
 هٌطَس حمَق هشاجؼِ کٌٌذگبى ثِ آصهبیطگبُ کٌتشل هَاد غزایی استبى 

، ضبیستِ است حمَق ٍ ًیبصّبی هشاجؼِ کٌٌذگبى سػبیت استبى غزایی هَاد کٌتشل آصهبیطگبُدس        

 گشدد ٍ

 .ضوشدى آًْب ثِ اعالع ایطبى سسبًیذُ ضَد هحتشم ضوي        

   ػجبست است استبى  غزایی هَاد کٌتشل آصهبیطگبُهجوَػِ ای اص هٌطَس حمَق هشاجؼِ کٌٌذگبى ثِ        

     

  حك هشاجؼِ کٌٌذگبى دس حفظ ضأى ٍ احتشام ٍ تکشین آًْب تَسظ کبسکٌبى•

  حك هشاجؼیي دس دسیبفت اعالػبت کبهل دس استجبط ثب ّضیٌِ آصهبیطبت • 

   ی ٍ اعالػبت کبهل دس استجبط ثب آصهبیطبتی کِ دس آى هشکض حك هشاجؼیي دس دسیبفت ساٌّوبئ  •

 آصهبیطگبّی اًجبم ًوی گشدد

 حك سػبیت حشین خصَصی ٍ اعالػبت ضخصی هشاجؼیي   •

  حك هشاجؼیي جْت دسیبفت جَاة دس حذالل صهبى هوکي ٍ تؼییي ضذُ تَسظ آصهبیطگبُ  •

 ضشایظ خبظ حك هشاجؼیي جْت تسشیغ دس اًجبم ثشخی آصهبیطبت دس  •

یٌی کِ جَاة آصهبیص آًْب دس هَػذ همشس آهبدُ ؼاعالع سسبًی تلفٌی ٍ ثِ هَلغ ثِ هشاج • 

 ًگشدیذُ است

ًبکبفی ثَدى ًوًَِ  ،ٍ دس صَستی کِ ػلت آصهَىهشاجؼیي جْت اعالع اص ػلت تکشاس  حك  •

 هشاجؼیي هی ثبضذ ثبضذ آصهبیطگبُ هلضم ثِ اعالع سسبًی تلفٌی سشیغ ثِ

 ٍ جَاثذّی ًوًَِ جْت حذالل صهبى اًتظبس دس حَصُ پزیششهشاجؼیي حك   •

اصجولِ  ٍ جَاثذّی ًوًَِ هشاجؼیي دس استفبدُ اص تسْیالت سفبّی هٌبست دس پزیشش حك  •

 سشٍیس ثْذاضتی پبکیضُ ٍ استبًذاسد ٍ صٌذلی اًتظبس هٌبست

هجبص اص  می ٍ غیشاعالع ٍ آگبّی هشاجؼیي آصهبیطگبُ اص هحذٍدُ خَاستِ ّبی غیشهٌغ • 

 : آصهبیطگبُ کِ ثشخی هَاسد آى ضبهل هَاسد ریل هی ثبضذ

 شاس ثش دسیبفت ضفبّی ٍ تلفٌی ًتبیج آصهبیصصا

 ٍ جَاثذّی ثذٍى ّیچ دلیل هحکوِ پسٌذ ًوًَِ تَّیي ٍ ثی احتشاهی ثِ هتصذیبى پزیشش

ًبساحتی  ثیبى اػتشاض ثب صذای ثلٌذ دس فضبی ػوَهی آصهبیطگبُ کِ هَججبت آصسدگی ٍ

 .سبیشیي گشدد

 هسئَل دس فضبی ػوَهی آصهبیطگبُ ثیبى اػتشاض ٍ ثحث ثیَْدُ ثب افشاد غیش

 ػذم سػبیت دلیك صهبى هشاجؼِ جْت گشفتي جَاة هگش دس هَاسد خبظ

 

 


