قًاویه ي مقزرات مبرگشیىی
مبرگشیىی:
ث ٝوّی ٝفٔبِیتٟب دس صٔی ٝٙحیٌ ٝوبسی  ،حمٛق ٔ ٚضایب  ،ؿشح ُٚبیف ٚ ،سٚد  ٚخشٚج  ،تـٛیك  ٚتٙجی، ٝ
ؿش ّٚثىبس  ٚپبیبٖ وبس ٔ ،شخلی ٞب  ٚغیجت ٞب  ... ٚدسٚاحذ وبسٌضیٙی سػیذٌی ٔی ؿٛد  .وبسٌضیٗ
پغ اص ٚسٚد افشاد ث ٝػیؼتٓ ٔٔ ٚشفی ثٚ ٝاحذ ٔشث ًٝٛثب تـشیْ ُٚبیف  ٚكذٚس حىٓ حمٛق  ٚتٛخیٝ
ٔمشسات
اداسی ٘یش ٚسا ثٚ ٝاحذ ٔشث ًٝٛخٟت فٔبِیت ٔٔشفی ٔی ٕ٘بیذ  ٚدس تٕبْ ًٔ َٛذت خذٔت وبسٔٙذ سا
پبیؾ ٕ٘ٛدٍٙٞ ٚ ٜبْ پبیبٖ خذٔت ٚ ،ی سا ثذسلٔ ٝی ٕ٘بیذ.
شزح شغل ي شزح يظبیف
ٓٛٙاٖ ؿغُ  :پشػتبس
تٔشیف:
ایٗ ؿغُ دس ثشٌیش٘ذ ٜپؼت ٞبیی اػت ؤ ٝتلذیبٖ آٖ ٞب ،تحت ِ٘بست وّیً ،شح  ٚثش٘بٔ ٝسیضی
ٔشالجت اص ثیٕبساٖ ثش اػبع فشایٙذ پشػتبسی،
سػب٘ذٖ داس ٚ ٚا٘دبْ ػبیش دسٔبٖ ٞب  ٚتٛخ ٝثٚ ٝاوٙؾ ٞبی حبكّ ٝاص وبسثشد آٖ ٞب ،ثشلشاسی استجبى ثب
ثیٕبساٖ  ٚخب٘ٛاد ٜآ٘بٖ ثِٛٙٔ ٝس دسن ٘یبصٞبیـبٖ
 ٚوٕه ث ٝسفْ ٔـىالت ثٟذاؿتی  ٚدسٔب٘ی آ٘بٖ ثب تٛخ ٝث ٝوبسثشد ٔشالجت ٞبی ثٟذاؿتی اِٚی) PHC ٝ
(ثب ٕٞىبسی ػبیش وبسوٙبٖ  ٚآوب ٌشٜٚ
پضؿىی ٚاحذ ٔشث ،ًٝٛاسائٔ ٝشالجت ٞبی پشػتبسی دس ثخؾ ٞبی تخللی ٚیظ ،ٜػشپشػتی  ٚاسصیبثی
فٔبِیت ٞبی ا٘دبْ ؿذ ٜتٛػي ٌش ٜٚپشػتبسی
ٚؿٙبػبیی  ٚثشسػی ٔـىالت خذٔبت پشػتبسی  ٚوٕه دس حُ آٖ ٞب دس ػٌٛح ٔختّف ػبصٔب٘ی یب
ػشپشػتیً ،شح سیضی ٕٞ ٚبٍٙٞی أٛس ٔشتجي ثب
پشػتبسی سا ٟٓذ ٜداس ٔی ثبؿٙذ.

ُٕ٘ٚ ٝ٘ٛبیف ٔ ٚؼئِٛیتٟب:
 ثجت ٔـخلبت ثیٕبس دس وّی ٝثشٌٞ ٝبی پش٘ٚذ ٜپضؿىی ثیٕبس ٌ ٚضاسؽ ٞبی پشػتبسی. ا٘دبْ الذاْ ٞبی اِٚی )ٝتٟیٛ٘ ٝاس لّجی ،وٙتشَ ٓالیٓ حیبتی  ،سي ٌیشی ،آصٔبیـبت ...(.ٚ اخشای دلیك دػتٛسات داسٚیی تدٛیض ؿذ ٚ ٜثجت دلیك  ٚكحیح آٖ. ثجت كحیح ٌضاسؽ ٞبی پشػتبسی) روش اِٛٚیت ٞب ،پیٍیشیٟب ،روش ػبٓت ثشچؼت ٘ٞ ّٛذف  ٚاخشا،ٔـبٚسٞ ٜب ،ػٌٛ٘ٛشافی ..ٚ
 ثجت دلیك  ٚكحیح ٚلبیْ اتفبلی ٝدس ٔٛسد ثیٕبس ) ػمٛى اص تخت ،صد  ٚخٛسد ٌ ٚ...( ٚضاسؽ آٖ ٚالذأبت ا٘دبْ یبفت ٝثٔ ٝبفٛق.
 احتشاْ  ٚسٓبیت حمٛق ثیٕبساٖ. وٙتشَ دػتٍب ٜاِىتشٚؿٛنٚ ،ػبیُ  ٚتدٟیضات احیبی لّجی سیٛی  ٚؿٛن لّجی  ٚآؿٙبیی وبُٔ ثبتدٟیضات ثخؾ لّت. -
 تحٛیُ ٌشفتٗ ثیٕبساٖ) وّی ٝثیٕبساٖ ثؼتشی دس ثخؾ ( ٚتدٟیضات ثخؾ دس تٕبٔی ؿیفت ٞب. سٓبیت اك َٛاحتیبًبت  ٕٝٞخب٘ج ٝاػتب٘ذاسد ثِٛٙٔ ٝس پیـٍیشی اص اثتالء ث ٝثیٕبسی ٞبی ٔٙتمّ ٝاص ساٜخ ،ٖٛتشؿحبت ،تٙفغ  ٚتٕبػی.
 ٕٞبٍٙٞی ثب تیٓ دسٔبٖ دس ا٘دبْ فشایٙذٞبی تـخیلی ،دسٔب٘ی  ٚتٛا٘جخـی. پیؾ ثیٙی ٘یبصٞبی ٚاحذ ٔشث ًٝٛاص ِ٘ش أىب٘بت ،تدٟیضات ٔٛخٛد ِٛ ٚاصْ ٔلشفی  ٚپیٍیشی خٟتتأٔیٗ آٖ.
 ایدبد ٕٞبٍٙٞی  ٚاستجبًبت الصْ ثب ػبیش ثخـٟبی ثیٕبسػتبٖ خٟت ا٘دبْ أٛس ٔشث.ًٝٛ تـىیُ پش٘ٚذ ٜثٟذاؿتی  ٚتِٙیٓ ثش٘بٔٔٔ ٝبیٙبت دٚس ٜای ٚ ٚاوؼیٙبػی ٖٛثشای وبسوٙبٖ ثیٕبسػتبٖ ٚاسائٌ ٝضاسؽ اص ٔٛاسد ٔثجت.

 اسصیبثی ٚػبیُ  ٚتدٟیضات الصْ ثشای ٓف٘ٛت ٞبی خٌش٘بن  ٚاسائ ٝساٞىبسی ٔٙبػت ثب ٕٞىبسیپضؿه ٔتخلق ٓف٘ٛی ث ٝوٕیت ٝوٙتشَ ٓف٘ٛت ثیٕبسػتبٖ.
 اسایٔ ٝشالجت ٞبی الصْ ثشای خٌّٛیشی اص صخٓ ثؼتش  ٚا٘دبْ ٔشالجت اص صخٓ ٞب )ثبصدیذ صخٓ ،ؿؼتـ،ٛثشسػی دسدٌ ،ضاسؽ ٘یبص ثٚ ٝاوؼیٙبػی ٚ ٖٛخشاحی دس كٛست ِض(ْٚ
 ثشسػی ٚاسصیبثی ٓشٚق ٚسیذی ٔحیٌی ثشای دػتشػی ث ٝآٖ دس ؿشایي تب حذ أىبٖ ثب ثجبت ثبوٕتشیٗ تحشن  ٚوٕتشیٗ خٌش ٓف٘ٛت ٔ ٚشالجت
ٔٛثش اص آٖ ثشای پیـٍیشی اص ٓٛاسم ٔشتجي ثب ٔحُ سي ٌیشی  ٚا٘دبْ آٔٛصؽ ٞبی هشٚسی ث ٝثیٕبس ٚ
ٕٞشاٞبٖ ایـبٖ  ٚتٔٛین ثٛٔ ٝلْ آٖ.
 ثش٘بٔ ٝسیضی ثشای اػتمشاس تیٓ پشػتبسی سي ٌیشی. آساْ ػبصی ٔحیي فیضیىی ،وٙتشَ دٔب ٛ٘ ٚس ،ػش  ٚكذای ٔحیي  ٚػبیش ٓٛأُ ٔحیٌی  ٚتبٔیٗؿشایي اػتشاحت ث ٝآسأؾ ثیٕبس.
 ٔشالجت  ٚوٙتشَ وبتتشٞبی ؿشیب٘یٚ ،سیذٞبی ٔشوضی  ٚؿٙت ٞب ٌٚضاسؽ ٞش ٌ ٝ٘ٛاختالَ دس وبسوشدٛٓ ٚاسم ٘بؿی اص آٟ٘ب.
 اسایٔ ٝشالجت ٞبی الصْ اص ثیٕبس پغ اص ا٘دبْ الذأبت تـخیلی  ٚدسٔب٘ی تٟبخٕی ؿبُٔ وٙتشَٚهٔیت ٕٛٞدیٙبٔیه  ،ػٌح ٛٞؿیبسی  ٚػبیشٔشالجت ٞبی ٔشتجي ثب الذأبت ا٘دبْ ؿذ.ٜ
 ا٘دبْ وبس ثب تدٟیضات ٔشالجت ٞبی ٚیظ ٜدس ٔشاحُ ٔختّف دسٔبٖ ثیٕبس ثؼتشی دس ثخؾ ٔشالجت ٞبیٚیظ.ٜ
 وٙتشَ ٚهٔیت تغزی ٝثیٕبس  ٚا٘دبْ الذأبت پشػتبسی الصْ دس ٔٛاسد تغزی ٝاص ًشیك ِٞ ِٝٛب ی ٌٛاسؿی ٚتغزی ٝوبُٔ ٚسیذی.
 آٔٛصؽ ثیٕبس دس ٘ح ٜٛاػتفبد ٜاص ٚػبیُ ٔلٓٛٙی ،پشٚتضٞب  ٚوٕىی. ؿشوت دس ٚیضیت ثیٕبساٖ  ٚا٘دبْ أٛس ٔشث ًٝٛدس كٛست ٘یبص. وٙتشَ ثجت ٌضاسؿٟبی پشػتبسی دس ؿیفتٟبی ثٔذی  ٚثجت دلیك ٌضاسؿٟب دس ؿیفت ٔشث.ًٝٛ ٔشالجت ِ٘ ٚبست دس تٛصیْ غزای ثیٕبساٖ. اسصیبثی دا٘ـدٛیبٖ پشػتبسی  ٚثخـٟبی ثبِیٙی ،اسائ٘ ٝتید ٝث ٝحٛصٞ ٜبی ٔشتجي ٔٚـبسوت ٕٞ ٚىبسیدس ثش٘بٔ ٝسیضی آٔٛصؽ ِ٘شی ّٕٓ ،ی  ٚثبِیٙی دا٘ـدٛیبٖ.
 آٔٛصؽ دػتٛسإُِٔ ٞب ٌٔ ٚبِت ّٕٓی دس خلٛف ساٞ ٜبی وٙتشَ ٓف٘ٛت دس ثیٕبسػتبٖ ثٌ ٝشٜٚپشػتبسی.
 ثش٘بٔ ٝسیضی دس خٟت اخشای اػتب٘ذاسدٞبی ٔشالجتی. ثش٘بٔ ٝسیضی خٟت استمبء ویفیت خذٔبت اسائ ٝؿذ ٜتٛػي وبدس تحت ػشپشػتی. ؿشوت دس وٕیتٞ ٝبی ٔشث ًٝٛخٟت تذٚیٗ اػتب٘ذاسدٞبی ٔٛسد ُٕٓ دس حٛص ٜخذٔبت پشػتبسی ٚتِٙیٓ هٛاثي  ٚدػتٛسإُِٔ ٞبی پشػتبسی

 ػشپشػتی ٕٞ ٚبٍٙٞی دس تمؼیٓ فٔبِیت ٞبی پشػتبسی ثب تٛخ ٝث ٝتدشثیبت ّٔٛٔٔ ٚبت ٞشیه اص آوبٌش ٜٚپشػتبسی ،آٔٛصؽٔ ،ـبٚس ٚ ٜسإٙٞبیی.
 تأٔیٗ  ٚایدبد ؿشایي ٔٙبػت  ٚالذاْ دس صٔبٖ ثشٚص فٛسیتٟبی تأٔیٗ ٘یشٚی ا٘ؼب٘ی ،تدٟیضات ،أىب٘بت....ٚ
 ثبصدیذ ٔؼتٕش اص ٚاحذٞبی ٔشتجي ثِٛٙٔ ٝس حل َٛإًیٙبٖ اص حؼٗ اسائ ٝخذٔبت ،ثجت  ٚاسائٌ ٝضاسؽثٔ ٝبفٛق.
 ٕٞىبسی ثب تیٓ وٙتشَ ٓف٘ٛت ثیٕبسػتب٘ی ثشای تـخیق ،تحمیك ،وٙتشَ  ٚاسصیبثی ٓف٘ٛتٟبیثیٕبسػتب٘ی.
 ؿشوت فٔبَ دس دٚسٞ ٜبی وبسآٔٛصیٟٔ ،بستی  ٚآٔٛصؿی دس خٟت استمبء ّٔٔٔٛبت  ٚتٛإ٘ٙذیٟبیؿغّی  ٚثىبسٌیشی ٘تبیح آٖ دس ا٘دبْ ُٚبیف ٔح.ِٝٛ
 ٔـبسوت دس تحمیمبت وبسثشدی دس ٓشكِ٘ ٝبْ ػالٔت دس ؿغُ ٔشثًٝٛشزایط احزاس:
 -1تحصیالت ي معلًمبت
ٔذسن تحلیّی وبسؿٙبػی یب وبسؿٙبػی اسؿذ یب دوتشا دس یىی اص سؿتٞ ٝبی پشػتبسی ،آٔٛصؽ پشػتبسی،
ٔذیشیت خذٔبت پشػتبسی.
ٔذسن تحلیّی وبسؿٙبػی اسؿذ دس سؿت ٝفیضیِٛ ٛطی ،تىِٛٛٙطی ٌشدؽ خ ،ٖٛآٔٛصؽ خبٍٔٔ٘ ٝش دس
ِ٘بْ ػالٔت ،ػالٔت ػبِٕٙذی ،آٔٛصؽ ثٟذاؿت ،آٔٛصؽ پضؿىی ،اپیذٔیِٛٛطی ٔـشٚى ث ٝداسا ثٛدٖ
ٔذسن تحلیّی وبسؿٙبػی پشػتبسی.
ٔذسن تحلیّی دوتشی فیضیِٛٛطی ،ػبِٕٙذ ؿٙبػی ،آٔٛصؽ پضؿىی ،آٔٛصؽ ثٟذاؿت  ٚاستمبء ػالٔت ،
اپیذٔیِٛٛطِی ،اخالق پضؿىی ٔـشٚى ث ٝداسا ثٛدٖ ٔذسن تحلیّی وبسؿٙبػی یب وبسؿٙبػی اسؿذ
پشػتبسی.
 -2تجزبٍ :
ثشای احشاص پؼت پشػتبس  ،ا٘دبْ تٟٔذات ًشح ٘یشٚی ا٘ؼب٘ی ثٔٛٙاٖ تدشث ٝپزیشفتٔ ٝی ؿٛد.
ثشای احشاص پؼت ٔذیش خذٔبت پشػتبسی ٞفت ػبَ تدشث ٝو ٝدٚػبَ آٖ ثٔٛٙاٖ ػٛپشٚایضس  ٚیب ػشپشػتبس
ثبؿذ.
ثشای احشاص پؼت سییغ خذٔبت پشػتبسی پٙح ػبَ تدشث ٝو ٝدٚػبَ آٖ ثٔٛٙاٖ ػٛپشٚایضس  ٚیب ػشپشػتبس
ثبؿذ.
ثشای احشاص پؼت ػٛپشٚایضس دس ٌشدؽ چٟبس ػبَ تدشث ٝو ٝیه ػبَ آٖ ثٔٛٙاٖ ػشپشػتبس ثبؿذ.
ثشای احشاص پؼت ػٛپشٚایضس آٔٛصؿی ػ ٝػبَ تدشث ٝو ٝیه ػبَ آٖ ثٔٛٙاٖ ػشپشػتبس ثبؿذ.

ثشای احشاص پؼت ػشپشػتبس ػ ٝػبَ تدشث ٝو ٝیه ػبَ آٖ ثٔٛٙاٖ پشػتبس دس ثخؾ ٔشث ًٝٛثبؿذ.
ثشای احشاص پؼت پشػتبس ثخؾ ٞبی ٚیظ ، ) ICU,CCU,NICU ٜدیبِیض ( ٚپشػتبس اٚسطا٘غ داسای
ػ ٝػبَ تدشث ٝثبؿذ.
 -3مُبرت :
ٟٔبست استجبًی  ٚسفتبسی ثب ثیٕبسٟٔ ،بست ٔٔبیٙبت فیضیىیٟٔ،بست پبیؾ ٕٛٞدیٙبٔیهٟٔ ،بست ا٘دبْ
ٔحبػجبت داسٚیی ٟٔ ،بست تحّیُ ٘تبیح آصٔبیؾ ٌبصٞبی خ٘ٛی  ٚػبیش آصٔبیؾ ٞبی خ٘ٛی ٕٔٔ، َٛ
ٟٔبست تحّیُ ٔؼبئُ ٔجتٙی ثش اًالٓبت ث ٝسٚص پشػتبسیٟٔ ،بست تلٕیٓ ٌیشی دس ؿشایي ثحشا٘ی،
ٟٔبست ٞبی ٔشالجتی  ٚتٛا٘جخـیٟٔ ،بست ثش٘بٔ ٝسیضی ٔشالجت اص ثیٕبسأٖٟ ،بست آٔٛصؽ ٘ىبت
ثٟذاؿتی ٔ ٚشالجتی ث ٝثیٕبساٖ  ٚخب٘ٛادٞ ٜبی آٟ٘بٟٔ ،بست ا٘دبْ پظٞٚؾٟٔ ،بست ٔـبٚس ٜدادٖٟٔ ،بست
ثش٘بٔ ٝسیضی ثشای وبسوٙبٖ پشػتبسیٟٔ ،بست تحّیُ اًالٓبت ٟٔ ،بست ثشآٚسد ٞضیٞ ٝٙبٟٔ ،بست
إٓبَ ِ٘بست  ٚاسصیبثی فٔبِیت ٞب.
 -4ديرٌ َبی آمًسشی:
آٌبٞی اص لٛا٘یٗ ٔ ٚمشسات پشػتبسی ،احیبی لّجی  ٚسیٛی پیـشفتٔ ،ٝذیشیت فشایٙذ ٔشالجت اص ثیٕبس،
آؿٙبیی ثب اٞذاف  ٚثش٘بٔٞ ٝبی اػتشاتظیه ثیٕبسػتبٖ.
عىًان شغل  :مبمب
تعزیف:
ایٗ ؿغُ دس ثشٌیش٘ذ ٜپؼت ٞبیی اػت ؤ ٝتلذیبٖ آٖ ٞب ،تحت ِ٘بست وّی ،فٔبِیت ٞبیی ؿبُٔ
آٔٛصؽ ثٟذاؿت  ٚاسائ ٝخذٔبت ثٟذاؿتی ٔ ٚبٔبیی ٌؼتشد ٜث ٝخبٔٔ ٝص٘بٖ دس ػٙیٗ ثبسٚسی ثب دسن ٘یبص
ٞبی فشٍٙٞی ،اختٕبٓی ،التلبدی  ٚثٟذاؿتی خب٘ٛادٔ ٜی ؿٛد ٔ .ـبٚس ٚ ٜسإٙٞبیی خب٘ٛاد ٜدس ٔٛسد
ثٟذاؿت اصدٚاج  ٚثٟذاؿت ٘ؼُٔ ،ؼبئُ دٚساٖ ثبسداسی  ٚثٔذ اص صایٕبٖ ،ا٘دبْ وّیٔ ٝشالجت ٞبی دٚساٖ
ثبداسی ،ا٘دبْ صایٕبٖ ٔ ٚشالجت ٞبی ثٔذ اص صایٕبٖ ٔ ٚشالجت ٘ٛصاد دس ثیٕبسػتبٖ ٞب ٙٔ ٚبصَ  ٚیب ٔشاوض
صایٕب٘ی دیٍش ،تـخیق صٚدسع ثیٕبسی ٞبی دٚساٖ ثبسداسی  ٚپی ثشدٖ ثٛٔ ٝاسد غیش ًجیٔی دس ٔبدس ٚ
خٙیٗ ٛ٘ ٚصاد  ٚؿیشخٛاس ،وٕه ٌشفتٗ اص پضؿه دس ٔٛاسد ِض ٚ ْٚا٘دبْ فٛسیت ٞبی ٔبٔبیی دس كٛست
ٓذْ دػتشػی ث ٝپضؿه دس ٔٛالْ
اٚسطا٘غ ،تـخیق ثیٕبسی ٞبی ص٘بٖ  ٚاسخبّ ث ٝپضؿه ٔتخلق دس كٛست ِض ٚ ْٚپیـٍیشی اص
أشام ص٘بٖ  ٚتِٙیٓ خب٘ٛاد ٜدس حذ ؿشّ ٔمذع اػالْ ٘ ٚیض ػشپشػتیً ،شح سیضی ٕٞ ٚبٍٙٞی أٛس
ٔشتجي ثب ٔبٔبیی اص ٔلبدیك ایٗ ؿغُ ٔی ثبؿذ.
ومًوٍ يظبیف ي مسئًلیتُب:
 تذٚیٗ ثش٘بٔٞ ٝبی وبسثشدی ثِٛٙٔ ٝس ثٟجٛد ویفیت خذٔبت ٔبٔبیی دس ثخؾ صایٕبٖ  ٚػبیش ثخؾٞبی ٔشتجي.

 ٌٔبِٔ ٚ ٝؿٙبػبیی خٕٔیت  ٚثش٘بٔ ٝسیضی ثشای ٔبدساٖ  ٚوٛدوبٖ تحت پٛؿؾ. ػشؿٕبسی  ٚاػتخشاج ٌشٟٞٚبی ػٙی  ٚدفتش ٘ٛیؼی) ٔبدس  ٚوٛدن ٚ ٚاوؼٗ ( ٚثجت صیح حیبتی ٚتدضی ٚ ٝتحّیُ ؿبخق ٞبی أٛسٔبٔبیی.
 ِ٘بست ثش حؼٗ اخشای هٛاثي ٔ ٚمشسات تٔییٗ ؿذ ٜتٛػي ٚصاست ثٟذاؿت ،دسٔبٖ  ٚآٔٛصؽ پضؿىیدس ساثٌ ٝثب أٛس ٔبٔبیی ًجك دػتٛسإُِٔ ٞبی ٔشث.ًٝٛ
 ٔـبسوت دس فشآیٙذ آٔٛصؽ ثبِیٙی دا٘ـدٛیبٖ ٔبٔبیی) وبسدا٘ی  ٚوبسؿٙبػی  ٚوبسؿٙبػی اسؿذ (دسثخـٟبی ٔبٔبیی ،ص٘بٖ ،اًبق صایٕبٖٛ٘ ،صاداٖ ،خشاحی ص٘بٖ  ٚػبیش ثخؾ ٞب ًجك وتبثچ ٝسإٙٞبی
ثبِیٙی.
 ثشسػی آٔبس ٔ ُّٓ ٚشي ٔ ٚیش ٔبدس ٛ٘ ٚصاد دسثخـٟبی ثٟذاؿتی. ا٘دبْ وّیٔ ٝشالجت ٞبی دٚس ٜای ٔبدس ثبسداس. پزیشؽ صائ ٛدس اتبق دسد  ٚصایٕبٖ. ٔٔبی ٝٙفیضیىی ٔ ٚبٔبیی  ٚدس كٛست ِضٔٔ ْٚبیٙبت ٚاطیٙبَ  ٚتـخیق ٔٛاسد غیشًجیٔی  ٚاسخبّ ثٝپضؿه.
 دسخٛاػت أٛس پبسوّیٙیىی ػٌٛ٘ٛشافی ،سادیٌٛشافی ،تؼت ثذ ٖٚاػتشع ( ) NSTدس ختٓ حبٍّٔی دسكٛست ٓذْ ٚخٛد پضؿه ٔتخلق.
 وٙتشَ ٓالئٓ حیبتی ٔبدس  ٚكذای لّت خٙیٗ  ٚثجت آٖ دس فشْ ٞبی ٔشث.ًٝٛ ا٘دبْ اِمبی صایٕب٘ی) ایٙذاوـٗ ( ٚتمٛیت  ٚتـذیذ دسدٞبی صایٕب٘ی ثب ِ٘ش پضؿه ٔتخلق ص٘بٖ ٚصایٕبٖ دس كٛست ِض.ْٚ
 ا٘دبْ ٔشاحُ ٔختّف صایٕبٖ ثب ٕ٘بیؾ ػش) ػٔ ٝشحّ ٝصایٕب٘ی( ،دادٖ ثی حؼی ٔٛهٔی  ٚا٘دبْ اپیصیٛتٔٛی  ٚتشٔیٓ پبسٌی دسخ ٝیه  ٚد ٚ ٚتشٔیٓ اپی صیٛتٔٛی دس كٛست ِض.ْٚ
 ػٙدؾ آپٍبس  ٚثشسػی ػالٔت ُبٞشی ٘ٛصاد. وٕه ثٔ ٝبدس دس تغزیٛ٘ ٝصاد ثب ؿیش ٔبدسٔ،شالجت اص ثٙذ ٘بف ...ٚ ِ٘بست ثش ٚهٔیت دسٔبٟ٘بی ػبدٓ ٜالٔتی دس خب٘ٞ ٝبی ثٟذاؿت  ٚآٔٛصؽ آٖ ث ٝثٟٛسصاٖ ٔ ٚشثیبٖ ٚ...
 آٔٛصؽ ٔبدساٖ ٌ ٚشٞ ٜ ٚبی ػٙی ٔختّف دس صٔیٞ ٝٙبی ثٟذاؿت فشدی ٔ ٚحیي  ٚتغزی ٚ ٝساٟٞبیپیـٍیشی اص ثیٕبسیٟب.
 تٟی ٝپش٘ٚذ ٜخٟت ٔبدس  ٚكذٚس خالك ٝپش٘ٚذ ٜث ٝثیٕبسػتبٖ  ٚصایـٍب.ٜ ٕٞىبسی ثب پضؿه دس ٔٔبی ٚ ٝٙتدٛیض داس ٚث ٝثیٕبساٖ دس ٔشاوض ثٟذاؿتی دسٔب٘ی ثشای ٔبدساٖ  ٚص٘بٖثبسداس.
 ِ٘بست ثش ِ٘بفت ثخؾ ٔبٔبئی  ٚثٟذاؿتی  ٚا٘دبْ دػتٛسات ثٟذاؿتی  ٚفٙی ٔشثٛى ثٔ ٝبدس ٛ٘ ٚصاد ٚٔشالجت دساخشای ایٗ دػتٛسات دسٔشاحُ پیؾ  ٚپغ اص صایٕبٖ.

 ؿشوت فٔبَ دس دٚسٞ ٜبی وبسآٔٛصیٟٔ ،بستی  ٚآٔٛصؿی دس خٟت استمبء ّٔٔٔٛبت  ٚتٛإ٘ٙذیٟبی ؿغّی ٚثىبسٌیشی ٘تبیح آٖ دس ا٘دبْ ُٚبیف ٔح.ِٝٛ
 ٔـبسوت دس تحمیمبت وبسثشدی دس ٓشكِ٘ ٝبْ ػالٔت دس ؿغُ ٔشث- .ًٝٛشزایط احزاس:
 -1تحصیالت ي معلًمبت
ٔذسن تحلیّی وبسؿٙبػی  ٚیب وبسؿٙبػی اسؿذ دس سؿتٔ ٝبٔبییٔ ،ـبٚس ٜدس ٔبٔبیی.
ٔذسن تحلیّی وبسؿٙبػی اسؿذ دس یىی اص سؿتٞ ٝبی فیضیِٛٛطی ،آٔٛصؽ ثٟذاؿت ،اپیذٔیِٛٛطی،
آٔٛصؽ پضؿىی ٔـشٚى ث ٝداسا ثٛدٖ ٔذسن تحلیّی وبسؿٙبػی ٔبٔبیی.
ٔذسن تحلیّی دوتشی دس یىی اص سؿتٞ ٝبی ثٟذاؿت ثبسٚسی ،فیضیِٛٛطی ،ثیِٛٛطی تِٛیذٔثُ ،ط٘تیه
پضؿىی ٔـشٚى ث ٝداسا ثٛدٖ ٔذسن تحلیّی وبسؿٙبػی یب وبسؿٙبػی اسؿذ ٔبٔبیی.
 -2مُبرت :
ٟٔبست استجبًی  ٚسفتبسی ثب ثیٕبسٟٔ ،بست تحّیُ ٔؼبئُ ٔجتٙی ثش اًالٓبت ث ٝسٚص ٔبٔبییٟٔ ،بست
اػتفبد ٜاص دػتٍبٟٞبی تـخیق دسٔب٘ی ٔٛسداػتفبد ٜدس پضؿىیٟٔ ،بست تلٕیٓ ٌیشی دس ؿشایي
ثحشا٘یٟٔ ،بست پبیؾ  ٚوٙتشَ ّٕٓىشد تدٟیضات  ،آٔٛصؽ ثٟذاؿت  ٚاسائ ٝخذٔبت ثٟذاؿتی ٔ ٚبٔبیی،
ٔـبٚس ٚ ٜسإٙٞبئی خب٘ٛادٟٔ ،ٜبست إٓبَ ٔشالجتٟبی دٚساٖ ثبسداسیٟٔ ،بست ا٘دبْ صایٕبٖ ٚإٓبَ
ٔشالجتٟبی ثٔذ اص صایٕبٖٟٔ ،بست تـخیق ثٛٔ ٝلْ ثیٕبسیٟبی دٚساٖ ثبسداسی.
 -3ديرٌ َبی آمًسشی :
آؿٙبیی ثب لٛا٘یٗ ٔ ٚمشسات ٔبٔبیی  ،اٚسطا٘غ ٞبی ٔبٔبیی  ٚصایٕبٖ ،احیبی ٘ٛصاد ٔ ٚشالجت اص ٘ٛصاداٖ
٘بسع  ٚپشخٌش.
عىًان شغل  :مبرشىبس اتبق عمل
تعزیف:
ایٗ ؿغُ دس ثشٌیش٘ذ ٜپؼت ٞبیی اػت ؤ ٝتلذیبٖ آٖ ٞب ،تحت ِ٘بست وّی ،فٔبِیت ٞبیی ؿبُٔ اسائٝ
وٕه ٞبی الصْ فٙی دس اتبق ُٕٓ ث ٝخشاحبٖ ،آٔبدٕٛ٘ ٜدٖ ٚػبئُ خشاحی  ٚاػتشیُ خٟت اػتفبدٚ ٜ
اداس ٜاتبق ٞبی ُٕٓ یب ػشپشػتیً ،شح سیضی ٕٞ ٚبٍٙٞی أٛس ٔشتجي ثب اتبق ُٕٓ سا ثش ٟٓذ ٜداس٘ذ.
ومًوٍ يظبیف ي مسئًلیتُب:
 وٙتشَ پش٘ٚذ ٜثیٕبس لجُ اص خشاحی ثشای إًیٙبٖ اص وبُٔ ثٛدٖ ٔذاسن پضؿىی ٔٛسد ٘یبص) ٔب٘ٙذ اخبصُٜٕٓ  ٚآٔبدٌیٟبی ُٕٓ ،داسٞٚبی لجُ اص ُٕٓٓ ،ذْ داؿتٗ ٚػبیُ ٔلٓٛٙی  ٚصیٛس آالت ...(ٚ

 إًیٙبٖ اص ػبِٓ ثٛدٖ  ٚوبسایی دػتٍبٟٞب  ٚتدٟیضات ٔٛسد ٘یبص خٟت ُٕٓ خشاحی لجُ اص ؿشّٚ)ؿبُٔ ٔىؾ) ػبوـٗ( ،دػتٍب ٜاِىتشٚوٛتش ،چشإ ٌ ٚ ...( ٚضاسؽ ٞش ٌ٘ ٝ٘ٛمق  ،خٌب  ٚخشاثی ثٝ
ٔؼئِٛیٗ ریشثي.
 وٙتشَ اتبق ُٕٓ اص ِ٘ش ٘ٛس وبفی ،ػیؼتٓ ثشق سػب٘ی ،دسخ ٝحشاست ،سًٛثت ،پبویضٌی ،ایٕٙی .... .ٚ اًالّ اص ٚخٛد ِٛاصْ  ٚأىب٘بت ٔٛسد ٘یبص خشاحی  ٚآٔبدٕٛ٘ ٜدٖ اًبق ُٕٓ ثب ِٛاصْ ٚ ٚػبیُ خشاحی. وٙتشَ  ٚإًیٙبٖ اص اػتشیُ ثٛدٖ ِٛاصْ  ٚثؼتٞ ٝبی ٚػبیُ. وٙتشَ ثیٕبس اص ِ٘ش آٔبدٌی خؼٕی  ٚسٚا٘ی خٟت ُٕٓ خشاحی  ٚاسائ ٝآٔٛصؽ ٞبی الصْ. ٞذایت ثیٕبس ث ٝتخت ُٕٓ ،لشاسدادٖ ثیٕبس ثش سٚی تخت  ٚتِٙیٓ تخت خشاحی  ٚچشاغٟب ثش حؼت٘٘ ٚ ّٛبحی.ُٕٓ ٝ
 لشاس دادٖ وّی ٝدػتٍبٞ ٜب  ٚتدٟیضات دس اًشاف تخت خشاحی ثش ًجك لبثّیت دػتشػی ٘ ٚیبص. حوٛس دس تٕبْ ً ٚ ُٕٓ َٛاؿشاف ثش ٔحیي  ٚاتفبلبت ٚ ٚهٔیت ثیٕبس،وٕه ث ٝخشاحبٖ  ٚپشػتبساػىشاة دس پٛؿیذٖ ٌبٖ  ٚدػتىؾ ...ٚ
 ثبص ٕ٘ٛدٖ پٛؿؾ ٞبی اِٚی ٝثؼتٞ ٝبی اػتشیُ ٘ ٚخٟب  ٚػبیش ٚػبیُ  ٚدس اختیبس ٌزاسدٖ آٟ٘ب. ؿٕبسؽ  ٚثجت ٘خٌ ،بص ،الً٘ ٌبص ،دسٖ  ...ٚلجُ اص اتٕبْ ثٕٞ ٝشا ٜتیٓ خشاحی  ٚخْٕ آٚسی آٟ٘ب پغاص اػتفبد.ٜ
 تىٕیُ وّیٌ ٝضاسؿبت ٛٔ ٚاسد ثجتی اص اثتذا تب اتٕبْ ُٕٓ خشاحی. وٕه دس خبثدبیی  ٚا٘تمبَ ثیٕبس ث ٝسیىبٚسی  ٚاسائٌ ٝضاسؽ ؿفبٞی  ٚوتجی دس ٔٛسد ٚهٔیت ٘بحیٝخشاحی.
 پٛؿب٘ذٖ ٔیضٞب ثب پٛؿؾ اػتشیُ  ٚلشاسدادٖ ٚػبیُ ِٛ ٚاصْ ث ٝؿىُ اػتشیُ ثش سٚی آٟ٘ب)ؿبُٔٚ:ػبیُخشاحی٘،خ،دسٟ٘بٌ،بص...(.،
 وٕه دس ؿؼتٗ ٟ٘بیی پٛػت ثیٕبس)پشح ( ٚپٛؿب٘ذٖ ثیٕبس ثب پٛؿـٟبی اػتشیُ )دسح( . ٌضاسؽ وّی ٝالذأبت ا٘دبْ ؿذٚ ٚ ٜػبیُ ٔتلّ ٝث ٝثیٕبس ثٔ ٝؼئ َٛسیىبٚسی. خْٕ آٚسی  ٚؿؼت  ٚؿٛی ٚػبیُ ٔٛسد اػتفبد ٚ ٜا٘تمبَ آٟ٘ب ثٔ ٝشاوض اػتشیّیضاػی.ٖٛ ٌٔبِٔ ٚ ٝتحمیك دس ٔٛسد پیـشفتٟبی ّٕٓی  ٚتىِٛٛٙطیه دس صٔی ٝٙاتبق ُٕٓ  ٚوؼت دا٘ؾ سٚصا٘.ٝ ؿشوت دس ا٘دبْ ّٕٓیبت احیبء دس اتبق ُٕٓ. ِ٘بست  ٚوٙتشَ ثش فٔبِیت وبسداٖ ٞبی اتبق ُٕٓحل َٛإًیٙبٖ اص وبسوشد كحیح  ٚدلیك اثضاس  ٚتدٟیضات اتبق ُٕٓ ؿشوت فٔبَ دس دٚسٞ ٜبی وبسآٔٛصیٟٔ ،بستی  ٚآٔٛصؿی دس خٟت استمبء ّٔٔٔٛبت  ٚتٛإ٘ٙذیٟبی ؿغّی ٚثىبسٌیشی ٘تبیح آٖ دس ا٘دبْ ُٚبیف ٔح.ِٝٛ
 ٔـبسوت دس تحمیمبت وبسثشدی دس ٓشكِ٘ ٝبْ ػالٔت دس ؿغُ ٔشث.ًٝٛشزایط احزاس:

-1تحصیالت ي معلًمبت:
ٔذسن تحلیّی وبسؿٙبػی اتبق ُٕٓ.
ٔذسن تحلیّی وبسؿٙبػی اسؿذ تىتِٛٛطی ٌشدؽ خٔ ٖٛـشٚى ث ٝداسا ثٛدٖ ٔذسن تحلیّی
وبسؿٙبػی اتبق ُٕٓ.
 -2مُبرت :
ٟٔبست ٞبی ثشلشاسی استجبى ثب ثیٕبسٟٔ ،بست اسصیبثی ثیٕبسٟٔ ،بست ثشسػی  ٚوٙتشَ تدٟیضات اتبق ُٕٓ )
لجُ اصا٘دبْ ُٕٓ ( ٟٔ ،بست ا٘دبْ احیبی لّجی /سیٛیٟٔ ،بست دس اِٛٚیت ثٙذی ٔؼبئُ دسؿشایي اٚسطا٘غ
 ٚپشاػتشعٟٔ ،بست دس ٔذیشیت ثحشأٖٟ ،بست وبػتٗ ػٌح اهٌشاة ثیٕبس لجُ اص خشاحیٟٔ ،بست
پیـٍیشی اص ٓٛاسم ٘بؿی اص دسیبفت ثیٟٛؿیٟٔ ،بست آٔبد ٜػبصی ٔحیي اتبق ُٕٓ ثب تىٙیه ٞبی
آػپتیه )اػتشیُ  ٚغیشٓف٘ٛی (ٟٔ ،بست اػتفبد ٜاص اك َٛكحیح ٚهٔیت دادٖ ث ٝثیٕبسٟٔ ،بست اػتفبدٜ
اص تىٙیه ٞبی ٔٙبػت دس ٕٛٞػتبص.
 -3ديرٌ َبی آمًسشی :
وٙتشَ ٓف٘ٛت  ،اػتشیّیضاػیٚ ٖٛػبیُ  ٚتدٟیضات اتبق ُٕٓ ،احیبی لّجی  ٚسیٛی پیـشفت.ٝ
عىًان شغل  :مبرشىبس ًَشبزی
تعزیف:
ایٗ ؿغُ دس ثشٌیش٘ذ ٜپؼت ٞبیی اػت ؤ ٝتلذیبٖ آٖ ٞب ،تحت ِ٘بست وّی ،ثب ؿٙبخت وبُٔ دػتٍبٜ
 ٚفشایٙذ ٞبی تخللی ثیٟٛؿی ث ٝدادٖ ثیٟٛؿی ث ٝثیٕبساٖ تب سیؼه ػ ، ٝصیش ِ٘ش ٔتخلق ثیٟٛؿی
ٔی پشداص٘ذ  ٚفٔبِیت آ٘بٖ ؿبُٔ ثشسػی ٚهٔیت ثیٕبس خٟت تلٕیٓ ٌیشی دس ٔٛسد ٘ ّٛثیٟٛؿیٔ ،یضاٖ
ٌبص ٞبی خ٘ٛیٔ ،یضاٖ ٔبیٔبت  ٚخٛٔ ٖٛسد ٘یبص ثیٕبسٌ ِِٝٛ ،زاسی  ٚاحیبی لّجی  ٚسیٛی دس ثخؾ ٞبی
ٔشالجت ٚیظ ، ٜاٚسطا٘غ  ٚػبیش ثخؾ ٞبی ٔٛسد ٘یبص یب ػشپشػتیً ،شح سیضی ٕٞ ٚبٍٙٞی أٛس ٔشتجي ثب
ٛٞؿجشی ٔی ثبؿذ.
ومًوٍ يظبیف ي مسئًلیتُب:
 ثشسػی ،اكالح  ٚاستمبء فشایٙذٞبی ا٘دبْ وبس ٔشثٛى ث ٝثیٟٛؿی. ٕٞىبسی دس تٔییٗ ٚهٔیت ثیٕبس دس حیٗ ُٕٓ  ٚوٙتشَ ٓالئٓ حیبتی  ٚػٌح ٛٞؿیبسی. اسصیبثی ٚهٔیت ثبِیٙی  ٚآصٔبیـبت ثیٕبس لجُ اص ُٕٓ. ا٘دبْ ٔـبٚس ٚ ٜتلٕیٓ ٌیشی) ثب ٕٞبٍٙٞی ٔتخلق ( ٚثب ِحبٍ سهبیت ثیٕبس دس ٔٛسد ٘ ّٛثیٟٛؿی)ٕٓٔٛی یب ٘بحی ٝای (ثب تٛخ ٝثٚ ٝهٔیت ثبِیٙی ثیٕبس ٘ ٚتبیح آصٔبیـبت پبساوّیٙیىی.
 تضسیك داسٞٚبی لجُ اص ثیٟٛؿی ثشاػبع تدٛیض پضؿه ٔتحلق اص ِ٘ش ٘ٔ ٚ ّٛمذاس داس ٚ ٚسٚؽاػتفبد ٜا ص آٖ.

 دادٖ ثیٟٛؿی ث ٝثیٕبساٖ تب سیؼه  ٚ 3ؿشوت دس ٔشاحُ ٔختّف آٖ اص خّٕ ٝاِمبی ثیٟٛؿی ٍٟٚ٘ذاسی  ٚاتٕبْ آٖ صیش ِ٘ش ٔتخلق ثیٟٛؿی.
 تحت ِ٘ش داؿتٗ ثیٕبس دس ً ٚ ُٕٓ َٛا٘تمبَ ثیٕبس ث ٝسیىبٚسی تب ٛٞؿیبسی وبُٔ  ٚتشخیق. ثشسػی ثیٕبس اص ِ٘ش ٘یبص ث ٝدػتٍب ٜتٙفغ ٔلٓٛٙی ثب ثشسػی ٌبصٞبی خ ٖٛؿشیب٘ی. سي ٌیشی ؿشیب٘ی ،وبسٌزاسی ِ ِٝٛتشاؿ ٚ ٝاحیبی لّجی سیٛی دس ثخـٟبی ٚیظ ٜاٚسطا٘غ ... . -ٚ اخشای س٘ٚذٞبی ّٕٓی ثبِیٙی) پشٚػیدش (ٔتذا َٚثیذسدی) ٔب٘ٙذ ثیذسدی ثٔذ اص ُٕٓ حیٗ صایٕبٖ ...(. ٚ ؿشوت فٔبَ دس دٚسٞ ٜبی وبسآٔٛصیٟٔ ،بستی  ٚآٔٛصؿی دس خٟت استمبء ّٔٔٔٛبت  ٚتٛإ٘ٙذیٟبی ؿغّی ٚثىبسٌیشی ٘تبیح آٖ دس ا٘دبْ ُٚبیف ٔح.ِٝٛ
شزایط احزاس:
 -1تحصیالت ي معلًمبت :
ٔذسن تحلیّی وبسؿٙبػی یب وبسؿٙبػی اسؿذ دس سؿت ٝثیٟٛؿی.
ٔذسن تحلیّی وبسؿٙبػی اسؿذ تىِٛٛٙطی ٌشدؽ خٔ ٖٛـشٚى ث ٝداسا ثٛدٖ ٔذسن تحلیّی
وبسؿٙبػی ٛٞؿجشی.
 -2مُبرت :
ٟٔبست اسصیبثی ثیٕبسٟٔ ،بست ثش٘بٔ ٝسیضیٟٔ ،بست تلٕیٓ ٌیشی دس ؿشایي ثحشا٘یٔ ،شالجت اص ثیٕبساٖ دس
ٔشاحُ ٔختّف ثیٟٛؿیٟٔ ،بست دس احیبی لّجی /سیٛی (ٟٔ ،)CPRبست آٔٛصؽ ث ٝثیٕبس  ٚخب٘ٛادٚ ٜی
ٟٔ ،بست پبیؾ ٔذآ ْٚالئٓ حیبتی ثیٕبسٟٔ.بست ٔب٘یتٛسی ًٙتدٟیضات وٙتشِیٟٔ ،بست اسصیبثی ٛٞؿیبسی
 ٚپبیؾ ٓالیٓ حیبتی ثیٕبسٟٔ ،بست ثش٘بٔ ٝسیضیٟٔ ،بست اػتفبد ٜاص سیبهی) خٟت تٔییٗ دٚص داسٚیی (
ٟٔبست ث ٝوبس ٌیشی تدٟیضات ٚ ٚػبیُ  ٚداسٞٚبی ثیٟٛؿی دس خشاحی ٞبی تخللی  ٚفٛق تخللی،
ٟٔبست ٔشالجت اص ثیٕبساٖ دس ٔشاحُ ٔختّف ثیٟٛؿی.
 -3ديرٌ َبی آمًسشی :
آؿٙبیی ثب لٛا٘یٗ ٔ ٚمشسات اتبق ُٕٓ ،ایٕٙی ثیٕبس ،وٙتشَ ٓف٘ٛت ،احیبی لّجی  ٚسیٛی پیـشفت.ٝ
عىًان شغل  :پششل عمًمی
تعزیف:
ایٗ ؿغُ دس ثشٌیش٘ذ ٜپؼت ٞبیی اػت ؤ ٝتلذیبٖ آٖ ٞب ،تحت ِ٘بست وّی ،دس ػٌح پضؿىی
ٕٓٔٛی ،ثب اػتفبد ٜاص سٚؽ ٞبی ّٕٓی  ٚثىبسٌیشی اثضاس ٞبی تـخیلی ث ٝا٘دبْ الذأبت پیـٍیشی ٚ
تـخیق ثیٕبسی ،دسٔبٖ  ٚثبصتٛا٘ی ثیٕبساٖ ث ٝكٛست ػشپبیی ٚثؼتشی دس اٚسطا٘غ یب ثخـٟبی
ثیٕبسػتب٘ی ٔ ٚشاوض ثٟذاؿتی دسٔب٘ی ٔی پشداص٘ذ ٔ .ـبسوت دس الذأبت اپیذٔیِٛٛطیه ٔمبثّ ٝثب ٕٝٞ

ٌیشیٟب  ٚؿشوت دس ًشح ٞبی تحمیمبتی ٔٛسد ٘یبص  ٚاسائ ٝآٔٛصؽ ٞبی الصْ خٟت حفَ تٙذسػتی افشاد ٚ
خبٔٔ ٝیب ػشپشػتیً ،شح سیضی ٕٞ ٚبٍٙٞی أٛس ٔشتجي ثب دسٔبٖ ثیٕبساٖ اص ٔلبدیك ایٗ ؿغُ ٔی ثبؿذ.
ومًوٍ يظبیف ي مسئًلیتُب:
 ٚیضیت ػشپبیی ثیٕبساٖ اٚسطا٘ؼی  ٚغیش اٚسطا٘ؼی ثؼتشی دس ثخؾ دس تٕبْ ػبٓبت ثش حؼت ٘یبص) دسكٛست ٓذْ ٚخٛد دػتیبس(.
 ٚیضیت ثیٕبساٖ ػشپبی ٔشاخٔ ٝوٙٙذ ٜث ٝدسٔبٍ٘ب ٚ ٜاٚسطا٘غ ثیٕبسػتبٖ  ٚاسخبّ ث ٝثخـٟب ٚٔتخللبٖ ٔشث.ًٝٛ
 ا٘دبْ وـیىٟبی ُٔٛفی ث ٝكٛست ٔمیٓ. تىٕیُ ثشٌٞ ٝبی ٔشث ًٝٛث ٝثیٕبساٖ ٔ ٚـبٚس ٜپضؿىی ) ٔب٘ٙذ ثشٌٞ ٝبی ؿشح حبَ ،خالك ٝپش٘ٚذٜ،سهبیت ٘بٔ...(ٚ ٝ
 ٓوٛیت فٔبَ دس تیٓ احیبی لّجی  ٚتٙفؼی (  ) CPRثیٕبسػتبٖ. دسٔبٖ دس اٚسطا٘غ  ٚثخؾ. ٔٔبی ، ٝٙتـخیق  ٚدسٔبٖ ثیٕبساٖ دس ػٌح پضؿىی ٕٓٔٛی. دسخٛاػت آصٔبیؾ  ٚػبیش الذأبت تـخیلی دس كٛست ِض.ْٚ پیٍیشی  ،اسخبّ ٔ ٚشالجت ثیٕبساٖ  ٚثشسػی ٞبی اپیذٔیِٛ ٛطیىی ثیٕبس  ٚاًشفیبٖ آٖ دس خلٛفثیٕبسیٟبی لبثُ وٙتشَ ٔ ٚشالجت.
 ا٘دبْ الذأبت فٛسی ثیٕبساٖ  ٚاسخبّ  ٚآضاْ آ٘بٖ ثٔ ٝشاوض ٔدٟضتش. ٔـبٚس ٜثب پضؿىبٖ دیٍش دس كٛست ِض.ْٚ ا٘دبْ ٔٔبیٙبت دٚس ٜای دا٘ؾ آٔٛصاٖ ،ص٘بٖٔ ،بدساٖ ثبسداس ،وٛدوبٖ  ،ػبِٕٙذاٖ ٔ ٚتلذیبٖ أبوٗ ٚٔشاوض تٟی ٚ ٝتٛصیْ ٔٛاد غزایی.
 الذأبت پیـٍیشا٘ ٝدس ثشاثش ثیٕبسیٟب اص ًشیك ٚاوؼیٙبػی ٖٛدس خبٔٔ ٝتحت پٛؿؾ. پیـٍیشی اص ٌؼتشؽ ثیٕبسیٟب اص ًشیك ثشسػی ٞبی اپیذ ٔیِٛٛطیىی. ٔـبسوت دس ٔذیشیت ثحشاٖ  ٚوٙتشَ اپیذ ٔی ٞب  ٚؿٙبػبئی  ٚوٙتشَ ًغیبٖ ثیٕبسیٟب. ٔـبسوت فٔبَ دس ثش٘بٔ ٝوـٛسی پضؿه خب٘ٛاد.ٜ ثش آٚسد ٘یبصٞبی ٚاحذ اٚسطا٘غ  ٚتبٔیٗ ثٕٛلْ الالْ اٚسطا٘غ ٔشوض ثٟذاؿتی دسٔب٘ی دس خٟتپبػخٍٛیی ٔٙبػت ث٘ ٝیبصٞبی خٕٔیت تحت پٛؿؾ.
 ثشسػی ثیٕبسیٟبی ثٔٛی  ٚاپیذٔیِٛٛطیه ٌٔٙم ٚ ٝپیـٍیشی اص ٌؼتشؽ ثیٕبسیٟبی ؿبیْ ٌٔٙم.ٝ اخشای ثبصدیذٞب اص ٓٛأُ ٔحیٌی ٌٔٙم ، ٝخب٘ٞ ٝبی ثٟذاؿت تبثٔٔ ، ٝذاسع  ٚػبیش أٛسات ٔشتجي دسحیٌ ٝاختیبسات تٔییٗ ؿذ.ٜ
 ٔشالجت دس اخشای دػتٛسات داسٚیی  ٚثٟذاؿتی داد ٜؿذ ٚ ٜسإٙٞبیی ثیٕبساٖ. -وٙتشَ ٔ ٚشالجت اص ٚهْ داسِٛ ٚ ٚاصْ فٙی  ٚاداسی ٚاحذ ٔشثٛى خٟت تبٔیٗ وؼشی آٟ٘ب.

 سإٙٞبیی ثٟذاؿتی  ٚتغزی ٝای ٔشثٛى ث ٝص٘بٖ ثبسداس ٔ ٚبدساٖ  ٚوٛدوبٖ. ٕٞىبسی ثشای ٔدضا وشدٖ ٔجتالیبٖ ث ٝأشام ٌ ٕٝٞیش دس ثیٕبسػتبٟ٘ب ثِٛٙٔ ٝس خٌّٛیشی اص ؿیّٛآٟ٘ب.
 تٟیٔ ٝمبالت ّٕٓی  ٚا٘تـبس آٟ٘ب دس ٔدالت ٔختّف پضؿىی ّٕٓ ٚی ٔٔ ٚشفی آٟ٘ب دس ػٕیٙبسٞب ٚوٙفشا٘غ ٞبی ٔشثٛى.
 تٟی ٚ ٝتِٙیٓ ثش٘بٔٞ ٝبی تحمیمبتی  ٚیب ثشسػی ٞبی ثٟذاؿتی دس حٛصّٕٓ ٜىشد. ِ٘بست  ٚآٔٛصؽ ٞبی الصْ دس ٔٛسد وبسوٙبٖ فٙی  ،ثٟذاؿتی یب دسٔب٘ی. ؿشوت دس ثش٘بٔٞ ٝبی آٔٛصؿی ٌٔ ٚبِٔ ٝآخشیٗ تحمیمبت پضؿىی ٔشثٛى. ؿشوت دس أش تحمیمبت ثٟذاؿتی  ٚدسٔب٘ی ٕٞ ٚىبسی ثب ػبیش ٔٛػؼبت ثٟذاؿتی ثِٛٙٔ ٝس ثبال ثشدٖػٌح ثٟذاؿت ٕٓٔٛی.
 ؿشوت فٔبَ دس دٚسٞ ٜبی وبسآٔٛصیٟٔ ،بستی  ٚآٔٛصؿی دس خٟت استمبء ّٔٔٔٛبت  ٚتٛإ٘ٙذیٟبی ؿغّی ٚثىبسٌیشی ٘تبیح آٖ دس ا٘دبْ ُٚبیف ٔح.ِٝٛ
 ٔـبسوت دس تحمیمبت وبسثشدی دس ٓشكِ٘ ٝبْ ػالٔت دس ؿغُ ٔشث.ًٝٛشزایط احزاس:
-1تحصیالت ي معلًمبت :
ٔذسن تحلیّی دوتشا دس سؿت ٝپضؿىی ٕٓٔٛی.
 -2تجزبٍ :
حذالُ ػٛٙات تدشثٛٔ ٝسد ٘یبص ٔشتجي دٚػبَ ٔیجبؿذ.
 -3مُبرت :
ٟٔبست ا٘دبْ ٔٔبی ٝٙفیضیىی ؿبُٔ ٔـبٞذٌٛ ،ٜؽ دادِٖٕ ،غ وشدٖٟٔ ،بست تٛخ ٝوشدٖ ثٓ ٝالیٓ ٚ
٘ـب٘ٞ ٝبی ثیٕبسی ٞب  ٚا٘دبْ تؼت ٞبی فیضیىیٟٔ ،بست ٘ؼخٛ٘ ٝیؼی كحیحٟٔ ،بست ا٘تخبة ثٟتشیٗ
سٚیىشد تـخیلی دسٔب٘ی  ٚاخشای آٖٟٔ ،بست ا٘دبْ ٚاوؼیٙبػی ٚ ٖٛػبیش ٔشالجت ٞبی اختلبكی،
ٟٔبست تدٛیض ٔٙبػت تشیٗ آصٔبیـبت ثب تٛخ ٝث ٝؿشایي ٚ ٚهٔیت ثیٕبسٟٔ ،بست تفؼیش آصٔبیـبت ٚ
تحّیُ دادٞ ٜب  ٚآصٔبیـبت ٟٔ ،بست خْٕ آٚسی ثجت  ٍٝ٘ ٚداسی اًالٓبت) ؿبُٔ ػبثم ٝپضؿىیٌ ،ضاسؽ
ٞب٘،تبیح آصٔبیـبت (ٟٔبست ا٘دبْ پبیؾ ٚهٔیت ثیٕبسٟٔ ،بست إٓبَ ٕٞبٍٙٞی ثیٗ اسائ ٝوٙٙذٌبٖ
خذٔبت پضؿىیٟٔ ،بست اػتفبد ٜاص دػتٍبٞ ٜب  ٚتدٟیضات)ؿبُٔ ٔبػه اوؼیظٖ ،افتبِٕٛػىٛح ،ػت
ٞبی اتٛػىٛپیٔ ،بػه احیبٟٔ ،بست ثش٘بٔ ٝسیضی ثشای ثش٘بٔٞ ٝبی ػالٔت( .
 -4ديرٌ َبی آمًسشی :
ًت  ٚلب٘ ،ٖٛاك ٚ َٛسٚؽ تحمیك ،احیبی لّجی  ٚتٙفؼی پیـشفت،ٝاخالق پضؿىی.
عىًان شغل  :پششل متخصص:

تعزیف:
ایٗ ؿغُ دس ثشٌیش٘ذ ٜپؼت ٞبیی اػت ؤ ٝتلذیبٖ آٖ ٞب ،تحت ِ٘بست وّی ،دس ػٌح تخللی یب
فٛق تخللی پضؿىی دس حیٌٞ ٝبی پیـٍیشی ،تـخیلی ،دسٔب٘ی ،ثبصتٛا٘ی ،آٔٛصؿی ،پظٞٚـی،
اختٕبٓی دس ٔشاوض آٔٛصؿی  ٚدسٔب٘ی ،ثیٕبسػتبٟ٘ب ،دسٔبٍ٘بٞ ٜبٔ ،شاوض پظٞٚـی ث ٝدسٔبٖ ثیٕبساٖ ٔی
پشداص٘ذ یب ػشپشػتیً ،شح سیضی ٕٞ ٚبٍٙٞی أٛس ٔشتجي ثب دسٔبٖ تخللی ثیٕبسی ٞب سا ثش ٟٓذ ٜداس٘ذ.
ومًوٍ يظبیف ي مسئًلیتُب:
 ٔٔبی ،ٝٙتـخیق  ٚدسٔبٖ  ٚتٛا٘جخـی ثیٕبساٖ ٔشثٛى ث ٝسؿت ٝخشاحی ٕٓٔٛی  ٚػبیش سؿتٞ ٝبیتخللی.
 حوٛس ثٕٛلْ ،ثش ثبِیٗ ثیٕبس ٍٙٞبْ ػبٓبت وـیه یب آ٘ىبِی  ٚپیٍیشی دػتٛسات تـخیلی ،دسٔب٘ی ٚپجـٍیشی وٙٙذ ٚ ٜإًیٙبٖ اص ا٘دبْ كحیح آٟ٘ب.
 اسائ ٝخذٔبت پضؿىی تخللی دس ػٌح د / ْٚػ ٚ ْٛفٛق تخللی دس ػٌح ػ ْٛػیؼتٓ اسخبّ ٚٔٛػؼبت دِٚتی ٕٔٛٓ ٚی.
 حوٛس فٔبَ دس ثیٕبسػتبٟ٘ب ٔ ٚشاوض آٔٛصؿی ،دسٔب٘ی ِ٘ ٚبست ثش حؼٗ ا٘دبْ دػتٛسات پضؿىی كبدسؿذٞ ٚ ٜذایت تیٓ دسٔبٖ.
 تٔییٗ  ٚدػتٛس ٘ ّٛآصٔبیـٟبی پبساوّیٙیىی  ٚػبیش تؼتٟبی تـخیلی دس كٛست ٘یبص. تدٛیض ٘ ّٛداسٞٚبی ٔلشفی  ٚتٔییٗ سٚؿٟبی دسٔب٘ی ٔٙبػت ثش حؼت ٚهٔیت ثیٕبس. پیٍیشی ٔذا ْٚثیٕبساٖ ُٕٓ ؿذٔ ٚ ٜشالجت اص ا٘دبْ دػتٛسات داد ٜؿذ ٜدس ثخؾ ٞب تٛػي پشػتبساٖ ٚپضؿىبٖ ٕٓٔٛی.
 ِ٘بست ثش پیـشفت ٚهٔیت دسٔب٘ی ثیٕبساٖ. ٔشالجت دس اخشای دػتٛسات داسٚیی  ٚثٟذاؿتی داد ٜؿذ ٚ ٜسإٙٞبیی ثیٕبساٖ. ٚیضیت ثیٕبساٖ اٚسطا٘ؼی ثؼتشی دس ثخؾ دس ػبٓبت اداسی  ٚآ٘ىبَ. ٚیضیت ثیٕبساٖ ػشپبی ٔشاخٔ ٝوٙٙذ ٜث ٝدسٔبٍ٘ب ٚ ٜاٚسطا٘غ ثیٕبسػتبٖ  ٚاسخبّ ث ٝثخـٟبیٔتخللبٖ ٔشث.ًٝٛ
 ا٘دبْ وـیىٟبی ُٔٛفی ث ٝكٛست ٔمیٓ ثشاػبع هٛاثي  ٚدػتٛسإُِٔ ٞبی ریشثي. - تىٕیُ ثشٌٞ ٝبی ٔشث ًٝٛث ٝپش٘ٚذ ٜپضؿىی ثیٕبساٖ ٔ ٚـبٚس ٜپضؿىی ) ٔب٘ٙذ ثشٌٞ ٝبی ؿشح حبَ،خالك ٝپش٘ٚذ، ٜسهبیت ٘بٔ...(.ٚ ٝ
 ٓوٛیت دس وٕیتٞ ٝب ٌ ٚشٞ ٜٚبی تخللی ثیٕبسػتبٖ ٔ ٚشاوض دسٔب٘ی. آضاْ  ٚسإٙٞبیی ثیٕبساٖ فٛسی ثٔ ٝشاوض تخللی  ٚفٛق تخللی.ٔ -ـبٚس ٜثب پضؿىبٖ دیٍش دس كٛست ِض.ْٚ

 ٞذایت  ٚساٞجشی ّٕٓی ٔشاحُ ٔختّف تـخیق ،دسٔبٖ  ٚثبصتٛا٘ی ثیٕبساٖ دس  ٕٝٞػٌٛح اص ًشیكاسائ ٝآٔٛصؿٟب  ٚثبصآٔٛصی ٞب ثِٛٙٔ ٝس ثیـتشیٗ وبسآیی  ٚاثش ثخـی  ٚوٕتشیٗ ٞضی ٝٙفشكت.
 ٔـبسوت دس تذٚیٗ سإٙٞبٞبی )ٌبیذالیٗ (تـخیلی  ٚدسٔب٘ی دس ٌشایؾ ٞبی تخللی ریشثي. ٔـبسوت دس ٔذیشیت ثحشاٖ دس حیٌ ٝتخللی  ٚپیـٍیشی  ٚوبٞؾ آػیت ٞبی آٖ. ؿٙبػبیی اپیذٔی ٞبی ٚاٌیش  ٚغیش ٚاٌیش ٔ ٚـبسوت دس وٙتشَ آٟ٘ب  ٚثش٘بٔ ٝسیضی خٟت اص ثیٗ ثشدٖآٖ.
 ٔـبسوت فٔبَ دس ثش٘بٔ ٝوـٛسی پضؿه خب٘ٛاد.ٜ ثشسػی ثیٕبسیٟبی ثٔٛی  ٚاپیذٔیِٛٛطیه ٌٔٙم ٚ ٝپیـٍیشی اص ٌؼتشؽ ثیٕبسیٟبی ؿبیْ ٌٔٙم.ٝ ِ٘بست  ،وٙتشَ ٔ ٚشالجت اص ٚهٔیت ثخؾ اص ِ٘ش سٓبیت اػتب٘ذاسٞبی اِضأی  ٚپیٍیشی الذأبت الصْ.
 ؿشوت دس أش تحمیمبت ثٟذاؿتی  ٚدسٔب٘ی ٕٞ ٚىبسی ثب ػبیش ٔٛػؼبت ثٟذاؿتی. ِ٘بست  ٚآٔٛصؽ ٞبی الصْ دس ٔٛسد وبسوٙبٖ فٙی ،ثٟذاؿتی یب دسٔب٘ی. ؿشوت دس ثش٘بٔٞ ٝبی آٔٛصؿی ٌٔ ٚبِٔبتی ٌ ٚشدآٚسی  ٚاسای ٝآخشیٗ تحمیمبت پضؿىی دس حیٌٝتخللی ٔشث.ًٝٛ
 ٔؼتٙذػبصی الذأبت ا٘دبْ ؿذ ٜدس لبِت فبیُ،فیّٓٓ ،ىغ ٌ ٚضاسؿٟبی ّٕٓی ث ٝكٛست چٙذتخللی ٌ ٚضاسؽ آٟ٘ب دس ٔدالت ّٕٓی.
 ؿشوت دس ثش٘بٔٞ ٝبی آٔٛصؿی ثش حؼت ؿشح ُٚبیف  ٚیب دس كٛست ٘یبص سإٙٞبیی  ٚآٔٛصؽ ثیٕبس  ٚخب٘ٛاد ٜایـبٖ  ٚاسائ ٝاًالٓبت الصْ دس خلٛف ػیش ثیٕبسی  ٚساٟٞبیپیـٍیشی  ٚدسٔبٖ آٖ.
 ؿشوت فٔبَ دس دٚسٞ ٜبی وبسآٔٛصیٟٔ ،بستی  ٚآٔٛصؿی دس خٟت استمبء ّٔٔٔٛبت  ٚتٛإ٘ٙذیٟبی ؿغّی ٚثىبسٌیشی ٘تبیح آٖ دس ا٘دبْ ُٚبیف ٔح.ِٝٛ
 ٔـبسوت دس تحمیمبت وبسثشدی دس ٓشكِ٘ ٝبْ ػالٔت دس ؿغُ ٔشث.ًٝٛشزایط احزاس:
 -1تحصیالت ي معلًمبت
دا٘ـٙبٔ ٝیب ٌٛاٞیٙبٔ ٝتخللی دس یىی اص سؿتٞ ٝبی تخللی پضؿىی.
 -2تجزبٍ :
حذالُ ػٛٙات تدشثٛٔ ٝسد ٘یبص ٔشتجي دٚػبَ ٔیجبؿذ
 -3مُبرت :
ٟٔبست ٔٔبی ٝٙػیؼتٕی ثیٕبس  ٚاسخبّ آٖٟٔ ،بست وبسثشد  ٚتفؼیش دادٞ ٜبی حبكُ اص آصٔبیـبت ٚ
تلٛیشثشداسیٟٔ ،بست ا٘دبْ الذأبت پیـٍیشی وٙٙذ ٜاص پیـشفت ثیٕبسی ٛٓ ٚاسم آٖٟٔ ،بست تفؼیش
ٔفبٞیٓ پضؿىی ثشای ثیٕبسأٖٟ ،بست ا٘دبْ ٔـبٚس ٚ ٜا٘تمبَ دسخٛاػت  ٚثیبٖ دلیك الذأبت الصْ.

 -4ديرٌ َبی آمًسشی :
ًت  ٚلب٘) ٖٛلٛا٘یٗ پضؿىیِ٘ ،بْ پضؿىی ،پضؿىی لب٘٘ٛی ،تخّفبت پضؿىی  ٚتٟٔذات پضؿىبٖ دس لجبَ
ثیٕبس(  ،اك ٚ َٛسٚؽ تحمیك ،احیبی لّجی  ٚتٙفؼی پیـشفت.ٝ
عىًان شغل :مبرشىبس پذیزش ي مذارك پششنی
تعزیف:
ایٗ ؿغُ دس ثشٌیش٘ذ ٜپؼت ٞبیی اػت ؤ ٝتلذیبٖ آٖ ٞب ،تحت ِ٘بست وّی ،دس لؼٕت ٞبی پزیشؽ،
ٔذاسن پضؿىی ،آٔبس  ٚوذ ٌزاسی ثیٕبسی ٞب دس ثیٕبسػتبٖ ٞب اؿتغبَ داؿت ،ٝپزیشؽ ثیٕبساٖ ًی فشایٙذ
ٞبی كحیح ّٕٓ ٚی ُٕٓ ،ث ٝسٚؽ ٞبی ّٕٓی تِٙیٓ ٔذاسن پضؿىی  ٚثبیٍب٘ی آٖ ٞب ،تٟی ٝآٔبس ٔفیذ
اص وّی ٝفٔبِیت ٞبی ٔشوض ثٟذاؿت ،دسٔب٘ی  ٚآٔٛصؿی ،اػتفبد ٜاص ًجم ٝثٙذی ثیٗ إِّّی ثیٕبسی ٞب ثب
اػتفبد كحیح اص وتبة ٞبی ٔشث ًٝٛثبالخق ًجم ٝثٙذی ثیٗ إِّّی ثیٕبسی ٞب  ، I.C.Dایدبد استجبى
ثب لؼٕت ٞبی ٔختّف ثیٕبسػتبٖ ٔب٘ٙذ پشػتبسی  ٚ ... ٚتٟیٌ ٝضاسؽ وّی اص فٔبِیت ٞبی ٔختّف
ثیٕبسػتبٖ یب ػشپشػتیً ،شح سیضی ٕٞ ٚبٍٙٞی أٛس ٔشتجي ثب ٔذاسن پضؿىی.اص فٔبِیت ٞبی خبسی ایٗ
ؿغُ ٔی ثبؿذ.
ومًوٍ يظبیف ي مسئًلیتُب:
 تحمیك دس صٔی ٝٙوبسثشد سٚؽ ٞبی ٘ٛیٗ رخیش ٚ ٜثبصیبثی دادٞ ٜبی پضؿىی خٟت ثٟی ٝٙػبصیػیؼتٕٟبی تلٕیٓ ٌیشی دس حٛص ٜثٟذاؿت ٚ
دسٔبٖ ،ثٔٛی ػبصی اػتب٘ذاسد ٞب  ٚپشٚتىُ ٞبی فٗ آٚسی اًالٓبت دس خٟت استمبی ػیؼتٕٟبی
ثٟذاؿت  ٚدسٔبٖ
 اسائ ٝسٚؿٟبی ثٟی ٝٙخٟت آٔٛصؽ  ٚا٘تمبَ ٔفبٞیٓ وبسثشدی ا٘فٛس ٔبتیه دس پضؿىی ًشاحی سٚؽ ٞبی اخشایی حفبُت اص اًالٓبت خلٛكی ثیٕبساٖ. فشا ٓٞػبصی صٔی ٝٙثشلشاسی  ٚتذا ْٚاستجبى ٕٞ ٚىبسی ثیٗ ٔشاوض اسائ ٝدٙٞذ ٜخذٔبت ثٟذاؿتی دسٔب٘ی ثشسػی  ٚپیـٟٙبد ػبختبس ثٟی ٝٙپبیٍب ٜدادٞ ٜبی پضؿىی. اػتفبد ٜاص وذ ٌزاسی دس پضؿىی  ٚسٚؿٟبی ٘ٛیٗ رخیش ٜػبصی  ٚثبصیبثی دادٞ ٜبی پضؿىی ػبصٔب٘ذٞی ،رخیش ٜػبصی  ٚثبصیبثی اًالٓبت ثٟذاؿتی  ٚدسٔب٘ی ثشاػبع اػتب٘ذاسدٞبی ٔٛسدُٕٓ. ِ٘بست ثش ٌشدآٚسی دادٞ ٜب پشداصؽ تٛصیْ اًالٓبت ثٟذاؿتی  ٚدسٔب٘ی. - - وٙتشَ ِ٘ ٚبست ثش اػٙبد ٔ ٚذاسن پضؿىی ٔشاوض آٔٛصؿی  ٚدسٔب٘ی  ٚثیٕبسػتبٟ٘ب. ِ٘بست ثش اسصیبثی ٚاحذٞبی ٔذاسن پضؿىی اص خٟت ػبختبس) پشػ ُٙتدٟیضات فوبی فیضیىی (ٚفشایٙذ) ٔؼتٙذػبصی (فشایٙذ وبس اػتب٘ذاسد .

 فشا ٓٞوشدٖ اًالٓبت كحیح خٕٔیتی) دٌٔٛشافیه (ثیٕبساٖ ،اِلبق ٔذاسن  ٚاسػبَ پش٘ٚذ ٜثیٕبس /ٕٞشا ٜثب ثیٕبس ث ٝثخؾ ٞبی ٔشتجي.
 ٔـبسوت دس تمٛیت صیشػبختٟبی استجبًی  ٚایٙتش٘تی ثِٛٙٔ ٝس دػتیبثی آػبٖ ٔشاخٔیٗ ثٙٔ ٝبثْاًالٓبتی پضؿىی.
 ٔـبٚس ٚ ٜسإٙٞبیی وبسثشاٖ وتبثخب٘ٞ ٝب ٔ ٚشاوض اًالّ سػب٘ی پضؿىی ثشای ثبصیبثی اًالٓبت ٞ ٚذایتآ٘بٖ دس تشػیٓ اػتشاتظی
 آٔٛصؽ فشدی ٌشٞٚی  ٚسػٕی غیش سػٕی ثشای اػتفبد ٜاص ٔٙبیْ اًالٓبتی  ٚوتبثخب٘- -ٝ ؿٕبسٌ ٜزاسی  ٚثجت ٟٔ ٚش وشدٖ وتت ٔ ٚدالت  ٚتِٙیٓ آٖ دس لفؼٞ ٝب ٌٔبثك ػیؼتٓ خبسی ٚ٘ٛیٗ وتبثخب٘ٞ ٝب
 وذٌزاسی ثیٕبسیٟب ،إٓبَ خشاحی  ٚالذأبت دسٔب٘ی  ٚتٟی ٝا٘ذوغ ٔشث ًٝٛثشاػبع اػتب٘ذاسدٞبیخٟب٘ی.
 ثشسػی ثشي ؿشح حبَ خٟت اختلبف وذ ّٓت ٔشاخٔ ٝاص سٚی وتت ٔشخْ. ثشسػی ثشي خالك ٝپش٘ٚذ ٜخٟت اختلبف وذ تـخیق اكّی اص سٚی وتت ٔشخْ. ثشسػی ثشي ٌضاسؽ ُٕٓ خشاحی) ثشای ثیٕبساٖ و ٝالذاْ خشاحی دس ٔٛسد آٟ٘ب كٛست ٌشفت ٝاػت(. اختلبف وذ تـخیق اص سٚی ثشي ٌضاسؽ ُٕٓ خشاحی ثشاػبع وتت ٔشخْ. اختلبف وذ الذاْ خشاحی اص سٚی ثشي ٌضاسؽ ُٕٓ خشاحی ثشاػبع وتت ٔشخْ. ا٘دبْ أٛس ٔشثٛى ث ٝپزیشؽ ثیٕبساٖ. اخز سهبیت ٘بٔ ٚ ٝاخبص٘ ٜبٔٞ ٝب  ٚتأٔیٗ پزیشؽ ٔٛاسد فٛسیت پضؿىی. آؿٙبیی ث ٝػیؼتٓ ٞبی وبٔپیٛتشی تخللی دس صٔیٔ ٝٙشث ٚ ًٝٛتٛا٘بیی دس سفْ ایشادات  ٚتٟی ٝآٔبسسٚصا٘ ٝپزیشؽ.
 صٔب٘جٙذی ٛ٘ ٚثت دٞی ثشای پزیشؽ ثیٕبساٖ إٓبَ خشاحی  ٚثؼتشی. - تٟی ٚ ٝتِٙیٓ آٔبس سٚصا٘ٔ ،ٝبٞب٘ ٚ ٝػبال٘ ٝاص ثیٕبساٖ ثؼتشی ٔ ٚشخق ؿذ ٚ ٜآٔبس ٔشي ٔ ٚیشٔشاخٔیٗ ث ٝوّیٙیه ٞب  ٚپبساوّیٙیه ٞب ثِٛٙٔ ٝس تدضی ٚ ٝتحّیُ خذٔبت دسٔب٘ی اسائ ٝؿذ.ٜ
 ثشسػی ٞبی الصْ خٟت ثٟجٛد سٚؿٟبی وبس ،فشٟٔبی ٔذاسن پضؿىی ٚػبیُ  ٚأىب٘بت ٔشثٛى ثٝٔذاسن پضؿىی.
 اسصؿیبثی ٚاحذٞبی ٔذاسن پضؿىی ٔشاوض آٔٛصؿی  ٚدسٔب٘ی  ٚثیٕبسػتبٟ٘ب. ػبٔب٘ذٞیٛ٘ ،ثت دٞی  ٚسإٙٞبیی ثیٕبساٖ خٟت ٚیضیت  ،پزیشؽ  ٚثؼتشی ثیٕبس دس ثخؾ ٔشث.ًٝٛ ٕٞىبسی دس اػتمشاس  ٚوبسثشد ػیؼتٓ ٔذیشیت ػالٔت()HIS تِٙیٓ وبست ؿٙبػبیی  ٚثجت ٔـخلبت  ٚؿٕبس ٜثبیٍب٘ی خٟت اسائ ٝث ٝثیٕبس. تِٙیٓ اٚساق پش٘ٚذ ٜثشاػبع اػتب٘ذاسدٞبی ٔٛخٛد  ٚپٛؿٌ ٝزاسی  ٚؿٕبس ٜص٘ی پش٘ٚذٞ ٜب. -ا٘دبْ أٛس ثبیٍب٘ی پش٘ٚذٞ ٜب ثشاػبع سٚؽ تٔییٗ ؿذٜ

 پبػخ ثٔ ٝىبتجبت ٔشثٛى ث ٝپضؿىی لب٘٘ٛی  ٚاسٌبٟ٘بی دیٍش ثب اػتفبد ٜاص پش٘ٚذ ٜثیٕبساٖ ؿشوت فٔبَ دس دٚسٞ ٜبی وبسآٔٛصیٟٔ ،بستی  ٚآٔٛصؿی دس خٟت استمبء ّٔٔٔٛبت  ٚتٛإ٘ٙذیٟبی ؿغّی ٚثىبسٌیشی ٘تبیح آٖ دس ا٘دبْ ُٚبیف ٔح.ِٝٛ
 ٔـبسوت دس تحمیمبت وبسثشدی دس ٓشكِ٘ ٝبْ ػالٔت دس ؿغُ ٔشث.ًٝٛشزایط احزاس:
 -1تحصیالت ي معلًمبت
ٔذسن تحلیّی وبسؿٙبػی دس سؿتٔ ٝذاسن پضؿىی ،فٙبٚسی اًالٓبت ػالٔت ،ا٘فٛس ٔبتیه پضؿىی ،
وتبثذاسی دس ؿبخ ٝپضؿىی.
ٔذسن تحلیّی وبسؿٙبػی اسؿذ یب دوتشی دس سؿتٞ ٝبی ٔذاسن پضؿىی ،فٙبٚسی اًالٓبت ػالٔت،
ٔذیشیت خذٔبت ثٟذاؿتی دسٔب٘ی ،اسصیبثی
فٙبٚسی ػالٔت  ،ا٘فٛسٔبتیه پضؿىی ،وتبثذاسی  ٚاًالّ سػب٘ی پضؿىیٔ ،ذیشیت اًالٓبت ػالٔت
ٔـشٚى ث ٝداسا ثٛدٖ ٔذسن تحلیّی
وبسؿٙبػی ٔذاسن پضؿىی  ٚفٗ آٚسی اًالٓبت ػالٔت  ،وتبثذاسی دس ؿبخ ٝپضؿىی.
 -2مُبرت :
ٟٔبست ٔذیشیت اػٙبدٟٔ ،بست ٔؼتٙذ ػبصی  ٚپشداصؽ اًالٓبتٟٔ ،بست اػتفبد ٜاص آٔبس  ٚوذٌزاسی
ثیٕبسیٟبٟٔ ،بست تحّیُ ٘تبیح ٟٔ ،بست ٌضاسؿذٞی وّی اص فٔبِیتٟبی ٔختّف ثیٕبسػتبٖٟٔ ،بست ا٘دبْ
تحمیك  ٚپظٞٚؾ.
 -3ديرٌ َبی آمًسشی :
خٙجٞ ٝبی لب٘٘ٛی ٔذاسن پضؿىی٘ ،ح ٜٛتذٚیٗ خي ٔـی ٘ٛیؼی ٔذاسن پضؿىی ،آؿٙبیی ثب آخشیٗ
ػیؼتٓ ٞبی ٘بٍٔزاسی ً ٚجم ٝثٙذی ثیٕبسیٟب.
عىًان شغل  :مبرشىبس آسمبیشگبٌ تشخیص طبی
تعزیف:
ایٗ ؿغُ دس ثشٌیش٘ذ ٜپؼت ٞبیی اػت ؤ ٝتلذیبٖ آٖ ٞب دس آصٔبیـٍبٞ ٜبی تـخیق پضؿىی
)ٔؼتمُ یب ٚاثؼت ٚ( ٝصیش ِ٘ش ٔؼتمیٓ ٔؼئ َٛفٙی ٚاخذ ؿشایي ث ٝا٘دبْ ٚپیبد ٜوشدٖ تىٙیه ٞبی
آصٔبیـبت اختلبكیّٔ ،ىِٛی ،ػِّٛی ،ثبفت ؿٙبػی ،ثیٛؿیٕی ،ثبوتشی ؿٙبػیٚ ،یشٚع ؿٙبػی ،اٍُ٘
ؿٙبػی ،لبسذ ؿٙبػیٛٞ ،سٔ ٖٛؿٙبػی ،ػشْ ؿٙبػی٘ ،ـبٍ٘شٞبی ػِّٛی  ٚا٘تمبَ خ ٖٛثشای تـخیق،
دسٔبٖ ٚ ،پیـٍیشی اص ثیٕبسی ٞب  ٚتـخیق ٚخذاػبصی ٓٛأُ ثیٕبسی صا  ٚسفْ اؿىبالت تىٙیىی
وبسداٖ ٞبی آصٔبیـٍب ٜدس صٔیٞ ٝٙبی ٔشثٔ ًٝٛی پشداص٘ذ یب ػشپشػتیً ،شح سیضی ٕٞ ٚبٍٙٞی أٛس
ٔشتجي ثب آصٔبیـبت تـخیق ًجی سا ثش ٟٓذ ٜداس٘ذ.
ومًوٍ يظبیف ي مسئًلیتُب:

 ِ٘بست ٔؼتٕش ثش فٔبِیت وّی ٝآصٔبیـٍبٟٞبی تـخیق ًجی تحت پٛؿؾ  ٚاسائٌ ٝضاسؿٟبی ٔشثًٝٛثٔ ٝشاخْ ریلالح.
 ٕٞىبسی ثب وٕیت ٝاػتب٘ذاسد ثِٛٙٔ ٝس اػتب٘ذاسد وشدٖ سٚؿٟبی ٔختّف آصٔبیـٍبٞی. ا٘دبْ وٙتشَ ویفی آصٔبیـبت  ٚتدٟیضات دس ثخـٟبی ٔختّف آصٔبیـٍبٞی. ِ٘بست  ٚوٙتشَ ویفیت  ٚچٍٍ٘ٛی ٔلشف ویت ٞب  ٚدلت دس أٛس ٔشثٛى ث ٝآٖ) ٔٛخٛدی  ،تبسیخا٘موبء  ٚ ...( ٚالذاْ الصْ خٟت دسخٛاػت ثٛٔ ٝلْ ٔٛاد ٔلشفی ثخؾ ٔشث.ًٝٛ
 ِ٘بست ثش آصٔبیـٍبٟٞب دس ساثٌ ٝثب ٔؼئِٛیٗ فٙی فوب تدٟیضات ٘ ٚیشٚی ا٘ؼب٘ی  ٚتـىیُ پش٘ٚذٜخٟت ًشح دس وٕیؼیٞ ٖٛبی لب٘٘ٛی .
 ٔـبسوت دس تٟی ٝثّٛوٟبی آػیت ؿٙبػی  ٚثشؽ آٟ٘ب. اػتخشاج آٔبس سٚصا٘ٔ ٚ ٝبٞب٘ ٚ ٝثشسػی اًالٓبت ٔٛخٛد دس حذ آٔبس تٛكیفی. ا٘دبْ پالػٕب فشصِ ،ى ٛفشص ،اسیتشٚفشص ،پّیتت فشص. ٕٞىبسی دس أش آٔٛصؽ دسٚع ّٕٓی دا٘ـدٛیبٖ دس آصٔبیـٍبٔ ٜشث.ًٝٛ ا٘دبْ سإٙٞبیی ٞبی الصْ ث ٝوبسداٟ٘بی آصٔبیـٍب.ٜ ا٘دبْ آصٔبیـبت اختلبكی اص خّٕٛٞ ٝسٔ ٖٛؿٙبػیٔ ،یىشٚة ؿٙبػیٕٞ ،بتِٛٛطی ،ػشِٛٚطی،ثیٛؿیٕی  ٚتؼت ٔشفیٗ.
 پزیشؽ ٍٟ٘ ٚذاسی ٔٙبػت ٕ٘ ٝ٘ٛلجُ اص ا٘دبْ الذأبت الصْ خٟت ثشسػی آٖ. لبِت ٌیشی ٕ٘ٞ ٝ٘ٛب ثشؽ ثب دػتٍب ٜثشؽ ٔیىشٚػىٛپی) ٔیىشٚت ٚ ( ْٛسً٘ آٔیضی ث ٝسٚؽ َٕٔٔٛ ٚایٕٞٛٙیؼتٛؿیٕی ٘ٛٔ -.تبط  ٚپٛؿب٘ذٖ الْ ٞبی ػّ َٛؿٙبػی) ػیتِٛٛطی (  ٚآػیت ؿٙبػی.
 آٔبد ٜػبصی ٕ٘ٞ ٝ٘ٛبی دسیبفتی خٟت آصٔبیؾ. ثشسػی دلیك ٕ٘ٞ ٝ٘ٛب اص ِ٘ش ٚخٛد ٔبیىٛثبوتشیٟٔٛب ٌ ٚضاسؽ ٔٛاسد ٔثجت ثٔ ٝشاخْ ریشثي. ث ٝوبس ثشدٖ هٛاثي  ٚسٚؽ ٞبی اٞذا ٍٟ٘ ،ذاسی  ٚا٘تمبَ خٕٞ ٚ ٖٛچٙیٗ آصٔبیـبت  ٚفشایٙذٞبیپبالیؾ خ ٚ ٖٛفشاٚسدٞ ٜبی آٖ.
 اسائ ٝثؼتٞ ٝبی پیـٟٙبدی آٔٛصؽ دس ٔٛسد استمبء ّٕٓی ٘یشٚی ا٘ؼب٘ی آصٔبیـٍبٟٞبی تحت پٛؿؾ. ؿشوت فٔبَ دس دٚسٞ ٜبی وبسآٔٛصیٟٔ ،بستی  ٚآٔٛصؿی دس خٟت استمبء ّٔٔٔٛبت  ٚتٛإ٘ٙذیٟبی ؿغّی ٚثىبسٌیشی ٘تبیح آٖ دس ا٘دبْ ُٚبیف ٔح.ِٝٛ
شزایط احزاس:
 -1تحصیالت ي معلًمبت
ٔذسن تحلیّی وبسؿٙبػی یب وبسؿٙبػی اسؿذ یب دوتشی ّٓ ْٛآصٔبیـٍبٞی.
عىًان شغل  :مبرشىبس بُذاشت محیط
تعزیف:

ایٗ ؿغُ دس ثشٌیش٘ذ ٜپؼت ٞبیی اػت ؤ ٝتلذیبٖ آٖ ٞب ،تحت ِ٘بست وّی،فٔبِیت ٞبیی ؿبُٔ
تذسیغ دس یىی اص صٔیٞ ٝٙبی ثٟذاؿت ٔحیي ،اسائ ٚ ٝا٘دبْ ثش٘بٔٞ ٝبی تحمیمبتی دس یىی اص صٔیٞ ٝٙبی
ثٟذاؿت ٔحیئ ،ـبسوت دس اسائً ٝشح وب٘بَ ٞبی خْٕ آٚسی فبهالة  ٚػیالة ٞبی ؿٟشیٔ ،ـبسوت
دس اسائً ٝشح ػیؼتٓ ٞبی خْٕ آٚسی  ٚدفْ صثبِ ) ٝپؼٕب٘ذ(ٔ ،ـبسوت دس اسائً ٝشح ػیؼتٓ ٞبی ا٘تمبَ
 ٚتٛصیْ آة آؿبٔیذ٘ی  ٚاسائً ٝشح ٚاحذ ٞبی تلفی ٝآة ،تلفی ٝفبهالة ،وٙتشَ آِٛدٌی ٛٞا ،ثٟذاؿت
پشتٞٛب  ،ثٟذاؿت آة آؿبٔیذ٘ی ثشسػی  ٚتلٕیٓ ٌیشی دس ٔٛاسد اخشایی ثش٘بٔٞ ٝبی اسائ ٝؿذ ٜثب دس ِ٘ش
ٌشفتٗ خٙجٞ ٝبی فٙی  ٚالتلبدی آٖ ٔٚذیشیت أٛس اخشایی ثٟذاؿت ٔحیي .یب ػشپشػتیً ،شح سیضی ٚ
ٕٞبٍٙٞی أٛس ٔشتجي ثب ثٟذاؿت ٔحیي سا ثش ٟٓذ ٜداس٘ذ.
ومًوٍ يظبیف ي مسئًلیتُب:
 ِ٘بست ثش اخشای ػیبػتٟبی وـٛسی ٌٙٔ ٚم ٝای ثٟذاؿت ٔحیي. ٕٞىبسی دس تٟی ٚ ٝتذٚیٗ پشٚتىّٟبی آٔٛصؽ ثٟذاؿت ٔحیي ثشاػبع ثشسػی ٞب ٌٔ ٚبِٔبت ا٘دبْؿذٜ
 ثشآٚسد  ٚپیـٟٙبد آتجبسات خبسی ٕٓ ٚشا٘ی ٔشثٛى ث ٝثش٘بٔٞ ٝبی ثٟذاؿت ٔحیي ٔـبسوت دس ؿٙبػبئی  ٚوٙتشَ ًغیبٖ ثیٕبسیٟب ٌ ٕٝٞ ٚیش ) اپیذٔی( . ٔـبسوت دس تٟیٌ ٝضاسؽ ٞبی اسصیبثی اثشات صیؼت ٔحیٌی. ٔـبسوت دس ًشاحی ػیؼتٓ ٞبی ا٘تمبَ  ،تلفی ٚ ٝتٛصیْ آة آؿبٔیذ٘ی. ٔـبسوت دسًشاحی ػیؼتٓ ٞبی خْٕ آٚسی ٚتلفی ٝفبهالة ؿٟشی ٚكٔٙتی. ٔـبسوت دس تذٚیٗ ثش٘بٔٞ ٝبی خبْٔ وبٞؾ  ٚوٙتشَ آِٛدٌی ٛٞا. تفؼیش ٚثىبسٌیشی ٘تبیح آصٔبیـٟبی ویفیت آة. ٔـبسوت دس تٟیٌ ٝضاسؽ ٞبی پیٛػت ػالٔت. ٔـبسوت دس ًشاحی ػیؼتٓ ٞبی خْٕ آٚسی  ٚدفْ ٔٛاد صائذ خبٔذ. ثشسػی  ٚتٟیٌ ٝضاسؽ ٞبی تحّیّی اص ویفیت ٔٙبثْ آة  ٚتغییشات س٘ٚذ آٟ٘ب. ٔـبسوت دس ًشاحی  ٚاخشای ٌٔبِٔبت ثبس ٔحیٌی ثیٕبسیٟب. ٔـبسوت دس ًشاحی  ٚاخشای ٌٔبِٔبت تٕبع ثب ٓٛأُ ٔحیٌی. ٔـبسوت دس ًشاحی ػیؼتٓ ٞبی وٙتشَ آِٛدٌی ٛٞا. ٔـبسوت دس ا٘دبْ ٌٔبِٔبت اپیذٔیِٛٛطی ٔحیي. ٔـبسوت دس ا٘دبْ ٌٔبِٔبت ػٓ ؿٙبػی ٔحیي. ٔـبسوت دس ثبصدیذٞب ثِٛٙٔ ٝس پبیؾِ٘ ،بست  ٚاسصؿیبثی فٔبِیت ٞبی ٚاحذٞبی تبثٔ.ٝ ٌٔبِٔ ٚ ٝثشسػی ٔـىالت ٌٔٙم ٝدس صٔی ٝٙآِٛد ٜوٙٙذٞ ٜبی ٛٞا دس ٔٙبًك ؿٟشی  ٚسٚػتبیی  ٚتٟیٌٝضاسؽ ٞبی الصْ.
 -پیٍیشی تأٔیٗ تدٟیضات ٚ ٚػبیُ ٔٛسد٘یبص اخشای ثش٘بٔٞ ٝبی ثٟذاؿت ٔحیي.

 ثش٘بٔ ٝسیضی  ٚتٔییٗ اٞذاف ٔشثٛى ث ٝاخشای فشایٙذٞبی ثٟذاؿت ٔحیي دس صٔیٞ ٝٙبی وٙتشَثٟذاؿتی آة  ٚفبهالة.
 ایدبد ٕٞبٍٙٞی ثیٗ ثخـی ثب اسٌبٟ٘بی ریشثي ثٚ ٝیظ ٜؿشوتٟبی ٟٔٙذػی آة  ٚفبهالة ؿٟشی ٚسٚػتبیی دس خٟت ثٟجٛد ٚهٔیت ثٟذاؿتیٙٔ ،بثْ آة ،ؿجىٞ ٝبی آثشػب٘ی  ٚسٚػتبیی
 اخز آٔبس  ٚاًالٓبت ٔشثٛى ثٚ ٝهٔیت آة آؿبٔیذ٘ی ؿٟشٞب  ٚسٚػتبٞبی اػتبٖ اص ؿٟشػتبٟ٘ب ،تدضیٝ ٚتحّیُ اًالٓبت  ٚاسػبَ ثبصخٛسد ث ٝآٟ٘ب.
 ِ٘بست وٕی  ٚویفی ثش سٚی آصٔبیـٍبٟٞبی آة  ٚفبهالة. ِ٘بست  ٚوٙتشَ ثٟذاؿتی  ٚحفبُتی ٔشاوض پشتٛپضؿىی  ٚتدضی ٚ ٝتحّیُ  ٚاسائ٘ ٝتبیح. تٟی ٝثؼتٞ ٝبی آٔٛصؿی  ٚآٔٛصؽ ٔذا ْٚثشای ٌشٟٞٚبی ٞذف. پبیؾ آالیٙذٞ ٜبی ٛٞا  ،آة  ٚخبن ثب اػتفبد ٜاص دػتٍبٟٞبی ػٙدؾ. ا٘دبْ آصٔبیـٟبی ٔشثٛى ث ٝآِٛدٌی ٛٞا ،آة  ٚفبهالة ،ثٟذاؿت پشتٞٛب  ٚػبیش آصٔبیـبت الصْ دسآصٔبیـٍبٟٞبی اختلبكی ثٟذاؿت ٔحیي.
 وٙتشَ ِ٘ ٚبست ثٟذاؿتی ثش وّیٔ ٝشاوض  ٚأبوٗ ٔـٕ ٚ َٛغیش ٔـٕ َٛلب٘ٛٔ ٖٛاد خٛسد٘ی،آؿبٔیذ٘ی ،آسایـی  ٚثٟذاؿتی ٔ -ـبسوت دس اخشای لب٘ٛٔ ٖٛاد خٛسد٘ی ،آؿبٔیذ٘ی ،آسایـی  ٚثٟذاؿتی.
 وٙتشَ ِ٘ ٚبست ثٟذاؿتی ثش ویفیت ٔٛاد خٛسد٘ی ،آؿبٔیذ٘ی ،آسایـی  ٚثٟذاؿتی دس ػٌح ٓشه )ٝثٔذاص تِٛیذ تب ٔلشف(.
 ٕ٘ ٝ٘ٛثشداسی اص ٔٛاد غزایی) غیش اص ٔٛاد خبْ دأی (دس ػٌح ٓشه.ٝ ثبصدیذ  ٚخْٕ آٚسی اًالٓبت  ٚآٔبس ٔٛسد ٘یبص دس صٔیٞ ٝٙبی ٔختّف ثٟذاؿت ٔحیي) دس ٔشاوض تٟیٚ ٝتٛصیْ  ٚفشٚؽ ٍٟ٘ ٚذاسی ٔٛاد خٛسد٘ی  ٚآؿبٔیذ٘ی  ٚثٟذاؿتی ،أبوٗ ٕٓٔٛی ٔ ٚذاسع (اص لجیُ
ثٟذاؿت آة  ٚفبهالة ،ثٟذاؿت ٛٞا ،ثٟذاؿت پشتٞٛب ،خْٕ آٚسی  ٚدفْ صثبِ)ٝپؼٕب٘ذ( ،ثٟؼبصی ٔحیي
سٚػتب ،حـشات  ٚخ٘ٛذٌبٖ ٘بلُ ،ػٛا٘ح  ٚثالیب .. ٚالذاْ  ٚپیٍیشی دس ٔٛسد اخشای ٔمشسات  ٚلٛا٘یٗ
ٚإٓبَ ٔٔیبسٞب  ٚهٛاثي ثٟذاؿتی دس ساثٌ ٝثب ٔؼبئُ ثٟذاؿت ٔحیي.
 ِ٘بست  ٚثبصدیذ ثٟذاؿتی ٔؼتٕش اص ٚاحذ ٞبی تبثٔ )ٝخب٘ٞ ٝبی ثٟذاؿت ٞ ٚذایت ِ٘ ٚبست ثش وبسثٟٛسصاٖ دس صٔیُٚ ٝٙبیف ثٟذاؿت ٔحیي )... ٚ
 ٕٞىبسی دس ثش٘بٔ ٝسیضی  ٚاخشای وبسآٔٛصی دا٘ـدٛیبٖ سؿتٟٙٔ ٝذػی ثٟذاؿت ٔحیي. ؿٙبخت  ٚدػت ٝثٙذی ٔؼبیُ ثٟذاؿت ٔحیي ثیٕبسػتبٖ  ٚاسائ ٝساٞىبسٞبی فٙی  ٚاخشایی خٟت حُٔـىالت ٔٛخٛد.
 ٕٞبٍٙٞی ثب ػٛپشٚایضس آٔٛصؿی دس اخشای ثش٘بٔٞ ٝبی آٔٛصؿی ثشای پشػ ،ُٙثیٕبساٖ ٔ ٚشاخٔیٗ ٚاختلبف ثخـی اص ثش٘بٔٞ ٝبی آٔٛصؿی ثٛٔ ٝهٓٛبت ثٟذاؿت ٔحیي  ٚوٙتشَ ٓف٘ٛت.
 ایدبد ٕٞبٍٙٞی  ٚاستجبى ثب ٔشوض ثٟذاؿت ؿٟشػتبٖ ٔ ٚشوض ثٟذاؿت اػتبٖ  ٚخّت ٕٞىبسی ثیٗثخـی  ٚدس ٖٚثخـی خٟت حُ ٔـىالت ثٟذاؿتی ثیٕبسػتبٖ.

 ِ٘بست ثش ٘ح ٜٛخْٕ آٚسی ،تفىیه ،حُٕ ٘ ٚمُ  ٚدفْ ثٟذاؿتی صثبِٞ ٝبی ِٕٔٔٛیٓ ،ف٘ٛی ٛ٘ ٚنتیض ثیٕبسػتبٖ.
 ِ٘بست ثش خْٕ آٚسی  ٚتلفی ٚ ٝدفْ ثٟذاؿتی فبهالة ،ثٟؼبصی ،ػبِٓ ػبصی ٔحیي ثیٕبسػتبٖ. وٙتشَ ثٟذاؿتی سختـٛیخب٘ ٚ ٝاػتشیّیضاػیٔ ٖٛشوضی ِ٘ ٚبست ثش ٘ح ٜٛؿؼت  ٚؿٌٙ ،ٛذصدایی ٚخذاػبصی اِجؼ٘ ٚ ٝح ٜٛاػتشیُ وشدٖ كحیح ٚػبیُ پضؿىی.
 ٔـبسوت دس تٟی ٚ ٝاثالٕ دػتٛسإُِٔ ٞبی اخشایی ثشای اخشای ثش٘بٔٞ ٝبی ثٟذاؿت ٔحیي. ٔـبسوت دس خْٕ آٚسی ً ،جم ٝثٙذی ٚ ،تدضی ٚ ٝتحّیُ اًالٓبت ٔٛسد٘یبص دس صٔیٞ ٝٙبی ٔختّفثٟذاؿت ٔحیي.
 ٔـبسوت ٕٞ ٚىبسی دس ثش٘بٔٞ ٝبی پضؿه خب٘ٛاد ٜدس استجبى ثب ٔٛاسد ثٟذاؿت ٔحیي. ؿشوت فٔبَ دس دٚسٞ ٜبی وبسآٔٛصیٟٔ ،بستی  ٚآٔٛصؿی دس خٟت استمبء ّٔٔٔٛبت  ٚتٛإ٘ٙذیٟبی ؿغّی ٚثىبسٌیشی ٘تبیح آٖ دس ا٘دبْ ُٚبیف ٔح.ِٝٛ
 ٔـبسوت دس تحمیمبت وبسثشدی دس ٓشكِ٘ ٝبْ ػالٔت دس ؿغُ ٔشث.ًٝٛشزایط احزاس:
 -1تحصیالت ي معلًمبت
ٔذسن تحلیّی وبسؿٙبػی یب وبسؿٙبػی اسؿذ یب دوتشا دس یىی اص سؿتٞ ٝبی ٟٔٙذػی ثٟذاؿت ٔحیي.
ٔذسن تحلیّی وبسؿٙبػی اسؿذ دس یىی اص سؿتٞ ٝبی آٔٛصؽ ثٟذاؿتٙٔ ،بثْ ًجیٔی) ٔحیي صیؼت( ،
ٔذیشیت ػالٔت ایٕٙی ٔ ٚحیي صیؼتٟٙٔ ،ذػی ٕٓشاٖ)ٔحیي صیؼت  ،آة  ٚفبهالة(  ،ثیٛتىِٛٛٙطی
ٔحیٌی ،ثش٘بٔ ٝسیضی ٔذیشیت  ٚآٔٛصؽ ٔحیي صیؼت ،آٔٛصؽ ٔحیي صیؼت  ،اوِٛٛطی ا٘ؼب٘ی،
اپیذٔیِٛٛطی ،آِٛدٌی ٔحیي صیؼت ٟٙٔ ،ذػی ٔحیي صیؼت ٔ ،ذیشیت خذٔبت ثٟذاؿتی  ٚدسٔب٘ی ،
ثٟذاؿت ایٕٙی ٛٔٚاد غزایی ٔ ،ذیشیت ٔحیي صیؼت ،ثٟذاؿت پشتٞٛب ٔـشٚى ث ٝداسا ثٛدٖ ٔذسن
تحلیّی وبسؿٙبػی ثٟذاؿت ٔحیي.
ٔذسن تحلیّی دوتشا دس سؿتٞ ٝبی آٔٛصؽ ثٟذاؿت  ٚاستمب ػالٔت ،ػیبػتٍزاسی ػالٔت،
اپیذٔیِٛٛطیٟٙٔ ،ذع ٔحیي صیؼت ٔـشٚى ث ٝداسا ثٛدٖ ٔذسن تحلیّی وبسؿٙبػی یب وبسؿٙبػی اسؿذ
ثٟذاؿت ٔحیي.
 -2مُبرت :
ٟٔبست آٔٛصؽ دػتٛسإُِٔ ٞبٟٔ ،بست ا٘دبْ وبسٌشٞٚیٟٔ ،بست تحّیُ اًالٓبتٟٔ ،بست ث ٝوبسٌیشی
اثضاسٞبی آٔبس ٚاًالٓبت ٘ ٚشْ افضاسٞبٟٔ ،بست ؿٙبػبیی  ٚوٙتشَ ٓٛأُ آالیٙذٔ ٜحیي) دس صٔیٞ ٝٙبی
تلفی ٚ ٝػبِٓ ػبصی آة ،خْٕ آٚسی  ٚتلفی ٚ ٝدفْ فبهالة ،خْٕ آٚسی  ٚدفْ ٔٛاد صائذ خبٔذ خبٍ٘ی ٚ
ٔشاوض ثٟذاؿتی دسٔب٘ی  ٚكٔٙتی ،وٙتشَ آِٛدٌی ٛٞا(ٟٔ ،بست ِ٘بست ثش ٔشاوض تٟی ٚ ٝتٛصیْ ٔٛاد
خٛسد٘ی ،آؿبٔیذ٘ی  ٚثٟذاؿتی  ٚػبیش ٔؼبئُ ثٟذاؿت ٔحیئٟ ،بست وٙتشَ  ٚاسائ ٝسا ٜحُ ٞبی ٔٙبػت،
ٟٔبست تحمیك  ٚپظٞٚؾ.

 -3ديرٌ َبی آمًسشی :
آؿٙبیی ثب آخشیٗ لٛا٘یٗ ٔ ٚمشسات  ٚدػتٛسإُِٔ ٞبی اخشایی ثش٘بٔٞ ٝبی ثٟذاؿت ٔحیي ،سٚؽ ٞبی
ٌٙذصدایی  ٚهذٓف٘ٛی آةٔ ،ذیشیت پؼٕب٘ذ.
ٔذسن تحلیّی وبسؿٙبػی اسؿذ یب دوتشا دس یىی اص سؿتٞ ٝبی ثی ٛؿیٕی ثبِیٙی ،اٍُ٘ ؿٙبػی پضؿىی،
ٚیشٚع ؿٙبػی پضؿىی ،ایٕٙی ؿٙبػی پضؿىی ،ثبفت ؿٙبػیٔ ،یىشٚة ؿٙبػی پضؿىی ،ػٓ ؿٙبػی،
ٕٞبتِٛٛطی ،ثبوتشی ؿٙبػی ،لبسذ ؿٙبػی پضؿىی ،خ ٖٛؿٙبػی آصٔبیـٍبٞی  ٚثب٘ه خٕٞ )ٖٛبتِٛٛطی (
 ،ط٘تیه ا٘ؼب٘ی ٔـشٚى ث ٝداسا ثٛدٖ ٔذسن تحلیّی وبسؿٙبػی ّٓ ْٛآصٔبیـٍبٞی.
ٔذسن تحلیّی دوتشای تخللی دس سؿتٞ ٝبی آػیت ؿٙبػی تـشیحی  ٚثبِیٙی ّْٛٓ ،آصٔبیـٍبٞی.
 -2مُبرت :
ٟٔبست ثشسػی آصٔبیـٍبٞی خ ،ٖٛدیٍش ٔبیٔبت  ٚا٘ؼبج ثذٖ ا٘ؼبٖ ًجك اكّٕٓ َٛیٟٔ ،بست تـخیق
آصٔبیـٍبٞی سٚتیٗ  ٚاختلبكیٟٔ ،بست إٓبَ سٚؿٟبی وٙتشَ ویفی دس آصٔبیـٍبٟٞبی ثبِیٙیٟٔ ،بست
ث ٝوبسٌیشی فشایٙذ اػتب٘ذاسد سٚؽ ٞبی آصٔبیـٍبٞیٟٔ ،بست ٌضاسؿذٞی آصٔبیؾٟٔ ،بست آٔٛصؽ ثٝ
ثیٕبسٟٔ ،بست آٔبد ٜػبصیٍٟ٘ ،ذاسی ،وبِیجشاػی ٚ ٖٛتٕیض وشدٖ دػتٍبٞ ٜب.
 -3ديرٌ َبی آمًسشی :
توٕیٗ ویفیت دس آصٔبیـٍبٟٞبی تـخیق پضؿىی ،اك َٛحفبُت  ٚایٕٙی دس آصٔبیـٍب ،ٜسٚؽ ٞبی
كحیح ٌٕ٘ ٝ٘ٛیشی.
عىًان شغل  :مبرشىبس بُذاشت حزفٍ ای
تعزیف:
ایٗ ؿغُ دس ثشٌیش٘ذ ٜپؼت ٞبیی اػت ؤ ٝتلذیبٖ آٖ ٞب ،تحت ِ٘بست وّی ،ث ٝؿٙبػبیی  ٚا٘ذاصٜ
ٌیشی ٓٛأُ فیضیىی  ٚؿیٕیبیی صیبٖ آٚس ٔحیي وبس ،اسصؿیبثی ٘تبیح  ٚسفْ اؿىبالت اػبػی ٔی پشداص٘ذ .
تـخیق سٚؽ ٞب ٔ ٚشاحُ تِٛیذی ٌ٘ٛبٌّّٓ ٚ ٖٛی وٛٓ ٝأُ صیبٖ آٚس ٔحیي وبس سا ثٚ ٝخٛد ٔی
آٚس٘ذٛٓ ،أُ ٔ ٟٓثیِٛٛطیىی ٔحیي وبسٓ ،ذْ اٌ٘جبق ؿشایي وبس ثب لبثّیت ٞبی خؼٕی  ٚسٚا٘ی افشاد
ؿبغُٔ ،ؼبئُ ایٕٙی ٔحیي وبس  ُّٓ ٚحٛادث ٘بؿی اص وبس ٘ ٚیض ؿٙبػبیی ثیٕبسی ٞبی ٔ ٟٓحشف ٝای ٚ
ٔٔشفی افشاد ث ٝپضؿه خٟت تـخیق لٌٔی اص ٔلبدیك ایٗ ؿغُ اػت  ٚاخشای ثبصسػی  ٚحلَٛ
إًیٙبٖ اص ٌٔبثمت فٔبِیت ٞب ثب لٛا٘یٗ ٔ ٚمشسات حبوٓ ثش ثٟذاؿت  ٚایٕٙی افشاد یب ػشپشػتیً ،شح
سیضی ٕٞ ٚبٍٙٞی أٛس ٔشتجي ثب ثٟذاؿت حشف ٝای سا ٘یض دس ثشٔی ٌیشد.
ومًوٍ يظبیف ي مسئًلیتُب:
 ثش٘بٔ ٝسیضی خٟت دػتیبثی ث ٝاٞذاف وّی ثٟذاؿت حشف ٝای ثبتٛخ ٝث ٝػیبػتٟب ،دػتٛسإِّٟٔب ٚأىب٘بت.

 ِ٘بست  ٚاسصؿیبثی  ٚپبیؾ ثش٘بٔٞ ٝبی اخشا ؿذ ٜدس ٚاحذٞبی ػبصٔب٘ی ٔشتجي  ٚتٔییٗ ٘مبى لٛت ٚهٔف آ٘بٖ.
 ؿٙبػبیی ،ا٘ذاصٌ ٜیشی ،پبیؾ ٓٛأُ صیبٖ آٚس ٔحیي وبس  ٚتٔییٗ ساٞىبسٞبی ٔٙبػت. ؿٙبػبیی ،اسصیبثی  ٚآالْ ٘ٛالق ثٟذاؿت حشف ٝای وبسٌبٟٞب ث ٝوبسفشٔبیبٖ ٔ ٚؼئِٛیٗ ٔبفٛق. اخشای ثش٘بٔٞ ٝبی آٔٛصؿی ثٟذاؿت حشف ٝای ثشای ٌشٟٞٚبی ٞذف. آؿٙبیی ثب اك َٛخذٔبت ثٟذاؿتی اِٚیِ٘ ٚ ) P.H.C ( ٝبست ثش حؼٗ اخشای ایٗ خذٔبت ثش ؿبغّیٗحشف ٌ٘ٛبٌ.ٖٛ
 ثبصدیذ اص وبسٌبٟٞبی تحت پٛؿؾ  ٚثشسػی  ٚاسصیبثی اخشای دػتٛسإِّٟٔب ،لٛا٘یٗ ٔ ٚمشسات ثٟذاؿتیٌٔبثك چه ِیؼت  ٚفشٟٔبی ثبصدیذ.
 ِ٘بست ثش ا٘دبْ فشآیٙذٞبی ثٟذاؿت حشف ٝای دس ٔشاوض ثٟذاؿتی دسٔب٘ی  ٚخب٘ٞ ٝبی ثٟذاؿتسٚػتبیی.
 ثشسػی ،اسصیبثی  ٚتحّیُ آٔبس  ٚاًالٓبت فٔبِیتٟبی ثٟذاؿت حشف ٝای وبسٌبٟٞبی تحت پٛؿؾ ثِٝٔٛٙس استمبء فٔبِیتٟب.
 ٕ٘ ٝ٘ٛثشداسی ،ا٘ذاصٌ ٜیشی ،تحّیُ  ٚاسصؿیبثی ٓٛأُ صیبٖ آٚس ٔ ٚؼبئُ اسٌٔٛ٘ٛیه دس ٔحیي وبس ٚاسائ ٝساٞىبس ثِٛٙٔ ٝس پیـٍیشی ٚوٙتشَ ٓٛأُ صیبٖ آٚس دس ٔحیي وبس ثبتٛخ ٝث ٝاػتب٘ذاسدٞبی ٔٛخٛد.
 ِ٘بست  ٚپیٍیشی دس أش تأػیغ ،تدٟیض  ٚسا ٜا٘ذاصی خب٘ٞ ٝبی ثٟذاؿت وبسٌشی ٔ ٚشاوض ثٟذاؿت وبس.
 ٕٞىبسی دس تِٙیٓ  ٚپیٍیشی ّٕٓیبت اخشائی دس صٔی ٝٙپیـٍیشی  ٚثیٕبسیبثی ٔ ٚجبسص ٜثب ثیٕبسیٟب ٚٔؼٕٔٛیتٟبی ٘بؿی اص وبس.
 ؿشوت فٔبَ دس دٚسٞ ٜبی وبسآٔٛصیٟٔ ،بستی  ٚآٔٛصؿی دس خٟت استمبء ّٔٔٔٛبت  ٚتٛإ٘ٙذیٟبی ؿغّی ٚثىبسٌیشی ٘تبیح آٖ دس ا٘دبْ ُٚبیف ٔح.ِٝٛ
 ٔـبسوت دس تحمیمبت وبسثشدی دس ٓشكِ٘ ٝبْ ػالٔت دس ؿغُ ٔشث.ًٝٛشزایط احزاس:
 -1تحصیالت ي معلًمبت
ٔذسن تحلیّی وبسؿٙبػی ،وبسؿٙبػی اسؿذ یب دوتشا دس یىی اص سؿتٞ ٝبی ٟٔٙذػی ثٟذاؿت حشف ٝای،
ٟٔٙذػی ایٕٙی  ٚثبصسػی فٙی) ایٕٙی  ٚحفبُت( ،ایٕٙی  ٚثٟذاؿت دس ٚاحذٞبی كٙفی.
ٔذسن تحلیّی وبسؿٙبػی اسؿذ یب دوتشا دس سؿتٞ ٝبی ػیبػتٍزاسی ػالٔتٔ ،ذیشیت خذٔبت ثٟذاؿتی
 ٚدسٔب٘ی ،آٔٛصؽ ثٟذاؿت ،اسٌٔٛ٘ٛی ،آٔٛصؽ ثٟذاؿت  ٚاستمبی ػالٔت ٔ ،ذیشیت ػالٔت ،ایٕٙی ٚ
ٔحیي صیؼت ٔـشٚى ث ٝداسا ثٛدٖ ٔذسن تحلیّی وبسؿٙبػی ثٟذاؿت حشف ٝای.
 -2مُبرت :

ٟٔبست ثش٘بٔ ٝسیضیٟٔ ،بست پبیؾ ّٕٓىشدٟٔ ،بست ٌضاسؽ ٌیشیٟٔ ،بست آٔبسٌیشیٟٔ ،بست پبیؾ ٚ
وٙتشَ ّٕٓىشد تدٟیضات ٟٔ ،بست ؿٙبػبئی  ٚا٘ذاصٌ ٜیشی ٓٛأُ فیضیىی  ٚؿیٕیبئی صیبٖ آٚس ٔحیي
وبسٟٔ ،بست تـخیق ٓذْ اٌ٘جبق ؿشایي وبس ثب لبثّیت ٞبی خؼٕی  ٚسٚا٘ی افشاد ؿبغُٟٔ ،بست
تـخیق  ٚاسائ ٝسا ٜحُ ٔؼبئُ ایٕٙی ٔحیي وبس  ُّٓ ٚحٛادث ٘بؿی اص وبسٟٔ ،بست آٔٛصؽ ثٟذاؿت ثٝ
افشاد ؿبغُٟٔ ،بست تـخیق آثبس ٓ ٚالئٓ ٔؼٕٔٛیتٟبی ٕٓذ ٜؿغّی  ٚیب ثیٕبسیٟبی ٔ ٟٓحشف ٝای.
 -3ديرٌ َبی آمًسشی :
آؿٙبیی ثب سٚؿٟبی ٕ٘ ٝ٘ٛثشداسی  ٚاسصیبثی ٓٛأُ صیبٖ آٚس ٔحیي وبس ،اػتخشاج ؿبخق ٞبی ثٟذاؿت
حشف ٝای ٘ح ٜٛاخشای ًشحٟبی ثٟذاؿت حشف ٝای.
مزخصی استحقبقی:
وّی ٝوبسوٙبٖ ؿبغُ ث٘ ٝؼجت ٔذت خذٔت ث ٝاصای ٞش ٔب2/5 ٜسٚص  ٚػبِی  30سٚص حك ٔشخلی
اػتحمبلی ثب اػتفبد ٜاص حمٛق ٔ ٚضایب سا داس٘ذ و ٝدس ٞشػبَ حذاوثش ٘یٕی اص آٖ ) 15سٚص ( لبثُ رخیشٜ
ؿذٔ ٜی ثبؿذ.
ٔ شخلی ػبال٘ ٝوبسوٙبٖ لشاسدادی ٔـبغُ وبسٌشی  9سٚص لبثُ رخیشٔ ٜی یبؿذ.
 لجُ اص اػتفبد ٜاص ٔشخلی  ،فشْ دسخٛاػت ٔشخلی تٛػي ٔؼئٚ َٛاحذ تبئیذ ؿٛد.
مزخصی استعالجی:
 پشػ ُٙؿبغُ دس كٛست ثیٕبسی  ٚداؿتٗ ٌٛاٞی پضؿىی ثبیذ دس سٚص ا َٚثیٕبسی ٌٛاٞی پضؿىی
سا ث ٝسئیغ یب ٔؼئٚ َٛاحذ خٛد اسخبّ ٕ٘بیٙذ.
ٌٛ اٞی اػتٔالخی اص ًشیك ٚاحذوبسٌضیٙی خٟت تبئیذ ثٚ ٝاحذ وٕیؼی ٖٛپضؿىی ٔٔب٘ٚت دسٔبٖ
دا٘ـٍب ٜاسػبَ ٔی ٌشدد
 وبسوٙبٖ پیٕب٘ی  ٚلشاسدادی ًشحی دس كٛست داؿتٗ ثیؾ اص  3سٚص ٔشخلی اػتٔالخی ثبیذ دس
اػشّ ٚلت ثٔ ٝحُ وبس خٛد اًالّ دٙٞذ ٌٛ ٚاٞی اػتٔالخی سا خٟت تبئیذ ثٚ ٝاحذ وٕیؼٖٛ
پضؿىی ػبصٔبٖ تبٔیٗ اختٕبٓی اسائٕ٘ ٝبیٙذ
 دس ٔذت ٔزوٛس ) ثیؾ اص  3سٚص اػتٔالخی ( حمٛق ٔ ٚضایب لٌْ ٔی ٌشدد  ٚپشػ ُٙثبیذ پغ اص
تبئیذ ٌٛاٞی خٛد حمٛق ٔ ٚضایبی ٔذت اػتٔالخی خٛیؾ سا اص تبٔیٗ اختٕبٓی دسیبفت ٕ٘بیٙذ.
مزخصی اضطزاری:
پشػ ُٙؿبغُ دس ٔٛاسد ریُ حك ثشخٛسداسی اص ٞفت سٚص ٔشخلی اهٌشاسی ٓال ٜٚثش ػمف ٔشخلی
اػتحمبلی ػبال٘ ٝسا داس٘ذ ٔ ٚشخلی ٔزوٛس لبثُ رخیش ٜیب ثبص خشیذ ٕ٘ی ثبؿذ.
اِف  :اصدٚاج دائٓ وبسٔٙذ
ة  :اصدٚاج فشص٘ذ وبسٔٙذ
ح  :فٛت ثؼتٍبٖ دسخ ٝیه ؿبُٔ ٕٞ :ؼش  ،فشص٘ذ  ،پذس ٔ ،بدس  ،خٛاٞش  ٚثشادس

مزخصی سبعتی ) پبس( ٔ :شخلی وٕتش اص یه سٚص  ٓٞخضئی اص ٔشخلی اػتحمبلی ٔحؼٛة ٔی
ؿٛد  ٚحذاوثش ٔذت اػتفبد ٜاص ایٗ ٔشخلی  12سٚص دس ً َٛیه ػبَ ٔی ثبؿذ.
ارتقبء ي اوتصبة:
استمبء  :تخلیق پؼت ػبصٔب٘ی یب ػٌح ؿغّی ثبالتش ثش اػبع هٛاثي ًشح ًجم ٝثٙذی  ٚاسصؿیبثی
ٔـبغُ
ا٘تلبة  :ث ٝوبسٌٕبسدٖ وبسٔٙذ دس پؼت ػبصٔب٘ی ثش اػبع ؿشایي احشاص ِ ،یبلت  ،ؿبیؼتٍی ...ٚ
حذاقل شزایط السم بزای اوتصبة در مشبغل مذیزیتی ي سزپزستی:








وؼت ثبالتشیٗ أتیبص دس فشْ ٞبی دسخٛاػت تخلیق پؼت و ٝثش اػبع اًالٓبت فشدی
،ؿغّی  ،تدشثی ٟٔ ،بستی ٔ ٚذیشیتی تٛػي خٛد ثیٕبسػتبٖ تِٙیٓ ٌشدیذ ٜاػت.
داسا ثٛدٖ ٔذسن وبسؿٙبػی ٔشتجي ث ٝسؿتٞ ٝبی ؿغّی ًجك ًشح ًجم ٝثٙذی ٔـبغُ
ٌزسا٘ذٖ دٚس ٜآٔٛصؽ ٔذیشیت  ٚیب داسا ثٛدٖ ٔذسن وبسؿٙبػی اسؿذ دس یىی اص ٌشایؾ ٞبی
سؿتٔ ٝذیشیت
حذالُ  6ػبَ ػبثم ٝتدشثی دس سؿتٞ ٝبی ٔشثٛى یب ٔـبث ٚ ٝیب د ٚػبَ ػبثمٔ ٝذیشیت
اخز حذالُ  60أتیبص اص ٔٔیبسٞبی وّی ُٚبیف ٘ ،مؾ ٞب ٟٔ ٚبستٟبی ٔذیشیتی
اخز حذالُ  65أتیبص اص ٔٔیبسٞب  ٚؿشایي اختلبكی
اخز حذالُ  70أتیبص اص ٔٔیبسٞبی اخاللی
أتیبص اص ٔیبٍ٘یٗ ٕ٘شات اسصؿیبثی چٟبس ػبَ ٔٙتٟی ث ٝدسخٛاػت ا٘تلبة 80اخز حذالُ

