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 تذکزات بسیار مهم

خْت بشسسی اٍلیِ هذاسک افشاد لیست اعالم شذُ بِ هیضاى سِ بشابش ) صشفب بش اسبس اظْبسات داٍطلب دس ثبت ًبم (  .1

شذُ تَسط داٍطلب ٍ ثبت اطالعبت ، ًتیدِ ٍ بِ صَست هششٍط بَدُ لزا پس اص بشسسی ٍ تبییذ هستٌذات اسایِ 

ًْبیی تَسط سبصهبى سٌدش پضشکی اعالم خَاّذ شذ. الصم بِ رکش است طبق هفبد آگْی هٌتشش شذُ اص سَی 

سبصهبى سٌدش پضشکی ، اعالم ًتیدِ ًْبیی هٌَط بِ بشسسی هذاسک اعالهی هی ببشذ ٍ هسئَلیت ًبشی اص عذم 

دس آگْی بش عْذُ شخص داٍطلب بَدُ ٍ چٌبًچِ صحت اطالعبت اعالم شذُ سضبیت ضَابط ٍ هقشسات اعالم شذُ 

تَسط آى ّب دس آصهَى هحشص ًگشدد ، اٍلَیت افشاد کبى لن یکي تلقی ٍ اص بیي سبیش هتقبضیبى بِ تشتیب اٍلَیت ّبی 

 هقشس قبًًَی  هٌذسج دس آگْی خْت بشسسی هذاسک تَسط داًشگبُ هشبَطِ دعَت بِ عول خَاّذ آهذ.

یْی است عذم هشاخعِ داٍطلب دس صهبى تعییي شذُ بِ هٌضلِ اًصشاف اص اًدبم اداهِ هشاحل استخذاهی تلقی ٍ طبق بذ .2

 هقشسات اص سبیش افشاد بِ خبیگضیٌی ایشبى دعَت بِ عول خَاّذ آهذ. 
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