
 آزمايشگاه
 مديريت و سازماندهي

 برنامه استراتژيك )1
 .استنسخه اي از برنامه استراتژيك بيمارستان در اين بخش در دسترس    )1-1

 
 

 .شده است نصب در بخش آزمايشگاه، نسخه اي خوانا و قاب شده از رسالت بيمارستان، در محلي مناسب وقابل رؤيت،   )1-2
 

 
 .استراتژيك آن اطالع دارند كاركنان بخش آزمايشگاه از رسالت بيمارستان و نقش اين بخش  در راستاي دستيابي به اهداف تمام  )1-3

 
 
 

 )مسئول فني(رئيس بخش ) 2

 :  )پزشكي تشخيص  آزمايشگاههاياداره امور    مطابق با آئين نامه تاسيس و (ول فني آزمايشگاه، ئشرايط احراز  مس

U2-1  (تحصيالت : 

 

 سوپروايزر آزمايشگاه) 3

 :شرايط احراز سمت سوپروايزر                

 

U3-1 ( تحصيالت: 

 

U3-2 (سابقه كار: 

 

 

 

 



 مديريت و توانمندسازي منابع انساني

 )الكترونيك/كاغذي( پرونده پرسنلي ) 4

 دسترس در و يك نسخه از آن موارد ذيل بودهحداقل  شامل  هر يك از كاركنان آزمايشگاه،)الكترونيك/كاغذي( پرونده پرسنلي )   4-1
 :استمسؤول فني 

بويژه  شامل تلفن و آدرس فرد و خويشاوندان يا دوستاني كه در صورت لزوم،(نام و نام خانوادگي، جزئيات تماس  )١-١-٤
  )از طريق آنها بتوان با وي تماس گرفتدر شرايط اورژانس، 

 
 

 سمت سازماني  )٢-١-٤
 

 
 فرد شرح وظايف شغلي امضاء شده توسط )٣-١-٤

 
  

و اصول تضمين بهداشت محيط  شغلي، سالمت  و مباحث ايمني چك ليست هاي گذراندن دوره توجيهي بدو ورود، )٤-١-٤
 امضاء شده توسط فردكيفيت 

 
 

 مدرك تحصيليآخرين  كپي  )٥-١-٤
 
 

 كپي مدارك دوره هاي آموزشي طي شده  )٦-١-٤
 

 
 هاي محوله وليتئمنظور انجام مسمستندات مربوط به آزمونهاي اوليه و دوره اي توانمندي كاركنان به  )٧-١-٤

 
 

 مستندات مربوط به آزمون هاي دوره اي ارزيابي حرفه اي و غير حرفه اي كاركنان )٨-١-٤
 

 
 مستندات مربوط به سنوات خدمت به تفكيك محل خدمت )٩-١-٤

 
 

 ليست كاركنان) 5
 

 :شامل موارد ذيل مي باشد حداقل بوده و زمايشگاه، ليستي از كليه كاركنان اين بخش، در تمام اوقات شبانه روز در دسترسآدر )   5-1
 

 نام و نام خانوادگي )5-1-1
 



 
از طريق آنها بتوان با وي  شامل تلفن و آدرس فرد و خويشاوندان يا دوستاني كه در صورت لزوم،(جزئيات تماس  )5-1-2

 .)تماس گرفت
 

 
 سمت سازماني  )5-1-3

 
روي ديوار يا  رؤيت، بر در محلي مناسب و قابل ،نوبت كاري شبانه روزي هر ماه با ذكر نام و سمت افراد در آن كاري ليست نوبت)   5-2

 .تابلوي اعالنات نصب شده است

 

در موارد بروز       به جز(مي پردازند خدمات ساعت به طور متوالي به ارائه 12ساعت،  حداكثر  24هر يك از پرسنل باليني در طول )   5-3
 .)عمل مي شودكه بر اساس برنامه مديريت بحران سازمان بحران 

 

درتمام اوقات  تماس گرفت، آنها و مشاوره دهندگان آنكال يا مقيم كه در موارد اورژانس بتوان با انيك ليست از پزشكان، متخصص)    5-4
 .استشبانه روز در آزمايشگاه، در دسترس 

 
 
 . نصب شده است اعالنات شبانه روزي هرماه گروه احياء، در محلي مناسب و قابل رويت بر روي ديوار يا تابلوي كاري ليست نوبت)   5-5
 
 
 .برنامه ريزي  انجام شده است مي باشد،-شبانه روزي  كاري خارج از ليست نوبت  -براي  مواردي كه نياز به حضور اورژانسي پرسنل)   5-6
 
 
، متناسب با،تعداد بيماران و حجم كاراست، در بخش موجود  كاري دهند محاسبه وچينش پرسنل در هر نوبت مستنداتي كه نشان مي)   5-7

 .است
 

 دوره توجيهي بدو ورود )6

و ويژگيها و نكات  بيمارستان براي آشنا سازي پرسنل جديد با شرايط عمومي مجموعه توجيهي/يك كتابچه ،آزمايشگاهبخش در )  6-1
 :بخش، موجود است  كه حد اقل شامل موارد ذيل مي باشداختصاصي  اين 

 
 

ايمني بيمار،  ازجمله نقشه ساختمان، موضوعات مربوط به رعايت حقوق گيرندگان خدمت،(معرفي كلي بيمارستان  )6-1-1
ويژگيهاي فرهنگي و بومي مردم  مديريت خطر،مديريت بحران،  ،آتش نشانيموضوعات برنامه كنترل عفونت، 

و سلسله مراتب سازماني، قوانين مربوط به رعايت استانداردهاي پوشش، امور اداري ومالي همچون منطقه، نمودار 
امكانات و  شغلي يروند ارتقا حقوق و مزايا، پاداش و اضافه كار، ها، تاخير و تعجيل، حضور و غياب، مرخصي

 ) رفاهي
 



 
 وليتئهاي خاص اين بخش و موارد مرتبط با مسآيين نامه ها و بخشنامه  معرفي جزئيات و آخرين دستورالعمل ها،  )6-1-2

 ها و شرح وظايف هر فرد
 

 
 زير مجموعه اي حاوي اطالعات مربوط به كليه تجهيزات اختصاصي آزمايشگاه  )6-1-3

 
 
 

 آزمون صالحيت و  توانمندي  كاركنان) 7

 .انجام مي شودآنان،هاي  وليتئبه نقش ها و مس توانمندي كاركنان با توجهارزيابي دوره اي /مستندات نشان مي دهند كه آزمون اوليه)   7-1

 

 .برگزار مي شوند حداقل سالي يكبار، براي كليه  كاركنان، دوره ايتوانمندي  ارزيابيمستندات نشان مي دهند كه آزمونهاي )   7-2

 

 دوره اي توانمنديارزيابي  آزمونمستندات نشان مي دهند  كه اقدامات اصالحي به منظور رفع  نارسائيهاي شناسايي شده در )   7-3
 .كاركنان، انجام مي گيرد

 

و  بررسي مورد كاركنان، دوره ايمستندات نشان مي دهند كه اثربخشي اقدامات اصالحي انجام شده در جهت ارتقاي توانمندي )   7-4
 .قرار مي گيرند پايش

 

 آموزش و توانمندسازي كاركنان) 8
 

درراستاي تحقق اهداف  ،اين بخشدرماني و غير درماني  ارزيابي ساالنه از نياز هاي آموزشي كاركنانيك گزارش  آزمايشگاهبخش )   8-1
 .كميته بهبود كيفيت بيمارستان، ارايه مي نمايد كيفيت سازمان، به واحد آموزش يا برنامه استراتژيك و برنامه بهبود

 

پرونده پرسنلي آنان،  در ، بار، گذرانده اند موزشي الزم را حداقل سالي يككاركنان، دوره هاي آتمام مستنداتي كه نشان مي دهند )   8-2
 .موجود است

 

 رسمي و مرتبط، شركت بار در دوره هاي باز آموزي مدون و غير مدون مستنداتي كه نشان مي دهند كاركنان حداقل سالي يك)   8-3

 .مي نمايند، موجود است 

 

 .پايه را دريافت مي نمايند ريوي-كاركنان بخش، در فواصل زماني مناسب، آموزش هاي الزم در زمينه اجراي صحيح احياي قلبي تمام) 8-4



 
 
 مستمرآموزش  به طور كاركنان در زمينه ي نقش خود در تشخيص ارزشها و عقايد گيرندگان خدمت و رعايت حقوق آنان تمام)  8-5

 .مي بينند

 

 .مي بينند ن در زمينه ي ارتقاي مهارتهاي رفتاري وارتباطي خود، به طور مستمرآموزشكاركنا  تمام) 8-6

 

مديريت ر و مديريت خط كنترل عفونت، بهداشت محيط، ايمني و سالمت شغلي،آتش نشاني،ايمني بيمار، كاركنان در زمينه  تمام)  8-7
 .ساالنه آموزش مي بينند بحران،

 

 .دهندانجام مي  آتش نشاني) drill(بار در سال، تمرين كاركنان اين بخش حداقل يك تمام)  8-8

. 

 مجموعه ايمني و سالمت شغلي و بهداشت محيط/كتابچه) 9

 

 :است مجموعه ايمني و سالمت شغلي و بهداشت محيط، در اين بخش موجود و شامل موارد ذيل/كتابچه )   9-1

 

 و سالمت شغلي و بهداشت محيط اطالعات عمومي در ارتباط با  ايمني )9-1-1
 
 

 و استفاده از وسايل حفاظت فردي دسترسيشامل  ،هاي آنبخش و آزمايشگاهاطالعات اختصاصي براي   )9-1-2
 
 

هدف كاهش خطرات ، با آزمايشگاهاطالع رساني در خصوص جديدترين نكات و روشهاي ايمن عملكرد و سالمت شغلي ويژه  )9-2
  .انجام مي شود )آموزشي جزوه(شناسائي شده بخش، از طريق بروشور

 
  

 خط مشي ها وروش ها) 10

را توصيف   اين بخش باليني وجود دارد كه موضوعات مديريتي و آزمايشگاه مجموعه  خط مشي ها و روشها در بخش/يك كتابچه)  10-1
 : مي نمايد

 
 .هستندخط مشي ها و روشها در تمام بيمارستان داراي قالب يكسان و يكنواخت  )10-1-1

 



 
 .ها و روشها به طور منظم بازنگري مي شوندخط مشي  )10-1-2

 
 

 .هستندخط مشي ها به روشني مشخص  )10-1-3
 
 

 .هستندروشها به روشني مشخص  )10-1-4
 

 
 . استمجموعه داراي يك فهرست دقيق /كتابچه  )10-1-5

 
 

 .استمجموعه داراي نمايه مشخص /كتابچه  )10-1-6
 

 

 : هستندحداقل شامل موارد ذيل  خط مشي ها و روشها) 10-2

  

 گيرندگان خدمترعايت حقوق  )10-2-1
 
 

مواردي چون زبان، ناتواني ها و معلوليت هاي جسماني، ارزشها و (برطرف كردن موانع دسترسي به خدمات مراقبتي )10-2-2
 ..).اعتقادات و

 
 

ارائه خدمات آزمايشگاهي طبق ضوابط قانوني وزارت بهداشت  در تمام ساعات شبانه روز و در تمام روزهاي  )10-2-3
 )تعطيلاعم از تعطيل و غير (هفته
 
 

 )Pre Analytical phase( مراحل قبل از انجام آزمايش )10-2-4
 

 
 و دستورالعمل جمع آوري نمونه ها  دستورالعمل پذيرش) 10-2-4-1

 
 

ها) 2-4-2- دستورالعمل  انجام آزمايش 10
 
 

 استفاده از مواد نگهدارنده مناسب جهت هر آزمايش) 10-2-4-3
 



 .كه از خارج از آزمايشگاه پذيرش مي گردند معيارهاي رد يا قبول نمونه هايي) 10-2-4-4
 
 

 .فهرست آزمايشهايي كه به خارج از آزمايشگاه ارجاع داده مي شوند) 10-2-4-5
 
 

 .فهرست آزمايشهايي كه توسط آزمايشگاه انجام مي شوند) 10-2-4-6
 
 

 قراردادهاي خدماتي آزمايشگاه ) 10-2-4-7
 
 

 مديريت نمونه هاي آزمايش) 10-2-4-8
  
 

 موارد انجام اتوپسي) 10-2-4-9
 
 

 دستورالعمل نحوه محاسبه نتايج در روش هاي كمي در صورت لزوم) 10-2-4-10
 
 

يا در  تلفني و به عنوان مثال درخواست آزمايش كه بصورت(درخواستهاي شفاهي  گونگي ثبت دستورات و) 10-2-4-11
 )زمان خرابي سيستمهاي كامپيوتري يا ارتباطي داده مي شوند

 
 

خصوصي يا  به عنوان مثال از كلينيك ،چگونگي جمع آوري و ارسال نمونه ها از مراكز خارج از آزمايشگاه) 10-2-4-12
 مطب پزشكان 

 
 

 )Analytical Phase(مراحل انجام آزمايش )10-2-5
 

 
 دستورالعمل مكتوب و روزآمد انجام آزمايشها )10-2-5-1

 
 

محدوديت هاي انجام ، بودن حساسيت،اختصاصيپارامترهاي عملكردي روشهاي انجام آزمايش نظير  )10-2-5-2
 عوامل مداخله گردرانجام آزمايش، آزمايش

 
 

 پاسخ دهي موارد بحران )10-2-5-3



 
 

 ن از صحت و دقت نتايج آزمايشگاهيدستورالعمل كنترل كيفي داخلي و نحوه اطميناچگونگي اجراي  )10-2-5-4
 

 
ا )5-5-2- برنامه منظم و مدون انجام كنترل كيفي در كليه بخش هاي آزمايشگاهي  و كليه نوبت ه10

 
  

 يا بالقوه عفوني زدايي سريع منطقه داراي احتمال آلودگي توسط نمونه عفونيآلودگي چگونگي  )10-2-5-6
 

 
 )Post Analytical  Phase(مراحل پس از انجام آزمايش  )10-2-6

 
 

ع  )1-6-2- محدوده مرج10
 

  
)2-6-2- محدوده قابل گزارش 10

 
 

بحراني، مواردي  هستند كه نتايج  مقادير( )Panic Value( محدوده هشدار يا مقادير بحراني )10-2-6-3
 .)آزمايش به نحو خطرناكي غير طبيعي  مي باشد و ممكن است جان بيمار در خطر باشد

 
 

 .دهي فوري نتايجي كه درمحدوده هشدار يا بحراني قرار مي گيرد نحوه گزارشزمان بندي و  )10-2-6-4
 

 
 ) در صورت لزوم(چگونگي تفسير نتايج  )10-2-6-5

 
 

انجام يا توصيه جهت انجام آزمايش هاي  –تكرار آزمايش (اقدامات بعدي در برخورد با نتايج غير طبيعي  )10-2-6-6
 ) زمان اطالع جواب  زمايش بايد به او اطالع داده شودفردي كه نتيجه آ –تاييدي يا تكميلي 

 
 

 ع سالمتمستندات مربوط به تجهيزات فني و تخصصي آزمايشگاه بر اساس مصوبات آزمايشگاه مرج )10-2-7
 
 

و گروه  به ويژه درموارد تشابه اسمي( شناسه كه هيچ يك شامل شماره اتاق يا تخت بيمار نباشد 2حداقل با  شناسائي بيماران )10-2-8
 قبل از انجام هرگونه پروسيجر درماني، تشخيصي، تجوبز دارو و يا تزريق خون و فراورده هاي خوني ) هاي در معرض خطر 

 
 

 



 ): سوابق(مستندات ) 11

 :دفتر ثبت يا نرم افزارآزمايشگاه، موجود درآزمايشگاه، قابل دسترسي و شامل موارد زيرمي باشد ) 11-1

 

 مشخصات بيمار و نمونه ها و زمان دريافت آنها )11-1-1
 
 

 آزمايشهاي درخواستي و نتايج آنها  )11-1-2
 

 
 صحت نتايج  )11-1-3

 
  

 نتيجه ارزيابي اوليه نمونه هاي دريافتي  )11-1-4
 

 
 سوابق كنترل كيفي  )11-1-5

 
   

مرجع سالمت ثبت و  آزمايشگاه "دستورالعمل تجهيزات "طبق  كه نتايج و سوابق  اقدامات نگهداري و كاليبراسيون تجهيزات  )11-1-6
 .حفظ مي شود

 
 

 سوابق موارد عدم انطباق ثبت شده در صورت نمونه گيري در بخش ها  )11-1-7
 
 

بيمار، در نظر گرفته  باليني ه از اطالعاتبه منظور ثبت شرح مختصر يا تشخيص اولي كه قسمتي از آن فرم درخواست آزمايش )11-1-8
 .توسط بخش درخواست كننده تكميل مي شود وشده 

 
 

 :برچسب مناسب بر روي ظروف حاوي نمونه كه حداقل حاوي اطالعات زير است  ) 11-2

 

به ( مشخصنام و نام خانوادگي بيماربه همراه يك شماره حداقل دو نشانه براي شناسايي و تعيين هويت بيمار مثل  )11-2-1
 )ماره پرونده  پزشكي يا شماره اختصاصي آزمايشگاهش عنوان مثال،

 
 

 تاريخ و زمان دقيق نمونه گيري  )11-2-2
 

 
 .بخش و شماره تخت در مورد بيماري كه بستري است )11-2-3



 
 نوع يا گروه آزمايش  )11-2-4

 
 

 

 امكانات و ملزومات

 خدمات پشتيباني) 12

 .خدمت مي نمايدآزمايشگاه به صورت شبانه روزي ارائه   ) 12-1

 

فهرست آزمايشهاي اورژانس و جدول زمان بندي پاسخ دهي آنها مطابق با فهرست و زمان پاسخ دهي تعيين شده توسط وزارت ) 12-2
 . بهداشت درمان و آموزش پزشكي موجود است

         

معين مطابق با الزامات تعيين شده توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش جواب در زمان  ارائهاورژانسي و  يتوانايي انجام آزمايش ها) 12-3
 . پزشكي موجود است و در اين خصوص كتبا با روساي بخش ها توافق شده است 

 

 .شود نظارت و پايش منظم جهت اطمينان از رعايت چارچوب زماني فوق الذكر، انجام مي) 12-4

 

بالفاصله و قبل از چك مجدد به اطالع پزشك معالج  اين موارد .منظم باز نگري مي شوندبه طور ) panic value(موارد بحراني )12-5
كانالهاي ارتباطي الزم جهت اطالع رساني سريع در اين خصوص، اطمينان حاصل مي  و بيمارستان از باز بودن رسانيده مي شوند

 .نمايد

 

گزارشدهي،به طور ن ودب كاركنان مختلف جهت اطمينان از يكنواختكنترل نتايج حاصل از انجام يك آزمايش مشخص توسط ) 12-6
 .تصادفي انجام مي شود

 

 .اطالع رساني و اعالم نتايج معوقه تست هاي پاراكلينيك به بيماران و مراقبان آنان بعد از ترخيص از بيمارستان صورت مي پذيرد)  12-7

 

 

   



  ترالي اورژانس ) 13

 :س بوده مطابق آيين نامه وزارت بهداشت، حداقل حاوي موارد ذيل استترالي اورژانس در دستر)  13-1

 

  دفيبريالتور  )13-1-1
 قلبي و پالس اكسيمتر  مانيتور  )13-1-2
 داروهاي اورژانس )13-1-3
 تمامي اندازه ها  در )Air Way(لوله هوايي  )13-1-4
 )يكبار مصرف( كودكان وبزرگساالن، نالوله تراشه براي نوزاد )13-1-5
 آمبوبگ مناسب براي كودكان وبزرگساالن )13-1-6
 الرنگوسكوپ با تيغه هايي درتمامي اندازه ها )13-1-7
 باتري و المپ يدك براي الرنگوسكوپ  )13-1-8
 اطفال و بزرگسال )بك بورد(تخته احيا   )13-1-9
 ساكشن  )13-1-10
 ) پروآماده استفاده(كپسول اكسيژن و ملزومات   )13-1-11

 

پرستار مسئول كنترل ترالي اورژانس پرستاري كه با هماهنگي دفتر پرستاري به عنوان ( ولئمستندات نشان مي دهند كه پرستار مس)   13-2
  .اطمينان حاصل مي نمايداورژانس،  ترالياز آماده، كامل و به روز بودن داروها و امكانات ) آزمايشگاه تعيين شده است

 

 .مانيتور در تمام اوقات آماده استفاده مي باشد/ دفيبريالتور شواهد مستند نشان مي دهند كه)   13-3

 

 امكانات) 14

 .هستندهمه پريزهاي يو پي اس به وضوح مشخص   ) 14-1
 
 

 .اتاق نگهداري وسايل تميز وجود دارد  )  14-2
 
 

 .اتاق نگهداري وسايل كثيف وجود دارد)    14-3
 
 

 . استدسترسي آسان به امكانات شستشوي دست فراهم )    14-4
 
 



 .اتاق شستشو وجود دارد)    14-5
 
 

 آزمايشگاهسهولت دسترسي به )    14-6
 
 

 ار و كاركنان در اختيار دارندكاركنان، امكانات الزم براي انجام وظايف مشخص شده و تامين ايمني بيم)    14-7
 
 

 :تجهيزات) 15

 :استآزمايشگاه شامل تجهيزات زير  )  15-1

 

 سينك دستشويي )15-1-1
 
 

 امكانات ايمني شامل  چشم شوي ودوش اضطراري )15-1-2
 

 
 دارد سيستم توليد آب آزمايشگاهي وجود )15-1-3

 
 

 تجهيزات نگهداري مناسب مايعات قابل اشتعال و شيميائي  )15-1-4
 

 
 تجهيزات امحاي مناسب نمونه ها )15-1-5

 
 

 )طبق استانداردهاي آزمايشگاه مرجع سالمت(هودها و سيستم تهويه مناسب  )15-1-6
 

 

 .قابليت شستشو و آلودگي زدايي  دارد ،در آزمايشگاه ديوارها، كف و سطوح انجام كار)   15-2

  

 .ونگهداري دستگاهها وجود دارد برنامه زمانبندي شده و دستورالعملي حاوي جزئيات نحوه  كنترل ،براي نگهداري كليه  تجهيزات)   15-3

 

 .جدول فوق شامل جزئيات و نحوه نگهداري دستگاهها مي باشد )15-3-1
 



نحوي كه بخش هايي كه  جداسازي شده است، بهفضاي آزمايشگاه متناسب با وظيفه تخصصي واحدهاي آزمايشگاه تامين و )    15-4
 ..).سرپايي،ميكروب شناسي وپذيرش .(جلوگيري مي شود متقابل فعاليت همخوان ندارند در جوار يكديگر فعاليت نمي كنند و از آلودگي

 

   .تجهيزات و دستگاههاي مورد نياز متناسب با نوع و حجم فعاليتهاي آزمايشگاه موجود است)   15-5

 

 ي، بهبود كيفيت و جمع آوري داده هاايمن

   ايمني فيزيكي)  16

 . استدر دسترس وسالم  سيستم زنگ خطرنگهباني متصل به مركز،)   16-1
 

 
 .وجود دارد ،باشند داخل اطاقهاي بخش آزمايشگاه، سيستم زنگ خطر متصل به مركز نگهباني وجايي كه سريعًا جوابگو)   16-2

 

 .است، فورا در دسترس آزمايشگاهنگهبان در زمان مورد نيازدر )   16-3

 

 سال سابقه كار در اين پست را دارد 2آموزش امنيتي را گذرانده است يا حداقل نگهبان )   16-4

 

 .كنترل شده و محصور مي باشد ،آزمايشگاهدسترسي به )   16-5 

 

 بهبود كيفيت) 17

 .استدر دسترس  است،بخشي از برنامه بهبود كيفيت بيمارستان كه مربوط به اين بخش )   17-1

 

 .استبرنامه بهبود كيفيت اين بخش هماهنگ با برنامه بهبود كيفيت بيمارستان )   17-2

 

 .استبرنامه بهبود كيفيت اين واحد شامل موضوعات باليني ومديريتي )   17-3

 

 . بينانه و داراي زمان بندي باشد بايستي داراي شاخص هاي عملكردي اختصاصي، قابل اندازه گيري،واقعبرنامه بهبود كيفيت )   17-4



 

 .مي شوند پايش ت و مداخالت اصالحي، به طور دائممستندات نشان مي دهند كه اجراي برنامه هاي بهبود كيفي)   17-5

 

  جمع آوري و تحليل داده ها)  18

 .يشگاه جمع آوري و رايانه اي مي شوندداده هاي بخش آزما)   18-1

 

 .شرح داده شده است علت منطقي جمع آوري هر داده،)   18-2

 

 .چك ليست براي مميزي داخلي بخش وجود دارد)   18-3

 

 .مميزي داخلي انجام مي شود)   18-4

 

 .شده اند آن، مستندتحليل نتايج مميزي داخلي و طراحي و اجراي برنامه مداخله اي مناسب  بر اساس )   18-5

 

 .مي شود اطالع رساني فته، به مديران و دست اندركاران،در خصوص نتايج بررسي ها و تحليل هاي صورت گر ) 6-18
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