قبوًن
تىظيم بخشي از
مقررات مبلي ديلت

مادٌ  49قاوًن تىظيم بخشي از مقررات مالي ديلت
ئيه وامٍ اجرائي بىذ (ن) تبصرٌ ( )01قاوًن بًدجٍ سال  0831كل كشًر
دستًرالعمل اجرائي آئيه وامٍ مادٌ 49قاوًن بخشي از مقررات مالي ديلت

هبدُ  - 94وليِ وبسخبًجبت دٍلتي ٍثخؾ خلَكي هَظفٌذثشاػبع ضوَاثظ هٌوذسد دسلوبًَى وبسهلوَة 1369/8/29هجووغ
تـخيق هللحت ًظبم ًؼجت ثِ ايجبد هشاوض هشالجتْبي ثْذاؿتي دسهحيظ وبس هغبثك آئويي ًبهوِ شيـوٌْبدي ٍصاستخبًوِ ّوبي
ثْذاؿت ،دسهبى ٍآهَصؽ شضؿىي ٍوبسٍاهَساجتوبػي تْيِ ٍثِ تلَيت ّيبت ٍصيشاى خَاّذسػويذ.حوذال ()% 0.5اصػوَدخبلق
ػبل لج خَدساثبًظبست ٍصاست ثْذاؿت ،دسهبى ٍآهَصؽ شضؿىي ثشاي آهَصؽ ٍاجشاي گؼتشؽ ضوَاثظ ثْذاؿوت ٍدسهوبى ثوِ
هلشف ثشػبًذ .و ّضيٌِ ّبئي وِ ثِ هَجت ايي هبدُ كَست هي گيشدجضءّضيٌِ ّبي لبث لجَل هبليبتي وبسخبًجبت هوزوَستلمي
ٍاصدسآهذ هـوَل هبليبت وؼش خَاّذ ؿذ.
َيات يزيران درجلسٍ مًرخ1381/3/26تىا تٍ پيشىُاد يزارت تُذاشت ،درمان يآمًزش پسشكي يکار يامًر اجتماعي  ،مًضوً
وامٍ شمارٌ  105 / 39673مًرخ  1381/3/11سازمان مذيريت يتروامٍ ريسی کشًر يتوٍ اسوتىاد موادٌ (  ) 94قواوًن نىیوي
تخشي از مقررات مالي ديلت – مصًب  – 1380آئيه وامٍ اجرائي مادٌ يادشذٌ راتٍ شرح زيرنصًية ومًد:
"آيين نامه اجرايي ماده ( ) 49قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت"

هبدُّ -1شوبسگبُ ٍيبوبسخبًِ خلَكي يبدٍلتي هي تَاًذخَدساػبًٍيباصعشيك ػبيشهَءػؼبتي ووِ داساي هجوَص اصٍصاست ثْذاؿوت
،دسهبى ٍآهَصؽ شضؿىي (وِ اصايي شغ دسايي آئيي ًبهِ ٍصاست ثْذاؿت ًبهيذُ هي ؿَد ) ّؼتٌذ ،خذهبت ثْذاؿوت حشهوِ اي
ٍهشالجتْبي ثْذاؿتي دسهبًي تؼشيف ؿذُ تَػظ ٍصاست ثْذاؿت ساهغبثك ثباػتبًذاسدّبٍضَاثظ هشثَط تبءهيي ًوبيذ .
هبدُ  -2الذاهبتي وِ ّضيٌِ ّبي آًْب هـوَل ثٌذ (ى)تجلشُ10لبًَى ثَدجِ ػبل 1380و وـَس هي ثبؿذ.
ػجبستٌذاص:
-

ّضيٌِ ّبي هشثَط ثِ آهَصؽ ٍثبص آهَصي دسػلَم ثْذاؿتي اػون اص ثْذاؿوت حشهوِ اي،ثْذاؿوت هحويظ ،ثْذاؿوت

هَادغزايي ،ثْذاؿت ػوَهي ٍهشدي ،
ثْذاؿت خبًَادُ ،هجبسصُ ثب ثيوبسيْب،ثْذاؿت دّبى ٍدًذاى ثشاي وبسهشهبيبى ،وبسگشاى ،وبسوٌبى ٍوبسآهَصاى هغبثك ثبضَاثظ ٍصاست
ثْذاؿت .
-

ّضيٌِ ّبي هشثَط ثِ هؼبيٌبت ثبليٌي ٍشبساوليٌيىي (لج اص اػتخذام ،دٍسُ اي ،اختلبكي ٍتىوي هوشم هؼبيٌوبت ووبسگشي

هلَة ٍصاست ثْذاؿت).
-

ّضيٌووِ ّووبي هشثووَط ثووِ گؼووتشؽ ٍاستمووبي ضووَاثظ اػووتبًذاسدّب ٍخووذهبت ثْذاؿووتي دسهووبًي دسهشاوووض ايجووبد ؿووذُ

دسوبسگبّْبٍوبسخبًجبت اص لجي ايؼتگبُ ثْگش ،خبًِ ثْذاؿت وبسگشي ٍهشوض ثْذاؿت وبس.
 ّضيٌِ ّبي هشثَط ثِ اجشاي ضَاثظ ٍدػتَسالؼولْبيي وِ ثشاػبع هبدُ (ٍ)85تجلشُ ( )1هبدُ ( )96لبًَى وبس جوَْسي اػالهيايشاى – هلَة  -1369تَػظ ٍصاست ثْذاؿت ثِ هٌظَس جلَگيشي اصثيوبسيْبي حشهِ اي  ،تبهيي ثْذاؿت وبس ٍووبسگش ٍهحويظ
وبسكبدس هي ؿَد.
-

ّضيٌِ ّبي هشثَط ثِ تْيِ ٍػبي ٍتجْيضات ٍهَاد هلشهي ٍثِ وبسگيشي ًيشٍّبي ثْذاؿت حشهِ اي ٍشضؿوه ثوشاي اًجوبم

ووىْبي اٍليِ دسٍلَع حَادث ٍػَاًح دسهحيظ وبس،اسصيبثي ػَاه

صيبى آٍسًبؿي اص هحيظ وبس،اجشاي هؼبيٌبت وبسگشي ٍتـخيق

صٍدسع ثيوبسيْب ٍدسهبى ػش شبيي ثيوبساى .
-

ّضيٌِ ّبي هشثَط ثِ اًذاصُ گيشي ػَاه صيبى آٍس ثيوب سيضا ،عشاحي ٍاجوشاي ثشًبهوِ ّوبي ووبّؾ ٍوٌتوشل ػَاهو صيوبى

آٍسدسهحيظ وبس.
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 ّضيٌِ ّبي هشثَط ثِ ايجبدٍثْؼبصي تؼْيالت ثْذاؿتي ثِ هٌظَس تغجيك ؿشايظ هَجَد ثب آييي ًبهِ تبػيؼبت وبسگبُ اصًظش ثْذاؿت ثش اػبع هبدُ ()156لبًَى وبس جوَْسي اػالهي ايشاى .
 ّضيٌِ ّبي هشثَط ثِ تْيِ ،تذٍيي ،عشاحي ٍچبح ٍتىثيش جضٍات ٍشَػتش دسصهيٌِ ّبي ثْذاؿوتي ثخلوَف ثْذاؿوتحشهِ اي .
هبدُ  -3ثِ هٌظَس وؼش ّضيٌِ ّبي ثْذاؿتي ،دسهبًي اًجبم ؿذُ اص دسآهذ هـوَل هبليبت ،وبسگبّْبٍوبسخبًجبت وبسهشهبيبى
هَظفٌذ كَست ّضيٌِ ثشهجٌبي هذاسن ساثِ هؼبًٍتْبي ثْذاؿتي داًـگبّْبٍداًـىذُ ّبي ػلَم شضؿىي ٍخذهبت ثْذاؿتي
دسهبًي اسايِ ًوبيٌذ تبدسكَست تبييذٍتغجيك ثبخذهبت تؼشيف ؿذُ دسهبدُ ()2ايي آئيي ًبهِ،گَاّي الصم كبدس گشدد.
دستًرالعمل اجرائي آئيه وبمٍ مبدٌ  49قبوًن بخشي از مقررات مبلي ديلت مصًة َ 18 /3 / 62يئت ديلت
ثِ هٌظَس كيبًت ًيشٍي اًؼبًي ٍهٌبثغ هبدي وـَس ٍهـبسوت وبسهشهبيبى ٍدٍلت دس تب هيي ػالهت ًيشٍي وبس ثؼٌَاى يىي
اص هحَس ّبي اػبػي تَػؼِ شبيذاس ٍثِ اػتٌبد آييي ًبهِ اجشايي هبدُ  94لبًَى ثخـي اص همشسات هبلي دٍلت وِ دس جلؼِ هوَس
ّ 81/3/26يئت هحتشم دٍلت تلَيت گشديذُ آييي ًبهِ هز وَسٍدسجْت ػالهت ؿبغليي اػن اص سػوي ،لشاسدادي  ،سٍص هوضد ،
وبس آهَص ثْذاؿت وبس ٍهحيظ وبس اثالؽ هي گشدد.
هبدُ  - 1هؼبليتْبي ثْذاؿت حشهِ اي
ايي هؼبليتْب وِ تَػظ وبسؿٌبع ثْذاؿت حشهِ اي ( اػن اص وبسداى ، ،وبسؿٌبع  ،وبسؿوٌبع اسؿوذ ٍيوب دوتوشي ) ٍيوب ثوِ
تـخيق ايـبى تَػظ ػبيش هتخلق ّبي هٌي اًجبم هي گيشد ؿبه هَاسد ري اػت :
 - 1ثبصدي ذ دسهَاك صهبًي هؼيي ٍهٌظن دسّش هل حذال يىجبس اصوليِ لؼوتْبي وبسخبًِ ،هبؿيي آالت ٍ ،ػبي ٍتجْيوضات ،
خظ تَليذ  ،تبػيؼبت سهبّي  ،خذهبتي ٍثْذاؿتي .
 - 2اًذاصُ گيشي  ،شبيؾ ٍثجت هذاٍم اعالػبت ؿبه ًوًَِ ثشداسي  ،اًذاصُ گيشي  ،آًبليض ٍاسصؿيبثي هؼتوش هيضاى ػَاهو صيوبى
آٍس ٍثيوبسيضاي هحيظ وبس ٍهمبيؼِ ثب حذٍد توبع ؿغلي هلَة ٍصاست ثْذاؿت ،دسهبى ٍآهَصؽ شضؿىي.
تجلشُ  -1دسكَستيىِ وبسخبًِ هبلذ هتخلق ريشثظ ،دػتگبُ ٍتجْيضات جْت اًذاصُ گيشي ٍشبيؾ ػَاهو صيوبى آٍس ثيووبسيضا
ٍاسصؿيبثي آًْب ثبؿذ وبسهشهب هَظف اػت اهىبًبت الصم سا اص ثخؾ دٍلتي يب خلَكي هشاّن آٍسد.
تجلشُ  -2تـخيق تخللْبي هٌي هَسد ًيبص ثؼْذُ وبسؿٌبع ٍوبسؿٌبع اسؿذ ٍيب دوتشي ثْذاؿت حشهِ اي اػت .
 – 3ثجت اعالػبت ثْذاؿتي ( اػن اص هحيظ وبس ،اثضاس ٍششػٌلي ) ٍّش گًَِ ػَاه صيوبى آٍس هَجوَد دس هحويظ ووبسگش ػوالهت
ؿبغليي ساتْذيذ ًوبيذ.
 - 4تجضيِ ٍتحلي اعالػبت ،اٍلَيت ثٌذي ثشًبهِ سيضي جْت سهغ ًَالق ثْذاؿتي هَجَد ٍػبيش ثشًبهِ ّبي ثْذاؿت حشهوِ اي
ٍهشالجتْبي ثْذاؿتي دسهبًي ؿبغليي.
 - 5اسائِ عشيك ٍاجشاي الذاهبت هَثش جْت وبّؾ ٍيب وٌتشل ػَاه صيبى آٍس اص لجي ايجبد ٍيب ثْجَد ػيؼتوْبي تَْيِ ،وٌتشل
ػشٍكذا ،ثْجَد ػيؼتن سٍؿٌبئي ،تبهيي ٍػبي حفبظت هشدي ٍ...
 - 6ػبلوؼبصي هحيظ وبس .
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 - 7تبهيي تجْيضات هشثَط ثِ ػيؼتوْبي وٌتشل ػَاه صيبى آٍس ٍثيوبسيضا ثشسٍي هبؿيي آالت ٍتجْيضات .
 - 8الذام دسجْت سهغ ًَالق ثْذاؿتي اػالم ؿذُ اص عشف وبسؿٌبػبى ثْذاؿت حشهوِ اي هشووض ثْذاؿوت داًـوگبُ هٌغموِ
دسظشف هْلت همشس.
 -9تْيِ ٍتٌظين دػتَسالؼولْبي اجشائي ،اخغبسّب ّ،ـذاسّب ٍاعالػيِ ّبي ثْذاؿتي ثِ صثبى ػبدُ ٍلبث اػتفبدُ ثشاي ووبسگشاى
دس صهيٌِ ًحَُ كحيح ٍثْذاؿتي اًجبم وبس ،ساُ اًذاصي ٍثْشُ ثشداسي اص دػتگبُ يب تجْيضات خظ تَليذ.
 - 10ثشگضاسي دٍسُ ّبي آهَصؽ ٍثبص آهَصي هٌظن گشٍ ّي وبسگشاى اػن اصوَتبُ هذت ،هيبى هوذت ٍثلٌوذ هوذت دسصهيٌوِ ّوبي
هختلف ثْذاؿت حشهِ اي  ،ثْذاؿت هحيظ ،ثْذاؿت خبًَادُ ،ثْذاؿت ػوَهي ،ثيوبسيْبي ٍاگيش ٍغيشٍاگيش.
تجلشُ  -هَضَػبت آهَصؿي ٍثبص آهَصي تَػظ وبسهشهبٍيب ٍاحذ ثْذاؿت حشهِ اي هشوض ثْذاؿت هٌغمِ ثشحؼت ًيبص شيـوٌْبد
هي ؿَد ٍدسّش حبل ثبيذ ثِ تبييذ

ٍاحذ ثْذاؿت حشهِ اي هشوض ثْذاؿت ؿْشػتبى هش ثَعِ ثشػذ.

 - 11تٌظين ٍاجشاي ثشًبهِ ّبي تـَيمي ثبّوبٌّگي هشوض ثْذاؿت هٌغمِ جْت وبسگشاًي وِ همشسات ٍضَاثظ ثْذاؿتي ساسػبيت
هي ًوبيٌذ.
 - 12الذام ثِ هشهت لؼوت ٍيب لؼوتْبيي اص ثٌبي ػبختوبًي  ،دػتـَيي  ،تَالت  ،حوبم ، ،هح غزاخَسي  ،سختىي.
 - 13الذام ثِ هشهت ٍثبصػبصي ٍتجْيض خبًِ ثْذاؿت وبسگشي  ،ايؼتگبُ ثْگش  ،هشوض ثْذاؿت وبس.
 - 14الذام دسهَسد ػبيش هفبد هٌذسد دس آييي ًبهِ

" تاسيسات كارگاه ازنظر بهذاشت

" هبدُ  156لبًَى ووبس هلوَة ٍصاست ثْذاؿوت

دسهبى ٍآهَصؽ شضؿىي .
 - 15ثشسػي وبسؿٌبػي دسصهيٌِ تىٌَلَطي خظ تَليذ ،هَاد اٍليِ  ،هَاد ثيٌبثيٌي،هبؿيي آالت ،ظشهيت تَليذ وبسخبًوِ ٍغيوشُ
ٍيبتغييشات ٍجبثجبيي ّشيه اص هَاد هَق الزوش ثشاي شيـگيشي ٍوٌتشل ّش گًَِ هَاجِْ هخبعشُ آهيض ؿبغليي ثبػَاه صيبى آٍس
احتوبلي .
 - 16هـبسوت هؼبل دساجشاي ثشًبهِ ّبي هلي ٍهٌغمِ اي هلَة هشوض ػالهت هحويظ ٍووبس ٍصاست ثْذاؿوت دسهوبى ٍآهوَصؽ
شضؿىي اصلجي ثشگضاسي ػويٌبسّب ٍيب گشدّوبيي ّبي هش ثَط ثِ ايؼتگبُ ثْگش خبًِ ثْذاؿت وبسگشي  ،هشوض ثْذاؿت وبس ٍغيشُ
ٍاًجبم عشحْبي شظٍّـي ٍهشتجظ ثب ثْذاؿت ٍػالهت ًيشٍي وبس.
 - 17اًجبم الذاهبت الصم دسجْت سهغ ػختي ٍصيبى آٍسي وبس شغ اص اػالم وويتِ تؼييي وبسّبي ػخت ٍصيبى آٍس دساػتبى.
 - 18ثشسػي ػَاه اسگًََهيه دسهحيظ وبس ٍاسائِ ساُ حلْبي هٌبػت جْت اًجبم كحيح وبس ٍيب تغييشات الصم دسخظ تَليذ يوب
هؼبليت هَسد ًظش ٍالذام ًؼجت شيـٌْبدات اسائِ ؿذُ دسخلَف هٌبػت ًوَدى اثضاس وبس ٍٍػبئ هَسد اػتفبدُ ٍ ......ثبّوىوبسي
هتخلليي ريشثظ.
 – 19تـىي هٌظن جلؼبت وويتِ حفبظت هٌي ٍثْذاؿت وبس ٍاجشاي هلَثبت وويتِ.
تجلشُ – هؼتٌذات ٍكَستجلؼبت وويتِ حفبظت هٌي ٍثْذاؿت وبس ثبيذ ثوَلغ ثِ هؼبًٍت ثْذاؿتي داًـگبُ ريشثظ اسػبل ؿذُ
ثبؿذ .
 -20اجشاي شيـٌْبدات هٌي اسائِ ؿذُ حبك اص هغبلؼِ ٍثشسػي ٍتجضيِ ٍتحلي ػل ٍهٌـب غيجتْبي ًبؿي اص ووبس ٍيوبگضاسؽ
شضؿه
 -21تْيِ،تذٍيي ،تٌظين ،عشاحي ،تىثيش ،چبح هَاد آهَصؿي دسصهيٌِ ّبي هختلف ثْذاؿت اػن اص شَػتش ،شوفلت ،همبلِ ،هويلن
،اػاليذ ٍغيشُ هَسد ًيبص جْت آهَصؽ ؿبغليي ٍػبيش گشٍّْبي ّذف .
تجلشُ -تْيِ تىثيشٍچبح وتبة ،هيلن ٍشَػتش ثبيذ ثبتبييذ وبسؿٌبع هؼئَل ثْذاؿت حشهِ اي هشوض ثْذاؿت هٌغمِ ثبؿذ .
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هبدُ  -2هؼبليتْبي دس صهيٌِ هشالجتْبي ثْذاؿتي دسهبًي ؿبغليي :ايي هؼبليتْب تَػظ شضؿه هتخلق عت وبس ٍيب دٍسُ ديذُ
عت وبس هَسد تبييذ هشوض ثْذاؿت هٌغمِ ٍيب ثِ تـخيق شضؿىبى هضثَس تَػظ ػبيش تخللْباًجبم هي شزيشد ؿبه هَاسد ريو
اػت :
 -1تـىي ششًٍذُ ثْذاؿتي ؿبغليي .
 -2اجشاي ثشًبهِ ّبي غشثبلگشي هؼبيٌبت دٍسُ اي وبسگشاى هغبثك ثب هشهْب ٍدػتَسالؼولْبي ٍصاست ثْذاؿوت دسهوبى ٍآهوَصؽ
شضؿىي .
 -3اجشاي هؼبيٌبت ثبصگـت ثِ وبس شغ اص غيجتْبي عَالًي ٍاجشاي ّش گًَِ ثشًبهِ ػالهت ؿغلي ثبتـخيق هوش ووض ثْذاؿوت
هٌغمِ .
 -4هشاّن آٍسدى اهىبًبت الصم ثشاي دػتشػي ؿبغليي ثِ خذهبت ثْذاؿوتي اٍليوِ (  )PHCؿوبه ٍاوؼيٌبػويي ووبسگشاى
دسهؼشم خغش هتٌبػت ثب ػبه خغش – وٌتشل جوؼيت ٍتٌظين خبًَادُ ،ثْذاؿت دّبى ٍدًذاى ٍ ..........
 -5اجشاي ثشًبهِ ّبي تَاًجخـي ثشحؼت ًيبص شضؿه ريشثظ .
 -6تبهيي ٍػبي ووىْبي اٍليِ جْت سػيذگي ثٌْگبم ثِ هلذٍهيٌحَادث ًبؿي اص وبس.
 -7آهَصؽ شضؿىبى ؿبغ دسّوبى كٌؼت دسصهيٌِ عت وبس هغبثك همشسات ٍضَاثظ ٍصاست ثْذاؿت دسهبى ٍآهَصؽ شضؿىي .
 -8اجشاي ثشًبهِ ّبي تحميمبتي دسهَسد ثيوبسيْبي ًبؿي اصوبس .
هبدًُ -3حَُ گؼتشؽ ٍاستمبءهشاوض اسائِ دٌّذُ خذهبت ثْذاؿتي ثلَست هـتشن ثيي چٌذ وبسگبُ وبسخبًِ يبهؼتم ثشاػوبع
ؿشايظ هٌغمِ ثَدُ ٍدسكذ ّضيٌِ ّبي لبث لجَل هبليبتي وبسخبًجبت دسالذاهبت هـتشن تَػظ وبسؿٌبع هؼوئَل ثْذاؿوت
حشهِ اي هؼبًٍت ثْذاؿتي داًـگبُ /داًـىذُ ريشثظ تؼييي هي گشدد.
هبدُ ٍ -4ػبي ٍتجْيضات ثْذاؿت حشهِ اي خشيذاسي ؿذُ تَػظ وبسخبًِ ثبيذ دسساػتبي خذهبت ثْذاؿت حشهِ اي وبسخبًوِ
هشثَط ثِ هشاجغ ريلالح لضبئي التلبدي هبليبتي هشثَعِ جْت الذاهبت ثؼذي هٌؼىغ خَاّذ ؿذ .
تجلشُ  :تؼييي هَاسدي وِ دسايي دػتَسالؼو اؿبسُ ًـذُ ثِ تـخيق وبسؿٌبع هؼئَل ثْذاؿت حشهِ اي داًـگبُ يب داًـىذُ
هٌغمِ ٍثبسػبيت ػبيشهمشسات هشثَعِ خَاّذ ثَد.
هبدُ -5اػتجبسات هـوَل آييي ًبهِ اجشائي هبدُ  94لبًَى ثخـي اص همشسات هبلي دٍلت ثبيؼتي دس چْبسگشٍُ عجمِ ثٌذي ؿذُ
ٍثِ ًؼجتْبي هـشٍحِ ري هلشف ؿذُ ثبؿذ .
 تَػؼِ ٍگؼتشؽ تـىيالت ثْذاؿت حشهِ اي دسوبسخبًِ هَضَع ثٌذ  13هبدُ ٍ1هبدٍُ 3هبدُ 4ايي دػتَسالؼو  20-30دسكذو ّضيٌِ اًجبم ؿذُ دس عي يىؼبل
 آهَصؽ ثْذاؿت حشهِ اي لؼوت هبدُ  1ثٌذّبي،21،16،11،10،9ايي دػتَسالؼو 20-25دسكذ و ّضيٌِ ّبي اًجبم ؿوذُ دسعي يىؼبل .
 ػبلوؼبصي هحيظ وبسّضيٌِ ّبي هَضَع لؼوت هبدُ 1ثٌذّبي  20،19،18،17،15،14،13،12،8،7،6،5،4،3،2،1ايي دػتَسالؼو30-50دسكذ و ّضيٌِ ّبي اًجبم ؿذُ دس عي يىؼبل .
-

هشالجتْبي ثْذاؿتي دسهبًي ؿبغليي ّضيٌِ ّبي هَضَع لؼوت هبدُ 1ثٌذّبي 29،28،27،26،25،24،23ايوي دػوتَسالؼو

10-15دسكذ و ّضيٌِ ّبي اًجبم ؿذُ دس عي يىؼبل .
هبدُ -6تؼييي اٍلَيت ًيبصوبسخبًِ ثِ ًَع خذهبت هغشح ؿذُ دسايي آييي ًبهِ ثؼْذُ وبسؿٌبع هؼئَل ثْذاؿت حشهِ اي هشوض
ثْذاؿت هٌغمِ اػت .

بهداشت حرفه ای استان قم

آدرس سایت oh.muq.ac.ir

تجلشُ  :وبسؿٌبع ثْذاؿت حشهِ اي ؿبغ دسوبسخبًِ ثبيذ ضوي اًجبم ثشسػويْبي الصم ٍتؼيويي اٍلَيتْبهشاتوت سا ثوِ هشووض
ثْذاؿت هٌغمِ وتجب اػالم ًوبيذٍهتؼبلجبً هشوض ثْذاؿت هٌغمِ اٍلَيتْبي هشثَعِ سا ثِ وبسخبًِ اثالؽ خَاّذًوَد.
هبدُ  -7اجشاي وليِ خذهبت هٌذسد دس ايي دػتَسالؼو ثبيذ ثب سػبيت وليِ همشسات هبل وبسخبًوِ ٍاصعشيوك اػوتؼالم كوَست
گيشد.
هبدُ -8ثىبسگيشي ًيشٍّبي هتخلق ثْذاؿت حشهِ اي تَػظ وبسخبًِ ثلَست شبسُ ٍلت يبتوبم ٍلت ثشحؼت حجن وبس ًٍيبص ثِ
تـخيق وبسؿٌبع هؼئَل ثْذاؿت حشهِ اي هؼبًٍت ثْذاؿتي داًـگبُ ٍداًـىذُ ثبّوبٌّگي ٍتبئيذ هشوض ثْذاؿوت داًـوگبُ
هٌغمِ خَاّذ ثَد.
هبدُ -9ليؼت وليِ ّضيٌِ ّبي هـوَل ايي دػتَسالؼو شغ اص تبئيذ هٌي وبسؿٌبع ثْذاؿت حشهِ اي هؼتمش دس وبسخبًِ ووِ
هؼئَليت ثشًبهِ سيضي ً ،ظبست
،اجشا ٍ شبيؾ وليِ اهَس ثْذاؿت وبس وبسخبًِ ريشثظ ساثشػْذُ داسدثِ هشوض ثْذاؿت داًـگبُ هٌغمِ اسػبل خَاّذ ؿذ.
هبدُ  -10كَست ّضيٌِ ّبي هَضَع هبدُ 9شغ اص تغجيك ثبدػتَسالؼولْبي كبدسُ اص ٍصاست ثْذاؿت دسهبى ٍآهوَصؽ شضؿوىي
ٍتبئيذ وبسؿٌبع هؼئَل ثْذاؿت حشهِ اي داًـگبُ /داًـىذُ ،تَػظ هؼبًٍت ثْذاؿتي داًـگبُ/داًـوىذُ گوَاّي الصم كوبدس
خَاّذ ؿذ.
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