فصل  -16ضًابط بشگٍ ساَىماي داسيَا
ثٙٔ ٝظٛض اضسمبء سغح اعالػبر زاضٚئي ثيٕبضاٖ  ٚضبغّيٗ حطف دعضىي ٕٞ ٚچٙيٗ ايدبز ضطايظ ٔسبػس زض ظٔئ ٝٙػطف ٔٙغمي زاضٞٚب
زسشٛضاِؼُٕ ظيط خٟز سٟي ٝثطٌ ٝضإٙٞبي زاضٞٚب اضائٔ ٝي ٌطزز.
 -1-89-16اصًل وگاسش بشگٍ ساَىماي داسي
 -1صبان وگاسش:

ثطٌ ٝضإٙٞب ثبيس ث ٝظثبٖ فبضسي سسٚيٗ ٌطزز ِٚي ػال ٜٚثط ظثبٖ فبضسي اضائٕٛ٘ ٝزٖ آٖ ث ٝسبيط ظثبٖ ٞب ثب سبئيس اظٟبض٘بٔٔ ٝسئ َٛفٙي ٔجٙي ثط
ٔغبثمز ٔشٗ فبضسي ثب ٔشٗ چبح ضس ٜث ٝظثبٖ ز ْٚثالٔب٘غ اسز.

-2اصًل وگاسش:
ثطٌ ٝضإٙٞب ثبيس ث ٝظثبٖ سبز ،ٜضٚضٗ  ٚلبثُ ف ٟٓسٟيٌ ٝطزز .اظ ثىبض ثطزٖ اغغالحبر ديچيس ٜػّٕي ،خٕالر عٛال٘ي ٕٞ ٚچٙيٗ وّٕبر اذشػبض
ثس ٖٚاضائ ٝسٛضيح وبفي زض ٔٛضز آٖ ذٛززاضي ضٛز.
٘طبٌ٘ ٝصاضي ٞب زض خّٕٔ ٝطرع ثبضس  ٚاظ ػالئٕي ٘ظيط ٘مغٚ ،ٝيطٌ ،َٛذظ سيط 000ٚ ٜاسشفبز ٜضٛز.
زض سٟي ٝثطٌ ٝضإٙٞب ٔي سٛاٖ ثب عطح سٛاالر ٔٙبست اعالػبر الظْ ثطاي دعضه يب ثيٕبض ضا زض لبِت دبسد ٞبي ٔٙبست اضائٕٛ٘ ٝز..
سٛغئ ٝي ضٛز زض غٛضر أىبٖ ٔغبِت ٔ ٟٓث ٝذظ ثطيُ ٘يع ثطاي ٔػطف وٙٙسٌبٖ ٘بثيٙب سٟيٌ ٝطزز.

 -3اوذاصٌ حشيف ي چاپ مطالب:
زض ضاثغ ٝثب لبِت ثٙسي ثطٌ ٝضإٙٞب ٔغبِت شيُ سٛغيْ ٝي ٌطزز:
 -فبغّ ٝثيٗ وّٕبر  ،ذغٛط  ٚدبضاٌطاف ٞب ٕٞ ٚچٙيٗ چبح ٔغبِت ث ٝضىّي ا٘شربة ٌطزز و ٝثطٌ ٝضإٙٞب اظ حساوثط ذٛا٘بيي ثطذٛضزاض

ثبضس.

سٛغئ ٝي ضٛز فبغّ ٝثيٗ ذغٛط زض حسي ثبضس و ٝفضبي وبفي ثيٗ دبضاٌطافٟب ٕٞ ٚچٙيٗ ػٙبٚيٗ ٔشٗ ٚخٛز زاضش ٝثبضس.
 زض سٟي ٝثطٌ ٝضإٙٞب اظ وبغصٞبي زاضاي ويفيز ٔٙبست و ٝاظ لبثّيز سبذٛضزٖ وبفي ثطذٛضزاض ٞسشٙس اسشفبز ٜضٛز  .ضً٘ ظٔئ ٝٙشٗ ثطٌ ٝضإٙٞبث ٌٝ٘ٛ ٝاي ا٘شربة ضٛز و ٝثب ذغٛط ٘ٛضشبضي آٖ سضبز ) (contrastوبفي زاضش ٝثبضس سب ٔغبِت ثرٛثي لبثُ ذٛا٘سٖ ثبضٙس.
 -2-89-16محتًاي بشگٍ ساَىما
 -1مىابع :

زض سٟي ٝثطٌ ٝضإٙٞب اظ آذطيٗ چبح ٔأذص شيُ اسشفبزٌ ٜطزز:
ٔأذص ث ٝسطسيت اِٛٚيز شوط ضس ٜا٘س.
1-Drug Facts and Comparisons
)2- Physician Desk Reference(PDR
)3- United state Pharmacopeia Drug information (USPDI
)4- Medicines Compendium (abpi

5-Martindale the Complete Drug reference
6- Goodman and Gilman the Pharmacological Basis of Therapeutics

چٙب٘چ ٝاعالػبر الظْ زض وشت ٔصوٛض ٔٛخٛز ٘جبضس اظ ٔأذص

 ٚ Rotelist ، BNF ،Vidalسبيز اعالػبر زاضٚئي EMEA ٚ FDA

ٔي سٛاٖ اسشفبزٕٛ٘ ٜز.
اسشفبز ٜاظ ٔأذصي ٘ظيط ٔدالرٔ ،مبالر  ٚوشت ٔشفطل ،ٝاعالػبر ثسٔ ٖٚأذص الشجبس ضس ٜاظ ايٙشط٘ز ٌ ٚعاضضبر شوط ضس ٜزض ٔبضسيٙساَ ٚ
ثرػٛظ ثطٌ ٝضإٙٞبي فطآٚضزٞ ٜبي ٔطبث ٝسبذز وبضذب٘دبر زاضٚسبظي ٔدبظ ٕ٘ي ثبضس.
ضطٚضي اسز زض ٘سر ٝاضائ ٝضسٕٞ ٜطا ٜدط٘ٚس ٜسبذز ٞط يه اظ ٔأذص ٔرشّف ٔٛضز اسشفبز ٜثب ضٕبض ٔ ٜطرع ضس ٚ ٜزض ا٘شٟبي ٞط دبضاٌطاف
ضٕبضٔ ٜأذص ٔطثٛع ٝشوط ٌطزز.
َ -2ماَىگي با خالصٍ مشخصات محصًل

اعالػبر ثطٌ ٝضإٙٞبي زاض ٚثط اسبس ذالغٔ ٝطرػبر ٔحػ َٛث ٝظثبٖ سبز ، ٜضٚضٗ  ٚلبثُ ف ٟٓسسٚيٗ ٌطزز  .لبثُ شوط اسز و ٝثبيس ثطاي
اضىبَ زاضٚئي ٔرشّف ثطٌٞ ٝبي ضإٙٞبي ٔدعا سسٚيٗ ٌطزز ٍٔ .ط آ٘ى ٝزاليُ لبثُ لج َٛزض ٔٛضز سسٚيٗ يه ثطٌ ٝضإٙٞب ثطاي اضىبَ زاضٚئي
ٔرشّف اضائ ٝضٛز.
زض ٔٛضز زٚظٞبي ٔرشّف يه ضىُ زاضٚئي ٘يع زض غٛضر يىسبٖ

ثٛزٖ ٔٛاضز ٔػطفٞ ،طساضٞب ٛٔ ٚاضز ٔٙغ ٔػطف ،ػٛاضؼ خب٘جي ٘ ٚحٜٛ

سدٛيع ٔي سٛاٖ اظ ثطٌ ٝضإٙٞبي ٔطشطن اسشفبزٕٛ٘ ٜز.
 -3عىاييه

ػٙبٚيٗ  ٚػٙبٚيٗ فطػي ثطٌ ٝضإٙٞبي زاض ٚثػٛضر ٔطرع  ٚثب حطٚف سٛدط ) (Boldزضج ٌطزز .زض غٛضر ٘يبظ ث ٝسىطاض اعالػبر حشي إِمسٚض
اظ اضخبع ث ٝػٙبٚيٗ اغّي دطٞيع ٌطزز  .اسشفبز ٜاظ ضٕبض ٜثطاي ػٙبٚيٗ  ،اضخبع ث ٝآٟ٘ب ضا آسبٖ سط وطز ٚ ٜث ٝضٚاٖ  ٚلبثُ ف ٟٓثٛزٖ ٔشٗ وٕه ٔي
وٙسٔ .غبِت ٔ ٟٓضا ٔي سٛاٖ ثب ضً٘ لطٔع زضج  ٚيب ثب اسشفبز ٜاظ ف٘ٛز ٞبي ايشبِيه  ٚيب لطاضزازٖ زض وبزض ٔشٕبيع ٕ٘ٛز .فٟطسز ػٙبٚيٙي و ٝثبيس
زض ثطٌ ٝضإٙٞب زضج ٌطزز ث ٝسطسيت شيُ اسز:
٘ -1-3بْ فطآٚضزٜ
زض اثشساي ثطٌ ٝضإٙٞب ٘بْ فطآٚضز ٜثٕٞ ٝطأ ٜمساض ٔبزٛٔ ٜثط ٚ ٜضىُ زاضٚئي ث ٝغٛضر سٛدط ٔ ٚغبثك ثب فٟطسز ضسٕي زاضٞٚبي ايطاٖ

زضج

ٌطزز.
چٙب٘چ ٝفطآٚضز ٜثب ٘بْ اذشػبغي يب غ٘طيه -اذشػبغي سٛظيغ ٔي ضٛز ٘بْ غ٘طيه زاض ٚثب اثؼبز وٛچىشط ( 30سب  50زضغس) ثالفبغّ ٝزض ظيط ٘بْ
اذشػبغي يب غ٘طيه -اذشػبغي زضج ض ٛز .زض ايٗ اضسجبط ٕٞبٍٙٞي ثيٗ ٘بْ ٔ ،مساض ٔبزٛٔ ٜثط ٚ ٜضىُ زاضٚئي ضٚي ثطٌ ٝضإٙٞب ،خؼج ٚ ٝسبيط
الالْ ثسش ٝثٙسي اِعأي اسز.
Summary of product characteristic

1

ٔ -2-3طرػبر زاضٚ
ٔطرػبر زاض ٚضبُٔ ٘بْ فطآٚضزٔ ،ٜمساضٔبزٛٔ / ٜاز ٔٛثط ، ٜضىُ زاضٚئي  ٚذػٛغيبر ظبٞطي آٖ ٛ٘ ،ع  ٚسؼساز ثسش ٝثٙسي

ٔي ثبضس .زض

غٛضسيى ٝفطآٚضزٕٞ ٜطا ٜثب ادّيىبسٛض ،ديٕب٘ ،ٝلغط ٜچىبٖ  ٚغيط ٜثسش ٝثٙسي ٔي ضٛز الالْ ٔصوٛض ٘يع زض ايٗ لسٕز شوط ضٛز  .سٛغئ ٝي ضٛز
ايٗ لسٕز ثب ف٘ٛز ايشبِيه يب ف٘ٛشي ٔشٕبيع اظ سبيط لسٕز ٞبي ثطٌ ٝضإٙٞب چبح ضٛز.
ٛٔ -3-3اضز ٔػطف زاضٚ
زسش ٝزاضٚئي ٛٔ ٚاضز ٔػطف فطآٚضز ٜثب سٛخ ٝث ٝذالغٔ ٝطرػبر زاض ٚزض ايٗ لسٕز شوطٌطزز .اظ زضج ٔٛاضز ٔػطف سبئيس ٘طس ٜزاض ٚ ٚيب ٔغبِت
٘بزضسز زض ٔٛضز ذٛاظ زضٔب٘ي فطآٚضز ٜيب ثعضي ٕ٘بيي اثطار آٖ ٕٞ ٚچٙيٗ زضج ٔغبِجي وٙٔ ٝدط ث ٝسطٛيك ثيٕبض زض ٔػطف ثيص اظ حس
فطآٚضزٌ ٜطزز خسا اخشٙبة ضٛز.
 -4-3ضإٙٞبيي ٞبي ػٕٔٛي ثطا ي ثيٕبض
خّٕ ٝػٕٔٛي ظيط زض اثشساي ايٗ لسٕز سٛغئ ٝي ضٛز:
"ايه داسي بشاي بيماسي فعلي شما تجًيض شذٌ است.لزا اص مصشف آن دس مًاسد مشابٍ يا تًصيٍ بٍ ديگشان جذاً خًدداسي
ومائيذ.
٘ىبسي وٌ ٝطٞ ٜٚبي ذبظ ثيٕبضاٖ ٔب٘ٙس وٛزوبٖ ،سبِٕٙساٖ ،افطاز ٔجشال ث٘ ٝبضسبيي ٞبي وجسي يب وّيٛي  ٚزيبثز  ... ٚثبيس ضػبيز ٕ٘بيٙس زض ايٗ
لسٕز شوط ٌطزز .سٛغئ ٝي ضٛز ٔغبِت ٔطثٛط ث ٝوٛزوبٖ  ٚسبِٕٙساٖ سحز ػٛٙاٖ "ٔػطف زض وٛزوبٖ  ٚسبِٕٙساٖ" زضج ٌطزز.
ٛٔ -5-3اضز ٔٙغ ٔػطف
ٔٛاضز ٔٙغ ٔػطف زاض ٚزض غٛضر ٚخٛز ٞط ٌ ٝ٘ٛثيٕبضي  ،حسبسيز٘ ،بضسبيي ٞبي وجسي  ،وّيٛي  ٚغيط ٜث ٝظثبٖ لبثُ ف ٟٓثطاي ثيٕبض زضج
ٌطزز.
اسشفبز ٜاظ خٕالر ظيط زض سسٚيٗ ايٗ لسٕز سٛغئ ٝي ضٛز:
"زض غٛضر ٚخٛز ٞط ٌ ٝ٘ٛحسبسيز ٘سجز ث ..... ٝثب دعضه ذٛز ٔطٛضر ٕ٘بئيس".
" زض غٛضر اثشال ث ٝثيٕبضي ٞبي  -------------------------زض ٔٛضز ٔػطف ايٗ زاض ٚثب دعضه ذٛز ٔطٛضر ٕ٘بئيس".
ٔ -6-3ػطف زض ثبضزاضي  ٚضيطزٞي
ٞط ٌ ٝ٘ٛسٛغي ٝزض ٔٛضز ٔػطف  ٚيب ػسْ ٔػطف زاض ٚزض زٚضاٖ ثبضزاضي  ٚيب ضيطزٞي ثب سٛخ ٝثٔ ٝأذص ٔؼشجط ػّٕي شوط ٌطزز  .زض ٔٛاضزي وٝ
ٔػطف زاض ٚزض زٚضاٖ ثبضزاضي يب ضيطزٞي ٕٔٛٙع اسزٞ .طساض ٔطثٛع ٝسطخيحب ثب ضً٘ لطٔع  ٚيب ثب ف٘ٛشي ٔشٕبيع اظ سبيط لسٕز ٞبي ثطٌ ٝضإٙٞب
زضج ٌطزز.
ٞ -7-3طساضٞب
چٙب٘چ ٝزض ٔأذص ػّٕي ٞطساض ذبغي زض ٔٛضز فطآٚضز ٜشوط ضس ٜاسز ثب ف٘ٛز ٔطرع  ٚحشي إِمسٚض ثب ضً٘ لطٔع زضج ٌطزز.
زض ايٗ لسٕز ػال ٜٚثط ثيبٖ وّيبر ٞطساضٞب ،خعئيبر أط ٘يع خٟز آٌبٞي وبُٔ ثيٕبض شوط ٌطزز.

سٛغئ ٝي ضٛز زض ثيبٖ ٔغبِت ايٗ لسٕز حشي إِمسٚض اظ خٕالر أطي اسشفبز ٜضٛز.چٙب٘چ ٝفطآٚضز ٜحبٚي ٔٛاز وٕىي ) (excipientذبغي
اسز و ٝزض ثطذي ثيٕبضاٖ ٔٙغ ٔػطف زاضز (ٔب٘ٙس ثٙعيُ اِىُ زض ٘ ٛظازاٖ ،آسذبضسبْ زض ثيٕبضاٖ ٔجشال ث ٝفٙيُ وشٛ٘ٛضي  ٚسسيٓ ٔشبثي سِٛفيز زض
ثيٕبضاٖ ٔجشال ث ٝآسٓ  ٚغيطٞ ) ٜطساضٞبي ٔطثٛع٘ ٝيع ثب ف٘ٛز ٔشفبٚر  ٚسطخيحبً ثب ضً٘ لطٔع زض ايٗ لسٕز زضج ضٛز.
 -8-3احشيبعبر
ٔٛاضزي و ٝزض حيٗ ٔػطف زاض ٚثيٕبض ثبيس ث ٝآٟ٘ب سٛخ ٝذبظ ٕ٘ٛز ٚ ٜيب اظ آٟ٘ب اخشٙبة ٕ٘بيس ثب سٛخ ٝثٔ ٝأذص ٔؼشجط ػّٕي زض ايٗ لسٕز زضج
ضٛز.
ثطذي ٔٛاضز احشيبط زض ٔٛضز ٔػطف زاضٞٚب ث ٝػٛٙاٖ ٕ٘ ٝ٘ٛزض ايٗ لسٕز شوط ضس ٜاسز .

*سساذُ ٞبي غيطزاضٚئي ( سساذُ ثب ٔٛاز غصايي ) اظ لجيُ ِع ْٚػسْ ٔػطف ضيط ٕٞطا ٜثب سشطاسيىّيٗ ٞبٕٞ ،چٙيٗ عزْ ٔػطف ٌطيخ فطٚر
ٕٞطا ٜثب ثطذي زاضٞٚب ث ٝظثبٖ لبثُ ف ٟٓثطاي ثيٕبض.
* ٞطٌ ٝ٘ٛسبثيط ثط ضٚي ضفشبضٞبي ثيٕبض ٔب٘ٙس سغييط زض سغح ٛٞضيبضي ثيٕبض ،يب ػسْ سٛا٘بيي زض ٔٛضز ضا٘ٙسٌي  ٚوبض ثب اثعاض ٚ ٚسبيُ ٞ ،ط ٌٝ٘ٛ
سبثيط ثط زسشٍبٌٛ ٜاضش ٞ ٚبضٕ... ٚ ،ٝ
*ا٘دبْ آظٔبيطبر نِيٙيىي زض ع َٛزضٔبٖ ثب زاض ٚ ٚسبثيط فطآٚضز ٜثط ٘شبيح آٟ٘ب
* چٙب٘چ ٝثيٕبض ثبيس ٘ىبر ذبغي ضا ضػبيز وٙس ث ٝػٛٙاٖ ٔثبَ لطاض ٍ٘طفشٗ زض ٔؼطؼ ٘ٛض آفشبة ،ػسْ اسشفبز ٜاظ سيٍبض ،اسبُ٘  ٚغيطٜ
*چٍٍ٘ٛي ٔػطف زاض ٚزض اضسجبط ثب غصا( لجُ يب ثؼس اظ آٖ)
*سبثيط زاض ٚثط ضٚي سبيط ثيٕبضي ٞبي فطز ٔػطف وٙٙس ٜزاضٚ
*سبثيط زاض ٚثط ضً٘ ازضاض يب ٔسفٛع يب احشٕبَ سغييطضً٘ ِجبس ٞبي ظيط ثيٕبض
*سبثيط زاض ٚثط ضٚي ِٙعٞبي ٘طْ زض ٔٛضز لغطٞ ٜب ٔ ٚحّٞ َٛبي چطٕي ... ٚ
* سبثيط زاض ٚثط ضٚي ػّٕىطز زاضٞٚبي ضسثبضزاضي
*ِعٍٟ٘ ْٚساضي زاض ٚزٚض اظ زسشطس اطفبَ
* ػسْ اسشفبز ٜاظ زاضٞٚبي سبضيد ٌصضشٝ
 -9-3سساذالر زاضٚئي
سساذُ ثب سبيط زاضٞٚب زض ايٗ لسٕز زضج ٌطزز .اسشفبز ٜاظ خّٕ ٝظيط زض سسٚيٗ ايٗ لسٕز سٛغئ ٝي ضٛز:
دس صًست استفادٌ اص سايش داسيَا حتما پضشك خًد سا مطلع ساصيذ.
ٔ -10-3مساض ٘ ٚح ٜٛغحيح ٔػطف زاضٚ
ٔمساض ٘ ٚحٔ ٜٛػطف زاض ٚثب سٛخ ٝثٔ ٝأذص ٔؼشجط ػّٕي ثطاي سٙيٗ ٔرشّف (ثعضٌسبالٖ  ٚوٛزوبٖ ) زض ايٗ لسٕز زضج ٌطزز  .زض ٔٛضز اضىبَ
زاضٚئي و ٝثبيس لجُ اظ ٔػطف ثب افعٚزٖ حالَ آٔبز ٜض٘ٛس( ٔب٘ٙس اضىبَ زاضٚئي دٛزض ثطاي سعضيك  ٚدٛزض ثطاي سٟي ٝسٛسذب٘سي ٖٛذٛضاوي ) عطظ

آٔبز ٜسب ظي فطآٚضز ٜثػٛضر ٚاضح  ٚثب شوط خعئيبر وبُٔ اظ خّٕٛ٘ ٝع ٔ ٚمساض حالَ ٔػطفي٘ ،ح ٜٛافعٚزٖ حالَ  ٚغيط ٜزض ايٗ لسٕز زضج
ٌطزز.
ثب سٛخ ٝث ٝايٙى ٝدعضه ثط اسبس سٗ ،خٙس  ٚضطايظ ثيٕبض ٔمساض ٔػطف زاض ٚضا ٔؼيٗ ٔي ٕ٘بيس خّٕ ٝػٕٔٛي ظيط زض اثشساي ايٗ لسٕز زضج
ٌطزز:
"مقذاسمصشف َش داسي سا پضشك معيه مي ومايذ .اما مقذاس مصشف معمًل داسي بٍ ششح ريل است".
ٔٛاضز ظيط ثبيس زض زضج ٔمساض ٔػطف زاضٛٔ ٚضز سٛخ ٝلطاض ٌيطز:
* ٔمساض ٔػطف زاض ٚزض ٞط ٘ٛثز ٕٞ ٚچٙيٗ زض يه ضٚظ شوط ضٛز حشي إِمسٚض ع َٛزٚض ٜزضٔبٖ  ٚحساوثط ٔمساض ٔػطف ٘يع ليس ٌطزز.
زض ايٗ اضسجبط سٛغئ ٝي ضٛز ٔمساض ٔػطف زاض ٚثب سٛخ ٝث ٝضىُ زاضٚئي فطآٚضز ٜثيبٖ ضٛز ( ث ٝػٛٙاٖ ٔثبَ ):

*  50سب ٔ 100يّي ٌطْ (يه سب ز ٚلطظ) ز ٚثبض زض ضٚظ ( حساوثط ٔيعاٖ ٔػطف زض ضٚظ ٔ 400يّي ٌطْ اسز).
* زض ٔٛضز ٔبيؼبر ذٛضاوي ٔب٘ٙس ضطثز ٞب ،سٛسذب٘سيٞ ٖٛب  ،لغطٞ ٜبي ذٛضاوي ٔ ... ٚمساض ٔػطف زاض ٚثبيس ثطحست ديٕب٘ ٚ ٝيب ٔيّي ِيشط شوط
ضٛز .ث ٝػٛٙاٖ ٔثبَ:
ٔ 250يّي ٌطْ ( ٘ػف ديٕب٘ٔ30 / )ٝيّي ٌطْ (ٔ 15يّي ِيشط) ٔ 10 /يّي ٌطْ (ٔ 1يّي ِيشط)
* زض ٔٛضز لطظ ٞبي خٛضبٖ يب دٛزض ثطاي سٟئ ٝحّ َٛذٛضاوي ( سبضٞ ٝب) ٔمساض آة الظْ ثطاي آٔبزٕٛ٘ ٜزٖ فطآٚضزٔ ٜطرع ضٛز.
ث ٝػٛٙاٖ ٔثبَ :لطظ ضا زض يه ِيٛاٖ دط آة وبٔال حُ ٕ٘ٛز ٜسذس ٔيُ ٕ٘بئيس.
*ٔحشٛيبر سبض ٝضا زض ٘ػف ِيٛاٖ آة وبٔال حُ ٕ٘ٛز ٜسذس ٔيُ ٕ٘بئيس.
زض ٔٛضز فطآٚضزٞ ٜبيي و ٝزض آة حُ ٕ٘ي ض٘ٛس:
ٔحشٛيبر سبض ٝضا زض يه ِيٛاٖ آة ضيرش ٝآٖ ضا وبٔال ث ٟٓظز ٚ ٜسذس ٔيُ ٕ٘بئيس.
ِع ْٚيب ػسْ ِع ْٚاسشفبز ٜاظ حالِٟبيي ثدع آة ( آة ٔي ، ٜٛسٛح  )... ٚزض ٔٛضز سبضٞ ٝب سصوط زاز ٜضٛز.
*زض ٔٛضز فطآٚضزٞ ٜبي سعضيمي ضاٟٞبي سعضيك ثبيس ثٚ ٝضٛح  ٚثب شوط خعئيبر ثيبٖ ضٛز  .زض غٛضسيى ٝفطآٚضز ٜثبيس آٞسش ٝسعضيك ضس ٚ ٜيب سعضيك
ٚضيسي يب ا٘فٛظي ٖٛفطآٚضز ٜثبيس عي ٔسر ظٔبٖ ٔحسٚزي غٛضر ٌيطزٔ ،سر ٔصوٛض زاذُ دطا٘شع شوط ضٛز ث ٝػٛٙاٖ ٔثبَ  :آٞسشٚ ٝضيسي /سعضيك
ٚضيسي ( عي  2سب  3زليم)ٝ
ا٘فٛظيٚ ٖٛضيسي ( عي  30زليم)ٝ
سعضيك ػضال٘ي ػٕيك /سعضيك ظيط خّسي ػٕيك.
ضاٟٞبيي و٘ ٝجبيس خٟز سعضيك فطآٚضزٛٔ ٜضز اسشفبز ٜلطاض ٌيطز ثٚ ٝضٛح  ٚسطخيحب ثب ف٘ٛز ٔشٕبيع اظ سبيط حطٚف زضج ٌطزز .ث ٝػٛٙاٖ ٔثبَ:
اظ سعضيك ٚضيسي فطآٚضز ٜذٛززاضي ٕ٘بييس.
* سٛغئ ٝي ضٛز خٟز خٌّٛيطي اظ ثطٚظ ذغبي ا٘سب٘ي ِع ْٚػسْ سعضيك ٚضيسي فطآٚضز ٜثب ػجبضر" فمظ خٟز سعضيك ػضال٘ي" ثيبٖ ٌطزز.
* چٙب٘چ ٝفطآٚضز ٜلجُ اظ سعضيك ثبيس ضليك ضٛز ايٗ ٔٛضز ث ٝغٛضر ٔطرع  ٚسطخيحب ثب ف٘ٛز ٔشٕبيع اظ سبيط حطٚف زضج ٌطزز.

* حالَ ٞبي ٔٛضز اسشفبز ٜخٟز ضليك وطزٖ زاض ٚث ٝسفىيه  ٚثب شوط حدٓ ٔطثٛع ٝزضج ٌطزز.
* زض ٔٛضز فطآٚضزٞ ٜبي ٔٛضؼي ،چطٕي  ،اسشٙصالي  ... ٚحشي إِمسٚض عطظ اسشفبز ٜاظ زاض ٚثب شوط خعئيبر وبُٔ  ٚحشي إِمسٚض ٕٞطا ٜثب سػبٚيط
سبز ٜثيبٖ ضٛز.
* چٙب٘چ ٝزض ٔٛضز ٞط يه اظ اضىبَ زاضٚئي فطآٚضز ٜثبيس لجُ اظ ٔػطف سىبٖ زاز ٜضٛز ايٗ ٔٛضز سطخيحب ثب ف٘ٛز ٔشٕبيع اظ سبيط حطٚف زضج
ٌطزز.
* چٙب٘چ ٝزض ٘بضسبيي ٞبي وجسي  ٚوّيٛي  ،سبِٕٙساٖ ٔ .... ٚيعاٖ ٔػطف زاض ٚسغييط ٔي يبثسٔ،مساض ٔػطف ٔطثٛع ٝليس ٌطزز.
*زض ٔٛضز زاضٞٚبي ثس٘ ٖٚسر ) OTC( ٝثبيس حساوثط ٔيعاٖ ٔػطف زاض ٚ ٚزض غٛضر ِع ْٚع َٛزٚض ٜزضٔبٖ ٕٞ ٚچٙيٗ ِعٔ ْٚطٛضر ثب دعضه
يب زاضٚسبظ ث ٝظثبٖ لبثُ ف ٟٓثطاي ثيٕبض زضج ٌطزز.
ضٕٙبً سٛغيٞ ٝبي الظْ زض غٛضر فطأٛش ٕ٘ٛزٖ ٔػطف يه يب چٙس ٘ٛثز اظ زاض ٚثب سٛخ ٝثٔ ٝبذص ٔؼشجط زض ايٗ لسٕز زضج ٌطزز.
 -11-3ػٛاضؼ خب٘جي زاضٚ
خّٕ ٝػٕٔٛي ظيط زض اثشساي ايٗ لسٕز زضج ضٛز:
" َش داسي بٍ مًاصات اثشات دسماوي ممكه است باعث بشيص بعضي عًاسض واخًاستٍ ويض شًد .اگشچٍ َمٍ ايه عًاسض
دس يك فشد ديذٌ ومي شًد دس صًست بشيص عًاسض صيش با پضشك يا داسيساص مشًست ومائيذ"
* سٛغئ ٝي ضٛز ػٛاضؼ ضبيغ  ٚػٛاضؼ ٘بزض زاض ٚث ٝغٛضر ٔدعا زضج ٌطزز  .ضٕٙبً ػٛاضضي و ٝزض غٛضر ثطٚظ آٟ٘ب ٔطٛضر ثب دعضه  ٚيب
لغغ ٔػطف زاض ٚاِعأي اسز ٘يع ٔطرع ضٛز  .زض ضٕٗ ث ٝثيٕبض سٛغيٌ ٝطزز زض غٛضر ثطٚظ ػٛاضضي غيط اظ آ٘چ ٝزض ثطٌ ٝضإٙٞب ليس ٌطزيسٜ
اسزٔ،ي سٛا٘س ثب دعضه ذٛز  ،زاضٚسبظ  ٚيب ٔطاوع زضٔب٘ي سٕبس ثٍيطز.
* زض ٔٛضز زاضٞٚبيي و ٝاحشٕبَ ٔسٕٔٛيز ثب آٟ٘ب ثيطشط اسز ػالئٓ ٔػطف ثيص اظ حس زاض ٚيب

ٔسٕٔٛيز اسفبلي ثب آٖ ٕٞ ٚچٙيٗ السأبر

اِٚي ٝاي ؤ ٝي سٛا٘س زض ايٗ ٔٛاضز ا٘دبْ ٌيطز شوط ضٛز زض غيط ايٗ غٛضر خّٕ ٝػٕٔٛي ظيط ديطٟٙبز ٔي ضٛز:
"دس صًست مصشف اتفاقي بيش اص مقذاس تًصيٍ شذٌ سشيعاً بٍ پضشك ي يا مشاكض دسماوي مشاجعٍ ومائيذ".
 -12-3ضطايظ ٍٟ٘ساضي زاضٚ
ضطايظ ٔٙبست ٍٟ٘ساضي زاض ٚثب سٛخ ٝث ٝآظٔبيطبر دبيساضي فطآٚضزٚ ٜثب شوط حسٚز زضخ ٝحطاضر ٍٟ٘ساضي آٖ زض ايٗ لسٕز ػٛٙاٖ ٌطزز  .ثسيٟي
اسز ضطايظ ٔصوٛض ثبيس ثب ضطايظ شوط ضس ٜضٚي خؼج ٚ ٝثطچست وبضسٗ ٕٞب ًٙٞثبضس.
زض ثيبٖ ضطايظ ٍٟ٘ساضي زاض ٚثب سٛخ ٝث ٝضىُ زاضٚئي فطآٚضز ٜاسشفبز ٜاظ خٕالر ظيط ديطٟٙبز ٔي ضٛز:
* زض زٔبي وٕشط اظ -----زضخ ٝسب٘شي ٌطاز ٚ ،زٚض اظ ٘ٛض  ٚضعٛثز ٍٟ٘ساضي ٕ٘بئيس.
* زض يرچبَ ( 2-8زضخ ٝسب٘شي ٌطاز) ٍٟ٘ساضي ضٛز.
* سب ٔٛلغ ٔػطف زاض ٚضا زض ٖٚخؼجٍٟ٘ ٝساضي ٕ٘بئيس.
*زاض ٚضا اظ ثسش ٝثٙسي اغّي ذٛز ذبضج ٘ىٙيس.

* زاض ٚضا زض ٖٚخؼج ،ٝزض خبي ذطه  ٚزض زٔبي وٕشط اظ  ----زضخ ٝسب٘شيٍطاز ٍٟ٘ساضي  ٚاظ يد ظزٌي ٔحبفظز ٕ٘بئيس.
* زاض ٚضا اظ يد ظزٌي ٔحبفظز ٕ٘بئيس.
* فطآٚضز ٜآسطٍيطاسز .زٚض اظ ضؼّ ٚ ٝحطاضر ٔسشميٓ ٍٟ٘ساضي ضٛز.
زض زٔبي وٕشط اظ  ----زضخ ٝسب٘شي ٌطاز ٍٟ٘ساضي ضٛز  ٚاظ يد ظزٌي ٔحبفظز ٌطزز.
* اظ سٛضاخ وطزٖ يب فططز ٜوطزٖ ظطف زاض ٚخسا ذٛززاضي ٕ٘بئيس(.زض ٔٛضز اسذطي ٞبي سحز فطبض)
* زاض ٚضا ثػٛضر ايسشبزٍٟ٘ ٜساضي ٕ٘بئيس ( زض ٔٛضز اسذطي ٞبي دٕذي)
*زض ٔٛضز اضىبَ زاضٚئي دٛزض ثطاي سٟي ٝسٛسذب٘سئ ٖٛسر ظٔبٖ لبثُ ٔػطف ثٛزٖ فطآٚضز ٜدس اظ آٔبز ٜسبظي (زض يد چبَ يب زض زٔبي اسبق )
شوط ٌطزز.سٛغئ ٝي ضٛز ضطايظ ٍٟ٘ساضي زاض ٚلجُ اظ آٔبز ٜسبظي ث ٝغٛضر "زاض ٚث ٝغٛضر دٛزض ذطه ضا زض  ---زضخ ٝسب٘شيٍطاز ٍٟ٘ساضي
ٕ٘بئيس" زضج ٌطزز.
* زض ٔٛضز اضىبَ زاضٚئي سشط ٖٚغيط سعضيمي ( دٕبزٞب  ٚلغطٞ ٜبي چطٕي  ٚلغطٞ ٜبي چطٕي ٌٛ/ضي ) يب سبيط اضىبَ زاضٚئي و ٝدس اظ
ثبظوطزٖ زض ظطف ثطاي ٔسر ظٔبٖ ٔحسٚزي لبثُ ٔػطف ٔي ثبضٙس،خّٕ ٝظيط زض ثطٌ ٝضإٙٞبي زاضِ ٚحبػ ٌطزز:
"ثبليٕب٘س ٜزاض ٚضا  ---ضٚظ دس اظ ثبظوطزٖ زض ظطف زٚض ثطيعيس"
* زض ٔٛضز زاضٞٚبي سبيشٛسٛوسيه و ٝأحبء آٟ٘ب ٘يبظ ث ٝضطايظ ذبظ زاضز سٛغيٞ ٝبي الظْ زض ايٗ ذػٛظ زض ايٗ لسٕز شوط ضٛز.
 -13-3شوط ػالئٓ فسبز زاضٚ
* زض غٛضر ِع ْٚػالئٓ فسبز زاض ٚشوط ٌطزز .خٕالر ظيط ٔي سٛا٘س ٔٛضز اسشفبز ٜلطاض ٌيطز:
* فطآٚضز ٜثيطً٘ اسز ،زض غٛضر سغييط ضً٘ اظ ٔػطف آٖ ذٛززاضي ٕ٘بئيس.
* زض غٛضر سطىيُ ضسٛة اظ ٔػطف فطآٚضز ٜذٛززاضي ٕ٘بئيس.
* فطآٚضز ٜضفبف اسز زض غٛضر ٔطبٞس ٜشضار اظ ٔػطف آٖ ذٛززاضي ٕ٘بئيس.
* زض غٛضسي و ٝزضدٛش ظطف لجال ثبظ ضس ٜاسز،اظ ٔػطف آٖ خسا ذٛززاضي ٕ٘بئيس.
 -14-3سبضيد آذطيٗ سسٚيٗ  ٚثبظثيٙي ثطٌ ٝضإٙٞب
زض ايٗ لسٕز سبضيد آذطيٗ ثبظثيٙي ثطٌ ٝضإٙٞب شوط ٌطزز زض غٛضر ايدبز ٞط ٌ ٝ٘ٛسغييط زض ثطٌ ٝضإٙٞب ٔطاست ث ٝاعالع ٚظاضر ثٟساضز،زضٔبٖ
 ٚآٔٛظش دعضىي ثطسس  ٚثطٌ ٝضإٙٞبي خسيس ٕٞطا ٜثب أضبء ٔسئ َٛفٙي ٔٛسس ٝزاضٚئي ث ٝايٗ ازاض ٜوُ اضسبَ ٌطزز.
سٛغئ ٝي ضٛز زض ايٗ لسٕز سػطيح ٌطزز و ٝأ ٓٞغبِت ٔط سجظ ثب فطآٚضز ٜزض ثطٌ ٝضإٙٞب ػٛٙاٖ ضس ٜاسز  ٚثيٕبضاٖ خٟز وست اعالػبر
ثيطشط ٔي سٛا٘ٙس ثب دعضه ،زاضٚسبظ يب ٔطاوع زضٔب٘ي سٕبس ثٍيطيس.
٘ -15-3بْ  ،آزضس ،سّفٗ  ٚ Email ،يب ٛٔ Websiteسس ٝزاضٚئي زاض٘س ٜدطٚا٘ ٝسبذز يب ٚضٚز زاض.ٚ

