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 فزآيٌذ ثز هجتٌي هذدجَ حمَق هٌطَر رػبيت ثز تىيِ ثب ػول اتبق وبرداى ٍظبيف ضزح

 .ثبضذ هي سيز ضزح ثِ هزالجتي استبًذاردّبي ٍ پزستبري

 هزثَعِ سزپزست اس وبر ثزًبهِ ٍ دستَر دريبفت -1

 ػول جْت اس ًي هَرد تجْيشات ٍ دستگبّْب وبرايي ٍ ثَدى سبلن اس يبفتي اعويٌبى  -2

 ٍ (... ٍ سيبلتيه چزاؽ الىتزٍوَتز، دستگبُ سبوطي، :ضبهل ) ػول ضزٍع اس لجل جزاحي

 هبفَق هسئَل ثِ خزاثي يب ًمص گًَِ ّز گشارش

 ٍ ووجَدّب ٍ ًبوبفي هَارد گشارش ٍ جزاحي اػوبل ًيبس هَرد اهىبًبت ٍ لَاسم ٍجَد اس اعالع -3

 هبفَق هسئَل ثِ ًمبيص

 آًْب ثىبرگيزي ٍ ضذػفًَي ٍ استزيليشاسيَى رٍضْبي ثب آضٌبيي -4

 پبويشگي، رعَثت، حزارت، درجِ لزسبًي، ثز سيستن وبفي، ًَر ًظز اس ػول اعبق وٌتزل -5

 …ٍ ايوٌي

 جزاحي ػول ليست عجك ثز السم جزاحي ٍسبيل ٍ لَاسم ثب ػول اعبق ًوَدى آهبدُ  -6

 ًيبس هَرد پشضىي هذارن ثَدى هل وب اس اعويٌبى ثزاي جزاحي اس لجل ثيوبر پزًٍذُ وٌتزل  -7

 ٍ هصٌَػي ٍسبيل داضتي ،ػذم ػول اس لجل دارٍّبي ػول، آهبدگيْبي ٍ ػول اجبسُ هبًٌذ )

 (... ٍ سيَرآالت

 .ٍسبيل ّبي ثستِ ٍ لَاسم ثَدى استزيل اس اعويٌبى ٍ وٌتزل -8
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 :اسػول لجل سيبر ًمص ايفبي -9

 ثيوبر ثِ السم ّبي آهَسش ارائِ ٍ ارتجبط ثزلزاري -

 جزاحي ػول جْت رٍاًي ٍ جسوي آهبدگي ًظز اس ثيوبر وٌتزل -

 هطخصبت دستجٌذ ٍ ػول ليست ٍ پزًٍذُ ثب ثيوبر ًبم وٌتزل -

 ثِ اي صذهِ ّيچگًَِ وِ ًحَي ثِ تخت رٍي ثز ثيوبر لزاردادى - ػول تخت ثِ ثيوبر ّذايت -

 ضَد حفظ ثيوبر حزين ٍ پَضص ٍ ًگزدد ٍارد ٍي

 ػول ًبحيِ ٍ ًَع حست ثز چزاغْب ٍ جزاحي تخت تٌظين -

 ًيبس ٍ دستزسي لبثليت عجك ثز جزاحي تخت اعزاف در تجْيشات ٍ دستگبّْب وليِ لزاردادى -

 :ػول حيي سيبر ًمص ايفبي -11

 ٍ جزاحبى ثِ ووه - ثيوبر ٍضؼيت ٍ اتفبلبت ٍ هحيظ ثز اضزاف ٍ ػول عَل توبم در حضَر -

 ... ٍ دستىص ٍ گبى پَضيذى در اسىزاة پزستبر

 آًْب گذاردى اختيبر در ٍ ٍسبيل سبيز ٍ ًخْب ٍ استزيل ّبي ثستِ اٍليِ ّبي پَضص ثبسًوَدى -

 ػول هٌغمِ پزة -

 آٍري جوغ ٍ جزاحي تين ّوزاُ ثِ اتوبم اس لجل ... ٍ درى گبس، لٌگ گبس، ًخ، ثجت ٍ ضوبرش -

 استفبدُ اس پس آًْب

 ػول حيي در استزيل ًىبت رػبيت وٌتزل -
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 آًْب ًوَدى آهبدُ ٍ جزاحي گزٍُ ًيبسهٌذيْبي ثيٌي پيص -

 جْت در جذيذ ٍضؼيت تأهيي ٍ تين ثِ گشارش ثيوبر، ٍضؼيت در تغييز تطخيص ٍ تَجِ -

 آهذُ ثَجَد تغييز اصالح

 ظزف رٍي ثز هطخصبت ثجت ٍ ثيوبرستبى سيبست عجك ثز ًوًَِ آٍري جوغ ٍ ًگْذاري -

 رسيذ دريبفت ٍ الؼول دستَر عجك ثز آسهبيطگبُ ثِ آى فزستبدى ٍ ًوًَِ حبٍي

 تَرًيىت سهبى هبًٌذ جزاحي گزٍُ ضذُ درخَاست سهبًْبي وٌتزل ٍ ثجت -

 :ػول پبيبى اس پس سيبر ًمص ايفبي -11

 ػول هحل پبًسوبى ثِ ووه -

 ريىبٍري ثِ اًتمبل جْت ثيوبر ًوَدى آهبدُ ٍ ضزػي هَاسيي رػبيت ثب پَضطْب ثزداضتي -

 ثَد گزديذُ ثجت ػول اثتذاي اس وِ ثجتي هَارد ٍ گشارضبت وليِ ًوَدى تىويل -

 ثؼذي ػول جْت اتبق ًوَدى آهبدُ ٍ لجلي جزاحي ػول ثِ هزثَط ٍسبيل ًوَدى خبرج -

 ٍضؼيت هَرد در وتجي ٍ ضفبّي گشارش ارائِ ٍ ريىبٍري ثِ ثيوبر اًتمبل ٍ جبثجبيي در ووه -

 جزاحي ًبحيِ

 :ػول حيي در ( اسىزاة ) ضستِ دست ًمص ايفبي -12

 دستَرالؼول عجك دست ضستي -

 استزيل دستىص ٍ گبى پَضيذى -
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 ) آًْب رٍي ثز استزيل ضىل ثِ لَاسم ٍ ٍسبيل دادى لزار ٍ استزيل پَضص ثب هيشّب پَضبًذى -

 (... ٍ گبس درًْب، ًخ، جزاحي، ٍسبيل ضبهل

 ًخ، سَسى، پٌس، ليچي، لٌگبس، گبس،) ضذُ صزف م لَاسم ٍ ٍسبيل وليِ وٌتزل ٍ ضوبرش -

 (سيبر ( سيزوَلزفزد ّوزاُ ثِ ػول پبيبى ٍ ػول عَل در ٍ ضزٍع در (... ٍ درًْب

 جزاحي ست ّز ضٌبسٌبهِ عجك ثز ػول اس لجل جزاحي ّبي ست درٍى جزاحي لَاسم وٌتزل-

 استزيل پَضطْبي ثب ثيوبر پَضبًذى ٍ (درح)ثيوبر پَست ًْبيي ضستي در ووه -

 ػول عَل در جزاحي تين تَسظ استزيل ًىبت رػبيت ثز ًظبرت -

 ثبوَتز سَختگي اس جلَگيزي جْت ّب ضبى ثَدى خيس صَرت در جزاحي تين ثِ اعالع -

 :ػول پبيبى در ضستِ دست ًمص ايفبي -13

  ػول هحل پبًسوبى ثِ ووه -

 جْت ثيوبر ًوَدى آهبدُ ٍ ثيوبر حزين ٍ ضزػي هَاسيي رػبيت ثب استزيل پَضطْبي ثزداضتي -

 ريىبٍري ثِ اًتمبل

 ريىبٍري هسئَل ثِ ثيوبر ثِ هتصلِ ٍسبيل ٍ ضذُ اًجبم الذاهبت وليِ گشارش -

 تگزديذُ ثت ػول اثتذاي اس وِ ثجتي هَارد ٍ گشارضبت وليِ ًوَدى تىويل -

 ثز استزيليشاسيَى هزاوش ثِ آًْب اًتمبل ٍ استفبدُ هَرد ٍسبيل ضَي ٍ ضست ٍ آٍري جوغ -

 .ثيوبرستبى سيبست حست
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 ػول اتبق در احيب ػوليبت اًجبم در ضزوت -14

 استبًذاردّب ٍ ضزع هَاسيي عجك جسذ اس هزالجت -15

 ثخص ٍ ثيوبرستبى پژٍّطي آهَسضي ّبي ثزًبهِ اجزاي در ّوىبري -16

 ... ٍ ثبسآهَسي - خذهت ضوي آهَسضْبي در ضزوت -17

 ثيوبرستبى جبري ّبي سيبست عجك ػول اتبق ضَي ٍ ضست ثزًبهِ در هطبروت -18

 


