حضشت آیت اهلل خاهٌِ ای سّثش هؼظن اًمالب اػالهی دس اجشای تٌذ یه اكل  110لاًَى اػاػی ػیاػتْای ولی «ػالهت» سا
وِ پغ اص هـَست تا هجوغ تـخیق هللحت ًظام تؼییي ؿذُ اػت ،اتالؽ وشدًذ.
هتي ػیاػتْای ولی ػالهت وِ تِ سؤػای لَای ػِ گاًِ ٍ سئیغ هجوغ تـخیق هللحت ًظام اتالؽ ؿذُ ،تِ ؿشح صیش
اػت:
تؼناهللالشحويالشحین
ػیاػت ّای ولی ػالهت
1ـ اسائِ خذهات آهَصؿی ،پظٍّـی ،تْذاؿتی ،دسهاًی ٍ تَاًثخـی ػالهت هثتٌی تش اكَل ٍ اسصؽّای اًؼاًی -اػالهی ٍ
ًْادیٌِ ػاصی آى دس جاهؼِ.
 1-1استماء ًظام اًتخاب ،اسصؿیاتی ٍ تؼلین ٍ تشتیت اػاتیذ ٍ داًـجَیاى ٍ هذیشاى ٍ تحَل دس هحیطّای ػلوی ٍداًـگاّی هتٌاػة تا اسصؽّای اػالهی ،اخالق پضؿىی ٍ آداب حشفِای.
2-1آگاُػاصی هشدم اص حمَق ٍ هؼإٍلیتّای اجتواػی خَد ٍ اػتفادُ اص ظشفیت هحیطّای اسائِ هشالثتّای ػالهتتشای سؿذ هؼٌَیت ٍ اخالق اػالهی دس جاهؼِ.
2تحمك سٍیىشد ػالهت ّوِ جاًثِ ٍ اًؼاى ػالن دس ّوِ لَاًیي ،ػیاػتّای اجشایی ٍ همشسات تا سػایت :1-2اٍلَیت پیـگیشی تش دسهاى.2-2سٍصآهذ ًوَدى تشًاهِّای تْذاؿتی ٍ دسهاًی.3-2واّؾ هخاطشات ٍ آلَدگیّای تْذیذ وٌٌذُ ػالهت هثتٌی تش ؿَاّذ هؼتثش ػلوی.4-2تْیِ پیَػت ػالهت تشای طشحّای والى تَػؼِای.5-2استماء ؿاخقّای ػالهت تشای دػتیاتی تِ جایگاُ اٍل دس هٌطمِ آػیای جٌَب غشتی.6-2اكالح ٍ تىویل ًظامّای پایؾً ،ظاست ٍ اسصیاتی تشای كیاًت لاًًَوٌذ اص حمَق هشدم ٍ تیواساى ٍ اجشای كحیحػیاػتّای ولی.
3استماء ػالهت سٍاًی جاهؼِ تا تشٍیج ػثه صًذگی اػالهی  -ایشاًی ،تحىین تٌیاى خاًَادُ ،سفغ هَاًغ تٌؾ آفشیي دسصًذگی فشدی ٍ اجتواػی ،تشٍیج آهَصؽّای اخاللی ٍ هؼٌَی ٍ استماء ؿاخقّای ػالهت سٍاًی.
 4ایجاد ٍ تمَیت صیشػاختّای هَسد ًیاص تشای تَلیذ فشآٍسدُّا ٍ هَاد اٍلیِ داسٍییٍ ،اوؼي ،هحلَالت صیؼتی ٍهلضٍهات ٍ تجْیضات پضؿىی داسای ویفیت ٍ اػتاًذاسد تیيالوللی.
 5ػاهاًذّی تماضا ٍ هواًؼت اص تماضای المائی ٍ اجاصُ تجَیض كشفاً تش اػاع ًظام ػطحتٌذی ٍ ساٌّواّای تالیٌی ،طشحطًشیه ٍ ًظام داسٍیی هلی وـَس ٍ ػیاػتگزاسی ٍ ًظاست واسآهذ تش تَلیذ ،هلشف ٍ ٍاسدات داسٍٍ ،اوؼي ،هحلَالت
صیؼتی ٍ تجْیضات پضؿىی تا ّذف حوایت اص تَلیذ داخلی ٍ تَػؼِ كادسات.
6تأهیي اهٌیت غزایی ٍ تْشُهٌذی ػادالًِ آحاد هشدم اص ػثذ غزایی ػالن ،هطلَب ٍ وافی ،آب ٍ َّای پان ،اهىاًاتٍسصؿی ّوگاًی ٍ فشآٍسدُّای تْذاؿتی ایوي ّوشاُ تا سػایت اػتاًذاسدّای هلی ٍ هؼیاسّای هٌطمِای ٍ جْاًی.
7تفىیه ٍظایف تَلیت ،تأهیي هالی ٍ تذاسن خذهات دس حَصُ ػالهت تا ّذف پاػخگَیی ،تحمك ػذالت ٍ اسائِ خذهاتدسماًی هطلَب تِ هشدم تِ ؿشح ریل :
1-7تَلیت ًظام ػالهت ؿاهل ػیاػتگزاسیّای اجشایی ،تشًاهِ سیضیّای ساّثشدی ،اسصؿیاتی ٍ ًظاست تَػط ٍصاستتْذاؿت ،دسهاى ٍ آهَصؽ پضؿىی.
 2-7-هذیشیت هٌاتغ ػالهت اص طشیك ًظام تیوِ تا هحَسیت ٍصاست تْذاؿت ،دسهاى ٍ آهَصؽ پضؿىی ٍ ّوىاسی ػایش هشاوض

ٍ ًْادّا.
3-7تذاسن خذهات تَػط اسائِ وٌٌذگاى خذهت دس تخؾّای دٍلتی ،ػوَهی ٍ خلَكی.ّ 4-7واٌّگی ٍ ػاهاًذّی اهَس فَق هطاتك ػاص ٍ واسی اػت وِ لاًَى تؼییي خَاّذ وشد.8افضایؾ ٍ تْثَد ویفیت ٍ ایوٌی خذهات ٍ هشالثتّای جاهغ ٍ یىپاسچِ ػالهت تا هحَسیت ػذالت ٍ تأویذ تش پاػخگَیی،اطالع سػاًی ؿفاف ،اثشتخـی ،واسآیی ٍ تْشٍُسی دس لالة ؿثىِ تْذاؿتی ٍ دسهاًی هٌطثك تشًظام ػطح تٌذی ٍ اسجاع اص
طشیك:
1-8تشٍیج تلوینگیشی ٍ الذام هثتٌی تش یافتِّای هتمي ٍ ػلوی دس هشالثتّای ػالهت ،آهَصؽ ٍ خذهات تا تذٍیياػتاًذاسدّا ٍ ساٌّواّا ،اسصیاتی فٌاٍسیّای ػالهت ،اػتمشاس ًظام ػطحتٌذی تا اٍلَیت خذهات استماء ػالهت ٍ پیـگیشی ٍ
ادغام آىّا دس ًظام آهَصؽ ػلَم پضؿىی.
 2 -8افضایؾ ویفیت ٍ ایوٌی خذهات ٍ هشالثتّای ػالهت تا اػتمشاس ٍ تشٍیج ًظام حاوویت تالیٌی ٍ تؼییي اػتاًذاسدّا. 3-8تذٍیي تشًاهِ جاهغ هشالثتی ،حوایتی تشای جاًثاصاى ٍ جاهؼِ هؼلَالى وـَس تا ّذف استماء ػالهت ٍ تَاًوٌذػاصیآًاى.
9تَػؼِ ووی ٍ ویفی تیوِّای تْذاؿتی ٍ دسهاًی تا ّذف :ّ1-9وگاًی ػاختي تیوِ پایِ دسهاى.2-9پَؿؾ واهل ًیاصّای پایِ دسهاى تَػط تیوِّا تشای آحاد جاهؼِ ٍ واّؾ ػْن هشدم اص ّضیٌِ ّای دسهاى تا آًجا وِتیواس جض سًج تیواسی ،دغذغِ ٍ سًج دیگشی ًذاؿتِ تاؿذ.
3-9اسائِ خذهات فشاتش اص تیوِ پایِ تَػط تیوِ تىویلی دس چاسچَب دػتَسالؼولّای لاًًَی ٍ ؿفاف تِ گًَِای وِ ویفیتاسائِ خذهات پایِ دسهاًی ّوَاسُ اص هطلَتیت الصم تشخَسداس تاؿذ.
4-9تؼییي تؼتِ خذهات جاهغ تْذاؿتی ٍ دسهاًی دس ػطح تیوِّای پایِ ٍ تىویلی تَػط ٍصاست تْذاؿت ٍ دسهاى ٍخشیذ آًْا تَػط ًظام تیوِای ٍ ًظاست هإثش تَلیت تش اجشای دلیك تؼتِّا تا حزف الذاهات صایذ ٍ ّضیٌِّای غیشضشٍسی دس
چشخِ هؼایٌِ ،تـخیق تیواسی تا دسهاى.
5-9تمَیت تاصاس سلاتتی تشای اسائِ خذهات تیوِ دسهاًی.6-9تذٍیي تؼشفِ خذهات ٍ هشالثتّای ػالهت هثتٌی تش ؿَاّذ ٍ تش اػاع اسصؽ افضٍدُ تا حك فٌی ٍالؼی یىؼاى تشایتخؾ دٍلتی ٍ غیشدٍلتی.
ؽ واسآیی ،ایجاد دسآهذ ػادالًِ ٍ تشغیة اًگیضُّای هثثت اسائِ
7-9اكالح ًظام پشداخت هثتٌی تش ویفیت ػولىشد ،افضایوٌٌذگاى خذهات ٍ تَجِ خاف تِ فؼالیتّای استماء ػالهت ٍ پیـگیشی دس هٌاطك هحشٍم.
10تأهیي هٌاتغ هالی پایذاس دس تخؾ ػالهت تا تأویذ تش:1-10ؿفاف ػاصی لاًًَوٌذ دسآهذّاّ ،ضیٌِّا ٍ فؼالیتّا.2-10افصایؾ ػْن ػالهت ،هتٌاػة تا استماء ویفیت دس اسائِ خذهات تْذاؿتی ٍ دسهاًی ،اص تَلیذ ًاخالق داخلی ٍ تَدجِػوَهی دٍلت تِ ًحَی وِ تاالتش اص هیاًگیي وـَسّای هٌطمِ تاؿذ ٍ اّذاف ػٌذ چـناًذاص تحمك یاتذ.
ٍ3-10ضغ ػَاسم تش هحلَالت ٍ هَاد ٍ خذهات صیاىآٍس ػالهت.4-10پشداخت یاساًِ تِ تخؾ ػالهت ٍ ّذفوٌذػاصی یاساًِّای تْذاؿت ٍ دسهاى تا ّذف تأهیي ػذالت ٍ استماء ػالهتتَیظُ دس هٌاطك غیشتشخَسداس ٍ ووه اختلاكی تِ الـاس ًیاصهٌذ ٍ دّهّای پاییي دسآهذی.
سد ،خاًَادُ ٍ جاهؼِ دس تأهیي ،حفظ ٍ
11-افضایؾ آگاّی ،هؼإٍلیت پزیشی ،تَاًوٌذی ٍ هـاسوت ػاختاسهٌذ ٍ فؼاالًِ ف

استماء ػالهت تا اػتفادُ اص ظشفیت ًْادّا ٍ ػاصهاىّای فشٌّگی ،آهَصؿی ٍ سػاًِای وـَس تحت ًظاست ٍصاست تْذاؿت،
دسهاى ٍ آهَصؽ پضؿىی.
 12تاصؿٌاػی ،تثییي ،تشٍیج ،تَػؼِ ٍ ًْادیٌِ ًوَدى طة ػٌتی ایشاى.1-12تشٍیج وـت گیاّاى داسٍیی تحت ًظش ٍصاست جْاد وـاٍسصی ٍ حوایت اص تَػؼِ ًَآٍسیّای ػلوی ٍ فٌی دس تَلیذٍ ػشضِ فشآٍسدُّای داسٍیی ػٌتی تحت ًظش ٍصاست تْذاؿت ،دسهاى ٍ آهَصؽ پضؿىی.
2-12اػتاًذاسد ػاصی ٍ سٍصآهذ وشدى سٍؽّای تـخیلی ٍ دسهاًی طة ػٌتی ٍ فشآٍسدُّای هشتثط تا آى.3-12تثادل تجشتیات تا ػایش وـَسّا دس صهیٌِ طة ػٌتی.ً 4-12ظاست ٍصاست تْذاؿت ،دسهاى ٍ آهَصؽ پضؿىی تش اسائِ خذهات طة ػٌتی ٍ داسٍّای گیاّی. 5-12تشلشاسی تؼاهل ٍ تثادل هٌطمی هیاى طة ػٌتی ٍ طة ًَیي تشای ّنافضایی تجشتیات ٍ سٍؽّای دسهاًی.6-12اكالح ػثه صًذگی دس ػشفُ تغزیِ . 13تَػؼِ ویفی ٍ ووی ًظام آهَصؽ ػلَم پضؿىی تِ كَست ّذفوٌذ ،ػالهت هحَس ،هثتٌی تش ًیاصّای جاهؼِ ،پاػخگَ ٍػادالًِ ٍ تا تشتیت ًیشٍی اًؼاًی واسآهذ ،هتؼْذ تِ اخالق اػالهی حشفِای ٍ داسای هْاست ٍ ؿایؼتگیّای هتٌاػة تا
ًیاصّای هٌاطك هختلف وـَس.
14تحَل ساّثشدی پظٍّؾ ػلَم پضؿىی تا سٍیىشد ًظام ًَآٍسی ٍ تشًاهِ سیضی تشای دػتیاتی تِ هشجؼیت ػلوی دس ػلَم،فٌَى ٍ اسائِ خذهات پضؿىی ٍ تثذیل ایشاى تِ لطة پضؿىی هٌطمِ آػیای جٌَب غشتی ٍ جْاى اػالم.

