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 دامنه کاربر

 زایشگبه و بخش هبی وبسته به زنبن و زایمبن د:

در ثیوبرستبى ّبی آهَسشی ، فزآیٌذ خذهبت درهبًی کِ تَسظ فزاگیزاى ارائِ هی شَد تحت ًظز هستقین  هدف:

اعضبء ّیبت علوی ٍ ثب ٍاگذاری تذریجی هسئَلیت ثِ تٌبست پیچیذگی خذهبت ٍ هْبرت ّبی هَرد ًیبس اًجبم هی 

 گیزد.

 زایشگبه و بخش هبی وبسته به زنبن و زایمبن واژگان وتعاریف:

  ه انجام کار)چه فعالیتی، درچه زمانی، درچه محلی و توسط چه کسی انجام شود(:شیو

السم است دستَر ثستزی ٍتزخیض ثیوبراى تحت ًظز در سایشگبُ  ایي هزکش، تَسظ دستیبر سبل دٍ ٍ ثبالتز دادُ 

 شَد. ثذیْی است ایي اهز ثبیذ ثب ّوبٌّگی هتخظض هقین هزثَعِ اًجبم گزدد.

ثاَدُ  ٍ عای ایاي هاذت السم اسات کلیاِ دساتَرات          observerل در دٍ هبِّ اٍل تٌْاب  دستیبراى سبل اٍ (1

درهبًی یب تشخیظی در پزًٍذُ، تَسظ دستیبر سبل دٍ ٍ ثبالتز تبییذ ٍ سپس اجزا گزدد. اس هبُ سَم  ثاِ ثداذ    

 اجزای دستَرات هٌَط ثِ اجبسُ پششک هزثَعِ در ّز ثخش هی ثبشذ.

طاج  تَساظ دساتیبرهزثَعِ     0337توبهی ثیوبراى ثستزی در ثخش ّبی هختلا  السم اسات لجاز اس سابعت      (2

ًَشتِ شَد. ّوچٌیي السم است توبهی ثیوابراى رٍساًاِ تَساظ     progress noteٍیشیت شذُ ٍ ثزای آًْب 

یازد. در  پششک هدبلج ٍ یب جبًشیي ٍی ٍیشیت شذُ ٍ دستَرات دساتیبراى هاَرد تبییاذ یاب اطاار لازار ثگ      

اٍرصاًسای،   NSTطَرت ًیبس ثِ الذام درهبًی یب تشخیظی اٍرصاًس )اس جولِ سشاریي، اًتقابل ثاِ سایشاگبُ،    
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سًََگزافی اٍرصاًس ٍ...( السم است تَسظ دساتیبر هزثَعاِ ثاِ اعااش پششاک ثیوابر ٍ در طاَرت لاشٍم         

 پششک آًکبل آى رٍس رسبًذُ ٍ هَرد تبئیذ لزار گیزد

تَساظ دساتیبر سابل     تحظیلی،  دٍم سبلوسبل ثبیذ تَسظ دستیبر سبل دٍ ٍ ثبالتز )ٍ در ًیکلیِ پزٍسیجزّب   (3

 یک( ٍ ثب ّوبٌّگی ثب پششک هدبلج اًجبم گزدد .

هتخظاض اًجابم    ٍ اعااش   ٍ ثب تبئیذارشذ کشیک هشبٍرُ ّبی اٍرصاًس ثبیذ در عظز ٍشت تَسظ دستیبر  (4

 گزدد.

ٍرُ ثِ تبئیذ اًکابل هزثَعاِ در ّوابى رٍس رسابًذُ ٍ هوْاَر      در خظَص هشبٍرُ ّبی الکتیَ السم است هشب (5

 گزدد. 

در خظَص هشبٍرُ ّبی اًجبم شذُ ثبیذ جَاة هشبٍرُ ٍ اًجبم دستَرات هشبٍرُ ثاِ تبییاذ آًکابل هزثاَط      (6

 رسیذُ شَد.

 


