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قًاویه ي مقزرات مبرگشیىی
وبضٌعیٙی
ث ٝوّی ٝفٗبِیتٟب زض ظٔی ٝٙحیُ ٝوبضی ،حمٛق ٔ ٚعایب ،قطح ْٚبیفٚ ،ضٚز  ٚذطٚج ،تكٛیك  ٚتٙجی ،ٝقطٔٚ
ثىبض  ٚپبیبٖ وبضٔ ،طذهی ٞب  ٚغیجت ٞب  ... ٚزض ٚاحس وبضٌعیٙی ضؾیسٌی ٔی قٛز .وبضٌعیٗ پؽ اظ ٚضٚز
افطاز ث ٝؾیؿتٓ ٗٔ ٚطفی ثٚ ٝاحس ٔطث َٝٛثب تكطیح ْٚبیف  ٚنسٚض حىٓ حمٛق  ٚتٛخیٔ ٝمطضات ازاضی
٘یط ٚضا ثٚ ٝاحس ٔطث َٝٛخٟت فٗبِیت ٔٗطفی ٔی ٕ٘بیس  ٚزض تٕبْ َٔ َٛست ذسٔت وبضٔٙس ضا پبیف ٕ٘ٛزٜ
ٍٙٞ ٚبْ پبیبٖ ذسٔتٚ ،ی ضا ثسضلٔ ٝی ٕ٘بیس.
عىًان شغل :مبرگشیه
تٗطیف :ایٗ قغُ زضثطٌیط٘س ٜپؿت ٞبی ؾبظٔب٘ی اؾت ؤ ٝتهسیبٖ آٟ٘ب تحت ٘ٓبضت ٔمبْ ٔبفٛق ٖٟس ٜزاض
ا٘دبْ أٛض ٔرتّف وبضٌعیٙی ثطحؿت ٔٛضز تهسی ٔی ثبقٙس .
ومًوٍ يظبیف ي مسئًلیت َب
تٟی ٝپیف ٘ٛیؽ وبضٌعیٙی اظ لجیُ پیف ٘ٛیؽ احىبْ ا٘تمبَ ،تطٔیٓ حمٛقٔ ،طذهیٗٔ ،صٚضیت ،تطفیٕ،
ايبف ٝوبض ٓ٘ ٚیط آٖ.
ضؾیسٌی ث ٝتمبيبٞبی ٚانّٔ ٝطث ٌٛث ٝأٛض اؾترساْ ،تجسیُ ٚيٕ اؾترسأی ،تطفیٕ ،ثبظ٘كؿتٍی  ٚتٗییٗ
ثطلطاضی حمٛق ثبظ٘كؿتٍی  ٚیب ْٚیف.ٝ
قطوت زض وٕیؿیٞ ٖٛب  ٚخّؿبت ٔرتّف.
تٟی ٝذالن ٝؾٛاثك پطؾّٙی خٟت نسٚض احىبْ اضتمبء ٌط ٜٚپطؾ.ُٙ
تكىیُ پط٘ٚس ٜآٔٛظقی خٟت وبضوٙبٖ  ٚثبیٍب٘ی ؾٛاثك آٔٛظقی آ٘بٖ.
ایدبز اضتجبٌ ثب ٔطاوع آٔٛظقی زض ظٔیٔ ٝٙؿبئُ آٔٛظقی وبضوٙبٖ.
ا٘دبْ أٛض ٔطث ٌٛث ٝتٗب ،ٖٚثیٕ ٚ ٝضفب ٜوبضوٙبٖ.
ا٘دبْ اضظقیبثی ؾبال٘ ٝپطؾ.ُٙ
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شزایط احزاس
 -1تحهیال ت ّٔٛٗٔ ٚبتٌٛ :اٞیٙبٔ ٝوبضزا٘ی یب وبضقٙبؾی یب وبضقٙبؾی اضقس یب زوتطا  ٚیب ٕٞتطاظ زض یىی
اظ ضقتٞ ٝبی تحهیّی ٔسیطیت زِٚتی ثب تٕبْ ٌطایف ٞبٔ ،سیطیت ٌطایف

( ٔسیطیت ؾیبؾتًش اضی ثرف

ٖٕٔٛیٔ ،سیطیت ضفتبضیٔ ،سیطیت ٔٙبثٕ ا٘ؿب٘یٔ ،سیطیت ؾیؿتٓ ٞبٔ ،سیطیت ٔبِی

)ٔ ،سیطیت اخطایی،

ٔسیطیت نٗٙتیٔ ،سیطیت  ٚثط٘بٔ ٝضیعی آٔٛظقیٔ ،سیطیت ثبظضٌب٘یٔ ،سیطیت ثیٕٔ ،ٝسیطیت ؾیؿتٓ  ٚثٟطٜ
ٚضیٔ ،سیطیت آٔٛظقیٔ ،سیطیت ٔبِی،

ٔ ،MBAسیطیت اؾتطاتػیه ،أٛض ٔبِی ٔ ٚبِیبتی ،أٛض زِٚتی،

ٔسیطیت أٛض زفتطی ،التهبز ّْٖٛ ،التهبزی ،التهبز اؼال ٔی ،تٛؾٗ ٝالتهبزی  ٚثط٘بٔ ٝضیعی ،ثط٘بٔ ٝضیعی
ؾیؿتٓ ٞبی التهبزی ّْٖٛ ،اؼال ٔی ،التهبز ،التهبز ٗٔ ٚبضف اؼال ٔی ،حؿبثساضی ،حؿبثطؾی ،حؿبثساضی
 ٚأٛض ٔبِیٗٔ ،بضف اؼال ٔی ٔ ٚسیطیت ٔبِی
ٟٔ -2بضت :زاقتٗ ٟٔبضتٟبی ٞفت ٌب٘ICDL ٝ
 -3زٚضٞ ٜبی آٔٛظقیٓ٘ :بْ ٔسیطیت ٔٙبثٕ ا٘ؿب٘ی زض ثرف زِٚت ،زؾتٛضإُِٗ ٞب  ٚآییٗ ٘بٔٞ ٝبی لبٖ٘ٛ
ٔسیطیت ذسٔبت وكٛضی ( ثب تأویس ثط فه َٛقكٓٞ ،فتٓٞ ،كتٓ ٚ ٟٓ٘ ،ز ،) ٓٞآییٗ ٍ٘بضـ ٔ ٚىبتجبت
ازاضی
عىًان شغل :رئیس امًر اداری
٘ٓبضت ثط حؿٗ خطیبٖ وّی ٝأٛض ٚاحسٞبی تحت ؾطپطؾتی.
نسٚض زؾتٛضات الظْ ثٛٓٙٔ ٝض ایدبز ٕٞبٍٙٞی ثیٗ ٚاحسٞب.
ؾبظٔب٘سٞی فٗبِیت ٞبی ٔطث ٚ ٌٛتمؿیٓ وبض ،تٗییٗ ْٚبیف  ٚحسٚز ٔؿئِٛیت ٞب  ٚاذتیبضات ٚاحسٞبی
تحت ؾطپطؾتی.
تٗییٗ ذٍ ٔكی ٓ٘ ٚبضت ثط حؿٗ اخطای آٖ.
٘ٓبضت ثط تٓٙیٓ ثٛزخٚ ٝاحس ٔطث.َٝٛ
قطوت زض وٕیؿیٞ ٖٛب ،ؾٕیٙبضٞب ،وٕیتٞ ٝب  ٚخّؿبت ٔرتّف  ٚتٟیٌ ٝعاضقبت الظْ زض خٟت اؾتحًبض
ٔمبْ ٔبفٛق.
ا٘دبْ فٗبِیت ٞبی الظْ زض ظٔی ٝٙپیبز ٜوطزٖ ٔفبز َطح َجم ٝثٙسی ٔكبغُ زِٚت زض ٔٛضز ٔؿترسٔیٗ
ؾبظٔبٖ ٔتج ٔٛثب ٕٞىبضی ٚاحس وبضٌعیٙی.
تكطیه ٔؿبٖی ثب ٚاحسٞبی شیطثٍ زض تٓٙیٓ آئیٗ ٘بٔ ،ٝثركٙبٔ... ٚ ٝ
ثط٘بٔ ٝضیعی  ٚتٕكیت  ٚؾطپطؾتی أٛض ٔرتّف ٚاحسٞبی تحت ؾطپطؾتی.
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اخطای ذٍ ٔكی تٗییٗ قس ٚ ٜاتربش تساثیط الظْ ثٛٓٙٔ ٝض حؿٗ ا٘دبْ ٞسف ٞبی ٔٛضز ٘ٓط.
پیف ثیٙی احتیبخبت پطؾّٙی ؾبظٔبٖ ٔتج ٚ ٔٛالساْ زض ٔٛضز تبٔیٗ احتیبخبت.
تٟیٌ ٝعاضقبت الظْ خٟت اضائٔ ٝمبْ ٔبفٛق.
٘ٓبضت ثط أٛض زض خٟت تىٕیُ ٔكرهبت پطؾّٙی وبضوٙبٖ.
٘ٓبضت ثط اخطای أٛض اضظقیبثی ؾبِیب٘ ٝوبضوٙبٖ  ٚتٗییٗ يطایت افعایف ؾٛٙاتی آ٘بٖ خٟت نسٚض حىٓ
حمٛلی ٔطث.َٝٛ
٘ٓبضت ثط آٔٛظـ وبضوٙبٖ ثب ٕٞىبضی ٔؿئٔ َٛطث.َٝٛ
٘ٓبضت ثط اخطای َطح تىطیٓ اضثبة ضخ.ٔٛ
٘ٓبضت ثط ا٘دبْ أٛض ٔطث ٌٛث ٝتٗب ،ٖٚثیٕ ٚ ٝضفب ٜوبضوٙبٖ.
ا٘دبْ ؾبیط أٛض ٔحَ ِٝٛجك زؾتٛض ٔمبْ ٔبفٛق.

ٖٛٙاٖ قغُ ٔ :بقیٗ ٘ٛیؽ
تٗطیف :ایٗ قغُ زضثطٌیط٘س ٜپؿت ٞبی ؾبظٔب٘ی اؾت ؤ ٝتهسیبٖ آٟ٘ب تحت ٘ٓبضت ٔمبْ ٔبفٛق ٖٟسٜ
زاض ا٘دبْ أٛض ٔبقیٗ ٘ٛیؿی ُٔبِت ازاضی اظ ؾُح ٖبزی  ٚؾبز ٜتب ؾُح فٙی  ٚزلیك ٔی ثبقٙس.
ومًوٍ يظبیف يمسئًلیت َب
ٔبقیٗ وطزٖ ٘بٔٞ ٝب ،یبززاقت ٞبی ازاضی ،ثركٙبٔٞ ٝبٌ ،عاضـ ٞب ٔ ٚمباِت اظ ضٚی پیف ٘ٛیؽ ٞبی
ذُی.
ٔمبثُّٔ ٝبِت ٔبقیٗ ٘ٛیؿی قس ٜثب ٘ؿر ٝانّی  ٚتهحیح آٟ٘ب زض نٛضت ِع.ْٚ
ا٘دبْ أٛض ٔبقیٗ ٘ٛیؿی ثٔ ٝیعاٖ اؾتب٘ساضز ٔمطض زض يٛاثٍ ٔطث ٌٛث ٝفٛق اِٗبز ٜوبضا٘ٔ ٝبقیٗ ٘ٛیؿبٖ
تؿٍّ ثٔ ٝبقیٗ ٘ٛیؿی ٔت ٖٛفبضؾی  ٚالتیٗ.
ضإٙٞبیی ٔبقیٗ ٘ٛیؿبٖ َجمبت ٔبز ٖٚاظ ٘مُٓ٘ ٝط ان َٛفٙی ٔبقیٗ ٘ٛیؿی
شزایط احزاس
-1تحهیال ت ّٔٛٗٔ ٚبتٌٛ :اٞیٙبٔ ٝزیپّٓ وبُٔ ٔتٛؾُ ٝیب وبضزا٘ی یب وبضقٙبؾی  ٚیب ٕٞتطاظ تطخیحبً زض
یىی اظ ضقتٞ ٝبی تحهیّی ٔسیطیت زِٚتی ثب تٕبْ ٌطایكٟبٔ ،سیطیت نٗٙتیٔ ،سیطیت  ٚثط٘بٔ ٝضیعی
آٔٛظقیٔ ،سیطیت ثبظضٌب٘یٔ ،سیطیت ؾیؿتٓ  ٚثٟطٚ ٜضیٔ ،سیطیت ؾیؿتٓ ٞبٔ ،سیطیت آٔٛظقی ،التهبز،
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ّٖ ْٛالتهبزی ،التهبز اؼال ٔی ّْٖٛ ،اؼال ٔی ،التهبز ،التهبز ٗٔ ٚبضف اؼ ال ٔی ،ثط٘بٔ ٝضیعی آٔٛظقی،
ُٔبِٗبت اختٕبٖی ّْٖٛ ،اختٕبٖی ثب تٕبٔی ٌطایف ٞبٔ ،سیطیت ٔبِی ،حؿبثساضی ،حؿبثساضی  ٚأٛض ٔبِی،
أٛض زِٚتیٔ ،سیطیت أٛض زفتطی
 -2تدطثٔ :ٝبقیٗ ٘ٛیؿب٘ی و ٝزض حٛظٔ ٜمبٔبت ٔٛئ ٔٛبز 17 ٜلب٘ٔ ٖٛسیطیت ذسٔبت وكٛضی فٗبِیت
ٔی ٕ٘بیٙس ثبیس زاضای حسالُ  2ؾبَ ؾبثم ٝوبض ٔبقیٗ ٘ٛیؿی  ٚزاضای حسالُ ٔسضن تحهیّی ِیؿب٘ؽ
ثبقٙس.
ٟٔ -3بضت :زاقتٗ ٟٔبضت ٞبی ٞفتٍب٘ICDL ٝ

 -4زٚضٞ ٜبی آٔٛظقی :آییٗ ٍ٘بضـ ٔ ٚىبتجبت ازاضی ،ؾیؿتٓ زثیطذب٘ٝ

عىًان شغل :مسئًل ببیگبوی مبرگشیىی
ومًوٍ يظبیف يمسئًلیت َب
حفّ ٍٟ٘ ٚساضی ٘بٔٞ ٝب ،اٚضاق ،اؾٙبز ٔ ٚساضن  ٚپط٘ٚسٞ ٜبی ٔحطٔبُ٘ٔ ٝبثك ٔمطضات  ٚان َٛثبیٍب٘ی ٚ
تٟی ٝفٟطؾت ٔطث ٌٛثط اؾبؼ ضٚـ تٗییٗ قس.ٜ
پیٛؾت وطزٖ پط٘ٚسٞ ٜب یب ؾٛاثك ٔطث ٌٛث٘ ٝبٔٞ ٝب َجك زؾتٛض.
پیٍیطی أٛض ٔطث ٌٛث ٝثبیٍب٘ی ٔطذهی ٞب ،اؾتٗالخی ٞب ٌٛ ٚاٞی آٔٛظقی وبضوٙبٖ  ٓٞ ٚچٙیٗ ٕٞىبضی
زض أط تٟیٚ ٝيٗیت ٔطذهی ؾبِیب٘ ٝپطؾّٙی.
اٖالْ ٚن َٛپط٘ٚسٞ ٜبی پطؾّٙی و ٝاظ ؾبیط ٚاحسٞب ثٔ ٝطوع اضؾبَ ٔی ٌطزز.
ثبیٍب٘ی اضظقیبثی ؾبِیب٘ ٝوبضوٙبٖ زض پط٘ٚسٞ ٜبی ٔطث.ٌٛ
پبؾرٍٛیی ثٔ ٝىبِٕبت تّفٙی ٔ ٚطاخٗیٗ ث ٝنٛضت حًٛضی زض ٔٛضز ضفٕ ٔكىالت ازاضی وبضوٙبٖ.
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مزخظی
فزآیىذ مزخظی
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مزخظی استحقبقی
وّی ٝوبضوٙبٖ قبغُ ث٘ ٝؿجت ٔست ذسٔت ث ٝاظای ٞط ٔبٜ

 2/5ضٚظ  ٚؾبِی  30ضٚظ حك ٔطذهی

اؾتحمبلی ثب اؾتفبز ٜاظ حمٛق ٔ ٚعایب ضا زاض٘س و ٝزض ٞطؾبَ حساوثط ٘یٕی اظ آٖ (15ضٚظ) لبثُ شذیط ٜقسٜ
ٔی ثبقس .
اقس .
ٔطذهی ؾبال٘ ٝوبضوٙبٖ لطاضزازی ٔكبغُ وبضٌطی  9ضٚظ لبثُ شذیطٔ ٜی ة
لجُ اظ اؾتفبز ٜاظ ٔطذهی ،فطْ زضذٛاؾت ٔطذهی تٛؾٍ ٔؿئٚ َٛاحس تبئیس قٛز.
مزخظی استعال جی
پطؾ ُٙقبغُ زض نٛضت ثیٕبضی  ٚزاقتٗ ٌٛاٞی پعقىی ثبیس زض ضٚظ ا َٚثیٕبضی ٌٛاٞی پعقىی ضا ثٝ
ضئیؽ یب ٔؿئٚ َٛاحس ذٛز اضخبٔ ٕ٘بیٙس.
ٌٛاٞی اؾتٕال خی اظ َطیك ٚاحس وبضٌعیٙی خٟت تبئیس ثٚ ٝاحس وٕیؿی ٖٛپعقىی ٔٗب٘ٚت زضٔبٖ زا٘كٍبٜ
اضؾبَ ٔی ٌطزز.
وبضوٙبٖ پیٕب٘ی  ٚلطاضزازی َطحی زض نٛضت زاقتٗ ثیف اظ  3ضٚظ ٔطذهی اؾتٕال خی ثبیسزض اؾطٔ ٚلت
ثٔ ٝحُ وبض ذٛز اٌ ال ٔ زٙٞس ٌٛ ٚاٞی اؾتٕال خی ضا خٟت تبئیس ثٚ ٝاحس وٕیؿ ٖٛپعقىی ؾبظٔبٖ تبٔیٗ
اختٕبٖی اضائٕ٘ ٝبیٙس .
زض ٔست ٔصوٛض (ثیف اظ  3ضٚظ اؾتٕال خی) حمٛق ٔ ٚعایب لُٕ ٔی ٌطزز  ٚپطؾ ُٙثبیس پؽ اظ تبئیس ٌٛاٞی
ذٛز حمٛق ٔ ٚعایبی ٔست اؾتٕال خی ذٛیف ضا اظ تبٔیٗ اختٕبٖی زضیبفت ٕ٘بیٙس.

مزخظی اضطزاری
پطؾ ُٙقبغُ زض ٔٛاضز شیُ حك ثطذٛضزاضی اظ ٞفت ضٚظ ٔطذهی ايُطاضی ٔ
اؾتحمبلی ؾبال٘ ٝضا زاض٘س ٔ ٚطذهی ٔصوٛض لبثُ شذیط ٜیب ثبظ ذطیس ٕ٘ی ثبقس.
اِف :اظزٚاج زائٓ وبضٔٙس
ة :اظزٚاج فطظ٘س وبضٔٙس
ح :فٛت ثؿتٍبٖ زضخ ٝیه قبُٕٔٞ :ؿط ،فطظ٘س ،پسضٔ ،بزض ،ذٛاٞط  ٚثطازض
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ال  ٜٚثط ؾمف ٔطذهی

مزخظی سبعتی (پبس)
ٔطذهی وٕتط اظ یه ضٚظ  ٓٞخعئی اظ ٔطذهی اؾتحمبلی ٔحؿٛة ٔی قٛز  ٚحساوثط ٔست اؾتفبز ٜاظ
ایٗ ٔطذهی  12ضٚظ زض َ َٛیه ؾبَ ٔی ثبقس.
ارتقبء ي اوتظبة
اضتمبء :ترهیم پؿت ؾبظٔب٘ی یب ؾُح قغّی ثبالتط ثط اؾبؼ يٛاثٍ َطح َجم ٝثٙسی  ٚاضظقیبثی ٔكبغُ
ا٘تهبة :ث ٝوبضٌٕبضزٖ وبضٔٙس زض پؿت ؾبظٔب٘ی ثط اؾبؼ قطایٍ احطاظِ ،یبلت ،قبیؿتٍی ...ٚ
حذاقل شزایط السم بزای اوتظبة در مشبغل مذیزیتی ي سزپزستی
اال تطیٗ أتیبظ زض فطْ ٞبی زضذٛاؾت ترهیم پؿت و ٝثط اؾبؼ اَبِٗبت فطزی ،قغّی ،تدطثی،
وؿت ة
ٟٔبضتی ٔ ٚسیطیتی تٛؾٍ ذٛز ثیٕبضؾتبٖ تٓٙیٓ ٌطزیس ٜاؾت.
زاضا ثٛزٖ ٔسضن وبضقٙبؾی ٔطتجٍ ث ٝضقتٞ ٝبی قغّی َجك َطح َجم ٝثٙسی ٔكبغُ.
ٌصضا٘سٖ زٚض ٜآٔٛظـ ٔسیطیت  ٚیب زاضا ثٛزٖ ٔسضن وبضقٙبؾی اضقس زض یىی اظ ٌطایف ٞبی ضقتٝ
ٔسیطیت.
حسالُ  6ؾبَ ؾبثم ٝتدطثی زض ضقتٞ ٝبی ٔطث ٌٛیب ٔكبث ٚ ٝیب ز ٚؾبَ ؾبثمٔ ٝسیطیت.
اذص حسالُ  60أتیبظ اظ ٔٗیبضٞبی وّی ْٚبیف٘ ،مف ٞب ٟٔ ٚبضتٟبی ٔسیطیتی.
اذص حسالُ  65أتیبظ اظ ٔٗیبضٞب  ٚقطایٍ اذتهبنی.
اذص حسالُ  70أتیبظ اظ ٔٗیبضٞبی اخاللی .
اذص حسالُ  80أتیبظ اظ ٔیبٍ٘یٗ ٕ٘طات اضظقیبثی چٟبض ؾبَ ٔٙتٟی ث ٝزضذٛاؾت ا٘تهبة.
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ريوذ ارتقبء رتبٍ ي طبقبت شغلی وحًٌ ارتقبی مبرمىذان در طبقبت شغلی
خٟت قبغّیٙی ؤ ٝسضن تحهیّی آٟ٘ب فٛق زیپّٓ ٔی ثبقس ث ٝاظای ٞط  5ؾبَ ؾٛاثك تدطثی یه َجمٚ ٝ
حساوثط تٗساز َجمبتی ؤ ٝی تٛا٘ٙس اضتمبء پیسا وٙٙس َجمٔ 8 ٝی ثبقس.
خٟت قبغّیٙی ؤ ٝسضن تحهیّی آٟ٘ب وبضقٙبؾی ٔی ثبقس ث ٝاظای ٞط  4ؾبَ ؾٛاثك تدطثی یه َجمٚ ٝ
حساوثط ٔی تٛا٘ٙس تب َجم 10 ٝاضتمبء یبثٙس
قبغّیٗ ثب ٔسضن تحهیّی فٛق ِیؿب٘ؽ ث ٝاظای ٞط چٟبض ؾبَ یه َجم ٚ ٝحساوثط تب َجم 11 ٝاضتمبء ٔییبثٙس.
قبغّیٗ ثب ٔسضن تحهیّی زوتطی حطف ٝای ث ٝاظای ٞط  4ؾبَ یه َجم ٚ ٝحساوثط تب َجم 12 ٝاضتمبء ٔییبثٙس.
قبغّیٗ ٔكبغُ وبضزا٘ی  ٚثب التط و ٝزض ٔٙبَك وٕتط تٛؾٗ ٝیبفت ٝذسٔت ٔی ٕ٘بیٙس (اظ خّٕ ٝایالْ) ث ٝاظای
ٞط یه ؾبَ ؾبثم ٝتدطثی اظ تبضید  88/1/1ث ٝثٗس اظ یه ؾبَ تٗدیُ زض اضتمبی َجم ٝثطذٛضزاض ٔی ق٘ٛس .
(یٗٙی وبضوٙبٖ ثب ٔسضن تحهیّی ِیؿب٘ؽ ث ٝاظای ٞط ز ٚؾبَ ؾبثم ٝذسٔت ٔی تٛا٘ٙس ث ٝیه َجم ٝثب
اضتمبء پیسا وٙٙس).
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التط

جذيل وحًٌ ارتقبء مبرمىذان در طبقبت شغلی بزاسبس مذرك تحظیلی ي تجزبٍ

وحًٌ ارتقبء مبرمىذان در رتبٍ َبی شغلی بز اسبس آمًسش ي تجزبٍ
خٟت اضتمبء وبضٔٙس ث ٝیه ضتج ٝثبالتط ٔال  ٜٚثط ضٖبیت خس َٚظیط ،تحمك قطایٍ ظیط  ٓٞاِعأی اؾت
 -1ثطای وؿت ضتج ٝپبی :ٝوؿت حسالُ  60زضنس اظ ٔیبٍ٘یٗ ٔدٕ ٔٛأتیبظات اضظقیبثی زض َ َٛزٚضٜ
اضتمبء ضتج ٝقغّی ٌ ٚصضا٘سٖ  300ؾبٖت زٚض ٜآٔٛظقی.
 -2ثطای وؿت ضتج ٝاضقس :وؿت حسالُ  70زضنس اظ ٔیبٍ٘یٗ ٔدٕ ٔٛأتیبظات اضظقیبثی زض َ َٛزٚضٜ
اضتمبء ضتج ٝقغّی ٌ ٚصضا٘سٖ  250ؾبٖت زٚض ٜآٔٛظقی.
 -3ثطای وؿت ضتج ٝذجط :ٜوؿت حسالُ  80زضنس اظ ٔیبٍ٘یٗ ٔدٕ ٔٛأتیبظات اضظقیبثی زض َ َٛزٚضٜ
اضتمبء ضتج ٝقغّی ٌ ٚصضا٘سٖ  200ؾبٖت زٚض ٜآٔٛظقی.
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 -4ثطای وؿت ضتجٖ ٝبِی :وؿت حسالُ  90زضنس اظ ٔیبٍ٘یٗ ٔدٕ ٔٛأتیبظات اضظقیبثی زض َ َٛزٚضٜ
اضتمبء ضتج ٝقغّی ٌ ٚصضا٘سٖ  150ؾبٖت زٚض ٜآٔٛظقی.
جذيل وحًٌ ی ارتقبء رتبٍ ی مبرمىبن
ضتجٞٝب

ٔمسٔبتی

پبیٝ

اضقس

ٔست ؾٛٙات تدطثی الظْ ثطای ٔكبغُ تب ؾُح وبضزا٘ی

0

8

20

ٔست ؾٛٙات تدطثی الظْ ثطای ٔكبغُ ؾُح وبضقٙبؾی ٚ
ثبالتط

0

6

12

ٔست ؾٛٙات تدطثی

ذجطٜ

ٖبِی

18

24

ارسشیببی
اضظقیبثی فٗبِیتی ٔؿتٕط تّمی ٔی قٛز یٗٙی ّٖٕىطز وبضٔٙس زض َ َٛزٚض ٜیه ؾبِٛٔ ٝضز ثطضؾی لطاض
ٔیٍیطز و ٝایٗ أط ٔٛخت ٔی قٛز و ٝذُبٞبی ضایح زض اضظقیبثی وبٞف یبفت ٚ ٝاضظقیبثی ثط اؾبؼ
اٌال ٖبت ٔٛثك ٔ ٚؿتٙس ا٘دبْ ٔی قٛز .
وبضوٙبٖ زض فطآیٙس اضظقیبثی یٗٙی زض تٗییٗ ٔٗیبضٞب  ٚتسٚیٗ اؾتب٘ساضزٞب  ٚؾٙدف ّٖٕىطز ٔكبضوت زاض٘س .
زٚض ٜاضظقیبثی :اثتسای فطٚضزیٗ ٞط ؾبَ تب پبیبٖ اؾفٙس ٔبٕٞ ٜبٖ ؾبَ ٔی ثبقس.
وّی ٝپطؾ ُٙضؾٕی  ٚپیٕب٘یَ ،طحی  ٚيطیت وب  ٚلطاضزازی و ٝثیف اظ ٔ 6ب ٜزض ؾبَ اقتغبَ ث ٝذسٔت
زاقت ٝا٘سّٕٖ ،ىطز آٟ٘ب ٔٛضز اضظیبثی لطاض ذٛاٞس ٌطفت.
وؿت حسالُ  85زضنس اظ ٔدٕ ٔٛأتیبظات اضظیبثی ّٖٕىطز وبضوٙبٖ ثطای ٞطٌ ٝ٘ٛاضتمبء قغُ اظ خّٕٝ
اضتمبء ضتجٞ ٝبی قغّی  ٚا٘تهبة زض پؿت ٞبی ٔسیطیتی اِعأی اؾت.
وبضوٙب٘ی و ٝأتیبظ اضظیبثی ّٖٕىطز آٟ٘ب زض ؾٔ ٝتٛاِی یب چٟبض ؾبَ ٔتٙبٚة اظ  50زضنس وُ أتیبظات پیف
ثیٙی قس ٜوٕتط ثبقس ،ثط اؾبؼ زؾتٛض إِّٗی و ٝاظ ؾٛی ٞیبت أٙبء تهٛیت  ٚاةال ٘ ٔی ٌطزز زض نٛضت
٘ساقتٗ قطایٍ ثبظ٘كؿتٍی ،ثبظذطیس  ٚیب فؿد لطاضزاز ٔی ٌطز٘س.
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فٛق اِٗبزٛ٘ ٜثت وبضی  :فٛق اِٗبزٛ٘ ٜثت وبضی ثٔ ٝتهسیبٖ ٔكبغّی پطزاذت ٔی ٌطزز و ٝثط حؿت ٘ٚ ٔٛ
ٔبٞیت قغُ ذٛز زض ٘ٛثت ٞبی غیط ٔتٗبضف ث ٝنٛضت تٕبْ ٚلت ٔ ٚؿتٕط ّٔعْ ث ٝا٘دبْ ْٚیفٔ ٝی ثبقٙس.
محبسبٍ سبعت مبر بز اسبس قبوًن بُزٌ يری
نجح غیط تُٗیُ

 7ؾبٖت

ٖهط غیط تُٗیُ

 7ؾبٖت

نجح ٖ ٚهط غیط تُٗیُ

 13ؾبٖت

قت غیط تُٗیُ  ٚتُٗیُ

 19ؾبٖت

نجح تُٗیُ

 10ؾبٖت

ٖهط تُٗیُ

 10ؾبٖت

نجح ٖ ٚهط تُٗیُ

 19ؾبٖت

ضًابط ي مقزرات خزيج اس خذمت
ببسوشستگی
ٖجبضت اظ آٖ اؾت و ٝوبضٔٙس َجك يٛاثٍ ٔ ٚمطضات لب٘٘ٛی  ٚثٕٛخت حىٓ ضؾٕی ث ٝافتربض ثبظ٘كؿتٍی
٘بئُ قٛز  ٚاظ ٔؿتٕطی ثبظ٘كؿتٍی اؾتفبز ٜوٙس ثطذی اظ قطایٍ ثبظ٘كؿتٍی ثكطح شیُ ٔی ثبقس.
ٔٛؾؿٔ ٝىّف اؾت وبضٔٙساٖ ذٛز ضا و ٝؾی ؾبَ ؾبثم ٝذسٔت زاض٘س ثبظ٘كؿتٕ٘ ٝبیس.
ٔٛؾؿٔ ٝی تٛا٘س وبضٔٙس ذٛز ضا ثب زاقتٗ حسالُ

 60ؾبَ ؾٗ  ٚحسالُ  25ؾبَ ؾبثم ٝذسٔت ضا ثب

حسالُ  25ضٚظ حمٛق ثبظ٘كؿتٕ٘ ٝبیس.
ث ٝوبضوٙب٘ی و ٝثبظ٘كؿت ،ٝاظ وبض افتبز ٚ ٜیب فٛت ٔی ٌطز٘س ث ٝاظاء ٞط ؾبَ ذسٔت یه ٔب ٜآذطیٗ حمٛق ٚ
ٔعایبی ٔؿتٕط تب ؾی ؾبَ پطزاذت ٔی ٌطزز .
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اوتقبل
ٖجبضت اؾت اظ خبثدبیی ٔحُ ذسٔت وبضٔٙس ثب نسٚض حىٓ ضؾٕی ثٚ ٝاحسٞبی تحت پٛقف زا٘كٍبٚ ٜ
یب ؾبیط ٔٛؾؿبت  ٚزؾتٍبٟٞبی زِٚتی ثب حفّ ؾٛاثك ذسٔت.
زضذٛاؾت ٘یطٞٚبی ٔتمبيی ٘مُ  ٚا٘تمبَ وٚ ٝاخس قطایٍ خبثدبیی َجك آئیٗ ٘بٔ٘ ٝمُ  ٚا٘تمب الت زا٘كٍبٜ
ٔی ثبقٙس ٞط ؾٔ ٝب( ٜثهٛضت فهّی ) ثٔ ٝسیطیت ٔحتطْ تٛؾٗ ٝؾبظٔبٖ ٙٔ ٚبثٕ ا٘ؿب٘ی زا٘كٍب ٜاضؾبَ
ٔیٍطزز.
ببسخزیذ
ٖجبضت اظ آٖ اؾت و ٝضاثُ ٝاؾترسأی وبضٔٙس ثب زؾتٍب ٜذسٔتی لُٕ ٌطزز  ٚؾٛاثك ذسٔتی آ٘بٖ ثبظذطیس
قٛز.
اخزاج
ٖجبضت اظ آٖ اؾت و ٝوبضٔٙس زض اخطای احىبْ ٞیبت ٞبی ضؾیسٌی ث ٝترّفبت ازاضی  ٚیب آضاء لب٘٘ٛی
ٔطاخٕ شیمال ح ث ٝذسٔت ٚی زض ٔٛؾؿ ٝثُٛض زائٓ ذبتٕ ٝزاز ٜقٛز .
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فزآیىذ وقل ي اوتقبل

15

مقزرات اداری ي اوضببطی در خظًص يريد ي خزيج مبرمىبن
ثب تٛخ ٝث ٝایٙى ٝتٓٙیٓ ؾبٖت زلیك ٚضٚز  ٚذطٚج ازاضی وبضوٙبٖ ،خٟت ا٘دبْ ْٚبیف ٔح ٚ ِٝٛپبؾرٍٛیی
ث ٝاضثبة ضخ ،ٔٛاظ ٔهبزیك ٔ ٚ ٓٓ٘ ٟٓاً٘جبٌ ازاضی اؾت ِصا زض لٛا٘یٗ ٔ ٚمطضات ٔٛضز اؾتٙبز ،ؾبٖبت
وبض پطؾ ٚ ُٙث ٝتجٕ آٖ٘ ،حٚ ٜٛضٚز  ٚذطٚج وبضوٙبٖ ٔكرم قس ٜاؾت اظ خّٕ ٝزض ٔبزٜ

 87لبٖ٘ٛ

ٔسیطیت ذسٔبت وكٛضیٔ ،یعاٖ ؾبٖت وبض وبضٔٙساٖ زِٚت زض َٞ َٛفت 44 ٝؾبٖت تٗییٗ ٌطزیس ٜاؾت ٚ
ٕٞچٙیٗ ٔبز 93 ٜلب٘ٛٔ ٖٛضز ٘ٓط تهطیح زاضز :وّی ٝوبضٔٙساٖ زؾتٍبٟٞبی اخطایی ْٔٛفٙس زض ؾبٖبت تٗییٗ
قسٛٔ( ٜئ ٔٛبز )87 ٜث ٝا٘دبْ ْٚبیف ٔطث َٝٛثپطزاظ٘س  ٚزضنٛضتیى ٝزض ٔٛالٕ يطٚضی ذبضج اظ ٚلت
ازاضی ٔمطض  ٚیب ایبْ تُٗیُ ث ٝذسٔبت آٟ٘ب ٘یبظ

ثبقس ثط اؾبؼ اٖالْ ٘یبظ زؾتٍبٔ ،ٜىّف ث ٝحًٛض زض

ٔحُ وبض  ٚا٘دبْ ْٚبیف ٔح ِٝٛزض لجبَ حك اِعحٕ ٝیب ايبف ٝوبضی ثطاثط ٔمطضات ٔطث َٝٛذٛاٙٞس ثٛز.
زض ایٗ ضاؾتب ثیٕبضؾتبٖ قٟیس ٔهُفی ذٕیٙی ثب اؾتفبز ٜاظ أىب٘بت ؾرت افعاضی ٘ ٚطْ افعاضی ،ؾبٖت
ٚضٚز  ٚذطٚج وبضوٙبٖ زض َٞ َٛفت ٝضا ث٘ ٝحٛی تٓٙیٓ ٕ٘ٛز ٜاؾت وٕٞ ٝىبضاٖ ٔست  44ؾبٖت ٔهٛة
ضا زض ٔحُ وبض ذٛز حبيط ثٛز ٚ ٜزض ایٗ ذهٛل وٙتطَ ٞبی الظْ ثُٕٗ ٔی آیس  ٚثطای افطازی

وٝ

ٔمطضات ٔطث َٝٛضا ضٖبیت ٕ٘ٙبیس ،تٙجیٟبت ازاضی ٔطتجٍ اخطا ٔی ٌطزز.
آئیه وبمٍ حضًر ي غیبة مبرمىبن ديلت
ٔبز -1ٜوّی ٝوبضوٙبٖ زؾتٍبٟٞبی اخطائی ٔىّفٙس ؾبٖبت تٗییٗ قس ٜثطای ٚضٚز ثٔ ٝحُ ذسٔت  ٚذطٚج اظ
آٖ ضا ضٖبیت ٕ٘ٛز ،ٜؾبٖبت ٚضٚز  ٚذطٚج ذٛز ضا زض زؾتٍب ٜحًٛض  ٚغیبة ثجت ٕ٘بیٙس.
ٔبزٚ -2 ٜضٚز ثٔ ٝحُ ذسٔت ثٗس اظ ؾبٖت ٔمطض  ٚثس ٖٚوؿت ٔدٛظ لجّی تبذیط ٚضٚز ٔحؿٛة ٌطزیسٜ
 ٚثب ٔؿترسٔی و ٝتبذیط ٚضٚز زاقت ٝثبقس ث ٝقطح ظیط ضفتبض ٔی قٛز:
اِف -تبذیط ٚضٚز تب  2ؾبٖت زض ٞط ٔب ٜلبثُ اغٕبو ثٛز ٚ ٜزض ٔطذهی اؾتحمبلی ٔٛٓٙض ٔی ٌطزز.
ة -تبذیط ٚضٚز ثیف اظ  2ؾبٖت زض ٔبٔ ٜؿتّعْ وؿط حمٛق  ٚفٛق اِٗبز ٜقغُ ٔ ٚعایبی قغُ ٔ ٚعایبی
ٔؿتٕط ٔؿترسٔیٗ ضؾٕی  ٚثبثت  ٚفٛق اِٗبزٔ ٜرهٛل  ٚؾبیط فٛق اِٗبزٞ ٜبی ٔؿترسٔیٗ پیٕب٘ی یب
زؾتٕعز وبضوٙبٖ ذطیس ذسٔت  ٚلطاضزازی ثٔ ٝیعاٖ وُ ؾبٖبت تبذیط ذٛاٞس ثٛز .
ٔبز -3 ٜذطٚج اظ ٔحُ ذسٔت ظٚزتط اظ ؾبٖبت ٔمطض ٘یع تٗدیُ ذطٚج ٔحؿٛة ٌطزیس ٚ ٜحؿت ٔٛضز
ٔكٕ َٛحىٓ لؿٕتٟبی اِف  ٚة ٔبز 2 ٜذٛاٞس ثٛز.
ٔبز -4 ٜتبذیط ٚضٚز زض ٔٛاضز ظیط ٔٛخٔ ٝحؿٛة ٌطزیسٔ ٚ ٜست تبذیط زض ٞط نٛضت خعء ٔطذهی
اؾتحمبلی ٔٛٓٙض ذٛاٞس قس.
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اِف – ٚل ٔٛحٛازث  ٚؾٛا٘ح غیط ٔتطلج ٝثطای ٔؿترسْٕٞ ،ؿط  ٚفطظ٘ساٖ تحت تىفُ ٘ ٚیع ؾبیط افطاز
ذب٘ٛاز ٜزض نٛضتی تحت تىفُ ٚی ثبقٙس.
ة – احًبض ٔؿترسْ تٛؾٍ ٔطاخٕ لًبئی  ٚا٘تٓبٔی ثب ٌٛاٞی ٔطخٕ احًبض وٙٙس.ٜ
تجهط :ٜتكریم ٔٛاضز ٔصوٛض زض ایٗ ٔبز ٜثب ٔسیط ٚاحس شیطثٍ ذٛاٞس ثٛز.
ٔبز -5 ٜثٔ ٝؿترسٔی و ٝزض ٞط ٔب ٜثیف اظ  4ثبض تبذیط ٚضٚز یب تٗدیُ ذطٚج غیطٔٛخ ٝزاقت ٝثبقس  ٚخٕٕ
ٔست تبذیط ٔعثٛض ث ٝثیف اظ  4ؾبٖت زض ٔب ٜثطؾس زض لجبَ ٔدٕ ٔٛتبذیط ثطای ٔب ٜا ٚ َٚز ْٚوتجبً اذُبض
زاز ٜذٛاٞس قس  ٚثطای ٔب ٜؾ ْٛفٛق اِٗبز ٜقغُ ٔؿترسْ ذبَی ثٔ ٝیعاٖ  ٚ % 30ثطای ٔب ٜچٟبضْ ثٔ ٝیعاٖ
 ٚ %50ثطای ٔب ٜپٙدٓ ثٔ ٝیعاٖ نسزضنس  ٚثٔ ٝست یه ٔب ٜوؿط ذٛاٞس قس  ٚزضنٛضت تىطاض،پط٘ٚسٜ
ٔؿترسْ خٟت ضؾیسٌی ثٞ ٝیبت ضؾیسٌی ترّفبت ازاضی اضخبٔ ذٛاٞس ٌطزیس .
تجهط :1 ٜتبذیط ٚضٚز یب تٗدیُ ذطٚج ثیف اظ  8ؾبٖت زضٞط ٔب ٜزض ٞط حبَ ٔكٕ َٛحىٓ ایٗ ٔبز ٜذٛاٞس
ثٛز .
تجهط :2ٜزضثبضٔ ٜؿترسٔیٙی و ٝلجال ثب ُّٖ زیٍطی ث ٝخعء ٔٛاضز فٛق اِصوط  ،فٛق اِٗبز ٜقغُ آ٘بٖ لُٕ
ٌطزیس ٜاظ ؾٔٛیٗ ٔبٞی و ٝتبذیط ٚضٚز یب تٗدیُ ذطٚج آ٘بٖ ث ٝحس ٘هبة فٛق ثطؾس پط٘ٚس ٜأط ثٞ ٝیبت
ضؾیسٌی ترّفبت ازاضی اضخبٔ ذٛاٞس قس.
٘ىبت الظْ:
-1وبضوٙبٖ پؽ اظ اذص ٔٛافمت ٔمبْ ٔبفٛق ٚ ٚنٔ َٛطذهی ؾبٖتی ضٚظا٘( ٝحساوثط  3ؾبٖت) زض لبِت
ثطٌٔ ٝرهٛل ،ثبیؿتی ظٔبٖ ذطٚج اظ ازاض ٚ ٜظٔبٖ ثطٌكت اظ ٔطذهی (زضنٛضتیى ٝذبتٕٔ ٝطذهی

تب

پبیبٖ ٚلت ٔمطض ازاضی ٘جبقس) ضا زض ؾیؿتٓ وٙتطَ اِىتط٘ٚیىی حًٛض  ٚغیبة ،ثجت ٕ٘بیس ث٘ ٝحٛی

وٝ

ٔست ٔطذهی ثجت قس ٜزض ؾیؿتٓ ثب ٔست ٔطذهی ٔٛافمت قس ٜزض ثطٌٔ ٝطث ،ٌٛوبٔالً یىؿبٖ ثبقٙس.
 -2ثطي ٔرهٛل ٔطذهی ؾبٖتی ثبیؿتی لجُ اظ ذطٚج فطز شیٙفٕ اظ ازاضٔ ٜحُ ذسٔت ،تٟی ٚ ٝتٛؾٍ
ٔمبْ ٔبفٛق أًبء ٌطزز.
ٔ-3طذهی وٕتط اظ یىطٚظ خعٔ ٚطذهی اؾتحمبلی ٔٛٓٙض  ٚحساوثط ٔست آٖ زض َ َٛؾبَ ٘جبیس ثیكتط اظ
 12ضٚظ ثبقس.
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قبوًن رسیذگی بٍ تخلفبت اداری
فظل ايل  -تشنیالت ي حذيد ي يظبیف
ٔبز -1 ٜثٛٓٙٔ ٝض ضؾیسٌی ث ٝترّفبت ازاضی زض ٞط یه اظ زؾتٍبٟٞبی ٔكٕ َٛایٗ لب٘ٞ ٖٛیأتٟبیی تحت
ٖٛٙاٖ «ٞیأت ضؾیسٌی ث ٝترّفبت ازاضی وبضٔٙساٖ» تكىیُ ذٛاٞس قسٞ .یأتٟبی ٔعثٛض قبُٔ ٞیبتٟبی ثسٚی
 ٚتدسیس٘ٓط ٔی ثبقس.
فظل ديم  -تخلفبت اداری
ٔبز -8 ٜترّفبت ازاضی ث ٝلطاض ظیط اؾت:
 اٖٕبَ  ٚضفتبض ذالف قئ ٖٛقغّی یب ازاضی. ٘مى لٛا٘یٗ ٔ ٚمطضات ٔطث.ٌٛ ایدبز ٘بضيبیتی زض اضثبة ضخ ٔٛیب ا٘دبْ ٘سازٖ یب تأذیط زض ا٘دبْ أٛض لب٘٘ٛی آٟ٘ب ثس ٖٚزِیُ. ایطاز تٕٟت  ٚافتطاٞ ،ته حیثیت. اذبشی. اذتالؼ. تجٗیى یب اٖٕبَ غطو یب ضٚاثٍ غیطازاضی زض اخطای لٛا٘یٗ ٔ ٚمطضات ٘ؿجت ث ٝاقربل. تطن ذسٔت زض ذالَ ؾبٖبت ْٔٛف ازاضی. تىطاض زض تأذیط ٚضٚز ثٔ ٝحُ ذسٔت یب تىطاض ذطٚج اظ آٖ ثس ٖٚوؿت ٔدٛظ. تؿبٔح زض حفّ أٛاَ  ٚاؾٙبز ٚ ٚخ ٜٛزِٚتی ،ایطاز ذؿبضات ث ٝأٛاَ زِٚتی . افكبی اؾطاض  ٚاؾٙبز ٔحطٔب٘ ٝازاضی. اضتجبٌ  ٚتٕبؼ غیطٔدبظ ثب اتجبٔ ثیٍب٘.ٝ ؾطپیچی اظ اخطای زؾتٛضٞبی ٔمبٟٔبی ثبالتط زض حسٚز ْٚبیف ازاضی. وٓ وبضی یب ؾ ُٟاٍ٘بضی زض ا٘دبْ ْٚبیف ٔح َٛقس.ٜ ؾ ُٟاٍ٘بضی ضؤؾب ٔ ٚسیطاٖ زض ٘سازٖ ٌعاضـ ترّفبت وبضٔٙساٖ تحت أط. اضائٌٛ ٝاٞی یب ٌعاضـ ذالف ٚالٕ زض أٛض ازاضی.18

 ٌطفتٗ ٚخٞٛی غیط اظ آ٘چ ٝزض لـٛا٘یٗ ٔ ٚمطضات تٗییٗ قس ٜیب اذص ٞطٌٔ ٝ٘ٛبِی و ٝزض ٖطف ضقٜٛذٛاضی تّمی ٔی قٛز.
 تؿّیٓ ٔساضن ث ٝاقربنی و ٝحك زضیبفت آٖ ضا ٘ساض٘س یب ذٛززاضی اظ تؿّیٓ ٔساضن ث ٝاقربنی و ٝحكزضیبفت آ٘طا زاض٘س.
 تُٗیُ ذسٔت زض اٚلبت ٔمطض ازاضی. ضٖبیت ٘ىطزٖ حدبة اؾالٔی. ضٖبیت ٘ىطزٖ قئ ٚ ٖٛقٗبیط اؾالٔی. اذتفبءٍٟ٘ ،ساضی ،حُٕ ،تٛظیٕ  ٚذطیس  ٚفطٚـ ٔٛاز ٔرسض. اؾتٕٗبَ یب اٖتیبز ثٛٔ ٝاز ٔرسض. زاقتٗ قغُ زِٚتی زیٍط ث ٝاؾتثٙبی ؾٕتٟبی آٔٛظقی  ٚتحمیمبتی. ٞط ٘ ٔٛاؾتفبز ٜغیطٔدبظ اظ قئ ٖٛیب ٔٛلٗیت قغّی  ٚأىب٘بت  ٚأٛاَ زِٚتی. خُٗ یب ٔرسٚـ ٕ٘ٛزٖ  ٚزؾت ثطزٖ زض اؾٙبز  ٚاٚضاق ضؾٕی یب زِٚتی. زؾت ثطزٖ زض ؾإاالت ،اٚضاقٔ ،ساضن  ٚزفبتط أتحب٘ی ،افكبی ؾإاالت أتحب٘ی یب تٗٛیى آٟ٘ب. زازٖ ٕ٘ط ٜیب أتیبظ ،ثطذالف يٛاثٍ. غیجت غیطٔٛخ ٝث ٝنٛضت ٔتٙبٚة یب ٔتٛاِی. ؾٛءاؾتفبز ٜاظ ٔمبْ ٛٔ ٚلٗیت ازاضی. تٛلیف ،اذتفبء ،ثبظضؾی یب ثبظوطزٖ پبوتٟب ٔ ٚحٕٛالت پؿتی یب ٔٗس ْٚوطزٖ آٟ٘ب  ٚاؾتطاق ؾٕٕ ثسٖٚٔدٛظ لب٘٘ٛی.
وبضقىٙی  ٚقبیٗ ٝپطاوٙیٚ ،ازاض ؾبذتٗ یب تحطیه زیٍطاٖ ث ٝوبضقىٙی یب وٓ وبضی  ٚایطاز ذؿبضت ثٝأٛاَ زِٚتی  ٚاٖٕبَ فكبضٞبی فطزی ثطای تحهیُ ٔمبنس غیطلب٘٘ٛی.
 قطوت زض تحهٗ ،اٖتهبة  ٚتٓبٞطات غیطلب٘٘ٛی ،یب تحطیه ث ٝثطپبیی تحهٗ ،اٖتهبة  ٚتٓبٞطاتغیط لب٘٘ٛی  ٚاٖٕبَ فكبضٞبی ٌطٞٚی ثطای تحهیُ ٔمبنس غیطلب٘٘ٛی.
ًٖٛ -یت زض یىی اظ فطلٞ ٝبی يبِ ٝو ٝاظ ٘ٓط اؾالْ ٔطزٚز قٙبذت ٝقس ٜا٘س.
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 ٕٞىبضی ثب ؾبٚان ٔٙحّ ٝثٖٛٙ ٝاٖ ٔأٔٛض یب ٔٙجٕ ذجطی  ٚزاقتٗ فٗبِیت یب زازٖ ٌعاضـ يسٔطزٔی.ًٖٛیت زض ؾبظٔبٟ٘بیی ؤ ٝطأٙبٔ ٝیب اؾبؾٙبٔ ٝآٟ٘ب ٔجتٙی ثط ٘فی ازیبٖ اِٟی اؾت یب َطفساضی  ٚفٗبِیت ثٝ
٘فٕ آٟ٘ب.
 ًٖٛیت زض ٌطٟٞٚبی ٔحبضة یب َطفساضی  ٚفٗبِیت ث٘ ٝفٕ آٟ٘ب. ًٖٛیت زض تكىیالت فطأبؾ٘ٛطی.فظل سًم  -مجبساتُب
ٔبز -9 ٜتٙجیٟبت ازاضی ث ٝتطتیت ظیط ٖجبضتٙس اظ:
اِف -اذُبض وتجی ثس ٖٚزضج زض پط٘ٚس ٜاؾترسأی.
ة -تٛثید وتجی ثب زضج زض پط٘ٚس ٜاؾترسأی.
ج -وؿط حمٛق  ٚفٛق اِٗبز ٜقغُ یب ٖٙبٚیٗ ٔكبث ٝحساوثط تب یه ؾ ،ْٛاظ یه ٔب ٜتب یه ؾبَ.
ز -ا٘فهبَ ٔٛلت اظ یه ٔب ٜتب یه ؾبَ.
ٞـ -تغییط ٔحُ خغطافیبیی ذسٔت ثٔ ٝست یه تب پٙح ؾبَ.
 -ٚتٙعَ ٔمبْ  ٚیب ٔحطٔٚیت اظ ا٘تهبة ث ٝپؿتٟبی حؿبؼ ٔ ٚسیطیتی زض زؾتٍبٟٞبی زِٚتی  ٚزؾتٍبٟٞبی
ٔكٕ َٛایٗ لب٘.ٖٛ
ظ -تٙعَ یه یب زٌ ٚط ٚ ٜٚیب تٗٛیك زض اُٖبی یه یب زٌ ٚط ٜٚثٔ ٝست یه یب ز ٚؾبَ.
ح -ثبظذطیس ذسٔت زض نٛضت زاقتٗ وٕتط اظ  20ؾبَ ؾبثم ٝذسٔت زِٚتی زض ٔٛضز ٔؿترسٔیٗ ظٖ ٚ
وٕتط اظ  25ؾبَ ؾبثم ٝذسٔت زِٚتی زض ٔٛضز ٔؿترسٔیٗ ٔطز ثب پطزاذت  30تب  45ضٚظ حمٛق ٔجٙبی
ٔطث ٌٛزض لجبَ ٞط ؾبَ ذسٔت ث ٝتكریم ٞیأت نبزضوٙٙس ٜضأی.
ٌ -ثبظ٘كؿتٍی زض نٛضت زاقتٗ ثیف اظ ثیؿت ؾبَ ؾبثم ٝذسٔت زِٚتی ثطای ٔؿترسٔیٗ ظٖ  ٚثیف اظ
 25ؾبَ ؾبثم ٝذسٔت زِٚتی ثطای ٔؿترسٔیٗ ٔطز ثط اؾبؼ ؾٛٙات ذسٔت زِٚتی ثب تمّیُ یه یب زٌ ٚط.ٜٚ
ی -اذطاج اظ زؾتٍبٔ ٜتج.ٔٛ
ن -ا٘فهبَ زائٓ اظ ذسٔبت زِٚتی  ٚزؾتٍبٟٞبی ٔكٕ َٛایٗ لب٘.ٖٛ

20

شزح يظبیف امًر مبلی
حمٛق پطؾّٙی :وّی ٝپطؾ ُٙخسیساِٛضٚز ٔی ثبیؿت ثب ٔٗطفی ٘بٔ ٝاظ أٛض ٔبِی خٟت زضیبفت قٕبض ٜثیٕٝ
الساْ ٕ٘ٛز ٚ ٜقٕبض ٜثیٕ ٝذٛز ضا ث ٝأٛض ٔبِی اضائٕ٘ ٝبیٙس ٕٞچٙیٗ ٔی ثبیؿت ٘ؿجت ث ٝافتتبح حؿبة
ٔتٕطوع ثب٘ه ّٔت خٟت ٚاضیع حمٛق ٔ ٚعایب الساْ ٕ٘ٛز ٚ ٜقٕبض ٜحؿبة ضا ٘یع ث ٝأٛض ٔبِی تحٛیُ زٙٞس.
ايبف ٝوبضی پطؾ :ُٙث ٝوّی ٝپطؾّٙی و ٝثط اؾبؼ ٌٛاٞی وبض زاضای ايبف ٝوبض ٔی ثبقٙس ث ٝنٛضت ٔبٞب٘ٝ
ايبف ٝوبضی پطزاذت ٔی قٛز.
وبضا٘ ٝپطؾّٙی :زضنسی اظ زضآٔس ٞبی ثیٕبضؾتبٖ اؾت و ٝثط اؾبؼ زؾتٛضإُِٗ پطزاذت ٔجتٙی ثط ّٖٕىطز
ث ٝآٟ٘ب تّٗك ٔی ٌیطز.
 ٚؾبیط ٔٛاضزٔ :بٔٛضیت ،زی ،ٖٛحك ٔؿىٗ ،حك ِجبؼ ،وٕه ٞعیٟٔ ٝٙس وٛزن ،وٕه ٞعی ٝٙفطظ٘ساٖ ٕٔتبظ،
حك ٔكبٚض ،ٜحك آ٘ىبَ ،ثبظ٘كؿتٍی ،ثبیٍب٘ی اؾٙبز ٘ ٚبٔٞ ٝب ،ضؾیسٌی ث ٝاؾٙبز  ،آٔبض  ٚثٛزخ ،ٝتٓٙیٓ اؾٙبز
قطوت ٞبی َطف لطاضزاز ،اؾٙبز وبض پطزاظی ،تٓٙیٓ لطاضزاز وبضا٘ ٝپعقىبٖ ٔمیٓ ،پعقىبٖ اٚضغا٘ؽ ،ا٘تمبَ
زض آٔس ٞب ،اضؾبَ ِیؿت ثیٕ ٝؾٛاثك تبٔیٗ اختٕبٖی ،ذسٔبت زضٔب٘ی ،أٛض ٔبِیبتی ،ثجت زض آٔس ٞبی اضؾبِی
ث ٝثیٕٞ ٝبی َطف لطاضزاز ،ثجت وّیّٕٖ ٝىطزٞبی فٛق اِصوط زض ؾیؿتٓ حؿبثساضی تٟٗسی

شزح يظبیف پست َبی بُذاشتی -درمبوی
ٖٛٙاٖ قغُ :پطؾتبض
تٗطیف :ایٗ قغُ زض ثطٌیط٘س ٜپؿت ٞبیی اؾت ؤ ٝتهسیبٖ آٖ ٞب ،تحت ٘ٓبضت وّیَ ،طح  ٚثط٘بٔ ٝضیعی
ٔطالجت اظ ثیٕبضاٖ ثط اؾبؼ فطایٙس پطؾتبضی ،ضؾب٘سٖ زاض ٚ ٚا٘دبْ ؾبیط زضٔبٖ ٞب  ٚتٛخ ٝثٚ ٝاوٙف ٞبی
حبنّ ٝاظ وبضثطز آٖ ٞب ،ثطلطاضی اضتجبٌ ثب ثیٕبضاٖ  ٚذب٘ٛاز ٜآ٘بٖ ثٛٓٙٔ ٝض زضن ٘یبظٞبیكبٖ  ٚوٕه ث ٝضفٕ
ٔكهال ت ثٟساقتی  ٚزضٔب٘ی آ٘بٖ ثب تٛخ ٝث ٝوبضثطز ٔطالجت ٞبی ثٟساقتی اِٚی ( PHC) ٝثب ٕٞىبضی ؾبیط
وبضوٙبٖ  ٚاًٖب ٌط ٜٚپعقىی ٚاحس ٔطث ،َٝٛاضائٔ ٝطالجت ٞبی پطؾتبضی زض ثرف ٞبی ترههی ٚیػ،ٜ
ؾطپطؾتی  ٚاضظیبثی فٗبِیت ٞبی ا٘دبْ قس ٜتٛؾٍ ٌط ٜٚپطؾتبضی  ٚقٙبؾبیی  ٚثطضؾی ٔكىبِت ذسٔبت
پطؾتبضی  ٚوٕه زض حُ آٖ ٞب زض ؾُٛح ٔرتّف ؾبظٔب٘ی یب ؾطپطؾتیَ ،طح ضیعی ٕٞ ٚبٍٙٞی أٛض
ٔطتجٍ ثب پطؾتبضی ضا ٖٟس ٜزاض ٔی ثبقٙس.
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ْٕ٘ٚ ٝ٘ٛبیف ٔ ٚؿئِٛیتٟب:
ثجت ٔكرهبت ثیٕبض زض وّی ٝثطٌٞ ٝبی پط٘ٚس ٜپعقىی ثیٕبض ٌ ٚعاضـ ٞبی پطؾتبضی.
ا٘دبْ الساْ ٞبی اِٚی( ٝتٟیٛ٘ ٝاض لّجی ،وٙتطَ ٖبِیٓ حیبتی  ،ضي ٌیطی ،آظٔبیكبت .)... ٚ
اخطای زلیك زؾتٛضات زاضٚیی تدٛیع قس ٚ ٜثجت زلیك  ٚنحیح آٖ.
ثجت نحیح ٌعاضـ ٞبی پطؾتبضی (شوط اِٛٚیت ٞب ،پیٍیطیٟب ،شوط ؾبٖت ثطچؿت ٘ٞ ٔٛسف  ٚاخطا،
ٔكبٚضٞ ٜب ،ؾٌٛ٘ٛطافی .)... ٚ
ثجت زلیك  ٚنحیح ٚلبیٕ اتفبلی ٝزض ٔٛضز ثیٕبض (ؾم ٌٛاظ ترت ،ظز  ٚذٛضز ٌ ٚ ) ...ٚعاضـ آٖ  ٚالسأبت
ا٘دبْ یبفت ٝثٔ ٝبفٛق.
احتطاْ  ٚضٖبیت حمٛق ثیٕبضاٖ.
وٙتطَ زؾتٍب ٜاِىتطٚقٛنٚ ،ؾبیُ  ٚتدٟیعات احیبی لّجی -ضیٛی  ٚقٛن لّجی  ٚآقٙبیی وبُٔ ثب
تدٟیعات ثرف لّت.
تحٛیُ ٌطفتٗ ثیٕبضاٖ (وّی ٝثیٕبضاٖ ثؿتطی زض ثرف)  ٚتدٟیعات ثرف زض تٕبٔی قیفت ٞب.
ضٖبیت ان َٛاحتیبَبت  ٕٝٞخب٘ج ٝاؾتب٘ساضز ثٛٓٙٔ ٝض پیكٍیطی اظ اثت ال ء ث ٝثیٕبضی ٞبی ٔٙتمّ ٝاظ ضاٜ
ذ ،ٖٛتطقحبت ،تٙفؽ  ٚتٕبؾی.
ٕٞبٍٙٞی ثب تیٓ زضٔبٖ زض ا٘دبْ فطایٙسٞبی تكریهی ،زضٔب٘ی  ٚتٛا٘جركی.
پیف ثیٙی ٘یبظٞبی ٚاحس ٔطث َٝٛاظ ٘ٓط أىب٘بت ،تدٟیعات ٔٛخٛز ِٛ ٚاظْ ٔهطفی  ٚپیٍیطی خٟت تأٔیٗ
آٖ.
ایدبز ٕٞبٍٙٞی  ٚاضتجبَبت اِعْ ثب ؾبیط ثركٟبی ثیٕبضؾتبٖ خٟت ا٘دبْ أٛض ٔطث.َٝٛ
تكىیُ پط٘ٚس ٜثٟساقتی  ٚتٓٙیٓ ثط٘بٔٗٔ ٝبیٙبت زٚض ٜای ٚ ٚاوؿیٙبؾی ٖٛثطای وبضوٙبٖ ثیٕبضؾتبٖ  ٚاضائٝ
ٌعاضـ اظ ٔٛاضز ٔثجت.
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شزح شغل ي شزح يظبیف

اضظیبثی ٚؾبیُ  ٚتدٟیعات الظْ ثطای ٖف٘ٛت ٞبی ذُط٘بن  ٚاضائ ٝضاٞىبضی ٔٙبؾت ثب ٕٞىبضی پعقه
ٔترهم ٖف٘ٛی ث ٝوٕیت ٝوٙتطَ ٖف٘ٛت ثیٕبضؾتبٖ.
اضایٔ ٝطالجت ٞبی اِعْ ثطای خٌّٛیطی اظ ظذٓ ثؿتط  ٚا٘دبْ ٔطالجت اظ ظذٓ ٞب

( ثبظزیس ظذٓ ،قؿتك،ٛ

ثطضؾی زضزٌ ،عاضـ ٘یبظ ثٚ ٝاوؿیٙبؾی ٚ ٖٛخطاحی زض نٛضت ِع.) ْٚ
ثطضؾی  ٚاضظیبثی ٖطٚق ٚضیسی ٔحیُی ثطای زؾتطؾی ث ٝآٖ زض قطایٍ تب حس أىبٖ ثب ثجبت ثب وٕتطیٗ
تحطن  ٚوٕتطیٗ ذُط ٖف٘ٛت ٔ ٚطالجت ٔٛثط اظ آٖ ثطای پیكٍیطی اظ ٖٛاضو ٔطتجٍ ثب ٔحُ ضي ٌیطی ٚ
ا٘دبْ آٔٛظـ ٞبی يطٚضی ث ٝثیٕبض ٕٞ ٚطاٞبٖ ایكبٖ  ٚتٗٛیى ثٛٔ ٝلٕ آٖ.
ثط٘بٔ ٝضیعی ثطای اؾتمطاض تیٓ پطؾتبضی ضي ٌیطی.
آضاْ ؾبظی ٔحیٍ فیعیىی ،وٙتطَ زٔب ٛ٘ ٚض ،ؾط  ٚنسای ٔحیٍ  ٚؾبیط ٖٛأُ ٔحیُی  ٚتبٔیٗ قطایٍ
اؾتطاحت ث ٝآضأف ثیٕبض.
ٔطالجت  ٚوٙتطَ وبتتطٞبی قطیب٘یٚ ،ضیسٞبی ٔطوعی  ٚقٙت ٞب ٌٚعاضـ ٞط ٌ ٝ٘ٛاذت ال َ زض وبضوطز ٚ
ٖٛاضو ٘بقی اظ آٟ٘ب.
اضایٔ ٝطالجت ٞبی الظْ اظ ثیٕبض پؽ اظ ا٘دبْ السأبت تكریهی  ٚزضٔب٘ی تٟبخٕی قبُٔ وٙتطَ ٚيٗیت
ٕٛٞزیٙبٔیه ،ؾُح ٛٞقیبضی  ٚؾبیط ٔطالجت ٞبی ٔطتجٍ ثب السأبت ا٘دبْ قس.ٜ
ٚیػٜ
ا٘دبْ وبض ثب تدٟیعات ٔطالجت ٞبی ٚیػ ٜزض ٔطاحُ ٔرتّف زضٔبٖ ثیٕبض ثؿتطی زض ثرف ٔطالجت ٞبی .
وٙتطَ ٚيٗیت تغصی ٝثیٕبض  ٚا٘دبْ السأبت پطؾتبضی الظْ زض ٔٛاضز تغصی ٝاظ َطیك ِٞ ِٝٛب ی ٌٛاضقی ٚ
تغصی ٝوبُٔ ٚضیسی.
آٔٛظـ ثیٕبض زض ٘ح ٜٛاؾتفبز ٜاظ ٚؾبیُ ٔهٖٛٙی ،پطٚتعٞب  ٚوٕىی.
قطوت زض ٚیعیت ثیٕبضاٖ  ٚا٘دبْ أٛض ٔطث َٝٛزض نٛضت ٘یبظ.
وٙتطَ ثجت ٌعاضقٟبی پطؾتبضی زض قیفتٟبی ثٗسی  ٚثجت زلیك ٌعاضقٟب زض قیفت ٔطث.َٝٛ
ٔطالجت ٓ٘ ٚبضت زض تٛظیٕ غصای ثیٕبضاٖ.
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اضظیبثی زا٘كدٛیبٖ پطؾتبضی  ٚثركٟبی ثبِیٙی ،اضائ٘ ٝتید ٝث ٝحٛظٞ ٜبی ٔطتجٍ ٔ ٚكبضوت ٕٞ ٚىبضی زض
ثط٘بٔ ٝضیعی آٔٛظـ ٘ٓطیّٕٖ ،ی  ٚثبِیٙی زا٘كدٛیبٖ.
آٔٛظـ زؾتٛضإُِٗ ٞب ُٔ ٚبِت ّٖٕی زض ذهٛل ضاٞ ٜبی وٙتطَ ٖف٘ٛت زض ثیٕبضؾتبٖ ثٌ ٝطٜٚ
پطؾتبضی.
ثط٘بٔ ٝضیعی زض خٟت اخطای اؾتب٘ساضزٞبی ٔطالجتی.
ثط٘بٔ ٝضیعی خٟت اضتمبء ویفیت ذسٔبت اضائ ٝقس ٜتٛؾٍ وبزض تحت ؾطپطؾتی.
قطوت زض وٕیتٞ ٝبی ٔطث َٝٛخٟت تسٚیٗ اؾتب٘ساضزٞبی ٔٛضز ُٖٕ زض حٛظ ٜذسٔبت پطؾتبضی  ٚتٓٙیٓ
يٛاثٍ  ٚزؾتٛضإُِٗ ٞبی پطؾتبضی.
ؾطپطؾتی ٕٞ ٚبٍٙٞی زض تمؿیٓ فٗبِیت ٞبی پطؾتبضی ثب تٛخ ٝث ٝتدطثیبت ّٔٛٗٔ ٚبت ٞطیه اظ اًٖب
ٌط ٜٚپطؾتبضی ،آٔٛظـٔ ،كبٚض ٚ ٜضإٙٞبیی.
تأٔیٗ  ٚایدبز قطایٍ ٔٙبؾت  ٚالساْ زض ظٔبٖ ثطٚظ فٛضیتٟبی تأٔیٗ ٘یطٚی ا٘ؿب٘ی ،تدٟیعات ،أىب٘بت ....ٚ
ثبظزیس ٔؿتٕط اظ ٚاحسٞبی ٔطتجٍ ثٛٓٙٔ ٝض حه َٛإَیٙبٖ اظ حؿٗ اضائ ٝذسٔبت ،ثجت  ٚاضائٌ ٝعاضـ ثٝ
ٔبفٛق.
ٕٞىبضی ثب تیٓ وٙتطَ ٖف٘ٛت ثیٕبضؾتب٘ی ثطای تكریم ،تحمیك ،وٙتطَ  ٚاضظیبثی ٖف٘ٛتٟبی ثیٕبضؾتب٘ی .
قطوت فٗبَ زض زٚضٞ ٜبی وبضآٔٛظیٟٔ ،بضتی  ٚآٔٛظقی زض خٟت اضتمبء ّٔٗٔٛبت  ٚتٛإ٘ٙسیٟبی قغّی ٚ
ثىبضٌیطی ٘تبیح آٖ زض ا٘دبْ ْٚبیف ٔح.ِٝٛ
ٔكبضوت زض تحمیمبت وبضثطزی زض ٖطنٓ٘ ٝبْ ؼال ٔت زض قغُ ٔطث.َٝٛ
شزایط احزاس:
تحهیال ت ّٔٛٗٔ ٚبت ٔ :سضن تحهیّی وبضقٙبؾی یب وبضقٙبؾی اضقس یب زوتطا زض یىی اظ ضقتٞ ٝبی
پطؾتبضی ،آٔٛظـ پطؾتبضیٔ ،سیطیت ذسٔبت پطؾتبضی ٔ .سضن تحهیّی وبضقٙبؾی اضقس زض ضقت ٝفیعیٛ
ِٛغی ،تىِٛٛٙغی ٌطزـ ذ ،ٖٛآٔٛظـ خبٍٔٗ٘ ٝط زض ٘ٓبْ ؼال ٔت ،ؼال ٔت ؾبِٕٙسی ،آٔٛظـ ثٟساقت،
آٔٛظـ پعقىی ،اپیسٔیِٛٛغی ٔكط ٌٚث ٝزاضا ثٛزٖ ٔسضن تحهیّی وبضقٙبؾی پطؾتبضی
ٔسضن تحهیّی زوتطی فیعیِٛٛغی ،ؾبِٕٙس قٙبؾی ،آٔٛظـ پعقىی ،آٔٛظـ ثٟساقت  ٚاضتمبء ؼ ال ٔت،
اپیسٔیِٛٛغِی ،اخال ق پعقىی ٔكط ٌٚث ٝزاضا ثٛزٖ ٔسضن تحهیّی وبضقٙبؾی یب وبضقٙبؾی اضقس پطؾتبضی.
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تجزبٍ
ثطای احطاظ پؿت پطؾتبض ،ا٘دبْ تٟٗسات َطح ٘یطٚی ا٘ؿب٘ی ثٗٛٙاٖ تدطث ٝپصیطفتٔ ٝی قٛز  .ثطای احطاظ
پؿت ٔسیط ذسٔبت پطؾتبضی ٞفت ؾبَ تدطث ٝو ٝزٚؾبَ آٖ ثٗٛٙاٖ ؾٛپطٚایعض  ٚیب ؾطپطؾتبض ثبقس.
ثطای احطاظ پؿت ضییؽ ذسٔبت پطؾتبضی پٙح ؾبَ تدطث ٝو ٝزٚؾبَ آٖ ثٗٛٙاٖ ؾٛپطٚایعض  ٚیب ؾطپطؾتبض
ثبقس.
ثطای احطاظ پؿت ؾٛپطٚایعض زض ٌطزـ چٟبض ؾبَ تدطث ٝو ٝیه ؾبَ آٖ ثٗٛٙاٖ ؾطپطؾتبض ثبقس

 .ثطای

احطاظ پؿت ؾٛپطٚایعض آٔٛظقی ؾ ٝؾبَ تدطث ٝو ٝیه ؾبَ آٖ ثٗٛٙاٖ ؾطپطؾتبض ثبقس.
ثطای احطاظ پؿت ؾطپطؾتبض ؾ ٝؾبَ تدطث ٝو ٝیه ؾبَ آٖ ثٗٛٙاٖ پطؾتبض زض ثرف ٔطث َٝٛثبقس.
ثطای احطاظ پؿت پطؾتبض ثرف ٞبی ٚیػٜ

 ،NICU,CCU,ICUزیبِیع  ٚپطؾتبض اٚضغا٘ؽ زاضای ؾ ٝؾبَ

تدطث ٝثبقس.
ٟٔ -3بضتٟٔ :بضت اضتجبَی  ٚضفتبضی ثب ثیٕبضٟٔ ،بضت ٔٗبیٙبت فیعیىیٟٔ ،بضت پبیف ٕٛٞزیٙبٔیهٟٔ ،بضت
ا٘دبْ ٔحبؾجبت زاضٚییٟٔ ،بضت تحّیُ ٘تبیح آظٔبیف ٌبظٞبی ذ٘ٛی  ٚؾبیط آظٔبیف ٞبی ذ٘ٛی ٕٔٗ،َٛ
ٟٔبضت تحّیُ ٔؿبئُ ٔجتٙی ثط اٌال ٖبت ث ٝضٚظ پطؾتبضیٟٔ ،بضت تهٕیٓ ٌیطی زض قطایٍ ثحطا٘یٟٔ ،بضت
ٞبی ٔطالجتی  ٚتٛا٘جركیٟٔ ،بضت ثط٘بٔ ٝضیعی ٔطالجت اظ ثیٕبضأٖٟ ،بضت آٔٛظـ ٘ىبت ثٟساقتی ٔ ٚطالجتی
ث ٝثیٕبضاٖ  ٚذب٘ٛازٞ ٜبی آٟ٘بٟٔ ،بضت ا٘دبْ پػٞٚفٟٔ ،بضت ٔكبٚض ٜزازٖٟٔ ،بضت ثط٘بٔ ٝضیعی ثطای
وبضوٙبٖ پطؾتبضیٟٔ ،بضت تحّیُ اٌ ال ٖبتٟٔ ،بضت ثطآٚضز ٞعیٞ ٝٙبٟٔ ،بضت اٖٕبَ ٘ٓبضت  ٚاضظیبثی
فٗبِیتٟب.
 -4زٚضٞ ٜبی آٔٛظقی  :آٌبٞی اظ لٛا٘یٗ ٔ ٚمطضات پطؾتبضی ،احیبی لّجی  ٚضیٛی پیكطفتٔ ،ٝسیطیت فطایٙس
ٔطالجت اظ ثیٕبض ،آقٙبیی ثب اٞساف  ٚثط٘بٔٞ ٝبی اؾتطاتػیه ثیٕبضؾتبٖ.
عىًان شغل :مبمب
تٗطیف :ایٗ قغُ زض ثطٌیط٘س ٜپؿت ٞبیی اؾت ؤ ٝتهسیبٖ آٖ ٞب ،تحت ٘ٓبضت وّی ،فٗبِیت ٞبیی قبُٔ
آٔٛظـ ثٟساقت  ٚاضائ ٝذسٔبت ثٟساقتی ٔ ٚبٔبیی ٌؿتطز ٜث ٝخبٔٗ ٝظ٘بٖ زض ؾٙیٗ ثبضٚضی ثب زضن ٘یبظ
ٞبی فطٍٙٞی ،اختٕبٖی ،التهبزی  ٚثٟساقتی ذب٘ٛازٔ ٜی قٛزٔ .كبٚض ٚ ٜضإٙٞبیی ذب٘ٛاز ٜزض ٔٛضز
ثٟساقت اظزٚاج  ٚثٟساقت ٘ؿُٔ ،ؿبئُ زٚضاٖ ثبضزاضی  ٚثٗس اظ ظایٕبٖ ،ا٘دبْ وّیٔ ٝطالجت ٞبی زٚضاٖ
ثبزاضی ،ا٘دبْ ظایٕبٖ ٔ ٚطالجت ٞبی ثٗس اظ ظایٕبٖ ٔ ٚطالجت ٘ٛظاز زض ثیٕبضؾتبٖ ٞب ٙٔ ٚبظَ  ٚیب ٔطاوع
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ظایٕب٘ی زیٍط ،تكریم ظٚزضؼ ثیٕبضی ٞبی زٚضاٖ ثبضزاضی  ٚپی ثطزٖ ثٛٔ ٝاضز غیط َجیٗی زض ٔبزض ٚ
خٙیٗ ٛ٘ ٚظاز  ٚقیطذٛاض ،وٕه ٌطفتٗ اظ پعقه زض ٔٛاضز ِع ٚ ْٚا٘دبْ فٛضیت ٞبی ٔبٔبیی زض نٛضت
ٖسْ زؾتطؾی ث ٝپعقه زض ٔٛالٕ اٚضغا٘ؽ ،تكریم ثیٕبضی ٞبی ظ٘بٖ  ٚاضخبٔ ث ٝپعقه ٔترهم زض
نٛضت ِع ٚ ْٚپیكٍیطی اظ أطاو ظ٘بٖ  ٚتٓٙیٓ ذب٘ٛاز ٜزض حس قطٔ ٔمسؼ اؼال ْ ٘ ٚیع ؾطپطؾتیَ ،طح
ضیعی ٕٞ ٚبٍٙٞی أٛض ٔطتجٍ ثب ٔبٔبیی اظ ٔهبزیك ایٗ قغُ ٔی ثبقس.
ْٕ٘ٚ ٝ٘ٛبیف ٔ ٚؿئِٛیتٟب:
تسٚیٗ ثط٘بٔٞ ٝبی وبضثطزی ثٛٓٙٔ ٝض ثٟجٛز ویفیت ذسٔبت ٔبٔبیی زض ثرف ظایٕبٖ  ٚؾبیط ثرف ٞبی
ٔطتجٍ.
ُٔبِٗ ٚ ٝقٙبؾبیی خٕٗیت  ٚثط٘بٔ ٝضیعی ثطای ٔبزضاٖ  ٚوٛزوبٖ تحت پٛقف.
ؾطقٕبضی  ٚاؾترطاج ٌطٟٞٚبی ؾٙی  ٚزفتط ٘ٛیؿی (ٔبزض  ٚوٛزن ٚ ٚاوؿٗ )  ٚثجت ظیح حیبتی  ٚتدعیٝ
 ٚتحّیُ قبذم ٞبی أٛض ٔبٔبیی.
٘ٓبضت ثط حؿٗ اخطای يٛاثٍ ٔ ٚمطضات تٗییٗ قس ٜتٛؾٍ ٚظاضت ثٟساقت ،زضٔبٖ  ٚآٔٛظـ پعقىی زض
ضاثُ ٝثب أٛض ٔبٔبیی َجك زؾتٛضإُِٗ ٞبی ٔطث.َٝٛ
ٔكبضوت زض فطآیٙس آٔٛظـ ثبِیٙی زا٘كدٛیبٖ ٔبٔبیی (وبضزا٘ی  ٚوبضقٙبؾی  ٚوبضقٙبؾی اضقس) زض ثركٟبی
ٔبٔبیی ،ظ٘بٖ ،اَبق ظایٕبٖٛ٘ ،ظازاٖ ،خطاحی ظ٘بٖ  ٚؾبیط ثرف ٞب َجك وتبثچ ٝضإٙٞبی ثبِیٙی.
ثطضؾی آٔبض ٔ ُّٖ ٚطي ٔ ٚیط ٔبزض ٛ٘ ٚظاز زضثركٟبی ثٟساقتی.
ا٘دبْ وّیٔ ٝطالجت ٞبی زٚض ٜای ٔبزض ثبضزاض.
پصیطـ ظائ ٛزض اتبق زضز  ٚظایٕبٖ.
ٔٗبی ٝٙفیعیىی ٔ ٚبٔبیی  ٚزض نٛضت ِعٗٔ ْٚبیٙبت ٚاغیٙبَ  ٚتكریم ٔٛاضز غیطَجیٗی  ٚاضخبٔ ث ٝپعقه.
زضذٛاؾت أٛض پبضوّیٙیىی ؾٌٛ٘ٛطافی ،ضازیٌٛطافی ،تؿت ثس ٖٚاؾتطؼ

)  ( NSTزض ذتٓ حبٍّٔی زض

نٛضت ٖسْ ٚخٛز پعقه ٔترهم.
وٙتطَ ٔال ئٓ حیبتی ٔبزض  ٚنسای لّت خٙیٗ  ٚثجت آٖ زض فطْ ٞبی ٔطث.َٝٛ
ا٘دبْ اِمبی ظایٕب٘ی (ایٙساوكٗ)  ٚتمٛیت  ٚتكسیس زضزٞبی ظایٕب٘ی ثب ٘ٓط پعقه ٔترهم ظ٘بٖ  ٚظایٕبٖ
زض نٛضت ِع.ْٚ
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ا٘دبْ ٔطاحُ ٔرتّف ظایٕبٖ ثب ٕ٘بیف ؾط

(ؾٔ ٝطحّ ٝظایٕب٘ی ) ،زازٖ ثی حؿی ٔٛيٗی  ٚا٘دبْ اپی

ظیٛتٔٛی  ٚتطٔیٓ پبضٌی زضخ ٝیه  ٚز ٚ ٚتطٔیٓ اپی ظیٛتٔٛی زض نٛضت ِع.ْٚ
ؾٙدف آپٍبض  ٚثطضؾی ؼال ٔت ْبٞطی ٘ٛظاز.
وٕه ثٔ ٝبزض زض تغصیٛ٘ ٝظاز ثب قیط ٔبزضٔ ،طالجت اظ ثٙس ٘بف ...ٚ
٘ٓبضت ثط ٚيٗیت زضٔبٟ٘بی ؾبزٔ ٜال ٔتی زض ذب٘ٞ ٝبی ثٟساقت  ٚآٔٛظـ آٖ ث ٝثٟٛضظاٖ ٔ ٚطثیبٖ ... ٚ
آٔٛظـ ٔبزضاٖ ٌ ٚطٞ ٜ ٚبی ؾٙی ٔرتّف زض ظٔیٞ ٝٙبی ثٟساقت فطزی ٔ ٚحیٍ  ٚتغصی ٚ ٝضاٟٞبی
پیكٍیطی اظ ثیٕبضیٟب.
تٟی ٝپط٘ٚس ٜخٟت ٔبزض  ٚنسٚض خال ن ٝپط٘ٚس ٜث ٝثیٕبضؾتبٖ  ٚظایكٍب.ٜ
ٕٞىبضی ثب پعقه زض ٔٗبی ٚ ٝٙتدٛیع زاض ٚث ٝثیٕبضاٖ زض ٔطاوع ثٟساقتی زضٔب٘ی ثطای ٔبزضاٖ  ٚظ٘بٖ ثبضزاض .
٘ٓبضت ثط ٘ٓبفت ثرف ٔبٔبئی  ٚثٟساقتی  ٚا٘دبْ زؾتٛضات ثٟساقتی  ٚفٙی ٔطث ٌٛثٔ ٝبزض ٛ٘ ٚظاز ٚ
ٔطالجت زض اخطای ایٗ زؾتٛضات زضٔطاحُ پیف  ٚپؽ اظ ظایٕبٖ
قطوت فٗبَ زض زٚضٞ ٜبی وبضآٔٛظیٟٔ ،بضتی  ٚآٔٛظقی زض خٟت اضتمبء ّٔٗٔٛبت  ٚتٛإ٘ٙسیٟبی قغّی ٚ
ثىبضٌیطی ٘تبیح آٖ زض ا٘دبْ ْٚبیف ٔح.ِٝٛ
ٔكبضوت زض تحمیمبت وبضثطزی زض ٖطنٓ٘ ٝبْ ؼال ٔت زض قغُ ٔطث.َٝٛ
شزایط احزاس
 -1تحهیال ت ّٔٛٗٔ ٚبت ٔسضن تحهیّی وبضقٙبؾی  ٚیب وبضقٙبؾی اضقس زض ضقتٔ ٝبٔبییٔ ،كبٚض ٜزض
ٔبٔبیی.
ٔسضن تحهیّی وبضقٙبؾی اضقس زض یىی اظ ضقتٞ ٝبی فیعیِٛٛغی ،آٔٛظـ ثٟساقت ،اپیسٔیِٛٛغی ،آٔٛظـ
پعقىی ٔكط ٌٚث ٝزاضا ثٛزٖ ٔسضن تحهیّی وبضقٙبؾی ٔبٔبیی.
ٔسضن تحهیّی زوتطی زض یىی اظ ضقتٞ ٝبی ثٟساقت ثبضٚضی ،فیعیِٛٛغی ،ثیِٛٛغی تِٛیسٔثُ ،غ٘تیه
پعقىی ٔكط ٌٚث ٝزاضا ثٛزٖ ٔسضن تحهیّی وبضقٙبؾی یب وبضقٙبؾی اضقس ٔبٔبیی
ٟٔ -2بضتٟٔ :بضت اضتجبَی  ٚضفتبضی ثب ثیٕبضٟٔ ،بضت تحّیُ ٔؿبئُ ٔجتٙی ثط اٌ

ال ٖبت ث ٝضٚظ ٔبٔبیی،

ٟٔبضت اؾتفبز ٜاظ زؾتٍبٟٞبی تكریم زضٔب٘ی ٔٛضزاؾتفبز ٜزض پعقىیٟٔ ،بضت تهٕیٓ ٌیطی زض قطایٍ
ثحطا٘یٟٔ ،بضت پبیف  ٚوٙتطَ ّٖٕىطز تدٟیعات ،آٔٛظـ ثٟساقت  ٚاضائ ٝذسٔبت ثٟساقتی ٔ ٚبٔبیی،
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ٔكبٚض ٚ ٜضإٙٞبئی ذب٘ٛازٟٔ ،ٜبضت اٖٕبَ ٔطالجتٟبی زٚضاٖ ثبضزاضیٟٔ ،بضت ا٘دبْ ظایٕبٖ ٚاٖٕبَ ٔطالجتٟبی
ثٗس اظ ظایٕبٖٟٔ ،بضت تكریم ثٛٔ ٝلٕ ثیٕبضیٟبی زٚضاٖ ثبضزاضی.
 -3زٚضٞ ٜبی آٔٛظقی  :آقٙبیی ثب لٛا٘یٗ ٔ ٚمطضات ٔبٔبیی ،اٚضغا٘ؽ ٞبی ٔبٔبیی  ٚظایٕبٖ ،احیبی ٘ٛظاز ٚ
ٔطالجت اظ ٘ٛظازاٖ ٘بضؼ  ٚپطذُط.
عىًان شغل :مبرشىبس اتبق عمل
تٗطیف :ایٗ قغُ زض ثطٌیط٘س ٜپؿت ٞبیی اؾت ؤ ٝتهسیبٖ آٖ ٞب ،تحت ٘ٓبضت وّی ،فٗبِیت ٞبیی قبُٔ
اضائ ٝوٕه ٞبی الظْ فٙی زض اتبق ُٖٕ ث ٝخطاحبٖ ،آٔبزٕٛ٘ ٜزٖ ٚؾبئُ خطاحی  ٚاؾتطیُ خٟت اؾتفبزٚ ٜ
ازاض ٜاتبق ٞبی ُٖٕ یب ؾطپطؾتیَ ،طح ضیعی ٕٞ ٚبٍٙٞی أٛض ٔطتجٍ ثب اتبق ُٖٕ ضا ثط ٖٟس ٜزاض٘س.
ومًوٍ يظبیف ي مسئًلیتُب
وٙتطَ پط٘ٚس ٜثیٕبض لجُ اظ خطاحی ثطای إَیٙبٖ اظ وبُٔ ثٛزٖ ٔساضن پعقىی ٔٛضز ٘یبظ (ٔب٘ٙس اخبظُٕٖ ٜ
 ٚآٔبزٌیٟبی ُٖٕ ،زاضٞٚبی لجُ اظ ُٖٕٖ ،سْ زاقتٗ ٚؾبیُ ٔهٖٛٙی  ٚظیٛض آالت .)... ٚ
إَیٙبٖ اظ ؾبِٓ ثٛزٖ  ٚوبضایی زؾتٍبٟٞب  ٚتدٟیعات ٔٛضز ٘یبظ خٟت ُٖٕ خطاحی لجُ اظ قطٔٚ

(قبُٔ

ٔىف (ؾبوكٗ) ،زؾتٍب ٜاِىتط ٚوٛتط ،چطا٘ ٌ ٚ ... ٚعاضـ ٞط ٌ٘ ٝ٘ٛمم ،ذُب  ٚذطاثی ثٔ ٝؿئِٛیٗ
شیطثٍ.
وٙتطَ اتبق ُٖٕ اظ ٘ٓط ٘ٛض وبفی ،ؾیؿتٓ ثطق ضؾب٘ی ،زضخ ٝحطاضت ،ضَٛثت ،پبویعٌی ،ایٕٙی ... ٚ
اٌال ٔ اظ ٚخٛز ِٛاظْ  ٚأىب٘بت ٔٛضز ٘یبظ خطاحی  ٚآٔبزٕٛ٘ ٜزٖ اَبق ُٖٕ ثب ِٛاظْ ٚ ٚؾبیُ خطاحی

.

وٙتطَ  ٚإَیٙبٖ اظ اؾتطیُ ثٛزٖ ِٛاظْ  ٚثؿتٞ ٝبی ٚؾبیُ.
وٙتطَ ثیٕبض اظ ٘ٓط آٔبزٌی خؿٕی  ٚضٚا٘ی خٟت ُٖٕ خطاحی  ٚاضائ ٝآٔٛظـ ٞبی الظْ.
ٞسایت ثیٕبض ث ٝترت ُٖٕ ،لطاضزازٖ ثیٕبض ثط ضٚی ترت  ٚتٓٙیٓ ترت خطاحی  ٚچطاغٟب ثط حؿت ٘ٚ ٔٛ
٘بحی.ُٕٖ ٝ
لطاض زازٖ وّی ٝزؾتٍبٞ ٜب  ٚتدٟیعات زض اَطاف ترت خطاحی ثط َجك لبثّیت زؾتطؾی ٘ ٚیبظ.
حًٛض زض تٕبْ َ ٚ ُٕٖ َٛاقطاف ثط ٔحیٍ  ٚاتفبلبت ٚ ٚيٗیت ثیٕبض،

وٕه ث ٝخطاحبٖ  ٚپطؾتبض

اؾىطاة زض پٛقیسٖ ٌبٖ  ٚزؾتىف ... ٚ
ثبظ ٕ٘ٛزٖ پٛقف ٞبی اِٚی ٝثؿتٞ ٝبی اؾتطیُ ٘ ٚرٟب  ٚؾبیط ٚؾبیُ  ٚزض اذتیبض ٌصاضزٖ آٟ٘ب.
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قٕبضـ  ٚثجت ٘دٌ ،بظ ،اٌِ ًٙبظ ،زضٖ ... ٚلجُ اظ اتٕبْ ثٕٞ ٝطا ٜتیٓ خطاحی  ٚخٕٕ آٚضی آٟ٘ب پؽ اظ
اؾتفبز.ٜ
تىٕیُ وّیٌ ٝعاضقبت ٛٔ ٚاضز ثجتی اظ اثتسا تب اتٕبْ ُٖٕ خطاحی.
وٕه زض خبثدبیی  ٚا٘تمبَ ثیٕبض ث ٝضیىبٚضی  ٚاضائٌ ٝعاضـ قفبٞی  ٚوتجی زض ٔٛضز ٚيٗیت ٘بحیٝ
خطاحی.
پٛقب٘سٖ ٔیعٞب ثب پٛقف اؾتطیُ  ٚلطاضزازٖ ٚؾبیُ ِٛ ٚاظْ ث ٝقىُ اؾتطیُ ثط ضٚی آٟ٘ب

قبُٔٚ ( :ؾبیُ

خطاحی٘،د ،زضٟ٘بٌ ،بظ .)...ٚ
وٕه زض قؿتٗ ٟ٘بیی پٛؾت ثیٕبض(پطح)  ٚپٛقب٘سٖ ثیٕبض ثب پٛقكٟبی اؾتطیُ (زضح).
ٌعاضـ وّی ٝالسأبت ا٘دبْ قسٚ ٚ ٜؾبیُ ٔتهّ ٝث ٝثیٕبض ثٔ ٝؿئ َٛضیىبٚضی.
خٕٕ آٚضی  ٚقؿت  ٚقٛی ٚؾبیُ ٔٛضز اؾتفبز ٚ ٜا٘تمبَ آٟ٘ب ثٔ ٝطاوع اؾتطیّیعاؾی. ٖٛ
ُٔبِٗ ٚ ٝتحمیك زض ٔٛضز پیكطفتٟبی ّٖٕی  ٚتىِٛٛٙغیه زض ظٔی ٝٙاتبق ُٖٕ  ٚوؿت زا٘ف ضٚظا٘.ٝ
قطوت زض ا٘دبْ ّٖٕیبت احیبء زض اتبق ُٖٕ.
٘ٓبضت  ٚوٙتطَ ثط فٗبِیت وبضزاٖ ٞبی اتبق ُٖٕ
حه َٛإَیٙبٖ اظ وبضوطز نحیح  ٚزلیك اثعاض  ٚتدٟیعات اتبق ُٖٕ
قطوت فٗبَ زض زٚضٞ ٜبی وبضآٔٛظیٟٔ ،بضتی  ٚآٔٛظقی زض خٟت اضتمبء ّٔٗٔٛبت  ٚتٛإ٘ٙسیٟبی قغّی ٚ
ثىبضٌیطی ٘تبیح آٖ زض ا٘دبْ ْٚبیف ٔح.ِٝٛ
ٔكبضوت زض تحمیمبت وبضثطزی زض ٖطنٓ٘ ٝبْ ؼال ٔت زض قغُ ٔطث.َٝٛ
 -1شزایط احزاس
تحهیال ت ّٔٛٗٔ ٚبت ٔسضن تحهیّی وبضقٙبؾی اتبق ُٖٕ.
ٔسضن تحهیّی وبضقٙبؾی اضقس تىتِٛٛغی ٌطزـ ذٔ ٖٛكط ٌٚث ٝزاضا ثٛزٖ ٔسضن تحهیّی وبضقٙبؾی
اتبق ُٖٕ
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ٟٔ -2بضتٟٔ :بضت ٞبی ثطلطاضی اضتجبٌ ثب ثیٕبضٟٔ ،بضت اضظیبثی ثیٕبضٟٔ ،بضت ثطضؾی  ٚوٙتطَ تدٟیعات
اتبق ُٖٕ (لجُ اظا٘دبْ ُٖٕ )ٟٔ ،بضت ا٘دبْ احیبی لّجی /ضیٛیٟٔ ،بضت زض اِٛٚیت ثٙسی ٔؿبئُ زضقطایٍ
اٚضغا٘ؽ  ٚپطاؾتطؼٟٔ ،بضت زض ٔسیطیت ثحطأٖٟ ،بضت وبؾتٗ ؾُح ايُطاة ثیٕبض لجُ اظ خطاحی،
ٟٔبضت پیكٍیطی اظ ٖٛاضو ٘بقی اظ زضیبفت ثیٟٛقیٟٔ ،بضت آٔبز ٜؾبظی ٔحیٍ اتبق ُٖٕ ثب تىٙیه ٞبی
آؾپتیه (اؾتطیُ  ٚغیطٖف٘ٛی )ٟٔ ،بضت اؾتفبز ٜاظ ان َٛنحیح ٚيٗیت زازٖ ث ٝثیٕبضٟٔ ،بضت اؾتفبز ٜاظ
تىٙیه ٞبی ٔٙبؾت زض ٕٛٞؾتبظ.
 -3زٚضٞ ٜبی آٔٛظقی  :وٙتطَ ٖف٘ٛت ،اؾتطیّیعاؾیٚ ٖٛؾبیُ  ٚتدٟیعات اتبق ُٖٕ ،احیبی لّجی  ٚضیٛی
پیكطفت.ٝ
عىًان شغل :مبرشىبس ًَشبزی
تٗطیف :ایٗ قغُ زض ثطٌیط٘س ٜپؿت ٞبیی اؾت ؤ ٝتهسیبٖ آٖ ٞب ،تحت ٘ٓبضت وّی ،ثب قٙبذت وبُٔ
زؾتٍب ٚ ٜفطایٙس ٞبی ترههی ثیٟٛقی ث ٝزازٖ ثیٟٛقی ث ٝثیٕبضاٖ تب ضیؿه ؾ ،ٝظیط ٘ٓط ٔترهم
ثیٟٛقی ٔی پطزاظ٘س  ٚفٗبِیت آ٘بٖ قبُٔ ثطضؾی ٚيٗیت ثیٕبض خٟت تهٕیٓ ٌیطی زض ٔٛضز ٘ ٔٛثیٟٛقی،
ٔیعاٖ ٌبظ ٞبی ذ٘ٛیٔ ،یعاٖ ٔبیٗبت  ٚذٛٔ ٖٛضز ٘یبظ ثیٕبضٌ ِِٝٛ ،صاضی  ٚاحیبی لّجی  ٚضیٛی زض ثرف
ٞبی ٔطالجت ٚیػ ،ٜاٚضغا٘ؽ  ٚؾبیط ثرف ٞبی ٔٛضز ٘یبظ یب ؾطپطؾتیَ ،طح ضیعی ٕٞ ٚبٍٙٞی أٛض ٔطتجٍ
ثب ٛٞقجطی ٔی ثبقس.
ْٕ٘ٚ ٝ٘ٛبیف ٔ ٚؿئِٛیتٝا:
ثطضؾی ،الال ح  ٚاضتمبء فطایٙسٞبی ا٘دبْ وبض ٔطث ٌٛث ٝثیٟٛقی
ٕٞىبضی زض تٗییٗ ٚيٗیت ثیٕبض زض حیٗ ُٖٕ  ٚوٙتطَ ٖبِئٓ حیبتی  ٚؾُح ٛٞقیبضی.
اضظیبثی ٚيٗیت ثبِیٙی  ٚآظٔبیكبت ثیٕبض لجُ اظ ُٖٕ.
ا٘دبْ ٔكبٚض ٚ ٜتهٕیٓ ٌیطی (ثب ٕٞبٍٙٞی ٔترهم )  ٚثب ِحبِ ضيبیت ثیٕبض زض ٔٛضز ٘ ٔٛثیٟٛقی
(ٖٕٔٛی یب ٘بحی ٝای) ثب تٛخ ٝثٚ ٝيٗیت ثبِیٙی ثیٕبض ٘ ٚتبیح آظٔبیكبت پبضاوّیٙیىی.
تعضیك زاضٞٚبی لجُ اظ ثیٟٛقی ثطاؾبؼ تدٛیع پعقه ٔتحهم اظ ٘ٓط ٘ٔ ٚ ٔٛمساض زاض ٚ ٚضٚـ اؾتفبزٜ
اظ آٖ.
زازٖ ثیٟٛقی ث ٝثیٕبضاٖ تب ضیؿه  ٚ 3قطوت زض ٔطاحُ ٔرتّف آٖ اظ خّٕ ٝاِمبی ثیٟٛقی ٍٟ٘ ٚساضی ٚ
اتٕبْ آٖ ظیط ٘ٓط ٔترهم ثیٟٛقی.
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تحت ٘ٓط زاقتٗ ثیٕبض زض َ ٚ ُٕٖ َٛا٘تمبَ ثیٕبض ث ٝضیىبٚضی تب ٛٞقیبضی وبُٔ  ٚتطذیم.
ثطضؾی ثیٕبض اظ ٘ٓط ٘یبظ ث ٝزؾتٍب ٜتٙفؽ ٔهٖٛٙی ثب ثطضؾی ٌبظٞبی ذ ٖٛقطیب٘ی.
ضي ٌیطی قطیب٘ی ،وبضٌصاضی ِ ِٝٛتطاق ٚ ٝاحیبی لّجی ضیٛی زض ثركٟبی ٚیػ ،ٜاٚضغا٘ؽ ...ٚ
اخطای ض٘ٚسٞبی ّٖٕی ثبِیٙی (پطٚؾیدط( ٔتسا َٚثیسضزی ) ٔب٘ٙس ثیسضزی ثٗس اظ ُٖٕ ،حیٗ ظایٕبٖ .)... ٚ
قطوت فٗبَ زض زٚضٞ ٜبی وبضآٔٛظیٟٔ ،بضتی  ٚآٔٛظقی زض خٟت اضتمبء ّٔٗٔٛبت  ٚتٛإ٘ٙسیٟبی قغّی ٚ
ثىبضٌیطی ٘تبیح آٖ زض ا٘دبْ ْٚبیف ٔح.ِٝٛ
شزایط احزاس:
تحظیال ت ي معلًمبت
ٔسضن تحهیّی وبضقٙبؾی یب وبضقٙبؾی اضقس زض ضقت ٝثیٟٛقی

ٔ .سضن تحهیّی وبضقٙبؾی اضقس

تىِٛٛٙغی ٌطزـ ذٔ ٖٛكط ٌٚث ٝزاضا ثٛزٖ ٔسضن تحهیّی وبضقٙبؾی ٛٞقجطی
ٟٔ -2بضتٟٔ :بضت اضظیبثی ثیٕبضٟٔ ،بضت ثط٘بٔ ٝضیعیٟٔ ،بضت تهٕیٓ ٌیطی زض قطایٍ ثحطا٘یٔ ،طالجت اظ
ثیٕبضاٖ زض ٔطاحُ ٔرتّف ثیٟٛقیٟٔ ،بضت زض احیبی لّجی /ضیٛی ٟٔ ،CPRبضت آٔٛظـ ث ٝثیٕبض  ٚذب٘ٛازٜ
ٚیٟٔ ،بضت پبیف ٔسأ ْٚال ئٓ حیبتی ثیٕبضٟٔ.بضت ٔب٘یتٛضی ًٙتدٟیعات وٙتطِیٟٔ ،بضت اضظیبثی ٛٞقیبضی
 ٚپبیف ٔ ال یٓ حیبتی ثیٕبضٟٔ ،بضت ثط٘بٔ ٝضیعیٟٔ ،بضت اؾتفبز ٜاظ ضیبيی

(خٟت تٗییٗ زٚظ زاضٚیی )

ٟٔبضت ث ٝوبض ٌیطی تدٟیعات ٚ ٚؾبیُ  ٚزاضٞٚبی ثیٟٛقی زض خطاحی ٞبی ترههی  ٚفٛلترههی،
ٟٔبضت ٔطالجت اظ ثیٕبضاٖ زض ٔطاحُ ٔرتّف ثیٟٛقی.
 -3زٚضٞ ٜبی آٔٛظقی  :آقٙبیی ثب لٛا٘یٗ ٔ ٚمطضات اتبق ُٖٕ ،ایٕٙی ثیٕبض ،وٙتطَ ٖف٘ٛت ،احیبی لّجی ٚ
ضیٛی پیكطفت.ٝ
عىًان شغل :پششل عمًمی
تٗطیف :ایٗ قغُ زض ثطٌیط٘س ٜپؿت ٞبیی اؾت ؤ ٝتهسیبٖ آٖ ٞب ،تحت ٘ٓبضت وّی ،زض ؾُح پعقىی
ٖٕٔٛی ،ثب اؾتفبز ٜاظ ضٚـ ٞبی ّٖٕی  ٚثىبض ٌیطی اثعاض ٞبی تكریهی ث ٝا٘دبْ السأبت پیكٍیطی ٚ
تكریم ثیٕبضی ،زضٔبٖ  ٚثبظتٛا٘ی ثیٕبضاٖ ث ٝنٛضت ؾطپبیی ٚثؿتطی زض اٚضغا٘ؽ یب ثركٟبی ثیٕبضؾتب٘ی
ٔ ٚطاوع ثٟساقتی زضٔب٘ی ٔی پطزاظ٘سٔ .كبضوت زض السأبت اپیسٔیِٛٛغیه ٔمبثّ ٝثب ٌ ٕٝٞیطیٟب  ٚقطوت زض
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َطح ٞبی تحمیمبتی ٔٛضز ٘یبظ  ٚاضائ ٝآٔٛظـ ٞبی الظْ خٟت حفّ تٙسضؾتی افطاز  ٚخبٔٗ ٝیب ؾطپطؾتی،
َطح ضیعی ٕٞ ٚبٍٙٞی أٛض ٔطتجٍ ثب زضٔبٖ ثیٕبضاٖ اظ ٔهبزیك ایٗ قغُ ٔی ثبقس.
ْٕ٘ٚ ٝ٘ٛبیف ٔ ٚؿئِٛیتٟب:
ٚیعیت ؾطپبیی ثیٕبضاٖ اٚضغا٘ؿی  ٚغیط اٚضغا٘ؿی ثؿتطی زض ثرف زض تٕبْ ؾبٖبت ثط حؿت ٘یبظ

(زض

نٛضت ٖسْ ٚخٛز زؾتیبض).
ٚیعیت ثیٕبضاٖ ؾطپبی ٔطاخٗ ٝوٙٙس ٜث ٝزضٔبٍ٘ب ٚ ٜاٚضغا٘ؽ ثیٕبضؾتبٖ  ٚاضخبٔ ث ٝثركٟب ٔ ٚترههبٖ
ٔطث.َٝٛ
ا٘دبْ وكیىٟبی ْٔٛفی ث ٝنٛضت ٔمیٓ.
تىٕیُ ثطٌٞ ٝبی ٔطث َٝٛث ٝثیٕبضاٖ ٔ ٚكبٚض ٜپعقىی ( ٔب٘ٙس ثطٌٞ ٝبی قطح حبَ  ،ذبِه ٝپط٘ٚس، ٜضيبیت
٘بٔ.)...ٚ ٝ
ًٖٛیت فٗبَ زض تیٓ احیبی لّجی  ٚتٙفؿی )  (CPRثیٕبضؾتبٖ.
زضٔبٖ زض اٚضغا٘ؽ  ٚثرف.
ٔٗبی ،ٝٙتكریم  ٚزضٔبٖ ثیٕبضاٖ زض ؾُح پعقىی ٖٕٔٛی.
زضذٛاؾت آظٔبیف  ٚؾبیط السأبت تكریهی زض نٛضت ِع.ْٚ
پیٍیطی ،اضخبٔ ٔ ٚطالجت ثیٕبضاٖ  ٚثطضؾی ٞبی اپیسٔیِٛ ٛغیىی ثیٕبض  ٚاَطفیبٖ آٖ زض ذهٛل ثیٕبضیٟبی
لبثُ وٙتطَ ٔ ٚطالجت.
ا٘دبْ السأبت فٛضی ثیٕبضاٖ  ٚاضخبٔ  ٚاٖعاْ آ٘بٖ ثٔ ٝطاوع ٔدٟعتط.
ٔكبٚض ٜثب پعقىبٖ زیٍط زض نٛضت ِع.ْٚ
ا٘دبْ ٔٗبیٙبت زٚض ٜای زا٘ف آٔٛظاٖ ،ظ٘بٖٔ ،بزضاٖ ثبضزاض ،وٛزوبٖ ،ؾبِٕٙساٖ ٔ ٚتهسیبٖ أبوٗ ٔ ٚطاوع
تٟی ٚ ٝتٛظیٕ ٔٛاز غصایی.
السأبت پیكٍیطا٘ ٝزض ثطاثط ثیٕبضیٟب اظ َطیك ٚاوؿیٙبؾی ٖٛزض خبٔٗ ٝتحت پٛقف.
پیكٍیطی اظ ٌؿتطـ ثیٕبضیٟب اظ َطیك ثطضؾی ٞبی اپیسٔیِٛٛغیىی.
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ٔكبضوت زض ٔسیطیت ثحطاٖ  ٚوٙتطَ اپیس ٔی ٞب  ٚقٙبؾبئی  ٚوٙتطَ َغیبٖ ثیٕبضیٟب.
ٔكبضوت فٗبَ زض ثط٘بٔ ٝوكٛضی پعقه ذب٘ٛاز.ٜ
ثط آٚضز ٘یبظٞبی ٚاحس اٚضغا٘ؽ  ٚتبٔیٗ ثٕٛلٕ اقال ْ اٚضغا٘ؽ ٔطوع ثٟساقتی زضٔب٘ی زض خٟت پبؾرٍٛیی
ٔٙبؾت ث٘ ٝیبظٞبی خٕٗیت تحت پٛقف.
ثطضؾی ثیٕبضیٟبی ثٔٛی  ٚاپیسٔیِٛٛغیه ُٔٙم ٚ ٝپیكٍیطی اظ ٌؿتطـ ثیٕبضیٟبی قبیٕ ُٔٙم.ٝ
اخطای ثبظزیسٞب اظ ٖٛأُ ٔحیُی ُٔٙم ،ٝذب٘ٞ ٝبی ثٟساقت تبثٗٔ ،ٝساضؼ  ٚؾبیط أٛضات ٔطتجٍ زض حیُٝ
اذتیبضات تٗییٗ قس.ٜ
ٔطالجت زض اخطای زؾتٛضات زاضٚیی  ٚثٟساقتی زاز ٜقس ٚ ٜضإٙٞبیی ثیٕبضاٖ.
وٙتطَ ٔ ٚطالجت اظ ٚيٕ زاضِٛ ٚ ٚاظْ فٙی  ٚازاضی ٚاحس ٔطث ٌٛخٟت تبٔیٗ وؿطی آٟ٘ب.
ضإٙٞبیی ثٟساقتی  ٚتغصی ٝای ٔطث ٌٛث ٝظ٘بٖ ثبضزاض ٔ ٚبزضاٖ  ٚوٛزوبٖ.
ٔجتیبٖ ث ٝأطاو ٌ ٕٝٞیط زض ثیٕبضؾتبٟ٘ب ثٛٓٙٔ ٝض خٌّٛیطی اظ قی ٔٛآٟ٘ب.
ٕٞىبضی ثطای ٔدعا وطزٖ ال
تٟیٔ ٝمبالت ّٖٕی  ٚا٘تكبض آٟ٘ب زض ٔحال ت ٔرتّف پعقىی ّٕٖ ٚی ٗٔ ٚطفی آٟ٘ب زض ؾٕیٙبضٞب  ٚوٙفطا٘ؽ
ٞبی ٔطث.ٌٛ
تٟی ٚ ٝتٓٙیٓ ثط٘بٔٞ ٝبی تحمیمبتی  ٚیب ثطضؾیٟبی ثٟساقتی زض حٛظّٕٖ ٜىطز.
٘ٓبضت  ٚآٔٛظـ ٞبی اِعْ زض ٔٛضز وبضوٙبٖ فٙی ،ثٟساقتی یب زضٔب٘ی.
قطوت زض ثط٘بٔٞ ٝبی آٔٛظقی ُٔ ٚبِٗ ٝآذطیٗ تحمیمبت پعقىی ٔطث.ٌٛ
قطوت زض أط تحمیمبت ثٟساقتی  ٚزضٔب٘ی ٕٞ ٚىبضی ثب ؾبیط ٔٛؾؿبت ثٟساقتی ثٛٓٙٔ ٝض ثبال ثطزٖ ؾُح
ثٟساقت ٖٕٔٛی.
قطوت فٗبَ زض زٚضٞ ٜبی وبضآٔٛظیٟٔ ،بضتی  ٚآٔٛظقی زض خٟت اضتمبء ّٔٗٔٛبت  ٚتٛإ٘ٙسیٟبی قغّی ٚ
ثىبضٌیطی ٘تبیح آٖ زض ا٘دبْ ْٚبیف ٔح.ِٝٛ
ٔكبضوت زض تحمیمبت وبضثطزی زض ٖطنٓ٘ ٝبْ ؼال ٔت زض قغُ ٔطث.َٝٛ
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 -1شزایط احزاس
تحهیال ت ّٔٛٗٔ ٚبت ٔسضن تحهیّی زوتطا زض ضقت ٝپعقىی ٖٕٔٛی.
-2تجزبٍ
حسالُ ؾٛٙات تدطثٛٔ ٝضز ٘یبظ ٔطتجٍ زٚؾبَ ٔیجبقس.
 -3مُبرت
ٟٔبضت ا٘دبْ ٔٗبی ٝٙفیعیىی قبُٔ ٔكبٞسٌٛ ،ٜـ زازِٖٕ ،ؽ وطزٖٟٔ ،بضت تٛخ ٝوطزٖ ث ٔ ٝال یٓ ٘ ٚكب٘ٝ
ٞبی ثیٕبضی ٞب  ٚا٘دبْ تؿت ٞبی فیعیىیٟٔ ،بضت ٘ؿرٛ٘ ٝیؿی نحیحٟٔ ،بضت ا٘تربة ثٟتطیٗ ضٚیىطز
تكریهی زضٔب٘ی  ٚاخطای آٖٟٔ ،بضت ا٘دبْ ٚاوؿیٙبؾی ٚ ٖٛؾبیط ٔطالجت ٞبی اذتهبنیٟٔ ،بضت تدٛیع
ٔٙبؾت تطیٗ آظٔبیكبت ثب تٛخ ٝث ٝقطایٍ ٚ ٚيٗیت ثیٕبضٟٔ ،بضت تفؿیط آظٔبیكبت  ٚتحّیُ زازٞ ٜب ٚ
ال ٖبت (قبُٔ ؾبثم ٝپعقىیٌ ،عاضـ ٞب،

آظٔبیكبتٟٔ ،بضت خٕٕ آٚضی ثجت  ٍٝ٘ ٚزاضی اٌ

٘تبیح

آظٔبیكبت (ٟٔبضت ا٘دبْ پبیف ٚيٗیت ثیٕبضٟٔ ،بضت اٖٕبَ ٕٞبٍٙٞی ثیٗ اضائ ٝوٙٙسٌبٖ ذسٔبت پعقىی،
ٟٔبضت اؾتفبز ٜاظ زؾتٍبٞ ٜب  ٚتدٟیعات)

قبُٔ ٔبؾه اوؿیػٖ ،افتال ٔٛؾىٛح ،ؾت ٞبی اتٛؾىٛپی،

ٔبؾه احیبٟٔ ،بضت ثط٘بٔ ٝضیعی ثطای ثط٘بٔٞ ٝبی ؼال ٔت
 -4زٚضٞ ٜبی آٔٛظقیَ :ت  ٚلب٘ ،ٖٛان ٚ َٛضٚـ تحمیك ،احیبی لّجی  ٚتٙفؿی پیكطفت ،ٝاخال ق پعقىی.
عىًان شغل :پششل متخظض
تٗطیف :ایٗ قغُ زض ثطٌیط٘س ٜپؿت ٞبیی اؾت ؤ ٝتهسیبٖ آٖ ٞب ،تحت ٘ٓبضت وّی ،زض ؾُح ترههی
یب فٛق ترههی پعقىی زض حیُٞ ٝبی پیكٍیطی ،تكریهی ،زضٔب٘ی ،ثبظتٛا٘ی ،آٔٛظقی ،پػٞٚكی،
اختٕبٖی زض ٔطاوع آٔٛظقی  ٚزضٔب٘ی ،ثیٕبضؾتبٟ٘ب ،زضٔبٍ٘بٞ ٜبٔ ،طاوع پػٞٚكی ث ٝزضٔبٖ ثیٕبضاٖ ٔی پطزاظ٘س
یب ؾطپطؾتیَ ،طح ضیعی ٕٞ ٚبٍٙٞی أٛض ٔطتجٍ ثب زضٔبٖ ترههی ثیٕبضی ٞب ضا ثط ٖٟس ٜزاض٘س.
ومًوٍ يظبیف ي مسئًلیتُب:
ٔٗبی ،ٝٙتكریم  ٚزضٔبٖ  ٚتٛا٘جركی ثیٕبضاٖ ٔطث ٌٛث ٝضقت ٝخطاحی ٖٕٔٛی  ٚؾبیط ضقتٞ ٝبی ترههی.
حًٛض ثٕٛلٕ ،ثط ثبِیٗ ثیٕبض ٍٙٞبْ ؾبٖبت وكیه یب آ٘ىبِی  ٚپیٍیطی زؾتٛضات تكریهی،
پجكٍیطی وٙٙس ٚ ٜإَیٙبٖ اظ ا٘دبْ نحیح آٟ٘ب.
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زضٔب٘ی ٚ

اضائ ٝذسٔبت پعقىی ترههی زض ؾُح ز / ْٚؾ ٚ ْٛفٛق ترههی زض ؾُح ؾ ْٛؾیؿتٓ اضخبٔ ٚ
ٔٛؾؿبت زِٚتی ٕٖٔٛ ٚی .
حًٛض فٗبَ زض ثیٕبضؾتبٟ٘ب ٔ ٚطاوع آٔٛظقی ،زضٔب٘ی ٓ٘ ٚبضت ثط حؿٗ ا٘دبْ زؾتٛضات پعقىی نبزض قسٜ
ٞ ٚسایت تیٓ زضٔبٖ.
تٗییٗ  ٚزؾتٛض ٘ ٔٛآظٔبیكٟبی پبضاوّیٙیىی  ٚؾبیط تؿتٟبی تكریهی زض نٛضت ٘یبظ.
تدٛیع ٘ ٔٛزاضٞٚبی ٔهطفی  ٚتٗییٗ ضٚقٟبی زضٔب٘ی ٔٙبؾت ثط حؿت ٚيٗیت ثیٕبض.
پیٍیطی ٔسا ْٚثیٕبضاٖ ُٖٕ قسٔ ٚ ٜطالجت اظ ا٘دبْ زؾتٛضات زاز ٜقس ٜزض ثرف ٞب تٛؾٍ پطؾتبضاٖ ٚ
پعقىبٖ ٖٕٔٛی.
٘ٓبضت ثط پیكطفت ٚيٗیت زضٔب٘ی ثیٕبضاٖ.
ٔطالجت زض اخطای زؾتٛضات زاضٚیی  ٚثٟساقتی زاز ٜقس ٚ ٜضإٙٞبیی ثیٕبضاٖ.
ٚیعیت ثیٕبضاٖ اٚضغا٘ؿی ثؿتطی زض ثرف زض ؾبٖبت ازاضی  ٚآ٘ىبَ.
ٚیعیت ثیٕبضاٖ ؾطپبی ٔطاخٗ ٝوٙٙس ٜث ٝزضٔبٍ٘ب ٚ ٜاٚضغا٘ؽ ثیٕبضؾتبٖ  ٚاضخبٔ ث ٝثركٟبی ٔترههبٖ
ٔطث.َٝٛ
ا٘دبْ وكیىٟبی ْٔٛفی ث ٝنٛضت ٔمیٓ ثطاؾبؼ يٛاثٍ  ٚزؾتٛضإُِٗ ٞبی شیطثٍ.
تىٕیُ ثطٌٞ ٝبی ٔطث ٜ ٌٛث ٝپط٘ٚس ٜپعقىی ثیٕبضاٖ ٔ ٚكبٚض ٜپعقىی (ٔب٘ٙس ثطٌٞ ٝبی قطح حبَ،
خال ن ٝپط٘ٚس ،ٜضيبیت ٘بٔ.)...ٚ ٝ
ًٖٛیت زض وٕیتٞ ٝب ٌ ٚطٞ ٜٚبی ترههی ثیٕبضؾتبٖ ٔ ٚطاوع زضٔب٘ی.
اٖعاْ  ٚضإٙٞبیی ثیٕبضاٖ فٛضی ثٔ ٝطاوع ترههی  ٚفٛق ترههی.
ٔكبٚض ٜثب پعقىبٖ زیٍط زض نٛضت ِعْٚ
ٞسایت  ٚضاٞجطی ّٖٕی ٔطاحُ ٔرتّف تكریم ،زضٔبٖ  ٚثبظتٛا٘ی ثیٕبضاٖ زض  ٕٝٞؾُٛح اظ َطیك اضائٝ
آٔٛظقٟب  ٚثبظآٔٛظی ٞب ثٛٓٙٔ ٝض ثیكتطیٗ وبضآیی  ٚاثط ثركی  ٚوٕتطیٗ ٞعی ٝٙفطنت.
ٔكبضوت زض تسٚیٗ ضإٙٞبٞبی (ٌبیساِیٗ) تكریهی  ٚزضٔب٘ی زض ٌطایف ٞبی ترههی شیطثٍ .
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ٔكبضوت زض ٔسیطیت ثحطاٖ زض حیُ ٝترههی  ٚپیكٍیطی  ٚوبٞف آؾیت ٞبی آٖ.
قٙبؾبیی اپیسٔی ٞبی ٚاٌیط  ٚغیط ٚاٌیط ٔ ٚكبضوت زض وٙتطَ آٟ٘ب  ٚثط٘بٔ ٝضیعی خٟت اظ ثیٗ ثطزٖ آٖ.
ٔكبضوت فٗبَ زض ثط٘بٔ ٝوكٛضی پعقه ذب٘ٛاز.ٜ
ثطضؾی ثیٕبضیٟبی ثٔٛی  ٚاپیسٔیِٛٛغیه ُٔٙم ٚ ٝپیكٍیطی اظ ٌؿتطـ ثیٕبضیٟبی قبیٕ ُٔٙم.ٝ
٘ٓبضت ،وٙتطَ ٔ ٚطالجت اظ ٚيٗیت ثرف اظ ٘ٓط ضٖبیت اؾتب٘ساضٞبی اِعأی  ٚپیٍیطی السأبت الظْ .
قطوت زض أط تحمیمبت ثٟساقتی  ٚزضٔب٘ی ٕٞ ٚىبضی ثب ؾبیط ٔٛؾؿبت ثٟساقتی.
٘ٓبضت  ٚآٔٛظـ ٞبی الظْ زض ٔٛضز وبضوٙبٖ فٙی ،ثٟساقتی یب زضٔب٘ی.
قطوت زض ثط٘بٔٞ ٝبی آٔٛظقی ُٔ ٚبِٗبتی ٌ ٚطزآٚضی  ٚاضای ٝآذطیٗ تحمیمبت پعقىی زض حیُ ٝترههی
ٔطث.َٝٛ
ٔؿتٙسؾبظی السأبت ا٘دبْ قس ٜزض لبِت فبیُ ،فیّٖٓ ،ىؽ ٌ ٚعاضقٟبی ّٖٕی ث ٝنٛضت چٙس ترههی ٚ
ٌعاضـ آٟ٘ب زض ٔحال ت ّٖٕی.
قطوت زض ثط٘بٔٞ ٝبی آٔٛظقی ثط حؿت قطح ْٚبیف  ٚیب زض نٛضت ٘یبظ.
ضإٙٞبیی  ٚآٔٛظـ ثیٕبض  ٚذب٘ٛاز ٜایكبٖ  ٚاضائ ٝاٌال ٖبت الظْ زض ذهٛل ؾیط ثیٕبضی  ٚضاٟٞبی
پیكٍیطی  ٚزضٔبٖ آٖ.
قطوت فٗبَ زض زٚضٞ ٜبی وبضآٔٛظیٟٔ ،بضتی  ٚآٔٛظقی زض خٟت اضتمبء ّٔٗٔٛبت  ٚتٛإ٘ٙسیٟبی قغّی ٚ
ثىبضٌیطی ٘تبیح آٖ زض ا٘دبْ ْٚبیف ٔح.ِٝٛ
ٔكبضوت زض تحمیمبت وبضثطزی زض ٖطنٓ٘ ٝبْ ؼال ٔت زض قغُ ٔطث.َٝٛ
شزایط احزاس
تحهیال ت ّٔٛٗٔ ٚبت زا٘كٙبٔ ٝیب ٌٛاٞیٙبٔ ٝترههی زض یىی اظ ضقتٞ ٝبی ترههی پعقىی
 -2تدطث :ٝحسالُ ؾٛٙات تدطثٛٔ ٝضز ٘یبظ ٔطتجٍ زٚؾبَ ٔی ثبقس.
ٟٔ -3بضتٟٔ :بضت ٔٗبی ٝٙؾیؿتٕی ثیٕبض  ٚاضخبٔ آٖٟٔ ،بضت وبضثطز  ٚتفؿیط زازٞ ٜبی حبنُ اظ
آظٔبیكبت  ٚتهٛیطثطزاضیٟٔ ،بضت ا٘دبْ السأبت پیكٍیطی وٙٙس ٜاظ پیكطفت ثیٕبضی ٖٛ ٚاضو آٖ،
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ٟٔبضت تفؿیط ٔفبٞیٓ پعقىی ثطای ثیٕبضأٖٟ ،بضت ا٘دبْ ٔكبٚض ٚ ٜا٘تمبَ زضذٛاؾت  ٚثیبٖ زلیك السأبت
الظْ.
 -4زٚضٞ ٜبی آٔٛظقی َ:ت  ٚلب٘(ٖٛلٛا٘یٗ پعقىیٓ٘ ،بْ پعقىی ،پعقىی لب٘٘ٛی ،ترّفبت پعقىی ٚ
تٟٗسات پعقىبٖ زض لجبَ ثیٕبض) ،ان ٚ َٛضٚـ تحمیك ،احیبی لّجی  ٚتٙفؿی پیكطفت.ٝ

عىًان شغل :مبرشىبس پذیزش ي مذارك پششنی
تٗطیف :ایٗ قغُ زض ثطٌیط٘س ٜپؿت ٞبیی اؾت ؤ ٝتهسیبٖ آٖ ٞب ،تحت ٘ٓبضت وّی ،زض لؿٕت ٞبی
پصیطـٔ ،ساضن پعقىی ،آٔبض  ٚوس ٌصاضی ثیٕبضی ٞب زض ثیٕبضؾتبٖ ٞب اقتغبَ زاقت ،ٝپصیطـ ثیٕبضاٖ َی
فطایٙس ٞبی نحیح ّٕٖ ٚی ُٕٖ ،ث ٝضٚـ ٞبی ّٖٕی تٓٙیٓ ٔساضن پعقىی  ٚثبیٍب٘ی آٖ ٞب ،تٟی ٝآٔبض
ٔفیس اظ وّی ٝفٗبِیت ٞبی ٔطوع ثٟساقت ،زضٔب٘ی  ٚآٔٛظقی ،اؾتفبز ٜاظ َجم ٝثٙسی ثیٗ إِّّی ثیٕبضی ٞب ثب
اؾتفبز نحیح اظ وتبة ٞبی ٔطث َٝٛثب الذم َجم ٝثٙسی ثیٗ إِّّی ثیٕبضی ٞب  ، D.C.Iایدبز اضتجبٌ ثب
لؿٕت ٞبی ٔرتّف ثیٕبضؾتبٖ ٔب٘ٙس پطؾتبضی  ٚ ... ٚتٟیٌ ٝعاضـ وّی اظ فٗبِیت ٞبی ٔرتّف ثیٕبضؾتبٖ یب
ؾطپطؾتیَ ،طح ضیعی ٕٞ ٚبٍٙٞی أٛض ٔطتجٍ ثب ٔساضن پعقىی اظ فٗبِیت ٞبی خبضی ایٗ قغُ ٔی ثبقس.
ومًوٍ يظبیف ي مسئًلیتُب :
تحمیك زض ظٔی ٝٙوبضثطز ضٚـ ٞبی ٘ٛیٗ شذیط ٚ ٜثبظیبثی زازٞ ٜبی پعقىی خٟت ثٟی ٝٙؾبظی ؾیؿتٕٟبی
تهٕیٓ ٌیطی زض حٛظ ٜثٟساقت  ٚزضٔبٖ ،ثٔٛی ؾبظی اؾتب٘ساضز ٞب  ٚپطٚتىُ ٞبی فٗ آٚضی اٌ ال ٖبت زض
خٟت اضتمبی ؾیؿتٕٟبی ثٟساقت  ٚزضٔبٖ.
اضائ ٝضٚقٟبی ثٟی ٝٙخٟت آٔٛظـ  ٚا٘تمبَ ٔفبٞیٓ وبضثطزی ا٘فٛضٔبتیه زض پعقىی.
َطاحی ضٚـ ٞبی اخطایی حفبْت اظ اَبِٗبت ذهٛنی ثیٕبضاٖ.
فطا ٓٞؾبظی ظٔی ٝٙثطلطاضی  ٚتسا ْٚاضتجبٌ ٕٞ ٚىبضی ثیٗ ٔطاوع اضائ ٝزٙٞس ٜذسٔبت ثٟساقتی زضٔب٘ی

.

ثطضؾی  ٚپیكٟٙبز ؾبذتبض ثٟی ٝٙپبیٍب ٜزازٞ ٜبی پعقىی.
اؾتفبز ٜاظ وس ٌصاضی زض پعقىی  ٚضٚقٟبی ٘ٛیٗ شذیط ٜؾبظی  ٚثبظیبثی زازٞ ٜبی پعقىی  ،ؾبظٔب٘سٞی،
شذیط ٜؾبظی  ٚثبظیبثی اٌال ٖبت ثٟساقتی  ٚزضٔب٘ی ثطاؾبؼ اؾتب٘ساضزٞبی ٔٛضزُٖٕ.
٘ٓبضت ثط ٌطزآٚضی زازٞ ٜب ،پطزاظـ ،تٛظیٕ اٌال ٖبت ثٟساقتی  ٚزضٔب٘ی.
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وٙتطَ ٓ٘ ٚبضت ثط اؾٙبز ٔ ٚساضن پعقىی ٔطاوع آٔٛظقی  ٚزضٔب٘ی  ٚثیٕبضؾتبٟ٘ب.
٘ٓبضت ثط اضظیبثی ٚاحسٞبی ٔساضن پعقىی اظ خٟت ؾبذتبض (پطؾ -ُٙتدٟیعات -فًبی فیعیىی )  ٚفطایٙس
(ٔؿتٙسؾبظی) -فطایٙس وبض اؾتب٘ساضز . -فطا ٓٞوطزٖ اَبِٗبت نحیح خٕٗیتی (زٌٔٛطافیه) ثیٕبضاٖ ،اِهبق
ٔساضن  ٚاضؾبَ پط٘ٚس ٜثیٕبضٕٞ /طا ٜثب ثیٕبض ث ٝثرف ٞبی ٔطتجٍ.
ٔكبضوت زض تمٛیت ظیطؾبذتٟبی اضتجبَی  ٚایٙتط٘تی ثٛٓٙٔ ٝض زؾتیبثی آؾبٖ ٔطاخٗیٗ ثٙٔ ٝبثٕ اَبِٗبتی
پعقىی.
ٔكبٚض ٚ ٜضإٙٞبیی وبضثطاٖ وتبثرب٘ٞ ٝب ٔ ٚطاوع اٌال ٔ ضؾب٘ی پعقىی ثطای ثبظیبثی اٌال ٖبت ٞ ٚسایت آ٘بٖ
ة اٌال ٖبتی  ٚوتبثرب٘ٝ
زض تطؾیٓ اؾتطاتػی ،آٔٛظـ فطزیٌ ،طٞٚی  ٚضؾٕی  ،غیط ضؾٕی ثطای اؾتفبز ٜاظ ٔٙب ٔ
قٕبضٌ ٜصاضی  ٚثجت ٟٔ ٚط وطزٖ وتت ٔ ٚح ال ت  ٚتٓٙیٓ آٖ زض لفؿٞ ٝب ُٔبثك ؾیؿتٓ خبضی ٛ٘ ٚیٗوتبثرب٘ٞ ٝب.
وسٌصاضی ثیٕبضیٟب ،اٖٕبَ خطاحی  ٚالسأبت زضٔب٘ی  ٚتٟی ٝا٘سوؽ ٔطث َٝٛثطاؾبؼ اؾتب٘ساضزٞبی خٟب٘ی.
ثطضؾی ثطي قطح حبَ خٟت اذتهبل وس ّٖت ٔطاخٗ ٝاظ ضٚی وتت ٔطخٕ.
ثطضؾی ثطي ذبِه ٝپط٘ٚس ٜخٟت اذتهبل وس تكریم انّی اظ ضٚی وتت ٔطخٕ.
ثطضؾی ثطي ٌعاضـ ُٖٕ خطاحی (ثطای ثیٕبضاٖ و ٝالساْ خطاحی زض ٔٛضز آٟ٘ب نٛضت ٌطفت ٝاؾت).
اذتهبل وس تكریم اظ ضٚی ثطي ٌعاضـ ُٖٕ خطاحی ثطاؾبؼ وتت ٔطخٕ.
اذتهبل وس الساْ خطاحی اظ ضٚی ثطي ٌعاضـ ُٖٕ خطاحی ثطاؾبؼ وتت ٔطخٕ.
ا٘دبْ أٛض ٔطث ٌٛث ٝپصیطـ ثیٕبضاٖ.
اذص ضيبیت ٘بٔ ٚ ٝاخبظ٘ ٜبٔٞ ٝب  ٚتأٔیٗ پصیطـ ٔٛاضز فٛضیت پعقىی
آقٙبیی ث ٝؾیؿتٓ ٞبی وبٔپیٛتطی ترههی زض ظٔیٔ ٝٙطث ٚ َٝٛتٛا٘بیی زض ضفٕ ایطازات  ٚتٟی ٝآٔبض ضٚظا٘ٝ
پصیطـ.
ظٔب٘جٙسی ٛ٘ ٚثت زٞی ثطای پصیطـ ثیٕبضاٖ.
اٖٕبَ خطاحی  ٚثؿتطی.
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تٟی ٚ ٝتٓٙیٓ آٔبض ضٚظا٘ٔ ،ٝبٞب٘ ٚ ٝؾباِ ٝٙاظ ثیٕبضاٖ ثؿتطی ٔ ٚطذم قس ٚ ٜآٔبض ٔطي ٔ ٚیط ٔطاخٗیٗ ثٝ
وّیٙیه ٞب  ٚپبضاوّیٙیه ٞب ثٛٓٙٔ ٝض تدعی ٚ ٝتحّیُ ذسٔبت زضٔب٘ی اضائ ٝقس.ٜ
ثطضؾی ٞبی الظْ خٟت ثٟجٛز ضٚقٟبی وبض ،فطٟٔبی ٔساضن پعقىی ٚؾبیُ  ٚأىب٘بت ٔطث ٌٛثٔ ٝساضن
پعقىی.
اضظقیبثی ٚاحسٞبی ٔساضن پعقىی ٔطاوع آٔٛظقی  ٚزضٔب٘ی  ٚثیٕبضؾتبٟ٘ب
ؾبٔب٘سٞیٛ٘ ،ثت زٞی  ٚضإٙٞبیی ثیٕبضاٖ خٟت ٚیعیت  ،پصیطـ  ٚثؿتطی ثیٕبض زض ثرف ٔطث.َٝٛ
ٕٞىبضی زض اؾتمطاض  ٚوبضثطز ؾیؿتٓ ٔسیطیت ؼال ٔت. HIS
تٓٙیٓ وبضت قٙبؾبیی  ٚثجت ٔكرهبت  ٚقٕبض ٜثبیٍب٘ی خٟت اضائ ٝث ٝثیٕبض.
تٓٙیٓ اٚضاق پط٘ٚس ٜثطاؾبؼ اؾتب٘ساضزٞبی ٔٛخٛز  ٚپٛقٌ ٝصاضی  ٚقٕبض ٜظ٘ی پط٘ٚسٞ ٜب.
ا٘دبْ أٛض ثبیٍب٘ی پط٘ٚسٞ ٜب ثطاؾبؼ ضٚـ تٗییٗ قس. ٜ
پبؾد ثٔ ٝىبتجبت ٔطث ٌٛث ٝپعقىی لب٘٘ٛی  ٚاضٌبٟ٘بی زیٍط ثب اؾتفبز ٜاظ پط٘ٚس ٜثیٕبضاٖ.
قطوت فٗبَ زض زٚضٞ ٜبی وبضآٔٛظیٟٔ ،بضتی  ٚآٔٛظقی زض خٟت اضتمبء ّٔٗٔٛبت  ٚتٛإ٘ٙسیٟبی قغّی
 ٚثىبضٌیطی ٘تبیح آٖ زض ا٘دبْ ْٚبیف ٔح.ِٝٛ
ٔكبضوت زض تحمیمبت وبضثطزی زض ٖطنٓ٘ ٝبْ ؼال ٔت زض قغُ ٔطث.َٝٛ
 -1قطایٍ احطاظ  :تحهیال ت ّٔٛٗٔ ٚبت ٔسضن تحهیّی وبضقٙبؾی زض ضقتٔ ٝساضن پعقىی ،فٙبٚضی
اَبِٗبت ؼال ٔت ،ا٘فٛض ٔبتیه پعقىی ،وتبثساضی زض قبذ ٝپعقىی.
ٔسضن تحهیّی وبضقٙبؾی اضقس یب زوتطی زض ضقتٞ ٝبی ٔساضن پعقىی ،فٙبٚضی اٌ

ال ٖبت ؼال ٔت،

ٔسیطیت ذسٔبت ثٟساقتی زضٔب٘ی ،اضظیبثی فٙبٚضی ؼال ٔت  ،ا٘فٛضٔبتیه پعقىی ،وتبثساضی  ٚاٌال ٔ ضؾب٘ی
پعقىیٔ ،سیطیت اٌال ٖبت ؼال ٔت ٔكط ٌٚث ٝزاضا ثٛزٖ ٔسضن تحهیّی وبضقٙبؾی ٔساضن پعقىی  ٚفٗ
آٚضی اٌال ٖبت ؼال ٔت ،وتبثساضی زض قبذ ٝپعقىی.
ٟٔ -2بضتٟٔ :بضت ٔسیطیت اؾٙبزٟٔ ،بضت ٔؿتٙس ؾبظی  ٚپطزاظـ اٌ ال ٖبتٟٔ ،بضت اؾتفبز ٜاظ آٔبض ٚ
وسٌصاضی ثیٕبضیٟبٟٔ ،بضت تحّیُ ٘تبیحٟٔ ،بضت ٌعاضـ زٞی وّی اظ فٗبِیتٟبی ٔرتّف ثیٕبضؾتبٖٟٔ ،بضت
ا٘دبْ تحمیك  ٚپػٞٚف.
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 -3زٚضٞ ٜبی آٔٛظقی  :خٙجٞ ٝبی لب٘٘ٛی ٔساضن پعقىی٘ ،ح ٜٛتسٚیٗ ذٍ ٔكی ٘ٛیؿی ٔساضن پعقىی،
آقٙبیی ثب آذطیٗ ؾیؿتٓ ٞبی ٘بٍٔصاضی َ ٚجم ٝثٙسی ثیٕبضیٟب .
عىًان شغل :مبرشىبس آسمبیشگبٌ تشخیض طبی
تٗطیف :ایٗ قغُ زض ثطٌیط٘س ٜپؿت ٞبیی اؾت ؤ ٝتهسیبٖ آٖ ٞب زض آظٔبیكٍبٞ ٜبی تكریم پعقىی
(ٔؿتمُ یب ٚاثؿت ٚ )ٝظیط ٘ٓط ٔؿتمیٓ ٔؿئ َٛفٙی ٚاخس قطایٍ ث ٝا٘دبْ  ٚپیبز ٜوطزٖ تىٙیه ٞبی آظٔبیكبت
اذتهبنیّٔ ،ىِٛی ،ؾِّٛی ،ثبفت قٙبؾی ،ثیٛقیٕی ،ثبوتطی قٙبؾیٚ ،یطٚؼ قٙبؾی ،اٍُ٘ قٙبؾی ،لبضذ
قٙبؾیٛٞ ،ضٔ ٖٛقٙبؾی ،ؾطْ قٙبؾی٘ ،كبٍ٘طٞبی ؾِّٛی  ٚا٘تمبَ ذ ٖٛثطای تكریم ،زضٔبٖ ٚ ،پیكٍیطی
اظ ثیٕبضی ٞب  ٚتكریم ٚخساؾبظی ٖٛأُ ثیٕبضی ظا  ٚضفٕ اقىب الت تىٙیىی وبضزاٖ ٞبی آظٔبیكٍب ٜزض
ظٔیٞ ٝٙبی ٔطثٔ َٝٛی پطزاظ٘س یب ؾطپطؾتیَ ،طح ضیعی ٕٞ ٚبٍٙٞی أٛض ٔطتجٍ ثب آظٔبیكبت تكریم َجی
ضا ثط ٖٟس ٜزاض٘س.
ْٕ٘ٚ ٝ٘ٛبیف ٔ ٚؿئِٛیتٟب:
٘ٓبضت ٔؿتٕط ثط فٗبِیت وّی ٝآظٔبیكٍبٟٞبی تكریم َجی تحت پٛقف  ٚاضائٌ ٝعاضقٟبی ٔطث َٝٛثٝ
ٔطاخٕ شیهبِح.
ٕٞىبضی ثب وٕیت ٝاؾتب٘ساضز ثٛٓٙٔ ٝض اؾتب٘ساضز وطزٖ ضٚقٟبی ٔرتّف آظٔبیكٍبٞی.
ا٘دبْ وٙتطَ ویفی آظٔبیكبت  ٚتدٟیعات زض ثركٟبی ٔرتّف آظٔبیكٍبٞی.
٘ٓبضت  ٚوٙتطَ ویفیت  ٚچٍٍ٘ٛی ٔهطف ویت ٞب  ٚزلت زض أٛض ٔطث ٌٛث ٝآٖ (ٔٛخٛزی ،تبضید ا٘مًبء
 ٚ )... ٚالساْ الظْ خٟت زضذٛاؾت ثٛٔ ٝلٕ ٔٛاز ٔهطفی ثرف ٔطث.َٝٛ
٘ٓبضت ثط آظٔبیكٍبٟٞب زض ضاثُ ٝثب ٔؿئِٛیٗ فٙی -فًب -تدٟیعات ٘ ٚیطٚی ا٘ؿب٘ی  ٚتكىیُ پط٘ٚس ٜخٟت
َطح زض وٕیؿیٞ ٖٛبی لب٘٘ٛی.
ٔكبضوت زض تٟی ٝثّٛوٟبی آؾیت قٙبؾی  ٚثطـ آٟ٘ب.
اؾترطاج آٔبض ضٚظا٘ٔ ٚ ٝبٞب٘ ٚ ٝثطضؾی اٌال ٖبت ٔٛخٛز زض حس آٔبض تٛنیفی.
ا٘دبْ پبِؿٕب فطظِ ،ى ٛفطظ ،اضیتطٚفطظ ،پّیتت فطظ.
ٕٞىبضی زض أط آٔٛظـ زضٚؼ ّٖٕی زا٘كدٛیبٖ زض آظٔبیكٍبٔ ٜطث.َٝٛ
ا٘دبْ ضإٙٞبیی ٞبی الظْ ث ٝوبضزاٟ٘بی آظٔبیكٍب.ٜ
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ا٘دبْ آظٔبیكبت اذتهبنی اظ خّٕٛٞ ٝضٔ ٖٛقٙبؾیٔ ،یىطٚة قٙبؾیٕٞ ،بتِٛٛغی ،ؾطِٛٚغی ،ثیٛقیٕی ٚ
تؿت ٔطفیٗ.
پصیطـ ٍٟ٘ ٚساضی ٔٙبؾت ٕ٘ ٝ٘ٛلجُ اظ ا٘دبْ السأبت اِعْ خٟت ثطضؾی آٖ.
لبِت ٌیطی ٕ٘ٞ ٝ٘ٛب -ثطـ ثب زؾتٍب ٜثطـ ٔیىطٚؾىٛپی (ٔیىطٚت ٚ )ْٛضً٘ آٔیعی ث ٝضٚـ ٕٔٗٚ َٛ
ایٕٞٛٙیؿتٛقیٕی.
ٔ٘ٛتبغ  ٚپٛقب٘سٖ الْ ٞبی ؾّ َٛقٙبؾی (ؾیتِٛٛغی)  ٚآؾیت قٙبؾی.
آٔبز ٜؾبظی ٕ٘ٞ ٝ٘ٛبی زضیبفتی خٟت آظٔبیف.
ثطضؾی زلیك ٕ٘ٞ ٝ٘ٛب اظ ٘ٓط ٚخٛز ٔبیىٛثبوتطیٟٔٛب ٌ ٚعاضـ ٔٛاضز ٔثجت ثٔ ٝطاخٕ شیطثٍ.
ث ٝوبض ثطزٖ يٛاثٍ  ٚضٚـ ٞبی اٞساٍٟ٘ ،ساضی  ٚا٘تمبَ ذٕٞ ٚ ٖٛچٙیٗ آظٔبیكبت  ٚفطایٙسٞبی پب الیف
ذ ٚ ٖٛفطاٚضزٞ ٜبی آٖ.
اضائ ٝثؿتٞ ٝبی پیكٟٙبزی آٔٛظـ زض ٔٛضز اضتمبء ّٖٕی ٘یطٚی ا٘ؿب٘ی آظٔبیكٍبٟٞبی تحت پٛقف.
قطوت فٗبَ زض زٚضٞ ٜبی وبضآٔٛظیٟٔ ،بضتی  ٚآٔٛظقی زض خٟت اضتمبء ّٔٗٔٛبت  ٚتٛإ٘ٙسیٟبی قغّی ٚ
ثىبضٌیطی ٘تبیح آٖ زض ا٘دبْ ْٚبیف ٔح.ِٝٛ
قطایٍ احطاظ  :تحهیال ت ّٔٛٗٔ ٚبت ٔسضن تحهیّی وبضقٙبؾی یب وبضقٙبؾی اضقس یب زوتطی ّْٖٛ
آظٔبیكٍبٞی.
عىًان شغل :مبرشىبس بُذاشت محیط
تٗطیف :ایٗ قغُ زض ثطٌیط٘س ٜپؿت ٞبیی اؾت ؤ ٝتهسیبٖ آٖ ٞب ،تحت ٘ٓبضت وّی ،فٗبِیت ٞبیی قبُٔ
تسضیؽ زض یىی اظ ظٔیٞ ٝٙبی ثٟساقت ٔحیٍ ،اضائ ٚ ٝا٘دبْ ثط٘بٔٞ ٝبی تحمیمبتی زض یىی اظ ظٔیٞ ٝٙبی
ثٟساقت ٔحیٍٔ ،كبضوت زض اضائَ ٝطح وب٘بَ ٞبی خٕٕ آٚضی فبوال ة  ٚؾیال ة ٞبی قٟطیٔ ،كبضوت زض
اضائَ ٝطح ؾیؿتٓ ٞبی خٕٕ آٚضی  ٚزفٕ ظثبِٝ

(پؿٕب٘س)ٔ ،كبضوت زض اضائَ ٝطح ؾیؿتٓ ٞبی ا٘تمبَ ٚ

تٛظیٕ آة آقبٔیس٘ی  ٚاضائَ ٝطح ٚاحس ٞبی تهفی ٝآة ،تهفی ٝفبو ال ة ،وٙتطَ آِٛزٌی ٛٞا ،ثٟساقت
پطتٞٛب ،ثٟساقت آة آقبٔیس٘ی ثطضؾی  ٚتهٕیٓ ٌیطی زض ٔٛاضز اخطایی ثط٘بٔٞ ٝبی اضائ ٝقس ٜثب زض ٘ٓط
ٌطفتٗ خٙجٞ ٝبی فٙی  ٚالتهبزی آٖ ٔٚسیطیت أٛض اخطایی ثٟساقت ٔحیٍ .یب ؾطپطؾتیَ ،طح ضیعی ٚ
ٕٞبٍٙٞی أٛض ٔطتجٍ ثب ثٟساقت ٔحیٍ ضا ثط ٖٟس ٜزاض٘س.
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ومًوٍ يظبیف ي مسئًلیتُب:
٘ٓبضت ثط اخطای ؾیبؾتٟبی وكٛضی ُٙٔ ٚم ٝای ثٟساقت ٔحیٍ.
ٕٞىبضی زض تٟی ٚ ٝتسٚیٗ پطٚتىّٟبی آٔٛظـ ثٟساقت ٔحیٍ ثطاؾبؼ ثطضؾی ٞب ُٔ ٚبِٗبت ا٘دبْ قس.ٜ
ثطآٚضز  ٚپیكٟٙبز اٖتجبضات خبضی ٕٖ ٚطا٘ی ٔطث ٌٛث ٝثط٘بٔٞ ٝبی ثٟساقت ٔحیٍ.
ٔكبضوت زض قٙبؾبئی  ٚوٙتطَ َغیبٖ ثیٕبضیٟب ٌ ٕٝٞ ٚیط(اپیسٔی).
ٔكبضوت زض تٟیٌ ٝعاضـ ٞبی اضظیبثی اثطات ظیؿت ٔحیُی.
ٔكبضوت زض َطاحی ؾیؿتٓ ٞبی ا٘تمبَ ،تهفی ٚ ٝتٛظیٕ آة آقبٔیس٘ی.
ٔكبضوت زض َطاحی ؾیؿتٓ ٞبی خٕٕ آٚضی  ٚتهفی ٝفبوال ة قٟطی ٚنٗٙتی.
ٔكبضوت زض تسٚیٗ ثط٘بٔٞ ٝبی خبٕٔ وبٞف  ٚوٙتطَ آِٛزٌی ٛٞا.
تفؿیط  ٚثىبضٌیطی ٘تبیح آظٔبیكٟبی ویفیت آة.
ٔكبضوت زض تٟیٌ ٝعاضـ ٞبی پیٛؾت ؼال ٔت.
ٔكبضوت زض َطاحی ؾیؿتٓ ٞبی خٕٕ آٚضی  ٚزفٕ ٔٛاز ظائس خبٔس.
ثطضؾی  ٚتٟیٌ ٝعاضـ ٞبی تحّیّی اظ ویفیت ٔٙبثٕ آة  ٚتغییطات ض٘ٚس آٟ٘ب.
ٔكبضوت زض َطاحی  ٚاخطای ُٔبِٗبت ثبض ٔحیُی ثیٕبضیٟب.
ٔكبضوت زض َطاحی  ٚاخطای ُٔبِٗبت تٕبؼ ثب ٖٛأُ ٔحیُی.
ٔكبضوت زض َطاحی ؾیؿتٓ ٞبی وٙتطَ آِٛزٌی ٛٞا.
ٔكبضوت زض ا٘دبْ ُٔبِٗبت اپیسٔیِٛٛغی ٔحیٍ.
ٔكبضوت زض ا٘دبْ ُٔبِٗبت ؾٓ قٙبؾی ٔحیٍ.
ٔكبضوت زض ثبظزیسٞب ثٛٓٙٔ ٝض پبیفٓ٘ ،بضت  ٚاضظقیبثی فٗبِیت ٞبی ٚاحسٞبی تبثٗ.ٝ
ُٔبِٗ ٚ ٝثطضؾی ٔكهال ت ُٔٙم ٝزض ظٔی ٝٙآِٛز ٜوٙٙسٞ ٜبی ٛٞا زض ٔٙبَك قٟطی  ٚضٚؾتبیی  ٚتٟیٌ ٝعاضـ
ٞبی الظْ .
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پیٍیطی تأٔیٗ تدٟیعات ٚ ٚؾبیُ ٔٛضز٘یبظ اخطای ثط٘بٔٞ ٝبی ثٟساقت ٔحیٍ .
ثط٘بٔ ٝضیعی  ٚتٗییٗ اٞساف ٔطث ٌٛث ٝاخطای فطایٙسٞبی ثٟساقت ٔحیٍ زض ظٔیٞ ٝٙبی وٙتطَ ثٟساقتی آة
 ٚفبوال ة.
ایدبز ٕٞبٍٙٞی ثیٗ ثركی ثب اضٌبٟ٘بی شیطثٍ ثٚ ٝیػ ٜقطوتٟبی ٟٔٙسؾی آة  ٚفبوال ة قٟطی  ٚضٚؾتبیی
زض خٟت ثٟجٛز ٚيٗیت ثٟساقتیٙٔ ،بثٕ آة ،قجىٞ ٝبی آثطؾب٘ی  ٚضٚؾتبیی.
اذص آٔبض  ٚاٌال ٖبت ٔطث ٌٛثٚ ٝيٗیت آة آقبٔیس٘ی قٟطٞب  ٚضٚؾتبٞبی اؾتبٖ اظ قٟطؾتبٟ٘ب ،تدعیٚ ٝ
تحّیُ اٌال ٖبت  ٚاضؾبَ ثبظذٛضز ث ٝآٟ٘ب.
٘ٓبضت وٕی  ٚویفی ثط ضٚی آظٔبیكٍبٟٞبی آة  ٚفبوال ة.
٘ٓبضت  ٚوٙتطَ ثٟساقتی  ٚحفبْتی ٔطاوع پطتٛپعقىی  ٚتدعی ٚ ٝتحّیُ  ٚاضائ٘ ٝتبیح.
تٟی ٝثؿتٞ ٝبی آٔٛظقی  ٚآٔٛظـ ٔسا ْٚثطای ٌطٟٞٚبی ٞسف.
پبیف آالیٙسٞ ٜبی ٛٞا  ،آة  ٚذبن ثب اؾتفبز ٜاظ زؾتٍبٟٞبی ؾٙدف.
ا٘دبْ آظٔبیكٟبی ٔطث ٌٛث ٝآِٛزٌی ٛٞا ،آة  ٚفبو ال ة ،ثٟساقت پطتٞٛب  ٚؾبیط آظٔبیكبت

الظْ زض

آظٔبیكٍبٟٞبی اذتهبنی ثٟساقت ٔحیٍ.
وٙتطَ ٓ٘ ٚبضت ثٟساقتی ثط وّیٔ ٝطاوع  ٚأبوٗ ٔكٕ ٚ َٛغیط ٔكٕ َٛلب٘ٛٔ ٖٛاز ذٛضز٘ی ،آقبٔیس٘ی،
آضایكی  ٚثٟساقتی .
ٔكبضوت زض اخطای لب٘ٛٔ ٖٛاز ذٛضز٘ی ،آقبٔیس٘ی ،آضایكی  ٚثٟساقتی.
وٙتطَ ٓ٘ ٚبضت ثٟساقتی ثط ویفیت ٔٛاز ذٛضز٘ی ،آقبٔیس٘ی ،آضایكی  ٚثٟساقتی زض ؾُح ٖطيٝ

(ثٗس اظ

تِٛیس تب ٔهطف).
ٕ٘ ٝ٘ٛثطزاضی اظ ٔٛاز غصایی (غیط اظ ٔٛاز ذبْ زأی) زض ؾُح ٖطي.ٝ
ثبظزیس  ٚخٕٕ آٚضی اَبِٗبت  ٚآٔبض ٔٛضز ٘یبظ زض ظٔیٞ ٝٙبی ٔرتّف ثٟساقت ٔحیٍ

(زض ٔطاوع تٟیٚ ٝ

تٛظیٕ  ٚفطٚـ ٍٟ٘ ٚساضی ٔٛاز ذٛضز٘ی  ٚآقبٔیس٘ی  ٚثٟساقتی ،أبوٗ ٖٕٔٛی ٔ ٚساضؼ

) اظ لجیُ

ثٟساقت آة  ٚفبوال ة ،ثٟساقت ٛٞا ،ثٟساقت پطتٞٛب ،خٕٕ آٚضی  ٚزفٕ ظثبِ ( ٝپؿٕب٘س) ،ثٟؿبظی ٔحیٍ
ضٚؾتب ،حكطات  ٚخ٘ٛسٌبٖ ٘بلُ ،ؾٛا٘ح  ٚةال یب  ..ٚالساْ  ٚپیٍیطی زض ٔٛضز اخطای ٔمطضات  ٚلٛا٘یٗ ٚ
اٖٕبَ ٔٗیبضٞب  ٚيٛاثٍ ثٟساقتی زض ضاثُ ٝثب ٔؿبئُ ثٟساقت ٔحیٍ.
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٘ٓبضت  ٚثبظزیس ثٟساقتی ٔؿتٕط اظ ٚاحس ٞبی تبثٗ( ٝذب٘ٞ ٝبی ثٟساقت ٞ ٚسایت ٓ٘ ٚبضت ثط وبض ثٟٛضظاٖ
زض ظٔیْٚ ٝٙبیف ثٟساقت ٔحیٍ .)....ٚ
ٕٞىبضی زض ثط٘بٔ ٝضیعی  ٚاخطای وبضآٔٛظی زا٘كدٛیبٖ ضقتٟٙٔ ٝسؾی ثٟساقت ٔحیٍ
قٙبذت  ٚزؾت ٝثٙسی ٔؿبیُ ثٟساقت ٔحیٍ ثیٕبضؾتبٖ  ٚاضائ ٝضاٞىبضٞبی فٙی  ٚاخطایی خٟت حُ
ٔكهال ت ٔٛخٛز.
ٕٞبٍٙٞی ثب ؾٛپطٚایعض آٔٛظقی زض اخطای ثط٘بٔٞ ٝبی آٔٛظقی ثطای پطؾ ،ُٙثیٕبضاٖ ٔ ٚطاخٗیٗ ٚ
اذتهبل ثركی اظ ثط٘بٔٞ ٝبی آٔٛظقی ثٛٔ ٝيٖٛبت ثٟساقت ٔحیٍ  ٚوٙتطَ ٖف٘ٛت.
ایدبز ٕٞبٍٙٞی  ٚاضتجبٌ ثب ٔطوع ثٟساقت قٟطؾتبٖ ٔ ٚطوع ثٟساقت اؾتبٖ  ٚخّت ٕٞىبضی ثیٗ ثركی ٚ
زض ٖٚثركی خٟت حُ ٔكهال ت ثٟساقتی ثیٕبضؾتبٖ.
٘ٓبضت ثط ٘ح ٜٛخٕٕ آٚضی ،تفىیه ،حُٕ ٘ ٚمُ  ٚزفٕ ثٟساقتی ظثبِٞ ٝبی ِٕٔٗٛیٖ ،ف٘ٛی ٛ٘ ٚن تیع
ثیٕبضؾتبٖ.
٘ٓبضت ثط خٕٕ آٚضی  ٚتهفی ٚ ٝزفٕ ثٟساقتی فبوال ة ،ثٟؿبظی ،ؾبِٓ ؾبظی ٔحیٍ ثیٕبضؾتبٖ.
وٙتطَ ثٟساقتی ضذتكٛیرب٘ ٚ ٝاؾتطیّیعاؾیٔ ٖٛطوعی ٓ٘ ٚبضت ثط ٘ح ٜٛقؿت  ٚقٌٙ ،ٛسظزایی ٚ
خساؾبظی اِجؿ٘ ٚ ٝح ٜٛاؾتطیُ وطزٖ نحیح ٚؾبیُ پعقىی.
اة٘ زؾتٛضإُِٗ ٞبی اخطایی ثطای اخطای ثط٘بٔٞ ٝبی ثٟساقت ٔحیٍ.
ٔكبضوت زض تٟی ٚ ٝال
ٔكبضوت زض خٕٕ آٚضیَ ،جم ٝثٙسی ٚ ،تدعی ٚ ٝتحّیُ اٌ ال ٖبت ٔٛضز ٘یبظ زض ظٔیٞ ٝٙبی ٔرتّف ثٟساقت
ٔحیٍ .
ٔكبضوت ٕٞ ٚىبضی زض ثط٘بٔٞ ٝبی پعقه ذب٘ٛاز ٜزض اضتجبٌ ثب ٔٛاضز ثٟساقت ٔحیٍ.
قطوت فٗبَ زض زٚضٞ ٜبی وبضآٔٛظیٟٔ ،بضتی  ٚآٔٛظقی زض خٟت اضتمبء ّٔٗٔٛبت  ٚتٛإ٘ٙسیٟبی قغّی ٚ
ثىبضٌیطی ٘تبیح آٖ زض ا٘دبْ ْٚبیف ٔح.ِٝٛ
ٔكبضوت زض تحمیمبت وبضثطزی زض ٖطنٓ٘ ٝبْ ؼال ٔت زض قغُ ٔطث.َٝٛ
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شزایط احزاس
 -1تحهیال ت ّٔٛٗٔ ٚبت ٔسضن تحهیّی وبضقٙبؾی یب وبضقٙبؾی اضقس یب زوتطا زض یىی اظ ضقتٞ ٝبی
ٟٔٙسؾی ثٟساقت ٔحیٍ.
ٔسضن تحهیّی وبضقٙبؾی اضقس زض یىی اظ ضقتٞ ٝبی آٔٛظـ ثٟساقتٙٔ ،بثٕ َجیٗی

(ٔحیٍ ظیؿت )،

ٔسیطیت ؼال ٔت ایٕٙی ٔ ٚحیٍ ظیؿتٟٙٔ ،سؾی ٖٕطاٖ (ٔحیٍ ظیؿت ،آة  ٚفبو ال ة) ،ثیٛتىِٛٛٙغی
ٔحیُی ،ثط٘بٔ ٝضیعی ٔسیطیت  ٚآٔٛظـ ٔحیٍ ظیؿت ،آٔٛظـ ٔحیٍ ظیؿت ،اوِٛٛغی ا٘ؿب٘ی،
اپیسٔیِٛٛغی ،آِٛزٌی ٔحیٍ ظیؿتٟٙٔ ،سؾی ٔحیٍ ظیؿتٔ ،سیطیت ذسٔبت ثٟساقتی  ٚزضٔب٘ی ،ثٟساقت
ایٕٙی ٛٔ ٚاز غصاییٔ ،سیطیت ٔحیٍ ظیؿت ،ثٟساقت پطتٞٛب ٔكط ٌٚث ٝزاضا ثٛزٖ ٔسضن تحهیّی
وبضقٙبؾی ثٟساقت ٔحیٍ ٔ .سضن تحهیّی زوتطا زض ضقتٞ ٝبی آٔٛظـ ثٟساقت  ٚاضتمب ؼ

ال ٔت،

ؾیبؾتٍصاضی ؼال ٔت ،اپیسٔیِٛٛغیٟٙٔ ،سؼ ٔحیٍ ظیؿت ٔكط ٌٚث ٝزاضا ثٛزٖ ٔسضن تحهیّی وبضقٙبؾی
یب وبضقٙبؾی اضقس ثٟساقت ٔحیٍ.
ٟٔ -2بضتٟٔ :بضت آٔٛظـ زؾتٛضإُِٗ ٞبٟٔ ،بضت ا٘دبْ وبضٌطٞٚیٟٔ ،بضت تحّیُ اٌ ال ٖبتٟٔ ،بضت ثٝ
وبضٌیطی اثعاضٞبی آٔبض ٚاَبِٗبت ٘ ٚطْ افعاضٞبٟٔ ،بضت قٙبؾبیی  ٚوٙتطَ ٖٛأُ آ الیٙسٔ ٜحیٍ (زض ظٔیٝٙ
ٞبی تهفی ٚ ٝؾبِٓ ؾبظی آة ،خٕٕ آٚضی  ٚتهفی ٚ ٝزفٕ فبو ال ة ،خٕٕ آٚضی  ٚزفٕ ٔٛاز ظائس خبٔس
ذبٍ٘ی ٔ ٚطاوع ثٟساقتی زضٔب٘ی  ٚنٗٙتی ،وٙتطَ آِٛزٌی ٛٞا )ٟٔ ،بضت ٘ٓبضت ثط ٔطاوع تٟی ٚ ٝتٛظیٕ ٔٛاز
ذٛضز٘ی ،آقبٔیس٘ی  ٚثٟساقتی  ٚؾبیط ٔؿبئُ ثٟساقت ٔحیٍٟٔ ،بضت وٙتطَ  ٚاضائ ٝضا ٜحُ ٞبی ٔٙبؾت،
ٟٔبضت تحمیك  ٚپػٞٚف.
 -3زٚضٞ ٜبی آٔٛظقی:
آقٙبیی ثب آذطیٗ لٛا٘یٗ ٔ ٚمطضات  ٚزؾتٛضإُِٗ ٞبی اخطایی ثط٘بٔٞ ٝبی ثٟساقت ٔحیٍ ،ضٚـ ٞبی
ٌٙسظزایی  ٚيسٖف٘ٛی آةٔ ،سیطیت پؿٕبٖزٔ .سضن تحهیّی وبضقٙبؾی اضقس یب زوتطا زض یىی اظ ضقتٝ
ٞبی ثی ٛقیٕی ثبِیٙی ،اٍُ٘ قٙبؾی پعقىیٚ ،یطٚؼ قٙبؾی پعقىی ،ایٕٙی قٙبؾی پعقىی ،ثبفت قٙبؾی،
ٔیىطٚة قٙبؾی پعقىی ،ؾٓ قٙبؾیٕٞ ،بتِٛٛغی ،ثبوتطی قٙبؾی ،لبضذ قٙبؾی پعقىی ،ذ ٖٛقٙبؾی
آظٔبیكٍبٞی  ٚثب٘ه ذٕٞ( ٖٛبتِٛ ٛغی ) ،غ٘تیه ا٘ؿب٘ی ٔكط ٌٚث ٝزاضا ثٛزٖ ٔسضن تحهیّی وبضقٙبؾی
ّٖ ْٛآظٔبیكٍبٞی ٔ .سضن تحهیّی زوتطای ترههی زض ضقتٞ ٝبی آؾیت قٙبؾی تكطیحی  ٚثبِیٙیّْٖٛ ،
آظٔبیكٍبٞی
ٟٔ -2بضتٟٔ :بضت ثطضؾی آظٔبیكٍبٞی ذ ،ٖٛزیٍط ٔبیٗبت  ٚا٘ؿبج ثسٖ ا٘ؿبٖ َجك انّٕٖ َٛیٟٔ ،بضت
تكریم آظٔبیكٍبٞی ضٚتیٗ  ٚاذتهبنیٟٔ ،بضت اٖٕبَ ضٚقٟبی وٙتطَ ویفی زض آظٔبیكٍبٟٞبی ثبِیٙی،
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ٟٔبضت ث ٝوبضٌیطی فطایٙس اؾتب٘ساضز ضٚـ ٞبی آظٔبیكٍبٞیٟٔ ،بضت ٌعاضـ زٞی آظٔبیفٟٔ ،بضت آٔٛظـ
ث ٝثیٕبضٟٔ ،بضت آٔبز ٜؾبظیٍٟ٘ ،ساضی ،وبِیجطاؾی ٚ ٖٛتٕیع وطزٖ زؾتٍبٞ ٜب.
 -3زٚضٞ ٜبی آٔٛظقی  :تًٕیٗ ویفیت زض آظٔبیكٍبٟٞبی تكریم پعقىی ،ان َٛحفبْت  ٚایٕٙی زض
آظٔبیكٍب ،ٜضٚـ ٞبی نحیح ٌٕ٘ ٝ٘ٛیطی.
عىًان شغل :مبرشىبس بُذاشت حزفٍ ای
تٗطیف :ایٗ قغُ زض ثطٌیط٘س ٜپؿت ٞبیی اؾت ؤ ٝتهسیبٖ آٖ ٞب ،تحت ٘ٓبضت وّی ،ث ٝقٙبؾبیی ٚ
ا٘ساظٌ ٜیطی ٖٛأُ فیعیىی  ٚقیٕیبیی ظیبٖ آٚض ٔحیٍ وبض ،اضظقیبثی ٘تبیح  ٚضفٕ اقىب

الت اؾبؾی ٔی

پطزاظ٘س .تكریم ضٚـ ٞب ٔ ٚطاحُ تِٛیسی ٌ٘ٛبٌّّٖ ٚ ٖٛی وٖٛ ٝأُ ظیبٖ آٚض ٔحیٍ وبض ضا ثٚ ٝخٛز
ٔی آٚض٘سٖٛ ،أُ ٔ ٟٓثیِٛٛغیىی ٔحیٍ وبضٖ ،سْ اُ٘جبق قطایٍ وبض ثب لبثّیت ٞبی خؿٕی  ٚضٚا٘ی افطاز
قبغُٔ ،ؿبئُ ایٕٙی ٔحیٍ وبض  ُّٖ ٚحٛازث ٘بقی اظ وبض ٘ ٚیع قٙبؾبیی ثیٕبضی ٞبی ٔ ٟٓحطف ٝای ٚ
ٔٗطفی افطاز ث ٝپعقه خٟت تكریم لُٗی اظ ٔهبزیك ایٗ قغُ اؾت  ٚاخطای ثبظضؾی  ٚحهَٛ
إَیٙبٖ اظ ُٔبثمت فٗبِیت ٞب ثب لٛا٘یٗ ٔ ٚمطضات حبوٓ ثط ثٟساقت  ٚایٕٙی افطاز یب ؾطپطؾتیَ ،طح ضیعی
ٕٞ ٚبٍٙٞی أٛض ٔطتجٍ ثب ثٟساقت حطف ٝای ضا ٘یع زض ثطٔی ٌیطز.
ومًوٍ يظبیف ي مسئًلیتُب
ثط٘بٔ ٝضیعی خٟت زؾتیبثی ث ٝاٞساف وّی ثٟساقت حطف ٝای ثبتٛخ ٝث ٝؾیبؾتٟب ،زؾتٛضإِّٟٗب  ٚأىب٘بت.
٘ٓبضت  ٚاضظقیبثی  ٚپبیف ثط٘بٔٞ ٝبی اخطا قس ٜزض ٚاحسٞبی ؾبظٔب٘ی ٔطتجٍ  ٚتٗییٗ ٘مبٌ لٛت  ٚيٗف
آ٘بٖ.
قٙبؾبیی ،ا٘ساظٌ ٜیطی ،پبیف ٖٛأُ ظیبٖ آٚض ٔحیٍ وبض  ٚتٗییٗ ضاٞىبضٞبی ٔٙبؾت.
قٙبؾبیی ،اضظیبثی  ٚأال ْ ٘ٛالم ثٟساقت حطف ٝای وبضٌبٟٞب ث ٝوبضفطٔبیبٖ ٔ ٚؿئِٛیٗ ٔبفٛق.
اخطای ثط٘بٔٞ ٝبی آٔٛظقی ثٟساقت حطف ٝای ثطای ٌطٟٞٚبی ٞسف.
آقٙبیی ثب ان َٛذسٔبت ثٟساقتی اِٚیٓ٘ ٚ )C.H.P ) ٝبضت ثط حؿٗ اخطای ایٗ ذسٔبت ثط قبغّیٗ حطف
ٌ٘ٛبٌ.ٖٛ
ثبظزیس اظ وبضٌبٟٞبی تحت پٛقف  ٚثطضؾی  ٚاضظیبثی اخطای زؾتٛضإِّٟٗب ،لٛا٘یٗ ٔ ٚمطضات ثٟساقتی
ُٔبثك چه ِیؿت  ٚفطٟٔبی ثبظزیس.
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٘ٓبضت ثط ا٘دبْ فطآیٙسٞبی ثٟساقت حطف ٝای زض ٔطاوع ثٟساقتی زضٔب٘ی  ٚذب٘ٞ ٝبی ثٟساقت ضٚؾتبیی .
ثطضؾی ،اضظیبثی  ٚتحّیُ آٔبض  ٚاٌ ال ٖبت فٗبِیتٟبی ثٟساقت حطف ٝای وبضٌبٟٞبی تحت پٛقف ثٛٓٙٔ ٝض
اضتمبء فٗبِیتٟب.
ٕ٘ ٝ٘ٛثطزاضی ،ا٘ساظٌ ٜیطی ،تحّیُ  ٚاضظقیبثی ٖٛأُ ظیبٖ آٚض ٔ ٚؿبئُ اضٌٔٛ٘ٛیه زض ٔحیٍ وبض  ٚاضائٝ
ضاٞىبض ثٛٓٙٔ ٝض پیكٍیطی  ٚوٙتطَ ٖٛأُ ظیبٖ آٚض زض ٔحیٍ وبض ثبتٛخ ٝث ٝاؾتب٘ساضزٞبی ٔٛخٛز
٘ٓبضت  ٚپیٍیطی زض أط تأؾیؽ ،تدٟیع  ٚضا ٜا٘ساظی ذب٘ٞ ٝبی ثٟساقت وبضٌطی ٔ ٚطاوع ثٟساقت وبض.
ٕٞىبضی زض تٓٙیٓ  ٚپیٍیطی ّٖٕیبت اخطائی زض ظٔی ٝٙپیكٍیطی  ٚثیٕبضیبثی ٔ ٚجبضظ ٜثب ثیٕبضیٟب ٚ
ٔؿٕٔٛیتٟبی ٘بقی اظ وبض.
قطوت فٗبَ زض زٚضٞ ٜبی وبضآٔٛظیٟٔ ،بضتی  ٚآٔٛظقی زض خٟت اضتمبء ّٔٗٔٛبت  ٚتٛإ٘ٙسیٟبی قغّی
 ٚثىبضٌیطی ٘تبیح آٖ زض ا٘دبْ ْٚبیف ٔح.ِٝٛ
ٔكبضوت زض تحمیمبت وبضثطزی زض ٖطنٓ٘ ٝبْ ؼال ٔت زض قغُ ٔطث.َٝٛ
شزایط احزاس:
تحهیال ت ّٔٛٗٔ ٚبت:
ٔسضن تحهیّی وبضقٙبؾی ،وبضقٙبؾی اضقس یب زوتطا زض یىی اظ ضقتٞ ٝبی ٟٔٙسؾی ثٟساقت حطف ٝای،
ٟٔٙسؾی ایٕٙی  ٚثبظضؾی فٙی (ایٕٙی  ٚحفبْت) ،ایٕٙی  ٚثٟساقت زض ٚاحسٞبی نٙفی.
ٔسضن تحهیّی وبضقٙبؾی اضقس یب زوتطا زض ضقتٞ ٝبی ؾیبؾتٍصاضی ؼال ٔتٔ ،سیطیت ذسٔبت ثٟساقتی ٚ
زضٔب٘ی ،آٔٛظـ ثٟساقت ،اضٌٔٛ٘ٛی ،آٔٛظـ ثٟساقت  ٚاضتمبی ؼال ٔتٔ ،سیطیت ؼال ٔت ،ایٕٙی ٔ ٚحیٍ
ظیؿت ٔكط ٌٚث ٝزاضا ثٛزٖ ٔسضن تحهیّی وبضقٙبؾی ثٟساقت حطف ٝای
ٟٔ -2بضتٟٔ :بضت ثط٘بٔ ٝضیعیٟٔ ،بضت پبیف ّٖٕىطزٟٔ ،بضت ٌعاضـ ٌیطیٟٔ ،بضت آٔبضٌیطیٟٔ ،بضت
پبیف  ٚوٙتطَ ّٖٕىطز تدٟیعاتٟٔ ،بضت قٙبؾبئی  ٚا٘ساظٌ ٜیطی ٖٛأُ فیعیىی  ٚقیٕیبئی ظیبٖ آٚض ٔحیٍ
وبضٟٔ ،بضت تكریم ٖسْ اُ٘جبق قطایٍ وبض ثب لبثّیت ٞبی خؿٕی  ٚضٚا٘ی افطاز قبغُٟٔ ،بضت تكریم
 ٚاضائ ٝضا ٜحُ ٔؿبئُ ایٕٙی ٔحیٍ وبض  ُّٖ ٚحٛازث ٘بقی اظ وبضٟٔ ،بضت آٔٛظـ ثٟساقت ث ٝافطاز
قبغُٟٔ ،بضت تكریم آثبض ٔ ٚال ئٓ ٔؿٕٔٛیتٟبی ٖٕس ٜقغّی  ٚیب ثیٕبضیٟبی ٔ ٟٓحطف ٝای.
 -3زٚضٞ ٜبی آٔٛظقی  :آقٙبیی ثب ضٚقٟبی ٕ٘ ٝ٘ٛثطزاضی  ٚاضظیبثی ٖٛأُ ظیبٖ آٚض ٔحیٍ وبض ،اؾترطاج
قبذم ٞبی ثٟساقت حطف ٝای ٘ح ٜٛاخطای َطحٟبی ثٟساقت حطف ٝای.
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