بخػُبيّ غًبرِ 3ة 3193 /يٕرخ  9331 /6/91دفتر ضاليت خبَٕادِ
ضيبضت ادارِ كم بر آٌ اضت كّ :
پبپ اضًير بّ يُظٕر تػخيص زٔدرش ضرطبٌ گردٌ بب غرايط زير در كػٕر اَجبو غٕد :
-9زَبٌ  01-66ضبل حذالم يكببر ازدٔاج كردِ  ،گرِٔ ْذف برَبيّ ْطتُذ .
 -0اَجبو پبپ اضًير حذالم ْر  3ضبل يكببر براي كهيّ زَبَي كّ  3پبپ اضًير أل آَٓب بّ فبصهّ يك ضبل يُفيي
بٕدِ اضت تٕصيّ يي غٕد ٔ ضرٔري اضت زَبٌ گرِٔ ْذف از آٌ يطهغ ببغُذ  (.از طريك رضبَّ ْيب ٔ پًفهيت
).....
 -3آيٕزظ تئيٕري ٔ ػًهيي اَجيبو پيبپ اضيًير بيّ پرضيُم ارا يّ دُْيذِ خيذيت در بخيع خيٕصيي ٔ دٔنتيي بيّ
يُظٕر بٓبٕد كيفيت ايٍ خذيت كًبكبٌ الزو االجرا اضت ( .اضتبَذاردْبي ػًهي ٔ فُي يربٕطّ پيٕضت اضت )
 -3بّ ْر بٓبَّ اي كّ خيبَى گيرِٔ ْيذف بيّ يركيس بٓذاغيتي درييبَي ييب خبَيّ بٓذاغيت يراجؼيّ كُيذ ببييذ دربيبرِ
تػخيص زٔدرش ضرطبٌ گيردٌ رحيى ٔاَ جيبو پيبپ اضيًير ٔ يؼرفيي افيراد پرخطير آگيبْي ْيبي الزو دادِ غيٕد ٔ
نيطت كهيّ يراكس ارا ّ دُْذِ خذيت در بخع خيٕصي كّ در يجبٔرت يراكس دٔنتي ْطتُذ بّ رٔيت ييراجؼيٍ
رضبَيذِ غٕد .
 -6كهيّ زَبَي كّ براي دريبفت خذيبت يختهف بّ يراكيس دٔنتيي يراجؼيّ ييي كُُيذ ،پيص از دريبفيت اييٍ خيذيبت
ضًٍ پرداخت ٔجّ در لببل دريبفت خذيت پبپ اضًير از ايكبَبت يٕجٕد بخع دٔنتي َيس بٓرِ يُذ خٕاُْذ غذ .
بيذيٓي اضييت در ايييٍ غييرايط الو تٕضييط بيًييبر بييّ پبتٕنٕايطيت ارا ييّ خٕاْييذ غييذ ٔ پرداخييت ْسيُييّ ْييبي آٌ تييببغ
ضٕابط يربٕطّ خٕاْذ بٕد .
َ -6يبزي بّ ارضبل اطالػبت بّ ضطح يهي َيطت ٔ از طريك بررضيٓبي دٔرِ اي رَٔذ تغييرات يحبضبّ خٕاْيذ
غذ ٔ در صٕرت يػبْذِ رَٔذ رٔ بّ افسايع ديطپالزي در بررضيٓبي فٕق ٔ بب اضتُبد بّ آيبر ضييًبي يير، ،
برَبيّ يٕرد ببزَگري لرار گرفتّ ٔ تغيير الزو اَجبو خٕاْذ گرفت .
 -7بّ يُظٕر لضبٔت رٔي رَٔذ ييساٌ برٔز ٔ غيٕع بيًبري ضرٔري اضت اطالػبت پبيّ براي ضبل جبري در
ضطح ْر يك از اضتبَٓب از كهيّ آزيبيػگبْٓبي تػخيص طبي جًغ آٔري ٔ بّ ادارِ كم ارضبل گردد .بّ يُظيٕر
يكطبٌ بٕدٌ ايٍ اطالػبت  ،ضرٔري اضت كّ بر اضبش فرو پيػُٓبدي ايٍ ادارِ كم گردآٔري غَٕذ .
 -3از ايٍ پص ضي تٕتكُٕنٕايطت در كػٕر تربيت َخٕاْذ غذ ٔ ضيتٕتكُٕنٕايطت ْبي يٕجٕد بب تٕجيّ بيّ اييٍ
كّ لبال َيس در آزيبيػگبِ يػغٕل بكبر بٕدِ اَذ بُببّ صالحذيذ يطئٕنيٍ يربٕطّ خذيبت يٕرد َظر را (غير پبپ
اضًير ) اَجبو خٕاُْذ داد  ،يب ايُكّ زير َظر يطتميى پبتٕنٕايطت بّ اَجبو ايٍ خذيت ادايّ خٕاُْذ داد .

