آئين نامه تأسيس درمانگاه تخصصي پوست و مو
ًٛاثَ تأؿيؾ صعِبٔگبٖ تشووي پٛؿت ِٛ ٚ
 -1صعِبٔگبٖ تشووي پٛؿت  ِٛ ٚثٗ ِغاوؼي اُالق ِي كٛص وٗ ُجك ًٛاثَ ٚػاعت ثٙضاكت پؾ اػ اسظ پغٚأٗ ٘بي
لبٔٔٛي جٙت اعائٗ سضِبت تشووي تلشيوي  ٚصعِبٔي پٛؿت  ِٛ ٚثٗ ثيّبعاْ ادضاث ِي گغصص
سضِبت ِجبػ تلشيوي  ٚصعِبٔي ثٗ كغح طيً ِي ثبكض :
 تلشين  ٚصعِبْ ثيّبعي ٘بي پٛؿت ِٛ ٚ أجبَ تىٗ ثغصاعي Biopsy اكؼٗ صعِبٔي ثب اكؼٗ ِبٚعاء ثٕفق UVB ٚVBA اٌىتغٌٚيؼ ( ؿٛػأضْ ِ٘ٛبي اًبفي ) أجبَ آػِبيلبت دـبؿيت پٛؿتي Patch Test ٌيؼع تغاپي پٛؿت صع هٛعت صاكتٓ گٛا٘ي ِؼتجغ پئٛض ِٛ -أجبَ آْ صؿتٗ اػ جغادي ٘بي تلشيوي  ٚصعِبٔي پٛؿت وٗ ثب ثي دـي ًِٛؼـي أجـبَ ِي كـٛص ‘ ُ٘ چـْٛ

ً Excision Surgeryبيؼبت  Sac ٚ Bccيب سبي  ٚيب Senile Keratitis
 أجبَ وٛتغ  ٚوغايً ٛبيؼبت پٛؿتي -2اجبػٖ تأؿيؾ ثٗ پؼكىبْ ِتشون پٛؿت صاصٖ ِي كٛص .
 -3كغوت ٘بي تؼبٔٚي ِ ٚؤؿـبت سيغيٗ صع هٛعت اسظ ِٛافمت اهٌٛي ِ ٚؼغفي ِـئٛي فٕي  ٚعػبيت ؿبيغ ًٛاثَ
لبٔٔٛي ِجبػ ثٗ ادضاث صعِبٔگبٖ ِظوٛع ِي ثبكٕض ( ِي ثبيـت ِـئٛي فٕي ٚاجض كغايَ ِؼغفي ّٔبيض ).
 -4ؿبػبت وبع صعِبٔگبٖ صع پغٚأٗ ليض سٛا٘ض كض .
ِ -5ؤؿؾ صع هٛعت تّبيً ثٗ تأؿيؾ صاعٚسبٔٗ  ٚآػِبيلگبٖ صع صاسً صعِبٔگبٖ ثبيـتي ِـئٛي فٕي ٚاجضكغايَ جٙت
اسظ پغٚأٗ ِؼغفي ّٔبيض .
 -6صع هٛعتي وٗ صعِبٔگبٖ فبلض صاعٚسبٔٗ ِي ثبكض فمَ ِجبػ ثٗ ٔگٙضاعي صاع٘ٚبي اٚعژأؾ صع دض ٔيبػ ِي ثبكض .
 -7تأِيٓ ِغاوؼ ٌيؼع پٛؿت تبثغ ًٛاثَ ِٕضعج صع آييٓ ٔبِٗ تأؿيؾ صعِبٔگبٖ تشووي ثيّبعيٙبي پٛؿت ِ ِٛ ٚي ثبكض .

پغؿًٕ
 صٔ ٚفغ پؼكه ِتشون ثيّبعي ٘بي پٛؿت ِٛ ٚ يه ٔفغ وبعكٕبؽ پظيغف ِ ٚضاعن پؼكىي صٔ ٚفغ پغؿتبع يب ثٙيبع ػْ ِ ٚغص يه ٔفغپغؿتبع جٙت اُبق اٌىتغٌٚيؼ صعِبٔگبٖ تشووي ثيّبعي ٘بي پٛؿت ِ ِٛ ٚي تٛأض ٔـجت ثٗ ػمضلغاعصاص ثب آػِبيلگبٖ ٘بي طي عثَ (پبتٌٛٛژي ) الضأَّبيٕض .
كغايَ ٚ ٚظبيف ِـئٛي فٕي
 ِـئٛي فٕي ثبيـتي ِتشون پٛؿت  ٚ ِٛ ٚصاعاي پغٚأٗ ِِت ِؼتجغ كٙغ ِٛعص ٔظغ ثبكض ؿغپغؿتي وٍيٗ اِٛع فٕي سضِبت پؼكىي  ٚپيغاپؼكىي صعِبٔگبٖ ِ ٚـئٌٛيت عػبيت ِٛاػيٓ لبٔٔٛي ثغػٙضٖ ِـئٛيفٕي ِي ثبكض
 ؿغپغؿتي وٍيٗ اِٛع ٔ ٚظبعت ثغ أتشبة  ٚثٗ وبعگيغي پغؿًٕ ٚاجض هالديت  ،عؿيضگي ثٗ كىبيبت ٔ ،ظبعت ثغ كئْٛپؼكىي  ٚآئيٓ ٔبِٗ ٘بي أِجبق اِٛع پؼكىي ثب ِٛاػيٓ كغع ِمضؽ ِمغعات ِ ٚمغعات ِغثُٗٛ
 اعائٗ آِبع ِب٘بٔٗ ثٗ تفىيه سضِبت تلشيوي  ٚصعِبٔي ثٗ صألگبٖ ِغثُٗٛ ٔظبعت ثغ پظيغف ثيّبعاْ تذت پٛكق ثيّٗ ٘بي صعِبٔي وٕتغي ِ ٚغالجت ًٚؼيت ثٙضاكتي  ،صعِبٔي  ،ؿبستّبٔي  ،تأؿيـبتي  ٚصاعٚيي  ٚايّٕي صعِبٔگبٖتجوغٖ ـ صع هٛعتي وٗ صعِبٔگبٖ فبلض صاعٚسبٔٗ ثبكض فمَ ِجبػ ثٗ ٔگٙضاعي اٚعژأؾ صع دض ٔيبػ ِي ثبكض .
 ٔظبعت ثغ عػبيت تؼغفٗ ٘بي ِوٛة  ٚاعائٗ هٛعت دـبة ثيّبع عؿيضگي ثٗ كىبيبت ثيّبعاْ  ٚپبؿز گٛيي ثٗ آٔبْ ِ ٚغاجغ طي هالح  ،جٍٛگيغي اػ أجبَ سضِبت پؼكىي غيغ ِجبػ ٚسبعج اػ ٚظبيف صعِبٔگبٖ
 عػبيت ًٛاثَ ِ ٚمغعات ِغث ٍٛثٗ پظيغف ثيّبعاْ اٚعژأؾ  ٚفٛعيت ٘بي پؼكىي -اػالَ اؿـبِي پـؼكىبْ كـبغً  ٚؿبػبت وبع آٔبْ ثٗ صألگبٖ ِغث ( ُٗٛپؼكىبْ فبلض پغٚأٗ ِِت ِجبػ ثٗ فؼبٌيت صع

صعِبٔگبٖ ّٔي ثبكٕض) .
 دٌٛع فيؼيىي ِـئٛي فٕي صع وٍيٗ ؿبػبت فؼبٌيت صعِبٔگبٖ اٌؼاِي اؿت . ّ٘ىبعي ثب ثبػعؿيٓ صألگبٖ  ٚاعائٗ اُالػبت ِٛعص ٔيبػ ثٗ آٔبْ صع هٛعت ػضَ ّ٘ىبعي ِ ،ـئٛي فٕي ِؤؿؾ يه ِبٖ لجً ِي ثبيـت ِغاتت عا ثٗ صألگـبٖ اُـالع صاصٖ  ٚكشويٚاجض كغايَ صيگغي عا جٙت تبئيض هالديت ِؼغفي ّٔبيض .
 ػضَ دٌٛع ِـئٛي فٕي دضاوثغ ثٗ ِضت ِ 3بٖ ثب ِؼغفي ِـئٛي فٕي ِٛلت ٚاجض كغايَ ثالِبٔغ ِي ثبكض .كغايَ ؿبستّبْ ٚتبؿيـبت
دضالً ٚادض ٘بي صعِبٔگبٖ كبًِ :
ِضيغيت ،دـبثضاعي ،پظيغف ،اِٛع اصاعي،دضالً  2اُبق ثغاي ِؼبيٕبت ٚاُبق تکٗ ثغصاعي ٚاػّبي جغادي کٛچک ثبصيٛاعٖ کبكي ٚکف لبثً كـتل،ٛاُبق اكؼٗ صعِبٔي ،اُبق اٌکتغٌٚيؼجٙت ثبٔٛاْ ،ؿبٌٓ أتظبع ،اُبق ٘بي
اؿتغادت پغؿًٕ ،عستکٓ ،آثضاعسبٔٗ ،أجبع ِ،غکؼ اؿتغايٍيؼاؿيْٛ
 ِـيغ٘بي عفت ٚآِض ثيّبعاْ ٚکبعکٕبْ ثٗ ٔذٛي ثبكض کٗ ثغسٛعصصععفت ٚآِض ثٗ ٚجٛص ٔيبيض ٚعٚصي ٘ب ثغاي ػجٛع ثغأکبعص ٚچغر ثيّبع ثٗ أضاػٖ کبفي ٚؿيغ ثبكض تـٙيالت ٚعاٖ ٘بي پٍکبْ ثٗ ٔذٍِِٛ ٛة پيق ثيٕي كضٖ ثبكض پٍٗ ٘ب ٚثبٌکٓ صاعاي دفبّ ثٗ اعتفبع  75ؿبٔتي ِتغ ثبكض ُٛي ٚػغى پٍٗ ٘ب ِٕبؿت پيق ثيٕي گغصص ػالئُ عإّ٘بي ثيّبع ثٗ ُٛع ٍِِٛة پيق ثيٕي ٔٚوت كضٖ ثبكض ِجٙؼ ثٗ ؿيـتُ اُفبءدغيك ِٛعص تبئيض ؿبػِبْ ٘بي طي عثَ ثبكض اؿتمغاع كجکٗ ثغق ٚتجٙيؼات ثغق ِِبثك ِمغعات ًٛٚاثَ ايّٕي هٛعت گيغص أجبَ تؼّيغات ٔ،گٙضاعي ٚايّٕي صعِبٔگبٖ ثب تفٛيي ثٗ کبعکٕبْ ٚاجض كغايَ ٚتذت کٕتغي لغاع گيغصپيق ثيٕي ثغق اًِغاعي ؿيـتُ تٛٙيٗ ثٗ ٔذٛي ُغادي  ٚتٕظيُ كٛص کٗ صع تّبَ ؿبػبت عٚػ ٚفوٛي آؿبيق ثيّبع ٚکبعکٕبْ عا تبِيٓ ّٔبيض -کٍيٗ ٚعٚصي ٘ب ،عا٘غ٘ٚب،پٍکبْ ِٚـيغ٘بي عفت ٚآِض ثيّبع ،اتبق ٘بي ِشتٍف جٙت جٍٛگيغي اػ دٛاصث ٚؿٛأخ

صاعاي عٚكٕبيي کبفي ثبكض
تًٛيخ :اػ سغيض يب اجبعٖ ؿبستّبْ جٙت ِغکؼ فٛق لجً اػ تبئيض کبعكٕبؿي سٛصصاعي ثٗ ػًّ آيض
ِغادً هضٚع ِجٛػ٘بي لبٔٔٛي
اٌف ) ِضاعن ِٛعص ٔيبػ جٙت هضٚع ِٛافمت اهٌٛي
 -1اعائٗ تمبًب ٔبِٗ وتجي ِٙغ  ٚاٌِبء كضٖ ِتمبًي وٗ ثٗ اٌِبي ِؼبٔٚت ِذتغَ صعِبْ ِ ٚضيغيت ِذتغَ صعِبْ عؿيضٖ
ثبكض  ٚصع صفتغ صثيغسبٔٗ ثجت كضٖ ثبكض .
 -2تىّيً فغَ ٘بي ِغث ( ُٗٛپؾ اػ اعائٗ تمبًب ٔبِٗ تٛؿَ ٚادض هضٚع پغٚأٗ ٘ب ثٗ ِتمبًي تذٛيً صاصٖ ِي كٛص )
 -3توٛيغ پغٚأٗ صائُ  ٚپغٚأٗ ِِت ِؼتجغ كٙغ ِٛعص ٔظغ
 -4صألٕبِٗ يب تـٛيٗ دـبة هٕضٚق عفبٖ صألجٛيبْ
ٔ -5بِٗ اػالَ ػضَ ٔيبػ صع ؿبػبت غيغ اصاعي جٙت كبغٍيٓ عؿّي صٚايغ صٌٚتي
 -6گٛا٘ي ػضَ ِذىِٛيت أتظبِي اػ ؿبػِبْ ٔظبَ پؼكىي
 -7گٛا٘ي ػضَ ؿٛء پيليٕٗ ويفغي يب آسغيٓ دىُ وبعگؼيٕي جٙت كبغٍيٓ عؿّي صٚايغ صٌٚتي
 -8فتٛوپي هفذٗ اٚي كٕبؿٕبِٗ  +هفذٗ آسغ صع هٛعتي وٗ تًٛيخ صاعص
ٌ -9يـت اؿبِي پيلٕٙبصي جٙت ٔبَ گظاعي ِؤؿـٗ ثب ِٙغ  ٚاٌِبي ِتمبًي
ٔ -10بِٗ ص ٚصألگبٖ ػٍ َٛپؼكىي تٙغاْ  ٚكٙيض ثٙلتي صع سوٛم ٔضاكتٓ تمبًب ِ ٚؤؿـٗ صع دٛػٖ تذت ٔظبعت
آٔبْ صع ِٛعص ِتمبًي  ٚغيغ تىغاعي ثٛصْ اؿبِي پيلٕٙبصي
 -11ػىؾ  3 * 4صٚلِؼٗ ( جٙت گٛا٘ي ػضَ ؿٛء پيليٕٗ ويفغي ٚػضَ اػتيبص )+اعائٗ توٛيغ يب كّبعٖ کبعت ٍِي
تًٛيخ  :صع سوٛم ٔبِٗ ٘بي ِٛعص اكبعٖ صع ثٕض٘بي

ِ 11 ٚ 10 ٚ 7ىبتجٗ اػ ُغيك ايٓ صألگبٖ پؾ اػ اعائٗ ؿبيغ

ِضاعن تٛؿَ ُغف ِتمبًي أجبَ ِي پظيغص ثضيٙي اؿت پي گيغي صع ِٛعص ٚهٛي پبؿز ٔبِٗ ٘بي فٛق ثٗ ػٙضٖ
ِتمبًي ِي ثبكض .
ة ) پؾ اػ تىّيً ِضاعن ‘ پغٔٚضٖ ثٗ وّيـي ْٛلبٔٔٛي ِبصٖ ٚ 20ػاعت ِتجٛع اعؿبي ِي گغصص
ج ) پؾ اػ تبئيض هالديت ِتمبًي تٛؿَ وّيـي ْٛلبٔٔٛي ِبصٖ  ، 20اعائٗ فغَ تىّيً كضٖ لغاعصاص تأؿيؾ  +فيق
ثبٔىي

ُجك ِمغعات ِغثِ ( ُٗٛجٍغ ٚكّبعٖ دـبة اػ ُغيك کبعكٕبؿبْ ٚادض هضٚع پغٚأٗ ثٗ ِتمبًي اػالَ سٛا٘ض گغصيض)
ص ) هضٚع ِٛافمت اهٌٛي  ٚاعؿبي آْ ثٗ ِتمبًي

ثضيٙي اؿت فؼبٌيت ثٗ ِٕظٛع اعائٗ سضِبت صعِبٔي ثب ِٛافمت اهٌٛي ِجبػ ّٔي ثبكض ً ٚغٚعي اؿت ثٗ اسظ ِجٛػ
ثٙغٖ ثغصاعي  ٚپغٚأٗ تأؿيؾ ِ ٚـئٌٛيٓ فٕي الضاَ گغصص .
ٖ ) ِضاعن ِٛعص ٔيبػ جٙت هضٚع پغٚأٗ ٘بي تأؿيؾ ِ ٚـئٌٛيٓ فٕي
 -1پيلٕٙبص ِىبْ جٙت ادضاث ِغوؼ ثٗ هٛعت وتجي ( ثب طوغ صليك آصعؽ  ،وغٚوي  ٚتٍفٓ تّبؽ ) وٗ تٛؿَ ِتمبًي
ِٙغ  ٚاٌِبء كضٖ  ٚثجت صفتغ صثيغسبٔٗ گغصيضٖ ثبكض .
 -2صع هٛعت تبئيض كغايَ اٌٚيٗ ؿبستّبْ تٛؿَ وبعكٕبؿبْ ِؼبٔٚت صعِبْ ثٗ ُٛع وتجي ثٗ ِتمبًي اػالَ ِي گغصص ‘
تب ٔـجت ثٗ اعائٗ ٔملٗ ِؼّبعي ؿبستّبْ ثب ِميبؽ يه هضَ ٔ ٚبَ گظاعي فٌب٘ب الضاَ ّٔبيٕض .
 -3أجبَ ثبػصيض تٛؿَ وبعكٕبؿبْ ِضيغيت صعِبْ  ٚثٙضاكت ِذيَ
 -4صع هٛعت ِٛعص تبئيض ثٛصْ ٔملٗ پيلٕٙبصي تٛؿَ ِؼبٔٚت صعِبْ صألگبٖ ،آِبصٖ ؿبػي ؿبستّبْ ُجك ٔملٗ
تبئيض كضٖ  ٚعّٕ٘ٛص٘بي اعائٗ كضٖ ثٗ هٛعت وتجي وٗ ِجّٛع ٔظغات گغ ٖٚوبعكٕبؿي ( صعِبْ  ،ثٙضاكت ِذيَ )
ِي ثبكض .
 -5تجٙيؼ وبًِ ِغوؼ
ِ -6ؼغفي ِـئٛي فٕي جٙت وٍيٗ ؿبػبت فؼبٌيت ِغوؼ ( ِضاعن ِٛعص ٔيبػ ِـئٛي فٕي صع لـّت ِضاعن ِـئٛي
فٕي صعج گغصيضٖ اؿت )
 -7توٛيغ ِوضق ؿٕض ِبٌىيت  ٚاجبعٖ ٔبِٗ عؿّي
ٌ -8يـت تجٙيؼات ثٗ تفىيه ثشق ٘ب
ٌ -9يـت اؿبِي پغؿًٕ ثٗ ّ٘غاٖ ِضاعن تذويٍي آٔبْ ٌ ٚيـت اؿبِي پؼكىبْ ثٗ ّ٘غاٖ توٛيغ پغٚأٗ ِِت ِؼتجغ
آٔبْ ٔ ٚبِٗ اػالَ ّ٘ىبعي
 ) ٚپؾ اػ تىّيً ِضاعن  ،اعؿبي پغٔٚضٖ ثٗ وّيـي ْٛلبٔٔٛي ِبصٖ ٚ 20ػاعت ِتجٛع
ػ ) پؾ اػ تبئيض وّيـي ْٛجٙت هضٚع ِجٛػ ثٙغٖ ثغصاعي اعائٗ فيق ثبٔىي :
اعائٗ فيق ٘بي ثبٔکي جٙت ٘غيک اػ ِـئٌٛيٓ فٕي ُجك ِمغعات ِغثِ ( ُٗٛجٍغ ٚكّبعٖ دـبة اػ ُغيك
کبعكٕبؿبْ ٚادض هضٚع پغٚأٗ ثٗ ِتمبًي اػالَ سٛا٘ض گغصيضِ،جٍغ جٙت كٙغتٙغاْ ٚؿبيغ كٙغؿتبْ ٘ب ِتفبٚت ِي
ثبكض).

ح ) هضٚع پغٚأٗ ٘بي تأؿيؾ ِ ٚـئٌٛيٓ فٕي تٛؿَ ٚػاعت ِتجٛع ٚاعؿبي آْ ثٗ ِؼبٔٚت صعِبْ صألگبٖ
ت ) تذٛيً پغٚأٗ ٘بي هبصعٖ ثٗ ِؤؿؾ
ِضاعن ِٛعص ٔيبػ جٙت ِـئٌٛيٓ فٕي
 -1تىّيً فغَ ٘بي ِلشوبتِ ،ؼغفي تمجً ِـئٌٛيت فٕي ( فغَ ٘ب اػ ٚادض هضٚع پغٚأٗ ٘ب پؾ اػ ِؼغفي ِـئٌٛيٓ
فٕي اػ ُغف ِؤؿؾ ثٗ هٛعت وتجي تذٛيً ِي گغصص ) .
 -2توٛيغ پغٚأٗ صائُ  ٚپغٚأٗ ِِت ِؼتجغ كٙغ ِٛعص ٔظغ
 -3تـٛيٗ دـبة هٕضٚق عفبٖ صألجٛيبْ يب صألٕبِٗ
ٔ -4بِٗ ػضَ ٔيبػ صع ؿبػبت غيغ اصاعي جٙت كبغٍيٓ عؿّي صٚايغ صٌٚتي
 -5اهً گٛا٘ي ػضَ ؿٛء پيليٕٗ ويفغي يب آسغيٓ دىُ وبعگؼيٕي جٙت پؼكىبْ اؿتشضاَ عؿّي صٚايغ صٌٚتي
 -6اهً گٛا٘ي ػضَ ِذىِٛيت أتظبِي اػ ؿبػِبْ ٔظبَ پؼكىي
 -7فتٛوپي هفذٗ اٚي كٕبؿٕبِٗ  +هفذٗ آسغ صع هٛعت صاكتٓ تًٛيخ
 -8ؿٗ لِؼٗ ػىؾ 3 *4
 -9اعائٗ توٛيغ يبكّبعٖ کبعت ٍِي
-10اهً گٛا٘ي ػضَ اػتيبص
تًٛيخ  :صع سوٛم ِضاعن ِٛعص اكبعٖ صع ثٕض٘بي ِ 10 ٚ 5ىبتجٗ اػ ُغيك ايٓ صألگبٖ پؾ اػ اعائٗ ؿبيغ ِضاعن اػ
ُغف ِتمبًي هٛعت ِي پظيغص  .ثضيٙي اؿت پي گيغي صع ِٛعص ٚهٛي پبؿز ٘بي فٛق ثٗ ػٙضٖ ِتمبًي ِي ثبكض
.
ِمغعات

 هٛعت اؿبِي وٍيٗ پؼكىبْ كبغً صع صعِبٔگبٖ  ٚؿبػت وبع صع عكتٗ تشووي يب ُجبثت آٔبْ ثبيض صع ِذً صعِبٔگبٖصع تبثٍٛيي ثغاي اُالع ِغاجؼيٓ ٔوت گغصص .
 صعِبٔگبٖ ِٛظف اؿت جٙت وٍيٗ ثيّبعاْ وبعت پؼكىي تلىيً  ٚوٍيٗ ؿٛاثك  ٚسضِبت اعائٗ كضٖ ثٗ آٔبْ عا صع آْصعج ّٔبيض .
ٚ -جٛص صفتغ پظيغف  ٚثجت ِلشوبت وٍيٗ ِغاجؼيٓ ثب طوغ سضِبت أجبَ كضٖ صع صعِبٔگبٖ اٌؼاِي اؿت .

 ٘غگ ٗٔٛاػّبي سالف كئ ْٛپؼكىي ًٛ ٚاثَ اساللي  ٚأـبٔي صع صعِبٔگبٖ ثغاثغ ِمغعات لبثً پي گيغي اؿت . تغن صعِبٔگبٖ تٛؿَ ِـئٛي فٕي  ٚپؼكه وليه  ٚؿبيغ وبصع فٕي صع ؿبػبت ِمغع  ٚتؼِيً غيغ ِٛجٗ صعِبٔگبٖثض ْٚاُالع ثٗ صألگبٖ ػٍ َٛپؼكىي  ٚسضِبت ثٙضاكتي صعِبٔي ِغث ُٗٛجغَ ِذـٛة  ٚيب ِتشٍفيٓ ثغاثغ ِمغعات
عفتبع سٛا٘ض كض .
ٔظبعت ثغ وٍيٗ سضِبت صعِبٔگبٖ ثٗ ػٙضٖ وبعكٕبؿبْ صألگبٖ ٘بي ػٍ َٛپؼكىي  ٚسضِبت ثٙضاكتي صعِبٔي ِغثُٗٛ
 ٚيب ثب وبعكٕبؿبْ ٚػاعت ثٙضاكت صعِبْ  ٚآِٛػف پؼكىي اؿت .
 ثٗ اؿتٕبص ِبصٖ  5لبِٔ ْٛغث ٍٛثٗ اِٛع پؼكىي  ٚصاعٚيي ِٛ ٚاص سٛعصٔي صعِبٔگبٖ دك أتلبع آگٙي تجٍيغبتي وِٗٛجت گّغا٘ي ثيّبع يب ِغاجؼيٓ ثٛصٖ  ٚيب ثٗ تلشين ٚػاعت ثٙضاكت  ٚصعِبْ ثغ سالف كئ ْٛپؼكىي يب ػفت
ػِّٛي ثبكض ٔضاعص  ٚاؿتفبصٖ اػ ػٕبٚيٓ ِجٛٙي  ٚسالف دميمت عٚي تبثٍ ٚ ٛؿغٔـشٗ  ٚيب صاصْ ٚػضٖ ٘بي فغيجٕضٖ
جغَ ِذـٛة  ٚثب ِتشٍفيٓ ثغاثغ ِمغعات لبٔٔٛي عفتبع سٛا٘ض كض .
 تغييغ ِذً ٔ ٚبَ صعِبٔگبٖ ثبيـتي ثب ّ٘بٕ٘گي صألگبٖ ػٍ َٛپؼكىي  ٚسضِبت ثٙضاكتي صعِبٔي ِغثٚ ُِٗٛٛافمت ٚػاعت ثٙضاكت  ،صعِبْ  ٚآِٛػف پؼكىي ثبكض  ٚ ،أجبَ اِٛع ِظوٛع ِـتٍؼَ اهالح  ٚيب هضٚع پغٚأٗ جضيض
دـت ِٛعص سٛا٘ض ثٛص .
 ثيّبعي وٗ ثٗ صعِبٔگبٖ ِغاجؼٗ  ٚيب اعجبع گغصيضٖ دك صاعص پؼكه ِٛعص ٔظغ سٛص عا أتشبة  ٚثٗ ٚادض پظيغف اػالَصاعص .
 تبثٍ ٛصعِبٔگبٖ ثبيض ؿبصٖ  ٚدضاوثغ ص ٚثغاثغ تبثٍ ٛپؼكىبْ ثب طوغ ٔٛع تشون صعِبٔگبٖ  ٚثض ْٚطوغ ٔبَ پؼكىبْ كبغًصعِبٔگبٖ ثبكض .
 ؿبػبت وبع صعِبٔگبٖ ثبيـتي ثغ عٚي ؿغٔـشٗ  ٚتبثٍٛي صعِبٔگبٖ ليض كٛص . ٔوت اتيىت وٗ ٔلبْ صٕ٘ضٖ ِلشوبت وبعوٕبْ ثبكض ثغ ؿيٕٗ اٌؼاِي اؿت . كغٚع ثٗ وبع صعِبٔگبٖ ِٕ ٍٛثٗ ِؼغفي ِـئٛي فٕي  ٚوبصع ٚاجض كغايَ  ٚهضٚع پغٚأٗ ثٙغٖ ثغصاعي اػ ؿٛي ٚػاعتثٙضاكت  ،صعِبْ  ٚآِٛػف پؼكىي اؿت .
 ِؤؿؾ ِٛظف اؿت اهً پغٚأٗ ٘بي تأؿيؾ ِ ٚـئٛي فٕي عا صع ِؼغى صيض ِغاجؼيٓ ٔوت ّٔبيض . صع هٛعتي وٗ ِؤؿؾ ثٗ صاليً ِٛجٙي لوض تؼِيٍي  ٚأذالي صعِبٔگبٖ عا صاكتٗ ثبكض ثبيـتي ِغاتت عا ثب طوغِـتٕضات الػَ دضالً ؿٗ ِبٖ لجً اػ الضاَ ثٗ صألگبٖ ػٍ َٛپؼكىي  ٚسضِبت ثٙضاكتي صعِبٔي ِغث ُٗٛاػالَ ّٔبيض
.
 ًٛاثَ ِغث ٍٛثٗ ٌغِٛ ٛلت يب صائُ پغٚأٗ تأؿيؾچٕبٔچٗ ِـئٌٛيٓ صعِبٔگبٖ اػُ اػ ِؤؿؾ يب ِـئٛي فٕي  ...اػ ًٛاثَ تؼييٓ كضٖ صع ايٓ آئيٓ ٔبِٗ  ٚيب صؿتٛعاٌؼًّ

٘بي اثالغي تٛؿَ ٚػاعت ِتجٛع تشِي ّٔبيض ثٗ تغتيت ػيغ عفتبع سٛا٘ض كض .
اٌف  -تظوغ كفب٘ي ثب ليض ًِٛٛع صع هٛعت جٍـٗ ثبػعؿي ِذً تٛؿَ صألگبٖ ػٍ َٛپؼكىي  ٚسضِبت ثٙضاكتي
صعِبٔي طي عثَ
ة  -اسِبع وتجي تٛؿَ صألگبٖ ػٍ َٛپؼكىي  ٚسضِبت ثٙضاكتي صعِبٔي طي عثَ
ج – ٌغِٛ ٛلت پغٚأٗ تأؿيؾ  ٚتؼِيٍي صعِبٔگبٖ ثٗ ِضت  1تب ِ 3بٖ ثٗ پيلٕٙبص صألگبٖ ِغث ٚ ُٗٛتوٛيت وّيـيْٛ
لبٔٔٛي ِبصٖ 20
ص ٌ -غِٛ ٛلت پغٚأٗ تأؿيؾ  ٚتؼِيٍي صعِبٔگبٖ ثٗ ِضت

 3تب يه ؿبي ثٗ پيلٕٙبص صألگبٖ ِغث ٚ ُٗٛتوٛيت

وّيـي ْٛلبٔٔٛي ِبصٖ 20
ؽٌ -غ ٛصائُ پغٚأٗ تأؿيؾ صعِبٔگبٖ ثٗ پيلٕٙبص صألگبٖ ػٍ َٛپؼكىي  ٚسضِبت ثٙضاكتي صعِبٔي ِغث ٚ ُٗٛتبييض
ِؼبٔٚت صعِبْ ٚػاعت ِتجٛع  ٚتوٛيت وّيـي ْٛلبٔٔٛي

