معاونت درمان

دستورالعمل و راهنماي ثبت داده هاي اطالعات
شناسنامه اي و بخشها
در
سامانه مذيريت آمار و اطالعات بيمارستاني

دفتر مذيريت بيمارستاني و تعالي خذمات باليني
گروه آمار و فناوري اطالعات درمان
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ًحَُ ٍسٍد اؼالعات :
اعالػبت شٌبسٌبهِ اي بيوبسستبى
بشاي ٍسٍد اعالػبت شٌبسٌبهِ اي دسهٌَي عوليات آيتن "اعالػبت شٌبسٌبهِ اي بيوبسستبى" سا اًتخبة ًوبئيذ .

هغببك شىل صيش بيوبسستبى خَد سا اًتخبة ًوبئيذ :

تَخِ  :بشاي ٍسٍد اعالػبت يه بيوبسستبى خذيذ بش سٍي آيتن ثبت بيوبسستبى وليه ًوبئيذ  .البتِ ايي اهىبى فمظ
بشاي وبسبشاى هؼبًٍت دسهبى داًشگبُ ٍخَد داسد .بٌببشايي ثبت بيوبسستبى خذيذ ببيذ تَسظ هؼبًٍت دسهبى طَست
گيشد.
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پس اص اًتخبة ًبم بيوبسستبى طفحِ صيش ًوبيش دادُ هي شَد :

بب اًتخبة آيتن ليست طفحِ اٍل ًوبيش دادُ هي شَد .
بب اًتخبة آيتن ثبت بيوبسستبى خذيذ فشم صيش ًوبيش دادُ هي شَد :
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تَجِ  :الصم تِ رمش اػت دس تنويل اؼالعات فشم فَق آيتن ّاي ػتاسُ داس الضاهي هي تاؿذ .
تعريف عبارات :
مذ تيواسػتاى :مذ پؼتي  10سقوي اختصاصي تيواسػتاى هي تاؿذ مِ اص اداسُ پؼت دسيافت ٍ تش سٍي قثَض تشق ،تلفي ٍ...
هـاّذُ هي گشدد.
دس پش مشدى ايي قؼوت دقت مافي سا تٌوائيذ چَى پغ اص ثثت اٍليِ تؼادگي قاتل تعَيط ٍ اصالح ًوي تاؿذ.
ػاصهاى هتثَع :ػاصهاى يا ًْادي مِ تيواسػتاى تِ آى ٍاتؼتِ اػت .هثال :تاًل ّا ،مويتِ اهذاد ،آهَصؽ ٍ پشٍسؽ ٍ....
ًَع فعاليت :تيواسػتاى ّاي آهَصؿي تيواسػتا ًْايي ّؼتٌذ مِ تش اػاع ظَاتػ هعاًٍت آهَصؿي ٍصاست تْذاؿت دسهاى
ٍ آهَصؽ پضؿني ٍاجذ ؿشايػ تشتيت داًـجَّاي پضؿني ٍ يا صيش گشٍُ ّاي پضؿني دس تخـْاي خَد ّؼتٌذ .ػايش
تيواسػتاى ّاي مـَس تعٌَاى تيواسػتاًْاي دسهاًي هحؼَب هي ؿًَذ
ًام ػاصهاى :هعشف ػاصهاى هتثَع تيواسػتاى هي تاؿذ .هثال :ػاصهاى هتثَع :تاًل ّا

ًام ػاصهاى :تاًل هلي ايشاى

تاسيخ :فشهت ثثت تاسيخ دس ايي ًشم افضاس تِ صَست صيش هي تاؿذ:
سٍص-هاُ-ػال
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فشٍسديي

تيواسػتاى دسهاًي  :هحلي اػت مِ فقػ خذهات دسهاًي تِ هشاجعيي ػشپايي ٍتؼتشي اسائِ هي ؿَد
تيواسػتاى دسهاًي ٍآهَصؿي :هحلي اػت مِ عالٍُ تش خذهات دسهاًي داساي ماسمٌاى آهَصؿي ًيض جْت اسائِ آهَصؽ تِ
داًـجَياى ًيض هي تاؿذ.
تيواسػتاى دسهاًي ،آهَصؿي ٍپظٍّـي  :دسمٌاس خذهات آهَصؽ ٍدسهاى ،پظٍّؾ ًيض دسجْت تعالي خذهات ػالهت ًيض
اًجام هي گيشد.
تيواسػتاى عوَهى  :يل ٍاحذ تْذاؿتى ٍ دسهاًى اػت ٍ تايذ حذاقل داساى چْاس تخؾ تؼتشى (داخلى – جشاحى عوَهى
– صًاى ٍ صايواى – اؼفال) ٍ تخـْاى آصهايـگاُ ،داسٍخاًِ ،ساديَلَطى ٍ ،فَسيتّاى پضؿنى (اٍسطاًغ) ٍ تغزيِ مِ ّوگى
اجضاى اليٌفل تيواسػتاى هي تاؿذ.
تيواسػتاى تل تخصصى  :يل ٍاحذ تْذاؿتى ٍ دسهاًى اػت مِ دس يل سؿتِ تخصصى يا فَق تخصصى پضؿنى فعاليت
خَاّذ ًوَد.
دسجِ اسصؿياتي
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دسجِ اسصؿياتي تيواسػتاى ٍاجذ موثَ تامؼي اػت مِ دس خَد  5عٌَاى سا جاي دادُ اػت  .دسجِ  -1دسجِ -2دسجِ -3
صيش اػتاًذاسد ٍ عالهت () -
دس صَستي مِ تيواسػتاى ػال اٍل تْشُ تشداسي خَد سا هي گزساًذ دسجِ اسصؿياتي آى تشاتش تا دسجِ يل هحؼَب
هي ؿَد.
دس صَستي مِ تيواسػتاى تَػػ مويتِ اسصؿياتي تيواسػتاى ّا تصَست سػوي اسصؿياتي ؿذُ تاؿذ ٍ هذت اعتثاس آى
ػپشي ًـذُ تاؿذ تش اػاع دسجِ سػوي اعالم ؿذُ  ،اًتخاب صَست گيشد .الصم تِ رمش اػت مِ هَظَع هي تايؼت
تصَست هنتَب هَسد تائيذ قشاس گشفتِ ٍ تِ تيواسػتاى اعالم ؿذُ تاؿذ.
دس هَسد تيواسػتاى ّايي مِ غيش فعال ٍ يا دس دػت تعويش ٍ يا دس دػت ػاخت تاؿذ ٍ يا اعتثاس اسصؿياتي تيواسػتاى
ػپشي ؿذُ تاؿذ اص عالهت(  ) -اػتفادُ ًوائيذ.
ٍظعيت فعاليت:
دسدػت تعويش:
تيواسػتاى ّاي غيش فعال هَقت مِ تِ علت تعويشات اػاػي هَقتاً تعؽيل ؿذُ ٍ قشاس اػت دس آيٌذُ پغ اص اًجام
تعويشات هجذداً فعال ؿًَذ  .ايي تيواسػتاى ّا قثالً فعال تَدُ اًذ.
دس دػت ػاخت:
تيواسػتاى ّايي مِ ٌَّص تِ تْشُ تشداسي ًشػيذُ اًذ ٍلي حذاقل هشحلِ فًَذاػيَى آًْا تِ اتوام سػيذُ اػت.
غيش فعال:
تيواسػتاى ّايي مِ قثالً فعال تَدُ ٍ دس حال حاظش تِ علل هختلفي تعؽيل ؿذُ اًذ  .علت تعؽيلي ايي تيواسػتاى اًجام
تعويشات ًيض ًوي تاؿذ  .هثالً تعؽيل ؿذى آى تعلت فشػَدگي -جايگضيي ؿذى تَػيلِ يل تيواسػتاى جذيذ ٍ......
فعال:
تيواسػتاى ّايي مِ دس دس صهاى ٍسٍد اؼالعات ٍاجذ اهناًات پزيشؽ تيواس تؼتشي هي تاؿٌذ.
فعاي فيضيني :هؼاحت تخؾ ّاي هختلف تيواسػتاى هي تاؿذ مِ تِ صَست خَدماس تا تنويل اؼالعات فعاي فيضيني
تخؾ ّاي هختلف تيواسػتاى تنويل هي گشدد.
آدسع :آدسع پؼتي تيواسػتاى هي تاؿذ.
هٌؽقِ ،هيذاى ،خياتاى ،تيواسػتاى
هثال :ؿْشك غشب  ،هيذاى صٌعت  ،خياتاى فالهل جٌَتي ،خياتاى ػيواي ايشاى ٍ،صاست تْذاؿت دسهاى ٍ آهَصؽ پضؿني
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تلفي:
هثال:
فامغ:
هثال:

ؿواسُ تلفي ثاتت-پيؾ ؿواسُ
021-88363561
ؿواسُ فامغ-پيؾ ؿواسُ
021- 66709070

پؼت النتشًٍيني :پؼت النتشًٍيني هختص تيواسػتاى هي تاؿذ.
آدسع پؼت النتشًٍيل تيواسػتاى

hasanh@iums.ac.ir

:

ػايت ايٌتشًتي :ػايت ايٌتشًتي هختص تيواسػتاى هي تاؿذ.
www.bmsu.ac.ir/jamaran

هثال :ػايت ايٌتشًتي تيواسػتاى قلة جواساى

بب تَخِ بِ ايٌىِ اعالػبت ٍاسد شذُ بشاي بيوبسستبى ّب دس ًشم افضاس هبدُ  89بِ ايي بشًبهِ اًتمبل يبفتِ است بشاي
ٍسٍد اعالػبت خذيذ ًيبص بِ ثبت اعالػبت لبلي ٍخَد ًذاسد ،دس ايي هَاسد بشاي بِ سٍص سسبًي اعالػبت الصم است
اعالػبت لبلي ٍيشايش شَد.
بشاي ٍيشايش اعالػبت يه بيوبسستبى ابتذا بيوبسستبى هَسد ًظش سا اًتخبة ٍ بش سٍي دووِ ٍيشايش وليه ًوبئيذ :

دس لسوت خضئيبت اعالػبت بيوبسستبًي هَاسد صيش ًوبيش دادُ هي شَد :
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خْت ٍسٍد ٍ تىويل اعالػبت ّشوذام اص آيتن ّب سا اًتخبة ٍ فشم هشبَعِ سا تىويل ًوبئيذ .

خْت تىويل اعالػبت هسئَليي بيوبسستبى فشم صيش سا تىويل ًوبئيذ :
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خْت تىويل اعالػبت آيتن ّبي بؼذي هبًٌذ صيش ػول هي وٌين :

اسصؿياتي عوَهي :دسجِ اسصؿياتي مل تيواسػتاى هي تاؿذ ،تِ عٌَاى ًوًَِ هوني اػت دسجِ اسصؿياتي عوَهي يل
تيواسػتاى دس جِ  1تاؿذ ٍلي دسجِ اسصؿياتي تخؾ اٍسطاًغ تيواسػتاى دسجِ  2تاؿذ.

تَجِ  :جْت تنويل اؼالعات هشتَغ تِ ّش مذام اص آيتن ّاي تعذي تش سٍي آينَى هَسد ًظش مليل مشدُ
ٍ فشم هشتَؼِ سا تنويل ًوائيذ .

ًام ؿشمتً :ام ؿشمتي مِ ٍاحذ ّاي پـتيثاًي تِ آى ؿشمت ٍاگزاس گشديذُ اػت.
هثلغ قشاسداد :مل هثلغ قشاسداد دس دٍسُ ٍاگزاس ؿذُ تِ ؿشمت هي تاؿذ.
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ػـيـؼـتـن پـنـغ ) (PACSجـْت رخيشُ ٍ اسػال تصاٍيش ديجيتال پضؿني تا فشهت داينام ) (DICOMاػت.
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اؼالعات ؿٌاػٌاهِ اي تخؾ ّاي تيواسػتاى
دس هٌَي عوليات آيتن اؼالعات ؿٌاػٌاهِ اي تخؾ ّاي تيواسػتاى سا اًتخاب ًوائيذ .

بشاي ثبت اعالػبت هشبَط بِ بخش ّبي خذيذ بش سٍي دووِ ثبت وليه ًوبئيذ :

طفحِ اي بِ طَست صيش ًوبيش دادُ هي شَد .
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تَجِ  :الصم تِ رمش اػت دس تنويل اؼالعات فشم فَق آيتن ّاي ػتاسُ داس الضاهي هي تاؿذ .
تعريف عبارات :
ًَع بخش :تخظض بخش دسهبًي هَسد ًظش هي ببشذ.
دس داخل ووبَببوسي وِ دس ايي ًبحيِ لشاسگشفتِ است پٌح ػٌَاى بظَست ريل هشخض شذُ است:

 بخشْبي بستشي بيوبسستبًْب
 بخشْبي ستبسُ داس
 بخشْبي پبساوليٌيىي
 بخشْبي دسهبًگبّي
ٍ احذّبي پشتيببًي بيوبسستبى
ػٌَاى بخشً :بم بخش هَسد ًظش دس بيوبسستبى هي ببشذ.
هثبل:

ػٌَاى بخشCCU1 :

ًَع بخشCCU:

فعاي فيضيني :هسبحت بخش بب دس ًظش گشفتي فضبي فيضيىي هشتشن بب سبيش بخش ّب(داسٍخبًِ ،اًببس هشتشن
ٍ)...هَسد ًظش هي ببشذ وِ بِ هتش هشبغ ثبت هي گشدد.
فعاي فيضيني هـتشك تا ػايش تخؾ ّا :خْت هحبسبِ دليك فضبي فيضيىي بيوبسستبى ببيذ فضبي فيضيىي
هشتشن بخش بب سبيش بخش ّب ( هثبل :داسٍخبًِ ،اًببسً )....ٍ station ،يض هحبسبِ گشدد.
دسطذ استفبدُ اص فضبي فيضيىي :بِ طَست خَدوبس هحبسبِ هي گشدد.
تَضيحبت :دس ايي لسوت تَضيحبت اختظبطي ّش بخش بِ ػٌَاى هثبل ػفًَت شبيغ ٍ ....دس طَست لضٍم ثبت گشدد.
اعالػبت هشبَط بِ بخش خذيذ سا ٍاسد وشدُ ٍ دووِ ثبت اعالػبت سا وليه ًوبئيذ .
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تَجِ:
هالن ٍاسد وشدى اعالػبت دس ايي لسوت ،اًَاع تخت ّبي تخظظي هَخَد دس بيوبسستبى است ًِ بخش تخظظي
.

هثبل :هوىي است بيوبسستبًي داساي بخش خشاحي ػوَهي ببشذ اهب دس ايي بخش تختْبي تخظظي خشاحي ػوَهي
– استَپذي – چشن لشاس گشفتِ ٍ هتخظظيي هشبَعِ دس آى سشٍيس ّبي الصم سا اسائِ دٌّذ .دس ايي حبلت ببيذ بشاي
تخظظْب تؼشيف طَست گيشد ًِ بخش  .بؼببست ديگش بشاي ايي بيوبسستبى بدبي يه بخش خشاحي ػوَهي بخشْبي
خشاحي ػوَهي – چشن – استَپذي بظَست هدضا تؼشيف هي شَد.
دس حبلتي وِ دٍ بخش صًبى ٍ هشداى بشاي يه ًَع بخش ٍخَد داسد
هثبل :خشاحي ػوَهي هشداى -خشاحي ػوَهي صًبى ،يه ًَع بخش هحسَة شذُ ٍ ببيذ يه ببس تؼشيف شًَذ .خوغ
تخت ّبي فؼبل ّش دٍ لسوت ٍ خوغ هتشاط فضبي ّش دٍ يه ببس آًْن دس صهبى تؼشيف بخش خشاحي ػوَهي طَست
هي گيشد
دس بيوبسستبى ّبيي وِ داساي بخشْبيي هثل CCU1- CCU2- CCU3- CCU4-هي ببشٌذ ًيض ّوبًٌذ بٌذ ة ػول
هي شَد يؼٌي يه ببس بخش  CCUتؼشيف ٍ خوغ ول تخت ّب دس آى ٍاسد ٍ هتشاط ولي ايي بخش ّب ٍاسد هي شَد
ت -دس حبلتي وِ يه ًَع تخت تخظظي دس داخل يه بخش ديگش لشاس گشفتِ است (ّوبًٌذ آى چيضي وِ دس بٌذ
الف روش شذ) هثالً تخت تخظظي استَپذي داساي بخش خذاگبًِ ًببشذ اهب تختْبي آى دس داخل بخش خشاحي
ػوَهي لشاس گشفتِ ببشذ ،دس ايي طَست هتشاط فضبي اختظبطي ّش يه بِ ًسبت تؼذاد تخت هَخَد دس بخش
تمسين هي شَد  .هثالً اگش هتشاط بخش هزوَس بشابش بب  1000هتش هشبغ ٍ بخش داساي  40تخت خشاحي ػوَهي ٍ 10
تخت استَپذي ببشذ  ،هتشاط بخش استَپذي بشابش بب  200هتش ٍ هتشاط بخش خشاحي ػوَهي بشابش بب  800هتش هشبغ دس
ًظش گشفتِ هي شَد
ج -دس حبلتي وِ تؼذاد تخت يه سشتِ تخظظي خبص وِ دس داخل بخش ػوَهي لشاس گشفتِ هشخض ًببشذ  ،هثالً
بخش ػوَهي داساي  50تخت وِ دس آى تؼذاد تختْبي اسٍلَطي – خشاحي – داخلي هؼلَم ًيست (سٍي يه تخت
هوىي است بيوبساى سشتِ ّبي تخظظي گًَبگَى بستشي شًَذ)بشاي ٍاسد وشدى تؼذاد تخت بِ ًسبت آهبس ول
هشاخؼيي الذام هي شَد
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هثالً بخش ػوَهي داساي  50تخت وِ تؼذاد تفىيىي ًَ 4ع تخت تخظظي هَخَد دس آى هشخض ًيست (بخش
خشاحي ػوَهي – اسٍلَطي -استَپذي -چشن) اگش آهبس هشاخؼيي بِ بخش بشابش بب ً 800فش ٍ بب تخت سٍص اشغبلي شذُ
هشخض بشاي ّش يه بظَست ريل ببشذ

ًبم بخش

تؼذاد بيوبس

تخت سٍص اشغبل شذُ

خشاحي ػوَهي

300

600

اسٍلَطي

100

200

استَپذي

300

450

چشن

100

150

خوغ

800

1400

تؼذاد سْن تخت بشاي ّش يه بستِ بِ تخت سٍص اشغبل شذُ هحبسبِ ٍ ٍاسد هي شَد .دس ايي حبلت خذٍل ريل
حبطل هي شَد
ًبم بخش

تخت سٍص اشغبل شذُ

سْن تخت اص  50ػذد

خشاحي ػوَهي

600

22

اسٍلَطي

200

7

استَپذي

450

16

چشن

150

5

خوغ

1400

50

دس تىويل اعالػبت هشبَط بِ بخشْبي ستبسُ داس بِ تؼبسيف ريل تَخِ ًوبئيذ:
الف -تؼذاد تخت اتبق ػول :تؼذاد تخت هَخَد دس اعبق ػول يب اعبق ّبي ػول اطلي بيوبسستبى(يؼٌي اعبق
ػولْبي سشپبيي يب اٍسطاًس هذ ًظش ًيست)وِ دس حبل حبضش فؼبل بَدُ ٍ بش سٍي آى بيوبس هَسد ػول خشاحي
لشاس هي گيشد
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ة -تؼذاد تخت صايوبى :هٌظَس تؼذاد تخت فؼبلي است وِ دس اعبق صايوبى  ،صايوبى عبيؼي بش سٍي آى طَست
هي گيشد.
ج  -تؼذاد تخت اتبق ػول اٍسطاًس :تؼذاد تختْبي هَخَد دس اعبق ػول اٍسطاًس (دس طَستي وِ دس بيوبسستبى
چٌيي تختْبيي ٍخَد داشتِ ببشذ) بيوبسستبى وِ بش سٍي آى اػوبل خشاحي اٍسطاًس بب حضَس هتخظظيي
هشبَعِ طَست هي گيشد(تختْبي هَخَد دس بخش اٍسطاًس وِ اػوبلي هثل پبًسوبى  ،بخيِ صدى ٍ ...تَسظ
بْيبساى ٍ يب پشستبساى بش سٍي آًْب طَست هي گيشد بؼٌَاى تخت اٍسطاًس هحسَة ًوي شًَذ)
د -تؼذاد تخت ليبش ٍ پست پبستَم :تؼذاد تخت ّبي فؼبلي وِ دس بخش ّبي هشبَعِ ٍخَد داسد.
ى -تؼذاد تخت ّبي تحت ًظش اٍسطاًس :تؼذاد تخت ّبيي وِ دس بخش اٍسطاًس دس ًظش گشفتِ شذُ است تب
بيوبساى سا بشاي چٌذ سبػت يب هذتي تحت ًظش لشاس دٌّذ .دس ايي گًَِ هَاسد ٌَّص بشاي بيوبس پشًٍذُ بستشي
تشىيل ًشذُ است ٍ بيوبس بشاي چٌذ سبػت يب چٌذ دليمِ هحذٍد (ووتش اص  6سبػت ) بشاي سشم تشاپي ،دسهبى
بَسيلِ اوسيظى يب ايي لبيل وبسّب تحت ًظش لشاس هي گيشد
ٍ -تخت ّبي بخش اٍسطاًس :ايي تخت ّب بغَس هؼوَل ووتش اص  24سبػت بيوبساى سا دس خَد خبي هي دٌّذ
ّش چٌذ دس وشَس هَاسد هتؼذدي ٍخَد داسد وِ اص ايي تخت ّب بِ اشتببُ ٍ يب بِ ًبچبس بِ ػٌَاى بستشي چٌذ
سٍصُ ًيض استفبدُ هي شَد .دس بؼضي اص بيوبسستبى ّب ًيض تختْبي تحت ًظش بخش اٍسطاًس بب تختْبي بستشي
اٍسطاًس ادغبم شذُ اًذ .دس ايي خظَص ببيذ ايي ًىتِ سا هذ ًظش لشاس داد وِ ّوِ ايي تختْب بؼٌَاى تختْبي
اٍسطاًس هحسَة هي شًَذ
ٍ -تخت ّبي تبالسوي :تؼذاد تخت ّبيي وِ بشاي اسائِ سشٍيس ّبي اًتمبل خَى بِ بيوبساى تبالسوي دس ًظش
گشفتِ شذُ است
ُ -تخت ّبي ديبليض :بشابش بب تؼذاد دستگبُ ديبليض فؼبل دس بيوبسستبى است  .دلت وٌيذ وِ هوىي است بؼضي اص
دستگبُ ّبي ديبليض دس بخشْبي هختلف پشاوٌذُ ببشٌذ وِ ببيذ دس آهبس هشبَعِ ٍاسد شًَذ  .ضوٌبً هوىي است
دس بخش ديبليض دستگبُ هَخَد ببشذ اهب تخت ًذاشتِ ببشذ هثالً دستگبُ ّبي سصسٍ  .دس ايي حبلت هالن تؼذاد
تخت ّوبى تؼذاد دستگبُ هي ببشذ.هتشاط بخش بشابش بب هسبحت بخش اطلي ديبليض است ٍ دستگبّْبيي وِ دس
بخشْبي ديگشي هثل  ICUلشاس گشفتِ اًذ دس لسوت هحبسبِ فضبي فيضيىي هَسد ًظش لشاس ًوي گيشًذ.
دستگبّْبي  ٍ ROفضبّبي ديگش هثل اًببس بخش ديبليض ٍ ....بؼٌَاى هتشاط بخش هحسَة هي شَد
اعالػبت هشبَط بِ بخشْبي پبساوليٌيه:
ّوبًٌذ بخشْبي روش شذُ دس فَق است بب ايي تفبٍت وِ دس ايي لسوت تخت فؼبل ٍاسد ًوي شَد .ضوٌبً بؼضي
اص اعالػبت هشبَط بِ بخشْبي تدْيضات پضشىي سشهبيِ اي سٌگيي هثل سي تي اسىي ٍ ً MRIيض دس ايي
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لسوت هي ببيست ٍاسد شَد  .اعالػبت هشبَط بِ تدْيضات پضشىي سشهبيِ اي بغيش اص ايي بخش دس هٌَي
ديگشي وِ هخظَص تدْيضات پضشىي سشهبيِ اي است ًيض ببيذ ٍاسد شَد
اعالػبت هشبَط بِ بخشْبي

دسهبًگبّي:

ّوبًٌذ اعالػبت هشبَط بِ بِ بخشْبي پبساوليٌيه ٍاسد هي شَد.
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بشاي اطالح اعالػبت هشبَط بِ بخش ّب بخش هَسد ًظش سا اًتخبة ٍ بش سٍي دووِ اطالح وليه ًوبئيذ .

طفحِ اي بِ شىل صيش ًوبيش دادُ هي شَد سپس اعالػبت سا ٍيشايش ٍ بش سٍي دووِ اػوبل تغييشات وليه
ًوبئيذ.

خْت ٍسٍد اعالػبت آهبس فؼبليت بخش ّب بخش هَسد ًظش سا اًتخبة ٍ آيتن آهبس فؼبليت سا اًتخبة ًوبئيذ .
طفحِ اي بِ شىل صيش ًوبيش دادُ هي شَد وِ دس آى اعالػبت هشبَط بِ آهبس فؼبليت بخش سا بِ تفىيه هبُ ٍ
تؼذاد بيوبس ٍاسد ٍ سپس دووِ اػوبل تغييشات سا اًتخبة ًوبئيذ .
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آهبس فؼبليت اتبق ػول بِ تفىيه هبُ ٍ تؼذاد بيوبس( ببس هشاخؼِ بِ اتبق ػول) ،بذٍى دس ًظش گشفتي تؼذاد اػوبل
خشاحي اًدبم شذُ ٍ ًَع اػوبل خشاحي دس ّش ببس ػول ثبت هي گشدد.

پايان

][17

