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ِ ّب، سبظهبًْب، هؤسسبت، ضطوتْبي زٍلتي، ضْطزاضيْب، ثبًىْب ٍ ضطوتْبي ثيوِ ، وليِ ضطوتْبيي وِ ضوَل لبًَى ثط آًْب  وليِ ٍظاضتربً

. هستلعم شوط يب تػطيح ًبم است، ًْبزّبي اًمالة اسالهي ٍ سبيط زستگبّْبيي وِ ثِ ًحَي اظ ثَزخِ ػوَهي زٍلت استفبزُ هي وٌٌس

 

 "" ًظبهٌبهِ هسيطيت پبسرگَيي ثِ ضىبيبت هطزم  ًظبهٌبهِ هسيطيت پبسرگَيي ثِ ضىبيبت هطزم ""

 ثٌب ثِ پيطٌْبز هطتطن هطوع ضسيسگي ثِ ضىبيبت هطزهي ًْبز 4/5/1384ضَضاي ػبلي ازاضي زض يىػس ٍ ثيست ٍ ّطتويي خلسِ هَضخ 

ِ ضيعي وطَض ٍ ثِ هٌظَض اضتمبء سغح پبسرگَيي زستگبّْبي اخطايي، ًظ اهِ هسيطيت اهيضيبست خوَْضي ٍ سبظهبى هسيطيت ٍ ثطًبه

. پبسرگَيي ثِ ضىبيبت هطزم اظ زستگبُ ّبي اخطايي ضا ثِ ضطح شيل تػَيت ًوَز

 

: تعاريف - 1ماده 

ػجبضت است اظ پصيطش هسئَليت ًتبيح ٍ پيبهسّبي حبغل اظ ػولىطز زستگبُ ّب ٍ اضائِ پبسد ضفبف  زض لجبل ٍظبيف اًدبم : پبسرگَيي

.  ضسُ ٍ ًطسُ ثِ شيٌفؼبى

زضذَاست احمبق حك ضْطًٍساى اظ ًمض يب ًمع لَاًيي ٍ همطضات، ػسم اخطاي ضَاثظ زض زستگبّْبي اخطايي ٍ هيعاى وويت ٍ : ضىبيت

. ويفيت  اضايِ ذسهبت زضهمبيسِ ثب استبًساضزّبي اضايِ ذسهبت ػوَهي

. ػجبضت است اظ تمبضبي تؼلك گطفتي ذسهبت يب ضوَليت لبًَى، آئيي ًبهِ ٍ زستَضالؼول ثِ فطز ٍ يب گطٍُ ذبظ: زضذَاست

ػجبضت است اظ اضائِ ّط گًَِ فىط، ايسُ ٍ ضٍش خسيسي وِ ثتَاًس هٌدط ثِ ايدبز يه تحَل يب تسطيغ زض زلت ٍ سطػت اضائِ : پيطٌْبز 

ِ ّب گطزز . ذسهبت ٍ وبّص ّعيٌ

 .هي ثبضس ػجبضت است اظ ثيبى ٍالؼيتي وِ اعالع زازى آى زاضاي هٌبفؼي ثطاي ذَز، زيگطاى ٍ يب آحبز خبهؼِ : (گعاضضبت)هطبّسات

: اهذاف - 2ماده  

ُ ّبي اخطايي ثِ هطزم-  . اضتمبء سغح پبسرگَيي زستگب

. افعايص هيعاى ضضبيتوٌسي هطزم اظ ذسهبت ػوَهي - 

. تَسؼِ ٍ ثْجَز استبًساضزّبي اضائِ ذسهبت - 

ِ ثٌسي ٍ اٍلَيت ثٌسي ضىبيبت ٍاغلِ-  . سيبست گصاضي ثطاي وبّص ػَاهل ثطٍظ ًبضضبيتي اظ عطيك هستٌسسبظي، عجم

. تدعيِ ٍ تحليل ٍ ثبظًگطي وبضآهسي لَاًيي ٍ همطضات ٍ ضَاثظ اخطايي هَضز ػول زض زستگبّْبي اخطايي- 

 

 پبسرگَيي ثِ ضىبيبت هطزم زض چْبض سغح ضْطستبى، استبى، زستگبُ ٍ سغح هلي ثِ غَضت ظيط اًدبم :فراينذ پاسخگويي - 3ماده 

 :هي گطزز 

 

 :سطح شهرستان - الف

ثِ هٌظَض پبسرگَيي سطيغ ٍ ضفبف ثِ اضثبة ضخَع زض ّط ضْطستبى ٍاحس هسيطيت پبسرگَيي ثِ ضىبيبت ثب هسٍَليت فطهبًساض  -3-1

  . تطىيل هي گطزز"هيع ضسيسگي ثِ ضىبيبت "تحت ػٌَاى 

فطهبًساضاى هَظفٌس يىي اظ وبضوٌبى ثب ٍيژگيْبي سؼِ غسض، گطبزُ ضٍ ٍ ذَش ثطذَضز وِ  زاضاي هْبضت اضتجبعي هٌبسجي هي : 1تبصره 

ثبضس ضا ثِ ػٌَاى هسٍَل هيع ضسيسگي ثِ ضىبيبت هٌػَة ًوبيٌس ثِ ًحَي وِ ايطبى ضوي استمجبل اظ عطح ضىبيبت تَسظ هطزم ٍ 

ثطاي ايي .ًظبضت ثط حسي پبسرگَيي ٍاحس ّبي اخطايي، گعاضضي ضٍظاًِ اظ ٍضؼيت ضىبيبت ٍ ػولىطز ٍاحسّب ضا ثِ فطهبًساض اضائِ ًوبيس

ُ ّبي اخطايي ضْطستبى استفبزُ ًوبيس  .هٌظَض فطهبًساض هي تَاًس اظ ًيطٍّبي هَخَز زض سبيط زستگب
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ضىبيبت، زضذَاستْب، پيطٌْبزّب ٍ هطبّسات هطزم ثطاسبس فطم ضوبضُ يه تٌظين ٍ اظ عطيك پست، تلفي ٍ پست الىتطًٍيىي ثِ  -3-2

زستگبُ هطثَعِ اضسبل ذَاّس ضس، زض ايي غَضت هي ثبيست ثطاي پيگيطي ضىبيت تَسظ هيع ضسيسگي ثِ ضىبيبت، لسوت پبئيي فطم 

.   ، زض غٌسٍق ضىبيبت وِ زض هجبزي ٍضٍزي ٍ ذطٍخي زستگبّْب تؼجيِ ضسُ اًساذتِ ضَز1ضوبضُ 

زض غَضت اضسبل هستمين ضىبيبت ثِ فطهبًساضي ٍ يب اضائِ ضىبيت تلفٌي، هيع ضسيسگي ثِ ضىبيبت هَظف است ضىبيبت تلفٌي ضا  -3-3

 زضج ًوَزُ ٍ ضوبضُ پيگيطي ثِ ضبويبى اػغبء ًوبيس ٍ زض پبيبى ّط ضٍظ ضىبيبت زضج ضسُ اظ عطق هرتلف ضا ثَسيلِ 1زض فطم ضوبضُ 

 .پست پيطتبظ ثِ زستگبُ شيطثظ زض ّوبى سغح اضسبل ًوبيس

. پس اظ زضيبفت ضىبيت تَسظ زستگبُ شيطثظ، ضىبيت ثِ ٍاحس ترػػي هطثَعِ خْت ثطضسي ٍ پبسرگَيي اضسبل هي گطزز -3-4

 2 ضٍظ وبضي پس اظ ثجت ضىبيت  ثؼالٍُ 7زضّط غَضت حساوثط ظهبى پبسرگَيي ثِ ضبوي ٍ اضسبل ضًٍَضت ثِ هيع ضسيسگي ثِ ضىبيبت، 

 .ضٍظ ثطاي اضسبل هطاسالت پستي هي ثبضس

 ضٍظ وبضي اظ ظهبى ثجت ضىبيت، ثسليل ػسم غالحيت ٍ 7زض غَضتيىِ ّط يه اظ ٍاحس ّبي اخطايي ضْطستبى، پس اظ گصضت  -3-5

اذتيبض ًتَاًٌس پبسد الظم ضا ثطاي ضبوي اضسبل ًوبيٌس، هي ثبيست ضوي اضخبع ضىبيت ثِ ٍاحس اخطايي استبى ضًٍَضتي اظ ًبهِ اضسبلي ضا 

 . ثطاي هيع ضسيسگي ثِ ضىبيبت ٍ ضبوي اضسبل زاضًس

زستگبُ ّب هي تَاًٌس زض غَضت ًيبظ ثِ ظهبى ثيطتط خْت پبسرگَيي، ثب اضسبل ًبهِ اي حبٍي پيبم تطىط، ضبويبى ضا اظ ايي  -3-6

 ضٍظ 7زض ّط غَضت حساوثط ظهبى لبثل توسيس . هَضَع هغلغ سبذتِ ٍ ضًٍَضتي اظ ايي ًبهِ ضا ثطاي هيع ضسيسگي ثِ ضىبيبت اضسبل زاضًس

 .وبضي هي ثبضس

هيع ضسيسگي ثِ ضىبيبت هَظف است زض غَضت اضسبل ضىبيت ثِ ٍاحس ّبي اخطايي استبى، ٍاحسّبي اضظيبثي ػولىطز ٍ  -3-7

 .پبسرگَيي ثِ ضىبيبت استبًساضي ضا خْت پيگيطي هَضَع هغلغ ًوبيٌس

 

: سطح استاني - ب

 ضٍظ ثطاي اضسبل 2 ضٍظ وبضي ثؼالٍُ 5ّط يه اظ  ٍاحسّبي اخطايي استبى هَظفٌس پس اظ زضيبفت ضىبيت، حساوثط ظطف هست  -3-8

هطاسالت پستي  ًتبيح ٍ تػويوبت اتربش ضسُ ضا ثِ ٍاحس ذَز زض ضْطستبى اػالم ًوَزُ ٍ ضًٍَضتي اظ آًطا ثطاي ٍاحس ّبي اضظيبثي 

 .ػولىطز ٍ پبسرگَيي ثِ ضىبيبت استبًساضي ٍ ضبوي اضسبل ًوبيٌس

 ضٍظ وبضي اظ ظهبى زضيبفت پبسد اظ ٍاحسّبي استبًي، پبسد ضا 2ٍاحسّبي اخطايي زض سغح ضْطستبى هَظفٌس حساوثط پس اظ  -3-9

 .ثطاي ضبوي ٍ ضًٍَضتي اظ آًطا ثطاي هيع ضسيسگي ثِ ضىبيبت اضسبل زاضًس

ٍاحس ّبي اضظيبثي ػولىطز ٍ پبسرگَيي ثِ ضىبيبت استبًساضي هَظفٌس ًتبيح حبغل اظ ثطضسي ٍاحسّبي اخطايي استبًي  -3-10

ُ ّب ضا ثِ هيع ضسيسگي ثِ ضىبيبت ضْطستبى هطثَعِ اػالم ًوبيٌس   .زستگب

 ضٍظ وبضي اظ ظهبى ثجت ضىبيت، ًتَاًٌس ثسليل ػسم غالحيت ٍ اذتيبض 5ٍاحسّبي اخطايي استبًي زض غَضتيىِ پس اظ گصضت  -3-11

پبسد الظم ضا تْيِ ٍ اضسبل ًوبيٌس هي ثبيست ضوي اضسبل ضىبيت ثطاي زفبتط اضظيبثي ػولىطز ٍ پبسرگَيي ثِ ضىبيبت زستگبُ، 

ضًٍَضتي اظ ًبهِ اضسبلي ضا ثطاي ٍاحسّبي اضظيبثي ػولىطز ٍ پبسرگَيي ثِ ضىبيبت استبًساضي ٍ ٍاحسّبي ضْطستبًي ٍ ضبوي اضسبل 

  .زاضًس

ٍاحس ّبي استبًي هي تَاًٌس زض غَضت ًيبظ ثِ ظهبى ثيطتط خْت پبسرگَيي، هَضَع ضا ثِ ٍاحسّبي ضْطستبًي ٍ ضًٍَضت آًطا  -3-12

ثطاي ٍاحسّبي اضظيبثي ػولىطز ٍ پبسرگَيي ثِ ضىبيبت استبًساضي خْت اعالع ضسبًي ثِ هيع ضسيسگي ثِ ضىبيبت ٍ ضبوي اضسبل 

 . ضٍظ وبضي ذَاّس ثَز20زض ّط حبل حساوثط ظهبى لبثل توسيس .زاضًس

 

 :سطح دستگاهي - ج

 2ضٍظ وبضي پس اظ ثجت ضىبيت ثؼالٍُ 7زفبتط اضظيبثي ػولىطز ٍ پبسرگَيي ثِ ضىبيبت زستگبُ ّب هَظفٌس، حساوثط ظطف هست  -3-13

 .ضٍظ ثطاي اضسبل هطاسالت، ًتبيح ٍ تػويوبت اتربش ضسُ ضا ثِ ٍاحسّبي استبًي ذَز ٍ ضبوي اػالم ًوبيٌس 
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 ضٍظ وبضي اظ ظهبى زضيبفت پبسد ضوي اضسبل پبسد ثِ ٍاحس ّبي ضْطستبًي 2ٍاحسّبي اخطايي استبًي هَظفٌس حساوثط پس اظ  -3-14

 .ٍ ضًٍَضتي اظ آًطا ثِ ٍاحسّبي اضظيبثي ػولىطز ٍ پبسرگَيي ثِ ضىبيبت استبًساضي اضسبل ًوبيٌس 

 ضٍظ وبضي اظ ظهبى ثجت ضىبيت، ًتَاًٌس 7زفبتط اضظيبثي ػولىطز ٍ پبسرگَيي ثِ ضىبيبت زستگبُ ّب زض غَضتيىِ پس اظ گصضت  -3-15

ثسليل ػسم غالحيت ٍ اذتيبض پبسد الظم ضا تْيِ ٍ اضسبل ًوبيٌس، هي ثبيست ضوي اضسبل ضىبيت ثِ هطوع ضسيسگي ثِ ضىبيبت هطزهي 

  .ًْبز ضيبست خوَْضي، ضًٍَضتي اظ ًبهِ اضسبلي ضا ثطاي ٍاحسّبي استبًي ٍ ضبوي اضسبل زاضًس

ُ ّب هي تَاًٌس زض غَضت ًيبظ ثِ ظهبى ثيطتط خْت پبسرگَيي، ثب اضسبل  -3-16 زفبتط اضظيبثي ػولىطز ٍ پبسرگَيي ثِ ضىبيبت زستگب

 . ضٍظ وبضي ذَاّس ثَز30ًبهِ اي ثطاي ضبوي ظهبى پبسرگَيي ضا توسيس ًوبيٌس، زض ّط حبل حساوثط ظهبى لبثل توسيس 

ّط يه اظ آحبز هطزم هي تَاًٌس زض غَضت ػسم ضضبيت اظ پبسد زضيبفت ضسُ اظ سغَح پبئيي تط، زضذَاست تدسيس ًظط ذَز ضا  -3-17

 .زض ايي غَضت زضذَاست هصوَض ثِ ػٌَاى يه ضىبيت خسيس تلمي هي گطزز.ثب عطح ضىبيت هدسز زضسغح ثبالتط اضائِ ًوبيٌس

 

 :سطح ملي  -د

هطوع ضسيسگي ثِ ضىبيبت هطزهي ًْبز ضيبست خوَْضي حساوثط پس اظ سِ ضٍظ وبضي اظ ظهبى ثجت ضىبيت، آًْب ضا ثِ هطاوع  -3-18

شيػالح، خْت ضسيسگي ٍ پبسرگَيي ثِ آى ٍ زض غَضت ضطٍضت اًدبم الساهبت الظم ثطاي اغالح ٍ ثبظًگطي لَاًيي ٍ همطضات ٍ ضَاثظ 

اخطايي هَضز ػول زض زستگبّْبي اخطايي اضسبل زاضتِ ٍ پبسد زضيبفتي ضا ثطاي ضبوي ٍ ضًٍَضت آًطا ثطاي زفبتط اضظيبثي ػولىطز ٍ 

 .پبسرگَيي ثِ ضىبيبت زستگبُ ّب اضسبل هي زاضز

 ضٍظ وبضي پس اظ زضيبفت پبسد، ًتبيح 3زفبتط اضظيبثي ػولىطز ٍ پبسرگَيي ثِ ضىبيبت زستگبُ ّب هَظفٌس، حساوثط ظطف هست  -3-19

 .ٍ تػويوبت اتربش ضسُ ضا ثِ ضبوي ٍ ٍاحس ّبي استبًي اضسبل زاضًس

 ايطاًيبى همين ذبضج اظ وطَض هي تَاًٌس ثب استفبزُ اظ ضٍش ّبي پيص ثيٌي ضسُ زض ايي ًظبهٌبهِ، ضىبيبت، زضذَاستْب، :2تبصره 

 . پيطٌْبزات ٍ گعاضضبت ذَيص ضا ثِ ٍظاضت اهَض ذبضخِ ٍ يب هطوع ضسيسگي ثِ ضىبيبت هطزهي ًْبز ضيبست خوَْضي اضسبل ًوبيٌس

 

ُ ّبي اخطايي زض وليِ سغَح هَظفٌس گعاضضبت زٍضُ اي، ثِ ّوطاُ عجمِ ثٌسي ضىبيبت، تدعيِ ٍ :فراينذ گسارش دهي - 4ماده   زستگب

ُ حلْبيي خْت وبّص ضىبيبت ٍ ًيع الساهبت اًدبم ضسُ ضا ثِ تطتيت ظيط تْيِ ًوبيٌس   :تحليل ػَاهل ضىبيت  ثطاًگيع ٍ اضايِ ضا

ّط يه اظ فطهبًساضيْب ٍ ٍاحس ّبي اخطايي ضْطستبًي هي ثبيست گعاضضبت سِ هبِّ ضا زض پبيبى ّط فػل ثط اسبس فطم ضوبضُ  -4-1

 . تْيِ ٍ ثِ استبًساضي ٍ ٍاحسّبي اخطايي استبى اضسبل ًوبيٌس2

 تْيِ ٍ ثِ 3ّط يه اظ ٍاحس ّبي اخطائي استبًي هي ثبيست گعاضضبت ضص هبِّ ضا زض پبيبى ّط ًيوسبل ثط اسبس فطم ضوبضُ  -4-2

 .ٍاحس ّبي اضظيبثي ػولىطز ٍ پبسرگَيي ثِ ضىبيبت زستگبُ ٍ استبًساضي اضسبل ًوبيٌس

ٍاحس ّبي اضظيبثي ػولىطز ٍ پبسرگَيي ثِ ضىبيبت استبًساضيْب هي ثبيست گعاضضبت ضص هبِّ ضا زض پبيبى ّط ًيوسبل ثط  -4-3

 . تْيِ ٍ خْت تػوين گيطي الظم ثِ ضَضاي ثطًبهِ ضيعي تَسؼِ استبى اضسبل ًوبيٌس4اسبس فطم ضوبضُ 

 تْيِ ٍ ثِ هطوع ضسيسگي 5ّط يه اظ استبًساضيْب هي ثبيست گعاضضبت ضص هبِّ ضا زض پبيبى ّط ًيوسبل ثط اسبس فطم ضوبضُ  -4-4

 .ثِ ضىبيبت هطزهي ًْبز ضيبست خوَْضي اضسبل ًوبيٌس

 ّب هي ثبيست گعاضضبت ضص هبِّ ضا زض پبيبى ّط ًيوسبل ثط زفبتط اضظيبثي ػولىطز ٍ پبسرگَيي ثِ ضىبيبت زستگبُ -4-5

وويسيَى تحَل ازاضي زستگبُ ٍ هطوع ضسيسگي ثِ ضىبيبت هطزهي ًْبز ضيبست / تْيِ ٍ ثِ ضَضا6اسبس فطم ضوبضُ 

 .خوَْضي اضسبل ًوبيٌس

هطوع ضسيسگي ثِ ضىبيبت هطزهي ًْبز ضيبست خوَْضي هي ثبيست ّط ضص هبُ، گعاضش خبهغ تحليلي ضا پس اظ تلفيك  -4-6

ُ ّب ٍ استبى ّب ثط اسبس فطم ضوبضُ   تْيِ ٍ ّوطاُ ثب اضظيبثي ٍ ضتجِ ثٌسي زستگبُ ّب ٍ ثيبى 7گعاضضبت اضسبل ضسُ اظ خبًت زستگب
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ِ ضيعي  پيطٌْبزات ٍ ضاّىبضّبي الظم ثِ ضئيس خوَْض ٍ ّيبت زٍلت ٍ خْت عطح زض ضَضاي ػبلي ازاضي ثِ سبظهبى هسيطيت ٍ ثطًبه

. وطَض اضسبل ًوبيس

 

: سازمان كار- 5ماده 

 . سيبستگصاضي، ّسايت، تػَيت همطضات ٍ ضَاثظ الظم ثطاي اضتمبء پبسرگَيي زض ًظبم ازاضي ثؼْسُ ضَضاي ػبلي ازاضي هي ثبضس -5-1

ُ ّبي اخطايي ٍ تْيِ ٍ تسٍيي گعاضضبت زض سغح هلي ثؼْسُ هطوع  -5-2 هسٍَليت ّوبٌّگي، اخطا ٍ ًظبضت ثط حسي پبسرگَيي زستگب

 .ضسيسگي ثِ ضىبيبت هطزهي ًْبز ضيبست خوَْضي هي ثبضس

ُ  هتجَع هي ثبضس -5-3 ُ ّب زض وليِ سغَح پبسرگَيي هسئَل حسي اخطاي ايي ًظبم ًبهِ زض زستگب  .ثبالتطيي همبم زستگب

 .هسئَليت حسي اخطاي ايي هػَثِ زض استبى ثؼْسُ استبًساض ٍ زض ضْطستبى ثؼْسُ فطهبًساض هي ثبضس -5-4

هسٍَليت پبسرگَيي ثِ ضىبيبت زض سغح ضْطستبى ثؼْسُ هيع ضسيسگي ثِ ضىبيبت هستمط زض فطهبًساضي، زض سغح استبى  -5-5

ُ ّبي هلي ثؼْسُ زفبتط اضظيبثي ػولىطز ٍ  ثؼْسُ ٍاحسّبي اضظيبثي ػولىطز ٍپبسرگَيي ثِ ضىبيبت استبًساضي ٍ زض سغح زستگب

 .پبسرگَيي ثِ ضىبيبت زستگبُ هي ثبضس

ِ ّبي  -5-6 هطوع ضسيسگي ثِ ضىبيبت هطزهي ًْبز ضيبست خوَْضي هَظف است ّوبٌّگي ّبي الظم زض ذػَظ يىسبى سبظي ضٍي

 .پبسرگَيي ثِ ضىبيبت هطزم زض سغح لَاي هدطيِ، همٌٌِ ٍ لضبييِ ٍ سبيط ًْبزّبي ػوَهي ضا اًدبم زّس

هطوع ضسيسگي ثِ ضىبيبت هطزهي ًْبز ضيبست خوَْضي هَظف است وليِ ضىبيبت زضيبفت ضسُ ضا تب اضائِ پبسد پيگيطي ٍ ضبوي  -5-7

چٌبًچِ ايي هطوع پس اظ ثطضسي ّبي الظم ٍ تطىيل خلسِ ثب ضبوي ٍ زستگبُ اخطايي شيطثظ زض ضاثغِ ثب . ضا ثِ غَضت هستوط هغلغ سبظز

ُ ّبي اخطايي هلعم ثِ اخطاي تػويوبت هترصُ ذَاٌّس ثَز ٍ زض غَضت استٌىبف  احمبق حمَق حمِ فطز يب افطاز ثِ خوغ ثٌسي ضسيس زستگب

 .يب تؼلل، هطوع هي تَاًس هترلفيي ضا ثِ هطاخغ شيػالح خْت البهِ زػَي هؼطفي ًوبيس

هطوع ضسيسگي ثِ ضىبيبت هطزهي ًْبز ضيبست خوَْضي هَظف است حساوثط پس اظ هست يىسبل اظ تػَيت ايي ًظبهٌبهِ،  -5-8

ُ ّب لطاض زّس وِ ثب اضايِ ضوبضُ هٌحػط ثِ فطز ثِ ّط ضىبيت اظ  ِ اي هسيطيت ضىبيبت ضا ثِ ًحَي تسٍيي ٍ زضاذتيبض زستگب سيستن ضايبً

ِ ّبي هلي ٍ هحلي ٍ ًيع اهىبى  هفمَز ضسى ضىبيبت ٍ عطح هتؼسز ضىبيبت زض هطاخغ هرتلف خلَگيطي ٍ اهىبى استفبزُ اظ آى تحت ضجى

ايي ًطم افعاض ثبيس . عطح ٍ پيگيطي هدسز ضىبيبت تَسظ هطزم زض سغَح ثبالتط پس اظ ػسم ضضبيتوٌسي اظ پبسد زضيبفت ضسُ هْيب گطزز

ِ اي عطاحي گطزز وِ اخطاي ًظبهٌبهِ ضا تأهيي ًوبيس  .ثِ گًَ

 هبُ اظ تػَيت ايي ًظبهٌبهِ فطم ّبي 2هطوع ضسيسگي ثِ ضىبيبت هطزهي ًْبز ضيبست خوَْضي هَظف است حساوثط پس اظ  -5-9

ِ ضيعي وطَض ثطسبًس  .هٌسضج زض ايي ًظبهٌبهِ ٍ سبيط فطم ّبي  هَضز ًيبظ ضا تْيِ ٍ ثِ تأييس سبظهبى هسيطيت ٍ ثطًبه

هطوع ضسيسگي ثِ ضىبيبت هطزهي ًْبز ضيبست خوَْضي هَظف است ضوبضُ تلفي سِ ضلوي ضا خْت اذص ضىبيبت،  -5-10

 .زضذَاست ّب، پيطٌْبزات ٍ هطبّسات هطزم پيص ثيٌي ٍ ثِ ػوَم هطزم اػالم ًوبيس

 ضا ثب زض ًظط 1هطوع ضسيسگي ثِ ضىبيبت هطزهي ًْبز ضيبست خوَْضي هَظف است اظ عطيك ضجىِ پستي وطَض فطم ضوبضُ  -5-11

ُ ّب لطاض زّس تب هطزم ثب  گطفتي ضوبضُ هٌحػط ثِ فطز ثطاي ّط ضىبيت ثِ تفىيه زستگبُ، استبى ٍ ضْطستبى، زض اذتيبض توبهي زستگب

 . هطاخؼِ ثِ زفبتط ٍ هطاوع پستي فطم هصوَض ضا زضيبفت ًوبيٌس

هطوع ضسيسگي ثِ ضىبيبت هطزهي ًْبز ضيبست خوَْضي هي ثبيست ضىبيبت اضسبل ضسُ ثطاي همبهبت وِ زض هسبفطتْبي  -5-12

ايطبى يب تَسظ زفبتط ايطبى خوغ آٍضي هي گطزز ضا خْت ثطضسي ٍ پبسرگَيي ٍ زضيبفت ضوبضُ هٌحػط ثِ فطز ثِ هجبزي ثطٍظ ضىبيت اظ 

 . عطيك ذَز زستگبُ اضسبل ًوبيس

 

 :وظايف دستگاه ها: 6ماده 

ُ ّب زض توبهي سغَح ٍ استبًساضي ّب زض سغح استبى هَظف ّستٌس ثطًبهِ زيساض ػوَهي ثب هطزم ضا زض ضٍظ ٍ ظهبى  -6-1 وليِ زستگب

ِ ّبي گطٍّي ثِ اعالع هطزم ثطسبًٌس  .هطرع تؼييي ٍ اظ عطيك ضسبً



 

 4 

 85084/1901: ضوبضُ

 12/5/1384: تبضيد 

ُ ّبي اخطايي هَظفٌس زض اخطاي عطح تىطين هطزم ٍ خلت ضضبيت اضثبة ضخَع ٍ ثْجَز ضًٍس اضتجبط ثب هطزم،  الساهبت الظم  -6-2 زستگب

وويت، ظهبى ٍ ّعيٌِ ضا ثِ اًدبم ضسبًيسُ ٍ ثِ ًحَ همتضي ثِ اعالع هطزم  زض ذػَظ تسٍيي استبًساضزّبي اضايِ ذسهبت ضبهل ويفيت،

 .ثطسبًٌس

ُ ّبي اخطايي وطَض هَظفٌس زض غَضت زضيبفت ّط گًَِ پيطٌْبز آى ضا ثِ ًظبم پصيطش ٍ ثطضسي پيطٌْبزات زستگبُ  -6-3 زستگب

زض ايي غَضت اضسبل ًبهِ تطىط ثط اسبس . اضسبل زاضتِ ٍ زض غَضت زضيبفت گعاضضبت، سبظهبًْبي ًظبضتي هطثَعِ ضا هغلغ سبظًس

 .فطايٌس تؼطيف ضسُ زض ايي ًظبهٌبهِ العاهي است

ُ ّبي اخطايي وطَض هَظفٌس ضىبيبت هطثَط ثِ وبضوٌبى ضا ثِ ّيأتْبي ضسيسگي ثِ ترلفبت ازاضي اضخبع ًوبيٌس ٍ زض  -6-4 وليِ زستگب

زض ّط حبل فطز ضبوي ثبيس اظ ضًٍس غَضت ًيبظ ثِ تؼييي هيعاى ذسبضت ٍاضزُ ثِ هطزم الظم ثبضس ضىبيت ثِ هطاخغ لضبيي اضسبل گطزز 

 .پيگيطي ضىبيت ذَز هغلغ گطزز

ُ ّبي اخطايي هَظفٌس اظ هحل ثَزخِ سبالًِ ذَز ًسجت ثِ تدْيع ٍاحسّب ٍ زفبتط اضظيبثي ػولىطز ٍ پبسرگَيي ثِ  -6-5 وليِ زستگب

ِ اي ٍ ًطم افعاضي السام ًوبيٌس  .ضىبيبت ثِ ًيطٍي اًسبًي هترػع ٍ سيستن ّبي ضايبً

وليِ زستگبُ ّبي اخطايي زض توبهي سغَح زستگبّي، استبًي ٍ ضْطستبًي هَظفٌس ثِ ًحَ همتضي اظ عطيك خبيگبُ ايٌتطًتي ذَز  -6-6

 . ضا زض اذتيبض هطزم لطاض زٌّس 1ٍ يب ٍاحس ّبي اضظيبثي ػولىطز ٍ پبسرگَيي ثِ ضىبيبت ٍ ػٌبٍيي هطبثِ، فطم ضوبضُ 

ُ ّبي اخطايي هَظفٌس ثب تغييط ػٌَاى يىي اظ پستْبي ٍاحسّبي استبًي، اهَض هطثَط ثِ ثبظضسي،  اضظيبثي ػولىطز ٍ  -6-7 وليِ زستگب

ِ ّب ٍ هؤسسبت زٍلتي  پبسرگَيي ثِ ضىبيبت ضا هغبثك ثب ضَاثظ سبظهبًسّي ٍاحسّبي اضظيبثي ػوىطز ٍ پبسرگَيي ثِ ضىبيبت ٍظاضتربً

ِ ضيعي وطَض4/3/82 هَضخ 35665/1801ثرطٌبهِ ضوبضُ )  .اًدبم زٌّس ( سبظهبى هسيطيت ٍ ثطًبه

 :ساير موارد: 7ماده 

ضىبيبت هطثَط ثِ ضٍسبي ٍاحسّبي اخطايي زض ضْطستبى ٍ ًيع ضىبيبت هطثَط ثِ هيع ضسيسگي ثِ ضىبيبت هي ثبيس هستميوبً  -7-1

 . تَسظ فطهبًساض هَضز ضسيسگي لطاض گيطز

ضىبيبت هطثَط ثِ ضٍسبي ٍاحسّبي اخطايي استبًي زستگبّْب، فطهبًساضاى ٍ ٍاحسّبي اضظيبثي ػولىطز ٍ پبسرگَيي ثِ ضىبيبت  -7-2

 .استبًساضي تَسظ استبًساض هَضز ضسيسگي لطاض هي گيطز

ٍاحسّبي اضظيبثي ػولىطز ٍ پبسرگَيي ثِ ضىبيبت استبًساضي ضوي پبسرگَيي ثِ ضىبيت اظ ػولىطز استبًساضي، هطخغ ثبالتط  -7-3

 .ثطاي ضسيسگي ثِ ضىبيت اظ ٍاحس ّبي اخطايي استبًي زستگبُ ّب هي ثبضٌس

ِ ّبي هطثَط ثِ پبسرگَيي ثِ ضىبيبت زاضاي ليس فَضيت آًي هي ثبضس ٍ هطاسالت آى ثػَضت  -7-4 وليِ فطم ّبي زضج ضىبيبت ٍ ًبه

 .پيطتبظ اًدبم هي پصيطز

: استفاده ازنتايج - 8ماده 

 اضظيبثي ػولىطز سبالًِ زستگبُ ّبي اخطايي  -8-1

 اضظيبثي ػولىطز سبالًِ ٍاحسّبي اخطايي استبًي -8-2

 اضظضيبثي سبالًِ وبضوٌبى ٍ هسيطاى  -8-3

 .(هغبثك ثب ثٌس الف ضزيف ّطتن ضَاثظ توسيس لطاضزاز )توسيس لطاضزاز وبضوٌبى پيوبًي -8-4

سبظهبى هسيطيت ٍ ثطًبهِ ضيعي وطَض هسٍَليت ًظبضت ثط حسي اخطاي ايي هػَثِ ٍ اضائِ گعاضش ثِ ضَضاي ػبلي ازاضي ضا - 9ماده 

 .ثؼْسُ زاضز

 

 

 

حميد شركاء 
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