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اًجبم وليِ اهَس ٍ ًظبست ثش توبهي فعبليتْب وِ دس چبس چَة ٍظبيف ضْشداسي اًجبم هي ضَد ثب ّوبٌّگي ثب هعبًٍتْبي ريشثظ
ًظبست ثش اًجبم اهَس هشثَط ثِ خذهبت ضْشي ٍ اّتوبم دس تبهيي ًيبصهٌذيْبي صيست هحيغي اّبلي ٍ ًظبست ثش ًحَُ فعبليت پيوبًىبساى خذهبت ضْشي هحالت ٍ ًَاحي تحت ًظبست
ايجبد ٍ ًگْذاسي فضبّبي سجض ٍ پبسوْب ضبهل وليِ پبسوْب اعن اص پبسوْبي ثضسي ( پبسوْبي هٌغمِ ايً ،بحيِ اي ،هحلِ اي ٍ فضبّبي سجض خغي ،لچىي ّب ٍ اهثبلْن)
لىِ گيشي آسفبلت هعبثش هحذٍدُ ٍ تعويش ٍ هشهت پل ّب ،جذاٍل ،سفَطّب ،پيبدُ س ٍ سبصي ٍ ديَاس وطي صهيٌْبي ثبيش ٍ تعويش ٍ ًگْذاسي اثٌيِ فٌي ٍ عوشاًي ّوچٌيي تعويش سبختوبًْب
ٍاهبوي عبم الوٌفعِ



الذام ثِ صذٍس پشٍاًِ سبختوبى ٍ هجَص تعويشات ٍ پبيبى وبس ٍ پبسخ استعالم دس هَسد اهالن ٍ پيطِ ٍساى ثب تَجِ ثِ همشسات ٍ دستَسالعولْبي ضْشسبصي ٍ صٌعتي دسحذ اختيبسات
تفَيض ضذُ هصَة



















ًظبست ثش عوليبت سبختوبًي هحذٍدُ ثب تَجِ ثِ همشسات هصَة ٍ دستَسالعولْبي صبدسُ اص هعبًٍتْبي هشثَعِ
ًظبست ثش اهَس اداسي ٍ استخذاهي ٍ هبلي ثشاسبع اختيبسات تفَيض ضذُ
اًجبم ثشًبهِ ّبي اجشائي دس استجبط ثب صيجب سبصي ٍ عشحْبي ٌّذسي تشافيه تحت ًظبست ٍاحذّبي هشثَعِ دس حَصُ ستبدي ضْشداسي
ّوىبسي دستٌظين ثَدجِ ٍ الذام دس ٍصَل دسآهذّبي لبًًَي ضْشداسي ٍ ثشًبهِ اجشائي سبالًِ ٍ اعالم احتيبجبت هٌغمِ ثِ ٍاحذّبي هشثَط ٍ پيگيشي دس تبهيي آًْب
ًظبست ثش عوليبت سبختوبًي هحذٍدُ ثب سعبيت همشسات ضْشسبصي ٍ لبًَى ًظبم هٌْذسي ٍ جلَگيشي اص سبخت ٍ سبصّبي غيش هجبص
اسائِ پيطٌْبدات ثشاي افضايص ثْشُ ٍسي ٍ ّوىبسي دس تْيِ ٍ پيبدُ سبصي پيطٌْبدات پزيشفتِ ضذُ
اسصيبثي عولىشد وبسوٌبى ٍ هجوَعِ ّبي تحت سشپشستي  ،ضٌبسبيي ًمبط ضعف ٍ لَت هجوَعِ ّب ٍ ثشًبهِ سيضي جْت ثْجَد ًمبط لَت ٍ سفع ًمبط ضعف
ثبصًگشي ٍ ثشٍص سسبًي حذٍد اختيبسات ٍ تفَيض هسئَليت ّب ٍ تعييي سٍاثظ هيبى وبسوٌبى ٍ ٍاحذّبي هختلف هجوَعِ تحت سشپشستي
ثشسسي ًيبصّب ٍ احتيبجبت هٌغمِ ٍ پيگيشي دس تبهيي آًْب اص عشيك ثشًبهِ سيضي ثَدجِ اي عوليبتي
ثشسسي ٍ تحليل هطىالت ٍ هَاسد پي ص آهذُ دس هٌغمِ تحت هذيشيت ثب تَجِ ثِ آهبس ٍ اعالعبت ٍالعي ٍ تصوين گيشي ثش اسبع اعالعبت ٍالعي جْت سفع آًْب
ثشسسي ٍ اعالم ًظش دس ساثغِ ثب پيطٌْبدّبي هشثَط ثِ حَصُ تحت سشپشستي ٍ ثشًبهِ سيضي جْت اجشايي ضذى ّشچِ سشيعتش پيطٌْبدّبي هَسد تبييذ
ثشلشاسي استجبط وبسي هيبى ستبد هشوضي ضْشداسي ثب هٌغمِ دس حَصُ ّبي هختلف اداسي ٍ هبلي ٍ عوشاًي  ،خذهبت ضْشي  ،ضْشسبصي ،تشافيه ٍ فشٌّگي اجتوبعي ٍ ثشًبهِ سيضي
ثشگضاسي جلسبت دٍسُ اي ثشاي ثشسسي هطىالت هَجَد دس سيستن ٍ يبفتي ساّىبس ثشاي حل هطىالت
تبثيشگزاسي ثش افشاد ٍ اًگيضش ايطبى ثِ ًحَي وِ اص سٍي هيل ٍ اضتيبق ثشاي دستيبثي ثِ ّذف ّبي هجوَعِ تالش وٌٌذ
تحليل  ،ثشسسي ٍ پيطٌْبد ثَدجِ ،هتون ٍ اصالح آى هشثَط ثِ ضْشداسي هٌغمِ ٍ الذام دس جْت اجشاي ثَدجِ هصَة
جلَ گيشي اص ّشگًَِ عوليبتي وِ هغبيش ثب عوليبت ضْشداسي
هطبسوت ثب ٍاحذّبي ريشثظ دس ج ْت تْيِ آهبس ٍ اعالعبت ٍالعي ،اسصيبثي عولىشد  ،ثْجَد سٍضْب ٍ تعبلي سبصهبًي ،اصالحبت سبختبسي ً ،يبصسٌجي آهَصضي  ،اسصضيبثي وبسوٌبى تحت
سشپشستي ٍ هويضي سيستن ،تعييي ًيبصّبي پظٍّطي




هغبلعِ ٍ ثشسسي سٍيىشدّب ٍ سٍضْبي ًَيي هذيشيت ثِ هٌظَس ثىبسگيشي ٍ استمشاس ًظبم ّب ٍ سجه ّبي هذيشيت ثشاي اًجبم وبسآهذ ٍظبيف ٍ ثْجَد سٍش ّب
ًظبست ثش اهَس اجشايي تشافيىي دس سغح هٌغمِ هبًٌذ ًصت عالئن ٍ تبثلَّبي تشافيىي ،خظ وطي هعبثش ٍ...





ًظبست ثش اهَس هبلي ٍ ٍصَل دسآهذ هغبثك ثب دستَسالعولْبي صبدسُ ٍ تعشفِ هصَة
ًظبست ثش اهَس ٍ فشآيٌذ صذٍس پشٍاًِ سبختوبى ٍ هجَص تعويشات ٍ پبيبى وبس ٍ پبسخ استعالم
ًظبست ثش اًجبم اهَس عوشاًي هٌغمِ هبًٌذ لىِ گيشي ٍ آسفبلت هعبثش هحذٍدُ هٌغمِ  ،احذاث ٍ تعويش ٍ هشهت پل ّب ،جذاٍل ،سفَطّب ،پيبدُ سٍ سبصي ٍ ديَاس وطي صهيٌْبي ثبيش ٍ تعويش ٍ
ًگْذاسي اثٌيِ فٌي ٍ عوشاًي ّوچٌيي تعويش سبختوبًْب ٍ اهبوي عبم الوٌفعِ ٍالع دس هحذٍدُ هٌغمِ





ًظبست ثش ًحَُ اًجبم آصاد سبصي اهالن ٍالع دس عشح ّبي عوشاًي



ًظبست ثش استخشاج  ،هستٌذ سبصي  ،ثشٍص سسبًي ٍ اضتشان گزاسي اعالعبت هٌغجك ثب هذيشيت داًص ٍ اسائِ هستٌذات ثِ وويتِ هستٌذ سبصي 



ًظبست ثش پيط ٌْبد  ،تذٍيي ٍ ثشٍص سسبًي فشايٌذّبي تحت سشپشستي ٍ ّوچٌيي تعشيف ٍ پبيص ضبخص ّبي هشتجظ ثب فشايٌذّب 

ًظبست ثش ايجبد ٍ ًگْذاسي فضبّبي سجض ٍ پبسوْبي هٌغمِ ضبهل وليِ پبسوْب اعن اص پبسوْبي ثضسي  ،پبسوْبي هٌغمِ ايً ،بحيِ اي ،هحلِ اي ٍ فضبّبي سجض خغي ٍ غيشُ
ًظبست ثش ثشًبهِ ّبي عوليبتي تعشيف ضذُ تَسظ صيش هجوَعِ ّب ثِ هٌظَس تحمك اّذاف ٍ سيبستْبي والى تعييي ضذُ

