
Page 
[Type text] Page 1 

 

 

 

 

 

پزطىم  ػغهيػزح كتببچً 

 بيمبرطتبن ػٍيذ فٍميذي
 

 

GB/CH/QI/02 

 

 1/8/98تبريخ تذَيه 

 

 

 

 



Page 
[Type text] Page 2 

 

 فٍزطت

 ريبطت

 مذيزيت

رئيض اداري خذمبت 

 پزطتبري

 مذيزمبني

رئيض امُر اداري 

 بيمبرطتبن

 طزپزطتبر

 طُپزَايشرآمُسػي

 

 طُپزَايشر ببنيىي

طُپزَايشرآمُسع 

 بً بيمبر

كبرػىبص ٌمبٌىگ 

 كىىذي ايمىي بيمبر

 پزطتبر اَرژاوض

 پزطتبركُدكبن

 پزطتبر تزيبژ

پزطتبركىتزل 

 عفُوت

 پزطتبر وُسادان

 كمك پزطتبر

 بٍيبر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Page 
[Type text] Page 3 

 

 كمك بٍيبر

 كبرگشيىي

كبرػىبص آمبرَمذارك 

 پشػكي

كبرػىبص مذارك 

 (َاحذ پذيزع)پشػكي

 تبطيظبت

 ببيگبوي

 كبرػىبص امُر مبني

 امُردفتزي َدبيزخبوً

 كبرػىبص راديُنُژي

 مظئُل فىي آسمبيؼگبي

 كبرػىبص آسمبيؼگبي

 پزطىم ببوك خُن

 مظئُل فىي دارَخبوً

 حزاطت بيمبرطتبن

 وگٍببن

 مىؼي بخغ

 مذدكبراجتمبعي

 راوىذي

 خذمتگذاراداري

 خذمتگذاربخغ ٌب

 بٍذاػت محيطكبرػىبص 

كبرػىبص فىبَري 

 اطالعبت طالمت
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 بٍذاػت حزفً اي

 تجٍيشات پشػكي

كبرػىبص امُراجزايي 

 طالمت

 بٍذاػت رَان

 پشػك عمُمي

 پشػك متخصص
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  :ريبست

 .ثبقس ؾبظٗبٙ زضٝٙ ثب ٗطتجٍ ٠ً ثي٘بضؾتبٙ اظ ذبضد ٗكٌالت ث٠ پبؾرِٞيي -1

 ٗي اؾتلبزٟ ثي٘بضاٙ اظ ٗطاهجت ر٢ت زض ٠ً اي حطك٠ اؾتبٛساضز١بي ضػبيت ٜٗظٞض ث٠ الظٕ ضا١ٌبض١بي پيك٢ٜبز ٝ ُٗبٓؼ٠ ثطضؾي، -2

 (ضٍا ٗكتطي ضيبيت) .قٞز

 ؾبظٗبٙ ثطٝٙ ١ٌ٘بضي٢بي رٔت -3

 ٗبكٞم ٗؿئٞٓيٚ ثب ١٘ب١ِٜي ٝ ثي٘بضؾتبٙ ػٌ٘ٔطزي ٝ ؾبذت٘بٛي تـييطات يب تٞؾؼ٠، پيك٢ٜبز -4

 ذسٗبت ًيليت اضتوبء ٝ ث٢جٞز ر٢ت ٜٗبؾت ػ٘ٔي ٝ ػٔ٘ي ضا١ٌبض١بي اضائ٠ ٝ رٔؿبت ٝ ١ب ً٘يت٠ زض ٗكبضًت -5

 ارطاي زض ثي٘بضؾتبٙ ١سايت ٗؿئٞٓيت ٝ زاٛكِبٟ اؾتطاتػيي ؾيبؾت٢بي هبٓت زض ثي٘بضؾتبٙ ارطايي ٗكي ذٍ اٛزبٕ حؿٚ ثط ٛظبضت -6

 اٜٗبء ١يئت ٝ زاٛكِبٟ ٗهٞة ١بي ثطٛب٠ٗ

 ثي٘بضؾتبٙ زضٗبٛي ٝ تحويوبتي ازاضي، آٗٞظقي، كؼبٓيت٢بي ١٘ب١ِٜي ٝ ١سايت-7

 زاٛكزٞيبٙ آٗٞظـ ًٔي ؾيبؾت٢بي ث٠ تٞر٠ ٜٗظٞض ث٠ ١ب زاٛكٌسٟ ٝ ٝاحس١ب ؾبيط ٝ ثي٘بضؾتبٙ ثيٚ ضاثٍ ٛوف ايلبي -8

 شيطثٍ ٗوبٗبت ث٠ آٙ اضؾبّ ٝ ثي٘بضؾتبٙ كؼبٓيت٢بي ٗٞضز زض انالحي ٛظطات ٝ پيك٢ٜبزات اػالٕ -9

 ١ب ١عي٠ٜ ثط ٛظبضت ٝ ثي٘بضؾتبٙ ؾبٓيب٠ٛ ثٞزر٠ پيك٢ٜبز -10

 ثي٘بضؾتبٙ ازاضي ٝ ٗبٓي اٗٞض ثط ٛظبضت ٝ ٗؿئٞٓيت-11

 ثي٘بضؾتبٙ ٗرتٔق ثرك٢بي زض نبٓح ٝ ٗزطة ٗؿئٞٓيٚ اٛتربة -12

 ثي٘بض اظ نحيح ٗطاهجت ثط ٛظبضت -13

 زاٛكِبٟ زض ٗؿئّٞ ٗوبٗبت ث٠ آٙ پيك٢ٜبز ٝ ثي٘بضؾتبٙ ٛيبظ١بي ؾبيط ٝ اٛؿبٛي ٛيطٝي ثيٜي پيف ثط ٛظبضت-14

 ؾطپطؾتي تحت ًبضًٜبٙ ؾبيط ٝ ثي٘بضؾتبٙ پطؾتبضي ٗسيط ٝ ٗسيطيت ػٌ٘ٔطز ثط ٛظبضت -15

 ؾطپطؾتي تحت ٝاحس١بي ػٌ٘ٔطز ثط ٛظبضت ٝ ًٜتطّ-16

 ًبضًٜبٙ ػعّ ٝ اٛتهبة -17

 ٗبكٞم ٗوبٕ ث٠ ُعاضـ اضائ٠ ٝ ١ب ًِٜطٟ ٝ ؾ٘يٜبض١ب زض قطًت-18

ٗبكٞم  ٗوبٕ زؾتٞض َجن ٗح٠ٓٞ اٗٞض ؾبيط اٛزبٕ-19
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 :مذيزيت

 ثي٘بضؾتبٙ ٗبٓي ٝ ازاضي اٗٞض ١٘ب١ِٜي ٝ ًبْٗ ٛظبضت ٝ ٗؿئٞٓيت-1

 ثي٘بضؾتبٙ ٗرتٔق ثرك٢بي زض نبٓح ٝ ٗزطة ٗؿئّٞ اتٜربة-2

 ثي٘بضؾتبٙ ٗهٞة ١بي ثطٛب٠ٗ ارطاي زض ثي٘بضؾتبٙ ١سايت-3

 ٝپيطاپعقٌي پعقٌي ثبٓيٜي، ٗبٓي، ازاضي، ثرك٢بي ثي٘بضؾتبٙ، تبؾيؿبت ٝ پعقٌي تز٢يعات ٝاحس١بي ػٌ٘ٔطز ثط ٛظبضت ٝ ١٘ب١ِٜي-4

 .ؿيطٟ ٝ ثي٘بضؾتبٛي ١بي ً٘يت٠ آٗٞظـ، ازاضي، تحّٞ ضئيؿ٠، ١يبت رٔؿبت زض قطًت-5

 آٙ ارطاي حؿٚ ثط ٛظبضت ٝ ٗكي ذٍ تؼييٚ-6

 ثي٘بضؾتبٙ ضئيؽ اظ ًٔي ثطٛب٠ٗ ٝ ارطايي زؾتٞضآؼْ٘ ٝ ٗكي ذٍ ًؿت-7

 ثي٘بضؾتبٙ اؾتبٛساضز١بي ث٠ تٞر٠ ثب ثي٘بضؾتبٙ اٗٞض ١٘ب١ِٜي ٝ تُجين-8

 ثي٘بضؾتبٙ ضيبؾت ر٢ت ٜٗبؾت حْ ضاٟ – پيك٢ٜبز اضائ٠ ثب ١٘طاٟ ثي٘بضؾتبٙ ٝاحس١بي ٗكٌالت ٝ كؼبٓيت اظ ُعاضـ تٜظيٖ ٝ ت٢ي٠-9

 ٢١ب ثطٛبٕ ارطاي نحت اظ اَ٘يٜبٙ حهّٞ ٜٗظٞض ث٠ اػتجبضات ٗهطف چِِٞٛي ث٠ ًٔي ٛظبضت-10

 ؾطپطؾتي تحت ٝاحس١بي ًٔي٠ ػ٘ٔيبت ٝ كؼبٓيت٢ب ١سايت ٝ ١٘ب١ِٜي ايزبز-11

 آٛبٙ ضا١ٜ٘بيي ٝ آٗٞظـ اضائ٠ ٝ ؾطپطؾتي تحت ٝاحس١بي ٗؿئٞالٙ ثيٚ كؼبٓيت٢ب توؿيٖ-12

 ًبضًٜبٙ تٜجي٠ ٝ تكٞين ٝ اٗط تحت ًبضًٜبٙ زض اِٛيعٟ اكعايف ر٢ت زض اؾبؾي ضا١ٌبض١بي اضائ٠ ٝ الظٕ تساثيط ايزبز-13

 ؾطپطؾتي تحت ٝاحس١بي ًٔي٠ ػٌ٘ٔطز ٛحٟٞ ثط ٛظبضت-14

 زاٛكِبٟ ٗؼبٝٛت٢بي ٝ ٗطًعي ؾتبز َطف اظ ثي٘بضؾتب٢ٛب اٗٞض ث٠ ٗطثٌٞ رٔؿبت زض قطًت-15

 ثي٘بضؾتبٙ ٗرتٔق ثرك٢بي اظ ثبظزيس ٝ ؾطپطؾتي تحت پطؾْٜ ذهٞل زض ١٘طا١بٙ ٝ ثي٘بضاٙ قٌبيبت ٗسيطيت-16

 پٞقف تحت ٛيط١ٝبي ؾبٓيب٠ٛ ٝ ٗب١يب٠ٛ اضظقيبثي-17

 ٗطث٠َٞ ٝاحس١بي ٝ زضٗبٛي ثرك٢بي زض ثي٘بضؾتبٙ ٗتطٝٙ ثب ١٘ب١ِٜي-18

 ٗطث٠َٞ ثرك٢بي زؾتِب٢١بي ٛٞاهم ضكغ ٝ زؾتِب٢١ب تؼ٘يطات ٝ ٗهطكي پالًي، اٗٞاّ توبيبي ر٢ت زض پيِيطي ٝ ١٘ب١ِٜي-19

 ثي٘بضؾتبٙ ٛظبكت ٝ ث٢ساقت ارطاي حؿٚ ٝ ًيليت ثط ٛظبضت -20

 اٗط تحت پطؾْٜ ضكب١ي اٗٞض پيِيطي-21

 ٗٞهغ ث٠ پطزاذت ٝ پطؾٜٔي پطزاذت٢بي ٓيؿت ت٢ي٠ ر٢ت پيِيطي-22
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 اٗط تحت ذبٛٞازٟ ٝ ١ٌ٘بضاٙ ٗسزرٞ، ثي٘بض، ضيبيتٜ٘سي ر٢ت پيِيطي-23

 اٗط تحت ًبضًٜبٙ ٗرتٔق ؾُٞح ٝظبيق قطح ارطاي حؿٚ ثط ٛظبضت-24

 ؾطپطؾتي تحت ٝاحس١بي اٗٞض ًٔي٠ رطيبٙ حؿٚ ثط ٛظبضت-25

 ٝاحس١ب ثيٚ ١٘ب١ِٜي ايزبز ٜٗظٞض ث٠ الظٕ زؾتٞضات نسٝض-26

 ؾطپطؾتي تحت ٝاحس١بي اذتيبضات ٝ ٗؿئٞٓيت حسٝز ٝ ٝظبيق تؼييٚ ٝ ًبض توؿيٖ ٝ ٗطثٌٞ كؼبٓيت٢بي ز١ي ؾبظٗبٙ-27

 ٗطث٠َٞ يٞاثٍ ٝ زؾتٞضآؼ٢ٔ٘ب نسٝض-28

 ٗطث٠َٞ ٝاحس ثٞزر٠ تٜظيٖ زض ٛظبضت-29

 ٗبكٞم ٗوبٕ ث٠ اضائ٠ ر٢ت ُعاضـ ت٢ي٠ ٝ ً٘يؿي٢ٛٞب ؾ٘يٜبض١ب، زض قطًت-30

 ثط ٛظبضت ٝ كؼبٓيت ً٘يت ٝ ٛٞع ثطاؾبؼ ًبض ؾبػبت تؼييٚ َطح ت٢ي٠ ٝ ًبضًٜبٙ ًبض ؾبػبت ظٗي٠ٜ زض ثطضؾي ٝ ُٗبٓؼ٠-31

 ٝاحس١ب زض ربضي ٝ قسٟ ت٢ي٠ َطح٢بي ارطاي

 ٝ ثبظؾبظي يب ٝ اؾبؾي تؼ٘يطات ث٠ ٛيبظ ٝ تز٢يعات ٝ ؾبذت٘بٙ ٛظط اظ ثي٘بضؾتبٙ ًٔي ٛيبظ١بي ث٠ ٗطثٌٞ اَالػبت آٝضي ر٘غ-32

 ٗبكٞم ٗوبٕ ر٢ت آٙ پيطاٗٞٙ ٗطثٌٞ ُعاضقبت ت٢ي٠

 َطح٢بي تٜظيٖ ٝ ت٢ي٠ ٝ ثي٘بضؾتبٙ ٛيبظ ٗٞضز تز٢يعات ٝ زاضٝيي ٝ ؿصايي ٗهطكي، ٓٞاظٕ ٝ ٝؾبيْ ٗٞضز زض ثطضؾي ٝ ُٗبٓؼ٠-33

 ٝؾبيْ اظ نحيح اؾتلبزٟ ٜٗظٞض ث٠ آ٢ٛب ًٜتطّ ٝ ٢ِٛساضي تٞظيغ، ذطيس، ث٠ ٗطثٌٞ

 ٗٞاهغ زض آ٢ٛب اظ ١طيي اٌٗبٛبت ث٠ تٞر٠ ثب زضٗبٛي ٗطاًع كؼبٓيت٢بي ٝ زضاظٗست ٝ ًٞتبٟ ثي٘بضؾتبٛي َطح٢بي ضيعي ثطٛب٠ٗ-34

 ثي٘بضاٙ پصيطـ زض ؾ٢ٞٓت ايزبز ٜٗظٞض ث٠ يطٝضي

 ٗبكٞم ٗوبٕ زؾتٞض َجن ٗح٠ٓٞ اٗٞض ؾبيط اٛزبٕ-35

 

 :اداره خذمبت پزستبريرئيس 

ثي٘بضاٙ  ث٠ ذسٗبت اضائ٠ كؼبٓيت٢بي ٗؿت٘ط ث٢جٞز ٝ ًيلي ء اضتوب ١بي ظٗي٠ٜ زض ضيعي ثطٛب٠ٗ-1

 ثرك٠ پطؾتبضي پطؾْٜ ٗب١يب٠ٛ ضيعي ثطٛب٠ٗ ثط ٛظبضت ٝ پطؾتبضي زكتط ٗب١يب٠ٛ ضيعي ثطٛب٠ٗ -2

 پطؾتبضي زكتط زض ثي٘بضؾتبٙ ًبضًٜبٙ ًٔي٠ ًكيي ١بي ثطٛب٠ٗ آٝضي ر٘غ-3

 ١ب زضً٘يت٠ قسٟ ُٗطح پطؾتبضي ٗٞاضز پيِيطي ٝ ؾبظٗبٛي زضٝٙ ١بي ً٘يت٠ ٝ ؾيبؾتِصاضي ٢ٛبز١بي زض كؼبّ قطًت -4
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 :قبْٗ ٗطًع اظ اَالػبت ُطزآٝضي-5

 ... ٝ ًبضًٜبٙ ثب ،ٗهبحج٠ ًبضًٜبٙ ١بي پطٝٛسٟ ُعاضـ ؾبٓيب٠ٛ، ٝ ٗب١يب٠ٛ ُعاضقبت كؼبٓيت، ٛٞع ١سف، ٗهٞة، ؾبظٗبٛي ٛ٘ٞزاض -

 ... ٝ قسٟ اضائ٠ ذسٗبت ٗطاهجتي، ٛيبظ ، ثؿتطي ٛٞع ثطحؿت :ٗسزرٞيبٙ -

 ًبزض ؾبيط ٝ ١ٞقجطي ٝ ػْ٘ اتبم ًبضزا٢ٛبي ٝ تٌٜؿي٢ٜب ث٢يبضاٙ، ً٘ي ث٢يبضاٙ، پطؾتبضاٙ،( اٛؿبٛي ٛيطٝي :قبْٗ ٜٗبثغ -

 تز٢يعات ٝ اٌٗبٛبت كيعيٌي، ؾبذتبض )ٝاثؿت٠

 ضكبٟ ٝ ؾالٗت ؾُح اضتوبء ٝ حلظ ، تبٗيٚ ر٢ت ٛيبظ١ب ثط ٗجتٜي )زضاظٗست ، ٗست ،ٗيبٙ ٗست ًٞتبٟ( ا١ساف تؼييٚ -6

 شيطثٍ ٗوبٗبت ث٠ پيك٢ٜبز ٝ ُٗجٞع ٗطًع ١بي ٗكي ذٍ ث٠ تٞر٠ ثب ثي٘بض /ٗسزرٞ ارت٘بػي

 ٗٞضزٛظط ا١ساف ث٠ ضؾيسٙ ثطاي ثٜسي ظٗبٙ رسّٝ تؼييٚ ٝ ٜٗبؾت ضٝق٢بي اتربش ٝ ٗكي ذٍ تؼييٚ-7

 …) ٝ ػلٞٛت ًٜتطّ پػ١ٝكي، آٗٞظقي،( ٗسٝٙ ٝظبيق ثبقطح ذبل ١بي ً٘يت٠ زض قطًت ٝ تكٌيْ ر٢ت ضيعي ثطٛب٠ٗ -8

 ا١ساك٘ٞضزٛظط ث٠ زؾتيبثي ٜٗظٞض ث٠ ٗٞرٞز ٜٗبثغ اظ ث٢ي٠ٜ اؾتلبزٟ ر٢ت ٜٗبؾت قطايٍ ايزبز ٝ ٗؿئّٞ ث٠ ث٢ي٠ٜ ضا١ٌبض اضائ٠ -9

 ٝايُطاضي ثحطاٛي قطايٍ ر٢ت ٜٗبؾت ضيعي ثطٛب٠ٗ -10

 پيكِيطي ٗرتٔق ؾُٞح زض ذبٛٞازٟ ٝ ثي٘بض ث٠ آٗٞظقي ١بي ثطٛب٠ٗ ٝارطاي تسٝيٚ-11

 ٗطًع تٞاٛجركي ٝ زضٗبٛي ث٢ساقتي، ضيعي٢بي ثطٛب٠ٗ زض كؼبّ ٗكبضًت ٝ ١٘ب١ِٜي ايزبز -12

 ا١ساف ث٠ زؾتيبثي ثطاي ٗطًع ث٢ساقتي تيٖ ٗكبضًت رٔت -13

 پطؾتبضي ُط٢١ٝبي زاٛكزٞيبٙ ثبٓيٜي آٗٞظقي ١بي ثطٛب٠ٗ زض ١٘ب١ِٜي ايزبز-14

 ٗطًع كؼبٓيت٢بي ر٢ت ثٞزر٠ تٜظيٖ زض ٗكبضًت-15

 پطؾتبضي ١بي ثطٛب٠ٗ ارطاي ر٢ت آ٢ٛب ثٜسي ٝاٝٓٞيت ٗٞضزٛيبظ ثٞزر٠ پيك٢ٜبز ٝ تؼييٚ-16

 پػ١ٝكي َطح٢بي زض ٗكبضًت-17

 پطؾتبضي ٛٞيٚ ضٝق٢بي ًبضُيطي ث٠ ٝ پطؾتبضي ١بي پسيسٟ آذطيٚ اظ اَالع ًؿت ر٢ت ٗؿت٘ط تالـ-18

 )ػلٞٛت ًٜتطّ)ػلٞٛت اظ پيكِيطي ر٢ت پيك٢ٜبز ٝ ضيعي ثطٛب٠ٗ-19

 ػلٞٛت ًٜتطّ ١بي ثطٛب٠ٗ ارطاي چِِٞٛي ثط اضظقيبثي ٝ ٛظبضت -20

 ٛوم ٗٞاضز ٛ٘ٞزٙ ثطَطف ر٢ت زض ؾؼي ٝ ٛتبيذ پيِيطي ٝ ثرك٢ب اظ ًكت ٗٞهغ ث٠ اٛزبٕ ثط ٛظبضت-21

 )ًبض ٗحيٍ زض ... ٝ ٝاًؿيٜبؾيٞٙ( پطؾتبضي پطؾْٜ ايٜ٘ي ر٢ت الظٕ ضيعي٢بي ثطٛب٠ٗ زض ١ٌ٘بضي -22

 پطؾتبضي ًبضًٜبٙ اي حطك٠ ٢ٗبضت ٝ زاٛف اضتوبء ر٢ت زض شيطثٍ ٝاحس١بي ؾبيط ثب ١ٌ٘بضي ٝ ضيعي ثطٛب٠ٗ اٛزبٕ-23
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 شيطثٍ ٝاحس١بي ؾبيط ١ٌ٘بضي ثب ٛظبضت تحت ًبضًٜبٙ ضكبٟ تبٗيٚ ر٢ت ضيعي ثطٛب٠ٗ زض اؾبؾي ضا١ٌبض١بي اضائ٠ -24

 ػٔ٘ي اؾتبٛساضز١بي ثطاؾبؼ پطؾتبضي ثرك٢بي ٗٞضزٛيبظ اٛؿبٛي ٛيطٝي ٗرتٔق ؾُٞح ثطآٝضز تؼييٚ-25

 ٗهٞة ٝظبيق قطح ٝ اٌٗبٛبت ث٠ تٞر٠ ثب قـٔي ٗرتٔق ١بي ضزٟ زض ػٌ٘ٔطزي ػٞاْٗ ٝ اٛتظبضات ٝ حسٝز تؼييٚ-26

 ًبضي ٗرتٔق قيلت٢بي زض اكطاز تٞاٛبيي ثطاؾبؼ اٛؿبٛي ٛيطٝي ًبضُيطي ث٠-27

 پطؾْٜ ً٘جٞز ًطزٙ ثطَطف ر٢ت تالـ ٝ ٗٞضزٛيبظ پطؾتبضي ًبزض ثيٜي پيف-28

 اٝٓٞيت٢ب ُطكتٚ زضٛظط ثب ٗرتٔق قيلت٢بي زض پطؾْٜ ٜٗظٖ چطذف ثطٛب٠ٗ ًٜتطّ-29

 ؿيطازاضي ؾبػبت ٝ تؼُيْ ضٝظ١بي زض ثرك٢ب زض پطؾتبضي ًبْٗ پٞقف ر٢ت ضيعي ثطٛب٠ٗ-30

 شيطثٍ ٝاحس١بي ر٢ت ضيبؾت ث٠ ٛظبضت تحت ًبضًٜبٙ اٛتوبّ ٝ اٛتهبة پيك٢ٜبز-31

 ثي٘بضؾتبٙ ضئيؽ ٛظط اظ اَالػبت ًؿت ٝ پطؾتبضي قٞضاي ٛظطات اظ اؾتلبزٟ ثب ؾطپطؾتبضاٙ ٝ ؾٞپطٝايعض١ب ٛهت ٝ ػعّ-32

 ثرك٢ب ضؤؾبي ذبل ٗٞاضز زض ٝ

 ذبل ثرك٢بي زض زيسٟ زٝضٟ ٛيط١ٝبي ثٌبضُيطي-33

 ؾٞپطٝايعض ٝ ؾطپطؾتبض پطؾتبض، اٛتربة ر٢ت پؿت احطاظ قطايٍ ٝارس پطؾْٜ اظ اَالػبتي ثبٛي ت٢ي٠-34

 پطؾتبضي ُطٟٝ ًبضًٜبٙ ... ٝ ٗبٗٞضيت٢ب ، ٗطذهي٢ب ٗٞضز زض ُيطي ته٘يٖ-35

 ؾبظٗبٛي ا١ساف تحون زضر٢ت شيطثٍ ٝاحس١بي ١سايت ٝ ض١جطي-36

 ... ٝ قـٔي ضكتبض حؿٚ ُٗٔٞة، ػٌ٘ٔطز ٗإحط، اضتجبٌ ثطهطاضي ثب پطؾتبضي ٜٗبؾت آِٞي اضائ٠-37

 پطؾتبضي ُطٟٝ )تٜجي٠ ٝ تكٞين( ًبضًٜبٙ زض اِٛيعٟ توٞيت ايزبز ر٢ت زض اؾبؾي ضا١ٌبض١بي ٝاضائ٠ الظٕ تساثيط اتربش -38

 ٝاحس١ب ٝظبيق ثب ٗطتجٍ ذبضد ٝ زاذْ رٔؿبت ازاضٟ -39

 زاٛكِبٟ زضٗبٙ ٗؼبٝٛت زض پطؾتبضي ذسٗبت ٗسيطاٙ ٗب١يب٠ٛ زضرٔؿبت قطًت-40

 ؾٞپطٝايعض١ب ٝ ؾطپطؾتبضاٙ ثب ٗب١يب٠ٛ ٗؿت٘ط رٔؿبت تكٌيْ ٝ ثرك٢ب پطؾٜٔي ٗب١يب٠ٛ رٔؿبت ثط ٛظبضت ٝ ضيعي ثطٛب٠ٗ-41

 ٗؿب٠ٓ حْ ػٔ٘ي آٝضي٢بي كٚ اظ ٜٗسي ث٢طٟ ثب شيطثٍ ٝاحس١بي ٗكٌالت حْ ر٢ت زض ٝيػٟ ٝ اذتهبني رٔؿبت ازاضٟ ٝ تكٌيْ -42

 ي٘ٚ آٗٞظـ ٝظبيق، قطح ١ب، ٗكي ذٍ ٗوطضات ثب رسيسآٞضٝز پطؾْٜ آقٜبؾبظي :قبْٗ ًبضًٜبٙ آٗٞظقي ٛيبظ١بي تبٗيٚ-43

 ... ٝ پطؾتبضي ١بي تبظٟ ًبضثطزي ٗؿت٘ط آٗٞظـ ذسٗت،

 پطؾتبضي ُطٟٝ ًبضًٜبٙ ٗكٌالت پيِيطي ٝ ضؾيسُي-44

 شيطثٍ ٗوبٗبت ث٠ ٗكٌالت ٝ كؼبٓيت٢ب پيكطكت٢ب، اظ ٢ٛبيي ُعاضقبت اضائ٠ ٝ آٙ تحٔيْ ٝ تزعي٠ ٝ پطؾتبضي ُعاضقبت اذص -45
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 شيهالح ٗطارؼ٠ ث٠ آٙ اػالٕ ٝ ثحطا٢ٛب ٝ حٞازث تحٔيْ ٝ تزعي٠ ٝ ثطضؾي -46

 ٛتيز٠ حهّٞ تب آ٢ٛب ت٢ي٠ ر٢ت پيِيطي ٝ اٝٓٞيت٢ب ُطكتٚ زضٛظط ثب ثي٘بضؾتبٙ تز٢يعات ت٢ي٠ ر٢ت ضيعي ثطٛب٠ٗ-47

 كبضؾي ظثبٙ ث٠ ًبضثطزي زؾتٞضآؼْ٘ ٛهت ٝ تز٢يعات ٝ ٝؾبيْ اظ نحيح اؾتلبزٟ ٛحٟٞ ثط ٛظبضت ٝ ًٜتطّ-48

 پطؾتبضي حطك٠ زض ًبضثطزي پػ١ٝك٢بي اٛزبٕ ر٢ت ٜٗبؾت ظٗي٠ٜ ايزبز -49

 …) ٝ ٓيؿت چي( ٜٗبؾت اثعاض١بي اظ اؾتلبزٟ ثب قسٟ تؼييٚ اؾتبٛساضز١بي اؾبؼ ثط پطؾتبضي ٗطاهجت٢بي ًيليت ًٜتطّ ٝ ٛظبضت -50

 پطؾتبضي ًبزض ٛٞيؿي ُعاضـ ٝ ٛٞيؿي پطٝٛسٟ ثط ًٜٝتطّ ٛظبضت-51

 ثي٘بضؾتبٙ هؿ٘ت٢بي ؾبيط ثب پطؾتبضي ٝاحس ٗرتٔق كؼبٓيت٢بي ١٘ب١ِٜي-52

 پطؾتبضي ًبضًٜبٙ ٗرتٔق ؾُٞح ٝظبيق قطح ارطاي حؿٚ ثط ٛظبضت-53

 ؾطپطؾتي تحت پطؾْٜ ١سايت ٝ قطػي ٗٞاظيٚ زهين ارطاي ثط ٛظبضت-54

 ٗبكٞم ٗؿئٞٓيٚ ٝ ١ٌ٘بضاٙ ًٔي٠ ، ١٘طا١بٙ ثبثي٘بضاٙ، ٜٗبؾت ضكتبض ٝ پطؾتبضي اذالم ثٌبضُيطي-55

 ... ٝ حبٛٞي٠ ػلٞٛت٢بي ضكتبض، ٝ ٗطاهجت ؾٞء ٗيط، ٝ ٗطٍ آٗبض حٞازث، قبْٗ پطؾتبضي ذسٗبت ثطآيٜس اظ آٗبضي ثطضؾي-56

ؾبّ  َّٞ زض پطؾتبضي ًبضًٜبٙ ػٌ٘ٔطز ٗؿت٘ط اضظقيبثي ثط ٛظبضت-57

 ٗرتٔق قيلت٢بي ٝ ٝاحس١ب اظ ٗؿت٘ط ثبظزيس-58

 رسيس ضا١ٌبض١بي ًؿت ٝ ػٌ٘ٔطز ُعاضـ ٝاضائ٠ زاٛكِبٟ ٝ ؾبظٗبٙ ٝظاضترب٠ٛ، ثبظضؾيٚ ثب ١٘طا١ي -59

 ٛظبضت تحت پطؾتبضي ًبضًٜبٙ ؿيبة ٝ حًٞض ًٜتطّ ثط ٛظبضت-60

 ًبضًٜبٙ اضظقيبثي ر٢ت ذٞزاضظيبثي ضٝق٢بي اظ اؾتلبزٟ چِِٞٛي ثط ٛظبضت -61

 ًبضًٜبٙ آٗٞظقي ٝ ث٢ساقتي ١بي پطٝٛسٟ ت٢ي٠ ثط ٛظبضت ٝ ًٜتطّ-62

 ... ٝ ٗسزرٞيبٙ /ثي٘بضاٙ ًبضًٜبٙ، آٗٞظقي ١بي ثطٛب٠ٗ اضظقيبثي ٝ ٛظبضت ًٜتطّ، -63

 ػٌ٘ٔطز ُعاضـ ٝ ٗطًع ١سف ثط ٗجتٜي قسٟ تؼييٚ ١بي ثطٛب٠ٗ اضظقيبثي-64

 ٛظبضت تحت ١بي ً٘يت٠ ػٌ٘ٔطز اضظقيبثي-65

 .. ٝ ًبضًٜبٙ ذبٛٞازٟ، ٗسزرٞ، /ثي٘بض ضيبيتٜ٘سي ؾُح ثطضؾي-66

 ٝ ايُ٘ٞٛٞٔٞثٞٓي٢ٜب ٝ ٗرسض زاض١ٝبي ٝ ثرك٢ب اؾتٞى زاض١ٝبي اظ اؾتلبزٟ ٝ ٢ِٛساضي ٛحٟٞ ثط ٛظبضت ٝ ًٜتطّ-67

پطؾتبضي  زكتط زاض١ٝبي
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 الظٕ ثيٜي پيف ٝ پطؾتبضي پطؾْٜ ثطاي ضكب١ي اٌٗبٛبت ًطزٙ كطا١ٖ ر٢ت الظٕ ضيعي٢بي ثطٛب٠ٗ زض ١ٌ٘بضي -68

 ذبل ضٝظ١بي رك٢ٜبي ثطُعاضي ثطاي

 تبثؼ٠ ٝاحس١بي ؾبيط ٝ ثي٘بضؾتبٙ ثرك٢بي زض پطؾتبضي ذسٗبت اضائ٠ ثط ٛظبضت ٝ ًٜتطّ-69

 ظيطٗز٘ٞػ٠ پطؾْٜ ضكب١ي ٝ ازاضي ٗؿبيْ ثب ضاث٠ُ زض ازاضي زؾتٞضآؼ٢ٔ٘بي ثٌبضُيطي ٝ آٝضي ر٘غ-70

 ًس اػًبي ٗٞهغ ث٠ حًٞض ثط ٛظبضت ٝ ثي٘بضؾتبٙ زض احيبء ًس ُطٟٝ ثطٛب٠ٗ تٜظيٖ-71

 مٗبكٞ ٗوبٕ زؾتٞض ث٠ ٗح٠ٓٞ اٗٞض ؾبيط اٛزبٕ-72

 :مذيز مبلي

ٙ ٛب٠ٗ يٕ حؿبث٢ب ثط َجن آئيم ٛظبضت ٗؿت٘ط ثط اٗٞض ٗبٓي ٝ ٗحبؾجبتي ٝ ٢ِٛساضي ٝ تٜظيٙ نٞضت٢بي ٗبٓي زاٛكِبٟ اظ َطيٟ ٝ تسٝيت٠ -1

 ت يضيٟ ُعاضقبت ٗٞضزي ٗسيٗطثٌٞ ٝ نحت ٝ ؾالٗت آ٢ٛب ٝ ت٠ضزكبتط ٝ يٞاثٍ يٗبٓي ٝ ٗؼبٗالتي زاٛكِب٢١ب ٝ ٗوطضات حبًٖ ثط تحط

 ات ٗبٓي زاٛكِبٟ ٝ حلظ ٝ حطاؾت اظ اؾٜبز ٝ زكبتط ٗبٓي يٙ ٝ ٗوطضات حبًٖ ثط ػْ٘ي١٘ب١ِٜي زض ارطاي هٞاٙ -2

 تجبزّ اَالػبت ٗبٓي حؿت ٗٞضز ثب زؾتِب٢١بي ٛظبضتي هبٛٞٛي ثب ١٘ب١ِٜي ٗوبٕ ٗؿئّٞ  -3

 ت٘ط ثط نحت ٝنّٞ ث٠ ٗٞهغ زضآٗس١بضي ٝ ٛظبضت ٗؽيٍيح -4

 زٟ ١بي اّٗٞ ٗبٓي زض ٝاحس١بي تبثؼ٠ زاٛكِبٟ يٚٛظبضت ثط ػٌ٘ٔطز ٗبٓي ٛ٘ب -5

 ١ب ييظات ٝ زاضايآالت ٝ تز٠ يٚآي اٗٞاّ ، ٗبـيقٜبؾبيي ٝ ٢ِٛساضي حؿبة ٗوساضي ٝ ض -6

 ٙ آٛبٙيٌ ١٘ب١ِٜي ةيٝ كطا١ٖ ٛ٘ٞزٙ قطااضات ر٢ت اًٗبء ١بي ٗزبظ زض ٗهطف ٜٗبثغ يو اذتيٟ تلٞياَالع ٝ ًٜتطّ ًْ -7

 ؾ٠ ُعاضقبت ٗبٓييت ٗوبيٟ ٝ هبثْيربز ٝحست ضٝيى حؿبث٢ب حؿت قٌْ ػ٘ٞٗي ، ث٠ ٜٗظٞض ايارطاي ًسٙ -8

 ئت اٜٗبءيت ٗبٓي زض چ٢بض چٞة ثٞزر٠ تلًئي ٗهٞة ٟيبارطاي ػْ٘ -9

. ػبٓي ٛبكص اؾت ٗبٓي ٝ ٗحبؾجبتي ًكٞض ٠ً ثط ٗٞؾؿبت يٚ ٜٗسضد زض هٞاٙ يقٝظب ؾبيط-10
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 :رئيس امور اداري بيمبرستبن

 . ؾطپطؾتي تحت ٝاحس١بي اٗٞض ًٔي٠ رطيبٙ حؿٚ ثط ٛظبضت -1

 . ٝاحس١ب ثيٚ ١٘ب١ِٜي ايزبز ٜٗظٞض ث٠ الظٕ زؾتٞضات نسٝض -2

 . ؾطپطؾتي تحت ٝاحس١بي اذتيبضات ٝ ٗؿئٞٓيت٢ب حسٝز ٝ ٝظبيق تؼييٚ ، ًبض توؿيٖ ٝ ٗطثٌٞ كؼبٓيت٢بي ؾبظٗبٛس١ي -3

 . آٙ ارطاي حؿٚ ثط ٛظبضت ٝ ٗكي ذٍ تؼييٚ-4

 . ٗطثٌٞ يٞاثٍ زؾتٞضآؼ٢ٔ٘بٝ نسٝض -5

 . ٗطث٠َٞ ٝاحس ثٞزر٠ تٜظيٖ زض ٛظبضت -6

 . ٗبكٞم ٗوبٕ اؾتحًبض ر٢ت الظٕ ُعاضقبت ت٢ي٠ ٝ ٗرتٔق رٔؿبت ٝ ١ب ً٘يت٠ ، ؾ٘يٜبض١ب ، ً٘يؿي٢ٛٞب زض قطًت -7

 ث٠ اضائ٠ ر٢ت الظٕ پيك٢ٜبزات ت٢ي٠ ٝ ٗكبؿْ ثٜسي َجو٠ ، آٗٞظـ ، ضٝق٢ب ، تكٌيالت هجيْ اظ ي ز ٗٞاض زض الظٕ ُٗبٓؼبت اٛزبٕ-8

 ٝاحس

 . ًكٞض ضيعي ثطٛب٠ٗ ٝ ٗسيطيت ؾبظٗبٙ ث٠ اضائ٠ ر٢ت تكٌيالت

 ٗسيطيت ؾبظٗبٙ ث٠ اضائ٠ ر٢ت تكٌيالت ٝاحس ث٠ آٙ پيك٢ٜبز ٝ ثي٘بضؾتبٙ ًبضًٜبٙ ؾبظٗبٛي پؿت٢بي ٝ ٝظبيق ، ١سف ٗز٘ٞػ٠ ت٢ي٠-9

 . آٙ تبئيس ر٢ت ًكٞض ضيعي ثطٛب٠ٗ ٝ

 ١ٌ٘بضي ثب ٗتجٞع ؾبظٗبٙ ٗؿترسٗيٚ ٗٞضز زض زٝٓت ٗكبؿْ ثٜسي َجو٠ َطح ٗلبز ًطزٙ پيبزٟ ظٗي٠ٜ زض الظٕ كؼبٓيت٢بي اٛزبٕ-10

 . ٝاحسًبضُعيٜي

 . .... ٝ ثركٜب٠ٗ ، ٛب٠ٗ آئيٚ تٜظيٖ زض شيطثٍ ٝاحس١بي ثب ٗؿبػي تكطيي-11

 ؾطپطؾتي تحت ٝاحس١بي ٗرتٔق اٗٞض ؾطپطؾتي ٝ ت٘كيت ٝ ضيعي ثطٛب٠ٗ -12

 ٛظط ٗٞضز ١سك٢بي اٛزبٕ حؿٚ ٜٗظٞض ث٠ الظٕ تساثيط اتربش ٝ قسٟ تؼييٚ ٗكي ذٍ ارطاي-13

 احتيبربت ايٚ تبٗيٚ ٗٞضز زض اهسإ ٝ ٗتجٞع ؾبظٗبٙ پطؾٜٔي احتيبربت ثيٜي پيف-14

 ربضي اٗٞض ث٢جٞز ٝ پيكطكت ٜٗظٞض ث٠ الظٕ تساثيط اتربش-15

 ٗبكٞم ٗوبٕ اضائ٠ ر٢ت الظٕ ُعاضقبت ت٢ي٠ -16

 ًبضًٜبٙ پطؾٜٔي ٗكرهبت تٌ٘يْ ر٢ت زض اٗٞض ثط ٛظبضت-17

 ٗطث٠َٞ حوٞهي حٌٖ نسٝض ر٢ت آٛبٙ ؾٜٞاتي اكعايف يطايت تؼييٚ ٝ ًبضًٜبٙ ؾبٓيب٠ٛ اضظقيبثي اٗٞض ارطاي ثط ٛظبضت-18

 قـٔي ظٗي٠ٜ زض تحويوبتي اٗٞض ٝ پػ١ٝف ، آٗٞظـ اٗط زض ١ٌ٘بضي-19
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 ٗطث٠َٞ ٗؿئٞٓيٚ ١ٌ٘بضي ثب ًبضًٜبٙ آٗٞظـ اٗط ثط ٛظبضت-20

 ٗٞضز حؿت ثط قٌبيبت ث٠ ضؾيسُي ٝ ضرٞع اضثبة تٌطيٖ َطح ارطاي ثط ٛظبضت-21

 ًبضٜٗساٙ ضكبٟ ٝ ثي٠٘ ، تؼبٝٙ ث٠ ٗطثٌٞ اٗٞض اٛزبٕ ثط ٛظبضت-22

 ٗبكٞم ٗوبٕ زؾتٞض َجن ٗح٠ٓٞ اٗٞض ؾبيط اٛزبٕ -23

 :سزپزستبر

 ٝاحس تحت ٛظبضت ث٠ ٜٗظٞض تؼييٚ ٗكٌالت ٗطتجٍ ثب اضائ٠ ذسٗبت ٝ ًيليت ٗطاهجت/ ثطضؾي ٝيؼيت ٗٞرٞز زض ثرف--1

 ( ضػبيت ٗوطضات ازاضي، يٞاثٍ ًبضي ٝ اذالهي ٝ ٛظبيط آٙ) ٛظبضت ٝ ًٜتطّ ٗؿت٘ط ثط ضكتبض قـٔي ًبزض پطؾتبضي تحت ؾطپطؾتي -2

) ٟ قسٟ تٞؾٍ ًبزض تحت ؾطپطؾتي اظ َطين ثطضؾي ضيبيتٜ٘سي ٗسزرٞيبٙ ٝ ١ٌ٘بضاٙ ثب اثعاض ٜٗبؾت اضظقيبثي ٗؿت٘ط ذسٗبت اضائ-3

  (ٗكب١سٟ ٝ ٛظبيط آٙ چي ٓيؿت ،

 ( حٞازث ٝ ٝهبيغ ؿيط ٗتطهج٠، ً٘جٞز١ب، ٛوبيم ٝ ٛيبظ١ب ٝ ٛظبيط آٙ) حجت ٝ ُعاضـ ًٔي٠ اٗٞض ٝاحس١بي ٗطثٌٞ ث٠ ٗؿئٞٓيٚ شيطثٍ -4

 اضًٜبٙ تحت ؾطپطؾتي ثط َجن ػٌ٘ٔطز ٝ ضكتبض١بي قـٔي ٝ اذالهياضظقيبثي ٗؿت٘ط ى-5

 ٝاحس/ اضائ٠ پيك٢ٜبز ثٞزر٠ ث٠ ٗسيط پطؾتبضي زض ٗٞضز ٛيبظ١ب ٝ آٞيت ثٜسي آ٢ٛب ر٢ت ارطاي ثطٛب٠ٗ ١بي پطؾتبضي ثرف -6

 ثٜٔس ٗست  ١ٌ٘بضي ثب ٗسيط پطؾتبضي زض تٜظيٖ ٝ تسٝيٚ ا١ساف ًٞتبٟ ٗست، ٗيبٙ ٗست،-7

 زض تؼييٚ ذٍ ٗكي ٝ ارطاي آٙ ر٢ت ٝاحس ٗطث٠َٞ زض ضاؾتبي ا١ساف ًٔي ؾبظٗبٙ  ١ٌ٘بضي-8

 قطًت زض ًٔي٠ رٔؿبت ثطٛب٠ٗ ضيعي قسٟ َجن زؾتٞض ٗوبٕ ٗبكٞم -9

 ٝاحس تحت ؾطپطؾتي ثب تٞر٠ ث٠ اذتيبضات ٝ ٗؿئٞٓيت ١ب/ پبؾرِٞيي ث٠ ٗطارغ ٗرتٔق زض ضاث٠ُ ثب ثرف -10

 اثالؿي تٞؾٍ ٝظاضت ٗتجٞع اظ ر٠ٔ٘ ؾبٗب٠ٛ ١ٞقٜ٘س پطؾتبضيثٌبضُيطي ٛطٕ اكعاض١بي -11

 ٗب٠١ ٝ يي ؾب٠ٓ ث٠ ٗسيط ذسٗبت پطؾتبضي 6ت٢ي٠ ٝ اضؾبّ ُعاضـ ػٌ٘ٔطز زض زٝضٟ ١بي -12

 ًٜتطّ حًٞض ٝ ؿيبة پطؾْٜ تحت ؾطپطؾتي-13

 ١٘طا١ي ثب پعقي ث٠ ١ِٜبٕ ٝيعيت ثي٘بضاٙ ٝ اضائ٠ ُعاضـ الظٕ-14

 اضظيبثي ثي٘بضؾتبٙ ٛظيط اػتجبضثركي ٗكبضًت زض ثطٛب٠ٗ ١بي-15

 ٗحبؾج٠ تؼساز ٛيطٝي اٛؿبٛي ٗٞضز ٛيبظ ٝ اضاي٠ زضذٞاؾت ث٠ ٗسيطپطؾتبضي-16

 آٗٞظـ، ثطٛب٠ٗ ضيعي ٝ ٛظبضت ثط ٛحٟٞ اضائ٠ ذسٗبت پطؾتبضي ٛيط١ٝبي رسيسآٞضٝز-17
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ثبض ثركي، ايٜ٘ي ثي٘بض، زٝؾتساض ًٞزى ٝ َطح ٗجتٜي اػت: ٗكبضًت زض ثطٛب٠ٗ ١بي اثالؿي ٝظاضت ث٢ساقت ٝ زاٛكِبٟ ٗطث٠َٞ اظ ر٠ٔ٘ -18

 ثطػٌ٘ٔطز

 :سوپزوايشر آموسضي

1 
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 :سوپزوايشر ببليني

 

 

 :به بيمبر سوپزوايشرآموسش

 .اٛزبٕ ٛيبظ ؾٜزي ٝ تؼييٚ اٝٓٞيت ١بي آٗٞظـ ث٠ ثي٘بض ٗتٜبؾت ثب ١ط ُطٟٝ اظ ثي٘بضاٛي ٠ً ٛيبظٜٗس آٗٞظـ ذبل ١ؿتٜس 1- 

آٗٞظـ ١بي ٗطثٌٞ ث٠ ؾيط ثي٘بضي، ٌٛبت تكريهي زضٗبٛي، پيكِيطي اظ : تسٝيٚ َطح زضؼ ٝ ثطٛب٠ٗ ضيعي ثط اؾبؼ ٛيبظؾٜزي آٗٞظـ-2

ٝ ًٜتطّ ػٞاضو، ٛحٟٞ ٗطاهجت اظ ثي٘بض،  ضٝـ ١بي ذٞز ٗسيطيتي ٝ ذٞز ٗطاهجتي زض ؾالت ٝ ثي٘بضي، ثبظُكت ث٠ پيكِيطي  ثي٘بضي، 
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حلظ ايٜ٘ي ثي٘بض ٝ ٗحبكظت اظ ٗربَطات ضا  كؼبٓيت ١ب يطٝظٗطٟ، ؾبظُبضي ٝ تُبثن ثب ثي٘بضي، ٛٞتٞاٛي ٝ تٞاٛجركي، ٗطاهجت ١بي زاضٝيي، 

 .ٝ تسٝيٚ ٛ٘بيٜس زض ثطٛب٠ٗ ١بي آٗٞظقي ٗسٝٙ َطاحي

ت٢ي٠ ُٗبٓت ٝ ضؾب٠ٛ ١بي آٗٞظقي ٝ ً٘ي آٗٞظقي قبْٗ ًتبة، رعٝات، پ٘لٔت ٝ پٞؾتط١بي ث٢ساقتي، كبيْ ١بي نٞتي ٝ تهٞيطي ٝ -3

 ٛظبيط آٙ

 قٜبؾبيي ٝ ٗؼطكي ٜٗبثغ ٝ اٌٗبٛبت ٗٞرٞز ٝ رسيس ٝ ٗسضٙ ٝ تز٢يعات ٝ تؿ٢يالت آٗٞظقي ث٠ ضٝظ-4

اٛلطازي ٝ ُط١ٝي اظ ر٠ٔ٘ آٗٞظـ چ٢طٟ ث٠ چ٢طٟ، رٔؿبت ٗكبٝضٟ ٝ پيِيطي ثي٘بضاٙ، ثحج ٝ آٗٞظـ ثطُعاضي اٛٞاع رٔؿبت آٗٞظـ -5

 ًٜلطاٛؽ، ٗيعُطز، ؾ٘پٞظيٕٞ ١بي ُط١ٝي،

 تسٝيٚ ثطٛب٠ٗ ػ٘ٔيبتي ٝاحس ث٠ نٞضت ؾبٓيب٠ٛ -6

 ت٢ي٠ ٝ تٜظيٖ ثطٛب٠ٗ ١بي ارطايي ث٠ نٞضت ٗب١يب٠ٛ -7

 ٝ كؼبٓيت ١بي آٗٞظـ ؾالٗت  ت٢ي٠ اثعاض ٜٗبؾت ر٢ت اضظيبثي ػٌ٘ٔطز-8

 حًٞض كؼبّ زض ً٘يت٠ آٗٞظـ ث٠ ثي٘بض ث٠ ػٜٞاٙ زثيط ً٘يت٠ -9

 ُعاضـ پيكطكت ثطٛب٠ٗ ث٠ ٗوبٕ ٗبكٞم زض ً٘يت٠ زاٛكِب١ي-10

 اضائ٠ پيك٢ٜبز ثٞزر٠ ث٠ ٗسيطيت پطؾتبضي-11

 ت٢ي٠ ٝ ُعاضـ ػٌ٘ٔطز ُٗبثن ثب ثطٛب٠ٗ-12

 ث٠ ثي٘بض ١٘ب١ِٜي ٗسيط پطؾتبضيقطًت زض ثطٛب٠ٗ ١بي ٗطتجٍ ثب آٗٞظـ -13

 حجت ٝ ُعاضـ ًٔي كؼبٓيت ١ب ٝ ٛتبيذ حبن٠ٔ ث٠ ٗسيط ذسٗبت پطؾتبضي-14

 ١ٌ٘بضي ٝ ١٘ب١ِٜي ثب ؾٞپطٝايعض ثبٓيٜي، ًٜتطّ ػلٞٛت ٝ آٗٞظقي زض اٗط آٗٞظـ-15

 

 :كبرضنبس همبهنگ كننذه ايمني بيمبر

 ١بي اؾتبٛساضز يي ؾُح ث٠ زؾتيبثي ٜٗظٞض ث٠ ثي٘بضؾتبٙ زض ثي٘بض ايٜ٘ي ؾبٓيب٠ٛ ثطٛب٠ٗ ثبظِٛطي ٝ ارطا تسٝيٚ، زض ١ٌ٘بضي-1

 . ثي٘بض ايٜ٘ي زٝؾتساض ١بي ثي٘بضؾتبٙ

  ثي٘بضؾتبٙ زض ثي٘بض ايٜ٘ي زٝؾتساض ١بي ثي٘بضؾتبٙ آعاٗي ١بي اؾتبٛساضز اضظيبثي ذٞز زض ١ٌ٘بضي-2

  آٙ اضتوبء ٜٗظٞض ث٠ انالحي اهسإ اٛزبٕ ٝ ؾبٓيب٠ٛ نٞضت ث٠ ثي٘بض ايٜ٘ي كط١َٜ ثطضؾي زض ١ٌ٘بضي-3

  ًبضًٜبٙ ث٠ آٙ ثبظذٞضز ٝ انالحي اهسإ اٛزبٕ پيِيطي ٝ ثي٘بض ايٜ٘ي ٗسيطيتي ١بي ثبظزيس زض قطًت-4
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 اي ضيك٠ تحٔيْ ٝ ٗسيطيتي ١بي ثبظزيس ٛتبيذ اؾبؼ ثط ثبٓيٜي ٗ٘يعي ٗٞيٞػبت پيك٢ٜبز ٝ ثبٓيٜي ١بي ٗ٘يعي اٛزبٕ زض ١ٌ٘بضي-5

 . ٝهبيغ

  ثي٘بضؾتبٙ زض ٛبذٞاؾت٠ اتلبهبت ز١ي ُعاضـ ٝ يبزُيطي ؾيؿتٖ اظ اؾتلبزٟ چِِٞٛي آٗٞظـ ٝ ايزبز-6

  ثي٘بض ايٜ٘ي ًٜٜسٟ ت٢سيس ٗٞيٞػبت ذُط ٗسيطيت ٝ ضا١جطي-7

 . ٝهبيغ اي ضيك٠ تحٔيْ اٛزبٕ ر٢ت ثي٘بض ايٜ٘ي ًٜٜسٟ ت٢سيس اتلبهبت پيِيطي ٝ ١ب ٗؼٔٞٓيت ٝ ٗيط ٝ ٗطٍ رٔؿبت زض كؼبال٠ٛ قطًت-8

  ؾبظٗبٙ زض ذُطات ًب١ف ٜٗظٞض ث٠ ٝهبيغ اي ضيك٠ تحٔيْ ٛتبيذ اؾبؼ ثط انالحي اهسإ-9

 . ث٢ي٠ٜ ذسٗبت اضائ٠ اقبػ٠ ٜٗظٞض ث٠ ؾبظٗبٙ زض ارطايي ١بي ضٝـ ٝ ١ب ٗكي ذٍ تسٝيٚ زض كؼبال٠ٛ ١ٌ٘بضي ٝ قطًت-10

 . ثي٘بضؾتبٙ زاذْ زض ثي٘بض ايٜ٘ي ث٠ ٗطتجٍ ٝػبت ٗٞو ذهٞل زض اضتجبٌ ضاضي ثطم ٜٗبؾت قيٟٞ ايزبز ٝ ؾبظي ثؿتط-11

 . ثي٘بض ايٜ٘ي ٗؿئّٞ ًبضقٜبؼ ث٠ ُعاضـ-12

 :پزستبر اورصانس
 ثي٘بض/ قٜبؾبيي ٝ پصيطـ ٗسزرٞ -1

 ثي٘بض/ ٗؼطكي ذٞز ٝ زض ٗٞاهغ ٓعٕٝ ١ٌ٘بضاٙ ث٠ ٗسزرٞ-2

 ثي٘بض ثب ٗحيٍ/ آقٜبؾبظي ٗسزرٞ -3

 آٌتطيٌي/ ٝ حجت زض پطٝٛسٟ ًبؿصي ( حبّ ٝ ٗؼبي٠ٜ كيعيٌي قطح)ٗسزرٞ / ثطضؾي ٝيؼيت ؾالٗت ثي٘بض-4

 ٗسزرٞ ٗجتٜي ثط تكريم ١بي پطؾتبضي/ تؼييٚ ٝ حجت ٗكٌالت ٝ ٛيبظ١بي ثي٘بض-5

زضٗبٛي زض پبيبٙ / تحٞيْ ثي٘بض ثط ثبٓيٚ، ثرف ٝ تز٢يعات ثط اؾبؼ زؾتٞضآؼْ٘ ٝ ُعاضـ اهساٗبت اٛزبٕ قسٟ ٝ پيِيطي ١بي ٗطاهجتي -6

 ١ط قيلت

 :ثطٛب٠ٗ ضيعي، ارطا ٝ اضظيبثي اهساٗبت ٗطاهجتي ثط اؾبؼ ا١ساف ٝ آٞيت ١ب ٝ حجت زض پطٝٛسٟ -7

 ؾُح ؾالٗت زض ٠٘١ اثؼبز آٙ   حلظ تٞاٛبيي ١بي ٗسزرٞ ٝ اضتوبء 1-7

 الئٖ حيبتيارطاي زؾتٞضات پعقٌي ثب اٛزبٕ ٗطاحْ چي ٝ ًٜتطّ پطٝٛسٟ، ارطا ٝ حجت ًبْٗ زض پطٝٛسٟ ٗبٜٛس ًٜتطّ ٝ حجت ع  2-7

ثبظ ٠ِٛ زاقتٚ ضاٟ ١ٞايي، اًؿيػٙ زضٗبٛي، ؾبًكٚ ضاٟ ١ٞايي، ٗطاهجت اظ  ت٘طيٜبت تٜلؿي، ) تبٗيٚ ٛيبظ١بي اًؿيػٙ ضؾبٛي ٝ ت٢ٞي٠  3-7

 (چؿت تيٞح، ٠ٓٞٓ تطاق٠ ، تطاًئٞؾتٞٗي

 ثطضؾي ٛتبيذ پبضأًيٜيٌي ٝ تكريم ٗٞاضز ثحطاٛي ٝ اَالع ث٠ پعقي ٗؼبٓذ 4-7

پطقي ث٠ ١ِٜبٕ ٝيعيت ٝ اضائ٠ ُعاضـ الظٕ ث٠ ؾطپطؾتبض ٝ پعقي ٗؼبٓذ ٝ ١ٌ٘بضي زض اٛزبٕ پطٝؾيزط١بي ٗٞضز ٛيبظ ثب ١٘طا١ي ثب  5-7

 پطقي ٗطث٠َٞ

 ٛظبضت ثط تبٗيٚ ٛيبظ١بي تـصي٠ اي ٝ ضغيٖ ؿصايي ٗسزرٞ، ؾٞٛس ُصاضي ٗؼسٟ، ُبٝاغ، تـصي٠ ًبْٗ ٝضيسي ٝ اٛزبٕ ٗطاهجت ١بي الظٕ  6-7

يٚ ٛيبظ١بي زكؼي ٗسزرٞ ٝ ارطاي ؾٞٛس ُصاضي ٗخب٠ٛ، قؿت ٝ قٞي ٗخب٠ٛ، ٗطاهجت اظ ؾٞٛس ٝ زضٙ ١ب، الٝاغ ٝ ٗطاهجت اظ ٛظبضت ثط تبٕ 7-7

 اؾتٞٗي ١ب 
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 ٛظبضت ثط تبٗيٚ ث٢ساقت كطزي ٗسزرٞ 8-7

ضُيطي ٝؾبيْ ً٘ي حطًت زض ترت، ذطٝد اظ ترت، اٛتوبّ ث٠ نٜسٓي، تـييط ٝيؼيت، ثٌب) ٛظبضت ثط ايزبز حساًخط تحطى زض ثي٘بض 9-7

 ٝ اٛزبٕ حطًت كؼبّ ٝ ؿيطكؼبّ( حطًتي

 ثي٘بض ث٠ ٜٗظٞض حلظ تؼبزّ آٌتطٝٓيت ١ب، ًٜتطّ ٝ حجت رصة ٝ زكغ/ ثطضؾي ٗسزرٞ 10-7

 اضظيبثي ذُط ظذٖ ككبضي ٝ اٛزبٕ اهساٗبت پيكِيطا٠ٛ، ٗطاهجت اظ اٛٞاع ظذٖ ٝ ثري٠ : ٗطاهجت اظ ؾيؿتٖ پٞؾتي 11-7

 ١ٞقيبضي ثي٘بض ٝ ثطهطاضي تحطيٌبت ٗحيُي ٜٗبؾت ٝ ٗطاهجت اظ ثي٘بض زچبض ًب١ف ؾُح ١ٞقيبضيًٜتطّ ٝ حجت ؾُح  12-7

 ثي٘بضاٙ/ ٗطاهجت ٝ تٞر٠ ث٠ ث٢ساقت ضٝاٙ ٗسزرٞيب13-7ٙ

 ٗسزرٞ/ ٗؼٜٞي ٝ ٗص١جي ثي٘بض ايزبز قطايٍ ٜٗبؾت ر٢ت تبٗيٚ ٛيبظ١بي اػتوبزي، 14-7

كؼبٓيت٢بي ضٝظٗطٟ ظٛسُي ثب ١ٌ٘بضي ٝ ٗكبضًت تيٖ تٞاٛجركي ٝ تٞاٜٛ٘س ؾبظي ثي٘بض حلظ ٝ اضتوبي ًيليت ظٛسُي ٝ ذٞزًلبيي زض  15-7

 اظ َطين ٗكبضًت كؼبّ زض ته٘يٖ ُيطي ١ب ي ٗطاهجتي

اؾتٜكبهي، ذٞضاًي، هُطٟ ١ب، ( رٔسي، ظيطرٔسي، زاذْ رٔسي، ٝضيسي، ػًالٛي ٝ ٝاًؿيٜبؾيٞٙ)تعضيوي : ارطاي زؾتٞضات زاضٝيي 16-7

 اضٝيي ٝ زاض١ٝبي ٝاغيٜبّ ٝ ضًتبّپ٘بز١ب، پچ ١بي ز

 اٛزبٕ اٛلٞظيٞٙ ٗبيؼبت ٝضيسي ٝ تطاٛؿلٞظيٞٙ ذٞٙ ٝ كطآٝضزٟ ١بي آٙ 17-7

 ١ٌ٘بضي زض اٛزبٕ اهساٗبت تكريهي، ٗطاهجتي ٝ زضٗبٛي 18-7

 (زض قطايٍ اٝضغاٛؽ)اٛزبٕ اٛٞاع ٠ٛٞ٘ٛ ُيطي ١بٝ ًكت  19-7

 ؾتاتْ ُيطي، ًكف پٞؾتي، ثري٠ الي٠ ١بي ؾُحي پٞ 20-7

 اٛزبٕ اهساٗبت اٝٓي٠ احيبي هٔجي ضيٞي تب حًٞض تيٖ احيب ٝ ٗكبضًت زض احيبي پيكطكت٠ ثط اؾبؼ ٝظبيق ٗح٠ٓٞ 21-7

ٗكبضًت ٝ ١٘طا١ي زض اٛتوبّ ثيٚ ثركي ثي٘بض، ٛظبضت ٝ ٗطاهجت اظ ٝيؼيت ٝي زض حيٚ اٛتوبّ ٝ اضائ٠ ُعاضقبت ٝ ٗؿتٜسات  22-7

 ٗطث٠َٞ

 ٝ ٝ اٛزبٕ اهساٗبت الظٕ ر٢ت ًب١ف آٙ ثط اؾبؼ زؾتٞض پعقي ٝ تكريم ١بي پطؾتبضيٗسزد/ ٗسيطيت زضز ثي٘بض  23-7

ضػبيت اؾتبٛساضز١بي ايٜ٘ي اثالؿي، اٛزبٕ اهساٗبت زضٗبٛي ٝ ٗطاهجتي ٗجتٜي ثط اؾتبٛساضز١بي ايٜ٘ي ٝ ٝهبيغ ٛبذٞاؾت٠ زض نٞضت ثطٝظ  24-7

 حجت زضپطٝٛسٟ ثي٘بض

 تبٗيٚ ايٜ٘ي ٗسزرٞ ٝ پيكِيطي اظ حٞازث احت٘بٓي اٛزبٕ اهساٗبت ٜٗبؾت پطؾتبضي ر٢ت 25-7

 (ثب تٞر٠ ث٠ ٛٞع ػْ٘ ٗسزرٞيبٙ)اضائ٠ اهساٗبت پطؾتبضي هجْ ٝ ثؼس اظ ػْ٘  26-7

 ٗطاهجت اظ ثي٘بض زض حبّ احتًبض ٝ ذبٛٞازٟ ٝي ٝ ٛظبضت ثط اٗط ٗطاهجت اظ رؿس ُٗبثن ٗٞاظيٚ قطػي 27-7
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ثي٘بض، ُعاضـ اهساٗبت اٛزبٕ قسٟ، ٗكب١سات ٝ پبؾد ١بي ٗسزرٞ زض ر٢ت تؼييٚ / ٗسزرٞقطًت ٝ ١٘طا١ي ثب پعقي زض ٝيعيت  28-7

 ذٍ ٗكي زضٗبٛي ٝ ٗطاهجتي ٜٗبؾت

 ثي٘بض/ حجت ًٔي٠ اهساٗبت اٛزبٕ قسٟ زض كطٕ ١بي ٗهٞة ٝ پطٝٛسٟ ٗسزرٞ 29-7

 ٕ اضربعثي٘بض زض ذهٞل ٛحٟٞ ٗطاهجت اظ ذٞز ٝ زض نٞضت ٓعٝ/ ضا١ٜ٘بيي ٝ ٗكبٝضٟ ث٠ ٗسزرٞ 30-7

ثي٘بض ر٢ت تطذيم، پيِيطي ٝ اضائ٠ ذسٗبت پطؾتبضي زض ٜٗعّ پؽ اظ تطذيم ثب / آٗبزٟ ؾبظي، اضاي٠ تٞييحبت ٝ آٗٞظـ ٗسزرٞ 31-7

 ١٘ب١ِٜي ٝاحس اضربع ث٠ ٗطًع ٗطاهجت زض ٜٗعّ ثي٘بضؾتبٙ

ٗبض ٝ تبٗيٚ قطايٍ اؾتطاحت ثي٘بضاٙ ٝ زض تٞر٠ ٝ اهسإ ث٠ آضإ ؾبظي ٗحيٍ كيعيٌي، ًٜتطّ زٗب، ٛٞض ٝ ؾطٝنساي ٗحيٍ ثؿتطي ثي32-7

 نٞضت ٓعٕٝ ١٘ب١ِٜي ثب ؾبيط ٝاحس١ب ٛظيط تبؾيؿبت ث٠ نٞضت ٗؿتويٖ يب اظ َطين ٗوبٕ ٗبكٞم 

 

 :وظبيف تخصصي

 هٔت ٝ ػطٝم، ١ٞقيبضي، تـصي٠   اضظيبثي ًبْٗ ثي٘بض ٝ ًٜتطّ ٝيؼيت تٜلؽ،-1

 اضتجبٌ ثب ثي٘بضاٙ زچبض اذتالالت ايُطاثيثطهطاضي اضتجبٌ ٜٗبؾت ٝ ٗٞحط ثب ذبٛٞازٟ ثي٘بض ٝ -2

 ٗبٛيتٞضيَٜ هٔجي ٝ تكريم زيؽ ضيت٘ي ١بي ذُطٛبى -3

 ٗبٛيتٞضيَٜ تٜلؿي ثي٘بض ٝ اٛزبٕ پبٓؽ اًؿي ٗتطي ٝ تكريم ٗكٌالت تٜلؿي ذُطٛبى ٝ اٛزبٕ اهساٗبت الظٕ ر٢ت ضكغ آ٢ٛب-4

 ثطهطاضي ضاٟ ٝضيسي ٜٗبؾت ثطضؾي ضا٢١بي زؾتيبثي ث٠ ػطٝم ٝ اٛتربة ث٢تطيٚ ضاٟ ٌٗ٘ٚ ٝ -5

 ثطهطاضي ضاٟ ٝضيسي اظ َطين ٝضيس غُٞالض ذبضري  -6

 اٛزبٕ ٠ٛٞ٘ٛ ُيطي ذٞٙ قطيبٛي زض نٞضت ٓعٕٝ ٝ تلؿيط ٛتبيذ آٙ-7

 ٠ٓٞٓ ُصاضي تٜلؿي زض نٞضت ٓعٕٝ -8

 ٗسيطيت ضاٟ ١ٞايي-9

 CVPاٛساظٟ ُيطي -10

 اٛتوبّ اي٘ٚ ثي٘بضاٙ ٝ ٗهسٝٗيٚ-11

 :پزستبر كودكبن

 ثي٘بض/ اؾبيي ٝ پصيطـ ٗسزرٞ قٚ-1

 ثي٘بض/ ٗؼطكي ذٞز ٝ زض ٗٞاهغ ٓعٕٝ ١ٌ٘بضاٙ ث٠ ٗسزرٞ-2
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 ثي٘بض ثب ٗحيٍ/ آقٜبؾبظي ٗسزرٞ -3

 آٌتطيٌي/ ٝ حجت زض پطٝٛسٟ ًبؿصي ( قطح حبّ ٝ ٗؼبي٠ٜ كيعيٌي)ٗسزرٞ / ثطضؾي ٝيؼيت ؾالٗت ثي٘بض-4

 ثط تكريم ١بي پطؾتبضيٗسزرٞ ٗجتٜي / تؼييٚ ٝ حجت ٗكٌالت ٝ ٛيبظ١بي ثي٘بض-5

زضٗبٛي زض پبيبٙ / تحٞيْ ثي٘بض ثط ثبٓيٚ، ثرف ٝ تز٢يعات ثط اؾبؼ زؾتٞضآؼْ٘ ٝ ُعاضـ اهساٗبت اٛزبٕ قسٟ ٝ پيِيطي ١بي ٗطاهجتي -6

 ١ط قيلت

 :ثطٛب٠ٗ ضيعي، ارطا ٝ اضظيبثي اهساٗبت ٗطاهجتي ثط اؾبؼ ا١ساف ٝ آٞيت ١ب ٝ حجت زض پطٝٛسٟ -7

 ؾُح ؾالٗت زض ٠٘١ اثؼبز آٙ   ١بي ٗسزرٞ ٝ اضتوبءحلظ تٞاٛبيي  1-7

 ارطاي زؾتٞضات پعقٌي ثب اٛزبٕ ٗطاحْ چي ٝ ًٜتطّ پطٝٛسٟ، ارطا ٝ حجت ًبْٗ زض پطٝٛسٟ ٗبٜٛس ًٜتطّ ٝ حجت ػالئٖ حيبتي  2-7

ي، ؾبًكٚ ضاٟ ١ٞايي، ٗطاهجت اظ ثبظ ٠ِٛ زاقتٚ ضاٟ ١ٞايي، اًؿيػٙ زضٗبٙ ت٘طيٜبت تٜلؿي، ) تبٗيٚ ٛيبظ١بي اًؿيػٙ ضؾبٛي ٝ ت٢ٞي٠  3-7

 (چؿت تيٞح، ٠ٓٞٓ تطاق٠ ، تطاًئٞؾتٞٗي

 ثطضؾي ٛتبيذ پبضأًيٜيٌي ٝ تكريم ٗٞاضز ثحطاٛي ٝ اَالع ث٠ پعقي ٗؼبٓذ 4-7

 ١٘طا١ي ثب پطقي ث٠ ١ِٜبٕ ٝيعيت ٝ اضائ٠ ُعاضـ الظٕ ث٠ ؾطپطؾتبض ٝ پعقي ٗؼبٓذ ٝ ١ٌ٘بضي زض اٛزبٕ پطٝؾيزط١بي ٗٞضز ٛيبظ ثب 5-7

 پطقي ٗطث٠َٞ

 ٛظبضت ثط تبٗيٚ ٛيبظ١بي تـصي٠ اي ٝ ضغيٖ ؿصايي ٗسزرٞ، ؾٞٛس ُصاضي ٗؼسٟ، ُبٝاغ، تـصي٠ ًبْٗ ٝضيسي ٝ اٛزبٕ ٗطاهجت ١بي الظٕ  6-7

اظ ٛظبضت ثط تبٗيٚ ٛيبظ١بي زكؼي ٗسزرٞ ٝ ارطاي ؾٞٛس ُصاضي ٗخب٠ٛ، قؿت ٝ قٞي ٗخب٠ٛ، ٗطاهجت اظ ؾٞٛس ٝ زضٙ ١ب، الٝاغ ٝ ٗطاهجت  7-7

 اؾتٞٗي ١ب 

 ٛظبضت ثط تبٗيٚ ث٢ساقت كطزي ٗسزرٞ 8-7

حطًت زض ترت، ذطٝد اظ ترت، اٛتوبّ ث٠ نٜسٓي، تـييط ٝيؼيت، ثٌبضُيطي ٝؾبيْ ً٘ي ) ٛظبضت ثط ايزبز حساًخط تحطى زض ثي٘بض 9-7

 ٝ اٛزبٕ حطًت كؼبّ ٝ ؿيطكؼبّ( حطًتي

 ا، ًٜتطّ ٝ حجت رصة ٝ زكغثي٘بض ث٠ ٜٗظٞض حلظ تؼبزّ آٌتطٝٓيت ٟ/ ثطضؾي ٗسزرٞ 10-7

 اضظيبثي ذُط ظذٖ ككبضي ٝ اٛزبٕ اهساٗبت پيكِيطا٠ٛ، ٗطاهجت اظ اٛٞاع ظذٖ ٝ ثري٠ : ٗطاهجت اظ ؾيؿتٖ پٞؾتي 11-7

 ًٜتطّ ٝ حجت ؾُح ١ٞقيبضي ثي٘بض ٝ ثطهطاضي تحطيٌبت ٗحيُي ٜٗبؾت ٝ ٗطاهجت اظ ثي٘بض زچبض ًب١ف ؾُح ١ٞقيبضي 12-7

 ثي٘بضاٙ/ ث٢ساقت ضٝاٙ ٗسزرٞيبٙٗطاهجت ٝ تٞر٠ ث٠ 13-7

 ٗسزرٞ/ ٗؼٜٞي ٝ ٗص١جي ثي٘بض ايزبز قطايٍ ٜٗبؾت ر٢ت تبٗيٚ ٛيبظ١بي اػتوبزي، 14-7

حلظ ٝ اضتوبي ًيليت ظٛسُي ٝ ذٞزًلبيي زض كؼبٓيت٢بي ضٝظٗطٟ ظٛسُي ثب ١ٌ٘بضي ٝ ٗكبضًت تيٖ تٞاٛجركي ٝ تٞاٜٛ٘س ؾبظي ثي٘بض  15-7

 ُيطي ١ب ي ٗطاهجتياظ َطين ٗكبضًت كؼبّ زض ته٘يٖ 
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اؾتٜكبهي، ذٞضاًي، هُطٟ ١ب، ( رٔسي، ظيطرٔسي، زاذْ رٔسي، ٝضيسي، ػًالٛي ٝ ٝاًؿيٜبؾيٞٙ)تعضيوي : ارطاي زؾتٞضات زاضٝيي 16-7

 پ٘بز١ب، پچ ١بي زاضٝيي ٝ زاض١ٝبي ٝاغيٜبّ ٝ ضًتبّ

 اٛزبٕ اٛلٞظيٞٙ ٗبيؼبت ٝضيسي ٝ تطاٛؿلٞظيٞٙ ذٞٙ ٝ كطآٝضزٟ ١بي آٙ 17-7

 ١ٌ٘بضي زض اٛزبٕ اهساٗبت تكريهي، ٗطاهجتي ٝ زضٗبٛي 18-7

 (زض قطايٍ اٝضغاٛؽ)اٛزبٕ اٛٞاع ٠ٛٞ٘ٛ ُيطي ١بٝ ًكت  19-7

 اتْ ُيطي، ًكف پٞؾتي، ثري٠ الي٠ ١بي ؾُحي پٞؾت 20-7

 ٟاٛزبٕ اهساٗبت اٝٓي٠ احيبي هٔجي ضيٞي تب حًٞض تيٖ احيب ٝ ٗكبضًت زض احيبي پيكطكت٠ ثط اؾبؼ ٝظبيق ٗحّٞ 21-7

ٗكبضًت ٝ ١٘طا١ي زض اٛتوبّ ثيٚ ثركي ثي٘بض، ٛظبضت ٝ ٗطاهجت اظ ٝيؼيت ٝي زض حيٚ اٛتوبّ ٝ اضائ٠ ُعاضقبت ٝ ٗؿتٜسات  22-7

 ٗطث٠َٞ

 ٗسزرٞ ٝ اٛزبٕ اهساٗبت الظٕ ر٢ت ًب١ف آٙ ثط اؾبؼ زؾتٞض پعقي ٝ تكريم ١بي پطؾتبضي/ ٗسيطيت زضز ثي٘بض  23-7

اثالؿي، اٛزبٕ اهساٗبت زضٗبٛي ٝ ٗطاهجتي ٗجتٜي ثط اؾتبٛساضز١بي ايٜ٘ي ٝ ٝهبيغ ٛبذٞاؾت٠ زض نٞضت ثطٝظ ضػبيت اؾتبٛساضز١بي ايٜ٘ي  24-7

 حجت زضپطٝٛسٟ ثي٘بض

 اٛزبٕ اهساٗبت ٜٗبؾت پطؾتبضي ر٢ت تبٗيٚ ايٜ٘ي ٗسزرٞ ٝ پيكِيطي اظ حٞازث احت٘بٓي 25-7

 (ع ػْ٘ ٗسزرٞيبٙثب تٞر٠ ث٠ ٛٞ)اضائ٠ اهساٗبت پطؾتبضي هجْ ٝ ثؼس اظ ػْ٘  26-7

 ٗطاهجت اظ ثي٘بض زض حبّ احتًبض ٝ ذبٛٞازٟ ٝي ٝ ٛظبضت ثط اٗط ٗطاهجت اظ رؿس ُٗبثن ٗٞاظيٚ قطػي 27-7

ثي٘بض، ُعاضـ اهساٗبت اٛزبٕ قسٟ، ٗكب١سات ٝ پبؾد ١بي ٗسزرٞ زض ر٢ت تؼييٚ / قطًت ٝ ١٘طا١ي ثب پعقي زض ٝيعيت ٗسزرٞ 28-7

 ذٍ ٗكي زضٗبٛي ٝ ٗطاهجتي ٜٗبؾت

 ثي٘بض/ حجت ًٔي٠ اهساٗبت اٛزبٕ قسٟ زض كطٕ ١بي ٗهٞة ٝ پطٝٛسٟ ٗسزرٞ 29-7

 ثي٘بض زض ذهٞل ٛحٟٞ ٗطاهجت اظ ذٞز ٝ زض نٞضت ٓعٕٝ اضربع/ ضا١ٜ٘بيي ٝ ٗكبٝضٟ ث٠ ٗسزرٞ 30-7

پؽ اظ تطذيم ثب  ثي٘بض ر٢ت تطذيم، پيِيطي ٝ اضائ٠ ذسٗبت پطؾتبضي زض ٜٗعّ/ آٗبزٟ ؾبظي، اضاي٠ تٞييحبت ٝ آٗٞظـ ٗسزرٞ 31-7

 ١٘ب١ِٜي ٝاحس اضربع ث٠ ٗطًع ٗطاهجت زض ٜٗعّ ثي٘بضؾتبٙ

تٞر٠ ٝ اهسإ ث٠ آضإ ؾبظي ٗحيٍ كيعيٌي، ًٜتطّ زٗب، ٛٞض ٝ ؾطٝنساي ٗحيٍ ثؿتطي ثي٘بض ٝ تبٗيٚ قطايٍ اؾتطاحت ثي٘بضاٙ ٝ زض 32-7

 ضين ٗوبٕ ٗبكٞم نٞضت ٓعٕٝ ١٘ب١ِٜي ثب ؾبيط ٝاحس١ب ٛظيط تبؾيؿبت ث٠ نٞضت ٗؿتويٖ يب اظ ٌ

 :وظبيف تخصصي

 اضظيبثي ًبْٗ ترههي ًٞزى ثي٘بض-1

 ٢ٗبضت ًبض ثب تز٢يعات ترههي ثرف ٝ اٗبزٟ ًطزٙ آٙ-2
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٢ٗبضت ٗطاهجت اظ ًٞزى ثب ثي٘بضي ١بي ػلٞٛي، پٞؾتي، ُٞاضقي، ًٔي٠ ٝ ٗزبضي ازضاضي ، تٜلؿي، هٔت ٝ ػطٝم، ذٞٙ، ؿسز زضٝٙ ضيع، -3

 ٛظبيط آٙؾيؿتٖ ايٜ٘ي، ٗـع ٝ اػهبة ٝ 

 ٢ٗبضت زض ٗسيطيت ضاٟ ١ٞايي ًٞزى-4

 غيكطكت٠ ًٞزى   ٢ٗCPCRبضت زض -5

 ٢ٗبضت زض زؾتيبثي ث٠ ػطٝم ٝ اٛتربة ث٢تطيٚ ضاٟ ٌٗ٘ٚ ر٢ت ثطهطاضي ضاٟ ٝضيسي ٜٗبؾت-6

 ٢ٗبضت ز ضتؼجي٠ ًبتتط ٗحيُي ؾبٛتطاّ-7

 ٢ٗبضت زض آضإ ؾبظي ًٞزى ثب اؾتلبزٟ اظ تٌٜيي ١بي آضإ ثركي-8

 ت زض اضائ٠ ٗكبٝضٟ ث٠ ًٞزى ٝ ذبٛٞاز٢ٟٗبض-9

 ٢ٗبضت زض ُطكتٚ ٛٞاض هٔت ًٞزى-10

 ٢ٗبضت زض ؾٞٛساغ ٝ ُصاقتٚ ؾٞٛس ٗؼسٟ ًٞزى-12

 ٢ٗبضت زض ٗحبؾج٠ زاضٝيي ًٞزًبٙ ٝ ٛٞظازاٙ ٝ ػٞاضو ربٛجي آٙ-13

 :پزستبر تزيبص

 اَ٘يٜبٙ اظ ػٌ٘ٔطز نحيح ٝؾبيْ ٝ تز٢يعات اتبم تطيبغ-1

 اٝٓي٠ اظ ٛظط قطايٍ ت٢سيس ًٜٜسٟ حيبت زض ثي٘بضاٙ ثب ٝيؼيت ثحطاٛي يب آؾيت زيسٟاضظيبثي ؾطيغ -2

 ثطاي قٜبؾبيي ًٔي٠ آؾيت ١بي احت٘بٓي ت٘بٗي ٗطارؼيٚ ث٠ تطيبغ( حبٛٞي٠) اضظيبثي ؾيؿت٘بتيي ٝ ؾطيغ -3

 حجت ٗٞاضز اضظيبثي قسٟ ثب تٞر٠ ث٠ ٗكٌْ اؾبؾي ثي٘بض-4

 ثطآٝضزٙ ٛيبظ١بي كٞضي ثي٘بض-5

 هطاضزازٙ ثي٘بض زض يٌي اظ ؾُٞح تطيبغ ٝ اػالٕ ًس احيب زض نٞضت ٛيبظ-6

 ثطضؾي ٗزسز ٝ ٗتٜبٝة ثي٘بضاٙ-7

 تٌ٘يْ كطٕ تطيبغ-8

 ثطهطاضي اضتجبٌ ٜٗبؾت ٝ ٗٞحط ثب ذبٛٞازٟ ثي٘بضاٙ زض اتبم اٛتظبض ٝ اَالع ٝيؼيت ثي٘بضاٙ ث٠ آ٢ٛب-9

 

 :پزستبر كنتزل عفونت
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 ٗبضؾتبٛي اظ َطين ثطضؾي ٝ اٛزبٕ پػ١ٝفقٜبذت ٜٗبثغ ػلٞٛت ١بي ثي-1

 ث٠ ًبضُيطي ٛتبيذ پػ١ٝف ١ب ٝ ُٗبٓؼبت رسيس زض اٛزبٕ ٗطاهجت ١ب ثطاي پيكِيطي ٝ ًٜتطّ ػلٞٛت ثي٘بضؾتبٛي-2

١ٌ٘بضي زض تٞؾؼ٠ ٝ ارطاي ثطٛب٠ٗ ١بي آٗٞظقي ثطاي ًبزض پطؾتبضي، زاٛكزٞيبٙ، ٗطارؼيٚ ٝ ؾبيط ًبضًٜبٙ زض نٞضت ٓعٕٝ ث٠ ٜٗظٞض -3

 ؾٞپطٝايعض آٗٞظـ ث٠ ثي٘بض/ پيكِيطي ٝ ًٜتطّ ػلٞٛت ثب ١ٌ٘بضي ؾٞپطٝايعض آٗٞظقي 

 .قطًت زض رٔؿبت ٝ زٝضٟ ١بي آٗٞظقي ٠ً زض ضاث٠ُ ثب ًٜتطّ ػلٞٛت ثطاي ًبزض پطؾتبضي ثطُعاض ٗي قٞز-4

 تٜظيٖ ثطٛب٠ٗ ٝاًؿيٜبؾيٞٙ ثطاي ًبضًٜبٙ ثي٘بضؾتبٙ َجن ثطٛب٠ٗ ١بي ًكٞضي-5

 ٝ تز٢يعات الظٕ ثطاي ًٜتطّ ػلٞٛت ١بي ذُطٛبى ٝ اضائ٠ ضا١ٌبض ٜٗبؾت ث٠ ً٘يت٠ ًٜتطّ ػلٞٛت اضظيبثي ٝؾبيْ-6

 ٛيبظؾٜزي آٗٞظقي ًبضًٜبٙ ثي٘بضؾتبٙ زض ظٗي٠ٜ ػلٞٛت ١بي ثي٘بضؾتبٛي ٝ پيِيطي احطثركي آٗٞظقي-7

زيس ٝ پيِيطي ٗٞاضز ُصقت٠ اظ َطين ٛتبيذ ثبظزيس اظ ثرف ١بي ٗرتٔق ثي٘بضؾتبٛي َجن توٞيٖ ثطاي ًكق ٗٞاضز ػلٞٛت ثي٘بضؾتبٛي د-8

 اظٗبيف ١ب ٝ ػالئٖ ثبٓيٜي ٝ حجت ٗٞاضز رسيس زض ٛطٕ اكعاض ٝ اضائ٠ ُعاضـ ١بي الظٕ ث٠ ً٘يت٠ ٗعثٞض

ت٢ي٠ ٝ تسٝيٚ زؾتٞضآؼْ٘ ١ب ي ًٜتطّ ػلٞٛت زض ثرف ١بي ٝيػٟ ٝ ؾبيط ثرف ١بي آؾيت پصيط ثط اؾبؼ اؾتبٛساضز١بي ٗطاهجتي ثب -9

 ٗيت٠ ًٜتطّ ػلٞٛت ١ٌ٘بضي ى

ٛظبضت ٝ اضظقيبثي ارطاي يٞاثٍ ٝ ٗوطضات تٞني٠ قسٟ تٞؾٍ ٝظاضت ٗتجٞع، ً٘يت٠ ًٜتطّ ػلٞٛت زاٛكِبٟ ٝ ً٘يت٠ ًٜتطّ ػلٞٛت -10

 ثي٘بضؾتبٙ ٝ ُعاضـ ٛتبيذ ث٠ ً٘يت٠ ٗطث٠َٞ

 ٝ اٌٗبٛبت ٗٞرٞز ٛظبضت ٝ ً٘ي زض ايعٝالؾيٞٙ ثي٘بضاٙ ػلٞٛي ثب تٞر٠ ث٠ ذٍ ٗكي ١بي ً٘يت٠ ًٜتطّ ػلٞٛت -11

 ١ٌ٘بضي ثب تيٖ ًٜتطّ ػلٞٛت ثي٘بضؾتبٛي ثطاي تكريم، تحوين، ًٜتطّ ٝ اضظقيبثي ثطٝظ ػلٞٛت زض ٠٘١ ُيطي ١بي ثي٘بضؾتبٛي-12

 قطًت زض رٔؿبت ً٘يت٠ ًٜتطّ ػلٞٛت ث٠ ٜٗظٞض اضائ٠ اَالػبت ٝ ُعاضـ ١ب ٝ زضيبكت زؾتٞضآؼْ٘ ١ب ي ارطايي-13

زؾت٢ب َجن پطٝتٌْ ٗهٞة ٝظاضت ث٢ساقت، اٛساظٟ ُيطي ٗيعاٙ ضػبيت ث٢ساقت زؾت تٞؾٍ ًبضًٜبٙ ٝ  ٛظبضت ثط ضػبيت ث٢ساقت-14

 پعقٌبٙ

ًٜتطّ آٛتي ثبزي پطؾْٜ پؽ اظ اٛزبٕ ٝاًؿيٜبؾيٞٙ، ارطاي كطايٜس اثالؽ قسٟ ) ٗسيطيت ٗٞار٠٢٢ ًبضًٜبٙ ثب ػٞاْٗ ذُطٛبى قـٔي-15

 (تٞؾٍ ٝظاضت ث٢ساقت ٝ تٌ٘يْ كطٕ ١بي ٗطث٠َٞ

 ًٜتطّ پٞقف ١بي ٗحبكظتي ًبزض ذسٗبت ٝ ًبزض زضٗبٙ اػٖ اظ پطؾتبضي ٝ پيطاپعقٌي-16

 ١ٌ٘بضي زض ًٜتطّ ٛتبيذ ًكت ١ب ٝ ثطضؾي ٗيعاٙ ٗوبٝٗت ث٠ آٛتي ثيٞتيي -17

 اٛزبٕ ٗ٘يعي ؾٜز٠ ١بي اػتجبض ثركي ًٜتطّ ػلٞٛت ٝ ١ٌ٘بضي زض ارطاي ايٚ ؾٜز٠ ١ب -18

 (ضػبيت ٗوطضات اذالهي ٝ ٗكرهبت كطزي)قـٔي ًبضًٜبٙ تحت ؾطپطؾتي ٛظبضت ٝ ًٜتطّ ٗؿت٘ط ثط ضكتبض -19

 قٜبؾبيي ٝ ٗسيطيت ؾطيغ َـيبٙ ػلٞٛت ثي٘بضؾتبٛي-20
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 (ضػبيت ٗوطضات اذالهي ٝ ٗكرهبت كطزي)اضظيبثي ٗحهٞالت رسيس ٗٞضز اؾتلبزٟ زض زضٗبٙ اظ ٛظط ًٜتطّ تحت ؾطپطؾتي -21

 ٗٞضز ٛيبظ١ب ٝ آٞيت ثٜسي آ٢ٛب ر٢ت ارطاي ثطٛب٠ٗ ١بي پطؾتبضي اضائ٠ پيك٢ٜبز ثٞزر٠ ث٠ ٗسيطپطؾتبضي زض-22

 ٗيبٙ ٗست، ثٜٔس ٗست ١ٌ٘بضي ثب ٗسيط پطؾتبضي زض تٜظيٖ ٝ تسٝيٚ ا١ساف ًٞتبٟ ٗست، -23

 ٗكبضًت زض اضظقيبثي ٗؿت٘ط ًبضًٜبٙ پطؾتبضي ٝ ٗبٗبيي ثط َجن ػٌ٘ٔطز ٝ ضكتبض١بي قـٔي ٝ اذالهي-24

 تجٍ ثب تٞر٠ ث٠ ٛظط ٗبكٞمقطًت زض ثطٛب٠ٗ ١بي ٗط-25

 اضائ٠ ُعاضقبت زٝضٟ اي ث٠ ؾيؿتٖ ١بي ثبالزؾت-26

زض ؾُح ثرف ٝ ذطٝد اي٘ٚ پؿ٘بٛس ( ػلٞٛي، قي٘يبيي، ذٞٙ ٝ ٗبيؼبت ثسٙ، اقيبء ٛٞى تيع) ٛظبضت ثط تلٌيي پؿ٘بٛس١بي پعقٌي -27

 اظ ثرف ٝ ثي٘بضؾتبٙ 

 ٙٗكبضًت زض ثطٛب٠ٗ ١بي ثبظزيس ٝ اضظيبثي ثي٘بضؾتب -28

 :پزستبر نوسادان

 اضظيبثي ًبْٗ ٝ ترههي ٛٞظاز-1

اضظيبثي تـصي٠ اي ٝ ً٘ي ث٠ ثطٛب٠ٗ ضيعي تـصي٠ اي ٝ ارطاي ضٝـ ١بي تـصي٠ اي ذبل ٗخْ تـصي٠ ٝضيسي يب تـصي٠ ١بي ٠ٓٞٓ اي ٗؼسٟ -2

 اي يب ضٝزٟ اي

 ثطضؾي ضقس ٝ تٌبْٗ ٝ ثطٛب٠ٗ ضيعي ثط اؾبؼ ٗطاحْ ضقس ٝ تٌبْٗ -3

 ات ٝ آٗبزٟ ًطزٙ آ٢ٛب ٗسيطيت ضاٟ ١ٞاييًبض ثب تز٢يع-4

 ٗطاهجت اظ ٛٞظاز َجيؼي-5

 آٗٞظـ ث٠ ٗبزض-6

 ثطضؾي ػطٝم ٝ اٛتربة ث٢تطيٚ ضاٟ ٌٗ٘ٚ ٝ ثطهطاضي ضاٟ ٝضيسي ٜٗبؾت ٛٞظاز-7

 BMٗطاهجت هجْ ٝ حيٚ ٝ ثؼس اظ پطٝؾيزط١بي زضٗبٛي ٗبٜٛس ثيٞپؿي، -8

 ٝ ٗطاهجت ١بي آٙ TPNاٛزبٕ -9

 (  Kangaroo Mother-Kmc)ٝظاز ٗطاهجت آؿٞقي ٙ-10

 ً٘ي زض ًبتتطيعاؾيٞٙ ٝضيس ٝ قطيبٙ ٛبكي ٛٞظاز-11

 ً٘ي زض تؼٞيى ذٞٙ-12

 ٗطاهجت ١بي ٗطثٌٞ ث٠ كتٞتطاپي ٛٞظازا-13
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 ً٘ي زض پٌٞٛؿيٞٙ ٗـع اؾترٞاٙ ٛٞظاز-14

 :كمك پزستبر

ح٘بٕ ثي٘بض )ح٘بٕ زازٙ يب ً٘ي زض ح٘بٕ ًطزٙ  :تبٗيٚ ٛيبظ١بي ث٢ساقتي اٝٓي٠ ٗسزرٞيبٙ ثطحؿت نالحسيس ؾطپطؾت ٗطث٠َٞ قبْٗ-1

ز١بٙ قٞي٠ ٝ ٗطاهجت ٝ ٛظبكت اظ ز١بٙ ٝ زٛساٙ، اٗٞض ٛظبكتي ٗبٜٛس قؿتٚ زؾت ٝ نٞضت، ًٞتبٟ  (ح٘بٕ زٝـ ٝ ٝاٙ ثي٘بضاٙ/ زض ترت

( قيٞ)تؼٞيى آجؿ٠، ٗطتت ًطزٙ ثي٘بض، ٗبؾبغ پٞؾت، تـييطٝيؼيت، انالح ؾط ٝ نٞضت ثي٘بض، آٗبزٟ ًطزٙ ٛبحي٠ ػْ٘   ًطزٙ ٛبذٚ ١ب،

 قؿتٚ ؾط زض ترت، ٗطاهجت اظ ؾط آٓٞزٟ، قؿتكٞي پطي٠ٜ 

، ر٘غ آٝضي آ٢ٛب پؽ اظ ات٘بٕ (ٝؾبيْ پبٛؿ٘بٙ، ؾٞٛساغ، ُبٝاغ ٝ ٛظبيط آٙ)آٗبزٟ ًطزٙ ٝؾبيْ الظٕ ر٢ت اٗٞض ٗطاهجتي تٞؾٍ پطؾتبض -2

 ( اؾتطئيعاؾيٞٙ)ًبض، قؿت ٝ قٞي ٝؾبيْ ٝ اٛتوبّ ث٠ ٗطًع ؾتطٝٙ ؾبظي 

 ٗبٛي ٝ ثرف ث٠ ثرف اظ ٗطاًع ث٢ساقتي زض/ ً٘ي زض اٗط پصيطـ، تطذيم ٝ اٛتوبّ ٗسزرٞيبٙ ث٠   -3

 ٗسزرٞ زض حيٚ اٛزبٕ ٝظيل٠ ث٠ پطؾتبض/ ُعاضـ ١ط ٠ُٛٞ حبٓت ؿيطػبزي ثي٘بض -4

 ثطهطاضي اضتجبٌ ٗٞحط ثب ثي٘بض اظ َطين ٗؼطكي ذٞز ث٠ ٝي-5

تـصي٠ ث٠ ٝؾي٠ٔ  ؿصا زازٙ ث٠ ثي٘بضاٛي ٠ً ٛ٘ي تٞاٜٛس ث٠ ت٢ٜبيي ؿصا ثرٞضٛس ٝ: ٗسزرٞ قبْٗ/ ًٌٖ٘ زض تبٗيٚ ٛيبظ١بي تـصي٠ اي ثي٘بض -6

 ٝ تـصي٠ ٛٞظاز ثب قيك٠ قيط  (ً٘ي زض اٛزبٕ ُبٝاغ ) ٠ٓٞٓ ٗؼسٟ 

 زازٙ ِٓٚ ٝ ٠ٓٞٓ ث٠ ثي٘بضاٙ ثٜب ث٠ ٛيبظ قؿت ٝ قٞ ٝ يس ػلٞٛي آ٢ٛب ثب ضػبيت انّٞ ث٢ساقتي : ضكغ ٛيبظ١بي زكؼي ٗسزرٞيبٙ قبْٗ-7

 (هبّ ث٠ ثطاٌٛبضز، نٜسٓي چطذساض ، چٞة ظيط ثـْ، ٝاًط، ػهب ٝ ٛظبيط آٙضاٟ ضكتٚ، اٛت )ً٘ي ث٠ ثي٘بض زض حطًت ٝ ٛوْ ٝ اٛتوبّ ثي٘بض -8

 ثطاٌٛبضز ٝ ترت پؽ اظ ػْ٘( ثب ثي٘بض يب ثسٝٙ ثي٘بض )آٗبزٟ ًطزٙ ترت ١ب -9

 ً٘ي ٝ ١٘طا١ي زض آٗبزٟ ٛ٘ٞزٙ ثي٘بض ثطاي اٛتوبّ ث٠ اَبم ػْ٘، ضازيٞٓٞغي ٝ ؾبيط هؿ٘ت ١ب تحت ٛظبضت پطؾتبض ٝ يب ر٢ت اٛزبٕ-10

 ٗكبٝضٟ، آظٗبيكبت، ضازيُٞطاكي ٝؾبيط ٗؿتٜسات پعقٌي ثي٘بض زض ذبضد اظ ٗطًع

 آٗبزٟ ًطزٙ ثي٘بض ٝٝيؼيت ز١ي ث٠ ثي٘بضاٙ ثطاي ٗؼبيٜبت پعقٌي ثب ضػبيت حطيٖ ثي٘بض-11

 ً٘ي ث٠ پطؾتبض زض حلظ ٛظٖ ثرف -12

 قؿتكٞ ٝيسػلٞٛي ٝاحس ثي٘بض پؽ اظ تطذيم ثي٘بض ٝتز٢يعات پعقٌي ٗطث٠َٞ-13

قيك٠ ٗبٜٛس ًيؿ٠ ١بي ازاضي  ترٔي٠ تطقحبت ًٔي٠ ًيؿ٠ ١ب ٝظطٝكي ٠ً ٛيبظ ث٠ ترٔي٠ ١ٝ٘چٜيٚ يسػلٞٛي آ٢ٛب ٝرٞز زاضز -14

 ؾبًكٚ ٝٛظبيط آ٢ٛب

 ذٍٔ-ازضاضر٘غ آٝضي ُٝطكتٚ ٠ٛٞ٘ٛ ١بي آظٗبيكِب١ي قبْٗ ٗسكٞع  -15

 ً٘ي زض اٛزبٕ ٝيب آٗٞظـ ٛحٟٞ پٞقف ٝتؼٞيى ٓجبؼ ث٠ ٗسزرٞيبٙ -16
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 (يد ٝپبقٞي٠ -اؾتلبزٟ اظ ًيق آة ُطٕ)ً٘ي زض حلظ زضر٠ حطاضت َجيؼي ثسٙ  -17

 ً٘ي ث٠ پطؾتبض زض تٞظيغ زاض١ٝبي ذٞضاًي ث٠ ثي٘بضاٙ -18

 ثيٜي ُٝصاقتٚ قيبف ضيرتٚ هُطٟ ١بي چك٘ي ُٝٞـ ًٝ٘ي ث٠ پطؾتبض زض تعضين اٛؿٞٓيٚ ظيط رٔسي  -19

 (زضر٠ حطاضت   -تٜلؽ-ٛجىٝٙ ككبضخ)ً٘ي ث٠ پطؾتبض زض ًٜتطّ ػاليٖ حيبتي -20

 ً٘ي ث٠ ضؾتبض زض ًٜتطّ رصة ٝزكغ ٗبيؼبت ُٝعاضـ ث٠ پطؾتبض ثرف-21

 تحٞيْ ُطكتٚ ٓٞاظٕ ت٘يع تحٞيْ آ٢ٛب ث٠ ضذتكٞيرب٠ٛ ٝ ضٝترتي ٝ ضٝثبٓكي ٝ-تؼٞيى ٗٔحل٠ -22

 اٛتوبّ رؿس ث٠ ؾطزذب٠ٛ اؾتبٛساضز ٝ ٗطاهجت اظ رؿس َجن ٗٞاظيٚ قطع ٝ-23

 تٞاٜٛ٘س١بي قـٔي آٗٞظقي زض ر٢ت اضتوب ٗؼٔٞٗبت ٝ ٢ٗبضتي ٝقطًت كؼبّ زض زٝضٟ ١بي ًبضآٗٞظي  -24

 (ؿيطٟ ٝ اٌٛيجبتٞض ٛٞظازٗبٛيتٞض١ب -ٗيع ثي٘بض-ترت ثي٘بض) پبًيعٟ ٢ِٛساقتٚ ًٔي٠ ٝؾبيْ ٝتز٢يعات پعقٌي ٗٞرٞز -25

 ١ٌ٘بضي زض تحٞيْ ٝؾبيْ ثرف َجن ضٝتيٚ ثرف -26

 َجن زؾتٞض ث٢يبض زض اٛزبٕ اٛ٘ب /پطؾتبضً٘ي ث٠ -27

 تيٖ زضٗبٛي زض حلظ ايٜ٘ي ثي٘بض ثٞيػٟ ثي٘بضاٙ ٗؿتؼس ؾوٌٞ ً٘ي ث٠ پطؾتبض ٝ -28

 ً٘ي ث٠ پطؾتبض زض ذبضد ًطزٙ ٝحلظ ٝؾبيْ ٝاٗٞاّ قرهي ثي٘بض ثط اؾبؼ زؾتٞضآؼْ٘ -29

 ثبٛساغ١ب ً٘ي ث٠ پطؾتبض زض پبٛؿ٘بٙ ٝ -30

 ؾبيط هؿ٘ت٢ب ٛظبيط آ٢ٛب اظ ثرف ث٠ ضازيٞٓٞغي ٝ آظٗبيكبت ٝاي ػٌؽ ثطزاضي ثط٠ُ ٟ-اٛتوبّ پطٝٛسٟ -31

 ثطػٌؽ اٛجبض ٝ اٛتوبّ ؾلبضقبت اظ ثرف ث٠ زاضٝذب٠ٛ ٝ ٛوْ ٝ-32

 تحٞيْ ث٠ ٗؿئّٞ قيلت ضازيٞٓػي ٝ زضيبكت رٞاة آظٗبيكبت ٝ -33

 نٜسٓي چطذساض ُٝعاضـ ث٠ ٗؿئّٞ ٗطث٠َٞ ًٜتطّ نحت ًبضًطز ثطاٌٛبضز ٝ -34

 ً٘ي زض اٛزبٕ اهساٗبت اٝٓي٠ احيبي پبي٠-35

 اٛزبٕ ٝظيل٠ ٗح٠ٓٞ َجن زؾتٞض ٗبكٞم -36

 :بهيبر

 حًٞض كؼبّ زض ظٗبٙ تحٞيْ قيلت ث٠ ١٘طا١ي ؾبيط اػًبء تيٖ - 1

 ًؿت زؾتٞض ٝ ثطٛبٕ ١ٌبض اظ ٗؿئّٞ قيلت -2
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 ثي٘بض زض ثرف ٗطثٌٞ/ ١ٌ٘بضي زض اٗط پصيطـ، تطذيم ٗسزرٞ-3

ح٘بٕ ) ح٘بٕ زازٙ يب ً٘ي زض ح٘بٕ ًطزٙ : ث٢ساقتي اٝٓي٠ ٗسزرٞيبٙ ثط حؿت نالحسيس ؾطپطؾت ٗطث٠َٞ قبْٗتبٗيٚ ٛيبظ١بي -4

ز١بٙ قٞي٠ ٝ ٗطاهجت ٝ ٛظبكت اظ ز١بٙ ٝ زٛساٙ، اٗٞض ٛظبكتي ٗبٜٛس قؿتٚ زؾت ٝ نٞضت، ًٞتبٟ ًطزٙ ( ح٘بٕ زٝـ ٝ ٝاٙ/ ثي٘بض زض ترت

ثي٘بض، ٗبؾبغ پٞؾت ، تٞظيٚ ثي٘بض، تـييط ٝيؼيت ثي٘بض، انالح ؾط ٝ نٞضت ثي٘بض، ( يتيٞٙ)ٛبذٚ ١ب، تؼٞيى آجؿ٠، ٗطتت ًطزٙ ٝاحس 

 قؿتٚ ؾط زض ترت  ٗطاهجت اظ ؾط آٓٞزٟ ( قيٞ)آٗبزٟ ًطزٙ ٛبحي٠ ػْ٘ 

 تٞر٠ ، ٗطاهجت ٝ ضؾيسُي ث٠ ٝيغ رؿ٘بٛي ٝ حبالت ضٝحي ثي٘بض ٝ ُعاضـ ضكتبض ٝي ث٠ ٗؿئٞٓيٚ ٗطثٌٞ زض نٞضت ٗكب١سٟ ػاليٖ  -5

ً٘ي زض ؿصا زازٙ ث٠ ثي٘بضاٛي ٠ً ٛ٘ي تٞاٜٛس ث٠ ت٢ٜبيي ؿصا ثرٞضٛس ٝ تـصي٠ ث٠ : ثي٘بض قبْٗ/ ً٘ي زض تبٗيٚ ٛيبظ١بي تـصي٠ اي ٗسزرٞ -6

 ٝؾي٠ٔ ٠ٓٞٓ ٗؼسٟ ٝ تـصي٠ ٛٞظاز ثب قيك٠ قيط

 ثطاٌٛبضز ٝ ترت پؽ اظ ػْ٘( ثسٝٙ ثي٘بض ثب ثي٘بض )آٗبزٟ ٛ٘ٞزٙ ترت ١ب -7

 تي ثي٘بض ٝ ُعاضـ ٗطاتت ث٠ ٗؿئّٞ ٗبكٞمًٜتطّ ػالئٖ حيب-8

 ً٘ي زض حلظ زضر٠ حطاضت َجيؼي ثسٙ ثي٘بض ثب اؾتلبزٟ اظ ًيق آة ُطٕ، يد ٝ يب پبقٞي٠ زازٙ -9

ثب ضػبيت انّٞ ( ًبٛسٕٝ ) زازٙ ِٓٚ ٝ ٠ٓٞٓ ث٠ ثي٘بضاٙ ثٜب ث٠ ٛيبظ ثي٘بض ٝ تؼجي٠ ؾٜس اًؿتطٛبّ : ضكغ ٛيبظ١بي زكؼي ٗسزرٞيبٙ قبْٗ-10

 ٟ ٗطثٌٞ

 ً٘ي ث٠ ٗبزض ر٢ت تـصي٠ ٛٞظاز ثب قيطٗبزض-11

 ذطٝد ثي٘بض اظ ترت ٝ ضاٟ ضكتٚ ٝي ً٘ي ث٠ ثي٘بض زض ٛكؿتٚ زض ترت، -12

 ازضاض ٝ ذٍٔ  ُطكتٚ ٠ٛٞ٘ٛ ١بي آظٗبيكِب١ي قبْٗ ٗسكٞع، -13

 ًٜتطّ رصة ٝ زكغ ٗبيؼبت ٝ حجت زض پطٝٛسٟ -14

 پبؾد ث٠ آ٢ٛب ٝ ُعاضـ تـييطات ثبٓيٜي ثي٘بضاٙ  ثطهطاضي اضتجبٌ ٗٞحط ٝ ٗسإٝ ثب ثي٘بضاٙ ٝ ذبٛٞازٟ آٛبٙ، -15

 آٗبزٟ ٛ٘ٞزٙ ٝ ١٘طا١ي ثب ثي٘بض ثطاي اٛزبٕ ٗؼبيٜبت پعقٌي -16

 اٛزبٕ آٗبزُي ١بي هجْ ٝ پؽ اظ ػْ٘ رطاحي ثي٘بض-17

 آٗبزٟ ًطزٙ ٝؾبيْ ر٢ت اؾتطئيعاؾيٞٙ آ٢ٛب-18

 اٛزبٕ ٝ ٗكبضًت زض اٗٞض ٗطاهجت اظ رؿس َجن ٗٞاظيٚ قطع ٝ اؾتبٛساضز١ب-19

 ضػبيت انّٞ ايٜ٘ي ثي٘بض ٝ ًٜتطّ ػلٞٛت ُٗبثن زؾتٞضآؼْ٘ ١ب ٝ ضا١ٜ٘بيي ١بي ثبٓيٜي اثالؿي -20

 تحٞيْ اثعاض، تز٢يعات ٝ ٓٞاظٕ ٗهطكي ثرف ٗطث٠َٞ ُٗبثن كطايٜس ربضي ثرف-21

 ٝ زؾتٞضات زاضٝيي ثطاؾبؼ ضٝـ ١بي ربضي ثي٘بضؾتبٙ، اٛ٘ب، ثبٛساغ ECGاٛزب ٗپبٛؿ٘بٙ، تعضيوبت ، -22

 ١ٌ٘بضي كؼبّ ثب تيٖ ثاليب ٝ حٞازث-23
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 حجت اهسٗبت اٛزبٕ يبكت٠ َجن ٝظبيق ٗح٠ٓٞ زض ثط٠ُ ١بي چبضت ثي٘بض-24

 ١ٌ٘بضي ٝ ١٘طا١ي ثب تيٖ اػعإ ثي٘بض ثط اؾبؼ نالحسيس ٗوبٕ ٗبكٞم -25

 اّ ثي٘بض زض زاذْ ثي٘بضؾتبٙ ١٘طا١ي ر٢ت ٛوْ ٝ اٛتن-26

 ُعاضـ ٝ حجت ٗطاهجت ١بي اٛزبٕ قسٟ ث٠ َٞض ًبْٗ اظ ثي٘بضاٙ زض پطٝٛسٟ ثبٓيٜي ثي٘بضاٙ -27

 :كمك بهيبر

ح٘بٕ ثي٘بض )ح٘بٕ زازٙ يب ً٘ي زض ح٘بٕ ًطزٙ: تبٗيٚ ٛيبظ١بي ث٢ساقتي اٝٓي٠ ٗسزرٞيبٙ ثطحؿت نالحسيس ؾطپطؾت ٗطث٠َٞ قبْٗ-1

ز١بٙ قٞي٠ ٝ ٗطاهجت ٝ ٛظبكت اظ ز١بٙ ٝ زٛساٙ، اٗٞض ٛظبكتي ٗبٜٛس قؿتٚ زؾت ٝ نٞضت، ًٞتبٟ ( ٝ ٝاٙ ثي٘بضاٙح٘بٕ زٝـ / زض ترت 

، ( قيٞ) ًطزٙ ٛبذٚ ١ب، تؼٞيى آجؿ٠، ٗطتت ًطزٙ ثي٘بض، ٗبؾبغ پٞؾت، تـييط ٝيؼيت، انالح ؾط ٝ نٞضت ثي٘بض، آٗبزٟ ًطزٙ ٛبحي٠ ػْ٘

 ، قؿتكٞي پطي٠ٜقؿتٚ ؾط زض ترت ، ٗطاهجت اظ ؾط آٓٞزٟ

ر٘غ آٝضي آ٢ٛب پؽ اظ ( ٝؾبيْ پبٛؿ٘بٙ، ؾٜساغ، ُبٝاغ ٝ ٛظبيط آٙ) آٗبزٟ ًطزٙ ٝؾبيْ الظٕ ر٢ت اٛزبٕ اٗٞض ٗطاهجتي تٞؾٍ پطؾتبض -2

 (اؾتطئيعاؾيٞٙ) ات٘بٕ ًبض، قؿت ٝ قٞي ٝؾبيْ ٝ اٛتوبّ ث٠ ٗطًع ؾتطٝٙ ؾبظي 

 اظ ٗطاًع ث٢ساقتي زضٗبٛي ٝ ثرف ث٠ ثرف /ً٘ي زض اٗط پصيطـ، تطذيم ٝ اٛتوبّ ٗسزرٞيبٙ ث٠ -3

 ٗسزرٞ زض حيٚ اٛزبٕ ٝظيل٠ ث٠ پطؾتبض/ ُعاضـ ١ط٠ُٛٞ حبٓت ؿيطػبزي ثي٘بض-4

 ثطهطاضي اضتجبٌ ٗٞحط ثب ثي٘بض اظ َطين ٗؼطكي ذٞز ث٠ ٝي-5

يي ؿصا ثرٞضٛس ٝ تـصي٠ ث٠ ٝؾي٠ٔ ؿصازازٙ ث٠ ثي٘بضاٛي ٠ً ٛ٘ي تٞاٜٛس ث٠ ت٢ٜب: ٗسزرٞ قبْٗ/  ً٘ي زض تبٗيٚ ٛيبظ١بي تـصي٠ اي ثي٘بض-6

 ٝ تـصي٠ ٛٞظاز ثب قيك٠ قيط( ً٘ي زض اٛزبٕ ُبٝاغ) ٠ٓٞٓ ٗؼسٟ 

زازٙ ِٓٚ ٝ ٠ٓٞٓ ث٠ ثي٘بضاٙ ثٜب ث٠ ٛيبظ ٝ قؿت ٝ قٞ ٝ يسػلٞٛي آ٢ٛب ثب ضػبيت انّٞ ث٢ساقتي، : ضكغ ٛيبظ١بي زكؼي ٗسزرٞيبٙ قبْٗ-7

 انّٞ ٗطث٠َٞثط اؾبؼ ضػبيت ( ًبٛسٕٝ)تؼجي٠ ؾٜس اًؿتطٛبّ 

 (ضاٟ ضكتٚ ، اٛتوبّ ث٠ ثطاٌٛبضز، نٜسٓي چطذساض، چٞة ظيط ثـْ ، ٝاًط، ػهب ٝ ٛظبيط آٙ) ً٘ي ث٠ ثي٘بض زض حطًت ٝ ٛوْ اٛتوبّ ثي٘بض -8

 ثطاٌٛبضز ٝ ترت پؽ اظ ػْ٘ (ثب ثي٘بض يب ثسٝٙ ثي٘بض) آٗبزٟ ًطزٙ ترت ١ب -9

ث٠ اَبم ػْ٘، ضازيٞٓٞغي ٝ ؾبيط هؿ٘ت ١ب تحت ٛظبضت پطؾتبض ٝ يب ر٢ت اٛزبٕ  ً٘ي ٝ ١٘طا١ي زض آٗبزٟ ٛ٘ٞزٙ ثي٘بض ثطاي اٛتوبّ-10

 ٗكبٝضٟ، آظٗبيكبت، ضازيُٞطاكي ١ب ٝ ؾبيط ٗؿتٜسات پطٝٛسٟ پعقٌي ثي٘بض زض ذبضد اظ ٗطُع

 آٗبزٟ ًطزٙ ثي٘بض ٝ ٝيؼيت ز١ي ث٠ ثي٘بضاٙ ثطاي ٗؼبيٜبت پعقٌي ثب ضػبيت حطيٖ ثي٘بض -11

 حلظ ٛظٖ ثرف ً٘ي ث٠ پطؾتبض زض -12

 ثي٘بض پؽ اظ تطذيم ثي٘بض ٝ تز٢يعات پعقٌي ٗطث٠َٞ ( يٞٛيت)قؿتكٞ ٝ يسػلٞٛي ٝاحس-13



Page 
[Type text] Page 29 

 

ترٔي٠ تطقحبت، ًٔي٠ ًيؿ٠ ١ب ٝ ظطف ١بيي ٠ً ٛيبظ ث٠ ترٔي٠ ٝ ١٘زٜيٚ ٛظبكت ٝ يسػلٞٛي آ٢ٛب ٝرٞز زاضز ٗبٜٛس ًيؿ٠ ١بي -14

 قيك٠ ١بي ؾبًكٚ ٝ ٛظبيط آٙ  -ازضاضي

 كتٚ ٠ٛٞ٘ٛ ١بي آظٗبيكِب١ي قبْٗ ٗسكٞع، ازضاض، ذٍٔر٘غ آٝضي ٝ ُط-15

 ً٘ي زض اٛزبٕ ٝ يب آٗٞظـ ٛحٟٞ پٞقف ٝ تؼٞيى ٓجبؼ ث٠ ٗسزرٞيبٙ-16

 (پبقٞي٠ اؾتلبزٟ اظ ًيق آة ُطٕ ، يد ،)ً٘ي زض حلظ زضر٠ حطاضت َجيؼي ثسٙ -17

 (زضر٠ حطاضت)ً٘ي ث٠ پطؾتبض زض ًٜتطّ ػالئٖ حيبتي-18

 ضّ رصة ٝ زكغ ٗبيتؼبت ٝ ُعاضـ ث٠ پطؾتبض ثرفً٘ي ث٠ پطؾتبض زض ًٜت-19

 تؼٞيى ٗٔحل٠، ضٝثبٓكي ٝ ضٝ ترتي ٝ تحٞيْ آ٢ٛب ث٠ ضذت قٞيرب٠ٛ ٝ تحٞيْ ُطكتٚ ٓٞاظٕ ت٘يع-20

 ٗطاهجت اظ رؿس َجن ٗٞاظيٚ قطع ٝ اؾتبٛساضز١ب ٝ اٛتوبّ رؿس اظ ثرف ث٠ ؾطزذب٠ٛ-21

ي زض ر٢ت اضتوبء ٗؼٔٞٗبت ٝ تٞاٜٛ٘سي ١بي قـٔي ٝ ثٌبضُيطي ٛتبيذ آٙ زض قطًت كؼبّ زض زٝضٟ ١بي ًبضآٗٞظي، ٢ٗبضتي ٝ آٗٞظـ-22

 اٛزبٕ ٝظبيق ٗح٠ٓٞ

ترت ثي٘بض، ٗيع ثي٘بض، ٗبٛيتٞض١ب، ٝؾبيْ ً٘ي تٜلؿي، اٌٛيجبتٞض ٛٞظاز ٝ )پبًيعٟ ٠ِٛ زاقتٚ ًٔي٠ ٝؾبيْ ٝ تز٢يعات پعقٌي ٗٞرٞز -23

 ٛظبيط آٙ

 ض ١ط قيلت١ٌ٘بضي زض تحٞيْ ٝؾبيْ ثرف َجن ضٝتيٚ ز-24

 ً٘ي ث٠ پطؾتبض ٝ تيٖ زضٗبٛي زض حلظ ايٜ٘ي ثي٘بض ث٠ ٝيػٟ ثي٘بضٙ ٗؿتؼس ؾوٌٞ-25

 ثط اؾبؼ زؾتٞضآؼْ٘ ١بي ٗطث٠َٞ( ٝؾبيْ ظيٜتي، ٝ ؿيطٟ) ً٘ي ث٠ پطؾتبض زض ذبضد ًطزٙ ٝ حلظ ٝؾبيْ ٝ اٗٞاّ قرهي ثي٘بض -26

 ً٘ي ث٠ پطؾتبض زض ثطزاقتٚ پبٛؿ٘بٙ ١ب ٝ ثبٛساغ١ب-27

اّ پطٝٛسٟ ، ثط٠ُ ١ب ي ػٌؽ ثطزاضي، آظٗبيكبت ٝ ٛظبيط آٙ اظ ثرف ١ب ث٠ ضازيٞٓٞغي ٝ ؾبيط هؿ٘ت ١ب ث٠ ت٢ٜبيي ٝ يب زض ٗؼيت اٛتن-28

 .ثي٘بضاٛي ٠ً هبزض ث٠ ضاٟ ضكتٚ ٛ٘ي ثبقٜس

 (زض نٞضت ٛجٞز ؾيؿتٖ آٌتطٝٛيي)ث٠ زاضٝذب٠ٛ، اٛجبض/ ٛوْ ٝ اٛتوبّ ؾلبضقبت اظ -29

زض نٞضت ٛجٞز ؾيؿتٖ ) ، ػٌؽ ثطزاضي ٝ ٛظبيط آٙ اظ هؿ٘ت ١بي ٗطث٠َٞ ٝ تحٞيْ ث٠ ٗؿئّٞ قيلت زضيبكت رٞاة آظٗبيكبت-30

 ( آٌتطٝٛيي

 ًٜتطّ نحت ًبضًطز ثطاٌٛبضز، نٜسٓي چطذساض ٝ ُعاضـ ث٠ ٗؿئّٞ ٗطث٠َٞ -31

 ً٘ي زض اٛزبٕ اهساٗبت اٝٓي٠ زض احيبء پبي٠ -32

 اٛزبٕ ٝظيل٠ ٗح٠ٓٞ َجن زؾتٞض ٗبكٞم-33



Page 
[Type text] Page 30 

 

 :كبرگشيني

 ثب آٙ ٛظيط ٝ ًبض ايبك٠ تطكيغ، ٗؼصٝضيت، ٗطذهي، حوٞم، تطٗيٖ اٛتوبّ، احٌبٕ ٛٞيؽ پيف هجيْ اظ ًبضُعيٜي ١بي ٛٞيؽ پيف ت٢ي٠ -1

 ٗطثٌٞ ٗوطضات ٝ هٞاٛيٚ ضػبيت ثب ٝ ٗبكٞم ٗوبٕ اَالع

 )كٞت ثبظٛكؿتِي، ذسٗت، َطح پبيبٙ(ُطزٛس ٗي ذبضد ازاضي ؾيؿتٖ اظ ٛحٞي ث٠ ٠ً ًبضًٜبٛي ث٠ ٗطثٌٞ اٗٞض اٛزبٕ-2

 ًبضٜٗساٙ ضكبٟ ٝ ثي٠٘ تؼبٝٙ، ث٠ ٗطثٌٞ اٗٞض اٛزبٕ-3

 ًبضُعيٜي ٗرتٔق اٗٞض ؾطپطؾتي ٝ ت٘كيت ٝ ضيعي ثطٛب٠ٗ -4

 ٛظط ٗٞضز ١سك٢بي اٛزبٕ حؿٚ ٜٗظٞض ث٠ الظٕ تساثيط اتربش ٝ قسٟ تؼييٚ ٗكي ذٍ ارطاي-5

 الظٕ ١بي زؾتٞضآؼْ٘ ٝ يٞاثٍ ت٢ي٠-6

 ٛيبظ حؿت ثط ٗرتٔق رٔؿبت زض قطًت-7

 احتيبربت ايٚ تبٗيٚ ٗٞضز زض اهسإ ٝ ٗتجٞع ؾبظٗبٙ پطؾٜٔي احتيبربت ثيٜي پيف-8

 ػْ٘ ٗٞضز ٗوطضات ٝ هٞاٛيٚ ارطاي ٛحٟٞ ٗٞضز زض ٛظط اظ٢بض ٝ اؾترساٗي ٗوطضات ٝ هٞاٛيٚ ُٗبٓؼ٠-9

 ربضي اٗٞض ث٢جٞز ٝ پيكطكت ٜٗظٞض ث٠ الظٕ تساثيط اتربش-10

 ٗبكٞم ٗوبٕ اضائ٠ ر٢ت الظٕ ُعاضقبت ت٢ي٠ -11

 ًبضًٜبٙ ازاضي ٗبٗٞضيت احٌبٕ نسٝض ٝ پيِيطي -12

 ًبضًٜبٙ ؿيطٟ ٝ تؼُيْ ايبٕ ًكيي ، ًبض ايبك٠ ، ٗكبضًت َطح ُٞا١ي٢بي نسٝض ث٠ ٗطثٌٞ اٗٞض اٛزبٕ-13

 ؿيطٟ ٝ ٝإ زضيبكت ر٢ت ثبٛي ث٠ ٗؼطكي ، ٛوسي ؿيط ثٚ ، ٓجبؼ ثٚ هجيْ اظ ًبضًٜبٙ ضكب١ي اٗٞض پيِيطي-14

 ًبضًٜبٙ ٗب١يب٠ٛ ًبض اٛزبٕ ُٞا١ي ٝ ؿيبة ٝ حًٞض ث٠ ٗطثٌٞ اٗٞض اٛزبٕ ثط ٛظبضت-15

 زاضٛس ٝضٝز زض تبذيط يب ٝ ذطٝد زض تؼزيْ ًبضًٜبٛي٠ٌ ٗٞضز زض الظٕ ٌٗبتجبت اٛزبٕ ٝ پيِيطي-16

 شيطثٍ ٗطارغ ث٠ ثٌبض قطٝع تبضيد اػالٕ ٝ ذسٗت ٗحْ تؼييٚ اثالؽ نسٝض-17

 كطزي ٢ٗبضت٢بي ٝ زاٛف اضتوبء ٜٗظٞض ث٠ آٗٞظقي ًبضُب٢١بي ٝ رٔؿبت زض قطًت-18

 ٗبكٞم ٗوبٕ ث٠ اضائ٠ ر٢ت كؼبٓيت٢ب ٗب١يب٠ٛ ُعاضـ ٝتٜظيٖ ت٢ي٠ ُعاضـ، زكتط زض ضٝظا٠ٛ كؼبٓيت٢بي حجت-19

 ؿيطٟ ٝ اؾترساٗي ٗوطضات ٝ هٞاٛيٚ ٗكبؿْ، ثٜسي َجو٠ آٗٞظـ، هجيْ اظ ٗٞاضزي زض الظٕ ُٗبٓؼبت اٛزبٕ-20

 ٗطث٠َٞ ٗؿئٞٓيٚ ث٠ اضائ٠ ر٢ت الظٕ پيك٢ٜبزات ت٢ي٠-21
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 قـٔي ظٗي٠ٜ زض تحويوبتي اٗٞض ٝ پػ١ٝف آٗٞظـ، اٗط زض ١ٌ٘بضي-22

 ٗبكٞم ٗوبٕ زؾتٞض َجن ٗح٠ٓٞ اٗٞض ؾبيط اٛزبٕ-23

 

 :كبرضنبس آمبر ومذارك پشضكي

 ٗطث٠َٞ ؾطپطؾت اظ الظٕ زؾتٞضآؼْ٘ ٝ ٗكي ذٍ ًؿت-1

 (ثي٘بضؾتبٙ آٗبض ًبٗپيٞتط، ثبيِبٛي، ثي٘بضاٙ، تطذيم ٝ پصيطـ )پٞقف تحت ٝاحس١بي ثط ٛظبضت 2-

 ثي٘بض تطذيم تب پصيطـ زضظٗبٙ آ٢ٛب ثٞزٙ تٌ٘يْ ٝ ١ب پطٝٛسٟ ذطٝد ٝ ٝضٝز ثط ٛظبضت 3-

 هبٛٞٛي قٌبيبت ث٠ پبؾرِٞيي ٛحٟٞ ثط ٛظبضت 4-

 پعقٌي ٗساضى هؿ٘ت ٌٗبٙ ٝ رب -ٝؾبيْ -ًبض ضٝق٢بي -پعقٌي ٗساضى كط٢ٗبي ث٢جٞز زضثبضٟ تحوين ٝ ثطضؾي 5-

 ثي٘بضؾتبٛي ١بي پطٝٛسٟ كط٢ٗبي ًٔي٠ ت٢ي٠ ثط ٛظبضت ٝ زضذٞاؾت 6-

 ثؿتطي ثي٘بضاٙ پطٝٛسٟ ًٜتطّ ؾيؿتٖ تٜظيٖ 7-

 پعقٌي ٗساضى ً٘يت٠ ٗؿئٞٓيت ثٞزٙ زاض ػ٢سٟ ٝ ثي٘بضؾتبٛي ١بي ً٘يت٠ زض قطًت 8-

 ٗطث٠َٞ ١بي ً٘يت٠ ثب پعقٌي ٗساضى ًيلي تحٔيْ ٝ تزعي٠ زض ١ٌ٘بضي 9-

 ٝالزت ُٞا١ي ٝ زكٚ رٞاظ نسٝض ثط ٛظبضت 10-

 ثي٘بضؾتبٙ ٗرتٔق ٝاحس١بي اظ پطٝٛسٟ زضذٞاؾت ثط ٛظبضت 11-

 زاٛكزٞيبٙ ٝ پعقٌبٙ تحويوبتي اٗٞض ر٢ت پطٝٛسٟ ضتحٞيْ ز ١ٌ٘بضي 12-

 ٗبكٞم ٗوبٕ ث٠ اضائ٠ ر٢ت ٗب١يب٠ٛ نٞضت ث٠ ٗطث٠َٞ ٝاحس اهساٗبت ُعاضـ ٝ آٗبض ثطضؾي 13-

 قـٔي ظٗي٠ٜ زض پيكطكت٢ب آذطيٚ ُٗبٓؼ٠ ٝ تحويوبتي -آٗٞظقي ١بي ثطٛب٠ٗ زض قطًت 14-

 ٛظط تحت اكطاز ػ٘ٔي ٝ تئٞضي آٗٞظـ 15-

 پطؾْٜ ازاضي ٝاًٛجبٌ ٛظٖ ضػبيت زض ٛظبضت 16-

 ٗطث٠َٞ ٝاحس زض اٛؿبٛي ٛيطٝي تبٗيٚ پيِيطي 17-

 شيطثٍ ٝاحس١بي ١٘ب١ِٜي ثب ًبضًٜبٙ ٗكبضًت َطح اٗتيبظ ٝ ًبض ايبك٠ ؾبػت ٗحبؾج٠ ٝ پطؾْٜ ًكيي ثطٛب٠ٗ ت٢ي٠ 18-

 پٞقف تحت ًبضًٜبٙ ٗب١يب٠ٛ ٝ ؾبٓيب٠ٛ اضظقيبثي 19-
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 ٗطث٠َٞ ٝاحس زض ٛيطٝ ربيِعيٜي ٗطذهي نٞضت زض ٝ ًبض توؿيٖ ، ضيعي ثطٛب٠ٗ 20-

 .پٞقف تحت ًبضًٜبٙ ثطذٞضز ٛحٟٞ ٝ ػٌ٘طز ثط ٛظبضت 21-

 ٛوبيم ٝ ً٘جٞز١ب ، حٞازث ، ٗتطهج٠ ؿيط ٝهبيغ ، زضذٞاؾت٢ب قبْٗ شيطثٍ ٗؿئٞٓيٚ ث٠ ٗطث٠َٞ ٝاحس اٗٞض ًٔي٠ ُٝعاضـ حجت 22-

 پعقٌي ٗساضى ٝ پصيطـ ضقت٠ ًبضآٗٞظاٙ ث٠ ً٘ي ٝ ضا١ٜ٘بيي 23-

 ٗبكٞم ٗوبٕ زؾتٞض َجن ٗح٠ٓٞ اٗٞض ؾبيط اٛزبٕ 24-

 (واحذپذيزش)كبرضنبس مذارك پشضكي

 ٗؼتجط ٗساضى ثطاؾبؼ)-ؾطپبيي -اٝضغاٛؽ)ثؿتطي ثي٘بضاٙ ر٢ت پطٝٛسٟ تكٌيْ ٝ ثي٘بضاٙ پصيطـ-1

 آ٢ٛب قٜبؾبيي ٜٗظٞض ث٠ ثي٘بضاٙ ذبٛٞازُي ٛبٕ ٝ ٛبٕ ثطحؿت آلجبيي اٛسًؽ ًبضت تٜظيٖ-2

 پصيطـ زكتط زض ثي٘بض ٗكرهبت حجت-3

 رطاحي ػْ٘ يب ٗؼبٓز٠ ر٢ت ٛب٠ٗ ضيبيت اذص ٝ ثي٘بض ًٜٜسٟ اػعإ يب آٝضٛسٟ ٗكرهبت حجت-4

 ًبٗپيٞتط زض اَالػبت حجت ٝ ًبٗپيٞتط َطين اظ ز١ي ق٘بضٟ ٝ ثي٘بض ث٠ ٗطثٌٞ اَالػبت حجت-5

 ٗرتٔق ثرك٢بي ٝ ٝاحس١ب ث٠ اضربع ر٢ت ٗطارؼيٚ ضا١ٜ٘بيي ٝ ثي٘بض ثب ٜٗبؾت ثطذٞضز-6

 پصيطـ ظٗبٙ زض ثي٘بضاٙ ٗساضى ثطضؾي-7

 ٗطث٠َٞ زكتط زض ٗتٞكيبٙ ث٠ ٗطثٌٞ اَالػبت ٝ ثي٘بضاٙ كٞت ُٞا١ي حجت-8

 ٗطث٠َٞ ٗؿئّٞ ١٘ب١ِٜي ثب ٝ پعقٌي اَالػبت ٝ ؾٞاثن اظ اؾتلبزٟ ثب زيِط اضُب٢ٛبي ٝ هبٛٞٛي پعقٌي ثب ٗطثٌٞ ٌٗبتجبت ث٠ پبؾد-9

 ٗبكٞم ٗوبٕ زؾتٞض َجن ٗح٠ٓٞ اٗٞض ؾبيط اٛزبٕ-10

 تبسيسبت

 كبيالة، ، ُبظ تٔلٚ، ، ثطم ، آة :هجيْ اظ ٗطًعي تبؾيؿبت ٝ ؾبذت٘ب٢ٛب اظ ٢ِٛساضي ث٠ ٗطثٌٞ ٢ٜٗسؾي ٝ كٜي اٗٞض اٛزبٕ -1

 ١ٞاضؾب٢ٛب ٝ ًٞئْ كٚ ُٗجٞع، ت٢ٞي٠ آؾبٛؿٞض،

 تبؾيؿبت ث٠ ٗطثٌٞ ٝؾبيْ ٝ هُؼبت ٛٞؾبظي ١بي َطح ت٢ي٠ -2

 تبؾيؿبت ث٠ ٗطثٌٞ هُؼبت ٛٞؾبظي -3

 ٗطًعي تبؾيؿبت تؼ٘يط ٝ تٞؾؼ٠ چِِٞٛي ث٠ ٗطثٌٞ ١عي٠ٜ ثطآٝضز ٝ ثطٛب٠ٗ تٜظيٖ ٝ ت٢ي٠ -4
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 تبؾيؿبت ٝ ثطم ظٗي٠ٜ زض كٜي ٝ ػٔ٘ي ١بي ثطضؾي ٝ تحويوبت اٛزبٕ -5

 ٛيطٝ تٞٓيس ٗطًعي قج٠ٌ يب يؼيق ككبض ٗطًعي زؾتِب٢١بي ٝ تبؾيؿبت قسٟ ت٘بٕ هي٘ت ثطآٝضز ٝ َطح ت٢ي٠ ٝ ٗحبؾج٠ -6

 تبؾيؿبتي ٝؾبيْ تؼ٘يط ٝ ١ب ؾبذت٘بٙ ًكي ٠ٓٞٓ ثط ٛظبضت ٝ ؾطپطؾتي-7

 ٗطًعي تبؾيؿبت ٝ ثعضٍ ؾبٛتطا٢ٓبي هي٘ت ثطآٝضز ٝ ٗحبؾجبت ثط ٛظبضت ٝ ضؾيسُي -8

 تبؾيؿبتي ٝؾبيْ اٛتوبّ ٝ ٛهت ٝ يسًي هُؼبت ت٢ي٠ ثط ٛظبضت -9

 تبؾيؿبت ٢ِٛساضي ٝ ثطزاضي ث٢طٟ ٝ آظٗبيف ٝ ٛهت ظٗي٠ٜ زض ١ب تٌٜؿيٚ ٝ ١ب ًبضزاٙ ضا١ٜ٘بيي ٝ آٗٞظـ -10

 كٜي ١بي ً٘يؿيٞٙ زض قطًت -11

 ٗطث٠َٞ كؼبٓيت٢بي ١٘ب١ِٜي ٝ ًٜتطّ ٝ پي٘بٌٛبض قطًت٢بي ًبض ثط ٛظبضت -12

 كٜي زؾتٞضآؼ٢ٔ٘بي ٝ ٗكرهبت ٝتؼييٚ ثي٘بضؾتبٙ ؾبذت٘بٛي تؼ٘يطات ثب ضاث٠ُ زض زاٛكِبٟ كٜي زكتط ًبضقٜبؾبٙ ثب ١ٌ٘بضي -13

 شيطثٍ ٝاحس١بي ١٘ب١ِٜي ثب ًبضًٜبٙ ٗب١يب٠ٛ ٗكبضًت َطح ٝ ًبض ايبك٠ ؾبػت ٗحبؾج٠ ٝ پطؾْٜ ٗب١يب٠ٛ ًكيي ثطٛب٠ٗ ت٢ي٠ -14

 ٝاحس زض ٛيطٝ تبٗيٚ ٝ ربيِعيٜي ٝ ًبضًٜبٙ ٗطذهي نٞضت زض پطؾْٜ ثيٚ ًبض توؿيٖ ًبضًٜبٙ، ؾبٓيب٠ٛ اضظقيبثي -15

 ًبضًٜبٙ ثطذٞضز ٛحٟٞ ٝ ػٌ٘ٔطز ثط ٛظبضت -16

 ٗطث٠َٞ ؾطپطؾت اظ الظٕ زؾتٞضآؼْ٘ ٝ ٗكي ذٍ ًؿت-17

 آٙ ًيليت ٝ ذسٗبت اضائ٠ ثب ٗطتجٍ ٗكٌالت تؼييٚ ٜٗظٞض ث٠ ٛظبضت تحت ٝاحس زض ٗٞرٞز ٝيؼيت ثطضؾي -18

 اؾتبٛساضز١ب ارطاي ر٢ت زض ضيعي ثطٛب٠ٗ -19

 ٝاحس ث٠ ٛؿجت ًبْٗ قٜبذت ٝ اؾتبٛساضز١ب ، ازاضي ٗوطضات ث٠ رسيسآٞضٝز ًبضًٜبٙ ؾبظي آُبٟ ٝ آٗٞظـ ر٢ت ضيعي ثطٛب٠ٗ -20

 ٗطث٠َٞ ٝاحس ٗكٌالت حْ ر٢ت زض ًبضًٜبٙ ٗكبضًت رٔت ٝ ُط١ٝي رٔؿبت تكٌي21ْ

 ٝاحس١ب ؾبيط ٝ ٗطث٠َٞ ٝاحس ًبضًٜبٙ ثيٚ تلب١ٖ حؿٚ ثطهطاضي -22

 ٝيؼيت ث٢جٞز ر٢ت پيك٢ٜبز ٝ ٝاحس ٗكٌالت ٝ ٗطث٠َٞ ٝاحس ًبضًٜبٙ ٛيبظ١بي اضائ٠ ٝ ٗسيطاٙ رٔؿبت زض قطًت-23

 ...ا ًٝ٘جٞزٟ حٞازث، ؿيطٗتطهج٠، ٝهبيغ زضذٞاؾت٢ب، قبْٗ) شيطثٍ ٗؿئٞٓيٚ ث٠ ٗطث٠َٞ ٝاحس اٗٞض ًٔي٠ ُعاضـ ٝ حجت -24

 :ببيگبني

 ثط ٗطثٌٞ ك٢طؾت ت٢ي٠ ٝ ثبيِبٛي انّٞ ٝ ٗوطضات ُٗبثن ٗحطٗب٠ٛ ١بي پطٝٛسٟ ٝ ٗساضى ٝ اؾٜبز اٝضام، ١ب، ٛب٠ٗ ٢ِٛساضي ٝ حلظ-1

 قسٟ تؼييٚ اؾبؾطٝـ
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 زؾتٞض َجن ١ب ٛب٠ٗ ث٠ ٗطثٌٞ ؾٞاثن يب ١ب پطٝٛسٟ ًطزٙ پيٞؾت-2

 ٗبكٞم ٗوبٕ اربظٟ ثب ضاًس ثبيِبٛي ث٠ ٗرس٠ٗٝ ١بي پطٝٛسٟ تحٞيْ-3

 ٗتجٞػتكٌيْ ؾبظٗبٙ احتيبربت ٝ ٗطثٌٞ ١بي آؼْ٘ زؾتٞض َجن ١ب پطٝٛسٟ ثبيِبٛي ٝ ُصاضي ًس -ثٜسي َجو٠ -ثطزاضي نٞضت-4

 آٞضٝز رسيس پطؾْٜ ر٢ت پطٝٛس١زسيس

ٝيؼيت  ت٢ي٠ اٗط زض ١ٌ٘بضي ١٘چٜيٚ ٝ ًبضًٜبٙ آٗٞظقي ُٞا١ي ٝ ١ب اؾتؼالري ١بي، ٗطذهي ثبيِبٛي ث٠ ٗطثٌٞ اٗٞض پيِيطي-5

 پطؾٜٔي ؾبٓيب٠ٛ ٗطذهي

 .ٗيِطزز اضؾبّ ٗطًع ث٠ ٝاحس١ب ؾبيط اظ ٠ً پطؾٜٔي ١بي پطٝٛسٟ ٝنّٞ اػالٕ-6

 ٗطثٌٞ ١بي پطٝٛسٟ زض ًبضًٜبٙ ؾبٓيب٠ٛ اضظقيبثي ثبيِبٛي-7

 كٞم ٗب ٗوبٕ ث٠ اضائ٠ ر٢ت ٓعٕٝ ٗٞضز ُعاضقبت ت٢ي٠-8

 پطٝٛسٟ ٝنّٞ پيِيطي ٝ ٗيِطزز اضؾبّ زاٛكِبٟ تبثؼ٠ ٝاحس١بي ؾبيط ث٠ ٠ً ١بيي پطٝٛسٟ ٛ٘ٞزٙ ٢ٗط ٝ الى ٝ ق٘بضي ثطٍ-9

 . ًبضًٜبٙ ازاضي ٗكٌالت ضكغ ٗٞضز زض حًٞضي نٞضت ث٠ ٗطارؼيٚ ٝ تٔلٜي ٌٗبٓ٘بت ث٠ پبؾرِٞيي-10

 ٗبكٞم ٛظط َجن ٗح٠ٓٞ اٗٞض ؾبيط اٛزبٕ-11

 :كبرضنبس امور مبلي

 اٗٞض ٗبٓي ٝاحس١ب يٚٝ تحّٞ ٗؿئّٞ ييطٛظبضت ثط تؾ -1

 ٗهٞثبت ٗطث٠َٞ ث٠ اٗٞضٗبٓي يِيطيق٢ٜبزات ٝ حيقطًت زض رٔؿبت ٛظبٕ  -2

 اي  ي٠ؾطٗب ١بي يُي َطح٢بي ت٘ٔي زاضائيساٛزبٕ اٗٞض ضؼ -3

. ت اٗٞض ٗبٓييطياٗٞض اضربػي ًبضقٜبؼ اظ َطف ٗس پيِيطي-4

  :امور دفتزي ودبيزخبنه

 ٗطث٠َٞ زكبتط زض آ٢ٛب ق٘بضٟ ٝ ٗٞيٞع ٝ نبزضٟ ٝ ٝاضزٟ ١بي ٛب٠ٗ رطيبٙ ٝ ٗكرهبت حجت -1

 آ٢ٛب پيِيطي ٝ ًٜٜسٟ اهسإ ٝاحس ث٠ اضربع ثطاي ١ب ٛب٠ٗ تٞظيغ ٝ تلٌيي-2

 ٗبكٞم ٗوبٕ ث٠ اضائ٠ ر٢ت ٛيبظ ٗٞضز ُعاضقبت تٜظيٖ ٝ ت٢ي٠ -3

 ٗيِطزز اضؾبّ ٗطًع ث٠ ٝاحس١ب ؾبيط ٝ ازاضات اظ ٠ً ١بيي ٛب٠ٗ ٝنّٞ اػالٕ ٝ زضيبكت -4
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 ٝ ثي٘بضؾتبٙ پعقٌي ٗساضى ٝ پصيطـ ٝاحس ١٘ب١ِٜي ثب اضُب٢ٛب ؾبيط ٝ هبٛٞٛي پعقي ٌٗبتجبت نسٝض ث٠ ٗطثٌٞ اٗٞض اٛزبٕ پيِيطي-5

 ٗطث٠َٞ ٗؿئٞٓيٚ

 ضػبيت ثب ٝ ٗبكٞم ٗوبٕ اَالع ثب آٙ ٛظيط ٝ ًبض ايبك٠ ٗؼصٝضيت، ٗطذهي، احٌبٕ، ٛٞيؽ پيف هجيْ اظ ًبضُعيٜي ٛٞيؿ٢بي پيف ت٢ي٠-6

 ٗطثٌٞ ٗوطضات ٝ هٞاٛيٚ

 ًبضًٜبٙ ضكبٟ ٝ ثي٠٘ ، تؼبٝٙ ث٠ ٗطثٌٞ اٗٞض اٛزبٕ-7

 ًبضُعيٜي زض ٗطث٠َٞ ٝاحس ٗرتٔق اٗٞض ؾطپطؾتي ٝ ت٘كيت ٝ ضيعي ثطٛب٠ٗ-8

 احتيبربت تبٗيٚ ٗٞضز زض اهسإ ٝ ٗتجٞع ؾبظٗبٙ پطؾٜٔي احتيبربت ثيٜي پيف-9

 ػْ٘ ٗٞضز اؾترساٗي ٗوطضات ٝ هٞاٛيٚ ُٗبٓؼ٠-10

 ازاضي ٝاحس كؼبٓيت٢بي ٝ اٛؿبٛي ٛيطٝي آٗبض ت٢ي٠-11

 ٗطث٠َٞ ٗؿئّٞ ثب ٗهٞة آٗٞظقي ١بي زٝضٟ زض ًبضًٜبٙ ؿيبة ٝ حًٞض اٗط زض ١ٌ٘بضي-8

 كطزي ٢ٗبضت٢بي ٝ زاٛف اضتوبء ٜٗظٞض ث٠ آٗٞظقي ًبضُب٢١بي ٝ رٔؿبت زض قطًت-9

 ٗبكٞم ٗوبٕ ث٠ اضائ٠ ر٢ت كؼبٓيت٢ب ٗب١يب٠ٛ ُعاضـ تٜظيٖ ٝ ت٢ي٠ ٝ ُعاضـ زكتط زض ضٝظا٠ٛ كؼبٓيت٢بي حجت10

 قـٔي ظٗي٠ٜ زض تحويوبتي اٗٞض ٝ پػ١ٝف ، آٗٞظـ اٗط زض ١ٌ٘بضي-11

ٗبكٞم  ٛظط َجن ٗح٠ٓٞ اٗٞض ؾبيط اٛزبٕ-12

 :كبرضنبس راديولوصي

 ٗطث٠َٞ ٝاحس ضازيٞٓٞغيؿت ٛظبضت ٝ ١ٌ٘بضي ثب تحويوبتي ٝ آٗٞظقي ١بي ثطٛب٠ٗ ٝاٛزبٕ ضيعي َطح -1

 يٞٛؿبظ پطت١ٞبي ثب ًبض ثطاي ٜٗبؾت ضٝق٢بي اٛتربة ثٜ٘ظٞض ُٗبٓؼ٠ 2-

 ضازيٞٓٞغي اٛزبٕ ثٜ٘ظٞض ثي٘بضاٙ ث٠ الظٕ زؾتٞضات زازٙ 3-

 .ثبقس پصيط اٌٗبٙ ػٌؿجطزاضي ثطاي ثي٘بض ػًٞ ٗكب١سٟ ثٜحٞي٠ٌ ضازيٞٓٞغي زؾتِبٟ ظيط ثي٘بض ٛ٘ٞزٙ آٗبزٟ 4-

 كٔٞضؾٌٞپي يب ٝ ضازيُٞطاكي ر٢ت ٠ً كٜي ػٞاْٗ ؾبيط ٝ الظٕ تكؼكغ ٗست ث٠ تٞر٠ ثب زؾتِبٟ اٛساذتٚ ثٌبض ٝ ٛ٘ٞزٙ آٗبزٟ ث٠ ٗطثٌٞ اٗٞض اٛزبٕ 5-

 .آيس ٗي ثؼْ٘ ثي٘بض ٛظط ٗٞضز ػًٞ اظ

 ٗطثٌٞ ٗوبٕ ث٠ زؾتِبٟ ٛوم ٗٞاضز اػالٕ ٝ ضازيُٞطاكي زؾتِب٢١بي ٗرتٔق هؿ٘ت٢بي ًٜتطّ ٝ ثطضؾي 6-

 ضازيٞٓٞغيؿت زؾتٞضات اؾبؼ ثط كٞم اٗٞض اٛزبٕ ث٢ِٜبٕ ضازيٞٓٞغي ١بي تٌٜؿيٚ ًٜتطّ – ضا١ٜ٘بيي 7-

 آٙ ث٠ ٗطثٌٞ ٛتبيذ اضائ٠ ٝ پيكطكت٠ ٝ پيچيسٟ تٌٜي٢ٌبي ٗٞضز زض ُٗبٓؼ٠ 8-
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 ضازيٞٓٞغيؿت ٛظبضت تحت پطت١ٞب ًٜتطّ شيهالح ٗطاًع ٝ ؾبظٗب٢ٛب ثب ١ٌ٘بضي ٝ زؾتِب٢١ب ًبضثطز ٝ ٢ِٛساضي ٛحٟٞ زض ١ٌ٘بضي 9-

 ٗطث٠َٞ ًكيي ٗؿئّٞ ٛظط تحت اكطاز ًبض ٛحٟٞ ثط ٛظبضت 10-

 قـٔي ظٗي٠ٜ زض پيكطكت٢ب آذطيٚ ُٗبٓؼ٠ ٝ تحويوبتي ٝ آٗٞظقي ضيعي ثطٛب٠ٗ زض قطًت 11-

 ٗطث٠َٞ ضازيٞٓٞغي ٗترهم پعقي ثب اذتهبني ًبض١بي ؾبيط ٝ آٛػيُٞطاكي –كٔٞضٝؾٌٞپي ر٠ٔ٘ اظ ضٝظٗطٟ ًبض١بي اٛزبٕ زض ٗؿبػي تكطيي 12-

 ضازيُٞطاكي زؾتِبٟ ًٔيس١بي ًٜتطّ 13-

 ٗطث٠َٞ ٝاحس ضازيٞٓٞغيؿت ٛظبضت تحت پطت١ٞب ثطاثط زض اكطاز حلبظت ثٜ٘ظٞض ٜٗبؾت ضٝق٢بي اٛتربة ظٗي٠ٜ زض ٗطثٌٞ ًبضقٜبؾبٙ ثب ١ٌ٘بضي 14-

 ثي٘بض ١٘طاٟ ٝ ثي٘بض ر٢ت ٜٗبؾت حلبظتي ٝؾبيْ اظ اؾتلبزٟ 15-

 ظٗبٛي قسٟ تٜظيٖ ثطٛب٠ٗ ثطاؾبؼ ؾبزٟ ١بي ُطاكي اٛزبٕ 16-

 ُطاكي اٛزبٕ اظ هجْ ثي٘بض آٗبزُي اظ يبكتٚ اَ٘يٜبٙ 17-

 ًبض ذبت٠٘ اظ ثؼس پصيطـ ث٠ ؾطپبيي ٝ ثؿتطي اظ اػٖ ١ب ًٔيك٠ ت٘بٗي تحٞيْ 18-

 پكت زض ( قسٟ ٗهطف ١بي كئٖ ؾبيع ٝ تؼساز – پطؾٜٔي ًس – ُطاكي ذبت٠٘ ؾبػت زضد) پطؾٜٔي ٢ٗط ث٠ زضذٞاؾت ١بي ثط٠ُ ٛ٘ٞزٙ ٢٘ٗٞض 19-

 . زضذٞاؾت ١بي ثط٠ُ

 ٗرهٞل زكتط زض قسٟ اٛزبٕ پطتبثْ حجت ٝ تٜظي٘ي ثطٛب٠ٗ اؾبؼ ثط پطتبثْ ُطاكي اٛزبٕ 20-

 ( ٗؼبٓذ پعقي – ثبٓيٜي ػالئٖ – ؾٚ – تبضيد – ٗطارؼ٠ ٛٞع – ثي٘بض ٛبٕ ) ثي٘بض ٗكرهبت زضد ٝ قسٟ ت٢ي٠ ١بي ًٔيك٠ ٛ٘ٞزٙ پبًت 21-

 ثؼسي قيلت حًٞضًبضًٜبٙ تب قيلت زض حًٞض – ثؼس ٛٞثت ث٠ قيلت تحٞيْ 22-

 ٛيبظ نٞضت زض ؾُٞٛٞطاكي ٝ ُطاكي اظ هجْ آٗبزُي ر٢ت ثي٘بضاٙ ث٠ الظٕ ضا١ٜ٘بيي اضائ٠ 23-

 يطٝضي ٗٞاهغ زض ضازيٞٓٞغي ١بي كئٖ پطٝؾؿيَٜ اٛزبٕ زض ١ٌ٘بضي 24-

 قٜبؾبيي ًبضت ثچ، كئٖ ٗبضًط، كطٕ، ٓجبؼ اظ اؾتلبزٟ 25-

 ٗطث٠َٞ ًكيي زض قسٟ اٛزبٕ ؾُٞٛٞطاكي ٝ زضذٞاؾت ١بي ثط٠ُ ت٘بٕ حجت 26-

 زاٛكزٞيبٙ آٗٞظـ زض ١ٌ٘بضي 27-

 مٗبكٞ ٗوبٕ زؾتٞض َجن ٗح٠ٓٞ اٗٞض ؾبيط اٛزبٕ 28-

 

 :مسئول فني آسمبيطگبه

 ٗطًع ترههي اٗٞض ًٔي٠ پطؾتيؾط-1
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 اظ قسٟ اػالٕ اؾتبٛساضز١بي ثب تُبثن ٝ ٗؼطك٢ب ، قي٘يبيي ٗٞاز آظٗبيكِب١ي ٓٞاظٕ ٝ تز٢يعاتي ث٢ساقتي، ٝيؼيت ٗطاهجت ٝ ًٜتطّ -2

 پعقٌي آٗٞظـ ٝ زضٗبٙ ث٢ساقت، ٝظاضت َطف

 ٗرتٔق ثرك٢بي ٝ ٝاحس١ب ثيٚ الظٕ ١٘ب١ِٜي ايزبز -3

 كٜي ًبضًٜبٙ ًيلي ػٌ٘ٔطز ًٜتطّ -4

 ثي٘بضاٙ ث٠ يطٝضي ؿيط ذسٗبت ٝ ١ب ١عي٠ٜ تح٘يْ اظ ٗ٘بٛؼت -5

 شيطثٍ ٗطارغ ث٠ پبؾرِٞيي ٝ آظٗبيكِبٟ ػٔ٘ي ٝ ترههي اٗٞض ٗٞضز زض قٌبيبت ث٠ ضؾيسُي -6

 ٗزبظ ؿيط پعقٌي اػ٘بّ اظ رُٔٞيطي -7

 يطٝضت حؿت شيطثٍ ٗطارغ ث٠ ٗطثٌٞ ُعاضق٢بي اضؾبّ ٝ ذسٗبت ًيلي ٝ ً٘ي اضائ٠ ث٠ ٗطثٌٞ آٗبض ٝ اَالػبت آٝضي ر٘غ -8

 پعقٌي ٝآٗٞظـ زضٗبٙ ث٢ساقت، ٝظاضت ٗوطضات ٝ هٞاٛيٚ ضػبيت -9

 اٝضغاٛؿي ثي٘بضاٙ ث٠ اٝٓي٠ ذسٗبت اضائ٠ ٝ ثي٘بضاٙ پصيطـ ثط ٛظبضت ٝ اهسإ-10

 ٗرهٞل زكبتط زض آ٢ٛب ٢ِٛساضي ٝ اٛؼٌبؼ ٝ ذبضري ٝ زاذٔي ًيلي ًٜتطّ ثطٛب٠ٗ زهين ارطاي ثط ٛظبضت -11

 آظٗبيكِبٟ زض ٗؿت٘ط ٝ ٗسإٝ ، كؼبّ حًٞض-12

 كٜي ٝ ػٔ٘ي قطايٍ ًٔي٠ ُطكتٚ ٛظط زض ثب آظٗبيك٢ب رٞاة ٝضه٠ اًٗبء-13

 آظٗبيكِبٟ ًبضقٜبؾبٙ ٝ ؾٞپطٝايعض ١ٌ٘بضي ثب پطؾْٜ ٗسإٝ آٗٞظـ-14

 آظٗبيكِبٟ ًبضقٜبؾبٙ ١ٌ٘بضي ثب ًبضٝضظاٙ ٝ زاٛكزٞيبٙ آٗٞظـ-15

 آٗٞظـ اٛزبٕ ثط ٛظبضت ٝ آٗٞظقي ُٗبٓت تٜظيٖ ٝ ت٢ي٠-16

 زٝضٟ پبيبٙ زض ًبضٝضظاٙ ٝ زاٛكزٞيبٙ اضظيبثي-17

 زاٛكزٞيبٙ ٛب٠ٗ پبيبٙ ٝ تحويوبتي پطٝغٟ ارطاي زض ١ٌ٘بضي-18

 ثي٘بضؾتبٛي ٗطتجٍ ١بي ً٘يت٠ ، آٗٞظقي رٔؿبت زض قطًت-20

 ٗبكٞم ٗوبٕ زؾتٞض َجن ٗح٠ٓٞ اٗٞض ؾبيط اٛزبٕ-21

 

 :كبرضنبس آسمبيطگبه

 اضؾبٓي ٠ٛٞ٘ٛ ٗوساض ٝ ٛٞع ثب زضذٞاؾتي آظٗبيف زازٙ تُبثن ٝ ثي٘بضؾتبٙ ثرك٢بي ٝ پصيطـ اظ قسٟ اضؾبّ ١بي ٠ٛٞ٘ٛ ًٜتطّ 1-
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 ١ٞضٗٞٙ – ازضاض ًبْٗ – قٜبؾي اِْٛ – قٜبؾي ٗيٌطٝة – ؾطٝٓٞغي – ثيٞقي٘ي – ١٘بتٞٓٞغي ) زضيبكتي آظٗبيكبت اٛزبٕ 2-

 (ذٞٙ ثبٛي – ايٜ٘ٞٓٞغي – قٜبؾي

 ز١ي رٞاة ثرف ث٠ اضؾبّ ٝ ضٝظا٠ٛ ًبض ٓيؿت حجت ، ٗطث٠َٞ زكبتط زض ٛتبيذ ٝ آظٗبيف ٛٞع ، تبضيد ، اؾبٗي حجت 3-

 ٓعٕٝ نٞضت زض ٗكٌٞى ٗٞاضز ضٝي ثط ٗزسز آظٗبيف اٛزبٕ 4-

 اؾتلبزٟ ٗٞضز ٗح٢ٓٞٔبي ؾبظي آٗبزٟ ثط ٛظبضت ٝ ًٜتطّ زض ١ٌ٘بضي 5-

 پصيطـ اكعايف نٞضت زض آظٗبيكِبٟ ثرك٢بي ؾبيط ث٠ ً٘ي 6-

 ٛظط تحت ًبضًٜبٙ تٞؾٍ آٙ اٛزبٕ ثط ٛظبضت ٝ ث٢ساقتي ٝيؼيت ث٢جٞز زض ً٘ي ٝ كطزي حلبظت ٝ ايٜ٘ي انّٞ ضػبيت 7-

 ٗبكٞم ٗوبٕ ٛيبظ ٗٞضز آٗبض اضائ٠ ٝ آٝضي ر٘غ زض ١ٌ٘بضي 8-

 ًبضٝضظاٙ ٝ زاٛكزٞيبٙ آٗٞظـ اٗط زض ً٘ي 9-

 آظٗبيكِبٟ زض ٗطث٠َٞ ثرف ًبضزاٙ ثب ١ٌ٘بضي ٝ ٛظبضت 10-

 شيطثٍ ٗؿئّٞ ث٠ اضائ٠ ٝ ٗح٠ٓٞ ٝظبيق پيطاٗٞٙ الظٕ ُعاضقبت تٜظيٖ ٝ ت٢ي٠ 11-

 ثب آٗٞظقي ١بي ثطٛب٠ٗ اُٛجبم ظٗي٠ٜ زض الظٕ اهساٗبت اٛزبٕ ٝ آُب١ي ؾُح اضتوبء ر٢ت آظٗبيكِبٟ آٗٞظقي رٔؿبت زض قطًت 12-

 رسيسآٗٞظقي ضٝق٢بي

 ث٢ساقتي ١بي ثطٛب٠ٗ ؾبيط ٝ اپيسٗيٞٓٞغي ١بي ثطٛب٠ٗ زض قطًت 13-

 ٛكط هبثْ ًبض١بي ثطضؾي ٝ پػ١ٝكي ، تحويوبتي اٗٞض زض ٗكبضًت ٝ ػٔ٘ي ٗوبالت ٝتٜظيٖ ت٢ي٠ 14-

 ٗبكٞم ٗوبٕ زؾتٞض َجن ٗح٠ٓٞ اٗٞض ؾبيط اٛزبٕ 15-

 پزسنل ببنك خون

 چي ٛ٘ٞزٙ يرچبّ ثبٛي ذٞٙ ٝ پطًطزٙ كطٕ تبييس زٗب -1

 چي ٛ٘ٞزٙ تبضيد اٛوًبء كطآٝضزٟ ١بي ذٞٛي-2

 اٛزبٕ آظٗبيف ًطاؼ ٗچ ٝ پط ٛ٘ٞزٙ زكبتط ٗطث٠َٞ -3

 پطًطزٙ كطٕ تحٞيْ ذٞٙ ث٠ ثرف -4

 چي ٛ٘ٞزٙ تز٢يعات ثبٛي ذٞٙ ث٠ نٞضت ضٝظا٠ٛ  -5

 حْ٘ ٝ ٛوْ نحيح ذٞٙ تٞؾٍ زؾتٞض آؼْ٘ ٗطث٠َٞ  -6
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 اٛزبٕ ث٘ٞهغ آظٗبيكبت ذٞٛي ٝ تحٞيْ ث٠ ثرف ٗٞضز ٛظط  -7

 :مسئول فني داروخبنه

 ٗطث٠َٞ ؾطپطؾت اظ الظٕ ١بي ٝزؾتٞضآؼْ٘ ٗكي ذٍ ًؿت 1-

 ٗطاهجت ًيليت ٝ ذسٗبت اضائ٠ ثب ٗطتجٍ ٗكٌالت تؼييٚ ٜٗظٞض ث٠ ٛظبضت تحت زضٝاحس ٗٞرٞز ٝيؼيت ثطضؾي 2-

 ٗطاهجتي اؾتبٛساضز١بي ارطاي ر٢ت زض ضيعي ثطٛب٠ٗ 3-

 ٗرتٔق قيلت٢بي زض ٛظبضت تحت ًبضًٜبٙ ًبض ثطٛب٠ٗ تٜظيٖ 4-

 )ًبض توؿيٖ( ٛظبضت تحت ًبضًٜبٙ ٝظبيق تؼييٚ 5-

 ٛظط اظ ٝاحس ث٠ ٛؿجت ًبْٗ قٜبذت ٝ ٗطاهجتي اؾتبٛساضز١بي ازاضي ٗوطضات ث٠ آٞضٝز رسيس ًبضًٜبٙ ؾبظي آُبٟ ر٢ت ضيعي ثطٛب٠ٗ 6-

 ٗطًع ١بي هؿ٘ت ؾبيط ثب آقٜبيي ٝ تز٢يعات ٝ ٝؾبيْ كيعيٌي، ٗحيٍ

 ثرف زض اؾتلبزٟ ٗٞضز تز٢يعات ػٌ٘ٔطز ًٜتطّ ر٢ت ضيعي ثطٛب٠ٗ 7-

 ٗطث٠َٞ ٝاحس ٗكٌالت حْ ر٢ت زض ًبضًٜبٙ ٗكبضًت رٔت ٝ ُط١ٝي رٔؿبت تكٌيْ 8-

 قسٟ اضائ٠ ذسٗبت ؾُح اضتوبء ٜٗظٞض ث٠ ٜٗبؾت كًبي ايزبز ر٢ت زض قـٔي اٜٗيت ثطهطاضي 9-

 قـٔي ضيبيت اكعايف ر٢ت اِٛيعٟ ايزبز ث٠ ًبضًٜبٙ ٛيبظ١بي ث٠ تٞر٠ 10-

 ٝاحس١ب ؾبيط ٝ ٗطث٠َٞ ٝاحس ًبضًٜبٙ ثيٚ تلب١ٖ حؿٚ ثطهطاضي 11-

 ٝاحس١ب ؾبيط ثب زاضٝذب٠ٛ ٝاحس ًبضًٜبٙ ثيٚ ١ٌ٘بضي ٝ ١٘ب١ِٜي ايزبز 12-

 ٝيؼيت ث٢جٞز ر٢ت پيك٢ٜبز ٝ ثي٘بضاٙ ًبضًٜبٙ،ٗسزرٞيبٙ، ٛيبظ١بي اضائ٠ ٝ ٗسيطاٙ رٔؿبت زض قطًت 13-

  ٛوبيم،ٛيبظ١ب ٗتطهج٠،حٞازث،ً٘جٞز١ب، ؿيط ٝهبيغ ١ب، زضذٞاؾت قبْٗ: شيطثٍ ٗؿإٓيٚ ث٠ ٗطث٠َٞ ٝاحس اٗٞض ًٔي٠ ُعاضـ ٝ حجت 14-

 ثرف زض آٗٞظقي ثطز ت٢ي٠ ٝ ًبضًٜبٙ ..... ٝ ثبظآٗٞظي ذسٗت ي٘ٚ آٗٞظـ ضيعي ثطٛب٠ٗ زض ١ٌ٘بضي ٝ ٗكبضًت 15-

 ٗطث٠َٞ ٝاحس ًبضًٜبٙ ٗهٞة اضظقيبثي كطٕ تٌ٘يْ 16-

 ٗطث٠َٞ ٝاحس پطؾْٜ ؿيبة ٝ حًٞض ًٜتطّ 17-

  /ٓيؿت چي /ٗكب١سٟ /... ٝ ١ٌ٘بضاٙ ثي٘بضاٙ، ٜٗسي ضيبيت ثطضؾي َطين اظ ًبضًٜبٙ تٞؾٍ قسٟ اضائ٠ ذسٗبت ٗؿت٘ط اضظقيبثي 18-

 ًبضًٜبٙ اذالهي ٝ قـٔي ضكتبض ٗؼيبض١بي ضػبيت ثط ٗؿت٘ط اضظقيبثي ٝ ٛظبضت 19-

 پطؾْٜ ٗب١يب٠ٛ ٗكبضًت َطح ٝ ًبض ايبك٠ تٜظيٖ ٝ ًٜتطّ 20-
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 حزاست بيمبرستبن

 ٗحطٗب٠ٛ ٗساضى ٝ تأؾيؿبت پطؾْٜ، اظ ٢ِٛساضي ٝ حطاؾت ر٢ت ٜٗبؾت ؾيؿتٖ اؾتوطاض -1

 حطاؾتي اهساٗبت ٝ ١ب كؼبٓيت ًٔي٠ ١سايت ٝ ٛظبضت ؾبظٗبٛس١ي، ضيعي، ثطٛب٠ٗ-2

 ٗٞؾؿ٠ ًبضًٜبٙ ث٠ الظٕ ١بي آٗٞظـ اضائ٠ ٜٗظٞض ث٠ الظٕ اهساٗبت اٛزبٕ ٝ حطاؾت ث٠ ٗطث٠َٞ اٗٞض ًٔي٠ ثط ٛظبضت ٝ ٗطاهجت -3

 قسٟ تؼييٚ ١بي ١سف ٝ ٗكي ذٍ ارطاي حؿٚ ١٘چٜيٚ ٝ ؿيطٗتطهج٠ حٞازث ثب ٗوبث٠ٔ ثطاي ٗتجٞع

 حؿٚ ثط ٛظبضت ٝ الظٕ حلبظتي ١بي زؾتٞضآؼْ٘ ٝ حطاؾتي ١بي تٞني٠ ٝ ٗوطضات ١ب، ٛب٠ٗ آييٚ ١ب، ثركٜب٠ٗ اثالؽ ٝ ت٢ي٠ -4

 حطاؾتي ١بي ضٝـ ث٢جٞز ٝ ٛوبيم ضكغ ر٢ت زض انالحي پيك٢ٜبزات اضائ٠ ٝ ١ب آٙ ارطاي

 حهّٞ ٜٗظٞض ث٠ ٗؿت٘ط ١ب ثطضؾي اٛزبٕ ٝ قسٟ ثٜسي َجو٠ اؾٜبز حلبظتي اٗٞض ظٗي٠ٜ زض الظٕ ػٞاْٗ تأٗيٚ ٝ ضيعي ثطٛب٠ٗ-5

 الظٕ ُعاضقبت اضائ٠ ٝ ٗربثطاتي ٝ ٌٗبتجبتي اٗٞض زض حطاؾتي انّٞ ضػبيت اظ اَ٘يٜبٙ

 ٗتجٞع زؾتِبٟ ؾيٖ ثب ٝ ؾيٖ ثي زٝضِٛبض، تٌٔؽ، ث٠ ٗطثٌٞ ٗحطٗب٠ٛ اٗٞض ًٔي٠ اٛزبٕ -6

 ضٗع ُطا٢ٗبي تٔلٚ ٝ كبًؽ تٌٔؽ، ١بي پيبٕ ًٔي٠ ٗطاؾالت ٝ اضؾبّ ٝ ٢ِٛساضي ٝ نسٝض ٝ حجت زضيبكت، ضٗع، ًكق ٝ ت٢ي٠ -7

 ١ب آٙ ًكق اظ پيكِيطي ٜٗظٞض ث٠ الظٕ ١بي تٞني٠ اضائ٠ ٝ ٗٞهغ ث٠ تؼٞيى ٝ تـييط ثط ٛظبضت ٝ ضٗع ًٔيس١بي ت٢ي٠ ث٠ اهسإ ٝ

 يطضٝي ٗٞاهغ زض آٙ زاذٔي ؾيؿتٖ تـييط ٝ ضٗع ٗبقيٚ تٜظيٖ -8

 ٗطث٠َٞ ٗوطضات اؾبؼ ثط ١ب آٙ اظ حطاؾت ٝ زٝٓتي ٗٞؾؿبت ٝ ٝظاضترب٠ٛ اظ ٝان٠ٔ ٗحطٗب٠ٛ ٗساضى ٝ اؾٜبز زضيبكت -9

ٓعٕٝ  ٗٞضز ُعاضقبت ت٢ي٠ ٝ ٗتجٞع زؾتِبٟ حطاؾتي ٝيغ ثطضؾي ٝ ٛظبضت ٝ ًٜتطّ-10

ٗبكٞم  ٗوبٕ زؾتٞض َجن ٗح٠ٓٞ اٗٞض ؾبيط اٛزبٕ-11

 :نگهببن

 ضرٞع اضثبة ثب ٜٗبؾت ثطذٞضز-1

 ٗبكٞم ٗوبٕ اظ نبزضٟ زؾتٞضات َجن آٙ ٛظبيط ٝ ٗح٠َٞ ٜٗبظط، ٗطث٠َٞ، ٝاحس حطاؾت ٝ حلظ -2

 ٗطث٠َٞ زضزكبتط حجت ٝ زؾتٞض َجن ًبال١ب ؾبيط ٝ احبحي٠ ٝ تز٢يعات اٗٞاّ، ٛوْ ٝ حْ٘ ٛؤي٠، ٝؾبيٍ اكطاز، ذطٝد ٝ ٝضٝز ًٜتطّ-3

 ٝ اٗٞاّ،ًبال١ب ؾبذت٘بٙ، زض ؿيطٗتطهج٠ ي٢بي ذطاة ٝ زظزي ذطاثي، ؾٞظي، آتف ثطٝظ اظ رُٔٞيطي ٜٗظٞض ث٠ الظٕ ثيٜي پيف -4

 ًٜتطّ تحت تز٢يعات
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 اهساٗبت ٝاٛزبٕ اٛتظبٗي ٛيطٝي ٝ ثي٘بضؾتبٙ ٗؿئٞٓيٚ ث٠ ذطاثي ٝ زظزي ؾٞظي، آتف ٛظيط ٛب٢ُبٛي حٞازث ٝ اتلبهبت كٞضي اَالع-5

 اٝٓي٠ احتيبَي

 ثؼس قيلت ث٠ تحٞيْ ٝ ٢ِٛجبٛي ٗست زض پيكبٗس١ب ًٔي٠ قطح ٝ ُعاضـ-6

 ًبضًٜبٙ ٝ ٗطارؼيٚ ثيٚ ١٘ب١ِٜي ٝ ضرٞع اضثبة ٝ ًبضًٜبٙ ثيٚ ضا١ٜ٘بيي ٗطث٠َٞ، ١بي ٛب٠ٗ اضؾبّ تٔلٜي، ٌٗبٓ٘بت ث٠ پبؾرِٞيي -7

 شيطثٍ

 ٗالهبت ؾبػت اظ ؿيط ٓعٕٝ نٞضت زض ٝ ٗالهبت ؾبػت اظ ثؼس ثي٘بضاٙ ١٘طا١بٙ ذطٝد زض ١ٌ٘بضي-8

 ٢ِٛجبٛي كطٕ ٓجبؼ اظ اؾتلبزٟ -9

 ربيِعيٚ تؼييٚ ٝ قيلت ٗؿئّٞ ث٠ اَالع ثرف تطى ث٠ ٛيبظ نٞضت زض ٝ ثرف زض ٗؿت٘ط حًٞض-10

 ٗبكٞم ٗوبٕ زؾتٞض َجن ٗح٠ٓٞ اٗٞض ؾبيط ٛزبٕ-11

 :منطي بخص

 ٗؿئّٞ پطؾتبض يب پطؾتبض ؾط اظ ًبض ثطٛب٠ٗ ٝ زؾتٞض ًؿت-1

 ثي٘بضاٙ تطذيم ٝ ثؿتطي پصيطـ، ث٠ ٗطثٌٞ ازاضي اٗٞض اٛزب2ٕ-

 ٠ً تٜظي٘ي نٞضتزٔؿ٠ َجن ذبٛٞازٟ ث٠ تحٞيْ ٝ ثي٘بض .... ٝ هي٘تي اقيبء ٓجبؼ، ُطكتٚ اَبم، ث٠ ثؿتطي ٗٞهغ زض ثي٘بضاٙ ضا١ٜ٘بيي3-

 .ثبقس ضؾيسٟ قيلت ٗؿئّٞ يب ؾطپطؾتبض اًٗبء ث٠

 پصيطـ ١ِٜبٕ ثي٘بض پطٝٛسٟ زضيبكت4-

 ثرف ثي٘بضاٙ پطٝٛسٟ ًطزٙ آٗبز5ٟ-

 ثي٘بض ٗكرهبت ثب پطٝٛسٟ اٝضام ٝ كط٢ٗب ًٔي٠ ضٝظا٠ٛ تٌ٘ي6ْ-

ثي٘بض  ثبٓيٚ ثط I/O ًٜتطّ ٝ حيبتي ػالئٖ ثط٠ُ زازٙ هطاض ٝ آظٗبيكبت ٛهت ثي٘بضاٙ، پطٝٛسٟ ٢ِٛساضي ٝ ضٝظا٠ٛ ًٜتط7ّ-

 ٗطًع ذبضد يب زاذْ زض .... ٝ ػٌؽ آظٗبيكبت، ثطذي اٛزبٕ ر٢ت ثؿتطي ثي٘بضاٙ ثطاي ٝهت ُطكت8ٚ-

 تطذيم حؿبثساضي ٝاحس ث٠ اضؾبّ ٝ تطذيهي ثي٘بضاٙ پطٝٛسٟ ٛ٘ٞزٙ آٗبزٟ ٝ آٝضي ر٘غ9-

 تطذيم ٗٞهغ زض ثي٘بضاٙ ذطٝد ثطٍ ًٜتط10ّ-

 ثبيِبٛي ر٢ت ضازيٞٓٞغي ٝاحس ث٠ تطذيم اظ پؽ ثي٘بضاٙ ضازيٞٓٞغي ًٔيك٠ اضؾب11ّ-

 ػالئٖ ثط٠ُ هجيْ اظ ثرف ٓعٕٝ ٗٞضز آتحطيط ٓٞاظٕ ٝ زكبتط ٝ اٝضام ًطزٙ آٗبزٟ ٝ پطؾتبضي ايؿتِبٟ زاقتٚ ٠ِٛ ٗطتت12-

 ؿيطٟ ٝ ًبؿصي اي، قيك٠ چؿت ٝ آظٗبيف زضذٞاؾت حيبتي،
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 ٝ زضٗبٛي ازاضي، هؿ٘ت٢بي ؾبيط ٝ ثرك٢ب ث٠ آٙ پيِيطي ٝ اضؾبّ ٓعٕٝ نٞضت زض ٗرتٔق زضذٞاؾت٢بي ٝ ازاضي اٝضام تٜظي13ٖ-

 ٗطًع ذسٗبتي

 اظ اضؾبٓي آٗبضي كطٕ ٗبٜٛس كط٢ٗبيي ٝ ٗٞضز حؿت زاٛكِبٟ تبثؼ٠ ٝاحس١بي ؾٞي اظ اضؾبٓي آٗبضي كط٢ٗبي ًٔي٠ تٌ٘ي14ْ-

 ... ٝ تطذيم ٝ پصيطـ ثي٘بضاٙ، تؼساز ؿصايي، ضغيٖ ث٠ ٗطثٌٞ آٗبضي كطٕ زضٗبٙ، ٗؼبٝٛت

 شيطثٍ ٝاحس ث٠ اضربع ٝ هبٛٞٛي پعقي ثط٠ُ يب ٝ زكٚ رٞاظ ًٜتطّ كٞتي، ثي٘بضاٙ پطٝٛسٟ تٌ٘ي15ْ-

 ثرف اػالٛبت تبثٔٞ ٛ٘ٞزٙ ٗطتت16-

 ثي٘بضاٙ ٗكرهبت ًبضت ٝ ترت ق٘بضٟ ، اؾٖ ضٝظا٠ٛ ثطضؾي17-

 تطذيم ١ِٜبٕ ثي٘بض قرهي ٗساضى ٝ پطٝٛسٟ ذالن٠ تحٞي18ْ-

 ٗطث٠َٞ ثرف ث٠ آٙ ضؾبٛسٙ ٝ پيـبٕ ُطكتٚ ٝ ثرف تٔل٢ٜبي ث٠ پبؾرِٞيي19-

 ثرف ٗوطضات ث٠ ٝاضز تبظٟ ثي٘بضاٙ ٛ٘ٞزٙ آقٜب20-

 ثي٘بضاٙ ًٜٜسُبٙ ٗالهبت ٝ ١٘طا١بٙ ث٠ پبؾرِٞيي ٝ ٜٗبؾت ثطذٞضز21-

 ٗطث٠َٞ اكعاض ٛطٕ ثب آقٜبيي ٝ ًبٗپيٞتط زض اَالػبت حجت ٗطث٠َٞ ٝاحس زض ًبٗپيٞتط ٝرٞز نٞضت زض22-

 مٗبكٞ ٗوبٕ زؾتٞض َجن ٗح٠ٓٞ اٗٞض ؾبيط اٛزب23ٕ-

 مذدكبر اجتمبعي

 ً٘يؿبضيب اظ ٝر٠ زضيبكت تب پيِيطي ٝ ْٗٔ ؾبظٗبٙ پٜب١ٜسُبٙ اٗٞض ػبٓي ً٘يؿبضيبي ٗبٓي اػتجبضات اظ اؾتلبزٟ ثطاي الظٕ ٗساضى تٜظيٖ ٝ ت٢ي٠ -1
 ٛتيز٠ حهّٞ تب آ٢ٛب هسٕ ث٠ هسٕ ضا١ٜ٘بيي ٝ ارت٘بػي ١بي ثي٠٘ اظ يٌي اظ اؾتلبزٟ ث٠ ثي٘بضاٙ ٛ٘ٞزٙ تكٞين 2-

 ثًبػت ثي ١بي ذبٛٞازٟ ث٠ ضؾيسُي ر٢ت ذيط اكطاز رصة ٝ ارت٘بػي ذسٗبت ٗطاًع ايزبز ث٠ ًبضكطٗبيبٙ ٝ ٛيًٌٞبضاٙ تكٞين 3-

 ٗسزرٞيبٙ ث٠ ث٢ساقتي آٗٞظقي ١بي ثطٛب٠ٗ تٜظيٖ ٝ ت٢ي٠ 4-

 ثي٘بضي ثب ارت٘بػي اضتجبٌ زض ثي٘بضاٙ حوٞهي كط١ِٜي، اهتهبزي، ارت٘بػي، ذبٛٞازُي، زضٗبٛي، ث٢ساقتي، ٗكٌالت ٝ ٗؿبئْ ثطضؾي ٝ ٗهبحج٠ 5-

 ٗست َٞالٛي ٗٞاضز ثطاي ارت٘بػي پطٝٛسٟ تكٌيْ 6-

 آٛبٙ ٗكٌْ ضكغ ر٢ت ٜٗبؾت ح٢ٔبي ضاٟ اتربش ٝ ثي٘بضاٙ ثطاي ٜٗبثغ اظ اؾتلبزٟ ٝ اٌٗبٛبت ثطضؾي 7-

 ٗٞرٞز ٜٗبثغ ؾبيط ٝ ٗهٞة اػتجبضات ٗحْ اظ زضٗبٛي ١بي ١عي٠ٜ پطزاذت ٗكٌالت حْ ٝ ترههي ٛظط اػالٕ ٝ ثي٘بضاٙ ٗبٓي ٝيؼيت ثطضؾي 8-

 آٛبٙ ٗكٌْ حْ ٜٗظٞض ث٠ ذبٛٞازٟ ٗٞؾؿ٠، ثي٘بض، ثيٚ ؾبٖٓ ٝ ُٗٔٞة اضتجبٌ ايزبز ٝ ٗكبٝضٟ 9-

 ٗبكٞم ٗوبٕ ث٠ آٙ اضائ٠ ٝ ثي٘بضاٙ ارت٘بػي ٝ اهتهبزي ٝيؼيت اظ ٢ٛبيي ُعاضـ ت٢ي٠ 10-
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 ٗسزرٞيبٙ ؾبيط ٝ ثي٘بضاٙ ؾبظي هبزض ٝ ٛتيز٠ حهّٞ تب ٗسزًبضي اهساٗبت پيِيطي 11-

 زاضٛس ٛيبظ زضٗبٙ ث٠ ٠ً ؾطپبيي ٝ ثؿتطي ثي٘بضاٙ ٗكٌالت ًب١ف ٝ ١٘ب١ِٜي ثب اضتجبٌ زض زضٗبٛي ٗٞؾؿبت ثب ت٘بؼ 12-

 پعقٌي ً٘ي ٝ پعقٌي ٝؾبيْ ت٢ي٠ ٗطاًع ث٠ ثي٘بضاٙ ١سايت ٝ ضا١ٜ٘بيي 13-

 ١ِ٘بٛي ثي٠٘ ُؿتطـ ٝ ته٘يٖ ٝ اي ثي٠٘ ذسٗبت اظ اؾتلبزٟ ر٢ت ثي٘بضاٙ ١سايت ٝ ضا١ٜ٘بيي 14-

 .ثبقٜس ٗي اكتبزُي ًبض اظ ٝ پعقٌي ً٘يؿي٢ٛٞبي ث٠ اضائ٠ ٝ ثي٘بضاٙ ارت٘بػي ، اهتهبزي ٝيؼيت اظ ُعاضـ ت٢ي٠ 15-

 زضٗبٙ ضٝٛس ٝ ثي٘بضي٢ب ثطٝظ ٗٞحط ارت٘بػي ٗؿبئْ پيطاٗٞٙ پػ١ٝف ٝ تحوين زض ٗكبضًت 16-

 اَالػبت ايٚ ِٛب١ساقتٚ ضٝظ ث٠ ٝ ربٗؼ٠ زض ٗٞرٞز پعقٌي ٝ ضكب١ي ، ارت٘بػي ٜٗبثغ ٗٞضز زض اَالػبتي ثبٛي ت٢ي٠ 17-

 ٗكٌالت ايٚ حْ ر٢ت تالـ ٝ حْ ضاٟ اضائ٠ ٝ ثي٘بضؾتبٛي ٝ زضٗبٛي ذسٗبت اظ اؾتلبزٟ زض زاض ٗكٌْ ثي٘بضاٙ قٜبؾبيي 18-

 ؾبٓيب٠ٛ يب ٗب١يب٠ٛ ػٌ٘ٔطز اضائ٠ ر٢ت ٝاحس زض ٝثؿتطي ؾطپبيي ثي٘بضاٙ ث٠ ٗطثٌٞ اَالػبت زكتطي حجت 19-

 ًبْٗ ث٢جٞزي تب تطذيم اظ پؽ ٝ ثؿتطي ظٗبٙ زض ثي٘بضاٙ ارت٘بػي اٗٞض پيِيطي 20-

ايكبٙ  ذبٛٞازٟ ٝ ثي٘بضاٙ ٛلغ ث٠ آ٢ٛب اظ اؾتلبزٟ ٝ ربٗؼ٠ زض ٗٞرٞز ارت٘بػي ؾبظٗب٢ٛبي ٝ (NGOs) ثب ١ٌ٘بضي ٝ اضتجبٌ 21-

 ٝاحس ٗؿئّٞ تكريم ث٠ ثٜب يطٝضت نٞضت زض ثي٘بضاٙ ٜٗعّ ثبظزيس 22-

 الظٕ ٌٗبتجبت اٛزبٕ ٝ ٗطث٠َٞ آٗبض١بي ، ١ب ُعاضـ ت٢ي٠ 23-

 ثي٘بضؾتبٙ ث٠ ًٜٜسٟ ٗطارؼ٠ ًٞزًبٙ ٗٞضز زض رٜح٠ ٝ رطٕ ٝهٞع ٝ آظاضي ًٞزى ث٠ ٗطثٌٞ ٗؿبئْ پيِيطي ٝ ثطضؾي 24-

 ارت٘بػي ثحطا٢ٛبي پيكِيطي ٝ ًٜتطّ ١بي ثطٛب٠ٗ زض ٗكبضًت 25-

 ٗتجٞع ٝظاضت ٗتطهج٠ ؿيط حٞازث ؾتبز ٝ ٗسزًبضي ازاضٟ َطين اظ َجيؼي ثحطا٢ٛبي زض ٗكبضًت ٝ ١ٌ٘بضي 26-

 ٗطتجٍ ٗطارغ ث٠ ايكبٙ ذبٛٞازٟ ٝ ثي٘بضاٙ ذهٞل زض ترههي ٛظط اػالٕ ٝ پبؾرِٞيي 27-

 ٗبكٞم ٗوبٕ زؾتٞض َجن ٗح٠ٓٞ اٗٞض ؾبيط اٛزبٕ 28-

 

 :راننذه

 تؼ٘يطات ُعاضـ ٝ حطًت اظ ثؼس ٝ هجْ ذٞزضٝ ٗتؼٔوبت ٝ ٓٞاظٕ ٝ ٝؾبيْ ٝ تز٢يعات هؿ٘ت٢ب، ًٔي٠ ًٜتطّ ٝ ثبظزيس-1

 ٗٞضزٛيبظ

 ٛؤي٠ ٝؾبئٍ تز٢يعات ٝ هُؼبت ًٔي٠ ٝ ذٞزضٝ حلبظت ٝ تٜظيق-2

 ٗؿئّٞ ث٠ ُعاضـ اضائ٠ ٝ ٛيبظٜٗسي٢ب ٝ ٓٞاظٕ زضذٞاؾت ٝ الؾتي٢ٌب ٝ هُؼبت اظ ثؼًي تؼٞيى ٝ ؾبزٟ تؼ٘يطات اٛزبٕ -3
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 ٗطث٠َٞ

 اَالع ١٘چٜيٚ ٝ ٛؤي٠ ٝاحس زض ٗطث٠َٞ زكتط زض ثبظُكت ؾبػت ٝ ٗبٗٞضيت ٌٗبٙ ٝ ػٔت آٗجٞالٛؽ، ٝضٝز ٝ ذطٝد حجت-4

 ٢ِٛجبٙ ث٠

 ٗبكٞم ٗوبٕ زؾتٞض نٞضت زض زيِط ثي٘بضؾتب٢ٛبي ثب ١ٌ٘بضي -5

 زضٗبٙ ازا٠ٗ ر٢ت ق٢طؾتب٢ٛب ؾبيط ٝ ق٢ط زضٗبٛي ٗطاًع ث٠ ثي٘بضاٙ اٛتوبّ يب اػعإ-6

 ٗبكٞم ٗوبٕ ث٠ ق٢طي ثطٝٙ ٝ زضٝٙ ٗبٗٞضيت٢بي قطح ُعاضـ-7

 ٛيبظٜٗسي٢ب ؾبيط ٝ اتٞٗجيْ ٝؾبيْ زضذٞاؾت ٝ ذٞزضٝ ٝيؼيت چِِٞٛي ُعاـ -8

 ٗبكٞم ٗوبٕ ث٠ تبييس اظ پؽ آٙ اضائ٠ ٝ ٗوهس ٗطًع زض آٙ تبييس ٝ ٗبٗٞضيت / اػعإ ثط٠ُ تحٞيْ ٝ زضيبكت-9

 ٗبكٞم ٗوبٕ زؾتٞض َجن ٗح٠ٓٞ اٗٞض ؾبيط اٛزبٕ -10

 :خذمتگذار اداري

 آثساضذب٠ٛ ٝؾبيْ ٝ ٓٞاظٕ ٛظبكت ٝ ٢ِٛساضي ٗسيطيت ٝ ضيبؾت زكتط پصيطايي ر٢ت احتيبربت ؾبيط ٝ چبي ت٢ي٠ -1

 آٙ ٗح٠َٞ ٛظبكت ٝ (ازاضي ٝاحس) ٗطث٠َٞ ٝاحس ٓٞاظٕ ٢ِٛساضي ٝ حلظ -2

 تبثؼ٠ ٝاحس١بي ثب ازاضي ثرف ثيٚ ٗطاؾالت اضؾبّ زض ١ٌ٘بضي -3

 پبيبٙ زض ازاضي ٝاحس زكبتط اٗٞاّ ؾبيط ٝ ُبظضؾبٛي ، آثطؾبٛي ، حطاضتي ، ضٝقٜبيي قج٠ٌ ، ١ب پٜزطٟ ٝ زضة ًٜتطّ ٝ ثبظزيس -4

 آ٢ٛب ثٞزٙ ذبٗٞـ ٝ ضٝقٚ يب ٝ ثبظثٞزٙ يب ثٞزٙ ثؿت٠ اظ اَ٘يٜبٙ حهّٞ ٝ ازاضي ًبض ؾبػت

 ازاضي ٗح٠َٞ ث٠ ازاضي ؿيط ٝ ازاضي ؾبػبت زض آٙ ٛظبيط ٝ ٝؾبيْ ، ٓٞاظٕ اكطاز، ٗزبظ ؿيط ذطٝد ٝ ٝضٝز اظ رُٔٞيطي -5

 اٝٓي٠ احتيبَي اهساٗبت اٛزبٕ ٝ ٗؿئٞٓيٚ ٝ اٛتظبٗي ٗبٗٞضيٚ ث٠ ٗتطهج٠ ؿيط حٞازث ٝ اتلبهبت كٞضي اَالع -6

 ١ب تٔلٚ ث٠ پبؾرِٞئي زض ضيبؾت زكتط ٜٗكي ثب ١ٌ٘بضي -7

 ٗبكٞم ٗوبٕ زؾتٞض َجن ٗح٠ٓٞ اٗٞض ؾبيط اٛزبٕ -8

 :خذمتگذار بخص هب

 قٞز حْ٘ ظثب٠ٓ اتبكي ث٠ ثبيس ١ب ظثب٠ٓ، پبًت٢ب تؼٞيى ٝ قيلت ١ط پبيبٙ زض ظثب٠ٓ آٝضي ر٘غ-1

 ٝؾبيْ قؿتكٞي ١ِٜبٕ ثٜس پيف اظ اؾتلبزٟ كطزي، حلبظت ٝؾبيْ اظ اؾتلبزٟ-2
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 ؿيطٟ ٝ ازضاضي ٠ٓٞٓ ، ضؾيٞض ُٚ،ّ قيلتي نٞضت ث٠ ٝؾبيْ ًٔي٠ قؿتكٞي-3

 قيلت ١ط زض پطؾتبضي اؾتيكٚ ٝ اتبه٢ب ، ث٢ساقتي ؾطٝيؿ٢بي ثرف، ٝاحس١بي ًٔي٠ ٛظبكت-4

 ؿيطٟ ٝ )ً٘سثي٘بض)الًط ٝ يرچب٢ٓب ٗبٜٛس آٙ ث٠ ٗطثٌٞ ٝؾبيْ ٝ اتبه٢ب ًٔي٠ ٛظبكت-5

 اؾتلبزٟ اظ پؽ ٗرهٞل ٌٗبٙ زض آٙ هطاضزازٙ ٝ ٗرهٞل ٌٗبٙ زض اؾتلبزٟ ١طثبض اظ پؽ تي قؿتكٞي-6

 ثرف ثطٛب٠ٗ ثب ُٗبثن هؿ٘ت ١ط ًٔي ٛظبكت -7

 تٜظي٘ي ثطٛب٠ٗ َجن زضث٢ب ٝ ١ب قيك٠ ًٔي ٛظبكت -8

 ثرف ١٘بٙ ثطاي ثرف ٛظبكتي ٝؾبيْ اظ اؾتلبزٟ-9

 ٗرهٞل كطٕ ٓجبؼ اظ اؾتلبزٟ-10

 ث٢ساقتي ؾطٝيؿ٢بي ٝ اتبه٢ب زض زؾتكٞيي ٗبيغ ٝرٞز اظ اَ٘يٜبٙ-11

 ٝاًؿيٜبؾيٞٙ ًبضت ٝ ٗؼتجط تٜسضؾتي ًبضت زاقتٚ-12

 ٗبكٞم ٗوبٕ زؾتٞض َجن ٗح٠ٓٞ اٗٞض ؾبيط اٛزبٕ-13

 بهذاضت محيطكبرضنبس 

ث٢ساقتي  ١بي ثطٛب٠ٗ ًٔي٠ ٗٞضز زض ٗطارؼيٚ ٝ پطؾْٜ ثي٘بضاٙ، ث٠ ٗؿت٘ط آٗٞظـ -1

 ٗطث٠َٞ ٗٞيٞػبت َطح ٝ ػلٞٛت ٝ ث٢ساقت ً٘يت٠ زض كؼبّ قطًت -2

 ثبهي٘بٛسٟ ًٔط ٝ قي٘يبيي ٝ ٗيٌطٝثي ٛظط اظ ثي٘بضؾتبٙ ٗهطكي آة ثٞزٙ ؾبٖٓ ًٜتطّ ثط ٛظبضت -3

 ظثب٠ٓ نحيح زكغ ٝ ٢ِٛساضي اٛتوبّ، آٝضي، ر٘غ ٛحٟٞ ثط ًٜتطّ ٝ ٛظبضت -4

 ...ٝ حطين اَلبء ًپؿّٞ ١ب، پٜزطٟ تٞضي هجيْ اظ ثي٘بضؾتبٙ هؿ٘ت٢بي ًٔي٠ ايٜ٘ي ٝ ث٢ساقتي ٝيؼيت ثط ٛظبضت -5

 ثي٘بضؾتبٙ ١بي ثرف ٝ هؿ٘ت٢ب ًٔي٠ نحيح ٛظبكت قتؿكٞ ثطٛب٠ٗ ثط ٛظبضت ٝ ضيعي ثطٛب٠ٗ -6

 ؿصايي ٗٞاز تٞظيغ ٝ ت٢ي٠ ٝ آقپعذب٠ٛ ث٢ساقت ٝيؼيت ثط ٛظبضت -7

 ثي٘بضاٙ ث٠ اٛتوبّ ٝ اَالػبت ؾُح ثطزٙ ثبال ر٢ت آٗٞظقي ١بي ًالؼ ٝ ثبظآٗٞظي آٗٞظقي، رٔؿبت ؾ٘يٜبض١ب، زض قطًت -8

 ظائس ٗٞاز كبيالة، آة، قبْٗ ثي٘بضؾتبٙ ٗحيٍ ث٢ساقت قسٟ اػالٕ قبذه٢بي اضتوبء ر٢ت زض تالـ ٝ ضيعي ثطٛب٠ٗ -9

 ضذكتكٞيرب٠ٛ ٝ ربٗسآقپعذب٠ٛ

 ...(ٝ كطٝقِبٟ ثٞك٠،) ثي٘بضؾتبٙ ٗحسٝزٟ زض ث٢ساقتي آضايكي آقبٗيسٛي، ذٞضاًي، ٗٞاز كطٝـ ٗطاًع ثط ٛظبضت -10

 ًكٞض ث٢ساقتي قج٠ٌ زض ثي٘بضؾتبٙ ربيِبٟ اضتوبء ٝ حلظ -11

 ث٢ساقتي اقٌبالت ضكغ ر٢ت ضا١ٜ٘بيي ٝ ثي٘بضؾتبٙ ٗرتٔق ثرك٢بي ٗؿئٞٓيٚ ثب ١٘ب١ِٜي -12

آٗبض  كطٕ ١٘طاٟ ث٠ ث٢ساقت ٗطاًع ث٠ اضؾبّ ٝ ١ب كؼبٓيت ٗب١ب٠ٛ ُعاضـ تٜظيٖ ٝ ت٢ي٠ ٝ ُعاضـ زكتط زض ضٝظا٠ٛ ١بي كؼبٓيت حجت -13

 ٗحيٍ ث٢ساقت ٗوطضات ٝ اؾتبٛساضز١ب ارطاي ثط ٛظبضت ٝ ارطا ٝ اثالؽ -14

 ٗطث٠َٞ ٗؿئٞٓيٚ ثب ٗحيٍ ث٢ساقت ثطٛب٠ٗ پبيف ٝ ضيعي ثطٛب٠ٗ زض ١ٌ٘بضي -15

 زاضٛس اضتجبٌ ٗحيٍ ث٢ساقت ثب ٠ً ٗرتٔلي ٗٞؾؿبت ٝ ازاضات ثب ١ٌ٘بضي -16
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 ًبضآيي ٝ ثبظزٟ ٜٗظٞض ث٠ ػ٘ٔيبتي رسيس ١بي ضٝـ ثطزٙ ًبض ث٠ پيطاٗٞٙ ُٗبٓؼ٠ -17

 ...ٝ كئٖ ٛ٘بيف آٗٞظقي، رعٟٝ پٞؾتط، پ٘ٔلت، ت٢ي٠ ًالؼ، ثطُعاضي ٛيبظؾٜزي، قبْٗ ث٢ساقت آٗٞظـ -18

 ٜٗبؾت ١بي ضٝـ ًبضُيطي ث٠ ٝ رٞٛسُبٙ ٝ حكطات ثب ٗجبضظٟ ٝ ًٜتطّ -19

 ثي٘بضؾتبٙ كبيالة زكغ ؾيؿتٖ ثط ًٜتطّ ٝ ٛظبضت -20

 زاٛكزٞيبٙ ًبضآٗٞظي ٝ آٗٞظـ اٗط زض ١ٌ٘بضي -21

 ثي٘بضؾتبٙ ث٢ساقتي ٗؿبئْ ٝ ٗٞاضز اظ پطؾْٜ ٝ ٗطارؼيٚ ١٘طا١بٙ، ثي٘بضاٙ، قٌبيبت ث٠ ضؾيسُي -22

 الظٕ ذسٗبت اضائ٠ ٝ ١ب اپيسٗي ثاليب، ثطٝظ ١ِٜبٕ زض ١ٌ٘بضي ٝ ٗكبضًت -23

 ٗبكٞم ٗوبٕ زؾتٞض َجن ٗح٠ٓٞ اٗٞض ؾبيط اٛزبٕ -24

 

 :كبرضنبس فنبوري اطالعبت سالمت

 حٞظٟ زض ُيطي ته٘يٖ ١بي ٛظبٕ ؾبظي ر٢ت ث٢ي٠ٜ ًيپعـ ١بي زازٟ ثبظيبثي ٝ شذيطٟ ٛٞيٚ ١بي ضٝـ ًبضثطز ظٗي٠ٜ زض تحوين-1

 زضٗبٙ ٝ ث٢ساقت

 زضٗبٙ ٝ ١بي ث٢ساقت ٛظبٕ اضتوبي ر٢ت زض اَالػبت كٜبٝضي ١بي پطٝتٌْ ٝ اؾتبٛساضز١ب ؾبظي ثٞٗي 2-

 زضپعقٌي اٛلٞضٗبتيي ًبضثطزي ٗلب١يٖ اٛتوبّ ٝ آٗٞظـ ر٢ت ث٢ي٠ٜ ١بي ضٝـ اضائ٠ 3-

 .ثي٘بضاٙ ذهٞني اَالػبت اظ حلبظت ارطايي ١بي ضٝـ َطاحي 4-

 زضٗبٛي ٝ ث٢ساقتي ز١ٜسٟ ذسٗبت اضائ٠ ٗطاًع ثيٚ ١ٌ٘بضي ٝ اضتجبٌ تسإٝ ٝ ثطهطاضي ظٗي٠ٜ ؾبظي كطا١ٖ 5-

 .پعقٌي ١بي زازٟ پبيِبٟ ث٢ي٠ٜ ؾبذتبض پيك٢ٜبز ٝ ثطضؾي-6

 ٟ ١بي پعقٌي زازٟ ثبظيبثي ٝ ؾبظي شذيطٟ ٛٞيٚ ١بي ضٝـ ٝ پعقٌي زض ًسُصاضي اظ اؾتلبزٟ 7-

 .ٗٞضزػْ٘ اؾتبٛساضز١بي ثطاؾبؼ ؾالٗت اَالػبت ثبظيبثي ٝ ؾبظي شذيطٟ ؾبظٗبٛس١ي، 8-

 .زضٗبٛي ٝ ث٢ساقتي اَالػبت ٝ ١ب زازٟ تٞظيغ ٝ پطزاظـ ُطزآٝضي، ثط ٛظبضت9 -

 .١ب ٝثي٘بضؾتبٙ زضٗبٛي ٝ آٗٞظقي ٗطاًع پعقٌي ٗساضى ٝ اؾٜبز ثط ٛظبضت ٝ ًٜتطّ 10-

 .ٗؿتٜسؾبظي كطآيٜس ٝ كيعيٌي كًبي تز٢يعات، تؼسازپطؾْٜ، ٝ تطًيت ، ؾبذتبض ر٢ت اظ پعقٌي ٗساضى ٝاحس١بي اضظيبثي ثط ٛظبضت 11-

 ١بي ثرف ث٠ ثي٘بض ثب ١٘طاٟ /ثي٘بض پطٝٛسٟ ٝاضؾبّ ٗساضى آهبم ثي٘بضاٙ، )زُٗٞطاكيي( ر٘ؼيتي نحيح اَالػبت ًطزٙ كطا١ٖ 12-

 .ٗطتجٍ

 .پعقٌي اَالػبتي ٜٗبثغ ث٠ ٗطارؼيٚ اٙآؼ تيبثيزؼ ٝضٜٗظ ث٠ ايٜتطٛتي ٝ اضتجبَي ١بي ظيطؾبذت توٞيت زض ٗكبضًت 13-

 كطزي اؾتطاتػي تطؾيٖ زض آٛبٙ ١سايت ٝ اَالػبت اثيثبظي ضاية پعقٌي ضؾبٛي اَالع ٗطاًع ٝ ١ب ًتبثرب٠ٛ ًبضثطاٙ ضا١ٜ٘بيي ٝ ٗكبٝضٟ 14-

 .١ب آٙ

 - - ٝ اتياَالع ثغ اٗٚ اظ تلبزٟاؼ ضاية ٗيؿيطضؼ ٗيضؼ ٝ ُط١ٝي كطزي آٗٞظـ15 -

 .ًتبثرب٠ٛ

 .١ب ًتبثرب٠ٛ ٛٞيٚ ٝ ربضي ؾيؿتٖ اثنٍٗ ١ب هلؿ٠ زض آٙ تٜظيٖ ٝ ٗزالت ٝ ًتت ًطزٙ ٢ٗط ٝ حجت ٝ ُصاضي ق٘بضٟ 16-

 .ٛٞيؿي ًٍبتٞٓٞ ٝ ٗزالت ٝ ًتت ثٜسي َجو٠ 17-

 .پعقٌي ٗساضى ضقت٠ زاٛكزٞيبٙ ػ٘ٔي زضٝؼ آٗٞظـ زض ٗكبضًت 18-

 .ر٢بٛي اؾتبٛساضز١بي ثطاؾبؼ ٗطث٠َٞ زًؽايٚ ٟت٢ي ٝ اٛيزضٕ اهساٗبت ٝ رطاحي اػ٘بّ ١ب، ثي٘بضي ًسُصاضي19 -
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 .)اؾت ُطكت٠ نٞضت- ١ب آٙ ٗٞضز زض رطاحي اهسإ ٠ً ثي٘بضاٙ ثطاي( رطاحي ػْ٘ ثطُعاضـ ثطضؾي-20

 .ثي٘بضاٙ پصيطـ ث٠ ٗطثٌٞ اٗٞض اٛزبٕ-21 

 .پعقٌي كٞضيت ٗٞاضز پصيطـ تأٗيٚ ٝ ١ب ٛب٠ٗ اربظٟ ٝ ٛب٠ٗ ضيبيت اذص 22-

 .پصيطـ ضٝظا٠ٛ آٗبض ت٢ي٠ ٝ ضكغ ايطازات زض تٞاٛبيي ٝ ٗطث٠َٞ ظٗي٠ٜ زض ترههي ًبٗپيٞتطي ١بي ؾيؿتٖ ث٠ آقٜبيي 23-

 .ثؿتطي ٝ رطاحي اػ٘بّ ٟ ثي٘بضاٙ پصيطـ ثطاي ز١ي ٛٞثت ٝ ثٜسي ظٗبٙ 24-

 ١ب پبضأًيٜيي ٝ ١ب ًٔيٜيي ث٠ ٗطارؼيٚ ٝٗيط آٗبضٗطٍ ٝ قسٟ ٗطذم ٝ ثؿتطي ثي٘بضاٙ اظ ؾبال٠ٛ ٝ ٗب١ب٠ٛ ضٝظا٠ٛ، آٗبض تٜظيٖ ٝ ت٢ي٠ 25-

 .قسٟ اضائ٠ ذسٗبت زضٗبٛي ٝتحٔيْ تزعي٠ ٜٗظٞض ث٠

 .پعقٌي ٗساضى ث٠ ٗطثٌٞ ٝاٌٗبٛبت ٝؾبيْ پعقٌي ٗساضى كط٢ٗبي ًبض، ضٝق٢بي ث٢جٞز ر٢ت الظٕ ١بي ثطضؾي 26-

 .١ب ثي٘بضؾتبٙ ٝ زضٗبٛي ٝ آٗٞظقي ٗطاًع پعقٌي ٗساضى ٝاحس١بي اضظقيبثي 27-

 HISؾالٗت ٗسيطيت ؾيؿتٖ ًبضثطز ٝ اؾتوطاض زض ١ٌ٘بضي 28-

 .ثي٘بض ث٠ اضائ٠ ر٢ت ثبيِبٛي ق٘بضٟ ٝ ٗكرهبت حجت ٝ قٜبؾبيي ًبضت تٜظي29ٖ -

 .پطٝٛس٢١ب ظٛي ق٘بضٟ ٝ ي ُصاض پٞق٠ ٝ ٗٞرٞز اؾتبٛساضز١بي ثطاؾبؼ پطٝٛسٟ اٝضام تٜظي30ٖ -

 قسٟ تؼييٚ ضٝـ ثطاؾبؼ ١ب پطٝٛسٟ ثبيِبٛي اٗٞض اٛزب31ٕ -

 پطٝٛسٟ ثي٘بضاٙ اظ اؾتلبزٟ ثب زيِط اضُب٢ٛبي ٝ هبٛٞٛي پعقٌي ث٠ ٗطثٌٞ ٌٗبتجبت ث٠ پبؾد 32-

 زض آٙ ٛتبيذ ًبضُيطي ث٠ ٝ قـٔي ١بي ٝتٞاٜٛ٘سي ٗؼٔٞٗبت اضتوبء ر٢ت زض آٗٞظقي ٝ ٢ٗبضتي ًبضآٗٞظي، ١بي زٝضٟ زض كؼبّ قطًت33 -

 .ٗح٠ٓٞ ٝظبيق اٛزبٕ

 ٗطث٠َٞ قـْ زض ؾالٗت ٛظبٕ ػطن٠ زض ًبضثطزي تحويوبت زض ٗكبضًت34 -

 

 :بهذاضت حزفه اي
 .اٌٗبٛبت ٝ ١ب ١ب،زؾتٞضآؼْ٘ ؾيبؾت ث٠ تٞر٠ ثب اي حطك٠ ث٢ساقت ًٔي ا١ساف ث٠ زؾتيبثي ر٢ت ضيعي ثطٛب٠ٗ-1

 .آٛبٙ يؼق ٝ هٞت ٛوبٌ ٝتؼييٚ ٗطتجٍ ؾبظٗبٛي ٝاحس١بي زض ارطاقسٟ ١بي ثطٛب٠ٗ پبيف ٝ اضظقيبثي ٝ ٛظبضت 2-

 .ضا١ٌبض٢١بي ٜٗبؾت تؼييٚ ٝ ًبض ٗحيٍ آٝض ظيبٙ ػٞاْٗ پبيف ٝ ُيطي اٛساظٟ قٜبؾبيي،3 -

 .ٗبكٞم ٝٗؿئٞٓيٚ ًبضكطٗبيبٙ ث٠ ًبضُب٢١ب اي حطك٠ ث٢ساقت ٛٞاهم اػالٕ ٝ اضظيبثي قٜبؾبيي، 4-

 .١سف ١بي ُطٟٝ ثطاي اي حطك٠ ث٢ساقت آٗٞظقي ١بي ثطٛب٠ٗ ارطاي-5

 .ُٞٛبُٞٙ حطف ثطقبؿٔيٚ ذسٗبت ايٚ ارطاي حؿٚ ثط ٛظبضت ٝ اٝٓي٠ ث٢ساقتي ذسٗبت انّٞ ثب آقٜبيي 6-

 ١بي كطٕ ٝ ٓيؿت چي ٗحبثن ث٢ساقتي ٗوطضات هٞاٛيٚ ٝ ١ب، زؾتٞضآؼْ٘ ارطاي اضظيبثي ٝ ثطضؾي ٝ پٞقف تحت ١بي ًبضُبٟ اظ ثبظزيس7 -

 .ثبظزيس

 .ضٝؾتبيي ١بي ث٢ساقت ذب٠ٛ ٝ زضٗبٛي ث٢ساقتي ٗطاًع زض اي حطك٠ ث٢ساقت كطآيٜس١بي اٛزبٕ ثط ٛظبضت 8-

 .١ب كؼبٓيت اضتوبء ٜٗظٞض ث٠ پٞقف ١بي تحت ًبضُبٟ اي حطك٠ ث٢ساقت ١بي كؼبٓيت اَالػبت ٝ آٗبض تحٔيْ ٝ اضظيبثي ثطضؾي، 9-

 ٝ پيكِيطي ٜٗظٞض ث٠ ضا١ٌبض اضائ٠ ٝ ًبض ٗحيٍ اضُٞٛٞٗيي زض ٗؿبئْ ٝ آٝض ظيبٙ ػٞاْٗ اضظقيبثي ٝ تحٔيْ ُيطي، اٛساظٟ ثطزاضي، ٠ٛٞ٘ٛ 10-

 .ٗٞرٞز اؾتبٛساضز١بي ث٠ ثبتٞر٠ ٗحيٍ ًبض زض آٝض ظيبٙ ػٞاْٗ ًٜتطّ

 .ًبض ث٢ساقت ٝٗطاًع ًبضُطي ث٢ساقت ١بي ذب٠ٛ اٛساظي ضاٟ ٝ تز٢يع تأؾيؽ، اٗط زض پيِيطي ٝ ٛظبضت11 -

 .ًبض اظ ٛبقي ١بي ٗؿ٘ٞٗيت ٝ ١ب ثي٘بضي ثب ٝٗجبضظٟ ثي٘بضيبثي ٝ پيكِيطي ظٗي٠ٜ زض ارطائي ػ٘ٔيبت پيِيطي ٝ تٜظيٖ زض ١ٌ٘بضي 12-

 زض آٙ ٛتبيذ ًبضُيطي ث٠ ٝ قـٔي ١بي ٝتٞاٜٛ٘سي ٗؼٔٞٗبت اضتوبء ر٢ت زض آٗٞظقي ٝ ٢ٗبضتي ًبضآٗٞظي، ١بي زٝضٟ زض كؼبّ قطًت 13-

 .ٗح٠ٓٞ ٝظبيق اٛزبٕ
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 . ٗطث٠َٞ قـْ زض ؾالٗت ٛظبٕ ػطن٠ زض ًبضثطزي تحويوبت زض ٗكبضًت14 -

 

 تجهيشات پشضكي
 ٝ ١ب پطٝا٠ٛ ٓـٞ يب نسٝض ،)پعقٌي ٗهطكي ٗٔعٝٗبت تز٢يعات ٝ( پعقٌي ٝؾبيْ حجت ٜٗظٞض ث٠ ٗؿتٜسات ٝ ٗساضى ًبضقٜبؾي ٝ ثطضؾي-1

 .پعقٌي ٗٔعٝٗبت ٝ تز٢يعات حٞظٟ زض ربضي ٗوطضات يٞاثٍ ٝ چ٢بضچٞة زض ٗزٞظ١ب

 .اؾتبٛساضز ٗؼيبض١بي ٝ ١ب كطٕ ١ب، چي ٓيؿت ، ١ب ثركٜب٠ٗ ١ب، زؾتٞضآؼْ٘ يٞاثٍ، ١ب، ٛب٠ٗ آييٚ تسٝيٚ ٝ ت٢ي٠ زض ٗكبضًت 2-

 .اثالؿي ١بي ثركٜب٠ٗ ٝ ١ب زؾتٞضآؼْ٘ يٞاثٍ، ًٔي٠ ٗٞهغ ث٠ ٝ نحيح ارطاي3 -

 .ُيطي ته٘يٖ ٝ ًبضقٜبؾي رٔؿبت زض ٗكبضًت 4-

 .اذتهبني ٝ ػ٘ٞٗي آٗٞظقي اٗٞض زض ٗكبضًت 5-

 زضٗبٛي ٗطًع زض اػتجبضثركي اؾتبٛساضز١بي ؾبظي پيبزٟ زض ٗكبضًت 6-

 .ضرٞع اضثبة تٌطيٖ ٝ ربضي كطايٜس١بي اضتوبي ٜٗظٞض ث٠ پيك٢ٜبزات اضائ٠ ٝ كطآيٜس١ب تحٔيْ

 .ٝان٠ٔ قٌبيبت ث٠ ًبضقٜبؾي ٛظط اظ٢بض ٝ ضؾيسُي7 -

 .ٗٞضزٛيبظ اكعاض١بي ٛطٕ ت٢ي٠ ٝ ؾبٗب٠ٛ اَالػبت ثبٛي ضٝظضؾبٛي ث٠ ٝ تٌ٘ي8ْ -

 .ٛيبظ ثطحؿت ٗيساٛي ثبظزيس١بي اٛزبٕ 9-

 .پعقٌي ٗٔعٝٗبت تز٢يعات ٝ ًيلي اضظيبثي ٝ ذطيس ٜٗظٞض ث٠ ٗؿتٜسات ٝ ٗساضى ًبضقٜبؾي ٝ ثطضؾي10 -

 .پعقٌي تز٢يعات ًيلي ًٜتطّ ٝ ٢ِٛساقت ٗسيطيت ارطاي زض ٗكبضًت 11-

 .پعقٌي كطٝـ تز٢يعات اظ پؽ ذسٗبت ٝ اٛساظي ضاٟ ٝ ٛهت اٛجبضـ، اؾوبٌ، ثط ٛظبضت ٝ ًبضقٜبؾي 12-

 پعقٌي ٗٔعٝٗبت ٝ ثب تز٢يعات ٗطتجٍ هطاضزاز٢١بي ٝ )كبًتٞض١ب( نبزضٟ ١بي نٞضتحؿبة ًبضقٜبؾي ٝ ثطضؾي 13-

 .قسٟ تلٞيى اٗٞض ارطاي ٝ پيِيطي14 -

 

 :كبرضنبس امور اجزايي سالمت

 
 ٗطًع ضيبؾت ثب ١٘ب١ِٜي ٝ زاٛكِبٟ ًالٙ ١بي ٝثطٛب٠ٗ ُصاضي ؾيبؾت آِٞي ثطاؾبؼ ٗست ًٞتبٟ ٝ ثٜٔسٗست ١بي ثطٛب٠ٗ تسٝيٚ ٝ ت٢ي٠-1

 .ثي٘بضؾتبٙ يب

 .ؾطپطؾتي تحت ٝاحس١بي زض ١ب ثطٛب٠ٗ ارطاي ٗٞكن اظ اَ٘يٜبٙ حهّٞ ٜٗظٞض ث٠ قسٟ تسٝيٚ ١بي ثطٛب٠ٗ ثط ٛظبضت ٝ پبيف ارطا،2 -

 .ضثٍ شي ٗؿئٞٓيٚ ١٘ب١ِٜي ثب ثاليب ٝ ثحطاٙ زضٗٞاهغ ٜٗبؾت ز١ي پبؾد ٜٗظٞض ث٠ ثي٘بضؾتبٙ اٗٞض ٛ٘ٞزٙ ١٘ب١َٜ ٝ ضيعي ثطٛب٠ٗ 3-

 ترههي ٝ ٗكٞضتي ٛظطات اضائ٠ ٝ ٗطثٌٞ ١بي ً٘يؿيٞٙ ٝ رٔؿبت زض قطًت4 -

 يب ٝ اؾبؾي تؼ٘يطات ث٠ ٛيبظ تز٢يعات، ٝ ؾ٢بذت٘بٙ،ٓٞاظٕ اظٛظ٢ط ثي٘بضؾ٢تبٙ يب ٗطًع ًٔي ٛيبظ١بي ث٠ ٗطثٌٞ اَالػبت آٝضي ر٘غ-5

 .ضثٍ شي ٗؿئٞٓيٚ ث٠ آٙ اضائ٠ ٝ ٗؿبئْ ايٚ الظٕ پيطاٗٞٙ ١بي ُعاضـ ت٢ي٠ ٝ ثبظؾبظي

 .زاضٝيي ١بي ؾ٢٘ي٠ ٗٞهغ زضيبكت ث٠ ٜٗظٞض ث٠ ًكٞض ٗؼتجط زاضٝيي ١بي قطًت ثب ؾبظٛسٟ ٝ ٗؿت٘ط اضتجبٌ ايزبز 6-

 ذسٗبت ٗسيط يب ضئيؽ ١٘لٌطي ٝ ثب١٘ب١ِٜي زيِط ٜٗبثغ ٝ اٛؿبٛي ٛيطٝي اظ اػٖ ثي٘بضؾتبٙ يب ٗطًع احتيبربت ًٔي٠ ثيٜي پيف 7-

 .يب ثي٘بضؾتبٙ ٗطًع ضئيؽ ٢ٛبيت زض ٝ پطؾتبضي
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 ٜٗظٞض ث٠ ثي٘بضؾتبٙ كٜي ٝ ٗبٓي ازاضي، ٝ زضٗبٛي،آٗٞظقي اظٛظط ٗطثٌٞ ًبضقٜبؾبٙ ٝ ثي٘بضؾتبٙ ٝاحس١بي ؾبيط ثب ٗؿت٘ط ١ٌ٘بضي 8-

 .ذسٗبت ثي٘بضؾتبٛي ًيليت ٗؿت٘ط اضتوبي

 .ٗٞرٞز ٜٗبثغ اظ اؾتلبزٟ ث٢ي٠ٜ ٝ ٢ِٛساضي تٞظيغ، ذطيس، ضٝٛس ث٠ ٗطثٌٞ ٝ ٗٞرٞز ١بي حَط تٜظيٖ ٝ ت٢ي9٠ -

 .ضثٍ شي ٗؿئٞٓيٚ تحت ٛظط ١ب آٙ ارطاي ٛحٟٞ پبيف ٝ ١ب ٗعايسٟ ١ب، ٜٗبهه٠ هطاضزاز١ب، تٜظيٖ زض ١ٌ٘بضي 10-

 .ٛيبظ نٞضت ثي٘بضؾتبٙ زض ًبضًٜبٙ اضظقيبثي ٝ ػٌ٘ٔطز زضذهٞل ضثٍ شي ٗؿئٞٓيٚ ث٠ ٛظط اػالٕ 11-

 .ضثٍ شي ٗؿئٞٓيٚ تحت ٛظط ثحطاٙ ٗٞاهغ زض ػٌ٘ٔطز اظٛظط ثي٘بضؾتبٙ اٗٞض ٛ٘ٞزٙ ١٘ب١َٜ ٝ ضيعي ثطٛب٠ٗ 12-

 زض آٙ ٛتبيذ ًبضُيطي ث٠ ٝ قـٔي ١بي ٝ تٞاٜٛ٘سي ٗؼٔٞٗبت اضتوبء ر٢ت زض آٗٞظقي ٝ ٢ٗبضتي ًبضآٗٞظي، ١بي زٝضٟ زض كؼبّ قطًت13 -

 .ٗح٠ٓٞ ٝظبيق اٛزبٕ

 ٗطث٠َٞ قـْ زض ؾالٗت ٛظبٕ ػطن٠ زض ًبضثطزي تحويوبت زض ٗكبضًت14 -

 .آٛبٙ ضيبيت اظ حهّٞ اَ٘يٜبٙ ٜٗظٞض ث٠ ثي٘بضاٙ ٝ ٗطارؼيٚ ٛظطات ٗسإٝ اذص ٜٗظٞض ث٠ ضيعي ثطٛب15٠ٗ -

 .ؾطپطؾتي تحت حٞظٟ ًبضزض ١بي ضٝـ ٗؿت٘ط انال ٝ ث٢جٞز ٜٗظٞض ث٠ ًبض اٛزبٕ ١بي ضٝـ ٗسإٝ ُٗبٓؼ٠ 16-

 ضا١ٌبض١بي اضائ٠ ٝ ثي٘بضؾتبٛي اؾتبٛساضز١بي ث٠ ثبتٞر٠ )تزي٢عات ٗبٓي، ٜٗبثغ اٛؿبٛي، ٜٗبثغ( ثي٘بضؾتبٛي ٜٗبثغ ًبضايي ٗسإٝ ُٗبٓؼ٠ 17-

 .ٜٗبثغ اظ زضاؾتلبزٟ ييًبضا اكعايف ػ٘ٔي

 .١ب آٙ ١بي كؼبٓيت ١٘ب١ِٜي  ثيٚ ايز٢بز ٝ ًبض توؿيٖ ٝ ضثٍ شي ٝاحس١بي ًبضًٜبٙ ًبض ثط ٛظبضت ٝ ًٜتطّ 18-

 .ثي٘بضؾتبٙ ٗطًعيب ٗبٓي اٗٞض ث٠ ٗطثٌٞ ١بي كؼبٓيت ٝ ػ٘ٔيبت ثط ٛظبضت ٝ ًٜتطّ ثطضؾي، اٛزبٕ 19-

 تٜظي٘ي ١بي ثطٛب٠ٗ ارطاي نحت اظ اَ٘يٜبٙ ٜٗظٞضحهّٞ ث٠ ثي٘بضؾتبٙ ٗبٓي ١بي كؼبٓي٢ت ٝ اػتجبضات ٗهطف چِِٞٛي ثط ٛظبضت 20-

 .قسٟ ُصاضي ١سف

 ٝ زضٗبٛي ٝ آٗٞظقي ٗطاًع ثطاي قسٟ اؾتبٛساضز١بي تؼييٚ آذطيٚ ث٠ تٞر٠ ثب ١ب  ثي٘بضؾتبٙ اٗٞض ١٘ب١ِٜي ٝ تطٝيذ تُجين، 21-

 .١ب ثي٘بضؾتبٙ

 .ثي٘بضؾتبٙ يب ٗطًع زضٗبٛي ؿيط ؾبيطٝاحس١بي ٝ اٛجبض تأؾيؿبت، تـصي٠، ٗبٓي، ازاضي، اٗٞض ث٠ ضؾيسُي ٝ ٛظبضت اٛزبٕ 22-

 ايزبز ٜٗظٞض ث٠ ٝ ًيليت ٝ ٛٞع ثطاؾبؼ ١ب آٙ ٝهت ًبض ٛي٠٘ ٝ ٝهت ت٘بٕ ًبض ؾبػبت َطح تؼييٚ ت٢ي٠ ٝ ًبضًٜبٙ ًبض ؾبػبت ثطضؾي 23-

 .قسٟ ت٢ي٠ ح٢بي َط ثط ٛظبضت ثي٘بضؾتبٙ ٝ يب ٗطًع زض ١٘ب١ِٜي

 زض ث٢ي٠ٜ پيكطكت ر٢ت الظٕ ١بي ضا١ٜ٘بيي ٝ اضائ٠ پيك٢ٜبز١ب ٝ ثي٘بضؾتبٙ يب ٗطًع تؼ٘يطاتي ٝ ػ٘طاٛي ًبض٢١بي ثط ٛظبضت ٝ ًٜتطّ 24-

 .اٗٞض ايٚ

 

 :بهذاضت روان
 ضٝاٙ ؾالٗت حٞظٟ زض ضيعي ثطٛب٠ٗ ٝ ُصاضي ؾيبؾت-1

 .ضٝاٛي تٞاٛي ثبظ ٝ قٜبذتي ضٝاٙ زاذالتٕ ٝظـ،إٓ ١بي ظٗي٠ٜ زض پيكِيطي ُب٠ٛ ؾ٠ حٝؾٍ اؾبؼ ثط ضيعي ثطٛب٠ٗ 2-

 .پٞقف تحت ر٘ؼيت زض ١ب ثي٘بضي ثطٝظايٚ قيٞع ٗيعاٙ ٛٞع، تؼييٚ ٝ پعقٌي ضٝاٙ ١بي ثي٘بضي ظٗي٠ٜ زض ثطضؾي ٝ آؼ٠ٍٗ 3-

 .ضٝاٙ ؾالٗت ا١ِٞٓبي ٝ ١ب قبذم ضاياد ٝ زٝيٚت ٝ ضٝاٙ الٗتؼ ثطاي الظٕ اؾتبٛساضز١بي تؼييٚ ظٗي٠ٜ زض آؼ4ٍٗ٠ -

 ضٝاٙ ؾالٗت ثب ٗطتجٍ اؾتبٛساضز١بي اضتوبي ٝ زضٗبٙ پيكِيطي، حٞظٟ زض ضٝاٙ ؾالٗت اٗٞض زض ٗإحط ١بي اٝٓٞيت ٝ ٛيبظ١ب ثطضؾي 5-

 ضٝاٙ ؾالٗت ثب ٗطتجٍ ارطايي ١بي ثطٛب٠ٗ تسٝيٚ ٝ پيك٢ٜبز 6-

 )ٝزاٛكِبٟ ٗسضؾ٠( آٗٞظقي ١بي ٗحيٍ ضٝاٙ ؾالٗت اضتوبي ر٢ت زض آٗٞظـ ٝ ضيعي ثطٛب٠ٗ 7-

 .١بي ضٝاٛي اضيثيٖ حزٖ ٝ ٛٞع تؼييٚ ٝ ضٝاٛي ١بي ثي٘بضي ذهٞل زض تحوين ٝ ثطضؾي 8-

 .ِٛط ربٗؼ٠ ضٝاٛكٜبؾي تٞؾؼ٠ ١بي ثطٛب٠ٗ ارطاي ٝ تسٝيٚ زض ١ٌ٘بضي ٝ ٗكبضًت 9-
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 .ضٝاٙ ٢١بي ث٢ساقت ٟثطٛبٕ ثطزپيف زض يثرف ضٝٙة ٝ يثرف زضٝٙ ٗكبضًت رٔت ٝ ١٘ب١ِٜي 10-

 ؾالٗت اضتوبي ٝ )١سف ١بي ُطٟٝ ٝيػٟ ث٠( ٝٗي ٗطزٕػٖ ا١يآٍ اكعايف ٜٗظٞض ث٠ ربٗؼ٠ ثط ٗجتٜي ػٔ٘ي ٝ ارطايي ١بي ضٝـ اضائ11٠ -

 ضٝاٙ

 ٝ اضربع، ؿطثبِٓطي، ضٝاٛي، ثي٘بضاٙ ٝپيِيطي تٞاٛي ثبظ زضٗبٙ، اضربع، ؿطثبِٓطي، ثطاي الظٕ ١بي زؾتٞضآؼْ٘ ٝ اؾتبٛساضز تسٝيٚ 12-

 پيِيطي

 ضٝاٙ ؾالٗت ثب ٗطتجٍ ١بي ثطٛب٠ٗ ٛظبضت ٝ پبيف13 -

 ثب ضٝاٛي، ١بي آؾيت اظ پيكِيطي ضٝاٛي، ١بي ثي٘بضي ٝاٙت اظة ٝ اٙزضٕ ٝ تٗطاهت ُيطي،پيف آِطي،ؿطة ١بي پطٝتٌْ تسٝيٚ ٝ ت٢ي٠ 14-

 ٗٔي ػٔ٘ي، نٜلي، ١بي اٛز٘ٚ ٝ ػبٓي،٢ٛبز١ب آٗٞظـ ٗطاًع ١ٌ٘بضي

 ي،آٗٞظـ ١بي ثطٛب٠ٗ َطاحي ضٝاٛي، ١بي اظثي٘بضي ُيطيپيف اٛٞازٟ،خ الٗتؼ ٝعٗٞو ضة تأًيس ثب ضٝاٙ، ؾالٗت تٞؾؼ٠ ٝ اضتوبء 15-

 ٗكبٝضٟ ٝ قٜبذتي ضٝاٙ ذسٗبت ز١ٜسٟ اضائ٠ ٗطاًع ٝضؾبٗبٛس١يٜٗظ ٟة يارطاي ٝ يپػ١ٝف

 ضٝاٙ ؾالٗت ثب ٗطتجٍ ١بي ثطٛب٠ٗ اضظيبثي ٝ ضيعي ثطٛب٠ٗ 16-

 پٞقف تحت زضر٘ؼيت اضيضكت ًالتٗف ٝ يىپعـ ضٝاٙ اذتالالت ؿطثبِٓطي ٝ قٜبؾبيي زض ٗكبضًت 17-

 .اكطاز ضٝاٙ ؾالٗت پطٝٛسٟ ت٢ي٠ ٝ ضٝاٛي اضظيبثي ظٗي٠ٜ زض پعقي ضٝاٙ ث٠ ً٘ي18 -

 - آٛبٙ ذبٛٞازٟ ٝ ضٝاٛي ثي٘بضاٙ ر٢ت قٜبذتي ضٝاٙ ٗساذالت ٝ ٗكبٝضٟ اضائ٠ؾحٞ ثطاي ثاليب زض ضٝاٛي ٗساذالت ارطاي زض ١ٌ٘بضي19-

 ضٝاٛي ١بي آؾيت ثطٝظ اظ پيكِيطي ٝ اذ٢تالالت ضٝاٛي ث٢طٝظ اظ پيك٢ِيطي ر٢ت ربٗؼ٠ اكطاز ث٠ قٜبذتي ضٝاٙ ١بي آٗٞظـ اضائ20٠ -

 ربٗؼ٠ ضٝاٙ ؾالٗت ؾٞاز ؾحح اضتوبي زض ٗكبضًت ٝ ضيعي ثطٛب٠ٗ 21-

 ضٝاٙ ٢١بي ؾالٗت ثطٛب٠ٗ ثب ٗطتجٍ آٗٞظقي آٌتطٝٛيٌي ٗحتٞا١بي ٝ ًتت ١ب، ثؿت٠ تبٓيق ٝ ت٢ي22٠ -

 ضٝاٙ ٢١بيؿالٗت ثطٛب٠٢ٗ ث٢ب ٢ٗطتجٍ آٗٞظق٢ي رٔؿبت ٝ ١٘بيف ًبضُبٟ، ثطُعاضي زض ٗكبضًت23 -

 ضٝاٙ ؾالٗت ١بي ث٢ب ثطٛب٠ٗ ٗطتجٍ ػٌ٘ٔطز ٝ آٗبضي اَالػبت ٝ ١ب زازٟ تحٔيْ ُيطي، ُعاضـ ٝ ز١ي ُعاضـ 24-

 زض آٙ ٛتبيذ ًبضُيطي ث٠ ٝ قـٔي ١بي ٝتٞاٜٛ٘سي ٗؼٔٞٗبت اضتوبء ر٢ت زض آٗٞظقي ٝ ٢ٗبضتي ًبضآٗٞظي، ١بي زٝضٟ زض كؼبّ قطًت 25-

 .ٗح٠ٓٞ ٝظبيق اٛزبٕ

 .ٗرتٔق ٗطث٠َٞ قـْ زض ؾالٗت ٛظبٕ ػطن٠ زض ًبضثطزي تحويوبت زض ٗكبضًت26 -

 

 :پشضك عمومي
 .)زؾتيبض ٝرٞز ػسٕ نٞضت زض ( ٛيبظ ؾبػبت ثطحؿت ت٘بٕ زض ثرف زض ثؿتطي اٝضغاٛؿي ؿيط ٝ اٝضغاٛؿي ثي٘بضاٙ ؾطپبيي ٝيعيت 1-

 .ٗطث٠َٞ ٗترههبٙ ٝ ١ب ثرف ث٠ اضربع ٝ ًٜٜسٟ ٗطارؼ٠ ؾطپبيي ثي٘بضاٙ ٝيعيت 2-

 .ٗويٖ نٞضت ث٠ ٗٞظلي ١بي ًكيي اٛزبٕ 3-

 )...ٝ ٛب٠ٗ ضيبيت پطٝٛسٟ، ذالن٠ اّ،ح قطح ١بي ثط٠ُ ٗبٜٛس( پعقٌي ٗكبٝضٟ ٝ ثي٘بضاٙ ٗؼبي٠ٜ ث٠ ٗطث٠َٞ ١بي ثط٠ُ تٌ٘يْ-4

 .ثي٘بضؾتبٙ ) CPR تٜلؿي ٝ هٔجي احيبي تيٖ زض كؼبّ ػًٞيت5 -

 .ػ٘ٞٗي پعقٌي ؾحح زض ثي٘بضاٙ زضٗبٙ ٝ تكريم ٗؼبي٠ٜ، 6-

 .ٓعٕٝ نٞضت زض تكريهي اهساٗبت ؾبيط ٝ آظٗبيف زضذٞاؾت 7-

 .ٗطاهجت ٝ ًٜتطّ هبثْ ١بي ثي٘بضي ذهٞل زض آٙ اَطكيبٙ ٝ ثي٘بض اپيسٗيٞٓٞغيٌي ١بي ثطضؾي ٝ ثي٘بضاٙ ٗطاهجت ٝ اضربع پيِيطي،8 -

 .ٗز٢عتط ٗطاًع ث٠ ثي٘بضاٙ اػعإ ٝ اضربع ثطاي كٞضي اهساٗبت اٛزب9ٕ -

 .ٓعٕٝ نٞضت زض زيِط پعقٌبٙ ثب ٗكبٝضٟ 10-

 .ثي٘بضاٙ ضا١ٜ٘بيي ٝ قسٟ زازٟ ث٢ساقتي ٝ زاضٝيي زؾتٞضات ارطاي زض ٗطاهجت11 -
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 .ؿصايي ٗٞاز تٞظيغ ٝ ت٢ي٠ ٗطاًع ٝ اٗبًٚ ٗتهسيبٙ ٝ آٜ٘ساٙؼ اٙ،ًٞزى اضزاض،ة ازضإٙ اٙ،ظٙ آٗٞظاٙ، زاٛف اي زٝضٟ ٗؼبيٜبت اٛزب12ٕ -

 .ٝاًؿيٜبؾيٞٙ َطين اظ ١ب ثي٘بضي ثطاثط زض پيكِيطا٠ٛ اهساٗبت 13-

 .اپيسٗيٞٓٞغيٌي ١بي ثطضؾي َطين اظ ١ب ثي٘بضي ُؿتطـ اظ پيكِيطي 14-

 .١ب ثي٘بضي َـيبٙ ٝ ١ب اپيسٗي ًٜتطّ ٝ قٜبؾبيي ٝ ثحطاٙ ٗسيطيت زض ٗكبضًت 15-

 ر٘ؼيت ٛيبظ١بي ث٠ ٜٗبؾت پبؾرِٞيي ر٢ت ٝاثؿ٢ت٠ ٝ ٗؿتوْ اٝضغاٛؽ ٝاحس١بي ٛيبظ١بي ٗٞهغ ث٠ تأٗيٚ ثطاي پيِيطي ٝ ثطآٝضز 16-

 .پٞقف تحت

 ثط ٛظبضت ٝ ت٘بؼ ٝ تٜلؽ تطقحبت، ذٞٙ، ضاٟ اظ ٜٗتو٠ٔ ١بي ثي٘بضي ث٠ اثتال اظ پيكِيطي ٜٗظٞض ث٠ اؾتبٛساضز انّٞ ٝ احتيبٌ ضػبيت 17-

 ذسٗبت اضائ٠ ٗحْ زض آٙ ضػبيت

 .ه٠ٍٜٗ قبيغ ١بي ثي٘بضي تطـُؽ اظ ُيطيپيف ٝ ُٟٜٗن ايٟ زٗياپي ٝ ٝٗية ايٟ اضيثيٖ يثطضؼ 18-

 .قسٟ تؼييٚ اذتيبضات ٟحيٍ زض ٗطتجٍ اٗٞضات ؾبيط ٝ زاضؼٕ ت،ث٢ساـ ١بي ٟذبٙ ه٠،ٍٜٗ يٗحيٍ كًبي ٝ ػ٘ٞٗي اٗبًٚ اظ ثبظزيس19 -

 .ٝاحس ٝازاضي كٜي ٓٞاظٕ ٝ تز٢يعات زاضٝ، ٝيؼيت ٗطاهجت ٝ ًٜتطّ اظ اَ٘يٜبٙ 20-

 .ًٞزًبٙ ٝ ٗبزضاٙ ٝ ثبضزاض ظٛبٙ ث٠ ٗطثٌٞ اي تـصي٠ ٝ ث٢ساقتي ضا١ٜ٘بيي

 .ٗؿطي ١بي ثي٘بضي قيٞع اظ ٜٗظ٢ٞض رُٔٞيطي ث٠٢ ١ب ثي٘بضؾتبٙ زض ُيط ٠٘١ اٗطاو ث٠ ٗجتاليبٙ ًطزٙ ٗزعا ثطاي ١ٌ٘بضي 21-

 .زضٗبٛي يب ث٢ساقتي ، كٜي ًبضًٜبٙ ٗٞضز زض الظٕ ١بي آٗٞظـ ٝ ػٌ٘ٔطز ثط ٛظبضت22 -

 ث٠ ٝ قـٔي ١بي تٞاٜٛ٘سي ٝ زاٛف اضتوبء اتي،ر٢ت ٗحبٓؼ٠ ٝ آٗٞظق٢ي ١بي ثطٛب٠ٗ ٝ ٢ٗبضتي ٝ ًبضآٗٞظي ١بي زٝضٟ زض كؼبّ قطًت23 -
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