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وشد آصاوس بیهالمللی اوزصی اتمی
در
کىفزاوس بیهالمللی امىیت َستٍای
يیه،اتزیش

آلبی سئیغٓ ،بلی همبهبى ،خبًوْب ٍ آلبیبى هحتشم،
دس اثتذا هبیلن ثِ خٌبثٔبلی ثشای تلذی سیبػت وٌفشاًغ ثیي الوللی ٍصاستی «اهٌیت ّؼتِ ای :تمَیت تالؽ ّبی
خْبًی» ،تجشیه گفتِ ٍ خٌبثٔبلی سا اص حوبیت ٍ ّوىبسی
ّیئت ایشاًی دس اًدبم ٍُبیفتبى هٌوئي ػبصم .اخبصُ هی خَاّن ّوچٌیي اص وبس اًدبم ؿذُ تَػي هذیش ول ٍ
ّوىبساًـبى دس دثیشخبًِ آطاًغ ثیي الوللی اًشطی اتوی ثشای آهبدُ ػبصی ًخؼتیي وٌفشاًغ ثیي الوللی ٍصاستی
دس خلَف اهٌیت ّؼتِ ای ،تـىش وٌن .هوٌب هب اص تالؿْبی ػفشای ثشصیل ٍ هدبسػتبى ثِ ٌَٓاى سٍػبی
هـتشن ،خْت هـَستْبی فـشدُ اؿبى ثب وـَسّبی ٓوَ ثِ هٌَِس تْیِ پیؾ ًَیغ ثیبًیِ ایي وٌفشاًغ
لذسداًی هی ًوبیین.
ّیئتّبی هحتشم،
هبیلن ًمٌِ ًِشات ریل دس ساثٌِ ثب اهٌیت ّؼتِ ای سا ثِ اًالّ ثشػبًن:
*بُتزیه ضمبوت بزای امىیت َستٍ ای ،عبری شذن جُبن اس سالحُبی َستٍ ای است
وٌفشاًغ ثیي الوللی دس هَسد اهٌیت ّؼتِ ای فشكتی سا ثشای اسصیبثی تالؿْبی اهٌیت ّؼتِ ای دس ًیل ثِ
اّذافؾ فشاّن ًوَدُ اػت .اهیذٍاسین ایي وٌفشاًغ ثِ تمَیت تجبدل داًؾ ٍ تدشثیبت هؼبٓذت وشدُ ٍ ًیض تالؽ
ًوبیذ ثْتشیي ساُ حلْب سا ثشای چبلؾّبی پیؾ سٍی اهٌیت ّؼتِ ای اسائِ دّذ.
ثی تشدیذ ثْتشیي هوبًت ثشای اهٌیت ّؼتِ ای ،خْبى ٓبسی اص ػالحْبی ّؼتِ ای اػت تب ثِ ایي تشتیت
فشآیٌذ خلْ ػالح ّؼتِ ای ثتَاًذ اهٌیت ّؼتِ ای سا تمَیت ػبصد.
ثِ ٓالٍُ ثبیؼتی خبًش ًـبى ؿَین وِ خذی تشیي چبلؾ فشا سٍی اهٌیت ّؼتِ ای ،رخبئش هَاد ؿىبف پزیش
ّوچَى اٍساًیَم ثب غٌبی ثبال ٍ پلَتًَیَم خذا ؿذُ ،هی ثبؿذ وِ حفبُت اص آًْب ًیض یه ًگشاًی خذی ثشای خبهِٔ
ثیي الوللی اػت.
خبهِٔ ثیي الوللی ًوی تَاًذ ثشای اثذ دس اًتِبس اهحبء وبهل ػالحْبی ّؼتِ ای ثوبًذ .یه چْبس چَة صهبًی
سٍؿي ثب یه تبسیخ هـخق ،یٌٔی ػبل ّ 0203وبى ًَس وِ تَػي خٌجؾ ٓذم تْٔذ دس وٌفشاًغ ثبصًگشی
هٔبّذُ ٓذم اؿبِٓ ّؼتِ ای دس ػبل  0202پیـٌْبد ؿذ ،ثشای اخشای وبهل هبدُ ؿؾ هٔبّذُ هٌْ اؿبِٓ ّؼتِ
ای یه ًیبص هجشم اػت.

دس ایي ساثٌِ وـَسّبی ّؼتِ ای ثبیؼتی ثِ فَسیت الذاهبت هشٍسی ثِ ؿىلی لٌٔی ٍ سٍؿي سا خْت وبّؾ
فضایٌذُ ًمؾ ٍ اّویت ػالحْبی ّؼتِ ای دس ولیِ هفبّین ،دوتشیي ّب ٍ ػیبػتْبی ًِبهی ٍ اهٌیتی اتخبر
وٌٌذ.
گشچِ ایوٌی ٍ اهٌیت ّؼتِ ای داسای ثشخی اّذاف هـتشن دس حفبُت اص ػالهت ٍ حیبت ثـشیت ٍ ،هحیي
صیؼت ّؼتٌذ لیىي داسای هبّیتّبی هتفبٍتی ّؼتٌذ ثِ گًَِ ای وِ ایوٌی ّؼتِ ای ًیل ثِ ؿشایي ٓولیبتی
كحیح ،هوبًٔت اص حَادث ٍ وبّؾ پیبهذّبی حَادث اػت وِ هٌتح ثِ حفبُت اص وبسوٌبىٓ ،وَم هشدم ٍ هحیي
صیؼت دس همبثل خٌشات پشتَّبی غیش هٌموی هی ؿَد لیىي اهٌیت ّؼتِ ای ،هوبًٔت ٍ سّگیشی ٍ پبػخ ثِ
ػشلت ،خشاثىبسی ،دػتشػی غیش هدبص ،اًتمبل غیش لبًًَی یب ػبیش الذاهبت ثذ اًذیـبًِ هی ثبؿذ وِ دس استجبى ثب
هَاد ّؼتِ ای ،ػبیش هَاد سادیَ اوتیَ یب تبػیؼبت ٍاثؼتِ ثِ آًْبػت .اهٌیت ّؼتِ ای استجبى هؼتمین ثب اهٌیت
هلی ثب خْت گیشی ػیبػی داسد ٍلی ایوٌی ّؼتِ ای اص هبّیت كشفب فٌی ثشخَسداس هی ثبؿذ .ثٌب ثش ایي ،ثب تَخِ
ثِ هبّیت هتوبیض ایي دٍ هفَْم ،ثبیؼتی ثِ ٌّگبم ًشاحی الذاهبت ثیي الوللی ٍ آهبدُ ػبصی اكَل ساٌّوب دس
هَسد ایوٌی ٍ اهٌیت ّؼتِ ای توبیضات الصم لحبٍ ؿَد.
هوي تلشیح دس هَسد ایٌىِ هؼئَلیت اهٌیت ّؼتِ ای دس چْبس چَة یه وـَس ،ثِ ًَس وبهل ثش ْٓذُ آى
وـَس هی ثبؿذ ،ثبیؼتی تَخِ ؿَد وِ آطاًغ هی تَاًذ ثب ایدبد ًِبهْبی اهٌیت ّؼتِ ای هَثش اص ًشیك ووه
ثِ وـَسّب ،ثش اػبع دسخَاػتـبى ،اص خولِ تَػي ُشفیت ػبصی دس وـَسّب ،اخشای اكَل ساٌّوب ،تـشیه
داًؾ ،ثْجَد ّوىبسی ٍ ّوبٌّگی تالؿْبی ثیي الوللی دس ایي صهیٌِ ،هؼبٓذت ًوبیذ.
ّیئتّبی هحتشم،
* اقذامبت ي ابتکبرات معطًف بٍ تقًیت ایمىی ي امىیت َستٍ ای وببیذ بٍ عىًان بُبوٍ ای یب اَزمی
جُت وقض ،اوکبر یب تحذیذ حق الیىفک کشًرَبی در حبل تًسعٍ ببشذ
هبیلن ثٌذ  094ػٌذ پبیبًی ؿبًضدّویي ًـؼت ػشاى خٌجؾ ٓذم تْٔذ وِ دس سٍصّبی  04-10اٍت  0200دس
تْشاى ثشگضاس ؿذ سا ثِ ؿشح ریل یبد آٍسی ًوبین :ػشاى وـَسّب یب دٍلتْبی خٌجؾ ٓذم تْٔذ تبویذ وشدًذ وِ
الذاهبت ٍ اثتىبسات هٌَٔف ثِ تمَیت ایوٌی ٍ اهٌیت ّؼتِ ای ًجبیذ ثِ ٌَٓاى ثْبًِ ای یب اّشهی خْت ًمن،
اًىبس یب تحذیذ حك الیٌفه وـَسّبی دس حبل تَػِٔ ثشای تَػِٔ تحمیك ،تَلیذ ٍ اػتفبدُ اص اًشطی ّؼتِ ای
ثشای اّذاف كلح آهیض ثذٍى ّش گًَِ تجٔیوی ،هَسد اػتفبدُ لشاس گیشد.

سئیغ هحتشم،
اخبصُ هی خَاّن ثِ ؿوبسی اص هَهَٓبت هشتجي ثب هَهَّ وٌفشاًغ اؿبساتی ثِ ؿشح ریل داؿتِ ثبؿن:
*آصاوس طبق اسبسىبمٍ دارای یک مسئًلیت اسبسی بزای حفبظت اس اطالعبت محزمبوٍ مزتبط بب
اجزای مًافقتىبمٍ َبی پبدمبن در کشًرَبی عضً است
الف -حفَ اًالٓبت هحشهبًِ
حفَ اًالٓبت هحشهبًِ ثِ ٌَٓاى یه هَهَّ اػبػی داسای استجبى هؼتمین ثب اهٌیت ّؼتِ ای تلمی هی گشدد.
آطاًغ ثیي الوللی اًشطی اتوی ًجك اػبػٌبهِ آطاًغ داسای یه هؼئَلیت اػبػی ثشای حفبُت اص اًالٓبت
هحشهبًِ هشتجي ثب اخشای هَافمتٌبهِ ّبی پبدهبى دس وـَسّبی ٓوَ اػتٓ .ذم سٓبیت هحشهبًگی هٌدش ثِ ًـت
اًالٓبت هحشهبًِ ٍ حؼبػی ؿذُ وِ اص ػَی گشٍّْبی تشٍسیؼتی ٍ ػشٍیغّبی اًالٓبتی ثشای خشاثىبسی دس
تبػیؼبت ّؼتِ ای ٍ ًیض تشٍس افشادی وِ دس ایي تبػیؼبت وبس هی وٌٌذ اص خولِ داًـوٌذاى ّؼتِ ای ،هَسد
اػتفبدُ لشاس گشفتِ اػت .ایي هبیِ ًگشاًی خذی اػتّ .وبى گًَِ وِ وـَسّبی ٓوَ ثِ خَثی هٌلْ ّؼتٌذ پٌح
داًـوٌذ ّؼتِ ای ایشاى ّذف حوالت تشٍسیؼتی لشاس گشفتٌذ .ثٌب ثش ایي اص ّوِ دسخَاػت داسم وِ اص ّیچ
وَؿـی ثشای خلَگیشی اص تىشاس چٌیي الذاهبت ثی ػبثمِ خٌبیتىبساًِ ٓلیِ وبسؿٌبػبى ّؼتِ ای دس خْبى فشٍ
گزاس ًٌوبیٌذ .دس ایي ساػتب آطاًغ یه ًمؾ هْن ٍ اػبػٌبهِ ای ،اص خولِ اص ًشیك ایدبد تشتیجبت هشٍسی ٍ ًیض
اص ًشیك اخشای الذاهبت همتوی ،ثشای اكالح ایي ٍهٔیت داسد.
ة -حوالت ػبیجشی
ًگشاى اهٌیتی دیگش ،حوالت ػبیجشی ٓلیِ تبػیؼبت ٍ فٔبلیتْبی ّؼتِ ای اػت وِ ػالهت ٍ ایوٌی هشدم،
هحیي صیؼت ٍ اػتفبدُ كلح آهیض اص اًشطی ّؼتِ ای سا ثِ هخبًشُ هی افىٌذ .دس ایي ساثٌِ هب اص آطاًغ
دسخَاػت هی وٌین تالؿْبیؾ سا ثشای استمبء آگبّی دس هَسد تْذیذ سٍ ثِ سؿذ حوالت ػبیجشی ٍ پیبهذّبی
ثبلمَُ آًْب ثش اهٌیت ّؼتِ ای ٍ ًیض اص ًشیك ثْجَد ّوىبسی ثیي الوللی ثشای همبثلِ ثب چٌیي حوالتی ،تمَیت
وٌذ.
ج -خشاثىبسی ٓلیِ تبػیؼبت ّؼتِ ای

خشاثىبسی كٌٔتی دس تبػیؼبت ّؼتِ ای ًیض یه تْذیذ خٌشًبن ثشای اهٌیت ّؼتِ ای اػت .حفبُت اص
تبػیؼبت ّؼتِ ای ٍ ًیض هَاد ّؼتِ ای هَسد اػتفبدُ یب رخیشُ ؿذُ ،هؼتلضم ایفبی ًمؾ فٔبلتش اص ػَی آطاًغ
دس ایي ٓشكِ اص خولِ اص ًشیك فشاّن ًوَدى اكَل ساٌّوب ٍ تَكیِ الذاهبت هٌبػت پیـگیشاًِ ٍ ًیض خٌثی
ًوَدى چٌیي حوالت هحتولی ثب حذالل پیبهذّبی خٌشًبن ثشای هشدم ٍ هحیي صیؼت هی ثبؿذ.
د -حوالت هؼلحبًِ ٓلیِ تبػیؼبت ّؼتِ ای
دس ًَل ػِ دِّ گزؿتِ تبػیؼبت ّؼتِ ای هَسد حولِ ٍالْ ؿذُ اًذً .یشٍگبُ اتوی ثَؿْش چٌذیي ثبس دس دِّ
 0992هَسد حولِ ٍالْ ؿذ .ثِ سغن لٌٌٔبهِ  311وٌفشاًغ ٓوَهی آطاًغ وِ اُْبس هی داسد "حولِ هؼلحبًِ یب
تْذیذ ٓلیِ تبػیؼبت ّؼتِ ای وِ اختلبف ثِ همبكذ كلح آهیض داسًذ ،تخلف اص اكَل هٌـَس ػبصهبى هلل،
اػبػٌبهِ آطاًغ ٍ حمَق ثیي الولل اػت" ،تْذیذ ثِ حولِ ّوچٌبى اداهِ داسد .ایٌدبًت ّوِ سا ثِ اتخبر الذاهبت
خذی پیـگیشاًِ دس ایي ساثٌِ فشا هی خَاًن.
سئیغ هحتشم،
اهٌیت ّؼتِ ای یه ًگشاًی خْبًی اػت لزا هبیلن یبد آٍس ؿَم وِ لٌٌٔبهِ ؿوبسُ  ،02پٌدبُ ٍ ؿـویي
وٌفشاًغ ٓوَهی آطاًغ ثش لضٍم تٔبهل ّوِ آوبی آطاًغ دس فٔبلیتْب ٍ اثتىبسات هشتجي ثب اهٌیت ّؼتِ ای ثِ
ؿىلی فشاگیش تبویذ هی ًوبیذ .هبیِ تبػف اػت وِ ایي تْٔذ تَػي وـَسّبی هیضثبى ًـؼتْبی ػشاى دس هَسد
اهٌیت ّؼتِ ای وِ دس ػبلْبی  0200 ٍ 0202ثِ تشتیت دس ٍاؿٌگتي ٍ ػئَل ثشگضاس گشدیذًذ سٓبیت ًـذ.
دس ایي چْبس چَة ثبیؼتی هَهْ ػشاى خٌجؾ ٓذم تْٔذ سا یبد آٍس ؿَم« :آطاًغ ثیي الوللی اًشطی اتوی تٌْب
ػـبصهبى ثیي الذٍلی ثب دػتَسالٔوـل ٍ تخلق پشداختي ثِ هَهَٓـبت فٌی ایوٌی ّؼتِ ای ٍ اهٌیت ّؼتِ ای،
دس چْبس چَة ًِبم ػبصهبى هلل اػت» لزا خوَْسی اػالهی ایشاى لَیب آتمبد داسد وِ ّش ٌّدبس ،اكَل ساٌّوـب
یب همشسات ثیي الوللی دس ساثٌِ ثب هَهَّ اهٌیت ّؼتِ ای ثبیؼتی دس چْبس چَة آطاًغ اص ًشیك یه فشآیٌذ
تذسیدی ،فشاگیش ٍ ؿفبف ٍ ثب لحبٍ ًوَدى ًِشات ولیِ وـَسّبی ٓوَ پیگیشی ؿَد.
*ایزان چُبرچًبُبی سبختبری ،قبوًوگذاری ي تىظیمی َستٍ ای ،مبتىی بز سٍ حًسٌ امىیت َستٍ ای،
پبدمبن َستٍ ای ي ایمىی َستٍ ای ایجبد کزدٌ است

سئیغ هحتشمٓ ،بلی همبهبى،
خوَْسی اػالهی ایشاى هلون ثِ ثْشُ ثشداسی اص اػتفبدُ ّبی كلح آهیض ػَدهٌذ اًشطی ّؼتِ ای ثِ ؿىل اهي ٍ
ایوي اػت ثٌب ثش ایي اّویت صیبدی ثشای اهٌیت ّؼتِ ای لبئل هی ثبؿذ .دس ایي ساػتب ،ایشاى چْبسچَثْبی
ػبختبسی ،لبًًَگزاسی ٍ تٌِیوی ّؼتِ ای ،هجتٌی ثش ػِ حَصُ ولیذی یٌٔی اهٌیت ّؼتِ ای ،پبدهبى ّؼتِ ای
ٍ ایوٌی ّؼتِ ای ایدبد وشدُ اػت .هي خَد سا هحذٍد ثِ ثیبى ثشخی اص الذاهبت اهٌیت ّؼتِ ای ایشاى هی
ًوبین:
الف -حفبُت فیضیىی
ایشاى الذاهبت ػختگیشاًِ ای سا دس ٓشكِ حفبُت فیضیىی اص تبػیؼبت ّؼتِ ای ثِ هَسد اخشا گزؿتِ اػت .اص
صهبى هشاحل اٍلیِ ػبخت ًیشٍگبُ اتوی ثَؿْش ،اخشای الضاهبت حفبُت فیضیىی ،دس ساػتبی تَكیِ ّبی آطاًغ،
دس فشآیٌذ كذٍس هدَص ثشای ایي ًیشٍگبُ هلحٍَ ؿذ .پیؾ اص ٓولیبتی ؿذى ایي ًیشٍگبُ ،یه ًِبم حفبُت
فیضیىی ثشای حول هدوَِٓ ّبی ػَخت ثِ ایشاى ٍ ثشای ػبختوبىّبی رخیشُ ػَخت ثشلشاس ٍ ثِ ًَس وبهل
اخشا گـتِ اػت .دس ػبل  ،0222ثشای افضایؾ ثیـتش تَاًوٌذی خَد ،خوَْسی اػالهی ایشاى ػشٍیغ هـبٍسُ ای
حفبُت فیضیىی ثیي الوللی ( )IPPASسا ثِ هٌَِس اكالح ٍ استمبء ًِبم حفبُت فیضیىی ثش هجٌبی پیـٌْبدات ٍ
هْبستّبی ایي ػشٍیغ ،دَٓت وشد.
همشسات حفبُت فیضیىی ثشای ًیشٍگبُ اتوی ثَؿْش ثش اػبع ػٌذ آطاًغ ثیي الوللی اًشطی اتوی تحت ٌَٓاى
"حفبُت فیضیىی اص هَاد ّؼتِ ای ٍ تبػیؼبت ّؼتِ ای" یب ّوبى ػٌذ  003اكالح گـت ٍ استمبء یبفت.
ثبیذ ّوچٌیي روش ؿَد وِ همشسات حفبُت فیضیىی ثشای ول تبػیؼبت چشخِ ػَخت ًیض ایدبد ؿذُ اًذ.
ة -اهٌیت هٌبثْ سادیَ اوتیَ
هٌبثْ سادیَ اوتیَ ثِ ًَس گؼتشدُ ای هَسد اػتفبدُ ٍالْ هی ؿًَذ ٍ ػَدهٌذیْبی فشاٍاًی ثشای ثـشیت دس دسخِ
اٍل اص ًشیك اػتفبدُ آًْب دس وبسثشیْبی وـبٍسصی ،كٌٔت ،پضؿىی ٍ تحمیمبتی داسًذ .ثِ هٌَِس تبهیي هذیشیت
اهي ٍ ایوي هٌبثْ سادیَ اوتیَ دس ًَل چشخِ حیبتـبى ،لبًَى هلی حفبُت دس همبثل پشتَّبی ّؼتِ ای ،هلَة
هدلغ ایشاى ،ثِ ًَس وبهل اخشا هی ؿَد .همشسات اهٌیت ّؼتِ ای هـتول ثش ًجمِ ّبی یه ،دٍ ٍ ػِ هٌبثْ
هْش ٍ هَم ؿذُ سادیَ اویتَ ٍ ٓولیبت حول ٍ ًمل آًْب ثش اػبع هدوَِٓ وتبثچِ ّبی اكَل ساٌّوبی اهٌیت
ّؼتِ ای آطاًغ ،دس ایشاى اخشا هی ؿًَذ.

ج -لبچبق غیش لبًًَی هَاد ّؼتِ ای ٍ ػبیش هَاد سادیَ اوتیَ
ثب تَخِ ثِ ایي ٍالٔیت وِ حول غیش لبًًَی هَاد سادیَ اوتیَ هی تَاًذ ػالهت ٍ ایوٌی هشدم ،هحیي صیؼت ٍ
ًؼلْبی آتی سا ثب لشاس دادى آًْب دس هٔشم پشتَّبی یًَیضُ ؿذُ ،ثِ خٌش اًذاصد خوَْسی اػالهی ایشاى خَد سا
هتْٔذ ثِ ّوىبسی ثب آطاًغ دس ایي صهیٌِ ًوَدُ اػت .دس ایي ساػتب ،دس ػبل  0220خوَْسی اػالهی ایشاى ثِ
پبیگبُ اًالٓبتی لبچبق غیش لبًًَی آطاًغ پیَػت وِ اخیشا ثِ پبیگبُ اًالٓبتی حَادث ٍ لبچبق تغییش ًبم یبفتِ
اػت .ثِ هٌَِس پبػخگَیی هَثش ثِ لبچبق غیش لبًًَیًِ ،بم اًالّ سػبًی هلی ایدبد ؿذُ وِ دس آى ،دسیبفت
وٌٌذگبى هدَص ٍ ػبیش هشاخْ هلی ری سثي ّش گًَِ حبدثِ ای وِ دس ثشگیشًذُ هـَاد ّؼتِ ای ٍ ػبیش هَاد سادیَ
اوتیَ هی ثبؿذ سا ثِ ًمٌِ توبع اًالّ هی دٌّذ.
خوَْسی اػالهی ایشاى ثب پبیگبُ اًالٓبتی حَادث ٍ لبچبق آطاًغ ثِ ًَس داًٍلجبًِ اص صهبى ٓوَیتؾ دس آى ،اص
ًشیك اسػبل گضاسؿبت هختلف ثِ ؿىل«فشم اًالّ سػبًی حبدثِ»ّ ،وىبسی فٔبلی داسد.
ّیئتّبی هحتشم،
اهٌیت ّؼتِ ای ،یه ًگشاًی خْبًی اػت .آطاًغ ثبیؼتی فشكت هٌبػجی ثشای ّوِ وـَسّبی ٓوَ خْت اًالّ
اص ٍ هؼبٓذت ثِ فشآیٌذ استمبء اهٌیت ّؼتِ ای دس ػشاػش خْبى فشاّن ًوبیذً .بگضیشم اثشاص ًب اهیذی وٌن اص ایٌىِ
دس هَاسدی وبسؿٌبػبى ایشاًی اص ؿشوت دس ػویٌبسّب یب ًـؼتْـبی ایوٌی ٍ ًیض اهٌیت ّؼتِ ای هحشٍم گـتِ
اًذٓ .ـذم حوَس وبسؿٌـبػـبى ثشخؼتِ ٓاللِ هٌذ ایشاى دس وویتِ تبصُ تبػیغ ساٌّوبی اهٌیت ّؼتِ ای یىی اص
ایي هَاسد هی ثبؿذ.
ّیئتّبی هحتشم،
دس خبتوِ ،پیبم ّبی اػبػی سٍؿي ٍ وَتبُ ایي وٌفشاًغ ثبیذ ثِ ؿشح ریل ثبؿٌذ:
 -0آطاًغ ثیي الوللی اًشطی اتوی تٌْب ًْبد ثیيالوللی فٌی كالحیتذاس دس فٔبلیتّبی هشتجي ثب اهٌیت ّؼتِ ای
ثَدُ ٍ ثبیذ ثِ دٍس اص اًگیضُ ّبی ػیبػی ثبؿذ؛ لزا ًتبیح ًـؼتّبی غیش فشاگیش دس هَسد اهٌیت ّؼتِ ایً ،وی
تَاًذ دس ثشًبهِ سیضیّب ٍ فٔبلیتْبی آطاًغ هلحٍَ گشدًذ.

 -0هوي ارٓبى ثِ هؼئَلیت اًحلبسی وـَسّبی ٓوَ دس صهیٌِ اهٌیت ّؼتِ ای ،اص آطاًغ اًتِبس هی سٍد تٔبهل
ثیـتش ّوِ وـَسّبی ٓوَ دس تالؽّبیؾ ثِ هٌَِس تمَیت اهٌیت ّؼتِ ای ثشای ثشًبهِ ّبی كلح آهیض ّؼتِ
ای سا فٔبالًِ تؼْیل ثخـذ.
 -1الذاهبت اهٌیت ّؼتِ ای ًجبیؼتی هبًْ یب هحذٍدیتی ثشای اػتفبدُ ّبی كلح آهیض اص اًشطی ّؼتِ ای ثش
اػبع حك الیٌفىی وِ دس اػـبػٌـبهِ آطاًغ ٍ هبدُ  2هٔـبّذُ ٓذم اؿـبِٓ ّؼتِ ای ثِ كشاحت روش ؿذُ،
ثبؿٌذ.
 -2اّذاف اهٌیت ّؼتِ ای ثِ ٍیظُ آًْبی وِ دس آالهیِ ایي وٌفشاًغ ثشخؼتِ ؿذُ اًذ تٌْب دس كَستی هی
تَاًٌذ هحمك ؿًَذ وِ تجبدل آصاد فٌبٍسی ٍ تدْیضات دس صهیٌِ اهٌیت ّؼتِ ای ثیي وـَسّبی ٓوَ ثِ ؿىلی
غیش تجٔین آهیض اًدبم ؿَد .اًحلبس گشایی دس ایي صهیٌِ ،اهٌیت خْبًی سا ثِ هخبًشُ هی افىٌذ.
 -3اّذاف اهٌیت ّؼتِ ای ثذٍى اهحبء وبهل ػالحّبی ّؼتِ ای یٌٔی خلْ ػالح ّؼتِ ای ،ثِ ًَس وبهل
هحمك ًخَاّذ ؿذ.
اص تَخِ ؿوب هتـىشم.

