
 

 

 

: هؼشفی ّادذ آهْصػ عالهت ثَ ثیوبس 

ثَ ثیوبس هجوْػَ تجشثیبتی اعت کَ ثشای ثیوبس عالهت  آهْصػ . ثبؽذ هی( عْپشّایضس آهْصؽی)ایي ّادذ صیش هجوْػَ دفتش پشعتبسی ّ تذت ًظبست ّادذ آهْصػ 

،ػولکشد ّ  فشاُن هی ؽْد تب تبثیشی ثش آگبُی

. آهْصػ ثَ ثیوبس جضّء ًیبصُبی اعبعی ثیوبساى ّ اص هِوتشیي دقْق آًِب هذغْة هی ؽْد.ثبؽذّ ًگشػ اّ دس هشاقجت اص خْد داؽتَ 

: هضایبی آهْصػ عالهت ثَ ثیوبس

افضایؼ سضبیتوٌذی ثیوبساى -1

کبُؼ اضطشاة ثیوبس -2

کبُؼ دّسٍ ثغتشی -3

ثَ اقذاهبت هشاقجتی  افضایؼ ًتبیج دسهبى ثب پبیجٌذی ثیؾتش ثیوبساى-4

ُبی دسهبًی کبُؼ ُضیٌَ -5

هشاقجتِب اطویٌبى اص تذاّم -6

ثِجْد کیفیت صًذگی ثیوبس -7

کبُؼ ثشّص ػْاسك ثیوبسی -8

 افضایؼ تْاًوٌذی ّ هؾبسکت دس ثشًبهَ ُبی دسهبًی هشاقجتی-9

 



افضایؼ اعتقالل ثیوبس دس فؼبلیتِبی سّصاًَ -10

هبًی تکویل ثشًبهَ ُبی دس-11

کبُؼ پزیشػ هجذد ثیوبساى -12

تْاًوٌذ عبصی جبهؼَ دس ًِبیت -13

الصم سا ثَ ؽکل پوفلت ّ فشایٌذ ّادذ آهْصػ ثَ ثیوبس ثیوبسعتبى ؽِیذ ثِؾتی ثٌذس اًضلی ثب تْجَ ثَ اهکبًبتی کَ ثیوبسعتبى دس اختیبس ایي ّادذ قشاس هی دُذ آهْصؽِبی 

. یبددُی ّ آهْصػ اص جبًت پشعتبس ثَ هذدجْیبى قشاس هی دُذ

فشدی ّ هْقؼیت خبؿ ثیوبس طشادی ّ اجشا هی ؽْد تب تغییشات هطلْة سفتبسی ایجبد کٌذ ایي کبس ًیبصهٌذ تالػ گشُّی تین هشاقجتی هی ایي آهْصؽِب ثشاعبط ًیبصُبی 

. هشاقجتِبی پشعتبسی هی ثبؽذثبؽذّ اص هِوتشیي ًقؾِبی پشعتبساى ّ اص اجضاء ضشّسی 

 

: اُذاف آهْصػ ثَ ثیوبس

 .دس جبهَ هی ؽْدثَ فْست جبهغ ثبػث استقبی عطخ عالهت 

: اُذاف ّیژٍ ای ًیض ثَ ُوشاٍ داسد

پیؾگیشی اص ثیوبسیِب ّ هؾکالت ثِذاؽتی -1

ثبص گؾت ثَ عالهتی -2

عبصگبسی ثب اختالل دس ػولکشد -3

آًچَ سا کَ ًیبص داسًذ ثَ آًِب ثبیذ تْجَ داؽت هذدجْیبى صهبًی یبدگیشی ثِتشی خْاٌُذ داؽت کَ ادغبط کٌٌذ دس فشایٌذ آهْصػ ّ یبدگیشی هؾبسکت فؼبلی داسًذ ّ 

. آهْصػ هی دٌُذ

 

: هْصػ ثَ ثیوبس دس ثخؾِبی ثغتشیاسًّذ کبس 

. کلیَ ثیوبساى دس ثخؾِبی ثغتشی تْعظ کبسؽٌبعبى پشعتبسی آهْصػ دادٍ هی ؽًْذ-1

. ؽشایظ ثیوبس ّ اّلْیت ثٌذی ًیبصُبی آهْصؽی اًجبم هی ؽْدثش اعبط  آهْصؽِب-2

. پوفلت ثَ ثیوبس دادٍ هی ؽْد ّ اص ثیوبس اهضبء گشفتَ هی ؽْد هْاسد آهْصؽی ثَ فْست-3

اًجبم هی (عْپشّایضس آهْصؽی)اسصؽیبثی هْاسد آهْصؽی ثَ ثیوبس تْعظ هغئْل آهْصػ ثَ ثیوبس ثیوبسعتبى ّ ساثطیي آهْصػ ثَ ثیوبس ّ تذت ًظبست ّادذ آهْصػ-4

 .گشدد



 

. آهْصػ دادٍ هی ؽْد... گشفتي جْاة آصهبیؾبت ،ًذٍْ هشاقجت اص خْد ،ًذٍْ هقشف داسّ ٌُّگبم تشخیـ ثَ ثیوبس دس هْسد ًذٍْ هشاجؼَ ثؼذی ،-5

دس اختیبس ثخؾِب الصم ثَ رکش اعت ثش اعبط ًیبص عٌجی اًجبم ؽذٍ تْعظ کبسؽٌبط آهْصػ ثَ ثیوبس تؼذادی هذتْای آهْصؽی ثش اعبط اّلْیت ثٌذی آهبدٍ ؽذٍ ّ -6

. قشاس دادٍ ؽذٍ اعت

ّ چٌذیي ثبس اص ًظش هذتْا ثبص ًگشی هی ؽْد ّ هْاسدی اص قجیل  ؽذٍهؼتجش ػلوی ّ آهْصؽی تِیَ هی ؽْد ّ هطبلت آهبدٍ ؽذٍ دس قبلت پوفلت گٌجبًذٍ  هطبلت اص هٌبثغ

. دس طشادی ایي پوفلت ُب دس ًظش گشفتَ هی ؽْد...ّهیضاى عْاد،گشٍّ هخبطت،هْاسد فشٌُگی 

 

: هْصػ صهبى پزیشػآ

. ًذّد ثَ ثیوبسعتبى ّدس ٌُگبم تؾکیل پشًّذٍ پوفلت خْػ آهذگْیی ّ آؽٌبیی ثب قْاًیي ّ هقشسات ثیوبسعتبى سا اص هغئْل پزیشػ دسیبفت هی کيهذدجْیبى دس ثذّ ّس-1

. دس ثخؾی کَ هذدجْ ثغتشی هی ؽْد فشد آهْصػ دٌُذٍ خْد سا هؼشفی هی کٌذ-2

...( ،صهبى دادى داسّ ّ قبت ،عبػبت گشفتي ػالین دیبتیصهبى غزا،عبػبت هال)آؽٌبیی ثب هذیظ فیضیکی ثخؼ ،سّتیي ثخؼ -3

. لْاصهی کَ ثیوبس هی تْاًذ ثَ ُوشاٍ داؽتَ ثبؽذلیغت -4

 .پشعتبس پزیشػ دٌُذٍ هغئْل آهْصػ صهبى پزیشػ هی ثبؽذ

 

: آهْصػ دیي ثغتشی 

( فبکتْسُب،ػالین ّ ًؾبًَ ُب ّ ػْاسك ثَ صثبى عبدًٍبم ثیوبسی ،فشایٌذ ثیوبسی،سیغیک )افضایؼ آگبُی ثیوبساى دس هْسد خقْفیبت ثیوبسی-1

الصم ،اًْاع اقذاهبت پبساکلیٌیکی (داسّیی،جشادی)هؼبیٌبت الصم ثشای تؾخیـ ثیوبسی،دسهبًِبی هْجْد ثیوبسی)افضایؼ آگبُی ثیوبساى دس هْسد دسهبى ثیوبسی-2

 .ّؽی دس فْست اًجبم ّ ًذٍْ ثشخْسد ثب آى ، سژین غزایی ٍثل ّ ثؼذ اص اػوبل جشادی ّ ثیػْاسك داسّیی ّ سّػ ثشخْسد ثب ػْاسك،هشاقجت ق( سادیْلْژی،آصهبیؾگبُی)

 

: آهْصػ صهبى تشخیـ 

آهْصػ ثَ ثیوبساى دس هْسد جضئیبت هشاقجت اص خْد -1

ثیوبس اص هْضْػبت هطشح ؽذٍ اطویٌبى دبفل کشدى اص دسک کبهل -2

 دس فْست لضّم اطالع سعبًی جِت دعتیبثی ثَ هشاقجتِبی اّسژاًظ-3

 



اختقبؿ ثخؾی اص ّة عبیت ثیوبسعتبى جِت ثذث آهْصػ ثَ ثیوبس ّ پش کشدى خالءآهْصؽِبی هْسد ًیبص -4

 ّ فؼبلیتِبی سّصاًَ ًذٍْ هقشف داسُّبی تجْیض ؽذٍ دس هٌضل-5

ثَ دسهبًگبٍ (دس فْست ًیبص ّ دعتْس پضؽک)دس خقْؿ صهبى ّ هکبى هشاجؼَ هجذد -6

ى ّ پی گیشی تغت ُبی تؾخیقی تبکیذ ثش تذاّم دسهب-7

 

: قْاًیي هشثْط ثَ فْت 

اى دسجَ یک هتْفی پظ اص تبییذ فْت ثیوبس تْعظ پضؽک هشثْطَ دس فْستی کَ هْسد هٌؼی ثشای فذّس جْاص دفي ًجبؽذفشم ّ دسخْاعت فذّس جْاص دفي ثب کوک ُوشاٍ

ّ تْعظ پشعتبس تکویل ّ تْعظ پضؽک  

دس هْاسدی کَ هٌؼی . ُوبٌُگی عْپشّایضس پشًّذٍ سا تکویل ّ تشخیـ کشدٍ،جْاص دفي ّ جٌبصٍ سا تذْیل ثغتگبى هتْفی هی دُذعپظ هغئْل ؽیفت ثب .تبییذ هی ؽْد

ثشای فذّس جْاص دفي ّجْد داؽتَ ثبؽذ ،پضؽک  

ص دفي سا ثشسعی کشدٍ ّ پظ اص هشادل قبًًْی جْاهشاجؼَ ّ اهکبى فذّس جْاص دفي سا ؽیفت ،هتْفی سا ثَ پضؽکی قبًًْی اسجبع دادٍ یب پضؽک قبًًْی ثَ ثیوبسعتبى 

ثغتگبى هتْفی ثشای اثطبل  فبدس هی ًوبیذ،

 .ٍ اداسٍ ثجت ادْال هشاجؼَ ًوبیٌذسّص فشفت داسًذ ة 10ؽٌبعٌبهَ دذ اکثش 

 


