راهنماي تكميل اطالعات ثبت كننده پروژه :
اگر شما كاربر جديد هستيد بعد از ورود از قسمت مربوطه ،مطابق راهنمايي هاي ذيل عمل نماييد:
o

در بخش نام و نام خانوادگي ،نام كامل ثبت كننده طرح كار آزمايي باليني (محقق يا هر شخص ديگري كه در مورد ثبت پروژه به ايشان تفويض
اختيار شده باشد) وارد ميگردد.

o

در قسمت نام سازمان/دانشگاه ،نام كامل سازمان/دانشگاهي كه وابستگي سازماني محقق اصلي به آن مربوط است ،ذكر گردد.

o

در قسمت آدرس سازمان/دانشگاه آدرس دقيق سازمان مربوطه بند قبل نوشته شود.

o

در قسمت هاي كشور ،نام استان و نام شهر ،به ترتيب نام شهر ،استان و كشور دقيق سازمان مربوطه (مندرج در رديف نام سازمان/دانشگاه) نوشته
شود.
o

در قسمت تلفن و نمابر ،به ترتيب شماره تلفن و نمابر سازمان مربوطه از چپ به راست و
فاصله و به صورت زير نوشته شود.

بدون
شماره تلفن

كد شهر

كد كشور

55522566022000
oo

در رديف تلفن همراه ،شماره تلفن همراه ثبت كننده نوشته شود.

o

o

در قسمت پست الكترونيكي ،پست الكترونيكي سازماني ثبت كننده كارآزمايي نوشته شود.

o

در قسمت پست الكترونيكي دوم و سوم ،در صورت تمايل ساير پست هاي الكترونيكي شخصي و غير ثبت كننده درج مي گردد.
بعد از اتمام اين قسمت و حصول اطمينان از درست بودن اطالعات ورودي ،با استفاده از دكمه "ذخيره و ادامه" به قسمت بعدي برويد.

راهنماي تكميل مرحله اول
نام عمومي مطالعه  :عنوان كلي است كه مطالعه در راستاي تحقق آن صورت ميگيرد و در بين عامه مردم مصطلح يا شناخته شده باشد .مثال" :اثر آكاربوز در درماان
ديابت" يا "تشخيص زودرس هيپو تيروئيدي"
نام علمي مطالعه  :عنوان اصلي مطالعه كه با ادبيات علوم زيستي و نظاير آن براي مطالعه در نظر گرفته شده است (عناواني كاه مطالعاه بار اسااس آن در شاوراي
پژوهشي دانشگاه  /سازمان به تصويب رسيده است) .اين عنوان بايد در برگيرنده جمعيت مورد مطالعه يا مشخصات شركت كنندگان ،مداخله ماورد مطالعاه ،گاروه
مقايسه در صورت وجود و پيامد اصلي مطالعه باشد.
)(PICO Participant/population, Intervention, Comparison, Outcome
مثال " مقايسه اثر بخشي رزگليتازون و آكاربوز در كنترل قند خون ناشتا در مبتاليان به ديابت نوع "2
نام اختصاري  :در موارديكه مطالعه داراي عالمت اختصاري مصطلح باشد در اين قسمت ذكر ميگردد .مثال نام اختصاري مطالعه چشم تهاران ياا Tehran Eye
 "TES" ،Studyاست .اين نام معموال از ابتداي نام حروف نام انگليسي يا فارسي تشكيل شده است.

مرحله كار آزمايي :بر اساس مشخصات مطالعه از گزينههاي ارائه شده انتخاب ميگردد" .مرحله" يا "فاز" كارآزمائي بيشتر براي مراحل مختلف مطالعاات كارآزماائي
باليني كه براي تائيد يک داروي جديد انجام مي گردد استفاده مي شود و ممكن است در مطالعات ديگر كاربرد نداشته باشد .در اين صورت مي توانيد از باين گزيناه
هاي موجود گزينه "براي اين مطالعه كاربرد ندارد" را انتخاب نمائيد.
نوع مطالعه :نوع مطالعه خود را از ليست مقابل انتخاب كنيد .الزم به ذكر است كه در حال حاضر تنها مطالعاتي كه از نوع "مداخله اي" باشند در اين مركاز ثبات ماي
شوند و مطالعات مشاهده اي ثبت نمي شوند.
حدوده سني و حداقل و حداكثر سن :اگر افراد شركت كننده در مطالعه محدود به گروه سني خاصي ميباشند (اعم از گروه مداخله و كنترل) در اين قسمت مشاخص
و حداقل و حداكثر سن از گزينههاي روبرو انتخاب ميگردد.
جنسيت :در اين قسمت جنس افراد شركت كننده در مطالعه (زن يا مرد) از گزينههاي روبرو انتخاب ميگردد.
شرايط عمده ورود به و خروج از مطالعه  :در اين رديف ابتدا شرايط اصلي كه افراد شركت كننده در مطالعه بايد داشته باشند ذكر ميگردد و سپس شرايط اصالي را
كه مانع انتخاب افراد جهت ورود به مطالعه ميشود و يا منجر به حذف آنها در حين مطالعه خواهد شد ،درج ميشود .بهتر است فهرسات معيارهااي ورود و خاروج
بطور جداگانه ذكر شود.
انتخاب تصادفي :در اين قسمت روش انتخاب گروههاي مداخله و كنترل از بين گزينه هاي روبرو انتخاب ميگردد .در صورتي كه مطالعه تنها واجد يک گاروه اسات و
گروه مقايسه اي وجود ندارد گزينه "در اين مطالعه مصداق ندارد" انتخاب نمائيد.
آزمايش كور :د ر اين قسمت بر حسب اينكه در مطالعه نسبت به مداخله يا مداخله هاي انجام شده پوشيده كاري وجود دارد خير و نيز و بر حسب نوع پوشيده كاري
يكي از گزينههاي موجود انتخاب ميگردد.
دارو نما :اگر در مطالعه به عنوان يكي از مداخالت و جهت پوشيده كاري از دارونما استفاده ميشود در اين قسمت مشخص ميگردد.
ساير مشخصات مطالعه :اگر مطالعه داراي ويژگي خاص و قابل ذكري باشد كه در بخش خالصه مطالعه اي ساير بخش هاي مطالعه نيامده است ،در اين قسمت ذكر ماي
گردد.
اختصاص گروههاي مطالعه :در اين قسمت براساس نوع طراحي مطالعه از گزينه هاي روبرو انتخاب مي گردد.
هدف اصلي گروههاي مطالعه :در اين قسمت براساس اهداف كاربردي ،هدف اصلي مطالعه از گزينههاي روبرو انتخاب ميگردد .در صورتي كه هيچكدام از گزينه هااي
موجود با هدف مطالعه شما مطابقت ندارد گزينه ساير موارد را انتخاب نمائيد.
حجم نمونه كل :در اين قسمت حجم نمونه كل مطالعه كه مجموع گروههاي مداخله و شاهد است ذكر ميگردد.
زمان پيش بيني شده براي شروع بيمارگيري :در اين قسمت تاريخ پيش بيني شده براي شروع نمونه گيري جهت مطالعه ذكر ميگردد.
زمان پيش بيني شده براي اتمام بيمارگيري :در اين قسمت تاريخ پيش بيني شده براي اتمام نمونه گيري ذكر ميگردد.
منابع مالي :در اين قسمت منابع تامين هزينههاي اجراي پروژه اعم از دولتي و خصوصي ذكر ميگردد.
تعداد مراكز در گير در مطالعه :يک /بيش از يک مركز -در يک شهر /بيش از يک مركز – در چند شهر /بيش از يک مركز /در چند كشور
خالصه مطالعه  :در اين قسمت كارآزمايي باليني به صورت خالصه در حداكثر  205كلمه توضيح داده ميشود و به ترتيب بايد شامل موارد زير باشد:

هدف مطالعه
طراحي انجام مطالعه :به طور مثال:
تصادفي ،دوسويه كور ،كنترل با دارو نما ،تک مركزي ،مرحله دو كارآزمايي
غير تصادفي -يک سويه كور ،بدون كنترل با دارو نما ،چند مركزي ،مرحله يک كارآزمايي
روش انجام مطالعه شامل:
الف -جمعيت مورد مطالعه:
o

معيارهاي اصلي ورود به مطالعه (آوردن كليه معيارهاي ورود در بخش خالصه مطالعه الزم نيست و تنها معيارهاي اصلي كه آوردن آنها ضرورت دارد باياد در
اين بخش آورده شود)

o

معيارهاي اصلي خروج از مطالعه(آوردن كليه معيارهاي خروج در بخش خالصه مطالعه الزم نيست و تنها معيارهاي اصلي كه آوردن آنها ضارورت دارد باياد
در اين بخش آورده شود)

o

حجم نمونه

ب-

مداخله يا مداخالت مورد مطالعه

ج-

زمان مداخله

د-

پيامد اوليه يا پيامدهاي مورد مطالعه

الزم به ذكر است كه كليه اجزاي خالصه مطالعه در ساير قسمت ها آورده شده اند .بايد توجه شود كه اين اطالعات با اطالعات ذكر شده در ساير بخاش هاا مطابقات
داشته باشد.
پس از تكميل اين مرحله در صورتي كه تمايل به ادامه ثبت داريد ،دكمه "ذخيره شود و ادامه" را فشار دهيد .در صورتي كه تمايل داريد ادامه تكميال را باه فرصات
ديگري واگذار نماييد ،دكمه "ذخيره شود" را فشار دهيد .لطفا دقت داشته باشيد كه قسمت هاي ستاره دار حتما تكميل شده باشند .در صورت وجود اشكال در ثبات
شما  ،پيغام ي بر روي دستگاه شما ظاهر خواهد شد .لطفا مطابق با اين راهنمايي ها اشكاالت را برطرف نموده ،نتايج را ذخيره كرده و به مرحله دوم وارد شويد.

راهنماي تكميل مرحله دوم
در اين قسمت اگر مطالعه در ساير مراكز ثبت بين المللي نظير مركز ثبت كارآزمائي هاي باليني اياالت متحده امريكا  www.clinicaltrial.govيا مركاز
ثبت كارآزمائي هاي باليني استراليا و نيوزيلند " "www.anzctr.org.auو نظاير آن ثبت شده است به ترتيب موارد زير تكميل گردد:
o

نام مركزي كه كار آزمايي باليني در آن به ثبت رسيده است

o

كد شناسايي ثبت كار آزمايي باليني در آن مركز

o

تاريخ ثبت در آن مركز

نكته :در صورتي كه مطالعه خود را در بيش از يک مركز ثبت بين المللي ثبت نموده ايد مي توانيد با استفاده از دكمه "اضافه گردد" مشخصات مراكز را وارد نمائيد .در
صورتي كه اين مرحله تكميل شد ،بر دكمه "ذخيره شود و ادامه" كليک نماييد و به مرحله سوم برويد.

راهنماي تكميل مرحله سوم
در اين مرحله مشخصات كميته اخالق تائيد كننده كارآزمائي ثبت مي گردد .ال زم به ذكر است كه تكميل مشخصات كميته اخالق و شماره و تاريخ مجوز انجام
كارآزمائي براي ثبت كارآزمائي ضروري است و بدون آن امكان ثبت كارآزمائي وجود ندارد.
o

در رديف اول نام كامل سازمان/دانشگاهي كه مطالعه مورد نظر در كميته اخالق در پژوهشهاي علوم پزشكي آن به تصويب رسيده است ،ذكر ميگردد.
o

در رديف دوم آدرس پستي دقيق سازمان مربوطه (موضوع رديف اول) نوشته ميشود.
o

نام كشوري را كه سازمان مورد نظر در آن است از ليست مقابل آن مشخص نماييد.

o

در رديفهاي بعدي به ترتيب نام شهر ،استان سازمان مربوطه (موضوع رديف اول) در قسمت هاي مربوطه تكميل ميگردد.

o

در بخش كد پستي ،كد پستي سازمان مرتبط درج شود.

o

در قسمت "تاريخ تاييد" ،تاريخ تائيد پيش نويس طرح در جلسه كميته اخالق در پژوهشهاي علوم پزشكي ذكر مي گردد.

در قسمت "شماره مجوز" ،شماره مجوز كميته اخالق يا نامه اي كه طي آن تائيد پيش نويس طرح در كميته اخالق به مدير پروژه ابالغ شده ذكر مي گردد.

o
o

نكته :در اين قسمت مي توانيد بيش از يک مورد را وارد نماييد .در صورت تمايل به اضافه كردن ،دكمه ذخيره را فشار دهيد .در صورتي كه اطالعات
اين بخش تكميل شد ،بر دكمه "ذخيره شود و ادامه" كليک نماييد و به مرحله چهارم برويد.

راهنماي تكميل مرحله چهارم
در اين بخش در رديف اول نام بيماري يا وضعيت سالمت كه در اين كارآزمائي بر روي آن مطالعه انجام مي شود تكميل مي گردد .مثال ديابت ،اضطراب ،بيهوشاي
موضعي و ....
o

در صورتي كه در رديف اول نام بيماري را وارد كرده ايد ،در رديف دوم ،كد بيماري مورد نظر ،بر اساس طبقه بندي بين المللي بيماريها ()ICD-55وارد مي
گردد( .براي اين كار به لينک مجاور فيلد در بخش انگليسي موضوعات مورد مطالعه وارد شده ،بيماري مورد نظر را يافته و كد مقابل آن را در فيلد مربوطه عينا
در بخش انگليسي وارد كنيد.

o

در رديف سوم مشخصات بيماري يا وضعيت مورد مطالعه را براساس توصيف آن در  ICD-55قيد نماييد .منظور از توصيف كد بيماري مورد نظر ،عبارتي است

كه در مقابل كد مورد نظر در  ICD-55قيد شده است .در صورتي كه عبارت مزبور را در بخش انگليسي وارد نمائيد به طور خودكاار در بخاش فارساي نياز عاين
عبارت وارد خواهد شد.
o

در صورتي كه بيش از يک كد با وضعيت سالمتي مورد نظر شما مطابقت دارد ،لطفا هر كدام از كدها را بطور جداگانه قيد فرمائيد( .به عنوان مثال E25, E25,
 E22, E20, E22, E20به جاي )E25-E20



* نكته :در اين قسمت مي توانيد بيش از يک مورد را وارد نماييد .در صورت تمايل به اضافه كردن ،دكمه ذخيره را فشار دهيد .در صورتي كه اطالعات ايان
مرحله تكميل شد ،بر دكمه "ذخيره شود و ادامه" كليک نماييد و به مرحله پنجم برويد.

o

راهنماي تكميل مرحله پنجم

پيامد اوليه :پيامد در واقع متغيري است كه براي اندازه گيري تاثير مداخله مورد نظر استفاده مي شود .پيامد يا پيامد هاي اصلي كه مطالعه بر محور آن/ها
طراحي شده است را پيامد هاي اوليه مينامند .هريک از پيامدهاي اوليه بايد در فيلد جداگانه وارد شوند و اينكار با استفاده از دكمه "اضافه گردد" انجام مي شود.
( مثال اگر گلوكز پالسما و  HbA5Cهر دو به عنوان پيامد اوليه هستند ،هردو بايد جداگانه وارد شده و مشخصات آنها شامل فواصل و نحوه اندازه گيري تكميل
شوند).
فواصل زماني اندازه گيري :در اين قسمت مقاطع زماني كه پيامد اندازه گرفته مي شود قيد مي گردد (مثال قبل از مداخله ،سه ماه بعد از شروع مداخلاه و شاش
ماه بعد از خاتمه مداخله).
نحوه اندازه گيري :دراين قسمت مقياس و ابزار اندازه گيري پيامد مورد نظر نوشته مي شود .مثال نحوه اندازه گيري پيامد "افسردگي" مي تواند "پرسشنامه
استاندارد بک" باشد و يا "فشارخون" "بر حسب ميلي متر جيوه با استفاده از فشار سنج جيوه اي" اندازه گرفته مي شود و نحوه اندازه گيري پيامد "درد" مي تواند
"مقياس ديداري درد" باشد.
*نكته :در اين قسمت مي توانيد بيش از يک مورد را وارد نماييد .د ر صورت تمايل به اضافه كردن ،دكمه ذخيره را فشار دهيد .در صورتي كه اطالعات اين بخش
تكميل شد ،بر دكمه "ذخيره شود و ادامه" كليک نماييد و به مرحله ششم برويد.

راهنماي تكميل مرحله ششم
 پيامدهاي ثانويه :بجز پيامدهاي اوليه ،ساير متغيرهائي كه براي ارزيابي تاثير مداخله اندازه گيري مي شوند پيامد ثانويه ناميده ماي شاوند .در ايان قسامتپيامدهاي ثانويه مورد نظر (از جمله عوارض جانبي) وارد مي شوند .اين بخش بر اساس راهنماي مرحله پنجم تكميل ميگردد.
راهنماي تكميل مرحله هفتم
نوع مداخله :در اين بخش مشخصات كامل مداخالت مورد ن ظر به تفكيک گروه مداخله و گروه كنترل ذكر مي گردد .اين مشخصات شامل :مداخلاه انجاام شاده
(مثال نام دارو ،شيوه خاص جراحي ،شيوه آموزش و  ) ....و يا براي گروه كنترل مي تواند شامل دارو نما يا روش استاندارد ديگر باشد .مشخصات زير را باراي هار
دو گروه تكميل كنيد.
o

در صورتي كه مداخله يک داروست:دوز مصرفي ،مدت زمان مداخله (دوره مصرف) و نحوه مصرف را قيد نمائيد.

مثال (آكاربوز ،قرص  05ميلي گرمي خوراكي ،دو بار در روز به مدت سه ماه) در ضمن دارو نما و مشخصات آن نيز ميبايست به عنوان يک مداخله جداگانه وارد گردد.
o

در صورتي كه مداخله مورد نظر يک شيوه جراحي است بخشي از اطالعات مرتبط با اين روش كه آن را با روش هاي ديگر متفاوت مي كند ،قيد شود.

o

در صورتي كه روش تصوير نگاري خاصي است به آن اشاره شود.

o

در صورتي كه مداخله يک نوع آموزش است مشخصات كلي آن ( نوع آموزش ،مدت) قيد شود.

o

در ساي ر مداخالت توضيحات مقتضي كه منجر به روشن شدن مداخله مورد نظر مي شود ارائه گردد.

o

براي گروه كنترل نوع آن را مشخص كنيد :دارو نما /بدون اقدام /داروي استاندارد موجود ( نام ،دوز ،دفعات مصارف) ،شايوه تشخيصاي موجاود ،عمال
جراحي استاندارد ( نام و مشخصات) و يا برنامه اجرايي قبلي با ذكر مشخصات.

كد مداخله :اين قسمت بر اساس مشخصات مداخله از گزينههاي روبرو انتخاب ميگردد.

نكته :در اين قسمت مي توانيد بيش از يک مورد را وارد نماييد .در صورت تمايل به اضافه كردن ،دكمه ذخيره را فشار دهيد .در صورتي كه اطالعات اين بخاش
تكميل شد ،بر دكمه "ذخيره شود و ادامه" كليک نماييد و به مرحله هشتم برويد

راهنماي تكميل مرحله هشتم
o

در رديف اول نام مركز /يكي از مراكزي كه بيمارگيري در آن انجام خواهد شد وارد مي گردد.

o

در رديف دوم نام و نام خانوادگي (تحصيالت و درجه علمي) مسئول پاسخگويي كه در جريان كامل بيمارگيري (علمي واجرايي) در مركز ميباشد،
وارد ميگردد.

o

در رديف سوم آدرس دقيق مركزي كه بيمارگيري در آن انجام پذيرفته و فرد پاسخگو (مندرج در رديف دوم) در آن حضور دارد ،وارد مي شود.

o

در رديف  2-55به ترتيب نام شهر ،استان ،كشور ،كدپستي ،تلفن ،نمابر ،پست الكترونيكي فرد پاسخگو (مندرج در رديف دوم) و نيز آدرس وب
سايت و پست الكترونيكي مركز مربوطه وارد مي شود.

o

اگر نمونه گيري در چند مركز انجام خواهد شد مشخصات هر مركز بصورت جداگانه با استفاده از كليک بر دكمه "ذخيره" و سپس دكمه "اضافه
گردد" تكميل ميگردد.

راهنماي تكميل مرحله نهم
o

در رديف اول نام سازمان يا سازمانهايي كه از اجراي پروژه حمايت مالي خواهند كرد ،وارد ميگردد

o

در رديف دوم نام و نام خانوادگي (و سمت) مسئول پاسخگويي حمايت مالي هر سازمان وارد ميگردد.

o

در رديف سوم آدرس دقيق مركزي كه فرد پاسخگو (مندرج در رديف دوم) حمايت كننده مالي در آن حضور دارد ،وارد مي شود.

o

در رديف هاي بعدي به ترتيب نام شهر ،استا ن ،كشور ،كدپستي ،تلفن ،تلفن همراه ،نمابر ،پست الكترونيكي فرد پاسخگو وآدرس وب سايت و
پست الكترونيكي سازمان مربوطه (مندرج در رديف دوم) وارد مي شود.

o

در دو رديف آخر كد بودجه و رديف تامين آن در سازمان مربوطه وارد مي گردد.

نكته :در اين قسمت مي توانيد بيش از يک مورد را وارد نماييد .در صورت تمايل به اضافه كردن ،دكمه "ذخيره" را فشار دهيد .در صورتي كه اين بخش تكميل شد،
بر دكمه "ذخيره شود و ادامه" كليک نماييد و به مرحله دهم برويد.

oراهنماي تكميل مرحله دهم
 oفرد مسئول جوابگويي عمومي مطالعه :در اين قسمت نام و نام خانوادگي مسئول پاسخگويي عمومي كه در جريان روند كلي علماي و اجراياي مطالعاه
ميباشد وارد ميگردد .اين فرد ضرورتا جزء همكاران طرح نميباشد.
o

در رديف دوم سازماني كه فرد مسئول جوابگويي عمومي مطالعه به آن وابسته است وارد ميگردد.

o

در رديف سوم سمت سازماني و مدرک علمي فرد مسئول جوابگويي عمومي مطالعه قيد ميشود.

o

در رديف چهارم آدرس پستي دقيق سازمان مربوطه (موضوع رديف دوم) نوشته ميشود

o

در رديف  0-50به ترتيب نام شهر ،استان ،كشور ،كدپستي ،تلفن ،تلفن همراه ،نمابر ،پست الكترونيكي وآدرس وب سايت دقيق پاسخگو (سازمان
مربوطه) (مندرج در رديف دوم) وارد مي شود.

راهنماي تكميل مرحله يازدهم
 oفرد مسئول جوابگويي علمي مطالعه :در اين قسمت نام و نام خانوادگي مسئول پاسخگويي علمي مطالعه كه در جريان كلي علمي مطالعه ميباشاد وارد
ميگردد .اين فرد ضرورتا بايد جزء همكاران طرح باشد
o

در رديف دوم سازماني كه فرد مسئول جوابگويي علمي مطالعه به آن وابسته است وارد ميگردد

o

در رديف سوم مدرک علمي فرد مسئول جوابگويي علمي مطالعه قيد ميشود.

o

در رديف چهارم آدرس پستي دقيق سازمان مربوطه (موضوع رديف دوم) نوشته ميشود

o

در رديف  0-50به ترتيب نام شهر ،استان ،كشور ،كدپستي ،تلفن ،تلفن همراه ،نمابر ،پست الكترونيكي وآدرس وب سايت دقيق پاسخگو (سازمان
مربوطه) (مندرج در رديف دوم) وارد مي شود.

راهنماي تكميل مرحله دوازدهم
o

فرد مسئول به روز رساني اطالعات مطالعه :در اين قسمت نام و نام خانوادگي مسئول به روز رساني اطالعات اجرايي از جمله پيشرفت كار يا مواناع و
مشكالت روند وارد ميگردد .اين فرد ضرورتا جزء همكاران طرح نمي باشد.

o

در رديف دوم سازماني كه فرد مسئول به روز رساني مطالعه به آن وابسته است وارد ميگردد.

o

در رديف سوم مدرک علمي فرد مسئول به روز رساني مطالعه قيد ميشود.

o

در رديف چهارم آدرس پستي دقيق سازمان مربوطه (موضوع رديف دوم) نوشته ميشود

o

در رديف  0-50به ترتيب نام شهر ،استان ،كشور ،كدپستي ،تلفن ،تلفن همراه ،نمابر ،پست الكترونيكي و آدرس وب سايت دقيق پاسخگو (سازمان
مربوطه) (مندرج در رديف دوم) وارد مي شود.

مالحظات كلي:
 در تمام بخشها اطالعات تكميل شده در فيلدهاي فارسي و انگليسي بايد به با يكديگر مطابقت داشته باشند. قبل از تكميل هر مرحله لطفا ابتدا راهنماي آن را مطالعه فرماييد. بعد از تكميل هر مرحله صحت اماليي و انشايي آن را مجدا چک فرماييد. در هنگام درج تاريخها در ستون فارسي تاريخ شمسي و در ستون انگليسي معادل دقيق آنرا به ميالدي وارد فرماييد( .در هر دو قسمت به صورت به صورت ساالكامل /ماه /روز مثال 25/52/2552 :و  5/55/5021و يا روز -ماه – سال كامل  2552-52-25و يا )5021-55-5
 -در كليه بخشها شماره تلفن و نمابر مربوطه از چپ به راست و بدون

شماره تلفن

كد شهر

كد كشور

55522566022002

فاصله و به صورت زير نوشته شود.

