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 ّای هجلغ  دوتش ػلی اخَاى، پضؿه ٍ ػشپشػت دفتش اجتواػی هشوض پظٍّؾناظر: 

، دوتش واهل ؿادپَس)هـاٍس هؼتمل ًظام ّای هجلغ( تٌاب )هحمك هشوض پظٍّؾدوتش هشین سّثشی تین پروژه: 

ػالهت(، دوتش ػثاع ٍثَق همذم )ػضَ ّیأت ػلوی ٍصاست تْذاؿت(، دوتش هٌَچْش هْشام )ػضَ ّیأت ػلوی 

 ( گزاسی ػالهت اػتاى لضٍیي ِ ػیاػتداًـگاُ ػلَم پضؿىی لضٍیي(، هٌْذع ًَسٍصػلی ػضیضخاًی )سئیغ دتیشخاً

ساد )هتخصص  ، خاًن دوتشفاطوِ ػویؼی(هؼؤٍل دفتش ًْاد سّثشی داًـگاُ)آلای هشتضَی اعضای کویته راهبری: 

پاتَلَطی ٍ سییغ تیواسػتاى وَثش(، آلای دوتش ػیذ جالل الذیي سفیؼی )فَق تخصص خَى ٍ اًىَلَطی، هؼؤٍل 

اسؿٌاع هذیشیت، هذیش تیواسػتاى(، دوتش ػیذ صذالی )هؼاٍى فشٌّگی تخؾ ؿیوی دسهاًی(، آلای هْذی سػَلی )و

ٍ داًـجَیی داًـگاُ(، خاًن اًیغ پَس خالمی )لیؼاًغ پشػتاسی، هتشٍى(، خاًن هحثَتِ گشؿاػثی )لیؼاًغ 

پَس  فشجخاًن صتیا  ،پشػتاسی ٍ ػَپشٍایضس تالیٌی(، خاًن هشین هؼافشی )لیؼاًغ پشػتاسی، ػَپشٍایضس تالیٌی(

)لیؼاًغ پشػتاسی، ػَپشٍایضس تالیٌی(، خاًن فشاًه  خاًن ًشگغ طالثیاى ،لیؼاًغ پشػتاسی، ػَپشٍایضس تالیٌی()

لیؼاًغ پشػتاسی، پشػٌل تخؾ دسهاًی(، خاًن صّشا طاّشخاًی ) سضایی )لیؼاًغ پشػتاسی، هؼؤٍل تخؾ ؿیوی

(، آلای اتشاّین ػاسیچلَ )واسؿٌاع سهاًیٌل تخؾ ؿیوی دخاًن لیذا لَیذل )لیؼاًغ پشػتاسی، پشػ ،ؿیوی دسهاًی(

دوتش ػثذا... وـاٍسص اسؿذ سٍاًـٌاػی، ػضَ ّیأت ػلوی (، آلای هیشصا ػثاػی )هذیش تَدجِ داًـگاُ(، آلای 

 هیي اجتواػی(أ(، دوتش تاتایی )سییغ ػاصهاى ت)هذیش دسهاى

هؼاٍى هحتشم دسهاى )، دوتش سضایی (داًـگاُ ػلَم پضؿىی لضٍیيسییغ )دوتش ػلی اوثش صیٌالَ  :تشکر ویژه  از

ٍ اػاتیذ گشاًمذس6 دوتش جؼفش تَالْشی  (لضٍیي هذیشول تَدجِ ٍ تشًاهِ اػتاًذاسی) ، هٌْذع صفش له(داًـگاُ

)اػتاد اًؼتیتَ تحمیمات سٍاًپضؿىی تْشاى (، دوتش ػلی هٌتظشی )سییغ پظٍّـىذُ ػلَم تْذاؿتی جْاد 

اد داًـگاُ ػلَم پضؿىی ؿْیذ تْـتی(، دوتش ػلیشضا هشًذی )اػتاد داًـگاّی(، دوتش اػواػیل اوثشی )اػت

داًـگاُ ػلَم پضؿىی ؿْیذ تْـتی (، دوتش فشیذٍى ػضیضی )اػتاد داًـگاُ ػلَم پضؿىی ؿْیذ تْـتی (، دوتش ػیذ 

 حؼي اهاهی سضَی )داًـیاس داًـگاُ ػلَم پضؿىی تْشاى(

 لی تحمیمات ػالهتدوتش تْضاد دهاسی، ػضَ ّیأت ػلوی هؤػؼِ ههجری : 
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 00 های اصلي هطالعه پیام

 چکیذه

 هقذههفصل اول( 

 هشٍسی تش هفاّین هشتثط دس صهیٌِ ػالهت هؼٌَی )حاصل تشسػی هتَى(الف( 

 ّای هشتثط تِ ؿیَُ اسایِ خذهات دس تجشتیات ػایش وـَس یافتِب( 

  ّای هشتَطِ تِ هطالؼات ػالهت ٍ هؼٌَیت یافتِهشٍسی تش ج( 
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 75 روش کارفصل دوم( 

نتایجفصل سوم( 

 ّای اػتاى لضٍیي دس تیواسػتاى« خذهات ػالهت هؼٌَی»ًاهِ ایجاد ٍ تَػؼِ  آییيالف( 

پشػتاساى ٍ ٍاحذ هـاٍسُ ٍیظُ پضؿىاى،  ًاهِ اسایِ خذهات هـاٍسُ ػالهت هؼٌَی ؿیَُب( 

خذهات ػالهت هؼٌَی

11 
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 14 

 00 بحث و پیشنهادفصل چهارم( 

 01 بخشي از هنابع

 فهرست عناویه
 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

هت هؼٌَی تِ ػٌَاى یىی اص اتؼاد ػالهتی دس وٌاس ػالهت جؼوی، سٍاًی ٍ اجتواػی دس ًظش گشفتِ ػال

هؼٌَی )ّذفوٌذی ٍ هؼٌای صًذگی ٍ هشي، اخاللیات  تؼذًاپزیش  ؿذُ اػت. ػالهت هؼٌَی دٍ تخؾ جذایی

ؿَد. ایي  هل هیٍ ایواى ٍ تَول تِ پشٍسدگاس(  ٍ اػوال هزّثی )اًجام هٌاػه فشدی ٍ جوؼی دیٌی( سا ؿا

 تؼذ اص ػالهت اص چْاس طشیك  تش ػِ تؼذ دیگش ػالهتی  تأثیش داسد6 

  سفتاسّای تْذاؿتی هٌذسج دس ادیاى 

  حوایت اجتواػی اص طشیك اًجام هٌاػه دیٌی ٍ هؼٌَی جوؼی تَصیِ ؿذُ دس دیي 

  ػایىًََسٍفیضیَلَطیه تا احؼاع سضایت ًاؿی اص دیذگاُ هؼٌَی 

 ت تِ ٍیظُ دس تؼذ هؼٌَی الْی اتؼاد وـف ًـذُ خلم 

تش تیواس، واّؾ هیضاى اػتفادُ  پیـگیشی اص تیواسی، افضایؾ تحول تیواسی، تْثَد ػشیغ»ًتیجِ ایي تأثیشات 

 اػت. «هٌذی ٍ آساهؾ اص خذهات تْذاؿتی دسهاًی، سضایت

ایي هطالؼِ دس ساػتای طشح جاهغ ػالهت اػتاى ٍ تِ هٌظَس دػتیاتی تِ الگَی اسایِ خذهات هـاٍسُ 

ًاهِ اػتمشاس پایلَت خذهات ػالهت هؼٌَی  ًاهِ ٍ ؿیَُ ػالهت هؼٌَی اًجام ؿذُ اػت ٍ هحصَل آى آییي

 ت6 ّای اصلی هطالؼِ تِ ؿشح صیش اػ ّای اػتاى لضٍیي اػت. پیام دس یىی اص تیواسػتاى

ای داسد اص جولِ تیواساى  ّای ٍیظُ ّا اًذیىاػیَى اسایِ خذهات ػالهت هؼٌَی دس تیواسػتاى پیام اول(

ّا هٌتظش ًَصاد  الؼالج، تیواساى هضهي ٍ هَاسدی وِ تِ صَست حاد هاًٌذ ػمط جٌیي هادسی وِ ػال صؼة

 تَدُ اػت. 

اسصیاتی ػطح هؼٌَی تیواس ٍ اسجاع تِ خذهات ػالهت هؼٌَی دس تیواسػتاى ػِ هشحلِ اصلی  پیام دوم(

َػط پضؿه(، هـاٍسُ هؼٌَی )تَػط واسؿٌاع هؼٌَی( ٍ خذهات پغ اص تشخیص )تا ّذایت ٍ تهـاٍس)

 ؿَد.  پایؾ ػیؼتن پشػتاسی( سا ؿاهل هی

تا ایٌىِ دس هطالؼات هختلف اثشتخـی ایي خذهات دس ػالهت تیواساى ًـاى دادُ ؿذُ اػت،  پیام سوم(

ای طشاحی ؿَد تا تأثیش ایي هذل سا تش تْثَد  س طَل اػتمشاس آصهایـی ایي خذهت، هطالؼِالصم اػت د

 ّای هؼیي تؼٌجذ. ؿاخص

اهی اصلی مطالعوايپم  
 



 

 

حفظ اػشاس تیواساى، هْاست واسوٌاى ػالهت دس گشفتي ؿشح حال ٍ ٍسٍد تِ حَصُ هؼٌَی  پیام چهارم(

حال حاضش دٍسُ اختصاصی تشای  تیواساى ٍ جلة اػتواد آًاى، یافتي یا تَاًوٌذػاصی هـاٍسیي هؼٌَی )دس

 ّای اصلی اسایِ ایي خذهات اػت.  ایي هَضَع دس وـَس ٍجَد ًذاسد( ٍ پایؾ تیواساى اص جولِ چالؾ

ریٌفؼاى هَسد هطالؼِ هؼتمذًذ دس ؿشایط فؼلی وِ هـاٍسُ ػالهت سٍاًی ٍ اجتواػی دس  پیام پنجن(

سػذ ٍ  هت هؼٌَی تِ هشاتة دؿَاس تِ ًظش هیّا دچاس هـىل ٍ ًمص اػت، اػتمشاس خذهات ػال تیواسػتاى

الصم اػت دس وٌاس ایي خذهت تمَیت جذی خذهات هـاٍسُ سٍاًی )سٍاًـٌاػاى تالیٌی ٍ سٍاًپضؿىاى( ٍ 

 اجتواػی )هذدواساى اجتواػی( ًیض اًجام ؿَد.

 سغن ٍجَد هخالفت تشای اػتمشاس ایي خذهات اص ػَی تشخی واسؿٌاػاى ػطح هلی، ػلی پیام ششن( 

ضشٍست ٍ اػتمثال اص اػتمشاس ایي خذهات دس ػطح هحیطی تشای پضؿىاى ٍ پشػتاساى تیواسػتاى سٍؿي ٍ 

 گیش اػت.  چـن

الؼالج تأویذ  هٌذی اص خذهات ػالهت هؼٌَی دس تیواساى صؼة تا ایٌىِ دس ایي هطالؼِ تش تْشُ پیام هفتن(

اهَؽ وشد وِ ػالهت هؼٌَی تِ ػٌَاى یىی تاؿذ، اها ًثایذ فش ؿذُ اػت وِ اص ًَع پیـگیشی ػطح ػَم هی

ّای جذیذتش  گشدد وِ تشًاهِ تشیي ساّثشدّا دس پیـگیشی ػطح اٍل واستشد داسد ٍ پیـٌْاد هی اص اػاػی

 ّای هَجَد وـَس دس ایي صهیٌِ هَسد ًمذ ٍ اسصؿیاتی لشاس گیشد.  تشای ایي ػطح طشاحی ؿذُ ٍ یا تشًاهِ
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

ػالهت هؼٌَی تِ ػٌَاى یىی اص اتؼاد ػالهتی دس وٌاس ػالهت جؼوی، سٍاًی ٍ اجتواػی دس ًظش گشفتِ 

هؼٌَی )ّذفوٌذی ٍ هؼٌای صًذگی ٍ هشي، اخاللیات  تؼذًاپزیش  ؿذُ اػت. ػالهت هؼٌَی دٍ تخؾ جذایی

ؿَد. ایي  ؿاهل هیٍ ایواى ٍ تَول تِ پشٍسدگاس( ٍ اػوال هزّثی )اًجام هٌاػه فشدی ٍ جوؼی دیٌی( سا 

تؼذ اص ػالهت اص چْاس طشیك  سفتاسّای تْذاؿتی هٌذسج دس ادیاى، حوایت اجتواػی اص طشیك اًجام هٌاػه 

دیٌی ٍ هؼٌَی جوؼی تَصیِ ؿذُ دس دیي، ػایىًََسٍفیضیَلَطیه تا احؼاع سضایت ًاؿی اص دیذگاُ 

ِ تؼذ دیگش ػالهتی  تأثیش داسد. ًتیجِ هؼٌَی ٍ اتؼاد وـف ًـذُ خلمت تِ ٍیظُ دس تؼذ هؼٌَی الْی  تش ػ

تش تیواس، واّؾ هیضاى اػتفادُ اص  پیـگیشی اص تیواسی، افضایؾ تحول تیواسی، تْثَد ػشیغ»ایي تأثیشات 

اػت. ایي هطالؼِ دس ساػتای طشح جاهغ ػالهت اػتاى « هٌذی ٍ آساهؾ خذهات تْذاؿتی دسهاًی، سضایت

ًاهِ  خذهات هـاٍسُ ػالهت هؼٌَی اًجام ؿذُ اػت ٍ هحصَل آى آییيٍ تِ هٌظَس دػتیاتی تِ الگَی اسایِ 

 ّای اػتاى لضٍیي اػت. ًاهِ اػتمشاس پایلَت خذهات ػالهت هؼٌَی دس یىی اص تیواسػتاى ٍ ؿیَُ

 روش:

ّا هشٍس هٌاتغ ٍ تحث گشٍّی هتوشوض ریٌفؼاى   هطالؼِ اص ًَع طشاحی ػیؼتن تَدُ ٍ سٍؽ جوغ آٍسی دادُ

وٌٌذُ( اػت  اص ًَع هـاسوتی دٍ طشفِ )هحمك ٍ ػول0ٍالغ ایي هطالؼِ یه تحمیك ػولیاتیتَدُ اػت دس 

. تا وِ هشحلِ اٍل آى تشای اػتمشاس ًظام خذهات هـاٍسُ هؼٌَی دس تیواسػتاى وَثش تِ اجشا دس آهذُ اػت

ّای  دادُهشٍس هٌاتغ، اصَل طشاحی هـخص ؿذ ٍ ػپغ تش اػاع تؼشیف اجضای پٌج گاًِ ًظام خذهات ٍ 

ًَیغ ًظام اسایِ خذهات هـاٍسُ آهادُ ؿذ ٍ طی جلؼاتی تا ؿشوت ریٌفؼاى اص  حاصل اص هشٍس هٌاتغ پیؾ

ػِ گشٍُ هتخصصیي دیٌی، سٍاًـٌاػاى ٍ هتخصصاى پضؿىی اجتواػی، گشٍُ اػتمشاسدٌّذگاى اص 

ْایی ؿذ ٍ فشایٌذ ًَیغ ً تیواسػتاى وَثش ٍ گشٍُ خثشگاًی اص ػطح هلی )تِ صَست ًظشخَاّی( ایي پیؾ

 جلة حوایت تشای اػتمشاس خذهات دس تیواسػتاى وَثش طی ؿذ.

 نتایج:

جاهغ تَدى خذهت ٍ ادغام » 6اصخذهت هحَس لشاس گشفت ػثاست تَد پٌج هؼیاس اصلی وِ دس طشاحی ایي 

تذاٍم هشالثت دس اتؼاد سٍاًی ٍ اجتواػی، هـاسوت هذیشیت اسؿذ ؿذُ تا ػیؼتن هَجَد، هذًظش لشاس دادى 
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Action Research 

 چکیده



 

 

هثتٌی تش ؿَاّذ تَدى ًظام طشاحی ؿذُ ٍ لشاس گشفتي تیواسػتاى ٍ پضؿىاى ٍ پشػتاساى دس تذاسن خذهت، 

ًاهِ  آییيدس هجوَع هذل طشاحی ؿذُ ؿاهل دٍ جض «. ایي خذهت تِ ػٌَاى اسصؽ ػاصهاًی دس تیواسػتاى

اػتمشاس خذهات ػالهت هؼٌَی)ؿاهل فلؼفِ ٍ سػالت، اّذاف، ؿیَُ هذیشیت، ػاختاس اجشایی، فشایٌذّا ٍ 

اسایِ خذهات ػالهت هؼٌَی ًاهِ ػول واسوٌاى ػالهت ٍ هـاٍس هؼٌَی اػت.  اػتاًذاسّا ٍ هٌاتغ( ٍ ؿیَُ

الؼالج، تیواساى هضهي ٍ هَاسدی وِ  ى صؼةای داسد اص جولِ تشای تیواسا ّای ٍیظُ دس تیواسػتاى اًذیىاػیَى

ّا هٌتظش ًَصاد تَدُ اػت. خذهات ػالهت هؼٌَی دس  تِ صَست حاد هاًٌذ ػمط جٌیي هادسی وِ ػال

َػط پضؿه(، هـاٍسُ هؼٌَی تتیواسػتاى ػِ هشحلِ اصلی اسصیاتی ػطح هؼٌَی تیواس ٍ اسجاع تِ هـاٍس )

 ؿَد.  )تا ّذایت ٍ پایؾ ػیؼتن پشػتاسی( سا ؿاهل هی )تَػط واسؿٌاع هؼٌَی( ٍ خذهات پغ اص تشخیص

 بحث و پیشنهاد: 

تا ایي وِ دس هطالؼات هختلف اثشتخـی ایي خذهات دس ػالهت تیواساى ًـاى دادُ ؿذُ اػت، الصم اػت 

ي ًَع خذهت دس ػایش ػٌجی تشای اػتمشاس ای دس طَل اػتمشاس آصهایـی ایي خذهت ػالٍُ تش اهىاى

ّای هؼیي دس تیواساى تؼٌجذ. دس  ای طشاحی ؿَد تا تأثیش ایي هذل سا تش تْثَد ؿاخص هطالؼِّا،  تیواسػتاى

طشاحی ایي خذهت ػاص ٍواسّای حفظ اػشاس تیواساى، هْاست واسوٌاى ػالهت دس گشفتي ؿشح حال 

صاصی هؼٌَی تیواساى ٍ جلة اػتواد آًاى، یافتي یا تَاًوٌذػاصی هـاٍسیي هؼٌَی )دس حال حاضش دٍسُ اخت

ّای اصلی اػت ٍ ضشٍست داسد  تشای ایي هَضَع دس وـَس ٍجَد ًذاسد( ٍ پایؾ تیواساى اص جولِ چالؾ

وٌٌذُ دس  ّا تِ طَس ػیٌی هـخص ؿَد. ریٌفؼاى ؿشوت پغ اص پایاى هشحلِ آصهایـی پاػخ ایي چالؾ

ّا دچاس  اسػتاىطشاحی ایي ًظام هؼتمذًذ دس ؿشایط فؼلی وِ هـاٍسُ ػالهت سٍاًی ٍ اجتواػی دس تیو

سػذ ٍ الصم اػت دس وٌاس  هـىل ٍ ًمص اػت، اػتمشاس خذهات ػالهت هؼٌَی تِ هشاتة دؿَاس تِ ًظش هی

ایي خذهت تمَیت جذی خذهات هـاٍسُ سٍاًی )سٍاًـٌاػاى تالیٌی ٍ سٍاًپضؿىاى( ٍ اجتواػی )هذدواساى 

اص خذهات ػالهت هؼٌَی دس تیواساى  هٌذی اجتواػی( ًیض اًجام ؿَد. تا ایي وِ دس ایي هطالؼِ تش تْشُ

تاؿذ، اها ًثایذ فشاهَؽ وشد وِ ػالهت  الؼالج تأویذ ؿذُ اػت وِ اص ًَع پیـگیشی ػطح ػَم هی صؼة

گشدد وِ  تشیي ساّثشدّا دس پیـگیشی ػطح اٍل واستشد داسد ٍ پیـٌْاد هی هؼٌَی تِ ػٌَاى یىی اص اػاػی

ّای هَجَد وـَس دس ایي صهیٌِ هَسد ًمذ ٍ  ُ ٍ یا تشًاهِّای جذیذتش تشای ایي ػطح طشاحی ؿذ تشًاهِ

 اسصؿیاتی لشاس گیشد. 

 ها:  کلیذ واژه

ػالهت هؼٌَی، خذهات هـاٍسُ، تحمیك ػولیاتی
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 فصل اول

 مقدهم 

 

q)هزٍري بز هفاّین هزتبط در سهیٌِ سالهت هؼٌَي )حاغل بزرسی هتَى 

qِّاي هزتبط بِ ضیَُ ارايِ خذهات در تجزبیات سايز كطَريافت 

qتيهؼٌَ ٍ سالهت هطالؼات بِ هزبَط يّاافتِيبز يهزٍر 
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ػالٔت ٔقٙٛی ثٝ فٙٛاٖ یىی اص اثقبد ػالٔتی 

دس وٙبس ػالٔت رؼٕی، رٞٙی ٚ ارتٕبفی 

ٔغشح  ؿذٜ اػت أب ٞٙٛص ثٝ دِیُ فذْ ارٕبؿ 

ػالٔت 8948إِّّی دس تقشیف ػبَ  ثیٗ

ٚاسد ٘ـذٜ اػت. ثب  ثٟذاؿتػبصٔبٖ رٟب٘ی  

ایٗ وٝ دس ثشخی ٔتٖٛ  تقبسیف  ٔقٙٛیت ٚ تذیٗ 

تفىیه ؿذٜ أب دس ٔٛسد ٕٞیٗ  تقبسیف ٘یض 

عیف ٘ؾشات ٔحممبٖ ٔتفبٚت ثٛدٜ ٚ ارٕبفی 

 ٚرٛد ٘ذاسد:

q :٘ؾشات ٚ سفتبسٞبی ؿخلی وٝ حغ تقّك ثٝ یه ثقذ ٔتقبِی یب چیضی فشاتش اص خٛد سا ثیبٖ  ٔقٙٛیت

 .وٙذ

q :وٙذ تب ثٝ دسن ٔقٙٛی  ب ٚ ٔشاػٓ خبف وٝ ثٝ افشاد وٕه ٔیٞ یٗیٓ فمیذتی ثب آؼتیه ػی ٔزٞت

 .ثبالتشی ثشػٙذ

ٞب ٚ سفتبسٞب تأحیش فٕیك داسد ٚ ثش سٚی ثیٛؿیٕی ٚ  ٞب، اسصؽ دیذٌبٜ ٔقٙٛی ثش سٚی  ثبٚسٞب، ٍ٘شؽ

ؿٛد. ٔغبثك ثشسػی  ٌزاسد. ایٗ تأحیش سٚی فىش ٚ ثذٖ ثٝ ٘بْ تٙذسػتی ٔقٙٛی ٘بٔیذ ٔی فیضیِٛٛطی تأحیش ٔی

 : ٌزاسد ٔی ٔتٖٛ دیذٌبٜ ٔقٙٛی اص چٟبس عشیك سٚی ػالٔت رؼٕی، سٚا٘ی ٚ ارتٕبفی تأحیش

پزیشی ؿخق دس صٔیٙٝ اكَٛ  ػبصی ٔؼؤِٚیت تقٟذ دیٙی ٚ ٔقٙٛیت ٔٛرت فقبَ سفتبسٞبی ثٟذاؿتی: .8

وٙذ ٔب٘ٙذ  ٔیؿٛد وٝ احشات رؼٕب٘ی ٚ سٚا٘ی سا ٘یض ثٝ خٛد اضبفٝ  ٚ ثبٚسٞبی ٔٙذسد دس دیٗ ٔی

 ای تٛكیٝ ؿذٜ دس ادیبٖ. سفتبسٞبی تغزیٝ

ا٘زبْ ٔٙبػه دیٙی ٚ ٔقٙٛی تٛكیٝ ؿذٜ دس دیٗ ٔٛرت افضایؾ حٕبیت ارتٕبفی  حٕبیت ارتٕبفی: .2

دیٗ تقبٔالت  ٞبی ارتٕبفی ػالٔت ؿٙبختٝ ؿذٜ اػت. ؿذٜ وٝ ٔؤِفٝ اخیش یىی اص تقییٗ وٙٙذٜ

آٚسد.  سا ثٝ فٙٛاٖ یه ٔٙجـ استمبی ػالٔت فشاٞٓ ٔیارتٕبفی سا افضایؾ دادٜ ٚ حٕبیت ارتٕبفی 

پزیشی لّجی ٚ فشٚلی، تؼٟیُ ثٟجٛدی پغ اص حّٕٝ لّجی ٚ  ٘مؾ حٕبیت ارتٕبفی دس وبٞؾ ٚاوٙؾ
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تأحیش ٔخجت داسد. حٕبیت ارتٕبفی ثب افضایؾ  ،وبٞؾ ػبیش فٛأُ خغش ٚ اص رّٕٝ وبٞؾ اػتشع

 ساثغٝ داسد.ٔیضاٖ ربٖ ثٝ دس ثشدٖ اص ا٘ٛاؿ ٔختّف ػشعبٖ 

سػبٖ   احؼبع سضبیت ٘بؿی اص دیذٌبٜ ٔقٙٛی اص عشیك ٘ٛسٚپپتیذٞبی پیبْ ػبیىٛ٘ٛسٚفیضیِٛٛطیه: .3

 وٙٙذٜ داسد. ٞبی ثذٖ ٔب٘ٙذ لّت ٚ فشٚق، ایٕٙی ٚ... تأحیش تمٛیت ٞب ٚ اسٌبٖ سٚی ػیؼتٓ

 وٝ ثشای ا٘ؼبٖ ٘بؿٙبختٝ ٔب٘ذٜ اػت.  احشات ٔبفٛق عجیقی .4

تش ثیٕبسی، وبٞؾ ٔیضاٖ  پیـٍیشی اص ثیٕبسی، افضایؾ تحُٕ ثیٕبسی، ثٟجٛد ػشیـ٘تیزٝ ایٗ تأحیشات 

 اػت. ؿذٜدسٔب٘ی اػت وٝ دس تحمیمبت ٔختّف ایٗ ٔؼأِٝ ٘ـبٖ دادٜ  –اػتفبدٜ اص خذٔبت ثٟذاؿتی

ؿشٚؿ ؿذ ٚ ٔزٕٛفٝ  8961 ٞبی رذیذ ٚ دس حٛصٜ ػالٔت اص اٚاخش ثب سٚؽ ٔغبِقبت ػالٔت ٔقٙٛی

وٙذ وٝ پضؿىی دس حبَ وـف دیٗ ٚ ٔقٙٛیت اػت. ویفیت  ٝ ٌزؿتٝ یبدآٚسی ٔیدٞ 5ٞبی  فقبِیت

ٔغبِقبت دس ثؼتش صٔبٖ ثٟتش ؿذٜ اػت أب ٘تبیذ ایٗ دػتٝ اص ٔغبِقبت اغّت اص ارٞبٖ ٔتخللیٗ ػالٔت 

ا٘ٝ تفؼیش ٚ تقجیش ؿذٜ اػت. سٚیىشد ٌیش ت ٔغبِقبت ٞٓ خٛؿجیٙب٘ٝ ٚ ٞٓ ػختدٚس ٔب٘ذٜ اػت. ٘تبیذ اغّ

 ٔغبِقبت اغّت دس دٚ دػتٝ تمؼیٓ ؿذٜ اػت:

 تأحیش دٚس )احش ٔقٙٛیت ثٝ عٛس وّی(  .8

 تأحیش ٘ضدیه دیٗ )احش ارضای دیٗ ٔب٘ٙذ ٌزؿت وشدٖ ثش ػالٔتی(  .2

ذ ٚ تشی ٔٛسد ٘م ثٝ ثقذ ثٝ عٛسی رذی 91ظٜ اص دٞٝ ثیـتش ٔغبِقبت تٛكیفی ثٛدٜ ٚ ایٗ تحمیمبت ثٝ ٚی 

ای اص ایٗ تحمیمبت  ا٘تخبة لشاس ٌشفتٝ اػت تب تحمیمبت ٔقتجشتش ٚ ثب خغبی وٕتشی ا٘تخبة ؿٛد، چىیذٜ

اِٚیٗ ٔشوض تحمیمبت ػالٔت ٔقٙٛی رٟبٖ دس دا٘ـٍبٜ دٚن ایبالت ٔتحذٜ ثٝ دس كفحبت ثقذ آٔذٜ اػت. 

عت تئٛػٛٔبتیه  تٛػظ دوتش وٛ٘یً تأػیغ ؿذٜ اػت، ٕٞیٗ دا٘ـٍبٜ« دیٗ، ٔقٙٛیت ٚ ػالٔت»٘بْ 

ای عٛال٘ی  اسایٝ خذٔبت ػالٔت ٔقٙٛی تبسیخچٝا٘ذاصی وشدٜ اػت. ثب ایٙىٝ  تٙی( سا ساٜ –)پضؿىی خذایی

داسد أب دس پضؿىی ٔذسٖ ٘یض دٚ دٞٝ تزشثٝ ثشای عشاحی ٚ اػتمشاس ایٗ خذٔبت دس وـٛسٞبی وب٘بدا، 

ایٗ خذٔبت تحت ٘ؾبست ػیؼتٓ  ٍّیغٚ ا٘ اٍّ٘یغ، اػتشاِیب ٚ آٔشیىب ٚرٛد داسد ٚ دس وـٛس وب٘بدا

ػالٔت آٖ اػت. دس ایشاٖ ٔشاوضی چٖٛ ا٘ؼتیتٛ تحمیمبت سٚا٘پضؿىی دا٘ـٍبٜ فّْٛ پضؿىی ایشاٖ، ٔشوض 

 پسشکی در حال کشف دیه ي معىًیت است
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 پىج دلیل ترای گرفته شرح حال معىًی تًسط  پسشکان
 

 ِبسیاري اس بیواراى هذّبی ّستٌذ ٍ ػقايذ هذّبی ب

 كٌذ تا با هطکل خَد كٌار آيٌذ. آًْا كوک هی

 ػقايذ هذّبی تػویوات پشضکی را تحت الطؼاع قزار

 دٌّذ بِ ٍيژُ ٍقتی بیواري جذي باضذ. هی

 ٍ ّاي هذّبی با سالهتی بیطتز ٍ كیفیت فؼالیتػقايذ

 بْتز سًذگی در ارتباطٌذ. 

 بسیاري اس بیواراى هايلٌذ كِ پشضک بِ ًیاسّاي

 هؼٌَي آًاى تَجِ ًوايٌذ. 

 تَجِ پشضکاى بِ هسائل هؼٌَي اهز جذيذي ًیست اها

ريطِ در ارتباط ديزيٌِ هیاى هذّب، طبابت ٍ حفظ 

 سالهتی دارد.

 

ٞبی خٛثی ثشای وبس دس ایٗ  ٔغبِقبت حٛصٜ فّٕیٝ لٓ، دا٘ـٍبٜ تٟشاٖ ٚ اكفٟبٖ، دا٘ـٍبٜ آصاد ٚ... ٕ٘ٛ٘ٝ

 ا٘ذ.  حٛصٜ ایزبد وشدٜ

ساػتبی عشح ربٔـ ػالٔت اػتبٖ ٚ ثٝ ٔٙؾٛس دػتیبثی ثٝ اٍِٛی اسایٝ خذٔبت ٔـبٚسٜ ایٗ ٔغبِقٝ دس 

٘بٔٝ اػتمشاس پبیّٛت خذٔبت ػالٔت ٔقٙٛی  ٘بٔٝ ٚ ؿیٜٛ ػالٔت ٔقٙٛی ا٘زبْ ؿذٜ اػت ٚ ٔحلَٛ آٖ آییٗ

 ثٛد. ٞبی اػتبٖ لضٚیٗ دس یىی اص ثیٕبسػتبٖ

 )حاصل تررسی متًن( سالمت معىًیالف( مريری تر مفاَیم مرتثط در زمیىٍ 

 ٞبی ٔقٙٛی ثیٕبساٖ ثٝ پشداختٗ ثٝ ٘یبص

ایٗ ٔقٙبػت وٝ پضؿىبٖ ثبیذ ثیبٔٛص٘ذ تب 

ؿشح حبَ ٔقٙٛی ثیٕبس سا ثب ٞذایت خٛد 

ثیٕبس ٚ حفؼ ٚ احتشاْ ثٝ ثبٚسٞبی ٚی 

 ثٝ دػت آٚس٘ذ. 

  ؿشح حبَ ٔقٙٛی اعالفبتی دس استجبط ثب

ٞبی دسٔب٘ی اسایٝ ٚ ثٝ ثیٕبس ٔشالجت

فٟٕب٘ذ وٝ پضؿه آٔبدٜ ثشسػی  ٔی

 ثبؿذ.دس ایٗ صٔیٙٝ ٔی٘یبصٞبی ٚی 

  ثشای وّیٝ ٘یبصٞبی ٔقٙٛی ثٝ رض ٔٛاسد

ثؼیبس ػبدٜ ٚ پیؾ پب افتبدٜ وٝ دس چٙیٗ 

 ؿٛ٘ذ، ثیٕبس ثبیذ ثٝ وـیـبٖ ٚ ٔـبٚساٖ ٔزٞجی اسربؿ دادٜ ؿٛ٘ذ. ٞبیی ٔـخق ٔیاسصیبثی

 ٔ ٖفیذ ٚ ٔؤحش پضؿىبٖ ثبیذ حٕبیت ٚ ؿبیذ حتی تـٛیك ثبٚسٞب ٚ وبسٞبی ٔزٞجی ػبِٕی سا وٝ ثیٕبسا

 وٙٙذ، ٔذ ٘ؾش لشاس دٞٙذ.احؼبع ٔی

  پضؿىبٖ دس ؿشایظ خبف ٕٔىٗ اػت ٕٞشاٞی ثب ثیٕبس دس دفب ٚ ٘یبیؾ سا ٔٛسد تٛرٝ لشاس دٞٙذ اٌش

ثٝ خلٛف لجُ اص ایٗ وٝ ٘یبصٞبی ٔقٙٛی ثیٕبس اسصیبثی چٝ دس ٔٛسد ایٗ فُٕ اختالف ٘ؾش ٚرٛد داسد 

 ؿٛد، پش ٔخبعشٜ اػت. 
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 تُتریه زمان ترای اوجام ارزیاتی معىًی
 

 ٌّگام گزفتي ضزح حال اٍلیِ بِ ػٌَاى بخطی اس

 ارسيابی يک بیوار جذيذ

ري بزاي يک هطکل جذيذ يا ٍخین ضذى ٍقتی بیوا

 ضَدبیواري قبلی در بیوارستاى پذيزش هی

 سهاًی كِ بیوار در آسايطگاُ سالوٌذاى يا ديگز

 ضًَذ ّاي ساسهاًی با سابقِ پذيزفتِ هیهَقؼیت

 ٍقتی كِ بیوار ٍارد آسايطگاُ بیواراى خاظ يا هزكش

 ضًَذ. ّاي آراهص بخص هیهزاقبت

 سالهتی بیواراى سالندر هؼايٌات چکاپ 

 ٍقتی تػویوات پشضکی تحت تأثیز باٍرّاي هذّبی

 قزار گیزًذ 

 

  ػبصی ٘یبصٞبی  حفؼ ٕ٘بیذ تب ٔشارقی ثشای ثشعشف استجبط خٛد سا ثب رٛأـ ٔزٞجیثٟتش اػت پضؿه

 ٔشالجت اص ػالٔتی ثیٕبساٖ پغ اص ٔشخلی اص ثیٕبسػتبٖ یب دسٔبٍ٘بٜ، تقییٗ ٌشد٘ذ. 

 ٝٔٞبی ػالٔتی وبس وشدٖ ثب پشػتبساٖ ٔحّی ٚ حتی اختلبف داٚعّجب٘ٝ صٔب٘ی ثشای حٕبیت اص ثش٘ب

تٛا٘ٙذ ثشای ثشعشف ػبختٗ ٘یبصٞبی ٞبی دیٍشی ٞؼتٙذ وٝ پضؿىبٖ ٔیوّیؼبٞبی ٔحّی، سٚؽ

 رؼٕب٘ی، سٚا٘ـٙبختی ٚ ٔقٙٛی ثیٕبساٖ دس داخُ ٚ ثیشٖٚ اص فضبٞبی ٔشالجت اص ػالٔتی، ثٝ وبس ثش٘ذ.

 ٌی، پضؿىبٖ ٘جبیذ ثٝ ا٘زبْ اسصیبثی ٔقٙٛی ثشای ثیٕبساٖ ػشپبیی وٝ ثشای ثشداؿٗ صٌیُ، ػشٔبخٛسد

ثش٘ذ،  ٞبی ٚیظٜ ثؼش ٔیا٘ذ یب دس ٔٛلقیت ٔشالجتی دیٍش ٔشارقٝ ٕ٘ٛدٜش یب ٔؼبئُ رضیا٘زبْ پبح اػٕی

 ثپشداص٘ذ، ٍٔش ایٗ وٝ ٔٛلقیت حبوی اص ضشٚست ا٘زبْ ایٗ وبس اػت.

  ُثٝ ٕٞیٗ تشتیت، وٙذٚ وبٚ دس ٔؼبئ

ٔقٙٛی ثیٕبس كحیح ٘یؼت ٍٔش ایٗ وٝ 

ای ثب ثیٕبس داؿتٝ پضؿه استجبط دیشیٙٝ

ثبؿذ، ثٝ رض دس ٔٛاسدی وٝ، پضؿه 

ثیٕبسػتبٖ، ٔتخللیٗ دیٍش یب رشاح دس 

ثؼتشی ثیٕبس دس  حبَ پزیشؽ ٚ

پضؿه تٛاٖ ثب ثیٕبسػتبٖ ٞؼتٙذ ٚ ٕ٘ی

ثیٕبس استجبط ٞبی اِٚیٝ فٕٛٔی ٔشالجت

 ثشلشاس ٕ٘ٛد. 

  ُآٌبٞی داؿتٗ اص ٔٙبثـ ٔقٙٛی ثیٕبس لج

اص ٚخبٔت ٘بٌٟب٘ی یب ؿشٚؿ ؿشایظ 

دسٔب٘ی ٕٞیـٝ ثٝ ؿشٚؿ اسصیبثی ٔقٙٛی دس صٔبٖ ٚلٛؿ یه سٚیذاد حبد )ثشای پیـٍیشی اص ٚحـت 

 بس( اسرحیت داسد. ثیٕ

  ثٟتشیٗ صٔبٖ ثشای ثشسػی ٔقٙٛی ثیٕبس دس حیٗ ٌشفتٗ ؿشح حبَ پضؿىی ٚ پغ اص ؿشح حبَ ارتٕبفی

 ثیٕبس اػت. 
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 مراقثت معىًی شامل حیطٍ َای زیر است:

 هؼٌَيارسيابی ًیاسّاي 

حوايت اس باٍرّاي بیوار 

تأيیذ اًذٍُ ٍ ًگزاًی هذّبی بیوار 

 ارجاع هٌاسب ٍ بِ هَقغ بیوار بزاي

 بزطزف ساختي ًیاسّاي هؼٌَي اٍ 

 ّوزاّی با بیواري بزاي دػا كزدى 

 ٙتٛاٖ ثٝ تأییذ ایٗ ٔؼبئُ پشداخت. وٙذ ٔیٔیٛی ٚ دس ٔٛاسدی وٝ ٔٛلقیت التضب دس عَٛ اسصیبثی ٔق 

 ِٓدسػتی وٝ ثٝ ػبصؽ ثیٕبس ثب ثیٕبسی خٛد  پضؿىبٖ ثبیذ ثشای تأییذ ػبدٜ ثبٚسٞب ٚ وبسٞبی ػب ٚ

وٙذ، احؼبع ساحتی ٚ تٕبیُ داؿتٝ ثبؿٙذ، ٞش چٙذ ٕٞیـٝ ثبیذ آٔبدٌی اسربؿ ثیٕبساٖ ثٝ وٕه ٔی

 سٚحب٘یٖٛ ثب تزشثٝ ثشای ثشآٚسدٜ ػبختٗ ٘یبصٞبی ٔقٙٛی، سا حفؼ ٕ٘بیٙذ.

  تقشیف ؿذٜ ٕٞشاٜ ثیٕبس ثٝ دفب ٚ  ٞبی وبٔالًٔٛلقیتثشخی اص پضؿىبٖ ٕٔىٗ اػت ٔلٕٓ ؿٛ٘ذ وٝ دس

وٝ یب خٛد آغبصٌش ایٗ ٘یبیؾ ثبؿٙذ یب ثب دسخٛاػت ثیٕبس ثشای ایٗ وبس ٔٛافمت  ٘یبیؾ ثپشداص٘ذ عٛسی

 ٕ٘بیٙذ. 

  ثشای ثٝ حذالُ سػب٘ذٖ خغش ارجبس، ثٟتشیٗ ساٜ ایٗ اػت وٝ ثیٕبس خٛد آغبص ٚ ارشای دفب ٚ ٘یبیؾ سا

 ٞش چٙذ ٕٞیـٝ ایٗ عشیمٝ فّٕی ٘یؼت. ثش فٟذٜ ٌیشد

  پشداختٗ ثٝ ٔؼبئُ ٔقٙٛی ٚلتی إٞیت صیبدی داسد وٝ یه ثیٕبسی رذی، حبد یب ٔضٔٗ ص٘ذٌی یب

صای سٚا٘ی ارتٕبفی ثبفج فمذاٖ وٙذ، ٚلتی وٝ ٚرٛد یه فبُٔ تٙؾویفیت ص٘ذٌی فشد سا تٟذیذ ٔی

)ٔب٘ٙذ عالق، داك دیذٖ، فضٛ ثیٕبس دس خب٘ٛادٜ ٚ غیشٜ(، یب صٔب٘ی وٝ ثیٕبس ؿٛد یب تغییش دس ص٘ذٌی ٔی

ٞبی دیٍشی وٝ ٘تیزٝ ٚ فبلجت ٔغٕئٙی ثٝ د٘جبَ ٘ذاسد ٚ ثبیذ ٔتحُٕ یه فُٕ رشاحی ٟٔٓ یب سٚؽ

 تٛا٘ذ ثب آٟ٘ب وٙبس آیذ. ثیٕبس ثٝ ػختی ٔی

  ثٝ ٞشحبَ، صٔبٖ كشف ؿذٜ ثشای پشداختٗ ثٝ ٔؼبئُ ٔقٙٛی ٘جبیذ ٞشٌض ربیٍضیٗ صٔبٖ الصْ ثشای

 ٘یبصٞبی پضؿىی ثیٕبس ٌشدد.  سػیذٌی وبُٔ ثٝ

  اٌش پضؿه ثشای ا٘زبْ وبس فزّٝ داؿتٝ ثبؿذ حتی

پشػیذٖ یه ػؤاَ ثب ٟٔشثب٘ی ٚ ا٘ذیـٕٙذی دسثبسٜ 

دٞذ وٝ آٖ چٝ ثشای عشص سفتبس ٔقٙٛی ثیٕبس ٘ـبٖ ٔی

ثشخی اص ثیٕبساٖ ػش چـٕٝ اكّی ٔقٙب ٚ أیذٚاسی 

 اػت، ثشای پضؿه ٘یض إٞیت داسد.

 ٛٙی ثٝ دسػتی ا٘زبْ ٘ـٛد حتی اٌش ٔشالجت ٔق

تٛا٘ذ تٛا٘بیی تٛا٘ذ فٛالت ٔٙفی ثشای ثیٕبس ٚ پضؿه داؿتٝ ثبؿذ اص عشف دیٍش، ا٘زبْ دسػت آٖ ٔی ٔی
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تش ؿذٖ ساثغٝ ٔیبٖ پضؿه ٚ ثیٕبس، تمٛیت پیشٚی ٚ سفبیت  ثیٕبس ثشای ػبصؽ ثب ثیٕبسی، ٘ضدیه

ت دس ربٔقٝ سا ثبال ثشد وٝ ثذیٗ تشتیت دػتٛسات دسٔب٘ی ٚ ثبٚس داؿتٗ آٖ ٚ افضایؾ حٕبیت ٚ ٘ؾبس

 ٌیشد.ٞبی دسٔب٘ی حبكُ ٚ سٚ٘ذ ثٟجٛدی ػشفت ٔیسضبیت ثیـتشی اص ٔشالجت

 تٛا٘ذ پبداؽ ثضسي ٚ فٕیمی ثشای پضؿه ثٝ اسٔغبٖ آٚسد وٝ ثبفج سضبیت خبعش دسٔبٖ وبُٔ ا٘ؼبٖ ٔی

 ثیـتش ٚ ثبصٌـت آسٔبٖ ٌشایی وٝ لجالً اص دػت سفتٝ ثٛد ؿٛد.

 دیٍش، ٚلتی پضؿه ثذٖٚ حؼبػیت، احتیبط یب آٔٛصؽ دیذٖ ثٝ ٔؼبئُ ٔقٙٛی ثپشداصد،  اص عشف

ٟب تٕبْ اؽ ٚ حتی ثٝ لیٕت دادخٛاٞی آ٘تٛا٘ذ فبرقٝ ثیبفشیٙذ ٚ ٔٙزش ثٝ ٘بسضبیتی ثیٕبس ٚ خب٘ٛادٜ ٔی

 ؿٛد.

 تٗ ثٝ ٞبی آ٘بٖ دس ٔٛسد ایٗ وٝ ثشای پشداخآٌبٞی اص ٘مؾ ٚ ٔؼؤِٚیت پضؿىبٖ ٚ ٕٞچٙیٗ ٔحذٚدیت

 ٔؼبئُ تب وزب ثبیذ پیؾ سٚ٘ذ، إٞیت صیبدی داسد.

  وؼت سضبیت ثیٕبس ٕٞبٖ لذس ضشٚست داسد وٝ سفبیت حذ فبكُ پضؿه ٚ ثیٕبس ٍٞٙبْ ٌشفتٗ ؿشح

 ثبؿذ. حبَ ٔقٙٛی، حٕبیت اص ثبٚسٞبی ٔزٞجی ٚ دفب وشدٖ ثٝ ٕٞشاٜ ثیٕبس، الصْ ٔی

 یجٙذی ثی لیذ ٚ ثٙذ ثٝ حذ ٚ ٔشصٞب ارتٙبة ٚ لبثّیت ثبیذ ثٝ ٘مبط ٔجٟٓ ٚ تبسیه  الشاس ٕ٘ٛد تب اص پب

 ا٘قغبف دسایٗ أٛس حفؼ ٌشدد.

 ٟب دٚسی ؿه اص ٔؼبئُ ٔقٙٛی، ٔـخق ٚ اص آ٘ثبیذ ػبیش ٔـىالت ٚ خغشات ٔشثٛط ثٝ وٙذ ٚ وبٚ پض

 وشد.

 ثیٕبس سا ُ ثب ٞبی ٔشثٛط ثٝ ٌفتٍٛ دسثبسٜ ایٗ ٔؼبئٚ ثبالخشٜ پضؿىبٖ ثبیذ ٔؼبئُ ٔٛسد تٛرٝ ٚ ٍ٘شا٘ی

 ٟب غّجٝ آیذ.ٔشٚس وشدٜ ٚ ثش آ٘

  ٖفالٜٚ ثش احشات ٔخجت فشاٚا٘ی وٝ ٔزٞت ثشای ػالٔتی ثٝ د٘جبَ داسد، ثشخی احشات ٔٙفی ٞٓ لبثُ فٙٛا

 ثبؿٙذ. ٔی

 ٞبی دسٔب٘ی ٔٛسد ٘یبص چـٓ ثپٛؿٙذ، اص ؿٛ٘ذ وٝ ثیٕبساٖ اص ٔشالجتثبٚسٞبی ٔزٞجی ثبفج ٔی

ٚ دسٔبٖ ضشٚسی سا لغـ ٕ٘بیٙذ ٚثٝ ربی داسٚ، ایٕبٖ سا ثشای  ٞبی ٘زبت ثخؾ خٛدداسی وٙٙذ سٚؽ

 دسٔبٖ خٛد ا٘تخبة وٙٙذ.
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 افتذ أب صٔب٘ی وٝ پیؾ ثیبیذ اضغشاة ٚ اػتشع صیبدی ثشای افشادی وٝ ٔقٕٛالً ایٗ ٔؼأِٝ صیبد اتفبق ٕ٘ی

 آٚسد. ثب ایٗ ٔؼأِٝ ػشٚوبس داس٘ذ، ثٝ ٚرٛد ٔی

  ثیٕبساٖ دس استجبط ثب اسصیبثی ٔقٙٛی احتشاْ ثٍزاس٘ذ، ٘ٝ ایٗ وٝ پضؿىبٖ ثبیذ ثیبٔٛص٘ذ وٝ ثٝ تلٕیٕبت

 دس پیؾ خٛد احؼبع س٘زؾ یب فذْ ٔمجِٛیت ٕ٘بیٙذ. 

 ٖثیٙی ٔزٞجی ثیٕبس ٚاسد ؿٛ٘ذ تب دسن ثٟتشی اص ٔٙغك  پضؿىبٖ ثبیذ تالؽ وٙٙذ تب دس رٟب

تجبط ٔیبٖ ثیٕبس ٚ ٞبی ٚی ثٝ دػت آٚس٘ذ. تٟٙب دس ایٗ كٛست وب٘بَ ػش٘ٛؿت ػبص اس ٌیشی تلٕیٓ

 پضؿه ٌـٛدٜ خٛاٞذ ٔب٘ذ.

  ایٗ ادفب وٝ پشع ٚ رٛی پضؿه اص ٔؼبئُ ٔزٞجی یب ٔقٙٛی ثب ٍ٘شاٖ وشدٖ ثیٕبس یب ثشاٍ٘یختٗ احؼبع

ثبیؼت رذی تّمی ؿذٜ ٚ پضؿىبٖ سا ٚاداس ثٝ آٔٛصؽ دس ایٗ صٔیٙٝ وٙذ، ٔیٌٙبٜ ثٝ ثیٕبس آػیت ٚاسد ٔی

ذاٖ ثی چٖٛ ٚ چشا ٚ احجبت ؿذٜ ٘یؼت وٝ پضؿىبٖ سا اص پشداختٗ ثٝ ٕ٘بیذ. ثب ٚرٛد ایٗ، ایٗ ادفب چٙ

 ٞبی ثؼیبس ٟٔٓ ٚ حیبتی ػالٔت سٚا٘ی، ارتٕبفی ٚ رؼٕی، ثبص داسد. یىی اص صٔیٙٝ

 8ٙبٔٝ ٔقٙٛی وبٖ، ٔیتٛٚپشػـ ،FICA2، ٌٔٛب٘ض، HOPE  ٚACP  َا٘ٛاؿ اثضاسٞبی ٌشفتٗ ؿشح حب

 ٔقٙٛی اػت.

 ارایٍ خذمات در تجرتیات سایر کشًر َای مرتثط تٍ شیًٌ ب( یافتٍ

  ٜاسایٝ خذٔبت ٔقٙٛی دس ٔشحّٝ ٔـبٚسٜ ٔقٙٛی تٛػظ عیفی اص اسایٝ وٙٙذٌبٖ داٚعّت تب اػتخذاْ ؿذ

 كٛست ٔی ٌیشد. 

 ٜٞبی الصْ ثشای اسایٝ خذٔبت ٔـبٚسٜ ٔقٙٛی تٛػظ  ٞبی آٔٛصؿی ٚ تقییٗ كالحیت وبسیىِْٛٛ دٚس

 ؿٛد.  ٚ ٘ؾبست ٔیثٝ ػیؼتٓ ػالٔت تقییٗ ٔشارـ ٔشتجظ 

 ،ٝٞبی ٔختّف ثبِیٙی، دیٙی،  ای اص سؿتٝ ٞب ٚ افشاد ٔزٕٛفٝ ٌشٜٚ تیٓ ٔذاخّٝ دس ػالٔت ٔقٙٛی ربٔق

 .سٚا٘ـٙبػی ٚ ارتٕبفی ٞؼتٙذ

   ٝٞبی ػالٔتی ٚ دیٙی داس٘ذ.  ػبصٔبٖدس اغّت ٔٛاسد ٔـبٚسیٗ اتلبِی دٚ ٌب٘ٝ ث 

                                                           
1
Matthew 

2
SPIRITual 
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  ساثغٝ ٔؼتمیٓ ثب حٕبیت ٔذیشیت اسؿذ ثیٕبسػتبٖ ٚ سٞجشاٖ ثبِیٙی خذٔبت ػالٔت ٔقٙٛی ٔٛفك

 ثیٕبسػتبٖ داسد.

 ًٙٞٞبی ٔختّف دس دػتشع ثیٕبس ثبؿٙذ ٚ الصْ اػت  ٔـبٚس دس  ٔٙبثـ ٚ ٔـبٚسیٗ ثبیذ ثشای ادیبٖ ٚ فش

 ػبفت ٞفت سٚص ٞفتٝ دس دػتشع ثبؿذ. 24

 ثیٕبس ثش ػالٔت ثیٕبس،خذٔبت ػالٔت حیش ٚضقیت وبسوٙبٖ، ٔشالجبٖ ٚ افضبی خب٘ٛادٜثٝ دِیُ تأ 

 ؿٛد.  ٔقٙٛی ثٝ ایٗ افشاد ٞٓ اسایٝ ٔی

  تذاْٚ خذٔبت یه اكُ اػت ٚ ٔی ثبیؼت پغ اص تشخیق ثیٕبس ٞٓ ادأٝ یبثذ 

  .ٚاحذ ٔشثٛعٝ ثبیذ اتلبَ خٛد ثب ٔشاوض ٔقٙٛی ٚ دیٙی سا حفؼ وٙذ 

 تشیٗ ٔشالجت ٔقٙٛی ثبیذ ٔذ  ٚ فٕٛٔی تشیٗ پبیبٖ ص٘ذٌی ٚ ػٛي ثٝ فٙٛاٖ اكّیٞبی ٘ضدیه ثٝ  ٔشالجت

 .ا٘ذ  ا٘زبْ ؿٛد( یٙی وٝ فشص٘ذ خٛد سا اص دػت دادٜ٘ؾش ثبؿذ)حتی ایٗ ٔشالجت ثٝ عٛس ػبال٘ٝ ثشای ٚاِذ

 عّت سا ثیٗ ثیٕبساٖ ٚ خب٘ٛادٜ آٟ٘ب ثب وبسوٙبٖ ٚ ٔشالجبٖ دس  ٔـبٚسیٗ ٔقٙٛی ٘مؾ ٔیب٘زی ٚ حٕبیت

 وٙٙذ. ٔٛالـ ایزبد تضبد ثبصی ٔی

  وٝ ٔشالجت وبُٔ ثیٕبساٖ دس  عَٛ دٞٝ ٌزؿتٝ ٘ؾبْ ػالٔت اٍّ٘ؼتبٖ ثب تحمیك ٘ـبٖ دادٜ اػتدس

ٞبی رؼٕی، سٚا٘ی ٚ ارتٕبفی دس ٘ؾبْ ػالٔت ِحبػ ؿذٜ اػت أب ثٝ خذٔبت ٚ ٘یبصٞبی  حیغٝ

ٔقٙٛی ثیٕبساٖ پبػخ ٔٙبػت دادٜ ٘ـذٜ اػت ِزا ثب ٕٞیٗ اػتذالَ ٘ؾبْ یىپبسچٝ ای ثشای حٕبیت اص 

 ٔت ٔقٙٛی ثیٕبساٖ تقشیف وشدٜ اػت وٝ ؿبُٔ ٔٛاسد صیش اػت: ػال

: لبثُ دػتشع ثٛدٖ افشادی ثشای ؿٙیذٖ حٕبیت اص ػالٔت ٔقٙٛی فشد، ٔشارقبٖ ٚ الٛاْ ٚی -8

ػبفت ٞش  24ٔـىالت ثیٕبساٖ دس یه ؿشایظ غیشلضبٚتی ٚ ٞیزب٘ی دس ٔٛالـ اضغشاة، دس عَٛ 

حش ٞبی ٔؤ ٔشالجت دیٙی، دس داخُ ٚ خبسد ثیٕبسػتبٖ، ٞفت سٚص ٞفتٝ، ثشای ٞش ٘ٛؿ ٌشایؾ ٔزٞجی ٚ

ثچٝ یب رٙیٗ خٛد سا اص  ٞبی ػٛي، أىب٘بت ثشای ٔشالجت ٔقٙٛی ٔبدسا٘ی وٝ ٔشالجت ا٘تٟبیی ص٘ذٌی،

 ا٘ذ. دػت دادٜ

ٓ ثشای وٙٙذ ٞ ػخت ثیٕبسػتب٘ی  ٚ ٔشالجت وبس ٔیوٝ دس ؿشایظ  حٕبیت اص ػالٔت ٔقٙٛی ؿبغّیٗ -2

ٞبیـبٖ، چشاوٝ ٔشالجیٗ ثیٕبساٖ ػخت، خٛد افشاد لٛیتشی سا ٘یبص داسد ٚ  ب٘ٛادٜخٛدؿبٖ ٚ ٞٓ ثشای خ

فشاٞٓ آٚسدٖ چٙیٗ ؿشایغی ثٝ كٛست ٔـبٚسٜ، ؿشایظ خّٛت ٔٙبػت ٚ دس اختیبس ٌزاؿتٗ ٔٙبثـ 
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 وتیجٍ یک مطالعٍ از دیذگاٌ تیماران

 در آمریکا( 2000)سال
 

94ّا هؼتقذًذ كِ سالهت % هزاجؼاى بِ بیوارستاى

 جسوی اّویت دارد.هؼٌَي بِ اًذاسُ سالهت 

77 هؼتقذًذ كِ پشضکاى بايذ ًیاسّاي هؼٌَي %

بیواراى خَد را بِ ػٌَاى بخطی اس هزاقبت پشضکی 

 در ًظز بگیزًذ.

37 خَاستار ايي ّستٌذ كِ پشضکاى در هَرد %

 باٍرّاي هذّبی با آًاى گفتگَ كٌذ.

80 گشارش كزدًذ كِ پشضکاى ّزگش يا بِ ًذرت %

 كٌٌذ.با آًْا غحبت ًویدر هَرد هَضَػات هؼٌَي 

 

 دیٙی ٚ ٔقٙٛی اص الذأبت پیـٟٙبدی اػت.

ٞب ٚ  آٌبٞی كحیح، : آٔٛصؽ ػٛي ٚ اص دػت دادٖ، دادٖ خجش ثذ ٚ استجبطالذأبت ػبصٔب٘ی -3

ٞبی ٔقٙٛی تغییش ٚ اص دػت دادٖ، ٔقٙٛیت دس  چبِؾ ،ٞبی ٔختّف ٞبی تقبُٔ ثب فشًٞٙ ٟٔبست

 ٔشالجت ػالٔت.

 )لجُ اص ثؼتشی ثیٕبس ٚ ثقذ اص تشخیق ثیٕبس(  حٕبیت ٔقٙٛی دس ربٔقٝ -4

 تٍ مطالعات سالمت ي معىًیت  َای مرتًط ج( مريری تر یافتٍ

  ؿیٜٛ تش ثٛدٜ ٚ  ٔزٞجی ٚ دیٙی  اص ٘ؾش رؼٕی ػبِٓ ٘ـبٖ دادٜ اػت وٝ افشادٔغبِقٝ  351دس ٔزٕٛؿ

 آ٘بٖ ثٝ دوتش وٕتش ثٛدٜ اػت.ٔشارقٝ ا٘ذ،  داؿتٝ تشی ص٘ذٌی ػبِٓ

  ٔغبِقٝ ٘ـبٖ دادٜ اػت  851دس ٔزٕٛؿ

ٞبی  ٞبی ٔزٞجی ثب ثشخی اص رٙجٝ وٝ فقبِیت

ػالٔت سٚا٘ی استجبط داسد ٚ ایٗ افشاد ثٟتش 

 ؿٛ٘ذ. ٔی اػتشع سٚثشٚثب 

  ثیٕبساٖ تٕبیُ داس٘ذ وٝ دس ٔٛسد ػالٔت

إٞیت ٘ؼجی  اَ ؿٛد.ؤٔقٙٛی آ٘بٖ ػ

ی دسٔب٘ی ثب ٞب ٞبی ٔقٙٛی ٔشالجت رٙجٝ

 وٙذ.  ؿذت ثیٕبسی سؿذ ٔی

  ٝٔذاخالت ثشای استمبی ػالٔت ٔقٙٛی ث

 عٛس وّی ٔضش ٘یؼت. 

 ٗٞب اػت.  ٔقٙٛی ثٛدٖ یه فبُٔ ٟٔٓ لبثُ تفؼیش دس احؼبع رٞٙی ػبِٓ ثٛدٖ دس ٔؼ 

 ٞبی ٔشثٛعٝ ثٝ وبس سٚد. ُٔ ٘یؼتٙذ ٚ فمظ ثبیذ ثب پیؾ فشماثضاسٞبی فقّی اسصیبثی ػالٔت ٔقٙٛی وب 

 تش اػت وٝ  ط داسد ٚ ایٗ استجبط دس ص٘بٖ لٛیِتضاْ ٚ تقٟذ دیٙی دس ػغح فٕٛٔی ثب ػالٔت ثٟتش استجبا

 ٞبی ارتٕبفی اػت.  ثٝ دالیُ تمٛیت رٙجٝ

  ثٝ عٛس ٔتٛػظ حضٛس دس ٔشاػٓ ٔزٞجی ثب ٔشي ٚ ٔیش وٕتش استجبط داسد. ٔـبسوت دیٙی فٕٛٔی یه

 وٙٙذٜ لٛی عَٛ فٕش اػت. ثیٙی پیؾ
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 ٔیٗ ٕ٘بیذ. أت وٝ ٘یبصٞبی ٔقٙٛی ثیٕبساٖ سا تٞبیی اػ ؿبُٔ ٔشالجت ٔقٙٛیٞبی پضؿىی  ٔشالجت

ٞبی وّی ٚ اختلبكی اثتال ٚ ٔشي دس افشاد ثب ایٕبٖ وٕتش اص ػبیشیٗ اػت ٚ ِزا ایٗ افشاد ػالٔت  ٔیضاٖ

 رؼٕی، سٚا٘ی ٚ ارتٕبفی ٚ ٞٓ چٙیٗ عَٛ فٕش ٚ سضبیت ثیـتشی داس٘ذ.

 ٞبی احؼبػی ٚ ٔقٙٛی دسٔبٖ ٘ؼجت  ن ٕٞٛاسٜ اسصؽ ثبالتشی ثشای رٙجٝیٕبساٖ داسای ثیٕبسی خغش٘بث

 ثٝ پضؿىبٖ لبئُ ثٛد٘ذ.

  ُٔؿٛاٞذ ٔجتٙی ثش ٔغبِقبت آیٙذٜ ٍ٘ش ٚ ثٝ خٛثی وٙتشَ ؿذٜ وٝ حضٛس دس ٔشاػٓ دیٙی ٚ ػبیش فٛا

ٞب استجبط دٞذ ٘بوبفی ٚ  ػشعبٖفٕذٜ خبف ٘ؾیش ا٘ٛاؿ ٔختّف ٞبی  ٔقٙٛی سا ثٝ ثیٕبسی –دیٙی 

 ٘بٔـخق اػت.

 ٞب ٘یبصٔٙذ ٔشٚس ٔؼتٕش اػت تب ثٝ ثٟتشیٗ سٚؽ ثشػیٓ. ٞب ٚ اسصیبثی سٚؽ 

  .ثیـتش ٔغبِقبت تٛكیفی ثٛدٜ اػت ٚ استجبعبتی سا ٘ـبٖ دادٜ اػت 

  .دیٙذاسی ثب ٘تبیذ ٔخجت ثشای ثؼیبسی اص ٔـىالت خبف ٔشثٛط ثٝ ػالٔت رؼٕب٘ی ساثغٝ داسد 

  .فٛایذ دیٙذاسی ثشای ػبصٌبسی سٚا٘ی ثٝ احجبت سػیذٜ اػت 

 َپزیشی ؿخق دس صٔیٙٝ اكَٛ ٚ ثبٚسٞبی ٔٙذسد ؿذٜ  ؤِٚیتػبصی ٔؼ تقٟذ دیٙی ٚ ٔقٙٛیت ٔٛرت فقب

 وٙذ. ٚ سٚا٘ی سا ٘یض ثٝ خٛد اضبفٝ ٔی ؿٛدوٝ احشات رؼٕب٘ی دس دیٗ ٔی

 یه ٔٙجـ استمبی ػالٔت فشاٞٓ دیٗ تقبٔالت ارتٕبفی سا افضایؾ دادٜ ٚ حٕبیت ارتٕبفی سا ثٝ فٙٛا ٖ

پزیشی لّجی ٚ فشٚلی، تؼٟیُ ثٟجٛدی پغ اص حّٕٝ  ٘مؾ حٕبیت ارتٕبفی دس وبٞؾ ٚاوٙؾ آٚسد. ٔی

تشع تأحیش ٔخجت داسد.حٕبیت ارتٕبفی ثب افضایؾ لّجی ٚ وبٞؾ ػبیش فٛأُ خغش ٚ اص رّٕٝ وبٞؾ اػ

 ٔیضاٖ ربٖ ثٝ دس ثشدٖ اص ا٘ٛاؿ ٔختّف ػشعبٖ ساثغٝ داسد. 

 ٞبی ٔخجت ثیٗ فٛأُ دیٙی ٚ ػالٔتی رؼٕب٘ی یبفت ؿذٜ اػت أب ٔبٞیت دلیك استجبط ثیٗ  ٕٞجؼتٍی

 آٟ٘ب ٔجٟٓ اػت.

  ٚ ٞبی  ٞب ٚ عشح اسد ِٚی فمذاٖ وٙتشَوّی استجبط دفٛأُ دیٙی ٚ ٔقٙٛی ثب ثٟذاؿت رؼٕی، سٚا٘ی

 ٔٙبػت دس ثؼیبسی اص ٔغبِقبت دسن ٔحممبٖ سا اص ایٗ سٚاثظ ثٝ ؿذت ٔحذٚد وشدٜ اػت.

  ؿٛاٞذ ٘ـبٖ دادٜ وٝ دیٙذاسی ثب دسكذ وٕتش افؼشدٌی، خٛدوـی، عالق، فضت ٘فغ ثبال ٚ ثٟضیؼتی
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 رٞٙی ثبالتش ٕٞشاٜ اػت.

 ( ثب پیبٔذٞبی ٔٙفی ثشای ػالٔتی احجبت ؿذٜ اػت.استجبط ثیٗ خـٓ ٚ خلٛٔت ٔضٔٗ )فذْ ٌزؿت 

 تٛا٘ذ داؿتٝ ثبؿذ ػالٔت ٔقٙٛی ٘مؾ ٟٕٔی دس خذٔبت تفشیحی ثشای ٔقِّٛیٗ ٚ ٔحشٚٔیٗ ٔی. 

 ثخـی  تقبٔالت ارتٕبفی ِزت سا ایزبد وشدٜ ٚ ایٗٞبی فٕٛٔی حبالت ٔخجت ٞیزب٘ی  فجبدات ٚ فقبِیت

ٌیشی  ؿىُ وٙذ، اص عشفی یىی اص ٘تبیذ ایٗ تقبٔالت ایزبد ٔیٞبی دیٙی  افشاد دس خالَ فقبِیتسا ثشای 

 اػت.سٚاثظ ؿخلی ػٛدٔٙذ 

 ٝٙٞب ٚ ٔذاخالت پیـٟٙبد  بثمٝ ٔقٙٛی ثیٕبس ثشای ٚی فقبِیتٞب ٚ ػ پضؿىبٖ ٘جبیذ ثذٖٚ ؿٙبػبیی صٔی

 ا٘ذ.  وٙٙذ. پضؿىبٖ آٔٛصؽ وٕتشی دس ایٗ صٔیٙٝ دیذٜ

 استمبی ػالٔت ٔقٙٛی سا اسایٝ دٞٙذ ٚ ایٗ وبس تٛػظ یه  ٞبی ؿىبٖ ٘جبیذ خٛد ٔذاخالت ٚ ٔـبٚسٜپض

 سٚحب٘ی آٔٛصؽ دیذٜ ثٝ ساحتی أىبٖ پزیش اػت. 

 ب ػالٔت ٔقٙٛی آ٘بٖ سا حذع ثض٘ٙذ.اَ ػبدٜ سا اص ثیٕبساٖ خٛد ثىٙٙذ تپضؿىبٖ ثبیذ چٟبس ػؤ 

 ػالٔت ٔقٙٛی  اَ اصؤپضؿىبٖ ثبیذ اص تأحیش ٔقٙٛیت ثش ػالٔت آٌبٜ ثبؿٙذ ٚ پشداختٗ پضؿىبٖ ثٝ ػ

 وٙذ.  صیبد ٔیثیٕبساٖ تجقیت دسٔب٘ی آ٘بٖ سا 

 ٔىُٕ دس ػالٔت ثٝ عٛس وّی، ثبیذ دس خذٔبت فشاغت دس ػالٔت ٔقٙٛی ثٝ فٙٛاٖ یه رض  إٞیت

 تٛا٘ذ ویفیت ص٘ذٌی افشاد ٔقَّٛ یب ٔحشْٚ سا ثبال ثشد. ٘ؾش ٌشفتٝ ؿٛد وٝ ٔی

 ٝضت ٘فغ ٚ أیذ داؿتٝ؛ ثب اػتشع ٘ؼجت فىغ داسد ٚ ٞب ػالٔت ٔقٙٛی استجبط ٔخجتی ثب ف ثش اػبع یبفت

 ثب ارتٙبة اص پشخبؿٍشی ٚ ٘بػبصٌبسی ٘ؼجت  ٔٙفی داسد. 

 دٞذ استجبط لبثُ تٛرٝ ٔخجتی ٔیبٖ ػالٔت ٔقٙٛی ٚ ٔمبٚٔت )ػشػختی( ٚ تٛا٘بیی  تحمیمبت ٘ـبٖ ٔی

 ا٘زبْ وبسٞب ٚرٛد داسد. 

  ٞبی لبعقیت، افتٕبد ثٝ ٘فغ، لبعقیت ثشای  حیغٝػالٔت ٔقٙٛی ساثغٝ ٔخجتی ثب ػالٔت ارتٕبفی دس

ؿشٚؿ، تٕزیذ ٚ تحؼیٗ، دسخٛاػت وٕه، ٚ استجبط ٔٙفی ثب اؿىبَ فیضیىی ٚ ا٘فقبِی خـٛ٘ت، 

 ٚاثؼتٍی ٚ رٟت ٌیشی دس ثشاثش وٙؾ پزیشی )ا٘فقبَ( یب دٚسی اص صد ٚ خٛسد داسد.
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 )ٓٞدس اصدٚاد ٚرٛد داسد. فالٜٚ ثش ایٗ  تٙبػت ٔخجت لبثُ تٛرٟی ثیٗ ػالٔت ٔقٙٛی ٚ ػبصٌبسی )تفب

 ٔـخق ؿذٜ اػت.

  .ػالٔت ٔقٙٛی ثب اؿتیبق ثشای ثزَ تٛرٝ ثٝ ثیٕبساٖ داسای ایذص استجبط داسد 

 حیشٌزاسی ػالٔت ٔقٙٛی ٚی دس حبَ تقبُٔ ٚ تأوٙذ،  ٚلتی فشد یه ثش٘بٔٝ تفشیح ٚ فشاغت سا تزشثٝ ٔی

ثش٘بٔٝ تفشیحی ٚ ػالٔت فٕٛٔی خٛاٞذ ثٛد.دس ثش وّیٝ فشایٙذٞبی ربسی دس استجبط ثب حضٛس دس 

تٛا٘ذ فشكتی ثشای دس خٛد فشٚسفتٗ ایزبد وشدٜ ٚ  وٝ ثیىبس ثٛدٖ ٚ داؿتٗ ػىٛت یب ٔذیتیـٗ ٔی حبِی

صٔیٙٝ ایزبد ٚ پیـشفت ثقذ ٔقٙٛی سا فشاٞٓ ٕ٘بیذ. وؼب٘ی وٝ دس پی ػفشٞبی ٔبرشارٛیب٘ٝ ثٝ كحشا ٚ 

تزشثٝ ٔقٙٛی دس آٟ٘ب ثٝ فّت حضٛس دس ٔٛلقیتی ٔتفبٚت، آٚس٘ذ، سؿذ ٔقٙٛیت ٚ  عجیقت سٚی ٔی

وشد وٝ  سٞبیی اص ٔٛا٘ـ ٔٛرٛد دس ا٘شطی ٚ صٔبٖ ثٛدٜ اػت.ثٙبثشایٗ تفشیح ٚ فشاغت فضبیی سا ایزبد ٔی

ٌشدیذ. اص عشف دیٍش، ٚلتی فشدی ثیؾ اص حذ ثب ثقذ ٔقٙٛی ص٘ذٌی  ثبفج سؿذ ٚ تٛػقٝ ٔقٙٛی ٔی

تٛاٖ فشد سا ثٝ ػٛی ؿبدوبٔی  قبِیت تفشیحی ٚ ػشٌشْ ؿذٖ ثٝ آٖ، ٔیدسٌیش ؿذٜ ثبؿذ، ا٘زبْ یه ف

 ٔقٙٛی ػٛق دٞذ.

 تٛا٘ٙذ ٘مبط ضقف ٚ لٛت خٛد سا  ٕ٘بیذ وٝ ٔی تفشیح ٚ ػشٌشٔی فشكتی سا ثشای افشاد ایزبد ٔی

فشدی وٝ دٚػت داس٘ذ ثبؿٙذ ٚ اٞبی خٛد سا تمٛیت ٕ٘بیٙذ،  ٞب ٚ تٛا٘بیی ٙبػٙذ، پیٛػتٝ ٟٔبستثـ

، پیبٔذ ایٗ یٔب٘ٙذ احتشاْ ثٝ ٘فغ ٚ خٛد ؿىٛفبیخٛد داؿتٝ ثبؿٙذ. اكغالحبتی  ٜخٛثی دسثبساحؼبع 

 وٙٙذ. سؿذ فشدی سا ثیبٖ ٔی

 آٚسد. تفشیح دس فضبی ثبص ثیشٖٚ اص ٔٙضَ فشكتی ثشای سؿذ ٔقٙٛی ثٝ ٚرٛد ٔی 

  ٌزاسد وٝ ثٝ تٛا٘بیی آٖ ثشای وٙبس آٔذٖ  ٔیتفشیح ثٝ عٛس غیشٔؼتمیٓ ثش سٚی ػالٔتی ٚ ؿبدوبٔی تأحیش

صای ص٘ذٌی اػت. حضٛس دس تفشیحبت وٙبس آٔذٖ ثب  ثب ٔـىالت دس پبػخ ثٝ حٛادث ٚ تغییشات تٙؾ

ػبصد. یه فشد  ٚ فضْ ساػخ آػبٖ ٔی 3ٞبی ارتٕبفی حٛادث پش اػتشع ص٘ذٌی سا اص عشیك حٕبیت ػپش

ثبؿذ وٝ اٍ٘یضٜ آٖ  ِٚیت دس ص٘ذٌی ٔییٗ حغ ٔؼؤاستجبط ثب دیٍشاٖ ٚ ٕٞچٙ ٔقٙٛی ػبِٓ داسای حغ

 وٙذ.  سا اص رٟبٖ ٔب فٛق دسیبفت ٔی
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 ٝایٗ ٔٛضٛؿ ثٛد  وبد ػفیذ دس ٔٛسد وِٟٛت ثیبٍ٘ش 8978ٞب دس وٙفشا٘غ  حبكُ تحمیمبت ٚ دا٘ؼت

ٞبی پبیب٘ی ص٘ذٌی إٞیت صیبدی  ٞب ٚ خذٔبت ثشای وٙبس آٔذٖ ثب پیشی ٚ ػبَ ٘یبصوٝ  اٞذاف ٔقٙٛی، 

ٞبی رؼٕب٘ی یب رٞٙی خٛد سا اص دػت ثذٞذ،  رب وٝ فشد ٕٔىٗ اػت ثشخی اص فّٕىشد داس٘ذ. اص آٖ

 .ٌشدد ٔقٙٛیت فٙلشی حیبتی دس ػالٔت فٕٛٔی یه فشد پب ثٝ ػٗ ٌزاؿتٝ لّٕذاد ٔی
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ػیؼتٓ ثٛدٜ ٚ سٚؽ ٔغبِقٝ اص ٘ٛؿ عشاحی 

ٞب ٔشٚس ٔٙبثـ ٚ ثحج ٌشٚٞی  آٚسی دادٜ رٕـ

ٔتٕشوض ریٙفقبٖ  ثٛدٜ اػت دس ٚالـ ایٗ ٔغبِقٝ 

اص ٘ٛؿ ٔـبسوتی دٚ عشفٝ  4یه تحمیك فّٕیبتی

وٙٙذٜ( اػت وٝ ثشای اػتمشاس ٘ؾبْ  )ٔحمك ٚ فُٕ

خذٔبت ٔـبٚسٜ ٔقٙٛی دس ثیٕبسػتبٖ ثٝ ارشا دس 

ایٗ ٘ؾبْ دٚ ٌبْ اِٚیٝ  . ثشای عشاحیآٔذٜ اػت

 ؿذ: ثشداؿتٝ 

ٞبی  ثش اػبع آٔٛصٜ تقشیف ارضای ٘ؾبْ: (8

ٞبی  ؤِفٝٔذیشیتی ارضای ٘ؾبْ ثٝ كٛست ٔ

اٞذاف، ؿیٜٛ ٔذیشیت، ٔٙبثـ ٌب٘ٝ ؿبُٔ   پٙذ

تقییٗ ؿذٜ ٚ ثخـی ٘یض  ٞب( ٚ ػبختبس ٘بٔٝ )ٔبِی، ا٘ؼب٘ی ٚ تزٟیضات ٚ اعالفبت(، فشایٙذ ٚ سٚاَ )ؿیٜٛ

 ی ثب ٔحیظ ثیشٚ٘ی دس ٘ؾش ٌشفتٝ ؿذ.ثشای ٕٞبٍٞٙ

اكُ حبكُ ٔشٚس ٔٙبثـ ٚ ثحج اِٚیٝ  5دس ٔزٕٛؿ  ٔشٚس ٔٙبثـ ثٝ ٔٙؾٛس ٔـخق وشدٖ اكَٛ عشاحی: (2

 تیٓ پشٚطٜ ثشای عشاحی تٛافك ؿذ وٝ ثٝ ؿشح  صیش ثٛد: 

 .خذٔت ربٔـ ٚ ادغبْ ؿذٜ ثب ػیؼتٓ ٔٛرٛد عشاحی ؿٛد 

 فی ٞٓ ثشای ثیٕبس ٔذ ٘ؾش ثبؿذ. تذاْٚ ٔشالجت دس اثقبد سٚا٘ی ٚ ارتٕب 

 .ٔـبسوت ٔذیشیت اسؿذ ثیٕبسػتبٖ ٚ پضؿىبٖ ٚ پشػتبساٖ دیذٜ ؿٛد 

  )...ٚ ٔجتٙی ثش ؿٛاٞذ ثبؿذ )عشاحی ؿیٜٛ ٘بٔٝ ٞب، كالحیت افشاد 

 .ثٝ فٙٛاٖ اسصؽ ػبصٔب٘ی ثیٕبسػتبٖ ٔغشح ثبؿذ 

ٞبیی اص ٔشٚس ٔٙبثـ فّٕی ٚ تزشثیبت ػبیش وـٛسٞب اػتخشاد  ثشای ٞش یه اص ایٗ ارضای تقییٗ ؿذٜ، دادٜ 

ٞب دس لؼٕت ٔشٚس ٔٙبثـ ٕٞیٗ ٌضاسؽ آٔذٜ اػت(. ثش اػبع  ای اص ایٗ دادٜ ٘ٛیغ ؿذ )خالكٝ ؿذٜ ٚ پیؾ
                                                           
4
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 )پیٛػت ؿٕبسٜ یه( تحّیُ ریٙفقبٖ، وٕیتٝ ساٞجشی ٔتـىُ اص ػٝ دػتٝ صیش تـىیُ ٚ عی چٟبس رّؼٝ

 ثحج ٌشٚٞی ٔتٕشوض ٘ؾبْ تذٚیٗ ؿذٜ سا ٘مذ وشد٘ذ: 

 ( ٔتخللیٗ دیٙی، سٚا٘ـٙبػبٖ ٚ ٔتخللبٖ پضؿىی ارتٕبفی 8ٌشٜٚ 

یغ ثیٕبسػتبٖ، پضؿه ٔتخلق، ٔتشٖٚ ٚ ٔذیش سیدٞٙذٌبٖ اص ثیٕبسػتبٖ وٛحش )شاس( ٌشٜٚ اػتم2ٌشٜٚ 

 ثیٕبسػتبٖ، ٕ٘بیٙذٜ ٔقبٚ٘ت تٛػقٝ دا٘ـٍبٜ(

 ( خجشٌب٘ی اص ػغح ّٔی )دس كٛست فذْ حضٛس ثٝ كٛست ٘ؾشخٛاٞی(3 ٌشٜٚ

٘ٛیغ ٔزوٛس ثٝ تقذادی اص خجشٌبٖ وـٛسی وٝ دس صٔیٙٝ ػالٔت ٔقٙٛی تزشثٝ ٚ تحمیك  ٕٞضٔبٖ پیؾ

 ٘ٛیغ افٕبَ ؿذ. دس ٔزٕٛؿ ٔذَ عشاحی ؿذٜ دٚ رض داسد:  ا٘ذ اسػبَ ٚ ٘ؾشات آ٘بٖ دس پیؾ داؿتٝ

 ٗػالٔت ٔقٙٛی)ؿبُٔ فّؼفٝ ٚ سػبِت، اٞذاف، ؿیٜٛ ٔذیشیت، ػبختبس  ٘بٔٝ اػتمشاس خذٔبت آیی

 ارشایی، فشایٙذٞب ٚ اػتب٘ذاسٞب ٚ ٔٙبثـ(

 ٜٛدس عشح تحمیمبتی تش ثٝ عٛس ٔجؼٛط٘بٔٝ فُٕ پضؿىبٖ ٚ پشػتبساٖ ٚ ٔـبٚس ٔقٙٛی )ایٗ ٔٛسد  ؿی

 .رذاٌب٘ٝ ای ثبیذ ثٝ دػت آیذ(

 فشایٙذ رّت حٕبیت ثشای اػتمشاس ایٗ خذٔبت ثٝ ؿشح صیش عی ؿذ:  

ٔزاوشٜ سییغ  یغ دا٘ـٍبٜ ثب تٛرٝ ثٝ ػٙذ ربٔـ ػالٔت اػتبٖ، ا٘تخبة ثیٕبسػتبٖ پبیّٛت،ٔزاوشٜ ثب سی

٘بٔٝ ٚ ػپغ ثشٌضاسی رّؼٝ رّت  ٘بٔٝ ٚ ؿیٜٛ ٘ٛیغ آییٗ ػبصی پیؾ غ ثیٕبسػتبٖ، آٔبدٜدا٘ـٍبٜ ثب سیی

زشی ثب تیٓ ثیٕبسػتب٘ی، تـىیُ وٕیتٝ ساٞجشی ٚ دفٛت تیٓ ثیٕبسػتب٘ی ثشای ٘مذ ٘ؾبْ عشاحی حٕبیت تیٓ ٔ

ؿذٜ، ثبصدیذ اص ٔحُ ٔـبٚسٜ ٔقٙٛی دس ثیٕبسػتبٖ ٚ تقییٗ ٔىبٖ ٚ تزٟیضات ٔٙبػت، ثشآٚسد ٞضیٙٝ 

ی پضؿه، ػبصی اعبق ٚ تزٟیضات ٔـبٚسٜ، سایض٘ی ثشای تخلیق ٔٙبثـ ٔبِی ٚ رّؼٝ تٛریٟی ٚ آٔٛصؿ آٔبدٜ

ٔت ٔقٙٛی اص ثیٗ وبسؿٙبػبٖ َٚ ٔـبٚسٜ ٔقٙٛی، سایض٘ی ثشای تقییٗ ٔـبٚسٜ ػالؿٙبع ٔؼؤپشػتبساٖ ٚ وبس

ٖ ثب حضٛس ریٙفقب 8398ػبَ  ثٟٕٗ ٔبٜ 21ٞبی دا٘ـٍبٜ ٚ ا٘قمبد لشاسداد ثب ٚی. دس تبسیخ  ت فّٕیٚ ٞیأ

 ؛ ثشای پبیّٛت ایٗ خذٔبت آغبص ؿذ.اػتب٘ی افتتبح ٔشحّٝ دْٚ پشٚطٜ
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 نتایج
 )آنیی انهم اه و شیىه انهم اه(

 

 

 

 

qييقشٍ استاى يّاوارستاىیدرب« يهؼٌَ سالهت خذهات» تَسؼِ جادٍيا ًاهِييیآ 

qٍاحذ ٍ پزستاراى پشضکاى، ژُيٍ يهؼٌَ سالهت هطاٍرُ خذهات ِيارا ًاهَُِیض 

 يهؼٌَ سالهت خذهات هطاٍرُ
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 « خذمات سالمت معىًی»وامٍ ایجاد ي تًسعٍ  آییهالف(

 َای استان قسيیه در تیمارستان

 مقذمٍ

ػالٔت ٔقٙٛی ثٝ فٙٛاٖ یىی اص اثقبد ػالٔتی دس وٙبس ػالٔت رؼٕی، سٚا٘ی ٚ ارتٕبفی دس ٘ؾش ٌشفتٝ  

ؿذٜ اػت. ػالٔت ٔقٙٛی دٚ ثخؾ رذایی ٘بپزیش دیذٌبٜ ٔقٙٛی )ٞذفٕٙذی ص٘ذٌی، اخاللیبت ٚ ایٕبٖ ٚ 

د. ایٗ ثقذ اص ؿٛ تٛوُ ثٝ پشٚسدٌبس( ٚ افٕبَ ٔزٞجی )ا٘زبْ ٔٙبػه فشدی ٚ رٕقی دیٙی( سا ؿبُٔ ٔی

ػالٔت اص چٟبس عشیك  سفتبسٞبی ثٟذاؿتی ٔٙذسد دس ادیبٖ، حٕبیت ارتٕبفی اص عشیك ا٘زبْ ٔٙبػه دیٙی 

ٚ ٔقٙٛی تٛكیٝ ؿذٜ دس دیٗ، ػبیىٛ٘ٛسٚفیضیِٛٛطیه ثب احؼبع سضبیت ٘بؿی اص دیذٌبٜ ٔقٙٛی ٚ احشات 

ی دیٍش تأحیش داسد ٚ ٘تیزٝ ایٗ تأحیشات ٔبفٛق عجیقی وٝ ثشای ا٘ؼبٖ ٘بؿٙبختٝ ٔب٘ذٜ اػت ثش ػٝ ثقذ ػالٔت

تش ثیٕبسی، وبٞؾ ٔیضاٖ اػتفبدٜ اص خذٔبت  پیـٍیشی اص ثیٕبسی، افضایؾ تحُٕ ثیٕبسی، ثٟجٛد ػشیـ

 اػت.  دسٔب٘ی –ثٟذاؿتی 

ٞبی ػالٔت  اػتبٖ لضٚیٗ   ٘بٔٝ دس ساػتبی ارشایی ؿذٖ عشح ربٔـ ػالٔت اػتبٖ ٚ  ثٟجٛد ؿبخق ایٗ آییٗ

 ت.تذٚیٗ ؿذٜ اػ

 ( اَذاف 1مادٌ 

٘بٔٝ عشاحی، اػتمشاس ٚ اسصؿیبثی اسایٝ خذٔبت ػالٔت ٔقٙٛی دس ٔحیظ ثیٕبسػتب٘ی  ٞذف اص تذٚیٗ ایٗ آییٗ

 اػت. ثیٕبساٖ ٔـَٕٛ ایٗ خذٔبت حذالُ ٔٛاسد صیش سا ؿبُٔ ٔی ؿٛ٘ذ: 

 ٞبی وٝ دس  ٞبی ٔضٔٗ )ثیٕبساٖ ػشعب٘ی، ٔجتالیبٖ ثٝ دیبثت ٚ ػبیش ثیٕبسی ٔشارقبٖ داسای ثیٕبسی

 ٞبی ٔضٔٗ لشاس داس٘ذ(   ثٙذی ثیٕبسی دػتٝ

  ،ٛٔشارقبٖ داسای ثیٕبسی حبد )ػمظ رٙیٗ، اعالؿ وؼت وٙٙذٌبٖ اص اخجبس ثذ اص رّٕٝ ٘مق فض

 ػشعبٖ، ٘بثبسٚسی، ٔشي اعشافیبٖ ٚ...(  

   ٔشارقبٖ ٔقتبد، ص٘بٖ ص٘ذا٘ی ثیٕبس، حبٍّٔی ٘بٔـشٚؿ ٚ ػمظ غیشلب٘ٛ٘ی 

ٞب فمظ دس كٛست تـخیق پضؿه ثٝ ٔـبٚس ػالٔت ٔقٙٛی  ت حبد دس اٚسطا٘غثیٕبساٖ داسای ٔـىال

 ؿٛد.    اسربؿ دادٜ ٔی
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ػتبٖ ثٝ ایٗ خذٔبت دس اِٚٛیت اَٚ ثشای ثیٕبساٖ ٚ خب٘ٛادٜ آٟ٘ب ٚ ػپغ پضؿىبٖ، پشػتبساٖ ٚ خذٔٝ ثیٕبس

 ؿٛد.  ٞبی ثیٕبسػتب٘ی دؿٛاس اؿتغبَ داس٘ذ سا ؿبُٔ ٔی ٚیظٜ وبسوٙب٘ی وٝ دس ثخؾ

 ( فرایىذ، ريال ي استاوذاردَا 2مادٌ 

٘بٔٝ  ؿیٜٛ)فشایٙذ اسائٝ خذٔت ػالٔت ٔقٙٛی ػٝ ٔشحّٝ اكّی ؿبُٔ اسصیبثی ػالٔت ٔقٙٛی تٛػظ پضؿه 

حٕبیتی ؿبُٔ ٔٛاسد  ( ٚ خذٔبت٘بٔٝ پیٛػت ؿیٜٛ)ٔـبٚسٜ ػالٔت ٔقٙٛی تٛػظ ٔـبٚس ٔٙتخت  (،پیٛػت

 : صیش اػت

 ثؼتشی  اِف( تؼٟیالت ثیٕبسػتب٘ی دس صٔبٖ

ٞبی پغ اص تشخیق: خذٔبت پغ اص تشخیق ٔقشفی تؼٟیالت  ة( آٔٛصؽ ثیٕبس صٔبٖ تشخیق ٚ حٕبیت

ٞبی خیشیٝ ٚ ٘یىٛوبسی، اػتفبدٜ اص أىب٘بت  ٞب ٚ ػٕٗ بی ػالٔت ٔقٙٛی ٚ فضٛیت دس ا٘زٕٗاستم

 ثبؿذ.  ٞبی خٛدیبس ثیٕبساٖ ٚ... ٔی ٌشٜٚ تفشیحی،

 ( ساختار 3مادٌ 

ٔتـىُ اص سئیغ ثیٕبسػتبٖ، ٕ٘بیٙذٜ ٟ٘بد  ٘بٔٝ ؿٛسای ػالٔت ٔقٙٛی ثیٕبسػتبٖ آییٗاس دس ػبَ اَٚ اػتمش

ٞب، ٕ٘بیٙذٜ ٔتشٖٚ ٚ ٕ٘بیٙذٜ ػٛپشٚایضٚس سٞجشی دس دا٘ـٍبٜ، ٕ٘بیٙذٜ ٔقبٚ٘ت تٛػقٝ، ٔذیش ثیٕبسػتبٖ،

خب٘ٝ دسٔبٖ ٚ ٕ٘بیٙذٜ دثیشپضؿىبٖ، ٔـبٚس ٔٙتخت، ٕ٘بیٙذٜ ٔذدوبسی ثیٕبسػتبٖ، ٕ٘بیٙذٜ ٔقبٚ٘ت 

سیضی، ػبصٔب٘ذٞی، تـٛیك ٚ  ٌزاسی ػالٔت دا٘ـٍبٜ تـىیُ خٛاٞذ ؿذ. ٚؽبیف ایٗ ؿٛسا ثش٘بٔٝ ػیبػت

٘بٔٝ دس پبیبٖ ػبَ اَٚ  ٘بٔٝ اػت. ایٗ ؿٛسا پغ اص ا٘زبْ اسصؿیبثی اػتمشاس آییٗ ٘ؾبست ثش حؼٗ اػتمشاس آییٗ

 ٖ حفؼ ؿٛد ادغبْ خٛاٞذ ؿذ. دس ؿٛساٞب ٚ وٕیتٝ ٞبی ثیٕبسػتب٘ی ٔٛرٛد ثٝ ٘حٛی وٝ وبسوشدٞبی آ

 ( مىاتع 4مادٌ 

 :پضؿىبٖ آٔٛصؽ دیذٜ دس صٔیٙٝ ٌشفتٗ ؿشح حبَ ٔقٙٛی ٚ اسایٝ ثبصخٛسد اِٚیٗ ػغح  ا٘ؼب٘ی

سٚیبسٚیی ثیٕبساٖ ٚ ٔشارقبٖ دس صٔیٙٝ ػالٔت ٔقٙٛی ٞؼتٙذ. ایٗ پضؿىبٖ ٔغبثك پشٚتىُ پیٛػت اص 

وٙٙذ. ٔـبٚس ػالٔت ٔقٙٛی یه  ٌیشی ٔی ٔذاخّٝ تلٕیٓی اخز ٚ ثشای ا٘زبْ ثیٕبساٖ ؿشح حبَ ٔقٙٛ

وٙذ.  س دٚسٜ ػالٔت ٔقٙٛی سا دسیبفت ٔیوبسؿٙبع دیٙی آٔٛصؽ دیذٜ اػت وٝ ٌٛاٞیٙبٔٝ ؿشوت د

ایٗ دٚسٜ ػٝ سٚصٜ ثٝ كٛست ٔـتشن تٛػظ دا٘ـٍبٜ فّْٛ پضؿىی لضٚیٗ، حٛصٜ فّٕیٝ لضٚیٗ ٚ 

 ؿٛد.  دا٘ـٍبٜ لضٚیٗ عشاحی ٚ ارشا ٔی
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 ٞبی ٔـبٚسٜ، ٔىبٖ ٚ ٚػبیُ ٚیظٜ تفشیحبت  ٔىبٖ ٔٙبػت ثب عشاحی ٚیظٜ اتبق ات ٚ اعالفبت:تزٟیض

ثیٕبساٖ اص رّٕٝ اثضاس ثبصی ته ٘فشٜ، دٚ ٘فشٜ ٚ رٕقی، وتبثخب٘ٝ حبٚی وتت )ثٝ صثبٖ ػبدٜ(، ٔٙبثـ 

جظ ثٝ ٞبی ٔشت یٛتش ٚ تّٛیضیٖٛ ثشای ٕ٘بیؾ فیّٓفّٕی ٚ ثشٚؿٛسٞبی ٔشتجظ ثٝ ػالٔت ٔقٙٛی، وبٔپ

ٞبی ٔقٙٛی ٚ...(،  تالٚت لشاٖ ٚ ػخٙشا٘ی ٞب، دفب ٚ ٘یبیؾ، تمبی ػالٔت ٔقٙٛی )تزشثیبت ا٘ؼبٖاس

 ٕ٘بصخب٘ٝ ثب تؼٟیالت اػتب٘ذاسد 

 :ٔیٗ ٔٙبثـ اعالفبت، تزٟیضات ٚ ٞضیٙٝ ٔـبٚسیٗ تٕبْ ٚلت ٚ یب پبسٜ ٚلت ثٝ أثشای ت ٔٙبثـ ٔبِی

 ؿٛد.  ٌیشی ٔی تبٖ ثشای تأٔیٗ تلٕیٓٛدرٝ ثیٕبسػكٛست ػبال٘ٝ ثشآٚسد ؿذٜ ٚ دس ث

 ( مذیریت )تروامٍ، سازماوذَی، رَثری ي وظارت( 5مادٌ 

  ٗؿٛسای ػالٔت ٔقٙٛی ثیٕبسػتبٖ ثش٘بٔٝ ػبال٘ٝ استمبی ػالٔت ٔقٙٛی سا دس ساػتبی اػتمشاس ای

 وٙذ.  تلٛیت ٔی ٘بٔٝ آییٗ

 ٝٔضیذٜ اص ثیٕبساٖ بصدیذ سٚحب٘یٖٛ ثشٌٞبی ارشایی افٕبَ ٚ ٔٙبػه دیٙی دس ثیٕبسػتبٖ ٚ ث داؿتٗ ثش٘ب

 ؿٛد. ثٙذی ٔبٞب٘ٝ پیـٟٙبد ٔی ٔغبثك رذَٚ صٔبٖ

  تحمیمبت ثشای اسصؿیبثی ٔذاخالت ػالٔت ٔقٙٛی دس یه دٚسٜ یه ػبِٝ ضشٚسی ثٛدٜ تب اص عشیك

 ٞبی آٔٛصؿی الذاْ ؿٛد.  ٚسٜآٖ ٘ؼجت ثب ثبصثیٙی دس فشایٙذ، سٚاَ ٚ اػتب٘ذاسٞب ٚ د

 ٝٔتٛریٟی ٚ آٔٛصؿی ثشای خب٘ٛادٜ ثیٕبساٖ ٚ وّیٝ وبسوٙبٖ ثیٕبسػتبٖ ٚ تـٛیك ٞبی  ارشای ثش٘ب

 ؿٛد.  پضؿىبٖ ٚ پشػتبسا٘ی وٝ دس ایٗ فشایٙذ ٔـبسوت فقبَ داس٘ذ پیـٟٙبد ٔی

 ساٖ ٚ فشایٙذ ارشای خذٔبت ػالٔت ٔقٙٛی ٞش ػٝ ٔبٜ یىجبس ثب ٔـبسوت وّیٝ پضؿىبٖ ٚ پشػتب

 ٌشدد. ٔـبٚساٖ ثیٕبسػتبٖ پبیؾ ٔی

 ٞب ٚ ٔمشساتی سا وٝ ثشای حفؼ اػشاس ٚ ؿشح ٔقٙٛی  ٔقٙٛی ثیٕبسػتبٖ ثبیذ وّیٝ سٚاَ ؿٛسای ػالٔت

ثیٕبساٖ الصْ اػت اػتمشاس دٞذ ٚ دس ایٗ صٔیٙٝ دس ثیٕبساٖ ٚ خب٘ٛادٜ آٟ٘ب افتٕبد وبفی ایزبد وٙذ، دس 

ات ذ تب اص تأحیشیبث ضؿىبٖ ٚ وبسوٙبٖ ثیٕبسػتبٖ استمبٕٞیٗ صٔیٙٝ الصْ اػت آٌبٞی ٚ فّٕىشد پ

ٞبی ثٝ ٔٛضٛؿ ٔقٙٛیت ٚ ٔزٞت دس فشایٙذ دسٔبٖ  ٞبی فشدی ٚ ػّیمٝ خٛاػتٝ ٚ ٘بخٛاػتٝ ٍ٘شؽ

 ثیٕبساٖ رٌّٛیشی ؿٛد. 
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  ٝٔثشای حفؼ تذاْٚ خذٔبت ٔـبٚسٜ دس دٚ ثقذ اص ػالٔت سٚا٘ی ٚ ػالٔت ارتٕبفی ٞٓ ثبیذ دس ثش٘ب

 اَ صیش پبػخ دادٜ ؿٛد: ؤػ 3ثٝ ٔذاخّٝ ثیٕبساٖ تٛػظ پضؿه لشاس ٌیشد ٚ اص ایٗ حیج 

ٞبی  اص رّٕٝ آػیت؟ آیب ٘یبص ثٝ ٔـبٚسٜ ػالٔت ارتٕبفی اػت؟ )ب ٘یبص ثٝ ٔـبٚسٜ ػالٔت سٚاٖ اػتآی

 ارتٕبفی( آیب ٘یبص ثٝ ٔـبٚسٜ ػالٔت ٔقٙٛی اػت؟ 

 ( َماَىگی درين ي ترين تخشی 6مادٌ 

 ٖٚعشیك ؿٛسای ػالٔت ٔقٙٛی ثیٕبسػتبٖ ثخـی ثشای ٔحذٚدٜ ثیٕبسػتبٖ ٚ دا٘ـٍبٜ اص  ٕٞبٍٞٙی دس

ؿٛد ٚ ٕ٘بیٙذٜ ایٗ ؿٛسا ثٝ ا٘تخبة سئیغ ثیٕبسػتبٖ دس ؿٛسای ٕٞبٍٞٙی ػالٔت ٔقٙٛی  ا٘زبْ ٔی

ٞبی الصْ ثشای فشاٞٓ وشدٖ تؼٟیالت  د وٝ ثشای اؽٟبس ٘ؾش ٚ رّت حٕبیتاػتبٖ فضٛ خٛاٞذ ثٛ

 یذ.  ٕ٘ب غ اص تشخیق دس ایٗ رّؼبت ؿشوت ٔیخذٔبت ػالٔت ٔقٙٛی پ

  ،افضبی ؿٛسای ٕٞبٍٞٙی ػالٔت ٔقٙٛی اػتبٖ ؿبُٔ ٔقبٖٚ ػیبػی أٙیتی اػتبٖ ٚ یب ٕ٘بیٙذٜ ٚی

 یغ یب ٕ٘بیٙذٜ دا٘ـٍبٜ فّْٛ پضؿىی،سیٕ٘بیٙذٜ دفتش ِٚی فمیٝ دس اػتبٖ ٚ دا٘ـٍبٜ فّْٛ پضؿىی ، 

یغ یب سی خیشیٝ ،یغ یب ٕ٘بیٙذٜ ػبصٔبٖ حذ ٚ اٚلبف ٚ سی یغ یب ٕ٘بیٙذٜ ػبصٔبٖ تجّیغبت اػالٔی،سی

ٕ٘بیٙذٜ حٛصٜ فّٕیٝ لضٚیٗ، ٕ٘بیٙذٌی ٔزاٞت ٚ ادیبٖ دیٍش دس اػتبٖ، ػبصٔبٖ كذا ٚ ػیٕب اػتبٖ، 

ٚ وبسؿٙبػی ٞبی آٔٛصؿی سٚا٘پضؿىی، سٚا٘ـٙبػی  سییغ یب ٕ٘بیٙذٜ ٌشٜٚ فشًٞٙ ٚ اسؿبد اػالٔی،

 یغ خب٘ٝ ٔـبسوت ٔشدْ دس ػالٔت یٞب ، س فّْٛ دیٙی اص دا٘ـٍبٜ

 ٞ ٞبی استمبی  ٞب ٚ ثش٘بٔٝ ٚؽیفٝ ٕٞبٍٞٙی ٚ رّت حٕبیت ػیبػتٕبٍٞٙی ػالٔت ٔقٙٛی ؿٛسای

 ػالٔت ٔقٙٛی اػتبٖ ٚ پبیؾ تحمیمبتی سٚ٘ذ ػالٔت ٔقٙٛی اػتبٖ سا ثش فٟذٜ داسد. 

 ( تصًیة ي تازتیىی 7مادٌ 

أٙبی دا٘ـٍبٜ ت أٔبدٜ ثٝ تلٛیت وبسٌشٜٚ تخللی ػالٔت ٚ أٙیت غزایی اػتبٖ ٚ ٞی 7 ٘بٔٝ دس ایٗ آییٗ

ٌیشی  رشا ؿذٜ ٚ پغ اص اسصؿیبثی، تلٕیٓسػیذٜ ٚ اص صٔبٖ تلٛیت ثٝ ٔذت یه ػبَ دس ثیٕبسػتبٖ وٛحش ا

 ثشای تٛػقٝ آٖ دس وُ اػتبٖ ا٘زبْ خٛاٞذ ؿذ.
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 يیژٌ پسشکان، پرستاران وامٍ ارایٍ خذمات مشايرٌ سالمت معىًی  ب( شیًٌ

 ي ياحذ مشايرٌ خذمات سالمت معىًی 

 ؿٛد:  فشایٙذ اسائٝ خذٔت ػالٔت ٔقٙٛی ػٝ ٔشحّٝ اكّی سا ؿبُٔ ٔی

 ارزیاتی سالمت معىًی تًسط پسشک  .1

ثٟتشیٗ صٔبٖ ثشای ثشسػی ٔقٙٛی ثیٕبس دس حیٗ ٌشفتٗ ؿشح حبَ پضؿىی ٚ پغ اص ؿشح حبَ ارتٕبفی ثیٕبس 

یىی اص  صیشرذَٚ ٞبی ٔختّفی پیـٟٙبد ؿذٜ اػت وٝ دس  تٗ ؿشح حبَ ٔقٙٛی سٚؽاػت. ثشای ٌشف

ٞبی پیـٟٙبد ؿذٜ اػت.  صٔبٖ ٌشفتٗ ؿشح حبَ ٔقٙٛی ٔی ثبیذ ثؼیبس وٛتبٜ ثٛدٜ ٚ ثٝ  پشوبسثشدتشیٗ سٚیٝ

وٙذ ٚوبٚ ٔٙزش ٘ـٛد، صٔبٖ كشف ؿذٜ ثشای پشداختٗ ثٝ ٔؼبئُ ٔقٙٛی ٘جبیذ ٞشٌض ربیٍضیٗ صٔبٖ الصْ 

 بصٞبی پضؿىی ثیٕبس ٌشدد. ثشای سػیذٌی وبُٔ ثٝ ٘ی
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 ٔٙجـ أیذٚاسی، لذست، آػبیؾ ٚ كّح ٚ دٚػتی ثشای ؿٕب چیؼت؟ .8

 ثشیذ؟دس صٔبٖ ػختی ٚ ٔلبئت ثٝ وزب پٙبٜ ٔی .2

 ثخـذ؟چٝ چیضی ؿٕب سا حفؼ وشدٜ ٚ ٘یشٚی ادأٝ حیبت ثٝ ؿٕب ٔی .3
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 وٙذ؟ چٍٛ٘ٝ؟ؿٕب ٔی آیب ؿٕب فضٛ یه ربٔقٝ ٔزٞجی یب ٔقٙٛی ٞؼتیذ؟ آیب وٕىی ثٝ .8

 ٞبی ٔزٞت ثشای ؿٕب ٔفیذ یب ثی تأحیش ٞؼتٙذ؟وذاْ یه اص رٙجٝ .2
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 ٞبی ٔزٞجی ثبؿٙذ؟آیب داسای ثبٚسٞبی ٔقٙٛی ؿخلی ٞؼتیذ وٝ ٔؼتمُ اص آییٗ .8

 دا٘یذ؟ٞبی ٔقٙٛی سا ثشای ؿخلیت خٛد ٔفیذ ٚ ٔؤحش ٔیٞبی ٔقٙٛیت یب آییٗوذاْ یه اص رٙجٝ .2

E
:E

ff
e
c
ts

 

وٙٙذ سا تحت تأحیش آیب ثیٕبسی تٛا٘بیی ؿٕب ثشای ا٘زبْ وبسٞبیی وٝ ٔقٕٛالاً اص ٘ؾش ٔقٙٛی ثٝ ؿٕب وٕه ٔی .8

 لشاسدادٜ اػت؟

 ٔٗ ثٝ فٙٛاٖ یه پضؿه چٝ وٕىی ثشای دػتشػی ثیـتش ثٝ ٔٙبثـ حٕبیت ٔقٙٛی ٔی تٛا٘ٓ داؿتٝ ثبؿٓ ؟    .2

ٞب اعالؿ داؿتٝ  اسایٝ خذٔبت پضؿىی ثبیذ اص آٖ ٞبی خبكی ٚرٛد داس٘ذ وٝ ٔٗ ثشایآیب افٕبَ یب ٔحذٚدیت .3

 ثبؿٓ؟
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 مشايرٌ سالمت معىًی تًسط مشاير مىتخة  .2

اكَٛ ٔـبٚسٜ دس ایٗ ٔٛسد فجبست اػت اص: رّت سضبیت ثیٕبس ٚ اعٕیٙبٖ دادٖ ثٝ ثیٕبس دس ٔٛسد حفؼ 

اػبع اٍِٛٞبی اسایٝ ؿذٜ یب تش ٔقٙٛی ثیٕبس )ثش  اسصیبثی ٚػیـ اػشاس، ثیبٖ إٞیت ٔقٙٛیت دس ػالٔت افشاد،

ٞبی ٔقٙٛیت  تقییٗ چبِؾ ثب تٛرٝ ثٝ اٍِٛی آٔٛصؽ دادٜ ؿذٜ دس ثؼتٝ آٔٛصؿی ٚیظٜ ٔـبٚسیٗ ٔقٙٛی(،

ٞبی ٔقٙٛی ٚ ثیبٖ  ثش ثبٚسٞبی كحیح ثیٕبس دس صٔیٙٝ یذ ٚ تأویذتأی ٌزاسی ثشای ٔـبٚسٜ، ثیٕبس ٚ ٞذف

رّٕٝ ا٘زبْ افٕبَ فشدی ٚ رٕقی. ؿشوت دس رّؼبت  ٞبی ثٟجٛد ٚ پیـٟٙبد ثش٘بٔٝ ٔذاخّٝ ٔقٙٛی اص فشكت

ٔـبٚسٜ ٔقٙٛی ٌشٚٞی، ٔقشفی تؼٟیالت ارتٕبفی ثشای استمبی ٔقٙٛی ٚ دادٖ ٔقشفی ٘بٔٝ ثٝ ٚی، ٔقشفی 

 ٞبی رب٘جی ٔـبٚس اػت.  ٔشتجظ اص دیٍش فقبِیتٞب  فیّٓ ٚ یب دفتشن وتت،

 ارایٍ خذمات حمایتی  تٍ تیمار .3

 دس صٔبٖ ثؼتشی اِف( تؼٟیالت ثیٕبسػتب٘ی 

 ثٝ تقذاد ٔٙبػت دس ثخؾ لشاسداسد. ثشٚؿٛسٞبی ػالٔت ٔقٙٛی 

 ٖٞبی فجبدت فشدی ٚ رٕقی ثب ؿشایظ اػتب٘ذاسد ٚرٛد داسد ٚ ٔٛاد تشٚیزی ٔقٙٛی دس ایٗ ٔىبٖ  ٔىب

ٞبی  ٞب ٚ ِٛح ػت ٚ ثٟتش اػت پخؾ فیّٓلشاس داسد ٚ ثٝ غیش اص اٚلبت خبف لبثُ اػتفبدٜ رٕقی ا

ٞب اص  ایٗ ٘ٛؿ فقبِیتسیضی لجّی ٚ اعالؿ ثٝ ثیٕبساٖ كٛست ٌیشد ) ٞب ثب ثش٘بٔٝ ػخٙشا٘یفـشدٜ ٚ 

 .خذٔبت ٚ تؼٟیالت تفشیحی ثبیذ ٔزضا ثبؿذ(

 ٞبی)فقبَ ٚ غیشفقبَ( دٚ ٘فشٜ ٚ چٙذ ٘فشٜ ٚرٛد داسد تب استجبط ثیٗ  اتبق یب فضبیی ثشای ا٘ٛاؿ تفشیح

 افشاد ٌؼتشؽ یبثذ.

 ٝٞبی افضایؾ ایٕبٖ، أیذٚاسی، تأحیش اخاللیبت ثش  ٞبی ٔقٙٛی ؿبُٔ سٚؽ ای دٚ ثبس ػخٙشا٘ی ٞفت

ص٘ذٌی فشدی ٚ خب٘ٛادٌی ٚ... دس آٔفی تئبتش ثیٕبسػتبٖ یب اتبق ؿٛسای ثیٕبسػتبٖ ٚ یب دس ٕ٘بصخب٘ٝ 

 .ؿٛد سیضی ٚ ارشا ٔی ثش٘بٔٝ )دس ٔٛالقی وٝ ثبیذ ثحج ٌشٚٞی اتفبق افتذ(

 ٞبی پغ اص تشخیق آٔٛصؽ ثیٕبس صٔبٖ تشخیق ٚ حٕبیت ة(

 ؿٛد:  خذٔبت پغ اص تشخیق تٛػظ ػیؼتٓ پشػتبسی ثٝ ؿشح صیش فشاٞٓ ٔی

 ٔقٙٛی ٚ فضٛیت ٞبی ٔـبٚس ٔقٙٛی ثیٕبس، ٔقشفی تؼٟیالت استمبی ػالٔت  ثش ارشای تٛكیٝ تأویذ

فشیحی دس ربٔقٝ ثب تخفیف ٞبی خیشیٝ ٚ ٘یىٛوبسی، اػتفبدٜ اص أىب٘بت ت ٞب ٚ ػٕٗ دس ا٘زٕٗ
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ضٛیت  ٚ آٔٛصؽ ٞبی خٛدیبس ثیٕبساٖ ٚ تؼٟیُ فشایٙذ ف ٔقشفی ثیٕبس ثٝ فضٛیت دس ٌشٜٚ خبف،

ٞبی رؼٕی ٚ سٚا٘ی دس استجبط ثب ثیٕبسی خبف خٛد ٚ دادٖ ثشٌٝ آٔٛصؿی  ثیٕبس ثشای ٔشالجت

 خالكٝ ٚ ٔفیذ ثٝ ثیٕبس 

ی خٛدیبس ثب سإٞٙبیی ٚ ٞذایت ػیؼتٓ پشػتبسی تـىیُ ٞب ٞبی خبف ٌشٜٚ الصْ اػت دس استجبط ثب ثیٕبسی

یی ؿذٜ ٚ ٔغبثك اٍِٛی ٔذٖٚ ٞب ؿٙبػب اص ثیٕبساٖ ثٟجٛد یبفتٝ اص ػشعبٖؿٛد ثٝ فٙٛاٖ ٔخبَ ٌشٜٚ خٛدیبس 

 ؿٛد. ٞبی الصْ ثشای اداسٜ ٌشٜٚ دادٜ ٔی ؿذٜ ٚ ثٝ سٞجشاٖ ایٗ ٌشٜٚ آٔٛصؽ ٞبی خٛدیبس تـىیُ ٌشٜٚ

ٞبی ا٘زبْ ؿذٜ )ثذٖٚ تأویذ ثش افتمبدات كشیح ثیٕبس( ٚ  ؿشح حبَ ٚ ٔـبٚسٜ حجت خالكٝ تٛضیح ٟٔٓ:

ٞبی فقّی كٛست ٔی ٌیشد تب دس صٔبٖ ٔٙبػت  شخیق دس یه ثشٌٝ ٔزضا اص ؿشح حبَٞبی پغ اص ت تٛكیٝ

 ایٗ ثشٌٝ ؿشح حبَ دس ثذ٘ٝ ؿشح حبَ اكّی لشاس ٌیشد. 
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چالش َای استقرار خذمات مشايرٌ معىًی در 

 تیمارستان از دیذگاٌ ریىفعان 
 

 تاهیي هٌابغ هالی ارايِ خذهت 

 حفظ اسزار بیواراى 

 ِهْارت پشضکاى در گزفتي ضزح حال ٍ ٍرٍد ب

 حَسُ هؼٌَي بیواراى ٍ جلب اػتواد آًاى 

 يافتي يا تَاًوٌذساسي هطاٍريي هؼٌَي )در حال

حاضز دٍرُ اختػاغی ايي هَضَع در كطَر 

 ٍجَد ًذارد ( 

 پايص بیواراى 

 ٍ ًیاسهٌذي بیواراى بِ خذهات هطاٍرُ رٍاًی

  ّااجتواػی ٍ ًقع ايي خذهات در بیوارستاى

 

ثیٕبساٖ ٘ـبٖ دادٜ ؿذٜ اػت، دس ػالٔت ػالٔت ٔقٙٛی ثب ایٙىٝ دس ٔغبِقبت ٔختّف احشثخـی خذٔبت 

ای عشاحی ؿٛد تب تأحیش ایٗ ٔذَ سا ثش ثٟجٛد  ٔغبِقٝ الصْ اػت دس عَٛ اػتمشاس آصٔبیـی ایٗ خذٔت،

ٞبی ٔقیٗ دس ػغح ثیٕبس ٚ ثیٕبسػتبٖ  ؿبخق

ٞبی اسصؿیبثی دس ػغح  ثؼٙزذ. ثشخی اص ؿبخق

 :احش ٚ پیبٔذ ٞب فجبست اػت اص

 ،ؿیٜٛ اص  سضبیت ثیٕبس )اص ٚرٛد خذٔت

وٙٙذٌبٖ خذٔبت ٚ ٔـبٚس،  فُٕ اسایٝ

 تؼٟیالت خبسد اص ثیٕبسػتبٖ( 

 ٞبی ٔشتجظ ثٝ ثیٕبس  ٔمبیؼٝ ٔیضاٖ ؿبخق

ثب ٌشٜٚ ؿبٞذ ٔٙتخت یب حذالُ لجُ ٚ 

ثقذ( اص رّٕٝ ٔیضاٖ تحُٕ ثیٕبسی، ثٟجٛد 

ثٟجٛد  تش، وبٞؾ ٔشارقٝ، ػشیـ

ٞبی ٔقٙٛی ٚ ٔزٞجی )أیذٚاسی،  ٚضقیت

 ٞبی ٔقٙٛی  ذی ٚ ارشای ٔٙبػه ٔزٞجی( ٚ افضایؾ ٟٔبستتٛوُ ثٝ خذا، ٞذفٕٙ

دس دیذٌبٜ افضبی وٕیتٝ ساٞجشی عشح چبِؾ ٞبی اػتمشاس ایٗ ٔذَ دس ثیٕبسػتبٖ ثٝ ؿشح وبدس سٚثشٚ  

اػت. ثشای ٞش یه اص ایٗ چبِؾ ٞب دس رشیبٖ ٔجبحخبت وٕیتٝ ساٞجشی ساٞىبسٞبیی پیـٟٙبد ؿذ وٝ دس ٔتٗ 

ٔذٜ اػت. ثب ایٙىٝ دس ایٗ ٘بٔٝ ٌٙزب٘ذٜ ؿذ ٚ ٔٛاسد دیٍش ثٝ كٛست پیـٟٙبد دس پبیبٖ ٌضاسؽ ٔغبِقٝ آ آییٗ

عشح فشكت اػتفبدٜ اص ٘ؾشات ٕٞٝ خجشٌبٖ وـٛسی ٚ اػتب٘ی فشاٞٓ ٘یبٔذ ِٚی ایٗ أىبٖ ٚرٛد داسد تب دس 

٘ؾشاٖ فشاٞٓ  ثبصدیذ ٞبیی ثشای خجشٌبٖ ٚ كبحت ٞب ا٘زبْ ؿٛد ٚ َ ارشای آصٔبیـی فشایٙذ ٘ؾشخٛاٞیعٛ

ؿشح خذٔبت ایٗ پشٚطٜ لشاس ٘ذاؿت دس كٛستی وٝ اص  ؿٛد. ثؼتٝ آٔٛصؿی ٚ ؿیٜٛ اسایٝ ٔـبٚسٜ ٔقٙٛی دس

ثیٙی ؿذٜ اػت وٝ ایٗ ثؼتٝ ثب وٕه ٔـبٚس ٔٙتخت  ِزا پیؾ تشیٗ فٙبكش اػتمشاس ایٗ خذٔت اػت، ضشٚسی

ػؼٝ ّٔی تحمیمبت ػالٔت سإٞٙبی ایٗ ٌشٜٚ تحمیمبتی ػالٔت ٔقٙٛی دس ٔؤ دس عَٛ ارشا عشاحی ؿٛد ٚ

خللبٖ ٔشتجظ تذٚیٗ ٕ٘بیذ. ریٙفقبٖ ٔٛسد ٔغبِقٝ ٔقتمذ٘ذ دس ؿشایظ ٘ٛؿ ٔـبٚسٜ سا ثبوٕه حٛصٜ ٚ ٔت
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ٞب دچبس ٔـىُ ٚ ٘مق اػت، اػتمشاس خذٔبت  فقّی وٝ ٔـبٚسٜ ػالٔت سٚا٘ی ٚ ارتٕبفی دس ثیٕبسػتبٖ

سػذ ٚ الصْ اػت دس وٙبس ایٗ خذٔت تمٛیت رذی خذٔبت  ػالٔت ٔقٙٛی ثٝ ٔشاتت دؿٛاس ثٝ ٘ؾش ٔی

 ػبٖ ثبِیٙی ٚ سٚا٘پضؿىبٖ( ٚ ارتٕبفی )ٔذدوبساٖ ارتٕبفی( ٘یض ا٘زبْ ؿٛد.ٔـبٚسٜ سٚا٘ی )سٚا٘ـٙب

سغٓ ٚرٛد ٔخبِفت ثشای اػتمشاس ایٗ خذٔبت اص ػٛی ثشخی وبسؿٙبػبٖ ػغح ّٔی، ضشٚست ٚ  فّی

ٌیش  ٚ پشػتبساٖ ثیٕبسػتبٖ سٚؿٗ ٚ چـٓاػتمجبَ اص اػتمشاس ایٗ خذٔبت دس ػغح ٔحیغی ثشای پضؿىبٖ 

 ٞبی اػتمشاس خذٔبت ثٝ ؿشح صیش پیـٟٙبد ؿذٜ اػت:  ذَٚ ٌب٘ت فقبِیتدس ادأٝ ر اػت.
 

 
 1330َای استقرار خذمات مشايرٌ سالمت معىًی در سال  فعالیت

 زمان )ماٌ(
 مسؤيل

8 2 3 4 5 6 

٘بٔٝ ٚ دػتٛساِقُٕ دس وبسٌشٜٚ ػالٔت ٚ أٙیت غزایی  تلٛیت آییٗ  8

 اػتبٖ 

 دثیشخب٘ٝ      

 ٞبی پیؾ ٘یبص ثشای پبیّٛت خذٔبت  ٔـبٚسٜ ػالٔت ٔقٙٛی:  فقبِیت 2

  ثشٌضاسی رّؼٝ تٛریٟی ٚ آٔٛصؿی پضؿىبٖ ٚ پشػتبساٖ ٚ دسیبفت

 ٘ؾشات 

 ا٘تخبة یه ٔـبٚس ٔزٞجی پبسٜ ٚلت ٚ ا٘قمبد لشاسداد 

  تزٟیض اتبق ٔـبٚس، تزٟیض اتبق ٔقٙٛی ٚ تزٟیض اتبق تفشیح 

 ثخؾ(َٚ ٘تلبة سٞجش فشایٙذ خذٔت )پضؿه ٔؼؤا 

  ٖتذٚیٗ یه ثشٚؿٛس ػالٔت ٔقٙٛی ثٝ صثبٖ ػبدٜ ٚ تىخیش آ 

 ٔزشی ٚؿٛسا      

 ٔقبٚ٘ت تٛػقٝ

دثیشخب٘ٝ 

 ٌزاسی ػیبػت

 :آغبص سػٕی آصٔبیـی خذٔبت ػالٔت ٔقٙٛی 3

  ٖافتتبح ثب ؿشوت خجشٌبٖ ٚ ریٙفقب* 

  پبیؾ ٔبٞب٘ٝ ثٝ كٛست تـىیُ رّؼٝ ؿٛسای ٕٞبٍٞٙی ػالٔت

 ٔقٙٛی ثیٕبسػتبٖ 

 دثیشخب٘ٝ ؿٛسا ٚ      

٘بٔٝ ٚ  آخش ٚ تىٕیُ  آییٗ ( دس ٔبٜ**اسصؿیبثی )اص سٚؽ أىبٖ ػٙزی 4

 پشٚتىُ 

      

 

غ ثیٕبسػتبٖ ثش فٟذٜ ٔزشی اػتمشاس دٞٙذٜ )سیی تب ایٗ ٔشحّٝ اص رذَٚ ٌب٘ت ثش فٟذٜ ٔزشی ایٗ عشح ثٛدٜ اػت ٚ پبیؾ اػتمشاس ایٗ ٘ؾبْ اص ایٗ ٔشحّٝ ثٝ ثقذ*

 اػت.  ٕٞبٍٞٙی ػالٔت ٔقٙٛی ثیٕبسػتبٖ( وٛحش ٚ ؿٛسای

فبیذٜ اػتمشاس ایٗ خذٔبت چیؼت؟ -احشثخـی ٚ ٞضیٙٝ  -ٞضیٙٝٞب فجبست اػت:  اَ أىبٖ ػٙزی لجُ اص اػتمشاس خذٔبت دس ػبیش ثیٕبسػتبٖؤحذالُ چٟبس ػ **

 ٞبی تٕبْ ؿذٜ خذٔبت چیؼت؟ ٞضیٙٝ ٔی آیٙذ؟ ؟ وبسوٙبٖ ثیٕبسػتبٖ چٍٛ٘ٝ ثب  اػتمشاس آٖ وٙبسیت ارتٕبفی خذٔبت اسایٝ ؿذٜ چیؼتٔمجِٛ



 

 

 

  مت معنىی سال مشاوره      خدمات طراحی                                 

ٞبی اػتبٖ ٚ حتی دس وُ وـٛس ٘یبصٔٙذ ثؼتشٞبی صیش  ٟ٘بدیٙٝ ؿذٖ ٚ اػتمشاس چٙیٗ خذٔتی دس ثیٕبسػتبٖ

 اػت: 

 ٓٞ٘بٔٝ چٟبس رب٘جٝ دا٘ـٍبٜ فّْٛ پضؿىی، حٛصٜ فّٕیٝ، دا٘ـٍبٜ لضٚیٗ ٚ ػبصٔبٖ تجّیغبت  ا٘قمبد تفب

 ٞبی ربٔقٝ ٔحٛس اػالٔی دس ثش٘بٔٝ

  عشاحی ٚ اػتمشاس ثؼتٝ آٔٛصؿی ػالٔت ٔقٙٛی ٚ آٔٛصؽ یه دٚسٜ ػٝ سٚصٜ اص وبسؿٙبػبٖ ٔٙتخت

 )ثٝ ٚیظٜ ٔـبٚس ػالٔت ٔقٙٛی(

  ٖدٚسٜ آٔٛصؿی ػالٔت ٔقٙٛی ٚیظٜ پضؿىبٖ ٚ پشػتبساٖ ٚ ثشٌضاسی دٚسٜ ثشای ٔتخللیٗ ٚ پشػتبسا

 ثیٕبسػتبٖ 

 ٞبی ٔزٞجی اػتبٖ تٛػظ ػبصٔبٖ تجّیغبت  ت ٔقٙٛی ثشای ٔجّغیٗ ٔزٞجی ٚ ٞیأتٔدٚسٜ آٔٛصؿی ػال

 اػالٔی  

  ٝٔٞبی صیش:  ػالٔت ٔقٙٛی اػتبٖ ٚ اتخبر ػیبػتتذٚیٗ ثش٘ب 

 ایزبد ٔشوض تحمیمبت ػالٔت ٔقٙٛی دس اػتبٖ  .8

 ٞبی پضؿىبٖ ثٝ ػالٔت ٔقٙٛی ٞٓ اختلبف یبثذ. سا٘ذٞبی ثبِیٙی دس ثیٕبسػتبٖ ٚ ثبصآٔٛصی .2

 ٞبی ثبِیٙی  آٔٛصؽ ٌشفتٗ ؿشح حبَ ٔقٙٛی ٌٙزب٘ذٜ ؿٛد.  س ٔشاوض آٔٛصؽ ٟٔبستد .3

 ٞب ٌٙزب٘ذٜ ؿٛد. ثشخی اص خذٔبت ٔـبٚسٜ ػالٔت ٔقٙٛی دس فٟشػت ثیٕٝ .4

ٞبی ػالٔت ٔقٙٛی ثٝ كٛست ٔٙـٛس ػالٔت ٔقٙٛی ٚ ػّؼّٝ ٔجبحج آٔٛصؿی ثشای  آٔٛصؽ .5

 ٞبی ٚیظٜ عشاحی ٚ اػتمشاس یبثذ. ٌشٜٚ
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