
 ثِ ًبم ذساًٍس ثعضگ

هبُ اظ  زٍ ضوي ػطض سالم ٍ ذستِ ًجبضیس ذسهت اػضبء هحتطم الکلی ّبی گوٌبم ، هتٌی کِ هغبلؼِ هی کٌیس ًتیجِ: ًکتِ

فؼبلیت ّبی کویتِ پیبم ضسبًی هٌغقِ ایطاى ، جلسبت تجبزل ًظط ٍ زضٍى کویتِ ای ٍ تجطثیبت ًَاحی هرتلف کویتِ ّبی 

سغح ایطاى هی ثبضس ٍ چطن اًساظ کویتِ پیبم ضسبًی هٌغقِ ایطاى ایي است کِ زض پبیبى سبل یک کتبثچِ پیبم ضسبًی زض 

. هرتص ثِ ًحَُ ػولکطز کویتِ پیبم ضسبًی ٍ ثطگعاضی ّطچِ ثْتط جلسبت پیبم ضسبًی زاضتِ ثبضین 

  

 :ًکبتی ثطای پیبم ضسبًی ثْتط

ًظن ٍ ٍقت ضٌبس ثَزى ,ضفتبض زضست , ظبّط آضاستِ _

( کِ اًجوي چِ هی کٌس ٍ چِ ًوی کٌس) ف کٌسػطیضا ت AA  ثْتط است کِ یکی اظ سرٌطاى ّب_

. ثبضسسَاالت ثیوبضاًی کِ زض آًجب ثستطی ّستٌس ّن  ثِ پبسدکبفی جْت کِ ٍقت  اًجبم ضَزثِ گًَِ ای تٌظین ٍقت _

ام ضسبًی زض ًبحیِ ذَز ضا ثبال ثجطین ثِ ایي صَضت کِ اظ هسئَلیي ثب ثطگعاضی کبضگبُ ّبی اتحبز کیفیت پیتَاًین  هب هی_

سبثق کویتِ پیبم ضسبًی زػَت کٌین تب زض یک کبضگبُ اذتصبصی تجطثِ ذَز ضا زض هَضز هطکالت ٍ ًقبط قَت ظهبًی کِ 

. ذَزضبى ایي هسئَلیت ضا ثِ ػْسُ زاضتٌس ثب هب زض هیبى ثگعاضًس

. ػضَ هتطکل ضسُ ثبضس 3اظ  تین پیبم ضسبًی هی ثبیستی حساقل_

 :ثْجَز ػولکطز کویتِ پیبم ضسبًی اًجبم زاز یکِ هی تَاى ثطا اقساهبتی

 زض ّط گطٍُ هی تَاًین یک ضرص ضا ثِ ػٌَاى ثبظٍی کویتِ پیبم ضسبًی اًتربة کٌین_ 1

( ضبءجْت ثطٍظ ضسبًی اع)یب فصلی  هبّبًِ ,ًطط ذجطًبهِ ثِ صَضت ّفتگی_ 2

گعاضی جلسبت تجبزل ًظط ثط_ 3

ّوکبضی ٍ استفبزُ اظ تجطثیبت کویتِ ّبی پیبم ضسبًی زیگط _ 4

ز ٍ ثِ جصة اػضبء اضجبع زّيًبحیِ ذَز ُ پیبم ضسبًی ثِ کویت گطٍُ ّب ضا زاٍعلجبىًوبیٌسُ ّبی گطٍُ ّب هی تَاًٌس _ 5

. کبًَى کوک کٌٌس



کِ هی تَاى اظ آى زض هطاکع پیبم ضسبًی فطهت ّبی پیطٌْبزی ثطذی اظ 

 :ًی استفبزُ ًوَزاصالحی ٍ زضهب

هثال هغبلجی )هب هی تَاًین زض هطاکع اظ ًططیبت الکلی ّبی گوٌبم کِ ضسبًسى پیبم ضا آسبى تط هی کٌس استفبزُ کٌین_ 1

( ...ٍ چٌس زض هَضز الکلیسن اظ کتبة پبیِ

ی ّبی گوٌبم ثطگعاض هی ضَز اهب جلسبت پطسص ٍ پبسد الکلًس هبىُکِ  (یب ّوبى سجس ثپطس)ثطگعاضی جلسبت پٌل  _2

. آگبُ ثبضٌسضٍحبًی اصل  36اظ سرٌطاى ّبیی استفبزُ ضَز کِ ًسجت ثِ   زضٍى هطاکع ثطای اجطای ایي اهط ثبیس لعٍهب

ثطگعاضی جلسبت هَضَع زاض _ 3

جلسبت هطبضکت آظاز  ثطگعاضی_ 4

صحجت هی کٌٌس  ضاجغ ثِ یک هَضَع هطرص  ّط کسام جساگبًِ ی کِ زض آى چٌس سرٌطاى ثِ صَضت جلسبت ثطگعاضی_ 5

( ضاٌّوب ٍ ضّجَ, قسم یک , آلطغی ,ٍیبض: ثطای هثبل)

 :ضسبًسى پیبم ثِ جَاى تط ّب

ز ٍلی ثعض آى کبضتِ ضی ًتیجِ ًسُهوکي است فَض آًجب حضَض زاضز یبز آٍض ضَین کِ کبًَى ثطای زازى پیبم اهیس ز_ 1

. هی ضَز

. ثْجَزی ثگعاضین  اٍل قسم 3ضتط توطکع ذَز ضا ثط ضٍی اظ غبلت جلسِ ی تبظُ ٍاضز ّب استفبزُ کٌین ٍ ثی_ 2

تَاًستٌس اظ ًَضیسى اٍلیي جطػِ ی هططٍة پطّیع کٌٌس ثِ  ّب الػبتی اظ اثعاض ّبیی کِ اػضبء کبًَى ثِ کوک آىاط _3

. آًْب ثسّین

 ثیوبضاى یبض تى زض اخگصاضتي آٍ زض کتبة پبیِ ت ّبی هطتجظ ثب اهط پیبم ضسبًی تْیِ ثطٍضَض اظ قسن_ 4

صحجت کٌین  زض هسیط ثْجَزی ُ ثب اّویت زاضتي ضاٌّوبزض ضاثظ_5

استفبزُ اظ سجس ثپطس ٍ جلسبت هَضَع زاض _ 6

ٍیسیَ ٍ جعٍُ ّبی هصَض ّن ثطای افطاز جَاى جصاثیت ثیطتطی زاضز ّن هی تَاًس ثطای , زُ اظ ًَاض ّبی کبست استفب_7

. هسي تط ّب هفیس ثبضس

 



 :اکع اصالحی ٍ حجس جَاًبى ٍجَز زاضزچبلص ّبیی کِ زض هط

 سبل ّستٌس ٍ ثب پصیطفتي تجطثِ افطاز هسي تط هطکل زاضًس 18اظ کسبًی کِ زض آًجب ثستطی ّستٌس ظیط ثسیبضی  _1

ٍ ّویي اهط هی تَاًس هبًغ اظ حضَض  هی تطسٌسزض هقبثل ّن سي ّبی ذَزضبى اظ ضؼیف ثِ ًظط ضسیسى   جَاى تط ّب_2

                                                                                                                                                                           .ٍز آًْب زض جلسبت ش

ثِ ذبعط زاضتِ ثبضین کِ زض اهط پیبم ضسبًی هب ًجبیس هیبى یک فطز جَاى ٍ هسي تفبٍت قبئل ضَین ٍ ثِ ػلت کن سي ٍ  _3

سبل ثَزى جَاى تط ّب ثِ آًْب تَجِ کوتطی کٌین  آى ّب ایي هَضَع ضا هتَجِ هی ضًَس ٍ پیبم اهیس هب زیگط ػوال کبضثطزی 

. ًساضز

                                                                        :جلسبت تجبزل ًظطضگعاضی ة

احی یب هٌبعق هرتلف ثطگعاض هی ضَز ٍ الظم ثِ شکط است کِ ایي جلسبت هؼوَال ثِ صَضت زٍضُ ای ثیي ًَ

ثِ عَض کلی ّسف اظ ثطگعاضی جلسبت تجبزل ًظط اتحبز ٍ  .  هیتَاًس ثِ صَضت آًالیي ّن ثبضس

                                                                                                         .گبّی ٍ سغح کیفیت استیکپبضچگی کویتِ پیبم ضسبًی ٍ ثبال ثطزى آ

زػَت ثِ ػول هی آیس تب ( هٌغقِ)کویتِ ّبی پیبم ضسبًی ًَاحی یب سغَح ثبالتط  زض ایي جلسبت اظ هسئَلیي

یَُ ثْتطیي ش ّب ٍ زض ایي گفتگَاضًس ثگص زیگط زض هیبىًَاحی تجطثیبت ٍ چبلص ّبی ًبحیِ ذَز ضا ثب هسئَلیي 

 .استفبزُ کٌٌسپیسا ًوَزُ ٍ ضاّکبض ضا 

تب ثبضس ٍ اگط تؼساز آًْب ثیطتط ثَز ثْتط است ثِ چٌس گطٍُ تقسین ضًَس  30تؼساز ًَاحی یب هٌبعق ثبیس حساکثط _

. ٍ جلسبت تجبزل ًظط عی چٌس هطحلِ ثطگعاض ضَز

ثب هی زّس ٍ حبضطیي ًظطات ذَز ضا زض هَضز هَضَع اٍ هَضَع ضا ضطح ى جلسبت ًیبظ ثِ گطزاًٌسُ زاضز ای_

اػالم هی کٌٌس گطفتي ٍقت 

ضا ثِ گطٍُ ّبی چٌس ًفطُ تقسین کطز حبضط زض جلسِ تجبزل ًظط ى ثِ ثْتطیي تجطثِ هی تَاى اػضبء ثطای ضسیس_

. ضا زض هَضز هَضَع جلسِ ثیبى هیکٌسجوغ آًْب ًظطضبى ٍ اظ ّط گطٍُ یک ػضَ ثِ ًوبیٌسگی 

. ثْتط است کِ زض ّط جلسِ تجبزل ًظط فقظ ثِ یک هَضَع ثپطزاظین,  ثطای ضسیسى ثِ ًتیجِ ثْتط_

                                                                                            .هٌطی ثبیس ًکتِ ّبضا کَتبُ ٍ غیط ضسوی ثجت کٌس_

 ٍ ًظط ذَز ضا ثِ ػٌَاى یک هطجغ کبهل ٍ ثی ًقصّیچکس اظ اػضبء ًجبیس یک جوغ ثٌسی ًْبیی اًجبم زّس _

اػضبء فقظ ًظطات ذَز ضا ثِ صَضت پیطٌْبزی ثیبى هیکٌٌس ٍ ّطکس توبیل زاضت اظ آى استفبزُ , جلَُ زّس

. هی کٌس


