
 :ضشایط خشیذ ي مًافمىبمٍ

 سا داسوذ، ثبیذ مفبد ایه تًافك وبمٍ سا کبمل مطبلعٍ ي  ساَیبن سالمتکلیٍ کبسثشاوی کٍ لصذ خشیذ اص سبیت

خشیذ اص آن ثٍ مىضلٍ مطبلعٍ ي لجًل ضشایط خشیذ ي لًاویه ي ممشسات . ومبیىذسپس الذام ثٍ خشیذ اص سبیت 

 .مشثًطٍ است

 ثٍ لسمت ثبیذي خشیذ اص آن، ثبیذ دس َىگبم خشیذ سالمت  ساَیبنافشاد ثشای عضًیت دس سبیت  -1

دس ایه مشحلٍ ثب ياسد کشدن اطالعبت الصم مبوىذ وبم ي وبم خبوًادگی، آدسس . مشاخعٍ کىىذ مشثًطٍ

 .ایمیل، ضمبسٌ مًثبیل مشاحل عضًیت سا تکمیل ومبیىذ

ٍ طًس صحیح - 2-2- کبسثش ثبیذ ضمبسٌ مًثبیل ي آدسس ایمیل خًد سا ثٍ َمشاٌ سبیش اطالعبت دسخًاستی ث

تغییش دادن وبم ي وبم . اعالم ومًدٌ ي مسئًلیت ثجت اضتجبٌ ي یب خالف يالع ثش عُذٌ ضخص کبسثش است

 ، لبثل يیشایص ساَیبن سالمتخبوًادگی کبسثش ي َمچىیه، کذ ملی ي يی، پس اص اودبم ايلیه خشیذ اص سبیت 

لزا دس مشحلٍ ثجت وبم الصم است کٍ ایه ممبدیش سا ثٍ طًس صحیح ياسد کشدٌ ي خالف يالع . ي تغییش ومی ثبضذ

وجبضىذ 

ثٍ دلیل آوکٍ دس ثشخی اص مًاسد احشاص ًَیت خشیذاس اص طشیك وبم ي وبم خبوًادگی اسائٍ ضذٌ دس سبیت -3

امکبن پزیش است، مسئًلیت َشگًوٍ مغبیشت مطخصبت فًق ثب ًَیت يالعی عضً ثش عُذٌ خًد افشاد ثًدٌ ي 

ضشکت َیچ گًوٍ مسئًلیتی وسجت ثٍ مغبیشت َبی احتمبلی وذاسد 

اختالل دس سشيیس ایىتشوت ي یب َش سيیذادی کٍ ثبعث ضًد مشاحل خشیذ ثٍ اتمبم وشسذ، مًخت اص ثیه -4

َمچىیه ضشکت مسئًلیتی دس لجبل خشاثی َب ي یب عذم سشيیس دَی ثٍ دلیل . سفته حك کبسثش ومی ضًد

 .اختالل دس سشيیس ایىتشوت ي سبیش صیشسبخت َبی مًسد ویبص وذاسد

سيص کبسی ثٍ معىی سيص ضىجٍ تب پىح ضىجٍ َش َفتٍ، ثٍ استثىبی تعطیالت عمًمی دس ایشان است ي کلیٍ -5

 .ضًوذ  َبی ثجت ضذٌ دس طًل سيصَبی کبسی ي ايلیه سيص پس اص تعطیالت پشداصش می  سفبسش

 .دَذ  گزاسی می   سبعت دس سيص امکبن سفبسش۲۴ سيص َفتٍ ي ۷ ثٍ مطتشیبن خًد دس ساَیبن سالمت***

ثٍ يسیلٍ اسسبل کذ سفبسش اص طشیك ساَیبن سالمت َبی ثجت ضذٌ دس فشيضگبٌ ایىتشوتی   کلیٍ سفبسش- 6

َمًاسٌ دس اسسبل ي تحًیل ساَیبن سالمت . گیشوذ  دس صف پشداصش لشاس می پیص فبکتًس ي دس لبلت ایمیل، 

 تً تومبیذ  َبی ثجت ضذٌ، وُبیت دلت ي تالش خًد سا می  کلیٍ سفبسش

. میگشدد لشاس پیگیشی مًسد رصالح مشاکض سط



 اوحصبسی کبمال صًست ثٍ ي سالمت ساَیبن وطبن ي وبم ثب ضذٌ ثجت سالمت ساَیبن الکتشيویک کبست-7

 وطبوی ثٍ سبیت دس ضذٌ رکش پزیشوذٌ مشاکض دس استفبدٌ ثشای صشفب کبست ایه.میجبضذ

www.rahiansalamat.comثًد خًاَذ .

 اسشع دس ي میطًد محسًة تخلف سالمت ساَیبن کبست اص استفبدٌ سًء ي فشيش ي خشیذ ثشداسی کپی َشگًوٍ

. میگشدد لشاس پیگیشی مًسد رصالح مشاکض تًسط يلت

مىطجك ثب لًاویه خمًُسی اسالمی ایشان، لبوًن ساَیبن سالمت َبی    تًخٍ داضتٍ ثبضیذ کلیٍ اصًل ي سيیٍ-8

تدبست الکتشيویک ي لبوًن حمبیت اص حمًق مصشف کىىذٌ است ي متعبلجب کبسثش ویض مًظف ثٍ سعبیت لًاویه 

 تغییشاتی دس ساَیبن سالمتَبی   َب ي سشيیس  دس صًستی کٍ دس لًاویه مىذسج، سيیٍ. مشتجط ثب کبسثش است

کىیذ کٍ استفبدٌ مستمش   آیىذٌ ایدبد ضًد، دس َمیه صفحٍ مىتطش ي ثٍ سيص سسبوی می ضًد ي ضمب تًافك می

 .ضمب اص سبیت ثٍ معىی پزیشش َشگًوٍ تغییش است
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