گضاسؽ ًَيؼي
تؼشيف تؼَين ٍ تجبدل اًالػبت دسهَسد ثيوبس ثِ كَست ًَؿتبسي ٍ يب گفتبسي ثيي گشٍُ هشالجت وٌٌذُ ثْذاؿتي دسهبًي
سا گضاسؽ گَيٌذ.
ثِ كَست )  (Consultationيب هـبٍسُ )  (Reportگضاسؽ ؿفبّي ( Record) ،گضاسؽ ثيوبساى اص ًشيك ثجت دس
پشًٍذُ كَست هي گيشد دس اًتْبي ّش ًَثت وبسي دس ثيوبسػتبى ،پشػتبساى ثِ پشػتبساى ؿيفت ثؼذي ،گضاسؽ ؿفبّي ٍ
وتجي خَد سااسائِ هيٌوبيٌذ اص هْوتشيي هؼئَليت ّبي پشػتبس ًَؿتي گضاسؽ ثيوبساى ٍ دادى گضاسؽ ؿفبّي ثِ ديگش
ّوىبساى هيجبؿذ وِ دس افضايؾ ويفيت هشالجت اص ثيوبساى اّويت ثؼضايي داسد

خلَكيبت يه گضاسؽ ػلوي ٍكحيح
سػبيت ً ٦ىتِ صيش دس ثجت گضاسؽ كحيح خْت پيـگيشي اص اؿتجبّبت احتوبلي ً ،شاحي ٍ اخشاي هٌبػت هشالجتْبي
پشػتبسي الضاهي اػت
 ١حميمت Actuality
Accuracy

 ٢دلت

 ٣وبهل ٍ هختلش Completeness and Concise
 ٤پَيب

Current

 ٥ػبصهبًذّي Organize
 ٦هحشهبًِ

Confidential

گضاسؿبت تلفٌي



گضاسؿبت تلفٌي ساُ ػشيغ ٍ هٌبػت دس اًتمبل اًالػبت هي ثبؿذ اؿخبكي وِ دس گضاسؿبت تلفٌي ًمؾ داسًذ ثبيذ
هٌوئي ثبؿٌذ
اًالػبت ٍاهح اػت
اًالػبت كحيح اػت
اًالػبت دليك اػت
اًالػبت خالكِ اػت






گضاسؽ تلفٌي ٍهؼيت ثيوبسثبيذ دسپشًٍذُ ٍي ثجت گشدد هَاسد ثجت ؿذُ ػجبستٌذ اص
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صهبى ٍ ًبم فشد اسائِ دٌّذُ ٍگيشًذُ پيبم تلفٌي  ،اًالػبت اسائِ ٍدسيبفت ؿذُ دسثشگِ گضاسؽ ثجت ؿَد هثال دسػبػت
 ٢٢٪١٠ثِ پشػتبس ت ع دوتشم ح تلفي ًوَدم ٍ اًالع دادم خَاة آصهبيؾ ػٌح پتبػين آلبي احوذي 2.3
هي ثبؿذ.دسهَلغ گضاسؽ تلفٌي ثِ پضؿه حتوب پشًٍذُ ثيوبسدسدػتشع پشػتبس ثبؿذ تبّشگًَِ ػئَال پضؿه اصخولِ
ػالئن حيبتي لجلي ثيوبس ،سطين دسهبًي ٍ غيشُ ثب تَخِ ثِ آى پبػخ دادُ هيـَد
ساٌّوبي دػتَستلفٌي٪
ثشاي پيـگيشي اصخٌب دسدسن دػتَسات ػشيغ ٍ ثب ػدلِ پضؿه هدذدا اصٍي ثخَاّيذ وِ دػتَسات سا سٍؿي تش ثيبى وٌذ


ًبم ثيوبس  ،ؿوبسُ اتبق ٍ تـخيق ثيوبس دليمب هـخق ؿَد.

پغ اصاتوبم دػتَسات پضؿه  ،دػتَسات ٍي هدذدا ثبصگَ ؿَد



ًشيمِ ثجت دػتَسات تلفٌي ؿبهل تبسيخ ٍ صهبى دػتَسدادُ ؿذُ ً ،بم ثيوبس ،پشػتبس  ،پضؿه ٍ دػتَسدادُ ؿذُ



هي ثبؿذ وِ ثبيذ ثٌَسوبهل ًَؿتِ ؿَد
اصهمشسات ثيوبسػتبى پيشٍي وٌيذ دػتَسات ؿفبّي ثبيؼتي تَػي دٍ پشػتبس وٌتشل ٍ اهوب ؿَد .
(ثشاػبع همشسات ثيوبسػتبى پضؿه هؼئَل دػتَستلفٌي دػتَسات ًَؿتِ ؿذُ سا ثبيؼتي اهوب وٌذ حذاوثشتب ٢٤



ػبػت پغ اصدػتَسات تلفٌي
گضاسؽ اًتمبلي



ٌّگبم اًتمبل ثيوبس اصيه ثخؾ ثِ ثخؾ ٍ يب هشوض دسهبًي ديگشالصم اػت پشػتبس خالكِ اي اصٍهؼيت ٍي ٍ هشالجتْبي
اًدبم ؿذُ سا دسثشگِ
اًتمبل ثٌَيؼذ هثال هَلغ اًتمبل ثيوبس اصثخـْبي ٍيظُ ٍ يب سيىبٍسي ثِ ثخـْبي ديگش
گضاسؽ اًتمبل ثِ كَست تلفٌي ٍ يب حوَسي دادُ هيـَد پشػتبسثِ تشتيت هَاسد صيشسا ثبيذ دسٌّگبم اسائِ گضاسؽ اًتمبل
هَسد تَخِ لشاسدّذ
ً ١بم  ،ػي ً ،بم پضؿه هؼبلح ٍ تـخيلْبي پضؿىي ثيوبس  ،صهبى ٍتبسيخ اًتمبل
ٍ ٢هؼيت ػالهتي فشد دسحبل حبهش
 ٣ثشًبهِ هشالجتي دسحبل حبهش
ّ ٤شًَع ثشسػي ٍهذاخلِ ٍيظُ هَسد ًيبصثيوبسدسوَتبُ هذت تب اػتمشاسوبهل دسثخؾ خذيذ
ٍ-.5ػبيل خبف هَسد ًيبص ثيوبس هثل لَلِ ّب ٍٍػبيل ًجي.
-6تَخْبت خبف هبًٌذ (ٍهؼيت ايضٍالػيَى ٍ يب احيبئ للجي سيَي)
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ًَ ٧ؿتي ًبم پشػتبستحَيل گيشًذُ

گضاسؽ حَادث



ّذف اصگضاسؽ حَادث  ،ؿٌبػبئي خٌشات ٍپيـگيشي اصآى دسآيٌذُ هي ثبؿذ ٍثشاي استمبء ويفي وبسپشػتبساى اػتفبدُ
هي ؿَد پشػتبساى هَظفٌذثب ػيبػتْب ٍ لَاًيي هشوضدسهبًي دس ساثٌِ ثب گضاسؽ حَادث آؿٌب ثَدُ ٍ دس هَالغ لضٍم اصآى
ثْشُ گيشًذ
دس ًَؿتي گضاسؽ حَادث هَاسد صيش ثبيذ سػبيت ؿَد
ًَؿتي ًبم پشػتبسي وِ حبدثِ سا ديذُ ٍ ثب آى سٍثشٍ ؿذُ اػت.
ثِ ًَسهختلشٍدليك ٍوبهال ػيٌي حبدثِ ؿشح دادُ ؿَد .
ّشگًَِ الذاهبتي وِ تَػي پشػتبس ،پضؿه ٍيب ػبيشّوىبساى ثشاي حبدثِ ديذُ كَست گشفتِ گضاسؽ دادُ ؿَد
ثشاي حبدثِ تفؼيشٍتؼجيشًَؿتِ ًـَد



حبدثِ ثبيذ ّشچِ ػشيؼتش ثِ هؼئَل هشثًَِ گضاسؽ ؿَد



گضاسؽ حبدثِ ثبيذ ثب ؿوبسُ هخلَف ًَؿتِ ٍحفظ گشدد



گضاسؽ ًجبيذ وپي ؿَد





ًىبت وليذي
ًظش ثِ اّويت گضاسؽ پشػتبسي دس فشآيٌذ دسهبى ثيوبساى ٍ اسصؽ حمَلي ٍ لوبيي آى ً ،ىبت هْن دس هَسد ًَؿتي
گضاسؽ پشػتبسي يبدآٍسي هي گشدد٪
 ١خْت ثجت گضاسؽ پشػتبسي اص ثشگِ ّبي اػتبًذاسد اػتفبدُ ًوبييذ
 ٢خْت ثجت گضاسؽ پشػتبسي فمي اص خَدوبس آثي يب هـىي اػتفبدُ ًوبييذ
 ٣ثِ هٌظَس خلَگيشي اص اتالف ٍلت ،اًتمبل كحيح هٌبلت ٍ ػشػت ثخـيذى ثِ وبسّب گضاسؽ سا خَاًب ٍ هشتت ثٌَيؼيذ
 ٤هـخلبت ثيوبس سا دس ثبالي اٍساق گضاسؽ ثٌَس وبهل دسج ًوبييذ
 ٥خْت ثجت ػبػت گضاسؽ ًَيؼي اص اػذاد  ١الي  ٢٤اػتفبدُ ًوبييذ .الصم ثِ روش اػت وِ ثبيذ گضاسؽ پشػتبسي دس ّش
ؿيفت ثِ كَست هدضاًَؿتِ ؿَد ٍ ؿيفت ثجت گضاسؽ ًيض ليذ گشدد.
ٍ ٦هؼيت ػوَهي ٍ ّوَديٌبهيه ثيوبس سا ثش اػبػؼالين ثبليٌي ٍ آصهبيـگبّي ثجت ًوبييذ
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 ٧تؼذاد ٍ سيتن هشثبى للجي تٌفؼي ثيوبس ٍ ػولىشد ػيؼتوْبي حيبتي ثذى سا ثجت وٌيذ
 ٨دس كَست اػتفبدُ اص ّش گًَِ ٍػبيل هىبًيىي ًٍتيالتَس  ،هبًيتَسيٌگ  ،پيغ هيىش ٍ

خْت هشالجت

اصثيوبستَهيحبت الصم سا يبدداؿت ًوبييذ
ٍ ٩هؼيت خَاة ٍاػتشاحت ٍ هيضاى فؼبليت ٍ ٍهؼيت دفؼي ثيوبس سا حتوبً ثجت وٌيذ
 ١٠ثيبًبت ٍ ًـبًِ ّبيي سا وِ ثيوبس ػٌَاى ًوَدُ اػت ثب اػتفبدُ اص ولوبت خَد ثيوبس يبدداؿت وٌيذ
 ١١توبم الذاهبت داسٍيي ٍ دسهبًي سا ّوشاُ ثب ػبػت اخشاي آًْب ٍ روش ٍاوٌـْبي ثيوبس ًؼجت ثِ الذاهبت هشثًَِ ثجت
ًوبييذ
 ١٢هشٍسي اػت وليِ هَاسد ثجت ؿذُ دس گضاسؽ پشػتبسي ثب ثجت دليك ػبػت هـبّذُ يب اخشاي آى ثبؿذ
 ١٣ثب تَخِ ثِ داسٍّبيي وِ ثيوبس هلشف هي وٌذ  ،ػَاسم خبًجي آى سا هذ ًظش لشاس دادُ ٍ دس كَست ثشٍص ثالفبكلِ
گضاسؽ ًوبييذ
 ١٤اص ثجت الذاهبت پشػتبسي لجل اص اخشاي آًْب اختٌبة وٌيذ
 ١٥پغ اص هـبّذُ ّش گًَِ ٍهؼيت غيش ػبدي يب اسائِ هشالجت ّبي خبف(ايضٍالػيَ ى) دس اػشع ٍلت الذام ثِ گضاسؽ
ًَيؼي ًوبئيذ
 ١٦اًحلبساً دس گضاسؽ ،هشالجتْبيي سا وِ خَد اسائِ ًوَدُ ٍ يب ثش اخشاي آًْب ًظبست داؿتِ ايذ ثجت ًوبييذ
 -17گضاسؽ پزيشؽ ثيوبس ثبيذ ثؼيبس وبهل ًَؿتِ ؿذُ ٍ ؿبهل ػبػت ٍسٍد ثيوبسً ،حَُ ٍسٍد (ثب پبي خَدؽ  ،ثب
ثشاًىبسد ،تَػي اٍسطاًغ  ، ١١٥تَػي ّوشاّيبى ٍ ٍ )،هؼيت َّؿيبسي ثيوبس  ،ػالئن حيبتي ٌّگبم ٍسٍد ٍ
ػبيش هَاسد هْن هـبّذُ ؿذُ ثبؿذ
 -18الذاهبتي سا وِ ثبيذ دس ؿيفت ّبي ثؼذي اًدبم ٍ يب پيگيشي ؿًَذ گضاسؽ ًوبييذ (.آهبدگي خْت آصهبيـبت
پبساوليٌيىي  ،تـخيلي  ،خَاة هـبٍسُ ّب ٍ ).........
 -19اًَاع آصهبيـبت پبساوليٌيىي ثيوبس سا دسكَست اًدبم ثب روش ػبػت ٍ تبسيخ گضاسؽ ًوبييذ
 ٢٠دسكَست ثشٍص هَاسد غيش ًجيؼي دس ٍهؼيت ّوَديٌبهيه ثيوبس  ،آصهبيـبت پبساوليٌيىي ٍ هـبّذُ ػَاسم
خبًجي داسٍّب ،هَاسد هـبّذُ ؿذُ سا ػالٍُ ثش ثجت دليك دس گضاسؽ  ،دس كَست هشٍست ثِ پضؿه اًالع دّيذ
 ٢١دس كَستيىِ ثيوبس اص ًشيك داخل ٍسيذي هبيغ دسيبفت هي وٌذ هيضاى هبيغ دس يبفتي دس ؿيفت خَد سا هحبػجِ
ًوَدُ ٍ ػالٍُ ثش تٌظين ػشم ثيوبس هيضاى هبيغ دسيبفتي ٍي سا دس گضاسؽ ليذ ًوبييذ
 ٢٢دسكَستيىِ ثيوبس دػتَس وٌتشل هيضاى خزة ٍ دفغ هبيؼبت سا داسد ثبيذ فشم وٌتشل خزة ٍدفغ دس پشًٍذُ I&O
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دس ّش ؿيفت ثبروش ًَع ٍ سٍؽ دسيبفت هبيؼبت ّوچٌيي همذاس ٍ ًَع ّشگًَِ هَاد دفؼي دليك ثجت ؿَد
 ٢٣ؿجىبس ثبيذ دس پبيبى ؿيفت خَد خوغ  ٢٤ػبػتِ سا دس ثشگِ خزة ٍ دفغ ٍ ًيض دس ثشگِ چبست ػالئن حيبتي دس ػتَى
هشثًَِ ثجت ًوبييذ
ّ ٢٤شگًَِ ػالئن ٍ ًـبًِ اي سا وِ دس كَست ثشٍص ثِ پضؿه اًالع دادُ هيـَد سا ثجت ًوبييذ
 ٢٥ثجت ّش گًَِ حبدثِ يب اتفبلي وِ ػالهتي ثيوبس سا ثِ هخبًشُ اًذاختِ (ػمَى  ،اؿتجبّبت داسٍيي ٍ

)هشٍسي اػت

 ٢٦هؼئَليت دسج كحيح دػتَسات پضؿه دس وبسدوغ ثب پشػتبس هؼئَل ؿيفت اػت ٍ ثبيذ دس ايي صهيٌِ دلت وبفي
ثشاي خلَگيشي اصثشٍص اؿتجبّبت ثؼول آيذ
 ٢٧دػتَسات اخشا ًـذُ پضؿىبى سا ثب روش ػلت ثجت ًوبييذ
 ٢٨وليِ اًالػبت هشٍسي دس هَسد دػتَسات داسٍيي اخشا ؿذُ سا ثجت وٌيذ (ًبم داسٍ ،دٍص داسٍ تبسيخ ٍ ػبع ؿشٍع،
صهبى ٍ ساُ تدَيض)
 ٢٩صدى ػالهت تيه سٍي ػبػت تدَيض داسٍ ثِ هٌضلِ دادُ ؿذى داسٍ ثِ ثيوبس ٍ وـيذى دايشُ دٍس آى ثِ هؼٌي ًذادى
داسٍ ثِ ثيوبس هي ثبؿذ.وِ دس ّش حبلت ثبيذ ًبم دٌّذُ داسٍ سٍي هحل تيه يب دايشُ ثجت ؿَد (دس ثشگِ گضاسؽ پشػتبسي
دس لؼوت ثجت داسٍّب)
 ٣٠دس كَست ًذادى داسٍ ثِ ّش ػلت ٍ وـيذى دايشُ دٍس ػبػت تدَيض ثبيذ ػلت آى دس ثبالي ػبػت تدَيض داسٍثٌَس
هختلش روش ؿذُ ٍدس گضاسؽ پشػتبسي ًيض دس هَسد آى تَهيح دادُ ؿَد (ثشخي اص ػلل احتوبلي ػجبستٌذ اص
هَخَد ًجَدى داسٍ ،پبييي ثَدى فـبس خَى ثيوبس ٍ …)
 ٣١اًالػبتي سا وِ خَدتبى ثِ پضؿه هؼبلح گضاسؽ هيٌوبييذ (حوَسي ،تلفٌي) دليمب ثجت وٌيذ
 ٣٢دس كَست ًيبص ثِ ثجت گضاسؽ تلفٌي  ،ؿشايي صيش سا ثٌَس وبهل سػبيت وٌيذ
 دػتَس تلفٌي دس ثشگِ دػتَسات پضؿه ثجت ٍ تَػي  ٢پشػتبس اهوبء ؿَد
 دػتَس تلفٌي ظشف هذت  ٢٤ػبػت ثِ اهوبء پضؿه هشثًَِ سػبًذُ ؿَد
 صهبى ثشلشاسي توبع تلفٌي ً ،بم ٍ ػوت ؿخلي وِ ثب ٍي توبع گشفتِ ؿذًُ ،بم ؿخق توبع گيشًذُ ،اًالػبت
دادُ ؿذُ ٍ اًالػبت گشفتِ ؿذُ ثجت ؿَد
 ٣٣اص تلحيح ػجبسات اؿتجبُ دس گضاسؽ ثِ ٍػيلِ الن گشفتي يب ػيبُ وشدى آًْب اختٌبة وٌيذ
 ٣٤خْت تلحيح هَاسد اؿتجبُ دس گضاسؽ ؿشايي صيش سا ثٌَس وبهل سػبيت وٌيذ
 . ١ثش سٍي هَسد اؿتجبُ خي ثىـيذ ثِ ًحَي وِ لبثل خَاًذى ثبؿذ.
 .٢دس لؼوت ثبال ٍ يب خلَي هَسد اؿتجبُ ولوِ » «Errorيب « اؿتجبُ سا ًَؿتِ ٍ گضاسؽ كحيح سا ثؼذ اص ولوِ
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« « Errorاداهِ دّيذ
اص هَاسدي وِ هٌدش ثِ تحشيف گضاسؽ هي ؿَد اختٌبة وٌيذ اص خولِ
 اهبفِ ًوَدى هَاسدي ثِ گضاسؽ ثذٍى آًىِ تؼييي ؿَد وِ هَاسد هزوَس ثؼذاً اهبفِ ؿذُ اػت.
 ثجت اًالػبت ًبدسػت دس گضاسؽ پشػتبسي.
 دٍثبسُ ًَيؼي ٍ يب تغييش گضاسؽ.
 اهبفِ ًوَدى هَاسدي ثِ يبدداؿت ّبي ػبيشيي.
 تخشيت يب هخذٍؽ ًوَدى گضاسؿْبي لجلي يب هَخَد.
ثٌَس وبهل ٍ خبهغ ثب روش وليِ هشاحل احيب ثبيذ دس پشًٍذُ ثجت ؿَد
 ٣٦ C.P.Rگضاسؽ ػوليبت احيبء للجي سيَي
 ٣٧دس ثيي هٌبلت هٌذسج دس گضاسؽ پشػتبسي ٍاثتذا ٍاًتْبي گضاسؽ خبي خبلي ٍخَد ًذاؿتِ ثبؿذ
 ٣٨دس كَست اػتفبدُ اص اختلبسات دس گضاسؽ پشػتبسي  ،اختلبسات لبثل لجَل ثيي الوللي سا ثىبس ثجشيذ
 ٣٩آهَصؿْبي اسائِ ؿذُ ثِ ثيوبس سا دس گضاسؽ پشػتبسي روش ًوبييذ
 ٤٠دس كَستي وِ ثيوبسي ؿفبّبً هؼئَليي دسهبًي ثيوبسػتبى سا تْذيذ ثِ تؼميت هَاسدي ًوبيذ دليمبً گضاسؽ ًوبييذ
 ٤١دس خلَف هـبٍسُ ّبي پضؿىي ثبيذ تَخِ ؿَد وِ دػتَسات هـبٍسُ فمي دس كَستيىِ تَػي پضؿه هؼبلح يب
پضؿه همين دس پشًٍذُ دػتَس اخشاي آًْب دادُ ؿذُ لبثل اًدبم هي ثبؿذ ٍ ًجبيذ ّيچگبُ ثٌَس هؼتمين ٍ ثذٍى اًالع
پضؿه هؼبلح اخشا گشدد
 ٤٢اص ػَگيشي دس تَكيف ؿخليت ثيوبس ثب كفبت ًب خَؿبيٌذ ثپشّيضيذ
 ٤٣اص اًتمبد ػبيشيي دس گضاسؿبت پشػتبسي خَدداسي ًوبييذ
 ٤٤گضاسؽ پشػتبسي ثبيذ دس اًتْبي ؿيفت ثشاي پشّيض اص اؿتجبُ ٍ خي خَسدگي ًَؿتِ ؿَد دس ثخـْبي ٍيظُ ٍ
ثبؿذگضاسؽ پشػتبسي ثبيذ ثِ كَست پيَػتِ ثجت  case methodيب دس كَستي وِ سٍؽ تمؼين فؼبليت ثِ كَست گشدد
ٍ دس اًتْبي ؿيفت ثؼتِ ؿَد.
 ٤٥اًتْبي گضاسؽ پشػتبسي ٍ الذاهبت داسٍيي ثِ ًَس وبهل ثؼتِ ؿَد ً ،بمً ،بم خبًَادگي ٍ ػوت پشػتبس
ٍ ػبػت پبيبى گضاسؽ هشثًَِ ثِ ًَس خَاًب ثجت ؿَد
 ٤٦گضاسؽ سا هوَْس ثِ هْش اػوي خَد ثِ ّوشاُ ؿوبسُ ًظبم پشػتبسي ًوَدُ ٍ اهوبء ًوبيذ

صيٌت ًجي صادُ (ػَپش ٍايضس آهَصؿي)
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