
 قًاويه مرتبط با بهداشت حرفٍ اي 

 قاوًن تشكيالت ي يظايف يزارت بهداشت ، درمان ي آمًزش پسشكي   الف :

    تاميه بهداشت عمًمي ، ارتقاء سطح آن  :1مادٌ  2بىد   

،  دسصهيٌِ ثْذاضت هحيف ، هجبسصُ ثب ثيوبسيْب ، ثْذاضت خبًَادُ ٍهذاسس“ اصقشيك اخشاي ثشًبهِ ّبي ثْذاضتي خػَغب 

آهَصش ثْذاضت ػوَهي ، ثْذاضت وبس ٍضبغليي ثب تبويذ ثش اٍلَيت هشالجت ّبي ثْذاضتي اٍليِ ثب ّوىبسي ٍ ّوبٌّگي 

  دستگبّْبي ريشثف 

 ب : قاوًن كار

       ثشاي غيبًت ًيشٍي اًسبًي ٍ هٌبثغ هبدي وطَس سػبيت دستَسالؼولْبئي وِ اص قشيك ضَساي ػبلي حفبظت فٌي :85مادٌ 

بهيي حفبظت فٌي ( ٍ ٍصاست ثْذاضت، دسهبى ٍ آهَصش پضضىي خْت خلَگيشي اص ثيوبسيْبي حشفِ اي ٍ تبهيي ) خْت ت

 هحيف وبس تذٍيي هي ضَد، ثشاي وليِ وبسگبّْب، وبسفشهبيبى، وبسگشاى ٍ وبسآهَصاى الضاهي است.   ثْذاضت وبس ٍ وبسگش ٍ

ايي لبًَى هىلفٌذ ثش اسبس هػَثبت ضَساي ػبلي حفبظت  85ُ وبسفشهبيبى ٍ هسئَالى وليِ ٍاحذّبي هَؾَع هبد: 91مادٌ 

فٌي ثشاي تبهيي حفبظت ٍ سالهت ٍ ثْذاضت وبسگشاى دس هحيف وبس، ٍسبيل ٍ اهىبًبت الصم سا تْيِ ٍ دس اختيبس آًبى لشاس 

اضتي ًظبست دادُ ٍ چگًَگي وبسثشد ٍسبيل فَق الزوش سا ثِ آًبى ثيبهَصًذ ٍ دس خػَظ سػبيت همشسات حفبظتي ٍ ثْذ

ًوبيٌذ. افشاد هزوَس ًيض هلضم ثِ استفبدُ ٍ ًگْذاسي اص ٍسبيل حفبظتي ٍ ثْذاضت فشدي ٍ اخشاي دستَسالؼولْبي هشثَقِ 

 وبسگبُ هي ثبضٌذ. 

ايي لبًَى وِ ضبغليي دس آًْب ثِ التؿبي ًَع وبس دس هؼشؼ ثشٍص ثيوبسيْبي ًبضي  85وليِ ٍاحذّبي هَؾَع هبدُ  :92مادٌ 

شاس داسًذ ثبيذثشاي ّوِ افشاد هزوَس پشًٍذُ پضضىي تطىيل دٌّذ ٍ حذالل سبلي يىجبس تَسف هشاوض ثْذاضتي دسهبًي اص وبس ل

 اص آًْب هؼبيٌِ ٍ آصهبيطبت الصم ثِ ػول آٍسًذ ٍ ًتيدِ سا دس پشًٍذُ هشثَقِ ؾجف ًوبيٌذ. 

  

هؼبيٌِ ضذُ ثِ ثيوبسي ًبضي اص وبس هجتال يب دس چٌبًچِ ثب تطخيع ضَساي پضضىي ًظش دادُ ضَد وِ فشد : 92مادٌ  1تبصرٌ 

هؼشؼ اثتال ثبضذ وبسفشهب ٍ هسئَليي هشثَقِ هىلفٌذ وبس اٍ سا ثش اسبس ًظشيِ ضَساي پضضىي هزوَس ثذٍى وبّص حك السؼي 

 دس لسوت هٌبست ديگشي تؼييي ًوبيٌذ. 

بظتي ٍ ثْذاضتي دس هحيف وبس ٍ ثِ هٌظَس خلت هطبسوت وبسگشاى ٍ ًظبست ثش حسي اخشاي همشسات حف :93مادٌ 

پيطگيشي اص حَادث ٍ ثيوبسيْب، دس وبسگبّْبيي وِ ٍصاست وبس ٍ اهَس اختوبػي ٍ ٍصاست ثْذاضت، دسهبى ٍ آهَصش پضضىي 

 ؾشٍسي تطخيع دٌّذ وويتِ حفبظت فٌي ٍ ثْذاضت وبس تطىيل خَاّذ ضذ. 



  

ظت فٌي ٍ ثْذاضت حشفِ اي ٍ اهَس فٌي وبسگبُ تطىيل وويتِ هزوَس اص افشاد هتخػع دس صهيٌِ حفب:93مادٌ  1تبصرٌ 

هي ضَد ٍ اص ثيي اػؿب، دٍ ًفش ضخع ٍاخذ ضشايكي وِ هَسد تبئيذ ٍصاستخبًِ ّبي وبس ٍ اهَس اختوبػي ٍ ثْذاضت ، دسهبى ٍ 

وبس ٍ اهَس آهَصش پضضىي ثبضٌذ تؼييي هي گشدًذ وِ ٍظيفِ ضبى ثشلشاسي استجبـ هيبى وويتِ هزوَس ثب وبسفشهب ٍ ٍصاست 

 اختوبػي ٍ ٍصاست ثْذاضت، دسهبى ٍ آهَصش پضضىي هي ثبضٌذ. 

هسئَليت اخشاي همشسات ٍ ؾَاثف فٌي ٍ ثْذاضت وبس ثِ ػْذُ وبسفشهب يب هسئَليي ٍاحذّبي هَؾَع روش ضذُ  :95مادٌ 

هسئَليي ٍاحذ حبدثِ اي سخ ايي لبًَى خَاّذ ثَد ّش گبُ ثش اثش ػذم سػبيت همشسات هزوَس اص سَي وبسفشهب يب  85دس هبدُ 

 دّذ ضخع وبسفشهب يب هسئَل هزوَس اص ًظش ويفشي ٍ حمَلي ٍ ًيض هدبصاتْبي هٌذسج دس ايي لبًَى هسئَل است. 

ٍصاست ثْذاضت، دسهبى ٍ آهَصش پضضىي هسئَل ثشًبهِ سيضي، وٌتشل، اسصضيبثي ٍ ثبصسسي دس صهيٌِ :96مادٌ  1تبصرٌ 

 ُ ٍ هَظف است الذاهبت الصم سا دس ايي صهيٌِ ثِ ػول آٍسد. ثْذاضت وبس ٍ دسهبى وبسگشي ثَد

ثبصسسبى وبس ٍ وبسضٌبسبى ثْذاضت وبس دس حذٍد ٍظبيف خَيص حك داسًذ ثذٍى اقالع لجلي دس ّش هَلغ اص  :98مادٌ  

ش ٍ هذاسن هشثَقِ دس ايي لبًَى ٍاسد ضذُ ٍ ثِ ثبصسسي ثپشداصًذ ٍ ًيض هي تَاًٌذ ثِ دفبت 85ضجبًِ سٍص ثِ هَسسبت هطوَل هبدُ 

 هَسسِ هشاخؼِ ٍ دس غَست لضٍم اص توبم يب لسوتي اص آًْب سًٍَضت تحػيل ًوبيٌذ. 

ثبصسسبى وبس ٍ وبسضٌبسبى ثْذاضت وبس حك داسًذ ثِ هٌظَس اقالع اص تشويجبت هَادي وِ وبسگشاى ثب آًْب دس  :99مادٌ  

گيشًذ، ثِ اًذاصُ اي وِ ثشاي آصهبيص الصم است دس همبثل سسيذ ًوًَِ توبس هي ثبضٌذ ٍ يب دس اًدبم وبس هَسد استفبدُ لشاس هي 

 ثگيشًذ ٍ ثِ سٍسبي هستمين خَد تسلين ًوبيٌذ.

وليِ ثبصسسبى وبس ٍ وبسضٌبسبى ثْذاضت حشفِ اي ، داساي وبست ٍيژُ ثش حست هَسد ثب اهؿبء ٍصيش وبس ٍ اهَس  :111مادٌ  

ضضىي ّستٌذ وِ ٌّگبم ثبصسسي ثبيذ ّوشاُ آًْب ثبضٌذ ٍ دس غَست تمبؾبي اختوبػي يب ٍصيش ثْذاضت، دسهبى ٍ آهَصش پ

 همبهبت سسوي يب هسئَليي وبسگبُ اسائِ ضَد. 

گضاسش ثبصسسبى وبس ٍ وبسضٌبسبى ثْذاضت وبس دس هَاسد هشثَقِ ثِ حذٍد ٍظبيف ٍ اختيبساتطبى دس حىن  :111مادٌ  

 گضاسش ؾبثكيي دادگستشي خَاّذ ثَد. 

وبسفشهبيبى ٍ ديگش وسبًي وِ هبًغ ٍسٍد ثبصسسبى وبس يب وبسضٌبسبى ثْذاضت وبس ثِ وبسگبّْبي هطوَل ايي  :114مادٌ  

لبًَى گشدًذ ٍ يب هبًغ اًدبم ٍظيفِ ايطبى ضًَذ يب اص دادى اقالػبت ٍ هذاسن الصم ثِ آًبى خَدداسي ًوبيٌذ، حست هَسد ثِ 

 هدبصاتْبي همشس دس ايي لبًَى هحىَم خَاٌّذ ضذ. 



ّش گبُ دس حيي ثبصسسي، ثِ تطخيع ثبصسس وبس يب وبسضٌبسبى ثْذاضت حشفِ اي احتوبل ٍلَع حبدثِ ٍ يب ثشٍص  :115ادٌ م

خكش دس وبسگبُ دادُ ضَد، ثبصسس وبس يب وبسضٌبسبى ثْذاضت حشفِ اي هىلفٌذ هشاتت سا فَساً ٍ وتجبً ثِ وبسفشهب يب ًوبيٌذُ اٍ ٍ 

 ٌذ. ًيض ثِ سئيس هستمين خَد اقالع دّ

ٍصاست وبس ٍ اهَس اختوبػي ٍ ٍصاست ثْذاضت، دسهبى ٍ آهَصش پضضىي، حست هَسد گضاسش  :115مادٌ  1تبصرٌ 

ثبصسسبى وبس ٍ وبسضٌبسبى ثْذاضت حشفِ اي اص دادسشاي هحل ٍ دس غَست ػذم تطىيل دادسشا اص دادگبُ ػوَهي هحل تمبؾب 

سوتي اص وبسگبُ سا غبدس ًوبيٌذ، دادستبى ثالفبغلِ ًسجت ثِ غذٍس لشاس خَاٌّذ وشد فَساً لشاس تؼكيل ٍ الن ٍ هْش توبم يب ل

الذام ٍ لشاس هزوَس پس اص اثالؽ لبثل اخشا است. دستَس سفغ تؼكيل تَسف هشخغ هضثَس دس غَستي غبدس خَاّذضذ وِ 

هَخَد سا تبييذ ًوَدُ ثبصسسبى وبس ٍ وبسضٌبسبى ثْذاضت حشفِ اي ٍ يب وبسضٌبسبى ريشثف دادگستشي سفغ ًَالع ٍ هؼبيت 

 ثبضٌذ.

 وبسفشهب هىلف است دس ايبهي وِ ثِ ػلت فَق وبس تؼكيل هي ضَد هضد وبسگشاى وبسگبُ سا ثپشداصًذ. :115مادٌ  2تبصرٌ 

دٍلت هىلف است خذهبت ثْذاضتي دسهبًي سا ثشاي وبسگشاى ٍ وطبٍسصاى هطوَل ايي لبًَى ٍ خبًَادُ آًبى  :147مادٌ 

  فشاّن سبصد. 

دستَسالؼولْبي هشثَـ ثِ تبسيسبت وبسگبُ اص ًظش ثْذاضت هحيف وبس هبًٌذ غزاخَسي، حوبم ٍ دستطَيي ثشاثش  :156 مادٌ

 آييي ًبهِ اي خَاّذ ثَد وِ تَسف ٍصاست ثْذاضت، دسهبى ٍ آهَصش پضضىي تػَيت ٍ ثِ هشحلِ اخشا دس خَاّذ آهذ. 

ٍ   خبقي  ضشايف ٍ اهىبًبت  ثِ  ثب تَخِ  هَاد آتي  هَسد، هكبثك  حست،  لبًَى  همشس دس ايي  اص تىبليف  هتخلفبى: 171 مادٌ

  تىبليف  اص اًدبم  تخلف  خَاٌّذ ضذ دس غَستيىِ  ٍ يب ّش دٍ هحىَم  ًمذي  ثب خشيوِ  حجس  هدبصات  ثِ  خشم هشاتت

  ػالٍُ  است  هىلف  گش ضَد، دادگبُوبس  ػؿَ ٍ يب فَت  هبًٌذ ًمع  ػَاسؾي  هٌدش ثِ  گشدد وِ  اي حبدثِ  ٍلَع  سجت لبًًَي

 ًوبيذ.   تىليف  تؼييي  لبًَى  هَاسد قجك  ايي  ثِ  ، ًسجت فػل  دس ايي  هٌذسج  ثش هدبصاتْبي

   

  حست  ّش هَسد تخلف  ثشاي( 80-81-82-92)لسوت اٍل  78اص هَاسد دس هَاد   اص ّش يه  هتخلفبى: 175 مادٌ

. خَاٌّذ وشد  هحىَم  ريل  تشتيت  ّش وبسگش ثِ  اصاي  خَاّذ وشد ثِ  وبسگش تؼييي  حمَق  ذيِثب تبئي  تخلف  ثش سفغ  هَسدػالٍُ

   

 وبسگش   يه  هضد سٍصاًِ  ثشاثش حذالل 100تب  30ًفش ،  10تب   ثشاي  .1

 وبسگش   يه  هضد سٍصاًِ  ثشاثش حذالل 10تب  5ًفش ،  10هبصاد   ثِ  ًفش ًسجت 100تب   ثشاي  .2

 وبسگش   يه  سٍصاًِ هضد  حذالل ثشاثش  5تب 4ًفش 100هبصاد  ثِ  ًسجت فش100ً اص ثبالتش  ثشاي  .3



 120سٍص تب 91اص   حجس  ٍ يب ثِ  فَق  ًمذي  ثشاثش حذاوثش خشاين 1/5تب  1/1 هز وَس ثِ  ، هتخلفبى  تىشاس تخلف  دس غَست

 . خَاٌّذ ضذ  سٍص هحىَم

   

ّش هَسد   ثشاي  91ٍ  84 - 83 - 79 - 77 - 75 - 61 - 52اص هَاسد هزوَس دس هَاد   اص ّش يه  هتخلفبى: 176 مادٌ

  ٍصاست  ًظش ًوبيٌذُ  ثب وست  دادگبُ  وِ  وبسگش يب ّش دٍ دس هْلتي  حمَق  ثب تبديِ  تخلف  ثش سفغ  ػالٍُ  هَسد  حست  تخلف

 خَاٌّذ ضذ .   هحىَم  ريل  تشتيت  ّش وبسگش ثِ  اصاي  خَاّذ وشد ثِ  تؼييي  وبس ٍ اهَس اختوبػي

 وبسگش   يه  هضد سٍصاًِ  ثشاثش حذالل 500تب  200ًفش ،  10تب  ثشاي  .1

 وبسگش   يه  هضد سٍصاًِ  ثشاثش حذالل 50تب  20ًفش ،  10هبصاد   ثِ  ًفش ، ًسجت 100تب   ثشاي  .2

 وبسگش   يه  هضد سٍصاًِ  ثشاثش حذالل 20تب  10ًفش ،  100هبصاد   ثِ  ًفش ًسجت 100ثبالتش اص   ثشاي  .3

 . خَاٌّذ ضذ   سٍص هحىَم 180تب  91اص   حجس  هزوَس ثِ  ، هتخلفبى  تىشاس تخلف  دس غَست

  

  وبسگبّْبي  وبس ثِ  ثْذاضت  وبس ٍ هبهَساى  ثبصسسبى  ٍظيفِ  ٍسٍد ٍ اًدبم  هبًغ  وِ  يب وسبًي  وبس فشهبيبى: 179 مادٌ

ضشايف ٍ   ثِ  وٌٌذ دس ّش هَسد ثب تَخِ  خَدداسي  ايطبى  ثِ  الصم  ٍ هذاسن  اقالػبت  شدًذ يب اص دادىگ  لبًَى ايي  هطوَل

ثشاثش حذالل هضد سٍصاًِ وبسگش پس اص لكؼيت حىن ٍ دس غَست  300تب  100خشيوِ ًمذي اص   اهىبًبت خبقي ثِ پشداخت

 سٍص هحىَم خَاٌّذ ضذ. 120سٍص تب  91تىشاس ثِ حجس اص 

  

  سسيذگي  است  دادگستشي  ويفشي  دادگبّْبي  دس غالحيت 184تب  171هزوَس دس هَاد   خشائن  ثِ  سسيذگي: 185 ادٌم

 . خَاّذ آهذ  ثؼول  اص ًَثت  خبسج  هزوَس دسدادسشا ٍ دادگبُ

ي وبدس ٍصاست وبس ٍ اهَس اختوبػي ٍ ٍصاست ثْذاضت، دسهبى ٍ آهَصش پضضىي حست هَسد ثِ هٌظَس تبهي :193مادٌ 

هتخػع سشپشستي دس غَست الصم ثِ افشادي وِ دس ٍاحذ ّب ثِ ػٌَاى سشپشست تؼييي ضذُ اًذ آهَصضْبي الصم سا دس صهيٌِ 

 هسبئل ًبظش ثِ سٍاثف اًسبًي، سٍاثف وبس ٍ ايوٌي ٍ ثْذاضت وبس خَاٌّذ داد. 

ٍ اهَس اختوبػي ٍ ثْذاضت، دسهبى ٍ آييي ًبهِ هشثَـ تَسف ضَسايؼبلي وبس تْيِ ٍ حست هَسد ثِ تػَيت ٍصساي وبس 

  آهَصش پضضىي هيشسذ. 

 ج: قاوًن حفاظت يبهسازي محيط زيست :



همشسات خلَگيشي اصآلَدگي يب تخشيت هحيف صيست ٍخلَگيشي اص پخص ٍايدبد غذاّبي صيبى آٍس ثِ هحيف  : 11مادٌ 

ٍهوٌَػيتْبي هشثَـ ثِ حفظ ٍثْجَد ٍهحذٍديت  9صيست ٍّوچٌيي ؾَاثف تؼييي هؼيبس ٍهيضاى آلَدگي هَؾَع هبدُ 

ٍثْسبصي هحيف صيست ثِ هَخت آييي ًبهِ ّبيي خَاّذ ثَد وِ ثِ تػَيت وويسيًَْبي وطبٍسصي ٍهٌبثغ قجيؼي ٍ ثْذاسي 

 ٍدادگستشي هدلسيي ثشسذ.

  

بّْــبي وِ وبسخبًدبت ٍوبسگ 10سبصهبى ثبتَخِ ثِ همشسات ٍؾَاثف هٌذسج دس آييي ًبهِ ّبي هزوَس دسهبدُ   :11مادٌ 

ثب روش دالئل ثشحست هَسد ثػبحجبى يب  "هَخجـــــبت آلَدگي هحيف صيست سا فشاّن هي ًوبيٌذ هطخع ٍهشاتت سا وتجب

 هسئَالى آًْب اخكبس هيٌوبيذ وِ ظشف هذت هؼيي ًسجت ثِ سفغ هَخجبت آلَدگي هجبدست يب اص وبسٍفؼبليت خَدداسي وٌٌذ .

ٌذ ثِ دستَسسبصهبى اصوبسٍفؼبليت آًْب هوبًؼت ثِ ػول خَاّذ آهذ . دس غَستيىِ دسغَستيىِ دسهْلت همشس الذام ًٌوبي

 "اضخبظ ريٌفغ ًسجت ثِ اخكبس يب دستَس سبصهبى هؼتشؼ ثبضٌذ هي تَاًٌذ ثِ دادگبُ ضْشستبى هحل ضىبيت ثٌوبيٌذ دادگبُ فَسا

ذ ساي ثِ اثكبل اخكبس يب سفغ هوبًؼت ٍخبسج اص ًَثت ثِ هَؾَع سسيذگي هيىٌذ ٍدسغَستيىِ اػتشاؼ سا ٍاسد تطيخع دّ

 خَاّذ داد . ساي دادگبُ لكؼي است .

هىلفٌذ ثِ هحؽ اثالؽ دستَسسبصهبى ، وبسيب  11غبحجبى يب هسئَالى وبسخبًدبت ٍوبسگبّْبي هَؾَع هبدُ : 12مادٌ 

صهبى يب ساي دادگبُ غالحيتذاس فؼبليت هوٌَع ضذُ سا هتَلف يب تؼكيل ًوبيٌذ. اداهِ وبس يب فؼبليت هضثَس هٌَـ ثِ اخبصُ سب

خَاّذ ثَد. دسغَست تخلف ثِ حجس خٌحِ اي اص ضػت ٍيه سٍص تب يىسبل ٍيب پشداخت خضاي ًمذي اص پٌح ّضاس ٍيه تب 

 پٌدبُ ّضاس سيبل يب ثْشدٍ هدبصات هحىَم خَاٌّذ ضذ.

  د : قاوًن مجازات اسالمي :

َع ٍهمذاسآى دسضشع تؼييي ًطذُ است ٍثِ ًظشحبون ٍاگزاس ضذُ است هبدُ تؼضيش ، تبديت ٍيب ػمَثتي است وِ ً   :16مادٌ 

  اصلجيل حجس ٍخضاي ًمذي ٍضالق ثبيذ اصهمذاس حذ ووتشثبضذ.

هدبصات ثبصداسًذُ ، تبديت يب ػفَثتي است وِ اصقشف حىَهت ثِ هٌظَسحفظ ًظن ٍهشاػبت هػلحت اختوبع  :17مادٌ 

ي هي گشدد . اصلجيل حجس ، خضاي ًمذي ، تؼكيل هحل وست ، لغَ پشٍاًِ دسلجبل تخلف اص همشسات ًٍظبهبت حىَهتي تؼيي

 ٍهحشٍهيت اصحمَق اختوبػي ٍالبهت دسًمكِ يب ًمبـ هؼيي ٍهٌغ اص البهت دسًمكِ يب ًمبـ هؼيي ٍهبًٌذ آى 

  

يغ آة ّشالذاهي وِ تْذيذ ػليِ ثْذاضت ػوَهي ضٌبختِ ضَد اص لجيل آلَدُ وشدى آة آضبهيذًي يب تَص :688مادٌ 

صثبلِ  آضبهيذًي آلَدُ ، دفغ غيشثْذاضتي فؿَالت اًسبًي ٍداهي ٍهَاد صائذ ، سيختي هَاد هسوَم وٌٌذُ دس سٍدخبًِ ّب ،



دسخيبثبًْب ٍوطتبس غيشهدبص دام ، استفبدُ غيشهدبص فبؾالة خبم يب پس آة تػفيِ خبًِ ّبي فبؾالة ثشاي هػبسف وطبٍسصي 

 جك لَاًيي خبظ هطوَل هدبصات ضذيذتشي ثِ حست تب يىسبل هحىَم خَاٌّذ ضذ .هوٌَع هي ثبضذ ٍهشتىجيي چٌبًچِ ق

 قاوًن تاميه اجتماعي :  ٌ :

حَادث ًبضي اصوبس حَادثي است وِ دسحيي اًدبم ٍظيفِ ٍثِ سجت آى ثشاي ثيوِ ضذُ اتفبق هي افتذ . همػَد اص :  61مادٌ 

بُ يب هَسسبت ٍاثستِ يب سبختوبًْب ٍهحَقِ آى هطغَل وبس ثبضذ ٍيب حيي اًدبم ٍظيفِ توبم اٍلبتي ا ست وِ ثيوِ ضذُ دسوبسگ

ثِ دستَسوبسفشهب دسخبسج اصهحَقِ وبسگبُ ػْذُ داساًدبم هبهَسيتي ثبضذ . اٍلبت هشاخؼِ ثِ دسهبًگبُ ٍيب ثيوبسستبى ٍيب ثشاي 

اًدبم ٍظيفِ هحسَة هي ضَد  هؼبلدبت دسهبًي ٍتَاًجخطي ٍاٍلبت سفت ٍثشگطت ثيوِ ضذُ اصهٌضل ثِ وبسگبُ خض، اٍلبت

هطشٍـ ثشايٌىِ حبدثِ دسصهبى ػبدي سفت ٍثشگطت ثِ وبسگبُ افتبدُ ثبضذ . حَادثي وِ ثشاي ثيوِ ضذُ دسحيي الذام ثشاي 

 ًدبت سبيشثيوِ ضذگبى ٍهسبػذت ثِ آًبى اتفبق هي افتذ حبدثِ ًبضي اصوبسهحسَة هي ضَد.

ِ ثِ پيطٌْبد ّيئت هذيشُ ثِ تػَيت ضَساي ػبلي سبصهبى خَاّذ سسيذ ثيوبسيْبي حشفِ اي ثِ هَخت خذٍلي و :61مادٌ 

تؼييي هي گشدد هذت هسئَليت سبصهبى ًسجت ثِ دسهبى ّشيه اصثيوبسيْبي حشفِ اي پس اص تغييشوبسثيوِ ثِ ضشحي است وِ 

 دسخذٍل هضثَس ليذ هي ضَد.

  يت همشسات حفبظت فٌي ٍثشٍص ثيوبسي ًبضيًبضي اص ػذم سػب "دسغَستيىِ ثبثت ضَد ٍلَع حبدثِ هستميوب :66مادٌ 

اصػذم سػبيت ثْذاضتي ٍاحتيبـ الصم اصقشف وبسفشهب يب ًوبيٌذگبى اٍثَدُ سبصهبى ّضيٌِ ّبي هشثَـ ثِ هؼبلدِ ٍغشاهت 

 ايي لبًَى اصوبسفشهب هكبلجِ ٍٍغَل خَاّذ ًوَد. 50ٍهستوشيْب ٍغيشُ سا پشداخت ٍقجك هبدُ 

تي هشثَـ ثِ هحيف وبسثِ ػْذُ وبسفشهبيب است . ثيوِ ضذگبًي وِ دسهحيف وبسثب هَاد صيبى اًدبم خذهبت ثْذاض :88مادٌ 

 آٍس اصلجيل گبصّبي سوي ، اضؼِ ٍغيشُ توبس داضتِ ثبضٌذ ثبيذ حذالل ّشسبلي يىجبس اص قشف سبصهبى هؼبيٌِ پضضىي ضًَذ.

ت ثب وبسّبي هشخَع داضتِ ثبضٌذ ثذيي هٌظَس افشاد ضبغل دسوبسگبّْب ثبيذ لبثليت ٍاستؼذاد خسوبًي هتٌبس:  91مادٌ 

 وبسفشهبيبى هىلفٌذ لجل اص ثِ وبسگوبسدى آًْب تشتيت هؼبيٌِ پضضىي آًْب سا ثذٌّذ.

دسغَستي وِ پس اص استخذام هطوَليي لبًَى هؼلَم ضَد وِ ًبهجشدگبى دسحيي استخذام لبثليت ٍاستؼذاد وبسهشخَع ساًذاضتِ 

تؼلل وشدُ است ٍثبلٌتيدِ ثيوِ ضذُ دچبس حبدثِ ضذُ ٍيب ثيوبسيص ضذت يبثذ سبصهبى همشسات  ٍوبسفشهب دسهؼبيٌِ پضضىي آًْب

 ايي لبًَى هكبلجِ ٍ ٍغَل خَاّذ ًوَد. 50ايي لبًَى سا دسهَسد ثيوِ ضذُ اخشا ٍ ّضيٌِ ّبي هشثَـ سا اص وبسفشهب قجك هبدُ 

  


