حَسُ

هحَرّای اصلی هاهَریت

ضاخص ّای ولی
تَسؼِ ووی ٍ ویفی هؼبثش ػوَهی ثب حذالل ّضیٌِ

فٌی ٍ ػوزاًی

عزاحی ٍ اجزای
ساسُ ّای هختلف ضْزی

خوغ آٍسی آة ّبی سغحی ثب حذالل ّضیٌِ
ثْجَد سیستن ّب ٍ سٍش ّب
استمبء ویفی ػولیبت اخشایی
ایدبد ایوٌی حذاوثشی دس سبصُ ّبی ضْشی
ًصت تدْیضات تشافیىی استبًذاسد دس هىبى هٌبست ثشای ٍسبیل حول ٍ ًمل هَتَسی

حول ٍ ًمل ایوي

ًصت تدْیضات تشافیىی استبًذاسد دس هىبى هٌبست ثشای ٍسبیل حول ٍ ًمل هَتَسی
حذاوثشسبصی ایوٌی پیبدُ سٍ ّب ثب حذالل ّضیٌِ
َّضوٌذسبصی ضجىِ ّبی ضشیبًی ثب تدْیضات تشافیىی هتٌبست
آهَصش اثشثخص فشٌّگ تشافیىی

حول ٍ ًمل رٍاى ٍ بااًضباط

سبهبًذّی پبسن حبضیِ ای
سبهبًذّی ػالئن افمی ٍ ػوَدی

حول ٍ ًمل ٍ

هتٌبست سبصی پبسویٌگْبی ػوَهی

تزافیه

ایدبد ٍ تَسؼِ صیشسبخت ّبی حول ٍ ًمل غیشهَتَسی

حول ٍ ًمل پان

ایدبد هشاوض هؼبیٌِ فٌی هتٌبست ثب تؼذاد خَدسٍّب
اعالع سسبًی ثِ هَلغ ٍ صحیح ٍضؼیت آالیٌذُ ّبی صیست هحیغی دس هَالغ ػبدی ٍ ثحشاًی ثِ هشدم ٍ
ًْبدّبی ریشثظ
تَسؼِ حول ٍ ًمل ػوَهی

حول ٍ ًمل یىپارچِ ،سزیغ ٍ دردستزس

افضایص تؼذاد ًبٍگبى حول ٍ ًمل استبًذاسد ػوَهی
سبهبًذّی ًبٍگبى حول ٍ ًمل ػوَهی ثشای هؼلَلیي

وبّص عَل ػوش ًبٍگبى حول ٍ ًمل
َّضوٌذسبصی سیستن حول ٍ ًمل
سبهبًذّی پبیبًِ ّب ٍ تَلفگبُ ّب
افضایص سشػت حول ٍ ًمل ػوَهی
تفىیه دس هجذاء ٍ ثبصیبفت حذاوثشی پسوبًذّبی ضْشی

هذیزیت پسواًذ

تجذیل حذاوثشی صثبلِ ّب ثِ ووپَست ثب ویفیت ثبال
خوغ آٍسی سشیغ ٍ اسصاى پسوبًذّبی ضْشی ثب استفبدُ اص تدْیضات هىبًیضُ
پبوسبصی حذاوثشی ضْش اص آلَدگی ّب ٍ حفظ هحیظ صیست
سشػت حذاوثشی دس اسائِ خذهبت اعفبی حشیك ٍ اهذاد ٍ ًدبت ثِ ضْشًٍذاى
پیطگیشی حذاوثشی اص حشیمْب ٍ حَادث ضْشی

ارتمای ایوٌی ضْزی

ایدبد آگبّی حذاوثشی ثشای ضْشًٍذاى ٍ آتص ًطبًْب دس ساثغِ ثب اهَس هشتجظ ثب ایوٌی ٍ ًحَُ پیطگیشی اص
حشیمْب ٍ حَادث

خذهات ضْزی ٍ

ًدبت حذاوثشی حبدثِ دیذگبى

هحیظ سیست

احذاث ٍ تَسؼِ ثْیٌِ صیش سبخت ،فضبّبی ػوَهی ٍ سجض دس گَسستبًْبی ضْش تجشیض

هذیزیت اهَر هتَفیاى

خذهت سسبًی ثْیٌِ ثِ ضْشًٍذاى خْت حول ،تغسیل،تىفیي ٍ تذفیي اهَات ٍ تبهیي حذاوثشی وبالّب ٍ
خذهبت هَسد ًیبص آًْب دس گَسستبًْبی ضْش تجشیض
ایدبد آلَدگی حذاللی ثشای هحیظ صیستً ،بضی اص خذهبت ٍ فؼبلیتْبی سبصهبى آساهستبًْب
حفظ ٍ تَسؼِ فضبی سجض ٍ ایدبد آگبّیْبی حذاوثشی ثشای ضْشًٍذاى ٍ وبسوٌبى

حفظ ،تَسؼِ ٍ ًگْذاری فضای سبش

استفبدُ ثْیٌِ اص هٌبثغ اًشطی
استمبی اسائِ وبال ّب ٍ خذهبت هَسد ًیبص ضْشًٍذاى

هذیزیت اهَر سیبا ساسی سیوا ٍ هٌظز ضْز

ایدبد داًص ٍ آگبّی حذاوثشی ثشای ضْشًٍذاى ٍ وبسوٌبى دس صهیٌِ صیجب سبصی

تَسؼِ حذاوثشی خلَُ ّبی ثصشی ٍ سفغ وبهل اغتطبضبت هٌظش ضْش تجشیض
سبهبًذّی تجلیغبت هحیغی
اًتظبم حذاوثشی هجلوبى ضْشی دس فضبّبی ػوَهی
ضٌبسبیی حذاوثشی فضبّبی اسصضوٌذ ٍ تبسیخی ٍ هذیشیت ثْیٌِ هشهت  ،ثبصسبصی ،حفظ ٍ ًگْذاسی آًْب
ایدبد تسْیالت هٌبست ثشای تَصیغ وٌٌذگبى ٍ ضْشًٍذاى
استبًذاسد سبصی ٍ وٌتشل ویفیت هیَُ ٍ تشُ ثبس ػشضِ ضذُ اص عشیك هیبدیي ٍ ثبصاسّب
ػشضِ هستمین هحصَالت هیَُ ٍ تشُ ثبس دس هشاوض هصشف ثب توشوض ثش تَسؼِ سْن ػشضِ هیبدیي ٍ ایدبد
اسصش ثشای هصشف وٌٌذُ
ایدبد ٍ تَسؼِ صیش سبخت هٌبست ثشای ػشضِ وٌٌذگبى هیَُ ٍ تشُ ثبس

هذیزیت تَسیغ بْیٌِ هیَُ ٍ تزُ بار هَرد
ًیاس ضْزًٍذاى

خصَصی سبصی حذاوثشی
سَدآٍسی فشٍضگبّْبی ضْشًٍذ
سضبیت هطتشیبى
خصَصی سبصی حذاوثشی
استبًذاسدسبصی ٍ ًظبست ویفی ثش وبالّب
هشاخؼِ ضْشًٍذاى ثِ هشاوض تَصیغ وبالی ضْشًٍذ

ساهاًذّی هطاغل ضْز تبزیش ٍ اًتمال

سبهبًذّی هطبغل دس سغح ضْش ٍ هحالت

صٌایغ ٍ هطاغل هشاحن ٍ آالیٌذُ بِ خارج

ثشخَسد ثب هضاحوت ّبی ضغلی

ضْز

ضٌبسبیی ٍ ثشًبهِ سیضی خْت سفغ وبهل هضاحوتْبی ضغلی
حزف یب وٌتشل خوؼیت خبًَساى هضش ضْشی (هَش ٍ سگْبی ٍلگشد)

هذیزیت سیست هحیغی ضْز

هصشف ثْیٌِ حبهل ّبی اًشطی ٍ آة
وٌتشل آلَدگیْبی آثْبی سغحی ٍ صیش سغحی

تشٍیح فشٌّگ هحیظ صیست
اثشثخطی الذاهبت صیست هحیغی

بزًاهِ ریشی ،وٌتزل ٍ ارسیابی ػولىزد

گضیٌص ثْیٌِ تبهیي وٌٌذگبى حَصُ خذهبت ضْشی

خذهات ضْزی

وٌتشل هَثش پشٍطُ ّبی خذهبت ضْشی

ًظارت ػالیِ بز ًحَُ اًجام بْیٌِ هاهَریت استمبی اثشثخطی اهَس خذهبت ضْشی

هٌاعك ،ضزوتْا ٍ ساسهاًْای اجزایی تابؼِ
خذهات ضْزی
بزًاهِ ریشی ٍ ّواٌّگی بزای بزگشاری
هزاسن ٍ هٌاسبتْای ٍیژُ

ػولىشد ثْیٌِ هٌبعك ،سبصهبًْب ٍ ضشوتْبی تبثؼِ خذهبت ضْشی دس ضشایظ ثحشاى ٍ حَادث غیش هتشلجِ

اسائِ خذهبت هٌبست دس ثشگضاسی هشاسن ٍ هٌبسجتْبی ٍیظُ

هذیزیت بز ّشیٌِّای ٍاحذّای ضْزداری وٌتشل /گضاسش دّی /الذام ثوَلغ ،دلیك ٍ ثْشُ ٍس اعالػبت هبلی دس اًغجبق ثب ثَدخِ ٍ سٍال ػبدی ّضیٌِّب

تبزیش

ثجت صحیح ،سشیغ ،ثْشُ ٍس ٍ دستشسی ثوَلغ ولیِ اعالػبت ّضیٌِ ای ضْشداسی
افضایص دس آهذ اص عشیك تَسؼِ هٌبثغ دسآهذی هَخَد ٍ ضٌبسبیی ٍ ایدبد هٌبثغ خذیذ دسآهذی

هذیزیت بز هٌابغ درآهذی ٍ خَدوفایی

هالی ٍ التصاد

ضْزداری تبزیش

هذیشیت سَدآٍس هٌبثغ هبلی ٍ اػتجبسی
اًدبم فؼبلیت ّبی هبلی ثبووتشیي خغب
ثىبسگوبسی افشاد ضبیستِ

ضْزی
هذیزیت هٌابغ اًساًی

هذیشیت ثْیٌِ وبسوٌبى
سضبیت وبسوٌبى

هذیزیت بز سایز هٌابغ
تْیِ ٍ تذٍیي استاًذاردّا ٍ هؼیارّای

افضایص دٍسُ ثبصدّی تدْیضات ٍ تبسیسبت اص عشیك ًگْذاسی ثْیٌِ ثب ّضیٌِ هٌبست ٍ حذالل ضبیؼبت
تذٍیي استبًذاسدّب هٌبست

بْبَد هذیزیت در حَسُ هالی ٍ اداری
ًظارت بز ػولىزد اداری ٍ هالی ول
ٍاحذّای ضْزداری تبزیش

ًظبست دلیك ثش ػولىشد ٍاحذّبی اداسی هبلی ول ضْشداسی تجشیض

هذیزیت بز اهَر اداری ٍ هالی
باسًطستگاى ٍ هستوزی بگیزاى ضْزداری

افضایص سضبیت ثبصًطستگبى ،هستوشی ثگیشاى ٍ ایثبسگشاى ضْشداسی تجشیض

تبزیش
تَافك جْت توله اهالن داخل عزح
هتؼلك بِ ًْادّا ،ساسهاىّاً ،یزٍّای

اهالن ٍ

هسلح ٍ ٍسارتخاًِّا

هستغالت

رسیذگی بِ اختالفات فیوابیي ضْزداری ٍ
ًْادّا ،ساسهاىّاً ،یزٍّای هسلح ٍ

توله حذاوثشی اهالن داخل عشح ثب حذالل خشٍج ًمذیٌگی ثصَست وبسا

حل سشیغ ٍ وبسای اختالفبت فیوبثیي ضْشداسی ٍ ًْبدّب

ٍسارتخاًِّا
ارسیابی ػولىزد سالیاًِ حَسُ ّای ضْز
ساسی ٍ هؼواری

هؼواری ٍ
ضْزساسی

هذیزیت حزین ضْزی ضْز تبزیش

ثْجَد ػولىشد سبلیبًِ حَصُّبی ضْش سبصی ٍ هؼوبسی

دس صذ پیطشفت تؼییي هشصّبی حشین

هذیزیت ٍ ًظارت بز عزح ّای تَسؼِ
ضْزی در لالب عزح ّای تفصیلی،

تحمك عشحّبی تَسؼِ ضْشی دس ساستبی عشح خبهغ ضْشی

هَضؼی ٍ هَضَػی
ًظارت بز ػولىزد دفاتز خذهات

افضایص ثْشُ ثشداسی اص دفبتش خذهبت الىتشًٍیه

الىتزًٍیه در سهیٌِ ضْزساسی ٍ هؼواری
بْبَد فزایٌذ صذٍر پزٍاًِ ٍ گَاّی ّای
ساختواًی
ًظارت بزػولىزد اهَر هزتبظ با
وویسیًَْای هادُ 011
اجزای عزح ّای ًَساسی در لالب بزًاهِ
ّای بلٌذ هذت ٍ وَتاُ هذت 011

وبّص ضىبیت اص اسائِ خذهبت /افضایص سضبیت ریٌفؼبى

افضایص سضبیت ٍ تَسؼِ تؼبهل ریٌفؼبى

ثْجَد ٍ ًَسبصی ثبفتّبی فشسَدُ

وٌتزل بز حسي اًجام هصَبات وویسیَى ٍ
ارائِ ًظز وارضٌاسی در راستای تصوین
گیزی بزای عزح ّای هَضؼی ٍ هَضَػی

وبّص صهبى ثشسسی عشح ّبی اسخبع ضذُ ثِ وویسیَى هبدُ 5
استمبء هؼوبسی ضْش تجشیض

ارتماء سیوا ٍ هٌظز ضْزی ٍ وٌتزل ویفیت
ساخت ٍ ساس

استمبء ػولىشد هٌبعك دس اهَس هشتجظ ثب سبختوبى
استمب ء ویفیت سبخت ٍ سبص

هذیزیت فزٌّگ ػوَهی

استمبء فشٌّگ ػوَهی

هذیزیت سالهت جاهؼِ ضْزی

ثْجَد سالهت ضْشی

اهَر اجتواػی ٍ وٌتزل آسیب ّای اجتواػی

وبّص آسیت ّبی اختوبػی

فزٌّگی

تَاًوٌذسبصی ثبًَاى

تَسؼِ ػذالت اجتواػی

حوبیت اص وَدوبى
وبسآفشیٌی

حفظ ،احیبء ،استمبء ٍ ػوك ثخطیذى ثِ َّیت تبسیخی فشٌّگی ضْش
ثبصضٌبسی ٍ تمَیت َّیت فشٌّگی هزّجی ضْش
تشٍیح فشٌّگ ثَهی
تشٍیح فشٌّگ ًظن
تمَیت فشٌّگ هطبسوت
اػتوبدسبصی اختوبػی
اهٌیت ٍ اًسدبم ثخطی اختوبػی
افضایص ػذالت اختوبػی
حوبیت ٍ تمَیت التصبد فشٌّگی
گستشش ٍسبیل استجبط خوؼی
افضایص ٍ ثْجَد اٍلبت فشاغت ضْشًٍذاى
حوبیت اص تَسیسن فشٌّگی
گستشش ٍسصش ّوگبًی
استمبی ٍسصش لْشهبًی
حوبیت اص ٌّش اثشثخص

استیفای حمَق ضْزداری در هحاون

استیفبی حمَق ضْشداسی دس دیَاى ػذالت اداسی

تَسؼِ ٍ

لضایی ،دفاع اس آى ٍ پیگیزی اصَلی

استیفبی حمَق ضْشداسی دس هحبون ػوَهی

هذیزیت

اهَر لضایی

اسائِ خذهبت اثشثخص حمَلی ثِ سبصهبى

َّضوٌذساسی

ارائِ هطاٍرُ ٍ هطاروت در لاًَىگذاری

تصَیت عشح ّب دس هدلس ٍ ضَسای ضْش
پبسخگَیی صحیح ،دلیك ٍ سشیغ ثِ استؼالهبت

اًدبم صحیح هسئَلیت ّب دس پبسخگَیی ثِ ضَسای ضْش

بِ رٍس ًوَدى لَاًیي ٍ همزرات ٍ رفغ

تذٍیي ،ثبصًگشی ٍ تٌمیح سشیغ ٍ هٌبست آییي ًبهِّب ،دستَسالؼول ّب ،لَاًیي ،همشسات ،لَایح ٍ ...هَسد ًیبص

ابْاهات ٍ ضبْات لاًًَی ٍ حمَلی جْت

تذٍیي ،ثبصًگشی ٍ تٌمیح سشیغ ٍ هٌبست آییي ًبهِّب ،دستَسالؼول ّب ،لَاًیي ،همشسات ،لَایح ٍ  ...هَسد ًیبص

اجزای صحیح لَاًیي ٍ همزرات

آهَصش اثشثخص حمَق ضْشًٍذی ٍ لَاًیي ٍ همشسات هالن ػول
تذٍیي هٌبست ثشًبهِ ّب

راّبزی بْبَد هؤلفِ ّای ساسهاًی

ایدبد هٌبثغ خذیذ دسآهذی
اصالح اثشثخص سبختبس ٍ سٍشّب
تَاًوٌذسبصی پشسٌل
تَسؼِ ٍ ثْجَد صیشسبختّبی ICT

یىپارچگی هذیزیت

تَسؼِ ٍ ثْجَد خذهبت  ICTهَسد ًیبص ضْشًٍذاى ٍ ضْشداسی تجشیض
خشیذ اهالن ثب حذالل لیوت هوىي ثصَست وبسا

خزیذ اهالن ٍ هستغالت هَرد ًیاس
ضْزداری تبزیش

خشیذ اهالن ثب حذالل خشٍج ًمذیٌگی

فزٍش اهالن ٍ هستغالت

فشٍش اهالن ثب حذاوثش لیوت هوىي ثب حذالل صهبى

ضْزداری تبزیش

فشٍش اهالن ثب حذاوثش خزة ًمذیٌگی
اخبسُ/استیدبسُ اهالن ٍ هستغالت ثب حذاوثش لیوت هوىي دس حذالل صهبى

اجارُ ٍ استیجارُ اهالن ٍ هستغالت
ضْزداری تبزیش
هذیزیت سزلفلیّای ٍاگذارضذُ
ضْزداری تبزیش

هطبٍسُ صحیح دس خْت خشیذ ،فشٍش ،اخبسُ ،استیدبسُ اهالن ٍ هستغالت ضْشداسی تجشیض
احمبق حمَق ضْشداسی دس حَصُ سشلفلی اهالن تدبسی ثب حذاوثش لیوت هوىي دس حذالل صهبى

ایجاد ظزفیت ّای جذیذ

خزة سشیغ ٍ حذاوثشی سشهبیِ اص هٌبثغ داخلی ٍ خبسخی

سزهایِ گذاری
ویفیت دسیبفت پیبم

دریافت ،ابالؽً ،ظارت بز اًجام ٍ
باسخَرد پیامّای ضْزًٍذاى در حیغِ
ٍظایف ٍ فؼالیتّای ضْزداری تبزیش

افضایص سشػت پیگیشی
ثْجَد پبسخ گَیی ثِ ضْشًٍذاى
تَسؼِ استجبعبت ٍ اعالع سسبًی
ٍاوٌص سشیغ

اًؼىاس ًظام هٌذ ٍ هستوز ًمغِ ًظزات
هزدهی اس عزیك دریافت ،گشارشدّی،
پزداسش ،رسیذگی ٍ پاسخگَئی بِ آًْا بِ
هٌظَر ارتمای سغح سالهت ساسهاًی ٍ

اثشثخطی ػولىشد ًبظشیي

افشایص اثزبخطی

افضایص تؼبهل ثب ضْشًٍذاى
تَسؼِ وبًبلّبی استجبعی
افضایص ووی سسیذگی ثِ پیبم
استمب سالهت خسوبًی ٍ سٍاًی صًبى سشپشست خبًَاس
استمبء تَاًبییّبی ثبًَاى سشپشست خبًَاس

تَاًوٌذ ساسی ٍ تَاى افشایی سًاى
سزپزست خاًَار ضْز تبزیش

افضایص ضغل
ثْشٍُسی هبلی
افضایص تؼبهل ثب سبصهبىّبی ثیشًٍی

افضایص سغح ایوٌی ضْش
تْشاى لجل اص ٍلَع ثحشاى

ارتماء ایوٌی اس عزیك ایجاد هذیزیت
بحزاى بِ هٌظَر همابلِ با حَادث عبیؼی ٍ
سَاًح پیص بیٌی ًطذُ ضْز تبزیش

استمبء وبسآهذی سیستن
هذیشیت ثحشاى حیي
ٍلَع ثحشاىّبی ضْشی
افضایص سغح ایوٌی ٍ وبّص خغشپزیشی ثؼذ اص ٍلَع ثحشاى
اخشای سشیغ ،ویفی ٍ ثْشٍُس

ارتماء بْزٍُری ٍ پیطتاسی در حل هسایل
هذیزیت ضْزی اس عزیك هذیزیت تواهی

اثشثخطی ًتبیح دس فؼبلیت ضْشداسی تجشیض

فزآیٌذّای پژٍّطی

ًظبست ثش حسي اخشای عشح خبهغ ٍ تَسؼِ ضْشی تجشیض
تَسؼِ تؼبهالت داخلی ٍ خبسخی
تدْیض ٍ تَسؼِ هشوض
استمبء سغح آگبّی ضْشًٍذاى اص الذاهبت ضْشداسی تجشیض

اعالع رساًی هصَبات ،الذاهات ٍ

تسْین ثْیٌِ تدبسة ٍ تَسؼِ سٍاثظ ثیي الولل

فؼالیتّای ضْزداری تْزاى بِ ضْزًٍذاى

ثِ وبسگیشی فٌبٍسی اعالػبت دس فشایٌذّب

ٍ تؼاهل با هجاهغ بیيالولل

وٌتشل هَفمیت آهیض ثحشاى ّبی خجشی
ًبهگزاسی اسصضی اهبوي ٍ هؼبثش

