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 چكيذٌ

 ايي. ثطؾس عطكيي اهضبي ٍ تأييس ثِ ثبيس انلي اؾٌبز ثويِ ّوبًٌس ًِ اؾت ًبهِ هَاكوت هلعٍهبت اظ يٌي  پيوبى ػوَهي قطايظ زكتطچِ

 تالـ ٍ ًٌس هي تسهين ٍ تسٍيي پطٍغُ ؾبظهبى زض زضگيط ػَاهل ٍ پيوبًٌبض ٍ ًبضكطهب تؼْسات ٍ َليتهؿئ، اذتيبضات، حسٍز هجوَػِ

 ثبقس پيوبى ػوَهي قطايظ ثب هـبيط ًجبيس ذهَني قطايظ آًٌِ ػليطؿن ٍ آيس ٍجَز ثِ پطٍغُ اًجبم زض اثْبهبت حساهل ًِ ًٌس هي

 قطايظ هجوَػِ تسٍيي. قَز هي پطٍغُ زض چبلف ايجبز ثبػث هجوَػِ ايي هلبز اظ ثؼضي زض قلبكيت ػسم يب ٍ ؿلظ تلبؾيط ٍلي

 تـييط ثِ تَجِ ثب اؾت الظم ٍ ًكسُ ايجبز آى زض تـييطي تبًٌَى تبضيد آى اظ ٍ ثَزُ 3/3/1387  تبضيد ثِ هطثَط پيوبى ػوَهي

 ظا چبلف ّب تجهطُ ٍ هلبز هوبلِ ايي زض. َزق ثطضؾي هجسزاً ظا چبلف هلبز كي ائوِ ًظطات  ّوچٌيي ٍ پطٍغُ هسيطيت ػلن ٍ ّب كٌّبٍضي

 .گطزز هي اضائِ هطثَعِ ضاٌّبض ٍ ثطضؾي ًساضز چٌساًي هغبثوت كؼلي قطايظ ثب ضؾس ًظطهي ثِ ًِ هسيوي ٍ

 

 .هكبٍض، پيوبًٌبض، ًبضكطهب، ًبهِ هَاكوت، ػوَهي قطايظ، پطٍغُ: ًليسي ًلوبت

 

 

  مقذمٍ .4
 

 ٍ پيوبى هلبز زض قلبكيت ػسم نَضت زض هتؼسز  1شيٌلؼبى زذبلت ٍ ػوطاًي ّبي پطٍغُ زض اجطايي ظيبز ّبي آيتن ٍجَز

 پطٍتٌل يي ػٌَاى ثِ پيوبى ػوَهي قطايظ ضٍ اظايي. قس ذَاّس پطٍغُ قسى ًكيسُ چبلف ثِ ثبػث آى ّبي پيَؾت ٍ هلعٍهبت

 48ٍ، 47، 46، 30، 29، 28 هلبز زض ػوسُ تـييطات ٍ جسي ثبظًگطي. اؾت گطزيسُ پيكٌْبز ًبهِ هَاكوت اّساف پيكجطز ثطاي ثبثت

 تبضيد آى اظ ٍ ثَزُ 3/3/1387 ثِ هطثَط پيوبى ػوَهي قطايظ هجوَػِ تسٍيي ثبظًگطي آذطيي. قس اًجبم 1376 ؾبل زض 53

 لبزه كي ائوِ ًظطات  ّوچٌيي ٍ  پطٍغُ هسيطيت ٍ ّب تٌٌَلَغي تـييط ثِ تَجِ ثب اؾت الظم ٍ ًكسُ ايجبز آى زض تـييطي تبًٌَى

 .قَز ثطضؾي هجسزاً ظا چبلف

 ثِ 3/3/1387 هَضخ 102/ 1088 – 54/ 842 قوبضُ اثالؿيِ عي( 4311 ًكطيِ) پيوبى ذهَني قطايظ ٍ ػوَهي قطايظ

 پيوبى ذهَل قطايظ ٍ ػوَهي قطايظ) ًبهِ هَاكوت ايي. اؾت گطزيسُ اثالؽ پيوبًٌبضاى ٍ هكبٍض هٌْسؾبى، اجطايي زؾتگبّي

                                                                                                                                                    
1
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 ًكَض ػوطاًي ّبي عطح اجطايي ٍ كٌي ًظبم ٍ آى اجطايي ًبهِ آييي،  ثَزجِ ٍ ثطًبهِ هبًَى 233 هبزُ اؾتٌبز ثِ( آًْب هوطضات ٍ

 ثطاي ثبيؿت هي ٍ ضٍز هي قوبض ثِ( االجطا الظم) اٍل گطٍُ ًَع اظ( ٍظيطاى ّيئت 75.4.4 هَضخ ّـ13898ت/24525 ههَثِ)

 اجطايي زؾتگبُ،  ًجبقس ًبض ًيبظ پبؾرگَي ًبهل عَض ثِ،  هجوَػِ ايي ًِ هَاضزي زض. گيطز هطاض اؾتلبزُ هَضز ّب پيوبى اًؼوبز

 جوَْضي ضيبؾت ضاّجطزي هؼبًٍت تأييس اظ پؽ تب ًوبيس هي پيكٌْبز ثَزجِ ٍ ثطًبهِ ؾبظهبى ثِ ضا ذَز ًظط هَضز تـييطات

 ذطيس ّبي پيوبى،  ًول ٍ حول ّبي يوبىپ ثركٌبهِ ايي عي اؾت شًط ثِ الظم. قَز گصاقتِ اجطا هَضز ثِ( ثَزجِ ثطًبهِ ؾبظهبى)

 ثِ هطثَط آًْب ّعيٌِ ثطآٍضز زضنس 75 اظ ثيكتط ًِ نٌؼتي تجْيعات ًهت ٍ تْيِ ّبي پيوبى ٍ آالت هبقيي ٍ تجْيعات،  ههبلح

  (1قٌل.)[1] ًيؿت( پيوبى ذهَني قطايظ ٍ پيوبى ػوَهي قطايظ) ثركٌبهِ ايي هكوَل، اؾت آالت هبقيي ٍ تجْيعات تْيِ

 زض انالح ٍ تـييط، ّب پطٍغُ هسيطيتي ٍ اهتهبزي ٍضؼيت زض ظيبز تـييطات ٍ 4311 ًكطيِ تسٍيي اظ زِّ زٍ اظ ثيف گصقت بث

 جبيگعيي پيكٌْبزي هَاضز ّوطاُ ثِ هَاضز ايي، قَز هَجت ّب پطٍغُ زض ضا ثْتطي ػولٌطزي تَاًس هي هجوَػِ ايي هلبز اظ ثؼضي

 .گطزز هي اضائِ هوبلِ ايي زض
 

 
 اثالؽ قطايظ ػوَهي پيوبى . 1ٌل ق

 

 

 پيشيه تحقيقات .2
 

 زٍ ايي زض انالح پيكٌْبز ٍ پطزاذتِ پيوبى ػوَهي قطايظ 47 ٍ 46 هلبز پيوبى كؿد قطايظ ثطضؾي ثِ ذَز هوبلِ زض ّبقوي ثٌي

 هتؼبضف ّبي پيوبى ػوَهي قطايظ 48 هبزُ هلبز اضظيبثي  " ػٌَاى تحت اي هوبلِ زض پَض حوعُ ٍ ؾبجسي.  [2] اؾت زازُ ضا هبزُ

 هوبلِ زض نبزهي. [3] پطزاذتٌس ًبضكطهب ههَض هجبل زض پيوبًٌبض ظيبى ٍ ضطض ٍ 48 هبزُ ثطضؾي ثِ "كيسيي ضَاثظ ثب هوبيؿِ ٍ

 [.4] تاؾ ًطزُ هوبيؿِ ثبّن ػوَهي قطايظ اؾبؼ ثط ايطاى ٍ ههط زض ضا ًبال ذطيس ضَاثظ ذَز

 ضاٌّبضّبي اضائِ ٍ پيوبى ػوَهي قطايظ 29ٍ30 ّبي هبزُ هلبز زض هَجَز ّبي چبلف ثطضؾي ثِ  ظازُ ذَاًيي ٍ هيطزّوبى 

 زاضاي ًبضكطهب ٍ پيوبًٌبض تبذيطات اظ ًبقي ذؿبضت ججطاى ثبة زض پيوبى ػوَهي قطايظ  ًِ اػتوبزًس ايي ثط ٍ پطزاذتِ هسيطيتي

 .[ 5اؾت ] ًكسُ زازُ ترهيم آى هلبز زض هٌهلبًِ عَض ثِ ًيع تبذيطات اظ ًبقي ّعيٌِ اكعايف ّبي ضيؿي ٍ اؾت ّبيي ًبؾتي
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 ثِ پيوبى ػوَهي قطايظ ثط تحليلي ًگبّي ثب ٍ پطزاذتِ ػوطاًي ّبي پطٍغُ زض آى اًَاع ٍ تأذيط ػلل زض پػٍّف ثِ اكضلي ٍ ثيػًي

 ٍ پطزاذتِ يوبىپ ػوَهي قطايظ زض اثْبهبت ثطذي ٍ پيوبًٌبضاى هجبظ تبذيطات اظ ًبقي ظيبى ٍ ضطض هحبؾجِ ًحَُ ٍ ثطضؾي

 پيوبى ػوَهي قطايظ 17 هبزُ ثطضؾي ثِ ذَز هوبلِ زض ّن  ظيسآثبزي اؾسي. [6] زاقتٌس ضا آى زض تسهين يب هَاضز ضكغ پيكٌْبز

 [.7] پطزاذت

 "پيوبى ػوَهي قطايظ زض ثبظًگطي جْت ػوطاًي هطاضزازّبي اذتالف ػَاهل قٌبؾبيي"ػٌَاى ظيط اي هوبلِ زض ظيسآثبزي اؾسي 

 قطايظ هلبز اظ ثطذي ضؼق زض ضا آهسُ ٍجَز ثِ تؼبضضبت اظ ثؿيبضي ٍ پطزاذتٌس پيوبى ػوَهي قطايظ هجوَػِ ضؾيثط ثِ

 كيسيي زض هكبثِ هَاضز ٍ هلبز ثب ضا آى ٍ پطزاذت پيوبى ػوَهي قطايظ 30 هبزُ ثطضؾي ثِ ؾالهي [.8] زاًٌس هي پيوبى ػوَهي

[. 10] ًطز اقبضُ ّب پطٍغُ اجطايي ظهبى هست تغَيل ٍ پيوبى ػوَهي قطايظ 30 ُهبز ثِ ذَز هوبلِ زض ضًججط[. 9] ًطزًس هوبيؿِ

 ّبي حل ضاُ اضائِ ٍ پيوبًٌبضي ػوليبت پيوبى ػوَهي قطايظ ّبي ًبضؾبيي " ػٌَاى ظيط اي هوبلِ زض ثبثبزيبى ٍ ضٍاًكبزي

 تْيِ زض اثْبم ٍجَز، ثبضًسگي اظ يًبق ّبي تؼغيلي احتؿبة ػسم ًظيط پيوبى ػوَهي قطايظ هجوَػِ ثطضؾي ثِ "پيكٌْبزي

 ٍ ًبضگبُ تحَيل زض تأذيط ذؿبضات هجلؾ ثِ تؼسيل ضطايت تؼلن ػسم يب تؼلن، پيوبًٌبض تَؾظ تلهيلي اجطايي ّبي ًوكِ

 ٍ ًبض اجطاي زض تأذيط جطيوِ، ًبضكطهب تَؾظ پيوبًٌبض هغبلجبت پطزاذت زض تأذيط، پيوبى هَضَع اجطاي هحل ّبي ظهيي

 [.11] پطزاذتٌس، تؼْسات اًجبم وييتض آظازؾبظي

 هطاضزازّبي قطايظ ثب ايطاى پيوبى ػوَهي قطايظ تلبٍت ثطضؾي ٍ ًوس" ػٌَاى ظيط اي هوبلِ زض  ّوٌبضاى ٍ ًطيوي هحوس 

 ًبقي ّبي ذؿبضت ترهيم ثرف زض "ايطاى پيوبى ػوَهي قطايظ ٍ الوللي ثيي هطاضزازّبي قطايظ تلبٍت ثطضؾي ثِ "الوللي ثيي

 هَتوٌي ٍ ضازگْط [.13] ًطزًس نحجت EPC هطاضزازّبي زض ضا تبذيطات هَضز زض هطثبًيبى ٍ هٌجطي[. 12] پطزاذتٌس ذيطاتتب اظ

 [.14] ًطزًس هوبيؿِ ًكَض ضيعي ثطًبهِ ٍ هسيطيت ؾبظهبى 4311 ًكطيِ ثب ضا ًكطيِ ٍ ًلت نٌؼت پيوبى ػوَهي قطايظ

 

 ابىيٍ قراردادَای عمًمی شرايط  1144 وشريٍ بررسی .1
 

 ػوطاًي ّبي پطٍغُ زض زضگيط پطٍغُ هسيطاى ٍ كي ائوِ ًظطات اذص ٍ 4311 ًكطيِ هٌسضجبت ٍ هلبز ًليِ زهين ثطضؾي اظ ثؼس

 .اؾت آهسُ 1- جسٍل  زض جبيگعيي پيكٌْبزّبي ّوطاُ ثِ ٍ اؾترطاج ظا چبلف هَاضز

 .گطزز شًط ؿيطػبهل پساكٌس ّوچٌيي يؿتيظ هحيظ ٍ HSE اؾتبًساضزّبي اجطاي ثِ هطثَط هَاضزي 1-جسٍل 3 ضزيق زض

 ًِ اؾت الظم ٍ ًٌس هي كطم آى اجطاي هٌغوِ ٍ قطايظ ثِ تَجِ ثب پطٍغُ ّط ثطاي هٌبؾت لـت اظآًجبًِ،  1-جسٍل 4 ضزيق زض

 ضا يضيع ثطًبهِ ضًٍس ٍ ًيبيس پيف پطٍغُ ثطاي هكٌلي ًبض اجطاي ضًٍس ازاهِ زض تب گطزز الظم تَضيحبت ٍ قلبف هٌبؾت تؼطيق

 ثِ ٍ گطزيسُ ؾپبضي ثطٍى توبهبً... ٍ آة، ؿصا تْيِ ٍ اؾٌبى هحل تأهيي ًِ اؾت ثْتط ًلي عَض ثِ الجتِ. ًٌٌس هكٌل زچبض

 .گطزز ٍاگصاض پيوبًٌبض

 ٍ آالت هبقيي ثطاي هكرهبتي،  پيوبى هساضى ٍ اؾٌبز زض ًِ زضنَضتي " اؾت آهسُ ّـ ثٌس 20 هبزُ زض 1-جسٍل 5 ضزيق

،  ًبض اجطاي ضوي ّطگبُ.  ًٌس تأهيي،  قسُ تؼييي هكرهبت عجن ضا آًْب ثبيس پيوبًٌبض،  ثبقس قسُ تؼييي بضً اجطاي اثعاض

 هكرهبت يب ًيؿت ًبكي پيوبى هست زض ًبض اتوبم ثطاي،  پيوبًٌبض هَجَز اثعاض ٍ آالت هبقيي ًِ زّس تكريم هكبٍض هٌْسؼ

 ضا ذَز اثعاض ٍ آالت هبقيي ًِ اؾت هٌلق پيوبًٌبض. ًٌس هي اثالؽ يوبًٌبضپ ثِ ضا هطاتت،  ًيؿت هٌبؾت،  ًبض اجطاي ثطاي آًْب

 ازػبي،  ًبض ايي ثطاي ايٌٌِ ثسٍى،  ًٌس توَيت ٍ تٌويل،  ًوبيس هي تؼييي ًبهجطزُ ًِ هستي زض ٍ هكبٍض هٌْسؼ ًظط عجن

 ٍ زيسُ ضا ًبض اجطاي هحل( ج " ًِ اؾت يسُگطز هيس ًيع ج ثٌس 16 هبزُ زض اهب ".ثبقس زاقتِ ًبضكطهب اظ اضبكي ّعيٌِ يب ذؿبضت

 20 آهبض ثِ تَجِ ثب،  ؾبل هرتلق ّبي كهل زض ًبض اجطاي اهٌبى ٍ ثبضًسگي،  ٍَّا آة ٍضؼيت اظ ٍ اؾت ًطزُ ثطضؾي

( ة": اؾت آهسُ ة ثٌس زض ّوچٌيي ".اؾت يبكتِ اعالع،  ًبض اجطاي هست گطكتي ًظط زض ٍ هيوت پيكٌْبز اضائِ اظتبضيد پيف

 يب هحل زض هكرهبت عجن ًبض اجطاي اثعاض ٍ آالت هبقيي، تجْيعات، ههبلح تساضى ٍ ًيبظ هَضز اًؿبًي ًيطٍي تأهيي ثِ جتًؿ
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 ؾَز،  هيوت پيكٌْبز تْيِ زض( ّـ": آٍضز هي ٍ ًطزُ ًبهل ضا هبزُ ايي ًيع ّـ ثٌس زض ًْبيت زض ".اؾت يبكتِ اعويٌبى، زيگط ًوبط

 پطزاذتي اضبكِ زضذَاؾت حن،  ثبثت ّيچ اظ ثؼساً ٍ گطكتِ ًظط زض ضا ثبال ثٌسّبي هلبز اظ ًبقي يّب ّعيٌِ توبم ٍ ذَز ًظط هَضز

 اؾت ًوبًسُ ثبهي هَضزي ّيچ ٍ زازُ اًجبم ًبكي هغبلؼبت،  پيكٌْبز تؿلين ٌّگبم ًِ ًٌس هي تأييس پيوبًٌبض،  ّطحبل ثِ.  ًساضز

 اضائِ ضا آالت هبقيي ليؿت ّن هكبٍض ٍ اؾت زيسُ ضا قطايظ پيوبًٌبض طاييثٌبث ". ًوبيس ذَز جْل ثِ اؾتٌبز هَضز زض ثؼساً ًِ

 عطف اظ يب اؾت هكبٍض عطف اظ ههَض يب زيگط آالت هبقيي ثِ ًيبظ نَضت زض پؽ، اؾت گطكتِ ضا الظم تبييسات ٍ ًطزُ

 هَاضز ٍلي، قَز گطكتِ ًظط زض كبٍضه يب پيوبًٌبض ثطاي تٌجيْي هَاضز ثبيس ضٍ اظايي ًيؿت ًبضكطهب حبل قبهل ههَضي ٍ پيوبًٌبض

   .گطزز هؿتثٌي اهط ايي اظ ٍيػُ

،  الظم ّبي هطاهجت ٍ ًبض اظ حلبظت ًٌبض زض هبزُ زض ًِ اؾت حس آى زض ظيؿتي هحيظ هَاضز اّويت .1جسٍل 6 ضزيق

  .قَز آٍضزُ ًيع ظيؿتي هحيظ ّبي حلبظت

 .اؾت الظم پطٍغُ  1چبثٌي جْت زض 22 هبزُ زض پطٍغُ زازُ بُپبيگ يب الٌتطًٍيٌي ّبي ًؿرِ اظ اؾتلبزُ .1 جسٍل 7 ضزيق

 ثطًبهِ اضائِ اظ هجل ظيطثٌبيي تأؾيؿبت ٍضغ زض تـييط ثيٌي پيف ًِ اؾت الظم ثٌسي ظهبى ثطًبهِ ضػبيت ثطاي .1 جسٍل 8 ضزيق

 ثٌبيي ظيط تأؾيؿبت تـييط اظ هَهغ ثِ عاعال ػسم  ًيع 30 هبزُ زض ٍ قَز لحبػ 18 هبزُ يب هبزُ ايي زض ًبضكطهب ثِ اعالع ٍ ثٌسي ظهبى

 هَاضز تَجيِ ثطاي ظ ثٌس 23 هبزُ اظ اؾتلبزُ.  ثبقس ضؾيسُ هكبٍض تأييس ثِ ًِ ذبل قطايظ زض هگط ثبقس ؿيطهجبظ تبذيطات جعء

 .اؾت پيوبًٌبضاى ازػبّبي زض قبيغ هَاضز اظ يٌي پطٍغُ ؾبيت زض ثٌبيي ظيط تأؾيؿبت ثَزى هكَْز ػليطؿن، تأذيط

 ذؿبضت، پيوبًٌبض ثِ  ًبضگبُ اظ هؿوتي يب ًبضگبُ تحَيل زض تأذيط اظ حبنل ذؿبضات هَضز زض .1 جسٍل  12 10،11ٍ زيقض

 تحَيل هطاحل اًجبم زض ًبضكطهب ههَض ػليطؿن ّوچٌيي ٍ ًيؿت ّب ًبضگبُ ًگْساضي ًًٌَي ّبي ّعيٌِ ثب هٌبؾت پطزاذتي

 ضٍظ قطايظ ثِ تَجِ ثب هصًَض ثٌسّبي ٍ هبزُ ايي ًِ گطزز هي پيكٌْبز لصا، ززگط هي ؾلت پيوبًٌبض اظ حوَم اظ هؿوتي، ًبضگبُ

 ٍ ًٌس ًوي ضا پيوبًٌبض ّبي ّعيٌِ تٌبپَي تجهطُ ايي زض هصًَض كطهَل  ًبضگبُ تحَيل زض تأذيط ّبي ّعيٌِ ظيطا، گطزز ثبظًگطي

 ثِ ًبضكطهب اّوبل ّعيٌِ ٍ قَز تؼسيل ٍاهؼي يظقطا ثب هغبثن ًيع آالت هبقيي ّعيٌِ ٍ قَز تؼسيل كطهَل ضطيت ًِ اؾت الظم

 .ًكَز تحويل پيوبًٌبض

 چِ يب ٍ تـييطي ًَع چِ اؾبؾي تـييط اظ هٌظَض ًِ قَز هكرم ٍ قَز قلبف ثبيس "اؾبؾي تـييط" ػجبضت .1 جسٍل 14 ضزيق

 ظهبًي ثبظُ ٍ اذغبضّب تؼساز ًِ اؾت الظم ز ثٌس 32 هبزُ زض .1 جسٍل 15 ضزيق .اؾت پطٍغُ ػوليبتي يب هبلي حجن اظ زضنسي

( ػوليبتي يب هبلي) حسٍزي ٍ حس چِ زض يب ٍ پيوبى ظهبى هست زض ثبض چٌس ًبضكطهب ًِ گطزز هؼلَم ٍ قَز هكرم آًْب اضؾبل

 .گيطز هطاض اضائِ هؿتٌس يب ٍ عطح هبثل شيهالح هطاجغ زض تب ًوبيس اهسام هؼيَة ًبضّبي انالح ثِ ًؿجت تَاًس هي
 

 

 )هجوَػِ قطايظ ػوَهي پيوبى( ٍ پيكٌْبزّبي جبيگعيي 4311ٍ هَاضز چبلكعاي ًكطيِ  هلبز .1 جسٍل
 

 ّب كٌْبزيپ 4311قطح قطايظ ػوَهي ًكطيِ  قوبضُ تجهطُ يب هبزُ ضزيق

 2-2پيَؾت ثركٌبهِ ثٌس  2هبزُ  1

اگط ثِ ػلت ايجبز ٍضؼيت ذبل زض 

تكٌيالت پيوبًٌبض ٍ ذبضج اظ اذتيبض اٍ 

 ٍ تـييطاتي پسيس آيس

ازاهِ ًبض هوسٍض ًكَز ، ًبضكطهب 

ثطاي ازاهِ پيوبى ، ثط اؾبؼ  تَاًس يه

پيكٌْبز پيوبًٌبض ٍ ضػبيت هطاتت ظيط ، 

ي جب ثِثب جبيگعيٌي پيوبًٌبض زيگطي 

 پيوبًٌبض هَاكوت ًوبيس.

جبيگعيٌي پيوبًٌبض ثب پيوبًٌبض جسيس  

زض نَضت ٍجَز قطايظ جبيگعيٌي 

اؾت ٍ  پيوبًٌبض ثب پيكٌْبز پيوبًٌبض

الظم اؾت ًِ قطايظ جبيگعيٌي 

 قَز. تط ؾرت

 3-4پيَؾت ثركٌبهِ ثٌس 3هبزُ  2
ثبيس چگًَگي زؾتطؾي ثِ  انَالً

ًبضگبُ ٍ ًحَُ تأهيي آة ، ثطم ، 

زض هَضز اؾتلبزُ اظ ايٌتطًت ٍ قيَُ 

آى ٍ قيَُ حول ٍ ًول ههبلح ٍ  ييتأه

                                                                                                                                                    
1
 Agility 
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ؾَذت ٍ هربثطات هَضز ًيبظ اجطاي 

ًبض زض اؾٌبز هٌبههِ تؼييي قَز تب 

آى ، هيوت  اؾبؼ ثطپيوبًٌبض ثتَاًس 

زّس. تؼْسات ٍ  پيكٌْبزي ذَز ضا اضائِ

تؿْيالتي ًِ ًبضكطهب زض ًظط زاضز زض 

ظهيٌِ تجْيع ًبضگبُ زض اذتيبض پيوبًٌبض 

هطاض زّس ، زض قطايظ ذهَني، 

« الق  - 20»  هبزُ زضضٍقي  نَضت ثِ

 .ًٌس يههكرم 

اضبكِ ًلطات ًيع ثْتط اؾت هَاضزي 

 قَز.

3 
)اؾٌبز ٍ ًبهِ هَاكوتتٌظين   -2هبزُ 

 هساضى(

هجوَػِ اؾٌبز ضويوِ پيوبى آٍضزُ 

 قسُ

ٍ  HSEزض ذهَل هَاضز هطثَط ثِ 

ي ثٌسي غيهح ؿتيظي ّب ًبهِ يييآ

 اضبكِ گطزز.

4 
ًبضًٌبى ثٌس   – 17قطايظ ػوَهي هبزُ 

 ة

ًيطٍي اًؿبًي هَضز ًيبظ ٍ  ييتأهة( 

آقبهيسًي  هحل ؾًٌَت هٌبؾت ، آة

يي ًبكي ثطاي آًْب ثِ ػْسُ ضٍقٌبٍ 

پيوبًٌبض اؾت. پيوبًٌبض ثبيس ثطاي 

تساضى زائوي آشٍهِ ًبضگطاى 

،اهساهبت الظم ثِ ػول آٍضز، ثسٍى 

آًٌِ ايي اهسام ثطاي ٍي حن اًحهبضي 

ايجبز ًٌس ٍ ثِ آظازي ًبضگطاى زض 

هَاز هَضز ًيبظ آًْب، اظ ّط هٌجؼي  ييتأه

آى ًِ هبيل ثِ تحهيل 

ثبقٌس،هحسٍزيتي ٍاضز ؾبظز. ثْبي 

آشٍهِ ًِ ثسيي تطتيت اظ عطف 

، ًجبيس اظ ثْبي قَز يهپيوبًٌبض تْيِ 

قْط يب  ييتط ييًعزجٌؽ هكبثِ زض 

 تَاًس يًوثبقس ٍ پيوبًٌبض  تط گطاىهحل 

ي زيگطي، هبًٌس ّعيٌِ حول ضا ّب ٌِيّع

 ي ذطيس اضبكِ ًٌس.ّب وتيهثِ 

ٍ زض تؼطيق هٌبؾت ثبيس قلبف قَز 

قطايظ ٍيػُ تؼطيق اًحهبض ثبيس 

 هكرم قَز.

 ثٌس ّـ 20قطايظ ػوَهي هبزُ  5

ّـ ( زض نَضتي ًِ زض اؾٌبز ٍ هساضى 

ٍ  آالت ييهبقپيوبى ، هكرهبتي ثطاي 

 اثعاض اجطاي ًبض تؼييي قسُ

ثبقس ، پيوبًٌبض ثبيس آًْب ضا عجن 

هكرهبت تؼييي قسُ ، تأهيي ًٌس . 

 ٌسؼضوي اجطاي ًبض ، هْ ّطگبُ

ٍ  آالت ييهبقهكبٍض تكريم زّس ًِ 

اثعاض هَجَز پيوبًٌبض ، ثطاي اتوبم ًبض 

 زض هست پيوبى ًبكي ًيؿت يب

هكرهبت آًْب ثطاي اجطاي ًبض ، 

هٌبؾت ًيؿت ، هطاتت ضا ثِ پيوبًٌبض 

. پيوبًٌبض هٌلق اؾت ًِ ًٌس يهاثالؽ 

ٍ اثعاض ذَز ضا عجن ًظط  آالت ييهبق

ًبهجطزُ  هٌْسؼ هكبٍض ٍ زض هستي ًِ

 ، تٌويل ٍ سيًوب يهتؼييي 

توَيت ًٌس ، ثسٍى ايٌٌِ ثطاي ايي ًبض 

، ازػبي ذؿبضت يب ّعيٌِ اضبكي اظ 

 وبًٌبضيپثٌسُ ّـ 16پيوبًٌبض عجن هبزُ 

ضا زيسُ اؾت ٍ هكبٍض ّن ليؿت  ظيقطا

ضا اضائِ ًطزُ اؾت ثٌبثطايي  آالت ييهبق

زيگط يب  تآال ييهبقًيبظ ثِ  نَضت زض

ههَض اظ عطف هكبٍض اؾت يب اظ عطف 

 پيوبًٌبض
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 ًبضكطهب زاقتِ ثبقس.

  21قطايظ ػوَهي هبزُ  6
حلبظت اظ ًبض ٍ قرم ثبلث ، ثيوِ 

 ي الظمّب هطاهجتًبض ، 

الظم اؾت ًِ قطايظ هطثَط ثِ 

ي ٍ هَاًيي غيهح ؿتيظي ّب تيآؾ

HSE .ثِ ايي هبزُ اضبكِ قَز ٍ 

 ثٌس الق  22قطايظ ػوَهي هبزُ  7

، هكرهبت، ّب ًوكِ الق( توبم  

ٍ اؾتبًساضزّبي كٌي ًِ  ّب زؾتَضالؼول

 زاضاي هْط ٍ اهضبي هٌْسؼ

ي زضج ّب ًؿرِهكبٍض اؾت، ثِ تؼساز 

قسُ زض اؾٌبز ٍ هساضى پيوبى ٍ زض 

 نَضتي ًِ زض اؾٌبز ٍ

هساضى پيوبى تؼساز ًؿرِ هؼيي ًكسُ 

ثبقس، زض زٍ ًؿرِ، ثسٍى زضيبكت 

 ّعيٌِ، زض اذتيبض پيوبًٌبض

. زض نَضت ًيبظ پيوبًٌبض، طزيگ يه هطاض

ي اضبكي ثِ ّعيٌِ اٍ تٌثيط ّب ًؿرِ

 .قَز يه

ثب تَجِ ثِ تـييط زض كطهت هساضى ٍ 

الٌتطًٍيٌي قسى آًْب ايي هبزُ ثبيس 

 ثطٍظ گطزز

 ثٌس ظ 23قطايظ ػوَهي هبزُ  8

ّطگبُ اًجبم ػوليبت هَضَع پيوبى ، 

تـييط ٍضغ تأؾيؿبت يبز قسُ ضا ايجبة 

 وبًٌبضًٌس ، پي

ي ّب ؾبظهبىتب  زّس يهثِ ًبضكطهب اعالع 

، ثطاي تـييط ٍضغ آًْب اهسام  ضثظ يش

 يّب ٌِيّعًٌٌس . 

هطثَط ثِ ػوليبت يبز قسُ ، ثِ ػْسُ 

 ًبضكطهبؾت.

ي ثْتط اؾت ثٌس ظهبىثطاي ضػبيت ثطًبهِ 

 ؿبتيتأؾي تـييط زض ٍضغ ٌيث فيپًِ 

ي ٍ ثٌس ظهبىظيطثٌبيي هجل اظ اضائِ ثطًبهِ 

زض ايي هبزُ يب هبزُ ع ثِ ًبضكطهب اعال

ًيع  ػسم  30لحبػ قَز ٍ زض هبزُ  18

ظيط  ؿبتيتأؾاعالع ثِ هَهغ اظ تـييط 

، ثٌبيي جعء تبذيطات ؿيط هجبظ ثبقس

 هگط زض قطايظ ذبل
 

 

 )هجوَػِ قطايظ ػوَهي پيوبى( ٍ پيكٌْبزّبي جبيگعيي 4311هلبز ٍ هَاضز چبلكعاي ًكطيِ  .1 جسٍل
 

 ّب كٌْبزيپ 4311قطح قطايظ ػوَهي ًكطيِ  بضُ تجهطُ يب هبزُقو ضزيق

 ثٌس الق 24قطايظ ػوَهي هبزُ  9
الق( پيوبًٌبض حن ٍاگصاضي پيوبى ثِ 

 زيگطاى ضا ًساضز.

 ًل هَضَعانالح قَز حن ٍاگصاضي 

 پيوبى ثِ زيگطاى ضا ًساضز.

 تحَيل ًبضگبُ ثٌس ج - 28هبزُ  10

ُ ضا ثِ ج( ّطگبُ ًبضكطهب ًتَاًس ًبضگب

پيوبًٌبض ثِ تطتيجي تحَيل زّس ًِ 

پيوبًٌبض ثتَاًس ًبض ضا عجن  ثطًبهِ 

ظهبًي تلهيلي اًجبم زّس ، ٍ هست 

تأذيط زض تحَيل ًبضگبُ ثيف اظ يي 

هبُ قَز ، ًبضكطهب ثِ هٌظَض ججطاى 

ذؿبضت تأذيط زض تحَيل ًبضگبُ ، 

ي اضبكي ايجبز قسُ ثطاي ّب ٌِيّع

ظيط هحبؾجِ  پيوبًٌبض ضا ًِ عجن ضاثغِ

، هكطٍط ثِ  ًٌس يه، پطزاذت  قَز يه

ايٌٌِ ثب تأييس هٌْسؼ هكبٍض ، پيوبًٌبض 

ي تحَيل قسُ تأذيط ّب هحلزض 

 ؿيطهجبظ ًساقتِ ثبقس.

ثب تَجِ ثِ ايٌٌِ ًبضكطهب ثبيس اظ قطايظ 

ًبضگبُ هغوئي ثبقس ذؿبضت ٍاضزُ ثِ 

پيوبًٌبض ثيف اظ ّعيٌِ زض ًظط گطكتِ 

ت ٍ الظم اؾت ًِ قسُ زض ايي ثٌس اؾ

ّعيٌِ ججطاى عطكيي هَضز ثبظثيٌي هطاض 

 گيطز.

 تحَيل ًبضگبُ ثٌس ج - 28هبزُ  11

يي ًِ زض ّب هحلّطگبُ پيوبًٌبض زض 

تحَيل آًْب ثيف اظ هست پيكگلتِ 

تأذيط قسُ اؾت ، ًبض اجطايي ضا قطٍع 

ًوبيس ، حن حصف تؼْسات زض آى 

زض تحَيل ثب ًبضكطهب ثَزُ اؾت  طيتأذ

اهب پيوبًٌبض حن حصف تؼْسات ضا اظ 

ثٌبثطايي الظم اؾت  ًٌس يهذَز ؾلت 

 ًِ ايي ثٌس ثبظثيٌي قَز.
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هؿوت اظ ًبض ضا اظ ذَز ؾلت 

 .سيًوب يه

 تحَيل ًبضگبُ ثٌس ز - 28هبزُ  12

ز( زض هَاضزي ًِ ثِ اؾتٌبز ايي هبزُ ، 

هؿوتي اظ تؼْسات پيوبًٌبض حصف قَز 

 ، تضويي اًجبم

يع ثِ تٌبؾت ًبّف تؼْسات پيوبًٌبض ً

 .قَز يهزازُ 

 ّب ييتضوي آظازؾبظزض هَضز قيَُ 

ضاٌّبضي ٍ يب زؾتَضالؼولي تسٍيي 

 قَز.

13 
تـييط هوبزيط ًبض ، هيوتْبي  - 29هبزُ 

  2-جسيس ، تؼسيل ًطخ پيوبى ثٌس الق 

( جوغ هجلؾ هطثَط ثِ ًبّف هوبزيط ٍ 2

زضنس هجلؾ  25حصف آًْب ًجبيس اظ 

 اٍليِ پيوبى ثيكتط

قَز. اگط ايي هجلؾ ، اظ حس تؼييي قسُ 

ثيكتط قَز ٍ پيوبًٌبض ثب اتوبم ًبض ثب 

 ًطخ پيوبى هَاكن

ثبقس، ػوليبت هَضَع پيوبى زض 

. ٍلي زض  قَز يهچبضچَة پيوبى اًجبم 

نَضتي ًِ پيوبًٌبض هبيل ثِ اتوبم ًبض 

ذبتوِ زازُ  48ًجبقس ، پيوبى عجن هبزُ 

 .قَز يه

عطح  تط بفقلايي ثٌس الظم اؾت ًِ 

گطزز گطچِ ثؿيبضي اظ هٌْسؾبى ثط 

ًِ  زاًٌس يهاؾبؼ اؾتؼالهبت يب تجطثِ 

زضنس چيؿت اهب ذَز  25هٌظَض اظ 

قلبكيت الظم ضا زض  قسُ هغطحهبزُ 

ذهَل هيعاى ًبّف يب اكعايف 

 ػوليبت ضا ًساضز

  2تـييط هست پيوبى ثٌس  - 30هبزُ  14

( ّطگبُ ثِ زؾتَض ًبضكطهب يب هٌْسؼ 2

ي اجطايي يب هكرهبت ّب ًوكٍِض ، هكب

 كٌي تـييط اؾبؾي

 ًٌس.

ػجبضت تـييط اؾبؾي هحل تطزيس اؾت 

ثبيس هكرم قَز چٌس زضنس حجوي 

 طييتـ ػٌَاى ثِيب هبلي يب چِ ًَع تـييطي 

 .گطزز يهاؾبؾي هغطح 

 ًظبضت ثط اجطاي ًبض ثٌس ز - 32هبزُ  15

ز ( زض نَضتي ًِ هٌْسؼ هكبٍض 

يت هكرهبت كٌي هَاضزي اظ ػسم ضػب

ٍ زيگط هساضى كٌي پيوبى ضا  ّب ًوكِ، 

زض اجطاي ًبضّب هكبّسُ ًٌس، ثب اضؾبل 

اذغبضيِ اي ، انالح ًبضّبي هؼيَة 

ضا زض هست هٌبؾجي ًِ ثب تَجِ ثِ حجن 

اظ پيوبًٌبض  سيًوب يهٍ ًَع ًبض تؼييي 

. اگط پؽ اظ پبيبى هْلت  ذَاّس يه

 تؼييي قسُ ، پيوبًٌبض ًؿجت ثِ انالح

 تَاًس يهًبضكطهب ًبضّب اهسام ًٌٌس ، 

ًبضّبي هؼيَة ضا انالح   ذَزـ

 15ي هطثَط ضا ثِ اضبكِ ّب ٌِيّعٍ  ًٌس

زضنس ، اظ هغبلجبت پيوبًٌبض ًؿط ًٌس 

زض نَضتي ًِ ػسم تَجِ ثِ اذغبض . 

هٌْسؼ هكبٍض ثطاي انالح ّط ًبض 

،  هؼيَة اظ ؾَي پيوبًٌبض تٌطاض قَز

 46ضا عجن هبزُ پيوبى  تَاًس يهًبضكطهب 

 كؿد ًوبيس.

ٍ ثبظُ  اذغبضّبالظم اؾت ًِ تؼساز 

ظهبًي هكرم قَز ٍ هؼلَم گطزز ًِ 

 ًٍبضكطهب چٌس ثبض ٍ يب زض چِ حس 

ًؿجت ثِ انالح  تَاًس يهي ا اًساظُ

 ًبضّبي هؼيَة اهسام ًوبيس.

16 
 -ثٌس الق- ّب پطزاذت - 37هبزُ 

 تجهطُ

ّطگبُ ثِ ػللي  -1تجهطُ 

ضؾبلي اظ عطف ا تيٍضؼ نَضت

هٌْسؼ هكبٍض هَضز تأييس ًبضكطهب هطاض 

ًگيطز ، ًبضكطهب پؽ اظ ٍضغ ًؿَض 

زضنس  70، تب تؼييي قسُ زض ايي هبزُ 

هجلؾ نَضت ٍضؼيتي ضا ًِ هٌْسؼ 

زضنس ثؼس اظ  70ٍاضح گطزز ًِ 

نَضت ٍضؼيت ثب ًؿط ًؿَضات يب 

ثسٍى ًؿط ًؿَضات، ّوچٌيي زض 

نَضت ًؿط آيب ّوِ ًؿَضات اظ آى 

قَز يب  حصفهؿوت پطزاذتي 

 زضنس  70ًؿَضات ّوبى 
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، ثِ ػٌَاى هكبٍض اضؾبل ًوَزُ اؾت

ٍ زض هست هوطض زض ايي  الحؿبة يػل

 ًٌس يههبزُ زض ٍجِ پيوبًٌبض پطزاذت 

ضا ّوطاُ ثب زاليل ضز ٍ نَضت ٍضؼيت 

آى ، ثطاي تهحيح ثِ هٌْسؼ هكبٍض 

، تب پؽ اظ اػوبل  گطزاًس يثطه

 5انالحبت الظم زض هست حساًثط 

ضٍظ ، زٍثبضُ ثِ قطح يبز قسُ ، ثطاي 

ًبضكطهب اضؾبل قَز ٍ ثويِ هجلؾ ثِ 

تطتيت پيكگلتِ ثِ پيوبًٌبض پطزاذت 

گطزز . زض ايي نَضت ، هْلت 

ؼيت اظ پطزاذت هجلؾ نَضت ٍض

ًِ نَضت  قَز يهتبضيري قطٍع 

ٍضؼيت تهحيح قسُ تؿلين ًبضكطهب 

 قَز.
 

 )هجوَػِ قطايظ ػوَهي پيوبى( ٍ پيكٌْبزّبي جبيگعيي 4311ي ًكطيِ هلبز ٍ هَاضز چبلكعا .1 جسٍل
 

 ّب كٌْبزيپ 4311قطح قطايظ ػوَهي ًكطيِ  قوبضُ تجهطُ يب هبزُ ضزيق

 تحَيل هَهت ثٌس الق - 39هبزُ  17

تحَيل هَهت ، زيطتط اظ  ئتيّاگط 

ضٍظ اظ تبضيد آهبزگي ًبض  20هَػس ) 

 هٌْسؼ سييتأاظ ؾَي پيوبًٌبض ًِ ثِ 

هكبٍض ضؾيسُ اؾت ( زض هحل حبضط 

قَز ٍ ثطاي تحَيل هَهت اهسام ًوبيس ، 

تبضيد تحَيل هَهت ، تبضيد تكٌيل 

زض هحل ٍ تحَيل ًبض ثِ  ئتيّ

 ًبضكطهبؾت .  

زض ايي هبزُ ثطاي ههَض ًبضكطهب جطيوِ 

 زض ًظط گطكتِ قَز.

 3تجهطُ  -تحَيل هغؼي  - 41هبزُ  18

 اگط ًبضكطهب ثب ٍجَز -3تجهطُ 

 ئتيّتوبضبي پيوبًٌبض ، اهسام ثِ اػعام 

تحَيل ًٌٌس ٍ ايي تأذيط ثيف اظ زٍ هبُ 

ثِ عَل اًجبهس ٍ پؽ اظ زضذَاؾت 

هجسز پيوبًٌبض ٍ اًوضبي يي هبُ اظ 

تبضيد توبضبي هجسز ، ًبضكطهب زض ايي 

ظهيٌِ اهساهي ًٌٌس ، ػوليبت هَضَع 

 گطزز يهپيوبى تحَيل هغؼي قسُ تلوي 

پؽ اظ تحَيل هغؼي زض ٍ ثبيس اهساهبت 

 هَضز آى اًجبم قَز.

زض ذهَل ضكغ ًَاهم، ّعيٌِ 

ي قيَُ پطزاذت ثطزاض ثْطًُگْساضي يب 

 ّب ًبهِ ضوبًتتَضيحي ٍ آظاز ًطزى 

ي ًيع ثطاي ًبضكطهب ا وِيجطًكسُ ٍ  اضائِ

 زض ًظط گطكتِ ًكسُ اؾت

 هوٌَػيت هبًًَي -44هبزُ  19

زض حبلت )الق( پيوبى كؿد ٍ عجن هبزُ 

. زض حبلت )ة( ثِ  قَز يهضكتبض  47

هحض ٍهَع هٌغ هبًًَي، پيوبًٌبض 

هٌلق اؾت ًِ هطاتت ضا ثِ ًبضكطهب 

اػالم ًٌس ٍ زض نَضتي ًِ هبًغ هبًًَي 

ضكغ ًكَز، ًبضكطهب ثِ پيوبى ذبتوِ 

ثب پيوبًٌبض ػول  48ٍ عجن هبزُ  زّس يه

 هَهغ ثِ. اگط پيوبًٌبض هطاتت ضا ًٌس يه

ًٌٌس، پيوبى كؿد ٍ ثِ ًبضكطهب اػالم 

 .قَز يهضكتبض  47عجن هبزُ 

زض ايي هبزُ ثبظُ ظهبًي جْت ضكغ هَاًغ 

هبًًَي يب  اػالم پيوبًٌبض ثِ ًبضكطهب يب 

 ًبضكطهب ثِ پيوبًٌبض گٌجبًسُ قَز.
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 ذبتوِ ًبض ثٌس الق - 48هبزُ  20

الق( ًبضكطهب آى هؿوت اظ ًبضّب ضا 

ًِ ًبتوبم اؾت ، عجن هوطضات زضج 

تحَيل هغؼي ٍ آى  41هبزُ  قسُ زض

هؿوت ضا ًِ پبيبى يبكتِ اؾت عجن 

تحَيل  39هوطضات تؼييي قسُ زض هبزُ 

اگط هؼبيجي زض هَضز .  طزيگ يههَهت 

، پيوبًٌبض ًبضّبي ًبتوبم هكبّسُ قَز

هٌلق اؾت، ثِ ّعيٌِ ذَز ، زض هست 

هٌبؾجي ًِ ثب تَاكن ًبضكطهب تؼييي 

، ضكغ ػيت ًوبيس ٍ ؾپؽ  قَز يه

يل هغؼي زّس . زض نَضتي ًِ تحَ

پيوبًٌبض زض هْلت هوطض ضكغ ًوم ًٌٌس 

اهسام ثِ  32، ًبضكطهب عجن ثٌس ز هبزُ 

 ضكغ ًوم هي ًوبيس.

هلَْم هؼبيت زض ًبضّبي ًبتوبم 

هكرم ٍ ٍاضح ًيؿت.ثْتط اؾت 

ثجبي آى اتوبم ثركي اظ ًبض يب آهبزُ 

اًتوبل ثِ كهل يب ؾطكهل جسيس هٌظَض 

 قَز.

 ذبتوِ ًبض ثٌس ز - 48هبزُ  21

ز( زض نَضتي ًِ پيوبًٌبض ثِ هٌظَض 

اجطاي هَضَع پيوبى ، زض هوبثل 

اقربل ثبلث تؼْساتي ًطزُ اؾت ٍ 

زض اثط ذبتوِ زازى ثِ پيوبى هلعم ثِ 

يي ثِ آى ّب ذؿبضتپطزاذت ّعيٌِ ٍ 

ٍ  ّب ٌِيّعاقربل گطزز ، ايي 

، پؽ اظ ضؾيسگي ٍ تأييس  ّب ذؿبضت

ثؿتبًٌبضي ًبضكطهب ، ثِ حؿبة 

 .قَز يهپيوبًٌبض هٌظَض 

پيوبًٌبض الظم اؾت ًِ هجل ايجبز 

تؼْسات زض ثطاثط اقربل ثبلث، هطاتت 

ضا ثِ اعالع ًبضكطهب ضؾبًسُ ٍ تبييسات 

 الظم ضا اذص ًٌس.

 ثٌس ة -تؼلين - 49هبزُ  22

ي ثبالؾطي ّب ٌِيّعة( ًبضكطهب 

پيوبًٌبض ضا زض زٍضاى تؼلين ، ثِ هيعاى 

زض اؾٌبز ٍ هساضى پيوبى ، تؼييي قسُ 

. اگط زض اؾٌبز ٍ  پطزاظز يهثِ پيوبًٌبض 

ي ّب ٌِيّعهساضى پيوبى ، تؼييي 

، ثِ تَاكن عطكيي زض ظهبى اثالؽ  بزقسُي

تؼلين هًََل قسُ ثبقس ، ًبضكطهب زض 

هَضز هيعاى آى ثب پيوبًٌبض تَاكن 

. زض نَضتي ًِ زض اؾٌبز ٍ  سيًوب يه

ي ٌيث فيپهساضى پيوبى ، ّيچ ًَع 

ي ثبالؾطي ّب ٌِيّعثطاي پطزاذت 

پيوبًٌبض زض زٍضُ تؼلين ًكسُ ثبقس، 

زضنس  10ًبضكطهب هبّبًِ هجلـي هؼبزل 

هتَؾظ ًبضًطز كطضي هبّبًِ ضا ثِ 

 . پطزاظز يهپيوبًٌبض 

ي ًبضگبُ الظم اؾت ًِ زاض ًگِّعيٌِ   

انالح قَز ٍ  ّوچٌيي زض ايي هبزُ ّن 

 زض ذهَل ّعيٌِ ثبالؾطي زٍضاى

ي ذبني اًجبم ًكسُ ٌيث فيپتؼلين 

اؾت ٍ ثبيس زض اؾٌبز ٍ هساضى پيوبى 

 هيس گطزز. ّب ٌِيّعايي 

23 
ّعيٌِ تؿطيغ ًبض ، ذؿبضت  - 50هبزُ 

 3-تأذيط ًبض ثٌس ة

( ّطگبُ جوغ هست تأذيط ؿيطهجبظ اظ 3

يي چْبضم هست پيوبى ثيكتط قَز ٍلي 

ي ّب ذؿبضتپيوبى ازاهِ يبثس ، هجوَع 

ل زضيبكت اظ پيوبًٌبض تأذيط هبث

تَاًس اظ جوغ ذؿبضت هحبؾجِ قسُ  ًوي

( ثيكتط قَز ٍ هست  2ثط پبيِ ثٌس ) 

اضبكِ ثط يي چْبضم هست پيوبى ، ثطاي 

ازاهِ ٍ اًجبم ًبض ثسٍى زضيبكت 

ًبضكطهب  سييتأثِ  طيتأذزاليل تَجيْي 

 ثطؾس. 
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 .قَز يهذؿبضت هٌظَض 

24 
ّعيٌِ تؿطيغ ًبض ، ذؿبضت  - 50هبزُ 

 6-أذيط ًبض ثٌس ةت

( زض هَاضزي ًِ اذص ذؿبضت تأذيط 6

ثيف اظ اضهبم زضج قسُ زض ايي هبزُ 

ضطٍضي ثبقس ٍ زض اؾٌبز ٍ هساضى 

ي قسُ ثبقس ، ٌيث فيپپيوبى ، هيعاى آى 

ذؿبضت تأذيط ضا ثط اؾبؼ آى هحبؾجِ 

 .ًٌٌس يه

ي ظهبًي ًيع ّب تيهحسٍزثْتط اؾت ًِ 

 زض ايي هبزُ ٍ ثٌس هيس قَز.

 

زضنس ثؼس اظ نَضت ٍضؼيت ثب ًؿط  70اثْبم زاضز ٍ هكرم ًيؿت ًِ هٌظَض  37تجهطُ ثٌس الق هبزُ  .1 جسٍل 16يقضز

ًؿَضات يب ثسٍى ًؿط ًؿَضات، ّوچٌيي زض نَضت ًؿط، آيب ّوِ ًؿَضات اظ آى هؿوت پطزاذتي حصف قَز يب ًؿَضات 

اؾت ًِ ثبظُ ظهبًي جْت ضكغ هَاًغ هبًًَي يب  اػالم   ًيع الظم 44زض هبزُ  .1 جسٍل 19ضزيق  .ثبقس يهزضنس  70ّوبى 

 جسٍل 21زض ضزيق  ايجبز ًكَز.  طيتأذي  پطٍغُ ثٌس ظهبىپيوبًٌبض ثِ ًبضكطهب يب ًبضكطهب ثِ پيوبًٌبض گٌجبًسُ قَز، تب زض ثطًبهِ 

ضؾيسُ  ٍ تأييسات الظم اذص قسُ  ثِ اعالع هكبٍض ٍ ًبضكطهب هجالًالظم اؾت ًِ  تؼْسات پيوبًٌبض زض ثطاثط اقربل ثبلث،   .1

 ثبقس.

هجلؾ زض ًظط گطكتِ قسُ زض ثطاثط  ّعيٌِ ًگْساضي ًبضگبُ ًبچيع اؾت ٍ ًيبظ ثِ ثبظًگطي زاضز. پيكٌْبز  .1 جسٍل 22زض ضزيق 

ذت قَز. ّعيٌِ زٍضُ تؼلين ثِ پيوبًٌبض پطزا ػٌَاى ثًِِ يب زض ضطايت تـييطي حبنل گطزز يب زضنسي اظ هجلؾ پيوبى  گطزز يه

ي ذبني اًجبم ًكسُ اؾت ٍ ثبيس زض اؾٌبز ٍ هساضى ٌيث فيپّوچٌيي زض ايي هبزُ ّن زض ذهَل ّعيٌِ ثبالؾطي زٍضاى تؼلين 

 .ذَاّس آهس ثِ ٍجَززض ايي زٍضُ تؼلين هكٌالت ظيبزي  ٍگطًِپيوبى ايي ّعيٌِ هيس گطزز 

 گيری وتيجٍ    .1
 

 تسٍيي پطٍغُ اجطاي ضًٍس هكٌالت ٍ حبالت توبهي گطكتي ًظط زض ثب ثبيس پطٍغُ ّط انلي ؾٌس ػٌَاى ثِ آى هؿتٌسات ٍ پيوبى

 ضا الظم قلبكيت، هؿئَليي ٍ شيٌلؼبى هبثيي كي تَاكن ػسم ٍ اذتالف ثطٍظ يب ٍ ًبض اجطاي زض هكٌل ثطٍظ نَضت زض تب  گطزيسُ

، ثبقس هي پطٍغُ ّط ؾبذت ضًٍس زض ػبهل طييهكَْزت ظهبى ػبهل ًِ آًجب اظ. ؾبظز كطاّن پطٍغُ تط نحيح تهوين اتربش ثطاي

 ثب هتٌبؾت ٍ گطزز ثبظًگطي ثيكتطي زهت ثب، گصاضًس هي اثط پطٍغُ اجطاي ضًٍس زض تأذيط ضٍي ثط ًِ هلبزي ًِ اؾت الظم

  ُپطٍغ قسُ ًكيسُ چبلف ثِ، تأذيط زض زيگط ػبهل. يبثس اضتوبء اجطايي ػَاهل زاًف ٍ آالت هبقيي، ؾبذت تٌٌَلَغي پيكطكت

 ثبيس ػوَهي قطايظ اظ هبزُ ّط ضٍ اظايي،  اؾت اذتالف ثطٍظ نَضت زض هلبز اظ ثطذي قلبيت ػسم،  شيٌلؼبى ثيي اذتالف  يب ٍ

 ًيبظ، ّب تَاكوٌبهِ اظ ثرف ايي اّويت ٍ  هصًَض هَاضز ثِ تَجِ ثب، ًْبيت زض. ثبقٌس زاقتِ ضا ذَز اظ زكبع تَاًبيي ٍ تلؿيط قلبكيت

 هَاضز ًِ اؾت هٌبؾت ٍ ثبقس هي هكَْز(  4311 ًكطيِ) پيوبى ػوَهي قطايظ هلبز اظ ثطذي زض ظًگطيثب ٍ ًظط تجسيس ثِ

 .گطزًس تؼسيل ٍ ثطضؾي  پيكٌْبزي

 

 ي قذرداوی  تشكر. 5
 

 

ذَز، زض  طگصاضيتأثّوٌبضاى قطًت هلي ًلت ايطاى ًِ ثب ضٌّوَزّبي آگبّبًِ ٍ  ذهَنبًهسيطاى پطٍغُ ٍ ائوِ كي  ِياظ ًل

 . سيآ يهثِ ػول ٍ تكٌط ، ًوبل اهتٌبى ايي هوبلِ هب ضا يبضي ًوَزًس قيتأل
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 .ًكَض ثَزجِ ٍ ثطًبهِ ؾبظهبى3/3/1387 هَضخ 102/ 1088 – 54/ 842 قوبضُ اثالؿيِ .1



 ( 6931سال  -5شماره  -2جلد ) مجلٍ وخبگان علًم ي مُىذسی

 

 100

، اًؿبًي ػلَم ضز ًَيي ّبي اكن جْبًي ًٌلطاًؽ، پيوبى ػوَهي قطايظ زض زٍلتي هطاضزازّبي كؿد ثطضؾي، 1394، هْسي ؾيس، ّبقوي ثٌي .2

-http://www.civilica.com/paper-scientific01  ؾجع نٌؼت ثبظاض ايسُ قطًت پػٍّف گطٍُ، قيطاظ، تَاًوٌسؾبظي ٍ پػٍّي آيٌسُ

scientific01_131.html 

 ؾَهيي، كيسيي ضَاثظ بث هوبيؿِ ٍ هتؼبضف ّبي پيوبى ػوَهي قطايظ 48 هبزُ هلبز اضظيبثي، 1394، هؿؼَز، پَض حوعُ.  اهلل كتح ؾيس، ؾبجسي .3

، عَؾي ًهيطالسيي ذَاجِ نٌؼتي زاًكگبُ، تْطاى، قْطي هسيطيت ٍ هؼوبضي، ػوطاى هٌْسؾي زض ًبضثطزي ّبي پػٍّف الوللي ثيي ًٌلطاًؽ

http://www.civilica.com/Paper-CEUCONF03-CEUCONF03_323.html 

، اًؿبًي ػلَم زض ًَيي ّبي اكن جْبًي ًٌلطاًؽ، ايطاى زض پيوبى َهيػو قطايظ ٍ ههط حوَم زض پيوبًٌبض تؼْسات، 1394، هحوس، نبزهي .4

-http://www.civilica.com/Paper-SCIENTIFIC01، ؾجع نٌؼت ثبظاض ايسُ قطًت پػٍّف گطٍُ، قيطاظ، تَاًوٌسؾبظي ٍ پػٍّي آيٌسُ

SCIENTIFIC01_236.html 

 

 ضاٌّبضّبي اضائِ ٍ پيوبى ػوَهي قطايظ 29ٍ30 ّبي هبزُ هلبز زض هَجَز ّبي چبلف ؾيثطض، 1393،  ثٌْبم اهيط، ظازُ ذَاًيي. هحوس ؾيس، زّوبى هيط .5

-http://www.civilica.com/Paper-CEASD01، يعز ًَض پيبم زاًكگبُ، يعز، پبيساض تَؾؼِ ٍ هؼوبضي، ػوطاى هلي ّوبيف اٍليي، هسيطيتي

CEASD01_210.html 

 ٍ الوللي ثيي ّوبيف اٍليي، پيوبى ػوَهي قطايظ زض هجبظ تبذيطات ظيبى ٍ ضطض هحبؾجِ ثط يهطٍض، 1392، السيي حؿبم، اكضلي. ثبثي، ثيػًي .6

-http://www.civilica.com/Paper-NCUD04، ؾٌٌسج ٍاحس اؾالهي آظاز زاًكگبُ، ؾٌٌسج، قْطي ػوطاى هلي ّوبيف چْبضهيي

NCUD04_218.html 

 الوللي ثيي ًٌلطاًؽ، پيوبى ػوَهي قطايظ 17 هبزُ زض ازػب ثطٍظ ػَاهل قٌبؾبيي، 1394،  هجتجي، آثبزي ظيس اؾسي. هحوسّبزي، ظيسآثبزي اؾسي .7

-http://www.civilica.com/Paper-ICOHACC01، قْطؾبظي ٍ هؼوبضي ضاّجطزي هغبلؼبت هطًع، تجطيع، قْط ٍ ػوطاى، هؼوبضي، اًؿبى

ICOHACC01_172.html 

 ػوَهي قطايظ زض ثبظًگطي جْت ػوطاًي هطاضزازّبي اذتالف ػَاهل قٌبؾبيي، 1394 ،هجتجي، ظيسآثبزي اؾسي. هحوسّبزي، ظيسآثبزي اؾسي .8

، كبضؼ تحويوبت ٍ ػلَم ٍاحس اؾالهي آظاز زاًكگبُ، قيطاظ، قْطي اهتهبز تَؾؼِ ٍ هؼوبضي، ػوطاى الوللي ثيي ًٌلطاًؽ اٍليي، پيوبى

http://www.civilica.com/Paper-CIVILED01-CIVILED01_196.html 

 ػبلي آهَظـ هَؾؿِ، تْطاى، پطٍغُ ٍ ؾبذت هسيطيت هلي ًٌلطاًؽ زٍهيي، پيوبى ػوَهي قطايظ 30 هبزُ ثطضؾي ٍ ًوس، 1394، حؿي، يؾاله .9

 http://www.civilica.com/Paper-NCCPM02-NCCPM02_080.html،ؾوٌبًي ػالءالسٍلِ

 ٍ ؾبذت هسيطيت هلي ًٌلطاًؽ زٍهيي، پيوبى تغَيل اظ ًبقي بيّ ذؿبضت ثطضؾي ٍ پيوبى ػوَهي قطايظ 30 هبزُ ثط ًوسي، 1394، ػلي، ضًججط .10

 http://www.civilica.com/Paper-NCCPM02-NCCPM02_038.html، ؾوٌبًي ػالءالسٍلِ ػبلي آهَظـ هَؾؿِ، تْطاى، پطٍغُ

 ًٌلطاًؽ زٍهيي، پيكٌْبزي ّبي حل اُض اضائِ ٍ پيوبًٌبضي ػوليبت پيوبى ػوَهي قطايظ ّبي ًبضؾبيي، 1386، ثبثبزيبى ػيسي ٍ جوكيس، ضٍاًكبزي .11

، ًكبٍضظي جْبز ٍظاضت هٌْسؾي ٍ كٌي تحويوبت هَؾؿِ، ًطج، ظٌّكي ٍ آثيبضي ّبي قجٌِ ؾبذت ّبي تجطثِ هلّي

http://www.civilica.com/Paper-ICCID02-ICCID02_015.html 

 پػٍّكي ػلوي هجلِ. ايطاى پيوبى ػوَهي قطايظ ٍ الوللي يثي هطاضزازّبي قطايظ تلبٍت ثطضؾي ثِ. 1391، ّوٌبضاى ٍ قْطيبض، ًطيوي هحوس .12

 .129-123 نلحِ، 2 قوبضُ، 28-2 زٍضُ. قطيق

 اًؿبًي ػلَم ٍ ؾَم ّعاضُ الوللي ثيي ًٌلطاًؽ اٍليي(، EPC) پيوبًٌبضي هطاضزازّبي زض تأذيط(،  1395) حؿيي، هطثبًيبى. هطضيِ، هٌجطي .13

 ًَاالالهپَض

 هبٌّبهِ. ًكَض ضيعي ثطًبهِ ٍ هسيطيت ؾبظهبى 4311 ًكطيِ ٍ ًلت نٌؼت پيوبى ػوَهي قطايظ هوبيؿِ( 1396)ّيسًب، هَتوٌي. اؾوبػيل، ضازگْط .14

 .147 قوبضُ تَليس ٍ اًتكبف ٍيجي تط-ػلوي

 


