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ٍاسدات داسٍّبي عجيؼي، عت هكول ٍ جبيگضيي ٍ هكول ّب ثب دس ًظش گشفتي اٍلَيت سبخت آًْب دس کطَس ٍ ثٌب ثش تطخيع ٍصاست  -8-89-1

 .ٍ ضَاثظ هشثَعِ اًجبم خَاّذ ضذ ثْذاضت، دسهبى ٍ آهَصش پضضكي ٍ ثب سػبيت قَاًيي 

هجَص ٍسٍد ثشاي هحػَالتي غبدس هي گشدد کِ ػشضِ ٍ کبسثشد آًْب دس سبهبًِ داسٍ دسهبًي کطَس تَسظ ضَساي ثشسسي ٍ تذٍيي  -8-89-2

 .داسٍّبي عجيؼي ايشاى هجبص تطخيع دادُ ضَد

صيش ٍ تبئيذ کويسيَى قبًًَي تطخيع سبخت ٍ ٍسٍد،هجَص فؼبليت هتقبضي ٍاسدات اقالم هطوَل ايي فػل ثبيذ ثب اسائِ هستٌذات  -8-89-3

: سا اص ٍصاست ثْذاضت دسهبى ٍ آهَصش پضضكي کست ًوبيذ 

اسبسٌبهِ ٍ سٍصًبهِ سسوي ثجت ضشکت ثب هَضَع فؼبليت داسٍيي هشتجظ  –الف 

( ثشاي اضخبظ حقيقي ٍ حقَقي)گَاّي ػذم سَء پيطيٌِ کيفشي هَثش  -ة

اص جولِ اهكبًبت اسصيبثي ) اضت هجٌي ثش تبهيي اهكبًبت فٌي ٍ اجشايي کبفي ثشاي ًظبست ٍ هشاقجت اص هحػَل ٍاسداتي تبئيذ ٍصاست ثْذ -ج

اص ثبصاس فشاٍسدُ ، جوغ آٍسي ضكبيبت ٍ گضاسضبت ػَاسؼ جبًجي پس اص ٍسٍد ثِ ثبصاس داسٍئي ، اهكبًبت الصم ثشاي اًجبم فشآيٌذ جوغ آٍسي فشاٍسدُ 

 (  دس غَست لضٍم

 هؼشفي هسئَل فٌي ٍاجذ ضشايظ -د

هؼشفي اًجبس هٌبست ثشاي ًگْذاسي ٍ تَصيغ هحػَالت ٍ تأييذ ثبصسسبى ٍصاست ثْذاضت،دسهبى ٍ آهَصش پضضكي  -ُ

. هتقبضي پس اصاخز هجَص فؼبليت هيتَاًذ ًسجت ثِ دسيبفت پشٍاًِ ٍسٍد ثشاي ّش يك اص اقالم هغبثق هقشسات هشثَعِ اقذام ًوبيذ -8-89-4

داضتي حذاقل  فشدي است کِ ػالٍُ ثش داضتي هذسک دکتشاي داسٍسبصي ٍ پشٍاًِ داسٍسبصي ٍ( هذيش تضويي کيفيت) هسئَل فٌي  -8-89-5

هذت اػتجبس  . .سبل سبثقِ کبس هشتجظ، پس اص اسصيبثي تَاًوٌذي  اص کويسيَى قبًًَي تطخيع سبخت ٍ ٍسٍد پشٍاًِ غالحيت اخز ًوَدُ است 2

هسئَل فٌي هسئَل ًظبست ثش سػبيت هقشسات ٍ ضَاثظ ٍصاست ثْذاضت ٍ حػَل اعويٌبى اص سبخت ٍ کٌتشل ٍ .  ل هي ثبضذسب 4ايي پشٍاًِ 

هبداهي کِ تػذي هسئَليت فٌي سا داسد هسئَل فٌي .ٍ پشٍاًِ ٍسٍد هحػَل هي ثبضذ  آصادسبصي فشآٍسدُ ثش هجٌبي اغَل سٍضْبي خَة سبخت

. ًجبيذ هسئَليت اجشائي ديگشي دس هَسسبت داسٍئي داضتِ ثبضذ

هذيشػبهل ٍ اػضب ّيئت هذيشُ هَسسبت ٍاسد کٌٌذُ اقالم هطوَل ايي فػل هجبص ثِ دخبلت دس اهَس هختع هسئَالى فٌي ًوي   -8-89-6

. ثبضٌذ
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چٌبًچِ هسئَل فٌي ثِ داليلي . هَثش داضتِ ٍ ٍظبيف خَد سا ثِ ًحَ هغلَة اًجبم دّذ حضَسهسئَل فٌي ثبيذ دس هَسسِ ٍاسداتي  -8-89-7

تَسظ کويسيَى کِ قجالً ثِ ٍصاست ثْذاضت، دسهبى ٍ آهَصش پضضكي هؼشفي ٍ ( 5-89-8)ًتَاًذ حضَس يبثذ دس غيبة ايطبى فشد ٍاجذ ضشايظ

اهَس فٌي ٍ کيفي هؤسسِ ٍاسداتي سا ثِ ػْذُ ثگيشد هطشٍط ثِ ايٌكِ غيجت  هسئَليتقبًًَي تطخيع سبخت ٍ ٍسٍد تبئيذ ضذُ است، ثبيذ 

 .هبُ عَل ًكطذ 6هسئَل فٌي ثيص اص 

.  کليِ اقالم ٍاسداتي هطوَل ايي فػل ثبيذ دس ٍاحذّبئي تَليذضًَذ کِ هَسد تأييذ ٍصاست ثْذاضت، دسهبى ٍ آهَصش پضضكي ثبضٌذ-8-89-8

ثبصسسبى ٍصاست ثْذاضت، دسهبى ٍ آهَصش پضضكي هحل تَليذ هحػَالت ٍاسداتي سا اص ًظش سػبيت اغَل سٍضْبي خَة سبخت   -8-89-9

.  هَسد ثبصسسي ٍ اسصيبثي قشاس  هي دٌّذ

. ًوبيذٍاسدکٌٌذُ ثبيذ ضَاثظ ٍ استبًذاسدّبي ٍصاست ثْذاضت، دسهبى ٍ آهَصش پضضكي سا دس توبم هشاحل ٍسٍدهحػَل سػبيت   -8-89-10

هستٌذات کٌتشل ٍ آصهبيطگبّي ٍ ًوًَِ ّبي ادٍاسي ّش سشي سبخت هحػَل ٍاسداتي دس ٍاحذ تَليذکٌٌذُ ثِ ًحَ هٌبست  -8-89-11

. ثبيگبًي ضذُ ٍ دس هَقغ ثبصسسيْبي ٍصاست ثْذاضت، دسهبى ٍ آهَصش پضضكي ثبيذ قبثل دستشسي ثبضذ

ايي کِ ضشکت تَليذ کٌٌذُ هَظف ثِ ًگْذاسي ًوًَِ ّب هي ثبضذ، الضاهي است ٍاسد  دس هَسد فشآٍسدُ ّبي ٍاسداتي ثِ غيش اص  -8-89-12

سبل ٍ ًوًَِ ّبي ادٍاسي ّش سشي ٍاسدات سا حذاقل تب يك سبل ثؼذ اص  5کٌٌذُ دس داخل کطَس هستٌذات کٌتشل ٍ آصهبيطگبّي سا حذاقل تب 

دس ثشچست هحػَل، ًگْذاسي ًوبيذ ٍ دس هَقغ ثبصسسيْبي ٍصاست  هٌذسجتبسيخ اًقضبءهحػَل ثِ ًحَ هٌبست ٍ دس ضشايظ هٌغجق ثب ضشايظ 

.  ثْذاضت، دسهبى ٍ آهَصش پضضكي ثبيذ قبثل دستشسي ثبضذ

ٍاسدکٌٌذگبى ثبيذ دس کليِ هشاحل اص غالحيت کيفيت هحػَل ٍاسداتي خَد اعويٌبى حبغل ًوَدُ ٍ ضشکت سبصًذُ سا دس کطَس   -8-89-13

هحػَل غبدساتي خَد ثِ کطَس جوَْسي اسالهي ايشاى سا هَسد آصهبيطبت الصم قشاس دادُ ٍ ًتبيج آصهبيص سا  سبختهجذأ هكلف سبصًذ ّش سشي 

. ثِ ٍاسدکٌٌذُ اسائِ دٌّذ 

اٍليي هحوَلِ ٍاسدات ّش هحػَل کِ ثشاي آى پشٍاًِ ٍسٍد غبدس ضذُ است ػالٍُ ثش تأييذ هستٌذات تَسظ هسئَل فٌي هَسسِ  -8-89-14

.  ُ پشٍاًِ ٍسٍد، قجل اص ٍسٍد ثِ ثبصاس ثبيذ ثِ تأييذ آصهبيطگبُ هشجغ ثشسذداسٍئي داسًذ

هطخػبت ّش سشي سبخت اص هحػَل داساي پشٍاًِ ٍسٍد قجل اص ٍسٍد ثِ ثبصاس هي ثبيست تَسظ هسئَل فٌي هؤسسِ داسٍئي   -8-89-15

. صي غبدس گشددداسًذُ پشٍاًِ ٍسٍد ، کٌتشل ٍ ثب هستٌذات هغبثقت دادُ ضذُ تب هجَص آصادسب

اقالم ٍاسداتي هطوَل ايي فػل حست تطخيع، تَسظ کبسضٌبسبى ٍصاست ثْذاضت، دسهبى ٍ آهَصش پضضكي ًوًَِ ثشداسي ٍ  -8-89-16

. هَسد ثشسسي ٍ يب آصهبيص قشاس هي گيشًذ



ص ًظش داسا ثَدى سيستن ثبصسسبى ٍصاست ثْذاضت، دسهبى ٍ آهَصش پضضكي هَسسبت ٍاسدکٌٌذُ اقالم هطوَل ايي فػل سا ا -8-89-18

هَسسبت ٍاسدکٌٌذُ هي ثبيست ًَاقع رکش . تضويي کيفيت ٍ سػبيت ضَاثظ ٍ هقشسات ٍصاست ثْذاضت، هَسد ثبصسسي ٍ اسصيبثي قشاس هي دٌّذ

. دس غيش ايٌػَست هغبثق ضَاثظ ٍصاست ثْذاضت اقذام خَاّذ ضذ. ضذُ سا دس هذت صهبًي کِ تؼييي هي ضَد، سفغ ًوبيٌذ

دس غَستيكِ اقالم ٍاسداتي هطوَل ايي فػل ثِ ّش دليلي هغبثق ثب هقشسات ٍصاست ثْذاضت، دسهبى ٍ آهَصش پضضكي ًجَدُ ٍ يب   -8-89-19

عجق ًظش هسئَل فٌي غيشقبثل هػشف اػالم گشدًذ، پس اص جوغ آٍسي ٍ ضوي تبييذ ٍصاست ثْذاضت، دسهبى ٍ آهَصش پضضكي ثبيذ ثغَس 

عجق دستَسالؼول هشثَعِ ثب حضَس ًوبيٌذُ ٍصاست ثْذاضت، دسهبى ٍ آهَصش پضضكي ٍ هسئَل فٌي غَست هي  اهحبء . ثْذاضتي هٌْذم گشدًذ

. گيشد 

 

 


