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  گضاسؽ ًَيؼي

 ثْذاؿتي دسهبًيوٌٌذُهشالجتگشٍُثييگفتبسييبًٍَؿتبسيكَستثِثيوبسدسهَسداًالػبتتجبدلتؼَين ٍتؼشيف

.گَيٌذگضاسؽسا

 دسثجتًشيكاصثيوبساىگضاسؽ (Record )،ؿفبّيگضاسؽ ( Report)هـبٍسُيب ( Consultation)ثِ كَست

ٍؿفبّيگضاسؽثؼذي،ؿيفتپشػتبساىثِپشػتبساىثيوبسػتبى،دسوبسيًَثتّشاًتْبيدسگيشدپشًٍذُ كَست هي

ديگشثِؿفبّيگضاسؽدادىٍثيوبساىگضاسؽًَؿتيپشػتبسّبيهؼئَليتهْوتشيياصهيٌوبيٌذسااسائِخَدوتجي

داسدثؼضايياّويتثيوبساىاصهشالجتويفيتافضايؾدسوِّوىبساى هيجبؿذ

 ٍكحيح گضاسؽ ػلوي يه خلَكيبت

هشالجتْبيهٌبػتاخشايًٍشاحي،احتوبلياؿتجبّبتاصپيـگيشيخْتكحيحگضاسؽثجتدسصيشًىت٦ِسػبيت

اػتالضاهيپشػتبسي

Actuality حميمت    ١

     Accuracy دلت      ٢

Completeness and Conciseهختلش  ٍوبهل٣

Currentپَيب      ٤

Organizeػبصهبًذّي  ٥

Confidentialهحشهبًِ     ٦

تلفٌي گضاسؿبت

ثبيذداسًذًمؾتلفٌيگضاسؿبتدسوِاؿخبكيثبؿذهياًالػبتاًتمبلدسهٌبػتٍػشيغساُتلفٌيگضاسؿبت

ثبؿٌذهٌوئي

اػتٍاهحاًالػبت

اػتكحيحاًالػبت

اػتدليكاًالػبت

اػتخالكِاًالػبت

اص ػجبستٌذ ؿذُ ثجت هَاسدگشدد ثجت ٍي دسپشًٍذُ ثيوبسثبيذ ٍهؼيت گضاسؽ تلفٌي
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دسػبػتهثالگضاسؽ ثجت ؿَددسثشگِؿذٍُدسيبفتاسائِاًالػبت،تلفٌيپيبمٍگيشًذُدٌّذُاسائِفشدًبمٍصهبى

 2.3احوذيآلبيپتبػينػٌحآصهبيؾخَاةدادماًالعًٍوَدمتلفيحدوتشمعتپشػتبسث٢٢ِ٪١٠

اصخولِپضؿهػئَالتبّشگًَِثبؿذپشػتبسثيوبسدسدػتشعپشًٍذُحتوبپضؿهثِتلفٌيگضاسؽدسهَلغ.ثبؿذهي

 هيـَددادُپبػخآىثِتَخِثبغيشٍُدسهبًيسطينثيوبس،لجليػالئن حيبتي

 ٪دػتَستلفٌي ساٌّوبي

وٌذثيبىتشسٍؿيسادػتَساتوِثخَاّيذاصٍيهدذداپضؿهػدلِثبٍػشيغدػتَساتدسدسناصخٌبپيـگيشيثشاي

. هـخق ؿَددليمبتـخيق ثيوبسٍاتبقؿوبسُ،ثيوبسًبم

ؿَدثبصگَهدذداٍيدػتَسات،پضؿهدػتَساتپغ اصاتوبم

ؿذُدػتَسدادٍُپضؿه،پشػتبسثيوبس،ًبم،ؿذُدػتَسدادُصهبىٍتبسيخؿبهلتلفٌيدػتَساتثجتًشيمِ

ؿَدًَؿتِثٌَسوبهلثبيذوِثبؿذهي

.ؿَداهوبٍوٌتشلپشػتبسدٍتَػيثبيؼتيؿفبّيدػتَساتوٌيذپيشٍيثيوبسػتبىاصهمشسات

٢٤حذاوثشتبوٌذاهوبثبيؼتيساؿذًَُؿتِدػتَساتدػتَستلفٌيهؼئَلپضؿهثيوبسػتبىهمشساتثشاػبع)

تلفٌيپغ اصدػتَساتػبػت

گضاسؽ اًتمبلي

ٍ هشالجتْبيٍياصٍهؼيتايخالكِپشػتبساػتديگشالصمدسهبًيهشوضيبٍثخؾثِثخؾاصيهثيوبساًتمبلٌّگبم

دسثشگِساؿذُاًدبم

ديگشثخـْبيثِسيىبٍسييبٍٍيظُاصثخـْبيثيوبساًتمبلهَلغهثالثٌَيؼذاًتمبل

گضاسؽ اًتمبلاسائِدسٌّگبمثبيذصيشساهَاسدتشتيتپشػتبسثِهيـَددادُحوَسييبٍتلفٌيكَستثِاًتمبلگضاسؽ

لشاسدّذتَخِهَسد

اًتمبلٍتبسيخصهبى،ثيوبسپضؿىيتـخيلْبيٍهؼبلحپضؿهًبم،ػي،ًبم١

حبهشدسحبلفشدػالهتيٍهؼيت٢

حبهشدسحبلهشالجتيثشًبه٣ِ

خذيذدسثخؾاػتمشاسوبهلتبهذتًيبصثيوبسدسوَتبُهَسدٍيظٍُهذاخلِثشسػيّشًَع٤

 .ًجيٍٍػبيلّبلَلِهثلثيوبسًيبصخبف هَسدٍػبيل.-5

 (ٍهؼيت ايضٍالػيَى ٍ يب احيبئ للجي سيَي)تَخْبت خبف هبًٌذ -6
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گيشًذُپشػتبستحَيلًبمًَؿتي٧

 

 

گضاسؽ حَادث

 اػتفبدُ وبسپشػتبساىويفياستمبءٍثشايثبؿذهيدسآيٌذُاصآىٍپيـگيشيخٌشاتؿٌبػبئي،حَادثاصگضاسؽّذف

لضٍم اصآىهَالغدسٍثَدُآؿٌبحَادثگضاسؽثبساثٌِدسهشوضدسهبًيلَاًييٍػيبػتْبهَظفٌذثبپشػتبساىؿَدهي

گيشًذثْشُ

 ؿَد سػبيت ثبيذ صيش هَاسد گضاسؽ حَادث ًَؿتي دس

 .اػتؿذُسٍثشٍآىثبٍديذُساحبدثِوِپشػتبسيًبمًَؿتي

.ؿَددادُؿشححبدثِػيٌيٍوبهالًَسهختلشٍدليكثِ

ؿَددادُگضاسؽگشفتِكَستديذُحبدثِثشايػبيشّوىبساىٍيبپضؿهپشػتبس،تَػيوِالذاهبتيّشگًَِ

ًـَدتفؼيشٍتؼجيشًَؿتِحبدثِثشاي

ؿَدگضاسؽهشثًَِهؼئَلػشيؼتش ثِّشچِثبيذحبدثِ

گشددٍحفظهخلَف ًَؿتِؿوبسُثبثبيذحبدثِگضاسؽ

ؿَدوپيًجبيذگضاسؽ

 وليذي ًىبت

 ًَؿتي هَسددسهْنًىبت،آىلوبييٍحمَلياسصؽٍثيوبساىدسهبىفشآيٌذدسپشػتبسيگضاسؽاّويتثًِظش

٪گشددهييبدآٍسيپشػتبسيگضاسؽ

ًوبييذاػتفبدُاػتبًذاسدّبيثشگِاصپشػتبسيگضاسؽثجتخْت١

ًوبييذاػتفبدُهـىييبآثيخَدوبساصفميپشػتبسيگضاسؽثجتخْت٢

ثٌَيؼيذهشتتٍخَاًبساگضاسؽوبسّبثِثخـيذىػشػتٍهٌبلتكحيحاًتمبلٍلت،اتالفاصخلَگيشيهٌظَسث٣ِ

ًوبييذدسجوبهلثٌَسگضاسؽاٍساقثباليدسساثيوبسهـخلبت٤

دس ّشپشػتبسيگضاسؽثبيذوِاػتروشثِالصم.ًوبييذاػتفبد٢٤ُالي١اػذاداصًَيؼيگضاسؽػبػتثجتخْت٥

.گشددليذًيضگضاسؽثجتؿيفتٍؿَدهدضاًَؿتِكَستثِؿيفت

ًوبييذثجتآصهبيـگبّيٍثبليٌياػبػؼالينثشساثيوبسّوَديٌبهيهٍػوَهيٍهؼيت٦
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وٌيذثجتساثذىحيبتيػيؼتوْبيػولىشدٍثيوبستٌفؼيللجيهشثبىسيتنٍتؼذاد٧

هشالجت خْتٍهيىشپيغ،هبًيتَسيٌگ،ًٍتيالتَسهىبًيىيٍػبيلگًَِّشاصاػتفبدُكَستدس٨

يبدداؿت ًوبييذساالصماصثيوبستَهيحبت

وٌيذثجتحتوبًساثيوبسدفؼيٍهؼيتٍفؼبليتهيضاىٍٍاػتشاحتخَاةٍهؼيت٩

وٌيذيبدداؿتثيوبسخَدولوبتاصاػتفبدُثباػتًوَدُػٌَاىثيوبسوِساّبييًـبًٍِثيبًبت١٠

هشثًَِ ثجتالذاهبتثًِؼجتثيوبسٍاوٌـْبيروشٍآًْباخشايػبػتثبّوشاُسادسهبًيٍداسٍييالذاهبتتوبم١١

ًوبييذ

ثبؿذآىاخشاييبهـبّذُػبػتدليكثجتثبپشػتبسيگضاسؽدسؿذُثجتهَاسدوليِاػتهشٍسي١٢

ثشٍص ثالفبكلِكَستدسٍدادُلشاسًظشهذساآىػَاسم خبًجي،وٌذهيهلشفثيوبسوِداسٍّبييثِتَخِثب١٣

ًوبييذگضاسؽ

وٌيذاختٌبةآًْباخشاياصلجلپشػتبسيالذاهبتثجتاص١٤

ثِ گضاسؽالذامٍلتاػشعدس(ىايضٍالػيَ)خبفّبيهشالجتاسائِيبػبديغيشٍهؼيتگًَِّشهـبّذُاصپغ١٥

ًوبئيذًَيؼي

  ًوبييذثجتايذداؿتًِظبستآًْباخشايثشيبًٍوَدُاسائِخَدوِساهشالجتْبييگضاسؽ،دساًحلبسا١٦ً

ثب،خَدؽپبيثب)ٍسٍدًحَُثيوبس،ٍسٍدػبػتؿبهلٍؿذًَُؿتِوبهلثؼيبسثبيذثيوبسپزيشؽگضاسؽ-  17

ٍٍسٍدٌّگبمحيبتيػالئن،ثيوبسَّؿيبسيٍهؼيت(،ٍّوشاّيبىتَػي،١١٥اٍسطاًغتَػيثشاًىبسد،

ثبؿذؿذُهـبّذُهْنهَاسدػبيش

آصهبيـبت خْتآهبدگي).ًوبييذگضاسؽؿًَذپيگيشييبٍاًدبمثؼذيّبيؿيفتدسثبيذوِساالذاهبتي-  18

 (.........ّب ٍ هـبٍسُخَاة،تـخيلي،پبساوليٌيىي

ًوبييذگضاسؽتبسيخٍػبػتروشثباًدبمدسكَستساثيوبسپبساوليٌيىيآصهبيـبتاًَاع- 19

ػَاسمهـبّذٍُپبساوليٌيىيآصهبيـبت،ثيوبسّوَديٌبهيهٍهؼيتدسًجيؼيغيشهَاسدثشٍصدسكَست٢٠

دّيذاًالعپضؿهثِهشٍستكَستدس،گضاسؽدسدليكثجتثشػالٍُساؿذُهـبّذُ،هَاسدداسٍّبخبًجي

 هحبػجِ ساخَدؿيفتدسيبفتيدسهبيغهيضاىوٌذهيدسيبفتهبيغٍسيذيداخلًشيكاصثيوبسكَستيىِدس٢١

ًوبييذليذگضاسؽدسساٍيدسيبفتيهبيغهيضاىثيوبسثش تٌظين ػشمػالًٍٍُوَدُ

  I&Oپشًٍذُدسٍدفغخزةوٌتشلفشمثبيذداسدهبيؼبت سادفغٍخزةهيضاىوٌتشلدػتَسثيوبسدسكَستيى٢٢ِ
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ؿَدثجتدفؼي دليكّشگًَِ هَادًَعٍهمذاسّوچٌييهبيؼبتدسيبفتسٍؽًٍَعثبروشؿيفتّشدس

ػبػتِ سا دس ثشگِ خزة ٍ دفغ ٍ ًيض دس ثشگِ چبست ػالئن حيبتي دس ػتَى ٢٤خوغخَدؿيفتپبيبىدسثبيذؿجىبس٢٣

هشثًَِ ثجت ًوبييذ

ًوبييذثجتساهيـَددادُاًالعپضؿهثِثشٍصكَستدسوِساايًـبًٍِػالئنّشگ٢٤ًَِ

اػتهشٍسي(ٍداسٍيياؿتجبّبت،ػمَى)اًذاختِهخبًشُثِساثيوبسػالهتيوِاتفبلييبحبدثِگًَِّشثجت٢٥

وبفي دلتصهيٌِاييدسثبيذٍاػتؿيفتهؼئَلپشػتبسثبوبسدوغدسپضؿهدػتَساتكحيحدسجهؼئَليت٢٦

آيذثؼولاؿتجبّبتاصثشٍصخلَگيشيثشاي

ًوبييذثجتػلتروشثبساپضؿىبىًـذُاخشادػتَسات٢٧

ػبع ؿشٍع،ٍتبسيخداسٍدٍصداسٍ،ًبم)وٌيذثجتساؿذُاخشاداسٍييدػتَساتهَسددسهشٍسياًالػبتولي٢٨ِ

(تدَيضساٍُصهبى

ًذادى هؼٌيثِآىدٍسدايشُوـيذىٍثيوبسثِداسٍؿذىدادُهٌضلِثِداسٍتدَيضػبػتسٍيتيهػالهتصدى٢٩

 گضاسؽ پشػتبسيثشگِدس)ؿَدثجتدايشُيبتيههحلسٍيداسٍدٌّذًُبمثبيذحبلتّشدسوِ.ثبؿذهيثيوبسثِداسٍ

(داسٍّبثجتلؼوتدس

داسٍثٌَستدَيضػبػتثباليدسآىػلتثبيذتدَيضػبػتدٍسدايشُوـيذىٍػلتّشثِداسًٍذادىكَستدس٣٠

 اصاحتوبلي ػجبستٌذػللاصثشخي)ؿَددادُتَهيحآىهَسددسًيضپشػتبسيگضاسؽٍدسؿذُروشهختلش

(…ٍثيوبسخَىفـبسثَدىپبيييداسٍ،ًجَدىهَخَد

وٌيذثجتدليمب(تلفٌيحوَسي،)هيٌوبييذگضاسؽهؼبلحپضؿهثِخَدتبىوِسااًالػبتي٣١

وٌيذسػبيتوبهلثٌَسساصيشؿشايي،تلفٌيگضاسؽثجتثًِيبصكَستدس٣٢

 ؿَداهوبءپشػتبس٢تَػيٍثجتپضؿهدػتَساتثشگِدستلفٌيدػتَس

 ؿَدسػبًذُهشثًَِپضؿهاهوبءثِػبػت٢٤هذتظشفتلفٌيدػتَس

 اًالػبت گيشًذُ،ؿخق توبعًبمؿذُ،گشفتِتوبعٍيثبوِؿخليػوتًٍبم،تلفٌيتوبعثشلشاسيصهبى

ؿَدثجتؿذُاًالػبت گشفتٍِؿذُدادُ

وٌيذاختٌبةآًْبوشدىػيبُيبگشفتيالنٍػيلِثِگضاسؽدساؿتجبُػجبساتتلحيحاص٣٣

 وٌيذسػبيتوبهلثٌَسساصيشؿشاييگضاسؽدساؿتجبُهَاسدتلحيحخْت٣٤

. ثبؿذخَاًذىلبثلوًِحَيثِثىـيذخياؿتجبُهَسدسٍيثش. ١

 ولوِاصثؼذساكحيحگضاسؽًٍَؿتِاؿتجبُ سا»يب«Error»ولوِ اؿتجبُهَسدخلَييبٍثباللؼوتدس.٢



6 
 

« Error«ِدّيذ اداه 

خولِاصوٌيذاختٌبةؿَدهيگضاسؽتحشيفثِهٌدشوِهَاسدياص

 ِاػتؿذُاهبفِثؼذاًهزوَسهَاسدوِؿَدتؼيييآًىِثذٍىگضاسؽثِهَاسديًوَدىاهبف.

 پشػتبسيگضاسؽدسًبدسػتاًالػبتثجت.

 ُگضاسؽتغييشيبًٍَيؼيدٍثبس.

 ِػبيشييّبييبدداؿتثِهَاسديًوَدىاهبف.

 هَخَديبلجليگضاسؿْبيًوَدىهخذٍؽيبتخشيت.

 ؿَدثجتپشًٍذُدسثبيذاحيبهشاحلوليِروشثبخبهغٍوبهلثٌَس

C.P.R سيَيللجياحيبءػوليبتگضاسؽ٣٦

ثبؿذًذاؿتٍِخَدخبليخبيگضاسؽٍاًتْبيٍاثتذاپشػتبسيگضاسؽدسهٌذسجهٌبلتثييدس٣٧

ثجشيذثىبسساالولليثييلجَللبثلاختلبسات،پشػتبسيگضاسؽدساختلبساتاصاػتفبدُكَستدس٣٨

ًوبييذروشپشػتبسيگضاسؽدسساثيوبسثِؿذُاسائِآهَصؿْبي٣٩

ًوبييذگضاسؽدليمبًًوبيذهَاسديتؼميتثِتْذيذساثيوبسػتبىدسهبًيهؼئَلييؿفبّبًثيوبسيوِكَستيدس٤٠

يب هؼبلحپضؿهتَػيكَستيىِدسفميهـبٍسُدػتَساتوِؿَدتَخِثبيذپضؿىيخلَف هـبٍسُ ّبيدس٤١

اًالع ثذٍىٍهؼتمينثٌَسّيچگبًُجبيذٍثبؿذهياًدبملبثلؿذُدادُآًْباخشايدػتَسپشًٍذُدسهمينپضؿه

گشدداخشاهؼبلحپضؿه

ثپشّيضيذخَؿبيٌذًبكفبتثبثيوبسؿخليتتَكيفدسػَگيشياص٤٢

ًوبييذخَدداسيپشػتبسيگضاسؿبتدسػبيشيياًتمبداص٤٣

ٍ ٍيظُثخـْبيدسؿَدًَؿتِخَسدگيخيٍاؿتجبُاصپشّيضثشايؿيفتاًتْبيدسثبيذپشػتبسيگضاسؽ٤٤

 كَست گشددثِفؼبليتتمؼينسٍؽوِكَستيدسيب case methodثجتپيَػتِكَستثبيذ ثِپشػتبسيثبؿذگضاسؽ

.ؿَدثؼتِؿيفتاًتْبيدسٍ

 پشػتبسػوتٍخبًَادگيًبمًبم،،ؿَدثؼتِوبهلًَسثِداسٍييالذاهبتٍپشػتبسيگضاسؽاًتْبي٤٥

ؿَدثجتخَاًبًَسٍ ػبػت پبيبى گضاسؽ هشثًَِ ثِ

ًوبيذاهوبءًٍوَدُپشػتبسيًظبمؿوبسُّوشاُثِخَداػويهْشثِهوَْسساگضاسؽ٤٦

     (ػَپش ٍايضس آهَصؿي) صيٌت ًجي صادُ  


