
 

گبساًتی  دس عشضِ هی ضًَذ اص ًظش کبسکشد هطبثك ثب ضشایط هٌذسج هجوَعِ آپشیيتوبهی کبالّبیی کِ تَسط 

هتعْذ هی ثبضذ کِ هطبثك ثب ضوبًت ًبهِ، دس غَست ثشٍص ًمع دس عولکشد  . هجوَعِ آپشیيهی ثبضٌذ

تگبُ هعیَة سفع عیت ٍ دس ، دسآپشیي دستگبُ دس طَل هذت گبساًتی، هٌحػشاً هطبثك ثب ًظش کبسضٌبسبى فٌی

 ضَد.یب جبیگضیي  تعویشغیش ایٌػَست 

 ضشایط عوَهی ضوبًت 

  ِالضاهی هی ثبضذ  فبکتَس فشٍش ثِ هٌظَس استفبدُ اص خذهبت گبساًتی، اسای. 

 لضوبسُ سشیبٍ تطخیع ضشکت ثَدُ ٍ دستگبّی کِ  استفبدُ اص خذهبت گبساًتی هٌَط ثِ ثشسسی 

 ضبهل گبساًتی ًوی ثبضذ.ثبضذ  ضتِهطبثمت ًذات ّبی ضشکضوبسُ سشیبل ثب  آى

 لطعبت ثِ آى ٍ ٍ ضبهل سبیش دستگبُ ّبی هتػل هی ثبضذاغلی  دستگبُهشثَط ثِ فمط  ضوبًت  

 لَاصم هػشفی ًوی گشدد. جبًجی ٍ

 دستگبُ جْت استفبدُ اص خذهبت گبساًتی ثِ ضشکت ٍ ثشگطت آى ثعْذُ خشیذاس است. اسسبل 

 استمبء ، تٌظین یب ًػت ٍ ساُ اًذاصی ضبهل ضوبًت ًوی ضَد. هحػَل( خذهبت ًشم افضاسی )ثجت ، 

  دستگبُ ّبیی کِ اهکبى ثجت یب استمبء ًشم افضاسی آًْب اص طشیك سبصًذُ اغلی  )ثجت هحػَل(اًجبم

هیسش است فمط ثب ّوبٌّگی ضشکت اهکبى پزیش است. دس غیش ایي غَست هسئَلیتی هتَجِ 

 ضشکت ًوی ثبضذ.

 هشثَط ثِ عیَة ًبضی اص سبخت ثَدُ ٍ ضبهل ایشادات ًبضی اص ثالیبی طجیعی یب ضوبًت دستگب ،ُ

حَادث غیش هتشلجِ، ضشثِ، آتص، ًفَر هبیعبت یب هَاد ضیویبیی، ضکستگی، خشاضیذگی، تغییش 

ضکل، صًگ صدگی، ًَسبًبت ثشق یب عیَة هشثَط ثِ عذم استفبدُ اص سین صهیي، ٍلتبط المبیی، لطع ٍ 

ول، استفبدُ ًبدسست)عذم سعبیت حدس حیي سٍضي ثَدى دستگبُ، غذهبت حیي  ٍغل اتػبالت

تٌظین یب تعویش تَسط افشاد  ،ضشایط هٌذسج دس دستَس العول ًگْذاسی ٍ کبسکشد(، دستکبسی

 غیشهجبص ًوی ثبضذ.

 ُهٌبست  چٌبًچِ اهکبى تعویش دستگبُ دس طَل هذت گبساًتی هیسش ًجبضذ، دستگبُ هعیَة ثب دستگب

کبالی هطبثِ تحَیل ٍ  ،کِ ایي دستگبُ اص سدُ تَلیذ خبسج ضذُ ثبضذتعَیض هی گشدد ٍ دس غَستی

 دسیبفت خَاّذ ضذ.آى هبثِ التفبٍت احتوبلی هجلغ 

  )ت ّبی جْت تعویش، ثب تَجِ ثِ هحذٍدی دس غَست ًیبص ثِ ٍاسدات لطعِ اص ضشکت سبصًذُ )اغلی

 یب تعَیض ٍجَد خَاّذ داضت.ٍاسدات، اهکبى افضایص صهبى تعویش 

  ُتعْذات ضشکت هحذٍد ثِ هَاسد هٌذسج دس ضوبًتٌبهِ ثَدُ ٍ ایفبی سبیش تعْذات تَلیذکٌٌذ

 اغلی کبال ٍ یب سبیش فشٍضٌذگبى کبال هٌَط ثِ ثشسسی ٍ تعییي ّضیٌِ خَاّذ ثَد.



  سشیبل ٍ ظبّش سُ ضوبآى سا پزیشفتِ ٍ کبال سا ثب گبساًتی ، ضشایط فبکتَس فشٍشخشیذاس ثب دسیبفت

 فیضیکی سبلن دسیبفت ًوَدُ است.

 : هَاسد اثطبل گبساًتی  

 .سپشی ضذى هذت صهبى گبساًتی 

 غذهبت ًبضی اص ًَسبًبت الکتشیکی. 

 ،ضکستکی ٍسَختگی لطعبت الکتشًٍیکی. ٍجَد ّشگًَِ ضشثِ فیضیکی 

 .ُهخذٍش یب حزف ضوبسُ سشیبل دستگب 

 دستکبسی یب ثبص ضَد.  جبص تعویش،هحػَل تَسط اضخبظ یب هشاکض سشٍیس غیشه 

 .)غذهبت ٍ ًمػْبی ایجبد ضذُ ثش اثش حَادث طجیعی ٍ غیش هتشلجِ )ضشایط فَسس هبطٍس 

  استفبدُ دس ضشایط ًبهٌبست هحیطی هبًٌذ سطَثت ٍ حشاست ٍ یب استفبدُ دس هحیطْبی خبسج

 اص هَلعیتْب ٍ یب ضشایط ثیبى ضذُ دس دفتشچِ ساٌّوب.

  ٍ غلط ثشخالف ضشایط هٌذسج دس ساٌّوبی دستگبُ.استفبدُ ًبدسست 

 


