
 دستورالعمل پيشگيري و مبارزه با قاچاق تجهيسات پسشكي 

 هتي هبًَى:  

  وضعيت (زؾتَضالؼول ّبكهل اٍل )اظ 

  مقذمه –الف 

تجْيعات پعقٌي اظ جولِ اهالهي اؾت ًِ ّن اظ ًظط اضظـ ٍ ّن اظ ًظط حجن يٌي اظ اهالم 

انلي هبچبم ثِ حؿبة هي آيس ثطاثط اعالػبت ثِ زؾت آهسُ حجن ؾطهبيِ زض گطزـ تَليس ٍ 

هيليبضز زالض اؾت ًِ ؾْن ًكَض هب اظ ايي هيعاى  160ػطضِ تجْيعات پعقٌي زض جْبى ثبلؾ ثط 

 هيليَى زالض اؾت.  900ْساقت ٍ زضهبى حسٍز زض ؾغح قجٌِ ث

آًچِ ًِ زض هَضَع هبچبم تجْيعات پعقٌي ٍ يب ػطضِ اهالم پعقٌي ؿيطاؾتبًساضز ٍ تولجي 

حبئع اّويت اؾت تجؼبت ؾَء اهٌيت اجتوبػي آى اؾت ًِ ثطاي ؾالهت هطزم تْسيسي جسي 

اقت ٍ زضهبى هَضَع اظ هحؿَة هي قَز لصا ثب تَجِ ثِ اّويت هَضَع ٍ زضذَاؾت ٍظاضت ثْس

زض زؾتَض ًبض ؾتبز هطًعي هجبضظُ ثب هبچبم ًبال ٍ اضظ هطاض گطكت ٍ ثب تكٌيل ًبضگطٍُ  85ؾبل 

ترههي ٍثطگعاضي جلؿبت هتؼسز ًبضقٌبؾي ثب حضَض ًوبيٌسگبى زؾتگبّْبي شيطثظ ايي 

َجِ هطاض زؾتَضالؼول تْيِ گطزيس آًچِ ًِ ثِ ػٌَاى اّساف انلي زض ايي زؾتَضالؼول هَضز ت

گطكتِ جسا اظ هَضَع پيكگيطي ٍ تكسيس هجبضظُ ثب هبچبم گؿتطـ تؿْيل زض ٍاضزات ٍ ػطضِ 

هبًًَي ايي ًبالّب ٍ تبهيي اهٌيت ؾالهت هطزم هي ثبقس الظم ثِ شًط اؾت توؿين ثٌسي 

تجْيعات پعقٌي ثب تَجِ ثِ تٌَع كَم الؼبزُ ٍ گؿتطُ ًوي ًٍيلي آى ثِ نَضت ظيط گطٍُ يي 

ٌبى پصيط ًوي ثبقس . هغ الَنق ثب تَجِ ثِ هوطضات هطثَعِ ٍ ػطف جبضي كٌي ٍ ػلوي ، ًبال اه

 تجْيعات پعقٌي ضا هي تَاى ثِ قطح شيل زؾتِ ثٌسي ًوَز: 

 ثطاؾبؼ ظهيٌِ ًبضثطز قبهل:  -1

 پعقٌي ًظيط تجْيعات ٍ زؾتگبّْبي تكريهي، جطاحي ٍ ...  -الق

 بّْب ٍ هَاز هَضز ًبضثطز زض زًساًپعقٌي . زًساًپعقٌي قبهل ًليِ تجْيعات، زؾتگ - ة

آظهبيكگبّي قبهل ًليِ تجْيعات، زؾتگبّْب ٍهَاز هَضز اؾتلبزُ زض آظهبيكگبّْبي  -ج 

 تكريم عجي 

 ثطاؾبؼ ًَع ههطف قبهل:  -2

 يٌجبض ههطف : ًظيط ؾطًگ، آًػيًَت، ًد ّبي جطاحي ٍ ...  -الق

زضاعبهْبي ػول هبًٌس پٌؽ، هيچي جطاحي، ًَتط چٌس ثبض ههطف : ًظيط ٍؾبيل هَضز اؾتلبزُ  -ة

 ... ٍ 

ؾطهبيِ اي )زؾتگبّي(: ًظيط ًليِ زؾتگبّْبي تكريهي ٍ جطاحي زاضاي ًبضثطز پعقٌي  -ج

ثطاؾبؼ ؾغح ايوٌي ًِ قبهل چْبض  -ECG ،EEG ،MRI CT scan ... ٍ3ًظيط زؾتگبُ 

 ( هي ثبقٌس: classؾغح )

زؾتٌف جطاحي( ؾغح ؾِ )ًظيط پطٍتعّبي  ؾغح يي )ًظيط چؿت ظذن( ؾغح زٍ )ًظيط

 اضتَپسي ٍ زؾتگبّْبي پعقٌي( ٍ ؾغح چْبض )ًظيط اؾتٌت ّبي هلجي ٍ ػطٍهي( 



  وضعيت -ب

 هبچبم :  -1

ٍجَز ثبظاض گؿتطزُ ٍ قجٌِ ٍؾيغ تَظيغ ٍ ههطف تجْيعات پعقٌي زض ؾغح ًكَض ٍ ًظط ثِ 

بالي ؿيط هجبظ )هبچبم( ٍ ضؼق اعالػبت اذتالف هيوت كَم الؼبزُ ًبالي هجبظ )زاضاي هجَظ( ثب ً

ػوَهي زض ذهَل قٌبذت تجْيعات پعقٌي)زض هوبيؿِ ثب اعالػبت ًؿجي ػوَهي پيطاهَى 

زاضٍ ٍ اهالم آضايكي ثْساقتي( ٍ ػَاهل ًلي هحيغي ، ؾطظهيٌي، اجتوبػي ٍ كطٌّگي زذيل زض 

اض ثَزى تَليس ٍ اهط هبچبم قبهل گؿتطزگي هطظّب، پبييي ثَزى ؾغح ذغط پصيطي، ّعيٌِ ز

ٍاضزات هبًًَي ، ؾَزجَيي ػَاهل هطتجظ ظهيٌِ ضا ثطاي گؿتطـ هبچبم تجْيعات پعقٌي زض 

 ًكَض كطاّن ًوَزُ اؾت. 

ظهيٌي ٍ َّايي اًجبم هي قَز ًِ   ٍاضزات ؿيط هجبظ تجْيعات پعقٌي اظ هؿيطّبي زضيبيي،

اهٌبى ًٌتطل ثَيػُ زض هطظّبي ظهيٌي ٍ زضيبيي ثِ لحبػ قطايظ جـطاكيبيي ٍعَالًي ثَزى هطظ 

ثؿيبض ؾرت ٍ زقَاض اؾت. ػوسُ هبچبم تجْيعات پعقٌي حجين اظ عطين هجبزي ضؾوي ثب 

بضي نَضت گيطز ٍلي اهالهي ًِ زاضاي حجن ًوتطي هي ثبقٌس ثِ ػٌَاى جؼل ؾٌس يب ًن اظْ

ًبالي ّوطاُ هؿبكط ٍ يب اظ عطين هجبزي ؿيطضؾوي ٍ ثيكتط اظ هجسا ًكَضّبي اهبضات هتحسُ 

 پبًؿتبى ثِ ًكَض هبچبم هي قَز.   ػطثي، تطًيِ ،

 تَليس ٍ ٍضٍز تجْيعات پعقٌي ؿيط اؾتبًساضز:  -2

، تَليس ٍ ٍاضزات ؿيط هجبظ ًبالي تولجي ًيع حبئع  جبظ تجْيعات پعقٌيػالٍُ ثط ٍاضزات ؿيطه

اّويت اؾت ًِ ثب تَجِ ثِ حيبتي ثَزى هَضَع، اؾتلبزُ اظ تجْيعات پعقٌي تولجي هَجت 

لغوبت ججطاى ًبپصيطي ثِ ؾالهت ػوَهي جبهؼِ گطزيسُ اؾت. ثب ثطآٍضزّبي ثؼول آهسُ ، گطزـ 

جْيعات پعقٌي ؿيط هجبظ زض ًكَض ثبلؾ ثط زٍيؿت ٍ پٌجبُ هبلي ٍاضزات )ٍ تَليس( ٍ ػطضِ ت

هيليَى زالض هي ثبقس. حسٍز قهت زضنس اظ ايي هيعاى هطثَط ثِ ػطضِ ًبالي تولجي ٍ ؿيطانيل 

اؾت. هبثل شًط اؾت ٍاحسّبي تَليسي ٍ تَظيؼي كبهس پطٍاًِ كؼبليت اظ ٍظاضت ثْساقت زض تْيِ، 

 بؾي زاضًس. تَليس ٍ ػطضِ ايي ًَع ًبالّب ًوف اؾ

  تعاريف (زؾتَضالؼول ّبكهل زٍم )اظ 

زض ايي زؾتَضالؼول انغالحبت ٍ ٍاغُ ّبي اذتهبضي ظيط ثِ جبي ػجبضت ّبي هكطٍح  -1هبزُ 

 هطثَط ثِ ًبض هي ضٍز: 

 الق( اذتهبضات 

 ٍظاضت ثْساقت : ٍظاضت ثْساقت، زضهبى ٍ آهَظـ پعقٌي  -1

ازاضُ ًل تجْيعات پعقٌي : ازاضُ ًل تجْيعات پعقٌي هطًع هسيطيت ٍ ّوبٌّگي اهَض  -2

 ثبظضگبًي ٍظاضت ثْساقت ، زضهبى ٍ آهَظـ پعقٌي 

 ؾبظهبى حوبيت: ؾبظهبى حوبيت ههطف ًٌٌسگبى ٍ تَليس ًٌٌسگبى ٍظاضت ثبظضگبًي  -3

تجْيعات پعقٌي قبهل  هَاًيي ٍ هوطضات : هجوَػِ هَاًيي ٍ هوطضات هَضَػِ زض حَظُ -4

هبًَى تكٌيل ٍ قطح ٍظبيق ٍظاضت ثْساقت، زضهبى ٍ آهَظـ پعقٌي )ٍ آييي ًبهِ ّب ٍ 

هوطضات اثالؿي( هبًَى هطثَط ثِ هوطضات اهَض پعقٌي ٍزاضٍيي ٍ هَاز ذَضزًي، آقبهيسًي ، هبًَى 

بًَى نبزضات ٍ تؼعيطات حٌَهتي زض اهَض ثْساقتي زضهبًي ٍ هَاًيي هطتجظ ًظيط هبًَى تجبضت، ه

 تؼعيطات اػوبل ًحَُ هبًَى –ٍاضزات ، هبًَى اهَض گوطًي ، هبًَى ًظبم نٌلي ، هبًَى اؾتبًساضز 



 اػوبل ًحَُ هبًَى اجطايي ًبهِ آييي 30 هبزُ ٍ 1379 ههَة اضظ ٍ ًبال هبچبم ثِ ضاجغ حٌَهتي

  17/1/1387 انالحي اضظ ٍ ًبال هبچبم ثِ ضاجغ حٌَهتي تؼعيطات

 ؾتبز : ؾتبز هطًعي هجبظضُ ثب هبچبم ًبال ٍ اضظ  -5

 ( تؼبضيق  ة

تجْيعات پعقٌي : ّطگًَِ ًبال، ٍؾيلِ، زؾتگبُ )ٍ يب حؿت هَضز هَاز( ًِ زضتكريم ،  -1

زضهبى ٍ پيكگيطي ثِ عَض ًلي ثطاي حلبظت اظ ؾالهت ٍ ثْساقت هَضز ههطف پعقٌي ٍاهغ هي 

 ًوي قَز( « زاضٍ»ي ٍ ػلوي قَز )قوَل ايي تؼطيق قبهل تؼطيق ػوَه

قطًت تجْيعات پعقٌي : ثِ ٍاحسي اعالم هي گطزز ًِ ثب تَجِ ثِ هَاًيي جبضي ًكَض ثِ  -2

نَضت ضؾوي ٍ هبًًَي زض ظهيٌِ تَليس، ٍاضزات ٍ نبزضات، تَظيغ ، ػطضِ ، ًهت ، ضاُ اًساظي ٍ 

 ذسهبت پؽ اظ كطٍـ تجْيعات ٍ زؾتگبّْبي پعقٌي كؼبليت هي ًوبيس. 

كطٍقگبُ تجْيعات پعقٌي : ثِ ٍاحس نٌلي اعالم هي گطزز ًِ ثب تَجِ ثِ هَاًيي جبضي  -3

 ًكَض )ثَيػُ هبًَى ًظبم نٌلي( ًؿجت ثِ ػطضِ ٍ كطٍـ تجْيعات پعقٌي هجبزضت هي ًوبيس. 

 قطًت ّبي ذَقٌبم : قطًت ّبيي ّؿتٌس ًِ :  -4

ي ثَزُ ٍ يب ترهم الظم زض ؾبل ؾبثوِ كؼبليت زض ظهيٌِ تجْيعات پعقٌ 5حسهل زاضاي  -1

اهَض تجْيعات پعقٌي هَضز تبييس ٍظاضت ثْساقت ضاثِ ّوطاُ يٌؿبل ؾبثوِ كؼبليت زاقتِ 

 ثبقٌس 

 ًوبيٌسگي ضؾوي اظ قطًت ّبي انلي تَليس ضازاقتِ ٍ زض ٍظاضت ثبظضگبًي ثجت قسُ ثبقٌس  -2

 هلبنبحؿبة هبليبتي زاقتِ ثبقٌس  -3

 ؾبثوِ هبچبم ًبال ٍ تَليس ٍ ػطضِ ًبالّبي تولجي ضا ًساقتِ ثبقٌس  -4

زاضاثَزى يٌي اظ ضتجِ ّبي يي تب چْبض ٍظاضت ثْساقت ثطاؾبؼ آييي ًبهِ تجْيعات  -5

 پعقٌي 

زؾتَضالؼول كهل ؾَم )اظ 

 (ّب
 هبچبم ثب ًٌتطل ًيلي ٍ ضػبيت اؾتبًساضزّبي تَليس  بروزپيكگيطي اظ 

هبزُ  2ٌس ثطاثط تجهطُ هٌلل( ًبضگطٍّي –َليس ًٌٌسگبى تجْيعات پعقٌي )نٌؼتي ًليِ ت -2هبزُ 

هبًَى هطثَط ثِ هوطضات پعقٌي ٍ زاضٍيي پؽ اظ اذص هجَظّبي هبًًَي الظم اظ هطاجغ  14

شيهالح شيطثظ )ٍظاضت نٌبيغ ٍ هؼبزى، هجبهغ اهَض نٌلي ٍ ...( ًؿجت ثِ اذص هجَظ تَليس ٍ 

 ْساقت اهسام ًوبيٌس. ثْطُ ثطزاضي اظ ٍظاضت ث

ي ٍظبيق هبًًَي ًؿجت ثِ ثبظزيس اظ هطًع تَليس تجْيعات ضاؾتب زض ثْساقت ٍظاضت –تجهطُ 

پعقٌي اهسام ًوَزُ ٍ زض نَضت هكبّسُ ترلق ثب ّوٌبضي ؾبظهبى حوبيت، ًؿجت ثِ تكٌيل 

 پطًٍسُ هضبئي ٍ هؼطكي هترلليي ثِ هطجغ هضبئي اهسام هي ًوبيس. 

زاضا ثَزى اؾتبًساضز زض ذهَل ًبالي هكوَل اؾتبًساضز اججبضي، العاهي اؾت ٍظاضت  -3هبزُ 

 4ثْساقت ٍ هَؾؿِ اؾتبًساضز ضوي ًٌتطل ٍ ثبظضؾي زض نَضت هكبّسُ ترلق، هغبثن تجهطُ 

هبًَى انالح هَاًيي ٍهوطضات هَؾؿِ اؾتبًساضز ٍ تحويوبت نٌؼتي ايطاى اهسام هبًًَي  9هبزُ 

 . ثؼول آٍضز

زض نَضتيٌِ تَليس ؿيطهجبظ تجْيعات پعقٌي اكطاز حويوي ٍ حوَهي هَجت ايطاز ضطض  -1تجهطُ 

جؿوي ٍ هبزي ٍ هؼٌَي ثِ ههطف ًٌٌسگبى گطزز كطز يباكطاز هترلق اظ ؾَي ٍظاضت ثْساقت ٍ 

هبًَى اؾتبًساضز ٍ ؾبيط هَاًيي هطتجظ تحت پيگطز هبًًَي هطاض  12هَؾؿِ اؾتبًساضز ثطاثط هبزُ 

 ي گيطًس. ه



تين ثبظضؾي هكتطى اظ ٍظاضت ثْساقت، ؾبظهبى حوبيت ٍ هَؾؿِ اؾتبًساضز  -2تجهطُ 

 هؿئَليت ثبظضؾي ٍ پيگيطي هَضَع ضا ثط ػْسُ ذَاٌّس زاقت. 

ٍظاضت ثْساقت، اظ تبضيد تهَيت ايي زؾتَضالؼول ًؿجت ثِ هؼطكي هطاًع تَليسي ًِ  -4هبزُ 

َظ كؼبليت اظ ٍظاضت ثْساقت هيجبقٌس، ثِ هطجغ نبلحِ كبهس هجَظّبي هبًًَي الظم اظ جولِ هج

 هضبيي اهسام هي ًوبيس. 

تجهطُ : ٍظاضت ثْساقت ًؿجت ثِ ثطضؾي زضذَاؾت ّبي نسٍض هجَظ هبًًَي ثِ كؼبليت اهسام 

 هي ًوبيس. 

ٍاحسّبي تَليسي هٌللٌس آهبض زهين تَليس ٍ كطٍـ تجْيعات پعقٌي ذَز ضا ثِ نَضت  -5هبزُ 

ضت هٌبًيعُ( ثِ ٍظاضت ثْساقت تؿلين ًوبيٌس ٍ ٍظاضت ثْساقت ظطف هست حساًثط هبّبًِ )ثهَ

قف هبُ اظ تهَيت ايي زؾتَضالؼول ًؿجت ثِ ضاُ اًساظي ٍ كؼبل ؾبظي قجٌِ هٌبًيعُ هَضزًيبظ 

 –اهسام ًوبيس آهبض هصًَض زض نَضت زضذَاؾت ، زض اذتيبض ؾبيط زؾتگبّْب)ٍظاضت ثبظضگبًي 

 . گيطز هي هطاض...(  ٍ هؼبزى ٍ نٌبيغ ٍظاضت

ٍظاضت ثْساقت، هَؾؿِ اؾتبًساضز ٍؾبيط هطاجغ شيهالح ًِ ًٌتطل تَليس ٍ ػطضِ  -6هبزُ 

تَليسات زاذلي ٍ اؾتبًساضز ؾبظي آى ضا ثؼْسُ زاضًس زض نَضت هكبّسُ ترلق پؽ اظ اػوبل 

)هَضَع هبًَى ضوي اضؾبل پطًٍسُ هترلق ثِ هطجغ ضؾيسگي ًٌٌسُ ثِ ػٌَاى هجبظات تتويوي 

هبًَى هجبظات اؾالهي( اظ هطجغ ضؾيسگي ًٌٌسُ حؿت هيعاى ترلق زضذَاؾت تَهق  19هبزُ 

 قف هبِّ كؼبليت يب لـَ زائن پطٍاًِ ؾبذت ٍاحس تَليسي ضا هي ًوبيٌس. 

تجهطُ : زض نَضتيٌِ ٍاحس هترلق كبهس هَاكوت انَلي ٍ پطٍاًِ تبؾيؽ ٍ ثْطُ ثطزاضي ثبقس 

ّويي زؾتَضالؼول ضوي اضؾبل گعاضـ ثِ هطجغ هضبئي اظ  2زُ ٍظاضت ثْساقت ثبضػبيت هب

 كؼبليت ٍاحس هترلق جلَگيطي هي ًوبيس. 

ٍظاضت ثْساقت هَظق اؾت ثطاثط هَاًيي ٍهوطضات ثب ثيوبضؾتبًْب، ٍاحسّبي ػطضِ ٍ  -7هبزُ 

كطٍـ، آظهبيكگبّْبي تكريم عجي، هغت ّب ٍ زاضٍذبًِ ّب ٍ ًليِ هَؾؿبت پعقٌي ًِ 

هطف ٍ ػطضِ تجْيعات پعقٌي تَليسي يب ٍاضزاتي ؿيط هجبظ اهسام هي ًوبيٌس، ًؿجت ثِ ه

 هطاتت ضا جْت پيگيطي هضبيي ثِ هطاجغ نبلحِ هؼطكي ًوبيس. 

تجهطُ : ؾبظهبى ًظبم پعقٌي ج.ا.ا هَظق اؾت ّوٌبضي الظم ضاثب ٍظاضت ثْساقت ثؼول هي 

 آٍضز. 

هَظق ثِ اعالع ضؾبًي هٌبؾت پيطاهَى  هَؾؿِ اؾتبًساضز ثب ّوٌبضي ٍظاضت ثْساقت -8هبزُ 

ثِ ًليِ « هكوَل اؾتبًساضز اججبضي»ًحَُ اػوبل هوطضات اؾتبًساضز اججبضي تجْيعات پعقٌي 

 تَليسًٌٌسگبى ٍٍاضزًٌٌسگبى تجْيعات پعقٌي هي ثبقس. 

 : ٍظاضت ثْساقت زضايي ظهيٌِ ّوٌبضي الظم ضاثب هَؾؿِ اؾتبًساضز ثِ ػول هي آٍضز. 1تجهطُ 

: اعالع ضؾبًي پيطاهَى تجْيعات پعقٌي ًِ زاضاي اؾتبًساضز اججبضي ًيؿتٌس ثط ػْسُ 2 تجهطُ

 ٍظاضت ثْساقت هي ثبقس. 

عطاحي ثطچؿت قٌبؾِ ًبال)ثطچؿت اعويٌبى( تجْيعات پعقٌي تَليسات زاذل تَؾظ  -9هبزُ 

 ٍظاضت ثْساقت اًجبم ٍ زض اذتيبض ٍاحسّبي تَليسي هطاض هي گيطز. 

ثطچؿت ّبي هصًَض ثبيس ثِ گًَِ اي ثبقس ًِ حبٍي هكرهبت كٌي زؾتگبُ : عطاحي 1تجهطُ 

 )قوبضُ ؾطيبل ٍ ...( ٍ هبثل ضٍيت ثَزُ ٍ اؾتلبزُ هجسز اظ آى اهٌبى پصيط ًجبقس. 

: عطاحي ثطچؿت كَم ثِ گًَِ اي ثبقس ًِ اهٌبى ضزيبثي ًبال ضازض ؾغح ػطضِ كطاّن 2تجهطُ 



 ًوبيس. 

 سي هَظق ثِ اؾتلبزُ اظ ثطچؿت ّبي اعويٌبى كَم هي ثبقٌس. : ًليِ ٍاحسّبي تَلي3تجهطُ 

 -ًيوِ ههطكي -: ًهت ثطچؿت قٌبؾِ ًبال ثط ضٍي ًليِ تجْيعات پعقٌي )ههطكي4تجهطُ 

 ؾطهبيِ اي( العاهي اؾت. 

زؾتَضالؼول كهل چْبضم )اظ 

 (ّب

 واردات مجازپيشگيري و مقابله با ورود تجهيسات پسشكي قاچاق با روان سازي و تسهيل 

قطًت ّبي هتوبضي ٍاضزات تجْيعات پعقٌي ػالٍُ ثط ثجت زض ازاضُ ًل تجْيعات  -10هبزُ 

پعقٌي ٍظاضت ثْساقت هَظلٌس ثط اؾبؼ هوطضات هَضَػِ ٍظاضت ثبظضگبًي زض هطًع اهَض 

 انٌبف ٍثبظضگبًبى ٍظاضت ثبظضگبًي ثِ ثجت ضؾيسُ ٍ گَاّي ثجت ضاثِ ٍظاضت ثْساقت اضائِ ًوبيٌس. 

: ّط ًَع اضائِ ذسهبت ثِ قطًت ّبي هتوبضي هٌَط ثِ ثجت قطًت زض ٍظاضت ثبظضگبًي 1تجهطُ 

 ٍاضائِ ذسهبت پؽ اظ كطٍـ تجْيعات پعقٌي )زض نَضت لعٍم( هي ثبقس. 

: ٍظاضت ثْساقت زض ظهبى نسٍض هجَظ ثطاي ٍاضزات ًبال، هلبز هبزُ كَم ٍ تجهطُ آى ضا 2تجهطُ 

 ضػبيت هي ًوبيس. 

ٍظاضت ثْساقت هَظق اؾت زض ضاؾتبي ضٍاى ؾبظي تجبضت ًؿجت ثِ اػغبء  -11هبزُ 

 تؿْيالت ثِ قطًت ّبي ذَقٌبم اهسام ًوبيس . 

: احطاظ ذَقٌبهي ثطاي قطًت ّب ثطاثط ضَاثظ ايي زؾتَضالؼول ثط ػْسُ ٍظاضت 1تجهطُ 

 ثْساقت هي ثبقس. 

هَؾؿِ اؾتبًساضز  : ٍظاضت ثْساقت هكرهبت قطًت ّبي ذَقٌبم ضاثِ گوطى 2ٍتجهطُ 

 جْت اػغب تؿْيالت اضؾبل ٍ يي ًؿرِ آى ضا ثِ ؾتبز ًيع اضائِ هي ًوبيس. 

: ًَع تؿْيالت اػغبيي ٍ قيَُ ًبهِ اجطايي آى تَؾظ ٍظاضت ثْساقت ثب ّوٌبضي 3تجهطُ 

گوطى ايطاى، ٍظاضت ثبظضگبًي، هَؾؿِ اؾتبًساضز ٍ ...، تْيِ ٍ پؽ اظ تبييس زثيط ؾتبز هطًعي 

 اجطايي هي قَز.  اثالؽ ٍ

هبًَى  14هبزُ  2ًليِ قطًت ّبي ٍاضز ًٌٌسُ تجْيعات پعقٌي ثب تَجِ ثِ تجهطُ  -12هبزُ 

هبزُ يي هبًَى تكٌيالت ٍ قطح ٍظبيق  17ٍ  13، 12، 11اهَض پعقٌي، زاضٍيي ٍ ثٌسّبي 

ٍظاضت ثْساقت هَظلٌس ًؿجت ثِ تؿلين هساضى ٍ هؿتٌسات ثِ ٍظاضت ثْساقت جْت اذص هجَظ 

 هسام ٍ زض ظهبى تطذيم ًبال آى ضاثِ گوطى هطثَعِ اضائِ ًوبيٌس. ا

: تجْيعات پعقٌي ًِ هكوَل هوطضات اؾتبًساضز اججبضي ّؿتٌس ثبيس زض ظهبى تطذيم 1تجهطُ 

 ػالٍُ ثط هجَظ ٍظاضت ثْساقت گَاّي هَؾؿِ اؾتبًساضز ضاثِ گوطى اضائِ ًوبيٌس. 

اضزات تجْيعات پعقٌي، گَاّي قطًت ّبي : ٍظاضت ثْساقت زض جْت ضٍاى ؾبظي 2ٍتجهطُ 

 ثبظضؾي ًٌٌسُ هؼتجط ثيي الوللي شيوسذل ضا هي پصيطز. 

هبًَى الحبم هَازي ثِ هبًَى تٌظين ثركي اظ هوطضات  12ثب تَجِ ثِ ثٌس يي هبزُ  -13هبزُ 

، ثِ هٌظَض تؿْيل زض ضًٍس ٍاضزات تجْيعات پعقٌي ٍ اًجبم ثِ  15/8/84هبلي زٍلت ههَة 

ٌتطل ّبي الظم گوطًبت ظيط ثِ ػٌَاى گوطًبت ترههي ٍاضازت تجْيعات پعقٌي تؼييي هَهغ ً

 هي گطزًس: 

 گوطى كطٍزگبُ هْطآثبز ٍ گوطى كطٍزگبُ اهبم ذويٌي)ضُ(  -

 گوطى ثٌسض قْيس ضجبئي ٍ ثٌسض اهبم )ضُ(  -

 ُ( گوطى قْطيبض )تباؾتوطاض ًبهل ًوبيٌسگبى ٍظاضت ثْساقت زض هجبزي گوطًي تؼييي قس -

 گوطى ثبظضگبى ٍ ؾْالى -



ٍظاضت ثْساقت ٍ هَؾؿِ اؾتبًساضز هَظلٌس ًؿجت ثِ اؾتوطاض زائن ًبضقٌبؼ ثِ  -1تجهطُ 

 ّوطاُ تجْيعات كٌي هَضزًيبظ زض ايي گوطًبت اهسام ًوبيٌس. 

: ٍظاضت ثْساقت ٍ هَؾؿِ اؾتبًساضز زض جْت اؾتوطاض ًبضقٌبؼ زض گوطًبت 2تجهطُ 

ى گوطى ّوبٌّگي الظم ضا ثب گوطى جوَْضي اؾالهي ثِ ػول هي ترههي ٍ آهَظـ اضظيبثب

 آٍضًس. 

گوطى ايطاى ثِ هٌظَض زؾتيبثي ثِ هيوت زاذلي تجْيعات پعقٌي ٍاضزاتي )جْت  -14هبزُ 

تؼييي اضظـ( اظ ًظطات ًبضقٌبؾي ازاضُ ًل تجْيعات پعقٌي ٍظاضت ثْساقت اؾتلبزُ هي 

 ًوبيس. 

ضقٌبؾي كي هبثيي ٍظاضت ثْساقت ٍ زكتط تؼييي اضظـ گوطى تجهطُ : ثِ هٌظَض كَم، جلؿبت ًب

 ّط زٍ هبُ يي ًَثت ثطگعاض هي قَز. 

ٍظاضت ثْساقت، ثبلحبػ ًوَزى ظطكيت ٍاهؼي تَليس ٍ هيعاى ًيبظ ثِ ٍاضزات تجْيعات  -15هبزُ 

پعقٌي پيكٌْبز الظم ضا جْت انالح حوَم ٍضٍزي)ًبالي هَضزًظط( ثِ ًويؿيَى هبزُ يي اضائِ 

 ًوبيس.  هي

تجهطُ : ثِ هٌظَض اػوبل ايي هبزُ كْطؾت قطًت ّبي تَليسي ٍ هحهَل ًْبيي آًْب زضثبًي 

 اعالػبت ٍظاضت ثْساقت هٌظَض ٍ هَضزاؾتلبزُ هطاض ذَاّس گطكت. 

ٍظاضت ثْساقت تطتيجي اتربش ًوبيس تب ثطاثط هوطضات هطثَط، ًليِ ٍاضزًٌٌسگبى ًبالي  -16هبزُ 

ًَس تب ًؿجت ثِ ًهت َّلَگطام يب ًس هبثل قٌبؾبيي ًِ تَؾظ تجْيعات پعقٌي، هَظق ق

 زؾتگبُ هطائت گط هبثل ًٌتطل ثبقس زض هجسا تَليس ثط ضٍي اهالم ٍاضزاتي اهسام ًوبيٌس. 

تجهطُ : قيَُ ًبهِ اجطايي ايي هبزُ تَؾظ ٍظاضت ثْساقت ثب ّوٌبضي ٍظاضت ثبظضگبًي تْيِ ٍ 

 اثالؽ ذَاّس قس. 

زؾتَضالؼول كهل پٌجن )اظ 

 (ّب

  كنترل ومقابله با حمل و نقل و نگهذاري و تجهيسات پسشكي قاچاق و غير استانذارد

حول ٍ ًول تجْيعات پعقٌي اػن اظ ٍاضزاتي يبتَليس زاذل نطكب ثبيس ثب هساضى هؼتجط  -17هبزُ 

 هبًًَي)اؾٌبز گوطًي يب كبًتَض ضؾوي هْوَض ثِ هْط ٍ اهضبء كطٍقٌسُ( نَضت گيطز. 

ًبجب ثب تكسيس اهساهبت ًٌتطلي ثب آهَظـ هبهَضاى شيطثظ ًؿجت ثِ ًٌتطل هَثط حول ٍ  -18ُ هبز

 ًول تجْيعات پعقٌي ٍثطضؾي اؾٌبز ٍ هساضى هطثَعِ اهسام هي ًوبيس. 

تجهطُ : ٍظاضت ثْساقت ٍزضهبى ّوٌبضي الظم ضازض ظهيٌِ آهَظـ هبهَضاى زضًحَُ ثطضؾي اؾٌبز 

 ي ضا ثب ًبجب ثِ ػول هي آٍضز. ٍ هساضى ًبالي تجْيعات پعقٌ

ٍظاضت ضاُ ٍ تطاثطي )ؾبظهبى ضاّساضي ٍحول ًٍول جبزُ اي ( ثِ هٌظَض ايجبز ثؿتط  -19هبزُ 

هٌبؾت ثطاي حول ٍ ًول تجْيعات پعقٌي تطتيجي اتربش هي ًوبيس تب ٍؾبيظ ًوليِ هطثَط هَظق 

 ثط ضٍي ٍؾبئظ قًَس.  Onlineثِ نَضت  G.P.Sثِ ًهت ؾيؿتن 

تَؾظ ٍظاضت ضاُ ٍ تطاثطي ايجبز  G.P.S: قجٌِ هطًعي ًٌتطل ٍؾبيظ ًوليِ ثب ؾيؿتن 1 تجهطُ

 ٍ اهٌبى ثْطُ ثطزاضي اظ آى ضاثطاي ًبجب كطاّن هي ًوبيس. 

: ٍظاضت ضاُ ٍتطاثطي )ؾبظهبى ضاّساضي ٍ حول ٍ ًول( توبهي هَؾؿبت حول ٍ ًول ضا 2تجهطُ 

ا )تؼساز، ًَع ٍ ...( زض ثبضًبهِ ّب، هيس هَظق هي ًوبيس هكرهبت زهين تجْيعات پعقٌي ض

 ًوبيٌس. 

 قوبضُ ٍ ًَع –: گوطى ايطاى هَظق اؾت هكرهبت زهين تجْيعات پعقٌي )تؼساز 3تجهطُ 

 . ًوبيس هيس نبزضُ گوطًي زضاؾٌبز ضا( ثْساقت ٍظاضت هجَظ



گوطى ايطاى هَظق اؾت هؿيط ٍ گوطى ذطٍجي ٍ هست ظهبى عي هؿيط هحوَلِ ّبي  -20هبزُ 

: ؾبظهبى ضاّساضي ٍ 1تطاًعيت ذبضجي ضازض اؾٌبز گوطًي هطثَعِ ثغَض زهين هيس ًوبيس. تجهطُ 

حول ٍ ًول جبزُ اي هَظق اؾت ثطاؾبؼ هكرهبت هيس قسُ زضاؾٌبز گوطًي هؿيط ٍ هست 

 ذطٍجي ضازض هساضى هطثَعِ هيس ًوبيٌس. ظهبى عي هؿيط ٍ گوطى 

: ًبجب ثب ًٌتطل زهين هحوَلِ ّبي تطاًعيتي زضنَضت اًحطاف اظ هؿيطتَؾظ ضاًٌسُ 2تجهطُ 

ذَزضٍ يب تبذيط ًؿجت ثِ هست ظهبى هؼيي قسُ هحوَلِ ضاتَهيق ٍ هطاتت ضاثب ّوبٌّگي گوطى 

 پيگيطي ًوبيس. 

ي ٍ حول ًٍول( ثب قطًت ّبي هترللي ًِ زض هَضز ٍظاضت ضاُ ٍ تطاثطي)ؾبظهبى ضاّساض -21هبزُ 

آًبى پطًٍسُ هضبئي تكٌيل ٍ هٌجط ثِ نسٍض ضاي هحٌَهيت گطزيسُ اؾت ثطاؾبؼ هوطضات 

 هطثَعِ ثكطح ظيط ثطذَضز هي ًوبيس. 

هبُ ثطاي  6الق( هوٌَػيت كؼبليت قطًت حول ًٍول زض جبثجبيي تجْيعات پعقٌي ثِ هست 

 ًَثت اٍل 

يت قطًت حول ًٍول زض جبثجبيي تجْيعات پعقٌي ثِ هست يٌؿبل زضًَثت ة( هوٌَػيت كؼبل

 زٍم 

 ج( هوٌَػيت كؼبليت قطًت حول ًٍول زض جبثجبيي تجْيعات پعقٌي ثغَض زائن زض ًَثت ؾَم 

: گوطى جوَْضي اؾالهي ايطاى ًٍبجب هكرهبت قطًت ّب ٍ ضاًٌسگبى هترلق ضا )اػن 1تجهطُ 

ثِ هَهغ ثِ ٍظاضت ضاُ ٍتطاثطي )ؾبظهبى ضاّساضي( اضؾبل هي اظ حول ٍ ًول زاذلي ٍتطاًعيت( 

 ًوبيٌس. 

: هكرهبت ضاًٌسگبى هطتٌت ثِ حول تجْيعات پعقٌي هبچبم، اظؾَي ٍظاضت ضاُ ٍ 2تجهطُ 

تطاثطي )ؾبظهبى ضاّساضي ٍحول ًٍول( ثِ هٌظَض هوٌَػيت حول ًبالي پعقٌي ثِ ؾبظهبى پبيبًِ 

 هي قَز.  ّب ٍهَؾؿبت حول ًٍول ًٍبجب اػالم

ؾبظهبى ضاّساضي ٍ حول ًٍول ٍظاضت ضاُ ٍتطاثطي ثب هَؾؿبت حول ٍ ًول تطاًعيتي  -22هبزُ 

هترللي ًِ پطًٍسُ هضبئي زائط ثِ حول هبچبم تجْيعات پعقٌي زضهَضز آًبى تكٌيل ٍ 

 هحٌَهيت حبنل ًوَزُ اًس ػالٍُ ثط هجبظات هبًًَي، ثكطح ظيط ثطذَضز هي ًوبيس: 

بليت هَؾؿِ يب قطًت حول ًٍول زضتطاًعيت ذبضجي تجْيعات پعقٌي ثطاي الق( هوٌَػيت كؼ

 هطحلِ اٍل ثوست يٌؿبل 

ة( هوٌَػيت كؼبليت هَؾؿبت يب قطًت حول ًٍول زض تطاًعيت ذبضجي تجْيعات پعقٌي ثطاي 

 هطحلِ زٍم ثغَض زائن 

بم تجْيعات ٍظاضت اعالػبت ًؿجت ثِ جوغ آٍضي اعالػبت زض هَضز ثبًسّبي انلي هبچ -23هبزُ 

 پعقٌي ٍ اضائِ آى ثِ ًبجب اهسام هي ًوبيس. 

زؾتَضالؼول كهل قكن )اظ 

 (ّب
  انضباط بخشي توزيع تجهيسات پسشكي و مقابله با قاچاق در سطح عرضه

قطًت ّب ٍ ٍاحسّبي تَظيؼي ٍ ػطضِ ًٌٌسُ تجْيعات پعقٌي ٍاضزاتي ٍ تَليس زاذل  -24هبزُ 

( هبًَى تكٌيل 8آييي ًبهِ اجطايي هبزُ ) 12ثبيس ضوي زاضا ثَزى پطٍاًِ ًؿت ثطاؾبؼ هبزُ 

 ٍظاضت ثْساقت اظ ايي ٍظاضتربًِ تبييسيِ كؼبليت ضا اذص ًوبيٌس. 

ٍ  37( هبزُ 1ٍ ثٌس ) 17اتحبزيِ نٌق هطثَعِ ثطاؾبؼ هبزُ  : ٍظاضت ثبظضگبًي اظعطين1تجهطُ 

 هبًَى ًظبم نٌلي ثب ّوبٌّگي ٍظاضت ثْساقت ثطاجطاي ايي هبزُ ًظبضت هي ًوبيس.  91هبزُ 

هبُ يي ًَثت( اظ ؾَي اتحبزيِ  3( ثهَضت زٍضُ اي )ّط 1: گعاضـ ثبظضؾي تجهطُ )2تجهطُ 



ف ٍ ثبظضگبًبى( اضؾبل تب اظ آى عطين يي ًؿرِ ثِ هطثَط ثِ ٍظاضت ثبظضگبًي )هطًع اهَض انٌب

 ؾتبز هطًعي، ٍظاضت ثْساقت ٍ هَؾؿِ اؾتبًساضز اضؾبل قَز. 

ٍظاضت ثبظضگبًي، كْطؾت اقربل حويوي يب حوَهي ًِ زاضاي پطٍاًِ ًؿت كؼبليت  -3تجهطُ 

اذتيبض  زض ظهيٌِ تجْيعات پعقٌي ّؿتٌس ضا اظ اتحبزيِ نٌق هطثَعِ اذص ٍ يي ًؿرِ آى ضا زض

ٍظاضت ثْساقت )ازاضُ ًل تجْيعات پعقٌي ٍظاضت ثْساقت زض تْطاى ٍ زض ؾبيط اؾتبًْب ثِ 

 زاًكگبُ ػلَم پعقٌي( هطاض هي زّس. 

هجل اظ نسٍض پطٍاًِ ًؿت ثطاي اكطاز هتوبضي پطٍاًِ تَظيغ ٍ ػطضِ تجْيعات  -25هبزُ 

 ساقت هؼطكي قًَس. پعقٌي، ايي اكطاز ثبيس جْت اذص تبييسيِ كؼبليت ثِ ٍظاضت ثْ

ضٍظ( ًؿجت ثِ اضؾبل پبؾد اهسام  15: ٍظاضت ثْساقت هَظق اؾت )حساًثط ظطف 1تجهطُ 

 ًوبيس. 

ضٍظ( اتحبزيِ هطثَعِ هَضَع ضا ثِ  15: زض نَضت ػسم اضؾبل پبؾد)حساًثط ظطف 2تجهطُ 

 ػٌَاى تبييس قرم هتوبضي تلوي ٍ ًؿجت ثِ نسٍض پطٍاًِ ًؿت اهسام هي ًوبيس. 

اذص پطٍاًِ ًؿت هبًغ اػوبل ًظبضت ثطاجطاي هوطضات جبضي اظ ؾَي ٍظاضت ثْساقت  -26هبزُ 

ًجَزُ ٍ ثطاؾبؼ هوطضات هَضَػِ، اتحبزيِ نٌق هطثَط هٌلق ثِ ّوٌبضي ثب ٍظاضت ثْساقت 

 هي ثبقس. 

ٍظاضت ثبظضگبًي ثب تَجِ ثِ هبًَى اهَض نٌلي ثبظضؾي اظ ًليِ ٍاحسّبي نٌلي هطثَعِ  -27هبزُ 

عطين هجبهغ اهَض نٌلي ٍ اتحبزيِ هطثَط زض ؾغح ًكَض پيگيطي ٍ ثب اذص گعاضـ ًَثِ اي  ضا اظ

 يي ًؿرِ آى ضا ثِ ٍظاضت ثْساقت اضؾبل ًوبيس. 

ؾبظهبى ًظبم پعقٌي ثطاؾبؼ گعاضـ ّبي زضيبكتي اظ ٍظاضت ثْساقت ثِ ترللبت  -28هبزُ 

 ضت ثْساقت اػالم هي ًوبيس. كطز يب اكطاز ذبعي ثطاثط هوطضات ضؾيسگي ًٍتيجِ ضا ثِ ٍظا

تَؾظ ٍظاضت ثْساقت تْيِ ٍثب تبييس زثيطذبًِ  28قيَُ ًبهِ ثطذَضز ثب هترلليي هبزُ  -29هبزُ 

 ؾتبز ثؼٌَاى ضويوِ زؾتَضالؼول اجطايي هي قَز. 

ٍظاضت ثبظضگبًي تطتيجي اتربش ًوبيس تب هجبهغ اهَض نٌلي ٍ اتحبزيِ ّبي نٌلي هطثَط  -30هبزُ 

ٍيب ٍنَل گعاضـ ترلق ٍاحس نٌلي ثطضؾي ٍ ثطذَضز ثطاثط هوطضات، هطاتت ضا ثب هكبّسُ 

 گعاضـ تب اظآى عطين ثِ ٍظاضت ثْساقت اػالم قَز. 

: ٍاحسّبي نٌلي زاضاي پطٍاًِ ّبي ًؿت زض هكبؿل زيگط، هجبظ ثِ كؼبليت زض تَظيغ ٍ 1تجهطُ 

َط ٍهلبز ايي زؾتَضالؼول ، ػطضِ تجْيعات پعقٌي ًيؿتٌس ٍ زض نَضت ترلق ثطاثط هوطضات هطث

 اظ ؾَي ٍظاضت ثْساقت ٍ ٍظاضت ثبظضگبًي )هطًع اهَض انٌبف ( اػوبل هوطضات هي قَز. 

: اعالع ضؾبًي ػوَهي اظؾَي تجْيعات پعقٌي ٍ هطاًع اهَض انٌبف ٍظاضت ثبظضگبًي ثِ 2تجهطُ 

 ػول هي آيس. 

ضٍذبًِ ّب ًِ ًؿجت ثِ ػطضِ ٍ : ثِ هٌظَض تكَين ٍاحسّبي تَظيؼي ٍثيوبضؾتبًي ٍ زا31هبزُ 

كطٍـ ٍ ههطف تجْيعات پعقٌي ثطاثط هبًَى ٍ هوطضات هطثَط ػول هي ًوبيٌس اهساهبت شيل اظ 

 ؾَي ٍظاضت ثْساقت هؼوَل هي گطزز: 

هكرهبت ثيوبضؾتبًْب، زضهبًگبّْب، هغت ّبي پعقٌي، پيطاپعقٌي ٍ زاضٍذبًِ ٍ  -1-31

ًْب زضج ٍ زض ًكطيِ ؾبظهبى ًظبم پعقٌي هَضز هَؾؿبت پعقٌي ضؾوب اػالم ٍ زض پطًٍسُ آ

 تكَين هطاض هي گيطًس. 

ثطهطاضي تؿْيالت ثطاي كؼبليت ٍ ذسهبت قطًتْبي تَظيغ ًٌٌسُ تجْيعات پعقٌي زض  -2-32



 چبضچَة هوطضات ٍ ضَاثظ 

هؼطكي ٍاحسّبي تَظيؼي ٍ نٌلي ذَقٌبم ثِ ٍظاضت ثبظضگبًي ٍ هَؾؿِ اؾتبًساضز ٍ  -3-31

 هطثَعِ  اتحبزيِ نٌق

: ثطاي تؿطيغ ٍ ضؾيسگي ترههي ثِ پطًٍسُ ّبي هبچبم ًبالي تجْيعات پعقٌي 32هبزُ 

حساهل يي قؼجِ ٍيػُ زض زازگؿتطي قْطؾتبًْبيي ًِ ثيكتطيي حجن هبچبم تجْيعات پعقٌي 

 ضازاضًس اذتهبل هي يبثس. 

تجهطُ : كْطؾت قْطؾتبًْبي هَضزًظط تَؾظ زثيطذبًِ ؾتبز ثب ّوبٌّگي ًوبيٌسگي هَُ هضبئيِ 

 زض ؾتبز هكرم ٍ اػالم هي قَز. 

زؾتَضالؼول كهل ّلتن )اظ 

 (ّب
  موارد كلي و عمومي

: زض نَضت اؾتلبزُ پعقٌبى ٍهترههيي هطثَط اظ تجْيعات پعقٌي ؿيطاؾتبًساضز ٍ 33هبزُ 

تولجي ٍتَليس زاذلي يب ٍاضزاتي ؿيطهجبظ، ٍظاضت ثْساقت هَظق اؾت ثطاثط هَاًيي ٍهوطضات ٍ 

 هلبز ايي زؾتَضالؼول زض هَضز آًبى اػوبل هوطضات ًوبيس. 

َيت ثٌسي اهساهبت ٍ پيگيطي اجطاي ّوبٌّگ ايي : ثِ هٌظَض ايجبز ٍحست ضٍيِ ٍ اٍل34هبزُ 

زؾتَضالؼول ًويتِ اي هتكٌل اظ ًوبيٌسگبى هَُ هضبئيِ، ٍظاضت ثْساقت ،گوطى ايطاى، ًبجب، 

ٍظاضت ثبظضگبًي، ؾبظهبى تؼعيطات حٌَهتي ، هَؾؿِ اؾتبًساضز، ؾبظهبى ضاّساضي ٍ حول ًٍول 

 جبزُ اي ثِ هؿئَليت زثيطذبًِ ؾتبز تكٌيل هي قَز. 

: جلؿبت اؾتبًي ثب حضَض ًوبيٌسگبى هطاجغ كَم ثب هؿئَليت ًويؿيَى اؾتبى تكٌيل 1تجهطُ 

 ذَاّس قس. 

 : تهويوبت ًبضگطٍُ ًِ اظ ؾَي زثيطذبًِ ؾتبز اثالؽ هي قَز الظم االجطا هي ثبقس. 2تجهطُ 

انالح  ، هَاضز34: ثؼس اظيٌؿبل اظ اجطاي ايي زؾتَضالؼول اػضبي ًبضگطٍُ هَضَع هبزُ 35هبزُ 

 آى ضاتْيِ ٍ جْت اتربش تهوين ثِ ضيبؾت ؾتبز اضائِ هي ًوبيٌس. 

: ثب تَجِ ثِ ًوف اعالع ضؾبًي ٍ تجليـبت زض پيكگيطي اظ ٍضٍز ٍ ػطضِ ٍ ههطف 36هبزُ 

تجْيعات پعقٌي هبچبم ٍ تولجي ٍظاضت ثْساقت هَظق اؾت ثطًبهِ ؾبالًِ اعالع ضؾبًي ٍ 

هَاضز ظيط تْيِ ٍ ثب تبييس ٍ ّوبٌّگي زثيطذبًِ ؾتبز ثِ اجطا زض اهساهبت كطٌّگي ذَز ضاثب تَجِ ثِ 

 آٍضز. 

 اعالع ضؾبًي هؿتوط ثِ هطزم  -الق

 اعالع ضؾبًي هؿتوط ثِ پعقٌبى ٍثيوبضؾتبًْب  -ة

 اعالع ضؾبًي هؿتوط ثِ ٍاضزًٌٌسگبى ، تَليس ًٌٌسگبى ٍ ػطضِ ًٌٌسگبى تجْيعات پعقٌي  -ج

)ثغَض زائن( هَظق اؾت هَضَػبت ايي هبزُ ضاثطضؾي ٍ 34تجهطُ : ًبضگطٍُ هَضَع هبزُ 

 پيگيطي ًوبيس. 

: ٍظاضت ثبظضگبًي هكرهبت قطًت ّبي تجبضي ٍ تَليس تجْيعات پعقٌي ًِ ههس 37هبزُ 

 قطًت زض ًوبيكگبّْبي ثيي الوللي ضازاضًس ثِ ٍظاضت ثْساقت اػالم ٍ ًؿت ًظط هي ًوبيس. 

قٌي ًِ زض جٌت هحل ّوبيف ّب ٍزض ذبضج اظ : ؾبيط ًوبيكگبّْبي تجْيعات پع1تجهطُ 

 هحيظ ًوبيكگبّْبي ٍظاضت ثبظضگبًي ثطگعاض هي قَز ثبيس ثب هَاكوت ًتجي ٍظاضت ثْساقت ثبقس. 

: ًبجب)پليؽ اهٌيت( اظ ثطپبيي ًوبيكگبّْبي تجْيعات پعقٌي)ثجع ًوبيكگبّْبي ثيي 2تجهطُ 

زائط ٍ هجَظ الظم ضااظ ٍظاضت  الوللي( ًِ زض هحل ّوبيف ّب ٍ ًكؿت ّبي ترههي ٍ ...

 ثْساقت اذص ًوي ًوبيٌس جلَگيطي هي ًوبيس. 



 

   

زض نَضت زضذَاؾت قطًت ّبيي ًِ زض ًوبيكگبّْبي ثيي الوللي تجْيعات پعقٌي  -38هبزُ 

ذَز ضاثِ ًوبيف هي گصاضًس ثطاي تطذيم هغؼي ًبال جْت كطٍـ آى زض هحل ًوبيكگبُ، ثبيس 

م ضا اظ ٍظاضت ثْساقت ٍ هَؾؿِ اؾتبًساضز اذص ٍ ثِ گوطى اضائِ هجل اظ ػوليبت گوطًي هجَظ الظ

 ًوبيٌس. 

تجهطُ : ٍظاضت ثْساقت ثبيس هَضَع ػسم كطٍـ تجْيعات پعقٌي ضا ًِ زض ًوبيكگبّْب اضائِ 

هي قَز هجل اظاذص تبييسيِ ّبي هطثَعِ جعٍ قطٍط ضوي ػوس ثب قطًت ًٌٌسگبى زض 

 ًوبيكگبّْب هطاض زّس. 

 ٍ هؼبزى ٍ نٌبيغ –ت ثْساقت پيگيطي الظم ضااظ ٍظاضتربًِ ّبي شيطثظ)ثبظضگبًي ٍظاض -39هبزُ 

 ًٌٌسگبى ػطضِ نبزضًٌٌسگبى، ٍاضزًٌٌسگبى، ، تَليسًٌٌسگبى ّبي اتحبزيِ تكٌيل جْت...( 

 . آٍضز هي ثؼول هَثط ًٌٍتطل ؾبهبًسّي هٌظَض ثِ پعقٌي تجْيعات

ٍظاضت ثْساقت ثب ًٌتطل ٍ ثبظضؾي ًَثِ اي اظ ثيوبضؾتبًْب ٍ هطاًع ػوسُ ههطف زٍلتي  -40هبزُ 

زض نَضتيٌِ تجْيعات پعقٌي اظ هجبزي ؿيطهجبظ ٍ يب اظ تجْيعات پعقٌي هبچبم ٍ كبهس 

اؾتبًساضز يب تولجي تبهيي قسُ ثبقس ضوي اػوبل هوطضات هطثَط ثب هؿئَليي شيطثظ ثطاثط 

 ضيبؾت هحتطم جوَْضي ثطذَضز هي ًوبيس.  30/11/84هَضخ  79429ُ ثركٌبهِ قوبض

: ٍظاضت ثْساقت ثب ّوٌبضي هَؾؿِ اؾتبًساضز ًؿجت ثِ آهَظـ هؿئَليي شيطثظ ٍ 1تجهطُ 

هتهسيبى تبهيي تجْيعات پعقٌي ثيوبضؾتبًْب ٍ هطاًع ػوسُ ههطف زٍلتي ٍذهَني ثِ نَضت 

 زٍضُ اي اهسام هي ًوبيس. 

ثْساقت هَظق اؾت زض نَضت هكبّسُ ترلق زض هَؾؿبت پعقٌي ثرف : ٍظاضت 2تجهطُ 

ذهَني ضوي تكٌيل پطًٍسُ ٍ پيگيطي آى زض هطاجغ شيهالح ثب هترلليي هطثَعِ ثِ قطح ظيط 

 ثطذَضز ًوبيس. 

 جلَگيطي اظ ازاهِ كؼبليت كطز يب اكطاز هترلق زض قـل هطثَعِ زض ّوبى هَؾؿِ پعقٌي  -1

 طز يب اكطاز هترلق زض توبهي هَؾؿِ پعقٌي زض قـل هطثَعِ جلَگيطي اظ ثٌبضگيطي ك -2

زض نَضت اعالع ّط يي اظ هؿئَليي هَؾؿِ پعقٌي اظ ترلق نَضت گطكتِ ثطاي هطحلِ اٍل  -3

، لـَ زائن نالحيت هؿئَليت، هَؾؿِ هطثَعِ ٍ ثطاي هطحلِ ثؼسي )زض نَضت تٌطاض( لـَ زائن 

 نالحيت هؿئَليت زضتوبهي هَؾؿبت پعقٌي 

: ٍظاضت ثْساقت ّط قف هبُ يٌجبض گعاضـ اجطاي ايي هبزُ ضاثِ ؾتبز هطًعي اضائِ هي 3تجهطُ 

 ًوبيس. 

ثِ هٌظَض ّوبٌّگي زض اػوبل هوطضات ٍ ثبظضؾي ّب ٍ آهَظـ ٍ اعالع ضؾبًي ، ًبضگطٍُ  -41هبزُ 

هكتطى ترههي كي هبثيي ٍظاضت ثْساقت ٍهَؾؿِ اؾتبًساضز ثب هؿئَليت ٍظاضت ثْساقت 

 يل هي قَز. تكٌ

تجهطُ زض جلؿِ ّلتبز ٍّكتن هَضخ  47هبزُ ٍ  42كهل ٍ  7ايي زؾتَضالؼول زض  -42هبزُ 

ؾتبز ًِ ثب حضَض ًوبيٌسُ هحتطم ٍيػُ ضئيؽ جوَْض ٍ ضئيؽ ؾتبز ثطگعاض قس هغطح ٍ  6/3/87

هبًَى اؾبؾي جوَْضي اؾالهي ايطاى ًليِ زؾتگبّْبي  127ثب تَجِ ثِ انل  تهَيت گطزيس ٍ

 ثظ اظتبضيد اثالؽ هٌلق ثِ اجطاي هلبز آى هي ثبقٌس. شيط


