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 شیوه های ارتباط با مردم
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ِ   هزدم پبيذار هي هبًذ. ثِ هزدم است« پبسخگَيي فؼبل»هقجَلیت هب هستلشم  هب ثب  ارتجبعبت هستقین ثب هزدم، . ثِ ثیبى ديگز، هقجَلیت ثِ ٍسیل

ِ  اػتوبد هزدم ، داضتي يك ًظبم پبسخگَيي هٌبست است. پبسخگَيي ثِ هزدم را ثِ عَر ثٌیبدي پیگیزي خَاّین کزد هب ثِ ػٌَاى ثخطي اس . السه

تكبلیف هتذاٍل خَد، سؼي خَاّین کزد تب ًظبم پبسخگَيي هستقین ايجبد کٌین کِ در آى هب  رأسبً هسؤٍل ارتجبط ثب هزدم ٍ ثْجَد ارائِ خذهبت ثِ 

ثز هجٌبي اصل پبسخگَيي، هب هَظف ٍ هتؼْذ هي ضَين تب ًفغ جبهؼِ را ثز ًفغ خَد هقذم ثطوبرين ٍ در حفظ هٌبفغ ػبهِ، توبم . هزدم تلقي هي ضَين

 ..ثب ضْزًٍذاى ٍ هزاجؼبى، هٌصفبًِ، خَضجیٌبًِ ٍ ًیكخَاّبًِ رفتبر کٌین ٍ پبسخْبيي رٍضي، گَيب ٍ کبهل ثِ هزدم دّین. تَاى خَد را ثِ کبرگیزين

 استجبى ٔؼتمیٓ ثب ٔشدْ-1

ثزاي ايجبد جَ اػتوبد ثیي هب . هب هزدم را ّوتبّبي خَدهي داًین تب هزدم راثغِ سلسلِ هزاتجي فزداست ٍ سيزدست را ثِ ثَتِ فزاهَضي ثسپبرًذ

اگز آًْب آسیت ثجیٌٌذ، هب ّوِ آسیت خَاّین . ّستٌذ« هب»ًیستٌذ، ثلكِ جشئي اسهب ٍ پیَستِ ٍ ٍاثستِ ثِ « آًْب»ٍهزدم ، هب هي داًین کِ  هزدم 

اگز هب ثب هزدم احسبس يگبًگي کٌین، هزدم ًیش هتقبثالً ّوبى احسبس را خَاٌّذ داضت ٍ در پزتَ ايي آضتي ٍ ٍحذت است کِ رٍاثظ هجتٌي ثز . ديذ

 .اػتوبد ٍ دٍستي هیبى هب ٍ هزدم ايجبد خَاّذ ضذ

اهكبى ارتجبط هستقین . ّز يك اس ضْزًٍذاى هي تَاًٌذ ثِ صَرت هستقین ثب هٌتخت هزدم ارتجبط داضتِ ٍ هطكالت ٍ ًیبسّبي خَد را هغزح ًوبيٌذ

 .هزدم ثب ًوبيٌذُ هٌتخت در عَل چْبرسبل ًوبيٌذگي ٍجَد خَاّذ داضت

 تـىیُ وٕیتٝ ٔـٛستی دس ٞش ؿٟش ٚ سٚػتب-2

تٌْب سبس ٍ کبر اًتخبثبت ًیست کِ هزدم را ثِ هب پیًَذ هي دّذ ثلكِ عزاحي کل سبختبر ادارُ ٍهذيزيت هٌغقِ اي در ضكل گیزي ٍ اجزا ثِ صَرتي است کِ هزدم ٍ هب را ثِ 

ّوِ هزدم حبئش ضزايظ هطبرکت . هب هي کَضین تب ّوگبى را در اهز هذيزيت جبهؼِ ضزيك ٍ سْین سبسين. ّن ًشديك کزدُ ٍ اّذاف آًبى را ثب ّن تلفیق ٍ تزکیت هي کٌذ

راثغِ. ثَدُ ٍ ّوِ هي تَاًٌذ ثِ ّوزاُ ّن در فؼبلیت ّب، تصویوبت ٍ ارسيبثي ّب ٍ ًظبرت ّب ًقص داضتِ ثبضٌذ  هي دّذ کِ " ّوِ ثب ّن" جبي خَد را ثِ راثغِ" هب ثب هزدم"

 . ضیَُ استّن افشايي فزاٍاى داضتِ ٍ ثزاي رٍيبرٍيي ثب ضزايظ دضَار تَسؼِ هٌبست تزيي

 ثزاي ارتجبط هزدم ثب ًوبيٌذُ هٌتخت ،کویتِ هطَرتي تطكیل خَاّذ ضذ کِ ًوبيٌذگبى هٌتخت گزٍُ ّبي هختلف هزدم در آى حضَر خَاٌّذ داضت 

 :ٟٕٔتشیٗ ٚظبیف وٕیتٝ ٔـٛستی ؿٟش ٚ سٚػتب ػجبست اػت 

 ضٌبسبيي ًیبسّب ٍ هطكالت اقطبر هختلف هزدم در ّز ضْز ٍ رٍستب:الف

 اٍلَيت ثٌذي ًیبسّب ٍ هطكالت: ة

 ضٌبسبيي راّكبرّبي حل هطكالت ٍ پبسخگَيي ثِ ًیبسّبي هزدهي: ح

 ًظبرت ثز اجزاي راّكبرّبي حل هطكالت: ت

 ارائِ گشارش ثِ هزدم ثب تَجِ ثِ اجزاي راّكبرّب: ث

 اهكبى ارتجبط تك تك هزدم ثب اػضبي کویتِ هطَرتي ثزاي عزح هطكالت ٍ هسبئل خَد: ج

 کویتِ هطَرتي در سزاسز ضْزّب ٍرٍستبّبي ضْزستبًْبي ضبّیي ضْز ٍ هیوِ ٍ ثزخَار تطكیل خَاّذ ضذ کِ ًطست ّبيي ثِ 40تؼذاد * 

 .صَرت دٍرُ اي ثزگشار خَاّذ ًوَد

.در ّز کویتِ هطَرتي در ّز ضْز ٍ رٍستب، ًوبيٌذگبى گزٍُ ّب ٍ اقطبر هختلف اجتوبػي حضَر خَاٌّذداضت تب ثِ عزح ديذگبُ ّب ٍ ًظزات خَد ثپزداسًذ*  

سهبى تطكیل جلسبت کویتِ هطَرتي ّز ضْز ٍ رٍستب ثِ اعالع ّوگبى خَاّذ رسیذ تب ّوِ افزاد ثتَاًٌذ ثب اػضبي ايي کویتِ ارتجبط ثزقزار *

 .ًوَدُ ٍ هطكالت خَد را هغزح ًوبيٌذ
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  ٔبٜ ثٝ ٔشد6ْاسائٝ ٌضاسؽ ػّٕىشد دس ٞش -3

خَد را هَظف هي داًذ گشارش ػولكزد فؼبلیت ّب ٍ اقذاهبت خَد را در ّن در سغح قبًًَگذاري در هجلس ٍ ًظبرت  (آقبي حبجي)ًوبيٌذُ هٌتخت

گشارش ّبي ػولكزد ثِ صَرت ّبي هختلف .ثز ػولكزد سبسهبى ّب در سغح هلي ٍ ّن فؼبلیت در سغح ضْزّب ٍ رٍستبّب ثِ اعالع هزدم رسبًذ

 هبِّ ثب استفبدُ اس ضیَُ 6ًظزات هزدهي درثبرُ گشارش ّبي ػولكزد . ضفبّي ٍ رٍ در رٍ ثب هزدم ، ايٌتزًت ٍ ًطزيِ ثِ اعالع هزدم خَاّذ رسیذ

 .ّبي هختلف جوغ آٍري ٍ ثزاي اقذاهبت ٍ فؼبلیت ّبي آيٌذُ هَرد استفبدُ قزار گیزد

 تـىیُ وٕیتٝ تخللی ثشای ثشسػی ًشح ٞب ٚ ِٛایح-4

آقبي حبجي ثب ثزًبهِ ريشي ّبئي کِ قجال اًجبم دادُ ٍ ثب استفبدُ ٍ اتكب ثِ تجزثیبت ٍ ضجبػت ثِ ارث ثزدُ اس دٍراى دفبع هقذس ٍ هسئَلیتْب ٍ - 1

هَفقیت ّبئي کِ تبکٌَى داضتِ، در صذد است تب ثِ يبري خذاًٍذ هتؼبل ًوبيٌذُ اي فؼبل ٍ پیطزٍ در هجلس ثبضذ ًِ آًكِ هٌفؼل ثَدُ ٍ يب پیــزٍ 

ثب تَجِ ثِ اّویت قبًًَگذاري ٍ ًظبرت درهجلس ضَراي اسالهي ،کویتِ ّبي تخصصي ثب هَضَػبت هختلف هبًٌذ کویتِ .ػذُ اي ديگز ثبضذ

 .تطكیل خَاّذ ضذ... تخصصي صٌبيغ  ٍ هؼبدى ، ثزًبهِ ٍ ثَدجِ، کطبٍرسي ٍ آة،فزٌّگي،آهَسش ٍ تحقیقبت،

در ٌّگبم ثزرسي در )ّز کویتِ تخصصي ضبهل هتخصصبى ٍ کبرضٌبسبى هزثَعِ خَاّذ ثَد کِ لَايح ٍ عزح ّبي درحبل ارائِ ثِ هجلس * 

را درقبلت ًطست ّبي تخصصي ثزرسي  خَاٌّذ کزد تب ًوبيٌذُ هزدم ثتَاًذًظز کبرضٌبسي ٍ تخصصي خَدرا   (کویسیَى ّبيب در صحي ػلٌي

 .ايي رٍش ثبػج غٌبي قَاًیي ٍ هقزرات خَاّذ ضذ. ػویق تز ّن در کویسیَى ٍ ّن در صحي ػلٌي هجلس ارائِ ًوبيذ

 .هَضَػبت هْن ٍ کالى ٍ هٌغقِ اي در ايي  کویتِ ّبي تخصصي هَرد ثزرسي قزار خَاد گزفت*

 تؼذاد کبرضٌبسبى ٍ هتخصصبى ثب تَجِ ثِ هَضَػبت ، افشايص خَاّذيبفت ٍ اس کبرضٌبسبى ثزجستِ سغح  هلي ٍ هٌغقِ اي استفبدُ خَاّذ ضذ*

 استفبدُ اس قبثلیت ّبي قَاًیي هصَة در هجلس ، تصَيت ًبهِ ّب ٍ ثخطٌبهِ ّبي دٍلت ثزاي تَسؼِ هٌغقِ- 5

ثزاي آًكِ ثتَاى اسقَاًیي ٍ هقزرات ثزاي تَسؼِ ضْزّب ٍرٍستبّبي ضْزستبًْبي ضبّیي ضْز ٍهیوِ ٍثزخَار ثْزُ گزفت، قَاًیي ٍ هقزرات *

هصَة هجلس ، تصَيت ًبهِ ّب، آيیي ًبهِ ّب ٍ ثخص ًبهِ ّبي دٍلت در کویتِ ّبي تخصصي هَرد ثزرسي قزار خَاّذ گزفت تب ضزايظ هٌبست 

قبًًَي آًْب ثزاي حل هطكالت هزدم ٍ تَسؼِ ضْزّب ٍ رٍستبّب ضٌبسبيي ضذُ ٍ ػالٍُ ثز اعالع رسبًي ثِ اقطبر هختلف هزدم، پیگیزي ّبي السم 

قَاًیي ٍ هقزرات هصَة هجلس ٍ دٍلت چِ در گذضتِ ٍ چِ در سهبى حبل پیَستِ هَرد .ثزاي  ثْزُ هٌذي اس ايي قبثلیت ّبي قبًًَي صَرت گیزد

 .ثزرسي کویتِ ّبي تخصصي قزار خَاّذ گزفت

ثزاي آًكِ ثتَاى قَاًیي ٍ هقزرات هٌبسجي ثزاي حل هطكالت ٍ پبسخگَيي ثِ ًیبسّب تذٍيي کزد هطكالت ٍاقؼي سغح ضْزّب ٍ رٍستبّب در قبلت *

اقطبر هختلف هزدهي در کویتِ ّبي تخصصي هَرد ثزرسي قزار خَاّذ گزفت تب قَاًیي ٍ هقزرات ثب قبثلیت اجزايي ثبالتزي در هجلس هَرد 

 .تصَيت قزار گیزد
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 ٘ظبست دس ٔدّغ- 5

اػتقبد ايطبى ثز آى است کِ اهزٍس ًقص ًظبرتي هجلس اس قبًًَگذاري هْوتز است ٍ هجلس ّطتن ثِ ايي اهز ثسیبر هْن ٍ حیبتي کن تَجْي -  

 :کزدُ است ، لذا ثبيذ

 . رٍس ضزٍع ٍ ثِ اتوبم رسبًذُ ضَد30عزحْبي تحقیق ٍ تفحص ظزف حذ اکثز - 

 .سهیٌِ ًظبرت ًوبيٌذُ ثز رًٍذ اجزائي دستگبّْب ٍ در حَسُ اًتخبثیِ ثب فزاّن کزدى ضزائظ قبًًَي هؼیي ٍ تجییي ضَد-

 

 

 

 

 

 

استفبدُ اس 

 قبثلیت

قَاًیي 

 ٍهقزرات

 ثزرسي کبرضٌبسي  عزح ّب ٍ لَايح پیطٌْبدي در هجلس

 دريبفت پیطٌْبدات اجزايي ثزاي غٌبي ثیطتز قَاًیي ٍ هقزرات

عزح پیطٌْبدات هزثَط ثِ لَايح ٍ عزح ّب در کویسیَى 

 ٍ صحي ػلٌي هجلس هزثَعِ

ارائِ 

پیطٌْبدات 

تخصصي 

ثزاي عزح 

ّب ٍ لَايح 

پیطٌْبدي 

 در هجلس

ثزرسي قَاًیي ٍ هقزرات هجلس ٍ دٍلت ٍ ضٌبسبيي هَارد 

 قبثل استفبدُ ثزاي تَسؼِ هٌغقِ

پیگیزي ثزاي استفبدُ اس قبثلیت قَاًیي ٍ هقزرات ثزاي حل 

 هطكالت



 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 راهکارهای اجرایی پیشنهادی

 برای حل مسائل هر شهر و روستا

 از حوزه انتخابیه
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برای پیگیری و رفع مشکالت و رفع نیازمنذیها اعم از موارد شناســایی شذه یا مواردی که بعذاً اعالم می شود گروه 

 .مشورتی در محل، تشکیل و به اتفاق آنان تارسیذن به نتیجه نهایی مسایل دنبال می شود

 

 .تشتیت خذاَٚ ریُ ثٝ تشتیت اِفجب دس ٘ظش ٌشفتٝ ؿذٜ اػت ٚ ثیبٍ٘ش إٞیت ٔٙبًك ٘یؼت

 

 

 اراٖ
 

 پیٍیشی ثشای اؿتغبَ پبیذاس ثشای خٛا٘بٖ 1

 پیٍیشی تشٔیٓ ٚ ثٟؼبصی ػبختٕبٖ  فشػٛدٜ خب٘ٝ ثٟذاؿت سٚػتب 2

 پیٍیشی ثشای استمبی ػٌح ثٟذاؿتی سٚػتب ٚ ٘یبصثٝ خٛدسٚ ثشای خٕغ آٚسی صثبِٝ 3

 پیٍیشی ثشای تىٕیُ اخشایی ًشح ٞبدی سٚػتب 4

 پیٍیشی ثشای اػتمشاس ٚاحذٞبی كٙبیغ تجذیّی 5

 پیٍیشی ثشای احذاث ػبِٗ ٚ صٔیٗ ٚسصؿی ٔٙبػت 6

 پیٍیشی ثشای ثبص ػبصی ٚ ثٟؼبصی اًشاف أبٔضادٜ ػیذ كبِح خبتٖٛ 7

 تـىیُ ؿٛسای ٔـٛستی اص افشاد كبحجٙظش ٚ دِؼٛص ثشای اػتالی سٚػتب 8

 پیٍیشی ثشای ثٟؼبصی ٚ آػفبِت ٔؼبثش 9

 پیٍیشی ثٟیٙٝ ػبصی سٚؿٟبی آثیبسی 10

 پیٍیشی ٚ ثشسػی ساٞىبسٞبی تٛػؼٝ فشٍٞٙی 11

  تأػیؼبت ٚؿجىٝ ا٘تمبَ آة آؿبٔیذ٘ی سٚػتبیی اكالح ٚثبصػبصیپیٍیشی ثشای  12

13 
 استمبی ٔشاوض خذٔبت دسٔب٘ی ٚثٟذاؿتیپیٍیشی ثشای 

 تمٛیت أىب٘بت،تدٟیضات ٔشاوض دسٔب٘ی ٚثٟذاؿتی
 استمبی ٘یشٚی ا٘ؼب٘ی فؼبَ دس ٔشاوض دسٔب٘ی ٚثٟذاؿتی

 
14 

ٜ ثشداسی آة ٚ خبن ٚ ٔٙبثغ ًجیؼیپیٍیشی ثشای   ایدبد تؼبٚ٘ی ٞبی تِٛیذ وـبٚسصی ٚ تـىّٟبی ثٟش

 ٌؼتشؽ  كٙبیغ  تجذیّی  ٚ تىٕیّی  ثخؾ  وـبٚسصی پیٍیشی ثشای  15

 تٛػؼٝ وٕی ٚ ویفی أبوٗ ٚسصؿی ثٝ ٚ یظٜ ثشای خٛا٘بٖ، ٘ٛخٛا٘بٖ ٚ ثب٘ٛاٖپیٍیشی ثشای  16

17  

18  

19  

20  
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 ثبؽ ٔـیشاٖ
 

 پیٍیشی ثشای تبٔیٗ اػتجبس الیشٚثی لٙبت ٞب ثب تٛخٝ ثٝ وبٞؾ آة 1

 پیٍیشی ثشای ایدبد أىب٘بت ٔٙبػت ثٝ ٔٙظٛس خٌّٛیشی اص ٟٔبخشت سٚػتبییبٖ ثٝ ؿٟشٞبی ٔدبٚس 2

 پیٍیشی سفغ ٔـىالت ٚ فؼبَ ٕ٘ٛدٖ حٕبْ خٛسؿیذی 3

 پیٍیشی ثشای ثشلشاسی أٙیت وبفی دس ٌٔٙمٝ ٚ حفظ أٛاَ ٚ احـبْ ٔشدْ 4

 پیٍیشی ٚتشٚیح ٘حٜٛ كحیح ٍٟ٘ذاسی داْ دس سٚػتب 5

 احذاث ٔشاوض فشٍٞٙی ٚ ٔزٞجی 6

ٜ ٚسی اص آة ٚ افضایؾ ػٌح صیش وـت ٚ ٔتٙٛع ػبختٗ ٔٙبثغ تأٔیٗ آة 7  افضایؾ سا٘ذٔبٖ آثیبسی ٚ ثٟش

8 
 ثٝ ٔٙظٛس ٌؼتشؽ ٚ تشٚیح فشكتٟبی ؿغّی  حٕبیت اص ایدبد كٙبیغ تجذیّی وـبٚسصی ٚ ثبصاسیبثی ثشای ٔحلٛالت وـبٚسصی

 ثشای ٘یشٚی وبس ٔٙبًك تٛػؼٝ ٘یبفتٝ ٚ سٚػتبٞب

 پیٍیشی ثشای حٕبیت اص آٔٛصؽ، اؿتغبَ ٚ ٔـبسوت خٛا٘بٖ دس فؼبِیتٟبی آة ٚ وـبٚسصی 9

ٜ ثشداسی 10 ٜ ثشداسی دس ثشای التلبدی وشدٖ ٔمیبع ٚاحذٞبی ثٟش  پیٍیشی ثشای اكالح ٘ظبْ ثٟش

ٜ ٚسی ٘یشٚی ا٘ؼب٘ی دس ثخؾ وـبٚسصی 11  پیٍیشی ثشای افضایؾ ػٌح آٌبٞی وـبٚسصاٖ ٚ ثبال ثشدٖ ٟٔبست ٚ ثٟش

 پیٍیشی ثشای تٛػؼٝ فشكتٟبی ؿغّی ثب تٙٛع ثخـیذٖ ثٝ فؼبِیتٟبی وـبٚسصی 12

 پیٍیشی ثشای ٚاٌزاسی صٔیٗ ثشای احذاث ٚاحذٞبی ٔؼىٛ٘ی سٚػتبیی 13

 پیٍیشی ثشای تٟیٝ ًشحٟبی ثٟؼبصی ٔؼبثش ٚ اخشای آٖ ثب اِٚٛیت دادٖ ثٝ ایٕٗ ػبصی ٔؼبثش 14

ٜ  ػالٔتی  دس ٔحیي  سٚػتبٞب ثٝ ٚػیّٝ آِٛدٌی ٞبی داْ 15  پیٍیشی ثشای وبٞؾ  ٔخبًشات  تٟذیذوٙٙذ

 

 ثیذؿه

 پیٍیشی ثشای اؿتغبَ پبیذاس ٚ ایدبد دسآٔذ وبفی ثشای ػبوٙبٖ 1

 پیٍیشی ثشای ایدبد  أىب٘بت ٔٙبػت دس سٚػتب 2

 ِضْٚ تٛخٝ ٚیظٜ ثٝ وـبٚسصی ثب تٛخٝ ثٝ ٚلٛع خـىؼبِی ٚ وٓ آثی چـٕٝ 3

 پیٍیشی ثشای ثشلشاسی أٙیت وبفی دس ٌٔٙمٝ ٚ حفظ أٛاَ ٚ احـبْ ٔشدْ 4

 پیٍیشی اتٕبْ خب٘ٝ ػبِٓ  ٘یٕٝ وبسٜ ٚ ٘یبص ثٝ تبٔیٗ ٔٙبثغ الصْ 5

 پیٍیشی ثشای اخشای ًشح ٞبدی سٚػتب 6

 ثٟؼبصی ٚ تشٔیٓ آػفبِت ٔؼبثش 7

8 
 ثٝ ٔٙظٛس ٌؼتشؽ ٚ تشٚیح  حٕبیت اص ایدبد كٙبیغ تجذیّی وـبٚسصی ٚ ثبصاسیبثی ثشای ٔحلٛالت وـبٚسصی

 فشكتٟبی ؿغّی ثشای ٘یشٚی وبس ٔٙبًك تٛػؼٝ ٘یبفتٝ ٚ سٚػتبٞب

ٜ ثشداسی  ثشای التلبدی وشدٖ ٚاحذٞبپیٍیشی ثشای  9  اكالح ٘ظبْ ثٟش

 ٌؼتشؽ ٔـبغُ ِٔٛذ فشدی ، وبسآفشیٙی ٚ ٔـبغُ ِٔٛذ ثشای ٘یشٚی وبس ٔبصاد سٚػتبییپیٍیشی ثشای  10

 (پؼت ثب٘ه)ایدبد ٔشاوض اسایٝ خذٔبت ٚ استمبی ویفیت خذٔبت دِٚتی پیٍیشی ثشای  11

ٜ ٚسی اص آة ٚ افضایؾ ػٌح صیش وـتپیٍیشی ثشای  12  افضایؾ سا٘ذٔبٖ آثیبسی ٚ ثٟش

13 
پیٍیشی ٘ظبْ تأٔیٗ اختٕبػی خبٔغ ٚ فشاٌیش ثشای وّیٝ الـبس خبٔؼٝ ثٝ خلٛف وـبٚسصاٖ ٚ حٕبیتٟبی الصْ ثشای 

 وبسٌشا٘ی وٝ اص ٘ظش التلبدی دس ٚهؼیت ٔؼبػذی لشاس ٘ذاس٘ذ

 پیٍیشی ثشای حُٕ ٚ ٘مُ ػٕٛٔی ٔٙبػت ٚ ایٕٗ ثشای ػبوٙبٖ 14

 پیٍیشی ثشای تٛػؼٝ أبوٗ تفشیحی ٚپبسوٟب 15

 پیٍیشی ثشای تمٛیت حٕبیت دِٚت اص فؼبِیتٟبی فشٍٞٙی دس سٚػتب 16
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 پـشٚا٘ٝ

 

 پیٍیشی اؿتغبَ پبیذاس دس سٚػتب ثٝ ٚیظٜ خٛا٘بٖ ٚ ٘یبص ثٝ ٚاٌزاسی صٔیٗ ثٕٙظٛس ایدبد اؿتغبَ ثشای  وـبٚسصاٖ ٚ دأذاساٖ 1

 پیٍیشی ثشای اخشای ًشح تؼشین ٚ آػفبِت خبدٜ حجیت آثبد ثٝ ٚستبٖ 2

 پیٍیشی ثشای ٔشٔت ٔؼدذ ، ٔذسػٝ ٚ ٘یبص ثٝ خب٘ٝ ػبِٓ 3

 پیٍیشی تخلیق ػٟٕیٝ پؼبة آة فبهالة ثشای وـبٚسصی 4

 پیٍیشی ثشای ٔىب٘یضٜ ٕ٘ٛدٖ سٚؿٟبی آثیبسی 5

 پیٍیشی ثشای ایدبد ٔشاوض دسٔب٘ی ٔٙبػت 6

 تٛخٝ ٚیظٜ ثٝ ٔـىالت دأذاسی ٚتؼٟیُ ایدبد ٔدتٕغ ٞب 7

 پیٍیشی ثشای ایدبد فوبی ٚسصؿی 8

 پیٍیشی ثشای ایدبد فوبی ػجض ٚ پبسن ٞبی ٔٙبػت ثشای تفشیح ٔشدْ 9

 پیٍیشی ثشای ٚاٌزاسی صٔیٗ ثشای احذاث ٚاحذٞبی ٔؼىٛ٘ی سٚػتبیی 10

 حٕبیت اص ٔـبسوت خیشیٗ دس احذاث ٔشاوض آٔٛصؿی 11

ٜ ٞبی سؿذ فوبیُ اخاللی ٚ اسصؽ ٞبی ٔؼٙٛی 12  پیٍیشی ثشای ػبصٔب٘ذٞی ٚ تٛػؼٝ فؼبِیت ٔؼبخذ ثٝ ػٙٛاٖ پبیٍب

 

 خٟـبد آثبد

 

 

 

 

 پیٍیشی اختلبف اػتجبس ثٝ سٚػتب اص ٔحُ فشٚؽ صٔیٗ تٛػي ثٙیبد ٔؼىٗ ٚ اسایٝ أىب٘بت ٔٙبػت ثٝ سٚػتب 1

 پیٍیشی ثشای ثبصػبصی ٚ ثٟؼبصی آػفبِت ٔؼبثش 2

 تٟیٝ ًشحٟبی ثٟؼبصی ٔؼبثش سٚػتب ٚ اخشای آٖ ثب اِٚٛیت دادٖ ثٝ ایٕٗ ػبصی ٔؼبثشپیٍیشی  3

 پیٍیشی تىٕیُ ٚسصؿٍبٜ ٘یٕٝ وبسٜ 4

 پیٍیشی الیشٚثی لٙٛات ثب تٛخٝ ثٝ خـىؼبِی ٚ ٘یبص ثٝ تبٔیٗ اػتجبس ثشای ثتٙی وشدٖ خٛی ٞب 5

 پیٍیشی ثشای ایدبد پبسن ٚ فوبی ػجض ٔٙبػت 6

 پیٍیشی ثشای سفغ ٔٛا٘غ دأذاسی ٚ احلبی  سٚػتب اص ًشیك ٔحیي صیؼت 8

 پیٍیشی آصاد ػبصی ٚ  سفغ ٔٛا٘غ ٚ ٔـىالت وـبٚسصاٖ ٚ دأذاساٖ  اص ثشای صٔیٗ 9

 پیٍیشی سفغ ٔـىالت ٔشاتغ سٚػتب اص ًشیك ؿٟشن كٙؼتی ثضسي اكفٟبٖ 10

11 

 ِضْٚ حفبظت ٚ ٍٟ٘ذاسی آثبستبسیخی ٔثُ لٙبت،وبسٚا٘ؼشای ػجبػی ٚ حٕبْ لذیٕی*

ٝ ٞب ٚ ٘مبى دیذ٘ی پیٍیشی ثشای * ایدبد صیشػبختٟب ٚتبػیؼبت ٔٙبػت ثشای خزة ٌشدؿٍشاٖ ثٝ ثبصدیذ اص خبرث

 ثشای ثبال ثشدٖ ػٟٓ ٌٔٙمٝ اص تؼذاد ٌشدؿٍشاٖ

 پیٍیشی ثٟؼبصی ٚ ثبصػبصی آػفبِت  ٚسٚدی خٟبدآثبد اص ؿبٞیٗ ؿٟش 12

13 

 ایدبدٔشاوض دسٔبٖ ٔٙبػت ثب ٘یبص

 تمٛیت أىب٘بت،تدٟیضات ٔشاوض دسٔب٘ی ٚثٟذاؿتی

 استمبی ٘یشٚی ا٘ؼب٘ی فؼبَ دس ٔشاوض دسٔب٘ی ٚثٟذاؿتی

 ٔذیشیت ٕٞبًٞٙ داْ ٚ ٔشتغ ثب تبویذ ثش حفظ اؿتغبَ سٚػتبیی دس ثخؾ دأذاسی ٚوـبٚسصی 14

 تشٚیح ٚ تٛػؼٝ وٕی ٚ ویفی أبوٗ ٚسصؿی ثٝ ٚ یظٜ ثشای خٛا٘بٖ، ٘ٛخٛا٘بٖ ٚ ثب٘ٛاٖپیٍیشی ثشای  15

 اكالح ، ٔشٔت ٚ ثٟؼبصی ٔٙبثغ ٚ تأػیؼبت آثی ٔٛخٛدپیٍیشی ثشای  16

 تٛػؼٝ أبوٗ تفشیحی ٚپبسوٟب ٚ فوبی ػجضپیٍیشی ثشای  17

ٜ ٌیشی اص ایٗ ػٙت حؼٙٝ دس ایدبد فوبٞب ٚأبوٗ فشٍٞٙی 18  تٛػؼٝ فشًٞٙ ٚلف ثب ٞذف ثٟش
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 (ؿبٞیٗ ؿٟش)حبخی آثبد 

 

 .پیٍیشی ثشای اؿتغبَ پبیذاس ثشای خٛا٘بٖ ٚ تحلیُ وشدٜ ٞب 1

 پیٍیشی ثشای تىٕیُ ػِٛٝ ٚسصؿی 2

 پیٍیشی ثشای احذاث پبسن ٚ فوبی ػجض ٔٙبػت ٚ وبفی 3

 پیٍیشی ثشای ایدبد أىب٘بت ٚ فوبٞبی فشٍٞٙی 4

 پیٍیشی ثشای خٌّٛیشی اص اخشاج وبسٌشاٖ ثذٖٚ دِیُ ٔٛخٝ 5

 پیٍیشی ثشای ثٟؼبصی ٚ آػفبِت ٔؼبثش ٔحُ 6

 .پیٍیشی ثشای پٛؿؾ ٔٙبػت آ٘تٗ تّفٗ ٕٞشاٜ 7

 پیٍیشی ثشای ایدبد فوبٞبی تفشیحی ٚ اٚلبت فشاغت خٛا٘بٖ 8

 

 حجیـت آثبد

 

 

 

ٜ ٞب 1  پیٍیشی اؿتغبَ پبیذاس ثشای خٛا٘بٖ ثٛیظٜ فبسؽ اِتحلیالٖ دا٘ـٍب

2 
حٕبیت اص ایدبد تـىّٟبی كٙفی ثشای اسایٝ خذٔبت ٔـبٚسٜ ای ؿغّی ثشای آؿٙبػبصی ٚ ٞذایت ٘یشٚی وبس تحلیّىشدٜ ثٝ 

 ػٛی ٔـبغُ آصاد ٔتٙبػت ثب تٛا٘بییٟب ٚ اػتؼذادٞبی فشدی آ٘بٖ

 پیٍیشی اخشای ٔلٛثٝ ػفشاَٚ سییغ خٕٟٛس ٔجٙی ثش ایدبد دا٘ـىذٜ وـبٚسصی 3

 پیٍیشی ثشای اخشا ٚ تىٕیُ پشٚطٜ  فبهالة 4

 ٞىتبس فوبی ػجض240پیٍیشی ثشای تأٔیٗ ٞضیٙٝ ثبالی ٍٟ٘ذاسی  5

 پیٍیشی ثشای تبٔیٗ آة وـبٚسصی ٚ ٔىب٘یضٜ ٕ٘ٛدٖ آثیبسی ٞب 6

 پیٍیشی حُ ٔـىُ وـت كیفی اص پؼبة فبهالة 7

 پیٍیشی ثشای یىپبسچٝ ػبصی صٔیٗ ٞبی كحبسی حجیت آثبد 8

 پیٍیشی ثشای ثٟشٜ ٔٙذی ثیـتش ثخؾ وـبٚسصی دس ٞذفٕٙذػبصی یبسا٘ٝ ٞب 9

 پیٍیشی ثشای احذاث ٔشاوض دسٔب٘ی ٔٙبػت ٚ دسٔبٍ٘بٜ ؿجب٘ٝ سٚصی 10

 پیٍیشی ثشای ایدبد ٔدتٕغ دأذاسی ٚ   پیٍیشی سفغ ٔـىالت دأذاساٖ 11

 (.....اػتخش،تشٔیٓ صٔیٗ چٕٗ فٛتجبَ ٚ )پیٍیشی ثشای  ایدبد فوبی ٚسصؿی ٔٙبػت ثشای خٛا٘بٖ ٚثب٘ٛاٖ  12

 پیٍیشی ساٜ ا٘ذاصی ٚ فؼبَ ػبصی آتؾ ٘ـب٘ی ؿٟش 13

 ٘یبصثٝ ٔشٔت اػفبِت خبدٜ ػجٛسی وٕـچٝ  دس لؼٕت ٚالغ دس ؿٟش حجیت آثبد 14

 پیٍیشی ایدبد ثؼتش ٚتؼٟیالت ثشای خزة ػشٔبیٝ ٌزاسی ٚایدبد ٚاحذٞبی كٙؼتی 15

 پیٍیشی حُ ٔـىُ ٔؼبدٖ ٕ٘ه 16

 پیٍیشی فشاٞٓ وشدٖ تؼٟیالت ثشای سٚ٘ك ػبخت ٚػبص 17

 پیٍیشی  ثشای اكالح خبدٜ حجیت آثبد ثٝ اكفٟبٖ 18

 پیٍیشی  ثشای احذاث ٔذاسع ٔٛسد ٘یبص دس ٔمٌغ ٔتٛػٌٝ 19

 پیٍیشی ثشٌضاسی ٕ٘بص خٕؼٝ 20

 پیٍیشی ثشای ایدبد ٚ ٌؼتشؽ ٔشاوض آٔٛصؽ ػبِی 21

 پیٍیشی ثشای تٟیٝ ًشحٟبی ثٟؼبصی ٔؼبثش ٚ اخشای آٖ ثب اِٚٛیت دادٖ ثٝ ایٕٗ ػبصی ٔؼبثش 22

23 
آٔٛصؽ ٟٔبستی ٘یشٚی ا٘ؼب٘ی دس ثشای تأٔیٗ ٘یبصٞبی ؿشوتٟب ٚ وبسٌبٟٞبی التلبدی اص ًشیك ٔشاوض دِٚتی ٚخلٛكی 

 ٟٔبست آٔٛصی



 

10 

 

 خـؼشٚآثبد

 پیٍیشی  اؿتغبَ پبیذاس ثشای خٛا٘بٖ 1

 پیٍیشی ثشلشاسی تٙبػت ثیٗ لیٕت خشیذ ٔحلٛالت وـبٚسصی ٚ لیٕت فشٚؽ آٖ 2

 پیٍیشی ٘ظبْ تأٔیٗ اختٕبػی خبٔغ ٚ فشاٌیش ثشای وّیٝ الـبس خبٔؼٝ ثٝ خلٛف وـبٚسصاٖ 3

 پیٍیشی ثشای ثٟؼبصی ٚ آػفبِت ٔؼبثش 4

ٜ ثشداسی آة ٚ خبن ٚ ٔٙبثغ ًجیؼی 5  حٕبیت اص ایدبد تؼبٚ٘ی ٞبی تِٛیذ وـبٚسصی ٚ تـىّٟبی ثٟش

 تـىیُ ؿٛسای ٔـٛستی اص افشاد كبحجٙظش ٚ دِؼٛص ثشای اػتالی سٚػتب 6

 ِضْٚ تٛخٝ ٚیظٜ ثٝ وـبٚسصاٖ ٚ دأذاساٖ ٌٔٙمٝ ثب تٛخٝ ثٝ ثحشاٖ خـىؼبِی 7

 پیؾ ثیٙی سٚؿٟبی تـٛیمی ثشای ػشٔبیٝ ٌزاسی دس أٛس اؿتغبَ صا 9

 حٕبیت اص ًشح ٞبی افضایؾ ثٟشٜ ٚسی ػٛأُ ٚ ٔٙبثغ تِٛیذ دس ثخؾ آة ٚ وـبٚسصی ثٝ خلٛف ٔىب٘یضاػیٖٛ ثخؾ وـبٚسصی 10

ٜ ثشداسی ٚ فشآٚسی ٔحلٛالت 11  حٕبیت اص ؿىُ ٌیشی ٘ظبْ حُٕ ٚ٘مُ ٔٙبػت ٔحلٛالت وـبٚسصی ثشای وبٞؾ هبیؼبت دس تِٛیذ، ثٟش

 حٕبیت اص اسائٝ تؼٟیالت ٔبِی ٚٚاْ ثٝ ًشح ٞبی ثخؾ آة ٚ وـبٚسصی 12

ٝ  ٚ ٔٛخجبت  وبٞؾ  هبیؼبت  ؿٛد 13 ٜ  افضایؾ  یبفت ٝ  دسكذ ٔحلٛالت  فشآٚسی  ؿذ ٝ ٘حٛی  و  حٕبیت  اص ٌؼتشؽ  كٙبیغ  تجذیّی  ٚ تىٕیّی  ثخؾ  وـبٚسصی  ث

ٜ ثشداسی  اص خذٔبت  فٙی  ثخؾ  خلٛكی  ٚ تؼبٚ٘ی  14 ُ  تِٛیذ ثب ثٟش ٝ  ٔحلٛالت  وـبٚسصی  ٚ ػٛأ  حٕبیت  اص پٛؿؾ  ثیٕ

15  ٜ ٗ  ؿذ ٝ ٞبی  آثیبسی  ٚ صٜ وـی  دس اساهی  وـبٚسصی  داسای  آة  تأٔی ٝ  ؿجى ْ  ثشای تٛػؼ ٝ ٌزاسی  الص  حٕبیت  اص ػشٔبی

 حٕبیتٟبی الصْ ثشای وبسٌشا٘ی وٝ اص ٘ظش التلبدی دس ٚهؼیت ٔؼبػذی لشاس ٘ذاس٘ذ 16

 ؿٟش خٛسصٚق

 پیٍیشی اؿتغبَ پبیذاس ثشای خٛا٘بٖ تحلیُ وشدٜ 1

 پیٍیشی ثشای تىٕیُ پشٚطٜ فبهالة ؿٟش ٚ سفغ افت فـبس آة ؿشة غشة ؿٟش 2

 .پیٍیشی تبٔیٗ ٚ اكالح سٚؿٟبی اػتفبدٜ اص آة وـبٚسصی ثب تٛخٝ ثٝ خـىؼبِی ٚ وٓ ؿذٖ ٔیضاٖ آثذٞی چبٜ ٞبی وـبٚسصی 3

 پیٍیشی ثشای سفغ ٔـىالت ایبة ٚ رٞبة ثیٗ ؿٟش خٛسصٚق  ٚ اكفٟبٖ 4

 پیٍیشی ثشای تٛػؼٝ  پبسن ٚ فوبی ػجض ٔٙبػت 5

 .پیٍیشی ثشای ػبخت ٔلالی ٕ٘بص خٕؼٝ 6

 ...  ٚ 10+پیٍیشی ثشای ایدبد ٔشاوض  ٚ خذٔبت ؿٟشی اص خّٕٝ ثب٘ه ّٔی ، داسٚخب٘ٝ ؿجب٘ٝ سٚصی ، پّیغ  7

 پیٍیشی ثشای حُ ٔـىُ آة وـبٚسصی ٚ هشٚست اػتفبدٜ اص سٚؿٟبی ٔىب٘یضٜ آثیبسی 8

 پیٍیشی ثشای تبٔیٗ فوبٞب ٚ صٔیٟٙبی ٚسصؿی 9

 پیٍیشی ثشای ثبصػبصی ٚ ثٟؼبصی ثبفت فشػٛدٜ  ثب تؼٟیالت 10

 پیٍیشی تىٕیُ ػبختٕبٖ ثٟذاسی ٚ هشٚست تبٔیٗ آٔجٛال٘غ ٚ وبدس دسٔب٘ی ٔٙبػت 11

 پیٍیشی ثشای ایدبد ٔشاوض ٚ وبٖ٘ٛ ٞبی فشٍٞٙی ٚ حُ ٔـىُ كٙذٚق ٔبِه اؿتش 12

 پیٍیشی خزة ػشٔبیٝ ٌزاس ٔتٙبػت ثب ٚهؼیت ؿٟش 13

 پیٍیشی ثشای احمبق حمٛق ٔشدْ خٛسصٚق ساخغ ثٝ إِپیه 14

 (ػح)پیٍیشی ثشای ایدبد سٚؿٙبیی دس ٔؼیش خٛسصٚق ثٝ ؿٟشن ِٚی ػلش 15

 پیٍیشی ایدبد تؼٟیالت ثیـتش دس ٞذفٕٙذػبصی یبسا٘ٝ ٞب دس ثخؾ وـبٚسصی 16

 تشٚیح ٚ تٛػؼٝ وٕی ٚ ویفی أبوٗ ٚسصؿی ثٝ ٚ یظٜ ثشای خٛا٘بٖ، ٘ٛخٛا٘بٖ ٚ ثب٘ٛاٖ 17

 پیٍیشی ثشای ٔشوض دسٔبٖ ثؼتشی ٔٙبػت،تمٛیت أىب٘بت،تدٟیضات ٔشاوض دسٔب٘ی ٚثٟذاؿتی،استمبی ٘یشٚی ا٘ؼب٘ی فؼبَ دس ٔشاوض دسٔب٘ی ٚثٟذاؿتی 18

 پیٍیشی ثشای حُٕ ٚ ٘مُ ػٕٛٔی ٔٙبػت ٚ ایٕٗ ثشای ؿٟشٚ٘ذاٖ 19

ٜ ٚسی اص آة ٚ افضایؾ ػٌح صیش وـت ٚ ٔتٙٛع ػبختٗ ٔٙبثغ تأٔیٗ آة 20  پیٍیشی ثشای افضایؾ سا٘ذٔبٖ آثیبسی ٚ ثٟش

  ؿجىٝ ا٘تمبَ آة آؿبٔیذ٘ی ؿٟش پیٍیشی ثشای اكالح ٚثبصػبصی 21

 تشٚیح احتشاْ، ٔحجت ٚ سٚحیٝ خذٔتٍضاسی ثٝ ٔشدْ ثیٗ ٔذیشاٖ ٚ وبسوٙبٖ دِٚت 22

 .ایدبد ػبص ٚ وبسٞبی اداسی ٚ ٔذیشیتی الصْ دسػبصٔبٟ٘بی دِٚتی ثٝ ٔٙظٛس پبػخٍٛیی آٟ٘ب دس ثشاثش ٔشدْ 23

 پبػخٍٛیی ثٝ ؿىبیبت ٚا٘تمبدات ٔشدْ اص ػّٕىشد ػبصٔبٟ٘ب ٟٚ٘بدٞبی دِٚتی 24
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 (ؿٟشخٛسصٚق)- اػالْ آثبد
 

 پیٍیشی اؿتغبَ پبیذاس ثشای خٛا٘بٖ 1

 پیٍیشی ثشای ایدبد اتحبدیٝ فؼبَ ٚ ٔدتٕغ تِٛیذی پٛؿبن 2

 .پیٍیشی ثشای احذاث فوبی ػجض ٚ پبسن ٚ تدٟیضات الصْ ٚ ٔٙبػت  3

 پیٍیشی ثشای استمبی ػٌح خذٔبت دسٔب٘ی ٔٙبػت 4

 .پیٍیشی ثشای تىٕیُ پشٚطٜ فبهالة 5

 پیٍیشی ٚ تىٕیُ ٚ ساٜ ا٘ذاصی ػبِٗ ٚسصؿی ٘یٕٝ وبسٜ ٚ فوبی ٚسصؿی ٔٙبػت 6

 پیٍیشی ثشای حُ ٔـىُ ایبة ٚ رٞبة ثٝ اكفٟبٖ ٚ ٔشوض ؿٟشػتبٖ 7

 پیٍیشی ثشای ایدبدوتبثخب٘ٝ ٚ ػبِٗ ٌٔبِؼٝ ػٕٛٔی ٚ ثٟؼبصی فوب ػبصی أبٔضادٜ ٚ ٌّؼتبٖ ؿٟذا 8

 پیٍیشی ثشای تٛػؼٝ وٕی ٚ ویفی ٔشاوض آٔٛصؿی ٚ تدٟیضات آٖ 9

 پیٍیشی ثشای ایدبد سٌٚزس ٔمبثُ ٔؼبخذ ٚ آػفبِت ٔؼبثش 10
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 (ؿٟش خٛسصٚق)-دِیٍبٖ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پیٍیشی ثشای اؿتغبَ پبیذاس ثشای  خٛا٘بٖ 1

 پیٍیشی ثشای ثیٕٝ سٚػتبییبٖ ٚ وـبٚسصاٖ 2

 پیٍیشی ثشای  ایدبدوتبثخب٘ٝ ٚ ػبِٗ ٌٔبِؼٝ 3

 تٛخٝ ٚیظٜ ثٝ كٙبیغ دػتی ٚ ٘شخ ثیٕٝ آٖ ٚ ایدبد اتحبدیٝ فؼبَ ٚ ٔدتٕغ كٙبیغ دػتی 4

 پیٍیشی تىٕیُ ٚ ساٜ ا٘ذاصی ػبِٗ ٚسصؿی ٘یٕٝ وبسٜ ٚ فوبی ٚسصؿی ٔٙبػت 5

 پیٍیشی ثشای حُ ٔـىُ ایبة ٚ رٞبة ثٝ اكفٟبٖ ٚ ٔشوض ؿٟشػتبٖ 6

 پیٍیشی ثشای تىٕیُ پشٚطٜ  فبهالة 7

 پیٍیشی ثشای ایدبد فوبی ػجض ٚ پبسن ٔٙبػت 8

 پیٍیشی ثشای آصادػبصی ٚ ٌـٛدٖ ٔؼجش دس ثبفت فشػٛدٜ 9

 پیٍیشی سفغ ٔـىالت ٔؼىٗ خٛا٘بٖ ٚ ثٟؼبصی ٚ ثبصػبصی ثبفت فشػٛدٜ 10

 پیٍیشی ثشای استمبی ػٌح خذٔبت دسٔب٘ی 11

12  

13  

14  

15  
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 دػتـٍشد

 

 

 

 

 

 دِٚت آثبد

 

 پیٍیشی اؿتغبَ پبیذاس ثشای خٛا٘بٖ ٚ تحلیُ وشدٜ ٞب 1

 پیٍیشی سفغ ٔـىالت ٔؼىٗ خٛا٘بٖ ، ثبفت فشػٛدٜ ؿٟشی ٚ ٘یبص ثٝ تخلیق اػتجبس ٔؼىٗ ٟٔش 2

 پیٍیشی ثشای اخشای ثیٕٝ وـبٚسصاٖ ثب تٛخٝ ثٝ اؿتغبَ ػٕذٜ ٔشدْ دس ثخؾ وـبٚسصی 3

 ... ٚ دفتش صیبستی 10ٚ+پیٍیشی ایدبد ثشخی اص ٔشاوض ٚ خذٔبت ؿٟشی اصخّٕٝ دفتش ثیٕٝ ای ٔحلٛالت وـبٚسصی ، پّیغ 4

 پیٍیشی اختلبف صٔیٗ ثٝ وـبٚسصاٖ 5

 پیٍیشی اختلبف اػتجبسات ٚ تؼٟیالت الصْ خـىؼبِی ثٝ وـبٚسصاٖ 6

 پیٍیشی ثشای تىٕیُ پشٚطٜ فبهالة ؿٟشی 7

 پیٍیشی ثشای ػبٔب٘ذٞی ٚ ثٟؼبصی ٔؼبثش ؿٟشی ٚ ٔؼیُ ػیالة 8

 پیٍیشی تٛػؼٝ وٕی ٚ ویفی  فوبی آٔٛصؿی ٚ تدٟیضات آٖ 9

 پیٍیشی ثشای ایبة ٚ رٞبة ٌّٔٛة ثٝ اكفٟبٖ ٚ ٔشوض ؿٟشػتبٖ 10

 فوبی ػجض ٚ پبسن ٔٙبػت ٚ تٛػؼٝ وٕی ٚ ویفی فوبی ٚسصؿی 11

 (...پضؿه ٔتخلق ٚ ساٜ ا٘ذاصی آٔجٛال٘غ  ٚ )پیٍیشی ثشای استمبی ٔشاوض دسٔب٘ی ٚ ثٟذاؿتی  12

 پیٍیشی ثشای حُ ٔـىالت وـبٚسصاٖ ٟٔبخش 13

 پیٍیشی ٚ سفغ ٔٛا٘غ كذٚس ػٙذ سػٕی ٔٙبصَ ٚ أالن ؿٟش 14

 پیٍیشی ثشای حُ ٔـىالت ؿٟشن كٙبیغ ٔٛاد غزایی 15

 پیٍیشی ثشای تبٔیٗ أٙیت ثیـتش ؿٟش 16

 پیٍیشی حمٛق ٔشدٔی وٝ صٔیٗ ٞبیـبٖ دس ًشحٟبی ػٕشا٘ی لشاس ٌشفتٝ اػت 17

 پیٍیشی تبٔیٗ ٟ٘بدٜ ٞبی وـبٚسصی ٔثُ ٔب ثمی ؿٟشٞب 18

  ٞٛاییخبدٜ ٞٛپیٍیشی سفغ ٔـىُ  19

20 
آٔٛصؽ ٟٔبستی ٘یشٚی ا٘ؼب٘ی دس ػٌٛح ٔختّف ػٕٛٔی، فٙی ٚ حشفٝ ای ٚ ػبِی دس ثشای تأٔیٗ ٘یبصٞبی ؿشوتٟب ٚ وبسٌبٟٞبی 

 التلبدی اص ًشیك ٔشاوض دِٚتی ٚخلٛكی ٟٔبست آٔٛصی

 تشٚیح ٚ تٛػؼٝ وٕی ٚ ویفی أبوٗ ٚسصؿی ثٝ ٚ یظٜ ثشای خٛا٘بٖ، ٘ٛخٛا٘بٖ ٚ ثب٘ٛاٖ 21

 حٕبیت اصٟ٘بدٞبی غیشدِٚتی ثٝ ٔٙظٛس ایدبد صٔیٙٝ ٚ خزة خٛا٘بٖ ثٝ ٔـبسوت فؼبَ اختٕبػی ٚ فؼبِیتٟبی ٚسصؿی 22

 پیٍیشی ٘ظبْ تأٔیٗ اختٕبػی خبٔغ ٚ فشاٌیش ثشای وّیٝ الـبس خبٔؼٝ ثٝ خلٛف وـبٚسصاٖ 23

 (ایدبد ؿجىٝ)وبٞؾ آِٛدٌی ٘بؿی اص ؿجىٝ فبهالة ؿٟشی 24

ٝ دا٘ی 25  خٌّٛیشی اص تجذیُ ٔؼیُ ثٝ صثبِ

 ایدبد ػبص ٚ وبسٞبی اداسی ٚ ٔذیشیتی الصْ دسػبصٔبٟ٘بی دِٚتی ثٝ ٔٙظٛس پبػخٍٛیی آٟ٘ب دس ثشاثش ٔشدْ 26

 پبػخٍٛیی ثٝ ؿىبیبت ٚا٘تمبدات ٔشدْ اص ػّٕىشد ػبصٔبٟ٘ب ٟٚ٘بدٞبی دِٚتی 27

 

28 
 تٛػؼٝ فوبی آٔٛصؿی ٔتٙبػت ثب سؿذ دا٘ؾ آٔٛص ٚ ایدبد أىب٘بت آٔٛصؿی ٚ پشٚسؿی الصْ

29  

30  

31  

32  
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 پیٍیشی اؿتغبَ ثشای خٛا٘بٖ ثٛیظٜ تحلیُ وشدٜ ٞب 1

 پیٍیشی ثشای ػبٔب٘ذٞی ٌٔٙمٝ كٙؼتی 2

 پیٍیشی ثشای فوبٞبی فشٍٞٙی اص خّٕٝ وتبثخب٘ٝ ٚ ػبِٟٙبی ٌٔبِؼٝ 3

 پیٍیشی ثشای استمبی ػٌح ویفی ٔشاوض دسٔب٘ی 4

 پیٍیشی ثشای تٛػؼٝ وٕی ٚ ویفی  فوبی آٔٛصؿی ٚ ثٟؼبصی فوب ٞبی  آٔٛصؿی فشػٛدٜ 5

 (وبسؿٙبػی اسؿذ )پیٍیشی ثشای استمبی ػٌح ویفی دا٘ـٍبٜ ٞب ٚ ٌؼتشؽ تحلیالت تىٕیّی  6

 پیٍیشی سفغ ٔـىُ ٔؼىٗ ثٛیظٜ خٛا٘بٖ ٚ خزة اػتجبسات ٔؼىٗ ٟٔش 7

 پیٍیشی ثشای ثٟؼبصی ثبفت فشػٛدٜ ؿٟش ثب اػتفبدٜ اصتؼٟیالت ثب٘ىی 8

 پیٍیشی تبٔیٗ آة وـبٚسصی ٚ ٔىب٘یضٜ ٕ٘ٛدٖ آثیبسی ٞب 9

 تٛخٝ ٚیظٜ ثٝ  ایبة ٚ رٞبة ثٝ اكفٟبٖ 10

 ثبصٍ٘شی دس ثٝ وبسٌیشی وبسٌشاٖ خبسخی 11

 تٛخٝ ثٝ ٔـىالت دأذاساٖ خلٛكب ٌشا٘ی آرٚلٝ داْ 12

 تٟیٝ ًشحٟبی ثٟؼبصی ٔؼبثش ٚ اخشای آٖ ثب اِٚٛیت دادٖ ثٝ ایٕٗ ػبصی ٔؼبثش ٚ آػفبِت ٔؼبثش 13

ٜ ٌیشی اص ایٗ ػٙت حؼٙٝ دس ایدبد فوبٞب ٚأبوٗ فشٍٞٙی 14  احیب ٚ تٛػؼٝ فشًٞٙ ٚلف ثب ٞذف ثٟش

 حٕبیت اص ػبخت ٚ ػبص ٚ تؼٕیش ٚ تدٟیض ٔؼبخذ ٚ أبوٗ ٔزٞجی ٚ فشٍٞٙی 15

 فشٍٞٙیحٕبیت اص ٌؼتشؽ ا٘ٛاع فؼبِیتٟبی آٔٛصؿی، فشٍٞٙی ، تجّیغی ٚ اختٕبػی دس فوبٞبی  16

17 
استمب ٚ تٛػؼٝ ػٌح آٔٛصؽ ٚ تٛا٘بیی ٘یشٚٞبی ا٘تظبٔی ٚ ػبیش ػٛأُ دػت ا٘ذس وبس ٚ دخیُ دس أش ٔجبسصٜ ثب خشایٓ پیٍیشی ثشای 

 اختٕبػی

 ػبٔب٘ذٞی وٕىٟب ٚ تٛػؼٝ ٔـبسوتٟبی ٔشدٔی ٚخیشیٗ دس الذٔبت ػٕشا٘ی ٚ أٛس ػبْ إِٙفؼٝپیٍیشی ثشای  18

 تشٚیح احتشاْ، ٔحجت ٚ سٚحیٝ خذٔتٍضاسی ثٝ ٔشدْ ثیٗ ٔذیشاٖ ٚ وبسوٙبٖ دِٚت 19

 فشاٞٓ آٚسدٖ صٔیٙٝ ٞبی الصْ ثشای اًالع ٔشدْ اص ػیش ٔشاحُ ٚ سٚؿٟبی ا٘دبْ وبس ٚ ٘حٜٛ اسایٝ خذٔبت اداسات ٚػبصٔبٟ٘بی دِٚتی 20

 ایدبد ػبص ٚ وبسٞبی اداسی ٚ ٔذیشیتی الصْ دسػبصٔبٟ٘بی دِٚتی ثٝ ٔٙظٛس پبػخٍٛیی آٟ٘ب دس ثشاثش ٔشدْ 21

 پبػخٍٛیی ثٝ ؿىبیبت ٚا٘تمبدات ٔشدْ اص ػّٕىشد ػبصٔبٟ٘ب ٟٚ٘بدٞبی دِٚتی 22

 ؿفبفیت ٔجٙبی ػٛاسم ٚٔبِیبتٟب ثشای ٕٞٝ فؼبالٖ التلبدی 23

 پیٍیشی ثشای تٛػؼٝ أبوٗ تفشیحی ٚپبسوٟب 24

 پیٍیشی  ثشای تٛػؼٝ وٕی ٚ ویفی أبوٗ ٚسصؿی ثٝ ٚ یظٜ ثشای خٛا٘بٖ، ٘ٛخٛا٘بٖ ٚ ثب٘ٛاٖ 25

 (ػبٔب٘ذٞی ٌٔٙمٝ كٙؼتی)ٚ ٔضیتٟبی ًجیؼی وـبٚسصی  (كٙبیغ پتشٚؿیٕی ٚ فّضات اػبػی)تٛػؼٝ كٙبیغ ٔتىی ثش ٔضیتٟبی ًجیؼی ٔؼذ٘ی 26

 پیٍیشی  ثشای تٛػؼٝ فوبی آٔٛصؿی ایدبد أىب٘بت آٔٛصؿی ٚ پشٚسؿی الصْ 27

28  

29  

30  



 

15 

 

 ٔحّٝ صٔبٖ آ ثبد- دِٚت آثبد

 

 

 وشثىـٙذ- دِٚت آثبد
 

 پیٍیشی اؿتغبَ پبیذاس ثشای خٛا٘بٖ ٚ تحلیُ وشدٜ ٞب 1

 پیٍیشی ثشای احیبی چبٜ ٔتشٚوٝ وـبٚسصی ٚ تخلیق اػتجبس 2

 پیٍیشی ثشای ػشٔبیٝ ٌزاسی دس ثخؾ تِٛیذات وـبٚسصی ٌّخب٘ٝ ای 3
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 ٘یشٚی وبس ٔٙبًك تٛػؼٝ ٘یبفتٝ ٚ سٚػتبٞب

 تٛػؼٝ فشكتٟبی ؿغّی ثب تٙٛع ثخـیذٖ ثٝ فؼبِیتٟبی وـبٚسصی*
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اص ًشیك تـىیُ ٌشٜٚ ٔـٛستی ٞش ... خٛدسٚٞبی ػٕٛٔی ٚ تبوؼی ٞب، ثبص٘ـؼتٍبٖ تبٔیٗ اختٕبػی ،ِـىشی ٚوـٛسی،وـبٚسصاٖ، دأذاساٖ، ٔشغذاساٖ ٚ

 لـش ٚ پیٍیشی تب حلَٛ ٘تیدٝ ٌّٔٛة
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 أٛس صیشثٙبیی ٚ أٛس ػٕٛٔی دس سٚػتبٞب- ا٘تخبة ٚ اخشای ًشحٟبی أٛس اختٕبػی  12
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 پیٍیشی ثشای تشٔیٓ لٙبت اص ثب٘ذ دْٚ خبدٜ ٌّپبیٍبٖ 10

 .....پیٍیشی ثشای ایدبدأىب٘بت اصخّٕٝ ػبثش ثب٘ه ٚ ٚػیّٝ ایبة ٚ رٞبة ٚ  11
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ٝ ٌزاسی ثٝ ٔشاخغ ریشثي ّٔی ٚاػتب٘ی  14  ٚ تٙظیٓ ػیبػتٟبی اخشایی ٔشثًٛٝ پیـٟٙبد ثش٘بٔٝ ٞبی تٛػؼٝ ٔـبسوت ثخؾ خلٛكی دس ػشٔبی

 دػتیبثی ثٝ حُٕ ٚ ٘مُ ػٕٛٔی ٔٙبػت ٚ ایٕٗ ثشای ػبوٙبٖپیٍیشی ثشای  15

ٜ ای پیٍیشی ثشای  16 ٝ خیض خبد  احذاث ٚ ایٕٗ ػبصی ٔؼبثشٚ وبٞؾ  ٘مبى  حبدث

 خزة ٘یشٚٞبی ا٘ؼب٘ی دس ٔؼبدٖ ًالپیٍیشی ثشای  18
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 پیٍیشی سفغ ٔـىُ ایبة رٞبة دا٘ؾ آٔٛصاٖ ثٝ ؿبٞیٗ ؿٟش ٚ ٞضیٙٝ ػٍٙیٗ آٖ 5

 (لجالٌ ثب٘ه ثٛدٜ ِٚی تجذیُ ثٝ ثبخٝ ؿذٜ اػت )پیٍیشی ثشای  ایدبد ثشخی اص أىب٘بت اص خّٕٝ  ثب٘ه ٚ ػبثش ثب٘ه 6

 ...پیٍیشی ثشای  ایدبدفوبی آٔٛصؿی اصخّٕٝ پیؾ دثؼتب٘ی ٚ 7

 پیٍیشی ثبصٌـت صٔیٗ وـبٚسصی ٘ضدیه سٚػتب ثٝ وـبٚسصاٖ 8

 پیٍیشی ٔـىُ ٚاٌزاسی ٔؼذٖ دس٘ضدیىی سٚػتب دسساػتبی ٔٙبفغ ػْٕٛ ٔشدْ 9

 ػشٔبیٝ ٌزاسی دس احذاث أبوٗ فشٍٞٙیپیٍیشی ثشای   10

  حٕبیت دِٚت اص فؼبِیتٟبی فشٍٞٙی دس ٔٙبًك سٚػتبیی وٝ أىبٖ خزة ٔـبسوت ٞبی ٔبِی ٔشدٔی دس آٟ٘ب لبثُ تٛخٝ ٘یؼتپیٍیشی ثشای 11

 (...پیـخٛاٖ دِٚت ٚ- ػبثش ثب٘ه- ثب٘ه)ایدبد ٔشاوض اسایٝ خذٔبت ٚ استمبی ویفیت خذٔبت دِٚتی  12
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16 
 ایدبدٔشاوض دسٔبٖ ٚثٟذاؿتی ٔٙبػت ، تمٛیت أىب٘بت،تدٟیضات ٔشاوض دسٔب٘ی ٚثٟذاؿتیپیٍیشی ثشای  

 استمبی ٘یشٚی ا٘ؼب٘ی فؼبَ دس ٔشاوض دسٔب٘ی ٚثٟذاؿتی
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 پیٍیشی ثشای ایدبد اؿتغبَ پبیذاس خٛا٘بٖ ثٝ ٚیظٜ تحلیُ وشدٜ ٞب 1

 (ایدبد صیشػبخت ٞبی ٔٙبػت)پیٍیشی ثشای ایدبد أىب٘بت ٔٙبػت ٚ وبفی ثشای ص٘ذٌی  2

 پیٍیشی ثشای اكالح سٚؽ آثیبسی ٚ ٔىب٘یضٜ ؿذٖ آٖ 3

 پیٍیشی ثشای اخشای ًشح یىپبسچٝ ػبصی اساهی وـبٚسصی  ثب ٕٞىبسی ٔشدْ 4
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 پیٍیشی ثشای اخشای ٔدتٕغ وـت ٚ كٙؼت 6

 .....پیٍیشی ثشای ایدبد ٚاحذٞبی كٙؼتی  ٚ 7

 پیٍیشی ثشای تٛػؼٝ صیشػبخت ٞبی ٌشدؿٍشی 8

 پیٍیشی ثشای استمبی تمؼیٕبت وـٛسی 9

 (....پضؿه ٔتخلق ، ٘لت ٚ فؼبَ ػبصی دػتٍبٜ ػی تی اػىٗ ٚ )پیٍیشی استمبی ػٌح ویفی ٚ وٕی خذٔبت ثیٕبسػتبٖ ٔیٕٝ  10
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12 
ِضْٚ تٛخٝ ٚیظٜ ٔذیشاٖ  ؿٟشػتبٖ ٚ ػشػت ثخـی ثٝ حُ ٔـىالت ٔشدْ  ؿٟش ٔیٕٝ ثٝ ٔٙظٛس خٌّٛیشی اص تشدد اهبفی  ثٝ ٔشوض 

 ؿٟشػتبٖ

 پیٍیشی استمبی ویفی دا٘ـٍبٜ آصاد ٔیٕٝ 13

 تـىیُ ؿٛسای ٔـٛستی اص افشاد كبحجٙظش ٚ دِؼٛص ثشای تٛػؼٝ ٚ پیـشفت ؿٟشٚ سٚػتبٞبی تبثؼٝ 14

 پیٍیشی فشاٞٓ ؿذٖ ٚ ٔتٙبػت ػبصی فوبٞبی ٚسصؿی ٚ تفشیحی ٚ فشٍٞٙی 15

 آة ٚ ٞٛای ٔیٕٝ،پیٍیشی تشٚیح ٘ٛع وـت ٔٙبػت ثب صٔیٗ  16
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تٛػؼٝ ٚ حٕبیت اص كٙبیغ وٛچه، كٙبیغ تجذیّی، كٙبیغ ٚ ٔـبغُ خبٍ٘ی، خذٔبت فٙی ٚ تٛػؼٝ ٚ احیبی كٙبیغ پیٍیشی ثشای 

 دػتی
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