ضوابط ارجاع نمونه های سیتولوژی و هیستوپاتولوژی درنظام سالمت
دس ساػتبی تمٛیت ٘ؾبْ اسخبؿ ٕ٘ٞ ٝ٘ٛبی آصٔبیـٍبٞی  ،ضٛاثظ اسخبؿ ٕ٘ٞ ٝ٘ٛبی ػیتِٛٛطی ٞ ٚیؼتٛپبتِٛٛطی ثیٗ
ٔٛػؼبت پضؿىی  ٚآصٔبیـٍبٞ ٜبی آػیت ؿٙبػی تذٚیٗ ٌشدیذ ٜاػت .اخشای ایٗ ضٛاثظ ٌبٔی ٔٛثش ٕٞ ٚؼ ٛثب عشح تحَٛ
٘ؾبْ ػالٔت ثٛدٔ ٚ ٜی تٛا٘ذ ٔٙدش ث ٝاستمبی ایٕٙی ثیٕبس ،وبٞؾ سیؼه خغبٞبی پضؿىی ،ثٟش ٜثشداسی ثٟی ٝٙاص ؽشفیت ٞبی
ٔٛخٛد دس ٔشاوض آصٔبیـٍبٞی وـٛس  ٚحفؼ حمٛق ثیٕبساٖ ؿذ ٚ ٜا٘تؾبس ٔیشٚد ػجت ثٟجٛد ویفیت خذٔبت ،استمبء ثٟشٚ ٜسی،
ایدبد دػتشػی ثیـتش ،تؼٟیُ دس پبیؾ  ٚخٕـ آٚسی ٔٙبػت دادٞ ٜب  ،وبٞؾ ٞضیٞ ٝٙب  ٚایدبد صٔیٕٞ ٝٙىبسی ثیٗ ثخـی
ؿٛد .ضٛاثظ ث ٝؿشح ریُ ٔیجبؿٙذ:
 -1ث ٝاػتثٙبی ٔٛاسد ٔـٕ َٛثٙذ  3ایٗ دػتٛساِقُٕ ،تٟٙب آصٔبیـٍبٞ ٜبیی ٔدبص ث ٝپزیشؽ ٕ٘ ٝ٘ٛثبِیٙی ثشای ا٘دبْ آصٔبیـٟبی
ػیتِٛٛطی ٞ ٚیؼتٛپبتِٛٛطی ٌ ٚضاسؽ ٘تبیح آٟ٘ب ٔی ثبؿٙذ و ٝداسای پشٚا٘ ٝلب٘٘ٛی فقبِیت آػیت ؿٙبػی ثٛدٔ ٚ ٜؼئ َٛفٙی
آٖ ٔتخلق آػیت ؿٙبػی تـشیحی  ٚیب ٔتخلق آػیت ؿٙبػی تـشیحی  ٚثبِیٙی ثبؿذ.
-2دس كٛست ٘یبص ث ٝاسخبؿ ثیٕبس یب ٕ٘ ٝ٘ٛثبِیٙی ثیٗ د ٚآصٔبیـٍب ٜآػیت ؿٙبػی  ،سفبیت ضٛاثظ ٔٙذسج دس ثٙذ  1ثشای ٞش دٚ
آصٔبیـٍبٔ ٜجذا  ٚاسخبؿ ضشٚسی اػت .آصٔبیـٍبٔ ٜجذا ٔؼئِٛیت وؼت اعٕیٙبٖ اص ویفیت ٘تبیح آصٔبیـٟب سا فٟذ ٜداس اػتِ ،زا
ٔؼئ َٛفٙی آصٔبیـٍبٔ ٜجذا ثبیذ أىبٖ اسصیبثی كالحیت فٙی  ٚویفیت  ٚوبسآیی آصٔبیـٍب ٜاسخبؿ سا داؿت ٝثبؿذ
ٞ -1-2ش آصٔبیـٍب ٜآػیت ؿٙبػی و ٝالذاْ ث ٝپزیشؽ ٕ٘ٞ ٝ٘ٛبی ػیتِٛٛطی  ٚپبتِٛٛطی ٔی ٕ٘بیذ ثبیذ اص ٔتخلق
ٔشثٛع ٝثشای ا٘دبْ آصٔبیؾ ٌ ٚضاسؽ دٞی ثشخٛسداس ثبؿذ  ٚكشفب ثشای ا٘دبْ ثخؾ ٞبیی اص الذأبت فٙی ٔب٘ٙذ
فّٕیبت فشآٚسی ،سً٘ آٔیضی ،ثشؽ  ٚتٟی ٝالْ  ٚسً٘ آٔیضی ٞبی اختلبكی (ؿبُٔ تىٙیه ٞبی ایٕٞٛ٘ٛیؼتٛؿیٕی
 ٚػبیش ٔٛاسد ) ث ٝآصٔبیـٍب ٜدیٍش اسخبؿ ٕ٘بیذ  ٚپغ اص دسیبفت ثّٛن /ٚیب الْ ،خٛد دس ٟ٘بیت الذاْ ث ٝاسائٌ ٝضاسؽ
ٕ٘بیذ .آصٔبیـٍبٔ ٜجذا ثبیذ الْ  ٚثّٛن ٞبی پبسافیٙی ٔشثٛع ٝسا ٔغبثك لٛا٘یٗ ٔ ٚمشسات وـٛسی دس ثبیٍب٘ی خٛد
ٍٟ٘ذاسی وٙذ  ٚدس كٛست ِض ْٚثشای آصٔبیؾ ٞبی ثقذی اػتفبدٕٛ٘ ٜد ٜیب دس دػتشع لشاس دٞذ.
 -2-2وّی ٝآصٔبیـٍبٟٞبی داسای پشٚا٘ ٝلب٘٘ٛی فقبِیت آػیت ؿٙبػی تـشیحی ،ثبیذ داسای حذالُ تدٟیضات الصْ
خٟت ثشؽ ثبفت  ٚتٟی ٕٝ٘ٛ٘ ٝثبؿٙذ ِٚی چٙب٘چ ٝتقذاد پزیشؽ ٕ٘ٞ ٝ٘ٛبی ثبفتی ٔبٞب٘ ٝحذاوثش تب  50فذد ثبؿذ،
ٔی تٛا٘ٙذ عی لشاسداد فی ٔبثیٗ ثب سفبیت ٔفبد ایٗ ثخـٙبٔٞ ٕٝ٘ٛ٘ ، ٝبی خٛد سا پغ اص پزیشؽ ثشای ا٘دبْ ثخؾ یب
ثخؾ ٞبیی اص الذأبت فٙی فشایٙذ پیؾ اص آصٔبیؾ ث ٝآصٔبیـٍب ٜآػیت ؿٙبػی تـشیحی ٔٙتخت دیٍشی اسػبَ
ٕ٘بیذ .یه ٘ؼخ ٝاص لشاسداد خٟت اعالؿ  ٚپیٍیشی ٞبی ٔمتضی ٔی ثبیؼت دس ٞش د ٚآصٔبیـٍبٛٔ ٜخٛد ثبؿذ.
 -3-2دس فشآیٙذ اسخبؿ ٕ٘ٞ ٝ٘ٛبی ػِّٛی  ٚثبفت ثیٗ د ٚآصٔبیـٍب ٜآػیت ؿٙبػی  ٕٝ٘ٛ٘ ،ثبیذ ٕٞشا ٜثب فشْ
دسخٛاػت حبٚی ٔـخلبت وبُٔ ثیٕبسٔ ،ـخلبت ٕ٘ ٚ ٝ٘ٛاعالفبت ثبِیٙی ٔٛسد ٘یبص اسػبَ ؿٛد .چٙب٘چ ٝاص عشف
پضؿه ٔقبِح یب ٔتخلق آػیت ؿٙبػی ؿه لٛی ث ٝضبیقبت ٘ئٛپالػتیه ٚخٛد داؿت ٝثبؿذ ،دادٞ ٜبی ٔٛسد ٘یبص
ثشای ٌضاسؽ ٔٛاسد ػشعب٘ی ٔی ثبیؼت دس آٖ ِحبػ ؿ٘ٛذ .
 –4-2ؽشف حبٚی ٕ٘ ٝ٘ٛثبیذ داسای ثشچؼت ٔٙبػت ثٛد ٜو ٝحذالُ ٔـخلبت  ٚؿٙبػ ٝثیٕبسٛ٘ ،ؿ ٕ٘ ٚ ٝ٘ٛصٔبٖ ٚ
ٔحُ ٕ٘ ٝ٘ٛثشداسی ثش سٚی آٖ دسج ؿذ ٜثبؿذ.

 -5-2آصٔبیـٍبٔ ٜؼئ َٛپزیشؽ ٕ٘ٛٔ ٝ٘ٛؽف اػت ٔـخلبت ثیٕبس ٙٔ ،ٕٝ٘ٛ٘ ٚذسج دس فشْ دسخٛاػت ،سا ثب اعالفبت
ثجت ؿذ ٜسٚی ثشچؼت ؽشف حبٚی ٕ٘ٔ ٝ٘ٛغبثمت دٞذ ،اص ٔٙبػت ثٛدٖ ٘ٛؿ  ٚحدٓ فیىؼبتیٔ ٛلشفی اعٕیٙبٖ
حبكُ وٙذ  ٚدس كٛست ِض ْٚالذاْ ث ٝاخز اعالفبت ثبِیٙی ٔٛسد ٘یبص اص ثیٕبس یب پضؿه ٔقبِح ٕ٘بیذ .تقشف ٝپزیشؽ ٚ
ا٘دبْ آصٔبیؾ ثش اػبع تقشفٔ ٝلٛة ٞیبت دِٚت ثشای ثخؾ دِٚتی  ٚغیش دِٚتی ثش حؼت ٔٛسد ٔی ثبؿذ.
 -6-2پغ اص پزیشؽ ٕ٘ ،ٝ٘ٛثشسػی ٔبوشٚػىٛپی ثبفت  ٚثشؽ ثشداسی ،تٛػظ ٔتخلق آػیت ؿٙبػی ا٘دبْ ؿذٚ ٜ
اص ویفیت ؽبٞشی ٔٙبػت ٕ٘ٞ ٝ٘ٛبی ثشداؿت ؿذ ٜخٟت اسػبَ ،اعٕیٙبٖ حبكُ ٌشدد .خٟت اسػبَ ٕ٘ ٝ٘ٛثبیذ اص
ؽشف یب ؽشٚف اػتب٘ذاسد ثب پٛؿؾ ػ ٝالی ،ٝثذ٘ ٖٚـتی  ٚحبٚی ٔبد ٜفیىؼبتیٙٔ ٛبػت ثب حدٓ وبفی اػتفبدٌ ٜشدد
ٔ ٚـخلبت  ٚؿٙبػ ٝثیٕبس ثش سٚی آٟ٘ب دسج ؿٛد .
 –7-2آصٔبیـٍب ٜاسػبَ وٙٙذ ٕٝ٘ٛ٘ ٜثبیذ ث ٝؿیٔ ٜٛمتضی ؿبُٔ اسصیبثی حضٛسی فشآیٙذٞبی آٔبد ٜػبصی ٕ٘ٞ ٝ٘ٛب ٚ
تٟی ٝثّٛوٟب  ٚاػالیذ ٞب دس آصٔبیـٍب ٜعشف لشاسداد ،اص ویفیت ٔٙبػت  ٚا٘غجبق ثب اػتب٘ذاسدٞب اعٕیٙبٖ حبكُ ٕ٘بیذ.
ٔ –8-2ؼئِٛیت ا٘تمبَ كحیح  ٚایٕٗ ٕ٘ٞ ٝ٘ٛب ثب آصٔبیـٍب ٜاسػبَ وٙٙذٔ ٜی ثبؿذ ٍٔش آ٘ى ٝدس لشاسداد ثیٗ دٚ
آصٔبیـٍب ٜؿشایظ دیٍشی ٔٙحلشاً ثیٗ عشفیٗ ث ٝسٚؿٙی تقشیف ؿذ ٜثبؿذ.
 –9-2تٕبٔی الذأبت اخشایی ٔشثٛط ث ٝفشآیٙذ پیؾ اص آصٔبیؾ ،ا٘دبْ آصٔبیؾ  ٚپغ اص آٖ ٔی ثبیؼت تذٚیٗ ٚ
ٔؼتٙذ ؿذٔ ٚ ٜؼئِٛیت ا٘دبْ ٞش فقبِیت دس آٖ ٔـخق ؿذ ٚ ٜدس ٞش د ٚآصٔبیـٍبٍٟ٘ ٜذاسی ٌشدد.
 -10-2دس فشآیٙذ اسخبؿ ٕ٘ٞ ٝ٘ٛبی پبتِٛٛطی  ٚػیتٛپبتِٛٛطی ،ثٙٔ ٝؾٛس ا٘دبْ ثخـی اص فشایٙذ ا٘دبْ آصٔبیؾ آػیت
ؿٙبػی ٔ ،ؼئِٛیت ٌضاسؽ دٞی آصٔبیؾ ٞبی پبتِٛٛطی  ٚػیتِٛٛطی ثش فٟذ ٜآصٔبیـٍب ٜاسخبؿ وٙٙذٔ ٜی ثبؿذ  ٚثش
سٚی ثشٌ ٝخٛاثذٞی آصٔبیـٍب ٜاسخبؿ وٙٙذ ٚ ٕٝ٘ٛ٘ ٜثب ٟٔش  ٚأضبی پبتِٛٛطیؼت ٔؼئٔ َٛی ثبؿذ.
 -11-2ػٛاثك ٔشثٛط ث ٝپزیشؽ  ٚاسػبَ ٕ٘ٞ ٝ٘ٛب دس آصٔبیـٍب ٜاسخبؿ دٙٞذ ٜثبیذ ٔٛخٛد ثبؿذ .
 -12-2ثّٛوٟب  ٚاػالیذٞبی آٔبد ٜؿذ ٜثبیذ خٟت تـخیق ث ٝآصٔبیـٍب ٜاسخبؿ دٙٞذ ٜفٛدت داد ٜؿ٘ٛذ.
 -13-2دس كٛست ٘یبص ثٔ ٝـبٚس ٜیب تـخیق ،آصٔبیـٍب ٜاسخبؿ دٙٞذ ٚ ٜیب پضؿه ٔقبِح ثبیؼتی ٔقیبسٞبی سإٙٞبی
ٔـبٚس ٜسا سفبیت ٕ٘بیذ.
 -3دس ٔٛػؼبت ٔ ٚشاوض دسٔب٘ی ٚالـ دس ٔٙبعك خغشافیبیی ٔختّف(ؿٟش ،ؿٟشػتبٖ  ،ثخؾ  ،سٚػتب ) افٓ اص دِٚتی ،فٕٔٛی ٚ
یب خلٛكی تب صٔب٘یى ٝآصٔبیـٍب ٜآػیت ؿٙبػی تـشیحی ٔ ٚتخلق ٚاخذ كالحیت ٚخٛد ٘ذاسد ٔ ،ؼئٔ َٛشوض ثٟذاؿتی –
دسٔب٘ی  ٚیب ٔذیشیت ثیٕبسػتبٖ یب ٔذیشیت ػبیش ٔٛػؼبت دسٔب٘ی( ٔـتُٕ ثش ٔشاوض خشاحی ٔحذٚد  ،دی وّیٙیه  ،دسٔبٍ٘ب)ٜ
یب ٔؼئ َٛآصٔبیـٍب ٜپضؿىی ٔٛػؼ ٝدسٔب٘ی ٔٛؽفٙذ تب فٟشػت آصٔبیـٍبٞ ٜبی آػیت ؿٙبػی تـشیحی دس دػتشع سا اص
ٔقب٘ٚت دسٔبٖ دا٘ـٍبٔ ٜتجٛؿ اػتقالْ ٕ٘بیٙذ  ٚضٕٗ فمذ لشاسداد ثب آصٔبیـٍب ٜا٘تخبة ؿذ٘ ، ٜؼجت ث ٝپزیشؽ  ٚاسػبَ ٕ٘ٝ٘ٛ
ٔٙغجك ثب اِضأبت لب٘٘ٛی  ،فٙی  ٚسفبیت تقشفٔ ٝلٛة الذاْ ٕ٘بیٙذٔ .قب٘ٚت دسٔبٖ ٔی ثبیؼت ٔقیبس ٔـخلی ثشای ا٘تخبة
آصٔبیـٍبٟٞبی اسخبؿ آػیت ؿٙبػی  ٚافالْ فٟشػت تذٚیٗ ٕ٘ٛد ٚ ٜآٟ٘ب سا ث ٝاعالؿ آصٔبیـٍبٟٞبی اسخبؿ دٙٞذ ٜثشػب٘ذ.
ثذیٟی اػت  ،اػتب٘ذاسدٞب یب دػتٛساِقّٕٟبی اخشایی ٔشثٛط ث ٝاسػبَ ٕ٘( ٝ٘ٛؿبُٔ ٘ٛؿ  ٚحدٓ فیىؼبتی ،ٛاعالفبت ثبِیٙی ٔٛسد
٘یبص  ،اِضأبت پزیشؽ  ٚا٘تمبَ ٕ٘ ٚ ٝ٘ٛصٔبٖ چشخ ٝوبسی  ٚػبیش ٔٛاسد) ثش حؼت ٘ٛؿ ٕ٘ٔ ٚ ٝ٘ٛفبد لشاسداد ،ثبیذ تٛػظ

آصٔبیـٍب ٜاسخبؿ ث ٝاػتٙبد ٔؼتٙذات ػیؼتٓ ٔذیشیت ویفیت دس آصٔبیـٍب ٜپضؿىی تٟی ٝؿذ ٚ ٜدس دػتشع ٔشاوض اسخبؿ
دٙٞذ ٜلشاس داد ٜؿٛد .وّیٔ ٝشاحُ ٔشثٛع ،ٝاص پزیشؽ تب خٛاثذٞی ،ثبیذ تحت ٘ؾبست ٔ ٚؼئِٛیت آػیت ؿٙبع ٚاخذ پشٚا٘ٝ
ٔؼئ َٛفٙی دس آصٔبیـٍب ٜاسخبؿ ثبؿذ .وؼت اعٕیٙبٖ اص حؼٗ اخشای دػتٛساِقّٕٟب اص عشق ٔختّف ثٛیظٕٔ ٜیضی وُ فشایٙذ ثش
فٟذٔ ٜؼئ َٛفٙی آػیت ؿٙبع ٔیجبؿذ.
 -4دس كٛست ا٘دبْ فشایٙذٞبی ٔشثٛط ث ٝآصٔبیؾ ٞبی ػیتِٛٛطی  ٚپبتِٛٛطی دس آصٔبیـٍب ٜاسخبؿ ،آصٔبیـٍب ٜآػیت ؿٙبػی ٚ
یب ٔٛػؼ ٝپضؿىی ٔجذا ٔٛؽف ث ٝاعالؿ سػب٘ی ایٗ أش ث ٝثیٕبس ٔی ثبؿذ .دس ایٗ حبِت آصٔبیـٍب ٜپبتِٛٛطی اسخبؿ ٔٛؽف اػت
فال ٜٚثش ٌضاسؽ اكّی (ٔشثٛط ث ٝثیٕبس) ،یه ٘ؼخ ٝاص ٌضاسؽ ػیتِٛٛطی یب پبتِٛٛطی سا خٟت تىٕیُ پش٘ٚذ ٜثیٕبس ،ثٛٔ ٝػؼٝ
اسخبؿ دٙٞذ ٜاسائٕ٘ ٝبیذٌ .ضاسؽ ٞبی اسائ ٝؿذ ٜثبیذ ثش سٚی ػشثشي آصٔبیـٍب ٜاسخبؿ ثٛدٟٕٛٔ ٚ ٜس ثٟٔ ٝش ٚأضبء ٔتخلق
پبتِٛٛطی ثبؿذ .
 -5دس كٛست اسخبؿ ٕ٘ ٝ٘ٛتٛػظ ٔشوضدسٔب٘ی ٔ ،شوض اسخبؿ دٙٞذ ٜثبیذ ٘ؼجت ث ٝاسػبَ ٕ٘ ٝ٘ٛثب ؿشایظ اػتب٘ذاسد ٕٞ ٚچٙیٗ
دسیبفت ٘تید ٝآصٔبیؾ دس صٔبٖ ٔٙبػت ثش اػبع اػتب٘ذاسدٞبیی و ٝاص آصٔبیـٍب ٜاسخبؿ دسیبفت ٕ٘ٛد ،ٜاعٕیٙبٖ حبكُ ٕ٘بیذ.
اسخبؿ ٕ٘ٞ ٝ٘ٛب ثبیذ ثشاػبع لشاسداد ٔـخق ٔ ٚقتجشی ثبؿذ و ٝدس آٖ ٚؽبیف ٔ ٚؼئِٛیت ٞبی عشفیٗ ٔـخق ؿذ ٚ ٜیه
٘ؼخ ٝاص آٖ خٟت اعالؿ  ٚپیٍیشی ٞبی ٔمتضی دس ٞش دٛٔ ٚػؼ ٝاسخبؿ وٙٙذٚ ٜاسخبؿ ٔٛخٛد ثبؿذ.
-6عشفیٗ لشاسداد ٔٛؽف ث ٝسفبیت حمٛق ثیٕبساٖ اص خّٕ ٝسفبیت ؿشایظ ٔغّٛة ا٘تمبَ ٕ٘ ،ٝ٘ٛسفبیت تقشفٔ ٝلٛة  ٚسفبیت
اك َٛاخالق پضؿىی ؿبُٔ حفؼ اػشاس ثیٕبس ٔی ثبؿٙذ .خضئیبت فشایٙذ اسخبؿ ؿبُٔ سٚؽ ثؼت ٝثٙذی ٍٟ٘ ،ذاسی  ٚحُٕ ٕ٘ٝ٘ٛ
ٞب ٚ ،یظٌی ٞبی ؽشف ٕ٘ ٚ ٝ٘ٛفیىؼبتی ،ٛاعالفبت الصْ ثش سٚی ثشچؼت ٕ٘ ٚ ٝ٘ٛفشْ دسخٛاػت ثبیذ دس سٚؽ اخشایی فشآیٙذ
اسخبؿ دس ٔشوض اسخبؿ دٙٞذ ٚ ٜاسخبؿ تذٚیٗ ٔ ٚؼتٙذ ؿذ ٚ ٜػٛاثك اخشای دسػت آٖ ٍٟ٘ذاسی ؿٛد.
 -7حل َٛاعٕیٙبٖ اص ویفیت ٘تبیح آصٔبیؾ ثش فٟذ ٜآصٔبیـٍب ٜآػیت ؿٙبػی ٔشوض اسخبؿ دٙٞذ ٜاػتٔ .شوض اسخبؿ دٙٞذٜ
ثبیذ لبدس ث ٝسدیبثی اعالفبت ٔشثٛط ث ٚ ٕٝ٘ٛ٘ ٝفقبِیت ٞبی ا٘دبْ ؿذ ،ٜاص فشآیٙذ ٞبی لجُ اص آصٔبیؾ تب ٌضاسؽ دٞی ثبؿذ ٚ
آصٔبیـٍب ٜاسخبؿ ٘یض ّٔضْ ث ٝفشا ٓٞوشدٖ ؿشایظ اخشای ایٗ أش ٔیجبؿذ . .ضٕٙب ا٘دبْ ٔـٛست ؿفبٞی  ،وتجی  ٚیب ٔدبصی ثیٗ
د ٚآصٔبیـٍب ٜآػیت ؿٙبػی ٚ ،یب اسخبؿ ٕ٘ ٝ٘ٛثٙٔ ٝؾٛس ا٘دبْ آصٔبیؾ ٞبی خبف ثش سٚی ثبفت و ٝأىبٖ ا٘دبْ آٖ دس تٕبْ
آصٔبیـٍبٞ ٜبی آػیت ؿٙبػی ٚخٛد ٘ذاسد ،ثب دس ٘ؾش ٌشفتٗ ٔؼئِٛیت ٞبی عشفیٗ دس ٌضاسؽ ٟ٘بیی ٔـشٚط ث ٝسفبیت
اػتب٘ذاسدٞب  ٚاِضأبت ویفیت أىبٖ پزیش ٔی ثبؿذ.
 -8اسائ ٝاعالفبت  ٚتبٔیٗ تؼٟیالت الصْ ثشای تحت پٛؿؾ لشاس ٌشفتٗ تٕبٔی ٔشاوض دسٔب٘ی دِٚتی  ٚخلٛكی  ٚفمذ لشاسداد
آٟ٘ب ثب آصٔبیـٍبٞ ٜبی آػیت ؿٙبػی ثش فٟذٔ ٜقب٘ٚت دسٔبٖ دا٘ـٍبٔ ٜی ثبؿذ.
ٔ -9شاوض دسٔب٘ی  ٚآصٔبیـٍبٞ ٜبی عشف لشاسداد ثبیذ ٔغبثك ضٛاثظ ٘ؼجت ث ٝاسائ ٝاعالفبت دس خلٛف لشاسدادٞبی ٔٙقمذ
ؿذ ٚ ٜفشایٙذ اسخبؿ ثٔ ٝقب٘ٚت دسٔبٖ ٕٞ ٚچٙیٗ اسائ ٝاعالفبت ٔٛسد ٘یبص ثش٘بٔ ٝثجت ػشعبٖ ث ٝدػتٍبٟٞبی ریشثظ الذاْ
ٕ٘بیٙذ .یه ٔشوض دسٔب٘ی دس كٛست ِضٔ ْٚی تٛا٘ذ ٕٞضٔبٖ ثب چٙذ آصٔبیـٍب ٜآػیت ؿٙبػی لشاسداد داؿت ٝثبؿذ.
ٔ -01ؼئِٛیت ٘ؾبست ثش حؼٗ اخشای ایٗ دػتٛساِقُٕ ثش فٟذٔ ٜقب٘ٚت دسٔبٖ دا٘ـٍبٟٞبی فّ ْٛپضؿىی ٔی ثبؿذ.

