الف .فضاي فيسيکي و بهداشت
سؤال

رديف
1

آيب ػبختوبى هشوض داساي تأييذيِ ّبي الصم (گشٍُ فٌي داًـگبُ ،هؼبًٍت ثْذاؿتي ٍ هشوض ػالهت ٍصاست ثْذاؿت) هي ثبؿذ؟

2

آيب هشوض داساي آػبًؼَس ثيوبس فؼبل هي ثبؿذ؟

3
4
5
5الف
5ة
5ح
5ت

آيب ثخـْب ٍ اتبق ّبي هشوض ثشاػبع ًمـِ هلَة ثَدُ ٍ تغييش وبسثشي دادُ ؿذُ اًذ؟ (اتبق ػول ،هشالجت ّبي ثؼذ اص
ػول ،اتبق ّبي ثؼتشي ،اتبق دسهبى ،آصهبيـىبُ)... ٍ CPR، CSR ،
آيب تؼذاد تخت ّبي ٍاحذ هشالجت ّبي ثؼذ اص ػول ثب اػتبًذاسد هشثَعِ تغبثك داسد؟ (تؼذاد تخت ّبي ايي ٍاحذ يه
تخت ثيـتش اص تخت ّبي اتبق ػول اػت).
آيب ضَاثظ ثْذاؿتي هغبثك ثب دػتَسالؼول هشوض ػالهت هحيظ ٍ وبس ٍصاست هتجَع ٍ ثب تأييذ هؼبًٍت ثْذاؿتي داًـگبُ
سػبيت هي گشدد؟ (جوغ ثٌذي هَاسد -5الف تب -5ػ دس ػتَى سٍثشٍ دسج گشدد).
وف ػبختوبى ػبلن ،ثب دٍام ٍ لبثل ؿؼتـَ ،غيشلبثل ًفَر ًؼجت ثِ آة ٍ ثذٍى تشن ثَدُ ٍ وف اتبق ثجض اتبق (ّبي)
ػول ثب ؿيت ثِ ػوت وف ؿَي اػت؟
ديَاس اتبق ػول تب صيش ػمف وبؿيىبسي ٍ ثِ سًگ سٍؿي ػبلن ثذٍى دسص ٍ همبٍم ثِ هَاد ضذػفًَي ٍ پبن وٌٌذُ اػت؟
ديَاس ػبيش لؼوتْب داساي لشًيض ثِ استفبع حذالل  10ػبًتي هتش اص جٌغ همبٍم ٍ غيشلبثل ًفَر ثِ آة ٍ لبثل ؿؼتـَ
اػت؟
ػمف اتبق ػول ػبلن ،فبلذ ؿىؼتگي ثذٍى دسص ،ؿىبف ،تشن خَسدگي ٍ ثِ سًگ سٍؿي ٍ لبثل ؿؼتـَ اػت؟

5ث

ديَاس اتبق ثؼتشي ٍ هؼبيٌِ تب استفبع  1.8هتش وبؿيىبسي يب ػٌگ وبسي اػت؟

5ج

ديَاس آثذاسخبًِ ٍ CSR ،سختـَيخبًِ تب صيش ػمف وبؿيىبسي اػت؟

5چ

دسّب ٍ پٌجشُ ّب ػبلن ٍ پٌجشُ ّبي ثبصؿَ داساي تَس ػيوي ضذصًگ اػت؟

5ح

اتبق (ّبي) ػول فبلذ پٌجشُ ٍ داساي ( Ex haust Fanثب لبثليت ايجبد فـبس َّاي هثجت) اػت؟

5خ

ػيؼتن ػشهبيؾ ٍ گشهبيؾ ثشٍدت ٍ حشاست هٌبػت سا تَليذ ٍ هبًغ اص آلَدگي َّاي داخل ػبختوبى هي ؿَد؟

5د

ضَاثظ ثْذاؿتي دس آؿپضخبًِ ،آثذاسخبًِ ٍ هحل ػشٍ غزاي پشػٌل سػبيت هي گشدد؟

5ر

ضَاثظ ثْذاؿتي دس سختـَيخبًِ ٍ تفىيه لٌظ وثيف ٍ ػفًَي اص تويض ٍ غيشػفًَي سػبيت ٍ اًجبم هي گشدد؟

5س

ػيؼتن جوغ آٍسي ٍ دفغ فبضالة اص ًظش فٌي ٍ ثْذاؿتي هٌبػت ٍ هَسد تأييذ اػت؟
جوغ آٍسي صثبلِ ّب ٍ پؼوبًذُ ّبي ػفًَي ثِ سٍؽ هٌبػت جوغ آٍسي ،تفىيه ٍ ًگْذاسي ٍ دفغ هي گشدد؟ (ويؼِ

5ص

ّبي صثبلِ صسد سًگ ثب ثشچؼت ؿٌبػبيي ثشاي پؼوبًذُ ّبي ػفًَي Safety Box ،جْت صثبلِ ّبي ًَن تيض ٍ ثشًذُ،
تجذيل صثبلِ ّبي ػفًَي ثِ ػبدي ثب في آٍسي غيشػَص ،تلفيِ حشاستي هشعَة يب خـه ،اتَوالٍ ٍ  ، ...اتبق ًگْذاسي
هَلت صثبلِ هَلت ثب ؿشايظ اػتبًذاسد ،صثبلِ داى ثِ تؼذاد وبفي ٍ ؿشايظ هٌبػت ،اتبله تي ؿَيي).

5ط

ضَاثظ ثْذاؿتي دس ػشٍيغ ّبي ثْذاؿتي وبسوٌبى ٍ ثيوبساى سػبيت هي گشدد؟

5ع ػشٍيغ ّبي ثْذاؿتي هجضا ثشاي پشػٌل ٍ هشاجؼبى ثِ تفىيه آلب ٍ خبًن ٍجَد داسد؟
5ؽ

ػيؼتن اعفبء حشيك هشوضي يب وپؼَل اعفبء حشيك ّوشاُ ثب ّـذاس دٌّذُ حشيك (يه وپؼَل  4ويلَگشهي ثشاي ّش 50
هتش هشثغ) ٍجَد داسد؟

5ف ًَس ٍ تَْيِ هٌبػت دس توبهي لؼوتْبي هشوض ٍجَد داسد؟
5م

اًجبم وـت اص اتبق (ّبي) ػول ،اتبق ّبي ثؼتشي ٍ ً ٍ ...يض اػىشاة ثغَس هذاٍم اًجبم هي گيشد؟

5ط

ضَاثظ ايوٌي ٍ ثْذاؿتي دس ٍاحذّبي آصهبيـگبُ ٍ ساديَلَطي سػبيت هي گشدد؟

5ػ

هؼبيٌبت دٍسُ اي ٍ ٍاوؼيٌبػيَى ثشاي ؿبغالى ٍ ٍجَد وبست ثْذاؿتي هؼتجش جْت پشػٌلي وِ ثب هَاد غزايي ػشٍوبس
داسًذ سػبيت هي گشدد؟ (ثشسػي پشًٍذُ ّبي پضؿىي پشػٌل).

نتيجه
ثلي

تبحذٍدي

خيش

هَسد ًذاسد

ب .فضاي اتاق عمل
رديف
1

2

سؤال

نتيجه
ثلي

تبحذٍدي

خيش

هَسد ًذاسد

آيب تؼذاد اتبق (ّبي) ػول ثب اػتبًذاسد هشثَعِ تغبثك داسد؟ (هشوض ته تخللي حذالل يه اتبق ،هشوض چٌذ تخللي حذالل دٍ
اتبق).

آيب اتبق (ّبي) ػول داساي تجْيضات اػتبًذاسد هي ثبؿذ؟ (ٍجَد دػتگبّْبي هبًيتَسّبي الىتشٍوبسديَگشافي ،پبلغ
اوؼيوتشي ،دػتگبُ اًذاصُ گيشي فـبسخَى ؿشيبًي ،هبًيتَس دسجِ حشاست ٍ )...
آيب اتبق (ّبي) ػول ضوي داؿتي ؿشايظ ثْذاؿتي اؿبسُ ؿذُ داساي ؿشايظ ٍيظُ ريل ّؼتٌذ؟ (جوغ ثٌذي هَاسد -3

3
الف تب -3ج دس ػتَى سٍثشٍ دسج گشدد).
3الف ٍسٍدي ثخؾ ثب خظ لشهض ٍ ثَػيلِ حفبػ ثب استفبع  20ػبًتي هتش اص فضبي عشفيي جذا ؿذُ اػت؟
3ة وليذ ٍ پشيضّبي ثشق ضذ جشلِ ٍ داساي اتلبل ثِ صهيي هي ثبؿذ؟
3ح
3ت

تَالت ٍ دػتـَيي ثب ؿشايظ ثْذاؿتي ثِ تؼذاد وبفي دس هجوَػِ اتبق (ّبي) ػول ،لجل اص سختىي ٍ خظ لشهض ايجبد
ايجبد ؿذُ اػت؟
هحل سختىي داساي ؿشايظ ثْذاؿتي ،سػبيت هَاصيي اًغجبق ،داساي لفؼِ لجبع اًفشادي ٍ حوبم اػت؟

3ث

لفؼِ ّبي لجبع اػتشيل اتبق ػول داساي ؿشايظ ثْذاؿتي اػت؟

3ج

اتبق ٍػبيل اػتشيل ثب لفؼِ ّبي هَسد لضٍم جْت ًگْذاسي ٍػبيل سػيذُ اص ثخؾ ٍ CSRجَد داسد؟

3چ

َّاي اتبق ػول ثِ عَسهشتت ثب سٍؽ تَْيِ ،سعَثت ًؼجي ثيي  50تب  60دسكذ ،دهبي خـه ثيي  20-24دسجِ
ػبًتي گشاد ضذػفًَي هي گشدد؟

ج .محور نيروي انساني
رديف

سؤال

1

آيب هجَص الصم اص هؼبًٍت دسهبى جْت ثىبسگيشي وبدس پضؿىي ٍ پيشاپضؿىي اًجبم ؿذُ اػت؟

2

آيب ّشگًَِ تغييش پشػٌلي ٍ جبثجبيي پشػٌلي ثب اعالع هؼبًٍت دسهبى اًجبم هي گشدد؟
آيب لَاًيي ٍ همشسات هشثَعِ دس ثىبسگيشي وبدس وبدس پضؿىي ٍ پيشاپضؿىي سػبيت هي گشدد؟ (ػذم ثىبسگيشي اػضبي

3

ّيأت ػلوي توبم ٍلت ،ػذم ثىبسگيشي اػضبء ّيأت ػلوي ٍ هؼتخذهبى وـَسي ٍ لـىشي دس ػبػبت اداسي ،داؿتي
پشٍاًِ هغت هؼتجش ؿْش هحل فؼبليت جْت پضؿىبى ػوَهي ٍ هتخلق ،سػبيت فؼبليت حذاوثش دٍ ًَثت وبسي ثشاي
وليِ پضؿىبى ٍ وبدس پيشاپضؿىي ،ػذم فؼبليت ّوضهبى دس ػبيش هإػؼبت ٍ هشاوض پضؿىي ٍ حشف ٍاثؼتِ).
آيب ضَاثظ پشػٌلي دس ثخـْبي فٌي ٍ اداسي سػبيت هي گشدد؟ (جوغ ثٌذي هَاسد -4الف تب -4ج دس ػتَى سٍثشٍ دسج

4
گشدد).
4الف هتخلق جشاحي ثشاػبع ثخـْبي هٌذسج دس پشٍاًِ ٍ ثشًبهِ هٌظن حضَس داسًذ؟
4ة آيب هتخلق ثيَْؿي ثشاي ّش ًَثت وبسي حضَس داسد؟
4ح

آيب يه ًفش پضؿه ػوَهي ثشاي ّش ًَثت وبسي حضَس داسد؟

4ت

آيب يه ًفش هتخلق داخلي ثِ ػٌَاى هـبٍس هؼشفي ٍ ّوىبسي هي ًوبيذ؟

4ث

آيب هـبٍسيي تخللي هشثَط ثب تَجِ ثِ ًَع فؼبليت هشوض هؼشفي ؿذُ ٍ ّوىبسي هي ًوبيذ؟

4ج

آيب حذالل پشػٌل پيشاپضؿىي دس ّش ؿيفت وبسي حضَس داسًذ؟

4ج 1اتبق ػول (تىٌؼيي اتبق ػول يه ًفش ،وبسداى ٍ يب همبعغ ثبالتش سؿتِ ّبي َّؿجشي يه ًفش ،ثْيبس يه ًفش).
ٍاحذ هشالجتْبي ثؼذ اص ػول يه ًفش وبسداى يب همبعغ ثبالتش سؿتِ َّؿجشي يه ًفش (ثىبسگيشي ثْيبس دس ايي ٍاحذ

4ج2
هوٌَع اػت).
4ج 3حذالل يه ًفش وبسؿٌبع پشػتبسي ثشاي پَؿؾ دادى اتبق ػول
4ج 4ثخؾ ثؼتشي (ثِ اصاي ّش ػِ تخت يه ًفش پشػتبس ،يه ًفش ثْيبس).
4ج 5ثخؾ آصهبيـگبُ (ثشاػبع ضَاثظ آصهبيـگبُ هشجغ ػالهت).
4ج 6وبسداى يب وبسؿٌبع ساديَلَطي (حذالل يه ًفش)

4ج 7وبسداى يب وبسؿٌبع هذاسن پضؿىي ثِ ػٌَاى هؼئَل لؼوت هذاسن پضؿىي ٍ ثبيگبًي
4ج 8يه ًفش هؼئَل پزيشؽ ٍ اعالػبت

نتيجه
ثلي

تبحذٍدي

خيش

هَسد ًذاسد

4ج 9يه ًفش وبسداى يب وبسؿٌبع ثْذاؿت هحيظ (ثِ كَست پبسُ ٍلت).
4ج 10حذالل ػِ ًفش خذهِ ٍ ًظبفتچي ٍ ثيوبسثش.
4ج 11يه ًفش ًگْجبى (حؼت ضشٍست).

د .محور تجهيسات ،مواد و ملسومات
سؤال

رديف
1
2

آيب آهجَالًغ هشوض اص ًظش خذهِ ٍ تجْيضات الصم هَسد تأييذ هي ثبؿذ؟

3

آيب تجْيضات الصم ثشاػبع ًَع ػول ّبي اًجبم ؿذُ دس هشوض تْيِ ٍ تأهيي ؿذُ اػت؟

4
5

نتيجه
ثلي

تبحذٍدي

خيش

هَسد ًذاسد

آيب هشوض داساي آهجَالًغ هَسد تأييذ هشوض هذيشيت حَادث ٍ فَسيتْبي پضؿىي هي ثبؿذ؟

آيب ًگْذاسي داسٍّبي اٍسطاًغ ،ثيَْؿي ،اًَاع ػشم ٍ داسٍّبي هؼىي ،تْيِ ٍ فْشػت داسٍّبي هلشفي ٍ ...
ثشاػبع دػتَسالؼول ّبي هشثَعِ اًجبم هي گيشد؟
آيب ضَاثظ ًگْذاسي ٍ هلشف داسٍّبي هخذس ثب دلت اًجبم هي گيشد؟

هـ .رعايت مقررات قانوني ،آئين نامه ،حقوق بيمار و ...
سؤال

رديف
1

آيب دس هشوض ػذم ثؼتشي ثيوبس (البهت ووتش اص  24ػبػت) سػبيت هي گشدد؟

2

آيب تغييشات هشثَط ثِ هإػؼيي جْت اخز هجَصّبي الصم ثِ هؼبًٍت دسهبى اػالم ؿذُ اػت؟

3

آيب هؼئَليي فٌي هشوض داساي پشٍاًِ هؼئَليت فٌي هؼتجش هي ثبؿٌذ؟

4

آيب هؼئَليي فٌي دس ػبػبت لجَل هؼئَل فٌي دس هشوض حضَس داسًذ؟

5

آيب هشوض داساي ثخؾ آصهبيـگبُ هي ثبؿذ؟

6

آيب آصهبيـگبُ داساي هؼئَل فٌي ٍاجذ ؿشايظ هي ثبؿذ؟

7

آيب هؼئَل فٌي آصهبيـگبُ داساي پشٍاًِ هؼئَليت فٌي هؼتجش هي ثبؿذ؟

8
9

آيب فؼبليت ثخؾ آصهبيـگبُ هَسد تأييذ هي ثبؿذ؟ (حضَس هؼئَل فٌي ،فضبي فيضيىي ،تجْيضات هَجَدً ،يشٍي اًؼبًي
ٍ .) ...
آيب فؼبليت هشوض ثِ كَست ؿجبًِ سٍصي اػت؟

10

آيب تؼذاد تخت ّبي ثؼتشي ووتش اص  10تخت هي ثبؿذ؟

11

آيب ػول ّبي اًجبم ؿذُ ثشاػبع ثخؾ ّبي تخللي تؼشيف ؿذُ اػت؟

12

آيب دػتَسالؼول ًحَُ همبثلِ ثب ػَاًح دس ؿشايظ اضغشاسي تذٍيي ؿذُ اػت؟
آيب هإػؼيي اص ٍظبيف خَد هغلغ ثَدُ ٍ الذاهبت الصم هؼوَل گشديذُ اػت؟ (تأهيي تجْيضات ،هلضٍهبت پضؿىي ٍ

13

داسٍيي ،سػبيت تؼشفِ ّبي هلَة ،اجشاي ًظبست هؼئَليي فٌي ،سضبيت ثيوبساى ،سػبيت هٌـَس حمَلي ثيوبس ،سفغ
ًَالق ٍ ايشادّبي هشوض دس هْلت لبًًَي ٍ .)...
آيب هؼئَل فٌي اص ؿشح ٍظبيف خَد هغلغ هي ثبؿذ؟ (حضَس فؼبل دس ػبػبت لجَل هؼئَليت فٌي ،تأييذ كالحيت
وبسوٌبى فٌي ،تٌظين ثشًبهِ وبسي ٍ ًظبست الصمً ،ظبست ثش ويفيت ٍ لبثليت اػتفبدُ هَاد هلشفي ،هلضٍهبت ٍ تجْيضات،
ًظبست ثش تْيِ ٍ تٌظين ٍ ًگْذاسي پشًٍذُ ّبي پضؿىي ،ثشسػي ؿشح حبل ٍ دػتَسات پضؿىي هٌذسج دس آى ٍ تزوش

14

ثِ هؼئَليي هشثَعِ دس كَست تخغي اص هَاصيي ػلوي ٍ فٌيً ،ظبست ثش حؼي اجشاي ثخـٌبهِ ّب ٍ دػتَسالؼول ّبي
هلَة ٍصاست هتجَع ،اثالؽ تزوشات فٌي الصم ثِ هإػغ هشوض ٍ پيگيشي الذاهبت اجشايي ٍ دس كَست تخغي هإػغ
اػالم هشاتت ثِ داًـگبُ ريشثظً ،ظبست ٍ ثشسػي ٍضؼيت ثيوبساى اٍسطاًؼي ٍ اخز پزيشؽ اص هشاوض دسهبًي هجْض
ثشاي اػضام ثيوبس دس كَست ًيبص ،سػبيت ٍ اػوبل وليِ لَاًيي ٍ همشسات ،هَاصيي ػلوي ٍ فٌي ،اػالهي ٍ اخاللي دس هشوض.

15
16
17
18

آيب هؼئَل فٌي ساثظ (هؼئَل فٌي ؿيفت كجح هشوض) اص ٍظبيف خَد هغلغ اػت؟ (هؼئَل هىبتجبت اداسي ثب هشاجغ
ريلالحّ ،وبٌّگي ػبيش هؼئَليي فٌي ٍ اجشاي ًظشات آًبى ٍ پبػخگَي هشاجغ لبًًَي).
آيب دس خلَف ػذم پزيشؽ ثيوبساى ثِ كَست هؼتمين ٍ اسائِ خذهت (پزيشؽ ٍ هؼبيٌِ) ثِ ثيوبساى اسجبع ؿذُ ثِ
هشوض جْت ػول ،الذام الصم هؼوَل هي گشدد؟
آيب اػوبل جشاحي هشوض عجك ليؼت اػوبل جشاحي هجبص ٍ دػتَسالؼول ّبي اثالغي ٍصاست اًجبم هي گيشد؟
آيب هـبٍسُ ثيَْؿي (ٍ دس كَست لضٍم ػبيش هـبٍسُ ّبي پضؿىي) لجل اص ّشگًَِ اػوبل جشاحي اًجبم ؿذُ اػت؟

نتيجه
ثلي

تبحذٍدي

خيش

هَسد ًذاسد

هـ .رعايت مقررات قانوني ،آئين نامه ،حقوق بيمار و ...
رديف
19
20
21

نتيجه

سؤال

ثلي

آيب هشوض داساي لشاسداد پزيشؽ هؼتجش ثذٍى ليذ ؿشايظ ثيوبس ثب ثيوبسػتبى داساي اهىبًبت الصم اص جولِ ثخـْبي
 … , CCU ، ICUهي ثبؿذ؟
آيب دس كَست ًيبص ثِ ثؼتشي ثيوبس الذام الصم جْت اػضام ثِ ثيوبسػتبى عشف لشاسداد اًجبم هي گيشد؟
آيب لشاسداد هشوض ثب ثيوبسػتبى عشف لشاسداد توذيذ ؿذُ اػت؟
آيب پشًٍذُ وبهل ثيوبساى هَجَد اػت؟ (ؿبهل ؿشح حبل وبهل ،تـخيق ،اًذيىبػيَى ػول ،هـبٍسُ ٍ ثيَْؿي،

22

23
24

ساديَگشافي للت ٍ سيِ دس ثيوبساى چْل ػبلِ ثِ ثبال ٍ هَاسد هـىَن ثِ ثيوبسيْبي سيَيً ،تيجِ آصهبيؾ ّبي الصم،
اًذاصُ گيشي دليك ػالين حيبتي ،دػتَسات الصم پضؿىي ثِ ثيوبساى يب ّوشاّبى خلَكبً دس كَست ٍجَد يب پيؾ ثيٌي
ػبسضِ ،دس كَست ثيَْؿي ػوَهي دػتَس تشخيق ثيوبس تَػظ جشاح ٍ ثيَْؿي ٍ .)...
آيب پشًٍذُ ّبي پضؿىي هشوض حذالل تب  15ػبل ًگْذاسي هي ؿَد؟ (دػتي يب سايبًِ اي).
آيب هؼئَليي فٌي ٍ وبدس پضؿىي اص هوٌَػيت پزيشؽ ثيوبساًي وِ ًيبص ثِ هشالجت ّبي غيشجشاحي داسًذ (جض دس هَاسد
اٍسطاًؼي ٍ كشفبً جْت اًجبم الذاهبت اٍسطاًؼي) هغلغ ّؼتٌذ؟

25

آيب اكل يب تلَيش پشٍاًِ ّبي لبًًَي هشوض دس هحل هٌبػت (وِ ثشاي توبم هشاجؼبى لبثل سؤيت ثبؿذ) ًلت ؿذُ اػت؟

26

آيب كَست اػوبل جشاحي هجبص دس هشوض ٍ تؼشفِ ّبي هلَة هشاجغ لبًًَي دس دػتشع هي ثبؿذ؟
آيب هؼئَليي فٌي ًؼجت ثِ تٌظين ٍ اسػبل آهبس هبّبًِ ثيوبساى ثِ هؼبًٍت ّبي دسهبى ٍ داسٍي داًـگبُ الذام هي

27

ًوبيٌذ؟ (آهبس ؿبهل ًبم ٍ ًبم خبًَادگي ثيوبس  -وذهلي ثيوبس ً -بم جشاح  -اػوبل جشاحي اًجبم ؿذُ  -تـخيق -
اًذيىبػيَى  -تلَيش آصهبيؾ آػيت ؿٌبػي ًؼَج ثشداؿتِ ؿذُ  -داسٍّبي هلشفي اػت).

28

آيب هؼئَليي فٌي ًؼجت ثِ گضاسؽ ثيوبسيْبي ٍاگيش ٍ غيش ٍاگيش ثشاػبع دسخَاػت داًـگبُ ثب سػبيت اكل اهبًتذاسي الذام هي ًوبيٌذ؟

29

آيب دس تبثلَ ،ػشًؼخِ ٍ ػبيش اػٌبد هشوض هٌحلشاً اص ػٌَاى «هشوض جشاحي هحذٍد ٍ ػشپبيي» اػتفبدُ ؿذُ اػت؟

30
31
32

آيب سػبيت هَاصيي اػالهي ٍ اخاللي (ثشاػبع لبًَى اًغجبق اهَس اداسي ٍ فٌي هإػؼبت پضؿىي ثب هَاصيي ؿشع اػالم
ٍ آئيي ًبهِ اجشايي هشثَط) اًجبم هي گيشد؟
آيب «هٌـَس حمَق ثيوبساى» دس هشوض سػبيت هي گشدد؟
آيب دس كَست ّشگًَِ تغييش دس هإػؼيي ،هؼئَل فٌي ،هىبى ٍ يب ًبم هشوض تأييذيِ ّبي الصم اخز ؿذُ اػت؟

نتيجه بازديد


الف

هشوض اص ًظش سػبيت هٌذسجبت آئيي ًبهِ هشثَعِ ٍ ػبيش لَاًيي ٍ همشسات هَسد خبكي ًذاسد

ة

هشوض اص ًظش سػبيت هٌذسجبت آئيي ًبهِ هشثَعِ ٍ ػبيش لَاًيي ٍ همشسات هَضَػِ تخلف ًوَدُ اػت لزا:

ة) 1 -تزوش ؿفبّي هَاسد ثب ليذ هَضَع دس كَستجلؼِ ثبصديذ (ثبس اٍل)



ة) 2 -اخغبس وتجي ثِ فبكلِ يه هبُ اص ثٌذ ( 1ثبس دٍم)



ة) 3 -اخغبس وتجي هجذد ثِ فبكلِ يه هبُ اص ثٌذ ( 2ثبس ػَم)



ة) 4 -دس كَست تىشاس ٍ ػذم تَجِ ثِ تزوشات لجلي ،هؼشفي ثِ هشاجغ ريلالح



ج

ثب تَجِ ثِ آًىِ تخلف هشوض اص همشسات لبًًَي ٍ ؿشػي ثَدُ ٍ هَجت خؼبست جؼوبًي ٍ يب سٍاًي ثِ ثيوبساى ؿذُ
اػت هَضَع ثذٍى عي هشاحل  1تب  4جْت اػوبل تجلشُ  2هبدُ  51آئيي ًبهِ هشثَعِ ثِ ٍصاست هتجَع هٌؼىغ گشديذ.
تبريخ ببزديد:
نبم و نبم خبنوادگي ببزديد کنندگبن:
امضبء ببزديد کنندگبن:
نبم و نبم خبنوادگي مسئول فني يب نمبينده قبنوني مرکس

مهر و امضبء



تبحذٍدي

خيش

هَسد ًذاسد

