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  صیٌت صيبدي بم ًٍبم خبًَادگی:ً

  ػشپشػتبس ثخؾ صایـگبُػوت:

  318-218:داخلی

 پؼت الىتشًٍيه: 

  اجشایی ٍ پظٍّـی ػَاثك 

 هبهبیی وبسؿٌبعسؿتِ تحصيلی: 

  1390ػبل اخز آخشیي هذسن 

 ػبل ػبثمِ وبس  20

 1387تب  1384هؼئَل سٍهيٌگ اص ػبل 

 1398تب  1392ثخؾ صایـگبُ اص ػبل هؼئَل 

 ّوىبس طشح تحميمبتی فَایذ ٍ هضشسات لٌذاق وشدى ًَصاداى دس ثذٍ تَلذ دس ثيوبسػتبى اػتبد هطْشي

 هجشي طشح تحميمبتی اثش جٌؼيٌگ ثش تخوذاى پلی ػيؼتيه دس داًـگبُ آصاد جْشم

  ؿشح ٍظبیف 

ػشپشػتبس هشوض آهَصؿی ثْذاؿتی، دسهبًی ٍ تَاًجخـی پشػتبسي اػت وِ اداسُ وبسوٌبى پشػتبسي، تجْيضات ٍ 

 اسائِ خذهبت پشػتبسي یه ٍاحذ سا ثش ػْذُ داسد. 

ٍظبیف ػشپشػتبس هشوض )ثْذاؿتی ـ دسهبًی ٍ تَاًجخـی( ثش اػبع اصَل هذیشیت ٍ ثب تىيِ ثش سػبیت هٌـَس 

 فشآیٌذ پشػتبسي ٍ اػتبًذاسدّبي هشالجتی ثِ ؿشح صیش اػت:  حمَق هذدجَ هجتٌی ثش

 الف ـ جوغ آٍسي اطالػبت ٍ ثشًبهِ سیضي: 

 ـ ثشسػی ٍضؼيت هَجَد دس ٍاحذ تحت ًظبست ثِ هٌظَس تؼييي هـىالت هشتجط ثب اسائِ خذهبت ٍ ويفيت هشالجت 1

 ـ تؼييي خط هـی جْت ٍاحذ هشثَطِ دس ساػتبي اّذاف ولی ػبصهبى 2

 ثشًبهِ سیضي دس جْت اجشاي اػتبًذاسد ّبي هشالجتی ـ 3

 ـ تٌظين ثشًبهِ وبس وبسوٌبى تحت ًظبست دس ؿيفت ّبي هختلف 4

 ـ تؼييي ٍظبیف وبسوٌبى تحت ًظبست )تمؼين وبس( 5

 ـ ثشًبهِ سیضي جْت ثجت ٍ اسائِ گضاسؽ وبهل اص ٍضؼيت ّش ثيوبس/ هذدجَ دس ّش ؿيفت ثش ثبليي ثيوبس 6

یضي جْت آگبُ ػبصي وبسوٌبى جذیذ الَسٍد ثِ همشسات اداسي، اػتبًذاسدّبي هشالجتی ٍ ؿٌبخت وبهل ـ ثشًبهِ س7



 ًؼجت ثِ ٍاحذ اص ًظش هحيط فيضیىی، ٍػبیل ٍ تجْيضات ٍ آؿٌبیی ثب ػبیش لؼوت ّبي هشوض.

 ـ ثشًبهِ سیضي جْت استمبء ويفيت خذهبت اسائِ ؿذُ تَػط وبدس تحت ػشپشػتی8

 ْت آهَصؽ ثِ هذدجَیبى/ ثيوبساى ، خبًَادُ ٍ... )هشالجت اص خَد ٍ تَاًجخـی ٍ ...(ـ ثشًبهِ سیضي ج9

 ـ پيؾ ثيٌی ًيبصّبي ٍاحذ هشثَطِ اص ًظش اهىبًبت، تجْيضات هَجَد ٍ لَاصم هصشفی ٍ پيگيشي جْت تأهيي آى 10

 ـ ثشًبهِ سیضي جْت تحَیل ٍ تحَل تجْيضات ٍاحذ هشثَطِ دس ّش ؿيفت وبسي 11

 ـ ثشًبهِ سیضي جْت وٌتشل ػولىشد تجْيضات هَسد اػتفبدُ دس ثخؾ دس ّش ؿيفت 12

 ة ـ ػبصهبًذّی : 

ـ تـىيل جلؼبت گشٍّی ٍ جلت هـبسوت وبسوٌبى دس جْت حل هـىالت ٍاحذ هشثَطِ )وبسوٌبى ـ هذدجَیبى 13

 / ثيوبساى ٍ...(

 ت ؿغلی ـ تَجِ ثِ ًيبصّبي وبسوٌبى ٍ ایجبد اًگيضُ جْت افضایؾ سضبی14

 ـ ثشلشاسي حؼي تفبّن ثيي وبسوٌبى ٍاحذ هشثَطِ ٍ ػبیش ٍاحذّب 15

 ـ اًجبم هشالجت ّبي پشػتبسي دس هَالغ اٍسطاًغ 16

 ـ ایجبد ّوبٌّگی ٍ ّوىبسي ثيي وبدس پشػتبسي ٍ ػبیش ٍاحذّب 17

 يت ـ ؿشوت دس جلؼبت هذیشاى ٍ اسائِ ًيبصّبي وبسوٌبى، هذدجَیبى/ ثيوبساى جْت ثْجَد ٍضؼ18

 ـ ّوشاّی ثب پضؿه ثِ ٌّگبم ٍیضیت ثيوبساى ٍ اسائِ گضاسؽ الصم 19

ـ ثجت ٍ گضاسؽ وليِ اهَس ٍاحذّبي هشثَطِ ثِ هؼئَليي ریشثط )ؿبهل: دسخَاػت ّب ـ ٍلبیغ غيش هتشلجِ 20

 حَادث ـ ووجَدّب ٍ ًمبیص ـ ًيبصّب ٍ...(

 هَصي ٍ ... وبسوٌبى ـ هـبسوت ٍ ّوىبسي دس ثشًبهِ ّبي آهَصؽ ضوي خذهت ـ ثبص آ21

 ـ هـبسوت ٍ ّوىبسي دس آهَصؽ داًـجَیبى پشػتبسي ٍ ػبیش وبس آهَصاى دس ٍاحذ هشثَطِ 22

 ـ هـبسوت ٍ ّوىبسي دس پظٍّؾ ّب ٍ تحميمبت وبسثشدي پشػتبسي 23

 ـ ثشپبیی وٌفشاًغ ّبي داخلی جْت افضایؾ ػطح داًؾ ٍ هْبست حشفِ اي پشػتبساى 24

 ٌتشل ّذایت ٍ اسصؿيبثی ج ـ ّذایت ٍ سّجشي : و

 ـ وٌتشل ٍ حضَس ٍ غيبة پشػٌل تحت ػشپشػتی 25

 ـ تىويل فشم اسصؿيبثی وبسوٌبى جْت پشػٌل تحت ػشپشػتی 26

ـ اسصؿيبثی هؼتوش خذهبت اسائِ ؿذُ تَػط وبدس تحت ػشپشػتی اص طشیك: ثشسػی سضبیتوٌذي هذدجَیبى ـ 27

 چه ليؼت ٍ ... ( ثيوبساى ـ ّوىبساى ثب اثضاس هٌبػت )هـبّذُ ـ 

ـ ًظبست ٍ اسصؿيبثی هؼتوش ثش سػبیت هؼيبسّبي سفتبس ؿغلی ٍ اخاللی وبسوٌبى ٍ اًطجمب اهَس پضؿىی ثب هَاصیي 28

 ؿشع همذع 

 ـ اسصؿيبثی اثش ثخـی آهَصؽ ّبي دادُ ؿذُ ثِ وبسوٌبى، هذدجَیبى ، خبًَادُ ٍ داًـجَیبى 29

 ؿه ٍ ًظبست اجشاي آى ـ وٌتشل ٍ پيگيشي ثجت ٍ اجشاي دػتَسات پض30

 ـ هـبسوت  ٍ ّوىبسي ثب وويتِ ّبي ثيوبسػتبى ثٌب ثِ صالحذیذ ػشپشػت هشثَطِ 31

 ـ ًظبست ثش حؼي اجشاي تؼشفِ ّبي پشػتبسي 32

 ـ ًظبست هؼتوش ثش الذاهبت ضشٍسي ثِ هٌظَس پيـگيشي اص ػفًَت ّب 33

 ـ ّوىبسي ٍ ّوشاّی ٍ اسائِ گضاسؽ ٌّگبم ثبصدیذ هؼئَليي هبفَق ٍ گشٍُ ّبي ثبصسػی 34

 ـ ًظبست ثش حؼي اجشاي وليِ خذهبت پشػتبسي دس ٍاحذ هشثَط35ِ
 


