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 ًیاز سٌجی آهَزشی سالهت

 :ًیاز سٌجی

ثب ایي حبل ًبهلتطیي تؼطیق اضائِ قسُ زض هَضز ًیبظ تحلیل قٌبف یب كبنلِ . ًیبظ هلَْهی چٌس ثؼسی اؾت ًِ زضى ًبهل آى هؿتلعم خبهغ ًگطی اؾت  

ًیبظّب پؽ اظ اؾترطاج آًْب زض ًیبظ اٍلَیت ثٌسی ًطزى ؾٌدی ٍخِ توبیط ًیبظ ثب ًیبظ . اؾت( ٍضؼیت هَخَز ثب ٍضؼیت هغلَة ٍ یب آًچِ ّؿت ثب آًچِ ثبیس ثبقس)

ٍ ًْبیتب تؼییي  آًچِ ّؿت ثب ثطای قٌبؾبئی كبنلِ ثیي ٍضغ هَخَز ثب ٍضغ هغلَة یب آًچِ ثبیس ثبقس (5پیَؾت )لصا ًیبظؾٌدی كطایٌسی ًظبم زاض.ؾٌدی اؾت

 .اؾتاهسام ٍ اخطا اٍلَیت ّب ثطای 

 :اّویت ًیاز سٌجی 

زض .ت هدطیبى ثسٍى قٌبذت ًبكی اظ ًیبظّب ٍ هكٌالت هطزم ثطًبهِ ّبئی ضا ثطای آًْب تساضى زیسُ ٍ ثِ قٌل زؾتَضی ٍ آهطاًِ  اخطا هی ًٌٌساًثط اٍهب 

  ثِ ػجبضت زیگط .هحسٍزیت هٌبثغ ّوَاضُ لعٍم پطزاذتي ثِ اٍلَیتْب ضا یبزآٍض هی قَزاظ عطف زیگط  .ثسؾت ًوی آٍضًسًتیدِ ثطًبهِ ّب هَكویت هَضز اًتظبض ضا 

 اًدبمهكبضًت زض خْتكتط اظ هٌبثغ ٍ اضتوبء اثطات هساذلِ ثِ زلیل خصة ثیكتطیي هربعت ٍ اكعایف اؾتوجبل آًْب یی ثٍض ثسؾت آٍضزى اٍلَیتْب هَخت ثْطُ

ثغَض ٍاهؼی ٍ اظ ًعزیي ثطضؾی ٍ  مطزه ثْساقتی ضٍقی اؾت ًِ زض آى هؿبئل ٍ هكٌالت ثْساقتی ًیع ًیبظؾٌدی .هی گطزز ًبّف هكٌل ثب ّسف حل یب هساذلِ

 .  ثطعجن هؼیبضّبئی ًِ هٌدط ثِ اضتوبء ثْطُ ٍضی قًَس اٍلَیت ثٌسی قسُ ٍ خْت اخطا اًتربة هی قًَسایي هؿبئل  قٌبؾبئی قسُ ٍ

 

 بْذاشتی هراحل ًیازسٌجی
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اكطازی اظ خبهؼِ ًِ .ی ٍ اخطا قًَساز خبهؼِ ٍ اظ عطین ًبضگطٍّی عطاحهت ثبیس ثطپبیِ هكبضًت گؿتطزُ اكطًلیِ ثطًبهِ ّبی اضتوبء ؾال 

زض ثطًبهِ ضیعی ًیبظؾٌدی هكٌالت لصا  .اثط هثجت ٍ یب هٌلی زاقتِ ثبقٌس هطاضهی گیطًس هی تَاًٌس زض حل هكٌل ًیع ثْساقتی هكٌل  تحت تبثیط

ًبضگطٍّی هیتَاًس ثب ثِ اقتطاى گصاضی تدبضة  .هیجبقس  اٍلیي هطحلِ ثْساقتی حضَض اكطاز ػالهِ هٌس ثِ هؿبئل  ًبضگطٍّی ثب عطاحیًیع  ثْساقتی 

تین ّبی ًیبظؾٌدی  ثْساقتی زیسگبُ ثطای ًیبظؾٌدی هكٌالت ایي ثب  .ًوي ًٌس ثْساقتی پطزاذتي ثِ زؿسؿِ ّبی خبهؼِ  ثِ حل هؿبئل  ٍ ظًسگی

 .آٍضزُ قسُ اؾت 1 یَؾتپٍ زضاػضبء آى زض ؾغَح هرتلق هتلبٍت ضئیؽ ٍ زثیط ثَزُ ٍ تطًیت ؾبیطپیف ثیٌی قسُ اؾت ًِ زاضای 

 گبم ّبی اخطائی هطحلِ اٍل

اهسام ثِ قٌبؾبئی اكطازی ًِ هی ثبیؿت عجن زؾتَضالؼول زض تطًیت تین ًیبظؾٌدی ٌبضی زثیط تین ضئیؽ تین ًیبظ ؾٌدی ثب ّو (1

 .هیٌوبیس ،حضَض زاقتِ ثبقٌس

( 2پیَؾت  )عجن ًوًَِ اضائِ قسُ اثالؽ ػضَیت زض تین ًیبظؾٌدی ضا  پیف ثیٌی قسُن ًیبظؾٌدی ثطای ّطیي اظ اػضبء ضئیؽ تی (2

 .نبزض هی ًوبیس

زثیط تین ًیبظ ؾٌدی ثب ّوبٌّگی ضئیؽ تین ًؿجت ثِ تْیِ هلعٍهبت ٍ ثطًبهِ ضیعی خلؿبت تین اهسام  ٍ ثِ ًلیِ اػضبء ثب اضؾبل  (3

 .خْت قطًت زض خلؿبت اعالع ضؾبًی هی ًٌس( 3پیَؾت )زػَت ًبهِ 

 خْت اكعایف آگبّی ٍ هْبضتْبی الظمًیبظ هَضز تسٍیي قسُ ضئیؽ تین ًیبظ ؾٌدی پیف اظ تكٌیل اٍلیي خلؿِ هغبلت آهَظقی  (4

 .هی ًوبیس كطاّنهٌغوِ تَؾظ ایكبى ضا  ثْساقتی اػضبء تین ثِ هٌظَض اؾترطاج ػلوی ٍ ّوِ خبًجِ هكٌالت  زض

یؽ تین ًیبظ ؾٌدی ثب اؾتلبزُ اظ هغبلت ػلوی تسٍیي قسُ اهسام ثِ تَاًوٌس ؾبظی ًلیِ اػضبء ئض لؿِ تین ًیبظ ؾٌدیزض اٍلیي خ (5

    .هیٌوبیس ثْساقتی خْت ًؿت آگبّی ٍ هْبضتْبی الظم زض ًیبظ ؾٌدی هكٌالت 

 

 اضائِ اعالػبت ٍآهبض ؾالهت هٌغوِ ثِ اػضبء تین ًیبظؾٌدی ٍ تهوین گیطی : زٍمهطحلِ 

 زضهَضز زیگطاعالػبت هَضز ًیبظ ٍضٍقْبی خوغ آٍضی آًْب

 
پؽ اظ تكٌیل تین ًیبظ ؾٌدی تؼییي زاًؿتِ ّبی  .الت گًَبگَى پبؾد زّسااؾت تب ثتَاًس ثِ ؾَ ّط ًیبظؾٌدی ًیبظهٌس اعالػبت هتؼسز   

یؿت خوغ آٍضی گطزز تب ثِ هكٌالت اؾبؾی تط ًِ هی ثب تٌویلیخبهؼِ هی تَاًس زض هكرم ًوَزى اعالػبت  ثْساقتی ًًٌَی زض هَضز هكٌالت 

تهوین گیطی زهیوتط  ثِهٌدط  تَاًسهی  ّبزاًؿتِ ثسیْی اؾت آگبّی اػضبء تین ًیبظ ؾٌدی اظ ایي  .اظ اّویت ثِ ؾعائی ثطذَضزاض اؾت پطزاذتِ قَز

ي زاًؿتِ ّبزض هبلت هَاضز شیل هی تَاًٌس ثیبى ای .قَز طتخْت ًیبظؾٌدی هَثطهَضز ًیبظ ٍ ضٍـ ّبی خوغ آٍضی آًْب  تٌویلیالػبت اعزض ذهَل 

  :قًَس

  (...، تؼساز تَلس ٍ هطٍ ٍ اظزٍاج ٍ عالم ٍ هْبخطت ٍخٌؿی ٍ هَهی خبهؼِ -تطًیت ؾٌی تؼساز خوؼیت،)قبذهِ ّبی خوؼیتی 

  ؾالهت زذیل اًس ٍ زض هٌغوِ هؿتوطّؿتٌس ٍثْساقت ؾبذتبضّب ٍ ؾبظهبًْبی اختوبػی ًِ زض ثحث. 

 بهؼِ اظ خْت ًبضّبی گطٍّی اًدبم قسُ زض آى خبهؼِ خْت حل هكٌالتظطكیتْبی خ 

  ظثبلِ، ؾالهت هبًٌس ٍضؼیت زكغ كبضالة، ٍثْساقت آة ، َّا، هؿٌي، حول ًٍول، ػَاهل كیعیٌی هحیظ هَثط ثط )هحیظ كیعیٌی 

 ...(هحلْبی ًگْساضی زام ٍ آثْبی ضاًس ٍ خبضی، كضَالت حیَاًی،

  (ضكبُ اختوبػیؾغح ؾَاز ٍ )هحیظ اختوبػی 
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  (زؾتطؾی ثِ ؿصاٍاقتـبل ٍ هٌجغ زضآهس، ؾغح زضآهس،) ٍضؼیت اهتهبزی... 

 هطاًع اضائِ زٌّسُ ذسهبت ثْساقتی 

 ،ضاثغیي ؾالهت،هطاهجت ثیوبضیْبٍ  تٌظین ذبًَازُ ،ٍاًؿیٌبؾیَى، آهَظـ ثْساقت، پَقف ذسهبت ثْساقتی هبًٌس آة آقبهیسًی ؾبلن... 

 ثْساقتی طؾٌلی زض زؾتطؼ خْت حل هكٌالت هٌبثغ هبلی ، تدْیعاتی ٍ پ 

اعالػبت تٌویلی خْت تؼییي ًَع ٍ ضٍـ خوغ آٍضی ، آى  ٍضؼیت ثْساقتیهٌغوِ ٍزض ذهَل  ًًٌَیپؽ اظ تؼییي ٍ اضائِ اعالػبت 

ًِ  پصیط اؾت ضی ایي اعالػبت ثب اؾتلبزُ اظ ضٍـ ّبی گًَبگَى اهٌبىخوغ آٍ .تَؾظ تین ًیبظ ؾٌدی قلبف تط هیكَز ثْساقتی هكٌالت 

 :اظ ثغَضذالنِ ػجبضتٌس

 ِثطضؾی ًظطات ػوَم هطزم خبهؼ 

 ِههبحجِ ثب اكطاز ًلیسی خبهؼ 

 ثطضؾی ًظطات ًبضقٌبؾبى 

 هكبّسُ هؿتوین هحیغی 

 ِثطضؾی گعاضقبت كٌی زض هَضز ٍضغ هَخَز هبًٌس آهبضّب ٍ قبذهْب ٍ یب گعاضقبت ثبظزیسّبی نَضت گطكت 

 تِ ٍ ًتبیح هساذالت نَضت گطكتِ زض گصقتِ ٍ یب زض حبل اخطاثطضؾی اضظیبثی ّبی هجلی نَضت گطك 

 ثحث ّبی گطٍّی هتوطًع 

 ثطضؾی عـیبًْبی ضخ زازُ ثیوبضیْب 

 اًدبم پػٍّكْبی ًَچي ٍ ؾطیغ 

 

 :زض تهوین گیطی تین ًیبظ ؾٌدی زض ذهَل ضٍقْبی خوغ آٍضی اعالػبت ًٌبت شیل ثبیس هسًظط هطاض گیطز

 لیت ٍ پبؾرگَئی ذَز هی ثبیؿت ضٍقْبی خوغ آٍضی اعالػبت ضا هكرم ًٌسٍهؿَ ّط تین ًیبظ ؾٌدی ثؿتِ ثِ ؾغح. 

 هؼوَال هٌبثغ ٍ ضٍقْبی هتؼسز ثطای كطاّن ًطزى اًَاع گًَبگَى اعالػبت ًیبظ اؾت. 

 سٌهس ًظط هطاض زّهی ثبیؿت  هَضز ًیبظ خْت ایي اهط ظهبى اظ ًظط ّعیٌِ ٍ اهٌبى پصیط ثَزى اؾتلبزُ اظ ضٍقْب ذهَنب. 

 ثغَض )س ًطز ضا ٌسؾت آهسُ ذَاّلیي هٌغوِ زض حل اٍلَیتْبی ثٍؾٌدی ٍ حتی هطزم ٍ هؿَعاى هساذلِ ای ًِ تین ًیبظهی ًِ

 ٍ ضٍقْبی خوغ آٍضی اعالػبت ضا ثب هیعاى تؼییي( هیكَز تین ًیبظ ؾٌدی زض ًظبم ؾالهت هؼیيهؿتوین تَؾظ ؾغح 

 .ّورَاى ًٌیس هطزم ٍ هؿٍَلیي اهٌبى پصیط تَؾظ هساذلِ 

 گبم ّبی اخطائی هطحلِ زٍم

ثْساقتی ٍ اعالػبت  ًًٌَی زض هَضز اعالػبتٍضی آ هدوَػِ تحت ًظط ذَز ًؿجت ثِ خوغضئیؽ تین ًیبظؾٌدی ثب ّوٌبضی  (1

 .هی ًوبیسؿتٌس پیف اظ اٍلیي خلؿِ اهسام ّّط آًچِ ًِ ثط ؾالهت هَثط ٍ  خبهؼِؾالهتی 

 .زض اٍلیي خلؿِ تین ًیبظ ؾٌدی زض اذتیبض ؾبیط اػضبء تین هطاض هی زّسضئیؽ تین ًیبظ ؾٌدی اعالػبت اٍلیِ تْیِ قسُ ضا  (2

ًیع ثِ اػضبء تین یبزآٍضی ٍ ثب  ضٍقْبی خوغ آٍضی اعالػبت ،ثْساقتی یبظؾٌدی هكٌالت ًضوي ثیبى اعالػبت تٌویلی خْت  (3

یظ كیعیٌی ثطذی هٌبعن ٍ یب لیي یب اعالػبت هحٍثغَض هثبل ًظطات هطزم ٍ هؿَ)تَخِ ثِ ًَع اعالػبت تٌویلی هَضز ًیبظ 

ٍ تَخِ ثِ ثطذی ًٌبت اؾبؾی ًؿجت ثِ توؿین ٍظبیق ٍ ضٍقْبی خوغ آٍضی اعالػبت تهوین گیطی ( ًیبظّبی اثطاظ ًكسُ هطزم

 .ًْبئی هی قَز
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كطز زض  تب ًیبظّبی اؾترطاج قسُ تَؾظ ّط ضا اضائِ هی ًوبیس 1زثیط تین ًیبظ ؾٌدی ثِ ّطیي اظ اػضبء تین یي ًؿرِ اظ ًبضثطٍ  (4

 .ّوچٌیي زض ذهَل ًحَُ تٌویل ًبضثطٍ تَضیحبت الظم زازُ هی قَز.آى ثجت قَز

 ًیبظؾٌدیثِ زثیط تین تٌویل قسُ  ّبی اػضبء تین ًیبظ ؾٌدی زض ذهَل تبضید ثؼسی خلؿِ ٍ ظهبى تحَیل ًبضثطٍ (5

   .تهوین گیطی هی ًوبیٌس  (حساًثطظطف پٌح ضٍظ )

 

 هٌغوِ ثْساقتیًوَزى هكٌالت تؼییي ٍ اٍلَیت ثٌسی  : ؾَمهطحلِ 

 
ثب تكٌیل تین ًیبظؾٌدی ٍ تَاًوٌس ؾبظی آًْب اظ خْت ًؿت آگبّی ٍ هْبضتْبی الظم خْت ًیبظ ؾٌدی نحیح ٍ زضیبكت اعالػبت هَخَز  

تؼییي قسُ زض آى؛ ّط یي اظ اػضبء ًؿجت ثِ خوغ آٍضی اعالػبت تٌویلی هَضز ًیبظ ثب ثْطُ گیطی اظ ضٍقْبی  ثْساقتی اظ هٌغوِ ٍ ٍضؼیت 

 .هٌغوِ گطزز ثْساقتی ًیبظّبی خوغ آٍضی اعالػبت هی ثبیؿت ّسكوٌس ثَزُ ٍ هٌدط ثِ تؼییي  .سٌخلؿِ اٍل تین ًیبظؾٌدی اهسام هی ًوبی

ایي  اظ ًیبظّب ثطًبهِ ضیعی الظم اؾت تب اعالػبت ثغَض ؾیؿتوبتیي خوغ آٍضی ٍ ثْساقتی خْت خوغ آٍضی اعالػبت ٍ تجسیل آًْب ثِ ًیبظّبی 

 ههس زاضزلصا تَنیِ هی قَز ّط یي اظ اػضبء پیكبپیف ًؿجت ثِ تؼییي اكطاز ، گطٍُ ّب، هٌبعن ٍ هساضى ٍ گعاضقبتی ًِ  .سٌثسؾت آی اعالػبت

بهِ ًبضی تهوین گیطی ٍ آى ضا زض ثطً( ظهبى هطاخؼِ ثِ آًْب  ثب زض ًظطگطكتي ) ضٍـ خوغ آٍضی اعالػبت اؾتلبزُ ًوبیسهٌبثغ ٍ اظ آًْب ثِ ػٌَاى 

ثب آى زضگیط  ٍخَز زاضز ًِ خبهؼِ ٍ اكطاز اختوبع ثْساقتی چِ هكٌالت "تَنیِ هیكَز زض ایي ضاُ ؾَال ًْبئی ًِ  .ًٌس لحبػضٍظاًِ ذَز 

 .ّوَاضُ هس ًظط هطاض گیطز ٍ چطاؽ ضاُ تؼییي ًیبظّب ثبقس "؟هطاضزازُ ثبقس یب هطاض زّس ّؿتٌس ٍ هی تَاًس تٌسضؾتی آًْب ضا تحت تبثیط

  ظهبىٍ هْوتط اظ ّوِ  پطؾٌلی، هبلیًِ ّوَاضُ هحسٍزیتْبی هٌبثغ اظ خولِ هٌبثغ  ثبیس یبزآٍض قس ًیبظ ؾٌدی نطكب تؼییي ًیبظّب ًیؿت چطا

 اٍلَیت ثٌسی ًطزى هحسٍزیتْبلصا ثْتطیي اهسام خْت هوبثلِ ثب ایي  .آًْب ثغَض ّوعهبى هی قَز هبًغ اظ پطزاذتي ثِ ًلیِ ًیبظّب ٍ حل هَثط

ایي هؼیبضّب هی ثبیؿت هسضت  .ثطای ایي اهط الظم اؾت هؼیبضّبئی تؼییي قَز تب ثب ًوي آًْب ثتَاى هكٌالت ضا ضتجِ ثٌسی ًطز .ًیبظّبؾت

 :هؼیبضّبئی ًِ زض ایي ثطًبهِ هس ًظط هطاض گطكتِ اؾت ػجبضتٌس اظ.تبثیطگصاضی ثط هكٌالت ضا زاقتِ ثبقٌس

  چِ اظ ًظط تؼساز اكطازی ) ؟ي هؼٌب ًِ چِ تؼساز اكطاز خبهؼِ تحت تبثیط ایي هكٌل اؾتثسی:( هكٌل  ٍ قیَع ثطٍظ)ٍؾؼت هكٌل

ال زچبض هكٌل ؾالهتی تَؾظ آى هكٌل قسُ تبزُ اؾت ٍ چِ تؼساز اكطازی ًِ هجًِ ثِ تبظگی ؾالهت آًْب ثب آى هكٌل ثِ ذغط اك

 ( .اًس

  اكطاز خبهؼِ  زضًبتَاًی  یب  ٍ هطٍ ٍ هیطچِ هیعاى وَُ ٍ یب ثبللؼل ثغَض ثبلثسیي هؼٌب ًِ هكٌل تؼییي قسُ : هطٍ ٍ هیط ٍ ًبتَاًی

 .هی ًٌس ایدبز

 هبلی  ثسیي هؼٌب ًِ هكٌل تؼییي قسُ چِ هیعاى تجؼبت اختوبػی زاقتِ اؾت ٍ چِ هیعاى ثبض: ػَاضو اختوبػی ٍ اهتهبزی هكٌل

 .تحویل هی ًٌسؾالهت ًظبم ٍ ًیع ثط زض آى  هؿتوین یب ؿیطهؿتوین ثط ؾالهت خبهؼِ ٍاكطاز حبضط

 ٍلیي ٍ ًظبم َثسیي هؼٌب ًِ حل هكٌل تؼییي قسُ تب چِ حس اظ ؾَی اختوبع، هؿ: هوجَلیت اختوبػی ٍ ؾبظهبًی حل هكٌل

 . ؾالهت پكتیجبًی ذَاّس قس ٍاؾتوجبل هطزم زض هكبضًت زض حل آى چگًَِ ذَاّس ثَز

  ؾالهت هَضز اؾتلبزُ هطاض گیطز هبًٌس -ٌسی ًطزى ًیبظّبی ثْساقتی هؼیبضّبی زیگطی ًیع هی تَاًس ثطای اٍلَیت ث: ؾبیط هؼیبضّب: 

 هَثطثَزى هساذلِ آهَظقی زض حل هكٌل 

 كَضیت حل هكٌل 

 هبثلیت اًدبم هساذلِ زض حل هكٌل  
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هؼیبضّب ثطای اٍلَیت ثٌسی ًطزى ًیبظّب ثؿتِ ثِ ایٌٌِ چِ ؾغحی اظ ًظبم ؾالهت زض حبل اًدبم ًیبظ ؾٌدی اؾت هی ثبیؿت 

بة گطزًس ثغَض هثبل زض ؾغح هطًع ثْساقت قْطؾتبى، اؾتبى ٍ یب هلی ًِ اهٌبى اًدبم پػٍّف ٍ هغبلؼبتی زض ذهَل قیَع ٍ ثطٍظ اًتر

هكٌل ٍ یب هیعاى تبثیط هبلی هكٌل ثط ًظبم ؾالهت ٍخَز زاضز اؾتلبزُ اظ  هؼیبضّبئی ّوچَى ثطٍظ ٍ قیَع هكٌل، هطٍ ٍ هیط ٍ ًبتَاًی 

ًظط هطاض گیطز ٍلی زض ؾغح ذبًِ ثْساقت ٍ پبیگبُ ثْساقتی اؾتلبزُ اظ هؼیبضّبئی ّوچَى هَثطثَزى هساذلِ آهَظقی هس... ًبقی اظ هكٌل ٍ

 .زض حل هكٌل ، كَضیت حل هكٌل ٍ هبثلیت اًدبم هساذلِ زض حل هكٌل تَنیِ هی قَز

 گبم ّبی اخطائی هطحلِ ؾَم 

هَضز ًیبظ ٍضٍقْبی خوغ آٍضی آًْبًؿجت ثِ ثطًبهِ ضیعی ٍ تؼییي  ّطیي اظ اػضبء تین ًیبظؾٌدی ثب تَخِ ثِ اعالػبت تٌویلی (1

اكطاز،گطٍُ ّب،اؾٌبز ٍ گعاضقبت ٍ هٌبعوی ًِ هی ثبیؿت ثِ ػٌَاى هٌبثغ اعالػبتی ثطضؾی قًَس ٍ ًیع ظهبى هطاخؼِ ثِ ّطیي اظ 

 .ایكبى اهسام هی ًوبیٌس

تدعیِ ٍ تحلیل ثِ ّط یي اظ اػضبء تین ًیبظؾٌدی اهسام  ،یبظپؽ اظ هطاخؼِ ثِ هٌبثغ اعالػبتی ٍ ًؿت اعالػبت تٌویلی هَضز ً (2

ٍاضز ٍ هٌبثغ ٍ ههبزیوی ًِ زض تؼییي آى  1زض ًبضثطٍ آًطا هجبزضت هی ًوبیٌس ٍ  ثْساقتی زازُ ّب ًطزُ ٍ ثِ اؾترطاج ًیبظّبی 

 .ًٌٌسشًط هی  اؾت ضا هَضز اؾتٌبز هطاض گطكتِ ،ًیبظ

 .ّبی تٌویل قسُ ضا ثِ زثیط تین تحَیل هی ًوبیٌس ًبضثطٍ ،جل اظ خلؿِ زٍمضٍظه 2ًیبظؾٌدی  ّط یي اظ اػضبء تین (3

جت ثِ خوغ ثٌسی ًیبظّبی شًط قسُ زض ؿً ،ّبی تٌویل قسُ تَؾظ اػضبء ن ًیبظ ؾٌدی هَظق اؾت ثب زضیبكت ًبضثطٍتیزثیط  (4

ًبضثطٍ تٌویل قسُ ضا ثِ عطین هوتضی ٍاضز ٍ  2ٍ پؽ اظ یٌپبضچِ ًطزى ػٌبٍیي تٌطاضی ًلیِ هكٌالت ضا زض ًبضثطٍ آًْب اهسام 

 .س ًٌ هی ٍاضز  ًیع 3ًبضثطٍ زض  ضا ّوچٌیي ّویي ػٌبٍیي خوغ ثٌسی قسُ. ثِ تؼساز اػضبء تٌثیط ًوبیس

 .زثیط تین ًیبظ ؾٌدی ثب ّوبٌّگی ضئیؽ تین اهسام ثِ ثطًبهِ ضیعی خلؿِ زٍم  ٍ زػَت اظ اػضبء هی ًوبیس (5

ؾٌدی ًؿجت ثِ اهساهبت اًدبم قسُ تب آى ظهبى ٍ ًیع تَضیح هطاحل آتی ًیبظ ؾٌدی ثب تكٌیل خلؿِ زٍم ضئیؽ تین ًیبظ  (6

ضا ًِ ػٌبٍیي هكٌالت اؾترطاج قسُ تَؾظ اػضبء زض آًْب  2هٌدولِ هؼیبضّبی اٍلَیت ثٌسی اهسام ًوَزُ ٍ ًبضثطگْبی قوبضُ

 .   ب هطاض هی زّسًَقتِ قسُ ٍ ثِ تؼساز هَضز ًیبظ ٍ ثغطین هوتضی تٌثیط قسُ اؾت زض اذتیبض آًْ

هی       5تب  1عجن هؼیبضّبی تؼییي قسُ ًوطُ ای اظ  2آٍضزُ قسُ زض ًبضثطٍ  ثْساقتی یي اظ هكٌالت ّطیي اظ اػضبء ثِ ّط  (7

 .سٌزّس ٍ خوغ ًوطات ًؿت قسُ تَؾظ ّط هكٌل ضا زض ؾتَى آذط ثجت هی ًوبی

ثطٍ ضػضبء خَیب قسُ ٍ اظ زثیط تین هیرَاّس ًِ آًْب ضا زض ًبضئیؽ تین ًیبظؾٌدی ًوطُ هٌتؿجِ تَؾظ ّط هكٌل ضا اظ ّطیي اظ ا (8

 .ثجت ًوَزُ ٍ خوغ ثٌسی ًوبیس 3

اٍلَیتْبی ًیبظ ؾٌدی قسُ ) تؼییي قسُ تَؾظ تین ًیبظؾٌدی ثْساقتی هكٌل ثب ًوطُ هٌتؿجِ ثیكتط ثِ ػٌَاى هكٌل  5 (9

 .  ٍاضز هی قَز 4بٍیي آًْب زض ًبضثطٍ قوبضُ ٍ ػٌاػالم  (ثْساقتی 

اٍلَیت ّبی هكٌل ثب ثیكتطیي ًوطُ هٌتؿجِ ثِ ػٌَاى  5ػٌبٍیي زضج ثب اؾتٌبز ثِ ًتبیح ایي خلؿِ ًؿجت ثِ یط تین ًیبظ ؾٌدی زث (10

 . ضا ثِ ؾغح ثبالتط اضؾبل هی ًوبیس تٌویل قسُ كطم  ٍ هی ًٌس اهسام 1كطم  ثسؾت آهسُ زض  ثْساقتی 

 اٍلَیت زاض ثْساقتیؿیطضكتبضی هكٌالت  ٍ ٍ ػلل ضكتبضیگطٍُ ّبی ّسف ثبلوَُ / گطٍُتؼییي     : چْبضمهطحلِ 

گطٍُ ّبی ّسف / گطٍُ .هطتجظ ثب آى هكٌالت تؼییي قًَسگطٍُ ّبی ّسف ثبلوَُ / هكرم گطزیس ثبیس گطٍُ  ثْساقتی اٍلَیتْبی حبل ًِ  

زض ٍاهغ آًْب ّؿتٌس ًِ یب زض هؼطو ذغط آى  ٍ ی قَزًلیِ كؼبلیتْبی پیكگیطاًِ ٍ حل هكٌالت ثطای اضائِ ثِ آًْب اًدبم هًِ ثبلوَُ ًؿبًی ّؿتٌس 

لصا ًَع  .ل هكٌل قلبف هی ًٌسگطٍُ ّبی ّسف ًوف اكطاز ضا زض ح/ تؼییي گطٍُ . ٍ یب زض حل هكٌل ًوف اؾبؾی زاضًس هكٌل هی ثبقٌس
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ثبال زض آًْب پصیطـ ًگطـ ٍ ضكتبض هٌبؾت ضا احتوبل هتوبػس قسى ٍ گطٍُ ّب / اًتربة زهین ایي گطٍُ  ٍ ضا هكرم هی ًٌس ثطذَضزّبی آتی ثب آًْب

یب ثط اؾبؼ هٌبى خـطاكیبئی ، تؼلن ثِ  ضكتبضاكطاز ثبقسٍ  ًگطـ یعاى آگبّی،ثط اؾبؼ هگطٍُ ّبی ّسف ثبلوَُ هی تَاًس / ػٌَاى ًوَزى گطٍُ  .هیجطز

/ س زض زؾتِ ثٌسی ًطزى گطٍُ ٌهالًْب هی تَاًثطذی  .ب ؾٌی ذبل ٍ یب اكطاز ثب ضكتبض ٍیب ٍضؼیت ثیَلَغیي ٍیػُ نَضت گیطزیگطٍُ ّبی خوؼیتی 

 :گطٍُ ّبی ّسف هَضز اؾتلبزُ هطاض گیطز اظ خولِ

  ٍُثِ ایي هؼٌب ًِ ًسام زؾتِ اظ اكطاز اظ ًظط تؼساز ثیف اظ ثویِ تحت تبثیط هكٌل اؾت: اًساظُ گط. 

 هیكَزثِ ایي هؼٌب ًِ زض ًسام زؾتِ اظ اكطاز ثطٍظ هكٌل ثیكتط زیسُ : ثطٍظ هكٌل. 

 ثِ ایي هؼٌب ًِ زض ًسام زؾتِ اظ اكطاز ثطٍظ هكٌل قسیستط ٍ ثب هطٍ ٍ هیطیب ًبتَاًی یب ثبض هبلی ثیكتطی ّوطاُ اؾت: قست هكٌل. 

 ثِ ایي هؼٌب ًِ ًسام زؾتِ اظ اكطاز تَؾظ ؾبظهبًْبی هكبثِ زض ذهَل آى هكٌل حوبیت ًوتطی هی قًَس: ثی پٌبّی. 

  ًسام زؾتِ اظ اكطاز تحت تبثیط هكٌل خْت اًدبم هساذلِ زض زؾتطؼ تطًس ٍ زؾتیبثی ثِ آًْب ثِ ایي هؼٌب : هبثلیت زؾتطؾی ًِ

 .آؾبًتط اؾت

ثبضـ اكٌبض  اظعطینگطٍُ ّبی ّسف ثبیس ػلل ثَخَز آهسى هكٌل تؼییي قًَس ایي اهط ًیبظ ثِ هكبضًت كؼبلتط اػضبء تین / ثب تؼییي گطٍُ 

لیؿت قسى ػلل ثَخَز آهسى هكٌل ثبیس آًْب ضا زض زٍ ثب  .ثط هغبلؼبت اًدبم یبكتِ هیتَاًس ًوي ًٌٌسُ ثبقسزض تؼییي ػلل ایدبز هكٌل هطٍض  .زاضز

ثبػث ًكبت گطكتِ ٍ ًِ اظ ضكتبض اكطاز زض هؼطو ذغط ّؿتٌس ػللی  "ػلل ضكتبضی ". زؾتِ ثٌسی ًطز "ػلل ؿیطضكتبضی"ٍ  "ػلل ضكتبضی"زؾتِ 

ثب تَخِ ثِ ایٌٌِ ًَع هساذلِ .  تدْیعات یب هَاًیي ٍ هوطضات اؾت زؾتطؾی،ًبقی اظ ًجَز اهٌبًبت، "طضكتبضیػلل ؿی "ثَخَز آهسى هكٌل قسُ اًس ٍ 

هساذالت  توطًع ثط ػلل ؿیطضكتبضیضكغ ًوف اؾبؾی زاضز ٍ ثطای  ؾالهت ػلل ضكتبضی آهَظـضكغ ثطای )طیي اظ ایي زٍ زؾتِ ػلل هتلبٍت اؾت زض ّ

  .یي آًْب الظم اؾتلصا تلٌ ( هَثط اؾت  هَظقیآؿیط

هطاًع ػلوی ٍ  گطٍُ ّبی ّسف ٍ ػلل ضكتبضی ٍ ػیط ضكتبضی ثَخَز آهسى هكٌل اعالع اظ هغبلؼبت نَضت گطكتِ زض ایي ذهَل زض/ زض تؼییي گطٍُ 

ّبی ثْساقت ٍ پبیگبُ ویت ثِ ؾعائی زاضز لصا هحل اًدبم ایي اهط خْت اٍلَیت ّبی ثْساقتی تؼییي قسُ تَؾظ ّط یي اظ ذبًِ ًیع تدطثِ اكطاز اّ

ّوچٌیي ثطای تؼییي . زض هطًع ثْساقت قْطؾتبى هی ثبقس تبىقْطؾ تَؾظ تین ًیبظ ؾٌدی  ّبی ثْساقتی ٍ ًیع اٍلَیتْبی ثْساقتی تؼییي قسُ

ْساقت اؾتبى ٍ َیتْبی ثْساقتی اؾتبًی ٍ ًكَضی ثِ تطتیت تین ًیبظ ؾٌدی هطًع ثگطٍُ ّبی ّسف ٍ ًیع ػلل ضكتبضی ٍ ؿیط ضكتبضی اٍل/ گطٍُ 

 .هؼبًٍت ثْساقت ٍظاضت هتجَع اهسام هی ًوبیٌس

 مضگبم ّبی اخطائی هطحلِ چْب

ًؿجت ثِ اثالؽ ایي  1زض هبلت كطم  پبیگبُ ّبی ثْساقتی/ ذبًِ ّبی ثْساقت  ثْساقتیزثیط تین ًیبظ ؾٌدی قْطؾتبى ثب زضیبكت اٍلَیتْبی  (1

خْت تؼییي ػلل ضكتبضی ٍ ؿیطضكتبضی ثسیي تطتیت آهبزگی الظم .اهسام هی ًوبیس ى زض هطًع ثْساقت قْطؾتبٍاحس ّبی هطتجظ اٍلَیتْب ثِ 

  .كطاّن هی قَزاذتهبنی ّسف تؼییي گطٍُ ّبی  ًْبیتبّط یي اظ اٍلَیتْب ٍ

 4ًبضثطٍ  نلحِ اظ یيضا زض ْبی ًیبظؾٌدی ؾغَح پبئیي تط تؼییي قسُ تَؾظ تیوثْساقتی  اٍلَیت  5 ّطیي اظ  زثیط تین ًیبظؾٌدی (2

 (.اٍلَیت 5ًبضثطٍ ثطای  5)ٍاضز هی ًٌس

تین ًیبظؾٌدی هطًعثْساقت قْطؾتبى تكٌیل خلؿِ زازُ ٍ اهسام ثِ ثطضؾی اٍلَیت ّبی ثْساقتی  اػالم قسُ اظ ؾَی ذبًِ ّبی ثْساقت  (3

   .هیٌوبیسپبیگبُ ّبی ثْساقتی  / 

گطٍُ ّبی / ٍ لحبػ ًوَزى هؼیبضّبی هَضز ًظط زض تؼییي گطٍُ اػضبء ثب ّسایت ضئیؽ تین ًیبظ ؾٌدی گطٍُ ّبی ّسف ثبلوَُ تَؾظ / گطٍُ  (4

 .زضج هی گطززهطثَط ثِ ّط اٍلَیت   4ًبضثطٍ   تؼییي ٍ تَؾظ زثیط زض  عطین ثبضـ اكٌبض اظٍ  ثبلوَُ  ّسف
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ل ثَخَز آهسى هكٌل ػلٍ تٌیِ ثط هٌبثغ ػلوی ٍ تدبضة ٍ هغبلؼبت اًدبم گطكتِ یؽ تین ًیبظ ؾٌدی ٍ اظ عطین ثبضـ اكٌبض ثب ّسایت ضئ (5

زؾتِ ثٌسی قسُ ٍ زض  "ػلل ؿیطضكتبضی "ٍ  "ػلل ضكتبضی"لیؿت قسُ ٍ پؽ اظ حصف ػلل ؿیط هطتجظ ػلل ثبهی هبًسُ زض زٍ زؾتِ 

 .زضج هی قًَسّط اٍلَیت  4ًبضثطٍ 

تبى، هطًع ثْساقت ثسیْی اؾت زض هَضز اٍلَیت ّبی ثْساقتی قْطؾتبًی ، اؾتبًی ٍ ًكَضی تؼییي قسُ تَؾظ هطًع ثْساقت قْطؾ (6

گطٍُ ّبی ّسف / گطٍُ ّبی  ّسف ثبلوَُ ، ػلل ضكتبضی ٍ ؿیط ضكتبضی ٍ ًْبیتب گطٍُ / اؾتبى ٍ هؼبًٍت ثْساقت ٍظاضت هتجَع تؼییي گطٍُ 

اذتهبنی تَؾظ اػضبء تین ًیبظ ؾٌدی ّوبى ؾغح اًدبم هیگیطز ٍ كوظ زض ذهَل اٍلَیتْبی ذبًِ ّبی ثْساقت ٍ پبیگبُ ّبی ثْساقتی 

 .  هطًع ثْسقت قْطؾتبى ایي ٍظیلِ ضا ثِ ػْسُ ذَاّس زاقت 

 

 گطٍُ ّبی ّسف اذتهبنی/ ثبظًگطی گطٍُ ّسف ثبلوَُ ٍ تؼییي گطٍُ : پٌدنهطحلِ 

ثطای ػلل گطزیسًس ٍ ػلل ضكتبضی ٍ ؿیط ضكتبضی ثَخَز آٍضًسُ هكٌل زؾتِ ثٌسی قسًس ثبلوَُ تؼییي گطٍُ ّبی ّسف / اظ ایٌٌِ گطٍُ  پؽ

گطٍُ ّبی ّسف /گطٍُ ّبی ّسف اذتهبنی گطٍُ / پبیِ تؼییي گطٍُ  .گطٍُ ّبی ّسف اذتهبنی تؼییي قَز/گطٍُ  هیجبیؿت ّط اٍلَیت ضكتبضی

گطٍُ ّبی ّسف / اظ آًدب ًِ هؼیبضّبی تؼییي گطٍُ . ثبلوَُ اؾت ًِ ثب تَخِ ثِ تحلیل نَضت گطكتِ ثط ػلل ضكتبضی اًتربة ٍ ثیبى هیكًَس

 :اذتهبنی

 ًگطـ هكٌل ظای اكطاز ًَع ضكتبض ٍ. 

 ٌلثَزى ًوتطیي اعالػبت زضثبضُ پیكگیطی اظ هك زاضا.  

  كبى لیل قیَُ ظًسگیثِ ز ایكبى  ثَزى زضهؼطو ثیكتطیي ذغط 

هی ثبقس لصا هیتَاى ثب هس ًظط هطاض زازى ایي هؼیبضّب ّطچِ ثیكتط گطٍُ ّسف ثبلوَُ ضا هحسٍز ًطز تب ثِ گطٍُ ّسف اذتهبنی 

 :ػگیْبی شیل ضؾیسٍی ؼ ثبزضزؾتط

  ثیكتطیي ثطٍظ ٍ قست هكٌل. 

  ُثْساقتیًوتطیي حوبیت خبًجی اظ ؾبیط اضگبًْب زض هَضز ایي هكٌل گیطًس.   

  ٍاضزصگثطخبثْساقتی  آًْب تبثیط ٍاضحی ثط هكٌل اًدبم هساذلِ زضثِ هیعاًی ًِ  ثَزى اًساظُ گطٍُ  ثعض. 

 

 ٌدنپگبم ّبی اخطائی هطحلِ 

  .ایي هطحلِ ضا ثطای اػضبء گطٍُ هكرم هی ًوبیس ٍ اّویت  ّسف ًْبئیضئیؽ تین ًیبظ ؾٌدی  (1

ثب هكرم قسى ػلل ضكتبضی ٍ ؿیط ضكتبضی ّط یي اظ اٍلَیت ّبزض هطحلِ هجل ، تین ًیبظ ؾٌدی قْطؾتبى هدسزا اهسام ثِ ثطضؾی  (2

ضی ّط یي اظ اٍلَیتْبی ثْساقتی  آٍضزُ قسُ زض گطٍُ ّبی ّسف ثبلوَُ ٍ ػلل ضكتب/ ٍ ثبتَخِ ثِ گطٍُ  گطٍُ ّبی ّسف ثبلوَُ ًوَزُ/گطٍُ

 .گطٍُ ّبی ّسف اذتهبنی تؼییي ٍ تَؾظ زثیط تین زض آى ًبضثطٍ ثجت هیگطزز/ ٍ تحلیل آًْب گطٍُ  4ًبضثطٍ  ّبی 

تؼییي  ٍ گطٍُ ّبی ّسف اذتهبنی ثْساقتی ثب ًظط ثِ ػلل ضكتبضی تؼییي قسُ ثطای ّط یي اٍلَیتْبی قْطؾتبى زثیط تین ًیبظ ؾٌدی  (3

تؼطیق قسُ زض  پبیگبُ ّبی ثْساقتیٍ ذبًِ ّبی ثْساقتاهسام ٍ كطم تٌویل قسُ ضا ثب اهضبء ضئیؽ تین ثِ  2قسُ آًْب ًؿجت ثِ تٌویل كطم 

 . اضؾبل هی ًوبیس( 6پیَؾت ) ثط اؾبؼ ظهبًجٌسی كطایٌس ًیبظ ؾٌدی آهَظقی زض ًظبم ثْساقتی ًكَض ایي زؾتَضالؼول
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زض هبلت كطم ( ثؿتِ ثِ ؾغح تین ًیبظ ؾٌدی)ؾتبى ٍ اؾتبى ّوچٌیي اٍلَیت ّبی ًؼییي قسُ قْطؾتبى، اؾتبى ضا تین ًیبظؾٌدی قْطزثیط  (4

 .ثِ ؾغح ثبالتط اػالم هی ًوبیٌس 1قوبضُ 

 

 اهسام ثطای ثطًبهِ ضیعی هساذالت هٌبؾت ثطای گطٍُ ّبی ّسف اذتهبنی : قكنهطحلِ 

زضنَضتیٌِ ایي لصا  .بلیتْبی ًظبم ؾالهت هٌدولِ كؼبلیتْبی آهَظقی اؾتانل اؾبؾی ًیبظ ؾٌدی خْت اضتوبء ثْطُ ٍضی كؼ

اهسام ثِ ثِ عطین هوتضی هی ثبیؿت زض هطحلِ آتی  ثط ایي اؾبؼ .س هبًسًّدبهس زض ٍاهغ ثی حبنل ثبهی ذَاباذالت ًیثطًبهِ ثِ اًدبم هس

گطٍُ / گطٍُ  حل هكٌل ؾالهت ٍ ثب توطًع ثط هَظقی ثطایساذالت هٌبؾت آثِ ػٌَاى ه ٍ ؿیط آهَظقی  كؼبلیتْبی آهَظقیثطًبهِ ضیعی 

قطح ایي هْن زض هدوَػِ زیگطی .ًوَزثْساقتی ثَخَزآٍضًسُ هكٌل ٍ ؿیط ضكتبضی  ّبی ّسف اذتهبنی ٍ زض ًظط گطكتي ػلل ضكتبضی 

 .ذَاّس آهس
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 فعالیتْای تین ًیاز سٌجیاجرایی آئیي ًاهِ 

اًدبم هی قَز ٍ هبحهل آى پبیِ ای ثطای اًدبم ٍ ثب اؾتٌبز ثِ ًتبیح هغبلؼبت جبض ؾبل یٌ 2ّط یًكَض ؾغحًیبظؾٌدی ؾالهت زض  .1

ّوپٌیي ًیبظ ؾٌدی زض ؾغح اؾتبًی ، قْطؾتبًی ٍ  .هساذالت آهَظقی ٍ خلت حوبیت ّسكوٌس هتٌبؾت ثب ًیبظ ثطآهسُ اظ خبهؼِ ذَاّس ثَز

كطایٌس ًیبظ ی ًِ زض نَضتهبُ ثغَل هی اًدبهس لصا  4ایي ضًٍس .قَز ؾبل یٌجبض اًدبم هی 2پبیگبُ ّبی ثْساقتی ّط / ذبًِ ّبی ثْساقت 

 .قطٍع هیگطزز  91هبُ ؾبل  آشض قطٍع قَز كطایٌس ًیبظؾٌدی ثؼسی اظ  89هبُ ؾبل آشضؾٌدی اظ 

 ُا پیف اظ زضنَضت ٍهَع اپیسهی ٍ یب پبًسهی تین ًیبظ ؾٌدی ًكَضی، اؾتبًی ٍ قْطؾتبًی هی تَاًس ًیبظّبی هطثَط ثِ ذَز ض: تجهط

پبیگبُ ّبی ثْساقتی اػالم ًوبیس تب زض / ثبظًگطی ٍ ثِ عطین هوتضی ثِ ذبًِ ّبی ثْساقت  (ظهبى ًیبظ ؾٌدی ثؼسی عجن ثطًبهِ)هَػس

 .بی زض حبل اخطا خبثگعیي قَزّثطًبهِ 

 ی آًْب ضا زضنس ظطكیت آهَظق 60پبیگبُ ّبی ثْساقتی هی ثبیؿت /اٍلَیت اػالم قسُ ثِ ذبًِ ّبی ثْساقت  10:تصًط

هَضَػبت ٍ اًدبم هساذالت آهَظقی زض زیگط  هبًغ ؾالهت ًیبظ ؾٌدی  آهَظـ ثط اؾبؼ ًتبیح  ثِ ذَز اذتهبل زّس ٍ

 .ًیبظّبی ثْساقتی  ًوی ثبقس
 

ػِ پیَؾت ٍ هدوَ هلی ثْساقتی   اٍلَیت ّبی ثِ اًضوبم  آؿبظ كطایٌس ًیبظؾٌدی زض ؾغح ًكَض ثب اضؾبل آذطیي ًؿرِ قیَُ ًبهِ ًیبظ ؾٌدی  .2

 .ثِ زاًكگبُ ّبی ػلَم پعقٌی ؾطاؾط ًكَض اظ ؾَی ٍظاضت ثْساقت زضهبى ٍ آهَظـ پعقٌی ذَاّس ثَزآى 
 

هؼبٍى ثْساقتی ّط زاًكگبُ ًِ ثِ ػٌَاى ضئیؽ تین ًیبظ ؾٌدی ؾالهت آى زاًكگبُ ًیع هحؿَة هیكَز ًؿجت ثِ نسٍض اثالؽ ثطای اػضبء تین  .3

ٍ ًیع نسٍض اثالؽ اًتهبة هؼبًٍیي ثْساقتی ( 2ٍ عجن ًوًَِ پیَؾت  1پیَؾت ت اػضبء هكرم قسُ زض هغبثن ثب تطًی)ًیبظ ؾٌدی زاًكگبُ 

 .اهسام هی ًوبیس (2عجن ًوًَِ پیَؾت )قجٌِ ّبی ثْساقت ٍ زضهبى تحت ًظط ذَز ثِ ػٌَاى ضئیؽ تین ًیبظ ؾٌدی قْطؾتبى
 

زضهبى قْطؾتبى ًیع هَظق ثِ نسٍض اثالؽ اًتهبة اػضبء تین ًیبظ ؾٌدی قْطؾتبى ٍ اًتهبة ضٍؾبی هطاًع هؼبٍى ثْساقتی قجٌِ ثْساقت ٍ  .4

ثِ ػٌَاى ضئیؽ تین ًیبظؾٌدی هطًع ثْساقتی زضهبًی ٍ پبیگبُ ّبی ثْساقتی ٍ یب ذبًِ ّبی ثْساقت  (2عجن ًوًَِ پیَؾت ) ثْساقتی زضهبًی

 .  تحت ًظط ایكبى هی ًوبیس
  

ثیٌی  هغبثن ثب تطًیت پیف)ثْساقتی زضهبًی ًیعهَظق ثِ نسٍض اثالؽ ػضَیت اػضبء تین ًیبظ ؾٌدی ّطیي اظ هطاًع یبز قسُ  ضٍؾبی هطاًع .5

 .هی ثبقس ( 2ٍ عجن ًوًَِ پیَؾت  1 پیَؾتقسُ خْت ّط یي اظ ایي هطاًع زض 
 

 .هییبثسخلؿبت تین ًیبظ ؾٌدی ّطیي اظ ؾغَح ثب حضَض حساهل زٍ ؾَم اػضبء ضؾویت  .6
 

 :زؾتَض خلؿِ اٍل تین ًیبظ ؾٌدی ثِ هطاض شیل هیجبقس .7

a. ثیبى اّساف ًیبظ ؾٌدی ٍ اّویت آى 

b. ِاضائِ اعالػبت ٍ آهبض ٍ ثغَض ًلی ٍضؼیت ثْساقتی هٌغو 

c. آهَظـ ٍ توَیت هْبضتْبی الظم خْت ًیبظ ؾٌدی زض اػضبء 

d.  (هحیظ هٌغوِثطضؾی زى ٍ ذَة زیسى خبهؼِ ٍ ههبحجِ ٍ هصاًطُ ثب ؾبیط اكطاز خبهؼِ، ذَة گَـ زا)اضائِ اًتظبضات اظ اػضبء 

e.  ٍثِ اػضبء ٍ تؼییي ظهبى تحَیل ًبضثطگْبی تٌویل قسُ ثِ زثیط خلؿِ ٍ تبضید خلؿِ ثؼسی 1اضائِ ًبضثط 

 
 :زؾتَض خلؿِ زٍم ٍ خلؿبت ثؼس اظ آى تین ًیبظؾٌدی ثِ هطاض شیل هیجبقس .8

a. ُاضائِ قسُ تَؾظ اػضبء ًِ حبنل ایي (2قوبضُ  ًبضثطٍ)ثطضؾی خوغ ثٌسی نَضت گطكتِ ثط ًبضثطگْبی تٌویل قس

 .خوغ ثٌسی لیؿت ًلی هكٌالت ثْساقتی هٌغوِ اؾت

b.  اٍلَیت اٍل 5اٍلَیت ثٌسی ًطزى هكٌالت لیؿت قسُ ٍ اًتربة 
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بء خْت ثطًبهِ ضیعی ٍ كطاّن ًوَزى اهٌبًبت الظم خْت ثطگعاضی خلؿبت ٍ ًیع زػَت اػضٍ هؿئَل ضئیؽ تین هؿئَل ّسایت تین ًیبظ ؾٌدی  .9

  .جبقسهی(1پیَؾت هغبثن ثب كطز پیف ثیٌی قسُ زض تطًیت اػضبء آٍضزُ قسُ زض )قطًت زض خلؿبت زثیط تین
 

 .حضَض ضئیؽ ٍ زثیط تین ًیبظؾٌدی زض ًلیِ خلؿبت العاهی اؾت .10
 

 .پیف ثیٌی هی قَزخلؿِ   2 ساهل تؼساز خلؿبت تین ًیبظ ؾٌدی ثب تَخِ ثِ ضًٍس ًبض ح .11
 

هْلت تؼییي قسُ زض كطایٌس ًیبظ ؾٌدی آهَظقی زض ًظبم ثْساقتی ی ثبیس ثگًَِ ای تكٌیل قَز ًِ زض پبیبى خلؿبت تین ًیبظ ؾٌد .12

 .اػالم قَزؾغح ثبالتط هكٌل اٍلَیت زاض  ثِ  5 (  6پیَؾت )ًكَض
 

هحل ًبض ِ اهضبء ٍ زض نَضت خلؿِ قسُ ٍ تَؾظ ّطیي اظ اػضبء حبضط زض خلؿ ( 4پیَؾت )ًلیِ خلؿبت هی ثبیؿت زض هبلت ًوًَِ پیكٌْبزی .13

 .ًگْساضی گطزز زثیط تین ًیبظؾٌدی
 

 .ثبیگبًی گطززهحل ًبض زثیط ّطیي اظ تین ّبی ًیبظ ؾٌدی هی ثبیؿت زض ًیع ًبضثطٍ ّبی هَضز اؾتلبزُ زض تؼییي هكٌالت اٍلَیت زاض هٌغوِ  .14
 

هحل ًبض ضؾبل ٍ ًؿرِ زیگط زض ؾغح ثبالتط ااظ آى ثِ تٌظین ٍ یي ًؿرِ  1هكٌل اٍلَیت زاض ًْبئی هی ثبیؿت زض زٍ ًؿرِ اظ كطم قوبضُ  5 .15

 .ثبیگبًی گطزززثیط تین ًیبظؾٌدی 
 

تكٌیل خلؿِ زازُ ٍ ًؿجت ثِ پبیگبُ ّبی ثْساقتی / اظ ذبًِ ّبی ثْساقت  1تین ًیبظ ؾٌدی قْطؾتبى هَظق اؾت ثب زضیبكت كطهْبی قوبضُ  .16

گطٍُ ّبی ّسف اذتهبنی اهسام ٍ ًتیدِ ضا  ثب زض /تبضی ثَخَزآٍضًسُ هكٌل ٍ گطٍٍُُ ّبی ّسف ثبلوَُ، ػلل ضكتبضی ٍ ؿیط ضكطگ/ تؼییي گطٍُ

 .ثِ آًْب اػالم ًوبیس 2پبیگبُ ّبی ثْساقتی زض هبلت كطم /ًظط گطكتي اٍلَیتْبی ّطیي اظ ذبًِ ّبی ثْساقت 

 .ثبیس چطذِ اٍلَیت ّب اظ ؾغح ثبال ثِ ؾغح پبییي ًیع عطاحی گطزز 
 

اظ تؼییي پؽ  ًوَزُ ٍ یًیبظ اٍلَیت زاض ًكَض 2اهسام ثِ تؼییي گطكتِ ٍ هغبلؼبت اًدبم آهبضی  -ثِ هٌبثغ اعالػبتی ًظط ٍظاضت ثْساقت ثب  .16

پؽ   ،آگبّی ، ًگطـ ٍ هْبضت ّط یي اظ آى زٍ اٍلَیت ًیبظّبی اػالم ثب  ، ّطیي طٍُ ّبی ّسفگ \ طٍُگػلل ضكتبضی ٍ ؿیط ضكتبضی ٍ ًیع 

 .هیٌوبیس اؾتبًْب اضؾبل ذَضاًس هَضز ًظط ضا ثِ ًلیِ
 

اهسام ثِ گطكتِ ٍ هغبلؼبت اًدبم آهبضی  -اظ زضیبكت اٍلَیتْبی ًكَضی ثب تَخِ ثِ  هٌبثغ اعالػبتی پؽ تین ًیبظؾٌدی هطًع ثْساقت اؾتبى   .17

یي،  ثب عطاحی هدوَػِ ّط طٍُ ّبی ّسفگ \طٍُ گؽ  اظ تؼییي ػلل ضكتبضی ٍ ؿیط ضكتبضی ٍ ًیع پًیبظ اٍلَیت زاض اؾتبًی ًوَزُ ٍ  2تؼییي 

 .ثِ ًلیِ قْطؾتبًْب اضؾبل هیٌوبیس ٍظاضت ثْساقتّوطاُ هدوَػِ اضؾبلی اظ ؾَی ِ ثؽ ذَضاًس هَضز ًظط ضا پهتٌبؾت آهَظقی 
 

ثِ طكتِ اهسام گهبضی ٍ هغبلؼبت اًدبم آ -ؽ اظ زضیبكت اٍلَیتْبی ًكَضی ٍ اؾتبًی هٌبثغ اعالػبتی پتین ًیبظؾٌدی هطًع ثْساقت قْطؾتبى  .18

ضت لعٍم ثطای ّط ذبًِ َپبیگبُ ّبی ثْساقتی ٍ یب زض ن/ ثغَض یٌؿبى ثطای ًلیِ ذبًِ ّبی ثْساقت )ًیبظ اٍلَیت زاض قْطؾتبًی   1  تؼییي

،  ًیبظؾٌدی قسُ ى اٍلَیت آطٍُ ّبی گ \طٍُ گؽ  اظ تؼییي ػلل ضكتبضی ٍ ؿیط ضكتبضی ٍ ًیع پًوَزُ ٍ (پبیگبُ ثْساقتی ثِ تلٌیي/ ثْساقت 

ؽ ذَضاًس هَضز ًظط ضا پ ّوطاُ هدوَػِ ّبی اضؾبلی اظ ؾَی ٍظاضت ثْساقت ٍ هطًع ثْساقت اؾتبىِ ث هَظقی هتٌبؾتآعطاحی هدوَػِ  ثب

 .اضؾبل هیٌوبیس 2زض هبلت كطم  ّبی ثْساقتی پبیگبُذبًِ ّبی ثْساقت ٍ ثِ ًلیِ 

 لحبػ  2ت ؾِ اٍلَیت زاًكگبّی ٍ قْطؾتبًی ضا زض كطم زاًكگبُ ّبی ػلَم پعقٌی ًِ زاضای یي قْطؾتبى هی ثبقٌس هی ثبیؿ: تصًط

 .ًوبیٌس
 

ٍ ًیع اٍلَیتْبی ًیبظ ّبی ثْساقتی زضهبًی ثب زضیبكت اٍلَیتْبی ًیبظؾٌدی قسُ ًكَضی، اؾتبًی ٍ قْطؾتبًی  پبیگبُذبًِ ّبی ثْساقت ٍ  .19

ٍ ػلل ضكتبضی ٍ گطٍُ ّسف اذتهبنی آًْب تؼییي پبیگبُ ثْساقتی ًِ تَؾظ هطًع ثْساقت قْطؾتبى ثطضؾی / ؾٌدی قسُ آى ذبًِ ثْساقت 

ًَِ گهَظقْبی ثبیس ثِ آ، اهسام هی ًوبیٌس ثطًبهِ ضیعی اخطای  طٍُ ّبی ّسف گ \طٍُ گزض آهَظقْب ًؿجت ثِ ثطًبهِ ضیعی ٍ اخطای قسُ اؾت 

  .ٌسالظم ضا زیسُ ثبق آهَظـ تؼییي قسُاذتهبنی طٍُ ّبی ّسف گ \طٍُ گؾبل ًلیِ  2بیبى پثبقس ًِ زض
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 بسوِ تعالی

 ٍزارت بْذاشت،درهاى ٍ آهَزش پسشکی

 دفتر آهَزش ٍ ارتقاء سالهت

 تطًیت اػضبء تین ًیبظ ؾٌدی ؾالهت زض ؾغَح هرتلق ًظبم ؾالهت ًكَض

 :تطًیت اػضبءتین ًیبظ ؾٌدی ذبًِ ّبی ثْساقت( الق 

 (تضئیؽ تین ًیبظؾٌدی ذبًِ ثْساق) پعقي هؿئَل هطًع ثْساقتی زضهبًی هطثَعِ .1

 ( ؾٌدی ًیبظ تین ضئیؽ پعقي، ًجَز نَضت زض)ًبضقٌبؼ ًبظط ذبًِ ثْساقت/ ًبضزاى  .2

 (زثیط تین ًیبظؾٌدی ذبًِ ثْساقت)ثَْضظاى ذبًِ ثْساقت / ثَْضظ .3

 (هحل اؾتوطاض ذبًِ ثْساقت)زّیبض ضٍؾتبی انلی .4

 (هحل اؾتوطاض ذبًِ ثْساقت)ضئیؽ قَضای اؾالهی ضٍؾتبی انلی .5

 (هحل اؾتوطاض ذبًِ ثْساقت)هؿتوط زضضٍؾتبی انلی( هسیطاى یبهؼلوبى ثَیػُ هؼلوبى ثَهی)تحهیلی هساضؼ  ًوبیٌسُ ّط یي اظ هوبعغ .6

یب یي ًلط اظ ذبًوْبی ػالهوٌس ثِ هَضَػبت ثْساقتی (ضٍؾتبی انلی یب هوط یب ؾیبضی)ًوبیٌسُ ضاثغیي ؾالهت هٌغوِ تحت پَقف ذبًِ ثْساقت .7

 زض هٌغوِ 

 ( ضٍؾتبی انلی یب هوط یب ؾیبضی)ضای ثْساقتی هٌغوِ تحت پَقف ذبًِ ثْساقت یي ًلط اظ كؼبلتطیي اػضبء قَ .8

 

 :ًیبظ ؾٌدی پبیگبُ ّبی ثْساقتی تطًیت اػضبءتین( ة 

 (ضئیؽ تین ًیبظؾٌدی پبیگبُ ثْساقتی) پعقي هؿئَل هطًع ثْساقتی زضهبًی هطثَعِ .1

 (ین ًیبظ ؾٌدی زض نَضت ًجَز پعقي، ضئیؽ ت) ًبضقٌبؼ ًبظط پبیگبُ ثْساقتی/ ًبضزاى  .2

 (زثیط تین ًیبظؾٌدی پبیگبُ ثْساقتی)هؿئَل پبیگبُ ثْساقتی  .3

 ًبضزاًْبی پبیگبُ ثْساقتی / ًبضزاى .4

 اظ ثیي هؼلوبى ٍ هسیطاى)ًوبیٌسُ ّط یي اظ هوغغ تحهیلی هساضؼ هؿتوط زض هٌغوِ هحل اؾتوطاض پبیگبُ ثْساقتی .5

 ًوبیٌسُ ضاثغیي ؾالهت هٌغوِ تحت پَقف پبیگبُ ثْساقتی .6

 

 :ًیبظ ؾٌدی هطًع ثْساقت قْطؾتبى تطًیت اػضبءتین( ز 

 (ضئیؽ تین ًیبظ ؾٌدی قْطؾتبى)هؼبٍى ثْساقتی قْطؾتبى  .1

 (زثیط تین ًیبظ ؾٌدی قْطؾتبى) ًبضقٌبؼ هؿئَل آهَظـ ؾالهت .2

ًبضقٌبؾبى هؿئَل ٍاحسّبی ؾتبزّوبٌّگی، ثْساقت ذبًَازُ،ثْساقت هحیظ ، ثْساقت حطكِ ای، ثْساقت هساضؼ،  .3
 اقت ضٍاى، هجبضظُ ثب ثیوبضیْبی ٍاگیط، هجبضظُ ثب ثیوبضیْبی ؿیط ٍاگیط، آهبض، تـصیِ،زّبى ٍ زًساى، هكبضًت هطزهیثْس

 ًوبیٌسُ قَضای اؾالهی قْطؾتبى  .4

 ًوبیٌسُ آهَظـ ٍپطٍضـ قْطؾتبى  .5

 

 

 

 1پیوست 
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 تطًیت اػضبء تین ًیبظؾٌدی هؼبًٍت ثْساقتی زاًكگبُ ػلَم پعقٌی( ُ

 (زاًكگبُضئیؽ تین ًیبظ ؾٌدی )  زاًكگبُهؼبٍى ثْساقتی  .6

 (زاًكگبُزثیط تین ًیبظ ؾٌدی ) ًبضقٌبؼ هؿئَل آهَظـ ؾالهت .7

ًبضقٌبؾبى هؿئَل ٍاحسّبی ؾتبزّوبٌّگی، ثْساقت ذبًَازُ،ثْساقت هحیظ ، ثْساقت حطكِ ای، ثْساقت هساضؼ،  .8

تـصیِ،زّبى ٍ زًساى، هكبضًت ثْساقت ضٍاى، هجبضظُ ثب ثیوبضیْبی ٍاگیط، هجبضظُ ثب ثیوبضیْبی ؿیط ٍاگیط، آهبض، 

 هؼبًٍت  R&D  ٍ یب HSR،هطزهی

 اؾتبى  اؾالهی ػبلی ًوبیٌسُ قَضای  .9

 ًوبیٌسُ آهَظـ ٍپطٍضـ اؾتبى .10

 

 تطًیت اػضبء تین ًیبظؾٌدی هؼبًٍت ثْساقتی ٍظاضت ثْساقت  (ٍ

 ( ثْساقت زضهبى ٍ آهَظـ پعقٌی ضئیؽ تین ًیبظ ؾٌدی ٍظاضت)هؼبٍى ثْساقتی   .1

 ( ثْساقت زضهبى ٍ آهَظـ پعقٌی زثیط تین ًیبظ ؾٌدی ٍظاضت)ـ ٍاضتوبی ؾالهت هؼبًٍت ثْساقتی هسیط ًل آهَظ .2

 تط ٍ ازاضات تبثؼِ هؼبًٍت ثْساقتی بزك،هسیطاى ًل ٍ ضٍؾبی  هطاًع  .3

 ًوبیٌسُ زثیطذبًِ تحویوبت ًبضثطزی هؼبًٍت ؾالهت   .4
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 بسوِ تعالی

  ٍزارت بْذاشت درهاى ٍ آهَزش پسشکی 

 ...................علَم پسشکی ٍ خذهات بْذاشتی درهاًی داًشگاُ

 

 ............................سرکار خاًن/ جٌاب آقای

 ثب ؾالم ٍ احتطام

ّوبًگًَِ ًِ هؿتحضطیس ؾالهتی هحَضتَؾؼِ پبیساض ٍ الظهِ اضتوبء اؾتبًساضزّبی ظًسگی هی ثبقس ٍ زضایي ضاؾتب ّوٌبضی گطٍّی خْت 

ٌسی ًطزى هكٌالت ؾالهت  خْت ثطًبهِ ضیعی نحیح ثبّسف حل ایي هكٌالت هی تَاًس ثِ اكعایف ثْطُ ٍضی ًظبم ؾالهت ًكَض یبكتي ٍ اٍلَیت ث

ثسیْی . اهسام ثِ تكٌیل تین ًیبظؾٌدی ؾالهت ًوَزُ اؾت................پبیگبُ ثْساقتی................/ذبًِ ثْساقت.................../ ثط ایي اؾبؼ هطًع.ًوي ًٌس

لصا ًظط ثِ قبیؿتگی ٍ .اؾت كؼبلیت خوؼی زض ایي هَضز هَخت تؼییي ٍ توطًع ثط هكٌالتی ًِ ؾالهتی ضا ثیكتط تحت الكؼبع هطاض هی زٌّس، هیگطزز

بض یٌتب ایي اهیس اؾت ثب اؾتؼبًت اظ الغبف ثی زضیؾ پطٍضزگ.ػالهِ هٌسی قوب ثِ هؿبئل ثْساقتی ثسیي ٍؾیلِ ثِ ػضَیت زضایي تین هٌهَة هی گطزیس

 .اهط هَخجبت ذسهبت ثْیٌِ ثِ خبهؼِ ضا كطاّن ًوبیس

 

 

 ثب تكٌط                                                     

                                                     .......... 

 یؽ تین ًیبظ ؾٌدیضئ                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2پیوست 
:شماره  

:تاریخ  
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 بسوِ تعالی

  ٍزارت بْذاشت درهاى ٍ آهَزش پسشکی 

 ...................داًشگاُ علَم پسشکی ٍ خذهات بْذاشتی درهاًی

 

 .........................عضَ هحترم تین ًیاز سٌجی 

 ............................سرکار خاًن/ جٌاب آقای

 ثب ؾالم ٍ احتطام

ؾالهت هٌغوِ عجن ثطًبهِ ؾبلیبًِ زض حبل  –ظ ؾٌدی ٍ ثب تَخِ ثِ ایٌٌِ ضًٍس اؾترطاج ًیبظّبی ثْساقتی ًظط ثِ ػضَیت قوب زض تین ًیب

زض .......لـبیت.....اظ ؾبػت.........تین ًیبظ ؾٌدی ًِ زض تبضیدخلؿِ  □..... □زٍهیي  □زض اٍلیيثسیي ٍؾیلِ اظ قوب زػَت ثؼول هی آیس اخطا ؾت لصا 

 .اّس قس قرهب قطًت كطهبئیسثطگعاض ذَ...........هحل

 

 ثب تكٌط       

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

 ضئیؽ تین ًیبظ ؾٌدی

 

 3پیوست 
:شماره  

:تاریخ  
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 :تاریخ جلسِ:                                                                         هحل برگساری                                                            

 اهضاء شوارُ تواس هحل کار ًٍام خاًَادگیًام  ردیف

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 بسوَ تعالی

 ّزارت بِذاشت،درهاى ّ آهْزش پسشکی

 دفتر آهْزش ّ ارتقاء سالهت

 فرم تٌظین صْرتجلسات تین ًیاز سٌجی 

  

 

 :شرح جلسَ

4پیوست   
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 پایگاه بهداشتی/گردش کار نیاز سنجی آموزشی در سطح خانه بهداشت                                         
5-1پیوست   



17 
 

 سنجی آموزشی در سطح مرکس بهداشت شهرستان و استان گردش کار نیاز
5-2پیوست   
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6 پیوست زمانبندی فرایند نیاز سنجی آموزشی در نظام بهداشتی کشور  
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 منابع و مصادیق لیست مشکالت بهداشتی منطقه ردیف

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

 

 :تاریخ     

                                                                                                   

 اهضاء

 :ًام ٍ ًام خاًَادکی

 

 بسوَ تعالی

 ِذاشت،درهاى ّ آهْزش پسشکیّزارت ب

 دفتر آهْزش ّ ارتقاء سالهت

ثبت هشکالت بِذاشتی  استخراج شذٍ با استفادٍ از هٌابع ّ هصادیق کاربرگ  

1کاربرگ   
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 1 ٍزؾتَضالؼول تٌویل ًبضثط

ٍضزُ اًس ضا زض ؾتَى زٍم ثجت هی آهكٌل اٍل ؾالهتی ًِ عجن تَضیحبت هطحلِ ؾَم ًیبظؾٌدی ثسؾت  10ّطیي اظ اػضب تین ًیبظ ؾٌدی  .1

 .ًوبیٌس

 .هكٌالتی اؾت ًِ ثغَض هؿتوین ؾالهت هطزم ضا تْسیس ٍ ثِ ذغط هی اًساظًسْساقتی ثهكٌل  .2

هكبّسُ : ثغَض هثبل ًَقتِ هیكَز.ى هكٌل شًط هی قَزآههبزین ٍ هٌبثغ هَضز اؾتلبزُ زض تؼییي  ثْساقتیهوبثل ّطیي اظ هكٌالت  .3

 .اؾت ًْب ههبحجِ قسُآًلط اظاّبلی ًِ ثب  5ًظط ى ثیوبضی زض هٌغوِ یب آ اظ هَضز خسیس 7هؿتوین هكٌل زض هٌغوِ یب ثطٍظ 
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 ضزیق
 ثْساقتی ػٌَاى هكٌل

 هؼیبضّبی اهتیبظزّی

 ًوطُ
 هكٌل ٍؾؼت

ٍ  اهٌبى هساذلِ 

آهَظـ هَثط ثَزى 

 زض حل هكٌل

 كَضیت هكٌل

هوجَلیت 

اختوبػی ٍ 

ؾبظهبًی حل 

 هكٌل

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

2-1کاربرگ   

3کاربرگ   

 بسوَ تعالی

 ّزارت بِذاشت،درهاى ّ آهْزش پسشکی

 هتدفتر آهْزش ّ ارتقاء سال

  پایگاٍ بِذاشتی/ در تین ًیاز سٌجی خاًَ بِذاشتاهتیاز دُی هشکالت بِذاشتی  کاربرگ
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 2-1 زؾتَضالؼول تٌویل ًبضثطٍ

ذبًِ ّبی ثْساقت یب پبیگبُ ّبی  تین ًیبظ ؾٌدی ءهٌؼٌؽ قسُ تَؾظ اػضب ثْساقتی خْت اهتیبظ زّی ثِ  هكٌالت  2-1ًبضثطٍ  .1

 . هیجبقس ثْساقتی 

یطی ٍ ثب ثْطُ گاظ ًلیِ اػضب تین ًیبظ ؾٌدی  1 ضیبكت ًبضثطٍؽ اظ زتَؾظ زثیط تین ًیبظؾٌدی ٍ پ ( 3 ٍ ًبضثطٍ) 2-1 ًبضثطٍؾتَى زٍم  .2

ًِ ؾتَى زٍم  2-1ؾپؽ ًبضثطٍ  .ٌیي یٌی ًطزى ػٌبٍیي تٌطاضی تٌویل هیكَزًبضثطگْب ّوچهٌؼٌؽ قسُ زض ایي  ثْساقتی اظ هكٌالت 

 .تٌثیط قسُ ٍ زض اذتیبض اًْب هطاض زازُ هیكَز ءاز اػضباى تٌویل قسُ اؾت ثِ عطین هوتضی ثِ تؼس

ًَقتِ قسُ زض ؾتَى زٍم  ثْساقتی ثِ ّطیي اظ هكٌالت  بضثطٍبًِ شًطقسُ زض ًچْبض گ ّطیي اظ اػضب ثطحؿت هؼیبضّبی اهتیبظ زّی .3

 .زازُ ٍ زض خسٍل ثجت هی ًوبیٌس  5تب  1اهتیبظ  

 :ًیلی شیل اًتربة ًٌیس خْت اهتیبظزّی یٌؿبى ًوطات ضا عجن هؼیبضّبی  .4

 5; ذیلی ظیبز  4; ظیبز  3; هتَؾظ  2; ًن  1; ذیلی ًن 

 

ذطٍ هوبثل ّطیي اظ ثْساقتی  زض ؾتَى آؽ اظ اهتیبظ زّی ثِ ًلیِ هكٌالت ٍ ًلیِ هؼیبضّب خوغ اهتیبظات ًؿت قسُ تَؾظ ّط هكٌل پ .5

 .هكٌالت زضج هی قَز
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 ضزیق
 ثْساقتی ػٌَاى هكٌل

 اهتیبظزّی هؼیبضّبی

قیَع ٍ )هكٌل  ٍؾؼت ًوطُ

 (ثطٍظ

هطٍ ٍ هیطٍ 

 ًبتَاًی

ػَاضو اختوبػی 

 هكٌل ٍ اهتهبزی

هوجَلیت 

اختوبػی ٍ 

ؾبظهبًی حل 

 هكٌل

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

2-2کاربرگ   

3کاربرگ   

 بسوَ تعالی

 وزارت بهداشت،درمان و آمىزش پزشکی

 دفتر آهْزش ّ ارتقاء سالهت

  استاى/ درتین ًیاز سٌجی شِرستاى  بِذاشتی اهتیاز دُی هشکالت کاربرگ
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 2-2 زؾتَضالؼول تٌویل ًبضثطٍ

هطًع ثْساقت قْطؾتبى ٍ یب هطًع ثْساقت تین ًیبظ ؾٌدی  ءهٌؼٌؽ قسُ تَؾظ اػضب ثْساقتیخْت اهتیبظ زّی ثِ  هكٌالت  2-2ًبضثطٍ  .1

 . هیجبقساؾتبى 

یطی اظ ٍ ثب ثْطُ گین ًیبظ ؾٌدی اظ ًلیِ اػضب ت 1 ضیبكت ًبضثطٍؽ اظ زتَؾظ زثیط تین ًیبظؾٌدی ٍ پ ( 3ٍ ًبضثطى ) 2-2ٍ ؾتَى زٍم ًبضثط .2

ًِ ؾتَى زٍم اى  2-2ؾپؽ ًبضثطٍ  .ٌیي یٌی ًطزى ػٌبٍیي تٌطاضی تٌویل هیكَزًبضثطگْب ّوچهٌؼٌؽ قسُ زض ایي  ثْساقتی هكٌالت 

 .تٌثیط قسُ ٍ زض اذتیبض اًْب هطاض زازُ هیكَز بءتٌویل قسُ اؾت ثِ عطین هوتضی ثِ تؼساز اػض

ًَقتِ قسُ زض ؾتَى زٍم اهتیبظ  ثْساقتی ثِ ّطیي اظ هكٌالت  بضثطٍبًِ شًطقسُ زض ًچْبض گ ضّبی اهتیبظ زّیّطیي اظ اػضب ثطحؿت هؼیب .3

 .زازُ ٍ زض خسٍل ثجت هی ًوبیٌس  5تب  1

 :خْت اهتیبظزّی یٌؿبى ًوطات ضا عجن هؼیبضّبی ًیلی شیل اًتربة ًٌیس  .4

 5; ذیلی ظیبز  4; ظیبز  3; هتَؾظ  2; ًن  1; ذیلی ًن 

 

ٍ هوبثل ّطیي اظ ثْساقتی  زض ؾتَى آذطؽ اظ اهتیبظ زّی ثِ ًلیِ هكٌالت ٍ ًلیِ هؼیبضّب خوغ اهتیبظات ًؿت قسُ تَؾظ ّط هكٌل پ .5

 .هكٌالت زضج هی قَز



 

25 
 

 

 

 

 

ق
زی

ض
 

 ثْساقتی ػٌَاى هكٌل
 اهتیبظ ًلطات

 ضتجِ هكٌل اهتیبظ ًل
 14ًلط 13ًلط 12ًلط 11طًل 10ًلط 9ًلط 8ًلط 7ًلط 6ًلط 5ًلط 4ًلط 3ًلط 2ًلط 1ًلط

1                  
2                  
3                  
4                  
5                  
6                  
7                  
8                  
9                  

10                  
11                  
12                  

 

 بسوَ تعالی

 ّزارت بِذاشت،درهاى ّ آهْزش پسشکی

 دفتر آهْزش ّ ارتقاء سالهت

در تین ُای ًیاز سٌجیبِذاشتی  اّلْیت بٌذی هشکالت کاربرگ  

3کاربرگ   
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 3 زؾتَضالؼول تٌویل ًبضثطٍ

 .تَؾظ  اػضب ثِ هٌظَض اٍلَیت ثٌسی ًطزى اًْب هیجبقسثْساقتی خْت خوغ ثٌسی اهتیبظات زازُ قسُ ثِ ّطیي اظ هكٌالت  3 ًبضثطٍ .1

ٌیي یٌی ًطزى ػٌبٍیي ثْساقتی هٌؼٌؽ قسُ زض ایي ًبضثطگْب ّوچیطی اظ هكٌالت ُ گضب تین ًیبظ ؾٌدی ٍ ثب ثْطاظ ًلیِ اػ 1 ن ًیبظؾٌدی ٍ ثؽ اظ زضیبكت ًبضثطٍتَؾظ زثیط تی  3 ؾتَى زٍم ًبضثطٍ .2

 .تٌطاضی تٌویل هیكَز

ًْب ؾَال آ تطتیت اظ ثِضا  ءتَؾظ ّط یي اظاػضب، زثیط تین ًیبظ ؾٌدی خوغ اهتیبظ زازُ قسُ ثِ ّط هكٌل ٍ تَؾظ ّطیي اظ اػضب (ثؿتِ ثِ ؾغح تین ًیبظ ؾٌدی) 2-2یب  2-1پؽ اظ تٌویل ًبضثطٍ  .3

 .ثجت هی ًوبیس 3 بضثطًٍوَزُ ٍ زض خسٍل ً

  .زض ؾتَى آذط ثجت هی ًوبیس( ثؿتِ ثِ اهتیبظ ًل ًؿت قسُ)ثسؾت آهسُ تَؾظ ّط هكٌل ضا  اهتیبظات ًؿت قسُ تَؾظ ّط هكٌل ضا زض ؾتَى اهتیبظ ًل زضج ًطزُ ٍ ضتجِ زثیط تین ًیبظؾٌدی خوغ  .4
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 :ػٌَاى اٍلَیت ثْساقتی 

 :گطٍُ ّبی ّسف ثبلوَُ / گطٍُ 

 اختصاصی  گرٍُ ّذف علل بَجَد آٍرًذُ آى

ی
تبض

ضك
 

1.  a)   

b)  

2.  a)   
b)  

3.  a)   
b)  

4.  a)   
b)  

5.  a)   

b)  

6.  a)   
b)  

... a)   
b)  

ی
تبض

طضك
ؿی

 

1.  a)   
b)   

2.  a)   
b)  

3.  a)   
b)  

4.  a)   
b)  

 بسوَ تعالی

 یّزارت بِذاشت،درهاى ّ آهْزش پسشک

 دفتر آهْزش ّ ارتقاء سالهت

تعییي گرٍّ ُای ُذف بالقٍْ ّ اختصاصی ّ علل بْجْد آّرًذٍ اّلْبت بِذاشتی  کاربرگ  

4کاربرگ   
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 4 زؾتَضالؼول تٌویل ًبضثطٍ

ل ضكتبضی ٍ ؿیط ضكتبضی ثَخَز آٍضًسُ هكٌل هی خْت تؼییي ػلل گطٍُ ّبی ّسف ثبلوَُ ثطای ّط اٍلَیت ثْساقتی  ٍ ًیع تؼییي ػل 4ًبضثطٍ  -1

گطٍُ ّبی ّسف ثبلوَُ ثؿتِ ثِ ّط ػلت ضكتبضی ٍ ؿیط ضكتبضی گطٍُ ّسف اذتهبنی خْت اًدبم هساذلِ اهسام / ّوچٌیي پؽ اظ آى ثب ثبظًگطی گطٍُ .ثبقس

 .هی قَز

زضنَضت زاضا ثَزى ) ایي هطحلِ نطكب زض هطًع ثْساقت اؾتبى ٍ قْطؾتبى ثب تَخِ ثِ ایٌٌِ ایي هطحلِ ًیبظ ثِ زاقتي اعالػبت ػلوی ترههی هی ثبقس لصا -2

 . هبثلیت اًدبم زاضز(پطؾٌل ؾتبزی ثب تدطثِ ٍ آهَظـ زیسُ 

ثسؾت آهسُ اظ هطاحل هجل ضا ٍاضز ًبضثطٍ ًطزُ ؾپؽ ًؿجت ثِ تؼییي هربعجیي ثبلوَُ آى اٍلَیت  ثطای تٌویل ًبضثطٍ اثتسا ػٌبٍیي اٍلَیتْبی ثْساقتی  -3

 .اهسام هی قَزثْساقتی  

 . تؼییي ٍ زض ًبضثطٍ ثجت هی قَزثْساقتی  ثَخَز آٍضًسُ اٍلَیت  ؿیطضكتبضیثطای ّط اٍلَیت ثْساقتی ػلل ضكتبضی ٍ  -4

a. ػلل ضكتبضی ثِ ػللی گَیٌس ًِ ثب اكعایف آگبّی ،ًگطـ ٍ زضًتیدِ تـییط زض ضكتبض خبهؼِ هبثل حل ّؿتٌس. 

b.  ًیبظ ثِ هلعٍهبتی هبًٌس تـییط هَاًیي ٍ  هكٌلخسای اظ هیعاى آگبّی، ًَع ًگطـ ٍ ًَع ضكتبض خبهؼِ ثطای حل  ثِ ػللی گَیٌس ًِ ؿیط ضكتبضیػلل

 .اؾتؾیبؾتْب ٍیب كطاّن ًوَزى ٍؾبیل ٍ تدْیعات هَضز ًیبظ خْت تـییط ضكتبض زض ؾغح هٌغوِ ٍ یب اؾتبى ٍ یب ًكَض 

ویت ػلت ٍ  اظثْساقتی ثطای اٍلَیت ثٌسی ػلل ثَخَز آٍضًسُ اٍلَیت  -5  .ًؿت هیٌٌٌس 5-1ػلت اؾتلبزُ هی قَز ًِ ّط ًسام اهتیبظ  اهٌبى تـییطزٍ هؼیبض ّا

ثَخَز آٍضًسُ هكٌل اظ آًدب ًِ هٌبثغ ؾبظهبًی هحسٍز هی ثبقس ٍ اثطثركی هساذالت  ؿیطضكتبضیپؽ اظ تؼییي اٍلیِ هربعجیي ثبلوَُ ٍ ػلل ضكتبضی ٍ  -6

 ٍیب ذهَنیبت ٍیػُ هبًٌس.....اؾت هربعجیي ثبلوَُ ثط اؾبؼ ذهَنیبت زهَگطاكیي قبهل خٌؽ، ؾي ، قـل  ؾالهت زض گطٍُ ّبی ذبل ثیكتط اؾت الظم

ثِ زؾتِ ّبیی توؿین قًَس ؾپؽ ثط اؾبؼ هؼیبضّبی شیل گطٍُ ّبی .... ؾیگبض ثَزى ٍ س قیطذَاض ثَزى،زض هؼطو زٍز ًثبضزاضثَزى، هغلوِ ثَزى،زاضای كطظ

 .ى آذط ًبضثطٍ ثجت قَزّسف ًْبئی هكرم قَز ٍ زض ؾتَ

 اًساظُ گطٍُ -1

 ( زاهٌِ هكٌل یب ٍؾؼت ( )  Incidence) ثطٍظ هكٌل  ـ2

 (قست ػَاضو ( )  Severity) قست هكٌل  ـ3

 ( Defenselessness) پٌبّی یب ثیچبضگی  ثی ـ4

 ( Reach ability) هبثلیت زؾتطؾی ـ   5
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 ًام ٍ ًام خاًَادگی   

اهضاء رئیس تین ًیاز سٌجی                                                                      

 هصادیق هَرد استٌاد در استخراج اٍلَیت هٌابع ٍ هشکل بْذاشتی اٍلَیت دار ردیف

1   

2  

 

 

 

3  

 

 

 

4  

 

 

 

5  

 

 

 

 بسوَ تعالی

 ّزارت بِذاشت،درهاى ّ آهْزش پسشکی

 فرم گسارش هشکالت اّلْیت دار بِذاشتی 

 ...............تی درمانی     دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداش□

 ...............                                            شهرستان         مرکز بهداشت □

 ...............                                     پایگاه بهداشتی/ خانه بهداشت  □

 

:شماره  

:تاریخ  

 فرم شماره 1
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ر
ف

دی
 هشکل بْذاشتی اٍلَیت دار 

سطح تعییي 

 اٍلَیت
 گرٍُ ّذف اختصاصی علل رفتاری هشکل

1 

  

 

ٍزارت 

بْذاشت،درهاى ٍ 

 آهَزش پسشکی

1. 1. 

2. 

2. 1. 

2. 

2 

 

 

 

 

 

ٍزارت 

بْذاشت،درهاى ٍ 

 آهَزش پسشکی

1. 1. 

2. 

2. 1. 

2. 

3 

 

 

 

 

ذاشتی  هعاًٍت ْب

 داًشگاُ

 

1. 

 

1. 

2. 

2. 1. 

2. 

4 

 

 

 

 

 

ذاشتی  هعاًٍت ْب

 داًشگاُ

 

1. 

 

1. 

2. 

2. 

 

1. 

2. 

5 

 

 

 

هرکس بْذاشت 

 شْرستاى

1. 

 

1. 

2. 

2. 1. 

2. 

 بسوَ تعالی

 پسشکی ّزارت بِذاشت،درهاى ّ آهْزش

 ........................هرکس بِذاشت شِرستاى 

 اّلْیت ُای بِذاشتی جِت برًاهَ ریسی ّ اجرای هذاخالت آهْزشی در

 ...............                                بهداشتی پایگاه□

 ...............                                  بهداشت خانه □

 

 :شماره

 :تاریخ

  2 شماره فرم
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 ًام ٍ ًام خاًَادگی                                                                                                                      

 اهضاء رئیس تین ًیاز سٌجی                                                

ف
دی

ر
 

 گرٍُ ّذف اختصاصی  علل رفتاری هشکل  سطح تعییي اٍلَیت سالهتی اٍلَیت دار   -هشکل بْذاشتی 

6 

 

 خاًِ بْذاشت 

  پایگاُ بْذاشتی

1. 1. 

2. 

2. 1. 

2. 

7 

 

 

 

 خاًِ بْذاشت 

 پایگاُ بْذاشتی

1. 1. 

2. 

2. 1. 

2. 

8 

 

 

 

 خاًِ بْذاشت 

 پایگاُ بْذاشتی

1. 

 

1. 

2. 

2. 1. 

2. 

9 

 

 

 

 خاًِ بْذاشت 

 پایگاُ بْذاشتی

1. 

 

1. 

2. 

2. 

 

1. 

2. 

10 

 

 

 

 

 

 خاًِ بْذاشت 

  پایگاُ بْذاشتی

1. 

 

1. 

2. 

2. 1. 

2. 
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 هعاٍى بْذاشتی                                                            

 رئیس تین ًیازسٌجی بْذاشتی کشَر                                          

ف
دی

ر
 

 ذف اختصاصیگرٍُ ّ علل رفتاری هشکل هشکل بْذاشتی اٍلَیت دار

1 

 1. 1. 

2. 

2. 1. 

2. 

2 

 

 

 

1. 1. 

2. 

2. 1. 

2. 

 بسوَ تعالی

 ّزارت بِذاشت،درهاى ّ آهْزش پسشکی

 دفتر آهْزش ّ ارتقاء سالهت

 اّلْیت ُای بِذاشتی کشْری

 

 

 :شماره

 :تاریخ

  3 شماره فرم
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 هعاٍى بْذاشتی                                                           

 داًشگاًُیازسٌجی بْذاشتی رئیس تین                                          

 
ف

دی
ر

 

 گرٍُ ّذف اختصاصی علل رفتاری هشکل ل بْذاشتی اٍلَیت دارهشک

1 

 1. 1. 

2. 

2. 1. 

2. 

2 

 

 

 

1. 1. 

2. 

2. 1. 

2. 

 بسوَ تعالی

 ّزارت بِذاشت،درهاى ّ آهْزش پسشکی

 ...........................داًشگاٍ علْم پسشکی ّ خذهات بِذاشتی درهاًی 

 یداًشگاُاّلْیت ُای بِذاشتی 

 

 

 :شماره

 :تاریخ

 4 شماره فرم


