
 تعاريف -1فصل 

داسٍ تِ فشآٍسدُ اي اطالق هي ؿَد وِ تشاي پيـگيشي ، تـخيص ٍ دسهاى تيواسيْا ٍ يا اصالح حاالت فيضيَلَطيه تىاس   :داري  -1-89-1

. سٍد ٍ ٍصاست تْذاؿت، دسهاى ٍ آهَصؽ پضؿىي هطاتك همشسات ٍ ضَاتط لاًًَي هصشف آى سا دس وـَس هداص داًؼتِ اػتهي 

تَدُ ٍ لاتل خايگضيٌي   تِ داسٍيي اطالق هيـَد وِ داساي هادُ هؤثشُ يىؼاى تا داسٍي اختصاصي اصلي  :داريي شوريك  -1-89-2

. تا آى تاؿذ  دسهاًي

. تَليذ ؿَد  غيش اختصاصي تيي الوللي داسٍي طًشيىي اػت وِ تا ًام:   غير اختصاصي–داريي شوريك   -1-89-3

. داسٍي طًشيىي اػت وِ تا ًام اختصاصي تَليذ ؿَد:  اختصاصي –داريي شوريك  -1-89-4

داسٍيي اػت وِ دس ًتيدِ اتذاع ؿخص حميمي يا حمَلي هؼيٌي تِ دػت آهذُ ٍ تا فشهَل ٍ ًام ٍ :  داريي اختصاصي اصلي -1-89-5

. ًٌذُ دس وـَس ايشاى يا ػايش وـَسّا تَػط ٍصاست تْذاؿت، دسهاى ٍ آهَصؽ پضؿىي تِ تائيذ سػيذُ اػتػالهت اختصاصي تِ ًام اتذاع ن

تِ فشآٍسدُ ّاي تا هٌـا اًؼاًي، حيَاًي ٍ هيىشٍتي يا ػلَلي وِ تشاي تـخيص، پيـگيشي يا دسهاى تيواسيْا : داريي تيًلًشيك  -1-89-6

تيَلَطيه تَدى فشآٍسدُ ّاي هزوَس تِ ػْذُ ٍصاست تْذاؿت، دسهاى ٍ آهَصؽ پضؿىي   تؼييي هاّيت. ، اطالق هي گشددهي سًٍذتِ واس 

. هي تاؿذ

تِ فشآٍسدُ تيَلَطيىي اطالق هي ؿَد وِ داساي هادُ هؤثشُ يىؼاى تا داسٍي (: تيًسيميالر)  داريي مشاتٍ تيًلًشيك -1-89-7

تؼلت تضسگي  . ٍ لاتل خايگضيٌي دسهاًي تا آى تاؿذ داسٍي اختصاصي اصلي تَدُ ٍ اص لحاظ ويفيت، ايوٌي ٍ اثشتخـي هـاتِ اختصاصي اصلي 

. ٍ پيچيذگي هَلىَل اثثات تشاتشي دسهاًي ايي داسٍّا اص طشيك هطالؼات پيؾ تاليٌي ٍ تاليٌي همايؼِ اي صَست هي گيشد

هٌثغ هَاد اٍليِ .  تؼتِ تٌذي تىاس سًٍذػثاست اػت اص ّش هادُ اي وِ دس ػاخت هحصَالت داسٍيي تِ خض هَاد  :مادٌ ايليٍ  -1-89-8

. تاؿذ( اًؼاًي، حيَاًي ) داسٍيي هي تَاًذ گياّي، ؿيويايي، هؼذًي ٍ يا تيَلَطيه 

تِ فشآٍسدُ اي اطالق هي ؿَد وِ دس تْيِ ٍ تشوية آى والً يا اوثشاً اص اخضا ٍ يا ػصاسُ ّاي گياّي، حيَاًي ٍ : داريي طثيعي  -1-89-9

 . ؿذُ تاؿذ، تـخيص داسٍي طثيؼي ٍ تأييذ اثش دسهاًي آى تا ٍصاست تْذاؿت، دسهاى ٍ آهَصؽ پضؿىي اػت يا هؼذًي اػتفادُ 

، تِ فشآٍسدُ اي اطالق هي ؿَد وِ تش اػاع هشاخغ هؼتثش ػٌتي ايشاًي ٍ سػايت ضَاتط ٍصاست تْذاؿت :فرآيردٌ سىتي -1-89-10

 .دسهاى ٍ آهَصؽ پضؿىي تْيِ هي ؿَد 
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تِ وليِ فشآٍسدُ ّاي تمَيتي، تحشيه وٌٌذُ، ٍيتاهيي ّا، هَاد هؼذًي، اهالح ٍ غيشُ وِ فْشػت آًْا تَػط ٍصاست : مکمل  -1-89-11

. تْذاؿت، دسهاى ٍ آهَصؽ پضؿىي اػالم ٍ هٌتـش هي گشدد، اطالق هي ؿَد

ق هي ؿَد وِ سٍؽ دسهاًي تِ فشآٍسدُ ّائي ًظيش داسٍّاي طثيؼي ٍ َّهيَپاتي اطال :داريَاي طة مکمل ي جايگسيه   -1-89-12

. آًْا لثالً تِ تأييذ ٍصاست تْذاؿت،دسهاى ٍ آهَصؽ پضؿىي سػيذُ ٍ هطاتك تا ضَاتط ٍصاست تْذاؿت،دسهاى ٍ آهَصؽ پضؿىي تْيِ ؿذُ اًذ

ؿَد وِ اص ػَي ٍصاست تْذاؿت، دسهاى ٍ آهَصؽ پضؿىي دس صهشُ  تِ فشآٍسدُ داسٍيي اطالق هي :كىترل داريي تحت -1-89-13

آًْا فمط دس چاسچَب همشسات هؼيي ٍ تحت ( خشيذ، فشٍؽ، ٍاسدات ٍ صادسات)تٌذي ؿذُ اػت وِ تَليذ، تَصيغ، ػشضِ ٍ تداست داسٍّايي طثمِ

دس فْشػت خاسي ّيأت   الوللي ايي تؼشيف وليِ داسٍّايي سا وِ تا ًام ؿيويايي ٍ يا ًام غيشاختصاصي تيي. پزيش اػت ًظاست ٍيظُ اهىاى

لشاس ( 1971وٌَاًؼيَى )ٍ داسٍّاي سٍاًگشداى ( 1972ٍ اصالحي 1961وٌَاًؼيَى)هشتَط تِ داسٍّاي هخذس  ًظاست تش هَاد هخذس الوللي تيي

. گيشد داسًذ دس تش هي

تِ الالهي اطالق هي گشدد وِ تشاي تـخيص تيواسي ، ًگْذاسي تافت ، دسهاى ، تخفيف دسد ٍ يا  :ملسيمات دارييي -1-89-14

دسج ًام ٍػيلِ داسٍيي دس فْشػت .سي تذٍى هتاتَليضُ ؿذى دس تذى تىاس هي سًٍذ ٍ هـوَل تؼشيف ٍػيلِ پضؿىي ًوي تاؿٌذتيواپيـگيشي اص 

تِ هٌظَس تشسػي هيضاى ٍ ػطح خطش اػتفادُ ، . سػوي هلضٍهات داسٍيي ، هٌَط تِ هَافمت وويؼيَى لاًًَي تـخيص ػاخت ٍ ٍسٍد  خَاّذ تَد

: ضَاتط اتالغي طثمِ تٌذي هي گشدًذٍؿاهل دػتِ ّاي ريل هي تاؿٌذ هلضٍهات داسٍيي تشاػاع 

اًَاع ضذ ػفًَي وٌٌذُ ّا ٍ آًتي ػپتيه ّا تا هصاسف پضؿىي ٍ تيواسػتاًي   -1

طل ّاي لاتل تضسيك دس اًذاهْاي هختلف تذى اص لثيل دػتگاُ تيٌايي ٍ هفاصل ٍ تضسيمات صيش خلذي  -2

 (تشهين وٌٌذُ خاي صخوْاي ػطحي ٍ ػومي ٍ ضايؼات پَػتي ) فشآٍسدُ ّاي آًتي اػىاس  -3

 ويؼِ ّاي اًتمال خَى ، پالػوا، ػلَل ّا ٍ يا اخضاء ػلَلي لاتل تضسيك تِ اًؼاى -4

 هحلَلْاي ؿؼتـَ ٍ ًگْذاسي لٌضّاي چـوي -5

 (تٌظين وٌٌذُ اػيذيتِ هحلَل ّوَدياليض) واستشيح تيىشتٌات  -6

 حاٍي داسٍ پاًؼواى ّاي -7

 تدْيضات حاٍي داسٍ  -8

 هحلَل ّاي ًگْذاسًذُ تافت   -9

 هلضٍهات داسٍئي تَليذ ؿذُ تش پايِ ًاًَ فٌاٍسي -10
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تِ اداسُ ول آصهايـگاُ ّاي وٌتشل غزا ٍ داسٍي ٍصاست تْذاؿت، دسهاى ٍ آهَصؽ پضؿىي اطالق  : آزمايشگاٌ مرجع   -1-89-15

. هي ؿَد 

تِ آصهايـگاُ ّاي وٌتشل هَػؼات داسٍئي اطالق هي ؿَد وِ طثك ضَاتط تا وؼة  :يئيآزمايشگاٌ مجاز تًليذي دار -1-89-16

. هدَصّاي الصم اص ٍصاست تْذاؿت، دسهاى ٍ آهَصؽ پضؿىي خْت وٌتشل هَاد ٍ فشآٍسدُ ّاي داسٍئي فؼاليت هي ًوايٌذ 

 20هادُ  2هَضَع تٌذ  وويؼيَى: كميسيًن قاوًوي تشخيص صالحيت ساخت ي يريد داري ي مًاد تيًلًشيك -1-89-17

ٍ اصالحات تؼذي هي تاؿذ وِ تِ اختصاس دس  1334لاًَى هشتَط تِ همشسات اهَس پضؿىي ٍ داسٍيي ٍ هَاد خَسدًي ٍ آؿاهيذًي هصَب ػال 

. آهذُ اػت  "وويؼيَى لاًًَي تـخيص ػاخت ٍ ٍسٍد"هتي تِ صَست 

صالحيت ػاخت ٍ يا ٍسٍد داسٍ اص وويؼيَى لاًًَي تـخيص ػاخت هدَصي اػت وِ پغ اص اخز  :پرياوٍ ساخت ي يا يريد -1-89-18

. ٍ ٍسٍد هطاتك ضَاتط هشتَطِ تِ هٌظَس تَليذ ٍ يا ٍاسدات داسٍ تا هذت هؼيي صادس هي گشدد 

ػثاستؼت اص وليِ ػوليات اخشايي وِ تطَس هؼتمين يا غيشهؼتمين دس ػاخت هحصَل هَثش تَدُ ٍ :  ريشُاي خًب ساخت  -1-89-19

. تِ حصَل هحصَل تا ويفيت ٍ وويت هؼيي ٍ تصَست تىشاسپزيش ٍ اص پيؾ تؼييي ؿذُ هي ؿَد هٌدش
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