
 

آئين نامه بهداشت محيط مدارس 

تايذ دس فاكّٝ ٚ ٔٛلٔير ٔٙاػثي ٘ؼثر تٝ ٔشاوض : ٔحّي وٝ تشاي احذاش ٔذسػٝ تايذ دس ِ٘ش ٌشفسٝ ؿٛد: 1ماده 

جٕٔيسي ٚ ٘ٛاحي ٔؼىٛ٘ي ٚ آٔٛصؿي ديذٜ دس ٔاِىير آٔٛصؽ ٚ خشٚسؽ ٚ داخُ ٔحذٚدٜ ؿٟشي يا سٚػسا لشاس داؿسٝ، 

ٚ تشاػاع ٌٔأِاذ الّيٕي ٌٔٙمٝ دس ٍٞٙاْ . اؿذٚ أىاٖ دػسشػي تٝ زأػيؼازي ٔا٘ٙذ آب ، تشق ، زّفٗ ٚ ٌاص داؿسٝ ب

تا زٛجٝ تٝ زٔييٗ جٟر ٚصؽ تاد ، صٔيٗ ا٘سخاتي ٘ثايذ دس : احذاش ػاخسٕاٖ ٔذسػٝ ، سٓاير ٘ىاذ صيش هشٚسي اػر 

ٔؼيش ٚ ٔجاٚسذ ٓٛأُ آِٛدٌي صا ٔا٘ٙذ واسخا٘جاذ كٙٔسي ، ؿيٕيايي ، ٔحّٟاي دفٗ صتاِٝ ، فاهالب ؿٟشي ، 

داسي ، دتإ خا٘ٝ ٞا ، وـساسٌاٟٞا ، وٛسٜ ٞاي آجشخضي ، ٔحُ ا٘ثاؿر وٛد ٚ ػايش ٔشاوضي وٝ تٝ ٘حٛي دأذاسي ، ٔشٕ

تايذ دلر ؿٛد زا ٔحُ احذاش ٔذسػٝ دس جٛاس . ٕٔىٗ اػر ايجاد دٚد ، تٛ ٚ ٌشد ٚ غثاس ٕ٘ايذ لشاس داؿسٝ تاؿذ

، فشٚدٌاٟٞا لشاس ٘ذاؿسٝ ٚ خاسج اص حشيٓ  تيٕاسػساٖ، زيٕاسػساٖ ، ٌٛسػساٖ، ص٘ذاٖ ، خٌٛى ساٜ آٞٗ، تضسٌشاٟٞا

خٌٛى اكّي ٚ فشٓي ٌاص سػا٘ي ، خؼسٟاي صٔيٙي فـاس لٛي ، خٕح تٙضيٗ ، ( ٞٛايي يا صٔيٙي)واتّٟاي فـاس لٛي تشق 

واغز ، الػسيه ، : ٔحُ ٓشهٝ ٚ فشٚؽ ودؼِٟٛاي ٌاص ، ا٘ثاسٞاي ٔٛاد ٔحسشلٝ ، ٔٙفجشٜ ، زشويثاذ ؿيٕيايي ٔا٘ٙذ

.  تافر ٚ غيشٜ تٛدٜ ٚ دس ٔؼيش حٛصٜ ٞاي آتشيض فشٓي ٚ اكّي سٚدخا٘ٝ لشاس ٘ذاؿسٝ تاؿذ چٛب ، اِياف

اجسٙاب ٘اخزيش ٚ اجثاسي تاؿذ ، تايذ  1دس كٛسزيىٝ احذاش ٔذسػٝ دس ٘ضديه ٔحيٌٟاي روش ؿذٜ دس ٔادٜ  :1زثلشٜ 

.  ٔسش تا ٔشاوض فٛق فاكّٝ داؿسٝ تاؿذ 500حذالُ 

زا ٔذسػٝ سا ( ٔسش 500حذالُ )ٔذسػٝ احذاش ؿذٜ تاؿذ ػايش ٔشاوض تايذ فاكّٝ ٔٙاػة  دس كٛسزي وٝ اتسذا :2زثلشٜ 

.  سٓاير ٕ٘ايٙذ

:  2ماده 

ٔٔياس ٔحاػثٝ ٔؼاحر صٔيٗ ٔٛسد ٘ياص تٝ ِٔٙٛس احذاش ٔذسػٝ ، زٔذاد دا٘ؾ آٔٛصا٘ي خٛاٞذ تٛد وٝ دس آٖ ٔذسػٝ تٝ 

ايي ، سإٞٙايي ٚ ٔسٛػٌٝ ٚ تش اػاع ػشا٘ٝ تٙا ٚ ٔحًٛٝ تا زحليُ اؿسغاَ خٛاٞٙذ داؿر ٚ ٔسٙاػة تا دٚسٜ ٞاي اتسذ

ٞش   اخز ِ٘شاذ ٔٔاٚ٘ر زشتير تذ٘ي ٚ زٙذسػسي تٝ ِحاٍ صٔيٟٙاي ٚسصؿي ٔٛسد ٘ياص ٚ ٘يض فواٞاي تٟذاؿسي تٝ اصاء

دا٘ؾ آٔٛص ًثك هٛاتي ٚ ٔٔياسٞاي ًشاحي فواٞاي آٔٛصؿي ٚ خشٚسؿي ػاصٔاٖ ٘ٛػاصي ، زٛػٔٝ ٚ زجٟيض ٔذاسع ٚ 

.  ٔإػؼٝ اػسا٘ذاسد ٚ زحميماذ كٙٔسي ايشاٖ خٛاٞذ تٛد 2086اػسا٘ذاسد ّٔي 

تشاي احذاش ٔذاسع فٙي حشفٝ اي ، ٔذاسع ؿثا٘ٝ سٚصي ٚ ٔذاسع واس ٚ دا٘ؾ حؼة ٔٛسد، ٓالٜٚ تش صٔيٗ  : 1زثلشٜ 

، فواٞاي ٚسصؿي ، ايٗ آييٗ ٘أٝ تايذ صٔيٗ وافي جٟر احذاش واسٌاٜ ، آصٔايـٍاٜ اخسلاكي  2اؿاسٜ ؿذٜ دس ٔادٜ 

.  خٛاتٍاٜ ، ػاِٗ غزاخٛسي ، آؿدضخا٘ٝ ٚ ا٘ثاس دس ِ٘ش ٌشفسٝ ؿٛد

زٔذاد ًثماذ ٔذاسع تشاي دٚسٜ ٞاي اتسذايي ٚ سإٞٙايي حسي االٔىاٖ دٚ ًثمٝ ٚ دس كٛسذ هشٚسذ  : 2زثلشٜ 

.  ٞاس ًثمٝ ٔجاص اػرحذاوثش ػٝ ًثمٝ ٚ تشاي دتيشػساٟ٘ا ٚ ٞٙشػساٟ٘اي فٙي ٚ حشفٝ اي ٚ واس ٚ دا٘ؾ حذاوثش چ

هٛاتي احذاش خٛاتٍاٜ ، ػاِٗ غزاخٛسي ، آؿدضخا٘ٝ ، ا٘ثاس ، ػشدخا٘ٝ ، تٛفٝ ، حٕاْ ، ػشٚيؼٟاي تٟذاؿسي  : 3زثلشٜ 

لاٖ٘ٛ ٔٛاد خٛساوي ، آؿأيذ٘ي ، آسايـي ٚ تٟذاؿسي ٚ هٛاتي ٚ ٔٔياسٞاي ًشاحي  13تش اػاع آئيٗ ٘أٝ ٔادٜ  …ٚ 

آئيٗ واس ٔىاٖ : 4زثلشٜ . ٔاٖ ٘ٛػاصي ، زٛػٔٝ ٚ زجٟيض ٔذاسع وـٛس سٓاير ٌشددفواٞاي آٔٛصؿي ٚ خشٚسؿي ػاص

ٔإػؼٝ اػسا٘ذاسد ٚ زحميماذ  4072ياتي ٚ ػاخسٕاٖ ، زجٟيضاذ ٚ تٟذاؿر تٛفٝ ٔذاسع ٔي تايؼر تا اػسا٘ذاسد 

.  كٙٔسي ايشاٖ ٌٔاتمر داؿسٝ تاؿذ

:  3ماده 

اي ٔشزثي دس ٔماًْ ٔخسّف زحليّي تا ٔٔياسٞاي تٟذاؿسي تش الصْ اػر ٘مـٝ ٞاي ػاخسٕا٘ي ٔذاسع ٚ ػايش فواٜ

ٔشتٛى تٝ ػاصٔاٖ ٘ٛػاصي ، زٛػٔٝ ٚ زجٟيض ٔذاسع وـٛس ٚ تٙذ )اػاع اػسا٘ذاسدٞاي ٔٛجٛد دس هٛاتي ًشاحي فواٞا 

.  ًشاحي ؿٛد( ٔإػؼٝ اػسا٘ذاسد ٚ زحميماذ كٙٔسي ايشاٖ  2086اػسا٘ذاسد ّٔي ايشاٖ ؿٕاسٜ  7



.  ايٗ آئيٗ ٘أٝ خٛاٞذ تٛد 3اكالحاذ، زٔٛين ٔحُ ٚ زٛػٔٝ ػاخسٕاٖ ٔـَٕٛ ٔادٜ  ٞش ٌٛ٘ٝ: زثلشٜ 

:  4ماده 

ديـٛاسٞاي والػٟا تايذ وأالً خـه ، تذٖٚ دسص ، كاف ٚ حذالُ زا اسزفاّ وف خٙجشٜ ٞا اص ػًٙ ٔٙاػة اػسفادٜ ؿذٜ 

ٚ زٕٟيذاذ الصْ . ً٘ آٔيضي ٌشددٚ تميٝ ػٌح ديٛاس ٌٔاتك تا جذَٚ سً٘ فواٞاي آٔٛصؽ ٚ جذاَٚ ٘اصن واسي س

.  جٟر جٌّٛيشي اص ا٘سماَ كٛذ تٝ والع ٔجاٚس ا٘جاْ ؿٛد

:  5ماده 

.  وف والػٟا ، ساٞشٚٞا ٚ خّٝ ٞا تايذ ٔماْٚ ٚ ٔؼٌح ٚ لاتُ ؿؼسـٛ تٛدٜ ٚ ِغض٘ذٜ ٘ثاؿذ

:  6ماده 

.  ػمف والػٟا تايذ كاف ، تذٖٚ دسص ٚ ؿىاف ٚ تٝ سً٘ سٚؿٗ تاؿذ

:  7ماده 

والع دسع تايذ دس ٔحّي ٔٙاػة وٝ ٘ٛس وافي تٝ آٖ ٔيشػذ لشاس داؿسٝ ٚ دس ٔٔشم ديذ وأُ دا٘ؾ آٔٛصاٖ ٚ زاتّٛ 

فاكّٝ زاتّٛ والع دسع اص . تٝ سً٘ ػثض ٔٙاػة ٚ غيش تشاق تاؿذ زا اص ايجاد خيشٌي تش اثش تاصزاب ٘ٛس جٌّٛيشي ٌشدد

. ٔسش وٕسش ٘ثاؿذ 20/2اِٚيٗ سديف دا٘ؾ آٔٛصاٖ 

:  8ماده 

حذاوثش اتٔاد لاتُ لثَٛ تشاي . ٔسش ٔشتْ ػٌح دس ِ٘ش ٌشفسٝ ؿٛد 25/1تشاي ٞش ٘فش دا٘ؾ آٔٛص دس والع حذالُ تايذ 

.  ٔسش وٕسش تاؿذ 3اسزفاّ ػمف والع ٘ثايذ اص . ٔسش ٓشم ٔي تاؿذ 7ٔسش ًَٛ ٚ  8والع دسع 

:  9ماده 

ي ٔخسّف زحليّي تايذ تش اػاع ٔٔياسٞا ٚ تشاي دا٘ؾ آٔٛصاٖ دٚسٜ ٞا(ٔٙاػثاذ فيضيىي تذٖ)هٛاتي اسٌٛ٘ٛٔي 

 2086اػسا٘ذاسد ّٔي ايشاٖ ؿٕاسٜ  6هٛاتي ًشاحي ػاصٔاٖ ٘ٛػاصي ٔذاسع ٚ ٔشوض ػالٔر ٔحيي ٚ واس ٚ تٙذ 

.  ٔإػؼٝ اػسا٘ذاسد ٚ زحميماذ كٙٔسي ايشاٖ ، دس ػاخر زجٟيضاذ ، ٌٔٙثك تاؿذ

:  10ماده 

.  ٜ ٘ثٛدٜ ٚ تٝ ٘شدٜ ٔٙاػة ٔجٟض تاؿذخّٝ ٞاي ٔـشف تٝ خشزٍاٜ دس ٔذاسع تايذ ِغض٘ذ

:  11ماده 

.  ٔسش تاؿذ 30/1ػا٘سي ٔسش ٚ ًَٛ آٖ حذالُ  30ػا٘سيٕسش ٚ حذالُ ٓشم آٖ  18حذاوثش اسزفادٜ خّٝ دس ٔذسػٝ 

:  12ماده 

٘مـٝ ٔذاسع اػسثٙايي، ًثك هٛاتي ٚ اػسا٘ذاسدٞاي ٔٛجٛد تشاي ِّٔٔٛيٗ تٛدٜ ٚ والػٟا دس ًثمٝ ٕٞىف دس ِ٘ش 

.  فسٝ ؿٛدٌش

:  13ماده 

ٚ . دس ٚ خٙجشٜ ٞاي ٔـشف تٝ فواي خاسج ، تشاي جٌّٛيشي اص ٚسٚد حـشاذ تايذ تٝ زٛسي ػيٕي ٔٙاػة ٔجٟض تاؿٙذ

اص جاْ ؿيـٝ . )خٙجشٜ ٞاي ًثماذ فٛلا٘ي ٔـشف تٝ خشزٍاٜ ٓالٜٚ تش ٔٛسد فٛق داساي ٘شدٜ ٔحافَ يا وسيثٝ ثاتر تاؿذ

.(  تضسي اػسفادٜ ٘ـٛد

:  14ماده 

.  والع دا٘ؾ آٔٛصاٖ خشدػاَ تايذ دس ًثماذ خاييٗ زش ػاخسٕاٖ لشاس ٌيشد

:  15ماده 

.  ايجاد ٞش ٌٛ٘ٝ تاِىٗ ٚ زشاع ٔشزثي تا والع ّٕٔٙٛ اػر



:  16ماده 

ػاِٗ اجسٕآاذ ، واسٌاٜ ، آصٔايـٍاٜ ، ٔىاٟ٘اي ٚسصؿي ٚ ازالٟاي ٕٓٛٔي دس ٘مـٝ ػاخسٕا٘ي ٔذسػٝ ًٛسي ِٔٙٛس 

.  زي تشاي والػٟاي دسع تٛجٛد ٘ياٚسدؿٛد ، وٝ ٔضاحٓ

:  17ماده 

دس ٔذاسع ؿثا٘ٝ سٚصي ٔؼاحر ازاق خٛاب تايذ ٌٔاتك اػسا٘ذاسدٞاي ًشاحي فواي ػاصٔاٖ ٘ٛػاصي ، زٛػٔٝ ٚ زجٟيض 

٘فش  8زخر دٚ ًثمٝ تٝ ُشفير  4ٔسش ٔشتْ تا  40ٔذاسع ٚ ٔشوض ػالٔر ٔحيي ٚ واس ، تشاي ٞش ازاق خٛاب حذٚد 

حذاوثش زٔذاد افشاد دس ٞش ازاق ٕٓٛٔي ٘ثايؼسي : زثلشٜ .( ٔسش ٔشتْ ػٌح دس ِ٘ش ٌشفسٝ ؿٛد 5ٞش ٘فش تشاي )تاؿذ 

.  زخر تاؿذ 8تيؾ اص 

:  18ماده 

.  وف آصٔايـٍاٜ ٚ ػٌح ٔيضٞاي آٖ تايذ لاتُ ؿؼسـٛ ٚ ٘ؼثر تٝ حشاسذ ٚ ٔٛاد ؿيٕيايي ٚ غيشٜ ٔماْٚ تاؿذ

:  19ماده 

ٔإػؼٝ اػسا٘ذاسد ٚ زحميماذ كٙٔسي ايشاٖ ٌٔاتمر داؿسٝ  1011ٚ  1053اسد ّٔي آب ٔٛسد ٔلشف تايذ تا اػسا٘ذ

.  تاؿذ

.  دس سٚػساٞايي وٝ آب ِِٛٝ وـي داس٘ذ تايذ ٔذسػٝ تٝ ؿثىٝ آب سٚػسا ٔسلُ ؿٛد : 1زثلشٜ 

الصْ اػر تا دس ٔـــــذاسػي وٝ اص آب ِِٛٝ وـي تشخٛسداس ٘يؼسٙذ ٚ يا تا لٌْ آب ؿثىٝ ٔٛاجٝ ٔي تاؿٙذ،  : 2زثلشٜ 

اػسفادٜ اص ٔٙثْ آب تٟذاؿسي ، رخيشٜ آب ٔٛسد ٘ياص ؿشب ٚ ػايش ٔلاسف تٟذاؿسي تا سٓاير هٛاتي ٚ تشاي ٞش دا٘ؾ 

هٕٙاً تشاي ٔذاسع ؿثا٘ٝ سٚصي حذالُ ٔيضاٖ آب ٔلشفي يىلذ ِيسش تشاي . ِيسش دس سٚص زأٔيٗ ٌشدد 15آٔٛص حذالُ 

.  ٞش ٘فش دس ِ٘ش ٌشفسٝ ؿٛد

وف ٔحًٛٝ آتخٛسي لاتُ ؿؼسـٛ ٚداساي  -اِف : ٚسي ٕٓٛٔي آٔٛصؿٍاٜ تايذ داساي ؿشايي صيش تاؿذآتخ : 3زثلشٜ 

ِ٘يش )ديٛاس ِثٝ آتخٛسي تايؼسي اص جٙغ لاتُ ؿؼسـٛ  -ب . ؿية وافي ٚ ٔٙاػة تٝ ًشف ٔجشاي فاهالب تاؿذ

اص جٙغ لاتُ ؿؼسـٛ  ديٛاس اًشاف آتخٛسي -ج . تٛدٜ ٚ داساي ؿية ٔٙاػة تٌشف ٔجشاي فاهالب تاؿذ( واؿي

آتخٛسي ٕٓٛٔي دا٘ؾ آٔٛصاٖ تايذ تا ؿيشٞاي ٔٙاػة تا آب ػشدوٗ  -د . تاؿذ( …ِ٘يش واؿي ، ػشأيه ، ػًٙ ٚ )

اسزفاّ ؿيش آٖ ٔسٙاػة تا ػٗ دا٘ؾ . ٘فش يه ؿيش آتخٛسي خيؾ تيٙي ؿٛد 45ٔجٟض ٌشدد ٚ حذالُ تشاي ٞش والع 

آتخٛسي تايذ خاسج اص  –ٞـ . اص ػٌح صٔيٗ تاؿذ( ػا٘سيٕسش 75  -100)آٔٛصاٖ دس دٚسٜ ٞاي ٔخسّف زحليّي 

.  ٔسش احذاش ٌشدد 15ػشٚيؼٟاي تٟذاؿسي ٚ تا سٓاير ؿشايي تٟذاؿسي ٚ تا فاكّٝ حذالُ 

:  20ماده 

.  ٘فش يه دػسـٛيي دس ِ٘ش ٌشفسٝ ؿٛد 60٘فش حذالُ يه چـٕٝ زٛاِر ٚ ٞش  40زٔذاد زٛاِسٟا دس ٔذسػٝ تٝ اصاء ٞش 

ايٗ آييٗ  2ٔـخلاذ تٟذاؿسي زٛاِسٟا ٚ دػسـٛئيٟا اص ِ٘ش ًشاحي ٚ اجشا ٌٔاتك تا ٔٛاسد ٔٙذسج دس ٔادٜ  : 1زثلشٜ 

. ٘أٝ تاؿذ

ػا٘سيٕسش اص  60  -75)اسزفاّ دػسـٛئيٟا ٔسٙاػة تا ػٗ دا٘ؾ آٔٛصاٖ دس دٚسٜ ٞاي ٔخسّف زحليّي  : 2زثلشٜ  

. تاؿذ( ػٌح صٔيٗ

س دػسـٛئيٟا هشٚسي تٛدٜ وٝ تٟسش اػر زٛػي ٔخضٖ ثاتر كاتٖٛ ٔايْ ٚ ِِٛٝ اػسفادٜ اص كاتٖٛ ٔايْ د : 3زثلشٜ  

.  وـي سٚي دػسـٛئيٟا ا٘جاْ ؿٛد

 : 21ماده 

.  ٘حـــــٜٛ دفْ فاهالب تايؼسي تشاػاع اػسا٘ذاسدٞاي ٔٛجٛداصِ٘شتٟذاؿسي ًشاحي ٚ اجشا ؿٛد

٘ذاس٘ذ، دفْ فاهالب تٝ چاٟٞاي جارب ٚ يا ػدسيه زا٘ه ًثك ( اٌٛ)ٔٙاًمي وٝ ػيؼسٓ دفْ فاهالب  : 1زثلشٜ 



اكَٛ تٟذاؿسي ا٘جاْ ٌشفسٝ ٚ ًشح آٖ تايؼسي ًثك هٛاتي ٚ ٔٔياسٞاي ًشاحي فواي آٔٛصؿي ٚ خشٚسؿي ػاصٔاٖ 

.  ٌشدد ٘ٛػاصي ، زٛػٔٝ ٚ زجٟيض ٔذاسع وـٛس زٟيٝ ٚ اجشاء 

يه زا٘ه تا چاٜ فاهالب تش اػاع ًشاحي خشٚطٜ اص ِ٘ش ٕٔٔاسي تا زٛجٝ تٝ ُشفير ٔذسػٝ حجٓ ػدر : 2زثلشٜ 

  .ٔحاػثٝ ٚ زٔييٗ ٔي ٌشدد

:  22ماده  

والػٟا تايذ حسي االٔىاٖ ًٛسي ػاخسٝ ؿٛ٘ذ وٝ اص ٘ٛس ًثئي اػسفادٜ ٕ٘ايٙذ، زشجيحاً خٙجشٜ ٞا دس ػٕر چح 

.  ٘جٓ ٔؼاحر والع تاؿذدا٘ؾ آٔٛصاٖ زٔثيٝ ؿٛد ٚ ػٌح آٟ٘ا حذٚد يه ج

دس ٔٛسد والػٟاي ؿثا٘ٝ ٚ يا والػٟايي وٝ اجثاساً اص ٘ٛس ٔلٙٛٓي اػسفادٜ ٔي ٕ٘ايٙذ ؿذذ سٚؿٙايي  : 1زثلشٜ 

ٔيضاٖ ٘ٛس . ِٛوغ تٛدٜ ٚ ٘حٜٛ زاتؾ ًٛسي تاؿذ وٝ ايجاد خيشٌي دس دا٘ؾ آٔٛصاٖ ٕ٘ٙايذ 300  -500تايؼسي تشاتش 

ِٛوغ دس ِ٘ش  50  -100ِٛوغ ٚ تشاي سخسىٗ ، زٛاِسٟا ٚ دػسـٛئيٟا حذالُ  100 – 150ساٞشٚٞا تايؼسي تشاتش 

.  ٌشفسٝ ؿٛد

ؿذذ سٚؿٙايي تشاي واسٌاٟٞاي فٙي ٚ حشفٝ اي دس ٔذاسع ٚ آصٔايـٍاٟٞا ٌٔاتك تا ٔٔياسٞاي تٟذاؿر واس  : 2زثلشٜ 

.  لاٖ٘ٛ واس جٕٟٛسي اػالٔي ايشاٖ سٓاير ؿٛد 8ٔٛهّٛ ٔادٜ 

:  23ماده 

. دسكذ ٔي تاؿذ 50 – 60دسجٝ ػا٘سي ٌشاد ٚ سًٛتر  18  -21سذ ٔٙاػة جٟر والػٟا تيٗ دسجٝ حشا

ٚػايُ ٌشٔايـي تخلٛف تخاسيٟاي ٌاصي ٔذاسع : دس ٔٛسد زأٔيٗ ٌشٔاي والػٟا تايذ هٛاتي صيش سٓاير ؿٛد: زثلشٜ 

ع ٞذاير ؿٛد زا حذالُ تايذ اػسا٘ذاسد تٛدٜ ٚ ٌاصٞاي حاكُ اص ػٛخر دػسٍاٟٞاي ِٔٛذ حشاسذ تٝ خاسج اص وال

خٌش آزؾ ػٛصي ٚجٛد ٘ذاؿسٝ تاؿذ ٚ فواي والع سا تٌٛس يىٙٛاخر ٌشْ . اوؼيظٖ سا تشاي ػٛخر وأُ ٔلشف وٙذ

(  ٘ىاذ ايٕٙي تٌٛس وأُ سٓاير ٌشدد. )ٕ٘ايذ

:  24ماده 

ِ٘ش ًشاحي تايؼسي وّيٝ ٔشاوض آٔٛصؿي ٔـَٕٛ ايٗ آييٗ ٘أٝ تايذ ٔجٟض تٝ ٚػايُ آالْ ٚ اًفاء حشيك تٛدٜ ٚ اص 

خيؾ تيٙي ٞاي الصْ جٟر زأٔيٗ ساٟٞاي ٚسٚدي ٚ خشٚجي اهٌشاسي تا زٛجٝ تٝ ُشفير ٔذسػٝ ٚ زٔذاد ًثماذ تٝ 

.  ايٗ ساٟٞا تايؼسي تا ٓالئٓ ٚيظٜ ٚ تا سً٘ ػثض ٔـخق ٌشدد زا ٔحُ فشاس اهٌشاسي ٔـخق ٌشد٘ذ. ُٕٓ آيذ

وٝ اص ٞش ٘مٌٝ داخُ ػاخسٕاٖ لاتُ سؤير تاؿذ الصْ اػر ٚ تايؼسي حذالُ دٚ ساٜ فشاس تشاي ٔٛالْ اهٌشاسي  :1زثلشٜ 

.  أىاٖ زخٌّٝ ػاوٙيٗ دس وٛزاٞسشيٗ صٔاٖ ٔيؼش ٌشدد ٚ اجضاء ػاصٜ اي ٔؼيشٞاي فشاس دس ٔماتُ حشيك ٔماْٚ تاؿذ

:  25ماده 

زـٛئي ، ٔحًٛٝ ، ػاِٗ وّيٝ والػٟا ، ساٞشٚٞا ، لؼٕسٟاي اداسي ، خٛاتٍاٜ ، ٘اٞاسخٛسي ، آؿدضخا٘ٝ ، زٛاِر ٚ دع

ٚسصؿي ، واسٌاٜ ٚ آصٔايـٍاٜ تايذ داساي صتاِٝ داٖ تٟذاؿسي دسب داس ، هذ صً٘ تا ُشفير ٚ زٔذاد ٔٙاػة تاؿٙذ ٚ 

.  سٚصا٘ٝ زخّيٝ ٚ تٝ ٔٛلْ ؿؼسـٛ ٚ زٕيض ٌشد٘ذ

:  26ماده 

  .ٚجٛد ٞش ٌٛ٘ٝ حٛم ٚ حٛهچٝ دس ٔحًٛٝ ٔذاسع ّٕٔٙٛ اػر

:  27ماده 

تاؿذ ٚ ( …واؿي ، ػشأيه ، ٔٛصاييه ٚ )سٌاٜ ٚ آصٔايـٍاٜ تايؼسي اص جٙغ ٔماْٚ ٚ لاتُ ؿؼسـٛ ديٛاسٞا ٚ وف وا

.  وف ِغض٘ذٜ ٘ثٛدٜ ٚ داساي ؿية ٔٙاػة تٝ ًشف وف ؿٛي تاؿذ

.  آصٔايـٍاٜ ٚ واسٌاٜ تايؼسي ٔجٟض تٝ دػسـٛيي ٚ كاتٖٛ ٔايْ تاؿذ : 1زثلشٜ 

.  زٍاٜ زٟٛيٝ ٔسٙاػة تا حجٓ ػاِٗ جٟر زٟٛيٝ ٞٛا تاؿذآصٔايـٍاٜ ٚ واسٌاٜ تايذ داساي دع : 2زثلشٜ 



لاٖ٘ٛ واس جٕٟٛسي  96ٔادٜ  1ٚ زثلشٜ  85دػسٛسإُِٔ ايٕٙي واس دس آصٔايـٍاٜ ٚ واسٌاٜ ٌٔاتك تا ٔادٜ  : 3زثلشٜ 

كة اػالٔي ايشاٖ ٚ دػسٛسإُِٔ ايٕٙي واس دس آصٔايـٍاٜ ٚ واسٌاٜ حؼة ٔٛسد زٟيٝ ٚ دس ٔحُ ٔٙاػة ٚ لاتُ سؤير ٖ

.  ٌشدد

:  28ماده 

ٞش ٔذسػٝ تايؼسي داساي ازاق خذٔاذ تٟذاؿسي ٔجٟض تٝ زجٟيضاذ وأُ جٟر ا٘جاْ فٔاِيسٟاي تٟذاؿسي زغزيٝ اي 

آٔٛصؽ  -ٔٔايٙاذ تٟذاؿسي دسٔا٘ي دا٘ؾ آٔٛصاٖ ؿأُ تيٕاسياتي ، تيٙــايي ػٙجي ، ؿٙٛايي ػٙجي ٚ خايؾ سؿذ )

.  تاؿذ( …وٕه ٞاي اِٚيٝ دس ٔٛالْ تشٚص حادثٝ ٚ  -اٖ تٟذاؿر ٚ زغزيٝ تٝ واسوٙاٖ ٚ دا٘ؾ آٔٛص

:  29ماده 

ٔذسػٝ ٕٞجٛاس ، يه ٔذسػٝ وٝ ٔشوضير داسد تٔٙٛاٖ ٔذسػٝ خايٍاٜ ػالٔر دا٘ؾ آٔٛص دس ِ٘ش ٌشفسٝ  15تشاي ٞش 

جٟر ا٘جاْ ٔٔايٙاذ ( ؿأُ ػٝ ازاق)ٔسش ٔشتْ  30دس ٔذسػٝ خايٍاٜ ػالٔر، فوايي تٝ ٔؼاحر حذالُ . ؿٛد

.  كلي دا٘ؾ آٔٛصاٖ تا وّيٝ ِٛاصْ ٚ زجٟيضاذ ٔٛسد ٘ياص اخسلاف دادٜ ؿٛدزخ

اص دسٔاٍ٘اٟٞاي دا٘ؾ آٔٛصي يا فشٍٞٙياٖ ٚ ٔشاوض تٟذاؿسي دسٔا٘ي ٘يض ٔي زٛاٖ تٝ ٓٙٛاٖ خايٍاٟٞاي ػالٔر  :زثلشٜ 

.  تشاي ٔذاسع ٕٞجٛاس اػسفادٜ وشد

:  30ماده 

.  ٔسش ٔشتْ فواي ػثض دس ِ٘ش ٌشفسٝ ؿٛد 5/0ٞش دا٘ؾ آٔٛص   دس ٞش ٔذسػٝ تايذ تٝ اصاء

:  31ماده 

تٝ ِٔٙٛس جٌّٛيشي اص ايجاد ٌشد ٚ غثاس دس ٔحيي ٔذسػٝ ، ٔحًٛٝ ٔذسػٝ تايذ تا آػفاِر يا تسٖٛ وف ٚ ِ٘ايش آٖ 

.  ٔفشٚؽ ٌشدد

  :32ماده 

خيؾ دا٘ـٍاٞي ٚ  دتؼساٖ، دتؼساٖ ، ٔذسػٝ سإٞٙايي ، دتيشػساٖ ٚ ٔشاوض¬وّيٝ ٔشاوــض آٔٛصؿي آٓ اص خيؾ

ٔذاسع فٙي ٚ حــــــــشفٝ اي ٚ وـــاس ٚ دا٘ؾ ٔشزثي تا آٔٛصؽ ٚ خشٚسؽ ٚ أثاَ آٖ ٔـَٕٛ ايٗ آييٗ ٘أٝ ٔي 

  .تاؿٙذ

  :33ماده 

ٔٛاد خٛسد٘ي، آؿأيذ٘ي، آسايـي ٚ  13اخز كالحير تٟذاؿسي جٟر احذاش ٚ زأػيغ ٔذسػٝ ًثك لاٖ٘ٛ ٔادٜ 

.  االجشا اػر¬يي ٚ واس ٚصاسذ تٟذاؿر، دسٔاٖ ٚ آٔٛصؽ خضؿىي الصْتٟذاؿسي اص ػٛي ٔشوض ػالٔر ٔح

تٝ زأييذ ٚصساي آٔٛصؽ ٚ خشٚسؽ ٚ تٟذاؿر ، دسٔاٖ ٚ آٔٛصؽ ..... دس زاسيخ تبصره 25ماده و  33 ايٗ آييٗ ٘أٝ دس

سٚسؽ ٚ خضؿىي ٚ سياػر ػاصٔاٖ ٔذيشير ٚ تش٘أٝ سيضي وـٛس سػيذ ٚ اجشاي آٖ زٛػي ٚاحذٞاي ريشتي آٔٛصؽ ٚ ج

ِ٘اسذ تش حؼٗ اجشاي آٖ تش ٟٓذٜ ٚاحذٞاي تٟذاؿسي آٔٛصؽ ٚ خشسٚؽ ٚ ٚصاسذ تٟذاؿر ، دسٔاٖ ٚ آٔٛصؽ خضؿىي 

 .اػر

دکتر مسعود                                   حميدرضا برادران شرکاء                     مرتضي حاجي  

 پسشكيان 

وزير بهداشت،درمان وآموزش    ريت و برنامه ريسي کشوررئيس سازمان مدي     وزير آموزش و پرورش

 پسشكي 

 


