
 

 

 

بغوَ تؼالی 
 بیواسعتاى ؽِیذ بِؾتی بٌذس اًضلی

 
 

ؽشایو 
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خطشات ازتوالی هطشذ ؽذٍ بشای بیواس 
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تؾخیقی ّ هشالبتی  –بیواس لبل اص ُش الذام دسهاًی  فؼال ؽٌاعایی*اؽتباٍ بشای بیواس  اسائَ خذهات

فشٌُگ عاصی اعتفادٍ اص ًام بیواس بدای ؽواسٍ تخت ّ اتاق  *
خذاعاصی بیواساى با ًام هؾابَ دس یک بخؼ ّ اهالع سعاًی ّخْد بیواس با ًام هؾابَ بَ کادس ّ بشد *

بخؼ 
پضؽکی بیواس لبل اص ّیضیت ّ یا اًدام هؾاّسٍ   تطابك هؾخقات بیواس با هْاسد دسج ؽذٍ دس پشًّذٍ *

بشّص خطا ُای داسّیی ّ تدْیض داسّی اؽتباٍ 
... ،دّص داسّیی ّ

هتذ  caseاخشایی ؽذى فسیر * 
ساٍ دادى داسّ  8بش اعاط  اخشای دعتْسالؼول داسّ دُی فسیر*

اخشای فسیر فشآیٌذ دبل چک دس داسّ ُای پش خطش  *

ؽابَ با ؽکل ،تلفع ّ ًْؽتاس هؾابَ دس ُش بخؼ  داسُّای م لیغت ؽٌاعایی*
هاها ُا بَ لیبل ُای /خذا عاصی ّ لیبل گذاسی داسّ ُای پش  خطش اص داسّخاًَ ّ زغاط عاصی پشعتاساى *

هشبْهَ 
هؼشفی ّ تؼییي هشالبت ُا ، ػْاسك داسّ ُای خذیذ تْعو داسّخاًَ بَ بخؼ ُای هشتبو  *

ػذم تْخَ بَ تغییشات ػالین زیاتی بؼذ اص 
پشّعیدش ُای تِاخوی  

(LP- اعکْپی ُا–بیْپغی )

ؽٌاعایی پشّعیدش ُای پش خطش بخؼ ّ آهْصػ هشالبت ُای بؼذ اص ایي پشّعیدش ُا بَ ًیشّی خذیذ *
بخؼ  

ُش اهالع سعاًی بَ پشعٌل دس خقْؿ ًسٍْ دعتشعی بَ لیغت پشّعیدشُا ّ هشالبت لبل ّ بؼذ اص *
یک اص ایي تغتِا 

لْلَ ُای اکغیژى  خطا دس ؽٌاعایی ّ اًتمال
گش بَ بیواس  یا   گاص ُای دی

سػایت کذ بٌذی سًگی دس خقْؿ عیلٌذس ُا ّ کپغْل ُای هْخْد دس بخؼ  *
اهالع سعاًی کذ بٌذی سًگی بَ ًیشّ ُای خذیذ دس ُش بخؼ  *



 

 

اص ُش هٌبؼی دس زیي  عْختگی ًاؽی 
... کیف آبگشم ّ  -ّاسهش: هشالبت

اهویٌاى اص فست ػولکشد تدِیضات گشهایؾی لبل اص اعتفادٍ  *
اًذیکاعیْى ُا ،فافلَ با هٌبغ )آهْصػ ًیشُّای خذیذ الْسّد دس خقْؿ اعتفادٍ اص تدِیضات گشهایؾی *

هشالبتِا ی هشبْهَ بَ اعتفادٍ اص کیف آبگشم دس بیواساًی کَ کاُؼ (گشهایؾی دس هْسد اعتفادٍ اص ّاسهش 
زظ هسیطی داسًذ هثل دیابتی ُا  

آهْصػ کلیَ ی پشعٌل دس خقْؿ ؽٌاعایی بوْلغ ػلیَ عْختگی ّ الذاهات الصم خِت کٌتشل یا کاُؼ *

  ػْاسك هشبْهَ

الضام  سػایت بِذاؽت دعت تْعو کلیَ ی پضعٌل بالیٌی دس بخؼ ُا با ًظاست عشپشعتاس  *ػفًْت بیواسعتاًی دس بیواس  

سػایت دعتْسالؼول اعتفادٍ اص ّعایل زفاظت فشدی بَ فْست فسیر  *
دس تضسیمات  اعتفادٍ اص ّعایل یکباس هقشف *

کٌتشل اعتشیلیضاعیْى تدِیضات دس اًدام تکٌیک ُای تِاخوی  *
صدایی فسیر ّعایل ّ عطْذ تْعو کادس غیش تخققی  ًظاست بش اخشای گٌذ *

تفکیک ّ دفغ اعتاًذاسد پغواًذ ُای ػفًْی ّ غیش ػفًْی  *
سػایت افْل هشالبت اص صخن ّ اًدام پاًغواى اعتاًذاسد دس کلیَ بیواساى  *

دس هؼشك دیذ بْدى اتقاالت هِن ّ زیاتی بیواس دس زذ اهکاى خِت کٌتشل هذاّم  *ػذم هشالبت فسیر اص اتقاالت  

تسْیل کاهل اتقاالت دس صهاى تغییش تین دسهاى ّ ثبت خضئیات دس گضاسػ پشعتاسی  *

کٌتشل ػولکشد اتقاالت دس ُش ًْبت تغییش تین دسهاًی ّ یا تدْیض داسّ ّ یا اًدام الذام خاؿ  *
س ُا ّ اتقاالت  تکاتػبیَ ت هؾخـ ًوْدى تاسیخ  *

تؼبیَ ؽذٍ با رکش تاسیخ اًدام پاًغواى یا پْؽؼ   س ُای تّخْد پاًغواى ّ پْؽؼ اعتاًذاسد بشای کات*
 

 



 

 

 

ؽشایو 
تِذیذ کٌٌذٍ 

ایوٌی بیواس 
 

پیگیشی خِت ّیضیت ًْصاداى پش خطش  *ػذم ؽٌاخت یشلاى ًْصادی  
آهْصػ ػالین یشلاى ًْصادی بَ هادس ّ ّالذیي  *

اص کات  ًکات ایوٌی دس ٌُگام ًمل ّ اًتمال ًْصاد ّ اعتفادٍسػایت *عمْه ًْصاد  
هسافظت اص ًْصاد دس صهاى تؼْیل هلسفَ ،پْؽؼ ّ یا لباط  *

هسافظت ًْصاد بیواس دس بخؼ ًْصاداى  *
ُّای کوک بِیاس ّ خذهاتی دس خقْؿ ازتوال عمْه ًْصاد سزغاط عاصی ًی*

ؽشایو 
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ایوٌی بیواس 

خطشات ازتوالی هطشذ ؽذٍ بشای بیواس 

 

ساُکاس ُای پیؾگیشاًَ 

ى 
دا

ْصا
ً ّ

داس 
ى باس

دسا
ها

بغتشی هادس باسداس دس ُش یک اص بخؼ ُای دسهاًی غیش اص بخؼ ُای صًاى ّ هاهایی بَ عْپش ّایضس *باسداس هشگ یا ًاتْاًی خذی هادس 
هشبْهَ اهالع دادٍ ؽْد 

کٌتشل ّمؼیت بالیٌی هادس باسداس بغتشی دس عایش بخؼ ُا تْعو گشٍّ صًاى زذالل بقْست سّصاًَ  *
اهویٌاى اص اهالع کادس دسهاًی بخؼ ُای صًاى ّ هاهایی اص لیغت هادساى پش خطش  *

اهویٌاى اص تْاًوٌذی هاهاُا ّ پشعتاساى ؽاغل دس بخؼ ُای صًاى ّ هاهایی با هشالبت ُای هْسد ًیاص *
بشای هادساى پش خطش  

ٍ دچاس ّمؼیت زاد اهالع سعاًی فْسی بَ عْپش ّایضس دس هْاسدی کَ هادس بقْست پیؼ بیٌی ًؾذ*

هیگشدد 
فشاخْاى تین هؾاّسٍ تخققی خِت هادساى باسداس کَ دس ّمؼیت ًاپایذاس لشاس هیگیشًذ تْعو هتخقـ * 

هشبْهَ ّ عْپش ّایضس کؾیک 

ػذم کٌتشل دلیك ػالین بالیٌی هادساى پشٍ 

اکالهپغی 

اسائَ خذهات تْعو ًیشُّای با عابمَ ؽٌاعایی هادساى پش خطش ّ اعتفادٍ اص تین با تدشبَ ّ کاس آهذ دس  *

کاس باالتش 
ؽٌاعایی ّ اهالع سعاًی بوْلغ ػالین غیش هبیؼی  *

اؿ فنای خذاگاًَ خِت هادساى پش خطش ّ پشٍ اکالهپغی  اختـ*

اّسژاًظ دس اتاق بغتشی هادساى اکالهپغی ّ پشٍ اکالهپغی  ّخْد تشالی *
آهْصػ ًیشُّا خِت ؽٌاعایی ػلیَ خطش * 

ػذم هذیشیت هٌاعب هادس با خًْشیضی بیؼ اص 

زذ هبیؼی  

پیگیشی خِت ّیضیت بیواس دس کْتاُتشیي صهاى تْعو تْعو هتخقـ پضؽک همین *

کٌتشل هذاّم ػالین زیاتی ّ ببشعی ػالین صّد سط خًْشیضی دس بیواساى  *
آهْصػ ػالین صّد سط خًْشیضی بَ کلیَ پشعٌل بْیژٍ پشعٌل خذیذ *

بالیٌی بیواس بقْست هذاّم تا صهاى ثبات ّمؼیت بالیٌی  کٌتشل ّمؼیت *
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زنْس یک ًیشّی با تدشبَ ّ هاُش دس ُش صایواى  *مشبَ یا تشّها بَ ًْصاد دس زیي صایواى 
پیؼ بیٌی  افْل پیؾگیشاًَ دس ُش صایواى دس خقْؿ خطشات ازتوالی بشای ًْصاد  *

ؽٌاعایی صایواى ُای عخت ّ پش خطش ّ الضام زنْس هتخقـ با دعتیاس تخققی ًْصاداى دس صهاى *

صایواى 

فسیر ًْصاد اخشای دعتْسالؼول ؽٌلغایی *خابدا ؽذى ًْصاد  

ؽٌاعایی ًْصاد دس بذّ بغتشی یا لسظَ تْلذ دس اتاق صایواى ّ اتاق ػول  تِیَ ّ القاق دعتبٌذ*

زغاط عاصی کاسکٌاى دس خقْؿ لضّم ّخْد دعتبٌذ ؽٌاعایی ًْصاد *
کٌتشل دعٌبٌذ ؽٌاعایی ًْصاد زذالل دس ُش ؽیفت ّ دس ًْبت تسْیل ّ تسْل  *
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خطشات ازتوالی هطشذ ؽذٍ بشای بیواس 
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اهالع سعاًی عشیغ هْمْع بَ پضؽک هؼالح بؼذ اص ؽٌاعایی ػالین ازتوالی الذام بَ خْدکؾی بیواس  *آعیب بَ خْد یا دیگشاى یا الذام بَ خْدکؾی 

ایوي ًوْدى هسیو اتاق بغتشی بیواس هغتؼذ خْدکؾی  *

دّس ًوْدى اخغام تیض،بشًذٍ ّ ؽیؾَ اص دعتشط بیواس  *
فشآخْاى ًیشُّای زفاظت فیضیکی ّ اهالع سعاًی بَ عْپش ّایضس کؾیک دس هْاسد بسشاى  *

بَ بیواس ّ خاًْادٍ تْعو پضؽک هؼالح   اسائَ تْمیسات الصم دس خقْؿ فشآیٌذ دسهاى*ػذم لبْل دسهاى ّ داسّ ُای تدْیض ؽذٍ  
بشلشاسی استباه هٌاعب با بیواس  *

کٌتشل هقشف داسّ بؼذ اص  تسْیل داسّ بَ بیواس  *
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اسعال ًوًَْ خْى اؽتباٍ خِت دسخْاعت 
خْى ّ فشآّسدٍ خًْی  

دبل چک ؽذى دسخْاعت خْى تْعو دّ پشعتاس  *
اسعال ًوًَْ ُای خذاگاًَ بشای دسخْاعت ّ کشاط هچ فشآّسدٍ خًْی *

ػذم ًگِذاسی فسیر فشآّسدٍ خًْی دسیافت 
ؽذٍ  

ػولی کلیَ ی پشعٌل خذیذ تْعو باًک خْى ّ اسصیابی اهالػات اسائَ ؽذٍ بَ –تْاًوٌذی عاصی ػلوی *
پشعٌل تْعو عش پشعتاس بخؼ 

اهالع سعاًی ػالین ّ ًؾاًَ ُای فشآّسدٍ خًْی غیش عالن  *

تضسیك خْى یا فشآّسدٍ ُای خًْی ًاُوگْى ّ 

ًاعاصگاس 

زْیل گشفتَ ؽذٍ  دبل چک پشعتاسی تواهی هشازل آهادٍ عاصی ّ تشاًغفْصیْى خْى ّ فشآّسدٍ ی ت*

تخققی  -آگاُی ّ اخشای دعتْس الؼول تضسیك خْى ّ فشآّسدٍ ُای خًْی تْعو کاسکٌاى بالیٌی*

دلیمَ اّل ؽشّع تضسیك خْى  15کٌتشل ػالین زیاتی ّّمؼیت بالیٌی بیواساى دس *
ی خًْی ّ تْاًوٌذ عاصی کاسکٌاى دس اًدام الذاهات هشبْهَ  اٍ اهالع سعاًی ػالین ّاکٌؼ* 
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اخشای دعتْسالؼول ًمل ّ اًتمال ایوي  *  عمْه اص تخت زیي خابدایی
کٌتشل ایوٌی ًشدٍ کٌاس تخت ّ بشاًکاسد  *

ؽٌاعایی بیواساى آعیب پزیش ّ زنْس کوک بِیاس ّ پشعتاس زیي خابدایی  *

اًدام تغت ُای تؾخیقی بؼذ اص سّیت پشًّذٍ بیواس تا زذ اهکاى  *اًدام تغت سّی بیواس اؽتباٍ  
کٌتشل هؾخقات بیواس با بشگَ دسخْاعت اسعالی  *

دسفْست ُؾیاس )دسخْاعت ؽذٍ دسخْاعت اص بیواس خِت بیاى هؾخقات فشدی ّ ًْع تغت تؾخیقی *

( بْدى بیواس

کٌتشل هؾخقات بیواس با بشگَ دسخْاعت اسعالی  *اًدام تغت اؽتباٍ بشای بیواس  
 HISکٌتشل دسخْاعت اسعالی با دعتْس پضؽک ّ تغت ثبت ؽذٍ دس عیغتن *

دسخْاعت اص بیواس خِت بیاى هؾخقات فشدی ّ ًْع تغت تؾخیقی دسخْاعت ؽذٍ  *

ػذم کٌتشل ّمؼیت بالیٌی بیواس زیي اًدام 
تغت   

ُوشاٍ بْدى تدِیضات هْسد ًیاص خِت کٌتشل ّمؼیت بالیٌی ّ ػالین زیاتی بیواس دس زیي تغت ُای *
تؾخیقی بْیژٍ تغت تِاخوی  

کٌتشل هذاّم ّمؼیت بالیٌی بیواس ّ ثبت ّمؼیت بالیٌی دس گضاسػ  *

ًی ػذم ؽٌاعایی ػالین خطش دس ّمؼیت بالی

بیواس  

ؽٌاعایی پشّعیدش ُای پش خطش بخؼ ّ ػْاسك ازتوالی  *

اهالع سعاًی ػْاسؿ ازتوالی پشّعیدش ُا بَ کلیَ ی ًیشُّا بْیژٍ کاسکٌاى خذیذ الْسّد  *

ػذم هشالبت اص اتقاالت دس زیي اًتمال ّ اًدام 

تغت 

خام تغت  دس هؼشك دیذ بْدى اتقاالت دس زذ اهکاى خِت کٌتشل اتقاالت دس زیي اى*

...( زظ خیظ ؽذٍ ّ )تْمیر ػالین ّ ًؾاًَ ُایی کَ الصهغت بیواس بالفافلَ اهالع سعاًی کٌذ *

ؽشایو 

تِذیذ کٌٌذٍ 
ایوٌی بیواس 

خطشات ازتوالی هطشذ ؽذٍ بشای بیواس 

 

ساُکاس ُای پیؾگیشاًَ 
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هشالبتی بیواساص هشیك -سعاًی بَ عایش اػنا ءکادس دسهاًیاسصیابی اّلیَ بیواساى دس ایي خقْؿ ّ اهالع *صخن بغتش  

ثبت دسگضاسػ پشعتاسی 

اعتفادٍ اص تؾک هْاج دس بیواساى هغتؼذ صخن بغتش  *
اخشای پشّتکل تغییش پْصیؾي  *

( دسبیواساى غیشُْؽیاس)ّکوک بِیاس هشبْهَ(دسفْست ُْؽیاسبْدى)آهْصػ هْاسد خْدهشالبتی بَ بیواس *
ًیشُّای کوک بِیاسدسخقْؿ ؽٌاعایی ػالین اّلیَ ّ ساُکاسُای پیؾگیشاًَ صخن بغتش آهْصػ بَ *

عمْه اص تخت دس زیي ساٍ سفتي 

  ّ ...

هشالبتی بیواس اصهشیك -کادسدسهاًیاسصیابی اّلیَ بیواساى دس ایي خقْؿ ّاهالع سعاًی بَ عایشاػناء*

ثبت دسگضاسػ پشعتاسی 
تخت بقْست هذاّم کٌتشل باال بْدى ًشدٍ ُای کٌاس *

.... ّخْدٌُذسیل دس ساُشُّای بخؼ ّ عشّیظ ُای بِذاؽتی ّ*
آهْصػ بَ بیواساًی کَ داسُّای کاٌُذٍ فؾاس خْى هقشف هیکٌٌذ *

آهْصػ خْدهشالبتی بَ بیواساًی کَ دچاس هسذّدیت زشکتی بْدٍ ّ هغتؼذ عمْه ُغتٌذ *
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ساُکاسُای پیؾگیشاًَ هطشذ ؽذٍ خطشات ازتوالی 

ی  
ز

شا
خ

ل 
و

ػ
م 

دا
اً

کٌتشل هغتٌذات ّ پشًّذٍ ُوشاٍ بیواس خِت اهویٌاى اص تطابك هؾخقات بیواس باپشًّذٍ هٌتمل ؽذٍ *خشازی سّی بیواس اؽتباٍ 
کتشل ًام ّهؾخقات بیواسدسابتذای ّسّدبَ اتاق ػول با عْال اص بیواس ُْؽیاس *

بیواس لبل اص اًتمال بَ اتاق ػول تْخَ بَ ؽٌاعایی فسیر *
هطابمت ًْع ػول هبك بیاى خْد بیواس با هْاسد ثبت ؽذٍ دس پشًّذٍ *

اًدام خشازی سّی لغوت 
اؽتباُی بذى 

تسْیل بیواستْعو پشعتاس آگاٍ بَ ّمؼیت بالیٌی بیواس بَ پشعتاس اتاق ػول بْیژٍ دس بیواساى غیشُْؽیاس *
ًْع ػول ثبت ؽذٍ دس پشًّذٍ بیواس کٌتشل فشم آهادگی لبل ػول ّ *

لبل اص /بذّ ّسّدبَ اتاق ػول)هطابمت ًْع ػول هبك بیاى خْد بیواس با هْاسد ثبت ؽذٍ دس پشًّذٍ دس عَ ًْبت *
( دسًِایت لبل اص ؽشّع ػول خشازی/بیِْؽی

اًدام هاسکش گزاسی تْعو پضؽک هؼالح بیواس لبل اص اًتمال بیواس بَ اتاق ػول *

اؽیاء خاسخی دسبذى خا گزاؽتي 

بؼذاص خشازی 

ؽواسػ ّثبت ّعایل هْسداعتفادٍ دس ػول لبل ّبؼذاصػول خشازی *

ثبت آهاس هشبْه بَ ؽواسػ گاصُا ّ ّعایل دس بشد اختقافی ُش اتاق *
سػایت دعتْسالؼول تسْیل بیواس دس هْاسدی کَ ػول دسصهاى تسْیل ؽفیت اداهَ داسد  *

اق هؾخـ بْدى پشعتاس عشکْلش ُش ات*
استباه هٌاعب کادسخشازی با عشکْلشخِت ثبت دلیك آهاس *

سػایت دعتْسالؼول خشازی ایوي ّ اهویٌاى اص فست ؽواسػ ّعایل ّ گاصُا لبل اص عْچْسّبغتي هْمغ ػول *

کٌتشل ػولکشد تدِیضات لبل اص اعتفادٍ *عْختگی ًاؽی اص کْتش 

....( سهْبت ّ .هاسپْعت بی)سػایت هغایل ایوٌی دس زیي اعتفادٍ اص کْتش *

زنْس هذاّم ّفؼال تکٌیغیي بیِْؽی دستوام هذت ػول خشازی با بیِْؽی *بشّص ػْاسك بیِْؽی 
کٌتشل ّ هاًیتْسیٌگ ّمؼیت بالیٌی ّ تٌفغی بیواس دس زیي اًدام بش اعاط ًْع ّ عطر بی زغی اعتفادٍ ؽذٍ *

ثبت خضئیات ُؾیاسی ّ ػالین زیاتی دس پشًّذٍ تسْیل بیواساًی کَ بی زغی یا بیِْؽی دسیافت ًوْدٍ اًذ با *

تِیَ پشّتکل ػلوی ّ هْسد تأییذ اعاتیذ هشتبو دس خقْؿ هسذّدٍ ُای صهاًی کٌتشل هْمغ ػول دس هْاسدی کَ *خًْشیضی یا ُواتْم ؽذیذ 

( دس بیواساى با اختالالت اًؼمادی )ازتوال خًْشیضی یا ُواتْم بیؾتش اعت 
کٌتشل دلیك هسل پشّعیدش یا صخن پظ اص خشازی دس ُش ؽیفت تْعو پشعتاس هشبْهَ  *


