
 خالغِ گضاسش الذاهبت اًجبم ضذُ هذیشیت حول ٍ ًمل ثبس ضْشی ضْشداسی ضیشاص

ّش وسی ثِ فشاخَس سشهبیِ ٍ  ّش ضغلی صائیذُ ًیبص جبهؼِ است ،ثٌبثشایي ضشٍست ّبی جبهؼِ ایٌگًَِ است وِ ّوَاسُ

ثبضذ. دس ثیي هطبغل هْن، ٍضؼیت حول ًٍمل ػوَهی ثبس دسٍى ضْشی اص  تَاًبئی خَد، ثخطی اص ایي ًیبصّب سا پبسخگَ

ایجبة هی ًوبیذ وِ الذاهبت  ای ثشخَسداس ثَدُ وِ اّتوبم دس صهیٌِ ّوبٌّگی اهَس حول ًٍمل ثبس دس ضْشّب اّویت ٍیژُ

 "ى ضْشدس ساس آ حیبتی، دس سغح وطَس ثخػَظ والى ضْشّب ٍ هٌبست ٍ الصم ثشای اداسُ هتوشوض ایي ضشیبى

  . ثؼول آیذ "ضیشاص

ثب ًگبّی اجوبلی ثِ ٍضؼیت آهبس ضٌبسبیی ًبٍگبى حول ًٍمل ثبس ضْشی ضیشاص ٍ حَهِ،ثبفشاٍاًی ثیص اص سی ّضاس 

دسغذ ًبٍگبى ًیوِ سٌگیي 6دسغذ ًبٍگبى سا ٍسبیل ًملیِ سجه ضْشی یؼٌی اًَاع ٍاًت ثبسّب ٍ 49ٍسیلِ ًملیِ ثبسثش ،

وبهیَى تطىیل هیذٌّذ.ػلل ثشٍص فشاٍاًی ٍسبیل ًملیِ سجه ضْشی ،افضایص تمبضبی ٍسٌگیي اػن اص وبهیًَت ٍ 

استفبدُ اص ٍاًت ثبس ثشای حول هحوَالت گًَبگَى ثؼلت ثبسگیشی سشیغ، سشػت دس حول ٍتخلیِ ،التػبدی ثَدى وشایِ 

 ًیوِ سٌگیي ٍ سٌگیي هیحول ثشای غبحجیي وبالٍ ّوچٌیي دس دستشس ثَدى ٍاًت ثبسّب ًسجت ثِ ٍسبیل ًملیِ ثبسثش 

ساًٌذگبى ایي ثخص حول ٍ ًمل ضْشی ثب لطشّبی هختلف هشدم ،ثب سالیك،سغح تَلؼبت ٍ فشٌّگ ّبی هتفبٍت  ثبضذ.

سشٍوبسداسًذٍاصعشفی ثب تَجِ ثِ ًَع خذهبت ایي جبهؼِ ّذف دسجبثجبیی وبال ٍ ثبس ضْشًٍذاى ، ثب تٌَع هحوَالت ٍ 

 هطىالت ٍ هؼضالت خبظ هَاجِ ّستٌذ.

ثب تَجِ ثِ هَاسد هزوَس،هذیشیت،ثشًبهِ سیضی ،سبهبًذّی ًٍظبست ثشًبٍگبى ،ساًٌذگبى ٍدیگش فؼبالى ریشثظ حول ٍ ًمل 

ثبس دسٍى ضْشی ضیشاص ٍ حَهِ اهشی ضشٍسی هیجبضذ.لزاثب تطىیل هذیشیت حول ًٍمل ثبس ضْشی ٍ حَهِ دس ضْشداسی 

دس ایي ساستب ٍحست لَاًیي ،آئیي ًبهِ ّب ،دستَسالؼول ذُ است.ضیشاص ،اًجبم ایي هْن ثِ هذیشیت هزوَس ٍاگزاس گشدی

ّبٍضیَُ ًبهِ ّبی اجشائی ریشثظ،ایي هذیشیت هَظف است ضوي آهَصش هبلىیي ٍ ساًٌذگبى ٍدیگش فؼبالى ریشثظ 

گبى ساًٌذ ،ثشای فؼبلیت پشٍاًِ ثبسثش ًملیِ ٍسبیل  خػَغب دسثخص ایوٌی حول ٍ ًمل ثبسضْشی ٍضْشًٍذ هذاسی، ثشای

پشٍاًِ اضتغبل ٍثشای ضشوت ّب ٍهَسسبت حول ٍ ًمل ثبس ضْشی ضیشاصٍحَهِ پشٍاًِ ثْشُ ثشداسی غبدس ٍ ثش ػولىشد 

 آًْب ًظبست ًوبیذ.

  :حضَسهیگشدد  الذاهبت اًجبم ضذُ ایي هذیشیت است وِ تمذینهغبلت ریل، خالغِ گضاسضی اص

  اًت ثبسّبجذٍل ًتبیج آهبسی الذاهبت هشثَط ثِ اًَاع ٍ
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  آخشیي ٍضؼیت ٍاًت ثبسّب : -الف 

دستگبُ اص ٍاًت ّب، هَاسد تَلیف ٍ هؼشفی ضذُ هذیش اهَس هٌبعك هؼبًٍت اجشائی ٍ خذهبت ضْشی  563*تؼذاد   

 هیجبضذ.

جْت استمشاس دس سبیت ٍاًت پبسن ّب ثِ سبصهبى سبهبًذّی هیبدیي ٍ هطبغل  ، ّب ٍاًت اص  دستگبُ 122**تؼذاد

 هؼشفی ٍدس هىبًْبی هطخع ضذُ، تَسظ آى سبصهبى ضشٍع ثِ فؼبلیت ًوَدُ اًذ.

 : غبدسُ ّبی پشٍاًِ -ة 

 َّضوٌذ ّبی جضءآهبسوبست ضْشی، ثبس وبهیَى ٍ  دس جذٍل فَق تؼذاد هؼذٍدی هبله ٍساًٌذُ وبهیًَت ،ووپشسی 

 .هیجبضٌذ غبدسُ

 وبست سالهت : -ج 

 * ثشای ساًٌذگبى تبئیذ غالحیت ضذُ وبست سالهت دٍسبلِ )وبست َّضوٌذ سالهت (غبدس گشدیذ. 

دس سالهتی داضتٌذ اص ثیوبسی خَد هغلغ ًجَدًذ وِ ثب اًجبم ایي هْن،آگبّی ٍ تحت دسغذ ساًٌذگبى وِ اختالل  66** 

 دسهبى لشاس گشفتٌذ، اص ایي تؼذاد:

  ًفش ثؼلت خَى سیضی ضجىِ ًبضی اص دیبثت ثب ػول لیضسچطن،دسهبى ٍ وبست سالهت یىسبلِ غبدس 92ثشای

 ضذ.

  ًفش اص ثیوبساى للجی،ثبلي صدُ ٍ وبست سالهت یىسبلِ غبدس ضذ. 8ثشای 

  ًفش اص ثیوبساى للجی،ػول للت ثبص اًجبم ٍ وبست سالهت ضص هبِّ غبدس ضذ. 9ثشای 
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 .ثشای هبثمی پس اصدسهبى داسٍئی،وبست سالهت یىسبلِ غبدس ضذ 

 اهَس سفبّی ساًٌذگبى )ثیوِ ساًٌذگبى(: -د

*ثب خبًِ وبسگش استبى،ّوبٌّگی الصم ثشای ػضَیت ساًٌذگبى دس ایي ًْبد هشدهی ٍ تحت پَضص لشاس دادى ثیوِ  

 تىویلی ثؼول آهذُ است.

 آهَصش ساًٌذگبى : -ى

سشفػل ّبی آهَصضی تْیِ ٍ تذٍیي گشدیذُ،ثب پلیس ساَّس استبى ٍ هؼبًٍت ٍ سبصهبى فشٌّگی اجتوبػی ضْشداسی 

ًفشساًٌذگبى اغلی ٍ ووىی تؼییي غالحیت ضذُ،آهَصش الصم اًجبم ٍ 1656ٍ اص آرسهبُ آهَصش ّوبٌّگی ثؼول آهذُ 

 دیگش ٍ ساًٌذگبى  گَاّی آهَصضی غبدس هیگشدد ٍ هستوشاً آهَصش ثذٍ خذهت ٍ حیي خذهت اػن اص ػوَهی ٍ تخػػی

  .داضت خَاّذ اداهِ فؼبالى

 ًظبست،ثبصسسی ٍ سسیذگی ثِ ضىبیبت : -ٍ

فضاس ًظبست،ثبصسسی ٍ سسیذگی ثِ ضىبیبت تْیِ ضذُ ٍپس اص تبهیي خَدسٍ ٍ وبسضٌبسبى ٍتجْیضات سایبًِ ای ًشم ا

هشثَعِ،ثخص ًظبست ٍ ثبصسسی فؼبل ٍ ّیئت اًضجبعی ٍ وویسیَى سسیذگی ثِ تخلفبت ایوٌی ٍ تػبدفبت ضشوتْب 

لبًَى سسیذگی ثِ تخلفبت ساًٌذگی تطىیل  51ٍ  52هبدُ 2آئیي ًبهِ اجشائی تجػشُ  16ٍدیگش فؼبالى هَضَع هبدُ 

 خَاّذ ضذ.

 پخص: هذیشیت هىبًی ٍ صهبًی ًبٍگبى تَصیغ ٍ -ُ

پخص هَاد غزائی،داسٍ ٍٍاوسي ،آسد،سَخت ، ثتي)تشان هیىسشّب(،ووپشسی  هذیشیت هىبًی ٍ صهبًی ًبٍگبى تَصیغ ٍ

ّبی حول هػبلح سبختوبًی ،ًخبلِ ٍ ضبیؼبت ،حول آة ٍ فبضالة،جشثمیل ّب ٍ... دس دستَس وبس ایي هذیشیت لشاس داسد 

وِ دس ایي خػَظ ثخطی اص دستَسالؼول ّبی هشثَعِ تْیِ ٍ تذٍیي ٍدس حبل اسسبل ثِ هجبدی لبًًَی ریشثظ ثشای 

 ثبضذ. هی تػَیت ،ّوبٌّگی ٍاجشا
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