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همذهِ
دس تؼذاد لبثل هالحظِ اي اص پظٍّـْبي ػلَم پضؿىي ،اص حيَاًبت آصهبيـگبّي اػتفبدُ هي

ؿَد .اصَل اخالقي ايدبة

هيوٌذ دس چٌيي پظٍّـْبيي  ،حمَق حيَاًبت هَسد هغبلؼِ ،ثغَس دقيك  ،حفظ ٍ سػبيت ؿَد ٍ اص ّش گًَِ آصاس ٍ آػيت ثِ
حيَاى هوبًؼت ثؼول آيذ.
دس ايي ساػتب ،ػبلْبػت وِ دس هشاوض تحميمبتي ٍ هؤػؼبت آهَصؽ ػبلي د ًيب ،اصَل اخاللي وبس ثب حيَاًبت  ،تذٍيي ؿذُ ٍ
ثغَس خذي سػبيت هي گشدىد  .دس ثؼيبسي اص ايي هشاوض ،سػبيت ًىشدى اصَل اخاللي وبس

ثب حيَاًبت ،هـوَل هدبصاتْبي

ػٌگيي هي ثبؿذ.
اصَل اخاللي وبس ثب حيَاًبت ّ ،وِ هشاحل هشثَط ثِ وبس ثب حيَاًبت آصهبيـگبّي (اص تَليذ ٍ پشٍسؽ حيَاى تب تحَيل ثِ
هشاوض هتمبضي ٍ وبس پظٍّـي سٍي حيَاى) سا ؿبهل هيؿَد .دس اداهِ ،ثِ هْوتشيي ايي ًىبت ،اؿبسُ هيؿَد.

تْيُ حيَاى
دس ٌّگبم تْيِ ٍ تغييش هحل ػىًَت حيَاى ثبيذ ثِ ًىبت صيش تَخِ ؿَد:
 .1دس صَستي وِ حيَاى هَسد اػتفبدُ ،دس هٌغمِ

اي وِ لشاس اػت ثِ آًدب هٌتمل ؿَد ٍخَد ًذاسد

 ،ثبيذ ثِ لَاًيي

وـَسي هشثَط ثِ اًتمبل ٍ هؼشفي گًَِ خذيذ حيَاًبت ثِ هٌغمِ ،تَخِ ؿَد  .دس ايشاىٍ ،سٍد ّش گًَِ حيَاًي ثِ ّش
هٌغمِ ثبيذ ثب هدَص ػبصهبى حفبظت هحيظ صيؼت وـَس ثبؿذ .
تييذ ػبصهبى داهپضؿىي وـَس ثشػذ تب اخبصُ حول حيَاى صبدس
 .2ػالهت حيَاًبت ٍاسداتي ثبيذ پغ اص لشًغيٌِ  ،ثِ أ
ؿَد.

حول ٍ ًمل حيَاى
 .1دس هَسد حول حيَاى ثيي اػتبًْب ثبيذ لَاًيي خبسي وـَس وِ ثش اػبع ًَع گًَِ حيَاى ٍ ثيوبسي ّبي ؿبيغ دس ؿشايظ
خبف ّش اػتبى تذٍيي ؿذُ اػت سػبيت ؿًَذ.
 .2دس ٌّگبم حول ٍ ًمل حيَاى ،حول ٍ ًمل ثبيذ ثِ گًَِ اي اًدبم ؿَد وِ آػيجي ثِ حيَاى ٍاسد ًىٌذ .
 .3ثشاي حول ٍ ًمل حيَاى ثبيذ اص لفػِ اي هٌبػت ثب ؿشايظ روش ؿذُ اػتفبدُ ؿَد .
 .4دس مػيشّبي عَالًي ثبيذ تَ لفْبي الصم ٍ غزادّي ثِ حيَاى ،ثؼتِ ثِ گًَِ ٍ ػبدت تغزيِ اي اًدبم گشدد.
 .5خَدسٍّبي حبهل حيَاًبت ثبيذ ؿشايظ ثشٍدتي ٍ حشاستي

ّ ٍ ،وچٌيي تَْيِ ٍ اػتبًذاسدّبي اهٌيتي الصم اص ًظش

احتوبل تصبدف ،آتؾ ػَصي ٍ غيشُ سا داؿتِ ثبؿٌذ .
 .6لفػْب ثبيذ ثب تؼوِ ّبي هخصَف دس خبي خَد هحىن ؿذُ ثبؿٌذ ٍ ؿشايظ ٍ لَاًيي حول حيَاًبت ثغَس وبهل سػبيت
ؿَد.
 .7ثب تَخِ ثِ ػىغ الؼولّبي فيضيَلَطيه حيَاًبت دس عَل حول ٍ ًمل  ،اص خولِ ثيوبسي حشوت ،دس صَست لضٍم ٍ ثب
تَخِ ثِ گًَِ حيَاى الصم اػت لجل ٍ ثؼذ اص حول

 ،حيَاى تَػظ يه داهپضؿه هؼبيٌِ ؿذُ ٍ تحت آساهجخـي

هٌبػت حول گشدد.

ًحَُ اػبست حيَاى ٍ ًگْذاسي دس اػبست
ًحَُ اػبست حيَاى ثبيذ ثب هؼيبسّبي اخاللي هغبثمت داؿتِ ثبؿذ  .ثؼٌَاى هثبل:


اػبست حيَاًبت دس فصل تَليذهثل ٍ دس دٍساى ؿيشدّي هدبص ًيؼت.



دس ٌّگبم ثِ دام اًذاختي حيَاى ًجبيذ اص اثضاسّبيي اػتفبدُ ؿَد وِ ثبػث خشاحت حيَاى ؿًَذ.



اص صهبى اػبست تب حول ثِ هحل ًگْذاسي داين يب آصهبيـگبُ هَسد ًظش ثبيذ حيَاى دس ؿشايظ هغلَة ٍ هٌبػت ثب
گًَِ لشاس دادُ ؿَد.
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دس صهبًي وِ حيَاى دس اػبست ًگْذاسي

هيؿَد الصم اػت تب حذ هوىي ،خصَصيبت صًذگي عجيؼي حيَاى

سػبيت ؿَد (هٌدولِ اختوبػي اياًفشادي ثَدى حيَاى ).


دس ٌّگبم تحَيل حيَاى ،ػالهت حيَاى تَػظ تحَيل گيشًذُ ثبيذ تأييذ ؿذُ ٍ د س صَست ًيبص  ،حيَاى لشًغيٌِ
ؿَد .حيَاى خذيذالَسٍد ًجبيذ تب اعويٌبى يبفتي اص ػالهت ػوَهي ثِ هحل حيَاًبت ديگش هٌتمل گشدد

 .دس

ايذ حيَاى تحت دسهبى لشاس گيشد.
صَست ٍخَد ثيوبسي ة


حيَاًبت لجل اص ٍسٍد ثِ هغبلؼِ پظٍّـي ثبيذ ثب افشاد ٍ هحيظ ػبصگبس ؿَ ًذ.



لجل اص تحَيل حيَاى ،ؿشايظ الصم ًگْذاسي حيَاى ثش اػبع گًَِ حيَاى ٍ ًيبصّبي اختصبصي آى ثبيذ لجالً فشاّن
ؿذُ ثبؽد .

فضب ٍ هحل ًگْذاسي حيَاى
فضب ٍ هحل ًگْذاسي حيَاى ،هىبًْبيي چَى حيبط ،چشاگبُ ،لفغ ،ػبختوبى ٍ دسيبچِ اػت وِ ثش اػبع ًَع حيَاى ٍ
تهيي ًوبيٌذ.
هغبلؼِ دس دػت اًدبم ثبيذ اهىبًبت الصم سا داؿتِ ثبؿذ  .ايي هىبًْب ثبيذ آػبيؾ حيَاى سا أ
ثشخي اص اهىبًبت ػوَهي وِ دس ّوِ هَاسد ثبيذ سػبيت ؿًَذ ػجبستٌذ اص:


تهيي وٌذ .هثالً داساي پٌبّگبُ ثبؿذ
دس صَستي وِ حيَاى دس فضبي ثبص ًگْذاسي هي ؿَد ثبيذ ًيبص گًَِ هشثَعِ سا أ
ٍ غزا ٍ آة ٍ حفبظت دس ثشاثش حيَاًبت ديگش ٍ ّوچٌيي ًيبصّبي سفتبسي ٍ اختوبػي حيَاى دس ًظش گشفتِ ؿَ ًذ.



دس فضبّبي ثؼتِ ثبيذ وٌتشل ػَاهل هحيغي هبًٌذ ػشهب ،گشهب ،ى ٍس ٍ سعَثت ثِ آػبًي هوىي ثبؿذ ٍ اص ٍسٍد
هَخَدات هَري خلَگيشي ؿَد.



أتهيي هَاد غزايي ٍ آة ٍ دس صَست ًيبص داسٍ ٍ فؼبليتْب ي آصهبيـي هيؼش ثبؿذ.



تهيي گشدد ٍ لبثل ضذػفًَي ثبؿذ .
لفػْب ثبيذ ثِ ؿىلي عشاحي ؿذُ ثبؿٌذ وِ آػبيؾ حيَاى أ



ديَاسّب ٍ وف ٍ ػبيش ثخ ؿْبي ػبختوبى ًيض ثبيذ لبثل ؿؼتـَ ٍ ضذػفًَي ثبؿٌذ ٍ همبٍهت الصم سا ثشاي گًَِ
خبف حيَاًي داؿتِ ثبؿٌذ.



تَْيِ وبهل ٍ وبفي ٍ ّوچٌيي تخليِ فضَالت حيَاًبت ثِ خَثي اًدبم گشدد

؛ ثِ ًحَي وِ ثَّبي آصاسدٌّذُ ٍ

گبصّبي هضش هبًٌذ آهًَيبن دس هحل ٍخَد ًذاؿتِ ثب ؿذ.


سٍؿٌبيي ٍ سًگآهيضي هحل ثبيذ هٌبػت ثبؿذ ٍ رخبيش غزا ٍ آة ًيض ثِ هيضاى وبفي هَخَد ثب ؿذ.



دس صَستي وِ اص هَاد ضذػفًَي وٌٌذُ ،خَؿجَوٌٌذُ ٍ حـشُ وؾ اػتفبدُ هي ؿَد ،ايي هَاد ثبيذ اػتبًذاسد
سخبي ًگزاسًذ .
ثَدُ ٍ ثشاي حيَاًبت ٍ ّوچٌيي سًٍذ پظٍّؾ اثش ًبهغلَة ة



صذاّبي اضبفي (هٌدولِ ػش ٍ صذاي افشاد ٍ ،صذاّبي دػتگبّْبي ثشلي ّوچَى تَْيِ ) ،ثبػث آصاس حيَاًبت
هيؿَد ٍ ثبيذ اص ايدبد آًْب هوبًؼت ثؼول آيذ .



تشاون لفغ ّب دس اتبق ٍ يب تشاون حيَاًبت دس لفغ ثبيذ ثش اػبع ًحَُ صًذگي ٍ اًذاصُ حيَاى ٍ ّوچٌيي ًَع
تييذ هؼئَل ًگْذاسي حيَاًبت ثبؿذ.
هغبلؼِ هتفبٍت ثَدُ ٍ هَسد أ



ًحَُ چيذى لفغ ّب ٍ عشاحي اتبق ثبيذ ثِ ؿىلي ثبؿذ وِ حشوت هشالجيي ٍ هحمميي ٍ هـبّذُ حيَاًبت ثِ
ػبدگي اهىبى پزيش ثبؿذ.



لفغ هحل ًگْذاسي حيَاى ثبيذ عَسي عشاحي ؿذُ ثبؿذ وِ حيَاى دس حشوبت تٌذ ٍ ًبگْبًي خَد تَػظ لغؼبت
لفغ هدشٍح ًـَد.



لفغّب ثبيذ ثِ ؿىلي ثؼتِ ثِ گًَِ حيَاى عشاحي ؿذُ ثبؿٌذ وِ اهىبى فشاس حيَاى وبهال اص ثيي سفتِ ثبؽد .

 .1حدن لفغ هحل ًگْذاسي حيَاى ثبيذ داساي فضبي وبف ي ثشاي تحشن ٍ فؼبليت حيَاى ثبؿذ ٍ اهىبى اػتشاحت
داؿتِ ثبؿذ.
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 .2حيَاى ًجبيذ دس هدبٍست حيَاًبت ؿىبسچي خَد ًگْذاسي ؿَد ،حتي د س لفغّبي هدضا  .ايي وبس ثبػث ايدبد
اػتشع دس حيَاى هيؿَد.
 .3هحل ًگْذاسي حيَاًبت ثبيذ داساي فضبي وبفي ًَ ،س هٌبػت ٍ تَْيِ هٌبػت ثبؿذ.
 .4دهبي هحل ًگْذاسي حيَاى معبثك ثب دهبي هَسد ًيبص حيَاى ،تٌظين ؿَد  .ثبيذ تَخِ داؿت وِ تغييشات ؿذيذ ٍ
ًبگْبًي دهب ٍ ًَس ثِ حيَاًب ت دس لفغ آصاس هي سػبًذ.
 .5هحل ًگْذاسي حيَاًبت ثبيذ ثغَس هشتتً ،ظبفت ؿذُ ٍ فضَالت حيَاًبت ثِ خبسج اص هحل ًگْذاسي حيَاًبت
هٌتمل ؿَد.
 .6حيَاًبتي وِ حيَاًبت دس فضبي ثبص ًگْذاسي

هيؿًَذ الصم اػت اص آػيجْبي هحيغي وِ هوىي اػت دس اثش

ًگْذاسي دس فضبي ثبص هوىي اػت ثِ آ ًْب ٍاسد ؿَد ،هحبفظت ؿًَذ.
 .7هحل ًگْذاسي حيَاًبت ثبيذ داساي ساّْبي فشاس دس هَاسد اضغشاسي ثبؿذ .
 .8حيَاًبت هي ثبيؼت ثب اػتفبدُ اص وبستْبيي وِ ثش سٍي لف ع ؿبى ًصت هي ؿَد ٍ اعالػبت صيش سٍي آًْب دسج
هيؿَد ،ثِ سٍؿٌي هَسد ؿٌبػبيي لشاس گيشًذ:


ًبم پظٍّـگش يب پظٍّـگشاى هؼئَل



هٌجغ تْيِ حيَاى



گًَِ يب ًظاد يب تيشُ حيَاى



تؼذاد حيَاًبت دس لفغ



ؿوبسُ ثجت تأييذيِ وويتِ اخالق هؤػؼِ



اعالػبتي هبًٌذ تبسيخ تَلذ ،ػي ،تبسيخ ٍسٍد ٍ تبسيخ هذاخلِ دسهبًي (دس صَستي وِ اًدبم هي ؿَد).

تغزيِ ٍ هشالجت اص حيَاى
 .1تغزيِ هٌبػت حيَاى ،ثؼتِ ثِ صهبى س ؿذ ٍ ػي حيَاى ٍ ًيبصّبي هؼوَل آى ثبيذ ثِ ًحَ هٌبػت اًدبم ؿَد.
 .2آة ٍ غزاي وبفي ٍ هٌبػت ثشاي ّش ًَع حيَاى فشاّن ثبؿذ.
 .3دس صَست لضٍم ،اهىبًبت ؿؼتـَ ثشاي حيَاى فشاّن ثبؿذ .
 .4اهىبًبت دسهبًي ثشاي دسهبى حيَاًبت ثيوبس ثبيذ فشاّن ثبؿذ .

پشػٌل هؼئَل ًگْذاسي اص حيَاًبت
افشادي وِ اص حيَاًبت هشالجت هي وٌٌذ ثبيذ ٍيظگي ّبي صيش سا داؿتِ ثبؿٌذ:
 .1ثِ وبس ثب حيَاى ػاللِ داؿتِ ثبؿٌذ.
 .2آهَصؿْبي الصم سا دس خصَف هَاسد صيش فشا گشفتِ ثبؿٌذ:


ًحَُ وبس ثب حيَاًبت آصهبيـگبّي،



آؿٌبيي ثب ػالين ثيوب سيْبي هـتشن ثيي اًؼبى ٍ حيَاًبت ٍ سٍؿْبي خلَگيش ي اص اًتمبل ايي ثيوبسيْب؛



آؿٌبيي ثب ػالين ثيوبسي ٍ ػالهتي دس حيَاى ؛



سٍؽ حفظ ػالهت حيَاًبت ٍ اًؼبى،



آگبّي اص ٍضؼيت آثؼتٌي ٍ ؿيشدّي حيَاى؛



آگبّي اص ًحَُ صًذگي ،ػالهت ٍ ثيوبسي حيَاىات ٍ ًيبصّبي سفتبسي ٍ اختوبػي آًْب ؛



آگبّي اص فؼبليتّبي فيضيَلَطيه هبًٌذ ًيبصُ اي غزا ،آةٍ ،ضؼيت آثؼتٌي ٍ ؿيشدّي ،تَْيِ ،دفغ هذفَع ٍ
ادساس ،تغييشات سفتبسيً ،حَُ صًذگي

(اًفشادي ،اختوبػي ،ؿىبسچي ثَدى ) ٍ سفتبس حيَاى (ثؼتِ ثِ ًَع

حيَاى ٍ ًَع پظٍّؾ) هغلغ ثبؿذ.
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آگبّي اص ًَع خغش ّش حيَاى (چٌگ صدى ،گبص گشفتيً ،يؾ صدى ٍ غيشُ ) ثبيذ ثشاي وبسوٌب ى وبهال آهَصؽ
دادُ ؿَد تب دس حفبظت خَد هَسد اػتفبدُ لشاس دّيد .

 .3ثب تَخِ ثِ ػختي وبس ،الصم اػت ثشاي پشػٌل هؼئَل ًگْذاسي اص حيَاًبت ،اهىبًبت سفبّي هٌبػت تأهيي ؿَد.
 .4پشػٌل هؼئَل ًگْذاسي اص حيَاًبت ثبيذ دس ٌّگبم توبع ثب حيَاى ،اهىبًبت حفبظتي هٌبػت ًظيش هبػه ،دع تىؾ
هخصَف ثشاي خلَگيشي اص گبصگشفتگي تَػظ حيَاًبتي چَى خًَذگبى

 ،چىوِ  ،لجبع هٌبػت ٍ ػبيش اهىبًبت

حفبظتي الصم سا دس اختيبس داؿتِ ثبؿٌذ.
 .داهپضؿه ،وليِ

 .5دس ّش هشوض ،هحل ًگْذاسي اص حيَاًبت آصهبيـگبّي ثبيذ صيش ًظش يه ًفش داهپضؿه اداسُ ؿَد

هَاسد ٍ ًىبت هشثَط ثِ ح هل ٍ ًملً ،گْذاسي ،تغزيِ ،هَاسد ثْذاؿتي ،وبس ثب حيَاًبت ٍ هَاسد اخاللي ٍ ػبيش ًىبت سا
ثصَست دػتَسالؼول هىتَة ،تْيِ وشدُ ٍ ضوي آهَصؽ ثِ پشػٌل ،دس اختيبس آًبى لشاس هي دّذ ّ .وچٌيي وليِ هَاسد
فَق سا ثغَس سٍصاًِ وٌتشل وشدُ ٍ گضاسؿْبي هشثَعِ سا اص پشػٌل ،دسيبفت ٍ ثشسػي هي ًوبيذ.

پظٍّـگش
پظٍّـگش ثبيذ لجل اص ؿشٍع ثِ وبس پظٍّـي خَد ،اعالػبت وبفي سا دس خصَف هَاسد صيش وؼت ًوبيذ :


ًَع ،خٌغ ،تؼذاد هَسد ًيبص ٍ ػبيش ؿشايظ حيَاى هٌبػت ثشاي پظٍّؾ هشثَعِ؛



ؿشايظ ًگْذاسي ٍ تأثيش ؿشايظ هحيغي ثش ًتيدِ پظٍّؾ ؛

ػبيش ًىبت اخاللي
هشالجت ٍ هوبًؼت اص اريت ٍ آصاسسػبًذى ثِ حيَاًبت دس خشيبى ّش الذاهي اػن اص حول ٍ ًملً ،گْذاسي ٍ ،وبس ثب حيَاًبت،
ضشٍسي اػت  .ثبيذ تَخِ داؿت وِ هيضاى آصاس ٍ اريت حيَاى ثِ ٍضؼيت ػالهت حيَاى ،هضاج ،گًَِ ،ػي ،خٌغ ،تؼذاد
حيَاًبتي وِ ثب ّن ّوشاُ ّؼتٌذ ،استجبط اختوبع ي آًْب ،هذت صهبى ثي آة ٍ غزا سهبًذى ،عَل هذت ٍ سٍؽ حول ٍ ًمل،
ٍضؼيت ٍ ؿشايظ هحيظ ثِ خصَف ثبال سفتي حشاست ٍ هيضاى هشالجت دس عَل حول ٍ ًمل ثؼتگي داس د.
وليِ پشػٌل ٍ پظٍّـگشاى ثبيذ ثِ ايي ًىتِ تَخِ داؿتِ ثبؿٌذ وِ اػتفبدُ اص حيَاًبت ثيوبس دس پظٍّؾ ،هوٌَع اػت.
وليِ هغبلؼبتي وِ دس عي آى اص حيَاًبت اػتفبدُ

هيؿَد ثبيذ لجل اص اخشا ،تَػظ ؿَساي پظٍّـي ٍ اخالق هؤػؼِ

هشثَعِ ،اص ًظش سػبيت ؿشايظ ٍ همشسات هشثَط ثِ وبس ثب حيَاًبت ،هَسد ثشسػي لشاس گشفتِ ٍ هدَصّبي الصم ٍ هىتَة سا اص
اخز ًوبيٌذ.
ثشخي اص هَاسدي وِ ؿَساي پظٍّـي ٍ اخالق هؤػؼبت آهَصؿي ٍ تحميمبتي ثبيذ ثِ آًْب تَخِ ًوبيٌذ  ،ػجبستٌذ اص:


اًتخبة صحيح گًَِ حيَاى ثشاي هغبلؼِ خبف ؛



اػتفبدُ اص حذالل هوىي حيَاى ثشاي هغبلؼِ ؛



ضشٍست اػتفبدُ اص حيَاًبت آصهبيـگبّي ثشاي هغبلؼِ ٍ ػذم اهىبى خبيگضيٌي آى ثب ًشم افضاسّبي وبهپيَتشي ٍ
اػتفادُ اص تدبسة ديگشاى ؛



تؼلظ پظٍّـگش ثِ وبس سٍي حيَاى آصهبيـگبّي ٍ ّوچٌيي

ؿٌبخت صًذگي ٍ ؿشايظ فيضيَلَطيه حيَاى

(تغزيِ ،ػالهت ،ثيوبسيً ،بساحتي ٍ دسد ٍ ػبيش تغييشات فيضيَلَطيه ٍ پبتَلَطيه حيَا

ى) ،داساثَدى اعالػبت

الصم دس هَسد تأثيش ؿشايظ هحيغي ثش ًتبيح آصهبيؾ ٍ ّوچٌيي گزساًذى دٍسُ ّبي آهَصؿي اختصبصي دس هَسد
گًَِ ّبي حيَاًي خبف هَسد اػتفبدُ ؛
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