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         ثخص تٌظین خبًَادُ 

           هؼبیٌِ فیشیىی هزاجؼِ وٌٌذگبى هَرد ٍ اًجبم 3تطىیل پزًٍذُ ثزای هزاجؼیي جذیذ  1

         هَرد 2اًجبم اسویز دّبًِ رحن  2

         هَرد2خَاًذى جَاة پبح اسویز ٍ تفسیز آى  3

         هَرد 1هطبٍرُ تٌظین خبًَادُ اًجبم  4

         هَرد 1تغییز رٍش تٌظین خبًَادُ ثب اًجبم هطبٍرُ السم  5

6 

ارائِ اًَاع رٍضْبی هٌبست تٌظین خبًَادُ ثِ هذدجَیبى ضبهل لزظ خَراوی، وبًذٍم، 

هَرد ثب اًجبم هؼبیٌبت ٍ درخَاست آسهبیطبت  5اس ّز وذام حذالل ... آهپَل، آی یَ دی ٍ 

 السم در ّز هَرد

        

         هَرد1گذاردى  آی یَ دی 7

         هَرد 2خبرج وزدى آی یَ دی   8



         هَرد 1آهَسش فزدی یب گزٍّی ٍ ادارُ والسْبی تٌظین خبًَادُ حذالل  9

         هَرد 1تْیِ پوفلت، ثَولت یب پَستز آهَسضی  10

         ثخص ٍاوسیٌبسیَى 

         استفبدُ اس ٍاوسي ّبثىبرگیزی سًجیزُ سزد در  11

         ثىبرگیزی اغَل سپتیه ثِ ٌّگبم اًجبم ٍاوسیٌبسیَى  12

         ثىبرگیزی ضیَُ غحیح تجَیش ٍ تشریك اًَاع ٍاوسي 13

         هَرد1هَرد ٍاوسي ثزای وَدوبى اس ّز ًَع ٍاوسي  12تجَیش ٍ تشریك  14

         هَرد 1هبدراى ثبردار تجَیش ٍ تشریك ٍاوسي وشاس ثزای  15

16 
ثزًبهِ ریشی ٍاوسیٌبسیَى ثز اسبس فَاغل ٍ ًَع ٍاوسي ثزای وَدوی وِ ثزًبهِ 

 هَرد 2ٍاوسیوپٌبسیَى خَد را درست ٍ ثِ هَلغ آغبس وزدُ است
        

17 
ثزًبهِ ریشی ٍاوسیٌبسیَى ثز اسبس فَاغل ٍ ًَع ٍاوسي ثزای وَدوی وِ ثزًبهِ 

 هَرد 1خَد را درست ٍ ثِ هَلغ آغبس ًىزدُ است ٍاوسیوپٌبسیَى
        

         تطخیع هَارد هٌغ اًجبم ٍاوسیٌبسیَى 18

         تطخیع ٍ اجزای غحیح تفبٍت در تجَیش همذار ٍ ًَع ٍاوسي در وَدوبى ٍ ثشرگسبالى 19

         سبل 5ثخص هزالجت اس وَدوبى سیز  

         هَرد 2جذیذ تطىیل پزًٍذُ ثزای هزاجؼیي  20

         هَرد 5ثِ ًحَ غحیح ( ٍسى، لذ، دٍرسز)پبیص رضذ وَدن  21

         هَرد 5چبرت هٌحٌی رضذ در وبرت رضذ ٍ تفسیز آى ،  آهَسش آى ثِ هبدر  22



         وَدن 5ثزًبهِ ریشی ثزای فَاغل هزاجؼِ ثزای پبیص رضذ  در هَرد  23

24 
هٌبست ٍ پیگیزی ػلت آى ثب اًجبم هػبحجِ ثب هبدر ٍ دادى  تطخیع اًحزافبت اس رضذ

 هَرد 1تَغیِ ّبی السم ٍ احیبًب ارجبع هَارد السم ثِ پشضه 
        

         هَرد1آهَسش ًحَُ غحیح ضیزدّی اس پستبى ثِ هبدر  25

         هَرد 2ّز وذام  -آهَسش تغذیِ تىویلی تب یىسبلگی ٍ یه تب دٍ سبلگی 26

         هَرد 1آهَسش تغذیِ ثب ضیز ووىی  27

         هَرد 1آهَسش تغذیِ غحیح وَدن ثبالی دٍ سبل 28

29 
تطخیع ٍ اًجبم ثزًبهِ هزالجتی ٍ آهَسش در هَارد اسْبل، ثیوبری تٌفسی، ثزفه، افت 

 لٌذ خَى ٍ تت ّز وذام یه هَرد
        

         ثخص هزالجت اس هبدراى ثبردار 30

         هَرد 1تطىیل پزًٍذُ ثزای هزاجؼیي جذیذ  31

         هَرد 3اًذاسُ گیزی لذ ٍ ٍسى ٍ فطبرخَى   32

         هَرد 2اًجبم هبًَرّبی لئَپَلذ ٍ فیشیىی   33

         هَرد 2وٌتزل غذای للت جٌیي ٍ ػالئن حیبتی هبدر  34

         هَرد 2درخَاست آسهبیطبت رٍتیي ثبرداری  35

36 

تغذیِ، خَاة، : اًجبم آهَسش ثِ هبدر ثبردار در هَرد هزالجت اس خَد در هَضَػبت هختلف

استزاحت ٍ ثْذاضت فزدی ٍ رٍاثظ جٌسی، ػالئن خغز ٍ توزیٌبت ٍ ٍرسضْبی دٍراى 

 هَرد 2.... ثبردرای ٍ 

        

        هَرد ثب هَضَػبت هزثَط ثِ آهَسش دٍراى  1-2اًجبم آهَسش گزٍّی ثزای  هبدراى ثبردار  37



 

 

 

 وبرآهَسی در ػزغِ ثْذاضت ثبرٍری هبدر ٍ وَدن ٍ تٌظین خبًَادُجذٍل هزثَط ثِ رػبیت ًظن ٍ اًضجبط ٍ اخالق ٍ رفتبر حزفِ ای در ٍاحذ 

 ثبرداری 

38 
تَجِ ٍ هؼبیٌِ در هَرد ثْذاضت دّبى ٍ دًذاى سى ثبردرا ٍ ارجبع ثِ دًذاًپشضه در هَارد 

 هَرد 1السم  
        

         هَرد1راٌّوبئی در هَرد اًجبم ٍاوسیٌبسیَى وشاس   39

         هؼبیٌِ پستبى ٍ ثزرسی آى جْت آهبدگی ثزای ضیزدّی 40

         هَرد 1-2غزثبلگزی هبدراى پزخغز ٍ ارجبع ثِ پشضه هتخػع یب ثیوبرستبى  41

         هَرد 1-2درخَاست اًجبم سًََگزافی  42

         تطخیع حبهلگی پز خغز ٍ آهَسش هَارد خغز 43

         هَرد 2ثزای فَاغل هزاجؼِ در ثزًبهِ ریشی  44

         دیگز هَارد 

         هَرد 1آهَسش ٍ هطبٍرُ در ثْذاضت دٍراى ثلَؽ  45

         هَرد 1آهَسش ٍ هطبٍرُ در هَرد هسبئل یبئسگی   46

         هَرد 1آهَسش ٍ هطبٍرُ اسدٍاج ٍ  ػولىزد جٌسی ّز وذام   47

         ثْذاضتی در یه هَضَع هزتجظآهَسش راثغیي  48

  (:ًوزُ 18اس ) هجوَع ًوزات هْبرت



 

(: همزرات ٍ هْبرت ًوزات هجوَع) داًطجَ ول ًوزُ

 

ًبم ثخص  
 ًوزُ وست ضذُ تَسظ داًطجَ

 ًبم ٍ اهضب  هزثی
25/0 5/0 75/0 1 

       حضَر ثِ هَلغ

       رػبیت همزرات هزثَط ثِ ثخص

       ّوىبری ثب پزسٌل ثخص

       احسبس هسئَلیت در هزالجت اس هذدجَ

       اًجبم دادى غحیح ٍ ثِ هَلغ ٍظبیف هحَلِ 

       لجَل وزدى اًتمبدات هٌغمی ثذٍى ٍاوٌص

       ػاللِ هٌذی ثِ اًجبم ٍظبیف

       رػبیت پَضص هٌبست عجك هَاسیي اسالهی ٍ حزفِ ای

       ًػت اتیىت ٍ رػبیت ثْذاضت فزدی

       غزفِ جَیی ٍ استفبدُ هٌبست اس تجْیشات

   (ًوزُ 2اس ) هجوَع ًوزات


