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" ثسوِ تعبلی"
دستَرالعول چك ليست پبیص ثزًبهِ ّبی سالهت ًَخَاًبى ٍهذارس درسطح ضْزستبى
یکی اظ هْوتطیي ارعای ّط ثطًبهِ ثطضسی آى اظ ًظط ارطای استبًساضز ٍ هیعاى زستیبثی ثِ ّسف است کِ زض غبلت پبیص ٍ
اضظضیبثی ثطًبهِ تؼطیف هی ضَز ّسف اظ پبیص هطٍض هساٍم اقساهبت زض حیي اًزبم کبض ثِ هٌظَض هطرع ضسى هطکالت ٍ حل
آًْب زض رْت ثْجَز کیفیت ذسهبت اضایِ ضسُ است.
ایي چک لیست ثطای ّط ثطًبهِ رساگبًِ (هطاقجت سالهت ًَرَاًبى،ضفتبضّبی پطذغطًَرَاًبى،هطاقجت ثیوبضیْبی
ًَرَاًبى،هطاکعهطٍد سالهت؛هطاقجت ثطضسی هطگ ًَرَاًبى) ثِ ضیَُ هػبحجِ ٍثطضسی هستٌسات ٍ هساضک هطثَط ثِ ّطفطآیٌس
تکویل هی گطزز ٍ ًحَُ اهتیبظزّی آى ثطای ّط سَال رساگبًِ ٍظى زّی ضسُ استٍ.اهتیبظّبی زض ًظط گطفتِ ضسُ ثطای
سئَاالت ثبتَرِ ثِ اّویت سئَال است ٍلی ّسف اظ ایي اهتیبظات ،ضفغ هطکالت کلیسی ٍ اضظیبثی ًقبط قَت ٍ ضؼف ثطًبهِ
زضسغح ضْطستبى هی ثبضس.
توالی انجام پایش هر  6ماه یکبار ٍ تکویل چک لیست تَسظ کبضضٌبسبى ستبزی ٍاحس سالهت ًَرَاًبى ٍ هساضس
هؼبًٍت ّبی ثْساضتی زاًطگبُ ّب اًزبم ذَاّسضس .اعالػبت چک لیست ٍاضز ًطم افعاض
سبیت پَضتبل ازاضُ سالهت ًَرَاًبى ٍ هساضس ٍظاضت ثْساضت اًتقبل زازُ هی ضَز.
ایي زستَضالؼول ضبهل 4فطایٌس 9 ،ضیع فطایٌس 22،سئَال ٍ  100اهتیبظ ثِ ضطح ظیط است:
 20اهتیبظ
 - 1سبظهبًسّی
 25اهتیبظ
 - 2پبیص ٍ اضظضیبثی
 40اهتیبظ
 - 3ثطًبهِ ضیعی ٍ ّوبٌّگی
 15اهتیبظ
 - 4گعاضش زّی

 AMSذَاّس ضس ٍ اظایي عطیق ثِ

فطایٌس سبظهبًسّی ثب  20اهتیبظ ٍ  5سئَال ضبهل سِ ضیع فطایٌس ثِ ضطح ظیط است:
 - 1زستَضالؼول ٍ هَاز آهَظضی (  2سئَال)
 - 2ثطآٍضز اقالم ٍ هکول ّب (  2سئَال)
 - 3تزْیعات (  1سئَال)
فطایٌس پبیص ٍ اضظضیبثی ثب  25اهتیبظ ٍ  6سئَال ضبهل یک ضیع فطایٌس ثِ ضطح ظیطاست:
 - 1پبیص زٍضُ ای ٍاحس ّبی هحیغی (  6سئَال)
فطایٌس ثطًبهِ ضیعی ٍ ّوبٌّگی ثب  40اهتیبظ ٍ  8سئَال ضبهل زٍ ضیع فطایٌس ّب ثِ ضطح ظیط است:
 - 1ثطًبهِ ػولیبتی (  6سئَال)
ّ - 2وبٌّگی ( 2سئَال)
فطایٌس گعاضش زّی ثب  15اهتیبظ ٍ  3سئَال ضبهل سِ ضیع فطایٌس ثِ ضطح ظیط است:
 - 1آهبض ثطًبهِ (  1سئَال)
 - 2ػولکطز (  1سئَال)
 - 3ثَزرِ (  1سئَال)
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فزایٌذ سبسهبًذّی
ریش فزایٌذ دستَرالعول ّب ٍ هَاد آهَسضی
سئَال اٍل  -آیب آخزیي هستٌذات ٍدستَرالعول ّبی ثزًبهِ هَخَد هی ثبضذٍ ثِ صَرت تفكيك ضذُ ًگْذاری هيطَد ؟

ضطٍضی است کِ زستَضالؼول ّب ٍ هستٌسات ثطًبهِ ثط اسبس هَضَع ثِ تفکیک ًگْساضی ضَز ٍ زستطسی ثِ آًْب آسبى ثبضس.
زستَضالؼول ّب ٍ هستٌسات ثبیستی ثط اسبس تبضید زضیبفت هٌظن ٍ پطت سط ّن زض ظًٍکي ٍ یب فبیل ّبی کبهپیَتطی ًگْساضی
ضَز.
اهتیبظ زّی :کبهل ثَزى هستٌسات ٍزستَضالؼول ّب تفکیک ضسُ  3اهتیبظً -بقع ثَزى هستٌسات ٍزستَضالؼول ّب  1اهتیبظ –
ػسم ٍرَز هستٌسات ٍزستَضالؼول ّب غفط اهتیبظ
سئَال دٍم  -آیب هستٌذات ٍ دستَرالعول ّب حذاكثز یك هبُ پس اس دریبفت ثِ ٍاحذ ّب ٍ هزاكش هزثَط ارسبل ضذُ است ؟

اعالع کبضکٌبى هطاکع اضائِ ذسهبت اظ آذطیي زستَضالؼول ّب ٍ هستٌسات ثطًبهِ ثبػج هی ضَز کِ زض رطیبى آذطیي تغییط ٍ
تحَالت ثطًبهِ ثبضٌس ٍ ذسهبت ثب کیفیت ثْتطی اضائِ ضَز .لصا فبغلِ ظهبًی ثیي زضیبفت هستٌسات ٍ زستَضالؼول ّب تب ظهبى
اضسبل ثِ سغَح هحیغی ثسیبض هْن است
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اهتیبظ زّی  :اضسبل هستٌسات ٍزستَضالؼول ّبکوتطاظیکوبُ 4اهتیبظ -اضسبل هستٌسات ٍزستَضالؼول ّب ثیي یک تبزٍهبُ
اهتیبظ –اضسبل هستٌسات ٍزستَضالؼول ّب ثیص اظ2هبُ غفط اهتیبظ
ریش فزایٌذ ثزآٍرد اقالم ٍ هكول ّب
سئَال سَم  -آیب ثزآٍرد اقالم ٍ هكول ّبی دارٍیی ثزًبهِ ٍاحذ ّبی هحيطی ثزرسی هی ضَد ؟ (هطبّذُ هستٌذات)

ثطای ثطآٍضز اقالم ٍهکول ّبی زاضٍیی ( قطظ آّي –ضبهپَ پطهتطیي ٍ )...هستٌسات اعالػبت روؼیت تحت پَضص ٍ تغبثق
اعالػبت ثب هیعاى ثطآٍضز ضسُ هَضز ثطضسی قطاض گیطز.
ضٍش ثطآٍضز اقالم ٍهکول ّبی زاضٍیی":هػطفی یک زٍضُ ظهبًی گصضتِ" هٌْبی "هَرَزی" ثؼالٍُ "10زضغس هػطفی"
اهتیبظ زّی :کبهل ٍ غحیح ثَزى اعالػبت  4اهتیبظً -بقع ثَزى اعالػبت  2اهتیبظ – ًجَز اعالػبت غفط اهتیبظ

سئَال چْبرم  -آیب ثز ًحَُ تَسیع صحيح اقالم ٍ هكول ّبی دارٍیی ثزًبهِ در ٍاحذ ّبی هحيطی ًظبرت صَرت گزفتِ است ؟

زض ایي سئَال هستٌسات هطثَط ثِ تَظیغ غحیح اقالم ٍ هکول ّبی زاضٍیی ثب تَرِ ثِ تؼساز زاًص آهَظاى ٍ هساضس تحت
پَضص هطاکع اضائِ ذسهت کِ ثطای ایي ٍاحس ّب اضسبل ضسُ است ،هَضز ثطضسی قطاض هی گیطز .ثِ عَض ًوًَِ هیتَاى هستٌسات
چٌس هطکع ضا کٌتطل ٍ ثطضسی ًوَز.
زض پبضُ ای هَاقغ هی تَاى ایي ثطضسی ضا تب هحیغی تطیي ٍاحس ازاهِ زاز ٍ هطاکعی ضا ثطای ثبظزیس اًتربة کطز کِ اعالػبت
هطثَط ثِ آى هطاکع زض سغح ستبز ضْطستبى هَضز ثطضسی قطاض گطفتِ است ثسیي تطتیت اعالػبت تب آذطیي سغح پیگیطی ٍاظ
غحت اعالػبت اعوٌیبى حبغل ًوَز.
اهتیبظ زّی :تَظیغ غحیح ثِ ّوِ ٍاحسّب  4اهتیبظ -تَظیغ ثِ ثطذی اظ هطاکع  2اهتیبظ -ػسم تَظیغ غفط اهتیبظ
ریش فزایٌذ تدْيشات
سئَال پٌدن  -آیب ليست اهكبًبت ٍتدْيشات هَرد ًيبس ثزًبهِ (فزم ّب ٍ دفبتز ثجت ،تزاسٍ  ).....ثِ تفكيك ٍاحذ ّبی هحيطی تبهيي
ضذُ است ؟

لیست اهکبًبت ٍ تزْیعات هَضز ًیبظ زض ّط ثطًبهِ ثِ تفکیک ٍاحس ّبی اضائِ ذسهت زض ستبز ضْطستبى ثبیستی هَرَز ثبضس ٍ
کبضضٌبس ضْطستبى اعالػبت ربهؼی اظ اهکبًبت ،تزْیعات ،کوجَز ّب ٍ کسطی ّب ثِ غَضت هستٌس زاضتِ ثبضس ٍ ثطاسبس
ایي اعالػبت اقساهبت الظم ثطای ضفغ آًْب اًزبم زّس .ثطای ًتیزِ اقساهبت اًزبم ضسُ کِ هٌزط ثِ ضفغ ٍ ػسم ضفغ ضسًُ ،یع
ثتَاًس تَضیحبت کبفی اضائِ کٌس.
اهتیبظ زّی :تاهیي( اػن اظ ذطیس یب تؼویط) زضست ّوِ اهکبًبت ٍ تزْیعات  5اهتیبظ -تبهیي ثطذی اظ اهکبًبت ٍ تزْیعات 3
اهتیبظ– اقساهی رْت تبهیي ٍ تؼویط غَضت ًگطفتِ غفط اهتیبظ
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فزایٌذ پبیص ٍ ارسضيبثی
ریش فزایٌذ پبیص ّبی دٍرُ ای ٍاحذ ّبی هحيطی
سئَال ضطن  -آیب كليِ ًظبرت ثز ٍاحذّبی هحيطی هطبثق ثب ثزًبهِ سهبًجٌذی اًدبم ضذُ است؟

زض اثتسای سبل ٍ یب ّط ضطوبُ یک رسٍل ظهبى ثٌسی ثطای ثبظزیس اظ ًظبضت ّب زض ستبز ضْطستبى ثبیستی تْیِ ضَز .استبًساضز
ًظبضت ثط ٍاحس ّبی هحیغی زٍ ثبض ثبظزیس اظ ٍاحس ّبی اضائِ ذسهت زض عی سبل است .رسٍل ظهبًجٌسی ضبهل اعالػبت
– ذبًِ –
هطثَط ثِ تبضید ثبظزیس ،اسن ضرع  /اضربظ ثبظزیس کٌٌسُ – ًبم ٍاحس هَضز ثبظزیس ( هطکع ضْطی یب ضٍستبیی
پبیگبُ) ثبضس .ثِ غَضت تػبزفی اظ رسٍل ظهبى ثٌسی چٌس هَضز ضا اًتربة کطز ٍ چک لیست ثؼضی اظ ًظبضت ّب ٍ یب گعاضش
ثبظزیس ثؼضی زیگط ضا زضذَاست ٍ هغبلؼِ ًوَز.
الظم ثِ شکط است کِ اعالػبت هطثَط ثِ چک لیست ٍ گعاضش  /گعاضش ّبی ثبظزیس ثبیستی ثب اعالػبت هٌسضد ثب رسٍل ظهبى
ثٌسی ثبظزیس ّب یکسبى ثبضس.
اهتیبظ زّی  :اًزبم  90زضغس ًظبضت ّب ٍ یب ثیطتط  5اهتیبظ 80 -زضغس  4اهتیبظ 70 -زضغس 3اهتیبظٍ  -.......کوتط اظ 10
زضغساًزبم ضسُ ٍ یب زض ثطًبهِ ػولیبتی پیص ثیٌی ًطسُ ثبضس غفط اهتیبظ
سئَال ّفتن  -آیب دركليِ ًظبرت ّب اس اثشار پبیص استبًذارد ضذُ استفبدُ هی ضَد؟ ( هطبّذُ تكويل اثشار پبیص استبًذارد )

ثطای ثبظزیس ّب اظ ٍاحس ّبی اضاًِ ذسهت ّوکبضاى ستبزی ضْطستبى ّب ثبیستی اظ چک لیست هسٍى ٍ استبًساضزی استفبزُ
ًوبیٌس .حساقل ٍیژگی ّبی یک چک لیست استبًساضز ػجبضتٌس اظ:
 - 1اعالػبت کلی ( ضبهل ًبم زاًطگبًُ ،بم ضْطستبىً ،بم ٍاحس اضائِ ذسهتً ،بم ثبظزیس کٌٌسُ ،تبضید ثبظزیس)
 - 2ضٍش ٍظى زّی هٌبست کِ قبثلیت روغ ٍ زضغس گیطی ضا زاضتِ ثبضس
 - 3تؼساز سئَاالت ثِ گًَِ ای ثبضس کِ توبهی ثطًبهِ ّب ضا پَضص زّس.
 - 4هطرع ثَزى ثطًبهِ ّب
ًَ - 5ع سئَال ضفبف ٍ ػبضی اظ اثْبم ثبضس ثِ گًَِ ای کِ استٌجبط ّوِ اظ سئَال یکسبى ثبضس
زض ًظبضت ّب ثْتط است ػالٍُ ثط کٌتطل ٍیژگی ّبی چک لیست ،تؼسازی اظ چک لیست ّبی تکویل ضسُ ضا ًیع هطبّسُ ٍ
هَضز ثطضسی قطاض زاز .زض هَضز ًحَُ تکویل چک لیست ّب ًیع سئَال ضَز.
اهتیبظ زّی :ثط اسبس اثعاض پبیص استبًساضز ،کبهل تکویل ضسُ ثبضس  4اهتیبظً -بقع تکویل ضسُ ثبضس  2اهتیبظ -ثسٍى اثعاض
پبیص استبًساضز غفط اهتیبظ
سئَال ّطتن :آیب در ًظبرت ّب پسخَراًذ پبیص قجلی ثزرسی هی ضَد؟ ( هطبّذُ پس خَراًذ پبیص قجلی)

اگط فطؼ ثط ایي ثبضس کِ ّط ٍاحس اضائِ ذسهت ثبیستی زٍ ثبض زض سبل هَضز ثبظزیس قطاض گیطز .ثٌبثطایي فبغلِ ظهبًی ثیي زٍ
ثبظزیس حسٍز ضص هبُ است ،لصا هوکي است هطکالتی کِ زض ثبظزیس اٍل زض چک لیست هطبّسُ ضسُ است ،فطاهَش ضسُ
ثبضس .لصا ضطٍضی است کِ چک لیست تکویل ضسُ پبیص قجلی ٍ یب پسرَضاًس پبیص قجلی ضا زض ًظبضت زٍم اظ ٍاحس اضائِ
ذسهت ّوطاُ زاضتِ ثبضیس .زض ایي غَضت تغییطات اغالحی قبثل ضٍیت ذَاّس ثَز.
اهتجبظ زّی :کبهل(کلیِ هطکالت پبیص قجلی ثطضسی ضسُ)  4اهتیبظً -بقع(حساقل یک هطکل پبیص قجلی ثطضسی ًطسُ)
اهتیبظ -اگط ثطضسی اًزبم ًطسُ غفط اهتیبظ
سئَال ًْن  :آیب پسخَراًذ ثبسدیذّب حذاكثز تب دٍ ّفتِ ثعذ اس ثبسدیذ ،ارسبل ضذُ است؟ ( هطبّذُ هستٌذات )

ػالٍُ ثط گعاضش ثبظزیس کِ زض ٍاحس اضائِ ذسهت حجت هی ضَز .ضطٍضی است کِ ثؼس اظ ثبظزیس اظ ّط ٍاحس اضائِ ذسهت گعاضش
ثبظزیس ًیع تْیِ ضَز .یک ًسرِ اظ ایي گعاضش هی ثبیست زض اذتیبض ضئیس هطکع ثْساضت ضْطستبى ٍ یک ًسرِ ًیع ثطای
ٍاحس هَضز ثبظزیس اضسبل ضسُ ثبضس .ایي هستٌسات هَضز ثطضسی ٍ کٌتطل قطاض گیطز .زض ذػَظ اّویت ایي سئَال ًیع هیتَاًس
ازلِ ظیط ثیبى ضَز
( ظهبى تْیِ پس ذَضاًس ٍ اضسبل زض فبغلِ ظهبًی کَتبُ ثبػج هی ضَز هطکالت هَضز هطبّسُ اظ هطکع ثیطتط هَضز تَرِ قطاض
گیطز ٍهْن رلَُ کٌس ،ضوي ایٌکِ فطغت ثیطتطی ضا زض اذتیبض کلیِ افطاز هسئَل قطاض هی زّس تب رْت ضفغ هطکالت اقسام
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ًوبیٌس .ػالٍُ ثط آى اهکبى پبسد گَیی ثِ پسرَضاًس ضا ّن فطاّن هی سبظز .ثبظزیس ّب ثیطتط ّسفوٌس ذَاّس ثَز ٍ ثبػج تغییط
ًگبُ کبضضٌبسبى اظ ثبظزیس ّب ثِ ػٌَاى یک تکلیف غطف ذَاّس ضس).
اهتیبظ زّی :اضسبل حساکخط تب ّ 2فتِ  4اهتیبظ -اضسبل ّ 2فتِ تب یک هبُ 1اهتیبظ -ثیص اظ یک هبُ  1اهتیبظ – ػسم اضسبل غفط
اهتیبظ
سئَال دّن :آیب خوع ثٌذی ٍ تحليل ًظبرت ّب ثِ صَرت ضص هبِّ اًدبم ضذُ است؟

ثسیبض هْن است کِ کبضضٌبس ستبز ضْطستبى گعاضش ثبظزیس ّبی اًزبم ضسُ ضا ّط ضطوبُ روغ ثٌسی ٍ تحلیل ًوبیس .ایي اهط
کوک هی کٌس کِ هطکالت کلی ٍ هطکالت فطػی ٍاحس ّبی اضائِ ذسهت هطرع ضَز .ایي اقسام کوک هی کٌس تب ٍضؼیت
کلی هطاکع تبثؼِ اعالع کبفی ثِ زست آیس .لصا زض ثبظزیس ّب ثطاّویت ایي ًکبت کلیسی تبکیس ضَز .ایي روغ ثٌسی ثبیستی ثِ
تفکیک ًَع ٍاحس ثبضس .ثِ ػٌَاى هخبل روغ ثٌسی اظ ثبظزیس ذبًِ ّبی ثْساضت کِ زض عی ضص هبِّ اٍل سبل اًزبم ضسُ
است .زض ایي روغ ثٌسی هیتَاى یک رسٍل تْیِ ٍ اهتیبظ سئَاالت کلیِ ذبًِ ّبی هَضز ثبظزیس ضا حجت ًوَز ٍ هیبًگیي گطفت
تب هطرع ضَز کِ اظ اهتیبظ تؼییي ضسُ زض چک لیست ثب هیبًگیي حبغلِ چِ هیعاى فبغلِ ٍرَز زاضز ( هخجت یب هٌفی ).
ضوٌب ایي اهط کوک هی کٌس تب هطرع ضَز کِ کسام سئَال /سئَال ّب کوتطیي اهتیبظ ضا ثِ زست آٍضزُ ٍ چِ هساذالتی
ثبیستی ثطای ضفغ آًْب اًزبم ضَز .ضوي ایٌکِ ایي هطکالت هی تَاًس ضاٌّوبیی ثطای تؼییي اّساف ثطًبهِ ػولیبتی زض سبل ثؼس
ثبضس .ظهبى هَضز ًیبظ ثطای تحلیل حساکخط 15ضٍظ است.
اهتیبظ زّی :هقبیسِ سئَاالت اثعاضپبیص ثِ تفکیک ٍاحس ّبی هحیغی ،کبهل اًزبم ضسُ  4اهتیبظ – ًبقع اًزبم ضسُ  2اهتیبظ
– اًزبم ًطسُ غفط اهتیبظ
سئَال یبسدّن  :آیب ًتبیح تحليل ًظبرت ّبی ثزًبهِ ثِ ٍاحذ ّبی تبثع هحيطی ٍسطَح ثبالتز ارسبل ضذُ است؟ ( هطبّسُ گعاضش
ًتبیذ تحلیل ،ضًٍَضت ًبهِ اضسبل ضسُ )
ضطٍضی است کِ ًتبیذ تحلیل ثِ تفکیک ٍاحس ّبی اضائِ ذسهت روغ ثٌسی ضسُ ٍ ثِ غَضت گعاضش ثطای سغَح هحیغی ٍ
سغَح ثبالتط اضسبل ضَز .ایي اهط کوک هی کٌس کِ اقساهبتی کِ زضحیغِ هطکع ثْساضت ضْطستبى ٍ یب ذبضد اظحیغِ اذتیبضات
هطکع ثْساضت ضْطستبى است هطرع ضَز.هطکالتی کِ ًیبظهٌس هساذالت ٍاحس ستبزی هؼبًٍت ثْساضتی هطرع ضَز.
سغَح هحیغی ًیع اظ ضطایظ ذَز ٍ سبیط هطاکع اضائِ ذسهت هغلغ ضسُ ٍرْت ضفغ هطکالت قبثل هساذلِ تطغیت ضًَس .ثب
هحبسجِ ظهبى هَضز ًیبظ ثطای روغ ثٌسی ٍ ظهبى هَضز تحلیل ،ظهبى گعاضش زّی هیتَاًس ًیوِ هْطهبُ ثبضس.
اهتیبظ زّی  -کبهل (ثِ سغَح تبثؼِ هحیغی ٍ ّن ثِ سغَح ثبالتط ظطف هست  1/5هبُ اضسبل ضسُ)  4اهتیبظ – ًبقع(ثیص اظ
 1/5هبُ یب ثِ یکی اظ سغَح اضسبل ضسُ ثبضس)  2اهتیبظ – اضسبل ًطسُ غفط اهتیبظ ( یک هبُ ٍ ًین ظیبز است)

فزایٌذ ثزًبهِ ریشی ٍ ّوبٌّگی
ریش فزایٌذ ثزًبهِ عوليبتی
سئَال دٍاسدّن -آیب ثزًبهِ ریشی آهَسضی هتٌبست ثب ًيبسسٌدی گزٍُ ّبی ّذف تذٍیي ٍ اخزا ضذُ است؟

ثب تَرِ ثِ ضٌبسٌبهِ آهَظضی گطٍُ ّبی ّسف ٍثطاسبس ًیبظسٌزی ثطًبهِ ّبی آهَظضی زض ًظط گطفتِ هیطَز ..چٌبًچِ
ثطاسبس هستٌسات هَرَز ثطًبهِ ّبی آهَظضی هتٌبست ثب ًیبظسٌزی تسٍیي ٍارطا ضسُ ثبضس اهتیبظ کبهل کست هی ضَز.
اهتیبظ زّی :اگط ثطًبهِ ضیعی آهَظضی هتٌبست ثب ًیبظسٌزی گطٍُ ّسف تسٍیي ٍ ارطا ضسُ است  5اهتیبظ – اگط ًبقع اًزبم

ضسُ است  3اهتیبظ – اًزبم ًطسُ غفط اهتیبظ

سئَال سيشدّن -آیب در ثزًبهِ عوليبتی اّذاف اختصبصی ثزاسبس ٍضعيت هَخَد ثِ درستی تعييي ضذُ است؟

ثطای ثطضسی ایي سئَال ضطٍضی است کِ اثتسا اعالػبت هطثَط ثِ ٍضؼیت هَرَز ثطضسی ضَز .ثسیبض حبئع اّویت است کِ زض
ضْطستبى اظ آهبض ٍ اعالػبت ( ضبذع ّبی سالهت ًَرَاًبىً ،تبیذ چک لیست پبیص ٍاحس ّبی اضائِ ذسهت ،روغ ثٌسی
تحلیل ّب ٍ روغ ثٌسی گعاضش ّب ٍ ٍ ) ......ضؼیت هَرَز هطرع ضسُ ثبضس ٍ اّساف اذتػبغی تؼییي ضسُ زض ثطًبهِ
ػولیبتی ثطاسبس ثطضسی ٍضؼیت هَرَز اًتربة ضسُ ثبضس .لصا ایي هستٌسات ثبیس هَضز ثطضسی قطاض گطفتِ ٍ زالیل اًتربة
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اّساف اذتػبغی ًیع پطسص ضَز .تب اگط اضتجبّی زض تؼییي ٍضؼیت هَرَز ٍ یب زض تؼییي اّساف اذتػبغی ضخ زازُ ثبضس ثب
کوک ًبظط ستبز زاًطگبُ اغالح ضَز.
اهتیبظ زّی  :توبهی اّساف اذتػبغی ثِ زضستی تؼییي ضسُ ثبضس  5اهتیبظ -اگط ثؼضی اظ اّساف اذتػبغی زضست تؼییي ضسُ
ثبضس  3اهتیبظ – اگط اّساف اذػبغی زضست تؼییي ًطسُ ثبضس غفط اهتیبظ
سئَال چْبردّن -آیب هذاخالتی اس فبیل خوع ثٌذی اطالعبت آهبری ثزًبهِ استخزاج ضذُ است ؟ ( هطبّسُ ثطضسی ٍضؼیت هَرَز
اعالػبت آهبضی زض ثطًبهِ ػولیبتی ٍهغبثقت ثب لیست هساذالت /ضاّکبضّبی تسٍیي ضسُ)
اعالػبت آهبضی سالهت ًَرَاًبى ضبهل اعالػبت هطاقجت ًَرَاًبى-اعالػبت حَازث ًَرَاًبى-اعالػبت ثطضسی هطگ ًَرَاًبى-
اعالػبت هساضس هطٍد سالهت ٍ...
تغبثق هساذالت تسٍیي ضسُ زض ثطًبهِ ػولیبتی ثب اعالػبت آهبضی کِ ٍضؼیت هَرَز ضْطستبى ضا تجییي هی کٌس ثِ ضوب کوک
هی کٌس کِ زضستی فؼبلیت ّبی هساذلِ ای ضا ضٌبسبیی کٌیس.
اهتیبظ زّی :هغبثقت کبهل ثب اعالػبت آهبضی ثطًبهِ  5اهتیبظ – هغبثقت ثطذی اظضاّکبضّب ثب اعالػبت آهبضی  3اهتیبظ –ػسم
تغبثق غفط اهتیبظ
سئَال پبًشدّن -آیب هذاخالتی اس خوع ثٌذی ٍ تحليل ًظبرت ّبی ثزًبهِ استخزاج ضذُ است ؟ ( هطبّسُ ثطضسی ٍضؼیت روغ
ثٌسی ٍ تحلیل ًظبضت ّبی ثطًبهِ ٍهغبثقت ثب لیست هساذالت /ضاّکبضّبی تسٍیي ضسُ)
ثطای روغ ثٌسی ٍ تحلیل اعالػبت حبغل اظ ًظبضت اظ ٍاحس ّبی هحیغی ضٍش ّبی هتفبٍتی هیتَاى اتربش کطز .ایي روغ
ثٌسی هیتَاًس ثِ تفکیک ٍاحس ّبی اضائِ ذسهت ثبضس ( کلیِ ذبًِ ّبی ثْساضت  /کلیِ هطاکع ثْساضتی زضهبًی  /کلیِ پبیگبُ ّب)
یب یک هطکع ٍ پبیگبُ ّب ٍ ذبًِ ّبی تحت پَضص ضا -زض ّط حبل ایي روغ ثٌسی ٍ تحلیل ّب ٍضؼیت هَرَز ضا هطرع هی
کٌس ٍ تؼسازی اظ اّساف اذتػبغی ٍ فؼبلیت ّبی هساذلِ ای هیتَاًس ثط اسبس ًتبیذ تحلیل اًتربة ضَز .ثسیي هٌظَض اثتسا
رسٍل هقبیسِ ای اعالػبت حبغل اظ چک لیست ّبی ًظبضتی ضا هطبّسُ ٍ ثطضسی کٌیس ،سپس روغ ثٌسی ٍ گعاضش تحلیل
حبغلِ ٍ تغبثق هساذالت اتربش ضسُ ضاثطضسی ًوبییس.
اهتیبظ زّی  :هغبثقت کبهل ثب تحلیل ًظبضت ثطًبهِ  4اهتیبظ – هغبثقت ثطذی اظضاّکبضّب ثب تحلیل ًظبضت  2اهتیبظ – ػسم
تغبثق غفط اهتیبظ
سئَال ضبًشدّن  -آیب فعبليت ّب ثب استزاتژی ّب یب هذاخالت تذٍیي ضذُ هطبثقت دارد ؟

هطبّسُ رسٍل فؼبلیت ّبی تفضیلی ٍهغبثقت ثب هساذالت  /ضاّکبضّبی تسٍیي ضسُ ضاثطضسی ًوبییس
اهتیبظ زّی :هغبثقت کبهل رسٍل فؼبلیت ّبی تفضیلی ثب استطاتژی ّب یب هساذالت تسٍیي ضسُ  4اهتیبظ – هغبثقت ثطذی اظ

فؼبلیت ّبی تفضیلی ثب استطاتژی ّب  2اهتیبظ – ػسم تغبثق غفط اهتیبظ

سئَال ّفذّن  -آیب پيگيزی فعبليت ّبی تذٍیي ضذُ اًدبم ضذُ است ؟ ( هطبّسُ رسٍل گبًت تکویل ضسُ ٍزضغس پیططفت آًْب
ٍ پیگیطی ّبی اًزبم ضسُ )
ثط اسبس رسٍل تفضیلی یک رسٍل گبًت ًیع زض ٍاحس ثبیستی هَرَز ثبضس کِ ظهبى زقیق ٍ عَل ظهبى اًزبم فؼبلیت هطرع
هی ضَز .اًزبم فؼبلیت ّب هغبثق ثب ظهبى تؼییي ضسُ زض رسٍل گبًت پطسص ٍ هستٌسات آى ثطضسی ضَز زض هَضز فؼبلیت ّبیی
کِ ًیبظهٌس پیگیطی هی ثبضس ًیع هستٌسات هَضز ثطضسی قطاض گیطز.
اهتیبظ زّی :پیگجطی کبهل فؼبلیت ّب زضظهبى هقطض  4اهتیبظ – ثطذی اظ فؼبلیت ّب پیگجطی ضسُ  2اهتیبظ – ػسم پیگجطی غفط
اهتیبظ
ریش فزایٌذ ّوبٌّگی
سئَال ّيدذّن  -آیب ّوبٌّگی درٍى ثخطی ثزای اخزای هذاخالت ثزًبهِ ،اًدبم ٍصَرتدلسبت هَخَد است ؟

ثب هطبّسُ رسٍل تفضیلی ٍ رلسبت زضٍى ثرطی کِ هی ثبیستی عجق رسٍل ثط گعاض ضَز هَضز ثطضسی قطاض گیطز ٍ
غَضتزلسبت رلسبت ثطگعاض ضسُ ،هطبّسُ ٍ ثِ غَضت تػبزفی ثؼضی اظ آًْب هغبلؼِ ٍ ثطضسی ضَز.
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اهتیبظ زّیٍ :رَز غَضتزلسبت ّوبٌّگی زضٍى ثرطی کبهل اًزبم ضسُ  6اهتیبظ – ًبقع اًزبم ضسُ  4اهتیبظ – اًزبم ًطسُ
غفط اهتیبظ
سئَال ًَسدّن  -آیب ّوبٌّگی ثزٍى ثخطی ثزای اخزای هذاخالت ثزًبهِ ،اًدبم ٍصَرتدلسبت هَخَد است ؟

ثب هطبّسُ رسٍل تفضیلی ٍ رلسبت ثطٍى ثرطی هَضز ثطضسی قطاض گیطز ٍ غَضتزلسبت رلسبت ثطگعاض ضسُ ،هطبّسُ ٍ ثِ
غَضت تػبزفی ثؼضی اظ آًْب هغبلؼِ ٍ ثطضسی ضَز.
اهتیبظ زّی ٍ :رَز غَضتزلسبت ّوبٌّگی ثطٍى ثرطی کبهل اًزبم ضسُ  7اهتیبظ – ًبقع اًزبم ضسُ  5اهتیبظ – اًزبم ًطسُ
غفط اهتیبظ

فزایٌذ گشارش دّی
– ریش فزایٌذ آهبر ثزًبهِ
سئَال ثيستن  -آیب اطالعبت آهبری ثزًبهِ طجق دستَرالعول تكويل ٍ ثِ هَقع ارسبل ضذُ است ؟

هطبّسُ اعالػبت آهبضی ٍاضز ضسُ ّط ثطًبهِ زض ًطم افعاض ٍ اضسبل اعالػبت ثبیستی حساکخط  15ضٍظ ثؼساظ زٍضُ تؼییي ضسُ ثبضس
اهتیبظ زّی  :اضسبل حساکخط  15ضٍظ ثؼساظ زٍضُ تؼییي ضسُ  5اهتیبظ – اضسبل کوتط اظ  2هبُ  3اهتیبظ – اضسبل ثیص اظ  2هبُ
غفط اهتیبظ
– ریش فزایٌذ عولكزد
سئَال ثيست ٍ یكن  -آیب عولكزد ثزًبهِ طجق دستَرالعول در خذٍل فعبليت ّبی تفضيلی ثِ هَقع ارسبل گزدیذُ است؟

هطبّسُ ضًٍَضت ًبهِ اضسبل ضسُ ػولکطز فؼبلیت ّبی ثطًبهِ ػولیبتی(زٍضُ اضسبل ػولکطز ثطًبهِ  3هبِّ هی ثبضس) ثبیستی
حساکخط  15ضٍظ ثؼساظ زٍضُ تؼییي ضسُ ثبضس (.ثغَض هخبل زٍضُ اضسبل ػولکطز ثطًبهِ زض فػل ثْبض ثبیسزضضْطستبى حساکخط تب
پبًعزّن هبُ تیط اضسبل ضسُ ثبضس)
اهتیبظ زّی :اضسبل حساکخط  15ضٍظ ثؼساظ زٍضُ تؼییي ضسُ  5اهتیبظ – اضسبل کوتط اظ  2هبُ  3اهتیبظ – اضسبل ثیص اظ  2هبُ
غفط اهتیبظ
– ریش فزایٌذ ثَدخِ
سئَال ثيست ٍ دٍم  -آیب ًسجت ثِ ثزآٍرد ،درخَاستّ ،شیٌِ كزد ٍ خذة اعتجبرات ثزًبهِ اقذام ضذُ است؟

زض رسٍل تفضیلی ّعیٌِ فؼبلیت ّبی هساذلِ ای ثسضستی ثط آٍضز ( ±%20هیعاى ذغب زض ثطآٍضز اػتجبضات قبثل اغوبؼ است)
ضسُ ثبضس ٍ ثطضٍی اػتجبضات اضسبلی ثطًبهِ پیگیطی ًٍظبضت زاضتِ ثبضس اهتیبظکبهل ضاهی گیطز.
اهتیبظ زّی :زض غَضت غحیح ثَزى ثطآٍضزًٍظبضت ثطرصة اػتجبضات ثطًبهِ  5اهتیبظ – اگط اػتجبضات زضست ثطآٍضزیب رصة ًطسُ
ثبضس  3اهتیبظ – زضغَضتی کِ ّیچ اقساهی غَضت ًگطفتِ غفط اهتیبظ

