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  :تعریف1ماده
َ  ػٌْاى  هٌجغ  اطالػبد  رْعظ  ششکذ  کٌٌذگبى  دس :  رملت سفزبس ّ یب اعزفبدٍ  اص ُش چیضی  ث

َ  دس  هشازل  هخزلف  آصهْى  ثغیش اص اطالػبد  ّ رْاًبیی  رٌُی  شخص َ  ک ، هزفبّد  اص آًچ

 . دعزْسالؼول  ّ ساٌُوبی  آصهْى  هدبص شوشدٍ  شذٍ  اعذ  رملت  هسغْة  هی شْد

َ  هغبیش ثب هفبد :  رخلف َ  سفزبس اص عْی  هدشیبى  آصهْى  دس هشازل  هخزلف  آصهْى  ک ُشگًْ

َ  اًدبم  رملت  هٌدش شْد رخلف  هسغْة   دعزْسالؼول  اخشایی  ّ ساٌُوبی  آصهْى  ثْدٍ  ّ ث

 .هی شْد

َ  هٌظْس ثشلشاسی  ًظن  ّ زفع  زمْق  داّطلجبى  2هبدٍ   َ   ( دعزیبساى)ث َ  آصهًِْبیی  ک دس کلی

َ  شْسای  آهْصػ  پضشکی  ّ رخصصی  ثشگضاس هی شْد ّ  ثصْسد  عشاعشی  رْعظ  دثیشخبً

َ ای   َ  هشازل  آصهْى ُبی  فْق  کویز َ  رخلفبد  ّ رملجبد  دس کلی َ  گضاسػ ُبی  هشثْط  ث سعیذگی  ث

 : هشکت  اص افشاد صیش رشکیل  هی گشدد

 دثیش شْسای  آهْصػ  پضشکی  ّ رخصصی  یب ًوبیٌذٍ  ربم االخزیبس ایشبى       .1

2.        َ  ًوبیٌذٍ  هؼبّى  آهْصشی  ّ اهْس داًشگبُی  ّصاسرخبً

 هذیش کل  دفزش زمْلی  ّ اهْس هدلظ  ّصاسد  هزجْع  یب ًوبیٌذح  ربم االخزیبس اّ       .3

 هذیش کل  دفزش هشکضی  زشاعذ  ّصاسد  هزجْع        .4

َ  اًزخبة        .5 دّ ًفش ًوبیٌذٍ  اص اػضبی  شْسای  آهْصػ  پضشکی  ّ رخصصی  ث

 شْسا 

َ  ثؼِذح  دثیش شْسای  آهْصػ  پضشکی  ّ رخصصی  یب ًوبیٌذٍ  ربم االخزیبس :  رجصشٍ سیبعذ  کویز

 .ایشبى  هی ثبشذ

َ  ّ رصویوبد  آى  ثب اکثشیذ  آسای  3هبدٍ   خلغبد  ُیأد  ثب زضْس دّ عْم  اػضب سعویذ  داشز

َ  هؼزجش خْاُذ ثْد ثشگضاسی  خلغبد  ّ ُوبٌُگی  الصم  ّ دػْد  اص اػضبء . زبضش دس خلغ

َ  شْسای  آهْصػ  پضشکی  ّ رخصصی  هی ثبشذ َ  ثؼِذٍ  دثیشخبً  .خلغ

َ  ششذ  4هبدٍ   َ  دس اسرجبط  ثب هفبد دعزْسالؼول  اخشایی  آصهْى  ث رملجبد  هْضْع  ایي  آئیي  ًبه

 :  صیش اعذ

َ  اثضاس رملت  رشخیص  دادٍ  شْد َ  سفزبس ثب اعزفبدٍ  اص ّعبیلی  ک  .الف  ـ ُشگًْ

َ  خبی  داّطلت   َ  اهزسبى  (دعزیبس)ة  ـ ششکذ  دیگشی  ث  دس خلغ

َ  ششذ  صیش اعذ  رخلفبد  هغئْلیي  ثشگضاسی  آصهْى5هبدٍ  َ  ث  :  ، هْضْع  ایي  آئیي  ًبه



، یب هشالجبى  ّ دیگش ػْاهل  اخشایی  اص ّظبیف  اخشایی  ّ اداسی   الف  ـ ػذّل  هغئْالى  خلغَ

 .  خْد دس ُشیک  اص خلغبد  اهزسبًی

َ  هْخت  رغِیل  دس یک  یب چٌذ هْسد اص  ( دعزیبساى)ة  ـ رجبًی  ثب داّطلجبى   َ  ُش ًسْ، ک ث

 .  گشدد4رخلفبد  هزکْس دس هبدٍ  

ج  ـ ًمض  همشساد  ّ ػذّل  اص ّظبیف  رْعظ  ػْاهل  اخشایی  ّ ثشگضاس کٌٌذگبى  اهزسبًبد  ّ 

َ  طشذ  عؤال  رب  َ  هشازل  آصهْى  اص هشزل طشازبى  عؤاالد  ّ رصسیر  کٌٌذگبى  اّساق  دس کلی

 . اػالم  ًزبیح

َ  رشخیص  هشالت  ّ هغئْل  خلغ6َهبدٍ   َ  داّطلت  ث  4هبدٍ  «  ة»، رملت  هْضْع  ثٌذ   چٌبًچ

َ  ّ ربئیذ سئیظ  زْصٍ  هشثْطَ َ   سا هشرکت  شذٍ  ثبشذ پظ  اص رٌظین  صْسردلغ ، هزملت  اص خلغ

  َ َ  اهزسبى  ّی  خلْگیشی  ثؼول  هی آیذ ّ پظ  اص ربئیذ ُْیذ  صْسردلغ اهزسبى  اخشاج  ّ اص اداه

 .  فشعزبدٍ  هی شْد2ثشای  رؼییي  رکلیف  ًِبیی  ثشای  ُیأد  هزکْس دس هبدٍ  

دس صْسری کَ رملت ثش اعبط شْاُذ اص عْی کویزَ رملت ّ رخلف هغلن شٌبخزَ  - 7هبدٍ 

 .شْد، صالزیذ ػلوی فشد هشدّد ّ ًزیدَ آصهْى دس صْسد لجْلی فبلذ اػزجبس اعذ

دس آصهْى پزیشػ دعزیبس ، دس صْسری کَ هْضْع رملت ثب شْاُذ ّ یب ادلَ کبفی - الف 

ثشای کویزَ رملت ّ رخلف هسشص گشدد فشد هزملت دس صْسد لجْلی اص ششّع دّسٍ هسشّم 

 عبل اص ششکذ دس آصهْى پزیشػ دعزیبس هسشّم خْاٌُذ 3 رب 1ایي افشاد ثَ هذد . هیشْد

 .شذ

پشٍ ثْسد، ردذیذ دّسٍ دعزیبسی هزملت دس عبل هشثْطَ ّ چِبس هبٍ - دس آصهْى اسرمبء - ة 

دس صْسد رکشاس . روذیذ دّسٍ ّی دس پبیبى دّسٍ ثب دسج دس پشًّذٍ ایي افشاد الضاهی اعذ

 .ایي ػول زکن دعزیبسی فشد هزکْس لغْ ّ اص اداهَ آهْصػ ّی خلْگیشی ثَ ػول هیآیذ

فشد هزملت هؼلك ّ ثشای دّ دّسٍ اص ششکذ دس آصهْى  (داًشٌبهَ)دس آصهْى ثْسد - ج 

 .داًشٌبهَ ثب دسج دس پشًّذٍ هسشّم هیشْد

دس صْسری کَ فشدی ثش اعبط لشائي اص عْی کویزَ رملت ّ رخلف هشکْک ثَ  - 1رجصشٍ 

لشائي دس پشًّذٍ هسشهبًَ ّ . رملت شٌبخزَ شْد صالزیذ ػلوی فشد هششّط هیجبشذ 

خذاگبًَ خِذ ثشسعی دسج هیشْد پظ اص ثشسعی کویزَ رملت ّ رخلف هْظف ثَ رؼییي 

 .رکلیف لطؼی زذاکثش طی دّ ُفزَ هیجبشذ

دس صْسری کَ الذام فشد دس اسرکبة رملت یب رخلف هْخت رضییغ زك دیگشی  - 2رجصشٍ 

گشدد یب رؼذی زمْلی ثَ زمْق دیگشاى دس ثش داشزَ ثبشذ ثغزَ ثَ هیضاى آى ّ هزٌبعت ثب 

خٌجِِبی زمْلی الذام هشثْطَ، هذد هسشّهیذ ّ ًْع هدبصاد اص طشف کویزَ رملت ّ 

 .رخلف رؼییي هیشْد

َ  گشدد ّ ػضْ 8هبدٍ   َ  فشدی  هشوْل  اػوبل  همشساد  اًضجبطی  ایي  آئیي  ًبه چٌبًچ

عبصهبًِبی  دّلزی  اػن  اص کشْسی  ّ لشگشی  ثبشذ ػالٍّ  ثش اػوبل  همشساد  اًضجبطی  ایي  

َ  هشارت  دس صْسد  ربئیذ کویزخ  هْضْع  هبدٍ   َ  عبصهبى  هزجْع  ّی  1آئیي  ًبه  خِذ  اطالع  ث

 .اسعبل  هی گشدد



َ  هغئْالى  یب هشالجبى  ّ دیگش ػْاهل  اخشایی  هشرکت  یکی  اص رخلفبد  هٌذسج  دس 9هبدٍ   چٌبًچ

َ  یب ًوبیٌذٍ  5ثٌذُبی  الف  ّ ة  هبدٍ    شًْذ، پظ  اص ربئیذ اهش رْعظ  هغئْل  هبفْق  دس خلغ

َ  اخشاج  هی گشدد ّ  َ  کبس فشد هزخلف  خلْگیشی  ثؼول  هی آیذ ّ اص خلغ َ  اص اداه دثیشخبً

َ  ُیأد  هزکْس دس هبدٍ   َ ای  ثشای  رؼییي  رکلیف  ث  . گضاسػ  هی شْد2هْضْع  طی  صْسردلغ

َ  رخلف  هْضْع  ثٌذ ج  هبدٍ  10هبدٍ   َ  طی  5چٌبًچ  ثبشذ، هشارت  رْعظ  هغئْالى  هشثْط

َ  ُیأد  هزکْس دس هبدٍ   َ ای  ثشای  ارخبر رصوین  ث  .  گضاسػ  هی شْد2صْسردلغ

َ  رخلفبد  هْضْع  هْاد 2ُیأد  هزکْس دس هبدٍ  11هبدٍ   ، رصوین  10 ّ 9 پظ  اص سعیذگی  ث

َ  همبهبد  اداسی  یب لضبیی  ریصالذ  ارخبر خْاُذ کشد دس هْسد . همزضی  خِذ  اسخبع  پشًّذٍ  ث

َ  هشاخغ  لضبیی  ریصالذ  اسخبع  خْاُذ ًوْد  .رملجبد  ًیض دس صْسد  لضّم  پشًّذٍ  سا ث

َ  دس زیي  رصسیر  اّساق  ّ یب ززی  پظ  اص اروبم  آصهْى  ّ اػالم  ًزبیح  آصهْى  ّ 12هبدٍ   چٌبًچ

َ  کشف  گشدد، هزملجبى  یب هزخلفبى  5 ّ 4پزیشػ  رملجبد  یب رخلفبد  هْضْع  هْاد   ایي  آئیي  ًبه

َ  خْاٌُذ ثْد رشخیص  ّ ازشاص رخلف  ّ یب رملت  . هشوْل  همشساد  هزکْس دس ایي  آئیي  ًبه

 .  خْاُذ ثْد2ثؼِذٍ  اػضبی  ُیأد  هْضْع  هبدٍ  

َ  شْسای  آهْصػ  پضشکی13هبدٍ   َ  داّطلجبى   دثیشخبً َ   ( دعزیبساى)، ُش عبل اهزسبًبد  سا ث

َ  رملت  هطلغ  خْاُذ  َ  اص همشساد  اًضجبطی  هشثْط  ث ٌُگبم  رْصیغ  کبسرِبی  ّسّد دس خلغ

َ  هشازل  . کشد َ  )ُوچٌیي  ّظبیف  اخشایی  ّ اداسی  هغئْالى  اهزسبًبد  سا دس کلی اص هشزل

َ  اطالع  آًِب خْاُذ سعبًذ ( طشذ  عْال  رب اػالم  ًزبیح  . ث

َ  دس 14هبدٍ    هبدٍ  دس پٌدبٍ  ّپٌدویي  ًشغذ  شْسای  آهْصػ  پضشکی  ّ 14ایي  آئیي  ًبه

َ  رصْیت  سعیذ2/3/1381رخصصی  هْسش    . ث

 


