
1.1.1.A ايوٌي ثيوبس دس ثيوبسستبى يك اٍلَيت استشاتژيك هي ثبضذ ٍ دس قبلت ثشًبهِ عوليبتي تفضيلي دس 

 .حبل اجشاست 

  دس غٛستی وٝ ايٕٙی ثيٕبس دس ثيٕبسستبٖ يه اِٚٛيت استشاتژيه ٔی ثبضذ ٚ دس لبِت ثش٘بٔٝ عّٕيبتی

 .تفضيّی دس حبَ اجشاست ؛ أتيبص وبُٔ تعّك ٔی ٌيشد 

  ايٕٙی ٔحيط ، تضسيمبت ايٕٗ ، : ثشای ٕ٘ٛ٘ٝ )دس غٛستی وٝ  ثيٕبسستبٖ لسٕت ٞبيی اص ثش٘بٔٝ ايٕٙی ثيٕبس

سا دس  استشاتژی خٛد ِحبظ ٕ٘ٛدٜ ٚ ٔٛاسد ٔضثٛس ثش اسبس ثش٘بٔٝ عّٕيبتی  (ايٕٙی خٖٛ ٚ جشاحی ايٕٗ 

 .اجشا ٚ پبيص ٔی ضٛ٘ذ ؛ أتيبص ٘سجی تعّك ٔی ٌيشد 

  دس غٛست فمذاٖ ضٛاٞذ ٔجٙی ثش اِٚٛيت ايٕٙی ثيٕبس دس ثش٘بٔٝ استشاتژيه ثيٕبسستبٖ  ٚيب  ٚجٛد

 .ثش٘بٔٝ عّٕيبتی ايٕٙی ثيٕبس ؛ أتيبصی تعّك  ٕ٘ی ٌيشد 

 

1.1.2.A يكي اص كبسكٌبى دس ثيوبسستبى ثب اختيبسات الصم  ثِ عٌَاى هسئَل ٍ پبسخگَي ثشًبهِ ايوٌي ثيوبس

 .هٌػَة گشديذُ است 

 

   ٗدس غٛستی وٝ  ثيٕبسستبٖ وبسضٙبس ٔسئَٛ ايٕٙی ثيٕبسسا ثب اثالغ سسٕی ٚ ضشح ٚظبيف ٔعي

 .ٔٙػٛة ٕ٘ٛدٜ است ؛ أتيبص وبُٔ تعّك ٔی ٌيشد

  ٚ دس غٛستی وٝ  ثيٕبسستبٖ وبسضٙبس ٔسئَٛ ايٕٙی ثيٕبسسا ٔٙػٛة ٕ٘ٛدٜ است ِٚی فمط اثالغ سسٕی

 .يب ضشح ٚظبيف ٘بٔجشدٜ ٔٛجٛد است  ؛ أتيبص ٘سجی تعّك ٔی ٌيشد 

  دس غٛستی وٝ  ثيٕبسستبٖ ٞيچٍٛ٘ٝ ضٛاٞذی ٔجٙی ثش ا٘تػبة وبسضٙبس ٔسئَٛ ايٕٙی ثيٕبسٚ اثالغ

 .سسٕی ٚيب  ضشح ٚظبيف  ٔشتجط ٘ذاسد ؛ أتيبصی تعّك ٕ٘ی ٌيشد 

1.1.3. A هذيشيت اسضذ  ثيوبسستبى ثِ هٌظَس ثْجَد فشٌّگ ايوٌي ثيوبس ، ضٌبسبيي خطشات هَجَد دس 

سيستن ٍ اعوبل هذاخلِ جْت استقبء  فشغتْب   ثِ طَس هٌظن ثشًبهِ ثبصديذّبي هذيشيتي ايوٌي ثيوبسسا ثِ 

 .اجشا هي گزاسد

  دس غٛستی وٝ  ٞيأت ٔذيشٜ ثيٕبسستبٖ ثٝ ٔٙظٛس ثٟجٛد فشًٞٙ ايٕٙی ثيٕبس ، ضٙبسبيی خطشات ٔٛجٛد

دس سيستٓ ٚ اعٕبَ ٔذاخّٝ جٟت استمبء  فشغت ٞب ثٝ طٛس ٔٙظٓ ثش٘بٔٝ ثبصديذٞبی ٔذيشيتی سا ثٝ اجشا 

ٚ سٛاثك ٚ ٌضاسش ٞبی ثبصديذٞبی ٔذيشيتی ٚ ثش٘بٔٝ عّٕيبتی استمبء ٔٛجٛد است ؛  أتيبص  ٔی ٌزاسد

 . وبُٔ تعّك ٔی ٌيشد

  دس غٛستی وٝ  ٞيأت ٔذيشٜ ثيٕبسستبٖ ثٝ ٔٙظٛس ثٟجٛد  فشًٞٙ ايٕٙی ثيٕبس ، ضٙبسبيی خطشات ٔٛجٛد

دس سيستٓ ٚ اعٕبَ ٔذاخّٝ جٟت استمبء  فشغت ٞب ثش٘بٔٝ ثبصديذٞبی ٔذيشيتی سا ثٝ اجشا ٔی ٌزاسد ، 



ِيىٗ ثبصديذ ٞب ثطٛس ٔٙظٓ غٛست ٕ٘ی ٌيشد ٚ يب ٌضاسضٟبی ٔستٙذ ثبصديذ ٞب ٔٛجٛد ٘يست ؛ أتيبص 

 .٘سجی تعّك ٔی ٌيشد

  دس غٛستی وٝ  ٞيچٍٛ٘ٝ ضٛاٞذی ٔجٙی ثش ا٘جبْ ثبصديذ ٔذيشيتی تٛسط ٞيأت ٔذيشٜ ثٝ ٔٙظٛس ثٟجٛد

فشًٞٙ ايٕٙی ثيٕبس ، ضٙبسبيی خطشات ٔٛجٛد دس سيستٓ ٚ اعٕبَ ٔذاخّٝ جٟت استمبء  فشغت ٞب 

 .ٔٛجٛد ٘يست ، أتيبصی تعّك ٕ٘ی ٌيشد

2.1.1 .A يكي اص هذيشاى هيبًي ثيوبسستبى ثِ عٌَاى ّوبٌّگ كٌٌذُ فعبليت ّبي ايوٌي ثيوبس ٍ هذيشيت خطش  

 .هٌػَة ضذُ است 

 ٞبی ايٕٙی ثيٕبس ٚ  عٙٛاٖ ٕٞبًٞٙ وٙٙذٜ فعبِيتٜ دس غٛستی وٝ يىی اص ٔذيشاٖ ٔيب٘ی ثيٕبسستبٖ ة

. ٌيشد ٔی تعّك ٔذيشيت خطش ٔٙػٛة ضذٜ است ؛ أتيبص وبُٔ 

  ٖعٙٛاٖ ٕٞبًٞٙ ٜ ة ٔطخع ٚ ٔعيٗ ضشح ٚظبيفثذٖٚ دس غٛستی وٝ يىی اص ٔذيشاٖ ٔيب٘ی ثيٕبسستب

. د  ٌيشٔی تعّك ٔٙػٛة ضذٜ است ؛ أتيبص ٘سجی ٞبی ايٕٙی ثيٕبس ٚ ٔذيشيت خطش وٙٙذٜ  فعبِيت

  ٝٞبی ايٕٙی ثيٕبس ٚ ٔذيشيت خطش  عٙٛاٖ ٕٞبًٞٙ وٙٙذٜ فعبِيتٜ ةٞيچيه اص ٔذيشاٖ ٔيب٘ی  دس غٛستی و

  . ٌيشدٕ٘یتعّك ؛ أتيبصی  ٔٙػٛة ٘طذٜ است

2.1.2.A ثيوبسستبى جلسبت هبّيبًِ كويتِ هشگ ٍ هيش سا  ثػَست هشتت ثشگضاس هي ًوبيذ . 

 ٓثشٌضاس ٔی ٕ٘بيذ  دس غٛستی وٝ ثيٕبسستبٖ جّسبت ٔبٞيب٘ٝ وٕيتٝ ٔشي ٚ ٔيش سا دس فٛاغُ صٔب٘ی ٔٙظ 

 .ٌيشد ٔی تعّك ؛ أتيبص وبُٔ 

  دس غٛستی وٝ ثيٕبسستبٖ جّسبت ٔبٞيب٘ٝ وٕيتٝ ٔشي ٚ ٔيش سا دس فٛاغُ صٔب٘ی ٘بٔٙظٓ  ثشٌضاس ٔی

.  تعّك ٔی ٌيشد ٕ٘بيذ ؛ أتيبص٘سجی

  ٕ٘یتعّك دس غٛستی وٝ ثيٕبسستبٖ جّسبت ٔبٞيب٘ٝ وٕيتٝ ٔشي ٚ ٔيش سا ثشٌضاس ٕ٘ی ٕ٘بيذ ؛ أتيبصی 

. ٌيشد 

4.1.1A. ثيوبسستبى ٍجَد تجْيضات ضشٍسي سا تضويي هي ًوبيذ  .

  ٚاحذٞب يص پبيص ٔی وٙذ / دس غٛستی وٝ ثيٕبسستبٖ ٚجٛد تجٟيضات ضشٚسی سا ثشای تٕبٔی ثخص ٞب

 . ؛  أتيبص وبُٔ تعّك ٔی ٌيشد 

  ٚاحذ ٞب يص پبيص ٔی / دس غٛستی وٝ ثيٕبسستبٖ ٚجٛد تجٟيضات ضشٚسی سا ثشای ثشخی اصثخص ٞب

 .وٙذ ؛ أتيبص ٘سجی تعّك ٔی ٌيشد 

  ٚاحذ ٞب يص تضٕيٗ / دس غٛستی وٝ ثيٕبسستبٖ ٚجٛد تجٟيضات ضشٚسی سا ثشای ٞيچيه اص ثخص ٞب

 .ٕ٘ی وٙذ ؛  أتيبصی تعّك ٕ٘ی ٌيشد 



 

4.1.2.A ثيوبسستبى ضذ عفًَي هٌبست ٍ هطلَة كليِ ٍسبيل پضضكي ثب قبثليت استفبدُ هجذد سا قجل اص  

  .كبسثشد تضويي هي ًوبيذ

  دس غٛستی وٝ ثيٕبسستبٖ ضذ عفٛ٘ی ٔٙبست ٚ ٔطّٛة وّيٝ ٚسبيُ پضضىی ثب لبثّيت استفبدٜ ٔجذد سا

 .لجُ اص وبسثشد تضٕيٗ ٔی ٕ٘بيذ ؛ أتيبص وبُٔ تعّك ٔی ٌيشد 

  دس غٛستی وٝ ثيٕبسستبٖ ضذ عفٛ٘ی ٔٙبست ٚ ٔطّٛة ثشخی اص ٚسبيُ پضضىی ثب لبثّيت استفبدٜ ٔجذد

 .سا لجُ اص وبسثشد تضٕيٗ ٔی ٕ٘بيذ ؛ أتيبص ٘سجی تعّك ٔی ٌيشد 

دس غٛستی وٝ ثيٕبسستبٖ فبلذ سيستٕی ثٝ ٔٙظٛس تضٕيٗ ضذ عفٛ٘ی ٔٙبست ٚ ٔطّٛة وّيٝ ٚسبيُ پضضىی ثب 

 لبثّيت استفبدٜ ٔجذد لجُ اص وبسثشد ٔی ثبضذ ؛ أتيبصی تعّك  ٕ٘ی ٌيشد

4.1.3.Aٍسبيل ٍ تجْيضات كبفي ثوٌظَس تضويي استقبء ضذعفًَي ٍ استشيليضاسيَى  هي    ثيوبسستبى داساي

 .ثبضذ 

 ٚسبيُ ٚ تجٟيضات  وبفی ثٝ ٔٙظٛس تضٕيٗ استمبء ضذعفٛ٘ی ٚ  دس غٛستی وٝ ثيٕبسستبٖ داسای

 .استشيّيضاسيٖٛ ٔی ثبضذ ؛  أتيبص وبُٔ تعّك ٔی ٌيشد 

 ٌيشد ٔی تعّك ٘سجی أتيبص ضٛد، ٔی ا٘جبْ ٘سجی غٛست ثٝ ثيٕبسستبٖ دس استب٘ذاسد اٌش .

  ٚ دس غٛستی وٝ ثيٕبسستبٖ فبلذ ٚسبيُ ٚ تجٟيضات وبفی ثٝ ٔٙظٛس تضٕيٗ استمبء ضذعفٛ٘ی

 .استشيّيضاسيٖٛ  ٔی ثبضذ ؛  أتيبصی تعّك ٕ٘ی ٌيشد 

 

5.1.1 A. ِجْت اسائِ خذهبت ٍ هشاقجت ّبي دسهبًي كبدس ثبليٌي حبئض ضشايط تَسط كويتِ ري غالح ث

  .غَست ثبثت ٍ هَقت استخذام ٍ ثكبس گوبسدُ هي ضًَذ

  دس غٛستی وٝ وبدس ثبِيٙی حبئض ضشايط جٟت اسائٝ خذٔبت ٚ ٔشالجت ٞبی دسٔب٘ی تٛسط وٕيتٝ ری

 .غالح ثٝ غٛست ثبثت ٚ ٔٛلت استخذاْ ٚ ثىبس ٌٕبسدٜ ٔی ضٛ٘ذ ؛ أتيبص وبُٔ تعّك ٔی ٌيشد 

  دس غٛستی وٝ وبدس ثبِيٙی حبئض ضشايط جٟت اسائٝ خذٔبت ٚ ٔشالجت ٞبی دسٔب٘ی تٛسط وٕيتٝ  ری

 .غالح ثٝ غٛست ثبثت استخذاْ ٚ ثىبس ٌٕبسدٜ ٔی ضٛ٘ذ ، أتيبص ٘سجی تعّك ٔی ٌيشد 

  دس غٛستی وٝ ضشايط احشاص وبدس ثبِيٙی جٟت استخذاْ ٚ اسائٝ خذٔبت ٚ ٔشالجت ٞبی دسٔب٘ی تٛسط

 . وٕيتٝ  ری غالح ثشسسی ٚ احشاص ٕ٘ی ضٛد ، أتيبصی تعّك ٕ٘ی ٌيشد 



2.1.1B پضضك قجل اص اًجبم ّش گًَِ اقذام دسهبًي ٍ تطخيػي تْبجوي ؛ كليِ خطشات ، هٌبفع ٍ عَاسؼ 

جبًجي احتوبلي پشٍسيجش سا ثِ  ثيوبس تَضيح دادُ ٍ ثب حضَس ٍ ًظبست پشستبس،  ثيوبس ثشگِ سضبيت ًبهِ 

 .سا اهضبء هي ًوبيذ 

  اٌش ثيٕبس پيص اص ٞش عُٕ تٟبجٕی فشْ سضبيت ٘بٔٝ عُٕ سا أضب ٔی ٕ٘بيذ ٚ ثيٕبساٖ اص تٕبٔی خطشات

 .يه عُٕ اص لجُ  ثٝ طٛس وبُٔ ٔطّع ٔی ضٛ٘ذ ؛ أتيبص وبُٔ تعّك ٔی ٌيشد 

  ٝاٌش ثيٕبس پيص اص ٞش عُٕ تٟبجٕی، فشْ سضبيت ٘بٔٝ عُٕ سا أضب ٔی ٕ٘بيذ أب ضٛاٞذی اص تٛجي

 .ٚاسائٝ اطالعبت ثٝ ثيٕبساٖ  ٔٛجٛد ٘يست ؛ أتيبص ٘سجی تعّك ٔی ٌيشد 

  ٜدس غٛست فمذاٖ ٞش ٌٛ٘ٝ ضٛاٞذی لجُ اص اعٕبَ تٟبجٕی ٚ يب ٚجٛد فشْ ٞبی سضبيت ٘بٔٝ  أضب ضذ

 .تٛسط ثيٕبساٖ ؛ أتيبصی تعّك ٕ٘ی ٌيشد 

3.1.1B قجل اص اًجبم ّش گًَِ پشٍسيجش دسهبًي ، تطخيػي ٍ آصهبيطگبّي، تجَيض داسٍ ٍ يب تشاًسفَصيَى 

خَى ٍ فشآٍسدُ ّبي خًَي، كليِ ثيوبساى ٍ ثِ ٍيژُ  گشٍُ ّبي دس هعشؼ خطش هٌجولِ ًَصاداى ، ثيوبساى 

دچبس اختالالت َّضيبسي ٍيب سبلوٌذاى  حذاقل ثب دٍ ضٌبسِ ضبهل ًبم ٍ ًبم خبًَادگي ٍ تبسيخ تَلذ 

  .(ّيچگبُ ضوبسُ اتبق ثيوبس يكي اص ايي ضٌبسِ ّب ًوي ثبضذ )ضٌبسبيي ٍهَسد تأييذ قشاسهي گيشًذ 

  دس غٛستی وٝ لجُ اص ا٘جبْ ٞش ٌٛ٘ٝ پشٚسيجش دسٔب٘ی ، تطخيػی ٚ آصٔبيطٍبٞی، تجٛيض داسٚ ٚ يب

تشا٘سفٛصيٖٛ خٖٛ ٚ فشآٚسدٜ ٞبی خٛ٘ی، ٞٛيت وّيٝ ثيٕبساٖ ٚ ثٝ ٚيژٜ  ٌشٜٚ ٞبی دس ٔعشؼ خطش 

ٔٙجّٕٝ ٘ٛصاداٖ ، ثيٕبساٖ دچبس اختالالت ٞٛضيبسی ٚيب سبِٕٙذاٖ  حذالُ ثب دٚ ضٙبسٝ ضبُٔ ٘بْ ٚ ٘بْ 

ضٙبسبيی ٚٔٛسد .(ٞيچٍبٜ ضٕبسٜ اتبق ثيٕبس يىی اص ايٗ ضٙبسٝ ٞب ٕ٘ی ثبضذ )خب٘ٛادٌی ٚ تبسيخ تِٛذ 

 .تأييذ لشاس ٔی ٌيشد ؛  أتيبص وبُٔ تعّك ٔی ٌيشد 

  دس غٛستی وٝ ٞٛيت  ثيٕبساٖ ثب يه ضٙبسٝ ضٙبسبيی ٔی ضٛد ٚ يب سيستٓ ضٙبسبيی ٞٛيت ثيٕبساٖ دس

تٕبٔی ٚاحذٞب ٚ ثخص ٞبی ثيٕبسستب٘ی ٚ يب دس تٕبٔی پشٚسيجشٞب ٕٞسبٖ ٕ٘ی ثبضذ ؛ أتيبص٘سجی تعّك 

 .ٔی ٌيشد 

 دس غٛستی وٝ ثشای ضٙبسبيی ٔٙبست ٞٛيت  ثيٕبساٖ سيستٕی ٔٛجٛد ٘يست ؛ أتيبصی تعّك ٕ٘ی ٌيشد.  

1.1.1c. ثيوبسستبى ثِ هٌظَس اعالم اضطشاسي ًتبيج حيبتي آصهبيطبت، كبًبل ّبي استجبطي آصاد پيص ثيٌي  

 .كشدُ است

  دس غٛستی وٝ ثيٕبسستبٖ ثٝ ٔٙظٛس اعالْ اضطشاسی ٘تبيج حيبتی آصٔبيطبت، وب٘بَ ٞبی استجبطی آصاد

 .پيص ثيٙی وشدٜ است ؛ أتيبص وبُٔ تعّك ٔی ٌيشد 



 ٌيشد ٔی تعّك ٘سجی أتيبص ضٛد، ٔی ا٘جبْ ٘سجی غٛست ثٝ ثيٕبسستبٖ دس استب٘ذاسد اٌش .

  دس غٛستی وٝ ثيٕبسستبٖ ثٝ ٔٙظٛس اعالْ اضطشاسی ٘تبيج حيبتی آصٔبيطبت، وب٘بَ ٞبی استجبطی آصاد

 .پيص ثيٙی ٘ىشدٜ است ؛ أتيبصی تعّك ٕ٘ی ٌيشد 

 

1.1.2c ثيوبسستبى داساي سٍال ّبي هطوئي ، ثشاي اعالم ًتبيج هعَقِ تست ّبي پبساكليٌيكي ثِ ثيوبساى ثعذ اص 

  . تشخيع هي ثبضذ 

 

  ٝدس غٛستی وٝ ثيٕبسستبٖ داسای سٚاَ ٞبی ٔطٕئٗ ، ثشای اعالْ ٘تبيج ٔعٛلٝ تست ٞبی پبساوّيٙيىی ث

  .ثيٕبساٖ ثعذ اص تشخيع ٔی ثبضذ ، أتيبص وبُٔ تعّك ٔی ٌيشد 

 ٌيشد ٔی تعّك ٘سجی أتيبص ضٛد، ٔی ا٘جبْ ٘سجی غٛست ثٝ ثيٕبسستبٖ دس استب٘ذاسد اٌش. 

  ٝدس غٛستی وٝ ثيٕبسستبٖ فبلذ سٚاَ ٞبی ٔطٕئٗ ، ثشای اعالْ ٘تبيج ٔعٛلٝ تست ٞبی پبساوّيٙيىی ث

 ثيٕبساٖ ثعذ اص تشخيع ٔی ثبضذ ، أتيبصی تعّك ٕ٘ی ٌيشد

 

2.1.1c.ثشًبهِ   ثيوبسستبى داساي ثشًبهِ پيطگيشي ٍ كٌتشل عفًَت هطتول ثش چبست سبصهبًي ،

 .عوليبتي ، ساٌّوبّب  ٍ كتبثچِ ساٌّوب هي ثبضذ 

  ، دس غٛستی وٝ ثيٕبسستبٖ داسای ثش٘بٔٝ پيطٍيشی ٚ وٙتشَ عفٛ٘ت ٔطتُٕ ثش سبختبس سبصٔب٘ی

 .دستٛساِعُٕ ٞب ٚ وتبثچٝ سإٞٙب ٔی ثبضذ ، أتيبص وبُٔ تعّك ٔی ٌيشد

  ٚ دس غٛستی وٝ ثيٕبسستبٖ داسای سبختبس سبصٔب٘ی يب سإٞٙبٞب ٚ وتبثچٝ سإٞٙب ثش٘بٔٝ پيطٍيشی

، أتيبص ٘سجی  تعّك  (تشويجی اص ٔٛاسد ٔضثٛس ٚ عذْ ٚجٛد وّيٝ ٔٛاسد ثب يىذيٍش)وٙتشَ عفٛ٘ت  ٔی ثبضذ 

 . ٔی ٌيشد

 دس غٛستی وٝ ثيٕبسستبٖ داسای ثش٘بٔٝ پيطٍيشی ٚ وٙتشَ عفٛ٘ت ٕ٘ی ثبضذ ، أتيبصی تعّك ٕ٘ی ٌيشد 

 

2.1.2c. ثيوبسستبى تويضي ، ضذ عفًَي ٍ استشيليضاسيَى هٌبست كليِ تجْيضات سا  ، ثب تأكيذ خبظ 

 .ثش ٍاحذّب ٍ ثخص ّبي پش خطش تضويي هي ًوبيذ

  دس غٛستی وٝ ثيٕبسستبٖ تٕيضی ، ضذ عفٛ٘ی ٚ استشيّيضاسيٖٛ ٔٙبست وّيٝ تجٟيضات سا ثب

 .؛ أتيبص وبُٔ تعّك ٔی ٌيشد  تأويذ خبظ ثشثخص ٞب ٚ ٚاحذ ٞبی پش خطش تضٕيٗ ٔی ٕ٘بيذ

 ٌيشد ٔی تعّك ٘سجی أتيبص ضٛد، ٔی ا٘جبْ ٘سجی غٛست ثٝ ثيٕبسستبٖ دس استب٘ذاسد اٌش. 



  دس غٛستی وٝ ثيٕبسستبٖ تٕيضی ، ضذ عفٛ٘ی ٚ استشيّيضاسيٖٛ ٔٙبست وّيٝ تجٟيضات سا ثب

 تأويذ خبظ ثش ثشثخص ٞب ٚ ٚاحذ ٞبی پش خطش تضٕيٗ ٕ٘ی ٕ٘بيذ ؛ أتيبصی تعّك ٕ٘ی ٌيشد

 

3.1.1.c ٍ ثيوبسستبى ساٌّوبّبي هعتجشاص جولِ ساٌّوبّبي سبصهبى جْبًي ثْذاضت سا دس صهيٌِ خَى 

 .فشآٍسدُ ّبي خًَي ايوي اجشا هي ًوبيذ 

  ٝٙدس غٛستی وٝ ثيٕبسستبٖ سإٞٙبٞبی ٔعتجشاص جّٕٝ سإٞٙبٞبی سبصٔبٖ جٟب٘ی ثٟذاضت سا دس صٔي

 .خٖٛ ٚ فشآٚسدٜ ٞبی خٛ٘ی ايٕٗ اجشا ٔی ٕ٘بيذ ؛ أتيبص وبُٔ تعّك ٔی ٌيشد 

  دس غٛستی وٝ ثيٕبسستبٖ داسای سإٞٙبٞبی خٖٛ ٚ فشآٚسدٜ ٞبی خٛ٘ی ايٕٗ ثبضذ أب آٟ٘ب سا

 .ثطٛسٔعَٕٛ ٚ ٔشتت اجشا ٕ٘ی ٕ٘بيذ ؛ أتيبص٘سجی تعّك ٔی ٌيشد 

  دس غٛستی وٝ ثيٕبسستبٖ فبلذ سإٞٙبٞبی خٖٛ ٚ فشآٚسدٜ ٞبی خٛ٘ی ايٕٗ ٔی ثبضذ ؛ أتيبصی تعّك

 .ٕ٘ی ٌيشد 

 

3.1.2.c ٍ ثيوبسستبى داساي سٍش ّبي اجشايي ايوي قجل اص تشاًسفَصيَى خَى هبًٌذ ثجت ًبم سد  

 . استHIV ٍHBVقجَل داٍطلجيي ٍ غشثبلگشي خَى دس هَاسدي هثل 

  َٛدس غٛستی وٝ ثيٕبسستبٖ سٚش ٞبی اجشايی ايٕٗ لجُ اص تشا٘سفٛصيٖٛ خٖٛ ٔب٘ٙذ ثجت ٘بْ ، سد ٚ لج

 .  سا ثىبس ٔی ثٙذد، أتيبص وبُٔ تعّك ٔی ٌيشد HIV ٚ HBVداٚطّجيٗ ٚ غشثبٍِشی خٖٛ دس ٔٛاسدی ٔثُ 

  دس غٛستی وٝ ثيٕبسستبٖ داسای سٚش ٞبی اجشايی ايٕٗ لجُ اص تشا٘سفٛصيٖٛ خٖٛ ٔی ثبضذ أب آٟ٘ب سا

 .ثطٛسٔعَٕٛ ٚٔشتت اجشا ٕ٘ی ٕ٘بيذ ؛ أتيبص ٘سجی تعّك ٔی ٌيشد 

  دس غٛستی وٝ ثيٕبسستبٖ فبلذ سٚش ٞبی اجشايی ايٕٗ لجُ اص تشا٘سفٛصيٖٛ خٖٛ ٔی ثبضذ ، أتيبصی

 .تعّك ٕ٘ی ٌيشد 

5.1.1C. ( سبعتِ 24 ) ثيوبسستبى دستشسي ثِ داسٍّبي حيبتي سا دس توبهي اٍقبت ضجبًِ سٍص 

 تضويي هي ًوبيذ

 

 ٓدس  حيبتی داسٚٞبیی ثٝ ٔٙظٛس تضٕيٗ دستشسی ثٝ اجشایٚ سٚش ٞبی  خط ٔطی داسایاسستبٖ اٌش ثي

أتيبص وبُٔ  ؛ پبيص ٔستٕش آٖ ٚجٛد داسد   ٚ ضٛاٞذد ثبشٔی (سبعتٝ 24)تٕبٔی اٚلبت ضجب٘ٝ سٚص 

 . تعّك ٔی ٌيشد 



 ٓدس  حيبتی داسٚٞبیی ثٝ ٔٙظٛس تضٕيٗ دستشسی ثٝ  اجشای ٚ سٚش ٞبی خط ٔطیداسایاسستبٖ اٌش ثي

أتيبص   ؛داسدٖپبيص ٔستٕش آٖ ٚجٛد   ضٛاٞذ ِيىٗ د ثبشٔی (سبعتٝ 24)تٕبٔی اٚلبت ضجب٘ٝ سٚص 

 . ٘سجی تعّك ٔی ٌيشد 

 ٓدس  حيبتی داسٚٞبیی ثٝ ٔٙظٛس تضٕيٗ دستشسی  اجشای ٚ سٚش ٞبی  خط ٔطیداسایاسستبٖ اٌش ثي

أتيبصی تعّك   ؛داسدٖٚجٛد ٘يض پبيص ٔستٕش آٖ  ٚ ضٛاٞذ ٘جٛدٜ  (سبعتٝ 24)تٕبٔی اٚلبت ضجب٘ٝ سٚص 

 . ٕ٘ی ٌيشد 

2.1.1 D. ساٌّوب سا ) ثيوبسستبى ثش اسبس هيضاى خطش ، پسوبًذ ّب سا اص هجذأ تفكيك ٍ كذ ثٌذي سًگي  هي ًوبيذ

 .(هالحظِ ًوبئيذ

  اٌش ثيٕبسستبٖ ثش اسبس ٔيضاٖ خطش ، پسٕب٘ذ ٞب سا اص ٔجذأ تفىيه ٚ وذ ثٙذی سٍ٘ی  ٔی ٕ٘بيذ ، أتيبص

 .وبُٔ تعّك ٔی ٌيشد 

 ٌيشد ٔی تعّك ٘سجی أتيبص ضٛد، ٔی ا٘جبْ ٘سجی غٛست ثٝ ثيٕبسستبٖ دس استب٘ذاسد اٌش. 

  اٌش ثيٕبسستبٖ ثش اسبس ٔيضاٖ خطش ، پسٕب٘ذ ٞب سا اص ٔجذأ تفىيه ٚ وذ ثٙذی سٍ٘ی  ٕ٘ی ٕ٘بيذ ؛ أتيبصی

 .تعّك ٕ٘ی ٌيشد 

 

2.1.2. D ثيوبسستبى اص ساٌّوبّب ، اص جولِ ساٌّوبّبي سبصهبى جْبًي ثْذاضت ، جْت هذيشيت دفع پسوبًذّبي 

 ًَک  تيض ٍ ثشًذُ تجعيت هي ًوبيذ

 

  جٟت ٔذيشيت دفع پسٕب٘ذٞبی *اٌش ثيٕبسستبٖ اص سإٞٙبٞب ، اص جّٕٝ سإٞٙبٞبی سبصٔبٖ جٟب٘ی ثٟذاضت

 .٘ٛن تيض ٚ ثش٘ذٜ تجعيت ٔی ٕ٘بيذ ؛  أتيبص وبُٔ تعّك ٔی ٌيشد 

 ٌيشد ٔی تعّك ٘سجی أتيبص ضٛد، ٔی ا٘جبْ ٘سجی غٛست ثٝ ثيٕبسستبٖ دس استب٘ذاسد اٌش. 

 جٟت ٔذيشيت دفع *اٌش ثيٕبسستبٖ اص سإٞٙبٞب ، اص جّٕٝ سإٞٙبٞبی سبصٔبٖ جٟب٘ی ثٟذاضت ، 

 . پسٕب٘ذٞبی ٘ٛن تيض ٚ ثش٘ذٜ تجعيت ٕ٘ی ٕ٘بيذ ؛ أتيبصی تعّك ٕ٘ی ٌيشد

 


