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هبدٍ  -147دّلت هکلف است خذهبت ثِذاشتی ّ دسهبًی سا ثشای کبسگشاى ّ کشبّسصاى هشوْل ایي قبًْى ّ خبًْادٍ آًِب فشاُن سبصد.
هبدٍ  -148کبسفشهبیبى کبسگبُِبی هشوْل ایي قبًْى هکلفٌذ ثش اسبط قبًْى تبهیي اجتوبػیً ،سجت ثَ ثیوَ ًوْدى کبسگشاى ّاحذ خْد
اقذام ًوبیٌذ.
هبدٍ  -149کبسفشهبیبى هکلفٌذ ثب تؼبًّیِبی هسکي ّ دس صْست ػذم ّجْد ایي تؼبًّیِب هستقیوب" ثب کبسگشاى فبقذ هسکي جِت تبهیي خ اًَ
ُبی شخصی هٌبست ُ ،وکبسی الصم سا ثٌوبیٌذ ّ ُوچٌیي کبسفشهبیبى کبسگبُبی ثضسگ هکلف ثَ احذاث خبًَ ُبی سبصهبًی دس جْاس کبسگبٍ
ّ یب هحل هٌبست دیگش هی ثبشٌذ.
تجصشٍ -1دّلت هْظف است ثب استفبدٍ اص تسِیالت ثبًکی ّ اهکبًبت ّصاست هسکي ّ شِشسبصی ،شِشداسیِب ّ سبیش دطتگبُِبی ریشثظ
ُوکبسی الصم سا ثٌوبیذ.
تجصشًٍ -2حٍْ ّ هیضاى ُوکبسی ّ هشبسکت کبسگشاى  ،کبسفشهبیبى ّ دستگبُِبی دّلتی ّ ًْع کبسگبُِبی ثضسگ هشوْل ایي هبدٍ طجق
آئیي ًبهَ ای خْاُذ ثْد کَ تْسظ ّصاستیي کبس ّ اهْس اجتوبػی ّ هسکي ّ شِشسبصی تِیَ ّ ثَ تصْیت ُیبت ّصیشاى خْاُذ سسیذ.
هبدٍ  -150کلیَ کبسفشهبیبى هشوْل ایي قبًْى هکلفٌذ دس کبسگبٍ  ،هحل هٌبسجی ثشای ادای فشیضَ ًوبص ایجبد ًوبیٌذ ّ ًیض دس ایبم هبٍ هجبسک
سهضبى ثشای تٌظین شؼبئش هزُجی ّ سػبیت حبل سّصٍ داساى  ،ثبیذ ششایظ ّ سبػبت کبس سا ثَ ُوکبسی اًجوي اسالهی ّ شْسای اسالهی
کبس ّ یب سبیش ًوبیٌذگبى قبًًْی کبسگشاى طْسی تٌظین ًوبیٌذ کَ اّقبت کبس هبًغ فشیضَ سّصٍ ًجبشذُ .وچٌیي هذتی اص اّقبت کبس سا ثشای ادای
فشیضَ ًوبص ّ صشف افطبس یب سحشی  ،اختصبص دٌُذ.
هبدٍ  -151دس کبسگبُِبئی کَ ثشای هذت هحذّد ،ثَ هٌظْس اًجبم کبسی هؼیي ( ساٍ سبصی ّ هبًٌذ آى ) دّس اص هٌبطق هسکًْی ایجبد هی
شًْذ  ،کبسفشهبیبى هْظفٌذ سَ ّػذٍ غزای هٌبست ّ اسصاى قیوت ( صجحبًَ ًِ ،بس ّ شبم ) ثشای کبسگشاى خْد فشاُن ًوبیٌذ  ،کَ حذاقل
یک ّػذٍ آى ثبیذ غزای گشم ثبشذ .دس ایي قجیل کبسگبُِب ثَ اقتضبء فصل  ،هحل ّ هذت کبس  ،ثبیذ خْاثگبٍ هٌبسجی ًیض ثشای کبسگشاى ایجبد
شْد.
هبدٍ  -152دس صْست دّسی کبسگبٍ ّ ػذم تکبفْی ّسیلَ ًقلیَ ػوْهی  ،صبحت کبس ثبیذ ثشای سفت ّ ثشگشت کبسکٌبى خْد ّسیلَ ًقلیَ
هٌبست دس اختیبس آًبى قشاس دُذ.
هبدٍ  -153کبسفشهبیبى هکلفٌذ ثشای ایجبد ّ اداسٍ اهْس ششکتِبی تؼبًّی کبسگشاى کبسگبٍ خْد  ،تسِیالت الصم سا اص قجیل هحل ّ ،سبیل کبس ّ
اهثبل ایٌِب فشاُن ًوبیٌذ.
تجصشٍ -دستْسالؼولِبی هشثْط ثَ ًحٍْ اجشای ایي هبدٍ ثب پیشٌِبد شْسایؼبلی کبس ثَ تصْیت ّصیش کبس ّ اهْس اجتوبػی خْاُذ سسیذ.
هبدٍ  -154کلیَ کبسفشهبیبى هْظفٌذ ثب هشبسکت ّصاست کبس ّ اهْس اجتوبػی ّ سبصهبى تشثیت ثذًی کشْس هحل هٌبست ثشای استفبدٍ
کبسگشاى دس سشتَ ُبی هختلف ّسصش ایجبد ًوبیٌذ.
تجصشٍ -آئیي ًبهَ ًحٍْ ایجبد ّ ضْاثظ هشثْط ثَ آى ّ ُوچٌیي هذت ششکت کبسگشاى دس هسبثقبت قِشهبًی ّسصشی یب ٌُشی ّ سبػبت
هتؼبسف توشیي  ،تْسظ کبس ّ اهْس اجتوبػی ّ سبصهبى تشثیت ثذًی کشْس تِیَ ّ ثَ تصْیت ُیبت ّصیشاى خْاُذ سسیذ.
هبدٍ  -155کلیَ کبسگبُِب هْظف اًذ ثشحست اػالم ّصاست کبس ّ اهْس اجتوبػی ّ ثب ًظبست ایي ّصاست ّ سبصهبًِبی هسئْل دس اهش سْاد
آهْصی ثضسگسبالى  ،ثَ ایجبد کالسِبی سْادآهْصی ثپشداصًذ .ضّاثظ ًحٍْ اجشای ایي تکلیف  ،چگًْگی تشکیل کالط  ،ششکت کبسگشاى دس
کالط  ،اًتخبة آهْصش یبساى ّ سبیش هْاسد آى هشتشکب" تْسظ ّصاست کبس ّ اهْس اجتوبػی ّ ًِضت سْاد آهْصی تِیَ ّ ثَ تصْیت ُیبت
ّصیشاى خْاُذ سسیذ.
تجصشٍ -ششط ّسّد کبسگشاى ثَ دّسٍ ُبی هشاکض کبسآهْصی  ،حذاقل داشتي گْاُیٌبهَ ًِضت سْاد آهْصی یب هؼبدل آى است .
هبدٍ  -156دستْسالؼولِبی هشثْط ثَ تبسیسبت کبسگبٍ اص ًظش ثِذاشت هحیظ کبس ،هبًٌذ غزاخْسی ،حوبم ّ دستشْیی ثشاثش آئیي ًبهَای
خْاُذ ثْد کَ تْسظ ّصاست ثِذاشت  ،دسهبى ّ آهْصش پضشکی تصْیت ّ ثَ هشحلَ اجشا دس خْاُذ آهذ.

