"تسمٍ تعالی"

شًرایعالی حفاظت محیط زیست در جلسٍ ريز ديشىثٍ مًرخ  1911/11/6تٍ استىاد مادٌ  11قاوًن
مدیریت پسماودَا ي مادٌ  9آییه وامٍ اجرایی قاوًن مدیریت پسماودَا مصًبَ 1931یات يزیران،
ضًاتط اجرایی مدیریت کاتالیست َای مستعمل را تٍ شرح زیر تصًیة ومًد.

فصل اٍل :ملیبت
هبدُ  -1اّذاف:
ایي ضَاثظ ثب ّسف اجطای نحیح هسیطیت پؿوبًس وبتبلیؿتّبی هؿتؼول زض ٍاحسّبی نٌؼتی ٍ ایجبز ٍحست
ضٍیِ زض ضاؾتبی وٌتطل ٍ ًظبضت ثط اجطای هسیطیت نحیح پؿوبًسّبی هصوَض تسٍیي قسُ اؾت.

هبدُ  -2تعبسيف ٍاژُ ّب ٍ اصطالحبت :
ٍاغُ ّب ٍ انغالحبت ثِ وبض ضفتِ زض ایي زؾتَضالؼول زاضای هفبّین ٍ هؼبًی ظیط هی ثبقٌس:
 سبصهبى :ؾبظهبى حفبظت هحیظ ظیؿت
 سبهبًِ :ؾبهبًِ جبهغ هحیظ ظیؿت اًؿبًی ؾبظهبى حفبظت هحیظ ظیؿت ثِ آزضؼhttps://iranemp.ir :

 مبتبلیست :تطویجی وِ ؾطػت ٍاوٌفّبی قیویبیی ضا تغییط (ػوَهب افعایف) زازُ ثسٍى آًىِ ذَز زچبض
تغییط قیویبیی قَز .هؼوَال ،وبتبلیؿتّب ثؼس اظ گصقت هست ظهبًی اظ اؾتفبزًُ ،یبظ ثِ احیب زاضًس.
 مبتبلیستّبی هستعول :ثِ ولیِ وبتبلیؿتّب وِ زض فطایٌسّبی هرتلف (فطایٌسّبی نٌؼتی ،احتطاق ؾَذت
ذَزضٍ ٍ  )...هَضز اؾتفبزُ لطاض گطفتِ ٍ وبضایی ذَز ضا اظ زؾت زازُ اعالق هیقَز.
 ثبصيبثي ٍ ثبصيبفت :اًجبم فطایٌسّبیی ثِ هٌظَض اهىبى اؾتفبزُ هجسز اظ وبتبلیؿتّبی هؿتؼول (ثبظیبثی) ٍ
اؾترطاج تطویجبت ثب اضظـ ٍ یب اؾتفبزُ اظ آًْب ثطای وبضثطزّبی زیگط (ثبظیبفت) هیثبقس.
 مبتبلیستّبی هستعول قبثل ثبصيبفت :ثِ وبتبلیؿتّبیی اعالق هیقَز وِ پؽ اظ غیط فؼبل قسى لبثلیت
زٍثبضُ فؼبل قسى عی فطایٌسّبیی ضا زاضا ثَزُ ٍ یب اهىبى ثبظیبثی تطویجبت ثب اضظـ آىّب یب اؾتفبزُ اظ آًْب
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ثطای وبضثطزّبی زیگط ٍجَز زاقتِ ثبقس.
 مبتبلیستّبی هستعول غیشقبثل ثبصيبفت :ثِ وبتبلیؿتّبیی اعالق هیقَز وِ پؽ اظ غیطفؼبل قسى لبثلیت
فؼبل قسى هجسز ٍ یب ثبظیبفت تطویجبت هَجَز زض آًْب یب اؾتفبزُ اظ آًْب ثطای وبضثطزّبی زیگط ٍجَز ًساضز.
ٍ احذ تَلیذ مٌٌذُ مبتبلیست :هجوَػِ ای (هجتوغ ،وبضذبًِ ،وبضگبُ ،اقربل حمیمی ٍ حمَلی ٍ )...وِ عی
فطایٌسّبی هرتلف ،تَلیس وبتبلیؿت هؿتؼول هیًوبیس.
 مبتبلیستّبی هستعول (خطشًبك) :ثِ وبتبلیؿتّبی غیط فؼبل قسُای اعالق هیقَز وِ حبٍی هَازی
ّؿتٌس وِ زاضای فؼبلیت قیویبیی( ،)Reactivityؾویت ( ،)Toxicityذبنیت اًفجبضی()Explosivity
ٍ اقتؼبل پصیطی ( ٍ )Flammabilityیب ذَضًسگی ( )Corrosivityثبقٌس وِ ثطای ؾالهتی اًؿبى یب
هحیظ ظیؿت ،چِ ثِ نَضت تٌْب ٍ یب ٌّگبهی وِ ثب ؾبیط هَاز ظائس هرلَط قًَس ایجبز ذغط ثٌوبیس.
ً بسبصگبس :هَازی وِ زض نَضت تطویت ثب یىسیگط ٍاوٌف زازُ ٍ ذغطاتی ضا ثِ ٍجَز آٍضًس .ذغطات حبنل اظ
اذتالط ایي هَاز هیتَاًس قبهل ذَضزگی ،آتفؾَظی ،اًفجبض ،تَلیس گبظّبی لبثل اقتؼبل یب اًفجبض ،تَلیس
گبظّبی ؾوی ٍ تَلیس گطهبی قسیس زض هحیظ ثبقس.
ٍ احذّبی هجبص ثبصيبفت مبتبلیست :ثِ ٍاحسّبی ثبظیبثی ٍ ثبظیبفت وٌٌسُ وبتبلیؿت ثط اؾبؼ پطٍاًِ ثْطُ
ثطزاضی ٍ تبییس ػولىطز ظیؿت هحیغی آًْب تَؾظ ازاضات ول حفبظت هحیظ ظیؿت اؾتبىّب اعالق هی-
گطزز.
 دفي :هٌظَض زفي ثْساقتی ثَزُ وِ ثِ ضٍـ هٌْسؾی زفغ پؿوبًس زض ظهیي ثِ قیَُای وِ ؾالهت اًؿبى ٍ
هحیظ ظیؿت حفبظت قَز اعالق هیقَز.
 دفغ :هٌظَض ولیِ ضٍـّبی اظ ثیي ثطزى یب وبّف ذغطات ًبقی اظ پؿوبًسّب اظ لجیل ثبظیبثی ،ثبظیبفت ٍ زفي
ثْساقتی هیثبقس.
 تثجیت :تىٌیه ّبیی وِ ثِ نَضت قیویبیی ثبػث وبّف پتبًؿیل ذغط پؿوبًس اظ عطیك وبّف حاللیت،
تحطن ٍ یب ؾویت اجعای تكىیل زٌّسُ آى هیقَز.

هبدُ  -3داهٌِ ٍ مبسثشد:
ایي ضَاثظ زض ذهَل همطضات ٍ العاهبت ظیؿت هحیغی زض توبهی هطاحل قٌبؾبیی ،تفىیه ،جوغ آٍضی ٍ شذیطُ
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ؾبظی ،حول ٍ ًمل ،ثبظیبثی ٍ ثبظیبفت ٍ زفغ انَلی وبتبلیؿتّبی هؿتؼول ٍاحسّبی تَلیس وٌٌسُ وبتبلیؿت
زاضای وبضثطز هیثبقس.

هبدُ  -4قَاًیي ٍ هقشسات هشتجط:
 لبًَى هسیطیت پؿوبًس  -ههَة 1383؛
 آئیي ًبهِ اجطایی لبًَى هسیطیت پؿوبًسّب – ههَة 1384؛
 لبًَى حفبظت اظ ذبن -ههَة 1398؛
 لبًَى َّای پبن -ههَة 1396؛
 آئیي ًبهِ جلَگیطی اظ آلَزگی آة -ههَة 1373؛
 آییيًبهِ اجطایی حول ٍ ًمل جبزُای هَاز ذغطًبن ،ههَة ّ 1389/12/22یبت ٍظیطاى ٍ انالحیِ (هَضخ

 )1383/08/13آى؛
 ثؿتِ ثٌسی ٍ حول ٍ ًمل هَاز ذغطًبن ،اؾتبًساضز هلی وكَض ثِ قوبضُ 2925؛
 آئیي ًبهِ اجطایی پسافٌس غیطػبهل؛
 وٌَاًؿیَى ثبظل (وٌتطل اًتمبالت ثطٍى هطظی هَاز ظایس ظیبى ثرف ٍ زفغ آًْب)؛

هبدُ  -5هسئَلیت اجشاء:
ولیِ ٍاحسّبی تَلیس وٌٌسُ وبتبلیؿت ٍ اقربل حمیمی ٍ حمَلی وِ ثِ ًحَی زض اهَض جوغ آٍضیً ،گْساضی،
حول ٍ ًمل ،ثبظیبثی ٍ ثبظیبفت ٍ یب زفغ وبتبلیؿتّبی هؿتؼول فؼبلیت زاضًس هلعم ثِ ضػبیت ایي ضَاثظ هی-
ثبقٌس.

فصل دٍم :ضٌبسبيي ،تفنیل ،رخیشُ سبصی ٍ حول ٍ ًقل مبتبلیستّبی هستعول
هبدُ  -6ضٌبسبيي:
ّط ٍاحس تَلیس وٌٌسُ وبتبلیؿت هلعم ثِ زضج اعالػبت جبهؼی زض هَضز وبتبلیؿتّبی هَضز اؾتفبزُ ٍ هؿتؼول
ذَز زض ؾبهبًِ هغبثك فطم ( )1هیثبقس.
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هبدُ  -7تفنیل:
وبتبلیؿتّبی هؿتؼول ثبیس ثِ نَضت هجعا اظ ؾبیط پؿوبًسّب شذیطُ ؾبظیً ،گْساضی ،جوغ آٍضی ٍ حول قًَس.
تجصشُ :ثِ هٌظَض جلَگیطی اظ ذغطاتی هبًٌس ذَضزگی ،آتف ؾَظی ،اًفجبض ،تَلیس گبظّبی لبثل اقتؼبل یب اًفجبض،
تَلیس گبظّبی ؾوی ٍ تَلیس گطهبی قسیس وبتبلیؿتّبی هؿتؼول هیثبیؿت ثط اؾبؼ ًبؾبظگبضی اظ
یىسیگط تفىیه قًَس.
هبدُ  -8رخیشُ سبصی
الف -زض شذیطُ ؾبظی وبتبلیؿتّبی هؿتؼول ،اؾتفبزُ اظ ظطٍف هٌبؾت زاضای ٍیػگیّبیی اظ لجیل لبثلیت حول
آؾبى ،ؾبظگبضی ثب هحتَیبت ظطٍف ،اؾتحىبم وبفی ٍ زاقتي زضة هٌبؾت العاهی اؾت.
ة -وبتبلیؿتّبی هؿتؼول ثبیس زض هحلّبی هؿمف ٍ زاضای ؾیؿتن تَْیِ هٌبؾت ٍ جسا اظ ّن (ثط اؾبؼ
ذهَنیبت ؾبظگبضی) ٍ جسا اظ ؾبیط پؿوبًسّب شذیطُ قًَس .زض ایي ذهَل ًگْساضی هَلت زض فضبی ثبظ
ًیع زض نَضت ضػبیت العاهبت هحیظ ظیؿت ٍ حساوثط ثِ هست یىوبُ زض نَضت ػسم ایجبز ّطگًَِ آلَزگی
هحیظ ظیؿتی هیؿط ذَاّس ثَز.
ج -زض شذیطُ ؾبظی وبتبلیؿتّبی هؿتؼول ،زض ظطٍف زض ثؿتِ ثبیس ثِ ثبلی گصاقتي فضبی ذبلی ضٍی ظطٍف
ثطای اًجؿبط تَجِ قَز.
ز -زض ذهَل وبتبلیؿتّبی هؿتؼول آغكتِ ثِ هَاز ضٍغٌی ،لجي ٍ حاللّبیی وِ اهىبى آتف ؾَظی ٍ یب
اًفجبض آًْب ٍجَز زاضز ،ثبیس اظ تبثف هؿتمین ًَض ذَضقیس ثِ آًْب جلَگیطی ٍ حتی االهىبى اظ ظطٍف ثب
ضًگ ضٍقي جْت شذیطُ ؾبظی اؾتفبزُ قَز.
ّـ -توبم هربظى ٍ ظطٍف ًگْساضی وبتبلیؿتّبی هؿتؼول ثبیس زاضای ثطچؿتّبی هكرم وٌٌسُ ًبم ٍاحس
تَلیس وٌٌسُ وبتبلیؿت ،هحتَیبت ٍ ّوچٌیي ًَع ظائسات (ذغطًبن یب ثیذغط ٍ لبثل ثبظیبفت یب غیط لبثل
ثبظیبفت) ثبقٌس.
ٍ -وف هحَعِ شذیطُؾبظی ٍ ًگْساضی وبتبلیؿتّبی هؿتؼول ثبیس غیط لبثل ًفَش ثَزُ ٍ زاضای قیت هٌبؾت ٍ
ظّىكی زض اعطاف ثبقس.
ظ -زؾتطؾی ثِ  MSDSوبتبلیؿت ّبی هؿتؼول ثبیس زض هحل ًگْساضی اهىبى پصیط ثبقس.
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هبدُ  -9جوغ آٍسی ٍ حول ٍ ًقل
الف -اعالػبت هطثَط ثِ اًتمبل وبتبلیؿتّبی هؿتؼول ثِ ذبضج اظ ٍاحس تَلیس وٌٌسُ وبتبلیؿت هیثبیؿت تَؾظ
ٍاحس هصوَض زض ؾبهبًِ ثجت قَز.
ة -حول ٍ ًمل وبتبلیؿتّبی هؿتؼول ًیبظهٌس زضج اعالػبت جبهؼی زض هَضز ذهَنیبت وبتبلیؿت زض ؾبهبًِ
هغبثك فطم ( )2هیثبقس.
ج -اًجبم ّطگًَِ ػولیبت حول ٍ ًمل جبزُای وبتبلیؿتّبی هؿتؼول ذغطًبن اظ ًمغِای ثِ ًمغِ زیگط زض
زاذل وكَض هؿتلعم ضػبیت همطضات ٍ ضَاثظ هٌسضج زض آییيًبهِ اجطایی حول ٍ ًمل جبزُای هَاز ذغطًبن،
ههَة ّ 1389/12/22یبت ٍظیطاى ٍ انالحیِ (هَضخ  )1383/08/13آى ٍ ّوچٌیي اؾتبًساضز هلی ثؿتِ
ثٌسی ٍ حول ٍ ًمل هَاز ذغطًبن ثِ قوبضُ  2529هیثبقس.
ز -ثطای جوغ آٍضی وبتبلیؿتّبی هؿتؼول ثبیس تجْیعات ایوٌی ٍ حفبظت فطزی ( )PPEزض اذتیبض پطؾٌل
هطثَعِ لطاض گیطز.

فصل سَم :ثبصيبثي ،ثبصيبفت ٍ دفغ مبتبلیستّبی هستعول
هبدُ  -11پزيشش مبتبلیستّبی هستعول
الف) ٍاحس زضیبفت وٌٌسُ وبتبلیؿتّبی هؿتؼول (ٍاحس ثبظیبفت وٌٌسُ ٍ /احسّبی ثبظیبثی وٌٌسُ  /هطاوع زفغ)
زض ٌّگبم زضیبفت هحوَلِ (وبتبلیؿت هؿتؼول) هلعم ثِ اضائِ ضؾیس زض فطم ثبضًبهِ (فطم  ٍ )2زضج اعالػبت
هطثَعِ زض ؾبهبًِ هیثبقس.
ة) ثطای ثطذی اظ وبتبلیؿتّبی هؿتؼول وِ اهىبى ثبظیب ثی آى زض زاذل وكَض ٍجَز ًساضز ،ضػبیت همطضات هفبز
وٌَاًؿیَى ثبظل جْت نبزضات ،العاهی اؾت.

هبدُ  -11ثبصيبثي ٍ ثبصيبفت مبتبلیستّبی هستعول
الف -زاضًسگبى وبتبلیؿتّبی هؿتؼول اػن اظ نٌؼتی ،تَلیسی ٍ ذسهبتی لجل اظ اضؾبل وبتبلیؿتّب جْت
ثبظیبثی ٍ ثبظیبفت هلعم ثِ تٌظین اظْبضًبهِ هسیطیت وبتبلیؿتّبی هؿتؼول (فطم  )1هٌسضج زض ؾبهبًِ هی-
ثبقٌس .ایي فطم ثبیس ثطای ّط ًَع وبتبلیؿت وِ لطاض اؾت هَضز ثبظیبفت لطاض گیطز ٍ یب ثِ هَاز اٍلیِ هَضز ًیبظ
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ثطای ؾبذت وبتبلیؿت جسیس تجسیل قَز ثِ نَضت جساگبًِ تٌظین گطزز.
ةٍ -احسّبی تَلیس وٌٌسُ وبتبلیؿتّبی هؿتؼول تٌْب هجبظ ثِ ٍاگصاضی یب فطٍـ وبتبلیؿتّبی هؿتؼول ذَز
(اظ عطیك هعایسُ یب غیط هعایسُ) ثِ ٍاحسّبی هَضز تبییس ؾبظهبى (هطاوع هجبظ ثبظیبثی ٍ ثبظیبفت وبتبلیؿت ٍ
هطاوع هجبظ زفغ) هیثبقٌس.
ج -ثطای اًتمبل ّط هحوَلِ وبتبلیؿت هؿتؼول هیثبیؿت آذطیي ػولىطز ظیؿت هحیغی ٍاحس هجبظ پصیطًسُ
وبتبلیؿت هؿتؼول (ثط اؾبؼ ضٍیِ ًمل ٍ اًتمبل پؿوبًسّب زض ؾبهبًِ) تَؾظ ازاضُ حفبظت هحیظ ظیؿت
قْطؾتبًی وِ ٍاحس ثبظیبفت وٌٌسُ زض آى هؿتمط اؾت ،هَضز ثطضؾی لطاض گیطز.
زٍ -احسّبی تَلیس وٌٌسُ وبتبلیؿت هؿتؼول هلعم ثِ فطٍـ جساگبًِ وبتبلیؿتّبی هؿتؼول ذَز ثِ ٍاحسّبی
هجبظ ثَزُ ٍ حك فطٍـ ّوعهبى وبتبلیؿتّبی هؿتؼول ثب ؾبیط پؿوبًسّب ضا ًساضًس.
ّـٍ -احسّبی هجبظ ثبظیبفت وبتبلیؿتّبی هؿتؼول هلعم ثِ اؾتفبزُ اظ ضٍـّبی هٌبؾت هحیظ ظیؿتی ثطای
ثبظیبثی هجسز وبتبلیؿت ّب ٍ یب اؾترطاج تطویجبت ثب اضظـ اظ آًْب ّؿتٌس .ایي قطوتّب ّوچٌیي هلعم ثِ
ثجت توبهی اعالػبت زض ذهَل هیعاى ذطیس ٍ فطٍـ ،هكرهبت ذطیساضاى هحهَالت ذَز ٍ ًحَُ زفغ
تطویجبت احتوبلی ثِ جب هبًسُ اظ فطایٌس اؾترطاج زض ؾبهبًِ هیثبقٌس.
ٍٍ -احسّبی هجبظ ثبظیبفت وبتبلیؿتّبی هؿتؼول ثبیس توْیسات الظم ثِ هٌظَض تغبثك ذطٍجیّب ثب
اؾتبًساضزّبی ظیؿت هحیغی ضا ثِ وبض ثؿتِ ٍ گعاضقبت ذَز اظْبضی هطثَعِ ضا ثِ نَضت فهلی زض ؾبهبًِ
ثبضگصاضی وٌٌس.
ظٍ -احسّبی زضیبفت وٌٌسُ وبتبلیؿتّبی هؿتؼول حك ٍاگصاضی وبتبلیؿت زضیبفتی ثِ قرم ثبلث ضا ًساضًس.
هبدُ  -12دفغ مبتبلیستّبی هستعول
وبتبلیؿت ّبی هؿتؼول تَلیسی اػن اظ جبهس ،هبیغ ٍ ًیوِ جبهس (لجٌی قىل) زض نَضتیىِ لبثلیت ثبظیبثی ٍ
ثبظیبفت ًساقتِ ثبقٌس ثبیس پؽ اظ تفىیه ٍ شذیطُ هَلت ثِ یىی اظ هطاوع زفغ هَضز تبئیس ازاضات ول حفبظت
هحیظ ظیؿت اضؾبل قًَس.

تجصشُ :ایي ثٌس زض ذهَل ظائسات ًبقی اظ ثبظیبثی ٍ ثبظیبفت وبتبلیؿتّبی هؿتؼول ًیع نبزق هیثبقس.
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هبدُ  -13دفي ثْذاضتي مبتبلیستّبی هستعول
زض نَضت ًیبظ ثِ زفي ثْساقتی پؿوبًسّبی حبنل اظ فطایٌس ثبظیبثی ٍ یب ثبظیبفت وبتبلیؿتّبی هؿتؼول ضػبیت
هَاضز ظیط العاهی هیثبقس:
الف – وبتبلیؿتّبی هؿتؼول هیثبیؿت زض هحل زفي پؿوبًسّبی نٌؼتی ٍ زض هحلی جساگبًِ زفي قًَس.
ة -وبتبلیؿت ّبی هؿتؼول (ذغطًبن) لجل اظ زفي زض هحل هرهَل ذَز ،زض ضاؾتبی وبّف اًتمبل
آلَزگی ثِ هحیظ اعطاف هحل زفي ًیبظ ثِ اًجبم ػولیبت تثجیت ٍ ثیذغط ؾبظی زاضًس.
ج -وبتبلیؿتّبی هؿتؼول ثی ذغط ثب تَجِ ثِ اهىبى آلَزگی ووتط هحیظ اعطاف ذَزً ،یبظ ثِ تثجیت
ًساقتِ ٍلی ثبیس ثِ نَضت ثْساقتی زفي قًَس.
تجصشُ :زفي ّط ًَع وبتبلیؿت زض هطاوع زفي ثْساقتی پؿوبًسّبی قْطی هوٌَع هیثبقس.

فصل چْبسمً :ظبست
هبدُ ً -14ظبست ٍ اسصيبثي ثش ًحَُ ثبصيبفت ٍ دفغ مبتبلیستّبی هستعول
ًظبضت ثط فطایٌس ذطیس ٍ فطٍـ ،ثبظیبثی ،ثبظیبفت ٍ زفغ وبتبلیؿتّبی هؿتؼول ثط اؾبؼ گعاضقبت زضیبفتی اظ
ٍاحسّبی تَلیس وٌٌسُ وبتبلیؿت هؿتؼول ،ػولىطز قطوتّبی هجبظ ثبظیبثی ٍ ثبظیبفت وٌٌسُ وبتبلیؿت ٍ هطاوع
هجبظ زفغ (اعالػبت ثبض گصاضی قسُ زض ؾبهبًِ) تَؾظ ازاضات ول حفبظت هحیظ ظیؿت اؾتبًی نَضت هی
پصیطز.

هبدُ ً -15ظبست ثش اجشا
ٍظاضتربًِ ّبی نوت ٍ ًفتّ ،طیه حؿت اضتجبط هَضَع ثب ٍاحسّبی نٌؼتی شیطثظ زض زؾتگبُ هتجَع ذَز ،ثبیس
زض اثالؽ ایي ضَاثظ ثِ ٍاحسّبی هكوَل ٍ ًظبضت ثط ػولىطز ایي ٍاحسّب ثب ؾبظهبى حفبظت هحیظ ظیؿت
ّوىبضی ًوبیٌس.
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فشم  -1اظْبسًبهِ هذيشيت مبتبلیستّبی هستعول تَلیذی
اظْبسًبهِ هذيشيت مبتبلیستّبی هستعول تَلیذی
ًبم قطوت ٍ /احس تَلیس وٌٌسُ وبتبلیؿت هؿتؼول:
آزضؼ:
ًبم وبتبلیؿت:

فطهَالؾیَى:

قطوت تَلیس وٌٌسُ /تأهیي وٌٌسُ وبتبلیؿت:

وكَض تَلیس وٌٌسُ وبتبلیؿت:

ؾبل ذطیس:

فطایٌس هَضز اؾتفبزُ وبتبلیؿت:

هیعاى تَلیس:

زٍضُ  /تٌبٍة تؼَیض:

تطویجبت وبتبلیؿت هؿتؼول:
□ جبهس

□ ًیوِ جبهس

□ هبیغ

ذَال وبتبلیؿت □ :لبثل اقتؼبل
□ ؾوی

□ ذَضًسُ
□ غیط ؾوی

□ لبثل اًفجبض
□ ثی ذغط

فطم فیعیىی وبتبلیؿت:

□ ثب هیل تطویجی قسیس

□ فطٍـ ثِ قطوت ثبظیبفت وٌٌسُ وبتبلیؿت
□ اضؾبل ثِ قطوت ؾبظًسُ
ًحَُ هسیطیت وبتبلیؿت:
□ ؾبیط .....................
□ اضؾبل ثِ هطاوع زفغ
تَضیحبت...................................................................................................
ًبم ٍ آزضؼ ٍاحس زضیبفت وٌٌسُ وبتبلیؿت هؿتؼول:
ضٍـ اضؾبل وبتبلیؿت هؿتؼول:
ضیؿهّبی هحیظ ظیؿتی احتوبلی زض ذهَل ثبظیبفت وبتبلیؿت.......................................................... :
ثسیٌَؾیلِ تبییس هیقَز اعالػبت فَق زض تبضید  ................زض ؾبهبًِ جبهغ هحیظ ظیؿت اًؿبًی ؾبظهبى حفبظت هحیظ
ظیؿت ثجت قس.
ًبم ٍ ًبم ذبًَازگی ثجت وٌٌسُ:
ؾوت:
هْط ٍ اهضبء :

ضًٍَقت:
 ٍاحس زضیبفت وٌٌسُ وبتبلیؿت هؿتؼول (ٍاحس ثبظیبفت وٌٌسُ  /هطوع زفغ) ازاضُ ول ضاُ ٍ قْطؾبظی اؾتبى هجساء ازاضُ ول ضاُ ٍ قْطؾبظی اؾتبى همهس ازاضُ ول حفبظت هحیظ ظیؿت قْطؾتبى هجساء -ازاضُ ول حفبظت هحیظ ظیؿت قْطؾتبى همهس
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ثبسًبهِ حول مبتبلیستّبی هستعول
ًبم وبتبلیؿت:

ًبم ٍاحس تَلیس وٌٌسُ وبتبلیؿت هؿتؼول:
تبضید حول:
ًبم هؿئَل:

ًبم قطوت پیوبًىبض جوغ آٍضی:
قوبضُ ثبضًبهِ:
هكرهبت ثیوِ ًبهِ:
هكرهبت ثبض:
ًبم مبتبلیست

سديف

ًَع ظشف رخیشُ

تعذاد

ٍصى (میلَگشم)

حجن (هتشهنعت)

الف
ة
ج

هـجـوــَع
ٍظى هبقیي حول وبتبلیؿت زض ٌّگبم ذطٍج اظ ٍاحس (هجساء):
ؾبػت:

تبضید ثبضگیطی:
ايي ثخص ثبيذ تَسط دسيبفت مٌٌذُ تنویل ضَد.
ٍظى هبقیي حول وبتبلیؿت لجل اظ ترلیِ ثبض زض همهس:

ؾبػت:

تبضید ترلیِ ثبض:
ضٍـ ًگْساضی هَلت وبتبلیؿت:
الف)

□ ًگْساضی زض فضبی ثبظ

□ ًگْساضی زض اًجبض هؿمف

ة)

□ ًگْساضی زض هرعى

□ ًگْساضی زضویؿِ

□ ؾبیط...........

ثسیٌَؾیلِ تبییس هیقَز وبتبلیؿت ّبی هؿتؼول هٌسضج زض ایي ثبضًبهِ زض تبضید  ........................تحَیل ایي ٍاحس ٍ
ّوعهبى زض ؾبهبًِ پؿوبًس ؾبظهبى حفبظت هحیظ ظیؿت ثجت قس.
ًبم ٍاحس زضیبفت وٌٌسُ وبتبلیؿت:
ًبم ٍ ًبم ذبًَازگی تحَیل گیطًسُ:
هْط ٍ اهضبء:
ؾوت:
ضًٍَقت:
 پیوبًىبض حول پؿوبًس ٍاحس تَلیس وٌٌسُ وبتبلیؿت هؿتؼول ازاضُ ول ضاُ ٍ قْطؾبظی اؾتبى هجساء ازاضُ ول ضاُ ٍ قْطؾبظی اؾتبى همهس ازاضُ ول حفبظت هحیظ ظیؿت قْطؾتبى هجساء ازاضُ ول حفبظت هحیظ ظیؿت قْطؾتبى همهسٍ -احس زضیبفت وٌٌسُ وبتبلیؿت هؿتؼول (ٍاحس ثبظیبفت وٌٌسُ  /هطوع زفغ)
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