طرح همیار طبیعت
همذهِ

سبصهبى جٌگلّب ،هشاتغ ٍ آثخيضداسي وطَس ثِ ػٌَاى هتَلي اصلي حفظ ،احيبء ،تَسؼِ ٍ ثْشُثشداسي صحيح
ٍ اصَلي اص هٌبثغعجيؼي تجذيذضًَذُ اگش چِ تب وٌَى عشحّبي ثيطوبسي سا ثِ هشحلِ اجشا گزاضتِ اهب ثِ
ػلت پشاوٌذگي ٍ ٍسؼت صيبد ػشصِّبي هشتؼي ،جٌگلي ٍ ثيبثبًي ثِ تٌْبيي لبدس ثِ اًجبم چٌيي سسبلت
ثضسگي ًيست ٍ حفبظت اص ايي ػشصِّب سا ثذٍى هطبسوت هشدم اهشي هحبل ٍ غيش هوىي هيداًذ .لزا ثب ّذف
استفبدُ اص ًيشٍّبي هشدهي دس حفظ ،احيبء ٍ تَسؼِ هٌبثغعجيؼي ٍ تشٍيج ٍ تجذيل فشٌّگ هٌبثغ عجيؼي ثِ
هؼبسف ػوَهي ،افشاد ػاللوٌذ ٍ دٍستذاساى هٌبثغعجيؼي ثِ عَس داٍعلجبًِ ٍ ثِ لصذ خذهت ثِ هٌبثغعجيؼي
وطَس ،دس عشح ّويبساى عجيؼت سبصهبًذّي هيضًَذ تب ثَسيلِ دستَسالؼولّب ٍ آهَصشّبي الصم سغح
داًص ٍ ثيٌص آًبى افضايص يبفتِ ٍ ثؼٌَاى ّويبس داًصآهَصّ ،ويبس هشٍج ٍ ّويبس هحبفظ عجيؼت ثغَس
افتخبسي ّوىبسي ًوبيٌذ.

دس ٍالغ ّويبس عجيؼت ثِ فشد يب افشادي اعالق هيضَد وِ ثصَست اًفشادي ٍ گشٍّي سبصهبى جٌگلّب ،هشاتغ
ٍ آثخيضداسي سا دس پيطجشد اّذاف «تشٍيج فشٌّگ هٌبثغ عجيؼي ٍ جلت هطبسوت هشدم دس اهَس حفبظت،
احيبء ٍ تَسؼِ ٍ ثْشُ ثشداسي صحيح اص هٌبثغ عجيؼي» يبسي ًوبيٌذّ .ويبساى عجيؼـت اص الطبس هختلف ضبهل
اػضـبء ضـَساي اسالهي سٍستب ،دّيبساى ،ثسيجيبى هحلي ،هؼلوبى ،داًصآهَصاى ،داًطجَيبى ،هجشيبى ٍ
ثْشُثشداساى ،فبسؽالتحصيالى ٍ وليِ دٍستذاساى عجيؼت ٍ هٌبثغعجيؼي تطىيل ضذُاًذ .ثب تأويذات همبم
هؼظن سّجشي دس ديذاس ثب هتَليبى ثخص هٌبثغعجيؼي ٍ هحيظصيست وطَس دس  77اسفٌذ ( 7131ثِ هٌبسجت
ّفتِ هٌبثغ عجيؼي ٍ آثخيضداسي) هجٌي ثش اٍلَيت فشٌّگسبصي اص هذاسس ٍ ثِ ٍيژُ دثستبىّب ،ايي سبصهبى
يىي اص اٍلَيتّبي وبسي خَد دس سبل  39سا جزة ّويبساى عجيؼت داًصآهَصي ٍ هؼلوبى لشاس دادُ است.

اّذاف ولي عشح ّويبساى عجيؼت
 -7تشٍيج فشٌّگ هٌبثغعجيؼي دس ثيي الطبس جبهؼِ
 -2جلت هطبسوت هشدم دس اهش حفبظت ،احيبء ٍ تَسؼِ هٌبثغعجيؼي
سيض ػلي خَاجَي هطَْس ثِ دّمبى فذاوبس
وِ دس سبل  7132ثِ گشٍُ ّويبساى عجيؼت پيَست

اّذاف اجشائي عشح ّويبساى عجيؼت
 -7سبهبًذّي ػاللوٌذاى ،دٍستذاساى هٌبثغعجيؼي ،ضَساّبي اسالهي ،دّيبساى ،ثسيجيبى ٍ سبيش الطبس
جبهؼِ دس لبلت تطىل ّويبساى عجيؼت
 -2آهَصش ّويبساى عجيؼت ثب ّذف استمبء سغح داًص ٍ ثْشُگيشي اص تَاًوٌذيّبي آًبى
 -1استمبء سغح داًص ،ثيٌص ٍ هْبست الطبس هختلف جبهؼِ اص عشيك ّويبساى عجيؼت
گشٍُّبي ّذف دس عشح ّويبساى عجيؼت
ّويبساى عجيؼت دس سِ سغح گشٍُثٌذي هيضًَذ:

ّ -7ويبس عجيؼت هشٍج داًص آهَص ضبهل :وليِ سغَح داًصآهَصي (اثتذائي ،ساٌّوبئي ٍ دثيشستبى) وِ
ػاللوٌذ ثِ عجيؼت ثَدُ ٍ دس صهيٌِ تشٍيج فشٌّگ هٌبثغ عجيؼي فؼبليت هيًوبيٌذ.
ّ -2ويبس عجيؼت هشٍج ضبهل :وليِ ػاللوٌذاى ٍ دٍستذاساى هٌبثغ عجيؼي اػن اص داًطجَيبى ،عالة ،اسبتيذ
ٍ هذسسيي ،ضَساّبي اسالهي ،دّيبساى ٍ سبيش الطبس جبهؼِ وِ دس صهيٌِ استمبء فشٌّگ هٌبثغعجيؼي وَضب
هيثبضٌذ.
ّ -1ويبس عجيؼت هحبفظ ضبهل :وليِ الطبس جبهؼِ ثَيژُ هجشيبى ٍ ثْشُثشداساى عشحّبي هٌبثغعجيؼي وِ
توبيل ثِ ّوىبسي دس وٌتشل ػَاهل تخشيت ٍ احيبء هٌبثغعجيؼي داسًذ.
ضشح ٍظبئف ّويبساى عجيؼت
 -7استمبء سغح داًص ٍ ثيٌص دس صهيٌِ هٌبثغعجيؼي
 -2تالش دس تَسؼِ فشٌّگ هٌبثغعجيؼي
 -1ضشوت دس والسّبي آهَصضي -تشٍيجي دس ساستبي اّذاف سبصهبى جٌگلّب ،هشاتغ ٍ آثخيضداسي
 -9حفظ ٍ صيبًت اص ػشصِّبي هٌبثغعجيؼي

 -5ضٌبسبئي ٍ هؼشفي افشاد ػاللوٌذ ثِ ّوىبسي ثب هٌبثغعجيؼي
 -6سبصهبًذّي افشاد داٍعلت دس حَادث غيش هتشلجِ هبًٌذ آتصسَصي
 -7اعالعسسبًي ّش گًَِ تخشيت هٌبثغعجيؼي ثِ هسئَليي ريشثظ
گشدش وبس ػضَگيشي ّويبساى عجيؼت
 -7هشاجؼِ داٍعلت ثِ اداسُ تشٍيج اداسُ ول هٌبثغ عجيؼي ٍ آثخيضداسي استبى ٍ يب اداسُ هٌبثغعجيؼي
ضْشستبى ٍ اسائِ هذاسن ٍ تىويل فشمّبي هشثَعِ
 -2تطىيل پشًٍذُ پشسٌلي تَسظ وبسضٌبس هطبسوت هشدهي اص داٍعلت ٍ اخز هذاسن ضٌبسبئي ٍ سبيش
هذاسن دس ضْشستبىّب
 -1استؼالم اص حشاست اداسُ ول هٌبثغعجيؼي استبى جْت هتمبضيبى ّويبس عجيؼت هحبفظ
 -9صذٍس وبست ّويبس عجيؼت تَسظ استبى ٍ ضْشستبىّبي تبثؼِ
تجصشُ  :7دس صَست تفَيض اختيبس هذيش ول ثِ اداسات هٌبثغ عجيؼي ضْشستبىّب وبستّبي ّويبس عجيؼت
داًصآهَصي ٍ هشٍج تَسظ سؤسبي اداسات هشثَعِ لبثل صذٍس هيثبضذ.
تجصشُ  :2وبست ّويبس عجيؼت هحبفظ صشفبً تَسظ هذيش ول صبدس هيگشدد.
تجصشُ  :1اػتجبس وبستّبي صبدسُ  1سبل ٍ توذيذ آى هٌَط ثِ ضشوت دس والسّبي تَجيْي هيثبضذ.
تجصشُ  :9دس صَست سَء استفبدُ اص وبست ػضَيت فشد لغَ خَاّذ ضذ.
تجصشُ :5دثيشخبًِ ستبد هستمش دس دفتش تشٍيج ٍ هطبسوتّبي هشدهي سبصهبى هيثبضذ
ٍضؼيت فؼلي ّويبساى عجيؼت
دس حبل حبضش تؼذاد ّويبساى عجيؼت حذٍد ّ 96ضاس ًفش است وِ اص ايي تؼذاد ّ 27ضاس ًفش ّويبس داًصآهَص
ٍ ّ 22ضاس ًفش ّويبس هشٍج ٍ ّ 5ضاس ًفش ّويبس هحبفظ ثَدُ ٍ ثشاي آًْب وبست صبدس ضذُ است.
الذاهبت صَست گشفتِ تَسظ سبصهبى دس خصَظ ّويبساى عجيؼت:
 -7اٍلَيتثٌذي هٌبعك ٍ ػشصِّبي ثحشاًي
 -2تْيِ ٍ تصَيت ٍ اثالؽ دستَسالؼولّبي اجشائي
 -1تْيِ ٍ تذٍيي ثشًبهِّب ٍ عشحّبي آهَصضي دس ساستبي تشٍيج فشٌّگ هٌبثغعجيؼي

 -9حوبيت لبًًَي اص ّويبساى عجيؼت هحبفظ دس ساستبي ضشح ٍظبئف هحَلِ
ً -5ظبست ،اسصيبثي ،آسيتضٌبسي ٍ اسائِ گضاسشّبي ادٍاسي
 -6تْيِ ثبًه اعالػبت ّويبساى ثش اسبس عشح جذيذ

