پزٍسیجزّای رٍاًپزستاری
پزٍسیجز  -1گزٍُ درهاًی
ردیف

هزاحل اًجام کار

1

ثيوبساًي وِ اص گشٍُ فبيذُ هي ثشًذ ٍ ثشايـبى هفيذ اػز سا اًشخبة هي وٌذ.

2

هىبى گشٍُ دسهبًي سا هشست هي وٌذ ٍ اص ًظش ساحشي ٍ ًَس ٍ كذا ثشسػي هي وٌذ.

3

ٍػبيل ػوؼي ٍ ثلشي سا دس كَسر ٍػَد ،آهبدُ ثِ وبس هي وٌذ.

4

لجل اص ؿشٍع ،ثيوبساى سا دس هَسد فؼبليز گشٍُ آگبُ هي وٌذ.

5

ثيوبس سا ثِ ٍػيلِ ؿشح ّذف گشٍُ ٍ ثشًبهِ گشٍُ ثشاي آى سٍص سشغيت هي وٌذ.

6

ثِ ثيوبساى خَؽ آهذ گفشِ ٍ خَد سا هؼشفي هي وٌذ.

7

ثبسَػِ ثِ ّذف اص سـىيل گشٍُ ٍ ًيبصّبي گشٍُ ،يىي اص اًَاع گشٍُ دسهبًي سا دس ًظش
گشفشِ اػشا هي وٌذ(هظل گشٍُ ّبي خبًشُ گَيي ،گشٍُ ّبي خَديبسي ػالهز ٍ .)...

8

گشٍُ سا اص ًظش ديـشفز ٍ افشاد سا اص ًظش ديـشفز فشدي ثشسػي ٍ اسصؿيبثي هي وٌذ.

9

سوبم الذاهبر اًؼبم ؿذُ ٍ ًشبيغ آى سا گضاسؽ ٍ طجز هي وٌذ.

بلی

خیز

پزٍسیجز  -2آگاّی اس ٍاقعیت
ردیف

هزاحل اًجام کار

1

ٍهؼيز َّؿيبسي ثيوبس سا ثِ ٍػيلِ هـبّذُ سفشبسّبي اٍ اسصيبثي هي وٌذ.

2

صهبى ،اص ثيوبس ػؤال ّبيي دس هَسد هىبى ٍ ؿخق دس صهبى حبل ٍ گزؿشِ هي دشػذ.

3

اگش ثيوبس آگبُ ًيؼز ،اص ٍػبيل دس دػششع ثشاي آگبُ ػبصي اٍ اػشفبدُ هي وٌذ .هظال
هي گَيذ :آلبي ع ثِ سمَين ًگبُ وٌيذ ،اهشٍص دٍؿٌجِ اػزّ .وؼشسبى اهشٍص ثِ هاللبر
ؿوب هي آيذ .يب خبًن ح ايٌؼب سخز خَاة اػز .اػن خَدسبى سا سٍي آى هي ثيٌيذ؟

4

آگبُ ػبخشي ثيوبس سا ثِ ًَس هذاٍم دس ّش سؼبهل دس ًَل  24ػبػز اداهِ هي دّذ.

5

ثِ اػوبي خبًَادُ ٍ هاللبر وٌٌذُ ّب سٍؽ آگبُ ػبصي ثيوبس سا آهَصؽ هي دّذ.

6

ثيوبس سا ثب اػن وبهل ٍ لمت كحيح اٍ كذا هي صًذ.

7

ّويـِ خَد ٍ ًمـؾ سا ثِ ثيوبس هؼشفي هي وٌذ ٍ هي گَيذ اص ثيوبس چِ هي خَاّذ.

8

دس ّش ثبس يه گبم سا ثشاي ثيوبس سَهيح هي دّذ ٍ ّوبى سا اص اٍ اًشظبس داسد .هظال ثشلشاس
وشدى سوبع چـوي ،لوغ وشدى يب ًـبى دادى يه سفشبس هظجز

9

هحيي آساهي سا ثِ ٍػَد هي آٍسد ٍ ػؼي هي وٌذ ثشًبهِ اي ثشاي ايؼبد ثشخي سحشيه
ّبي خبف (ثشاي دشّيض اص يىٌَاخشي) داؿشِ ثبؿذ.

11

ثيوبس سا ٍاداس ثِ كحجز وشدى ٍ ثشلشاسي اسسجبى دس ػوغ هي وٌذ ٍ فؼبليز ّبي ػبدي
اٍ سا ثب صهبى ،هىبى ٍ ؿخق اسسجبى هي دّذ.

11

ػبيضُ ٍ دبداؽ هي دّذ هظال لجخٌذ هي صًذ ،ثِ گشهي ثب ثيوبس دػز هي دّذ ،ثب دػز
ثِ آساهي ثِ دـز اٍ هي صًذ يب ّن صهبى دبداؽ والهي ٍ دبػخ هظجز هي دّذ.

12

ثيوبس سا سـَيك هي وٌذ ظبّش خَد سا دس يه آيٌِ هشست وٌذ ٍ ثِ خَد ًگبُ وٌذ.

13

كحجز ّب ٍ وبسّبي ثذٍى ّذف سا اكالح هي وٌذ.

14

اص يبد آٍسّبيي (ساٌّوب) اػشفبدُ هي وٌذ وِ ثشاي ثيوبس سْذيذ وٌٌذُ ٍ سحشيه آهيض
ًجبؿٌذ.

15

الذاهبر ٍ هـبّذار خَد سا دس دشًٍذُ ثيوبس طجز هي وٌذ.

بلی

خیز

پزٍسیجز  -3استفادُ اس اتاق اهي
ردیف

هزاحل اًجام کار

1

ًيشٍي ووىي هَسد ًيبص ثشاي اًشمبل ثيوبس ثِ اسبق اهي سا احوبس هي وٌذ ثِ خلَف دس
كَسر ػذم سوبيل ثيوبس.

2

چگًَگي ٍ چشايي اًؼبم ايي ػول سا ثشاي ثيوبس سَهيح هي دّذ.

3

ثِ ثيوبس اًويٌبى هي دّذ دس اسبق لفل ًوي ؿَد.

4

ثِ ثيوبس هي گَيذ ٍي يب يه دشػشبس ديگش دس كَسر لضٍم ثشاي ووه وشدى ثِ ٍي دس
ثِ دػز آٍسدى هؼذد وٌششلؾ دس دػششع اػز ٍ اٍ سا هـبّذُ هي وٌذ.

5

ثِ ثيوبس آهَصؽ هي دّذ سب صهبًي وِ ٍي اػبصُ ًذادُ اػز دس اسبق ثوبًذ.

6

ثيوبس سا سب اسبق اهي ّوشاّي هي وٌذ.

7

ّش گًَِ ٍػيلِ ثبلمَُ خٌشًبن ثشاي ثيوبس سا اص دػششع اٍ دٍس ًگِ هي داسد.

8

ثِ ثيوبس فشكز هي دّذ ثب خَدؽ دس اسبق اهي ،خلَر وٌذ.

9

ػٌح سؼذيل سفشبس ثيوبس سا ثشسػي هي وٌذ.

11

ّش  15دليمِ يىجبس سب صهبى خشٍع ثيوبس اص اسبق اهي (چِ ثِ دسخَاػز خَد ثيوبس ٍ چِ
اػبصُ خَدؽ) ثيوبس سا وٌششل ٍ هـبّذُ هي وٌذ.

11

دس ًَل وٌششل ٍ هـبّذُ ثيوبس ثب اٍ اسسجبى والهي ثشلشاس هي وٌذ.

12

وليِ الذاهبر ٍ هـبّذار خَد سا دس دشًٍذُ ثيوبس طجز هي وٌذ.

بلی

خیز

پزٍسیجز  -4پیطگیزی اس فزار
ردیف

هزاحل اًجام کار

1

داليل هشثَى ثِ ايؼبد هحذٍديز ّب دس ثخؾ سا ثشاي ثيوبس سَهيح هي دّذ.

2

ثيوبس سا ثِ دلز سحز ًظش هي گيشد ،ثِ خلَف ٍلشي وِ دسّبي خشٍػي ثبص ثبؿذ.

3

حذالل ّش  15دليمِ يىجبس ثيوبس سا وٌششل هي وٌذ.

4

ثيوبس سا سـَيك هي وٌذ دس هَسد افىبس ٍ احؼبػبر خَد ًؼجز ثِ فشاس كحجز وٌذ.

5

ثيوبس سا دس فؼبليز ّبي هشثَى ثِ ثخؾ دسگيش هي وٌذ.

6

ثيوبس سا ٍاداس هي وٌذ لجبع ساحشي يب ديظاهِ ثذَؿذ.

7

دس كَسسي وِ ثيوبس سَاًؼز فشاس وٌذً ،جك خي هـي هَػؼِ خَد دًجبل ثيوبس هي
گشدد ٍ اص ديگشاى ووه هي خَاّذ (ثِ ػبصهبى ّبي ريشثي اًالع دادُ هي دّذ).

8

اگش ثيوبس ديذا ؿذ ٍ ثِ ثخؾ ثشگشداًذُ ؿذٍ ،هؼيز اٍ سا ثشسػي هي وٌذ ،اص ًظش ثشٍص
كذهبر احشوبلي اٍ سا هؼبيٌِ هي وٌذ ٍ اٍ سا هي گشدد سب ّيچ ٍػيلِ خٌشًبوي ّوشاُ
ًذاؿشِ ثبؿذ.

9

الذاهبر ٍ هـبّذار خَد سا دس دشًٍذُ ثيوبس ٍ دفشش گضاسؽ دشػشبسي طجز هي وٌذ.

بلی

خیز

پزٍسیجز  -5هزاقبت اس بیوار پزخاضگز ٍ تْاجوی
ردیف

هزاحل اًجام کار

1

ثب ثيوبس دس هَسد ػبهلي وِ اٍ سا آؿفشِ وشدُ اػز ،ثِ آساهي ٍ ثب كذاي اًويٌبى ثخؾ
كحجز هي وٌذ.

2

ثِ ثيوبس اػبصُ هي دّذ وِ دشخبؿگشي خَد سا اص ًشيك فؼبليز ّبي هٌبػت يب ٍسصؽ
ثشٍص دّذ.

3

هحيٌي آسام ٍ خلَكي ػْز كحجز ٍ آساهؾ ثشاي ثيوبس فشاّن هي وٌذ.

4

ثب ثيوبس كبدق اػز ٍ ثِ ػَاالر اٍ ثِ دسػشي ػَاة هي دّذ.

5

ثِ ثيوبس اػبصُ هي دّذ دس يه هحيي ػبوز دساص ثىـذ .دس كَسر ًيبص دس وٌبس اٍ هي
هبًذ يب ثِ ًَس هشست اٍ سا هَسد هـبّذُ لشاس هي دّذ.

6

ثيوبسا اص ًظش ًيبص ثِ داسٍ يب هحذٍد وشدى ثشسػي هي وٌذ ٍ دس كَسر ًيبص ثِ دضؿه
اًالع هي دّذ.

7

دس كَسر سؼَيض دضؿه ،داسٍي ثيوبس سا لجل اص ايي وِ ًيبص ثِ هْبس فيضيىي ثبؿذ ثِ اٍ
هي دّذ.

8

اگش سوبهي سالؿْب ثشاي وٌششل ثيوبس ثب ؿىؼز هَاػِ ؿذ دس كَسر ٍػَد دػشَس
دضؿه اص هْبس فيضيىي اػشفبدُ هي وٌذ.

9

دػشَس دضؿه سا ثشاي اػشفبدُ اص اًضٍا ٍ هْبس فيضيىي وؼت هي وٌذ.

11

اص حوَس ًيشٍي ووىي دس ثخؾ اًويٌبى حبكل هي وٌذ (الجشِ ًيشٍّب ثبيؼشي دس
هحيي ثبؿٌذ ٍ فمي ٌّگبم ًيبص ٍاسد ػول ؿًَذ).

11

اص ًگِ داسًذُ ّبي فيضيىي هٌبػت ٍ هحىن ثشاي لشاس دادى ثيوبس دس هْبس فيضيىي
اػشفبدُ هي وٌذ.

12

اگش ثيوبس ثِ ًَس هٌبػت ثِ اًضٍا دبػخ ًذاد اٍ سا اص ايي ٍهؼيز خبسع هي وٌذ ٍ دس
يه اسبق ػذاگبًِ ٍ دس هْبس فيضيىي لشاس هي دّذ.

13

دس كَسسي وِ الذاهبر اًؼبم ؿذُ ٍ هْبس فيضيىي دس آسام وشدى ثيوبس هَطش ٍالغ ًـذ،
دػشَس داسٍي  PRNدضؿه هؼبلغ سا دس كَسر سؼَيض اػشا هي وٌذ.

14

ًشبيغ الذاهبر ٍ هـبّذار خَد سا دس دشًٍذُ ثيوبس ٍ گضاسؽ دشػشبسي طجز هي وٌذ.

15

دغ اص ايؼبد آساهؾ ،حبدطِ سا ثب ثيوبس ثبصثيٌي هي وٌذ.

16

دس كَسسي وِ هـىل ثب الذاهبر فَق حل ًـذ ثب دليغ سوبع هي گيشد.

بلی

خیز

پزٍسیجز  -6اًشٍا بزای بیواراى پزخاضگز ٍ تْاجوی
ردیف

هزاحل اًجام کار

1

ثِ ثيوبس ؿشح هي دّذ وِ هي خَاّذ چِ وبسي اًؼبم هي دّذ ٍ چشا ايي وبس هَسد ًيبص
اػز.

2

ثيوبس سا ثب ووه دٍ يب چٌذ ًفش اص دشػٌل ّوشاّي هي وٌذ (ّيچگبُ ثِ سٌْبيي ايي وبس
سا اًؼبم ًوي دّذ).

3

ثيوبس سا اص ًظش كذهبر ثشسػي هي وٌذ ٍ يبفشِ ّبي خَد سا طجز هي وٌذ.

4

سوبم ٍػبيلي سا وِ هوىي اػز آػيت سػبى ثبؿٌذ اص اٍ دٍس هي وٌذ ٍ سب صهبًي وِ اٍ
وٌششل خَد سا ثِ دػز آٍسد دس يه هىبى اهي لشاس هي دّذ.

5

ٍػبيل سا دس ػيبِّ ي اهَال ثيوبس طجز هي وٌذ.

6

ثِ ثيوبس لجبع ساحز ٍ هٌبػت هي دَؿبًذ هظل :ديشاّي ،ؿلَاس ،صيش دَؽ يب ديظاهِ ٍ
ػَساة.

7

دسة اسبق اًضٍا سا دس سوبم هذر لفل ًگِ هي داسد.

8

ثيوبس سا ّش  15دليمِ يىجبس اص دٌؼشُ يب دٍسثيي هذاس ثؼشِ هـبّذُ هي وٌذ .اگش ثيوبس
هوٌشة اػز يب دس دٍسثيي ديذُ ًوي ؿَد ثبيؼشي اٍ سا سٍ دس سٍ ثجيٌذ .لجل اص ايي
وبس ّوىبساى سا هٌلغ هي وٌذ سب دس كَسر لضٍم ثالفبكلِ ٍاسد ػول ؿًَذ.

9

ثِ ثيوبس هبيؼبر وبفي ثشاي ديـگيشي اص ون آثي هي دّذ ٍ ػزة ٍ دفغ سا وٌششل هي
وٌذ.

11

ثيوبسي وِ دس اًضٍا هي ثبؿذ ثبيؼشي ّش  2ػبػز 15 ،دليمِ سٌفغ داؿشِ ثبؿذ.

11

اگش ؿشايي ثيوبس هٌبػت اػز ثِ اٍ اػبصُ هي دّذ ثشاي غزا خَسدى اسبق سا سشن وٌذ.
دس ٌّگبم غزا ثِ ٍي ووه وشدُ ٍ ثيوبس سا اص ًضديه هـبّذُ هي وٌذ.

12

دس ٌّگبم ػبثِ ػبيي ثيوبس ثشاي سٌفغ ٍ غزا خَسدى اص ووه وبفي اػشفبدُ هي وٌذ.

13

ثيوبس سا ثِ هحن ايٌىِ ؿشايي اٍ اػبصُ دّذ اص اسبق اًضٍا خبسع هي وٌذ.

14

طجز ثبيؼشي ؿبهل ًبم ثيوبس ،سبسيخ ٍ ػلز اػشفبدُ اص اًضٍا ،صهبى ؿشٍع ٍ صهبى دبيبى
اًضٍا ثبؿذ .هـبّذار خَد سا ّش  15دليمِ يىجبس طجز هي وٌذّ .وچٌيي ػزة ٍ دفغ،
ٍهؼيز فيضيىي ٍ ٍػَد كذهبر سا طجز هي وٌذ .دس ًي  24ػبػز ثؼذ اص خبسع ؿذى
اص اًضٍا  ،سغييشار ٍهؼيز سٍحي ،وٌششل سفشبس ٍ دبػخ ثِ ثشًبهِ هشالجشي دشػشبسي سا
طجز هي وٌذ.

بلی

خیز

پزٍسیجز  -7هْار فیشیکی بزای بیواراى پزخاضگز ٍ تْاجوی
هزاحل اًجام کار

ردیف
1

اص ديگشاى ووه هي خَاّذ.

2

ثِ ثيوبس ػلز ٍ چگًَگي اًؼبم وبس سا ؿشح هي دّذ.

3

ثيوبس سا سٍي سخز هي خَاثبًذ.

4

هچ ثٌذ ٍ صاًَثٌذّبي ثيوبس سا هي ثٌذد .ايي وبس سا ًَسي اًؼبم هي دّذ وِ هحىن
ثبؿذ ٍلي ػلَي خًَشػبًي سا ًگيشد.

5

ثيوبس سا اص ًظش كذهبر ثشسػي ٍ طجز هي وٌذ.

6

كذهبر حبد سا ثِ دضؿه گضاسؽ هي وٌذ ٍ ثشگِ گضاسؽ حَادص سا دش هي وٌذ.

7

ٍػبيل ثبلمَُ سْذيذ وٌٌذُ سا اص ثيوبس دسيبفز وشدُ ٍ سب صهبًي وِ وٌششل خَد سا ثِ
دػز آٍسد دس يه هىبى اهي ًگْذاسي هي وٌذ.

8

وفؾ ّب ،ػيٌِ ثٌذ ٍ ووشثٌذ ٍي سا خبسع هي وٌذ ٍ سوبم ٍػبيل ثيوبس سا دس ػيبِّ
لَاصم طجز هي وٌذ.

9

ثيوبس سا اص ًظش اؿىبل دس ػشيبى خَى ،لشهضي ،سحشيه ٍ ادم اًذام ّب ثشسػي هي وٌذ.

11

ثشاي ػلَگيشي اص ون آثي ثِ ثيوبس هبيؼبر وبفي هي دّذ.

11

هْبس سا دس صهبى غزا خَسدى ؿل هي وٌذ يب ثبص هي وٌذ.

12

دس صهبى غزا ،اص يه فشد ديگش ووه هي گيشد ٍ خَدؽ ثيوبس سا هَسد هـبّذُ دليك
لشاس هي دّذ .ثشاي اًويٌبى اص ايوٌيٍ ،ػبيل غزاخَسي سا لجل ٍ ثؼذ اص غزا خَسدى
چه هي وٌذ سب هٌوئي ؿَد ثيوبس ٍػيلِ اي سا ّوشاُ خَد ًجشد.

13

ثيوبس سا دس ثشآٍسدى ًيبصّبي ؿخلي هظل اػشفبدُ اص حوبم ٍ سَالز ووه هي وٌذ.

14

ّش ػبػز هْبس ثيوبس سا ثشهي داسد سب اػبصُ سحشن ديذا وٌذ.

15

ثؼذ اص اػششاحز ثيوبس سا اص ًظش ًيبص ثِ هحذٍديز فيضيىي دٍثبسُ ثشسػي هي وٌذ.

16

اگش ثيوبس وٌششل وبفي ثشاي ايٌىِ ّوِ هْبسّب دس يه صهبى ثشداؿشِ ؿَد سا ًذاسد ،دس
ّش صهبى يه ػوَ سا ثبص هي وٌذ ٍ ثِ سشسيت اداهِ هي دّذ سب ّوِ اًذام ّب اػبصُ
حشوز داؿشِ ثبؿٌذ.

17

ثيوبس سا خَاُ ثِ ًَس حوَسي يب اص ًشيك دٍسثيي هذاس ثؼشِ سحز هـبّذُ لشاس هي
دّذ .اگش ثيوبس هوٌشة اػز يب دس دٍسثيي ديذُ ًوي ؿَد ثبيؼشي اٍ سا سٍ دس سٍ
ثجيٌذٌّ .گبهي وِ اص دٍسثيي هذاس ثؼشِ اػشفبدُ هي وٌذ دس اسبق سا هي ثٌذد (لفل هي
وٌذ).

18

ثيوبس سا ثِ هحن ايٌىِ ؿشايي اٍ اػبصُ دّذ (ًجك دػشَس دضؿه) اص هْبس خبسع هي
وٌذ.

بلی

خیز

19

وليِ الذاهبر ٍ هـبّذار خَد سا دس دشًٍذُ ٍ دفشش گضاسؽ دشػشبسي ًجك دػشَس طجز
هي وٌذ.

پزٍسیجز  -8اقذاهات هزبَط بِ هزاقبت اس خَد در بیواراى رٍاًی
ردیف

هزاحل اًجام کار

1

هيضاى سَاًبيي ّبي ثيوبس سا دس اهش هشالجز اص خَد ثشسػي هي وٌذ.

2

هْبسر ّبي هَسد ًيبص ٍ سػبيز خَد هشالجشي سا ثِ ثيوبس آهَصؽ هي دّذ.

3

ٍػبيل هَسد ًيبص ثيوبس سا دس دػششع ٍي لشاسهي دّذ.

4

ثيوبس سا ثِ اًؼبم فؼبليز ّبي سٍصاًِ خَد سـَيك هي وٌذ.

5

ثِ ثيوبسي وِ هشالجز اص خَد سا ثب سَػِ ثِ هحذٍديز ّبيؾ اًؼبم هي دّذ ،ثبصخَسد
هظجز هي دّذ.

6

دس اًؼبم اهَسي وِ ثيوبس لبدس ثِ اًؼبم آى ًيؼز ،ثِ اٍ ووه هي وٌذ.

7

الذاهبر ٍ هـبّذار خَد سا دس هَسد هشالجز اص خَد دس ثيوبس دس دشًٍذُ اٍ ٍ گضاسؽ
دشػشبسي طجز هي وٌذ.

بلی

خیز

پزٍسیجز  -9کوک بِ تغذیِ در بیواراى رٍاًی هبتال بِ کن خَری
ردیف

هزاحل اًجام کار

1

هحيي هٌبػجي ػْز سغزيِ هذدػَ فشاّن هي وٌذ.

2

اص ثحض ثب هذدػَ خَدداسي هي وٌذ.

3

اص همبيؼِ سفشبسّبي هذدػَ ثب ػبيشيي خَدداسي هي وٌذ.

4

اػبصُ وٌششل هذدػَ ثش سفشبسّبيؾ سا هي دّذ.

5

اص لوبٍر دس هَسد ثيوبس خَدداسي هي وٌذ.

6

ػالين ٍ ًـبًِ ّبي ػَء سغزيِ سا دس ثيوبس ثشسػي هي وٌذ.

7

وٌششل هي وٌذ وِ ثيوبس چِ همذاس اص غزايؾ سا هلشف هي وٌذ.

8

سَْع ٍ اػشفشاؽ سا دس ثيوبس وٌششل هي وٌذ.

9

سوْيذار هَسد ًيبص سا ػْز سشغيت ثيوبس ثِ سغزيِ ثِ وبس هي ثٌذد (هشالجز اص دّبى
لجل اص سغزيِ).

11

ػْز سأهيي ػاليك ٍ ًيبصّبي غزايي ثيوبس ثب هشخلق سغزيِ هـَسر هي وٌذ.

11

هَاد غزايي سا ثِ همذاس ون ٍ دفؼبر صيبد ثِ ثيوبس هي دّذ.

12

حشي االهىبى سحشيىبر هحيٌي سا ٌّگبم سغزيِ ثِ حذالل هي سػبًذ.

13

ثِ هٌظَس سحول ثْشش سطين ّبي غزايي اص چبؿٌي ّبيي هظل ػجضي سشؿي هبػز –
آثليوَ ٍ ...دس كَسر اهىبى اػشفبدُ هي وٌذ.

14

صهبى وبفي ػْز سغزيِ ثِ ثيوبس هي دّذ ٍ دس كَسر لضٍم غزا سا دٍثبسُ ثشاي ثيوبس
گشم هي وٌذ.

15

دس كَسر اػبصُ دادى دضؿه اص ّوشاّبى ثيوبس هي خَاّذ هَاد غزايي هَسد ػاللِ اٍ سا
ثشايؾ فشاّن وٌٌذ.

16

دس هَسد ثيوبساى دبساًَئيذ اص هَاد غزايي ثؼشِ ثٌذي ؿذُ (وٌؼشٍ ٍ  ) ...اػشفبدُ هي
وٌذ.

17

غزا سا دس همبثل چـوْبي ثيوبس دبساًَئيذ ي اثشذا خَدؽ هي چـذ.

18

دس هَسد ثيوبساًي وِ ثيؾ فؼبل ٍ ثي لشاس ّؼشٌذ ،خَدؽ لموِ هي گيشد ٍ اص سطين
ّبي دش وبلشي اػشفبدُ هي وٌذ.

19

دس كَسر اهىبى ثِ ثيوبس اػبصُ هي دّذ ًَع غزايؾ سا اًشخب ثىٌذ.

21

ثب هـَسر هشخلق سغزيِ اص غزاّبيي وِ ٍيشبهيي ،B12فَليه اػيذ  ،سيبهيي ٍ آّي
ثيـششي داسًذ ثِ ثيوبس هي خَساًذ.

بلی

خیز

21

دس كَسر ػذم ّوىبسي ثيوبس ثب دضؿه هـَسر هي وٌذ.

22

الذاهبر ٍ هـبّذار خَد سا دس هَسد سغزيِ ثيوبس دس دشًٍذُ ثيوبس ٍ گضاسؽ دشػشبسي
طجز هي وٌذ.

پزٍسیجز  -11کوک بِ تغذیِ در بیواراى رٍاًی هبتال بِ پزخَری
ردیف

هزاحل اًجام کار

1

هحيي هٌبػجي ػْز سغزيِ هذدػَ فشاّن هي وٌذ.

2

اص ثحض ثب هذدػَ خَدداسي هي وٌذ.

3

اص همبيؼِ سفشبسّبي هذدػَ ثب ػبيشيي خَدداسي هي وٌذ.

4

اػبصُ وٌششل هذدػَ ثش سفشبسّبيؾ سا هي دّذ.

5

اص لوبٍر دس هَسد ثيوبس خَدداسي هي وٌذ.

6

ػالين افضايؾ ٍصى ٍ ػلز سغزيِ ثيـشش سا دس ثيوبس ثشسػي هي وٌذ.

7

ثب هشخلق سغزيِ ػْز ثشلشاسي سطين غزايي هٌبػت ثشاي ثيوبس ،هـَسر هي وٌذ.

8

هيضاى فؼبليز ثيوبس سا ًي سٍص ثب اػبصُ دضؿه هؼبلغ افضايؾ هي دّذ.

9

هلشف وبلشي سا دس سطين ثيوبس هحذٍد هي وٌذ.

11

ًشبيغ آصهبيـبر َّسهًَي ثيوبس سا ثشسػي هي وٌذ.

11

دس كَسر ػذم سغييش دس ٍصى يب افضايؾ هؼذد يب ػذم ّوىبسي ثيوبس ثب دضؿه هؼبلغ
هـَسر هي وٌذ.

12

الذاهبر ٍ هـبّذار خَد سا دس دشًٍذُ ثيوبس ٍ گضاسؽ دشػشبسي طجز هي وٌذ.

بلی

خیز

پزٍسیجز  -11اقذاهات ٌّگام اختالل خَدهزاقبتی اس ًظز استحوام
هزاحل اًجام کار

ردیف
1

دهبي آة سا وٌششل هي وٌذ.

2

ٍػبيل حوبم سا دس دػششع اٍ لشاس هي دّذ.

3

سًگ دَػز سا دس ًي حوبم هـبّذُ هي وٌذ.

4

اهٌيز سا دس حوبم فشاّن هي وٌذ.

5

هحيي ٍ فوبي خلَكي سا دس حوبم سفشي سػبيز هي وٌذ.

6

اگش فشد سَاًبيي فيضيىي داسد ٍي سا ثِ اػشفبدُ اص دٍؽ ٍ ؿيش آة سـَيك هي وٌذ.

7

ٌّگبم حوبم دادى دػشَسّبي ػبدُ ثِ فشد هي دّذ ٍ اص گيغ وشدى ٍي خَدداسي هي
وٌذ.

8

صهبى هـخلي سا ػْز حوبم ًوَدى اًشخبة هي وٌذ.

9

صهبى ٍ سبسيخ ٍ ّش ًَع يبفشِ غيشًجيؼي سا يبدداؿز هي وٌذ ٍ دس كَسر لضٍم ثِ
دضؿه يب دشػشبس هؼئَل اًالع هي دّذ.

بلی

خیز

پزٍسیجز  -12هذاخالت پزستاری قبل اس اًجام ECT
هزاحل اًجام کار

ردیف
1

دػشَس سٍاى دضؿه سا دس دشًٍذُ ثيوبس وٌششل هي وٌذ.

2

سهبيز ًبهِ ثيوبس يب لين ٍي ػْز  ECTسا وٌششل هي وٌذ.

3

هـبٍسُ ّبي هَسد ًيبص لجل اص ( ECTهـبٍسُ للت ٍ سيِ) ٍ آصهبيـبر صيش سا ديگيشي
هي وٌذ:
 -1ؿوبسؽ گلجَل لشهض
 -2آصهبيـبر سيشٍييذ
 -3آصهبيؾ ادساس

4

ػىغ لفؼِ ػيٌِ ٍ اػىي ػوؼوِ سا چه هي وٌذ.

5

ثيوبس سا حوبم هي وٌذ.

6

ثب سأويذ ثش دسهبًي ثَدى ايي سٍؽ ًِ  ECTثِ ثيوبس دس هَسد فشآيٌذ سٌجيْي ثَدى آى
سَهيح هي دّذ.

7

ثيوبس سا اص  6ػبػز لجل ثشاي هبيؼبر ٍ اص  8ػبػز لجل ثشاي ػبهذار  NPOهي وٌذ.

8

دًذاى ّبي هلٌَػي ،ػيٌه ٍ ٍػبيل سضييٌي ثيوبس سا خبسع هي وٌذ.

9

سطين داسٍيي ثيوبس (وٌششل ٍ اًويٌبى اص لٌغ هَلز ثؼوي اص داسٍّب) سا وٌششل هي
وٌذ.

11

خبلي ثَدى هظبًِ ٍ سٍدُ ّب سا وٌششل هي وٌذ.

11

ػالين حيبسي سا وٌششل ٍ چبسر هي وٌذ.

12

دػشَسار داسٍيي لجل اص اًؼبم الىششٍؿَن سا اػشا هي وٌذ ٍ دس دشًٍذُ ثيوبس طجز هي
وٌذ.

13

دس كَسر ٍػَد هَاسد غيشػبدي آى سا طجز وشدُ ٍ ثِ دضؿه هؼبلغ گضاسؽ هي وٌذ.

14

ساػز دػشي يب چخ دػشي ثيوبس سا دس دشًٍذُ هـخق طجز هي وٌذ.

15

اص ايي وِ اوؼيظى ،ػبوـي ٍ ٍػبيل لَلِ گزاسي سشاؿِ دس دػششع اػز ،اًويٌبى
حبكل هي وٌذ.

16

ثيوبس سا گشم ًگِ هي داسد ٍ ثشاي سمليل ثين ٍ ّشاع ثيوبس سوْيذار حوبيشي ثِ وبس
هي ثشد.

17

ؿيَُ اًؼبم وبس سا ثِ ثيوبس سَهيح هي دّذ.

18

دػز ّب سا هي ؿَيذ.

بلی

خیز

19

ثيوبس سا سٍي سخز هي خَاثبًذ ٍ اٍ سا دس ٍهؼيز هٌبػت لشاس هي دّذ.

21

ػالين حيبسي ثيوبس سا لجل اص اًؼبم  ECTچه هي وٌذ.

21

ثيوبس سا ثِ دػشگبُ هبًيشَسيٌگ للجي ٍكل هي وٌذ.

22

ثشاي ثيوبس يه خي ٍسيذي هي گيشد ٍ دس ًَل فشايٌذ آى سا ثبص ًگِ هي داسد.

23

دػشَس سٍاى دضؿه سا دس دشًٍذُ ثيوبس وٌششل هي وٌذ.

پزٍسیجز  -13هذاخالت پزستاری حیي اًجام ECT
ردیف

هزاحل اًجام کار

1

ػالين حيبسي سا ثِ ًَس هؼشوش سب ثِ َّؽ آهذى ثيوبس دبيؾ هي وٌذ.

2

اص ثبص ثَدى ساُ ّبي َّايي ٍ دادى دَصيـي هٌبػت ثِ ثيوبس اًويٌبى حبكل هي وٌذ.

3

ػْز ػلَگيشي اص گبص گشفشگي صثبى ،هحبفظ ثيي دًذاى ّبي ثيوبس لشاس هي دّذ.

4

ٌّگبهي وِ ثيوبس ثِ َّؽ آهذ ثِ آساهي آًچِ سا وِ اسفبق افشبدُ اػز ثِ اٍ ؿشح هي
دّذ.

5

هيضاى الىششيؼشِ سخليِ ؿذُ ،هذر صهبى سـٌغً ،حَُ اًؼبم ( ECTيه ًشفِ يب
دًٍشفِ) ٍ داسٍّبي هلشف ؿذُ حيي  ECTسا طجز هي وٌذ.

6

سوبم هـبّذار ٍ هَاسد حيي  ECTؿبهل (ػالين حيبسي ،دبػخ ّبي ثيوبس دس ًي
دسهبى ٍ ٍهؼيز ػؼوي ٍ سٍاًي ثيوبس) سا يبدداؿز هي وٌذ.

7

ػالين حيبسي ثيوبس سا ّش  15دليمِ سب صهبى طبثز ؿذى وٌششل هي وٌذ.

8

ثيوبس سا ثِ اسبق خَد هٌشمل هي وٌذ (ثشاي خشٍع ثيوبس اص اسبق  ECTدػشَس دضؿه
هَسد ًيبص اػز)

9

يه ػبػز ثؼذ اص  ECTػالين حيبسي ثيوبس سا اًذاصُ گيشي هي وٌذ ٍ ثِ دهبي ثذى
ثيوبس اص ًظش ّيذشسشهي ثذخين سَػِ هي وٌذ .سب صهبًي وِ ػالين حيبسي طبثز ؿَد،
ثشسػي ػبػشي آى هَسد ًيبص اػز.

بلی

خیز

پزٍسیجز  -14اقذاهات هزبَط بِ آهَسش بْذاضت
ردیف

هزاحل اًجام کار

1

هيضاى داًؼشِ ّبي لجلي ثيوبس سا ثشسػي هي وٌذ.

2

اًالػبر ػذيذ سا ثِ ثيوبس هٌشمل هي وٌذ.

3

ثبصخَسد هظجز ٍ ػبيضُ ثِ ثيوبس هي دّذ.

4

دس كَسر لضٍم ثِ ثيوبس سىليف هي دّذ.

5

آهَصؽ ّبي دادُ ؿذُ سا گضاسؽ ٍ طجز هي وٌذ.

6

ٍاوٌؾ ثيوبس سا ثِ آهَصؽ گضاسؽ ٍ طجز هي وٌذ.

بلی

خیز

پزٍسیجز  -15هذاخالت هعٌَی
هزاحل اًجام کار

ردیف
1

ػمبيذ ٍ ػولىشد هؼٌَي ثيوبساى سا ثشسػي هي وٌذ.

2

ثِ ػمبيذ ثيوبس گَؽ هي وٌذ.

3

ثب ثيوبس ّوذلي هي وٌذ.

4

همَالر هؼٌَي دلخَاُ ثيوبس سا ثب سَػِ ثِ اهىبًبر ثخؾ ٍ سػبيز آػبيؾ ػبيش ثيوبساى
ثشاي ٍي فشاّن هي وٌذ.

5

سوبم هَاسدي وِ ًيبص ثِ گضاسؽ داسد سا گضاسؽ ٍ طجز هي وٌذ.

بلی

خیز

پزٍسیجز  -16اقذاهات هزبَط بِ سیستن ّای اهتیاسی (صتَى درهاًی ،بخطی اس رفتار درهاًی)
هزاحل اًجام کار

ردیف
1

فْشػشي اص اًشظبسار سفشبسي ثِ ػٌَاى لَاًيي ٍاحذ سْيِ هي وٌذ.

2

ايي اًشظبسار سا ثشاي ثيوبس سَهيح هي دّذ.

3

سفشبس ثيوبساى سا هـبّذُ هي وٌذ.

4

ثِ ثيوبس ثالفبكلِ دغ اص هـبّذُ سفشبس هَسد اًشظبس اهشيبص هي دّذ.

5

هَاسد هشٍسي سا گضاسؽ ٍ طجز هي وٌذ.

بلی

خیز

پزٍسیجز  -17اقذاهات هزبَط بِ خاًَادُ درهاًی (کار با خاًَادُ)
ردیف

هزاحل اًجام کار

1

سٍؽ ّبي همبثلِ سا دس سه سه افشاد خبًَادُ هَسد ثشسػي لشاس هي دّذ.

2

الگَّبي همبثلِ سا دس خبًَادُ ثشسػي هي وٌذ.

3

ٍهؼيز خبًَادُ سا دس هَاسد صيش ثشسػي هي وٌذ:
الف -اؿشغبل ،ثيىبسي ،اص دػز دادى وبس.
ة ٍ-هؼيز هحل ػىًَز ،وبفي ثَدى فوبي خبًِ ،اصدحبمٍ ،ػَد اسبق خلَكي ثشاي
ثيوبس ،سويضي ٍ ثْذاؿز
ع ٍ-هؼيز هبلي ،هٌبثغ دسآهذّ ،ضيٌِ خبًَادُّ ،ضيٌِ ّبي دسهبًي
د ٍ-هؼيز حول ٍ ًمل
ُ -ػبثمِ ػَء ديـيٌِ

4

هيضاى اًالػبر خبًَادُ دس هَسد ثيوبسي ٍ ًحَُ هشالجز اص آى سا ثشسػي هي وٌذ.

5

اًالػبر سىويلي ٍ هَسد ًيبص سا اسائِ هي وٌذ.

6

هٌبثغ اسػبع ٍ هَػؼبر حوبيشي سا ؿٌبػبيي ٍ ثِ خبًَادُ اػالم هي وٌذ.

7

اص سىٌيه ّبي هٌبػت ػْز سـَيك خبًَادُ ثِ اثشاص احؼبػبر ٍ ًگشاًي ّبيـبى
اػشفبدُ هي وٌذ.

8

هشالجز ّبي ايذُ آل سا ثشاي آًْب سَهيح هي دّذ ٍ سلوين گيشي سا ثِ ػْذُ خَدؿبى
هي گزاسد.

9

سوبم الذاهبر اًؼبم ؿذُ سا گضاسؽ ٍ طجز هي وٌذ.

بلی

خیز

پزٍسیجز  -18اقذاهات ٌّگام ّذیاى ٍ تَّن
ردیف

هزاحل اًجام کار

1

دس هشحلِ حبد ٍهؼيشي آسام ثب حذالل هحشن ّب فشاّن هي آٍسد.

2

للوشٍ خلَكي ثيوبسسا حفظ هي وٌذ (اص لوغ ًوَدى ثيوبس ثذٍى سَػِ لجلي اػشٌبة
هي وٌذ).

3

هحيي اهي ٍ ثِ دٍس اص ّشگًَِ خٌش ثشاي ثيوبس فشاّن هي وٌذ.

4

ّزيبى ٍ سَّن ثيوبس سا ثِ ّيچ ٍػِ سبييذ يب سد ًوي وٌذ.

5

سوبع چـوي ثب ثيوبس ثشلشاس هي وٌذ.

6

ثب ثيوبس اسسجبى ثشلشاس وشدُ ٍ اٍ سا سـَيك هي وٌذ سب ثب آصادي ٍ اػشوبد كحجز وٌذ.

7

دس كَسر اهىبى ػْز ػلت اػشوبد ثيوبس هشالت طبثز ثشاي ثيوبس اًشخبة هي وٌذ.

8

اص سىٌيه ّبي سفشبس دسهبًي ثشاي ثيوبس اػشفبدُ هي وٌذ.

9

ثيوبس سا ثِ ؿشوز دس اػشوبػبر ٍ گشٍُ ّب سـَيك هي وٌذ.

11

اص هحيي دسهبًي ؿبهل اهٌيز هحيٌي ،فؼبليز ّبي ػَدهٌذ ،آهَصؽ هْبسر ّبي
اػشوبػي اػشفبدُ هي وٌذ.

11

دس كَسر ًيبص (ثب سَػِ دشٍ سىل ّبي ػبصهبًي) ثيوبس سا هحذٍد هي وٌذ.

12

ػَاهل ديؾ گيشي وٌٌذُ سَّن سا اص ًشيك دشػؾ اص ثيوبس ؿٌبػبيي هي وٌذ.

13

آهَصؽ سٍاًي ) ٍ (psychoeducationآهَصؽ سٌبثك ثب ػالين ٍ ًـبًِ ّبي
اػىيضٍفشًيب سا اًؼبم هي دّذ.

14

سَّوبر آهشاًِ ٍ دػشَسي وِ هٌؼش ثِ دشخبؿگشي ٍ سفشبس خـًَز آهيض هي ؿَد سا
وٌششل هي وٌذ.

15

سوبم الذاهبر اًؼبم ؿذُ ٍ ًشبيغ آى سا گضاسؽ ٍ طجز هي وٌذ.

بلی

خیز

پزٍسیجز  -19اقذاهات ٌّگام اضطزاب
ردیف

هزاحل اًجام کار

1

ػبثمِ ثيوبسي ّبي للجي ،هـىالر خبًَادگي ٍ اخشالالر سفشبسي ٍ اهٌشاثي سا دس ثيوبس
ثشسػي هي وٌذ.

2

ػٌح اهٌشاة سا اسصيبثي هي وٌذ (هشَػي ،ون ،ؿذيذّ ،شاع).

3

يه هحيي ثذٍى هحشن ٍ آسام فشاّن هي وٌذ.

4

دس وٌبس ثيوبس هي هبًذ ٍ اٍ سا سٌْب ًوي گزاسد.

5

ثِ ثيوبس فشكز اثشاص احؼبػبر هي دّذ.

6

اص دسهبى ّبي ؿٌبخشي اػشفبدُ هي وٌذ.

7

دػشَس داسٍّبي آسام ثخؾ سا اػشا هي وٌذ.

8

ػٌح َّؿيبسي ٍ ػالين حيبسي هذدػَ سا وٌششل هي وٌذ.

9

ّشگًَِ سغييشار سفشبسي ثيوبس سا طجز ٍ گضاسؽ هي وٌذ.

11

اص آهَ ؿْبي سٌفؼي ٍ آسام ػبصي ٍ سَلف فىش ػْز وبّؾ اهٌشاة اػشفبدُ هي وٌذ.

11

اص سفشبس دسهبًي (حؼبػيز صدايي) ،سٍاى دسهبًي ثيٌؾ گشا ٍ آهَصؽ هْبسر ّبي
اػشوبػي اػشفبدُ هي وٌذ.

12

سوبم الذاهبر اًؼبم ؿذُ ٍ ًشبيغ آى سا گضاسؽ ٍ طجز هي وٌذ.

بلی

خیز

پزٍسیجز  -21اقذاهات در ساسگاری ًاهؤثز فزدی (اختالل در ساسگاری)
ردیف

هزاحل اًجام کار

1

ػَاهل ايؼبد وٌٌذُ ٍ سؼْيل وٌٌذُ اخشالل دس ػبصگبسي سا اسصيبثي هي وٌذ.

2

اػششع هحيي سا وبّؾ هي دّذ (افشادٍ ،ػبيل ٍ هَلؼيز ّبي سٌؾ صا سا ون هي
وٌذ).

3

ثب ايؼبد يه ساثٌِ هظجز ٍ ػَدهٌذ ثب ثيوبس ٍ خبًَادُ اٍ ٍ ؿٌبػبيي هيضاى ٍاثؼشگي
ثيوبس ،آى ّب سا دس ثشًبهِ هشالجشي ٍ سلوين گيشي ػْين هي وٌذ.

4

سٍؽ ّبي ًبهٌبػت همبثلِ سا هَسد ؿٌبػبيي لشاس هي دّذ (هظل ػيگبس يب الىل).

5

ثِ فشد ووه هي وٌذ اػششاسظي ّبي هـىل گـبيي هٌبػجي سا اًشخبة وٌذ.

6

ػلَي فشآيٌذ حضى ٍ اًذٍُ سا دس ثيوبس ًوي گيشد.

7

سوبم الذاهبر اًؼبم ؿذُ ٍ ًشبيغ آى سا گضاسؽ ٍ طجز هي وٌذ.

بلی

خیز

پزٍسیجز  -21اقذاهات در بزابز استفادُ اس رٍش ّای غیز هؤثز ٍ اضتباُ هقابلِ
ردیف

هزاحل اًجام کار

1

سشع ٍ اهٌشاة ثيوبس سا وبّؾ هي دّذ.

2

ثيوبس سا دس ثشًبهِ هشالجز اص خَد ؿشوز هي دّذ.

3

ثِ ثيوبس ٍ خبًَادُ ٍي دس هَسد ػيؼشن ّبي لبثل دػششع حوبيشي اًالػبر هي دّذ.

4

سفشبسّبيي سا وِ ًـبًِ سٌبثك هؤطش دس ثيوبس اػز سمَيز هي وٌذ.

5

ػْز هاللبر ػبيش افشادي وِ همبثلِ هَفميز آهيض دس هَلؼيز هـبثِ داؿشِ اًذ اص گشٍُ دسهبًي
اػشفبدُ هي وٌذ.

6

سوبم الذاهبر اًؼبم ؿذُ ٍ ًشبيغ آى سا گضاسؽ ٍ طجز هي وٌذ.

بلی خیز

پزٍسیجز  -22اقذاهات ٌّگام اختالل در تعاهل اجتواعی
ردیف

هزاحل اًجام کار

1

ثِ ّش سٍؽ هوىي ثب ثيوبس اسسجبى ثشلشاس هي وٌذ.

2

ثيوبس سا ثِ ثيبى احؼبػبر خَد سـَيك هي وٌذ.

3

دس همبثل ّشگًَِ ثشلشاسي اسسجبى يب ثيبى احؼبػبر اص ًشف ثيوبس ثِ اٍ ثبصخَسد هظجز
هي دّذ.

4

ثِ ثيوبس ووه هي وٌذ افشادي سا وِ دس وٌبس آًْب احؼبع آساهؾ هي وٌذ ؿٌبػبيي
وشدُ ٍ ثب آًْب اسسجبى ثيـششي ثشلشاس وٌذ.

5

سٍؽ ّبي هٌبػت همبثلِ سا ثِ ثيوبسآهَصؽ هي دّذ.

6

ثِ ثيوبس اص اًشافيبًؾ اًالػبر هظجز هي دّذ سب ثْشش ثب آى ّب اسسجبى ثشلشاس وٌذ.

7

خبًَادُ سا ثِ هاللبر هىشس ٍ حوبيز اص ثيوبس سـَيك هي وٌذ.

8

سوبم الذاهبر اًؼبم ؿذُ ٍ ًشبيغ آى سا گضاسؽ ٍ طجز هي وٌذ.

بلی

خیز

پزٍسیجز  -23اقذاهات ٌّگام اًشٍای اجتواعی
ردیف

هزاحل اًجام کار

1

ثيوبس سا ثِ ثيبى احؼبػبر ٍ ػلز اًضٍا ًلجي اؽ سـَيك هي وٌذ.

2

ػبػبر هاللبر ثيـششي سا ثشاي ثيوبس اخشلبف هي دّذ.

3

ثيوبس سا ثِ افضايؾ سوبع ّبي سلفٌي اؽ سـَيك هي وٌذ.

4

صهبًي سا ثشاي ًـؼشي ٍ كحجز وشدى ثب ثيوبس اخشلبف هي دّذ.

5

اص ٍػبيلي هبًٌذ ػبػز ،ساديَ ٍ سلَيضيَى ثشاي ثيوبس اػشفبدُ هي وٌذ.

6

سحشيىبر هحيٌي سا افضايؾ هي دّذ.

7

ثِ ثيوبس دس ثخؾ هؼؤٍليز ّبي ػبدُ هي دّذ ٍ دس لجبل اًؼبم آى ّب اٍ سا سـَيك هي
وٌذ.

8

دٍػشبى ٍ خبًَادُ سا سـَيك ثِ حفظ دٍػشي ٍ اسسجبى هي وٌذ.

9

ثيوبس سا ثِ ؿشوز دس فؼبليز ّبي اػشوبػي سـَيك هي وٌذ.

11

سوبم الذاهبر اًؼبم ؿذُ ٍ ًشبيغ آى سا گضاسؽ ٍ طجز هي وٌذ.

بلی

خیز

پزٍسیجز  –24اقذاهات پزستاری جْت بْبَد اعتواد بٌفس پاییي
ردیف

هزاحل اًجام کار

1

فشد سا يبسي هي وٌذ سب ػٌح اهٌشاثؾ سا وبّؾ دّذ.

2

دس لجبل اًؼبم ٍظبيف ثبصخَسد هظجز هي دّذ.

3

افشاد سا دس ثيبى احؼبػبر هظجز ٍ هٌفي سـَيك هي وٌذ (لوبٍر ًوي وٌذّ ،وذلي
هي وٌذ).

4

فشكز ّبيي ػْز اػشوبػي ؿذى سا فشاّن هي وٌذ.

5

هْبسر ّبي اػشوبػي سا آهَصؽ هي دّذ.

6

دس هَسد سفشبسّبي هـىل ػبص هظل دشخبؿگشي ،ثْذاؿز هؼيف ٍ اؿشغبل رٌّي ثِ
خَدوـي هحذٍديز ّبيي ثشاي ثيوبس لبئل هي ؿَد.

7

ثيوبس سا دس گشٍُ دسهبًي حوبيشي ؿشوز هي دّذ.

8

ػيؼشن ّبي حوبيشي ػبسي سا اسصيبثي ٍ سؼْيض هي وٌذ.

9

سوبم الذاهبر اًؼبم ؿذُ ٍ ًشبيغ آى سا گضاسؽ ٍ طجز هي وٌذ.

بلی

خیز

پزٍسیجز  -25هزاقبت اس هذدجَی هبتال بِ دهاًس
ردیف

هزاحل اًجام کار

1

اص ايضٍلِ وشدى هذدػَ خَدداسي هي وٌذ.

2

هذدػَ سا اص ًظش ػذم آگبّي ثِ صهبى ،هىبى ٍ  ...ثشسػي هي وٌذ.

3

هذدػَ سا ًؼجز ثِ صهبى  ،هىبى ٍ...آگبُ هي وٌذ.

4

هذدػَ سا ثِ هاللبر ثب دٍػشبى ٍ خبًَادُ سـَيك هي وٌذ.

5

اؿشجبّبر هذدػَ سا سلحيح وشدُ ٍ اص هؼخشُ وشدى ٍي خَدداسي هي وٌذ.

6

ثب هذدػَ اسسجبى هؼٌي داس ثشلشاس هي وٌذ.

7

ثِ هذدػَ صهبى هَسد ًيبص سا ػْز يبدآٍسي خبًشار گزؿشِ هي دّذ.

8

هذدػَ سا ثِ ًَس هشٌبٍة ٍ هٌظن هَسد هـبّذُ لشاس هي دّذ.

9

هذدػَ سا ثِ اػشفبدُ اص دفششچِ يبدداؿز ،سمَين ٍ ػبػز سـَيك هي وٌذ.

11

سغييشار هحيي سا ثِ حذالل هي سػبًذ.

11

ػٌح آگبّي ٍالؼي ٍ ؿٌبخشي ثيوبس سا وٌششل هي وٌذ.

12

اص ػوالسي وِ ثيي اؿيب ٍ وبسثشد آًْب اسسجبى ثشلشاس هي وٌذ ،اػشفبدُ هي وٌذ.

13

ثيي اسفبلبر گزؿشِ ٍ حبل اسسجبى ثشلشاس هي وٌذ.

14

دس فؼبليز ّبيي وِ هذدػَ ثِ سٌْبيي لبدس ثِ اًؼبم آى ّب ًيؼز ثِ ٍي ووه هي
وٌذ.

15

ػبػز غزا ٍ اػششاحز سا ثِ ًَس هؼوَل ٍ ػش ػبػز هؼيي سٌظين هي وٌذ.

16

ثشًبهِ ّبي آهَصؿي ػْز خبًَادُ ٍ هشالجز وٌٌذگبى سشسيت هي دّذ.

17

سوبم الذاهبر اًؼبم ؿذُ ٍ ًشبيغ آى سا گضاسؽ ٍ طجز هي وٌذ.

بلی

خیز

پزٍسیجز  -26هزاقبت اس هذدجَی هبتال بِ دلیزیَم
ردیف

هزاحل اًجام کار

1

اگش هذدػَ سفشبسّبي ايوي ًذاسد اػبصُ سلوين گيشي ّبي هْن ثِ اٍ ًوي دّذ.

2

اگش هحذٍد وشدى هذدػَ هَسد ًيبص اػز هوي سَهيح ثِ هذدػَ ،ايي وبس سا ثِ سٍؽ
كحيح اًؼبم هي دّذ.

3

هحيي ون سحشيه ايؼبد هي وٌذ.

4

ػٌح َّؿيبسي ثيوبس سا وٌششل هي وٌذ.

5

ثِ هذدػَ ػْز اًؼبم فؼبليز ّبي سٍصاًِ هظل ثْذاؿز فشدي ٍ ..ووه هي وٌذ.

6

ثِ ٍهؼيز فيضيَلَطيه ثيوبس (سؼبدل هبيؼبر ٍالىششٍليز ٍ ثيوبس ي ّبي صهيٌِ اي)
سَػِ هي وٌذ.

7

ثِ هذدػَ دسثبسُ ػلل هـىل آهَصؽ هي دّذ.

8

دس كَسر اهىبى هذدػَ سا دس ثشًبهِ سيضي ٍ سلوين گيشي ّب هـبسوز هي دّذ.

9

ثِ هذدػَ ػْز ثيبى احؼبػبسي چَى خـن ،ػلجبًيز ٍ ..ووه هي وٌذ.

11

سفشبسّبي كحيح ٍ اسسجبًبر هٌبػت هذدػَ سا سـَيك هي وٌذ.

11

دس كَسر ثي لشاسي ،فؼبليز ّبي آسام ثخؾ سا آهَصؽ هي دّذ.

12

ثِ هذدػَ ػْز دي گيشي دسهبى ووه هي وٌذ.

13

سوبم الذاهبر اًؼبم ؿذُ ٍ ًشبيغ آى سا گضاسؽ ٍ طجز هي وٌذ.

بلی

خیز

پزٍسیجز  -27هزاقبت اس هذدجَی هبتال بِ بیص فعالی ّوزاُ با ًقصاى تَجِ
ردیف

هزاحل اًجام کار

1

هحيي اهٌي ػْز هذدػَ فشاّن هي وٌذ.

2

ؿذر ٍ سَاسش فؼبليز سا دس هذدػَ ثشسػي هي وٌذ.

3

سفشبسّبي ايوي ٍ غيش ايوي سا ثِ هذدػَ سَهيح هي دّذ.

4

هـبسوز هذدػَ سا دس فؼبليز ّبي ثبلمَُ خٌشًبن هحذٍد هي وٌذ.

5

ثبصخَسد هؼشمين ثِ هذدػَ هي دّذ.

6

ػْز ثشًبهِ سيضي دس هٌضل ثِ ٍالذيي يب هشالجيي ووه هي وٌذ.

7

ػْز ثْجَد اسسجبًبر اػشوبػي ،هحيٌي ثذٍى ػَاهل هخذٍؽ وٌٌذُ فشاّن هي وٌذ.

8

لجل اص ثشلشاسي اسسجبى ،سَػِ ثيوبس سا ػلت هي وٌذ.

9

اص افؼبل ٍ دػشَسار ػبدُ ثشاي هذدػَ اػشفبدُ هي وٌذ.

11

لجل اص آغبص فؼبليز اص هذدػَ هي خَاّذ دػشَسار سا سىشاس وٌذ.

11

فؼبليز ّبي هذدػَ سا ثِ هؼوَػِ اي اص گبم ّب سمؼين هي وٌذ ٍ ثشاي ّش گبم يه
ثبصخَسد هظجز دس ًظش هي گيشد.

12

اص خٌبّبي وَچه چـن دَؿي هي وٌذ.

13

آهَصؽ ّبي هَسد ًيبص سا ثِ خبًَادُ هي دّذ.

14

سوبم الذاهبر اًؼبم ؿذُ ٍ ًشبيغ آى سا گضاسؽ ٍ طجز هي وٌذ.

بلی

خیز

پزٍسیجز  -28هزاقبت اس هذدجَ با عذم پذیزش درهاى
ردیف

هزاحل اًجام کار

1

ػْز اًويٌبى اص هلشف داسٍ هذسي دغ اص هلشف داسٍ دس وٌبس ٍي ثبلي هي هبًذ.

2

ايي حميمز وِ ًيبص ٍالؼي ثِ داسٍ ٍػَد داسد سا ثِ ثيوبس المب هي وٌذ.

3

ثِ ثيوبس ساثٌِ ثيي دزيشؽ دسهبى ٍ سـذيذ ػالين ثيوبسي سا سَهيح هي دّذ.

4

اػبصُ ثيبى احؼبع ثِ هذدػَ هي دّذ.

5

ثِ ثيوبسي وِ ثِ دليل احؼبع ؿشم هبيل ثِ هخفي ًوَدى هلشف داسٍ اص ػبيشيي
اػز ،دسسٌظين ػبػز ّبي هلشف داسٍ ووه هي وٌذ.

6

دس هَسد ًيبص هذدػَيي وِ ثِ دليل ثْجَد هَلز للذ لٌغ داسٍ سا داسد ،سَهيح هي
دّذ.

7

ثب آهَصؽ ثِ ثيوبسً ،گشاًي ٍي سا دس هَسد ٍاثؼشگي ثِ داسٍ وبّؾ هي دّذ.

8

ثِ هذدػَ ػْز ثيبى احؼبع دسثبسُ داؿشي يه ثيوبسي هضهي وِ ًيبص ثِ دسهبى هذاٍم
داسد ،ووه هي وٌذ.

9

ثِ هذدػَ آهَصؽ هي دّذ دس كَسر داؿشي ػَاسم داسٍيي ثِ ػبي لٌغ آى ثِ وبدس
دسهبى هشاػؼِ وٌذ.

11

اگش ثيوبسي داسٍ سا ًوي دزيشد ثِ گضاسؽ ٍالغ گشايبًِ ٍي ثبصخَسد هظجز هي دّذ ٍ اٍ
سا حوبيز هي وٌذ.

11

ثِ هذدػَ ٍ خبًَادُ دسثبسُ ثيوبسي ،ثشًبهِ دسهبى ٍ داسٍّب آهَصؽ هي دّذ.

12

سوبم الذاهبر اًؼبم ؿذُ ٍ ًشبيغ آى سا گضاسؽ ٍ طجز هي وٌذ.

بلی

خیز

پزٍسیجز  -29هزاقبت اس هذدجَ با اختالل فزآیٌذ تفکز (ّذیاى)
هزاحل اًجام کار

ردیف
1

ّزيبى ّبي هذدػَ سا سـخيق دادُ ٍ اص دسن هذدػَ اص هحيي آگبّي هي يبثذ.

2

ثِ ًَس هؼشمين دس هَسد اػشجبس ٍ كحز ّزيبى ّب ثب ثيوبس هؼبدلِ ًوي وٌذ.

3

دس اسسجبى ثب ٍي كبدق اػز.

4

اص ّشگًَِ لوبٍر دسثبسُ هذدػَ خَدداسي هي وٌذ.

5

اص ثحض وشدى ثب هذدػَ خَدداسي هي وٌذ.

6

هذدػَ سا ثِ اسسجبى هٌبػت سـَيك هي وٌذ.

7

ثِ ديـشفز ّبي هذدػَ ثبصخَسد هظجز هي دّذ.

8

ثِ هذدػَ دس هَسد فؼبليز ّبي هَسد اًشظبس اص اٍ سَ هيح هي دّذ.

9

هذدػَ سا ثِ فؼبليز ّبي دٍ ًفشُ سـَيك هي وٌذ ،ػذغ دس كَسر سحول هذدػَ ٍي
سا دس گشٍُ ّبي ثضسگشش لشاس هي دّذ.

11

سوبم الذاهبر اًؼبم ؿذُ ٍ ًشبيغ آى سا گضاسؽ ٍ طجز هي وٌذ.

بلی

خیز

پزٍسیجز  -31هزاقبت اس هذدجَ هبتال بِ سَء هصزف هَاد
ردیف

هزاحل اًجام کار

1

اص هذدػَ دس هَسد سبسيخچِ ،صهبى ،همذاس ٍ هَادي وِ اػشفبدُ هي وٌذ ػؤال هي وٌذ.

2

ثب خبًَادُ ٍ افشاد هْن ػْز اسصيبثي اًالػبر هذدػَ هلبحجِ هي وٌذ.

3

هذدػَ سا دس ًضديىششيي هىبى ثِ ايؼشگبُ دشػشبسي (دس هؼشم ديذ ) لشاس هي دّذ.

4

خٌش سـٌغ سا دس هذدػَ هَسد اسصيبثي لشاس هي دّذ.

5

اگشهذدػَ خٌش آػيت ثِ خَد داسد اص هْبس فيضيىي ٍي ثِ ًشص كحيح اػشفبدُ هي
وٌذ.

6

اص ّشگًَِ ػشصًؾ هذدػَ (ثِ دليل هلشف هَاد) خَدداسي هي وٌذ.

7

دس كَسر ػذم آگبّي هذدػَ اص هَلؼيز صهبًي هىبًي ٍ ٍ ..ي سا آگبُ هي ػبصد.

8

ػزة ٍ دفغ هَاد ثِ خلَف الىششٍليز ّب سا دس هذدػَ هَسد اسصيبثي لشاس هي دّذ.

9

هذدػَ سا ثِ هلشف هبيؼبر اص ساُ دّبى سـَيك هي وٌذ.

11

اگش هذدػَ ػَاسهي چَى سَْع ٍ اػشفشاؽ داؿز اهىبى اػشفبدُ اص هبيغ دسهبًي ٍسيذي
سا هَسد اسصيبثي لشاس هي دّذ.

11

اص سٍؽ ّبي ايؼبد آساهؾ هبًٌذ لوغ (دس كَسر اهىبى) اػشفبدُ هي وٌذ.

12

هذدػَ سا ثِ حوبم وشدى ٍ دَؿيذى لجبع هٌبػت سـَيك هي وٌذ.

13

دس كَسسي وِ هذدػَ لبدس ثِ اًؼبم فؼبليز ّبي هشالجز اص خَد ًيؼز ثِ اٍ دس ايي اهش
ووه هي وٌذ.

14

دسثبسُ اداهِ دسهبى ٍ ديگيشي آى آهَصؽ هَسد ًيبص سا ثِ هذدػَ هي دّذ.

15

دسثبسُ اًشمبل ايذص آهَصؽ هَسد ًيبص سا هي دّذ.

16

هذدػَ هجشال ثِ ايذص سا ثِ هشاوض دسهبًي هخلَف اسػبع هي دّذ.

17

ػْز وبّؾ ػَاسم ػؼوبًي دس كَسر لضٍم ًجك دػشَس دضؿه اص  PRNاػشفبدُ
هي وٌذ.

18

سوبم الذاهبر اًؼبم ؿذُ ٍ ًشبيغ آى سا گضاسؽ ٍ طجز هي وٌذ.

بلی

خیز

پزٍسیجز  -31هحیط درهاًی
ردیف

هزاحل اًجام کار

1

هحيي فيضيىي سا هَسد ثشسػي ٍ وٌششل لشاس هي دّذ.

2

يه هحيي اهيِ دسهبًي ػْز هذدػَ فشاّن هي وٌذ.

3

ثب ػبيش اػوبء سين دسهبى ػْز هشالجز ٍاحذ اص هذدػَ ّوبٌّگي هي وٌذ.

4

ػبيش هذدػَيبى سا هَسد ثشسػي ٍ وٌششل هذاٍم لشاس هي دّذ.

5

ثشلشاسي اسسجبى هذدػَ سا ثب دشػٌل (ػْز ػلَگيشي اص هخبًشار ّيؼبًي) سؼْيل هي
وٌذ.

6

اػششع ّبي هحيٌي سا ثِ حذالل هي سػبًذ.

7

هذدػَ سا ثِ هـبسوز دس فؼبليز ّبي اػشوبػي هٌبػت سـَيك هي وٌذ.

8

هحيي هٌبػت ثشاي اثشاص احؼبػبر هٌفي ٍ هظجز ثيوبس فشاّن هي وٌذ.

9

هَاسد هشٍسي سا گضاسؽ ٍ طجز هي وٌذ.

بلی

خیز

پزٍسیجز  -32هزاقبت اس هذدجَی هبتال بِ تزس
ردیف

هزاحل اًجام کار

1

ثِ ثيوبس اػبصُ هي دّذ احؼبػبر خَد سا ثيبى وٌذ.

2

ثِ هذدػَ دسثبسُ وبّؾ اهٌشاة ٍ وٌششل حوالر اهٌشاثي آهَصؽ هي دّذ.

3

ثِ ثيوبس سىٌيه ّبي آسام ػبصي ديـشفشِ ؿبهل سٌفغ ػويك ،سوشوض ثش ػوالر خبف
ػْز وبّؾ سٌؾ ،سلَيش ػبصي رٌّي ٍ ...سا آهَصؽ هي دّذ.

4

هذدػَ سا دس هَلؼيز ّبيي وِ هَػت سشع هي ؿَد ثِ سذسيغ ثِ ػبهل سشع ًضديه
هي وٌذ (حؼبػيز صدايي هٌظن وِ ثبيؼشي ًجك فشآيٌذ اًؼبم ؿَد).

5

وبس ثب هذدػَ سا اص هَلؼيز ّبيي وِ اهٌشاة ووشش داسد ؿشٍع وشدُ ٍ هوي
آساهؼبصي ،هذدػَ سا گبم ثِ گبم ثِ ػلَ هي ثشد.

6

دس كَسسي وِ دس ّش گبم هذدػَ دچبس اهٌشاة ؿذ ثِ گبم لجلي ثشهي گشدد.

7

ثبصخَسد هظجز ثِ ّش گبم ثيوبس هي دّذ.

8

ثِ خبًَادُ ؿيَُ همبثلِ هَطش ثب سشع سا دس ثيوبس آهَصؽ هي دّذ.

9

سوبم الذاهبر اًؼبم ؿذُ ٍ ًشبيغ آى سا گضاسؽ ٍ طجز هي وٌذ.

بلی

خیز

پزٍسیجز  -33هزاقبت اس هذدجَی هبتال بِ اختالل استزس پس اس ساًحِ
ردیف

هزاحل اًجام کار

1

ػْز وبس ثب هذدػَ افشاد طبثشي سا دس ًظش هي گيشد.

2

دسثبسُ سؼشثيبر هذدػَ ٍ سفشبسّبي ٍي اًالػبر وؼت ًوَدُ ٍ ثِ ػبيشيي ًيض اًشمبل
هي دّذ.

3

سفشبس ثيوبس سا هَسد لوبٍر لشاس هي دّذ.

4

ػبثمِ ػَء هلشف هَاد سا هَسد ثشسػي لشاس هي دّذ.

5

دس كَسر ػَء هلشف هَاد هذدػَ سا ثِ ثشًبهِ دسهبًي هٌبػت اسػبع هي دّذ.

6

ثِ هذدػَ ػْز كحجز دسثبسُ سؼشثيبسؾ ووه هي وٌذ.

7

هذدػَ سا ثِ ثيبى احؼبع اص ًشيك كحجز وشدىًَ ،ؿشي ،گشيِ وشدى يب ػبيش سٍؽ
ّبيي وِ ثيوبس هبيل اػز سـَيك هي وٌذ.

8

ثيوبس سا ثِ ثيبى سؼشثيبر دس گشٍُ دسهبًي يب ػبيش گشٍُ ّبي حوبيشي سـَيك هي وٌذ.

9

دسثبسُ سىٌيه ّبي هذيشيز اػششع ،آسام ػبصي ٍ هْبسر ّبي هٌبػت ديگش آهَصؽ
ّبي هَسد ًيبص سا ثِ ثيوبس هي دّذ.

11

ثِ ثيوبس دس همبثل سغييش سفشبس هٌلَة ثبصخَسد هظجز هي دّذ.

11

دسثبسُ سفشيح ثب ثيوبس كحجز هي وٌذ يب ٍي سا ثِ يه ثشًبهِ دسهبًي ،سفشيحي هٌبػت
اسػبع هي دّذ.

12

ثب هذدػَ دسثبسُ ؿغل ،سبسيخچِ ؿغلي ،اػششع هشسجي ثب ؿغل كحجز هي وٌذ.

13

ثِ خبًَادُ ٍ ػبيش افشاد هْن دسثبسُ سفشبسّبي دغ اص ػبًحِ آهَصؽ هي دّذ.

14

سوبم الذاهبر اًؼبم ؿذُ ٍ ًشبيغ آى سا گضاسؽ ٍ طجز هي وٌذ.

بلی

خیز

پزٍسیجز  -34هزاقبت اس هذدجَ با اًکار غیزهؤثز
ردیف

هزاحل اًجام کار

1

ػجه صًذگي هذدػَ سا اص ًظش فؼبليز ّب ٍ اسسجبى ثب ديگشاى ،ػيؼشن حوبيشي ٍ ...
ثشسػي هي وٌذ.

2

هذدػَ سا اص ًظش دسن اص دسهبى ٍ هـىالر ػؼوبًي ثشسػي هي وٌذ.

3

اص ثيوبس دسثبسُ دسن اص اػششع ،هٌبثغ سهبيز ٍ ػذم سهبيز اص صًذگي ،اسسجبًبر هْن
ٍ  ...ػَال هي وٌذ.

4

ثب ثيوبس دسثبسُ اسسجبى ّيؼبًبر ثب اػششع ٍ ػالين ػؼوبًي ثب ٍهؼيز ثيوبسي كحجز
هي وٌذ.

5

ثِ هذدػَ ػْز ثيبى احؼبع ووه هي وٌذ.

6

ثِ هذدػَ ٍ خبًَادُ دسثبسُ هفَْم ػالين ػؼوبًي ،اػششع ٍ هْبسر ّبي هذيشيز
اػششع آهَصؽ هي دّذ.

7

سوبم الذاهبر اًؼبم ؿذُ ٍ ًشبيغ آى سا طجز ٍ گضاسؽ هي وٌذ.

بلی

خیز

پزٍسیجز  -35هزاقبت اس هذدجَ هبتال بِ اختالل ضخصیت ٍابستِ
ردیف

هزاحل اًجام کار

1

ثِ هذدػَ ػْز ثيبى احؼبػبر ووه هي وٌذ.

2

هذدػَ سا ثِ هـبسوز دس گشٍُ ّبي وَچه سـَيك وشدُ ٍ دس كَسر هَفميز دس گشٍُ
ّبي ثضسگشش ؿشوز هي دّذ.

3

هذدػَ سا ثِ ثشلشاسي اسسجبى سـَيك هي وٌذ.

4

ػْز اداهِ دسهبى ثؼذ اص سشخيق ثشًبهِ سيضي هي وٌذ.

5

هذدػَ سا ثِ اداهِ دسهبى دغ اص سشخيق سـَيك هي وٌذ.

6

هشالجز ّبي هَسد ًيبص سا ػْز وٌششل سٌبثك غيش هَطش اًؼبم هي دّذ.

7

هشالجز ّبي هَسد ًيبص ػْز ػلَگيشي اص احؼبع ػذم وٌششل سا اًؼبم هي دّذ.

8

سوبم الذاهبر اًؼبم ؿذُ ٍ ًشبيغ آى سا طجز ٍ گضاسؽ هي وٌذ.

بلی

خیز

پزٍسیجز  -36هزاقبت اس هذدجَ هبتال بِ اختالل سلَک
ردیف

هزاحل اًجام کار

1

هذدػَ سا دس ػشيبى ًمؾ ،اًشظبسار ٍ هؼٍَليز ّبيؾ لشاس هي دّذ.

2

اص  out Timeثِ سٍؽ كحيح اػشفبدُ هي وٌذ

3

ثِ هذدػَ ػْز ثيبى احؼبػبر خَد ووه هي وٌذ.

4

هحيي اهٌي ػْز هذدػَ فشاّن هي وٌذ.

5

هذدػَ سا ثِ فؼبليز فيضيىي سـَيك هي وٌذ.

6

ثِ هذدػَ دسثبسُ سفشبسّبي دشخٌش آهَصؽ هي دّذ.

7

ػْز آهَصؽ هذدػَ اص دوفلز يب ػبيش ٍػبيل ووه آهَصؿي اػشفبدُ هي وٌذ.

8

هيضاى اًالػبر هذدػَ سا ثشسػي هي وٌذ.

9

ثِ هذدػَ دس لجبل سغييش سفشبس هٌلَة ثبصخَسد هظجز هي دّذ.

11

فشآيٌذ حل هؼئلِ سا ثِ هذدػَ آهَصؽ هي دّذ ٍ ثِ اػشاي آى دس صًذگي ٍي ووه
هي وٌذ.

11

ثِ هذدػَ ػْز دزيشؽ احؼبػبر ٍ ػَاًف ووه هي وٌذ.

12

ثِ ٍالذيي سٍؽ اسسجبى ثب هذدػَ سا آهَصؽ دادُ ٍ ثِ اسسجبى ثب هذدػَ سـَيك هي وٌذ.

13

ثِ هذدػَ ٍ خبًَادُ ػْز كحجز وشدى ٍ گَؽ دادى ووه هي وٌذ.

14

ثِ هذدػَ ٍ خبًَادُ ػْز دزيشؽ هؼٍَليز ّب دس خبًَادُ ووه هي وٌذ.

15

ثِ هْبسر ّبي اسسجبًي ثيوبس ثبصخَسد هؼشمين ٍ كبدلبًِ هي دّذ.

16

ثِ هذػَ ػْز ثحض ٍ سجبدل ًظش دسثبسُ احؼبػبسؾ ثب ديگشاى ووه هي وٌذ.

17

ثِ هذدػَ ػْز سوشوض ثش حبل ثِ ػبي گزؿشِ ووه هي وٌذ.

18

سوبم الذاهبر اًؼبم ؿذُ ٍ ًشبيغ آى سا طجز ٍ گضاسؽ هي وٌذ.

بلی

خیز

پزٍسیجز  -37هزاقبت اس هذدجَ با تطخیص هسوَهیت با لیتیَم
ردیف

هزاحل اًجام کار

1

سبسيخچِ ثيوبسي ّبي لجلي سا ثشسػي هي وٌذ.

2

ػبثمِ هلشف ليشيَم سا ثشسػي هي وٌذ.

3

ٍهؼيز هلشف ًوه سا وٌششل هي وٌذ.

4

ٍػَد ّشگًَِ اخشالل هشبثَليىي سا ثشسػي هي وٌذ.

5

ػالين حيبسي هذدػَ سا ًجك دػشَس وٌششل ٍ طجز هي وٌذ.

6

ػٌح َّؿيبسي هذدػَ سا وٌششل هي وٌذ.

7

هذدػَ سا اص ًظش اخشالالر الىششٍليشي ثشسػي هي وٌذ.

8

هذدػَ سا اص ًظش دّيذساسبػيَى ثشسػي هي وٌذ.

9

اسبق ثيوبس سا اص ًظش سَْيِ هٌبػت ثشسػي هي وٌذ.

11

ّشگًَِ سغييشار سفشبسي ثيوبس سا ثِ ًَس دليك طجز ٍ گضاسؽ هي وٌذ.

11

هذدػَ سا اص ًظش ٍهؼيز سغزيِ اي ثشسػي هي وٌذ.

12

ّش گًَِ سغييش ٍهؼيز هذدػَ سا ػشيؼبً گضاسؽ دادُ ٍ دس دشًٍذُ طجز هي وٌذ.

13

داسٍّبي هَسد ًيبص سا ًجك دػشَس دضؿه اػشفبدُ هي وٌذ.

14

آصهبيـبر دبساوليٌيىي سا ّش چِ ػشيغ سش ديگيشي هي وٌذ.

15

سغييشار ػٌح ليشيَم ػشم سا ثِ دضؿه هؼبلغ گضاسؽ هي وٌذ.

16

دس كَسر ًيبص هذدػَ سا ػْز ّوَديبليض آهبدُ هي وٌذ.

17

آهَصؽ ّبي هَسد ًيبص سا ثِ هذدػَ ٍ خبًَادُ اسائِ هي دّذ.

18

آهَصؽ هي دّذوِ ػٌح ليشيَم خَى هي ثبيؼز دس ػٌح  1-1/5هيلي اوي ٍاالى دس
ليشش حفظ ؿَد.

19

ثش هلشف ًوه ٍ آة ثِ خلَف دس سٍصّبي گشم سبويذ هي ٍسصد.

21

وليِ الذاهبر ٍ هـبّذار خَد سا دس دشًٍذُ ثيوبس ٍ گضاسؽ دشػشبسي طجز هي وٌذ.

بلی

خیز

پزٍسیجز  -38ضیَ هَّای سایذ بذى بیواراى رٍاًی
هزاحل اًجام کار

ردیف
1

وليِ ٍػبيل سا آهبدُ هي وٌذ.

2

سٍي ٍػبيل ثشچؼت ًبم ثيوبس ،ؿوبسُ اسبق يب سخز سا هي صًذ ٍ آًْب سا دس يه ظشف
دسثؼشِ لفل هي وٌذ.

3

خَدسشاؽ ثشلي سا ثِ ٍػيلِ ثشع هخلَف ٍايضٍدشٍديل الىل  %70سويض هي وٌذ.
سيغِ ّبي خَدسشاؽ سا  10دليمِ داخل الىل هي گزاسد ،ػذغ اػبصُ هي دّذ دس َّاي
آصاد خـه ؿًَذ.

4

ثِ ثيوبس سَهيح هي دّذ وِ خَدسشاؽ دس هحل خبكي ًگْذاسي ؿذُ ٍ هؼذد اً ثبيذ ثِ
دشػشبس ثبص گشداًذُ ؿَد ٍ اٍ اػبص ًذاسد خَدسشاؽ سا ًضد خَد ًگِ داسد.

5

خَدسشاؽ داساي ثشچؼت ًبم ثيوبس سا اص داخل ظشف هخلَف ثشهي داسد.

6

هبػه ،گبى ٍ دػشىؾ هي دَؿذ.

7

ثشاي ثيوبس وشم يب كبثَى هخلَف ؿيَ وشدى هي صًذ يب هي دّذ خَدؽ ايي وبس سا
اًؼبم دّذ.

8

اگش ثيوبس خَدؽ لبدس ًيؼز ،هَّبي صايذ ثذى اٍ سا ثِ ٍػيلِ خَدسشاؽ ؿيَ هي وٌذ.

9

خَدسشاؽ اػشفبدُ ؿذُ سا داخل ظشف ػوغ آٍسي هي اًذاصد ٍ دسهحل هحفَظي دٍس اص
دػششع ثيوبساى لشاس هي دّذ.

11

دػز ّبي خَد سا هي ؿَيذ.

11

الذاهبر ٍ هـبّذار خَد سا دس دشًٍذُ ثيوبس طجز هي وٌذ.

بلی

خیز

