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 ًظبست هسئَليت كِ است پشستبسي پژٍّطي ٍ تَاًجخطي ثْذاضتي، دسهبًي، آهَصضي، هشكض سَپشٍايضس

 اصَل ثشاسبس سَپشٍايضس دسگشدش  ٍظبيف ضشح.داسد ػْذُ ثش سا هبهبيي ٍ پشستبسي خذهبت اسائِ ثش هستمين

 ضشح ثِ هشالجتي استبًذاسدّبي ٍ پشستبسي فشآيٌذ ثش هجتٌي هذدجَ حمَق هٌطَس سػبيت ثش تكيِ ثب ٍ هذيشيت

 :ثبضذ هي ريل

 تَاًجخطي دسهبًي ثْذاضتي، آهَصضي هشكض پيشاهَى اطالػبت آٍسي جوغ دس ّوكبسي ٍ هطبسكت -1

 ثب ريشثط ٍاحذّبي ّبي هطي خط ٍ اّذاف تذٍيي ٍ تٌظين دس پشستبسي سئيس خذهبت  ثب ّوكبسي  -2

 هسئَليي سبيش ّوكبسي

 هبهبيي ٍ پشستبسي خذهبت سيستن دس هٌبست تغييشات ايجبد جْت دس الصم پيطٌْبدات اسائِ -3

 هذدجَيبى داًطجَيبى، كبسكٌبى، آهَصضي ّبي سيضي ثشًبهِ دس ّوكبسي ٍ هطبسكت  -4

 هذدجَيبى تشخيص ٍ پزيشش دس ّوبٌّگي ٍ سيضي ثشًبهِ -5

 ػولكشد ٍ خذهت كٌٌذگبى اسائِ ٍ گيشًذگبى هَجَد ٍضؼيت اص كيفي ٍ كوي گضاسضبت تٌظين ٍ تْيِ  -6

 ريشثط ٍاحذّبي

 سثط ري ٍاحذّبي دس هطلَة خذهبت اسائِ جْت هشكض هختلف ٍاحذّبي ثيي ّوبٌّگي ايجبد  -7

 ٍ هحيط هذدجَيبى، كبسكٌبى، ثِ هشثَط ) پشستبسي هشتجط ٍاحذّبي دس هَجَد هطكالت ٍ ًيبصّب تطخيص  -8

 آًْب حل جْت الذام ٍ (…

 هختلف ّبي ضيفت ٍ ٍاحذّب دس ًيبصّب ٍ ّب تَاًبيي ثشاسبس پشستبسي كبسكٌبى تَصيغ دس هطبسكت -9

 افشاد هبثيي تفبّن حسي ٍ هٌبست كبسي ضشايط ايجبد ّوبٌّگي -11

 ّبي سٍش اسائِ جْت دس خَد هْبست ٍ آگبّي سطح استمبي هٌظَس ثِ آهَصضي ّبي ثشًبهِ دس ضشكت  -11

 هبهبيي ٍ پشستبسي خذهبت هَثشتش
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 اسصضيبثي، ٍ ًظبست فشٌّگي، پژٍّطي، آهَصضي، ) سيتبپشس ٍ ثيوبسستبًي هختلف ّبي كويتِ دس ضشكت -12

 صالحذيذ ثِ ثٌب (… ٍ تَاًجخطي سفبّي،

 ٍ اهكبًبت تجْيضات، اًسبًي، ًيشٍي تبهيي ) ّب فَسيت ثشٍص صهبى دس الذام ٍ هٌبست ضشايط ايجبد ٍ تبهيي  -13

…) 

 تَاًجخطي ٍ دسهبًي ثْذاضتي، آهَصضي هشكض خبًَادُ، ثِ هذدجَ اسجبع دس ّوبٌّگي  -14

 ضَاثط سػبيت - اداسي همشسات سػبيت ) سشپشستي تحت كبسكٌبى ضغلي سفتبس ثش هستوش كٌتشل ٍ ًظبست  -15

 ( يضشػ هَاصيي ثب اهَس اًطجبق طشح … ٍ اخاللي كبسي،

 ساثضا اص استفبدُ ثب استبًذاسدّب ثش هجتٌي هبهبيي ٍ پشستبسي خذهبت اسائِ ًحَُ ثش هستوش كٌتشل ٍ ًظبست -16

 (… ٍ ليست چك ) هٌبست

 ثِ گضاسش اسائِ ٍ ثجت خذهبت، اسائِ حسي اص اطويٌبى حصَل هٌظَس ثِ هشتجط ٍاحذّبي اص هستوش ثبصديذ -17

 هبفَق

 ّب هشالجت كيفي سطح استمبء جْت دس پشستبسي كبسكٌبى ّذايت  -18

 آًْب اص حوبيت ٍ كوك پشستبسي، كبسكٌبى ثِ الصم ّبي ساٌّوبيي اسائِ  -19

 آضٌبسبصي : ضبهل هبهبيي ٍ پشستبسي كبسكٌبى آهَصضي ًيبصّبي تبهيي جْت دس ّوكبسي ٍ هطبسكت  -21

 … ٍ ٍظبيف ضشح ّب، هطي خط همشسات، ثب جذيذالَسٍد كبسكٌبى

 ٍ (… ٍ ضذُ فَت تشخيصي، ضذُ، پزيشفتِ حبل، ثذ ثيوبساى ) آهبس هتشلجِ، غيش ٍلبيغ حَادث، ثجت -21

 هبفَق ثِ گضاسش

 اخاللي ٍ ضغلي سفتبسّبي ػولكشد، :طجك ثش هبهبيي ٍ پشستبسي كبسكٌبى هستوش اسصضيبثي دس هطبسكت-22
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 هٌذي سضبيت ثشسسي - كيفي حسبثشسي : طشيك اص خذهبت ثخطي اثش اسصضيبثي دس هطبسكت ٍ ّوكبسي  -23

 كبسكٌبى هٌذي سضبيت ثشسسي - هذدجَيبى

 پشستبسي خذهبت اسائِ كيفيت ثش آهَصضي ّبي ثشًبهِ تبثيش اسصضيبثي دس هطبسكت ٍ ّوكبسي -24

 پيص اص اّذاف ثِ دستيبثي جْت هذٍى، ّبي هطي خط ٍ ّب ثشًبهِ اسصضيبثي دس هطبسكت ٍ ّوكبسي  -25

 ضذُ تؼييي

 هبهبيي ٍ پشستبسي ٍاحذّبي دس داسٍّب ٍ تجْيضات ًگْذاسي ٍ هصشف چگًَگي ثش هستوش ًظبست ٍ كٌتشل -26

 پشستبسي خذهبت ّبي تؼشفِ اجشاي حسي ثش ًظبست  -27


