
 
1 

 

دستورالعمل تكميل چك ليست ارزشيببي عملكرد مسئوليه بهداشت حرفه اي عضو كميته حفبظت و 

 بهداشت كبر واحدهبي كبري استبن قم

عولکرد هسئَلیي بْذاشتت حرهتِ ای   بذیٌَسیلِ دستَر العول حبضر جْت ایجبد ٍحذت رٍیِ ٍ یکسبى سبزی پبیش 

( تکویتل هتی شتَد ٍ در    11صٌبیع استبى قن بذیي صَرت تکویل هی گردد کِ ابتذا سَاالت جذٍل ٍیژُ ) جذٍل شوبرُ 

صَرت هثبت بَدى جَاة کلیِ سَاالت ایي بخش هتببیی جتذاٍل ٍ ستَاالت هتَرد بررستی قترار هتی گیترد در  یتر          

ٍل ٍیژُ جذاٍل دیگر تشکیل ًشذُ ٍ اهتیبز صفر در ًظر گرهتِ خَاّذ شذ. ایٌصَرت حتی بب هٌفی شذى یک سَال جذ

ًوترُ خَاّتذ بتَد ) یعٌتی اهتیتبز       122هی ببشذ ٍلی اهتیبز دّی برای بررسی راحتتر از   022ببرم بٌذی سَاالت از ًورُ 

 خَاّذ شذ. اهتیبز هربَطِ در سَاالت دیگر پخش  ی(. در صَرت هَضَعیت ًذاشتي سَال0بذست آهذُ تیسین بر 

 :1جذٍل شوبرُ 

 اسسبل ًبهِ سسوي اص عشف وبسخبًِ ٍ افالم سٍصّب ثِ غَست ثبثت ٍ هتٌبست ثب دستَسالقول اخشايي هشثَعِ .1

 تب يه ّفتِ لجل اص پبيبى هذت تأييذيِلل اسسبل فولىشد دٍسُ ٍ استقالم سسوي اص عشف وبسخبًِ حذا .2

 د( دس وبسخبًِ هَخَد ثبضذ.ٍسٍد ٍ خشٍج هي ثبيست ثِ غَست هستٌذ )لبثل افتوب .3

.) ايي سَال ثشاي سٌدص ًؾن ٍ  سبفت6حذالل  بي افالم ضذُ اي لجلي ٍ دس ّش سٍصحضَس دس سٍصّ .4

اًضجبط دس حضَس فيضيىي است. افشادي ثغَس ولي دس هحل وبس خَد حبضش ًوي ضًَذ عجك تَضيحبت  

 الذام گشدد(.  11خذٍل 

 ّب ثِ ضشح ريل هطخع هي گشدد:عجك ثشسسي ٍضقيت ضشوت دس خلسبت ٍ ّوبيص  .5

  دسغذ 80تب  50هتَسظ: ثيي   دسغذ80اص ة: حضَس دس ثيص َخ

 خيش: فذم حضَس    دسغذ 50ضقيف: حضَس صيش 

 

 :0جذٍل شوبرُ 

دس اثتذاي دٍسُ يب سبل هي ثبيست ثشًبهِ صهبًجٌذي تطىيل خلسبت وويتِ دس عَل دٍسُ يب سبل ثِ هشوض  .1

 اسسبل گشدد. ثِ غَست سسويضْشستبى ثْذاضت 

هي ثبيست ضشح ٍؽبيف وويتِ عجك غَستدلسِ آهَصضي وِ ثِ اهضبي آهَصش گيشًذگبى سسيذُ ثِ ته ته  .2

 افضبء آهَصش دادُ ضَد.



 
2 

ثِ غَست سبالًِ هشوض ثْذاضت ثشاي افضب وويتِ خلسبت آهَصضي خَاّذ داضت وِ هي ثبيست ثب پيگيشي  .3

همشس دس خلسبت ضشوت ًوبيٌذ )دس غَست فذم تطىيل )هستٌذ( هسئَل ثْذاضت حشفِ اي وبسخبًِ دس صهبى 

 خلسبت اص عشف هشوض ثْذاضت اهتيبص هشثَعِ دس سَاالت ديگش پخص هي گشدد(

غَستدلسبت وويتِ حفبؽت هي ثبيست ثب ًبهِ سسوي ) داساي ضوبسُ ٍ تبسيخ ٍ اهضبي هذيش وبسخبًِ( ؽشف  .4

 ثبضذ. اسسبل ضذُ ضْشستبى يه ّفتِ پس اص تطىيل ثِ هشوض ثْذاضت

 غَستدلسِ   7-9غَستدلسِ دس سبل، هتَسظ:  10خَة: تقذاد حذالل تقذاد غَستدلسبت وويتِ :  .5

 . )ثشاي دٍسُ ّبي ووتش اص يىسبل ًسجت فَق سفبيت گشدد(.خيش: فذم تطىيل ،   غَستدلسِ  1-6ضقيف: 

اٍالً عجك ضشح ٍؽبيف وويتِ يقٌي هشثَط ثِ هسبئل ثْذاضت ٍ ايوٌي ثبضذ، ثبًيبً ثشسسي هسبئل  ثبيذهػَثبت  .6

اخشاي وبهل ثٌبثشايي : خَة :  وبس ثبضذ.ٍ ًَؿ  ٍ هطىالت ٍ اسائِ ساُ حل ثشاي سفـ آًْب هتٌبست ثب ضشايظ 

 ط ، خيش: فذم اخشادٍ ضشط ، هتَسظ : اخشاي وبهل يىي ٍ ديگشي ًبلع ، ضقيف ، اخشاي ًبلع دٍ ضش

 هػَثبت ثبيذ داساي ضشايظ صيش ثبضذ: .7

 هسئَل پيگيشي ّش هػَثِ تقييي ضذُ ثبضذ. -

دس خلسِ ثقذ تىليف آى هػَثِ ثِ غَست ٍاضح هطخع ضذُ ثبضذ. )اخشا ضذُ دس ثٌذ اًدبم ضذُ ّب ٍ  -

 اخشا ًطذُ دس ثٌذ هقَلبت(

يگشي ًبلع، ضقيف: اخشاي ًبلع ، ثٌبثشايي: خَة: ٍخَد دٍ ضشط ، هتَسظ: اخشاي وبهل يىي ٍ د

 خيش : فذم اخشا

دس وويتِ حفبؽت هغشح ٍ ساُ حل ّبي اخشايي ثشاي سفـ آى  ثبيذغَست ًَالع اسائِ ضذُ اص هشوض ثْذاضت  .8

 ًسجت ثِ ٍضقيت اخشا اهتيبص دّي ضَد. تقييي گشدد.

بسوت وبسگشاى ٍ لبًَى وبس ٍ آييي ًبهِ وويتِ حفبؽت وِ ّوبى خلت هط 93ثب تَخِ ثِ ّذف هبدُ  .9

وبسفشهبيبى است ًوبيٌذُ وبسگشاى حبضش دس وويتِ هي ثبيست ًؾشات ضبغليي سا ثب ّذايت ٍ ّوىبسي هسئَل 

ثْذاضت حشفِ اي ثِ وويتِ اسائِ ًوبيذ ٍ هسئَل ثْذاضت حشفِ اي هي ثبيست ثِ آًْب دس تذٍيي ٍ اخشاي 

 –ْبد ٍ هطبسوت ، اًقىبس دس ثشًبهِ ّبي اخشايي ) ايدبد صهيٌِ هطبسوت ، اسائِ پيطٌثشًبهِ ّب تَخِ ًوبيذ.

ثستِ ثِ ٍخَد ضشٍط فَق : خَة : ثشاي ٍخَد سِ ضشط ، هتَسظ : ثشاي دٍ ضشط ، ضقيف : يه ضشط ، 

 خيش: فذم هطبسوت(
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 :3جذٍل شوبرُ 

آٍس  هسئَل ثْذاضت حشفِ اي وبسخبًِ هي ثبيست دس اثتذاي دٍسُ يب ّش سبل ًسجت ثِ ضٌبسبيي فَاهل صيبى .1

) ضٌبسبيي دليك ، تذٍيي دس صهبى همشس ، هحيظ وبس خَد عجك دستَسالقول ٍ فشهت هَخَد الذام ًوبيذ.

خَة: ّشسِ ضشط ، هتَسظ: ضٌبسبيي دليك ٍ اضشاف ، ضقيف: يىي اص دٍ ضشط  –اضشاف ثِ ٍضقيت فَاهل 

 لجل ، خيش: ثغَس ولي فذم تذٍيي(

ىبتجبت الصم خْت اًذاصُ گيشي فَاهل صيبى آٍس ضٌبسبيي هسئَل ثْذاضت حشفِ اي هي ثبيست پيگيشي ٍ ه .2

خَة : اًذاصُ گيشي ّوِ فَاهل ، هتَسظ : اًذاصُ گيشي اوثش ٍ اّن فَاهل ، ضقيف :  ضذُ سا اًدبم دّذ.

 اًذاصُ گيشي يه فبهل يب حذالل فَاهل ، خيش: فذم پيگيشي ثشاي اًذاصُ گيشي

ى اًذاصُ گيشي دس وبسخبًِ/ضشوت حبضش ثبضذ ثبًيبً ثش سًٍذ اٍالً هسئَل ثْذضت حشفِ اي هي ثبيست دس صهب .3

) خَة: ّوِ ضشٍط، هتَسظ : دٍ ضشط  داضتِ ثبضذ.آگبّي هتذ اًذاصُ گيشي  اصثبلثب  ًوبيذ وبس ًؾبست دليك

 .اٍل ، ضقيف: فمظ حضَس، خيش: فذم حضَس(

اًغجبق وبهل، هتَسظ: اًغجبق )خَة: گضاسش اًذاصُ گيشي ثب فشم ضٌبسبيي تأييذ ضذُ هغبثمت داضتِ ثبضذ. .4

 .صيبد، ضقيف: اًغجبق ون ، خيش : فذم اًغجبق(

آًبليض اًذاصُ گيشي ضبهل : ثشسسي غحت سٌدطْب اص عشيك همبيسِ ثب هتذّب ٍ حذٍد هدبص ٍ ضشايظ فيٌي  .5

هحيظ وبس ، هطخع وشدى ًمبط خغش ٍ هٌبعك آلَدُ ، هستٌذسبصي هبًٌذ تشسين ًوَداس يب پالى ٍ گضاسش ثِ 

 وبسفشهب.) خَة : ّوِ هَاسد، هتَسظ: دٍ هَسد، ضقيف: يه هَسد، خيش : فذم آًبليض( 

دس غَست ٍخَد ًمع دس حيي اًذاصُ گيشي ٍ يب ثش اسبس افالم ثبصسس هشوض ثْذاضت دس هْلت همشس هي  .6

ثبيست ًَالع ثشعشف ) دس غَست ًيبص سٌدص هدذد ّوبٌّگي ثب ضشوت اًذاصُ گيشي وٌٌذُ( ٍ ثِ هشوض 

 ) اهتيبص ثبتَخِ ثِ سشفت ٍ دلت دس سفـ ًَالع دس ًؾش گشفتِ ضَد(.ذاضت اعالؿ دادُ ضَد.ثْ

فَاهلي وِ عجك اًذاصُ گيشي ٍ آًبليض اًدبم ضذُ ًمبط خغش ثَدُ ٍ ثبالتش اص حذ هدبص هي ثبضٌذ هي ثبيست دس  .7

ي فَاهل خغشًبن، عشح دس ) تقييوويتِ حفبؽت هَسد ثحث لشاس گشفتِ ٍ ساُ وبس ٍ ثشًبهِ هٌبست تقييي گشدد.

 وويتِ، اسائِ ساّىبس : ثستِ ثِ دلت ٍ سفبيت هشاحل هزوَس اهتيبص دادُ ضَد(

) سشفت عجك صهبًجٌذي اخشا گشدد. وٌتشلي ثش اسبس ثشًبهِ تٌؾين ضذُ دس وويتِ حفبؽت هي ثبيست الذاهبت  .8

 اخشا ، هيضاى اثش ثخطي ٍ اخشاي وبهل ًىبت هَسد ًؾش دس اهتيبص دّي(
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ضٌبس هي ثبيست پيگيشيْبي الصم ثشاي تبسيس ٍ ساُ اًذاصي خبًِ ثْذاضت يب ايستگبُ اهذاد سا ثِ ًحَ وبس .9

هٌبست اًدبم داداُ ثبضذ وِ دس غَست حػَل ًتيدِ ٍ تبسيس ثب سفبيت وليِ ضشايظ اهتيبص خَة ، تبسيس 

 .ًبلع هتَسظ ، فمظ پيگيشي ثذٍى تبسيس ضقيف ٍ فذم پيگيشي اهتيبص خيش دادُ ضَد

آيب ثْذاضتيبس دس خبًِ ثْذاضت يب ثْگش دس ايستگبُ اهذاد هستمش ثَدُ ٍ گَاّيٌبهِ هقتجش داسد ٍ ٍؽبيف هحَلِ  .10

ٍي ًؾبست وبهل ٍ هستٌذ داضتِ ثبضذ . ثستِ ثِ ويفيت وبسضٌبس هي ثبيست ثش فولىشد  سا اًدبم هي دّذ.

 فقبليت خبًِ ثْذاضت يب ايستگبُ اهذاد اهتيبص دادُ ضَد.

ثِ هشوض ثْذاضت  ايستگبُ اهذاد تْيِ ٍآيب آهبس هبّبًِ ٍ اعالفبت هَسدًيبص هشثَط ثِ فولىشد خبًِ ثْذاضت يب  .11

 ) تْيِ آهبس ، اسسبل ثوَلـ فبوتَس ّبي هذًؾش ثشاي اهتيبص دّي(دس هَفذ همشس اسسبل هي گشدد.

آهَصضي هشثَعِ ضشوت وشدُ ٍ هي ثبيست وبسضٌبس اص ثشًبهِ ايوٌي ضيويبيي آگبّي داضتِ ٍ دس دٍسُ ّبي  .12

) داضتي گَاّيٌبهِ ٍ آگبّي وبهل : خَة، آگبّي وبهل: هتَسظ، آگبّي گَاّيٌبهِ آى سا دسيبفت وشدُ ثبضذ.

 ًبلع: ضقيف ، فذم اعالؿ : خيش( 

د ٍ پشٍسِ تب هشحلِ اص ضٌبسبيي هَا ثشًبهِ ايوٌي ضيويبيي دس وبسخبًِهي ثبيست پيگيشي الصم ثشاي اخشاي  .13

 ) ويفيت اخشاي ثشًبهِ ٍ پيگيشي اًدبم ضذُ فبوتَس ّبي هذًؾش ثشاي اهتيبص دّي(دفـ اًدبم ضَد. اهحب ٍ

 MSDSوليِ هَاد هػشفي، ثيٌبثيٌي ٍ تَليذي وِ دس وبسخبًِ ثِ ّش دليل ٍخَد داسد هي ثبيست داساي ثشگِ  .14

 اهتيبص دّي ثشاسبس ويفيت تْيِ هي ثبضذ. ثبضذ.

 هي ثبيست ثِ وبسگشاى دس هقشؼ ّش يه اص هَاد ثِ غَست وبهل ٍ هستٌذ آهَصش دادُ ضَد. MSDSهفبد  .15

 ويفت اسائِ آهَصش هجٌبي اهتيبص دّي هي ثبضذ.

ٍ اخشاي ثشًبهِ داضتي گَاّيٌبهِ هالن اهتيبص دّي ثغَس ولي  هي ثبضذ. 13ٍ  12ّوبًٌذ هَاسد  34تب  16هَاسد  .16

 هي ثبضذ. 13ٍ  12هبًٌذ ثٌذ 

 :4شوبرُ جذٍل 

دس خْت هستٌذسبصي ًؾبست ٍ  وبسضٌبس هي ثبيست ثش تأسيسبت ٍ تسْيالت ثْذاضتي ًؾبست وبفي داضتِ ٍ .1

پيگيشي هطىالت هطبّذُ ضذُ وبسضٌبس هي ثبيست چه ليست ثبصديذ اص تأسيسبت ثْذاضتي سا تذٍيي ٍ ثِ 

 غَست ّفتگي ٍ هٌؾن ًسجت ثِ تىويل آى الذام ًوبيذ.

 بصديذّب ٍ چه ليست ّب هي ثبيست ثِ ّوشاُ ثشًبهِ ثْسبصي ثِ وبسفشهب اسائِ گشدد.هطخع ضذُ دس ثهقبيت  .2

 وبسضٌبس هي ثبيست غَست ًَالع اسائِ ضذُ ثِ وبسخبًِ اص عشف ثبصسس سا ثِ دلت هغبلقِ وشدُ ثبضذ. .3
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 وبسضٌبس هي ثبيست غَست ًَالع اسائِ ضذُ ثِ وبسخبًِ اص عشف ثبصسس سا ثِ دلت ثشسسي ٍ پيطٌْبدّبي .4

 الصم خْت اًدبم ٍ سفـ ثِ غَست هستٌذ ثِ وبسفشهب اسائِ ًوبيذ.

وبسضٌبس هي ثبيست پيگيشي ّبي الصم ) هستٌذ( خْت اخشاي ثشًبهِ سفـ ًَالع سا ثِ غَست هستوش ٍ حتي  .5

 اص عشيك وويتِ حفبؽت اًدبم دّذ. 

ة وبسخبًِ ٍ وبسضٌبس هي ثبيست پيگيشي ّبي الصم دس خْت ضٌبسبيي هطبغل سخت ٍ صيبى آٍس هػَ .6

ّوچٌيي الذاهبت الصم دس خْت خشٍج اص ايي لبًَى ثِ ٍسيلِ اسائِ ثشًبهِ ّبي سفـ سا اًدبم دادُ ثبضذ ٍ دس 

 ًْبيت هي ثبيست وبسخبًِ حذاوثش عي دٍ سبل تأييذيِ الصم سا اص وويتِ استبًي دسيبفت وشدُ ثبضذ.

 :5جذٍل شوبرُ 

دس وبسخبًِ وبسضٌبس هي ثبيست عجك دستَسالقول هَخَد ثشاي استفبدُ غحيح اص ٍسبيل حفبؽت فشدي  .1

 .تذٍيي ًوبيذسٍيِ اخشايي 

 وبسضٌبس هي ثبيست سٍيِ اخشايي سا دس وبسخبًِ اخشا ًوبيذ.  .2

وبسضٌبس هي ثبيست سٍش ّبي استفبدُ غحيح ٍ ًگْذاسي سا عي خلسبت آهَصضي ثِ غَست وبهل ٍ دليك  .3

 ِ وبسگشاى آهَصش دادُ ٍ غَستدلسِ ًوَدُ ٍ ثِ اهضبي آهَصش گيشًذگبى ثشسبًذ.ث

وبسضٌبس هي ثبيست عي ثبصديذ اص هحيظ وبس استفبدُ غحيح وبسگشاى عجك آهَصش ّبي دادُ ضذُ سا ثشسسي  .4

ٍ دس غَست تخلف تزوشات الصم ٍ آهَصش ّبي تىويلي سا اسائِ ًوبيذ. ) هستٌذسبصي ثش اسبس گضاسش 

 يذ يب چه ليست(ثبصد

 :6جذٍل شوبرُ 

دس اثتذاي دٍسُ فقبليت يب اثتذاي سبل هي ثبيست ثِ ًيبصسٌدي آهَصضي ٍ تقييي هَاسد آهَصضي ٍ  وبسضٌبس .1

 دس ًْبيت تذٍيي ثشًبهِ آهَصضي الذام ًوبيذ.

ثِ اخشا دس وبسضٌبس هي ثبيست ثِ ثشًبهِ آهَصضي ٍ ثشًبهِ صهبًجٌذي آى پبيجٌذ ثَدُ ٍ دس صهبى همشس آًْب سا  .2

 آٍسد.

ايي اهتيبص ثِ وسبًي تقلك هي گيشد وِ هغبلت آهَصضي سا خَد ثِ فٌَاى هذسس ثِ وبسگشاى هٌتمل هي ًوبيٌذ.  .3

 خيش: استٌفبدُ اص افشاد ديگش -دسغذ  30ضقيف: ووتش اص   -يوي اص خلسبتهتَسظ: تب ً -خَة: توبم خلسبت

ذ ثِ ًوبياگش وبسضٌبس ثب تَخِ ثِ ضشايظ هحيظ وبس الذام ثِ تذٍيي پَستش ٍ پوفلت خذيذ )غيشتىشاسي(  .4

 ضشح ريل اهيتبص الصم سا خَاّذ گشفت.
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 حي ثِ غَست فػلي يه هَسد اخَة: تْيِ هغبلت، غفحِ آسايي ٍ عش

 هتَسظ: تذٍيي ثِ غَست ضص هبُ يه هَسد

 خيش: فذم فقبليت   ضقيف: تذٍيي ثِ غَست سبالًِ يه هَسد

هي ثبيست هيضاى اثشثخطي آهَصش ثِ غَست هلوَس دس هحيظ وبس لبثل  يپس اص اخشاي ثشًبهِ آهَصض .5

 سٍيت ثبضذ.

 پَستشّبي آهَصضي هي ثبيست دس هحل تشدد، تَلف يب وبس وبسگشاى ثِ غَست هٌبست ًػت ضذُ ثبضذ. .6

َفبت هشثَط ثِ سالهت ثبضذ ٍ هغبلت وبسخبًِ هي ثبيست داساي تبثلَي افالًبت ثشاي هغبلت ٍ هَض .7

 ثْذاضت حشفِ اي ثِ سٍص دس آى ًػت ضذُ ثبضذ.

 :7جذٍل شوبرُ 

وبسضٌبس هي ثبيست دس لذم اٍل ًسجت ثِ تىويل فشم هقبيٌبت الذام ًوَدُ ٍ دس هشاحل ثقذ ثب ثشسسي ًتبيح  .1

 هقبيٌبت ًسجت ثِ اضتغبل ًبهجشدُ اؽْبس ًؾش ًوبيذ.

ضىل هي ثبيست تَسظ هشاوض داساي هدَص هقتجش اص هقبًٍت ثْذاضتي داًطگبُ فلَم هقبيٌبت وبسگشي دس ّش  .2

 پضضىي لن اًدبم گشدد.

ثبيگبًي ٍ ضيَُ هستٌذسبصي ٍ ًگْذاسي سَاثك پضضىي وبسگشاى ثبيذ هٌؾن ٍ هشتت، پَضِ ثٌذي ضذُ،  .3

 اختػبغي ثشاي ّش فشد ٍ لبثل دستشسي ثبضذ.

بت ٍ پيگيشي هسبئل ٍ ثشعشف وشدى هطىالت احتوبلي دس ًْبيت وبسضٌبس ثشاي ًؾبست سًٍذ اًدبم هقبيٌ .4

 اسصيبثي فولىشد گشٍُ هقبيٌِ وٌٌذُ هي ثبيست دس هحل اًدبم هقبيٌبت حبضش ثبضذ.

اعالفبت فوَهي وبسخبًِ ثِ دليل ايٌىِ هطخع گشدد هقبيٌبت دس وذام وبسگبُ/وبسخبًِ اًدبم هي ضَد، هي  .5

 ثبيست ثِ غَست دليك تىويل گشدد.

اي خْت گيشي غحيح هقبيٌبت هي ثبيست لسوت هشثَط ثِ اعالفبت اختػبغي ضبهل ًَؿ فَاهل صيبى ثش .6

 آٍس، هيضاى ٍ هذت توبس ثِ غَست دليك ثش اسبس اًذاصُ گيشي اًدبم ضذُ دس لسوت هشثَعِ دسج گشدد.

ضبغليي  وبسضٌبس هَؽف ثِ پيگيشي، ثشًبهِ سيضي ٍ صهيٌِ سبصي ثشاي حضَس ٍ هقبيٌِ وليِ وبسگشاى ٍ .7

 هدوَفِ خَد ثبضذ.

پس اص اًدبم هقبيٌبت ٍ ثشسسي پشًٍذُ ّبي ته ته افشاد هي ثبيست ًتيدِ هقبيٌبت ٍ تست ّب ٍ الذاهبت  .8

 ثبيذ اًدبم دّذ ثِ وبسگشاى ثِ غَست خذاگبًِ افالم گشدد.احتوبلي وِ فشد 
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ؽْبس ًؾش پضضه هوٌَؿ است دس غَست ًيبص ثِ اسخبؿ پشًٍذُ تب هطخع ًطذى ًتيدِ اسخبؿ ثبص هي ثبضذ ٍ ا .9

خْت دس خػَظ اسخبفبت ثِ داليل ضغلي( ٍ وبسضٌبس هي ثبيست پيگيشي ٍ ثشًبهِ سيضي ّبي الصم  )

وبسگشاى ثِ هطبٍسُ پضضىي همشس ٍ دسخَاست يب الذاهبت الصم عجك تَغيِ پضضه ثشاي وبّص هشاخقِ 

 هَاخِْ اص خولِ تغييش ضغل، وبّص صهبى وبس ٍ ... سا اًدبم دّذ.

اص اثتذا ضبهل اًتخبة هشوض  ثِ سًٍذ اخشايي هقبيٌبت وبسضٌبس وبسخبًِ هي ثبيست ثِ سًٍذ اخشايي هقبيٌبت .10

هدبص، استقالم اص هشوض ثْذاضت لجل اص فمذ لشاسداد اسائِ ثشًبهِ صهبًجٌذي اص عشف هشوض هقبيٌِ وٌٌذُ، لسوت 

ّبي هَسدًيبص، اًذاصُ گيشي فَاهل لجل اص الذام ثِ اًدبم هقبيٌبت، تىويل ضٌبسٌبهِ ضغلي لجل اص اًدبم حضَس 

ست ٍ فقبليت تين هقبيٌِ وٌٌذُ، سفبيت ًؾن ٍ تشتيت دس حيي هقبيٌبت ٍ ثبيگبًي دس صهبى اًدبم هقبيٌبت ٍ ًؾب

 پشًٍذُ ٍ دس ًْبيت دس ثبفت خالغِ ًتبيح، پيگيشي اسخبفبت ٍ ... تسلظ وبهل داضتِ ثبضذ.

وبسضٌبس پس اص دسيبفت خالغِ ًتبيح هقبيٌبت هي ثبيست دس لذم اٍل ًسجت ثِ ثشسسي ٍ آًبليض هقبيٌبت ٍ  .11

ذست آهذُ ٍ همبيسِ ثب سبل ّبي لجل )ثشاي ته ته افشاد ٍ ًتبيح ولي( الذام ٍ هطىالت هَخَد سا ًتبيح ث

 ضٌبسبيي ًوبيذ.

دس وويتِ هغشح ًوبيذ تب وبسضٌبس ثبيذ پس اص آًبليض ًتبيح هقبيٌبت دس غَست لضٍم الذاهبت وٌتشلي الصم سا  .12

 تػوين گيشي دٍلت ثشاي حل هطىالت غَست پزيشد.

( سا ثشسسي ٍ ثب ّوبٌّگي ف است ًَالع افالهي اص عشف هشوض ثْذاضت )ثبصسس ٍ تين پبيصوبسضٌبس هَؽ .13

 هشوض هقبيٌِ وٌٌذُ پيگيشي ّبي الصم خْت سفـ ًَالع دس اسشؿ ٍلت سا اًدبم دّذ.

 :8جذٍل شوبرُ 

اسي ٍ دفتش وبس ثِ ّوشاُ تدْيضات اد ٍاحذ ثْذاضت حشفِ اي وبسخبًِ هي ثبيست داساي فضب وبفي ثِ فٌَاى .1

ثبيگبًي هٌبست خْت هستٌذسبصي سا داسا هي ثبضذ وِ وبسضٌبس هَؽف است ثب پيگيشي ًسجت ثِ تأهيي ايي 

 فضب دس وبسخبًِ الذام ًوبيذ.

هي ثبيست تَسظ  سيستن ثبيگبًي ٍ خلَگيشي اص سيخت ٍ پبش ٍ ًؾبفتًؾن ٍ تشتيت دس دفتش وبس ضبهل  .2

 ًؾبست ٍي اًدبم گشدد. يبوبسضٌبس 
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 :9شوبرُ جذٍل 

پس اص اًذاصُ گيشي وبسضٌبس هي ثبيست فشم ضٌبسٌبهِ ضغلي سا هٌغجك ثش پشٍسِ وبسي ٍ هيضاى فَاهل صيبى  .1

ثشاي تىويل ستَى دسخَاست هقبيٌبت تَسظ پضضه تين آٍس هَخَد ثِ غَست دليك تىويل ٍ دس پبيبى 

 هقبيٌِ وٌٌذُ الذام ًوبيذ.

تذٍيي ثشًبهِ فوليبتي ًيبص ثِ ضٌبخت ٍضقيت هَخَد هي ثبضذ وِ وبسضٌبس هي ثبيست ايي وبس سا ثب اص لجل  .2

خوـ آٍسي اعالفبت الصم اص پشٍسِ تَليذ، هَاد، تدْيضات، ًَالع، تَاًوٌذي ّب، الذاهبت اًدبم ضذُ لجلي 

 اًدبم دادُ ثبضذ.ٍ... 

صهبًجٌذي( ، ساّىبس يب استشاتژدي ٍ خذٍل گبًت )دس ثشًبهِ فوليبتي هي ثبيست ّذف ولي، اّذاف اختػبغي .3

 ٍ خذٍل فقبليت ّب ثِ غَست دليك ٍ وبهل لحبػ ضذُ ثبضذ.

هتقْذ ثِ اخشاي ثشًبهِ فوليبتي ثذاًذ ٍ دس غَست فذم تحمك ثشخي اّذاف سا وبسضٌبس هي ثبيست خَد  .4

 ثِ غَست هستٌذ استخشاج وشدُ ثبضذ.داليل ٍ هطىالت هَخَد سا 

ثشاي اعويٌبى اص اخشاي غحيح ثشًبهِ ٍ هيضاى اثشثخطي فقبليت ّب هي ثبيست دس فَاغل صهبًي هطخع ثشًبهِ  .5

 پبيص ٍ اسصضيبثي لشاس گيشد ٍ ًتبيح آى عجك چه ليست ّبي تقييي ضذُ هستٌذ ٍ آًبليض گشدد.هَسد 

قضالت هَخَد هي سشوطي ٍ حضَس هستوش دس هحل هحيظ وبس ٍ ثشسسي ه يىي اص ٍؽبيف اٍليِ وبسضٌبس .6

 ثبضذ وِ هي ثبيست دس ّش ثبس حضَس هسبئل دس دفتش ثبصديذ سٍصاًِ دسج گشدد.

دس هَالقي وِ ثشاي سفـ هطىالت ٍ ًَالع ًيبص ثِ ثْشُ گيشي اص افشاد ديگشي خبسج اص هدوَفِ وبسخبًِ  .7

 وبيذ.ثبضذ وبسضٌبس هي ثبيست پيگيشي ّب ٍ صهيٌِ ّبي الصم دس خػَظ ايي ّوىبسي سا فشاّن ً

اًَاؿ هىبتجبت، دستَسالقول ّب، آييي ًبهِ ّب ٍ هستٌذات هي ثبيست ثِ غَست هٌؾن دس  ،پشًٍذُ ّبي پضضىي  .8

 هحل دفتش ثْذاضت حشفِ اي ًگْذاسي ٍ ثبيگبًي گشدد.

ثش اسبس ًَؿ فقبليت ٍ هطبغلي دس وبسخبًِ ٍخَد داسد ثشاي ّش ًَؿ فقبليت ٍ ضغل  است وبسضٌبس هَؽف .9

هقتجش ٍ ثِ سٍص تذٍيي ًوبيذ ٍ دستَسالقول سا ثِ  يفلو هٌبثـحفبؽتي ٍ ثْذاضتي هٌغجك ثشيه دستَسالقول 

 تػَيت افضبء وويتِ حفبؽت ًيض ثشسبًذ تب اص آگبّي ٍ تدشثيبت افضبء ًيض دس تذٍيي استفبدُ گشدد.

وبسگشاى دستَسالقول حفبؽتي پس اص تػَيت افضبي وويتِ هي ثبيست عجك ثشًبهِ آهَصضي هذٍى ثِ وليِ  .10

 آهَصش دادُ ضَد ٍ غَستدلسبت آى ثِ اهضبي آهَصش گيشًذگبى سسيذُ ثبضذ.

دستَسالقول ًَضتِ ضذُ ثشاي ّش ضغل ثبيذ ثِ ضبغليي آى ضغل اثالك ضذُ ٍ دس هحل وبس ٍي ًػت ضذُ  .11

 ثبضذ.
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وبسضٌبس هي ثبيست ًَالع ثْذاضتي هَخَد سا ثِ غَست هىتَة ثِ وبسفشهب گضاسش وشدُ ٍ ثِ ّوشاُ  .12

 هستٌذات تحَيل ثبيگبًي وشدُ ثبضذ.

وبسضٌبس هي ثبيست عجك دستَسالقول ٍ دٍسُ آهَصضي ثشگضاس ضذُ ثشاي آهبدگي دس ضشايظ اضغشاسي سٍش  .13

 اخشايي تذٍيي ًوَدُ آى سا ضوي آهَصش ثِ افضبي وويتِ ثِ تأييذ آًْب ًيض ثشسبًذ.

ضغشاسي ثش اسبس سٍيِ اخشايي هي ٍاوٌص دس ضشايظ اپيگيشي ّبي الصم خْت استمشاس سيستن هذيشيت  .14

 ثبيست تَسظ وبسضٌبس اًدبم گشدد.

پيگيشي ّبي الصم خْت اًدبم هبًَسّبيي ثشاي حفؼ آهبدگي دس هَلـ اضغشاسي هي ثبيست تَسظ وبسضٌبس  .15

 اًدبم ضَد.

لضٍم اسصيبثي سيسه ٍ ضٌبسبيي خغشات هي ثبيست دس وويتِ حفبؽت هغشح گشدد ٍ اًدبم آى ًيض ثِ تػَيت  .16

 ضب ثشسذ.اف

 الذام ًوبيذ.ضٌبسبيي خغش ٍ اسصيبثي سيسه پس اص تػَيت هي ثبيست ًسجت ثِ اًدبم وبسضٌبس  .17

پيگيشي اًدبم الذاهبتي وِ دس اسصيبثي سيسه ثشاي پيطگيشي ٍ اغالح سيستن دس ًؾش گشفتِ ضذُ است ثِ  .18

 فْذُ وبسضٌبس هي ثبضذ.

ثْذاضت حشفِ اي ثش اسبس دستَسالقول وبسضٌبس هي ثبيست دس ثذٍ ٍسٍد ًسجت ثِ تذٍيي خظ هطي  .19

 هشثَعِ الذام ًوبيذ.

خظ هطي ثْذاضت حشفِ اي هي ثبيست عي خلسبت آهَصضي ثِ وبسگشاى آهَصش دادُ ضذُ ٍ دس هحل وبس  .20

 )اتبق ثْذاضت حشفِ اي( ًػت گشدد.

 :12جذٍل 

 ثْذاضتاسائِ پيطٌْبد فولي دس خْت استمبء اسائِ خذهبت ثْذاضت حشفِ اي تَسظ هشوض  .1

 فقبليت دس وويتِ تخػػي ضبهل حضَس دس خلسبت ٍ اًدبم ٍؽبيف هحَلِ .2

اگش الذام اغالحي دس وبسخبًِ خَد اًدبم دادُ است هي تَاًذ تػبٍيش لجل ٍ ثقذ اص اغالح سا خْت استفبدُ  .3

 ديگشاى ثِ سبيت اسائِ ًوبيذ. 

 اهتيبص خيش  15اهتيبص ضقيف ٍ ثيص اص  15تب  11اهتيبص هتَسظ،  10تب  6اهتيبص خَة،  5اختالف تب  .4

 ثب تَخِ ثِ ًوشُ اسصضيبثي لجلي )آخشيي اسصضيبثي( يىي اص اهتيبصّب تقلك هي گيشد. .5

 ثب تَخِ ثِ هيضاى ّوىبسي ثِ غَست ويفي ثبصسس هي تَاًذ سغح اهتيبص سا هطخع ًوبيذ. .6
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 :11جذٍل 

ِ اهتيبص ّش يه اص سَاالت ايي ثخص خيش )غفش( س اثتذاي اسصضيبثي ايي خذٍل هَسد ثشسسي لشاس گيشد دس غَستي ود

 ٍ اهتيبص ًْبيي ثشاثش غفش ٍ ًتيدِ اسصضيبثي غذٍس فذم تأييذ هي ثبضذ.ًيبصي ثِ تىويل چه ليست ًوي ثبضذ ثبضذ 

 


