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تاسيس

ناهه
آيين 

كليات 

اول-
فصل 
 
 -1ثِ اػتٌبد هبدُ  47لبًَى وبس آيييًبهِ تبػيغ هشاوض ثْذاؿت وبس دس وبسگبُّب ثِهٌؾَس اًزبم همبكذ صيش
تْيِ ٍ تلَيت هيؿَد.
الف -تبهيي ػالهت ٍ ثْذاؿت رؼوي ٍ سٍاًي وبسگشاى دس ّش ؿغلي وِ ثبؿٌذ ٍ استمبء ػغح آى.
ة  -پيـگيشي اص حَادث ٍ ثيوبسيّبي ًبؿي اص وبس ٍ حفبؽت وابسگشاى اص خغشاتاي واِ ػاالهتي آًابى سا
تْذيذ هيًوبيٌذ.
د  -ثىبس گوبسدى وبسگشاى ثىبسي وِ هتٌبػت ثب اػتقذاد رؼوي ٍ سٍاًي آًبى ثبؿذ ٍ ثِ فجبست ديگش تغجيك
وبس ثب وبسگش ٍ ثبلقىغ.
 -2اص ًمغِ ًؾش ايي آيييًبهِ اكغالح هشوض ثْذاؿت وبس دس وبسگبُ ثِ هشاوض اعالق هيؿَد وِ دس هحل وابس
يب دس ًضديىي آى تـىيل گشديذُ ٍ فقبليت فوذُ ٍ اػبػاي آًْاب اهاَس ثْذاؿاتي ٍ پيـاگيشي ثيوابسيّاب ٍ
حَادث ًبؿي اص وبس ثبؿذ.
 -3ثب تَرِ ثِ اّويت وبسگبُ هشوض ثْذاؿت وبس هيتَاًذ هٌحلش ثِ يه وبسگابُ ثاَدُ (هشواض هؼاتمل) ٍ ياب
هـتشن ثيي چٌذ وبسگبُ (هشوض هـتشن ثْذاؿت وبس) ثبؿذ هشوض هـتشن هوىي اػت كٌفي يب هٌغماِ اي
ثبؿذ.
-4تقييي ًَؿ هشاوض هـتشن ثْذاؿت وبس ثٍِػيلِ پضؿه ثبصسع وبس هٌغمِ ٍ دس كَست ًجَدى پضؿه هضثَس
تَػظ اداسُ ثْذاؿت كٌقتي ٍصاست وبس ٍ اهَس ارتوبفي تقييي هيؿَد.
-5هشاوض هـتشن ثْذاؿت وبس ًويتَاًٌذ اص لجَل فضَيت وبسگبّي وِ ٍارذ ؿشايظ ثبؿذ اهتٌبؿ ًوبيٌذ.
-6هشاوض ثْذاؿت وبس افن اصهؼتمل ٍ هـتشن ثٍِػيلِ يه يب چٌذپضؿاه اداسُ هايؿاَد .دس كاَست تقاذد
پضؿىبى ثبيذ يىي اص آًْب ثِ فٌَاى ػشپشػت هشوض ثْذاؿت وبس تقيييؿَد.
-7پضؿىبى وبسگبُّب ثبيذ داساي اعالفبت وبفي دس صهيٌِ ثْذاؿت وبس ثبؿٌذ ٍ هبدام واِ هتخلاق ثْذاؿات
وبس ثشاي اؿتغبل دس وليِ وبسگبُّب ٍرَد ًذاؿتِ ثبؿذ پضؿىبى فوَهي پغ اص عي دٍسُ اختلبكي وِ ثب ًؾش
هشاوض داًـگبّي ثِ ٍػيلِ ٍصاست وبس ٍ ثب ّوىبسي ٍصاست ثْذاسي ٍ ػابيش هَػؼابت كاالحيت داس تـاىيل
هيگشدد هيتَاًٌذ فْذُداس اهَس هشاوض ثْذاؿت وبس ثبؿٌذ.
ٍ-8صاست وبس ٍ اهَس ارتوبفي داؿتي ديپلن ثْذاؿت وبس سا ثشاي هؼئَليي هشوض ثْذاؿات وابس ثتاذسيذ ٍ ثاب
تَرِ ثِ اهىبًبت ارجبسي افالم هيًوبيذ ٍ ثشاي وبسگبُّبيي وِ خغشات ؿغلي ثيـاتشي داسًاذ اٍلَيات لبئال
هيگشدد.
 - 9پغ اص افالم هشاتت هٌذسد دس ثٌذ  8پضؿىبًي وِ ثب عي دٍسُ اختلبف دس هشاوض ثْذاؿت وابس هـاغَل
اًزبم ٍؽيفِ هي ثبؿٌذ دس كَستي وِ ثخَاٌّذ ثىبس خاَد اداهاِ دٌّاذ ثبياذ دٍسُ تىويلاي ثْذاؿات وابس سا
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ثگزساًٌذ.
ٍصاستوبس ٍاهَسارتوبفي حتياالهىبى تؼْيالت الصم سا ثشاياًزبم ايياهش فشاّن خَاّذآٍسد.

سازهان 

دوم-
فصل 

هبدُ  :1وبسگبُّبي هـوَل لبًَى وبس ثبيذ داساي هشاوض ثْذاؿت وبس ثبؿٌذ ايي هشاوض ثبيذ عجك هماشسات اياي
آيييًبهِ تـىيل گشديذُ ٍ هَسد تبييذ ٍ لجَل ٍصاست وبس ٍ اهَس ارتوبفي لشاس گيشد.
هبدُ  :2هبدام وِ ايزبد فَسي هشاوض ثْذاؿت وبس دس وليِ وبسگبُّب ٍ هَػؼبت هيؼاش ًجبؿاذ اياي هشاواض دس
ٍّلِ اٍل ٍ حذاوخش دس هذت دٍ ػبل اص تبسيخ تلَيت ايي آيييًبهِ دس وبسگبُّبي صيش تـىيل هيگشدد.
الف  -دس وبسگبُّبيي وِ تقذاد وبسگشاى آى ثيـتش اص ً 200فش ثبؿذ.
ة  -دس وبسگبُّبيي وِ اص لحبػ حفؼ ػالهتي وبسگش هؼتلضم هشالجت هخلَف اػت.
تجلشُ ًَ -ؿ وبسگبُّبيي وِ اؿتغبل دس آًْب هؼاتلضم هشالجات هخلاَف اػات اص عاش ٍصاست وابس ٍ اهاَس
ارتوبفي تقييي ٍ افالم خَاّذ ؿذ.
هبدُ  :3تقذاد پضؿىبى هشاوض ثْذاؿت وبس ثِ ًؼجت تقذاد وبسگشاى ٍ ثش عجك حذالل ٍلتي واِ پضؿاه ثبياذ
كش سػيذگي ثبيي وبسگبُّب ًوبيذ ثـشح صيش تقييي هيؿَد.
الف -ثشايوبسگبُّبيي وِاؿتغبل دسآى هؼتلضم هشالجت هخلَف ثَدُ ٍ يبحذالل 10دسكذ وبسگشاى آى صى يب
وبسآهَص ثبؿٌذ حذالل يه ػبفت وبس پضؿه ثشاي ً10فش وبسگش دس هبُ.
ة  -ثشاي ػبيش وبسگبُّب ٍ هَػؼبت ثبصسگبًي ٍ غيشُ يه ػبفت وبس پضؿه ثشاي ً 20فش وبسگش دس هبُ.
هبدُ  :4دس كَستي وِ ػبفبت وبس الصم ثشاػبع هبدُ  3ثشاثش ثب ثيؾ اص چْل ػبفت وبس دس ّفتاِ ثاشاي ياه
پضؿه ثبؿذ دس آى وبسگبُ ثبيذ هشوض هؼتمل ثْذاؿت وبس تـىيل گشدد وِ ؿبهل يه يب چٌذ پضؿه ثبؿذ.
اگش ػبفت وبس الصم ووتش اص حذ فَق ثبؿذ وبسفشهب هيتَاًذ هشوض هؼتمل ثْذاؿت وابس تـاىيل دّاذ ياب دس
هشوض هـتشن ثْذاؿت وبس ؿشوت ًوبيذ.
تجلشُ  -ػبفتخذهبت پضؿىبى توبمٍلت ثشاػبع 40ػبفت وبس دس ّفتِ هحبػجِ هيگشدد.

وظايف 

سوم-
فصل 
 

هجحج اٍل  -آصهبيؾّبي اٍليِ اػتخذاهي
هبدُ  :5وبسگشاى ٍ وبسآهَصاى لجل اص اؿتغبل ثىبس يب وبسآهَصي ثبيذ هَسد آصهبيؾّبي پضؿىي لشاس گيشًذ اياي
آصهبيؾّب ؿبهل پشتًَگبسي سيتيي ًيض خَاّذ ثَد هگش دس ًمبعي وِ ثاِ تـاخيق ٍصاست وابس اهىابى اًزابم
پشتًَگبسي ٍرَد ًذاؿتِ ثبؿذ.
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ايي آصهبيؾّب ثبيذ دس دسرِ اٍل ًىبت صيش سا هـخق ًوبيذ.
 -1افتيبد ثِ الىل ٍ هَاد هخذسُ.
 -2اثتالء ثِ ثيوبسي سٍاًي.
 -3اثتالء ثِ ثيوبسي ػل سيَي يب ثيوبسيّبي هؼشي ديگش.
 -4لذست اًزبم وبس هَسد ًؾش.
هبدُ  :6پغ اص اًزبم آصهبيؾّبي هٌذسد دس هبدُ  5دس كَست پزيشؽ ثشي گَاّي كالحيت اؿتغبل ثىابس اص
عش پضؿه وبس كبدس ٍ ثِ وبسفشهب دادُ هيؿَد وِ دس پشًٍذُ وبسگش ثبيگبًي ٍ دس ٌّگبم ثبصسػي دس اختيابس
ثبصسػبى وبس گزاؿتِ ؿَد .فالٍُ ثش گَاّي فَق ًتيزِ آصهبيؾّب دس ثشي آصهبيؾ پضؿىي واِ حابٍي توابم
ًىبت ثبؿذ هٌقىغ هيگشدد .ايي ثشي آصهبيؾ وِ رضء اػشاس پضؿىي هحؼَة هيگشدد فمظ هوىٌؼات دس
اختيبس پضؿه وبسگبُ ٍ پضؿه ثبصسع وبس ٍ يب همبهبت پضؿىي كالحيتذاس لشاس گيشد.
تجلشُ -1هَاسدي وِ افالم ثيوبسي ارجبسيؼت اص ايي لبفذُ هؼتخٌي اػت.
تجلشًُ -2وًَِ ثشيآصهبيؾ ٍ گَاّيٌبهِ تَػظ ٍصاستوبس تقيييٍ افالم خَاّذ ؿذ.

هجحج دٍم  -آصهبيؾّبي ادٍاسي
هبدُ  :7وبسگشاى وبسگبُ ثبيذ الالل ػبلي يىجبس هَسد هقبيٌِ پضؿىي لشاس گيشًاذ ٍ ًتابيذ آصهابيؾ دس پشًٍاذُ
پضؿىي آًْب هٌقىغ گشدد.
هبدُ  :8پضؿه وبس ثبيذ تشتيجي دّذ وِ وبسگشاى ؿبغل دس وبسّبي ػخت ٍ صيبى آٍس ٍ وبسگشاى ووتاش اص 18
ػبل ،صًبى ثبسداس ،هبدساى ؿيشدُ ٍ هقلَليي تحت هشالجت هخلَف لشاس گيشًذ .فَاكل تزذيذ هقبيٌابت اياي
افشاد ًيض اص عش پضؿه تقييي خَاّذ ؿذ .وبسفشهب هىلف اػت ًؼجت ثِ اًزبم دػتَسات پضؿه وبس دس اياي
هَاسد الذام الصم ثقول آٍسد.

هجحج ػَم  -آصهبيؾّبي پضؿىي ٍ هَلـ ؿشٍؿ هزذد ثىبس
هبدُ  :9ثقذ اص غيجت هشثَط ثِ ثيوبسيّبي حشفِاي ٍ حَادث ًبؿي اص وبس ثب غيجت ثيؾ اص ػِ ّفتِ هشثاَط
ثِ ثيوبسيّبي غيشحشفِاي ثب غيجتّبي هىشس آصهبيؾ پضؿىي لجل اص ؿشٍؿ هزذد ثىبس ارجبسي خَاّذ ثاَد.
ايي آصهبيؾ ثبيذ هـخق ًوبيذ وِ وبسگش هيتَاًذ ثِ وبس لجلي اؿاتغبل يبثاذ ياب الصم اػات هَلتاب ياب ثاشاي
ّويـِ ثِ ؿغل ديگشي اؿتغبل ٍسصد.

هجحج چْبسم  -آصهبيؾّبي تىويلي
هبدُ  :10دس كَستي وِ پضؿه وبس تـخيق دّاذ آصهابيؾّابي تىويلاي ديگاشي اص لجيال آصهابيؾّابي
غيشثبليٌي اص وبسگش ثبيذ ثقول آيذ وبسفشهب هىلف اػت ّضيٌِ هشثَط ثِ ايي آصهبيؾّب سا تبهيي ًوبيذ.
تجلشُ  -هذت صهبى الصم ثشاي وليِ آصهبيؾّبي پضؿىي رضٍ هذت ٍ ػبفبت وبس ٍ ياب ااابفِ وابس وابسگشاى
هحؼَة هيؿَد.
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هجحج پٌزن  -هشالجتّبي ثْذاؿتي وبسگبُ
هبدُ  :11دس هَاسد صيش ًؾبست ٍ هشالجت ثِ فْذُ پضؿه هشوض ثْذاؿت وبس ثَدُ ٍ وبسفشهاب هىلاف ثاِ اًزابم
دػتَسات پضؿه هيثبؿذ.
الف  -ثْذاؿت فوَهي وبسگبُ اص ًؾش ٍاـ ثْذاؿتي ػبختوبىً ،ؾبفات آة آؿابهيذًي حوابم ،دػتـاَيي،
سخت وي ،هؼتشاح ،دفـ صثبلِ ،فباالة ٍ ّوچٌيي ثْذاؿت تبػيؼبت هشثَط ثِ سفبُ وبسگشاى اص لجيل ثبؿگبُ،
آؿپضخبًِ ،ػبلي غزاخَسي ،ؿيشخَاسگبُ ،آػبيـگبُ ،تغزيِ ٍ عشص تْيِ ٍ تَصيـ غزايي هلشفي وبسگشاى.
ة  -ثْذاؿت هحيظ وبس ًؼجت ثِ وليِ فَاهل فيضيىي ٍ ؿيويبيي ٍ ثيَلَطيىي واِ هوىاي اػات ػاالهت
وبسگشاى سا هختل ػبصد هبًٌذ گشد ٍ غجبس ،ثخبسات ٍ گبصّبي صيبى آٍس ،تـقـقبت ٍ كذا ،حشاست ،سعَثتًَ ،س،
تْيِ ٍ استقبؽ.
د  -اًزبم ًوًَِ ثشداسي ٍ آصهبيؾّبي الصم.
د -ثْجَدؿشايظ وبس اصًؾشات احشاتًبهغلَثيوِوبسگشاى ثِهٌبػجت ؿغل،ػي ،رٌغ ،ػبفت وابس ،هياضاىوابس
ٍهؼبئلي اص لجيل ًَثتوبسي ،وبسهضدي ٍ تؼلؼل وبسّب ثب آى هَارِ هيؿًَذ.

هجحج ؿـن  -ووهّبي اٍليِ ٍ هشالجتّبي فَسي
هبدُ  :12اًزبم ووهّبي اٍليِ دس هَسد تلبد ٍ حَادث وبس ٍ هشالجتّبي فاَسي دسثابسُ هؼاوَهيتّاب ٍ
ثيوبسيّبي اتفبلي ثوٌؾَس رلَگيشي اص تـذيذ ٍاـ ثيوبس حبدحِديذُ.
هبدُ  :13هشاوض ثْذاؿت وبس ثبيذ آهبدُ ثشاي پزيشؽ فَسي هلذٍهيي ٍ هؼوَهيي ثبؿذ .هشاوض ثْذاؿت وابس
هَػؼبت كٌقتي وِ ثِ التضبء ؿشايظ وبس هوىي اػت هخبعشاتي اص لجيل هؼوَهيت  -خفگي ثِ فلت گبصّب
 ػَختگي  -ثشق گشفتگي ٍ غيشُ داؿتِ ثبؿٌذ ثبيذ هزْض ثِ ٍػبيل ًزبت حبدحاِ دياذُ هخلَكاب ػاشم -اوؼيظى  -همَيبت للجي ٍ تٌفؼي ٍ ّوچٌيي افشاد ٍسصيذُ ٍ آؿٌب ثِ ًحَُ تٌفغ هلٌَفي ثبؿٌذ.
وبسفشهب هىلف اػت لَاصم هَسد ًيبص سا تْيِ ٍ دس اختيبس هشوض ثْذاؿت وبس ثگزاسد.

هجحج ّفتن  -تىبليف هـَستي
هبدُ  :14پضؿه هؼئَل هشوض ثْذاؿت وبس هـبٍس ثْذاؿتي هذيش وبسخبًِ ٍ فضَ وويتِ حفبؽت ٍ ثْذاؿات
وبسگبُ ثَدُ ٍ دس رلؼبت وويتِّبي هضثَس ؿشوت ٍ دس آًچِ هشثَط ثِ اهاَس ثْذاؿاتي ٍ ؿاشايظ وابس ثبؿاذ
اؽْبس ًؾش هيوٌذ.
وبسفشهب هَؽف اػت پيـٌْبدّبي ثْذاؿتي هؼئَل هشوض ثْذاؿت وبس سا ارشا ًوبيذ دس كَست فاذم تَافاك،
ًؾش پضؿه ثبصسع وبس هٌغمِ دس ايي هَاسد لغقي خَاّذ ثَد.
هبدُ ّ :15شگًَِ تغييش دس تىٌيه يب دس ًَؿ هَاد اٍليِ ٍ هحلَل تْيِ ؿذُ ثبؿذ ثاِ اعاالؿ هؼائَل هشواض
ثْذاؿت وبس ثشػذ تب دس كَستي وِ تغييش هضثَس اص لحبػ ثْذاؿتي هضش تـخيق گشدد عجك هابدُ  14تازوش
الصم ثِ وبسفشهب دادُ ؿَد.
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هجحج ّـتن  -هغبلقبت ٍ ثشسػيّب
هبدُ  :16هشوض ثْذاؿت وبس ثبيذ ثب ثشسػي فلل ٍ هٌـبء غيجات وابسگشاى ساُّابي پايؾگياشي اص حاَادث ٍ
ثيوبسيّبيي سا وِ هَرت تقغيل وبس ٍ غيجت وبسگشاى ؿذُ اػت تقييي ٍ پيـٌْبد ًوبيذ.
هبدُ  :17هشوض ثْذاؿت وبس ثبيذ پشًٍذُ پضؿىي ثشاي وبسگشاى تٌؾين ًوبيذ ٍ آهبسّبي هشثاَط ثاِ حاَادث ٍ
ثيوبسيّبي ًبؿي اص وبس ٍ اعالفبت هشثَط ثِ ؿشايظ ثْذاؿتي وبسگبُ ٍ خذهبت هشوض ثْذاؿت وابس سا ثغاَس
هشتت تْيِ ٍ ثِهٌؾَس ثشسػي ًگْذاسي ًوبيذ.
هبدُ  :18هؼئَل هشوض ثْذاؿت وبس هَؽف اػت دس كَست هـبّذُ ثيوبسيّبي ؿغلي ٍ حَادث ًبؿي اص وبس
هشاتت سا ثِ هشارـ ري كالحيت افالم ًوبيذ ثقالٍُ ٍلتاي پضؿاىي ثيوابسي ؿاغلي خغشًابوي دس وابسگشي
هـبّذُ ًوَد تـخيق لغقي گشديذ ثبيذ هشاتت سا ثِ ًحَ همتضي ثب خَد وبسگش دس هيبى ثگزاسد.
تجلشُ ً -وًَِ فشهْبي هخلَف گضاسؽ ٍ افالم ثيوبسيّبي ؿغلي اص عش ٍصاست وبس ٍ اهَس ارتوبفي تْيِ
ٍ دس دػتشع هشاوض ثْذاؿت وبس گزاؿتِ هيؿَد.
هبدُ  :19ؿشوت دس هغبلقِ ٍ عجمِ ثٌذي هـبغل ثِهٌؾَس ًؾبست ثش تغبثك وبس ثب وبسگش ٍ ٍاگزاسي وبسّابي
هٌبػت ثِ وبسگشاى هخلَكب وبسگشاى هقلَل ثب تَرِ ثِ تَاًبيي رؼوي ٍ سٍاًي آًبى اص ٍؽابئف پضؿاه وابس
اػت ٍ وبسفشهب هىلف اػت هَرت اًزبم آًشا فشاّن ًوبيذ.

پسشكان 

واستخذام

انتخاب

فصلچهارم-
 
هبدُ  :20پضؿه وبس ثٍِػيلِ وبسفشهب يب وبسفشهبيبى اًتخبة ٍ عجك لشاسدادي هـغَل وبس هيؿَد دس لاشاسداد
هضثَس ثبيذ توبم ًىبت ٍ وليِ ٍؽبئف ًبؿي اص ايي ًبهِ ٍ ؿاشايظ اػاتخذاهي هخلَكاب هاذت لاشاسداد وابهال
تلشيح گشدد.
يه ًؼخِ اص لشاسداد تٌؾيوي ثبيذ ثِ اداسُ ثبصسػي وبس هٌغمِ فشػتبدُ ؿَد.

اهورپرستاري 

پنجن-

فصل
 
هبدُ  :21هشوض ثْذاؿت وبس ثبيذ دس توبم اٍلبت وبس داساي پشػتبس ديپلوِ ثاب ثْيابس آؿاٌب ثاِ اهاَس ثْذاؿات
كٌقتي ٍ حَادث ًبؿي اص وبس ثبؿذ.
هبدُ  :22تقذاد پشػتبساى يب ثْيبساى ثشاي هشاوضي وِ داساي يه پضؿه ّؼتٌذ حذالل دٍ ًفش ٍ ثشاي هشاوضي
وِ ثيؾ اص يه پضؿه داسًذ ثبيذ ثشاي ّش يه ًفش پضؿه وِ اابفِ هيؿَد يه پشػتبس ياب ثْيابس ااابفِ دس
ًؾش گشفتِ ؿَد.
هبدُ  :23ػبفت وبس پشػتبساى ثبيذ عَسي تٌؾين گشدد وِ حذالل پشػتبس يب ثْيبس دس توبم اٍلبت وبس دس هشوض
ثْذاؿت وبس حباش ثبؿذ.
هبدُ ٍ :24ؽبئف پشػتبساى يب ثْيبساى هشاوض ثْذاؿت وبس ثـشح صيش اػت:
5

آيين نامههاي حفاظت و بهداشت كار

 -1اًزبم اهَس اداسي هشوض ثْذاؿت وبس صيش ًؾش پضؿه هؼئَل هشوض.
 -2اًزبم ووهّبي همذهبتي ٍ فَسي پضؿىي.
 -3ووه ثِ ثيوبساى دس اًزبم دػتَسات دسهبًي پضؿىبى.
 -4ووه دس هقبيٌبت پضؿىي ثِ پضؿه ثْذاؿت وبس.
ً -5ؾبست دس اهَس ثْذاؿتي وبسگبُّبي هشثَعِ صيش ًؾش پضؿه ثْذاؿت وبس.
ّ -6وىبسي دس ارشاي ثشًبهِّبي آهَصؽ ثْذاؿت دس وبسگبُّبي هشثَعِ.
ّ -7وىبسي دس ارشاي ثشًبهِّبي ػبلن ػبصي هحيظ وبس ٍ پيـگيشي حَادث
 -8اًزبم خذهبت هـَستي دس غيبة پضؿه ثْذاؿت وبس
 -9تٌؾين ٍ ًگْذاسي پشًٍذُّبي پضؿىي ٍ تْيِ گضاسؽّب ٍ آهبس.
ً -10ؾبست ثش اهَس ووهّبي اٍليِ دس هشوض ثْذاؿت وبس ٍ وبسگبُّب.

هراكسبهذاشتكار 

ولوازم

هحل
ششن -

فصل
 
هبدُ  :25هشوض ثْذاؿت وبس ثبيذ دس هحل هٌبػاجي داخال وبسگابُ ياب دس هزابٍست آى لاشاس داؿاتِ ٍ داساي
لؼوتّبي صيش ثبؿذ:
الف  -دس هشاوضي وِ فمظ ثٍِػيلِ يه پضؿه اداسُ هيؿَد:
الف  -حذالل دٍ اعبق وِ ٍػقت ّش يه اص  16هتش هشثـ ووتش ًجبؿذ.
ة  -اعبق يب هحل هٌبػجي ثشاي اًتؾبس
د  -ػشٍيغّبي دػتـَيي ،دٍؽ آة ػشد ٍ گشم ٍ تَالت ثْذاؿتي.
د  -اعبقّب ثبيذ داساي دػتـَيي هزْض ثِ آةػشد ٍ گشم ،تَْيِ هٌبػات ٍ سٍؿاٌبيي وابفي ٍ ٍػابيل الصم
رْت گشم وشدى ٍ خٌه وشدى ثَدُ ٍ عَسي ػبختِ ؿذُ ثبؿٌذ وِ ّيچگًَِ كذايي هبًـ هقبيٌبت پضؿىي
ًگشدد.
 -2دس هشاوضي وِ ثيؾ اص يه پضؿه داسًذ يه اعبق ثشاي ّش يه اص پضؿىبى اابفِ دس ًؾاش گشفتاِ ؿاَد
ثقالٍُ تقذاد هتٌبػت وبثيي ثشاي تقَيض لجبع ٍ يه اعبق وَچه ثشاي هشالجت ثيوبساى فشاّن ثبؿذ.
 -3وبسگبُّبيي وِ اص هشوض ثْذاؿت وابس هـاتشن اػاتفبدُ هايًوبيٌاذ ثبياذ داساي اعابق هٌبػاجي رْات
ووهّبي اٍليِ دس وبسگبُ ثبؿٌذ.
هبدُ  :26كَست لَاصم ٍ ٍػبيل هَسد ًيبص هشاوض ثْذاؿت وبس ٍ ّوچٌيي كَست وبسگبُّبيي وِ وابس دس آًْاب
هؼتلضم هشالجت هخلَف اػت اص عش ٍصاست وبس ٍ اهَس ارتوبفي تْيِ ٍ دس اختيبس وبسفشهبيبى ٍاگزاس ؿَد.
هبدُ  :27هتخلفيي اص ارشاي همشسات ايي آيييًبهِ هـوَل ؿك دٍم اص هبدُ  60لبًَى وبس هلَة اػفٌذ هابُ
 1337خَاٌّذ ثَد.
هبدُ  :28آيييًبهِ تبػيغ هشاوض ثْذاؿت وبس وِ هـتول ثش ؿؾ فلل ٍ  28هبدُ ٍ  6تجلشُ هايثبؿاذ ثاِ
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اػتٌبد هبدُ  47لبًَى وبس تذٍيي ٍ دس ػيلذ ٍ پٌزابُ ٍ ّفتوايي رلؼاِ ؿاَسايقبلي حفبؽات فٌاي هاَس
 49/5/20ثِ تلَيت ًْبيي سػيذ ٍ لبثل ارشا اػت.
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