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 :قاوون مديريت پسماودها 5ماده 
 
 
 
 
 

هذيشيت ّبي اجشايي پؼوبًذّب هَظفٌذ ثشاػبع هؼيبسّب  ٍ ضَاثظ ٍصاست ثْذاؿت ،     
دسهبى ٍ آهَصؽ پضؿىي تشتيجي اتخبر ًوبيٌذ تب ػالهت ، ثْذاؿت ٍ ايوٌي ػَاهل 

 .اجشايي تحت ًظبست آًْب تبهيي ٍ تضويي ؿَد



دػتَسالؼول ػالهت ،ايوٌي ٍ ثْذاؿت ػَاهل اجشايي هـوَل هبدُ 
 لبًَى هذيشيت پؼوبًذّب 5

 كليبت: هبحث اول 
 :عواهل اجرايي پسوبنذهب  -1

ثِ وليِ ؿبغليٌي اعالق  هي گشدد وِ دس هشاحل جوغ آٍسي ، رخيشُ ػبصي ،          
جذاػبصي، حول ٍ ًمل ، ثبصيبفت ، پشداصؽ  ٍ دفغ پؼوبًذّب اػن اص پؼوبًذّبي  

، ٍيظُ ، وـبٍسصي ٍ صٌؼتي ٍ ًيض هشحلِ تَليذ  ( ثيوبسػتبًي)ػبدي  ، پضؿىي 
 .پؼوبًذّبي هخبعشُ آهيض هـغَل ثىبس هي ثبؿذ

 :هذيريت اجرايي پسوبنذهب -2
 ؿخصيت حميمي يب حمَلي اػت وِ هؼئَل ثشًبهِ سيضي، ػبهبًذّي،  هشالجت

 



ٍ ػوليبت اجشايي هشثَط  ثِ  تَليذ ، جوغ آٍسي ، رخيشُ ػبصي ، جذاػبصي ، حول ٍ 
ًمل ، ثبصيبفت ، پشداصؽ  ٍ دفغ  پؼوبًذّب ٍ ّوچٌيي  آهَصؽ ٍ اعالع سػبًي  دس 

ايي صهيٌِ وِ هؼئَليت ٍاحذّب ،  هَػؼبت ٍ وبسگبّْبي هـوَل ايي لبًَى ثِ ؿشح 
 :صيش سا داسا هي ثبؿذ

 ؿْشداسي ّب، ثخـذاسيْب ٍ دّيبسيْب: الف
 

وبسفشهبيبى وبسگبّْب، وبسخبًجبت، ؿشوتْبي دٍلتي،ًيوِ دٍلتي ٍ خصَصي ٍ : ة
 هذيشاى ؿْشوْبي صٌؼتي

 
هذيش اسؿذ ثيوبسػتبًْب ، هشوض ثْذاؿتي دسهبًي ،آصهبيـگبّْبي تـخيص عجي،  : ج

 هشاوض تحميمبت ٍ خذهبت پضؿىي ٍ پيشاپضؿىي ٍ ػبيش هشاوض هـبثِ
 
 هذيشاى اسؿذ ٍصاستخبًِ ّب، هَػؼبت دٍلتي ٍ خصَصي ، ًْبدّب ، : د

 



 ّتلْب، اهبوي ػوَهي، تفشيحي، ٍسصؿي، فشٌّگ ػشاّب، هشاوض
 آهَصؿي ،تشهيٌبلْب، فشٍدگبّْب، اهبوي ٍ  هجتوغ ّبي هؼىًَي

 :عوليبت پبكسبزي-3  
هٌظَس وليِ ػوليبت ثش سٍي هحيظ آلَدُ ثِ پؼوبًذّب اػت وِ ثِ صَست جوغ آٍسي 

دس هخبصى ٍ ثـىِ ّب، ػَصاًذى ، خٌثي ػبصي ، هتؼبدل ػبصي تويض وبسي يب ػبيش 
فشآيٌذّبي هبؿيٌي يب دػتي وِ ثشاي حزف پؼوبًذ اًجبم هيگيشد تب هٌجش ثِ ايوي  

 .ؿذى هحل ثشاي جبهؼِ ٍ هحيظ گشدد

 :آلودگي زدايي -4
هٌظَس صدٍدى آلَدگي اص ػَاهل اجشائي پؼوبًذّب ٍ تجْيضات هشثَعِ تب حذ هَسد ًيبص  

 .اػت تب اص ثشٍص ػبسضِ ، ثيوبسي ٍ صذهِ ثِ آًبى جلَگيشي گشدد

 :هحل عوليبت هخبطره آهيس -5
 هٌظَس وليِ هىبًْبي دائن يب هَلتي اػت وِ ػوليبت هشتجظ ثب جوغ آٍسي،  

 
 
 
 



حول، جبثجبيي ثب دػت، حول ٍ ًمل ثب ٍػبيل ًمليِ هَتَسي ٍ غيش هَتَسي، ثبصيبفت 
 .پشداصؽ، اًجبس ٍ دفغ پؼوبًذّبي هخبعشُ آهيض  دس آى اًجبم هي گيشد

 :عبدي سبزي پسوبنذهب -6
هٌظَس وليِ ػوليبتي اػت وِ ثش سٍي پؼوبًذ ٍيظُ اًجبم هي گشدد تب پؼوبًذ ػبدي 

 .هحؼَة گشدد

 :عواهل هخبطره آهيس-7
هٌظَس وليِ ػَاهل تْذيذ وٌٌذُ ػالهت اػن اص هَاد ؿيويبئي، ػَاهل ثيَلَطيه ثيوبسي  
صا هي ثبؿذ وِ حذ الل يه هغبلؼِ ػلوي ٍجَد هؼوَهيت حبد يب هضهي دس افشاد دس 

ثٌبثشايي وليِ ػَاهل ػشعبى صا ، ػَاهل ػوي يب . هَاجِْ ثب آى گضاسؽ ًوَدُ ثبؿذ
خيلي ػوي، ٍ ًيض ػَاهل داساي داساي ػويت ثشاي تَليذ هثل، ػَاهل هحشن ، 

   خَسًذُ ، ػَصاًٌذُ، حؼبع وٌٌذُ



، ػَاهل اثشگزاسثش ػيؼتن  ( اػصبة)ػويت ثشاي دػتگبُ ػصجي ػوَم وجذي ٍ وليَي،
خَى ػبص، ػَاهل آػيت صا  ثِ سيِ، پَػت، چـن، غـبء هَوَػي، ٍ ًيض ػبيش 

هخبعشات تْذيذ وٌٌذُ ػالهت ؿبهل ػَاهل صيبى آٍس فيضيىي هبًٌذ اػتشع ّبي  
 .گشهبيي ٍ ػشهبيي خبسج اص حذ هجبص دس ايي گشٍُ لشاس هي گيشًذ

 پسوبنذهبي هخبطره آهيس -8
 وليِ پؼوبًذّبي ثبصل -
 وليِ پؼوبًذّبي حبٍي هيىشٍاسگبًيؼن ّبي فؼبل ٍ ًيوِ فؼبل -  

 لجي تصفيِ خبًِ ّبي فبضالة ٍ لجي چبّْبي فبضالة :الف
 هشثَط ثِ فشآيٌذّبي ثيَلَطيه صٌؼتي: ة 

 



 :خطر آني براي حيبت و سالهتي  -9
هنظور غلظتي از هبده سوي، خورنذه يب هبده خفه كننذه در   

هواست كه تهذيذ فوري براي حيبت هحسوة ضذه و يب توانبيي 
 .هبي فرد را براي ترك هحيط آلوده هختل هي نوبيذ

 
    



هسئوليت هب و برنبهه ريسي: هبحث دوم 
 

هذيشيت اجشايي پؼوبًذّب هؼئَل اجشاي ايي دػتَسالؼول هي ثبؿٌذ،هَظفٌذ گضاسؽ     
ػبليبًِ فؼبليت خَد سا ثِ هشوض ثْذاؿت ؿْشػتبى ريشثظ تبثؼِ ٍصاست ثْذاؿت،  

 .دسهبى ٍ آهَصؽ پضؿىي اسػبل ًوبيٌذ
 

هذيشيت اجشايي هَظف اػت، ثشًبهِ ػبالًِ ػالهت، ايوٌي ٍ ثْذاؿت ػَاهل اجشايي  
 :تحت ًظبست خَد سا ثشاػبع هؼتٌذات ريل تْيِ ٍ تذٍيي ًوبيذ

 
ؿٌبػبيي ٍ تؼييي احتوبل خغش ثشاي ػالهت، ايوٌي ٍ ثْذاؿت دس ّش يه اص هـبغل  -1

 هَجَد
 ثشًبهِ آهَصؿي ٍ ثبص آهَصي  ػالهت، ايوٌي ٍ ثْذاؿت ؿبغليي   -2
 

 ٍػبيل حفبظت فشدي هَسد اػتفبدُ ؿبغليي ثِ تفىيه ًَع ؿغل آًْب -3
 

ضَاثظ ٍ ثشًبهِ اًجبم هشالجت ّبي پضؿىي ؿبهل هؼبيٌبت ؿغلي ٍ ًَع هؼبيٌبت ثِ  -4
 تفىيه ّش ؿغل

 
 



 
َّا ٍ پبيؾ فشدي هـتول ثش سٍؿْبي فٌي ًوًَِ ثشداسي  ( هًَيتَسيٌگ)ثشًبهِ پبيؾ  -5

هحيغي  ٍ  ٍػبيل  ٍ تجْيضات  هَسد  ًيبص ، سٍؿْبي ًگْذاسي ،  وبليجشاػيَى   
 دػتگبُ ّبي هشثَعِ ، ًَع  ٍ دفؼبت  پبيؾ

 ثشًبهِ  حفبظت  ؿبغليي  دس هشحلِ  پبوؼبصي  هحل  ضبيؼبت -6
 

 ثشًبهِ  حفبظت  ؿبغليي  دس هشحلِ  آلَدگي صدايي  -7
 

 دس  صَست  ٍجَد  ػَاهل  هخبعشُ آهيض،  ثشًبهِ ٍاوٌؾ دس ؿشايظ اضغشاس -8
 

 سٍؿْبي ٍسٍد ثِ فضبّبي ثؼتِ  -9
سٍؽ ّبي حفبظت ؿبغليي دس ثشًبهِ ايجبد هَاًغ جْت جلَگيشي اص گؼتشؽ  -10

 آلَدگي
 

 اسصؿيبثي ثشًبهِ ػالهت، ايوٌي ٍ ثْذاؿت ػَاهل اجشايي ٍ تؼييي اثش ثخـي ثشًبهِ -11
 



پبيص و كنترل هحيطي:هبحث سوم 
هذيشيت اجشايي پؼوبًذّب هَظف اػت دس هحل ػوليبت پؼوبًذّب ي هخبعشُ : 6هبدُ 

آهيض ثشاي تـخيص ٍ تؼييي همذاس ػَاهل هخبعشُ آهيض پبيؾ هحيغي ثشلشاس ٍ 
اعويٌبى حبصل ًوبيذ وِ ػَاهل هخبعشُ آهيض تحت وٌتشل ثَدُ ٍ هيضاى هَاجِْ  

ػَاهل اجشايي خبسج اص هحذٍدُ حذ هجبص توبع ؿغلي هصَة ٍصاست ثْذاؿت،  
 .دسهبى ٍ آهَصؽ پضؿىي ًوي ثبؿذ

 
هذيشيت اجشايي پؼوبًذّب هَظف اػت ثب سٍؿْبي هٌبػت فٌي ٍ هٌْذػي،  : 7هبدُ 

ػَاهل هخبعشُ آهيض سا وٌتشل ًوَدُ ثِ ًحَي وِ ػَاهل اجشايي پؼوبًذّب ثِ ّيچ  
 .ٍجِ دس هَاجِْ ثب ػغَح خبسج اص هحذٍدُ هجبص توبع ؿغلي لشاس ًگيشًذ



 تجهيسات حفبظت فردي: هبحث چهبرم 
هذيشيت اجشايي پؼوبًذّب هَظف اػت تجْيضات حفبظت فشدي هتٌبػت ثب : 10ماده 

ًَع پؼوبًذسا ثشاي هحبفظت توبهي ػَاهل اجشايي پؼوبًذّب دس هشاحل تَليذ، جوغ  
آٍسي، رخيشُ ػبصي، جذاػبصي، حول ٍ ًمل، ثبصيبفت، پشداصؽ ٍ دفغ پؼوبًذّب  

 .تبهيي ًوبيذ
تجْيضات حفبظت فشدي هَسد اػتفبدُ ػَاهل اجشايي پؼوبًذّب ثبيؼتي داساي  : 1تجصشُ 

تبييذيِ ّبي الصم اص ػبصهبًْبي ريشثظ اص جولِ ٍصاست ثْذاؿت، دسهبى ٍ آهَصؽ 
 .پضؿىي ثبؿذ

اًتخبة تجْيضات حفبظت فشدي ثبيؼتي تَػظ هتخصصيي ثْذاؿت حشفِ اي : 2تجصشُ 
صَست گشفتِ ٍ ثشاي افشادي وِ داساي هحذٍديت ّبي پضؿىي ّؼتٌذ هتخصصيي  

 .هضثَس ايي اًتخبة سا ثبيذ، ثب هـَست هتخصصيي عت وبس اًجبم دٌّذ

 



آهوزش و ببز آهوزي: هبحث پنجن 
وليِ ػَاهل اجشايي پؼوبًذّب دس ثذٍ خذهت ثبيذ حذالل يه دٍسُ آهَصؽ : 13هبدُ 

گزساًذُ ٍ حذالل يه سٍص وبس ػولي  12ػبػتِ سا دس صهيٌِ هَضَع هبدُ  24تئَسي 
 .دس هحيظ وبسي سا تحت ًظبست هشثيبى آهَصؿي ثب تجشثِ، عي ًوبيٌذ

عي دٍسُ ّبي آهَصؿي هَضَع ايي هبدُ حذالل دس ؿؾ هبِّ اٍل ؿشٍع ثىبس : تجصشُ
 .ػَاهل اجشايي پؼوبًذّب اججبسي اػت

 
ايي آئيي ًبهِ ثبيذ دس  12وليِ دٍسُ ّبي آهَصؿي ٍ ثبصآهَصي هَضَع هبدُ : 17هبدُ 

داًـىذُ  / آهَصؿگبُ ّبي ثْذاؿت حشفِ اي هَسد تبييذ هؼبًٍت ثْذاؿتي داًـگبُ 
ػلَم پضؿىي ريشثظ اجشا ٍ ثشاي ػَاهل اجشايي ٍ هذيشاى ٍ ػشپشػتبًي وِ دٍسُ 

سا ثب هَفميت عي ًوَدُ اًذ،   15ٍ  14،13ّبي آهَصؽ تئَسي ٍ ػولي هَضَع هبدُ 
اؿتغبل افشاد فبلذ گَاّيٌبهِ ّبي هزوَس دس ػوليبت  . گَاّي آهَصؿي صبدس ًوبيٌذ

 .هشتجظ ثب پؼوبًذّب هوٌَع هي ثبؿذ
 
 



تب  تـىيل آهَصؿگبّْبي ثْذاؿت حشفِ اي هذيشيت اجشايي پؼوبًذّب  :  1تبصره 
هَظف  ثِ  ثشگضاسي  دٍسُ ّبي  آهَصؿي  ٍثبصآهَصي هَضَع  ايي  دػتَس  

الؼول  ثَدُ  ٍ ثشاي  تذسيغ دس دٍسُ ّبي آهَصؿي  اص هشثيبًي اػتفبدُ خذهتي   
ثؼول آٍسد وِ دسهَضَػبت هَسد تذسيغ صالحيت آهَؿي آًبى سا هؼبًٍت 

 .داًـىذُ ػلَم پضؿىي ريشثظ تبييذ ًوَدُ ثبؿذ/ ثْذاؿتي داًـگبُ 
 
جببجبيي و حول و نقل پسوبنذهب: هبحث ضطن 
 

پؼوبًذّبي هخبعشُ آهيض ٍ ٍيظُ وِ ثغَس دػتي يب هبؿيٌي حول ٍ ًمل هي : 19هبده 
 :  ؿًَذ؛  ثبيؼتي ثشچؼت گزاسي ٍ دفغ آًْب ثب ؿشايظ ريل صَست پزيشد

 
هـخصبت ثش سٍي ثـىِ ٍ هخبصى وِ دسعي پبوؼبصي اػتفبدُ هي ؿًَذ ٍ ًيض  : الف

هحتَاي ايي هخبصى ، ثِ گًَِ اي ثشچؼت گزاسي ؿَد وِ ثب همشسات  
ٍدػتَسالؼول ّبي صبدسُ اص ػَي ٍصاست ثْذاؿت، دسهبى ٍ آهَصؽ پضؿىي ٍ 

 .ػبيش ػبصهبى ّبي ريشثظ هٌغجك ثبؿذ
 



دس ٌّگبم ػوليبت، هخبصى ٍ ثـىِ ّب ثبيؼتي هَسد ثبصسػي لشاس گشفتِ  ٍ اص ػبلن  : ب
 .ثَدى آًْب لجل اص حشوت اعويٌبى حبصل ًوَد

توبم ػَاهل اجشايي پؼوبًذّب وِ دس ػوليبت حول ٍ جبثجبيي ثىبس گشفتِ هي ؿًَذ  : ج
ثبيؼتي اص هخبعشات هَادي وِ دس داخل ثـىِ ّب ٍ هخبصى ٍجَد داسد آگبُ ؿًَذ  

 .ٍ ّـذاسّبي الصم ثِ آًْب دادُ ؿَد
آلودگي زدايي: هبحث هفتن 

سٍؿْبي اجشايي ثشاي توبم هشاحل آلَدگي صدايي ثِ ؿشح صيش ثبيذ تذٍيي ٍ : 28هبده 
 :اجشا گشدد

سٍؿْبي اجشايي آلَد گي صدايي ثبيؼتي  لجل اص ؿشٍع ثِ وبس وليِ ػَاهل اجشايي   -1
 .ثصَست تئَسي ٍ ػولي آهَصؽ دادُ ؿَد

سٍؿْبي اجشايي آلَدگي صدايي ثبيذ ثِ گًَِ اي ػولي  گشدد وِ توبع ػَاهل  -2
اجشايي ثب هَاد هخبعشُ آهيض ثِ حذالل سػيذُ ٍ آلَدگي آًبى ٍ تجْيضاتي وِ ثب 

 .آى وبس هي وٌٌذ ثِ حذالل هوىي وبّؾ يبثذ
وليِ ؿبغليٌي وِ اص هٌغمِ آلَدُ خبسج هي ؿًَذ ثبيذ ثب سٍؿْبي هٌبػت اػتبًذاسد،   -3

الجؼِ ٍ ػبيش ٍػبيل حفبظت فشدي ٍ تجْيضاتي وِ اص . اص آًبى سفغ آلَدگي گشدد
 .ايي هٌغمِ خبسج هي ؿًَذ ثبيؼتي ثغَسهٌبػت آلَدگي صدايي يب دفغ گشدًذ



پبيؾ سٍؿْبي اجشايي آلَدگي صايي ثبيؼتي ثشاي اسصيبثي ٍ تؼييي هيضاى اثش ثخـي  -4
دس صَستي وِ ايي  . ايي سٍؿْب ،تَػظ هؼئَل ايوٌي ٍ ثْذاؿت صَست پزيشد

سٍؿْب اثش ثخـي الصم سا ًذاسًذ ،ثبيؼتي ػشيؼبً ًؼجت ثِ اصالح فشآيٌذ ٍ سفغ 
 .ًَالص الذام ؿَد

   
ضرايط اضطرار: هبحث هطتن 
 

هذيشيت اجشايي پؼوبًذّب ثبيذ سٍؿْبي اجشايي ثشاي ؿٌبػبيي ،احتوبل ٍلَع :29هبده 
ٍ همبثلِ ثب ؿشايظ اضغشاس سا ثوٌظَس پيـگيشي ٍ وبّؾ اثشات ًبؿي اص ايي ؿشايظ سا 

 .  ثشاي ػَاهل اجشايي پؼوبًذّب ايجبد ًوَدُ ٍ ثشلشاس ًگْذاسد

 



 
هذيشيت اجشايي پؼوبًذّب ثبيؼتي هتٌبػت ثب ؿشايظ اضغشاسي ؿٌبػبيي ؿذُ : 30هبده 

ثشًبهِ همبثلِ ثب آًْب سا تْيِ ًوبيذ ٍايي ثشًبهِ ثبيؼتي هـتول ثش ًمـِ ولي ،هحل ػوليبت  
پؼوبًذّب ي هخبعشُ آهيض ،ًمبط هؼتؼذ ؿشايظ اضغشاس ّوشاُ ثب هحل اػتمشاس ؿيشّبي  

ّوبٌّگ وٌٌذُ  )ؿشح ٍظبيف ٍ هؼئَليتْبي وليذي دس ؿشايظ اضغشاس ... آتؾ ًـبًي ٍ
، سٍؽ ّبي تخليِ وبسوٌبى اص ًمبط ثحشاًي ،ووىْبي اٍليِ ،لَاصم ٍ تجْيضات  (ػوليبت 

حفبظت فشدي ،فَاصل صهبًي توشيي همبثلِ ثب ؿشايظ اضغشاس ،تؼتْبي ادٍاسي  
ػيؼتوْبي ّـذاس دٌّذُ ،ػيؼتن ّبي اعالع سػبًي ،ثشًبهِ تؼويشات ٍ ثبصسػي ّبي 

 .ادٍاسي تجْيضات همبثلِ ثب ؿشايظ اضغشاس ثبؿذ
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



هراقبتهبي پسضكي: هبحث نهن 
 

لجل  )هذيشيت ّبي اجشايي پؼوبًذ هىلفٌذ ًؼجت ثِ اًجبم هؼبيٌبت ؿغلي : 33هبدُ 
وليِ ػَاهل اجشايي پؼوبًذّب ثغَس ػبالًِ هغبثك ثب  ( اػتخذام، ادٍاسي ٍ اختصبصي

دػتَسالؼول ّبي صبدسُ اص عشف ٍصاست ثْذاؿت، دسهبى ٍ آهَصؽ پضؿىي الذام  
 .ًوبيٌذ

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 تبسيسبت و تسهيالت بهذاضتي : هبحث دهن 
 

اًجبؿت ،آهبدُ )هذيشيت اجشايي هَظف اػت دس هحل ػوليبت پؼوبًذّب : 37هبدُ 
هٌغجك ثب ثب آئيي ًبهِ تبػيؼبت وبسگبُ اص ( ػبصي ،ثبسگيشي،پشداصؽ ٍ دفغ پؼوبًذّب 

حوبم ،تَالت ،دػتـَيي،  /ًظش ثْذاؿت ،تؼْيالت ثْذاؿتي ؿبهل سختىي،دٍؽ
 .غزاخَسي ٍغيشُ سا تبهيي ًوبيذ

 
ٍجَد سختىي هٌبػت ٍ دٍؽ دس ػوليبت پؼوبًذّبي هخبعشُ آهيض ٍ : 38هبدُ 

 .هحل ػوليبت آلَدگي صدايي الضاهي اػت 
 
 
 هراكس هراقبتهبي بهذاضتي درهبني: هبحث يبزدهن 
 

دس صَست ٍجَد ػوليبت ثب پؼوبًذّبي هخبعشُ آهيض، هذيشيت اجشايي  : 39هبدُ 
هَظف اػت ًؼجت ثِ تبهيي هحل هٌبػت ثشاي سػيذگي ثِ هصذٍهيي حَادث ًبؿي  
 .اص وبس ٍ اًتمبل ػشيغ ٍ ثِ ٌّگبم ثِ ًضديىتشيي دسهبًگبُ الذاهبت الصم سا ثؼول  آٍسد

 
 
 
 



هذيشيت اجشايي پؼوبًذّب هَظف اػت دس ثشًبهِ ػالهت، ايوٌي ٍ ثْذاؿت،  : تجصشُ
ايؼتگبُ اهذاد دس هحل هَػؼِ يب وبسگبُ ٍ ًيض ًحَُ اًتمبل هصذٍم ثِ ًضديىتشيي  

 .دسهبًگبُ ٍ پزيشؽ اسجبػبت سا پيؾ ثيٌي ٍ اجشا ًوبيذ 
 
هجبزاتهب: هبحث دوازدهن 

هتخلفبى ّش يه اصهَاد ايي دػتَسالؼول هغبثك ثب گضاسؽ وبسؿٌبػبى ثْذاؿت  : 41هبدُ 
وبس ٍصاست ثْذاؿت، دسهبى ٍ آهَصؽ ثْذاؿت پضؿىي ثش حؼت ًَع تخلف ثِ  

 :هجبصات ّبي ريل هحىَم خَاٌّذ ؿذ
 لبًَى وبس دس صَست ػذم اجشاي ثشًبهِ هشالجتْبي پضؿىي  175هغبثك ثب هبدُ : الف

لبًَى وبس دس صَست ػذم سػبيت همشسات ايي دػتَسالؼول،ػذم   176هغبثك ثب هبدُ : ة
تبهيي توْيذات وٌتشلي، ٍػبيل حفبظت فشدي، آهَصؽ ٍ ثبص آهَصي ٍ ػذم تبهيي ػبيش 

 اهىبًبت ثْذاؿتي هٌذسج دس ايي دػتَسالؼول
 
 
 

 


