
 تَْرساى ٍ هزاقثیي سالهتتزای  – تَضیحات ساهاًِ سیة

ٍرٍد اطالعات تَسط تَْرساى ٍ هزاقثیي سالهت اًجام هی ضَد، لطفا تزای دیذى تػاٍیز سیز تا اکاًت یک  کِچًَاتتذا 

 تَْرس یا هزاقة سالهت ٍارد ساهاًِ ضَیذ.

 saraٍرٍد اطالعات تزای تزًاهِ سارا 

هی ضَین. سپس قسوت « ارایِ خذهت»اتتذا تا اکاًت یک تَْرس یا هزاقة سالهت ٍارد ساهاًِ هی ضَین. سپس ٍارد پٌجزُ 

هی کٌین.  تِ  را تاس« تکویل فزم ّای هزاکش ارایِ خذهت»را ٍارد ضذُ ٍ قسوت «  فزم ّای هزاکش ارایِ خذهت» ٍ ستاًِ 

 غَرت سیز:

 

 

 کٌین. را کلیک « اًتخاب»تایذ کلیذ سوت چپ آتی رًگ تا ًام  کِ سپس غفحِ سیز تاس هی ضَد



 تْیِ ٍ تٌظین: حویذ گلٌاری

 

 غفحِ سیز تاس هی ضَد:

 

 در ایٌجا توام قسوتْای فزم اکسل ریسک اسسوٌت تزًاهِ سارا تِ تفکیک تارگذاری ضذُ ٍ هطاّذُ هی ضًَذ.

ارسیاتی آهادگی » کَرد ّا را تاس کٌین تا سَاالت تزًاهِ سارا را هطاّذُ کٌین. هثالً اس قسوت اٍل کِتایذ یک تِ یک ر

 هی تاضذ پس اس ٍارد ضذى تِ آى غفحِ سیز تاس هی ضَد:« عولکزدی هزکش )ساسهاًذّی ٍ ساختار(
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 پس اس تکویل ایي فزم تایذ کلوِ ثثت در پائیي غفحِ را اًتخاب ًوایین 

 ایي قسوت تایذ قسوت دیگز فایل ریسک اسسوٌت را در غفحِ قثلی اًتخاب ٍ تکویل ٍ ثثت ًوائین. پس اس ثثت

 پس اس ایي هزاحل فایل ریسک اسسوٌت تزای خاًِ ّا ٍ هزاکش ٍ پایگاُ ّا تکویل خَاّذ ضذ.

تٌْا هطکل هَجَد ایي است کِ فایل ریسک اسسوٌت خاًِ تْذاضت ٍ هزاکش ٍ ستاد ٍ... ّوِ یکی است . در حالی کِ ًحَُ 

 فعالیت ّزیک ٍ هسلواً سَاالت ریسک اسسوٌت آًْا ًوی تَاًذ یکی تاضذ.
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 ًیش طثق تػاٍیز سیز اًجام هی دّین.   dartتزای تزًاهِ دارت

تزًاهِ دارت تزای سًاى ّز خاًَادُ تارگذاری هی ضَد. لذا تزای تقیِ ًفزات خاًَادُ ایي هزاقثت تعزیف ًطذُ ٍ فزم آى 

 هطاّذُ ًوی ضَد.

اى هتاّل تِ عٌَاى دریافت درٍاقع سً ایي تزًاهِ را تثیٌٌذ. هزاقثیي ٍ تَْرساى تایذ در لیست هزاقثت ّای خَد تزای سًاى

 کٌٌذُ ایي هزاقثت تعییي ضذُ اًذ.

 

اس کلیک تز رٍی رکَرد هزاقثت دارت، لیست سَاالت دارت تزای تَْرس ٍ هزاقة سالهت تزای اًجام ایي هزاقثت  پس

 تزای فزد هَرد ًظز تارگذاری ٍ هطاّذُ هی ضَد:
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 زًاهِ دارت، کلیذ ثثت را هی سًین.در پاییي ایي غفحِ پس اس تکویل فزم ٍ پاسخ تِ سَاالت ت

 سپس غفحِ سیز پس اس پاسخ ٍ تاییذ تِ سَاالت دارت تاس هی ضَد:

 

 اقذام السم ًوایص دادُ هی ضَد.در ایي غفحِ ٍضعیت آهادگی ٍ تعذاد پاسخ هثثت دادُ ضذُ تزای ایي فزد ٍ 

اس ها در خػَظ آهَسش خاًَار سَال هی پزسذ. کِ آیا آهَسش  در پاییي غفحِ  «کلیذ هزحلِ تعذ»پس اس کلیک تز رٍی 

 دادُ ضذُ است یا خیز؟
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 تعذی را تِ ها ًوایص خَاّذ داد.اگز آهَسش تِ فزد ًذادُ تاضین، در غفحِ تعذ سهاى پیگیزی 

 

 

 

 تزای جستجَ آهار گیزی تایذ تِ غَرت سیز اًجام دّین:

تزای تفکیک پاسخ تِ ّز سَال در تزًاهِ دارت ٍ در آٍردى ضاخع آهادگی خاًَار ٍ یا آهَسش خاًَار در ستاًِ گشارش 

سپس کلوِ تالیا را در هزاقثت  ًِ ّا هی رٍین:ّا رفتِ ٍ گشارش هزاقثت ّا را اًتخاب ٍ پس در قسوت گشارش عالین ٍ ًطا

 تایپ هی کٌین . تا تارگذاری ایي کلوِ ٍ جستجَ کلیِ پاسخ ّای سَاالت دارت هی آیذ.
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در ّویي غفحِ در پاییي سَاالت دارت هی تَاى تعذاد افزادیکِ آهَسش دیذُ اًذ در سهیٌِ تالیا را تثیٌین ٍ ضاخع 

 استخزاج کٌین.

 

پیگیزی ّایی را تزای خاًَارّای خَد در تزًاهِ دارت اًجام  اقذاهات ٍ  تزای ایٌکِ تَْرس ٍ هزاقة سالهت تذاًذ کِ چِ

 تایذ در ّویي قسوت تِ گشارش اقذام ّا تزٍد: دّذ

 

خذهات دارت ارایِ ضذُ ٍ هزاقثت ایي تزًاهِ را تَْرس ٍ هزاقة سالهت استخزاج ًوایذ تایذ در ّویي تزای ایٌکِ تعذاد 

 ًوایذ. قسوت ستاًِ گشارش هزاقثت ّای اًجام ضذُ را اًتخاب ٍ کلوِ تالیا را در قسوت هزاقثت تایپ ٍ جستجَ

 تعذاد کل هزاقثت دارت اًجام ضذُ تزای تَْرس ًوایص دادُ هی ضَد:



 تْیِ ٍ تٌظین: حویذ گلٌاری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


