
 هْرببى بخشٌذُ خذاًٍذ ًبم بِ

 برًبهِ عولیبتی ارگًََهی بْسبزیراٌّوبی اجرای فبز 

 هسئلِ بیبى

دسغذ كبسگشاى سا دس هؿشؼ ثيوبسيْبي ًبضي ٍ هشتجط ثب كبس لشاس دادُ است كِ تبكٌَى ثشًبهِ 52اسگًََهي ثؿٌَاى يك دستِ اص ؾَاهل صيبى آٍس هحيط كبس 

 120استبى لن ًيض دس ّويي ساستب تؿذاد. ثشاي ضٌبسبيي ٍ اًذاصُ گيشي ٍ اسصيبثي ٍ كٌتشل ايي ؾَاهل اًجبم ضذُ استّبي هتؿذدي دس سطح داًطگبّْب 

ايستگبُ اًذاصُ گيشي ٍ اسصيبثي ؾَاهل اسگًََهي دس سطح غٌبيؽ اًجبم ضذُ ٍ 147هسئَل ثْذاضت حشفِ اي هستمش دس كبسخبًجبت سا آهَصش دادُ 

دسغذ اص كبسگشاى ثشًبهِ آهَصضي 4/7ًفش ثشاثش ثب 975ثشاي تؿذاد. اًجبم ضذُ است ( ًفش  25غٌبيؽ  ثبالي  )سگش دس غٌبيؽ ّذف ًفش كب%( 6/22)2999تؿذاد

 .دسغذ اص آًْب ثشًبهِ آهَصضي تَجيْي گزاضتِ است21ًفش ثشاثش ثب  43كبسفشهب ثشاي 206اجشا ضذُ ٍ اص تؿذاد

سيسك  دس فبص ثْسبصي ثشًبهِ ؾوليبتي اسگًََهي لػذ ثش ايي است كِ ؾالٍُ ثش تَاًوٌذسبصي ثبصسسبى ثْذاضت حشفِ اي دس اسصيبثي ٍ ضٌبسبيي دليك

ٍد هتضوي فبكتَسّبي اسگًََهيکي هحيط كبس اص طشيك آهَصش ًشم افضاسّبي اسگًََهي، ثِ هٌػَس حفع حمَق ٍ هٌبفؽ لبًًَي كبسگشاى ٍ كبسفشهبيبى كِ خ

ًفش ثشاي سفؽ ًَالع اسگًََهيکي هحيط كبس ٍ ثْسبصي ايستگبّْبي كبس ثب  10حفع هٌبفؽ جبهؿِ هي ثبضذ، ثِ ٍيژُ دس غٌبيؽ كَچك ثب ثؿذ ضبغليي كوتش اص 

ؾالٍُ ثش ايي، ثبصسسبى . سَق دّينضيَُ ّبي كن ّضيٌِ ٍ ثؿضبً ثذٍى ّضيٌِ، ثبصسسبى سا ثِ سَي اسائِ هطبٍسُ ّبي سايگبى ثِ هذيشاى ٍ كبسفشهبيبى غٌبيؽ 

كت ّبي خػَغي ثْذاضت حشفِ اي ثبيذ كبسفشهبيبى سا هتمبؾذ ًوبيٌذ تب ثب اًؿمبد لشاسداد اص طشيك هشاجؽ ريػالح داساي هجَص اص ٍصاست ثْذاضت هبًٌذ ضش

دس . ت اسگًََهيکي هَجَد دس هحيط كبس الذام ًوبيٌذاسائِ دٌّذُ خذهبت ثْذاضت حشفِ اي ٍ يب ثخص دٍلتي ًسجت ثِ ثْسبصي  ايستگبُ كبس ٍ سفؽ هطکال

ي كِ ثِ لحبظ هَاجِْ غيش ايٌػَست، ثبصسسبى ثبيذ ثب ثکبسگيشي الضاهبت ٍ پيگشدّبي لبًًَي دس ساثطِ ثب كبسفشهبيبى هتخلف ثب اٍلَيت ثٌذي دس هَسد كبسگبّْبي

ٍ ٍخبهت غذهبت، آسيت ّب ٍ ّضيٌِ ّبي ٍاسدُ دس سديف كبسگبّْبي پشخطش لشاس ضبغليي ثب ؾَاهل هخبطشُ آهيض اسگًََهيکي اص ًػش ثشٍص، ضيَؼ، ضذت 

، لبًَى كبس  91هبدُ داضتِ ٍ تؿذاد صيبدي اص ضبغليي ًيض دس هؿشؼ ايي خطشات  لشاس داسًذ، كبسفشهبيبى سا هلضم ثِ اًجبم هسئَليت ّب ٍ تکبليف  لبًًَي ٍفك 

ؾالٍُ ثش هَاسد پيطگفت تَسؿِ استبًذاسدّب، ساٌّوبّب ٍ همشسات . ّذاضتي ٍ هطکالت اسگًََهيکي ثؿول آٍسًذًوَدُ ٍ پيگيشي ّبي الصم سا تب سفؽ ًَالع ة

ّوچٌيي هطبثك همشسات . اسگًََهيکي ٍ ثکبسگيشي پتبًسيل سسبًِ ّبي هلي جْت ايجبد حسبسيت دس سطح جبهؿِ ًيض دس دستَس كبس ايي ثشًبهِ لشاس داسد

ضشكت ّبي خػَغي اسائِ دٌّذُ : د هشاجؽ ريػالح داساي هجَص اص ٍصاست ثْذاضت جْت اسائِ خذهبت ثْذاضت حشفِ اي هبًٌذجبسي كطَس، ًػبست ثش ؾولکش

لزا جْت اجشاي ثْيٌِ ايي ثشًبهِ، ثش ًػبست . خذهبت ثْذاضت حشفِ اي ثش ؾْذُ ثبصسسبى ثْذاضت حشفِ اي حَصُ هؿبًٍت ّبي ثْذاضتي ّش داًطگبُ هي ثبضذ

 . م آى حَصُ ثِ ؾولکشد ايي ضشكت ّب دس صهيٌِ اسائِ خذهبت اسگًََهيکي تأكيذ هي گشددثبصسسبى هحتش

  :ّذف كلی 

 ثْسبصي ايستگبّْبي كبسي ٍاحذ ّبي كبسي ثب اٍلَيت كبسگبّْبي كَچك ثب ضيَُ ّبي كن يب ثؿضب ثذٍى ّضيٌِ  

  :اّذاف اختصبصی 
 .ثشًبهِ ؾَاهل اسگًََهي فبص چْبسم آهَصش دادُ خَاّذ ضذ 1392سبل كبسفشهبيبى ثب اٍلَيت ٍاحذ ّبي كبسي كَچك تب پبيبى 

 .ؾَاهل اسگًََهي اًذاصُ گيشي ٍ اسصيبثي هيگشدد 1392ثب اٍلَيت ٍاحذ ّبي كبسي كَچك تب پبيبى سبل ٍاحذ ّبي كبسي 

 .ددؾَاهل اسگًََهي كٌتشل هيگش1392ثب اٍلَيت ٍاحذ ّبي كبسي كَچك تب پبيبى سبل دس ٍاحذ ّبي كبسي 

 .دس خػَظ ثشًبهِ آهَصش ّبي الصم خَاٌّذ ديذ 1392ثبصسسبى ثْذاضت حشفِ اي دس سبل 

 .خَاٌّذ ضذ آهَصش دادُ 1392دس سبل سايط اسگًََهي سٍش ّبي ثْسبصي كن ّضيٌِ اغالح شكبسضٌبسبى ضشكت ّبي خػَغي دس ساثطِ ثب 

 .آهَصش دادُ خَاٌّذ ضذ 1392سايط اسگًََهي دس سبل ّضيٌِ اغالح شسٍش ّبي ثْسبصي كن كبسضٌبسبى ضشكت ّبي خػَغي دس ساثطِ ثب 

 .دس ساثطِ ثب  ؾَاهل اسگًََهي آهَصضْبي الصم دادُ خَاٌّذ ضذ 1392كبسگشاى ثب اٍلَيت ٍاحذ ّبي كبسي كَچك  تب پبيبى سبل 

 .ضذهؿبيٌبت سالهت ضغلي خَاٌّذ  1392كبسگشاى ثب اٍلَيت ٍاحذ ّبي كبسي كَچك تب پبيبى سبل 

 .ثبصسسي خَاٌّذ ضذ 1392ٍاحذ ّبي كبسي كَچك ثب اٍلَيت تب پبيبى سبل 

 
 



:استراتژی ّب  

  ٍ آهَصش كبسضٌبسبى ستبدي ٍ هحيطي ٍ ضشكت ّبي خػَغي ثْذاضت حشفِ اي ٍ ّوچٌيي هسئَليي ثْذاش تحشفِ اي ؾضَ كويتِ حفبغت فٌي

 (جْت اًتمبل آهَصش كبسفشهبيبى ٍ كبسگشاى)   ثْسبصي ايستگبّْبي كبسيضيَُ ّبي كن يب ثؿضب ثذٍى ّضيٌِ ثْذاضت كبس دس ساثطِ ثب  

 جلت هطبسكت كبسفشهبيبى ثِ هٌػَس ثْسبصي هحيط كبس هطبثك اغَل اسگًََهي ثب اًؿمبد لشاسداد اص طشيك ضشكت ّبي خػَغي اسائِ دٌّذُ خذهبت 

 ثْذاضت حشفِ اي

  اسگًََهي كٌتشلي ثْذاضت كبس  دس ساستبي اسائِ خذهبتجلت هطبسكت  ضشكت ّبي خػَغي اسائِ دٌّذُ خذهبت 

 

 

 :شبخص ّب

 دسغذ كبسضٌبسبى آهَصش ديذُ دس صهيٌِ ضيَُ ّبي ثْسبصي كن ّضيٌِ اغالح ضشايط اسگًََهي 

 ثشًبهِ  هطوَل ديذُ آهَصش دسغذ كبسفشهبيبى 

 اًذ ديذُ ّضيٌِ اغالح ضشايط اسگًََهي آهَصش ضيَُ ّبي ثْسبصي كن صهيٌِ دس كِ كبسگبّي تطکيالت دس ضبغل ثْذاضتي دسغذ پشسٌل. 

 اًذ ًوَدُ اسگًََهيکي آٍس صيبى ؾبهل يك حذالل كٌتشل ثِ الذام كِ كبسگبّْبيي دسغذ 

 ثشًبهِ هطوَل ديذُ آهَصش دسغذ كبسگشاى 

 دسغذ هؿبيٌبت سالهت ضغلي اًجبم ضذُ دس ٍاحذ ّبي كبسي هطوَل 

 

 كویتِ حفبظت فٌی ٍ بْذاشت كبر ٍاحذ ّبی كبریاًتظبرات از هسئَلیي بْذاشت حرفِ ای عضَ 

 هطبلؿِ كبهل ٍ آضٌبيي ثب ثشًبهِ ٍ ًحَُ اجشاي آى  -1

 طشح هَضَؼ دس يك اص جلسبت كويتِ حفبغت فٌي ٍ ثْذاضت كبس -2

 تذٍيي ثشًبهِ ؾوليبتي ٍاحذ كبسي ثب دس ًػش گشفتي اّذاف ايي ثشًبهِ -3

 ثشگضاسي جلسبت آهَصضي ثشاي هذيشاى ٍ سشپشستبى -4

 ثشگضاسي جلسبت آهَصضي ثشاي كبسگشاى -5

 اًذاصُ گيشي ٍ اسصيبثي ضشايط اسگًََهيکي  -6

 اسائِ ساّْبي كٌتشلي سبدُ ٍ كن يب ثؿضب ثذٍى ّضيٌِ ٍ اجشاي ثْسبصي اسگًََهيکي -7

 ثِ ثْذاضت حشفِ ا ي استبى جْت دسج دس سبيتتػَيشي اسائِ گضاسش فٌي  -8

 اؾالم ضذُ اص طشف هشكض ثْذاضت  ضشكت دس جلسبت آهَصضي هشتجط ثب ثشًبهِ -9

 گيشي ٍ اسصيبثي حول دستي ثبس اًذاصُ -10

 كيلَ گشم دس ٍاحذ كبسي 20هوٌَؾيت تْيِ ثبس ّبي ثيص اص  -11

 ًػت پَستش ّبي اسگًََهي دس سطح ٍاحذ كبسي -12

 اجشاي ثشًبهِ ّبي تطَيمي ثيي كبسگشاى ثشاي سؾبيت اغَل اسگًََهي -13

 تَصيؽ پوفلت ّبي اسگًََهي هشتجط ثيي كبسگشاى -14

 ة ثب ضشايط اسگًََهيکي هطبغل ٍ پيگيشي اسجبؾبت تب حػَل ثِ ًتيجِاًجبم هؿبيٌبت سالهت ضغلي هتٌبس -15

 دلت دس هؿبيٌبت لجل اص استخذام ٍ ثکبسگيشي افشاد هتٌبست ثب ٍضؿيت جسوي ٍ سٍحي آًْب دس هطبغل -16

 اسائِ آهبس ٍ ؾولکشد الذاهبت اًجبم ضذُ اص طشيك سبيت -17

 

 .بْتریي برًبهِ ّبی بْسبزی اجرا شذُ هَرد تشَیق قرار خَاٌّذ گرفت

 بْذاشت حرفِ ا ی استبى قن


