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تاریخ بازوگری مجذد:ثْوي هبُ 96
عىًان  :فرآیىذ مکتًب بٍ حذاقل رساوذن خطاَای داريدَی (وحًِ پیشگیری ي اصالح خطاَای داريیی)

تعذاد صفحات  12 :صفحِ

مذیریت /گريٌ تأییذکىىذٌ  :سٗبست– هذٗشٗت– هذٗش خذهبت پشستبسٕ
تُیٍ ي تذيیه ٍ :احذ ثْجَد ک٘ف٘ت (ٍاحذ هذٗشٗت خغب ٍ خغشٍ /احذ اٗوٌٖ ث٘وبس)
مىابع :



حبجٖ ثبثبٖٗ ف ،جَالٖٗ س ،پ٘شٍٕ ح ،حقبًٖ ح .1390 .خغبّبٕ داسٍٖٗ پشستبساى ٍ استجبط آى ثب ثشخٖ
هطخصِ ّبٕ فشدٕ ٍ سبصهبًٖ .هجلِ پژٍّص پشستبسٕ.93-82 ،20 )6( ،



سح٘وٖ ف ،آٌّگشصادُ سضبٖٗ س ،ثقبٖٗ س ،ف٘ضٖ الف .1390 .عَاهل هؤثش دس ثشٍص خغبّبٕ داسٍٖٗ دس
پشستبساى ضبغل دس ث٘وبسستبى ثعثت سٌٌذج دس سبل  .90هجلِ داًطکذُ پشستبسٕ ٍ هبهبٖٗ کشدستبى.)1(1 ،



تجبسة ث٘وبسستبًٖ



دستَسالعول داسٍّبٕ ثب ّطذاس ثبال

افراد مشاير :

سٗبست هشکض

قبئن هقبم هشکض/

هسئَل فٌٖ  /اٗوٌٖ

هذٗشٗت هشکض

هذٗش خذهبت

دکتش سضب اضشاقٖ

داسٍسبص هشکض

دکتش ٍلٖ الِ هْشصاد

حو٘ذسضب ضشٗفٖ

پشستبسٕ
هشتضٖ صجَسٕ

س٘ذهْذٕ سجبدٕ
سَپشٍاٗضس اسضذ ثبلٌٖ٘

هذٗش داخلٖ داسٍخبًِ

هسئَل ٍاحذ ثْجَد

کبسضٌبس

ثٌْبص سضبٖٗ

هشٗن ضشافت

ک٘ف٘ت

ّوبٌّگ کٌٌذُ

ل٘ال پَسآرس

اٗوٌٖ ث٘وبس
ٗبسو٘ي هالصادُ

1

مقذمٍ :

خغبّبٕ داسٍٖٗ اص ضبٗع تشٗي خغبّب دس س٘ستن اسائٔ خذهبت سالهت هحسَة هٖ ضَد کِ هختص حشفٔ خبصٖ ًجَدُ ٍ پضضکبى،
داسٍسبصاى ٍ پشستبساى ّش ٗک ثِ ًَعٖ استعذاد استکبة اٗي خغبّب سا داسًذ .اٗي خغبّب کل٘ٔ اثعبد فشآٌٗذ داسٍٖٗ اص تجَٗضً ،سخِ
ثشداسٕ ،تَصٗع ،داسٍ دادى ٍ پبٗص سا کِ دس استجبط تٌگبتٌگٖ ثب ٗکذٗگش ّستٌذ دسگ٘ش هٖ کٌذ.
ثشٍص اضتجبّبت داسٍٖٗ هَجت سلت اعتوبد ٍ ثِ دًجبل آى ًبسضبٗتٖ ث٘وبساى اص س٘ستن ّبٕ اسائِ دٌّذٓ خذهبت ثْذاضتٖ ،دسهبًٖ
هٖ ضَد ٍ هٖ تَاًذ پ٘بهذّبٕ هختلفٖ اصجولِ افضاٗص ضبخص ّبٖٗ ّوچَى هشگ ٍ ه٘ش ث٘وبساى ،عَل هذت ثستشٕ ٍ ّضٌِٗ ّب
داضتِ ثبضذ .لزا اص آًجبٖٗ کِ ث٘طت ش خغبّبٕ داسٍٖٗ قبثل پ٘طگ٘شٕ ّستٌذ ،دستَسالعول رٗل جْت ثِ حذاقل سسبًذى خغبّبٕ
داسٍدّٖ (پ٘طگ٘شٕ ٍ اصالح خغبّبٕ داسٍٖٗ) دس ث٘وبسستبى س٘ذالطْذاء (ع) تذٍٗي ضذُ است.

خط مشی :

ث٘وبسستبى س٘ذالطْذاء (ع) هٖ کَضذ تب ثب اجشإ صح٘ح فشآٌٗذ پ٘طگ٘شٕ ٍ اصالح خغبّبٕ داسٍٖٗ دس ساستبٕ افضاٗص اٗوٌٖ
ث٘وبس ٍ تعبلٖ اّذاف ث٘وبسستبى ّبٕ دٍستذاس اٗوٌٖ ث٘وبس گبم ثشداسد.

حًزِ خط مشی (مخاطبیه) :

کلِ٘ سدُ ّبٕ پضضکٖ (اٌٗتشى /سصٗذًت /اتٌذ) -پشستبس -داسٍسبص -تکٌس٘ي داسٍخبًِ -کوک ثْ٘بس

اَذاف :



افضاٗص سغح اٗوٌٖ ث٘وبس



افضاٗص سغح ک٘ف٘ت خذهبت ثِ ث٘وبساى



پ٘طگ٘شٕ اص خغبّبٕ داسٍٖٗ ٍ داسٍدّٖ



اصالح هطکالت ثَجَد آهذُ دس اثش خغبّبٕ داسٍٖٗ



سٌجص ،اًذاصُ گ٘شٕ ٍ ثکبسگ٘شٕ ساُ حل ّبٕ جذٗذ.
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معرفی روگ بىذی داريَا

دارٞٚبٔ ٢طببٝ

رً٘ سرد

دارٞٚب ٢بب ٞطذار ببال

رً٘ لزٔش

دارٞٚب٤ ٢خچبِ٣

رً٘ آب٣
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فرآیىذ مکتًب بٍ حذاقل رساوذن خطاَای داريدَی (وحًِ پیشگیری ي اصالح خطاَای داريیی)

اًَاع خغبّبٕ داسٍٖٗ:

 -1خغبٕ داسٍٖٗ ثِ صَست تطبثِ اسوٖ ٍ ظبّشٕ داسٍّب
 -2خغبٕ داسٍٖٗ ثِ صَست تجَٗض ٍ دادى داسٍٕ اضتجبُ ثِ ث٘وبس
 -3خغبٕ داسٍٖٗ ثِ صَست داسٍ دادى ثِ ث٘وبس اضتجبُ
 -4خغبٕ داسٍٖٗ ثِ صَست دادى هقذاس(دٍص) اضتجبُ داسٍ
 -5خغبٕ داسٍٖٗ ثِ صَست دادى داسٍ ثِ سٍش اضتجبُ (سٍش آهبدُ سبصٕ -سٍش تجَٗض)

 -6خغبٕ داسٍٖٗ ثِ صَست دادى داسٍ دس صهبى اضتجبُ
 -7خغبٕ داسٍٖٗ ثِ صَست اص قلن افتبدى داسٍ
 -8خغبٕ داسٍٖٗ ثِ صَست تحَٗل اضتجبُ داسٍ اص داسٍخبًِ
 -9خغبٕ داسٍٖٗ ثِ صَست ضشاٗظ ًبهٌبست ًگْذاسٕ داسٍ
-10

خغبٕ داسٍٖٗ ثِ صَست خغب دس پبٗص داسٍ دسهبًٖ

-11

خغبٕ داسٍٖٗ ثِ صَست تجَٗض دٍ ٗب چٌذ داسٍ کِ ثب ّن تذاخالت هْن ٍ خغشًبکٖ داسًذ
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کلِ٘ هخبعج٘ي خظ هطٖ جْت پ٘طگ٘شٕ اص خغبّبٕ هزکَس هَظف ثِ سعبٗت هَاسد رٗل دس دٍ هشحلٔ پ٘طگ٘شٕ ٍ پس اص ٍقَع
خغب هٖ ثبضٌذ :

 -1کلیة هخاطبیي خط هشی جْت پیشگیری از خطاّای دارٍیی با ًام ٍ تلفظ هشابِ هلسم بِ رعایت
هَارد زیر هی باشٌذ :
اقذامات اصالحی پس از بريز خطا

اقذامات اصالحی در جُت پیشگیری از يقًع خطا

اطالع رسب٘ ٣ب ٝپشضه

استفبد ٜاس وتببچ ١دارٛٔ ٣٤ٚجٛد در بخص

درٔبٖ فٛر ٢درصٛرت بزٚس ػبرض ٝبزا ٢بٕ٥بر ب ٝػّت خطب٢

استفبد ٜاس ِ٥ست فبرٔبوٛپٛٔ ١جٛد در بخص

دار٣٤ٚ

بزچسب ٌذار ٢دارٞٚب ٢بب ٘بْ  ٚتّفظ ٔطبب ٝبب بزچسب سرد

لزار دادٖ ِ٥ست آ٘ت ٣دٚت دارٞٚب در اتبق دار ٚ ٚاستفبد ٜاس

 ٚدارٞٚب ٢پزخطز بب بزچسب لزٔش  ٚبب ف٘ٛت فبرس ٚ ٣ا٘ذاسٜ

آ٘ت ٣دٚت ٞبٔ ٢زبٛط ٝدرصٛرت ٘٥بس

حذالُ 01
خٛا٘ب بٛدٖ خط پشضه در ٍٙٞبْ ٘سخ٤ٛ٘ ٝس ٚ ٣پزستبر در

ٌشارش د ٣ٞاخت٥بر ٢خطب در ٔٛارد ٘شد٤ه ب ٝخطب ٤ب

ٍٙٞبْ وبردوس ٘٤ٛس٣

ٔٛارد ٢وٙٔ ٝجز ب ٝآس٥ب جذ ٢بزا ٢بٕ٥بر ٘طذ ٜاست.

دلت در صح٥ح ٘ٛضتٗ ٘بْ دارٞٚب در ٘سخ( ٝتٛسط پشضه)

ٌشارش د ٣ٞاجببر ٢خطب در ٔٛارد ٢وٙٔ ٝجز ب ٝآس٥ب

 ٚدر وبردوس (تٛسط پزستبر)

جذ٤ ٢ب ٔزي بٕ٥بر ضذ ٜاست.

استفبد ٜاس لب٘ ٖٛس ٝببر چه در لبُ ،ح ٚ ٗ٥بؼذ اس دارٚ

تحّ ُ٥ر٤ط ٝا ٢خطب تٛسط سزپزستبر بخص  ٚوبرضٙبس

درٔب٘٣

ٕٞب ًٙٞوٙٙذ ٜا ٣ٕٙ٤بٕ٥بر
رفغ ٘ٛالص ٔٛجٛد وٙٔ ٝجز ب ٝبزٚس خطبٞب ٢دار ٣٤ٚضذٜ

استفبد ٜاس وبردوس در ٍٙٞبْ دار ٚدادٖ تٛسط پزستبر

است.

ػذْ استفبد ٜاس ٔٛبب ُ٤در ٍٙٞبْ دار ٚدرٔب٘٣
ب ٝحذالُ رسب٘ذٖ تحز٤ىبت ٔح٥ط ٣در ٍٙٞبْ دار ٚدرٔب٘٣
 FMEAخطبٞب ٢دار ٣٤ٚتٛسط سزپزستبراٖ
لزار دادٖ پٛستز دارٞٚب بب ٘بْ  ٚتّفظ ٔطبب ٝدر بخص ٞب
استفبد ٜاس لب٘ eight right ٖٛدر ٍٙٞبْ دار ٚدرٔب٘٣
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 -2کلیة هخاطبیي خط هشی جْت پیشگیری از خطاّای دارٍیی بصَرت تجَیس دارٍی اشتباُ بِ بیوار
هلسم بِ رعایت هَارد زیر هی باشٌذ :
اقذامات اصالحی پس از بريز خطا

اقذامات اصالحی در جُت پیشگیری از يقًع خطا

اطالع رسب٘ ٣ب ٝپشضه

استفبد ٜاس وتببچ ١دارٛٔ ٣٤ٚجٛد در بخص

درٔبٖ فٛر ٢درصٛرت بزٚس ػبرض ٝبزا ٢بٕ٥بر ب ٝػّت خطب٢

استفبد ٜاس فبرٔبوٛپٛٔ ١جٛد در بخص

دار٣٤ٚ

بزچسب ٌذار ٢دارٞٚب ٢بب ٘بْ  ٚتّفظ ٔطبب ٝبب بزچسب سرد

لزار دادٖ ِ٥ست آ٘ت ٣دٚت دارٞٚب در اتبق دار ٚ ٚاستفبد ٜاس

 ٚدارٞٚب ٢پزخطز بب بزچسب لزٔش  ٚبب ف٘ٛت فبرس ٚ ٣ا٘ذاسٜ

آ٘ت ٣دٚت ٞبٔ ٢زبٛط ٝدرصٛرت ٘٥بس

حذالُ 01
خٛا٘ب بٛدٖ خط پشضه در ٍٙٞبْ ٘سخ٤ٛ٘ ٝس ٚ ٣پزستبر در

ٌشارش د ٣ٞاخت٥بر ٢خطب در ٔٛارد ٘شد٤ه ب ٝخطب ٤ب

ٍٙٞبْ وبردوس ٘٤ٛس٣

ٔٛارد ٢وٙٔ ٝجز ب ٝآس٥ب جذ ٢بزا ٢بٕ٥بر ٘طذ ٜاست.

دلت در صح٥ح ٘ٛضتٗ ٘بْ دارٞٚب در ٘سخ( ٝتٛسط پشضه)

ٌشارش د ٣ٞاجببر ٢خطب در ٔٛارد ٢وٙٔ ٝجز ب ٝآس٥ب

 ٚدر وبردوس (تٛسط پزستبر)

جذ٤ ٢ب ٔزي بٕ٥بر ضذ ٜاست.

استفبد ٜاس لب٘ ٖٛس ٝببر چه در لبُ ،ح ٚ ٗ٥بؼذ اس دارٚ

تحّ ُ٥ر٤ط ٝا ٢خطب تٛسط سزپزستبر بخص  ٚوبرضٙبس

درٔب٘٣

ٕٞب ًٙٞوٙٙذ ٜا ٣ٕٙ٤بٕ٥بر
رفغ ٘ٛالص ٔٛجٛد وٙٔ ٝجز ب ٝبزٚس خطبٞب ٢دار ٣٤ٚضذٜ

استفبد ٜاس وبردوس در ٍٙٞبْ دار ٚدادٖ تٛسط پزستبر

است.

ػذْ استفبد ٜاس ٔٛبب ُ٤در ٍٙٞبْ دار ٚدرٔب٘٣
ب ٝحذالُ رسب٘ذٖ تحز٤ىبت ٔح٥ط ٣در ٍٙٞبْ دار ٚدرٔب٘٣
 FMEAخطبٞب ٢دار ٣٤ٚتٛسط سزپزستبراٖ
لزار دادٖ پٛستز دارٞٚب بب ٘بْ ،تّفظ  ٚضىُ ٔطبب ٝدر بخص
ٞب
استفبد ٜاس لب٘ eight right ٖٛدر ٍٙٞبْ دار ٚدرٔب٘٣
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 -3کلیة هخاطبیي خط هشی جْت پیشگیری از خطاّای دارٍیی بصَرت دادى دارٍ بِ بیوار اشتباُ
هلسم بِ رعایت هَارد زیر هی باشٌذ :
اقذامات اصالحی پس از بريز خطا

اقذامات اصالحی در جُت پیشگیری از يقًع خطا

استفبد ٜاس لب٘ eight right ٖٛدر ٍٙٞبْ دار ٚدرٔب٘٣

اطالع رسب٘ ٣ب ٝپشضه

ضٙبسب ٣٤صح٥ح بٕ٥بر بب د ٚضٙبس٘ ١بْ ٘ ٚبْ خب٘ٛادٌٚ ٣

درٔبٖ فٛر ٢درصٛرت بزٚس ػبرض ٝبزا ٢بٕ٥بر ب ٝػّت خطب٢

ضٕبر ٜپز٘ٚذ ٚ ٜدر صٛرت ٔطببٟت ٘بْ ٘ ٚبْ خب٘ٛادٌ٘ ،٣بْ

دار٣٤ٚ

پذر اضبف ٣ٔ ٝضٛد.

لزار دادٖ ِ٥ست آ٘ت ٣دٚت دارٞٚب در اتبق دار ٚ ٚاستفبد ٜاس

استفبد ٜاس دستبٙذ ببروذ دار بزا ٢ضٙبسب ٣٤صح٥ح بٕ٥بر

آ٘ت ٣دٚت ٞبٔ ٢زبٛط ٝدرصٛرت ٘٥بس

ضٙبسب ٣٤صح٥ح بٕ٥بر بب استفبد ٜاس وبرت ضٙبسب ٣٤ببال٢
سز تخت بٕ٥براٖ بٕٞ ٝزأ ٜطببمت بب پز٘ٚذ ٠بٕ٥بر  ٚپزسص

ٌشارش د ٣ٞاخت٥بر ٢خطب در ٔٛارد ٘شد٤ه ب ٝخطب ٤ب

اس ٕٞزاٞبٖ  ٢ٚدر بٕ٥براٖ بٟٛ٥ش ٤ب بٕ٥برا٘ ٣و ٝلذرت

ٔٛارد ٢وٙٔ ٝجز ب ٝآس٥ب جذ ٢بزا ٢بٕ٥بر ٘طذ ٜاست.

تىّٓ ٘ذار٘ذ.
ٌشارش د ٣ٞاجببر ٢خطب در ٔٛارد ٢وٙٔ ٝجز ب ٝآس٥ب

ػذْ استفبد ٜاس ضٕبر ٜتخت ٤ب اتبق جٟت ضٙبسب ٣٤بٕ٥بر

جذ٤ ٢ب ٔزي بٕ٥بر ضذ ٜاست.
تحّ ُ٥ر٤ط ٝا ٢خطب تٛسط سزپزستبر بخص  ٚوبرضٙبس

 FMEAخطبٞب ٢دار ٣٤ٚتٛسط سزپزستبراٖ

ٕٞب ًٙٞوٙٙذ ٜا ٣ٕٙ٤بٕ٥بر
رفغ ٘ٛالص ٔٛجٛد در بخص وٙٔ ٝجز ب ٝبزٚس خطبٞب٢
دار ٣٤ٚضذ ٜاست.
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 -4کلیة هخاطبیي خط هشی جْت پیشگیری از خطاّای دارٍیی بصَرت هقذار اشتباُ هلسم بِ رعایت
هَارد زیر هی باشٌذ :
اقذامات اصالحی پس از بريز خطا

اقذامات اصالحی در جُت پیشگیری از يقًع خطا

اطالع رسب٘ ٣ب ٝپشضه

استفبد ٜاس وتببچ ١دارٛٔ ٣٤ٚجٛد در بخص

درٔبٖ فٛر ٢درصٛرت بزٚس ػبرض ٝبزا ٢بٕ٥بر ب ٝػّت خطب٢

استفبد ٜاس فبرٔبوٛپٛٔ ١جٛد در بخص

دار٣٤ٚ

خٛا٘ب بٛدٖ خط پشضه در ٍٙٞبْ ٘سخ٤ٛ٘ ٝس ٚ ٣پزستبر در

لزار دادٖ ِ٥ست آ٘ت ٣دٚت دارٞٚب در اتبق دار ٚ ٚاستفبد ٜاس

ٍٙٞبْ وبردوس ٘٤ٛس٣

آ٘ت ٣دٚت ٞبٔ ٢زبٛط ٝدرصٛرت ٘٥بس

٘ظبرت اتٙذ -ًٙ٤رس٤ذ٘تٟب ٢ارضذ بز صح٥ح بٛدٖ دٚس

ٌشارش د ٣ٞاخت٥بر ٢خطب در ٔٛارد ٘شد٤ه ب ٝخطب ٤ب

دارٞٚبٛ٘ ٢ضت ٝضذ ٜتٛسط رس٤ذ٘تٟب  ٚاٙ٤تزٖ ٞب ٢بخص

ٔٛارد ٢وٙٔ ٝجز ب ٝآس٥ب جذ ٢بزا ٢بٕ٥بر ٘طذ ٜاست.
ٌشارش د ٣ٞاجببر ٢خطب در ٔٛارد ٢وٙٔ ٝجز ب ٝآس٥ب

چه دارٞٚب ٢بب ٞطذار ببال تٛسط د ٚپزستبر

جذ٤ ٢ب ٔزي بٕ٥بر ضذ ٜاست.
تحّ ُ٥ر٤ط ٝا ٢خطب تٛسط سزپزستبر بخص  ٚوبرضٙبس

ٔحبسب ٚ ٝاجزا ٢دستٛرات دار ٣٤ٚپزخطز تٛسط د ٚپزستبر

ٕٞب ًٙٞوٙٙذ ٜا ٣ٕٙ٤بٕ٥بر
رفغ ٘ٛالص ٔٛجٛد در بخص وٙٔ ٝجز ب ٝبزٚس خطبٞب٢

 FMEAخطبٞب ٢دار ٣٤ٚتٛسط سزپزستبراٖ

دار ٣٤ٚضذ ٜاست.
بزٌشار ٢والس آٔٛسض ٣در ٖٚبخط ٣جٟت آٔٛسش ٘ح٠ٛ

استفبد ٜاس وبردوس در ٍٙٞبْ دار ٚدادٖ تٛسط پزستبر

ٔحبسب ١صح٥ح دٚس دارٞٚب

ػذْ استفبد ٜاس ٔٛبب ُ٤در ٍٙٞبْ دار ٚدرٔب٘٣
ب ٝحذالُ رسب٘ذٖ تحز٤ىبت ٔح٥ط ٣در ٍٙٞبْ دار ٚدرٔب٘٣
آٔٛسش در ٖٚبخط ٣در رابط ٝبب ٔحبسب ١صح٥ح دٚس دارٞٚب
بزا ٢پزس ُٙجذ٤ذاِٛرٚد
لزار دادٖ پزسٔ ُٙبٞز در ٞز ض٥فت جٟت آٔٛسش پزسُٙ
جذ٤ذاِٛرٚد
بزچسب ٌذار ٢دارٞٚب ٢بب ٞطذار ببال بب بزچسب لزٔش ٚ
ػببرت" دار ٚبب ٞطذار ببال"
استفبد ٜاس لب٘ eight right ٖٛدر ٍٙٞبْ دار ٚدرٔب٘٣
ثبت دارٞٚب ٢ض ٣ٕ٥درٔب٘ ٣تٛسط اتٙذ بخص در بزي
دستٛرات پشضه
ٔحذٚد٤ت در تج٤ٛش دارٞٚب ٢بب ٞطذار ببال ب ٝصٛرت تّف٣ٙ
 ٚضفب٣ٞ
تج٤ٛش تٕبٔ ٣دارٞٚب ٢بب ٞطذار ببال بب پٕپ ا٘فٛسٖٛ٤
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 -5کلیة هخاطبیي خط هشی جْت پیشگیری از خطاّای دارٍیی بصَرت رٍش اشتباُ (رٍش تسریق-
رٍش آهادُ سازی) هلسم بِ رعایت هَارد زیر هی باشٌذ :
اقذامات اصالحی پس از بريز خطا

اقذامات اصالحی در جُت پیشگیری از يقًع خطا

اطالع رسب٘ ٣ب ٝپشضه

استفبد ٜاس وتببچ ١دارٛٔ ٣٤ٚجٛد در بخص

درٔبٖ فٛر ٢درصٛرت بزٚس ػبرض ٝبزا ٢بٕ٥بر ب ٝػّت خطب٢

استفبد ٜاس فبرٔبوٛپٛٔ ١جٛد در بخص

دار٣٤ٚ

خٛا٘ب بٛدٖ خط پشضه در ٍٙٞبْ ٘سخ٤ٛ٘ ٝس ٚ ٣پزستبر در

ٌشارش د ٣ٞاخت٥بر ٢خطب در ٔٛارد ٘شد٤ه ب ٝخطب ٤ب

ٍٙٞبْ وبردوس ٘٤ٛس٣

ٔٛارد ٢وٙٔ ٝجز ب ٝآس٥ب جذ ٢بزا ٢بٕ٥بر ٘طذ ٜاست.
ٌشارش د ٣ٞاجببر ٢خطب در ٔٛارد ٢وٙٔ ٝجز ب ٝآس٥ب

استفبد ٜاس وبردوس در ٍٙٞبْ دار ٚدادٖ تٛسط پزستبر

جذ٤ ٢ب ٔزي بٕ٥بر ضذ ٜاست.

٘صب پٛستز حالَ ٔٙبسب دارٞٚب جٟت استفبد ٜاس حالَ

تحّ ُ٥ر٤ط ٝا ٢خطب تٛسط سزپزستبر بخص  ٚوبرضٙبس

ٔٙبسب بزا ٢آٔبد ٜسبس ٢دارٞٚب

ٔسئ َٛا ٣ٕٙ٤بٕ٥بر
رفغ ٘ٛالص ٔٛجٛد در بخص وٙٔ ٝجز ب ٝبزٚس خطبٞب٢

 FMEAخطبٞب ٢دار ٣٤ٚتٛسط سزپزستبراٖ

دار ٣٤ٚضذ ٜاست.

استفبد ٜاس لب٘ eight rightٖٛدر ٍٙٞبْ دار ٚدرٔب٘٣

 -6کلیة هخاطبیي خط هشی جْت پیشگیری از خطاّای دارٍیی بصَرت زهاى اشتباُ هلسم بِ رعایت
هَارد زیر هی باشٌذ :
اقذامات اصالحی پس از بريز خطا

اقذامات اصالحی در جُت پیشگیری از يقًع خطا

اطالع رسب٘ ٣ب ٝپشضه

استفبد ٜاس وتببچ ١دارٛٔ ٣٤ٚجٛد در بخص

درٔبٖ فٛر ٢درصٛرت بزٚس ػبرض ٝبزا ٢بٕ٥بر ب ٝػّت خطب٢

استفبد ٜاس فبرٔبوٛپٛٔ ١جٛد در بخص

دار ٚ ٣٤ٚا٘جبْ الذاْ اصالح ٣طبك دستٛر پشضه

دلت در صح٥ح ٘ٛضتٗ سٔبٖ استفبد ٜاس دارٞٚب در ٘سخٝ

لزار دادٖ ِ٥ست آ٘ت ٣دٚت دارٞٚب در اتبق دار ٚ ٚاستفبد ٜاس

تٛسط پشضه  ٚدر وبردوس تٛسط پزستبر

آ٘ت ٣دٚت ٞبٔ ٢زبٛط ٝدرصٛرت ٘٥بس
ٌشارش د ٣ٞاخت٥بر ٢خطب در ٔٛارد ٘شد٤ه ب ٝخطب ٤ب

استفبد ٜاس لب٘ eight right ٖٛدر ٍٙٞبْ دار ٚدرٔب٘٣

ٔٛارد ٢وٙٔ ٝجز ب ٝآس٥ب جذ ٢بزا ٢بٕ٥بر ٘طذ ٜاست.
ٌشارش د ٣ٞاجببر ٢خطب در ٔٛارد ٢وٙٔ ٝجز ب ٝآس٥ب

استفبد ٜاس وبردوس در ٍٙٞبْ دار ٚدادٖ تٛسط پزستبر

جذ٤ ٢ب ٔزي بٕ٥بر ضذ ٜاست.
تحّ ُ٥ر٤ط ٝا ٢خطب تٛسط سزپزستبر بخص  ٚوبرضٙبس

 FMEAخطبٞب ٢دار ٣٤ٚتٛسط سزپزستبراٖ

ٕٞب ًٙٞوٙٙذ ٜا ٣ٕٙ٤بٕ٥بر

٘ظبرت اتٙذ -ًٙ٤رس٤ذ٘تٟب ٢ارضذ بز صح٥ح بٛدٖ سٔبٖ

رفغ ٘ٛالص ٔٛجٛد در بخص وٙٔ ٝجز ب ٝبزٚس خطبٞب٢

دارٞٚبٛ٘ ٢ضت ٝضذ ٜتٛسط رس٤ذ٘تٟب  ٚاٙ٤تزٖ ٞب ٢بخص

دار ٣٤ٚضذ ٜاست.
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 -7کلیة هخاطبیي خط هشی جْت پیشگیری از خطاّای دارٍیی بصَرت از قلن افتادى دارٍ هلسم بِ
رعایت هَارد زیر هی باشٌذ :
اقذامات اصالحی در جُت پیشگیری از يقًع خطا

چه دستٛر پشضه تٛسط د ٚپزستبر
 FMEAخطبٞب ٢دار ٣٤ٚتٛسط سزپزستبراٖ
استفبد ٜاس وبردوس در ٍٙٞبْ دار ٚدادٖ تٛسط پزستبر
جّ٥ٌٛز ٢اس ض٥فت ٞب ٢طٛال٘ ٣پزستبراٖ تب حذ أىبٖ
ب ٝحذالُ رسب٘ذٖ تحز٤ىبت ٔح٥ط ٣در ٍٙٞبْ دار ٚدرٔب٘٣

اقذامات اصالحی پس از بريز خطا

اطالع رسب٘ ٣ب ٝپشضه
درٔبٖ فٛر ٢درصٛرت بزٚس ػبرض ٝبزا ٢بٕ٥بر ب ٝػّت خطب٢
دار٣٤ٚ
ٌشارش د ٣ٞاخت٥بر ٢خطب در ٔٛارد ٘شد٤ه ب ٝخطب ٤ب
ٔٛارد ٢وٙٔ ٝجز ب ٝآس٥ب جذ ٢بزا ٢بٕ٥بر ٘طذ ٜاست.
ٌشارش د ٣ٞاجببر ٢خطب در ٔٛارد ٢وٙٔ ٝجز ب ٝآس٥ب
جذ٤ ٢ب ٔزي بٕ٥بر ضذ ٜاست.
تحّ ُ٥ر٤ط ٝا ٢خطب تٛسط سزپزستبر بخص  ٚوبرضٙبس
ٕٞب ًٙٞوٙٙذ ٜا ٣ٕٙ٤بٕ٥بر
رفغ ٘ٛالص ٔٛجٛد در بخص وٙٔ ٝجز ب ٝبزٚس خطبٞب٢
دار ٣٤ٚضذ ٜاست.

 -8کلیة هخاطبیي خط هشی جْت پیشگیری از خطاّای دارٍیی بصَرت تحَیل اشتباُ دارٍ هلسم بِ
رعایت هَارد زیر هی باشٌذ :
اقذامات اصالحی پس از بريز خطا

اقذامات اصالحی در جُت پیشگیری از يقًع خطا

استفبد ٜاس پزسٔ ُٙبٞز در دارٚخب٘ ٝجٟت ٘سخ ٝپ٥چٚ ٣

ٌشارش د ٣ٞاخت٥بر ٢خطب در ٔٛارد ٘شد٤ه ب ٝخطب ٤ب

تح ُ٤ٛدارٞٚب

ٔٛارد ٢وٙٔ ٝجز ب ٝآس٥ب جذ ٢بزا ٢بٕ٥بر ٘طذ ٜاست.

٘ظبرت ٔذا ْٚپشضه دارٚخب٘ ٝبز ٘سخ ٝپ٥چ ٚ ٣تحُ٤ٛ

ٌشارش د ٣ٞاجببر ٢خطب در ٔٛارد ٢وٙٔ ٝجز ب ٝآس٥ب

دارٞٚب

جذ٤ ٢ب ٔزي بٕ٥بر ضذ ٜاست.

استفبد ٜاس د ٚپزس ُٙبصٛرت جذاٌب٘ ٝدر دارٚخب٘٤ ٝى٣
جٟت ٘سخ ٝپ٥چ ٚ ٣دٍ٤ز ٢جٟت چه ٔجذد دارٞٚب بب
ِ٥ست درخٛاست ٣لبُ اس تح ُ٤ٛدارٞٚب ب ٝبخص
 FMEAخطبٞب ٢دار ٣٤ٚبصٛرت تح ُ٤ٛاضتبب ٜدار ٚتٛسط
وبرضٙبس ٕٞب ًٙٞوٙٙذ ٜا ٣ٕٙ٤بٕ٥بر ٚ ٚاحذ دارٚخب٘ٝ

تحّ ُ٥ر٤ط ٝا ٢خطب تٛسط سزپزستبر بخص  ٚوبرضٙبس
ٔسئ َٛا ٣ٕٙ٤بٕ٥بر
استفبد ٜاس لب٘ eight right ٖٛدر ٍٙٞبْ دار ٚدرٔب٘٣
استفبد ٜاس لب٘ ٖٛس ٝببر چه در لبُ ،ح ٚ ٗ٥بؼذ اس دارٚ
درٔب٘٣
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 -9کلیة هخاطبیي خط هشی جْت پیشگیری از خطاّای دارٍیی بصَرت شرایط ًاهٌاسب ًگْذاری
دارٍ هلسم بِ رعایت هَارد زیر هی باشٌذ :
اقذامات اصالحی در جُت پیشگیری از يقًع خطا

استفبد ٜاس وتببچ ١دارٛٔ ٣٤ٚجٛد در بخص
استفبد ٜاس فبرٔبوٛپٛٔ ١جٛد در بخص

اقذامات اصالحی پس از بريز خطا

اطالع رسب٘ ٣ب ٝپشضه
درٔبٖ فٛر ٢درصٛرت بزٚس ػبرض ٝبزا ٢بٕ٥بر ب ٝػّت خطب٢
دار ٚ ٣٤ٚا٘جبْ الذاْ اصالح ٣طبك دستٛر پشضه

ت٥ِ ٝ٥ٟست دارٞٚب٤ ٢خچبِ ٚ ٣لزار دادٖ در ٔؼزض د٤ذ

لزار دادٖ ِ٥ست آ٘ت ٣دٚت دارٞٚب در اتبق دار ٚ ٚاستفبد ٜاس

وبروٙبٖ

آ٘ت ٣دٚت ٞبٔ ٢زبٛط ٝدرصٛرت ٘٥بس

استفبد ٜاس لب٘ eight right ٖٛدر ٍٙٞبْ دار ٚدرٔب٘٣
استفبد ٜاس وبردوس در ٍٙٞبْ دار ٚدادٖ تٛسط پزستبر
 FMEAخطبٞب ٢دار ٣٤ٚتٛسط سزپزستبراٖ
تٛج ٝب ٝرً٘  ٚضفبف٥ت دار ٚدر ٍٙٞبْ استفبدٜ

ٌشارش د ٣ٞاخت٥بر ٢خطب در ٔٛارد ٘شد٤ه ب ٝخطب ٤ب
ٔٛارد ٢وٙٔ ٝجز ب ٝآس٥ب جذ ٢بزا ٢بٕ٥بر ٘طذ ٜاست.
ٌشارش د ٣ٞاجببر ٢خطب در ٔٛارد ٢وٙٔ ٝجز ب ٝآس٥ب
جذ٤ ٢ب ٔزي بٕ٥بر ضذ ٜاست.
تحّ ُ٥ر٤ط ٝا ٢خطب تٛسط سزپزستبر بخص  ٚوبرضٙبس
ٕٞب ًٙٞوٙٙذ ٜا ٣ٕٙ٤بٕ٥بر
رفغ ٘ٛالص ٔٛجٛد در بخص وٙٔ ٝجز ب ٝبزٚس خطبٞب٢
دار ٣٤ٚضذ ٜاست.

چبرت دل٥ك دٔب٤ ٢خچبَ دار ٣٤ٚدر بخص در ٞز ض٥فت
ت ٝ٥ٟدٔبسٙج  ٚرطٛبت سٙج جٟت ٤خچبَ دار ٚ ٣٤ٚاتبق
درٔبٖ در بخص

11

-11

کلیة هخاطبیي خط هشی جْت پیشگیری از خطاّای دارٍیی خطا در پایش دارٍ درهاًی هلسم

بِ رعایت هَارد زیر هی باشٌذ :
اقذامات اصالحی در جُت پیشگیری از يقًع خطا

استفبد ٜاس وتببچ ١دارٛٔ ٣٤ٚجٛد در بخص
استفبد ٜاس فبرٔبوٛپٛٔ ١جٛد در بخص

اقذامات اصالحی پس از بريز خطا

اطالع رسب٘ ٣ب ٝپشضه
درٔبٖ فٛر ٢درصٛرت بزٚس ػبرض ٝبزا ٢بٕ٥بر ب ٝػّت خطب٢
دار ٚ ٣٤ٚا٘جبْ الذاْ اصالح ٣طبك دستٛر پشضه

٘ظبرت اتٙذ -ًٙ٤رس٤ذ٘تٟب ٢ارضذ بز صح٥ح بٛدٖ ضزا٤ط
پب٤ص دارٞٚبٛ٘ ٢ضت ٝضذ ٜتٛسط رس٤ذ٘تٟب  ٚاٙ٤تزٖ ٞب٢
بخص
استفبد ٜاس لب٘ eight right ٖٛدر ٍٙٞبْ دار ٚدرٔب٘٣
ثبت دل٥ك ضزا٤ط پب٤ص دار ٚدر وبردوس تٛسط پزستبر
 FMEAخطبٞب ٢دار ٣٤ٚتٛسط سزپزستبراٖ

لزار دادٖ ِ٥ست آ٘ت ٣دٚت دارٞٚب در اتبق دار ٚ ٚاستفبد ٜاس
آ٘ت ٣دٚت ٞبٔ ٢زبٛط ٝدرصٛرت ٘٥بس
ٌشارش د ٣ٞاخت٥بر ٢خطب در ٔٛارد ٘شد٤ه ب ٝخطب ٤ب
ٔٛارد ٢وٙٔ ٝجز ب ٝآس٥ب جذ ٢بزا ٢بٕ٥بر ٘طذ ٜاست.
ٌشارش د ٣ٞاجببر ٢خطب در ٔٛارد ٢وٙٔ ٝجز ب ٝآس٥ب
جذ٤ ٢ب ٔزي بٕ٥بر ضذ ٜاست.
تحّ ُ٥ر٤ط ٝا ٢خطب تٛسط سزپزستبر بخص  ٚوبرضٙبس
ٕٞب ًٙٞوٙٙذ ٜا ٣ٕٙ٤بٕ٥بر
رفغ ٘ٛالص ٔٛجٛد در بخص وٙٔ ٝجز ب ٝبزٚس خطبٞب٢
دار ٣٤ٚضذ ٜاست.
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کلیة هخاطبیي خط هشی جْت پیشگیری از خطای دارٍیی بِ صَرت تجَیس دٍ یا چٌذ دارٍ

کِ با ّن تذاخالت هْن ٍ خطرًاکی دارًذ هلسم بِ رعایت هَارد زیر هی باشٌذ :
اقذامات اصالحی در جُت پیشگیری از يقًع خطا

استفبد ٜاس وتببچ ١دارٛٔ ٣٤ٚجٛد در بخص
استفبد ٜاس فبرٔبوٛپٛٔ ١جٛد در بخص

اقذامات اصالحی پس از بريز خطا

اطالع رسب٘ ٣ب ٝپشضه
درٔبٖ فٛر ٢درصٛرت بزٚس ػبرض ٝبزا ٢بٕ٥بر ب ٝػّت خطب٢
دار ٚ ٣٤ٚا٘جبْ الذاْ اصالح ٣طبك دستٛر پشضه

٘ظبرت اتٙذ -ًٙ٤رس٤ذ٘تٟب ٢ارضذ بز صح٥ح بٛدٖ دارٞٚب٢
٘ٛضت ٝضذ ٜتٛسط رس٤ذ٘تٟب  ٚاٙ٤تزٖ ٞب ٢بخص  ٚػذْ
ٚجٛد تذاخالت دار ٚ ٟٓٔ ٣٤ٚخطز٘بن
استفبد ٜاس لب٘ eight right ٖٛدر ٍٙٞبْ دار ٚدرٔب٘٣

لزار دادٖ ِ٥ست آ٘ت ٣دٚت دارٞٚب در اتبق دار ٚ ٚاستفبد ٜاس
آ٘ت ٣دٚت ٞبٔ ٢زبٛط ٝدرصٛرت ٘٥بس
ٌشارش د ٣ٞاخت٥بر ٢خطب در ٔٛارد ٘شد٤ه ب ٝخطب ٤ب
ٔٛارد ٢وٙٔ ٝجز ب ٝآس٥ب جذ ٢بزا ٢بٕ٥بر ٘طذ ٜاست.

ت ٝ٥ٟجش ٜٚآٔٛسض ٣تذاخالت ٘ ٚبسبسٌبرٞ ٢ب ٢دارٚ ٣٤ٚ

ٌشارش د ٣ٞاجببر ٢خطب در ٔٛارد ٢وٙٔ ٝجز ب ٝآس٥ب

اطالع رسب٘ ٣ب ٝپزس ُٙدر بخص ٞب

جذ٤ ٢ب ٔزي بٕ٥بر ضذ ٜاست.

 FMEAخطبٞب ٢دار ٣٤ٚتٛسط سزپزستبراٖ

تحّ ُ٥ر٤ط ٝا ٢خطب تٛسط سزپزستبر بخص  ٚوبرضٙبس
ٕٞب ًٙٞوٙٙذ ٜا ٣ٕٙ٤بٕ٥بر
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