تسوِ تعالی

سیاست هحتشم جوَْس دس آرس هاُ ،5931هٌطَس حمَق ضْشًٍذی سا سًٍوایی ٍ سپس تشای اجشا تِ دستگاّْای اجشایی اتالغ فشهَدُ اًذ.ایي
هٌطَس اص  22هحَس ٍ  521هادُ تطکیل ضذُ است.تشخی اص هَاد ایي هٌطَس تكَس هستمین تِ اهَس صًاى ٍ خاًَادُ ٍ تشخی تكَس
غیشهستمین تِ آى هشتَـ هی ضَد ٍ هی تَاًذ دس تشًاهِ سیضی ّا هَسد تَجِ لشاس گیشد .هحَسّا ٍ هَاد هَسد ًظش عثاستٌذ اص:
هحَس حك حیات ،سالهت ٍ کیفیت صًذگی:
هادُ -9حك صًاى است کِ اص تشًاهِ ّا ٍ تسْیالت تْذاضتی ٍ دسهاًی هٌاسة ٍ آهَصش ٍ هطاٍسُ ّای هٌاسة تشای تاهیي سالهت جسوی
ٍ سٍاًی دس صًذگی فشدی،خاًَادگی ٍ،اجتواعی دس هشاحل هختلف صًذگی تِ خػَظ دسٍاى تاسداسی،صایواى ٍ تعذاص صایواى ٍ دس ضشایف فمش
یا هعلَلیت تشخَسداس تاضٌذ؛
هحَس حك کشاهت ٍ تشاتشی اًساًی:
هادُ -55صًاى حك داسًذ دس سیاستگضاسی،لاًَى گزاسی،هذیشیت،اجشا ٍ ًظاست هطاسکت فعال ٍ تاثیشگزاس داضتِ ٍ تشاساس هَاصیي اسالهی
اص فشغت ّای اجتواعی تشخَسداس تاضٌذ؛
هحَس حك تطکیل ٍ تشخَسداسی اص خاًَادُ:
هادُ -19حك ضْشًٍذاى است کِ اص تذاتیش ٍ حوایتْای الصم تشای تطکیل،تحکین،تعالی ٍ ایوي ساصی خاًَادُ،تسْیل اصدٍاج هثتٌی تش
اسصش ّا ٍ سٌت ّای دیٌی ٍ هلی تشخَسداس ضًَذ؛
هادُ -15حك ّوِ ضْشًٍذاى تَیژُ صًاى ٍ کَدکاى است کِ اص تعشؼ ٍ خطًَت گفتاسی ٍ سفتاسی دیگشاى دس توام هحیف ّای خاًَادگی ٍ
اجتواعی هػَى تاضٌذ ٍ دس غَست تشٍص ّش ًَع خطًَت،اهکاى دستشسی آساى تِ هکاى ّای اهي ٍ ًْادّای اهذادی،دسهاًی ٍ لؿایی
جْت احماق حك خَد سا داضتِ تاضٌذ،
هحَس حك اضتغال ٍ کاس ضایستِ:
هادُ -77حك ضْشًٍذاى است کِ آصاداًِ ٍ تذٍى تثعیؽ ٍ تا سعایت لاًَى ضغلی سا کِ تِ آى توایل داسًذ اًتخاب ًوایٌذ ٍ تِ آى اضتغال
داضتِ تاضٌذّ.یچ کس ًوی تَاًذ تِ دالیل لَهیٌی،هزّثی ٍ جٌسیتی ٍ یا اختالف ًظش دس گشایص ّای سیاسی ٍ یا اجتواعی ایي حك سا
اص ضْشًٍذاى سلة کٌذ؛
هادُ -77ضْشًٍذاى اص حك فشغت تشاتش دس دستشسی تِ هطاغل ٍ اًتخاب آصاداًِ حشفِ هَسد ًظش خَد قثك هَاصیي لاًًَی تِ گًَِ ای کِ
لادس تِ تاهیي هعاش خَد تِ غَست هٌػفاًِ ٍ آتشٍهٌذاًِ تاضٌذ،تشخَسداًذ.دٍلت ضشایف هٌاسة سا تشای تحمك ایي حك تؿویي ٍ تش اى
ًظاست هی ًوایذ؛
هادُ -72تکاسگیشی،استماء ٍ اعكای اهتیاصات تِ کاسکٌاى تایذ هثتٌی تش تخػع،ضایستگی ٍ تَاًوذی ّای هتٌاسة تا ضغل تاضذ ٍ
سٍیکشدّای سلیمِ ای،جٌاحی ٍ تثعیؽ آهیض ٍ استفادُ اص سٍش ّای ًالؽ حشین خػَغی دس فشایٌذ گضیٌص هوٌَع است؛
هادُ -79حك صًاى است کِ اص فشغتْای ضغلی هٌاسة ٍ حمَق ٍ هضایای تشاتش تا هشداى دس لثال کاس تشاتش تشخَسداس تاضٌذ؛
هحَس حك سفاُ ٍ تاهیي اجتواعی
هادُ -71آساهص،ضاداتی ٍ اهیذ تِ آیٌذُ ای تْتش ،خَدساصی هعٌَی ٍ تَاى افضایی اجتواعی،تشخَسداسی اص صًذگی اهي ٍ آسام ،داضتي
فشغت ٍ اهکاى تشای ّوشاّی تیطتش تا خاًَادُ،تفشیح ٍ،سصش ٍ گشدضگشی حك ّش ضْشًٍذ است؛
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هحَس دستشسی ٍ هطاسکت فشٌّگی:
هادُ -31تشخَسداسی اص آثاس ٍ فَایذ تَسعِ فشٌّگی ٍ پیطشفت ّای علوی ،هطاسکت دس حیات فشٌّگی ٍ حوایت هتَاصى اص جٌثِ ّای
هختلف فشٌّگ حك ّوِ ضْشًٍذاى است؛
هادُ -519حك ّوِ ضْشًٍذاى تِ ٍیژُ صًاى است کِ ؾوي تشخَسداسی اص هطاسکت ٍ حؿَس دس فؿاّا ٍ هشاکض عوَهی،تطکل ّا ٍ
ساصهاًْای اجتواعی،فشٌّگی ٍ ٌّشی هخػَظ خَد سا تطکیل دٌّذ؛
هحَس حك آهَصش ٍ پژٍّص:
هادُ ّ-511وِ استاداى ٍ داًطجَیاى حك تْشُ هٌذی اص هضایای آهَصضی ٍ پژٍّطی اص جولِ استماء سا داسًذ.اعكای تسْیالت ٍ حوایتْای
علوی اص جولِ فشغتْای هكالعاتی،تَسسیِ ٍ غیشُ غشفاً تایذ تشاساس تَاًوٌذی ّای علوی ،ضایستگی ،فاسغ اص گشایص ّای جٌاحی ٍ حضتی
ٍ هاًٌذ ایٌْا تاضذ؛
هحَس حك هحیف صیست سالن ٍ تَسعِ پایذاس
هادُ -552حفاظت اص هحیف صیست -کِ ًسل اهشٍص ٍ ًسل ّای تعذ تایذ دس آى حیات اجتواعی سٍ تِ سضذی داتطِ تاضٌذٍ -ظیفِ ای
ّوگاًی است.اص ایي سٍ فعالیتْای التػادی ٍ غیش آى کِ تا آلَدگی هحیف صیست یا تخشیة غیش لاتل جثشاى آى ّوشاُ تاضذ،هوٌَع
است.حفاظت،تْساصی ٍ صیثا ساصی هحیف صیست ٍ گستشش فشٌّگ حوایت اص هحیف صیست حك ضْشًٍذاى است ٍ دٍلت ایي حك سا دس
تشًاهِ ّا،تػویوات ٍ الذام ّای تَسعِ ای ،التػادی،اجتواعی،فشٌّگی ،دفاعی ٍ اهٌیتی هذ ًظش لشاس هی دّذ ٍ تا آلَدگی ٍ تخشیة
هحیف صیست هماتلِ هی کٌذ.
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