
 ،اجتواػی ٍ فطٌّگی ( قاًَى تطًاهِ چْاضم تَسؼِ اقتصازی121( هازُ )11اجطایی تٌس ) ًاهِ  آییي

 جوَْضی اسالهی ایطاى

 ّـ33263 ت19454: .  ضواضُ

 1384.34.22تاضید : 

 ضیعی کطَض ـ ٍظاضت زفاع ٍ پطتیثاًی ًیطٍّای هسلح ساظهاى هسیطیت ٍ تطًاهِ

 هَضخ 131.55749تٌا تِ پیطٌْاز ضواضُ  1384.4.8ّیأت ٍظیطاى زض جلسِ هَضخ 

 ( قاًَى121( هازُ )11ضیعی کطَض ٍ تِ استٌاز تٌس ) ساظهاى هسیطیت ٍ تطًاه1384.3.31ِ

 ـ1383،اجتواػی ٍ فطٌّگی جوَْضی اسالهی ایطاى ـ هصَب  تطًاهِ چْاضم تَسؼِ اقتصازی

 :تصَیة ًوَز ًاهِ اجطایی تٌس یاز ضسُ ضا تِ ضطح شیل آییي

 

 ، ( قاًَى تطًاهِ چْاضم تَسؼِ اقتصازی121( هازُ )11ًاهِ اجطایی تٌس ) آییي

 اجتواػی ٍ فطٌّگی جوَْضی اسالهی ایطاى

 ضًَس: ًاهِ اصطالحات ظیط زض هؼاًی هططٍح هطتَط تکاض تطزُ هی ـ زض ایي آییي1هازُ 

 سیة پصیطیای کِ هَجة کاّص آ : هجوَػِ اقساهات غیطهسلحاًِ الف ـ پسافٌس غیطػاهل

 ، تجْیعات ٍ ضطیاًْای کطَض زض هقاتل ػولیات ،ساذتواًْا ٍ تاسیسات  ًیطٍی اًساًی

 گطزز. ذصواًِ ٍ هرطب زضوي هی



 ، ساذتواًْای حساس ٍ ضطیاًْای اصلی ٍ حیاتی : کلیِ تعیطتٌایی ب ـ هطاکع تحت پَضص

 تاضٌس ٍ احتوال تطزاضی هی ، اجطا ٍ یا زض حال تْطُ کطَض اػن اظآًکِ زض زست هطالؼِ

 ضَز: حوالت ًظاهی زضوي ػلیِ آًْا ٍجَززاضز تِ ضطح ظیط سطح تٌسی هی

 تاضٌس ٍ ٍجَز ٍ استوطاض : هطاکعی کِ زاضای گستطُ فؼالیت هلی هی ـ اصلی ٍ حیاتی 1

 کطَض حیاتی است ٍ آسیة یا تصطف آًْا تَسیلِ زضوي تاػث اذتالل کلی فؼالیت آًْا تطای

 گطزز. هی زض ازاضُ اهَض کطَض

 تاضٌس ٍ ٍجَز ٍ ای هی : هطاکعی کِ زاضای گستطُ فؼالیت هٌطقِ ـ هطاکع حساس 2

 هٌاطقی اظ کطَض ضطٍضی است ٍ آسیة یا تصطف آًْا تَسیلِ استوطاض فؼالیت آًْا تطای

 گطزز. زضوي تاػث تطٍظ اذتالل زض ترطی اظ کطَضهی

 تاضٌس ٍ ٍجَز ٍ استوطاض هی: هطاکعی کِ زاضای گستطُ فؼالیت هحلی  ـ هطاکع هْن 3

 ترطی اظ کطَض زاضای اّویت است ٍ آسیة یا تصطف آًْا تَسیلِ زضوي فؼالیت آًْا تطای

 گطزز. تاػث تطٍظ اذتالل زض ترطی اظکطَض هی

 : کویتِ زائوی پسافٌس غیطػاهل کطَض هتطکل اظ ًوایٌسگاى ستاز کل ج ـ کویتِ زائوی

 ( کِ تطاساس فطهاى االًثیاء )ظ ٌس َّایی ذاتنٍ قطاضگاُ پساف ، زٍلت ًیطٍّای هسلح

 . ضّثطی تطکیل گطزیسُ است

 : زتیطذاًِ کویتِ زائوی پسافٌس غیطػاهل هستقط زض ستاز کل ز ـ زتیطذاًِ کویتِ زائوی

 . ًیطٍّای هسلح



 ضیعی کطَض : ساظهاى هسیطیت ٍ تطًاهِ ّـ ـ ساظهاى هسیطیت

 ًیطٍّای هسلح : ٍظاضت زفاع ٍ پطتیثاًی ٍ ـ ٍظاضت زفاع

 ( االًثیاء )ظ ظ ـ قطاضگاُ پسافٌس: قطاضگاُ پسافٌس َّایی ذاتن

 ّای پسافٌس غیطػاهل زستگاّْای اجطایی کطَض کِ تا : کویتِ ح ـ کویتِ زستگاُ اجطایی

 هقام زستگاُ یا یکی اظ هؼاًٍیي ٍی تا اذتیاضات کافی تطکیل هسؤٍلیت تاالتطیي

 گطزز. هی

 ضات کویتِ زائوی ػثاضتٌس اظ:ـ ٍظایف ٍ اذتیا2هازُ 

 ّای پسافٌس غیط ػاهل کطَض ـ تصَیة سیاستْا ٍ ذط هطی1

 ّای هٌاسة فطٌّگی تِ هٌظَض اضتقای آگاّی زضذصَظ پسافٌس غیطػاهل ـ ایجاز ظهی2ٌِ

 ًاهِ ( هطتثط تا ایي آییي ـ تصَیة ضَاتط ٍ زستَض الؼولْای )ػوَهی ٍ اذتصاصی3

 ، ساذتواًْای حساس ٍ ضطیاًْای اصلی ٍ حیاتی کطَض تٌاییـ تؼییي هصازیق تأسیسات ظیط4

 ـ تصَیة سطح تٌسی ٍ اٍلَیت تٌسی هطاکع تحت پَضص تطاساس پیطٌْاز زستگاُ هطتَط 5

 ـ تصَیة ططحْای پسافٌس غیطػاهل ٍ تطآٍضز اػتثاض هَضز ًیاظ آى تثصطُ ـ کویتِ زائوی6

 طاکع هْن ضا تِ کویتِ پسافٌسهَضز تصَیة ططحْای پسافٌس غیطػاهل ه تَاًس حسة هی

 ًوایس. غیطػاهل زستگاّْای هطوَل تفَیض



 ّا اظ اجطای ططحْای پسافٌس غیطػاهل تِ هٌظَض اصالح ـ تطضسی ٍ تاییس ًتایج اضظیاتی7

 ّا ططحْا ٍ ضٍش ساظی ٍ تْیٌِ

 ًاهِ هَجَز ـ ًظاضت تط اجطای صحیح آییي 8

 ، اضتقای آگاّی ٍ ضػایت ِ هٌظَض تَسؼِـ ایجاز ّواٌّگی الظم زض زستگاّْای اجطایی ت9

 . پسافٌسغیطػاهل

 ـ زتیطذاًِ کویتِ زائوی ٍظایف ٍ اذتیاضات ظیط ضا تطػْسُ زاضز:3هازُ 

 ّا تِ هٌظَض اضایِ تِ کویتِ زائوی ـ تْیِ پیص ًَیس سیاستْا ٍ ذط هطی1

 ـ تطضسی زستَضالؼولْای پیطٌْازی ٍ تٌظین زستَض جلسات کویتِ زائوی2

 ین اٍلَیت هَضَػات جْت ططح زض جلسات کویتِ زائویـ تٌظ3

 ـ اتالؽ ضَاتط ٍ زستَضالؼولْای هصَب کویتِ زائوی تِ زستگاّْای هطوَل4

 : ـ ٍظاضت زفاع زاضای ٍظایف ٍ اذتیاضات ظیط است 4هازُ 

 ـ پیگیطی اجطای ططحْای پسافٌس غیطػاهل1

 س غیطػاهل ٍ پیطٌْاز آى تِـ تْیِ ٍ تسٍیي ضَاتط ٍ هقطضات ػوَهی زض ظهیٌِ پساف2ٌ

 کویتِ زائوی

 ـ اًجام پژٍّطْای ًظطی ٍ کاضتطزی ػوَهی زض ظهیٌِ پسافٌس غیطػاهل تا استفازُ اظ3

 زفاع ظطفیتْای ترص



 ضیعی ٍ اجطای آهَظضْای کَتاُ هست پسافٌس غیطػاهل ـ تطًاه4ِ

 ی اجطاییـ اضظیاتی فٌی ططحْای پسافٌس غیطػاهل تْیِ ضسُ تَسط کویتِ زستگاّْا 5

 ـ تْیِ گعاضش ًظاضت تط اجطای پسافٌس غیطػاهل زستگاّْای اجطایی ٍ اضایِ آى ت6ِ

 کویتِ زائوی

 ، تسٍیي ـ ساظهاى هسیطیت هسؤٍل لحاظ ًوَزى هصَتات فٌی کویتِ زائوی زض تْیِ 5هازُ 

 تاضس. ٍ هؼیاضّای فٌی تِ زستگاّْای اجطایی هی ٍ اتالؽ ضَاتط

 : زاضای ٍظایف ٍ اذتیاضات ظیط استـ قطاضگاُ پسافٌس 6هازُ 

 ، حجن ٍ هٌطقِ ـ تثییي ٍ تطآٍضز تْسیسات ٍ ضٌاسایی زقیق تسلیحات زضوي اظ ًظط ظهاى1

 ػول جْتاضایِ تِ کویتِ زائوی

 ّای پسافٌس ػاهل ٍ غیطػاهل تا تَجِ تِ هیعاى اثطترطی پسافٌس ـ ّواٌّگ ساظی تطًاه2ِ

 زائویزض ّط ًقطِ ٍاضایِ پیطٌْاز تِ کویتِ 

 ـ اضظیاتی ػولیاتی اٍلَیت تٌسی هطاکع تحت پَضص تا تَجِ تِ تطآٍضز تْسیسات 3ٍ

 زائوی پیطٌْاز تِ کویتِ

 ّای زستگاّْای اجطایی ػثاضتٌس اظ: ـ ٍظایف ٍ اذتیاضات کویت7ِهازُ 

 ـ تطضسی ٍ پیطٌْاز سطح تٌسی ٍ اٍلَیت تٌسی هطاکع زستگاُ هطتَط1



 سافٌس غیطػاهل هطاکع هَجَز تطاساس هصَتات کویتِ زائویـ پیگیطی تْیِ ٍ اجطای ططح پ2

 ، اجتواػی ٍ ًظام فٌی ٍاجطایی کطَض تِ ًحَی کِ زض طَل تطًاهِ چْاضم تَسؼِ اقتصازی

 ـ حساقل هطاکع حیاتی ٍ حساس کطَض ایوي1383ایطاى ـ هصَب  ٍ فطٌّگی جوَْضی اسالهی

 ساظی ضًَس.

 ٌس غیطػاهل زض ططحْای زستگاُ هطتَطـ ًظاضت تط اػوال ضَاتط ٍ هقطضات پساف3

 ـ اًجام پژٍّطْا ٍ آهَظضْای ترصصی ٍ ػوَهی زض ظهیٌِ پسافٌس غیطػاهل هطتثط تا4

 ترصصی زستگاُ هطتَط هَضَػات

 ـ زض هَضز ططحْای هصَب ٍ زض زست اجطا یا زض زست هطالؼِ کِ اػتثاض آًْا اظ 8هازُ 

 اجطایی هَظف است اػتثاض هطتَط تِ گطزز، زستگاُ ػوَهی کطَض تأهیي هی هحل تَزجِ

 ضػایت اجطای ضَاتط ٍ هقطضاتپسافٌس غیطػاهل ضا ضوي اػتثاض ساالًِ آى زستگاُ

 تیٌی ًوایس. پیص

 ضیعی کطَض تا تَجِ تِ هصَتات کویتِ زائوی زض هَضز ـ ساظهاى هسیطیت ٍ تطًاه9ِهازُ 

 یی کِ اظ هحل تَزجِ، هطتَط تِ زستگاّْا تطزاضی تأهیي اػتثاضهطاکع زض حال تْطُ

 گطزًس،تطاساس پیطٌْاز ّطیک اظ زستگاّْای اجطایی ٍ تا ػوَهی کطَض تأهیي اػتثاض هی

 ( قاًَى تطًاهِ چْاضم تَسؼِ اػتثاضهَضز ًیاظ تطای اجطای ططحْای32ضػایت هفاز هازُ )

 ًوایس. هی تیٌی پسافٌس غیطػاهل هطاکع هصکَض ضا ضوي الیحِ تَزجِ سالیاًِ کطَض پیص



 ـ کلیِ ضطکتْای زٍلتی هَظفٌس اػتثاض هَضز ًیاظ تطای ططحْای پسافٌس غیطػاهل13ازُ ه

 ، زض زست اجطا ٍ یا زض زست هطالؼِ هطتَط ضا اظ تطزاضی هطتَط تِ هطاکعزض حال تْطُ

 تأهیي ًوایٌس. تیٌی هحل هٌاتغ زاذلی پیص

 هؼاٍى اٍل ضئیس جوَْض -هحوسضضا ػاضف 

 


