
 ياحذ ثُذاضت محیظ

 مذیشیت ي سبصمبوذَی

 استشاتظیه ءٍثشوبم (1

 .استاستشاتظیه ثیمبسستبن دس ایه ياحذ دس دستشع  ءوسخٍ ای اص ثشوبمٍ (1-1

 

 دس ياحدددذ ثُذاضدددت محدددیظ  وسدددخٍ ای شًاودددب ي لدددبة ضدددذٌ اص سسدددبات ثیمبسسدددتبن  دس مح دددی مىبسدددت ي         (1-2

 لبثل سؤیت  وػت ضذٌ است.

 

محیظ اص سسبات ثیمبسستبن ي ومص ایه ياحذ  دس ساستبی دستیبثی ثٍ  اَذاف استشاتظیه آن اعالع تمبم وبسوىبن ياحذ ثُذاضت  (1-3

 داسوذ.

 

 مسئًل ياحذ (2

 (     مسئًل ثُذاضت محیظ ثیمبسستبن ثٍ تشتیت اسجحیت داسای ضشایظ احشاص ریل است :2-1

  :مذسن تحػی ی( 2-1-1

 :سبثمٍ وبس( 2-1-2

ػضً ومیتٍ وىتشل ػفًوت ثیمبسستبن است ي وسخٍ ای اص غًستج سبت ومیتٍ سا وضد شًد وگُذاسی  ثُذاضت محیظ  ياحذمسئًل   (2-2

 می ومبیذ.

 

 مذیشیت ي تًاومىذسبصی مىبثغ اوسبوی

  پشسى ی ) وبغزی/ااىتشيویه( ءپشيوذٌ (3

 مددددًاسد      ضددددبمل حددددذالل   ياحدددذ ثُذاضددددت محددددیظ پشسددددى ی ) وبغددددزی/ااىتشيویه(َش یدددده اص وبسوىددددبن  ءپشيودددذٌ (    3-1

 است: مسئًل ياحذ دستشعآن دس  اص یه وسخٍریل  ثًدٌ ي     

 

اص عشیدك آوُدب    جضئیبت تمبع )ضبمل ت فه ي آدسع فشد ي شًیطبيوذان یب ديستبوی وٍ دس غًست ادضيم  وبم ي وبم شبوًادگی  ( 3-1-1

 سمت سبصمبویي ثتًان ثب يی تمبع گشفت( 



 

 ضذٌ تًسظ فشد  امضبضشح يظبیف ضغ ی ( 3-1-2

 

 امضب ضذٌ تًسظ فشد   مجبحث ایمىی ي سالمت ضغ ی ي ثُذاضت محیظتًجیُی ثذي يسيد ءديسٌگزساوذن  چه ایست َبی( 3-1-3

 

 مذسن تحػی ی آششیه  وپی ( 3-1-4

 

 ديسٌ َبی آمًصضی عی ضذٌ  وپی مذاسن( 3-1-5

 

 محًاٍ مسئًایت َبیمىظًس اوجبم ٍ تًاومىذی وبسوىبن ث ي ديسٌ ای ايایٍ آصمًوُبی مستىذات مشثًط ثٍ( 3-1-6

 

 غیش حشفٍ ای وبسوىبنمستىذات مشثًط ثٍ آصمًن َبی ديسٌ ای اسصیبثی حشفٍ ای ي ( 3-1-7

 

 مستىذات مشثًط ثٍ سىًات شذمت ثٍ تفىیه محل شذمت( 3-1-8

 

مستىذات مشثًط ثٍ وبست ثُذاضتی ي سًاثك ثشسسی َب ي مؼبیىبت ديسٌ ای الصم ثشای وبسوىبن )ثش اسبع دسدتًسااؼمل َدب ي   ( 3-1-9

 لًاویه مًجًد(

 

 نست وبسوىب( ای4

       :است سيص  دس دستشع ٍ ایستی اص تمبمی وبسوىبن ایه ياحذ  ضبمل مًاسد ریل دس  تمبمی سبػبت  ضجبودس ياحذ ثُذاضت محیظ  (    1- 4    

 ي وبم شبوًادگی وبم( 4-1-1

 .فشد تمبع گشفت( اص عشیك آوُب ثتًان ثب  )ضبمل ت فه ي آدسع شًیطبيوذان یب ديستبوی وٍ دس غًست اضيم  ضمبسٌ تمبع( 4-1-2



 سبصمبویسمت ( 4-1-3

  -ضدددجبوٍ سيصی  ودددبسی وًثدددتشدددبسز اص ایسدددت    -مدددًاسدی ودددٍ ویدددبص ثدددٍ حضدددًس ايسطاوسدددی پشسدددىل      ثدددشای (4-2

 سیضی اوجبم ضذٌ است. ثشوبمٍ می ثبضذ 

 

مستىذاتی وٍ وطبن می دَىذ محبسجٍ يچیىص پشسىل دسَش وًثت وبسی  متىبست ثب  تؼذاد ثیمبسان ي حجم وبساست )مغبثك دستًسااؼمل  (4-3

 مًجًد است. يصاست متجًع(  دس ياحذ

 

 

 تًجیُی ثذي يسيد ءديسٌ(  5

 ثدددشای آضدددىب سدددبصی پشسدددىل جذیدددذ ثدددب ضدددشایظ    تدددًجیُی ء/ مجمًػدددٍیددده وتبث دددٍ   ياحدددذ ثُذاضدددت محدددیظدس (    5-1

 َدددب ي وىدددبت اشتػبغدددی  ایددده ياحدددذ  مًجدددًد اسدددت  ودددٍ حدددذالل ضدددبمل مدددًاسد      يیظگدددی ػمدددًمی ثیمبسسدددتبن ي             

 :استریل              

ایمىدی ثیمدبس      مًضًػبت مشثًط ثٍ سػبیت حمًق گیشوذگبن شدذمت سبشتمبن   ءمؼشفی و ی ثیمبسستبن )اصجم ٍ ومطٍ  (5-1-1

َدبی فشَىگدی ي ثدًمی مدشدم      يیظگی مذیشیت شغش مذیشیت ثحشان    وىتشل ػفًوت  مًضًػبت آتص وطبوی ءشوبمٍث

 امدًس اداسی ي مدبای َم دًن   سػبیت استبوذاسدَبی پًضص  مىغمٍ  ومًداس ي س س ٍ مشاتت سبصمبوی  لًاویه مشثًط ثٍ 

 امىبوبت سفبَی( سيوذ استمبی ضغ ی ي اضبفٍ وبس شیش ي تؼجیل  حضًس ي غیبة  حمًق ي مضایب  پبداش ي أمششػی َب  ت

 

َب  ًایتئمًاسد مشتجظ ثب مس ي ياحذ ایه آششیه دستًسااؼمل َب  آییه وبمٍ َب ي ثخص وبمٍ َبی شبظمؼشفی جضئیبت ي  (5-1-2

  ظبیف َش فشديي ضشح 

 سا دسثشمی گیشد. ایه ياحذتجُیضات اشتػبغی  ءَمٍصیش مجمًػٍ ای وٍ اعالػبت مشثًط ثٍ   (5-1-3

 
 

 آصمًن غالحیت ي  تًاومىذی  وبسوىبن( 6

 .ضًدمی اوجبم  َبی آوبن  ًایتئتًجٍ ثٍ ومص َب ي مس ديسٌ ای تًاومىذی وبسوىبن ثب آصمًن ايایٍ/ (    مستىذات وطبن می دَىذ و6-1ٍ
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5-4) در مواردی که بیمارستان از پیمانکاران خارجی برای خدمات بهداشت محیطی قابل واگذاری (مورد تایید وزارت متبوع) استفاده می کند        (برون سپاری) نیز، جزئیاتی که در بالا گفته شد باید در دسترس با شد و نسخه ای از قراردادها در این بخش موجود باشد.
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4-4)  یک جدول مکتوب از اسامی و سمت افراد جهت برنامه روزهای کاری ماهانه بهداشت محیط وجود دارد.
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 وبسوىدددبن  ءو یدددٍ  ثدددشای حدددذالل سدددبای یددده ثدددبس ديسٌ ایَدددبی تًاومىدددذی  ودددٍ آصمدددًن(    مسدددتىذات وطدددبن مدددی دَىدددذ 6-2

 ثشگضاس می ضًوذ. 

 

اوجبم  وبسوىبن ديسٌ ای تًاومىذی  َبی ضىبسبیی ضذٌ دس آصمًن ییالذامبت اغالحی ثٍ مىظًس سفغ  وبسسب(    مستىذات وطبن می دَىذ  وٍ 6-3

 می گیشد.

 

وبسوىبن مًسد ثشسسی لشاس مدی   ديسٌ ایاستمبی تًاومىذی جُت  دس اثشثخطی الذامبت اغالحی اوجبم ضذٌ(    مستىذات وطبن می دَىذ وٍ 6-4

 .گیشوذ

 

 آمًصش ي تًاومىذسبصی وبسوىبن (7

 ياحددددذ ثُذاضددددت محددددیظ  یدددده گددددضاسش اسصیددددبثی سددددبالوٍ اص ویددددبص َددددبی آمًصضددددی وبسوىددددبن ایدددده ياحددددذ  دس(    7-1

ٍ ئد ثُجًد ویفیت ثیمبسسدتبن  اسا  ءثُجًد ویفیت ثیمبسستبن  ثٍ ياحذ آمًصش یب ومیتٍ ءاستشاتظیه ي ثشوبمٍ ءتحمك اَذاف ثشوبمٍ ساستبی  

 می ومبیذ.

 

 حددذالل سددبای یدده ثددبس     ديسٌ َددبی آمًصضددی الصم سا  ایدده ياحددذ مسددتىذاتی وددٍ وطددبن مددی دَىددذ تمددبم وبسوىددبن       (     7-2

 آوبن  مًجًد است. /آمًصضیپشسى یء گزساوذٌ اوذ  دس پشيوذٌ            

 

سبای یه ثبس دس ديسٌ َبی ثبص آمًصی مذين ي غیش مذين  سسمی ي مشتجظ  ضشوت مدی  (     مستىذاتی وٍ وطبن می دَىذ وبسوىبن حذالل 7-3

 ومبیىذ  مًجًد است .

 

 آمدددًصش َدددبی الصم دس دسفًاغدددل صمدددبوی مىبسدددت  ایددده ياحدددذمسدددتىذاتی ودددٍ وطدددبن مدددی دَىدددذ تمدددبم وبسوىدددبن (     7-4

 بیىذ مًجًد است.سیًی پبیٍ سا دسیبفت می وم -اجشای غحیح احیبی ل جی ءصمیىٍ            

 

 َدددب ي ومدددص شدددًد دس تطدددخیع اسصش ءدس صمیىدددٍ ایددده ياحدددذمسدددتىذاتی ودددٍ وطدددبن مدددی دَىدددذ تمدددبم وبسوىدددبن  (     7-5

 مًجًد است. ثٍ عًس مستمش آمًصش می ثیىىذسػبیت حمًق آوبن  ي ػمبیذ گیشوذگبن شذمت            

 

   َدددبی سفتدددبسی   استمدددبی مُدددبست   ءدس صمیىدددٍ ایددده ياحدددذ مسدددتىذاتی ودددٍ وطدددبن مدددی دَىدددذ تمدددبم وبسوىدددبن    (      7-6

 شًد ثٍ عًس مستمشآمًصش می ثیىىذ مًجًد است. ياستجبعی             

 



  وىتددشل ػفًوددت  ثُذاضددت    ایمىددی ثیمددبس    ءدس صمیىددٍ ایدده ياحددذ مسددتىذاتی وددٍ وطددبن مددی دَىددذ تمددبم وبسوىددبن       (     7-7

 سدددددبالوٍ   مدددددذیشیت ثحدددددشان ي ذیشیت شغدددددشمددددد محدددددیظ  ایمىدددددی ي سدددددالمت ضدددددغ ی  آتدددددص وطدددددبوی             

 آمًصش می ثیىىذ مًجًد است.            

 

  ( آتدددددص وطدددددبوی  drillثدددددبس دس سدددددبل  تمدددددشیه)   ایددددده ياحدددددذ حدددددذالل یددددده    تمدددددبم وبسوىدددددبن  (     7-8

 د.دَىذ می اوجبم

 

  ایمىی ي سالمت حشفٍ ایي  ثُذاضت محیظ ءوتبث ٍ(  8

 ي ضبمل مًاسد ریل است: ایمىی ي سالمت حشفٍ ای ي ثُذاضت محیظ  دس ایه ياحذ مًجًد ءوتبث ٍ  (  8-1

 

 ضغ ی ي ثُذاضت محیظاعالػبت ػمًمی دس استجبط ثب  ایمىی ي سالمت ( 8-1-1

 

  ضبمل يجًد ي استفبدٌ اص يسبیل  حفبظت فشدی ياحذ اعالػبت اشتػبغی ثشای ایه  ( 8-1-2

 

 ایدددده  ءَددددبی ایمدددده ػم ىددددشد ي سددددالمت ضددددغ ی يیددددظٌ    ذیددددذتشیه وىددددبت ي سيش اعددددالع سسددددبوی دس شػددددًظ ج ( 8-2

   آمًصضی(  اوجبم می ضًد. ء)جضيٌ  اص عشیك ثشيضًسياحذ ءَذف وبَص شغشات ضىبسبئی ضذٌياحذ  ثب            

 

 ساَىمبی مًاد ضیمیبیی ي گىذصدا ءوتبث ٍ(  9

 ساَىمبی مًاد ضیمیبیی ي گىذصداَبی مًسد استفبدٌ دس ثیمبسستبن مًجًد است. ءوتبث ٍ(   9-1

 

سيش َب يجدًد   َب ي شظ مطی ءاسجبع آن دس وتبث ٍي  َب دس دستشع است  مًاد ضیمیبیی ي گىذصداسیستم اشتػبغی ي وذگزاسی ثشای َمٍ (  9-2

 داسد.

 

 َستىذ.مبیؼبت  ضیمیبیی ثبیذ داسای ثشچست غحیح ي اشتػبغی   .(-9

 

 مًاد ضیمیبیی ءرشیشٌ (10

 . مًجًد استتمبم مًاد ضیمیبیی ثشای وًس مىبست  مىبست  ي تًُیٍثب  ایمه ءرشیشٌ ي َبی وگُذاسیمحل  (10-1



 

 اسدددت )ثدددٍ ػىدددًان مهدددبل لفسدددٍ َدددب ثدددٍ     مًجدددًد ي امىبودددبت  تسدددُیالتغدددحیح مدددًاد ضدددیمیبیی    ءرشیدددشٌ ثدددشای (10-2

 لشاس ثگیشوذ(. صیش مًاد ضیمیبیی شطه بت مبیؼ وحًی چیذٌ می ضًوذ وٍ    

 

 

 داسد. سيصاوٍ  مًاد ضیمیبیی يجًد ءمح ی ایمه ثشای رشیشٌ  (10-3

 

 

 مًاد شغشوبن (11

 .دس دستشع استَب  مًاد شغشوبن دس تمبم ثخصجذيل اعالػبت  (    11-1

 

 وبسوىبن است.                   دس دسددددتشع  ي یددددب سیختددددٍ ضددددًوذ  ٌوددددٍ مح ددددًل َددددب تشویددددت ضددددذ   الصم  ثددددشای صمددددبوی یاعالػددددبت احتیددددبع(  11-2

 

 شظ مطی َب يسيش َب( 12

ذ:می ومبیسا تًغدیف    ثبایىی ایه ياحدذ يجًد داسد وٍ مًضًػبت مذیشیتی ي ياحذ ثُذاضت محیظ َب دس  شظ مطی َب ي سيش ء /مجمًػٍیه وتبث ٍ   (12-1

   

 شظ مطی َب ي سيش َب دس تمبم ثیمبسستبن داسای لبات یىسبن ي یىىًاشت می ثبضىذ.  ( 12-1-1 

 ثٍ عًس مىظم ثبصوگشی می ضًوذ.شظ مطی َب ي سيش َب   ( 12-1-2 

 .َستىذ ثٍ سيضىی مطخع شظ مطی َب    ( 12-1-3

 .َستىذثٍ سيضىی مطخع  سيش َب( 12-1-4   

 . استداسای یه فُشست دلیك  /مجمًػٍوتبث ٍ    ( 12-1-5

 .مطخع است ءداسای ومبیٍ /مجمًػٍوتبث ٍ ( 12-1-6   

 :َستىذحذالل ثبیذ ضبمل مًاسد ریل  َب شظ مطی َب ي سيش   (12-2

 ضستطًی ثُذاضتی دست َب( 12-2-1
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4-10) ترالی های حاوی مواد ضدعفونی کننده و مواد گندزدا در زمانی که مورد استفاده قرار نمی گیرند، در محل مناسبی دور از راهروها و مسیر عبور افراد نگهداری می شوند.
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 شغشوبن اص لجیل مبیؼبت ثذن  مًاد ضیمیبیی ي غیشٌاىٍ صدایی سشیغ  مًاد ( 12-2-2

 ثیمبس اص مشالجت ضبمل  تجُیضات  تجُیضات  ي گىذصدایی وظبفت( 12-2-3

 َب  اتبق َددب  دستطددًیی َددب ي   سیسددتم وذگددزاسی مسددتىذ ثددشای تجُیددضات مددًسد اسددتفبدٌ دس لسددمتُبی شددبظ مهددل ثخددص    ( 12-2-4

 تشویت مًاد ضیمیبیی ي گىذصداَب( 12-2-5

 ایمىی وبسوىبن( 12-2-6

 ایمىی ثیمبس( 12-2-7

 سیستم جمغ آيسی   دفغ  وىتشل ویفی ي دفغ وُبیی فبضالة )مغبثك ثب  لًاویه  ممشسات ي ضًاثظ مًجًد( ( 12-2-8

 تبمیه آة سبام ي ثُذاضتی ثیمبسستبن( 12-2-9

 وىتشل حطشات ي جبوًسان مًری( 12-2-10

 اص الالم یه ثبس مػشفمجذد  ءفشایىذ ػذم استفبدٌ( 12-2-11

 جذاسبصی مسیشَب ي مىبعك وهیف ي تمیض( 12-2-12

  استؼمبل دشبویبت( 12-2-13

 ان )دس غًستی  وٍ ثشين سپبسی غًست گشفتٍ است(.تًسظ پیمبوىبس ياحذ استبوذاسدَبی ي ااضامبتوىتشل سػبیت ( 12-2-14

 ( وىتشل ثُذاضت ثخص َب يلسمت َبی مخت ف ثیمبسستبن13

 ثیمبسسددددتبن چدددده ایسددددت َددددبی ممیددددضی داش ددددی ثددددٍ مىظددددًس اعمیىددددبن اص مغبثمددددت يضددددؼیت ثُذاضددددت          (13-1

   تُیٍ وشدٌ است.سا لًاویه ي آییه وبمٍ َبی مًجًد ثیمبسستبن ثب            

 چه ایست َب دس فًاغل صمبوی مىبست تًسظ افشاد آمًصش دیذٌ تىمیل می گشدوذ.  (13-2

 

 تىمیدددل چددده ایسدددت َدددبی مدددزوًس ي پیطدددىُبدات اغدددالحی الصم      ياحدددذ ثُذاضدددت محدددیظ گدددضاسش حبغدددل اص      (13-3

 سا ثٍ تیم  مذیشیت اسضذ ثیمبسستبن اسائٍ می ومبیذ.

 
 

 مذاشالت تأییذ ضذٌ  تب حػًل وتیجٍ پیگیشی می ضًوذ.  (13-4



 وىتشل می گشدد. ياحذَبی پشتًپضضىی تمبم( دسمبوی –مستىذات مجًص وبس ثب اضؼٍ )تطخیػی   (13-5 

 

 

 ثیمبسستبن داسای تذاسوبت وبفی ثٍ مىظًس وست اعمیىبن اص استمبی فشآیىذ ضذ ػفًوی است.  (13-6

 ذ.ومسیشَبی يسيد ي ششيز  تجُیضات ي اًاصم اتبق ػمل تذاشل وذاس  (13-7 

 

 ذ. وَبی مشثًعٍ سػبیت می ضً مسیشَبی وهیف ي تمیض دس َمٍ لسمت  (13-8

 

 

 ( وىتشل ویفیت آة ثیمبسستبن14

 1053ي  1011ثیمبسسددددددددتبن ثددددددددب اسددددددددتبوذاسدَبی وطددددددددًسی آة آضبمیذوی)اسددددددددتبوذاسدَبی  ویفیددددددددت آة  (14-1

 آضبمیذوی( مغبثمت داسد. آة         

 

ثحشان  ثغًسیىٍ آة مخضن رشیشٌ سبػت دس مًالغ   24آة ثب ضشایظ ثُذاضتی ثشای تأمیه آة ثیمبسستبن ثٍ مذت حذالل  ءمخضن رشیشٌ  ( 14-2

 .داسددائم دسحبل گشدش ثبضذ  يجًد 

 

  ( وىتشل حطشات15

 .يجًد داسد َبی ثیمبسستبن  لسمت ءمؼیه ثشای َمٍمىظم ي ثىذی  مستىذ وىتشل حطشات ضبمل جذيل صمبن ءثشوبمٍ  (15-1

 

 حطدددشٌ ودددص َدددب ی مدددًسد     ی ودددٍ حدددبيی اعالػدددبت مشثدددًط ثدددٍ مدددًاد شغشودددبن مًجدددًد دس تمدددبمی        جدددذيا  (15-2

  .دس دستشع است ي وىبت ایمىی مشتجظ ثب آوُب می ثبضذ استفبدٌ دس ثیمبسستبن

 

 

  .مًجًد است ي ثٍ عًس مىظم پبیص می ضًدوىتشل جًوذگبن دس ثیمبسستبن  ءثشوبمٍ (15-3

 

 

 فبضالة دفغ ي آيسی جمغ سیستم( 16
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  ثُذاضددددتی ي فىددددی اغددددًل ثددددب   ویبصَددددب ثددددب تىبسددددت وظددددش اص ثیمبسسددددتبن فبضددددالة آيسی جمددددغ ءضددددجىٍ  (16-1

 . داسد مغبثمت              

 

 ثُذاضت آضپضشبوٍ ي  مًاد غزایی  (17

 آضپضشبوٍ ي فضبَبی پطتیجبوی آن )وظیش اوجبس  سشدشبوٍ  اتبق َبی استشاحت ي...(  داسای مؼیبسَب  ي ضشایظ  ثُذاضتی َستىذ.  (17-1

 

 داسای مجًص ثُذاضتی  حمل می ضًوذ. ءمًاد غزایی ثب يسی ٍ وم یٍ     (17-2

 

 

 اثضاس ي اًاصم وبس سػبیت می ضًد. ضًاثظ ثُذاضتی مشثًط ثٍ ثُذاضت     (17-3

 

 ییذ َستىذ.أظشيف مًسد استفبدٌ ثشای ثیمبسان ػفًوی  گىذصدایی ضذٌ ي یب اص وًع یه ثبس مػشف مًسد ت     (17-4

 

 

 سباه َبی غزاشًسی ي محل سشي غزای وبسوىبن  ثُذاضتی می ثبضذ.      (17-5

 

 وبسوىدددددبن  ءمجُدددددض ثدددددٍ دستطدددددًیی ي ظشفطدددددًیی مجدددددضا ثدددددشای اسدددددتفبدٌ      (     سدددددباه غدددددزاشًسی  17-6

 ثیمبسستبن است              

 

 ضددددًاثظ ي ممددددشسات ثُذاضددددتی وگُددددذاسی مددددًاد غددددزایی دس اوجبسَددددب ي سددددشدشبوٍ َددددبی مددددًاد غددددزایی           (17-7

 )مًاد پشيتیىی  سجضیجبت ي اجىیبت( سػبیت می ضًد.    

 

 .است ثُذاضتی   َبی مخت ف ثخص  ءآثذاسشبوٍ (17-8

 

 مًاد غزایی مجبص ػشضٍ می ومبیىذ ثُذاضتی ثًدٌ ي داشل ثیمبسستبندس محل فشيش مًاد غزایی )وظیش ثًفٍ ي تشیب(  (17-9

 

 ( HACCP)1سدددددتىذات سػبیدددددت اغدددددًل ضىبسدددددبیی شغدددددشات ي وىتدددددشل شغدددددشات مدددددًاد غدددددزایی      م  ( 17-10

 داسد. يجًد    

 

                                                           
1
 Hazard Analysis and Critical Control Points 



 ی سػبیت می ضًد.یصوجیشٌ گشم ي سشد ثٍ تىبست مًاد غزا (17-11

 

 .استيسيد افشاد متفشلٍ ثٍ داشل آضپضشبوٍ ممىًع  (17-12

 

 

17-13)      ٍ  امىبوددددبت ي تسددددُیالت الصم ثددددشای ج ددددًگیشی اص اوتمددددبل آاددددًدگی اص وفددددص َددددب دس اثتددددذای يسيدی ثدددد

 ی يجًد داسد ي سػبیت می ضًد.یوظیش محل عجخ  اوجبس ي سشدشبوٍ مًاد غزا ياحذ َبیی  

 

 ي مغدددبثك ثدددب ضدددًاثظ ي   ثُذاضدددتی ایمه تًصیدددغ غدددزا   تُیدددٍ ي اوجدددبس ودددشدن   جدددبییٍ جبثددد  آمدددبدٌ سدددبصی  (17-14

 .است ممشسات   

 

 میًٌ ي سجضیجبت شبم مػشفی مغبثك دستًسااؼمل َبی اثالغی سبام سبصی می ضًوذ.)   17-15

 

   آمددددبدٌ سددددبصی   )اوجددددبساسددددت محددددل عددددجخ غددددزا اص گددددشدش وددددبس ي چیددددذمبن مىبسددددت ثششددددًسداس     ) 17-16

 ظشفطًیی( ي محل تًصیغ  محل پخت

 

 صمدددًاد غدددزایی غیدددش مجدددبص )وظیدددش ومددده َدددبی تػدددفیٍ وطدددذٌ  مدددًاد غدددزائی فبلدددذ پشياودددٍ  سوددد  َدددبی          ا(  17-17

 استفبدٌ ومی ضًد. ( جًش ضیشیه دس وبن ي غیش مجبص

 

 

 

 ثُجًد ویفیت ي جمغ آيسی دادٌ َب

 ثُجًد ویفیت( 18

 ثُجًد ویفیت ثیمبسستبن وٍ مشثًط ثٍ ایه ياحذ است دس دستشع است.     ء(    ثخطی اص ثشوبم18-1ٍ

 

 ثُجًد ویفیت ثیمبسستبن دس ایه ياحذ ویض پیبدٌ می ضًد. ءثشوبمٍثُجًد ویفیت َمبَى  ثب  ء(    ثشوبم18-2ٍ

 

 است .ثُجًد ویفیت ضبمل مًضًػبت ثبایىی يغیشثبایىی  ءثشوبمٍ(    18-3

 



 ویفیددددت ثبیسددددتی داسای ضددددبشع َددددبی ػم ىددددشدی اشتػبغددددی  لبثددددل اوددددذاصٌ گیددددشی         ثُجددددًد  ء(   ثشوبمدددد18-4ٍ

  .ثىذی ثبضذ صمبن داسای يالغ ثیىبوٍ ي

 

  .ذومی ضً ثٍ عًس دائمی پبیص ي الذامبت اغالحی  مستىذات وطبن می دَىذ وٍ اجشای ثشوبمٍ َبی ثُجًد ویفیت(    18-5

 

 جمغ آيسی ي تح یل دادٌ َب(  19

 جمغ آيسی ي سایبوٍ ای می ضًوذ. ياحذ ثُذاضت محیظدادٌ َبی (     19-1

 

 .(     ػ ت مىغمی جمغ آيسی َش دادٌ  ضشح دادٌ ضذٌ است19-2

 

 يجًد داسد.ایه ياحذ چه ایست ثشای ممیضی داش ی (     19-3

 

 اوجبم می ضًد. داش ی ممیضی(     19-4

 

 مذاش ددددٍ ای مىبسددددت  ثددددش اسددددبع آن     ثشوبمددددٍ ي عشاحددددی ي اجددددشای  داش ددددیتح یددددل وتددددبی  ممیددددضی   (     19-5

 مستىذ ضذٌ اوذ.                

 

 دس شػددددًظ وتددددبی  ثشسسددددی َددددب ي تح یددددل َددددبی غددددًست گشفتددددٍ  ثددددٍ مددددذیشان ي دسددددت اوددددذسوبسان         (    19-6

 ضًد. می اعالع سسبوی               
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