
 

  

          خدهبت جبهع دضتْرالعول        

 ُْایی آهبْالًص
 اّؼژاًف پیم ثیوبؼقتبًی/هؼبًّت فٌی/ هؽکؿ هعیؽیت زْاظث ّ فْؼیتِبی پؿنکی

94نِؽیْؼ/ّیؽایم اّل   
 



 دضتْرالعول جبهع خدهبت آهبْالًص ُْایی 

 هقدهَ 

قبل  149یؼٌی  1866پؿنکی ثًْؼت ُْایی ثَ قبلِبی تبؼیطچَ اقتفبظٍ اؾ ضعهبت فْؼیتِبی        

. ظؼآى قبل اًكبى ُب ثب یک ثبلْى ثَ کوک هًعّهبى یک کهتی غؽق نعٍ نتبفتٌع. لجل ثؽهی گؽظظ

ظؼقبل . یکًعّنًت هدؽّذ اؾ نِؽ هسبيؽٍ نعٍ پبؼیف تطلیَ نع 1870چِبؼقبل ثؼع یؼٌی ظؼقبل 

 .ّ ضلجبى آى ُْاپیوب یک پؿنک ثْظاّلیي آهجْالًف ُْایی عؽازی ّ قبضتَ نع 1099

 BELL ظؼخٌگ کؽٍ ثْقیلَ ُلی کْپتؽی اؾ ًْع 1950آگْقت  14ُْایی هعؼى ظؼ  اّؼژاًفاّلیي 

يْؼت پػیؽفت کَ عی ایي ػولیبت ثؿؼگ ظؼعْل خٌگ ثیم اؾ ثیكت ُؿاؼ هدؽّذ ثَ ػمجَ ّ  407

کَ ظؼایي ؼّل ُیچ العام ظؼهبًی  ؼّل اًتمبل ثًْؼت اًتمبل ثب ثبقکت ثْظ. هؽاکؿ ظؼهبًی هٌتمل نعًع

ظ اهب هغبلؼبت ًهبى ظاظ کَ هیؿاى هؽگ ّ هیؽ قؽثبؾاى هدؽّذ نعٍ ثیوبؼ زیي اًتمبل اًدبم ًوی لؼّی 

 .پٌدبٍ ظؼيع کبُم ؼا ًهبى هی ظُع

یؼٌی ظٍ قبل یکًعّنًت ُؿاؼهدؽّذ ّ ثیوبؼ تْقظ  1979تب  1969عی قبلِبی ظؼ ایبالت هتسعٍ 

ُؿاؼ اًتمبل  40هبًی هٌتمل نعًع ّ ظؼزبل زبضؽ تؼعاظ اًتمبلِبی ُْایی ظؼ آهؽیکب اؾ ثبلگؽظ ثَ هؽاکؿ ظؼ

 .ظؼقبل هتدبّؾ اقت

اؾ آهجْالًف ُْایی ثؽای اًتمبل هدؽّذ، اًتمبل تدِیؿات ّ ًیؽّ ثؽ ثبلیي ثیوبؼاى ّ هدؽّزبى، اهؽّؾٍ 

قی گؽاى لیوت ّ پبظؾُؽُب اؼؾیبثی زْاظث اؾ آقوبى، اًتمبل اػضب پیًْعی ّ تسْیل ظاؼُّبی اّؼژاى

 .اقتفبظٍ فؽاّاًی هی گؽظظ

ظؼکهْؼهب اؾ ُْاپیوب ّ ثبلگؽظ ظؼاًتمبل هدؽّزبى ظؼقغر ّقیغ ظؼخٌگ ُهت قبلَ ایؽاى ّ       

ثب ایدبظ یک پبیگبٍ  1379، اهب اقتفبظٍ اؾایي ضعهبت ظؼثطم غیؽًظبهی اؾ قبل نعاقتفبظٍ ػؽاق 

ثب اّؼژاًف تِؽاى (پٌِب )آهجْالًف ُْایی ثب ُوکبؼی نؽکت پهتیجبًی ّ ًْقبؾی ُلی کْپتؽُبی ایؽاى 

 .آغبؾ گؽظیع

ًبنی اؾ  تبکٌْى ثب فؽاؾ ّ فؽّظُبیی ظؼضعهبت آهجْالًف ُْایی هْاخَ ثْظین کَ غبلجًب 1379اؾقبل 

اؾ آغبؾ عؽذ تسْل قالهت تب ؾهبى تِیَ ظقتْؼ الؼول کوجْظ اػتجبؼات ّ ههکالت فٌی ثْظٍ اقت اهب 

هدؽّذ تْقظ آهجْالًف ُْایی اّؼژاًف 1936قْؼتی پؽّاؾ  1267.ثب اًدبم ( 94تب هؽظاظ  93اهؽظاظ )

 .کهْؼ خبثدب نعٍ اًع

کیلْهتؽ خبظٍ ايلی ّ ثؿؼگؽاٍ اؾ  ُؿاؼ 26 زعّظ ایؽاى ًْؾظُویي کهْؼ پٌِبّؼ خِبى اقت ثب ظانتي

ًؿظیک ثَ ًَ ُؿاؼ زبظثَ  1393ظؼقبل .ًظؽ زْاظث تؽافیکی ظؼ ؼظیف کهْؼُبی پؽزبظثَ لؽاؼ ظاؼظ 

. اقت ثْظٍپؽتلفبت ظانتَ این کَ ظؼُوَ ایي زْاظث هعاضلَ چٌع ظقتگبٍ آهجْالًف ثغْؼ ُوؿهبى ًیبؾ 

ّؼ اّل خِبى ّ نم کهْؼ اّل آقیب لؽاؼظاؼین، لػا اقتفبظٍ اؾًظؽ زْاظث غیؽهتؽلجَ ًیؿ ظؼ ثیي ظٍ کم

قیبقت ّؾاؼت ثِعانت  1393ظؼقبل . اؾ ضعهبت آهجْالًف ُْایی یک ضؽّؼت اختٌبة ًبپػیؽ اقت



عؽذ تسْل قالهت هغؽذ گؽظیع ّ  ثكتَ ُبیثؽتْقؼَ ایي ضعهبت لؽاؼ گؽفت ثغْؼیکَ ثؼٌْاى یکی اؾ 

فؽًّع ثبلگؽظ ههغْل اؼائَ ضعهبت آهجْالًف  18خبؼی ظؼقبل  ثبتبهیي اػتجبؼات الؾم اؾ ایي ؼظیف

 .ُْایی ُكتٌع

 هسیت ُبی آهبْالًص ُْایی 

ثیهتؽیي تبثیؽ اقتفبظٍ اؾ آهجْالًف ُْایی ظؼکبُم ؾهبى ؼقبًعى ثیوبؼ ثَ هؽکؿ ظؼهبًی اقت ًَ  (1

 ظؼؼقیعى ثؽثبلیي ثیوبؼ

 اًتمبل ًیؽّ هتطًى ثؽثبلیي ثیوبؼ (2

 ّ پهتیجبًی اؾ ًبّگبى ؾهیٌی ثَ هکبًِبی هْؼظ لؿّم اًتمبل تدِیؿات (3

 قتؽقی ثَ ًمبط يؼت الؼجْؼ، هبل ؼّ ّ غلجَ ثؽ تؽافیکاهکبى ظ (4

 اؼؾیبثی هٌغمَ آقیت ظیعٍ اؾ آقوبى (5

 ُعایت ّ ؼاُجؽظی ًبّگبى ؾهیٌی ثؽای ظقتؽقی ؼازت ّ هكیؽیبثی (6

 ّیژٍ ّ اهکبًبت ّیژٍ ظؼهبًی ّ زوبیتی ظؼهبًیاقتفبظٍ اؾ کبظؼ (7

 اع ػولیبتی ّقیغنغ (8

 هْرد اضتفبدٍ درایراى جِت ارائَ خدهبت فْریتِبی پسشکی ُبیاًْاع ببلگرد

 412، 214، 212، 205نبهل  BELLضبًْاظٍ  (1

 ، کبهْفMI17ثبلگؽظُبی ؼّقی نبهل  (2

 اثبلگؽظ اگْقت (3

 BO 105 ثبلگؽظ  (4

 EC 135 ،EC 145ثبلگؽظ  (5

 

 

 

 

 

 

 

 



 :فصل دّم 

 ّ فرآیٌدُبی هرتبط بب تین پرّازی  (آهبْالًص ُْایی )الساهبت ببلگرد  

لبثل غکؽاقت ، هی ثبنع نْؼای ػبلی اقتبًعاؼظ 14349نوبؼٍ  اقتبًعاؼظ ثبلگؽظ ثؽ اقبـ اقتبًعاؼظ-1

اؾ ؾهبى  ظلیمَ 3چبثک ّ لبثلیت آى ؼا ظانتَ ثبنع تب ظؽف زعاکثؽ  ضؽّؼی اقت آهجْالًف ُْایی

 .اػالم هبهْؼیت ثَ قوت هعظخْ پؽّاؾ ًوبیع

  :پسشکی آهبْالًص ُْایی اضتبًدارد تجِیسات -2

چک لیكت هغبثك ثب کلیَ تدِیؿات پؿنکی هًؽفی ّ غیؽهًؽفی تدِیؿات آهجْالًف ُْایی نبهل 

 .هی ثبنع (2پیْقت نوبؼٍ ) 21/2/94هْؼش  ظ/3489/401نوبؼٍ ثَ اثالغی اّؼژاًف کهْؼ 

 ظؼ  ّ ظقتگبٍ فهبؼقٌح ظیدیتبل ًّتیالتْؼتؽ، مّؼ، پبلف اکكی ثؽیالتلبثل غکؽ اقت اقتفبظٍ اؾ ظفی

ثبنٌع تب ثب تْخَ ثَ لؽؾل ثبلگؽظ  ّیجؽیهيکلیَ ظقتگبُِب ثبیع ّاخع تكت .ثبلگؽظ اخجبؼی اقت

 .ظؼزیي پؽّاؾ ظچبؼ اضتالل ػولکؽظ ًگؽظًع

 : آهبْالًص ُْایی اضتبًدارد ًیرّی اًطبًی -3

هعؼک پؽقتبؼی یب  پیؽاپؿنک ثبگؽٍّ پؿنکی آهجْالًف ُْایی تؽخیسًب یک پؿنک ّ یک ًیؽّی 

کَ هعؼک آکبظهیک فْق  ظّ ًفؽ ًیؽّ ، پؿنکی ّ ظؼيْؼت کوجْظ یب ًجْظ پؿنک ُبیُْنجؽی یب فْؼیت

گػؼاًعٍ ؼا هْؼظ تبییع اّؼژاًف کهْؼ  (ايْل اًتمبل ُْایی) AMTالػکؽ ؼا ظانتَ ّ کبؼگبٍ چِبؼؼّؾٍ 

ُوچٌیي ثک ًفؽ ثؼٌْاى هكئْل پبیگبٍ ّ یک ًفؽ ثؼٌْاى اپؽاتْؼ . هی تْاًٌع ظؼ ثبلگؽظ فؼبلیت ًوبیٌع ثبنٌع

اؼخر .پبیگبٍ تؼییي هی گؽظظ تب اهْؼ پهتیجبًی ،اؼتجبعی ّ ًظبؼت ثؽ ػولکؽظ ّ فؽایٌع ُب ؼاکٌتؽل ًوبیٌع

ی ؼقوی ،پیوبًی ، ثب تدؽثَ ّ تْاًوٌع اؾ ًظؽ ًفؽاؾ ًیؽُّب 4آى اقت کَ ًیؽُّبی تین پؽّاؾ ُؽ پبیگبٍ 

ؼا ُْایی ػولیبت  ؼّؾ اؾ علْع آفتبة تب غؽّة آفتبة 15ظؼُؽ هبٍ خكوی ّ ػلوی اًتطبة گؽظًع کَ 

 .پْنم ضْاٌُع ظاظ

 : طراحی ّ ًقطَ زًی هٌبطق حطبش در هحدّدٍ عولیبت آهبْالًص ّ تدّیي ًقشَ هْزائیکی -4

ظؼ  (کیلْهتؽنؼبع پؽّاؾی150)غاؼی نعٍ هٌغمَ ػولیبت پؽّاؾی هْؾاییک ّ نوبؼٍ گ ّخْظ ًمهَ

تسْیل ّ ًمغَ یبثی هسل هبهْؼیت ّخِت تكِیل ظؼ ثَ ثبلگؽظ ثؽای اقتفبظٍ تین پؽّاؾی ّ تین پؿنکی 

ههتؽک اؾ زْؾٍ  ّ ظؼک ظیعّ ایدبظ  هًعّم هسل ؼظیبثیؾهیٌی ّ ُْایی ّ ُوچٌیي  ثیي کعتسْل ثیوبؼ 

 .ضؽّؼی هی ثبنٌع پبیگبٍ ُْایی، ّ هؽاکؿ ظؼهبًی ،گبُِبی ؾهیٌی، ظیكپچػولیبت ثبلگؽظ ثب پبی

 :آهبْالًص ُْایی تجِیسات ارتببطی -5

ّ یب قین هكتمل  ثی ثًْؼت اقتفبظٍ اؾظؼ ثبلگؽظ اّؼژاًف ظیكپچ  ثی قین  اقتمؽاؼ فؽکبًف: الف 

 ؼّی ثیكین ثبلگؽظاّؼژاًف فؽکبًف پؽّگؽام 



 ثؽای ایدبظ پْنم اؼتجبعی ظؼ ًمبط کْؼ ای ثب ؼفغ هْاًغ لبًًْی اقتفبظٍ اؾ تلفي هبُْاؼٍ: ة 

اًعؼّیع یب ًْت خِت اؼقبل پیبم ُبی اؾلجل تؼؽیف  ثب قیكتن ػبهل ُْنوٌعاقتفبظٍ اؾ گْنی ُبی : ج 

ّ ُوچٌیي لبثلیت ػکف ثؽظاؼی ّ فیلن ثؽظاؼی ّ ًیؿ  نعٍ ّاؼقبل هٌظن هْلؼیت ثبلگؽظ ثَ ظیكپچ

  GPSی اپلیکیهي ُبی کبؼثؽظ

 فؽی ؾٌُع هدِؿ ثَتبکی  ظّ ظقتگبٍ ّاکیفؽی ٌُّعؾ هدِؿ ثَّخْظ ظّظقتگبٍ ثیكین ظقتی : ظ 

 الؿاهبت فؽآیٌعی هؽتجظ ثب ثبلگؽظ ّ تین پؽّاؾی -6

العاهبت ظؼهبًی ّ ػالئن ،ههطًبت ثیوبؼ ،ؾهبًِب،ّخْظ فؽم ُبی هبهْؼیت ّ ثجت ظلیك ّلبیغ  :الف 

 (فؽم هبهْؼیت ُْایی) زیبتی 

 (تدِیؿات پؿنکی هًؽفی ّ غیؽهًؽفی)آهجْالًف ُْاییؼّؾاًَ ثجت ظفبتؽ تسْیل ّ تسْل  -7

 ًگبؼل ظفبتؽ ثجت هبهْؼیت ػالٍّ ثؽ فؽم هبهْؼیت ّخْظ ّ-8

 قبل10ثبیگبًی ّ ًگِعانت فؽهِبی هبهْؼیت زعالل ثَ هعت  -9

 ظؼ هكتٌعات ظیكپچخِت ثجت اعالع ؼقبًی آیتن ُبی ثجت ظفبتؽ ثَ ظیكپچ  -10

ایي ثجت ّلبیغ ظؼ ظفتؽ گؿاؼل ؼّؾاًَ ّ ًمبط ضؼف ّ ًبُوبٌُگی ُبی ازتوبلی ُؽ هبهْؼیت ظؼ  -11

خلكبت ّ عؽذ هْضْػبت خِت تهکیل  پبیگبٍ ُْایی ّ ظیكپچظفتؽ ّ اعالع ؼقبًی آى ثَ هكئْل 

ثًْؼت ُفتگی ثَ هٌظْؼ افؿایم ایوٌی ّ اؼتمب ُوبٌُگی ُبی ظؼّى ّ ثؽّى ثطهی ّ تٌظین 

 آىاؾقبت ّ زفظ ّ قیبًت يْؼتدل

  : فصل ضْم 

 الساهبت پبیگبٍ آهبْالًص ُْایی 

هتؽ خِت اقتمؽاؼ تین  80 هكبزت پبیگبٍ آهجْالًف ُْایی ّاخع فضبی ؾیكت هسیغی لبثل لجْل ثب زعالل

هتؽ اؾ  200پؿنکی ّ تین پؽّاؾی تؽخیسًب ظؼ هدبّؼت ُن ّ یب ظؼ ظّ فضبی هتفبّت ثب فبيلَ زعاکثؽ 

 یکعیگؽ خِت قؽػت ػول ّ ُوبٌُگی هضبػف ظؼاػؿام ثَ هبهْؼیت

  : تجِیسات پبیگبٍ 

هْؼش  ظ/3489/401نبهل تدِیؿات اظاؼی ثؽ اقبـ چک لیكت اثالغی اّؼژاًف کهْؼ ثَ نوبؼٍ 

 (3پیْقت نوبؼٍ ) 21/2/94

  اتبق ػولیبت پؽّاؾ ّ پبیگبٍ اّؼژاًف ُْایی الؿاهی اقت،ایدبظ اؼتجبط ثیكیوی ثیي ظیكپچ 

  ّخْظ ضظ تلفي ثبثت ثیي ظیكپچ ّ پبیگبٍ ُْایی 



 ّخْظ ًمهَ هْؾائیکی ّ ًًت آى ظؼ پبیگبٍ ُْایی ّ ػولیبت پؽّاؾ  

 تؽیبژ اقتبؼت ّ ّخْظ کبؼت تؽیبژ اقتبؼت ظؼ پبیگبٍ  ًًت  اًعیکبقیْى ُبی اػؿام، پؽّتکل 

  َظپْی تدِیؿات هًؽفی ّ غیؽهًؽفی ظؼ پبیگبٍ ثؽای پهتیجبًی اؾ ػولیبت ثبلگؽظ اؾ خول

 ....یکجبؼ هًؽف چكجی ّ  اقپلیٌت ُبیالًگ ثک ثْؼظ، نْؼت ثک ثْؼظ، کالؼ گؽظًی،

 ،ثؽًبهَ ػولیبت پبیگبٍ ُْایی  ًعاظیكپچ ّ ثطم ػولیبت اّؼژاًف هْظف هكئْلیي پبیگبٍ ُْایی

 3 زعاکثؽ ؼا عْؼی تٌظین ًوبیع کَ  اؾ ؾهبى اثالؽ هبهْؼیت ثَ پبیگبٍ، آهجْالًف ُْایی ظؽف

ّ ظؼيْؼت ػعم تسمك ایي هْضْع هؽاتت ؼا ثَ هؽاخغ  ثؽقع TAKE OFFظلیمَ ثَ هؽزلَ 

 .ثبالتؽ گؿاؼل ًوبیع

  يبظؼٍ آهجْالًف ُْایی، ظقتْؼالؼول ُبی ّخْظ ظفبتؽ تسْیل ّ تسْل، چک لیكتِبی تدِیؿاتی

 ّ ظفتؽ ثجت ّلبیغ ُؽ هبهْؼیت اؾ ّؾاؼت ثِعانت

 :فصل چِبرم 

 آهبْالًص ُْاییهرتبط بب دیطپچ اّرژاًص تجِیساتی ّ فرآیٌدی الساهبت  

 ّخْظ ًمهَ هْؾائیکی ّ ًًت ظؼ اتبق ػولیبت ّ ؼاُجؽی -1

ًكجت  ظیكپچ ّ قبیؽ پؽقٌل قْپؽّایؿؼ ثْظىتْخیَ ّخْظ اًعیکبقیْى ُبی اػؿام ثبلگؽظ ظؼظیكپچ ّ -2

 ثَ آى

اظاؼی خِت  ثؽّگؽاقیؼػبیت ايل چبثک قبؾی فؽآیٌع ّ قؽػت ػول ظؼ تًوین گیؽی ّ پؽُیؿ اؾ -3

 ضعهبت فْؼیتِبی پؿنکی اؼائَ اػؿام ثبلگؽظ ثؽای

ّزارت بِداشت  EOCُرگًَْ اعسام ببلگرد جِت اهْری غیراز فْریتِبی پسشکی فقط بب هجْز -4

 اهکبى دارد

ثؽگؿاؼی خلكبت ُوبٌُگی ثب ػولیبت پؽّاؾ ّ هجبظی پؽّاؾی هٌغمَ اؾ خولَ فؽّظگبٍ ّ تٌظین تفبُن -5

 ثب ُوکبؼی هكئْل پبیگبٍ ُْاییًبهَ ُب 

ًفؼبى اؾ خولَ پبقگبُِبی پلیف  ثؽگؿاؼ خلكبت ُوبٌُگی ثب ػْاهل ظؼگیؽ ثب ػولیبت ُْایی ّ غی -6

ًتؽل تؽافیک نِؽی ّ خبظٍ ای، ؼاُعاؼی ظؼ ؼاقتبی تكِیل ظؼضْاقت آهجْالًف ؼاُْؼ، هؽاکؿ ک

ثب ُوکبؼی  ُْایی، ایدبظ ؾثبى ّ ظؼک ههتؽک اؾ ػولیبت آهجْالًف ُْایی ثب تٌظین يْؼتدلكبت

 هكئْل پبیگبٍ ُْایی

اُجؽی ّ ؼًًت فؽآیٌع تًوین ثَ اػؿام ثبلگؽظ ثًْؼت الگْؼیتن ظؼ ظیكپچ ّ ًًت ظؼ اتبق ػولیبت  -7

 هوکي  ظؼ تًوین گیؽی ّ فؽآیٌع اػؿام ظؼ کْتبُتؽیي ؾهبى چبثکی ّ قؽػت ػولايل ثب ؼػبیت 



هكتٌع قبؾی کل هبهْؼیتِبی اّؼژاًف ُْایی اؾ لسظَ نکل گیؽی تب ثبؾگهت ثَ پبیگبٍ ّ تکویل کلیَ  -8

هعت ظؼهبى ثكتؽی،، تؽضیى ،قؽپبیی )هكتٌعات ّ فلْآپ ثیوبؼاى اًتمبلی تب تؼییي تکلیف ظؼ ثیوبؼقتبى 

 (ثؽ ثبلیي ثیوبؼ فْت لجل اؾ ؼقیعى ثبلگؽظ ّ یب فْت ظؼ ثبلگؽظُوچٌیي فْت ظؼثیوبؼقتبى ّ ازتوباًل ّ 

ّ اؼتجبط هْثؽّ هكتوؽ ثب هؽکؿ ظؼهبًی تسْیل  اؾ اػؿام ثبلگؽظ ثَ قوت ثیوبؼقتبى اعالع ؼقبًی -9

ّ ّضؼیت اًتمبلی ثیوبؼ ّ هًعّم ّ اعالع ؼقبًی اؾ تؼعاظ هدؽّزبى یب ثیوبؼاى یب تسْیل ظٌُعٍ گیؽًعٍ 

ثؼعاؾ ّؼّظ ثَ هؽکؿ ظؼ ٌُگبم ّّ ضعهبت هْؼظ ًیبؾ خِت هؽالجت اؾ ثیوبؼ یب هًعّم  ػوْهی آًِب

 ظؼهبًی 

کع فؽّظ ّ اػالم  ُوبٌُگی ثب ثیوبؼقتبى خِت اقتمؽاؼ تین تسْیل گیؽًعٍ ثیوبؼ ظؼکٌبؼ پع فؽّظ ثبلگؽظ-10

 350کد ثب اػالم نوبؼٍ  ثبلگؽظ

ثیوبؼقتبى، تٌظین  ُوبٌُگی ّ یبظآّؼی خِت تبهیي ایوٌی ّ اهٌیت هسل فؽّظ ثبلگؽظ ثب قْپؽّایؿؼ-11

خِت نفبف قبؾی نؽذ ّظبیف اؾ  ظفبتؽهعیؽیت پؽقتبؼیًبهَ ّ تجبظل آى ثب ؼّقبی ثیوبؼقتبى ّ تفبُن

تین تسْیل گیؽًعٍ ثیوبؼ ّ چگًْگی  یتیت ثبلگؽظ ، هكئْل، اهيهسل فؽّظ ثبلگؽظخولَ هكئْلیت ایوٌی 

 ثب ُوکبؼی ّ ُوبٌُگی هكئْل پبیگبٍ ُْایی اؼتجبط هْثؽ ّهكتوؽ ثب ظیكپچ ّ ثبلگؽظ

آنٌبیی ثب ثبلگؽظ ّ ًکبت ایوٌی ثؽای پؽقٌل ثیوبؼقتبى ثطًْو  ّ ُوبٌُگی خِت آهْؾل هبؼنبلؽ-12

ثب ُوکبؼی ّ ُوبٌُگی هكئْل پبیگبٍ قْپؽّایؿؼُب  ّ ، پؽقتبؼاى اّؼژاًفضعهبت، ًگِجبًی ،زؽاقت 

 ُْایی

ُوبٌُگی خِت ثؽگؿاؼی کبؼگبُِبی ظّؼٍ ای ّ تکؽاؼنًْعٍ ّ خلكبت هٌظن ُوبٌُگی فی هبثیي -13

پبیگبٍ  یب تسْیل ظٌُعٍ ثیوبؼ،هكئْلیي ثیوبؼقتبًِبی ظؼیبفت کٌٌعٍ  -کؽّی پؽّاؾی –ػولیبت پؽّاؾ 

 ُوبٌُگی هكئْل پبیگبٍ ُْاییثب ُوکبؼی ّ  ُْایی ّ ظیكپچ

 

 : فصل پٌجن 

 هراکس درهبًی هحل فرّد ببلگردفرآیٌدی الساهبت 

( هسل فؽّظ ثبلگؽظ)ایي الؿاهبت ههوْل کلیَ هؽاکؿ ظؼهبًی اقت کَ یب ثیوبؼ اؾ ثبلگؽظ تسْیل هی گیؽًع 

 یب ثیوبؼ ؼا ثَ ثبلگؽظ تسْیل هی ظٌُع

ل کٌتؽل ًظبفت ّ یّ نفبف قبؾی هكئْلیتِب اؾ لتایدبظ ایوٌی ثؽای پع فؽّظ ّ ظانتي ثؽًبهَ  (1

 انیب اعؽاف پع ّ پبکكبؾی آى خِت خلْگیؽی اؾ پؽتبة آًِب ثَ اعؽاف ظؼاثؽ ثبظ هلص ثبلگؽظ

ههطى نعى هكئْل تین اهٌیت پع فؽّظ ّ ایدبظ زلمَ اهٌیتی ثؽای خلْگیؽی اؾ ًؿظیک نعى  (2

 ظؼ ؾهبى فؽّظ ثبلگؽظ ثبلگؽظ ثَ هؽظم ّ توبنبگؽاى



ظؼکٌبؼپع لجل اؾ ( آهجْثگ ) یل تین تسْیل گیؽًعٍ ثیوبؼّ زضْؼ تین ثب تدِیؿات ازیب تهک (3

 فؽّظ ّ تسْیل ّ تسْل هكتٌعات ّ ّقبیل ثیوبؼ

قْپؽّایؿؼ ثیوبؼقتبى اقت ّ ُوبٌُگ  ثؽػِعٍ قؽپؽقتی تین تسْیل گیؽًعٍ ثیوبؼ اؾ ثبلگؽظ (4

ظؼ  ّهی ثبنع  ًبهجؽظٍؾ ثَ ػِعٍ کٌٌعٍ کل فؽآیٌع اؾخولَ ُوبٌُگی ثب تین ایوٌی ّ اهٌیت ًی

ی کَ ّاخع قْپؽّایؿؼ اّؼژاًف اقت ایي کبؼ ثؽػِعٍ ًبهجؽظٍ ثْظٍ ّ ظؼيْؼت ظؼهبىهؽاکؿ

هی خبًهیي ّی اؾ عؽف ظفتؽ پؽقتبؼی ثیوبؼقتبى ههطى  ،غبیت ثْظى ّ ػعم زضْؼ

 .گؽظظ

الگؽظ ّ تب ؾهبى پؽّاؾ هدعظ ة اؾ لسظَ فؽّظ ظؼکٌبؼ پع ثبلگؽظ هكئْلزضْؼ قْپؽّایؿؼ (5

 الؿاهی اقت ًظبؼت ثؽ ػولکؽظ تین ایوٌی ّ اهٌیت خِت  تؽک ثیوبؼقتبى 

اؼتجبط هكتوؽ قْپؽّایؿؼ ّ پبقطگْیی ثَ ظیكپچ اّؼژاًف خِت تكِیل ُوبٌُگی ّ ایدبظ ّ  (6

 آهبظگی تین تسْیل گیؽًعٍ ثیوبؼ لجل اؾ فؽّظ ثبلگؽظ

ثیوبؼقتبى اّؼژاًف ؼّزبى ثَ زضْؼ آهجْالًف ثیوبؼقتبى ظؼ کٌبؼ پع ثبلگؽظ خِت اًتمبل هح (7

ثب ُوبٌُگی  ظؼ هؽاکؿی کَ فبيلَ پع فؽّظ تب ثطم اّؼژاًف ثیوبؼقتبى عْالًی اقت

ّآهجْالًف ّ تین تسْیل گیؽًعٍ ظلبیمی لجل اؾ فؽّظ  قْپؽّایؿؼ هكئْل يْؼت هی گیؽظ

 .ثبلگؽظ ظؼکٌبؼ پع زضْؼ ظانتَ ثبنٌع

ُوبٌُگی ّ ُوکبؼی ثب هكئْل پبیگبٍ ُْایی خِت ، فؽّظ اهکبى یب پع فبلع ظؼهبًی هؽاکؿ ظؼ (8

نٌبقبیی هسل فؽّظ ثبلگؽظ تؽخیسًب ًؿظیکتؽیي فبيلَ هوکي تب هؽکؿ ظؼهبًی ّ ُوبٌُگی ثب 

 اًتظبهی خِت تبهیي اهٌیت هسل ًیؽّی –ظیكپچ 

ًًت ثبظًوب یب پؽچن ظؼ ًمغَ لبثل ظیع ثؽای ضلجبى خِت تهطیى هكیؽ ُوبٌُگی ّپیگیؽی  (9

 هكئْل پبیگبٍ آهجْالًف ُْاییظ ثبلگؽظ ثؽاقبـ ُوبٌُگی ثب ثبظ ثؽای فؽّ

ّ ههطى ًوْظى تین ّ ًًت خعّل اقبهی (350)تؼؽیف کع فؽّظ آهجْالًف ُْایی  (10

ًّسٍْ تسْیل ّتسْل  فؽاضْاًی ًیؽُّب لجل اؾ فؽّظ ثبلگؽظ پؽقٌل هكئْل ّ تؼؽیف فؽآیٌع

 ثیوبؼ ثب ؼػبیت ًکبت ایوٌی

 :فصل ششن 

 الًص ُْایی جبدٍ ای ّ شِری هرتبط بب عولیبت آهبْ الساهبت پبیگبُِبی

ؼخْع )آهجْالًف ُبی ؾهیٌی نوبؼٍ گػاؼی نعٍ ظؼ پبیگبٍ ّ ّخْظ ّ ًًت ًمهَ ُبی هْؾائیکی  (1

ّ آهْؾل اقتفبظٍ اؾایي ًمهَ ظؼفؽاضْاى آهجْالًف ُْایی یب ُعایت آهجْالًف (فًل ظّم4ثَ ثٌع

 ُْایی ثَ يسٌَ زبظثَ

ّ آنٌبیی  ،ايْل اًتطبة ًمغَ فؽّظ ثبلگؽظ ایوٌی ثبلگؽظ ، اؼنبلؽم یثؽگؿاؼی ظّؼٍ آهْؾل (2

خِت زوبیت تکٌكیي ُبی ؾهیٌی اؾ ا ثؽگؿاؼی کبؼگبٍ آهْؾنی ة AMTپؽقٌل ؾهیٌی ثب هجبًی 

 تْقظ هكئْل پبیگبٍ ُْایی ػولیبت ُْایی

 ظتْخیَ پؽقٌل ظؼضًْو اًعیکبقیْى ُبی فؽاضْاى ثبلگؽظ ّ چگًْگی تسْیل ثیوبؼ ثَ ثبلگؽ (3



آهْؾل پؽقٌل ؾهیٌی ظؼضًْو هعیؽیت يسٌَ ّ فؽاُن آّؼی ّ اهکبى فؽّظ ظؼ يسٌَ ّ  (4

 تؼبهل ّ ُوکبؼی ثب پلیف ّ ظیگؽ قبؾهبًِبی اهعاظی خِت تبهیي فؽّظ ثبلگؽظ

 :شرح ّظبیف هطئْل پبیگبٍ ُْایی 

 ًظبؼت ثؽ ػولکؽظ تین پؿنکی  (1

 ثؽلؽاؼی تؼبهل ثِیٌَ ثیي کؽّی پؿنکی ّ کؽّی پؽّاؾی (2

 فؽهِبی هؽتجظ ثب آهجْالًف ُْایی  ،ظفبتؽ،ثبیگبًی هعاؼک  ثؽ ثجت، ضجظ ، ًظبؼت (3

 اؼؾیبثی قغر ظاًم پؽقٌل ّ ًیبؾقٌدی ُبی آهْؾنی (4

ؼّؾاًَ ّ تسلیل هبهْؼیت ُبی يْؼت پػیؽفتَ ّ آقیت نٌبقی ّلبیغ ظؼخِت  تهکیل خلكبت (5

 پیهگیؽی اؾ ًبُوبٌُگی ُبی ثؼعی ّ افؿایم ایوٌی ّ ثِؽٍ ّؼی

 ػبهل ّ اؼتجبط ثیي کؽّی پؽّاؾی، ظیكپچ ّ هؽاکؿ ظؼهبًیثؽلؽاؼی ت (6

زضْؼ هكتوؽ ظؼ ثیوبؼقتبًِبی هسل فؽّظ ثبلگؽظ ّ ُوبٌُگی ثب ظفبتؽ پؽقتبؼی خِت آهْؾل  (7

 ثب اًبىپؽقٌل ثیوبؼقتبى، قْپؽّایؿؼُب ّ ثؽلؽاؼی تؼبهل هْثؽ

 تبهیي تدِیؿات هًؽفی ّ غیؽهًؽفی پبیگبٍ آهجْالًف ُْایی  (8

 خلكبت فؼبل ظؼآىخلكبت ثؽّى قبؾهبًی هؽتجظ ثب زْؾٍ ُْایی ّ نؽکت گیؽی تهکیل پی (9

 ًظبؼت ثؽ ايل چک يجسگبُی تدِیؿات ثبلگؽظ ّ چک ثؼعاؾ ُؽ هبهْؼیت (10

 ّ اعویٌبى اؾ ثیوَ پؽقٌل( هكئْلیت ّ زْاظث)پیگیؽی اهْؼ ثیوَ پؽقٌل  (11

 ًظبؼت ظلیك ثؽ اخؽای ظقتْؼالؼول ُب ّ اقتبًعاؼظُبی  اػالم نعٍ ُْایی (12

اؼت ّ کٌتؽل هكتوؽ فؽآیٌعُب ّ اؼتمب ّ ثِیٌَ قبؾی ضعهبت ّ فؽآیٌعُبی آهجْالًف ًظ (13

 ُْایی

خوغ آّؼی آهبؼ هبهْؼیتِبی آهجْالًف ُْایی ّ هبًیتْؼًوْظى نبضًِب ثب ایدبظ  (14

 ظانجْؼت هعیؽیتی ّ تِیَ گؿاؼنبت هٌظن اؾ ػولکؽظُب ّ چبلهِب

 ی ًبهجؽظٍههطى ًوْظى اؼنع ُؽ نیفت ّ پیگیؽی يعّؼ اثالؽ ثؽا (15

پیگیؽی تِیَ لجبـ هطًْو پؽقٌل، کفم هٌبقت، ػیٌک، خلیمَ تدِیؿات، ُعقت ّ  (16

 ّظیگؽ هلؿّهبت کْلَ ُبی زول تدِیؿات آهجْالًف ُْایی

ؼػبیت کبهل ظقتْؼالؼول خبهغ آهجْالًف ُْایی ّ اؼقبل گؿاؼل ًظبؼت ّ پیگیؽی  (17

 هبُیبًَ ػوکلؽظ خِت اؼقبل ثَ ؼیبقت هؽکؿ ّ اّؼژاًف کهْؼ

 ظؼخلكبت ُوبٌُگی کهْؼی ّ اقتبًی نؽکت (18

 ایدبظ قبهبًَ ثبیگبًی ّ هكتٌعقبؾی فؼبلیتِبی آهجْالًف ُْایی (19

 ًظبؼت ثؽ اقتفبظٍ اؾ ًیؽُّبی ؼقوی یب پیوبًی ظؼضعهبت آهجْالًف ُْایی (20

ًظبؼت ثؽ هفبظ ّ اخؽای لؽاؼظاظ ثیي ظاًهگبٍ ّ هؽاکؿ ضعهبت ثبلگؽظی ّ تسمك هٌبفغ  (21

 ًظبم قالهت

هكتوؽ ّ اؼائَ گؿاؼنبت ّ آهبؼ هؽتجظ ثب آهجْالًف ُْایی ثَ کبؼنٌبـ قتبظ  اؼتجبط  (22

 اّؼژاًف کهْؼ



پیگیؽی ظؼ آهْؾل ّ اؼتمبی ظاًم اًتمبل ُْایی ،ایوٌی پؽّاؾ،اهٌیت پؽّاؾثَ غی ًفؼبى  (23

ايلی اؾ خولَ آى پؽقٌل پبیگبُِبی ؾهیٌی ،پؽقٌل هؽاکؿ ظؼهبًی ، هعیؽاى ظاًهگبٍ ،زؽاقت 

 ًِبی ُوکبؼ فؽاثطهی ّظیكپچ ،ضعهبت، اؼگب

 : پسشکی پبیگبٍ آهبْالًص ُْاییشرح ّظبیف کرّی 

 ّ تدِیؿات هًؽفی ّ غیؽهًؽفی پؿنکی ُْایی اًدبم ظلیك تسْیل ّ تسْل آهجْالًف (1

 تکویل ظلیك ّ ايْلی فؽهِبی هبهْؼیت آهجْالًف ُْایی (2

 هًؽفی ؼػبیت لبًْى چک يجسگبُی ّ چک ثؼعاؾ ُؽ هبهْؼیت ّ خبیگؿیٌی تدِیؿات (3

  AMT آهْؾلآنٌبیی ّ گػؼاًعى ظّؼٍ  (4

 ثجت ظلیك ظفبتؽ پبیگبٍ  (5

 زضْؼ ثَ هْلغ ّ هْثؽ ظؼ پبیگبٍ آهجْالًف ُْایی (6

 آهبظگی کبهل خِت اػؿام ظ ؼکْتبُتؽیي ؾهبى هوکي ّ پؽُیؿ اؾ ُؽگًَْ ػبهل فْت ّلت (7

ى اؾ ؾهیي اؾؾهبى اػالم هبهْؼیت تْقظ ظیكپچ ثَ پبیگبٍ آهجْالًف ُْایی تب ؾهبى ثؽضْاقت (8

ظلیمَ اقت  ظؼغیؽ ایًٌْؼت ًظبؼت، کٌتؽل ّ اؼقبل گؿاؼل ثؽػِعٍ تکٌكیي 3زعاکثؽ هدبؾ 

 .هی ثبنعّ هكئْل پبیگبٍ ُْایی اؼنع 

ثؽاقبـ ظقتْؼالؼول، خلیمَ تدِیؿات، کفم (لجبـ هطًْو پؽّاؾ)ؼػبیت پْنم هٌبقت  (9

 هٌبقت ثب هبهْؼیت آهجْالًف ُْایی

 ظفبتؽ ّ اهضب آىثجت ظلیك گؿاؼنبت ؼّؾاًَ ظؼ  (10

 ُوبٌُگی ّ اخؽای ظقتْؼات ؼئیف پبیگبٍ ُْایی (11

اعالع اؾ کلیَ ظقتْؼالؼولِب، ثطهٌبهَ ُب ّ ًبهَ ُبی اؼقبل نعٍ ّؾاؼت ظؼضًْو  (12

 آهجْالًف ُْایی

 :شرح ّظبیف رئیص هرکس هدیریت حْادث ّ فْریتِبی پسشکی هرتبط بب پبیگبٍ آهبْالًص ُْایی 

 ُْایی ّ يعّؼ اثالؽ ثؽای ّی تؼییي هكئْل پبیگبٍ آهجْالًف (1

 ًظبؼت ثؽ اخؽای ظقتْؼالؼولِب، اثالؽ ُب ّ پؽّتکل ُبی اثالغی اؾ عؽف اّؼژاًف کهْؼ (2

 زوبیت اؾ هكئْل پبیگبٍ ُْایی ثؽای اخؽایی ًوْظى ظقتْؼالؼول خبهغ آهجْالًف ُْایی (3

آهجْالًف  تهکیل خلكبت هبُیبًَ ثب زضْؼ هكئْل پبیگبٍ ُْایی ّ ػْاهل ظؼگیؽ ظؼ فؽآیٌعُبی (4

 ُْایی ّ ًظبؼت ثؽ اؼتمب کیفیت ّ کویت ضعهبت

ًظبؼت ثؽ ظانجْؼت هعیؽیتی تِیَ نعٍ تْقظ هكئْل پبیگبٍ ُْایی ثب ُوکبؼی ظیكپچ ّ  (5

 هبًیتْؼًوْظى ػولکؽظ آهجْالًف ُْایی 
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