
 

 سجضٍاس هجیٌی ضْیذاى ثیوبسستبى دسهبًی ٍ آهَصضی هشکض

 کالى ّبی سیبست

 ریٌفؼبى کلیذی سیبستْب سدیف

1  

ریٌفؼبى کلیذی )ثیوبساى/ ّوشاّبى، کبسکٌبى، ثیوِ ّبی ساّکبسّبی کالى ثشای خلت سضبیت ٍ هطبسکت 

 عشف لشاسداد ٍ ...(

 

 

  الف

استمبء ّتلیٌگ ثشًبهِ ی  تحَل ًظبم ثْجَد هستوش اهکبًبت سفبّی هشکض ثب اٍلَیت دستَسالؼولْبی 

 سالهت ثوٌظَس تبهیي حذاکثش سفبُ ثشای هشاخؼیي

 ثیوبساى،ّوشاّبى، هشاخؼیي 

  ة

ضکبیبت،اًتمبدات ، پیطٌْبدات ٍ تمذیش ّبی هشاخؼیي ثب استفبدُ اص سسیذگی ثوَلغ ٍ ضفبف ثِ 

سٍضْبی هختلف ثوٌظَس ثشلشاسی استجبط هستوش ثب هشاخؼیي ٍ استفبدُ اص ثبصخَسدّبی آًْب دس استمبء 

 خذهبت

 
ثیوبساى،ّوشاّبى، هشاخؼیي ، 

 کبسکٌبى

  ج

تَاًوٌذ سبصی هستوش کلیِ ی کبسکٌبى دس ساستبی استمبی هْبستْبی استجبعی ٍ سفتبسی ثوٌظَس سفتبس 

 ضبیستِ ی ایطبى ثب هشاخؼیي

 
ثیوبساى،ّوشاّبى، هشاخؼیي ، 

 کبسکٌبى

  د

اى فشاّن ًوَدى کلیِ ی  تدْیضات ٍ اهکبًبت پضضکی هَسد ًیبص  ثوٌظَس تبهیي توبهی ًیبصّبی ثیوبس 

هبًی ثٌحَیکِ ًیبصی ثِ هشاخؼِ ثِ هشاکض دیگش ثشای دسیبفت خذهبت هختلف هشالجتی ، تطخیصی ٍ دس

 ًذاضتِ ثبضٌذ

 ثیوبساى،ّوشاّبى، هشاخؼیي 

ٍ  

ایدبد تؼبهل سبصًذُ ثب سبصهبًْبی ثیوِ گش ثوٌظَس تحمك کبهل دسآهذّب ٍ خلَگیشی اص کسَسات ٍ 

 ّوچٌیي اًؼکبس هَاسد ثِ داًطگبُ خْت پیگیشی

 سبصهبًْبی ثیوِ گش، اهَس هبلی 

ُ  

 هسئَلیي ٍاحذّبتؼبهل سبصًذُ ثب کبسضٌبسبى ستبدی داًطگبُ ثوٌظَس ثْشُ گیشی اص ًظشات هطَستی ٍ تسْیل سٍاثظ 



 ثشٍى ثخطی ٍ سفغ هطکالت هشکض

 

 ساّکبسّبی کالى ثشای استمبی ایوٌی ثیوبس، هذیشیت خغب ٍ خغش ٍ ثْجَد هستوش کیفیت 2

 
 

  الف

 تشٍیح فشٌّگ ایوٌی ثیوبس ثٌحَیکِ کلیِ ی کبسکٌبى ایوٌی سا ٍظیفِ ی اصلی خَد ثذاًٌذ

 
ثیوبساى،ّوشاّبى، هشاخؼیي ، 

 کبسکٌبى

  ة

تشٍیح فشٌّگ گضاسش خغب ثٌحَیکِ کبسکٌبى ثذٍى ّیچ ٍاّوِ ای خغب ّب سا ثوٌظَس ثشًبهِ سیضی خْت 

 کبّص احتوبل تکشاس ٍلَع آًْب گضاسش ًوبیٌذ

 کبسکٌبى 

  ج

 ًْبدیٌِ ًوَدى ثشًبهِ سیضی پیطگیشاًِ ثوٌظَس هذیشیت خغش دس حَصُ ّبی هختلف

 

 
هسئَلیي ٍاحذّب ، سبیش 

 کبسکٌبى

ًْبدیٌِ ًوَدى ًگشش سیستویک ٍ سَق دادى سبصهبى ثِ سوت سبصهبًی یبدگیشًذُ ثوٌظَس ایدبد  د

ًگشش فشاٍاحذی دس کلیِ ی کبسکٌبى ٍ تالش هستوش آًْب دس تحمك سسبلت ثیوبسستبى ثِ ثْتشیي ًحَ 

 هوکي

 کبسکٌبى 

 ثشای خزة ٍ ثکبسگیشی ٍ تَاًوٌذ سبصی ًیشٍی اًسبًی ساّکبسّبی کالى 3

 
 

  الف

 آهَصش هستوش کبسکٌبى ثوٌظَس کست تَاًوٌذیْبی الصم ثشای اًدبم اهَس هحَلِ

 کبسکٌبى 

  ة

 تبهیي ًیشٍی اًسبًی تَاًوٌذ ٍ کبفی ثوٌظَس اسائِ ی خذهبت ضبیستِ

 

تین هذیشیت اخشایی، داًطگبُ 

 ػلَم پضضکی

  ج

استفبدُ اص توبهی ساّکبسّبی هوکي ثوٌظَس اًگیضش کبسکٌبى خْت استمبی سٍحیِ ی آًْب ٍ ایدبد حس 

 تؼلك سبصهبًی

 کبسکٌبى ، هسئَلیي ٍاحذّب 

  د

ًْبدیٌِ ًوَدى ًظبم خَد کٌتشلی ثوٌظَس ایدبد ًظبست دسًٍی دس کبسکٌبى ثٌحَیکِ ًیبصی ثِ استفبدُ اص 

 کٌتشل ّبی ثیشًٍی ًجبضذ

 

تین هذیشیت اخشایی ،هسئَلیي 

 ٍاحذّب

4  

ساّکبسّبی کالى ثشای خلت هطبسکت سبصهبًْبی هشدم ًْبد ٍ خیشیي، تبهیي کٌٌذگبى هبلی، سبصهبًْبی 

 هشتجظ ٍ ...

 



 

  الف

حوبیت کبهل اص سبصهبًْبی هشدم ًْبد ٍ تسْیل اهکبى حضَس آًْب دس ػشصِ ی خذهت سسبًی ثِ 

 ثیوبساى

 

سبصهبًْبی هشدم ًْبد،خیشیي، 

 کبسکٌبى هشکض

  ة
 ثشًبهِ سیضی ٍ ًظبست ثش خزة کوک ّبی هشدهی ثصَست هتوشکض

 

سبصهبًْبی هشدم ًْبد،خیشیي، 

 کبسکٌبى هشکض

  ج
 ّذایت کوک ّبی هشدهی

 

سبصهبًْبی هشدم ًْبد،خیشیي، 

 کبسکٌبى هشکض

  د
 تشٍیدی –اتخبر ضیَُ ّب ٍ سٍضْبی هَثش تجلیغی 

 

سبصهبًْبی هشدم ًْبد،خیشیي، 

 کبسکٌبى هشکض

ٍ  
 ضفبف سبصی ٍ اػتوبد سبصی

 

ًْبد،خیشیي، سبصهبًْبی هشدم 

 کبسکٌبى هشکض

ُ  
 سبهبًذّی ثبًک اعالػبتی خبهغ خیشیي ٍ ًیکَکبساى

 کویتِ خیشیي 

  ی
ثشگضاسی ّوبیص ّب ٍ خلسبت ثب دػَت اص کلیِ خیشیي ٍ ًیکَکبساى  ثِ هٌظَس تشٍیح ٍ تجلیغ سٌت حسٌِ اًفبق ٍ 

 تکشین خیشیي

 

سبصهبًْبی هشدم ًْبد،خیشیي، 

 کبسکٌبى هشکض

 

 

 


