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ٔمذٔ:ٝ
در طی ٌذرا٘ذٖ ایٗ ٚاحذ ػّٕی ا٘تظبر ٔی رٚد دا٘طجٛیبٖ در پبیبٖ دٚر ٜتٛإ٘ٙذی ارسیبثی وبُٔ ثیٕبر وٛدن ٛ٘ ٚجٛاٖ را
وست ٕ٘ٛد٘ ٚ ٜح ٜٛثزلزاری ارتجبط ٔٛثز ثب وٛدن پیذا وٙذ .دا٘طج ٛثبیذ تٛا٘بیی تطخیص  ٚا٘جبْ ا٘ٛاع ٔختّف پبِپ تزاپی
د٘ذاٟ٘بی ضیزی ٘ ٚح ٜٛتزٔیٓ آٖ ٞب را وست ٕ٘بیذ .درتٕبٔی الذأبت د٘ذا٘پشضىی ٔتؼٟذ ثٛدٚ ٜدرتٕبْ ٔزاحُ تطخیصی
درٔب٘ی ٚپیٍیزی ثیٕبراٖ اص َٛاخالق حزف ٝای را در ٘ظزثٍیزد.
ٞذف وّی:
ٔؼبی ، ٝٙتطخیص ،تجٛیش رادیٌٛزافی ٔٙبست  ٚتطىیُ پز٘ٚذ ٜثیٕبراٖ وٛدن ٛ٘ ٚجٛاٖ – آٔٛسش رٚش ٞبی ٔسٛان سدٖ ٚآٔٛسش ثٟذاضت ث ٝثیٕبر ٚ ٚاِذیٗ ٚی  -تٛضیح ٔٛارد تجٛیش فّٛرایذ تزاپی ٘ ٚح ٜٛوبرثزد آٖ –ثزٚسبص دلیك  ٚفّٛرایذ
تزاپی ث ٝرٚش ٞبی ٔختّف – ا٘جبْ فیطٛرسیال٘ت  PRR ٚدر ثیٕبر وٛدن٘ ،ح ٜٛثزلزاری ارتجبط  ٚرٚش ٞبی ٔختّف
وٙتزَ رفتبر در ثیٕبراٖ وٛدن  ٚپیص دثستب٘ی –اص٘ ٚ َٛح ٜٛتشریك ثی حسی ٔٛضؼی در ثیٕبر وٛدن ٛ٘ ٚجٛاٖ –
ضٙبخت آ٘بتٔٛی ٛٔ ٚرفِٛٛصی تبج  ٚریط ٝد٘ذاٟ٘بی ضیزی – تٟی ٝحفز ٜدستزسی ٔٙبست  ٚا٘جبْ درٔبٖ ٞبی پبِپ
د٘ذاٟ٘بی ضیزی(پبِپٛتٔٛی  ٚپبِپىتٔٛی) – فزاٌیزی اص َٛتٟی ٝحفزٚ ٜا٘جبْ تزٔیٓ در د٘ذاٖ ٞبی ضیزی خّفی(آٔبٍِبْ ٚ
وبٔپٛسیت) – ٘ح ٜٛلزاردٞی  ٚ SSCاستفبد ٜاس سٕبٖ ٔٙبست در د٘ذاٟ٘بی ضیزی خّفی – -دا٘ستٗ ٚسبیُ ٔٛرد ٘یبس جٟت
وطیذٖ د٘ذاٖ ضیزی  -وطیذٖ د٘ذاٖ ضیزی خّفی  ٚلذأی ثب استفبد ٜاس تىٙیه ٔٙبست

اٞذاف ػیٙی

ػٙبٚیٗ ٔٛرد
ثحث

دا٘طج ٛلبدر ثبضذ ث ٝتٟٙبییثزای ثیٕبر پز٘ٚذ ٜتطىیُ
دٞذ  ٚأٛسش ثٟذاضت ثذٞذ.
(تطىیُ پز٘ٚذ ٜحذالُ 1
ٔٛرد )

ثزلزاری راثطٝػبطفی ٔٙبست
ثب ٚاِذیٗ ٚ
ٕٞزاٞبٖ
اخذ تبریخچٝدلیك
ا٘جبْ ٔؼبیٙبتخبرج دٞب٘ی
ا٘جبْ ٔؼبیٙبتداخُ دٞب٘ی -
ارائ ٝطزح
درٔبٖ
ثب تٛج ٝث ٝسٗ
ثیٕبر- ،ارائٝ
رٚش ٔٙبسجی
ثزای رػبیت
ثٟذاضت دٞبٖ
 ٚد٘ذاٖ در
ٔٙشَ

دا٘طج ٛلبدر ث ٝا٘جبْ
فّٛرایذتزاپی ثبضذ(حذاالُ 1
ٔٛرد)

ا٘جبْثزسبصثزای
ثیٕبر
ا٘جبْایشٚالسیٖٛ
صحیح در
ٍٙٞبْ فّٛرایذ
تزاپی
-ا٘جبْ وبرثب

حیط ٝاٞذاف أٛسضی فزصت
ٞبی
یبدٌیزی/
فؼبِیت
فزاٌیز
ٍ٘زضی/ػّٕىزدی أٛسش ثز
ثبِیٗ ثیٕبر
حذاالُ 1
ٔٛرد

ٍ٘زضی/ػّٕىزدی

أٛسش ثز
ثبِیٗ ثیٕبر
حذاالُ 1
ٔٛرد

رٚش ارسیبثی
فزاٌیز

ٔذرسٔ/ذرسیٗ

ثزرسی پز٘ٚذٜ
ثیٕبراٖ در
ثبِیٗ ثیٕبر
ٚثجت ػّٕىزد
در الي ثٛن
ٔزثٛطٝ

اػضبی ٞیئت
ػّٕی ٌزٜٚ

ثزرسی در ثبِیٗ اػضبی ٞیئت
ػّٕی ٌزٜٚ
ثیٕبر ٚثجت
ػّٕىزد در
الي ثٛن
ٔزثٛطٝ

ویفیت
(ایشٚالسیٖٛ
،رػبیت وٙتزَ
ػف٘ٛت ٘،حٜٛ
ا٘جبْ درٔبٖ )،
ٔٛلؼیت ٚ
لزارٌیزی حیٗ
وبر  ،سزػت
وبر ٘ ،ظٓ ٚ
حسٗ رفتبر
دا٘طج ٚ ٛتٛجٝ
ث ٝتٛصیٞ ٝبی
اسبتیذ

دا٘طج ٛثتٛا٘ذ فیطٛرسیّٙت
ثزای ثیٕبر ا٘جبْ دٞذ.

دا٘طج ٛثتٛا٘ذ تزٔیٓ رسیٙی
پیطٍیزا٘ ٝثزای ثیٕبر ا٘جبْ
دٞذ

ا٘تخبة د٘ذاٖ ٍ٘زضی/ػّٕىزدی
ٔٙبست ثزای
ا٘جبْ وبر
پبوسبسی سطح
د٘ذاٖ ٚ
ایشٚالسیٖٛ
ٔٙبست
لزاردادٖسیّٙت در
ضیبرٞبی
ٔستؼذ
پٛسیذٌی طجك
ٔزاحُ وبر
چه اوّٛصٖ
 ٚحذف تٕبس
اوّٛساِی ثز
رٚی سیّٙتایشٚالسیٖٛ
ٔٙبست د٘ذاٖ
ثزای ا٘جبْ
پبوسبسی سطح

ٍ٘زضی/ػّٕىزدی

أٛسش ثز
ثبِیٗ ثیٕبر
حذاالُ 2
ٔٛرد

ثزرسی در ثبِیٗ اػضبی ٞیئت
ػّٕی ٌزٜٚ
ثیٕبر ٚثجت
ػّٕىزد در
الي ثٛن
ٔزثٛطٝ

أٛسش ثز
ثبِیٗ ثیٕبر
حذاالُ 1
ٔٛرد

ثزرسی در ثبِیٗ اػضبی ٞیئت
ػّٕی ٌزٜٚ
ثیٕبر ٚثجت
ػّٕىزد در
الي ثٛن

د٘ذاٖ  ٚتزاش
حفزٜ
لزار دادٖ
وبٔپٛسیت یب
ٌالس ایٔٛٙز
در حفزٜ
لزاردادٖ
سیّٙت در
ضیبرٞبی
ٔستؼذ
پٛسیذٌی
چه اوّٛصٖ
 ثیٕبردا٘طج ٛثتٛا٘ذ تزٔیٓ د٘ذاٖ
ٞبی ضیزی یب دائٕی را
ٔستمُ ا٘جبْ دٞذ.

ٔزثٛطٝ

تشریك ثی
حسی ٔٙبست
رػبیت اصَٛ
تزاش حفزات
ا٘تخبة فزس ٚ
ٔبتزیىس –
ٚج ٔ ٚبدٜ
تزٔیٕی
ٔٙبست
( آٔبٍِبْ –
ٌالس ایٔٛٙز
وبٔپٛسیت )

ٍ٘زضی/ػّٕىزدی

أٛسش ثز
ثبِیٗ ثیٕبر
حذاالُ 2
ٔٛرد

ثزرسی در ثبِیٗ اػضبی ٞیئت
ػّٕی ٌزٜٚ
ثیٕبر ٚثجت
ػّٕىزد در
الي ثٛن
ٔزثٛطٝ

دا٘طج ٛلبدر ث ٝوطیذٖ د٘ذاٖ تشریك ثی
حسی ٔٙبست
ضیزی ثبضذ.
ث ٝوبرٌیزی
تىٙیه صحیح
ثزای وطیذٖ
ا٘ٛاع ٔختّف
د٘ذاٟ٘بی
ضیزی ثٝ
ٕٞزاٚ ٜسبیُ
ٙٔ-بست

ٍ٘زضی/ػّٕىزدی

أٛسش
ثز ثبِیٗ
ثیٕبر
حذالُ
ٛٔ2رد

ثزرسی در ثبِیٗ اػضبی ٞیئت
ػّٕی ٌزٜٚ
ثیٕبر ٚثجت
ػّٕىزد در
الي ثٛن
ٔزثٛطٝ

دا٘طج ٛثبیذ دٚر ٜفب٘ت ْٛرا پبِپٛتٔٛی

ٍ٘زضی/ػّٕىزدی

اػضبی ٞیئت

تىٕیُ ٕ٘بیذٚ .پبِپىتٔٛی
د٘ذاٖ ضیزی
خّفی ثزٚی
د٘ذاٖ ضیزی
وطیذٔ ٚ ٜب٘ت
ضذٜ

دا٘طج ٛثبیذ پبِپٛتٔٛی د٘ذاٖ
ضیزی را ث ٝدرستی ا٘جبْ
دٞذ.

تشریك ثی
حسی ٔٛضؼی
ٔٙبست
تٟی ٝحفزٜ
دستزسی ثب
استفبد ٜاس فزس
تٛرثیٗ
ثزداضت وبُٔ
ثبفت پبِپی
استفبد ٜاس
فزٔٛوزسَٚ
جٟت
فیىسبسیٖٛ
پبِپ
لزاردادٖ ثیس
س٘ٚبِیٗ

ػّٕی ٌزٜٚ

ٍ٘زضی/ػّٕىزدی

أٛسش ثز
ثبِیٗ
ثیٕبر-
حذالُ 2
ٔٛرد

ثزرسی در ثبِیٗ
ثیٕبر ٚثجت
ػّٕىزد در
الي ثٛن
ٔزثٛطٝ

ثزرسی در ثبِیٗ

اػضبی ٞیئت
ػّٕی ٌزٜٚ

دا٘طجٛثبیذ پبِپىتٔٛی د٘ذاٖ
ضیزی را ث ٝدرستی ا٘جبْ
دٞذ.

دا٘طج ٛثبیذ ٙٔ SSCبست
ثزای د٘ذاٖ ضیزی خّفی لزار
دٞذ.

تشریك ثی
حسی ٔٛضؼی
ٔٙبست
تٟی ٝحفزٜ
ٍ٘زضی/ػّٕىزدی
دستزسی ثب
استفبد ٜاس فزس
تٛرثیٗ
ثزداضت وبُٔ
ثبفت پبِپی
تؼییٗ طَٛ
وب٘بِٟبی د٘ذاٖ
ثب استفبد ٜاس
ٌزافی
فبیّیٚ ًٙ
خطه وزدٖ
وزدٖ وبُٔ
وب٘بِٟب
پز وزدٖ
وب٘بِٟبی د٘ذاٖ
ثب استفبد ٜاس
zoe
لزاردادٖ ثیس
س٘ٚبِیٗ
تزاش ثب دلت
د٘ذاٖ ضیزی
ثزای لزاردٞی
SSC
ا٘تخبة SSC
ٔٙبست ثزای
د٘ذاٖ ضیزی
سٕبٖ وزدٖ
 SSCثب ٔبدٜ
ٔٙبست

ٍ٘زضی/ػّٕىزدی

أٛسش ثز
ثبِیٗ
ثیٕبر1
ٔٛرد

ثیٕبر ٚثجت
ػّٕىزد در
الي ثٛن
ٔزثٛطٝ
اػضبی ٞیئت
ػّٕی ٌزٜٚ

آٔٛسش ثز
ثبِیٗ
ثیٕبر-
حذالُ 2
ٔٛرد

ثزرسی در ثبِیٗ
ثیٕبر ٚثجت
ػّٕىزد در
الي ثٛن
ٔزثٛطٝ
اػضبی ٞیئت
ػّٕی ٌزٜٚ

