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استقبال از مهرطرح             



8 

 

 بسمه تعالی

 مقدمه : 
قائل تَدُ اغت ٍ ّوييي  ػلن ٍ داًؽ  يتؼلين ٍ تستيت ٍ فساگيسفسٌّگ اغالهي ايساًي اش ديستاش ًقؽ ٍ ازشؼ هْوي تساي  

يي هيدازظ ٍ ويَؼ ٍ   ّاي غال هتوايص غاختِ اغيت  تاشگؿيا   هَضَع فكل تاشگؿايي هدازظ ٍ تاالخف هْسهاُ زا اش غايس هاُ
ؾَز ٍ ًؿاط هليت فسٌّيگ دٍغيت    ّا ٍ هساغن هتؼددي ّوساُ تَدُ كِ ًؿاى اش  خسٍؼ هتأثس اش دز غساغس كؿَز تا تسپايي وؿي

ّوساُ تا حفظ حسهت ايام غَگَازي غسٍز ٍ غاالز ؾْيداى حضست اتاػثيدا    -ازي ّسچِ تاؾكَّتس ايي هساغناغت  تسگص ايساى

دز غيغَ    تشکيل  تکداايام م ک    تٌياتسايي  ّا ٍ تداتيس الشم دز غيغَ  هتتليا اغيت      واٌّگيهػتلصم ّ -الحػيي )ع(

 : اغتضسٍزي  شيسّا تِ ؾس   ّا ٍ تتؿدازي ّا، فسهاًدازي اغتاًدازي
 

 تاي  اعضا رئلس تطح 

زييع هسكص ، اغالهي غاشهاى تثليغاتهديسكل آهَشؼ ٍ پسٍزؼ، هديسكل  اغتاًداز اغتاى
 ،ياًتظاه يًيسٍ فسهاًدُ يس ؾَزاي تسافيك اغتاى،دت ،اغتاى تْداؾت

 )غايس دغتگاّْا تٌا تِ ضسٍزت( هديسكل قدا ٍغيواي اغتاًي

هديسكل آهَشؼ ٍ پسٍزؼ،  هديسكل زاٌّوايي ٍ زاًٌدگي،زييع ؾْسداز،  فسهاًداز ؾْس
زييع غاشهاى ، ؾْسغتاى تْداؾتزييع هسكص ، اغالهي غاشهاى تثليغات

 تسافيك، هديسػاهل غاشهاىًٍقل ٍ  حول هؼاٍى، يوٌيخدهات ا ٍ ًؿاًي آتؽ
 يٍ ٌّس ي، هديس فسٌّگيؾْسداز يهديس زٍاتظ ػوَه هديسيت حول ًٍقل،

 )غايس دغتگاّْا تٌا تِ ضسٍزت( يؾْسداز

زييع  آهَشؼ ٍ پسٍزؼ،هديسكل ، يا زئيع ؾَزاي اغالهي زٍغتا دّياز تتؿداز زٍغتا
 تٌا تِ ضسٍزت( ّا )غايس دغتگاُ زٍغتايي تْداؾت هسكص

 

 

 اتدقبال از م   :  اتدانی تداا
 

 

 اتداندار

تاي  

يا اتدگاه  
)بنا به ض ورت(   

نل وم 

 اندظامی

م كز 

ب داشت 

 اتدان

تازمان 

تبللغات 

 اتالمی  

آموزش و 

 پ ورش

صدا و 

تلمام 

 اتدانی

شورام 

ت افلك 

 اتدان
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 اتدقبال از م   :  ش  متداا 

 

 

 اتدقبال از م   : روتدايیتداا 

                          
          

 بخشدار

 

  

 

 فرماندار

  

 

 

 

معاونت خدمات 

 شهري

عاونت م

ونقل و  حمل

 ترافیک

سازمان آتش 

 نشاني و ايمني 

مديريت سازمان  روابط عمومي 

  حمل و نقل
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 : ط ح  ايداف
 ؼِ اى واهٌدُ غاشيتؼٌَاى آداًؽ آهَشاى  يتْداؾتآگاّي ٍ داًؽ غغح  يازتقا  1
   ؾْسًٍداى يتوٌديغغح زضا ؽيافصا  2
   وييغثص، پاک ٍ ا ٍ زٍغتايي تِ ؾْس ياتيدز دغت ّاي هسدهي اغتفادُ اش ظسفيت  3
  هدازظ ظيكٌتسل تْداؾت هح  4
   داًؽ آهَشاى يٍ تْداؾت يغالهت زٍاً يٍ حفظ ازتقا ييتاه  5

 هْسهاُ   ياش تسددّا يًاؾ يكاّؽ تاز تسافيك  6

 ؾْس ٍ زٍغتا   يصگيَشاى تِ حفظ پاكة داًؽ آهيٍ تسغ يفسٌّگػاش  7

 پػواًدّا   هثداءاش  كيفسٌّگ تفك جيتسٍ  8

  فضاّا ييا يًگْداز يّا ٌِيغثص تِ هٌظَز كاّؽ ّص يفسٌّگ حفاظت اش فضا جيتسٍ  9
 تسٍيج فسٌّگ ايوٌي دز تيي داًؽ آهَشاى تِ هٌظَز پيؿگيسي اش ٍقَع حَادث هتتلا    11

 زفتازّاي ؾْسًٍدي   هثٌاي ؾكل گيسيػٌَاى ازتقاء فسٌّگ تسافيك داًؽ آهَشاى تِ   11

 ط ح :   ماج ا مزمان بند
 هْسهاُ  15 لغايتؾْسيَز هاُ  21        
 

 قاب  توجه :  اتاقدام

 ل غتاد اغتقثال اش هْس يتؿك 

  اوسايي )اغتاى، ؾْسغتاى، ؾْس ٍ زٍغتا( دز غغَ  هتتلاتحقق اّداف عس  تا ّواٌّگي  

 ات اًجام ؾدُ تا پاياى هْسهاُازائِ گصازؼ ػولكسد اش اقداه 

 

  اوره آمااگی ط ح :

 هاُهْس 21َز هاُ تا يؾْس دٍموِ ياش ً
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 اقذامات قابل اجرا در حوزه های مختلف

 

  حول ٍ ًقل ٍ تسافيك حَشُ 
 

 يميار مياتازمان ممج  اقدام ب نامه / فيرا

1 
هقغؼي ٍ كَتاُ هدت تساي ّاي آهَشؾي تسگصازي دٍزُ
تا ّدف تكوين گيسي ّاي هٌاغة ٍ تِ ٌّگام  كازكٌاى حَشُ

 دز هَاوِْ تا ؾسايظ غيسػادي

حول ٍ ًقل ٍ  /ٍاحد/ هديسيتهؼاًٍت
 تسافيك

 غاشهاى هديسيت تحساى

2 
تدٍيي ٍ اوساي تسًاهِ ّاي آهَشؾي دز زٍشّاي آغاشيي هدزغِ 
 وْت آگاّي داًؽ آهَشاى ًػثت تِ زفتاز ؾْسًٍدي ؾايػتِ 

ول ٍ ًقل ٍ ح / هديسيت/ٍاحدهؼاًٍت
 / زٍاتظ ػوَهي  تسافيك

آهَشؼ ٍ پسٍزؼ، قدا ٍ 
غايس   غيواي اغتاًي،

 ًْادّاي ذيستظ 

 افصايؽ كوي ٍ كيفي غغح خدهات حول ًٍقل ّوگاًي  3
حول ٍ ًقل ٍ  / هديسيت/ٍاحدهؼاًٍت

 تسافيك
------- 

4 
هدازظ ٍ هساكص آهَشؼ ػالي ٍاقغ  آؾكازغاشيٍ ؾٌاغايي 

 زاّْاي پسخغس  اقلي ٍ ؾدُ دز حسين هحَزّاي
حول ٍ ًقل ٍ  / هديسيت/ٍاحدهؼاًٍت

 تسافيك

/ غاشهاى آهَشؼ ٍ پسٍزؼ
ًٍقل  زاّدازي ٍ حول
 اي وادُ

5 
تسًاهِ زيصي ٍ پيؽ تيٌي زاّكازّاي هٌاغة وْت هديسيت، 
 كٌتسل يا كاّؽ حجن آهدٍؾد )تسافيك( ٍ پياهدّاي آى

حول ٍ ًقل ٍ  / هديسيت/ٍاحدهؼاًٍت
 تسافيك

------- 

6 
تسًاهِ زيصي وْت كاّؽ غفسّاي ؾْسي تِ هٌظَز كاّؽ 

 تاز تسافيكي دز هؼاتس
حول ٍ ًقل ٍ  / هديسيت/ٍاحدهؼاًٍت

 تسافيك
------- 

7 
ايوي غاشي زاّْاي هجاٍز هدازظ ٍ حسين آًْا تِ ٍيطُ دز 

 ّاي حَهِ ؾْس، كوستٌدي ّا ٍ         وادُ
حول ٍ ًقل ٍ  / هديسيت/ٍاحدهؼاًٍت

 تسافيك
اشهاى زاّدازي ٍ غ

 اي ًٍقل وادُ حول

8 
تجْيص ٍ آهادگي ٍاحدّاي شيسهجوَػِ دز وْت زفغ حَادث 

 غيس هتسقثِ
حول ٍ ًقل ٍ  / هديسيت/ٍاحدهؼاًٍت

 تسافيك
 غاشهاى هديسيت تحساى

 غينّاي تسافيكي ٍ اػالم هؿكالت اش عسيق تي ايجاد گؿت 9
حول ٍ ًقل ٍ  / هديسيت/ٍاحدهؼاًٍت

 تسافيك
 اَّزپليع ز

11 
تؿكيل غتاد ولَگيسي اش اًجام حفازي تَغظ غاشهاًْا اش ّفتِ 

 آخس ؾْسيَز الي ّفتِ دٍم هْسهاُ
 ذيستظغاشهاًْا ٍ ازگاًْاي  فٌي ٍ ػوساًي / هديسيت/ٍاحدهؼاًٍت

11 
گاى دز ّفتِ اٍل هْس تِ يازائِ خدهات زا  
اىيآهَشاى ٍ داًؿجَ داًؽ  

/ قغاز ؾْسي / غاشهاىؾسكت
 حول ٍ ًقل زيلي  يّا غاشهاى

- 

ػتگاّْا ٍ خغَط هتسٍيدز ا يكيتساف يّا اميًكة ؾؼازّا ٍ پ 12  
/  قغاز ؾْسي / غاشهاىؾسكت
 حول ٍ ًقل زيلي  يّا غاشهاى

- 

13 
ازائِ كازت تتفيا اغتفادُ اش خغَط هتسٍ دز غال تحكيلي تِ 

آهَشاى ٍ داًؿجَياى داًؽ  
/ قغاز ؾْسي / غاشهاىؾسكت
 ًقل زيلي حول ٍ  يّا غاشهاى

 

 پيؽ اش تاشگؿايي هدازظ صيًقاط حادثِ خ ياقال  ٌّدغ 14
حول ٍ ًقل ٍ  / هديسيت/ٍاحدهؼاًٍت

 تسافيك
 يٍ زاًٌدگ ييزاٌّوا

15 
س يدز هػ ّا ّا ٍ گَدال چالِ حرف ٍ تسداؾت غ دزيتػس

 هدازظ
 يٍ زاًٌدگ ييزاٌّوا فٌي ٍ ػوساًي / هديسيت/ٍاحدهؼاًٍت

 ٍ زفغ ًَاقف آى لَي هدازظكؿي و خظدز تاشتيٌي  16
حول ٍ ًقل ٍ  / هديسيت/ٍاحدهؼاًٍت
 تسافيك

 زاٌّوايي ٍ زاًٌدگي
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 يميار مياتازمان ممج  اقدام ب نامه / فيرا

 هدازظ وديدزاُ ّاي هجاٍز كؿي دز  ايجاد خظ 17
حول ٍ ًقل ٍ  / هديسيت/ٍاحدهؼاًٍت
 تسافيك

 آهَشؼ ٍ پسٍزؼ

 زفغ ػيَب ٍ ًقف تاتلَّا ٍ ػالئن اعساف هدازظ 18
ل ٍ حول ٍ ًق / هديسيت/ٍاحدهؼاًٍت
 تسافيك

- 

 اي ؾثكِ هؼاتسّ تسهين ٍ هسهت خساتي 19
حول ٍ ًقل ٍ  / هديسيت/ٍاحدهؼاًٍت

 تسافيك
- 

خدهات ؾْسي / هديسيت/ٍاحدهؼاًٍت ّاي هؼاتس ؾثكِزفغ هَاًغ فيصيكي ٍ غد هؼاتس  21   

 تسغين ًَؾتاز تسافيكي دز هحلْاي هَزد ًياش 21
حول ٍ ًقل ٍ  / هديسيت/ٍاحدهؼاًٍت
 تسافيك

 هَشؼ ٍ پسٍزؼآ

22 
اوساي عس  پليع هدزغِ تِ ٍيطُ دز هؼاتس تا تسدد ٍ غسػت 

 تاال
حول ٍ ًقل ٍ  / هديسيت/ٍاحدهؼاًٍت

 تسافيك
 زاٌّوايي ٍ زاًٌدگي 
 آهَشؼ ٍ پسٍزؼ 

 ّاي وديد ن ايوٌي ٍ ّؿداز دٌّدُ دز هحليًكة ػال 23
حول ٍ ًقل ٍ  / هديسيت/ٍاحدهؼاًٍت

 تسافيك
- 

 آهَشاى داًؽ گرز دز ًصديكي هدازظ ٍ هحل گيس ًكة غسػت 24
حول ٍ ًقل ٍ  / هديسيت/ٍاحدهؼاًٍت

 تسافيك
 آهَشؼ ٍ پسٍزؼ

 ّاي زاٌّوايي ؾػت ٍ ؾَ ٍ تؼويس چساؽ 25
حول ٍ ًقل ٍ  / هديسيت/ٍاحدهؼاًٍت

 تسافيك
- 

 ّاي هَزد ًياش ًواّا دز هحل ًكة ؾة 26
حول ٍ ًقل ٍ  / هديسيت/ٍاحدهؼاًٍت

 تسافيك
- 

27 
ّا، غقا، تدًِ، كا، ػسؾِ ٍ زٍؾٌايي  فغ ػية ٍ ًقف ًسدُز

 ّاي ػاتس پيادُ كليِ پل
 خدهات ؾْسي / هديسيت/ٍاحدهؼاًٍت

هؼاًٍت/ هديسيت حول ٍ 
 ًقل ٍ تسافيك

28 
وْت ػثَز پيادُ زٍّا غاشي غغَ  حسكتي دز  غالن
تا تقَيت زٍيكسد ايجاد تػْيالت تساي داًؽ  آهَشاى داًؽ

 آهَشاى تَاى ياب
 فٌي ػوساًي / هديسيت/ٍاحدهؼاًٍت

هؼاًٍت/ هديسيت حول ٍ 
 ًقل ٍ تسافيك

29 
آهَشي دز خكَـ  ًٍقل داًؽ ًاهِ حول اوسايي غاشي آييي

 ًٍقل ًاٍگاى حول
حول ٍ ًقل ٍ  / هديسيت/ٍاحدهؼاًٍت

 تسافيك
 آهَشؼ ٍ پسٍزؼ
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 مساف  مدي يت حم  و نق  حوزه

 
 ميارتازمان يام ي مج م ب نامه / اقدام رايف

1 
تقَيت خدهت زغاًي اتَتَغساًي تِ ٍيطُ دز هحل ّايي كِ 

 كازتسي ّاي آهَشؾي شياد  اغت
ًٍقل تاز  ًٍقل هػافس/ حول غاشهاى حول

 ًٍقل ٍ هػافس/ هديسيت حول
- 

2 
 واًوايي غثد كتة آهَشؾي هتكَـ 

 داًؽ آهَشاى دز اتَتَظ ّا تا هحتَاي آهَشؼ زفتاز ؾْسًٍدي 
ًٍقل تاز  ػافس/ حولًٍقل ه غاشهاى حول

ًٍقل ٍ هػافس/ هديسيت حول  
 آهَشؼ ٍ پسٍزؼ

 اًجام تؼويسات ٍ زاُ اًداشي اتَتَغْايي كِ ًياش تِ تجْيص دازًد 3
ًٍقل تاز  ًٍقل هػافس/ حول غاشهاى حول

ًٍقل ٍ هػافس/ هديسيت حول  
- 

4 
 اغتفادُ اش پيام ّاي آهَشؾي هستثظ تا 

 ؾْسًٍد  -داًؽ آهَش
ًٍقل تاز  ًقل هػافس/ حولٍ غاشهاى حول

ًٍقل ٍ هػافس/ هديسيت حول  
 زٍاتظ ػوَهي

 اغتفادُ اش ًَاز تؿسيفات وْت زاًٌدگاى 5
ًٍقل تاز  ًٍقل هػافس/ حول غاشهاى حول

ًٍقل ٍ هػافس/ هديسيت حول  
- 

6 
 تسهين قٌدلي ّاي داخلي اتَتَظ ّا ٍ

 هيٌي تَظ ّا ٍ ؾػتؿَي تدًِ اتَتَظ ّا 
ًٍقل تاز  افس/ حولًٍقل هػ غاشهاى حول

ًٍقل ٍ هػافس/ هديسيت حول  
- 

7 
ؾٌاغايي ًقاط تحساًي ٍ گسُ ّاي تسافيكي دز غغح هٌغقِ ٍ 

 پيؽ تيٌي هػيسّاي وايگصيي

ًٍقل تاز  ًٍقل هػافس/ حول غاشهاى حول
ًٍقل ٍ هػافس/ هديسيت حول  

ؾْسدازي ٍ غايس غاشهاى 
ّاي خدهات زغاى دز حَشُ 

 حول ٍ ًقل

8 
وْت اػالم تِ ٌّگام ّسگًَِ ٍضؼيت غيسػادي تسدد  تداتيس ٍيطُ

اش قثيل تجوغ هػافس دز ايػتگاُ ّاي اتَتَظ ٍ هيٌي تَظ تِ 
 هسكص كٌتسل ٍ غتاد تاشگؿايي هدازظ

ًٍقل تاز  ًٍقل هػافس/ حول غاشهاى حول
ًٍقل ٍ هػافس/ هديسيت حول  - 

9 
كٌتسل پازكيٌگ حاؾيِ اي ٍ اػوال هقسزات ٍيطُ تِ 

 ؽ  زٍاًي تسافيك ػثَزي هٌظَزافصاي
ًٍقل تاز  ًٍقل هػافس/ حول غاشهاى حول

ًٍقل ٍ هػافس/ هديسيت حول  
- 

 ّا دزج پيام ّاي زػايت تْداؾت فسدي دز داخل اتَتَظ 11
ًٍقل تاز  ًٍقل هػافس/ حول غاشهاى حول

ًٍقل ٍ هػافس/ هديسيت حول  
 زٍاتظ ػوَهي

 ػيساًياتالؽ ؾػتؿَي اتَهثيل ّاي هستَعِ تَغظ تاك 11
ًٍقل تاز  ًٍقل هػافس/ حول غاشهاى حول

ًٍقل ٍ هػافس/ هديسيت حول  
- 

 اًجام غسٍيػْاي دٍزُ اي تاكػي ّاي خغي 12
ًٍقل تاز  ًٍقل هػافس/ حول غاشهاى حول

ًٍقل ٍ هػافس/ هديسيت حول  
- 

13 
اغتفادُ اش تاًَاى زاًٌدُ دز غسٍيع ّاي هدازظ دختساًِ تاحد 

 اهكاى 
ًٍقل تاز  ل هػافس/ حولًٍق غاشهاى حول

ًٍقل ٍ هػافس/ هديسيت حول  
- 

 ًظافت ٍ ؾػتؿَي ايػتگاُ ّاي تاكػي 14
ًٍقل تاز  ًٍقل هػافس/ حول غاشهاى حول

ًٍقل ٍ هػافس/ هديسيت حول  
- 

 اغتفادُ اش خَؾثَ كٌٌدُ دز داخل تاكػي ّا  15
ًٍقل تاز  ًٍقل هػافس/ حول غاشهاى حول

ًٍقل ٍ هػافس/ هديسيت حول  
 

 آهَشي ًٍقل داًؽ ًكة ػالين هويصُ تس زٍي ًاٍگاى حول 16
ًٍقل تاز  ًٍقل هػافس/ حول غاشهاى حول

ًٍقل ٍ هػافس/ هديسيت حول  
 آهَشؼ ٍ پسٍزؼ
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 رتانی حوزه روابط عمومی و اطالع

 
 تازمان يام يميار مج م ب نامه / اقدام رايف
 دزاعالع زغاًي هٌاغة تِ ؾْسًٍداى تا اًجام هكاحثِ  1

 ّاي اغتاًي، هغثَػات ٍ زغاًِ ّاي هحلي  ؾثكِ
 ؾْسدازي زٍاتظ ػوَهي

زغاًِ ّاي ػوَهي تِ ٍيطُ 
 هساكص قدا ٍ غيواي اغتاًي

غغح ؾْس تا زػايت گساهيداؾت هاُ هْس دز ّاي  هديسيت تسًاهِ 2
 حسهت ايام غَگَازي غاالز ؾْيداى

  ؾْسدازي زٍاتظ ػوَهي

 آهَشؼ ٍ پسٍزؼ ؾْسدازي زٍاتظ ػوَهي تْيِ تسٍؾَز آهَشؾي ٍ تَشيغ آى دز غغح هدازظ 3

اوساي آهَشؼ عس  قثل اش تاشگؿايي هدازظ، داًؿگاّْا ٍ  4
 هساكص ػلوي

 داًؿگاّْا ٍ هساكص ػلوي ؾْسدازي زٍاتظ ػوَهي

دز  ًكة ؾدُدزج پياهْاي هتغيس ٍيطُ )تسافيكي( دز تاتلَّاي  5
 هٌظَز اعالع زغاًيِ ؾثكِ هؼاتس ت

 - ؾْسدازي زٍاتظ ػوَهي

پتؽ پياهْاي تسافيكي تا هضوَى آهَشؾي ٍّؿدازي اش  6
 زاديَّاي هحلي

 - ؾْسدازي زٍاتظ ػوَهي

ّواٌّگي تا خثسگصازيْا ٍ زغاًِ ّا تساي تحت پَؾؽ قساز دادى  7
 زٍيدادّا

 زغاًِ ّاي ػوَهي ؾْسدازي زٍاتظ ػوَهي

دز ازتثاط تا اّداف ٍ  ليغات هحيغيّايي تِ تثتتكيف هحل 8
 تسًاهِ ّاي عس 

هديسيت غيوا، هٌظس ٍ ٍاحد  /غاشهاى
 فضاي غثص ؾْسي

 ؾْسدازيزٍاتظ ػوَهي 

تْيِ هتٌْاي پالكازدّاي تثليغاتي ٍ آهَشؾي دز ازتثاط تا  9
 تاشگؿايي هدازظ

 آهَشؼ ٍ پسٍزؼ ؾْسدازي زٍاتظ ػوَهي

11 
عسف هدازظ تِ هؼاًٍت  اًؼكاظ هَاًغ ٍ هؿكالت اػالهي اش
 تسافيك

 ؾْسدازي زٍاتظ ػوَهي
 آهَشؼ ٍ پسٍزؼ/

هؼاًٍت حول ٍ ًقل ٍ 
 تسافيك

تْيِ هحكَالت فسٌّگي، تكَيسي، ؾٌيدازي وْت پتؽ دز  11
اتَتَظ ٍ تاكػي تا هحتَاي تسافيك، غالهت، تْداؾت فسدي ٍ 

 ػوَهي ٍ زفتاز ؾْسًٍدي  
 ظغايس ًْادّاي ذيست ؾْسدازيزٍاتظ ػوَهي 

تْيِ ٍ پتؽ هحكَالت تكَيسي )فيلن( آهَشؾي وْت اًتقال  12
ؾْسًٍد قثل ٍ تؼد اش تاشگؿايي -پيام ّاي آهَشؾي داًؽ آهَش

 هدازظ 
 غايس ًْادّاي ذيستظ ؾْسدازيزٍاتظ ػوَهي 

 - ؾْسدازيزٍاتظ ػوَهي   افصايؽ غاػت كازي حَشُ 13
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فضام تبز ش  مزيباتازم و حوزه   

   
 تازمان يميار مج م نوع اقدام رايف
ّا ٍ  ّا، غقا ّاي اتَتَظ ؾاهل  قٌدلي تسهين ٍ هسهت ايػتگاُ 1

 ّا ودازُ
هديسيت غيوا، هٌظس ٍ ٍاحد  /غاشهاى

 فضاي غثص ؾْسي
- 

تَغؼِ فضاي غثص  ازتثاط تا حفظ ٍتْيِ تسٍؾَزّاي اهَشؾي دز  2
 داخل هساكص آهَشؾي ٍ تَشيغ آى دز تيي هدازظ

ت غيوا، هٌظس ٍ هديسيٍاحد  /غاشهاى
 فضاي غثص ؾْسي

 پسٍزؼ ٍ اهَشؼ

ّاي آهَشؾي فضاي غثص ٍ  حضَز دز هدازظ، تسگصازي دٍزُ 3
 احياي تاغچِ ٍ فضاي غثص هدازظ ٍ اّداء گل ٍ گياُ 

هديسيت غيوا، هٌظس ٍ ٍاحد  /غاشهاى
 فضاي غثص ؾْسي

 اهَشؼ ٍ پسٍزؼ

ًظافت آهادُ غاشي پازكْا ٍ گلكازي اعساف فضاّاي آهَشؾي ) 4
 ،تسهين هػيسّا ٍ كاؾت گل ٍ گياّاى شيٌتي فكلي(

هديسيت غيوا، هٌظس ٍ ٍاحد  /غاشهاى
 فضاي غثص ؾْسي

 ؾْسدازي

دزج پيام ّاي آهَشؾي دز هَزد حفظ ٍ ًگْدازي فضاي غثص ٍ  5
 پاكيصگي آى دز فضاّاي ػوَهي، هدازظ ٍ تَغتاى ّاي ؾْسي

هديسيت غيوا، هٌظس ٍ ٍاحد  /غاشهاى
 ؾْسيفضاي غثص 

 زٍاتظ ػوَهي 

هٌاغة هياديي ٍ خياتاًْاي  كَتاُ هدت تٌدي ٍ ًَزپسداشي آذيي 6
 اقلي

هديسيت غيوا، هٌظس ٍ ٍاحد  /غاشهاى
 فضاي غثص ؾْسي

 ؾْسدازي / زٍاتظ ػوَهي

آهيصي ًواي هساكص آهَشؾي ٍشازت آهَشؼ ٍ  پاكػاشي ٍ زًگ 7
 پسٍزؼ

 ؾْسدازي آهَشؼ پسٍزؼ

هديسيت غيوا، هٌظس ٍ ٍاحد  /غاشهاى زغاًي هتٌاغة تا ؾسايظ ؾْس تثليغات ؾْسي ٍ اعالع 8
 فضاي غثص ؾْسي

 ؾْسدازي / زٍاتظ ػوَهي

هديسيت غيوا، هٌظس ٍ ٍاحد  /غاشهاى ّاي هٌاغة زدٍَ تيلث دًكة پالكاز 9
 فضاي غثص ؾْسي

 ؾْسدازي / زٍاتظ ػوَهي

 
عمومی ش  م و تالمت مدي يت ب داشتحوزه   

 
 تازمان يميار  مج م  قدام ب نامه / ا رايف 
خدهات ؾْسيهؼاًٍت/ هديسيت/ٍاحد  ًظافت ٍ ؾػتؿَي ايػتگاُ ّاي اتَتَظ 1   

خدهات ؾْسيهؼاًٍت/ هديسيت/ٍاحد  ّاي اتَتَظ/ تاكػي ًظافت ٍ ؾػتؿَي پاياًِ 2   

زػايت تْداؾت فسدي ٍ ًكة پالكازدّاي حاٍي پيام ّاي  3
 هدازظ  ػوَهي دز

 ؾْسدازي  تْداؾت اكص هس/ آهَشؼ ٍ پسٍزؼ 

 ؾْسدازي  تْداؾت هساكص / آهَشؼ ٍ پسٍزؼ ػوَهي فسدي ٍ تْداؾتي  آهَشؾي تسٍؾَزّايٍ تَشيغ تْيِ  4

تسگصازي كالغْاي آهَشؾي دز شهيٌِ تْداؾت ػوَهي دز  5
 تساي كادز آهَشؾي هدازظ ٍ داًؽ آهَشاىهدازظ 

 ؾْسدازي تْداؾت هساكص / آهَشؼ ٍ پسٍزؼ

هدازظ  ّوِهيَُ دز زٍش اٍل هْس دز  يصي وْت اّداتسًاهِ زي 
 ؾْس 

غاشهاى غاهاًدّي هؿاغل ؾْسي ٍ 
 فساٍزدُ ّاي كؿاٍزشي 

 آهَشؼ ٍ پسٍزؼ

زيصي وْت تْيِ ٍ تَشيغ تسٍؾَزّاي حاٍي اعالػات  تسًاهِ 
ّا  خَاـ هيَُ ّا ٍ اغتفادُ قحيح ٍ هٌاغة اش هيَُ  

غاشهاى غاهاًدّي هؿاغل ؾْسي ٍ 
ي كؿاٍزشيفساٍزدُ ّا  

 آهَشؼ ٍ پسٍزؼ
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 يام ش  ممدي يت پسماندحوزه 

 تازمان يميار مج م ب نامه / اقدام  رايف
ًَؾت كتة، دفاتس ٍ  دزيافتاغتقساز ايػتگاُ ّاي هتكَـ  1

وَايص ٍيطُ غال  يآهَشاى ٍ اّدا فسغَدُ ٍ تاعل داًؽ افصاز
 تحكيلي

 ؾْسدازي هديسيت پػواًدٍاحد  /غاشهاى

تاشيافت ٍيطُ هْس دز زٍش اٍل هْس دز  ّاي آهَشؼ ًاهِتستسپايي  2
هدازظ تا حضَز كازاكتس ػسٍغكي هتكَـ وْت اغتقثال اش 

  كَدكاى

 ؾْسدازي هديسيت پػواًدٍاحد  /غاشهاى

آٍزي كاغر دز كليِ هدازظ قثل اش  اغتقساز هتاشى ٍيطُ ووغ 3
 آغاش غال تحكيلي

 ؾْسدازي هديسيت پػواًدٍاحد  /شهاىغا

تْيِ ٍ تَشيغ هحكَالت فسٌّگي تكَيسي، ؾٌيدازي دز هَزد  4
 اّويت تاشيافت ٍ وداغاشي پػواًد 

 زٍاتظ ػوَهي ؾْسدازي  ٍاحد هديسيت پػواًد /غاشهاى

 

 خدمات ايمنیحوزه 

 
 تازمان يميار مج م ب نامه / اقدام  رايف

1 
وراب آهَشؾي هتٌاغة تا زٍحيات ّاي  تْيِ تسٍؾَزّا ٍ تساكت

غَشي  آهَشاى دز خكَـ هَازد پيؿگيسي ٍ كٌتسل آتؽ داًؽ
 دز هدزغِ ٍ هٌصل 

ٍ خدهات  ٍاحد آتؽ ًؿاًي /غاشهاى
 ايوٌي

 ي

2 
كٌتسل هدازظ دز شهيٌِ اهكاًات ، تجْيصات ايوٌي تاشديد ايوٌي ٍ

 ٍ آتؽ ًؿاًي ٍ زفغ كوثَدّاي هَوَد 
ٍ خدهات  غاشهاى يا ٍاحد آتؽ ًؿاًي

 ايوٌي

 ي
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حوزه روتدايی يا و اقدامات  ب نامه  

 

 مج م اقدام ب نامه / رايف
يا و ن اايام  تازمان

 يميار

1 
تػسيغ دز هٌاغة غاشي هؼاتس ٍ زفغ ًاّوَازيْا دز هػيس هدازظ 

 زٍغتايي
 تٌياد هػكي  دّيازي

2 
ف هدازظ ٍ ًكة ّاي ػالئن ٍ تاتلَّاي اعسا زفغ ػيَب ٍ ًقف

 ػالئن ايوٌي ٍ ّؿدازدٌّدُ دز قَزت ًياش
 ًيسٍي اًتظاهي  دّيازي

3 
تْيِ پالكازد ٍ تسٍؾَزّاي آهَشؾي دز ازتثاط تا تاشگؿايي 

 هدازظ 
 آهَشؼ ٍ پسٍزؼ  دّيازي

  دّيازي ازظتْيِ پالكازد ٍ تسٍؾَزّاي حاٍي پياهْاي تْداؾتي دز هد 4
خاًِ  -آهَشؼ ٍ پسٍزؼ
 تْداؾت 

5 
آٍزي پػواًدّاي  اغتقساز ظسٍف ٍ هتاشى هٌاغة تِ هٌظَز ووغ
 كاغر ٍ هقَا دز هدازظ زٍغتايي 

 خاًِ تْداؾت  دّيازي

6 
ّا اش هثدأ دز غغح زٍغتا ٍ اًجام  ّاي تفكيك شتالِ اوساي تسًاهِ

ّاي الشم ٍ ًيص تَشيغ كيػِ شتالِ دز تيي خاًَازّا ٍ  َشؼآه
 هدازظ

  دّيازي
، خاًِ آهَشؼ ٍ پسٍزؼ
 تْداؾت

7 
تا تأكيد تس تاشيافت ٍ تفكيك اش هثدأ دز  آهَشؼ پػواًدتسگصازي 

 زٍش اٍل هْسهاُ دز هدازظ
 آهَشؼ ٍ پسٍزؼ  دّيازي

 خاًِ تْداؾت  دّيازي آٍزي ٍ دفغ هٌاغة پػواًدّاي واهد زٍغتايي وغاقدام تِ و 8

9 
ّاي هٌاغة آهَشؾي دز خكَـ هَازد  تْيِ تسٍؾَزّا ٍ تساكت
غَشي دز هدازظ ٍ هٌاشل ٍ زػايت  پيؿگيسي ٍ كٌتسل آتؽ

 هَازد ايوٌي دز زٍغتاّا
 -  دّيازي

11 
ًؿاًي ٍ  كٌتسل هدازظ اش ًظس اهكاًات ايوٌي ٍ آتؽ تاشزغي ٍ

 تجْيص هدازظ زٍغتا تِ يك دغتگاُ كپػَل آتؽ ًؿاًي
 )دز قَزت اهكاى(

 -  دّيازي

 آهَشؼ ٍ پسٍزؼ آهيصي ًواي هدازظ زٍغتايي پاكػاشي ٍ زًگ 11
يا ؾَزاي اغالهي  دّيازي

 زٍغتا

12 
ٌاغة تا ؾسايظ زٍغتاّا دز تآهَشؾي هّا ٍ ولػات  تسگصازي دٍزُ

 هدازظ
 آهَشؼ ٍ پسٍزؼ

يا ؾَزاي اغالهي  دّيازي
 زٍغتا

 تتؿدازي ؾسكت دز ولػات غتاد هْس 13
يا ؾَزاي اغالهي  دّيازي

 زٍغتا

 -  دّيازي كؿي ولَي هدازظ تاشتيٌي دز اهس خظ 14

15 
ِ آخس ؾْسيَز تا ّفتِ ولَگيسي اش حفازي تَغظ غاشهاًْا اش ّفت
 دٍم هْسهاُ

 تتؿدازي  دّيازي

16 
 دازظ يا غاختواى ّاين ايوٌي ٍ ّؿداز دٌّدُ دز هيًكة ػال

 وديد
 ًيسٍي اًتظاهي  دّيازي

 ًيسٍي اًتظاهي  دّيازي ّاي زاٌّوايي ؾػت ٍ ؾَ ٍ تؼويس چساؽ 17

 



88 

 

 

 

طم تب ميا يا و ارگان گ  تازمانياقدامات اب نامه يا و   

  

یو رانندگ يیراينما  

 
 يميار ميا تازمان ممج  ب نامه / اقدام فيرا

 يٍ زاًٌدگ ييزاٌّوا ٍ آهَشؼ ٍ پسٍزؼ يكاهل تا ؾْسداز يٍ ّواٌّگ يّوكاز 1
ٍ آهَشؼ ٍ  يؾْسداز

 پسٍزؼ

2 
 ييِ خكَـ دز زٍشّاكٌتسل ٍ ًظازت تس تْثَد ػثَز ٍ هسٍز ت

 ًيػتهٌاغة  يكيكِ اٍضاع تساف
 ---- يٍ زاًٌدگ ييزاٌّوا

  يٍ زاًٌدگ ييزاٌّوا ييهقسزات زاٌّوا يد كٌتسل تس اوسايتؿد 3

 آهَشؼ ٍ پسٍزؼ يٍ زاًٌدگ ييزاٌّوا تِ هدازظ يهٌتْ يسّايك هػيكٌتسل تساف 4

5 
دز  ياًتَغس يٌيٍ ه يكِ اتَتَغساً ييسّايكٌتسل ٍ ًظازت تس هػ

 آًْا تسدد دازًد
 يؾْسداز يٍ زاًٌدگ ييزاٌّوا

 زاٌّوايي ٍ زاًٌدگي  اوساي عس  پليع هدزغِ ٍ حضَز دز پازكْاي آهَشؼ تسافيك  6
 آهَشؼ ٍ پسٍزؼ 
 ؾْسدازي 

7 
افصايؽ حضَز ٍ كٌتسل تتلفات ٍ وساين تسافيكي دز هحدٍدُ 

 تسافيكي هدازظ
  زاٌّوايي ٍ زاًٌدگي 

 

یارمان و آموزش پزشي وزارت ب داشت،  

 

 يميار ميا تازمان ممج  ب نامه / اقدام فيرا

1 
تِ هجسٍحاى ٍ  يكاهل اٍزضاًع وْت اهداد زغاً يآهادگ

 هكدٍهاى
  اٍزضاًع

 --- اٍزضاًع هٌاغة ياغتقساز آهثَالًع دز هحل ّا 2

 يزؾْسدا تْداؾت هساكص تِ هدازظ ياهداد ٍ ًجات دز هؼاتس هٌتْ يپْاياغتقساز اك 3
 

 آموزش و پ ورش
 يميار ميا تازمان ممج  نوع اقدام فيرا

  آهَشؼ ٍ پسٍزؼ تْػاشي فضاي هدازظ ٍ آهادگي تساي ؾسٍع غال تحكيلي 1

 يؾْسداز هدازظ دز هدازظ يْيتَو يّا ّا ٍ دٍزُ كالظ يتسگصاز 2

3 
 ييٍ زاٌّوا يك ؾْسدازيتا هؼاًٍت حول ٍ ًقل ٍ تساف يّوكاز

 يٍ زاًٌدگ
 ٍ پسٍزؼآهَشؼ 

ٍ  يٍ زاًٌدگ ييزاٌّوا
 آهَشؼ ٍ پسٍزؼ

4 
آهَشؾي غغح هدازظ دز زٍشّاي آغاش ازائِ تسًاهِ ّاي ٍيطُ 

تاشگؿاي هدازظ ٍ دز عَل غال تحكيلي دز ازتثاط تا ايفاي 
 ؾايػتِ ًقؽ ؾْسًٍدي

 ؾْسدازي آهَشؼ ٍ پسٍزؼ

   


