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   .........معاونت محترم درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی
  جناب آقاي دکتر کشاورز –مشاور محترم وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی 

  جناب آقاي دکتر آقاجانی –معاون محترم درمان 
  سازمان هاي محترم  بیمه گر

  دبیرخانه شوراي عالی بیمه
 با سالم و احترام

با توجه به تاکید این آیین  23/5/1393آیین نامه تاسیس و اداره آزمایشگاههاي پزشکی مورخ پیرو ابالغ 
نامه برایجاد نظام ارجاع بین آزمایشگاهی نمونه هاي بالینی مطابق قانون و ضوابط و منطبق با استانداردها و 

س /16213/10غ شده تحت شماره ابال "دستورالعمل ارجاع نمونه"دستورالعملهاي آزمایشکاه مرجع سالمت، بویژه 
  :موارد زیر به استحضار میرسد 24/3/1388مورخ  

  

نظام ارجاع بین آزمایشگاهی نمونه هاي بالینی، که خود  تالش شده است با تقویت  در این آیین نامه  - 1
یکی از کارآمد ترین تجربیات نظام سالمت در ایران و سایر کشورها و الزمه سطح بندي خدمات 

استقرار این نظام منجر به بهره برداري حداکثري از ظرفیتهاي نظام . هی است، تسهیل شودآزمایشگا
آزمایشگاهی کشور شده و از مزایاي آن بهبود کیفیت خدمات، بهره وري باالتر، ایجاد دسترسی بیشتر، 

اع تاکید بر این حقیقت که نظام ارج  ضمن . کاهش هزینه ها و ایجاد زمینه همکاري بین بخشی است
منحصر به بخش دولتی یا غیر دولتی نشده و مزایاي آن به موارد فوق الذکر محدود نمی گردد، باید 
اذعان نمود که این نظام بهترین روش براي جلب مشارکت و تعامل بین بخش دولتی و خصوصی جهت 

     . رفع نیازها و مشکالت تشخیصی بیماران مراجعه کننده به بخش دولتی است
آزمایشگاه مرجع سالمت، بدون تردید، استقرار نظام ارجاع بین آزمایشگاهی نمونه هاي بالینی به اعتقاد  - 2

در ارتباط با نمونه هاي سیتولوژي و بافت نه تنها نیازمند استانداردها و راهنماهاي مدیریتی و فنی بلکه 
برهمین مبنی . ت تدوین قرار گرفته اس که در اولویت . محتاج نظارت مستمر دستگاههاي نظارتی است

به صورت کامل در "پس از انجام آزمایش"و  "انجام آزمایش"، "قبل از انجام آزمایش"فرآیندهاي 
پیشنویس این استانداردها تهیه و به راي و نظر افراد  دستورکار قرار گرفته است وقطعا درآینده نزدیک 

ید ، و سپس در جلسات حقوقی و حقیقی صاحب صالحیت و انجمن محترم آسیب شناسی خواهد رس
نظیر معاونتهاي درمان، (مرتبط و با حضور کارشناسان ادارات ستادي مرتبط و انجمنهاي علمی 
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، نمایندگان نظام پزشکی و سایر دستگاههاي مرتبط، نهایی و ابالغ خواهد )بهداشت و انجمن سرطان
، که الزمه استقرار نظام "مایشپس از انجام آز"و "قبل از انجام آزمایش"تدوین استاندارد مراحل . شد

    . ارجاع میباشد، در اولویت تدوین و ابالغ قرار دارد
 با یا بدون عقد قراداد آسیب شناسی داراي مسئول فنی در گذشته و حال بعضی از آزمایشگاههاي  - 3

 از طریق آزمایشگاه فاقد آسیب) عمدتاً سیتولوژي و بندرت بافت(اقدام به پذیرش نمونه آسیب شناسی 
شناس مینموده اند که الزم است از این پس تا زمان تدوین و ابالغ استانداردهاي فوق الذکر، منحصراً 

   :نمونه هاي آسیب شناسی خواهند بود که  آزمایشگاه هایی مجاز به پذیرش
  داراي مسئول فنی آسیب شناس می باشند  
 که طریق یک آزمایشگاه  ویا در صورتی که، بر مبناي قرارداد فی ما بین، پذیرش نمونه از

،  و "قبل از انجام آزمایش"انجام میشود، کلیه مراحل  ندارد  آسیب شناسمسئول فنی 
مربوط به نمونه هاي آسیب شناسی تحت نظارت کامل مسئول  "پس از انجام آزمایش"

و بر اساس ) انجام دهنده و گزارش کننده(فنی آسیب شناس در آزمایشگاه مورد ارجاع 
  . وي رسیده باشد انجام پذیرد ل هایی مدون و مکتوب که به تایید دستورالعم

  کلیه اطالعات مربوط به نمونه و بیمار شامل اطالعات بالینی که براي تشخیص مورد نیاز
باشد بایستی مطابق با دستورالمعل یاد شده کسب و در اختیار آزمایشگاه مورد ارجاع 

اطالعات تماس پزشک معالج و موسسه بدیهی است این اطالعات شامل . قرار گیرد
به گونه اي که دسترسی فرد آسیب شناس به  درمانی در خواست کننده نیز می باشد

  .بیمار و پزشک وي به سادگی و بدون مانع فراهم گردد
  آزمایشگاه پذیرش کننده مجاز به پذیرش و ارچاع نمونه هایی که در دستورالعمل هاي

  .اعالم شده است نمی باشدفوق الذکر ارجاع آنها ممنوع 
  الزم است پرسنل پذیرش و نمونه گیري آموزشهاي الزم را بطور مستقیم از آزمایشگاه

. دریافت نموده و تایید صالحیت نیز شده باشد ارجاع و یا از یک مرجع معتبر
گذراندن دوره و تایید صالحیت باید مورد تایید آزمایشگاه مورد ارجاع قرار گرفته،  گواهی

 .پرونده پرسنلی آنها درج و در دسترس ممیزین دانشگاه نیز قرارگیرددر 
  آزمایشگاه پذیرش کننده موظف است دسترسی الزم به بافت، بلوك، سایر نمونه هاي

بالینی و کلیه سوابق از جمله نتایج آزمایشهاي قبلی بیماران را در هرصورت براي فرد 
 .مایدآسیب شناس در آزمایشگاه مورد ارجاع آماده ن

 
  کلیه مراحل مربوط به نمونه هاي آسیب شناسی، از پذیرش باتوجه به مطالب پیش گفت

تحت مسئولیت و نظارت آسیب به صورت مستقیم  یا غیر مستقیم تا جوابدهی، باید 
 . شناس واجد پروانه مسئول فنی باشد
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سیب شناسی میکنند آزمایشگاههاي واجد مسئول فنی آسیب شناس که اقدام به پذیرش نمونه هاي آ - 4
اما نمونه را براي انجام به آزمایشگاه آسیب شناسی دیگري ارجاع میدهند از قاعده فوق مستثنی 

 .نیستند
آسیب شناس، هنگام جوابدهی الزم  مسئول فنی فاقدکه کلیه آزمایشگاهها از جمله آزمایشگاه هاي  - 5

  .به بیمار تحویل نمایند) کردن بدون حذف و اضافه و مخدوش(است اصل جواب آزمایشگاه ارجاع را 
کلیه جوابهاي نمونه هاي آسیب  موظف است  هر آزمایشگاه اعم از پذیرش کننده و یا انجام دهنده  - 6

  . را مطابق دستورالمعل کشوري در اختیار معاونت محترم بهداشت دانشگاه قرار دهندخود شناسی 
ت که می تواند به عنوان آزمایشگاه ارجاع اگر چنانچه در شهري، آزمایشگاه آسیب شناسی واجد صالحی - 7

آسیب شناس نمونه هاي مسئول فنی  قرار گیرد وجود داشته باشد الزم است آزمایشگاه هاي فاقد
اداره امور . پذیرش شده را جهت بررسی منحصرا در همان شهر و از طریق قرارداد با وي انجام دهند

  .این مورد میباشدآزمایشگاههاي دانشگاه موظف به نظارت بر رعایت 
همانند (پذیرش تست هایی که نیاز به هماهنگی قبلی و امکانات ویژه داشته و اورژانس تلقی می شود  - 8

از این دستورالعمل مستثنی بوده و فقط باید توسط آزمایشگاه هاي انجام دهنده صورت ) فروزن سکشن
 .پذیرد

ننده بیش از انجام دهنده باشد سقف در هر صورت نباید پرداختی مراجعین در آزمایشگاه پذیرش ک - 9
 دریافتی از بیماران کماکان تعرفه هاي ابالغی از طرف وزارت بهداشت می باشد

ادارات امور آزمایشگاهها ملزم به بررسی قراردادهاي فی ما بین آزمایشگاههاي ارجاع کننده و ارجاع  -10
فرایند  الزم بوده و برصحت انجام  وجود دستور العمل هايو دهنده و انطباق مفاد آن با الزامات فوق 

 .باید با موارد تخلف به نحو مقتضی برخورد شود ها دقت الزم را انجام دهند و
  .بدیهی است پس از ابالغ استانداردها و دستورالعمل هاي جایگزین ، ضوابط آتی حاکم خواهد بود -11

 

تور مقتضی نسبت به ابالغ موضوع به اداره ضمن قدردانی از پشتیبانی همیشگی آن معاونت محترم نقاضا میشود دس
امور آزمایشگاه ها و اطالع رسانی کامل به کلیه آزمایشگاههاي حوزه آن دانشگاه اعم از دولتی و غیر دولتی صادر 

به پیوست تقدیم می مجدد دستورالعمل یاد شده نمونه هاي بالینی ضمنا جهت تاکید بر نحوه درست ارجاع  گردد
  .گردد

  



 درنظام سالمت هیستوپاتولوژی و سیتولوژی  های نمونه ارجاع  ضوابط

 ثیٗ ٞیؼتٛپبتِٛٛطی ٚ ػیتِٛٛطی  ٞبی ٕ٘ٛ٘ٝ ضٛاثظ  اسخبؿ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبی آصٔبیـٍبٞی ، تمٛیت ٘ؾبْ اسخبؿ دس ساػتبی         

ٚ ٕٞؼٛ ثب عشح تحَٛ  شٌبٔی ٔٛثضٛاثظ ایٗ  اخشای .تذٚیٗ ٌشدیذٜ اػت ٞبی آػیت ؿٙبػی آصٔبیـٍبٜ ٔٛػؼبت پضؿىی ٚ

ٞبی  اص ؽشفیت ثٟیٙٝثٟشٜ ثشداسی استمبی ایٕٙی ثیٕبس، وبٞؾ سیؼه خغبٞبی پضؿىی، ٔٙدش ثٝ  ٘ؾبْ ػالٔت ثٛدٜ ٚ ٔی تٛا٘ذ

 ،ثٟشٜ ٚسی استمبء جٛد ویفیت خذٔبت،ثٟ ػجت ا٘تؾبس ٔیشٚد  ٚؿذٜ  ٚ حفؼ حمٛق ثیٕبساٖ آصٔبیـٍبٞی وـٛس ٔشاوض ٔٛخٛد دس

صٔیٙٝ ٕٞىبسی ثیٗ ثخـی وبٞؾ ٞضیٙٝ ٞب ٚ ایدبد ،  خٕـ آٚسی ٔٙبػت دادٜ ٞب پبیؾ ٚتؼٟیُ دس  ،ـتشایدبد دػتشػی ثی

 :ریُ ٔیجبؿٙذ ضٛاثظ ثٝ ؿشح .ؿٛد

آصٔبیـٟبی  ٕ٘ٛ٘ٝ ثبِیٙی ثشای ا٘دبْ ثٝ پزیشؽ ٔدبصٞبیی  آصٔبیـٍبٜتٟٙب ایٗ دػتٛساِقُٕ،  3ثٝ اػتثٙبی ٔٛاسد ٔـَٕٛ ثٙذ  -1

ثٛدٜ ٚ ٔؼئَٛ فٙی  ػیت ؿٙبػیپشٚا٘ٝ لب٘ٛ٘ی فقبِیت آ ٔی ثبؿٙذ وٝ داسایٚ ٌضاسؽ ٘تبیح آٟ٘ب ِٛٛطی ػیتِٛٛطی ٚ ٞیؼتٛپبت

 .آٖ ٔتخلق آػیت ؿٙبػی تـشیحی ٚ یب ٔتخلق آػیت ؿٙبػی تـشیحی ٚ ثبِیٙی ثبؿذ

ثشای ٞش دٚ  1 ثٙذدس  ، سفبیت ضٛاثظ ٔٙذسج آػیت ؿٙبػیثیٗ دٚ آصٔبیـٍبٜ ثبِیٙی دس كٛست ٘یبص ثٝ اسخبؿ ثیٕبس یب ٕ٘ٛ٘ٝ -2

ِزا ، سا فٟذٜ داس اػت ٘تبیح آصٔبیـٟب ویفیتاعٕیٙبٖ اص وؼت  ٔؼئِٛیت ٔجذا آصٔبیـٍبٜ .آصٔبیـٍبٜ ٔجذا ٚ اسخبؿ ضشٚسی اػت

 داؿتٝ ثبؿذ سا اسخبؿ كالحیت فٙی ٚ ویفیت ٚ وبسآیی آصٔبیـٍبٜ ثبیذ أىبٖ اسصیبثی آصٔبیـٍبٜ ٔجذا  فٙی ٔؼئَٛ

 ٔتخلق اص ثبیذ ٕ٘بیذٔی  ی ػیتِٛٛطی ٚ پبتِٛٛطیٞب ٕ٘ٛ٘ٝ پزیشؽ ثٝ الذاْ وٝ آػیت ؿٙبػی آصٔبیـٍبٜ ٞش  -2-1

ٔب٘ٙذ  فٙی الذأبت اص ٞبیی ثخؾ ا٘دبْ ثشای كشفب ٚ ثبؿذ ثشخٛسداس دٞی ٌضاسؽا٘دبْ آصٔبیؾ ٚ  ثشای ٔشثٛعٝ

 ایٕٛ٘ٛٞیؼتٛؿیٕی ٞبی یهتىٙ ؿبُٔ) اختلبكی ٞبی آٔیضی سً٘ ٚ الْ تٟیٝ ٚ ثشؽ آٔیضی، سً٘ فشآٚسی، فّٕیبت

 ٌضاسؽ اسائٝ ثٝ الذاْ ٟ٘بیت دس خٛد ،الْ یب/ٚ ثّٛن دسیبفت اص پغ ٚ ٕ٘بیذ اسخبؿ دیٍش آصٔبیـٍبٜ ثٝ(  ٔٛاسد ػبیش ٚ

 خٛد ثبیٍب٘ی دسوـٛسی ٚ ٔمشسات ٔغبثك لٛا٘یٗ   سا ٔشثٛعٝ پبسافیٙی ٞبی ثّٛن ٚ الْ ثبیذ ٔجذا آصٔبیـٍبٜ .ٕ٘بیذ

 .دس دػتشع لشاس دٞذ یب ٕ٘ٛدٜ اػتفبدٜ ثقذی ٞبی آصٔبیؾ ثشای ِضْٚ ستكٛ دس ٚ وٙذ ٍٟ٘ذاسی

 الصْ تدٟیضات حذالُ داسای ثبیذ لب٘ٛ٘ی فقبِیت آػیت ؿٙبػی تـشیحی، پشٚا٘ٝ داسای آصٔبیـٍبٟٞبی وّیٝ  -2-2

 ثبؿذ، فذد 50 تب حذاوثش  ٔبٞب٘ٝ ثبفتی ٞبی ٕ٘ٛ٘ٝ پزیشؽ تقذاد چٙب٘چٝ ِٚی ثبؿٙذ ٕ٘ٛ٘ٝ تٟیٝ ٚ ثبفت ثشؽ خٟت

ثشای ا٘دبْ ثخؾ یب  پزیشؽ اص پغ سا خٛد ٞبی ٕ٘ٛ٘ٝعی لشاسداد فی ٔبثیٗ ثب سفبیت ٔفبد ایٗ ثخـٙبٔٝ ،  تٛا٘ٙذ ٔی

 اسػبَ  دیٍشی ٔٙتخت تـشیحی ؿٙبػی آػیت آصٔبیـٍبٜ ثٝ ثخؾ ٞبیی اص الذأبت فٙی فشایٙذ پیؾ اص آصٔبیؾ

 .ثبؿذ ٔٛخٛد آصٔبیـٍبٜ دٚ ٞش ٔی ثبیؼت دس ٔمتضی ٞبی پیٍیشی ٚ اعالؿ خٟت لشاسداد اص ٘ؼخٝ یه .ٕ٘بیذ

 فشْ ثب ٕٞشاٜ ثبیذ ٕ٘ٛ٘ٝ ، آػیت ؿٙبػیثبفت ثیٗ دٚ آصٔبیـٍبٜ  ٚ ػِّٛی ٞبی ٕ٘ٛ٘ٝ اسخبؿ فشآیٙذ دس -2-3

 عشف اص چٙب٘چٝ. ؿٛد اسػبَ ٔٛسد ٘یبص ثبِیٙی اعالفبت ثیٕبس، ٔـخلبت ٕ٘ٛ٘ٝ ٚ وبُٔ دسخٛاػت حبٚی ٔـخلبت

 ٘یبص ٔٛسد ٞبی ثبؿذ، دادٜ داؿتٝ ٚخٛد ٘ئٛپالػتیه ضبیقبت ثٝ لٛی ؿه ؿٙبػی آػیت ٔتخلق یب ٔقبِح پضؿه

 . ؿٛ٘ذ ِحبػ آٖ ٔی ثبیؼت دس ػشعب٘ی ٔٛاسد ٌضاسؽ ثشای

ؽشف حبٚی ٕ٘ٛ٘ٝ ثبیذ داسای ثشچؼت ٔٙبػت ثٛدٜ وٝ حذالُ ٔـخلبت ٚ ؿٙبػٝ ثیٕبس، ٘ٛؿ ٕ٘ٛ٘ٝ ٚ صٔبٖ ٚ  –2-4

 .آٖ دسج ؿذٜ ثبؿذ ٔحُ ٕ٘ٛ٘ٝ ثشداسی ثش سٚی



ٔؼئَٛ پزیشؽ ٕ٘ٛ٘ٝ ٔٛؽف اػت ٔـخلبت ثیٕبس ٚ ٕ٘ٛ٘ٝ، ٔٙذسج دس فشْ دسخٛاػت، سا ثب اعالفبت آصٔبیـٍبٜ  -2-5

ثجت ؿذٜ سٚی ثشچؼت ؽشف حبٚی ٕ٘ٛ٘ٝ ٔغبثمت دٞذ، اص ٔٙبػت ثٛدٖ ٘ٛؿ ٚ حدٓ فیىؼبتیٛ ٔلشفی اعٕیٙبٖ 

تقشفٝ پزیشؽ ٚ . بِیٙی ٔٛسد ٘یبص اص ثیٕبس یب پضؿه ٔقبِح ٕ٘بیذحبكُ وٙذ ٚ دس كٛست ِضْٚ الذاْ ثٝ اخز اعالفبت ث

 .ٔی ثبؿذثش حؼت ٔٛسد ثشای ثخؾ دِٚتی ٚ غیش دِٚتی ا٘دبْ آصٔبیؾ ثش اػبع تقشفٝ ٔلٛة ٞیبت دِٚت 

 تٛػظ ٔتخلق آػیت ؿٙبػی ا٘دبْ ؿذٜ ٚ  ثشداسی، ثشؽ ٚ ثبفت ٔبوشٚػىٛپی ثشسػیپزیشؽ ٕ٘ٛ٘ٝ،  اص پغ -2-6

خٟت اسػبَ ٕ٘ٛ٘ٝ ثبیذ اص . ٌشدد حبكُ عٕیٙبٖ، ااسػبَ خٟت ؿذٜ ثشداؿت ٞبی ٕ٘ٛ٘ٝ ٔٙبػت ٞشیؽب ویفیت اص

 اػتفبدٜ ٌشدد وبفی حدٓ ثب ٔٙبػت فیىؼبتیٛ ٔبدٜ حبٚی ٚ ـتی٘ ثذٖٚاػتب٘ذاسد ثب پٛؿؾ ػٝ الیٝ،  ؽشٚف یب ؽشف

 . ؿٛد دسج آٟ٘ب سٚی ثش ثیٕبس ٚ ؿٙبػٝ  ٔـخلبت ٚ

 ٚ ٞب ٕ٘ٛ٘ٝ ػبصی آٔبدٜ ؿبُٔ اسصیبثی حضٛسی فشآیٙذٞبی ٔمتضی ؿیٜٛ ثٝ ثبیذ ٕ٘ٛ٘ٝ ذٜوٙٙ اسػبَ آصٔبیـٍبٜ –2-7

 .اعٕیٙبٖ حبكُ ٕ٘بیذاص ویفیت ٔٙبػت ٚ ا٘غجبق ثب اػتب٘ذاسدٞب  لشاسداد، عشف آصٔبیـٍبٜ دس ٞب اػالیذ ٚ ثّٛوٟب تٟیٝ

ثبؿذ ٍٔش آ٘ىٝ دس لشاسداد ثیٗ دٚ  ٔی وٙٙذٜ اسػبَ آصٔبیـٍبٜ ثب ٞب ٕ٘ٛ٘ٝ ایٕٗ ٚ كحیح ا٘تمبَ ٔؼئِٛیت –2-8

 .ثٝ سٚؿٙی تقشیف ؿذٜ ثبؿذٔٙحلشاً ثیٗ عشفیٗ آصٔبیـٍبٜ ؿشایظ دیٍشی 

 ٚ تذٚیٗ، ا٘دبْ آصٔبیؾ ٚ پغ اص آٖ ٔی ثبیؼت آصٔبیؾ اص پیؾ فشآیٙذثٝ  تٕبٔی الذأبت اخشایی ٔشثٛط –2-9

 .دٌشد ٍٟ٘ذاسی ٚ آصٔبیـٍبٜٔؼئِٛیت ا٘دبْ ٞش فقبِیت دس آٖ ٔـخق ؿذٜ ٚ دس ٞش د ٚ ؿذٜ ٔؼتٙذ

آػیت ثٝ ٔٙؾٛس ا٘دبْ ثخـی اص فشایٙذ ا٘دبْ آصٔبیؾ  ،ػیتٛپبتِٛٛطی ٚ پبتِٛٛطی ٞبی ٕ٘ٛ٘ٝ اسخبؿ فشآیٙذ دس -2-10

ثش  اسخبؿ وٙٙذٜ ٔی ثبؿذ ٚ آصٔبیـٍبٜ فٟذٜ ثش ػیتِٛٛطی ٚ پبتِٛٛطی ٞبی آصٔبیؾ دٞی ٌضاسؽ ٔؼئِٛیت ، ؿٙبػی

 .ٔی ثبؿذ ٔؼئَٛ پبتِٛٛطیؼت أضبی ٚ ٟٔش ثب ٚ ٕ٘ٛ٘ٝ اسخبؿ وٙٙذٜ   آصٔبیـٍبٜ خٛاثذٞی ثشٌٝ سٚی

 . ثبؿذ ٔٛخٛد ثبیذ اسخبؿ دٞٙذٜ آصٔبیـٍبٜ دس ٞب ٕ٘ٛ٘ٝ اسػبَ ٚ پزیشؽ ثٝ ٔشثٛط ػٛاثك -2-11

 .ؿٛ٘ذ دادٜ فٛدت اسخبؿ دٞٙذٜ آصٔبیـٍبٜ ثٝ تـخیق خٟت ثبیذ ؿذٜ آٔبدٜ اػالیذٞبی ٚ ثّٛوٟب  -2-12

 سإٞٙبی ٔقیبسٞبی ثبیؼتی ٔقبِح پضؿه ٚ یب دٞٙذٜ اسخبؿ آصٔبیـٍبٜ ،تـخیق یب ٔـبٚسٜ ثٝ ٘یبص كٛست دس -2-13

 .ٕ٘بیذ سفبیتسا  ٔـبٚسٜ

افٓ اص دِٚتی،  فٕٛٔی ٚ  (ؿٟش، ؿٟشػتبٖ ، ثخؾ ، سٚػتب )ٔختّفخغشافیبیی  ٔٙبعك ٚالـ دس ٔشاوض دسٔب٘یٔٛػؼبت ٚ  دس -3

 –تـشیحی ٚ ٔتخلق ٚاخذ كالحیت ٚخٛد ٘ذاسد ، ٔؼئَٛ ٔشوض ثٟذاؿتی  ؿٙبػی آػیت ـٍبٜآصٔبی تب صٔب٘یىٝ یب خلٛكی 

 (ٔـتُٕ  ثش ٔشاوض خشاحی ٔحذٚد ، دی وّیٙیه ، دسٔبٍ٘بٜ) دسٔب٘ی ٚ یب ٔذیشیت ثیٕبسػتبٖ یب ٔذیشیت ػبیش ٔٛػؼبت دسٔب٘ی

تـشیحی دس دػتشع سا اص  ؿٙبػی آػیت ٞبی ٔٛؽفٙذ تب فٟشػت آصٔبیـٍبٜپضؿىی ٔٛػؼٝ دسٔب٘ی  یب ٔؼئَٛ آصٔبیـٍبٜ

٘ؼجت ثٝ پزیشؽ ٚ اسػبَ ٕ٘ٛ٘ٝ ،  ؿذٜ ا٘تخبة آصٔبیـٍبٜلشاسداد ثب ضٕٗ فمذ  ٕ٘بیٙذ ٚاػتقالْ  ٔتجٛؿ ٔقبٚ٘ت دسٔبٖ دا٘ـٍبٜ 

ة ا٘تخبٔقبٚ٘ت دسٔبٖ ٔی ثبیؼت ٔقیبس ٔـخلی  ثشای . الذاْ ٕ٘بیٙذ سفبیت تقشفٝ ٔلٛةٔٙغجك ثب اِضأبت لب٘ٛ٘ی ، فٙی ٚ 

 .ٚ آٟ٘ب سا ثٝ اعالؿ آصٔبیـٍبٟٞبی اسخبؿ دٞٙذٜ ثشػب٘ذ تذٚیٗ ٕ٘ٛدٜٚ افالْ فٟشػت آصٔبیـٍبٟٞبی اسخبؿ آػیت ؿٙبػی 

ٔٛسد  ثبِیٙیاعالفبت  فیىؼبتیٛ،ٚ حدٓ ٘ٛؿ ؿبُٔ )ٔشثٛط ثٝ اسػبَ ٕ٘ٛ٘ٝ  یب دػتٛساِقّٕٟبی اخشایی  ثذیٟی اػت ، اػتب٘ذاسدٞب

تٛػظ  ثبیذلشاسداد، ٔفبد ٚ  ثش حؼت ٘ٛؿ ٕ٘ٛ٘ٝ (دٔٛاس ػبیشصٔبٖ چشخٝ وبسی ٚ  ٕٚ٘ٛ٘ٝ اِضأبت پزیشؽ ٚ ا٘تمبَ ٘یبص ، 



ؿذٜ ٚ دس دػتشع ٔشاوض اسخبؿ ثٝ اػتٙبد ٔؼتٙذات ػیؼتٓ ٔذیشیت ویفیت دس آصٔبیـٍبٜ پضؿىی تٟیٝ  اسخبؿ  آصٔبیـٍبٜ

٘ؾبست ٚ ٔؼئِٛیت آػیت ؿٙبع ٚاخذ پشٚا٘ٝ وّیٝ ٔشاحُ ٔشثٛعٝ، اص پزیشؽ تب خٛاثذٞی، ثبیذ تحت  .لشاس دادٜ ؿٛد دٞٙذٜ 

وؼت اعٕیٙبٖ اص حؼٗ اخشای دػتٛساِقّٕٟب اص عشق ٔختّف ثٛیظٜ ٕٔیضی وُ فشایٙذ ثش . ٔؼئَٛ فٙی دس آصٔبیـٍبٜ اسخبؿ ثبؿذ

 .فٟذٜ ٔؼئَٛ فٙی آػیت ؿٙبع ٔیجبؿذ

آصٔبیـٍبٜ آػیت ؿٙبػی ٚ  یـٍبٜ اسخبؿ، كٛست ا٘دبْ فشایٙذٞبی ٔشثٛط ثٝ آصٔبیؾ ٞبی ػیتِٛٛطی ٚ پبتِٛٛطی دس آصٔبدس  -4

ٔٛؽف اػت  اسخبؿآصٔبیـٍبٜ پبتِٛٛطی  دس ایٗ حبِت .اعالؿ سػب٘ی ایٗ أش ثٝ ثیٕبس ٔی ثبؿذٔجذا ٔٛؽف ثٝ  یب ٔٛػؼٝ پضؿىی

ٛػؼٝ ٔثٝ  ،پشٚ٘ذٜ ثیٕبس تىٕیُ، یه ٘ؼخٝ اص ٌضاسؽ ػیتِٛٛطی یب پبتِٛٛطی سا خٟت (ٔشثٛط ثٝ ثیٕبس)فالٜٚ ثش ٌضاسؽ اكّی 

ٚ ٕٟٔٛس ثٝ ٟٔش ٚأضبء ٔتخلق  ثٛدٜ اسخبؿاسائٝ ؿذٜ ثبیذ ثش سٚی ػشثشي آصٔبیـٍبٜ   ٞبی ٌضاسؽ. اسائٝ ٕ٘بیذ اسخبؿ دٞٙذٜ

 .ثبؿذ پبتِٛٛطی 

اسخبؿ دٞٙذٜ ثبیذ ٘ؼجت ثٝ اسػبَ ٕ٘ٛ٘ٝ ثب ؿشایظ اػتب٘ذاسد ٚ ٕٞچٙیٗ  ٔشوض دسٔب٘ی ،ٔشوضدس كٛست اسخبؿ ٕ٘ٛ٘ٝ تٛػظ  -5

 .اعٕیٙبٖ حبكُ ٕ٘بیذ ثش اػبع اػتب٘ذاسدٞبیی وٝ اص آصٔبیـٍبٜ اسخبؿ دسیبفت ٕ٘ٛدٜ، ٝ آصٔبیؾ دس صٔبٖ ٔٙبػتدسیبفت ٘تید

یه دس آٖ ٚؽبیف ٚ ٔؼئِٛیت ٞبی عشفیٗ ٔـخق ؿذٜ ٚ ٔقتجشی ثبؿذ وٝ  ٕ٘ٛ٘ٝ ٞب ثبیذ ثشاػبع لشاسداد ٔـخق ٚ خبؿاس

 .ٔٛخٛد ثبؿذ ٚاسخبؿ اسخبؿ وٙٙذٜؼٝ ٔٛػ٘ؼخٝ اص آٖ خٟت اعالؿ ٚ پیٍیشی ٞبی ٔمتضی دس ٞش دٚ 

سفبیت  ٚ ٔلٛة تقشفٝ سفبیت ٕ٘ٛ٘ٝ، سفبیت ؿشایظ ٔغّٛة ا٘تمبَ خّٕٝ اص ثیٕبساٖ حمٛق سفبیت ثٝ ٔٛؽف لشاسداد عشفیٗ-6

، ٍٟ٘ذاسی ٚ حُٕ ٕ٘ٛ٘ٝ  ثؼتٝ ثٙذیسٚؽ اسخبؿ ؿبُٔ  فشایٙذخضئیبت  .ٔی ثبؿٙذ ثیٕبس اػشاس اكَٛ اخالق پضؿىی ؿبُٔ حفؼ

 ثشچؼت ٕ٘ٛ٘ٝ ٚ فشْ دسخٛاػت ثبیذ دس سٚؽ اخشایی فشآیٙذ ؽشف ٕ٘ٛ٘ٝ ٚ فیىؼبتیٛ، اعالفبت الصْ ثش سٚی ٚیظٌی ٞبیٞب ، 

 .تذٚیٗ ٚ ٔؼتٙذ ؿذٜ ٚ ػٛاثك اخشای دسػت آٖ ٍٟ٘ذاسی ؿٛد ٚ اسخبؿ  ٔشوض اسخبؿ دٞٙذٜ اسخبؿ دس

 ٔشوض اسخبؿ دٞٙذٜ. اسخبؿ دٞٙذٜ اػت ٔشوضػی آصٔبیـٍبٜ آػیت ؿٙبحلَٛ اعٕیٙبٖ اص ویفیت ٘تبیح آصٔبیؾ ثش فٟذٜ  -7

ٚ  اص فشآیٙذ ٞبی لجُ اص آصٔبیؾ تب ٌضاسؽ دٞی ثبؿذ ،ٚ فقبِیت ٞبی ا٘دبْ ؿذٜ سدیبثی اعالفبت ٔشثٛط ثٝ ٕ٘ٛ٘ٝثبیذ لبدس ثٝ 

یب ٔدبصی ثیٗ  ؿفبٞی ، وتجی ٚ ضٕٙب ا٘دبْ ٔـٛست .. آصٔبیـٍبٜ اسخبؿ ٘یض ّٔضْ ثٝ فشاٞٓ وشدٖ ؿشایظ اخشای ایٗ أش ٔیجبؿذ

ا٘دبْ آصٔبیؾ ٞبی خبف ثش سٚی ثبفت وٝ أىبٖ ا٘دبْ آٖ دس تٕبْ  یب اسخبؿ ٕ٘ٛ٘ٝ ثٝ ٔٙؾٛس ٚ ،دٚ آصٔبیـٍبٜ آػیت ؿٙبػی

ٔـشٚط ثٝ سفبیت ٘ؾش ٌشفتٗ ٔؼئِٛیت ٞبی عشفیٗ دس ٌضاسؽ ٟ٘بیی  ثب دس ٞبی آػیت ؿٙبػی ٚخٛد ٘ذاسد، آصٔبیـٍبٜ

 .أىبٖ پزیش ٔی ثبؿذضأبت ویفیت اػتب٘ذاسدٞب ٚ اِ

 لشاسداد فمذ دسٔب٘ی دِٚتی ٚ خلٛكی ٚ ٔشاوض تٕبٔی تحت پٛؿؾ لشاس ٌشفتٗ ثشای الصْ اعالفبت ٚ تبٔیٗ تؼٟیالت اسائٝ -8

 . ثبؿذ ٔی دا٘ـٍبٜ دسٔبٖ ٔقبٚ٘تثش فٟذٜ  آػیت ؿٙبػی آصٔبیـٍبٜ ٞبی ثب آٟ٘ب

ی ٔٙقمذ خلٛف لشاسدادٞب ثٝ اسائٝ اعالفبت دس ٘ؼجت ٔغبثك ضٛاثظ ثبیذد ٞبی عشف لشاسدا ٔشاوض دسٔب٘ی ٚ آصٔبیـٍبٜ -9

الذاْ  دػتٍبٟٞبی ریشثظت ػشعبٖ ثٝ اسائٝ اعالفبت ٔٛسد ٘یبص ثش٘بٔٝ ثج ٕٞچٙیٗ ٚثٝ ٔقبٚ٘ت دسٔبٖ  اسخبؿ ؿذٜ ٚ فشایٙذ

 .لشاسداد داؿتٝ ثبؿذ آػیت ؿٙبػیتٛا٘ذ ٕٞضٔبٖ ثب چٙذ آصٔبیـٍبٜ  ٔیدس كٛست ِضْٚ ه ٔشوض دسٔب٘ی ی .ٕ٘بیٙذ

 .ٔی ثبؿذ دا٘ـٍبٟٞبی فّْٛ پضؿىی ٔؼئِٛیت ٘ؾبست ثش حؼٗ اخشای ایٗ دػتٛساِقُٕ ثش فٟذٜ ٔقبٚ٘ت دسٔبٖ -01
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