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تبریخ اػتببر پرياوٍ

تًضیحبت

محًرفضبی فیسیکی
ردیف

مکتسبه

امتیاز

شاخص ارزیابی

نحوه ارزیابی و امتیازدهی

زض نٛضت اذتالف ؾطح زؾتطؾی ثٛٔ ٝؾؿ ، ٝاؾتفبز ٜاظ آؾب٘ؿٛض  ،ثبالثط  ،پّٙٔ ٝبؾت  ٚیب ؾطح

ثّی  5 أتیبظ  -ذیط  نفط أتیبظ

قیت زاض أىبٖ پصیط اؾت ؟

زض نٛضت ثّی :
 ٚخٛز آؾب٘ؿٛض ثب ؾطو ٚضٚزی حسالُ  95ؾب٘تیٕتط 5 أتیبظٚ -خٛز پّ ٝثب ط َٛحسالُ  110ؾب٘تیٕتط ثب ٘طز ٜوٕىی ؾٕت زیٛاض  ٚحفبظ ،

1

ؾطو  30ؾب٘تیٕتط  ٚاضتفبؼ حساوثط  17/5ؾب٘تیٕتط 5 أتیبظ
وٕت اظ  15زضخ 8( ٝزضنس) ٘ؿجت ث ٝؾطح افك ،
 ؾطح قیت زاض ثب قیت ضِغع٘س٘ ٜجٛزٖ  ،زاضا ثٛزٖ حفبظ  ٚیب زؾتٍیطٙٔ ٜبؾت  5 أتیبظ
تٛيیحبت  -:زض نٛضت لطاضزاقتٗ زض طجمٕٞ ٝىف  20أتیبظ ٔی ٌیطز .
ثّی  2 أتیبظ

2

ذیط نفط أتیبظ

تٛيیحبت :حسالُ  110ؾب٘تیٕتط(ط 30 ٚ )َٛؾب٘تیٕتط (ؾطو)  ٚحساوثط  17/5ؾب٘تیٕتط
(اضتفبؼ)

آیب ط ٚ َٛؾطو  ٚاضتفبؼ پّ ٝاؾتب٘ساضز اؾت؟(زض نٛضت ٚخٛز)

زض نٛضت ؾسْ ٚخٛز پّ ٝأتیبظ وبُٔ ضا ٔیٍیطز.

1
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توضیحات

3

آیب ؾطو زضة ٚضٚزی اؾتب٘ساضز اؾت؟ (خٟت ٚضٚز  ٚذطٚج ثیٕبض ثب نٙسِی چطذساض  ،ثطا٘ىبضز)

ثبالی  120ؾب٘تیٕتط 3 أتیبظ

4

آیب فًبیی ثطای اطالؾبت  ٚپصیطـ ٚخٛز زاضز؟

ثّی  2 أتیبظ

5

آیب اتبق ٔؿئ َٛفٙی ٚخٛز زاضز؟

ٔؿتمُ 10أتیبظ

6

آیب اتبق ٔؿبی ٝٙث ٝتؿساز وبفی ثطاؾبؼ ترههٟبی اضائ ٝقس ٜثب حسالُ ٔتطاغ ٔ 9تطٔطثؽ ٚخٛز زاضز؟

ثّی  10 أتیبظ

ظی  120ؾب٘تیٕتطنفط أتیبظ
ض
ذیط نفط أتیبظ
٘ساضز نفط أتیبظ

ٔكتطن 5 أتیبظ
ذیط نفط أتیبظ

تٛيیحبت :اظ ٞط اتبق زض طی ضٚظ حساوثط ٔی تٛاٖ خٟت ز ٚترهم اؾتفبزٕٛ٘ ٜز .

7

آیب اتبلٟبی تعضیمبت،اتبق ؾُٕ ؾطپبیی  ،احیبء  ٚاتبق ٔؿبی ٝٙپعقه ؾٕٔٛی زض یه طجم ٝلطاض زاض٘س؟

ثّی  5 أتیبظ

ذیط نفط أتیبظ

8

آیب اضتفبؼ ؾمف اتبلٟبی زضٔب٘ی ٔٙبؾت اؾت؟ (حسالُ  270ؾب٘تیٕتط)

ثّی  2 أتیبظ

ذیط نفط أتیبظ

9

اتبق تعضیمبت  ٚپب٘ؿٕبٖ

ٔؿتمُ 10 أتیبظ
ٔكتطن ثب اتبق ثؿتطی  5 أتیبظ
ٚخٛز فًب ث ٝتفىیه آلب  ٚذب٘ٓ تٛؾط پبضتیكٗ  5أتیبظ
(أتیبظ ٞط یه اظ ٔٛاضز ؾالٔت ظز ٜقس ٜثب  ٓٞخٕؽ  ٚزض ؾت ٖٛأتیبظ ٔىتؿج ٝلیس ٔی
قٛز)

10

اتبق ثؿتطی ٔٛلت

ٔكتطن ثب تعضیمبت  5 أتیبظ
ٔؿتمُ 10 أتیبظ
ٚخٛز فًب ث ٝتفىیه آلب  ٚذب٘ٓ تٛؾط پبضتیكٗ 5 أتیبظ
اٌط زض طجمٕٞ ٝىف لطاض ٖز اضز ایؿتٍب ٜپطؾتبضی ٔدعا زاضز  5أتیبظ
(أتیبظ ٞط یه اظ ٔٛاضز ؾالٔت ظز ٜقس ٜثب  ٓٞخٕؽ  ٚزض ؾت ٖٛأتیبظ ٔىتؿج ٝلیس ٔی
قٛز)

11

ٚيؿیت اتبق ؾُٕ ؾطپبئی (حسالُ ٔتطاغ اتبق ٔ 10تط ٔطثؽ)

12

ٚيؿیت اتبق احیبء ( )CPRثب حسالُ ٔتطاغ ٔ 10تط ٔطثؽ

13

ا٘جبض زاضّٔ ٚ ٚعٔٚبت زاضز؟

14

آیب ٚ CSRخٛز زاضز؟(ثب حسالُ ٔ 6تط ٔطثؽ)

ثّی  10 أتیبظ

15

ضذتكٛیرب٘ ٝزاضز؟(زض نٛضت ؾسْ اؾتفبز ٜاظ ّٔحف ٝیىجبض ٔهطف)

ذیط نفط أتیبظ
ثّی  2 أتیبظ
زض نٛضت اؾتفبز ٜاظ ّٔحف ٝیىجبض ٔهطف أتیبظ وبُٔ ضا ٔی ٌیطز .

16

ضذتىٗ  ٚاتبق اؾتطاحت پطؾ ُٙپیطاپعقىی ث ٝتفىیه ذب٘ٓ  ٚآلب ٚخٛز زاضز؟

ثّی  5 أتیبظ

17

آثساضخا٘ ٝزاضز؟

ثّی  2 أتیبظ

18

فًبی ؾبِٗ ا٘تػبض زاضز؟

ثبالتط اظ ٔ 40تطٔطثؽ  5 أتیبظ

19

آیب ٔحُ تی قٛیی زاضز؟

20

آیب ٔحُ ٍٟ٘ساضی ٔٛلت ظثبِٚ ٝخٛز زاضز؟

ٔكتطن  5 أتیبظ

ٔؿتمُ 10 أتیبظ
٘ساضز  نفط أتیبظ
ٚخٛز فًب ث ٝتفىیه آلب  ٚذب٘ٓ تٛؾط پبضتیكٗ  5 أتیبظ
ٔؿتمُ 10 أتیبظ ٔكتطن 5 أتیبظ
(أتیبظ ٚیػ :ٜحسالُ ٔ 12تط ٔطثؽ 3 أتیبظ )
ٔؿتمُ 2أتیبظ ٔكتطن 1 أتیبظ

٘ساضز نفط أتیبظ

٘ساضز نفط أتیبظ

ذیط نفط أتیبظ

ذیط نفط أتیبظ
ذیط نفط أتیبظ
وٕتط اظ ٔ 40تطٔطثؽ نفط أتیبظ

ذیط نفط أتیبظ
ثّی  10 أتیبظ
ٔحُ آٚیرتٗ تی 2 أتیبظ
حٛيچ ٝتی ٔٙبؾت 2 أتیبظ
تٟٛیٙٔ ٝبؾت 1 أتیبظ
ٌطْ  ٚؾطز 1 أتیبظ
ٚخٛز وف قٛی ثب قیت ٔٙبؾت 2 أتیبظ تفىیه تی ٞب  2 أتیبظ

ٚخٛز قیط آة

تٛيیحبت( :أتیبظ ٞطیه اظ ٔٛاضز ؾالٔت ظز ٜقس ٜثب  ٓٞخٕؽ  ٚزض ؾت ٖٛأتیبظ
ٔىتؿج ٝلیس ٔی قٛز )
ثّی  10 أتیبظ

2
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ذیط نفط أتیبظ

21

ؾطٚیؿٟبی ثٟساقتی

22

ٚيؿیت تطبثك زضٔبٍ٘ب ٜثب ٘مكٞ ٝبی اضائ ٝقس ٜزض ظٔبٖ اذص پطٚا٘ٞ ٝب  ٚقطٚؼ فؿبِیت

ث ٝتفىیه پطؾ ٚ ُٙثیٕبضاٖ  ٚث ٝتفىیه آلب  ٚذب٘ٓ ٚخٛز زاضز 5أتیبظ
ث ٝتفىیه پطؾ ٚ ُٙثیٕبضاٖ  ٚثس ٖٚتفىیه آلب  ٚذب٘ٓ ٚخٛز زاضز  2 أتیاظ
ٔكتطن ثیٗ پطؾ ٚ ُٙثیٕبضاٖ  ٚث ٝتفىیه آلب  ٚذب٘ٓ ٚخٛز زاضز  2 أتیبظ
ٔكتطن ثیٗ پطؾ ٚ ُٙثیٕبضاٖ  ٚثس ٖٚتفىیه آلبی  ٚذب٘ٓ ٚخٛز زاضز  نفطأتیبظ
فالـ تب٘ه 2 أتیبظ تٟٛیٙٔ ٝبؾت 2 أتیبظ
وبقیىبضی زیٛاضٞب تب ظیط ؾمف  2 أتیبظ
ضن ذٛضزٌی  2 أتیبظ
وبؾ ٝتٛاِت ؾبِٓ  ٚثس ٖٚت
ٚخٛز قیط آة ٌطْ  ٚؾطز زض تٛاِت 2 أتیبظ
ٔبیؽ نبث 2 ٖٛأتیبظ
ؾطُ ظثبِ ٝزضة زاض پساِی زاضای ویؿ ٝظثبِ 2 ٝأتیبظ
ضٚقٛیی ٔدٟع ث ٝآة ٌطْ  ٚؾطز  2 أتیبظ
ح ِٝٛوبغصی  1 أتیبظ
ذكه وٗ اتٔٛبتیه زؾت 2 أتیبظ
تٛيیحبت( :أتیبظ ٞطیه اظ ٔٛاضز ؾالٔت ظز ٜقس ٜثب  ٓٞخٕؽ  ٚزض ؾت ٖٛأتیبظ ٔىتؿجٝ
لیس ٔی قٛز )
ٔطبثك ٚيؿیت اِٚی ٚ ٝثب تأییس ٔؿب٘ٚت زضٔبٖ  10 أتیبظ
ؾسْ تطبثك  ٚثس ٖٚتأییس ٔؿب٘ٚت زضٔبٖ نفط أتیبظ

حساوثط أتیبظ ٔحٛض فًبی فیعیىی 174

محًر رػبیت حقًق بیمبر ي رضبیتمىذی مراجؼیه
ردیف

مکتسبه

امتیاز

شاخص ارزیابی

نحوه ارزیابی و امتیاز دهی

23

آیب پطٚا٘ ٝتأؾیؽ ٔ ٚؿئِٛیٗ فٙی زض ٔؿطو زیس ٔطاخؿیٗ ٘هت ٌطزیس ٜاؾت؟

ثّی  10 أتیبظ

ذیط نفط أتیبظ

24

آیب ٘ٛثت وبضی (ؾبؾبت فؿبِیت ) زضٔبٍ٘ب ٜزض ٔؿطو زیس ٘هت ٌطزیس ٜاؾت؟

ثّی  5 أتیبظ

ذیط نفط أتیبظ

25

ثط٘بٔ ٝپعقىبٖ  ٚپیطاپعقىبٖ زض ٔؿطو زیس ٔطاخؿیٗ ٘هت ٌطزیس ٜاؾت؟

ثّی  10 أتیبظ

ذیط نفط أتیبظ

26

آیب ثط٘بْ ٜپعقىبٖ  ٚپیطاپعقىبٖ ثٔ ٝؿب٘ٚت زضٔبٖ اضؾبَ ٔی ٌطزز؟

ثّی  10 أتیبظ

ذیط نفط أتیبظ

27

آیب تؿطفٞ ٝب زض ٔؿطو زیس ٔطاخؿیٗ ٘هت ٌطزیس ٜاؾت؟

ثّی  10 أتیبظ

ذیط نفط أتیبظ

28

آیب تؿطفٞ ٝبی ٔهٛة اثالغی ضؾبیت ٔی ٌطزز؟

ثّی  15 أتیبظ

29

تبثّٞٛبی ضإٙٞبی اتبلٟب  ٚتبثّٞٛبی ضإٙٞبی طجمبت ٚخٛز زاضز ؟(زض نٛضت ٚخٛز طجمبت)

ثّی  5 أتیبظ

30

آیب نٙسِیٟبی لبثُ قؿتك ٛوبفی  ٚؾبِٓ زض ؾبِٗ ا٘تػبض ٚخٛز زاضز؟

ثّی  5 أتیبظ

31

آیب ؼاِٗ ا٘تػبض ٔدٟع ث ٝزؾتٍب ٜآثؿطزوٗ ٔی ثبقس؟

32

آیب ططح ا٘طجبق ثب ٔٛاظیٗ قطؾی  ٚاذاللی زض زضٔبٍ٘ب ٜضؾبیت ٔی قٛز؟

3

خیط  نفط أتیبظ
ذیط نفط أتیبظ

ذیط نفط أتیبظ

ثب ِیٛاٖ یىجبض ٔهطف  5 أتیبظ ثسِ ٖٚیٛاٖ یىجبض ٔهطف  2 أتیبظ ٘ساضز
نفط أتیبظ
ثّی  15 أتیبظ ذیط نفط أتیبظ
حفع حطیٓ أٗ زض ظٔبٖ ٔؿبیٚ(ٝٙخٛز پبضاٚاٖ  ٚیب پطز ٜيریٓ)
ٔؿبی ٝٙتٛؾط فطز  ٍٕٗٞیب حًٛض فطز  ٍٕٗٞیب ٔحطْ ثب ثیٕبض زض ظٔبٖ ٔؿبی ٚ ٝٙؾبیط
ذسٔبت حفع پٛقف ٔٙبؾت ثب٘ٛاٖ زض ظٔبٖ ٔؿبی ٝٙزض ؾبیط ذسٔبت
تٛيیحبت :زض نٛضت ضؾبیت وّیٛٔ ٝاضز فٛق أتیبظ وبُٔ ضا ٔی ٌیطز.
م91/8/23/

توضیحات

33

آیب أىب٘بت حُٕ ٘ ٚمُ ثیٕبض ٚخٛز زاضز؟ (ثطا٘ىبضز  ٚنٙسِی چطذساض)

34

آیب وبضوٙبٖ زاضای اتیىتٟبی ٔٙبؾت خٟت قٙبؾبیی ٔی ثبقٙس؟

35

آیب زضٔبٍ٘ب ٜثب ؾبظٔبٖ ٞبی ثیٌٓ ٜط ططف لطاضزاز ٔی ثبقس؟

36

آیب زض لجبَ ذسٔبت ا٘دبْ قس ٜزض زضٔبٍ٘ب ٚ ٜاذص ٚخ ٝنٛضتحؿبة ث ٝثیٕبض تحٛیُ ٔی
ٌطزز؟

37

آیب خع ٚات  ٚپٛؾتط ٞبی آٔٛظقی ثطای ضإٙٞبیی  ٚآٌبٞی ثیٕبضاٖ زض زضٔبٍ٘بٚ ٜخٛززاضز؟

ثّی ٔ 5 تیبظ

ذیط نفط أتیبظ

ثّی  5 أتیبظ

ذیط نفط أتیبظ

تٛيیحبت٘ :بْ ذب٘ٛازٌی  ٚؾٕت
ثّی  10 أتیبظ

ذیط نفط أتیبظ

ثّی  5 أتیبظ

ذیط نفط أتیبظ

تٛيیحبتٟٕٛٔ :ض ثٟٔ ٝط زضٔبٍ٘ب ٚ ٜتبضید ٔطاخؿٝ

ثّی  5 أتیبظ

ذیط نفط أتیبظ

حساوثط أتیبظ ٔحٛض ضؾبیت حمٛق ثیٕبض  ٚضيبیتٕٙسی ٔطاخؿیٗ 120 :
محًر ویريی اوسبوی
ردیف
38

آیب پعقىبٖ  ٚپیطاپعقىبٖ ٔطبثك ثب آئیٗ ٘بٔ ٚ ٝپطٚا٘ ٝتأؾیؽ زض زضٔبٍ٘ب ٜفؿبِیت زاض٘س؟

39

ٚيؿیت فؿبِیت ؾبیط پطؾ ُٙزضٔبٍ٘بٜ

40

آیب فؿبِیت پطؾ ُٙثب ضقت ٝتحهیّی آ٘بٖ ٔطبثمت زاضز؟

امتیاز

مکتسبه

شاخص ارزیابی

نحوه ارزیابی و امتیاز دهی
ذیط نفط أتیبظ
ثّی 30 أتیبظ
تٛيیحبت :حسالُ یه ٘فط پعقه ؾٕٔٛی زض ٞط قیفت ،یه ٘فط ٔترهم زاذّی  ٚیه
ضقت ٝترههی زیٍط (اذتیبضی) حسالُ زض زٛ٘ ٚثت وبضی
حسالُ یه ٘فط پطؾتبض  ٚین ثٟیبض خٟت ٞط ٘ٛثت وبضی
حسالُ یه ٘فط پیطاپعقه ثطاؾبؼ ضقتٞ ٝبی اضائ ٝقسٔ( ٜبٔبیی ،فیعیٛتطاپی ،قٛٙایی
ؾٙدی ،ثیٙبیی ؾٙدی )... ٚ
ٔتهسی نٙسٚق  2أتیبظ
ٔتهسی اطالؾبت  ٚپصیطـ  2 أتیبظ
ٔؿئ َٛثبیٍب٘ی ٔ ٚساضن پعقىی تطخیحبً ثب تحهیالت ٔطتجط 3 أتیبظ
ذسٔ 3 ٝأتیبظ
یىی ثٛزٖ ٔتهسی اطالؾبت  ٚپصیطـ نٙسٚق  3 أتیبظ

تٛيیحبت( :أتیبظ ٞطیه اظ ٔٛاضز ؾالٔت ظز ٜقس ٜثب  ٓٞخٕؽ  ٚزض ؾت ٖٛأتیبظ ٔىتؿج ٝلیس
ٔی قٛز)
حساوثط  10أتیبظ (لًبٚت ٌط ٜٚاضظیبة)

41

آیب پط٘ٚس ٜپطؾّٙی (تهٛیط ٔسضن تحهیّی ٔ ٚدٛظ اقتغبَ پطؾ ُٙفٙی  ٚوبضت ٚاوؿیٙبؾیٖٛ
ٞپبتیت  ) Bزض زضٔبٍ٘بٚ ٜخٛز زاضز؟

ثّی  10 أتیبظ

ذیط نفط أتیبظ

42

آیب پطؾ ُٙزضٔبٍ٘ب ٜث ٝنٛضت فهّی ثٔ ٝؿب٘ٚت زضٔبٖ ٔؿطفی ٔی ق٘ٛس؟

ثّی  10 أتیبظ

ذیط نفط أتیبظ

حساوثط أتیبظ ٔحٛض ٘یطٚی ا٘ؿب٘ی73
محًر داري ي تجُیسات پسشکی
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توضیحات

ردیف

امتیاز

مکتسبه

شاخص ارزیابی

نحوه ارزیابی و امتیاز دهی

43

ٚخٛز أىب٘بت وبُٔ احیبء

ذیط نفط أتیبظ
ثّی  40 أتیبظ
زؾتٍب ٜؾبوكٗ  5 أتیبظ
(ٚخٛز  D/Cقٛن ؾبِٓ  8 أتیبظ
تطاِی اٚضغا٘ؽ ٔدٟع ث ٝپطیع ثطق  ٚثط اؾبؼ چه ِیؿت ٔطثٛط 10 ٝأتیبظ
وپؿ َٛاوؿیػٖ آٔبز ٚ ٜایٕٗ  4 أتیبظ
ترت احیبء 3 أتیبظ
ٟٔبضت پطؾ ُٙزض ذهٛل وبض ثب تدٟیعات  ٚتطاِی  10 أتیبظ )

44

آیب زؾتٍبٟٞبی ٔٛخٛز ،ؾبِٓ  ،وبِیجط ٚ ٜآٔبز ٜاضائ ٝذسٔبت ٔی ثبقس؟

حساوثط  15أتیبظ ( لًبٚت ٌط ٜٚاضظیبة  ٚثط اؾبؼ وبِیجطاؾی)ٖٛ
تٛيیحبت :أتحبٖ زؾتٍب ٜتٛؾط وبضقٙبؼ

توضیحات

حزاوثط أتیبظ ٔحٛض تدٟیعات پعقىی 55 :
محًر تجُیسات غیر پسشکی (تأسیسبتی ،حفبظتی ،ایمىی )
ردیف

امتیاز

مکتسبه

شاخص ارزیابی

نحوه ارزیابی و امتیاز دهی

45

آیب ؾیؿتٓ ثطق ايططاضی زاضز؟

ثّی  10 أتیبظ

ذیط نفط أتیبظ

46

آیب ؾیؿتٓ اطفبء حطیك زاضای قبضغ ٔؿتجط ٔٙبؾت زاضز؟(ث ٝاظای ٞط ٔ 50تطٔطثؽ یه وپؿَٛ
 40ویٌّٛطٔی)

ثّی  10 أتیبظ

ذیط نفط أتیبظ

توضیحات

تٛيیحبت :زض نٛضت زاقتٗ ؾیؿتٓ ٔطوعی اطفبء حطیك أتیبظ وبُٔ ضا ٔی ٌیطز .

47

آیب ؾیؿتٕٟبی ثطٚزتی/حطاضتی زضٔبٍ٘بٙٔ ٜبؾت  ٚایٕٗ اؾت؟ (زضخ ٝحطاضت 25-20تأٔیٗ
ٌطزز)

ثّی  10 أتیبظ

ذیط نفط أتیبظ

48

آیب پطیعٞبی ثطق زض ٔحُ ٔٙبؾت  ٚثب حفبظ ٔٙبؾت ٚخٛز زاضز؟

ثّی  5 أتیبظ

ذیط نفط أتیبظ

49

آیب زض وٙبض پّٞ ٝب (زض نٛضت ٚخٛز پّ٘ )ٝطزٚ ٜحفبظ ٚخٛز زاضز؟

ثّی  5 أتیبظ

ذیط نفط أتیبظ

50

آیب ترت ٞبی ثؿتطی زاضای ٔ Bed Sideی ثبقس؟

ِغع٘س٘ ٜجٛزٖ پّٞ ٝب  5 أتیبظ

تٛيیحبت :زض نٛضت ؾسْ ٚخٛزپّ ٝأتیبظ وبُٔ ضا ٔی ٌیطز.
ثّی  5 أتیبظ

ذیط نفط أتیبظ

51

آیب آٔجٛال٘ؽ زضٔبٍ٘ب ٜتبٔیٗ قس ٜاؾت؟

ثّی  10 أتیبظ

لطاضزاز زاضای اؾتجبض ثب ٔطاوع آٔجٛال٘ؽ ذهٛنی 5 أتیبظ

52

آیب تطزز  ٚزؾتطؾی آٔجٛال٘ؽ ثب ؾِٟٛت ا٘دبْ ٔی قٛز؟

ثّی  5 أتیبظ

ذیط نفط أتیبظ

53

آیب تدٟیعات ٔٛضز ٘یبظ زض آٔجٛال٘ؽ ٚخٛز زاضز؟

ثّی  5 أتیبظ

ذیط نفط أتیبظ

حساوثط أتیبظ ٔحٛض تدٟیعات غیطپعقىی (تأؾیؿبتی حفبغتی  ،ایٕٙی ):

70

محًر رػبیت مقررات قبوًوی ي بخشىبمٍ َبی اجرایی ابالؽ شذٌ
ردیف

مکتسبه

امتیاز

54

شاخص ارزیابی

نحوه ارزیابی و امتیاز دهی
ثّی  10 أتیبظ

آیب ؾبؾبت فؿبِیت زضٔبٍ٘بٙٔ ٜطجك ثب پطٚا٘ ٝتأؾیؽ ٔی ثبقس؟
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ذیط نفط أتیبظ

توضیحات

ثّی  10 أتیبظ

ذیط نفط أتیبظ

ثّی  10 أتیبظ

ذیط نفط أتیبظ

55

آیب فؿبِیت زضٔبٍ٘ب ٜاظ ِحبظ ثركٟبی فؿبَ ٔٙطجك ثب پطٚا٘ ٝتأؾیؽ ٔی ثبقس؟

56

آیب زض اتبق تعضیمبت  ،زفتط ثجت ٔكرهبت ثیٕبضاٖ ث ٝنٛضت وبُٔ تىٕیُ ٔی ٌطزز؟

57

٘ح ٜٛحًٛض ٔؿئِٛیٗ فٙی ثطاؾبؼ پطٚا٘ ٝنبزضٜ

حًٛض ٔؿتٕط  ٚزائٓ  40 أتیبظ
حًٛض ٘بٔٙػٓ نفط أتیبظ

58

آیب ٔؿئِٛیٗ فٙی ث ٝقطح ٚغبیف ذٛز آٌبٞی زاض٘س  ٚؾُٕ ٔی ٕ٘بیٙس؟

حساوثط  20أتیبظ (لًبٚت ٌط ٜٚاضظیبة)

59

آیب ثركٙبٔٞ ٝب  ٚزؾتٛضاِؿُٕ ٞبی اثالـ قس ٜث ٝطٛض ٔٙػٓ ٍٟ٘ساضی ٔی قٛز؟

تٛيیحبت:
شوط ٔٛاضز شیُ زض زفتط تعضیمبت اِعأی اؾت  ٚزض نٛضت ؾسْ ثجت ٞط وساْ اظ ایٗ ٔٛاضز ٞیچ
أتیبظی تؿّك ٕ٘ی ٌیطز:
(٘بْ ٘ ٚبْ ذب٘ٛازٌی ،ؾٗ ،تبضید  ٚؾبؾت ٔطاخؿ٘ ،ٝبْ آٔپ َٛتعضیمی اةؾطْٛ٘ ،ؼ تعضیك٘ ،بْ
پعقهٔ ،ؿبِح٘ ،بْ قرم تعضیك وٙٙس)ٜ

ثّی  5 أتیبظ

تفٛیى اذتیبضات لب٘٘ٛی ث ٝپعقه ٔٛخٛز  30 أتیبظ

ذیط نفط أتیبظ

حساوثط أتیبظ ٔحٛض ضؾبیت لب٘٘ٛی  ٚثركٙب ٔٞ ٝبی اخطایی اثالـ قس: ٜ

105

محًر مذارک پسشکی ي اطالع رسبوی
ردیف

مکتسبه

امتیاز

شاخص ارزیابی

نحوه ارزیابی و امتیاز دهی
ؾیؿتٓ ٔىب٘یع 10  ٜأتیبظ

توضیحات

غیط ٔىب٘یع 5  ٜأتیبظ

60

آیب ؾیؿتٓ اطالؾبت  ٚپصیطـ ٔٙبؾت ٚخٛز زاضز؟

61

آیب ٔحّی ثطای ثبیٍب٘ی ٔساضن پعقىی ٚخٛز زاضز؟

ٔؿتمُ 5اْتیبظ

62

آیب فطْ ثؿتطی ٔٛلت  ٚاؾعاْ اؾتب٘ساضز ٚخٛز زاضز؟

ثّی  10 أتیبظ

63

آیب فطْ ثؿتطی ٔٛلت ث ٝطٛض وبُٔ تىٕیُ ٔی ٌطزز؟

ذیط نفط أتیبظ
ثّی  20 أتیبظ
شوط ٔٛاضز شیُ اَظأی اؾت  ٚزض نٛضت ؾسْ ثجت ٞط وساْ اظ ایٗ ٔٛاضز ٞیچ
ٕ٘ی ٌیطز:
(لیس ٔكرهبت ثیٕبض ،تبضید  ٚؾّت ٔطاخؿ ،ٝقطح حبَ ،تكریم ثیٕبضی ،قطح ؾُٕ  ٚالسأبت
زضٔب٘ی ،ثجت ؾالئٓ حیبتیٌ ،عاضـ پطؾتبضی  ،ثجت زاض ٚ ٚؾطْ ،ؾبؾت قطٚؼ  ٚاتٕبْ
پطٚؾیدطٚ ،يؿیت تطذیم (اؼظاْ،تطذیم )٘ ،هت اتیىت ؾطْ ثیٕبضاٖ

ٔكتطن 2 أتیبظ

٘ساضز نفط أتیبظ

ذیط نفط أتیبظ
أتیبظی تؿّك

64

آیب ظٔبٖ ٍٟ٘ساضی اؾٙبز ٔ ٚساضن پعقىی ثب ٔمطضات  ٚلٛا٘یٗ ضؾٕی ٔطثٛط ٝا٘طجبق زاضز؟

ثّی  5 أتیبظ

ذیط نفط أتیبظ

65

آیب ٔؿتٙساتی زاَ ثط ثیٕبضیٟبیی و ٝطجك لب٘ ٖٛثبیس ث ٝزا٘كٍبٔ ٜطثٛطٌ ٝعاضـ ق٘ٛس ٚخٛز
زاضز؟

ثُی  5 أتیبظ

ذیط نفط أتیبظ

حساوثط أتیبظ ٔحٛض ٔساضن پعقىی  ٚاطالؼ ضؾب٘ی 55 :
محًر بُذاشت ي وظبفت
ردیف

مکتسبه
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امتیاز

شاخص ارزیابی

نحوه ارزیابی و امتیاز دهی

توضیحات

66

وف  ٚزیٛاضٞبی زضٔبٍ٘ب ٜاظ خٙؽ ٔمب ٚ ْٚلبثُ قؿتك ،ٛنبف  ٚثس ٖٚزضظ  ٚقىبف ٔی
ثبقس؟

ثّی  10 أتیبظ

ذیط نفط أتیبظ

67

آیب زیٛاضٞب زاضای لط٘یع ٔٙبؾت ثب حسالُ اضتفبؼ  10ؾب٘تی ٔتط  ٚضً٘ آٔیعی قسٔ ٜی ثبقس؟

ثّی  5 أتیبظ

ذیط نفط أتیبظ

68

آیب ؾمف فًبٞبی زضٔبٍ٘ب ٜضً٘ آٔیعی قس ،ٜزاضای ؾطح نبف  ٚثس ٖٚزضظ  ٚقىبف ٔی
ثبقس؟

ثّی  5 أتیبظ

ذیط نفط أتیبظ

69

آیب پٙدطٞ ٜبی ٔكطف ثٔ ٝؿبثط پط ؾط  ٚنسا ز ٚخساضٔ ٜی ثبقس؟

ثّی  5 أتیبظ

ذیط نفط أتیبظ

70

آیب پٙدطٞ ٜبی ثبظقٔ ٛكطف ث ٝذبضج زاضای تٛضی ٞبی فّعی ؾبِٓ  ٚيس ظً٘  ٚلبثُ قؿتكٛ
ٔی ثبقس؟

ثّی  5 أتیبظ

خیط  نفط أتیبظ

71

آیب اتبلٟبی ٔؿبی ٚ ٝٙزضٔب٘ی زاضای ضٚقٛیی ٔٙبؾت ٔی ثبقٙس؟

ثّی  5 أتیبظ

ذیط نفط أتیبظ

72

ٚيؿیت تٟٛی ٝزضٔبٍ٘بٔ ٜطّٛة اؾت؟

73

ٚيؿیت ٘ٛض زضٔبٍ٘بٔ ٜطّٛة اؾت؟

74

آیب ٚيؿیت ثٟساقتی  ٚؾیؿتٕٟبی ضٚقٙبیی زضٔبٍ٘بٙٔ ٜبؾت اؾت؟ (ؾسْ اؾتفبز ٜاظ
الٔپٟبی آٚیع)

75

آیب ٚيؿیت پٛقف وبضوٙبٖ ٔٙبؾت ٔی ثبقس؟(ِجبؼ ،وففٔ ،بؾه)

76

آیب وّی ٝترتٟب اظ خٙؽ ٔمب ْٚزض ثطاثط ظً٘ ظزٖ ،ؾبِٓ  ٚلبثُ قؿتكٔ ٛی ثبقٙس؟

ثّی  5 أتیبظ

77

آیب اظ ّٔحف ،ٝضٚثبِكی  ٚضٚا٘ساظ تٕیع  ٚیىجبض ٔهطف اؾتفبزٔ ٜی قٛز؟

یىجبض ٔهطف ثٛزٖ  ٚتٕیع ثٛزٖ  15 أتیبظ
ذیط  نفط أتیبظ

78

آیب يٛاثط اؾتطیّیعاؾی ٖٛزض زضٔبٍ٘ب ٜضؾبیت ٔی قٛز؟

79

ٚيؿیت ٙٔ CSRبؾت ٔی ثبقس؟

ثّی  10 أتیبظ

ذیط نفط أتیبظ

ثّی  10 أتیبظ

ذیط نفط أتیبظ

ثّی  5 أتیبظ

ذیط نفط أتیبظ

تطخیحبً ضٍٟ٘بی ضٚقٗ (ْتٙبؾت ثب ٘ٛؼ وبض ) 3 أتیبظ
تٕیعی  ٚثٟساقت  5 أتیبظ
ٔبؾه ٔٙبؾت ثب ٘ٛؼ وبض 2 أتیبظ

تٛيیحبت( :أتیبظ ٞطیه اظ ٔٛاضز ؾالٔت ظز ٜقس ٜثب  ٓٞخٕؽ  ٚزض ؾت ٖٛأتیبظ ٔىتؿج ٝلیس
ٔی قٛز )
ذیط نفط أتیبظ
تٕیع ثٛزٖ  5 أتیبظ

ٚخٛز تؿت اؾپٛض ٔ ٚؿتٙسؾبظی 10 أتیبظ
ٚخٛز قبٖ  ٚؾت ؾبِٓ  5 أتیبظ
ٚخٛز تؿت  TSTزض ٞط ؾت ٔ ٚؿتٙسؾبظی  10 أتیبظ
زضج تبضید اؾتطیُ ضٚی ؾت ٞب  5أتیبظ
ضؾبیت ٔست اؾتطیُ ؾتٟب ٚ ٚؾبیُ 5 أتیبظ
ٔتطاغ ٔٙبؾت (حسالُ ٔ 6تطٔطثؽ)  5 أتیبظ
لبثُ قؿتك ٛثٛزٖ(ؾٔ ًٙمب ٚ ْٚیب وبقی وبضی تب ظیط ؾمف) 3 أتیبظ
ٚخٛز ٔیع پىی 3  ًٙأتیبظ
ٚخٛز ؾیٙه قؿتك 3 ٛأتیبظ
ٚخٛز غطف غٛطٚ ٝض ؾبظی 3 أتیبظ

تٛيیحبت( :أتیبظ ٞطیه اظ ٔٛاضز ؾالٔت ظز ٜقس ٜثب  ٓٞخٕؽ  ٚزض ؾت ٖٛأتیبظ ٔىتؿج ٝلیس
ٔی قٛز )
80

ٚيؿیت ثٟساقتی آثساضذب٘ٙٔ ٝبؾت ٔی ثبقس؟

ثّی  5 أتیبظ

ذیط نفط أتیبظ

81

٘هت وبضت ٔؿتجط ثٟساقتی خٟت فطز آثساضچی ث ٝزیٛاض آثساضذب٘ٝ

ثّی  5 أتیبظ

ذیط نفط أتیبظ
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82

ٚخٛز ٔحّ َٛيسؾف٘ٛی « زؾت  ٚزیؿپٙؿط ثبثت»  « ٚؾطٛح وٛچه  ٚثعضي»

ثّی  10 أتیبظ

ذیط نفط أتیبظ

83

آیب پطٚؾیدط « ٙٞسٚاقیٙٞ ٚ ًٙسضاثی »ًٙث ٝزضؾتی  ٚطجك اؾتب٘ساضز ا٘دبْ ٔی قٛز؟

ثّی  10 أتیبظ

ذیط نفط أتیبظ

84

آیب ذسٔٔ ٝؿئ َٛقؿتكٛی تدٟیعات ،اظ ٚؾبیُ ٔحبفػتی (زؾتىفٔ ،بؾه ،ؾیٙه ٔحبفع)
اؾتفبزٔ ٜی وٙس؟

ثّی  10 أتیبظ

ذیط نفط أتیبظ

85

آیب ؾطُ ٞبی ظثبِ ٝزضة زاض  ٚپساِی ثب ویؿ ٝظثبِ ٝث ٝتفىیه  ٚث ٝتؿساز وبفی زض زضٔبٍ٘بٜ
ٚخٛز زاضز؟

ذیط نفط أتیبظ
ثّی  10 أتیبظ
ؾطُ آثی  ٚویؿٔ ٝكىی خٟت ظثبِٞ ٝبی غیط ؾف٘ٛی ثّی  5 أتیبظ
ثّی  5 أتیبظ
ؾطُ ظضز  ٚویؿ ٝظضز خٟت ظثبِٞ ٝبی ؾف٘ٛی

86

آیب غطٚف خٕؽ آٚضی پؿٕب٘سٞبی ٘ٛن تیع  ٚثط٘سٚ )safty box( ٜخٛز زاضز؟

ثّی  10 أتیبظ

ذیط نفط أتیبظ

87

آیب پطؾ ُٙثرف تعضیمبت  ٚپب٘ؿٕبٖ اظ ٘ىبت ایٕٗی  ٚثٟساقتی زض ضاثط ٝثب ٘حٛٔ ٜٛاخ ٟٝثب
ذ ٚ ٖٛتطقحبت ثیٕبضاٖ آٌبٞی زاقت ٚ ٝضؾبیت ٔی وٙٙس؟

ثّی  10 أتیبظ

ذیط نفط أتیبظ

88

آیب پطؾ ُٙزضٔب٘ی زاضای وبضت ٚاوؿیٙبؾیٞ ٖٛپبتیت  Bثٛز ٚ ٜزض پط٘ٚس ٜپطؾّٙی آ٘بٖ
ٚخٛز زاضز؟

بلی  10 امتیاز

خیر صفر امتیاز

89

آیب ظثبِٞ ٝبی ؾبزی اظ ظثبِٞ ٝبی ذطط٘بن  ٚؾف٘ٛی ث ٝطٛض نحیح زض ٔحُ خساؾبظی ٔی قٛز؟

بلی  5 امتیاز

خیر صفر امتیاز

90

آیب ؾطُ ٞب ٔٚربظٖ ظثبِ( ٝپؿٕب٘سٞب) ث ٝطٛض ٔطتت ترّی ٚ ٝقؿتكٔ ٛی ق٘ٛس؟

بلی  5 امتیاز

خیر صفر امتیاز

91

ٚيؿیت ٔحُ ٍٟ٘ساضی ٔٛلت ظثبِٞ ٝب

92

آیب زضٔبٍ٘ب ٜخٟت حُٕ ظثبِٞ ٝب ثب قٟطزاضی لطاضزاز زاضز؟

ثّی  10 أتیبظ

آیب زؾتٛضاِؿُٕ ٕٔٛٙؾیت اؾتؿٕبَ زذب٘یبت زض أبوٗ ؾٕٔٛی ٘هت ٌطزیس ٚ ٜضؾبیت ٔی

ثّی  5 أتیبظ

ذیط نفط أتیبظ
ذیط نفط أتیبظ

ضؾبیت فبنّ ٝثب اتبلٟبی زضٔب٘ی  2 أتیبظ
ٔتطاغ ٔٙبؾت (حسالُ ٔ 5تطٔطثؽ) 1 أتیبظ
لبثُ قؿتك ٛثٛزٖ (ؾٔ ًٙمب ٚ ْٚیب وبقی وبضی) 2 أتیبظ
وف قٛی زاضای قیت ٔٙبؾت 2 أتیبظ
أىبٖ لفُ ٕ٘ٛزٖ 1 أتیبظ
خٌّٛیطی اظ ٚضٚز حكطات  ٚؼایط حیٛا٘بت ٔٛشی  1 أتیبظ
ٚخٛز قیط آة خٟت قؿتك 2  ٛأتیبظ
لطاض ٌطفتٗ زض ٘عزیىتطیٗ ٔحُ ث ٝزضة ذطٚخی  1 أتیبظ

تٛيیحبت( :أتیبظ ٞطیه اظ ٔٛاضز ؾالٔت ظز ٜقس ٜثب  ٓٞخٕؽ  ٚزض ؾت ٖٛأتیبظ ٔىتؿج ٝلیس
ٔی قٛز )

93

ذیط نفط أتیبظ

ذیط نفط أتیبظ

ٌطزز؟
ذیط نفط أتیبظ

94

آیب پٛؾتط ٔٙكٛض حمٛق ثیٕبض زض ٔؿطو زیس ٔطاخؿیٗ ٘هت ٌطزیس ٜاؾت؟

ِی  5 أتیبظ
ة

95

آیب ثٟساقت ٘ ٚػبفت ؾٕٔٛی زض زضٔبٍ٘ب ٜضؾبیت ٔی ٌطزز؟ (ٕ٘بی غبٞطی وّی ٝفًبٞب)

حساوثط  15أتیبظ (لًبٚت ٌط ٜٚاضظیبة)

حساوثط أتیاظ ٔحٛض ثٟساقت ٘ ٚػبفت 278
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96

آیب زضٔبٍ٘ب ٜزاضای ٚاحسٞبی ايبف ٝقس ٜث ٝپطٚا٘ٔ ٝی ثبقس؟

97

ٚيؿیت فؿبِیت پعقىبٖ ٔترهم زض زضٔبٍ٘ب ٜچٍ ٝ٘ٛاؾت؟

حساوثط  65أتیبظ:
قٛٙایی ؾٙدی 4 أتیبظ
ثیٙبیی ؾٙدی 3 أتیبظ
(فیعیٛتطاپی 5 أتیبظ
ٔبٔبیی 2 أتیبظ
ٌفتبض زضٔب٘ی 3 أتیبظ
وبض زضٔب٘ی 4 أتیبظ
تغصی  2 أتیبظ ز٘سا٘پعقىی  10 أتیبظ
ٜ
ٔكبٚض ٜضٚا٘كٙبؾی ثبِیٙی 2 أتیبظ
زاضٚذب٘ 10 ٝأتیبظ )
ضازیِٛٛغی 10 أتیبظ
آظٔبیكٍب 10 ٜأتیبظ
حساوثط  25أتیبظ

تٛيیحبت :ث ٝاظاء زاضا ثٛزٖ ٞط ترهم ثب حسالُ زٛ٘ ٚثت وبضی فؿبِیت زض ٞفت 5 ٝأتیبظ

حساوثط أتیبظ ٔحٛض أتیبظات ٚیػ80 ٜ
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وبم ي وبم خبوًادگی يامضبی کبرشىبس

وبم ي وبم خبوًادگی يامضبی کبرشىبس

ببزدیذ کىىذٌ

ببزدیذ کىىذٌ

وبم ي وبم خبوًادگی يامضبء مسئًل فىی
درمبوگبٌ
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