"راَىمای تذيیه خط مطی َا ي ريش َا "
•

وام داوطگاٌ
( بشای بیواسستاًْایی کِ صیش ًظش داًطگاّی بِ جض داًطگاُ تْشاى هی باضٌذ هاًٌذ بیواسستاى اهیشالوَهٌیي کِ تحت ًظش داًطگاُ آصاد ّستًذ ٍ دس ػیي حال
تحت پَضص داًطگاُ تْشاى ًیض هی باضٌذ ً ،ام داًطگاُ ّواى داًطگاُ آصاد بَدُ ٍ آیتن تحت پَضص داًطگاُ تْشاى بِ آى افضٍدُ هی گشدد )

•

وام بیمارستان

•

عىًان  /مًضًع ( هاًٌذ ػٌاٍیٌی کِ دس استاًذاسدّای اػتباسبخطی هلی ،دس قسوت خط هطی ّا ٍ سٍش ّا اص بیواسستاى ّا خَاستِ ضذُ است) .

•

دامىٍ کاربرد ( در چٍ بخطُا یا ياحذَایی ایه خط مطی اجرا می گردد )

•

کذ خط مطی ( بیواسستاى هی تَاًذ با ّش سیستن کذگزاسی کِ اًتخاب هی کٌذ ،خط هطی ّا ٍ سٍش ّا سا دستِ بٌذی ٍ قابل ضٌاسایی ًوایذ کِ هی تَاًذ
هجوَػِ ای اص حشٍف ٍ اػذاد باضذ کِ بِ ػٌَاى هثال بِ حشٍف اٍل ًام بیواسستاى ،بالیٌی یا ؽ یش بالیٌی بَدى هَضَع ،بخص یا بشًاهِ هشبَطِ ٍ ضواسُ خط
هطی ٍ سٍش هَسد ًظش اضاسُ ًوایذ).

•

تاریخ ابالغ

•

تاریخ آخریه باز وگری ( بایذ بؼذ اص ابالؽ باضذ)

•

تاریخ باز وگری بعذی ( دسصَستی کِ ٌَّص تاسیخ اٍلیي باصًگشی فشا ًشسیذُ ،الصم ًیست ایي قسوت تکویل ضَد.

•

بیاویٍ خط مطی :دس ایي قسوت الصم است ًَضتِ ضَد چشا ایي خط هطی ٍ سٍش ًَضتِ ضذُ است؛ بیواسستاى با ًَضتي ٍ اجشای آى دس پی دستیابی بِ چِ
ّذفی است ٍ سیاست بیواسستاى دس سابطِ با هَضَع هَسد ًظش چیست ( بیاى ّذف  ،چشائی ٍ سیاست بیواسستاى دس ایي هَضَع )

•

تعاریف ( دسصَستی کِ ٍاطُ ّا یا اصطالحات خاصی ٍجَد داسد کِ بِ ًظش هی سسذ دس صَستی کِ تؼشیف ًطًَذ هوکي است اص آًْا بش

داضت ّای

هتفاٍتی ضَد ،ایي قسوت تدٍیي هی گشدد ٍ دس غیش ایي صَست ٍجَد آى ضشٍسی ًیست اها بایذ تَجِ داضت کِ دس صَست تؼشیف کشدى بشخی ٍاطُ ّا ٍ
اصالحات ،الصم است یک تغسیف ٍاحذ دس کل بیواسستاى اسائِ ضَد ٍ یک ٍاطُ دس دٍ یا چٌذ خط هطی ،تؼاسیف هتفاٍتی ًذاضتِ باضذ).
•

ريش اجرایی  :با رکش سوت ٍ ًقص افشاد دخیل ٍ هجشیاى دس اجشای آى ( الصم است رکش ضَد کِ هشاحل هختلف کاس تَسط چِ افشادی اًجام هی ضَد تا
کاسکٌاى دس صهاى اجشا دچاس ابْام ًطًَذ.

•

فرد پاسخگً  :هطخص کشدى فشدی کِ پاسخگَی اجشای ایي خط هطی هی باضذ (سوت افشاد ٍ ًِ ًام فشد ) ٍ سٍضی کِ ٍی با استفادُ اص آى اطویٌاى
حاصل هی ًوایذ کِ خط هطی ٍ سٍش هزکَس بِ صَست صحیح اجشا هی گشدد.

•

 امکاوات ي تسُیالت مًر ویاز ي چک لیست کىترل آن (دس صَستی کِ اهکاًات ٍ تسْیالت خاصی الصم ًباضذ ،تذٍیي ایي قسوت ضشٍسی ًخَاّذبَد

•

 -جذيل اسامی .ضاهل اساهی تْیِ کٌٌذگاى ،تائیذ کٌٌذُ ٍ ابالؽ کٌٌذُ با رکش سوت آًْا ٍ دسج اهضای تواهی افشاد هزکَس بَد ).اجشا هی ضَد .ابْام

•

 -مىابع  :دس هَاسدی کِ کاهال اجشایی است ٍ استفادُ اص هٌابغ ػلوی هَضَػیت ًذاسد ،دس ایي قسوت ًَضتِ هی ضَد( ،تجشبِ بیواسستاى).

•

 استفادٌ از فًوت ،اوذازٌ ي فرمت یکسان برای وًضته خط مطی َا ي ريش َای بخص َا ي ياحذَای مختلف (بٍ عىًان مثال درتمام مًارد برای مطخص کردن قذم َای مختلف ريش از اعذاد استفادٌ ضً د یا از گًی ي سایس عىايیه اصلی ي فرعی در تمام
مًارد یکسان باضىذ.

