
 

 

 

 

 همدهِ :

ثِ اغتٌبد لبًَى ثسًبهِ چْبزم تَغؼِ ثِ هٌظَز ازتمبء فسٌّگ ػفبف ٍ حجبة دز هحیط ّبی آهَشؾی ، ادازی ٍ حفع حرسمن ؾصیری ٍ وساهر     

اًػبًی ٍ زػبم  هَاشمي ؾسػی ، اغتبًدازد ّبی پَؾؽ جْ  وبزوٌبى ٍ اغتبداى ٍ داًؿجَمبى ٍ ضَاثط هستجط ثِ ؾسح ذمل اثالؽ هی گسدد. اش 

یط داًؿگبُ همدظ ثَدُ ٍ دز توبم وؿَز ّبی جْبى الگَ / هدل ٍ ًوبد جبهؼِ اغ ، ثِ ّویي لحبظ ولیِ داًؿگبُ ّبی دًیرب اػرن اش   آًجبئیىِ هح

اغالهی  ٍ غیس اغالهی ضَاثط خبصی دز هَزد هدل لجبظ ٍ پَؾؽ داًؿجَمبى ٍ وبزوٌبى ٍ اغتبداى تدٍمي ٍ تیَمت ٍ لبطؼبًِ ثِ اجرررسا هی 

ی فسٌّگی امي داًؿگبُ ًیص پع اش هطبلؼبت گػتسدُ ٍ تؿىیل جلػبت وبزؾٌبغی ؾدُ ضَاثط پَؾؽ، لجبظ، ّوچٌریي فرسم   گرازًد. لرا ؾَزا

 هیَة ًوَد  1311لجبظ وبز زا دز ولیِ هحیط ّبی ٍاثػتِ داًؿگبُ زا دز هْسهبُ 

 الف ( لجبظ ٍ پَؾؽ ثبًَاى ؾبهل: همٌؼِ، هبًتَ، ؾلَاز، جَزاة ٍ وفؽ هی ثبؾد.

  ِهمٌؼ 

 الف( هَّب ٍ گسدى زا ثپَؾبًد.

 ة( ثلٌد تب شمسؾبًِ ٍ ثب ضصبه  هٌبغت ثِ ًحَی وِ هَّب اش شمس آى لبثل زٍم  ًجبؾد.

 ج( اغتفبدُ اش زًگ ّبی هتؼبزف) غفید، وسم، طَغی مؿوی،آثی، غَزهِ ای، لَُْ ای، ًَن هدادی، هؿىی(

 ثسای پَؾؽ وبهل تس ازجح اغ . « ج»د( اغتفبدُ اش پیؿبًی ثٌد  ثب زػبم  زًگ ّبی ثٌد 

      َهبًت 

 الف( تٌگ ٍ چػجبى ٍ ثدى ًوب ٍ دازای چبن ّبی شائد ًجبؾد.

 ة ( ثلٌد حدالل تب شمس شاًَ ) هبًتَی وَتبُ هوٌَع اغ (

 ج( ثب ضصبه  هٌبغت، ثِ ًحَی وِ لجبظ شمس هبًتَ لبثل زٍم  ًجبؾد.

 د( ثب آغتیي هٌبغت تب زٍی هچ دغ .

 اش غبزافَى ٍ غَمی ؾست هجبش ًوی ثبؾد.ٍ( اغتفبدُ 

 ُ( اغتفبدُ اش چبدز ازجح اغ  ثِ ًحَی ثبؾد وِ غبمس الصاهبت پَؾؽ ًیص زػبم  گسدد.

 ش( اغتفبدُ اش زًگ ّبی )وسم، طَغی، مؿوی مب شمتًَی،آثی، غَزهِ ای،  لَُْ ای، ًَن هدادی، هؿىی(

     ؾلَاز 

 . الف( تٌگ ٍ چػجبى ٍ وؿی ) اغتسچ ( ًجبؾد

 ة( ثلٌد تب زٍی هچ پب ثبؾد.

 ج( اغتفبدُ اش زًگ ّبی هتؼبزف ) وسم، طَغی، مؿوی مب شمتًَی،آثی، غَزهِ ای،  لَُْ ای، ًَن هدادی، هؿىی(

    جَزاة 

 الف( پَؾیدى جَزاة ثِ ًحَی وِ پبّب زا تب ثبالی هچ ثپَؾبًد الصاهی اغ .

     وفؽ 

 )دهپبمی، صٌدل، صداداز (الف( ػدم اغتفبدُ اش وفؽ ّبی ًب هٌبغت 

 ة ( ػدم اغتفبدُ اش وفؽ ّبی پبؾٌِ ثلٌد 

 ج ( ػدم اغتفبدُ اش چىوِ ّبی ثلٌد زٍی ؾلَاز

     آزامؽ 

 الف ( ػدم اغتفبدُ اش آزامؽ، الن ًبخي، ًبخي ثلٌد ٍ شمَز آالت دز هؼسض دمد.

 ؾبهل: پیساّي، ؾلَاز، جَزاة ٍ وفؽ هی ثبؾد. مبى ة ( لجبظ ٍ پَؾؽ آلب

  : پیساّي 

 الف( ػدم اغتفبدُ اش تی ؾست ّبی تٌگ ٍ وَتبُ ٍ ممِ ّبی ثیؽ اش حد هؼوَل ثبش.

 ة( اغتفبدُ اش پیساّي ٍ تی ؾست فبلد ّس گًَِ ػالئن )ممِ ّبی ثیؽ اش حد هؼوَل  ثبش، ًؿبى  ّب، تیبٍمس ٍولوبت غیس هتؼبزف(

 یي غِ زثغ هجبش اغ .ج(  اغتفبدُ اش پیساّي ٍ تی ؾست دازای آغتیي ثلٌد ٍ آغت

 د( اغتفبدُ اش زًگ ّبی تٌد ٍ  شًٌدُ ٍ غیس هؼوَل هجبش ًوی ثبؾد ) زًگ ّبی غبدُ ٍ هالمن هَزد اًتظبز اغ (

 ٍ ( اغتفبدُ اش وساٍات دز توبم هَازد دز هحیط داًؿگبّی هوٌَع هی ثبؾد.

    ؾلَاز 

 الف ( ػدم اغتفبدُ اش ؾلَاز ّبی تٌگ ٍ فبق وَتبُ 

 غتفبدُ اش ووسثٌدّبی خیلی پْي ٍ غگه غیس هؼوَل  )اغتفبدُ اش ووس ثٌد ثب غگه هؼوَلی ٍ غبدُ هَزد اًتظبز اغ (ة( ػدم ا

    جَزاة 

 پَؾیدى جَزاة الصاهی هی ثبؾد.

    وفؽ 

 اغتفبدُ اش وفؿْبی هٌبغت )اغتفبدُ اش دهپبمی ٍ صٌدل هوٌَع اغ ( 

  َآزامؽ ه 

 هٌبغت .) هغبمس ثب ازشؾْبی دمٌی ٍ هلی (ػدم اغتفبدُ اش هدلْبی ًب 

   شمَز آالت 

 ػدم اغتفبدُ اش شمَز آالت ٍ تصئیٌبت ) هبًٌد: اًگؿتسغیس هتؼبزف، شًجیس، پالن گسدى ٍ  دغتجٌد ( 

 ج ( ؾسامط ػوَهی  

ثبزاًی، وبپؿي( ثسای هسداى ٍ  ثدمْی اغ  ولیِ ؾسامط پَؾؽ هی ثبمػ  دز ّس گًَِ لجبظ ّبی پبئیصی ٍ شهػتبًی )و ، ضاو ، پبلتَ، -1 

 شًبى زػبم  گسدد.

اغتفبدُ اش زٍپَؼ پصؾىی ٍ لجبظ وبز دز هحیط آهَشؾی ٍ دزهبًی ثبمػتی ثس اغبظ دغتَزالؼول ٍ اغتبًدازدّبی هلّی پَؾؽ وبزوٌبى دز   -2

رد دااگشنه علوم زپشكي قزوين  پوشش ضوابط و دستورالعمل  

 

 دانشگاه علوم پزشکی  و خدمات 

 بهداشتی درمانی قزوین



 ( ثبؾد.19/2/22/ظ هَزخ 7109هؤغػبت پصؾىی )هَضَع ًبهِ ؾوبزُ 

هبًی شمس هجوَػِ ّبی آى )ثیوبزغتبًْب، هحیط ّبی ادازی مب داًؿىدُ ّب ٍ هساوص آهَشؾی تبثؼِ داًؿگبُ( ولیِ هحیط ّبی آهَشؾی ٍ دز -3

 ؾبهل امي دغتَزالؼول هی ثبؾٌد.

 لجبظ ٍ پَؾؽ اغتبداى، وبزوٌبى ٍ داًؿجَمبى تبثغ هیَثِ فَق هی ثبؾد. -4

ًبهٌبغت تلمی ؾدُ ٍ هتٌبغت ثب همسّزات  پیؽ ثیٌی ؾدُ ثب هتصلف ثدمْی اغ  ّس گًَِ پَؾؽ وِ هطبثك ثب حدٍد تؼییي ؾدُ  فَق ًجبؾد  

 ثسخَزد خَاّد ؾد.

، اهید اغ  اًؿب ا... ثب ّوىبزی ّوِ اغتبداى ٍ داًؿجَمبى ٍ وبزوٌبى ػصمص، ؾئًَبت ٍ حسه  داًؿرگبُ دز فضبّبی آهَشؾی، پطٍّؿی، ثْداؾتی

 .  دزهبًی ٍ داًؿجَمی حفع گسدد

 داًؿگبُدثیسخبًِ غتبدصیبً                     


