ثؿوِ تٗبلی

آئين نامه مقررات بهداشتي مهدكودكها
زض اخطاي تجهطُ  3لبًَى انالح هبزُ  33لبًَى هَاز ذَضزًی  ،آقبهيسًی  ،آضايكی ٍ ثْساقتی ههَة آشضهبُ
 3379هدلؽ هحتطم قَضاي اؾالهی ٍ ثٌس  35آئيي ًبهِ اخطائی لبًَى هصوَض ههَة  3381/6/8تحت قوبضُ
 , 8813ثسيٌَؾيلِ يَاثٍ ثْساقتی ٍ هفبز فٌی آئيي ًبهِ اخطائی هْس وَزوْب تحت ٌَٖاى "" آئيي ًبهِ همطضات
ثْساقتی هْسوَزوْب "" ضا هكتول ثط  83هبزُ  35 ,تجهطُ ٍ  37ثٌس ثكطح شيل تهَيت هی ًوبيس.
تٗطيف هْسوَزن :ثِ هطوعي اَالق هی گطزز وِ هؿٍَليت هطالجت ٍ فطايٌس يبززّی –يبزگيطي وَزوبى زض اثٗبز
ظيؿتی  ،ضٍاًی ٍ اختوبٖی ضا ْٖسُ زاض هی ثبقس ٍ ثب فطاّن آٍضزى فطنتْب ٍ تدبضة يبزگيطي هتٌَٔ ثطاي يبزگيطي
وَزوبى اظ ؾي  6هبُ تب لجل اظ ؾي ٍضٍز ثِ زثؿتبى تحمك ايي اهط ضا هيؿط هی ؾبظز.
هبزُ  -3وليِ هتهسيبى ٍ قبغليي ٍ اقربنی وِ زض هْس وَزن ّب اقتغبل زاضًس هَْفٌس زٍضُ ٍيػُ ثْساقت
ٖوَهی ضا ثِ تطتيجی وِ هٗبًٍت ؾالهت ٍظاضت ثْساقت ،زضهبى ٍ آهَظـ پعقىی تٗييي ٍ اٖالم هی ًوبيس گصضاًسُ
ٍ گَاّيٌبهِ هٗتجط آى ضا زضيبفت زاضًس.
تجهطُ )3هسيطيت ٍ يب تهسي ٍ اقتغبل ثىبض زض هْس وَزن ثسٍى زاقتي گَاّيٌبهِ هٗتجط هَئَ هبزُ  3هؤٌَ
اؾت.
تجهطُ )2اؾترسام يب ثىبضگيطي اقربل فبلس گَاّيٌبهِ هٗتجط هٌسضج زض هبزُ  3ايي آئيي ًبهِ زض هْس وَزن ّب
هؤٌَ اؾت.
تجهطُ )3اقربنی هبًٌس نٌسٍلساض ،ثبغجبىً ،گْجبى ٍ ًٓبيط آًْب وِ زض هْس وَزن قبغل ثَزُ ليىي ثب وَزوبى ٍ
هَاز غصايی هْس وَزن اضتجبٌ هؿتمين ًساضًس اظ قوَل هبزُ ٍ تجهطُ ّبي  2 ٍ 3آى هؿتثٌی هی ثبقٌس.
هبزُ  -2وليِ هتهسيبى ،هسيطاى ،وبضوٌبى ٍ قبغليي هْس وَزن وِ هكوَل هبزُ  3ايي آئيي ًبهِ هی ثبقٌس هَْفٌس
وبضت هٗبيٌِ پعقىی هٗتجط ضا زض هحل وبض ذَز زاقتِ ٍ آًطا زض هٗطو زيس ًهت ًوبيٌس.
تجهطُ -وبضت هٗبي ٌِ پعقىی هٌحهطاً اظ َطف هطوع ثْساقت قْطؾتبى ٍ يب هطاوع ثْساقتی زضهبًی ٍاثؿتِ ثِ
ٍظاضت ثْساقت ٍ زضهبى ٍ آهَظـ پعقىی نبزض ذَاّس قس .هست اٖتجبض وبضت فَق ثطاي قبغليي ٍ وبضوٌبى هْس
وَزن حساوثط يىؿبل هی ثبقس ٍ ثطاي آقپع ٍ ووه آقپع حساوثط  6هبُ هی ثبقس.
هبزُ  ً -3مكِ ؾبذتوبى هْس وَزن ثِ هٌَٓض اًُجبق ثب هَاظيي ثْساقتی لجل اظ اخطا ٍ لجل اظ قطٍٔ ثِ وبض ثبيس ثِ
تهَيت همبهبت هؿئَل ثطؾس.
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هبزُ  -4هتهسيبى ٍ هسيطاى هْس وَزن ّب هَْفٌس ثطاي ّط يه اظ قبغليي ذَز خبيگبُ هحفَِ ٍ هٌبؾجی ثِ هٌَٓض
حفّ لجبؼ ٍ ؾبيط ٍؾبيل قرهی زض هحل تْيِ ًوبيٌس.
تجهطُ )3زض نَضت قجبًِ ضٍظي ثَزى هْسوَزن ٍخَز اتبق اؾتطاحت العاهی هی ثبقس.
تجهطُ  )2هؿبحت اَبق اؾتطاحت هی ثبيؿت هتٌبؾت ثب تٗسازپطؾٌل قيفت قت ثبقس.
هبزُ  -5وليِ وَزوبى ثبيس زاضاي پطًٍسُ پعقىی ٍگَاّی نحت هعاج اظ يه پعقه هٗتوس ثبقٌس.
هبزُ  -6وليِ وَزوبى ثبيس زاضاي زهپبئی ٍ يب وفف اذتهبنی ثطاي اؾتفبزُ زض هحيٍ هْس وَزن ثبقٌس.
هبزُ  -7وف ؾبذتوبى ثبيس زاضاي قطايٍ ظيط ثبقس:
الف) اظ خٌؽ همبٍم ،نبف ،ثسٍى زضظ ٍ قىبف ٍ لبثل قؿتكَ ثبقس.
ة) حؿت

هَضز زاضاي وف قَض ثِ تٗساز هَضز ًيبظ ،هدْع ثِ قتط گلَ ثَزُ ٍ ًهت تَضي ضيع ضٍي آى

اخجبضيؿت.
ج) حؿت هَضز زاضاي قيت هٌبؾت ثِ َطف وف قَض فبيالة ثبقس.
هبزُ  -8فًبي ؾطاًِ  3هتطهطثٕ ثطاي ّط وَزن قيطذَاض2 ،هتطهطثٕ ثطاي ّط وَزن ًَپب ٍ  3هتط هطثٕ ثطاي ّط
وَزن ًَثبٍُ يطٍضي هی ثبقس.
تجهطُ -حساوثط ْطفيت والؼ ّبي آهَظقی اتبق ثطاي وَزوبى ًَپب ً 35فط ٍ ًَثبٍُ ثب احتؿبة فًبي ؾطاًِ
هطثََِ ً 21فط هی ثبقس.
هبزُ  -9وف اَبق ثرف ًَپب زاضاي پَقف هٌبؾت ٍ لبثل قؿتكَ ٍ ًطم ٍ تويع (فَم) ثَزُ ٍ اًساظُ آى هٗبزل
ًهف هؿبحت اَبق ثبقس.
هبزُ  -31وف اَبق ثبظي وَزوبى ثبيس ثَُض وبهل ثب پَقف ًطم ٍ تويع ٍ هٌبؾت ٍ لبثل قؿتكَ (فَم) پَقف
زازُ قَز ٍ اؾتفبزُ اظ پَقف ّبئی هبًٌس فطـ ٍ گلين ٍ هَوت هؤٌَ اؾت.
هبزُ  -33اَبق هحل تَٗيى وَزوبى قيطذَاض ثبيس زاضاي قطايٍ وبهالً ثْساقتی ٍ هدْع ثِ زٍـ ٍ اًكٗبة آة
ؾطز ٍ گطم ٍ هيع هرهَل تَٗيى پَقبن وَزوبى ثبقس.
هبزُ  -32پَقف ثركی اظ هحََِ ٖوَهی هْس وَزن وِ هَضز ًيبظ اؾتفبزُ وَزوبى لطاض هی گيطز ثبيس اظ هَازي
هبًٌس قي ،هبؾِ ،چوي ثبقس ٍ اظ ؾَُح ؾرت هبًٌس ثتَى ،آؾفبلت ،هَظاييه ٍ اهثبل آى وِ حبلت اضتدبٖی ًساضًس
ًجبيس اؾتفبزُ قَز.
هبزُ  –33پَقف ؾَُح اَطاف لَاظم ثبظي ( حسالل3هتط) ٍ ظيط لَاظم ثبظي ثبيس اظ هَاز خبشة يطثِ ٍ غيط
هتطاون هبًٌس چوي يب فَم هتٌبؾت ثب اللين آة ٍ َّايی اؾتبى ثبقس.
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هبزُ  -34ؾبذتوبى زيَاض ثبيس اظ وف تب ؾمف اظ ههبلح همبٍم ثَزُ ٍ ََضي ثبقس وِ ٍضٍز حكطات ٍ خًَسگبى
خلَگيطي ثٗول آٍضز.
هبزُ  -35پَقف زيَاضّب ثبيس هتٌبؾت ثب احتيبخبت ٍ لَاظم وبض ٍ ثطحؿت ًَٔ فٗبليت ثِ قطح تجهطُ ّبي
ظيطثبقس:
تجهطُ )3پَقف ثسًِ زيَاض آقپعذبًِ ،آثساضذبًِ ،اًجبض هَاز غصايی ،حوبم ،هؿتطاح ،زؾتكَئی ٍ ضذتكَيربًِ ثبيس
اظ وف تب ظيط ؾمف ،ؾٌگ ،وبقی يب ؾطاهيه ٍ ّوَاضُ نبف ٍ نيملی ٍ ثطًگ ضٍقي ثبقس.
تجهطُ )2ؾُح زيَاض ؾبلي غصاذَضي تب اضتفبٔ  321ؾبًتی هتط اظ وف ثب ؾٌگْبي نيملی  ،وبقی يب ؾطاهيه ٍ اظ
اضتفبٔ  321ؾبًتی هتطي تب ظيط ؾمف ثب ضًگ ضٍقي لبثل قؿتكَ پَقيسُ قَز.
تجهطُ )3پَقف ؾُح زيَاض اَبلْبي وَزوبى اظ ثبالي لطًيع تب اضتفبٔ يه هتط ثبيس ثَؾيلِ ضٍوف ّبي لبثل
اضتدبٔ ٍ لبثل قؿتكَ ٍ ثْساقتی (ضٍوف ّبئی اظ لجيل اثط ٍ اؾفٌح ثب ضٍوف چطم يب چطم ههٌَٖی هكبثِ پكتی
هجل) ثبقس وِ هبًٕ اظ آؾيت زيسگی وَزوبى ٌّگبم ثطذَضز احتوبلی ؾط آًْب ثب زيَاض گطزز .ثسيْی اؾت اظ اضتفبٔ
يه هتطي تب ظيط ؾمف ثبيس نبف ٍ نيملی ٍ لبثل قؿتكَ ٍ ثطًگ ضٍقي ثبقس.
تجهطُ )4پَقف ؾُح زيَاض اَبلْب ٍ ضاّطٍّب ثبيس نبف ،ثسٍى زضظ ٍ قىبف ،ثِ ضًگ ضٍقي ٍ ّويكِ تويع ثبقس.
تجهطُ  )5پَقف زيَاضّب ٍ ؾتًَْب ًجبيس ظثط ثبقس.
تجهطُ  )6زض ؾَُح زيَاضّب ٍ ؾتًَْب ٍ ؾبيط ٌٖبنط ًجبيس لؿوت ّبي تيع ٍ ثطًسُ ٍخَز زاقتِ ثبقس.
تجهطُ  )7گَقِ ّب ٍ ظٍايبي ثطآهسُ زيَاضّب ٍ ؾبيط ٌٖبنط ثبيس ثِ قٗبٔ حسالل  31ؾبًتی هتط گطز قَز يب اظ
پَقكْبي ايوٌی هثل فَم اؾتفبزُ قَز.
هبزُ  -36ؾمف ثبيس نبف ،حتی االهىبى هؿُح ،ثسٍى تطن ذَضزگی ٍ زضظ ٍ قىبف ثَزُ ٍ ّويكِ تويع ثبقس.
تجهطُ  -پَقف ؾمف آقپعذبًِ ٍ ّط ًَٔ هحل َجد ٍ زٍـ حوبم ثبيس اظ خٌؽ لبثل قؿتكَ ٍ ثِ ضًگ ضٍقي
ثبقس.
هبزُ ٍ -37يٕ زضّب ٍ پٌدطُ ّب ثبيس زاضاي قطايٍ ظيط ثبقس:
الف)زضّب ٍ پٌدطُ ّب اظ خٌؽ همبٍم ،ؾبلن ٍ ثسٍى تطن ذَضزگی  ،قىؿتگی  ،ضًگ ظزگی ٍ لبثل قؿتكَ ثَزُ ٍ
ّويكِ تويع ثبقس.
ة ) پٌدطُ ّبي ثبظ قًَسُ ثبيس هدْع ثِ تَضي ؾبلن ٍ هٌبؾت ثبقس ثِ ًحَي وِ اظ ٍضٍز حكطات ثساذل خلَگيطي
ًوبيس.
ج)پٌدطُ ّبي وليِ اتبلْبي وَزوبى ثبيس زاضاي قجىِ ّبي هحبفّ ثبقس.
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ز ) زضّبي هكطف ثِ فًبي ثبظ ثبيس هدْع ثِ تَضي ؾبلن ٍ هٌبؾت ٍ ّوچٌيي فٌط زاض ثبقس ثِ ََضي وِ اظ ٍضٍز
حكطات ٍ خًَسگبى ٍ ؾبيط حيَاًبت خلَگيطي ًوبيس.
هبزُ  -39چٌبًچِ زض هْس وَزن اظ چطخ ٍ فله ،ؾطؾطُ ٍ تبة اؾتفبزُ هی قَز ثبيس وبهالً ؾبلن ٍ ايوي ثَزُ ٍ
قطايٍ آًْب ثِ تطتيت هٌُجك ثب اؾتبًساضزّبي قوبضُ  4175 ،4279 ،4287ثبقس (.اگط قوبضُ ّبي اؾتبًساضز
زيگطي ًيع ٍخَز زاضز لُفب ايبفِ گطزز) .ثطاي آقٌبيی ثْتط وبضقٌبؾبى وَزوبى ثْتط اؾت زض هَضز خعييبت آًْب
اٍضزُ قَز).
هبزُ -21وليِ ٍؾبيل ثبظي وَزوبى يوي ثطذَضزاضي اظ قطايٍ ايوٌی ثبيس تويع ٍ ثْساقتی ثبقٌس.
تجهطُ  -اؾجبة ثبظي ّب ٍ ذويط ثبظي وَزوبى اظ هَاز غيط ثبظيبفتی ٍ اؾتبًساضز ثبقس.
هبزُ ً -23جبيس ّيچگًَِ ٍؾبيل لجِ زاض ٍ تيع ٍ ثطًسُ زض زؾتطؼ وَزوبى ثبقس.
هبزُ  -22زض ؾَُح توبم قسُ ٍؾبيل ثبظي ًجبيس لجِ ّبي تيع فلعي يب تطاقِ ّبي چَة ٍخَز زاقتِ ثبقس.
هبزُ -23هحل ثبظي ثب هبؾِ ثبيس ثبالتط اظ ؾَُح ظهيي ٍالٕ قسُ ٍ زض هٗطو تبثف ًَض هؿتمين ذَضقيس ثبقس تب
هبؾِ ّب يسٖفًَی قَز .ايي هحل زض ظهبًی وِ هَضز اؾتفبزُ لطاض ًوی گيطز ثبيس ثِ ًحَي پَقبًيسُ قَز تب اظ
آلَزُ قسى تَؾٍ حيَاًبت هحفَِ ثوبًس.
تجهطُ  -هحل ثبظي ثب هبؾِ ًجبيس زض هٗطو خطيبى ثبز ٍالٕ قسُ ثبقس.
هبزُ ٍ -24خَز ّط گًَِ حَو يب حَيچِ پبقَي ٍ اهثبل آى هؤٌَ هی ثبقس .چٌبًچِ زض هحََِ هْس وَزن
اؾترط قٌب ٍخَز زاقتِ ثبقس ،ضٖبيت يَاثٍ ثْساقتی هٌسضج زض آئيي ًبهِ اخطائی لبًَى انالح هبزُ  33لبًَى
هَاز ذَضزًی ،آقبهيسًی ،آضايكی ٍ ثْساقتی هطثٌَ ثِ اؾترطّبي قٌب العاهی اؾت( .لُفب يَاثٍ ثْساقتی شوط
قَز)
تجهطُ -ثطاي پَقف وف اَطاف اؾترط هْس وَزن ثبيس اظ ٍضلِ ّبي پالؾتيىی هكجه وِ هبًٕ اظ لغعـ وَزوبى
گطزز اؾتفبزُ قَز.
هبزُ  -25هحلْبي پطتگبُ هبًٌس وٌبض اؾترط ٍ حَو ٍ پلِ ٍ لجِ ثبلىي ٍ ايَاى ثبيس ثب ًطزُ ايوٌی ثِ اضتفبٔ حسالل
 61ؾبًتی هتط هدْع قًَس.
هبزُ  -26وليِ هيعّب ٍ نٌسلی ّبي هَضز اؾتفبزُ وَزوبى ثبيس ؾبلن  ،ثْساقتی ٍ اثٗبز ٍ اضتفبٔ پبيِ آًْب هتٌبؾت ثب
ؾي وَزوبى ٍ هْط يب آضم تبييس اؾتبًساضز زاقتِ ثبقس.
تجهطُ  )3اضتفبٔ پبيِ هيع ثطاي اؾتفبزُ وَزوبى زض حبلت ايؿتبزُ  53ؾبًتی هتط ٍ زض حبلت ًكؿتِ  42ؾبًتی هتط
ٍ اًساظُ ؾُح آى حسالل  55زؾيوتط هطثٕ ثبقس.
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تجهطُ  )2اضتفبٔ ًكيوٌگبُ نٌسلی وَزوبى ثبيس ٖ ،25وك آى  ٍ 24پٌْبي آى  25ؾبًتی هتط ثبقس.
تجهطُ  )3اضتفبٔ ًكيوٌگبُ نٌسلی هرهَل غصا زازى ثِ وَزوبى ثبيس  55ؾبًتی هتط ثبقس.
هبزُ  -27ؾُح هيعّب ثبيس نب ف ،تويع ،ؾبلن ،ثسٍى زضظ ٍ ضٍوف آًْب اظ خٌؽ لبثل قؿتكَ ٍ ثِ ضًگ ضٍقي
ثبقس.
هبزُ  -28نٌسليْب ٍ ًيوىت ّب ثبيس ؾبلن ٍ تويع ثبقٌس.
هبزُ -33فًبي زاذلی هْس وَزن ٍ اَبلْب ثبيس اظ ًَض َجيٗی وبفی ثطذَضزاض ثبقس قست ضٍقٌبئی ًَض َجيٗی يب
ههٌَٖی زض فًبّبي هطثٌَ ثِ ًمبقی ٍ وبضزؾتی وَزوبى  711تب  511لَوؽ ،ثطاي هيع هُبلِٗ  311تب 511
لَوؽ ،ثطاي زفبتط  211تب  511لَوؽ ،آقپعذبًِ  311تب  211لَوؽ ،زض هحََِ ٖوَهی ٍ اًجبض حسالل 311
لَوؽ ٍ زض ضاّطٍ ،ؾطؾطا ،ضذتىي ،تَالت ٍ زؾتكَئی ٍ حوبم ثبيس ثيي  51تب  351لَوؽ ثبقس.
هبزُ  -31زضخِ حطاضت زاذل هْس وَزن ثِ تٌبؾت فهَل ؾبل حساوثط  25تب  ٍ 27حسالل  21زضخِ ؾبًتی
گطاز ثبقس.
هبزُ  -29تَْيِ هٌبؾت ثبيس ثِ ًحَي نَضت گيطز وِ ّويكِ َّاي زاذل هْس وَزن ؾبلن ،تبظُ ،وبفی ٍ ٖبضي اظ
ثَ ثبقس.
هبزُ  -32پلِ ثبيس زاضاي حفبِ ثِ اضتفبٔ  61ؾبًتی هتط ٍ ضٍقٌبئی وبفی (حسالل  311لَوؽ) ثَزُ ٍ لغعًسُ
ًجبقس .اضتفبٔ پلِ وَزوبى  32تب  35ؾبًتی هتط ٍ ٖطو آى  27تب  33ؾبًتی هتط ثبقس.
تجهطُ  )1پلِ ّبي هكطف ثِ پطتگبُ زض هْسوَزن ثبيس لغعًسُ ًجَزُ ٍ ثِ ًطزُ هٌبؾت هدْع ثبقس.
تجهطُ)2زضنَضتی وِ ؾبذتوبى هْسوَزن ثيف اظ يه َجمِ ثبقس وليِ پلِ ّبي زاذل ؾبذتوبى ثِ ًطزُ هٌبؾت
هدْع ثبقٌس.
هبزُ  -33وليِ ٍؾبيل گطهبيكی ٍ ؾطهبيكی ثب قطايٍ ؾبلن ٍ ايوٌی ٍ تبييسيِ ايوٌی تبؾيؿبت ثبقس.
تجهطُ ٍ )3ؾبيل گطهبيكی ثبيس اؾتبًساضز ٍ زاضاي قطايٍ ظيط ثبقٌس:
الف)اظ ثربضي گبظي زٍز وف زاض اؾتفبزُ قَز تب گبظّبي حبنل اظ ؾَذت زؾتگبّْبي هَلس حطاضت ثِ ذبضج اظ
هحيٍ ّسايت قَز ،ذُط آتف ؾَظي ًساقتِ ٍ فًبي والؼ ضا ثَُض يىٌَاذت گطم ًوبيس .
ة)ثطاي پيكگيطي اظ ّطگًَِ توبؼ وَزوبى ثب ٍؾبيل حطاضاتی اظ پَقكْبي غيط ؾَذتٌی ٍ ...ثطاي ٍؾبيل
حطاضتی اؾتفبزُ قَز.
ج)ٍخَز ؾٌؿَض ًكت گبظ زض هْسّبي وَزن العاهی هی ثبقس.
تجهطَُّ )2ازّی ثب وَلط يب ؾبيط ؾيؿتن ّبي ثطٍزتی العاهبً ثبيس اظ ظيط ؾمف يب لؿوت ّبي فَلبًی زيَاض اًدبم ٍ
پطُ ّبي پرف َّا ثِ گًَِ اي تٌٓين قَز وِ اظ ثطذَضز هؿتمين َّاي ؾطز ثِ وَزوبى خلَگيطي قَز.
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هبزُ  -34ؾين وكی ّب ٍ ًهت ٍؾبيل الىتطيىی ٍ وليِ وليسّب ٍ پطيعّب زض هحََِ ثبيس ثب ضٖبيت وبهل همطضات
ايوٌی نَضت پصيطز.
تجهطُ )3وليِ پطيعّبي اَبق ّب ٍ ضاّطٍّب ثبيس زاضاي حفبِ ٍ زضپَـ هٌبؾت ٍ ايوي ثبقٌس.
تجهطُ  )2وليِ ٍؾبيل آهَظقی ثطلی ثبيس اظ ايوٌی الظم ثطذَضزاض ثبقٌس.
هبزُ  -35خٗجِ ووه ّبي اٍليِ ثب هَاز ٍ ٍؾبيل هَضز ًيبظ ،ثِ تٗساز وبفی ،زاضاي تبضيد اٖتجبض ٍ زض هحل ّبي
هٌبؾت هْس وَزن ًهت گطزز.
هبزُ  -36اؾتٗوبل زذبًيبت تَؾٍ قبغليي هْس وَزن زض هحيٍ وبض هؤٌَ اؾت.
هبزُ  -37ههطف ّط گًَِ هحهَالت زذبًی زض هحََِ ٖوَهی هْس وَزن ّب هؤٌَ اؾت.
تجهطُ  -هتهسيبى ٍ هسيطاى هْس وَزن ّب هؿئَل اخطاي هفبز هبزُ فَق ثَزُ ٍ هَْفٌس يوي ًهت تبثلَّبي
ّكساض زٌّسُ زض ًمبٌ هٌبؾت ٍ زض هٗطو زيس اظ ههطف زذبًيبت زض هْس وَزن خلَگيطي ًوبيٌس.
هبزُ  -38هسيطاى ٍ قبغليي هْس وَزن ّب هَْفٌس ثْساقت فطزي ٍ ًٓبفت ٖوَهی هحل وبض ذَز ضا ضٖبيت ًوَزُ
ٍ ثِ زؾتَضاتی وِ اظ َطف ثبظضؾيي ثْساقت زازُ هی قَزٖ ،ول ًوبيٌس.
هبزُ  -39وليِ اقربنی وِ زض هْس وَزن ّب وبض هی وٌٌس ثبيس هلجؽ ثِ لجبؼ وبض ٍ ضٍپَـ تويع ٍ ثِ ضًگ
ضٍقي ثبقٌس.
تجهطُ )3وليِ تْيِ وٌٌسگبى هَاز غصايی ًٓيط آقپعاى ٍ اقربنی وِ زض هْس وَزن ثب تْيِ ٍ تَظيٕ هَاز غصايی
ؾطٍوبض زاضًس هلعم ثِ پَقيسى ضٍپَـ ٍ ضٍؾطي يب همٌِٗ تويع ٍ ثِ ضًگ ضٍقي ٍ اؾتفبزُ اظ زؾتىف يىجبض
ههطف زض حيي وبض هی ثبقٌس.
تجهطُ ًٓ )2بفتچی ّبي هْس وَزن هَْفٌس حيي وبض اظ زؾتىف هرهَل ٍ هٌبؾت اؾتفبزُ وٌٌس.
تجهطُ )3ووه هطثيبى هَْفٌس ثطاي ّط ًَثت تَٗيى ٍ قؿتكَي ّط وَزن اظ زؾتىف يىجبض ههطف خساگبًِ
اؾتفبزُ ًوبيٌس.
هبزُ  )6هتهسيبى ٍ هسيطاى هْس وَزن ّب هَْفٌس اظ ٍضٍز ٍ زذبلت افطاز هتفطلِ ثِ اهَض تْيِ ٍ َجد ٍ تَظيٕ هَاز
غصايی ٍ ّط گًَِ اضتجبٌ ثب وَزوبى خلَگيطي ًوبيٌس.
هبزُ  -41هْسوَزن ثبيس زاضاي يرچبل ٍ گبظ ٍ زيگط ٍؾبيل يطٍضي زض آقپعذبًِ ثبقس .
هبزُ  -43قيط گطٍُ قيط ذَاض ٍ وليِ هَاز غصايی وَزوبى زض يرچبل هٌبؾت ًگْساضي قَز .
هبزُ ً -42هت َّز ثب اثٗبز هتٌبؾت ،اظ خٌؽ هٌبؾت ٍ هدْع ثِ َّاوف ثِ لسضت هىف وبفی ثبالي زؾتگبُ
پرت العاهی اؾت.
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هبزُ  -43هحل قؿتكَ ٍ ًگْساضي ْطٍف ثبيس زض هدبٍض هحل پرت ٍ هدعا ٍ هؿتمل اظ آى ثبقس .حصف قَز
چَى هحل ًگْساضي ْطفْب ّن زض آقپعذبًِ اؾت ثِ زليل وَچه ثَزى ؾبذتوبى هْسوَزن
هبزُ ْ -44طٍف ثبيس زض ْطفكَئی ؾِ هطحلِ اي (قؿتكَ– آثىكی– يسٖفًَی) يب تَؾٍ زؾتگبُ اتَهبتيه
قؿتِ قَز.
تجهطُ ّ )3ط لگي يب ٍاحس ْطفكَئی ثبيس هدْع ثِ اًكٗبة آة گطم ٍ ؾطز ٍ هتٌبؾت ثب تٗساز ْطٍف ثبقس.
تجهطُ  )2زض نَضت ًساقتي هبقيي ْطفكَئیْ ،طٍف پؽ اظ قؿتكَ ٍ يسٖفًَی ،زض هحل هٌبؾت (لفؿِ هدْع
ثِ آة چىبى) ٍ ثسٍى اؾتفبزُ اظ پبضچِ ٍ حَلِ ٍ اهثبل آى ذكه ٍ ؾپؽ زض لفؿِ هرهَل ْطٍف ًگْساضي
قَز.
هبزُ  -45لفؿٍِ ،يتطيي ٍ گٌدِ ّب ثبيس لبثل ًٓبفت ثَزُ ٍ هدْع ثِ زض ٍ قيكِ ؾبلن ٍ ّويكِ تويع ٍ فبنلِ وف
آًْب اظ ظهيي حسٍز  21ؾبًتی هتط ثبقس.
هبزُ  -46پيكرَاى ٍ هيع وبض آقپعذبًِ ثبيس ؾبلن ٍ ؾُح آى اظ خٌؽ لبثل قؿتكَ ثبقس.
تجهطُ  -هيع وبضي وِ نطفبً ثطاي تْيِ هَاز غصايی ثِ وبض هی ضٍز ثبيس فبلس وكَ ٍ يب لفؿِ ثَزُ ٍ فًبي ظيط آى
ًيع ًجبيس هَضز اؾتفبزُ لطاض ثگيطز.
هبزُ  -47ؾجعيدبت ٍ نيفی خبتی وِ زض هْس وَزن ثِ نَضت ذبم زض اذتيبض وَزوبى ٍ قبغليي گصاضزُ هی قَز
ثبيس زض هحل هرهَل ،تويع ٍ ثب آة ؾبلن ٍ هبيٕ ْطفكَئی قؿتكَ قسُ ٍ پؽ اظ گٌسظزائی،آثىكی ٍ ههطف
قَز.
هبزُ  -49وليِ هَاز غصايی فبؾس قسًی ثبيس زض يرچبل ٍ يب ؾطزذبًِ هٌبؾت ًگْساضي ٍ هست آى ثيف اظ ظهبًی
ًجبقس وِ ايدبز فؿبز يب تغييط ويفيت ًوبيس.
تجهطُ  -يرچبل ٍ ؾطزذبًِ ثبيس هدْع ثِ زهبؾٌح ؾبلن ثبقس.
هبزُ  -51لطاض زازى هَاز غصائی پرتِ ٍ ذبم ٍ قؿتِ ٍ ًكؿتِ زض وٌبض ّن زض زاذل يرچبل هؤٌَ ثَزُ ٍ يرچبل ٍ
ؾطزذبًِ ّوَاضُ ثبيس تويع ٍ ٖبضي اظ ّط گًَِ ثَي ًبهُجَٔ ثبقس.
هبزُ  -48اًجبض هَاز غصائی ثبيس لبثل تويع وطزى ثَزُ ٍيٗيت زاذلی آى هُبثك ثب قطايٍ هٌسضج زض هَاز 36
لغبيت  38 ٍ 21لغبيت  41آئيي ًبهِ اخطائی لبًَى انالح هبزُ {32يب  }33لبًَى هَاز ذَضزًی،آقبهيسًی،
آضايكی ٍ ثْساقتی ٍ حدن ٍ فًبي آى هتٌبؾت ثب ًيبظ ٍ احتيبخبت هْس وَزن ثبقس .شوط خعييبت ايبفِ الجتِ
اگطزٍ تجهطُ ظيط وبفی ثبقس لؿوت ضًگی حصف قَز.
تجهطُ  )3اًجبض هَاز غصايی ثبيس زاضاي تَْيِ ٍ هيعاى حطاضت هٌبؾت ثبقس ٍ ضََثت آى ّوَاضُ هَضز تبييس
همبهبت ثْساقتی ثبقس.
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تجهطُ  )2لفؿِ ثٌسي ٍ پبلت گصاضي زض اًجبض ثِ ًحَ هُلَة اًدبم قَز.
تجهطُ)3هحل ًگْساضي هَاز غصايی ٍ هَاز ثْساقتی وبهال هٌفه ثبقس.
هبزُ ً -63گْساضي ّطگًَِ ٍؾبيل ايبفی ٍ هؿتْله ٍ هؿتٗول ٍ هَاز غصايی غيطلبثل ههطف زض هحل
هْسوَزن هؤٌَ اؾت.
هبزُ ْ -53طٍف هَضز اؾتفبزُ ثبيس زاضاي قطايٍ ظيط ثبقس:
الف) ْطٍف قىؿتٌی ثبيس تويع ،ثسٍى تطن ذَضزگی ٍ لت پطيسگی ثبقس.
ة) ٍؾبيل ٍ ْطٍف فلعي وِ ثطاي تْيِ ٍ ًگْساضي ٍ ههطف هَاز غصايی ثِ وبض هی ضًٍس ثبيس ؾبلن ،نبف ٍ ثسٍى
ظًگ ظزگی ثبقٌس.
ج) ٍؾبيل ٍ ْطٍف غصا ثبيس پؽ اظ ّط ثبض ههطف قؿتِ ،تويع ٍ ثطحؿت يطٍضت يس ٖفًَی گطزيسُ ٍ زض ٍيتطيي
يب گٌدِ هرهَل وِ هحفَِ ثبقس ًگْساضي قَز.
ز) ؾيد ّبي وجبة ثبيس اظ خٌؽ اؾتيل يس ظًگ يب آلَهيٌيَم ثبقس.
هبزُ  -69اؾتفبزُ اظ ْطٍف ٍ ٍؾبيل هكطٍحِ ظيط هؤٌَ هی ثبقس:
الف)زيگ ٍ ْطٍف هؿی اٖن اظ ايي وِ ؾفيس وبضي قسُ يب ًكسُ ثبقس.
ة)گَقت وَة ٍ لبقك چَثی ٍ ؾطثی ،لٌساى ثسٍى زضپَـ هٌبؾتْ ،طٍف فبلس زضة ثبثت ٍ هرهَل ثطاي
ٖطيِ هَازي اظ لجيل ًوه ،فلفل ،ؾوبق ،قىط ٍ اهثبل آًْب.
ج) ّط ًَٔ ْطٍف ٍ اثعاضي وِ تَؾٍ ٍظاضت ثْساقت ،زضهبى ٍ آهَظـ پعقىی غيط هدبظ قٌبذتِ ٍ آگْی هی قَز.
لُفب هكرم قَز چِ ْطفْبيی اظ ًٓط ٍظاضت ثْساقت غيط اؾتبًساضز اؾت.
هبزُ-52اؾتفبزُ اظ اًجطن هرهَل اظ خٌؽ اؾتٌلؽ اؾتيل ثطاي ثطزاقتي زاًِ ّبي قيطيٌی خبت ،ذطهب،
ذيبضقَض ،لُٗبت پٌيط ،حلَا ٍ اهثبل آًْب العاهی اؾت.
هبزُ  -53هَاز غصايی هبًٌس ثؿتٌی ،آثويَُ ،اًَأ لجٌيبت ٍ اهثبل آى ثبيس زض ْطٍف ثؿتِ ثٌسي يىجبض ههطف هَضز
تبييس ٍظاضت ثْساقت ،زضهبى ٍ آهَظـ پعقىی ٍ ؾبذتِ قسُ اظ هَاز اٍليِ ًَ (غيط ثبظيبفتی) ٍ هطغَة ٍ حتی
االهىبى تدعيِ پصيط ٍ ّوَاضُ تويع ٍ ثْساقتی ٖطيِ گطزز.
تجهطُ -آى زؾتِ اظ هَاز غصايی هصوَض زض هبزُ فَق وِ تَؾٍ ٍاحسّبي تَليسي هدبظ ٍ زاضاي پطٍاًِ ّبي هٗتجط
ثْساقتی ٍ ثِ َطق هدبظ زيگط ثؿتِ ثٌسي ٍ ٖطيِ هی قًَس اظ قوَل هبزُ هصوَض هؿتثٌی هی ثبقٌس.
هبزُ  -54ثطاي حول ٍ ًمل ٍ خبثدبئی هَاز غصائی فبؾس قسًی هْس وَزن هبًٌس اًَأ گَقت زام ٍ َيَض ٍ آثعيبى،
هَاز پطٍتئيٌی ،فطآٍضزُ ّبي ذبم ٍ پرتِ غصائی زام ٍ َيَض ،قيط ٍ هحهَالت لجٌی ٍ اهثبل آًْب ثبيس هٌحهطاً اظ
ٍؾبيٍ ًمليِ هرهَل ٍ هدْع ثِ ؾطزذبًِ ؾبلن ٍ هٌبؾت اؾتفبزُ قَز.
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هبزُ  -55ثطاي حول ٍ ًمل ٍ خبثدبئی ّط ًَٔ هبزُ غصايی هَضز ًيبظ هْس وَزن وِ ثسٍى قؿتكَ ٍ پرت ٍ پع
هدسز ثِ ههطف هی ضؾٌس ،اًَأ ًبى ،قيطيٌی خبت ٍ ذكىجبض ٍ اهثبل آًْب ،ثبيس اظ ٍؾبيٍ ًمليِ هرهَل ٍ هدْع
ثِ اَبله هحفَِ ٍ هٌبؾت ٍ ثْساقتی ٍ تويع اؾتفبزُ قَز.
تجهطُ  -نبحجبى ٍؾبيٍ ًمليِ هَئَ ايي آئيي ًبهِ هَْفٌس لجل اظ ثْطُ ثطزاضي اظ آًْب هدَظ حول ٍ ًمل هَاز
غصائی تَؾٍ ٍؾيلِ ًمليِ هطثََِ ضا اظ ٍظاضت ثْساقت اذص ًوبيٌس.
هبزُ  -56حول ٍ ًمل هَاز غصائی هَئَ هَاز  76لغبيت  79ايي آئيي ًبهِ تَؾٍ ٍؾبيٍ ًمليِ غيط هدبظ ،هؤٌَ
ٍ ٖالٍُ ثط اذص خطيوِ هَخت تَلف ٍؾيلِ ًمليِ ثِ هست حسالل يىوبُ ذَاّس قس.
هبزُ  -57وليِ افطازي وِ زض ٍؾبيٍ ًمليِ هَئَ هَاز  77 ٍ 76فَق الصوط ثب خبثدبئی هَاز غصائی ؾط ٍ وبض
زاضًس هكوَل هبزُ  2ايي آئيي ًبهِ زض ذهَل اذص وبضت هٗبيٌِ پعقىی ٍ تجهطُ ّبي شيل آى هی ثبقٌس.
هبزُ  -58هْسوَزن هی ثبيؿت يه ٖسز هبقيي لجبؾكَيی ثطاي قؿتكَي الجؿِ  ،هلحفِ ٍ...يطٍضي هی ثبقس .
هبزُ  -59ثطاي ّط وَزن تبظُ ٍاضز ثبيس اظ هلحفِ ،ضٍثبلكی  ،تويع ٍ ؾبلن اؾتفبزُ قَز ٍ تَٗيى ٍ حفّ ًٓبفت
آًْب ثِ ََض هؿتوط اخجبضيؿت.
تجهطُ ) 3وليِ ضٍترتی ّب  ،هالفِ ّبي هَضز اؾتفبزُ وَزوبى زض هْسوَزن ٍ .....تويع ٍ ثْساقتی ثبقس ٍ ثِ نَضت
ّفتگی تَؾٍ ٍالسيي يب هْسوَزن قؿتكَ قَز .
هبزُ  -59اؾتفبزُ اظ لحبف ،پتَ ،تكه ٍ ثبلف وثيف ٍ هٌسضؼ ٍ ثسٍى هلحفِ هؤٌَ اؾت.
هبزُ  -61اؾتفبزُ اظ ترت رَاثْبئی وِ زاضاي پبضگی يب قىؿتگی ٍ يب گَزضفتگی ثبقس ٍ ايدبز ؾطٍنساي غيط
َجيٗی ًوبيس هؤٌَ اؾت.
تجهطُ ) 3زض ثرف وَزوبى قيط ذَاض گَْاضُ ّبيی هَضز اؾتفبزُ لطاض گيطز وِ ثط ضٍي وف اتبق لطاض زازُ هی
قَز ٍ .....
تجهطُ)2تٗساز گَْاضُ ّبي هَضز ًيبظ زض ثرف وَزوبى قيطذَاض ثبيس هتٌبؾت ثب تٗساز وَزوبى پصيطـ قسُ
ثبقس.
تجهطُ ) 3زض نَضت اؾتفبزُ اظ ترت ثطاي وَزوبى ثِ ذهَل وَزوبى ًَپب هی ثبيؿت فبنلِ آًْب ثب ظهيي ون ثبقس
ٍ تٗجيِ الظم خْت خلَگيطي اظ افتبزى وَزوبى زض ٌّگبم ذَاة ٍ ثيساضي پيف ثيٌی قَز.
هبزُ ّ -62ط فطز قبغل زض هْس وَزن هَْف ثِ زاقتي ٍؾبيل ًٓبفت ٍ قؿتكَ هی ثبقس.
هبزُ ٍ -63خَز يه ثبة حوبم زض هْسوَزن العاهی هی ثبقس.
تجهطُ  )3حوبم هَضز ًيبظ ثطاي اؾتحوبم ثبيس زاضاي قطايٍ هٌسضج زض آئيي ًبهِ اخطائی لبًَى انالح هبزُ 33
لبًَى هَاز ذَضزًی  ،آقبهيسًی ،آضايكی ٍ ثْساقتی ثبقس (.لُفب خعييبت ايي هبزُ شوط قَز) .
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تجهطُ )2آقپعاى ٍ ؾبيط اقربنی وِ زض هْس وَزن ثب پرت ٍ پع هَاز غصايی ؾط ٍ وبض زاضًس هَْفٌس ّط ضٍظ لجل
اظ قطٍٔ ٍ ثٗس اظ ذبتوِ وبض اؾتحوبم ًوبيٌس.
هبزُ - 64آة ههطفی هْس وَزن ثبيس اظ ًٓط فيعيىی ،قيويبيیٍ ،ثيَلَغيىی آى ثب اؾتبًساضز هلی ٍ 3153
 3133هؤؾؿِ اؾتبًساضز ٍ تحميمبت نٌٗتی ايطاى هُبثمت زاقتِ ثبقس( .خعييبت اؾتبًساضز اگط شوط قَز
ثْتطاؾت).
هبزُ  -65هْس وَزن ثبيس زاضاي ؾيؿتن خوٕ آٍضي ٍ زفٕ ثْساقتی فبيالة هَضز تبييس همبهبت ثْساقتی ثبقس.
ثب شوط خعييبت
تجهطُ ّ -سايت ٍ ترليِ ّط گَ ًِ فبيالة ٍ پؿبة تهفيِ ًكسُ هْس وَزن ثِ هٗبثط ٍ خَي ٍ اًْبض ٖوَهی اويساً
هؤٌَ اؾت.
هبزُ ٍ -66يٗيت تَالت ٍ زؾتكَئی هْسوَزن ثْساقتی ٍهٌبؾت ثبقس .
هبزُ  -67تٗساز تَالت ٍ زؾتكَئی ّبي هَضز اؾتفبزُ وَزوبى ثبيس هتٌبؾت ثب تٗساز وَزوبى ثَزُ ٍ اضتفبٔ لجِ
ثبالي وبؾِ زؾتكَئی حساوثط  51ؾبًتی هتط ثبقس.
تجهطُ  )3تَالت ٍ زؾتكَيی قبغليي هْسوَزن ٍ وَزوبى هؿتمل اظ ّن ثبقس.
تجهطُ  )2زؾتكَئی ّب ثبيس هدْع ثِ نبثَى هبيٕ ٍ ذكه وي هٌبؾت ٍ ثْساقتی ثَزُ ٍ ٍخَز ظثبلِ زاى زض وٌبض
زؾتكَئی العاهی اؾت.
تجهطُ)4ؾيفَى ٍ َّاوف هٌبؾت ثطاي وليِ زؾتكَيی ّب العاهی هی ثبقس.
تجهطُ  ) 5قيطّبي زاذل تَالت ّب ثبيس گيطُ اي خْت ًگْساضي قلٌگ ٍ خلَگيطي اظ افتبزى قلٌگ ثط ضٍي ظهيي
زاقتِ ثبقٌس.
هبزُ  -68هسيطاى ٍ هؿئَليي هْس وَزن ّب هَْفٌس ظثبلِ تَليسي ضا ّوَاضُ ثِ َطيمِ وبهالً ثْساقتی خوٕ آٍضي،
ًگْساضي هَلت ،حول ٍ ًمل ٍ زفٕ ًوبيٌس ثِ ََضي وِ الساهبت آًْب هَضز تبييس همبهبت ثْساقتی ثبقس.
تجهطُ  )3زض هْس وَزن ثبيس ظثبلِ زاى زض پَـ زاض ،يس ظًگ  ،لبثل قؿتكَ ،لبثل حول ٍ ًمل ٍ ثب حدن هٌبؾت ٍ
تٗساز وبفی ٍخَز زاقتِ ثبقس ٍ ضٍظاًِ ترليِ ٍ ثِ هَلٕ قؿتكَ ٍ تويع گطزًس.
تجهطُ  )2ظثبلِ زاى ثبيس هدْع ثِ ويؿِ ظثبلِ ثَزُ ٍ زض هحل هٌبؾت لطاض گطفتِ ٍ اَطاف آى ّوَاضُ تويع ثبقس.
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هبزُ  -69هگؽ ،پكِ ٍ ؾبيط حكطات ،ؾگ ٍ گطثِ ٍ هَـ ٍ ؾبيط حيَاًبت ثِ ّيچ ٍخِ ًجبيس زض زاذل هْس
وَزن زيسُ قًَس.
هبزُ  -71ثطاي خلَگيطي اظ حطيك ٍ اًفدبض ٍ ؾبيط ذُطات احتوبلی زض هْس وَزن ثبيس پيف ثيٌی ّبي الظم ثب
تَخِ ثِ حدن وبض ٍ تٗساز قبغليي ٍ وَزوبى ثِ ٖول آيس.
تجهطُ ٍ -خَز وپؿَل اَفبء حطيك ثب تبضيد اٖتجبض زض هْسوَزن العاهی هی ثبقس.
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