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 یک ثزای پشؽکی سائذ هَاد ًگْذاری یؼٌی اًجبرکزدى پغوبًذّبی اجزایی هذیزیت ّبی رٍػ ٍ ضَاثط الشاهبت دعتَرالؼول ثِ تَجِ ثب

 تَلیاذ  هٌابط   در سائذ هَاد آى طی کِ سهبًی فبفلِ یؼٌی دیگز ػجبرت ثِ. ؽًَذ هی دفغ ٍ پبالیؼ سائذ هَاد آى اس پظ کِ سهبًی دٍرٓ

ِ  را ظزٍف سائذ هَاد تخلیِ ٍ جبیی جبثِ اس پظ رٍس ّز در اعت ضزٍری. ؽًَذ هی حول دفغ ثزای ٍ ًگْذاری ؽذُ  ٍگٌاذسدایی  ؽغات

 .ؽَد هی اؽبرُ آًْب ثِ کبهل فَرت ثِ اجزایی رٍػ در کِ ثبؽٌذ هی ٍیضّبی ؽزایط دارای پغوبًذّب اًتقبل ٍ ًگْذاری ظزٍف ٍ ًوَد

 کبهال  آگبّی پغوبًذّب اًتقبل ٍ ًگْذاری ظزٍف ؽغتؾَ ٍکٌتزل ، ًظبفت  ًحَُ ضَاثط ٍ اعتبًذاردّب اس خذهبتی کبدر ٍ عزپزعتبراى .1

 .دارًذ

ِ  ّاب  پغاوبًذ  اًتقابل  ٍ پغوبًذ ًگْذاری ظزٍف گٌذسدایی ٍ ؽغتؾَ کٌتزل ًحَُ اعتبًذاردّبی ٍ دعتَرالؼول .2  در هکتاَة  فاَرت  ثا

 .ثبؽذ هی کبرکٌبى دعتزط در ّب ثخؼ

 ٍ حول هخقَؿ کبرگزاى ثزای...( ٍ هبعک ، دعتکؼ ، کالُ)  هٌبعت فزدی حفبظت ٍعبیل تْیِ ثِ ًغجت ّب ثخؼ در عزپزعتبراى .3

 .ًوبیٌذ هی اقذام ، رعیذُ هحیط ثْذاؽت کبرؽٌبط تأییذ ثِ کِ خَد خذهبتی ًیزٍّبی جْت پغوبًذ آٍری جوغ ٍ ًقل

ِ  ثازای  ٍ رًگ آثی هخشى ٍ هؾکی رًگ ثِ هقبٍم سثبلِ کیغِ اس(  ػفًَی یب خبًگی ؽجِ)  پغوبًذّبی آٍری جوغ ثزای ثخؾْب در .4  سثبلا

ِ  ٍجاَد  ػذم درفَرت ٍ ؽَد هی اعتفبدُ رًگ سرد هخشى ثب رًگ سرد هقبٍم ّبی سثبلِ کیغِ اس ػفًَی ّبی ِ  کیغا  دٍ اس هقابٍم  سثبلا

 .گزدد هی ٍدفغ حول ثْذاؽتی طزی  ثِ ٍ ؽَد هی اعتفبدُ یکذیگز داخل ّوزًگ کیغِ

َ % 2 صاٍل آة ٍ دتزجٌات  ثب هخقَؿ ثزط ثَعیلِ تخلیِ ثبر ّز اس ثؼذ سثبلِ ًقل ٍ حول ّبی تزالی .5  ؽاًَذ  های  ٍگٌاذسدایی  ؽغتؾا

 را سیاز  ًکابت  ثبیاذ  کبر اًجبم حیي در ّب تزالی ؽغتؾَی هغئَل کبرگز ٍ ؽَد تویش کبهالً آى خبرجی ٍ داخلی عطَح توبم ثطَریکِ

 :ًوبیذ رػبیت

 ثبؽذ هحبفظ ػیٌک ٍ هبعک ، چکوِ ، دعتکؼ ، هٌبعت لجبط ثِ هجْش. 

 ثبؽذ ّپبتیت ثیوبری ػلیِ ثز ٍاکغیٌبعیَى کبرت دارای. 

 ًوبیذ اعتحوبم ثبیغتی رٍساًِ کبر پبیبى در. 

 ثبؽذ اعتحوبم جْت اختقبفی حَلِ ٍ فبثَى دارای. 

ِ  ٍ ؽاًَذ  هی ؽغتؾَ( کٌٌذُ پبک هَاد)  دتزجٌت ٍ داؽ آة ثب سثبلِ عطلْبی ؽَد هی تخلیِ ّب سثبلِ کِ کبری ؽیفت ّز پبیبى در .6  ثا

 .ؽَد هی کؾیذُ هٌبعت رًگ ثب جذیذ سثبلِ کیغِ عپظ ٍ ؽَد خؾک تب ؽًَذ هی ًگْذاری ٍارًٍِ فَرت

 .ؽَد هی دادُ قزار ًَع ّوبى اس ظزٍفی ٍ ّب کیغِ ثالفبفلِ ؽذُ هقزف ظزٍف ٍ ّب کیغِ جبی ثِ .7

 اًتقابل  ٍ ًگْاذاری  ظزٍف داییسگٌذ ٍ ؽغتؾَ کٌتزل اعتبًذاردّبی اجزای ثزحغي ًظبرت ثِ هَظف عزپزعتبراى ّب ثخؼ درٍى در .8

 ًؾات  ػاذم  ٍ ثاَدى  عابلن  ثاَدى،  تویاش  اس ٍ ثبؽٌذ هی خذهبتی ًیزٍّبی تَعط فزدی حفبظت ٍعبیل اس هٌبعت اعتفبدُ ٍ پغوبًذّب

 .ًوبیٌذ حبفل اطویٌبى

 خزیاذاری  هحایط  ثْذاؽت کبرؽٌبط تأییذ ثب سثبلِ هَقت جبیگبُ ٍ ثخؼ در سثبلِ ًگْذاری ٍ سثبلِ حول ّبی تزالی ٍ سثبلِ ّبی عطل .9

 :ثبؽٌذ سیز ؽزایط دارای ثبیذ ٍ ؽًَذ هی

 ثبؽٌذ هقبٍم خَردگی ٍ ؽکغتگی ٍ هؼوَلی ّبی ضزثِ ًؾت، ثزاثز در  . 

 ؽَد حبفل اطویٌبى ًؾت ػذم ٍ ثَدى عبلن ثَدى، تویش اس تب ؽَد کٌتزل ٍ ثزرعی اعتفبدُ ثبر ّز اس پظ ثبیذ. 

 فبقذ پالعتیکْبی اس ثبیذ پالعتیکی ظزٍف ّوچٌیي ثبؽذ،  داؽتِ عبسگبری اهحب یب تقفیِ رٍػ ثب ثبیذ پغوبًذ ًگْذاری ظزٍف جٌظ 

 .ثبؽٌذ  ؽذُ عبختِ ّبلَصى تزکیجْبی

 ؽًَذ ًگْذاری ًؾت  قبثل غیز ٍ هحکن ظزٍف در ثبیذ عیتَتَکغیک پغوبًذّبی. 
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 ثبیاذ  ثبؽاٌذ  هجاذد  اعاتفبدُ  قبثل فَرتیکِ در عطلْب ایي. ؽًَذ دادُ قزار هؾخـ رًگْبی ثب عطل داخل در حول، ٍ ًگْذاری ثزای 

 .  ؽًَذ ضذػفًَی ٍ ؽغتِ ؽذى، خبلی ثبر ّز اس پظ

ِ  اجزایای  ثزًحاَُ  ، ثخاؼ  اس ثبسدیذ ثٌذی سهبى ثزًبهِ ثب هطبث  ای دٍرُ فَرت ثِ هحیط ثْذاؽت کبرؽٌبط .10 َ  ، تخلیا  گٌاذ  ، ؽغتؾا

 . دارد کبهل ًظبرت پغوبًذّب اًتقبل ٍ ظزٍف ًگْذاری ٍ سدایی

ِ  در ثیوبرعاتبى  خاذهبتی  کابدر  ٍ عزپزعتبراى ثزای را السم ّبی آهَسػ ای دٍرُ ثقَرت هحیط ثْذاؽت کبرؽٌبط .11  ضاَاثط  ثاب  راثطا

 . ًوبیذ هی ارائِ پغوبًذّب اًتقبل ًحَُ ٍ ظزٍف ًگْذاری کٌتزل ٍ ؽغتؾَ

 فاَرت  اعتبًذارد ؽزایط ٍ ضَاثط رػبیت ثب هخقَؿ ّبی تزالی ثب پغوبًذّب هَقت ًگْذاری جبیگبُ تب تَلیذ هجذأ اس پغوبًذّب اًتقبل .12

 .پذیزد هی

ِ  ػالهت ثب پغوبًذ ًَع ّز ًگْذاری هحل ٍ ؽًَذ هی ًگْذاری هحل در یکذیگز اس جذا غیزػفًَی ػفًَی، پغوبًذّبی .13  تؼیایي  هؾخقا

 . اعت ؽذُ

 فاَرت  داؽاتِ،  را تزدد کوتزیي کِ هغیزّبیی اس ٍ خبؿ سهبى در پغوبًذّب هَقت ًگْذاری جبیگبُ تب تَلیذ هجذأ اس پغوبًذّب اًتقبل .14

 .پذیزد هی

 پغوبًذ ًگْذاؽت جْت هٌبعت حجن ثب کبفی تؼذاد ثِ تزالی ّب کیغِ ؽذى پبرُ اس جلَگیزی ثزای ّب سثبلِ ًگْذاری هَقت جبیگبُ در .15

 .ثبؽذ هی هَجَد پغوبًذّب ریشی ّن رٍی اس جلَگیزی ٍ

 ثْذاؽات  کبرؽاٌبط  پغوبًذّب اًتقبل ٍ ظزٍف ًگْذاری ٍ سدایی گٌذ ؽغتؾَ، اعتبًذاردّبی ٍ ضَاثط رػبیت ػذم هؾبّذُ فَرت در .16

 .دّذ هی  گشارػ ثیوبرعتبى هذیزیت ثِ عزیؼبً را هزاتت خبطی، فزد ثِ فَری تذکز ضوي ثبیغتی هحیط

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

 ، کیغِ ّبی پالعتیکی، هحلَل ّبی گٌذسداثیي ،عطل

 :هزتجط کبرکٌبى ة(

 ، کلیِ پزعٌل خذهبتیعزپزعتبر ثخؼ

 مىابع:
 رفغ ٍ ضَاثط ٍ رٍػ ّبی اجزایی پغوبًذّبی پشؽکی ٍ پغوبًذّبی ٍاثغتِ، دعتَرالؼول یکغبى عبسی قبًَى هذیزیت پغوبًذ،

 ٍاثغتِ پغوبًذّبی ٍ پشؽکی پغوبًذّبی اجزایی هذیزیت رٍؽْبی ٍ ضَاثط اجزای اثْبهبت

 
 تْیِ کٌٌذُ/ تْیِ کٌٌذگبى

 هٌْذط الْبم تقَایی

 ثْذاؽت هحیط( هغئَل ٍاحذ)

 حذیثِ هحوذیهٌْذط 

 ثْذاؽت هحیط( کبرؽٌبط)
 

 اثالؽ کٌٌذُ تقَیت کٌٌذُ تأییذ کٌٌذُ

 هٌْذط الْبم تقَایی

 ثْذاؽت هحیط( هغئَل ٍاحذ)
 اػضبی کویتِ ثْذاؽت هحیط ثیوبرعتبى

 عیذ هحوذ جوبلیبى دکتز 

 )ریبعت ثیوبرعتبى(

 

 


