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 روش تکمیل دفتر مراقبت وپیگیری روزانه :

ّذف از تکویل ایي دفتر  پیذا کردى  هشخصات  افرادی است کِ بایذ در آى رٍز هراقبت شًَذ ًام ًٍام خاًَادگی افرادی کِ ًیاز 

َرز  بایذ در شررٍ   هٌذ  هراقبت ّستٌذ  ، از رٍی دفاتر هراقبتی ٍدفتر ثبت ًام بیواراى  استخراج ٍثبت هی شَد . ایي دفتر را بْ

کار رٍزاًِ تکویل ًوایذ تا پس از هراخعِ  افراد  بِ خاًِ بْذاشت  آًْا را هراقبت ًوَدُ ٍدر صَرت عذم هراخعِ  در هْلت زهراًی  

هشخص  هَرد پیگیری  قرار دّذ . )در برًاهِ ّای بْذاشتی هختلف هْلت  هَرد ًیاز برای پیگیری ٍبازدیرذ از برِ هٌرسط   بر      

عول  ّا هشخص شذُ است (در قسوت باالی دفتر هشخصات هرکس بْذاشتی درهاًی  ، خاًِ بْذاشت  ، ًام رٍستا ًَشتِ دستَر ال

 هی شَد .

 تاریخ قیذ هی شَد  )ایي تاریخ ٍدر ٍاقع هربَط بِ ّر رٍز کاری است ( –درستَى اٍط 

ًَشتِ هی شَد  ٍبرای رٍز ّای بعذ شوارُ ردیف  شوارُ ردیف فردی کِ بایذ هراقبت شَد در ستَى بعذی  برای ّواى رٍز کاری

 از ًَ ًَشتِ هی شَد .

شوار ُ ساختواى، خاًَار  ب  پرًٍذُ خراًَار ًَشرتِ هری     -در ستَى سَم  شوارُ  ردیف  فرد از دفاتر  هراقبتی  ثبت هی شَد  

 شَد )ًام ًٍام خاًَادگی  فردی کِ بایذ هراقبت شَد  در ستَى بعذی قیذ هی شَد (

هراقبت در ٍاقع  عٌَاى  ّواى دفتر هراقبتی  است هثاًل  هراقبرت تٌیرین خراًَادُ  ، هراقبرت زى براردار ، هراقبرت کرَد          علت

یاٍاکسیٌاسیَى  البتِ هی تَاى ًَ  هراقبت هَرد ًیاز را بِ  َر اختصاصی قیذ ًوَد ٍاکسي ًَبت  دٍم ّباتیپ ، هراقبرت پرس از   

 زایواى ٍ.....

ًتایح  اخرای  هراقبت با پیگیری ٍبازدیذ هٌسط  بِ  َر هدسا در ستَى هربَ ِ عالهت زدُ هی شرَد  پرس از    در ستًَْای بعذی

، هربَط بِ ستَى ًتیدِ هراقبت ٍپیگیری ، عالهت زدُ شَد بایذ علت 2ٍ3ٍ4ٍ5اًدام هراقبت   چٌاًچِ برای فردی  در ستًَْای  

در ستَى آخر شرح د ادُ شَد .یا هراخعِ ایي خذٍط بَْرز خَاّذ داًست کرِ  آى کِ چرا در هَعذ هقرر هراقبت اًدام ًشذُ است 

 چِ کساًی  را بایذ در ّر رٍز هَرد پیگیری قرار دّذ .

 

 :در موقع بازدید منسل  توجه به نکات زیر اهمیت دارد

خلری اعتوراد ٍّوکراری افرراد     ّر هَقع بَْرز برای بازدیذ بِ هٌسط هراخعِ هی کٌذ  با یذ پس ازکسب اخازُ  داخل شَد  ٍبرای 

خاًَار با خَشرٍیی با آًْا برخَرد کٌذ . اگر بِ دالیلی  در  هَعذ هقرر بِ خاًِ بْذاشت هراخعِ ًکردُ اًذ پس از گفتگَ با اعضرای  
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ا خاًَادُ علت  ًیاهذى را خَیا شًَذ  ٍسپس راٌّوایی الزم را برای بر رف کردى هشکل بِ عول آٍریذ ٍایي خَد فرصتی است تر 

 بِ سایر  هسائل بْذاشتی خاًَادُ ًیس تَخِ کٌیذ . سپس ًتایح را در دفتر ثبت کٌیذ.

 

 تْیِ کٌٌذُ :زّرا کیَهرثی ، هربی هرکس آهَزش بَْرزی 

  

 

 


