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 تَسؼِ هسیش دس ثب سٍیکشد حشکتسبالًِ ضکل  ى جطٌَاسُ تَسط ضْشداسی کشهبى ثِای

 تؼبهالت سطح استقبء :کَدک ٍ ثب اّذافی اصجولِ دٍستذاس ضْش ػٌَاى ثِ کشهبى ضْش سٍیذادهحَس

، کشهبى ضْشداسی اجتوبػی ّبی هسئَلیت ثِ تَجِ، کشهبى ضْش کالى ضْشداسی الوللی ثیي

جبد ثستش هٌبست ثشای تَسؼِ ای، ّب سشصهیي سبیش کَدکبى ٌّشی آثبس ٍ فکشی تَلیذات ثب آضٌبیی

تقَیت ٍ اسصیبثی ، تقَیت تحلیل ثصشی یب تجسن ػیٌی اص فضبّبی سٍصهشُ، خالقبًِّبی  هْبست

 تبسیخی ٍ فشٌّگی کشهبى ٍی ضْش ّب ، هؼشفی ظشفیتهجٌی ثش هیضاى توشکض ثش هحیط پیشاهَى

ٍیژُ  ی ٍ افضایص سطح داًص ضْشًٍذاى ثِثخص ُ اص ظشفیت ایي سٍیذاد جْت آگبّیاستفبد

طشاحی ٍ  ،الولل ّبی هطتشک جْبًی دس سطح ثیي ّبی پبیِ ًسجت ثِ دغذغِ کَدکبى ٍ گشٍُ

یسیَى هلی کن)ٍ دس ایي هسیش تَاًست ثب هکبتجِ ٍ سایضًی سِ ًْبد  ضذثبس اجشا  ًخستیيثشای 



خلی ثب گستشُ سبصهبى دا 10ٍ ثیص اص ( ای یًَسکَ یًَیسف ٍ دفتش هٌطقِ ایشاى، -یًَسکَ

، سبصهبى فشٌّگ ٍ کبًَى پشٍسضی فکشی کَدک ٍ ًَجَاىهشصی اص جولِ  فؼبلیت دسٍى ٍ ثشٍى

سا ثب خَد ّوشاُ . ..تی، سبصهبى هیشاث فشٌّگی ٍاستجبطبت اسالهی، ٍصاست کطَس، سبصهبى ثْضیس

 .ًوبیذ

 

 

 کِ ثْوي تب ٍ آغبص (1399)ضْشیَس سبل گزضتِ  اص سٍیذاد ایي صیشسبختی ّبی سیضی ثشًبهِ

ًٍذ اجشایی ایي جطٌَاسُ اص صهبى اًتطبس طَس کلی س ثِ. اداهِ یبفت ،خَسد کلیذ سسویضکل  ثِ



تب حبهی اًجبم پزیشفت ًْبدّبی  تساّبی تحت ًظ کِ تَسط ضجکِالوللی  فشاخَاى دس سطح ثیي

 .هبُ ثِ طَل اًجبهیذ 4اػالم ًتبیج ًْبیی 

سبهبًِ  ضذُ اص اهکبًبتی ًظیش دثیشخبًِ دائوی، سبیت سسوی، ضکل تؼشیف ایي سٍیذاد ثِ

 .ثَدثشخَسداس ... سسبًی هجبصی، لَگَی اختصبصی ٍ عاطال

 

هختلف دس ّبی  ّضاس ًفش اص هلیت 33فشاخَاى ٍ ثبصدیذ  اًتطبس ،اص جولِ دستبٍسد ّبی ایي سٍیذاد

 4اثش ٍ دسیبفت حذٍد  دس اسسبل کطَس 37ٍ هطبسکت حذٍد جْبى اص سبیت جطٌَاسُ کطَس  86

 .هجبصی ثَدُ است ضکل اثش ثِ ّضاس

 ،سبل 8تب  5ضذ ٍ دس سِ ثخص آٍسی  سبل جوغ 15تب  5کٌٌذگبى سدُ سٌی  ایي آثبس اص ضشکت

ت اًتخبة سًٍذ داٍسی دس دٍ هشحلِ ّیأ .هَسد داٍسی قشاس گشفت ،سبل 15تب  12سبل ٍ  11 تب 9



آثبس دس داٍسی اٍلیِ هَسد ثشسسی سِ تي اص توبم . الوللی صَست پزیشفت ثَهی ٍ داٍسی ثیي

داٍسی هتطکل  اثش ثِ هشحلِ ًْبیی 300ى ًقبضی کَدک قشاس گشفت ٍ ی ٍ هتخصصبداٍساى ثَم

، ثلغبسستبى ٍ جوَْسی چک چیيسِ داٍس ثب سبثقِ اص سِ کطَس گش ایشاًی ٍ اص دٍ ًقبش ٍ تصَیش

ًفش  9ثشًض  ٍ سِ ًقشُ ٍ   سِ ،هذال طال سِیي ثیي دس ّش سدُ سٌی دس ًْبیت اص ا. ساُ یبفت

هل است هؼشفی سِ ثشگضیذُ دس ّش سدُ چِ دس ایي سٍیذاد قبثل تأ آى .ضذتقذیش ٍیژُ هؼشفی 

اص دیگش ًکبت . ٍدّبی هختلف ة کَدک اص هلیت پٌجاص هتطکل ک ت داٍسی کَدّیأسٌی تَسط 

تَاى  ُ سٌی اص هیبى کَدکبى هؼلَل ٍ کنایي سٍیذاد هؼشفی سِ ثشگضیذُ دس ّش سد دسخَس تَجِ

ػلَل ضبیستِ تقذیش هؼشفی رکش است توبم آثبس کَدکبى م الصم ثِرٌّی ٍ جسوی ثَدُ است ٍ 

 .ضذًذ

، لَح هسی ٍ دستی ضبهل ػشٍسک سٌتی کشهبى ًبیغظ ای اص ضکل ثستِ ثِ جَایض ایي جطٌَاسُ

 .ثَدهذال 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 


