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کذ طشح7:
ًبم دستگبُ اجشایی :اداسُ کل جْبد کشبٍسصی
ػٌَاى طشح پظٍّشی :تؼییي الگَی کشت هٌبست هحصَالت کشبٍسصی ٍ اهکبى سٌجی تَسؼِ سبهبًِ ّبی ًَیي آثیبسی
دس ساستبی سبصگبسی ثب کن آثی دس سطح استبى هشکضی ثب استفبدُ اص اطالػبت آهبسی پبیِ هطبلؼِ هَسدی فبص یک
(دشت ّبی شبصًذ ،سبٍُ ٍ خویي )
تششیح ضشٍست اًجبم پشٍطُ

عجك تقطیف اٍِٛی وكت فجبضت اظ تقییٗ یه ٘ؾبْ وكبٚضظی ثب ٔعیت التهبزی پبیساض ٔجتٙی ثط ؾیبؾتٞبی والٖ وكٛض ،زا٘ف ثٔٛی
وكبٚضظاٖ  ٚثٟطٌٜیطی ثٟی ٝٙاظ پتب٘ؿیُٞبی ٔٙغمٝای ثب ضفبیت ان َٛاوٛفیعیِٛٛغیه  ٚتِٛیس ٔحهٛالت وكبٚضظی زض ضاؾتبی حفؼ
ٔحیظ ظیؿت اؾت .ثب تٛر ٝث ٝتقطیف فٛق زض ثؿیبضی اظ ٔٙبعك وكٛض وكت ٔحهٛالت ظضافی ،ثبغی  ٚیب ثٟطٜثطزاضی اظ ٔطاتـ  ٚرٍُٞٙب
ثبیس ٔتٙبؾت ثب پتب٘ؿیُٞبی ٔٙغمٝای  ٚفٛأُ تِٛیس ثبقس  ٚثب تٛر ٝثٔ ٝحسٚزیتٞبی الّیٕی ٔٛرٛز ،ثیالٖ ٔٙفی آة زقتٞب ٘ ٚیبظ ثٝ
پبیساضی تِٛیس ٔحهٛالت ،الظْ اؾت و ٝزضرٟت ضٚـٞبی وٕه ث ٝثٟجٛز ؾفطٜٞبی ظیط ظٔیٙی آة  ٚافعایف ضا٘سٔبٖ ٔهطف آة ثط٘بٔٝ
ضیعی قٛزٓٞ .چٙیٗ ثبیس ٘ؿجت ث ٝترهیم ظٔیٗٞبی وكبٚضظی  ٚثط٘بٔٝی وكت یه ٔٙغم ٝث ٝا٘ٛاؿ ٌطٔ ٜٚحهٛالت ظضافی  ٚثبغی
ٕٞبٖ ٔٙغم ٝاظ ؾٛی ٚظاضت رٟبز وكبٚضظی الساْ  ٚاضائٝی تطویت اظ پیف تقییٗ قس ٜوكت  ٚآیف ثطای ٔزٕٛفٝای اظ ٌیبٞبٖ ؾبظـ
یبفت ٝثب ٔحیظ زض یه ٔٙغمٔ ٝقیٗ ٚزٚضٜی ظٔب٘ی ٔكرم ث٘ٝحٛیو ٝثب ؾیبؾتٞبی زِٚت  ٚالتهبزی–ارتٕبفی ٓٞؾ ٛثبقس
ثط٘بٔ ٝضیعی نٛضت ٌیطز .اظ ؾٛی زیٍط ٔیعاٖ وكت ٔحهٛالت وكبٚضظی زض یه ٔٙغم ٝثبیس ثب تٛر ٝثٙٔ ٝبثـ ٔٛرٛز ،لیٕت ٔحهٛالت،
ٞعیٞٝٙبی تِٛیس ،فّٕىطز ٔحه٘ ،َٛیبظ وكٛض  ٚؾیبؾتٞب ث ٝعطظ نحیحی زض ٘ؾط ٌطفت ٝقٛز  ٚتهٕیٌٓیطی زض ا٘تربة ٌیبٞبٖ ظضافی یب
ثبغی ٔٙبعك ٔرتّف ثطاؾبؼ ظیط ؾبذتٞبی ٔٛرٛزٔ ،ؿبئُ ارتٕبفی–التهبزی  ٚؾغح تىِٛٛٙغی ثب حفؼ ٔٙبثـ پبی ٝتِٛیس(آة ،ذبن )... ٚ
زض رٟت تبٔیٗ ٘یبظٞبی اؾبؾی وكٛض ثبقس.
ثب تٛر ٝث ٝتغییطات الّیٕی  ٚوبٞف ثبض٘سٌی ٞب ،ثبظٍ٘طی زض اٍِٛی وكت ضطٚضی ث٘ ٝؾط ٔیضؾس تب اظ ٞسضضفت ٔٙبثـ تِٛیس اظ رّٕٙٔ ٝبثـ
آثی رٌّٛیطی قٛز .ثٙبثطایٗ ثٙٔ ٝؾٛض ارتٙبة اظ اتفبلبتی اظ ایٗ زؾت الظْ اؾت زض لبِت یه ٔغبِق ٝأىبٖ ؾٙزی ٔٙبؾت زض ٔمیبؼ
٘بحیٝای ٙٔ ٚغمٝای الساْ ٌطزز.
سَاالت پشٍطُ:








ٔكرم قسٖ قطایظ ٚ ٚضقیت ٔٛرٛز اٍِٛی وكت  ٚآثیبضی زقت ٞبی قبظ٘س  ،ذٕیٗ  ٚؾبٜٚ
ٔؿبئُ ٔ ،كىالت ٔ ٚحسٚزیت ٞبی التهبزی -ارتٕبفی زض حٛظٙٔ ٜبثـ آة  ٚذبن ٔٙغم ٝ؟
اٍِٛی ثٟی ٝٙوكت ٔحهٛالت ظضافی  ٚثبغی زض زقت ٞبی قبظ٘س  ،ؾب ٚ ٜٚذٕیٗ چیؿت ؟
اٍِٛی ثٟی ٝٙآثیبضی زض اضاضی ظضافی  ٚثبغی زقت ٞبی ٔصوٛض ؟
ٔعایب  ٚؾٛز التهبزی–ارتٕبفی حبنُ اظ ارطای اٍِٛی وكت ثٟی ٝٙ؟
ثط٘بٔٝضیعی فّٕیبتی رٟت ارطای اٍِٛی وكت  ٚآثیبضی ٔٙبؾت زض ٔٙغم ٝ؟

هَاسد فٌی  ،تجْیضات ٍ صیش سبخت ّبی هَسد ًظش(دس صَست ًیبص) :

 ثٙٔ ٝؾٛض قٙبؾبیی ،پ ٟٝٙثٙسی  ٚایزبز پبیٍب ٜاعالفبتی ٔٙبؾت اٍِٛی وكت  ٚآثیبضی ٔٙبؾت زض زقت ٞبی قبظ٘س ،ؾبٚ ٜٚ
ذٕیٗ ٔٛاضز ظیط ٔی تٛا٘س وٕه قبیب٘ی زاقت ٝثبقس :
 تٟی ٝالیٞ ٝبی اعالفبتی ٔكتُٕ ثط ٘مكٌ ٚ ٝعاضـ تٛپٌٛطافی زض ٔمیبؼ ٔٙبؾت اظ ؾغح اؾتبٖ ٚقٟطؾتبٖ  ٚاؾترطاد
٘مك ٝقیت ،رٟت رغطافیبیی ٔ ٚسَ ضلٔٛی اضتفبؿ ()DEM
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تٟی٘ ٝمك ٝتیپ اضاضی  ٚثطضؾی ذهٛنیبت ذبوكٙبؾی ٞط تیپ اضاضی  ٚاؾترطاد ٘مك ٝذهٛنیبت ؾ ُٟاِٛن َٛذبن اظ
ؾغح اؾتبٖ ٚقٟطؾتبٖ
تٟی٘ ٝمك ٓٞ ٝثبضاٖ ثب زض ٘ؾط ٌطفتٗ ٔمساض ثبضـ ٔتٛؾظ ؾبِیب٘ ٝزض ؾغح ایؿتٍبٟٞبی ٛٞاقٙبؾی اؾتبٖ
تٟی٘ ٝمكٞ ٝبی تجریط  ٚتقطق  ،زضر ٝحطاضت ٔتٛؾظ ،حساوخط  ٚحسالُ زض ؾغح اؾتبٖ ٔطوعی
تٟی٘ ٝمك ٝوبضثطی اضاضی زض ؾغح اؾتبٖ
تٟی٘ ٝمك٘ ٝیبظ آثی ٔحهٛالت ظضافی  ٚثبغی ثب تٛر ٝث ٝثط٘بٔnetwat ٝ
تٟی٘ ٝمك ٝآثسٞی وٕی  ٚویفی ٔٙبثـ آة زض ؾغح اؾتبٖ
تٟیٔ ٝسَ ٔفٟٔٛی زضاؾتیه پ ٟٝٙثٙسی ٔٙبعك ٔؿتقس ؾیؿتٓ ٞبی آثیبضی  ٚاٍِٛی وكت ثب تٛر ٝث ٝالیٞ ٝبی اعالفبتی
تقییٗ ٘ٛؿ اٍِٛی وكت ٚؾیؿتٓ آثیبضی ( ث ٝفٛٙاٖ ٌعیٙٔ ٝٙبؾت) زض ٔٙبعك پ ٟٝٙثٙسی قس ٜثط اؾبؼ ٔقیبض ٞبی ٔسَ
 ٚ AHPیب ٔسَ ٞبی ثط٘بٔ ٝضیعی ذغی  ٚترهیم ثٟیٝٙ
تكىیُ ؾتبز ٞبی ارطایی ثطزاقت آٔبض  ٚاعالفبت ٔعاضؿ زض پٞ ٟٝٙبی ٔٙبؾت ارطای ؾیؿتٓ ٞبی آثیبضی،اعالؿ ضؾب٘یجٝ
ٔتمبضیبٖ  ٚثٟط ٜثطزاضاٖ ٔٚبِىیٗ ٔعاضؿ ،تىٕیُ فطٟٔبی ٔرهٛل ثطزاقت اعالفبت ٚتكىیُ ثب٘ه زازٞ ٜب زض ٔحیظ
GIS
رٕـ ثٙسی ٌعاضـ  ٚاضائ٘ ٝتبیذ

ثیبى هحذٍدیت ّب ٍ الضاهبت

 قبذمٞبی التهبزی زض اٍِٛی وكت ثبیس ثٌٝ٘ٛٝای تقییٗ ق٘ٛس تب ثب ا٘تربة ٘ٛؿ ٔحهٕٞ َٛطا ٜثب افعایف ثٟطٜٚضی اظ ٔٙبثـ ٔٛرٛز(آة  ٚذبن  ٚغیط ، )ٜحساوخط زضآٔس ضا ثطای وكبٚضظاٖ  ٚتِٛیس وٙٙسٌبٖ ثٕٞ ٝطا ٜزاقت ٝثبقس  ٚوكبٚضظاٖ ثتٛا٘ٙس ثب افعایف زضآٔس  ٚؾٛز
حبنُ اظ فطٚـ تِٛیسات٘ ،ؿجت ث ٝؾطٔبیٌٝصاضی  ٚتٛؾقٝی فقبِیتٞبی ذٛز الساْ وٙٙس  ٚثسیٗ تطتیت ض٘ٚك التهبزی ضا زض ثرف
وكبٚضظی قبٞس ثبقیٓ.
 ربیٍبٔ ٜحهٛالت اؾبؾی زض عطاحی اٍِٛی وكت ثبیس ث ٝنٛضت ٚیػٛٔ ٜضز تٛر ٝلطاض ٌیط٘س تب أٙیت غصایی وكٛض ث ٝقىُ ٔغّٛة ٚاعٕیٙبٖ ثرف تبٔیٗ قٛز  ٚذٛزوفبیی زض ٔحهٛالت ٔٛٔ ٚ ٟٓضز ٘یبظ وكٛض حبنُ قٛز.
ٔعیت ٘ؿجی آٖ ٌط ٜٚاظ ٔحهٛالت وكبٚضظی ٕٞب٘ٙس پؿت ،ٝظففطاٖ  ٚتِٛیسات ٌّرب٘ٝای و ٝاظ ٔعیت ٘ؿجی ثبالتط ٔ ٚغّٛثیت التهبزیثیكتطی ثطذٛضزاض٘س ٔیثبیؿت پؽ اظ ٔحهٛالت اؾبؾی ثب اِٛٚیت زض اٍِٛی وكت لطاض ٌیط٘س.
حفبؽت اظ ٔٙبثـ پبیٔ ٚ ٝحیظ ظیؿت ثٙٔ ٝؾٛض پبیساضی زض تِٛیس ٔحهٛالت وكبٚضظی ،حفبؽت اظٔٙبثـ پبی( ٝآة  ٚذبن ٔ ٚ )... ٚحیظظیؿت ثبیؿتی ث ٝنٛضت ٚیػ ٜزض عطاحی اٍِٛی وكت ٔٛضز ٘ؾط ثبقس.
 ثب تٛر ٝث ٝقطایظ ٘بٔٙبؾت ٔٙبثـ آثی اؾتبٖ  ،اٍِٛی وكت ثبیؿتی ثب ٔحٛضیت ثٟطٜٚضی ثٟی ٝٙاظ ٔٙبثـ آة تسٚیٗ قٛز.هفشٍضبت ٍ تَافق ًبهِ ّب:

ٔ زطی ٔی ثبیؿت زض تٕبٔی ٔطاحُ وبض ثب ٘بؽط وبضفطٔب اضتجبط ٔؿتمیٓ زاقت ٝتب ٔطحّ ٝثٔ ٝطحّ ٝض٘ٚس ارطای عطح ضا ثب ذٛاؾتٝ
ٞبی وبضفطٔب پیف ثطز
تؼشیف هشخصبت هجشی ٍاجذ الششایط:

 ؾبثم ٝا٘زبْ عطح ٞبی ٔكبثٔ ، ٝترهم زض ظٔی ٝٙوكبٚضظی آة  ٚذبن  ،ظضافت
ً-حَُ اسائِ هستٌذ پیشٌْبد :

٘تبیذ ٔغبِق ٝزض غبِت ٌعاضقبت٘ ،مكٞ ٝبی پبی ،ٝپبیٍب ٜزاز ٜای و ٝزض ٞط ٔطحّ ٝایزبز ٌطزیسٔ )GIS, excel,…(ٜی ثبیؿت اضائ ٝقٛز .
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کذ طشح 2 :
ًبم دستگبُ اجشایی :اداسُکل حفبظت هحیط صیست استبى
ػٌَاى طشح پظٍّشی :طشح تذٍیي طشح جبهغ حفبظت اص سٍدخبًِ قشُ چبی
هَضَع فؼبلیت :

حٛض ٝضٚزذب٘ ٝلط ٜچبی ٚالـ زض اؾتبٖ ٔطوعی(تٕبْ ٔؿیط ضٚزذب٘ ٝاظ اثتسا تب ا٘تٟب ثهٛضت ربٔـ  ٚیىپبضچ)ٝ
ضشٍست:

ضٚزذب٘ ٝلط ٜچبی ثب عی وطزٖ ٔؿیطی ثؿیبض عٛال٘ی  ٚثب فجٛض اظ زقتٞب ،قٟطٞب  ٚضٚؾتبٞبی ظیبزی زض ٔؿیط پط پیچ  ٚذٓ ذٛز ربٖ
تبظٜای ث ٝایٗ ٔٙبعك زاز ٚ ٜفال ٜٚثط تأٔیٗ آة ٔٛضز ٘یبظ وكبٚضظاٖ٘ ،مف ٕٟٔی ٘یع زض تأٔیٗ آة ٔٛضز ٘یبظ ٔطزْ ؾبوٗ زض ایٗ ٔٙبعك
ضا ایفب ٔیوٙس .ضٚزذب٘ ٝلطٜچبی اظ اضتفبفبت قبظ٘س ؾطچكٕٔ ٝیٌیطز  ٚثب فجٛض اظ ٔؿیطی ث ٝع 540 َٛویّٔٛتط  ٚؾیطاة وطزٖ
زقتٞبی حبنّریع ،پؽ اظ ؾى ٖٛزض پكت زیٛاض ٜؾس ؾب ٚ ٜٚاؾتفبز ٜثٟی ٝٙوكبٚضظاٖ ؾرت وٛـ ؾبٜٚای زض ٟ٘بیت ٔبظاز آٖ ثٝ
زضیبچٕ٘ ٝه لٓ ؾطاظیط ٔیقٛز .ثط اؾبؼ ٘مكٞٝبی رغطافیبیی ٔٙغم ،ٝایٗ ضٚزذب٘ ٝاظ ث ٓٞ ٝپیٛؾتٗ ز ٚضٚز تكىیُ ٔیقٛز ٚ ٚؾقت
حٛض ٝآثطیع آٖ ث ٝحسٚز ٞ 23عاض  921 ٚویّٔٛتط ٔطثـ ٔیضؾس.
قبذ ٝرٛٙثی ایٗ ضٚزذب٘ ٝاظ وٜٞٛبی ؾطثٙس ،ضاؾ٘ٛس ،تبالة فجبؼآثبز ،فٕبضت ،وّٟ٘ ٚ ٝطٔیبٖ ؾط چكٕٔ ٝیٌیطز ،ایٗ قبذٞٝب زض
ٔحّی ث٘ ٝبْ پُ زٚآة ث ٓٞ ٝپیٛؾت ،ٝضٚز ٚاحسی ضا ث٘ ٝبْ چطّا یب قطا زض زٞؿتب٘ی ثٕٞ ٝیٗ ٘بْ تكىیُ ٔیزٙٞس زیٍط قبذ ٝضٚزذب٘ٝ
لطٜچبی اظ وٜٞٛبی اؾتبٖ ٕٞساٖ ؾطچكٌٕ ٝطفت ٚ ٝپؽ اظ اتهبَ ث ٝضٚزذب٘ ٝچطا یىی قس ٚ ٜث ٝؾٕت قٟطؾتبٖ ؾب ٜٚرطیبٖ ٔییبثس
 ٚپؽ اظ ٌصقتٗ اظ زقت ؾب ٜٚث ٝلٕطٚز پیٛؾت ٚ ٝث ٝزضیبچٕ٘ ٝه لٓ ٔیضیعز.
اظ ٌصقتٞٝبی زٚض تب ث ٝأطٚظ حیبت ٚحف ثؿیبض ٔتٛٙفی زض حبقی ٝایٗ ضٚزذب٘ٚ ٝرٛز زاقت ٝو٘ ٝكبٖزٙٞس ٜإٞیت ضٚزذب٘ ٝلطٜچبی زض
حفؼ ٔحیظ ظیؿت ثٛز ٜاؾت ،و ٝثط احط ثیتٛرٟی ثؿیبض اظ ؾٛی ٔطزْٔ ،ؿئٛالٖ  ٚثٟطٜثطزاضاٖ اظ عجیقتٔ ،تأؾفب٘ ٝقبٞس وبٞف لبثُ
تٛر ٝآة ایٗ ضٚزذب٘ ٝذطٚقبٖ زض ٌصقتٞٝبی ٘ ٝچٙساٖ زٚض  ٚیب ذكه قسٖ آٖ زض ثطذی ٔٙبعك ٞؿتیٓ و ٝزض نٛضت ازأ ٝایٗ ض٘ٚس
ثبیس ٔٙتؾط ذكىیسٖ ضيٞبی ظ٘سٌی زض اعطاف تٟٙب ضٚز زائٕی اؾتبٖ ثبقیٓ(.ایٗ ضٚزذب٘ ٝث ٝفٛٙاٖ ضٚزذب٘ ٝزائٕی ٕٟٔ ٚتطیٗ ضٚزذب٘ٝ
اؾتبٖ ثب ٌصض اظ  5قٟطؾتبٖ اضاضی ٚؾیقی ضا ٔكطٚة ٔیؿبظز  ٚزاضای آثعیبٖ  ٚحیبت ٚحف ٚاثؿت ٝث ٝضٚزذب٘ٔ ٝی ثبقس و ٝحفبؽت اظ
ف ٚ ٖٛفّٛض حبقی ٝضٚزذب٘ ٚ ٝایزبز ٔقیكت پبیساض ثطای ؾبوٙیٗ ٚالـ زض ٔؿیط ضٚزذب٘( ٝاضاضی وكبٚضظی  ٚثبغبت)ٔیكٛز  ٚؾالٔت ایٗ
اوٛؾیؿتٓ ضٚزذب٘ ٝای زض تٛؾق ٝپبیساض ٘مف ثؿعایی زاضز.
ِصا ٔغبِق ٝوٕی  ٚویفی ایٗ ضٚزذب٘ ٝرٟت ؾبٔب٘سٞی  ٚثٟؿبظی آٖ أطی الظْ  ٚضطٚضی ٔی ثبقس.
اّذاف:











قٙبؾبیی  ٚثطضؾی تغییطات وبضثطی  ٚتقییٗ ٘یبظ آثی ٔحیظ ظیؿتی  ٚحمبث ٝضٚزذب٘ٝ
ثطضؾی فقبِیت ٞبی تبحیطٌعاض ثطویفیت ضٚزذب٘ ٚ ٝثطضؾی ٔٙبثـ االیٙس ٚ ٜتقییٗ ٔٙكب اِٛزٌی ٞب(٘مغ ٝای  ٚغیط ٘مغ ٝای)
قٙبؾبیی ف ٚ ٖٛفّٛض ضٚزذب٘ٝ
تقییٗ وبضثطی ٞبی ٔزبظ  ٚغیط ٔزبظ زض حبقی ٝضٚزذب٘ٝ
قٙبؾبیی ثٙسٞبی ذبوی  ٚؾبظٞ ٜبی آثی زض حٛظ ٜاثطیع لط ٜچبی  ٚقٙبؾبیی ؾبظٞ ٜبی ضطٚضی  ٚغیط ضطٚضی
ٔىبٖ یبثی ایؿتٍبٟٞب  ٚارطای ثط٘بٔ ٝپبیف ویفیت آة ثطای تبٔیٗ وٕجٛز زازٞ ٜب
تٟی٘ ٝمكٞ ٝبی ٔٛضز ٘یبظعطح
قٙبؾبیی تٟسیسات ضٚزذب٘ ٚ ٝاضائ ٝضاٞىبضٞبی وبٞف آٖ

سَاالتی کِ دس اًتْبی پشٍطُ ثبیذ جَاة دادُ شَد

 تقییٗ حسالُ ٘یبظ آثی  ٚحمبث ٝضٚزذب٘ٙٔٚ ٝبثـ تبٔیٗ آٖ ؟
ٙٔ بثـ ٛ٘ ٚؿ آالیٙس ٜضٚزذب٘ ٚ ٝضاٞىبضٞب رٟت وٓ وطزٖ ایٗ آالیٙسٌی وساْ اؾت؟
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ف ٚ ٖٛفّٛض ضٚزذب٘ ٝوسأٙس؟
اضائ ٝضاٞىبضٞبی فّٕیبتی ؾبٔب٘سٞی ٔٙغم ٝوٛوجیٔ ٚ ٝقبزٖ ٔؿتمط زض آٖ؟
اضائ ٝعطح فّٕیبتی ثطای ربضی قسٖ آة زض وُ ٔؿیط ضٚزذب٘ٝ؟
تقییٗ اضظقٍصاضی التهبزی ضٚزذب٘ٝ؟
قٙبؾبیی فٛأُ تٟسیس ضٚزذب٘ ٚ ٝضاٞىبض ضفـ آٖ؟

هَاسد فٌی  ،تجْیضات ٍ صیش سبخت ّبی هَسد ًظش(دس صَست ًیبص) :

ٚ رٛز آظٔبیكٍبٞ ٜبی فیعیه  ٚقیٕیبیی ،ثیِٛٛغیىی
ثیبى هحذٍدیت ّب ٍ الضاهبت :

لطاض ٌیطی ضٚزذب٘ ٝزض اؾتبٖ ٔطوعی ٕٞ ٚساٖ  ٚضطٚضت ثطضؾی تهبٚیط ٔبٛٞاض ٜای ضٚزذب٘ ٝزض عی ثیف اظ ؾ ٝزٌ ٝٞصقتٝ
هفشٍضبت ٍ تَافق ًبهِ ّب:

ٔ زطی ٔی ثبیؿت زض تٕبٔی ٔطاحُ وبض ثب ٘بؽط وبضفطٔب اضتجبط ٔؿتمیٓ زاقت ٝتب ٔطحّ ٝثٔ ٝطحّ ٝض٘ٚس ارطای عطح ضا ثب ذٛاؾتٝ
ٞبی وبضفطٔب پیف ثطز.
 تٛافك ٘بٔ ٝثب ازاضات  ٚؾبظٔبٟ٘بی ٔطثٛع ٝاؾتبٖ ٕٞساٖ رٟت ٕٞىبضی
تؼشیف هشخصبت هجشی ٍاجذ ششایط :

زا٘كٍبٟٞبیی و ٝزاضای ضقتٞ ٝبی ٔحیظ ظیؿت ث ٝذهٛل ٌطایكٟبی ٔسیطیت  ٚثط٘بٔ ٝضیعی ٔحیظ ظیؿت  ٚآِٛزٌی ٞبی ٔحیظ
ظیؿت  ٚتٛٙؿ ظیؿتی ثبقٙس ٕٞچٙیٗ ضقتٟٙٔ ٝسؾی آةٔ .حیظ ظیؿت  ٚؾبثم ٝزض ظٔیٔ ٝٙغبِق ٝضٚزذب٘ٞ ٝبی ٔ ٟٓوكٛض
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کذ طشح 9 :
ًبم دستگبُ اجشایی :اداسُ کل هحیط صیست استبى
ػٌَاى طشح پظٍّشی :تذٍیي سٌذ هذیشیت هٌبثغ آة استبى هشکضی ثب سٍیکشد سبصگبسی ثب کن آثی

سٌذ هذیشیت آة ثب سبصگبسی کن آثی
هقذهِ:

ٌؿتطـ ضٚظ افع٘ ٖٚیبظٞب  ٚتمبضبٞب زض ربٔق ٝثطای زؾتطؾی ثٙٔ ٝبثـ آة ثب ویفیت ٔٙبؾت ،وبٞف چكٍٕیط ٔٙبثـ آثی ثب ارطای
ضٚیىطزٞبی تأٔیٗ ٔحٛض زض ٌصقت ،ٝافعایف چكٍٕیط ٞعیٞٝٙبی تبٔیٗ آة اضبفی ،ضطٚضت وٙتطَ آِٛزٌی ٔٙبثـ آة ،ثٟط ٜثطزاضی
ثی ضٚی ٝاظ آة ٞبی ظیطظٔیٙی ِع ْٚحفبؽت اظ آٟ٘ب ٔ ،... ٚسیطیت ٔٙبثـ آة وكٛض ضا اظ رٙجٞ ٝبی ٔرتّف ثب چبِف ٞبی رسی ضٚثطٚ
ؾبذت ٝاؾت .پبؾرٍٛیی ث٘ ٝیبظٞب  ٚچبِفٞب  ٚتجسیُ ٘مبط ضقف  ٚتٟسیسٞب ث ٝتٛإ٘ٙسی ٞب  ٚفطنت ٞب ثطای ٔسیطیت ّٔی آة
وكٛض السأی اؾبؾی  ٚؾط٘ٛقت ٘ٛقت ؾبظ ٔحؿٛة ٔی ٌطزز  ٚاؾتبٖ ٔطوعی ٘یع اظ ایٗ ٔٔ ٟٓؿتخٙب ٘یؿت .ایٗ ٔ ٟٓثب زؾتیبثی ثٝ
تٛافك  ٚتفب ٓٞزٚضا٘سیكب٘ ٝزض ؾغح ّٔی  ٚاؾتب٘ی ٕٞ ٚىبضی ٞبی ثیٗ ثركی ثطای ایزبز ٌ ٚؿتطـ ؽطفیتٟب  ٚأىب٘بت ٔسیطیتی
أىبٖپصیط ذٛاٞس ثٛز.
ؾٙس اضظقٕٙس ضاٞجطزٞبی تٛؾق ٝثّٙسٔست ٔٙبثـ آة اؾتبٖ ٔیتٛا٘س ضإٙٞبی ٔٙبؾجی ثطای تسٚیٗ ثط٘بٔٞ ٝبی ٔیبٖ ٔست  ٚوٛتبٔ ٜست
ٔسیطیت آة زض اؾتبٖ ٔطوعی ثٛز ٚ ٜزض فیٗ حبَ ثب ایزبز ٕٞپی٘ٛسی زض فطنٞٝبی ٔسیطیت فطاثركی آة ٔٛرٛز ٔٛرت ثٟط ٜثطزاضی
ثٟی ٝٙاظ ٔٙبثـ آة اؾتبٖ قٛز .زض ایٗ ؾٙس ،ضاٞجطزٞبی تٛؾق ٝثّٙسٔست ٔسیطیت آة اؾتبٖ ثط اؾبؼ إٞیت ٍ٘طـ ربٔـ ٕٞ ٚبٍٙٞی ٞبی
ٔتمبثُ ثیٗ ثرفٞبی ٔرتّف ث ٝقطح ظیط تسٚیٗ ذٛاٞس قس:
 ثط٘بٔ ٝضیعی ثطای ضفبیت ؽطفیت تحُٕ ٔٙبثـ آة ثط اؾبؼ ان َٛتٛؾق ٝپبیساض تبٔیٗ ٘یبظ ٔحیظ ٞبی عجیقی آثی زض ؾغح حٛضٞ ٝبی آثطیع اؾتبٖ انالح ؾبذتبض ٔهطف آة ٔ ٚسیطیت آة ث ٝحؿبة ٘یبٔسٜ تغجیك ثط٘بٔٞٝبی تٛؾق ٝثرف ٞبی التهبزی  ٚعطح ٞبی تٛؾق ٝوبِجسی  ٚآٔبیف ؾطظٔیٗ زض ٞط حٛظ ٜآثطیع ثب ٔالحؾ ٝاضظـالتهبزی  ٚظیؿت ٔحیغی آة
 وٙتطَ ٔ ٚسیطیت آِٛزٌی ٔٙبثـ آة ٘طخٌصاضی فبزال٘ ٚ ٝوبضآٔس آة ضفبیت ٔٙبفـ ّٔی  ٚحمٛق عجیقی  ٚارتٕبفی قٟط٘ٚساٖ ثب تٛرٚ ٝیػ ٜث ٝانٔ َٛسیطیت یىپبضچٙٔ ٝبثـ آة زض حٛض ٝآثطیع تٕطوعظزایی ؾبذتبض ٔسیطیت ٔٙبثـ آة اؾتبٖ ٔ ٚكبضوت ٌطٟٞٚبی شیٙفـ زض ا٘غجبق ثب ثط٘بٔٞ ٝبی تٛؾق ٝاؾتب٘ی تٟی ٚ ٝارطای ثط٘بٔٞ ٝبی ٔسیطیت پیكٍیطی(ذكىؿبِیٞب  ٚؾیالة ٞب) ثط٘بٔٞٝبی آٌبٜؾبظی فٕٔٛی آٔبض ٔٙبثـ آة ذطٚری ٔ ٚكتطن تزٟیع  ٚتىٕیُ قجىٞ ٝبی ا٘ساظٌ ٜیطی حفؼ احیب  ٚثٟط ٜثطزاضی پبیساض اظ ؾبظٞ ٜبی تبضیری آةّذف:

تسٚیٗ یه ؾٙس ضاٞجطی  ٚارطاییٕٞ ،ؿ ٓٞ ٚ ٛضاؾتب ثب لٛا٘یٗٔ ،مطضات  ،ؾیبؾت ٞب  ٚضاٞجطزٞبی ٔسیطیت ٔٙبثـ آة زض وكٛض
ثطای وّیٙٔ ٝبثـ ٔ ٚهبضف آة زض اؾتبٖ ثب تىی ٝثط ضٚیىطز ؾبظٌبضی ثب قطایظ وٓ آثی زض اؾتبٖ  ٚزض ٘ؾط ٌطفتٗ ٚیػٌی ٞبی
الّیٕی ،فطٍٙٞی ،التهبزی ،ارتٕبفی ٔ ،حیظ ظیؿتی ،ؾیبؾی  ٚتٛؾقٝای ٔجتٙی ثط تٛؾق ٝپبیساض ٔ ٚف ْٟٛحىٕطا٘ی آة ،ثطای
افك .1415
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اّذاف ػولیبتی:

الظْ اؾت قطح ذسٔبت تسٚیٗ ؾٙس ٔجب٘ی ظیط ضا ث ٝفٛٙاٖ ضإٙٞبی وّی ٔس ٘ؾط لطاض زٞس:
 قٙبذت ٚضـ ٔٛرٛز ٔٙبثـ آة اؾتبٖ ،ثطآٚضز زلیك ٔمساض آة تزسیسپصیط زض حبَ حبضط  ٚافك  ٚ 1415ثطآٚضز ٘یبظٞبی
ٔرتّف ٔٙبثـ آة زض افك عطح.
ِ حبػ ٕ٘ٛزٖ ثط٘بٔٞ ٝبی حفبؽت اظ ٔٙبثـ آة ث ٚ ٝیػ ٜثط٘بٔٞ ٝبی تسٚیٗ قس ٜتٛؾظ ٚظاضت ٘یط(ٚعطح تقبزَ ثركی ٔٙبثـ
آة ظیطظٔیٙی) زض تسٚیٗ ؾٙسٔسیطیت ٔٙبثـ آة.
 تٛر ٝثٔ ٝمساض آة لبثُ ثط٘بٔ ٝضیعی زض ٔحسٚزٞ ٜبی ٔغبِقبتی(ثب ضٚیىطز رجطاٖ وؿطی ٔربظٖ آة ظیطظٔیٙی اؾتبٖ ٚ
احیبی ضٚزذب٘ٞ ٝبی زائٕی)زض ثٟط ٜثطزاضی اظ ٔٙبثـ آة.
 تٛر ٚ ٝثط٘بٔ ٝضیعی زض ظٔی٘ ٝٙحٔ ٚ ٜٛمساض ٔهطف آة زض ثرف وكبٚضظی ثب ضٚیىطز ؾبظٌبضی ثب قطایظ وٓ آثی  ٚالّیٕی
اؾتبٖ ،ثب ٞسف ارجبض  ٚاِعاْ ثٟط ٜثطزاضاٖ ثرف وكبٚضظی ث ٝحس اوخط تِٛیس ٘بذبِم(ٔٙغجك ثب اؾتب٘ساضزٞبی رٟب٘ی) ث ٝاظای
ٚاحس اة ٔهطفی
 ثط٘بٔ ٝضیعی ترهیم ٔٙبثـ آة  ٚتغییط ٘ٛؿ ٔهطف ٔٙبثـ آة ٔٛرٛز ثب ٞسف حساوخط تِٛیس ٘بذبِم زاذّی اؾتبٖ ث ٝاظای
ٚاحس آة ٔهطفی زض ٔحسٚزٞ ٜبی ٔغبِقبتی اؾتبٖ
 تٛر ٝثٚ ٝاضزات آة ٔزبظی ث ٝاؾتبٖ زض ثط٘بٔ ٝضیعیٞبی ٔٙبثـ آة.
 تٛر ٝثٔ ٝسیطیت ضٚا٘بة ٞبی قٟطی ٔ ٚسیطیت نحیح آٟ٘ب زض وّی ٝقٟطٞبی اؾتبٖ ِ ٚحبػ آٟ٘ب زض ترهیم ٞبی ٔطثٛط
ثٙٔ ٝبثـ آة ٔهطفی غیط قطة زض قٟطٞب.
 تٛر ٝتحٛیُ حزٕی آة ث ٝثٟط ٜثطزاضاٖ ٔٙبثـ آة(ؾغحی  ٚظیطظٔیٙی).
 تٛر ٝث ٝنالحیت ٞبٔ ،ؿئِٛیت ٞب ٚ ٚؽبیف ثرف ٞب  ٚزؾتٍبٞ ٜبی ٔرتّف ٔطتجظ ثب ٔسیطیت ٔهطف  ٚتمبضبی آة ثٝ
ٚیػٙٔ ٜبثـ آة قطة.
 تٛر ٝرسی ثٔ ٝؿأِٔ ٝسیطیت تأٔیٗ ٔ ٚهطف آة قطة قٟطی ثب ضٚیىطز تأٔیٗ آة قطة قٟطٞب ثب ٔسیطیت ٔٙبثـ آة
ٔٛرٛز  ٚتفىیه آة قطة اظ ثٟساقت.
 تٛر ٝرسی ثٔ ٝؿأِٔ ٝسیطیت تأٔیٗ ٔ ٚهطف آة قطة ضٚؾتبیی ثب ضٚیىطز تأٔیٗ آة قطة ضٚؾتبٞب ثب ٔسیطیت ٔٙبثـ آة
ٔٛرٛز  ٚتفىیه آة قطة اظ ؾبیط ٔهبضف.
 تٛرٚ ٝیػ ٜثبظچطذب٘ی آة زض قىُ ٞبی ٔرتّف ٔخُ فبضالة ،آة ذبوؿتطی ٔٙبظَ  ... ٚث ٝذهٛل زض ٔٙبعك ضٚؾتبیی ٚ
ربیٍعیٙی ٘یبظ ٞبی ٔهطفی.
 تٛر ٝث ٝتغصیٔ ٝهٛٙفی ؾفطٞ ٜبی آة ظیطظٔیٙی .
 تٟیٔ ٝسَ ثط٘بٔ ٝضیعی  ٚتٛؾقٙٔ ٝبثـ آة ثطای وّیٔ ٝحسٚز ٞ ٜبی ٔغبِقبتی اؾتبٖ ٔ ٚسیطیت ٔٙبثـ آة ثط اؾبؼ ٔسَ ٞبی
تٟی ٝقس ٜثب ؾٙبضیٞٛبی ٔرتّف.
 فط ًٙٞؾبظی ٔٛحط ٔسیطیت ٔٙبثـ آة ثطای وّیٌ ٝطٞ ٜٚبی ٞسف  ٚثٟط ٜثطزاض.
 تٛر ٝث ٝایزبز افتٕبز ٘ؿجت ث ٝارطای ؾٙس تسٚیٗ قس ٜزض ثیٗ ٔطزْ.
 تٛر ٝثٔ ٝكبضوت شیٙفقبٖ  ٚشیٕسذالٖ یه ٔحسٚزٔ ٜغبِقبتی(ٚاحس ٞیسضِٛٚغیىی)زض ٔسیطیت ٔٙبثـ آة زض آٖ ٚاحس
 تٛر ٝث ٝثط٘بٔ ٝضیعی ثٟط ٜثطزاضی اظ ٔٙبثـ فقّی آة ثب تٛر ٝثٚ ٝیػٌی ٞبی ویفیتی آة -تٟیٔ ٝسَ ٞبی ثٟط ٜثطزاضی
ٔٙبؾت زض ثط٘بٔ ٝضیعی  ٚالساْ ثط اؾبؼ ٔسَ ٞبی تٟی ٝقس.ٜ
 تٛرٚ ٝیػ ٜث ٝرٌّٛیطی اظ آِٛزٌی ٔٙبثـ آة  ٚحفبؽت اظ ویفیت ٔٙبثـ آة ٔٛرٛز
 تٛر ٝث ٝپبوؿبظی ٔٙبثـ آة آِٛز ٜقس ٜزض ؾٙس
 تٛر ٝث ٝاحیبء  ٚثبظؾبظی لٛٙات زض ٔسیطیت ٔٙبثـ آة
 تٛر ٝث ٝتىٕیُ قجىٞ ٝبی ا٘ساظٌ ٜیطی ٔٙبثـ آة (ؾغحی  ٚظیطظٔیٙی)
 تٛر ٝثِ ٝع ْٚایزبز قجىٞ ٝبی پبیف زایٕی ؾٙزف ویفیت  ٚآِٛزٌی) ٔٙبثـ آة ظیطظٔیٙی( ٚؾغحی)
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تٛرٚ ٝیػ ٜث ٝاضظقٍصاضی آة
تٛر ٝثٔ ٝسیطیت یىپبضچٙٔ ٝبثـ آة  ٚتٛظیـ ٔٙبؾت زض ؾغح اؾتبٖ رٟت رٌّٛیطی اظ ٟٔبرطت
تٛر ٝثٔ ٝفبز لب٘ ٖٛتٛظیـ فبزال٘ ٝآة  ٚثطضؾی ٔٛا٘ـ ٔ ٚكىالت  ٚاضای ٝپیكٟٙبز رٟت ث ٝضٚظ ضؾب٘ی
تٟیٔ ٝسِٟبی التهبزی زض ٔهبضف آة وكبٚضظی  ٚرٌّٛیطی اظ وبقت ٔحهٛالت ٔمغقی

اسٌبد ثبالدستی:








لب٘ ٖٛتٛظیـ فبزال٘ ٝآة ٔهٛة ؾبَ  ٚ 1361انالحبت ثقسی آٖ  ٚآییٗ ٘بٔٞ ٝبی ارطایی  ٚثرف ٞبی ٔطتجظ ثب آٖ
لب٘ ٖٛتقییٗ تىّیف چبٞ ٜبی آة فبلس پطٚا٘ ٝثٟط ٜثطزاضی ٔهٛة ٔ 89/4/13زّؽ قٛضای اؾالٔی  ٚزؾتٛضاِقّٕٟب  ٚآییٗ
٘بٔٞ ٝبی ٔطثٛعٝ
ؾٙس فطاثركی ٔسیطیت ٔٙبثـ آةٔ ،زٕٛف ٝالسأبت اؾبؾی الظْ ثطای تحمك اٞساف پی قجیٙی قس ٜزض اؾٙبز تٛؾق ٝثركی
 ٚفطاثرف ،تهٛیت ٘بٔ ٝقٕبض /29098 ٜت ٛٔ ٜ 248ضخ ٞ 1384/5/11یأت ٚظیطاٖ
ضاٞجطزٞبی تٛؾق ٝثّٙس ٔست ٔٙبثـ آة زض وكٛض ،تهٛیت ٘بٔ ٝقٕبض44712 ٜت ٜ27443تبضید 82/8/11
اؾٙبز ٔطتجظ ثب عطح تقبزَ ثركی ٔٙبثـ آة ظیطظٔیٙی
وّی ٝلٛا٘یٗ ٔ ٚمطضات ٔطتجظ  ٚحبوٓ

هفشٍضبت:

ٔ زطی ٔی ثبیؿت زض تٕبٔی ٔطاحُ وبض ثب ٘بؽط وبضفطٔب اضتجبط ٔؿتمیٓ زاقت ٝتب ٔطحّ ٝثٔ ٝطحّ ٝض٘ٚس ارطای عطح ضا ثب
ذٛاؾتٞ ٝبی وبضفطٔب پیف ثطز.
تخصص ّبی هَسد ًیبص:

ثرف زا٘كٍبٞی ثب تیٓ ترههی ٔسیطیت  ٚثط٘بٔ ٝضیعی ٔٙبثـ آة ،التهبز ٔٙبثـ آة ،آة ٔ ٚحیظ ظیؿت -فّ ْٛارتٕبفیٔ ،سیطیت ٚ
ؾیبؾتٍصاضی فٕٔٛی ،آیٙس ٜپػٞٚی ،تٛؾق ٝپبیساض .

8

کذ طشح 4 :
ًبم دستگبُ اجشایی :استبًذاسی هشکضی
ػٌَاى طشح پظٍّشی :ثشسسی اثشثخشی تسْیالت اػطبیی اػن اص هشبغل خشد ٍ کَچک ٍ خبًگی ٍ  ...دس استبى اص
سبلْبی  97تب 96
هَضَع فؼبلیت کبسفشهب:

ثطضؾی وّی ٝتؿٟیالت افغبیی افٓ اظ ٔكبغُ ذطز  ،وٛچه  ٚذبٍ٘ی و ٝتٛؾظ زؾتٍبٞ ٜبی ارطایی اظ رّٕ ٝتقب ،ٖٚوبض  ٚضفبٜ
ارتٕبفی ،ثٟعیؿتی ،وٕیت ٝأساز ،رٟبز وكبٚضظیٔ ،یطاث فطاٍٙٞی ،نٙبیـ زؾتی ٌ ٚطزقٍطی  ٚنٙقتٔ ،قسٖ  ٚتزبضت شیُ وبضٌطٜٚ
ترههی اقتغبَ عی ؾبَ ٞبی  1396-1391پطزاذت ٌطزیس ٜاؾت
اّویت ٍ ضشٍست اًجبم تحقیق:

٘ىبت ٔ ٟٓو ٝزض عطح تحمیمبتی اضظیبثی احطثركی تؿٟیالت ذطز زض اؾتبٖ ٔطوعی ٔیثبیس ٔٛضز تٛر ٝلطاض ٌیطز
آ٘چ ٝو ٝاظ آٖ ث ٝفٛٙاٖ تؿٟیالت ذطز ٘بْ ثطزٔ ٜیقٛز زض ز ٚؾطفهُ رساٌب٘ ٝتقطیف قس ٜوٞ ٝط یه ثِ ٝحبػ ٔبٞیت ثب یىسیٍط
ٔتفبٚتٙس .ایٗ ز ٚقبُٔ تؿٟیالت ذٛزاقتغبِی ٔ ٚكبغُ ذبٍ٘ی ٔیقٛز.ثب تٛر ٝث ٝایٙى ٝتؿٟیالت فٛق عی ؾبَٞبی ٌصقت ٝث ٝنٛضت
ٔٙؾٓ  ٚؾبِیب٘ ٝپطزاذت قس ٜاؾت ،پیكٟٙبز ٔیٌطزز ثٙٔ ٝؾٛض اضظیبثی زلیك ٔب٘سٌبضی ٔكبغُ ایزبز قس ٚ ٜاحط ثركی تؿٟیالت
پطزاذتی زض ضاؾتبی ٞسف فٛق ،پػٞٚف ثط ضٚی تؿٟیالت ذطز پطزاذت قس ٜعی ؾبَ ٞبی ٔ 1396-1391تٕطوع قٛز.
زض ٔطحّ ٝا٘زبْ فّٕیبت ٔیسا٘ی ثٙٔ ٝؾٛض اضظیبثی ٔٛضٛفبتی چٞ ٖٛعی ٝٙقسٖ زلیك تؿٟیالت زض فقبِیت پیكٟٙبزی ثطای ایزبز قغُ
تٛؾظ ٔتمبضیبٖ ٕٞ ٚچٙیٗ قٙبؾبیی  ٚتقییٗ ضقت ٝفقبِیتٞبی ٔٛفك اظ حیج زضآٔس ظاییٔ ،ب٘سٌبضی قغُ  ٚلبثّیت تٛؾق٘ ٚ ٝیع اضظیبثی
فّٕىطز  ٚتٛفیك قٟطؾتبٖٞب  ٚزؾتٍبٜٞبی ارطائی زض زؾتیبثی ث ٝاٞساف تقییٗ قس ٜزض ایٗ عطحٞب ٌ ٕٝ٘ٛ٘ ،یطی ثبیس ثٌٝ٘ٛ ٝای ا٘زبْ
قٛز و ٝلبثّیت تقٕیٓ رٟت اضائ٘ ٝتبیذ زض ثطـ قٟطؾتب٘ی ،زؾتٍبٞی  ٚفقبِیتٞبی اقتغبِعایی ضا زاقت ٝثبقس.
زض تسٚیٗ ٚضقیت فّٕىطز وّی اؾتبٖ زض پطزاذت تؿٟیالت و ٝلبفستب ثهٛضت ٔغبِقبت وتبثرب٘ ٝای نٛضت ٔی ٌیطز ثبیس ٌعاضـ
تهٛیت  ٚپطزاذت تؿٟیالت ث ٝنٛضت قٟطؾتب٘ی ،زؾتٍبٞی ٔ ٚیعاٖ تؿٟیالت پطزاذت قس ٜثٞ ٝط یه اظ فقبِیتٞبی ذٛزاقتغبِی ٚ
ٔكبغُ ذبٍ٘ی اظ عطیك ثب٘ىٟب  ٚزؾتٍبٞ ٜبی ارطائی اذص  ٚزض ٌعاضـ ٔٙقىؽ ٌطزز.
ّذف تحقیق ( :قبُٔ اٞساف فّٕی ،وبضثطزی ٚضطٚضت ٞبی ذبل ا٘زبْ تحمیك):

ٔ یعاٖ تبحیطٌصاضی پطزاذت تؿٟیالت زض اؾتبٖ زض ضاؾتبی ایزبز  ٚحفؼ اقتغبَ زض اؾتبٖ چٍ ٝ٘ٛثٛز ٜاؾت؟
 ثطضؾی فّٕىطز  ٚتأحیط ٌصاضی تؿٟیالت ث ٝتفىیه زؾتٍب ٜارطایی ،ثب٘ه فبُٔٛ٘ ،ؿ تؿٟیالت  ٚضؾت ٝفقبِیت ٚ ٚیػٌیٟبی
فطزی زضیبفت وٙٙس ٜتؿٟیالت چٍ ٝ٘ٛثٛز ٜاؾت؟
سَاالت اصلی:









فّٕىطز زؾتٍبٜٞبی ارطائی ،ثب٘هٞبی فبُٔ زض رصة  ٚپطزاذت ایٗ تؿٟیالت  ٚزؾتیبثی ث ٝاٞساف اقتغبَ اِٚی ٝعی ؾبَ
ٞبی 1396-1391چٍ ٝ٘ٛثٛز ٜاؾت؟
چ ٝؾٕٟی اظ تؿٟیالت زض ٔؿیط ٞ ٚسف انّی فٛق ٞعیٌ ٝٙطزیس ٜاؾت؟
ٚضقیت فقبَ ثٛزٖ عطحٞبی ذطز اؾتفبز ٜوٙٙس ٜاظ تؿٟیالت ٔٛضز ٘ؾط زض حبَ حبضط چٍ ٝ٘ٛاؾت  ٚآیب اؾتبٖ زض زؾتیبثی ثٝ
اٞساف اقتغبِعایی اظ عطیك ترهیم تؿٟیالت ٔٛضز ٘ؾط ٔٛفك ثٛز ٜاؾت؟
ٚضقیت ٔٛفمیت ٔ ٚب٘سٌبضی قغُ زض ٞطیه اظ فقبِیتٞبی ثٟطٙٔ ٜس اظ تؿٟیالت ذطز ث ٝچ ٝنٛضت ثٛز ٚ ٜضقت ٝفقبِیتٞب
ٔٛفك ٘ ٚبٔٛفك عی زٚضٔ ٜصوٛض وسأٙس؟
زالیُ ٔٛفمیت ٔ ٚب٘سٌبضی افطاز  ٚفقبِیتٞبیی و ٝوٕبوبٖ ث ٝوبض ذٛز ازأٔ ٝیزٙٞس چ ٝثٛز ٜاؾت؟
ٕٟٔتطیٗ ٔؿبئُ ٔ ٚكىالت اظ ٍ٘بٔ ٜتمبضیبٖ تؿٟیالت زض فطآیٙس رصة  ٚزضیبفت ٞ ٚعی ٝٙوطزٖ ایٗ تؿٟیالت چٝ
چیعٞبیی اؾت؟
ٕٟٔتطیٗ ٔؿبئُ ٔ ٚكىالت زض ٔؿیط فقبِیت  ٚتِٛیس ٚاحسٞبی ذطز زض اؾتبٖ ٔطوعی چ ٝچیعٞبیی اؾت؟
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 آیب ٔسَ فٛق ٔیتٛا٘س ث ٝفٛٙاٖ اٍِٛیی ٔٛحط زض ایزبز اقتغبَ زض ؾبَٞبی آتی لّٕساز قٛز ؟ ثطای ایٗ ٔٙؾٛض چ ٝپیكٟٙبزاتی
زاضیس؟
هفشٍضبت:

ٔ زطی ٔی ثبیؿت زض تٕبٔی ٔطاحُ وبض ثب ٘بؽط وبضفطٔب اضتجبط ٔؿتمیٓ زاقت ٝتب ٔطحّ ٝثٔ ٝطحّ ٝض٘ٚس ارطای عطح ضا ثب ذٛاؾتٝ
ٞبی وبضفطٔب پیف ثطز.
 زؾتیبثی ث ٝاٞساف اظ عطیك ٔغبِق ٝاؾٙبزی  ،وتبثرب٘ ٝای ٔ ،هبحج ٝحضٛضی ٔ ،كبٞس ٚ ٜپطؾكٙبٔ ٝثٟط ٜثطزاضی ذٛاٞس قس
تؼشیف هشخصبت هجشی ٍاجذ ششایط( :متخصصان ،رشتٍ تحصیلی ،سابقٍ فعالیت)

ٌطٞٚی ٔتكىُ اظ ٔترههبٖ زض ضقتٞ ٝبی التهبزٔ ،سیطیت ،آٔبض ٟٙٔ ،سؾی نٙبیـ ...ٚ
ًحَُ اسائِ هستٌذات پیشٌْبد :

زض لبِت ٌعاضـ ٔزّس  ٚثب٘ه اعالفبتی EXCEL , ACCESS
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کذ طشح 5 :
ًبم دستگبُ اجشایی :استبًذاسی هشکضی
ػٌَاى طشح پظٍّشی :طشح جبهغ ثشسسی ػلل خشًَت دس استبى هشکضی ثب تبکیذ ثش اسائِ ساّکبس دس جْت کبّش
آسیت ّبی هٌجش ثِ ایشاد ضشة ٍ جشح ػوذی طی سبلْبی  7997الی 7996
هَضَع فؼبلیت کبسفشهب(حدود شمولیت و دامنه اجرای کار -حدود تقریبی جامعه آماری) :

-1ثطضؾی ٚیػٌیٟبی زٌٔٛطافیه (ؾٗ ،رٙؽ ،تب ،ُٞتحهیالت ،اقتغبَٔ ،حُ ؾى٘ٛت،ذبؾتٍب ٜذب٘ٛازٌی )...ٚاِٚیٗ ربٔق ٝآٔبضی ٔٛضز
ٔغبِق ، ٝوّی ٝافطاز زؾتٍیط قس ٜزض پط٘ٚسٞ ٜبی ٘عاؿ زض قٟط اضان ٔی ثبقس  ٚزٔٚیٗ ربٔق ٝآٔبضی قٟط٘ٚساٖ ثبالی  15ؾبَ ،و ٝربٔقٝ
آٔبضی آٟ٘ب ثط اؾبؼ ؾطقٕبضی ؾبَ ٔ 95ی ثبقس ٔ .حسٚزٔ ٜىب٘ی ایٗ تحمیك قٟط اضان ٔ ٚحسٚز ٜظٔب٘ی عی ؾبَٞبی 1396-1391
ٔی ثبقس.
-2ثطضؾی فٛأُ  ٌٝ٘ٛ ٚقٙبؾی افطاز آؾیت زیس ٜزض ربٔقٞ ٝسف
تششیح ضشٍست اًجبم پشٍطُ:

ثب تٛر ٝث ٝآٔبض ٞبی ٔٛرٛز زض ؾیٕبی رطایٓ اؾتبٖ ،اظ  10اتٟبْ انّی ٛٔ 5ضز آٖ قمٛق ٔرتّف رطایٓ ذك٘ٛت ظا زض اؾتبٖ ٔطوعی وٝ
ٔٙزط ث ٝایطاز ضطة  ٚرطح یب نسٔ ٝفٕسی ٌطزیس ٜاؾت  .ثٕٞ ٝیٗ زِیُ ضطٚضت ا٘زبْ عطح ٞب  ٚپػٞٚكٟبی زا٘كٍبٞی  ٚاضائٝ
ضاٞىبضٞبی فّٕیبتی  ٚارطایی اظ ؾٛی ٔزطیبٖ عطح اظ اٞساف ٔ ٚ ٟٓانّی ٔی ثبقس.
( ّذف تحقیق):
ّذف اصلی:

 عطح ربٔـ ثطضؾی فُّ ذك٘ٛت زض اؾتبٖ ٔطوعی ثب تبویس ثط اضائ ٝضاٞىبض زض رٟت وبٞف آؾیت ٞبی ٔٙزط ث ٝایطاز ضطة ٚ
رطح فٕسی عی ؾبَ ٞبی 1396-1391
اّذاف فشػی:









عطاحی ثط٘بٔ ٝفُٕ زلیك ثب تبویس ثط تقییٗ ٔجب٘ی ٘ؾطی ٔساذالت وٛتبٔ ٜست  ٚثّٙس ٔست
اضائ ٝضاٞىبض ٞبی فّٕیبتی  ٚارطایی ثب تبویس ثط وبٞف آؾیت ٞبی ٔٙزط ث ٝایطاز ضطة  ٚرطح فٕسی
قٙبؾبیی تٕبٔی زؾتٍبٞ ٜبی شیطثظ  ٚشی ؾ ٚ ٟٓفطایٙسٞبی ارطایی آٟ٘ب  ٚثب تٛر ٝثٔ ٝبٔٛضیت ٞب ٚ ٚؽبیف ٔطتجظ ثب ٔؿئّٝ
رطایٓ ذك٘ٛت ظا تبویس ثط اضائ ٝفطایٙسی تقبّٔی ٛٞ ،قٕٙس  ٓٞ ٚافعا .
اضائ ٝقطح ٚؽبیف  ٚضاٞىبضٞبی زلیك لب٘٘ٛی ثٙٔ ٝؾٛض ا٘زبْ السأبت ٕٞب ٚ ًٙٞیه پبضچ ٝثٙٔ ٝؾٛض ٔساذّ ٚ ٝپیكٍیطی اظ
ٚلٛؿ رطائٓ ذك٘ٛت ظا زض اؾتبٖ
تبویس ثط اضائٔ ٝسَ پیكٍیطی اظ ٚلٛؿ رطائٓ ذك٘ٛت ظا زض ٔطحّ ٝپیكٍیطی ٞبی اِٚی ،ٝحب٘ٛی ٚ ٝحبِج
تطؾیٓ زلیك ٚضقیت ٔغّٛة ٔ ٚیعاٖ قبذم ٞبی ٔغّٛة ثب تٛر ٝثٔ ٝجب٘ی ٘ؾطی ٔ ٚمتضیبت ٔٛرٛز اؾتبٖ
تقییٗ ضٚقٟب ،قبذم ٞب  ٚاثعاض ٔقتجط زض اضظیبثی  ٚپبیف ٔساذالت

سَاالتی کِ دس اًتْبی اجشای پشٍطُ تَسط هجشی هی ثبیست پبسخ دادُ شَد :

 آیب فُّ فطزی ،ذب٘ٛازٌی  ،التهبزی  ،فطٍٙٞی  ،ارتٕبفی  ... ٚتجییٗ وٙٙسٚ ٜلٛؿ رطایٓ ذك٘ٛت ظا تبحیطٌصاض اؾت؟
 آیب اضتجبط ٘عاؿ ٞبی نٛضت ٌطفت ٝزض ثبفتبض فطٍٙٞی ،التهبزی  ،ارتٕبفی  ... ٚافطاز ربٔق ٝاضتجبط ٚرٛز زاضز؟
هفشٍضبت:

 اؾتفبز ٜاظ عطح ٞبی پیكیٗ زازٌؿتطی وُ اؾتبٖ زض حٛظ ٜذك٘ٛت .
ٔ زطی ٔی ثبیؿت زض تٕبٔی ٔطاحُ وبض ثب ٘بؽط وبضفطٔب اضتجبط ٔؿتمیٓ زاقت ٝتب ٔطحّ ٝثٔ ٝطحّ ٝض٘ٚس ارطای عطح ضا ثب ذٛاؾتٝ
ٞبی وبضفطٔب پیف ثطز
 زؾتیبثی ث ٝاٞساف اظ عطیك ٔغبِق ٝاؾٙبزی  ،وتبثرب٘ ٝای ٔ ،هبحج ٝحضٛضی ٔ ،كبٞس ٚ ٜپطؾكٙبٔ ٝثٟط ٜثطزاضی ذٛاٞس قس.
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ثیبى هحذٍدیتْب ٍ الضاهبت:

ٕٞ بٍٙٞی رٟت زضیبفت آٔبض ٞبی ٔٛضز ٘یبظ اظ زؾتٍبٞ ٜبی ٔطثٛع ٝثب ٔقطفی ٘بٔ ٝوبضفطٔب (زازٌؿتطی وُ اؾتبٖ)  ٚث ٝنٛضت
ٔحطٔب٘ٔ ٝی ثبقس.
 وّیٔ ٝغبِت ،اعالفبت٘ ،تبیذ  ٚآٔبض ٔطثٛط ث ٝعطح ث ٝنٛضت ٔحطٔب٘ ٝثٛزٞ ٚ ٜطٌ ٝ٘ٛا٘تكبض  ٚافالْ آٖ ث ٝؾبیط زؾتٍبٞ ٜب ٚ
ؾبظٔبٟ٘ب افٓ اظ ذهٛنی  ٚزِٚتی ٕٔٛٙؿ ثٛز ٚ ٜاضائ ٝآٖ نطفبً ثب ٕٞبٍٙٞی  ٚافالْ وتجی زازٌؿتطی وُ اؾتبٖ ٔی ثبقس.
هفشٍضبت ٍ تَافق ًبهِ ّب( :فشضیبت تحقیق):
تؼشیف هشخصبت پیوبًکبس ٍاجذ ششایط( :متخصصان ،رشتٍ تحصیلی ،سابقٍ فعالیت)

ٌ طٞٚی ٔتك ىُ اظ ٔترههبٖ زضضقتٞ ٝبی حمٛق ثب ٌطایف رعا  ٚرطْ قٙبؾی ،ربٔق ٝقٙبؾی ،ضٚا٘كٙبؾی  ،فّ ْٛتطثیتی ٚ

ٔكبٚض ٚ ٜضإٙٞبیی زاضای ضظ ٝٔٚلٛی  ٚارطایی زض حٛظٞ ٜبی ارتٕبفی ٔ ٚهبحجٌ ٝطاٖ ثب تزطثٔ ٚ ٝترهم .
ًحَُ اسائِ هستٌذات پیشٌْبد :

 اضائ ٝعطح ربٔـ  ٚوبُٔ ٔؿتسَ ٔ ٚؿتٙس ثطاؾبؼ ضاٞىبض ٞبی فّٕیبتی  ٚارطایی زض ضاثغ ٝثب پیكٍیطی ٔجتٙی ثط قطح ٚؽبیف
لب٘٘ٛی  ٚظٔبٖ ثٙسی قسٚ ٜیػ ٜؾبظٔبٖ ٞب ٟ٘ ٚبزٞبی ٔتِٛی اؾتبٖ
ٔ ؿتٙس پیكٟٙبز ٔی ثبیؿت ث ٝنٛضت ٔىتٛة  ٚیب زض لبِت ِٛح فكطز ٜتٛؾظ ٔزطی عطح اضائٌ ٝطزز.
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کذ طشح6:
ًبم دستگبُ اجشایی :اداسُکل هیشاث فشٌّگی ٍ گشدشگشی
ػٌَاى طشح پظٍّشی :طشح جبهغ گشدشگشی هحَسشْشستبى ّبی" شبصًذ ،خویي  ،هحالت ٍ دلیجبى"

هَضَع فؼبلیت کبسفشهب :

تٟی ٝعطح ربٔـ ٔحٛض ٌطزقٍطی قٟطؾتبٖ ٞبی قبظ٘س ،ذٕیٗٔ ،حالت  ٚزِیزبٖ ثِ ٝحبػ إٞیت رٟت ثطضؾی ٔیسا٘ی ٔ ٚغبِقبتی
پیطأ ٖٛچٟبض حٛظ ٜقٟطؾتب٘ی ٕٞ ٚچٙیٗ ثطضؾی ٞط ٔٛضز ث ٝنٛضت عطحی رساٌب٘ ٝثطای ٞط ٔٙغمٔ ٝغبِقبتی و ٝث ٝنٛضت فبیُ ٚ
وتبة زض ٘ 4ؿرٟ٘ ٝبیی ثٕٞ ٝطا ٜقیت ٘مكٞ ٝبی وّی  ٚرعیی ٔغبثك ٘ؾط وبضفطٔب اضائٌ ٝطزز .
تششیح ضشٍست اًجبم پشٍطُ ٍ تبثیشات آى دس کست ٍ کبس:

ث ٝزِیُ إٞیت ٔٛضٛؿ  ٚث ٝرٟت تؿطیـ ثركیسٖ زض نٙقت ٌطزقٍطی ِعٔٚب ٔی ثبیؿت عطح ربٔـ اظ ٞط قٟطؾتبٖ تٟی٘ ٚ ٝمبط ٟٔٓ
ٌ ٚطٞ ٜبی انّی زض قطیبٖ ٞبی اضتجبعی چٟبض قٟطؾتبٖ قٙبؾبیی ٌطزز تب ثتٛاٖ لجُ اظ قطٚؿ ثٞ ٝط وؿت  ٚوبضی زض حٛظٜ
ٌطزقٍطی ث ٝفٛٙاٖ اؾبؼ  ٚپبی٘ ٚ ٝمك ٝضا ٜرٟت رصة ؾطٔبیٌ ٝصاضاٖ  ٚفقبالٖ ایٗ حٛظ ٜثبقس .
اّذاف اجشای پشٍطُ:

ٞ سف اظ تٟی ٝایٗ عطح ٞب رٕـ آٚضی  ٚتسٚیٗ ٘مكٞ ٝب ٔ ٚغبِقبت اِٚی ٚ ٝؾٙس ضاٞجطزی اؾت ثطای قطٚؿ فقبِیت ٞب زض حٛظٜ
ٌطزقٍطی  ٚرصة ؾطٔبیٌ ٝصاضاٖ حٛظٌ ٜطزقٍطی  ٚؾطٔبیٌ ٝصاضی .
سَاالتی کِ دس اًتْبی اجشای پشٍطُ تَسط هجشی هی ثبیست پبسخ دادُ شَد:






ایٗ عطح ٞب ث ٝچٔ ٝیعاٖ زض ض٘ٚك ثركیسٖ ث ٝنٙقت ٌطزقٍطی وٕه ذٛاٞس وطز؟
آیب فقبالٖ حٛظٌ ٜطزقٍطی  ٚفبضك اِتحهیالٖ ایٗ حٛظٔ ٜی تٛا٘ٙس اظ عطح ٞبی ربٔـ تٟی ٝقس ٜرٟت وؿت وبض اؾتفبزٜ
ٕ٘بیٙس؟
آیب عطح ٞبی تٟی ٝقس ٜیه عطح ٔغبِقبتی – ارطایی ٞؿتٙس ؟
چٙس زضنس اظ عطح ٞب ؾٙس ضاٞجطزی ثطای قطٚؿ فقبِیت ٞبی حٛظٌ ٜطزقٍطی ٔی ثبقس؟

ثیبى هحذٍدیت ّب ٍ الضاهبت:

 اِعأبت ایٗ عطح قبُٔ تسٚیٗ وّیبت تحمیك  ،پیكی ٝٙتحمیكٔ ،طٚضی ثط ٔغبِقبت ا٘زبْ قسٔ ٜطتجظ ثب ٔٛضٛؿ پػٞٚف ،
ٔجب٘ی ٘ؾطی ٘ ،تیزٌ ٝیطی  ٚپیكٟٙبزات اؾت .
 اظ رّٕٔ ٝحسٚزیت ٞبی ایٗ عطح ٚضٚز ثٙٔ ٝبعك  ٚاثٙی ٝتبضیری  ٚؾبیت ٞبی تبضیری ٔی ثبقس ؤ ٝزطی ٔی ثبیؿت لجُ
اظ ٚضٚز ث ٝؾبیت ٞبی تحت ٘ؾبضت اظ ؾبظٔبٖ ٔزٛظ ٞبی الظْ ضا زضیبفت ٕ٘بیس.
هفشٍضبت ٍ تَافق ًبهِ ّب:

ٔ زطی ٔی ثبیؿت زض تٕبٔی ٔطاحُ وبض ثب ٘بؽط وبضفطٔب اضتجبط ٔؿتمیٓ زاقت ٝتب ٔطحّ ٝثٔ ٝطحّ ٝض٘ٚس ارطای عطح ضا ثب
ذٛاؾتٞ ٝبی وبضفطٔب پیف ثطز.

تؼشیف هشخصبت پیوبًکبس ٍاجذ ششایط( متخصصان  ،رشته تحصیلی ،سابقه فعالیت(:
ٔزطی ایٗ عطح ٞب افضبی ٞیئت فّٕی زا٘كٍبٞ ٜب زض ضقتٞ ٝبی ٌطزقٍطی یب ٔقٕبضی  ٚقٟطؾبظی ثٛز ٚ ٜحسالُ ؾبثم ٝوبض ٔطتجظ
ثٔ ٝست  3ؾبَ  ٚزاضای ضظ ٝٔٚارطایی ثبقٙس ِ ٚعٔٚب ٔؿترسْ زِٚت ٘جٛز ٚ ٜفطاغت  ٚاؾتقساز الظْ ثطای تٟی ٝعطح ٔٛضز ٘ؾط ضا زاضا
ثبقس(.زض نٛضت ِع ْٚاظ ٟٔٙسؾیٗ ٔكبٚض ثب ضقت ٚ ٝضظٔ ٝٔٚطتجظ اؾتفبزٌ ٜطزز).
ًحَُ اسائِ هستٌذ پیشٌْبد:

 تٕبٔی ٘مكٞ ٝب اظ رّٕ٘ ٝمك ٝای ضا ٚ ٜاضتجبعی ٘ ٚمكٛٔ ٝلقیت ربشثٞ ٝبی ٌطزقٍطی  ٚتبضیری زض قیت ٞبی انّی اضائٝ
ٌطزز.
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 اضائ ٝعطح ٞب پؽ اظ ٔطاحُ ٔرتّف و ٝتٛؾظ ٘بؽط اظ ؾٛی وبضفطٔب تبییسیٟ٘ ٝبیی ضا ٌطفت ث ٝنٛضت ٘ 4ؿرٟ٘ ٝبیی ثٝ
نٛضت ٔزّس ٘( A3 ٚ A4مكٞ ٝب  ٚقیت ٞبی ارطایی)  ٚفبیُ  cdثٔ ٝزطی تحٛیُ زاز ٜقٛز.
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کذ طشح 7 :
ًبم دستگبُ اجشایی :اداسُکل اهَس اقتصبدی ٍ داسایی استبى هشکضی
ػٌَاى طشح پظٍّشی :تْیِ ٍ تذٍیي جذٍل دادُ  -ستبدُی ثخشّبی هختلف اقتصبدی استبى هشکضی
هَضَع فؼبلیت کبسفشهب:

فٛٙاٖ ایٗ عطح ،تٟی ٚ ٝتسٚیٗ رس َٚزاز - ٜؾتبزٜی ثرفٞبی ٔرتّف التهبزی اؾتبٖ ٔطوعی اؾتِ .صا ایٗ عرطح ،ثر ٝتٟیرٝی
رس َٚزاز-ٜؾتبز ٜثطای تٕبْ ثرفٞبی التهبزی اؾتبٖ ٔطوعی و ٝاعالفبت آٖٞب زض زؾتطؼ ٞؿتٙس ٔریپرطزاظز .ثٙربثطایٗ ،ربٔقرٝی

آٔبضی ایٗ عطح ،اؾتبٖ ٔطوعی ٔیثبقس.
تششیح ضشٍست اًجبم پشٍطُ:

رسا َٚزاز – ٜؾتبز ،ٜث ٝفٛٙاٖ یىی اظ اثعاضٞبی لٛی ،ثٙٔٝؾٛض ا٘زبْ تحّیُٞبی ٔرتّف التهبزی ،ؾیبؾتٌصاضاٖ  ٚتهٕیٌٓیرطاٖ
ضا لبزض ٔیؾبظز تب آحبض ثط٘بٔٞٝب  ٚؾیبؾتٞب ضا لجُ  ٚثقس اظ ارطای آٖٞب اضظیبثی ٕ٘ٛز ٚ ٜاثقربز ٔرتّرف آٖ ضا ثطضؾری ٕ٘بیٙرسِ .رصا ایرٗ
رسٛٔ ،َٚرت ؾِٟٛت زض تحّیُٞب  ٚپیفثیٙیٞبی التهبزی قس ٚ ٜث ٝفٛٙاٖ یه اثعاض فٙی ٓٞ ،زاضای ٔحتٛای غٙی آٔبضی اؾت ٓٞ ٚ
ث ٝفٛٙاٖ یه ضٚـ ،وبضثطزٞبی ٔتٛٙفی زض ظٔیٝٙی ا٘ٛاؿ تحّیُٞبی التهبزی زاضز  ٚاظ ایرٗ ض ،ٚزاضای ٚیػٌری ذبنری زض ثریٗ ا٘رٛاؿ
أىب٘بت آٔبضی  ٚضٚـٞبی تحّیُ التهبزی ٔیثبقس .اظ ٟٔٓتطیٗ لبثّیتٞبی رس َٚفٛق زض ظٔیٝٙی تزعی ٚ ٝتحّیرُٞربی التهربزی،
وبضثطز آٖ زض تحّیُٞبی ؾبذتبضی اؾت٘ .ؾط ث ٝایٗ وٚ ٝضقیت ؾبذتبضی رٛأـ التهبزی ،نطفبً زض ثّٙسٔست لبثُ تغییط ٔیثبقس  ٚثرٝ
٘حٛی اظ تغییطات اٚضبؿ  ٚاحٛاَ التهبزی و ٝتزعی ٚ ٝتحّیُٞبی وٛتبٜٔست زٚضٜای ضا عّت ٔیوٙس ٔتٕبیع اؾت ،ثٙبثطایٗ تحّیُٞبی
ٔعثٛض ٔؿتّعْ آٌبٞی اظ ٚضقیت ؾبذتبض التهبزی زض فبنّٝی ظٔب٘ی ٘ؿجتبً عٛال٘ی اؾت ور ٝثرط اؾربؼ ٔمبیؿرٝی تغییرطات ضرطائت ٚ
قبذمٞبی ٔرتّف ث ٝزؾت آٔس ٜاظ رسا َٚزاز – ٜؾتبز ٚ ٜثب افٕبَ ضٚـٞبی ٌ٘ٛبٌٔ ،ٖٛغبِقبت ؾبذتبضی زض ع َٛظٔربٖ ضا ٕٔىرٗ
ٔیؾبظز.
اّذاف اجشای پشٍطُ:

ٞسف وّی ایٗ عطح ،تٟی ٚ ٝتسٚیٗ رس َٚزاز-ٜؾتبزٜی اؾتبٖ ٔطوعی اظ رس َٚزاز – ٜؾتب٘س ٜوكٛض اؾت و ٝفٛأُ زض٘ٚی ٔب٘ٙرس
ٚاثؿتٍیٞبی التهبزی ،ؾبذتبض تِٛیسی ثرفٞبی ٔرتّف ،ؾبذتبض ٞعی ٚ ٝٙاضظـ افعٚزٜی ثرفٞبی ٔرتّف زض زاذُ اؾتبٖ ٔطورعی
قٙبؾبیی ٔیٌطز٘سٞ .سف فطفی ایٗ عطح ٘یع تٟیٝی رسا َٚپكتیجب٘ی ٘ؾیط ٔبتطیؽ تكىیُ ؾطٔبیٔ ،ٝبتطیؽ نبزضات ٚ ٚاضزات اؾرتبٖ
ٔ ٚبتطیؽ ضطائت پی٘ٛسٞبی پیكیٗ  ٚپؿیٗ اؾت.
سؤاالتی کِ دس اًتْبی اجشای پشٍطُ تَسط هجشی هیثبیست پبسخ دادُ شَد:








ٚاثؿتٍی التهبز اؾتبٖ ث ٝوساْ ثرف التهبزی ثیكتط اؾت؟
ؾبذتبض تِٛیس ٞ ٚعی ٝٙزض ثرفٞبی ٔرتّف التهبزی اؾتبٖ چٍ ٝ٘ٛاؾت؟
تمبضبی ٟ٘بیی ٞط ثرف ث ٝچٔ ٝیعاٖ اؾت؟
اضظـ افعٚزٜی ثرفٞبی ٔرتّف التهبزی اؾتبٖ چمسض اؾت؟
زازٜی وُ  ٚؾتبزٜی وُ چمسض اؾت؟
ٔبتطیؽٞبی تكىیُ ؾطٔبی ،ٝنبزضات ٚ ٚاضزات  ٚضطائت ثرفٞبی ٔرتّف ث ٝچ ٝنٛضت اؾت؟ ( 68ثركی)

هفشٍضبت:

ٔ زطی ٔی ثبیؿت زض تٕبٔی ٔطاحُ وبض ثب ٘بؽط وبضفطٔب اضتجبط ٔؿتمیٓ زاقت ٝتب ٔطحّ ٝثرٔ ٝطحّر ٝض٘ٚرس اررطای عرطح ضا ثرب
ذٛاؾتٞ ٝبی وبضفطٔب پیف ثطز.
 ث ٝزِیُ ایٗ و ٝعطح پػٞٚكی حبضط ث ٝضٚـ وتبثرب٘ٝای ا٘زبْ ٔیٌیطز٘ ،یبظی ث ٝتزٟیعات  ٚظیطؾبذت ذبنی ٕ٘یثبقس.
ثیبى هحذٍدیتّب ٍ الضاهبت:
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٘جٛز اعالفبت وبُٔ اظ ثطذی ثرفٞبی التهبزی اؾتبٖ و ٝؾرجت فرسْ ٔحبؾرجٝی آٖ ثررف زض ٔجربزالت ثریٗ ثركری اؾرتبٖ
ٔیٌطزز ،اظ ٟٔٓتطیٗ ٔٛا٘ـ ارطای ایٗ عطح ٔیثبقس.
اِعأبت ایٗ عطح ٘یع قبُٔ تسٚیٗ وّیبت تحمیك ،پیكیٝٙی تحمیكٔ ،طٚضی ثط ٔغبِقبت ا٘زبْ قسٜی زاذّری  ٚذربضری ٔرطتجظ ثرب
ٔٛضٛؿ پػٞٚفٔ ،جب٘ی ٘ؾطی ،ثطآٚضز رسا َٚزاز – ٜؾتبز ٚ ٜتزعی ٚ ٝتحّیُ آٖ٘ ،تیزٌٝیطی  ٚپیكٟٙبزات اؾت وٞ ٝطوساْ ث ٝتفىیه،
زض فهٔ َٛطثٛعٚ ٝاضز ٔیق٘ٛس.
تؼشیف هشخصبت پیوبًکبس ٍاجذ ششایط:

ٔ زطیبٖ زاٚعّت ارطای عطح پػٞٚكی فٛقٔ ،یثبیؿت زاضای ٔسضن تحهیّی وبضقٙبؾی اضقس التهبز  ٚثبالتط ثبقرٙسٕٞ .چٙریٗ
افطاز زاضای ٔمبالت فّٕی  ٚؾبثمٝی تسضیؽ زض اِٛٚیت لطاض زاض٘س.
ًحَُی اسائِی هستٌذ پیشٌْبد:

ٔؿتٙس پیكٟٙبز ٔی ثبیؿت ث ٝنٛضت ٔىتٛة  ٚزض لبِت ِٛح فكطز ٜتٛؾظ ٔزطی عطح اضائٌ ٝطزز.
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کذ طشح 8 :
ًبم دستگبُ اجشایی :اداسُ کل ساُ ٍ شْشسبصی
ػٌَاى طشح پظٍّشی :طشح جبهغ کبّش تصبدفبت ساّْبی استبى هشکضی
تششیح هَضَع:

تهبزفبت یىی اظ ٔقضالت رسی  ٚا٘ىبض٘بپصیط تٛؾق٘ ٝبٔٛظ ٖٚنٙقت حُٕ ٘ ٚمُ زض تٕبٔی رٛأـ ٔحؿٛة ٔی قٛز .ثب فٙبیت ث ٝذؿبضات
رسی و ٝتهبزفبت ثط التهبز ،فط ٚ ًٙٞتٛؾق ٝارتٕبفی رٛأـ ثزب ٔی ٌصاض٘س الظْ اؾت ث ٝضٚـ ٞبی ٔٙبؾت ثطای ٔمبثّ ٝثب آٖ الساْ
ٕ٘ٛز .یىی اظ السأبت ٔطؾٔ ٚ ْٛتسا َٚزض وكٛضٞب ،تٟی ٚ ٝتسٚیٗ عطح ٞبی ربٔـ  ٚفّٕیبتی ٔمبثّ ٝثب تهبزفبت  ٚوبٞف آحبی ظیب٘جبض آٖ
ٔی ثبقس .زض ایٗ عطح ٘یع لهس ثط ایٗ اؾت تب ثب تسٚیٗ ؾبٔب٘ ٝای تحت ٘ GISؿجت ث ٝقٙبؾبیی ٔكىالت ٔ ٚقضالت زض ؾغح قجىٝ
ضاٟٞبی اؾتبٖ ٔطوعی الساْ  ٚؾپؽ ضاٞىبضٞبی الظْ ثطای وبٞف تقساز  ٚقست تهبزفبت زض لبِت ثط٘بٔ ٝایٕٙی وٛتبٔ ٜست ٔ ٚیبٖ ٔست
اضایٌ ٝطزز.
زأ ٝٙعطح قبُٔ وّی ٝضاٟٞبی حٛظ ٜاؾتحفبؽی ازاض ٜوُ ضا ٚ ٜقٟطؾبظی اؾتبٖ ٔطوعی اؾت .و ٝایٗ ضاٟٞب حسٚز  2000ویّٔٛتط آظازضا،ٜ
ثعضٌطا ،ٜضا ٜانّی  ٚفطفی ٚحسٚز  4400ویّٔٛتط ض ا ٜضٚؾتبیی ضا قبُٔ ٔی قٛز .شوط ایٗ ٘ىت ٝضطٚضی اؾت و ٝضاٟٞبی اؾتبٖ ٔطوعی
ٔحُ فجٛض وطیسٚضٞبی قٕبَ-رٛٙة  ٚقطق-غطة وكٛض ٘یع ٔحؿٛة ٔی ق٘ٛس ثغٛضیى ٝثؿیبضی اظ ثبض ٔ ٚؿبفطی و ٝث ٝاؾتبٟ٘بی غطثی
 ٚرٛٙثی وكٛض ربثزب ٔی ق٘ٛس اظ ضاٟٞبی حٛظ ٜاؾتبٖ ٔطوعی فجٛض ٔی ٕ٘بیٙس.
ضشٍست اًجبم طشح :

ٔغبِقبت  ٚثطضؾی ٞبی ا٘زبْ قس ٜثط ضٚی تهبزفبت زض یه زٌ ٝٞصقت ٝزض وكٛض ٘كبٖ زاز ٜاؾت و ٝذؿبضات تحٕیُ قس ٜث ٝربٔقٝ
ؾبال٘ ٝاضلبْ ثؿیبض ثعضٌی زض حسٚز  7زضنس تِٛیس ٘بذبِم ّٔی ضا قبُٔ ٔی قٛز .ثركی اظ ایٗ ذؿبضت ثهٛضت ٔؿتمیٓ اظ ریت ٔطزْ
پطزاذت ٔی ق ٛز  ٚثركی زیٍط ثهٛضت غیطٔؿتمیٓ ویفیت ظ٘سٌی ٔطزْ ضا تحت تبحیط لطاض ٔی زٞس .ثؿیبضی اظ ٔتٛفیبٖ تهبزفبت زض
ؾٙیٗ  15تب  35ؾبَ لطاضزاض٘س و٘ ٝكبٖ زٙٞس ٜفبرق ٝای ثعضي تحت فٛٙاٖ "اظ زؾت ضفتٗ لكط ِٔٛس ربٔق "ٝاؾت و ٝتجقبت ارتٕبفی ٚ
فطٍٙٞی آٖ ثؿیبض ظیبز اؾت.
ثطضؾی زازٞ ٜبی تهبزفبت ؾبَ  1394ث ٝتفىیه اؾتب٘ی ٘كبٖ ٔی زٞس و ٝاؾتبٖ ٔطوعی اظ ٘ؾط ٘طخ وكت ٝثٚ ٝؾبیُ ٘مّی ٚ ٝرٕقیت
ؾٔٛیٗ اؾتبٖ وكٛض ثقس اظ ؾٕٙبٖ  ٚوطزؾتبٖ ٔی ثبقسٕٞ .چٙیٗ ٔحؿج ٝقبذم تٛؾق ٝایٕٙی زض اؾتبٖ ٞب ٘كبٖ ٔی زٞس و ٝاؾتبٖ
ٔطوعی اظ ٘ؾط تٛؾق ٝزض حٛظ ٜایٕٙی تطافیه زض ثیٗ ز ٜاؾتبٖ تٛؾق٘ ٝیبفت ٝوكٛض لطاض ٔی ٌیطز .ثب فٙبیت ث ٝتٛضیحبت فٛق ،تٛر ٝرسی
ثٔ ٝم ِٝٛایٕٙی ضا ٚ ٜتٛؾق ٝآٖ زض اؾتبٖ ٔطوعی اظ عطیك پیبز ٜؾبظی ثط٘بٔٞ ٝبی وبٞف تّفبت  ٚذؿبضات ٘بقی اظ تهبزفبت ضطٚضی ثٛزٜ
ٔ ٚی تٛا٘س ث ٝضقس التهبزی  ٚض٘ٚك وؿت ٚوبض وٕه فطاٚا٘ی وٙس.
اّذاف اجشای طشح:

 ثٟجٛز  ٚاضتمبی ایٕٙی زض ؾغح ضاٟٞبی اؾتبٖ ٔطوعی
 وبٞف ٞعیٞ ٝٙب  ٚذؿبضات ٘بقی اظ تهبزفبت
ششح خذهبت کلی طشح ثِ ششح ریل هی ثبشذ:
 قٙبذت وبُٔ ٚضقیت ایٕٙی ضا ٜزض ؾغح اؾتبٖ و ٝایٗ قٙبذت اظ عطیك ثطضؾی ٔ ٚغبِقٌ ٝعاضقبت ٕٔیعی  ٚثبظزیس ایٕٙی ضاٜ
و ٝلجال تٛؾظ ٔكبٚضیٗ ا٘زبْ قس ٜاؾت ،السأبت ا٘زبْ قس ٜلجّی رٟت اضتمبی ایٕٙی  ٚثٛزر ٚ ٝافتجبضات ترهیم زاز ٜقس،ٜ
ثطضؾی فیّٓ ٞبی تٟی ٝقس ٜاظ ضاٟٞب ،ثطضؾی زازٞ ٜبی ٔىبٖ ٔطرـ  ٚقٙبؾٙبٔ ٝضاٟٞبی اؾتبٖ ،ثطضؾی تبضیرچ ٝتهبزفبت،
ثطضؾی ٚضقیت الّیٕی اؾتبٖ ،ثطضؾی ٚضقیت  ٚویفیت ضا٘ٙسٌیٔ ،یعاٖ پبیجٙسی ث ٝلٛا٘یٗ ٔ ٚمطضاتٔ ،یعاٖ رطیٕٞ ٝب  ٚضفتبض
ضا٘ٙسٌبٖ زض ؾغح ضاٟٞبی اؾتبٖ ا٘زبْ ٔی قٛز.
 ثطضؾی آذطیٗ ٚضقیت ثب٘ه زازٞ ٜبی تهبزفبت زض ؾغح اؾتبٖ  ٚاضای ٝضاٞىبضٞبی ضفـ ٘ٛالم  ٚتىٕیُ ؾیؿتٓ ٌطزـ زازٜ
ٞب ،حجت  ٚشذیط ٜؾبظی
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 عطاحی  ٚپیبز ٜؾبظی ؾبٔب٘ ٝتحت ٔ GISسیطیت ٘مبط پطتهبزف ثب تٛر ٝث ٝظیطؾبٔب٘ٞ ٝبی  :قٙبؾبیی  ٚاِٛٚیت ثٙسی ٔىبٖ
ٞبی پطتهبزف (افٓ اظ ٘مغ ،ٝلغقٔ ٚ ٝحٛض) ،ضاٞىبضٞب  ٚالسأبت وبٞف  ٚیب حصف تهبزفبت زض ٔىبٟ٘بی پطتهبزف ،ثطآٚضز احط ٚ
ٞعی ٝٙالسأبت ایٕٗ ؾبظی ،اِٛٚیت ثٙسی  ٚاضای  ٝالسأبت ٔٙبؾت ،اضای ٝثط٘بٔ ٝفّٕیبتی ایٕٙی ثطای زٚض ٜظٔب٘ی ٔقیٗ ،ثطضؾی
احطثركی السأبت ارطا قس ٚ ٜاضظیبثی آٟ٘ب  ٚاضای ٝثبظذٛضزٞبی الظْ ثطای انالح  ٚیب تىٕیُ ؾبٔب٘.ٝ
سَاالت اسبسی طشح:

ؾٛاالتی و ٝزض ا٘تٟبی ارطای عطح ثبیؿتی تٛؾظ ٔزطی پبؾد زاز ٜقٛز:
 اؾتبٖ ٔطوعی اظ ٘ؾط ایٕٙی زض چ ٝربیٍبٞی زض وكٛض لطاض زاضز؟
٘ مبط ،لغقبت ٔ ٚحٛضٞبی پطتهبزف ٔ ٚؿبِ ٝزاض اؾتبٖ ث ٝتطتیت اِٛٚیت وسأٙس؟
 اِٛٚیت ثٙسی السأبت ایٕٗ ؾبظی  ٚاضتمبی ایٕٙی ضاٟٞب ثط اؾبؼ تحّیُ  ٚاضظیبثی التهبزی اضائ ٝقس ٜزض ؾبٔب٘ ٝچیؿت؟ ٘تبیذ
ثب ضٚقٟبی ؾٙتی ترهیم افتجبضات چ ٝتفبٚتی زاضز؟
 ثط٘بٔ ٝپیكٟٙبزی اضتمبی ایٕٙی ضاٟٞبی اؾتبٖ تب  5ؾبَ آیٙس( ٜقبُٔ فٟطؾت السأبت ٕٞطا ٜثب ثطآٚضز ضیبِی  ٚزضنس تبحیط
ٌصاضی) چیؿت؟
ٔ ىب٘یعْ ٔؿتٙسؾبظی  ٚاضظیبثی ٚضقیت ایٕٙی زض ؾغح ضاٟٞبی اؾتبٖ زض ؾبِٟبی آتی چیؿت؟
ٔ تِٛیبٖ ٔ ٚزطیبٖ پیبز ٜؾبظی ؾبٔب٘ ٝوسأٙس؟  ٚقطح ٚؽبیف آٟ٘ب چیؿت؟
 زازٞ ٜبی ٔٛضز ٘یبظ  ٚحسالُ ٔكرهبت ؾرت افعاضی ٘ ٚطْ افعاضی پیبز ٜؾبظی ؾبٔب٘ ٝزض اؾتبٖ چیؿت؟
 آیب ضٚی ٝضاٟٞب اظ ویفیت  ٚانغىبن ٔٙبؾجی ثطای تبٔیٗ ٚؾبیُ ٘مّی ٝثطذٛضزاض٘س؟ ثب تقییٗ زضر ٝثٙسی پبضأتطٔٛضز ٘ؾطٚ ،ضقیت
لبثُ ٌعاضـ ٌیطی زض ٘طْ افعاض  GISاؾت؟
 اضبف ٝثبض ٚؾبیُ ٘مّی ٝؾٍٙیٗ زض چٙس زضنس تهبزفبت اؾتبٖ ٔٛحط اؾت؟ آٔبض ٛ٘ ٚؿ ثبض آٟ٘ب زض ٔحٛضٞبی اؾتبٖ  ٚضاٞىبضٞبی
پیف ٌیطی چیؿت؟
 آیب ظٔبٖ ٚ ٚضقیت اضائ ٝذسٔبت اٚضغا٘ؽ  ٚثیٕبضؾتب٘ی پؽ اظ تهبزفبت زض اؾتبٖ ٔطوعی ٘ؿجت ث ٝوكٛض  ٚرٟبٖ ٔٙبؾت اؾت؟
ضاٞىبضٞبی پیكٟٙبزی  ٚثطآٚضز ضیبِی آٟ٘ب چیؿت؟
 فّٕىطز پّیؽ ضا ٜزض ٔحٛضٞبی اؾتبٖ ٔٙبؾت اؾت؟
 حضٛض ٘ٚمف پّیؽ ضا ٜزض پیكٍیطی اظ تهبزفبت زض ٘مبط حبزح ٝذیع چٙس زضنس ٔٛحط اؾت؟
الضاهبت ٍ هحذٍدیت ّبی طشح:










وّی ٝاعالفبت ٔىب٘ی تهبزفبت  ٚوطٚوی ٞبی ٔطثٛع ٝتٛؾظ پّیؽ ضا ٚ ٜوبضفطٔب ثبیؿتی زض اذتیبض پػٞٚكٍط لطاض ٌیطز.
ثطای اذص آٔبضثطزاضی زض ٔحٛضٞبی ثط ٖٚقٟطی  ٚضٚؾتبیی ٕٞ ٚچٙیٗ ثطزاقت پبضأتطٞبی فّٕىطزی ضا٘ٙسٌی ٔب٘ٙس وٕطثٙس
ایٕٙی ،ضفبیت ؾطفت ٔزبظ  ... ٚثبیؿتی وّی ٝأىب٘بت زض ٔحٛضٞبی ثط ٖٚقٟطی  ٚضٚؾتبیی فطاٌ ٓٞطزز  ٚاظ افطاز ٔترهم
رٟت آٔبضثطزاضی حسالُ یه ٞفت ٝزض ع َٛقجب٘ ٝضٚظ اؾتفبزٌ ٜطزز.
ؾبٔب٘ ٝثبیس زض ٘ؿر ٝانّی ٘طْ افعاض  ٚلبثُ اضتمب ٚپكتیجب٘ی وس٘ٛیؿی  ٚتٟیٌ ٝطزز.
زض ا٘زبْ عطح ثبیس اظ اؾتب٘ساضزٞب ،آییٗ ٘بٔٞ ٝب  ٚزؾتٛضاِقُٕ ٞبی ٔقتجط اؾتفبزٌ ٜطزز.
ثبیؿتی ٔسیط ع طح ثب حسالُ ٔسضن وبضقٙبؾی اضقس زض ضقتٟٙٔ ٝسؾی ضا ٚ ٜتطاثطی یب حُٕ ٘ ٚمُ ثب  15ؾبَ ؾبثم ٝوبض زض
ایٕٙی  ٚتحّیُ تهبزفبت ،حسالُ ٘ 2فط وبضقٙبؼ اضقس ضا ٚ ٜتطاثطی یب حُٕ ٘ ٚمُ ثب حسالُ  5ؾبَ ؾبثم ٝوبض زض حٛظ ٜایٕٙی ٚ
تحّیُ تهبزفبت ٘ 2 ٚفط ٔترهم  GISثب  3ؾبَ ؾبثم ٝثط٘بٔٛ٘ ٝیؿی ٔطتجظ  ٚؾبثم ٝا٘زبْ پطٚغٞ ٜبی ٔطتجظ ثب ٔٛضٛؿ ضا
زاقت ٝثبقس.
ذطٚری وّیسی عطح ثبیؿتی ؾبٔب٘ ٝتحت  GISثطای ٔسیطیت ٘مبط پطتهبزف ضاٟٞب زض ظثبٖ ثط٘بٔٛ٘ ٝیؿی انّی تحت ِیؿب٘ؽ
 ٚلبثّیت پكتیجب٘ی  ٚث ٝضٚظ ضؾب٘ی ثب لبثّیت اضایٌ ٝعاضـ  ٚذطٚری زض لبِت ٘مكٌ ،ٝعاضقٟبی ٔسیطیتی  ٚفٙی ثب فطٔت ٞبی
ٔرتّف  ٚثط٘بٔ ٝاضتمبی ایٕٙی ضاٟٞب زض ثبظٞ ٜبی وٛتبٔ ٜست ٔ ٚیبٖ ٔست ( تب  5ؾبَ)
18

ٔ زطی ٔی ثبیؿت زض تٕبٔی ٔطاحُ وبض ثب ٘بؽط وبضفطٔب اضتجبط ٔؿتمیٓ زاقت ٝتب ٔطحّ ٝثٔ ٝطحّ ٝض٘ٚس ارطای عطح ضا ثب ذٛاؾتٝ
ٞبی وبضفطٔب پیف ثطز
ًحَُی اسائِی هستٌذ پیشٌْبد:

ٔ ؿتٙس پیكٟٙبز ٔی ثبیؿت ث ٝنٛضت ٔىتٛة  ٚزض لبِت ِٛح فكطز ٜتٛؾظ ٔزطی عطح اضائٌ ٝطزز.
 ذطٚری وّیسی عطح ثبیؿتی ؾبٔب٘ ٝتحت  GISثطای ٔسیطیت ٘مبط پطتهبزف ضاٟٞب زض ظثبٖ ثط٘بٔٛ٘ ٝیؿی انّی تحت ِیؿب٘ؽ
 ٚلبثّیت پكتیجب٘ی  ٚث ٝضٚظ ضؾب٘ی ثب لبثّیت اضایٌ ٝعاضـ  ٚذطٚری زض لبِت ٘مكٌ ،ٝعاضقٟبی ٔسیطیتی  ٚفٙی ثب فطٔت ٞبی
ٔرتّف  ٚثط٘بٔ ٝاضتمبی ایٕٙی ضاٟٞب زض ثبظٞ ٜبی وٛتبٔ ٜست ٔ ٚیبٖ ٔست ( تب  5ؾبَ)
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کذ طشح 9 :
ًبم دستگبُ اجشایی :سبصهبى هذیشیت ٍ ثشًبهِ سیضی
ػٌَاى طشح پظٍّشی :ثٌْگبم سبصی هطبلؼبت اسصیبثی تَاى اکَلَطیک ٍظشفیت ثشد استبى هشکضی

هحذٍدُ هَسد هطبلؼِ:

 وُ اؾتبٖ ٔطوعی  ٚحٛظ ٜآثریع
ثیبى هسئلِ:

قٙبؾبیی لبثّیت ٞب  ٚپتب٘ؿیُ ٞب ،أىب٘بت ٔ ٚحسٚزیت ٞبی ٔٙغم ٝاظ ٘ؾط ذبن ،ظٔیٗ ،پٛقف ٌیبٞی ،فطؾبیفٙٔ ،بثـ آة ،الّیٓ ،حیبت
ٚحف ...ٚو ٝزض حمیمت ث ٝآٟ٘ب ٔٙبثـ پبیساض ٙٔ ٚبثـ ٘بپبیساض ٔی ٌٛیٙس ثطای ا٘ٛاؿ ٔرتّف وبضثطیٟباظ ٔٛضٛفبت اؾبؾی اؾت و ٝزض فطآیٙس
آٔبیف ؾ طظٔیٗ ثٛاؾغ ٝاضظیبثی تٛاٖ اوِٛٛغیه ثسؾت ذٛاٞس آٔس ث ٝثیبٖ زیٍط چٛ٘ ٝؿ ؾطظٔیٗ یب چٛ٘ ٝؿ پ ٟٝٙای تٛاٖ چٛ٘ ٝؿ وبضثطز
 ٚیب اؾتفبز ٜای ضا زاضاؾت  ٚیب ث ٝفجبضت زیٍط آیب ؾط ظٔیٗ تٛاٖ الظْ ثطای تٛؾق ٝقٟطی  ٚیب ضٚؾتبیی  ٚیب تٛاٖ وكبٚضظی ٔ ٚطتقساضی
 ...ٚضا زاضز؟ زض نٛضت زاضا ثٛزٖ ٘ٛؿ وبضثطی ٔٙبؾت ،ؽطفیت تحُٕ ٘ ٚطخ ثبضٌصاضی ) (Caring capacityزض ؾطظٔیٗ چمسض اؾت؟
أطٚظ ،ٜعطح ٞبی ٔرتّف ٘فتی  ٚپتطٚقیٕی زض ثٟتطیٗ ٙٔ ٚبؾجتطیٗ ظٔیٗ ٞبی وكبٚضظی ٔ ٚطتقساضی یب تبالة ٞب وكٛض  ٚاؾتبٖ  ،ثٟطٜ
ثطزاضی اظ ٔقبزٖ  ٚایزبز ضاٞ ٜبی اضت جبعی زض ٔٙبعك حفبؽت قس ٜو ٝتٟٙب شذیطٌ ٜبٞ ٜب یب ٔزٕٛفٞ ٝبی ٌیبٞی  ٚرب٘ٛضی ٔی ثبقٙس
(ٔخُ تبالة ٔیمبٖ) ،احساث ٘یطٌٚبٞ ٜب ،قجىٞ ٝبی ثطق ضؾب٘ی ،ؾسٞبی وٛچه  ٚثعضي  ٚقٟطن ٞبی نٙقتی زض ٔٙبعمی وٞ ٝیچٍٝ٘ٛ
تٙبؾجی ثب ای ٍٝ٘ٛٙوبضثطی ٞب ٘ساضز ،ثطزاقت قٗ ٔ ٚبؾ ٝاظ ثىط تطیٗ اوٛؾیؿتٓ ٞب (ثطزاقت قٗ ٔ ٚبؾ ٝاظ ٔٙغم ٝپبوُ زض وٙبض تٟٙب شذیطٜ
ٌب ٜثّٛط زض اؾتبٖ ٔطوعی)  ٚاحساث وبضذب٘زبت ؾ ًٙقىٗ ٔ ٚبؾ ٝقٛضی زض ثٟتطیٗ چكٓ ا٘ساظ ٞبی عجیقی اؾتبٖ (ٚضٚزی ٔٙغمٝ
رصاة  ٚثب نفبی ذٙساة ) و ٝتٛاٖ عجیقی آٖ اوٛتٛضیؿٓ  ٚوؿت زض آٔس اظ عطیك تٛؾق ٝپطٚغٞ ٜبی ایطاٍ٘طزی  ٚرٟبٍ٘طزی ٔی ثبقس ٚ
زٟٞب ٔخبَ زیٍط  ...زض ٞط ٘مغ ٝای اظ اؾتبٖ ث ٝثٟب٘ ٝاقتغبَ ،ض٘ٚك التهبزی  ٚتٛؾق ٝث ٝنٛضت فعایٙس ٜؾط اظ ظٔیٗ ثط ٔی آٚض٘س ،ثی آ٘ىٝ
لبثّیت ٞب ،تٛا٘بیی ٞب  ٚاظ ٕٟٔ ٕٝٞتط ٔحسٚزیت ٞبی ؾطظٔیٗ ٔٛضز تٛر ٝلطاض ٌیطز .ارطای اضظیبثی  ٚتقییٗ تٛاٖ اوِٛٛغیه ٔٙبعك ثٝ
فٛٙاٖ یىی اظ اؾبؾی تطیٗ  ٚوّیسی تطیٗ ٔٛضٛفبت زض فطآیٙس آٔبیف ؾطظٔیٗ ث ٝفٛٙاٖ ضاٞىبضی زض رٟت رٌّٛیطی اظ ضذساز ایٍٝ٘ٛٙ
ٔؿبئُ ٔ ٚكىالت زض پ ٟٝٙاؾتبٖ زض ؾبَ  1388ث ٝا٘زبْ ضؾیس ِٚی ثسِیُ تغییطات ٚتحٛالت نٛضت ٌطفت ٝزض ظٔیٞ ٝٙبی ٔرتّف ٞسف
1
ایه طرح بازوگری مطالعٍ اوجام شذٌ است.
اّذاف :

ث بظٍ٘طی عطح ٔغبِقبتی تٛاٖ اوِٛٛغیه اؾتبٖ ٔطوعی ثط ایٗ أط تىی ٝزاضز و ٝثتٛا٘س قىبف ٞبی اعالفبتی زض ذهٛل ٔؿبئُ التهبزی،
ارتٕبفی ،ؾیبؾی ٔ ٚالحضبت أٙیتی ضا ثطعطف ٕ٘بیس  ٚتٕبْ ؾقی ٚتالـ ذٛز ضا ا٘زبْ ذٛاٞس زاز و ٝثب ثطضؾی ٔ ٚغبِق ٕٝٞ ٝرب٘جٝ
اؾتبٖ ٔطوعی  ٚقٙبؾبیی تٛا٘بییٞب ٔ ٚیعاٖ ؽطفیت آٖ رٟت ضقس  ٚتٛؾق ،ٝؾبذتبض ؾبظٔبٖ فضبیی ٔٛرٛز ٔسَ ٔٙبؾت ؾبظٔبٖ فضبیی ٚ
آٔبیف اؾتبٖ ضا تٟیٕ٘ ٝبیس  ٚایٗ ٔسَ زض ٟ٘بیت ثبفج ضقس  ٚقىٛفبیی اؾتبٖ زض ظٔیٞ ٝٙبی التهبزی  ٚفساِت ارتٕبفی ثبقس.
 تقییٗ أىب٘بت  ٚپتب٘ؿیُ ٞبی عجیقی اؾتبٖ زض لبِت ٘مك ٚ ٝاعالفبت تٛنیفی
ٔ كرم وطزٖ ٘ٛؿ وبضثطی (وكبٚضظی ،نٙقت ،ؾى٘ٛتٍبٞی ٙٔ )...ٚبؾت ؾطظٔیٗ زض پٞ ٟٝٙبی ٔرتّف اؾتبٖ
 فطإٛ٘ ٓٞزٖ ثؿتط ٔٙبؾت رٟت تهٕیٓ ٌیطی  ٚثط٘بٔ ٝضیعی ٔ ٚسیطیت ٔٙبثـ اؾتبٖ
1ظاٞسی  ،حزت اهلل  "،تحّیُ ظٔیٞ ٝٙبی فقبِیتٟبی التهبزی زض اؾتبٖ ٔطوعی زضثرف ٞبی نٙقت  ،وكبٚضظی ٚتقییٗ تٛاٖ اوِٛٛغیه ،اضان
.1388:
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 اضائ ٝتهٛیطی زضؾت ٕٞ ٚطا ٜثب ٚالقیت اظ ؾیٕبی عجیقی  ٚلبثّیت ٞب ،أىب٘بت  ٚپتب٘ؿیُ ٞب ٔ ٚحسٚزیت ٞبی ٔٙغم ٝاظ ٘ؾط
ظٔیٗ ،ذبن ،پٛقف ٌیبٞیٞ ،یسضِٛٚغی ،حیبت ٚحف ،الّیٓ ،فطؾبیف  ٚوبضثطی اضاضی
هفشٍضبت ٍ تَافق ًبهِ ّب:

ٔ غبِق "،ٝتحّیُ ظٔیٞ ٝٙبی فقبِیتٟبی التهبزی زض اؾتبٖ ٔطوعی زضثرف ٞبی نٙقت  ،وكبٚضظی ٚتقییٗ تٛاٖ اوِٛٛغیه زض
ؾبَ  1388تٛؾظ حزت اهلل ظاٞسی ا٘زبْ پصیطفت ٝو ٝفبیُ ٌعاضـ ٔطثٛع ٝثط ضٚی ؾبیت ؾبظٔبٖ ٔسیطیت  ٚثط٘بٔ ٝضیعی ثٝ
٘كب٘ی  https://markazi.mporg.irلطاض زاضز.
 اؾتفبز ٜاظ آذطیٗ ٔسِٟبی فّٕی ٘ ٚمكٞ ٝبی ث ٝضٚظ
 اؾتفبز ٜاظ آذطیٗ زازٞ ٜبی ٔٛرٛز زض زؾتٍبٞ ٜبی ارطایی
تؼشیف هشخصبت پیوبًکبس ٍاجذ ششایط( :متخصصان ،رشتٍ تحصیلی ،سابقٍ فعالیت)

ٌ طٞٚی ٔتكىُ اظ ترهمٞبی ٔٙبثـ عجیقیٔ،حیظ ظیؿت ،ثط٘بٔ ٝضیعی ٔٙغم ٝای  ،رغطافیب GIS ٚ
ًحَُی اسائِی هستٌذ پیشٌْبد:

ٔ ؿتٙس پیكٟٙبز ٔی ثبیؿت ث ٝنٛضت ٔىتٛة  ٚزض لبِت ِٛح فكطز ٜتٛؾظ ٔزطی عطح اضائٌ ٝطزز.
 ذطٚری ٘مكShape file ٚ ٝ
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کذ طشح 71 :
ًبم دستگبُ اجشایی :اداسُ کل صٌؼت ،هؼذى ٍ تجبست
ػٌَاى طشح پظٍّشی :تذٍیي ًشم افضاس ساٌّوبی سشهبیِ گزاسی دس ثخش صٌؼت ،هؼذى ٍ تجبست ( ثِ صثبى اًگلیسی ٍ
فبسسی) ثب قبثلیت ثشٍص سسبًی ٍ اًجبم تغییشات تحت ٍة ٍ اًذسٍیذ

ثس ٖٚقه رصة ؾطٔبیٌ ٝصاضی زض ثرف نٙقت ٔ ٚقسٖ ث ٝفٛٙاٖ ٕٟٔتطیٗ پیكطاٖ تٛؾق ٝالتهبزی زض اؾتبٖ ٔطوعی ٔغطح ٔی ثبقس
 ٚزض حُ ٔؿئّ ٝاقتغبَ  ،افعایف ؾغح ضفب ، ٜتٛؾق ٝالتهبزی  ، ......ٚؾطٔبیٌ ٝصاضی زض ثرف نٙقت ٔ ٚقسٖ ٔ ،حتُٕ تطیٗ ٌعی ٝٙزض
زؾتطؼ ثب تٛر ٝثٔ ٝعیتٟبی پیف ض ٚزض اؾتبٖ ٔطوعی ٔی ثبقس".رصة ؾطٔبیٌ ٝصاضی" فهُ ٔكتطن ضاٞىبض  ٕٝٞالتهبز زا٘بٖ ٔغطح
وكٛض ثطای ذطٚد اظ ضوٛز  ،تٛضْ  ٚتٛؾق ٝالتهبزی ٔی ثبقس  ٚثٕٞ ٝیٗ رٟت اظ إٞیت ثؿعایی ثطذٛضزاض اؾت .تؿٟیُ  ٚتؿطیـ ضٚظ
افع ٖٚفطآیٙس ؾطٔبیٌ ٝصاضی ،اؾتطاتػی وّی ٝوكٛضٞبی تٛؾق ٝیبفت ٚ ٝزض حبَ تٛؾقٔ ٝی ثبقس  ٕٝٞ ٚضٚظٔ ٜكبٞسٔ ٜی ٌطزز وٝ
وكٛضٞبی تٛؾق ٝیبفت ٝثب ثٟطٌ ٜیطی اظ أىب٘بت فضبی ٔزبظی  ،ؾیبؾت پٙزطٚ ٜاحس تزبضی  ،ذسٔبت اِىتط٘ٚیه .......ٚتؿطیـ زض ض٘ٚس
ؾطٔبیٌ ٝصاضی زض زؾتٛض وبض ذٛز لطاض زاز ٜا٘س  ٚضلبثت ثی پبیب٘ی زض ایٗ ٔؿیط آغبظ ٌطزیس ٜاؾت أب زض ٔیبٖ ایٗ ٞیبٔ ٛٞتبؾفب٘ ٝایطاٖ ثب
وؿت ضتجٞ ٝبی ؾ ٝضلٕی زض تؿٟیُ  ٚثٟجٛز فضبی وؿت  ٚوبض ٔٛفمیت قبیب٘ی ٘ساقت ٝاؾت  ٚرطیبٖ ؾطٔبیٌ ٝصاضی ،ظیبٖ ظیبزی ضا زض
ایٗ ٔؿیط ٔتحُٕ ٌطزیس ٜاؾت .
یىی اظ ٕٟٔتطیٗ ٔٛا٘ـ پیف ضٚی ؾطٔبیٌ ٝصاضاٖ(ثبالذم ؾطٔبیٌ ٝصاضاٖ ذبضری ) زض اؾتبٖ ٔطوعی (ٚحتی وكٛض)فسْ زؾتطؾی ثٝ
اعالفبت  ،لٛا٘یٗ  ،قبیؿتٍیٟب ٔ ٚعیتٟبٙٔ ،بثـ ٛٔ ٚاز اِٚی ٝزض زؾتطؼ ٔ ، ......ٚی ثبقس وبض آفطیٗ نٙقتی زض ٔؿیط ؾطٔبیٌ ٝصاضی(چٝ
زض ٔطحّٔ ٝغبِقبت اِٚی ٚ ٝتسٚیٗ عطح أىبٖ ؾٙزی  ٚچ ٝزض ٔطحّ ٝتبؾیؽ  ٚضا ٜا٘ساظی ) ٘یبظٔٙس عیف ٚؾیقی اظ اعالفبت ٔی ثبقس
فطآیٙسٞبی نسٚض ٔزٛظ ٞب ی نٙقتی ،حجت قطوت ٘ ،ح ٜٛتبٔیٗ افتجبض  ٚتبٔیٗ ٔبِی  ،لٛا٘یٗ ٔطثٛط ث ٝاذص اؾتب٘ساض ارجبضی،لٛا٘یٗ
ٔطثٛط ثٙٔ ٝبعك آظاز  ،لٛا٘یٗ ٔٙبعك ٚیػ ٜالتهبزی ٔ،قبفیتٟبی ٔبِیبتی  ٚحٕبیتٟبتی لب٘٘ٛی ٔكٕ َٛؾطٔبیٌ ٝصاضاٖ  ،لٛا٘یٗ ٘كبٖ
ؾالٔت غصا  ٚزاض ، ٚاعالفبت ٔطثٛط ث ٝا٘ط غی ،تبٔیٗ ٔٛاز اِٚی ٚ ٝتزٟیعات ،لٛا٘یٗ اؾتمطاض زض قٟطوٟبی نٙقتی  ،أىب٘بت ٔ ٚعیتٟبی
ٞط یه اظ قٟطوٟب ی نٙقتی  ،لٛا٘یٗ ٔحیظ ظیؿت ،ثیٕ ٚ ٝتبٔیٗ ارتٕبفیٌٕ ،طن(ثبالذم رٟت ٚضٚز ٔبقیٗ آالت  ٚترٕیٗ
ؾطٔبی ٝذطیس ٔبقیٗ آالت )  ،لٛا٘یٗ ٘یط ٚوبض ،ؾغح زؾتطؾی ث ٝأىب٘بت تطا٘عیتی  ،قجى ٝتٛظیـ  ٚقطوتٟبی پرف،اعالفبت ٔطثٛط ثٝ
ا٘جبض  ،ؾطزذب٘ٞ ٝب  ....ٚثرف وٛچىی اظ ایٗ اعالفبت ٔحؿٛة ٔی ٌطز٘س  .اعالفبت ٔطثٛط ث ٝحٛظ ٜؾطٔبیٌ ٝصاضی اظ ٌؿتطزٌی
ثؿیبض ثبالیی ثطذٛزاض ٔی ثبقس ٞ ٚط ثرف اظ ایٗ اعالفبت نطفبً زض یه زؾتٍب ٜارطایی ٔٛرٛز  ٚزض حبَ پیٍیطی ٔی ثبقس ِصا فطآیٙس
ؾطٔبیٌ ٝصاضی نٙقتی اظ پیچیسٌی  ٚاثٟبْ ظیبزی(ثبالذم ثطای ؾطٔبیٌ ٝصاض ذبضری ) ثطذٛضزاض  ٚثؿتطی ٔؿبفس ثطای فؿبز ٌ ٚطیع
ؾطٔبیٌ ٝصاض فطإٛ٘ ٓٞز ٜاؾت ایٗ فٛأُ زض وٙبض فبضضٞ ٝبیی ٕٞچ ٖٛفمط وبضقٙبؼ ؾطٔبیٌ ٝصاضی زض اؾتبٖ ٔطوعی ٛٔ ،ضٛؿ
تحمیك ضا ثقٛٙاٖ یه چبِف تٛؾقٔ ٝغطح ٔی ٕ٘بیس .
زض ؾبِیبٖ اذیط ؾبظٔبٖ ٔسیطیت  ٚثط٘بٔ ٝضیعی تسٚیٗ ؾٙس آٔبیف  ٚثؿیبضی اظ اؾٙبز زیٍط ضا ثٙٔ ٝؾٛض رٟت زٞی ث ٝفطآیٙس تٛؾقٝ
ٔٙغم ٝای زض زؾتٛض وبض ذٛز لطاض زاز ٜاؾت ٔتبؾفب٘ ٝثرف ذهٛنی زض ٔیبٖ حزٓ اعالفبت ٔٛضز ٘یبظ  ٚلٛا٘یٗ ٔ،زبِی ثطای ثٟطٌ ٜیطی
اظ ٘تبیذ ایٗ ٔغبِقبت ٘ساضز  ٚثب رسیت ٔی تٛاٖ ٌفت و ٝایٗ ٔغبِقبت فّیطغٓ ثطذٛزاضی اظ اعالفبت ٔغّٛة  ،زض تٛؾق ٝنٙقتی ٔ ٚقس٘ی
اؾتبٖ ٘مف آفطیٗ ٘جٛز ٜاؾت چطا و ٝاؾبؾب ثرف ذهٛنی(افٓ اظ ٔكبٚض ،ؾطٔبیٌ ٝصاض  ،تكىّٟبی التهبزی  )....ٚاظ ٚرٛز ایٗ ٔغبِقبت
ثی اعالؿ ٔی ثبقس .
اؾتبٖ ٔطوعی ثطذٛضزاض اظ قبیؿتیٍٟبی ٔتٕبیع ظیبزی (لطاض ٌطفتٗ زض ٔٛلقیت ِزؿتیىی  ٚرغطافیبیی ٔغّٛة  ،ثطذٛزاض اظ نٙبیـ ٔبزض ،
پبالیكٍب ، ٜپتطٚقیٕی  .....ٚ ،ثطذٛزاضی اظ تٛٙؿ زض ٔقبزٖ (ضٍ٘یٗ وٕبٖ ٔقس٘ی وكٛض)  ،ثطذٛزاض اظ ثعضٌتطیٗ قٟطن نٙقتی وكٛض (وب) ٜٚ
ٔ ).......ٚی ثبقس ِىٗ زض ٔقطفی ایٗ ٔعیتٟب ث ٝؾطٔبیٌ ٝصاضاٖ ٞیچ فطآیٙس تقطیف قس ٜای ٚرٛز ٘ساضز ٔ ٚتبؾفب٘ ٝتبویس ثط پطٚغٞ ٜبی
ئتٛضیه  ٚغیط وبضثطزی زض زؾتٍبٟٞبی ارطایی ثقٛٙاٖ یه فطٔ ًٙٞب٘ـ اظ پطزاذتٗ ث ٝایٗ ٔٛضٛؿ ٌطزیس ٜاؾت
اّذاف پشٍطُ :
22












أىبٖ اضائ ٝاعالفبت ترههی ثٍٟٙبْ زض ذهٛل ظیطؾبذتٟب  ،پبالیف اعالفبت  ٚتهٕیٓ ؾبظی زض ٔؿیط ؾطٔبیٌ ٝصاضی
نٙقتی ثط اؾبؼ تحّیُ ٔٛلقیت ٞب  ٚظیط ؾبذتٟبی ٔٛرٛز زض اؾتبٖ ٔطوعی
اضائ ٝاعالفبت ترههی زض ذهٛل لٛا٘یٗ ٔ ٚمطضات حٛظٞ ٜبی ٔبِی  ٚتبٔیٗ ؾطٔبی، ٝاذص ٔزٛظٞبی ٔطتجظ ٌٕ ،طوی .......ٚ
ث ٝؾطٔبیٌ ٝصاضاٖ ثط اؾبؼ تٙؾیٓ اٍِٛضیتٟبی ٛٞقٕٙس  ٚحطف ٝای (ٔٙجقج اظ ثط٘بٔٛ٘ ٝیؿی ضایب٘ ٝای ) رٟت ضإٙٞبیی ؾطیـ ٚ
ٔٛحط ثب تبویس أىبٖ ٔٛار ٟٝاحط ثرف ثب لٛا٘یٗ ٔتقسز ٌ،ؿتطز ٚ ٜپطحزٓ حٛظ ٜؾطٔبیٌ ٝصاضی
أىبٖ اضائ ٝاعالفبت ترههی  ٚپبالیف  ٚتحّیُ اعالفبت زض ذهٛل قطوتٟبی تبٔیٗ وٙٙسٛٔ ٜاز اِٚی( ٝزض ؾغح وكٛض ) ،
قجى ٝتٛظیـ ........ٚ ،ثب فطاذٛا٘ی اعالفبت اظ ثب٘ىٟبی اعالفبتی ٔرتّف زض ؾبظٔبٟ٘ب ٟ٘ ٚبزٞبی زؾت ا٘سض وبض
أىبٖ پبالیف اعالفبت ٔٛرٛز زض ذهٛل ٚضقیت قطیبٟ٘بی ا٘طغی ( افٓ اظ ثطق  ،آة ٌ ،بظ  ، ).....ٚذغٛط اضتجبعی  ٚتطا٘عیتی
 ......ٚ ،ثٙٔ ٝؾٛض پبؾد زٞی ث٘ ٝیبظ نٙقتٍطاٖ زض تقییٗ ٔىبٖ یبثی  ٚاؾتمطاض ٚاحس نٙقتی (ثؿیبضی اظ ؾطٔبیٌ ٝصاضی ٞبی فقّی
ث ٝزِیُ ایٗ ٔقضُ اظ ٔكىالت رسی ض٘ذ ٔی ثط٘س )
پبالیف اعالفبت زض ذهٛل ٚضقیت قبذهٟبی ظیؿت ٔحیغی زض ٔٙبعك ٔرتّف اؾتبٖ ٔطوعی ٔ ٚحسٚزیتٟب  ٚاؾتب٘سازضای
ظیؿت ٔحیغی ٞط ٔٙغمٝ
ثٟطٌ ٜیطی اظ لبثّیت ظثبٟ٘بی ثط٘بٔٛ٘ ٝیؿی رٟت ضإٙٞبیی اضثبة ضرٛؿ رٟت اذص ٔزٛظ ٞبی ٔتقسز ٔ ٚتٛٙؿ ٔطثٛط ث ٝتِٛیس
( رٛاظ تبؾیؽ  ،پطا٘ ٝثٟط ٜثطزاضی ٌٛ ،اٞی اؾتب٘ساضز  ،اؾتمطاض زض قٟطن نٙقتی  ،اذص وبضت ثبظضٌب٘ی ٔ ،زٛظٞبی حٛظ ٜغصا ٚ
زاض ).........ٚ ٚث ٝنٛضت یىپبضچٝ
اضائ ٝاعالفبت ترههی ٔٛضز ٘یبظ ؾطٔبیٌ ٝصاض نٙقتی ثب تبویس ثط ثٟطٌ ٜیطی اظ فٙهط ذاللیت  ٚاثعاض ثط٘بٔٛ٘ ٝیؿی  ،ؾبذت
فّف (وّیپ ٞبی ٔقطفی ) .........ٚ ،ثٙٔ ٝؾٛض اضتمبء ؾغح زا٘ف  ،آٌبٞی  ،تهٕیٓ ٌیطی ؾطٔبیٌ ٝصاضاٖ  ،ضا ٜا٘ساظی  ٚتٛؾقٝ
وؿت  ٚوبض

هَاسد فٌی ٍ صیش سبختْبی هَسد ًظش














٘طْ افعاض ٔٛضز ثحج ٔی ثبیؿت تحت ٚة (  ٚ )web baseظثبٟ٘بی ثط٘بٔٛ٘ ٝیؿی ٔغطح ( )......ٚ asp.net ٚ phpثبقس
٘طْ افعاض ثطذٛضزاض اظ لبثّیت  )android ٚ ios ( app.mobailثبقس
اضائ dvd-cd ٝوبتبِٛي(ثب فطٔت فّف) ث ٝز ٚظثبٖ اٍّ٘یؿی  ٚفبضؾی رٟت ٔقطفی ٘طْ افعاض ثٕٟطا٘ ٜؿر demo ٝپیف ثیٙی
ٌطزز
تبٔیٗ زیتب ثیؽ ثط اؾبؼ یىی اظ ز ٚحبِت ظیط تٛؾظ وبضفطٔب تبٔیٗ ٔی ٌطزز :
 تٟی ٝؾرت افعاض ٔٛضز ٘یبظ زض ٔحُ ؾبظٔبٖ ٘ ٚهت  ٚضا ٜا٘ساظی ثط ضٚی ؾطٚض  ٚزؾتطؾی اظ عطیك ایٙتط٘ت ؾبظٔبٖ تٟی ٝفضبی ٞبؾتی ًٙزض فضبی ٔزبظیضفبیت وّی ٝپطٚتىّٟبی أٙیتی ٘طْ افعاض  ٚتسثیط رٟت تبٔیٗ أٙیت آٖ اِعأی اؾت
پبیٍب ٜاعالفبتی my sqL :
٘طْ افعاض ٔٛضز ثحج ثٔ ٝست یىؿبَ ثٙٔ ٝؾٛض ٍٟ٘ساضی  ،قٙبؾبیی ٔقبیت احتٕبِی  .....ٚتحت ٔسیطیت ٔزطی ٔی ثبقس
ٔبِىیت ٔقٛٙی احط ٔطثٛط ث ٝزِٚت ٔی ثبقس
٘طْ افعاض ٔٛضز ٘ؾط زاضای چٙس ازٔیٗ ( ثٛاؾغ ٝتقسز زؾتٍبٟٞبی ٕٞىبض زض فبظ ارطا ) ٔی ثبقس ِ ٚعٔٚبً أىبٖ پبؾد زٞی ث ٝوّیٝ
ؾٛاالت ٔكتطیبٖ ٔی ثبیؿت فطاٌ ٓٞطزز
أىبٖ رؿتزٛی فبضؾی  ٚاٍّ٘یؿی اعالفبت /أىبٖ ٔمبیؿ / ٝفیّتط وطزٖ  ......ٚثب ثٟطٌ ٜیطی اظ تىِٛٛٙغیٟبی ضٚظ نٙقت ٘طْ
افعاض ثؿیبض ضطٚضی ٔی ٕ٘بیس .
ثس ٖٚقه اضائ ٝذسٔبت ذاللب٘ ٝثط اؾبؼ اٞساف  ٚثیبٖ ٔؿئّٔ ٝی تٛا٘س ثقٛٙاٖ یه ٔعیت زض ا٘تربة ٔزطی تبحیط ثؿعایی
زاقت ٝثبقس .

ثیبى هحذٍدیت ّب ٍ الضاهبت
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 ضطٚضت ایزبز ٔتِٛی ٚاحس ثطای ایٗ ثب٘ه اعالفبتی  ٚتكىیُ وٕیت ٝثطٚظضؾب٘ی
 پطاوٙسٌی اعالفبت  ٚلٛا٘یٗ حٛظ ٜؾطٔبیٌ ٝصاضی ٘یبظٔٙس ٕٞىبضی ٚؾیـ زؾتٍبٟٞب ارطایی ٔتقسز ٔی ثبقس
ِ ع ْٚپكتیجب٘ی یىؿبِ ٝقطوت ٔزطی اظ ٘طْ افعاض
تؼشیف هشخصبت پیوبًکبس ٍاجذ ششایط







ثطذٛزاض اظ ؾبثمٙٔ ٝبؾت  ٚضٚظٔٔ ٝغّٛة ( تط ریحبً زا٘ف ثٙیبٖ )
زاضای ٔزٛظٞبی لب٘٘ٛی ٔطتجظ (قٛضای فبِی ا٘فٛضٔبتیه  ،پطٚا٘ ٝتِٛیس ٘طْ افعاض اظ ٚظاضت نٕت ).....ٚ
حضٛض اؾبتیس فضٞ ٛیت فّٕی زض ضقت ٝفٙبٚضی اعالفبت زض تیٓ ثط٘بٔٛ٘ ٝیؿی
حضٛض ٔكبٚضیٗ تٛإ٘ٙس ؾطٔبیٌ ٝصاضی زض تیٓ ثط٘بٔٛ٘ ٝیؿی
ثطذٛضزاض اظ ضظ ٚ ٝٔٚؾبثمٛٔ ٝفك زض نٙقت ٘طْ افعاض
تعییه قیمت ورم افسار تابع يیژگیها  ،قابلیتهای ورم افسار پیشىهادی می باشذ ي ضريریست در مرحلٍ
ارزیابی پريپًزالها مًرد بحث ي بررسی قرار گیرد .
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پيشـنهاد طـرح پژوهشـي

کاربرگ طرحنامه پژوهشي
()Proposal

کد طرح:
عنوان طرح:
دستگاه درخواست کننده :

تاريخ ارائه ............................ :مدت اجرا ............................... :بودجه پيشنهادي ----------- :ريال
ويرايش

اول:

دوم:

چهارم:

سوم:

تكميل اين کاربرگ هيچگونه حق مادي براي پژوهشگر ايجاد نميکند ،ولي مرکز خود را موظف به حفظ حقوق معنوي وي ميداند.

1

اطالعات مربوط به عوامل اجرايي
-1مشخصات فردی :
* توجه :چنانچه طرح دهنده بيش از يكنفر باشد الزم است هرکدام از ايشان بطور جداگانه اين قسمت را تكميل نمايد.
رتبه علمي:

نام و نام خانوادگي

تلفن همراه:

تلفن ثابت

آدرس ایمیل:
محل خدمت و نشانی:

-2درجات علمي و سوابق تحصيلي( از ديپلم )
درجه تحصيلي

دانشگاه يا محل تحصيل

رشته تحصيلي و تخصصي

کشور

سال دريافت

 -1سوابق اجرايي( شغلي و علمي):
عنوان سمت

تاريخ شروع فعاليت در اين سمت

نشاني محل کار

تلفن محل کار

-3مشخصات همكاران اصلي طرح:
رديف

نام و نام خانوادگي

درجه علمي

شغل

2

نوع همكاري

 .1کليات طرح پژوهشي
 -1-1عنوان طرح پژوهش :

فارسی:
التین:
 -2-1نوع پژوهش:1

بنیادي

كاربردي

توسعهاي

-2مشخصات موضوعي طرح پژوهشي:
 -1-2مسئله اساسی پژوهش (بیان مسأله و ضرورت اجراي آن) :
 -2-2چارچوب نظری تحقیق:

 -3-2هدفهای پژوهش:

 -4-2سواالت تحقیق:

 -5-2روش اجرای کار( :تکمیل این بخش ضروری است)

 -6-2متغیرها یا مفاهیم اساسی تحقیق و تعریف عملیاتی آنها:

 -7-2نقاط تمرکز تحقیق( موضوعی ،مکانی ،زمانی):

 1پژوهش بنیادي  :پژوهشی است كه در جهت گسترش مرزهاي دانش بدون در نظر گرفتن استفاده عملی خاص براي كاربرد آن انجام می گیرد.
پژوهش كاربردي :پژوهشی است كه استفاده عملی خاصی براي نتایج آن منظور می شود و غالباً هم جنبه تجربی و هم جنبه نظري دارد.
پژوهش توسعه اي :پژوهشی است كه بیشتر جنبه تجربی دارد و به نوآوري یا بهبود در روشها و مکانیزمها و محصوالت منجر می شود.
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 -3روش شناسي پژوهش
 -1-3روش پژوهش :

تحلیلی □

[ توصیفی□

[ كمی□

]

كیفی □ ]

 -2-3جامعه آماری ( این پژوهش با بررسی یا مطالعه یا مشاهده چه اسناد ،مدارک ،افراد یا اشیایی اجرا می شود؟)

 -4-3نمونه گیری:
انجام نمی گیرد□ تمام شماري می شود □

انجام می گیرد □) روش نمونه گیری توضیح داده شود:

 -4-3ابزار گردآوری داده ها:
كتابخانهاي□

مشاهده□

پرسشنامه□

مصاحبه□

 -5-3فنون توصیف دادهها
فنون تحلیل داده ها ( آمار توصیفی و استنباطی) :نام نرم افزارها جهت تحلیل ارایه گردد:

 -6-3نحوه ارائه گزارش پژوهش:

مکتوب□ فیلم ویدیویی□ لوح فشرده□غیره□ رانام ببرید و درصورت ارایه به شیوه دیگر توضیح داده شود.

مهمترین منابع و ماخذ فارسی و خارجی:
منابع فارسی:
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1

2

3

4

6

7

8

9

11

13

14

15

16

17

5

ردیف

عنوان گزارش

شرح خدمات

5

20

10

شامل مرحله

تا

از

تاریخ تحویل

21

18

 -6عناوین و تعداد گزارش هایی که در هر مرحله تحویل خواهد شد

22

12

تاریخ پایان :

19

كل مدت اجرا:

23

ردیف

تاریخ شروع:

ماه های سال
24

فعالیت ها یا مراحل کار

مدت اجرا

 -5شرح خدمات و برنامه زمانی اجرای طرح پژوهشی

 -7برآورد هزینه اجرای پژوهش

رديف

الف -هزینه های پرسنلی
اعضای گروه اجرای پژوهش

1

مجري

2

مشاور

3

کارشناس متخصص

4

کارشناس

5

کمك کارشناس/عامل اجرايي

تعداد

ساعت کار

جمع

تخمين هزينه

هر نفر

نفر_ ساعت

هرساعت (ريال)

جمع هزينه
(هزار ريال)

جمع هزينه هاي پرسنلي

رديف

ب -هزینه های غیر پرسنلی
جمع هزينه

اقالم هزينه

1

رفت و آمد (سفر)

2

تجهيزات مورد نياز

3

تايپ و تكثير

4

گردآوري اطالعات

5

ساير( ذکر شود)

(هزار ريال)

جمع هزينه هاي غير پرسنلي

جمع کل هزينه اجراي پژوهش

مجري طرح پژوهشی (پژوهشگر اصلی) با اطالع كامل از رویه ها و ضوابط پژوهش ،این پرسش نامه را تکمیل كرده و كلیه
مندرجات آن را تائید می كند و مسؤولیت هر گونه نقص یا اشتباه در این مندرجات را بر عهده می گیرد.
تاریخ :

امضاء :

6

رزومه علمي محقق :
* توجه :چنانچه طرح دهنده بيش از يكنفر باشد الزم است هرکدام از ايشان بطور جداگانه اين قسمت را تكميل نمايد.

آثار و فعالیت های پژوهشی – انتشاراتی
الف -پروژه های پژوهشی
ردیف

عنوان

از تاریخ

کارفرما

سمت
مجري

تا تاریخ

مشاور

همکار

ردیف

تألیف

عنوان

ترجمه

ب  -تألیف و ترجمه کتاب
ناشر

تعداد
چاپ

تاریخ
آخرین

همکاران

انتشار

ردیف

تألیف

عنوان

ترجمه

ج -تألیف و ترجمه مقاله
عنوان مجله

7

شماره

تاریخ

مجله

انتشار

همکاران

ناظر

در راستای اجرای ماده  56قانون تنظیم بخشی از مقرات مالی 2و دستورالعمل اجرایی بند (ح)تبصره ( )9قانون بودجه
سال  ،1397سازمان مدیریت و برنامهریزی استان مرکزی با توجه به تصویب اولویتهای پژوهشی دستگاههای
اجرایی در شورای برنامهریزی استان ،از کلیه مراکز پژوهشی و فناوری در دستورالعمل ماده  56قانون تنظیم بخشی از
مقرات مالی " 2دانشگاهها ،موسسات آموزشی عالی دولتی یا غیردولتی ،موسسات پژوهشی و یا فناوری دارای مجوز از
یکی از مراجع وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ،وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی یا مجلس شورای اسالمی و
همچنین شرکت های دارای تأییدیه دانش بنیان و تجاری سازی نوآوریها و اختراعات " در حوزه های مرتبط با عناوین
پژوهشی مورد نیاز دعوت به همکاری مینماید.
عالقمندان می توانند پس از انتخاب عنوان پژوهشی در لیست پیوست نسبت به تکمیل فرم پروپزال اقدام و در قالب

دو فایل  WORDو  PDFبه آدرس الکترونیکی  rfp.markazi@mporg.irارسال نمایند.

نوشتن کد طرح اولویت در قسمت  subjectایمیل ارسالی ضروری است .بدیهی است ارسال پروپزالهای
پیشنهادی تا تاریخ  1397/7/25امکان پذیر بوده و پس از تاریخ یاد شده مورد بررسی قرار نخواهد گرفت.
الزم به ذکر است در صورت بازنگری اولویتهای پژوهشی ،به عناوین پیوست اضافه میگردد .لذا پژوهشگران میتوانند
با مراجعه دوره ای به سایت سازمان از عناوین جدید مطلع گردند.
کد

اولویتهای پژوهشی سال- 1397از محل تجمیع اعتبارات بند ح تبصره  9قانون بودجه 9

نام دستگاه اجرایی

طرح
1

تعیین الگوی کشت مناسب محصوالت کشاورزی در دشت های ساوه  ،خمین و شازند (با استفاده از داده های
کمیت های هواشناسی و زمین شناسی و )...
تدوین طرح جامع حفاظت از رودخانه قره چای

اداره کل محیط زیست استان

3

تدوین سند مدیریت منابع آب استان مرکزی با رویکرد سازگاری با کم آبی

اداره کل محیط زیست استان

4

بررسی اثربخشی تسهیالت اعطایی اعم از مشاغل خرد و خانگی( کوچک و متوسط) در استان از سالهای 91
الی 96
بررسی علل خشونت در استان مرکزی با هدف ارائه راهکار کاهش آسیب با تأکید بر ضرب و جرح طی سال
های 1396-1391
مطالعه طرح جامع گردشگری محور شازند ،خمین  ،محالت و دلیجان

استانداری مرکزی

7

تهیه و تدوین جدول داده-ستانده بخش های مختلف اقتصادی استان مرکزی

8

تدوین طرح جامع کاهش تصادفات در استان مرکزی

اداره کل راه و شهرسازی

9

بهنگام سازی مطالعات ارزیابی توان اکولوژیک و ظرفیت برد استان مرکزی

سازمان مدیریت و برنامه ریزی

10

تدوین نرم افزار راهنمای سرمایه گذاری در بخش صنعت ،معدن و تجارت ( به زبان انگلیسی و فارسی) با
قابلیت بروز رسانی و انجام تغییرات تحت وب و اندروید

اداره کل صنعت ،معدن و تجارت

2

5
6

اداره کل جهاد کشاورزی

استانداری مرکزی
اداره کل میراث ،فرهنگی و
گردشگری
اداره کل اقتصاد و دارایی

شرایط عمومی مجریان :
 _1تنها مراکز پژوهشی و فناوری در دستورالعمل ماده  56قانون تنظیم بخشی از مقرات مالی ( 2دانشگاهها ،موسسات
آموزشی عالی دولتی یا غیردولتی ،موسسات پژوهشی و یا فناوری دارای مجوز از یکی از مراجع وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ،وزارت
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی یا مجلس شورای اسالمی و همچنین شرکت های دارای تأییدیه دانش بنیان و تجاری سازی نوآوریها و
اختراعات) می توانند در این فراخوان شرکت نمایند.
 -2مرتبط بودن رشته تحصیلی با عناوین پژوهشی
-3داشتن سوابق پژوهشی مرتبط با ارائه مستندات و موارد ذکر شده در rfp
بدیهی است ارسال پروزال پژوهشی به منزله پذیرفتن آن نبوده و پس از بررسی پروزال های پژوهشی و دریافت
کدرهکیری اولیه توسط دستگاه اجرایی از سامانه سمات ،دستگاه اجرایی متولی طرح ،می تواند اقدام به انعقاد
قرارداد نماید.

