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طرزالعول نظارت ًکنترًل ازرًنذ فعالیت ىای هرتبط بو ادًیو هخذر ،رًاى گرداى ىا
ًپریکرسرىای کو بو هنظٌرهسایل طبی  ،علوی ًصنعتی استفاده هیشٌد
ایي طشصالؼول بتاعی اص حکن هٌذسج فمشٍ  5هادٍ  11لاًْى هباسصٍ ػلیَ هْاد هخذسهٌتؾشٍ جشیذٍ سعوی
ؽواسٍ ( )575هْسخ ّ 1354/11/15فیصلَ جلغَ (  ) 73هْسخ 20دلْ عال 1355کویتَ تٌظین هْاد
هخذسبَ هٌظْس ًظاست ّکٌتشّل اص چگًْگی سًّذفؼالیت ُای هشتبظ بَ هْاد تحت کٌتشّل ّضغ گشدیذٍ
اعت.
هاده اًل :
اداسات دّلتی  ،هْعغات خصْصی  ،اًغتیْت ُای طبی یا ػلوی  ،ؽفاخاًَ ُاّعایشاؽخاؿ هؾغْل
دسفؼ الیت ُای هشتبظ بَ هْاد هخذستحت کٌتشّل طبك ایي طشصالؼول تحت ًظاست ّکٌتشّل لشاس
هیگیشًذ.
هادۀ دًم:
کویتَ هکلف اعت تا اص توام سًّذ هْاد تحت کٌتشّل بَ ُوکاسی ادسات ریشبظ ًظاست ّ کٌتشّل ًوایٌذ
تااص اًحشاف آى بَ هجاسی غیشلاًًْی جلْگیشی گشدد.
هاده سٌم:
کویتَ تٌظین هْاد هخذستشکیب تین ًظاستی ّکٌتشّلی سا بشای فؼالیت ُای هختلف هشبْط بَ هْاد تحت
کٌتشّل دسًظشگشفتَ ّ بَ اداسات ریشبظ هؼشفی هیٌوایذ.
هاده چيارم:
هاهْسیت ُای ًظاستی ّکٌتشّلی فْق الؼادٍ ًیضًظشبَ ّضؼیت ّؽشایظ اصطشف کویتَ تٌظین هْاد
هخذستؼییي گشدیذٍ ّهکلف بَ اجشاء ّظایف هطابك بَ هْاد ایي طشصالؼول هیباؽٌذ.
هاده پنجن:
کویتَ هکلف اعت صهیٌَ تفتیؼ سا بشای هغْ لیي کَ بَ اعاط هادٍ عْم ایي طشصالؼول اصطشف کویتَ
تٌظین هْاد هخذستؼیي هیگشدد  ،هغاػذ عاصًذ ّایي تفتیؼ ُشدّعال یکباساصتاعیغات  ،هحالت  ،رخایش
ّاعٌاد صْست هیگیشد.
هاده ششن:
کویتَ هکلف اعت ابضاس (چک لغت ،پشعؾٌاهَ) ًظاست ّکٌتشّل سا لبالً تشتیب ًوْدٍ ّبَ ادسات ریشبظ
اسعال ًوایذ.
هاده ىفتن :
بشًاهَ ُای ًظاستی ّکٌتشّلی بایذ بَ اعاط هْاد ایي طشصالؼول دسهؼشض اجشاء لشاسگیشد.

هاده ىشتن:
بؼذاصُشهاهْسیت ًظاستی ّکٌتشّلی ًتیجَ آى دسجلغات کاسی اسگاى هشبْطَ هْسد هطالؼَ ّتحلیل ُوَ
جاًبَ لشاسگشفتَ ًّتیجۀ گضاسػ آى بَ کویتَ تٌظین هْاد هخذساسعال تا اصیي طشیك بَ هْعغَ ّیا ؽشکت
هْسد ًظاست ّکٌتشّل ُذایات الصم صادسگشدد.
هاده نين:
دسصْست ایکَ هْعغَ ّیا هحل هْسد ًظاست ّکٌتشّل ّ ،ظایف ّهکلفیت ُای خْیؼ سا دسهطابمت بَ
لاًْى هباسصٍ ػلیَ هْاد هخذس،همشسات  ،طشصالؼول ُا  ،سٌُوْد ُا ّدعتْسالؼول ُای ّضغ ؽذٍ کویتَ
تٌظین هْاد هخذساجشاء ًٌوْدٍ باؽذ دس صهیٌَ پیؾگیشی ّحل هؾکالت  ،کویتَ تٌظین هْاد هخذس بْعیلَ
هشاجغ ریشبظ  ،تذابیش هْثش ّ ػولی اتخار هی ًوایٌذ.
هاده دىن:
ایي ًظاست ّکٌتشّل ؽاهل هحفظَ ُای حاّی بغتَ کوک ُای اّلیَ دسّعایظ ًملیَ هغافشت ُای بیي
الوللی ًیضهیباؽذ.
هاده یازدىن:
اداسات دّلتی  ،هْعغات خصْصی ،اًغتیْت ُای طبی ّػلوی ،ؽفاخاًَ ُاّعایشاؽخاؿ هکلف اًذ
دسختن ُشسبغ عال  ،فِشعت هْجْدی هْاد تحت کٌتشّل هصشف ؽذٍ ّهمذاسهْجْد خْیؼ سا کَ
هٌضوَ جذّال چِاسگاًَ لاًْى هباسصٍ ػلیَ هْاد هخذس هیباؽذ تشتیب ًوایٌذ.
هاده دًازدىن:
هغْلیي فٌی داسًذٍ هجْص تْصیغ ادّیَ هخذسدسدّاخاًَ ُا ّیا ادّیَ فشّؽاى ػوذٍ هکلف اًذ فِشعت هْاد
هْجْد سا تشتیب ّبیالًظ آى سا طبك حکن هادٍ یاصدُن ایي طشصالؼول بادسًظشداؽت علغلَ هشاتب اداسی
بَ آهشیت هخذسٍ ّهْاد تحت کٌتشّل سیاعت ػوْهی اهْسفاسهغی ّصاست صحت ػاهَ اسایَ ًوایٌذ.
هاده سیسدىن:
سیاعت ػوْهی اهْسفاسهغی ّصاست صحت ػاهَ هکلف اعت ساپْسُا ّبیالًظ ُای آهشیت ادّیَ
هخذسٍ ّهْاد تحت کٌتشّل سا بؼذاصتحلیل ّاسصیابی دسجذاّل هؼیي تشتیب ّبطْسعاالًَ بَ کویتَ تٌظین
هْاد هخذساسعال ًوایٌذ.
هاده چياردىن:
ُشگاٍ تفاّت دسیک بیالًظ ّفِشعت هشتبَ بَ هالحظَ بشعذ  ،داسًذٍ هجْص هْاد تحت کٌتشّل هکلف
اعت هْضْع سا بَ اعشع ّلت بَ اطالع کویتَ تٌظین هْاد هخذسبشعاًٌذ ّاصکویتَ ،اصدسیافت ایي ساپْس
تصذیك اخز ًوایٌذ.
ایي طشصالؼول کَ دسچِاسدٍ ( ) 14هادٍ تشتیب ّاصجاًب کویتَ تٌظین هْاد هخذستصْیب گشدیذ،
بؼذاصصذّسسعوی ًافز ّهشػی االجشاء هیباؽذ.
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