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حفاظت ؿثىٝ
ٞای تٛصیغ ٘یشٚی
تشق

واٞؾ صً٘  ٚخٛسدٌی
یشاق آالت تا تِٛیذ
سصیٟٙای استماء یافت ٝتٝ
وٕه ٘ا٘ ٛرسات

ایجاد خٛسدٌی دس یشاق آالت ٚ
تحٕیُ ٞضیٞ ٝٙای لاتُ
تٛجٟی تا ٚجٛد ؿشایظ
ٔحیغی خاف ٔٙغمٔ ٝا٘ٙذ
ٌشٔا،سعٛتت ٌ،اصٞای S2H
تؼّت ػّٕیات ٘فتی

تؼییٗ ٔیضاٖ كاػم ٝدس
ٞش ٔٙغمٚ ٝپ ٟٝٙتٙذی
كاػم ٝدس اػتاٖ
خٛصػتاٖ

ػذْ ٔـخق تٛدٖ ٚضؼیت
كاػم ٝدس اػتاٖ خٛصػتاٖ

اسائ ٝساٞىاس ٔٙاػة
جٟت جٌّٛیشی اص
ػشلت تجٟیضات تشق

٘شخ تاالی ػشلت دس ؿثىٝ
تٛصیغ تشق

1

تشسػی اػتفاد ٜاص فٙاٚسی ٘ا٘ ٛجٟت جٌّٛیشی اص
خٛسدٌی یشاق آالت تىاس تشد ٜؿذ ٜدس ؿثىٞ ٝای
تٛصیغ تشق

تٛصیغ

2

تشسػی ػغح ایضٚوش٘ٚیه دس اػتاٖ خٛصػتاٖ

تٛصیغ

حفاظت ؿثىٝ
ٞای تٛصیغ ٘یشٚی
تشق

3

تشسػی ػُّ ػشلت ؿثىٞ ٝای تٛصیغ تشق  ٚاسائٝ
ساٞىاسٞای ٔٙاػة جٟت جٌّٛیشی اص آٖ

تٛصیغ

حفاظت ؿثىٝ
ٞای تٛصیغ ٘یشٚی
تشق

4

تشسػی تاحیشات ٘اؿی اص اػتفاد ٜاص پٕپ ٞای خاٍ٘ی
 ٚآب ؿیشیٗ وٗ ٞا تش سٚی ویفیت تٛاٖ ٔـتشن ٚ
ؿثىٔ ٚ ٝذیشیت ٔلشف دس ؿثى ،ٝاسصیاتی فٙی ٚ
التلادی  ٚاسائ ٝساٞىاسٞای فٙی تشای واٞؾ ٚ
جثشاٖ ایٗ تاحیشات

تٛصیغ

5

تشسػی واٞؾ جزب ٌشٔا تٛػظ تذ٘ٝ
تشا٘ؼفٛسٔاتٛسٞای ؿثى ٝتٛصیغ ت ٝوٕه فٙاٚسی ٘ا٘ٛ

تٛصیغ

6

جایاتی تٟی ٝٙتجٟیضات ا٘ذاصٌ ٜیشی فاصٚسی pmu
دس وٗاس تجٟیضات ا٘ذاصٌ ٜیشی ٔتذا َٚتٙٔ ٝظٛس
سٚیت پزیشی وأُ ؿثى ٝتٛصیغ؛ ٔجٟض ت ٝصیش
ػاخت اتٔٛاػیٖٛ

تٛصیغ

)1ا٘ذاصٌ ٜیشی تاحیشات
٘اؿی اص ایٗ ٔٛتٛسٞا
ویفیت تٛاٖ ؿثى)2 ٝا٘ذاصٌ ٜیشی تاحیشات
٘اؿی اص آب ؿیشیٗ وٗ
ٞای تٛصیغ تشق
ٞا )3تاحیشات ٔٛتٛس پٕپ
آب تش سٚی ویفیت تٛاٖ

ٔغاِؼات  ٚتٛػؼٝ
تٟی ٝٙؿثىٞ ٝای
تٛصیغ تشق

واٞؾ جزب ٌشٔا
تٛػظ تذ٘ ٝتشا٘غ
ٚافضایؾ واسایی تشا٘غ
ت ٝوٕه فٙاٚسی ٘ا٘ٛ

ٛٞؿٕٙذػاصی ٚ
اتٔٛاػی ٖٛؿثىٝ
ٞای تشق

سٚیت پزیشی وأُ
ؿثى ٝتٛصیغ؛ ٔجٟض تٝ
صیش ػاخت اتٔٛاػیٖٛ

پایذاسی ؿثى ٚ ٝواٞؾ
خأٛؿی

تش عشف وشدٖ ت ٝوٕه
فٙاٚسی ٘ا٘ ٛدس واٞؾ واسایی
تشا٘ؼفٛسٔاتٛسدس اػتاٟ٘ای
جٛٙتی ت ٝػّت یىؼاٖ تٛدٖ
صٔاٖ پیه ٔلشف تشق ٚپیه
ٌشٔا

جایاتی تٟی ٝٙتجٟیضات ا٘ذاصٜ
ٌیشی فاصٚسی pmu

افضایؾ لاتّیت
اعٕیٙاٖ ؿثىٝ
ٞای تٛصیغ تشق

وّی ٝدیتُ ٞای اجشایی،
٘مـٞ ٝای فٙی ،ؿشح
ػاختاس ؿیٕیایی تتٚ ٖٛ
یه ٕ٘ ٝ٘ٛپای ٝػاختٝ
ؿذ ٜتٕٞ ٝشا٘ ٜتیجٝ
آصٔایـات كٛست ٌشفتٝ
دس صٔی ٝٙوـؾ ٚ
ؿىؼت پایٝ

تا تٛج ٝت ٝػذْ تغاتك ػٛساخ
پایٞ ٝا تا آسایؾ اِىتشیىی ٚ
ٔحُ تؼت ٝؿذٖ پیچ ٞا ٚ
اِضاْ دس اػتفاد ٜاص یشاق آالت
اضافی ٕٞچ ٖٛوشپی  ...ٚتٝ
جٟت ایجاد ٍٟ٘ ٚذاسی تشخی
اص آسایؾ ٞا ٕٞ ٚچٙیٗ
خٛسدٌی پایٞ ٝا  ٚػٕش وٛتاٜ
آٟ٘ا دس اوخش ؿٟشػتاٖ ٞا ی
جٛٙتی ٔ ٚثاحج ٔىا٘یىی ٚ
ٞثٛد ٔمأٚت وــی پایٞ ٝا
ب
 ٚتغییش ٕ٘ٛداس ؿىؼت پایٞ ٝا
 ٚایجاد پایذاسی پایٚ ٝؿثى ٝدس
ٍٙٞاْ تشٚص حٛادث غیش ٔتشلثٝ
ِض ْٚا٘جاْ تحخیخات دس ایٗ
صٔی ٝٙسا ٔٛجة ٔی ٌشدد  ٚآٖ
سا دس اِٛٚیت لشاس ٔی دٞذ.

ٛٞؿٕٙذػاصی ٚ
اتٔٛاػی ٖٛؿثىٝ
ٞای تشق

تٟثٟٛد لاتّیت اعٕیٙاٖ
تا ٔذِؼاصی ٔحذٚدیت
ٔاِی.

تٟی ٝٙػاصی ٕٞضٔاٖ ٚاحذٞای
تِٛیذ پشاوٙذ ٚ ٜوّیذٞای
وٙتشَ اص سا ٜدٚس سٚی فیذس
تٛصیغ

ٔٙظٛس تٟثٛد  ٚلاتّیت
اعٕیٙاٖ

ٔىاٖ یاتی تٟی ٝٙوّیذٞای
وٙتشَ اص سا ٜدٚس دس ؿثىٝ
تٛصیغ ؿؼاػی
تاال تٛدٖ تّفات

7

تشسػی جأغ  ٚتاص عشاحی پایٞ ٝای تت٘ٛی  ٚتشسػی
ٚتاص تیٙی دس ػاختاس تت ٚ ٖٛاػتشاوچش فّضی پایٞ ٝا
تشای ؿثى 33 ٝویّٚ ٛات  ٚؿشایظ الّیٕی خٛصػتاٖ

تٛصیغ

8

ٞی ٝٙػاصی ٕٞضٔاٖ ٚاحذٞای تِٛیذ پشاوٙذٚ ٜ
ب
وّیذٞای وٙتشَ اص سا ٜدٚس سٚی فیذس تٛصیغ جٟت
تٟثٟٛد لاتّیت اعٕیٙاٖ تا ٔذِؼاصی ٔحذٚدیت ٔاِی .

تٛصیغ

9

ٔىاٖ یاتی تٟی ٝٙوّیذٞای وٙتشَ اص سا ٜدٚس دس
ؿثى ٝتٛصیغ ؿؼاػی تٙٔ ٝظٛس تٟثٛد  ٚلاتّیت
اعٕیٙاٖ

تٛصیغ

افضایؾ لاتّیت
اعٕیٙاٖ ؿثىٝ
ٞای تٛصیغ تشق

10

اسائ ٝساٞىاسٞای ٘ٛیٗ واٞؾ تاحیش تّفات دس ؿثىٝ
ٞای فـاس ضؼیف تا واتُ خٛد ٍٟ٘ذاس

تٛصیغ

پایؾ  ٚواٞؾ
تّفات ؿثىٞ ٝای
تٛصیغ تشق

افضایؾ لاتّت اعٕیٙاٖ ٚ
واٞؾ تّفات

11

تؼییٗ ٔىاٖ ٚاحذٞای خاصٖ ٔٛاصی  ٚتاصآسایی
ٕٞضٔاٖ ؿثىٞ ٝای تٛصیغ تٙٔ ٝظٛس واٞؾ تّفات

تٛصیغ

پایؾ  ٚواٞؾ
تّفات ؿثىٞ ٝای
تٛصیغ تشق

واٞؾ تّفات

تؼییٗ ٔىاٖ ٚاحذٞای خاصٖ
ٔٛاصی  ٚتاصآسایی ٕٞضٔاٖ
ؿثىٞ ٝای تٛصیغ

12

تشسػی سٚؽ ٞای ٔتؼادَ ػاصی تاس دس ؿثىٞ ٝای
تٛصیغ اسائ ٝساٞىاسٞای واستشدی ساػتای واٞؾ
تّفات

تٛصیغ

پایؾ  ٚواٞؾ
تّفات ؿثىٞ ٝای
تٛصیغ تشق

عشاحی ٚػاخت  ٚاسائٝ
ساٞىاسٞای اجشایی
ٔٙاػة جٟت ٔتؼادَ
ػاصی تاس ٚتٛجیٝ
التلادی

ٔتؼادَ ػاصی تاس  ٚواٞؾ
تّفات

ٔغاِؼات  ٚتٛػؼٝ
تٟی ٝٙؿثىٞ ٝای
تٛصیغ تشق

13

پیؾ تیٙی وٛتأ ٜذت لیٕت تشق دس تاصاس تشق تا
اػتفاد ٜاص ٔذَ ٌاْ تلادفی ػشی لیٕت

تٛصیغ

14

اسائ ٝساٞىاسٞای ػّٕی تٙٔ ٝظٛس افضایؾ لشائت
وٙتٛسٞای دس تؼتٔ ٝـتشویٗ تا سٚیىشد افضایؾ
ٔیضاٖ ٔـاسوت ٔـتشویٗ دس اػالْ لشائت واس وشد
وٙتٛسٞا دس ػأا٘ ٝدسیافت اعالػات ٘ظیش 121
ٚغیشٜ

ػٕٔٛی

ٔغاِؼات آٔٛصؿی
ٟٔ ٚاستی ٔٙاتغ
ا٘ؼا٘ی

15

اسصیاتی واسایی فٙی ؿشوت تٛصیغ تشق خٛصػتاٖ تا
اػتفاد ٜاص سٚؽ تحّیُ پٛؿؾ دادٞ ٜا ()DEA

ٔغاِؼات
والٖ
ا٘شطی,
التلادی
ٚ
ٔذیشیتی

ٔغاِؼات ٔذیشیتی
 ٚساٞثشی
ؿشوتٞای تشق

16

تشسػی ػُّ تاخیش دس ٚكٔ َٛغاِثات اص ٔـتشویٗ ٚ
اسائ ٝساٞىاسٞای ٔٙاػة دس ؿشوت تٛصیغ تشق
خٛصػتاٖ

ٔغاِؼات
والٖ
ا٘شطی,
التلادی
ٚ
ٔذیشیتی

ٔغاِؼات التلادی
ٔ ٚذیشیت
داساییٞا

)1پیؾ تیٙی وٛتأ ٜذت
لیٕت دس تاصاس تشق؛جٟت
تش٘أ ٝسیضی ؿشوت تٝ
ٔٙظٛس افضایؾ تٟشٚ ٜسی
)2تا تٛج ٝت ٝسلاتتی
تٛدٖ تٛصیغ تشق دس
ػیؼتٓ تجذیذ ػاختاس
یافت ٝكٙؼت تشق؛ویفیت
دلت پیؾ تیٙی تشق دس
ایٗ تاصاس تؼییٗ وٙٙذٜ
ٔیضاٖ ػٛد دٞی ؿشوت
خٛاٞذ تٛد.

ٌ)1زس اص فضای ا٘حلاسی
كٙؼت تشق ت ٝفضای سلاتتی
)2تجذیذ ػاختاس دس كٙؼت
تشق )3تش٘أ ٝسیضی دس جٟت
ٔیضاٖ  ٚویفیت تٛصیغ تشق دس
تاصاس سلاتتی

اسائ ٝساٞىاسٞای ػّٕی تٝ
ٔٙظٛس افضایؾ ٔیضاٖ
لشائت وٙتٛسٞای دس
تؼتٔ ٝـتشویٗ

افضایؾ ٔیضاٖ لشائت وٙتٛس
ٞای دس تؼتٔ ٝـتشویٗ

تشسػی تغییشات واسایی
التلادی ٔ ٚیضاٖ واسایی
فٙی ٔذیشیتٟای تٛصیغ
تشق دس عی صٔاٖ ٚ
سٚؽ تغییشات واسآیی
ٔذیشیتٟا

دس ػیاػت ٌزاسی ٔذیشاٖ ٚ
تلٕیٕٓ ٌیش٘ذٌاٖ ؿشوت ٚ
ٕٞچٙیٗ دس ػیاػتٍزاسی
آیٙذ ٜؿشوت

اسائ ٝساٞىاس ٔٙاػة تشای
ٚكٔ َٛغاِثات

تشسػی ػُّ تاخیش دس ٚكَٛ
ٔغاِثات

17

تشسػی سٚؿٟای جزب ػشٔایٌ ٝزاسی دس عشح
تٛػؼ ٝؿشوت تٛصیغ خٛصػتاٖ

ٔغاِؼات
والٖ
ا٘شطی,
التلادی
ٚ
ٔذیشیتی

ٔغاِؼات التلادی
ٔ ٚذیشیت
داساییٞا

تٟثٛد عشح ٞای تٛػؼٝ
ؿشوت

تشسػی سٚؽ ٞای جزب
ػشٔایٌ ٝزاسی

18

تشسػی سٚؿٟای تٟیٌ ٝٙش ٜٚتٙذی ٔـتشویٗ كٙؼتی
تضسي دس لاِة اػتشاتظی تثیؼض لیٕت ٞا  ،تٝ
ٔٙظٛس پیـٟٙاد ٘ظاْ تؼشف ٝواسآٔذدس ؿشوت تٛصیغ
خٛصػتاٖ

ٔغاِؼات
والٖ
ا٘شطی,
التلادی
ٚ
ٔذیشیتی

ٔغاِؼات التلادی
ٔ ٚذیشیت
داساییٞا

19

تشسػی  ٚپیـٟٙاد تؼت ٝحٕایتی  ٚاٍ٘یضا٘ٞ ٝای
ٔٙاػة جٟت تٟی ٝٙػاصی ٔذیشیت ٔلشف دس تخؾ
ٞای خاٍ٘ی ،تجاسی  ٚكٙؼتی دس ؿشوت تٛصیغ
خٛصػتاٖ

ٔغاِؼات
والٖ
ا٘شطی,
التلادی
ٚ
ٔذیشیتی

ٔغاِؼات التلادی
ٔ ٚذیشیت
داساییٞا

تٟی ٝٙػاصی ٔذیشیت
ٔلشف دس تخؾ ٞای
خاٍ٘ی ،تجاسی  ٚكٙؼتی

تشسػی تؼت ٝحٕایتی

20

ٔغاِؼ ٝػٛأُ آٔٛصؿی فشدی ػاصٔا٘ی ٔٛحش تش تؼادَ
واس ٚواسوٙاٖ ؿشوت تٛصیغ ٘یشٚی تشق اػتاٖ
خٛصػتاٖ  ٚاسائ ٝساٞىاسٞای تٟثٛد آٖ

ػٕٔٛی

ٔظاِؼات آٔٛصؿی
ٟٔ ٚاستی ٔٙاتغ
ا٘ؼا٘ی

ساٞىاسٞای تٟثٟٛد تؼادَ
واسوٙاٖ ؿشوت تٛصیغ

ػٛأُ آٔٛصؿی فشدی ػاصٔا٘ی
ٔٛحش تش تؼادَ واس ٚواسوٙاٖ

21

تشسػی ٘مؾ ػثه سٞثشی ػاصٔا٘ی تش ػّٕىشد
ػاصٔا٘ی دس ؿشوت تٛصیغ ٘یشٚی تشق خٛصػتاٖ

ػٕٔٛی

ٔغاِؼات آٔٛصؿی
ٟٔ ٚاستی ٔٙاتغ
ا٘ؼا٘ی

تٟثٛد ٘مؾ سٞثشی
ػاصٔا٘ی تش ػّٕىشد
ػاصٔا٘ی

تشسػی ٘مؾ ػثه سٞثشی
ػاصٔا٘ی  ٚػّٕىشد ػاصٔا٘ی

22

تشسػی ػٛأُ تاحیش ٌزاس(ػاصٔا٘ی،ؿخلیتی،جٕؼیت
ؿٙاختی)تش فشػٛدٌی ؿغّی ٚ،اِٛٚیت تٙذی آٖ ٞا
دس ؿشوت تٛصیغ خٛصػتاٖ

ػٕٔٛی

ٔغاِؼات آٔٛصؿی
ٟٔ ٚاستی ٔٙاتغ
ا٘ؼا٘ی

اِٛیت تٙذی ػٛأُ تاحیش
ٌزاس

تشسػی ػٛأُ تاحیش ٌزاس

23

تشسػی ٔیضاٖ ا٘غثاق واسوٙاٖ ؿشوت تٛصیغ ٘یشٚی
تشق خٛصػتاٖ تا ٔذَ تّٛؽ لاتّیت واسوٙاٖ ػاصٔاٖ

ػٕٔٛی

ٔغاِؼات آٔٛصؿی
ٟٔ ٚاستی ٔٙاتغ
ا٘ؼا٘ی

تٟثٛد ٔیضاٖ ا٘غثاق
واسوٙاٖ ؿشوت تٛصیغ

تشسػی ٔیضاٖ ا٘غثاق واسوٙاٖ

24

چاِؾ ٞای پیؾ سٚی اجشای جا٘ـیٗ پشٚسی دس
ؿشوت تٛصیغ تشق خٛصػتاٖ

ػٕٔٛی

ٔغاِؼات آٔٛصؿی
ٟٔ ٚاستی ٔٙاتغ
ا٘ؼا٘ی

اص تیٗ سفتٗ چاِؾ ٞای
جا٘ـیٗ پشٚسی دس
ؿشوت تٛصیغ

جا٘ـیٗ پشٚسی

25

تاحیش ػاختاس ػاصٔا٘ی(تٕشوض،پیچیذٌی ٚسػٕیت) تش
سضایت ؿغّی واسوٙاٖ ؿشوت تٛصیغ ٘یشٚی تشق
اػتاٖ خٛصػتاٖ

ٔغاِؼات
والٖ
ا٘شطی,
التلادی
ٚ
ٔذیشیتی

ٔغاِؼات ٔذیشیتی
 ٚساٞثشی
ؿشوتٞای تشق

ٞذف وّی ایٗ تحمیك
تشسػی تاحیش ػاختاس
ػاصٔا٘ی(تٕشوض؛پیچیذي
ی  ٚسػٕیت) تش سضایت
ؿغّی واسوٙاٖ ؿشوت
تٛصیغ اػتاٖ خٛصػتاٖ
ٔی تاؿذ  ٚتا ا٘جاْ ایٗ
تحمیك ٔی تٛاٖ تٞ ٝذف
ریُ ٘ایُ ٌشدیذ:
ؿٙاػایی ٔؼیاسٞای
ٔٙاػة تشای ػٙجؾ
سضایت ؿغّی واسن٘اٖ
ؿشوت

تا تٛج ٝت ٝتشسػی ٞای ا٘جاْ
ؿذ ٜتا و ٖٛٙایٗ تحمیك دس
ؿشوت ا٘جاْ ٘ـذ ٜاػت

پیـٟٙاد ٘ظاْ تؼشفٝ
واسآٔذ

تشسػی سٚؿٟای تٟیٌ ٝٙشٜٚ
تٙذی ٔـتشویٗ

26

تشسػی ٚتذٚیٗ ساٞثشدٞای اػتمشاس فش ًٙٞدفاع
ٔمذع (ایخاس،جٟاد،ؿٟادت)دس ؿشوت تٛصیغ
خٛصػتاٖ

ػٕٔٛی

27

تشسػی ٔیضاٖ ػغح تٙاػة فش ًٙٞػاصٔا٘ی تا
لاتّیت اؿتشان ٌزاسی دا٘ؾ دس ػغح ؿشوت تٛصیغ
٘یشٚی تشق خٛصػتاٖ

ػٕٔٛی

28

تشسػی ساٞىاسٞای ایجاد ػالل ٝت ٝواس جٕؼی ٚ
جٌّٛیشی اص ا٘ضٚاعّثی واسوٙاٖ دس ؿشوت تٛصیغ
خٛصػتاٖ

ػٕٔٛی

ٔغاِؼات آٔٛصؿی
ٟٔ ٚاستی ٔٙاتغ
ا٘ؼا٘ی

29

ؿٙاػایی  ٚاِٛیت تٙذی ؿاخق ٞای وّیذی دس
پیاد ٜػاصی ٔذیشیت دا٘ؾ ٘ ٚمـ ٝسا ٜآٖ تشای
ؿشوت تٛصیغ ٘یشٚی تشق خٛصػتاٖ

ٔغاِؼات
والٖ
ا٘شطی,
التلادی
ٚ
ٔذیشیتی

ٔغاِؼات ٔذیشیتی
 ٚساٞثشی
ؿشوتٞای تشق

30

سٚؽ ٞای ٘ٛیٗ تشغیة  ٚتـٛیك ٔـتشیاٖ تٝ
اػتفاد ٜاص خذٔات غیش حضٛسی دس ؿشوت تٛصیغ
خٛصػتاٖ

ٔغاِؼات
والٖ
ا٘شطی,
التلادی
ٚ
ٔذیشیتی

ٔغاِؼات ٔذیشیتی
 ٚساٞثشی
ؿشوتٞای تشق

31

ػاسض ٝیاتی جأغ ؿشوت تٛصیغ تشق  ٚتذٚیٗ ٘مـٝ
سا ٜتا سٚیىشد تح َٛاحشتخؾ دس ؿشوت تٛصیغ
خٛصػتاٖ

ٔغاِؼات
والٖ
ا٘شطی,
التلادی
ٚ
ٔذیشیتی

ٔغاِؼات ٔذیشیتی
 ٚساٞثشی
ؿشوتٞای تشق

32

تشسػی ػغح سضایت ٔٙذی اص ٚضؼیت اسائ ٝخذٔات
ؿشوت تٛصیغ تشق خٛصػتاٖ تش حؼة ٘ٛع خذٔت تا
سٚیىشد ؿٙاخت ٘ماط تٟثٛد

ٔغاِؼات
والٖ
ا٘شطی,
التلادی
ٚ
ٔذیشیتی

ٔغاِؼات ٔذیشیتی
 ٚساٞثشی
ؿشوتٞای تشق

ٔغاِؼات
والٖ
تشسػی ٚؿٙاػایی اٍِٞٛای ٔـتشی ٔذاسی دس ؿشوت
ا٘شطی,
تٛصیغ تشق تا سٚیىشد اكالح  ٚتٛػؼ ٝاٍِٛی فؼّی دس
التلادی
ؿشوت تٛصیغ خٛصػتاٖ
ٚ
ٔذیشیتی

ٔغاِؼات ٔذیشیتی
 ٚساٞثشی
ؿشوتٞای تشق

33

ٔغاِؼات آٔٛصؿی
ٟٔ ٚاستی ٔٙاتغ
ا٘ؼا٘ی

ایجاد اػتمشاس فشًٙٞ
دفاع ٔمذع دس ؿشوت
تٛصیغ

اػتمشاس فش ًٙٞدفاع ٔمذع

ٔغاِؼات آٔٛصؿی
ٟٔ ٚاستی ٔٙاتغ
ا٘ؼا٘ی

اؿتشان ٌزاسی دا٘ؾ دس
ػغح ؿشوت تٛصیغ

تشسػی ػغح تٙاػة فشًٙٞ
ػاصٔا٘ی

تؼأُ ٕٞ ٚىاسی ٔیاٖ
واسوٙاٖ

ایجاد واس دػت ٝجٕؼی

تٟثٛد دس پیاد ٜػاصی
ٔذیشیت دا٘ؾ

اػتفاد ٜاص خذٔات غیش
حضٛسی

تذٚیٗ ٘مـ ٝسا ٜتا
سٚیىشد تح َٛاحشتخؾ

ؿٙاخت ٘ماط تٟثٛد

اكالح  ٚتٛػؼ ٝاٍِٛی
فؼّی

ؿٙاػایی ؿاخق ٞای وّیذی

اػتفاد ٜاص خذٔات غیش
حضٛسی

ػاسض ٝیاتی جأغ ؿشوت
تٛصیغ تشق

تشسػی ػغح سضایت ٔٙذی اص
ٚضؼیت اسائ ٝخذٔات

تشسػی اٍِٞٛای ٔـتشی
ٔذاسی

34

تشسػی ٚؿٙاػایی ِٔٛفٞ ٝای ٘ـاط ػاصٔا٘ی دس
ؿشوت تٛصیغ تشق خٛصػتاٖ،ا٘ذاصٌ ٜیشی ػغح فؼّی
ایٗ ِٔٛف ٚ،ٝاسائ ٝساٞىاسٞای أىا٘پزیش تشای تٟثٛد
ػغح ٘ـاط ػاصٔا٘ی

ػٕٔٛی

35

36

ٔغاِؼات آٔٛصؿی
ٟٔ ٚاستی ٔٙاتغ
ا٘ؼا٘ی

تٟثٛد ػغح ٘ـاط
ػاصٔا٘ی

ؿٙاػایی ِٔٛفٞ ٝای ٘ـاط
ػاصٔا٘ی

تشسػی  ٚؿٙاػایی ٔیضاٖ تؼٟذ واسوٙاٖ ت ٝػاصٔاٖ
تا سٚیىشد واس افشیٙی دس ٖٚػاصٔا٘ی دس ؿشوت تٛصیغ
خٛصػتاٖ

ػٕٔٛی

ٔغاِؼات آٔٛصؿی
ٟٔ ٚاستی ٔٙاتغ
ا٘ؼا٘ی

واسآفشیٙی دسٖٚ
ػاصٔا٘ی

تشسػی ٔٚیضاٖ تٟؼذ واسن٘اٖ

تشسػی ػُّ لغغ ٕٞضٔاٖ فیذسٞای فـاس ٔتٛػظ
ٔجاٚس  ٓٞدس ؿشوت تٛصیغ خٛصػتاٖ

تٛصیغ

افضایؾ لاتّیت
اعٕیٙاٖ ؿثىٝ
ٞای تٛصیغ تشق

اسائ ٝساٞىاس جٟت سفغ
ٔـىُ

ػُّ لغغ ٕٞضٔاٖ فیذسٞا

