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 :بىیادیه َایيالس
ّای تْشاى ٍ حجن ػظین ًمذیٌگی دس تخؾهلی دس  اص تَلیذ ًاخالق% 30تا ٍجَد اًثاؿتگی تیؾ اص  .1

لاتلیت ّا ٍ اهکاًات تؼیاس اػواء کاًَى کاسآفشیٌاى اػتاى تْشاى تشای  تی ٍ غیشدٍلتی ٍ فشكت ّا، دٍل

ًَى ٍ ػایش ّای التلادی، اجتواػی، ػلوی ٍ فشٌّگی چشا ػْن اػواء کاگزاسی ٍ هـاسکتػشهایِ 

 کاسآفشیٌاى اػتاى اص ایي گشدؽ ًمذیٌگی ٍ اًثاؿتگی ًاچیض اػت؟

ٍ هـاسکت کٌٌذگاى تخؾ ّای دٍلتی، ػوَهی  دس ٍهؼیت فؼلی، چشا ؿَق ٍ تماهای ػشهایِ گزاساى .2

اػتاى دس  (کاًَى اػواء)ٍ غیش دٍلتی ٍ خلَكی تشای ػشهایِ گزاساى ٍ هـاسکت تا کاًَى کاسآفشیٌاى

 ّای فَق الزکش ًاچیض اػت؟صهیٌِ

تاؿذ، تِ چِ ًذیي کاسگشٍُ هیچتْشاى کِ داسای دُ کاًَى کاسآفشیٌاى اػتاى دس ػاختاسکًٌَی ٍ گؼتش .3

 راسی ًَیي لاتل تحمك ًیؼت؟گّای کالى ٍ ػشهایِاػاػی ٍ تٌیادیي هـاسکت دس پشٍطُ دالیل

اؿخاف چگًَِ فشاّن  تا ّا پیًَذ ٍ استثاى ٍ هـاسکت دس تـکیالت کاًَى کاسآفشیٌاى اػتاى تْشاىدُ .4

 خَاّذ ؿذ؟

 

 :َافزصت
 ّای تیـتشی لشاس داد؟فشكت مچگًَِ هی تَاى اػواء کاًَى کاسآفشیٌاى اػتاى تْشاى سا دس هؼش .1

تِ الضاهات التلادی ٍ هتغییشّای هحیي کؼة ٍ کاس ٍ سًٍذ هـکالت هَجَد دس صهیٌِ  تا تَجِ .2

ایجاد هٌاتغ ًَیي دسآهذ اص ًشیك  ساى تشای کاسآفشیٌاى اػتاى تْشاىػَْلت کؼة ٍ کاس تَیظُ دس ؿْش تِ

خاف خاسجی اّویتی فَسی ٍ هـاسکت اػواء تا اؿخاف داخلی دٍلتی ٍ غیش دٍلتی ٍ ّوچٌیي اؽ

 .حیاتی داسد

ٍ کاًَى، كشفِ ٍ كالح کاسآفشیٌاى ػن صهیٌِ هٌاػة، تـکیالت هٌؼجن ٍ سػایت دس كَست ایجاد .3

خاسج اص کـَس آهادگی ٍ تماها تشای  دس ػٌح اػتاى ٍ( لتی ٍ غیش دٍلتیدٍ)اؿخاف حمیمی ٍ حمَلی

 .دىّای کاسافشیٌاى اػتاى سا داسلاتلیتٍاًوٌذی ّا ٍ گیشی اص تُگزاسی، هـاسکت ٍ تْشػشهایِ
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 :ماَیت پزيژٌ َای مشارکتی
: تشًاهِ اكلی ؿاهل 6ؿَد، دس لالة سای اػواء کاًَى دس ًظش گشفتِ هیّای هـاسکتی کِ بّا ٍ پشٍطُکلیِ ًشح

ّا پشٍطُ تحلیل دُ. تاؿذدهات هیكٌؼتی، کـاٍسصی ٍ خ تحمیك،ػاصی، هٌالؼِ ٍ آهَصؿی، تؼتش 

 ّای ریل ٍ دسلالةیٌذکِ فشآ. دّذٍ كٌؼتی ًـاى هی یّای تَلیذّا ٍ گشٍُهـاسکتی تیي ؿشکت

 :آهادُ ٍ اجشایی گشدًذتؼشیف،  یؼتیّای هـاسکت تاًاهِ هـاسکت ٍ تَػي کوؼیَىؿیَُ

 ّاؿٌاػایی ٍ تحلیل فشكت .1

 تحلیل پشٍطُ ٍ هؼشفی آى .2

 لؼات، تشسػی ٍ ًشاحی الصمهٌا .3

 اکشُ تا هتماهیاىرػاصی ٍ متلوین .4

 گیشیتلوین .5

 تشسػی حمَلی ٍ ػمذ لشاسداد .6

 تجْیض ٍ ؿشٍع ػولیات .7

 ّاهالی، فٌی ٍ تَجیْی تَػي کوؼیَى ّایتْیِ گضاسؽ .8

 تْیٌِ ػاصی ٍ تجْیض هٌاتغ حاكل ؿذُ ٍ ػشهایِ گزاسی هجذد .9

 ُ هؼتوشاًتخاب ّوکاساى، آهَصؽ ٍ تَج .10

 هؼتٌذ ػاصی هثاحث، فؼالیت ّا ٍ ػولیات .11

 

 : شیًٌ وامٍ مشارکت

 اَذاف ي تعاریف ي شزح يظایف : بخش ديم

 :فلل اٍل

ف ٍ اػتؼذاد تا کاسآفشیٌاى دس ساػتای تِ کاسگیشی ٍ ّواٌّگی تیي كاحثاى هٌاتغ، تخقایجاد استثاى . 1هادُ 

 ّای هَسد ًظشّای ًْفتِ ٍ تالاػتفادُ آًاى تشای اجشای پشٍطُّا ٍ لاتلیتظشفیت

فاّین هَسد ًظش هـاسکت ٍ تؼاهل کاسآفشیٌاى دس فشاگشدّای آفشیٌؾ، اًتمال دػتاٍسدّا ٍ م تَػؼِ ػٌح. 2هادُ

 ّای دٍلتی ٍ غیش دٍلتیتا تخؾ

ّای کاًَى تَػي کاسگشٍُ ّاآیٌذ هؼاهالت، اًؼماد لشاسدادّا ٍ اًجام هـاسکتد ًوَدى فشهيهاتٌِ. 3هادُ

 کاسآفشیٌاى اػتاى تْشاى
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 :فصل ديم
 :َای کاوًن کارآفزیىان استانشًرای مشارکت

 ّاسؤػای کویؼیَى ّا ٍهتـکل اص هذیش کاًَى، دتیش کاًَى، دتیش کل کاسگشٍُ. 4هادُ

 .تاؿذى تْشاى سئیغ ؿَسا هیهذیشکاًَى کاسآفشیٌاى اػتا. 5هادُ

 .ؿًَذّا تا حکن سئیغ ؿَسا هٌؼَب هیسٍػای کویؼیَى. 6هادُ

 .ؿًَذؿَسا هٌؼَب هی ّا تا حکن دتیشاػواء کوؼیَى. 7هادُ

 .دتیش کاًَى، دتیش ؿَسا ًیض هی تاؿذ. 8هادُ 

 .گیشدّای کاًَى كَست هیّا اص ًشیك دتیش کل کاسگشٍُّا تا کاسگشٍُّای کویؼیَىگیىکلیِ ّواُ. 9هادُ

 .ؿَدهی ّا اًجامؿَسا تَػي دتیش کل کاسگشٍُّا تِ دتیشخاًِ اسایِ گضاسؽ کاس ّش یک اص کویؼیَى . 10هادُ

 :تٌذ اصاسػة ّای کاًَى کاسآفشیٌی اػتاى تْشاىّای چْاسگاًِ ؿَسای هـاسکتکویؼیَى. 11هادُ

 کویؼیَى هٌاتغ.1-11

 ّاکویؼیَى پشٍطُ.2-11

 کویؼیَى هزاکشات ٍ لشاسدادّا.3-11

 ّاکویؼیَى ًظاست ٍ پیگیشی پشٍطُ.4-11

 

 :تثلشُ

 .تاؿذًفش هی.........اػواء ّش کویؼیَى حذاکثش .1

اص هیاى اػواء ّش کویؼیَى یک ًفش تؼٌَاى دتیش کویؼیَى جْت ّواٌّگی اػواء، تْیِ كَستجلؼات ٍ  .2

 .هلَتات کویؼیَى اًتخاب خَاّذ ؿذ

ّا اص دػَت اص هـاٍساى، کاسؿٌاػاى ٍ كاحثٌظشاى جْت ؿشکت دس جلؼات تَػي سؤػای کویؼیَى .3

 .گیشدًشیك دتیش ؿَسا كَست هی

 

 :هٌاتغٍظایف کویؼیَى . 12هادُ
ؿخاف هَسد ًظش تشای هـاسکت ٍ تؼییي اػاهی تِ تفکیک دٍلتی، غیش دٍلتی، ػوَهی ٍ اتْیِ فْشػت .1-12

 حمیمی

 ّای دس اختیاس ّش یک اص آًْافػییي اًَاع هٌاتغ، اهکاًات ٍ تخقت.2-12

 ّای لاتل اسایِ ّش یکّا ٍ ظشفیتتؼییي داسایی. 3-12
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 :َايظایف کمیسیًن پزيژٌ.13مادٌ 
 اػواء کاًَىّای هـاسکتی لاتل تؼشیف تشای ّش یک اص ُتْیِ فْشػت ٍ تؼییي پشٍط.1-13

 ّایي ؿشح خذهات پشٍطُتؼشیف ٍ تذٍ.2-13

 ٍ تْیِ جذٍل صهاًثٌذی اجشایی( ّاهٌاتغ ٍ تخلق)هـخق ًوَدى کلیِ ًیاصّا.3-13

 

 :يظایف کمیسیًن مذاکزات ي قزادادَا. 14مادٌ

 هـاسکتٍس جلة ّوکاسی ٍٍلی ٍ حمَلی تِ هياکشُ تا اؿخاف حمیاًجام هکاتثِ ٍ هز.14 -1

 اًجام تَافك تا هتماهیاى ّوکاسی ٍ هـاسکت تشای اًتخاب پشٍطُ ٍ ّوچٌیي تؼییي ًَع ٍ هیضاى تشآٍسد.2-14

 .ّش یک

 :يظایف کمیسیًن وظارت ي پیگیزی. 15مادٌ
ّای دس حال اجشا تشای سفغ ٍ سیالی پشٍطُای اص هشاحل پیـشفت فیضیکی تْیِ گضاسؽ ادٍاسی ٍ همایؼِ.1-15

 هَاًغ هضتَس 

 ّای الصم تشای سفغ هَاًغ هضتَساًجام هزاکشات جْت دسیافت کوک ٍ کؼة حوایت. 2-15

 :ٍظایف دتیش خاًِ ؿَسا.16هادُ

جْت تشگضاسی جلؼات ٍ اهَس  ّاّا ٍ سؤػای کویؼیَىّواٌّگی تا سئیغ ؿَسا ٍ دتیش کل کاسگشٍُ. 1-16

 هشتثي

 ّاكَستجلؼات، هلَتات ٍ ثثت هکاتثات داخلی ٍ خاسجی ّش یک اص کویؼیَى تْیِ.2-16

 .هکاتثِ تا خاسج اص ؿَسا تَػي سئیغ ٍ یا دتیش ؿَسا خَاّذ تَد. 3-16

 :َااعضاء کمیسیًن. 17مادٌ

 :اعضاء کمیسیًن مىابع. 1-17
 هذیش کاسگشٍُ تاهیي هالی کاًَى: سئیغ کویؼیَى -

 کاسؿٌاع تَدجِ -

 کاسؿٌاع آهاس -

 سئیغ کاسگشٍُ ًْادّای هشدهی ٍ خیشیي کاسآفشیي -

-  
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 :ّااػواء کویؼیَى پشٍطُ. 2-17

 هذیش کاسگشٍُ خاللیت ٍ ًَآٍسی: سئیغ کویؼیَى -

 هٌْذع كٌایغ: کاسؿٌاع -

 هذیش کاسگشٍُ آهَصؽ: کاسؿٌاع -

-  

 :رئیس کمیسیًن مذاکزات ي قزادادَا.3-17
 یاتیهذیش کاسگشٍُ تاصاس:سئیغ کویؼیَى -

 هذیش کاسگشٍُ فوای کؼة ٍ کاس: کاسؿٌاع -

 لیؼاًغ حمَق لوایی: کاسؿٌاع -

 کاسؿٌاع تاصسایاتی: کاسؿٌاع -

 :َااعضاء کمیسیًن وظارت ي پیگیزی پزيژٌ. 4-17
 ّاّا ٍ سٍؽهذیش گشٍُ ػیؼتن: سئیغ کویؼیَى -

 ّاگش ػیؼتنحلیلکاسؿٌاع ت: کاسؿٌاع -

 آهاس ٍ تَدجِ: کاسؿٌاع -

 :کاسؿٌاع -

 :کاسؿٌاع -

 :کاسؿٌاع -

-  

 


