
 حقوق گیرنده خدمت

 دسیافت اعالػات (1

 .هٌـَس حمَق گیشًذُ خذهت دس دػتشع ٍ دس هؼشم دیذ گیشًذگاى خذهت لشاس داسد (1-1

 

هشالثت اص جولِ پضؿه، پشػتاس،  اسائِ ٍل ئٍلیت ٍ ستثِ حشفِ ای اػضای گشٍُ پضؿىی هغئتیواسػتاى تِ گیشًذُ خذهت دسخلَف ًام، هغ   (1-2

 .  هی ًوایذ اعالع سػاًی س،ٍ استثاط حشفِ ای آًْا تا یىذیگ (پایِ تحلیلیسؿتِ ٍ تا روش ) داًـجَ

 

 .گیشًذگاى خذهت تؼْیل هی ًوایذ تیواسػتاى تا سػایت همشسات پَؿؾ هلَب ٍصاست تْذاؿت، ؿٌاػایی سدُ ّای هختلف واسوٌاى سا تشای(   1-3

 

، ػَاسم احتوالی آى، تـخیق دسهاًی، ًماط ضؼف ٍ لَت ّش سٍؽ ٍّای تـخیلی ٍ  تیواسػتاى تِ گیشًذُ خذهت دسخلَف سٍؽ   (1-4

سًٍذ تلوین گیشی گیشًذُ خذهت تِ ًحَ هغلَب ٍ تِ هیضاى وافی، دس  اعالػات تاثیشگزاس دس  توامتیواسی، پیؾ آگْی ٍ ػَاسم آى ٍ ًیض ػیش

 .  سػاًی هی ًوایذدسن اعالع  لاتلٍ ػادُ ای  صهاى هٌاػة ٍ هتٌاػة تا ؿشایظ گیشًذُ خذهت تِ ؿیَُ

 

 .  اعالع سػاًی هی ًوایذ ،دسعَل دسهاى هؼالج ٍ اػضای اكلی گشٍُ پضؿىی تیواسػتاى تِ گیشًذُ خذهت دسخلَف ًحَُ دػتشػی تِ پضؿه   (1-5

 

اتظ  ٍ ّضیٌِ ّای لاتل پیؾ ضَ غیشدسهاًی، دستاسُ خذهات تیواسػتاى اػن اص دسهاًی ٍ  اىتیواسػتاى دس صهاى پزیشؽ  تِ گیشًذُ خذهت ٍ هشاجغ   (1-6

 .  حوایتی اعالع سػاًی هی ًوایذ ّوچٌیي ػیؼتن ّای تیٌی، تیوِ ّای عشف لشاسداد تیواسػتاى ٍ ضَاتظ آى، 

 

 .هی ًوایذسػاًی  اعالعهشتثظ الذاهات پظٍّـی  توامتیواسػتاى تِ گیشًذُ خذهت دسخلَف    (1-7

 

پظٍّؾ، تاثیشی دس تذاٍم ٍ ًحَُ   دّذ وِ تلوین گیشی ٍی هثٌی تشؿشوت یا ػذم ؿشوت دس ّشگًَِتیواسػتاى تِ گیشًذُ خذهت اعویٌاى هی    (1-8

 .دسیافت خذهات ػالهت ًخَاّذ داؿت

 

دس ساتغِ تا توام عشح ّای تحمیماتی  تیواسػتاى اعویٌاى حاكل هی ًوایذ وِ لَاًیي ٍ همشسات هشتَط تِ سػایت وذّای هلی اخالق دس پظٍّؾ (  1-9

 .هَضَػات اًؼاًی ػش ٍ واس داسد سػایت هی ؿًَذ وِ تا



 

 .هی ًوایذسػاًی  اعالعخظ هـی حفاظت اص اهَال گیشًذُ خذهت تِ گیشًذُ خذهت دسخلَف تیواسػتاى (   1-10

 

 هغلَتیت خذهات ػالهت  (2

 .اسائِ هی ًوایذ هٌاػةتیواسػتاى تِ گیشًذُ خذهت، خذهات ػالهت (  2-1

 

 .اسائِ هی ًوایذ ًاػةمػالهت تیواسػتاى، دس هَاسد اٍسطاًغ، تذٍى تَجِ تِ تاهیي ّضیٌِ هشالثت، خذهات (  2-2

 

 ،ضشٍسی ٍ تَضیحات الصم ػالهت اسائِ خذهات تیواسػتاى، دس كَستی وِ اسائِ خذهات ػالهت هٌاػة دس هَاسد اٍسطاًغ همذٍس ًثاؿذ پغ اص( 2-3

 . صهیٌِ اًتمال گیشًذُ خذهت تِ ٍاحذ هجْض سا  فشاّن هی ًوایذ

 

 گشٍُ ّای آػیة پزیش (3

خذهت هجَْل  گیشًذگاى سٍاًی، تیواساى  صًاى تاسداس، افشاد ًاتَاى، ػالوٌذاى، ّای آػیة پزیش جاهؼِ اص جولِ وَدواى، تیواسػتاى اص گشٍُ (  3-1

( تجْیضاتی، فیضیىی، ایوٌی ٍ دسهاًی)عَس هٌاػة ُ دسهؼشم خغش، ب جوؼیت ّای ػشپشػت ٍ دیگشافشاد تذٍى  الَْیِ، هؼلَالى رٌّی ٍ جؼوی،

 .حوایت هی ًوایذ

 

 گیشًذُ خذهت دس حال احتضاس ( 4

 .اسائِ هی ًوایذ ّوذسدی  تیواسػتاى تِ گیشًذُ خذهتی وِ دس هشاحل پایاًی صًذگی اػت هشالثت ّای هحتشهاًِ ٍ تَام تا هْشتاًی ٍ  (4-1

 

هلاحثت ٍ ّوشاّی افشادی وِ  اصتیواسػتاى ؿشایغی فشاّن هی ًوایذ وِ گیشًذُ خذهت دسحال احتضاس دس آخشیي لحظات صًذگی خَیؾ   (4-2

 . هایل تِ دیذاسؿاى اػت تشخَسداس گشدد

 

 هحشهاًِ تَدى اعالػات (  5



افشادی وِ تِ حىن لاًَى هجاص  ٍ خذهت گیشًذُ افشاد هجاص اص عشف  ،گشٍُ دسهاًی ،گیشًذُ خذهتاعویٌاى حاكل هی ًوایذ وِ تٌْا  تیواسػتاى  (5-1

  .تلمی هی ؿًَذ هی تَاًٌذ تِ اعالػات دػتشػی داؿتِ تاؿٌذ

 

 .دسدػتشع ٍی لشاس هی دّذ اعالػات ثثت ؿذُ دس پشًٍذُ تالیٌی سا توامتلَیش  گیشًذُ خذهت،تیواسػتاى دس كَست دسخَاػت   (5-2

 

 حفظ حشین خلَكی (  6

 .تیواسػتاى، خذهات ػالهت سا  تا احتشام تِ حفظ حشین خلَكی گیشًذُ خذهت اسائِ هی ًوایذ(  6-1

 

 .فشاّن هی ًوایذ سا اهىاًات الصم جْت تضویي حفظ حشین خلَكی گیشًذُ خذهت توامتیواسػتاى (  6-2

 

اص پشػٌل ّوگي تشای اسائِ خذهات اػتفادُ  الثت ٍیظُ،ّای هش ّا تخلَف تخؾ تخؾ توامدس ؿشایغی سا فشاّن ًوَدُ اػت وِ تیواسػتاى ( 6-3

 .، دس كَست دسخَاػت تیواس، اهىاى پزیش تاؿذ(تاًَاى ٍیظُتِ )ُ تیواساى ب

 

 .هلذٍهیي تاؿذ  دس تیواسػتاى اػتفادُ اص پشػٌل ّوگي، ًثایذ هاًؼی تشای ووه سػاًی فَسی تِ گیشًذُ خذهت ٍ( 6-4

 

 .هذاخلِ ًذاسًذ اعویٌاى وؼة هی ًوایذ  هٌاعمی اص تذى گیشًذُ خذهت وِ دس هشاحل تـخیلی ٍ دسهاًی ًیاصی تِتیواسػتاى اص پَؿاًذُ ؿذى ( 6-5

 

 .تیواسػتاى اػتاًذاسدّای هلی پَؿؾ تیواساى سا سػایت هی ًوایذ(  6-6

 ّوشاُ گیشًذُ خذهت(  7

ّوشاّی یىی اص ٍالذیي )داؿتِ تاؿذ ّوشاُ تیواسػتاى تِ گیشًذُ خذهت اجاصُ هی دّذ تا دس هشاحل تـخیلی اص جولِ هؼایٌات، فشد هؼتوذ سا  (7-1

  (.ضشٍست ّای پضؿىی تاؿذ وَدن دس توام هشاحل دسهاى حك وَدن هی تاؿذ هگش ایٌىِ ایي اهشتشخالف

 

 دُ خذهتپاػخ تِ ًیاصّای ػثادی ٍ اػتمادی گیشى(  8

 ّای گیشًذُ خذهت دس صهیٌِ خذهات ػثادی اػتمادی سا  تیواسػتاى فشآیٌذی هىتَب تشای پاػخ تِ دسخَاػت  (8-1

 .آى ػول هی ًوایذ ٍ تِ داسد       



 

 آهَصؽ ( 9

 .گیشًذُ خذهت آهَصؽ ّای ضشٍسی تشای اػتوشاس دسهاى سا دسیافت هی ًوایذ  (9-1

 

 اًتخاب آصاداًِ ٍ هـاسوت ( 10

اعویٌاى  ،عالػات وافی ٍ جاهغا دسیافت اًتخاب ٍ تلوین گیشی آصاداًِ ٍ آگاّاًِ گیشًذُ خذهت هثٌی تش فشاّن تَدى اهىاى تیواسػتاى اص  (10-1

 .وؼة هی ًوایذ

 

 لشاس گیشًذُ خذهتس اختیاس د  اًتخاب صهاى الصم ٍ وافی جْت تلوین گیشی ٍ تا دسًظش گشفتي ؿشایظ تیواس، تیواسػتاى پغ اص اسائِ اعالػات،   (10-2

 .هی دّذ

 

 .ًظشخَاّی وٌذ تیواسػتاى تِ گیشًذُ خذهت حك هی دّذ تا  پضؿه دٍهی سا تِ ػٌَاى هـاٍس اًتخاب ٍ اص ٍی  (10-3

 

هَاسد خَد وـی یا هگش دس  سد آى ّای پیـٌْادی پغ اص آگاّی واهل  اص ػَاسم احتوالی ًاؿی اص پزیشؽ یا  تیواسػتاى اص لثَل یا سد دسهاى  (10-4

 . هی ًوایذ اعویٌاى وؼة، لشاس هی دّذ  خغشؿخق دیگشی سا دس هؼشم  ،هَاسدی وِ اهتٌاع اص دسهاى

 

ثثت  اػتتلوین گیشی  ظشفیت  ٍاجذ گیشًذُ خذهتدس هَسد الذاهات دسهاًی آتی سا دس صهاًی وِ  گیشًذُ خذهتتیواسػتاى اػالم ًظش لثلی   (10-5

اسائِ وٌٌذگاى خذهات ػالهت ٍ تلوین  دساختیاسالذاهات پضؿىی  ساٌّوای تِ ػٌَاى ،لذاى ظشفیت تلوین گیشی ٍیهی ًوایذ ٍ دس صهاى ف

 .جایگضیي گیشًذُ خذهت لشاس هی دّذ گیشًذُ 

 

 سضایت آگاّاًِ( 11

داسد، دس دػتشع  اٍ لاًًَی ٍلی خذهت یاّایی وِ ًیاص تِ اخز سضایت وتثی اص گیشًذُ  تیواسػتاى یه لیؼت هـخق اصالذاهات ٍدسهاى دس   ( 11-1

  :هزوَسحذالل ؿاهل هَاسد ریل اػت  لیؼت. ٍ سضایت آگاّاًِ تش اػاع آى اخز هی گشدد اػت

 

  الذاهات تـخیلی دسهاًی تْاجوی ٍ جشاحی (11-1-1



 

 تیَْؿی ٍ آساهثخـی هتَػظ تا ػویك (11-1-2

 

  اػتفادُ اص خَى ٍ فشآٍسدُ ّای خًَی  (11-1-3

 

  تحمیمات (11-1-4

 

 (.آًظیَگشافی پشتَ دسهاًی، ؿیوی دسهاًی، ؿَن دسهاًی،  :حذالل ؿاهل)خغش الذاهات دسهاًی پش (11-1-5

 

 . آگاّاًِ اخز هی ًوایذ سضایت  گیشًذُ خذهت، اص هؼالج،تا هؼؤٍلیت پضؿه ٍ آهَصؽ دیذُ  واسوٌاىتیواسػتاى عی فشآیٌذی هؼتٌذ تَػظ    (11-2 

 

سضایت ًاهِ آگاّاًِ اص گیشًذُ  اخز ّای سٍؽ فؼلی لثل اص خغشات، هحاػي ٍ جایگضیيهؼتٌذات ًـاى هی دٌّذ، اعالػات الصم دس صهیٌِ ی   (11-3

  . دىگیشًذُ خذهت لشاس هی گیش خذهت ٍ دسكَست لضٍم ٍلی لاًًَی ٍی، تِ صتاى ػادُ ٍ لاتل دسن، دساختیاس

 

ٍی تَدُ دس پشًٍذُ گیشًذُ خذهت دسج  صٍم ٍلی لاًًَیسضایت اخز ؿذُ، ّوشاُ تا تاسیخ ٍػاػت، اهضاء، اثشاًگـت گیشًذُ خذهت ٍ دسكَست ل  (11-4

  .هی گشدد

 

ّای آى تِ  داهٌِ ٍ هحذٍدیت هی ؿَد، صهاى پزیشؽ تؼتشی یا ػشپایی، اص گیشًذُ خذهت اخز سدسضایت ًاهِ ػوَهی خذهات هشالثتی  اگش  (11-5

 .ٍضَح هـخق ؿذُ اػت

 

 ًحَُ  دسیافت ّضیٌِ  خذهات اص گیشًذُ خذهت(  12

 . دسیافت ّضیٌِ خذهات اص گیشًذُ خذهت، تش اػاع لَاًیي ٍ آییي ًاهِ ّای هَجَد اًجام هی گیشد  (12-1

 

  .ّای پضؿىی، تذٍى هالحظات هالی ٍ تشاػاع لَاًیي جاسی اًجام هی گیشد الذاهات ضشٍسی دس فَسیت تواماًجام  (12-2

 

تخلق ّای  الصم تشای دسهاى، هیضاى تؼشفِ ّا ٍ  ػایش هشاوض دسهاًی، لثالً اص ٍجَد گیشًذُ خذهت دسكَست ضشٍست اػضام ٍ اداهِ دسهاى دس (  12-3

 .پَؿؾ تیوِ ّای خذهات دس هشوض دسهاًی هملذ هغلغ هی گشدد ٍ دسكَست اهىاى حك اًتخاب داسد

 



 ًظام واسآهذ سػیذگی تِ ؿىایات ( 13

 .سآیٌذ دس هحلی لاتل سٍیت ًلة ؿذُ اػتیٌذ اػالم ؿىایات یا پیـٌْادات تا روش ًام كاحثاى فآفش(  13-1

 

دسیافت خذهات ػالهت، تذٍى روش  ٍجَد آهذى اختالل دس ویفیتُ تیواسػتاى تِ گیشًذُ خذهت اعویٌاى هی دّذ تا تذٍى تشع اص هجاصات ٍ ب ( 13-2

 .یـٌْاد دّذج ؿىایت ًوایذ یاتِ هماهات ریلالح  همشسات  تِ ؿیَُ ای هحتشهاًِ ٍ تا سػایت لَاًیي ٍ ًام، تلَست وتثی ٍ ؿفاّی

 

 . ًوایذ هی جثشاىسا تیواسػتاى دس اػشع ٍلت تِ ؿىایت گیشًذُ خذهت سػیذگی هی ًوایذ ٍ خؼاست ٍاسدُ تِ ٍی   (13-3

 

 ػٌجؾ سضایت گیشًذُ خذهت  ( 14

 .تیواسػتاى سضایت گیشًذُ خذهت سا هَسد ػٌجؾ لشاس هی دّذ(  14-1

 

 .اجشای تشًاهِ هذاخلِ ای هٌاػة تش اػاع آى هؼتٌذ ؿذُ اًذتحلیل ًتایج ٍ عشاحی ٍ (  14-2

 

 خظ هـی ّا ٍ سٍؿْا (15

 :ؿاهل هَاسد ریل تذٍیي ًوَدُ ٍ اجشا هی ًوایذّای ؿفاف ٍ سٍؿٌی  تیواسػتاى خظ هـی ّا ٍ سٍؽ   (15-1

 

 فیضیىی ٍ كذهات سٍحی حفاظت گیشًذُ خذهت دس تشاتش حوالت (15-1-1

 

 اهَال گیشًذُ خذهت  (15-1-2

 

 هٌاػة دسدوٌتشل  (15-1-3

 

 الصم ٍ فشاّن ًوَدى اهىاًات سفاّی ّوشاُ پزیشؽ  (15-1-4
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