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اعضاي اصلي كميته:
 -1رئيس بيوبرستبى
 -2هذيز خذهبت پزستبري
 -3هسئَل ٍاحذ بْبَد ميفيت
 -4هعبٍى درهبى يب هعبٍى آهَسشي
 -5رابط اعتببر بخشي بيوبرستبى
 -6هسئَليي بخشْبي هزتبط بب سًبى ٍ ًَساداى
 -7مبرشٌبس تغذيِ
 -8يل ًفز اس گزٍُ پششنبى هتخصص سًبى ٍ ًَساداى بيوبرستبى
 -9دبيز مويتِ (مبرشٌبس در اهَر سًبى يب ًَساداى)

- 01مبرشٌبس ّوبٌّگ مٌٌذُ ايوٌي
شرح وظايف كميته :
 -1تشنيل دٍرُ ّبي ببساهَسي بزاي مبرمٌبى ٍ ًيش تَجيِ مبرمٌبى جذيذالَرٍد
ً -2ظبرت هستوز ٍ هٌظن بز عولنزد مبرمٌبى در سهيٌِ رعبيت دستَرالعول ّبي هزاقبت هبدر ٍ مَدك ٍ اجزاي اقذاهبت دُ
گبًِ
 -3فزاّن ًوَدى تسْيالت السم بزاي اقبهت هبدراً ي مِ شيز خَارشبى در بخش بستزي ّستٌذ
ً -4ظبرت بز تزخيص ّوشهبى هبدر ٍمَدك
 -5اجزا ٍ ًظبرت بز پبيش دٍرُ اي بيوبرستبى پيگيزي دريبفت ًتبيج ٍ بزًبهِ ريشي بزاي هذاخالت السم بب سهبى بٌذي
هشخص
 -6تْيِ ًشزيبت آهَسشي بزاي هبدراى
ً -7ظبرت بز قبًَى شيز هبدر ٍ مذ بيي الوللي جبًشيي شًَذُ ّبي شيز هبدر ٍ هٌع تبليغبت شيز هصٌَعي  ،شيشِ ٍ گَل
سًل
 -8شزمت در دٍرُ ّبي ببساهَسي ٍ سويٌبرّبي بزگشار شذُ اس سَي مويتِ داًشگبّي ٍ مشَري
 -9بزًبهِ ريشي آهَسشي استبًذارد جْت مبرمٌبى هزتبط بب هزاقبت هبدر ٍ مَدك بب صذٍر گَاّي بِ صَرت شزمت در
مبرگبّْبي  22سبعتِ بب صذٍر گَاّي

برگزاري جلسات كميته:
 جلسبت مويتِ هيببيستي حذاقل ّز هبُ ينببر بزگشار گزدد.
 در ابتذاي ّزسبل تقَين سهبًي بزگشاري ينسبلِ جلسبت مويتِ تَسط دبيزخبًِ هزمشي مويتِ ّبي بيوبرستبى ٍ بب ّوبٌّگي
دبيز مويتِ تْيِ هيگزدد.
 جلسبت مويتِ هيببيستي بز اسبس تقَين فَق الذمز بزگشار شَد .در صَرت لشٍم تغييز تبريخ بِ دليل عذم تذاخل سهبًي
بزگشاري مويتِ ّب هي ببيست اس قبل بب دبيز خبًِ مويتِ ّب ّوبٌّگ شَد.
 سبعت بزگشاري جلسبت مويتِ هي ببيستي بگًَِ اي تٌظين شَد مِ سهبى جلسِ بب سهبى بزگشاري ًوبس ظْز ٍعصز تذاخل
ًذاشتِ ببشذ .
 جلسِ مويتِ هيببيست در راس سبعت هشخص شذُ در دعَت ًبهِ بزگشار گزدد.
 دبيز مويتِ هي ببيست قبل اس تذٍيي دعَت ًبهِ اس آهبدُ بَدى هنبى بزگشاري مويتِ در سبعت تعييي شذُ هطوئي گزدد.

