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50IN36کذ دستًرالعمل: 
 

 سابسی  خطاز  ثای  جْا   پشضایی  پساوبًذ  سابس  خطز ثی سَس غيز دستگبّْبی تْيِ ًحَُ ٍ اًتخبة دستَرالعول ٍ راٌّوب ثِ تَجِ ثب

ِ  تَجِ ثب ٍجَدداردکِ هختلف ّبی هیبًيسن ثب پسوبًذ سبس خطز ثی سَس غيز دستگبّْبی ثزًذُ، ٍ تيش عفًَی ّبی پسوبًذ  تجابرة  ثا

 .ثبضذ هی تز هٌبست خطک ٍ هزطَة ثخبر،حزارتی هیبًيشم ثب سبس خطز ثی غيزسَس دستگبّْبی اس ،استفبدُ اخيز سبلْبی

ص ثخا  ذهبتخ لٌپزس تَسط هی ثبیس  هذکَر ييث ،ٍ تيش ٍ ثزًذُ ًذّبی عفًَیپسوب ظَهخػ ييث حجن چْبرم سِ ضذى پز اس پس .1

 ِتخليا  ،پساوبًذ عفاًَی ٍ تياشٍ ثزًاذُ     ی هَقا  گْذارً ظَهخػ یزيتل 660 هَق  ًگْذاری پسوبًذ هٌتقل ٍ در ثيي ّبی لهحثِ 

 .گزدد

پسوبًذ،  در کيسِ ّبی هخػَظ دساتگبُ ثای خطاز سابس     کيسِ ّبی حبٍی پسوبًذ عفًَی ٍ تيش ٍثزًذُ، تَسط اپزاتَر ثی خطز سبس  .2

 قزار گيزًذ.

 ثبضذ هعتجز پشضیی هعبیٌِ کبرت ٍ هعتجز عوَهی ثْذاض  ًبهِ گَاّی دارای ثبیس  هی پسوبًذ سبس خطز ثی اپزاتَر .3

 .ًوبیٌذ استفبدُ....(ٍ پالستيیی،چیوِ هقبٍم،آپزٍى ٍ ضخين ،دستیصN95 هبسک)هٌبست فزدی حفبظ  لَاسم اس اپزاتَر .4

 ّز اثتذای در ثٍَیذیگ اًذییبتَر اس استفبدُ طزیق اس دستگبُ عولیزد غح  اس اطويٌبى اس ثعذ ثبیس  هی پسوبًذ سبس خطز ثی اپزاتَر .5

 ًوبیذ. اتَکالٍ هخػَظ ّبی کيسِ در ثزًذُ ٍ تيش ٍ عفًَی پسوبًذّبی دادى قزار ثِ اقذام ثبرگيزی اس قجل ٍ رٍس

ِ  (سايیل ) کبری دٍرُ ّز ثزای)دیگز هطبثِ هَارد یب حزارت ثِ حسبس ًَارّبی هبًٌذ ضيويبیی ضبخػْبی اس استفبدُ .6  های  ساتزٍى  کا

 (.6 کالس تس ) اس  ضذُ ایجبد سبسی ستزٍى کبهل ضزایط دّذ ًطبى تب اس  ضزٍری ضًَذ،

 سابسی  ساتزٍى  عوليابت  غاح   اس تاب  اسا   ضازٍری  ییجبر هبّی حذاقل استئبرٍتزهَفيلَس ثبسيلَس ثيَلَصیک ضبخع اس استفبدُ .7

 (.ضَد هی اًجبم ّفتگی غَرت ثِ هزکش ایي در) ضَد حبغل اطويٌبى

ِ  خطزسابس  ثای  سيستن عولیزد ًوبیص ثزای ّبیی ضبخع یب سبسّب ثبیذآضیبر هَرداستفبدُ سبس خطز ثی سَس غيز دستگبّْبی .8  داضات

 (.printer)ثبضٌذ

    هستٌذات ّز سيیل کبری اقذام ًوبیذ.ًسج  ثِ ثبیگبًی   ثبیس  هی پسوبًذ سبس خطز ثی اپزاتَر .9

 ، امکاوات ي کارکىان مرتبط:مىابع
 : هزتجط اهیبًبت ٍ هٌبثع الف(

، ضابخع ّابی ضايويبیی ٍ    ثيي هخػَظ ًگْذاری هَق  پسوبًذّبی عفًَی ٍ تيشٍثزًذُ ، دستگبُ ثی خطزسابسی پساوبًذ عفاًَی    

 ثيَلَصییی

 :هزتجط کبرکٌبى ة(

 ، کليِ پزسٌل خذهبتیتبر ثخصسزپزس

 مىابع:
 رفاع  ٍ ضَاثط ٍ رٍش ّبی اجزایی پسوبًذّبی پشضیی ٍ پساوبًذّبی ٍاثساتِ، دساتَرالعول ییسابى سابسی      قبًَى هذیزی  پسوبًذ،

 ٍاثستِ پسوبًذّبی ٍ پشضیی پسوبًذّبی اجزایی هذیزی  رٍضْبی ٍ ضَاثط اجزای اثْبهبت
 تْيِ کٌٌذُ/ تْيِ کٌٌذگبى

 هٌْذس الْبم تقَایی

 ثْذاض  هحيط( هسئَل ٍاحذ)

 حذیثِ هحوذیهٌْذس 

 ثْذاض  هحيط( کبرضٌبس)

 هحوذ تقی جَدکی

 (سَپزٍایشر کٌتزل عفًَ )

 اثالغ کٌٌذُ تػَیت کٌٌذُ تأیيذ کٌٌذُ

 هٌْذس الْبم تقَایی

 ثْذاض  هحيط( هسئَل ٍاحذ)
 اعضبی کويتِ ثْذاض  هحيط ثيوبرستبى

 سيذ هحوذ جوبليبى دکتز 

 )ریبس  ثيوبرستبى(

 


