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 كٜؽقد ٓٓاُة
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                                                            ٓوعٓٚ ٝ ٓيٌؽٝ ؼگاٗيكْ ٛا -
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                                                                 آن٘ايي تا ٓٞ ظ گ٘عؾظ   -
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  10  ظقرٞؼ ُؼَٔ ذلٌيي ،مجغ آٝؼي ٝ ظكغ ؾتاُٚ ػلٞٗي  -

 11            ظقرٞؼ ُؼَٔ تكرٚ ت٘عي ٝ پي دنٞظٕ -
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 17  ً٘رتٍ ًيلي ٝ تيُٞٞژيي -

 18 ٓ٘اتغ -
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 ٓوعٓٚ   

ً٘رتٍ ػلٞٗد  ؾ گػنرٚ يٌي  ؾ ظؿعؿٚ ٛاي ْٜٓ ٝ هاتَ ذٞخٚ ًاظؼ              

 ظؼٓاٗي تٞظٙ  قد ٝ حتون ًآَ إٓ ظؼ تكرت تئاؼ تاػث  ٗرواٍ ػلٞٗد ٝ          

 كؿ يم ٍْٞ ظؼٓإ ٝ حتٔيَ ٛؿي٘ٚ ٛاي ق٘گني ٝ تؼُا" خرب ٕ ٗاپػيؽ ٓي             

ًاؼگريي إٓ ظؼ                تٚ  يؿ خ ٝ  يسير  ؾ جتٜ قرلاظٙ  يإ   يٖ ٓ گؽظظ ظؼ 

ؼ قراي ػٌِٔؽظ ذؼؽيق نعٙ  ؾ خايگاٙ ٜٓٔي تؽضٞؼظ ؼ  قد ذنچ٘ني  ْالع            

ًٚ ظؼ               قد  َٞػاذي    يؿ خ ٓٞ يٖ جتٜ تٞظٕ   ًاُيربٙ  ٌؽظ ٝ  ميين ،ػِٔ  ؾ  

ؼخ ػعّ حتون ٛؽ يي تاػث ػعّ ٗيَ تٚ  ٛع ف ً٘رتٍ ػلٞٗد ضٞ ٛع نع                 يٞ 

نيت ٝ              . ًؿ هبع  ْٜ ٓؽ  هٌالخ ٓ ٌي  ؾ ٓ ذنٞ ؼٙ ي قراٗي  ٛاي تئاؼ ٗد  ػلٞ

ظؼٓاٗي تٞظٙ ٝ تا  كؿ يم ٓعخ  هآد تئاؼ ظؼ تئاؼقرإ ٝ  كؿ يم           

 ٓيؿ ٕ ٓؽگ ٝ ٓري ٝ  كؿ يم ٛؿي٘ٚ ٛاي تئاؼقراٗي  ٓ٘دؽٓي گؽظظ .

ٓيِياؼظ ذٞٓإ ٛؿي٘ٚ قاالٗٚ ػلٞٗد تئاؼقراٗي ظؼ         21ا ذ   21زعٝظ 

  ٓي تانع.ًهٞؼ

ٓ٘اتؼي  ؾ ٓيٌؽٝ ؼگاٗيكْ ٛا ًٚ ٓي ذٞ ٗ٘ع ػلٞٗد ؼ   رناظ دناي٘ع           

نياء ٝ                ضعٓد ،  ٘عگإ  ئٚ ظٛ تٚ  ؼ  ذٞ ٕ  ٓي   ِٚ ًٚ  ؾ مج تٞظٙ  ؼعظ  ٓر

ناؼٙ             هؽ خ   ٗاخ ٝ ز ٛٞ  ٝ زيٞ  ٗاخ  ٓٞ ظ ٝ خؽيا ؿػ  ٝ يؿ خ آب ٝ  جتٜ

 . دنٞظ

کؽٝ                        ٓي

  ؼگاٗيؿّ ٛا 

 –ٓيکؽٕٝ 12-2تاکرتی ٛا : ظ ؼ ی کع ژٗريکی ٛكر٘ع ٝ ٗع ؾٙ آهنا 

 ٓي تان٘ع ظ ؼ ی ٓراتُٞيكْ ٝذُٞيع ٓثَ ظ ضَ قُِٞی

ٝيؽٝقٜا : ٓراتُٞيكْ ٓكروَ ٗع ؼٗع ٝتٚ قايؽ  ؼگاٗيكٜٔا ٝ تكرٚ 

  ٗع.

 ذهکيَ نعٙ  ٗع.پؽيٕٞ ٛا : کع ژٗريکی ٗع ؼٗعٝ كوّ  ؾ پؽٝذئيٖ 

 ٝيؽٝئيعٛا : ُٓٞکٞهلای  قيع ٗٞکِئيک تعٕٝ پٞنم.

 گٞٗٚ پاذٞژٕ ٛكر٘ع.   222گٞٗٚ کٔرت  ؾ 152222هاؼچٜا :  ؾ 

ٜٓٔرتيٖ ٝ نايؼرتيٖ ٓ٘ثغ ٓيٌؽٝ ؼگاٗيكْ ٛا  ٗكإ تٞظٙ ٝ يٌي  ؾ           

خعي ذؽيٖ ذتعيعٛا ظؼ ؾٓي٘ٚ ػلٞٗد تئاؼقراٗي كِٞؼ ْثيؼي  ٗكإ  قد           

 . 
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ًٚ تٚ تئاؼقرإ ٓؽ خؼٚ ٓي ً٘٘ع يي ٗلؽ تٚ ػلٞٗد             ٗلؽ  21 ؾ ٛؽ 

ت             ٓؽگ  ؼع ظ  ٌا ذ گؽظظ.ظؼ  ٓؽي ثرال ٓي قراٗي ٓ ٗد     ٚ تئاؼ يَ ػلٞ ظُ

ظؼيع  ؾ ًَ    5ظؼ قاٍ ٝ ذؼع ظ تئاؼ ٕ آُٞظٙ نعٙ       00222تئاؼقراٗي  

ٛؽ      ؼين  ؾ قد ي ٔاؼ ٕ   ٘ع           12تي ٓي ً٘ ؼٚ  قرإ ٓؽ خ تٚ تئاؼ  ًٚ لؽ  ٗ2 

گؽظظ ٝ ٓياٗگني ذؼع ظ ؼٝؾٛاي  َايف       رال ٓي ٗلؽ تٚ ػلٞٗد تئاؼقراٗي ٓث     

 ٗع چٜاؼ ؼٝؾ  قد     ًٚ تئاؼ ٕ تعُيَ ػلٞٗرٜاي تئاؼقراٗي تكرتي تٞظٙ       

هٞع ظٝ                قد )ٝ ياؼظ ظالؼ   ٗيْ ٓيِ ٜاؼ ٝ  ٓاؾ ظ چ  ٚ٘ قاٍ ٛؿي ٝ ظؼ 

 . ٓيِيٕٞ ٓٞؼظ ػلٞٗد تئاؼقراٗي ظؼ قاٍ ظؼ ًهٞؼ  ٓؽيٌا(

كؽآي٘عٛا ٝ ٗريٝي  ٗكاٗي    چٜاؼ حمٞؼ جتٜيؿ خ پؿنٌي ،كُاي كيؿيٌي ،       

 . گريظٓي تايع ظؼ هبكاؾي  يٖ خبم ٛا ٓعٗظؽ هؽ ؼ 

 ؾجنيؽٙ ک٘رتٍ ػلٞٗد : 

 

هبكاؾي كيؿيٌي ) ظؼٛا ٝ پ٘دؽٙ ٛا ٝ ًق ٝ ظيٞ ؼ قوق ٝ كاَالب ٝ           -2

) .... 

ٗظاكود ٝ گ٘وعؾظ يي ٝ  قرتيِيؿ قويٕٞ ٓ٘اقوة ٝقوايَ ٝ جتٜيوؿ خ       -1

 پؿنٌي 

 ٛاي ػلٞٗي مجغ آٝؼي ٝ ظكغ ٓ٘اقة ؾتاُٚ-3

 ؼػايد هبع ند كؽظي ٝ ظقد نكنت هثَ ٝ تؼع  ؾ ٛؽ  كؼاُيد ظؼٓاٗي -4

كنترل 
 عفىنت

ابزار و 
 تجهيزات

فضاي 
 فيزيكي

گردش 
 كار

 پرسنم
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ٓؽ ًؿهبع نيت  ٗظاكد، گ٘عؾظ يي ٝ  قرتيِيؿ قيٕٞ ظؼ    

 ٝ ظؼٓاٗي : 

 ياستريليساسيًن گىذزدايي وظافت، اصًل        

ٛاي ؾٗعٙ ٝ ؿوري ؾٗوعٙ زويت       زػف ًآَ ٓيٌؽٝ ؼگاٗيؿّ : قرتيِيؿ قيٕٞ 

  .ٛووووووووووووووا   قوووووووووووووو ٞؼ توووووووووووووواًرتي  

 ٓي تانع . قرتيِيؿ قيٕٞ ٝ َعػلٞٗي،ٓؽزِٚ پاًكاؾي  نآَ قٚ

قة                  كؽظي ٓ٘ا ظد  قايَ زلا تٚ ٝ ٘عؾظ يي  ياخ گ نؽٝع ػِٔ ثَ  ؾ  ه

ٜؿ               قي ٝ ...( جم ٘ي، ٓا هث٘ع، ػي قرٌم، پي ًاؼ، ظ لم  ثاـ ٝ ً ٘ع ُ )ٓاٗ

 گؽظيع. 

قايَ            قٓٞذ ٝ ٝ كد  ؾ ؼٝي  خؽ ّ ٝ ًثا ٘عؾظ يي، ؾظٝظٕ   ثَ  ؾ گ ه

 اثري حمٍِٞ گ٘عؾظ  تؽ ؼٝي ٓيٌؽٝهبا( َؽٝؼيكد. )تؽ ي  كؿ يم ذ

ٗثايع ٓٞ ظ گ٘عؾظ  ؼ  تا ْٛ يا تا ٓٞ ظ نٞي٘عٙ خمِِٞ دنٞظ تعُيَ              

   يٌ٘ٚ  ثؽ خ گ٘عؾظ يي آهنا  ؾ تني ٓي ؼٝظ.

 ؾ ٓٞ ظ گ٘عؾظ  كوّ ظؼ ؿِظرٜاي ذٞييٚ نعٙ  قرلاظٙ گؽظظ ٝ تؽ ي           

 ذتيٚ حمِٞهلاي گ٘عؾظ  زرًٔا  ؾ پئاٗٚ  قرلاظٙ نٞظ. 

 ؾ ؿْٞٚ ٝؼدنٞظٕ تيم  ؾ ٓعخ ذٞييٚ نعٙ ٝقايَ ظؼ حمِٞهلاي گ٘عؾظ             

  خعً  ضٞظظ ؼي نٞظ.

ٓٞ ظ گ٘عؾظ  ؼ  ظؼ ٌٓاهناي ٓ٘اقة ٝ ظؼ ظٓاي ٓ٘اقة ٗگٜع ؼي دنٞظٙ          

 ؾ هؽ ؼظ ظٕ آهنا ظؼ ً٘اؼ گؽٓا خعً  ضٞظظ ؼي نٞظ )ظؼ ؿري  يً٘ٞؼخ           ٝ 

   ثؽ خ حمٍِٞ يا ٓاظٙ گ٘عؾظ  تٚ قؽػد  ؾ تني ٓي ؼٝظ(.

ٓٞ ظ يا حمِٞهلاي گ٘عؾظ  ؼ  ظؼ تٓؽيٜاي ظؼ تكرٚ ٗگٜع ؼي دنٞظٙ ٝ           

  تؽ ؼٝي تٓؽيٜا زرًٔا ٓهطًاخ حمٍِٞ يا ٓاظٙ گ٘عؾظ  هيع نعٙ تانع.

تيم  ؾ    يٚ  ًٚ            ؾ ذت ٘عؾظ يي  هلاي گ ٗٚ حمِٞ ياؾ ؼٝؾ  ٓٞؼظ ٗ ٗع ؾٙ   

  تؽ ي ؼٝؾٛاي تؼع هاتَ  قرلاظٙ ٗيكر٘ع خع  ضٞظظ ؼي نٞظ.
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هنا ؼ  ظٝؼ               ًٔا آ نعٙ زر قاضرٚ  هلاي  قرلاظٙ حمِٞ ٓعخ   ُاي  ؼع  ٗو ت

  ؼخيرٚ حمٍِٞ ذاؾٙ ذتيٚ گؽظظ.

ثثد ذاؼيص قاضد حمٍِٞ گ٘عؾظ  ٝ ؿِظد إٓ تؽ ي حمِٞهلايي ًٚ هاتِيد            

  تيم  ؾ يي ؼٝؾ ؼ  ظ ؼٗع ؼٝي تٓؽي آهنا  ُؿ ٓيكد.ًٓؽف 

 

  : جُت يسايل ي تجُيسات مصرف شذٌ براي بيماران ػفًوي

يرٌف(               يا ٝ  ثَ آب ژ ٍٝ  يٚ )ٓ ٘عؾظ ي  ُٝ ٍِٞ گ هؽ ؼظ ظٕ ظؼ حم

  ظهيوٚ 25-32تالكايِٚ تؼع  ؾ  قرلاظٙ تٚ ٓعخ 

  نكرهٞ تا آب ٝظذؽخ٘د )ٝ تؽـ ًهيعٕ ظؼ يٞؼخ ٗياؾ( ٝ آتٌهي

پالـ( تٚ ٓعخ      53هؽ ؼظ ظٕ ظؼ حمٍِٞ گ٘عؾظ ي ثاٗٞيٚ )ٓثَ ظًٌٞٗف        

  ؾٓإ الؾّ

  آتٌهي، ضهي دنٞظٕ ٝ ٗگٜع ؼي ظؼ هلكٚ ٛاي دتيؿ ٝ خمًٞو

  پگ دنٞظٕ يسير ٝ حتٞيَ تٚ قي .  ـ . آؼ يا  قرتيَ ًؽظٕ ٝقايَ

  خٜد ٝقايَ ٝ جتٜيؿ خ ًٓؽف نعٙ تؽ ي تئاؼ ٕ ؿريػلٞٗي : 

  خ٘د )ٝ تؽـ ًهيعٕ ظؼ يٞؼخ ٗياؾ( ٝ آتٌهينكرهٞ تا آب ٝظذؽ

  آتٌهي، ضهي دنٞظٕ ٝ ٗگٜع ؼي ظؼ هلكٚ ٛاي دتيؿ ٝ خمًٞو

  پگ دنٞظٕ يسير ٝ حتٞيَ تٚ قي .  ـ . آؼ يا  قرتيَ ًؽظٕ ٝقايَ

  ٌٓإ خمًٞيي ؼ  خٜد نكرهٞ ٝ گ٘عؾظ يي ٝقايَ  ضرًاو ظٛيع.

هٞ ٝ           ٘ع نكر ؼع  ؾ كؽ ي قايَ ت دنٞظٕ ٝ هي  ٜد ض ًٔا  ؾ   خ ٘عؾظ يي زر گ

  هلكٚ ٛاي )قثع( دتيؿ ًٚ ظؼ ٌٓإ ٓ٘اقة ًٗة نعٙ  ٗع  قرلاظٙ نٞظ.

  پگٜاي آٓاظٙ  قرتيَ ؼ  ظؼ ٌٓإ خمًٞو ٝ دتيؿ ٗگٜع ؼي دناييع.

ظؼ زني كؽ ي٘ع نكرهٞ ٝ گ٘عؾظ يي زرًٔا  ؾ ٝقايَ زلاظد كؽظي ٓٞؼظ           

 ٗياؾ  قرلاظٙ نٞظ. 

  ي وحًٌ مصرف آوُااوًاع گىذزداَا  آشىائي با         
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  : پالـ 53ظًٌٞٗف 

ٔاؼ ٕ             ثد  ؾ تي قايَ ٓؽ ه تؿ ؼ ٝ ٝ ٘عؾظ يي   تؽ ي گ  ٍِٞ يٖ حم  ؾ  

  ظؼ حمِٞهلاي گ٘عؾظ  تٞظٙ،  قرلاظٙ ٓي گؽظظ. ًٚ هاتَ ؿْٞٚ ٝؼي

   قرلاظٙ ٗهٞظ.  ؾ  يٖ حمٍِٞ، خٜد گ٘عؾظ يي هنايي آٗعٝقٌٞهپا

قي قي ظؼ    25% )5/2قي قي ظؼ ُيرت(،     12% )1 يٖ حمٍِٞ ظؼ قٚ ؿِظد     

تٚ               22% )2ُيرت( ٝ   ٗع  ٓي ذٞ  قد ٝ  قرلاظٙ   تَ   ُيرت( ها قي ظؼ  قي 

ٓعخ    ية ظؼ  وٚ،   25ذؽذ وٚ ٝ   32ظهي ٔاٍ       65ظهي ضٞظ ؼ   ػ ثؽ  وٚ   ظهي

  ً٘ع ًٚ تؽ زكة نؽ يّ ٓي ذٞ ٕ يٌي  ؾ قٚ ؿِظد كٞم ؼ   قرلاظٙ دنٞظ.

 قرلاظٙ مبعخ زع ًثؽ ظٝ ٛلرٚ ٝ ظؼ يٞؼخ        ؼهين نعٙ ظؼ يٞؼخ   حمٍِٞ  

ػعّ ًٓؽف مبعخ يي ٓاٙ  ثؽ ضٞظ ؼ  زلظ ٓي ً٘ع ُػ  پف  ؾ ذتيٚ حمٍِٞ                  

ؼهين نعٙ، ؿِظد ٝ ذاؼيص آٓاظٙ قاؾي حمٍِٞ ؼ  ذٞقّ تؽچكة ؼٝي ظؽف             

  ٓؽتْٞٚ هيع دناييع.

قايَ            قٓٞذ ٝ كاخ  ؾ ؼٝي  خؽ ّ ٝ ًثا ٘عؾظ يي، ؾظٝظٕ   ثَ  ؾ گ  ه

  )تؽ ي  كؿ يم ذأثري حمٍِٞ گ٘عؾظ  تؽ ؼٝي ٓيٌؽٝهبا( َؽٝؼيكد )نكرهٞ(.

  ظهد ً٘يع ًٚ ٝقايَ ًآاًل ظؼ حمٍِٞ ؿْٞٚ ٝؼ نٞٗع.

پف  ؾ گػند ٓعخ ؾٓإ الؾّ  تؿ ؼ ٝ ٝقايَ ؼ   ؾ حمٍِٞ ضاؼج ًؽظٙ            

  ٝ تا آب نكرهٞ ٝ آتٌهي ًؽظٗع.

 

 آب ژ ٍٝ / ٝ يرٌف :

   يٖ حمٍِٞ:

  قي ظؼ يي ُيرت آب تؽ ي گ٘عؾظ يي ذؽنساخ ضٞٗي قي 152ؿِظد ظؼ  -

ظد   - ُٚ            52ظؼ ؿِ ظؽٝف ٝ ُٞ ٘عؾظ يي  تؽ ي گ ُيرت آب  يي  قي ظؼ  قي 

  ٛاي آؾٓايهگاٙ

ظد  ظؼ  - ًق،               15ؿِ قٓٞذ  ٘عؾظ يي  تؽ ي گ ُيرت آب  يي  قي ظؼ  قي 

  ظيٞ ؼ، محآٜا، ذٞ ُرٜا، ؼٝنٞئيٜا

   ُثكٚ ٛا قي قي ظؼ يي ُيرت آب تؽ ي گ٘عؾظ يي 22ٝ ظؼؿِظد  -
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ظد   - ظؽٝف                5/1ٝ ظؼ ؿِ ٘عؾظ يي  تؽ ي گ ُيرت آب  يي  قي ظؼ  قي 

  آن ؿضاٗٚ

ظهيوٚ  ثؽ ضٞظ     32ذا   25هاتَ  قرلاظٙ  قد ٝ ٓي ذٞ ٗع ظؼ ٓعخ        

  ؼ   ػٔاٍ ً٘ع.

قاػد(  ثؽ ضٞظ ؼ  زلظ ٓي        14)حمٍِٞ ؼهين نعٙ مبعخ زع ًثؽ يي ؼٝؾ       

ذاؼيص آٓاظٙ قاؾي حمٍِٞ      ً٘ع ُػ  پف  ؾ ذتيٚ حمٍِٞ ؼهين نعٙ، ؿِظد ٝ          

ؼ  ذٞقّ تؽچكة ؼٝي ظؽف ٓؽتْٞٚ هيع دناييع ٝ  ؾ ذتيٚ تيم  ؾ  ٗع ؾٙ           

  ٓٞؼظ ٗياؾ ؼٝؾ ٗٚ حمٍِٞ  يٖ گ٘عؾظ  خعً  ضٞظظ ؼي نٞظ.

قايَ            قٓٞذ ٝ ٝ كد  ؾ ؼٝي  خؽ ّ ٝ ًثا ٘عؾظ يي، ؾظٝظٕ   ثَ  ؾ گ ه

 )تؽ ي  كؿ يم ذأثري حمٍِٞ گ٘عؾظ  تؽ ؼٝي ٓيٌؽٝهبا( َؽٝؼيكد. 

 

 ٓيٌؽٝذٖ:

 ؾ  يٖ حمٍِٞ تؽ ي گ٘عؾظ يي  تؿ ؼ ٝ ٝقايَ ظٗع ٗ ؿنٌي ًٚ هاتَ            

  ؿْٞٚ ٝؼي ظؼ حمِٞهلاي گ٘عؾظ  ٓي تان٘ع،  قرلاظٙ ٓي گؽظظ.

قي قي ظؼ ُيرت( هاتَ  قرلاظٙ  قد ٝ ٓي         32% )3 يٖ حمٍِٞ ظؼ ؿِظد    

  ظهيوٚ  ثؽ ضٞظ ؼ   ػٔاٍ ً٘ع. 62ذٞ ٗع ظؼ 

اظٙ مبعخ زع ًثؽ يي ٛلرٚ ٝ ظؼ يٞؼخ       حمٍِٞ ؼهين نعٙ ظؼ يٞؼخ  قرل      

ػعّ ًٓؽف مبعخ ئٌاٙ  ثؽ ضٞظ ؼ  زلظ ٓي ً٘ع ُػ  پف  ؾ ذتيٚ حمٍِٞ                 

ؼهين نعٙ، ؿِظد ٝ ذاؼيص آٓاظٙ قاؾي حمٍِٞ ؼ  ذٞقّ تؽچكة ؼٝي ظؽف             

  ٓؽتْٞٚ هيع دناييع.

هثوَ  ؾ گ٘وعؾظ يي، ؾظٝظٕ  خوؽ ّ ًٝثاكواخ  ؾ ؼٝي قوٓٞذ ٝقوايَ       

ٍٞ گ٘ووعؾظ  تووؽ ؼٝي ٓيٌؽٝهبووا( َؽٝؼيكوود. )تووؽ ي  كووؿ يم ذووأثري حمِوو

  )نكرهٞ(.

  ظهد ً٘يع ًٚ ٝقايَ ًآاًل ظؼ حمٍِٞ ؿْٞٚ ٝؼ نٞٗع.

پف  ؾ گػند ٓعخ ؾٓإ الؾّ  تؿ ؼ ٝ ٝقايَ ؼ   ؾ حمٍِٞ ضاؼج ًؽظٙ            

  ٝ تا آب نكرهٞ ٝ آتٌهي گؽظٗع.

: ٌَُ  
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نٞظ،                  ٓي  قرلاظٙ  قد   َعػلٞٗي پٞ ٜد  ٌٚ خ تؽ  ي٘ ػالٝٙ   ٍِٞ يٖ حم  

ٗٞ ع             تؽ ي   يَ   نٌي ظؼ هث تؿ ؼآالخ پؿ قايَ ٝ   قٓٞذ ٝ ٝ ٘عؾظ يي  گ

تؿ ؼآالخ           قايؽ   هلاي ظ ؼٝ ٝ  قريي ؼٝي ظؼب ٝيا ٛا، ال ني  ٛا، گٞ ذؽٓٞٓرت

  پؿنٌي ظؼ ٓٞ هغ  ٝؼژ ٗكي ٝ كٞؼي، ٗيؿ ًاؼتؽظ ظ ؼظ.

ظد      ٍِٞ ظؼ ؿِ يٖ حم  02 %(032      ٌَ قي  ُ قي آب     102% ظؼ 26قي  قي 

  26ي قي  آ ب ٓوٓؽ تا يي نيهٚ  ٌَُ       ق  112ٝ يا تٚ يٞؼخ خمِِٞ      ٓوٓؽ 

  ًٚ ظؼخٚ ظؼقد ٓي     02قي قي ٓي تانع  ٌَُ        622ٛؽ نيهٚ زعٝظ     ظؼخٚ 

(هاتَ  قرلاظٙ  قد ٝ ٓي ذٞ ٗع ظؼ چ٘ع ثاٗيٚ  ثؽ ضٞظ ؼ   ػٔاٍ           نٞظ 

  ً٘ع.

كرٚ               ًٔا ت قرلاظٙ، زر ؼع  ؾ   يِٚ ت ٍِٞ تالكا يٖ حم زاٝي   ٓؽي  ظؼب ت

  نٞظ.

 قاُٖٝ : 

كرهٞ ٝ گ٘عؾظ يي  ُٝيٚ  تؿ ؼ ٝ ٝقايَ پؿنٌي        ؾ  يٖ حمٍِٞ تؽ ي ن   

  ٝ آؾٓايهگاٛي،  قرلاظٙ ٓي گؽظظ.

 ؾ  يٖ حمٍِٞ ٗثايع تؽ ي گ٘عؾظ يي ثاٗٞيٚ )هنائي(  تؿ ؼ ٝ ٝقايَ           

  پؿنٌي،  قرلاظٙ گؽظظ.

  قي قي ظؼ ُيرت( هاتَ  قرلاظٙ  قد. 32% )3 يٖ حمٍِٞ ظؼ ؿِظد 

 :  يسايل، ابسار ي محيطشىايي با وحًٌ وظافت ي گىذزدايي برخي آ 

  تخت

َٓ  ؾ               كد ًا ْٚ، ٗظا تني ٓؽتٞ هؽ ؼظ ظٕ ظؼ  ٛا ٝ  كٚ  ًؽظٕ  ُث خع  

يؿ                  قرٔاٍ دت تا ظ ٘عؾظ يي  ْٞب، گ يؿ ٝ ٓؽ قرٔاٍ دت تا ظ پائني  تٚ  تاال 

قووي قووي آب ژ ٍٝ / ٝ يوورٌف ظؼ ُوويرت آب ٝ   12-15آؿهوورٚ تووٚ حمِووٍٞ 

نعٙ            ُٞظٙ  ذؽضيى ٝ آ ؼع  ؾ  ختد ت يؿ ظؼ  كٚ دت ضٕٞ ٝ    هؽ ؼظ ظٕ  ُث تٚ 

 ذؽنساخ  

  سامشه

پف  ؾ  قرلاظٙ خمؿٕ ظؼ قي٘ي خمًٞو ختِيٚ ٝ تا آب ظ ؽ ٝ ذايع نكرٚ           

   ٍِٞ تا حم يا        15-12ٝ  ُيرت آب  يرٌف ظؼ  قي آب ژ ٍٝ / ٝ  يع   2.5قي  ظؼ

پالـ گ٘عؾظ يي، آتٌهي، ضهي نعٙ ٝ تًٞؼخ ضايل ٗگٜع ؼي ٓي            53ظًٌٞٗف  
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ًؽف          ثاؼ ٓ يٞؼخ يٌ ًاالخ ؼ  ظؼ  قايؽ  ذ يٞؼخ   نٞظ،  رٚ ٝ ظؼ  ظٝؼ  ٗع ض

 . چ٘ع تاؼ ًٓؽف ذناٗ٘ع خمؿٕ ػَٔ نٞظ خمؿٕ تايكيت ؼٝؾ ٗٚ ختِيٚ ٝ پاى نٞظ

  سطلُاي زبالٍ

          ٍِٞ تا حم ٘عؾظ يي  يع ٝ گ تا آب ظ ؽ ٝ ذا هٞ  قي آب     12-15نكر قي 

ژ ٍٝ / ٝ يرٌف ظؼ ُيرت آب پف  ؾ ٛؽ تاؼ آُٞظٙ نعٕ تٚ ضٕٞ ٝ ذؽنساخ           

  ٝ تًٞؼخ ٛلرگي

  ي . مي . جيالنتريشًك ي ا

ٗظاكد ًآَ تا ظقرٔاٍ دتيؿ ٝ گ٘عؾظ يي تا ظقرٔاٍ دتيؿ آؿهرٚ تٚ              

  ظؼيع پف  ؾ ٛؽ  قرلاظٙ 02 ٌَُ 

  ييلچر ي براونارد

تٚ               هرٚ  يؿ آؿ قرٔاٍ دت تا ظ ٘عؾظ يي  يع ٝ گ تا آب ظ ؽ ٝ ذا هٞ  نكر

  ٍِٞ تاؼ               12-15حم ٛؽ  پف  ؾ  ُيرت آب  يرٌف ظؼ  قي آب ژ ٍٝ / ٝ  قي 

  ٕ ٝ ذؽنساخ ٝ تًٞؼخ ٛلرگيآُٞظٙ نعٕ تٚ ضٞ

  آمبًبل

قي قي     12-15پف  ؾ  قرلاظٙ، تا آب ظ ؽ ٝ ذايع نكرٚ ٝ تا حمٍِٞ         

پالـ گ٘عؾظ يي،    53ظؼيع ظًٌٞٗف    5/2آب ژ ٍٝ / ٝ يرٌف ظؼ ُيرت آب يا    

 آتٌهي، ضهي ٝ ظؼ خاي دتيؿ ٗگٜع ؼي ٓي نٞظ.    

   تيغٍ الروگًسنًپ

ظقرٔاٍ دتيؿ آؿهرٚ تٚ  ٌَُ       نكرهٞ تا آب ٝ ذايع ٝ گ٘عؾظ يي تا       

  ظؼيع ٝ ٗگٜع ؼي ظؼ خاي دتيؿ ٝ خمًٞو پف  ؾ ٛؽ  قرلاظٙ

   ماسل بيًُشي

پالـ گ٘عؾظ يي،     53ظؼيع ظًٌٞٗف    5/2تا آب ظ ؽ ٝ ذايع نكرٚ ٝ تا     

 . آتٌهي، ضهي ٝ ظؼ خاي دتيؿ ٗگٜع ؼي ٓي نٞظ

   ترالي داري ي ايرشاوس

گ٘عؾظ يي تا ظقرٔاٍ دتيؿ      ٗظاكد ًآَ تا ظقرٔاٍ دتيؿ ٝ ٓؽْٞب ٝ        

     ٍِٞ تٚ حم هرٚ  ٛؽ                 22آؿ پف  ؾ  ق د  قاؼ كٞ يا  كا  ُيرت هب قي ظؼ  قي 

   قرلاظٙ

   اتاق پاوسمان
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نكرهٞ تا آب ظ ؽ ٝ ذايع تٚ ذنؽ ٙ ٝقايَ إٓ ٝ گ٘عؾظ يي تا حمٍِٞ            

قي قي آب ژ ٍٝ / ٝ يرٌف ظؼ ُيرت آب پف  ؾ ٛؽ تاؼ آُٞظٙ نعٕ             15-12

  ٝؾ ٗٚتٚ ضٕٞ ٝ ذؽنساخ ٝ تًٞؼخ ؼ

  قفسٍ يسايل استريل

ٗظاكد ًآَ تا ظقرٔاٍ دتيؿ ٝ ٓؽْٞب ٝ گ٘عؾظ يي تا ظقرٔاٍ دتيؿ              

     ٍِٞ تٚ حم هرٚ  ًٞؼخ         12-15آؿ ُيرت آب ت يرٌف ظؼ  قي آب ژ ٍٝ / ٝ  قي 

  ؼٝؾ ٗٚ

 

 آٓثٞالٗف ٓؽ ًؿهبع نيت ٝ ظؼٓاٗي : 

  حميّ ظ ضَ آٓثٞالٗكٜا تايع تٚ ذؽذية ؾيؽ نكرهٞ ٝ گ٘عؾظ يي نٞظ.

قي              -2 ٘ع ٝ ٓا پيم ت  ٝ ٚٔ قرٌم، چٌ ٘ع ظ كؽظي ٓاٗ ظد  قايَ زلا  ؾ ٝ

   قرلاظٙ دنائيع.

كٍٞ                   -1 ٔاؼ، ً  ختد تي نآَ   ًٚ ثٞالٗف  محَ آٓ تَ  قايَ ها يٚ ٝ ًِ

نٞي٘عٙ             پٞظؼ  تا آب ٝ  يع ٝ  ضاؼج دنائ ثٞالٗف  كيژٕ ٝ ... ؼ   ؾ آٓ ً 

  قي قي ظؼ ُيرت( ٝ يرٌف گ٘عؾظ يي دنائيع. 22%  )2حمٍِٞ نكرهٞ ٝ تا 

حميّ ظ ضَ آٓثٞالٗف ؼ   ؾ قوق تٚ مسد ًق تا آب ٝ پٞظؼنٞي٘عٙ ٝ            -3

  % گ٘عؾظ يي ٝ آتٌهي دنائيع.2تؽـ نكرهٞ ٝ ق ف تا حمٍِٞ ٝ يرٌف 

ظؼ ٓؽزِٚ آضؽ پف  ؾ ظؼآٝؼظٕ ٓاقي، ظقرٌم ٝ ... ظقرٜاي ضٞظ          -4

  ؼ  تا آب ٝ ياتٕٞ خبٞتي نكرهٞ دنائيع.

ر       -5 ثٞالٗف ؼ  ظؼ ٛؽٛل كيژٕ آٓ يع       1-3ٚ خمؿٕ  ً تا آب ٝ ذا تاؼ 

ٜد                    يع. خ ًة دنائ هي ٗ ًٞؼخ ض ضٞظ ت حمَ  دنٞظٕ ظؼ  هي  پف  ؾ ض كرٚ ٝ  ن

 قرلاظٙ جمعظ تايع آب ٓوٓؽ ظؼ ٓانني ٝخٞظ ظ نرٚ تانع ذا تٚ حمٍ ٗياؾ              

  آب ٓوٓؽ تٚ خمؿٕ ؼخيرٚ نٞظ.

تٞظٙ ٝ ظؼ               گي  كٜا ٛلر َٓ آٓثٞالٗ ني٘گ ًا  ٝ ًٚ ند  خٚ ظ  يع ذٞ تا

 ايع دتيؿ ٝ گ٘عؾظ يي نٞظ. يٞؼخ آُٞظگي تالكايِٚ ت

  درماوي مرامس در جامذ زائذ مًاد دفغ ي اوتقال آيري، جمغ تفنيل، دستًرالؼمل

  مب٘ظٞؼ  ؼذواء هبع ند ٝ قالٓد خآؼٚ ٝ ًاٛم ػلٞٗرٜا:

كيت ظؼ               -2 قرإ تاي ضاٗگي تئاؼ نثٚ  يا  ٔٞيل  ٓع ٓؼ ئع خا ٓٞ ظ ؾ 

ي ؼٗگ هاتَ نكرهٞ     ًيكٚ ؾتاُٚ ٓواّٝ ٓهٌي ؼٗگ مجغ آٝؼي ٝ ظؼ خمؿٕ آت         

  ٗگٜع ؼي ٝ ذنؽ ٙ ٓٞ ظ ؾ ئع خآع ضاٗگي مجغ آٝؼي ٝ ظكغ گؽظظ.

ؾتاُٚ ٗٞى ذيؿ ٝ تؽٗعٙ ظؼ ظؽف قليت تاًف ٝ ذنؽ ٙ ؾتاُٚ ٛاي               -1

  ضٓؽٗاى ظكغ گؽظظ.
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مجغ آٝؼي ٝ             -3 ٗگ  واّٝ ؾؼظ ؼ ٓ ُٚ كٚ ؾتا ٗاى ظؼ ًي ٛاي ضٓؽ  ُٚ ؾتا

ي ٝ ذٞقّ نٜؽظ ؼي تٚ     ظؼ خمؿٕ ؾؼظ ؼٗگ هاتَ نكرهٞ ٝ َعػلٞٗي ٗگٜع ؼ       

كٖ                ٛي ظ پٞظؼ آ قرلاظٙ  ؾ  تا   يژٙ  ٛاي ٝ نٚ  وَ ٝ ظؼ ذؽ  كٖ ٓ٘ر حمَ ظ

  گؽظظ.

 ليت تاًف : يحنٞٙ ظكغ  خكاّ ٗٞى ذيؿ ظؼ ق

يٖ                   قٌاُپ ٝ كرٞؼي ،  يؾ تي ٗعٙ )ذ يؿ ٝ تؽ كاّ ذ قٞؾٕ ٝ  خ قؽ 

قليت               يسير ظؼ  ْٞؼ  تٚ  قرلاظٙ  پف  ؾ   يٚ ٝ ..(  قٞؾٕ خب ًد ٝ  ،آٗژيٞ

 تاًف ظكغ گؽظظ

 ضٞظظ ؼي گؽظظ .“  ؾ گػ ننت ظؼب قؽ قٞؾٕ پف  ؾ ذؿؼين خع 

تاًف                قليت  تٚ ظؼٕٝ  ؿريٙ  قرٌم ٝ  گاؾ ، ظ قؽٗگ ،  ياٍ ،  خينت ٝ  ؾ ؼ

 ضٞظظ ؼي نٞظ . 

ذا          ثؽ  زع  ً تاًف  قليت  ٔپ       3/4ٛؽ  ق ف ظؼب إٓ پِ نعٙ ٝ  پؽ  يد  ظؽك

نعٙ ٝ ذا ٛ٘گاّ ظكغ ظؼ حمَ  ٓين ٝ ظٝؼ  ؾ ظقرتـ ػّٔٞ ٝ  كؽ ظ ؿري جماؾ            

 ؽ ؼ گريظ .ه

 َؽٝؼي  قد  ؾ ضايل ًؽظٕ قليت تاًف ٝ  قرلاظٙ جمعظ ضٞظظ ؼي گؽظظ 

َؽٝؼي  قد قليت تاًف ظؼ ٗؿظيٌرتيٖ حمَ  جناّ پؽٝقيدؽ پؽ ضٓؽ هؽ ؼ              

 ظ ظٙ نٞظ .

رػايت مسائل بُذاشت فردي ي بٍ خصًص بُذاشت دستُا در بيمارستان از دي جىبٍ داراي اَميت ييصٌ اي میي   

 باشذ: 

ٜٓٔرتيٖ  تؿ  ؼ  ٗرواٍ ػلٞٗد ،ظقد ٛای پؽقَ٘ هبع نيت ظؼٓاٗي ٓی              

 تانع. 

 .آقاٗرتيٖ ؼ ٙ پيهگريی  ؾ  ٗرواٍ ػلٞٗد ؼػايد هبع ند ظقد ٛا  قد 

         

 دستًرالؼمل مربًط بٍ بستٍ بىذي ي پل ومًدن

ذكد ٛا ي  ذًٞالٝ ْثن ظقرٞؼ ُؼَٔ ظ ضَ تكرٚ ٛا گػ نرٚ نٞظٝپهد -1

  مشاؼٙ  ذًٞالٝ ٗٞنرٚ نٞظ.-نيلد–ص ٗٞ ؼ ذكد ذاؼي

هرت  ؾ       -1 يع تي ٛا ٗثا كرٚ  ػؽٌ        6ت ٗع ؾٙ ) چ٘ني   نع ٝذن ِٞگؽّ تا ًي

  تانع  قاٗيت ٓرتتايع 45پٌٜا( زع ًثؽ 

كراظٙ ( ظؼ                 -3 ٔٞظي ) ي يٞؼخ ػ تٚ  يع  َٔ تا ٛاي ػ كرٚ  ٛا ٝت پي 

   ذًٞالٝ هؽ ؼ ظ ظٙ نٞظ . ٝتٚ زاُد ضٞ تيعٙ ٗثايكيت تانع.
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حمٌْ تكرٚ نٞظ ٝ ظؼ زاُيت گػ نرٚ نٞظ ًٚ تني آهنا            پي ٛا تايع     -4

  كُا خٜد ػثٞؼ خباؼ تانع ٝ ذًٞالٝ ضيِي ٗثايع پؽ نٞظ.

   ْؽ ف پاؼچٚ ٛا ي تكنت ٝقائَ تايع ظٝضرٚ نعٙ ٝقامل تانع. -5

پف  ؾ ظؼ آٝؼظٕ پٌٜا  ؾ  ذًٞالٝ تايع ًآال ضهي تانع ٝتا ظقد            -6

  ٓؽْٞب پٌٜا خاتٚ خا ٗهٞظ.

يٞؼذي -0 ٗگ               ظؼ ـيري ؼ قيٕٞ ذ پف  ؾ  قرتيِيؿ  ذًٞالٝ  ٛاي   كد  ًٚ ذ

 تا تكرٚ ػَٔ ضٞظظ ؼي دنٞظٙ ٝكٞؼ          ٗع ظٙ تان٘ع تايكيت  ؾ  قرلاظٙ     

ثثد مشاؼٙ  ذًٞالٝ ٝذاؼيص ٝٗٞع تكرٚ ػَٔ تٚ ٓكئٍٞ  ذام ػَٔ ٝٓكئٍٞ               

 ً٘رتٍ ػلٞٗد  ْالع ظ ظٙ نٞظ. 

  :ٛ٘گاّ پيچيعٕ ٝ هؽ ؼظ ظٕ ٝقايَ ٌٗاخ ؾيؽ ؼػايد گؽظظ

نإ ٝ پاؼچٚ ٛاي ٓٞؼظ ًٓؽف هثَ  ؾ  قرتيَ نعٕ تؽ ي زػف آُٞظگي              

  .ٝ  كؿ يم ٍْٞ ػٔؽ پاؼچٚ، تايع نكرٚ ٝ ضهک نٞٗع

کيِٞگؽّ تيهرت ٗهٞظ ذا      6ٓرت يا    قاٗيت  32* 32* 52ٛا  ؾ    ٗع ؾٙ پک  

  .خباؼ کآال ظؼ إٓ ٗلٞغ ک٘ع

 . ؾ پيچيعٕ تكياؼ حمٌْ ٝ يا ًآاًل نَ ٝقايَ  خر٘اب ً٘يع

 .ؾ  ؾظزاّ ؾياظ پگ ٛا ضٞظظ ؼي نٞظ 

ٛا يا ظؽٝيف ًٚ ٛٞ  تٚ         َؽٝؼي  قد ٝقايَ كِؿي تا ظقرٚ تِ٘ع، تٓؽي        

دني     لٞغ  ضَ إٓ ٗ هؽ ؼظ ظٙ           ظ  قرگاٙ  ِٞ ظؼ ظ تاؾ ٝ  ؾ هپ تا ظؼ  ٘ع،  ً٘

 .(نٞظ)هائْ هؽ ؼظ ظٙ ٗهٞظ

نٞظ                  ٘اب  ٘عي  خر كرٚ ت تؽ ي ت يٚ  تيم  ؾ ظٝ ال تؽظٕ  ًاؼ  تٚ   ؾ 

قايَ     يعٕ ٝ تؽ ي پيچ قرلاظٙ           ) گؽ ف   يا  راٗي ٝ  چٚ ً ذٞ ٕ  ؾ پاؼ ٓي 

 (ًؽظ

ذنٚ ٝقايَ ٓرًَ تٚ ْٛ تايع  ؾ ْٛ خع  نعٙ ٝ ظؼ يک َٝؼيد آؾ ظ              

ذٞ ٕ تا گاؾ پيچيع ذا  ؾ ک٘ع          ٛاي ذيؿ ٝقايَ ؼ  ٓي     هؽ ؼ گريٗع. ُثٚ   

 .نعٕ ٗواِ ذيؿ خِٞگريي نٞظ

لٞغ                 خباؼ ظؼ إٓ ٗ يؽ   نع ؾ ٗد ٗثا چٚ  ؾ تؽؾ خ٘ف پاؼ  ًٚ نٞظ  هد  ظ

ٛاي پيچيعٙ نعٙ  قرتُيؿ قيٕٞ تي       ک٘ع. ظؼ يٞؼخ ػعّ ٗلٞغ خباؼ تٚ قد        دني 

 . ؼؾل  قد

ضَ               يع ظؼ ظ  ٓايي ٗثا قرلاظٙ ٓا ٓٞؼظ   قايَ  يٞظي ٝ ٝ ٛاي آي  پگ 

  .ًيكٚ ٛاي ٗايِٞٗي هؽ ؼ گريظ

  ٌٗاخ ْٜٓ ظؼ زلظ نؽ يّ  قرتيِيرٚ ٝقايَ  قرتيَ نعٙ:

ًاخ          كيت ظ ؼ ي ٓهط قرتيَ تاي ٛاي   كرٚ  يٚ ت پگ     ًِ ٗاّ  يَ  الؾّ  ؾ هث

  ً٘٘عٙ، ذاؼيص  قرتيَ، ٗٞع پگ يا قد ٝ ؿريٙ تان٘ع.
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ًِيٚ تكرٚ ٛاي  قرتيَ نعٙ تايع ػالٝٙ تؽ جمٜؿ نعٕ تٚ ٗٞ ؼ  قرتيَ                

تٞظٙ يا ظ ؼ ي ًع ٓؽتِٞ تٚ  D( ظ ؼ ي  ٗعيٌاذٞؼ ًالـ ok)ٗٞ ؼ Aًالـ 

  ًٓؽيف ٓؽتِٞ تٚ قيٌَ  قرتيَ ضٞظ تان٘ع. PCDمشاؼٙ 

ٛا      كرٚ  هنا            تٚ ت قرٌاؼي آ نٞظ ) ؾ ظ قد ؾظٙ  ٔرت ظ نعٙ ً قرتيَ  ي  

  ضٞظظ ؼي نٞظ(.

 ؼكد ٝ آٓع تٚ حمِٜاي ٗگٜع ؼي ٝقايَ  قرتيَ تايكيت حمعٝظ تانع. 

حمَ ٗگٜع ؼي ٝقايَ  قرتيَ تايع ْٞؼي تانع ًٚ  ؾ ؼْٞتد، آُٞظگي ٝ            

آقية كيؿيٌي ظؼ ٓإ تانع )ظؼ ؿري  يً٘ٞؼخ  ؾ زاُد  قرتيَ ضاؼج ٓي             

  نٞظ(.

ضيف نعٕ، تاؾنعٕ تؽچكة تكرٚ ٛا ٝ ؼٝي ؾٓني  كراظٕ ٝقايَ  قرتيَ،            

  تاػث آُٞظٙ نعٕ ٝ ضاؼج نعٕ آهنا  ؾ نؽ يّ  قرتيَ ٓي گؽظظ.

دؽٙ، ظؼب،              ٘اتغ آب، پ٘ جماٝؼخ ٓ يع ظؼ  گاٙ ٗثا قرتيَ ٛيچ قايَ   ٝ

ُُٞٚ ٛاي ؼًٝاؼ ٝ ٓ٘اكػ ٗگٜع ؼي نٞٗع ٝ  ؾ آُٞظگي ٝقايِي ًٚ ظؼ            

   ؼگؽكرٚ  ٗع تايكيت  خر٘اب نٞظ.هلكٚ ٛاي كٞهاٗي هؽ

يا                 ضع ؼ  ٛاي چؽ قيِٚ  ضَ ٝ يع ظؼ ظ  نعٙ تا قرتيَ  ٛاي   كرٚ  يٚ ت ًِ

  هلكٚ ٛاي ثاتد هاتَ نكرهٞ ٝ گ٘عؾظ يي ٗگٜع ؼي نٞٗع.

قاٗرئرت  ؾ ًق    12-32هلكٚ ٛا تايع ْٞؼي ْؽ زي نٞٗع ًٚ زع هَ           

سًا   يٞ ؼ ٝ    5قاٗرئرت( ٝ   32)ذؽخي قوق  قاٗرئرت  45قاٗرئرت  ؾ ظ   ؾ 

 يا ٝقايِي ًٚ  ؾ قوق آٝيؿ ٕ ٛكر٘ع كايِٚ ظ نرٚ تان٘ع. 

خؽيإ ٛٞ  ظؼ ٗازيٚ ٗگٜع ؼي ٝقايَ  قرتيَ تايكيت ظٝتاؼ ظؼ قاػد           

 ظؼيع تانع.  35-52قاٗريگؽ ظ ٝ ؼْٞتد  21-15ذتٞيٚ، ظؼخٚ زؽ ؼخ 

تٚ ذاؼيص ًٓؽف تكرٚ ٛاي  قرتيَ نعٙ تا ػ٘ايد تٚ ٓٞ ؼظ ؾيؽ ذٞخٚ               

 نٞظ : 

ٚ ٛاي  قرتيَ نعٙ چهٔي ذٞقّ  ذًٞالٝ ظؼ يٞؼخ ؼػايد نؽ يّ            تكر  -

 كٞم زع ًثؽ قٚ ؼٝؾ  ػرثاؼ ضٞ ٛ٘ع ظ ند. 

 22ؼػايد نؽ يّ زع ًثؽ ذا     قايؽ تكرٚ ٛاي  قرتيَ نعٙ ظؼ يٞؼخ         -

  ؼٝؾ  ػرثاؼ ضٞ ٛ٘ع ظ ند.

تكرٚ ٛا يا ٝقايَ  قرتيَ نعٙ ذٞقّ كٞؼٛا ظؼ يٞؼخ دتاـ تا ٛٞ ي               -

ه   ُٞظٙ ٗ قاػد(           آؾ ظ ٝ آ ٘ع  ًاؼي )چ نيلد  يي  زع ًثؽ  دتاـ  ثؽ  عٕ ظؼ  

  ػرثاؼ ضٞ ٛ٘ع ظ ند. 

نرٚ                 خٞظ ظ  كئٍٞ ٝ كؽظ ٓ ٗاّ  قرتيَ ٝ  جناّ   ثد   ٜد ث ٗٚ خ كرت ؼٝؾ  ظ

  تانع .

٘ع :   رٜاي كؽ ي َعػلٞٗي،          ٝ ظؼ  ٗ  َٔ جناّ ػ تؽ ي   ًايف  هد  خٚ ٝ ظ ذٞ

ع  ظؼ ٓؽ زَ  خؽ ء تاي    گ٘عؾظ يي ٝ قرتٕٝ قاؾي َؽٝؼيكد ٝ ظؼ يٞؼخ ني       

 جمعظً   هع ٓاخ الؾّ ذٌؽ ؼ گؽظظ. 
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تي ذٞخٜي تٚ ٓكائَ خؿئي ٗيؿ ٓي ذٞ ٗع ٓٞخة ػعّ  ثؽخبهي كؽ ي٘ع               

 ٝ  ٗرواٍ يا گكرتل تئاؼي ٝ ػلٞٗد گؽظظ. 

دتاّ ٓؽ زَ كؽ ي٘ع  قرتيَ تايع ذٞقّ ٗريٝٛاي ظؼٓاٗي يٞؼخ تگريظ ٝ             

  ٗظاؼخ ٝ ً٘رتٍ ظؼ دتآي ٓؽ زَ  قرتيَ ٗيؿ تايع يٞؼخ تگريظ .

 

 

 ريش َاي جاري ػفًوت زدايي             

ٛاي قرتٕٝ قاؾي يا       ٛاي خاؼي ػلٞٗد ؾظ يي،  ػْ  ؾ ؼٝل        ٗٞ ع ؼٝل 

 گ٘عؾظ يي ػثاؼذ٘ع  ؾ: 

 ( زؽ ؼخ ضهي )كٞؼ        ·

 زؽ ؼخ ٓؽْٞب ) ذًٞالٝ(         ·

  (ETO ذًٞالٝ  ذيِٖ  ًكايع )        ·

·        (VHP) Vaporized Hydrogen Peroxide  

 ٓٞ ظ نئيايي قرتٕٝ ً٘٘عٙ    ٝ گاؾ پالمسا        ·

 يٞٗيؿ قيٕٞ         ·

 ظؼخٚ زؽ ؼخ تاال(  تاؼٝؿٖ ظ ؽ )        ·

 نؼِٚ )قٞؾ ٗعٕ(         ·

  ٗٞؼ ضٞؼنيع ٝ ٛٞ         ·

 پؽذٞي كؽ ت٘لم  ظقرگاٙ        ·

 پاقرٞؼيؿ قيٕٞ         ·

  ٓٞ ظ نئيايي گ٘عؾظ         ·

 حرارت خشل يا فًر                    

كٞؼ، ظ ؼ ي يي  خام ٝ يي  ذاهي ػاين ًاؼي نعٙ  قد ًٚ               ظقرگاٙ 

 نٞظ.  خؽيإ تؽم گؽّ ٓي تا

ظ ؼ ي تعٗٚ كٞالظي، كٖ، ؾٓإ ق٘ح، زؽ ؼخ ق٘ح، ذ٘ظيْ           يٖ ظقرگاٙ  

 ً٘٘عٙ ظؼخٚ زؽ ؼخ، ذؽٓٞقراخ ٝ قيكرْ ِ ؼخ  قد.
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ظؼخٚ    202قاػد، ظؼ   1ظؼخٚ قاٗيت گؽ ظ ظؼ ٓعخ      262ظؼ  قرگاٙ  يٖ ظ 

 ظهيوٚ ٝقايَ  قرتيَ ٓي نٞظ. 22قاٗريگؽ ظ ظؼ ٓعخ 

ٓعخ          222ظؼ گؽ ظ ظؼ  قاٗيت  خٚ  قرتيَ       22ذا   6ظؼ قايَ   وٚ ٝ ظهي

 گٞي٘ع.  Rapid Heat Transferنٞٗع. تٚ ٓٞؼظ  ضري  ٓي

ؿٖ ذٞ ٗيْ   ٓي  كٞؼ  تا  تٚ        ؼٝ هرٚ  ٛاي آؿ ٛا،    ٛا، گاؾ ُني، پٞظؼ ٝ ؾ

ٛا، كؽؾٛا، ٓرٚ ٛا، ُُٞٚ        ٛا، ذيؾ، هيچي، ٗٞى  ٌُرتًٝٞذؽ، ظؼيَ       قٞؾٕ 

  .ٛاي نيهٚ  ي ٝ آيي٘ٚ ٛا ؼ  قرتٕٝ ً٘يْ

ثٚ               كٞؼ  نعٕ ُ ٘ع  گي ًٝ ٗگ ؾظ ضٞؼظگي، ؾ قثة  قد ٝ  ٗي   قيِٚ  ؼؾ  ٝ

نٞظ. ٗلٞغ پػيؽي إٓ َؼيق  قد، ٗياؾ تٚ            ٛاي تؽٗعٙ ٝقايَ كِؿي دني      

ْٞالٗي ظ ؼظ،   ٓإ  تؿ ؼ            ؾ چٚ  ؾ   ؿػ ٝ پاؼ قٞضنت ًا ٗگ ٝ  ـيري ؼ خة ذ ٞٓ

 نٞظ.      زكاـ تٚ زؽ ؼخ ٓي

تؽ ي ً٘رتٍ ػٌِٔؽظ كٞؼ، تايكيت ٛؽ ؼٝؾ ٝ نؽ ٗكٞؾ إٓ ؼ  تاؾظيع            

  ً٘يْ، تا ظٓاق٘ح ناٛع، يسد ػَٔ زؽ ؼخ ق٘دم ؼ  ً٘رتٍ دناييْ.

ٛاي تيُٞٞژيي )تاقيِٞـ قٞتريِيف      ٛؽ ٛلرٚ تا  قرلاظٙ  ؾ آؾٕٓٞ       

ياتي                ًٚ   قاؾيم ؼ   ؼؾ قرتٕٝ   َٔ قد( ػ واّٝ   كياؼ ٓ هي ت زؽ ؼخ ض تٚ 

 دناييْ.

ظؼخٚ قاٗريگؽ ظ     52كٞؼ، ذا ظؼخٚ زؽ ؼخ تٚ ؾيؽ        ظؼ پايإ ًاؼ تا   

ٓا،                ضرالف ظ ِد   تٚ ػ يؽ   ٘يْ، ؾ تاؾ ً قرگاٙ ؼ   يع ظؼ ظ قيعٙ ٗثا ٗؽ

 ً٘ع  قؽ يد ٓي آُٞظگي ٛٞ ي تريٕٝ تٚ ٝقايَ ظ ضَ ظقرگاٙ

ؼ يک پاؼچٚ کراٗي يا ٝؼهٚ ٗاؾک آُٞٓي٘يٞٓي         ٝقايَ ؼ  ٓي ذٞ ٕ ظ   

پيچيع )کاؿػ گؽ ف ذٞييٚ دني نٞظ(ظؼ ٛ٘گاّ  قرلاظٙ  ؾ پاؼچٚ کراٗي            

ظؼخٚ قاٗيت گؽ ظ ٗثايع تيهرت نٞظ ،ٝهيت ظٓا تٚ زع             124ظؼخٚ زؽ ؼخ  ؾ   

 .ِٓٓٞب ؼقيع،  زركاب ؾٓإ نؽٝع ٓي نٞظ

کَ چؽضٚ ؾٓاٗي )  ظهيوٚ 22ظؼخٚ قاٗيت گؽ ظ تٚ ٓعخ  202ظٓاي   ظؼ-2

ظؼخٚ قاٗيت گؽ ظ ٝ ق ف      202گػ ننت ٝقايَ ظؼ ظ ضَ حملظٚ ، گؽّ نعٕ ذا        

 ( کهع قاػد ٍْٞ ٓي 1-5/1قؽظ نعٕ زعٝظ 

ٓاي  -1 ٓاٗي               262ظؼ ظ ضٚ ؾ قاػد) چؽ ٓعخ ظٝ  تٚ  گؽ ظ  قاٗيت  خٚ  ظؼ

 (کهع قاػد ٍْٞ ٓي 3-5/3زعٝظ 

اٗي ظؼخٚ قاٗيت گؽ ظ تٚ ٓعخ قوٚ قواػد ) چؽضوٚ ؾٓو     252ظؼ ظٓاي -3

 (ًهع قاػد ٍْٞ ٓي 4-5/4زعٝظ 

ظؼخٚ قاٗيت گؽ ظ تٚ ٓعخ قٚ قواػد ) چؽضوٚ ؾٓواٗي     242ظؼ ظٓاي  -4

 (ًهع قاػد ٍْٞ ٓي 5-5/5زعٝظ 

ٝ   تؼع  ؾ قؽظ نعٕ، ٝقايَ پيچيعٙ ٗهعٙ ؼ  تا كٞؼق ف  قرتيَ ضواؼج 

  .ظؼ يک ظؽف ظؼ ظ ؼ  قرتيَ نعٙ ٗگٚ ظ ؼيع

  :ونتٍ مُم در استفادٌ از فًر
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قرگاٙ  زع هَ        ظ کؽظ ) پؽ  ِي  يع ضي پک      5/0ؼ  ٗثا تني  ٓرت  ٛا ٝ   قاٗيت 

يٞ ؼٙ  ٛاي ظقرگاٙ كايِٚ تانع( پؽ کؽظٕ تيم  ؾ زع كٞؼ تؽ خؽيإ                 ظ

  .ظٛع گؽٓا ذاثري گػ نرٚ ٝ ؾٓإ الؾّ تؽ ي  قرتيَ نعٕ ؼ   كؿ يم ٓي

 حرارت مرطًب )اتًمالي(                 

ؽيٖ، هاتَ  ػرٔاظذؽيٖ ٝ   زؽ ؼخ ٓؽْٞب ٛ٘ٞؾ، ٓٞثؽذؽيٖ، ٓرع ٍٝ ذ       

  ًْ ٛؿي٘ٚ ذؽيٖ ؼٝل تؽ ي قرتٕٝ قاؾي  قد.  ذًٞالٝ ظقرگاٛي  قد ًٚ تا            

 ً٘ع.  قرلاظٙ  ؾ ػٞ َٓ ظٓا، خباؼ، كهاؼ ٝ ؾٓإ، ػَٔ ٓي

"خباؼ" خاجبا نٞظ.  يٖ خاجبايي       ظقرگاٙ، تايكيت "ٛٞ " تا    ظؼ  يٖ     

( . Prevacuumپٔوپ) ٌٓم  تاگريظ ٝ يا  ( يٞؼخ ٓيGravityٗريٝي ثوَ ) تايا 

ًآال ختِيٚ ٗهٞظ، تٚ ػِد  ضرالف ٝؾٕ خمًٞو ٛٞ            ظقرگاٙ  گؽ ٛٞ ي ظ ضَ    

  ٝ خباؼ، ظؼخٚ زؽ ؼخ تٚ زع ِٓٓٞب خنٞ ٛع ؼقيع.

يٖ     قرگاٙ   تاؾ ٝ              ظ قيع ٝ  َعؾٗگ، َع  كٞالظي  خمؿٕ  يي  ظ ؼ ي 

كٞالظي     خباؼ،           تا َعٓـ٘اْيف، ظؼ  نريٛاي آب ٝ  ميين،  لَ   كٞؾ، ه نؽ ٗ  ٝ

ي ٛٞ  ٝ خباؼ، قٞپاپ  ْٔي٘إ، كهاؼق٘ح، زؽ ؼخ ق٘ح، ؾٓإ ق٘ح            ٛا  يايف 

ُيرت ٓرلاٝخ    2222ُيرت ذا تيم  ؾ     5تانع ٝ زدٔم  ؾ    ٝ قيكرْ  ؼخ ٓي  

   قد.

 ظؼخٚ قاٗريگؽ ظ  قد 234ذا  212ظؼ  يٖ ظقرگاٙ، ظٓا 

 ٓرلاٝخ ظهيوٚ  32ذا  4 ؾٓإ، تكرٚ تٚ ٗٞع ظقرگاٙ 

  قد:  يٌي  ؾ ٓٞ ؼظ ؾيؽ ٝ زع ق٘دم كهاؼ

پٞٗع تؽ  ي٘چ ٓؽتغ       5/24ًيِٞپاقٌاٍ =   222يي  دتكلؽ = يي تاؼ=     

 ٓيِئرت خيٞٙ  052= 

خباؼ         قاؾي،  قرتٕٝ   ِٚ يإ ٓؽز قرگاٙ ظؼ پا ٓي   ظ يٚ  هاؼ      ختِ ذا ك نٞظ 

  ًهع. ظهيوٚ ٍْٞ ٓي 12ذا  25 ذاهي تٚ يلؽ تؽقع.  يٖ ٓؽزِٚ 

   :ؾيؽ  قدٓعخ ؾٓإ  قرتُيؿ قيٕٞ   ذًٞالٝتٚ ْٞؼ  ضرًاؼ تٚ نؽذ 

 قي ظهيوٚ ٓعخ  قرتُيؿ قيٕٞ -1

 قي ظهيوٚ ؾٓإ  ٗرظاؼ ذاؼقيعٕ  ذٞکالٝ تٚ كهاؼ يلؽ ظؼخٚ -1

 تاؾ ًؽظٕ قٞپاپ خٜد ضؽٝج خباؼ -3

 ضؽٝج خباؼ آب-4 

 قي ظهيوٚ ؾٓإ ذا ٝقايَ ظؼ ظ ضَ  ذٞکالٝ ضهک نٞظ  -5

  ذٞکالٝ تاؾ نٞظ ٝ ٝقايَ ضاؼج نٞظ   ظؼب -6



 

 

 

18 
 

ظقرگاٙ ؼٝي پاؼچوٚ يوا ًاؿوػ توؽ ي پيهوگريي  ؾ      ٝقايَ ضاؼج  ؾ -7

   .ذوٓريهؽ ؼ گريظ ذا تٚ ظٓاي حميّ تؽقع

نعٙ            -1 يعٙ  قايَ پيچ قرتيَ ٝ ٜد   ٓإ خ قايَ     32ٓعخ ؾ وٚ ٝ ٝ ظهي

  ظهيوٚ ظؼ ٗظؽ گؽكرٚ ٓي نٞظ . 12پيچيعٙ ٗهعٙ 

ٌٗرٚ:  گؽ ٛ٘گاّ ضؽٝج پي ٛاي پيچيعٙ نعٙ هٓؽ خ آب يا ؼْٞتد ظؼ             

 هاٛعٙ نع ٝقايَ  قرتيَ ٗيكر٘ع .قٓر ضاؼخي تكرٚ ٓ

 ذًٞالٝ تؽ ي قرتٕٝ ًؽظٕ ُٞ ؾّ خؽ زي كِؿي، نيهٚ ٛا، ٓايؼاخ ٝ              

ٓي       ٌاؼ  قريٌي ت ٓٞ ظ پال ُي  خٞظ ظ ؼظ        تؼ قؽيغ ٝ قاؾي  قرتٕٝ  ٗٞػي  ؼٝظ. 

ظؼخٚ قواٗريگؽ ظ   234ًٚ ظؼ إٓ ٝقايَ، ظؼ ظٓاي  Flash Sterilizationت٘اّ 

 نٞٗع. ظهيوٚ قرتٕٝ ٓي 3پٞٗع تؽ  ي٘چ ٓؽتغ، ظؽف  62ٝ كهاؼ 

قايَ               قد، ٝ ٝ ضٞب   لٞغ  ذاٙ ٝ ٗ ٓإ ًٞ ذًٞالٝ ؾ قرلاظٙ  ؾ   ظؼ  

إٓ قرتٕٝ ًؽظ. ٝيل ً٘ع نعٕ ٝقايَ تؽٗعٙ ٝ تاهي          ذٞ ٕ تا   ؾياظي ؼ  ٓي  

ٓاٗعٕ ؼْٞتد ظؼ تكرٚ ٛا ظؼ پايإ ًاؼ  ؾ ٓؼاية  يٖ ؼٝل تٚ زكاب             

  آيع. ٓي

ذؽٓٞٓرت ناٛع،    تا ٘ح تؽؼقي زؽ ؼخ ق    تا ػٌِٔؽظ  ذًٞالٝ ؼ  تايكيت     

ٗعٕ                تاهي ٓا قي  ٜد تؽؼ ٘ع )خ ؼع  ؾ كؽ ي ثَ ٝ ت ٛا ه كرٚ  ًؽظٕ ت ٝؾٕ 

 ؼْٞتد ظؼ تكرٚ ٛا(، 

 قوورلاظٙ  ؾ  ٗووعيٌاذٞؼٛاي نووئيايي ٝ  قوورلاظٙ ٛلرگووي  ؾ      

 . ٗووووعيٌاذٞؼٛاي تيُٞٞژيووووي تاقوووويِٞـ  قوووورئاؼٝذؽٓٞكيِٞـ )

Stearothermophilus.ؼؾياتي دنٞظ  )  

 

  ؾ كٞؼ :   ٓؽ هثد حنٞٙ

 هؽ ؼ ظ ظ نٞظ .   ثاتد  ٌٓإ  ظؼ يي كٞؼ  

   ً٘يع .   ضٞظظ ؼي كٞؼ  ظؼ ؼٝي   َايف  ٝقايَ   ؾ هؽ ؼظ ظٕ   

ً٘يع     ، آهنا ؼ  ًآال ضهي    كٞؼ   ظؼ ظ ضَ   ٝقايَ    ؾ هؽ ؼظ ظٕ   هثَ   

 . 

زدْ  زع  ًثؽ ذا ظٝ قّٞ      ٝهؽ ؼ ظ ظٕ ٓ٘اقة ٝقايَ ظؼ ظ ضَ كٞؼ        

  كٞؼ

   هؽ ؼ ٗعٛيع .  كٞؼ  ؼ  ظؼ ظ ضَ   ي يا پاؼچٚ  ٓٞ ظ پالقريٌي   

(  222)   پوايني   زوؽ ؼخ    ؾ ظؼخوٚ   گاؾ يا پ٘ثٚ  ًؽظٕ  قرتيَ  تؽ ي  

 ً٘يع.    قرلاظٙ  قاػد 2  ٓعخ  تٚ 

 حنٞج ٗگٜع ؼي  ذًٞالٝ :     
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 ٚٗ ًؽظٙ،            ؼٝؾ  خع   هي  گػؼ  ذا قٞؼ ش آت ذًٞالٝ ؼ   ؾ  ًق   يلسح   :

ي    يؿ ً٘ ٛا ؼ            دت قيين  واخ ٝ  ثَ ْث ػي ٓ ُٞ ؾّ كؽ ياتٕٞ   تا ع.  آب ٝ 

قي             ٘إ ؼ  تؽؼ قٞپاپ  ْٔي يع.  ً٘رتٍ ً٘ ذٞؼ ؼ   قٓر آب ژٗؽ  هٞييع.  ت

 ً٘يع .

گي  قي           ٛلر ٘إ ؼ  تؽؼ قٞپاپ  ْٔي يع.  يؿ ً٘ ٛا ؼ  دت گػؼ ٝ ظؼؾ : آت

 ً٘يع. 

 : آب ظقرگاٙ ؼ  ذؼٞيٍ دناييع. ٓاٛاٗٚ

كٔد       ٓاٙ  3ٛؽ   قرگاٙ ٝ ه ضاؼج ظ ضَ ٝ  يؿ      : ظ  گػؼ ؼ  دت ٗي آت تريٝ

 ً٘يع.

 : ظقرگاٙ ذٞقّ دناي٘عج قؽٝيف ذؼٔري، تاؾؼقي نٞظ. ٓاٙ 6ٛؽ 

  قواٍ  قود . 25ذوا  22 ػٔؽ ٓليع يي ظقرگواٙ  ذوًٞوالٝ

 : ظؼ  ذًٞالٝ  ميين

  ؾ ظقرٌم ٓواّٝ تٚ زؽ ؼخ ٝ حماكظ چهْ  قرلاظٙ ً٘يع. 

 C ۫62إٓ تٚ زعٝظ  ظٓايٝ  تؼع  ؾ آٌٗٚ كهاؼ  ذاهي  ذًٞالٝ تٚ يلؽ

. ٓ٘رظؽ مباٗيع ذا    آٗؽ  تاؾ ً٘يع   ؼقيع ً٘اؼ ظؼب  ذًٞالٝ تايكريع ٝ      

 ظؽٝف ًٔي ض٘ي نٞٗع، ق ف آهنا ؼ  محَ ً٘يع. 

ضاؼج                يا  گػ ؼي  تٚ تاؼ هع ّ  قرگاٙ   تٞظٕ ظ نٖ  گاّ ؼٝ گؿ ظؼ ٛ٘ ٛؽ

 دنٞظٕ ٝقايَ ٝ ٓٞ ظ ٗ٘ٔاييع. 

يؿ  هع ّ تٚ    ٛؽگؿ ظؼ ٛ٘گاّ ؼٝنٖ تٞظٕ ظقرگاٙ ٝ  ذًاٍ إٓ تٚ پؽ        

 دتيؿ دنٞظٕ إٓ ٌٗ٘يع. 

قلد              نَ ٝ  قرگاٙ  ًاؼ ظ گاّ  ٘عج ظؼب ؼ  ظؼ ٛ٘ ً٘ ٌْ ٜاي حم گؿ پيچ ٛؽ

  ٌٗ٘يع.

 ً٘رتٍ ًيلي 

 ذكد نئيايي:   

: قٚ ػآَ ؾٓإ، خباؼ ٝ ظٓا ؼ  ً٘رتٍ ٓي ً٘ع ٝ TSTٗٞ ؼ ًاؿػي  -  

  ؾ ؾؼظ تٚ ت٘لم ذـيري ؼٗگ ٓي ظٛع. 

 ٌٓوإ ثثود      ػالٝٙ تؽ ق٘دم  قورتيِييت،  Sterility-Recordتؽچكة : -  

حميّ ًهد تؽ ؼٝي      ً٘٘عٙ ٝ ٗاّ    قرتيَ ذاؼيص  قرتيِيؿ قيٕٞ، ٗاّ كؽظ     

  يٖ تؽچكة ٝخٞظ ظ ؼظ. 

 تست بيًلًشيل: 



 

 

 

21 
 

قرئاؼٝذؽٓٞكيِٞـ                 قيِٞـ   ق ٞؼ تا زاٝي   ياٍ  قرلاظٙ  ؾ ٝ  

ATCC 0253  

ُٚ آ                يي ُٞ يي ؼ  ظؼ  ٗٞ ؼ تيُٞٞژ كٞؼ  ياتي  ٓايم   تؽ ي  ؼؾ ؾ

گػ نرٚ ٝ ظؼ حمِٜايي تا ذؽ ًْ تيم  ؾ زع ٝقايَ ٝ ٗواِ ًٞؼ ظقرگاٙ            

تؽ ي               هنا ؼ   قيٕٞ آ ٘ع  قرتيِيؿ  نعٕ كؽ ي ْي  پف  ؾ  ٛيْ ٝ  ٓي ظ هؽ ؼ 

ًهد تٚ آؾٓايهگاٙ  ؼقاٍ ٓي ً٘يْ  گؽ ًهد ٓثثد  ػالّ گؽظيع ٗهاٗٚ                

 . ٗاًاؼآٓعي ظقرگاٙ  قد

ظؼٕٝ ظقرگاٙ گػ نرٚ    خٜد  ؼؾياتي  ذًٞالٝ ٝياٍ  ٗعيٌاذٞؼ ؼ  ظؼ      

ٝ پف  ؾ ْي نعٕ ٓؽ زَ  قرتيِيؿ قيٕٞ ٝياٍ ؼ   ؾ ظقرگاٙ ضاؼج دنٞظٙ           

تا كهؽظٕ تعٗٚ پالقريٌي ٝياٍ ٝ نٌكنت آٓ ٍٞ نيهٚ  ي ظ ضَ إٓ ظيكي             

 5-0زاٝي  ق ٞؼ ظ ضَ ٝياٍ ظؼ ٓايغ ًهد ؿْٞٚ ٝؼ ٓي نٞظ ق ف تٚ ٓعخ             

ذـيري ؼٗگ ٓايغ  ؾ    ؼٝؾ  ٌٗٞتٚ نعٙ ٝ ق ف ٓٞؼظ  ؼؾياتي هؽ ؼ ٓي گريظ        

ت٘لم تٚ ؾؼظٓايَ تٚ قثؿ ٗهاٗٚ ٓثثد تٞظٕ ذكد ٝ ٗوى ػٌِٔؽظ ظقرگاٙ              

  قد .

 

 

 مىابغ                               

ظقرٞؼ ُؼِٜٔا ٝ خبم ٗآٚ ٛاي هبع ند حميّ ظؼ ٓؽ ًؿ ظؼٓاٗي جمٔٞػٚ -1

 ٝؾ ؼخ هبع ند ٝ ظؼٓإ ٝ آٓٞؾل پؿنٌي

ٛا         -1 ٗد  ً٘رتٍ ػلٞ هگريي ٝ  راب پي يَ       ً كني   قراٗي،ظًرت ز ي تئاؼ

 قِئاٗي ٝ ظًرت نرييٖ  كٜٔي

ٓد  هلل              -3 ًرت ًؽ  حميّ ظ ند  ٛا ظؼ هبع  ٘عٙ  لٞٗي ً٘ َع ػ ٘عؾظ ٛا ٝ  گ

  مياٗعٍ

 قايد خآغ ٓؽًؿ  ْالع ؼقاٗي  قرتيِيؿ قيٕٞ ٝ ً٘رتٍ ػلٞٗد      -4

ٓٞؾل             -5  ٓإ ٝ آ ند ، ظؼ نٌي ٝؾ ؼخ هبع  يؿ خ پؿ قايد  ظ ؼٙ جتٜ

 پؿنٌي

ٙ  يووٍٞ هبع نوود حموويّ ظؼ ًوو٘رتٍ ٝ پيهووگريي  ؾ ػلٞٗوود ٛوواي  خووؿٝ-6

نيت ٝ              ضعٓاخ هبع  نٌي ٝ  ِّٞ پؿ هگاٙ ػ ٓإ ظ ٗ ٗد ظؼ قراٗي ٓؼاٝ تئاؼ

 ظؼٓاٗي هؿٝيٖ

 پايان 


