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اجتواعي ٍ ـشٌّگي جوَْسي اسالهي ايرشاى   لاًَى تشًاهِ چْاسم تَسعِ التػادي ، 92دس اجشاي هفاد هادُ  -1هادُ 

پزيشش ، دسهاى ـرَسي   تخػػي ٍ هشاوض دسهاًي دٍلتي ٍ ؼيشدٍلتي هَظفٌذ ًسثت تِ  وليِ تيواسستاًْاي عوَهي ،

 .ٍ تذٍى ليذ ٍ ضشط هػذٍهيي حَادث ساًٌذگي اعن اص سشپائي ٍ تستشي الذام ًوايٌذ 

 هػذٍم :  1تثػشُ 

دس ايي دستَسالعول تِ ـشدي اعالق هي گشدد وِ دس احش حَادث ٍ سَاًح ساًٌذگي ترا ٍسرايل ًمليرِ هَترَسي ترِ      

 .ًياص پيذا هي وٌذ خذهات تطخيػي ٍ دسهاًي هشتثظ تا آسية ايجاد ضذُ 

 هٌاتع هالي :  2تثػشُ 

 .لاًَى تشًاهِ چْاسم تَسعِ تاهيي خَاّذ ضذ  92هٌاتع هالي الصم هغاتك هفاد هادُ 

ضشوتْاي تيوِ گش تجاسي هىلفٌذ ٌّگام غذٍس تيوِ ًاهِ ضخع حالج ، سشًطيي ٍ هاصاد عَاسضي هعراد    -2هادُ 

خضاًِ داسي ول وطرَس   1441تِ حساب دسآهذ اختػاغي ضواسُ  حك تيوِ سا عي يه ـيص جذاگاًِ دسياـت ٍ% 10

لراًَى   92دسهاى ٍ آهَصش پضضرىي هَضرَم هرادُ      تحت عٌَاى توشوض ٍجَُ دسآهذ اختػاغي ٍصاست تْذاضت ،

 .تشًاهِ چْاسم تَسعِ ٍاسيض ًوايٌذ 

تسرتشي هػرذٍهيي    وليِ تيواسستاًْا ٍ هشاوض دسهاًي دٍلتي ٍ ؼيشدٍلتي ٌّگرام پرزيشش ٍ عري صهراى     -3هادُ 

 .هطوَ  ايي دستَسالعول ، حك دسياـت ّيچگًَِ ٍجْي ًذاسًذ 

عذم پزيشش هػذٍهيي هطوَ  ايي دستَسالعول تَسظ تيواسستاًْا يا هشاوض دسهاًي ٍ يا اجثاس تِ پشداخت  -4هادُ 

ات جراًي  ٍجِ ٌّگام پزيشش تخلؿ هحسَب ٍ هغاتك لاًَى هجاصات خَدداسي اص ووه تِ هػذٍهيي ٍ سـع هخاعش

 .عول خَاّذ ضذ  1354هػَب سا  

دس غَستي وِ اٍليي تيواسستاى يا هشوض دسهاًي وِ هػذٍم تِ آى هشاجعِ هي وٌذ اهىاًات تخػػي ترشاي   -5هادُ 

دسهاى هػذٍم سا ًذاضتِ تاضذ تيواسستاى هَظؿ است ضوي پزيشش ٍ اًجام الذاهات اٍليِ ًظيرش احيراو ٍ تخثيرت    

هػذٍم سا تِ تيواسستاى يا هشوض دسهاًي ديگشي وِ داساي اهىاًات هشتَعِ است هعشـي  ًوَدى ضىستگي ّا ، تيواس

 .ٍ اخز پزيشش ًوايذ هشاوض ياد ضذُ هَظؿ تِ پزيشش تيواس هػذٍم هي تاضٌذ 

وليِ ّضيٌِ ّاي هػذٍهيي هطوَ  ايي دستَسالعول تش هثٌاي تعشـِ ّاي دٍلتي تَسظ ٍصاست تْذاضرت ،   -6هادُ 

 .ش پضضىي پشداخت خَاّذ ضذ دسهاى ٍ آهَص



دس هَاسدي وِ تيواس هػذٍم هطوَ  ايي دستَسالعول دس اتتذا تَسظ تيواسستاى خػَغري پرزيشش ضرذُ     -7هاُ 

تاضذ تيواسستاى خػَغي هَظؿ است پس اص اًجام الذاهات دسهاًي اٍليِ ًظيش احياو تيواساى ٍ تخثيت ضىستگيْا 

ستاد ّذايت داًطگاُ هَظرؿ  . اد ّذايت داًطگاُ هشتَعِ اعالم دّذ ، تذٍى اخز ّيچگًَِ ٍجْي هشاتة سا تِ ست

 .است ًسثت تِ اخز پزيشش ٍ اعضام ايٌگًَِ تيواساى تِ تيواسستاى دٍلتي الذام ًوايذ 

دس غَستي وِ تيواس هػذٍم ، داٍعلة اداهِ دسهاى دس تخص ؼيشدٍلتي تاضذ هاتِ التفراٍت ّضيٌرِ تَسرظ    : تثػشُ 

 .ّذ ضذ خَدهػذٍم پشداخت خَا

ٍصاست تْذاضت ، دسهاى ٍ آهَصش پضضىي هىلؿ است وليِ ّضيٌِ ّاي دسهاى هػذٍهيي اعن اص تستشي ٍ  -8هادُ 

سشپائي اص جولِ داسٍ ، هلضٍهات هػشـي ، پشٍتضّا ٍ خذهات پاساوليٌيه اص ٌّگام پزيشش تا پاياى سٍصّاي پيگيشي 

ت ّضيٌِ ّاي حاًَيِ اص لثيل خاسد ورشدى پريو ٍ پرالن ٍ يرا     تذيْي اس. هٌذسد دس وتاب واليفشًيا سا تاهيي ًوايذ 

دسهاى عَاسؼ ديشسس ٍ هَاسد هطاتِ پس اص پاياى سٍصّاي پيگيشي ـَق الزوش هطوَ  ايي دستَسالعول ًوي تاضرذ  

. 

هػذٍهيي هطوَ  ايي دستَسالعول تشاي استفادُ اص تسْيالت هشتَعِ تا ٌّگرام ترشخيع اص تيواسسرتاى     -9هادُ 

 .هخثتِ دا  تش ٍلَم تػادؾ سا اص هشاجع ريػالح اخز ٍ تِ هشوض دسهاًي هشتَعِ اسائِ ًوايٌذ اسٌاد 

 :هذاسن هخثتِ :  1تثػشُ 

تِ اسٌادي اعالق هي گشدد وِ دا  تش تاييذ ٍلَم حادحِ تشاـيىي هٌجش تِ هػذٍهيت تاضٌذ ٍ حذالل ضاهل يىي اص 

 :هَاسد ريل هي تاضذ 

 وشٍوي -1

 ًتظاهي يا احىام ٍ هىاتثات لضاييگضاسش هشاجع ا -2

 115گضاسش اٍسطاًس  -3

دس غَست لضٍم تشخيع يا اعضام تيواس تِ هشاوض تخػػي ديگش لثل اص حػَ  هذاسن هخثتِ ـَق الرزوش ،  :  2تثػشُ 

ٍ همرام هسرلَ  ٍلرت    ( دس غرَست ٍجرَد   ) غَستجلسِ تاييذ ضذُ تَسظ ًيشٍي اًتظاهي همين دس تيواسسرتاى  

 .اهضاي سئيس تيواسستاى تشاي پشداخت ّضيٌِ هَسد لثَ  هي تاضذ تيواسستاى تا 

ّش يه اص ساصهاًْاي تيوِ گش پايِ ، اسٌاد هشتَط تِ هػذٍهيي هطوَ  ايي دستَسالعول سا هرَسد تاييرذ ٍ    -10هادُ 

    ٍ صاست سسيذگي لشاس دادُ ٍ عولىشد هشتَط تِ آى سا تِ داًطگاُ ريشتظ اسسا  هي ًوايٌرذ ترا داًطرگاُ اص عشيرك 

 .دسهاى ٍ آهَصش پضضىي ّضيٌِ سا دسياـت ٍ تِ تيواسستاى پشداخت ًوايذ  تْذاضت ، 

 :ـشآيٌذ اجشايي ايي هادُ تِ ضشح ريل هي تاضذ 



تا تَجِ تِ عذم تعْذ ساصهاًْاي تيوِ گش پايِ دس خػَظ ّضيٌِ ّاي تيوراساى تػرادـي دس چراسچَب ايري      -1-10

 .دسهاًي ايي گشٍُ اص تيواساى هجاص ًوي تاضذ  دستَسالعول ، استفادُ اص دـتشچِ تيوِ

تاضذ هثٌاي سٍصّاي پيگيشي تش اساس عَالًي تشيي ( هَلتيپل تشٍها ) چٌاًچِ هػذٍم دچاس تشٍهاي هتعذد : تثػشُ 

 .سٍص پيگيشي خذهات هَسد ًياص خَاّذ تَد 

ّيرات علوري    K2ي ، هطوَ  تذيْي است حك الضحوِ ّاي هشتَط تِ خذهات اسائِ ضذُ تِ تيواساى تػادـ -2-10

تخت ًوًَِ ٍ دس غَست عي هشاحل لراًًَي خَاّرذ    3000توام ٍلت جؽشاـيايي ٍ تعشـِ تشجيحي هٌاعك هحشٍم ٍ 

 .تَد 

وليِ اسٌاد سشپايي ٍ تستشي تيواساى تػادـي ّواًٌذ سايش تيوِ ضذگاى عي ليست جذاگاًرِ اي ، تَسرظ    -3-10

 .ساصهاًْاي تيوِ گش هشتَعِ اسسا  هي گشدد  هشوض دسهاًي تٌظين ٍ تِ جْت سسيذگي تِ

تيواسستاى پس اص تحَيل اسٌاد تِ ساصهاًْاي تيوِ گش ٍ دسياـت سسيذ ، تا اسسا  سسيذ هشتَعِ تِ داًطرگاُ   -4-10

 .سلن غَستحساب سا تا احتساب تٌخَاُ گشداى دس اختياس ، ٍغَ  خَاّذ ًوَد % 80هعاد  

ّوشاُ تا ليست ٍ روش هثالػ تاييذ ضذُ ٍ وسرَسات ترِ     ساصهاى تيوِ گش ، وليِ اسٌاد سسيذگي ضذُ تَسظ -5-10

 .حَصُ هعاًٍت دسهاى داًطگاُ علَم پضضىي هشتَعِ تا اخز سسيذ ، عَدت خَاّذ ضذ 

چٌاًچِ هػذٍم تػادـي ـالرذ ّشگًَرِ    ول وطَس ، 1386لاًَى تَدجِ سا   14تثػشُ « ر » تا تَجِ تِ تٌذ  -6-10

ذ ٍ تِ تيواسستاًْاي دٍلتي ٍ داًطگاّي هشاجعِ ًوايذ ، تيوِ ضذُ ساصهاى تيوِ خذهات دسهاًي پَضص تيوِ اي تاض

 .هحسَب ٍ سًٍذ سسيذگي تِ اسٌاد تيواس تِ عْذُ آى ساصهاى هي تاضذ 

دس غَست هشاجعِ ايي گشٍُ اص هػذٍهيي تِ سايش هشاوض دسهاًي ، سًٍذ سسيذگي تِ اسٌاد ووراـي السراتك   : تثػشُ 

 .َد خَاّذ ت

لرَاصم هػرشـي ، پشٍترض ،     چٌاًچِ هػذٍم تػادـي تحت ّش ضشايغي هتحول پشداخت ّضيٌرِ ّراي داسٍ ،    -7-10

پاساوليٌيه دس چاسچَب ايي دستَسالعول گشدد تا تاييذ ًوايٌذُ تيوِ هشتَعِ ، ّضيٌِ ياد ضرذُ ترا دسد هرَاسد دس    

حرذاوخش  ( ْاي تيوِ گش پايرِ دس هرَاسد هطراتِ    تا سمؿ سيالي پشداختي تَسظ ساصهاً) غَستحساب هغاتك ـاوتَس 

 .ظشؾ يه ّفتِ پس اص اسائِ ـاوتَس هعتثش تَسظ اهَس هالي تيواسستاى تِ تيواس پشداخت خَاّذ ضذ 

دس غَست تشٍص ّش گًَِ اختالؾ ًظش ـي هاتيي ساصهاًْاي تيوِ گش پايِ ٍ تيواسستاًْاي دٍلتي ٍ ؼيشدٍلتري   -8-10

فاد ايي دستَسالعول هشاتة دس وويتِ حل اختالؾ تشسسري ٍ هرَسد سسريذگي لرشاس     دس خػَظ اجشاي ّش يه اص ه

 .خَاّذ گشـت 

داًطىذُ ، سئريس تيواسسرتاى ٍ يره    / سالهت داًطگاُ / تشوية وويتِ حل اختالؾ ضاهل هعاٍى دسهاى : تثػشُ 

ترذٍى  ) اجوام ًظشات  تذيْي است حل اختالؾ هغشٍحِ تِ غَست. ًوايٌذُ اص ساصهاى تيوِ گش هشتَعِ خَاّذ تَد 

داًطرىذُ ترِ عٌرَاى    / هي تاضذ ٍ دس غَست عذم سـع اختالؾ ، ًظش ضخع سياست هحتشم داًطگاُ ( سأي گيشي 

 .حىن هَسد تاييذ عشـيي جاسي خَاّذ تَد 



هاُ اص تاسيخ اتالغ ٍ تش اساس هطىالت ٍ هَاًع پيص آهرذُ   6تاصتيٌي هجذد ايي دستَسالعول پس اص گزضت  -9-10

 .يش اسائِ خذهات دسهاًي تِ هػذٍهيي حَادث تشاـيىي ٍ جشياى سسيذگي تِ اسٌاد غَست خَاّذ پزيشـت دس هس

هاُ يه تاس تْيِ  6ٍصاست تْذاضت ، دسهاى ٍ آهَصش پضضىي هَظؿ است عولىشد ايي دستَسالعول سا ّش  -11هادُ 

 .ٍ تِ هشاجع ريشتظ اسسا  ًوايذ 

تثػشُ تَدُ ٍ جايگضيي دستَسالعولْاي لثلي هري تاضرذ ٍ اص صهراى     8ُ ٍ هاد 12ايي دستَسالعول ضاهل  -12هادُ 

 .اتالغ الصم االجشا خَاّذ تَد 
 


