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هرذیریت   آهَزؼری  کالظرْب   در ؼررکت  ثب ظبالًِ ّوچٌیي ٍ اظتخذام ثذٍ در هی ثبیعت خذهبتی ٍ درهبًی پرظٌل کلیِ .1

ٍ  جذاظربز   تؽرخیؿ   ًحرَُ  ثرب  هی گردد ثرگسار ػفًَت کٌترل کبرؼٌبض ٍ هحیظ ثْذاؼت کبرؼٌبض تَظظ کِ پعوبًذ

 .ؼًَذ آؼٌب ػفًَی تفکیک پعوبًذّب 

 از ًبؼری  پعروبًذّب   آزهبیؽرابُ   هیکرٍثری  ّرب   کؽرت  هبًٌرذ  ثیوربر   زًذُ ػَاهل داؼتي ثِ هظٌَى پعوبًذّب  کلیِ .2

 ثبیرذ  ثیوربراى  ایي ؼذُ دفغ هَاد اًذ  داؼتِ توبض ػفًَی ثیوبر ثب کِ تجْیساتی ٍ هَاد ّب  ثبفت ػفًَی  ثیوبراى جذاظبز 

 .گردد آٍر  جوغ هقبٍم زرد کیعِ ثِ هجْس زرد ظغل در

خریرذار    ترذارکبت  ٍاحرذ  تَظرظ  هبّبًِ ثفَرت هی ثبیعت ػفًَی پعوبًذّب  هخفَؾ زردرًگ پالظتیکی کیعِ ّب  .3

 .گردد

ٍاحرذ   تَظرظ  ثخػ ّب هعئَل درخَاظت ثب هغبثق هیجبیعت ػفًَی پعوبًذّب  هخفَؾ زردرًگ پالظتیکی کیعِ ّب  .4

 گردد. ثخؽْب تحَیل اًجبر

کبرؼرٌبض   ظرَ   از تحرَیلی  فرهرت  ثرب  هغبثق را ػفًَی پعوبًذّب  تفکیک هخفَؾ ثرچعت هی ثبیعت تذارکبت ٍاحذ .5

 .دّذ قرار ثخػ ّب اختیبر در ٍ چبح هحیظ ثْذاؼت

 ثبؼٌذ. ػفًَی پعوبًذ ثرچعت دارا  ثبیعت هی ػفًَی پعوبًذّب  ظغل ّب  کلیِ .6

ـرَرت   در ٍ ثرَدُ  هَجرَد  ثخػ ّرب  ّوِ در هی ثبیعت ػفًَی پعوبًذّب  تفکیک هخفَؾ زردرًگ پذالذار ظغل ّب  .7

 .گردد خریذار  تذارکبت ٍاحذ تَظظ ًیبز

 اترب  ّرب      ػورل  اترب   دیبلیس  اٍرشاًط  ثخػ ّب  ثجس ػبد  ٍ تحت ًظر  ثعتر  اتبقْب  در زرد ظغل ّب  دادى قرار .8

کِ هی ثبیعت ثب ترٍلی تَظظ ارائِ دٌّذُ خذهبت درهبًی ثرِ اترب     هی ثبؼذ هوٌَع ظَختایثخػ ٍ   آزهبیؽابُ  ایسٍلِ 

 هٌتقل ٍ جوغ آٍر  هی گردد.

ُ یا ریهبًٌرذ ظرب   ؽابُیٍ اٍرشاًط ٍ قعوت ادار  آزهب سیبلیپرظتبر  ثخػ د عتابُیپعوبًذّب  ا تیدرخفَؾ ٍضؼ .9  عرتاب

 کیتفک ٌذیپرظتبر  ثبػث اختالل در فرآ ّب  عتابُیّب  پعوبًذ ػبد  در ا عِیقرار دادى ک کِیپرظتبر   در ـَرت ّب 

 تیریهرذ  صُیر ٍ یپعوبًذ ثخػ ّب  فَ  هغبثق پعوبًذ پسؼرک  ریقعوتْب ػبد  ٍ ظب يیؼذُ در ا ذی  پعوبًْب  تَل ًؽَد

    ؼًَذ. یه

ِ  حبٍ  زردرًگ ظغل ّب  در را ػفًَی پعوبًذّب  هی ثبیعت خذهبتی ٍ درهبًی پرظٌل کلیِ .10 زردرًرگ   پالظرتیک  کیعر

 .ًوبیٌذ دفغ ػفًَی پعوبًذّب  هخفَؾ هقبٍم

ظرغل   در دارٍیی -ؼیویبیی ٍ ثرًذُ ٍ تیس ػبد   پعوبًذ از اػن پعوبًذّب اًَاع ظبیر دفغ از هی ثبیعت ثخػ پرظٌل کلیِ .11

 .ًوبیٌذ خَددار  ػفًَی پعوبًذّب  هخفَؾ

 .هی ثبؼٌذ هجذا در ػفًَی پعوبًذّب  تفکیک ضَاثظ اجرا  ثِ هلسم خذهبتی ٍ درهبًی پرظٌل کلیِ .12

 ًوبیذ. ًظبرت هجذا در ػفًَی پعوبًذّب  تفکیک ًحَُ ثر اظت هَظف ؼیفت هعئَل/ ظرپرظتبر .13

ٍ  ًورَدُ   ارزیبثی را ػفًَی پعوبًذّب  تفکیک ًحَُ ثخػ ّب  از خَد ثبزدیذّب  در هی ثبیعت هحیظ ثْذاؼت کبرؼٌبض .14

 .ًوبیذ را گسارغ هَجَد ًَاقؿ

 هرَرد  اعالػربت  ٍ گردیرذُ  ثرچعرت گررار    خرذهبت  پرظٌل تَظظ ثخػ از خرٍج از قجل هی ثبیعت ػفًَی پعوبًذّب  .15

 .گردد درج ثرچعت رٍ  ثر )تبریخ   ثخػ   ؼیفت(ًظر
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 .اظت هوٌَع ػفًَی پعوبًذّب  ثب دیار پعوبًذ ًَع ّر اختالط .16

 .اظت هوٌَع آى کردى خبرج ػفًَی پعوبًذّب  ثب ػبد  پعوبًذ احتوبلی ؼذى هخلَط ـَرت در .17

 ، امکاوات ي کارکىان مرتبط:مىابع
 : هرتجظ اهکبًبت ٍ هٌبثغ (الف 

 ػفًَی پعوبًذّب  هخفَؾ ثرچعت ػفًَی  پعوبًذ هخفَؾ زردرًگ پالظتیکی کیعِ ػفًَی  پعوبًذّب  هخفَؾ ظغل

 :هرتجظ کبرکٌبى (ة

 خذهبتی ٍ درهبًی پرظٌل کلیِ

 مىابع:
 رفغ ٍ ضَاثظ ٍ رٍغ ّب  اجرایی پعوبًذّب  پسؼکی ٍ پعوبًذّب  ٍاثعتِ  دظتَرالؼول یکعبى ظبز   قبًَى هذیریت پعوبًذ

 ٍاثعتِ پعوبًذّب  ٍ پسؼکی پعوبًذّب  اجرایی هذیریت رٍؼْب  ٍ ضَاثظ اجرا  اثْبهبت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 تْیِ کٌٌذُ/ تْیِ کٌٌذگبى

 هٌْذض الْبم تقَایی

 ثْذاؼت هحیظ( هعئَل ٍاحذ)

 حذیثِ هحوذ هٌْذض 

 ثْذاؼت هحیظ( کبرؼٌبض)

 هحوذ تقی جَدکی

 (ظَپرٍایسر کٌترل ػفًَت)

 اثالؽ کٌٌذُ تفَیت کٌٌذُ تأییذ کٌٌذُ

 هٌْذض الْبم تقَایی

 ثْذاؼت هحیظ( هعئَل ٍاحذ)
 اػضب  کویتِ ثْذاؼت هحیظ ثیوبرظتبى

 ظیذ هحوذ جوبلیبى  دکتر

 )ریبظت ثیوبرظتبى(

 


