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هجوَػِ اقذاهبت غیزهسلحبًِ کِ هَجت افشایص  تبکیذ ثز پذافٌذ غیزػبهل کِ ػجبرت است اس -1

ثبسدارًذگی، کبّص آسیت پذیزی، تذاٍم فؼبلیت ّبی ضزٍری، ارتقبی پبیذاری هلی ٍ تسْیل 

 ٍ اقذاهبت ًظبهی دضوي هی ضَد . هذیزیت ثحزاى در ثزاثزتْذیذات

ي، پزاکٌذُ سبسی یب تجویغ غیزػبهل اسقجیل اًتخبة ػزصِ ایو رػبیت اصَل ٍ ضَاثط پذافٌذ -2

 ، استتبر، فزیت دضوي ٍ ایوي سبسی ًسجت ثِ هزاکشءحست هَرد، حسبسیت سدایی، اختفب

 َر .َیژُ در طزح ّبی آهبیص سزسهیٌی ٍ طزح ّبی تَسؼِ آیٌذُ کطجوؼیتی ٍ هْن ث

طجقِ ثٌذی هزاکش، اهبکي ٍ تبسیسبت هْن ثِ حیبتی، حسبس ٍ هْن ٍ رٍسآهذ کزدى آى در  -3

 صَرت لشٍم .

فبیذُ ( درهَرد هزاکش، اهبکي  –ّبی پذافٌذ غیزػبهل ) ثب رػبیت اصل ّشیٌِ  تْیِ ٍ اجزای طزح -4

ت ثٌذی ٍ ٍ تبسیسبت حبیشاّویت ) ًظبهی ٍ غیزًظبهی ( هَجَد ٍ در دست اجزا ثز پبیِ اٍلَی

 هَرد ًیبس. تب پبیبى ثزًبهِ ضطن ٍ تبهیي اػتجبر اهکبًبت حذاکثز

سالح ّبی غیز هتؼبرف ًظیزّستِ ای، هیکزثی ٍ  ثزاثز تْیِ طزح جبهغ پذافٌذ غیزػبهل در -5

 ضیویبیی .

دٍ یب چٌذ هٌظَرُ کزدى هستحذثبت، تبسیسبت ٍ ضجکِ ّبی ارتجبطی ٍ هَاصالتی درجْت ثْزُ  -6

 طزح ّبی ػوزاًی ٍ ثِ ٍیژُ درهٌبطق هزسی ٍ حسبس کطَر.گیزی پذافٌذی اس

فزٌّگ سبسی ٍ آهَسش ػوَهی درسهیٌِ ثِ کبرگیزی اصَل ٍ ضَاثط پذافٌذ غیزػبهل در ثخص  -7

سطَح گًَبگَى آهَسضی ٍ تَسؼِ تحقیقبت در  دٍلتی ٍ غیزدٍلتی، پیص ثیٌی هَاد درسی در

  .سهیٌِ پذافٌذ غیزػبهل

 .رػبیت طجقِ ثٌذی اطالػبت طزح ّبی پذافٌذ غیزػبهل -8

 جوؼیتی ٍ ثیزٍى ثزدى ایي گًَِ تبسیسبت اس هزاکش در جلَگیزیی اس ایجبد تبسیسبت پزخطز -9

پیص ثیٌی توْیذات ایوٌی ثزای آى دستِ اس تبسیسبتی کِ ٍجَد آًْب الشاهی است ٍ  ضْزّب ٍ

 ثب تؼییي حزین السم. پزخطزبسیسبت جلَگیزی اس ایجبد هزاکشجوؼیتی پیزاهَى ت



 حوبیت السم اس تَسؼِ فٌبٍری ٍ صٌبیغ هزتجط هَرد ًیبس کطَر در پذافٌذ غیزػبهل ثب تبکیذ ثز-11

 طزاحی ٍ تَلیذ داخلی .

هقبثلِ ثب تْذیذات ًزم افشاری ٍ الکتزًٍیکی ٍ  ثکبرگیزی اصَل ٍ ضَاثط پذافٌذ غیزػبهل در -11

صیبًت ضجکِ ّبی اطالع رسبًی، هخبثزاتی ٍ رایبًِ  حفظ ٍ تْذیذات جذیذ دضوي ثِ هٌظَر دیگز

 ای.

کبر السم ثزای تْیِ طزح ّبی هطتزک ایوي سبسی ٍ ایجبد ّوبٌّگی در سبیز ٍ پیص ثیٌی سبس -12

جِ قطزح ّب ٍ ثزًبهِ ّب ٍ هذیزیت ًْبدّبی هسئَل، در دٍ حَسُ پذافٌذ غیزػبهل ٍ حَادث غیزهتز

 ِ ّب .درجْت ّن افشایی ٍ کبّص ّشیٌ

، بطزاحی، ثزًبهِ ریشی ٍ تصَیت اصَل ٍ ضَاثط، استبًذاردّ ،ایجبد هزکشی ثزای تذٍیي -13

 هؼیبرّب، هقزرات ٍ آییي ًبهِ ّبی فٌی پذافٌذ غیزػبهل ٍ پیگیزی ٍ ًظبرت ثز اػوبل آًْب .
 


