
  

 

  چک لیكت ًظاؼت ّ اؼؾنیاتی ّازع تغػیَ تیواؼقتاى

اقتاى آغؼتایداى غؽتی 

:  تغػیَ کبؼنٌبـ:                                        تبؼیص :                                                               ثیوبؼقتبى 

 :تطت فؼبل 
 

هالزظبت ضْة  هتْقظ ضؼیف هعیؽیت ّ قبؾهبًعُی  ؼظیف

    ًكطَ ای اؾ ثؽًبهَ اقتؽاتژیک ثیوبؼقتبى ظؼ ایي ّازع ظؼ ظقتؽـ اقت  1

ًكطَ ای ضْاًب ّ لبة نعٍ اؾ ؼقبلت ثیوبؼقتبى ،ظؼ هسلی هٌبقت ّ لبثل ؼّیت  2

ًًت نعٍ اقت 
    

: هكئْل ّازع تغػیَ ثَ تؽتیت اؼخسیت ظاؼای نؽایظ غیل اقت 3

 ظاؼای هعؼک ظکتؽای تغػیَ

 ای هعؼک کبؼنٌبقی اؼنع تغػیَظاؼ

قبل قبثمَ کبؼ ظؼ ّازع تغػیَ  2ظاؼای هعؼک کبؼنٌبقی تغػیَ ثب زعالل 

 ثیوبؼقتبى

    

 

 

هالزظبت ضْة هتْقظ ضؼیف ههبّؼٍ تغػیَ ّ ؼژین ظؼهبًی ؼظیف 

    ًكجت کبؼنٌبـ تغػیَ ثَ تطت ُبی ثكتؽی فؼبل ظؼ ثیوبؼقتبى  1

    ؟ ظاؼظتغػیَ آیب ثیوبؼقتبى ّازع ههبّؼٍ   2

    ( NST)ّخْظ تین زوبیت تغػیَ ای ثیوبؼ ظؼ ثیوبؼقتبى  3

    آیب ظؼ ثطم ُبی ثكتؽی تدِیؿات الؾم ثؽای اًدبم ههبّؼٍ تغػیَ هْخْظ اقت؟  4

    آیب ثیوبؼاى ظؼ ثعّ ثكتؽی نعى تي قٌدی هی نًْع؟  5

    اًدبم هی گیؽظ؟ آیب ظؼ ثیوبؼقتبى ظؼضْاقت ههبّؼٍ تغػیَ  6

آیب فؽم اؼؾیبثی ّضؼیت تغػیَ ثؽای ثیوبؼاى ًیبؾهٌع ههبّؼٍ تغػیَ تکویل هی  7

گؽظظ؟ 

    

    ّ ؼژین ظؼهبًی تْقظ کبؼنٌبـ تغػیَ ثؽای ثیوبؼاى تغػیَ اًدبم ههبّؼٍ  8

    ى ًكجت تؼعاظ ههبّؼٍ تغػیَ ثَ كل تؼعاظ ثیوبؼاى ثكتؽي ظؼ ثیوبؼقتب 9

قؽپبیي ّثكتؽي ظؼ زیي تؽضیى ههبّؼٍ تغػیَ ظاظٍ هي  آیب ثَ ثیوبؼاى اػن اؾ 10

نْظ؟ 

    

آیب فؽهِبی آهبؼی هؽثْط ثَ ههبّؼٍ تغػیَ ثَ يْؼت هبُبًَ تکویل ّ ثَ هؼبًّت  11

ظؼهبى اؼقبل هی نْظ؟ 

    

    ثؽای ثیوبؼاى ثكتؽی ثؽًبهَ ؼژیوی تِیَ ّ اخؽا هی گؽظظ؟  12

 

هالزظبت ضْة هتْقظ ضؼیف کویتَ تغػیَ ّ ؼژین ظؼهبًی ؼظیف 

    آیب کویتَ تغػیَ ّ ؼژین ظؼهبًی ثغْؼ هؽتت ّ هٌظن تهکیل هی گؽظظ؟  1



    آیب اُعاف کویتَ تغػیَ ّ ؼژین ظؼهبًی هؽاػبت هی گؽظظ؟   2

     آیب هًْثبت کویتَ تغػیَ ّ ؼژین ظؼهبًی پی گیؽی هی گؽظظ؟ 3

هالزظبت ضْة هتْقظ ضؼیف آهْؾل تغػیَ ؼظیف 

                   لیت ػلوی ظؼ ؾهیٌَ آهْؾل ػلْم تغػیَ ثَ ُوکبؼاى یب ثیوبؼاىفؼب 1

ّیژٍ ثیوبؼاى ظؼ ؾهبى تؽضیى اؾ " تغػیَ پف اؾ تؽضیى"پوفلتِبي آهْؾني  2

ثیوبؼقتبى 

    

 

 

هالزظبت ضْة هتْقظ ضؼیف ػولکؽظ ّ ًسٍْ ًظبؼت ؼظیف 

    یَ آى تْقظ ّازع تغػتِیَ چک لیكت ؼّؾاًَ ّ تکویل  1

    فؽهِبیی خِت ًظؽقٌدی اؾ ُوکبؼاى ّ ثیوبؼاى تِیَ ّ اخؽا هی گؽظظ  2

    یَ ًظبؼت ثؽ ثِعانتی ّ هدبؾ ثْظى الالم غػایی ضؽیعاؼی نعٍ ّ تبییع آى تْقظ کبؼنٌبـ تغػ 3

 

هالزظبت ضیؽ ثلی تسْیل لكوت ؼظیف 

    نیت ظاؼ -ة                   هكغر -الف:  ؼاٍ تسْیل هْاظ ثَ ّازع 1

   آیب هكبزت آى هٌبقت هی ثبنع؟  2

   آیب ظیْاؼُبی آى ثَ اؼتفبع ظّ هتؽ کبنی هی ثبنع؟  3

   آیب کف پْل ؾهیي هٌبقت هی ثبنع؟  4

   هی ثبنع؟  ثبؼکم چؽضعاؼ تیبى تؽاؾّ آیب ظاؼای هیؿ کبؼ پبیَ ثلٌع 5

   اًتی گؽاظ هی ثبنع؟ ظؼخَ ـ -18ظهبی تسْیل غػای هٌدوع آیب زعاکثؽ  6

   ظؼخَ قبًتی گؽاظ اقت؟ + 3ظهبی تسْیل غػای قؽظ آیب زعاکثؽ  7

   آیب ظؼ اًتطبة هْاظ ضبم ّ اعویٌبى اؾ قالهت ّ تبؾگی آى ظلت هی نْظ؟  8

   تبؼیص تْلیع ّ اًمضب کٌتؽل هی نْظ؟ ( ههوْل پؽّاًَ قبضت)آیب ظؼ اًتطبة هْاظ غػایی  9

 

 

هالزظبت ضیؽ ثلی قبلي پطت ؼظیف 

   آیب قبضتوبى آنپؿضبًَ اؾ لكوتِبی آلْظٍ کٌٌعٍ ثیوبؼقتبى هدؿاقت؟  1

 ؼًگ آهیؿی ؼّغٌی ّ ؼًگ ؼّني ّ قفیع  قٌگ     کبنی: خٌف ظیْاؼُب 2

............ قبیؽ

   

   آیب آنپؿضبًَ فبلع ظؼؾ ّ نکبف اقت؟  3



   ...............  یؽقب  هْؾاییک   قؽاهیک   قٌگ: خٌف کف قبلي 4

    غیؽ قفیع  ظؼ يْؼت پبقص هثجت  قفیع  ؼًگ ؼّغٌی : قمف قبلي 5

   ّخْظ ظاؼظ؟  ؼاٍآیب ظؼ کف آنپؿضبًَ آة 6

   هی ثبنع؟  cm15ػؽٌ آثؽاٍ زعالل  7

   هی ثبنع؟  cm 10ػوك آثؽاٍ زعالل  8

   آیب آثؽاٍ هٌبقت اقت؟  9

   ................... قبیؽ    فلؿی   قتیکیپال: خٌف لبة ؼّی آثؽاٍ  10

آیب ظؼثِبی ّؼّظی آنپؿضبًَ هدِؿ ثَ پبظؼی خِت ضعػفًْی کؽظى کفهِبی پؽقٌل هی  11

ثبنٌع؟ 

   

   آیب ظؼثِبی قبلي پطت غػا ضْظثطْظ ثكتَ هی نًْع؟  12

   قبلي پطت غػا ظاؼای تْؼی اقت؟  ّ پٌدؽٍ ُبی آیب ظؼثِب 13

   ثْظٍ ّ ثَ ؼازتی لبثل نكتهْ اقت؟ اة تْؼی آًِب آلْهیٌیْم قآیب خٌف  14

   آیب خؼجَ کوک ُبی اّلیَ ظؼ ظقتؽـ هی ثبنع؟  15

   آیب کپكْل آتم ًهبًی ثَ اًعاؾٍ کبفی ّخْظ ظاؼظ؟  16

   آیب پؽقٌل ثب عؽؾ کبؼ کپكْل آتم ًهبًی آنٌبیی ظاؼًع؟  17

    ظؼ قمف کبغة آنپؿضبًَ اقت    ّو اقتظؼّى لبة هطى: لْلَ ُبی آة ّ فبضالة  18

   لْلَ ُبی آة ّ فبضالة لبثل تویؿ کؽظى هی ثبنع؟  19

   آیب کلیَ ّقبیل ّ تدِیؿات ظؼ قبلي پطت ظؼ اؼتفبػی ثبالتؽ اؾ قغر ؾهیي لؽاؼ ظاؼظ؟  20

   ؟ هبیٌعهكبزت آى ؼا انغبل ى% 25آیب هكبزت قبلي پطت ثَ اًعاؾٍ ای اقت کَ کلیَ تدِیؿات  21

   آیب الهپ ُبی قبلي پطت غػا ظاؼای لبة ُكتٌع؟  22



    پهت ُْاکم تْؼی اقت     ُْظ اقت   ُْاکم اقت: ثبالی کلیَ اخبلِبی پطت 23

   .................. قبیؽ  ًبهٌبقت     هٌبقت    هًٌْػی   عجیؼی: ؼّنٌبیی قبلي پطت 24

   ؾٍ اًدبم هی نْظ؟ آیب نكتهْی آنپؿضبًَ ُوَ ؼّ 25

   آیب ثؽًبهَ ای ثؽای قوپبنی ظّؼٍ ای ّخْظ ظاؼظ؟  26

   آیب هکبى اقتؽازت ثؽای پؽقٌل نجکبؼ ّخْظ ظاؼظ؟  27

   آیب اتبق هطًْو خِت پطت کجبة ّ لْاؾم آى ّخْظ ظاؼظ؟  28

ظؽف   ُْظ    پبیَ اخبق چؽضی لفلعاؼ آیب کجبة پؿی ظاؼای اخبق کجبة پؿی هطًْو  29

هیؿ عجمَ ظاؼ هطًْو لؽاؼ ظاظى     هیؿ کبؼ ثب پبیَ چؽضی لفل ظاؼ   آنغبل ظؼة ظاؼ 

ّ اًعاؾٍ هٌبقت خِت لؽاؼ گؽفتي ظؼ قؽظضبًَ هی ثبنع؟ قیص کجبة ثب پبیَ چؽضی لفلعاؼ 

   

   آیب هسلی هدؿا ّ هطًْو خِت تِیَ غػاُبی ؼژیوی ّخْظ ظاؼظ؟  30

   هطًْو لْاؾم ّ ّقبیل کبؼ اقت؟  هدؿا ّآیب ظاؼای هسلی  31

کالُک ؼّی    فؽ  اخبق   آیب ظاؼای هْاؼظ ؾیؽ هی ثبنع؟ کبقَ ظؽفهْیی ظّ عؽفَ 32

هیؿ ثبؼ کم عجمَ ظاؼ ثب چؽش   تؽاؾّ  آة هیٍْ گیؽی  هطلْط کي   اخبق ثب ُْاکم 

 ّ ظؽّف پطت لفكَ ثٌعی ّقبیللفلعاؼ  

   

 

 

هالزظبت ضیؽ ثلی  یل الؾم پطت غػا تدِیؿات ّ ّقبؼظیف  

   آیب ظیگ ُبی ظاؼای قیكتن ثطبؼ قبلن ّخْظ ظاؼظ؟  1

   آیب اخبق گبؾُب قبلن ُكتٌع؟  2

   آیب فؽُبیی خِت ظم کؽظى پطت پلْ ّخْظ ظاؼظ؟  3

   آیب پبتیلِبی اقتیل خِت ًگِعاؼی ّ آهبظٍ قبؾی ّخْظ ظاؼظ؟  4

    هف           ًینیآلْم          ًف ظیگِبی پطت؟ اقتیلج 5

   آیب ثؽای قؽش کؽظى ّ آثکهی ثؽًح اؾ ظیگِبی ظّ خعاؼٍ اقتفبظٍ هیهْظ؟  6

   آیب ظاؼای ؼّغي يبف کي هی ثبنع؟  7



    قجؿی ضؽظکي                  ضؽظ کي             قیت ؾهیٌی پْقت کي  8

   ؟ آیب تطتَ آالیم گْنت اؾ خٌف ؾاالهیع اقت 9

   آیب ثؼع اؾ اتوبم کبؼ ًوک قْظ هی نْظ؟  10

   آیب هیؿُبی اقتیل خِت آهبظٍ کؽظى هْاظ اّلیَ ّخْظ ظاؼظ؟  11

   آیب ظؽّف هكتؼول اقتفبظٍ هی نْظ؟  12

   آیب قیطِبی کجبة ّ قبیؽ ظؽّف اؾ خٌف اقتیل اقت؟  13

اقتفبظٍ هی نْظ؟ ثی آیب اؾ ّقبیل چْ 14

: ل چْثیًبم ّقبی

   

آیب اؾ ظؽّف پالقتیکی ّ ؼًگی اقتفبظٍ هی نْظ؟  15

: پالقتیکیًبم ّقبیل 

   

هطلْط کي،ضؽظکي،پْقت کي،کجبة پؿ،چؽش گْنت ّ )آیب ّقبیل هْؼظ اقتفبظٍ ظؼ آنپؿضبًَ  16

قبلوٌع؟ ( غیؽٍ

: اقبهی ظقتگبُِبی ًبقبلن

   

آیب اتبق هطًْو خِت ًگِعاؼی ظؽّف پطت ّ پؿ ّخْظ ظاؼظ؟  17

؟ ایي اتبق ظاؼای عجمَ ثٌعی ُبی لبثل تٌظین ّ ؾًگ ًبپػیؽ اقت آیب

   

 

 
 

هالزظبت ضیؽ ثلی آهبظٍ قبؾی هْاظ اّلیَ غػا ؼظیف 

   یب ظؼ هکبًی خعا اؾ قبلي پطت اقت؟ آ 1

   آیب یک هیؿ خعاگبًَ ثؽای آهبظٍ قبؾی ّ ّقبیل پْقت کٌی ّ ضؽظکٌی ّخْظ ظاؼظ؟  2

   ّخْظ ظاؼظ؟  ... ثؽای نكتهْی قجؿیدبت ّ  آیب قیٌگ اقتیل قَ ضبًَ 3

   اقت      ؼّی       آلْهیٌیْم      اقتیل" خٌف ظؽّف آهبظٍ قبؾی تؽخیسب 4

   هدؿا اقت ؟  ثَ هْاظ اّلیَقآیب لكوت آالیم گْنت ّ آهبظٍ قبؾی اؾ پ 5

   آیب ّقبیل ّ تطتَ ُبی آى هدؿا اقت؟  6

تِب ؼا نكتَ ّ ضعػفًْی کؽظٍ ّ اؾ پیم ثٌع هدؿا اقتفبظٍ هی آیب کبؼگؽاى ظؼ لكوت پطت ظـ 7

کٌٌع؟ 

   

   فمظ ثؽای ایي لكوت اقتفبظٍ هی نًْع؟ آیب تدِیؿات هسل آهبظٍ قبؾی  8

   آیب ظؼ يْؼت اقتفبظٍ ظؼ لكوت پطت غػا ایي تدِیؿات ضع ػفًْی هی نْظ؟  9

   لكوت ّخْظ ظاؼظ؟ آیب قغل ؾثبلَ پعالی ظؼ ایي  10

   لؽاؼ ظاؼظ؟ ( ؾیؽ يفؽ)آیب لكوت آهبظٍ قبؾی گْنت ًؿظیک قؽظضبًَ گْنت  11

 
 

هالزظبت ضیؽ ثلی نكتهْی ظؽّف ؼظیف 
    اؾ هسل پطت هدؿا اقت؟" آیا هسل نكتهْی ظؽّف کاهال 1

    آیا ظؽفهْیی اتْهاتیک اقت؟ 2



    آیا اؾ ظؽفهْیی قَ ضاًَ اقتیل خِت نكتهْی ظؽّف اقتفاظٍ هی نْظ؟ 3

      اقت           قؽاهیک              هْؾاییک      خٌف کف قالي ظؽفهْیی اؾ قٌگ  4

    تاؾتیٌی ّ نكتهْ هی نًْع؟" آیا ؼاٍ آب هؽتثا 5

    آیا ُْاکم هٌاقة ّخْظ ظاؼظ؟ 6

    آیا هدِؿ تَ آب گؽم ظؼ تواهی قاػات کاؼ اقت؟ 7

    اؼ ظاظى ظؽّف تؼع اؾ نكتهْ ّخْظ ظاؼظ؟آیا هیؿ یا آب چکاى ظؼب ظاؼ خِت لؽ 8

    آیا قطل ُای ؾتالَ ظؼب ظاؼ تا کیكَ ؾتالَ هٌاقة اقت؟ 9

    آیا اًعاؾٍ قطلِای ؾتالَ هٌاقة اقت؟ 10

    آیا قطلِای ؾتالَ ظؼ هْلغ هٌاقة یؼٌی ظّ قْم کَ پؽ نع تطلیَ هی گؽظظ؟ 11

    نًْع؟آیا قطلِای ؾتالَ تؼع اؾ تطلیَ نكتهْ هی  12

ایا اؾ هْاظ هٌاقة خِت نكتهْ اقتفاظٍ هی نْظ؟  13

  ظع ػفًْی کٌٌعٍ: ب              ظتؽخٌت : الف

   

    تطْؼ خعا گاًَ نكتهْ هی نْظ؟ایا ظؽّف تیواؼاى  14

    آیا تؽای نكتهْ ظؽّف تیواؼاى ّ پؽقٌل اؾ هْاظ ظعػفًْی کٌٌعٍ اقتفاظٍ هی نْظ؟ 15

 چکوَ  پیم تٌع پالقتیکی  ؼّپْل  نكتهْی ظؽّف اؾ ظقتکم پالقتیکی  آیا فؽظ ػاهل 16

 اقتفاظٍ هی کٌع؟

   

    آیا آب هْؼظ اقتفاظٍ لاتل نؽب اقت؟ 17

    (هاًٌع چؽش گْنت)آیا تدِیؿات تَ هسط اقتفاظٍ نعى فْؼی نكتَ هی نًْع؟ 18

تؽای ضهک کؽظى ظقت اؾ کعام هْؼظ ؾیؽ اقتفاظٍ هی نْظ؟  19

              پاؼخَ کثیف                             ظقتوال کاغػی زْلَ ای                اؼچَ کتاًی تویؿپ

   

ٍ اقت؟ ىظؼ صْؼت اقتفاظٍ اؾ ؼّل ظقتی هؽازل نكتهْ چگْ 20

........................................................................................... ..........................

...................................................................................................................... 

   

 

 

 

هالزظبت ضیؽ ثلی قؽظضبًَ ُب ّ یطچبلِب ؼظیف 

   ( تطت 75هتؽ اؾ ًِای کتؽای تیواؼقتا)آیا تیواؼقتاى ظاؼای هْاؼظ ؾیؽ هی تانع؟ 1



     فؽیؿؼ      یطچال قثؿی ّ هیٍْ           یطچال لثٌیات        یطچال گْنت 

( تطت 75تیواؼقتاًِای تاالی خِت )آیا تیواؼقتاى ظاؼای هْاؼظ ؾیؽ هیثانع؟ 2

              (ظؼخَ 4)قؽظضاًَ لثٌیات تاالی صفؽ                     قؽظضاًَ گْنت ؾیؽ صفؽ ظؼخَ 

 قؽظضاًَ ؾتالَ               فؽیؿؼ         قؽظضاًَ قثؿیدات ّ هیٍْ خات تاالی صفؽ 

   

    قالن ُكتٌع؟( ؾیؽ صفؽ، صفؽ ّ غیؽٍ )آیا ظقتگاُِای قؽظ کٌٌعٍ  3

    آیا ًْؼ قؽظضاًَ هٌاقة اقت؟ 4

    لاتل نكتهْ اقت؟ ّ کف آى آیا ظیْاؼُای قؽظضاًَ 5

    ؼ ظاؼظ؟آیا تؽهْهت 6

    آیا تؽهْهتؽ تیؽّى قؽظضاًَ لؽاؼ ظاؼظ؟ 7

    قؽظضاًَ تا زدن آى هٌاقة اقت؟هْخْظ ظؼ هْاظ غػایی  8

    طثمَ تٌعی لاتل نكتهْ ظاؼظ؟آیا قؽظضاًَ  9

    آیا ایي طثمَ تٌعی ُا لاتل زؽکت اقت؟ 10

    آیا ایي طثمَ تٌعی ُا ظع ؾًگ اقت؟ 11

    هسل هٌاقثی لؽاؼ ظاؼظ؟آیا قؽظضاًَ ظؼ  12

    آیا ؼّل لؽاؼ ظاظى هْاظ غػایی ؼّی لفكَ ُا صسیر اقت؟ 13

    آیا هْاظ غػایی ظؼ قؽظضاًَ ظؼپْل ظاؼًع؟ 14

    آیا ظؼ کف قؽظضاًَ هْاظ غػایی لؽاؼ هی گیؽًع؟ 15

    آیا غػای گؽم لثل اؾ لؽاؼ ظاظى یطچال تا زعّظی قؽظ هی نْظ؟ 16

    ُای یطچال ُفتَ ای یکثاؼ اؾ تیي هی ؼّظ؟آیا تؽفک 17

    قؽّیف هی نًْع؟" آیا یطچال ُا هؽتثا 18

    هْاظ غػایی هْخْظ ظؼ یطچال تا زدن آى هتٌاقة اقت؟ 19

    آیا تؽای ّؼّظ تَ قؽظضاًَ چکوَ هطصْو یا کفم هطصْو ظاؼًع؟ 20

    آیا قؽظضاًَ قثؿی ّ هیٍْ اؾ قؽظضاًَ گْنت هدؿا اقت؟ 21

    آیا یطچال ّیتؽیٌی ظاؼای تؽهْهتؽ هی تانع؟ 22

    اًدام هی نْظ؟ ّ قؽظضاًَ آیا خعاقاؾی غػای ضام اؾ پطتَ ظؼ یطچال ّ فؽیؿؼ 23

 

 



هالزظبت ضیؽ ثلی اًجبؼُب ؼظیف 
       نیة ظاؼ هی تانع                 هكطر هی تانع:  اًثاؼ تسْیل خٌف 1

    قاًتی هتؽ اقت؟  80/1آى زعالل  یظیْاؼُا آیا اؼتفاع 2

    (زعالل ظّ هتؽ)کانی یا قؽاهیک اقت؟  ظیْاؼُا آیا 3

    فالع نکاف اقت؟ظیْاؼُا  آیا  4

   ؟ لاتل نكتهْ اقتآیا کف اًثاؼُا  5

   آیا کف اًثاؼُا تعّى نکاف اقت؟  6

   ؼّني اقت؟  تَ ؼًگ           آیا قمف اًثاؼ ظاؼای ؼًگ آهیؿی ؼّغٌی اقت؟ 7

 ُْاکم ظاؼظ؟

   

   آیا کلیَ هْاظ اّلیَ تؽ ؼّی پالت لؽاؼ ظاؼًع؟  8

    پالقتیکی اقت               فلؿی اقت: خٌف پالتِا  9

   آیا چیعى هْاظ طثك اصْل اًثاؼ ظاؼی اقت؟  10

   آیا  فاصلَ گػاؼی تیي اخٌاـ ّ خعاقاؾی آًِا ؼػایت نعٍ اقت؟  11

   قاًتی هتؽ تا ظیْاؼ فاصلَ ظاؼًع؟  30هْاظ چیعٍ نعٍ ، زعالل آیا  12

   اؾ کف هی تانع؟  3/2آیا فاصلَ هْاظ تا قمف کوتؽ اؾ  13

   آیا اًثاؼ ظاؼای تؽهْهتؽ اقت؟  14

   آیا اًثاؼ ظاؼای ؼطْتت قٌح اقت؟  15

   آیا اًثاؼ ظاؼای کْلؽ اقت؟  16

   قت؟ آیا اًثاؼ ظاؼای تِْیَ هٌاقة ا 17

   آیا کیكَ ُای هْاظ غػایی تطصْو پیاؾ ّ قیة ؾهیٌی کٌتؽل هی نًْع؟  18

   آیا تْؼی پٌدؽٍ ُا،کفهْ،پهت لاب ُْاکم هٌاقة  هی تانٌع؟  19

   آیا ظاؼای لفكَ تٌعی فلؿی هی تانع؟  20

   لفكَ تٌعی ُا لاتل تٌظین ظؼ قطْذ هطتلف هی تانٌع؟  21

   قاًتی هتؽ اؾ ؾهیي فاصلَ ظاؼظ؟  45 آیا لفكَ تٌعی زعالل 22

   آیا اًثاؼ ضهک ّ ضٌک ّ ًظافت آى آقاى ّ ػولی اقت؟  23

   ؟ آیا اًثاؼ ظاؼای ظؼب تْؼی فٌؽظاؼ هی تانع 24

 



 

هالزظبت ضیؽ ثلی الة ُب فبٌؼظیف 
   آیا ظُاًَ چاٍ ضاؼج اؾ آنپؿضاًَ ظؼ هسْطَ لؽاؼ ظاؼظ؟  1

   آیا چؽتی گیؽ ظاؼظ؟  2

   آیا چؽتی گیؽ لاتل تطلیَ ّ تویؿ کؽظى اقت؟  3

   تصفیَ هی نْظ؟ آیا فاظالب  4

 

 

هالزظبت ضیؽ ثلی قن پبنی ؼظیف 
ظؼ چَ فْايل ؾهبًی اًدبم هی نْظ؟  1

 ظؼ يْؼت ًیبؾ         ثیم اؾ یکوبٍ           هبُی یکجبؼ           ُفتَ ای یکجبؼ

   

کم ،پْظؼ،یب اقپؽی ثؽای هسبفظت هْاظ غػایی ّ تدِیؿات ظلت هی آیب ٌُگبم کبؼثؽظ زهؽٍ  2

نْظ؟ 

   

 

 

هالزظبت ضیؽ ثلی ؾثبلَ ُب ؼظیف 
    آیا ؾتالَ ُا ظؼّى کیكَ ؾتالَ خوغ آّؼی هی نْظ؟ 1

    آیا اًثاؼ ًگِعاؼی ؾتالَ یا هسل قْؾاًعى ؾتالَ ظاؼًع؟ 2

    صْؼت صسیر ظؼ ؾتالَ ظاى لؽاؼ هی گیؽًع؟  ّ تَآیا ظایؼات قؽیغ اؾ آنپؿضاًَ ضاؼج  3

    آیا اؾ ؾتالَ ظاًِای لاتل نكتهْ ّ ظؼب ظاؼ اقتفاظٍ هی نْظ؟ 4

    آیا ضاؼج اؾ هسیط آنپؿضاًَ ؾتالَ ظاًِا ظؼپْل ظاؼًع؟ 5

 

 

هالزظبت ضیؽ ثلی گبّاژ ؼظیف 
    تَ نعٍ اقت؟آیا یک اتاق یا هسل هدؿا تؽای تِیَ فؽهْل ُای غػایی ظؼ ًظؽ گؽف 1

    ایا تواهی ّقایل ّ تدِیؿات لاتل ظعػفًْی نعى ُكتٌع؟ 2

    آیا اؾ آب خْنیعٍ نعٍ ّ قؽظ نعٍ ظؼ تِیَ فؽهْلِا اقتفاظٍ هی نْظ؟ 3

    آیا فؽظ تِیَ کٌٌعٍ اؾ ظقتکم یکثاؼ هصؽف ّ هاقک اقتفاظٍ هی ًوایع؟ 4

   آیا ایي لكوت ظاؼای ُْظ ّ یا تِْیَ هی تانع؟  5

   ظؼ یطچال گػانتَ هی " یا فْؼا قاػت هاظٍ تِیَ نعٍ اقتفاظٍ هی نْظ 4آیا ظؼ ػؽض  6



 نْظ؟

   قاػت هصؽف هی نًْع؟  24آیا فؽهْلِای آهاظٍ ظؼ یطچال گػانتَ هی نًْع ّ ظؼ ػؽض  7

   آیا فؽهْلِای اقتفاظٍ ًهعٍ ظّؼ ؼیطتَ هی نًْع؟  8

   تیواؼاى گاّاژی زؽاؼت ظاظٍ ّ خْناًیعٍ هی نًْع؟  آیا تطن هؽؽ ّ نیؽ هْؼظ هصؽف خِت 9

ّیا اؾ ظؽّف یکثاؼ هصؽف  آیا تؽای ُؽ تیواؼ ظؽف ظؼب ظاؼ اقتیل هطصْو ّخْظ ظاؼظ 10

 ظؼب ظاؼ اقتفاظٍ هی نْظ؟

   

 

 

هالزظبت ضیؽ ثلی ؼضتکي ؼظیف 
    آیا ظیْاؼُای آى تویؿ ّ لاتل نكتهْ هی تانع؟ 1

    ّغٌی ّ تویؿ هی تانع؟آیا قمف آى ؼًگ ؼ 2

    آیا کف آى تویؿ ّ لاتل نكتهْ هی تانع؟ 3

    آیا تؽای ُؽ کاؼگؽ کوع خعاگاًَ ّخْظ ظاؼظ؟ 4

   آیا ّقایل اظافی ظؼ اتاق ؼضتکي یا اقتؽازت ًیكت؟  5

   آیا ظاضل کوعُا هؽتة هی تانع؟  6

   آیا ظؼ هسل هٌاقة ّ ضاؼج اؾ قالي طثص غػا لؽاؼ ظاؼظ؟  7

 

هالزظبت ضیؽ ثلی ظقتهْیی ؼظیف 
   آیب ظؼ ظقتؽـ هی ثبنع ؟  1

   آیب ًؿظیک تْالت اقت؟  2

   آیب تؼعاظ آًِب کبفی اقت؟  3

   آیب ظؽّف يبثْى هبیغ ًًت ّ ُویهَ پؽ هی ثبنع؟  4

   آیب زْلَ کبغػی ّ یب زؽاؼت گؽم ّخْظ ظاؼظ؟  5

   آیب ُؽ ؼّؾ نكتَ هی نْظ؟  6

   اقَ آى هٌبقت اقت؟ آیب ک 7

   آیب قغل ؾثبلَ پعالی ثب کیكَ ؾثبلَ ظاؼظ؟  8

   آیب ظقتهْیی ؾًبى ّ هؽظاى ثغْؼ خعاگبًَ ّخْظ ظاؼظ؟  9

 



هالزظبت ضیؽ ثلی تْالت ؼظیف 
   آیب هسل آى هٌبقت اقت؟  1

   آیب ظاؼای فبيلَ لبثل لجْل اؾ قبلي پطت هی ثبنع؟  2

   الي پطت ثبؾ ًوی نْظ؟ ثَ ـ" آیب ظؼة هكتمیوب 3

   آیب ظاؼای تِْیَ هٌبقت هی ثبنع؟  4

   آیب هدِؿ ثَ قیفْى ثب فالل تبًک اقت؟  5

   آیب تب ؾیؽ قمف کبنی اقت؟  6

   آیب ثؽای ؼفتي ثَ تْالت کفم ػٌْ هی نْظ؟  7

   آیب ًظبفت آى لبثل لجْل اقت؟  8

   هی ثبنع؟  آیب پهت پٌدؽٍ ، پهت لبة ُْاکم ظاؼای تْؼی 9

   آیب تْالت ؾًبًَ ّ هؽظاًَ هدؿا اقت؟  10

 

هالزظبت ضیؽ ثلی زوبم ؼظیف 
    آیا تا قمف کانی اقت؟ 1

    آیا قمف آى ؼًگ ؼّغٌی ّ تویؿ هی تانع؟ 2

    آیا ظاؼای ُْاکم اقت؟ 3

 

هالزظبت ضیؽ ثلی ثِعانت فؽظی ؼظیف 
   قفیع هی ثبنٌع؟ (ؼّپْل،نلْاؼ،کالٍ،پیهجٌع)آیب کلیَ کبؼکٌبى ظاؼای لجبـ کبؼ کبهل  1

   آیب ظاؼای کبؼت ثِعانتی هی ثبنٌع؟  2

   کْتبٍ هی کٌٌع؟ " آیب هُْبی قؽ ضْظ ؼا هؽتجب 3

   آیب ًبضي ُبی ضْظ ؼا ثغْؼ هؽتت کْتبٍ هی کٌٌع؟  4

   آیب آهْؾل ُبی ثِعانتی هؽتت ثَ آًِب ظاظٍ هی نْظ؟  5

   ثعّى تؽـ اؾ کكؽ زمْق هؽاتت ؼا گؿاؼل هی ظٌُع؟  آیب ظؼ ٌُگبم ثیوبؼی 6

   آیب ؼّؾاًَ زوبم هی کٌٌع؟  7

: آیب کبؼُبیی کَ ضعهَ ًجبیع ظؼ آنپؿضبًَ اًدبم ظٌُع ؼػبیت هی نْظ 8

 اقتؽازت کؽظى یب ضْاثیعى ثؽ ؼّی ؾهیي                                         قیگبؼ کهیعى 

ّؼّظ ثَ ثطم  ثب لجبـ ّ کفم                 قبلي پطت  ًهكتي ثؽ ؼّی هیؿُبی

 آنپؿضبًَ

قؽفَ یب ػغكَ ثعّى پْنم ظؼ                               تمكین کؽظى غػا ثب ظقت

 آنپؿضبًَ

   



 ظقت ؾظى ثَ ثیٌی یب اًعاضتي آة ظُي

آیب ظؼ زبالت ؾیؽ کبؼگؽ ظقت ضْظ ؼا هی نْیع؟  9

 اقتفبظٍ اؾ هعاظ ّ ضْظکبؼ ّ کتبة         چبی ّ غػا ضْؼظى             قیگبؼ کهیعى 

 ثؼع اؾ آالیم گْنت          ثؼع اؾ قؽفَ یب ػغكَ        ثؼع اؾ يسجت کؽظى ثب تلفي 

 یب ظقت ؾظى ثَ ظؼة قغل ؾثبلَ ثؼع اؾ زول قغل ؾثبلَ

            ؾ ؼفتي ثَ ظقتهْیی ّ زوبمثؼع ا                     ثؼع اؾ پبک کؽظى زجْثبت ّ قجؿیدبت

   

 

هالزظبت ضیؽ ثلی ًبُبؼ ضْؼی ؼظیف 
   آیب هسل آى هٌبقت اقت؟  1

   آیب ًظبفت آى لبثل لجْل هی ثبنع؟  2

   آیب کف ّ ظیْاؼُبی آى لبثل نكتهْ اقت؟  3

   آیب قمف ظاؼای ؼًگ ؼّني ّ قبلن اقت؟  4

   آیب ظاؼای ظقتهْیی اقت؟  5

   آیب ظقتهْیی آى هدِؿ ثَ ظؽف ّ يبثْى هبیغ ّ زْلَ کبغػی هی ثبنع؟  6

ّ ( نلْاؼ،کالٍ،پیم ثٌع،ؼّپْل)آیب کبؼگؽ هطًْو قؽّ غػا ظاؼای لجبـ کبؼ قفیع  7

ظقتکم یکجبؼ هًؽف هی ثبنٌع؟ 

   

   ظاؼای ُْاکم هی ثبنع؟  یبِآ 8

   هی ثبنع؟  پهت ُْاکم ّ پٌدؽٍ ُب ظاؼای ظؼة تْؼی آیب ظؼة ّؼّظی، 9

   آیب هِتبثی ُب ظاؼای لبة هی ثبنٌع؟  10

   آیب يٌعلی ّ هیؿُبی آى لبثل لجْل هی ثبنع؟  11

هالزظبت ضیؽ ثلی تْؾیغ ؼظیف 
آیا ظؼ صْؼت هؽکؿی تْظى قیكتن تْؾیغ غػا هْاؼظ ؾیؽ ّخْظ ظاؼظ؟  1

           تؽالی هطصْو گؽهطاًَ ظاؼ          هطصْو آنپؿضاًَ آقاًكْؼ

 

   

هؽکؿی تْظى قیكتن تْؾیغ غػا هْاؼظ ؾیؽ ّخْظ ظاؼظ؟  غیؽ آیا ظؼ صْؼت 2

 تؽای زول غػا ظؼ زدن ؾیاظ تؽالی هطصْو        هطصْو آنپؿضاًَ آقاًكْؼ

           گؽهطاًَ ظاؼ 

   

    آیا ًظافت آقاًكْؼ هٌاقة هی تانع؟ 3

    تْؾیغ هی ًوایٌع؟ ظؼخَ گؽم 63آیا غػاُای ظاؽ ؼا تا ظهای تاالی  4

    ظؼخَ قؽظ تْؾیغ هی ًوایٌع؟ 10آیا غػاُای ظاؽ ؼا تا ظهای ؾیؽ  5

   خِت تؼییي ظهای غػا ظؼ ٌُگام تْؾیغ آى ّخْظ ظاؼظ؟ آیا ظهاقٌح  6



   آیا تؽای تْؾیغ غػا کاؼگؽ هطصْو ّخْظ ظاؼظ؟  7

   هی تانع؟ (کالٍ،ؼّپْل،نلْاؼپیهثٌع،)آیا کاؼگؽ هطصْو تْؾیغ غػا ظاؼای لثاـ کاؼ قفیع  8

   آیا ظقتکم یکثاؼ هصؽف ّ هطصْو قؽّ غػا هْخْظ هی تانع؟  9

   آیا کاؼگؽ هطصْو تْؾیغ غػا ظاؼای کاؼت تِعانتی هی تانع؟  10

   آیا ظؽّف ظؼ آتعاؼضاًَ تطْؼ هؽتة نكتَ ّ ظعػفًْی هی نًْع؟  11

ظؼ هْؼظ ؼػایت تِعانت فؽظی ّ آیا تَ کاؼگؽ هطصْو قؽّ غػا آهْؾنِای الؾم  12

ؼژیوِای هطتلف ظاظٍ نعٍ اقت؟ 

   

   آیا تْؾیغ غػا تا ًظاؼت کاؼنٌاـ تغػیَ اًدام هی گیؽظ؟  13

   ؼػایت هی نْظ؟ " آیا ؼژیوِای غػایی تیواؼاى کاهال 14

   آیا غػای تیواؼاى ایؿّلَ ّ ػفًْی تطْؼ هدؿا ّ ظؼ ظؽّف یکثاؼ هصؽف قؽّ هی نْظ؟  15

   غػا ّ ًظافت ّخْظ ظاؼظ؟  آیا تْلفگاُی تؽای تؽالی  16

 ّقایل ًظافت تؽالی ُا          آیا ایي هسل ظاؼای فعای کافی تؽای تْلف تؽالی ُا  17

هی تانع؟       

   

 



هالزظبت ضیؽ ثلی ثؽؼقی ًسٍْ کبؼ پؽقٌل آنپؿضبًَ ؼظیف 
   اثك ثب ايْل يسیر پطت هی ثبنع؟ آیب ؼّنِبی ثکبؼ ؼفتَ نعٍ ظؼ پطت هْاظ غػایی هظ 1

   پؿنک تِیَ هی نْظ؟ آیب غػای کبفی هغبثك ثب ازتیبج ثیوبؼ عجك تْيیَ  2

   آیب نكتهْی قجؿیدبت ّ هْاظ هًؽفی ّ غػایی ثعؼقتی ّ کبهل اًدبم هی نْظ؟  3

پف اؾ اقتفبظٍ ،نكتهْ ّ ًوک ...آیب ّقبیلی هبًٌع چؽش گْنت ، تطتَ گْنت ضؽظکٌی ّ 4

پبنی هی گؽظًع؟ 

   

آیب ظؽّف آنپؿضبًَ هدؿا نكتهْ ّ آثکهی هی نًْع ّ پف اؾ نكتهْ ظؼ خبیگبٍ  5

هطًْو ّ هدؿا لؽاؼ هی گیؽًع؟ 

   

   آیب هْاظ غػایی لبثل فكبظ ظؼ قؽظضبًَ یب یطچبل ًگِعاؼی هی نْظ؟  6

   اقتفبظٍ هی گؽظظ؟ " آیب اؾ ؼّغٌِبی اقتفبظٍ نعٍ هدعظا 7

ػبظات ّ فؽٌُگ ّ غائمَ ثیوبؼاى ّ کبؼکٌبى ظؼ ًظؽ گؽفتَ ُیَ غػا اؾ ًظؽ عؼن ّ هؿٍآیب ظؼ ت 8

هی نْظ؟ 

   

   آیب هیٍْ ّ قجؿیدبتی کَ ثًْؼت ضبم هًؽف هی نْظ ضع ػفًْی هی گؽظظ؟  9

   آیب هكبئل ایوٌی ظؼ اقتفبظٍ اؾ اچبق گبؾ ُب ؼػبیت هی نْظ؟  10

   ( پؽقم اؾ ثیوبؼاى)ظُی آى ؼاضی ُكتٌع؟آیب ثیوبؼاى اؾ غػا ّ ًسٍْ قؽّیف  11

 

هالزظبت ضیؽ ثلی ثؽؼقی ًسٍْ کبؼ تغػیَ ؼظیف 
   آیب ثؽًبهَ غػایی ّخْظ ظاؼظ؟  1

   ( پؽقٌل  –ثیوبؼاى ) آیب اهبؼ غػایی ؼّؾاًَ ّخْظ ظاؼظ 2

   ِآیب خیؽٍ غػایی ُؽ یک اؾ افؽاظ ثغْؼ ؼّؾاًَ ّ ظلیك ثؽآّؼظ نعٍ اقت؟  3

یل هْاظ هًؽفی اؾ ًظؽ همعاؼ کٌتؽل ّ ثؽ اقبـ آهبؼ غػاضْؼی ؼّؾاًَ ظؼضْاقت هی آیب تسْ 4

نْظ؟ 

   

   آیب ثؽًبهَ ای ثؽای ثبؾظیع ّ ثبؾثیٌی هعاّم اؾ هْاظ غػایی هْچْظ ظؼ اًجبؼ ّچْظ ظاؼظ؟  5

   تٌظین نعٍ اقت؟ (يجسبًَ،ًبُبؼ،نبم)آیب قبػبت قؽّ غػا  6

   کٌتؽل هی نْظ؟ " ؼاى ظلیمبآیب ثؽًبهَ ؼژین غػایی ثیوب 7

ثَ لسبػ کیفیت ّ ثِعانت کٌتؽل هی ....( گْنت،قجؿیدبت،ثؽًح ّ)آیب هْاظ اّلیَ غػایی  8

نْظ؟ 

   

   آیب ثَ ٌُگبم تْؾیغ غػا کٌتؽل الؾم يْؼت هی گیؽظ؟  9

   آیب ثؽًبهَ ای ثؽای ثبؾظیع ّ قؽکهی لكوتِبی تست پْنم ّخْظ ظاؼظ؟  10

   ای ثؽای کٌتؽل هؽتت خِت تهطیى کیفیت هغلْة غػا ّخْظ ظاؼظ؟  آیب ثؽًبهَ  11

   آیب ثؽًبهَ ای ثؽای تْيیَ ثیوبؼاى خِت اظاهَ ؼژین غػایی ثؼع اؾ تؽضیى ّخْظ ظاؼظ؟   12

   آیب ثؽًبهَ ای ثؽای اؼائَ آهْؾنِبی الؾم خِت کبؼکٌبى تغػیَ ّخْظ ظاؼظ؟  13

   ع آًبى ّ هكئْلیي غیؽثظ ظؼ ثطهِب هی ؼقع؟ آیب ثؽًبهَ غػایی ثیوبؼاى ثَ اعال 14

 

هالزظبت ضیؽ ثلی فؼبلیتِبی آهْؾنی ّتسمیمبتی ؼظیف 

   تؽًاهَ آهْؾنی خِت کاؼکٌاى قؽّیف غػایی  1

   کاظؼ پؿنکی ّ پهتیثاًی  تؽًاهَ آهْؾنی خِت 2

   آهْؾل تیواؼاى  3

   کویتَ غػایی  4

   یتِای ػلوی تیواؼقتاى نؽکت هتطصصیي ؼژین غػایی ظؼ فؼال 5

   تؽًاهَ ُای تسمیماتی  6

 



هالزظبت ضیؽ ثلی ًگِعاؼی پؽًّعٍ ُبی الؾم ؼظیف 
   ثْظخَ  1

   ضؽیع  2

   ُؿیٌَ پؽقٌل  3

   ُؿیٌَ هتفؽلَ  4

   آهبؼ غػایی ثَ تفکیک ثیوبؼ ّ پؽقٌل  5

   ُؿیٌَ هبُیبًَ ّ قبلیبًَ ثیوبؼقتبى ثَ تفکیک ثیوبؼ ّ پؽقٌل  6

   پؽًّعٍ پؽقٌلی  7

   پؽًّعٍ ثِعانتی کبؼکٌبى  8

   پؽًّعٍ ؼژین ظؼهبًی ثیوبؼاى  9

 

هالزظات ضیؽ تلی خعاّل ّ فؽهِا ؼظیف 

   خؿٍّ ؼژین تیواؼقتاًی  1

   خعاّل ًیاؾهٌعیِای تغػیَ  2

   خعّل تؽکیثات هْاظ غػایی  3

   فؽم صْؼت غػا  4

   فؽم ؼژین اضتصاصی  5

   فؽم ؼژیوِای هطصْو تؽای تیواؼاى قؽپایی  6

   فؽم صْؼت غػایی تطم  7

   کاؼت ؼژین تیواؼاى  8

   فؽم گؿاؼل کاؼگؽاى آنپؿضاًَ ، تسْیل کاؼ  9

   اقتاًعاؼظ هْاظ غػایی  10

   فؽم آهاؼ غػایی  11

   فؽم هطصْو اًثاؼ ظاؼی  12

   فؽم ظؼضْاقت  13

   اؼی ،فؽم تهْیك ّ تٌثیَ ّ فؽم اؼؾنیاتی ی هؽضصی اظافَ کافؽهَ 14

 



هالزظبت ضیؽ ثلی تهکیالت ثطم تغػیَ ّ ؼژین ظؼهبًی ؼظیف 
   آیا نؽذ ّظایف تیواؼقتاى تا ّظؼیت قاؾهاًی تطم تغػیَ اًطثاق ظاؼظ؟  1

   آیا نؽذ ّظایف کتثی تؽای ُؽیک اؾ گؽٍّ ُا ّخْظ ظاؼظ؟  2

   آیا ؼّل کاؼ کٌتؽل هی نْظ؟  3

   آیا زْاظث ّ انتثاُات گؿاؼل هی نًْع؟  4

   آیا اقتاًعاؼظُا ظؼ ضعهات تکاؼ هی ؼًّع؟  5

   آیا تهْیك ّ تٌثیَ ّخْظ ظاؼظ؟  6

   ت ّخْظ ظاؼظ؟ ا آیا ظقتْؼالؼول اؼؾیاتی کاظؼ ّ ػولی 7

 

کاظؼ تطم تغػیَ ّ ؼژین ظؼهاًی 

 

هالزظات قاتمَ کاؼ ظّؼٍ اضتصاصی تسصیالت تؼعاظ قوت 

     قؽآنپؿ 

     آنپؿ 

     کوک آنپؿ 

     هتًعیبى تْؾیغ غػا 

     کبؼگؽاى 

     اًجبؼظاؼ 

     هبهْؼ ضؽیع 

 

 

هالزظبت ضیؽ ثلی هعیؽیت ّ تْاًوٌع قبؾی هٌبثغ اًكبًی ؼظیف 
ُؽ یک اؾ کبؼکٌبى ّازع تغػیَ ،زعالل نبهل هْاؼظ غیل (الکتؽًّیک/کبغػی)پؽًّعٍ پؽقٌلی  1

: ٍ ّ یک ًكطَ اؾ آى ظؼ ظقتؽـ ؼئیف ّازع اقتثْظ

  نبهل تلفي ّ آظؼـ فؽظ ّ ضْیهبًّعاى یب )ًبم ّ ًبم ضبًْاظگی ،خؿئیبت توبـ

 □ّ قوت قبؾهبًی( ظّقتبًی کَ ظؼ يْؼت لؿّم ،اؾ عؽیك آًِب ثب ّی توبـ گؽفت

 نؽذ ّظبیف نغلی اهضب نعٍ تْقظ فؽظ□ 

 هجبزث ایوٌی ّ قالهت ّ  چک لیكت ُبی گػؼاًعى ظّؼٍ تْخیِی ثعّ ّؼّظ،

  □ثِعانت هسیظ اهضب نعٍ تْقظ فؽظ

 کپی آضؽیي هعؼک تسًیلی□ 

 ٍکپی هعاؼک ظّؼٍ ُبی آهْؾنی  عی نع□ 

   



  هكتٌعات هؽثْط ثَ آؾهًِْبی اّلیَ ّ ظّؼٍ ای تْاًوٌع ی کبؼکٌبى ثَ هٌظْؼ اًدبم

 □هكئْلیتِبی هسْلَ 

 ی کبؼکٌبىهكتٌعات هؽثْط ثَ آؾهًِْبی ظّؼٍ ای اؼؾیبثی زؽفَ ا□ 

 هكتٌعات هؽثْط ثَ قٌْات ضعهت ثَ تفکیک هسل ضعهت□ 

  اعالػبت فؽظی،قْاثك ثیوبؼی ّ ًتبیح ثؽؼقی ُبی کلیٌیکی ّ )پؽًّعٍ ثِعانتی

 □(پبؼاکلیٌیکی الؾم
یک خعّل هکتْة اؾ اقبهی ّ قوت افؽاظ خِت ثؽًبهَ ًْثت کبؼی هبُبًَ ّازع تغػیَ ّخْظ  2

ظاؼظ 

   

   هی ظُع کَ تؼعاظ ّ چیٌم ًیؽّی اًكبًی ، هتٌبقت ثب زدن کبؼ اقت هكتٌعات ًهبى  3

هدوْػَ تْخیِی ثؽای آنٌبقبؾی پؽقٌل خعیع ثب نؽایظ ػوْهی ثیوبؼقتبى  ّ /یک کتبثچَ  4

 :ّیژگی ُب ّ ًکبت اضتًبيی ایي ّازع،هْخْظ اقت کَ زعالل نبهل هْاؼظ غیل ثبنع

 ت هؽثْط ثَ ؼػبیت زمْق گیؽًعگبى ًمهَ قبضتوبى،هْضْػب)هؼؽفی کلی ثیوبؼقتبى

ضعهت،ایوٌی ثیوبؼ،ثؽًبهَ کٌتؽل ػفًْت،هْضْػبت آتم ًهبًی ،هعیؽیت 

ثسؽاى،هعیؽیت ضغؽ،ّیژگیِبی فؽٌُگی ّ ثْهی هٌغمَ،ًوْظاؼ ّ قلكلَ هؽاتت 

قبؾهبًی ،لْاًیي هؽثْط ثَ ؼػبیت اقتبًعاؼظُبی پْنم،اهْؼ اظاؼی ّ هبلی 

،زضْؼ ّ غیبة ،زمْق ّ هؿایب ، پبظال ّ ُوچْى هؽضًی ُب،تبضیؽ ّ تؼدیل 

 □(اضبفَ کبؼ،ؼًّع اؼتمبی نغلی ّ اهکبًبت ؼفبُی

  آضؽیي ظقتْؼالؼول ُب ، آئیي ًبهَ ُب ّ ثطهٌبهَ ُبی ضبو ّازع هؼؽفی خؿئیبت ّ

 □ّ هْاؼظ هؽتجظ ثب هكئْلیتِب ّ نؽذ ّظبیف ُؽ فؽظ

  َيی ّازعای زبّی اعالػبت هؽثْط ثَ کلیَ تدِیؿات اضتًبؾیؽ هدوْػ  □

 

   

ظّؼٍ ای تْاًوٌعی کبؼکٌبى ثب تْخَ ثَ ًمم ُب ّ / هكتٌعات ًهبى هی ظُع کَ آؾهْى اّلیَ  5

 هكئْلیت ُبی آًبى،اًدبم هی نْظ

   

ايالزی ثَ هٌظْؼ ؼفغ ًبؼقبیی ُب ی نٌبقبیی نعٍ ظؼ هكتٌعات ًهبى هی ظُع کَ العاهبت  6

 ؼظآؾهْى تْاًوٌعی ظّؼٍ ای کبؼکٌبى اًدبم هی گی

   

اًدبم نعٍ ظؼ خِت اؼتمبی تْاًوٌعی هكتٌعات ًهبى هی ظُع کَ اثؽ ثطهی العاهبت ايالزی  7

  ظّؼٍ ای کبؼکٌبى هْؼظ ثؽؼقی لؽاؼ هی گیؽظ

   

ّازع تغػیَ یک گؿاؼل اؼؾیبثی قبالًَ اؾ ًیبؾُبی آهْؾنی کبؼکٌبى ایي ّازع ،ظؼ ؼاقتبی  8

ثْظ کیفیت قبؾهبى ثَ ّازع آهْؾل یب کویتَ تسمك اُعاف ثؽًبهَ اقتؽاتژیک ّ ثؽًبهَ ثَ

ثِجْظ کیفیت ثیوبؼقتبى ،اؼائَ هی ًوبیع 

   

هكتٌعاتی کَ ًهبى هی ظُع کلیَ کبؼکٌبى، ظّؼٍ ُبی آهْؾنی الؾم ؼا زعالل قبلی یک ثبؼ  9

گػؼاًعٍ اًع ،ظؼ پؽًّعٍ پؽقٌلی آًبى ،هْخْظ اقت  

   

ّازع،زعالل قبلی یک ثبؼ ظؼ ظّؼٍ ُبی هكتٌعاتی کَ ًهبى هی ظُع کبظؼ کبؼنٌبقی  10

  هی ًوبیٌع ،هْخْظ اقتثبؾآهْؾی هعّى ّ غیؽ هعّى ؼقوی ّ هؽتجظ ،نؽکت 

   

هكتٌعاتی کَ ًهبى هی ظُع توبم کبؼکٌبى ّازع،ظؼ فْايل ؾهبًی هٌظن ،آهْؾنِبی الؾم ظؼ  11

ؼیْی پبیَ ؼا ظؼیبفت هی ًوبیٌع،هْخْظ اقت  -ؾهیٌَ اخؽای يسیر ازیبی للجی

   

هكتٌعاتی کَ ًهبى هی ظُع توبم کبؼکٌبى ظؼ ؾهیٌَ ًمم ضْظ ظؼ تهطیى اؼؾل ُب ّ ػمبیع  12

آهْؾل هی ثیٌع ،هْخْظ اقت ،گیؽًعگبى ضعهت 

   

13     

     

     

     

 


