٲبزٺ 64

ٸ  تح٣ي٣بت ٸ ٖٯٹٰ ٸظاضت پطٸضـ ٸ آٲٹظـ ٸظاضت

 ؾب٬ ي٥ ٲست ْطٜ ٲ٧ٯٟٷس ارتٳبٖي اٲٹض ٸ ٦بض ٸظاضت

قٹضاي  ثٻ َطحي اضائٻ ثب، ٢بٶٹٴ ايٵ تهٹيت تبضيد اظ

 2ثطذي اظ ٍظبيف هطثَط ثِ ايي هبزُ زض ثٌس  

 .آهسُ است ٍ زض آًدب اظْبض ًظط ضس 2هبزُ 
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 تح١٣ ظٲيٷٻ ذهٹني ثرف – زٸٮت ٪ٟت٫ٹي ٖبٮي

 : ؾبظٶس ٞطاټٱ اض ظيط ټبي ثطٶبٲٻ ٸ اټساٜ

 اؾتٗسازټب ق٧ٹٞبيي ٸ ذال٢يت تٹؾٗٻ ثٻ ٦ٳ٥.1

 ارتٳبٖي ٲؿئٹٮيت ٞطټٷ٩ تطٸيذ.2

 آٲٹظي ٲٽبضت ؾُح اضت٣بي.3

 ٸ٦بض ٦ؿت ثٻ ټب ايسٺ ٸ ټب َطح تجسي٭ چ٫ٹٶ٫ي.4

 ټبي حٹظٺ ثب ٖبٮي ٸ ٲتٹؾُٻ آٲٹظـ ٲطا٦ع پيٹٶس.5

 ٸ٦بض ٦ؿت ٲرتٯٝ

 ظٲبٶيؾب ٦بضآٞطيٷي ٢بٮت زض ٞٗبٮيت ثٻ تطٚيت.6

 رٹاٴ ٦بضآٞطيٷبٴ اؾت٣ال٬ ثٻ ٦ٳ٥.7

 اٲٹض ٸ ٦بض ٸظاضت اي حطٞٻ ٸ ٞٷي ٲطا٦ع تٹؾٗٻ.8

 ارتٳبٖي

، تٹٮيسي ٸاحسټبي ثٻ ٲبټط ٦بض٪طاٴ رصة زض تؿٽي٭.9

 ٦كبٸضظي ٸ نٷٗتي

 ا٢تهبزي ټبي تك٧٭ ٲٯي رسٸ٬ٷس ٲ٧ٯٟب ٽاتب٢ – 59 ٲبزٺ 65

 ٸ ٢بٶٹٴ تٽيٻ ايٵ اثال٘ تبضيد اظ ٲبٺ قف ٲست ْطٜ ضا

ٖٽسٺ ذٹز تك٧ٯٽب تهٳيٱ ٪يطي زض ٲٹضز  ازٚبٰ تك٧٭ ټب ثبيس ثٻ 

ي٥ ذُط احتٳبٮي اظ ثيٵ ثطزٴ تك٧ٯٽبيي اؾت ٦ٻ ثب . ٪صاقتٻ قٹز

اتب٢ٽب ٲ٧ٯٟٷس رسٸ٬ ٲٯي تك٧ٯٽبي ا٢تهبزي ضا تٽيٻ ٸ  -16ٲبزٺ 

زض . ّط سِ هبُ يك ثبض تغييطات آى ضا اػالم ًوبيٌس

س، ټبي ا٢تهبزي ٦ٻ ٞب٢س تك٧٭ ٞٗب٬ ټؿتٷ آٴ زؾتٻ اظ ٞٗبٮيت
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 ٪يطي ق٧٭ ٸ ٲٹاظي ا٢تهبزي ټبي تك٧٭ ازٚبٰ ثٻ ٶؿجت

 ټٳ٧بضي تك٧ٯٽبي ثب ٶيبظ ٲٹضز ا٢تهبزي تك٧ٯٽبي

 .ٶٳبيس ا٢ساٰ ا٢تهبزي ٞٗبالٴ، ا٢تهبزي

ټبي الظٰ ضا  ټبي ٞٗب٬ ظٲيٷٻ ټب ٲٹْٟٷس ثطاي ايزبز تك٧٭ اتب٠ .ضيبؾت اتب٠ ٲربٮٝ ثبقٷس

ايزبز ٶٳبيٷس ٸ زض ٞٗبٮيتٽبيي ٦ٻ تك٧ٯٽبي ٲٹاظي ٸرٹز زاضز، 

اتب٢ٽب ظٲيٷٻ ازٚبٰ، قج٧ٻ ؾبظي، ي٧پبضچٻ ؾبظي ٸ اٶؿزبٰ 

 .تك٧ٯٽبي ٲٹاظي ضا ٞطاټٱ ٶٳبيٷس

ّبي تدبضت ذبضخي اتبلْب  زض فؼبليت -1تجػطُ 

دبز اًسدبم، ّوبٌّگي ٍ تمسين كبض، هَظفٌس ثب اي

ّوِ . اظ فؼبليت هَاظي تطكلْب خلَگيطي كٌٌس

تطكلْبي التػبزي هَظفٌس زض اخطاي احكبم ايي 

 .هبزُ ثب اتبلْب ّوكبضي كٌٌس

هؤسسبى ٍ هسيطاى تطكلْبي التػبزي  -3تجػطُ 

ًجبيس هبًغ ػضَيت زاٍعلجبى خسيس ٍاخس ضطايظ 

زض ايي تطكلْب ٍ استفبزُ آًْب اظ هٌبفغ حضَض 

ّبي التػبزي ٍ  ًظبضت ثط فؼبليت تطكل. ضًَس

ّب ذَاّس  ثطضسي ضكبيبت ٍاغلِ ثِ ػْسُ اتبق

 .ثَز

خسٍل هلي الظم : 16 اظْبض ًظط زض هَضز هبزُ



  

79 
 

 در دستَر كار هجلس طزح اٍليِ ًَيس اًجوي در هَرد  پيش پيشٌْادات بْبَد فضاي كار آفزيٌي قاًَى يِاٍل ًَيس پيش رديف

پيص  59ايي هبزُ ّوبى هبزُ . است تؼطيف ضَز

ًَيس است كِ زض ايٌدب ثب اًسكي تغييط آهسُ 

 .است
رٽت تٹؾٗٻ ظيطؾبذتٽبي  زٸٮت ٲ٧ٯٝ اؾت – 60 ٲبزٺ 66

، نٷٗتي، تزبضي، ٦كبٸضظي ٸ ذسٲبتي ثب تبٲيٵ ٲٷبثٕ الظٰ

ٸ ٲٷب١َ  ټبي نٷٗتي قٽط٤ ازاضٺ ٸ اٶساظي ضاٺ، ايزبز

 ا٢تهبزي ټبي تك٧٭ آظاز تزبضي ٸ ٸيػٺ ا٢تهبزي ضا ثٻ

 اؾت اي ٶبٲٻ آييٵ ثب ٲُبث١ ارطاي ايٵ ٲبزٺ. ٶٳبيس ٸا٪صاض

 .ضؾس ٦ؿت ٸ ٦بض ٲيقٹضاي ثٽجٹز ًٞبي  تهٹيت ٦ٻ ثٻ

يطٸضت ايٵ تٛييط چيؿت ٸ ٦ساٰ ي٥ اظ ٲك٧الت قٽط٤ ټبي 

نٷٗتي ضا ح٭ ٲي ٦ٷس؟ آيب ايٵ تٛييط ثٻ ٦بټف ٢سضت چبٶٻ ظٶي 

ٲسيطيت قٽط٤ ټبي نٷٗتي زض زٸٮت ٸ زؾت٫بټٽبي زٸٮتي ٲٷزط 

 .ٶٳي قٹز

زٸٮت ؾٽبٲساض ٸ ٲبٮ٥ ؾبظٲبٶٽبي ٲٷب١َ آظاز ٸ ٸيػٺ ا٢تهبزي ٸ 

ټبي  ٮصا اٲ٧بٴ ٸا٪صاضي ايٵ ٲبٮ٧يتٽب ثٻ تك٧٭. ي اؾتقط٦تٽبي نٷٗت

اٮجتٻ ٲسيطيت ايٵ ؾبظٲبٶٽب ٸ . ا٢تهبزي ثسٸٴ تٛييط ٢بٶٹٴ، ٸرٹز ٶساضز

، ٸٮي ٸا٪صاضي (ثسٸٴ اٶت٣ب٬ ٲبٮ٧يت) اؾتقط٦تٽب ٢بث٭ ٸا٪صاضي 

ٲسيطيت آٶٽب ټٱ ثٻ ٮحبِ ؾيبؾي ٸ اٲٷيتي ثب ٲك٧الت ثؿيبضي تٹاٰ 

 .اؾت

پصيط ثٹزٴ ٸا٪صاضي ؾبظٲبٶٽبي ٲٷب١َ آظاز، ٸيػٺ  ثطاي اٲ٧بٴ: ٶتيزٻ

تطي نٹضت  ا٢تهبزي ٸ قٽط٦ٽبي نٷٗتي ثبيس ٲُبٮٗٻ ثيكتط ٸ ربٲٕ

 .٪يطز ٸ ٲتٵ ٢بٶٹٴ ټٱ ثط ايٵ اؾبؼ تسٸيٵ قٹز

 زض عطح اضائِ ضسُ  حصف ضسُ است
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تبٲيٵ ٲٷبثٕ ٲٹضز ٶيبظ ثطاي تح١٣ اټساٜ ٸ  -61ٲبزٺ 67

ٮٻ زض ضزيٝ ٲؿت٣ٯي زض ټبي ايٵ ٢بٶٹٴ ټٳٻ ؾب ثطٶبٲٻ

 .٪طزز ثٹزرٻ ؾبٮيبٶٻ ٲٷٓٹض ٲي

 زض عطح اضائِ ضسُ  حصف ضسُ است 

 ؾبظٲبٴ ٚيطحب٦ٳيتي ٸ اذتيبضات ٸْبيٝ ٦ٯيٻ - 62 ٲبزٺ 68

ْطٜ  ٦ٻ اي ٶبٲٻ آييٵ ٲٹرت ثٻ ايطاٴ تزبضت تٹؾٗٻ

 ټب اتب٠ پيكٷٽبز ثٻ ٢بٶٹٴ ايٵ تهٹيت اظ ثٗس ٲبٺ ؾٻ ٲست

ٲحٹ٬  ټب اتب٠ ثٻ ضؾيس ذٹاټس ثبظض٪بٶي ٸظيط تهٹيت ثٻ

 .٪طزز ٲي

 زض عطح اضائِ ضسُ  حصف ضسُ است 

 ٸ ٢ٹاٶيٵ ٦ٯيٻ ٢بٶٹٴ ايٵ تهٹيت تبضيد اظ - 63 ٲبزٺ 69

 .٪طزز ٲي ٶؿد آٴ ثب ٲٛبيط ٲ٣طضات

زض ايٵ ٢بٶٹٴ ثبيس ز٢ي٣ب ٲٹاز ٸ ٢ٹاٶيٵ ٲٹضزٶٓط ٮٛٹ قٹٶس ٸ٪طٶٻ 

 .اټس ثٹزؾطٶٹقت ايٵ ٢بٶٹٴ ٲكبثٻ ثطذي ٢ٹاٶيٵ زي٫ط ذٹ

 زض عطح اضائِ ضسُ  حصف ضسُ است
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 ٍ پيشٌْاد گيزي ًتيجِ -5

اټٳيت ٞٗبٮيت ثرف ذهٹني زض ا٢تهبز ٦كٹض، ثب ايٵ ضٸي٧طز ٦ٻ زٸٮت ثبيس ثٻ ؾٳت ٸْبيٝ حب٦ٳيتي حط٦ت ٦ٷس، ثب 

ي رٳٽٹضي اؾالٲي ايطاٴ ٢بٶٹٴ انالح ٲٹازي اظ ٢بٶٹٴ ثطٶبٲٻ پٷزٱ تٹؾٗٻ ا٢تهبزي، ارتٳبٖي ٸ ٞطټٷ٫تهٹيت ٢ٹاٶيٷي چٹٴ 

ٶ٫بٺ ايٷ٫ٹٶٻ ْطٞيتٽبيي ضا ثطاي ٞٗبٮيت ثرف ذهٹني ٞطاټٱ . ثيكتط قس ٢بٶٹٴ اؾبؾي 44ټبي ٦ٯي ان٭  ٸ ارطاي ؾيبؾت

ٹاٶؿتٻ اؾت ثؿتطټبي تٸرٹز چٷيٵ ْطٞيتي زض ا٢تهبز ٦كٹض ثطاي تٹؾٗٻ اقتٛب٬، ټٳچٷبٴ ا٢تهبز ٦كٹض ٶثطٚٱ  .٦طزٺ اؾت

  .اؾت... قبټس ايٵ ٲسٖب، ٸرٹز ٶطخ ثي٧بضي زٸ ض٢ٳي، ٞطاض ؾطٲبيٻ ٸ  .ف ذهٹني ٞطاټٱ ٦ٷسٸا٢ٗي ضا ثطاي ٞٗبٮيت ثر

ح٭ ٲك٧الت ٸ ٞطاټٱ ٦طزٴ ثؿتط ثطاي حًٹض ايٵ ضٸي٧طز ثبٖج قسٺ اؾت تب اظ تٹاٶٳٷسيٽبي ثرف ذهٹني ثٻ ٲٷٓٹض 

ٸ ثطاي ثسيٵ ٲٷٓٹض . تٹرٻ ٢طاض ٪يطز ټبي ا٢تهبزي، ٲ٣ٹالتي چٹٴ ثٽجٹز ًٞبي ٦ؿت ٸ ٦بض ٲٹضز ثيكتط ايٵ ثرف زض ٞٗبٮيت

٢بٶٹٴ انالح ٲٹازي اظ ٢بٶٹٴ ثطٶبٲٻ پٷزٱ تٹؾٗٻ ا٢تهبزي، ارتٳبٖي ٸ ٞطټٷ٫ي رٳٽٹضي چٹٴ  91ٲبزٺ « ز»ارطاي ثٷس 

ايزبز ًٞبي ٲؿبٖس ٦بض آٞطيٷي »ٶٹيؽ ٢بٶٹٴ ٲطثٹٌ ثٻ  ، پيف٢بٶٹٴ اؾبؾي 44ټبي ٦ٯي ان٭  اؾالٲي ايطاٴ ٸ ارطاي ؾيبؾت

ٸ ت٣ٹيت ٸْبيٝ حب٦ٳيتي زٸٮت، ٢ج٭ اظ ... اٲب ثطاي زؾتيبثي ثٻ اټساٜ اقتٛب٬، تٹٮيس ٸ . تٽيٻ قٹز« ٶٕ ٦ؿت ٸ ٦بضٸ ضٕٞ ٲٹا

   :   ټط چيعي ثبيس ٲٹاضز شي٭ ٲٹضز تٹرٻ ٢طاض ٪يطز

 ټبي زٸٮت زض ٲؿيطي ٦ٻ زٸٮت ٸْبيٝ ٦الؾي٥ ذٹز ضا اٶزبٰ زټس ٪يطي ؾيبؾت رٽت -1

  .زض ٦كٹض ٦بټف يبثساَٳيٷبٶي  قٹز تب ټعيٷٻ ٲجبزٮٻ ٸ ٶب ٦ٻ ثبٖج ٲيتٗطيٝ ٸ تًٳيٵ ز٢ي١ ح٣ٹ٠ ٲبٮ٧يت  -2

ټبي تٹؾٗٻ، ثٹزرٻ ؾبٮيبٶٻ ٸ زي٫ط ٢ٹاٶيٵ  ټب اظ ٢ٹاٶيٷي چٹٴ ثطٶبٲٻ اتربش تساثيط الظٰ ثٻ ٲٷٓٹض رٯٹ٪يطي اظ اٶحطاٜ زٸٮت -3

 .قٹز ټب تؿٽي٭ ٶ٫طي زض ا٢تهبز ٦كٹض ٸ زي٫ط ٖطنٻ قٹز ٦ٻ آيٷسٺ ايٵ تسثيط ثبٖج ٲي. ٦كٹض

زؾتيبثي ثٻ ايٵ ټسٜ ٸ٢تي . حصٜ ًٞبي ضاٶتي زض ا٢تهبز ٦كٹض ٸ ثط٢طاضي ٖساٮت زض زؾتيبثي ثٻ اٲ٧بٶبت ٸ ٲٷبثٕ ٦كٹض -4

 .ؾبظي ٦كٹض ٲكبض٦ت ٦ٷٷس قٹز ٦ٻ ثطاي ټٳٻ ٪طٸټٽب ايٵ اٲ٧بٴ ٸرٹز زاقتٻ ثبقس ٦ٻ زض ًٞبي تهٳيٱ ٲيؿط ٲي

ثط ايٵ اؾبؼ اؾت ٦ٻ . ٦ٻ ايٵ تبثٕ ټسٜ ٲٹضز تٹا١ٞ ټٳ٫بٴ ثبقساي  ثٻ ٪ٹٶٻ زض ٦كٹض،( يٹٶي٥)زاقتٵ تبثٕ ټسٜ ٸاحس -5

ٲح١٣ حهٹ٬ ثٻ ايٵ ثٷس ٸ٢تي . اٮ٣ٹ٬ ٖٳ٭ ذٹاټٷس ٦طز ثٻ آٴ ثٻ نٹضت ٲت١ٟټبي ٲرتٯٝ زض زؾتيبثي  ٪طٸټٽب ٸ زٸٮت

ب زض تالـ ، ٲٷبٕٞ ٪طٸټٽتسٸيٵ قٹز ٸ ثط اؾبؼ آٴ زض ٦كٹض ثب ي٥ ٶ٫بٺ ؾيؿتٳي قٹز ٦ٻ زض ٪بٰ اٸ٬ اؾتطاتػي ٦الٴ ٲي

 .٦ٻ ټعيٷٻ ٲجبزٮٻ ضا زض ربٲٗٻ ٦بټف زټس قٹز ثبٖج ٲي اٮ٣ٹ٬ ثطاي زؾتيبثي ثٻ اټساٜ ٦الٴ آٴ اؾتطاتػي ٲت١ٟ

زؾتيبثي ثٻ ايٵ ټسٜ . اتربش تساثيط الظٰ ٲطثٹٌ ثٻ تأٲيٵ ٲٷبٕٞ ٸ ٲٷبثٕ ٲبٮي زٸٮت زض ٞٗبٮيت ثرف ذهٹني ٸ ضٸٶ١ آٴ -6

ٶ٧تٻ ٲخجت ايٵ تسثيط . ثٻ ٞطٸـ ٲٷبثٕ ٸ حطٸتٽبي َجيٗي ٸ ذسازازي ٦ٳتط ٦ٷس قٹز ٦ٻ زٸٮت ٸاثؿت٫ي ذٹز ضا ٸ٢تي ٲح١٣ ٲي

 ،قٹز تٗبز٬ ا٢تهبزي ضا ثط ټٱ ثعٶس ټبيي ٦ٻ ثبٖج ٲي ايٵ اؾت ٦ٻ زٸٮت ٸْبيٝ حب٦ٳيتي ذٹز ضا پي٫يطي ٦ٷس ٸ اظ ٲساذٯٻ

 .قٹز زٸض ٶ٫ٻ زاقتٻ ٲي
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تٗبٲٯي ٦ٻ ثطاي ح٭ آٶٽب ثيٵ ثرف ذهٹني ٸ زٸٮت  ،ثٻ َٹض ٦ٯي ثٻ ٲٷٓٹض ح٭ ٲك٧الت ٲطثٹٌ ثٻ ًٞبي ٦ؿت ٸ ٦بض

، ٲكبض٦ت ثيكتط ثرف ذهٹني زض ا٢تهبز ٦كٹض ثٻ ٲٷٓٹض اؾتٟبزٺ اظ ْطٞيت آٴ ثطاي ح٭ ثؿيبضي اظ ٲك٧الت ٶيبظ اؾت

تط ٢بٶٹٴ انالح ٲٹازي اظ ٢بٶٹٴ ثطٶبٲٻ چٽبضٰ تٹؾٗٻ ا٢تهبزي، ارتٳبٖي ٸ ٞطټٷ٫ي رٳٽٹضي  ٲٹرٹز ٦كٹض، ارطاي ز٢ي١

اٲب ثٻ . تٹاٶس ايٵ اٲ٧بٴ ضا ٞطاټٱ ٦ٷس َطح اضائٻ قسٺ ٲي ،...٢بٶٹٴ اؾبؾي ٸ  44ٲي ايطاٴ ٸ ارطاي ؾيبؾت ټبي ٦ٯي ان٭ اؾال

آٲسٺ اؾت ٦ٻ الظٰ اؾت ٲس ٶٓط ٢طاض  1تط َطح ٸ ت٧ٳي٭ آٴ پيكٷٽبزټبيي زض اٶتٽبي ټط ٲبزٺ زض رسٸ٬  ٲٷٓٹض ارطاي ز٢ي١

 .٪يطز

ارتٷبة اظ  ثٻ ٮحبِ ٖٯٳي ٸرٹز زاضز ٸ ثطاي "٦بض آٞطيٷي"ٗطيٟي ٦ٻ ثطاي ٸاغٺ ټٳچٷيٵ ثسٮي٭ ٪ؿتطز٪ي، اټٳيت ٸ ت

تٗطيٟي اظ ايٵ ٸاغٺ ٦ٻ زض ٖٷٹاٴ ٢بٶٹٴ اؾتٟبزٺ قسٺ اؾت،  1ثطزاقتٽبي ؾُحي ٸ ٚيط ٖٯٳي اظ ايٵ ٸاغٺ، الظٰ اؾت زض ٲبزٺ 

ايجاد فضاي " ثٽتط اؾت ٦ٻ ٖٷٹاٴ َطح ثٻا٪ط ٲٷٓٹض اٲًبء ٦ٷٷس٪بٴ َطح اظ ٸاغٺ ٲص٦ٹض ايزبز اقتٛب٬ ثبقس، . اضائٻ قٹز

ايزبز ًٞبي ٲؿبٖس ٦بض آٞطيٷي ټٳبٴ  چطا ٦ٻ. تٛييط يبثس "سايي ٍ رفع هَاًع كسب ٍ كار بزاي اشتغال هساعد

ثٻ َٹض ٦ٯي ثطاي تح١٣ ثٽتط ضٕٞ ٲٹاٶٕ ٦ؿت  .ٞتٻ اؾت٫طٶ٢طاض  تٹرٻزض َطح ٲٹضز ٦ٻ  تط٦يت ؾطٲبيٻ، ايسٺ ٸ ضيؿ٥ اؾت 

زض ت٧ٳي٭ ٲٟبز َطح ٸ ثطاي زؾيتيبثي ثٻ ټسٜ ثٽجٹز ًٞبي ٦ؿت ٲبزٺ ظيط تبثٕ ټسٜ ٸاحس زض ا٢تهبز ٦كٹض، ٸ تٗييٵ ٸ ٦بض

   :قٹز پيكٷٽبز ٲي ٸ ٦بض

 

ټبي ا٢تهبزي، زؾتيبثي ثٻ  زض ٞٗبٮيت ٶ٫طي ثٻ ٲٷٓٹض ايزبز ًٞبي ٢بث٭ پيف ثيٷي ٸ آيٷسٺ : پيكٷٽبز ٲبزٺ

ټبي  ، تٳط٦ع تٹاٶبييزبز ًٞبي ٲٷبؾت ثطاي ٦ؿت ٸ ٦بضټبي ٦ٯي ٶٓبٰ، اي اٶساظ ٸ ؾيبؾت اټساٜ چكٱ

ټٳ٫طا ٦طزٴ  ،تٗييٵ تبثٕ ټسٜ ٸاحس ٸ زض ٦كٹض ٲٹرٹز ٦كٹض ثطاي پي٫يطي اټساٜ ا٢تهبزي ٸ ارتٳبٖي

تح١٣  ،(٪صاضي ٪صاضي ٸ ٢بٶٹٴ اٖٱ اظ ؾيبؾت)ثطزاضي اظ اٲ٧بٶبت ٲٹرٹز ٦كٹض اٲ٧بٶبت ثطاي ثٽطٺتٳبٲي 

ٸ ثٷس (1394-1390)بٶٹٴ ثطٶبٲٻ پٷزؿبٮٻ پٷزٱ تٹؾٗٻ رٳٽٹضي اؾالٲي ايطاٴ ٢ 150اټساٜ ٲٷسضد زض ٲبزٺ 

 (6/10/1379ٲهٹة )٢بٶٹٴ تٳط٦ع اٲٹض نٷٗت ٸ ٲٗسٴ ٸ تك٧ي٭ ٸظاضت نٷبيٕ ٸ ٲٗبزٴ(1)ٲبزٺ « 1»

قٹضاي ٪ٟت٫ٹي زٸٮت ٸ ثرف ذهٹني ثب اؾتٟبزٺ اظ ْطٞيت ٖٯٳي ٲٹرٹز ٦كٹض زض زاٶك٫بټٽب ٸ 

ثطاي تهٹيت  ضا تٽيٻ ٸ تٹؾٗٻ نٷٗتي  ْطٞيت ٦بضقٷبؾي ٦كٹض، اؾتطاتػي ٲإؾؿبت ٖٯٳي ٸ پػٸټكي ٸ

   .آٴ ثٻ ٲزٯؽ قٹضاي اؾالٲي اضائٻ زټس

 

 

 


