قاوًن  : 94994قاوًن اصالحات قاوًن الحاق ديلت جمهًري اسالمي ايران به تشريفات
(پريتكل)  8491مربًط به كىًاوسيًن بيه المللي جلًگيري از آلًدگي دريا واشي از كشتيها
( 8499مارپل  )8499 / 91مصًب  – 8911ي اصالحات بعدي آن

هازُ ٍاحسُ  -اغالحات لاًَى الحاق زٍلت جوَْضي اسالهي ايطاى تِ تططيفات (پطٍتىل)  1978هطتَط تِ
وٌَاًسيَى تيي الوللي جلَگيطي اظ آلَزگي زضيا ًاضي اظ وطتيْا (1973هاضپل  – )1973 / 78هػَب 1380
– ٍ اغالحات تؼسي آى تا ضػايت اغَل ّفتاز ٍ ّفتن ( ٍ )77يىػس ٍ تيست ٍ پٌجن ( )125لاًَى اساسي
جوَْضي اسالهي ايطاى تِ ضطح پيَست تػَية هي ضَز.

تسوِ تؼالي
لغؼٌاهِ ام اي پي سي ( 216 )63هػَب  2هاضس )1390 / 12 / 12( 2012
اغالحات ضويوِ تططيفات (پطٍتىل)  )1357( 1978هطتَط تِ وٌَاًسيَى
تيي الوللي جلَگيطي اظ آلَزگي زضيا ًاضي اظ وطتيْا)1352( 1973 ،
(تطتيثات هٌغمِ اي تسْيالت زضيافت تٌسضي تِ هَجة ضواين  5 ٍ 4 ،2 ،1هاضپل)
واضگطٍُ حفاظت هحيظ ظيست زضيايي
تا يازآٍضي تٌس (الف) هازُ ( )38وٌَاًسيَى ساظهاى تيي الوللي زضياًَضزي زضذػَظ ٍظايف واضگطٍُ
حفاظت هحيظ ظيست زضيايي وِ تطاساس وٌَاًسيَى ّاي تيي الوللي وٌتطل ٍ جلَگيطي اظ آلَزگي زضيايي
تِ آى هحَل ضسُ است؛
تا تَجِ تِ هازُ ( )16وٌَاًسيَى تيي الوللي جلَگيطي اظ آلَزگي زضيا ًاضي اظ وطتي ّا 1973 ،تطاتط تا
( 1352وِ اظ ايي پس تِ ػٌَاى «وٌَاًسيَى  »1973اظ آى ياز هيضَز) ٍ هازُ  6تططيفات (پطٍتىل) 1978
( )1357هطتَط تِ وٌَاًسيَى تييالوللي جلَگيطي اظ آلَزگي زضيا ًاضي اظ وطتيّا 1973 ،تطاتط تا  1352وِ
(اظ ايي پس تِ ػٌَاى « تططيفات (پطٍتىل)  »1978اظ آى ياز هيضَز) وِ تا ّن ،فطايٌس اغالح تططيفات
(پطٍتىل)  1978ضا هطرع هيوٌٌس ٍ تِ ًْاز هطتَط ساظهاىٍ ،ظيفِ تطضسي ٍ تػَية اغالحات وٌَاًسيَى
1973ضا آى عَض وِ تِ ٍسيلِ تططيفات (پطٍتىل) 1978اغالح ضسُ است( ،هاضپل ٍ)1973/ 78اگصاضهيىٌٌس.
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پس اظ تطضسي پيصًَيس اغالحات ضواين  5 ٍ 4 ،2 ،1هاضپل :1973/ 78
 1ـ اغالحات ضواين  5 ٍ 4 ،2 ،1هاضپل  ،1973/ 78وِ هتي آى زض پيَست ايي لغؼٌاهِ زضج ضسُ است ضا
عثك جعء (ت) تٌس ( )2هازُ ( )16وٌَاًسيَى  1973تػَية هي ًوايس.
2ـ عثك ضزيف ( )3جعء (ج) تٌس ( )2هازُ ( )16وٌَاًسيَى  ،1973تؼييي هي ًوايس وِ ايي اغالحات زض
تاضيد اٍل فَضيِ  )1391/ 11/ 13( 2013پصيطفتِ ضسُ للوساز هي ضًَس ،هگط آى وِ تا پيص اظ ايي تاضيد،
حسالل يه سَم عطفّا ،يا عطفّاي زاضاي هجوَع حسالل  50زضغس ( )50۵ظطفيت ًاذالع ًاٍگاى
تجاضي جْاًي اػتطاؼ ذَز ضا تِ ايي اغالحات تِ ساظهاى اػالم ًوَزُ تاضٌس.
3ـ اظ عطفّا هي ذَاّس تَجِ زاضتِ تاضٌس وِ عثك ضزيف ( )2جعء (چ) تٌس ( )2هازُ ( )16وٌَاًسيَى
 ،1973ايي اغالحات زضغَضت پصيطش عثك تٌس ( )2فَق ،زضتاضيد اٍل آگَست  )1392/ 5/ 11( 2013الظم
االجطاء ذَاّس ضس.
4ـ اظ زتيطول هيذَاّس وِ عثك جعء (ث) تٌس ( )2هازُ ( )16وٌَاًسيَى ً ،1973سرِّاي هَضز تأييس ايي
لغؼٌاهِ ٍ هتي اغالحات هٌسضج زض پيَست ضا تطاي تواهي عطفّاي هاضپل  1973/ 78اضسال ًوايس.
 5ـ ّوچٌيي اظ زتيطول هيذَاّس ًسرِّايي اظ ايي لغؼٌاهِ ٍ پيَست آى ضا تطاي اػضاي ساظهاى وِ عطف
هاضپل ً 1973/ 78يستٌس اضسال ًوايس.
پيَست
اغالحات ضواين  5 ٍ 4 ،2 ،1هاضپل
1ـ تٌسّاي جسيس  3هىطض ٍ  4هىطض ،تِ همطضُ ( )38ضويوِ ( )1اضافِ هي

ضًَس:

 3هىطض ـ وطَضّاي جعيطُ اي زضحال تَسؼِ وَچه هي تَاًٌس العاهات تٌسّاي ( )1تا ( )3ايي همطضُ ضا ـ
زض هَاضزي وِ تِ ػلت ضطايظ هٌحػط تِ فطز ايي وطَضّا ،اتراش تطتيثات هٌغمِاي ،تٌْا ضٍش ػولي اجطاي
ايي العاهات تاضس ـ اظ عطيك تطتيثات هٌغمِ اي اجط اء ًوايٌس .عطفّاي ضطوت وٌٌسُ زض تطتيثات هٌغمِاي
تايس تا زض ًظط گطفتي زستَضالؼول ّاي هػَب ساظهاىً ،سثت تِ تسٍيي عطح تسْيالت زضيافت هٌغمِاي
السام ًوايٌس.
زٍلت ّط عطف ضطوتوٌٌسُ زض ايي تطتيثات تايس تِ هٌظَض اعالع ضساًي تِ سايط عطفّاي ايي وٌَاًسيَى،
زض هَاضز ظيط تا ساظهاى هطَضت ًوايس:
1ـ عطح تسْيالت زضيافت هٌغمِاي چگًَِ زستَضالؼولّا ضا زضًظط گطفتِ است.
2ـ هطرػات هطاوع هٌغمِاي تؼييي ضسُ تطاي زضيافت هَاز ظائس وطتيّا؛ ٍ
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3ـ هطرػات تٌازض زاضاي تسْيالت هحسٍز.
 4هىطض ـ وطَضّاي جعيطُاي زضحال تَسؼِ وَچه هيتَاًٌس العاهات تٌس ( )4ايي همطضُ ضا زض هَاضزي وِ
تِ ػلت ضطايظ هٌحػط تِ فطز ايي وطَضّا ،اتراش تطتيثات هٌغمِ اي تٌْا ضٍش ػولي اجطاي ايي العاهات
تاضس ـ اظ عطيك تطتيثات هٌغمِاي اجطا ء ًوايٌس .عطفّاي ضطوتوٌٌسُ زض تطتيثات هٌغمِاي تايس تا زضًظط
گطفتي زستَضالؼولّاي هػَب ساظهاىً ،سثت تِ تسٍيي عطح تسْيالت زضيافت هٌغمِاي السام ًوايٌس.
زٍلت ّط عطف ضطوتوٌٌسُ زض ايي تطتيثات تايس تِ هٌظَض اعالع ضساًي تِ سايط عطفّاي ايي وٌَاًسيَى،
زض هَاضز ظيط تا ساظهاى هطَضت ًوايس:
1ـ عطح تسْيالت زضيافت هٌغمِاي چگًَِ زستَضالؼولّا ضا زضًظط گطفتِ است.
2ـ هطرػات هطاوع هٌغمِاي تؼييي ضسُ تطاي زضيافت هَاز ظائس وطتيّا؛ ٍ
3ـ هطرػات تٌازض زاضاي تسْيالت هحسٍز.
2ـ تٌسّاي جسيس  2هىطض ٍ  2هىطض زٍم ،تِ همطضُ  18ضويوِ ( )2اضافِ هيضًَس:
 2هىطض ـ وطَضّاي جعيطُاي زضحال تَسؼِ وَچه هيتَاًٌس العاهات تٌسّاي ( )4( ٍ )2( ،)1ايي همطضُ ضا ـ
زض هَاضزي وِ تِ ػلت ضطايظ هٌحػط تِ فطز ايي وطَضّا ،اتراش تطتيثات هٌغمِ اي تٌْا ضٍش ػولي اجطاي
ايي العاهات تاضس ـ اظ عطيك تطتيثات هٌغمِاي اجطاء ًوايٌس .عطفّاي ضطوتوٌٌسُ زض تطتيثات هٌغمِاي تايس
تا زضًظطگطفتي زستَضالؼولّاي هػَب ساظهاىً ،سثت تِ تسٍيي عطح تسْيالت زضيافت هٌغمِاي السام
ًوايٌس.
زٍلت ّط عطف ضطوتوٌٌسُ زض ايي تطتيثات تايس تِ هٌظَض اعالعضساًي تِ سايط عطفّاي ايي وٌَاًسيَى،
زض هَاضز ظيط تا ساظهاى هطَضت ًوايس:
1ـ عطح تسْيالت زضيافت هٌغمِاي چگًَِ زستَضالؼولّا ضا زضًظط گطفتِ است.
2ـ هطرػات هطاوع هٌغمِاي تؼييي ضسُ تطاي زضيافت هَاز ظائس وطتيّا؛ ٍ
3ـ هطرػات تٌازض زاضاي تسْيالت هحسٍز.
 2هىطض زٍم ـ چٌاًچِ همطضُ ( )13ايي ضويوِ ضستطَي اٍليِ ضا همطض ًوايس ٍ عطح تسْيالت زضيافت
هٌغمِاي ،زض تٌسض هحل ترليِ لاتل اػوال تاضس ،ضستطَي اٍليِ ٍ ترليِ پس اظ آى تِ تسْيالت زضيافت تايس تِ
گًَِ تجَيع ضسُ زض همطضُ ( )13ايي ضويوِ ،يا زض يه هطوع هٌغمِاي زضيافت هَاز ظائس وطتيّا وِ زض آى
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عطح تسْيالت زضيافت هٌغمِاي تؼييي ضسُ است ،اًجام ضَز.
3ـ تٌس  1هىطض جسيس ،تِ همطضُ ( )12ضويوِ ( )4اضافِ هيضَز:
 1هىطضـ وطَضّاي جعيطُاي زضحال تَسؼِ وَچه هيتَاًٌس العاهات تٌس ( )1ايي همطضُ ضا ـ زض هَاضزي وِ
تِ ػلت ضطايظ هٌحػطتِفطز ايي وطَضّا ،اتراش تطتيثات هٌغمِاي تٌْا ضٍش ػولي اجطاي ايي العاهات تاضس،
اظ عطيك تطتيثات هٌغمِاي اجطاء ًوايٌس .عطفّاي ضطوتوٌٌسُ زض تطتيثات هٌغمِاي تايس تا زضًظط گطفتي
زستَضالؼولّاي هػَب ساظهاىً ،سثت تِ تسٍيي عطح تسْيالت زضيافت هٌغمِاي السام ًوايٌس.
زٍلت ّط عطف ضطوتوٌٌسُ زض ايي تطتيثات تايس تِ هٌظَض اعالعضساًي تِ سايط عطفّاي ايي وٌَاًسيَى،
زض هَاضز ظيط تا ساظهاى هطَضت ًوايس:
1ـ عطح تسْيالت زضيافت هٌغمِاي چگًَِ زستَضالؼولّا ضا زضًظط گطفتِ است.
2ـ هطرػات هطاوع هٌغمِاي تؼييي ضسُ تطاي زضيافت هَاز ظائس وطتيّا؛ ٍ
3ـ هطرػات تٌازض زاضاي تسْيالت هحسٍز.
4ـ تٌس  2هىطض جسيس ،تِ همطضُ ( )8ضويوِ ( 1)5اضافِ هيضَز:
« 2هىطض ـ وطَضّاي جعيطُاي زضحال تَسؼِ وَچه هيتَاًٌس العاهات تٌسّاي  )2 . 1( ٍ 1ايي همطضُ ضا ـ
زض هَاضزي وِ تِ ػلت ضطايظ هٌحػطتِفطز ايي وطَضّا ،اتراش تطتيثات هٌغمِ اي تٌْا ضٍش ػولي اجطاي
ايي العاهات تاضس ـ اظ عطيك تطتيثات هٌغمِاي اجطا ء ًوايٌس .عطفّاي ضطوتوٌٌسُ زض ايي تطتيثات هٌغمِاي
تايس تا زض ًظط گطفتي زستَضالؼولّاي هػَب ساظهاىً ،سثت تِ تسٍيي عطح تسْيالت زضيافت هٌغمِاي
السام ًوايٌس.
زٍلت ّط عطف ضطوتوٌٌسُ زض ايي تطتيثات تايس تِ هٌظَض اعالعضساًي تِ سايط عطفّاي ايي وٌَاًسيَى،
زض هَاضز ظيط تا ساظهاى هطَضت ًوايس:
1ـ عطح تسْيالت زضيافت هٌغمِاي چگًَِ زستَضالؼولّا ضا زضًظط گطفتِ است.
2ـ هطرػات هطاوع هٌغمِاي تؼييي ضسُ تطاي زضيافت هَاز ظائس وطتيّا؛ ٍ
3ـ هطرػات تٌازض زاضاي تسْيالت هحسٍز.
لغؼٌاهِ ام اي پي سي ( 217)63هػَب  2هاضس  )1390/ 12/ 12( 2012اغالحات ضويوِ تططيفات
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(پطٍتىل)  )1376( 1997تطاي اغالح وٌَاًسيَى تييالوللي جلَگيطي اظ آلَزگي زضيا ًاضي اظ وطتيّا،
 )1352( 1973آىعَض وِ تِ ٍسيلِ تططيفات (پطٍتىل) )1357( 1978هطتَط تِ آى اغالح ضسُ است
(تطتيثات هٌغمِ اي تسْيالت زضيافت تٌسضي تِ هَجة ضويوِ  6هاضپل ٍ غسٍض گَاّيٌاهِ تطاي هَتَضّاي
زيعل زضيايي زاضاي ساهاًِ (سيستن)ّاي واّص واتاليعٍضي گعيٌطي تِ هَجة آيييًاهِ فٌي وٌتطل اًتطاض
اوسيسّاي ًيتطٍغى اظ هَتَضّاي زيعل زضيايي )1387( 2008
واضگطٍُ حفاظت هحيظ ظيست زضيايي
تا يازآٍضي تٌس (الف) هازُ ( )38وٌَاًسيَى ساظهاى تييالوللي زضياًَضزي زضذػَظ ٍظايف واضگطٍُ
حفاظت هحيظ ظيست زضيايي وِ تطاساس وٌَاًسيَى ّاي تيي الوللي وٌتطل ٍ جلَگيطي اظ آلَزگي زضيايي
تِ آى هحَل ضسُ است ،تا تَجِ تِ هازُ ( )16وٌَاًسيَى تييالوللي جلَگيطي اظ آلَزگي زضيا ًاضي اظ وطتي
ّا 1973 ،تطاتط تا ( 1352وِ اظ ايي پس تِ ػٌَاى «وٌَاًسيَى  »1973اظ آى ياز هيضَز) ،هازُ  6تططيفات
(پطٍتىل)  )1357( 1978هطتَط تِ وٌَاًسيَى تييالوللي جلَگيطي اظ آلَزگي زضيا ًاضي اظ وطتيّا1973 ،
تطاتط تا ( 1352وِ اظ ايي پس تِ ػٌَاى «تططيفات (پطٍتىل)  »1978اظ آى ياز هيضَز) ٍ هازُ  4تططيفات
(پطٍتىل)  )1376( 1997تطاي اغالح وٌَاًسيَى تييالوللي جلَگيطي اظ آلَزگي زضيا ًاضي اظ وطتيّا،
 ،)1352( 1973آى عَض وِ تَسيلِ تططيفات (پطٍتىل)  )1357( 1978هطتَط تِ آى (وِ اظ ايي پس تِ ػٌَاى
«تططيفات (پطٍتىل)  »1997اظ آى ياز هيضَز) اغالح ضسُ است ،وِ تا ّن ،فطايٌس اغالح تططيفات
(پطٍتىل)  1997ضا هطرع هيوٌٌس ٍ تِ ًْاز هطتَط ساظهاىٍ ،ظيفِ تطضسي ٍ تػَية اغالحات وٌَاًسيَى
 1973ضا آى عَض وِ تا تططيفات (پطٍتىل)ّاي  1997 ٍ 1978اغالح ضسُ استٍ ،اگصاض هيوٌٌس.
تا تَجِ تِ ايي وِ تِ هَجة تططيفات (پطٍتىل)  ،1997ضويوِ  6تا ػٌَاى همطضات جلَگيطي اظ آلَزگي َّا
ًاضي اظ وطتيّا (وِ اظ ايي پس تِ ػٌَاى «ضويوِ  »6اظ آى ياز هيضَز) تِ وٌَاًسيَى  1973افعٍزُ ضس.
تِ ػالٍُ تا تَجِ تِ همطضُ ( )13ضويوِ  6وِ آييي ًاهِ فٌي وٌتطل اًتطاض اوسيس ّاي ًيتطٍغى اظ هَتَضّاي
زيعل زضيايي (آيييًاهِ فٌي ًاوس) ضا تِ هَجة آى ضويوِ ،العاهي هي

وٌس.

ٍ ًيع تا تَجِ تِ ايي وِ ًسرِ تاظتيٌي ضسُ ضويوِ ،6هػَب عي لغؼٌاهِ ام اي پي سي ( ٍ 176)58آيييًاهِ
فٌي ًاوس  ،)1387( 2008هػَب عي لغؼٌاهِ ام اي پي سي ( ،177)58زض تاضيد اٍل جَالي 4/ 11( 2010
 )1389/الظم االجطاء ضسًس.

پس اظ تطضسي پيصًَيس اغالحات ًسرِ تاظتيٌي ضسُ ضويوِ  ٍ 6آيييًاهِ فٌي ًاوس :)1387( 2008
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1ـ اغالحات ضويوِ  ٍ 6آيييًاهِ فٌي ًاوس  ،)1387( 2008وِ هتي آى زض پيَست ايي لغؼٌاهِ زضج ضسُ
است ضا عثك جعء (ت) تٌس ( )2هازُ  16وٌَاًسيَى  1973تػَية هي ًوايس.
2ـ عثك ضزيف ( )3جعء (ج) تٌس ( )2هازُ  16وٌَاًسيَى  ،1973تؼييي هي ًوايس وِ ايي اغالحات زض تاضيد
اٍل فَضيِ  )1391/ 11/ 13( 2013پصيطفتِ ضسُ للوساز هي ضًَس ،هگط آى وِ تا پيص اظ ايي تاضيد ،حسالل
يه سَم عطفّا ،يا عطفّاي زاضاي هجوَع حسالل 50زضغس ( )50۵ظطفيت ًاذالع ًاٍگاى تجاضي
جْاًي اػتطاؼ ذَز ضا تِ ايي اغالحات تِ ساظهاى اػالم ًوَزُ تاضٌس.
3ـ اظ عطفّا هي ذَاّس تَجِ زاضتِ تاضٌس وِ عثك ضزيف ( )2جعء (چ) تٌس ( )2هازُ  16وٌَاًسيَى ،1973
ايي اغالحات زضغَضت پصيطش عثك تٌس  2فَق ،زض تاضيد اٍل آگَست  )1392/ 5/ 11( 2013الظم
االجطاء ذَاٌّس ضس.
4ـ اظ زتيطول هيذَاّس وِ عثك جعء (ث) تٌس ( )2هازُ  16وٌَاًسيَى ً ،1973سرِ ّاي هَضز تأييس ايي
لغؼٌاهِ ٍ هتي اغالحات هٌسضج زض پيَست ضا تطاي تواهي عطفّاي وٌَاًسيَى  ،1973آى عَض وِ تِ ٍسيلِ
تططيفات (پطٍتىل)ّاي  1997 ٍ 1978اغالح ضسُ است ،اضسال ًوايس.
 5ـ ّوچٌيي اظ زتيطول هيذَاّس ًسرِ ّايي اظ ايي لغؼٌاهِ ٍ پيَست آى ضا تطاي اػضاي ساظهاى وِ عطف
وٌَاًسيَى  ،1973آى عَض وِ تِ ٍسيلِ تططيفات (پطٍتىل)ّاي  1997 ٍ 1978تغييط يافتًِ ،يستٌس ،اضسال
ًوايس.
پيَست
اغالحات ضويوِ  6هاضپل ٍ آيييًاهِ فٌي ًاوس )1387( 2008
اغالحات ضويوِ  6هاضپل
1ـ تٌس 1هىطض جسيس تِ همطضُ ( )17اضافِ هي ضَز:
«1هىطض ـ وطَضّاي جعيطُ اي زضحال تَسؼِ وَچه هي تَاًٌس العاهات تٌس  1ايي همطضُ ضا ـ زض هَاضزي
وِ تِ ػلت ضطايظ هٌحػطتِ فطز ايي وطَضّا ،اتراش تطتيثات هٌغمِاي تٌْا ضٍش ػولي اجطاي ايي العاهات
تاضس ـ اظ عطيك تطتيثات هٌغمِ اي اجطاء ًوايٌس .عطفّاي ضطوت وٌٌسُ زض تطتيثات هٌغمِاي تايس تا زضًظط
گطفتي زستَضالؼول ّاي هػَب ساظهاىً ،سثت تِ تسٍيي عطح تسْيالت زضيافت هٌغمِاي السام ًوايٌس.
زٍلت ّط عطف ضطوتوٌٌسُ زض ايي تطتيثات تايس تِ هٌظَض اعالع ضساًي تِ سايط عطفّاي ايي وٌَاًسيَى،
زض هَاضز ظيط تا ساظهاى هطَضت ًوايس:
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1ـ عطح تسْيالت زضيافت هٌغمِاي چگًَِ زستَضالؼولّا ضا زضًظط گطفتِ است.
2ـ هطرػات هطاوع هٌغمِاي تؼييي ضسُ تطاي زضيافت هَاز ظائس وطتي ّا؛ ٍ
3ـ هطرػات تٌازض زاضاي تسْيالت هحسٍز.

اغالحات آيييًاهِ فٌي ًاوس )1387( 2008
2ـ هتي ظيط جايگعيي تٌس ( )2.2.4وًٌَي هيضَز:
«( )2.2.4هَتَضّايي وِ پيص اظ ًػة ،گَاّيٌاهِ زضيافت ًىطزُاًس:
 1ـ تطاي تطذي هَتَضّا ،تِ جْت اًساظُ ،ساذتاض ٍ تطًاهِ تحَيل آًْا ،اهىاى غسٍض گَاّيٌاهِ پيص اظ تست
آظهايطگاّي ٍجَز ًساضز .زض ايي هَاضز ،ساظًسُ هَتَض ،هاله وطتي يا ساظًسُ وطتي تايس اظ هطجغ زضيايي
زضذَاست اجطاي تست زض وطتي ًوايس( .تٌس  2.1.2.2هالحظِ ضَز) زضذَاست وٌٌسُ هعتَض تايس تتَاًس تِ
هطجغ زضيايي اثثات وٌس وِ تست زض وطتي تواهي العاهات فطايٌس تست آظهايطگاّي هٌسضج زض فػل ()5
ايي آييي ًاهِ ضا تأهيي هيًوايس .زض غَضتي وِ تاظضسي اٍليِ تطضٍي وطتي تسٍى اًجام تست ّاي هؼتثط
پيص اظ غسٍض گَاّيٌاهِ اجطاء ضسُ تاضس ،زض ّيچ هَضزي ًثايس تطاي هَاضز اًحطاف احتوالي اظ اًساظُ گيطي
ّا گَاّيٌاهِ غازض ضَز .زض هَاضز اجطاي تست زض وطتي تِ هٌظَض غسٍض گَاّيٌاهِ اي آي اِي پي پي،
فطايٌسي هطاتِ فطايٌس تست آظهايطگاّي پيص اظ غسٍض گَاّيٌاهِ ،تا ضػايت هحسٍزيت ّاي هٌسضج زض تٌس
( )2.2.4.2اػوال هيضَز.
2ـ ايي فطايٌس تاظضسي پيص اظ غسٍض گَاّيٌاهِ ضا هي تَاى تطاي يه هَتَض ،يا گطٍّي اظ هَتَضّاي غطفاً
زاضاي هطرػات هطتطن پصيطفت ،اها اظ آى ًثايس تطاي غسٍض گَاّيٌاهِ تطاي يه زستِ اظ هَتَضّا استفازُ
ضَز».
3ـ هتي ظيط جايگعيي تٌس ( )2.2.5.1وًٌَي هيضَز:
«1ـ زض غَضت ًياظ تِ زضج ٍسيلِ واّص ًاوس زض گَاّيٌاهِ اي آي اِي پي پي ،ايي ٍسيلِ تايس تِ ػٌَاى
ترطي اظ هَتَض زضًظطگطفتِ ضَز ٍ ٍجَز آى زض پطًٍسُ فٌي هَتَض ثثت ضَز .هَتَض تايس پس اظ ًػة ٍسيلِ
واّص ًاوس هَضز آظهايص لطاض تگيطز ،تِ جع زض هَاضزي وِ تِ زاليل فٌي ٍ اجطايي ،اًجام ايي آظهايص
تطويثي هٌاسة ًثاضس ٍ اهىاى پيطٍي اظ فطايٌس هٌسضج زض تٌس ( )2.2.4.1تا تأييس هطجغ زضيايي ٍجَز ًساضتِ
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تاضس .زض هَضز اذيط ،فطايٌس تست هٌاسة تايس اجطاء ضَز ،هجوَع هَتَض ٍ ٍسيلِ واّص ًاوس تاّن هَضز
تأييس لطاض تگيطز ٍ تطاي آى گَاّيٌاهِ اٍليِ ،تا زضًظطگطفتي زستَضالؼول ّاي هػَب ساظهاى ،2غازض ضَز .تا
ايي حال ،غسٍض ايي گَاّيٌاهِ اٍليِ هطوَل هحسٍزيت ّاي هٌسضج زض تٌس ( )2.4.2.2ذَاّس تَز».
لاًَى فَق هطتول تط هازُ ٍاحسُ هٌضن تِ هتي لغؼٌاهِ ٍ زٍ پيَست زض جلسِ ػلٌي ضٍظ زٍضٌثِ هَضخ پٌجن
ذطزاز هاُ يىْعاض ٍ سيػس ٍ ًَز ٍ سِ هجلس ضَضاي اسالهي تػَية ضس ٍ زض تاضيد  1393/ 3/ 28تِ تأييس
ضَضاي ًگْثاى ضسيس.
ػلي الضيجاًي

 -1هتي تاظتيٌي ضسُ ضويوِ  ،5تِ هَجة لغؼٌاهِ ام اي پي سي ( 201)62تِ تػَية ضسيسُ است.
 - 2تِ زستَضالؼول  )1390( 2011زض ذػَظ سايط جٌثِ ّاي آييي ًاهِ فٌي ًاوس  )1387( 2008تا تَجِ
تِ العاهات ذاظ هطتثظ تا هَتَضّاي زيعل زضيايي زاضاي ساهاًِ (سيستن) ّاي واّص واتاليعٍضي گعيٌطي
(اس سي آض) ،هػَب عي لغؼٌاهِ ام اي پي سي ( 198 )62هطاجؼِ ًواييس.
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