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 هَضَع لطاضزاز: ج

 20/2/93ز هَضخ /178/101تالیي اتالغیِ ضواضُ  استفازُ اظ زاًطجَیاى گطٍُ پطستاضی زضایي لطازاز تِ استٌاز آییي ًاهِ  .1

ٍظاضت تْساضت زضهاى ٍآهَظش پعضکی تِ هٌظَض اضائِ ذسهات پطستاضی اظ سَی زاًطجَیاى گطٍُ پطستاضی هیاى زاًطجَی 

 .ضضتِ ّای هعتَضکِ اظ ایي پس زاًطجَ ًاهیسُ هی ضَز ٍ هطکع زضهاًی کِ اظ ایي پس هَسسِ ًاهیسُ هی ضَز هٌؼمس هیگطزز

 .هاُ هی تاضس/ساػت..........................تِ هست.................................لغایت  .....................هست لطاضزاز اظ ًاضید  .2

  تجسیس لطاضزاز پس اظ اًمضاء هست هٌَط تِ اًؼماز لطاضزاز جسیس ذَاّس تَز .3

 .لطاضزاز هعتَض ّیچ گًَِ تؼْس استرساهی ضغلی تطای زاًطگاُ ایجاز ًوی کٌس ٍ جع سَاتك ضغلی هحسَب ًوی گطزز .4

 : هثلغ لطاضزاز: ت

 .ضیال  تِ غَضت ًاذالع تؼییي هی گطزز کِ پس اظ کسَضات لاًًَی پطزاذت ذَاّس ضس.....................تِ اظای ّط ساػت کاض هثلغ 

 تؼْسات زاًطجَ- ث

 .ساػت زض ترطی کِ هسیط ذسهات پطستاضی تیواضستاى تؼییي هی کٌس ذسهت ًوایس100زاًطجَ هجاظ است هاّاًِ حساکثط .1

 .فؼالیت زاًطجَ ظیط ًظط هسٍَل ضیفت اًجام هی گیطز .2

 . زستَضالؼول اجطایی تطًاهِ هی تاضس3زاًطجَ اظ ًظط ضطح ٍظایف، تاتغ هازُ  .3

 .زاًطجَ هَظف است ّطگًَِ جاتجایی ٍ تغییط زض تطًاهِ ضا حساکثط یک ّفتِ لثل تِ اعالع سطپطستاض ترص تطساًس .4

زض ذػَظ هَاضز غیط لاتل پیص تیٌی اظ لثیل تیواضی کِ هاًغ حضَض زاًطجَ زض هَسسِ تاضس ٍ یا فَت ًعزیکاى زضجِ  :تثػطُ

 ..یک، زاًطجَ هکلف است ػسم حضَض ذَز ضا زض ّواى ضٍظ اعالع زّس

 :زض غَضتی کِ زاًطجَ زض ًَتت کاضی ذَز تسٍى ّواٌّگی لثلی حضَض ًیاتس .5

 تطاتط ساػت ًَتت کاضی غیثت زاضتِ اظ کاض کطز هاّیاًِ زاًطجَ کسط ٍ 2زض ًَتت اٍل تاتت ًَتت کاضی حاضطًطسُ تِ هیعاى : 1-4

 .اذغاض کتثی ًیع تِ ٍی زازُ ذَاّس ضس

 .لطاضزاز زاًطجَ فسد ٍ هطاتة تِ زاًطگاُ ٍ زاًطکسُ اعالع زازُ هی ضَز: زضًَتت زٍم: 2-4
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 .تطذَضزاض ًوی تاضس... زاًطجَ اظ هعایای لاًَى اضتماء تْطُ ٍضی کاضکٌاى تالیٌی ٍ زضیافت اضافِ کاضی، کاضاًِ ٍ .6

 .زاًطجَ حك ٍاگصاضی فؼالیت تِ غیط ضا ًساضز .7

 .هسٍَلیت کیفطی ٍ هسًی ًاضی اظ ضفتاض ٍ ػولکطز ضرػی زاًطجَ تِ ػْسُ ذَز اٍ هی تاضس .8

زض غَضت ػسم توایل زاًطجَ تِ ازاهِ ّوکاضی، زاًطجَ هَظف است یک هاُ لثل هطاتة ضا کتثا تِ سطپطستاض ترص هحل ذسهت  .9

 .اػالم ًوایس

  

 تکالیف هَسسِ: ج

هَسسِ هَظف است تطًاهِ کاضی زاًطجَ ضا تِ گًَِ ای تٌظین کٌس کِ تا کالس ّای زضس زاًطجَ زض زاًطکسُ تساذل :  .1

 .ًساضتِ تاضس

 . زستَضالؼول اجطایی تطًاهِ هی تاضس4هَسسِ اظ لحاػ لثاس فطم زاًطجَیاى، تاتغ هازُ  .2

 . زستَضالؼول اجطایی تطًاهِ هی تاضس7 هازُ 5ٍ 4، 3هَسسِ اظ لحاػ جثطاى ذسهت تاتغ تٌسّای  .3

 .هَسسِ هکلف تِ پطزاذت تِ هَلغ حك العحوِ زاًطجَ هی تاضس .4

 . ایي لطاضزا زض هَاضز شیل لاتل فسد است:ضطایظ فسد لطاضزاز: ح

 هططٍط ضسى زاًطجَ زض ًین سال تؼس اظ اضتغال تِ کاض .1

 ػسم حضَض زاًطجَ زض تطًاهِ تسٍى ّواٌّگی لثلی زض تاض سَم .2

 ٍاگصاضی فؼالیت تِ غیط اظ سَی زاًطجَ .3

 ػسم ضضایت هَسسِ اظ ػولکطز ٍ ضفتاض زاًطجَ : .4

یک ًسرِ ًعز  ،هَسسًِسرِ تْیِ ٍ تٌظین گطزیسُ کِ ّط ًسرِ حکن ٍاحس زاضز کِ یک ًسرِ ًعز   4ایي لطاضزاز زض  :خ

 اضسال هی گطزز ٍ عطفیي تا آگاّی ٍ ٍلَف زاًطگاُ هؼاًٍت زضهاىیک ًسرِ  ،هسیطیت پطستاضی زاًطگاُیک ًسرِ  ،زاًطجَ

. کاهل اظ هتي ایي لطاضزاز آى ضا اهضا ًوَزُ  ٍ هتؼْس تِ ضػایت ٍ اجطای هفاز ایي لطاضزاز هی تاضٌس

 اهضاء زاًطجَ                                                             اهضا همام هسٍَل هَسسِ

 ًام ًٍام ذاًَازگی                                                      ًام ًٍام ذاًَازگی

                                                                            ػٌَاى همام هسٍَل هَسسِ 

 

 


