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لاًَىهسیطیتپؿواًسّا 

هازُ-1خْتتحمكانلپٌداّن()55لاًَىاؾاؾیخوَْضیاؾالهیایطاىٍ تِهٌظَض حفظهحیظظیؿتوكَضاظآثاضظیاًثاض
وِ قوَل
ٍظاضتراًِّاٍؾاظهاًْاٍهؤؾؿاتًٍْازّایزٍلتیًٍْازّایػوَهیغیطزٍلتی 

پؿواًسّاٍهسیطیتتْیٌِآًْا ،
ولیِ
حمیمیٍحمَلیهَظفٌسهمطضاتٍؾیاؾتْایهمطضزض

لاًَىتطآًْاهؿتلعمشوطًامهیتاقسٍولیِقطوتْاٍهؤؾؿاتٍاقرال

ایيلاًَىضاضػایتًوایٌس .

هیتاقس :
ظیط 
هازُ-2ػثاضاتٍانغالحاتیوِزضایيلاًَىتِواضضفتِاؾتزاضایهؼاًی 
الف-ؾاظهاى:ؾاظهاىحفاظتهحیظظیؿت .
عَضهؿتمینیاغیطهؿتمینحانلاظفؼالیتاًؿاى
یطاظفاضالب)گفتِهیقَزوِتِ 

ب-پؿواًس:تِهَازخاهس،هایغٍگاظ(غ
پؿواًسّاتِپٌحگطٍُتمؿینهیقًَس :

هیقَز.
تَزٍُاظًظطتَلیسوٌٌسُظائستلمی 

-1پؿواًسّایػازی :
هیقَز
اظفؼالیتْایضٍظهطُاًؿاًْازض قْطّا،ضٍؾتاّاٍذاضجاظآًْاتَلیس 

تِولیِپؿواًسّاییگفتِهیقَزوِتِنَضتهؼوَل


ّایؾاذتواًی .
ًرالِ 

اظلثیلظتالِّایذاًگیٍ


پؿواًسّایپعقىی(تیواضؾتاًی) :

-2
زضهاًی،آظهایكگاّْایتكریمعثیٍؾایطهطاوع

تِولیِپؿواًسّایػفًَیٍظیاىآٍضًاقیاظتیواضؾتاًْا،هطاوعتْساقتی،
پؿواًسّایذغطًانتیواضؾتاًیاظقوَلایيتؼطیفذاضجاؾت .

هكاتِگفتِهیقَز.ؾایط


-3پؿواًسّایٍیػُ :
اظلثیلؾویت،تیواضیظایی،لاتلیتاًفداض

تَزىحساللیىیاظذَالذغطًان

تِولیِپؿواًسّاییگفتِهیقَزوِتِزلیلتاال


تِهطالثتٍیػًُیاظزاقتِتاقسٍآىزؾتِاظپؿواًسّایپعقىیًٍیعتركیاظ پؿواًسّای
یااقتؼال،ذَضًسگیٍهكاتِآى 
هیقًَس .
هحؿَب 

ػازی،نٌؼتی،وكاٍضظیوًِیاظتِهسیطیتذالزاضًسخعءپؿواًسّایٍیػُ

-4پؿواًسّایوكاٍضظی :
فضَالت،القِحیَاًات(زام،عیَضٍآتعیاى)

یزضترفوكاٍضظیگفتِهیقَزاظ 
لثیل

تِپؿواًسّایًاقیاظفؼالیتْایتَلیس
لاتلههطف .
هحهَالتوكاٍضظیفاؾسیاغیط 
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-5پؿواًسّاینٌؼتی :
اّینٌایغ گاظً،فتٍپتطٍقیویًٍیطٍگاّیٍاهثال
تِولیِپؿواًسّایًاقیاظفؼالیتْاینٌؼتیٍهؼسًیٍپؿواًسّایپاالیكگ 
ٍلديّاینٌؼتی .


ؾطضیعّا
قَزاظلثیلتطازُّا،


ىگفتِهی
آ
تطًاهِضیعی ،ؾاهاًسّی،هطالثتٍػولیاتاخطاییهطتَط
حمَلیاؾتوِهؿؤٍل 

ج-هسیطیتاخطاییپؿواًس:قرهیتحمیمییا
چٌیيآهَظـٍاعالعضؾاًیزض

شذیطُؾاظی،خساؾاظی ،حولًٍمل،تاظیافت،پطزاظـٍزفغپؿواًسّاٍّو

خوغ 
آٍضی،
تِتَلیس ،
ظهیٌِهیتاقس .

ایي
زفيتْساقتی،ظتالِؾَظی .

اقیاظپؿواًسّااظلثیلتاظیافت،

-1زفغ:ولیِضٍقْایاظتیيتطزىیاواّفذغطاتً
زضػولیاتزفغگطزز .
-2پطزاظـ:ولیِفطایٌسّایهىاًیىی،قیویایی،تیَلَغیىیوِهٌدطتِتؿْیل 
لاًَىحفاظتٍتْؿاظیهحیظظیؿت -ههَب-1353.3.28اؾت .

ز-هٌظَضاظآلَزگیّواىتؼطیفهمطضزضهازُ()9
پؿواًسّایپعقىیًٍیعتركیاظپؿواًسّایػازی،نٌؼتیٍوكاٍضظیوِ ًیاظتِهسیطیتذالزاضًس،خعٍ

تثهطُ-1
ٍیػُهحؿَبهیقًَس .

پؿواًسّای
شیضتظتؼییي ٍتِتهَیةقَضایػالیحفاظت
اّوىاضیزؾتگاّْای 

تثهطُ-2فْطؾتپؿواًسّایٍیػُاظعطفؾاظهاى،ت
هحیظظیؿتذَاّسضؾیس .
پؿواًسّایٍیػُپطتَظاتاتغلَاًیيٍهمطضاتهطتَطتِذَزهیتاقٌس .

تثهطُ-3
لديّایحانلاظتهفیِفاضالتْایقْطیٍترلیِچاّْایخصتیفاضالب ذاًگیزضنَضتیوِذكهیاونضعَتت
تثهطُ -4
زؾتِپؿواًسّایػازیلطاضذَاٌّس گطفت .

تاقٌس،زض

ایطاىهَظفاؾتتاّوىاضیٍظاضت تْساقت،زضهاىٍآهَظـپعقىیٍؾایط

هازُ-3هؤؾؿِاؾتاًساضزٍتحمیماتنٌؼتی
هحهَالتٍهَازتاظیافتیٍاؾتفازُّایهداظآًْاضاتْیًِوایس .

ؾتاًساضزویفیتٍتْساقت

زؾتگاّْاحؿةهَضز،ا

ًاهِّایاخطایی
ضاتِتطتیثیوِزضآییي 

زؾتگاّْایاخطاییشیضتظهَظفٌسخْتتاظیافتٍزفغپؿواًسّاتساتیطالظم

هازُ-4
ایيلاًَىهكرمذَاّسقس،اتراشًوایٌس .

آییيًاهِاخطاییهصوَضهیتایؿتیزضتطگیطًسُهَاضزظیطًیعتاقس :

همطضاتتٌظینقسُهَخةگطززتاتَلیسٍههطف،پؿواًسووتطیایدازًوایس .

-1
تطاؾت،فطاّن قَزٍتَلیسٍٍاضزاتهحهَالتیوِزفغٍ


تؿْیالتالظمتطایتَلیسٍههطفواالّاییوِتاظیافتآًْاؾْل
-2
تطاؾت،هحسٍز قَز .


واًسآًْاهكىل
تاظیافتپؿ
-3تساتیطیاتراشقَزوِاؾتفازُاظهَازاٍلیِتاظیافتیزضتَلیسگؿتطـیاتس .
تَلیسوٌٌسگاىهحهَالتلطاضگیطز .

كیاظّعیٌِّایتاظیافتتطػْسُ

-4هؿؤٍلیتتأهیيٍپطزاذتتر
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ٍظاضتتْساقت،زضهاىٍآهَظـپعقىیتطتیثیاتراش

هسیطیتّایاخطاییپؿواًسّاهَظفٌستطاؾاؼهؼیاضّاٍضَاتظ

هازُ-5
ایوٌیػَاهلاخطاییتحتًظاضتآًْاتأهیيٍتضویيقَز .

ًوایٌستاؾالهت،تْساقتٍ

اعالعضؾاًیزاضًسٍّوچٌیيزؾتگاّْای
ًمف 
ؾاظهاىنساٍؾیوایخوَْضیاؾالهیایطاىٍؾایطضؾاًِّاییوِ 

هازُ-6
آٍضیٍتاظیافتپؿواًسّاالسامٍتاؾاظهاًْاٍ 

ٍآهَظـ،خساؾاظینحیح ،
خوغ

اعالعضؾاًی
ٍفطٌّگیهَظفٌسخْت 

آهَظقی
هؿؤٍلیيهطتَطّوىاضیًوایٌس .
زضهاىٍ آهَظـپعقىیتِهٌظَضواّفپؿواًسّای

ٍظاضتراًِّایخْازوكاٍضظی،نٌایغٍهؼازى،وكَضٍتْساقت،

تثهطُ-
ضؾاًیٍآهَظـ ضٍؾتائیاىٍتَلیسوٌٌسگاىالسامالظمضاتِػولآٍضًس .


فٌسًؿثتتِاعالع
وكاٍضظی،هَظ

ّاٍزّیاضیّاٍ


حطینآًْاتِػْسُقْطزاضی
ؼتیٍٍیػُزضقْطّاٍضٍؾتاّاٍ

هازُ-7هسیطیتاخطاییولیِپؿواًسّاغیطاظنٌ
ّاهیتاقس.هسیطیتاخطاییپؿواًسّاینٌؼتیٍٍیػُ


ّاتِػْسُتركساضی
ذاضجاظحَظٍٍُظایفقْطزاضیّا ٍزّی 
اضی

زض
قْطزاضیْا ،زّیاضیْاٍتركساضیْاذَاّستَز .

تِػْسُتَلیسوٌٌسُذَاّستَز.زضنَضتتثسیلآىتِپؿواًسػازیتِػْسُ

غآٍضی ،خساؾاظیٍزفغپؿواًسّاضاتِاقرال
كیاظػولیاتهطتَطتِخو 

ّایاخطاییهیتَاًٌستوامیاتر


هسیطیت
تثهطُ-
حمیمیٍحمَلیٍاگصاضًوایٌس .

پؿواًستاتؼطفِایوِعثكزؾتَضالؼولٍظاضت


تَلیسوٌٌسُ
سّعیٌِّایهسیطیتپؿواًسضااظ

هسیطیتاخطاییهیتَاً

هازُ-8
پؿواًسًوایس .

زٍُفمظنطفّعیٌِّایهسیطیت

ًَعپؿواًستؼییيهیقَز،زضیافتًوَ


تطحؿة
وكَضتَؾظقَضاّایاؾالهی

ضیعیٍتساتیطالظمتطای خساؾاظیپؿواًسّایػازیضاتِػولآٍضزُ

هازٍُ-9ظاضتوكَضتاّواٌّگیؾاظهاىهَظفاؾت 
تطًاهِ
هسیطیتّایاخطاییهٌسضجزضهازُ()7ایيلاًَىهَظفٌسزضچاضچَبتطًاهِ فَقٍ

ٍتطًاهِظهاىتٌسیآىضاتسٍیي ًوایس.

نَضتتفىیهقسُخوغآٍضی،تاظیافت

ػازیضا 
تِ

تیٌیهیقَز،ولیِپؿواًسّای

هْلتیوِزضآییيًاهِاخطاییایيلاًَىپیف


زض
یازفيًوایٌس .

ایيلاًَىظطفهستقفهاُ پؽاظتهَیةایيلاًَىً،ؿثتتِ

هازٍُ-15ظاضتوكَضهَظفاؾتزضاخطایٍظایفهٌسضجزض
ّاالسامًوایس .


ّاٍتركساضی

اخطاییپؿواًسّازضقْطزاضیْا،زّیاضی
ؾاهاىزّیهسیطیت


لؼولتكىیالتٍ
تْیِزؾتَضا

ّایتْساقت،زضهاىٍآهَظـپعقىی (زضهَضزپؿواًسّایپعقىی)،نٌایغٍ


ؾاظهاىهَظفاؾتتاّوىاضیٍظاضتراًِ
هازُ-11
كاٍضظی)ضَاتظٍضٍقْای

هؼسًی)،خْازوكاٍضظی(زضهَضزپؿواًسّایو

زضهَضزپؿواًسّاینٌؼتیٍ


ًفت(
هؼازىً،یطٍٍ
تطؾاًسٍ.ظاضتراًِّایهصوَض

ػالیحفاظتهحیظظیؿتتِتهَیة

هطتَطتِ هسیطیتاخطاییپؿواًسّاضاتسٍیيٍزضقَضا 
ی
هؿؤٍلًظاضتتطاخطایضَاتظٍضٍقْایههَبّؿتٌس .
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هحیغیتَؾظٍظاضتوكَضتا ّواٌّگیؾاظهاىٍٍظاضتخْازوكاٍضظی


ظظیؿت
هحلّایزفيپؿواًسّاتطاؾاؼضَات
هازُ -12
تؼییيذَاّسقس .
ایخاهغ،هٌاعك هٌاؾثیضاتطایزفغپؿواًسّازضًظط
زضعطحْایًاحیِ 

تثهطُ-1قَضایػالیقْطؾاظیٍهؼواضیهَظفاؾت
تگیطز .
تطزاضیاظهحلّایزفغپؿواًسّا

تٍاهىاًاتالظمضاخْتایدازٍ 
تْطُ

تثهطٍُ-2ظاضتوكَضهَظفاؾتاػتثاضات،تؿْیال
ضأؾاًیاتَؾظترفذهَنیفطاّنًوایس .

هرلَطوطزىپؿواًسّایپعقىیتاؾایطپؿواًسّاٍترلیٍِپرفآًْازض هحیظٍیافطٍـ،اؾتفازٍُتاظیافتایي

هازُ-13
ًَعپؿواًسّاهوٌَعاؾت .

هازًُ-14ملٍاًتمالتطٍىهطظیپؿواًسّایٍیػُتاتغهمطضاتوٌَاًؿیَىتاظل ٍ تاًظاضتهطخغهلیوٌَاًؿیَىذَاّستَز.
تاتغآئیيًاهِاخطاییههَبّیأتٍظیطاىذَاّستَز .

ًملٍاًتمالزضٍىهطظیپؿواًسّای 
ٍیػُ

پؿواًسّایٍیػًُیعهیتاقٌس،هَظفٌستا

ٍیػگی 
ّای

هازُ-15تَلیسوٌٌسگاىآىزؾتِاظپؿواًسّاییوِزاضاییىیاظ
پؿواًسّایذَزضاتِحساللتطؾاًٌسٍزضهَاضزیوِحسٍزهداظزضآییيًاهِاخطایی ایيلاًَى

تْیٌِؾاظیفطآیٌسٍتاظیاتی،

تیٌیقسُاؾت،زضحسهداظًگْساضًس .
پیف 


ًٍمل،ذطیسٍفطٍـ،زفغ،نسٍضٍ ترلیِپؿواًسّازضهحیظتطعثك

ًگْساضی،هرلَطوطزى،خوغآٍضی،حول

هازُ-16
ًاهِاخطاییآىذَاّستَز .


همطضاتایيلاًَىٍآییي
زضغیطایينَضتاقرالهترلفتِحىنهطاخغلضاییتِخعایًمسیزضتاضاٍلتطای پؿواًسّایػازیاظپاًهسّعاض(555

یىهسهیلیَى(555

)555ضیالتایىهسهیلیَى ()155555555ضیالٍتطایؾایطپؿواًسّااظزٍهیلیَى()2555555ضیالتا
هازُهحىَمهیقًَس .


زضایي
)155555ضیالٍزضنَضتتىطاضّ،طتاضتِزٍتطاتطهداظاتلثلی
)ضیالتایىهس هیلیَى()155555555ضیالٍزضنَضت

هترلفیياظحىنهازُ()13تِخعایًمسیاظزٍهیلیَى(2555555
زٍتطاتطحساوثطهداظاتٍزضنَضت تىطاضهدسزّطتاضتِزٍتطاتطهداظاتتاضلثلهحىَمهیقًَس .

تىطاضتِ

ّایهكوَلوٌَاًؿیَى تاظلضاتِوكَضهثسأاػازٍُیازضنَضت

هازُ-17هترلفیياظحىنهازُ()14ایيلاًَىهَظفٌسپؿواًس
)تاّعیٌِذَزتًِحَهٌاؾة

ًظطؾاظهاى(هطخغهلیوٌَاًؿیَىهصوَضزضایطاى

ٍموطزىزضزاذلتحتًظاضتٍعثك

اهىاىهؼس
)هحىَمذَاٌّسقس .

زفغ ًوایٌس.زضغیطایينَضتتِهداظاتْایهمطضزضهازُ(16

4

قانون مدیریت پسماندها
اذغاضؾاظهاىٍٍظاضتتْساقت،زضهاىٍآهَظـ

هازُ-18زضقطایغیوِآلَزگی،ذغطفَضیتطایهحیظٍاًؿاىزاضز،تا
هَظفٌسفَضاًالساهاتیضاوِهٌدطتِتطٍظآلَزگیٍترطیةهحیظظیؿتهیقَزهتَلف 

پعقىی،هترلفیيٍػاهلیيآلَزگی
هطخغلضاییذاضجاظًَتتتِهَضَع

ًوَزٍُتالفانلِهثازضتتِضفغآلَزگیٍپاوؿاظیهحیظًوایٌس.زضنَضتاؾتٌىاف،

پطزاذتخطیوِتؼییيقسُهلعمتِضفغآلَزگیٍپاوؿاظیذَاّسًوَز .

ضؾیسگیٍهترلفیيٍػاهلیيضاػالٍُتط

ضاییهطتىثیيضاػالٍُتطپطزاذت خطیوِتًِفغنٌسٍقزٍلت،تِپطزاذت

هازُ-19زضتوامخطایناضتىاتیهصوَض،هطخغل
لٍیاخثطاىذؿاضتٍاضزُتٌاتِ زضذَاؾتزؾتگاُهؿؤٍلهحىَمذَاّسًوَز .

ذؿاضتتِاقرا

هداظاتْایهصوَض،تِیهتازُّفتِتَلیفهحىَمذَاٌّس

ذَزضٍّایترلیِوٌٌسُپؿواًسزضاهاويغیطهداظ،ػالٍُتط

هازُ-25
قس .
هیعاىتَلیفهحىَمهیقًَس .

قْطیتاقس،تِحساوثط

تثهطُ-زضنَضتیوِهحلترلیِ،هؼاتطػوَهی،قْطیٍتیي

ذعاًِزاضیولوكَضٍاضیعٍّوِ ؾالِهؼازلٍخٍَُاضیعیاظهحلاػتثاضات
هازُ-21زضآهسحانلاظخطاینایيلاًَىتِحؿاب 
تؼییيذَاٌّس

ِزضآئیيًاهِاخطاییایيلاًَى

تیٌیهیقَز،زضاذتیاضزؾتگاّْاییو

ذانیوِزضلَاًیيتَزخِؾٌَاتی 
پیف

ضزیف
ضفغآلَزگیًاقیاظپؿواًسّا،حفاظتاظهحیظظیؿتٍ
ؾاظی،اعالعضؾاًیٍ 


هَظـ،فطٌّگ
قس،لطاضذَاّسگطفتتانطفآ
خْتاخطایایيلاًَىگطزز .

تأهیياهىاًاتالظمزض

توكَضٍؾایط زؾتگاّْایاخطاییشیطتظحساوثطظطفهست

آئیيًاهِاخطاییایيلاًَىتَؾظؾاظهاىتاّوىاضیٍظاض
هازُ -22
هیضؾس .
ّیأتٍظیطاى 
هاُتْیٍِتِتهَیة 

قف

يلاًَىتطػْسُؾاظهاىهیتاقس .

هازًُ-23ظاضتٍهؿؤٍلیتحؿياخطایای
ػلٌیضٍظیىكٌثِهَضخ تیؿتناضزیثْكتهاُیىْعاضٍؾیهسٍّكتاز

لاًَىفَقهكتولتطتیؿتٍؾِهازًٍُِتثهطُزضخلؿِ
ؾِهدلؽقَضایاؾالهیتهَیةٍزض تاضید 3333/3/9تِتأییسقَضایًگْثاىضؾیسُاؾت .
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