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 ضاخص

 سطح آهادگی

              3= هغلْة  
                2= هتْعظ 

  1= ًبهغلْة 

R-1  سازماندهی و ساختار 

ْادث غیشهتشلجَ هٌصْة ّ ؽشذ ّظبیف ؽبى اثالؽ ؽذٍ اعت؟  1 ذاؽت ّ دسهبى هشکض دس ز ذاؽت کبسگشٍّ ِث    آیب اػضبی کویتَ ِث

   آیب ًؾغت کویتَ ثِذاؽت کبسگشٍّ ثِذاؽت ّ دسهبى دس زْادث غیشهتشلجَ هشکض ثغْس هٌظن اًدبم هی گیشد؟  2

   آیب عبصهبًذُی هٌبعت ثشای هذیشیت ّ کبُؼ خغش ثالیب ّ فْسیت ُب دس هشکض تؾکیل ؽذٍ اعت؟ 3

   ُب ًظبست هغتوش داسد؟ آیب هذیشیت ثبالدعت ثش فؼبلیت ُبی هذیشیت ّ کبُؼ خغش ثالیب ّ فْسیت 4

دبم هی گیشد؟  5 ْس هٌظن ًا ب ثغ ْسیتُ  ؼ خغش ثالیبّ  ف ّ کُب َ ُبی هذیشیت  ظبست اص عْی هذیشیت ثبالدعت َث ثشًبه ذً     آیب پغخْسًا

R-2 تشًاهَ آهادگی تالیا ّ فْسیت ُا 

   هبٍ اخیش ثبصثیٌی ّ اهضبء ؽذٍ اعت؟   6آیب ثشًبهَ آهبدگی ثالیب ّ فْسیت ُب عی  1

   گضاسػ اسصیبثی خغش دس ثشًبهَ آهبدگی ثالیب ّ فْسیت ُب ّخْد داسد؟  2

   آیب دس ثشًبهَ آهبدگی ثالیب ّ فْسیت ُب عشذ پبیَ ثَ دسعتی ثیبى ؽذٍ اعت؟  3

   آهبدگی ثالیب ّ فْسیت ُب ثَ ًسْ هغلْة ثیبى ؽذٍ اًذ؟آیب ضوبئن کبسکشدی دس ثشًبهَ  4

   آیب ضوبئن ّیژٍ هخبعشات دس ثشًبهَ آهبدگی ثالیب ّ فْسیت ُب ثَ ًسْ هغلْة ثیبى ؽذٍ اًذ؟ 5

   آیب ضوبین کبسکشدی یب ّیژٍ هخبعشات داسای ساٌُوبُبی اخشايي هتٌبعت اص ًظش تؼذاد ّ کیفیت ُغتٌذ؟ 6

R-3 اسصیاتی خطش 

   آیب فشایٌذ اسصیبثی هخبعشات دس هشکض ّخْد داسد؟  1

   آیب فشایٌذ اسصیبثی آعیت پزیشی عبصٍ ای دس هشکض تؼشیف ؽذٍ اعت؟ 2

   آیب فشایٌذ اسصیبثی آعیت پزیشی غیشعبصٍ ای دس هشکض تؼشیف ؽذٍ اعت؟ 3

   آیب فشایٌذ اسصیبثی آهبدگی ػولکشدی دس هشکض تؼشیف ؽذٍ اعت؟ 4

   آیب فشآیٌذ اسصیبثی ّ تسلیل خغش دس هشکض ّخْد داسد؟  5

   آیب فشایٌذ اسایَ گضاسػ اسصیبثی خغش ثَ عغر ثبالتش تؼشیف ؽذٍ اعت؟ 6

   آیب فشایٌذ اعالع سعبًی خغش ثَ پشعٌل هشکض ثش اعبط یبفتَ ُبی اسصیبثی خغش تؼشیف ؽذٍ اعت؟ 7

   اص اسصیبثی خغش هؾخص اعت؟آیب عغر ثٌذی هسشهبًَ ثْدى اعالػبت زبصلَ  8

   هبٍ گزؽتَ دس هشکض اًدبم ؽذٍ اعت؟ 6آیب فشآیٌذ اسصیبثی خبهغ خغش عی  9

   خلت ؽذٍ  اعت؟ ( ثغتَ ثَ تٌبعت)آیب دس فشآیٌذ اسصیبثی خغش هؾبسکت کلیَ کبسکٌبى  01

R-4 الذاهات کاُص خطش 

   آعیت پزیشی عبصٍ ای کبعتَ ؽذٍ اعت؟هتؼبلت آخشیي اسصیبثی خغش عبصٍ ای ثَ چَ هیضاى اص  1

   هتؼبلت آخشیي اسصیبثی خغش غیشعبصٍ ای ثَ چَ هیضاى اص عغر خغش ًبؽی اص ػْاهل غیشعبصٍ ای کبعتَ ؽذٍ اعت؟ 2

   هتؼبلت آخشیي اسصیبثی آهبدگی ػولکشدی ثَ چَ هیضاى ثَ عغر آهبدگی افضّدٍ ؽذٍ اعت؟  3

R-5 َپْضص تيو 

   تست پْؽؼ ثیوَ هخبعشات عجیؼی ّ آتؼ عْصی لشاس داسد؟آیب عبصٍ هشکض  1

   آیب لْاصم ّ تدِیضات هشکض تست پْؽؼ ثیوَ هخبعشات عجیؼی ّ آتؼ عْصی لشاس داسًذ؟ 2

   آیب پشعٌل هشکض تست پْؽؼ ثیوَ هخبعشات عجیؼی ّ آتؼ عْصی لشاس داسًذ؟ 3

R-6  ُواٌُگی دسّى ّ تشّى ساصهاًی 

   هذیشیت ثالیب ّ فْسیت ُب دس هٌغمَ خغشافیبیی تست پْؽؼ هشکض هؾخص اعت؟آیب ثشًبهَ  1

   دسهبًی دس ثشًبهَ هذیشیت ثالیب ّ فْسیت ُبی هٌغمَ هؾخص اعت؟-آیب ًمؼ هشکض ثِذاؽتی 2

   داًؾگبٍ دس عغر هتٌبظش چگًَْ اعت؟( EOC)عغر ُوبٌُگی ثب هشکض ُذایت ػولیبت ثسشاى  3

   هٌغمَ هتٌبظش چگًَْ اعت؟( EOC)هشکض ُذایت ػولیبت ثسشاى عغر ُوبٌُگی ثب  4

   عغر هتٌبظش چگًَْ اعت؟ 111عغر ُوبٌُگی ثب اّسژاًظ  5

   عغر ُوبٌُگی ثب کبسگشٍّ ثِذاؽت ّ دسهبى دس زْادث غیشهتشلجَ عغر هتٌبظش چگًَْ اعت؟ 6

   عغر ُوبٌُگی ثب آتؼ ًؾبًی عغر هتٌبظش چگًَْ اعت؟ 7

   چگًَْ اعت؟( ؽجکَ)دسهبًی هٌغمَ -ُوبٌُگی ثب عبیش هشاکض ثِذاؽتیعغر  8

   عغر ُوبٌُگی ثب عبیش عبصهبى ُبی هشتجظ ثب هذیشیت ثالیب ّ فْسیت ُب دس عغر هٌغمَ چگًَْ اعت؟ 9

   هبٍ گزؽتَ ثَ سّص ّ اهضبء ؽذٍ اًذ؟ 6آیب تفبُن ًبهَ ُبی ضشّسی دسّى عبصهبًی  عی  01

   هبٍ گزؽتَ ثَ سّص ّ اهضبء ؽذٍ اًذ؟ 6ًبهَ ُبی ضشّسی ثشّى عبصهبًی عی آیب تفبُن  11

   هبٍ گزؽتَ ثشگضاس ؽذٍ اعت؟ 6آیب زذالل یک خلغَ ُوبٌُگی ثب عبصهبى ُبی هغئْل، ُوکبس یب پؾتیجبى عی  21

R-7 فشهاًذُی صحٌَ ػوليات پاسخ 

   داخلی ّ خبسخی هشکض تؼشیف ؽذٍ اعت؟آیب چبست عبهبًَ فشهبًذُی صسٌَ زبدثَ ثشای هخبعشات  1

   آیب هسل فشهبًذُی زبدثَ هؾخص ؽذٍ اعت؟ 2

   آیب ًمؼ ُب ّ هغئْلیت ُبی افشاد دس هْلؼیت ُبی اصلی عبهبًَ فشهبًذُی زبدثَ تؼشیف ّ اثالؽ ؽذٍ اعت؟  3

   آیب ًمؼ ُب ّ هغئْلیت ُبی افشاد دس هْلؼیت ُبی فشػی عبهبًَ فشهبًذُی زبدثَ تؼشیف ّ اثالؽ ؽذٍ اعت؟  4



   آیب استجبط عبهبًَ فشهبًذُی زبدثَ هشکض ثب عبیش هشاکض ّ ّازذُبی داًؾگبٍ تؼشیف ؽذٍ اعت؟ 5

   اص داًؾگبٍ تؼشیف ؽذٍ اعت؟آیب استجبط عبهبًَ فشهبًذُی زبدثَ هشکض ثب عبصهبى ُبی هشتجظ ثیشّى  6

R-8 َاستثاطات ّ ُطذاس اّلي 

   آیب فشآیٌذ استجبعبت دس ؽشایظ اضغشاسی ثب عبیش هشاکض ّ عبصهبى ُب تؼشیف ّ اثالؽ ؽذٍ اعت؟ 1

   آیب فشم ثَ سّص ؽذٍ اعالػبت توبط عبیش هشاکض ّ عبصهبى ُب دس هشکض ّخْد داسد؟ 2

3 
آیب فشایٌذ خبیگضیي استجبعی ؽشایظ اضغشاسی ثشای استجبط ثب هشاکض ُن عغر، ثبالدعت ّ پبییي دعت تؼشیف ّ ثَ کبسگیشی ؽذٍ 

 اعت؟ 
  

   آیب ّعبیل ّ تدِیضات کبفی ثشای اًدبم ثشًبهَ استجبعی خبیگضیي ثَ تؼذاد ّ کیفیت هٌبعت ّخْد داسًذ؟ 4

   ؽشایظ اضغشاسی زذالل هبُی یکجبس چک هی ؽًْذ؟ آیب عبهبًَ استجبعی اصلی ّ خبیگضیي 5

   آیب عبهبًَ ُؾذاس اّلیَ ثَ هْلغ ّ هْثش ثشای هخبعشات آة ّ ُْایی هِن هٌغمَ ّخْد داسد؟ 6

   آیب هشکض دس فشایٌذ عبهبًَ ُؾذاس اّلیَ هخبعشات هِن هٌغمَ لشاس داسد؟ 7

   آیب عغْذ ُؾذاس ثشای هخبعشات هِن تؼشیف ؽذٍ اًذ؟  8

   آیب الذاهبت هتؼبلت ُش عغر ُؾذاس ثَ تفکیک افشاد تؼشیف ّ اثالؽ ؽذٍ اًذ؟  9

R-9 َتخلي 

   آیب فشآیٌذ تخلیَ عبختوبى دس ؽشایظ اضغشاسی تؼشیف ؽذٍ اعت؟ 1

   آیب ًمؾَ تخلیَ دس هشکض دس هسل لبثل دیذ کبسکٌبى ّ هشاخؼیي ًصت اعت؟ 2

   عبختوبى تؼییي ؽذٍ اعت؟ آیب ًمغَ اهي تدوغ ثؼذ اص تخلیَ 3

   آیب ثشًبهَ تخلیَ هشاخؼیي عشپبیی ّ ثغتشی تؼشیف ؽذٍ اعت؟ 4

   آیب هغیشُب ّ دسة ُبی خشّج اضغشاسی ثشای کبسکٌبى ّ هشاخؼیي هؾخص اعت؟ 5

   آیب ثبصثْدى هغیشُب ّ دسة ُبی خشّج اضغشاسی زذالل هبُی یکجبس چک هی ؽْد؟ 6

R-01  ّ ًياصُای هشکض ّ جوؼيت آسية دیذٍتشسسی آسية 

   آیب فشآِیٌذ ثشسعی آعیت ّ ًیبصُبی هتؼبلت ّلْع هخبعشات دس عبختوبى هشکض تؼشیف ؽذٍ اعت؟ 1

   آیب فشم اسصیبثی ّ گضاسػ آعیت ّ ًیبصُبی هتؼبلت ّلْع هخبعشات دس عبختوبى هشکض ّخْد داسد؟ 2

   ّلْع هخبعشات دس خوؼیت تست پْؽؼ هشکض تؼشیف ؽذٍ اعت؟آیب فشآیٌذ ثشسعی آعیت ّ ًیبصُبی هتؼبلت  3

   آیب فشم اسصیبثی ّ گضاسػ آعیت ّ ًیبصُبی هتؼبلت ّلْع هخبعشات دس خوؼیت تست پْؽؼ هشکض ّخْد داسد؟ 4

R-11  رخيشٍ لْاصم ّ تجِيضات فٌی 

   اضغشاسی ّخْد داسد؟آیب فشآیٌذ رخیشٍ عبصی الالم لْاسم ّ هلضّهبت فٌی هْسد ًیبص دس ؽشایظ  1

   آیب فِشعت کلی ّ هْخْدی فؼلی الالم لْاصم ّ هلضّهبت فٌی هْسد ًیبص دس ؽشایظ اضغشاسی آهبدٍ ّ ثَ سّص اعت؟ 2

   عبػت ّخْد داسد؟ 22آیب رخیشٍ کبفی لْاصم ّ هلضّهبت فٌی ثشای  3

R-21  رخيشٍ لْاصم ّ تجِيضات هحافظت فشدی 

   الالم لْاصم ّ هلضّهبت هسبفظت فشدی هْسد ًیبص دس ؽشایظ اضغشاسی ّخْد داسد؟ آیب فشآیٌذ رخیشٍ عبصی 1

   آیب فِشعت کلی ّ هْخْدی فؼلی الالم لْاصم ّ هلضّهبت هسبفظت فشدی هْسد ًیبص دس ؽشایظ اضغشاسی آهبدٍ ّ ثَ سّص اعت؟ 2

   داسد؟عبػت ّخْد  22آیب رخیشٍ کبفی لْاصم ّ هلضّهبت هسبفظت فشدی ثشای  3

R-31  رخيشٍ آب ّ غزا 

   آیب فشآیٌذ رخیشٍ عبصی آة ّ غزای هْسد ًیبص دس ؽشایظ اضغشاسی ّخْد داسد؟ 1

   آیب فِشعت کلی ّ هْخْدی فؼلی آة ّ غزای هْسد ًیبص دس ؽشایظ اضغشاسی آهبدٍ ّ ثَ سّص اعت؟ 2

   عبػت ّخْد داسد؟ 22آیب رخیشٍ کبفی آة ّ غزا ثشای  3

R-41 سالهت سّاى کاسکٌاى ّ خاًْادٍ آًاى 

   آیب فشایٌذ اسائَ خذهبت عالهت سّاى ثَ کبسکٌبى دس ؽشایظ اضغشاسی تؼشیف ؽذٍ اعت؟  1

   اختوبػی ثَ خبًْادٍ کبسکٌبى دس ؽشایظ اضغشاسی تؼشیف ؽذٍ اعت؟-آیب فشایٌذ اسائَ خذهبت عالهت سّاًی 2

R-51 فضای جایگضیيًثشّی اًساًی ّ : تذاّم اسائَ خذهت 

   آیب فِشعت ثَ سّص اعبهی ّ اعالػبت توبط پشعٌل هْخْد اعت؟  1

   آیب فشآیٌذ فشاخْاى پشعٌل دس ؽشایظ اضغشاسی ّخْد داسد؟  2

   آیب فشآیٌذ فشایٌذ فشاخْاى پشعٌل کوکی اص عبیش هشاکض ّخْد داسد؟ 3

   تؼشیف ؽذٍ اعت؟آیب فشآیٌذ خجشاى خذهبت ًیشّی اًغبًی دس ؽشایظ اضغشاسی  4

5 
فضبی خبیگضیي اسایَ ی خذهت دس ؽشایظ اضغشاسی ثب هغبزت کبفی ّ دس ًظش گشفتي اهکبى ثبسًذگی، ّ ّعبیل گشهبیؾی ّ 

 عشهبیؾی پیؼ ثیٌی ؽذٍ اعت؟ 
  

R-61  حول ّ تمل 

   آیب هشکض داسای ّعبیظ ًملیَ ثَ تؼذاد کبفی ثشای اسایَ خذهت دس هٌغمَ تؼشیف ؽذٍ خْد دس ؽشایظ اضغشاسی اعت؟  1

ن کشدى آى اص عبیش عبصهبى ُب یب کوک ُبی هشدهی ثشای هشکض ّخْد داسد؟ 2     دس صْست ًیبص ثَ ّعبیظ ًملیَ دس ؽشایظ اضغشاسی، آیب اهکبى فشُا

R-71 داّطلثاى هذیشیت کوک ُا ّ 



   آیب فشایٌذ دسخْاعت کوک ُبی هشدهی ّ داّعلجبى تؼشیف ؽذٍ اعت؟ 1

   آیب فِشعت داّعلجبى اسایَ خذهت دس ؽشایظ اضغشاسی هْخْد اعت؟ 2

   ؽْد؟¬هبٍ یک ثبس ثشگضاس هی 3آیب خلغبت ُوبٌُگی ّ یب آهْصػ داّعلجبى زذالل ُش  3

   زبدثَ تؼشیف ؽذٍ اعت؟ آیب فشایٌذ هذیشیت داّعلجبى دس صهبى 4

R-81 اهْس هالی 

   آیب فشایٌذ تخصیص ّ ُضیٌَ کشد تٌخْاٍ ؽشایظ اضغشاسی تؼشیف ّ اثالؽ ؽذٍ اعت؟ 1

   آیب تٌخْاُی ثشای ؽشایظ اضغشاسی دس اختیبس هشکض لشاس داسد؟ 2

R-91  ایوٌی اطالػات 

   آیب فشایٌذ زفظ ایوٌی اعالػبت تؼشیف ؽذٍ اعت؟ 1

   آیب هکبى ًگِذاسی پشًّذٍ ُب ایوي هی ثبؽذ؟  2

   آیب ًغخَ ُبی پؾتیجبى ثشای دادٍ ُب ّ اعالػبت ّخْد داسد؟  3

R-02 ایوٌی آب، تشق ّ گاص 

   آیب فشایٌذ لغغ ثشق ثالفبصلَ پظ اص ّلْع زبدثَ ّخْد داسد؟ 1

   آیب فشایٌذ لغغ گبص ثالفبصلَ پظ اص ّلْع زبدثَ ّخْد داسد؟ 2

   آیب فشایٌذ لغغ آة دس صْست ؽکغتگی لْلَ ُب ثالفبصلَ پظ اص ّلْع زبدثَ ّخْد داسد؟ 3

   دس صْست لغغ ثشق آیب فشآیٌذ ثشلشاسی فْسی آى ّخْد داسد؟  4

   دس صْست لغغ گبص آیب فشایٌذ ثشلشاسی فْسی آى ّخْد داسد؟  5

   دس صْست لغغ آة آیب فشایٌذ ثشلشاسی فْسی آى ّخْد داسد؟ 6

R-12 هذیشیت تاصدیذ کٌٌذگاى هِن 

   آیب فشآیٌذ هذیشیت ثبصدیذ کٌٌذگبى هِن تؼشیف ؽذٍ اعت؟ 1

R-22 اهٌيت 

   آیب ثشًبهَ ای ثشای کٌتشل ُدْم هشاخؼیي ثَ هشکض ثیؼ ثیٌی ؽذٍ اعت؟ 1

   آیب ثشًبهَ ای ثشای زفبظت فیضیکی اص هشکض ّ کبسکٌبى آى ّخْد داسد؟ 2

R-32  سساًیاطالع 

   آیب فشآیٌذ اعالع سعبًی دس ؽشایظ اضغشاسی تؼشیف ؽذٍ اعت؟  1

   آیب فشد هغئْل اعالع سعبًی دس ؽشایظ اضغشاسی تؼییي ؽذٍ اعت؟  2

R-42  تين پاسخ سشیغ 

   آیب اػضبء تین ّاکٌؼ عشیغ ّ ؽشذ ّظبیفؾبى هؾخص اعت؟  1

   آیب تدِیضات تین پبعخ عشیغ آهبدٍ ّ دس دعتشط اعت؟  2

   آیب فشم ُبی هْسد ًیبص تین پبعخ عشیغ آهبدٍ ّ دس دعتشط اعت؟  3

R-52 اطفاء حشیك 

   آیب کپغْل ُبی اعفبی زشیك ّ هلضّهبت ثَ تؼذاد کبفی ّ عبلن ّخْد داسًذ؟ 1

   آیب کبسکٌبى سّػ کبس ثب کپغْل ُبی اعفبی زشیك ّ هلضّهبت آى سا ثخْثی فشا گشفتَ اًذ؟  2

   ثغْس هٌظن ثجت هی ؽْد؟ ( ؽبسژ هدذد)آیب کپغْل ُبی آتؼ ًؾبًی ّ هلضّهبت آى ثغْس هٌظن چک ؽذٍ ّ ًتبیح تؼویش ّ ًگِذاسی  3

R-62  ( ضاهل تاصساصی ّ تاصتْاًی جسوی ّ سّحی)تاصیاتی 

   آیب فشایٌذ تذّیي گضاسػ آعیت ُبی ّاسدٍ ثَ هشکض ّ ثشًبهَ ػولیبتی آى تؼشیف ؽذٍ اعت؟ 1

   آیب فشایٌذ تذّیي خجشاى خغبسات ثَ عبصٍ یب لْاصم ّ تدِیضات هشکض پیؼ ثیٌی ؽذٍ اعت؟ 2

   آیب فشایٌذ خبیگضیٌی پشعٌل فْت ؽذٍ یب آعیت دیذٍ تؼشیف ؽذٍ اعت؟ 3

   اص پشعٌل آعیت دیذٍ  خغوی تؼشیف ؽذٍ اعت؟ آیب فشایٌذ زوبیت 4

   اختوبػی اص پشعٌل آعیت دیذٍ تؼشیف ؽذٍ اعت؟-آیب فشایٌذ زوبیت سّاًی 5

   آیب فشصت ُبی تْعؼَ هشکض دس فبص ثبصیبثی پیؼ ثیٌی ؽذٍ اعت؟  6

R-72 توشیي ّ هاًْس 

   آیب هشکض داسای ثشًبهَ خبهغ ّ صهبى ثٌذی ؽذٍ توشیي ّ هبًْس اعت؟  1

   آیب ثشًبهَ توشیي ّ هبًْس هشکض ثش اعبط ًیبصعٌدی ّ هشّس دسط آهْختَ توشیي ُبی لجل اًدبم گشفتَ اعت؟  2

   آیب دس هشکض زذالل دّ ثبس دس عبل هبًْس دّسهیضی اخشا هی ؽْد؟  3



   ثبس دس عبل هبًْس ػولیبتی اخشا هی ؽْد؟آیب دس هشکض زذالل دّ  4

   آیب گضاسػ هبًْس ثغْس دلیك ّ اعتبًذاسد تٌظین ؽذٍ اعت؟  5

   هیضاى ثِشٍ هٌذی اص ًتبیح هبًْس لجلی دس استمبی فشایٌذُبی هذیشیت ثالیب ّ فْسیت ُبی هشکض چمذس ثْدٍ اعت؟ 6

 هاٍ گزضتَ توشیي ضذٍ است؟                                6تشای کذاهيک اص هْاسد صیش طی 

   ُوبٌُگی 7

   عبهبًَ هذیشیت صسٌَ پبعخ 8

   استجبعبت 9

   ُؾذاس اّلیَ 01

   تخلیَ 11

   اسصیبثی آعیت ّ ًیبص 21

   رخیشٍ لْاصم ّ تدِیضات فٌی 31

   زفبظت فشدیرخیشٍ لْاصم ّ تدِیضات  41

   رخیشٍ آة ّ غزا  51

   عالهت سّاى کبسکٌبى ّ خبًْادٍ آًبى 61

   ًجشّی اًغبًی: تذّام اسائَ خذهت 71

   فضبی خبیگضیي: تذّام اسائَ خذهت 81

   زول ّ ًمل 91

   هذیشیت کوک ُب ّ داّعلجبى 02

   اهْس هبلی 12

   ایوٌی اعالػبت 22

   ایوٌی آة، ثشق ّ گبص 32

   هذیشیت ثبصدیذ کٌٌذگبى هِن 42

   اهٌیت 52

   اعالع سعبًی  62

   اعفبء زشیك  72

   تین پبعخ عشیغ  82

   ثبصیبثی 92

   اسایَ خذهبت ثِذاؽت هسیظ 03

   اسایَ خذهبت هذیشیت ثیوبسی ُبی ّاگیش  13

   اسایَ خذهبت هذیشیت ثیوبسی ُبی غیشّاگیش 23

   ثِذاؽت ثبسّسیاسایَ خذهبت  33

   اسایَ خذهبت تؼزیَ 43

   اختوبػی-اسایَ خذهبت عالهت سّاًی 53

R-82 آهْصش 

   آیب هشکض داسای ثشًبهَ خبهغ ّ صهبى ثٌذی ؽذٍ آهْصؽی اعت؟  1

   آیب ثشًبهَ آهْصػ هشکض ثش اعبط ًیبصعٌدی ّ هشّس اسصؽیبثی آهْصػ ُب ّ توشیي ُبی لجل اًدبم گشفتَ اعت؟  2

   آیب گضاسػ ثشًبهَ ُبی آهْصؽی ثغْس دلیك ّ اعتبًذاسد تٌظین ؽذٍ اعت؟  3

   هیضاى ثِشٍ هٌذی اص ًتبیح آهْصػ ُبی لجلی دس استمبی فشایٌذُبی هذیشیت ثالیب ّ فْسیت ُبی هشکض چمذس ثْدٍ اعت؟ 4

 تشای کذاهيک اص هْاسد صیش طی یکسال گزضتَ توشیي ضذٍ است؟

   ُوبٌُگی 5

   عبهبًَ هذیشیت صسٌَ پبعخ 6

   استجبعبت 7

   ُؾذاس اّلیَ 8

   تخلیَ 9

   اسصیبثی آعیت ّ ًیبص 01

   رخیشٍ لْاصم ّ تدِیضات فٌی 11



   رخیشٍ لْاصم ّ تدِیضات زفبظت فشدی 21

   رخیشٍ آة ّ غزا  31

   عالهت سّاى کبسکٌبى ّ خبًْادٍ آًبى 41

   اًغبًیًجشّی : تذّام اسایَ خذهت 51

   فضبی خبیگضیي: تذّام اسایَ خذهت 61

   زول ّ ًمل 71

   هذیشیت کوک ُب ّ داّعلجبى 81

   اهْس هبلی 91

   ایوٌی اعالػبت 02

   ایوٌی آة، ثشق ّ گبص 12

   هذیشیت ثبصدیذ کٌٌذگبى هِن 22

   اهٌیت 32

   اعالع سعبًی  42

   اعفبء زشیك  52

   تین پبعخ عشیغ  62

   ثبصیبثی 72

   اسایَ خذهبت ثِذاؽت هسیظ 82

   اسایَ خذهبت هذیشیت ثیوبسی ُبی ّاگیش  92

   اسایَ خذهبت هذیشیت ثیوبسی ُب غیشّاگیش 03

   اسایَ خذهبت ثِذاؽت ثبسّسی 13

   اسایَ خذهبت تؼزیَ 23

   اختوبػی-اسایَ خذهبت عالهت سّاًی 33

R-92  تِذاضت هحيط 

   کبسداى ثِذاؽت هسیظ ػضْ کویتَ ثِذاؽت کبسگشٍّ ثِذاؽت ّ دسهبى دس زْادث غیشهتشلجَ اعت؟/کبسؽٌبطآیب  1

ذاؽت ّ دسهبى دس زْادث غیشهتشلجَ ؽشکت هیکٌذ؟  2 ذاؽت کبسگشٍّ ِث ذاؽت هسیظ ثغْس هٌظن دس خلغبت کویتَ ِث    آیب کبسؽٌبط هغئْل ِث

   آیب هشکض داسای ثشًبهَ اسایَ خذهبت ثِذاؽت هسیظ دس ثالیب اعت؟  3

   آیب ؽشذ ّظبیف کبسؽٌبط هغئْل ثِذاؽت هسیظ دس ثالیب ثش اعبط ثشًبهَ تذّیي ؽذٍ ثَ ّی اثالؽ ؽذٍ اعت؟  4

   آیب تین ُبی اسایَ خذهبت ثِذاؽت هسیظ دس ثالیب تؾکیل ؽذُذاًذ؟ 5

   خذهبت ثِذاؽت هسیظ دس ثالیب تذّیي ؽذٍ اًذ؟آیب ثغتَ ّ ثشًبهَ اسایَ  6

   آیب تفبُن ًبهَ فؼبل هؾتشک ثیي ثخؾی هثال ثیي عبصهبى آة ّ غیشٍ ّخْد داسد؟ 7

   آیب لْاصم ّ هلضّهبت اسایَ خذهبت ثِذاؽت هسیظ دس ثالیب ثَ تؼذاد کبفی ّ کیفیت هٌبعت هْخْد هی ثبؽذ؟ 8

R-03  تيواسی ُای ّاگيش 

   کبسداى ثیوبسی ُبی ّاگیش ػضْ کویتَ ثِذاؽت کبسگشٍّ ثِذاؽت ّ دسهبى دس زْادث غیشهتشلجَ اعت؟/کبسؽٌبطآیب  1

َ ؽشکت هیکٌذ؟  2 ْادث غیشهتشلج ذاؽتّ  دسهبى دس ز ٍ ِث ذاؽت کبسگشّ َ ِث ّاگیش ثغْس هٌظن دس خلغبت کویت ل ثیوبسی ُبی     آیب کبسؽٌبط هغْئ

   آیب هشکض داسای ثشًبهَ اسائَ خذهبت ثیوبسی ُبی ّاگیش دس ثالیب اعت؟  3

   آیب ؽشذ ّظبیف کبسؽٌبط هغئْل ثیوبسی ُبی ّاگیش دس ثالیب ثش اعبط ثشًبهَ تذّیي ؽذٍ ثَ ّی اثالؽ ؽذٍ اعت؟  4

   آیب تین ُبی اسائَ خذهبت ثیوبسی ُبی ّاگیش دس ثالیب تؾکیل ؽذٍ اًذ؟ 5

   ّ ثشًبهَ اسائَ خذهبت ثیوبسی ُبی ّاگیش دس ثالیب تذّیي ؽذٍ اًذ؟آیب ثغتَ  6

   آیب تفبُن ًبهَ فؼبل ثیي ثخؾی ّخْد داسد؟ 7

   آیب لْاصم ّ هلضّهبت اسائَ خذهبت ثیوبسی ُبی ّاگیش دس ثالیب ثَ تؼذاد کبفی ّ کیفیت هٌبعت هْخْد هی ثبؽذ؟ 8

   ُب دس ثالیب هْخْد اعت؟ آیب دعتْسالؼول ّ فشم ُبی هشالجت ثیوبسی 9

   آیب دعتْسالؼول ّ فشم ُبی ثشسعی عغیبى ثیوبسی ُب دس ثالیب هْخْد اعت؟ 01

R-13 تيواسی ُای غيشّاگيش 

   آیب کبسؽٌبط هغئْل ثیوبسی ُبی غیشّاگیش ػضْ کویتَ ثِذاؽت کبسگشٍّ ثِذاؽت ّ دسهبى دس زْادث غیشهتشلجَ اعت؟ 1

َ ؽشکت هی کٌذ؟  2 ْادث غیشهتشلج ّ دسهبى دس ز ذاؽت  ٍ ِث ذاؽت کبسگشّ َ ِث ْس هٌظن دس خلغبت کویت ّاگیش ثغ ُبی غیش ل ثیوبسی  ٌبط هغْئ    آیب کبسؽ



   آیب هشکض داسای ثشًبهَ اسائَ خذهبت ثیوبسی ُبی غیشّاگیش دس ثالیب اعت؟  3

   آیب ؽشذ ّظبیف کبسؽٌبط هغئْل ثیوبسی ُبی غیشّاگیش دس ثالیب ثش اعبط ثشًبهَ تذّیي ؽذٍ ثَ ّی اثالؽ ؽذٍ اعت؟  4

   آیب تین ُبی اسائَ خذهبت ثیوبسی ُبی غیشّاگیش دس ثالیب تؾکیل ؽذٍ اًذ؟ 5

   آیب ثغتَ ّ ثشًبهَ اسایَ خذهبت ثیوبسی ُبی غیشّاگیش دس ثالیب تذّیي ؽذٍ اًذ؟ 6

   آیب تفبُن ًبهَ فؼبل هؾتشک ثیي ثخؾی ضشّسی ّخْد داسد؟ 7

   آیب لْاصم ّ هلضّهبت اسائَ خذهبت ثیوبسی ُبی غیشّاگیش دس ثالیب ثَ تؼذاد کبفی ّ کیفیت هٌبعت هْخْد هی ثبؽذ؟ 8

   یب فِشعت ّ هؾخصبت ثیوبسُبی غیشّاگیش هِن ثَ تفکیک ُش ؽِشعتبى هْخْد اعت؟ /آیب اعالػبت هشثْط ثَ ؽیْع ّ 9

R-23 تِذاضت تاسّسی 

   کبسداى ثِذاؽت ثبسّسی ػضْ کویتَ ثِذاؽت کبسگشٍّ ثِذاؽت ّ دسهبى دس زْادث غیشهتشلجَ اعت؟/آیب کبسؽٌبط 1

ذاؽت ّ دسهبى دس زْادث غیشهتشلجَ ؽشکت هی کٌذ؟  2 ذاؽت کبسگشٍّ ِث ذاؽت ثبسّسی ثغْس هٌظن دس خلغبت کویتَ ِث    آیب کبسؽٌبط هغئْل ِث

   آیب هشکض داسای ثشًبهَ اسایَ خذهبت ثِذاؽت ثبسّسی دس ثالیب اعت؟  3

   آیب ؽشذ ّظبیف کبسؽٌبط هغئْل ثِذاؽت ثبسّسی دس ثالیب ثش اعبط ثشًبهَ تذّیي ؽذٍ ثَ ّی اثالؽ ؽذٍ اعت؟  4

   آیب تین ُبی اسایَ خذهبت ثِذاؽت ثبسّسی دس ثالیب تؾکیل ؽذٍ اًذ؟ 5

   اًذ؟¬آیب ثغتَ ّ ثشًبهَ اسایَ خذهبت ثِذاؽت ثبسّسی دس ثالیب تذّیي ؽذٍ 6

   ًبهَ فؼبل ثیي ثخؾی ّخْد داسد؟آیب تفبُن  7

   آیب لْاصم ّ هلضّهبت اسایَ خذهبت ثِذاؽت ثبسّسی دس ثالیب ثَ تؼذاد کبفی ّ کیفیت هٌبعت هْخْد هی ثبؽذ؟ 8

   آیب دعتْسالؼول ّ فشم ُبی پیؾگیشی اص خؾًْت خٌغی ّ ییبهذُبی آى دس ثالیب هْخْد اعت؟ 9

   ّ ایذص دس ثالیب هْخْد اعت؟ STDآیب دعتْسالؼول ّ فشم ُبی پیؾگیشی اص اًتمبل  01

   آیب دعتْسالؼول ّ فشم ُبی هشالجت اص هبدساى دس ثالیب هْخْد اعت؟ 11

   آیب دعتْسالؼول ّ فشم ُبی هشالجت اص کْدکبى دس ثالیب هْخْد اعت؟ 21

   دس ثالیب هْخْد اعت؟( تٌظین خبًْادٍ)ّاخذ ؽشایظ آیب دعتْسالؼول ّ فشم ُبی هشالجت اص صًبى  31

R-33 َتغزی 

   آیب کبسؽٌبط هغئْل تغزیَ ػضْ کویتَ ثِذاؽت کبسگشٍّ ثِذاؽت ّ دسهبى دس زْادث غیشهتشلجَ اعت؟ 1

   آیب کبسؽٌبط هغئْل تغزیَ ثغْس هٌظن دس خلغبت کویتَ ثِذاؽت کبسگشٍّ ثِذاؽت ّ دسهبى دس زْادث غیشهتشلجَ ؽشکت هی کٌذ؟  2

   آیب هشکض داسای ثشًبهَ اسایَ خذهبت تغزیَ دس ثالیب اعت؟  3

   آیب ؽشذ ّظبیف کبسؽٌبط هغئْل تغزیَ دس ثالیب ثش اعبط ثشًبهَ تذّیي ؽذٍ ثَ ّی اثالؽ ؽذٍ اعت؟  4

   آیب تین ُبی اسایَ خذهبت تغزیَ دس ثالیب تؾکیل ؽذٍ اًذ؟ 5

   آیب ثغتَ ّ ثشًبهَ اسائَ خذهبت تغزیَ دس ثالیب تذّیي ؽذٍ اًذ؟ 6

   ضشّسی ّخْد داسد؟آیب تفبُن ًبهَ فؼبل هؾتشک ثیي ثخؾی  7

   آیب لْاصم ّ هلضّهبت اسایَ خذهبت تغزیَ دس ثالیب ثَ تؼذاد کبفی ّ کیفیت هٌبعت هْخْد هی ثبؽذ؟ 8

   آیب دعتْسالؼول ّ فشم ُبی گشٍّ ُبی آعیت پزیش تغزیَ ای خبهؼَ دس ثشًبهَ تغزیَ دس ثسشاى تؼشیف ؽذٍ اعت؟ 9

   آیب عجذ غزایی هغلْة ثشای ؽشایظ ثسشاى ّیژٍ خوؼیت زبدثَ دیذٍ دس هشکض تؼشیف ؽذٍ اعت؟  01

R-43 اجتواػی-سالهت سّاًی 

   آیب کبسؽٌبط هغئْل ثِذاؽت سّاى ػضْ کویتَ ثِذاؽت کبسگشٍّ ثِذاؽت ّ دسهبى دس زْادث غیشهتشلجَ اعت؟ 1

ْادث غیشهتشلجَ ؽشکت هیکٌذ؟  2 ذاؽت ّ دسهبى دس ز ذاؽت کبسگشٍّ ِث ذاؽت سّاى ثغْس هٌظن دس خلغبت کویتَ ِث    آیب کبسؽٌبط هغئْل ِث

   آیب هشکض داسای ثشًبهَ اسایَ خذهبت ثِذاؽت سّاى دس ثالیب اعت؟  3

   آیب ؽشذ ّظبیف کبسؽٌبط هغئْل ثِذاؽت سّاى دس ثالیب ثش اعبط ثشًبهَ تذّیي ؽذٍ ثَ ّی اثالؽ ؽذٍ اعت؟  4

   آیب تین ُبی اسایَ خذهبت ثِذاؽت سّاى دس ثالیب تؾکیل ؽذٍ اًذ؟ 5

   آیب ثغتَ ّ ثشًبهَ اسایَ خذهبت ثِذاؽت سّاى دس ثالیب تذّیي ؽذٍ اًذ؟ 6

   هؾتشک ثیي ثخؾی ضشّسی ّخْد داسد؟ آیب تفبُن ًبهَ فؼبل 7

   آیب لْاصم ّ هلضّهبت اسایَ خذهبت ثِذاؽت سّاى دس ثالیب ثَ تؼذاد کبفی ّ کیفیت هٌبعت هْخْد هی ثبؽذ؟ 8

   آیب تفبُن ًبهَ فؼبل هؾتشک ثیي ثخؾی ضشّسی ثب ّازذ ثِذاؽت سّاى ّخْد داسد؟ 9

 

 


