
هثداح ای اطخ عوقو

ینامرد ياه دحاو هیلک لنسرپ

 ماقم و جلاعم کشزپ هب اطخ عوقو عالطا
مزال ینامرد تامادقا ماجنا و *لوئسم

ینامرد ياهدحاو هیلک لنسرپ

 و لنسرپ طسوت اطخ شرازگ مرف لیمکت
 تعاس24(رامیب ینمیا سانشراک هب لاسرا

)لوا
ینامرد ياه دحاو هیلک لنسرپ

 تیعضو یسررب و هدهاشم
 تامادقا و هدنورپ و تازیهجت،طیحم،رامیب

هدش ماجنا
)هقیقد30(ینمیا سانشراک

 و رامیب تیعضو زا لماک شرازگ تبثو هیهت
 رکذ اب اه هرواشم و هدش ماجنا تامادقا

خیرات و تعاس
)هقیقد30(ینمیا سانشراک

 و هاگشناد نامرد تنواعم هب يروف شرازگ
 لوئسم و تیفیک دوبهب دحاو و عمتجم

عمتجم رامیب ینمیا
)هقیقد20(ینمیا سانشراک

فلا

 صوصخ رد هطوبرم دحاو لوئسم هب هیصوت
هدشن ماجنا زاین دروم تامادقا ماجنا

)هقیقد15(ینمیا سانشراک

موادم تروصب رامیب تیعضو یسررب

شخب راتسرپ

 دحاو نیلوئسم-رزیاورپوس-جلاعم کشزپ*
 تصرف نیلوا رد...و کینیلکاراپ ياه

)هقیقد30(نکمم

 يدج بیسا( هداتفا قافتا ياطخ ایآ
؟تسا )گرم و sentinel event

Sentinel eventهتساوخان عیاقو 
.دشاب یم تایح هدننک دیدهت

یلب

ریخ

مزال یحالصا تامادقا ماجنا

هطوبرم نیلوئسم

ب

دنیارف عورش



بفلا

 ،نامرد وراد (هطوبرم هتیمک ریبد هب عالطا
 تهج)... و ریم و گرم ،نوخ لاقتنا بط

هتیمک رد حرط
)هقیقد20(ینمیا سانشراک

 هب یحالصا تامادقا و اطخ شرازگ و تبث
 هطوبرم ياهشخب و ییارجا تیریدم میت

هنایهام تروصب
ینمیا سانشراک

هثداح هیلوا یحالصا تامادقا و یبایزرا
(هطوبرم شخب لوئسم و ینمیا سانشراک

)تعاس24

دروم حرط و هطوبرم هتیمک لیکشت

)تعاس24( هطوبرم هتیمک ریبد

 هیهت وRCA هعقاو يا هشیر لیلحت ماجنا
شرازگ

)تعاس24( هطوبرم هتیمک ریبد

 هدش ماجنا يا هشیر لیلحت شرازگ لاسرا
*یتایلمع همانرب و

هطوبرم هتیمک

 ، نامرد تنواعم ، عمتجم تسایر هب *
 و تیفیک دوبهب و هاگشناد نامرد تنواعم
 نابحاص هیلک و عمتجمرامیب ینمیا لوئسم
 هلخادم تهج هطوبرم هتیمک ياضعا و دنیارف

)تعاسکی(یحالصا تامادقا يارجا و

مزال یحالصا تامادقا ماجنا

هطوبرم نیلوئسم

 و اطخ شرازگ تادنتسم لیمکت و تبث
**شرازگ لاسرا و یحالصا تامادقا

ینمیا سانشراک
 و نامرد تنواعم،عمتجم تسایر هب شرازگ**
 و عمتجم رامیب ینمیا لوئسم و تیفیک دوبهب
)تعاس6(هنایهام تروص هب هطوبرم ياهشخب

هداتفا قافتا عیاقو رامآ هشوپ رد یناگیاب

ینمیا سانشراک

 لاقتنا بط،ریم و گرم ياه هتیمک هیلک
تنوفع لرتنک،نامرد وراد ،نوخ

دنیارف نایاپ


