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بیاًیَ ُلسیٌکی ّیزایص 3102
تزجوَ :

ًاسیال آریایی ًسب ،سواًَ سپاُی ،لیلی ظزیف هحوْدی ،حسیي کوالی ّ آتٌا هٌصْری

(داًطجْیاى دکتزای پژُّطی داًطگاٍ علْم پشضکی هطِدّ-رّدی هِز) 0232

سیز ًظز :دکتز بی بی صدیمَ فضلی بشاس
عضْ کویتَ هٌطمَ ای اخالق داًطگاٍ علْم پشضکی هطِد
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همدهَ
 -1اًدوي خِبًی پضؽکی ( )WMAثیبًیَ ُلغیٌکی سا ثَ ػٌْاى ثیبًیَ افْل اخاللی دس
پژُّؼ ُبی پضؽکی ثشسّی اًغبى ،ؽبهل هْاد ّ دادٍ ُبی ًوًَْ ُبی لبثل ؽٌبعبیی
اًغبى تذّیي کشدٍ اعت.
ایي ثیبًیَ ثبیذ ثَ فْست کبهل هْسد تْخَ لشاس گشفتَ ّ ُیچ یک اص ثٌذُبی آى ًجبیذ ثذّى
دسًظش گشفتي عبیش ثٌذُبی هشتجظ اعتفبدٍ ؽْد.
 -2اگش چَ ایي ثیبًیَ ثَ خقْؿ ػوذتب ثشای پضؽکبى تذّیي ؽذٍ اعتّ ،لی اًدوي خِبًی
پضؽکی پژُّؾگشاًی سا کَ پژُّؼ ُبیی ثب عْژٍ اًغبًی اًدبم هی دٌُذ ثَ پزیشفتي ایي
افْل تشغیت هی ًوبیذ.

اصْل کلی
 -3ثیبًیَ اًدوي خِبًی دس ژًْ ،پضؽکبى سا ثب خولَ "عالهت ثیوبس هي اّلیي هغئلَ هْسد
تْخَ هي اعت" هتؼِذ ًوْدٍ اعت ّ کذ ثیي الوللی اخالق پضؽکی ثیبى هی کٌذ " ٌُگبم
اسائَ هشالجت ُبی پضؽکی ،پضؽک ثبیذ ثِتشیي هٌبفغ ثیوبس سا دس ًظش گیشد".
ّ -4ظیفَ پضؽک زفع ّ ثِجْد عالهت ثیوبساى ّ کغبًی اعت کَ دس پژُّؼ ُبی پضؽکی
ؽشکت هی کٌٌذ .داًؼ ّ ّخذاى پضؽک ثبیذ فشف تسمك ایي ّظیفَ ؽْد.
 -5پیؾشفت ػلن پضؽکی ثش اعبط پژُّؼ ُبیی اعت کَ دس ًِبیت ثبیذ ثش سّی اًغبى ُب
اًدبم ؽْد.
ُ -6ذف افلی پژُّؼ ُبی پضؽکی کَ ثش سّی اًغبى اًدبم هی ؽْد ،فِن ػللً ،سٍْ ی
ایدبد ثیوبسی ّ آثبس آى ُب ّ ثِجْد هذاخالت پیؾگیشی ،تؾخیقی ّ دسهبًی (سّػ ُب،
الذاهبت ّ دسهبى ُب) هی ثبؽذ .زتی ثِتشیي هذاخالت هْخْد ثبیذ پیْعتَ اص ًظش ایوٌی،
اثش ثخؾی ،ثبصدُی ،دس دعتشط ثْدى ّ کیفیت اسصیبثی ؽًْذ.
 -7تسمیمبت پضؽکی هٌْط ثَ اعتبًذاسدُبی اخاللی اعت کَ ثَ تشّیح هستشم ؽوشدى ُوَ ی
هْاصیي اًغبًی ّ زوبیت اص زمْق ّ عالهت اًغبى هی پشداصد.
 -8دس زبلیکَ ُذف افلی اص تسمیك پضؽکی تْلیذ یک داًؼ خذیذ اعت ،ایي ُذف ًوی
تْاًذ همذم ثش زمْق ّ ػالیك افشاد هْسد تسمیك ثبؽذ.
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ّ - -9ظیفَ پضؽکبى ّ گشٍّ ُبی هشالجت دسهبًی کَ دس پژُّؾِبی پضؽکی دخیل ُغتٌذ
ایدبة هی کٌذ کَ اص صًذگی ،عالهت ،ؽبى ،زك اًتخبة ،تؼییي زمْق ،هسشهبًَ ثْدى
اطالػبت عْژٍ هْسد پژُّؼ ّ زفبظت اص ّی سا ثَ طْس کبهل ثَ ػِذٍ گیشًذ.
 -10پضؽکبى ثبیذ اخالق ،لْاًیي ،آییي ًبهَ ُب ّ اعتبًذاسدُبی پژُّؼ کؾْس هتجْع ّ ثیي
الولل سا سػبیت کٌٌذُ .یچ یک اص افْل اخاللی ،لبًًْی یب همتضیبت آییي ًبهَ ای ًجبیذ
ُشگض ززف ؽذٍ یب تخفیف یبثٌذ ّ اص ُیچ زفبظتی ثشای فشد هْسد پژُّؼ ًجبیذ کْتبُی
ؽْد.
 -11پژُّؾِبی پضؽکی ثبیذ دس خِتی ُذایت ؽًْذ کَ کوتشیي هیضاى ضشس ازتوبلی سا
ثشای هسیظ صیغت داؽتَ ثبؽٌذ.
 -12پژُّؾِبی پضؽکی کَ هشتجظ ثب ًوًَْ ُبی اًغبًی اعت ثبیذ ثَ ؽکلی ُذایت ؽًْذ کَ
عْژٍ اًغبًی فشفب تست ًظش فشدی ثب ؽبیغتگی ػلوی ثب تسقیالت هشتجظ ،آهْصػ
دیذٍ دس هغئلَ هْسد ًظش ّ اخالق لشاس گیشد.
 -13ثشای گشٍّ ُبی اللیت دس پژُّؾِبی پضؽکی هی ثبیغت کَ دعتشعی هٌبعت آًِب
ثشای هؾبسکت دس تسمیمبت فشاُن ؽْد.
 -14پضؽکبًی کَ پژُّؾِبی پضؽک ی سا ثب هشالجت ُبی پضؽکی تشکیت هی کٌٌذ ،فشفب
ثبیذ ثیوبساى خْد سا دس تسمیمبتی دسگیش کٌٌذ کَ هتٌبعت ثب تْاى ّ ظشفیت آًِب ثْدٍ ،لبثل
پیؾگیشی ثْدٍ ّ اسصػ تؾخیقی ّ دسهبًی داؽتَ ثبؽٌذ .دس ایي گًَْ هطبلؼبت پضؽک
ثبیذ لطؼب یمیي زبفل کٌذ کَ هؾبسکت ثیوبس دس تسمیك ُیچ تبثیش عْئی دس عالهت ّی
ًخْاُذ داؽت.

ریسک ،خطزات ّ فْاید
 -15خجشاى هٌبعت ّ دسهبى ثشای ثیوبساًی کَ دس ًتیدَ تسمیك آعیت دیذٍ اًذ ثبیذ زتوب
تضویي ؽذٍ ثبؽذ.
 - -16اکثش هذاخالت دس فؼبلیت ُب ّ تسمیمبت پضؽکی ،خطشات ّ هغئْلیت ُبیی سا دس ثش
هی گیشًذ.
تسمیمبت پضؽکی ثش سّی آصهْدًی ُبی اًغبًی ،تٌِب دس فْستی لبثل اخشا ُغتٌذ کَ
هٌبفغ آصهْدًی ًغجت ثَ خطشات ّ ػْاسك هْخْد دس آى تسمیك هِوتش ّ ثیؼ تش ثبؽذ.
ُ -17ش تسمیك پضؽکی ثش سّی آصهْدًی ُبی اًغبًی ثبیذ ثب اسصیبثی دلیك خطشات ّ
ػْاسك لبثل پیؼ ثیٌی افشاد ّ خْاهغ ّاسد ؽذٍ دس تسمیك لجل اص ؽشّع تسمیك ًغجت
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ثَ هٌبفغ لبثل پیؼ ثیٌی ثشای آصهْدًی ّ یب عبیش افشاد ّ خْاهغ تست تبثیش ؽشایظ
تسمیك ،اخشا ثؾْد.
ثشسعی ُبی لجلی ثشای کبُؼ خطشات آصهْى ثبیذ اخشا ثؾْد  .خطشات ّ ػْاسك
ثبیذ دس طْل تسمیك تْعظ هسمك کٌتشل ثؾًْذ.
 -18دس فْستی کَ پضؽکبى اص اسصیبثی ّ کٌتشل هٌبعت اًدبم ؽذٍ ثش خطشات تسمیك ثش
سّی آصهْدًی اًغبًی هطوئي ًیغتٌذ ًجبیذ دس آى تسمیك ؽشکت کٌٌذ.
اگش خطشات ّ ػْساك تسمیك ًغیت ثَ هٌبفغ ثبلمٍْ آى ثشای آصهْدًی اًغبًی ثیؾتش ؽذ
ّ یب ٌُگبهی کَ ًتبیح هفیذ ّ هثجت آى تسمیك لطؼی اعت ،پضؽکبى ثبیذ فْسا تسمیك سا
هتْلف کٌٌذ.

گزٍّ ُا ّ افزاد آسیب پذیز
 -19ثشخی خوؼیت ُبی ّاسد ؽذٍ دس تسمیك ثغیبس ًبتْاى ُغتٌذ ّ ثَ زوبیت خبفی ًیبص
داسًذ ّ ازتوبل دسد ّ آعیت اضبفَ دس آًِب ثیؾتش اعت .ایي خوؼیت ؽبهل افشادی هی
ؽْد کَ تْاًبیی لجْل ّ یب سد سضبیت ًبهَ سا ًذاسًذ ّ ُوچٌیي کغبًی کَ دس ثشاثش
اخجبس ُب ّ اػوبل ًبسّا ّ غیش ضشّسی ًبتْاى ُغتٌذ.
توبم گشٍّ ُبی ًب تْاى ،ازتیبج ثَ زوبیت خبؿ لبثل تْخِی داسًذ.
 -20اًدبم تسمیك پضؽکی ثش خوؼیت ّ خبهؼَ هسشّم ّ ًبتْاى ،تٌِب دس فْستی لبثل
تْخیَ هی ثبؽذ کَ دس ساعتبی ًیبص ُب ّ اّلْیت ُبی ثِذاؽتی ّ عالهتی آى افشاد اًدبم
ثؾْد ّ اهکبى اًدبم آى ثش سّی خوؼیت ُبی دیگش ًجبؽذ .ثَ ػالٍّ ایي خوؼیت یب خبهؼَ
ثبیذ ثتْاًذ اص ًتبیح ػلوی ّ سّػ ّ هذاخالت دسهبًی زبفل اص هطبلؼَ ثِشٍ هٌذ ثؾْد.
ثبیذ اطویٌبى زبفل ثؾْد کَ خبهؼَ دس عطسی هٌبعت اص هٌبفغ ثیؾتشی ثِشٍ هٌذ ؽذٍ
اعت.

السهَ ُای علوی ّ رّش تحمیك
 -30تسمیك پضؽکی کَ آصهْدًی ُبی اًغبًی سا دس ثش هی گیشد ثبیذ هطبثك ثش افْل
ػلوی پزیشفتَ ؽذٍ ،ثش اعبط اطالػبت کبهل ّ خبهغ زبفل ؽذٍ اص ًؾشیبت ػلوی،
عبیش هٌبثغ اطالػبتی هشتجظ ،آصهْى ُبی اًدبم ؽذٍ سّی زیْاًبت ّ یب آصهبیؾگبُی
ثبؽذ.زمْق زیْاًبت اعتفبدٍ ؽذٍ ثشای تسمیك ًیض ثبیذ هْسد ازتشام ثبؽذ
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 -22طشذ تسمیك ّ چگًْگی اخشای آى ثش سّی آصهْدًی ُبی اًغبًی ثبیذ ثَ فْست
ّاضر دس پشّتکل تسمیمی تْضیر دادٍ ثؾْد .پشّتکل تسمیمی ثبیذ سّػ تسمیمی اًتخبة
ؽذٍ سا ثسث کشدٍ ّ تْخیَ ثکٌذ.
پشّتکل ثبیذ ؽبهل یک تْضیر دسثبسٍ هالزضبت اخاللی دس ًظش گشفتَ ؽذٍ ثبؽذ ّ ثبیذ
ًؾبى ثذُذ کَ چگًَْ ثَ افْل اػالم ؽذٍ دس آى هطبلؼَ پشداختَ ؽذٍ اعت .پشّتکل ثبیذ
ؽبهل اطالػبتی دس ساثطَ ثب ثْدخَ ،زبهیبى هبلیّ ،اثغتگی ُبی عبصهبًی ّ ،عبیش
تؼبسضبت هٌبفغ ،اًگیضٍ افشاد ،اطالػبت دس ساثطَ ثب همشسات دسهبى ّ/یب خجشاى
خغبسات ّاسد ؽذٍ ثَ افشاد دس ًتیدَ ؽشکت دس هطبلؼَ ثبؽذ .پشّتکل ثبیذ تشتیجبت
دعتشعی افشاد هْسد هطبلؼَ ثَ هذاخالتی کَ دس آى هطبلؼَ عْدهٌذ ؽٌبختَ ؽذٍ اًذ سا
تْضیر ثذُذ.

کویتَ اخالق پژُّطی
 -23پشّتکل ثبیذ ثشای ثشسعیً ،ظشدُی ،ساٌُوبیی ّ ،تقْیت ثَ کویتَ اخالق پژُّؼ
اسائَ ثؾْد .ایي کویتَ ثبیذ دس ػولکشدػ ّاضر  ،هغتلك اص هسمك ،زبهی هبلیّ ،
ُشگًَْ ًفْری ثبؽذ ّ ؽبهل افشاد ّاخذ ؽشایظ ًیض ثبؽذ.
یي کویتَ ثبیذ لْاًیي ّ آییي ًبهَ ُبی کؾْس ّ خْاهؼی کَ تسمیك دس آى اًدبم خْاُذ ؽذ
ّ ُن چٌیي ٌُدبس ُب ّ اعتبًذاسد ُبی ثیي الوللی لبثل اخشا سا کَ هٌدش ثَ کبُؼ ّ یب
ززف زوبیت ُبی هٌذسج ؽذٍ دس ایي اػالهیَ ًوی ؽْد سا دس ًظش ثگیشد.
کویتَ ایي زك سا ثبیذ داؽتَ ثبؽذ کَ ثش هطبلؼبت دس زبل اخشا ًظبست ثکٌذ  .هسمك ثبیذ
اطالػبت الصم سا دس اختیبس کویتَ ثگزاسد ثَ خقْؿ دس ساثطَ ثب ػْاسك خذی
زبفل اص هطبلؼَ.
ُیچ گًَْ تغییشی دس پشّتکل ثذّى ثشسعی ّ تقْیت تْعظ کویتَ ًجبیذ فْست ثگیشد.
دس پبیبى هطبلؼَ  ،هسمك ثبیذ یک گضاسػ ًِبیی ؽبهل خالفَ ای اص یبفتَ ُب ّ ًتبیح ثَ
دعت آهذٍ اص تسمیك سا ثَ کویتَ اسائَ ثذُذ.

حفع حزین خصْصی ّ هحزهاًَ
ُ .24ش گًَْ ازتیبطی ثشای هسبفظت اص زشین خقْفی هْضْع پژُّؼ ّ هسشهبًَ
ثْدى اطالػبت اؽخبؿ ثبیذ اًدبم ؽْد.
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رضایت آگاُاًَ
 . 25ؽشکت افشاد داسای فالزیت دس پژُّؼ پضؽکی ثبیذ داّطلجبًَ ثبؽذ  .اگش چَ
هوکي اعت هؾبّسٍ یب افشاد فبهیل یب هغئْل آى خوؼیت الصم ثبؽذ ُ .یچ فشد داسای
فالزیتی دس هطبلؼَ پژُّؾی ؽشکت دادٍ ًوی ؽْد هگش آًکَ آصاداًَ هْافمت ًوبیذ.
 . 26دس پژُّؼ ُبی پضؽکی افشاد ؽشکت کٌٌذٍ ثبیذ اص اُذاف  ،سّػ ُب  ،هٌبثغ هبلی
 ،تؼبسضبت هٌبفغ  ،هْعغَ پؾتیجبى هسمك  ،عْد ّ صیبى ّ ػْاسك هْخْد دس هطبلؼَ
ّ توبم خْاًت هشثْط ثَ هطبلؼَ آگبُی یبثٌذ  .ؽشکت کٌٌذگبى ثبیذ اص زك خْد ثشای
اهتٌبع اص ؽشکت دس هطبلؼَ ّ پظ گشفتي سضبیت خْد دس ُش صهبى ثذّى خجشاى آگبٍ
ؽًْذ  .ثبیذ تْخَ خبفی ثَ ًیبصُبی اطالػبتی ؽشکت کٌٌذگبى ّ سّػ ُبی اًتمبل ایي
اطالػبت فْست گیشد  .پظ اص اطویٌبى اص دسک افشاد اص اطالػبت  ،پضؽک یب ُش فشد
ثب فالزیت دیگشی ثبیذ سضبیت آگبُبًَ سا تشخیسب کتجی اص ؽشکت کٌٌذگبى ثگیشد  .اگش
سضبیت ثَ فْست کتجی ثیبى ًوی ؽْد ثبیذ ثَ فْست سعوی ثجت ّ گْاُی ؽْد .
ثبیذ ثَ توبم افشاد پژُّؼ ُبی پضؽکی دس هْسد ًتیدَ کلی ّ ًتبیح زبفل اص پژُّؼ
اطالع دادٍ ؽْد .
 . 27صهبًیکَ سضبیت آگبُبًَ اص ؽشکت کٌٌذگبى گشفتَ هی ؽْد  ،پضؽک ثبیذ دس ًظش
ثگیشد کَ آیب ؽشکت کٌٌذٍ دس استجبط ثب پضؽک هی ثبؽذ یب هوکي اعت سضبیت تست
ؽشایظ تِذیذ آهیضی گشفتَ ؽذٍ ثبؽذ دس ایي هْالغ سضبیت ثبیذ تْعظ فشدی داسای
فالزیت کَ کبهال غیش ّاثغتَ ثَ ایي استجبط اعت اًدبم ؽْد .
 .28ثشای ؽشکت کٌٌذگبًی کَ لبدس ثَ دادى سضبیت آگبُبًَ ًیغتٌذ  ،پضؽک ثبیذ
سضبیت آگبُبًَ سا اص ّلی لبًًْی آًِب ثگیشد  ،هگش ایٌکَ لقذ اص اًدبم هطبلؼَ ثِجْد
ّضؼیت عالهت ُوبى گشٍّ ثبؽذ ّ ایي تسمیك ًوی تْاًذ ثَ خبی آًِب ثب افشاد داسای
ظشفیت اًدبم گیشد ّ تسمیك ثبیذ زذالل ضشس ّ خطش سا داؽتَ ثبؽذ .
 . 29صهبًیکَ فشدی کَ فبلذ تْاًبیی هی ثبؽذ لبدس ثَ اػالم هْافمت خْد ثشای ؽشکت دس
هطبلؼَ هی ثبؽذ  ،پضؽک ثبیذ ػالٍّ ثش سضبیت اص ًوبیٌذٍ لبًًْی اّ اص خْد فشد ُن
سضبیت ثگیشد  ،ثَ هخبلفت فشد ثبیذ ازتشام گزاؽتَ ؽْد.
 . 30پژُّؼ ثشای آصهْدًی ُبیی کَ اص ًظش خغوی یب ػملی لبدس ثَ دادى سضبیت
ًیغتٌذ هثل ثیوبساى ثیِْػ  ،فمظ دس فْستی ثبیذ اًدبم ؽْد کَ ایي ّضؼیت فیضیکی یب
ػملی کَ هبًغ اص دادى سضبیت اگبُبًَ اعت یک ّیژگی ضشّسی ثشای گشٍّ هْسد
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پژُّؼ ثبؽذ .دس چٌیي ؽشایطی پضؽک ثبیذ سضبیت سا اص ّلی لبًًْی آًِب ثگیشد .اگش
چٌیي فشدی دس دعتشط ًجبؽذ ّ ًتْاى هطبلؼَ سا ثب تبخیش اًدبم داد  .هوکي اعت هطبلؼَ
سا ثذّى اخز سضبیت اگبُبًَ اًدبم دٌُذ  .ثَ ؽشط اًکَ دالیل ّ ؽشایظ اًدبم هطبلؼَ
ثشای اصهْدًی ُبیی کَ ًوی تْاًٌذ سضبیت آگبُبًَ ثذٌُذ دس پشّتکل پژُّؼ ثیبى ؽذٍ
ّ هطبلؼَ تْعظ کویتَ اخالق دس پژُّؼ تقْیت ؽذٍ ثبؽذ  .سضبیت ثشای اداهَ
ؽشکت دس پژُّؼ ثبیذ دس اعشع ّلت اص اصهْدًی یب ًوبیٌذٍ لبًًْی ّی گشفتَ ؽْد.
 .31پضؽک ثبیذ ثیوبس خْد سا اص توبم خٌجَ ُبی دسهبًی تسمیك آگبٍ عبصد .خْدداسی ثیوبس
ثشای اداهَ اص ُوکبسی دس تسمیك ّ یب تقوین ّی ثشای کٌبسٍ گیشی اص تسمیكً ،جبیذ ثش
سّاثظ ثیي پضؽک ّ ثیوبس تبثیشی ثگزاسد.
 . 32دس هطبلؼبت پضؽکی کَ اص اطالػبت یب ًوًَْ ُبی اًغبًی هؾخقی هبًٌذ هطبلؼبتی کَ
ثش سّی ًوًَْ ُب یب دادٍ ُبی هْخْد دس ثبًک ُبی صیغتی یب ثبًک ُبی هؾبثَ آى اعتفبدٍ هی
ؽْد .پضؽکبى ثبیذ سضبیت آگبُبًَ ثشای خوغ آّسی ،رخیشٍ ّ یب اعتفبدٍ هدذد اص ًوًَْ ُب سا
اص ثیوبس خْد کغت ًوبیذ .هْاسد اعتثٌبیی ُن دس صهبًیکَ اخز سضبیت غیش هوکي یب غیش
ػولی ثشای تسمیمبت ثبؽذ ّخْد داسد .اًدبم چٌیي تسمیمبتی فشفب پظ اس تبییذ کویتَ اخالق ثال
هبًغ اعت.

استفادٍ اس دارّ ًوا
 . 33فْایذ ،خطشُبُ ،ضیٌَ ُب ّ اثشگزاسی یک هذاخلَ خذیذ ثبیذ ثب ثِتشیي ّ خذیذتشیي
سّػ ُبی هذاخلَ هْخْد همبیغَ ؽْد .ثدض دس هْاسد صیش:
 صهبًیکَ ُیچ هذاخلَ اثجبت ؽذٍ ای ّخْد ًذاسد ،اعتفبدٍ اص داسًّوب یب ػذم هذاخلَ هْسدلجْل هی ثبؽذ.
 صهبًیکَ دلیل ػلوی ّالضام آّسي ثشای اعتفبدٍ اص هذاخالت ثب تبثیش گزاسی کوتش اص سّػُبی هْخْدّ ،خْد داؽتَ ثبؽذ اعتفبدٍ اص داسًّوب یب ػذم هذاخلَ ثَ هٌظْس تؼییي اثشگزاسی یب
ثی خطش ثْدى آى ضشّسی هی ثبؽذ.
 ثیوبساًی کَ هذاخلَ ای کن اثشتش اص ثِتشیي هذاخالت هْخْد دسیبفت هي کٌٌذً ،جبیذ اصداسًّوب یب ػذم هذاخلَ کَ آًِب سا دس هؼشك خطشات خذی یب غیشلبثل ثشگؾت لشاسهي دُذ،
اعتفبدٍ ؽْد.
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هشالجت ُبی ثیؾتشی ثبیذ اًدبم ؽْد تب اص ایي هْسد عْء اعتفبدٍ ًؾْد.

هزالبت ُای پس اس درهاى
 . 34دس پیؼ ثشد یک کبسآصهبیی ثبلیٌی اعپبًغشُب ،هسممیي ّ دّلتِبی کؾْسُبیی کَ ایي ًْع
هذاخالت دس آًدب فْست هی گیشد ثبیذ دعتشعی ثَ هشالجت ُبی پظ اص دسهبى سا ثشای توبم
ثیوبساًی کَ دس ایي ًْع هذاخلَ ؽشکت داسًذ سا ثَ ثِتشیي هذاخالت ثبلیٌی تضویي ًوبیٌذ .ایي
اطالػبت ُوچٌیي ثبیذ ثَ داّطلجیي دس طی اخز سضبیت آگبُبًَ گفتَ ؽْد.

ثبت ّ اًتطار ًتایج تحمیك
ُ . 35ش هطبلؼَ ای ثشسّی آصهْدًی اًغبًی ثبیذ لجل اص هطبلؼَ ثش سّی ثیوبس دس یک ثبًک
اطالػبتی لبثل دعتشط ثجت ؽْد.
 .36هسممیيًْ ،یغٌذگبى ،اعپبًغْسُب ،ادیتْسُب ّ هٌتؾشکٌٌذگبى هدالت ُوَ ثبیذ دس هْسد
اًتؾبس ًتبیح هْاسد اخاللی سا سػبیت کٌٌذ .هسممیي ّظیفَ داسًذ کَ ًتبیح تسمیمبت خْد سا ثش
سّی آصهْدًی اًغبًی دس دعتشط ػوْم لشاس دٌُذ ّ هغئْل فست ّ اتوبم گضاسػ خْد
ُغتٌذُ .وَ طشفیي ث بیذ ثَ ساٌُوبی اخاللی پزیشفتَ ؽذٍ پبیجٌذ ثبؽٌذ ّ ًتبیح هٌفیً ،بتوبم ّ
هثجت سا گضاسػ دٌُذ ّ دس دعتشط لشاس ثذٌُذ .هٌبثغ هبلی ّ ّاثغتگی ُبی عبصهبًی ّ
تؼبسك هٌبفغ ثبیذ دس گضاسؽبت اػالم ؽْد.گضاسػ تسمیمبتی کَ افْل ایي ثیبًیَ سا سػبیت
ًوی کٌٌذ ًجبیذ اًتؾبس پیذا کٌٌذ.

هداخالت تایید ًطدٍ در کار آسهایی ُای بالیٌی
 . 37صهبًیکَ دس دسهبى یک ثیوبس هذاخالت اثجبت ؽذٍ ای ّخْد ًذاسد یب هذاخالت ؽٌبختَ
ؽذٍ دیگش تبثیش گزاسی هطلْثی ًذاسًذ ،پضؽک ثبیذ پظ اص تْضیر ّ کغت سضبیت آگبُبًَ
اص ثیوبس یب ًوبیٌذٍ لبًًْی اّ هی تْاًذ اص هذاخالت تبییذ ًؾذٍ اعتفبدٍ کٌذ ثَ ؽشطی کَ دس
لضبّت ُبی پضؽکی ایي سّػ ثتْاًذ ثبػث ًدبت صًذگی ،تمْیت هضاج یب کن کشدى دسد ّ
سًح ثیوبسی اص ؽخـ ثیوبس ؽْد .دس ایي فْست ایي هذاخلَ هی تْاًذ هتؼبلجب هْضْع
تسمیك ؽْد ّ ثبیذ ثی خطشی ّ کبسایی ایي سّػ هْسد ثشسعی لشاس ثگیشد .دس توبهی هْاسد
اطالػبت خذیذ ثبیذ ثجت ؽذٍ ّ دس صهبى هٌبعت دس دعتشط ػوْم لشاس ثگیشد.
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