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زاًكجَيبى گطاهي:
زفتطچِ حبضط تحت فٌَاى الي ثَن زٍضُ وبضآهَظي(هطتجظ ثب ٍاحس هطثَعِ) ،ثِ هٌؾَض ثجت وليِ فقبليتّبي آهَظقي

– ثبليٌي قوب عطاحي قسُ اؾت .زض پبيبى زٍضُ،

اعالفبت هَجَز زض الي ثَن جْت تقييي هْبضتّبي وؿت قسُ ثط اؾبؼ اضظقيبثي اذتهبني ٍ فوَهي هَضز اؾتفبزُ لطاض هيگيطز .لصا ذَاّكوٌس اؾت زض تىويل ٍ حفؼ
ٍ ًگْساضي آى حساوثط زلت ذَز ضا هجصٍل فطهبييس.زض جسٍل فقبليتّبي فولي اظ هطثي ذَز ثرَاّيس وِ لؿوت هطثَعِ ضا هْط ٍ اهضب ًوبيس .زض نَضت نالحسيس هطثي،
وٌفطاًؿي هطتجظ ثب وبضآهَظي اظ قوب ذَاؾتِ ذَاّس قس.
ّسف ولي وبضآهَظي:
تساضن هَلقيت هٌبؾت ٍ ٍالقي ثطاي زاًكجَ جْت فقبليت زض يه هحيظ اتبق فول ٍالقي جْت آقٌب قسى ثب ٍايف ٍ فولىطز فطز اؾىطاة

لَاًيي آهَظـ ثبليٌي
ثطاي آهَظـ ثبليٌي ًيبظهٌسيّب ٍ همطضاتي عطاحي قسُ اؾت وِ ثِ زاًكجَيبى ووه هيوٌس وِ ثب هؿبئل هَضز ًيبظ زض حطفِ تغجيك يبثٌس .ايي ًيبظهٌسيّب ثِ اذتهبض زض ظيط
اقبضُ قسُ اؾت.
زاًكجَي هحتطم ثبيس زض ًؾط زاقتِ ثبقس وِ:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

لجل اظ حضَض زض هحيظ ثبليٌيٍ ،اوؿيٌبؾيَى ّپبتيت ذَز ضا وبهل ًوَزُ ثبقس.
زض وليِ هىبىّبي آهَظقي ثبليٌي همطض ،حضَض ثِ هَلـ زاقتِ ثبقس.
چٌبًچِ ًتَاًس ثِ هَلـ زض هحل حبضط قَز ثِ هطثي ذَز اعالؿ زّس.
زضٍؼ تئَضي هَضز ًيبظ ثطًبهِ ضا گصضاًسُ ثبقس.
زض وليِ هحلّبي وبضآهَظي قطوت وطزُ ٍ زاًف فولىطزي زض هَضز ٍؾبيل ٍ تجْيعات ٍ تىٌيهّبيي وِ زض آى هحل اًجبم هيقَز وؿت وٌس.
لجل اظ اتوبم ّط ًيوؿبل تحهيلي ثِ اّساف ثبليٌي هَضز ًيبظ زؾت يبثس.
وليِ ؾبفبت وبضآهَظي ذَز ضا لجل اظ قطٍؿ ًيوؿبل ثقس ثِ اتوبم ثطؾبًس.
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اضظقيبثي ثبليٌي ضضبيتثرف اظ پطؾٌل ٍاحس وبضآهَظي ٍ هطثي وؿت ًوبيس.
.8
زض وليِ ؾبفبت وبضآهَظي ٍ ثِ ٍيػُ ٌّگبم وبض ثب ثيوبض هؿبئل حطفِاي ضا ضفبيت ًوبيس.
.9
 .10لبزض ثبقس ثِ عَض هٌبؾت ثب ثيوبضاى ضاثغِ ثطلطاض وٌس.
 .11لبزض ثبقس ثب ؾبيط زاًكجَيبى ٍ پطؾٌل اضتجبط ثطلطاض وطزُ ٍ وبض ًوبيس.
 .12ثسٍى اجبظُ هحل وبضآهَظي ضا تطن ًىٌس.
تلفي ّوطاُ ًساقتِ ثبقس ٍ زض نَضتي وِ هٌتؾط يه پيبم فَضي اؾت هيتَاًس تلفي ذَز ضا زض ٍضقيت ثي نسا لطاض زّس ٍ ثطاي نحجت اظ هطثي اجبظُ گطفتِ ٍ
.13
تطجيحب زض هحيظ ذبضج اظ اتبق فول نحجت وَتبُ ذَز ضا اًجبم زازُ ٍ ؾطيقب ثِ اتبق فول ثبظگطزز
 .14هَّب ثبيؿتي وبهالً ظيط والُ يب همٌقِ پَقيسُ قَز.
ً .15بذيّب ثبيؿتي وَتبُ ٍ تويع ثبقس اؾتفبزُ اظ ًبذي ههٌَفي ٍ الن ًبذي هوٌَؿ اؾت.
اتيىت ذَاًب زاقتِ ثبقٌس.
.16
 .17اؾتفبزُ اظ هَاز ٍ ٍؾبيل آضايكي زض اتبق فول هوٌَؿ اؾت.
 .18اؾتفبزُ اظ لَؾيَى ،فغط ٍ غيطُ ثقس اظ قيَ نَضت هجبظ ًيؿت ،ظيطا ثؿيبضي اظ ثيوبضاى ثِ ايي هَاز حؿبؾيت زاضًس ٍ زض ثطذي افطاز حبلت تَْؿ ايجبز هيوٌس.
 .19هَّبي نَضت (آلبيبى) زض نَضت اهىبى وَتبُ ٍ زض غيط ايي نَضت وبهالً پَقبًسُ قًَس.
 .20جَاّطات ًجبيس ثب اًجبم ٍؽبيف فطز تساذل زاقتِ ثبقس .اؾتفبزُ اظ اًگكتط ،ؾبفت ٍ زؾتٌجس ٍ يب ّط ٍؾيلِاي وِ هبًقي ثطاي اؾىطاة زؾتّب ثبقس هوٌَؿ اؾت .هگط
زض ًَاحي وِ ًيبظ ثِ اؾىطاة ًساضز.
 .21اؾتفبزُ اظ گَقَاضُ ٍ ظًجيط گطزى ثطاي آلبيبى هوٌَؿ اؾت.
 .22اؾتفبزُ اظ جَاّطاتي وِ ًيبظ ثِ ؾَضاخ ًوَزى هحل زاضًس (هبًٌس ثيٌي ٍ )...هوٌَؿ اؾت.
 .23ثيوبضؾتبى ٍ زاًكىسُ جَاثگَي گن قسى جَاّطات ٍ ؾبيط ٍؾبيل زاًكجَ زض اتبق فول ًويثبقس .ثْتطيي حبلت ايي اؾت وِ زاًكجَ ايٌگًَِ ٍؾبيل ضا ّوطاُ ذَز
ًيبٍضز.
 .24جَيسى آزاهؽ زض ّيچ وجبي اتبق فول هجبظ ًويثبقس.
 .25ههطف ؾيگبض زض ّيچ وجبي اتبق فول هجبظ ًويثبقس.
 .26چٌبًچِ ثيوبضؾتبى  X-Ray Badgesزض اذتيبض زاًكجَ لطاض زّس ثبيس زض وليِ ظهبىّب آى ضا ثِ ّوطاُ زاقتِ ثبقس.
 .27زض عَل پطٍؾيجط جطاحي ٍ زض فيلس اؾتطيل ،اؾتفبزُ اظ قىالت ٍ ؾبيط ذَضاويّب هوٌَؿ اؾت.
 .28زاًكجَيبى هَؽفٌس زض اتبق فول ٍ ّط جبيي وِ اهىبى توبؼ ثب هبيقبت ثسى ثيوبضاى ٍجَز زاضز (هبًٌس  ٍ CSRهحل تويع وطزى ٍؾبيل آلَزُ) اظ فيٌه هحبفؼ
اؾتفبزُ وٌٌس.
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.29
.30
.31
.32
.33
.34
.35
.36
.37
.38
.39
.40
.41
.42
.43

نطف ًؾط اظ تكريم ثيوبض ،وليِ تجْيعات ثطاي ّط ثيوبض تويع ٍ ضسففًَي قَز.
لجل ٍ ثقس اظ ّط توبؼ ثب ثيوبض قؿتكَي هٌبؾت زؾت اًجبم زّس.
زض وليِ هَاضزي وِ احتوبل توبؼ ثب ذَى ٍ هبيقبت ثسى ٍجَز زاضز زؾتىف يىجبض ههطف پَقيسُ قَز.
زض نَضت توبؼ هؿتمين ثب ذَى ٍ هبيقبت ثِ هطثي ذَز اعالؿ زّس ٍ پطٍتىل هؤؾؿِ ضا زًجبل ًوبيس ٍ هطثي هطثَعِ يه فطم حبزثِ ثطاي زاًكجَ تىويل ًوبيس.
زاًكجَيبى هجتال ثِ ثيوبضيّبي ٍاگيط زاض ثبيس تب ظهبى ثْجَزي اظ توبؼ ثب ثيوبض اجتٌبة وٌٌس.
يه جفت وفف يب زهپبيي ؾجه ٍ وبهالً ضاحت (وِ ثتَاًس ثب آى ؾبفتّب ثبيؿتس) تْيِ وٌس.
ّوَاضُ يه جفت جَضاة اضبفِ ،جْت هَاضزي وِ جَضاة ثب هبيقبت ٍ ذَى ٍ غيطُ ذيؽ هيقَز ،ثِ ّوطاُ زاقتِ ثبقس.
لبزض ثبقس ثب هَلقيت پطاؾتطؼ ؾبظگبضي يبفتِ ٍ زض آى وبض ًوبيس.
حتوبً ٌّگبم حضَض زض وبضآهَظي نجحبًِ ذَضزُ ثبقس.
ًؾط ثِ ايٌىِ ؽبّط فطز زض  15-20ثبًيِ اٍل ّط ثطذَضز هَجت قىلگيطي تهَضي شٌّي اظ فطز هيگطزز زاقتي ؽبّط آضاؾتِ ضطٍضي اؾت.
چٌبًچِ وبضآهَظي زض يه ضٍظ وبهل ثبقس  45زليمِ ٍلت ًْبض ٍ ًوبظ زض ًؾط گطفتِ قسُ اؾت.
ثِ اظاي ّط  4ؾبفت وبضآهَظي  15زليمِ ظهبى اؾتطاحت زض ًؾط گطفتِ قسُ اؾت.
ظهبى اؾتطاحت ثطحؿت قطايظ وبضي ّط زاًكجَ هتفبٍت ذَاّس ثَز ٍ زًجبل وطزى پطٍؾيجط يب ثيوبض هحَل قسُ ًجبيس ثِ فلت اؾتطاحت لغـ قَز.
زاًكجَيبى هيتَاًٌس پطًٍسُ ثيوبضاى ضا هغبلقِ وٌٌس اهب فالٍُ ثط حفؼ اؾطاض ثيوبضّ ،طگع ًجبيس آى ضا اظ ايؿتگبُ پطؾتبضي ذبضج وٌٌس.
ًجبيس ثِ ّيچ فٌَاى اظ پطًٍسُ ثيوبض وپي گطفتِ ٍ يب آى ضا زض اذتيبض افطاز هتفطلِ لطاض زٌّس.
اهضب زاًكجَ
تبضيد
امضاء مربي

4

زؾتَض القول اؾتفبزُ ٍ تىويل وبضًبهِ

5

ؾرٌي ثب اؾبتيس
ايي وبضًبهِ ثِ اضظقيبثي زاًكجَ اذتهبل زاضز.
زض «اٍليي جسٍل» فطم اضظقيبثي هْبضتّب زض ّط زٍضُ وبضآهَظي اضائِ قسُ اؾت .ايي فطمّب زض اًتْبي ّط زٍضُ وبضآهَظي تَؾظ اؾتبز هطثَعِ پط هيقَز .زض ايي

فطمّب هْبضتّبي هَضز اًتؾبض زض ّط وبضآهَظي هكرم قسُ اؾتّ .ط هْبضت ثط اؾبؼ يه هميبؼ زضجِثٌسي تحت فٌَاى «ؾغح قبيؿتگي هَضز اًتؾبض» زض  5ؾغح ظيط
هَضز اضظيبثي لطاض هيگيطز.
ؾغح  :1هكبّسُ هْبضت

)O (Observe

ؾغح  :2ووهوٌٌسُ زض اًجبم هْبضت

)A (Assist

ؾغح  :3اًجبم هْبضت تحت ًؾبضت هؿتمين

)DS (Direct Supervision

ؾغح  :4اًجبم هْبضت تحت ًؾبضت غيط هؿتمين

)Ids (Indirect Supervision

ؾغح  :5اًجبم هْبضت ثِ نَضت هؿتمل

)I (Independent

زض ايي جساٍل ؾغحي وِ زاًكجَ ثبيس هتٌبؾت ثب ّط هْبضت زض اًتْبي زٍضُ وبضآهَظي ثِ آى زؾت يبثس ،ثط اؾبؼ ًؾط هترههبى ضقتِ تىٌَلَغي اتبق فول اظ ؾطاؾط وكَض،
تَؾظ ّبقَض هكرم قسُ اؾت.
زض «زٍهيي جسٍل» تقساز فقبليتّبي هَضز اًتؾبض زض ّط وبضآهَظي اضائِ قسُ اؾت .ثٌبثطايي زاًكجَ ّط يه اظ فقبليتّبي اًجبم قسُ ضا ٍاضز ثطگِّبي اضظقيبثي

هيًوبيس .ؾپؽ اؾتبز يب ّؿتِ آهَظقي گطٍُ ثطاي ّط يه اظ وبضآهَظيّب تقساز فقبليت اًجبم قسُ ٍ ثجت قسُ زض جسٍل ضا قوبضـ ًوَزُ ٍ زض جسٍل ٍاضز هيوٌٌس ٍ ثط
اؾبؼ فطم تىويل قسُ ًؾط ذَز ضا زض هَضز ٍضقيت زاًكجَ (لجَل/هكطٍط/هطزٍز) افالم هيًوبيٌسً .ىتِ لبثل شوط ايٌىِ زض ايي فهل فقبليتّبيي هس ًؾط لطاض گطفتِاًس وِ
زفقبت اًجبم آًْب ثِ زاليلي ذبل حبئع اّويت ثَزُ ٍ زض ؾبيط فهلّب اهىبى تَجِ ثِ تقساز آًْب ًجَزُ اؾت (زض ٍالـ هيتَاى هغطح ًوَز وِ جسٍل اٍل ثِ اضظقيبثي ويفيت
وليِ فقبليتّب هيپطزاظز ٍ زٍهيي جسٍل ثِ اضظيبثي وويت ثطذي اظ فقبليتّب اذتهبل زاضز ،ثسيي هقٌي وِ اظ ثيي زفقبت اًجبم فقبليت ،فقبليتّبيي پصيطفتِ هيقًَس وِ اظ
ويفيت هٌبؾت ٍ وبفي ثطذَضزاض ثبقٌس .اؾبتيس هحتطم زض ًؾط زاقتِ ثبقٌس وِ ثِ زاًكجَي ذَز يبزآٍضي وٌٌس وِ ثالفبنلِ پؽ اظ ثجت فقبليت اظ اؾتبز ذَز ثرَاٌّس وِ زض
ؾتَى هالحؾبت ًؾط ذَز ضا زض هَضز ويفيت فقبليت اًجبم قسُ يبززاقت وٌس تب ثتَاى اضظيبثي ضا اًجبم زاز.
ً 7مف فقبليت ًوبيس وِ ايي
زض «جسٍل ؾَم» زاًكجَ تجبضة ثبليٌي ذَز ضا ثجت هيًوبيس ٍ ايي تجبضة اضظقيبثي هيگطزز .زض ايي ظهيٌِ زاًكجَ هيتَاًس زض

ًمفّب زض جسٍل ظيط اضائِ ٍ تقطيف قسُ اؾت.
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ضاٌّوب ٍ زؾتَض القول ثجت ًمف زاًكجَ
O

هكبّسُگط ((Observer

C

ؾيبض ()Circulator

SO

هكبّسُ ()Scrub Observe

PS

اؾىطاة اٍل ثب ووه

زاًكجَ تٌْب ثِ هكبّسُ فقبليتّب هيپطزاظز
زاًكجَ زض فطاّن وطزى ٍؾبيل ٍ تجْيعات ٍ لَاظم اضبفي وِ زض حيي فول الظم هيقًَس ووه هيوٌس .اٍ ثبيس
اظ قطايظ اتبق فول ٍ هحل ٍؾبيل ٍ ًيبظ تين جطاحي آگبّي زاقتِ ثبقس.

) )Primary Scrubيب

اؾىطاة زٍم

زاًكجَ اؾىطاة هيقَز اهب فمظ ثِ هكبّسُ فيلس جطاحي هيپطزاظزّ .سف ايي اؾت وِ ثيبهَظز وِ زض عَل
پطٍؾيجط ذَز ٍ زيگطاى ضا آلَزُ ٍ غيطاؾتطيل ًٌوبيس.
زاًكجَ ثيي ٍ %90-70ؽبيف فطز اؾىطاة اٍل ضا ثب ووه پطؾٌل اًجبم هيزّس .پطؾٌل زض عَل فول ثطاي
ووه ثِ زازى ٍؾبيل ،ثريِ ظزى ،قوبضـ ٍ  ...حضَض زاضًس.
زض ايي حبلت زاًكجَ هؿئَليت ثيف اظ ٍ %90ؽبيف فطز اؾىطاة اٍل ضا ثِ فْسُ هيگيطز (قبهل وٌتطل ٍؾبيل

SS

اؾىطاة اٍل ثِ تٌْبيي ))solo Scrub

SA

ووه زٍم ((Second Assist

FA

ووه اٍل ))First Assist

ٍ تجْيعات لجل اظ فول ،قوبضـ ،اًتمبل زازى ٍؾبيل ثِ جطاح ٍ ووه جطاح ،تويع وطزى ٍؾبيل ثقس اظ فول).
زض ايي هطحلِ هوىي اؾت پطؾٌل ثؿتِ ثِ ؾيبؾت ثيوبضؾتبى اؾىطاة ًكًَس ،اهب ثبيؿتي جْت حوبيت (زض
نَضت لعٍم) ثِ عَض هساٍم زض عي فول جطاحي زض اتبق حبضط ثبقٌس.
زاًكجَ ثِ ٍؾيلِ اًجبم ٍؽبيف تىٌيىي هبًٌس تطاوكي ،تٌؾين زٍضثيي ٍ هيىطٍؾىَح ،ؾبوكي وطزى ثِ ووه
جطاح (ضظيسًت يب ووه اٍل) زض عَل فول جطاحي ووه هيوٌس.
زاًكجَ ثِ ٍؾيلِ اًجبم ٍؽبيف تىٌيىي هبًٌس تطاوكي ،تٌؾين زٍضثيي ٍ هيىطٍؾىَح ،ؾبوكي وطزى ،ثريِ
ظزى ٍ ......ثِ جطاح زض عَل فول جطاحي ووه هيوٌس.

* ًؾط ثِ ايٌىِ زض حبل حبضط زض ايطاى زاًكجَيبى ٍ پطؾٌل اتبق فول ثيي زٍ ًمف ووه جطاح (افن اظ ووه اٍل يب زٍم) ٍ ًمف اؾىطاة توبيع لبئل ًويقًَس ٍ فطزي وِ
زؾت قؿتِ ٍ ٍاضز فيلس هيقَز ّوعهبى زض ّط زٍ ًمف ايفبء ٍؽيفِ هيوٌس ،لصا اؾبتيس هحتطم زض ًؾط زاقتِ ثبقٌس وِ چٌبًچِ هيتَاًٌس زض هحيظ ثبليٌي ذَز ،حسالل زض
هَضز زاًكجَيبى ايي توبيع ًمف ضا لبئل قًَس ( ثِ فٌَاى هثبل يه زاًكجَ ضا ثِ فٌَاى فطز اؾىطاة ٍ زاًكجَي زيگطي ضا ثِ فٌَاى ووه ّوعهبى زض يه فيلس جطاحي ٍاضز
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وٌٌس) فطمّب ضا ًيع ثط ّويي هجٌب پط ًوبيٌس ٍلي چٌبًچِ ايي وبض زض قطايظ ثبليٌي آًبى اهىبىپصيط ًويثبقس زٍ ًمف آذط (ووه اٍل ٍ ووه زٍم) ضا حصف ًوَزُ ٍ تٌْب ثِ
چبضت ًوَزى ً 5مف زيگط ثپطزاظًس.
ًىتِ هْن :زض هَاضزي وِ زاًكجَ اؾىطاة ًوَزُ اهب ووتط اظ  %70وبض ضا اًجبم هيزّس ثِ فٌَاى يه هَضز اؾىطاة اٍ ( )SS ٍ PSهحؿَة ًويگطزز.
** هطثي هؿئَليت زاضز آهبزگي زاًكجَ ضا ثطاي پيكطفت زض ّط يه اظ هَاضز فَق ٍ ٍضٍز اظ يه هطحلِ ثِ هطحلِ زيگط ؾٌجيسُ ٍ ثطًبهِ اٍ ضا هكرم ًوبيس.
*** ًىتِ زيگط ايٌىِ تجبضة ثبليٌي زض ثطذي اظ وبضآهَظيّب هبًٌس هسيطيت زض اتبق فول ،وبضآهَظي زض اتبق ثْجَزي ٍ غيطُ هٌؾَض ًكسُ اؾت.
«چْبضهيي جسٍل» ،ثِ اضظقيبثي فوَهي زاًكجَ زض ّط زٍضُ وبضآهَظي اذتهبل زاضز.

لؿوت اًتْبيي ثِ اضظقيبثي ًْبيي زاًكجَ اذتهبل زاضز .زض عَل زٍضُ وبضآهَظي (آهَظـ ثبليٌي) زاًكجَ اظ لحبػ ٍؽبيف فوَهي ٍ ترههي يه تىٌَلَغيؿت

جطاحي اضظيبثي هيقَز .اضظقيبثي فولي زاًكجَ تَؾظ اؾتبز هطثَعِ زض فَانل هقيي نَضت هيگيطز ٍ ثط حؿت ؾيبؾت زاًكىسُ هيتَاى اظ اضظقيبثي تَؾظ پطؾٌل
اؾتفبزُ ًوَز .هطثي وليِ اضظقيبثيّب ضا ثب زاًكجَ هطٍض هيوٌس .آًْب ضا زض پطًٍسُ زاًكجَ ًگْساضي هيوٌس ٍ ّط گًَِ فولىطز ًبهغلَة ضا ثب زاًكجَ هَضز ثحث لطاض هيزّس.
زض ٍالـ وبضًبهِ فولىطز ثبليٌي ثِ قطح ظيط ثِ فٌَاى يه اثعاض ؾٌجف هَضز اؾتفبزُ لطاض ذَاّس گطفت:
ؾٌجف هْبضت زاًكجَيبى ثط اؾبؼ «ضٍيىطز هالن –هطجـ» اًجبم هيقَز .ضطٍضيبت يبزگيطي حيغِ ضٍاًي-حطوتي (هْبضتي) زض لبلت اّساف آهَظقي ،هالن هغلك ايي
ضٍيىطز زض ًؾط گطفتِ قسُ اؾت .زض قطايغي وِ هحيظ آهَظقي هغلَثي فطاّن ثبقس اًتؾبض زاضين زاًكجَ ثِ توبهي هْبضتْبي تقييي قسُ زض ّط وبضآهَظي ثط اؾبؼ «ؾغَح
تقطيف قسُ قبيؿتگي» زؾت پيسا وٌس تب هجَظ ٍضٍز ثِ زٍضُ ثقسي ضا زاقتِ ثبقس اهب اظ آًجب وِ هحيظ آهَظـ ثبليٌي ٍ فطآيٌس يبززّي

–يبزگيطي زاضاي وبؾتيّب ٍ

هحسٍزيتّبيي اؾت ،هالن لجَلي ثب تَجِ ثِ اجوبؿ ًؾطاى ترههي ٍ فٌي زض حس تؿلظ تقييي قسُ اؾت .الجتِ ّوبًغَض ،وِ لجالً ًيع اقبضُ قس ضطٍضي اؾت زض هَضز
هْبضتّبيي وِ زاًكجَ زض اًجبم آى ضقف زاضز ثبظذَضز هٌبؾت زازُ قَز ٍ اؾبتيس هحتطم ثطاي ضفـ ضقفّبي هْبضتي زاًكجَ ضا ضاٌّوبيي ٍ تكَيك وٌٌس .آًچِ زض ايي
وبضًبهِ هَضز ؾٌجف لطاض هيگيطز ٍ ًوطُزّي هيقَز قبهل  5هَضز (آيتن) ثِ قطح ظيط هيثبقس:
** زض ايي لؿوت حساللّبي لبثل لجَل هكرم قسُاًس .زلت قَز وِ زض وليِ وبضآهَظيّب افساز هصوَض (تقساز فقبليتّب ،هْبضتّب ٍ تجبضة ثبليٌي هَضز اًتؾبض) تٌْب
ثيبًگط حساللّب هيثبقس ٍ چٌبًچِ زاًكجَ پؽ اظ ضؾيسى ثِ حس ًهبةّبي هصوَض زض جساٍل ،هجسزاً ثب ّط يه اظ هَاضز هصوَض زض جسٍل ثطذَضز ًوَز هَؽف ذَاّس ثَز زض
آى حيغِ اًجبم ٍؽيفِ ًوبيس ( ٍ ثطاي ثجت آًْب اظ فطمّبي وپي قسُ اؾتفبزُ ًوَزُ ٍ آى ضا ثِ ضويوِ وبضًبهِ فولىطز ذَز ثِ گطٍُ تحَيل زّس).
هَضز  -1هْبضتّبي فولي (اٍليي جسٍل) :زض ايي لؿوت چٌبًچِ اضظقيبثي تَؾظ پطؾٌل ًيع نَضت هيگيطز ،اضظقيبثيّبي جوـآٍضي قسُ اظ پطؾٌل زض عَل يه زٍضُ
وبضآهَظي جوـآٍضي قسُ ٍ ثقس اظ جوـثٌسي ،هيبًگيي آًْب گطفتِ هيقَز ٍ يه چْبضم ًوطُ زاًكجَ زض ايي لؿوت ضا تكىيل هيزّس ٍ ؾِ چْبضم ثبليوبًسُ ضا اؾتبز اضظيبثي
هيًوبيس .اهب زض نَضتي وِ اضظقيبثي فمظ تَؾظ اؾبتيس نَضت هيگيطز ول ًوطُ ايي لؿوت ضا اؾتبز هٌؾَض هيًوبيس.
هَضز  -2فقبليتّب (زٍهيي جسٍل)
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هَضز  -3تجبضة ثبليٌي (ؾَهيي جسٍل) :ايي ًوطُ فمظ قبهل وبضآهَظيْبي ظيط هيگطزز :وبضآهَظي ضفتبض زض اتبق فول ،وبضآهَظي انَل ٍ فٌَى فولىطز فطز ؾيبض ٍ وبضآهَظي
انَل ٍ فٌَى فطز اؾىطاة ،وبضآهَظي تىٌيه اتبق فول  ،2 ٍ 1وبضآهَظي زض فطنِ ،وبضآهَظي اتبق فول اٍضغاًؽ .زض ؾبيط وبضآهَظيّب ًوطُ ايي لؿوت ثِ ًوطُ هَضز 2 ٍ 1
اضبفِ هيگطزز.
هَضز  -4زض ّط زٍضُ وبضآهَظي اضظقيبثي فوَهي  %7ول ًوطُ ضا تكىيل هيزّس.وِ فطم اضظقيبثي آى زض چْبضهيي جسٍل آهسُ اؾت.
هَضز  8 -5زضنس ًوطُ ثِ هَاضز ظيط ٍ ّط تىليف زيگطي وِ ثِ زاًكجَ اضائِ هيقَز اذتهبل زاضز.
الف -زض ّط وبضآهَظي ّط زاًكجَ ثِ اظاي ّط يه ٍاحس وبضآهَظي ،يه گعاضـ ثِ نَضت يه وٌفطاًؽ ثبليٌي اضائِ هيًوبيس .اضائِ يه وٌفطاًؽ ثِ نَضت قفبّي العاهي اؾت
ٍ زاًكجَ هيتَاًس وٌفطاًؽ زٍم ٍ ؾَم ضا ثِ نَضت وتجي تحَيل زّس.
ة -هْبضتْبي فلوي :فقبليتّبي فلوي زاًكجَ ٍ ًيع ؾبيط تىبليف ٍ ٍؽبيف اٍ ثجت هيقَز .فقبليتّبي فلوي زض
وبضآهَظيْبي زض فطنِ تقلك زاضز:

 4عجمِ لطاض هيگيطًس وِ ؾِ عجمِ اٍل هٌحهطاً ثِ

الف -فقبليتّبي فلوي-آهَظقي :ايي فقبليتّب قبهل قطوت زض ؾويٌبضّب ،وٌگطُّبّ ،وبيفّب ٍ وبضگبُّبي آهَظقي اؾت

فقبليتّبي فلوي-پػٍّكي :قبهل اضائِ همبلِ ثِ نَضت پَؾتط يب ؾرٌطاًي (هثالً زض ؾويٌبضّبي زض فطنِ ،ؾويٌبضّبي زاًكجَيي ٍ غيطُ) اؾت.

 .ة-

ج -فقبليتّبي فلوي-

اًتكبضاتي :هبًٌس ّوىبضي زض اًتكبض وتبة ،چبح همبلِ زض هجالت ٍ  ...اؾت .هوىي اؾت وليِ زاًكجَيبى همغـ وبضقٌبؾي اهىبى ٍ تَاًبيي فقبليت زض هَضز زٍم ٍ ؾَم
(فلوي–پػٍّكي ٍ ثِ ٍيػُ فلوي-اًتكبضاتي) ضا ًساقتِ ثبقٌس ،زض ايي نَضت اؾبتيس هحتطم ثب تَجِ ثِ قٌبذت اظ زاًكجَ ٍ قطايظ ٍ اهىبًبت زاًكىسُ ذَز ثطاي اجطاي ايي
ًَؿ فقبليتّب هيتَاًٌس ثِ جبي ايي فقبليتّب تىليف زيگطي ثطاي زاًكجَ هٌؾَض ًوبيٌس.
ج -پط وطزى فطمّبي ظيط وِ ًوًَِ آًْب زض اًتْبي الي ثَن آهسُ اؾت ٍ زاًكجَ ثبيؿتي اظ آى وپي تْيِ ًوَزُ ٍ زض هَفس همطض آًْب ضا تحَيل زّس.
 -1پط وطزى فطم اضظيبثي هطثي زض اًتْبي ّط زٍضُ وبضآهَظي ٍ تحَيل ثِ هسيط گطٍُ (ًوًَِ فطم زض اًتْبي الي ثَن آهسُ اؾت) :ثِ اظاي ّط وبضآهَظي پط هيقَز ٍ ثِ هسيط
گطٍُ هطثَعِ تحَيل زازُ هيقَز.
 -2پط وطزى فطم گعاضـ ضٍظاًِ وبضآهَظي (زض اًتْبي الي ثَن آهسُ اؾت) :ثِ اظاي ّط هَضز جطاحي ،ايي فطم تَؾظ زاًكجَ تىويل قسُ ٍ ثِ هطثي تحَيل زازُ هي قَز.

زض اًتْبي الي ثَن آييي ًبهِ ٍظاضت ثْساقت زضهبى ٍ آهَظـ پعقىي زض هَضز حضَض غيبة زاًكجَيبى آهسُ اؾت
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ؾرٌي ثب زاًكجَ
زاًكجَي هحتطم
ايي وبضًبهِ ًيوطذي اظ فقبليتّبي ثبليٌي ،آهَظقي ٍ پػٍّكي قوب ضا ًكبى هيزّس ٍ اگط ثِ زلت ًؿجت ثِ تىويل آى السام قَز اثعاض هٌبؾجي جْت اضائِ ثبظذَضز ثِ قوب ٍ
اؾتبز زض اضتجبط ثب فطآيٌس «يبززّي-يبزگيطي» زض عَل زٍضُ هيثبقس ،ثٌبثطايي ذَاّكوٌس اؾت ضوي تالـ زض حفؼ ٍ ًگْساضي وبضًبهًِ ،ؿجت ثِ اًجبم ٍ ثجت فقبليتّب
السام فطهبييس.
زاًكجَ ثبيس:
 ثِ نَضت ضٍظاًِ ّ /فتگي اظ اؾتبز هطثَعِ ثرَاّس وِ اٍ ضا اضظيبثي وٌس .لجل اظ زازى فطم اضظيبثي ثِ اؾتبز هطثَعِ هَاضز ظيط ضا زض فطم زضج ًوبيس.* ًبم زاًكجَ
* ًبم زاًكىسُ
* ًبم ثيوبضؾتبى
* تبضيد
* ًَؿ پطٍؾيجطّبي اًجبم قسُ
 زض نَضتي وِ پطؾٌل زض اضظقيبثي زاًكجَ ّوىبضي هيوٌٌس ًيع فطم زض اذتيبض پطؾٌل لطاض زازُ قسُ ٍ زاًكجَ فطم اضظقيبثي پط قسُ ضا اهضبء ًوَزُ ٍ تحَيل اؾتبزهطثَعِ زّس .چٌبًچِ پطؾٌل اضظقيبثي ضا تحَيل ًسٌّس زاًكجَ ثبيؿتي ثِ هطثي هطثَعِ گعاضـ زّس.
** ًىتِ :پطؾٌل فولىطز زاًكجَ ضا ثب تيه ظزى زض ؾتَى هٌبؾت اضظيبثي هيوٌٌس .اگط فولىطز زاًكجَ غيطلبثل لجَل ثبقس ٍ يب پيكٌْبز ذبني هغطح ثبقس ًَقتِ هيقَز.

10

وبضآهَظي انَل ٍ فٌَى فولىطز فطز اؾىطاة
ؾغح قبيؿتگي هَضز اًتؾبض

هْـــبضت

()1

1

تَاًبيي ضفبيت انَل آؾپتيه

2

تَاًبيي تجْيع ٍ آهبزُ ًوَزى اتبق (زض قطٍؿ قيفت)

3

تَاًبيي اًجبم پطح ثبًَيِ

4

تَاًبيي اؾىطاة زؾتّب

5

تَاًبيي ذكه وطزى زؾتّب ثقس اظ اؾىطاة

6

تَاًبيي پَقيسى گبى ٍ زؾتىف

7

تَاًبيي زضح اثبثيِ (زض ًمف فطز اؾىطاة)

8

تَاًبيي آهبزُ ًوَزى فيلس اؾتطيل (زض ًمف فطز اؾىطاة)

9

تَاًبيي اًجبم فقبليت زض قطٍؿ پطٍؾيجط (زض ًمف فطز اؾىطاة)

10

تَاًبيي ايجبز اوؿپَغض (زض ًمف ووه اٍل يب زٍم جطاح)

* هطحلِ اٍل اضظيبثي

* ثبظذَضز ثِ زاًكجَ
ًبم اؾتبز–اهضبء ٍ هْط

توبهي هْبضتّب زض
ؾغح قبيؿتگي
هَضز اًتؾبض اًجبم
قس.

تبضيد

هْبضتّبيي وِ ثِ ؾغح هغلَة ٍ هَضز اًتؾبض
ًطؾيسُ اؾت ثب فالهت  ضٍي قوبضُ هَضز
ًؾط هكرم قَز.

()2

()4

()3

* هطحلِ زٍم اضظيبثي
قوبضُ هْبضتّبيي وِ زض هطحلِ زٍم اضظيبثي ثِ حس قبيؿتگي هَضز
اًتؾبض ضؾيسُ اؾت.
ًبم اؾتبز (هْط ٍ اهضبء)

1

6

2

7

2

3

8

3

8

4

9

4

9

5

10

5

10

ؾغح قبيؿتگي هَضز اًتؾبض وِ ثبيؿتي زاًكجَ زض عَل ظهبى همطض زض زٍضُ آهَظقي ثِ آى زؾت يبثس.

قوبضُ هْبضتّبي تىويل
ًكسُ
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()5

تبضيد

1

6
7

وبضآهَظي انَل ٍ فٌَى فولىطز فطز اؾىطاة
ؾغح قبيؿتگي هَضز اًتؾبض

هْـــبضت

()1

11

تَاًبيي هطالجت اظ ًوًَِ (زض ًمف فطز اؾىطاة)

12

تَاًبيي ثِ وبضگيطي ٍؾبيل جطاحي

13

تَاًبيي ثِ وبضگيطي لَاظم ٍ تجْيعات

14

تَاًبيي ثريِ ظزى

15

تَاًبيي قوبضـ (گبظ ،ؾَظى ٍ ٍؾبيل) زض ًمف فطز اؾىطاة

16

تَاًبيي پبًؿوبى ظذن

17

تَاًبيي اًجبم فقبليت زض اذتتبم فول جطاحي

18

تَاًبيي ضس ففًَي ًوَزى اتبق (ثِ فٌَاى فطز اؾىطاة)
* ثبظذَضز ثِ زاًكجَ

* هطحلِ اٍل اضظيبثي
ًبم اؾتبز–اهضبء ٍ
هْط
توبهي هْبضتّب
زض ؾغح
قبيؿتگي هَضز
اًتؾبض اًجبم قس.

تبضيد

هْبضتّبيي وِ ثِ ؾغح هغلَة ٍ هَضز
اًتؾبض ًطؾيسُ اؾت ثب فالهت ضٍي
قوبضُ هَضز ًؾط هكرم قَز.

()2

()3

* هطحلِ زٍم اضظيبثي
قوبضُ هْبضتّبيي وِ زض هطحلِ زٍم اضظيبثي ثِ حس قبيؿتگي
هَضز اًتؾبض ضؾيسُ اؾت.
ًبم اؾتبز (هْط ٍ
اهضبء)

11

16

12

17

12

13

18

13

تبضيد

11

16
17
18

14

14

15

15

ؾغح قبيؿتگي هَضز اًتؾبض وِ ثبيؿتي زاًكجَ زض عَل ظهبى همطض زض زٍضُ آهَظقي ثِ آى زؾت يبثس.
قوبضُ هْبضتّبي تىويل
ًكسُ
12

()4

()5

ضزيف

ثجت فقبليتّب زض وبضآهَظي انَل ٍ فٌَى فولىطز فطز اؾىطاة
تأييس ٍ اهضبء اؾتبز
ًبم فقبليت

1

پصيطـ ٍ اًتمبل ثيوبض

2

پصيطـ ٍ اًتمبل ثيوبض

3

پصيطـ ٍ اًتمبل ثيوبض

4

پصيطـ ٍ اًتمبل ثيوبض

5

پصيطـ ٍ اًتمبل ثيوبض

6

ثِ وبضگيطي وتتطّب،
زضىّب ٍ ؾيؿتنّبي
جوـآٍضي

7

ثِ وبضگيطي وتتطّب،
زضىّب ٍ ؾيؿتنّبي
جوـآٍضي

8

اهبزُ ًوَزى فيلس اؾتطيل
(فطز اؾىطاة)

9

اهبزُ ًوَزى فيلس اؾتطيل
(فطز اؾىطاة)

10

اهبزُ ًوَزى فيلس اؾتطيل
(فطز اؾىطاة)

11

اهبزُ ًوَزى فيلس اؾتطيل
(فطز اؾىطاة)

ًبم ٍ ًبم ذبًَازگي ثيوبض

تكريم

قوبضُ پطًٍسُ

13

تبضيد

ثيوبضؾتبى

لبثل
لجَل

هكطٍط

هطزٍز

12

اهبزُ ًوَزى فيلس اؾتطيل
(فطز اؾىطاة)

13

اهبزُ ًوَزى فيلس اؾتطيل
(فطز اؾىطاة)

14

اهبزُ ًوَزى فيلس اؾتطيل
(فطز اؾىطاة)

15

اًجبم فقبليت زض قطٍؿ
پطٍؾيجط

16

اًجبم فقبليت زض قطٍؿ
پطٍؾيجط

17

اًجبم فقبليت زض قطٍؿ
پطٍؾيجط

18

اًجبم فقبليت زض قطٍؿ
پطٍؾيجط

19

اًجبم فقبليت زض قطٍؿ
پطٍؾيجط

20

هطالجت اظ ًوًَِ

21

هطالجت اظ ًوًَِ

22

هطالجت اظ ًوًَِ

23

قوبضـ (گبظ ،ؾَظى،
ٍؾبيل)

24

قوبضـ (گبظ ،ؾَظى،
ٍؾبيل)
14

25

قوبضـ (گبظ ،ؾَظى،
ٍؾبيل)

26

قوبضـ (گبظ ،ؾَظى،
ٍؾبيل)

27

قوبضـ (گبظ ،ؾَظى،
ٍؾبيل)

28

ضس ففًَي ًوَزى اتبق

15

ضزيف

ثجت تجبضة ثبليٌي زض وبضآهَظي انَل ٍ فٌَى فولىطز فطز اؾىطاة
ًبم ٍ ًبم ذبًَازگي ثيوبض

قوبضُ
پطًٍسُ

ثيوبضؾتبى

ًبم فول جطاحي

تكريم

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

16

تبضيد

ًمف
زاًكجَ

تأييس ٍ اهضبء اؾتبز
لبثل
لجَل

هكطٍط

هطزٍز

ضزيف

ثجت تجبضة ثبليٌي زض وبضآهَظي انَل ٍ فٌَى فولىطز فطز اؾىطاة
ًبم ٍ ًبم ذبًَازگي ثيوبض

قوبضُ
پطًٍسُ

ثيوبضؾتبى

تكريم ًبم فول جطاحي

13
14
15

17

تبضيد

ًمف
زاًكجَ

تأييس ٍ اهضبء اؾتبز
لبثل
لجَل

هكطٍط

هطزٍز

اضظقيبثي فوَهي وبضآهَظي انَل ٍ فٌَى فولىطز فطز اؾىطاة
تبضيد:

ثيوبضؾتبى:
آيتن تحت اضظقيبثي

1

حضَض ثِ هَلـ ٍ آهبزُ قسى زض هحل وبضآهَظي

2

اًجبم ٍؽبيف ثب حسالل ٍاثؿتگي

3

فقبليت ثِ فٌَاى فضَي اظ تين

4

پبيجٌسي ثِ انَل هؤؾؿِ ٍ زاًكىسُ جْت ًحَُ لجبؼ پَقيسى

5

ضفبيت لَاًيي ٍ ؾيبؾتّبي هؤؾؿِ ٍ زاًكىسُ

6

اثتىبض زض حيي وبض

7

ضفتي ثِ اؾتطاحت ثب اجبظُ ٍ ثسٍى تلف ًوَزى ٍلت

8

زاقتي افتوبز ثِ ًفؽ

9

اضتجبط هٌبؾت ثب پعقه ،ؾط پطؾتبض ٍ پطؾٌل

10

ثيٌف ًؿجت ثِ تَاًبييّب ٍ زاًف ذَز ٍ زضذَاؾت ووه ٍ پطؾف

11

حوبيت اظ ثيوبض

12

پصيطـ هؿئَليتّب ثب فاللِ

13

هْبضت ؾبظهبًسّي فقبليتّب ٍ هسيطيت ظهبى

14

ًگطـ حطفِاي

15

ضفبيت انَل ايوٌي حيي وبض جْت هطالجت اظ تجْيعات گطاىليوت

16

اًجبم ثِ هَلـ فقبليتّب

17

نطفِجَيي زض وبضثطز ٍؾبيل ثِ هٌؾَض وبّف ّعيٌِّبي ثيوبض

18

پيطٍي اظ زؾتَضات

19

اًجبم وبض ثب ؾطفت ٍ زلت هٌبؾت

20

ووه ثِ ؾبيط زاًكجَيبى ٍ پطؾٌل ثقس اظ اتوبم وبض ذَز

21

لجَل پيكٌْبزات ٍ اًتمبزات

1

پيكٌْبزات

ًوطُ ثِ زؾت آهسُ اظ ايي جسٍل تمؿين ثط  3قسُ ٍ زض جسٍل ًْبيي اضظقيبثي زاًكجَ ٍاضز هي قَز
اهضبء هطثي
18

0.75

0.5

0

ثجت وٌفطاًؽّب زض وبضآهَظي انَل ٍ فٌَى فولىطز فطز اؾىطاة
ضزيف

تبضيد

ًبم زٍضُ

1

وبضآهَظي انَل ٍ فٌَى فولىطز فطز اؾىطاة (وٌفطاًؽ اٍل)

2

وبضآهَظي انَل ٍ فٌَى فولىطز فطز اؾىطاة (وٌفطاًؽ زٍم)

فٌَاى وٌفطاًؽ

ثيوبضؾتبى

فطم ؾٌجف هْبضتّب زض وبضآهَظي انَل ٍ فٌَى فولىطز فطز اؾىطاة
تقساز ول
هْبضت

قوبضُ هْبضتّبي غيطلبثل
لجَل

تقساز هْبضتّبي اًجبم قسُ
لبثل لجَل

اهضبء
اؾتبز

ًحَُ هحبؾجِ ًوطُ
ًوطُ ول هْبضتّب (  40 تقساز هْبضت اًجبم قسُ لبثل لجَل; =………)......
18

18

فطم ؾٌجف فقبليتّب زض وبضآهَظي انَل ٍ فٌَى فولىطز فطز اؾىطاة
تقساز ول فقبليت هَضز تقساز فقبليت اًجبم
قسُ
اًتؾبض

تقساز فقبليت اًجبم قسُ
لبثل لجَل

اهضبء
اؾتبز

ًحَُ هحبؾجِ ًوطُ
ًوطُ ول فقبليتّب (  15 تقساز فقبليت اًجبم قسُ لبثل لجَل; =………)......
28

28

فطم ؾٌجف تجبضة ثبليٌي زض وبضآهَظي انَل ٍ فٌَى فولىطز فطز اؾىطاة
اهضبء اؾتبز

ًحَُ هحبؾجِ ًوطُ
ًوطُ ول تجبضة (  30 تقساز تجبضة اًجبم قسُ لبثل لجَل; =………)......
13

19

ؾٌجف ًْبيي وبضآهَظي انَل ٍ فٌَى فولىطز فطز اؾىطاة
هالن ؾٌجف

تجبضة اضظقيبثي
هْبضت فقبليتّب
ثبليٌي فوَهي

40

15

30

7

تىبليف ٍ فقبليتّبي فلوي-آهَظقي ٍ فلوي-
پػٍّكي هبًٌس اضائِ گعاضـ ثِ نَضت وٌفطاًؽ
ثبليٌي ،قطوت زض ؾويٌبضّ ،وبيف ،وٌگطُ،
وبضگبُ ،زٍضُ ٍ ( ...ثب شوط فٌَاى ،تبضيد ٍ هحل
ثطگعاضي ٍ هَضَؿ ٍ ّوىبضاى) ،اضائِ همبلِ زض
وٌگطُّب ٍ ّوبيفّبّ ،وىبضي زض چبح همبلِ زض
هجالت ،وتبة ٍ ...
4

20

تحَيل فطمّب

فطم اضظقيبثي هطثي

فطم گعاضـ ضٍظاًِ
وبضآهَظي

2

2

ًوطُ ًوطُ
ثِ
جوـ اظ
اهضبء
 20حطٍف
اؾتبز

20 100

آيني نامو آموزشي دوره ىاي كارداني ،كارشناسي پيوستو و كارشناسي ناپيوستو
وزارت هبداشت درمان و آموزش پسشكي

هبزُ 15
(اظآييي ًبهِ ّب)

حضَض زاًكجَ زض توبم جلؿبت هطثَط ثِ ّط زضؼ العاهي اؾت ٍ ؾبفبت غيجت زاًكجَ زض ّط زضؼ ًؾطي اظ
چْبضّفسّن ،فولي ٍ آظهبيكگبّي اظ زٍّفسّن ٍ وبضاهَظي ٍ وبضآهَظي زض فطنِ اظ يىسّن هجوَؿ ؾبفبت آى زضؼ
ًجبيس تجبٍظ وٌس ،زض غيط ايي نَضت ًوطُ زاًكجَ زض آى زضؼ نفط هحؿَة هيكَزً .حَُ ثطذَضز ثب غيجت زاًكجَ
(هَجِ يب غيط هَجِ) ثط فْسُ اؾتبز ٍ ثب تأييس زاًكىسُ ذَاّس ثَز .تجهطُ  -2زض نَضتي وِ غيجت زاًكجَ زض ّط زضؼ
ثيف اظ هيعاى تقييي قسُ زض هبزُ  15ثبقس ٍلي غيجت اٍ ثب تكريم قَضاي آهَظقي زاًكگبُ هَجِ تكريم زازُ
قَز ،آى زضؼ حصف هي قَز.
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دانشگاه علوم پسشکی آزاداسالمی هتران
دانشكده پرياپسشكي
ثبليٌي ٍ هحيظ آهَظـ ثبليٌي
فطم ًؾط ذَاّي اظ زاًكجَيبى زاًكىسُ پيطاپعقىي زض هَضز ويفيت آهَظـ اؾبتيس /هطثيبى

زاًكجَي فعيع :ايي پطؾكٌبهِ جْت آگبّي اظ ويفيت تسضيؽ اؾبتيس هحتطم ثبليٌي ٍ هحيظ آهَظـ ثبليٌي ثب ّسف اضتمبء ويفي آهَظقي تْيِ گطزيسُ اؾت لغفب زض ووبل
زلت پبؾد زّيس.
ضقتِ تحهيلي:

ثرف:

ثيوبضؾتبى:

ضزيف

ًبم اؾتبز/هطثي:

فٌَاى

تبضيد:

ًبم وبضآهَظي:
فبلي

ذَة

هتَؾظ

ضقيف

1

لسضت ثيبى،تفْين ٍ اًتمبل هغبلت زضؾي تَؾظ اؾتبز/هطثي

4

3

2

1

2

قطوت زازى زاًكجَ زض هجبحث فلوي ٍ ايجبز ذالليت شٌّي

4

3

2

1

3

ايجبز اًگيعُ ٍ ضغجت زض زاًكجَ جْت هغبلقِ ٍ تحميك

4

3

2

1

4

ويفيت ثطگعاضي ٍ هغبلت اضائِ قسُ زضگعاضـ نجحگبّي(زاًكجَيبى اتبق فول ٍ َّقجطي)

4

3

2

1

5

ويفيت ثطگعاضي ٍ وبضآيي وٌفطاًؽ ّب

4

3

2

1

6

ًحَُ حضَض ثِ هَلـ حضَض اؾتبز/هطثي زض ثرف ٍيب آظهبيكگبُ

4

3

2

1

7

ضفبيت اذالق پعقىي ٍ حطفِ اي تَؾظ اؾتبز/هطثي

4

3

2

1

8

ضفتبض اجتوبفي اؾتبز/هطثي ثب زاًكجَ،ثيوبضاى ٍ پطؾٌل ّوىبضى ٍ ايجبز فاللِ ٍ احتطام هتمبثل

4

3

2

1

9

هيعاى هكبضوت اؾتبز/هطثي زض حل هكىالت فلوي ٍ آهَظقي

4

3

2

1

10

ضفبيت ًؾن ٍ همطضات آهَظقي اظ ؾَي اؾتبز/هطثي

4

3

2

1

11

هيعاى تالـ اؾتبز/هطثي زض آهَظـ هْبضت ّبي ثبليٌي /فولي ٍ يب آظهبيكگبّي

4

3

2

1

12

ضفـ ًيبظّبي آهَظقي زاًكجَ زض ايي هطوع زضهبًي

4

3

2

1

13

پبؾرگَيي پطؾٌل ثرف /اتبق فول ٍيب آظهبيكگبُ ثِ ؾَاالت فلوي ٍ فولي زاًكجَ

4

3

2

1

14

زض زؾتطؼ ثَزى هٌبثـ آهَظقي هَضز ًيبظ(وتبة يب هجلِ) زض وتبثربًِ ثيوبضؾتبى ٍ هحيظ ّبي آهَظقي جْت زاًكجَيبى

4

3

2

1

15

ٍجَز اهىبًبت ؾوقي ٍ ثهطي هٌبؾت ٍفضبي آهَظقي وبفي جْت آهَظـ زاًكجَيبى

4

3

2

1

16

هٌبؾت ثَزى تجْيعات ٍ اهىبًبت هحيظ آهَظقي ثرف

4

3

2

1

17

هتٌبؾت ثَزى هحتَاي آهَظقي ثبليٌي ثب ؾطفهل ّبي زضٍؼ هطثَعِ

4

3

2

1

18

هٌبؾت ثَزى اهىبًبت ضفبّي زض ايي هطوع زضهبًي

4

3

2

1

19

اضظيبثي ولي قوب اظ ايي هطوع زضهبًي

4

3

2

1

جوـ ًوطات

لغفب چٌبًچِ ثِ جع هَاضز فَق ًؾطات يب پيكٌْبزاتي زاضيس ثٌَيؿيس
22

فطم گعاضـ ضٍظاًِ وبضآهَظي
زاًكجَ اظ اٍاؾظ وبضآهَظي « وبضآهَظي انَل ٍ فٌَى فولىطز فطز اؾىطاة ٍ وبضآهَظي انَل ٍ فٌَى فولىطز فطز ؾيبض» ٍ «وبضآهَظي تىٌيه اتبق فول  ٍ »2 ٍ 1زض عي وبضآهَظي زض فطنِ ثبيؿتي
ثطاي ّط فول جطاحي وِ زض آى ايفبء ًمف هيوٌس فطم ظيط ضا پط ًوبيس .چٌبًچِ ليؿت افوبل جطاحي اتبق فول اظ ضٍظ لجل هكرم هيگطزز زاًكجَ هيتَاًس قت لجل ايي فطم ّب ضا تْيِ ًوبيس.

تبضيد
ًبم زاًكجَ
ًبم پطٍؾيجط
ًمف زاًكجَ
تقطيف پطٍؾيجط
تكريم لجل اظ فول جطاحي
پَظيكي حيي فول جطاحي
ًَؿ ؾت هَضز اؾتفبزُ
تجْيعات ذبل هَضز ًيبظ
تأييس پطؾٌل
ًؾط اؾتبز هطثَعِ
23

