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کویتو تنظین هٌاد هخذر
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رىنوٌدثبت هعلٌهات ًهشخصات هربٌط بو خریذ ًانتقال
ادًیو هخذر،رًاى گرداى ىای هجازًپریکرسرىا
ایي طزسالعول بتاطی اس حکن هٌسرج فقزٍ پٌجن هازٍ طیشزُن قاًْى هبارسٍ علیَ هْاز هرسرهٌتشزٍ جزیسٍ
رطوی شوارٍ ( )575هْرخ /55زلْ 5354/بَ هٌظْر حفع اطٌاز ،ثبت ّراجظتزیشي ازّیَ هرسر ،رّاى
گززاى ُای هجاس ّپزیکزطزُا تصْیب ّ ّضع گززیسٍ اطت.
هاده اًل:
تْلیس کٌٌسٍ گاى ّ ،ارز ک ٌٌسٍ گاى  ،صازرکٌٌسٍ گاى ّفزّشٌسگاى عوسٍ ّپزچْى هکلف اًس توام هعاهالت
ذزیس یا اًتقال ازّیَ هرسر،رّاى گززاى ّپزیکزطزُا رازر زفتزی کَ ًوًَْ آى اسطزف کویتَ تٌظین هْاز
هرسرتزتیب هیشْز،بصْرت ّاضح بسّى قلن ذْرزٍ گی زرج ًوایٌس.
هاده دًم:
تارید ذزیساریً ،ام ّکویت هزکب ذزیساری شسٍ یا اًتقال شسٍ ّ ًام  ،آزرص هکول ّشغل
ذزیسارّفزّشٌسٍ زرزفتزهزبْطَ بایس زرج گززز.
هاده سٌم :
زفاتزراجظتزیشي ازّیَ هرسر ،رّاى گززاى ّپزیکزطزُا بایس بزای هست زٍ طال حفع گززز ّبعساسآى بَ
کویتَ تٌظین هْاز هرسر جِت هحُّْسرتظلین زٌُس.
هاده چيارم:
زفاتز هعلْهاتی یاراجظتزیشي طال یک هزاتبَ تْطط هؤظفیي کویتَ تٌظین هْاز هرسرّآهزیت هرسرٍ
ریاطت عوْهی اهْرفارهظی ّسارت صحت عاهَ ،هْرز ارسیابی قزار هیگیزز.
هاده پنجن:
زرصْرت عسم هْجْزیت زفاتزهعلْهاتی هعیاری ،هظؤلیت هتْجَ رئیض هؤطظَ ّزرشزکت ُای
ذصْصی  ،هزبْط بَ هالک آى هیباشس.
هاده ششن:
زفاتزهعلْهاتی یا راجظتزیشي بزای ازّیَ هرسر ،رّاى گززاى ُای هجاسّپزیکزطزُا بایس بصْرت
جساگاًَ تزتیب ،ثبت ّحفاظت گززز.
هاده ىفتن:
هتقاضیاى هکلف اطت کاپی اجاسٍ ًاهَ ُا ّطایزاطٌاز هزبْطَ را کَ اسکویتَ تٌظین هْاز هرسربسطت
هیآّرز ضن زفاتزراجظتزذْیش بَ هست زٍ طال حفع ًوْزٍ ّبعساً بَ کویتَ تٌظین هْاز هرسرجِت
هحُّْسرتظلین ًوایٌس.
هاده ىشتن:
هعلْهات زرج زفاتز راجظتزبایس با هشرصات اجاسٍ ًاهَ ُای اذذ شسٍ اسکویتَ تٌظین هْاز هرسرهطابقت
زاشتَ باشس.
ایي رٌُوْز طی ُشت هازٍ تزتیب ّاسجاًب کویتَ تٌظین هْاز هرسرتصْیب ّّضع گززیس،
بعساسصسّررطوی ًافذ ّهزعی االجزاء هیباشس.
بااحترام
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