ٔزارت تٓذاشت ،درياٌ ٔ آيٕزش پسشكي
يركس تٕسؼّ شثكّ ٔ ارتماء ساليت

ضٕاتط ٔ اصٕل کهی درساختار طردٓاي گسترش شثكّ
ْاي ساليت شٓرستاٌ

تٓيّ ٔ تُظيى از:
گرِٔ ساختار ساليت يركس تٕسؼّ شثكّ ٔ ارتماء ساليت
تا ًْكاري:
كًيتّ كشٕري تررسي ٔ تازَگري ساختار ٔ فرآيُذْاي َظاو شثكّ
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"تاسًّ تؼاني"

ضٕاتط ٔ اصٕل کهی درساختار طردٓاي گسترش شثكّ ْاي ساليت شٓرستاٌ
يمذيّ:
اص عاُٜا هثَ ضشٝست تآيٖ دعتشعي ع ٝ َٜعشيغ ٓشدّ تٗ ٚياصٛاي اُٝي ٚتٜذاؽتي دسٓاٗي ازغاط ؽذ ٙتٞد .تا تٞخ ٚتٚ
ٓؾٌالت إٓ صٓإ ًؾٞس اص خِٔٝ ٚخٞد تيؼ اص  60000سٝعتاي پشاً٘ذ ًٚ ٙتؼذاد هاتَ ٓالزظ ٚأي اص آٜٗا خٔؼيت ًٔتش اص
ٗ 200لش داؽت٘ذ  ٝدس ٓ٘اطن دٝس اكتاد ٙخا گشكت ٚتٞدٗذ؛ ًٔثٞد آٌاٗات ٘ٓ ٝاتغ ٓاُي  ٝاٗغاٗي؛ ٓؾٌَ تشاتشي  ٝاٗتواٍ
خذٓات ت٘ٓ ٚاطن دٝساكتادٙ؛ ٓ … ٝغٝٞالٕ زلع عالٓتي  ٝتٜذاؽتي ًؾٞس سا ٝاداؽت تا دعت ت ٚاخشاي طشزٜاي ٓختِلي
تضٗ٘ذ اص هثيَ طشذ تشتيت تٜذاس ،طشذ عپا ٙتٜذاؽت ،طشذ تٜذاس سٝعتا ،طشذ عِغِ ٝ ٚطشذ سضايي( ٚاسٓٝي ،)ٚتا ٛذف
دعتشعي ٓشدّ تٗ ٚياصٛاي اُٝي ٚتٜذاؽتي تآيٖ ؽٞد.
تداسب زافَ اص ايٖ طشزٜا دس داخَ ًؾٞسٔٛ ،ضٓإ تا اخالط خٜاٗي آُٔاآتا  ٝتؼييٖ ٛذف تٜذاؽت تشاي  ٚٔٛتا عاٍ
ٓ 2000يالدي  ٝتلٌش ٓشاهثتٜاي اُٝي ٚتٜذاؽتي * ))PHCتؼذادي اص دُغٞصإ ٓ ٝتلٌشإ ًؾٞس سا تش إٓ داؽت تا ٗظآي
گغتشد ٝ ٙپٞيا سا تشاي اسائ ٚخذٓات تٜذاؽتي دسٓاٗي دس عشاعش ًؾٞس طشازي ً٘٘ذ  ٝت ٚايٖ تشتية ٗظاّ ؽثٌٛ ٚاي
تٜذاؽتي دسٓاٗي دس ايشإ ؽٌَ گشكت.
ٗظاّ ؽثٌ ٚتٜذاؽت  ٝدسٓإ اصٕل ٔ ضٕاتطي تُياَي تشاي گغتشػ ٝازذٛاي تٜذاؽتي دسٓاٗي  ٝاسائ ٚخذٓات دس ٓذٗظش
هشاس داد ً ٚاص ٔٛإ آؿاص تاً٘ٞ٘ٛ ٕٞص ٞٓ ْٛسد ػَٔ اعت .چگٗٞگي دعت ياكتٖ ت ٚايٖ ضٞاتظ ت ٚطٞس ٓلقَ دس ًتاب
ٗگشؽي تش تٜذاؽت ،دسٓإ  ٝآٓٞصػ ٗيشٝي اٗغاٗي پضؽٌي آٓذ ٙاعت.
ت ٚدٗثاٍ تؼييٖ  ٝتقٞية ضٞاتظً ،اس تذٝيٖ دكتشچٛ ٚاي طشذ گغتشػ تشاي ٛشيي اص ؽٜشعتاٜٗاي ًؾٞس تا ٌٔٛاسي
ًاسً٘إ ٓثاسص ٙتا تئاسيٜا ؽاؿَ دس إٓ ؽٜشعتإ  ٝت ٚعشپشعتي عتاد گغتشػ ؽثٌ( ٚآهايإ دًتش عيشٝط پيِ ٚسٝدي ٝ
دًتش ًآَ ؽادپٞس) اٗداّ گشكت  ٝپظ اص إٓ ،گغتشػ ًٔي ٗظاّ ؽثٌ ٚتٜذاؽت  ٝدسٓإ آؿاص ؽذ .تٜي ٚطشزٜاي گغتشػ يا
 1361تا  1363اٗداّ گشكت ،سا ٓي تٞإ
اعتوشاس ؽثٌٛ ٚاي تٜذاؽتي دسٓاٗي ؽٜشعتاٜٗاي ًؾٞس ًٚ ،ا ٍٝتاس دس كافِ ٚعاُٜاي
ٜٓٔتشيٖ گاّ دس سا ٙايداد  ٝاستوا ٗظاّ عالٓتي ًؾٞس ايشإ تشؽٔشد .ؽلاكيت ضٞاتظ ٓ ٝؼياسٛاي ٓٞخٞد دس ايٖ طشزٜاٗ ،وؼ تغضايي
دس خِة زٔايت عياعتگزاسإ  ٝهاٗٗٞگزاسإ ًؾٞس تشاي تخقيـ اػتثاس ٓٞسد ٗياص گغتشػ ؽثٌٛ ٚاي تٜذاؽت  ٝدسٓإ دستشداؽتٝ ٚ
داسد .ت ٚايٖ تشتيةٓ ،آٞسيت تسون ؽثٌ ٚتٜذاؽت  ٝدسٓإ ًؾٞس تشٓث٘اي دكتشچٛ ٚاي طشزٜاي اعتوشاس فٞست ٓي گيشد.
تشاعاط تـييشات ؽشايظ اختٔاػي ،عياعي ،خـشاكيايي  ٝخٔؼيتي ًؾٞس  ٝت٘ٓ ٚظٞس پٞيايي ؽثٌ ٚتٜذاؽت  ٝدسٓإ ،ضشٝست داؽت
 1364تا 1380
تـييشاتي ٓت٘اعة تا ؽشايظ دس دكتشچٛ ٚاي طشزٜاي ؽٜشعتاٜٗا اػٔاٍ گشدد  ٝتٔٛ ٚيٖ دُيَ ،دس كافِ ٚعاُٜاي
 1379تشاعاط تـييشات هاتَ تٞخ ٚدس ؽشايظ إٓ صٓإ ٓاٗ٘ذ:
چ٘ذيٖ تاس دكتشچٛ ٚاي طشزٜاي ؽٜشعتاٜٗا تاصٗگشي ؽذ .دس عاٍ
اخشاي هاٗ ٕٞتئ ٚدسٓإ ٔٛگاٗي ،تـييش دس ؽشايظ اپيذٓيُٞٞژيي  ٝاُگٞي تئاسيٜا ،عياعت خقٞفي عاصي ،اخشاي تشٗآٛ ٚاي
اعتوشاس پايگاٜٛاي تٜذاؽت  ٝتٌاسگيشي ساتطإ تٜذاؽت  ٚٔٛ ٝ ٚٔٛ .... ٝضشٝست تاصٗگشي اعاعي دس طشزٜا سا ايداب ًشد .تٚ
دٗثاٍ ايٖ ازغاط ٗياص ،ضٞاتظ خذيذ ٓت٘اعة تا تـييش ؽشايظ ؽآًَ :اٛؼ تؼذاد ٓشاًض تٜذاؽتي دسٓاٗي ؽٜشي  ٝايداد پايگاٜٛاي
تٜذاؽت  ٝتـييش دس تؾٌيالت ٓشتٞط  ،تٜي ٝ ٚتذٝيٖ گشديذ ٝپظ اص يي ٝهل ٚصٓاٗي ٗاؽي اص تـييش ٓذيشيت ٓشًض  ٝعايش ٓؾٌالت
اداسيً ،اس تاصٗگشي دس عٓ ٚا ٚٛا ٍٝعاٍ  1380ت ٚپايإ سعيذ  ٝتشاي تقٞية تؾٌيالت ت ٚاداس ٙتؾٌيالت ٝصاست تٜذاؽت ،دسٓإ
 ٝآٓٞصػ پضؽٌي  ٝعپظ ،ت ٚعاصٓإ ٓذيشيت  ٝتشٗآ ٚسيضي اسعاٍ ؽذ.
آشٝص ٙتـييشات ديگشي دس ؽشايظ اختٔاػي  ٝعالٓتي ًؾٞس پذيذ آٓذ ٙاعت اصخِٔ :ٚتـييش ٝضؼيت اپيذٓيُٞٞژيي تئاسيٜا ،تـييش دس
عئاي ٓشگ ،تـييش دس عاختاس خٔؼيتي  ٝگغتشػ ؽٜشٗؾي٘ي ،تـييش دس ؽي ٙٞصٗذگي ٓشدّ ،اخشاي تشٗآ ٚپضؽي خاٗٞادًٚ ... ٝ ٙ
ٔٛگي ضشٝست تـييش دس عاختاس ٗظاّ عالٓت ًؾٞس سا تا تٞخ ٝ ٚپايث٘ذي ت ٚاف ٍٞإٓ ايداب ٓي ً٘٘ذ.

اصٕل كهي َظاو ساليتي كشٕر

 -1اٗتخاب "شٓرستاٌ" ت ٚػ٘ٞإ ٓوياط اداسي  ٝخـشاكيايي گغتشػ ؽثٌٛ ٚاي تٜذاؽتي دسٓاٗي  ٝاٗداّ تشٗآ ٚسيضيٜاي
ٓختِق عالٓتي
 -2سطخ تُذي ٔ ادغاو خذيات ٔ ارائّ خذيت از طريك َظاو ارجاع  .يؼ٘ي اسائ ٚخذٓات ت ٚفٞست صٗديش ٙأي ٓشتثظ ٝ
تٌآَ يات٘ذ ٙتاؽذ تا چ٘اٗچٓ ٚشاخؼً٘٘ ٚذ ٙأي اص ٝازذ ٓسيطي ت ٚخذٓات تخققي تش ٗياص داؽتٝ ،ازذ ٓسيطي تتٞاٗذ
ا ٝسا ت ٚعطر تاالتش اسخاع دٛذ .تشاي تسون ايٖ افَ ،ؽشايطي ضشٝست داسد:
ٛ -1 -2يچيي اص ٝازذٛاي يي عطر اسائ ٚد٘ٛذ ٙخذٓت ت ٚخذٓاتي ً ٚت ٚػٜذٝ ٙازذٛاي عطر پــاييــٖ تش هشاس دادٙ
ؽذ ٙاعت ٗپشداصدٓ ،گش آٌٗ ٚخذٓت ٓٞسد ٗظش سا دس عطر تخققي تـــش اسائ ٚدٛذ .تٔٛ ٚيٖ دُيَ ،تايغتي دس
ً٘اس ٛشيي اص ٝازذٛا ،يي ٝازذ عطر پاييٖ تش ٓ٘ظٞس گشدد ً ٚاُثت ٚداساي ٓذيشيتي ٓغتوَ ٓي تاؽذٓ .ثَ ٝخٞد يي
خاٗ ٚتٜذاؽت دسً٘اس ٓشًض تٜذاؽتي دسٓاٗي سٝعتايي يا ٝخٞد يي ٓشًض تٜذاؽتي دسٓاٗي ؽٜشي دسً٘اس ٓشًض
عالٓت ؽٜشعتإ يا تئاسعتإ ؽٜشعتإ .تشاي ايٌ٘ ٚايٖ ؽشط تسون ياتذ تايغتي ؽشذ ٝظيلٛ ٚش ٝازذ ت ٚدهت
تؼييٖ ٓ ٝؾخـ گشدد.
 -2 -2تشهشاسي استثاط كؼاٍ ٓ ٝغتٔش ٝازذٛاي ٛش عطر تا ٝازذٛاي عطٞذ تاالتش  ٝپاييٖ تشٗ .ظاست ،پايؼ،
آٓٞصػ زيٖ خذٓت ًاسً٘إ ٗ ٝيض تذاسى  ٝزٔايت اداسي ٓاُي ٝازذٛاي ٛش عطر ت ٚػٜذٝ ٙازذي اعت ً ٚدس
اُٝيٖ عطر تاالتش إٓ هشاس داسد تا تذاسى ك٘ي  ٝاداسي ايٖ ٝازذٛا ت ٚفٞست كؼاٍ ٓ ٝغتٔش اص ٗضديٌتشيٖ ٝازذ
عطر تاالتش ٓيغش گشدد  ٝاص تشٝص خطشٛايي ٓاٗ٘ذ گشايؼ ًاسً٘إ ؿيشپضؽي ت ٚدسٓاٜٗاي ؿيشٓداص  ٝت٘ضٍ
ًيليت خذٓات خِٞگيشي ؽٞد .دس فٞست اخشاي تشٗآ ٚپضؽي خاٗٞادٗ ٙيض ٔٛيٖ افَ پاتشخاعت .ت ٚايٖ تشتية
ً ٚاُٝيٖ عطر ٓشاخؼ ٚكشد ت ٚتٜٞسص (دس سٝعتا) يا ٗيشٝي تٜذاؽتي (دس ؽٜش) اعت  ٝعپظ ،اسخاع ت ٚپضؽي
خاٗٞادٓ ٙغتوش دس ٓشًض تٜذاؽتي دسٓاٗي سٝعتايي يا ؽٜشي  ٝاص آٗدا ت ٚپضؽي ٓتخقـ دس تئاسعتإ ؽٜشعتإ
فٞست ٓي گيشد.
 -3 -2تٞخ ٚت ٚعطٞذ ٓختِق اسائ ٚخذٓات تٜذاؽتي دسٓاٗي دس ٗظاّ ؽثٌ ٚعالٓت .دس زاٍ زاضش ،ع ٚعطر
تؼشيق ؽذٝ ٙخٞد داسد:
 عطر ا ٍٝؽآَ ٓشاًض تٜذاؽتي دسٓاٗي سٝعتايي  ٝؽٜشي .خاٗٛ ٚاي تٜذاؽت  ٝپايگاٜٛاي تٜذاؽتسٝعتايي صيشٓدٔٞػٓ ٚشاًض تٜذاؽتي دسٓاٗي سٝعتايي  ٝخاٗٛ ٚاي تٜذاؽت ٝ ،پايگاٜٛاي تٜذاؽت
ؽٜشي صيشٓدٔٞػٓ ٚشاًض تٜذاؽتي دسٓاٗي ؽٜشي سا تؾٌيَ ٓي د٘ٛذ ً ٚاُثت ٚدس ٗظاّ اسخاع تشاي
ٓٞاسدي ً ٚتشٗآٓ ٚؾخقي ٝخٞد داسد ،اُٝيٖ ٝازذ اسائ ٚد٘ٛذ ٙخذٓت تٓ ٚشدّٓ ،شاًض تٜذاؽتي
دسٓاٗي ٓسغٞب ٓي ؽٗٞذ.
عطر د ّٝؽآَ ٓشًض عالٓت ؽٜشعتإ  ٝتئاسعتإ ؽٜشعتإ
عطر ع ّٞؽآَ ٓشًض عالٓت اعتإ  ٝتئاسعتإ تخققي
 -3سٕٓنت دسترسي جغرافيايي  .يؼ٘ي كافِٓ ٚسيطي تشيٖ ٝازذ اسائ ٚد٘ٛذ ٙخذٓات تٜذاؽتي دسٓاٗي اص دٝستشيٖ ٗوطٚ
تست پٞؽؼ إٓ ًٓ ٚشدّ صٗذگي ً ٝاس ٓي ً٘٘ذ .تشاي تآيٖ ايٖ ضاتط ،ٚتايغتي ٓؼياسٛا  ٝؽشايطي تشهشاس گشدد:
 -1 -3دس ٛيچ ٝضؼيت اهِئي  ٝخٞي ،كافِ ٚدٝستشيٖ ٌٓإ صٗذگي ً ٝاس ٓشدّ ً ٚدس پٞؽؼ ٝازذ اسائ ٚخذٓت
هشاسداسد اص ٝازذ ٓضتٞس ٗثايذ زذاًثش اص يي عاػت پياد ٙسٝي تيؾتش تاؽذ.
 -2 -3اعتوشاس ٝازذٛا دس ٓغيش طثيؼي زشًت ٓشدّ ٓسَ تاؽذ .تاًيذ تشايٖ ؽشط گا ٌٖٔٓ ٙاعت ٓٞخة ؽٞد ًٚ
اص د ٝيا چ٘ذ سٝعتا ً ٚتست پٞؽؼ يي ٝازذ هشاس ٓي گيشٗذ ،سٝعتايي تشاي اعتوشاس ٝازذ ٓٞسدٗظش اٗتخاب گشدد
ًُ ٚضٓٝا" پشخٔؼيت تشيٖ آٜٗا ٗيغتٝ .خٞد يي يا چ٘ذ ػآَ اص ػٞآَ صيش ت ٚػ٘ٞإ ٓالى ٝاهغ ؽذٕ يي سٝعتا
دس ٓغيش طثيؼي زشًت ٓشدّ تِوي ٓي گشدد:
هشاس داؽتٖ دس ٓغيش سا ٙيا گِٞگا ٙخاد ٙافِي سٝعتاٛاي ٓداٝس

خٔؼيت صياد

ٝ خٞد ٝازذٛاي اداسي ٓثَ تخؾذاسي ،دٛذاسي ،پاعگا ٙاٗتظآي ،دادگا ،ٙتاٗي  ٝعايش ٝازذٛاي دُٝتي
سٝاج داد  ٝعتذ ٓثَ ٝخٞد تاصاسٛاي دائٔي يا ٛلتگي

ٝخٞد ٓذسع ،ٚدتيشعتإ ،زٔاّ ٞٓ ًٚ … ٝسد اعتلاد ٙسٝعتاٛاي ٓداٝس تاؽذ

داؽتٖ آب ،تشم ،تِلٖ … ٝ


تايذ تاتٞخ ٚت ٚتـييشات ساٜٛاي سٝعتايي  ٝعاصٗذگيٜاي خذيذ ٓثَ عاختٖ عذ ٓ ... ٝسَ اعتوشاس ٝازذ ٗيض تـييش
ً٘ذ.
 -3 -3تؼذاد  ٝپشاً٘ذگي خٔؼيت  ٝتؼذاد سٝعتاٛاي تست پٞؽؼ .تا ٝخٞد ايٌ٘ ٚتشزغة ضٞاتظ اػالّ ؽذٝ ٙ
ؽشايظ ٓسَ ٗٔي تٞإ اُگٞي ثاتتي سا تشاي خٔؼيت تست پٞؽؼ ٛشٝازذ اسائ ٚخذٓت تؼييٖ ًشد ُٝي تا اعتلاد ٙاص
ٓساعثات ٓشتٞط ت ٚكؼاُيت ٝ ٝظايق ٛش ٝازذ اسائ ٚخذٓت ٗ ٝيشٝي اٗغاٗي ٓٞخٞد دس إٓ ٝازذ ٓي تٞإ ت ٚطٞس
ٓتٞعظ خٔؼيت تست پٞؽؼ ٛش ٝازذ سا ٓؾخـ ًشد:
خاٗٚ
 زذٝد ٗ 1500لش تشاي ٛش خاٗ ٚتٜذاؽت_ اُثت ٚگا ٙتشزغة ؽشايظ تشاي خٔؼيتٜاي ًٔتش  ٝتيؾتش ٓ ْٛي تٞإ
تٜذاؽت دس ٗظش گشكت ً ٚدس آٗقٞست ٗيشٝي اٗغاٗي إٓ تـييشاتي ٓي ً٘ذ
تازذٝد ٗ 9000لش تشاي ٛش ٓشًض تٜذاؽتي دسٓاٗي سٝعتايي

تا زذٝد ٗ 12500لش تشاي ٛش پايگا ٙتٜذاؽت

تا زذٝد ٗ 50000لش تشاي ٛش ٓشًض تٜذاؽتي دسٓاٗي ؽٜشي

 -4دسترسي فرُْگي ً ٚتا د ٝؽشط صيش زافَ ٓي گشدد:
ٗ -1 -4ثٞد تشخٞسد  ٝاختالكٜاي هٓٞي ،كش٘ٛگيٓ ،زٛثي … ٝ
ٓ -2 -4ـايش ٗثٞدٕ ٓٞضٞعٓ ،ستٞا  ٝسٝػ خذٓاتي ً ٚاسائٓ ٚي ؽٞد تا آداب  ٝع٘تٜاي هٓٞيِٓ ،ي ٓ ٝزٛثي
خآؼ.ٚ
 -5تُاسة ك ًَي َيرٔي اَساَي ارائّ كُُذِ خذيات تا دجى كار يٕرد اَتظار  .الصٓ ٚايٖ ًاسٗ ًٚ ،تيد ٚإٓ ت ٚزذاهَ سعيذٕ
صٓإ اٗتظاس ٓشاخؼً٘٘ ٚذ ٙتشاي دسياكت خذٓت اعت ،ت٘اعة د ٝػآَ افِي اعت:
انف _ زدْ ًاس ٓٞسد اٗتظاس (ٝظايق تايذ دس عطر ت٘ذي خذٓات تؼشيق ؽٞد)
ب _ ٓتٞعظ تاصدً ٙاس ًاسً٘اٗي ً ٚتشاي اٗداّ إٓ ًاس ٓ٘ظٞس ؽذ ٙاٗذ.
 -6تُاسة آيٕزشٓا تا َيازْاي اجرايي .تسون ايٖ ضاتط ٚدس گش ٝؽشٝط صيش اعت:
 -1 -6داٗؼ ٜٓ ٝاست ٓٞسد ٗياص ٛش سد ٙت ٚدهت تؼشيق  ٝتؼييٖ گشدد.
 -2 -6آٓٞصػ د٘ٛذگإ تا ٗياصٛاي ٝاهؼي خآؼ ،ٚاُٞٝيتٜا ،ضٞاتظ ،سٝاتظ  ٝكشاي٘ذٛاي ٓٞسد ػَٔ دس ٗظاّ سعٔي
اسائً٘٘ ٚذ ٙخذٓات آؽ٘ا تاؽ٘ذ ٓ ٝستٞاي دسٝط خٞد سا تا ايٖ ٗياصٛا ٓ٘طثن عاصٗذ .يؼ٘ي دسگيش ؽذٕ ٓشاًض
آٓٞصؽي دس اسائ ٚخذٓات  ٝاستثاط ٓغتويْ آٜٗا تا خآؼ.ٚ
 – 3 -6تٓٞي تٞدٕ ٗيشٛٝاي ٓغتوش دس ٝازذٛاي ٓسيطي اسائ ٚد٘ٛذ ٙخذٓات.
 -7ػذو تًركس در يذيريت  .تٗ ٚسٞي ً ٚآٌإ خٞدگشداٗي ٝازذٛا تتذسيح ت ٚخٞداتٌايي آٗإ دس صٓي٘ٛ ٚاي ٓختِق ٓذيشيتي
ٓثَ :تشٗآ ٚسيضي ،ت٘ظيْ تٞدخ ،ٚعاصٓاٗذٛي ٘ٓ … ٝدش گشدد.
 -8جهة يشاركت يردو  ًٚ .دس ٝاهغ خظ ٓؾي اعاعي ؽثٌٓ ٚسغٞب ٓي ؽٞد .تتذسيح تا استواي داٗؼ  ٝػٌِٔشد تٜذاؽتي
( )Self Careپيؼ ٓي سٝد.
ٓشدّ ( ،)Health Promotionخآؼ ٚت ٚعٔت خٞداتٌايي ٓ ٝشاهثت اص خٞيؼ
ًْ -9اُْگي درٌٔ تخشيٓ .ث٘اي اسائ ٚخذٓات عالٓتي تاًيذتش ٔٛا٘ٛگيٜا دس دس ٕٝتخؼ عالٓت  ٝاسائ ٚخذٓات خآغ
عالٓتي ت ٚفٞست تئي اعت.
ًْ -10كاري تا ساير تخشٓاي تٕسؼّ  ْٛ .دس عاختاس ٗظاّ  ٝسا ٙاٗذاصي ٝازذٛا  ْٛ ٝدس تشٗآٛ ٚاي عالٓتي ٌٔٛاسي
عايش تخؾٜاي تٞعؼ ٚضشٝست داسد .ػال ٙٝتش تخؾٜاي دُٝتئٌٛ ،اسي تا تخؾٜاي خقٞفي  ٝتؼاٗٝي ٗيض ٓٞسد
تاًيذ اعت.

رٔش كار

ٓغُٝٞيت كؼاُيتٜاي ايٖ تخؼ ت ٚػٜذ ٙاداس ٙتٞعؼ ٚؽثٌٛ ٚا  ٝاستواء عالٓت دس ٛش ؽٜشعتإ اعت ً ٚتا ًغة اطالع ٗ ٝظش
عايش تخؾٜاي دُٝتي ،تؼاٗٝي  ٝخقٞفي ٓٞخٞد دس ؽٜشعتإ ٗ ٝيض ٌٔٛاسإ ٝازذٛاي ديگش ٓؾـ ٍٞدس تخؼ تٜذاؽت ٝ
ٓذيشيت تٞعؼ ٚؽثٌٝ ٚ
دسٓإ تا تٞخ ٚت ٚضٞاتظ  ٝافٓ ٍٞطشذ ؽذ ،ٙخاياتي ٝازذٛا سا اٗداّ ٓي د٘ٛذ ٗ ٝتيد ٚسا تٚ
استواء عالٓت ٓشًض عالٓت اعتإ اسائٓ ٚي ً٘٘ذ .دس ٝاهغ ،دس اعتإ كوظ ً٘تشٍ سػايت ضٞاتظ اٗداّ ٓي ؽٞد  ٝتًٔ ٚيتٚ

طشزٜاي گغتشػ اعتإ (داٗؾگا/ٙداٗؾٌذ ٙػِ ّٞپضؽٌي) تشاي تشسعي ،افالزات الصّ ٝ ،تقٞية اسائٓ ٚي گشدد .ايٖ
ًٔيتٓ ٚتؾٌَ اعت اص:
ٓ ؼا ٕٝتٜذاؽتي داٗؾگا /ٙداٗؾٌذ ٙػِ ّٞپضؽٌي ت ٚػ٘ٞإ سييظ ًٔيتٚ
ٓ ذيش تٞعؼ ٚؽثٌ ٝ ٚاستواء عالٓت اعتإ ت ٚػ٘ٞإ دتيش ًٔيتٚ
ً اسؽ٘اط ٓغ ٍٝٞگغتشػ ؽثٌ ٚاعتإ
ٓ ؼا ٕٝك٘ي زٞصٓ ٙؼاٗٝت تٜذاؽتي
ً اسؽ٘اط ٗاظش ؽٜشعتإ ٓٞسد تشسعي دس ٓشًض عالٓت اعتإ
ٓ ؼا ٕٝدسٓإ يا ٓذيش دسٓإ يا ًاسؽ٘اط ٗظاست تش دسٓإ داٗؾگا/ٙداٗؾٌذ ٙػِ ّٞپضؽٌي
ٓ ذيش تؾٌيالت داٗؾگا/ٙداٗؾٌذ ٙػِ ّٞپضؽٌي
ٔٗ اي٘ذ ٙعاصٓإ ٓذيشيت  ٝتشٗآ ٚسيضي اعتإ
ٓ ذيش ؽثٌ ٚعالٓت ؽٜشعتإ ٓٞسد تشسعي يا ٗٔاي٘ذ ٙتاّ االختياس ٝي.
تٞفيٓ ٚي ؽٞد چ٘اٗچٓ ٚغُٝٞيٖ اعتاٗي يا ؽٜشعتاٗي ٓثَ كشٓاٗذاس يا ٗٔاي٘ذٓ ٙدِظ إٓ ٓ٘طو ٚافشاس تش پيؾٜ٘اد خافي
داؽت٘ذ ،تًٔ ٚيت ٚدػٞت ؽٗٞذ تا دسخشيإ ًآَ ضٞاتظ  ٝاف ٍٞهشاس گيشٗذ.
طشزٜاي ٓقٞب ًٔيت ٚاعتاٗي تٓ ٚشًض تٞعؼ ٚؽثٌ ٝ ٚاستوا عالٓت اسعاٍ ٓي گشدٗذ .هاػذتا" ٌٔٛاس يا ٌٔٛاسإ ٗاظش
اعتإ اص طشف ٓشًض تٞعؼ ٚؽثٌ ٚدس خشيإ اهذآات هشاسداسٗذ  ٝدس فٞست ٗياص ،تايذ تشاي سكغ ٓؾٌَ ًٔي  ٝپيگيشي
الصّ سا تؼَٔ آٝسٗذ .طشذ پيؾٜ٘ادي پظ اص تشسعي تٞعظ ًاسؽ٘اط ٗاظش(يٖ) دس ٓشًض تٞعؼ ٚؽثٌ ٝ ٚدس فٞست تائيذ ا،ٝ
تًٔ ٚيتً ٚؾٞسي طشزٜاي گغتشػ ؽثٌٞٓ ٚخٞد دس ٓشًض تٞعؼ ٚؽثٌ ٚاسخاع ٓي ؽٞدٝ .ظيل ٚػٔذ ٙايٖ ًٔيت ٚتٞخ ٚتٚ
ٓيتاؽذ:
سػايت ضٞاتظ طشزٜاي گغتشػ ؽثٌ ٝ ٚتقٞية ٜٗايي طشزٜاعت  ٝايٖ ًٔيتٓ ٚتؾٌَ اص اكشاد صيش 
 سييظ ٓشًض تٞعؼ ٚؽثٌ ٝ ٚاستوا عالٓت (ٓغًٔ ٍٝٞيت)ٚ
 سييظ گش ٙٝعاختاس عالٓت ٓشًض تٞعؼ ٚؽثٌ( ٚدتيش کٔيت)ٚ
ٓ غ ٍٝٞتشٗآ ٚتذٝيٖ ضٞاتظ  ٝعاختاس ؽثٌ ٚعالٓت ًؾٞس دس گش ٙٝعاختاس
 اػضاي گش ٙٝعاختاس ًٗ ٚاظش ٛش داٗؾگا/ٙداٗؾٌذ ٙػِ ّٞپضؽٌي ٓٞسد تشسعي تشزغة ٓٞسد دس ًٔيت ٚزضٞس
خٞا٘ٛذ ياكت
دس فٞست ضشٝست
 اػضاي ًٔيتٚ
ٗ 1 لش ًاسؽ٘اط دكتش تؾٌيالت  ٝتٜثٞد سٝؽٜاي ٝصاست تٜذاؽت ،دسٓإ  ٝآٓٞصػ پضؽٌي
ٔٗ اي٘ذ ٙعاصٓإ ٓذيشيت  ٝتشٗآ ٚسيضي
پظ اص تقٞية طشزٜاي گغتشػ دس ًٔيت ٚکؾٞسيً ،اس تٝ ٚازذٛاي تؾٌيالت  ٝتٜثٞد سٝؽٜا  ٝتٞدخٝ ٚصاست تٜذاؽت،
ٓيگشدد  ٝآٗگا ٙهاتِيت اخشايي داسد.
تشٗآٚسيضي اسعاٍ 

دسٓإ  ٝآٓٞصػ پضؽٌي  ٝت ٚعاصٓإ ٓذيشيت ٝ
ًاس تشسعي دس ًٔيتً ٚؾٞسي طشزٜاي گغتشػ ت ٚفٞست تٞضير طشزٜاي پيؾٜ٘ادي تٞعظ دتيش ًٔيت ٚاعتاٗي  ٝتاصديذ
اص ٓسَ (دسفٞست ضشٝست) ٝ ،اٗطثام تا ضٞاتظ طشزٜاي گغتشػ اخشا ٓي ؽٞد .تٛ ٚشزاٍ ،آٗچ ٚأٛيت داسد اي٘غت
ً ٚتشسعي ً٘٘ذگإ دس ؽٜشعتإ ،اعتإ  ٝعتاد ٝصاستخاٗ ٚتايغتي اكشادي ًآال" ٓطِغ ٗغثت تٗ ٚظاّ ؽثٌ ٚعالٓت ،ضٞاتظ
 ٝاف ٍٞخاسي تشايٖ ٗظاّ  ٝعياعتٜاي ًِي تاؽ٘ذ.

 8گاو اجرايي تجذيذَظر در طردٓاي گسترش ػثارتست از:
گاو أل :تشاي اخشاي ًاسٓ ،وذٓاتي ضشٝست داسد ؽآَ:
انف_ ًغة اطالع دسعت اص ٓٞهؼيت خـشاكيايي ،خٔؼيتيٝ ،ضؼيت اختٔاػي  ٝكش٘ٛگي (ؽآَ :تؼذاد ٓشاًض آٓٞصؽي
ٓٞخٞد دس ٓ٘طو ٚتا عطر آٓٞصػ ػاُي ٝ ٝخٞد اختالكات ازتٔاُي هٓٞيتي ٛ )... ٝشيي اص سٝعتاٛا  ٝؽٜشٛا
ب _ تذعت آٝسدٕ اطالػات دسعت اص ٓٞهؼيت تخؼ خقٞفي  ٝتؼاٗٝي كؼاٍ اسائ ٚد٘ٛذ ٙخذٓات تٜذاؽتي دسٓاٗي دس
ٓ٘اطن ؽٜشي  ٝزاؽي ٚؽٜشٛا
ج _ ًغة اطالػات دسعت اص ٝضؼيت پشعَ٘ ؽاؿَ دس ٝازذٛاي ٓٞخٞد  ٝخٔؼيت تست پٞؽؼ ٛش ٝازذ تا دس فٞست
ضشٝست ٗغثت تً ٚاٛؼ يا اكضايؼ ٗيش ٝاهذاّ گشدد
د _ تٜيٗ ٚوؾٛ ٚاي ٓؼتثش  ٝدهين اص ؽٜشعتاٜٗاي تست پٞؽؼ
ِ _ تٜي ٚاتضاس ًاس ؽآَٓ :وذاسي پٗٞض ٓؼُٔٞي ،تؼذادي ٓذاد سٗگيٓ ،ذادتشاػ ،پاى ًٖٓ ،وذاسي ع٘دام ت ٚگشد  ٝپٗٞض
سٗگي.

ٔ _ تذعت آٝسدٕ آخشيٖ اطالػات دستاس ٙتـييشات سعٔي دس توغئات ًؾٞسي ؽٜشٛا ،تخؾٜا  ٝدٛغتاٜٗا اص كشٓاٗذاسيٜا،
تشٗآٚسيضي اعتإ  ٝاعتاٗذاسيٜا

عاصٓإ ٓذيشيت ٝ
ز _ داؽتٖ اطالػاتي دستاس ٙطشزٜاي ِٓي ٘ٓ ٝطو ٚأي ٓشتٞط تٛ ٚش ؽٜشعتإ دس ٓٞسد تٞعؼ ٚساٜٛاي سٝعتاييٓ ،ذاسط،
تشٗآٚسيضي

ايداد هطثٜاي ًؾاٝسصي  ٝدآپشٝسي ٝ ،عايش ٝازذٛاي ًؾاٝسصي اص دكتش عاصٓإ ٓذيشيت ٝ
ح _ داؽتٖ اطالع دستاس ٙتؼذاد آاًٖ ػٔٓٞي ٓ ٝسِٜايي ً ٚاص ٗظش تٜذاؽت ٓسيظ ٞٓ ٝاد ؿزايي تايغتي ً٘تشٍ تٜذاؽتي
ؽٗٞذ
ط _ ًغة اطالع ساخغ ت ٚتؼذاد پيؾٝ ٚسإً ،اسگشإً ،اسخاٗدات ً ٝاسگاٜٛاي تُٞيذي دس ٓ٘طوٚ
ي _ ًغة اطالع دستاس ٙعايش طشزٜاي ِٓي٘ٓ ،طو ٚأي  ٝخاؿ دس ٓ٘اطن ؽٜشي  ٝسٝعتايي ٓشتٞط ت ٚعشٓاي ٚگزاسي دس
تخؾٜاي تٞعؼ ٚدس ط ٍٞعاُٜاي تؼذي
گاو دٔو :تش سٝي ٗوؾ ،ٚخٔؼيت ٛش سٝعتا ثثت گشدد ٓ ٝسذٝد ٙآتاديٜايي ً ٚتــ ٚكافِ ٚزذاًثش يي عاػت پياد ٙسٝي اص
 ْٛهشاس داسٗذ تا ًؾيذٕ خظ سٗگي ت ٚاطشاف آٜٗآ ،ؾخـ ؽٞد .چ٘اٗچ ٚتؼذاد سٝعتاٛايي ً ٚدس ايٖ ٓسذٝد ٙهشاس ٓي
گيشٗذ تيؼ اص يي سٝعتـــا تــــاؽذ ،هذّ تؼذي اٗتخاب ٓ٘اعة تشيٖ سٝعتا تشاي استمرار خاَّ تٓذاشت اعت ً ٚدس اي٘دا
ٓغيش طثيؼي زشًت ٓشدّ ٓ ٝغائَ كش٘ٛگي  ٝخٔؼيتي تايذ ٓٞسد تٞخ ٚهشاس گيشٗذ.
گاو سٕو :تشاي تؼييٖ ٓسَ ٓ٘اعة يراكس تٓذاشتي درياَي رٔستايي تايغتي سٝعتايي سا ً ٚدس ٓغيش طثيؼي خٔؼيت
سٝعتاٛاي ٓسَ اعتوشاس خاٗٛ ٚاي تٜذاؽت تاتؼ ٚإٓ ٓشًض هشاس داسد ،اٗتخاب ؽٞد.
گاو چٓارو :دس تشخي اص ٓشاًض تٜذاؽتي دسٓاٗي سٝعتايي ً ٚدس ٓغيش طثيؼي زشًت چ٘ذ ٓشًض تٜذاؽتي دسٓاٗي سٝعتايي
ديگش هشاس گشكت ٚتاؽذ  ٝگِٞگا ٙػثٞس خٔؼيتي زذٝد ٛ 20ضاس ٗلش تِوي گشددٓ ،ؾشٝط تشايٌ٘ ٚكافِ ٚايٖ ٓسَ تاٗضديٌتشيٖ
ؽٜش داساي تئاسعتإ يا صايؾگا( ٙتا اعتلاد ٙاص اتٓٞثيَ) اص ٗيْ عاػت تيؾتش تاؽذٓ ،ي تٞإ دس چ٘يٖ ؽشايطی ٓشکض سا تٚ
 24عاػت ؽثاٗ ٚسٝص
ٓشکض ؽثاٗ ٚسٝصی تثذيَ ًشد تا آکإ دعتشعی ت ٚپضؽک  ٝعايش پشعَ٘ دسٓاٗي دس طٓ ٍٞذت
ٓيغش تاؽذ .ؽشذ ٝظيلٓ ٚشًض تٜذاؽتي دسٓاٗي ؽثاٗ ٚسٝصي دس تخؼ ديگشي اص ايٖ ٓدٔٞػ ٚآٓذ ٙاعت.
گاو پُجى :تا تٞخ ٚت ٚتشاًْ خٔؼيت دس ٓ٘اطن ؽٜشيٓ ،سذٝد ٙأي تٝ ٚعؼت يي تا چٜاسًيِٓٞتشٓشتغ ًــ ٚتــ ٚطٞس ٓتٞعظ
زذٝد ٗ 12000لش سا دس خٞد خاي داد ٙاعت ،تش سٝي ٗوؾ ٚتا ٓذاد سٗگي ٓؾخـ ٓي گشدد ًٓ ٚسَ اعتوشاس ٓشًض
تٜذاؽتي دسٓاٗي ؽٜشي اعت .چ٘اٗچ ٚتشاًْ خٔؼيت صياد تاؽذ ،ايداد ٓشاًض عالٓت ؽٜشي ٓتؼذد ضشٝست خٞاٛذ ياكت .دس
چ٘يٖ ؽشايطي ٓي تٞإ كضاي كيضيٌي  ٝپشعَ٘ ٓشًض سا تاصاي خٔؼيت تست پٞؽؼ اكضايؼ داد  ٝاص ايداد ٓشاًض ٓتؼذد دس
يي ٝعؼت ٓسذٝد  ٝهاتَ دعتشط ٓشدّ پيؾگيشي ًشد.
گاو ششى :تؼييٖ ٗيشٝي اٗغاٗي ٓٞسد ٗياص ٛش ٝازذ.
ٓؼياس دس ٗظش گشكتٖ ٗيشٝي اٗغاٗي ت ٚت٘اعة ٛش ٝازذ ت ٚهشاس صيش اعت:

انف _ خاَّ تٓذاشت:
ٓساعث ٚزدْ خذٓات سايح خاٗٛ ٚاي تٜذاؽت ٗؾإ ٓي دٛذ ً ٚت ٚطٞس ٓتٞعظ يي تٜٞسص ٓي تٞاٗذ خذٓات ٓٞسد ٗياص تيؼ
اص ٗ 1000لش خٔؼيت سا دس ط ٍٞيي عاٍ اسائ ٚدٛذُٝ .ي تشاعاط ؽشايظ كش٘ٛگي ٗ ٝيض ٗٞع ٝظايق دس ٗظش گشكت ٚؽذٙ
تشاي تٜٞسصإٓ ،ؼٔٞال"  2تٜٞسص (صٕ ٓ ٝشد) دس ٛش خاٗ ٚتٜذاؽت ًاس ٓي ً٘٘ذ  ٝتايذ تتٞاٗ٘ذ ٓشاهثتٜاي اُٝي ٚتٜذاؽتي ٝ
دسٓاٗي ٓٞسد ٗياص زذٝد ٗ 2000لش سا اسائ ٚد٘ٛذ.
اُثتٓ ٚتٔشًض تٞدٕ ايٖ خٔؼيت دس يي ٗوط ٚيا پشاً٘ذ ٙتٞدٕ إٓ دس چ٘ذ سٝعتاٗ ،وؼ تؼييٖ ً٘٘ذ ٙأي دس زدْ  ٝگشدػ ًاس
خاٗ ٚتٜذاؽت داسد .تا تٞخ ٚتٓ ٚدٔٞػً ٚاس  ٝؽشايظ كش٘ٛگي خآؼ ،ٚضٞاتظ صيش تشاي ٗيشٝي اٗغاٗي خاٗٛ ٚاي تٜذاؽت
تؼييٖ ؽذ ٙاعت:
تا ٗ 1500لش خٔؼيت  يي تٜٞسص صٕ  +يي تٜٞسص ٓشد

تشاي خٔؼيت ًٔتش اص ٗ 1500لشٓ ،ي تٞإ تاصاي د ٝخاٗ ٚتٜذاؽت ٓداٝس ،يي تٜٞسص ٓشد ٓؾتشى دس ٗظش
گشكت.
تشاي خٔؼيت اص  1501تا ٗ 2500لش  د ٝتٜٞسص صٕ  +يي تٜٞسص ٓشد

تشاي خٔؼيتٜاي تيؾتش اص ٗ 2500لش تٜتش اعت د ٝخاٗ ٚتٜذاؽت دس ٗظش گشكت ٚؽٞد  ٝتٜٞسص ٓشد سا ٓؾتشى تيٖ
د ٝخاٗ ٚتٜذاؽت هشاس داد.
 اگش تؼذاد سٝعتاٛاي داساي عٌ٘ ٚتست پٞؽؼ خاٗ ٚتٜذاؽت اص  6هشي ٚتيؾتش ٓ ٝغيش  ٝكافِ ٚسٝعتاٛا ت ٚگ ٚٗٞأي تاؽذ
ً ٚتاصديذ اص  2سٝعتا يا تيؾتش دس يي سٝص ٓيغش ٗگشددٓ ،ي تٞإ يي تٜٞسص ٓشد تً ٚاسً٘إ خاٗٓ ٚضتٞس اضاكٚ
ًشد.
تثصرِ  :1اگش تؼذاد سٝعتاٛاي تست پٞؽؼ خاٗ ٚتٜذاؽت تيؼ اص يي سٝعتا تاؽذ ،تشاي اٗداّ دٛگشدؽي ت ٚيي ٓٞتٞسعيٌِت ٗياص
اعت.
تثصرِ ٛ :2يچ سٝعتايي ٗثايذ ت ٚدُيَ ٗذاؽتٖ خاٗ ٚتٜذاؽت اص پٞؽؼ خذٓات اُٝي ٚتٜذاؽتي  ٝدسٓاٗي ٓسش ّٝتٔاٗذ .ايٖ ٓسشٓٝيت
سا ٙاستثاطي .ت ٚخثشإ ايٖ
ػٔذتا" ت 2 ٚػِت ٌٖٓٔ اعت پيؼ آيذ :يٌي ًٔثٞد ؽذيذ خٔؼيت  ٝديگشي ٗذاؽتٖ
ًٔثٞد ،دس تؼذادي اص ٓشاًض تٜذاؽتي دسٓاٗي سٝعتايي يا ؽٜشي ،تيْ عياس پيؼ تي٘ي ٓي ؽٞد ًٌِٓ ٚق ت ٚاسائٚ
تٔآي ٝظايق خاٗٛ ٚاي تٜذاؽت تا تٞخ ٚخاؿ ت ٚائ٘غاصي ،تٜذاؽت ٓسيظ ،تئاسياتي  ٝتٜذاؽت ٓادس ًٞ ٝدى
اعت .تٞصيغ سٝعتاٛا تيٖ تئٜاي عياس تايذ ت٘سٞي تاؽذ ًٛ ٚش تيْ تتٞاٗذ زذاهَ ٓاٛاٗ ٚيٌثاس ت ٚسٝعتاٛاي تست
پٞؽؼ خٞد عشًؾي ً٘ذ .اػضاي ايٖ تئٜا سا تٜٞسصإ ٓشد يا ًاسداٜٗا ً ٝاسؽ٘اعإ تٜذاؽت ػٔٓٞي ٓشد  ٝدس
فٞست ُضً ّٝاسداٜٗا ً ٝاسؽ٘اعإ تٜذاؽت ٓسيظ تؾٌيَ ٓي د٘ٛذٛ .ش ٓشًض تٜذاؽتي دسٓاٗي ت ٚتؼذاد تئٜاي
عياس خٞد ،ازتياج تٝ ٚعيِٗ ٚوِي ٚاضاكي خٞاٛذ داؽت.

تثصرِ  :3چ٘اٗچ ٚسٝعتاٛايي تا خٔؼيت ًْ  ٝدس كافِ ٚتيؼ اص يي عاػت پيادٙسٝي (زذٝد ً 6يِٓٞتش) اص خاٗ ٚتٜذاؽت ٝخٞد داؽتٚ
تاؽذ ٓيتٞإ إٓ سا ت ٚػ٘ٞإ سٝعتاي عياسي خاٗ ٚتٜذاؽت هِٔذاد ًشد تا تٜٞسص ٓشد زذاهَ ٛش ٓا ٙيٌثاس تشاي
اسائ ٚخذٓات تٜذاؽت ٓسيظٓ ،ثاسص ٙتا تئاسيٜا ،تٜذاؽت ٓادس ًٞ ٝدى ٝ ،ائ٘غاصي ت ٚسٝعتا عشًؾي ً٘ذ .تاصاي
ٛش ٗ 1000لش خٔؼيت سٝعتاٛاي عياسي تست پٞؽؼ خاٗ ٚتٜذاؽت ٓي تٞإ يي تٜٞسص ٓشدتً ٚاسً٘إ إٓ خاٗٚ
اضاكً ٚشد.
تثصرِ  :4تٞفيٓ ٚي ؽٞد تا ٓؾاسًت ٓشدّ سٝعتاٛاي هٔش  ٝسٝعتاٛاي عياسي زذاهَ كضاي كيضيٌي  ٝتدٜيضات كشا ْٛگشدد تا
٘ٛگاّ ٓشاخؼ ٚتٜٞسصإ خاٗ ٚتٜذاؽت يا اػضاي تيْ عياس ت ٚسٝعتآ ،سَ ٓؾخقي تشاي اسائ ٚخذٓت تٓ ٚشدّ
ٝخٞد داؽت ٚتاؽذ .دس ؿيشاي٘قٞستٓ ،ي تٞإ اص ٓسَ ٛايي ٓثَ ٓغدذ يا ٓذسع ... ٝ ٚاعتلادً ٙشد.

تثصرِ  :5چ٘اٗچ ٚدس سٗٝذ ٜٓاخشت سٝعتاييإ ت ٚؽٜشٛا يا سٝعتاٛاي ديگش ،خٔؼيت سٝعتايي ً ٚخاٗ ٚتٜذاؽت كؼاٍ داسد
ًٔتشاص اعتاٗذاسد خٔؼيت خاٗ ٚتٜذاؽت ؽذ ،پغت تٜٞسص يا تٜٞسصإ إٓ خاٗ ٚعتاس ٙداس ٓي ؽٞد  ٝخاٗٚ
ٗيض ت ٚخاٗ ٚتٜذاؽت عتاس ٙداس افطالذ ٓي ؽٞد تا تا خاُي اص عٌ٘ ٚؽذٕ سٝعتا ،خاٗٓ ٚضتٞس تؼطيَ
گشدد.
ب _ يركس تٓذاشتي درياَي رٔستايي:
ٗيشٝي اٗغاٗي ٓؼٔ ٍٞيي ٓشًض تٜذاؽتي دسٓاٗي سٝعتايي تا تٞخ ٚت ٚاخشاي تشٗآ ٚپضؽي خاٗٞادٓ ٝ ٙشاخؼات دسٓاٗي
اسخاػي اص خاٗٛ ٚاي تٜذاؽت تاتؼٗ ،ٚظاستٜا  … ٝػثاستغت اص:

 يي ٗلش پضؽي تاصاي خٔؼيتي زذٝد ٗ 4000لش .ايٖ پضؽي ٝظيل ٚعشپشعتي ًِي ٚخذٓات تٜذاؽتي دسٓاٗي ٓٞسدٗياصخٔؼيت تست پٞؽؼ خٞد سا ت ٚػٜذ ٙداسد  ٝػال ٙٝتش ٝيضيت تئاسإ تايذ ت ٚخاٗٛ ٚاي تٜذاؽت تست پٞؽؼ خٞد ٗيض
زذاهَ د ٝتاس دس ٛلت ٝ ٚت ٚسٝعتاٛاي هٔش زذاهَ ٓاٛاٗ ٚيٌثاس  ٝت ٚسٝعتاٛاي عياسي ٛش عٓ ٚا ٙيٌثاس عشًؾي ٗٔايذ.
دسفٞست دسخٞاعت ٓآٞس تيْ عياس ٓث٘ي تش ٗياص ٓشدّ ت ٚخذٓات پضؽٌي ،ضشٝست داسد پضؽي ٛش صٓإ ً ٚالصّ
اعت  ٝدس كٞافَ صٓاٗي ًٞتاٛتش ت ٚسٝعتاي ٓشتٞط ٓشاخؼً٘ ٚذ.
دس ٓٞاهؼي ًٓ ٚشًض تٜذاؽتي دسٓاٗي سٝعتايي تيؼ اص يي پضؽي خاٗٞاد ٙداسد ،يٌي اص آٜٗا تايذ ٓغُٝٞيت عشپشعتي
ٓشًض سا ت ٚػٜذ ٙداؽت ٚتاؽذ  ٝدس ػ٘ٞإ سديق عاصٓاٗي ٛش ٓشًض تٜذاؽتي دسٓاٗي سٝعتايي ػثاست پضؽي ٓغٍٝٞ
ٓشًض هيذ ؽٞد.
 يي ٗلش دٗذاٗپضؽي يا تٜذاؽتٌاس دٛإ  ٝدٗذإ يي ٗلش ًاسدإ يا ًاسؽ٘اط ػِ ّٞآصٓايؾگاٛي (دسفٞست ٝخٞد آصٓايؾگا ٙدس ٓشًض تٜذاؽتي دسٓاٗي) يي ٗلش داسٝياس يا ٗغخ ٚپيچ _ ػال ٙٝتش ٗغخ ٚپيچي  ٝتلٜيْ دعتٞس داسٝيي تئاسإٝ ،ظيل ٚداسد دسخٞاعت ٗياصٛايداسٝيي  ٝتدٜيضات پضؽٌي ٓٞسد ُضٓ ّٝشًض تٜذاؽتي دسٓاٗي سا تٔٞهغ ت٘ظيْ  ٝپظ اص تاييذ عشپشعت ٓشًض ،تشاي
تآيٖ آٜٗا اهذاّ ً٘ذٔٛ .چ٘يٖ ،تايذ ٗياصٛاي داسٝيي خاٗٛ ٚاي تٜذاؽت تا تؼ ٚسا ً٘تشٍ ،تشآٝسد  ٝتذاسى ٗٔايذ.
دسفٞست ٝخٞد پشعتاس ٓي تٞإ ايٖ ٝظيل ٚسا ت ٚپشعتاس ٝاگزاس ًشد  ٝدسايٖ فٞست ٗياصي تٝ ٚخٞد داسٝياس
ٗيغت.
 دٗ ٝلش پشعتاس يا تٜياس (يٌي صٕ  ٝيٌي ٓشد) .ايٖ اكشاد ػال ٙٝتش تضسيوات  ٝپاٗغٔإ ،دعتياسي پضؽي  ٝخذٓاتپشعتاسي تايذ عايش خذٓات ٓشًض تٜذاؽتي دسٓاٗي سٝعتايي سا ٗيض اٗداّ د٘ٛذ اص هثئٌَٛ :اسي دس داسٝخاٌٗٔٛ ،ٚاسي
دس خٔغ آٝسي اطالػات  ٝآٓاس  ٝتٜي ٚگضاسػٌٔٛ ،اسي دس پزيشػ تئاسإ  ٝاٗداّ آٞس ػٔٓٞئٌٛ ،اسي دس
تغٜيالت صائاٗي (دسفٞست ٝخٞد)ٌٔٛٝ ،اسي دس كؼاُيتٜاي خشازي ٛاي ًٞچي (دس ٓشاًض ؽثاٗ ٚسٝصي).
 يي ٗلش ٓتقذي پزيشػ ،آٓاس ٓ ٝذاسى پضؽٌي _ دس فٞست ًْ تٞدٕ خٔؼيت ٓشًض تٜذاؽتي دسٓاٗي سٝعتايي ٓي تٞإٝظايق ٓتقذي پزيشػ سا ت ٚػٜذ ٙيٌي اص پشعتاسإ (تا اُٞٝيت پشعتاس ٓشد) ٝاگزاس ًشد.
 دٗ ٝلش ًاسدإ يا ًاسؽ٘اط تٜذاؽت ػٔٓٞي (صٕ تا گشايؼ تٜذاؽت خاٗٞادٓ ٝ ٙشد تا گشايؼ ٓثاسص ٙتا تئاسيٜا) تا 12خاٗ ٚتٜذاؽت تست پٞؽؼ _ تاصاي ٛش  6تا  12خاٗ ٚتٜذاؽتي ً ٚاضاك ٚؽٞد دً ٝاسدإ يا ًاسؽ٘اط ديگش تا ٔٛإ
گشايؾٜا اضاك ٚخٞا٘ٛذؽذ.
 دسفٞست ٝخٞد آاًٖ ػٔٓٞي ٝ ٝازذٛاي ف٘ؼتي هاتَ هث ٍٞتشاي خذٓت يي ٗيشٝي اٗغاٗي ٓي تٞإ يي ًاسدإ ياًاسؽ٘اط تٜذاؽت ٓسيظ  ٝزشك ٚاي دس ٗظش گشكت .تشزغة زدْ ًاس كشد ٓي تٞإ ايٖ ٗيش ٝسا تيٖ دٓ ٝشًض تٜذاؽتي
دسٓاٗي ٓداٝس ٓؾتشى گزاؽت.
 يي ٗلش ٓآا تاصاي ٛش د ٝپضؽي خاٗٞادٞٓ ٙخٞد دس ايٖ ٓشًض .چ٘اٗچ ٚد ٝپشعتاس ٓٞخٞد تاؽ٘ذ ٓي تٞإ كوظ يي ٓآا تشايٓشاًض تا  3پضؽي دسٗظش گشكت.
يي ٗلش ساٗ٘ذٙ
 يي ٗلش ٗگٜثإ _ ػال ٙٝتش ٗگٜثاٗي دس ٝسٝدي ،تشهشاسي ٗظْ دس اتام اٗتظاس ٓ ٝسٞطٓ ٚشًض تٜذاؽتي دسٓاٗي ،دسفٞست ٗياص ٌٔٛاسي تا هغٔت پزيشػ سا ٗيض تؼٜذ ٙداسد .دس ٓشاًض ًْ خٔؼيت ،ساٗ٘ذٓ ٙي تٞاٗذ ػٜذ ٙداس ايٖ ٝظيلٚ
تاؽذ.
تثصرِ  :6گا ٙؽشايظ اهِئي ًؾٞس دس ٗواط ًٞيشيًٛٞ ،غتاٗي  ٝخ٘گِي ت ٚگ ٚٗٞايغت ً ٚسعيذٕ ت ٚزذ ٗقاب  6تا ٛ 9ضاس ٗلش تشاي
يي ٓشًض تٜذاؽتي دسٓاٗي سٝعتايي سا ؿيشٌٖٓٔ ٓي عاصد .اص طشف ديگش ،سٛا ًشدٕ خٔؼيتٜاي ًٔتش اص 6000
ٗلش – تٜ٘ا ت ٚدُيَ ٗثٞد تٞخي ٚاهتقادي – ساٛثشد دسعتي ٗيغت .دس چ٘يٖ ؽشايطي اص اعتشاتژي ٓسذٝد ًشدٕ
پشعَ٘ تشاعاط خذ ٍٝصيش (تشآٝسد ٗيشٝي اٗغاٗي ٓٞسدٗياص ٓشاًض تٜذاؽتي دسٓاٗي سٝعتايي تشزغة خٔؼيت
تست پٞؽؼ) اعتلادٓ ٙي ؽٞدٝ .دس ايٖ زاُت ،خاٗ ٚتٜذاؽت ٓغتوش دس سٝعتاي ٓسَ اعتوشاس ٓشًضٗ ،وؼ
ٓٞثشتشي دس اسائ ٚخذٓت تٓ ٚشاخؼً٘٘ ٚذگإ خٞاٛذ داؽت.
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يا
ًاسؽ٘اط
تٜذاؽتي
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يالدظات:

-

سديق تٜذاؽتٌاس كوظ دس فٞست داؽتٖ كشد ؽاؿَ تشهشاس ٓي ؽٞد  ٝدس ؿيشاي٘قٞست ززف ٓي گشدد.
دس ٓشاًض تٜذاؽتي دسٓاٗي سٝعتايي تا خٔؼيت  2تا ٛ 4ضاس ٗلش ،اگش ًاسدإ يا ًاسؽ٘اط صٕ تاؽذ تٜتشاعت تٜياس يا
پشعتاس ٓشد اٗتخاب ؽٞد  ٝتاُؼٌظ

-

اگشيٌي اص پغتٜاي ٓتقذي آٞس ػٔٓٞي .داسٝياس ً ٝاسدإ ٓذاسى پضؽٌي ،ؽاؿَ داؽت ٚتاؽذ .دس پغت خٞد تاهي ٓي
ٓاٗذ  ٝؿيشاي٘قٞست يي ٗلش تٜياس يا پشعتاس اص خ٘ظ ٓخاُق تٜياس هثِي اٗتخاب ٓي ؽٞد.

-

اگش خٔؼيت تست پٞؽؼ ٓشًض تٜذاؽتي دسٓاٗي سٝعتايي تيٖ  4تا ٛ 6ضاس ٗلش تاؽذ يي ٗلش ًاسدإ يا ًاسؽ٘اط ػال ٙٝتش
ًاسدإ يا ًاسؽ٘اط هثِي اٗتخاب ٓي ؽٞد ً ٚايٖ كشد تايذ خذٓات تٜذاؽت ٓسيظ  ٝزشك ٚاي سا اٗداّ دٛذ.

-

تشاي خٔؼيت تاالتشاص ٛ 6ضاس ٗلش  ،تشاعاط خذ ٍٝكٞم  ٝتاصاي تؼذاد خٔؼيت اضاكي ً ٚٔٛاسً٘إ ت ٚاعتث٘اي سديلٜاي
ٓشتٞط ت ٚساديُٞٞژي (ً ٚخاؿ ٓشاًض ؽثاٗ ٚسٝصي اعت) دس ٗظش گشكتٓ ٚي ؽٞد  ٝتاصاي ٛش ٗ 4000لش يي پضؽي
تؼييٖ ٓي گشدد.

تثصرِ  :7اعتوشاس ٝازذ ساديُٞٞژي دس ٓشاًض تٜذاؽتي دسٓاٗي سٝعتايي صٓاٗي هاتَ تٞخي ٚاعت ً ٚخٔؼيت تست پٞؽؼ إٓ ٓشًض
تاُؾ تش ٗ 20000لش تاؽذ ٓ ٝشًض ؽثاٗ ٚسٝصي هِٔذاد گشدد.
تثصرِ  :8دس ؽشايظ ً٘ٗٞي تشاي ٛش ٓشًض تٜذاؽتي دسٓاٗي سٝعتايي يي اتٓٞثيَ چ٘ذ ٓ٘ظٞسٓ( ٙثَُ٘ :ـــذسٝس ،پــاژسٞٓ ،ٝع ٞيا
ٝاٗـــت دًٝاتي٘ )ٚپيؼ تي٘ي ؽذ ٙاعت ..اُثت ٚدس ٓشاًض تٜذاؽتي دسٓاٗي ؽثاٗ ٚسٝصي تايذ يي دعتگا ٙآٓثٞالٗظ
دسٗظش گشكت  ٝايٖ ،ؿيشاص آٓثٞالٗظ تؼييٖ ؽذ ٙتشاي ٝازذ تغٜيالت صائاٗي كؼاٍ ٝاتغت ٚت ٚإٓ ٓشًض اعت .تشاي
ٓشاًض تٜذاؽتي دسٓاٗي تا خٔؼيت تست پٞؽؼ ٗ 10000لش  ٝتيؾتش ً ٚكافِ ٚاي تيؼ اص ٗيْ عاػت تا ٗضديٌتشيٖ
تئاسعتإ يا صايؾگا( ٙتا خٞدس )ٝداسٗذ ٗيض تايذ آٓثٞالٗظ دسٗظش گشكت .دس ٛش ٓشًضي ً ٚآٓثٞالٗظ تؼييٖ ٓي
ؽٞد تايذ د ٝسديق ساٗ٘ذ ٙدس ٓشاًض ؽثاٗ ٚسٝصي  ٝيي سديق ساٗ٘ذ ٙتشاي ٓشاًض يي يا د ٝؽيلت ٚدسٗظش گشكت.
تثصرِ  :9دس ٓشاًض تٜذاؽتي دسٓاٗي سٝعتايي ًْ خٔؼيت ،تٜياس يا پشعتاس صٕ ػال ٙٝتش ٝظايق ٓؼٔ ٍٞخٞدٓ ،ي تٞاٗذ دس
هغٔت داسٝخاٗ ٝ ،ٚت٘ظيْ گضاسػ ٓاٛاٗٗ ٚيض ٌٔٛاسي ً٘ذ  ٝتٜياس يا پشعتاس ٓشد  ْٛدس اٗداّ آٞس ػٔٓٞي ٝ
پزيشػ دسگيش ٓي ؽٞد.

ج _ تسٓيالت زايًاَي :ت ٚػ٘ٞإ ضٔئٓ ٚشًض تٜذاؽتي دسٓاٗي سٝعتايي ؽثاٗ ٚسٝصي  ٝگا ٙضٔئٓ ٚشًض تٜذاؽتي
دسٓاٗي ؽٜشي ؽثاٗ ٚسٝصي ً ٚدس إٓ ؽٜش تئاسعتإ يا صايؾگاٞٓ ٙخٞد ٗثاؽذ.
چ٘اٗچ ٚدسزاٍ زاضش ،تغٜيالت صائاٗي كؼاُي ت ٚػ٘ٞإ ضٔئ ٚيي ٓشًض ؿيشؽثاٗ ٚسٝصي ٝخٞد داؽت ٚتاؽذ ،ايٖ ٓشًض
ٓي تٞاٗذ ٔٛچ٘إ ت ٚكؼاُيت خٞد ادآ ٚدٛذ ٓگشايٌ٘ ٚػِٔيات صائإ سا پٞؽؼ ٗذٛذً ٚتايذ تتذسيح تؼطيَ ؽٞد.

ٗظش ت ٚخقِت خذٓات ايٖ ٝازذً ،اس إٓ تايذ ؽثاٗ ٚسٝصي تاؽذ ٗ ٝلشات صيش سا الصّ داسد:
 ٓآا ٗ 4 لش ساٗ٘ذ ٙآٓثٞالٗظ ٗ 3 لش خذٓتگضاس ٗ 2 لشًاسدإ يا ًاسؽ٘اط تٜذاؽت خاٗٞاد ٝ ٙتٜياس يا پشعتاس صٕ ٓشًض سٝعتايي تشزغة ضشٝست تا ايٖ ٝازذ ٌٔٛاسي ٓي
ً٘٘ذٓ .شاًض تٜذاؽتي دسٓاٗي سٝعتايي داساي تغٜيالت صائاٗي هاػذتا" تايذ ؽثاٗ ٚسٝصي تاؽ٘ذ تا دس ٘ٛگاّ كٞسيتٜاي
صائاٗي تتٞإ اص ٌٔٛاسي پضؽي  ٝعايش پشعَ٘ إٓ تٜش ٙتشد.
هاتَ تٞخ ٚايٌ٘ٝ ٚازذ تغٜيالت صائاٗي كؼاٍ ٔٛچ٘إ ت ٚكؼاُيت خٞد ادآٓ ٚي د٘ٛذ ُٝي ٝازذ خذيذ تغٜيالت صائاٗي تؼييٖ
 ٝسا ٙاٗذاصي ٗخٞاٛذؽذ.
د _ پايگاِ تٓذاشت :
تا تٞخ ٚتٝ ٚظايق پايگاٜٛاي تٜذاؽت  ٝزدْ ًاس آٜٗا ،تاصاي ٛش
اٗغاٗي صيش الصّ اعت:
 يي ٗلش ٓآا تشاي گزاؽتٖ آي ي ٞدي ،اٗداّ پاپ اعٔيشٓ ،شاهثتٜاي ٝيژ ٙصٗإ تاسداس ٞٓ ٝاسد پيچيذ ٙت٘ظيْ خاٗٞادٙ عٗ ٚلش ًاسدإ يا ًاسؽ٘اط تٜذاؽتي تا گشايؼ تٜذاؽت خاٗٞاد ًٚ – ٙيٌي اص آٜٗا  ٚٔٛسٝص ٙتٓ ٚذاسط ً ٝاسگاٜٛايداساي ًاسگشإ صٕ عشًؾي ٓي ً٘ذٗ ،لش ديگش  ٚٔٛسٝص ٙتا ساتطيٖ تٜذاؽت دس تٔاط اعت ٗ ٝلش عٔٛ ّٞيؾ ٚدس
ٓسَ پايگا ٙزاضش اعت (توغيْ ًاس تيٖ اكشاد ٗثايغتي ثاتت تٔاٗذ  ٝتايذ ٛشچ٘ذ ٝهت يٌثاس تـييش ً٘ذ)
 يي ٗلش ًاسدإ يا ًاسؽ٘اط تٜذاؽتي تا گشايؼ ٓثاسص ٙتا تئاسيٜا – تشاي اٗداّ خذٓات تٜذاؽت ٓسيظ  ٝزشك ٚأي،ٓذاسط پغشاٗ ٝ ٚتشسعيٜاي اپيذٓيُٞٞژيٌي تئاسيٜا
 دسفٞست تاال تٞدٕ تؼذاد ٝازذٛاي ف٘لي ً ٝاسگشي دس ٓ٘طو ٚتست پٞؽؼ ٓي تٞإ تقٞست ٓٞسدي يي ٗلشًاسدإ يا ًاسؽ٘اط تا گشايؼ تٜذاؽت ٓسيظ  ٝزشك ٚاي تٓ ٚدٔٞػ ٚپشعَ٘ پايگا ٙاضاكً ٚشد.
يي ٗلش خذٓتگضاس
ٗ 12500لش خٔؼيت تست پٞؽؼ ٛش پايگاٗ ،ٙيشٝي

تثصرِ  :10دس ًالٗؾٜشٛا يا ٓسِٛ ٚايي اص ؽٜشٛا ً ٚداساي تشاًْ خٔؼيت تيؼ اص ٗ 12500لش دس ًيِٓٞتش ٓشتغ ٛغت٘ذ  ٝگا ٙتشاًْ
إٓ تٗ 60000 ٚلش دس ًيِٓٞتش ٓشتغ ٓي سعذ (ٓثَ تشخي اص ٓسِٛ ٚاي ؽٜش تٜشإ) ،چ٘اٗچ ٚايداد تيؼ اص يي
پايگا ٙتٜذاؽت دس ٛش ًيِٓٞتش ٓشتغ ٓيغش  ٝهاتَ تٞخيٗ ٚثاؽذٓ ،ي تٞإ تا تضسگتش ًشدٕ اتؼاد پايگا ،ٙپشعَ٘
تيؾتشي تشاي إٓ كشاً ْٛشد تا تشاي اسائ ٚخذٓت ت ٚخٔؼيت تست پٞؽؼ ًاكي تاؽذ.
تثصرِ  :11چ٘اٗچً ٚاٛؼ تشاًْ خٔؼيت دس ؽٜشًٜا يا زاؽي ٚؽٜشٛا تٗ 2000 ٚلش دس ًيِٓٞتش ٓشتغ تشعذ ،ايداد پايگا ٙتشاي
خٔؼيتي ٓؼادٍ ٗ 8000لش (دس ٓسذٝد ٙخـشاكيايي ً 4يِٓٞتش ٓشتغ) تا ًاٛؼ تؼذاد پشعَ٘ پايگا ٙهاتَ تٞخي ٚخٞاٛذ
تٞدٞٓ .اسدي ً ٚتشاًْ خٔؼيت اص ايٖ ًٔ ْٛتش اعت خضء ٓٞاسد اعتث٘ايي اعت  ٝتايذ زغة ٓٞسد خذاگاٗ ٚتشسعي
 ٝتقٔيْ گيشي ؽٞد .تٛ ٚش زاٍ ،ؿيش اص چ٘يٖ ؽشايظ ٗادسي ً ٚداليَ عياعي ،كش٘ٛگي يا اختٔاػي داسد ،ايداد
پايگا ٙتشاي خٔؼيتٜاي ًٔتش اص ٗ 12500لش اص ٗظش اهتقادي  ٝاخشايي هاتَ تٞخيٗ ٚخٞاٛذ تٞد.
تثصرِ  :12تاصاي ٛش ٗ 3000لش خٔؼيت اضاكي تست پٞؽؼ يي پايگا ٙتٜذاؽت ؽٜشي ،يي ٗلش ًاسدإ يا ًاسؽ٘اط تٜذاؽتي تا
گشايؼ تٜذاؽت خاٗٞاد ٙتٓ ٚدٔٞػً ٚاسً٘إ اعتاٗذاسد پايگا ٙاضاكٓ ٚي ؽٞد.
تثصرِ  :13تشاي سٝعتاٛايي تا خٔؼيت ٗ 5000لش  ٝتيؾتش ت ٚخاي خاٗ ٚتٜذاؽت (ت ٚػ٘ٞإ اُٝيٖ ٝازذ اسائ ٚد٘ٛذ ٙخذٓت) ،پايگاٙ
تٜذاؽت سٝعتايي دسٗظش گشكتٓ ٚي ؽٞد  ٝتشزغة خٔؼيت إٓ سٝعتا ،تؼذاد  ٝتشًية پشعَ٘ پايگا ٙتؼييٖ ٓي
ؽٞد .دس سٝعتاٛايي تا خٔؼيت زذٝد ٗ 12500لش ،پشعِ٘ي ٓؾات ٚپشعَ٘ اعتاٗذاسد پايگا ٙتٜذاؽت ؽٜشي تؼييٖ ٓي
ؽٞد .ايٖ پايگآ ٙي تٞاٗذ ت ٚفٞست ضٔئٓ ٚشًض تٜذاؽتي دسٓاٗي سٝعتايي إٓ سٝعتا هشاسگيشد يا ٓغتوَ تاؽذ.
تثصرِ  :14تشاي سٝعتاٛاي ٓسَ اعتوشاس خاٗ ٚتٜذاؽت ً ٚتٛ ٚش دُيَ تشاعاط ٓقٞت ٚتوغئات ًؾٞسي تٗ ٚوط ٚؽٜشي تثذيَ ؽٗٞذ
يا ضٔئ ٚؽٜشٛا گشدٗذ ،زغة ٓٞسد ٞٓ ٝهؼيت يٌي اص تقٔئات صيش اتخار ٓي ؽٞد:

أل:

سٝعتايي ت ٚؽٜش تثذيَ ؽذ ٙاعت ً ٚداساي ٓشًض تٜذاؽتي دسٓاٗي سٝعتايي  ٝخاٗ ٚتٜذاؽت ٓي تاؽذ .چ٘اٗچٔٛ ٚچ٘إ خاٗٚ
ٛای تٜذاؽت ايٖ ٓشکض دس پٞؽؼ إٓ تاهی تٔاٗ٘ذ دس ايٖ فٞست ٓشًض تٜذاؽتي دسٓاٗي سٝعتايي تًِ ٚي اص
كٜشعت ٓشاًض تٜذاؽتي دسٓاٗي سٝعتايي إٓ ؽٜشعتإ ززف  ٝخضٓ ٝشاًض تٜذاؽتي دسٓاٗي ؽٜشي هِٔذاد خٞاٛذ

ؽذ .دس ايٖ زاُت ،تايغتي ًاسً٘إ تٜذاؽتي ٓٞخٞد دس ٓشًض دس زٌْ ًاسً٘إ يي پايگا ٙتٜذاؽت ضٔئ ٚتِوي
ؽٗٞذ .اُثت ٚچ٘اٗچ ٚاص هثَٝ ،ازذ تغٜيالت صائاٗي ٗيض دس سٝعتاي ٓٞسد ٗظش ٓٞخٞد تاؽذ ًاسً٘إ ٝازذ تغٜيالت
صائاٗي ٗيض ت ٚػ٘ٞإ ًاسً٘إ پايگا ٙتٜذاؽت ضٔئ ٚاضاك ٚخٞا٘ٛذ ؽذ .چ٘اٗچ ٚخاٗٛ ٚای تٜذاؽت دس پٞؽؼ
ٓشکض سٝعتايی ديگشی هشاسگيشٗذ  ٝكوظ سٝعتای ٓسَ اعتوشاس ايٖ ٓشکض تٜذاؽتی دسٓاٗی سٝعتايی ت ٚؽٜش تثذيَ
ؽذ ٙتاؽذ ت٘ات ٚخٔؼيت ٓ٘طو ٝ ٚچگٗٞگی كؼاُيت تخؼ خقٞفی دس ٓٞسد تـييش ٝضؼيت إٓ ت ٚطٞس ٓٞسدی
تقٔيْ گيشی ٓی ؽٞد.

دٔو

اگش خاٗ ٚتٜذاؽت كؼاٍ دس سٝعتاي تثذيَ ؽذ ٙت ٚؽٜش ٝخٞد داؽت ٚتاؽذ يٌي اص  2اهذاّ افِي صيش تشاي ايٖ خاٗ ٚتٜذاؽت تايذ
اٗداّ گيشد:
ب ) ت ٚپايگا ٙتٜذاؽت تثذيَ گشدد
اُق) تؼطيَ ؽٞد

اُق) ٓٞاهؼي ً ٚتٞفيٓ ٚي ؽٞد خاٗ ٚتٜذاؽت ٓغتوش دس ؽٜش تؼطيَ گشدد ػثاست٘ذ اص:
 دس فٞست ػاله٘ٓ ٚذي تٜٞسص (إ) ايٖ خاٗ ٚتٜذاؽت تشاي اٗتواٍ ت ٚخاٗ ٚتٜذاؽت ديگشي ً ٚت ٚتٜٞسص ٗياص داسد  ٝت ٚؽشط
عٌٗٞت دس إٓ سٝعتا  ٝزلع تؼشيق تٓٞي تٞدٕ ،اٗتواٍ تالٓاٗغ اعت (اػْ اص ايٌ٘ ٚتٜٞسصإ اٗتواُي صٕ  ٝؽٛٞش تاؽ٘ذ
 ٝتا  ْٛت ٚخاٗ ٚديگشي ٓ٘توَ ؽٗٞذ يا ايٌ٘ ٚصٕ  ٝؽٛٞش ٗثاؽ٘ذ)  ٝدس ايٖ فٞست خاٗ ٚتٜذاؽت ٓغتوش دس ؽٜش سا ٓي
تٞإ تؼطيَ ًشد.
 چ٘اٗچ ٚؽشايظ اٗتواٍ تٜٞسص(إ) ايٖ خاٗ ٚتٜذاؽت تٓ ٚسَ ديگش ٝخٞد ٗذاؽت ٚتاؽذ ،دس ايٖ زاُت تٜٞسص تا ٔٛإ پغت خٞد ً ٚتٚ
پغت عتاس ٙداس تثذيَ ٓي ؽٞد دس ٝازذ اسائ ٚخذٓت ٔٛإ ٓسَ تً ٚاس خٞد ادآٓ ٚي دٛذ  ٝخاٗ ٚتٜذاؽت ٓضتٞس
تؼطيَ ٓي ؽٞد.
ب) ٓٞاهؼي ً ٚخاٗ ٚتٜذاؽت ٓغتوش دس ؽٜش ت ٚپايگا ٙتٜذاؽت تثذيَ ٓي ؽٞد:
ٓ ذسى تسقيِي تٜٞسص(إ) خاٗ ٚتٜذاؽت ٓضتٞس ،زذاهَ پايإ دٝس ٙسأ٘ٛايي (عيٌَ) تاؽذ .دس ايٖ فٞست خاٗ ٚتٜذاؽت تٚ
پايگا ٙتٜذاؽت تثذيَ ٓي ؽٞد ً ٝاسً٘إ إٓ ٗيض ٝظايق تٌ٘يغيٖ يا ًاسدإ تٜذاؽت خاٗٞاد ٙيا ٓثاسص ٙتا تئاسيٜا يا
تٜذاؽت ٓسيظ  ٝزشك ٚاي سا اٗداّ ٓي د٘ٛذ (زتي االٌٓإ تا ٔٛإ ؽي ٙٞاسائ ٚخذٓات كؼاٍ ٚٗ ،تقٞست ؿيشكؼاٍ) .دس
ايٖ زاُت ،ت ٚازتٔاٍ هٞي خٔؼيت تست پٞؽؼًٔ ،تش اص زذاهَ تؼييٖ ؽذ ٙتشاي پايگا ٙتٜذاؽت تيپ ٓي تاؽذ  ٝتؼذاد
ًاسً٘إ ٗيض تايذ ٓت٘اعة تا خٔؼيت تست پٞؽؼ تـييش ياتذ.
 دس فٞست ػِٔي ٗثٞدٕ ٛشيي اص زاالت ت٘ذ اُق ،خاٗ ٚتٜذاؽت ٓغتوش دس ؽٜش ت ٚپايگا ٙتٜذاؽت تثذيَ ٓي ؽٞد  ٝتٜٞسصإ إٓ
تا پغت تٜٞسص عتاس ٙداس دس پايگآ ٙضتٞس ت ٚكؼاُيت خٞد ادآٓ ٚي د٘ٛذ (تشخيسا" تا ٔٛإ ؽي ٙٞاسائ ٚخذٓات تٚ
فٞست كؼاٍ) .دس چ٘يٖ ٝضؼيتی پايگا ٙتٜذاؽت را پايگاِ ستارِ دار ٓی ٗآيْ .
تثصرِ  :15چ٘اٗچٓ ٚشًض تٜذاؽتي دسٓاٗي سٝعتايي ًٚ ،ت ٚػِت تثذيَ ٓسَ اعتوشاس إٓ ت ٚؽٜش ،تٓ ٚشًض تٜذاؽتي دسٓاٗي ؽٜشي
تثذيَ ؽذ ٙاعت چ٘ذ خاٗ ٚتٜذاؽت (ً ٚدس زاٍ زاضش ٗيض دس ٓ٘اطن سٝعتايي هشاس داسٗذ) سا دس پٞؽؼ خٞد داؽتٚ
اعت تايغتي ٔٛچ٘إ إٓ خاٗٛ ٚاي تٜذاؽت سا دس پٞؽؼ خٞد ٗگ ٚداسد يؼ٘ي ٔٛاٗ٘ذ ٓشًض تٜذاؽتي دسٓاٗي ؽٜشي
سٝعتايي ػَٔ ً٘ذ ً ٝاسً٘إ الصّ تشاي تاصديذ اص خاٗٛ ٚاي تٜذاؽت ٓزًٞس (ػال ٙٝتش ًاسً٘إ پايگا ٙتٜذاؽت
ضٔئ )ٚدس إٓ ٓشًض پيؼ تي٘ي ؽٞد.
تثصرِ  :16چ٘اٗچ ٚخاٗ ٚتٜذاؽتي ً ٚدس زاٍ زاضش دس ٗوط ٚؽٜشي يا ؽٜش ٝاهغ ؽذ ٙاعت ،هثال" سٝعتا(ٛا)ي هٔشي دس پٞؽؼ خٞد
داؽت ٚاعت ًٞ٘ٛ ٚص  ْٛت ٚػ٘ٞإ ٗوط ٚسٝعتايي ٓطشذ ٛغت٘ذ .تايغتي:
ً ــٞؽؼ ًشد خاٗ ٚتٜذاؽت خذيذي دس يٌي اص إٓ ٓ٘اطن سٝعتايي ايداد  ٝسا ٙاٗذاصي ؽٞد تا سٝعتاٛاي ٓٞسد ٗظش سا دس
پٞؽؼ گيشد.
 اگش ؽشايظ ايداد خاٗ ٚتٜذاؽت خذيذ ٝخٞد ٗذاؽت ،سٝعتاٛاي ٓضتٞس سا تايذ تست پٞؽؼ ٗضديٌتشيٖ خاٗ ٚتٜذاؽت ٓٞخٞد
هشاس داد
 اگش ٛيچٌذاّ اص دٞٓ ٝسد كٞم ٓيغش ٗثٞد ،خٔؼيت سٝعتاٛاي ٓٞسد ٗظش ت ٚفٞست خٔؼيت سٝعتايي ٓغتويْ ،تست پٞؽؼ
ٗضديٌتشيٖ ٓشًض تٜذاؽتي دسٓاٗي ؽٜشي هشاس خٞا٘ٛذ گشكت.

تثصرِ :17

چ٘اٗد ٚدس ٗوط ٚؽٜشي ً ٚخاٗ ٚتٜذاؽت دس إٓ ٝاهغ ؽذ ٙاعت ( ت ٚدُيَ تـييش توغئات ًؾٞسي)ٓ ،شًض تٜذاؽتي
دسٓاٗي ؽٜشي ٓٞخٞد ٗثاؽذ  ٝإٓ ٗوط ٚؽٜشي ،تخؼ خقٞفي كؼاٍ ٗيض ٗذاؽت ٚتاؽذ ،تايغتي ٛشچ ٚعشيؼتش اهذاّ
ت ٚايداد  ٝسا ٙاٗذاصي ٓشًض تٜذاؽتي دسٓاٗي ؽٜشي دس إٓ ٓسَ ًشد.

تثصرِ ًِ :18ي ٚخاٗٛ ٚاي تٜذاؽت تثذيَ ؽذ ٙت ٚپايگا ٙتٜذاؽت ،زتي االٌٓإ تايغتي ٔٛچ٘إ خذٓات سا ت ٚفٞست كؼاٍ ت ٚخٔؼيت
تست پٞؽؼ خٞد اسائ ٚد٘ٛذ ٓ ٝشاًض تٜذاؽتي دسٓاٗي ؽٜشي آٜٗا ٗيض تايذ عشيؼا" ٗغثت ت ٚخزب ساتطيٖ تٜذاؽت
اهذاّ ً٘٘ذ تا تتٞاٗ٘ذ پٞؽؼ ًآَ داؽت ٚتاؽ٘ذ.

تثصرِ :19

آٓاس تٔاّ پايگاٜٛاي تٜذاؽت خذيذ اص كٜشعت خاٗٛ ٚاي تٜذاؽت كؼــاٍ دس ًآپيٞتش ززف ٓي ؽٞد  ٝاطالػات
خٔؼيت آٗإ ٗيض دس صيح زياتي ؽٜشي ثثت ٓي گشدد.

ِ -يركس تٓذاشتي درياَي شٓري :
تشاعاط كؼاُيت سٝصاكض ٕٝتخؼ خقٞفي دس تٔآي ٓ٘اطن ؽٜشي  ٝعياعت اعتلاد ٙاص تخؼ خقٞفي دس اسائ ٚخذٓات
دسٓإ عشپاييٓ ،شاًض تٜذاؽتي دسٓاٗي ؽٜشي ػٔذتا" ٝظيل ٚهث ٍٞاسخاػات ٗ ٝظاست تش ٝازذٛاي تست پٞؽؼ خٞد سا
تؼٜذ ٙداسٗذ .تشايٖ ٓث٘آ ،ساعث ٚتؼذاد ٓشاًض تٜذاؽتي دسٓاٗي ؽٜشي ت ٚهشاس صيش اعت:
تشاعاط ٛش ٗ 12500لـــش خٔؼيت ؽٜشي ٓ٘طو ،ٚيي پايگا ٙتٜذاؽت ؽٜشي پيؼ تي٘ي ٓي ؽٞد  ٝتاصاي ٛش 5
ٝازذ تٜذاؽتي دسٓاٗي ٓٞخٞد (اػْ اص پايگا ٙتٜذاؽت يـــا خاٗ ٚتٜذاؽت تست پٞؽؼ) يي ٓشًض تٜذاؽتي
دسٓاٗي ؽٜشي پيؼ تي٘ي ٓي گشدد .تشاي ايٖ ٓ٘ظٞس كشّ ؽٔاس 5 ٙدس دكاتش طشزٜاي گغتشػ دسٗظش گشكتٚ
ؽذ ٙاعتً .اسً٘إ دسٓاٗي ٛش ٓشًض ػثاستغت اص:
پضؽي:
دس ٛش ٓشًض تٜذاؽتي دسٓاٗي ؽٜشي ً ٚداساي ٝ 5ازذ تست پٞؽؼ تشاي خذٓات ٗظاستي  ٝاسخـــاع اعت
(پايگا ٙتٜذاؽت  ٝخاٗ ٚتٜذاؽت) ،ت ٚطٞس ٓؼٔ 2 ٍٞپضؽي پيؼ تي٘ي ٓي ؽٞد تا يٌي اص آٜٗا دس ٛش سٝص ت ٚكؼاُيت
ٗظاست تش ٝازذٛا ٓؾـ ٍٞتاؽذ ٗ ٝلش د ّٝدس ٓسَ ٓشًض تٜذاؽتي دسٓاٗي ت ٚهث ٍٞاسخاػات تپشداصد.
دٗذاٗپضؽي:
يي دٗذاٗپضؽي الصّ اعت .چ٘اٗچ ٚتشاي ٛش  10تا ٛ 12ضاس ٗلش خٔؼيت ؽٜشي يي ٓطة دٗذاٗپضؽٌي كؼاٍ دس تخؼ
خقٞفي ٓٞخٞد تاؽذٗ ،ياصي تٝ ٚازذ دٗذاٗپضؽٌي دس ٓشًض ٗخٞاٛذ تٞد .دسفٞستيٌ ٚت ٚتؼذاد ًاكي ٓطة
دٗذاٗپضؽٌي دس تخؼ خقٞفي ٗثٞدٝ ،خٞد دٗذاٗپضؽي دس ٓشًض تشاي اسائ ٚخذٓات ٓشتٞط تٓ ٚشدّ ضشٝست
داسد.
پشعتاس يا تٜياس:
تشاي خذٓات تضسيوي  ٝپاٗغٔإ دس ٓشاًض تٜذاؽتي دسٓاٗي ؽٜشي ٗياصي ت ٚپشعَ٘ ٗيغت ٓگشآٌٗٝ ٚاهؼا" آٌإ
دسياكت ايٖ خذٓات دس تخؼ خقٞفي ٝخٞد ٗذاؽت ٚتاؽذ.
دس ٛش ٓشًض ،يي پشعتاس يا تٜياس تشاي ٓذيشيت داخِي ٓشًض ،اٗداّ آٞس ػٔٓٞيٗ ،گ ٚداسي  ٝتٞصيغ ٓٞاد
ٓقشكي سٝصاًٗ ٚاكيغت.
داسٝعاص يا داسٝياس:
دس فٞست ٝخٞد داسٝخاًٗ ٚاكي دس تخؼ خقٞفيٗ ،ياصي ت ٚايداد إٓ دس ٓشًض تٜذاؽتي دسٓاٗي ؽٜشي ٗيغت
 ٝدس ؿيش اي٘قٞست ،يي ٗلش داسٝعاص يا يي ٗلش داسٝياس تشاي اسائ ٚخذٓات داسٝيي دس ٓشًض تٜذاؽتي دسٓاٗي
ؽٜشي الصّ اعت (دسفٞست كوذإ ايٖ ٗيشٓ ،ٝي تٞإ اص پشعتاس آٓٞصػ ديذ ٙتشاي اسائ ٚايٖ خذٓت اعتلادً ٙشد.
دس ايٖ زاُتٓ ،غُٝٞيت داسٝخاٗ ٚتا پضؽي ٓغٓ ٍٝٞشًض ٓي تاؽذ).
ًاسؽ٘اط يا ًاسدإ ػِ ّٞآصٓايؾگاٛي:
دس ؿياب خذٓات آصٓايؾگاٛي دس تخؼ خقٞفي يا دُٝتي (ٓثَ تئاسعتإ ٓ ،)... ٝشًض ٓضتٞس تايذ ت ٚآصٓايؾگاٙ
ٓدٜض ؽٞد  ٝدسايٖ ؽشايظ ،ت ٚعً ٚاسؽ٘اط يا ًاسدإ آصٓايؾگاٛي دس ٓشًض ٗياص اعت.
ًاسؽ٘اط يا ًاسدإ ساديُٞٞژي:
دس ؿياب خذٓات ساديُٞٞژي دس تخؼ خقٞفي يا دُٝتي (ٓثَ تئاسعتإ ٓ ،)... ٝشًض تايذ تشاي اسائ ٚخذٓات
ساديُٞٞژي تؼشيق ؽذ ٙدسايٖ عطر ٓدٜض ؽٞد  ٝت ٚدٗ ٝلش ًاسؽ٘اط يا ًاسدإ ساديُٞٞژي دس ٓشًض تٜذاؽتي
دسٓاٗي ؽٜشي ٗياص اعت.
ٓتقذي پزيشػ ،آٓاس ٓ ٝذاسى پضؽٌي:
تايذ يي ٓتقذي پزيشػ ،آٓاس ٓ ٝذاسى پضؽٌي ٓ٘ظٞس ؽٞد.
ساٗ٘ذ:ٙ
تشاي ٓشاًض تٜذاؽتي دسٓاٗي ؽٜشي ً ٚيي يا چ٘ذ خاٗ ٚتٜذاؽت يا پايگا ٙتٜذاؽت دس پٞؽؼ داسٗذ يي خٞدس ٝ ٝيي
ساٗ٘ذ ٙدس ٗظش گشكت ٚؽٞد.

ٗگٜثإ يا خذٓتگضاس:
ت ٚيي ٗلش ٗياص اعت.

تثصرِ :20

دس تغياسي اص ؽٜشٛا ،خاٗٛ ٚاي تٜذاؽت ٓداٝس ؽٜش يا سٝعتاٛاي ٗضديي ت ٚؽٜشٗ ،اگضيش دس پٞؽؼ يي يا چ٘ذ
ٓشًض تٜذاؽتي دسٓاٗي ؽٜشي هشاس ٓي گيشٗذ .ايٖ گٓ ٚٗٞشاًض ،دس ٝاهغ ٛــش دٗ ٝوؼ سا تؼٜذ ٙداسٗذ ٝدس گزؽتٚ
ت ٚآٜٗا ٓشاًض تٜذاؽتي دسٓاٗي ؽٜشي سٝعتايي افطالذ ٓي ًشد ٙاٗذ.

تثصرِ :21

دس ٓشاًض تٜذاؽتي دسٓاٗي ؽٜشي سٝعتايي ػال ٙٝتش ضٞاتظ پشعِ٘ي ٓشاًض تٜذاؽتي دسٓاٗــي ؽٜشي ،ضٞاتظ
پشعِ٘ي ٓشتٞط ت ٚخاٗٛ ٚاي تٜذاؽت (تٜٞسصإ) ٗيض تايذ خذاگاٗ ٚدس طشزٜاي گغتشػ ٓ٘ظٞس گشدد.

تثصرِ  :22دس ٗواط ؽٜشي يا ٓشاًض تخؼ كاهذ تئاسعتإ (اػْ اص دُٝتي ،خقٞفي  ٝخيشي ،)ٚچ٘اٗچ ٚكافِٗ ٚواط ٓزًٞس اص
ٗضديٌتشيٖ ؽٜش داساي تئاسعتإ يا ٝازذ دسٓاٗي ؽثاٗ ٚسٝصي ديگشي تيؼ اص ٗيْ عاػت (تا اتٓٞثيَ) تاؽذ ،يٌي
اص ٓشاًض تٜذاؽتي دسٓاٗي ؽٜشي ٓٞسد تسث ،تايذ ت ٚفٞست ؽثاٗ ٚسٝصي كؼاُيت ً٘ذ .دس ايٖ گٓ ٚٗٞشاًض تايذ دٝ
اتام تغتشي ٓٞهت تشاي تئاسإ كٞسيتٜاي پضؽٌي (صٕ ٓ ٝشد) ٓ٘ظٞس ؽٞدٔٛ .چ٘يٖ ،تشاي پٞؽؼ عاػات ػقش
 ٝؽة ٗلشات صيش تً ٚاسً٘إ ٓشًض اضاكٓ ٚي گشدٗذ ت ٚطٞسيک ٚتؼذاد کَ پشعَ٘ دسٓاٗی (پغتٜای صيش) ت4 ٚ
ٗلش تشعذ:
ٗ 2لش
پضؽي ػٔٓٞي
ٗ 6لش (تشاي خذٓات پشعتاسي  ٝداسٝيي)
پشعتاس يا تٜياس
ًاسؽ٘اط يا ًاسدإ ػِ ّٞآصٓايؾگاٛي ٗ 1لش
ٗ 2لش
ًاسؽ٘اط يا ًاسدإ ساديُٞٞژي
ٗ 3لش
ٓتقذي پزيشػ
ٗ 3لش (اگش عشايذاس تٞد ٗ 1لش کاكيغت)
ٗگٜثإ  ٝخذٓتگضاس
ٗ 3لش
ساٗ٘ذٙ

ٔ _ يركس تٓذاشتي درياَي شثاَّ رٔزي
ٔٛاٗطٞس ً ٚدس تثقش 22 ٙآٓذ ٙاعت ،دس ٓ٘اطن ؽٜشي يا سٝعتايي ً ٚدس گِٞگا ٙخٔؼيتي زذٝد ٗ 20000لش  ٝتا كافِٚ
زذاهَ ٗيْ عاػت تا خٞدس ٝتا ٗضديٌتشيٖ تئاسعتإ يا ٝازذ دسٓاٗي ؽثاٗ ٚسٝصي ديگشي هشاس داؽت ٚتاؽ٘ذٓ ،شاًض تٜذاؽتي
دسٓاٗي ٓٞخٞد ت ٚؽثاٗ ٚسٝصي تثذيَ ٓي ؽٗٞذ (ٓشًض تٜذاؽتي دسٓاٗي ؽثاٗ ٚسٝصي دسخ .)1 ٚتشاي ٓ٘اطن ؽٜشي تايذ ايٖ
ٓشاًض دس ٓشًض تخؼ هشاس داؽت ٚتاؽذ .ايٖ گٓ ٚٗٞشاًض تايذ د ٝاتام تغتشي ٓٞهت تشاي تئاسإ كٞسيتٜاي پضؽٌي (صٕ ٝ
ٓشد) داؽت ٚتاؽذ  ٝتاصاي ٛش ٗ 10000لش خٔؼيت ت ٚيي تخت تغتشي ٓٞهت (ًٔتش اص  6عاػت) ٗياص اعت.
ايٖ گٓ ٚٗٞشاًض ت ٚيي دعتگا ٙآٓثٞالٗظ تشاي اٗتواٍ تئاسإ تٗ ٚضديٌتشيٖ تئاسعتإ ٗياص داسٗذ.
چ٘اٗچ ٚخٔؼيت تست پٞؽؼ ٓشًض تٜذاؽتي دسٓاٗي ؽٜشي يا سٝعتايي تيٖ  12500تا ٗ 20000لش تٞد ٝ ٙدس كافِ ٚزذاهَ
ٗيْ عاػت تا خٞدس ٝتا ٗضديٌتشيٖ تئاسعتإ يا ٝازذ دسٓاٗي ؽثاٗ ٚسٝصي ديگشي هشاس داؽت ٚتاؽذ ،تٓ ٚشًض تٜذاؽتي
دسٓاٗي ؽثاٗ ٚسٝصي دسخ 2 ٚتثذيَ ٓي ؽٞد .دس ايٖ ٗٞع ٓشاًض تشاي ؽيلتٜاي ػقش  ٝؽة خذٓات آصٓايؾگاٛي ٝ
ساديُٞٞژي ضشٝست ٗذاسٗذ  ٝعايش پشعَ٘ تا پشعَ٘ ٓؼٔٓ ٍٞشًض تٜذاؽتي دسٓاٗي تايذ تٗ 4 ٚلش تشع٘ذ.
َيرٔي اَساَي استاَذارد يركس تٓذاشتي درياَي شثاَّ رٔزي درجّ :1
در يركس تٓذاشتي درياَي رٔستايي (تا درَظرگرفتٍ ترَايّ پسشك خإَادِ ٔ تراي جًؼيت دذٔد َ 9000فري رٔستا):

َٕع َيرٔي اَساَي
پضؽي ػٔٓٞي
دٗذاٗپضؽي يا تٜذاؽتٌاس دٛإ  ٝدٗذإ
ًاسدإ يا ًاسؽ٘اط آصٓايؾگاٙ
ًاسدإ يا ًاسؽ٘اط ساديُٞٞژي
تٜياس يا پشعتاس (ٓشد  ٝصٕ)
ٓآا

در يركستٓذاشتي درياَي رٔستايي شثاَّ رٔزي
تا تسٓيالت زايًاَي
تذٌٔ تسٓيالت
زايًاَي
4
1
4
4
6
2

4
1
4
4
6
4

ًاسدإ يا ًاسؽ٘اط تٜذاؽتي
ٓتقذي پزيشػ
ساٗ٘ذٙ
ٗگٜثإ/خذٓتگضاس

2
3
3
3

2
4
4
4

در يركس تٓذاشتي درياَي شٓري:

َٕع َيرٔي اَساَي
پضؽي ػٔٓٞي
دٗذاٗپضؽي يا تٜذاؽتٌاس دٛإ  ٝدٗذإ
ًاسدإ يا ًاسؽ٘اط آصٓايؾگاٙ
ًاسدإ يا ًاسؽ٘اط ساديُٞٞژي
تٜياس يا پشعتاس (ٓشد  ٝصٕ)
ٓآا
ًاسدإ يا ًاسؽ٘اط تٜذاؽتي
ٓتقذي پزيشػ
ساٗ٘ذٙ
ٗگٜثإ/خذٓتگضاس

در يركستٓذاشتي درياَي شٓري شثاَّ رٔزي
تا تسٓيالت زايًاَي
تذٌٔ تسٓيالت
زايًاَي
4
1
4
3
6
1
3
3
2
3

4
1
4
4
6
4
3
4
4
4

خذيات لاتم ارائّ در يراكس تٓذاشتي درياَي شثاَّ رٔزي:
ػال ٙٝتش خذٓات تؼشيق ؽذٓ ٙشاًض تٜذاؽتي دسٓاٗي يي ؽيلت ٚتايذ خذٓات صيش تٞعظ ايٖ ٓشاًض ؽثاٗ ٚسٝصي اسائ ٚگشدد:






خذٓات داسٝيي
خذٓات آصٓايؾگاٛي
خذٓات تقٞيشتشداسي تؾخيقي
ٓؾاٝسٛ ٙا
اٗداّ خشازيٜاي ًٞچي  ٝعشپايي ؽآَ:
تشيذگيٜا،

عٞختگيٜاي دسخ 1 ٚتذ ٕٝػاسض( ٚت ٚؿيشاص فٞست  ٝدعت)،

عٞختگيٜاي ًٞدًإ صيش  6عاٍ ،تٞدٛ ٙاي خِذي  ٝصيشخِذي،

دسٗاژ آتغ،ٚ

گزاؽتٖ ُٗ ُٚٞاي،

خاسج ًشدٕ خغْ خاسخي اص تي٘ي؛

تآپً ٕٞشدٕ تي٘ي،

ت٘ذ آٝسدٕ خٗٞشيضي تي٘ي هذآي،

تخِي ٚعي٘ٞصيت ٛاي ٓضٖٓ،

خاسج ًشدٕ اخغاّ خاسخي عطسي اص چؾْ،

خاسج ًشدٕ اخغاّ خاسخي اص گٞػ خاسخي دس تاُـيٖ،

ؽغتؾٞي گٞػ،

خاسج ًشدٕ اخغاّ خاسخي اص زِن،

گزاؽتٖ ُ ُٚٞتشاي تئاسإ پ٘ٞٓٞتشاًظ ٔٛ ٝاتٞتشاًظ،

تخِي ٚآتغ ٚپغتإ،

كتن عاد،ٙ

ٝاصًتٓٞي،

اپيضيٞتٓٞي،

گزاؽتٖ عٗٞذ كُٞي،

آتَ ت٘ذي ؽٌغتگي ٛا،

ؽٌغتگي تشه،ٙٞ

ؽٌغتگي تذ ٕٝػاسض ٚاعتخٞإ تاص،ٝ


ؽٌغتگي تذ ٕٝػاسضُ ٚگٖ ٝ

خااٗذاختٖ دسسكتگي ٛاي ؽاٗ ٝ ٚچاٗٚ

 كٞسيتٜاي پضؽٌي ؽآَ:
خٗٞشيضيٜا،

ؽٌغتگي ٛا،

صائإ،

ايغت هِثي،

دسد هلغ ٚعي٘،ٚ

اعتلشاؽ  ٝتٜٞع،

ؽٌْ زاد،

عٞختگيٜا،

تؾ٘ح،

ٛشگ ٚٗٞپاسگي پٞعت ٝ

ضشتات ٓختِق ()Multiple Trauma

 دسفٞست ٗثٞد ٝازذ تغٜيالت صائاٗي ،تدٜيضات اُٝي ٚتشاي اٗداّ صائإ دس ؽشايظ اضطشاس تايذ كشا ْٛگشدد.
در اتاق تستري يٕلت تايذ دٔ گَّٕ تيًار تذت يرالثت لرارگيرد:

 .1تئاساٗي ً ٚتا اٗداّ اهذآاتي دس ًٔتشاص  6عاػت تٝ ٚضؼيت ٓ stableي سع٘ذ  ٝهاتَ تشخيـ ؽذٕ ٛغت٘ذٓ .ثَ
اٗداّ عشّ تشاپي تشاي تئاس اعٜاٍ زاد
 .2تئاساٗي ً ٚتايذ تٝ ٚضؼيت  stableتشع٘ذ تا هاتَ اٗتواٍ تٗ ٚضديٌتشيٖ تئاسعتإ تاؽ٘ذٓ .ثَ اكشاد تا خٗٞشيضي
ؽذيذ ً ٚتايذ خٗٞشيضي ٓتٞهق ؽذٝ ٝ ٙضؼيت تئاس  stableگشدد  ٝعپظ اػضاّ ؽٞد.
خذيات يؼًٕل يك يركس تٓذاشتي درياَي يك شيفتّ ػثارتُذاز:
.1
.2

.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11

خٔغ آٝسيً٘ ،تشٍ  ٝدعت ٚت٘ذي اطالػات  ٝآٓاس ٓشتٞط ت ٚخٞد ٓشًض ٝ ٝازذٛاي تاتؼٚ
ً٘تشٍ  ٝپيگيشي اخشاي تشٗآٛ ٚاي تٜذاؽتي دسٓاٗي اُٝي ٚؽآَ:
 آٓٞصػ تٜذاؽت ػٔٓٞي
 تٜذاؽت ٓذاسط
 تٜذاؽت سٝإ
ٓ ادسإًٞ ،دًإ  ٝت٘ظيْ خاٗٞادٙ
 تٜذاؽت دٛإ  ٝدٗذإ
 تٜذاؽت زشك ٚاي
 تٜذاؽت ٓسيظ
 ائ٘غاصي
ٓ شاهثت اص تئاسإ عَ
 تشسعيٜاي اپيذٓيُٞٞژيي
 خذٓات عياسي
 تئاسياتي
ٓ ؾاٝسٛ ٙا
ًٔي دس اخشاي پژٛٝؾٜا
ٓؼاي٘ ٚتئاسإ اسخاع ؽذ ٝ ٙپزيشػ ؽذٙ
ً٘تشٍ ًٔي ً ٝيلي ًٌٜٔاي دسٓاٗي اُٝيٚ
دسياكت دسخٞاعتٜا  ٝكٜشعت ٗياصٓ٘ذيٜاي تذاسًاتي ٝازذٛاي تاتؼٚ
ٗظاست تش ٝازذٛاي تاتؼ ٝ ٚدٛگشدؽي
ايداد ٌٔٛاسيٜاي تيٖ تخؾي  ٝؽشًت دس خِغات تا زضٞس عايش اسگاٜٗا
خذٓات داسٝيي
خذٓات آصٓايؾگاٛي
خذٓات ساديُٞٞژي

ز _ پست يرالثت يرزي ٔ لرَطيُّ:

ايٖ ٝازذٛا دس پاياٗٛ ٚاي صٓي٘ي ،دسياييٞٛ ،ايي ٗ ٝيض تاصاسخٛ ٚاي صٓي٘ي  ٝدسيايي دسٗظش گشكتٓ ٚي ؽٗٞذ .ايٖ پغت ٛا
تشاعاط زدْ ٞٗ ٝع كؼاُيت ٓ ٝسَ اعتوشاس ت 3 ٚدسخ ٚتوغيْ ٓي ؽٗٞذ .ايٖ ٝازذٛا ٗوؼ عذ دكاػي خِٞگيشي ً٘٘ذ ٙاص ٗلٞر
تئاسيٜا ت ٚداخَ ًؾٞس سا تشاعاط ضٞاتظ ٓ ٝؼياسٛاي تيٖ أُِِي ت ٚػٜذ ٙداسٗذ
پغت ٛاي ٓشاهثت ٓشصي  ٝهشٗطي٘ ٚدسخٓ 2 ٝ 1 ٚي تٞاٗ٘ذ ؽثاٗ ٚسٝصي يا تا پاعي اص ؽة كؼاٍ تاؽ٘ذ .دسٗٞع دسخًٚ 3 ٚ
دس تاصاسچٛ ٚاي ٓشصي ٓغتوش ٓي گشدٗذٓ ،ي تٞاٗ٘ذ تا عاػت ًاس ٓشص (تاصاسچ )ٚكؼاُيت ٗٔاي٘ذ.
َيرٔي اَساَي يٕردَياز:
 تراي پست درجّ 1پاياَّ زييُي ،دريايي ٔ ْٕايي:ٗ 1لش
پضؽي ٓويْ يا آٌٗاٍ
ٗ 3لش
ًاسؽ٘اط يا ًاسدإ ٓثاسص ٙتا تئاسيٜا
ٗ 2لش
ًاسؽ٘اط يا ًاسدإ تٜذاؽت ٓسيظ
ٗ 1لش
ًاسؽ٘اط يا ًاسدإ آصٓايؾگاٙ
 تراي پست درجّ  2پاياَّ زييُي ،دريايي ٔ ْٕايي:ٗ 1لش
پضؽي آٌٗاٍ
ًاسؽ٘اط يا ًاسدإ ٓثاسص ٙتا تئاسيٜا
ًاسؽ٘اط يا ًاسدإ تٜذاؽت ٓسيظ
ًاسؽ٘اط يا ًاسدإ آصٓايؾگاٙ

ٗ 2لش
ٗ 1لش
ٗ 1لش

 تراي پست درجّ  3تازارچّ زييُي ٔ دريايي:ٗ 1لش
پضؽي آٌٗاٍ
ًاسؽ٘اط يا ًاسدإ ٓثاسص ٙتا تئاسيٜا
ًاسؽ٘اط يا ًاسدإ تٜذاؽت ٓسيظ

ٗ 1لش
ٗ 1لش

ح _ يركس رفراَس يشأرِ ٔ يرالثت تيًاريٓاي رفتاري:
ايٖ ٝازذ كوظ دس ؽٜشعتإ ٓشًض اعتإ (ؽٜشعتإ ٓسَ اعتوشاس داٗؾگا /ٙداٗؾٌذ ٙػِ ّٞپضؽٌي) ت ٚتؼذاد يي ٓشًض ايداد
ٓي ؽٞد.
پرسُم يركس:
تشزغة خٔؼيت تست پٞؽؼ ؽٜشعتإ ت ٚد ٝگش ٙٝتا پشعَ٘ ٓتلاٝت توغيْ ٓي ؽٗٞذ:
أل :شٓرستآَاي تا جًؼيت تاالي َ 200000فر:
ٗ 2لش (يٌي ٓغٓ ٍٝٞشًض اعت)
پضؽي (يٌي ٓتخقـ ػلٗٞي)
ٗ 1لش
ًاسؽ٘اط ٓثاسص ٙتا تئاسيٜا
ٗ 1لش
ًاسؽ٘اط تٜذاؽت سٝاٗي (تا اُٞٝيت سٝاٗؾ٘اط تاُي٘ي)
ٗ 1لش
ٓذدًاس اختٔاػي
ٗ 1لش
ٓتقذي پزيشػ ،آٓاس ٓ ٝذاسى پضؽٌي
ٗ 1لش
دٗذاٗپضؽي ػٔٓٞي يا تٜذاؽتٌاس دٛإ  ٝدٗذإ
ٗ 1لش
ٓآا
ٗ 1لش
ساٗ٘ذٙ
ٗ 1لش
خذٓتگضاس
دٔو :شٓرستآَاي تا جًؼيت َ 200000فر ٔ كًتر:
ٗ 1لش
پضؽي ٓؾاٝس
ٗ 1لش
ًاسؽ٘اط ٓثاسص ٙتا تئاسيٜا
ًاسؽ٘اط تٜذاؽت سٝاٗي (تا اُٞٝيت سٝاٗؾ٘اط تاُي٘ي) ٓ ٝذدًاس ٗ 1لش
ٗ 1لش
ٓتقذي پزيشػ ،آٓاس ٓ ٝذاسى پضؽٌي
ٗ 1لش
ٓآا
ٗ 1لش
ساٗ٘ذ( ٙدسفٞست آٌإ)

ٗ 1لش

خذٓتگضاس

آزيايشگاِ
ط _ يركس تٓذاشت شٓرستاٌ
ايٖ ٝازذ ،اُٝيٖ عطر تخققي يؼ٘ي ًاسؽ٘اعي خذٓات ٓختِق تٜذاؽتي سا تؾٌيَ ٓي دٛذ  ٝػال ٙٝتش پؾتيثاٗيٜاي ك٘ي دس
صٓي٘ ٚخذٓات تٜذاؽتي ،تٔآي آٞس ٓذيشيتي ٝازذٛاي تٜذاؽتي ؽٜشعتإ سا ٗيض ت ٚػٜذ ٙداسد .پشعَ٘ ؽاؿَ دس ايٖ ٝازذ تٚ
هشاس صيش تؼييٖ ٓي ؽٞد:
كارشُاساٌ تٓذاشتي
تشاعاط ٝظايق ايٖ ٝازذ ٗ ٝيض ضٞاتطي ً ٚتش ًاسً٘إ إٓ زاًْ اعت تؼذاد ًاسؽ٘اعإ ٛش تشٗآ ٚتٜذاؽتي دس ٓشًض
تٜذاؽت ؽٜشعتإ تا اعتلاد ٙاص كشٓ ٍٞصيش ٓساعثٓ ٚي ؽٞد:
يا

]

)U+P)+R [ × 12
120
2R + U + P

20
 = Uتؼذاد ٓشاًض تٜذاؽتي دسٓاٗي ؽٜشي (ؽآَ ٓشاًض تٜذاؽتي دسٓاٗي ؽٜشي سٝعتايي ٗيض ٛغت)ٞٓ .خٞد دس ؽٜش
ٓشًض ؽٜشعتإ .چ٘اٗچٓ ٚشًض ؽٜشي تيؼ اص  3پضؽي ػٔٓٞي داؽت تاصاي ٛش  3پضؽي ،يي ٓشًض تٜذاؽتي دسٓاٗي
ؽٜشي ت ٚزغاب ٓي آيذ.
 = Pتؼذاد پايگا ٙتٜذاؽت ؿيش ضٔئ( ٚؽٜش  ٝسٝعتا)
 = Rتؼذاد ٓشاًض تٜذاؽتي دسٓاٗي سٝعتايي ًَ ؽٜشعتإ تؼالٓ ٙٝشاًض تٜذاؽتي دسٓاٗي ؽٜشٛاي عايش ؽٜشٛا ؿيش اص
ؽٜش ٓشًض ؽٜشعتإ
 = nتؼذاد ًاسؽ٘اعإ ٓٞسد ٗياص ٛش تشٗآٚ
تثصرِ  :23اػؾاس ًٔتش اص  ،0/5ززف  ٝاػؾاس  ٝ 0/5تاالتشٓ ،ؼادٍ ٘ٓ 1ظٞس ٓي ؽٞد  ٝتؼذاد ًاسؽ٘اعإ تٜذاؽتي تشاي ٛش
تشٗآ ٚتشزغة ٓتـيش  2R + U + Pت ٚهشاس صيش اعت:
ٓدٔٞػ2R+U+P ٚ
تؼذاد ًاسؽ٘اط

ًٔ ٝ 50تش
1

 51تا 70
2

 71تا 90
3

تاصاي ٛش ً 2اسؽ٘اط ،يي ًاسدإ دس تشٗآ ٚاضاكٓ ٚي ؽٞد.
تثصرِ  :24دس ؽٜشعتاٜٗايي ًٓ ٚدٔٞػ 2R+U+P ٚاص  90تيؾتش گشدد ،تٜتش اعت يي ٓشًض تٜذاؽت ؽٜشعتإ ديگش دس ٗظش
گشكت ٚؽٞد:
تؼذاد ٓشًض تٜذاؽت
2R+U+P
1
تا 90
2
 90تا 225
3
 226تا 315
4
 316تا 400

كاركُاٌ ايٕر اداري ٔ ياني
توغيْ ًاس ٓشتٞط ت ٚآٞس ٓاُي ً ٝاسً٘إ اداسيٝ ،خٞد زذاهَ پغتٜايي سا ايداب ٓي ً٘ذ .چ٘اٗچ ،ٚايٖ زذاهَ تا دآ٘ٚ
تـييشات ٓدٔٞػ 2R+U+P ٚتطثين داد ٙؽٞد ،تا ٛش  20تـييش دس ٓدٔٞػ ،ٚيي ٗلش دس ٛشيي اص هغٔتٜاي ٓزًٞس اضاكٚ

ٓي گشدد.

كاركُاٌ اَثارْا
تذاسى افِي ٓشاًض تٜذاؽتي دسٓاٗي ؽٜشي  ٝسٝعتايي ،پايگاٜٛاي تٜذاؽت  ٝخاٗٛ ٚاي تٜذاؽت ت ٚػٜذٓ ٙشًض تٜذاؽت
ؽٜشعتإ اعت .ت ٚػِت ت٘ٞع ٝعايَ  ٝتدٜيضات  ٝؽشايظ خاؿ ٗگٜذاسي آٜٗا ٝخٞد اٗثاسٛاي صيش دس ٛش ٓشًض تٜذاؽت
ؽٜشعتإ ضشٝست داسد:
 اٗثاس داسٝ ،ٝاًغٖ  ٝتدٜيضات پضؽٌياٗثاس عٔٞٓ ٝ ّٞاد ضذػلٗٞي ً٘٘ذٙ
اٗثاس ٝعايَ  ٝتدٜيضات اداسي
تشاي ٛشيي اص اٗثاسٛا يي اٗثاسداس  ٝگا ٙيي ًٔي اٗثاسداس الصّ خٞاٛذ تٞد.
تثصرِ :25

دس فٞست ٓسذٝد تٞدٕ كضاٛا ،تايذ تٞخ ٚداؽت ً ٚاٗثاس ٝاًغٖ زتٔا" دس داخَ ٓشًض تٜذاؽت  ٝدس دعتشط
ًاسؽ٘اعإ ٓشتٞط هشاس داؽت ٚتاؽذ.

راَُذِ ْا
يٌي اص زغاعتشيٖ هغٔتٜاي ٓشًض تٜذاؽتٝ ،ازذ ٗوِي ٚإٓ اعت .ت٘ٞع اٗٞاع خٞدسٛٝاي ٓٞسد ٗياص  ٝاعتٔشاس تسشى
ًاسؽ٘اعإٝ ،خٞد ٗوِي ٚكؼاُي سا ايداب ٓي ً٘ذ .تشاي تؼييٖ تؼذاد ساٗ٘ذگإ ،تا ايٖ كشك ً ٚساٗ٘ذگإ ٓي تٞاٗ٘ذ  180سٝص،
اص  250سٝص ًاس ٓليذ عاالٗ ٚخٞد سا دس ًاس خذٓات عياسي فشف ً٘٘ذ  ٝتاازتغاب اتٓٞثيَ ٛايي ً ٚتشاي ٓذيشيت
ٝتذاسًات ٓ٘ظٞس ٓي ؽٞدٓ ،ي تٞإ اص كشٓ ٍٞصيش اعتلادً ٙشد:
2R+U+P
تؼذاد ساٗ٘ذ: ٙ

10
تثصرِ  :26دس فٞست ٝخٞد كضاي عثض ،تٗ ٚغثت ٓسٞط ،ٚپغت تاؿثإ ٗ ٝيض دس فٞست ٝخٞد ؽاؿَ دس سديلٜايي ٗظيش تٌ٘يغيٖ
تاعيغات ،عاختٔإ  … ٝايٖ سديلٜا ت ٚفٞست پغتٜاي عتاس ٙداس دس ٓشًض تٜذاؽت ٓ٘ظٞس ٓي گشدد.
تثصرِ  :27خذٓات ٓشتٞط ت ٚتؼٔيش ٗ ٝگٜذاسي ٝعايظ ٗوِيً ٝ ٚاخذاسي اص تخؼ خقٞفي خشيذاسي خٞاٛذ ؽذ.

گاو ْشتىً٘ :تشٍ ٓدذد اهذآات ،تٞيژ ٙاص ٗظش تؼييٖ كافِ ٚسٝعتاٛآ ،غيش طثيؼي زشًت ٓشدّ ٓ ٝغائَ كش٘ٛگي
گاو َٓىٜٗ :ايي ًشدٕ طشزٜاي گغتشػ ٛش ؽٜشعتإ  ٝاسائ ٚتً ٚاسؽ٘اط گغتشػ ؽثٌ ٚدس اعتإ  ٝدس ٜٗايت گضاسػ تٚ
ٓشًض تٞعؼ ٚؽثٌٛ ٚا دس عتاد ٓشًضي.

ساختار پيشُٓادي يركس تٓذاشت استاٌ ،شٓرستاٌ ٔ شثكّ ساليت شٓرستاٌ:
گش ٙٝعاختاس عالٓت دس ٓشًض تٞعؼ ٚؽثٌ ٝ ٚاستواء عالٓت تا زضٞس ٗٔاي٘ذگإ اداسات ًَ زٞصٓ ٙؼاٗٝت عالٓت  ٝت٘ي
چ٘ذ اص ٓؼاٗٝيٖ تٜذاؽتي  ٝسٝعاي گغتشػ ؽثٌٛ ٚاي اعتاٗي ت ٚتشسعي عاختاس تؾٌيالتي ٓؼاٗٝت تٜذاؽتي اعتإ ،ؽثٌٚ
ايٍ ساختار
عالٓت ؽٜشعتإ ٓ ٝشًض تٜذاؽت ؽٜشعتإ پشداخت٘ذ ً ٚتقٞست چاست ٛاي تؾٌيالتي دس صيش آٓذ ٙاعت.
تراي يؼأَت يذترو تٕسؼّ يذيريت ٔ يُاتغ ارسال شذِ است كّ تّ يذض تؼييٍ تكهيف َٓايي ،اػالو يي شٕد.

