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تْذاؿت ٍ دسهاى  هاهَسیت اكلی ٍصاست تْذاؿت، دسهاى ٍ آهَصؽ پضؿکی، فشاّن آٍسدى هَجثات تأهیي

 آهَصؿی، اػت کلیِ افشاد کـَس اص عشیك تؼوین ٍ گؼتشؽ خذهات تْذاؿتی، دسهاًی ٍ

دسهاى ٍ آهَصؽ ٍ  ػولکشد خَد لشاس داد؛ تْذاؿت،ّذف ػوذُ سا ػشلَحِ  3ایي ٍصاستخاًِ دس تذٍ تاػیغ 

 .پظٍّؾ پضؿکی

 :تْذاؿت

 استماء ػغح خذهات تْذاؿتی کـَس  

 تَػؼِ الذاهات پیـگیشی اص تشٍص هؼلَلیت ّای جؼوی ٍ سٍاًی  

 افضایؾ خذهات لاتل اسائِ دس ًظام ؿثکِ ّای ػالهت کـَس  

 ًْگْذاسی هَاد  یِ ٍ تَصیغ ٍ فشٍؽ ٍتَػؼِ ٍ تـذیذ کٌتشل تْذاؿتی اهاکي ػوَهی ٍ هشاکض ت

  غزایی

 تَػؼِ ػولیات تْذاؿت هحیظ دس سٍػتاّا  

 تَػؼِ فؼالیت ّای هشتَط تِ تأهیي آب آؿاهیذًی ػالن دس سٍػتاّا  

 تَػؼِ خذهات دًذاًپضؿکی دس هٌاعك ؿْشی ٍ سٍػتایی  

 تْثَد تغزیِ هادساى تاسداس ٍ صًاى ؿیشدُ ٍ کٌتشل سؿذ کَدکاى  

 ت تغزیِ ای کـَساستماء کیفی  

 :دسهاى

 افضایؾ هَجثات دػتیاتی جاهؼِ تِ اهکاًات دسهاًی  

 ایجاد تٌاػة دس ػغَح خذهات دسهاى ػوَهی، تخللی ٍ فَق تخللی کـَس 



 هلشف تی سٍیِ داسٍ جلَگیشی اص  

 تأهیي هَجثات استماء ػغح ػلوی ٍ تخلق پضؿکاى ٍ تاصآهَصی جاهؼِ پضؿکی  

  ؿیشی ٍ اػتفادُ تْیٌِ اص ظشفیت ّا ٍ هٌاتغ اًؼاًیافضایؾ کاسایی هشاکض دسهاى  

 ّا تأهیي هَجثات ٍ هـاسکت فؼالیت تخؾ غیشدٍلتی دس ػشهایِ گزاسی  

 :آهَصؽ ٍ پظٍّؾ پضؿکی

 تمَیت جٌثِ ّای فشٌّگی داًـجَیاى ٍ تؼویك هؼشفت دیٌی ٍ اسصؽ اػالهی دس آًاى  

 افضایؾ هـاسکت هشدم دس تَػؼِ آهَصؽ ٍ پظٍّؾ  

  همتضیات ًاؿی اص  ّای هختلف آهَصؿی تا ًیاصّای جاهؼِ ٍ هحتَای تشًاهِ ّای دسػی سؿتِاًغثاق

  تَػؼِ ػلَم ٍ فٌاٍسی

 ّای کیفی ٍ کوی آهَصؽ تِ ٍیظُ دس آهَصؽ ّای کاسؿٌاػی اسؿذ ٍ تاالتش تْثَد ؿاخق  

 فشاّن ًوَدى فشكت ّای یکؼاى تشای دػتشػی داٍعلثاى هؼتؼذ تِ آهَصؽ  

  ٍ دٍلتی اختیاسات ّیأت ّای اهٌاء داًـگاُ ّا ٍ هؤػؼات آهَصؿی ٍ پظٍّـیتَػؼِ ٍظایف  

 تَأم ػاختي آهَصؽ تا پظٍّؾ دس کلیِ ػغَح آهَصؿی  

 تْثَد ؿاخق ّای کیفی ٍ کوی تحمیمات  

  :ؿش ح ٍظایف

 تِ تشتیت  ّای هشتَط تذٍیي ٍ اسائِ ػیاػت ّا، تؼییي خظ هـی ّا ٍ تشًاهِ سیضی تشای فؼالیت

ٍ تأهیي  دسهاًی، داسٍیی، تْضیؼتی -اًؼاًی گشٍُ پضؿکی، پظٍّـی، خذهات تْذاؿتیًیشٍی 

  اجتواػی

 ًدس صهیٌِ  تأهیي تْذاؿت ػوَهی ٍ استماء ػغح آى اص عشیك اجشای تشًاهِ ّای تْذاؿتی، خلَكا

دًذاى، آهَصؽ  ػالهت هحیظ، هثاسصُ تا تیواسی ّا، تغزیِ ٍ تٌظین خاًَادُ، ػالهت دّاى ٍ



هشالثت ّای تْذاؿتی  ػوَهی، تْذاؿت کاس، تْذاؿت هذاسع ٍ ؿاغلیي تا تأکیذ تش اٍلَیت تْذاؿت

  ّای ریشتظ دػتگاُ اٍلیِ، تِ ٍیظُ تْذاؿت هادساى ٍ کَدکاى تا ّوکاسی ٍ ّواٌّگی

 ٍ دسهاى ایجاد ًظام ّواٌّگ تْذاؿت، دسهاى ٍ آهَصؽ پضؿکی ٍ گؼتشؽ ؿثکِ تلفیمی تْذاؿت  

 فشٌّگی ٍ  اعغ تحلیلی هَسد ًیاص کـَس جْت تلَیة ؿَسای ػالی اًمالبتؼییي سؿتِ ّا ٍ هم

  اجشای تشًاهِ ّای تشتیت ًیشٍی اًؼاًی گشٍُ پضؿکی دس جْت ًیل تِ خَدکفائی

 ٍ دسهاًی ٍ  اًجام تحمیمات تٌیادی ٍ کاستشدی دس جویغ سؿتِ ّای پضؿکی ٍ صهیٌِ ّای تْذاؿتی

ّواٌّگ ػاختي  پظٍّؾ پضؿکی ٍ ًظاست تش پظٍّؾ ّا ًٍیض ایجاد گؼتشؽ هؤػؼات ٍ ٍاحذّای 

  تشًاهِ ّای هؤػؼات تحمیمات پضؿکی

 آهَصؽ پضؿکی ٍ ) تشًاهِ سیضی تِ هٌظَس تَصیغ هتٌاػة ٍ ػادالًِ ًیشٍی اًؼاًی ٍ ػایش اهکاًات

تْذاؿتی ٍ سفغ ًیاص هٌاعك  تؼْیالت تْذاؿتی ٍ دسهاًی( کـَس تا تأکیذ تش اٍلَیت تشًاهِ ّای

  ٍم ٍ ًیاصهٌذهحش

 اهکاًات اص عشیك  فشاّن ًوَدى تؼْیالت الصم تشای تشخَسداسی ّوگاى اص خذهات دسهاًی دس حذٍد

اػتفادُ اص ّوکاسی هؤػؼات خیشیِ  ایجاد ٍ گؼتشؽ هشاکض دسهاًی دٍلتی ٍ تْثَد اػتاًذاسد آًْا ٍ

  ٍ تخؾ خلَكی ٍ اًَاع تیوِ ّای دسهاًی

  کوک ّا ٍ  اص اػتثاسات هشدهی، حك تیوِ، دسآهذّای اختلاكی ٍتأهیي هٌاتغ هالی تا تْشُ گیشی

  هـاسکت هشدهی

 حوایتی تشای  تأهیي ٍ اسائِ خذهات الصم تِ هؼلَلیي جؼوی، رٌّی ٍ اجتواػی ٍ اًجام الذاهات

ًیاصهٌذ ٍ تـَیك ٍ  کَدکاى دس ػٌیي لثل اص دتؼتاى ٍ ػالوٌذاى ٍ خاًَادُ ٍ افشاد تی ػشپشػت

  ٍ هؤػؼات خلَكی جْت اسائِ خذهات هزکَس تشغیة افشاد خیش

 حوایتی تشای  تأهیي ٍ اسائِ خذهات الصم تِ هؼلَلیي جؼوی، رٌّی ٍ اجتواػی ٍ اًجام الذاهات

ًیاصهٌذ ٍ تـَیك ٍ  کَدکاى دس ػٌیي لثل اص دتؼتاى ٍ ػالوٌذاى ٍ خاًَادُ ٍ افشاد تی ػشپشػت

  هزکَس تشغیة افشاد خیش ٍ هؤػؼات خلَكی جْت اسائِ خذهات



 :تؼییي ٍ اػالم اػتاًذاسدّای هشتَط تِ

 خذهات تْذاؿتی، دسهاًی، تْضیؼتی، داسٍئی -الف

هلضٍهات ٍ هَاد هلشفی  هَاد داسٍئی، خَساکی، آؿاهیذًی، تْذاؿتی، آسایـی ٍ آصهایـگاّی، تجْیضات ٍ -ب

 پضؿکی ٍ تَاًثخـی

 هزکَس خذهات ٍ هَاد تَلیذی هشتَط تِ -تْذاؿت کلیِ هؤػؼات ٍ ٍاحذّای خذهاتی -ج

 ّای  تؼشفِ تؼییي هثاًی هحاػثِ ّضیٌِ خذهات تـخیلی ٍ دسهاًی، داسٍئی، تْضیؼتی ٍ تؼییي

دس صهیٌِ ّای  ّای غیشسػوی ٍ آصاد هشتَط دس تخؾ دٍلتی ٍ غیشدٍلتی ٍ تؼییي ؿْشیِ آهَصؽ

  هختلف ػلَم پضؿکی

  هؤػؼات آهَصؿی ٍ  ٍ خذهات ٍاحذّا ٍتؼییي ضَاتظ هشتَط تِ اسصیاتی، ًظاست ٍ کٌتشل تشًاهِ ّا

  اػتاًذاسدّای هشتَعِ پظٍّـی، تْذاؿتی، دسهاًی ٍ تْضیؼتی ٍ اًجام ایي اهَس تشاػاع

 ِتیَلَطیک هخذس،  تؼییي ضَاتظ هشتَط تِ ٍسٍد، ػاخت، ًگْذاسی، كذٍس، هلشف ٍ اًْذام هَاد اٍلی

داسٍئی ٍ تجْیضات ٍ هلضٍهات ٍ  ّای خَساکی، آؿاهیذًی، تْذاؿتی، آسایـی ٍ آصهایـگاّی ٍ فشآٍسدُ

  کٌتشل ضَاتظ هزکَس هَاد هلشفی پضؿکی ٍ تَاًثخـی ٍ اسصؿیاتی، ًظاست ٍ

 ٍ اهکاًات  اًجام پظٍّؾ دس صهیٌِ عة ػٌتی ٍ تشسػی ٍ تحمیك دس صهیٌِ خَاف داسٍئی گیاّاى

هشاکض هٌاػة تشای  تْیِ ٍ اػتفادُ اص داسٍّای گیاّی ٍ آهَصؽ كحیح دس صهیٌِ ّای فَق ٍ ایجاد

  عة ػٌتی

 


