
ایوجشندا
ی 

 دنشاب مین تساوخرد هب زاجم ای و دنردا تساوخرد قح هک ن
 دنتسه هاگشناد هب تساوخرد هب زاجم هک نی ایوجشندا – 1 ماده

 و دنا هدش لیصحتلا غراف ساردم نیا از ای دنتسه نآ دلاعم ساردم ای ناتسیر بد رخآ لاس رد هک نی ابلطودا یاه تساوخدر
 :دوش یم هتفریذپ ، دنتسه ریز کمدار یادار

،  دنتسه ج.راخ روشک کی دنورهش هک نی اسک (فلا

 یم دییأت و دنا هدرک تفایدر ار هیکرت تیعبات از جورخ هزاجا روشک ترازو از و دنتسه هیکرت دنورهش دلوت ودب از هک نی اسک (ب

 لعماا هب طوبرم دسن " یادار ، دنا هدش تبث هیکتر تیعبات از فاصرنا کاردم در هک اهنآ نی وناق نس ریز نادنزرف هک دننک
 ستا هدآم ستد هب هیکتر دینورهش نوناق اب قبمطا" شده طاعا قوقح

 (چ،  تی یعبات ود نادنورهش  و ج.راخ تیعبات از سپ هدش ذخا تیعبات (ج

 نی اسک ، دنا هداد همادا روشکاز جراخ در 01/20/3102 از لقب ار دوخ هطسومت تلایصحت هک کتر نادنورهش نایم در
 اسک هلمج از) دنا دهناگذر یلامش سی. ق زج هب ج.راخ روشک کی در (نتاسیر بد در) ار دوخ هطسومت تلایصحت رخآ لاس 3 هک

 یروشکدر یلم شزوآم ترازو طسوت هک یکتر سمدار در ( نتاسیر بد) دنا دهناگذر ار دوخ هطسومت تلایصحت لک هک نی
 از سپ روشکاز جخار در ار هطسومت تلایصحت هک کتر نادنورهش نایم در ، [تسا شده حتافتا یلامش سی. ق از یر غ ج.راخ

 .دنا هدناسر نایاپ هب ج.راخ روشک کی در ار (نتاسیر بد) دوخ هطسومت تالیصحت هک نی اسک ، دنا هدرکزاغآ 2013/10/20

 سمدار در ار دوخ (نتاسیر بد) هطسومت تلایصحت هک نی اسک هلمج از] جراخ از شریذپ هیمهس یابر یلامش سی. ق زج هب روشک
 .[دنا هدنارذگ ، تسا هی دش حاتتفا یلامش سی. ق از یر غ ج.راخ یروشکدر شروپر و شزوآم ترازو طسوت هک هیکتر

 ار دوخ هطسوتم تالیصحت و دننک یم یکدنز یلامش سی. ق کرت یروهمج در هک ناسک ؛ تسا یلامش سی. ق کرت یروهمج دنورهش (د

 تبث اب هک نی اسکو دندار ار AL ECG نومآز جیاتن و دنا هدناسر نایاپ هب یلامش سی. ق کرت یروهمج در (ناتسیر بد در)
 .0102-5002 اشتد دهناوخ ای دندار AL ECG تاناحتما یی  ر ب اهروشکریاس یاه ناتسیر بد و اه جلاکدر لیصحت و مان

 دننک مادقا هاگشندا یارب دنرادن قح هک نی اسک - 2 ماده
 :دوش مین هتفریذپ ریز طیاش یاه همانرب

 یلامش سی. ق کرت یروهمج ای هیکرت در ار دوخ (ناتسیر بد) هطسوتم تالیصحت لکو دنتسه دنورهش هک نی اسک ..CT (فلا
 ، دنا دهناگذر

 ناتسیر بد در ار دوخ هطسوتم تالیصحت هک نی اسک یانثتسا هب) دنتسه  یلامش سی. ق کرت یروهمج نادنورهش هک نی اسک

 های (ب نام تبث قیرط از 5002 لاس یی  ر ب هک نی اسکو دنراد AL ECG جیاتن و دنا هدناسر نایاپ هب لیامش سی. ق کرت
 جمهوری

 ، (2010 -اشتد دهناوخ ای دنا هداشت ار AL ECG نومآز یجتان اهروشکرگید یاه ناتسیر بد و اه جلاکدر

 .)1 هناگود نادنورهش .هیکرت یروهمج 1 هدام (ب) دنب در هدش دلوتم تیعبات یی  ر لوا (ج
 ، (دندار ار هلاقم )ç( دنب ریز طیاش هک دیارفی اانثتسا هب
 هطسوتم تالیصحت لک هک نی اسکزج هب] تسا یلامش سی. ق کرت یروهمج تیعبات اهنآ یاه تیعبات از کیی هک، تی یعبات ود (د

 مان تبث اب هک نی اسکو دنراد AL ECG یجتان و دنا دهناگذر  یلامش سی. ق کرت یروهمج یاه ناتسیر بد در (ناتسیر بد) ار دوخ

 5002 ایه لاس یی  ر ب اهروشکریاس یاه ناتسیر بد و اه جلاکدر لیصحت .تشدا دنهاوخ ای دنردا AL ECG نحاتام نومآز و
 تا 2010([ ،

 در و دنتسه دلوت قیرط از دوخ تیعبات یی  ر لوا یادار 1 دهام (ب) دبن طبق ای دنتسه هیکتر تیعبات یادار هک نی اسک (د (د

 .دننک یم لیصحت هیکتر در ج.راخ یاه نتاسیر بد و هیکتری اه هناختارفس لخدا سمدار


