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ّذف  :پیـگیشی اص ثشٍص خٌب  ،وبّؾ اهٌشاة ثیوبساى  ،افضایؾ اػتوبد ثیوبس ٍ ّوشاّبى  ،افضایؾ ّوىبسی ثیوبس ثب وبدس
دسهبى
داهٌِ کاسبشد ٍ هخاطبیي  :توبهی وبدس دسهبى اػن اص پضؿه  ،پشػتبسیب هبهب ،ثْیبس  ،هؼئَل ٍاحدذ خدَؽ آهدذ گدَیی،
پشػٌل ٍاحذّبی پبساولیٌیىی ٍ...
تعشیف:
آهَصؽ ثِ ثیوبس ،فشایٌذی ػبختبسیبفتِ ٍ ًظبم هٌذ ثشای اسصیبثی ٍ اًتمبل داًؾ ٍ یب تَػؼِ هْبست ثدِ هٌظدَس تغییدش سفتدبس
اػت ّ.ذف ،افضایؾ دسن ٍ هـبسوت اص ًیبصّبی هشالجت ثْذاؿتی خَد اػت .آهَصؽ ثِ ثیوبس ،خضئی اص هشالجت ثؼدتشی ٍ
ًیض ػشپبیی هی ثبؿذ.
ثِ ًَس ولی چْبس لذم اػبػی دس اخشای آهَصؽ ثِ ثیوبس سا هذ ًظش لشاس هی گیشد:
 -1اسصیابی

 -2بشًاهِ سیضی

 -3اجشا

-4ثبت فعالیت ّای اًجام ضذُ . . .

دس ثشًبهِ سیضی آهَصؽ ثِ ثیوبس اٍلَیت ًیبصّبی ّش ثیوبس ٍ یب خبًَادُ ٍی ؿٌبختِ هی ؿَد .ثش ایي اػبع دس اسصیبثی ٍ ثشًبهِ
سیضی ثِ هَاسد ریل تَخِ هی ؿَد:
 .1حمَق ٍ هؼئَلیت پزیشی ثیوبس
 .2ؿشایي ثیوبس ) اص لحبٍ َّؿیبسی ،ػي )
 .3ػٌح تحلیالت ٍ دسن ثیوبس
ثشًبهِ آهَصؽ ثِ ثیوبس دس  3هشحلِ كَست هی پزیشد:
نام ًنام خانٌادگی تيیو
کننده
فرحناز محمد خانی ىا
نرگص رمضانی

ضمت ً امضاء
ضٌپرًایسرآمٌزشی
کارشناش آمٌزش
ضالمت

نام ًنام خانٌادگی تایید
کننده
محبٌبو گرشاضبی

ضمت ً امضاء
مدیر خدمات پرضتاری
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 .1ثذٍ پزیشؽ ثیوبس دس ثخؾ
 .2حیي ثؼتشی ثیوبس دس ثخؾ
 .3حیي تشخیق ثیوبس اص ثخؾ
خط هطی:
 -1ثیوبسػتبى خْت اخشای فشآیٌذ آهَصؽ ثِ ثیوبساى  ،ثشًبهِ هذًٍی سا ثشًبهِ سیضی ٍ اخشا هی ًوبیذ.
 -2ثیوبسػتبى خْت وؼت اًویٌبى اص اخشای كحیح ثشًبهِ هذٍى آهَصؽ ثِ ثیوبس  ،سٍؽ ّبی ًظبستی خبكی سا پیؾ
ثیٌی ٍ اػوبل هی ًوبیذ.
سٍش اجشایی:
ضاهل آهَصش چْشُ بِ چْشُ ،آهَصش گشٍّی پوفلت  ،کتابچِ آهَصضی  ،فیلن ٍ  ..بِ بیواساى هی باضذ
 -Aآهَصش چْشُ بِ چْشُ:
دس ّش هشحلِ اص آهَصؽ ثِ ثیوبس  ،یه ػشی هفبد آهَصؽ اسائِ هی گشدد وِ دس ریل ثِ آى اؿبسُ ؿذُ اػت:
الف (آهَصش بِ بیواسدس بذٍ پزیشش بیواس دس بخص
ؿبهل هَاسد ریل تَػي پشػتبسیب هبهبهی ثبؿذ) ثِ هَاصات آهَصؽ ّبی وبدس دسهبى دس ثذٍ پزیشؽ ،هؼدئَل ٍاحدذ خدَؽ
آهذگَیی ًیض ًجك ؿشح ٍظبیف آهَصؽ ّبی الصم سا ثِ ثیوبساى دس اٍسطاًغ اسائِ هی ًوبیذ(.آؿٌبیی ثیوبس ثب وبدس دسهبى وِ
اص ٍی هشالجت هی وٌٌذ .ثؼتي دػتجٌذ ؿٌبػبیی ثیوبس ٍ آهَصؽ دس ایي خلدَف تَػدي پشػدتبسیب هبهدب یدب هبهدب.هؼشفی
خذهبت غیش دسهبًی (ثیوِ ٍ ً.)..حَُ تفىیه صثبلِ ّبی ػفًَی ٍغیشػفًَی .اسائِ وتبثچِ ساٌّوبی هشاخؼیي ثِ ثیوبساى .
ب-آهَصش بِ بیواسدس حیي بستشی بیواس دس بخص
هَاسد ریل تَػي پشػتبسیب هبهبیب هبهب ثِ اًالع ثیوبس سػبًذُ هی ؿَد) تىویل فشم آهَصؽ ثِ ثیوبس
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ًحَُ هشالجت اص خَد ٍ هحذٍدُ فؼبلیت  ،ثبال ًگْذاؿتي ًشدُ ّبی وٌبس تخت ثیوبسٍ..
آهَصؽ ًَع ً ،حَُ ٍ صهبى هلشف داسٍّبی تدَیض ؿذُ ٍآهَصؽ گضاسؽ ػشیغ هَاسد غیش ًجیؼی)تٌگی ًفغ  ،گشگشفتگی ،
خبسؽ ٍّشگًَِ حؼبػیت(ثِ پشػتبسیب هبهبیب هبهبی هؼئَل ثیوبس .آهَصؽ تغزیِ ًٍَع سطین .اًالع سػبًی دس هدَسد ػدیش
ثیوبسی ٍ ًَع دسهبى  .هشالجت اص اتلبالت) ػًَذ ٍلَلِ ّب( .آهَصؽ دس هَسد اًالع ػشیغ ّش گًَِ ػال ئن غیدش ًجیؼدی دس
خَد یب ًَصاد ثِ هبهب یب پشػتبسیب هبهبهؼئَل ثیوبس .
ج-آهَصش بِ بیواس حیي تشخیع:
هَاسد ریل تَػي پشػتبسیب هبهب ثِ اًالع ثیوبس سػبًذُ هی ؿَد:
صهبى هشاخؼِ ثِ دسهبًگبُ ،تغزیِ ًٍَع سطین ،،هشالجت اصصخن ًبحیِ ػول ٍ صهبى وـیذى ثخیِ ّدب ،هشاخؼدِ ثدِ دسهبًگدبُ
خْت دسیبفت خَاة پبتَلَطی یب آصهبیـبتی وِ پغ اص تشخیق آهبدُ هی ؿَد ًَ.ع ً ،حَُ ٍ صهبى هلشف داسٍّبی تدَیض
ؿذُ ٍگضاسؽ ػشیغ هَاسد غیش ًجیؼی)تٌگی ًفغ  ،گشگشفتگدی  ،خدبسؽ ٍّشگًَدِ حؼبػدیت(ً.حدَُ هشالجدت اص خدَد ٍ
هحذٍدُ فؼبلیت) ٍسصؽ  ،ثلٌذ ًوَدى اؿیبء ػٌگیي( توبع ثب ثیوبسػتبى دس كَست ثشٍص ّش گًَِ ػالئدن غیدش ًجیؼدی دس
خَد یب ًَصاد
د-آهَصش پس اص تشخیع اص بیواسستاى بِ بیواساى خاظ (بیواسی ّای هزضهي ً ،زَصاد پزشُ تزشم ،ه زشف
کٌٌذگاى داسٍّای پش خطش ً ،اتَاًی ّای رٌّی ٍ)..سا داضتِ اًذ:
لیؼت ثیوبساى خبف تشخیلی ،تَػي هؼئَل ثخؾ ثِ وبسؿٌبع آهَصؽ ثِ ثیوبس دادُ هی ؿَد  .تودبع ثدب ایـدبى 24
ػبػت تب دٍّفتِ پغ اص تشخیق خْت اسائِ ساٌّوبیی ّبی الصم ثشای هـدىالت احتودبلی پدیؾ آهدذُ تَػدي وبسؿدٌبع
آهَصؽ ثِ ثیوبس كَست هی گیشد .دس كَستی وِ وبسؿٌبع آهَصؽ ثِ ثیوبس ًتَاًذ پبػخگَی ػدَال ثیودبس ثبؿدذ پدغ اص
پشػؾ اص پضؿه هدذد ثب ایـبى توبع هی گیشد ٍ یب ایـبى سا خْت هـبٍسُ ثب پضؿه ساٌّوبیی هی وٌذ توبهی هدَاسد ثدِ
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اًدبم سػیذُ خْت آهَصؽ ثِ ثیوبساى پغ اص تشخیق دس هَسد ثیوبسی خبف ثیوبسػتبى دس فشهت ًشاحی ؿذُ ثجت هدی
گشدد.
تَضیحاتی کِ دس ّش قسوت الصم است تَسط کادس دسهاى بِ بیواس اسائِ گشدد:
 -1آضٌایی بیواس با کادس دسهاى کِ اص ٍی هشاقبت هی کٌٌذ.
دس كَستی وِ ثیوبس َّؿیبس ثبؿذ پشػتبس ،هبهب ٍ ػبیش افشاد هشالجت وٌٌذُ خَد سا ،ثب ًبم ثِ ثیودبس هؼشفدی هدی ًوبیدذ ٍ دس
كَست ػذم َّؿیبسی ثیوبس ثِ ّوشاُ ثیوبس خَد سا هؼشفی هی وٌذ .تبسیخچِ ثیوبسی ٍ هـىل اكدلی ثیودبس پشػدیذُ هدی
ؿَد .پشػتبسیب هبهبػلت ثؼتشی ؿذى ثیوبس ٍ ًبم پضؿه هؼئَل سا ثِ ثیوبس هی گَیذ.تَهیحبت وبفی ثِ ثیوبس دس استجبى ثدب
الذاهبت دسهبًی ٍ تـخیلی هَسد ًیبص اسائِ هی ؿَد ً.حَُ اػتفبدُ اصٍػبیل هَخَد دسثخؾ تَػي پشػتبسیب هبهبتَهیحبت
ٍاهح دادُ هی ؿَد .آؿٌبیی ثب فوبی فیضیىی ٍ همشسات هؼوَل ثیوبسػتبى تَػي پشػتبسیب هبهبثیوبس كَست هی گیشد .
 -2بستي دستبٌذ ضٌاسایی بیواس ٍ آهَصش دس ایي خ َظ :
ثِ هٌظَس ثِ حذالل سػبًذى اتفبلبت ًبخَاػتِ ًبؿی اصػذم ؿٌبػبیی كحیح ثیودبساى ولیدِ ثیودبساى ثخدؾ ّدبی ثؼدتشی
ثیوبسػتبى دسدٍسُ پزیشؽ دسثیوبسػتبى خْت دسیبفت الذاهبت دسهبًی ،تـخیلی ٍهشالجتی دػتجٌذ ؿٌبػدبیی(ٍ ًدَصاداى
دٍ دػتجٌذ) داسًذ.دػتجٌذ ّبی ؿٌبػبیی ثیوبساى تَػي ثخؾ پزیشؽ تْیِ ٍلجل اصٍسٍد ثیوبسثِ ثخؾ ٍدس ٌّگبم پزیشؽ
ثیوبسدساختیبسآًبى لشاس هی گیشد .كحت اًالػبت هٌذسج دسسٍی دػتجٌذ ؿٌبػبیی ثیوبسدسٌّگبم پزیشؽ ثبخَدثیوبسیبیىی
اصثؼتگبى دسخِ یه ٍی وٌتشل هی ؿَد .دػتجٌذ ؿٌبػبیی سٍی هچ دػت ثیودبس ثدِ ًحدَی ثؼدتِ هدی ؿدَد ودِ ػدجت
فـشدگی پَػت ًـَد ٍ ثِ ساحتی دس دػت خبثدب ؿَد .ؿٌبػِ ثیوبساى ثشسٍی دػتجٌذ ؿٌبػبیی ؿبهل هَاسد ریل اػت :
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الف (ًبم ًٍبم خبًَادگی ة (ًبم پذس ج (تبسیخ تَلذ د (ؿوبسُ پشًٍذُ (دس هَسد ًَصاداى ًبم ٍ ًبم خبًَادگی هبدس ٍ خٌؼدیت
ًَصاد هٌشح هی ثبؿذ ).دسٌّگبم پزیشؽ ثِ ثیوبساى دسثبسُ هشٍست ثش دػت داؿتي دائوی ٍهشالجدت اص دػدتجٌذ ؿٌبػدبیی
دسهذت ثؼتشی دسثیوبسػتبى آهَصؽ دادُ هی ؿَد.
 -3هعشفی خذهات غیش دسهاًی :
 -4پشػتبسیب هبهبثیوبس ٍ ّوشاّبى ٍی سا ثب ثخؾ آؿٌب ًوَدُ ،ساُ ّبی خشٍخی ،دػتـَیی  ،صًگ اخجبس ً ،حَُ اػتفبدُ
اص اّشهْبی تخت ً ،حَُ اػتفبدُ اص اهىبًبت هَخَد دس ثخؾ ،البهتگبُ ّوشاُ ثیوبسٍ اػتفبدُ اص غزا ،خبیگدبُ لجدبع
ٍهلحفِ ّبی تویضٍوثیف سا ثِ آًْب ًـبى دّذ.
ً -5حَُ تفکیك صبالِ ّای عفًَی ٍغیشعفًَی:
پشػتبسیب هبهبثِ ثیوبس ٍ ّوشاُ ٍی هحل ػٌل ّبی صثبلِ دس اتبق سا ًـبى هی دّذ.ثِ آًْب هی گَیذ وِ فمي صثبلِ ّدبیی ودِ
هشثَى ثِ هَاد غزایی ٍ ظشٍف هشثَى ثِ غزا ٍ وبغز ٍ همَا هی ثبؿذ سا دس ػٌلْبی آثی(ثب ویؼِ هـدىی ) ودِ هخلدَف
صثبلِ ّبی غیش ػفًَی هی ثبؿذ ثشیضًذ.ثِ آًْب هی گَیذ وِ ػٌل صسد(ثب ویؼِ صسد ) فمي هخلَف صثبلِ ّبی ػفًَی یؼٌدی
ولیِ هَادٍ ٍػبیلی وِ ثب ثذى ثیوبس ثِ ٍیظُ خَى ٍ ػبیش تشؿحبت ٍی توبع داسد هی ثبؿذ.
ً -6حَُ هشاقبت اص خَد ٍ هحذٍدُ فعالیت ( استفادُ اص ٍسایل کوکی  ،باال ًگْذاضتي ًشدُ ّای کٌاس
تخت بیواس)
پشػتبسیب هبهب ثب تَخِ ثِ دػتَس پضؿه دس ساثٌِ ثب هحذٍدُ فؼب لیت تؼییي ؿذُ ثدِ ثیودبس ثدِ ؿدشح صیدش تَهدیح هیذّدذ
.دسكَست اػتشاحت هٌلك اص ثیوبس هی خَاّذ تب صهبًی وِ دػتَس پضؿه تغییش وٌذ دس تخت هبًذُ ٍ اص تخت خدبسج ًـدَد
ٍدلیل هبًذى دس تخت سا ثِ ثیوبس تَهیح هیذّذٍ ثشای خلَگیشی اص خؼدتگی ٍسصؽ ّدبی هٌبػدت دس تخدت سا ثدِ ثیودبس
آهَصؽ هیذّذ .دس كَست فؼبلیت هحذٍد ثشای ثیوبس تَهیح هیذّذ وِ فمي دس حذ سفتي ثِ دػتـَیی هدبص اػت اص تخت
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خبسج ؿَد ً.حَُ خشٍج اص تخت سا هشحلِ ثِ هشحلِ ثشای ثیوبس تَهیح هیذّذ ٍ اص ثیوبس هی خَاّذ حذالل یه ثبس آى سا ثدِ
سٍؽ كحیح اًدبم دّذ .آهَصؽ اػتفبدُ اص ًشدُ ّبی ًلت ؿذُ ثِ دیَاس ساّشٍ ثخؾ ٍ ػشٍیغ ثْذاؿتی.دس كَستی وِ
ثیوبس ثبیذ اص ٍػبیل ووىی هبًٌذ ٍاوش  ،ػلب یب ووشثٌذّبی هخلَف اػتفبدُ وٌذ تَػي پشػتبسیب هبهب ًحَُ اػتفبدُ اص آًْب
آهَصؽ دادُ ؿذُ ٍ اص ثیوبس خَاػتِ هی ؿَد حذالل یه ثبس ثِ تٌْبیی اص آًْب ثدِ سٍؽ كدحیح دس حودَس پشػدتبسیب هبهدب
اػتفبدُ وٌذ.پشػتبسیب هبهب ًحَُ اػتفبدُ اص ًشدُ ّبی وٌبس تخت سا ثشای ثیوبس ٍ ّوشاّؾ ًـبى هی دّدذ .دلیدل ثدبال ًگدِ
داؿتي ًشدُ سا تَهیح هیذّذ ٍ اص آًْب هی خَاّذ یىجبس ًشدُ سا ثبص ٍ ثؼتِ ودشدُ ٍ دلیدل ثؼدتي ًدشدُ سا ثیدبى وٌٌدذ ً.دَع
ٍسصؿْبی هدبص ،تؼذاد اًدبم ٍ همذاس ٍصًی وِ ثیوبس هدبص ثِ ثلٌذ وشدى هی ثبؿذ سا تَهیح هیذّذ .

 -7آهَصش ًَع ً ،حَُ ٍ صهاى ه شف داسٍّای تجَیض ضذُ ٍگضاسش سشیع هَاسد غیش طبیعزی)تٌگزی
ًفس  ،گشگشفتگی  ،خاسش ٍّشگًَِ حساسیت(
پشػتبسیب هبهبداسٍّبی ثیوبس سا ثِ ٍی ًـبى هیذّذ .ػلت تدَیض ّش داسٍ ٍ سٍؽ اػتفبدُ اصآى ٍ صهدبى هلدشف داسٍ سا ثدشای
ثیوبس تَهیح هیذّذ .ػَاسم داسٍ سا ثشای ثیوبس تَهیح دادُ ٍ اص ٍی هی خَاّذ دس كَست ثشٍص ّش وذام اص ػَاسم پشػدتبسیب
هبهبسا دس خشیبى ثگزاسد .دس كَست هَخَد ثَدى پوفلت ساٌّوبی اػتفبدُ اص داسٍی هَسد ًظش سا دس اختیبس ثیوبس ٍ ّوشاّبًؾ
لشاس هی دّذ .دس صهبى تشخیق ثِ ثیوبس یبد آٍسی هی ؿَد دس كَست ثشٍص هَاسد غیش ًجیؼدی)تٌگدی ًفدغ  ،گشگشفتگدی ،
خبسؽ ٍّشگًَِ حؼبػیت (ثِ ّوشاُ لیؼت داسٍّب ٍ ثشگِ خالكِ پشًٍذُ ػشیؼب ثِ دسهبًگبُ یب هٌت ًضدیه ثِ هحل البهدت
خَد هشاخؼِ ًوبیذ.
 -8آهَصش سعایت تغزیِ ًٍَع سطین:
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پشػتبسیب هبهب دػتَس سطین تؼییي ؿذُ اص ًشف پضؿه یب هـبٍس تغزیِ سا ثشای ثیوبس تَهیح هی دّدذ .دس كدَست هَخدَد
ثَدى پوفلت دس ساثٌِ ثب سطین خبف ثیوبس ،آى سا ثِ ثیوبس دادُ ٍ هَاسد هٌذسج سا وبهال تَهیح هیذّذ .هوشات ػدذم سػبیدت
سطین خبف سا ثِ صثبى ػبدُ ثشای ثیوبس ٍ ّوشاّؾ تَهیح هی دّذ.
 -9سیش بیواسی:
پشػتبسیب هبهبثِ ّوشاُ پضؿه ػیش ثیوبسی ٍ هَاسد لبثل پیؾ ثیٌی سا ثشای ثیوبس ٍ ّوشاُ ٍی تَهیح هی دٌّذ .ػلت اًددبم
پشٍػیدشّبی هختلف سا تَهیح هیذٌّذ ً.تبیح آصهبیؾ خبف هشثَى ثِ ثیوبسی وِ غیش ًجیؼی ثَدُ ٍ هحذٍدُ ًجیؼی آى
سا تَهیح هیذٌّذ .هَاسدی وِ ثیوبس ثبیذ ّوىبسی وٌذ تب ثِ ًتیدِ هـخق ثشػذ سا ثشای ثیوبس ثِ كدَست ؿدفبف تَهدیح
هیذٌّذ .
-11

هشاقبت اص ات االت) سًَذ ٍلَلِ ّا ) :

پشػتبسیب هبهبػلت اتلبل وتتش سا ثشای ثیوبس تَهیح هیذّذ .لؼوت ّبی هختلف وتتش سا ثدشای ٍی ثدب صثدبى ػدبدُ تَهدیح
هیذّذ .اتلبالتی سا وِ ثیوبس ًجبیذ ثِ ّیچ ػٌَاى دػت ثضًذ ثِ ٍی ًـبى هی دّذ ٍ ػلت آى سا رودش هدی وٌدذ .دس كدَست
هتلل ثَدى وتتش ثِ ویؼِ خوغ آٍسی تشؿحبت دس هَسد همذاس ٍ سًگ هحتَیبت ثشای ثیوبس ٍ ّودشاّؾ تَهدیح هیذّدذ .
صهبى تؼَین پبًؼوبى سا هـخق هیىٌذ .اص ثیوبس یب ّوشاُ ٍی هیخَاّذ ّشگًَِ هَاسد غیش ًجیؼی ثب تَخدِ ثدِ تَهدیحبت
اسایِ ؿذُ سا ػشیؼب اًالع دٌّذ .
-11

ٍقت دسهاًگاُ :

ثِ ثیوبس تَهیح دادُ هی ؿَد وِ ثشای پیگیشی ثِ وذام پضؿه هشاخؼِ وٌذ .هحل دسهبًگبُ ٍ ؿوبسُ تودبع خْدت تؼیدیي
ًَثت سا دس ثشگِ ًَؿتِ ٍ ثشای ثیوبس یب ّوشاُ ٍی تَهیح هیذّذ .
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تَجِ :تواهی هَاسدی کِ بیواس یا ّوشاُ ٍی آهَصش دادُ هی ضَد دس فشم آهزَصش بزِ بیوزاس هَجزَد دس
پشًٍذُ ٍاسد ٍ افشاد آهَصضذٌّذُ ٍ آهَصش گیشًذُ اهضا هی ًوایٌذ.
 -Bآهَصش گشٍّی بِ بیواس:
آهَصش گشٍّی بِ بیواساى دس بخص بعذ اص صایواى ٍ ًَصاداى :
هفبد آهَصؿی ثش اػبع ًتبیح اسصیبثی اٍلیِ اص ثیوبساى دس ایي دٍ ثخؾ تَػي ػشپشػتبس ثخؾ تْیِ هی ؿَد .هفبد آهَصؿی
تَػي ػَپشٍایضس آهَصؿی تبییذ هی گشدد .ثشًبهِ سیضی خْت اخشای آهَصؽ گشٍّی ثِ ثیوبساى دس ایي دٍ ثخؾ كَست هی
پزیشد.داخشای آهَصؽ ّبی گشٍّی تَػي هؼئَل ثخؾ ًظبست هی ؿَد .آهَصؽ ّدبی گشٍّدی كدَست گشفتدِ دس دفتدش
آهَصؽ ثجت هی گشددٍ اص افشاد آهَصؽ دیذُ اهوبء گرفته می شود .
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