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 الساهبت ٍ تساثیط اتربش ٍ خطم ٍلَع ذغط اضظیبثی ٍ ضٌبسبیی ثیٌی، پیص اظ است ػجبضت خطم ٍلَع اظ پیطگیطی ـ1هبزُ

. آى کبّص یب ثطزى هیبى اظ ثطای الظم

 هی تطکیل ظیط اػضبی ثب خطم ٍلَع اظ پیطگیطی ػبلی ضَضای لبًَى، ایي( 4 )هبزُ زض هٌسضج ٍظبیف اخطای زض ـ2هبزُ

 :ضَز

 (ضَضا ضئیس )لضبئیِ لَُ ضئیس-

 (ضئیس ًبئت )خوَْض ضئیس اٍل هؼبٍى-

 اسالهی ضَضای هدلس اٍل ضئیس ًبئت-

 لضبئیِ لَُ ضئیس اٍل هؼبٍى-

 کطَض کل زازستبى-

 کطَض کل ثبظضسی سبظهبى ضئیس-

 کطَض ٍظیط-

 اعالػبت ٍظیط-

 خوَْض ضئیس حمَلی هؼبٍى-

 زازگستطی ٍظیط-

 زاضایی ٍ التصبزی اهَض ٍظیط-

 اسالهی اضضبز ٍ فطٌّگ ٍظیط-

 پطٍضش ٍ آهَظش ٍظیط-

 اًتظبهی ًیطٍی فطهبًسُ-

 ثسیح همبٍهت ًیطٍی فطهبًسُ-

 ایطاى اسالهی خوَْضی سیوبی ٍ صسا سبظهبى ضئیس-

 کطَض هحبسجبت زیَاى ضئیس-

 اسالهی ضَضای هدلس حمَلی ٍ لضبئی کویسیَى ضئیس-

 اسالهی ضَضای هدلس( ۹0 )ًَزم اصل کویسیَى ضئیس-

 کطَض تطثیتی ٍ تأهیٌی الساهبت ٍ ّب ظًساى سبظهبى ضئیس-

 هٌکط اظ ًْی ٍ هؼطٍف ثِ اهط ستبز ضئیس-

 ضَضا ضئیس تطریص ثِ هَضَع حست ضثظ شی ًْبز ضئیس یب ٍظیط-



 ضَضا زثیط ػٌَاى ثِ ایطبى اًتربة ثِ لضبئیِ لَُ ضئیس هؼبًٍبى اظ یکی-

 ًظطاى، صبحت ضَضا ایي زض هغطٍحِ هَضَػبت تٌبست ثِ هی تَاًس خطم ٍلَع اظ پیطگیطی ػبلی ضَضای زثیط ـ تجصطُ

. کٌس زػَت ضأی حك ثسٍى ضا سبظهبى ّب ٍ ًْبزّب زیگط ًوبیٌسگبى ٍ کبضضٌبسبى

 :هی ضَز تطکیل خطم ٍلَع اظ پیطگیطی ػبلی ضَضای ظیط، ٍظبیف اخطای زض ـ3هبزُ

 ٍ ّوبٌّگی ثطای هٌبست تساثیط اتربش ٍ کطَض گبًِ سِ لَای هأهَضیت ّبی ٍ ٍظبیف چْبضچَة زض هلی کبض تمسین-1

 پیطگیطی اهط زض هسئَل زستگبُ ّبی ثیي ّوکبضی تَسؼِ

 سیبست ّبی ٍ لَاًیي چْبضچَة زض خطم ٍلَع اظ پیطگیطی هلی ّبی ثطًبهِ ٍ اخطائی سیبست ّبی ضاّجطزّب، تؼییي-2

 ًظبم کلی

ِ ّبی تصَیت ٍ ثطضسی-3 ِ ّبی ایدبز فطٌّگ، گستطش ثطای کالى ثطًبه  ٍ زٍلتی ًْبزّبی ٍ هطزم هطبضکت ظهیٌ

 آى ّب اظ حوبیت ٍ خطم ٍلَع اظ پیطگیطی اهط زض غیطزٍلتی

ِ ّب ضٌبسبیی خْت تصوین اتربش ٍ ثطضسی-4  اخطای ًتبیح اضظیبثی ٍ اختوبػی آسیت ّبی کبّص خطم، ٍلَع ػلل ٍ ظهیٌ

ِ ّبی ٍ عطح ّب  ظهیٌِ ایي زض هسئَل ًْبزّبی ػولکطز پیگیطی ٍ سٌدص پیطگیطی، هلی ثطًبه

ِ پصیطی ٍ اصالح ٍ آًبى ذبًَازُ ٍ هحکَهبى ٍ ثعُ زیسگبى اظ حوبیت خْت زض هَضز ًیبظ سیبست ّبی اتربش-5  خبهؼ

 ضطافتوٌساًِ ظًسگی اظ آًبى ثطذَضزاضی ٍ هحکَهبى

. زاز ذَاّس خلسِ تطکیل ثبض یک فصل ّط زض حسالل خطم ٍلَع اظ پیطگیطی ػبلی ضَضای ـ تجصطُ

 الظم لَاًیي، چْبضچَة زض لَُ سِ سطاى اهضبی ٍ تَافك ثب صطفبً خطم ٍلَع اظ پیطگیطی ػبلی ضَضای هصَثبت ـ4هبزُ 

. ثبضس هی االخطاء

 حساکثط هصـَثِ اهـضبی یب ٍ تأییس ػسم کِ، صَضتی زض لَا، ضؤسبی ثطای ػبلی ضَضای هصَثبت اضسـبل اظ پس ـ1تجصطُ

. هی ثبضس تأییس هٌـعلِ ثِ ًطـس، اػـالم هبُ زٍ عی

 اذتیبض زض اخطاء ثطای ٍ اثالؽ لبًًَی، هطاحل عی اظ پس ضا ػبلی ضَضای هصَثبت است هَظف خوَْض ضئیس ـ2تجصطُ

. ثَز ذَاّس اخطاء لبثل لَا کل فطهبًسّی هَافمت اذص اظ پس هسلح ًیطٍّبی ثِ هطثَط هصَثبت. ثگصاضز هسئَالى

 پبًعزُ هست ظطف حساکثط لَُ سِ سطاى اهضبی ٍ تَافك اظ پس خطم ٍلَع اظ پیطگیطی ػبلی ضَضای هصَثبت ـ3تجصطُ

. هی ضَز اثالؽ زستگبُ ّب توبم ثِ ضٍظ

 :هی ضَز تطکیل لضبئیِ لَُ زض ػبلی ضَضای زثیطذبًِ ظیط، ٍظبیف اًدبم ثطای ـ5هبزُ 

 ضَضا اثالغی هصَثبت اخطای پیگیطی-1

 عطیك اظ آى اظ پیطگیطی ضاُ ّبی ٍ خطم ٍلَع ػلل آسیت ضٌبسی ثطای ًیبظ هَضز پژٍّص ّبی ٍ تحمیمبت اًدبم-2

 صَضت ثِ هصکَض تحمیمبت اًدبم ًیبظ صَضت زض ٍ زاًطگبّی پژٍّطی هطاکع ٍ گبًِ سِ لَای زض تحمیمبتی ًْبزّبی

 سبالًِ ٍ ازٍاضی آهبضی گعاضش ّبی اًتطبض ٍ تْیِ ٍ هستمل



 اظ پیطگیطی اهط زض غیطزٍلتی ًْبزّبی ٍ هطزم ًْبز سبظهبى ّبی اظ حوبیت ٍ هطزهی هطبضکت خلت ضاُ ّبی ضٌبسبیی-3

 ضَضا هصَثبت ٍ همطضات ٍ لَاًیي چْبضچَة زض خطم ٍلَع

 اضائِ ٍ آى ّب تحلیل ٍ تدعیِ خْت شی ضثظ ًْبزّبی ٍ زستگبُ ّب اظ ضَضا ٍظبیف ثب هطتجظ اعالػبت ٍ آهبض زضیبفت-4

 ضَضا ثِ گعاضش

ِ ّبی ٍ اخطائی سیبست ّبی ًَیس پیص تسٍیي ٍ تْیِ-5  ثٌسی خوغ ٍ گعاضش اذص ٍ خطم ٍلَع اظ پیطگیطی هلی ثطًبه

ِ ّبی ٍ عطح ّب اخطای ًتبیح  ضَضا ثِ اضائِ خْت هلی ثطًبه

 ضَضا سَی اظ هحَلِ اهَض سبیط ٍ ای زثیطذبًِ اهَض اًدبم-6

 ٍلَع ػلل زضثبضُ هغبلؼِ ٍ تحمیك ثِ ًسجت ذَز سبذتبضّبی ٍ سبظٍکبضّب اظ استفبزُ ثب هَظفٌس لَا اظ یک ّط ـ6هبزُ 

ِ ای ٍ ًوبیٌس السام آى اظ پیطگیطی ضاُ ّبی ٍ خطم  ٍلَع اظ پیطگیطی ػبلی ضَضای ثطای ضا آهسُ زست ثِ ًتبیح اظ ًسر

. کٌٌس اضسبل خطم

 ٍ سیصس ٍ یکْعاض هبُ ضْطیَض ّفتن هَضخ زٍضٌجِ ضٍظ ػلٌی خلسِ زض کِ تجصطُ ّفت ٍ هبزُ زُ ثط هطتول فَق لبًَى

 ثب ًظبم هصلحت تطریص هدوغ سَی اظ 21/6/214 تبضید زض ثَز، ضسیسُ اسالهی ضَضای هدلس تصَیت ثِ ًَز

. ضس زازُ تطریص ًظبم هصلحت ثب هَافك تجصطُ پٌح ٍ هبزُ ضص زض کلی اصالحبت

 


