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 تِ ًام خذا

 آضٌايي تا ساصهاى هلي استاًذاسد ايشاى

 ا٤طاٖ، نٙقت٣ ٚ تحم٥مبت اؾتب٘ساضز ٔؤؾؿ١ ٔمطضات ٚ لٛا٥٘ٗ انالح لبٖ٘ٛ 3ٔبز٠  ٤ه ثٙس ٔٛخت ثٝ ا٤طاٖ ؾبظٔبٖ ٣ّٔ اؾتب٘ساضز

ٖ  ٘كط ٚ تس٤ٚٗ تق٥٥ٗ، وٝ ٚؽ٥ف١ اؾت وكٛض ضؾ٣ٕ ٔطخـ تٟٙب 1371 ٔبٜ ثٟٕٗ ٔهٛة ٝ  ضا اؾتب٘ساضزٞب٢ ٣ّٔ )ضؾ٣ٕ( ا٤رطا  ثر

  .زاضز فٟسٜ

ٖ  ٞب٢ ٔرتّف زض و٥ٕؿ٥ٖٛتس٤ٚٗ اؾتب٘ساضز زض حٛظٜ ٘ؾرطاٖ ٔطاورع ٚ ٔؤؾؿربت    نربحت  ،ٞب٢ ف٣ٙ ٔطوت اظ وبضقٙبؾبٖ ؾربظٔب

خٝ ثٝ قرطا٤ظ ت٥ِٛرس٢،   قٛز ٚ وٛقك٣ ٍٕٞبْ ثب ٔهبِح ٣ّٔ ٚ ثب تٛف٣ّٕ، پػٚٞك٣، ت٥ِٛس٢ ٚ التهبز٢ آٌبٜ ٚ ٔطتجظ ا٘دبْ ٣ٔ

وٙٙرسٌبٖ،  نربحجبٖ حرك ٚ ٘فرـ، قربُٔ ت٥ِٛسوٙٙرسٌبٖ، ٔهرط        ١فٙبٚض٢ ٚ تدبض٢ اؾرت ورٝ اظ ٔكربضوت آٌبٞب٘رٝ ٚ ٔٙهرفب٘     

٘ر٤ٛؽ   قرٛز. پر٥ف  زِٚتر٣ حبنرُ ٔر٣   ٞب٢ زِٚت٣ ٚ غ٥طوٙٙسٌبٖ، ٔطاوع ف٣ّٕ ٚ ترهه٣، ٟ٘بزٞب، ؾبظٔبٖنبزضوٙٙسٌبٖ ٚ ٚاضز

قرٛز ٚ پرؽ اظ زض٤بفرت     ٞب٢ ٔطثٛط اضؾربَ ٔر٣   ٘فـ ٚ افضب٢ و٥ٕؿ٥ٖٛ٘ؾطذٛا٣ٞ ثٝ ٔطاخـ ش٢ اؾتب٘ساضزٞب٢ ٣ّٔ ا٤طاٖ ثطا٢

اؾتب٘ساضز ٣ّٔ )ضؾ٣ٕ( ا٤رطاٖ اربح ٚ    فٙٛاٖ ثٝ ،٣ّٔ ٔطتجظ ثب آٖ ضقتٝ عطح ٚ زض نٛضت ته٤ٛت ١٘ؾطٞب ٚ پ٥كٟٙبزٞب زض و٥ٕت

 قٛز.ٔٙتكط ٣ٔ

 زضوٙٙرس   ت٥ٟرٝ ٔر٣   قسٜ تق٥٘ٗ٥٥ع ثب ضفب٤ت ضٛاثظ  نالحش٢ٔٙس ٚ  ٞب٢ فاللٝ وٝ ٔؤؾؿبت ٚ ؾبظٔبٖ ٤ٛ٘ؽ اؾتب٘ساضزٞب٣٤ پ٥ف

قٛز. ثس٤ٗ تطت٥ت، اؾتب٘ساضزٞب٣٤  ابح ٚ ٔٙتكط ٣ٔ ٣ّٔ ا٤طاٖ اؾتب٘ساضز فٙٛاٖ ثٝته٤ٛت،  نٛضت زضثطضؾ٣ ٚ  ،٣ّٔ عطح و٥ٕتٝ

زض ؾربظٔبٖ  ٣ّٔ اؾتب٘ساضز ٔطثٛط ورٝ   ١تس٤ٚٗ ٚ زض و٥ٕت 5 ض٠قٕباؾتب٘ساضز ٣ّٔ ا٤طاٖ  ٔمطضات قٛز وٝ ثط اؾبؼ ٣ّٔ تّم٣ ٣ٔ

 ثٝ ته٤ٛت ضؾ٥سٜ ثبقس. قٛز تكى٥ُ ٣ٔا٤طاٖ اؾتب٘ساضز  ٣ّٔ

(ISO) ا٣ِّّٕ اؾتب٘ساضز ا٤طاٖ اظ افضب٢ ان٣ّ ؾبظٔبٖ ث٥ٗز ؾبظٔبٖ ٣ّٔ اؾتب٘ساض
(IEC) ا٣ِّّٕ اِىتطٚتى٥ٙره  و٥ٕؿ٥ٖٛ ث٥ٗ ،1

2 

(OIML) قٙبؾ٣ لب٣٘ٛ٘ ا٣ِّّٕ ا٘ساظٜ ٚ ؾبظٔبٖ ث٥ٗ
(CAC) و٥ٕؿ٥ٖٛ ورسوؽ غرصا٣٤   4تٟٙب ضاثظ فٙٛاٖ ثٝاؾت ٚ  3

زض وكرٛض   5

ٞرب٢ ذربل وكرٛض، اظ آذرط٤ٗ      وٙس. زض تس٤ٚٗ اؾتب٘ساضزٞب٢ ٣ّٔ ا٤طاٖ ضٕٗ تررٛخٝ ثرٝ قرطا٤ظ وّر٣ ٚ ٥٘بظٔٙرس٢      فقب٥ِت ٣ٔ

 قٛز. ٥ٌط٢ ٣ٔ ا٣ِّّٕ ثٟطٜ ضزٞب٢ ث٥ٗٞب٢ ف٣ّٕ، ف٣ٙ ٚ نٙقت٣ خٟبٖ ٚ اؾتب٘سا پ٥كطفت

وٙٙسٌبٖ، حفرؼ ؾرالٔت    ث٣ٙ٥ قسٜ زض لبٖ٘ٛ، ثطا٢ حٕب٤ت اظ ٔهط  تٛا٘س ثب ضفب٤ت ٔٛاظ٤ٗ پ٥ف ؾبظٔبٖ ٣ّٔ اؾتب٘ساضز ا٤طاٖ ٣ٔ

ٔح٥غر٣ ٚ التهربز٢، اخرطا٢ ثقضر٣ اظ      ٚ ا٣ٕٙ٤ فطز٢ ٚ ف٣ٕٔٛ، حهَٛ اع٥ٕٙربٖ اظ و٥ف٥رت ٔحهرٛوت ٚ ٔالحؾربت ظ٤ؿرت     

ب٢ ٣ّٔ ا٤طاٖ ضا ثطا٢ ٔحهٛوت ت٥ِٛس٢ زاذُ وكٛض ٚ/٤ب الالْ ٚاضزات٣، ثب ته٤ٛت قٛضا٢ فرب٣ِ اؾرتب٘ساضز، اخجربض٢    اؾتب٘ساضزٞ

ٗ    ٔٙؾٛض ثٝتٛا٘س . ؾبظٔبٖ ٣ٔوٙس إِّّر٣ ثرطا٢ ٔحهرٛوت وكرٛض، اخرطا٢ اؾرتب٘ساضز وبوٞرب٢ نربزضات٣ ٚ          حفرؼ ثبظاضٞرب٢ ثر٥

ٞب ٚ ٔؤؾؿربت فقربَ زض    وٙٙسٌبٖ اظ ذسٔبت ؾبظٔبٖ ثٝ اؾتفبزٜ ثرك٥سٖبٖ . ٕٞچ٥ٙٗ ثطا٢ اع٥ٕٙوٙسثٙس٢ آٖ ضا اخجبض٢  زضخٝ

ٜ  ٔس٤ط٤ت و٥ف٥ت ٚ ٔس٤ط٤ت ظ٤ؿت ٞب٢ؾ٥ؿتٓ ٌٛا٣ٞ نسٚضٔكبٚضٜ، آٔٛظـ، ثبظضؾ٣، ٥ٕٔع٢ ٚ  ١ظ٥ٔٙ ٞرب ٚ   ٔح٥غ٣، آظٔب٤كرٍب

ؿبت ضا ثط اؾربؼ ضرٛاثظ ٘ؾربْ    ٞب ٚ ٔؤؾ ٌٛ٘ٝ ؾبظٔبٖ اؾتب٘ساضز ا٤ٗ ؾبظٔبٖ ٣ّٔٚؾب٤ُ ؾٙدف،  (ب٥ِجطاؾ٥ٖٛ)ؤطاوع ٚاؾٙد٣ 

ٖ وٙس ٚ زض نٛضت احطاظ قطا٤ظ وظْ، ٌٛا٥ٞٙب١ٔ تأ٥٤س نالح٥ت ثٝ آٖ تأ٥٤س نالح٥ت ا٤طاٖ اضظ٤بث٣ ٣ٔ ٞرب  ٞب افغب ٚ ثط فّٕىرطز آ

ا٣ِّّٕ ٤ىبٞب، ٚاؾٙد٣ ٚؾب٤ُ ؾٙدف، تق٥٥ٗ ف٥بض فّعات ٌطا٘جٟب ٚ ا٘دبْ تحم٥مربت وربضثطز٢    وٙس. تط٤ٚح زؾتٍبٜ ث٥ٗ ٘ؾبضت ٣ٔ

 .اؾت ؾبظٔبٖثطا٢ اضتمب٢ ؾغح اؾتب٘ساضزٞب٢ ٣ّٔ ا٤طاٖ اظ ز٤ٍط ٚؽب٤ف ا٤ٗ 

 

                                                 
1- International Organization for Standardization 

2- International Electrotechnical Commission 

3- International Organization for Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legals) 

4- Contact point 

5- Codex Alimentarius Commission  
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 کویسیَى فٌي تذٍيي استاًذاسد

 «الضاهات پیادُ ساصي سیستن ًقاط کٌتشل حالل دس کطتاسگاُ عیَس -غزاي حالل » 

 

 سوت ٍ/ يا هحل اضتغال: یس: سئ
 قدبف٣، ٔحٕسحؿ٥ٗ

 )زوتط٢ فبضٔبوِٛٛغ٢(

 

 آظٔب٤كٍبٜ تحم٥مبت٣ فّْٛ ح٥بت٣ فبضٚق

  دتیش:

 غ٢ٛٙ، ظٞطٜ

 )زوتط٢ ٥ٌبٞبٖ زاض٣٤ٚ(

 

زفتط ٘ؾبضت ثط  -ؾبظٔبٖ ٣ّٔ اؾتب٘ساضز ا٤طاٖ

اؾتب٘ساضز نٙب٤ـ غصا٣٤، آضا٤ك٣، ثٟساقرت٣ ٚ  

 حالَ

 

  حطٚ  اِفجب( )اؾب٣ٔ ثٝ تطت٥ت اػضا :

 اثطا٣ٕ٥ٞ، فجساِق٣ّ

 )وبضقٙبؾ٣ ذبضج اظ فمٝ(

 

زفتررط ٕ٘ب٤ٙررس٣ٌ   -ٚظاضت خٟرربز وكرربٚضظ٢

 ٥ٝفم ٣ِٚ

 احٕس٢، ٔحٕس

 )زوتط٢ زأپعقى٣(

 

 قطوت تٛ  ٘ٛضز ا٤طاٖ )ؾٟب٣ٔ ذبل(

 اؾال٣ٔ، ظٞطا

 )زوتط٢ ف٥تٛق٣ٕ٥(

 

ٔطوررع آٔٛظقرر٣، پػٚٞكرر٣، زضٔررب٣٘ ؾررُ ٚ  

 زا٘كٛض٢ٞب٢ ض٢ٛ٤ زوتط ٔؿ٥ح ث٥ٕبض٢

 ا٣ٙ٥ٔ، غالٔطضب

 )وبضقٙبؾ٣ اضقس ٔس٤ط٤ت(

زفتط ٘ؾبضت ثط  -ؾبظٔبٖ ٣ّٔ اؾتب٘ساضز ا٤طاٖ

اؾتب٘ساضز نٙب٤ـ غصا٣٤، آضا٤ك٣، ثٟساقرت٣ ٚ  

 حالَ

 

 ثحط٢ وبؽٓ پٛض، ظٞطا

 ث٥ٛتىِٙٛٛغ٢( –)وبضقٙبؾ٣ اضقس ٟٔٙسؾ٣ ق٣ٕ٥ 

 

زفتط ٘ؾبضت ثط  -ؾبظٔبٖ ٣ّٔ اؾتب٘ساضز ا٤طاٖ

نٙب٤ـ غصا٣٤، آضا٤ك٣، ثٟساقرت٣ ٚ  اؾتب٘ساضز 

 حالَ

 

 حؿ٣ٙ٥، ٞسا٤ت

 )زوتط٢ ترهه٣ ا٣ٕٙ٤ ٚ وٙتطَ ٔٛاز غصا٣٤(

ا٢ ٚ نٙب٤ـ غصا٣٤ ا٘ؿت٥تٛ تحم٥مبت تغص٤ٝ

 وكٛض

 

 زغبغّٝ، فجساِطضب

 )زوتط٢ زأپعقى٣(

-ؾبظٔبٖ خٟبز وكبٚضظ٢ اؾرتبٖ ذٛظؾرتبٖ   

   ٥ٝفم ٣ِٚحٛظٜ ٕ٘ب٤ٙس٣ٌ 
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 سوت ٍ/ يا هحل اضتغال: حطٚ  اِفجب()اؾب٣ٔ ثٝ تطت٥ت  اػضا :

 ظٍ٘ٙٝ، ٔحٕسخقفط

 )وبضقٙبؾ٣ اضقس فمٝ ٚ حمٛق اؾال٣ٔ(

ٔقبٚ٘ررت  –ؾرربظٔبٖ ّٔرر٣ اؾررتب٘ساضز ا٤ررطاٖ  

 ٘ؾبضت ثط اخطا٢ اؾتب٘ساضز

 

 ؾطزاث٣، فبعٕٝ

 تىِٙٛٛغ٢( -)وبضقٙبؾ٣ اضقس نٙب٤ـ غصا٣٤

 

زفتط ٘ؾبضت ثط  -ؾبظٔبٖ ٣ّٔ اؾتب٘ساضز ا٤طاٖ

٤ـ غصا٣٤، آضا٤ك٣، ثٟساقرت٣ ٚ  اؾتب٘ساضز نٙب

 حالَ

 

 ؾق٥س٢، ٔط٤ٓ

 ضٚغٗ( -)وبضقٙبؾ٣ نٙب٤ـ غصا٣٤ 

 

زفتط ٘ؾبضت ثط  -ؾبظٔبٖ ٣ّٔ اؾتب٘ساضز ا٤طاٖ

اؾتب٘ساضز نٙب٤ـ غصا٣٤، آضا٤ك٣، ثٟساقرت٣ ٚ  

 حالَ

 

 ٝنفبض٤بٖ، ضٚح اِ

 ظضافت ٚ انالح ٘جبتبت( - )وبضقٙبؾ٣ ٟٔٙسؾ٣ وكبٚضظ٢

زفترط ترس٤ٚٗ    -ا٤رطاٖ  ؾبظٔبٖ ٣ّٔ اؾتب٘ساضز 

 اؾتب٘ساضزٞب٢ ٣ّٔ

  

 نٕس٢، فجبزاهلل

 )وبضقٙبؾ٣ اضقس فّْٛ ٚ نٙب٤ـ غصا٣٤(

 

زفتط ٘ؾبضت ثط  -ؾبظٔبٖ ٣ّٔ اؾتب٘ساضز ا٤طاٖ

اؾتب٘ساضز نٙب٤ـ غصا٣٤، آضا٤ك٣، ثٟساقرت٣ ٚ  

 حالَ

 

 حؿ٥ٗ فسا٣٤، ؾ٥س

 )وبضقٙبؾ٣ اضقس تبض٤د(

 

زفتررط ٕ٘ب٤ٙررس٣ٌ  –ٚظاضت خٟرربز وكرربٚضظ٢ 

 ٥ٝفم ٣ِٚ

 فّؿف٣، پ٥ٕبٖ

 )زوتط٢ تط٤ٚح ٚ آٔٛظـ وكبٚضظ٢(
 

 

زفتررط ٕ٘ب٤ٙررس٣ٌ  -ٚظاضت خٟرربز وكرربٚضظ٢ 

  ٥ٝفم ٣ِٚ

 لطاذبّ٘ٛ، اوجط

 )ؾغح زٚ حٛظ٢ٚ(

 

حٛظٜ ٕ٘ب٤ٙرس٣ٌ   –ؾبظٔبٖ زأپعقى٣ وكٛض 

 ٥ٝفم ٣ِٚ

 وال٘تط٢، حٕعٜ

 )زوتط٢ حٛظ٢ٚ(

 

حٛظٜ ٕ٘ب٤ٙرس٣ٌ   -ؾبظٔبٖ زأپعقى٣ وكٛض 

  ٥ٝفم ٣ِٚ

 ٣ٙ٥ٕ٤، ٤ساهلل

 )زوتط٢ ق٣ٕ٥(

 

 زا٘كٍبٜ تطث٥ت ٔسضؼ تٟطاٖ

  ٍيشاستاس:

 اثٛف٣ّ، ضح٥ٓ

 )وبضقٙبؾ٣ اضقس نٙب٤ـ غصا٣٤(

ثبظ٘كؿتٝ ؾبظٔبٖ ٣ّٔ  –وبضقٙبؼ اؾتب٘ساضز 

 اؾتب٘ساضز ا٤طاٖ
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 فْشست هغالة

 صفحِ ػٌَاى 

 ظ ٌفتبض پ٥ف

 ح ٔمسٔٝ

 1 ٚ زأٙٝ وبضثطز ٞس        1

 1 ٔطاخـ اِعا٣ٔ       2

 1 تقبض٤ف ٚ انغالحبت       3

 4 اِعأبت       4

 4 غ٥ط حالَاِعأبت ٘مبط وٙتطَ حالَ ٚ    4-1      

 5 ثؿتٝ  ثٙس٢   4-2      

 5 قٙبؾب٣٤ ٚ لبث٥ّت ضز٤بث٣   4-3      

 5 ثجت ؾٛاثك   4-4      

 5 ؾب٤ط اِعأبت لب٣٘ٛ٘   4-5      

 5 ٔس٤ط٤ت حالَ   4-6      

 5 ٕ٘ٛزاض فطآ٤ٙس ت٥ِٛس   4-7      

 12 (NHCP)ٚ ٘مبط وٙتط٣ِ غ٥ط حالَ  (HCP)زٞٙسٜ( ٕ٘ٛزاض فطآ٤ٙس وكتبض ع٥ٛض ٚ ٘مبط وٙتط٣ِ حالَ  پ٥ٛؾت اِف )آٌب٣ٞ

 13 ٞب  ٞب٢ ثجت ٌعاضـزٞٙسٜ( ٕ٘ٛ٘ٝ خسَٚ پ٥ٛؾت ة )آٌب٣ٞ
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 گفتاسپیص

٤ٛ٘ؽ وٝ پ٥ف "اِعأبت پ٥بزٜ ؾبظ٢ ؾ٥ؿتٓ ٘مبط وٙتطَ حالَ زض وكتبضٌبٜ ع٥ٛض ـغصا٢ حالَ "اؾتب٘ساضز 

ٔٛضخ  حالَاخالؾ٥ٝ و٥ٕت١ ٣ّٔ اؾتب٘ساضز  زض ا٥ِٚٗ قسٜ اؾت،ٞب٢ ٔطثٛط ت٥ٟٝ ٚ تس٤ٚٗ آٖ زض و٥ٕؿ٥ٖٛ

 لبٖ٘ٛ انالح لٛا٥٘ٗ ٚ ٔمطضات 3ته٤ٛت قس. ا٤ٙه ا٤ٗ اؾتب٘ساضز ثٝ اؾتٙبز ثٙس ٤ه ٔبز٠  21/12/1397

اؾتب٘ساضز ٣ّٔ ا٤طاٖ ٔٙتكط  فٙٛاٖ ثٝ، 1371ٚ تحم٥مبت نٙقت٣ ا٤طاٖ، ٔهٛة ثٟٕٗ ٔبٜ  اؾتب٘ساضزٔؤؾؿٝ 

 قٛز. ٣ٔ

ؾبذتبض ٚ ق٠ٛ٥  -)اؾتب٘ساضزٞب٢ ٣ّٔ ا٤طاٖ 5اؾتب٘ساضزٞب٢ ٣ّٔ ا٤طاٖ ثط اؾبؼ اؾتب٘ساضز ٣ّٔ ا٤طاٖ قٕبض٠ 

 ١ٞب٢ ٣ّٔ ٚ خٟب٣٘ زض ظ٥ٔٙ تحٛوت ٚ پ٥كطفت ثبحفؼ ٍٕٞب٣ٔ ٚ ٕٞب٣ٍٙٞ  ثطا٢ قٛ٘س.ٍ٘بضـ( تس٤ٚٗ ٣ٔ

س قس ٚ ٞط پ٥كٟٙبز٢ وٝ ِٙعْٚ تدس٤س٘ؾط ذٛاٞ نٛضتا٤طاٖ زض  ٣ّٔٞب٢ نٙب٤ـ، فّْٛ ٚ ذسٔبت، اؾتب٘ساضز

لطاض  تٛخٝ ٔطثٛط ٔٛضز ٞب٢ و٥ٕؿ٥ٖٛا٤ٗ اؾتب٘ساضزٞب اضائٝ قٛز، ٍٞٙبْ تدس٤س٘ؾط زض  تى٥ُٕثطا٢ انالح ٚ 

 ثب٤س ٕٞٛاضٜ اظ آذط٤ٗ تدس٤س٘ؾط اؾتب٘ساضزٞب٢ ٣ّٔ ا٤طاٖ اؾتفبزٜ وطز.ثٙبثطا٤ٗ،  ذٛاٞس ٌطفت.

 ٚ تس٤ٚٗ ا٤ٗ اؾتب٘ساضز ٔٛضز اؾتفبزٜ لطاض ٌطفتٝ ثٝ قطح ظ٤ط اؾت:  ٔٙبثـ ٚ ٔأذص٢ وٝ ثطا٢ ت٥ٟٝ

لٓ، زفتط ا٘تكبضات  ، ابح ث٥ؿت ٚ ٤ىٓ، خّس ؾْٛ،تحط٤ط اِٛؾ٥ّٝٔٛؾ٢ٛ ذ٣ٙ٥ٕ )أبْ(، ؾ٥س ضٚح اهلل،  -1

 .٣1383، اؾالٔ

 .1383، ابح ٞفتٓ، زٚضٜ زٚخّس٢، تٟطاٖ، ا٘تكبضات اِٟس٢، اخٛثٝ ااِؿتفتبءاتف٣ّ،  ، ؾ٥س٢ا ذبٔٙٝ -2

ابح اٟبضْ، خّس زْٚ، ٔكٟس، ا٘تكبضات ٞبتف،  ،ضؾبِٝ تٛض٥ح إِؿبئُ زٜ ٔطخـٔؿ٣ّٕ ظازٜ، ٞبتف،  -3

1387. 
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 هقذهِ

اثقبز ٔبز٢ ٚ اثقبز ٔق٢ٛٙ تٛخٝ زاقتٝ ٚ ثطا٢ ظ٘س٣ٌ ٞب٢ آز٣ٔ افٓ اظ ز٤ٗ ٔج٥ٗ اؾالْ ثط تٕب٣ٔ خٙجٝ

ٞب زؾتٛضات ٚ فطا٥ٔٗ وظْ ضا اضائٝ ٕ٘ٛزٜ اؾت. ٤ى٣ اظ تقب٥ِٓ ٚ ؾقبزتٕٙس ثكط٢ زض ٞط ٤ه اظ ا٤ٗ فطنٝ

ٞب٢ ٔرتّف ثط آٖ تأو٥س قسٜ اؾت، اؾتفبزٜ اظ غصا٢ حالَ ٚ ٞب٢ ز٤ٗ اؾالْ وٝ ثٝ وطّات ٚ زض ٔٛلق٥تآٔٛظٜ

لطآٖ ٔد٥س، ٔتٗ احبز٤ث ٚ ضٚا٤بت،  ثبقس. ثطاؾبؼ ٘م نط٤ح ٣ٔ غ٥ط حالَط  غصا٢ ذٛززاض٢ اظ ٔه

ذٛضزٖ غصا فالٜٚ ثط خؿٓ، ؾالٔت ضٚح ٚ ضٚاٖ ا٘ؿب٣٘ ضا ٥٘ع تحت تأث٥ط لطاض زازٜ ٚ زض ٘ٛؿ ضفتبض آز٣ٔ ٘مف 

الٔت خؿٓ اؾت تق٥٥ٗ وٙٙسٜ زاضز. ثٙبثطا٤ٗ ضٕٞٙٛزٞب٢ اؾالْ زض ضاثغٝ ثب تغص٤ٝ، ٘ٝ تٟٙب تض٥ٕٗ وٙٙسٜ ؾ

ٞب٢ تكر٥م غصا٢ حالَ اظ ا٥ٕٞت ضٚ تق٥٥ٗ ٔق٥بض ٚ قبذما٤ٗ وٙس. اظ ثّىٝ ؾالٔت ضٚح ضا ٥٘ع تض٥ٕٗ ٣ٔ

 ع٥ٛضثٝ ٤ٚػٜ وكتبض  غ٥ط حالَثؿ٥بض ثبو٣٤ ثطذٛضزاض اؾت. ِصا زض ا٤ٗ ضاؾتب خٟت قٙبؾب٣٤ غصا٢ حالَ ٚ 

اِعأبت پ٥بزٜ ؾبظ٢ ؾ٥ؿتٓ ٘مبط  ـغصا٢ حالَ "اؾتب٘ساضز ثبقس، وٝ ٔٛضٛؿ ان٣ّ تس٤ٚٗ ا٤ٗ اؾتب٘ساضز ٣ٔ

ا٘غجبق ثب ضٛاثظ  قطف٣ زض و٥ٕؿ٥ٖٛ حالَ ٘ؾبضت قطف٣ ثط شثح ٚ  اظ٘ؾط "وٙتطَ حالَ زض وكتبضٌبٜ ع٥ٛض

ثطضؾ٣ ٚ ته٤ٛت لطاض   ٔٛضز 10/02/1397زض ٚظاضت خٟبز وكبٚضظ٢ زض تبض٤د  فم٥ٝ ٣ِٕٚ٘ب٤ٙس٣ٌ  ن٥س حٛظٜ 

زض ٚظاضت خٟبز وكبٚضظ٢ اذص  فم٥ٝ ٣ِٚنٛضت تدس٤س٘ؾط ا٤ٗ اؾتب٘ساضز، ٘ؾط زفتط ٕ٘ب٤ٙس٣ٌ ٌطفتٝ اؾت ٚ زض 

 ذٛاٞس قس.
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 حالل دس کطتاسگاُ عیَسالضاهات پیادُ ساصي سیستن ًقاط کٌتشل  -غزاي حالل 

 ٍ داهٌِ  ّذف 3

ٚ اختٙبة اظ  ٞب٢ وظْ ٔطثٛط ثٝ ٘مبط حالَتق٥٥ٗ وٙتطَ انَٛ و٣ّ ثطا٢ٞس  اظ تس٤ٚٗ ا٤ٗ اؾتب٘ساضز اضائٝ 
حبنُ اظ حالَ ٌٛقت ا٤ٗ اؾتب٘ساضز ثطا٢ وقٝ ع٥ٛض  ثبقس.ٞب٢ ع٥ٛض ٣ٔزض وكتبضٌبٜ غ٥ط حالَ٘مبط 
 وبضثطز زاضز. ،قطف٣زض وكتبضٌبٜ نٙقت٣ ثٝ ضٚـ  ،وكتبض

 ٔمطضات ثٟساقت٣ پ٥ف ظ٥ٔٙٝ ا٤ٗ اؾتب٘ساضز ثٛزٜ ٚ زض ا٤ٗ ذهٛل ضفب٤ت اؾتب٘ساضزٞب ٚ ٔمطضات ٔطثٛط اِعا٣ٔ اؾت. -يادآٍسي

 هشاجغ الضاهي 2

 ازٜ قسٜ اؾت.ٞب اضخبؿ زاِعا٣ٔ ثٝ آٖ نٛضت ثٝزض ٔطاخـ ظ٤ط ضٛاثغ٣ ٚخٛز زاضز وٝ زض ٔتٗ ا٤ٗ اؾتب٘ساضز 
 قٛ٘س. ، آٖ ضٛاثظ خعئ٣ اظ ا٤ٗ اؾتب٘ساضز ٔحؿٛة ٣ٔت٥تطت ٤ٗثس

ٞب ٚ تدس٤س٘ؾطٞب٢ ثقس٢ آٖ وٝ ثٝ ٔطخق٣ ثب شوط تبض٤د ا٘تكبض اضخبؿ زازٜ قسٜ ثبقس، انالح٥ٝزض نٛضت٣ 
اضخبؿ زازٜ قسٜ اؾت، ٞب زض ٔٛضز ٔطاخق٣ وٝ ثسٖٚ شوط تبض٤د ا٘تكبض ثٝ آٖ .آٚض ٥٘ؿتثطا٢ ا٤ٗ اؾتب٘ساضز اِعاْ

 آٚض اؾت.ٞب٢ ثقس٢ ثطا٢ ا٤ٗ اؾتب٘ساضز اِعإْٞٛاضٜ آذط٤ٗ تدس٤س٘ؾط ٚ انالح٥ٝ

 اؾتفبزٜ اظ ٔطاخـ ظ٤ط ثطا٢ وبضثطز ا٤ٗ اؾتب٘ساضز اِعا٣ٔ اؾت:

 ضإٞٙب٢ ف٣ٕٔٛ - غصا٢ حالَ، 1387: ؾبَ 12000اؾتب٘ساضز ٣ّٔ ا٤طاٖ قٕبضٜ   2-3

 ٔدّؽ قٛضا٢ اؾال٣ٔ 14/12/1387شثح ٚ ن٥س ٔهٛة لبٖ٘ٛ ٘ؾبضت قطف٣ ثط    2-2

 ٥ٞئت زِٚت خٕٟٛض٢  24/10/1388اخطا٣٤ ٘ؾبضت قطف٣ ثط شثح ٚ ن٥س ٔهٛة  ٘بٔٝ آئ٥ٗ  2-1
 اؾال٣ٔ ا٤طاٖ   

2-4 OIC/SMIIC
1
 1: 2011, General guidelines on halal food    

 تؼاسيف ٍ اصغالحات 1

: ؾبَ 12000تقبض٤ف اضائٝ قسٜ زض اؾتب٘ساضز ٣ّٔ ا٤طاٖ قٕبضٜ  زض ا٤ٗ اؾتب٘ساضز، فالٜٚ ثط انغالحبت ٚ
 ضٚز:ثٝ وبض ٥٘٣ٔع نغالحبت ٚ تقبض٤ف ظ٤ط ا ،ضإٞٙب٢ ف٣ٕٔٛ -، غصا٢ حالَ 1387

1-3  

 تصذيق

verification 

 ٥٤س ثطآٚضزٜ قسٖ اِعأبت ٔكرم قسٜ اظ عط٤ك فطاٞٓ آٚضزٖ قٛاٞس ف٣ٙ٥.أت

                                                 
1- The Organization of The Islamic Coorperation/The Standards and Metrology Institute for Islamic Countries  
     (OIC/SMIIC) 

 ٔٛؾؿٝ اؾتب٘ساضز ٚ ا٘ساظٜ قٙبؾ٣ وكٛضٞب٢ اؾال٣ٔ )اؾ٥ٕه(ٞب٢ اؾال٣ٔ/ؾبظٔبٖ ٕٞىبض٢
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1-2  

 عیَس

poultry 

 ٗ اؾت. ثّسضا٥ ٚ ثٛلّٕٖٛ، اضزن، غبظٞب٢ پط٘سٌبٖ حالَ ٌٛقت ٔب٘ٙس ٔطك، ٌٛ٘ٝٔٙؾٛض، ٞط٤ه اظ 

1-1  

 حالل کطتاسگاُ صٌؼتي عیَس

halal poultry industrial slaughterhouse 

ٔىبٖ ٔدٟع زاضا٢ ٔدٛظ قطف٣، ف٣ٙ ٚ ثٟساقت٣ وٝ زض آٖ وكتبض نٙقت٣ ع٥ٛض ثب ضفب٤ت ٔالحؾبت التهبز٢ 

 ٥ٌطز.ا٘دبْ ٣ٔ

1-4  

 ًظاست ضشػي کذ

religious supervision code 

ثٝ ٚاحسٞب٢ ٔكَٕٛ لبٖ٘ٛ زض ؾبظٔبٖ زأپعقى٣ وكٛض  فم٥ٝ ٣ِٚوٝ اظ عط  حٛظٜ ٕ٘ب٤ٙس٣ٌ اؾت وس٢ 

 ثبقس.٥٤س ح٥ّت ٣ٔأقٛز وٝ ثٝ ٔٙعِٝ تافغبء ٣ٔ

1-9  

 حاللکطتاس صٌؼتي عیَس 

halal poultry industrial slaughtery 

لغقٝ ع٥ٛض زض  500ٞب٢ نٙقت٣ حالَ )ثٝ قٕبضٜ حسالُ عجك ٔٛاظ٤ٗ قطف٣ زض وكتبضٌبٜثٝ شثح ع٥ٛض ظ٘سٜ، 

 ٌطزز.ؾبفت(، اعالق ٣ٔ

1-6  

 کشدى کٌتشل

to control 

ٚ حفؼ  HACCPثٝ ا٘دبْ و٥ّٝ السأبت وظْ ثطا٢ حهَٛ اع٥ٕٙبٖ اظ تغبثك ثب ٔق٥بضٞب٢ تق٥٥ٗ قسٜ زض عطح 

 قٛز.فتٝ ٣ٌٔا٤ٗ تغبثك، 

1-7  

 کٌتشل

control  

 ٌطزز.قٛز ٚ ٔق٥بضٞب ضفب٤ت ٣ٌٔطفتٝ ٣ٔ ثٝ وبضٞب٢ نح٥ح ٚضق٥ت٣ اؾت وٝ زض آٖ ضٚـ
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1-8  

 سیستن ًقغِ کٌتشل حالل

Halal Control Points System (HCPs) 

 قٛز.ت٥ِٛس ٣ٔضفب٤ت اِعأبت قطف٣، ٔحهَٛ حالَ  ٚاؾغٝ ثٝزض ت٥ِٛس غصا٢ حالَ وٝ  ٔطاح٣ّ

 ثبقس.ف٥ّٕبت وكتبض ٣ٔ ٚ زض٤بفت ع٥ٛضوٙتطَ حالَ قبُٔ  بط٘م -يادآٍسي

1-9  

 غیش حاللل ستن ًقاط کٌتشسی

None-Halal  Control Points System (NHCPs) 

 وٙتطَ لبثُ افٕبَ ثٛزٜ ٚ زض ٘ت٥دٝ آٖ ذغطات ٘بق٣ اظ فسْ ٞبزض ت٥ِٛس غصا٢ حالَ وٝ زض آٖ ٔطاح٣ّ

ْ ٤ب ٘دؽ( پ٥ك٥ٍط٢ ٚ ٤ب ٞب٢ ٔتمبعـ ثب تطو٥جبت حطا)آِٛز٣ٌ ٞب قبُٔضفب٤ت اِعأبت قطف٣ ٚ ٤ب آِٛز٣ٌ

 قٛز.حص  ٣ٔ

لجُ اظ وكتبض، ٔطاحُ پؽ اظ وكتبض، ثؿتٝ ثٙس٢  حؿ٣ ث٣قبُٔ ٍٟ٘ساض٢ ع٥ٛض، لالة ظ٣٘،  غ٥ط حالَ٘مبط وٙتطَ  -يادآٍسي

 ثبقس.ٚ ثطاؿت ٌصاض٢ ٚ  ثبض٥ٌط٢ ٚ حُٕ ٘مُ ٣ٔ

1-31  

 قاتلیت سدياتي

traceability 

 تٛا٘ب٣٤ پ٥ٍ٥ط٢ ضٚ٘س ٔطحّٝ ٤ب ٔطاحُ ت٥ِٛس، فطآٚض٢ ٚ تٛظ٤ـ ع٥ٛض اؾت.

 تٛا٘س زض اضتجبط ثب ٔٙكأ ٔٛاز، پ٥ك٥ٙٝ فطآٚض٢ ٤ب تٛظ٤ـ ع٥ٛض ثبقس.ضٚ٘س ٔٛضز٘ؾط ٣ٔ -يادآٍسي

1-33  

  ضشػي راتح

shariah slaughterer 

ٜ ٚ آٔٛظـ ز٤س 1نالحش٢لب٣٘ٛ٘ ٚ ٔؿّٕبٖ وٝ اظ اِعأبت شثح قطف٣ آٌبٜ ثٛزٜ ٚ تٛؾظ ٔطاخـ اؾت فطز٢ 

 ثبقس.٘بٔٝ ٣ٔزاضا٢ ٌٛا٣ٞ

  

                                                 
  نالح، حٛظٜ ٕ٘ب٤ٙس٣ٌ ٣ِٚ فم٥ٝ زض ؾبظٔبٖ زأپعقى٣ وكٛض اؾت.زض حبَ حبضط ٔطخـ لب٣٘ٛ٘ ٚ ش٢ -1
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1-32  

 ًاظش ضشػي 

shariah observer 

 قٛز وٝ آٌب٣ٞ وبُٔ ثط ٔٛضٛؿ حالَ ٚ حطاْ زض شثح زاْ، پط٘سٌبٖ ٚ ن٥س آثع٤بٖ، ثٝ ٔؿّٕب٣٘ ٌفتٝ ٣ٔ

ٞب٢ غصا٣٤ ا٥ِٚٝ ٚ فطآٚضزٜٙس٢ ٚ فطضٝ ٔٛاز ٚ ٘دبؾبت زض فطآٚض٢، ا٘جبضـ، ثؿتٝ ث عٟبضتا٥ٙٗ ٔٛضٛؿ ٞٓ

 ثبقس.٣ٔ 1نالحٔطاخـ لب٣٘ٛ٘ ش٢ ثقٟسٜآٔٛظـ ٚ تق٥٥ٗ نالح٥ت ٘بؽط قطف٣ حالَ زاقتٝ ثبقس. 

1-31  

 اقذام اصالحي

corrective action  

 السا٣ٔ وٝ ثطا٢ اظ ث٥ٗ ثطزٖ فّت ٤ه فسْ ا٘غجبق ٤ب ؾب٤ط قطا٤ظ ٘بٔغّٛة تكر٥م زازٜ قسٜ، ا٘دبْ 

 ٥ٌطز.٣ٔ

 الضاهات  4

 غیش حاللالضاهات ًقاط کٌتشل حالل ٍ  4-3

ٚ  (HCP)٘مبط وٙتطَ حالَ اِعأبت ثب٤س  ع٥ٛضٞب٢ زض وكتبضٌبٜٔج٥ٗ اؾالْ، قطؿ احىبْ ٚ لٛا٥٘ٗ  ٔٛخت ثٝ

زض  غ٥ط حالَٚ وٙتطَ حالَ  ز. ٘مبطقٛضفب٤ت  1ٔٙسضج زض خسَٚ  (NHCP) غ٥ط حالَ٘مبط وٙتطَ 

  ثبقس:ظ٤ط ٣ٔ ٞب٢ ع٥ٛض قبُٔ ٔٛاضزوكتبضٌبٜ

  زض٤بفت ع٥ٛض  4-3-3

 ٍٟ٘ساض٢ ع٥ٛض  4-3-2

 لالة ظ٣٘   4-3-1

  لجُ اظ وكتبض حؿ٣ ث٣  4-3-4

 )شثح(  ف٥ّٕبت وكتبض  4-3-9

 قؿتكٛ، لغـ ظٚائس خب٘ج٣، تر٥ّٝ ا٘سضٚ٘ٝ(، پطو٣ٙ، ٢ٚض غٛعٝ)  اظ وكتبضثقس ف٥ّٕبت   4-3-6

  ثؿتٝ ثٙس٢ ٚ ثطاؿت ٌصاض٢  4-3-7

 ثبض٥ٌط٢ ٚ حُٕ ٚ ٘مُ  4-3-8

 تهس٤ك ٚ نحٝ ٌصاض٢  4-3-9

  

                                                 
  نالح، حٛظٜ ٕ٘ب٤ٙس٣ٌ ٣ِٚ فم٥ٝ زض ؾبظٔبٖ زأپعقى٣ وكٛض اؾت.زض حبَ حبضط ٔطخـ لب٣٘ٛ٘ ٚ ش٢ -1
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 تستِ تٌذي 4-2

ثب٤س ثٝ قى٣ّ ٔٙبؾت اظ ٔٛاز ثؿتٝ ثٙس٢ وٝ اِعأبت ظ٤ط ضا زاضا ثبقٙس، ثؿتٝ ثٙس٢  ع٥ٛض ثؿتٝ ثٙس٢ قسٜ

 قٛ٘س:

 ٘جب٤س اظ ٔٛاز غ٥طحالَ ٚ ٘دؽ ؾبذتٝ قسٜ ثبقٙس. -اِف

 ٘دؽ، ت٥ٟٝ فطآٚض٢ ٤ب ت٥ِٛس قسٜ ثبقٙس.٘جب٤س ثب اؾتفبزٜ اظ تد٥ٟعات غ٥طحالَ ٚ  -ة

ٔٛاز ثؿتٝ ثٙس٢ ثب٤س زض عَٛ آٔبزٜ ؾبظ٢، فطآٚض٢، ا٘جبضـ ٤ب حُٕ ٚ ٘مُ، اظ ٞطٌٛ٘ٝ ٔبزٜ ثؿتٝ ثٙس٢  -ح

 وٙٙس ثٝ نٛضت ف٥ع٤ى٣ خسا ٍٟ٘ساقتٝ قٛ٘س.ز٤ٍط٢ وٝ اِعأبت ٔٙسضج زض ٔٛاضز اِف ٤ب ة ضا ضفب٤ت ٣ٕ٘

 ضٌاسايي ٍ قاتلیت سدياتي 4-1

ٞب٢ ٔٙبؾت، زض تٕبْ قت ع٥ٛض ثب٤س فالٜٚ ثط ضفب٤ت اِعأبت اذتهبن٣ ٔغبثك ثب اؾتب٘ساضز ٔطثٛط ثب ضٚـٌٛ

ا٥ٙٗ ٚضق٥ت ع٥ٛض حالَ ثب٤س ثب تٛخٝ ثٝ اِعأبت، وٙتطَ ٔطاحُ فطآ٤ٙس ت٥ِٛس، قٙبؾب٣٤ ٚ ضز٤بث٣ قٛ٘س؛ ٞٓ

 ٌطزز.

وٝ لبث٥ّت ضز٤بث٣ ٤ه اِعاْ اؾت، ع٥ٛض ثب٤س وٙتطَ قٛ٘س ٚ قٙبؾٝ ٔٙحهط ثٝ فطز ع٥ٛض ثجت  ٣٤زضخب

 ٌطزز.

 ثثت سَاتق 4-4

 ثبقس.وٙتطَ ٘مبط ثحطا٣٘ زض ا٤ٗ اؾتب٘ساضز ٣ٔ ط٤٘بپص ٣٤خساثجت ؾٛاثك خعء 

 سايش الضاهات قاًًَي 4-9

 زض وكٛضٞب٢ ز٤ٍط ثب٤س ٔغبثك ثب لٛا٥٘ٗ قبُٔ ٕٞٝ اِعأبت اخجبض٢ ٔطتجظ خبض٢ ٔحهَٛ اظ خٙجٝ

  غ٥ط اظ اِعأبت ا٤ٗ اؾتب٘ساضز، ثبقس.

 هذيشيت حالل 4-6

ا٘س ٚ ٔٙبثـ وبف٣ )ثطا٢ ٔثبَ وٙس وٝ پطؾُٙ انَٛ حالَ ٚ وبضثطز آٖ ضا آٔٛظـ ز٤سٜ ٥ٗتضٕٔس٤ط٤ت ثب٤س 

 اخطا٢ ؾ٥ؿتٓ وٙتطَ حالَ فطاٞٓ قسٜ اؾت. ٔٙؾٛض ث٥٘ٝط٢ٚ ا٘ؿب٣٘، ٚؾب٤ُ، ٔؿبئُ ٔب٣ِ ٚ ظ٤طثٙب٣٤( 

 ًوَداس فشآيٌذ تَلیذ 4-7

و٥ّٝ ٔطاحُ فطآ٤ٙس اظ زض٤بفت ٔٛاز ذبْ ٚ ٔٛاز ثؿتٝ ثٙس٢ تب فطآٚض٢، پرف ٔحهَٛ ٚ خبثدب٣٤ آٖ، ثب٤س زض 

ٞب ثب٤س ا٥ٙٗ ٌعاضـ(. ٞٓا٢ اظ ا٤ٗ ٕ٘ٛزاض زض پ٥ٛؾت اِف آٚضزٜ قسٜ اؾتؾٓ قٛز )ٕ٘ٛ٘ٝلبِت ٤ه ٕ٘ٛزاض ض

 ٞب زض پ٥ٛؾت ة آٚضزٜ قسٜ اؾت(.اظ ا٤ٗ خسَٚ ا٢)ٕ٘ٛ٘ٝٞب ثجت ٌطزز ٞب٢ ٌعاضـزض خسَٚ
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 کطتاسگاُ عیَس دس غیش حاللحالل ٍ ًقاط کٌتشل الضاهات  -3جذٍل 

 ًقاط کٌتشل  سديف
حالل هشتثظ الضاهات  

 هَضَع کٌتشل
 الضام هَضَع

3 

 دسيافت عیَس

 صًذُ

 

 الضاهات رتح عیَس

قٛز ثب٤س حالَ ٌٛقت ٚ اِعأبت شثح ع٥ٛض٢ وٝ شثح ٣ٔ

 ضا زاقتٝ ثبقس.

 تهس٤ك تٛؾظ ٘بؽط قطف٣ع٥ٛض ٚ  ثٛزٖ ظ٘سٜ٘ٛؿ ٚ وٙتطَ  -

ٚ تهس٤ك زض نٛضت ِعْٚ وٙتطَ ٔساضن ذٛضان ٚ اخطا٢ اؾتجطاء  -

 تٛؾظ ٘بؽط قطف٣ 

 ضٌاسايي ٍ قاتلیت سدياتي
قٛ٘س ثب٤س لبث٥ّت قٙبؾب٣٤ ٚ ضز٤بث٣ ع٥ٛض٢ وٝ زض٤بفت ٣ٔ

 زاقتٝ ثبقٙس.

وٙتطَ لبث٥ّت قٙبؾب٣٤ ٚ ضز٤بث٣ ع٥ٛض ٚ تهس٤ك تٛؾظ ٘بؽط  -

 قطف٣ زض نٛضت ِعْٚ

 ًگْذاسي عیَس 2

 پیص ًیاصي هکاى رتح ّاي تشًاهِالضاهات 

ٔحٛعٝ تر٥ّٝ ع٥ٛض )ثبضا٘ساظ(، ثب٤س فضب٢ ٔٙبؾج٣ ضا ثطا٢ 

 ثطضؾ٣ ح٥ّت ٚ ؾالٔت ع٥ٛض، زض اذت٥بض ثبظضؾبٖ لطاض زٞس. 

 ع٥ٛض ٚ تهس٤ك تٛؾظ ٘بؽط قطف٣ ثٛزٖ ظ٘سٜوٙتطَ  -

 وٙتطَ فضب٢ ٔحٛعٝ تر٥ّٝ ع٥ٛض )ثبضا٘ساظ(  -

 وٙتطَ زٔب ٚ ضعٛثت -

 استشاحت کافي عیَس قثل اص رتح

اظ شثح ع٥ٛض٢ وٝ تبظٜ ثٝ وكتبضٌبٜ ضؾ٥سٜ اؾت، ذٛززاض٢ 

 قٛز تب ع٥ٛض لجُ اظ شثح اؾتطاحت وبف٣ ٕ٘ب٤س.

 پ٥ف اظ وكتبض 1اؾتطاحتوٙتطَ ظٔبٖ  -

 فشآيٌذ اجشايي رتح عیَس

 )تشسسي سالهت عیَس قثل اص ػول رتح(

 قٛ٘س، ثب٤س تٛؾظ زأپعقه ٔدبظ ٚ ع٥ٛض٢ وٝ وكتبض ٣ٔ 

 ضٚـ ثبظضؾ٣ اؾتب٘ساضز وٙتطَ قٛ٘س. ثط عجك

وٙتطَ ٚ ثبظضؾ٣ ع٥ٛض ٔطزٜ ٤ب زض حبَ ٔطي تٛؾظ زأپعقه ٚ  -

 تهس٤ك تٛؾظ ٘بؽط قطف٣ 

 ٘بؽط قطف٣تٛؾظ ٚ تهس٤ك ع٥ٛض  ثٛزٖ ظ٘سٜوٙتطَ  - نٛضت پص٤طز. ظ٘سٜ ع٥ٛضا٘دبْ شثح تٟٙب ثط ض٢ٚ  فشآيٌذ اجشايي رتح عیَس قالب صًي 1
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 ًقاط کٌتشل  سديف
حالل هشتثظ الضاهات  

 هَضَع کٌتشل
 الضام هَضَع

4 
  حسي تي

 قثل اص کطتاس
 الضاهات رتح ضشػي

ٞب ٚ ضٛاثظ ٘بٔٝلجُ اظ وكتبض ثب٤س ٔٙغجك ثب آ٥٤ٗ حؿ٣ ث٣

ا٢ ثبقس وٝ ٔٛخت ٌٛ٘ٝثبقس ٚ ثٝ 2نالحش٢لب٣٘ٛ٘ ٚ ٔطاخـ 

 ٔطي ح٥ٛاٖ ٍ٘طزز.

 افٕبَٚ ٔست ظٔبٖ  لجُ اظ وكتبض)قٛن(  حؿ٣ ث٣وٙتطَ ٥ٔعاٖ  -

 ٞب٢ ٔقتجط قسٜ زاذ٣ّٔغبثك زؾتٛضاِقُٕ آٖ

 حؿ٣ ث٣ٞب٢ ْ اؾتفبزٜ اظ ؾب٤ط ضٚـاع٥ٕٙبٖ اظ فس -

زض وٙتطَ ثجت ٔمساض خط٤بٖ اِىتط٤ى٣ ٔدبظ ٚ ٔست ظٔبٖ اخطا ثب  -

 ٌطفتٗ ٘ٛؿ ٚ ٚظٖ ع٥ٛض  ٚ تهس٤ك  تٛؾظ ٘بؽط قطف٣ ٘ؾط

لجُ اظ ا٢ اثطثرك٣ ضٚـ ٚ اع٥ٕٙبٖ اظ فسْ ٔطي ثطضؾ٣ زٚضٜ -

 ٚ تهس٤ك  تٛؾظ ٘بؽط قطف٣شثح 

9 

 ػولیات 

 قثل اص کطتاس

 

 خظ تَلیذ

 ظٔبٖ ٞٓ، ٘جب٤س غ٥ط حالَذظ ت٥ِٛس وكتبض ع٥ٛض حالَ ٚ 

 ثبقٙس.

ا٥ٙٗ زض تغ٥٥ط ذغٛط ثٝ ذظ ت٥ِٛس حالَ، ثب٤س و٥ّٝ ٞٓ

ٞب٢ تغ٥ٟط قطف٣، ٔغبثك زؾتٛضات قطؿ ٔج٥ٗ اؾالْ ٚ خٙجٝ

 ثب ٘ؾبضت ٘بؽط٤ٗ قطف٣، ا٘دبْ پص٤طز.

ٚ  وكتبض حالَوٙتطَ ثجت ظٔبٖ اؾتفبزٜ اظ ذغٛط ت٥ِٛس ثطا٢  -

  غ٥ط حالَ

 وٙتطَ ثجت تغ٥ٟط قطف٣ ٚ تهس٤ك تٛؾظ ٘بؽط قطف٣ -

  آالت هاضیيٍ  ّا دستگاُکلیِ اتضاس، 

 هَسد استفادُ دس کطتاس عیَس

آوت ٔٛضز اؾتفبزٜ زض وكتبض ٞب ٚ ٔبق٥ٗو٥ّٝ اثعاض، زؾتٍبٜ 

ع٥ٛض حالَ، ثب٤س فبض٢ اظ ٘دبؾبت ثٛزٜ ٚ تغ٥ٟط قطف٣ قسٜ 

 ثبقٙس. 

ٚ تهس٤ك  آوت ٔبق٥ٗٞب ٚ اثعاض، زؾتٍبٜقطف٣   ط٥تغٟوٙتطَ  -

 تٛؾظ ٘بؽط قطف٣ 

ٚ ٍٟ٘ساض٢  ٥ٗتأٔ ٔٙؾٛض ثٝٞب٢ ٔٛضز اؾتفبزٜ وٙتطَ ٔٙكبء ضٚغٗ -

ٚ ٘دؽ )زض نٛضت  غ٥ط حالَاظ ٔٛاز  ٞب زؾتٍبٜٚ  آوت ٔبق٥ٗ

 أىبٖ تٕبؼ ثب ٔحهَٛ(
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 ًقاط کٌتشل  سديف
حالل هشتثظ الضاهات  

 هَضَع کٌتشل
 الضام هَضَع

 الضاهات رتح ضشػي عیَس ػولیات کطتاس  6

شاثح ثب٤س ٔؿّٕبٖ ثٛزٜ ٚ اظ لٛا٥٘ٗ ٚ احىبْ شثح قطف٣ آٌب٣ٞ  

 وبُٔ زاقتٝ ثبقس. 

ٞب٢ آٔٛظق٣ تٛؾظ ٔطاخـ ٙتطَ زٚضٜٚ ونالح٥ت شاثح  ثطضؾ٣ -

  3نالحلب٣٘ٛ٘ ٚ ش٢

ٔمبز٤ٓ ثسٖ )ؾ٥ٙٝ ٚ قىٓ(، ثب٤س ضٚ ثٝ ٔصثح )ٔحُ شثح( ٚ 

لجّٝ ثبقس ذٛاٜ ح٥ٛاٖ ثٝ نٛضت آ٤ٚعاٖ لطاض ٌطفتٝ ثبقس ٤ب ثٝ 

 نٛضت ذٛاث٥سٜ

 وٙتطَ خٟت لجّٝ ٚ تهس٤ك تٛؾظ ٘بؽط قطف٣ -

 وٙتطَ ٔىبٖ اؾتمطاض شاثح٥ٗ ٚ تهس٤ك تٛؾظ ٘بؽط قطف٣ -

تهس٤ك وٙتطَ ٘حٜٛ لطاض ٌطفتٗ ع٥ٛض ضٚ ثٝ لجّٝ ثطا٢ شثح ٚ  -

  ٛؾظ ٘بؽط قطف٣ت

 ، اهلل ثؿٓقطٚؿ شثح، تؿ٥ٕٝ ضا ثب اِفبؽ٣ ٔب٘ٙس  ثٍٟٙبْ

 ثط ظثبٖ آٚضز. اهلل ؾجحبٖ، اِحٕساهلل، اوجط اهلل

ٞط ٤ه اظ اع٥ٕٙبٖ اظ ٌفتٗ تؿ٥ٕٝ تٛؾظ شاثح زض قطٚؿ شثح  -

 ٚ تهس٤ك تٛؾظ ٘بؽط قطف٣ع٥ٛض 

 تؿ٥ٕٝ ثطا٢ ٞط ع٥ٛض تٛؾظ شاثح ٚ تهس٤ك تٛؾظ ٘بؽط قطف٣ -

اٚزاج اضثقٝ ح٥ٛاٖ، قبُٔ ٘ب٢، ٔط٢ ٚ زٚ ؾ٥بٞطي ذ٣٘ٛ  

 عٛض وبُٔ ثط٤سٜ قٛ٘س.اعطا  آٖ، ثب اثعاض ت٥ع اظ خٙؽ آٞٗ، ثٝ

 وٙتطَ اثعاض ثط٤سٖ ؾط ٚ تهس٤ك تٛؾظ ٘بؽط قطف٣ -

  وٙتطَ ٘حٜٛ ثط٤سٖ ؾط ٚ تهس٤ك تٛؾظ ٘بؽط قطف٣ -

خٛظٜ )ؾ٥ت ٌّٛ فُٕ شثح ثب٤س ثب لغـ اٚزاج اضثقٝ اظ ٘بح٥ٝ ظ٤ط 

 ثٝ عٛض٢ وٝ خٛظٜ عط  ؾط لطاض ٥ٌطز( ا٘دبْ قٛز.

 وٙتطَ ٔىبٖ لطاض زازٖ ابلٛ ض٢ٚ ٌطزٖ ٚ ٘حٜٛ فُٕ شثح  -

 ثط ض٢ٚ وقٝ ٚ تهس٤ك تٛؾظ ٘بؽط قطف٣

حطوت ٤ب ٚ ثقس اظ شثح وٙتطَ ذطٚج ذٖٛ ثٝ نٛضت خٟٙسٜ  - ظ٘سٜ ٚالـ قٛز.  ٛض٥ثط عشثح ثب٤ؿت٣،  

 ع٥ٛض  4ا٘ساْ

ظٔبٖ ثطا٢ شثح عٛض ٞٓاثعاض، ٚؾب٤ُ ٚ ذغٛط شثح ٘جب٤س ثٝ 

 اؾتفبزٜ قٛ٘س.  غ٥ط حالَحالَ ٚ 

ظٔبٖ ٞٓ عٛض ثٝوٙتطَ فسْ اؾتفبزٜ اثعاض، ٚؾب٤ُ ٚ ذغٛط شثح  -

 ثطا٢ شثح حالَ ٚ غ٥ط حالَ
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 ًقاط کٌتشل  سديف
حالل هشتثظ الضاهات  

 هَضَع کٌتشل
 الضام هَضَع

ٞب ٚ ضٛاثظ ٔطاخـ ٘بٔٝ آئ٥ٗ: ثب٤س ٔٙغجك ثب 5فطآ٤ٙس ذ٥ٍ٘ٛط٢

 نالح ثبقس.لب٣٘ٛ٘ ٚ ش٢

 پطو٣ٙ وٙتطَ فبنّٝ ظٔب٣٘ فُٕ ؾطثط٤سٖ ع٥ٛض ظ٘سٜ تب -

و٣ٙ( لجُ اظ ٔطي اظ ثط٤سٖ ٘ربؿ ٚ وٙسٖ پٛؾت ع٥ٛض )پٛؾت 

 شث٥حٝ، ثب٤س اختٙبة ٌطزز.  

ا٢ اظ ثسٖ لجُ اظ وٙتطَ فسْ لغـ ؾط ٚ ٘ربؿ ع٥ٛض ٚ ٞط لغقٝ -

 قطف٣ تهس٤ك تٛؾظ ٘بؽطٔطي ٚ 

7 
تؼذ اص  ػولیات

 کطتاس

 ّاي تشًاهِالضاهات 

 پیص ًیاصي هکاى رتح

فُٕ شثح ٚ ٔطاحُ ثقس٢ آٖ ثب٤س زض ٔحٛعٝ تق٥٥ٗ قسٜ  

 ثطا٢ ٔحهٛوت حالَ ا٘دبْ قٛز 

طا٢ وٙتطَ خساؾبظ٢ ٔحٛعٝ فُٕ شثح ٚ ٔطاحُ ثقس٢ آٖ ث -

 ٞبٔحهٛوت حالَ اظ ؾب٤ط فقب٥ِت

 فشآيٌذ اجشايي رتح عیَس

 )کٌذى پش( يپشکٌ

وقٝ ثب٤س زض ٔقطو ٞٛا٢ زاك ٤ب آة زاك لطاض ٥ٌطز تب 

فطآ٤ٙس پطو٣ٙ آؾبٖ قٛز. اؾتفبزٜ اظ آة زاك ٚ ٞٛا٢ زاك 

ثب ضفب٤ت ضٛاثظ ٚ ٔمطضات  6ضٚـ اؾىبِس٤ًٙ فٙٛاٖ ثٝ

  ٔطثٛط، پص٤طفتٝ اؾت.

لجُ اظ ٚضٚز ثٝ ٔطحّٝ اؾىبِس٤ًٙ، ثب٤س  ع٥ٛضا٥ٙٗ ٞٓ

 وبُٔ خبٖ زازٜ ثبقس. عٛض ثٝ

 ع٥ٛض شثح قسٜ لجُ اظ ٚضٚز ثٝ اؾىبِس٤ًٙاع٥ٕٙبٖ اظ ٔطي  -

 ا٘س.اؾىبِس٤ًٙ ذفٝ قسٜ وٝ زض اثط فطآ٤ٙس ع٥ٛض٢خسا ٕ٘ٛزٖ  -

 فشآيٌذ اجشايي رتح عیَس

 )جذاساصي اجضاي حشام(

 ك٤تهس حالَ ٌٛقت ٚ ع٥ٛض 7حطاْ ٢اخعا ٢خساؾبظ وٙتطَ - حالَ ٌٛقت ع٥ٛضحطاْ  ٢اخعا ٢خساؾبظ

 ٞط خب وٝ وبضثطز زاضز. ٣تٛؾظ ٘بؽط قطف

 فشآيٌذ اجشايي رتح عیَس

 (ٍ سشد کشدى الضِ )ضستطَي الضِ

قؿتك٢ٛ وقٝ )آة ثب فكبض ٔٙبؾت، تطخ٥حبً خساؾبظ٢ ؾط ٚ 

 ذٛزوبض( 

ٞب ٚ تهس٤ك تٛؾظ ٘بؽط اظاِٝ ٘دبؾت ٚ تغ٥ٟط وقٝوٙتطَ  -

 قطف٣

ثؿتٝ ثٝ تىِٙٛٛغ٢ زض نٛضت اؾتفبزٜ اظ ٞب٢ ع٥ٛض وقٝ

آة ؾطز ٚ پبو٥عٜ زض زٚ  ٢ط٥وبضٌ ثٝثب٤س ثب ٞب٢ فّع٢ حٛضچٝ

 ٔطحّٝ ثب ضفب٤ت ضٛاثظ ٚ ٔمطضات ٔطثٛط ا٘دبْ قٛز.

زض زاذُ حٛضچٝ فّع٢  8طآة وُذّٛل ٚ وٙتطَ آة اظ ِحبػ  -

 ٚ خ٥ٌّٛط٢ اظ ٔضب  قسٖ آة )ذٖٛ ٔؿترّف( )ا٥ّط( 
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 ًقاط کٌتشل  سديف
حالل هشتثظ الضاهات  

 هَضَع کٌتشل
 الضام هَضَع

8 
تستِ تٌذي ٍ 

 تشچسة صًي  

 ًطاًِ گزاسي

ثط ضفب٤ت اِعأبت ٌصاض٢ ع٥ٛض شثح قسٜ فالٜٚ زض ٘كب٘ٝ

اذتهبن٣ ٔغبثك ثب اؾتب٘ساضز ٔطثٛط، زضج فالٔت حالَ ثٝ 

 ٕٞطاٜ اعالفبت وظْ، ثطاؾبؼ لٛا٥٘ٗ ٚ ٔمطضات ٔطاخـ 

ٞب٢ ا٥ِٚٝ ٚ ثب٤ٛ٘ٝ  ا٘دبْ ثٙس٢نالح، ثط ض٢ٚ ثؿتٝلب٣٘ٛ٘ ٚ ش٢

 پص٤طز.

 وٙتطَ اِعأبت لب٣٘ٛ٘ ٘كب٘ٝ ٌصاض٢ -

 نالح وس ٘ؾبضت قطف٣ اظ ٔطاخـ لب٣٘ٛ٘ ٚ ش٢وٙتطَ  -

 وٙتطَ زضخٝ غصا٣٤ خٛٞط -

ٚ ٘دؽ ضا ثٝ وقٝ  غ٥ط حالَضٚـ ٟٔط ظزٖ ٘جب٤س تطو٥جبت 

 ٚاضز ٕ٘ب٤س.

 ٚ ٘دؽ ثٝ وقٝ غ٥ط حالَوٙتطَ فسْ ٚضٚز تطو٥جبت  -

 عیَس حالل گَضتتستِ تٌذي 

ٔغبثك ثٛزٜ ٚ ٞب٢ ثؿتٝ ثٙس٢ حالَ ثب٤س ثب اِعأبت ٚ ٤ٚػ٣ٌ

 ٔٙبؾت ثب ثؿتٝ ثٙس٢ ٌٛقت ع٥ٛض ثبقس.

 

 ا٤ٗ اؾتب٘ساضز 2-4ٔغبثك ثٙس وٙتطَ اِعأبت لب٣٘ٛ٘ اؾتب٘ساضز  -

 ٚ  وٙٙسٌبٖ س٥تِٛٔؿتٙسات زض٤بفت قسٜ اظ وٙتطَ  -

ثك ثب لٛا٥٘ٗ ٚ  اؾتب٘ساضز ٔٛاز ثؿتٝ ثٙس٢ ٔغب وٙٙسٌبٖ  فطضٝ

 ٔطثٛط

9 
ٍ  حول ٍ ًقل

 اًثاسش
 ًقل ٍ اًثاسش الضاهات حول ٍ

 ع٥ٛض شثح قسٜ وٝ ا٘جبضـ، ثؿتٝ ثٙس٢ ٚ فطضٝ 

ثب٤س تفى٥ه ٚ خساؾبظ٢ زض خط٤بٖ حُٕ ٚ ٘مُ  ،قٛ٘س٣ٔ

فطآٚضزٜ حالَ ٔكرم ٌطز٘س تب اظ  فٙٛاٖ ثٝقٛ٘س ٚ 

ٚ ٘دؽ  غ٥ط حالَآ٥ٔرتٗ ٤ب آِٛزٜ قسٖ آٟ٘ب ثب ٔٛاز 

 خ٥ٌّٛط٢ ثٝ فُٕ آ٤س.

 ٘مُ ٚ ا٘جبضـٔطثٛط ثٝ ضٚـ حُٕ ٚ وٙتطَ ٔؿتٙسات  -
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 ًقاط کٌتشل  سديف
حالل هشتثظ الضاهات  

 هَضَع کٌتشل
 الضام هَضَع

ؾبفت اؾتطاحت پ٥ف اظ وكتبض زض ؾبِٗ ا٘تؾبض )ثٝ زٚض اظ تبثف ٔؿتم٥ٓ  2تب  1ضفـ ذؿت٣ٍ ٚ وبٞف اؾتطؼ ٘بق٣ اظ حُٕ ٚ ٘مُ، ثطا٢ ع٥ٛض وكتبض٢  ٔٙؾٛض ثٝثب٤س  ،ٞب٢ حُٕ اظ ذٛزضٚ پؽ اظ تر٥ّٝ لفؽ -1

 ؾبفت اؾت. 4ٌطفتٝ قٛز. حساوثط ٔست ا٘تؾبض  زض ٘ؾط٘ٛض آفتبة، ثبضاٖ ٚ وٛضاٖ ٞٛا ٚ ...( 

 نالح ؾبظٔبٖ زأپعقى٣ وكٛض اؾت.زض حبَ حبضط ٔطخـ لب٣٘ٛ٘ ٚ ش٢ -2

 .ثبقس٣وكٛض ٔ ٣زض ؾبظٔبٖ زأپعقى فم٥ٝ ٣ِٚ ٣ٙس٤ٌٕ٘بحٛظٜ  نالحٔطخـ لب٣٘ٛ٘ ٚ ش٢ ،1387ؾبَ  ٔهٛة س٥ن شثح ٚ٘ؾبضت قطف٣ ثط ٔغبثك لبٖ٘ٛ  -3

 وٝ وبضثطز زاقتٝ ثبقس ٚ ثبثت ٌطزز. ٞط خبع٥ٛض  حطوت ا٘ساْ -4

 180ٞب٢ ع٥ٛض ذبضج ٌطزز ا٤ٗ ظٔبٖ حسالُ وبُٔ اظ وقٝ عٛض ثٝا٢ تٙؾ٥ٓ ٌطزز وٝ فبنّٝ ظٔب٣٘ فُٕ ؾطثط٤سٖ ع٥ٛض ظ٘سٜ تب پطو٣ٙ ع٥ٛض، ذٖٛ زض فطآ٤ٙس ذ٥ٍ٘ٛط٢ ؾطفت حطوت ض٤ُ ٔتحطن ثب٤س ثٝ ٌٛ٘ٝ -5

 ثبقس.٣ٔ ثب٥٘ٝ

 قٛ٘س.آٖ، ض٤ك١ پطٞب٢ ع٥ٛض ثب آة ٌطْ، ثٝ ؾِٟٛت وٙسٜ ٣ٔ ثط عجكوٝ  قٛز ٣ٔثٝ ضٚق٣ ٌفتٝ  -6

ٞب، و٥ؿٝ نفطا، عحبَ، ٘ربؿ، حسلٝ اكٓ. ثٝ غ٥ط اظ ٘ربؿ ثم٥ٝ اخعاء حطاْ اظ وقٝ ٞفت خعء اظ اخعا٢ ثسٖ ع٥ٛض حالَ ٌٛقت، پؽ اظ شثح قطف٣ ٥٘ع حطاْ ٞؿتٙس. ا٤ٗ اخعاء فجبضتٙس اظ: ٔسفٛؿ، ذٖٛ، ث٥ضٝ -7

 ٌطز٘س.ٛض خساؾبظ٢ ٣ٔع٥

 .تٛاٖ اظ آٖ زض تغ٥ٟط قطف٣ اؾتفبزٜ وطزٌطزز ٚ تب ظٔب٣٘ وٝ تغ٥٥ط٢ زض ضً٘، عقٓ ٤ب ث٢ٛ آٖ ا٤دبز ٘كسٜ ثبقس، ٥ِ٣ٔتط ثبقس. آة وُط زض اثط تٕبؼ ثب ٘دبؾبت، ٘دؽ ٣ٕ٘ 384آة وُط: آث٣ اؾت وٝ تمط٤جبً  -8
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 الفپیَست 

 (دٌّذُ آگاّي)

 (NHCP) غیش حاللٍ  (HCP)ًوَداس فشآيٌذ کطتاس عیَس ٍ ًقاط کٌتشلي حالل 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دسيافت عیَس صًذُ
زض نٛضت ذٛضان ٚ اخطا٢ اؾتجطاء ٚ اؾٙبز خٟت قٙبؾب٣٤ ٚ ضز٤بث٣/ وٙتطَ ٔساضن وٙتطَ ٔساضن وٙتطَ ظ٘سٜ ثٛزٖ ع٥ٛض//ع٥ٛضوٙتطَ ٘ٛؿ 

 ِعْٚ

 )تحت ضشايظ اًساًي( عیَس ًگْذاسي
 وٙتطَ ظٔبٖ اؾتطاحت پ٥ف اظ وكتبضوٙتطَ زٔب ٚ ضعٛثت/وٙتطَ فضب٢ ٔحٛعٝ تر٥ّٝ ع٥ٛض/وٙتطَ ظ٘سٜ ثٛزٖ ع٥ٛض/

 قالب صًي
 وٙتطَ ظ٘سٜ ثٛزٖ ع٥ٛض

 حسي قثل اص کطتاستي
/وٙتطَ ثجت ٔمساض خط٤بٖ ثٝ خع اِىتط٤ى٣ حؿ٣ ث٣ز٤ٍط ٞب٢ فسْ اؾتفبزٜ اظ ضٚـ /وٙتطَوٙتطَ ٥ٔعاٖ ث٣ حؿ٣ )قٛن( ٚ ٔست ظٔبٖ

 ع٥ٛضا٢ اثطثرك٣ ضٚـ ٚ اع٥ٕٙبٖ اظ فسْ ٔطي اِىتط٤ى٣ ٔدبظ ٚ ٔست ظٔبٖ اخطا ثب زض٘ؾط ٌطفتٗ ٘ٛؿ ٚ ٚظٖ ع٥ٛض/ ثطضؾ٣ زٚضٜ

 کطتاس )رتح(
ٚ شوط  لجّٝؾٕت وٙتطَ ٘حٜٛ لطاض ٌطفتٗ ع٥ٛض ثٝ نالح/ٞب٢ آٔٛظق٣ تٛؾظ ٔطاخـ لب٣٘ٛ٘ ٚ ش٢ثطضؾ٣ نالح٥ت شاثح ٚ وٙتطَ زٚضٜ

ثط٤سٖ ٘حٜٛ وٙتطَ ابلٛ ض٢ٚ ٌطزٖ ٚ ٌطفتٗ وٙتطَ ٔىبٖ لطاض شثح/وٙتطَ اثعاض /اع٥ٕٙبٖ اظ ٌفتٗ تؿ٥ٕٝ تٛؾظ شاثح زض قطٚؿ شثحتؿ٥ٕٝ/
فُٕ ؾطثط٤سٖ ع٥ٛض ظ٘سٜ تب  وٙتطَ فبنّٝ ظٔب٣٘/وٙتطَ ذطٚج ذٖٛ ثٝ نٛضت خٟٙسٜ ثقس اظ شثح ٚ ٤ب حطوت ا٘ساْ ع٥ٛضازٚاج اضثقٝ/

 لغـ ؾط ٚ ٘ربؿ ع٥ٛض ٚ ٞط لغقٝ اظ ثسٖ لجُ اظ ٔطيوٙتطَ فسْ /پطو٣ٙ

 غَعِ ٍسي/پشکٌي
 ا٘س.وٝ زض اثط فطآ٤ٙس اؾىبِس٤ًٙ ذفٝ قسٜ ع٥ٛض٢اع٥ٕٙبٖ اظ ٔطي ع٥ٛض شثح قسٜ لجُ اظ ٚضٚز ثٝ اؾىبِس٤ًٙ/خسا ٕ٘ٛزٖ 

 اًذسًٍِضستطَ/قغغ صٍائذ جاًثي/تخلیِ 
 حالَ ٌٛقت ع٥ٛضحطاْ  ٢اخعا ٢ؾبظ خسا وٙتطَ / ٞبوٙتطَ اظاِٝ ٘دبؾت ٚ تغ٥ٟط وقٝ

 سشد کشدى الضِ
خ٥ٌّٛط٢ اظ ٔضب  قسٖ آة اؾت تب ظٔب٣٘ وٝ ثٛ ٚ ٔعٜ ٚ عقٓ فٛو ٘كٛز(،  وُط )زض نٛضت٣ وٝ آة وُط  ، وٙتطَوٙتطَ آة اظ ِحبػ ذّٛل

 زض زاذُ حٛضچٝ فّع٢ )ذٖٛ ٔؿترّف(

 تستِ تٌذي ٍ تشچسة صًي
وٙتطَ ٔؿتٙسات زض٤بفت قسٜ اظ ت٥ِٛس وٙٙسٌبٖ ٚ فطضٝ وٙٙسٌبٖ ٔٛاز ثؿتٝ /ٔٛاز ثؿتٝ ثٙس٢ ٚ تد٥ٟعات ٔٛضز اؾتفبزٜ زض ثؿتٝ ثٙس٢وٙتطَ 

 ٔطثٛطثٙس٢ ٔغبثك ثب لٛا٥٘ٗ ٚ  اؾتب٘ساضز 

 

 ٍ اًثاسش حول ٍ ًقل
 وٙتطَ ٔؿتٙسات ٔطثٛط ثٝ ضٚـ حُٕ ٚ ٘مُ ٚ ا٘جبضـ
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 بپیَست 
 (دٌّذُ آگاّي)

 ّاگضاسش ثثت يّا جذٍلًوًَِ 
 

ٞب٢ ا٤ٗ پ٥ٛؾت س. خسَٚ٘عٛض ٔٙبؾت ثب٤ٍب٣٘ ٚ ٍٟ٘ساض٢ قٛا٘س، زضج ٚ ثٝٞب٢ ٔرهٛل وٝ تٛؾظ ٚاحس ت٥ِٛس٢ عطاح٣ ٌطز٤سٜٞب زض خسٌَٚعاضـقٛز تٛن٥ٝ ٣ٔ
  ،ٞب٢ ذٛز٥٘بظٔٙس٢ثب تٛخٝ ثٝ ٚ  غ٥ط حالَاؾت ٚ ٞط ٚاحس ت٥ِٛس٢ ثطا٢ ٞط ٘مغٝ وٙتطَ ثحطا٣٘ حالَ ٚ ٘مغٝ وٙتطَ ثحطا٣٘  ٔثبَ اضائٝ قسٜ فٙٛاٖ ثٝتٟٙب 
 ٞب٢ وظْ ضا عطاح٣ ٕ٘ب٤س.خسَٚ

 دس کطتاس عیَس کٌتشل ًقاط تحشاًي -3-بجذٍل 

 سديف
 ًقاط تحشاًي 

 دس کطتاس عیَس

 ًتیجِ تاصسسي
 ٍ اهضاءتصذيق  اقذاهات اصالحي ػلتآًالیض 

 ًاهٌغثق هٌغثق

      زض٤بفت ع٥ٛض  1

      لالة ظ٣٘ 2

 2-جذٍل ب     حؿ٣ لجُ اظ وكتبض ث٣ 3

      شثح قطف٣  4

      ذ٥ٍ٘ٛط٢ 5

      اؾىبِس٤ًٙ 6

      تر٥ّٝ ا٘سضٚ٘ٝ 7

      تغ٥ٟط قطف٣ 8

9 
ثطاؿت  -ثؿتٝ ثٙس٢ ٚ تٛظ٤ٗ 
 ٌصاض٢

     

      ٍٟ٘ساض٢ زض ؾطزذب٘ٝ 10

      حُٕ ٚ ٘مُ ٚ ا٘جبضـ 11

 تبض٤د: ضٚظ، ٔبٜ، ؾبَ:       :وٙٙسٜ تٙؾ٥ٓ٘بْ ٚ أضبء 
  تبض٤د: ضٚظ، ٔبٜ، ؾبَ:       :تأ٥٤سوٙٙسٜ٘بْ ٚ أضبء 
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 قثل اص کطتاس حسي تيشل استفادُ اص دستگاُ تکٌجذٍل  -2-جذٍل ب

 ٍاحذ تَلیذي 

 ًَع

 عیَس

 ٍصى

 عیَس
 ساػت تاسيخ

 هطخصات دستگاُ

 استقثل اص کط حسي تي 

آهپش ٍ ٍلتاط 

خَاًذُ ضذُ 

 تَسظ کاستش

 صهاى

 حسي تي

قثل اص 

 کطتاس

 ًیاص تِ تٌظین

تؼذاد عیَس 

 صًذُ

تؼذاد عیَس 

 هشدُ

تصذيق ٍ 

 اهضاء
 هالحظات

 خیش تلِ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

   

 

  

 وب٥ِجطٜ ٘جٛزٜ ٚ ٤ب لبث٥ّت اؾتفبزٜ ٘ساقتٝ ثبقس، ا٤ٗ أط ضا زض ؾتٖٛ ٔالحؾبت ل٥س ٕ٘ب٥٤س. (قٛوطلجُ اظ وكتبض ) حؿ٣ ث٣زؾتٍبٜ اٌط  -يادآٍسي 

 

 تبض٤د: ضٚظ، ٔبٜ، ؾبَ:       :وٙٙسٜ تٙؾ٥ٓ٘بْ ٚ أضبء 

  تبض٤د: ضٚظ، ٔبٜ، ؾبَ:       :تأ٥٤سوٙٙسٜ٘بْ ٚ أضبء 


