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 مقدمه

ی تالیٌی است. اًزام واضآظهایی تالیٌی تطای ی هستٌسات تطای استفازُتالیٌی هؼتثطتطیي ضٍش تْیِواضآظهایی

ّای وِ زض واضآظهاییًظط تِ ایي ای تطذَضزاض است. اها زض ػیي حال،پیططفت ػلَم پعضىی اظ ضطٍضت ٍ اّویت ٍیژُ

ی ضسس، ایي ضیَُّا تِ اًزام هیصَضت ػوسی تط ضٍی آظهَزًیای تِتالیٌی، تط ذالف سایط اًَاع هغالؼات، هساذلِ

 ّای اذاللی است. ی هالحظات ٍ زغسغِّا، زضتطزاضًسُپژٍّص، تیص اظ سایط اًَاع ٍ ضیَُ

ظات اذاللی است وِ زض ایي ظهیٌِ تایس ضػایت ضًَس. ّط پژٍّطگط یا تطیي هالحی هْنایي ضاٌّوا زضتطزاضًسُ

وٌس، تایس ػالٍُ تط هفاز ایي ضاٌّوا، اظ ضاٌّوای ػوَهی اذالق زض تالیٌگطی وِ زض واضآظهایی تالیٌی هطاضوت هی

لَاًیي ٍ  ّای ػلَم پعضىی، ضاٌّواّای اذتصاصی اذالق زض پژٍّص وطَض تِ فطاذَض هَضَع، ٍ ًیع اظ سایطپژٍّص

ٍیژُ زض ضاتغِ تا ضػایت هفاز ضاٌّوای ّا ضا ضػایت وٌس. ایي هَضَع تِهمطضات هطتثظ تا واض ذَز آگاُ تاضس ٍ آى

 پصیط هَضز تؤویس است.ّای آسیةپژٍّص تط گطٍُ
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 فصل اول: ارزيابي سود و زيان

. عطاحی ٍ ارطا ضًَس ل هىتَبزستَضالؼوًاهِ ٍ عطحچاضچَب یه  تایس واهالً زضّای تالیٌی واضآظهایی -1

چٌیي اعالػات ، ّنهالحظات اذاللی ترص یزضتطزاضًسُ عطحٌاهِ ٍ زستَضالؼول واضآظهایی تالیٌی تایس

 تؼاضض هٌافغ احتوالی ٍ تیاى ّطگًَِای، حطفِ ی پژٍّص، حاهیاى پژٍّص، ٍاتستگیتَزرِهطتَط تِ 

 تاضس. ؼِزض هغال تطای تطغیة هطاضوت افطاز توْیسات هَضز ًظط

ق زض ی اذالوویتِآى تَسظ  زستَضالؼول ًاهِ ٍضطٍع ارطای واضآظهایی هٌَط تِ تطضسی ٍ تؤییس عطح -2

پژٍّطگط هَظف . ّای زض حال ارطا ضا زاضزپژٍّص حك پایص واضآظهایی ی اذالق زضوویتِاست.  پژٍّص

 .زّس زض اذتیاض وویتِ لطاض ضا هَضز ًیاظ تطای پایص اعالػات وِ است

ی ًاهغلَب رسی لاتل اًتساب تِ ّطگط هَظف است وِ زض عَل ارطای پژٍّص، ّطگًَِ حازحِ یا ػاضضِپژٍ -3

 ضتظ گعاضش زّس. ی اذالق زض پژٍّص ٍ سایط هطارغ لاًًَی شیپژٍّص ضا زض اٍلیي ظهاى هوىي، تِ وویتِ

صا پژٍّطگط اضضس تایس هسؤٍلیت زایوی ًظاضت تط ارطای اذاللی پژٍّص ضا تط ػْسُ زاضز، ل ی اذالقوویتِ -4

ی ًاهٌاسة رسی زض عَل هغالؼِ تواهی تغییطات زستَضالؼول هغالؼِ ٍ ّط حازحِ ایي وویتِ ضا زض هَضز

هغالؼِ ضا تحت تؤحیط  چٌیي، ّط اعالػات رسیسی وِ هوىي است اهٌیت آظهَزًی یا ارطایساظز. ّن آگاُ

 لطاض زّس ضا تایس تِ اعالع ایي وویتِ تطساًس.

 م گیطز.ػلوی اًزا الح اظ ًظطصشیای هطتثظ ٍ از زاضای هزَظ حطفِتٌْا تَسظ افط تایس یی تالیٌیواضآظها -5

ای وِ افطاز تحت هغالؼِ تِ آى تؼلك زاضًس وِ راهؼِ است ظهاًی لاتل تَریِ تٌْااًزام واضآظهایی تالیٌی  -6

 پژٍّص سَز تثطًس.آى ًتایذ  تتَاًٌس اظ

ّا، هحطهاًِ هاًسى اعالػات هطتَط تِ آظهَزًی حطین ذصَصی حفظ تواهی الساهات احتیاعی الظم رْت -7

 .ػول آیستایس تِ ّاآظهَزًیهغالؼِ تط سالهت رسوی ٍ ضٍاًی  ًاهغلَب چٌیي واّص تؤحیطایطاى ٍ ّن

زض صَضت پس اظ اتوام هغالؼِ تؼییي ضَز ٍ  ّاآظهَزًی گیطیی پیتایس ًحَُی عطاحی هغالؼِ، زض هطحلِ -8

ّای هٌاسة، گیطی، تطریص، زضهاى یا سایط هطالثتّا تِ تْتطیي ضٍش پیصی زستطسی آىتطالعٍم، 

 ست.زستطسی لعٍهاً تِ هؼٌی فطاّن آٍضزى ذسهات ضایگاى ًی. ضَز زضًظط گطفتِتوْیسات الظم 

پژٍّطگط تایس حیي ٍ پس اظ هغالؼِ،  حَازث ًاهغلَب لاتل اًتساب تِ پژٍّص، زض زض صَضت ٍلَع ػَاضض یا -9

ن آٍضز لساهات زضهاًی ٍ هطالثتی هٌاسة ضا تطایا زام . آظهَزًی، تسٍى تحویل ّعیٌِ ِت ٍی، فطّا توْیسات هالی تطای ًا

 .ایي تؼْس، ًظیط تیوِ وطزى پژٍّص، تایس زض ٌّگام عطاحی هغالؼِ زض ًظط گطفتِ ضسُ تاضس
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هت ذاصی زض آظهَزًی اگط زض حیي یا تؼس اظ اًزام پژٍّص، ٍرَز تیواضی یا ٍضؼیت هطتثظ تا سال -11

 .ی حاهی تایس زض صَضت آظهَزًی، ٍی ضا اظ ایي هَضَع آگاُ وٌسپژٍّطگط یا هؤسسِتطریص زازُ ضس، 

پژٍّطگطهَظف است وِ زض صَضت ضضایت آظهَزًی، ضطوت اٍ زض واضآظهایی ضا تِ اعالع پعضه  -11

 ی ٍی تطساًس.ذاًَازُ

واضگیطی ٍ شذیطُ ضَز وِ اهىاى ی حثت، تِاگًَِی اعالػات واضآظهایی تالیٌی تایس تِولیِ -12

 .ّا فطاّن تاضسضٌاسایی، گعاضش ٍ تفسیط زلیك آى

ضسُ تِ ٍی ّای تحویلی تاظپطزاذت ّعیٌِّطگًَِ پطزاذت هالی تِ آظهَزًی تایس تٌْا زض هحسٍزُ -13

وال زاضتِ تاضس وِ احت -زض احط ضطوت زض پژٍّص ٍ لسضزاًی اظ اٍ تاضس. تایس اظ ّطگًَِ پطزاذت غیطهتؼاضف 

 ذَززاضی ضَز. -زاض وٌس وِ آظازی فطز تطای لثَل یا تساٍم هطاضوت زض پژٍّص ضا ذسضِ

ای تطای ّطوسام اظ ای عطاحی ضًَس وِ زض صَضت ٍلَع ػاضضِگًَِهغالؼات زٍسَوَض تایس تِ -14

ی زاضز ٍ ًحَُّا وِ ضىستي وس ضا ایزاب وٌس، فطزی وِ اهىاى ضىستي وس ضا تطای آى آظهَزًی آظهَزًی

 اًزام ایي واض هطرص تاضس. رعئیات ایي هَضَع تایس زض زستَضالؼول واضآظهایی آٍضزُ ضَز.

ای وِ ٌَّظ تط اساس پعضىی هثتٌی تط ضَاّس تؤییس ًطسُ است، ًثایس تِ زالیلی ًظیط ّیچ هساذلِ -15

 ضوطزُ ضَز.گیاّی یا سٌتی تَزى اظ عی تواهی هطاحل استاًساضز آظهَى ٍ واضآظهایی هستخٌی 

افطاز زض سي  ظى هَضز ًیاظ تاضس، تایس ایي چِ تطای یه واضآظهایی تالیٌی فاظ یه، آظهَزًیچٌاى -16

 وٌٌس. ّای لغؼی پیطگیطی اظ تاضزاضی استفازُتاضٍضی ًثاضٌس یا اظ ضٍش

 ایي. ی اذالق ضسیسُ تاضستِ تؤییس وویتِ ، ًَع ٍ زٍظ هساذلِ تایسپطتَتاتیّای تا زض واضآظهایی -17

 تؤییسیِ ًیع تایس تط اساس ًظط هطَضتی ترصصی تاضس.

زض صَضتی هی. سال سي زاضتِ تاضٌس 50اظ  تایس تیصپطتَتاتی ّای تا زاٍعلثاى سالن زض واضآظهایی -18

وٌٌسگاى تؼساز ضطوت. هغالؼِ هطتَط تِ گطٍُ سٌی ایطاى تاضس تط استفازُ وطز وِتَاى اظ افطاز تا سي ون

 تا تَرِ تِ ّسف هغالؼِ ٍ زلت هَضز ًیاظ اًتراب ضَز. هوىي تؼسازتایس زض حسالل 

ی زاضٍیی زض هغالؼِ هس ًظط تاضس ٍ زاضٍی هَضز ًظط زض فْطست زاضٍیی وطَض وِ هساذلِزض صَضتی -19

چٌیي ٍاضزات ٍ تطذیص ی تالیٌی ٍ ّنٍرَز ًساضتِ یا تِ حثت ًطسیسُ تاضس، فطایٌس صسٍض هزَظ اًزام هغالؼِ

ی ساظهاى غصا ٍ زاضٍ ػْسُهَضز استفازُ زض واضآظهایی تالیٌی تاتغ همطضات ٍ ضَاتظ هطتَعِ ٍ ِت زاضٍی تحمیماتی

 است.
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 فصل دوم: رضايت آگاهانه

ًاهِ تایس زضتطزاضًسُصَضت وتثی تاضس. فطم ضضایتاذص ضضایت آگاّاًِ تطای واضآظهایی تالیٌی تایس ّوَاضُ تِ -1

ضاهل اعالػاتی  –یطی فطز رْت ضطوت یا ػسم ضطوت زض پژٍّص گی تواهی اعالػات الظم تطای تصوین

 تاضس.  –وِ زض تٌسّای تؼسی ایي ضاٌّوا شوط ضسُ اًس 

یا ػضَ زیگطی اظ تین پژٍّطی وِ آگاّی ٍ تَاًایی الظم ضا  -فطم ضضایت آگاّاًِ تایس تَسظ پژٍّطگط اضضس   -2

ی لاًًَی اٍ اهضا ضَز. ایي فطم تایس حسالل وایٌسٍُ آظهَزًی یا ً -ی پژٍّطگط اضضس ػٌَاى ًوایٌسُزاضز، تِ

ی زیگط تایس تَسظ ضَز ٍ ًسرِی آى تِ آظهَزًی تحَیل زازُ هیزض زٍ ًسرِ تْیِ ضَز وِ یه ًسرِ

 زاضی ضَز.پژٍّطگط ًگِ

ی ی هىتَب ًثاضس، تایس فطز حالخی وِ زاضاًاهِزض هَاضزی وِ فطز تِ ّط زلیلی لازض تِ ذَاًسى فطم ضضایت  -3

ّای اٍ پاسد تؼاضض هٌافغ ًثاضس، هٌسضرات فطم ضا تِ ظتاى لاتل فْن تطای آظهَزًی تَضیح زازُ، تِ پطسص

زّس. زض ایي حالت، فطم تایس ػالٍُ تط اهضای پژٍّطگط ٍ اهضا یا احط اًگطت آظهَزًی، ٍارس اهضای فطز حالج 

 گفتِ ًیع تاضسپیص

ّا ای وِ لطاض است تِ آظهَزًیًاهِی اذالق، فطم ضضایتتًِاهِ تطای تطضسی تَسظ وویٌّگام اضسال عطح  -4

ی واضآظهایی تالیٌی تسٍى تطضسی ٍ اضظیاتی ًاهًِاهِ پیَست تاضس. تطضسی اذاللی عطحاضائِ ضَز، تایس تِ عطح

 ی آى هؼتثط ًرَاّس تَز.فطم ضضایت آگاّاًِ

ی یا ًوایٌسُ آظهَزًی. لاتل فْن تاضس آظهَزًیتطای  ظتاًی اضائِ ضَز وِ ِ، اعالػات تایس تاذص ضضایتتطای   -5

 عَض هطرصتایس تِ. ٍرَ زض هَضز رعییات واضآظهایی ضا زاضتِ تاضٌسوافی تطای پطس تایس فطصت ٍلاًًَی ا

لثَل ضطوت یا  اػالم ضَز وِ واضآظهایی یه فطایٌس پژٍّطی است وِ هطاضوت زض آى زاٍعلثاًِ است ٍ ػسم

 ضا تحت تؤحیط لطاض ًرَاّس زاز. هطالثت اظ ًوًَِ، حمَق ٍ سالهت ٍی، ض ّط ظهاًیذاضد ضسى اظ واضآظهایی ز

تیوِ ٍ سایط توْیسات تطای رثطاى صسهات ًاضی اظ هطاضوت زض  تایس تِ اعالػات زض هَضز آظهَزًی  -6

ّایی وِ زض صَضت تطٍظ صسهِ یا ًاتَاًی چٌیي، ٍی تایس زض هَضز زضهاىّن. تاضس واضآظهایی زستطسی زاضتِ

 زًثال ضطوت زض واضآظهایی، زض اذتیاض ٍی لطاض ذَاّس گطفت آگاُ ضَز تِ

وِ آظهَزًی تساٍم زاضز. ّط ظهآى-اذص ضضایت آگاّاًِ فطایٌسی است وِ اظ آغاظ تا پایاى اضتثاط پژٍّطگط  -7

ّا رْت لثَل یا تساٍم گیطی آظهَزًیزست آیس وِ اهىاى زاضتِ تاضس وِ زض تصویناعالػات رسیسی تِ

 .ّا لطاض گیطزصَضت هىتَب زض اذتیاض آظهَزًیضطوت زض پژ. ٍّص تؤحیطگصاض تاضس، ایي اعالػات تایس تِ
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ػلت ٍاتستگی تحت هحصٍضیت ٍ تِ ّا ضضایت ذَز ضازض ظهاى اذص ضضایت، تایس احتیاط ضَز وِ آظهَزًی -8

تَسظ فطز زیگطی آگاّاًِ تایس ض هَاضزی وِ ایي احتوال ٍرَز زاضز، ضضایتز. تاضٌس ًسازُ. . زضهاًی، ازاضی ٍ. 

 ای تا آظهَزًی ًساضز، وسة ضَز.اظ هغالؼِ زاضز ٍ زض ػیي حال چٌیي ضاتغِ وِ اعالع وافی

ِ تاضس. اظ ّویي ضٍ، ّیچ  -9 یه اظ اػضای تین پژٍّص ًثایس ضطٍع ٍ تساٍم ضطوت آظهَزًی زض پژٍّص تایس آظازًا

َا، تْسیس ٍ/ یاّا ضا تطای ازاهًِیآظهَز  تحت هحصٍضیت لطاض زٌّس. ی هطاضوت زض هغالؼِ هَضز ارثاض، تغویغ، اغ

ّا تایس رثطاى ضَز، را وِ تواهی ػَاضض ٍ ذساضات لاتل اًتساب تِ پژٍّص تطای آظهَزًیاظ آى  -11

یت آگاّاًِ گٌزاًسُ ضَز. ایي اذص تطائت شهِ ّیچ رایگاّی زض واضآظهایی تالیٌی ًساضز ٍ ًثایس زض فطم ضضا

 وٌس.ی زضهاًی هتوایع هیًاهِی پژٍّطی ضا اظ ضضایتاهط ضضایت آگاّاًِ

ی اعالػات شیل ضَز، تایس زضتطزاضًسُفطم ضضایت آگاّاًِ وِ تطای اذص ضضایت تِ آظهَزًی زازُ هی  -11

 تاضس:

 ػٌَاى واضآظهایی -1-11

 هاّیت پژٍّطی واضآظهایی  -2-11

 ّسف واضآظهایی  -3-11

   زض واضآظهایی ٍ احتوال ترصیص تصازفی تِ ّط زضهاى یا هساذلِ( هساذلِ ای)زضهاى  -4-11

 ّای تْاروی ٍ غیطتْارویگیطی ضاهل ضٍشّای پیضٍش -5-11

 ّاآظهَزًی هسؤٍلیت -6-11

 ّایی اظ واضآظهایی وِ هاّیت پژٍّطی زاضز. رٌثِ -7-11

 ّاتیٌی واضآظهایی تطای آظهَزًیهراعطات لاتل پیص -8-11

گًَِ هٌافؼی چِ زض یه واضآظهایی ّیچوٌٌسگاى، چٌاىتاًتظاض تطای ضطو هٌافغ هَضز -9-11

 تایس آظهَزًی اظ آى آگاُ تاضس.  ضَزتیٌی ًویپیص

زض صَضت استفازُ اظ زاضًٍوا، تَضیح هؼٌای آى، احتوال ترصیص تِ گطٍُ زاضًٍوا، ٍ شوط  -11-11

َایس احتوالی زض صَضت ترصیص تِ ضاذِ یا گطٍُ زضیافت وٌٌسُ  ی زاضًٍواذغطات ٍ ف

زستطس آظهَزًی تاضس تِ ّوطاُ هٌافغ ٍ  ّای زضهاًی رایگعیي وِ هوىي است زضشضٍ -11-11

 ّای آىذغطات تالمَُ

 ی هساذالت پژٍّطیٍاسغِػسم تحویل ّعیٌِ تِ آظهَزًی تِ -12-11
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 صسهاتی وِ زض رطیاى واضآظهایی هوىي است تطای فطز ایزاز ضَز.  غطاهت ٍ زضهاى -13-11

هیعاى  ،ضَزوٌٌسگاى زض هغالؼِ پطزاذت هیٍرْی زض لثال هطاضوت ضطوت وِزض صَضتی -14-11

 شوط ضَز.  ی پطزاذت آىٍ ًحَُ

 .ضَزتاظپطزاذت هراضری وِ آظهَزًی زض احط ضطوت زض هغالؼِ هتحول هی -15-11

ّط هطحلِ اظ  ّا زضوِ آظهَزًیهطاضوت افطاز زض واضآظهایی ٍ تصطیح تِ ایيزاٍعلثاًِ تَزى  -16-11

وِ الظم تاضس رطیوِ یا ذساضتی ذاضد ضًَس تسٍى ایيواضآظهایی ایي حك ضا زاضًس وِ اظ هغالؼِ 

 ضا پطزاذت وٌٌس یا زضهاى هؼوَل ایطاى تحت تؤحیط لطاض گیطز. 

صَضت آهاضی ٍ تِّا ٍ تصطیح تِ اًتطاض ًتایذ تِتَزى اعالػات ضرصی آظهَزًیهحطهاًِ -17-11

 ًحَی وِ اعالػات فطزی فاش ًطَز. 

ٌس زاضت، اظ رولِ وویتِ اضراصی وِ حك زستطسی ِت اعالػات آظهَزًی -18-11 َّا ی اذالق زض ضا ذ

 پژٍّص

م هطاضوت  چِ اعالػات رسیسی زض هَضزوِ چٌاىتصطیح تِ ایي -19-11 سالهت افطاز یا تؤحیطگصاض تط تسٍا

ٌس ّا زض زستطس لطاض گیطز، آظهَزًی یا ًوایٌسُآى ٍلیي فطصت زض رطیاى لطاض ذَّا ی لاًًَی اٍ زض ا

 گطفت. 

تَاًس زض ظهاى ٍلَع ػَاضض یا اضراصی وِ آظهَزًی هی ی تواس ضرصًام ٍ ضواضُ -21-11

 ّا تواس تگیطز. تط تا آىتیص ًاذَاستِ یا تطای وسة اعالػات

 تیٌی ٍ تَصیف ضطایغی وِ زض آى ضطایظ، ضطوت فطز زض هغالؼِ هوىي است ذاتوِ یاتس. پیص -21-11

 افطاز زض واضآظهایی هست ظهاى هَضز اًتظاض هطاضوت -22-11

 ای ایطاىحطفِ ّایپژٍّطگطاى ٍ ٍاتستگی تؼاضض هٌافغ احتوالی -23-11

ی پژٍّطی همطض ذاتوِ یافتِ یا تؼلیك ضَز، هؤسسِ چِ تِ ّط زلیلی واضآظهایی لثل اظ هَػسچٌاى  -12

هَضَع هغلغ وٌس ٍ تِ اٍ اعویٌاى زّس وِ زضهاى هٌاسة ٍ پیگیطی هَضز  ضا اظ ایيیا پژٍّطگط تایس آظهَزًی

 .ّا اًزام ذَاّس ضسًیاظ تطای آى
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 فصل سوم: دارونما

گیطاًِ، تطریصی ّای پیصهَضز آظهَى تایس زض هماتل تْتطیي ضٍش فَایس، ذغطات، ػَاضض ٍ واضآیی ضٍش  -1

 .همایسِ لطاض گیطز یا زضهاًی هَرَز هَضز

یا هساذالت استاًساضز ٍرَز زاضتِ تاضس،  ّای تالیٌی زض صَضتی وِ زضهاىاستفازُ اظ زاضًٍوا زض واضآظهایی  -2

 لاتل لثَل است، هگط زض هَاضز شیلغیط

 تاضس تط زضهاى استاًساضز ًسثت تِ زاضًٍوا ٍرَز ًساضتِضَاّسی اظ احطترطی تیص - 1-2

الثتِ . پایساض آى زض زستطس ًثاضس ّای ّعیٌِ یا ػسم تؤهیيزلیل هحسٍیتزضهاى استاًساضز تِ - 2-2

تٌاتطایي، ایي هَضز ضاهل حالتی وِ . هت استسال ّای پطزاذت ّعیٌِ اظ زیسگاُ ًظامهٌظَض اظ هحسٍزیت

زضآهس غیطهوىي تاضس، تطای افطاز غٌی یه راهؼِ هوىي ٍ تطای افطاز ون تؤهیي زضهاى استاًساضز احطترص

 ضَز. ًوی

تاضٌس ٍ زضهاى استاًساضز  ی تیواضاى هَضز هغالؼِ ًسثت تِ زضهاى استاًساضز هماٍمچِ راهؼِچٌاى - 3-2

 اى ٍرَز ًساضتِ تاضس.رایگعیي تطای آً

واضآظهایی تطضسی تؤحیط تَأم یه زضهاى تِ ّوطاُ زضهاى استاًساضز تاضس ٍ تِ ّط  وِ ّسفٍلتی - 4-2

 ی افطاز هَضز هغالؼِ، زضهاى استاًساضز ضا زضیافت وطزُ تاضٌس. ولیِ زلیلی

 ی زضهاى استاًساضز ًگِوٌٌس ٍ اگط تیواضاى ضٍتیواضاى زضهاى استاًساضز ضا تحول ًوی ٍلتی وِ - 5-2

ٍ  ّا ایزاز ضَزّای غیطلاتل تطگطت تا ّط ضستی تطای آىزاضتِ ضًَس، ػَاضض هطتثظ تا زضهاى ٍ ظیاى

 ّا ٍرَز ًساضز.زضهاى استاًساضز رایگعیٌی تطای آى

هَضز تطضسی لطاض هی گیطی، تطریص یا زضهاى تطای یه ٍضؼیت ذفیفوِ یه ضٍش پیصظهاًی - 6-2

یا غیطلاتل تطگطتی لطاض ًوی وٌٌس زض هؼطض ذغط اضافی ضسیسواضاًی وِ زاضًٍوا زضیافت هیگیطز ٍ تی

 گیطًس.

 :ی ضطٍط ظیط صازق تاضسوِ ولیِػٌَاى زاضًٍوا پصیطفتِ ًیست هگط زض هَاضزیِاستفازُ اظ رطاحی زضٍغیي ت  -3

 ی اظ لثیل زضز ٍ ویفیت ظًسگ، سٌزص سَتژوتیَ )شٌّی( تاضس پیاهس هَضز -1-3

لاتل لیاس ٍرَز ًساضتِ تاضس ٍ تٌْا ضاُ سٌزص زلیك احطترطی هساذلِ، استفازُ  رطاحی استاًساضز -2-3

 .وٌتطل رطاحی زضٍغیي تاضس اظ

 .تاضس ذغط رطاحی زضٍغیي تِ حس لاتل لثَلی پاییي -3-3
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طًس وِ ّیچ ًفغ زضٍغیي لطاض تگی وِ هوىي است هَضز رطاحیتیواض تا آظازی واهل ٍ تا آگاّی اظ ایي -4-3

 .تاضس ّا ًساضز، ضضایت وتثی زازُزضهاًی تطای آى

ضػایت زستَضالؼول اضائِ ضسُ  ی اذالق اًزام رطاحی زضٍغیي ضا زض هَضز هساذلِ هَضز ًظط تاوویتِ -5-3

 هزاظ تطریص تسّس.
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 پرداخت غرامت: فصل چهارم

ًحَی وِ اگط فطز ٍاضز تِ، اضآظهایی تاضسوّط گًَِ ذساضت ٍاضزُ تِ آظهَزًی وِ ًاضی اظ هطاضوت اٍ زض  -1

 ًحَ هٌاسة رثطاى ضَز.تایس تِزاز، ضس چٌیي اتفالی تطای ٍی ضخ ًویهغالؼِ ًوی

پطزاذت غطاهت چِ فطز یا  زض زستَضالؼول واضآظهایی ٍ فطم ضضایت آگاّاًِ تایس هطرص ضَز وِ هسؤٍل -2

اضآظهایی هسؤٍل رثطاى ذساضت ٍاضزُ ٍ است. زض صَضت هطرص ًطسى ایي هَضز، هزطی اصلی وساظهاًی 

 پطزاذت غطاهت است.

ّای تالیٌی زض ّط صَضت تایس رثطاى ضَز ٍ هططٍط تِ احطاظ رثطاى ذساضت ٍاضزُ تِ آظهَزًی زض واضآظهایی -3

 تمصیط پژٍّطگط ًیست.

 :ضَزهَاضز ظیط هطوَل پطزاذت غطاهت ًوی  -4

 ا لاتل زضهاىّای رعیی هاًٌس زضز یا ًاضاحتی هرتصط یآسیة - 1-4

 هغالؼِ ًتَاًس احط هَضز اًتظاض ضا زاضتِ تاضس.  ٌّگاهی وِ فطآٍضزُ یا زاضٍی هَضز - 2-4

 زض حیي هصطف زاضًٍوا، تیواضی ضٍ تِ ٍذاهت گصاضز.  - 3-4

 ضخ زازُ تاضس.  آسیثی وِ زض احط تمصیط ذَز تیواض - 4-4

 واضآظهایی تالیٌی 4فاظ  - 5-4

ی رثطاى ذساضت، هیاى آظهَزًی ٍ پژٍّطگط اذتالف ًظط ٍرَز زاضتِ تاضس، عٍم یا ًحَُزض هَاضزی وِ زض هَضز ل  -5

 ضَز.گیطی هیی هغالؼِ اضراع ضسُ ٍ زض وویتِ تصوینی اذالق زض پژٍّص تؤییسوٌٌسُهَضَع تِ وویتِ

 

 

 

 

 

 


