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طشاحي ،ثشًبهِسيضي ٍ سبهبًذّي طشحّبي والى هلي ثِ ػٌَاى يىي اص هحَسّبي اسبسي فؼبليت هؼبًٍت ػلوي
ٍ فٌبٍسي سيبست جوَْسي هيثبشذ وِ دس ثخشّبي هختلف صهيٌِسبص تحشن دساص هذت ٍ پيششفت ٍ تَسؼِ پبيذاس
ػلن ٍ فٌبٍسي دس وشَس خَاّذ ثَد .ايي فؼبليتّب ثب ّذف سفغ ًيبصّبي داخل وشَس ٍ حضَس دس سلبثتّبي جْبًي ٍ
ايجبد ّنافضايي ػلن ٍ ثشٍت اص طشيك اجشاي طشحّبي هلي ٍ ّنافضايي سشهبيِّبي اًسبًي ،هبلي ٍ سبيش اهىبًبت
وشَس دس ػشطِّبي هختلف اًجبم هيشَد.
 .1اّذاف طشحّبي والى هلي
هْوتشيي اّذاف طشحّبي والى هلي فٌبٍسي ػجبستٌذ اص:
 .1-1ووه ثِ تَسؼِ فٌبٍسيّبي داًشثٌيبى ثِ هٌظَس ثْشُهٌذي اص ًتبيج آًْب
 .2-1هشبسوت دس تَسؼِ فٌبٍسيّبي جذيذ ٍ سفغ ًيبصّبي فٌي ٍ تخظظي جبهؼِ
 .3-1هشبسوت دس تجبسيسبصي طشحّبي پژٍّشي
 .4-1ووه ثِ تَاًوٌذسبصي ػلوي ٍ فٌي ثخش خظَطي وشَس
 .5-1هشبسوت دس اًتمبل ٍ تَليذ فٌبٍسيّبي حبل ٍ آيٌذُ
 .6-1فشاّن آٍسدى صيشسبختّبي الصم ثشاي اًجبم طشحّبي پبيييدستي فٌبٍسي ٍ ًَآٍسي ٍ يب اًجبم
پژٍّشّبي وبسثشدي دس هميبس ثييالوللي
 .7-1ثِ ّن پيَستگي حلمِّبي والى پژٍّش ،فٌبٍسي ٍ ًَآٍسي ٍ تَاًوٌذسبصي هذيشيت چٌذ شبخِاي
طشحّبي والى دس وشَس
 .8-1تشٍيج اًذيشِ ٍ اجشاي طشحّبي والى فٌبٍسي ثب تَجِ ثِ اثشگزاسي ثٌيبديي آًْب
 .2هشخظبت طشحّبي والى هلي
ثشخي اص هْوتشيي هشخظبت طشحّبي والى هلي ثِ ششح ريل است:
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 .1-2هبّيت ػلوي داشتِ ٍ اص فٌبٍسيّبي هتَسط ٍ پيششفتِ استفبدُ وٌذ ٍ للوشٍ ثىبسگيشي ٍ ثْشُهٌذي
اص ًتبيج آى دس هميبس هلي ٍ فشا هلي ثبشذ.
 .2-2اص ًظش وبسثشدي ،سٍيىشد هحظَل هحَس داشتِ ثبشذ.
 .3-2طشح ،حذالل دس هميبس هلي ،ثبيذ اثؼبد ًَآٍساًِ جذي داشتِ ثبشذ.
 .4-2دس حيطِ ثىبسگيشيً ،تبيج طشح ثبيذ اٍلَيت وشش هلي ٍ فشا هلي داشتِ ثبشذ.
اص ًظش ًَع فٌبٍسي ثبيذ:
 .5-2پبسخگَي ًيبص جذي فؼلي ٍ يب آتي وشَس ثبشذ ٍ دستگبُ هتَلي خبص ًذاشتِ ثبشذ ٍ يب ػليشغن ًيبص
ثِ آى پشداختِ ًويشَد.
ٍ يب:
 .6-2پبسخگَي ًيبصّبي فٌبٍساًِ ثشًبهِّبي هيبىهذت ٍ دساصهذت سشذ ٍ تَسؼِ وشَس ثبشذ.
 .3سًٍذ اجشاي وبس
 .1-3دسيبفت پيشٌْبد اٍليِ اص ًبهضدّبي هشخض شذُ تَسط هشوض ٍ يب طشحّبي ٍاطلِ ثِ هشوض ثِ ٍيژُ اص
سَي ستبدّبي فٌبٍسيّبي ساّجشدي
 .3 .2ثشسسي ،اسصيبثي ٍ تأييذ اٍليِ طشحّب دس هشوض
 .3 .3اًؼىبس ًتيجِ ثِ هؼبًٍت فٌبٍسي ٍ ًَآٍسي
 .3 .4تظوينگيشي ًْبيي دس شَساي سيبستگزاسي طشحّبي والى هلي حَصُ هؼبًٍت
 .3 .5اثالؽ ًتبيج تظوينگيشي ثِ هجشي تَسط هشوض
 .4اًَاع تأهيي هٌبثغ هبلي
 .1-4تأهيي حذالل  %88اػتجبسات هَسد ًيبص طشحّبي هبلىيتي اص طشف هؼبًٍت ػلوي ٍ فٌبٍسي سيبست
جوَْسي
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 .2-4تأهيي حذالل  %58اص اػتجبسات طشحّبي هشبسوتي
 .3-4تأهيي ثخشي اص اػتجبسات (ووتش اص  )%58ثِ ػٌَاى ووه ثِ طشحّبي هلي هظَة دستگبُّبي ديگش
(طشحّبي تىويلي )
الصم ثِ روش است اػتجبسات اختظبص يبفتِ تَسط حَصُ هؼبًٍت ًويتَاًذ طشف خشيذ صهيي ٍ ثٌب ،احذاث يب
تؼويش سبختوبى ،ثشگضاسي ّوبيشّب ،استخذام ًيشٍ (ثِ استثٌبي خذهبت لشاسدادي هشتجط) ٍ ًظبيش آى
گشدد .هَاسد استثٌب ثب پيشٌْبد هشوض ٍ هَافمت ٍ اثالؽ شَساي سيبستگزاسي طَست هيگيشد.
ًَ .5ع اػتجبس
حست ًَع طشح ٍ ًْبد هجشي اػتجبسات طشح ثِ طَست جبسي ٍ هستمين يب ٍام طٌذٍق (لشعالحسٌِ ) ٍ يب
تشويجي هيثبشٌذ.
تزوش :اػتجبسات جبسي ٍ هستمين فمط ثِ ثخشّبي دٍلتي ٍ ػوَهي تؼلك هيگيشد.
 .6هجشي طشح
الف) اجشاي طشحّبي هلي ثِ ًْبدّبي تَاًوٌذ ٍ تأييذ شذُ دس ثخشّبي دٍلتي ،ػوَهي ٍ خظَطي
ٍاگزاس هيشَد.
ة) هسئَليت اجشاي طشح ثش ػْذُ ًْبد هزوَس است وِ دس ثشاثش حَصُ هؼبًٍت پبسخگَ هيثبشذ.
ح) ّش طشح يه هذيش اجشايي خَاّذ داشت وِ تَسط ثبالتشيي همبم ًْبد هزوَس پس اص تأييذ هشوض
تؼييي هيشَد.
ت) اٍلَيت ٍاگزاسي طشحّبي هظَة ثشاي اجشا ثش اسبس ًَع طشحّب ثِگًَِاي خَاّذ ثَد وِ ثِ
تَاًوٌذي ثخش خظَطي ثيبًجبهذ.
ً .7حَُ تأهيي اػتجبس طشحّبي هظَة
پشداختّب دس چبسچَة اػتجبس هظَة پس اص پبيبى ّش هشحلِ اص اجشاي طشح ٍ ثش اسبس اسصشيبثي ٍ داٍسي ًْبيي
دسخظَص پيششفت طشح پس اص تأييذ اٍليِ تَسط هشوض ٍ تظَيت شَساي ساّجشي طَست هيگيشد.
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