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دس تؼشیف ببًک جْبًی ٍ اجالع جْبًی غزا ،دػتشػی بِ غزای ػبلن ػٌصش اصلی اهٌیت غزایی اػت  .ببًک جْبًی دس ػبل
 1996هیالدی اهٌیت غزایی سا بِ ایي ؿشح تؼشیف کشد " اهٌیت غزایی ٌّگبهی ٍجَد داسد کِ ّوِ هشدم ّشصهبى بِ غزای
کبفی  ،ػبلن ٍ هغزی ،دػتشػی فیضیکی ٍ اقتصبدی داؿتِ ببؿٌذ ٍ غزای قببل دػتشػی ًیبصّبی یک سطین تغزیِ ای ػبصگبس
بب تشجیجبت آى ّب سا بشای یک صًذگی ػبلن ٍ پشًـبط بشآٍسدُ کٌذ

" .لزا ،تضویي اهٌیت هَاد اٍلیِ غزایی ٍ آسایـی ٍ

بْذاؿتی ،اص چبلؾ ّبی هْن ٍ حیبتی دس ػالهت جبهؼِ ٍ یکی اص هحَسّبی اصلی تَػؼِ ٍ پشٍسؽ هٌببغ اًؼبًی کبساهذ
هحؼَة هی ؿَد ٍپبیبٌذی بِ دٍ هقَلِ ایوٌی ٍ کیفیت غزا دس ؿبکِ تَلیذ ٍ تَصیغ هَاد غزایی ٍ آسایـی ٍ بْذاؿتی بِ
ػٌَاى یکی اص دغذغِ ّبی اصلی جبهؼِّ ،وَاسُ هَسد تَجِ هتَلیبى اهش ػالهت ٍ افکبس ػوَهی بَدُ اػت .تجشبِ جْبًی
بیبًگش ایي ٍاقؼیت اػت کِ الصهِ حشکت بِ ػوت استقبی ؿبخص ّبی اهٌیت ٍ کیفیت هَاد غزایی ،بْشُ بشداسی اص هشجؼیت
ػلوی ٍ فٌی دس ًظبم پبیؾ کبالّبی ػالهت هحَساػت  .بٌببشایي ٍجَد یک ًظبم هشاقبتی ؿفبف ٍ ضببغِ هٌذ بشای پبیؾ
ػالهت هَاد غزایی ٍ بْذاؿتی ٍ بْشُ بشداسی اص اعالػبت حبصل اص آى بشای ایجبد بْتشیي سٍؽ ّب بشای حفظ ایوٌی ٍ
کیفیت غزای ػبلن  ،یکی اص ضشٍسیبت ًظبم بْذاؿتی جبهؼِ هب هی ببؿذ .بِ ّویي هٌظَس ،هشکض تحقیقبت هَاداٍلیِ غزایی ،
آسایـی -بْذاؿتی بب ّذف پبػخگَیی بِ ًیبصّبی اػبػی پظٍّـی دس صهیٌِ ػالهت ؽ را ٍ هَاد آسایـی – بْذاؿتی  ،بِ
ّوت اػضبی ّیئت ػلوی داًـگبُ ػلَم پضؿکی ّشهضگبى ٍ حوبیت سیبػت هحتشم داًـگبُ جٌبة آقبی دکتش هحوذ ؿکبسی
ٍ هؼبًٍت هحتشم پظٍّـی جٌبة آقبی دکتشػبذالؼظین ًجبتی صادُ دس ػبل  1392فؼبلیت خَد سا بب بب جزة اػضبی ّیئت
ػلوی دس سؿتِ ّبی تخصصی ػلَم صٌبیغ غزایی  ،داسٍؿٌبػی  ،بیَؿیوی ٍ هیکشٍة ؿٌبػی ؿشٍع کشد ٍ بشآًؼت کِ بب
بْشُ بشداسی اص هشصّبی جد یذ داًؾ دس صهیٌِ ػالهت غزا ٍ داسٍ بْشُ بشدُ ٍ بِ جزة اػضبی ّیئت ػلوی ٍ پظٍّـگشاى دس
ػشصِ ػالهت هَاد اٍلیِ غزایی ٍ آسایـی – بْذاؿتی بپشداصد.

دکتز افسانه کزمستجی
ػشپشػت هشکض تحقیقبت ػالهت هَاد اٍلیِ غزایی ٍ آسایـی – بْذاؿتی
داًـگبُ ػلَم پضؿکی ّشهضگبى
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ًبم تْیِ کٌٌذگبى ٍ هـبسکت کٌٌذگبى ٍ هؼبػذت کٌٌذگبى :

دکتش افؼبًِ کشهؼتجی -سئیغ هشکض تحقیقبت
دکتش هْؼب سحین صادُ -هؼبٍى پظٍّـی هشکض تحقیقبت
عبّشُ دّقبًی – کبسؿٌبع هشکض تحقیقبت
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 - 1هقذهِ
تبٔیٗ ػالٔت غزا  ٚداس ٚدس وٙبس تالؽ ثشای تٟی ٝآٖ ٞب  ،إٞیتی د ٚچٙذاٖ داسد.ث ٝدالیُ ٔتؼذد ،ثیٕبسی ٞبی ٔٙتمّ ٝاص غزا أشٚصٜ
دس د٘یب سٚثٌ ٝؼتشؽ اػت  ٕٝٞ ٚػبِٛٔ ٝرت اثتال ٔ ٚشي ٔٚیش تؼذاد لبثُ تٛرٟی اص ٔشدْ ٔی ؿٛد .دس تٕبْ ٔشاحُ ػبخت
ٔحلٛالت غزایی  ٚآسایـی  ٚثٟذاؿتی ،فشآٚسی ،رخیش ٚ ،ٜتٛصیغ أىبٖ آِٛدٌی ث ٝػٛأُ ثیٕبسی صا ٚرٛد داسد .ثٙبثشایٗ ٚرٛد یه
٘ظبْ ٔشالجتی ثشای پبیؾ ٞش یه اص ٔشاحُ ٔی تٛا٘ذ ٘مبط لٛت  ٚضؼف آٖ سا ٕ٘بیبٖ ػبخت ٚ ٝاص اعالػبت حبكُ اص آٖ ثشای ایزبد
ثٟتشیٗ سٚؽ ٞب ثشای حفظ ػالٔت ربٔؼ ٝثٟش ٜثشداسی وٙذ .اص آ٘زبیی و ٝثٙذسػجبع اص ٔجبدی ٔٚ ٟٓسٚدی ٔٛاد اِٚی ٝغزایی ،آسایـی
 ٚثٟذاؿتی ٔحؼٛة ٔی ؿٛدٔ ،شوض تحمیمبت ٔٛاد اِٚی ٝغزایی ،آسایـی  ٚثٟذاؿتی ٔلٕٓ اػت ثب ثىبس ٌیشی اػضبی ٞیئت ػّٕی دس
سؿتٞ ٝبی تخللی ػّ ٚ ْٛكٙبیغ غزایی ،داسٚؿٙبػی ،ثیٛؿیٕی ٔ ٚیىشٚة ؿٙبػی  ٚپظٞٚؾ دس صٔیٞ ٝٙبی ٔختّف ػالٔت ٔٛاد
اِٚی ٝغزا ٛٔ ،اد آسایـی – ثٟذاؿتی ث ٝیه ٔشوض تحمیمبت تخللی ٔ ٚؼتجش ػّٕی دس وـٛس  ٚػغح ٔٙغم ٝتجذیُ ؿٛد وٝ
پبػخٍٛی ٘یبصٞبی اػبػی پظٞٚـی دس صٔی ٝٙػالٔت غزا ٛٔ ٚاد آسایـی  ٚثٟذاؿتی ثبؿذ  ٚاص ٔشصٞبی رذیذ دا٘ؾ اص رّٕ ٝفٙبٚسی
پیـشفت٘ ٝب٘ ٚ ٛفٙبٚسی صیؼتی دس صٔی ٝٙػالٔت غزا  ٚداس ٚثٟش ٜثشد ٚ ٜث ٝرزة اػضبی ٞیئت ػّٕی  ٚپظٞٚـٍشاٖ دس ػشك ٝػالٔت
ٔٛاد اِٚی ٝغزا ٛٔ ٚاد آسایـی  ٚثٟذاؿتی ثپشداصد.
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 - 2سػبلت
 -1-2ػجبست سػبِت
تِٛیذ دا٘ؾ  ٚفٙبٚسی ثشای استمبی ػالٔت ٔٛاد اِٚی ٝغزایی ٚآسایـی  -ثٟذاؿتی

 -2-2ثیب٘ی ٝسػبِت
تبٔیٗ ػالٔت غزا  ٚداسٛٔ ٚضٛػی ثؼیبس پش إٞیت اػت .أشٚص ٜدس د٘یب ،ثشٚص ثیٕبسی ٞبی ٔٙتمّ ٝاص غزا ٌؼتشؽ صیبدی
پیذا وشد ٕٝٞ ٚ ٜػبِٛٔ ٝرت اثتال ٔ ٚشي ٔ ٚیش تؼذاد لبثُ تٛرٟی اص ٔشدْ ٔی ؿٛد .دس تٕبْ ٔشاحُ ػبخت ٔحلٛالت
غزایی  ٚآسایـی  ٚثٟذاؿتی ،فشآٚسی ،رخیش ٚ ،ٜتٛصیغ أىبٖ آِٛدٌی ث ٝػٛأُ ثیٕبسی صا ٚرٛد داسد .ثٙبثشایٗ ٚرٛد یه
٘ظبْ ٔشالجتی ثشای پبیؾ ٞش یه اص ٔشاحُ پیـٍفت ثشای ایزبد ثٟتشیٗ سٚؽ ٞب ثشای حفظ ػالٔت ربٔؼ ٝضشٚسیؼت.
ثٙذسػجبع ث ٝػٛٙاٖ یه ٌزسٌبٚ ٟٓٔ ٜسٚدی ٔٛاد اِٚی ٝغزایی ،آسایـی  ٚثٟذاؿتی٘ ،یبصٔٙذث ٝدا٘ؾ  ٚتىِٛٛٙطی اسصیبثی
ایٗ ٔٛاد ٔی ثبؿذِ .زا،دا٘ـٍب ٜػّ ْٛپضؿىی  ٚخذٔبت ثٟذاؿتی  ٚدسٔب٘ی ٞشٔضٌبٖ ٔشوض تحمیمبت ٔٛاد اِٚی ٝغزایی،
آسایـی  ٚثٟذاؿتی سا ث ٝللذ تِٛیذ دا٘ؾ  ٚفٙبٚسی ثشای استمبی ػالٔت ٔٛاد اِٚی ٝغزایی ،آسایـی  ٚثٟذاؿتی سا ٜا٘ذاصی
ٕ٘ٛد ٜاػت.
ٔشوض تحمیمبت ػالٔت ٔٛاد اِٚی ٝغزایی  ٚآسایـی  ٚثٟذاؿتی ،اص عشیك عشاحی  ٚارشای تحمیمبت ثٙیبدی  ٚوبسثشدی
ٔشتجظ ،ثٟشٌ ٜیشی اص ػیؼتٓ اعالػبت ٔذیشیت ػالٔت ثشای حجت ٌ ٚضاسؽ دٞی ٔٛاسد ٔشثٛط ث ٝػالٔت غزا  ٚداسٚ
ٛٔٚاد اِٚی ٝثٟذاؿتی  ٚآسایـی ،ا٘تـبس دػتبٚسدٞبی ػّٕی ثشای دا٘ـٕٙذاٖ  ٚاػضبی ٞیبت ػّٕی ٔ ٚؼؤٚالٖ ارشایی دس
ٔؼب٘ٚت غزا  ٚداسٚی ٚصاست ثٟذاؿت دسٔبٖ  ٚآٔٛصؽ پضؿىی  ،وبسخب٘ٞ ٝبی داسٚیی  ٚغزایی ،اداسات ٌٕشن ٚ ،اداسٜ
اػتب٘ذاسد  ٚتحمیمبت كٙؼتی ،تزٟیض  ٚثٟشٌ ٜیشی اص آصٔبیـٍبٞ ٜبی تخللی غزا  ٚداسٛٔ ٚ ٚاد اِٚی ٝآسایـی  ٚثٟذاؿتی،
 ٚآٔٛصؽ ٍٕٞب٘ی دس ٔٛسد ساٜٞبی پیـٍیشی اص ثیٕبسیٞبی ٔٙتمّ ٝاص غزأ ،ؼٕٔٛیت داسٚیی  ٚاِٛدٌی ٞبی ٔٛاد اِٚیٝ
ثٟذاؿتی  ٚآسایـیٔ ،بٔٛسیت خٛد یؼٙی تِٛیذ دا٘ؾ  ٚفٙبٚسی ثشای استمبی ػالٔت ٔٛاد اِٚی ٝغزایی ،آسایـی  ٚثٟذاؿتی
سا ث ٝا٘زبْ ٔی سػب٘ذ.
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 - 3اسصؽ ّبی ػبصهبًی


تبویذ ثش وبسثشدٚاحشثخـی پظٞٚؾ ٞبدسرٟت حُ ٔـىالت ػالٔت ربٔؼٝ

 سػبیت ٔٛاصیٗ اخاللی دس پظٞٚؾ ثب أب٘ت داسی  ٚپشٞیض اصاػتفبد٘ ٜبدسػت اص ٘تیز ٝپظٞٚؾ ٞب
 تبویذ ثش فؼبِیتٟبی ٌشٞٚی  ٚتحمیمبت ٔـتشن چٙذ ٔشوضی ٕٞشا ٜثباحتشاْ ث ٝتالؽ  ٚدػتبٚسدٞبی دیٍشاٖ
ٔ ذ٘ظشلشاسدادٖ خٛاػتٞ ٝب ٘ ٚیبصٞبی ریٙفؼبٖ دس عشاحی پشٚطٞ ٜبی تحمیمبتی


ث ٝسػٕیت ؿٙبختٗ حك ٔبِىیت ٔؼٛٙی ٔبِىبٖ ایذٞ ٜبی پظٞٚـی ٚآحبسػّٕی

 ایزبد ثؼتش ٔٙبػت ثشای ثشٚص اػتؼذادٞب ،استمبی تٛإ٘ٙذی ٞب  ٚاسای ٝایذٞ ٜب
 تمٛیت خاللیت ٛ٘ ،آٚسی  ٚاٍ٘یضٞ ٜبی ٔخجت وبسی دسٕٞىبساٖ
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 - 4اّذاف آسهبًی (آسصٍ ٍ دلخَاػتِ هب)


تجذیُ ؿذٖ ثٔ ٝشرغ ػّٕی دس صٔی ٝٙدا٘ؾ  ٚفٙبٚسی ثشای تبٔیٗ ػالٔت ٔٛاد اِٚی ٝغزایی  ٚآسایـی – ثٟذاؿتی دس
ٔٙغم ٝرٛٙة وـٛس
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 - 5هغبلؼِ آیٌذُ
ٔ -1-5غبِؼ ٝس٘ٚذٞب

 -1-1-5س٘ٚذٞبی ػیبػی  ٚػبصٔب٘ی
سًٍذ یک :دس اػٙبد ثبالدػتی ،ػالٔت ٔٛاد غزایی سا ٘ ٝفمظ اص دیذٌب ٜػالٔت ربٔؼ ٝثّى ٝاص دیذٌب ٜپذافٙذ غیش ػبُٔ
٘یض ٔٛسد تٛر ٝلشاس داد ٚ ٜدس آیٙذ ٜث ٝػٛٙاٖ یىی اص ػٛأُ ر ًٙسٚا٘ی  ٚر٘ ًٙبٕٞتشاص دس ٘ظش ٌشفت ٝخٛاٞذ ؿذ.
پیبهذ سًٍذ یک:
 )1ا٘تظبسات اص ٔشاوضی و ٝسٚی ػالٔت ٔٛاد غزایی اػٓ اص ٔٛاد اِٚیٛٔ ٚ ٝاد ثیٙبثیٙی ٔ ٚحلٛالت ٟ٘بیی وبس ٔی وٙٙذ،
ثؼیبس صیبد اػت.
 )2ایٗ ٔشوض دس آیٙذ ٜیىی اص ٔشاوض أٙیت ّٔی ؿٙبخت ٝخٛاٙٞذ ؿذ.
 )3تمبضب اص ٔشوض ثشای ا٘زبْ ٔغبِؼبت ٔشثٛط ث ٝتِٛیذ دا٘ؾ ثٔٛی  ٚثٔٛی ػبصی فٙبٚسی ٞب افضایؾ ٔی یبثذ.
سًٍذ دٍ :تحشیٓ ٞب ادأ ٝخٛاٞذ داؿت  ٚا٘تمبَ دا٘ؾ فٙی  ٚتىِٛٛٙطی ٞبی رذیذ ثب ٔـىالت رذی سٚیش ٚخٛاٞذ ؿذ.
پیبهذ سًٍذ دٍ :تبٔیٗ أىب٘بت  ٚتزٟیضات ثب تىِٛٛٙطی پیـشفت ٝثب ٔـىُ سٚثش ٚخٛاٞذ ؿذ .دس ٘تیز ٝاِضاْ ث ٝتِٛیذ دا٘ؾ
فٙی ثٔٛی افضایؾ خٛاٞذ یبفت.
سًٍذػِ ٚ :سٚد غیش لب٘٘ٛی وبال ث ٝدِیُ ػذْ ا٘غجبق وبالٞبی ٚسٚدی ثب ٔٛاصیٗ ثٟذاؿتی  ٚاػتب٘ذاسدٞبی الصْ ،ث ٝػٛٙاٖ
یه تٟذیذ ثشای ػالٔت ربٔؼٔ ٝغشح ٔی ثبؿذ
پیبهذ سًٍذ ػِ  :حضٛس ٔٛاد غزایی  ،داسٞٚب ٛٔ ٚاد اِٚی ٝآسایـی  ٚثٟذاؿتی لبچبق دس ثبصاس ٔؼئِٛیت ایٗ ٔشوض سا ثشای
پبیؾ ػالٔت ٔحلٛالت ٔٛرٛد دس ثبصاس  ٚاعالع سػب٘ی ث ٝربٔؼ ٝدس ٔٛسد خغشات ٔلشف ایٗ ٌٔ ٝ٘ٛحلٛالت غیش ٔزبص،
افض ٖٚخٛاٞذ وشد.

 -2-1-5س٘ٚذٞبی فشٍٙٞی ،ارتٕبػی ،اسصؿی ٚ ،اخاللی
سًٍذ چْبس :افضایؾ ػفشٞب ٟٔ ٚبرشت ٞب و ٝثبػج ٚسٚد غیش ػٕذ پبتٛطٖ ٞب ثٛ٘ ٝاحی رذیذ رغشافیبیی ٔی ؿٛد.
سًٍذ پٌج :تغییش دس رٕؼیت ا٘ؼب٘ی اص رّٕ ٝػبِٕٙذی ،ػٛء تغزی ،ٝآِٛدٌی ثب  ٚ HIVؿشایظ صٔی ٝٙای دیٍش ٕٞچٖٛ
ضؼیف ؿذٖ ػیؼتٓ ایٕٙی ثذٖ ث ٝػُّ ٔختّف.
سًٍذ ؿؾ :تغییش دس ؿی ٜٛص٘ذٌی ٔب٘ٙذ ٔلشف غزا دس خبسد اص ٔٙضَٔ ،لشف غزاٞبی آٔبد ٚ ٜػشد ٔب٘ٙذ وٙؼش ٚ ٚتغییش
ػبدات غزایی ٔ ٚلشف غزاٞبیی ٔب٘ٙذ ٌٛؿت خبْ.
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پیبهذ سًٍذ ّبی چْبس ٍ پٌج ٍؿؾ :ایٗ ٔشوض ثبیذ ٔزٟض ث ٝاثضاسٞبی دلیك ؿذ ٚ ٜؿبخق ٞبی دلیك ػٙزؾ ایٕٙی
غزا ٛٔ ٚاد اِٚی ٝاسایـی ثٟذاؿتی  ٚداسٚیی سا تٛػؼ ٝدٞذ .ایٗ فشكتی سا ثشای تٛػؼٔ ٝشوض فشأ ٓٞی وٙذ.

 -3-1-5س٘ٚذٞبی التلبدی
سًٍذ ّفتٔ :ضیمٞ ٝبی التلبدی سٚی تبٔیٗ تزٟیضات  ٚدا٘ؾ فٙی اص خبسد اص وـٛس احش خٛاٞذ ٌزاؿت.
پیبهذ سًٍذ ّفت :اِضاْ ث ٝدا٘ؾ  ٚفٙبٚسی ثٔٛی افضایؾ خٛاٞذ یبفت.

 -4-1-5س٘ٚذٞبی فٙبٚسی
سًٍذ ّـت :تغییشات پبتٛطٖ ٞب ٘بؿی اص ثشٚص رٟؾ ط٘تیىی ،اػتفبد٘ ٜبدسػت اص آ٘تی ثیٛتیه ٞبٔ ،مبٔٚت داسٚیی ،تغییش
دس ؿذت ثیٕبسی ٞب.
پیبهذ سًٍذ ّـت  :ثشای ػٙزؾ ایٕٙی غزا ٘یبصٔٙذ ث ٝتالؽ ثیـتش رٟت رٕغ آٚسی اعالػبت دس ٔٛسد پبتٛطٟ٘بی ِٔٛذ
ثیٕبسی دس ا٘ؼبٖ  ٚپبتٛطٟ٘بی غزا  ٚاػتفبد ٜاص فٙبٚسی ٞبی رذیذ ٘ب٘ ٚ ٛسٚؽ ٞبی پیـشفتِٛٔ ٝىِٛی ٔی ثبؿیٓ.
سًٍذ ًِ  :سؿذ سٚص افض ٖٚفٙبٚسی ٞبی ٘ٛیٗ دس ػیؼتٓ ٞبی ػٙزؾ آصٔبیـٍبٞی.
پیبهذ سًٍذ ًِ  :ایٗ س٘ٚذٔ ،شوض سا ٘یبص ٔٙذ ث ٝتٛػؼ ٝسٚص افض ٖٚؿبخق ٞبی دلیك ػٙزؾ ایٕٙی غزا ٛٔ ٚاد اِٚیٝ
اسایـی ثٟذاؿتی  ٚداسٚیی ٔی ػبصد.

 -5-1-5س٘ٚذٞبی صیؼت ٔحیغی
سًٍذ دُ :تغییشات آة ٛٞ ٚایی  ٚتغییشاتی ط٘تیىی دس ٔٛرٛدات ص٘ذ ٚ ٜپبتٛطٖ ٞب ،فضبی رذیذ ثیٕبسی  ٚتـخیق ٚ
دسٔبٖ سا پذیذ خٛاٙٞذ آٚسد.
پیبهذ سًٍذ دُٔ :شوض ثبیذ ثغٛس ٔذا ْٚدس رشیبٖ یبفتٞ ٝبی رذیذ ػّٕی دس اللی ٘مبط رٟبٖ  ٚوـٛس ثبؿذ  ٚػیؼتٓ
پبیؾ ػّٕی ٘ ٚیض ػیؼتٓ دیذ ٜثب٘ی ثیٕبسیٟبی ٔشتجظ ثب حٛص ٜوبسی خٛد سا داؿت ٝثبؿذ.
سًٍذ یبصدُ :افضایؾ ٔلشف ٔٛاد غزایی آِٛد ٜث ٝآفالتٛوؼیٗ ٔب٘ٙذ ٌٙذْ  ٚآسد ،پؼت ،ٝثبداْ صٔیٙی  ٚؿیش
پیبهذسًٍذیبصدُٔ :شوض ثبیذ پیٛػت ٝدس حبَ تٛػؼ ٝػیؼتٓ ٞبی ػّٕی  ٚوبسثشدی پبیؾ ػٕ ْٛدس ٔٛاد غزایی  ٚداسٚیی
ثبؿذ.
سًٍذدٍاصدُ:آِٛدٌی ٔٛاد آسایـی  ٚثٟذاؿتی ث ٝػٕ ٚ ْٛفّضات ػٍٙیٗ
پیبهذسًٍذدٍاصدُٔ:شوض ثبیؼتی دسحبَ تٛػؼ ٝسٚؽ ٞبی ػّٕی  ٚوبسثشدی ثٙٔ ٝظٛس پبیؾ ػٕ ٚ ْٛفّضات ػٍٙیٗ دس
ٔٛاد اِٚی ٝآسایـی  ٚثٟذاؿتی ثبؿذ.
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سًٍذ ػیضدُ  :افضایؾ آِٛدٌی ٔٛاد غزایی اص عشیك ٔٛاد ؿیٕیبیی دسكٙبیغ ثؼت ٝثٙذی
پیبهذ سًٍذ ػیضدُٔ :شوض ثبیذ ث ٝد٘جبَ پظٞٚؾ ثشای اػتفبدٛٔ ٜاد ثیِٛٛطیه یب ؿیٕیبیی رذیذ ثب احشات ٔضشوٕتش دس
كٙبیغ ثؼت ٝثٙذی ٔٛاد غزایی ثبؿذ

 -2-5تحّیُ ٔحیظ خبسری ػبصٔبٖ
 -1-2-5فشكت ٞبی ٔشوض تحمیمبت دس آیٙذٜ


افضایؾ تٛر ٚ ٝحٕبیت ٔؼئِٛیٗ وـٛسی اص فؼبِیت ٞبی پظٞٚـی ثبتٛر ٝث ٝػٙذ چـٓ ا٘ذاص رٕٟٛسی اػالٔی
ایشاٖ دس افك ٞ 1404زشی ؿٕؼی ٔجٙی ثشا تؼٟذ ػیبػی  ٚػضْ وّی ثشای وبٞؾ ٌشػٍٙی  ،ػٛتغزیٚ ٝ
دػتیبثی ث ٝأٙیت غزایی پبیذاس



افضایؾ تمبضب ثشای ا٘زبْ تحمیمبت دس صٔی ٝٙػالٔت ٔٛاد اِٚی ٝغزایی  ٚآسایـی – ثٟذاؿتی رٟت وٙتشَ ٚ
پبیؾ االیٙذٞ ٜب دس ٔٛاد غزایی و ٝدس لب٘ ٖٛثش٘بٔ ٝتٛػؼ ٝپٙزٓ  ٓٞث ٝآٖ اؿبس ٜؿذ ٜاػت



تجذیُ ؿذٖ ٔشوض تحمیمبت ػالٔت غزا داسٛٔٚ ٚاد اِٚی ٝثٟذاؿتی ث ٝیه لغت دس صٔی ٝٙتحمیمبت دس ؿبخٝ
ٞبی ٔختّف ٔشتجظ دسآیٙذٜ



تجذیُ ؿذٖ ٔشوض دس آیٙذ ٜث ٝػٛٙاٖ یىی اص ٔشاوض أٙیت ّٔی ٘ٚمغ ٝاتىبیی ثشای ٔمبثّ ٝثب ر ًٙسٚا٘ی ثب
ٔٛضٛع ػالٔت ٔٛاد غزایی  ٚداسٚیی



افضایؾ تٛر ٚ ٝحٕبیت ٔؼئِٛیٗ دا٘ـٍب ٜػّ ْٛپضؿىی ٞشٔضٌبٖ ث ٝفؼبِیت ٞبی ایٗ ٔشوض



افضایؾ حضٛس تؼذادی اص ٔؼئِٛیٗ ٔشوض دس ؿٛساٞب ٔ ٚشاوض تلٕیٓ ٌیشی دا٘ـٍب ٜػّ ْٛپضؿىی ٞشٔضٌبٖ



تٛػؼ ٝلٛا٘یٗ ٔلٛة ٔشثٛط ث ٝا٘زبْ پظٞٚؾ ٞبی ثٙیبدی دس ثش٘بٔٞ ٝبی تٛػؼ ٝفشٍٙٞی ،التلبدی  ٚارتٕبػی
وـٛس



افضایؾ حضٛس تؼذادی اص ٔحممیٗ ٔ ٚتخللیٗ ػبیش ٔشاوض تحمیمبتی دس ؿٛسای پظٞٚـی ٔشوض



افضایؾ ٌشا٘ت ٞبی تحمیمبتی دس ػغح وـٛس  ٚرٟبٖ



تٛػؼٔ ٝشوض ثٙٔ ٝظٛس تزٟیضث ٝؿبخق ٞب ٚاثضاسٞبی دلیك ػٙزؾ ایٕٙی غزا ٛٔ ٚاد اِٚی ٝآسایـی ٚثٟذاؿتی
ٚپبیؾ ػْٕٛ



سؿذ ػشیغ فٙبٚسی ٞبی پیـشفت ٝتـخیلی دسحٛص٘ ٜب٘ ٚ ٛسٚؽ ٞبی پیـشفتِٛٔ ٝىِٛی



ٌؼتشؽ فٙبٚسی ٞبی اعالػبت  ٚاستجبعبت ػالٔت دس د٘یب  ٚپضؿىی اص سا ٜدٚس



ٌؼتشؽ أىب٘بت  ٚضشٚست ا٘زبْ تحمیمبت ثیٗ سؿت ٝای
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تمبضب ثشای ؿذت ثخـیذٖ ثٔ ٝغبِؼبت ثشای تِٛیذ دا٘ؾ  ٚفٙبٚسی ثٔٛی ثٙٔ ٝظٛس ثٟؼبصی ػغح ػالٔت ٔٛاد غزایی  ٚآسایـی
–ثٟذاؿتی

 -2-2-5تٟذیذٞبی ٔشوض تحمیمبت دس آیٙذٜ


ػبصٔبٖ فبئ ٛعی ٌضاسؿی اػالْ وشد و ٝثشای تبٔیٗ غزای رٕؼیت ٔ 9یّیبسد ٘فشی رٟبٖ دس ػبَ ،2050
ثبیذ د ٚثشاثش ٔیضاٖ و٘ٛٙی تِٛیذ وشد  ٚثشای سػیذٖ ث ٝایٗ ٞذف ثبیذ ٔٛا٘ؼی ٔب٘ٙذ ٔحذٚدیت صٔیٗٞبی
وـبٚسصی ،وٕجٛد آة ،لیٕت ثبالی ا٘شطی ،افت ػشٔبیٌ ٝزاسی دس صٔی ٝٙتحمیمبت وـبٚسصی  ٚافضایؾ
ضبیؼبت غزایی سا دس ٘ظش داؿت .ػبصٔبٖ فبئ ٛثب تٛر ٝث ٝچـٓ ا٘ذاص أٙیت غزایی لشٖ  21رٟبٖ ٔشثٛط
ث ٝوٕجٛد ٔٛاد غزایی ،تِٛیذ ٔٛاد غزایی سا دس لشٖ حبضش ثب ٔـىالتی پیؾ ثیٙی ٕ٘ٛدٜاػت .اص ایٗ سٚ
سلبثت ثش ػش صٔیٗٞبی وـبٚسصی ٙٔ ٚبثغ آة ،لیٕت ثبالی ا٘شطی  ٚتغییشات آة ٛٞ ٚایی ٍٕٞی ٘ـبٖ
ٔیدٞذ و ٝثبیذ ثب ٔٙبثغ وٕتش ،غزای ثیـتشی ثشای ٔشدْ ػشتبػش رٟبٖ تِٛیذ ؿٛد .ثب تٛر ٝث ٝایٗ ٔٛاسد
،ثحج ػالٔت ٔٛاد غزایی،داسٛٔ ٚ ٚاد اِٚی ٝآسایـی  ٚثٟذاؿتی دس آیٙذ ٜث ٝػٛٙاٖ یىی اص ػٛأُ رًٙ
سٚا٘ی  ٚر٘ ًٙبٕٞتشاص دس ٘ظش ٌشفت ٝخٛاٞذ ؿذ.



ٚسٚد غیش لب٘٘ٛی وبال ث ٝػٛٙاٖ یه تٟذیذ ثشای ػالٔت ربٔؼ، ٝثذِیُ ػذْ ا٘غجبق ثب ٔٛاصیٗ ثٟذاؿتی ٔی
ثبؿذ



ادأ ٝتحشیٓ ٞب ،ا٘تمبَ دا٘ؾ فٙی  ٚتىِٛٛٙطی ٞبی رذیذ ساثب ٔـىالت رذی سٚیش ٚخٛاٞذوشد.



افضایؾ ػفشٞب ٟٔ ٚبرشت ٞب ثبػج ٚسٚد غیش ػٕذ پبتٛطٖ ٞب ثٛ٘ ٝاحی رذیذ رغشافیبیی ٔی ؿٛد.



تغییش دس رٕؼیت ا٘ؼب٘ی اص رّٕ ٝػبِٕٙذی ،ػٛء تغزی ،ٝآِٛدٌی ثب  ٚ HIVؿشایظ صٔی ٝٙای دیٍش
ٕٞچ ٖٛضؼیف ؿذٖ ػیؼتٓ ایٕٙی ثذٖ  ،ربٔؼ ٝسا دس ٔؼشم خغشات آِٛدٌی ٞبی رذیذ لشاسخٛاٞذ
داد.



تغییش دس ؿی ٜٛص٘ذٌی ٔب٘ٙذ ٔلشف غزا دس خبسد اص ٔٙضَٔ ،لشف غزاٞبی آٔبد ٚ ٜػشد ٔب٘ٙذ وٙؼشٚ ٚ
تغییش ػبدات غزایی ٔ ٚلشف غزاٞبیی ٔب٘ٙذ ٌٛؿت خبْ افشاد سا دس ٔؼشم آِٛدٌی ثیـتشثب پبتٛطٖ ٞبی
ٔٙتمّ ٝاص سا ٜغزالشاس خٛاٞذ داد.



ٔضیمٞ ٝبی التلبدی سٚی تبٔیٗ تزٟیضات  ٚدا٘ؾ فٙی اص خبسد اص وـٛس احش خٛاٞذ ٌزاؿت.
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تغییشات پبتٛطٖ ٞب ٘بؿی اص ثشٚص رٟؾ ط٘تیىی ،اػتفبد٘ ٜبدسػت اص آ٘تی ثیٛتیه ٞبٔ ،مبٔٚت داسٚیی،
تغییش دس ؿذت ثیٕبسی ٞبدسٔبٖ ٞبی داسٚیی سا ثب چبِؾ رذی ٔٛار ٝخٛاٞذ ػبخت.



سؿذ سٚص افض ٖٚفٙبٚسی ٞبی ٘ٛیٗ دس ػیؼتٓ ٞبی ػٙزؾ آصٔبیـٍبٞی ایٗ ٔشوض سا ّٔضْ ث ٝتٛػؼٔ ٝذاْٚ
ػغح ػّٓ  ٚفٙبٚسی ٞبی ٔتخللیٗ ٔشوض خٛاٞذ ػبخت.



تغییشات آة ٛٞ ٚایی  ٚتغییشاتی ط٘تیىی دس ٔٛرٛدات ص٘ذ ٚ ٜپبتٛطٖ ٞب ،فضبی رذیذ ثیٕبسی  ٚتـخیق
 ٚدسٔبٖ سا پذیذ خٛاٙٞذ آٚسد.



ثشاػبع آٔبس ٔٛرٛد ٔیضاٖ ٚلٛع ٔؼٕٔٛیت ٞبی ٘بؿی اص آِٛدٌی غزا دس وـٛسٞبی دس حبَ تٛػؼ%13 ٝ
ثیـتش اص وـٛسٞبی ف٘ؼتی اػت .دس وـٛس ٔب ٘یض ٘ظبست وبفی  ٚآٔبس دلیمی اص ٘ح ٜٛاػتفبد ٜاص آفت وؾ
ٞب  ٚثبلیٕب٘ذ ٜػٕ ْٛوـبٚسصی  ٚداسٞٚبی دأی ٚرٛد ٘ذاسدوٙٔ ٝزش ث ٝافضایؾ ٔلشف افضٚد٘یٞب ،آفت
وـٟب،ػٕ ،ْٛآ٘تی ثیٛتیىٟب ٛٞ ٚسٟٔ٘ٛب دس تِٛیذ ٔٛاد غزایی دس وـٛس ؿذ ٜاػت ٚافضایؾ ٔلشف ٔٛاد
غزایی آِٛد ٜث ٝآفالتٛوؼیٗ ٔب٘ٙذ ٌٙذْ  ٚآسد ،پؼت ،ٝثبداْ صٔیٙی  ٚؿیش ثبػج ثشٚص ػشعبٖ وجذ دس
ا٘ؼبٖ ٔیؿٛد



آِٛدٌی ٔٛاد آسایـی  ٚثٟذاؿتی ث ٝػٕ ٚ ْٛفّضات ػٍٙیٗ



افضایؾ آِٛدٌی ٔٛاد غزایی اص عشیك ٔٛاد ؿیٕیبیی دسكٙبیغ ثؼت ٝثٙذی



ٔـبسوت ضؼیف ٔؼب٘ٚت غزا  ٚداس ٚدس ٕٞىبسی ثیٗ ثخـی

 - 6چـن اًذاص
ٔ -1-6تٗ چـٓ ا٘ذاص
ایٗ ٔشوض تب پبیبٖ ػبَ  1398ث ٝػٛٙاٖ یه لغت دس صٔی ٝٙتحمیمبت دس ؿبخٞ ٝبی ٔختّف ٔشتجظ ثب ػالٔت ٔٛاد اِٚیٝ
غزایی ٛٔ ٚاد آسایـی – ثٟذاؿتی ٔغشح ثٛدٚ ٜثشتشیٗ ٔشوض تحمیمبتی رٛٙة وـٛس دس حٛص ٠تحمیمبت ثٙیبدی  ٚثیٗ
سؿت ٝای دس صٔی ٝٙتِٛیذ ػّٓ  ٚفٙبٚسی ثشای استمبء ػالٔت ٔٛاد اِٚی ٝغزایی  ٚآسایـی  ٚثٟذاؿتی خٛاٞذ ثٛد.

 -2-6ربیٍب ٜاػتشاتظیه
ثشتشیٗ ٔشوض تحمیمبتی رٛٙة وـٛس دس حٛص ٠تحمیمبت ثٙیبدی  ٚثیٗ سؿت ٝای دس صٔی ٝٙتِٛیذ ػّٓ  ٚفٙبٚسی ثشای استمبء
ػالٔت ٔٛاد اِٚی ٝغزایی  ٚآسایـی  ٚثٟذاؿتی تب پبیبٖ ػبَ .1398
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 -3-6اٞذاف والٖ


تِٛیذ ٔٙبػت تشیٗ دا٘ؾ  ٚفٙبٚسی ثشای تبٔیٗ ػالٔت ٔٛاد اِٚی ٝدس رٛٙة



تشثیت ثٟتشیٗ ٘یشٚی ا٘ؼب٘ی ٔتخلق دس صٔی ٝٙتحمیمبت ٔشتجظ



تذٚیٗ دلیك تشیٗ  ٚوبسثشدی تشیٗ اػتب٘ذاسدٞبی حشف ٝای
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 - 7ػیبػت ّبی فشادػتی ٍ ػبصهبًی


تحمیمبت دس ٔٛسد ػالٔت ٔٛاد غزایی  ٚآسایـی -ثٟذاؿتی اص اِٛٚیت ٞبی ٘ظبْ ػالٔت وـٛس اػت.



ٔشاوض تحمیمبتی ٔشتجظ ثب ػالٔت ٔٛاد غزایی  ٚثٟذاؿتی  ٚآسایـی اص رّٕٔ ٝشاوض أٙیت ّٔی ٔحؼٛة ٔی ؿ٘ٛذ



ٔشاوض تحمیمبتی ثبیذ ثغٛس ٘ؼجی خٛد ٌشداٖ ثبؿٙذ.



ٌشا٘ت ٞبی ثیٗ إِّّی تـٛیك ٔی ؿٛد.

 - 8ریٌفؼبى یب ًٍذیگ ّب
 -1-8فٟشػت دیٙفؼبٖ یب ٘ٚذیً ٞب
ٔ ؼب٘ٚت غزا  ٚداسٚی دا٘ـٍب ٜػّ ْٛپضؿىی ٞشٔضٌبٖ
 اداس ٜوُ اػتب٘ذاسد  ٚتحمیمبت كٙؼتی
 اداس ٜوُ ٌٕشن ٞبی وـٛس
 كبدس وٙٙذٌبٖ ٚ ٚاسد وٙٙذٌبٖ ٔٛاد غزایی  ٚداسٚیی ٛٔ ٚاد اِٚی ٝثٟذاؿتی
 ػبصٔبٖ رٟبد  ٚتحمیمبت وـبٚسصی
 وبسخب٘ٞ ٝبی ٔٛاد غزایی  ٚداسٚیی ػغح وـٛس
 ربٔؼٝ
 سػب٘ٞ ٝب

 -2-8تحّیُ دیٙفؼبٖ یب ٘ٚذیً ٞب
ٔشاوضی و ٝتبحیشات ثؼیبسی ث ٝسٚی ٔشوض تحمیمبت ػالٔت ٔٛاد اِٚی ٝغزایی  ٚآسایـی  ٚثٟذاؿتی
ٌزاؿت ٚ ٝثؼیبس ٘یض تبحیش پزیش اص ایٗ ٔشوض ٔی ثبؿٙذ ؿبُٔ ٔؼب٘ٚت غزا  ٚداسٚی دا٘ـٍب ٜػّْٛ
پضؿىی ٞشٔضٌبٖ و٘ ٝیبصٔٙذ ٕٞىبسی ٔؼتٕش ایـبٖ دس تبٔیٗ فضبی فیضیىی  ،تزٟیضات آصٔبیـٍبٞی
٘ ٚیشٚی ا٘ؼب٘ی ٔٛسد ٘یبص پظٞٚؾ ٞبی ٔشوض ٔی ثبؿذٚ .ػبصٔبٖ رٟبد  ٚتحمیمبت وـبٚسصی و ٝدس
تجبدَ دا٘ؾ  ٚاعالػبت  ٚپشٚطٞ ٜبی تحمیمبتی ٔـتشنٕٞ ،ىبسی خٛاٞیٓ داؿت ٚ .اداس ٜوُ
اػتب٘ذاسد  ٚتحمیمبت كٙؼتی و ٝتذٚیٗ وٙٙذ ٜپشٚتٛوُ ٞبی اػتب٘ذاسد آصٔبیـبت غزا  ٚداسٚ
ٞؼتٙذٚ .اداس ٜوُ ٌٕشوبت وـٛس ث ٝػٛٙاٖ ٔجبدی ٚسٚدی غزا  ٚداسٛٔ ٚ ٚاد اِٚی ٝثٟذاؿتی ثٝ
وـٛسٞؼتٙذ ؤ ٝـبسوت ػّٕی فؼبَ ثب ایٗ ػبصٔبٖ ٞب اص اػتشاتظی ٞبی ایٗ ٔشوض ٔی ثبؿذ ٌ ٚشٜٚ
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ٞبیی و ٝاص فؼبِیت ٞبی ایٗ ٔشوض تحمیمبتی ثؼیبس تبحیش ٔی پزیش٘ذ ٚتبحیش وٕی ث ٝسٚی ایٗ ٔشوض
تحمیمبتی داس٘ذ ؿبُٔ كبدس وٙٙذٌبٖ ٚ ٚاسد وٙٙذٌبٖ ٔٛاد اِٚی ٝغزایی آسایـی  ٚثٟذاؿتی  ٚپضؿىبٖ
ث ٝػٛٙاٖ دسٔبٍ٘شاٖ ربٔؼٔ ٝی ثبؿٙذ ؤ ٝـبٚس ٜثب ایٗ ٌشٞ ٜٚب اص ثش٘بٔٞ ٝبی ایٗ ٔشوض اػت ٚ
دسٔٛسد ٌشٞ ٜٚبیی و ٝصیبد ث ٝسٚی ایٗ ٔشوض تبحیش ٌزاس ثٛد ٚ ٜوٓ تبحیش ٔی پزیش٘ذ ٔی تٛاٖ اص سػب٘ٝ
ٞب ٘بْ ثشد وٚ ٝظیف ٝایٗ ٔشوض تحمیمبتی دس اختیبس ٌزاؿتٗ اعالػبت ث ٝسػب٘ٞ ٝب ٔی ثبؿٙذ  ٚافشاد
ربٔؼٌ ٝشچ ٝتبحیش وٕی ٌزاؿت ٚ ٝثٔ ٝیضاٖ وٕی ٘یض اص فؼبِیت ٞبی ایٗ ٔشوض ٔتبحش ٔی ؿ٘ٛذ ثبیؼتی
ثب ٌشفتٗ اعالػبت اص افشاد ربٔؼ ٚ ٝپی ثشدٖ ث٘ ٝیبصٞبی آ٘بٖ ث ٝتذاثیش ارشایی رٟت ػیبػتٍضاسی
فؼبِیت ٞبی ایٗ ٔشوض تحمیمبتی دس ساػتبی ٘یبص ٞبی ربٔؼ ٝدػت یبثیٓ .
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 -3-8ا٘تظبسات دیٙفؼبٖ یب ٘ٚذیً ٞب
دیٙفؼبٖ

 ا٘تظبسات ریٙفؼبٖ
ضٛاثظ  ٚلٛا٘یٗ ثش ٔشوض حىٕفشٔبثبؿذ.

ٔحممبٖ  ٚپظٞٚـٍشاٖ

ایذٞ ٜبی پظٞٚـی دس ٔشوض ٔٛسد ثشسػی لشاسٌیشد.

(اػضبی ٞیبت ػّٕی ٚ

أىب٘بت آصٔبیـٍبٞی  ٚتزٟیضات ٔٛسد ِض ْٚفشا ٓٞؿٛد یب ثب ٔشاوض دیٍش ٕٞب ًٙٞؿٛد.

دا٘ـزٛیبٖ)

ٔـبٚس ٚ ٜسإٙٞبیی ٞبی ػّٕی ا٘زبْ ؿٛد.
ٔبِىیت ٔؼٛٙی  ٚاخالق دس پظٞٚؾ سػبیت ؿٛد.
دػتشػی ث ٝثب٘ه ٞبی اعالػبتی فشا ٓٞؿٛد.
اِٛیت ٞبی عشح ٞبی تحمیمبتی تؼییٗ ؿٛد.

ٔذیشاٖ دا٘ـٍب( ٜسیبػت

ٔٙبثغ ٔبِی  ٚثٛدرٞ ٝبی پظٞٚـی رزة ؿٛد.

دا٘ـٍبٔ ٚ ٜؼب٘ٚت

سٚحی ٝوبس ٌشٞٚی  ٚعشح ٞبی ثیٗ سؿت ٝای تمٛیت ؿٛد.

تحمیمبت  ٚفٗ آٚسی ٚ

ثش٘بٔٞ ٝبیی ثشای تٛإ٘ٙذػبصی ٘یشٚی پظٞٚـٍش ارشا ؿٛد.

ٔؼب٘ٚت غزا ٚداس)ٚ

فشكت ٞبی ٔغبِؼبتی  ٚتحمیمبتی  ٚتجبدَ اعالػبت ػّٕی ایزبد.
فضبی الصْ آصٔبیـٍبٞی ثشای پظٞٚـٍشاٖ ایزبد ؿٛد.

اداس ٜوُ اػتب٘ذاسد ٚ
تحمیمبت كٙؼتی
اداس ٜوُ ٌٕشن ٞبی
اػتبٖ
ػبصٔبٖ رٟبد وـبٚسصی
ٔشوض تحمیمبت رٟبد
وـبٚسصی

تجبدَ دا٘ؾ  ٚاعالػبت
ظشفیت ػبصی تحمیك ثیٗ سؿتٝای
افضایؾ ایٕٙی ٔٛادغزایی ،آؿبٔیذ٘ی ،آسایـی  ٚثٟذاؿتی دس ػغح اػتبٖ  ٚاسائ ٝاعالػبت ث ٝآٟ٘ب
دس ٔٛسد ٔٛاد ٚاسداتی ٔزبص ث ٝوـٛس
ا٘زبْ عشح ٞبی تحمیمبتی ثش سٚی ٔٛاد ٚاسداتی ث ٝوـٛس
تجبدَ دا٘ؾ  ٚاعالػبت
ظشفیت ػبصی تحمیك ثیٗ سؿتٝای

كبدسوٙٙذٌبٖ ٚ ٚاسد

افضایؾ ػغح آٌبٞی ػشض ٝوٙٙذٌبٖ ٔٛادغزایی ،آسایـی  ٚثٟذاؿتی دس ٔٛسد ٘حٍٟ٘ ٜٛذاسی ٚ

وٙٙذٌبٖ ٔٛاد غزایی

ػشضٛٔ ٝاد فٛق

وبسخب٘ٞ ٝبی ٔٛاد غزایی ٚ
داسٚیی
ربٔؼٝ

دساختیبسلشاسدادٖ اعالػبت ث ٝوبسخب٘زبت دس ٔٛسد ٔٛاد ٔزبص  ٚغیشٔزبص
٘یبصٞبی ثٟذاؿتی ربٔؼ ٝسا ثشآٚسد ٜوٙذ.
عشح ٞبی پظٞٚـی سا ثب ٍ٘ب ٜث ٝػالٔت تغزی ٝربٔؼٞ ٝذایت وٙذ.
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آٔٛصؽٞبی ػٕٔٛی ساثب ٔحٛسیت پیـٍیشی اص ثیٕبسیٞبی ٔٙتمّ ٝاص غزأ ،ؼٕٔٛیت داسٚیی  ٚآِٛدٌی
ٞبی ٔٛاد اِٚی ٝثٟذاؿتی  ٚآسایـی ثش٘بٔ ٝسیضی وٙذ.
دس اختیبس لشاسدادٖ اعالػبت ث ٝسػب٘ٞ ٝب

سػب٘ٞ ٝب

 - 9اػتشاتظی ّب
ٔ -1-9ضٕٞ ٖٛبی اػتشاتظیه
ٛ٘ -1-1-9آٚسی  ٚخاللیت  ٚتٛػؼ ٝتٛاٖ عشاحی پشٚطٞ ٜبی تحمیمبتی
 -2-1-9تحمیمبت ٔجتٙی ثش تٟذیذٞبی رذیذ دس كٙبیغ غزایی  ٚداسٚیی ٛٔ ٚاد اِٚی ٝآسایـی  ٚثٟذاؿتی
 -3-1-9ثبِٙذٌی  ٚػشآٔذی ٔحممبٖ ٔشوض
 -4-1-9ػشآٔذی ٔذیشیتی  ٚػبصٔب٘ی

 -2-9اػتشاتظی ٞبی ػّٕیبتی
 -1-2-9اػتشاتظی ٞبی ػّٕیبتی دس ٔضٕٛ٘" ٖٛآٚسی  ٚخاللیت  ٚتٛػؼ ٝتٛاٖ عشاحی پشٚطٞ ٜبی تحمیمبتی" ،ؿبُٔ دٚ
اػتشاتظی اػت:
اػتشاتظی  : S1تشٚیذ دا٘ؾ ٟٔ ٚبست ٘ٛآٚسی  ٚخاللیت دس وبسوٙبٖ ٔ ٚحممبٖ
اػتشاتظی  : S2ایزبد سٚؽ ٞبی رذیذ ثشای عشاحی پشٚطٞ ٜبی تحمیمبتی

 -1-1-2-9اػتشاتظی  : S1تشٚیذ دا٘ؾ ٟٔ ٚبست ٘ٛآٚسی  ٚخاللیت دس وبسوٙبٖ ٔ ٚحممبٖ ،ؿبهل پشٍطُ ّبی
صیش:
اِف -ایزبد ػبختبس ا٘ؼغبف پزیش ثب ٔؼب٘ٚت غزا داسٔٚ ٚؼب٘ٚت تحمیمبت  ٚفٗ آٚسی دا٘ـٍبٜ
ة – ایزبد ثب٘ه اعالػبتی اص اػضبی ٞیئت ػّٕی  ٚوبسوٙبٖ ٔؼب٘ٚت غزا  ٚداس ٚػاللٕٙذ ث ٝأٛس پظٞٚـی
ح -ثشٌضاسی دٚسٞ ٜبی پشٚسؽ خاللیت ٛ٘ ٚآٚسی
ت --ثشلشاسی ٘ظبْ تشغیجی  ٚتـٛیمی ثشای خاللیت ٛ٘ ٚآٚسی

 -2-1-2-9اػتشاتظی  : S2ایزبد سٚؽ ٞبی رذیذ ثشای عشاحی پشٚطٞ ٜبی تحمیمبتی ،ؿبهل پشٍطُ ّبی صیش:
ا -عشاحی  ٚارشای تحمیمبت ثٙیبدی دس ٔٛضٛع ٔشتجظ
ة -تـىیُ تیٓ ٞبی تحمیمبتی  ٚفٙبٚسی
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ح -وؼت ٟٔبست ٞب  ٚدا٘ؾ عشاحی  ٚارشای عشح ٞبی ثضسي چٙذسؿت ٝای ثٙیبدی  ٚوبسثشدی

 -2-2-9اػتشاتظی ٞبی ػّٕیبتی دس ٔضٕ" ٖٛتحمیمبت ٔجتٙی ثش تٟذیذٞبی رذیذ دس كٙبیغ غزایی  ٚداسٚیی ٛٔ ٚاد
اِٚی ٝآسایـی  ٚثٟذاؿتی" ،ؿبُٔ ػ ٝاػتشاتظی اػت:
اػتشاتظی  : S3ؿٙبػبیی تٟذیذٞبی رذیذ دس كٙبیغ غزایی  ٚداسٚیی ٛٔ ٚاد اِٚی ٝآسایـی  ٚثٟذاؿتی،
اػتشاتظی  : S4استمبء ػیؼتٓ ٔذیشیت دا٘ؾ
اػتشاتظی  : S5تٙظیٓ اِٛٚیت ٞبی تحمیمبتی

 -1-2-2-9اػتشاتظی  : S3ؿٙبػبیی تٟذیذٞبی رذیذ دس كٙبیغ غزایی  ٚداسٚیی ٛٔ ٚاد اِٚی ٝآسایـی ٚ
ثٟذاؿتی ،ؿبهل پشٍطُ ّبی صیش:
ا -عشاحی  ٚارشای تحمیمبت پیٕبیـی دس ٔٛضٛع ٞبی ٔشتجظ
ة -ثشلشاسی استجبط ثب ا٘زٕٟٙبی ػّٕی دس ػغح ّٔی  ٚرٟب٘ی
ح -ثشلشاسی استجبط ٔٙبػت ثب ٔشاوض ػّٕی ثب پتب٘ؼیُ ٕٞىبسی
ت -ایزبد استجبط ٔٙظٓ  ٚثش٘بٔ ٝسیض ؿذ ٜپبیذاس ثب ٔذیشاٖ ارشایی

 -2-2-2-9اػتشاتظی  : S4استمبء ػیؼتٓ ٔذیشیت دا٘ؾ ،ؿبهل پشٍطُ ّبی صیش:
ا -عشاحی ػیؼتٓ ٔذیشیت دا٘ؾ دس ٔشوض تحمیمبتی
ة -سا ٜا٘ذاصی اتبق فىش ٔ ٚؼتٙذػبصی ایذٞ ٜب
ح -سا ٜا٘ذاصی رّؼبت ٔجبحخ ٝآصاد اص رّٕ ٝطٚس٘بَ والة

 -3-2-2-9اػتشاتظی  : S5تٙظیٓ اِٛٚیت ٞبی تحمیمبتی ،ؿبهل پشٍطُ ّبی صیش:
اِف -اػتفبد ٜاص فٙبٚسی ٞبی ٘ٛیٗ دس ثٟجٛد ثؼت ٝثٙذی ٍٟ٘ٚذاسی دساص ٔذت ٔٛاد غزایی
ة -اػتفبد ٜاص فٙبٚسی ٞبی ٘ٛیٗ دس ثٟجٛدویفیت ٔحلٛالت تِٛیذی وبسخب٘زبت ٔٛاد غزایی
ح -ثٟجٛد اػتب٘ذاسدٞبثشای پبیؾ ػٕ، ْٛفّضات ػٍٙیٗ  ٚآ٘تی ثیٛتیه ٞب ٛٞ ،سٔٞ ٖٛب ٚػبیش ٔٛاد ٔضشدس
ٔٛادی و ٝثٔ ٝلشف تغزی ٚ ٝػالٔت ربٔؼٔ ٝی سػٙذ
د – ثٟجٛد اػتب٘ذاسدٞب ثشای پبیؾ آِٛدٌی ٞبی ٔیىشٚثی دس كٙبیغ غزایی آسایـی  ٚثٟذاؿتی  ٚكٙبیغ
ثؼت ٝثٙذی
ت -تٛػؼ ٝدا٘ؾ  ٚفٗ آٚسی دس صٔی ٝٙاػتفبد ٜاص ٌیبٞبٖ داسٚیی
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ث-ا٘زبْ تحمیمبت دس صٔی ٝٙافضایؾ ٔمبٔٚت ٞبی داسٚیی
ح  -ثشسػی ؿبخق ٞبی ؿیٕیبیی ،فیضیىی ٔ،یىشٚثی  ٚفّضات ػٍٙیٗ ٚثبفیٕب٘ذ ٜػٕ ْٛد دس ٔٛاد ٚاسداتی
اِٚی ٝآؿبٔیذ٘ی  ٚآسایـی  ٚثٟذاؿتی  ٚغزایی
ْ-ثشسػی ؿشایظ ٍٟ٘ذاسی وبال دس ٌٕشوبت اػتبٖ ٞشٔضٌبٖ
ٖ – ثشسػی آالیٙذٞ ٜبی ٔٛاد غزایی اص صٔبٖ ٚسٚد ثٌٕ ٝشٌبت تبػشض ٝدس ثبصاس
-ٚثشسػی فشاٚا٘ی  ٚػُّ ٔؼٕٔٛیت ٞبی غزایی
ی – ثشسػی طٖ ٞبی ٔمبٔٚت ث ٝآفت وؾ ٞب ٚػٕ ْٛدس آفبت وـبٚسصی

 -3-2-9اػتشاتظی ٞبی ػّٕیبتی دس ٔضٕ" ٖٛثبِٙذٌی  ٚػشآٔذی ٔحممبٖ ٔشوض" ،ؿبُٔ د ٚاػتشاتظی اػت:
اػتشاتظی ٌ :S6ؼتشؽ اِضأبت سؿذ ٔٙبثغ ا٘ؼب٘ی
اػتشاتظی ٌ :S7ؼتشؽ استجبعبت ّٔی  ٚثیٗ إِّّی

 -1-3-2-9اػتشاتظی ٌ :S6ؼتشؽ اِضأبت سؿذ ٔٙبثغ ا٘ؼب٘ی ،ؿبهل پشٍطُ ّبی صیش:
ا -تشٚیذ چبح ٔمبالت ػّٕی اػضبی ػّٕی ٔشوض دس ٘ـشیبت ٔؼتجش ثیٗ إِّّی
ة -عشاحی  ٚارشای دٚسٞ ٜبی آٔٛصؿی استمبی حشف ٝای اص وبسداٖ تب ٔتخلق
ح -ا٘تـبس ثِٛتٗ ػّٕی داخّی ٔشوض
ت -ثشٌضاسی وبسٌبٞ ٜب  ٚػٕیٙبسٞبی ػّٕی
ث -وٕه ث ٝا٘تـبس وتت تٛػظ اػضب

 -2-3-2-9اػتشاتظی ٌ :S7ؼتشؽ استجبعبت ّٔی  ٚثیٗ إِّّی ،ؿبهل پشٍطُ ّبی صیش:
اِف -ػضٛیت دس ػبصٔبٖ ٞبٔ ،شاوض تحمیمبت ٚ ،ا٘زٕٗ ٞبی ٔؼتیش ّٔی  ٚثیٗ إِّّی ٔشتجظ
ة -عشاحی  ٚارشای عشح ٞبی پظٞٚـی ٔـتشن ثب ػبیش ٔشاوض تحمیمبتی  ٚثیٗ إِّّی
حٔ -جبدِ ٝاػتبد  ٚدا٘ـز ٛثب ٔشاوض ٔؼتجش ّٔی  ٚثیٗ إِّّی
ت -تبٔیٗ أىب٘بت ثشای اػضب رٟت فشكت ٞبی ٔغبِؼبتی پظٞٚـی

 -4-2-9اػتشاتظی ٞبی ػّٕیبتی دس ٔضٕ" ٖٛػشآٔذی ٔذیشیتی  ٚػبصٔب٘ی" ،ؿبُٔ د ٚاػتشاتظی اػت:
اػتشاتظی  :S8اػتمشاس ػیؼتٓ ٔذیشیت ویفیت،
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اػتشاتظی  : S9اػتمشاس ػیؼتٓ ٔذیشیت پظٞٚؾ،

 -1-4-2-9اػتشاتظی  :S8اػتمشاس ػیؼتٓ ٔذیشیت ویفیت ،ؿبهل پشٍطُ ّبی صیش:
ا -اػتمشاس اػتب٘ذاسدٞبی ایض9001 ٚ
ة -اػتفبد ٜاص ٔذَ تؼبِی ػبصٔب٘ی دس ٔشوض

 -2-4-2-9اػتشاتظی  : S9اػتمشاس ػیؼتٓ ٔذیشیت پظٞٚؾ ،ؿبهل پشٍطُ ّبی صیش:
ا -وؼت دا٘ؾ ٟٔ ٚبست ٔذیشیت پظٞٚؾ
ة -تشػیٓ ٘مـ ٝسا ٜػّٓ  ٚفٙبٚسی ثشای ٔشوض

 - 10تحلیل هحیظ داخلی
ٔ -1-10ـبغُ اػتشاتظیه دس ارشای اػتشاتظی ٞبی ػّٕیبتی:


ٔؼئٔ َٛشوض



وبسؿٙبع ٔشوض



 PHDتغزیٝ



PHDثیٛؿیٕی



PHDآٔٛصؽ ثٟذاؿت



ٔ PHDیىشٚة ؿٙبػی



ٔتخلق یب وبسؿٙبع فٙبٚسی اعالػبت



وبسؿٙبع آٔٛصؽ

 -2-10ػشٔبیٞ ٝبی الصْ ثشای ارشای اػتشاتظی ٞبی ػّٕیبتی:
چٟبس دػت ٝػشٔبیٚ ٝرٛد داسد:
اٍل  -ػشهبیِ اًؼبًی:


ٔؼئٔ َٛشوض  :ػضٞ ٛیئت ػّٕی دا٘ـٍب ٜثبؿذٕٞ .چٙیٗ داسای ٟٔبست ٔذیشیت عشحٟب  ٚپشٚطٞ ٜبی تحمیمبتی ٚ
ٍ٘بسؽ ٔمبِٟجبؿذ



وبسؿٙبع فٙبٚسی اعالػبت  ٚاستجبعبت ٔشوض ثبیذ تٛا٘بیی تحّیُ ػیؼتٓ ٞبی ٔٛسد ٘یبص ٍ٘ ٚبسؽ  RFPثشای تٟیٝ
ػیؼتٓ اعالػبت ٔشوض داؿت ٝثبؿذ.
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وبسؿٙبع آٔٛصؽ  :ثبیذ تٛا٘بیی تٟیٔ ٝغبِت آٔٛصؿی ٔٛسد ٘یبص ثشای اسائ ٝثٌ ٝشٟٞٚبی ٞذف ٔشوض سا داؿت ٝثبؿذ (ثش
اػبع ٘تبیذ تحمیمبت ٔشوض ).



ٔؼؤ َٚا٘تـبسات  :ثبیذ تٛا٘بیی ا٘تـبس ٔغبِت آٔٛصؿی تٟی ٝؿذ٘ ٚ ٜیض اسػبَ ٔمبالت اػضبی ٔشوض رٟت چبح دس
ٔزالت ٔؼتجش ػّٕی سا داؿت ٝثبؿذ.



ٔؼبٔ ٖٚشوض  :داسای تٛا٘بیی ٞبی ٔـبثٔ ٝؼٔ َٚٛشوض ثبؿذ.



اػضبی ؿٛسای پظٞٚـی ٔشوض  :ػضٞ ٛیئت ػّٕی دا٘ـٍب ٜثبؿذٕٞ .چٙیٗ داسای ٟٔبست ٔذیشیت عشحٟب  ٚپشٚطٞ ٜبی
تحمیمبتی ٍ٘ ٚبسؽ ٔمبِ ،ٝػبثمٔ ٝذیشیتیٔ ،مبالت داخّی  ٚخبسری ثبؿذ.

اػضبی ٞیئت ٔؤػغ ٔشوض  :ػضٞ ٛیئت ػّٕی دا٘ـٍب ٜثبؿذٕٞ .چٙیٗ داسای ٟٔبست ٔذیشیت عشحٟب  ٚپشٚطٞ ٜبی تحمیمبتی ٚ
ٍ٘بسؽ ٔمبِ ،ٝػبثمٔ ٝذیشیتیٔ ،مبالت داخّی  ٚخبسری ثبؿذ.
دٍم – ػشهبیِ اعالػبتی:


اعالػبت ٔشثٛط ث٘ ٝیشٚی ا٘ؼب٘ی ٔشوض  ٚوؼب٘ی و ٝثب ٔشوض ٕٞىبسی داس٘ذ ث ٝتفىیه ٔذسن  ٚسؿت ٝتحلیّی



تٛإ٘ٙذیٟب ٟٔ ٚبستٟبی اػضبی ایٗ ٔشوض  ٚػبیش ٔشاوض تحمیمبتی ؤ ٝی تٛا٘ٙذ دس ا٘زبْ عشح ٞبی ایٗ ٔشوض وٕه
وٙٙذ



ػٛاثك پظٞٚـی اػضبی ایٗ ٔشوض  ٚػبیش ٔشاوض تحمیمبتی ؤ ٝی تٛا٘ٙذ دس ا٘زبْ عشح ٞبی ایٗ ٔشوض وٕه وٙٙذ



ػٛاثك ٔذیشیتی  ٚآٔٛصؿی اػضبی ایٗ ٔشوض  ٚػبیش ٔشاوض تحمیمبتی ؤ ٝی تٛا٘ٙذ دس ا٘زبْ عشح ٞبی ایٗ ٔشوض
وٕه وٙٙذ



اعالػبت دس ٔٛسد دػتٍبٟٞب  ٚتزٟیضات ٔٛسد اػتفبدٔ ٜحمیٗ ثش اػبع وبسثشد ٞش دػتٍبٜ

ػَم  -ػشهبیِ ػبصهبًی:


دػتٛساِؼُٕ  ٚفشْ ٞبی ا٘زبْ ا٘ٛاع تحمیمبت دس حیغ ٝپضؿىی



دػتٛساِؼُٕ ٞب  ٚآییٗ ٘بٔٞ ٝبی اخالق دس پظٞٚؾ ٞبی پضؿىی



اػبػٙبٔٔ ٝشوض



ػیبػتٟب  ٚلٛا٘یٗ دا٘ـٍبٜ



ػیبػتٟبی والٖ ٚصاستخب٘ٝ

 -3-10لٛت ٞبی ػبصٔبٖ دس سا ٜارشای اػتشاتظی ٞبی ػّٕیبتی ٔشوض


ٚاثؼتٍی ث ٝدا٘ـٍب ٜػّ ْٛپظؿىی ٞشٔضٌبٖ



٘یشٚی ا٘ؼب٘ی ػاللٕٙذ وبسؿٙبع
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ٚرٛد تزٟیضات ( وبٔپیٛتش ٚ ٚػبیُ ٔشتجظ )



ٚرٛد اػضب ثب تٛا٘بیی ٞبی تخللی ٔختّف دس ٔشوض



حٕبیت ٔبِی ٔؼب٘ٚت پظٞٚـی اص ٔشاوض



ثشخٛسداسی اص فش ًٙٞوبس ٌشٞٚی دس ٔیبٖ ٔتخللیٗ ٔ ٚحممیٗ ٔشوض



دػتشػی ثٙٔ ٝبثغ ػّٕی تخللی



حضٛس اػضبی ٞیبت ػّٕی دا٘ـٍبٞی دس ؿٛسای پظٞٚـی ٔشوض تحمیمبت



اػتفبد ٜاص تزٟیضات  ،فضبی فیضیىی  ٚدا٘ؾ وبسوٙبٖ آصٔبیـٍب ٜغذا  ٚداس ٚدس ٔؼب٘ٚت غزا  ٚداسٚی دا٘ـٍبٜ
ػّ ْٛپضؿىی ٞشٔضٌبٖ رٟت ا٘زبْ پشٚطٞ ٜبی تحمیمبتی



أىبٖ ثشلشاسی استجبعبت ثیٗ ٔشاوض ٔختّف تحمیمبتی  ٚػبیش ٔشاوض ٔشتجظ  ٚدا٘ـىذٞ ٜبی داسٚػبصی



أىبٖ ثشلشاسی استجبعبت ثب وبسخب٘زبت ٔٛاد غزایی  ٚداسٚیی

 -4-10ضؼف ٞبی ػبصٔبٖ دس سا ٜارشای اػتشاتظی ٞبی ػّٕیبتی ٔشوض
٘ بٔتٙبػت ثٛدٖ ٞضیٞ ٝٙب  ٚثٛدر ٝاختلبف یبفتٝ
٘ ذاؿتٗ سدیف ثٛدر ٝای ٔؼتمُ
 ػذْ ٚرٛد ثٛدر ٝوبفی ثشای تزٟیض ثٟی ٝٙآصٔبیـٍبٟٞب
 دس اختیبس ٘ذاؿتٗ ثشخی أىب٘بت آصٔبیـٍبٞی پیـشفتٛٔ ٝسد ٘یبص
 ػذْ آؿٙبیی  ٚتٕبیُ وبسؿٙبػبٖ ٔؼب٘ٚت غزا داس ٚث ٝا٘زبْ پشٚطٞ ٜبی تحمیمبتی

24

داخّی

خبسری

O

-Tاحتٕبَ ر ًٙسٚا٘ی ثب ث ٝخغش ا٘ذاختٗ ػالٔت ٔٛاد

-استجبط ٔٙبػت ثبػبیشٔشاوض تحمیمبتی

غزایی،داسٛٔ ٚ ٚاد اِٚی ٝآسایـی  ٚثٟذاؿتی

-استجبط ثب تبٔیٗ وٙٙذٌبٖ ٔٛاد  ٚتزٟیضات

ٚ-سٚد غیش لب٘٘ٛی وبال

آصٔبیـٍبٞی

-ادأ ٝتحشیٓ ٞب

-دا٘ؾ اػتفبد ٜاص فٙأٚسی ٞبی ٘ٛیٗ رٟب٘ی

-افضایؾ ػفشٞب ٟٔ ٚبرشت ٞب ٚ ٚسٚد پبتٛطٖ ٞب ثٛ٘ ٝاحی

ٚ-رٛد لٛا٘یٗ ٔلٛة ٔشثٛط ث ٝا٘زبْ

رذیذ رغشافیبیی
-تغییش دس رٕؼیت ا٘ؼب٘ی

پظٞٚؾ ٞبی ثٙیبدی
-أىبٖ اعالع سػب٘ی اص عشیك ایٙتش٘ت

-تغییش دس ؿی ٜٛص٘ذٌی

-حضٛس تؼذادی اص ٔحممیٗ ٔ ٚتخللیٗ

ٔ-ضیمٞ ٝبی التلبدی

ػبیش ٔشاوض تحمیمبتی دس ؿٛسای پظٞٚـی

-تغییشات پبتٛطٖ ٞب

ٔشوض

-سؿذ سٚص افض ٖٚفٙبٚسی ٞبی ٘ٛیٗ

ٚ-رٛد ٌشا٘ت ٞبی تحمیمبتی

تغییشات آة ٛٞ ٚایی  ٚتغییشاتی ط٘تیىی دس ٔٛرٛدات ص٘ذٜافضایؾ ٔلشف افضٚد٘یٞب ،آفت وـٟب،ػٕ ،ْٛآ٘تی ثیٛتیىٟبٛٞ ٚسٟٔ٘ٛب
افضایؾ ٔلشف ٔٛاد غزایی آِٛد ٜث ٝآفالتٛوؼیٗآِٛدٌی ٔٛاد آسایـی  ٚثٟذاؿتی ث ٝػٕ ٚ ْٛفّضات ػٍٙیٗ-آِٛدٌی ثٛٔ ٝاد ؿیٕیبیی دسكٙبیغ ثؼت ٝثٙذی

S

ST

SO

تٛر ٚ ٝحٕبیت ٔؼئِٛیٗ دا٘ـٍبٞیٚوـٛسی
لغجیت ٔشوض دس تحمیمبت دس ؿبخٞ ٝبیٔختّف ٔشتجظ

حضٛس تؼذادی اص ٔؼئِٛیٗ ٔشوض دس ؿٛساٞبٔ ٚشاوض تلٕیٓ ٌیشی دا٘ـٍبٜ
-حضٛس اػضبی ٞیئت ػّٕی ثب ٌشایؾ ٞبی

رزة حٕبیت ٔؼئِٛیٗ دا٘ـٍب ٜثٙٔ ٝظٛس اػغبی تؼٟیالت ثٝ
 رّت حٕبیت ٔبدی ٔ ٚؼٛٙی ٔؼئِٛیٗ دا٘ـٍبٔ ٚ ٜؼئِٛیٗوـٛسی رٟت تزٟیضٔشوضٚآسٔبیـٍب ٜث ٝػیؼتٓ ٞبی دلیك ٚ
ػّٕی  ٚوبسثشدی

پظٞٚؾ ٌشاٖ ٔشوض ثشای ا٘زبْ تحمیمبت دس صٔیٔ ٝٙمبثّٚ ٝ
پیـٍیشی اص خغشات
احتٕبَ ر ًٙسٚا٘ی

-رّت ٘ظش اػضبی ٞیئت ػّٕی ث ٝا٘زبْ پشٚطٞ ٜب دس رٟت ثٔٛی

-اػغبی تؼٟیالت ثشای پظٞٚؾ دسصٔی ٝٙافضایؾ اػتب٘ذاسدٞبثشای

ػبصی دا٘ؾ

پبیؾ ٔٛاد غزایی  ٚآسایـی ثٟذاؿتی لبچبق

رّت ٘ظش پظٞٚؾ ٌشاٖ ٔشوض ث ٝاػتفبد ٜاص فٙبٚسی ٞبی ٘ب٘ٚ ٛ

-تشغیت پظٞٚـٍشاٖ ث ٝثٔٛی ػبصی دا٘ؾ  ٚفٙبٚسی رٟت ٔمبثّ ٝثب

سٚؽ ٞبی پیـشفتِٛٔ ٝىِٛی .

تحشیٓ ٞب ٔ ٚضیمٞ ٝبی التلبدی

ٔختّف ٔشتجظ ثبػالٔت غزا  ٚداس ٚدس ٔشوض
حضٛس وبسؿٙبػبٖ ٔؼب٘ٚت غزا  ٚداس ٚدسٔشوض

 -رّت ٕٞىبسی وبسخب٘زبت  ٚػبیش ٔشاوض تحمیمبتی ٔؼتمش دس

-ثشٌضاسی وبسٌبٞ ٜبی آٔٛصؿی رٟت آؿٙبیی ثب تىِٛٛٙطی ٞبی

اػتبٖ  ٚػبیش اػتبٖ ٞب ث ٝا٘زبْ پشٚطٞ ٜبی ٔـتشن تحمیمبتی

رذیذ ثشای ٔمبثّ ٝثب ثیٕبسی ٞبی ٘ٛپذیذ ث ٝدِیُ ظٟٛس پبتٛطٖ ٞبی
رذیذ  ٚافضایؾ ٔمبٔٚت ٔیىشٚثی  ٚتغییش دس رٕؼیت ٞبی ا٘ؼب٘ی ٚ
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-رزة ٌشا٘ت ٞبی ثیٗ إِّّی ثب ا٘زبْ پشٚطٞ ٜبی تحمیمبتی

ؿیٞ ٜٛبی ص٘ذٌی  ٚثشسػی ػٕ ٚ ْٛفّضات ػٍٙیٗ دس ٔٛاد ٔلشفی

تزٟیض ٚة ػبیت ٔشوض دس رٟت رّت ٕٞىبسی ٔحممیٗ اص ػبیش٘مبط ایشاٖ  ٚرٟبٖ
حفظ ٔبِىیت فىشی پظٞٚـٍشاٖ ثب اػتفبد ٜاص لٛا٘یٗ ٔلٛةٔشثٛط ث ٝا٘زبْ پظٞٚؾ ٞب

WO

WT

W
-وٕجٛد ٘یشٚی ا٘ؼب٘ی ثبتخلق ٞبی

 -اػتفبد ٜپبسٚ ٜلت اص وبسؿٙبػبٖ ٔؼب٘ٚت غزا داسٔ ٚ ٚؼب٘ٚت

-ارشای وبسٌبٞ ٜبی آٔٛصؿی رٟت آٔٛصؽ وبسؿٙبػبٖ ػاللٕٙذ ثٝ

فٙبٚسی اعالػبتٔ ،ؼؤ َٚا٘تـبسات،

پظٞٚـی ثٙٔ ٝظٛس رجشاٖ وٕجٛد ٘یشٚ

ارشای پشٚطٞ ٜبی تحمیمبتی

وبسؿٙبع آٔٛصؽ ،وبسؿٙبع دس

 -اػتفبد ٜاص أىب٘بت آصٔبیـٍبٞی ػبیش آصٔبیـٍبٞ ٜبی ٔزٟض ٔؼتمش

 -تالؽ دس رٟت ارشای پشٚطٞ ٜبی ٔـتشن تحمیمبتی ثب تِٛیذ

صٔیٞ ٝٙبی أٛس ثٟذاؿتی تغزیٝ

دس اػتبٖ  ٚخبسد اص اػتبٖ ثب ا٘زبْ پشٚطٞ ٜبی ٔـتشن

وٙٙذٌبٖ  ٚتٛصیغ وٙٙذٌبٖ ٔٛاد غزایی دس رٟت افضایؾ

-اػظبی أتیبصات ث ٝاػضبی ٞیئت ػّٕی ؿشوت وٙٙذ ٜدس رّؼبت

اػتب٘ذاسدٞب ٚرزة ٔٙبثغ ٔبِی اص وبسخب٘زبت ریٙفغ

ٔشوض ث ٝكٛست دس اختیبس ٌزاؿتٗ ػی دی حبٚی اعالػبت وبسٌبٜ

-

ٔؼتمُ ٘جٛدٖ ثٛدرٔ ٝشوض-وٕجٛد فضبٚتزٟیضات اصٔبیـٍبٞی

ٞبی ٔؼب٘ٚت پظٞٚـی ٕٞ ٚبٍٙٞی رٟت اػتفبد ٜاص أىب٘بت

حضٛس ضؼیف اػضبی ٔشوض دس رّؼبت ٔشوض

آصٔبیـٍبٞی ثشای ا٘زبْ پشٚطٞ ٜبی تحمیمبتی

-ػذْ تٕبیُ وبسؿٙبػبٖ غزا  ٚداس ٚثٝ

-ثشٌضاسی وبسٌبٞ ٜبی آٔٛصؿی رٟت رّت ٕٞىبسی وبسؿٙبػبٖ

پظٞٚؾ

غزا  ٚداس ٚث ٝپظٞٚؾ

:O
استجبط ٔٙبػت ثبػبیشٔشاوض تحمیمبتیاستجبط ثب تبٔیٗ وٙٙذٌبٖ ٔٛاد  ٚتزٟیضات آصٔبیـٍبٞیدا٘ؾ اػتفبد ٜاص فٙأٚسی ٞبی ٘ٛیٗ رٟب٘یٚرٛد لٛا٘یٗ ٔلٛة ٔشثٛط ث ٝا٘زبْ پظٞٚؾ ٞبی ثٙیبدیأىبٖ اعالع سػب٘ی اص عشیك ایٙتش٘ت حضٛس تؼذادی اص ٔحممیٗ ٔ ٚتخللیٗ ػبیش ٔشاوض تحمیمبتی دس ؿٛسای پظٞٚـی ٔشوضٚ-رٛد ٌشا٘ت ٞبی تحمیمبتی

:T
احتٕبَ ر ًٙسٚا٘ی ثب ث ٝخغش ا٘ذاختٗ ػالٔت ٔٛاد غزایی،داسٛٔ ٚ ٚاد اِٚی ٝآسایـی  ٚثٟذاؿتی
ٚ-سٚد غیش لب٘٘ٛی وبال
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 ادأ ٝتحشیٓ ٞب افضایؾ ػفشٞب ٟٔ ٚبرشت ٞب ٚ ٚسٚد پبتٛطٖ ٞب ثٛ٘ ٝاحی رذیذ رغشافیبییتغییش دس رٕؼیت ا٘ؼب٘ی تغییش دس ؿی ٜٛص٘ذٌیٔضیمٞ ٝبی التلبدی تغییشات پبتٛطٖ ٞب سؿذ سٚص افض ٖٚفٙبٚسی ٞبی ٘ٛیٗ تغییشات آة ٛٞ ٚایی  ٚتغییشاتی ط٘تیىی دس ٔٛرٛدات ص٘ذٜ افضایؾ ٔلشف افضٚد٘یٞب ،آفت وـٟب،ػٕ ،ْٛآ٘تی ثیٛتیىٟب ٛٞ ٚسٟٔ٘ٛب افضایؾ ٔلشف ٔٛاد غزایی آِٛد ٜث ٝآفالتٛوؼیٗ آِٛدٌی ٔٛاد آسایـی  ٚثٟذاؿتی ث ٝػٕ ٚ ْٛفّضات ػٍٙیٗ آِٛدٌی ثٛٔ ٝاد ؿیٕیبیی دسكٙبیغ ثؼت ٝثٙذی:S
تٛر ٚ ٝحٕبیت ٔؼئِٛیٗ دا٘ـٍبٞی ٚوـٛسی-لغجیت ٔشوض دس تحمیمبت دس ؿبخٞ ٝبی ٔختّف ٔشتجظ

 حضٛس تؼذادی اص ٔؼئِٛیٗ ٔشوض دس ؿٛساٞب ٔ ٚشاوض تلٕیٓ ٌیشی دا٘ـٍبٜ حضٛس اػضبی ٞیئت ػّٕی ثب ٌشایؾ ٞبی ٔختّف ٔشتجظ ثبػالٔت غزا  ٚداس ٚدس ٔشوضحضٛس وبسؿٙبػبٖ ٔؼب٘ٚت غزا  ٚداس ٚدس ٔشوض:W
 وٕجٛد ٘یشٚی ا٘ؼب٘ی ثبتخلق ٞبی فٙبٚسی اعالػبتٔ ،ؼؤ َٚا٘تـبسات ،وبسؿٙبع آٔٛصؽ ،وبسؿٙبع دس صٔیٞ ٝٙبی أٛسثٟذاؿتی تغزیٝ
ٔؼتمُ ٘جٛدٖ ثٛدرٔ ٝشوضوٕجٛد فضبٚتزٟیضات اصٔبیـٍبٞی27

حضٛس ضؼیف اػضبی ٔشوض دس رّؼبت ٔشوض
ػذْ تٕبیُ وبسؿٙبػبٖ غزا  ٚداس ٚث ٝپظٞٚؾ:WO
 اػتفبد ٜپبسٚ ٜلت اص وبسؿٙبػبٖ ٔؼب٘ٚت غزا داسٔ ٚ ٚؼب٘ٚت پظٞٚـی ثٙٔ ٝظٛس رجشاٖ وٕجٛد ٘یشٚ اػتفبد ٜاص أىب٘بت آصٔبیـٍبٞی ػبیش آصٔبیـٍبٞ ٜبی ٔزٟض ٔؼتمش دس اػتبٖ  ٚخبسد اص اػتبٖ ثب ا٘زبْ پشٚطٞ ٜبی ٔـتشن اػظبی أتیبصات ث ٝاػضبی ٞیئت ػّٕی ؿشوت وٙٙذ ٜدس رّؼبت ٔشوض ث ٝكٛست دس اختیبس ٌزاؿتٗ ػی دی حبٚی اعالػبت وبسٌبٞ ٜبیٔؼب٘ٚت پظٞٚـی ٕٞ ٚبٍٙٞی رٟت اػتفبد ٜاص أىب٘بت آصٔبیـٍبٞی ثشای ا٘زبْ پشٚطٞ ٜبی تحمیمبتی
 -ثشٌضاسی وبسٌبٞ ٜبی آٔٛصؿی رٟت رّت ٕٞىبسی وبسؿٙبػبٖ غزا  ٚداس ٚث ٝپظٞٚؾ

:WT
 ارشای وبسٌبٞ ٜبی آٔٛصؿی رٟت آٔٛصؽ وبسؿٙبػبٖ ػاللٕٙذ ث ٝارشای پشٚطٞ ٜبی تحمیمبتی تالؽ دس رٟت ارشای پشٚطٞ ٜبی ٔـتشن تحمیمبتی ثب تِٛیذ وٙٙذٌبٖ  ٚتٛصیغ وٙٙذٌبٖ ٔٛاد غزایی دس رٟت افضایؾ اػتب٘ذاسدٞبٚرزة ٔٙبثغ ٔبِی اص وبسخب٘زبت ریٙفغ
:ST
رزة حٕبیت ٔؼئِٛیٗ دا٘ـٍب ٜثٙٔ ٝظٛس اػغبی تؼٟیالت ث ٝپظٞٚؾ ٌشاٖ ٔشوض ثشای ا٘زبْ تحمیمبت دس صٔیٔ ٝٙمبثّ ٚ ٝپیـٍیشی اص
خغشات
احتٕبَ ر ًٙسٚا٘ی
 اػغبی تؼٟیالت ثشای پظٞٚؾ دسصٔی ٝٙافضایؾ اػتب٘ذاسدٞبثشای پبیؾ ٔٛاد غزایی  ٚآسایـی ثٟذاؿتی لبچبقتشغیت پظٞٚـٍشاٖ ث ٝثٔٛی ػبصی دا٘ؾ  ٚفٙبٚسی رٟت ٔمبثّ ٝثب تحشیٓ ٞب ٔ ٚضیمٞ ٝبی التلبدی ثشٌضاسی وبسٌبٞ ٜبی آٔٛصؿی رٟت آؿٙبیی ثب تىِٛٛٙطی ٞبی رذیذ ثشای ٔمبثّ ٝثب ثیٕبسی ٞبی ٘ٛپذیذ ث ٝدِیُ ظٟٛس پبتٛطٖ ٞبی رذیذ ٚافضایؾ ٔمبٔٚت ٔیىشٚثی  ٚتغییش دس رٕؼیت ٞبی ا٘ؼب٘ی  ٚؿیٞ ٜٛبی ص٘ذٌی  ٚثشسػی ػٕ ٚ ْٛفّضات ػٍٙیٗ دس ٔٛاد ٔلشفی
:SO
 رّت حٕبیت ٔبدی ٔ ٚؼٛٙی ٔؼئِٛیٗ دا٘ـٍبٔ ٚ ٜؼئِٛیٗ وـٛسی رٟت تزٟیضٔشوضٚآسٔبیـٍب ٜث ٝػیؼتٓ ٞبی دلیك  ٚػّٕی ٚوبسثشدی
رّت ٘ظش اػضبی ٞیئت ػّٕی ث ٝا٘زبْ پشٚطٞ ٜب دس رٟت ثٔٛی ػبصی دا٘ؾرّت ٘ظش پظٞٚؾ ٌشاٖ ٔشوض ث ٝاػتفبد ٜاص فٙبٚسی ٞبی ٘ب٘ ٚ ٛسٚؽ ٞبی پیـشفتِٛٔ ٝىِٛی .
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 رّت ٕٞىبسی وبسخب٘زبت  ٚػبیش ٔشاوض تحمیمبتی ٔؼتمش دس اػتبٖ  ٚػبیش اػتبٖ ٞب ث ٝا٘زبْ پشٚطٞ ٜبی ٔـتشن تحمیمبتیرزة ٌشا٘ت ٞبی ثیٗ إِّّی ثب ا٘زبْ پشٚطٞ ٜبی تحمیمبتیتزٟیض ٚة ػبیت ٔشوض دس رٟت رّت ٕٞىبسی ٔحممیٗ اص ػبیش ٘مبط ایشاٖ  ٚرٟبٖ -حفظ ٔبِىیت فىشی پظٞٚـٍشاٖ ثب اػتفبد ٜاص لٛا٘یٗ ٔلٛة ٔشثٛط ث ٝا٘زبْ پظٞٚؾ ٞب

 - 11بشًبهِ ّبی ػولیبتی
 -1-11ثش٘بٔٞ ٝبی تبٔیٗ ػشٔبیٝ


ثش٘بٔ ٝػّٕیبتی ثشای ایزبد ػیؼتٓ اعالػبت ٔذیشیت دادٞ ٜبی ٔشتجظ ثب ػالٔت ٔٛاد اِٚی ٝغزا  ٚفشاٚسدٞ ٜبی
ثٟذاؿتی – آسایـی



ثش٘بٔ ٝػّٕیبتی ثشای تٙظیٓ ػبختبس ؿٛسایی رٟت رّت ٔـبسوت ٔؼب٘ٚت غزا  ٚداسٚ



ثش٘بٔ ٝػّٕیبتی ثشای ث ٝوبسٌیشی ٘تبیذ عشح ٞبی تحمیمبتی



ثش٘بٔ ٝػّٕیبتی ثشای سفغ ضؼف استجبط ثیٗ ٌشٞ ٜٚبی تحمیمبتی سؿتٞ ٝبی ٔختّف دس دا٘ـٍبٜ



ثش٘بٔ ٝػّٕیبتی ثشای ایزبد فضبی فیضیىی تحمیمبتی ٔٙبػت



ثش٘بٔ ٝػّٕیبتی ثشای ثشلشاسی ثٛدرٔ ٝؼتمُ ٔشوض



ثش٘بٔ ٝػّٕیبتی ثشای تأٔیٗ ٘یشٚی ا٘ؼب٘ی حبثت ٔشوض (اص رّٕ ٝوبسؿٙبع فٙبٚسی اعالػبتىبسؿٙبع آٔٛصؽPhD،تغزی)ٝ



ثش٘بٔ ٝػّٕیبتی ثشای ایزبد اٍ٘یض ٜدس اػضبی ٞیئت ػّٕی  ٚوبسؿٙبػبٖ ٔؼب٘ٚت غزا  ٚداس ٚرٟت حضٛس ٔذا ٚ ْٚفؼبَ دس رّؼبت
ٔشوض
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ٞ - 1ذف اختلبكی
ثشٌضاسی وبسٌب ٜثشای اػضب ٔشوض  ٚپشػٔ ُٙؼب٘ٚت غزا  ٚداسٚ
تبسیخ

ػٛٙاٖ فؼبِیت

ٔؼ َٛارشا/
پیٍیشی

1

ثشٌضاسی وبسٌب ٜسٚؽ تحمیك

وبسؿٙبع
ٔشوض

93

2

ثشٌضاسی وبسٌبٔ ٜمبِٛ٘ ٝیؼی

وبسؿٙبع
ٔشوض

93

93

3

ثشٌضاسی وبسٌب ٜرؼتز ٛدس
ٔٙبثغ اعالػبتی

وبسؿٙبع
ٔشوض

93

93



4

وبسؿٙبع
ثشٌضاسی وبسٌبEnd Note ٜ
ٔشوض

93

93



5

ثشٌضاسی وبسٌب ٜآٔٛصؽ ػبٔب٘ٝ
فشاػب

وبسؿٙبع
ٔشوض

93

93



6

ثشٌضاسی وبسٌب ٜپشٚپٛصاَ
٘ٛیؼی

وبسؿٙبع
ٔشوض

93

93



سدیف

ؿشٚع

پبیبٖ

وُ
دٚسٜ

93





ٔٙبثغ ٔٛسد ٘یبص

٘ح ٜٛپبیؾ ٞش
فؼبِیت

ٞضی ٝٙثشٌضاسی وبسٌب– ٜ
ٔىبٖ  ٚتزٟیضات ٔٛسد ٘یبص
 ٚاػبتیذ ٔزشة

ٌضاسؽ ػّٕىشد

٘تیز ٝپبیؾ

ارشا ٌشدیذ

ٞضی ٝٙثشٌضاسی وبسٌب– ٜ
ٔىبٖ  ٚتزٟیضات ٔٛسد ٘یبص
 ٚاػبتیذ ٔزشة

ٌضاسؽ ػّٕىشد

دس حبَ ا٘زبْ

ٞضی ٝٙثشٌضاسی وبسٌب– ٜ
ٔىبٖ  ٚتزٟیضات ٔٛسد ٘یبص
 ٚاػبتیذ ٔزشة

ٌضاسؽ ػّٕىشد

ارشا ٌشدیذ

ٞضی ٝٙثشٌضاسی وبسٌب– ٜ
ٔىبٖ  ٚتزٟیضات ٔٛسد ٘یبص
 ٚاػبتیذ ٔزشة

ٌضاسؽ ػّٕىشد

دس حبَ ا٘زبْ

ٞضی ٝٙثشٌضاسی وبسٌب– ٜ
ٔىبٖ  ٚتزٟیضات ٔٛسد ٘یبص
 ٚاػبتیذ ٔزشة

ٌضاسؽ ػّٕىشد

دس حبَ ا٘زبْ

ٞضی ٝٙثشٌضاسی وبسٌب– ٜ
ٔىبٖ  ٚتزٟیضات ٔٛسد ٘یبص
 ٚاػبتیذ ٔزشة
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ٌضاسؽ ػّٕىشد

ارشا ٌشدیذ

ٞذف اختلبكی:
 - 2عشاحی  ٚارشای عشحٟبی پظٞٚـی ٔـتشن ثب ػبیش ٔشاوض تحمیمبتی وـٛس
ػٛٙاٖ فؼبِیت

سدیف

ٔؼ َٛارشا/

ٔٙبثغ ٔٛسد ٘یبص

تبسیخ

پیٍیشی
ؿشٚع

1

عشح ٔـتشن ثب ٔشوض تحمیمبت رٟبد
وـبٚسصی اػتبٖ ٞشٔضٌبٖ

پبیبٖ

رٕغ آٚسی
93

93

ٔٙبثغ
ٔبِی/استجبعبت



ٔؼبٔ ٖٚشوض
سئیغ

2

عشح ٔـتشن ثب دا٘ـٍب ٜؿیشاص

ٔشوض-

3

عشح ٔـتشن ثب پظٞٚـىذ ٜاوِٛٛطی خّیذ
فبسع

٘تبیذ ٕٞىبسی

دس حبَ
ا٘زبْ

رٕغ آٚسی
93

93

ٔٙبثغ
ٔبِی/استجبعبت



ٔؼبٔ ٖٚشوض
سئیغ
ٔشوض-

فؼبِیت

پبیؾ

وُ دٚسٜ

سئیغ
ٔشوض-

٘ح ٜٛپبیؾ ٞش

٘تیزٝ

٘تبیذ ٕٞىبسی

دس حبَ
ا٘زبْ

رٕغ آٚسی
93

93

ٔٙبثغ
ٔبِی/استجبعبت



ٔؼبٔ ٖٚشوض

٘تبیذ ٕٞىبسی

دس حبَ
ا٘زبْ

ٞذف اختلبكی:
 - 3چبح ٔمبِ ٝدس ٔزالت ٔؼتجش داخّی  ٚخبسری

تبسیخ
سدیف

ػٛٙاٖ فؼبِیت

ٔؼ َٛارشا/

ٔٙبثغ ٔٛسد

٘ح ٜٛپبیؾ ٞش

٘تیزٝ

پیٍیشی

٘یبص

فؼبِیت

پبیؾ

ؿشٚع

پبیبٖ

وُ دٚسٜ

سئیغ
1

چبح ٔ 5مبِ ٝدس ٔزالت داخّی  ٚخبسری

ٔشوض-

93

ٔؼبٔ ٖٚشوض
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93



ایٙتش٘ت/
ثٛدرٝ

چبح ٔمبالت ثب
 impactثبال

دس حبَ
ا٘زبْ

ٞذف اختلبكی:
 - 4استجبط ثب ػبیش ٔشاوض تحمیمبتی ،دا٘ـٍبٟٞب  ٚپظٞٚـىذٞ ٜبی وـٛس
ػٛٙاٖ فؼبِیت

سدیف

تبسیخ

ٔؼ َٛارشا/
پیٍیشی
ؿشٚع

1

ػمذ تفب٘ ٓٞبٔ ٝثشای اػتفبد ٜاص أىب٘بت

سئیغ ٔشوض-

آصٔبیـٍبٞی پظٞٚـىذ ٜاوِٛٛطی خّیذ

ٔؼبٔ ٖٚشوض

93

پبیبٖ

93

2

ػمذ تفب٘ ٓٞبٔ ٝثب ٔشوض تحمیمبت
ػالٔت غزا ٚداس ٚدا٘ـٍب ٜػّ ْٛپضؿىی

ٔؼبٔ ٖٚشوض

93

93





یضد
3

4

ػمذ تفب٘ ٓٞبٔ ٝثشای اػتفبد ٜاص أىب٘بت

سئیغ ٔشوض-

آصٔبیـٍبٞی ٔؼب٘ٚت غزا  ٚداسٚ

ٔؼبٔ ٖٚشوض

ػمذ تفب٘ ٓٞبٔ ٝثشای اػتفبد ٜاص أىب٘بت

سئیغ ٔشوض-

آصٔبیـٍبٞی ٔشوض تحمیمبت پضؿىی

ٔؼبٔ ٖٚشوض

93

93

93

93

٘یبص

فؼبِیت

پبیؾ

وُ دٚسٜ

فبسع
سئیغ ٔشوض-

ٔٙبثغ ٔٛسد

٘ح ٜٛپبیؾ ٞش

٘تیزٝ





ِٔٛىِٛی دا٘ـٍبٜ

ٔٙبثغ ٔبِی/

رٕغ آٚسی ٘تبیذ

استجبعبت

ٕٞىبسی

دس حبَ
ا٘زبْ

ٔٙبثغ ٔبِی/

رٕغ آٚسی ٘تبیذ

استجبعبت

ٕٞىبسی

دس حبَ
ا٘زبْ

ٔٙبثغ ٔبِی/

رٕغ آٚسی ٘تبیذ

استجبعبت

ٕٞىبسی

دس حبَ
ا٘زبْ

ٔٙبثغ ٔبِی/

رٕغ آٚسی ٘تبیذ

استجبعبت

ٕٞىبسی

دس حبَ
ا٘زبْ

ٞذف اختلبكی
 - 5تلٛیت عشح ٞبی تحمیمبتی دس ٔشوض
سدیف

ػٛٙاٖ فؼبِیت

ٔؼ َٛارشا/
پیٍیشی

تبسیخ
ؿشٚع

پبیبٖ

93

93

وُ دٚسٜ

ٔٙبثغ ٔٛسد
٘یبص
تبٔیٗ ٔٙبثغ

1

تلٛیت  11عشح تحمیمبتی

سئیغ ٔشوض-
ٔؼبٔ ٖٚشوض



ٔبِی ٔٛسد
٘یبص
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٘ح ٜٛپبیؾ ٞش
فؼبِیت

٘تیزٝ
پبیؾ

كٛستزّؼ /ٝرٕغ

دس حبَ
ا٘زبْ

آٚسی ٘تبیذ

ٞذف اختلبكی
 - 6عشاحی عشح ٞبی تحمیمبتی ٔیبٖ سؿت ٝای
تبسیخ

ػٛٙاٖ فؼبِیت

ٔؼ َٛارشا/
پیٍیشی

1

عشاحی ٍٔب پشٚطٜ

سئیغ ٔشوض ٚ
ٔؼب٘ٚت
پظٞٚـی
ٔشوض

2

تلٛیت عشحٟبی پظٞٚـی و٘ ٝتبیذ
آٖ دس ایٗ ساػتب ثبؿذ

3

پبیؾ عشحٟبی تحمیمبتی

سدیف

ؿشٚع

پبیبٖ

93

93

وُ
دٚسٜ


سئیغ ٔشوض ٚ
ٔؼب٘ٚت

93



سئیغ ٔشوض ٚ
پظٞٚـی

كٛستزّؼ/ ٝفشْ
اسصیبثی

آصٔبیـٍبٞی/وبسؿٙبػبٖ
آصٔبیـٍبٜ

ٔشوض

ٔؼب٘ٚت

ثٛدر/ٝسٚاثظ
ػٕٔٛی/اػضبی ٞیئت
ػّٕی فؼبَ  ٚػاللٕٙذ
ثٛدر/ٝتزٟیضات

93

پظٞٚـی

ٔٙبثغ ٔٛسد ٘یبص

٘ح ٜٛپبیؾ ٞش
فؼبِیت

وبسؿٙبع
93

93



پظٞٚؾ/ثٛدر/ٝاػضبی
ٞیئت ػّٕی ػاللٕٙذ

ٔشوض

كٛستزّؼ /ٝرٕغ
آٚسی ٘تبیذ

كٛستزّؼ /ٝرٕغ
آٚسی ٘تبیذ

٘تیزٝ
پبیؾ

دس حبَ
ا٘زبْ

دس حبَ
ا٘زبْ

دس حبَ
ا٘زبْ

ٞذف اختلبكی1
 - 7خشیذ أىب٘بت  ٚتزٟجضات ٔٛس ٘یبص
تبسیخ

سدیف

ػٛٙاٖ فؼبِیت

ٔؼ َٛارشا/
پیٍیشی

4

ٔىبتج ٝثب ٔؼب٘ٚت ٔحتشْ پظٞٚـی ٌ ٚشفتٗ تبٔیٗ
اػتجبس ٔٛسد ٘یبص رٟت خشیذ تزٟجضات ٔٛسد ٘یبص
ٔشوض

سئیغ ٔشوض

5

خشیذ تزٟیضات ٔٛسد ٘ظش

وبسؿٙبع
ٔشوض

93

6

سفغ ٘یبصٞبی وبٔپیٛتش

سئیغ ٔشوض

93

93

7

٘یبص ث ٝایٙتش٘ت لٛی  ٚپٟٙبی ثب٘ذ ثیـتش

سئیغ ٔشوض

93

93

ؿشٚع

پبیبٖ

وُ
دٚسٜ

93

93



93
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ٔٙبثغ ٔٛسد ٘یبص

٘ح ٜٛپبیؾ ٞش
فؼبِیت

تبٔیٗ ثٛدرٝ
ٔٛسد ٘یبص

ٔىبتجبت

تبٔیٗ ثٛدرٝ
ٔٛسد ٘یبص

خشیذ تزٟیضات

تبٔیٗ ثٛدرٝ

٘تیزٝ
پبیؾ
دس حبَ
ا٘زبْ
دس حبَ
ا٘زبْ

ٔٛسد ٘یبص

خشیذ وبٔپیٛتش

دس حبَ
ا٘زبْ

تبٔیٗ ثٛدرٝ

اخز ػشػت ٚ
پٟٙبی ثیـتش

دس حبَ
ا٘زبْ

ٔٛسد ٘یبص

ٞذف اختلبكی
 - 8ث ٝسٚص سػب٘ی ػبیت ٔشوض
سدیف

1

ػٛٙاٖ فؼبِیت

ث ٝسٚص سػب٘ی ػبیت ٔشوض

تبسیخ

ٔؼ َٛارشا/
پیٍیشی

ؿشٚع

پبیبٖ

وُ
دٚسٜ

وبسؿٙبع ٔشوض

93

93



ٔٙبثغ
ٔٛسد ٘یبص

٘ح ٜٛپبیؾ ٞش
فؼبِیت

ایٙتش٘ت ٚ
وبٔپیٛتش

٘تیز ٝپبیؾ

دس حبَ ا٘زبْ

ٞذف اختلبكی
 - 9تزٟیض آصٔبیـٍبٜ
سدیف

1

ػٛٙاٖ فؼبِیت

تزٟیض آصٔبیـٍبٔ ٜؼب٘ٚت غزا  ٚداس ٚرٟت
ارشای عشح ٞبی تحمیمبتی ٔشوض

تبسیخ

ٔؼ َٛارشا/
پیٍیشی

ؿشٚع

پبیبٖ

وُ
دٚسٜ

93

93



سئیغ ٔشوض-
ٔؼبٔ ٖٚشوض

ٔٙبثغ
ٔٛسد ٘یبص

٘ح ٜٛپبیؾ ٞش
فؼبِیت

تبٔیٗ
ثٛدرٝ
ٔٛسد ٘یبص

٘تیز ٝپبیؾ

دس حبَ ا٘زبْ

ٞذف اختلبكی
- 10اعالع سػب٘ی دس سػب٘ٞ ٝبی ػٕٔٛی اػتبٖ
سدیف

ػٛٙاٖ فؼبِیت

ٔؼ َٛارشا/
پیٍیشی

1

ا٘ؼىبع ٘تبیذ تحمیمبت  ٚدػتبٚسدٞب،اخجبسٞب
ث ٝػٕٔ ْٛشدْ

ٔؼبٖٚ
آٔٛصؿی
ٔشوض

2

ٔؼشفی ٔشوض دس ٞفت ٝپظٞٚؾ

ٔؼبٖٚ
آٔٛصؿی
ٔشوض

تبسیخ
ؿشٚ
ع

پبیبٖ

وُ
دٚسٜ

93

93



93

93
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ٔٙبثغ ٔٛسد ٘ح ٜٛپبیؾ ٞش
فؼبِیت
٘یبص
سػب٘ٞ ٝبی
ػٕٔٛی

غشفٝ

٘تیز ٝپبیؾ

دس حبَ ا٘زبْ

ٕ٘بیـٍب ٜػبِیب٘ٝ
پظٞٚؾ

دس حبَ ا٘زبْ

 -2-11ثش٘بٔٞ ٝبی ارشای اػتشاتظی ٞب
 ثش٘بٔ ٝػّٕیبتی ثشای ارشای اػتشاتظی ایزبد ػیؼتٓ اعالػبت ٔذیشیت دادٞ ٜبی ٔشتجظ ثب ػالٔت ٔٛاد اِٚی ٝغزا  ٚفشاٚسدٞ ٜبیثٟذاؿتی – آسایـی اص عشیك تٟی ٝثب٘ه اعالػبتی اص ٔحممبٖ ٔشتجظ ث ٝحٛصٞ ٜبی ثیٗ سؿت ٝای
 ثش٘بٔ ٝػّٕیبتی ثشای تٙظیٓ ػبختبس ؿٛسایی رٟت رّت ٔـبسوت ٔؼب٘ٚت غزا  ٚداسٚاص عشیك ا٘تلبة ٔؼب٘ٚت غزا ٚداسٚی دا٘ـٍب ٜػّ ْٛپضؿىی ث ٝػٕت سئیغ ؿٛسای ٔشوض


ثش٘بٔ ٝػّٕیبتی ثشای ارشای اػتشاتظی عشاحی  ٚارشای ٘مـ ٝسا ٜػّٓ  ٚفٙبٚسی ٔشوض تحمیمبت ػالٔت ٔٛاد
اِٚی ٝغزایی  ٚآسایـی – ثٟذاؿتی ٞ،ذایت عشح ٞبی تحمیمبتی دس رٟت ٘یبصٞبی ربٔؼ ٝاص عشیك آٖ



ؿٙبػبیی ٔٛضٛػبت چٙذ سؿت ٝای  ٚثیٗ سؿت ٝای دسحٛص ٜػالٔت ٔٛاد اِٚی ٝغزایی  ٚآسایـی – ثٟذاؿتی



ثش٘بٔ ٝػّٕیبتی ثشای ارشای اػتشاتظی ػضٛیت دس ػبصٔبٖ ٞبٔ ،شاوض تحمیمبت ٚ ،ا٘زٕٗ ٞبی ٔؼتیش ّٔی  ٚثیٗ
إِّّی ٔشتجظ دس ػبَ 1395ث ٝثؼذ



ثش٘بٔ ٝػّٕیبتی ثشای ارشای اػتشاتظی ٔجبدِ ٝاػتبد  ٚدا٘ـز ٛثب ٔشاوض ٔؼتجش ّٔی  ٚثیٗ إِّّی اص ػبَ 1395ثٝ
ثؼذ



ثش٘بٔ ٝػّٕیبتی ثشای ارشای اػتشاتظی تشٚیذ چبح ٔمبالت ػّٕی اػضبی ػّٕی ٔشوض دس ٘ـشیبت ٔؼتجش ثیٗ
إِّّی اص ػبَ 1394ث ٝثؼذ



ثش٘بٔ ٝػّٕیبتی ثشای ارشای اػتشاتظی ا٘تـبس ثِٛتٗ ػّٕی داخّی ٔشوضاص ػبَ 1394ث ٝثؼذ



ثش٘بٔ ٝػّٕیبتی ثشای ارشای اػتشاتظی عشاحی ٞ ٚذایت تحمیمبت پیٕبیـی  ٚاپیذٔیِٛٛطیه ٔـتشن ثب ػبیش
سؿتٞ ٝبی ػّٕی پضؿىی  ٚغیش پضؿىی



ثش٘بٔ ٝػّٕیبتی ثشای ارشای اػتشاتظی تٟیٔ ٝؼتٙذات ػّٕی ثخلٛف ٔمبٌِ ٚ ٝضاسؽ ػّٕی دسٔٛضٛع ػالٔت
ٔٛاد اِٚی ٝغزایی  ٚآسایـی -ثٟذاؿتی



ثش٘بٔ ٝػّٕیبتی ثشای ارشای اػتشاتظی تٟی ٝثب٘ه اعالػبت اص یبفتٞ ٝبی تحمیمبتی داخّی ٚخبسری



ثش٘بٔ ٝػّٕیبتی ثشای ارشای اػتشاتظی تجذیُ دا٘ؾ ثٔٛی ث ٝتىٙیه ٞبی تحمیمبتی



ثش٘بٔ ٝػّٕیبتی ثشای ارشای اػتشاتظی تجذیُ دا٘ؾ ثٔٛی ث ٝفشآیٙذٞب ،سٚیٞ ٝب ٚ ،ػیبػت ٞبی ٔشالجتی

 - 12کٌتشل اػتشاتظیک
 -1-12وٙتشَ فشآیٙذ تحّیُ ٞب
 -2-12وٙتشَ فشآیٙذٞبی تِٛیذ اػتشاتظی
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 -3-12وٙتشَ تبٔیٗ ػشٔبیٝ
 -3-12وٙتشَ ارشای اػتشاتظی ٞب
 -4-12وٙتشَ ٘تبیذ ث ٝدػت آٔذ ٜاص ارشای اػتشاتظی ٞب
 -5-12فشآیٙذ ثبصخٛسد  ٚاكالح فشآیٙذٞب  ٚاػتشاتظی ٞب  ٚػٙذ

پیَػت ّب


تٛر ٚ ٝحٕبیت ٔؼئِٛیٗ دا٘ـٍبٞی ٚوـٛسی



لغجیت ٔشوض دس تحمیمبت دس ؿبخٞ ٝبی ٔختّف ٔشتجظ



تجذیُ ؿذٖ ٔشوض ث ٝیىی اص ٔشاوض أٙیت ّٔی



حضٛس تؼذادی اص ٔؼئِٛیٗ ٔشوض دس ؿٛساٞب ٔ ٚشاوض تلٕیٓ ٌیشی دا٘ـٍبٜ



استجبط ٔٙبػت ثبػبیشٔشاوض تحمیمبتی



استجبط ثب تبٔیٗ وٙٙذٌبٖ ٔٛاد  ٚتزٟیضات آصٔبیـٍبٞی



دا٘ؾ اػتفبد ٜاص فٙأٚسی ٞبی ٘ٛیٗ رٟب٘ی



ٚرٛد لٛا٘یٗ ٔلٛة ٔشثٛط ث ٝا٘زبْ پظٞٚؾ ٞبی ثٙیبدی



أىبٖ اعالع سػب٘ی اص عشیك ایٙتش٘ت



حضٛس تؼذادی اص ٔحممیٗ ٔ ٚتخللیٗ ػبیش ٔشاوض تحمیمبتی دس ؿٛسای پظٞٚـی ٔشوض



ٚرٛد ٌشا٘ت ٞبی تحمیمبتی



تزٟیضٔشوض ث ٝػیؼتٓ ٞبی دلیك ٚػّٕی  ٚوبسثشدی



پبیؾ اعالػبت ػّٕی دس صٔی ٝٙتغییشات ط٘تیىی دس ٔٛرٛدات ص٘ذٜ



اِضاْ ث ٝتزٟیض ٔشوض ث ٝدا٘ؾ  ٚفٙبٚسی ثٔٛی



اِضاْ ث ٝتٛػؼ ٝفٙبٚسی ٞبی ٘ب٘ٚ ٛسٚؽ ٞبی پیـشفتِٛٔ ٝىِٛی
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