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ٍاجس توایل تِ تَتکتَهی ًساضًس ٍ زض فْطست افطاز  افطازی کِ اًسیکاسیَى تَتکتَهی زاضًس اهازضذػَظ  -1

تطای پیطگیطی قیس ًطسُ اًس. تایستی پطسٌل آهَظضْای الظم ًیع  تاضٍضی سالن ضایگاى ضطایظ زضیافت اقالم 

ضائِ ذسهات سالهت هحَض اًاهثطزُ ضوي تَغیِ تِ تْیِ ضٍش اظ زاضٍذاًِ ٍای اظ تاضزاضی پطذغط ضا تط

 9/6/94هَضخ 8438ًاهِ ضواضُ اًسیکاسیَى ّای قظ تطاساس فاقالم ضایگاى قاتل شکطاست اضائِ اًجام تسٌّس

 گیطز. اًجام 25/6/94هَضخ  9442ٍ ًاهِ ضواضُ 

( لصا زض هػطف IUDٍم زض اضایِ هطاقثتْای تطًاهِ تاضٍضی سالن پعضک است )غیط اظ ضٍش هٌظَض اظ سغح ز -2

زض اٍلیي ) یَ تایستی هغاتق زستَضالعول هطاقثتْای سغح زٍم تَسظ پعضکپکٌٌسگاى ضٍضْای کٌتطاست

هطاجعِ اًجام گیطز. ٍظیفِ پیگیطی تَغیِ ّا یا آظهایطات هَضز ًیاظ  هغاتق زستَضالعول(فطغت هوکي ٍ

 هی تاضس. یا تَْضظ  کٌٌسُ ٍ اًجام ٍیعیت پعضک تعْسُ هطاقة سالهت

 اگط هطاجعِ کٌٌسُ زض هطاجعِ اٍل ضٍش عثیعی ضا زض ًظط زاضت تِ تطتیة شیل اقسام گطزز: -3

تَز ٍ زض حال حاضط ضٍش عثیعی ضا  ) ٍاجس ضطایظ زضیافت اقالم ضایگاى(الف( اگط هطاجعِ کٌٌسُ اظ گطٍُ پطذغطّا

ضوي ثثت تاضید  ٍکاهل ضا تِ عَض ضایگاى ّوطاُ تا آهَظش کافی LNGتط ضٍش ستلی1اب ًوَز زض اٍلیي هطاجعِ اًتر

گطزز تا اظ ضٍش هسضى هٌاسة زض اذتیاض اٍ قطاض زّیس. ٍ هاُ تعس پیگیطی   اًقضا زضاضائِ اقالم ترص تَضیحات

  گطفتي تاظذَضز ًحَُ هػطفضوي  اظ ایي ضٍش زاضتاستفازُ ًوایس اگط زض هاّْای تعس ّن اغطاض تِ ازاهِ استفازُ 

 زض اذتیاض ٍی قطاض گیطز.LNGقطظ ،اٍضغاًس ضطایظ تایستی فقظ زض غَضت هَاجِْ تا 

ضٍش عثیعی ضا اًتراب ًوَز یک  تِ پایگاُ تَز ٍ زض هطاجعِ اٍلب( اگط هطاجعِ کٌٌسُ اظ گطٍّْای غیط پطذغط 

اظ آى زض اذتیاض   اضائِ اقالم ترص تَضیحاتٍثثت تاضید اًقضا زض  ًحَُ استفازُ کاهل ّوطاُ تا آهَظش LNG تطستلی

ًاهثطزُ قطاض زازُ ضَز. ٍ آهَظش فطظًسآٍضی سالن ًیع اضایِ گطزیسُ ٍ هحػَالت آهَظضی فطظًسآٍضی زض اذتیاض 

تساٍم استفازُ اظ ضٍش عثیعی  ( زض پیگیطی هاُ تعس اگط اغطاض تِ زض ترص اقسام تا ثثت زض ساهاًًِاهثطزُ قطاض گیطز )

 ضا زاضت زض غَضت هَاجِْ تا ضطایظ تاضزاضی ًاذَاستِ ، ضٍش ضا اظ تیطٍى ذطیساضی ًوایس.



م ثثت گطزز ٍ ًیاظی تِ تکویل فطم سااگط کسی سالْای قثل تَتکتَهی یا ٍاظکتَهی اًجام زازُ است. زض ترص اق -4

 ثثت گطزز.زض ترص اقسام تَهی ًیع تایس تِ ّویي ضکل تطکسهطاٍضُ تاضٍضی سالن ٍ فطظًسآٍضی ًیست. ٍّی

ٍ تٌْا تا اکتفا تِ گفتِ  زض ساهاًِ سیة اضایِ اقالم پیطگیطی اظ تاضزاضی تسٍى زاضتي ساتقِ ای اظ ضطایظ سالهتی -5

 هوٌَع هی تاضس. تِ تْاًِ هیْواى تَزى هطاجعِ کٌٌسُ

هازضظازی هی تاضس ، اضایِ ضٍش هٌَط تِ تاییس هطاٍضُ زض غَضتی کِ هتقاضی زاضاضی فطظًس تا ًاٌّجاضیْای  -6

 غًتیک هی تاضس.

 الظم است ضوي اضائِ ذسهات سالهت هحَض ستاضزض غَضتی کِ هطاجعِ کٌٌسُ اقالم ضا اظ تیطٍى ذطیساضی ًوَزُ  -8

 ثثت گطزز. فطز زض ترص زاضٍّای هػطفیاقالم ًَع 

تا عٌایت تِ ایٌکِ تطای هازضاى تاضزاض هتقاضی تَتکتَهی کِ اًسیکاسیَى عثی زاضًس فطم هطاٍضُ تاضٍضی سالن زض -9

الظم است زض ترص اقسام ثثت گطزًس ٍ ًام اًسیکاسیَى ٍ تاضید تکویل فطم اضجاع تِ  ،ساهاًِ سیة لَز ًوی گطزز 

 کویتِ تَتکتَهی زض تَضیحات ًَضتِ ضَز.

 اضایِ ذسهات تاضٍضی سالن تا ًظط هترػع ظًاى هستکِ سقظ یا تاضزاضی ذاضج ضحوی زاضتِ اًس .زض افطازی  -10

 تعییي هی گطزز. ضوي اضائِ هستٌسات

 


