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ضروت در جلسبت ّوبٌّگی وبرگرٍُ سالهت در ثالیب ،هبًَرّب ٍ ثرًبهِ ّبی ّوبٌّگی لجل از ثحراى
هؼرفی تین حوبیت رٍاًی – اجتوبػی در ثالیب ٍ اًجبم تذاروبت الزم ٍ پیگیری تجْیس اتبق ثحراى ٍ ثِ رٍزرسبًی
(صفحبت  571تب  600وتبة ) 94EOP
چه لیست ٍ فرم ّبی هَرد ًیبز ثر هجٌبی 94 EOP
تْیِ ثستِ ّبی هذاخالت درهبى دارٍیی ٍ غیر دارٍیی ٍ ثبزتَاًی
ّن فىری ٍ تجبدل ًظر ثب رّجراى دیٌی جبهؼِ ثِ دلیل اّویت ٍ ًمص هذاخالت آرام سبزی در سَاًح



ارائِ آهَزضْبی هرتجظ سالهت رٍاى در ثحراى ثِ جوؼیت آسیت دیذُ ٍ ػوَم هردم
ارائِ آهَزش ّبی تخصصی جْت هسئَلیي ،رٍحبًیَى ،اهذادگراى ،اػضبء سبزهبًْبی غیر دٍلتی ٍ هردم ًْبد ٍ ....
آهَزش ػوَهی در هَرد الذاهبت ػوَهی ثؼذ از حبدثِ از عریك ًطریبت هحلی ٍ وبًبلْبی خجری
طراحی ،چبح ٍ تَزیغ پوفلت ،پَستر ٍ وتبثچِ در هَرد ثْذاضت رٍاًی در ثالیب ثرای گرٍّْبی هختلف



اػسام فَری وویتِ حوبیت رٍاًی  -اجتوبػی در ثالیب ثِ هٌغمِ از استبى هرثَعِ ٍ در صَرت ًیبز از استبًْبی هؼیي
ثرآٍرد سریغ ًیبزّب در سبػبت ٍ رٍزّبی اٍلیِ ثؼذ از حبدثِ




















ّوهاری در تذٍیي ثرًبهِ  IAPدر راستبی هذیریت ثحراى
ایجبد هراوس اعالع رسبًی ٍ تطىیل ثبًه اعالػبتی ٍ هراوس اعالع رسبًی ثِ ثبزهبًذگبى
اجرای دستَرالؼولْبی هرتجظ جْت هذیریت سَي ٍ تبثیر رٍاًی حبدثِ در ولیِ لطرّبی جبهؼِ
اًجبم سخٌراًی فٌی تَسظ رٍحبًی  ،رٍاًپسضه یب رٍاًطٌبس ثبلیٌی
اػسام رٍاًپسضه ثِ ثیوبرستبى هحل هذاٍای هجرٍحیي جْت حوبیت رٍاًی ٍ در صَرت لسٍم ووه ثِ تین پسضىی
ّوىبری در ردیبثی ٍ ثبزپیًَذ خبًَادگی ثب سبزهبى ثْسیستی ٍ جوؼیت ّالل احور
هذاخالت رٍاًی -اجتوبػی ثرای ثیوبراى هسهي جسوی  -رٍاًی ،هؼتبدیي،وَدوبى ،سبلخَردگبى ٍ زًبى
آهَزش هؼلویي ثَسیلِ هطبٍریي آهَزش دیذُ در زهیٌِ حوبیت رٍاًی  -اجتوبػی داًص آهَزاى
اجرای سبیر دستَرالؼولْبی ثْذاضت رٍاًی هتٌبست ثب ضرایظ
ثرًبهِ ریسی ٍ اًؼمبد تفبّن ًبهِ ثب ادارات ٍ ارگبًْبی هرثَعِ لجل از ثحراى ،در راستبی اًجبم ثْیٌِ ضرح ٍظبیف
تىویل فرم ّب ٍ چه لیست ّبی هرثَعِ ٍ ارائِ گسارش رٍزاًِ ثِ ٍاحذّبی ستبدی
اجرای دستَرات فرهبًذُ ٍ ّوبٌّگی ثب اػضبی  ٍ ICSاجرای ثرًبهِ ّبی آهبدگی ٍ ضرنت فؼبل در هبًَرّب
اجرای ثرًبهِ ّبی هصَة هرتجظ در ضَرای هذیریت ثحراى ٍ سبیر هَارد اثالغی از فرهبًذُ  ٍ ICSپسضه تین
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