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 ثبسوِ تؼبلی

 

 پسضکی سبزی هستٌذ ٍ ًَیسی پرًٍذُ اصَل 

 توبهی هبثیي هؤثط اضتجبـ ، ثیوبض ثِ ضسُ اضائِ هطالجتْبی ووی ٍ ویفی اضظیبثی اهىبى آى قطیك اظ وِ سٌسی اظ است ػجبضت پعضىی پطًٍسُ    

 استوطاض ّوچٌیي ٍ زضهبًی هطاوع سبیط ثیي ًیع ٍ ثیوبضستبًی ٍاحسّبی ثیي اقالػبت هٌبست اًتمبل ، زضهبًی هطالجتْبی زٌّسگبى اضائِ

 زاًست استبًساضزّبی توبهی ظیطثٌبی تَاى هی خطأت ثِ ضا پعضىی پطًٍسُ ثٌبثطایي. گطزز هی فطاّن آى اظ پس ٍ ثستطی زٍضُ قَل زض هطالجت

 .گطزز هی هطثَـ ثیوبض ثِ هستمین قَض ثِ وِ

 ذػَظ زض زضهبًی وبزض سبیط ًیع ٍ پعضىبى هحىَهیت ػلل هْوتطیي اظ یىی گصضتِ، زِّ قی زض آهسُ ػول ثِ ّبی ثطضسی اسبس ثط    

 ٍ گعاضضبت ثجت ػسم ضبهل هطىالت ایي است ثَزُ ایطبى ثبلیٌی ّبی پطًٍسُ زض هَخَز هطىالت زضهبًی، زضهطاوع ثستطی ثیوبضاى ضىبیت

 اغَل ثِ تَخِ ػسم اظ ًبضی وِ است ثَزُ اضىبالتی سبیط ٍ پطًٍسُ زض وبهل حبل ضطح ثجت ػسم ضسُ، اًدبم زضهبًی الساهبت ثجت ػسم ًیع

 :فطهبییس تَخِ ظیط هثبل ثِ ضَز ضٍضٌتط ووی هسئلِ ایٌىِ ثطای ثبضس هی ًَیسی حبل ضطح ٍ ًَیسی پطًٍسُ

 وِ ضَز هی تٌفسی للجی ایست زچبض آًدب زض ٍ گطزز هی هٌتمل ICU ثِ حبلص ٍذبهت زلیل ثِ ٍ ضسُ ثستطی ثیوبضستبى زض ثیوبضی     

 ثبلیي ثط حبؾط پعضىبىِ ظیبزِ هطغلِ زلیل ثِ هتأسفبًِ ًوبیس هی فَت ثیوبض ٍ ًطسُ ٍالغ هؤثط پعضىی الساهبت ٍلی گطزز هی CPR ثالفبغلِ

 ضىبیت زضهبًی وبزض اظ زیگطاى، تحطیه ثِ ثیوبض ذبًَازُ.  گطزز ًوی ثجت پطًٍسُ زض گطفتِ اًدبم CPR اظ وبهلی ٍ زلیك ضطح هصوَض، ثیوبض

 ٍ ضسُ اًدبم الساهبت ثجت ػسم ثِ تَخِ ثب ٍ است ًگطفتِ اًدبم ٍی ثطای CPR ظهبى زض الظم الساهبت وِ ضًَس هی هسػی ٍ وٌٌس هی

 . ضسًس ضٌبذتِ هسئَل زضهبًی وبزض ثبلیٌی پطًٍسُ زض ثیوبض ثطای ضسُ هػطف زاضٍّبی

 :وِ ًوَز اضبضُ هْوی ثسیبض ًىتِ ثِ است الظم ایٌدب زض    

 ثبلیٌی پطًٍسُ زض هَضزی اگط ٍ ثبضٌس ضسُ ثجت ٍی ثبلیٌی پطًٍسُ زض وِ گطزز هی هحسَة ضسُ اًدبم ثیوبض ثطای زضهبًی الساهبت تٌْب     

 ثیوبض ثطای وِ زضهبًی السام ّط است الظم لصا ثبضس هی هطىل ثسیبض( لبًًَی هطاخغ) هطثَقِ وبضضٌبسبى قطف اظ آى پصیطفتي ثبضس ًطسُ ثجت

 .گطزز ثجت ٍی ثبلیٌی پطًٍسُ زض ضَز هی اًدبم

  پسضکی سبزی هستٌذ ٍ ًَیسی پرًٍذُ اصَلالساهبت در      

 .کٌیذ استفبدُ قَل ًقل از ٍی ّوراّبى یب بیوبر اظْبرات ثبت در ( ۱)   

 ضا زلت ًْبیت ثبلیٌی پطًٍسُ زض ٍی ّوطاّبى یب ثیوبض اظْبضات ثجت زض وِ است ایي پعضىی سبظی هستٌس اهط زض زیگط هْن ًىبت خولِ اظ    

 وٌین هستٌس ٍ زّین ضطح وٌین هی هطبّسُ وِ ضا آًچِ زلیمبً ثبیس وِ قَضی ثِ زّین ذطج ثِ

 ٍ گَیٌس هی ثیوبض ّوطاّبى یب ثیوبض وِ ضا آًچِ ًِ ٍ ثٌَیسین ضٌَین، هی پعضىی گَضی ثب ٍیب ثیٌین هی ذَز چطوبى ثب وِ ضا آًچِ یؼٌی     

 ظیط هثبل ثِ ضَز ثجت ایطبى قطف اظ لَل ًمل غَضت ثِ است الظم گطزز ثجت پطًٍسُ زض ٍی ّوطاّبى یب ثیوبض اظْبضات وِ ثبضس الظم اگط

 :وٌیس تَخِ

 ثیوبض ایٌىِ ثط هجٌی ضا سٌسی هكلت ایي ًَضتي ثب ضوب وِ ”زاضز آلعایوط ثیوبض: ” ایس ًَضتِ چٌیي ثیوبض ثبلیٌی پطًٍسُ زض وٌیس فطؼ     

 زض آلعایوط ثیوبضی تطریع ثِ الظم ّبی ثطضسی ولیِ اًدبم ثب هؼبلح قجیت ػٌَاى ثِ ضوب گَیب ایس ًوَزُ اهؿب ٍ ًَضتِ است العایوط ثِ هجتال

 .ًوبیٌس استفبزُ زازگبُ زض هكلت اظایي ثیوبضضبى هحدَضیت اػالم خْت ٍی ذبًَازُ است هوىي وِ ایس ضسیسُ ثیوبضتبى

  ”زاضز العایوط ثیوبض ّوطاّبى، گفتِ ثِ ”ًَضت چٌیي است ثْتط پس     
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 . ثٌَیسین پطًٍسُ زض ضا حبل ضطح گَیٌسُ ًبم وِ است الظم حبل ضطح اذص زضٌّگبم وِ است زلیل ّویي ثِ     

 :فطهبییس تَخِ زیگطی هثبل ثِ    

 ایي زض ”است ًوَزُ ثبضذَزوطی سِ ٍ زاضتِ ضٍاًی ٍ ضٍحی اذتالالت سبلِ ۰۱ سبثمِ ثیوبض ”است ضسُ ًَضتِ ثیوبضی ثبلیٌی پطًٍسُ زض     

 .گیطز لطاض استفبزُ هَضز ثیوبض ّوسط تَسف قالق زضذَاست خْت هسضوی ػٌَاى ثِ تَاًس هی ثبلیٌی پطًٍسُ حبلت

 زیگط ”…ٍ زاضتِ ضٍاًی ضٍحی اذتالالت سبلِ ۰۱ سبثمِ ًبهجطزُ ، ثیوبض ّوسطِ گفتِ ثِ”ضَز ًَضتِ ثیوبض پطًٍسُ زض اگط وِ غَضتی زض     

 . ثَز ًرَاّس هیّسط زازگبُ ثِ اضائِ خْت قجی تطریع یه ػٌَاى ثِ آى ثِ استٌبز

 قی ظٍزٌّگبم ًطستگی ثبظ یب ٍ افتبزگی وبض اظ تسْیالت اظ استفبزُ خْت سبظی پطًٍسُ هٌظَض ثِ وِ ثگیطیس ًظط زض ضا فطزی یب ٍ    

 ًوبیس هی زضست ذَز ثطای subjective ػالین ثط هجٌی هساضوی هرتلف زضهبًی هطاوع ثِ هىطض هطاخؼبت

 هوىي غیط تمطیجبً هؼبیٌبت ٍ آظهبیطبت اًدبم ثب آى تأییس ٍ ثبضس هی subjective ػالهت یه سطزضز هسلوبً وِ ، هىطض سطزضزّبی هثالً     

 است

 هىطض ّبی سطزضز ثیوبض“ خولِ ًَضتي ٍ ”است زاضتِ سطزضز اظ ضىبیت اظْبض ثب هىطض هطاخؼبت ثیوبض”  ثٌَیسین پطًٍسُ زض است ثْتط لصا     

 .ًیست اضىبل اظ ذبلی ”زاضز

 .گَیٌس هی زیگطاى یب ٍ وٌین هی فىط وِ ضا آًچِ ًِ ًَیسین هی ّستین هكوئي وِ ضا آًچِ هَاضزی چٌیي زض زیگط ػجبضت ثِ    

 .ًوبیس هسئَلیت ایدبز ًَیسٌسُ ثطای تَاًس هی ثبلیٌی پطًٍسُ زض هكلجی ّط ثجت”  وِ وٌین هی اضبضُ ًىتِ ایي ثِ هدسزاً اًتْب زض     

 زضهبًی هطوع یه ثِ اٍضغاًس تَسف وِ ثَز آلبیی پطًٍسُ ، گفت لطاض ثطضسی هَضز زازسطا زض لجل چٌسی وِ پعضىی ّبی پطًٍسُ اظ یىی    

 .ثَز ضسُ اضخبع

 اتَثبى زض ضًگ سفیس پیىبى اتَهجیل ثب پیبزُ ػبثط تػبزف“ ثَز ضسُ ًَضتِ چٌیي ثیوبض هطاخؼِ ػلت ثجت هحل زض ثیوبض ثبلیٌی پطًٍسُ زض    

 ” چوطاى ضْیس

 تػبزف ًحَُ ٍ هحل اظ هطثَقِ پعضه اقالع چگًَگی ذػَظ زض ٍی اظ ٍ ًوَزُ احؿبض تَؾیحبت ای پبضُ خْت ضا هصوَض پعضه زازسطا    

 !ًوَز سَال ثَز ضسُ ثجت ثبلیٌی پطًٍسُ زض ٍ ثَز گطیرتِ تػبزف اظ ثؼس وِ ؾبضة اتَهجیل ضًگ حتی ٍ

 ایس؟ وطزُ ثجت پطًٍسُ زض ضا اقالػبت ایي وِ ایس ثَزُ حبثِ هحل زض تػبزف ظهبى زض ضوب آیب وِ ثَز ایي لؿبیی همبم سَال ٍ    

 .ًساضت سَال ایي ثطای ای وٌٌسُ لبًغ خَاة هصوَض پعضه هتأسفبًِ وِ    

 زیس تَاى هی تطٍهبیی ثیوبضاى اظ ثسیبضی ثبلیٌی پطًٍسُ اٍل غفحِ زض هىطض غَضت ثِ ضا اضتجبُ ایي    

 Falling Down یب Car Accident ضَز هی ًَضتِ چٌیي اٍلیِ تطریع ًیع ٍ ثیوبض هطاخؼِ ػلت ثجت ثِ هطثَـ هحل زض هثبل ثطای    

 یب اتَهجیل تػبزف ضبّس هب ذَز وِ آٍضز ثبلیٌی پطًٍسُ زض ضا هكبلجی چٌیي تَاى هی غَضتی زض تٌْب ثبال زض ضسُ ػٌَاى هكبلت اسبس ثط وِ

 .ثیوبضثبضین سمَـ

 اضتفبع اظ سمَـ اظ ًبضی ضا ٍاضزُ آسیجْبی ػلت ٍ اًس آٍضزُ زضهبًی هطوع یه ثِ اتَهجیل تػبزف زلیل ثِ ضا فطزی وِ هَاضزی ثسیبض چِ    

 زضهبًی هطوع ثِ ثیوبض آٍضًسگبى زضٍؽِ ازػبی زض ًبذَاستِ ٍ است ًوَزُ زضج پطًٍسُ زض ضا هكلت ّویي اضتجبُ ًیعثِ پعضه ٍ اًس وطزُ شوط

 .است ضسُ سْین

 اًس ضسُ تطٍهب زچبض زلیلی ّط ثِ وِ ثیوبضاًی زض ٍ زاضًس هجصٍل ثیطتطی زلت ثیوبض هطاخؼِ ػلت ثجت زض هحتطم ّوىبضاى است الظم پس    

 . ثٌوبیٌس شوط … یب خودوِ ثِ تطٍهب یب هتؼسز آسیجْبی یب Multiple trauma ثبلیٌی پطًٍسُ زض ضا اٍلیِ تطریع ٍ هطاخؼِ ػلت
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 هَضز است هوىي وِ چطا ًٌَیسس ذَز اظ سٌبضیَیی ثیوبض ثسى زض خطاحبت ایدبز ًحَُ ذػَظ زض پعضه وِ است ػبلالًِ ٍالغ زض   

 .لطاضگیطز لبًًَی ثبظذَاست

 ضَز استفبزُ لَل ًمل اظ ثبلیٌی پطًٍسُ زض آى ثجت ثطای است ثْتط گطزیس شوط ٍی ّوطاّبى یب ثیوبض قطف اظ هَاضزی چٌیي وِ غَضتی زض    

 .”است ثَزُ اضتفبع اظ سمَـ اظ ًبضی ٍاضزُ، آسیجْبی ،(ٍی ّوطاّبى یب)ثیوبض اظْبضات ثِ ثٌب“ ثٌَیسین هثالً

 .گَیٌذ هی دیگراى یب ٍ کٌین هی فکر کِ را آًچِ ًِ ًَیسین هی ّستین هطوئي کِ را آًچِ هَاردی چٌیي در دیگر عببرت بِ   

 :بیوبراى ببلیٌی پرًٍذُ در سبعت ٍ تبریخ ثبت اّویت  (2)    

 قَل زض زازُ ضخ ٍلبیغ ًیع ٍ زضهبًی ٍ تطریػی الساهبت اًدبم ظهبى زلیك ثجت ًَیسی پطًٍسُ اهط زض اّویت ثب ثسیبض هسبئل اظ یىی    

 :ًوَز اضبضُ ظیط هَاضز ثِ تَاى هی خولِ اظ وِ ثبضس هی زلیمِ ٍ سبػت ٍ تبضید ثطاسبس ثیوبض ثستطی

 ایي زضهبًی هطاوع اغلت زض وِ گیطز هی غَضت زلیمِ ٍ سبػت ٍ تبضید ثطاسبس وِ زضهبًی هطوع زض ثیوبض ثستطی ظهبى زلیك ثجت 

 .ضَز هی اًدبم وبهپیَتطی غَضت ثِ ٍ زضهبًی هطوع پصیطش تَسف هَضز

 .ضَز هی Order ثیوبض ثطای وِ زضهبًی ٍ تطریػی الساهبت ولیِ زلیك ظهبى ثجت 

 .ضَز هی اًدبم ثیوبض ثطای وِ زضهبًی ٍ تطریػی الساهبت ولیِ ظهبى زلیك ثجت 

 .آیس هی پیص ثیوبض ثطای ثستطی قی زض ٍ ثَزُ زضهبى ثِ اضتجبـ ثسٍى یب زضهبى ثِ هطثَـ وِ ػالیوی ٍ ػَاضؼ ولیِ زلیك ثجت 

 اظ ثیوبض ّوبٌّگی ثسٍى ٍ اخبظُ ثسٍى ذطٍج زلیك ثجت هثالً زّس هی ضخ ثیوبض ثستطی ظهبى زض وِ اتفبلبتی ولیِ ظهبى زلیك ثجت 

 زض ثیوبض تَسف هرسض هَاز یب زاضٍ ّوبٌّگی ثسٍى ٍ سطاًِ ذَز استفبزُ ظهبى زلیك ثجت یب ٍ ٍی ثبظگطت ظهبى ًیع ٍ ثیوبضستبى

 ..…ٍ ترت اظ ثیوبض سمَـ ظهبى زلیك ثجت ّویٌكَض ثستطی، ظهبى

 .زضهبًی هطوع اظ ثیوبض تطذیع ظهبى زلیك ثجت 

 . زضهبًی هطوع زض ثیوبض فَت ظهبى ًیع ٍ CPR پبیبى ٍ آغبظ ظهبى زلیك ثجت ثبضس ًوَزُ فَت زضهبًی هطوع زض ثیوبض اگط 

 .ًَظاز آهسى زًیب ثِ ظهبى زلیك ثجت 

 :ًکتِ    

 الزم ضذُ اًجبم درهبًی ٍ تطخیصی اقذاهبت ٍ ٍقبیع کلیِ دقیق زهبى ثبت کِ ببضٌذ داضتِ تَجِ ببیذ درهبى هحترم کبدر    

 .گیرد صَرت ّوکبراى سبیر ّوبٌّگی بب است

 :ًوبییس تَخِ ظیط هثبل ثِ هَؾَع ضسى ضٍضٌتط ثطای    

 اػالم وس ثرص پطستبض ثالفبغلِ ٍ وٌس هی arrest تٌفسی-للجی ایست زضهبًی ـ آهَظضی هطوع یه ICUزض ثبهساز ۴ سبػت ضأس ثیوبضی    

 ( وٌس هی شوط ثبهساز ۴ ضا ثیوبض arrest ظهبى ًَیسس هی پطًٍسُ زض ثؼساً وِ ّن گعاضضی زض)  وٌس هی

 الساهبت ازاهِ ٍ ضسُ حبؾط ثیوبض ثبلیي ثط زلیمِ یه اظ ووتط ظهبًی ظطف ثیوبضستبى،زض زض هستمط زاذلی ٍ ثیَْضی زستیبضاى ثالفبغلِ   

CPR هتأسفبًِ ٍلی گیطًس هی ػْسُ ثِ ضا پطستبضاى تَسف ضسُ اًدبم CPR ًوبیس هی فَت ثیوبض ٍ ًجَزُ آهیع هَفمیت 

 ایطبى هچی سبػت ٍ ICU سبػت ثیي هَخَز ظهبًی اذتالف زلیل ثِ ضَز هی ًَضتِ پطًٍسُ زض هطثَقِ زستیبضاى تَسف وِ گعاضضی زض    

 !ضَز هی ثجت ثبهساز ۴٫۰۱ ضا CPR آغبظ ظهبى

 آغبظ ٍ ثیوبض arrest ثیي ای زلیمِ ۰۱ ظهبًی اذتالف ایي ٍخَز وٌٌس هی ضىبیت ثیوبضستبى اظ ثیوبضضبى فَت ثِ ًسجت هتَفی ذبًَازُ    

CPR گطزًس هی هحىَم ایطبى ًْبیت زض ٍ ضسُ هصوَض زستیبضاى ثطای خسّی هطىالت ایدبز ثبػث . 
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 خسّی هطىالت ایدبز ثبػث تَاًس هی ًیع زضهبًی ٍ تطریػی الساهبت اًدبم ظهبى اضتجبُ ثجت اٍلبت گبّی ضَز هی هالحظِ وِ قَض ّوبى    

 .گطزز زضهبًی وبزض ثطای

 .ثبضس ثجت ظهبى ًیع ٍ( سبل هبُ، ضٍظ،) وبهل تبضید حبٍی ثبیس ثبلیٌی زضپطًٍسُ هَخَز هستٌسات ولیِ ثٌبثطایي    

 .ثبضس ثجت زلیك ظهبى حبٍی پطًٍسُ یبززاضتْبی توبهی است الظم    

 ضَز ًوی تَغیِ تططیحی یبززاضتْبی هَضز زض ذػَغبً وبضی ضیفت یب ٍ ظهبًی ثبظُ لبلت زض ظهبى ثجت وِ، است شوط ثِ الظم    

 .است اذاللی غیط ًیع ٍ لبًًَی غیط اهطی ٍالؼی ظهبى اظ ثؼس یب سبػت،لجل یب تبضید ثجت زیگط، سَی اظ    

 .ضَز هستٌس پطًٍسُ زض زلیمبً آى ػلت ثبیس ثبضس ضسُ ثجت ٍالؼی ظهبى اظ ثؼس یب لجل ، ظهبى وِ غَضتی زض ؾوي زض    

 ثبضس هی زلیمِ ٍ سبػت ٍ تبضید ثطاسبس ثیوبض ثستطی قَل زض زازُ ضخ ٍلبیغ ًیع ٍ زضهبًی ٍ تطریػی الساهبت اًدبم ظهبى زلیك ثجت    

 ”ضس پطًٍسُ ؾویوِ ضسیس-—زوتط ضٍیت ثِ –:– سبػت زض cbc آظهبیص خَاة“    

 :بیوبراى ببلیٌی پرًٍذُ در گرفتِ اًجبم اقذاهبت ٍ ٍقبیع کلیِ ثبت اّویت (3)

 ثستطی قَل زض زازُ ضخ ٍلبیغ ًیع ٍ زضهبًی ٍ تطریػی الساهبت ولیِ زلیك ثجت ًَیسی پطًٍسُ اهط زض اّویت ثب ثسیبض هسبئل اظ یىی    

 اًدبم ٍی ثطای( CPR) الظم الساهبت ثالفبغلِ ٍ وٌس هی arrest زضهبًی هطوع یه زض وِ ثگیطیس ًظط زض ضا ثیوبضی هثبل ثطای ثبضس هی ثیوبض

 .گیطز هی

 هثبل ثطای گطزز ثجت ٍی ثبلیٌی پطًٍسُ زض زلیمبً ٍی ثطای تدَیعی زاضٍّبی ولیِ ًیع ٍ گطفتِ اًدبم الساهبت ولیِ حبلت ایي زض است الظم   

 گعاضضی زض ثبیس ثبضس ضسُ استفبزُ ضَن الىتطٍ اظ یب ٍ ثبضس ضسُ تدَیع زیگطی زاضٍی یب ٍ ثیىطثٌبت یب آزضًبلیي ٍی ثطایCPR حیي زض اگط

 زض ضفتِ ثىبض ٍلتبغ ٍ الىتطٍضَن اظ استفبزُ هَاضز تؼساز ًیع ٍ گطزز زضج آًْب تدَیعی زٍظ ٍ زاضٍّب ًبم زلیمبً ًَیسس هی پطًٍسُ زض پعضه وِ

 .گطزز شوط ًَثت ّط

 زضهبًی وبزض سبیط ٍ پعضه هسافغ تَاًس هی ، زضهبًی وبزض اظ ضىبیت ثطٍظ غَضت زض وِ است هسضوی تٌْب گعاضش ایي وِ زاضت تَخِ ثبیس    

 .ثبضس

 : فطهبییس تَخِ ظیط ٍالؼی هثبل یه ثِ حبل    

 غَضت ثِ ، الظم زضهبًی الساهبت اًدبم ؾوي هؼبلح پعضه گطزز هی ثستطی زضهبًی هطوع یه زض ثبضُ گیلي ثِ اثتالء زلیل ثِ ثیوبضی   

 ضغن ػلی ثیوبض هتأسفبًِ است ًطسُ ثجت پعضه تَسف ثبلیٌی پطًٍسُ زض وسام ّیچ وِ وٌس هی پالسوبفَضظ زضذَاست ًَثت چٌسیي ضفبّی

 .ًوبیس هی فَت الظم زضهبًی الساهبت ولیِ

 فَضظزض پالسوب زستَض ػسم زلیل ثِ ٍ گطزز هی ثطضسی هطثَقِ وبضضٌبسبى تَسف پطًٍسُ ٍ وٌٌس هی ضىبیت هؼبلح پعضه اظ ثیوبض ذبًَازُ    

 .ضَز هی هحىَم پعضه وویسیَى، زضاٍلیي ثیوبض، ثبلیٌی پطًٍسُ

 ًوبیس هی اضائِ وویسیَى ٍثِ تْیِ هصوَض ثیوبض فَضظ پالسوب هىطض اًدبم ثط زال هساضوی ذَى اًتمبل سبظهبى ثِ هطاخؼِ ؾوي هؼبلح پعضه    

 .گطزز هی تجطئِ زٍم وویسیَى زض پعضه تطتیت ایي ثِ ٍ

 .است ٍرٍد بذٍ در بیوبر ٍضعیت دقیق ًَضتي ببلیٌی، پرًٍذُ در ٍقبیع ثبت خصَظ در دیگر ًکتِ (4)   

 ثؼساً تب گطزز ثجت آى اثؼبز ٍ هحل  زلیمبً ثبیس ثبضس هی ثبسي ًبحیِ زض Bed Sore زاضای ضسى ثستطی ظهبى زض ثیوبض اگط هثبل ثطای    

 .ًگیطز لطاض اتْبم هظبى زض ثیوبضستبى
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 خطح ٍ ؾطة آثبض ثبیس وِ ای گًَِ ثِ است الظم ثسیبض ًیع ثستطی ظهبى زض ثیوبض ثسى زض هَخَز خطح ٍ ؾطة آثبض ولیِ ّویٌكَضثجت    

 ثسیبض احتوبلی لؿبیی تحمیمبت زض تَاًس هی هَاضزی چٌیي ثجت هسلوبً. ضَز تْیِ گطافی آًْب اظ لعٍم غَضت زض ٍ گطزًس تَغیف  وبهالً هَخَز

 !ثطزاضًس خٌسی تدبٍظ یب ٍ آظاضی وَزن یب لتل، ثِ السام یه اظ پطزُ هكبلت ّویي ٍ ثبضس وٌٌسُ ووه

 بخص در بیوبر تحَیل زهبى در ًیس ٍ ریکبٍری در بیوبر ٍضعیت ثبت ٍ عول گسارشِ دقیق تکویل(5)    

 ظهبى زض ًیع ٍ خطاحی ػول حیي زض ثیوبض ٍؾؼیت ثجت زاضت تَخِ آى ثِ ثبیس پعضىی سبظی هستٌس اهط زض وِ زیگطی هَاضز خولِ اظ    

 .ثبضس هی ثرص ثِ ثیوبض تحَیل ظهبى زض سپس ٍ ضیىبٍضی زض ثیوبض حؿَض

 :ًوبییس تَخِ ظیط ٍالؼی هثبل ثِ اهط ایي اّوّیت ضسى هطرع ثطای    

 ثب ثیوبض ٍ ضسُ اًدبم هَفمیت ثب خطاحی ػول. گیطز هی لطاض زضهبًی آهَظضی هطوع یه زض تیطٍئیس خطاحی ػول تحت ای سبلِ ۰۱ثیوبض    

 ّوطاُ ثرص، ثِ ٍی ٍضٍز اظ ثؼس سبػت چٌس گطزز هی هٌتمل ثرص ثِ هستی اظ پس ٍ ضَز هی هٌتمل ضیىبٍضی ثِ ذَة ػوَهی حبل

 پعضه ٍ گصاضز هی زضخطیبى ضا پطستبض ثالفبغلِ وِ ضَز هی ثسًص چپ ًیوِ حطوت زض ثیوبض تَاًبیی ػسم ٍ تىلن زض اذتالل ثیوبضهتَخِ

 …… ٍ ضَز هی حبؾط ثیوبض ثبلیي ثط سطیؼبً وطیه

 .ًوبیٌس هی ضىبیت زضهبًی وبزض اظ خطاخی ػول حیي زض ّیپَوسی ٍ ثیوبض ثِ ضسیسگی ػسم اظ ثیوبض ذبًَازُ    

 اًسام چْبض ّط حطوت ثِ لبزض ضیىبٍضی زض ثیوبض وِ گطزز هی هطرع وبضضٌبسبى، تَسف ثبلیٌی پطًٍسُ زض ضسُ ثجت گعاضضبت ثطضسی زض    

 است ضسُ ثجت ثرص پطستبض تَسف ًیع ثرص زض ثیوبض تحَیل ظهبى زض اهط ایي ٍ است ثَزُ

. است وطزُ CVA ثرص زض ثیوبض ظیبز احتوبل ثِ ٍ ًساضتِ ٍالؼیت ػول حیي زض ّیپَوسی هسئلِ وِ ضًَس هی لبًغ وبضضٌبسبى لصا    

 .گطزز ثیَْضی هترػع ، خطاح هحىَهیت ثِ هٌدط تَاًست هی ثیوبض ثبلیٌی پطًٍسُ زض هَاضزی چٌیي ثجت ػسم هسلوبً

 عْذُ بر هستٌذات ًْبیی تأییذ ضَد، هی استیجراًجبم یب ایٌترى تَسط هستٌذسبزی درهبًی آهَزضی هراکس در چٌبًچِ (۰)  

 .ببضذ هی هسئَل پسضک یب رزیذًت

 ضرػبً ، استیدط یب ایٌتطى تَسف ضسُ ثجت هَاضز غحت اظ اقویٌبى حػَل خْت هسئَل، پعضهِ یب ضظیسًت است الظم حبلتی چٌیي زض    

 اهؿبء ٍ هْط اظ لجل ضا ذَز گیطی ًتیدِ ٍ ّب یبفتِ ، هطبّسات ثبیس ًجبضس، هَافك هصوَض هستٌسات ثب وِ غَضتی زض ٍ ًوَزُ هكبلؼِ ضا هكبلت

 .ًوبیٌس ثجت هطثَقِ هكلت

 : پرًٍذُ در ًَضتبری اضتببّبت تصحیح ًحَُ (7)

 ثبلیٌی پطًٍسُ زض اضتجبّبً اگط وِ است ایي گطزز هی هكطح زضهبًی وبزض سبیط ًیع ٍ پعضىی زاًطدَیبى قطف اظ ّویطِ وِ سَاالتی اظ یىی    

 ؟ وطز ثبیس چِ ضس ًَضتِ هكلجی

 ضاُ یب ٍ ًوبیس هی قلت ضا ظیبزی ظهبى گبّی ضٍش ایي الجتِ وِ ًوَز ثجت هدسزاً ضا هكبلت ولیِ ٍ ًوَز تؼَیؽ ضا پطًٍسُ ثطگِ آى ثبیس آیب    

 زاضز؟ ٍخَز زیگطی هٌبست

 اٍلیي ٍ تطیي سبزُ ایي الجتِ وِ ًوبیٌس هی پبن گیط غلف الن ثب ضا آى یب ٍ ًوَزُ هرسٍش ضا هصوَض هكلت ثالفبغلِ ّوىبضاى اظ ثسیبضی    

 :وٌیس تَخِ ظیط هثبل ثِ.  ًیست ضاُ تطیي ػبلالًِ ٍ ثْتطیي هسلوبً اهب ضسس هی شّي ثِ وِ است وبضی
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 ضَز هی ذَز اضتجبُ هتَخِ ایٌىِ اظ پس ٍ ًوبیس هی ثجت اضتجبُ ثِ ضا ٍی حیبتی ػالین ثیوبضش اظ حبل ضطح اذص ظهبى زض هؼبلح پعضه    

 ضا غحیح حیبتی ػالین سپس ٍ ثبضٌس ًوی ذَاًسى لبثل زیگط وِ ای گًَِ ثِ ًوبیس هی هرسٍش ذَزوبض تَسف ضا، اضتجبّی حیبتی ػالین ایي

 .ًَیسس هی پطًٍسُ زض

 وبضضٌبس ثِ الظم ثطضسی خْت ثبلیٌی پطًٍسُ ٍ گیطز هی غَضت ضىبیتی هصوَض ثیوبض ذػَظ زض هؼبلح پعضه اظ زلیلی ثِ هستی اظ ثؼس    

 .گطزز هی اضخبع

 ثبلیٌی پطًٍسُ ، ضىبیت احتوبل اظ اقالع هتؼبلت پعضه ٍ ضسُ زستىبضی پطًٍسُ زض ثیوبض حیبتی ػالین وِ ضًَس هی هسػی ثیوبض ّوطاّبى    

 .است زازُ تغییط است ثَزُ ثیوبض حبل ٍذبهت ًطبًِ ظبّطاً وِ ضا ثیوبض حیبتی ػالین خْت ایي ثِ ٍ است ًوَزُ زستىبضی ضا

 ٍلی ًوَز ضز ضسُ هرسٍش هكبلت اسبس ثط ضا ثیوبض ّوطاّبى ازػبی تَاى ًوی ٍخِ ّیچ ثِ وِ است ایي ، حبلت ایي زض اسبسی هطىل    

 ٍ هكبلؼِ لبثل لعٍم غَضت زض وِ ًوبیین هدعا پطًٍسُ زض هَخَز هكبلت سبیط اظ ای گًَِ ثِ ضا است ضسُ ًَضتِ اضتجبُ ثِ وِ هكلجی اگط

 .هبًس ًوی ثبلی ازػبّب گًَِ ایي ثطای خبیی زیگط ثبضس ثطضسی

 ضٍی ثبیس ثلىِ ًجبضٌس ثطضسی لبثل زیگط وِ وطز هرسٍش ای گًَِ ثِ گطفتي الن یب ٍ ظزى ذف ثب ًجبیس ضا پطًٍسُ زض هَخَز اضتجبّبت پس    

 ثٌَیسین ضا حصف ولوِ یب Error ولوِ هكلت ایي اًتْبی زض سپس ٍ ثبضس زاضتِ ضا ضسى ذَاًسُ لبثلیت ثكَضیىِ وطیس ذف یه تٌْب آى

 .گطزز اهؿبء ٍ هْط سپس ٍ ضَز شوط حطٍف ثب ذَضزگی ذف هَاضز تؼساز گعاضش پبیبى زض ٍ    

 است ضسُ ثجت اضتجبُ ثِ ٍ ًیست ثبلیٌی پطًٍسُ اغلی هكبلت خعء ذَضزُ ذف هكلت وِ گطزز هی هتَخِ ذَاًٌسُ تٌْب ًِ حبلت ایي زض    

 ًیع زیگطاى وصة ازػبّبی خلَی ًتیدِ زض ٍ ثبضٌس هی ثطضسی لبثل ضاحتی ثِ هكبلت ایي ٍ است ًطسُ پٌْبى ًیع ذبغی هَضز ّیچ ثلىِ

 .ضَز هی گطفتِ

 هطرع ضا آى ثبال زض ضسُ شوط قطیك ثِ ثلىِ گیطین؛ ًوی الن ٍ وٌین ًوی هرسٍش ٍخِ ّیچ ثِ ضا ثبلیٌی پطًٍسُ هىتَة اضتجبّبتِ پس    

 .ًوبیین هی هدعا اغلی غحیح هكبلت اظ ٍ
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