
 12/۷/29۹۸هػَب   لاًَى تطسیس هجاسات اسیسپاضی ٍ حوایت اس تشُ زیسگاى ًاضی اس آى

 

ـ ّزکس عوساً تا پاضیسى اسیس یا ّز ًَع تزکیثات ضیویایی زیگز، تا ّز هیشاى غلظت هَجة 2هازُ

جٌایت تز ًفس، عضَ یا هٌفعت ضَز زر غَرت هغالثِ اس ًاحیِ هجٌیٌ علیِ یا ٍلی زم حسة هَرز 

 .تا رعایت ضزایظ همزر زر کتاب لػاظ، تِ لػاظ ًفس، عضَ یا هٌفعت هحکَم هی ضَز

 

یرتي اسیس یا سایز تزکیثات ضیویایی تز رٍی فزز، فزٍ تززى اعضای تسى زر زرٍى اسیس ـ ر2تثػزُ

 .ٍ اعوالی ًظیز آى زر حکن اسیسپاضی است

 

لاًَى هجاسات اسالهی هػَب ( 1۸۶ـ زر هَارزی کِ اسیسپاضی هطوَل همزرات هازُ )1تثػزُ

 .آى هحکَم هی ضَز تاضس؛ السام هزتکة، افساز فی االرؼ هحسَب ٍ تِ هجاسات 29۹1/1/2

 

ـ ّزگاُ ضرػی هزتکة جزم هَضَع ایي لاًَى ضَز ٍ هجاسات آى لػاظ ًثاضس یا تِ ّز 1هازُ

علتی هاًٌس هػالحِ اٍلیای زم، لػاظ اجزاء ًطَز، هزتکة عالٍُ تز پززاذت زیِ یا ارش یا ٍجِ 

 :الوػالحِ حسة هَرز هغاتك همزرات هزتَعِ، تِ تزتیة سیز هجاسات هی ضَز

 

ـ زر جٌایت تز ًفس ٍ جٌایت هٌجز تِ تغییز ضکل زائوی غَرت تشُ زیسُ تِ حثس تعشیزی  الف

 زرجِ یک؛

 

 ب ـ زر جٌایتی کِ هیشاى زیِ آى تیص اس ًػف زیِ کاهل تاضس، تِ حثس تعشیزی زرجِ زٍ؛



 

 ج ـ زر جٌایتی کِ هیشاى زیِ آى اس یک سَم تا ًػف زیِ کاهل تاضس، تِ حثس تعشیزی زرجِ سِ؛

 

 ت ـ زر جٌایتی کِ هیشاى زیِ آى تا یک سَم زیِ کاهل تاضس، تِ حثس تعشیزی زرجِ چْار؛

 

ـ زر هَرز جزائن هَضَع ایي لاًَى ٍ ضزٍع تِ آى، همزرات هزتَط تِ آسازی هطزٍط، تعلیك ٍ 9هازُ

ترفیف هجاسات لاتل اعوال ًیست هگز آًکِ تشُ زیسُ یا اٍلیای زم ًسثت تِ هجاسات تعشیزی 

ًیش اعالم گذضت کززُ تا ضٌس کِ زر ایي غَرت زازگاُ هی تَاًس هجاسات هزتکة را یک  هزتکة

 .زرجِ ترفیف زّس

 

 :ـ هجاسات هعاًٍت زر جزائن هَضَع ایي لاًَى تِ تزتیة سیز تعییي هی ضَز۴هازُ

 

 الف ـ زر غَرتی کِ هجاسات لاًًَی هزتکة، سلة حیات تاضس، تِ حثس تعشیزی زرجِ زٍ؛

 

 رتی کِ هجاسات لاًًَی هزتکة، لػاظ عضَ تاضس، تِ حثس تعشیزی زرجِ سِ؛ب ـ زر غَ

 

ج ـ زر غَرتی کِ هجاسات هزتکة لػاظ ًثاضس یا تِ ّز علتی لػاظ ًفس یا عضَ اجزاء ًطَز، 

 .تِ یک زرجِ پاییي تز اس هجاسات تعشیزی هزتکة

 



ذسارت ّای همزر زر هازُ  ـ زر کلیِ هَارز هذکَر زر ایي لاًَى، هزتکة عالٍُ تز جثزاى ۵هازُ

، هلشم تِ پززاذت ّشیٌِ ّای زرهاى تشُ 29۹1/21/۴لاًَى آییي زازرسی کیفزی هػَب ( 2۴)

زیسُ هی تاضس. زر غَرتی کِ هزتکة تا تطریع لاضی رسیسگی کٌٌسُ هتوکي اس پززاذت ّشیٌِ 

اذت هی ّای زرهاى ًثاضس، ّشیٌِ ّای هزتَعِ اس هحل غٌسٍق تأهیي ذسارت ّای تسًی پزز

 .ضَز

 

ـ ساسهاى تْشیستی کطَر هکلف است تا تطریع لاضی رسیسگی کٌٌسُ، تِ تشُ زیسُ گاى 2تثػزُ

 .هَضَع ایي لاًَى ذسهات رٍاًطٌاذتی، هسزکاری ٍ تَاًثرطی ارائِ کٌس

 

، اس غٌسٍق تأهیي ذسارت ّای (2ـ زر هَارزی کِ ّشیٌِ ّای هَضَع ایي هازُ ٍ تثػزُ )1تثػزُ

تْشیستی پززاذت هی ضَز، غٌسٍق یا ساسهاى تْشیستی هی تَاًٌس تزای زریافت  تسًی ٍ ساسهاى

 .ّشیٌِ ّای پززاذت ضسُ تِ هزتکة رجَع کٌٌس

 

 .ـ تِ زعاٍی ٍ ضکایات هزتَط تِ جزائن ایي لاًَى ذارج اس ًَتت رسیسگی هی ضَز ۶هازُ

 

هجاسات پاضیسى اسیس هػَب  ـ اس تارید السم االجزاءضسى ایي لاًَى، الیحِ لاًًَی هزتَط ت۷ِهازُ

 .ًسد هی ضَز 299۷/21/2۶

 

لاًَى فَق هطتول تز ّفت هازُ ٍ چْار تثػزُ زر جلسِ علٌی رٍس یکطٌثِ هَرخ تیست ٍ یکن 

تِ  29۹۸/۸/2هْزهاُ یکْشار ٍ سیػس ٍ ًَز ٍ ّطت هجلس ضَرای اسالهی تػَیة ضس ٍ زر تارید 

 .تأییس ضَرای ًگْثاى رسیس


