
 

 

  

 

 

 

 شهرداری تنکابن



  فْزست: 

 ّ اصطالحبت تعبریف -

 الشاهبت قبًًْی -

 4141تٌکببي  سٌذتذّیي ضزّرت  -

 :4141تعزیف ّ اُذاف سٌذ تٌکببي  -

 4141هحصْل ّ سبختبر شکلی سٌذ تٌکببي  -

 4141هحتْای سٌذ تٌکببي  -

 4141فزایٌذ تِیَ ّ اجزای سٌذ تٌکببي  -

 4141بزًبهَ سهبًبٌذی گبم بَ گبم تِیَ سٌذ تٌکببي  -

 4141تٌکببي  سٌذتذّیي  هْرد ًیبسکبى ار -

 4141ستبد تٌکببي  -

 4141ستبد تٌکببي شزح ّظبیف  -

 4141ستبد تٌکببي تزکیب اعضبی  -

 4141ستبد تٌکببي هسئْلیت دبیز خبًَ  -

 4141ستبد تٌکببي کبرگزٍّ ُبی تخصصی  -

 4141ستبد تٌکببي شزح ّظبیف کبرگزٍّ  ُبی تخصصی  -

 4141تبد تٌکببي ستزکیب اعضبی کبرگزٍّ ُبی تخصصی  -

 یفزٌُگ، اهْر اجتوبعی ّ گزدشگزیهْضْعبت هْرد بزرسی کبرگزٍّ  -

 تزافیکهْضْعبت هْرد بزرسی کبرگزٍّ حول ّ ًقل ّ  -

 ّ خذهبت شِزیهحیط سیست هْضْعبت هْرد بزرسی کبرگزٍّ  -

 ّ پذافٌذ غیزعبهل ّهذیزیت بحزاىایوٌی  هْضْعبت هْرد بزرسی کبرگزٍّ -

 ّ هعوبری ِزسبسیشهْضْعبت هْرد بزرسی کبرگزٍّ  -

 تحْل ُْشوٌذّ  هْضْعبت هْرد بزرسی کبرگزٍّ خذهبت هذیزیت -

 اریذسزهبیَ گهْضْعبت هْرد بزرسی کبرگزٍّ اقتصبدی ّ  -

 4141 تٌکببي ستبد ًخبگبًیشْرای  -

 4141 تٌکببي ستبد  ًخبگبًیّظبیف شْرای  -

 4141 تٌکببيستبد  شْرای ًخبگبًیتزکیب  -

 4141بي تٌکب بزًبهَ ُبیبیش ّ ببسًگزی پ -

 4141سٌذ تٌکببي سبختبرالیحَ بزًبهَ  ًْیسی سبالًَ   -

  4141 سٌذ تٌکببياّلْیت بٌذی پزّژٍ ُب در  -

 4141الگْریتن هْضْعی جلسبت کبرگزٍّ ُبی تخصصی سٌذ تٌکببي  -

 4141هحبسبَ ًفز سبعت کبر کبرشٌبسی جِت تِیَ سٌذ تٌکببي  -



اثٌبم خذ  

 

 تعاریف ٍ اصطالحات 

 

  استراتژی تًسعٍ شُر -

کَتبُ هذت تْيِ  (Action Plan)« ثز ًبهِ اقذام » يک شْز کِ ثز اسبس آى   فزايٌذ تْيِ چشن اًذاس ثلٌذ هذت
 هيشَد.

 :یسیست پذیز -

شْزی قبثل سًذگی است کِ در آى ّوِ سبکٌيي اس فزصتْبی يکسبى ثزای هشبرکت ٍ ثْزُ هٌذی اس سًذگی 
 اقتصبدی ٍ سيبسی شْز ثزخَردار ثبشٌذ.

   زیپذی تاًک  -

 ثبشذ.کِ دارای سيستن هبليِ شْزی کبر آهذ در استفبدُ اس هٌبثغ در آهذی ٍ ّشيٌِ ای خَد شْزی    

 :پذیزی رقاتت -

السهِ تَسؼِ کبرآهذ شْزی فزاّن ٍ  دهذ ٍ سزهبيِ گذاری ّوِ جبًجِ دارکِ اقتصبد قَی ثب رشذ اشتـبل، در آشْزی    
زاد ٍ هؤسسبت است.در شْزّبی رقبثتی، تَليذ، سزهبيِ گذاری، اشتـبل ٍ آٍردى شزايط هٌبست ثزای افشايش ثْزُ ٍری اف

 .تجبرت ثِ شکل پَيب ٍ در اراتجبط ثب فزصت ّبی ثبسار شکل هی گيزًذ

 :شْز َّشوٌذ -
شهشی است با هختصات جغشافیایی هشخص وه دسجه باالیی اص سطوح فنآوسی اطالعات واستباطات، لجستیه، تولیذ 

تا دس جهت افضایش سالهت شوولیت بیشتش، استمای ویفیت صسیت هحیطی و هشاسوت  س هی ونذانشطی و... با هن وا
 توسعه شهشی سود آفشینی ونذ.

 حاکميت خًب شُری -

حىوشوایی بعباست دیگش . نوایذ اداسهتوسعه اجتواعی و التصادی شهش  ،استفاده اص لذست یعنی با شهشی خوبحاوویت 
وه اص طشیك آنها شهشونذاى و گشوه ها بتواننذ به هنافع و نذها ونهادهایی هیشود ساهىاسها،فشآیخوب شهشی حىوشوایی 

 .حموق لانونی ونیض انجام تعهذات خود دست یابنذ

 سىذ شُر -
ساله(، چالش پزیش ولی والع بینانه بوده،  01یا  01وه عوذتا ) با لابلیت واهال اجشایی چشن انذاص ساهبشدی یه شهش است

وساى و دست انذسواساى ه بهش ش سا دسنظش گشفته و به آسانی لابل دس ن است و دسبشگیشنذه نمش هوهجنبه های سلابتی شه
 .و نه تنها نهاد های هحلی ری سبط است

 
 
 
 
 



 

 الزامات قانونی 
 

با استناد به آنها تدوین شده است .این سند دارای مبانی قانونی زیر است که  4141سند تنکابن تدوین   

ايي قبًَى هکلفٌذ  2شْزداری ّبی هشوَل هبدُ  ( : 70/70/5430اًَى ًَساسی ٍ عوزاى شْزی )هصَب ق 51الف ( هادُ 

سبل ثز اسبس ًقشِ جبهغ شْز  ٍ در صَرتی  5ثب راٌّوبيی ٍسارت کشَر  ثزًبهِ ػوليبت ًَسبسی ٍ ػوزاى ٍ اصالحبت شْز را ثزای هذت 

ز  ٍ ثب رػبيت اٍلَيت آًْب در حذٍد هٌبثغ هبلی هقزر در ايي قبًَى ٍ سبيز اهکبًبت کِ فبقذ ًقشِ جبهغ ثبشٌذ ثز اسبس احتيبجبت ضزٍری شْ

، طزح ّبی هزثَط را ثز اسبس آى اجزا کٌٌذ .هبلی شْزداری تٌظين کزدُ ٍ پس اس تصَيت اًجوي شْز ٍ تبييذ ٍسارت کشَر   

ر ٍ اًتخاب شْزداراى )هصَب قاًَى تشکیالت ، ٍظایف ٍ اختیارات شَراّای اسالهی کشَ 05هادُ  2ب ( تٌذ 

ثزرسی ٍ شٌبخت کوجَد ّب ،ًيبس ّب ٍ ًبرسبيی ّبی اجتوبػی ، فزٌّگی ، آهَسشی ، ثْذاشتی ، اقتصبدی ٍ رفبّی  (: 75/74/5401

ِ هقبهبت حَسُ اًتخبثيِ  ٍ تْيِ طزح ّب ٍ پيشٌْبد ّبی اصالحی ٍ راُ حل ّبی کبرثزدی در ايي سهيٌِ ّب  جْت ثزًبهِ ريشی ٍ ارائِ آى ث

 هسئَل .

قاًَى تشکیالت ، ٍظایف ٍ اختیارات شَراّای اسالهی کشَر ٍ  05(هادُ  70/70/5432)الحاقی   42ب ( تٌذ 

ٍاحذ ّبی شْزستبًی کليِ سبسهبى ّب ٍ هَسسبت دٍلتی ٍ هَسسبت ػوَهی ؿيز  (: 75/74/5401اًتخاب شْزداراى )هصَب 

را ثِ ػْذُ دارًذ ، هَظفٌذ ثزًبهِ سبالًِ خَد در خصَص خذهبت شْزی را کِ در  دٍلتی کِ در سهيٌِ ارائِ خذهبت شْزی ٍظبيفی

 چبرچَة اػتجبرات ثَدجِ سبالًِ خَد تٌظين شذُ ثِ شَرا ارائِ ًوبيٌذ .

ثَدجِ شْزداری ّب ثبيذ ثز اسبس ثزًبهِ ّب ٍ ٍظبيف ٍ  ( : 52/73/5430آییي ًاهِ هالی شْزداری )هصَب  21ج ( هادُ 

هختلف  ٍ ّشيٌِ ّز يک اس آًْب تٌظين گزدد . طزس تٌظين ثزًبهِ ثَدجِ ٍ تفزيؾ ثَدجِ ٍ ًحَُ تفکيک ٍظبيف  ٍ فؼبليت ّب ٍ فؼبليت ّبی 
اًطجبق ثَدجِ ثب ثزًبهِ ٍ ّوچٌيي طزس ثزآٍرد درآهذ ٍ ّشيٌِ ثِ هَجت دستَرالؼولی خَاّذ ثَد کِ ثِ ٍسيلِ ٍسارت کشَر تصَيت ٍ اثالؽ 

 خَاّذ شذ

 
تْيِ ٍ تٌظين ثزًبهِ ػوليبت ًَسبسی ، ػوزاى ٍ تَسؼِ شْز )ثزًبهِ هيبى هذت ػوزاًی  سيز کِ ثِ ؼولدستَرالٍ 

 "شيَُ ًبهِ تذٍيي ثزًبهِ راّجزدی شْزداری ّبی کشَر  "ٍسارت کشَر  ٍ  1314هَضَع اثالؿيِ سبل  "شْزداری ( 

اشبرُ هيٌوبيذ تْيِ ّيبری ّبی کشَر سبسهبى شْزداری ّب ٍ د 01/00/1314هَرخ  34412هَضَع اثالؿيِ شوبرُ 

  گزديذُ است.

 



 
 
 
 



 

 
 
 
 



 

 
 



 

 

  5357تٌکاتي  سٌذ تذٍیيضزٍرت  

  
خبیگضیي اثالغیِ دػتَسالؼول  ػبصهبى ؿْشداسیْب ٍ دّیبسیْبی وـَس 10/2/97هَسخ  3260پیشٍ ثخـٌبهِ ؿوبسُ  

ثِ  ٍ ثِ ؿْشداسیْبی اػتبى هبصًذساى 22/8/1400ٍحؼت اثالؽ اػتبًذاس هحتشم هبصًذساى هَسخ ٍصاست وـَس  1394ػبل

هٌظَس اًغجبق  ثشًبهِ سیضی ٍ ػولیبتی ؿْشداسیْب ثبسٍؽ ّبی ًَیي ٍ وبسآهذ ٍ ثب تَخِ ثِ هبهَسیت لبًًَی خَد هىلف 

 اػت :

دس خْت سفغ احتیبخبت ضشٍسی ؿْش ثِ ثشسػی ٍ ؿٌبخت ووجَدّب، ًیبصّب ٍ ًبسػبیی ّبی هَخَد ؿْش ثپشداصد ٍ ثب  

ثشًبهِ سیضی هٌبػت ٍ پیـٌْبدّبی اكالحی ٍ ساُ حل ّبی وبسثشدی دس خْت سضبیتوٌذی ّشچِ ثیـتش ؿْشًٍذاى گبم 

 .ثشداسد

ػولیبتی ثشای ؿْشداسیْبی وـَس الصم  -دػتَسالؼول تذٍیي،تلَیت، اخشا ٍ پبیؾ ثشًبهِ ساّجشدیایي  لزا ثش اػبع 

تَػؼِ آیٌذُ  ثشای اتخبر تلوین هٌبػت ٍ دػتَسالؼول هزوَس 1-12لزا خْت  ػولیبتی ًوَدى ثٌذ  هیجبؿذخشا اال

ثب تَخِ ثِ تغییشات صیؼت هحیغی دس ؿْشّبی خٌَثی ٍ هشوضی وـَسٍ تغییشات هْبخشتی  دس لشى خذیذ تٌىبثيؿْش

ِ ثب ّذف گیشی  ایدبد پبی  ؿوبل ٍ ثضسگشاُ تْشاى آیٌذُ وـَس ٍ ّوچٌیي ثبصگـبیی هحَس هَاكالتی لضٍیي ثِ تٌىبثي

ّبی الصم ثشای سؿذ التلبدی پبیذاس ؿْشی، ؿٌبػبیی ساُ وبسّبی تَػؼِ اختوبػی ػبدالًِ تش ٍ خشٍج اص سٍص هشُ 

الذام  ػولیبتی –ثشًبهِ ساّجشدی  ، اخشا ٍ پبیؾًؼجت ثِ تـىیل ػتبد تذٍیي ، ؿْشداسیگشایی دس هذیشیت ٍ اداسُ ؿْش

دس افك  تٌىبثيچـن اًذاص ثلٌذ هذت اصهؼیش آیٌذُ ؿْش ذى ثِّذف ایي ػتبد حشوت ػولیبتی دس خْت سػیًوَدُ اػت. 

     شد.                              وثشًبهِ ّبی اخشایی ٍ ًظبم ثَدخِ سیضی ػبالًِ ؿْشداسی ثش آى هٌغجك  ثتَاى اػت وِ 1410

فمظ یه فشد یب  ،1410چـن اًذاصٍ عی وشدى هؼیش ثب دسن ایي هَضَع وِ دس تذٍیي  تٌىبثيهذیشیت ؿْشی          

ثب لزا  ؿْشداسی  تین وبسؿٌبػی،  ثِ تٌْبیی لبدس ًیؼت، وِ دسیبثذ چِ چیضّبیی ثشای یه خبهؼِ هحلی هْن اػت.

ثب وبسؿٌبػبى حشفِ ای  ، ًخجگبىػؼی داسد تؼبدلی دس لضبٍت هیبى ؿْشًٍذاىٍ داًؾ هحَس  عشاحی فشایٌذ هـبسوتی

خْت  ،ی اخشایی ثَخَد آٍسد ، ٍ هؼتمذ اػت پٌذاس ّبی خوؼی خبهؼِ ؿْشیدس استجبط ثب اٍلَیت ّب ٍ ساُ حل ّب

دس ثؼذ التلبدی،  ؿْشی ثشای ثْجَد خبهؼِ ، ثِ هٌظَس تْیِ ثشًبهِ ػولی ، ؿٌبػبیی هَضَػبت ٍ تؼییي ساُ حل ّب

ن ٍ ساّجشدی هیبى صیؼت هحیغی، اختوبػی ٍ تبػیؼبت وبلیذی  ثبیذ هَسد وٌذ ٍ وبٍ لشاس گیشد .تب ثب ایدبد فْن هـتش

ایي ػتبد ثشاػبع ثحـٌبهِ ػبصهبى پیذا ؿَد.  ٍ تَػؼِ ؿْش گشٍُ ّبی ریٌفغ اّشم ّبی هَثش خْت تحمك چـن اًذاص

ػبلِ ؿْش ٍ  10تب پبیبى ثشًبهِ ساّجشدی ٍ ػولیبتی ٍحؼت دػتَس اػتبًذاس هحتشمؿْشداسیْب ٍ دّیبسیْب ی وـَس 

شح ّب ٍ ثشًبهِ ّبی ؿْشداسی ثب ػبختبسی داًؾ هحَس ٍ ثشاػبع ضوبئن دس خْت ػولیبتی ًوَدى ع تٌىبثيؿْشداسی 

 دًجبل هیٌوبیذ. ٍ ساٌّوبی دػتَسالؼول ؿىل هیگیشد وِ ّذف ّبی صیش سا

 



 

 

  4141سىذ تىکببه تعریف ي اَذاف: 

 

اص  خذیذثشاػبع ٍالؼیت ّبی لشى  خْت سؿذ هٌغجك ثب ػذالت اختوبػی ؿْش ای اػت وِ دسٍػیلِ  1410تٌىبثي ػٌذ 

اّذاف صیش سا وِ گشددعشیك ّوىبسی ٍ هـبسوت گؼتشدُ خبهؼِ دس خْت استمبء ویفیت صًذگی ولیِ ؿْشًٍذاى تْیِ هی

 ٌوبیذ:هیدًجبل 

 ایدبد پبیِ ّبل الصم ثشای سؿذ التلبدی پبیذاس.1

 ؿٌبػبیی ساُ وبسّبی تَػؼِ اختوبػی ػبدالًِ تش .2

تلویوبت دس حَصُ هذیشیت ؿْشی ثِ هٌظَس هَاخِْ ثب چبلؾ ّبی آتی تٌظین یه چبسچَة ساّجشدی ثشای اتخبر  .3

 ػبلِ 5ػبلِ دس غبلت دٍ ثشًبهِ  10دس ثبصُ صهبًی 

ّوبٌّگ وشدى الذاهبت ولیِ دػتگبُ ّبی اخشایی دس صهیٌِ اداسُ ؿْش ٍ ثؼتش ػبصی ثشای تحممك هذیشیت یىپبسچِ  .4

 ؿْشی

هَػؼِ ػوَهی ثب لحبػ ٍیظگی هحیغی دسًٍی ٍ ثیشًٍی ػبصهبى، هجتٌی  فشاّن وشدى ثشًبهِ ػول ؿْشداسی ثؼٌَاى یه.5

 ثش سٍیىشد ساّجشی

 تؼییي ًمؾ ؿْشداسی دس ًیل ثِ چـن اًذاص ٍ ساّجشدّبی تَػؼِ ؿْش.6

تشخوِ پیـٌْبد اػٌبد فشادػت تَػؼِ ؿْشی )عشح خبهغ ٍ تفلیلی ٍ ػبیش اػٌبد هلَة( ثِ صثبى ساّجشدی ٍ ایدبد  .7

ساّجشدّب تب الذاهبت، ثِ هٌظَس اتلبل ثشًبهِ ثلٌذ هذت تَػؼِ ؿْش ثِ ثشًبهِ هبلی ؿْشداسی)ثَدخِ  صًدیشُ ای اص

 ػبالًِ( ثِ ٍاػغِ ثشًبهِ هیبى هذت)ثشًبهِ ػولیبتی(

 ثشای سػیذى ثِ آًْب« صهبى ثٌذی ؿذُ»ٍ« لبثل ػٌدؾ»تذلیك همبكذ تَػؼِ ؿْشی ٍ تؼییي ؿبخق ّبی ولیذی .8

 هـبسوت فؼبل توبهی گشٍُ ّبی ریٌفغ ؿْشی )ؿبهل اؿخبف حمیمی ٍ حمَلی( فشاّن آٍسدى ثؼتش .9

 ػولیبتی تَػؼِ ؿْش -تمَیت خبیگبُ ؿَسای اػالهی ؿْش ثش ًمؾ آفشیٌی هَثشتش دس ػشكِ ثشًبهِ سیضی ساّجشدی .10

ی(ثشای ایدبد تغییشات استمب تَاًوٌذی گشٍُ ّبی هختلف دسگیش دسفشآیٌذ تْیِ ٍ اخشای ثشًبهِ)ثَیظُ ؿَسا ٍ ؿْشداس .11

 هثجت ػبختبسی ٍ ػبصهبًی)ظشفیت ػبصی(

  ثشای ؿْشداسی اعالػبت خبهغ ثبًهایدبد  .12

 ؿْشداسی  ػولیبت دسػبصی  چبثهٍ پیگیشی اخشای ثشًبهِ  ایدبد ثؼتش هٌبػت دس تؼشیغ .13

 تؼشیف ٍهذیشیت اخشای عشح ّبی ثٌیبدیي ٍ اػبػی ؿْش .14

 ؿْش َّؿوٌذفشاّن آٍسدى ثؼتش تحَل .15

 

 

 



 

 

 

  4141محصًل ي سبختبر شکلی سىذ تىکببه 

 

اًذاص هـبسوتی اص ؿْش ٍ ثخؾ دٍم آى ؿَد وِ ثخؾ ًخؼت آى یه چـناص دٍ ثخؾ تـىیل هی 1410ػٌذ تٌىبثي 

ّبی گضاسی، اكالحبت ًْبدی، افضایؾ سؿذ التلبدی ٍ فشكتیه ثشًبهِ اخشایی ساّجشدی)وِ ّذف اص آى ػیبػت

 ثبؿذ.ّبی اخشایی ٍ پبػخگَیی ٍ وبػتي اص فمش ؿْشی اػت( هیهىبًیضم ؿغلی، اخشای

 

  4141محتًای سىذ تىکببه 

 

-هحیغی، ػبختّبی التلبدی، اختوبػی، صیؼتّب ٍ ضؼفػٌذ هضثَس ثِ لحبػ هحتَایی ؿبهل ثشسػی خبهغ لَت

ػٌذ اص ایي سٍ اػت وِ استجبعبت هیبى گشدد. هضیت سٍیىشد خبهغ دس تْیِ ّب ٍ ... هیٍػبصّبی ؿْشی، هبلیِ، صیشػبخت

ثخـی تذٍیي خَاّذ ؿذ.ایي ًىتِ اص ایي خْت اّویت داسد وِ ّب ؿٌبػبیی ؿذُ ٍ ساّجشدّب ثِ كَست هیبىثخؾ

 هؼوَال حل هؼبئل تَػؼِ التلبدی ثذٍى الذام دس خجِْ هؼبئل صیؼت هحیغی غیش هوىي اػت.

 بهل هَاسد صیش خَاّذ ثَد:ؿ 1410ّبی خشٍخی ػٌذ تٌىبثيٍسدُاثٌبثشایي فش 

 گضاسی ٍ اكالحبت هذیشیتی ٍ ًْبدی.الف: ػیبػت

 ّبی اختوبػی ٍ فشٌّگی(گزاسی)اص خولِ دس صهیٌِ صیشػبختّبی ػشهبیِة: ثشًبهِ

 (هبًیتَسیٌگّبی پبیؾ)ج: تذٍیي ػبص ٍ وبس

 

  4141فرایىذ تُیٍ ي اجرای سىذ تىکببه 

 

-اص ؿؾ گبم تـىیل هیثشحؼت ٍیظگی ٍ ًیبص ؿْش تٌىبثي  اخشای ػٌذ هضثَسػٌبكش ػبسًذُ ٍ هشاحل فشایٌذ تْیِ ٍ 

 ؿَد:

 گبم اٍل: ثشًبهِ سیضی پشٍطُ     گبم دٍم: ػٌدؾ ٍضؼیت     گبم ػَم: چـن اًذاص ػبصی

       گبم ؿـن:پبیؾ ثشًبهِگبم پٌدن:اخشا              ٍثشًبهِ اخشایی گبم چْبسم:تذٍیي ساّجشد

 

 

 

 

 



 

         

 ثبؿذ:ّبی صیش هیایي گبم ؿبهل فؼبلیت:  سیضی وبس: ثشًبهِم اٍلگب

 د: تْیِ ثشًبهِ پشٍطُ    ج: تبهیي هٌبثغ ٍ ظشفیت الصم  ة: ػبصهبًذّی   ّبًفغ، ًحَُ هـبسوت ٍ هؼئَلیتّبی ریالف: ؿٌبػبیی عشف

راى زر ذصَظ ضْر است ٍ گیّسف ایي کار فراّن آٍرزى اطالعات الزم برای تصوین:  : سٌجص ٍضعیتگام زٍم

 باضس:ضاهل هَارز زیر هی

ثشسػی هحیظ خبسخی ٍ ؿٌبػبیی ػَاهل ج:  ّبی هٌحلش ثِ فشد آىاسصیبثی ٍضؼیت ؿْش ٍ ٍیظگیة :   گشدآٍسی اعالػبت پبیِ ٍ هویضی هٌبثغالف :

 ایدبد تغییش

 َد:ؿػبصی اص پٌح هشحلِ تـىیل هی اًذاصفشایٌذ چـن: اًذاص ػبصی: چـنگبم ػَم

 اًذاصّبی ثْیٌِاًتخبة چـند:  اًذاصّبی گضیٌِؿٌبػبیی ٍ تذٍیي چـنج :   ثبصاًذیـی ٍ ًمذة:  ّبی گزؿتِ ٍ هَخَدػبصیاًذاصثشسػی چـنالف : 

 اًذاص.تذٍیي ثیبًیِ چـنُ:  

وِ ّذفـبى ایدبد اػبػب یه ساّجشد هتـىل اص تؼذادی ػیبػت، ثشًبهِ، ساّىبس ٍ الذام اػت : : تذٍیي ساّجشدگبم چْبسم

 ثبؿذ.اًذاص ؿْش ووه ًوبیٌذ، هیتَاًٌذ ثِ تحمك چـنگیشی وِ هیآثبس لبثل اًذاصُ

ثبؿذ وِ دس آى الذاهبتی وِ دس خْت ثْجَد اداسُ ٍ هذیشیت ؿْشی، افضایؾ ، تَلیذ ثشًبهِ اخشایی ؿْش هی1410یىی اص هحلَالت ػٌذ تٌىبثي  

ّب)چِ وؼی چِ وبسی سا ثبیذ اًدبم دّذ( ٍ ؿَد. ثشًبهِ اخشایی ثبیذ ٍضَح هؼئَلیتدبم گیشیذ، هـخق هیگزاسی ٍ وبّؾ فمش الصم اػت اًػشهبیِ

 تخلیق هٌبثغ)خِ همذاسی اص چِ چیضی( سا دس چبسچَة صهبًی هؼیٌی)دس ثبصُ صهبًی( هـخق ٍ اسائِ ًوبیذ.

 ثبؿذ.ٙٝ وشدٖ فشایٙذ ػٙذ ٔیٞذف ایٗ ٔشحّٝ ثٝ اخشا دسآٚسدٖ ثش٘بٔٝ اخشایی ٚ ٟ٘بدی:: اخشا گبم پٌدن

 : : هشحلِ پبیؾگبم ؿـن

هذخل فشاّن ػبختِ ٍ پبیِ الصم خْت حؼبثشػی ٍ ّبی ریپبیؾ فشایٌذ هؼتوشی اػت وِ دس عَل هشحلِ اخشا، اعالػبت پش اّویتی سا ثشای عشف

          ة: اًدبم دٌّذُ     الف: ٍضَح  ؿشح صیش اػت:ًوبیذ. ٍیظگی یه ػیؼتن پبیؾ ثِ پبػخگَ ثَدى دس لجبل هلبسف هٌبثغ هحذٍدُ سا ایدبد هی

 د: هیضاى اهىبًبت     ج: تٌبػت

  4141بروبمٍ زمبوبىذی تُیٍ سىذ تىکببه 

 

 هبُ پیؾ ثیٌی هیگشدد وِ ثشًبهِ سیضی گبم ثِ گبم آى ثِ ؿشح صیش هیجبؿذ. 6هذت صهبى تْیِ ٍ تلَیت ػٌذ، 

 

 

 

 



 

 

روش ؿذُ  خْت دػتیبثی ثِ ایي هْن ثبیؼتی اسوبًی ػبصهبى یبفتِ ای ثب داًؾ فٌی سٍص ٍچبثه ٍ  لزا ثب تَخِ ثِ فشآیٌذ 

 خبسج اص چبسچَة ٍ ثشٍوشاػی اداسی دس ؿْشداسی ثٌیبى ًْبد.

 

 

 7ماه 6ماه 5ماه 4ماه 3ماه 2ماه 1ماه 

1410بروامٍ زماوبىذی گام بٍ گام تذيیه سىذ  تىکابه 



 

 4141تىکببه  سىذ تذيیه مًرد ویبز ارکبن 
 

ػٌذ  تذٍیي ثشایلزا للی ًیبص هیجبؿذ.ا ٍ تخافض چبثه ٍّنثِ ػبختبسی  هٌبػت ػٌذ ثشًبهِ ای لضٍهب ثشای تذٍیي یه 

  پیـٌْبد هیگشدد:ػبصهبى ؿْشداسیْب ٍ دّیبسیْبی وـَسػبختبس صیش ثشاػبع دػتَسالؼول  1410تٌىبثي 

()ثبصاس،الـبس،هحالتتٌىبثيًخجگبًی ؿْش ؿَسای .4وبسگشٍُ تخللی، .3،  ػتبد دثیشخبًِ.2،  1410تٌىبثي ػتبد .1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کارگريٌ
 گردشگری،

 يفرَىگی اجتماعی امًر



 

   4141 تىکببهستبد  

 

اخشا،ٍ تبییذ ثشًبهِ دس ؿْشداسی اػت. ایي ػتبد تجییي خْبت اكلی ٍ ثشًبهِ  ثبالتشیي سوي تْیِ،ثشسػی،ػتبد ایي  

ثؼْذُ داسد ٍ پغ اص اًدبم هشاحل تذٍیي  اػن اص تذٍیي، ثشسػی، پیگیشی، اخشا ٍ پبیؾ  سا ثشًبهِ ولیِ هشاحلچبسچَة 

 هیىٌذ.اص اسائِ ثِ ؿَسا اػالهی ؿْش اظْبس ًظش شًبهِ لجل آخشیي هشخؼی اػت وِ دسثبسُ ث ثشًبهِ، 

 

  4141ستبد تىکببه شرح يظبیف: 

 

 تؼییي خْت گیشی اكلی ٍ چبسچَة ّبی پبیِ ای ّوِ عشح ّب ٍ ثشًبهِ ّبی ؿْشداسی -1

 تؼییي صهبًجٌذی ثشًبهِ ٍدس كَست لضٍم ثبصًگشی دس آى -2

 ُ ّبی تخللی ثشسػی ٍ تلَیت ثشًبهِ پیـٌْبدی دثیشخبًِ یب وبسگشٍ -3

 ٞش ثش٘بٔٝ  ٚ ٔٙجغ سبٔیٗ آٖ ٘یبص ٔٛسد اػشجبس ثشسػی ٚ سلٛیت  -4

 ثشسػی ٍ تبییذ ثشًبهِ ّب خْت اسػبل ثِ ؿَسای اػالهی ؿْش -5

 سؼییٗ ٚ سؼشیف اِضأبر ٚ ٔحذٚدیز ٞبی لب٘ٛ٘ی ٚ ٔحیغی -6

 ثشسػی ٚ سلٛیت  سبٔیٗ ٘یبص ٞبی ثش٘بٔٝ دس خٟز اخشا -7

 

  4141ستبد تىکببه ترکیب اعضبی 
 

 ؿْشداس)سئیغ ػتبد( -1

 ًوبیٌذُ ؿَسای اػالهی ؿْش -2

 هؼبٍى ؿْشداس -3

 سٍػبی ٍاحذ ّبی ؿْشداسی -4

 ًوبیٌذُ ؿْشداسدس ػتبد )دثیش ػتبد ( -5

 ثشحؼت هَسد  ًخجگبى فٌی -6

 

 

 

 

 

  



 

 

  4141ستبد تىکببه دبیر خبوٍ مسئًلیت 

 
ػلوی ، فٌی،اداسی، هبلی ثِ ػتبد ٍ ُ  سثِ ػٌَاى ثبصٍی اخشایی ػتبد ػول هیٌوبیذ ٍ هـبٍ 1410تٌىبثي دثیش خبًِ ػتبد  

ولیِ وبسگشٍُ ّب اسائِ هیذّذ. دثیشخبًِ ًمؾ ّوبٌّگ وٌٌذُ ولیِ فؼبلیت ّبی ثشًبهِ سا ثشػْذُ داؿتِ ٍ تؼْیل وٌٌذُ 

اػت. دثیش خبًِ هٌبثغ هبلی ؿْشداسی سا دس عی هذت ثشًبهِ پیؾ  ؿْشداسی  ثذًِ وبسؿٌبػی ٍ ساثغِ ثیي اسوبى ثشًبهِ

وشدُ ٍخْت تخلیق اػتجبس ثِ ٍاحذ ّبی هختلف ؿْشداسی ثِ تفىیه ػبل ّبی ثشًبهِ ثِ ػتبد ثشًبهِ پیـٌْبد ثیٌی 

هیذّذ دثیشخبًِ هدبص اػت ثخـی اصاختیبسات خَد ساعجك همشسات ٍ ضَاثظ هشثَعِ ثِ هـبٍس ری كالح ٍاگزاس اسائِ 

  وٌذ.

 ؿبهل: ّب پشٍطُ ثشای ّشؿٌبػٌبهِ  تْیِسػبیت چبسچَة پبیِ ای  ّش ثشًبهِ هبًٌذ  -1

 ُهَلؼیت پشٍط 

 دػتشػی ثِ صیش ػبخت ّب 

  هـخلبت فٌی عشح )اػن اس آلتشًبتیَ ّبی هؼوبسی ٍ ؿْشػبصی ، پالى،  ًمـِ ّبی اخشای هؼوبسی،ػبصُ ،ثشق

 ،تبػیؼبت ٍػِ ثؼذی(

 ًیبص ّبی عشح 

 هبلىیت ٍ هدَصّبی لبًًَی 

 الضاهبت ٍ هحذٍدیت ّبی لبًًَی ٍ هحیغی 

 یبتی ٍ صهبًجٌذی عشحثشًبهِ ػول 

 ًیبص هَسد اػتجبس ثیٌی پیؾ  

 اػتجبس  تبهیي هٌجغ 

 ًیبصػٌدی اص ػبوٌبى هحالت ٍ دیذگبّْبی هؼئٍَلیي هشتجظ ؿْشداسی 

  ،اهىبًؼٌدی التلبدی ثشًبهِ پیـٌْبدی 

 پیگیشی اداسی ثشًبهِ ّبی هلَة ؿذُ دس ؿَسای اػالهی ؿْش خْت ػولیبتی ًوَدى گبم ثِ گبم عشح  -2

 شًبهِ ّبی تفلیلی دس استمبء ویفت هحیظ ؿْشیاسائِ ث -3

 اسائِ ثشًبهِ ّبی تفلیلی دس استجبط ثب اكالح ًظبم دػتشػی ٍ حول ًٍمل ؿْشی -4

 اسائِ ثشًبهِ ّبی تفلیلی دس استجبط ثب اكالح ػبختبسوبلجذی ٍ ػبصهبى فضبیی ؿْش -5

 اسائِ ثشًبهِ ّبی تفلیلی دس استجبط ثب تبهیي صیش ػبخت ّب -6

 ّبی تفلیلی دس استجبط ثب سًٍك التلبد ؿْشیاسائِ ثشًبهِ  -7

 اسائِ ثشًبهِ ّبی تفلیلی دس استجبط ثب خلت ٍ خزة ػشهبیِ گضاس  -8



 

 

 اسائِ ثشًبهِ ّبی تفلیلی دس استجبط تَػؼِ گشدؿگشی ثب هتذ سٍص ٍالؼیت افضٍدُ ؿْشی  -9

 اسائِ عشح ّبی تبهیي ٍ وؼت هٌبثغ ٍ اهىبًبت هَسد ًیبص ثشای اخشای عشح ّب-10

 اسی ثب تَخِ ثِ ًمؾ ؿْش ٍ حَصُ پیشاهًَی ٍ پتبًؼیل ّبی هَخَدزؿٌبػبیی خبهغ فشكت ّبی ػشهبیِ گ -11     

 دفبع ٍ هلَة وشدى عشح ّبی پیـٌْبدی دسؿْشػتبى ٍ اػتبى ٍوـَس -12      

 تْیِ اًَاع عشح ّبی هؼوبسی ٍ ؿْشػبصی هَسد دسخَاػت ؿْشداسی-13     

 ثِ گبم عشح ّبی هلَة ؿذُ دس ؿَسای اػالهی ؿْش ٍ وویتِ اًغجبق ؿْشػتبى ػولیبتی ًوَدى گبم-14     

 ًظبست فٌی ثش اخشای ثشًبهِ ّبی ؿْشداسی ٍدسكَست لضٍم ثبصًگشی دس آى ّب-15     

ٍ  پبیؾ ًٍظبست ثش اخشای ثشًبهِ ّب ثب اػتفبدُ اص گضاسؽ گیشی دسخلَف اّذاف ػولیبتی ٍ اّذاف ووی-16     

 ّبٍ فؼبلیت ّبپیـشفت پشٍطُ 

تـىیل وبسگشٍُ ّبی تخللی ٍدػَت اصًخجگبى فٌی ؿْش دس ایي وبسگشٍُ ّب -17      

 ثبصًگشی دس ثشًبهِ ساّجشدی ٍ ػولیبتی ؿْش ثِ پیـٌْبد دثیشخبًِ یب وبسگشٍُ ّبی تخللی-18       

ی ؿْش عجك ضوبئن هبُ ثِ ؿَسای اػاله 6اسائِ گضاسؽ ػولىشد اّذاف ػولیبتی ٍ اّذاف ووی ّش -19      

 دػتَسالؼول

هغشح وشدى عشح ّب ٍ ایذُ ّبی ؿْشًٍذاى دس  وبسگشٍُ ّبی تخللی  خْت تلوین وبسؿٌبػبًِ ٍ ػولیبتی -20   

 ًوَدى

 ثِ ػتبد ثشًبهِ  ٍ ثشسػی ػبیش اهَس اسخبع دادُ ؿذُ-21    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 4141ستبد تىکببه  کبرگريٌ َبی تخصصی 

ؿبهل کَ هختص بَ خْد هیپزداسد شِزی  َ هسبئل سیز بٌبیی ّ رّبٌبییُز کذام بکبرگزٍّ ُبی تخصصی سیز 

 ثب ػٌبٍیي صیش اػت: ّفتگبًِ وبسگشٍُ ّبی
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 ٔؼشٙذار -ثشسػی فؼبِیز ٞبی ٔٛفك، ٘بٔٛفك، ٘بسٕبْ دس حٛصٜ سخللی -

 هؼتٌذات-ثشسػی هلَثبت ؿَسای اػالهی ؿْش دس ػبلْبی گزؿتِ دس حَصُ تخلق -

 هؼتٌذات -تدضیِ ٍ تحلیل هٌبثغ دسآهذی ؿْشداسی دس حَصُ تخللی -

 ٔؼشٙذار -ٜ سخللی دس ػبِٟبی ٌزؿشٝ ثشسػی ٞضیٙٝ ٞبی ؿٟشداسی دس حٛص -

 هؼتٌذات -ػٌدؾ ثْشُ ٍسی ػولىشد ؿْشداسی دس حَصُ تخللی -

 

 

 

 

5357تٌکاتي ستاد  شزح ٍظایف کارگزٍُ  ّای تخصصی: 
 

 



 

 

 

 

 4141ستبد تىکببه  ترکیب اعضبی کبرگريٌ َبی تخصصی: 

)سئیغ وبسگشٍُ(هشثَعِ سئیغ ٍاحذ هؼبٍى ؿْشداس یب  -1  

 هتخللیي غیش  ،ثشخَسداس ًجبؿذتَاًبیی فٌی ٍ ػلوی الصم  هشثَعِ اص سئیغ ٍاحذهؼبٍى یب ىِ دسكَستی

 هٌلَة هیگشدًذ.وبسگشٍُ  ٍ یب دثیش ػبصهبًی ثؼٌَاى سئیغ

ػتبد ًوبیٌذُ دثیشخبًِ -2  

هذیشاى ٍاحذ ّبی هشتجظ ؿْشداسی -3  

وبسؿٌبػبى هشتجظ ؿْشداسی  -4  

ًوبیٌذُ دػتگبُ ّبی ػوَهی دٍلتی ٍ غیش دٍلتی حؼت هَسد   -5  

حؼت هَسد ًخجگبًی تٌىبثيًوبیٌذُ ؿَسای  -6  

ًوبیٌذُ تخللی ػبصهبى هٌْذػی ػبختوبى،وـبٍسصی ٍهحیظ صیؼت،پضؿىی ٍ پشػتبسی -7  

 

 

 
  

 :مًضًعبت مًرد بررسی کبرگريٌ  َبی تخصصی بٍ شرح زیر میببشذ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  فزٌّگی ٍ اهَر اجتواعی ،گزدشگزیکارگزٍُ هَضَعات هَرد تزرسی  -5

 

ر دس ٞشیه اص ٔحالر اص لجیُ ٕ٘بیٙذٌبٖ ٚ ٔؼشٕذیٗ ٔحّی، ؿٟشداسیٟب ٚ ٘فٛ ٘فغ ٚ ری ٞبی ری ؿٙبػبیی ٌشٜٚ -

ٞبی ٔزٞجی( ٔذسػٝ، فشٍٞٙؼشا، حؼیٙیٝ ٚ سىبیب، ػبصٔبٟ٘بی غیشدِٚشی، ؿٛساٞب، ؿٛسایبسی ٞب، ٔؼدذ)ٞیبر

 ػبصٔبٟ٘بی خیشیٝ، ػبصٔبٟ٘بی خشد ٔحّی )ساثغیٗ ثٟذاؿشی( ثب ٞذف ؿٙبخز ٘یشٚٞبی سبثیشٌزاس دس ٔحالر

  ٞبی اخشٕبػی ٚ ٘حٜٛ دشاوٙؾ آٟ٘ب دس ٔحالر آػیت -

 آیٙذٜ ٍ٘شی ٚضؼیز اخشٕبػی ؿٟش ثب سٛخٝ ثٝ عشح ٞبی ٔٛخٛد -

 ٔجبحث فشٍٞٙی ٚ سٛإ٘ٙذػبصی -

 ٚضؼیز اخشٕبػی ٚ فشٍٞٙی ؿٟش ٚ ٔحالر -

ٔؼبئُ اػبػی ٚظشفیشٟبی ٔحالر اص ٘ظش ػبوٙیٗ ٚ اِٚٛیز ثٙذی ٘یبصٞب اص حیث خٕؼیز ؿٙبخشی ،اخشٕبػی)  -

 ٞبی اخشٕبػی ػبوٙیٗ دس چبسچٛة ثش٘بٔٝ ٞبی سٛإ٘ٙذػبصی ٚ ػبٔب٘ذٞی( شفیزظ

 وبٖ٘ٛ فشٍٞٙی، ٞٙشی ٔؼدذ -

 ٔٙغمٝ ای ٔب٘ٙذ ٌُ ٞبیثشٌضاسی خـٙٛاسٜ ٞب ٚ ٕ٘بیـٍبٜ  -

 أبوٗ ٚسصؿی ؿٟش ٚ فؼبِیز ٞبی ٚسصؿی ؿٟش، ثشٌضاسی ٔؼبیمبر وـٛسی، ٔٙغمٝ ای -

 ٚسصؿىبساٖ ػبصٔبٖ یبفشٝ ؿٟش -

 سػب٘ی ٚ سػب٘ٝ ای خجشی ؿٟشٔشاوض اعالع  -

 ٌزساٖ اٚلبر فشاغز -

 وشبثخب٘ٝ ٞبی ؿٟش -

 فضبٞبی ثبصی -

 سفشخٍبٟٞبی عجیؼی دیشأٖٛ ؿٟشی -

 ٔٛصٜ ثبصی ٚ اػجبة ثبصی -

 دبسن ٔٛضٛػی ٔب٘ٙذ دبسن وـبٚسصی ؿٟشی -

 ٌفشٕبٖ ؿٟش خالق -

 ؿٟش خالق ٚ ػیبػز ٞبی ؿٟشی -

 ساٞجشدٞبی ایدبد لّٕشٚسِٛیذ خالق -

 ٚٔلشف خالقساٞجشدٞبی ایدبد لّٕش -

 دشٚطٜ ٞبی ػبدٜ ٚ حشوز ٞبی ٌبْ ثٝ ٌبْ -

 ؿٟشی دس ؿٟش خالق ٔذیشیز ٚظبیف دس ٘ظش سدذیذ -

 ٌشدؿٍشی سٛػؼٝ فشٍٞٙی ٚ اخشٕبػی ٔٙفی ٔثجز ٚ اثشٞبی -

 ٌشدؿٍشی فشٍٞٙی ٚ اخشٕبػی ػیبػی، اثؼبد -



 
 

 ٌشدؿٍشی اخشٕبػی ٚ فشٍٞٙی ٔذیشیز اثشار ساٞجشدٞبی -

 اخشٕبػی ٌشٜٚ دبیٍبٜ ٚ ع٘ٛ دیذ اص ٌشدؿٍشاٖ سدٜ ثٙذی -

 ٌشدؿٍشی ٔـبسوز ؿىُ ٘ظش اص ٌشدؿٍشاٖ سدٜ ثٙذی -

 فؼبِیز ٘ٛع ٘ظش اص ٌشدؿٍشاٖ سدٜ ثٙذی -

 ٌشدؿٍشی سٛػؼٝ دس ٔؤثش ٟ٘بدٞبی ٚ ػبصٔبٟ٘ب -

 ٌشدؿٍشی سجّیغبر آٔٛصؽ ٚ -
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 ٘ٛػبصی( صیشػبخز ٞبی ؿجىٝ ٚػیؼشٓ ٞبی حُٕ ٚ٘می ؿٟشیبٔٝ خبٔغ ٍٟ٘ذاؿز)سؼٕیش، ٍٟ٘ذاسی ٚ ثش٘ -

 ػبسضٝ ػٙدی سشافیىی -

 اػشفبدٜ اص فٙأٚسٞب ی ٘ٛیٗ ٚ ػیؼشٓ ٞبی ٞٛؿٕٙذ ٔذیشیز حُٕ ٚ٘مُ  -

 ٔجبدی ٚسٚدی ؿٟشی ٚ خشٚخی ؿٟشی -

 ٚیظٌیٟبی ػٕٛٔی ٔؼبثش ٔحالر ؿٟشی  -

 شیٚؿجىٝ ٞبی ؿٟ ٚضؼیز سشافیىی ٔحٛسٞبی ػجٛسی خذٔبر سػب٘ی ٔحالر ؿٟش -

 آیٙذٜ ٍ٘شی ٚضؼیز ٔؼبثش ؿٟش ثب سٛخٝ ثٝ عشح ٞبی ٔٛخٛد -

 سشخیحبر ٔشدْ دس خلٛف ٔؼبثش ؿٟش ثشسػی -

ثش حؼت وبسوشدٞبی ٔخشّف ثش اػبع ٔغبِؼبر ٔٛخٛد عشح خبٔغ ٚ   سٙىبثٗٚضؼیز ػّؼٝ ٔشاست ساٜ ٞبی ؿٟش  -

 ػبیش عشح ٞب

 وٙششَ سشافیه ٚ دبسویًٙ -

 ٚٞبخذٔبر ثٟؼبصی ٔؼبثش ٚ وف ػبصی دیبدٜ س -

 ٘ٛس دشداصی ٚ ػالئٓ ٞـذاس دٞٙذٜ ٚ سبثّٛ ٞبی سإٞٙبدس ٔؼبثش ؿٟشی -

 ػبٔب٘ذٞی ٚ اكالح ٞٙذػی ٔؼبثش ٚ ٔیذاٖ ؿٟشی -

 ػشم ٔؼبثش ٚ ػمت ٘ـیٙی دس ٔؼبثش -

 ػشم ٔؼبثش ٚسدبٚص ثٝ حشیٓ ٌزس -

 خٛا٘بیی صیجبؿٙبخشی ٔؼبثش دسٖٚ ؿٟشی ٚ ثشٖٚ ؿٟشی -

 وبسثشی ٞبی ٔضاحٓ ٚسغییش ػّٕىشد ساٟٞب -

 ب٘ٝ ٞبی ٔؼبفشثشی ثیٗ ؿٟشی دبی -

 دّیغ سإٞٙبیی ٚ سا٘ٙذٌی -

 ٚ خذٔبر سبوؼیشا٘ی ؿجىٝ حُٕ ٚ٘مُ ػٕٛٔی -

 سؼییٗ ٔؼیشٞبی حشوز دیبدٜ ٚ ٔیضاٖ خزاثیز ساٜ، ػاللٕٙذی ػبوٙبٖ ثٝ دیٕبیؾ دیبدٜ ٔؼیش -

 ثشسػی ٚ ؿٙبخز ٚیظٌی ٞبی ػبخشبس حشوز ٚ دػششػی -

 ٘مؾ ثبصاس ٚ ٔشاوض خشیذ دس ػبٔب٘ذٞی ٔؼبثش -

 ثٟؼبصی ٚ ٔشٔز ٔؼبثش ٚخذاَٚ ؿٟش ٚ ٔحالر -

 سً٘ ٚعشح خذاَٚ ؿٟشی ٚ ٔٙظش ػبصی ٔؼبثش -

 سیًٙ ؿٟشی حبَ ٚ آیٙذٜ -

 ثش٘بٔٝ خبٔغ حُٕ ٚ ٘مُ ػبِٓ )دیبدٜ سٚسی ٚ دٚچشخٝ ػٛاسی( -
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 ٚضؼیز خٕغ آٚسی دؼٕب٘ذٞبی خبٍ٘ی ٚ ٘حٜٛ دفغ آٟ٘ب -

 ؿٟشی ػجض فضبٞبی ٔـخلبر -

 ؿٟشی ػجض فضبی وبسثشی ؿٙبػی ٌٛ٘ٝ -

 )ثشٚ٘ـٟشی( ؿٟشی حبؿیٝ ػجض فضبی اٍِٛٞبی -

 دسٖٚ ؿٟشی ػجض فضبٞبی اٍِٛٞبی -

 ؿٟشی ػجض ؿٙبػی ٌیبٞی فضبٞبی ٌٛ٘ٝ -

 ؿٟشی ػجض فضبٞبی ثش٘بٔٝ سیضی -

 ؿٟشی ػجض فضبٞبی وبسثشدی٘یبصٞبی  -

 خذٔبر دفغ دؼٕب٘ذٞب ٚ سٙظیف ؿٟشی -

 ٚیغ ٞبی ثٟذاؿشیخذٔبر ػش -

 خذٔبر وـشبسٌبٜ -

 ٚسصؿی ٚػبیُسدٟیض ٚ اػشب٘ذاسد ػبصی  -

 ٔیبدیٗ ٔیٜٛ ٚ سشٜ ثبس -

 ٘حٜٛ دفغ دؼبثٟب ٚ آثٟبی ػغحی -

 وـشبسٌبٜ -

 سخّیٝ ٚ دخؾ ٚ ٘ـز فبضالة ٚ ٞش ٘ٛع ٔبدٜ آِٛدٜ وٙٙذٜ آة ٚخبن -

وبسٌبٜ ٚ ٚػبیُ ٘مّیٝ ٔٛسٛسی ٚ ػبیض  دیـٍیشی ٚ ٕٔب٘ؼز اص ایدبد آِٛدٌی ٞٛا ٚ ٔٙبثغ آالیٙذٜ اػٓ اص وبسخب٘دبر ٚ -

 ٔٙبثغ سِٛیذی ٚ سدبسی

 ؿٙبػبیی ٔٙبثغ ٚ وبٖ٘ٛ ٞبی  سِٛیذ ٚ ا٘شـبص آِٛدٌی كٛسی -

 ٚ ػبیُ ٘مّیٝ ٔٛسٛسی ٚ... ی اػشمشاس سٛلفٍبٜ ٞب ٚ سؼٕیش ٌبٜ ٞبیثشسػ -

 ثشسػی آِٛدٌی ٞبی ٘ٛسی دس ٔؼبثش ٚ فضبٞبی ػٕٛٔی -

 ٚ دؼٕب٘ذٞبی دضؿىی یٛیی ٔضش ٚ دشسٛ ٞب غیشٜ یٛ٘یضٜثشسػی آِٛدٌی ٞبی ا٘شـبس أٛاج ساد -

 ٚ فبضالة ٔب٘ٙذ  ٚاحذ ٞبی احـبْ ثشسػی آِٛدٌی ثٛیبیی -

 ؿٟشی ٔحیظ ثٟذاؿز ٔخبعشار ٚ آِٛدٌیٟب صٔیٙٝ -

 ؿٟشی ثٟذاؿز ٔحیظ دس ٔؤثش صیؼز ٔحیغی یبسٔٙذیٟبی -

 ثٟذاؿز ؿٟشی ثش ؿٟشی صیشػبخشٟبی ایدبد ٚ خذٔبر سأٔیٗ ٔٙفی سأثیشار ٚ صیؼز ٔحیغی آثبس -

 ؿٟشػبصی ؿٟش ٘ظبْ دس ؿٟشی ثٟذاؿز ٔحیظ خبیٍبٜ -

 ؿٟشداسی دس ثٟذاؿز ٔحیظ ؿٟشی ٔؼئِٛیشٟبی -

 ؿٟشی ٔحیظ ثٟذاؿز ٚ فشاغز اٚلبر -



 
 

 ؿٟشی ثٟذاؿز ٔحیظ ثش آٖ آثبس ٚ عجیؼی ػٛا٘ح -

 ٘ظبفز، سفز ٚ سٚة ٚٔشٔز ٔیبدیٗ ٚ ٔؼبثش ؿٟشی -

 خٕغ آٚسی ٚ سخّیٝ، دفغ صثبِٝ -

 ی ٚ ثٟؼبصی ٔؼشٕش ٔؼیّٟبٔشٔز، الیشٚث -

 ؿٟش فلّی ٚ غیش فلّیٔذیشیز ٚ ػبٔب٘ذٞی وبسٌشاٖ  -

 ػذ ٔؼجش -

 ٔجبسصٜ ٚ وٙششَ ٚػبٔب٘ذٞی خٕؼیز حیٛا٘بر ثالكبحت ٚٔضش -

 ، چبٜ ٞبی ٔؼبثشٚ...سفغ خغشار ٘بؿی اص ٌٛداَ، دیٛاس ٞبی ؿىؼشٝ  -

 ؿٟشی ٌشدؿٍشی صیؼز ٔحیغی اثشار -

 ٌشدؿٍشی سٛػؼٝ ٔذیشیز صیؼز ٔحیغی سٚؿٟبی -

 حفبظز ٔحیظ ٚ ٌشدؿٍشی سٛػؼٝ ػیبػشٟبی -
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ٚ ٘یبصٔٙذ  ثش ٔحالر ٚ ؿٙبػبیی سفلیّی دٟٙٝ ٞبی دس ٔؼشم خغشٔخبعشار عجیؼی، ٔحیغی، ٔلٙٛع ٚ... ٔٛثش   -

 اػىبٖ ٔدذد

 ؿٟش اخضای دزیشی آػیت -

 اِضأبر  دذافٙذ غیش ػبُٔ  -

 خذٔبر آسؾ ٘ـب٘ی ٚ ایٕٙی -

 خذٔبر الیشٚثی اٟ٘بس -

 سأػیؼبر حفبظشی ؿٟشٞب -

 دٙبٍٞبٜ ؿٟشی)ٔىبٖ ٞبی چٙذ ٔٙظٛسٜ( -

 ؿٟشػبصی حٛصٜ دس ؿٙبػی آػیت -

 ؿٟش ثحشاٖ زیشیٔذ دس  سخّیٝ اضغشاسی یاػبػ یىشدٞبیسٚ -

 ؿٟشی سدٟیضار ٚ خذٔبسی - دـشیجب٘ی -

 ؼهیس یبثیاسص ٚ ؿٟشی سٟذیذار ؿٙبػبیی -

 ٞب ؿٟشداسایی ؿٙبػبیی ٚ ثشسػی -

 ثحشاٖ اص ؾید یآٔبدٌ ۀٔشحّ دس بصی٘ ٔٛسد الذأبر -

 ؿٟش ٘دبر ٚ أذاد ٚ دـشیجب٘ی ٔشوض -

 ٞـذاس ٚ حشیك اعفبء ٚ اػالْ ٞبی ػیؼشٓ -

 یٗ خذٔبر ؿٟشی ٘یبصٞبی اػبػی دس صٔبٖ ٚلٛع ثحشاٖ دس ؿٟشسبٔ -

 ٘حٜٛ ٔذیشیز ٔشدْ دس ؿٟش دس صٔبٖ ثحشاٖ -

 ٘حٜٛ اعالع سػب٘ی دس ٔذیشیز ثحشاٖ -

 عشاحی ؿجىٝ دفغ آثٟبی ػغحی -

 ٞبی اسائٝ ؿذٜ دس حٛصٜ ایٕٙی ٚ ٔذیشیز ثحشاٖ ٚ دذافٙذ غیش ػبُٔاخشای دػشٛساِؼُٕ -

 ؿٟش ٚ اٚسطا٘غ ر٘دب ٚ أذاد ٚ دـشیجب٘ی ٔشوض -

ثٟذاؿز ٚ ػالٔز )دسٔبٍ٘بٜ،داسٚخب٘ٝ،دضؿه،ؿجىٝ ثٟذاؿز،وٕخ سشن اػشیبد، ٔشاوض سٛإ٘ٙذ ػبصی وٕیشٝ أذاد ٚ  -

 ثٟضیؼشی(
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 ٔجبدی ٚسٚدی ؿٟشی ٚ خشٚخی ؿٟشی، ٔحذٚدٜ لب٘ٛ٘ی ؿٟش، حشیٓ ؿٟش -

 ضی ؿٟش )ثش حؼت وبسوشدٞبی ٔخشّف ثش اػبع ٔغبِؼبر ٔٛخٛد عشح خبٔغ ٚ ػبیش عشح ٞب(٘حٜٛ اػشفبدٜ اص اسا  -

 وبسثشی ٞب ٚ دٟٙٝ ثٙذی اساضی ؿٟش ثش اػبع عشح خبٔغ ٚ ٞبدی ؿٟش

 ( . . . ٚیظٌیٟبی ػٕٛٔی وبِجذ ٔحالر ؿٟشی ) سشاوٓ، سؼذاد عجمبر، ثبفز فشػٛدٜ ٚ -

 ٔشاوض ٚ ٔحٛسٞبی خذٔبر سػب٘ی ٔحالر ؿٟش -

 سشافیىی ٚ ؿجىٝ ٔؼبثش ٚ٘مؾ آٖ دس ػبخشبس ؿٟش ٚضؼیز -

 آیٙذٜ ٍ٘شی ٚضؼیز وبِجذی ؿٟش ثب سٛخٝ ثٝ عشح ٞبی ٔٛخٛد -

 ؿٙبخز سشخیحبر ٔشدْ دس خلٛف وبسثشیٟبی ٔٛسد ٘یبص دس ػٝ صٔیٙٝ فٛق -

 فشػٛدٜ(ٚثبصآفشیٙی ؿٟشی) ثبفز سبسیخی، ػىٛ٘شٍبٟٞبی غیش سػٕی، ثبفشٟبی ٘بوبسآٔذ  -

 ر دس دٟٙٝ ثٙذی دیـٟٙبدی عشح ٞبی خبٔغ ٚ فشادػز ٔلٛة ٚ ٔالن ػُٕخبیٍبٜ ػّٕىشدی ٔحال -

ٚضؼیز وبسثشی ٞب، ویفیز اثٙیٝ، ٔلبِح ػبصٜ ٚ ویفیز ػبخز، ٔؼبحز لغؼبر، سؼذاد عجمبر ٚ غیشٜ ثٝ سفىیه  -

 لغؼبر ٚضغ ٔٛخٛد ثش اػبع دادٜ ٞبی عشح 

 ی عشح ، ٘حٜٛ سلشف ٚ دشٚا٘ٝ ػبخز ثش اػبع دادٜ ٞب صٔیٗ ٚ ٔؼىٗٔبِىیز  -

 خذٔبسی ٔٛخٛد، ویفیز آٟ٘ب ٚ ثشسػی ٕٞدٛاسی ٚ ػبصٌبسی وبسثشیٟب وبسثشی ٞب ٚ ػشا٘ٝ ٞبی -

 اٍِٛی ػىٛ٘ز ٚ ػبخز ٚ ویفیز ٚاحذٞبی ٔؼىٛ٘ی -

 ؿٟشی ٚ ویفیز آٟ٘بٚ سدٟیضار  صیشػبخشٟب ٚ سأػیؼبر  -

 خشٕب٘یٚكذٚس ٔدٛصٞبی ػبضٛایظ ٚ ٔمشاسار ؿٟشػبصی ٚ ٔؼٕبسی ،خذٔبر ٘ظبسر ثش ػبخز ٚ ػبص  -

 ٚ فضبٞبی ؿٟشی ٔؼّٛالٖ ،ٔیّٕبٖ ؿٟشی ٚ ٘ٛس دشداصی خذٔبر صیجب ػبصی ؿٟشی ػیٕبی ؿٟشٚ -

 ٔحٛس ٞبی وبِیذی ٌشدؿٍشی ؿٟشی -

 ، دبسن، ؿٟشثبصی،إِبٟ٘بی ؿٟشی ٚ فضبٞبی ػجض -

 دبسن ؿٟشی ٚ ػبٔب٘ذٞی ِجٝ ٞبی ؿٟشی -

 ػبٔب٘ذٞی ٔحذٚدٜ ثالفلُ سٚدخب٘ٝ  -

 خذاسٜ ؿٟشی ٚ سبثّٛ ٞب حٛصٜ عشاحی ؿٟشی ٚ ػبٔب٘ذٞی ٕ٘ب، -

 ) ثبصاس ٚ ٔشاوض خشیذ(عشاحی دشٚطٜ ٞبی ٔٛضٛػی ٚ ٔٛضؼی -

 ٔؼٕبسی ثٛٔی ٚ ٔؼٕبسی ؿٟشی -

 ٚ أبٔضادٜ ٞبی ؿٟش ػبٔب٘ذٞی صٔیٗ ٞبی ٔٛار ؿٟشی ٚ وبسثشی ٞبی ٔضاحٓ -

 ٔؼىٗ ٔٛلز اخشٕبػی ثشای ٔؼبویٗ ٚ ٘یبصٔٙذاٖ - -

 حٛسٜ ػٕشاٖ ؿٟشی -

 111بصی دسصٔیٗ ٞبی دِٚشی ،ثٙیبد ػّٛی ٚ ػبصٔبٖ ٔؼشضؼفیٗ، اٚلبفی، وٕیشٝ سؼشیف دشٚطٜ ٞبی ٔؼٕبسی ٚ ؿٟشػ -

 أبْ 
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 ػبخشبس ػبصٔب٘ی ٚ سـىیالسی، ٔىب٘یضْ ٞبی اخشایی ٚ ٔذیشیشی -

  . . ٘ٛع لشاسداد ٚ آػیت ؿٙبػی ٘یشٚی ا٘ؼب٘ی ؿٟشداسی ) اص اثؼبد ٔخشّف ؿبُٔ سحلیالر سخللی، -

 دسآٔذٞبی ؿٟشداسی -

 سٚ٘ذ دسآٔذٞب ٚ ٔٙبثغ سأٔیٗ اػشجبسی ؿٟشداسی -

 سیض ٔٙبثغ دسآٔذی ٚ ػٟٓ ٞش یه اص فؼبِیز ٞبی الشلبدی دس سأٔیٗ آٖ -

 ؿبخق ٞب ٚ اسصیبثی ا٘ٛاع دسآٔذ ٞبی حبكّٝ ٚ ثشسػی آثبس ٚ سجؼبر آٖ -

 اسدسآٔذ ؿٟشداسی ثش حؼت ٔٙبثغ دبیذاس ٚ ػیبَ ٚ ٘بدبیذ -

 دسآٔذی ؿٟشداسی ثٝ سفىیه ٔٙجغ اخز دسآٔذ -

 عجمٝ ثٙذی ٔٙبثغ اكّی دسآٔذ ؿٟشداسی ثشحؼت ٚاثؼشٍی ٔٛضٛػی ثیٗ الالْ دسآٔذی -

 ٞضیٙٝ ٞبی ؿٟشداسی  -

 ٞضیٙٝ خبسی ؿٟشداسی ثٝ سفىیه ثشاػبع لیٕز ٞبی خبسی ٚ ثبثز -

 ٞضیٙٝ ٞبی خبسی ثب سمؼیٓ ثٙذی دشػّٙی، اداسی، ػشٔبیٝ ای ٚ ا٘شمبِی -

 یٙٝ ٞبی ػٕشا٘ی ؿٟشداسی )ٞضیٙٝ ٞبی ثش٘بٔٝ ای(ٞض -

 ٞضیٙٝ ثش٘بٔٝ سیضی سٛػؼٝ ؿٟشی -

 ٌضاسؽ ٔبِی ٚ فٙی دسكذ دیـشفز فیضیىی دشٚطٜ ٞب -

 ػٛأُ ٔؤثش ثش دسآٔذ ؿٟشداسی -

 ٘شبیح ػشٔبیٝ ٌزاسی ٞبی ا٘دبْ ؿذٜ -

 ػٛاسم دبیذاس )ػٛاسم ثش ٔلشف( -

 داسیلٛا٘یٗ ٚ ٔمشسار ٔشثٛط ثٝ سبٔیٗ ٔٙبثغ دسآٔذی ؿٟش -

 ثش٘بٔٝ ٞب ٚ ٔىب٘یضْ ٞبی آٔٛصؿی وبسوٙبٖ ؿٟشداسی -

٘حٜٛ اػشفبدٜ اص فٙبٚسی اعالػبر دس ؿٟشداسی -

 ( سػب٘ی اعالع ٚ ٌیشی اعالع دظٚٞؾ، ،آٔٛصؽ (ؿٟشداسی دس ػبصی ظشفیز ثٝ ٔشثٛط ٞبی دشٚطٜ ٚ ساٞىبسٞب -

 ٘یشٚی ا٘ؼب٘ی سٛإ٘ٙذػبصی ثٝ ٔشثٛط ٞبی دشٚطٜ ٚ ساٞىبسٞب -

 اٞذاف دیـجشد خٟز دس یا سایب٘ٝ ػبیز -

 ٚؿفبف  دائٓ دػششػی خٟز دائٕی اعالػبسی ثب٘ه -

 ٘حٜٛ اػشفبدٜ اص فٙبٚسی اعالػبر دس ؿٟشداسی -

 اسسمبء ٘شْ افضاسی ػیؼشٓ دسٖٚ ػبصٔب٘ی ٚ ؿٟشداسی اِىششٚ٘یه -

  ٔیضاٖ ثٟشٌیشی اص ػخز افضاس ٚ ٘شْ افضاس دس ا٘دبْ ثشٚوشاػی اداسی -

 ؿٟش ٞٛؿٕٙذی دأٙٝ -



 

 أشٚص ٔجبحث ؿٟشػبصی دس ٞٛؿٕٙذ ؿٟش سٚ٘ك -

 ٞٛؿٕٙذ ؿٟش أىب٘بر ٚ سٙىبثٗ ؿٟشػبصی ٔؼبئُ -

 ٞٛؿٕٙذ ؿٟش ػّٕىشد ٚ اٞذاف -

 ٞٛؿٕٙذ ؿٟش فٛایذ ٚ ٔضایب -

 ٞٛؿٕٙذ ؿٟش ػٛأُ -

 ٟ٘بدی ػٛأُ -

 ا٘ؼب٘ی ػٛأُ -

 سىِٙٛٛطی/فٙبٚسی ػٛأُ -

 ٞٛؿٕٙذ ؿٟش ساٞجشدٞبی -

 ّٔی ساٞجشدٞبی -

 ٔحّی ساٞجشدٞبی -

 سٛػؼٝ الذأبر -

 ٞٛؿٕٙذ ؿٟش ایدبد حیبسی ثشای ٘شْ افضاسٞبی ٚ فضاسٞبػخز ا -

 دسٔب٘ی ػیؼشٓ ٚ وبسٚسصی آٔٛصؽ، -

 ٔلٙٛػی ٞٛؽ ٔجشٙیجش وٙششَ ػیؼشٕٟبی ٚ اعالػبر فٙبٚسی ٞبی ؿجىٝ دٚس، ساٜ اص اسسجبعبر -

 ٔحیغی ػیؼشٕٟبی ٚ ا٘شطی -

 ضشٚسی ػٕٛٔی صیشػبخشٟبی ػبیش -

 ٙذٞٛؿٕ ؿٟش اخشای ٚ ثش٘بٔٝ سیضی س اكّی د ٔفبٞیٓ -

 یىذبسچٝ ثش٘بٔٝ سیضی -

 خلٛكی -ٔـبسوز ػٕٛٔی ٚ ؿٟشٚ٘ذاٖ ٔـبسوز فؼبَ -

 ضؼف ٘مبط ؿٙبػبیی دیـشفز ٚ ٔؼشٕش اسصیبثی -

 اِىششٚ٘یه ؿٟشی خذٔبر -

 ؿٟشی آٔبس ٚ اعالػبر اؿششان ٌزاسی -

 ٞٛؿٕٙذ ؿٟشی خذٔبر ٞبی ثش٘بٔٝ -
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 اٚضبع وّی الشلبد ؿٟشثشسػی  -

 سحٛالر الشلبد صٔیٗ ٚ ٔؼىٗ دس ؿٟش -

 ثشسػی ٚضؼیز ػشٔبیٝ ٌزاسی ٚ سبٔیٗ ٔٙبثغ ٔبِی دس ػغح ؿٟش -

 آیٙذٜ ٍ٘شی ٚضؼیز الشلبدی ؿٟش ثب سٛخٝ ثٝ عشح ٞبی ٔٛخٛد -

 ٘یٓ سخ الشلبدی ٔحالرثشسػی  -

 ٌزاسی دس ایٗ ٔحذٚدٜ ٞب ثشسػی ٌشایؾ ٞبی الشلبدی فؼبالٖ خشد ٚ دسؿز ٚ ٘یض دشب٘ؼیُ ٞبی ػشٔبیٝ -

 ثشسػی سٚ٘ذ ػبخز ٚ ػبص دس ؿٟش -

 ٘مؾ الشلبدوـبٚسصی -

 كٙبیغ سجذیّی ٔٛاصی ثخؾ وـبٚسصی -

 )دبػبط، ثبصاس،ٔشاوض سدبسی ثضسي ٔمیبع ٚ وٛچه ٔمیبع، اسٛٔبَ( الشلبد خذٔبسی -

 سٛػؼٝ صیش ػبخز ٞبی ثخؾ خذٔبسی -

 سفىیه صٔیٗ ٚ سغییش وبسثشی ٚ ٘مؾ آٖ دس الشلبد ؿٟشی -

 شفیز ٚ دشب٘ؼیُ ٔحالر ٚ٘مؾ آفشیٙی آٖ دس الشلبد ؿٟشیظ -

 سٟیٝ ثب٘ه ٚ ثؼشٝ  فشكز ٞبی ػشٔبیٝ ٌزاسی خذیذ دس ؿٟش -

 سجّیغبر سػب٘ٝ ای دس ؿٙبخز اص فشكز ٞبی ػشٔبیٝ ٌضاسی -

 دس حٛصٜ ٔخشّف خزة ػشٔبیٝ ٌضاس  -

 دس حٛصٜ ٞبی ٔخشّف سؼٟیُ فشآیٙذ ػشٔبیٝ ٌضاسی -

 سی ٚ ػخز افضاسی دس سٛػؼٝ الشلبد اِىششٚ٘یه ؿٟشیسٛػؼٝ صیش ػبخز ٞبی ٘شْ افضا -

 حٕبیز اص عشح ٞبی اػشبسر آح ٚ دا٘ؾ ثٙیبٖ -

ٞبی ٔثجز ٚ ٔٙفی ػبوٙیٗ دس ایدبد ٟ٘بدٞبی  ٞب ٚ ٌشایؾ ٞبی ٔشثٛط ثٝ ٔـبسوز ػبوٙیٗ، صٔیٙٝ ثشسػی ٚیظٌی -

 الشلبدی ٚ ٔـبسوز دس ساثغٝ ثب ثش٘بٔٝ ٞبی سٛإ٘ٙذػبصی الشلبدی ٔحالر

 بی الشلبدی ٚ ٘حٜٛ دشاوٙؾ آٟ٘ب دس ٔحالرٞ آػیت -

 ثب٘ه ٞب ٚ ٔشاوض ّٞذیًٙ -

 أبْ  111سؼشیف دشٚطٜ ٞبی ػشٔبیٝ ٌضاسی دسصٔیٗ ٞبی دِٚشی، ثٙیبد ػّٛی ٚ ػبصٔبٖ ٔؼشضؼفیٗ، اٚلبفی، وٕیشٝ  -

 ثشسػی أىب٘ؼٙدی الشلبدی  دشٚطٜ ٞبی ػشٔبیٝ ٌضاسی ؿٟشداسی، ثخؾ دِٚشی یبثخؾ خلٛكی -

 وؼت ٚوبس ٚ ثشسػی سٚ٘ذٞبی ٔشثٛط ثٝ آٖ دس ػغح ؿٟش ػٙدؾ ؿبخق ٔحیظ -

 ؿٟشی ٌشدؿٍشی سٛػؼٝ دس اػبػی ساٞجشدٞبی -

 ٌشدؿٍشی خذٔبر ٚ ٔحلٛالر الشلبدی ٚیظٌیٟبی -

 ٌشدؿٍشی ٚ ثش٘بٔٝ سیضی دبیٍبٖ -



 

 

 ؿٟشی ٌشدؿٍشی ٔمیبػٟبی -

 ؿٟشی ٍبٞیٌشدؿ ٘فٛر حٛصٜ سؼییٗ -

 ؿٟشی ٌشدؿٍبٟٞبی سدٜ ثٙذی ٚ دٟٙٝ ثٙذی -

 وبسوشدی ٚ فضبیی حٛصٜ ٘ظش اص ؿٟشی ٌشدؿٍبٜ ٞبی سدٞجٙذی -

 ؿٟشی ػٕشاٖ ٚ سٛػؼٝ عشحٟبی دس ٌشدؿٍشی خبیٍبٜ -

 سفشیحی ٔشاوض ٚ ٌشدؿٍشی سٛػؼٝ صٔیٙٝ دس ثخـی الذأبر -

 ؿٟشی ٌشدؿٍشی خبرثٝ ٞبی ٚ ٔٙبثغ -

 ؿٟشی ٌشدؿٍشی ٟبیصیشػبخش سأٔیٗ ٚظبیف ؿٟشداسی دس -

 ٌشدؿٍشی ؿٟشی سٛػؼٝ اخشایی ٚ اداسی لب٘ٛ٘ی، أىب٘بر -

 ؿٟش ٌشدؿٍشی سٛػؼٝ ؿٟش دس ٘مؾ ؿٟشداسی ٚ سمٛیز ؿٛسا اكالح -

 سٛػؼٝ دفبسش خذٔبر ٌشدؿٍشی ٚ ساثغٝ ثب دفبسش ٌشدؿٍشی -

 صیش ػبخز ٞبی ٌشدؿٍشی ٔٙبػت ٚ ثشسػی ٚضغ ٔٛخٛد ٚآیٙذٜ -

 ش الشلبد ؿٟشیٚضؼیز سٛسیؼٓ ٌٚشدؿٍشی ٘مؾ آٖ ث -

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  4141 تىکببه ستبد وخبگبویشًرای 

 
 ػٝ لـش سـىیُ ؿذٜ ا٘ذ:ایٗ ؿٛسا اص٘خجٍبٖ ؿٟشی، ؿٟشٚ٘ذاٖ ٚ ریٙفؼبٖ ؿٟش سـىیُ ؿذٜ اػز وٝ اص 

  ؿٛسای ثبصاس : ٕ٘بیٙذٌبٖ اكٙبف الشلبدی ٚ خذٔبسی ؿٟش -1

ؿٛسای الـبس: ٕ٘بیٙذٌبٖ ٞیئز ٞبی ٚسصؿی، ٞٙشی،فشٍٞٙیبٖ،ٞیبر أٙبء ٞیئز ٞبی ٔزٞجی، ٌشٜٚ ٞبی ػٙی ٚ  -2

 ،ثؼیحخٙؼی، ٘خجٍبٖ ؿٟش

 ؿٛسای سٛػؼٝ ٔحالر :ٕ٘بیٙذٌبٖ ٔحالر ٚ ٞیبر أٙبء ٔؼبخذ -3

 

 4141 تىکببهستبد  وخبگبویی يظبیف شًرا 

 ؿٟش ٚٔحالر خٟز ؿٙبخز ٞشچٝ ثٟشش ٚ ثیـشش اص ظشفیز ٚ ٘بسػبیی  1411سذٚیٗ ثش٘بٔٝ سٙىبثٗ  ػشبدٕٞىبسی ثب  -1

 سؼشیف ٚ سذلیك دشٚطٜ دس ٔحّٝ ثشاػبع اِٚٛیز ٞبی ضشٚسی ٔحّی -2
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 4141ستبد تىکببه  بروبمٍ َبی  پبیش ي ببزوگری 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ٍ4141تىکببه سىذ  سبالوٍ وًیسی  بروبمٍ  سبختبرالیح 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
4141سىذ تىکببه بىذی پريژٌ َب در  ايلًیت : 

 ثخؾ سمؼیٓ ٔیـٛد دٙحثٝ  احشٕبَ اخشا ثشاػبع اٞذاف ػبْ ٚ اخشلبكی ٞش ثش٘بٔٝ ٚ

 طرح های نیمه تمام السامی 

 اولویت شهروندی ضروری 

 حفظ موجود  –مطلوب 

 استاندارد سازی قابل قبول 

 توسعه ای-
 

 بخبطر محذيدیت مبلی پريژٌ

 



 4141های تخصصی سند تنکابن الگوریتم موضوعی جلسات  کارگروه 

 جلسِ هَضَع ساعت تارید برگساری ًتیجِ جلسِ

ًقاط قَت ٍضعف    

 شْز ٍ شْزداری

 
2 

ثيبى هسبلِ شْزی ٍ شٌبخت ٍضغ هَجَد شْز تَسط 

 اٍل هشبٍر

 تحليل تخصصی اس ٍضغ هَجَد شْز تَسط کبرگزٍُ 2
 

تعییي ًواگزّای   

اصلی ٍ فزعی 

 تَسعِ

 
2 

تطریح عولکرز ضْرزاری زر حَزُ ترصصی بِ 

 زٍم سالِ 01ّوراُ هستٌسات هَجَز زر بازُ زهاًی 

 پاسد بِ ًواگرّای اصلی ٍ فرعی هحرک تَسعِ 2

 

 اٍلَیت تٌذی

 هحذٍدیت ّا

 هشکالت کلیذی

 
2 

تطریح عولکرز ضْرزاری زر حَزُ ترصصی با 

 سَم ّای ترصصیتَجِ بِ هتغیرّای کارکرزی زر حَزُ

2 
ّا، هسائل ٍ هطکالت کلیسی ٍ ضٌاسایی هحسٍزیت

 استراتصیک ضْرزای تٌکابي

 

تعییي اّذاف ٍ 

هقاصذ در دٍ حَسُ 

 شْز ٍ شْزداری

 رخ ترصصی هحالت ضْر تٌکابيبررسی ًین 3 

 چْارم

0 

بررسی عَاهل هَثر بر آیٌسُ هحتول ضْر ٍ 

ضْرزاری ضاهل رٍیسازّا، رًٍسّا، تصَیرّا ٍ 

 اقساهات

 

اًذاس تعییي چشن

 اٍلیِ

 
2 

گسارش کارگرٍُ تلفیق از سٌاریَّای تفصیلی ٍ 

 اًسازّای گسیٌِترصصی از بازضٌاسی چطن
 پٌجن

2 
ر اًساز اٍلیِ ٍ هحَرّای استراتصیک زتعییي چطن

 حَزُ ترصصی

 

تعییي هاهَریت 

 شْزداری

 
2 

ّای جوعی ٍ هطترک ضْر ٍ ًقص تعییي ارزش

 ضْرزاری زر تحقق آى زر حَزُ ترصصی

 ضطن
 ّای ضْرزاری زر حَزُ ترصصیتعییي هاهَریت 0

 تعییي بیاًیِ ارزش زر حَزُ ترصصی 0

 

 تزًاهِ اجزایی
 

4 
ترصصی ّای اجرایی تعییي راّبرزّا ٍ سیاست

 برای حَزُ ستازی ٍ هحالت ضْر
 ّفتن



 4141های تخصصی سند تنکابن الگوریتم موضوعی جلسات  کارگروه 

 جلسِ هَضَع ساعت تارید برگساری ًتیجِ جلسِ

 
تعییي ًْایی 

راّثزدّا ٍ 

ّای سیاست

 اجزایی

 

4 
ّای جسیس ترصصی زر سیاست تعییي فرصت

 اجرایی برًاهِ
 ّطتن

 

تعییي اّذاف 

 عولیاتی

 
4 

ّای تعییي اّساف عولیاتی زر اتصال با حَزُ

 ترصصی
 ًْن

 

 تعییي اّذاف کوی

 
2 

ای زر ّای ّسیٌٍِشُ ٍ فعالیتتعییي هطرصات پر

 حَزُ ترصصی
 زّن

2 
ّای کارکرزّای ترصصی ٍ اّساف تعییي اٍلَیت

 کوی برًاهِ عولیاتی

 

تعییي اعتثار هَرد 

 ًیاس

 
2 

بیٌی هٌابع هالی ٍ زرآهسّای ضْرزاری طی پیص

 ّای برًاهِ زر حَزُ ترصصیسال
 یاززّن

2 
ی ضْرزاری طی تعییي سْن اعتبارات جاری ٍ عوراً

 ّای برًاهِ زر حَزُ ترصصیسال

 

تعزیف شٌاسٌاهِ 

 ّاپزٍژُ

 

4 

-ارائِ فْرست پرٍشُ ّای برًاهِ عولیاتی ٍ فعالیت

ای بِ ترتیب اهتیاز ٍ اٍلَیت کارکرزّای ّای ّسیٌِ

 ترصصی

 زٍاززّن

 

 تعییي هٌثع تاهیي

 
4 

ّای ّا، سالّا بِ تفکیک ریسبرًاهِتعییي برًاهِ

 اهِ ٍ تاهیي اعتبار زر حَزُ ترصصیبرً
 سیسزّن

 

 ًاهِ پایشًظام

 
4 

طراحی زاضبَرز هسیریتی برای کٌترل ٍ ارزیابی 

 ّاهیساى پیطرفت پرٍشُ ّای ٍ بازًگری برًاهِ
 چْارزّن

 

 پاًسزّن ارائِ سٌس ضْر بِ ستاز تسٍیي برًاهِ 4  تصَیة سٌذ

 ساعت 01                                             :  ّای ترصصیجوع زهاى جلسات کارگرٍُ

 



 

 4141محبسبٍ وفر سبعت کبر کبرشىبسی ستبد تىکببه 

 تْضیحبت
جمع سبعت 

 مبٌ 6در

ريز تعذاد 

 فعبلیت

تعذاد  سبعت 

 َبی َمکبری

تعذاد 

 وفرات
 عًامل کبرشىبسی وًع فعبلیت

 4141کبرشىبسبن ستبد تىکببه 

 دبير ستاد  1 8 156 1248 

 مشايران فىی  مشايرٌ تخصصی 14 4 12 672 

 کارشىاسان کارگريٌ َای

 

4441 

 رئيس کارگريٌ مذیریت کارگريٌ 7 4 15

 
15 4 7 

 دبيری ي جمعبىذی

 مًضًعات
 دبير کارگريٌ

 اعضای کارگريٌ  کارشىاسی 60 4 15 

 مطالعات سىذ

 مطالعاتکارشىاسان  تُيٍ گسارش سىذ 18 5 30 2700 

 9060  
 

 وفر  107                                                                 جمع  کل  


