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سبل سبثقٍ فعبليت دس صميىٍ عت سىتي ثب تبييذ  10پشياوٍ سبخت ايه گًوٍ فشآيسدٌ َب، ثٍ داسيسبصان ي سبيش افشادي كٍ حذاقل  -9-89-1

 .يصاست ثُذاضت، دسمبن ي آمًصش پضضكي داضتٍ ثبضىذ، دادٌ خًاَذ ضذ

اجبصٌ تُيٍ َش فشآيسدٌ پس اص تبييذ ضًساي ثشسسي ي تذييه داسيَبي عجيعي ايشان، مىًط ثٍ  تبييذ كميسيًن قبوًوي تطخيص  -9-89-2

. سبخت ي يسيد يصذيسپشياوٍ سبخت مي ثبضذ

: مي ثبيست مًاسد صيش ويض ركش گشدد "فشآيسدٌ سىتي ايشان "ايه فشآيسدٌ َب عاليٌ ثش دسج جملٍ  ثش سيي ثشچست -9-89-3

وبم محصًل :  الف

وبم ي آدسس مشكض تًليذ كىىذٌ  :  ة

دستًس مصشف  : ج

تبسيخ تًليذ : د

تبسيخ اوقضب : ٌ

ضشايظ وگُذاسي : ي

.   عمليبت تُيٍ ايه فشآيسدٌ َب صشفب ضبمل مًاسدي است كٍ دس كتت مشجع عت سىتي ايشان ركش گشديذٌ است -9-89-4

. داسييي ي عت سىتي ثالمبوع است مشاكضعشضٍ ايه فشآيسدٌ َب دس كليٍ  -9-89-5

متقبضيبن صشفب مي تًاوىذ اقذام ثٍ تُيٍ آن دستٍ اص فشآيسدٌ َب ومبيىذ كٍ وبم اجضاي آوُب دس فُشست مفشدات عت سىتي ايشان،  -9-89-6

  .يصاست ثُذاضت، دسمبن ي آمًصش پضضكي مًجًد ثبضذ تُيٍ ضذٌ تًسظ

م ثٍ كبس سفتٍ دس فشمًالسيًن فشآيسدٌ َب مي ثبيست ثٍ تبييذ يصاست ثُذاضت، دسمبن ي آمًصش جىس ي گًوٍ گيبَبن ي وبم مًاد خب -9-89-7

. پضضكي ثشسذ

. ركش قسمت مًسد استفبدٌ، تبسيخ مصشف، كىتشل َبي كيفي ي ميكشيثي ي كبسثشد دسمبوي ركش ضذٌ دس عت سىتي ضشيسي است -9-89-8

. ثٍ اسايٍ مغبلعٍ ثبليىي وذاسد  ويبصاخز پشياوٍ سبخت تُيٍ ايه فشآيسدٌ َب  -9-89-9

. َب ثب داسوذٌ پشياوٍ سبخت است  يسدٌآَش گًوٍ مسئًليت حقًقي ي كيفشي وبضي اص تُيٍ ي عشضٍ فش -9-89-10

. سبل است ي تقبضبي تجذيذ پشياوٍ سبخت ثبيذ ضص مبٌ قجل اص اوقضبي مذت  ثٍ عمل آيذ 4اعتجبس پشياوٍ سبخت تُيٍ ايه اقالم  -9-89-11

تطخيص چىبوچٍ دس عًل مذت اعتجبس پشياوٍ سبخت ، يصاست ثُذاضت، دسمبن ي آمًصش پضضكي تًليذ ايه اقالم سا غيش الصم ي يب مضش ثٍ سالمت جبمعٍ 

 .دَذ پشياوٍ سبخت مشثًعٍ لغً مي گشدد 



 


