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  طزفـلِبی ّیژٍ حمین ّ دزفَ ای

 ذبْرسی

اجرا 

 نشد
اجرا 

 شد
 ردیف عنوان

 1 ًیزُّبی هزکش آهْسع ذبْرسی ّػزح ّظبیف آهنب  

امهیت ّاُذاف ثزًبهَ ثذّخذهت ّحنٍْ تکویل فزم ُبی   

 هزثْهَ

2 

 3 آییي ًبهَ ذبْرسی، حنٍْ ی جذة ّ پذیزع ذبْرس  

 4 ػْرای ذبْرسی  

  PHCَ5 ّحنٍْ هذیزیت فٌی ّ اداری هزکش ، طوْح ػجک 

 6 حنٍْ صبیَ ثزًبهَ ػولیبتی در هزکش ذبذاػتی درهبًی  

 7 پشػکی اجتوبػی ّ آهْسع داًؼجْیبى  

ػْرای آهْسػی، فزآیٌذ صبیَ تْلیذات آهْسػی )فزم الف   

 ّة(
8 

 9 فزآیٌذ آهْسع پزطٌل )ثذّ خذهت، كوي خذهت(  

ذبْرسی ّحنٍْ تکویل آى در چک لیظت پبیغ هزکش آهْسع   

 طوخ یک ّدّ

11 

 11 اس پشػکبى ّدیگز پزطٌلذبْرسی  آهْسع اًتظبرات هزکش   

  

ّادذ ذبذاػت رّاى     

اجرا 

 نشد
اجرا 

 شد
ردی عنوان

 ف
 1 ًیزُّبی ّادذ ذبذاػت رّاى ّػزح ّظبیف آهنب  

 2 ثزًبهَ ادغبم ذبذاػت رّاى ػِزی ّ رّطتبیی   

 3 ثزًبهَ پیؼگیزی اس خْدکؼی  

 4 ثزًبهَ هِبرت ُبی سًذگی ّ فزسًذ پزّری  

 5 ثزًبهَ پیؼگیزی اس طْء هـزف هْاد  

 6 (DICثزًبهَ کبُغ آطیت )  

 7 اًتظبرات ّادذ اس پزطٌل حمیوی  
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 دفرت هؼبًّت

 آهْسع ذبذاػت

 ّادذ آهبر

اجرا  عنوان ردیف

 شد

اجرا 

 نشد

   پزطٌل ّادذ ّػزح ّظبیف آهنب 1

   ثزًبهَ ذبزٍ ّری اهالػبت  2

   سجنیزٍ ثجت دادٍ ُب در ثزًبهَ ُبی خمتلف 3

لیظت فزهِبی آهبری هْجْد ّ فزآیٌذ ارائَ ثبسخْرد  4

 ارطبل کبهل ّ دبْلغ آهبر
  

   سجنیزٍ ػبخؾ ُب 5

   هؼکالت اجزایی هزتجن ثب ّادذ آهبر 6

   فزم ثجت هْارد فْت ّ تؼزیف ػلل هزگ 7

   فزم گْاُی فْت ّحنٍْ ثجت آى ّیژٍ پشػکبى 8

   داًؼگبٍػلل هزگ ّهیز در مجؼیت زبت پْػغ  9

   ّظبیف پشػک هظئْل ّطبیز پزطٌل در دیوَ آهبر 11

 

اجرا 

 نشد
اجرا 

 شد
 ردیف عنوان

جبیگبٍ هؼبّى ذبذاػتی ّهزکش ذبذاػت ػِزطتبى ّ هزاکش   

 ذبذاػتی درهبًی
1 

 2 طیبطت ُب ّاًتظبرات ًظبم طالهت  

 3 پشػک خبًْادٍ  

 4 ثزًبهَ ریشی ّ هذاخالت طالهت هٌومَ  

  H.P 5 

 6 اًتظبرات دفرت هؼبًّت اس پزطٌل حمیوی  

اجرا 

 نشد
اجرا 

 شد
 ردیف عنوان

 1 اػلب، ػزح ّظبیف ّ فزم ُبی ّادذ  

 2 رطبًَ ُبی آهْسػی  

 3 ارسػیبثی(-اجزا-ثزًبهَ ریشی آهْسػی )ًیبسطٌجی  

 4 هذل ُبی آهْسػی  

 5 اًتظبرات ّادذ اس پشػک ّطبیز گزٍّ ُب  
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 ّادذ اهْر اداری

 

 

 

 

 

 

 

 

  

اجرا  عنوان ردیف

 شد

اجرا 

 نشد

   پزطٌل ّادذ ّ ّظبیف آهنب 1

   ػزح ّظبیف هتـذی اهْرػوْهی ّهذیزاى داخلی 2

   هبهْریت اداری کبرکٌبى 3

   طبػت کبرهْظفی هظتخذهیي ّخذهت ًیوَ ّلت هظتخذهیي 4

   هزخـی ُب 5

   تؼْیمبت 6

   اطتخذام پیوبًی 7

   اًْاع کوک ُشیٌَ ُب 8

   ارسػیبثی 9

   سبلفبت اداری 11

   اًتظبرات اهْر اداری اس پزطٌل حمیوی 11
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 ّادذ گظرتع 

اجرا  عنوان ردیف

 شد

اجرا 

 نشد

   ذ ّ ّظبیف آهنبدپزطٌل ّا 1

طبختوبًی ّربِیشات ّدرخْاطت چگًْگی درخْاطت تؼویزات  2

 ّطبئل

  

ثزًبهَ ًزم افشار اهالػبت گظرتع ،فزم ُبی هزثْهَ  3

 ّچگًْگی تکویل ّارطبل آى

  

چگًْگی ارطبل ّطبئل ،اهکبًبت ّربِیشات ثَ ّادذُبّحنٍْ  4

 پؼتیجبًی ّاػتجبر هزثْهَ

  

   طزمشبری مجؼیت در رّطتبّفزآیٌذاؿالح مجؼیت در ػِز 5

   ّادذُبی ذبذاػتی درهبًیتؼکیالت  6

   هٌومَ حمل خذهت ًّیزُّبی آى ّهؼکالت هزثْهَ  7

   حنٍْ تؼکیل جلظبت ادّاری پشػکبى 8

   ػزح ّظبئف طبیز ًیزُّبی فٌی درهزکش 9

   ػزح ّظبیف پشػک خبًْادٍ 11

   ثزًبهَ ثیوَ رّطتبیی ّپشػک خبًْادٍ 11

خبًْادٍ ّثیوَ ًظبرت ثز درآهذُبدرثزًبهَ پشػک  12

 رّطتبیی

  

   امهیت ّكزّرت پبیغ ًّظبرت در طیظتن ذبذاػتی درهبًی 13

   اػلبء تین پبیغ ًّظبرت درطوْح دّ ّطَ 14

   ًمغ تین پبیغ ًّظبرت درطوْح دّ ّطَ 15

   حنٍْ اجنبم یک پبیغ تیوی هؤثزّکبهل  16

   چگًْکی ارائَ فیذثک ثَ طوْح پبییي تز 17

   ارائَ گشارع ثَ طوْح ثبالتزچگًْگی  18

   چک لیظت پبیغ ّهکبًیظن ػولکزد ثزًبهَ پشػک خبًْادٍ 19

   فبسُبی دُگبًَ طبهبًَ پزًّذٍ الکرتًّیک خبًْار 21

   اس پزطٌل حمیویّادذگظرتع اًتظبرات  21
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 ّادذ راثویي

اجرا  عنوان ردیف

 شد

اجرا 

 نشد

طتبد هؼبًّت ػزح ّظبیف هظئْل ثزًبهَ راثویي در  1

 ذبذاػتی، طبیز پزطٌل ّادذ ّ ّظبیف آهنب

  

چگًْگی ػکل گیزی ثزًبهَ راثویي )اُذاف، ّكؼیت هْجْد  2

)...ّ 

  

هزادل آهْسع راثویي ّ اجشای جموْػَ آهْسػی راثویي  3

 ذبذاػت در ػِز ّ رّطتب

  

ػزح ّظبیف هزثیبى ّ هظئْل ثزًبهَ راثویي در ّادذُبی  4

 رّطتبجمزی در ػِز ّ 

  

   اًتظبرات ًظبم ذبذاػتی اس راثویي در ػِز ّ رّطتب 5

پبیغ ّ ارسػیبثی اس ثزًبهَ هت جک لیظتِبی صبیَ ػذٍ در  6

 ػِز ّ رّطتب

  

فزهِبی آهبری ثزًبهَ ّ دطتْرالؼول ُب ّ خبؼٌبهَ ُبی  7

 ثزًبهَ راثویي در ػِز ّرّطتب

  

   اًتظبرات ّادذ راثویي اس پزطٌل حمیوی 8

 

 

 ّادذ ذبذاػت دُبى ّ دًذاى

اجرا  عنوان ردیف

 شد

اجرا 

 نشد

   ذ ّ ّظبیف آهنبدپزطٌل ّا 1

   هزح ادغبم ذبذاػت دُبى ّدًذاى درطیظتن ػجکَ 2

   هزح طالهت دُبى ّدًذاى داًغ آهْساى 3

   هزح طالهت دُبى ّدًذاى کْدکبى هِذ کْدکی 4

   هزح طالهت دُبى ّدًذاى طبملٌذاى 5

   پبیلْت یًْیت طیبر دًذاًپشػکیهزح  6

   آػٌبئی ثبتؼزفَ ُبی خذهبت ذبذاػت دُبى ّدًذاى  7

   آػٌبئی ثبػبخؾ ُبی ذبذاػت دُبى ّدًذاى 8

   اًتظبرات ّادذ ذبذاػت دُبى ّدًذاى اس پزطٌل حمیوی 9
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 ّادذ ثیوبری ُبی ّاگیز

اجرا  عنوان ردیف

 شد

اجرا 

 نشد

   ذ ّ ّظبیف آهنبدپزطٌل ّا 1

   ثزًبهَ ایذس 2

   ثزًبهَ طل 3

   ثزًبهَ ثیوبری ُبی لبثل پیؼگیزی ثبّاکظي 4

   ثزًبهَ ثیوبری ُبی آهیشػی 5

   ثزًبهَ ثیوبری ُبی لبثل اًتمبل ثیي دیْاى ّاًظبى 6

   ثزًبهَ ثیوبری ُبی هٌتملَ تْطن ًبللیي 7

ثزًبهَ ثیوبری ُبی اًگلی ّرّدٍ ای ّػفًْت ُبی  8

 ثیوبرطتبًی

  

   آًفلْاًشا 9

   اًتظبرات ّادذ ثیوبری ُبی ّاگیز اس پزطٌل حمیوی 11

 

 

 ّادذ اهْر دارّیی

اجرا  عنوان ردیف

 شد

اجرا 

 نشد

   پزطٌل ّادذ ّ ّظبیف آهنب 1

   کبرُبی جبری ّادذ اهْر دارّیی ّ دذّد اًتظبرات 2

   ADRهْكْع فزهِبی  3

   هزح ًظبم ًْیي دارّیی 4

   دارًّبهَ هزاکش ذبذاػتی درهبًی ّ دارُّبی ذبْرسی 5

   فزهِبی آهبری ّ اهالػبتی هزثْهَ 6

   حنٍْ درخْاطت ّ زبْیل دارّ 7

   حنٍْ ًظبرت ثز ػولکزد دارّیی هزکش 8

   اًتظبرات ّادذ اهْر دارّیی اس پزطٌل حمیوی 9
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 ّادذ اًجبر هزکشی

 اجرا شد عنوان ردیف
اجرا 

 نشد

   پزطٌل ّادذ ّ ّظبیف آهنب 1

   حنٍْ درخْاطت ّطبیل هـزفی 2

   حنٍْ صبیَ اجٌبص ّ درخْاطت خزیذ اجٌبص 3

   حنٍْ زبْیل اجٌبص 4

   حنٍْ درخْاطت ّطبیل اهْالی 5

   حنٍْ زبْیل ّطبیل اهْالی 6

   زبْیل پالک ّطبیل اهْالی 7

   اًتظبرات ّادذ اًجبر هزکشی اس پزطٌل حمیوی 8

 

 

 ثبسدیذ ػولی اس رّطتب

 عنوان ردیف
اجرا 

 شد

اجرا 

 نشد

   آػٌبیی ػولی ثب ّظبیف پشػک هظئْل هزکش 1

ّ پزطٌل در هزاکش  ػزح ّظبیف ذبْرسآػٌبیی ػولی ثب  2

 رّطتبیی ّ تین پشػک خبًْادٍ

  

   آػٌبیی ػولی ثب سیج دیبتی ّ حنٍْ ثجت ّلبیغ دیبتی 3

ذبذاػت خبًْادٍ، ذبذاػت حمین، آػٌبیی ػولی ثب ثزًبهَ ُبی  4

 ثیوبریِبی ّاگیز ّ غیز ّاگیز ّ...

  

  



8 
 

 ّادذ ذبذاػت حمین

اجرا  عنوان ردیف

 شد

اجرا 

 نشد

   پزطٌل ّادذ ّ ّظبیف آهنب 1

   ذبذاػت آة: 2

1-2 
فزآیٌذُبی منًَْ ثزداری هیکزّثیْلْژی ّػیویبیی 

 فزم ُب ّ لْاًیي( -)الذاهبت

  

   فزم ُب( -کلزطٌجی )الذاهبتفزآیٌذُبی  2-2

   ةآرّع ُبی طبملظبسی  3-2

   ذبذاػت هْاد غذایی: 3

1-3 

فزآیٌذُبی منًَْ ثزداری، هؼذّهی ّ ثزخْرد ثب هتخلفیي 

هْاد خْردًی، آػبهیذًی، آرایؼی ّ  14هجك لبًْى هبدٍ 

لبًْى جمبسات  688تؼشیزات دکْهتی ّ هبدٍ  39ّ 37لْاًیي 

 اطالهی

  

   دطتْالؼول طٌجغ منک ُبی یذ دار ّ تـفیَ ػذٍ 2-3

   دطتْالؼول کٌرتل جْع ػیزیي ًبًْایی ُب 3-3

   هزح ادغبم ذبذاػت هْاد غذایی در ًظبم ػجکَ 4-3

   دطتْرالؼول ثیوبریِبی هٌتملَ اس غذا 5-3

   ذبذاػت هزاکش صبیَ ّ تْسیغ هْاد غذایی ّ اهبکي ػوْهی: 4

1-4 

ذبذاػتی هزاکش صبیَ ّ تْسیغ هْاد غذایی ّ ّكؼیت ذبظبسی ّ 

هْاد خْردًی،  13اهبکي ػوْهی هجك لبًْى هبدٍ 

 آػبهیذًی، آرایؼی

  

   آهْسػگبٍ اؿٌبف 2-4

3-4 
هْاد خْردًی، آػبهیذًی، آرایؼی  13آئیي ًبهَ هبدٍ 

 گبًَ( 12)فزم ُبی 

  

   :BND -ػِز طبمل رّطتبی طبمل -ذبظبسی حمین  5

   هؼکالت ذبذاػتی هٌومَتؼییي  1-5

   اّلْیت ثٌذی هؼکالت ذبذاػتی هٌومَ 2-5

3-5 
 -دُیبر -ّطتبییرتؼکیل جلظبت مهبٌُگی ثب اػلبی ػْرای 

 دُذار ّ خبؼذار

  

4-5 
پیگیزی رفغ هؼکالت هٌومَ ثب جلت هؼبرکت ارگبهنب ّ 

 طبسهبهنب

  

   ثیبى فزآیٌذ ذبظبسی حمین رّطتب 5-5

   هذارص:ذبذاػت حمین  6

   آئیي ًبهَ ذبذاػت حمین هذارص 1-6

2-6 
ثیبى فزآیٌذ ثبسدیذ ّ کٌرتل ذبذاػت حمیوی هذارص )فزهتِب 

 ّ الذاهبت(
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   دطتْرالؼول ثْفَ ّ پبیگبٍ تغذیَ طبمل 3-6

   ذبذاػت حمین هظبجذ: 7

   هظبجذ حمین آئیي ًبهَ ذبذاػت 1-7

2-7 
حمیوی هظبجذ )فزهتِب  ثیبى فزآیٌذ ثبسدیذ ّ کٌرتل ذبذاػت

 ّ الذاهبت(

  

   دطتْرالؼول ػجٌن 3-7

   ذبذاػت پزتُْب: 8

   تؼبریف ّ اؿوالدبت ذبذاػت پزتُْب 1-8

   ثیبى لْاًیي ّ دطتْرالؼول ُبی هزتجن ثب پزتُْب 2-8

   ثیبى اؿْل دفبظت در ثزاثز پزتُْب 3-8

   ثیوبرطتبهنب:ذبذاػت حمین هزاکش ذبذاػتی درهبًی ّ  9

1-9 
ثیبى لْاًیي هزتجن ذبذاػت حمین هزاکش ذبذاػتی درهبًی ّ 

 ثیوبرطتبهنب

  

   اؿوالدبت ػفًْت سدایی 2-9

   هذاخالت ذبذاػتی پض اس ثالیب: 11

1-

11 

   الذاهبت ذبذاػتی حمیوی در ثالیب

2-

11 

   هذیزیت حبزاى

   هْاد سائذ جبهذ: 11

1-

11 

   دطتْرالؼول ُبلْاًیي ّ 

   بهَ ُب:ًطبیز ثز 12

1-

12 

طتبد  –دؼزات ّ جًْذگبى  –آلْدگی ُْا  -دخبًیبت 

 فْریتِبی طالهت حمین

  

   آهبر ّ ػبخـِب: 13

1-

13 

   ػٌبخت کبهل فزهِبی آهبری

2-

13 

ػبخـِبی پبیغ ّ هوبثمت آى ثب دذ اًتظبر طبالًَ ّ 

 همبیظَ ثب ػبخـِبی کؼْری

  

3-

13 

ثب  ارتجبم ارتمب ػبخـِبی ادتوبال پبییي ّ ایجبد پیگیزی

 خبًَ ُبی ذبذاػت یب هزاکش ػِزی ّ رّطتبیی ثزای ارتمب

  

3-

13 

   اكوزار ثَ هبفْق هْارد ثجت اهالػبت ّ ارطبل

8 
ػزح ّظبیف کبرداى ّکبرػٌبص ذبذاػت حمین ّدزفَ ای درخـْؽ 

 ذبذاػت حمین درهزاکش
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 ّادذ ذبذاػت دزفَ ای

اجرا  عنوان ردیف

 شد

اجرا 

 نشد

   پزطٌل ّادذ ّ ّظبیف آهنب 1

کلیبت ذبذاػت دزفَ ای ّػْاهل سیبى آّر حمین کبرّراُِبی  2

 کٌرتل آى

  

هِورتیي ػْاهل سیبى آّر هْجْد در کبرگبُِبّکبرخبجنبت  3

 ػِزطتبى کبػبى

  

هؼبیٌبت دّرٍ ای ثیوبریِبی ًبػی اسکبرّدذجمبسشببص ػغلی  4

 ثبػْاهل سیبى آّر

  

   فزآیٌذّهزادل ثبسدیذاسکبرگبٍ 5

ثَ خـْؽ هزح ثمب ّذبذاػت  ثزًبهَ ُبی ذبذاػت دزفَ ای 6

 کؼبّرسی

  

   فزهِبی ذبذاػت دزفَ ای 7

   اًْاع کبرگبُِب)خبًگی ّغیزخبًگی( 8

   لبًْى کبرّهؼبغل طخت ّسیبى آّر 9

   چک لیظت طوخ یک ّ دّ ّحنٍْ تکویل آى 11

ّحمین ػزح ّظبیف کبرداى ّکبرػٌبص ذبذاػت دزفَ ای  11

 دزفَ ای در هزکش درخـْؽ ذبذاػت

  

 اهْر هبلی

اجرا  عنوان ردیف

 شد

اجرا 

 نشد

   پزطٌل ّادذّ ّظبیف آهنب 1

   کٌرتل تبریخ اػتجبردفرتچَ ُبی ثیوَ 2

حنٍْ ًظخَ ًْیظی)یک دطت ثْدى هنت ًظخَ ّغیزخمذّع  3

 ثْدى هنت آى(

  

   حنٍْ پذیزع ثیوبراى ّلشّم ثَ مهزاٍ داػنت لجق 4

فزآیٌذپذیزع،دفرتپذیزع،دفرتلجْف،کٌرتل لجق ثبهؼخـبت  5

 ثیوبر

  

کٌرتل دارُّبی ربْیش ػذٍ ثزای ثیوبرپض اس زبْیل  6

 اسدارّخبًَ تْطن پشػک

  

   کبرپزداسی)چگًْگی زبْیل ّتٌظین فبکتْرفزّع ّغیزٍ( 7

   ثبؿذت فبکتْرُبچگًْگی رطیذ در راثوَ  8

   هیشاى تٌخْاٍ گزداى ّراُِبی خزج کزدى آى 9

تؼزفَ ُبی پشػکی،هبهبئی،پبپ امسیز،دًذاًپشػکی  11

 ّذبیبری

  

   حنٍْ ؿزفَ جْئی درُشیٌَ ُبی ػوْهی 11

   فزآیٌذفٌی ّطبختوبًی هزکش 12

   اًتظبرات اهْر هبلی اسپزطٌل حمیوی 13
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