
 واحد کنترل عفونت

 هذیشیت ٍ ػاصهاًذّی

  اػتشاتظیهءتشًاهِ (1

 

 . اػت اػتشاتظیه تیواسػتاى دس ایي ٍاحذ  دس دػتشع ءًؼخِ ای اص تشًاهِ (1-1

 

 ٍاحذ وٌتشل ػفًَت، ًؼخِ ای خَاًا ٍ لاب ؿذُ اص سػالت تیواسػتاى، دس هحلی هٌاػة ٍدس (1-2

 .لاتل سؤیت، ًلة ؿذُ اػت

 

اػتشاتظیه آى اعالع   اص سػالت تیواسػتاى ٍ ًمؾ ایي ٍاحذ دس ساػتای دػتیاتی تِ اّذاف واسوٌاى ٍاحذ وٌتشل ػفًَت، توام (1-3

 .داسًذ

 

 سئیغ ٍاحذ (2

 

:  ػثاست اػت اصتِ تشتیة اسجحیت ، وٌتشل ػفًَتؿشایظ احشاص سیاػت ٍاحذ          

 :هذسن تحلیلی (2-1

 

 پشػتاس ٍاحذ وٌتشل ػفًَت  (3

 :مدرک تحصیلی  (3-1 

 

 :دوره های آموزشی (3-2            

 

 :سابقه کار (3-3



 

 هذیشیت ٍ تَاًوٌذػاصی هٌاتغ اًؼاًی

  (الىتشًٍیه/واغزی ) پشػٌلی ءپشًٍذُ(4

 

 ، حذالل  ؿاهل هَاسدٍاحذ وٌتشل ػفًَتّش یه اص واسوٌاى (الىتشًٍیه/واغزی ) پشػٌلی ءپشًٍذُ   (4-1

: اػتیغ ٍاحذ ئ سدػتشعاص آى دس  تَدُ ٍ یه ًؼخِ  ریل         

 

اص عشیك آًْا تتَاى  ؿاهل تلفي ٍ آدسع فشد ٍ خَیـاًٍذاى یا دٍػتاًی وِ دس كَست لضٍم،)ًام ٍ ًام خاًَادگی، جضئیات تواع  (4-1-1

  ػوت ػاصهاًی ٍ(تا ٍی تواع گشفت

 

 ؿشح ٍظایف ؿغلی اهضا ؿذُ تَػظ فشد  (4-1-2

 

  اهضا ؿذُ تَػظ فشد ٍ تْذاؿت هحیظ  ؿغلی ػالهت ٍ، هثاحث ایوٌی تَجیْی تذٍ ٍسٍدءچه لیؼت ّای گزساًذى دٍسُ (4-1-3

 

 هذسن تحلیلی  آخشیي وپی  (4-1-4

 

 وپی هذاسن دٍسُ ّای آهَصؿی عی ؿذُ  (4-1-5

 

 ّای هحَلِ ٍلیتئّای اٍلیِ ٍ دٍسُ ای تَاًوٌذی واسوٌاى تِ هٌظَس اًجام هغ هؼتٌذات هشتَط تِ آصهَى (4-1-6

 

 هؼتٌذات هشتَط تِ آصهَى ّای دٍسُ ای اسصیاتی حشفِ ای ٍ غیش حشفِ ای واسوٌاى (4-1-7

 

 هؼتٌذات هشتَط تِ ػٌَات خذهت تِ تفىیه هحل خذهت (4-1-8

 



 لیؼت واسوٌاى (5 

 

  واسوٌاى ایي ٍاحذ، دس توام اٍلات ؿثاًِ سٍص دس دػتشع تَدُ ٍتوام لیؼتی اص وٌتشل ػفًَت،دس ٍاحذ    (5-1

:  حذالل ؿاهل هَاسد ریل هی تاؿذ         

 

 ًام ٍ ًام خاًَادگی (5-1-1

 

اص عشیك آًْا تتَاى تا ٍی تواع  ؿاهل تلفي ٍ آدسع فشد ٍ خَیـاًٍذاى یا دٍػتاًی وِ دس كَست لضٍم،)جضئیات تواع  (5-1-2

 .(گشفت

 

 ػوت ػاصهاًی  (5-1-3

 

  سٍصی  ؿثاًِ واسی خاسج اص لیؼت ًَتت ،تشای  هَاسدی وِ ًیاص تِ حضَس اٍسطاًؼی پشػٌل   (5-2

.  اًجام ؿذُ اػت سیضی تشًاهِ هی تاؿذ،          

 

 ؿذت واسی، هتٌاػة تا ًَع ٍ ًَتتهؼتٌذاتی وِ ًـاى هی دٌّذ هحاػثِ ٍچیٌؾ پشػٌل دس ّش    (5-3

 . تؼذاد تیواساى ٍ حجن واساػت، دس ٍاحذ هَجَد هی تاؿذ تیواسی،         

 

  تَجیْی تذٍ ٍسٍدءدٍسُ (6

 

ّا ٍ  ٍیظگی ٍ تیواسػتاى تشای آؿٌا ػاصی پشػٌل جذیذ تا ؿشایظ ػوَهی  تَجیْیءهجوَػِ/ یه وتاتچِوٌتشل ػفًَت،دس ٍاحذ    (6-1

:  هی تاؿذ وِ حذالل ؿاهل هَاسد ریل ایي ٍاحذ، هَجَد اػت ًىات اختلاكی

 

ایوٌی  ػاختواى، هَضَػات هشتَط تِ سػایت حمَق گیشًذگاى خذهت، ءاصجولِ ًمـِ)هؼشفی ولی تیواسػتاى  (6-1-1

ّای فشٌّگی ٍ  ٍیظگی هذیشیت خغش،هذیشیت تحشاى،  ، تشًاهِ وٌتشل ػفًَت، هَضَػات آتؾ ًـاًیتیواس،

اهَس اداسی  تَهی هشدم هٌغمِ، ًوَداس ٍ ػلؼلِ هشاتة ػاصهاًی، لَاًیي هشتَط تِ سػایت اػتاًذاسدّای پَؿؾ،



خیش ٍ تؼجیل، حضَس ٍ غیاب، حمَق ٍ هضایا، پاداؽ ٍ اضافِ واس، سًٍذ استمای أهشخلی ّا، ت ٍ هالی ّوچَى

 ( اهىاًات سفاّی ٍؿغلی

 

ًاهِ ّای خاف ایي ٍاحذ ٍ هَاسد هشتثظ تا تخؾآییي ًاهِ ّا ٍ  هؼشفی جضئیات ٍ آخشیي دػتَسالؼول ّا، (6-1-2

 ّا ٍ ؿشح ٍظایف ّش فشد ٍلیتئهغ

 

 . تجْیضات اختلاكی ایي ٍاحذ سا دستشهی گیشدءصیش هجوَػِ ای وِ اعالػات هشتَط تِ ولیِ (6-1-3

 

 آصهَى كالحیت ٍ  تَاًوٌذی  واسوٌاى (7

 

. هی ؿَد ّای آًاى،اًجام ٍلیتئدٍسُ ای تَاًوٌذی واسوٌاى تا تَجِ تِ ًمؾ ّا ٍ هغ/هؼتٌذات ًـاى هی دٌّذ وِ آصهَى اٍلیِ   (7-1

 

  واسوٌاى توامتاس، تشای  حذالل ػالی یه دٍسُ ایّای تَاًوٌذی  هؼتٌذات ًـاى هی دٌّذ وِ آصهَى   (7-2

. تشگضاس هی ؿًَذ         

 

 ّای ؿٌاػایی ؿذُ دس آصهَى ییهؼتٌذات ًـاى هی دٌّذ  وِ الذاهات اكالحی تِ هٌظَس سفغ  ًاسػا   (7-3

. واسوٌاى اًجام هی گیشد دٍسُ ای تَاًوٌذی         

 

 هَسد واسوٌاى            دٍسُ ایی الذاهات اكالحی اًجام ؿذُ دس جْت استمای تَاًوٌذیتخؾهؼتٌذات ًـاى هی دٌّذ وِ اثش   (7-4

 .تشسػی لشاس هی گیشًذ

 

 آهَصؽ ٍ تَاًوٌذػاصی واسوٌاى (8

 

 اػتشاتظیه ٍ ء، دس ساػتای تحمك اّذاف تشًاهِایي ٍاحذٍاحذ وٌتشل ػفًَت یه گضاسؽ اسصیاتی ػاالًِ اص ًیاصّای آهَصؿی واسوٌاى    (8-1

.  ُ هی ًوایذئ تْثَد ویفیت تیواسػتاى، اساءآهَصؽ یا وویتِ  تْثَد ویفیت ػاصهاى،  تِ ٍاحذءتشًاهِ

 



 پشػٌلی ءگزساًذُ اًذ، دس پشًٍذُ  واسوٌاى، دٍسُ ّای آهَصؿی الصم سا دس فَاكل صهاًی هٌاػة،توامهؼتٌذاتی وِ ًـاى هی دٌّذ    (8-2

.  آًاى، هَجَد اػت

 

غیشهذٍى سػوی ٍ هشتثظ، ؿشوت  هؼتٌذاتی وِ ًـاى هی دٌّذ واسوٌاى دسفَاكل صهاًی هٌاػة دس دٍسُ ّای تاص آهَصی هذٍى ٍ    (8-3

.  اػتهی ًوایٌذ، هَجَد 

 

 ءتاس، آهَصؽ ّای الصم دس صهیٌِ حذالل ػالی یه  واسوٌاى ایي ٍاحذتوامهؼتٌذاتی وِ ًـاى هی دٌّذ (    8-4

. سیَی پایِ سا دسیافت هی ًوایٌذ هَجَد اػت- كحیح احیای للثی  اجشای          

 

 ّا ٍ  ًمؾ خَد دس تـخیق اسصؽءدس صهیٌِ  واسوٌاى ایي ٍاحذتوامهؼتٌذاتی وِ ًـاى هی دٌّذ     (8-5

. عَس هؼتوش آهَصؽ هی تیٌٌذ هَجَد اػتُ سػایت حمَق آًاى ب گیشًذگاى خذهت ٍ ػمایذ           

 

 ّای سفتاسی ٍاستثاعی  استمای هْاستء دس صهیٌِ  واسوٌاى ایي ٍاحذتوام  هؼتٌذاتی وِ ًـاى هی دٌّذ  ( 8-6

. عَس هؼتوشآهَصؽ هی تیٌٌذ هَجَد اػت خَد، تِ           

 

 وٌتشل ػفًَت، تْذاؿت ایوٌی تیواس، ءدس صهیٌِ  واسوٌاى ایي ٍاحذتوام هؼتٌذاتی وِ ًـاى هی دٌّذ   (  8-7

  ػاالًِ آهَصؽ هی تیٌٌذ،هذیشیت تحشاى ٍ هذیشیت خغش هحیظ، ایوٌی ٍ ػالهت ؿغلی، آتؾ ًـاًی،           

. هَجَد اػت           

 

.  دٌّذاًجام هی  آتؾ ًـاًی، (drill) ٍاحذ حذالل یىثاس دس ػال، توشیيتوام واسوٌاى ایي  (  8-8

 

 ایوٌی ٍ ػالهت ؿغلی ٍ تْذاؿت هحیظء هجوَػِ/وتاتچِ (9

 

:  ایوٌی ٍ ػالهت ؿغلی ٍ تْذاؿت هحیظ، دس ایي ٍاحذ هَجَد ٍ ؿاهل هَاسد ریل اػتءهجوَػِ/وتاتچِ   (9-1

 

 اعالػات ػوَهی دس استثاط تا  ایوٌی ٍ ػالهت ؿغلی ٍ تْذاؿت هحیظ (9-1-1

 



 اعالػات اختلاكی تشای ایي  ٍاحذ، ؿاهل ٍجَد ٍ اػتفادُ اص ٍػایل  حفاظت فشدی (9-1-2

 

ّذف واّؾ خغشات  ٍاحذ، تا ّای ایوي ػولىشد ٍ ػالهت ؿغلی ٍیظُ ایي اعالع سػاًی دس خلَف جذیذتشیي ًىات ٍ سٍؽ  (9-2

   .اًجام هی ؿَد ( آهَصؿیءجضٍُ)، اص عشیك تشٍؿَسٍاحذ ءی ؿذُیؿٌاػا

 

 خظ هـی ّا ٍسٍؽ ّا (10

 

 ٍجَد داسد وِ هَضَػات ٍاحذ وٌتشل ػفًَت ّا دس    خظ هـی ّا ٍ سٍؽءهجوَػِ/یه وتاتچِ   (10-1

:   سا تَكیف  هی ًوایذ تالیٌی ایي ٍاحذ هذیشیتی ٍ            

 

 .ّؼتٌذّا دس توام تیواسػتاى داسای لالة یىؼاى ٍ یىٌَاخت  خظ هـی ّا ٍ سٍؽ (10-1-1

 

 .ّا تِ عَس هٌظن تاصًگشی هی ؿًَذ خظ هـی ّا ٍ سٍؽ (10-1-2

 

 .ّؼتٌذخظ هـی ّا تِ سٍؿٌی هـخق  (10-1-3

 

 .ّؼتٌذّا تِ سٍؿٌی هـخق  سٍؽ (10-1-4

 

 . اػتهجوَػِ داسای یه فْشػت دلیك /وتاتچِ  (10-1-5

 

 .هـخق اػتهجوَػِ داسای ًوایِ /وتاتچِ  (10-1-6

 

  :ّاحذالل تایذ ؿاهل هَاسد ریل تاؿٌذ خظ هـی ّا ٍ سٍؽ   (10-2

 

 ّای تیواسػتاًی هشالثت اص تیواساى دسهماتل ػفًَت (10-2-1

 

 ّای تیواسػتاًی هشالثت اص پشػٌل دسهماتل ػفًَت (10-2-2



 

 آهَصؽ  هْاستی پشػٌل (10-2-3

 

 ّا عثك پشٍتىل هلَب ٍصاست تْذاؿت سػایت تْذاؿت دػت (10-2-4

 

 پیـگیشی ٍ وٌتشل تشٍص ٍ ؿیَع ػفًَت تیواسػتاًی (10-2-5

 

 ًگْذاسی ٍ هشالثت الالم پاسچِ ای (10-2-6

 

 . (....ػفًَی، خَى ٍ هایؼات تذى ٍ)ًظاست تش دفغ پؼواًذّا  (10-2-7

 

 ّای هٌتملِ اص ساُ خَى دسهیاى واسوٌاى تیواسػتاى، ؿاهل دفغ  پیـگیشی اص ػفًَت (10-2-8

 اجؼام تیض ٍتشًذُ

 

 هذیشیت تیواساًی وِ دچاس ًمق ایوٌی ّؼتٌذ (10-2-9

 

 پیـگیشی اص ػفًَت هحل جشاحی (10-2-10

 

 ًظاست تش سیختي هایؼات خغشًان (10-2-11

 

   كحیح اص ٍػایل حفاظت فشدیءاػتفادُ (10-2-12

 

 ّای ٍاگیش احتوالی خظ هـی ایضٍالػیَى، ؿاهل اداسُ ٍ گضاسؽ تیواساًی تا تیواسی (10-2-13



 

 .ػتَهی، ایجاد ؿذُ تاؿذٍا ًٍتیالتَس یا تشاوئبپیـگیشی اص ػفًَت هجاسی تٌفؼی وِ اص عشیك اًتَتاػیَى، حوایت تٌفؼی  (10-2-14

 

 (ٍ واتتش ّای ادساسی هاًٌذ واتتشیضاػیَى ٍسیذ هشوضی)الذاهات دسهاًی ٍ اػىَپی ّای هشتَط تِ تیواس (10-2-15

 

 ًظافت ٍ پاوؼاصی تیواسػتاى (10-2-16

 

 ًظاست تش تِ واسگیشی ضذػفًَی وٌٌذُ ّا ٍ گٌذصداّا (10-2-17

 

ّای  هٌاعمی چَى اتاق) وٌتشل ػفًَت تیواسػتاىء اًجام آى دس لالة ًظام هشالثت ٍ هلَتات وویتِء وـت ٍ دٍسُءتْیِ (10-2-18

 (ّای ًَصاداى، ٍاحذ هشالثت ٍیظُ  ٍ غیشُ ػول، اتاق

 

   ّا،جوغ آٍسی، تجضیِ ٍ تحلیل دادُ)سػایت ًظام هشالثت ػفًَت ّای تیواسػتاًی  (10-2-19

 (  ٍ اجشای آًْا دسلالة تشًاهِ ّا ٍ عشح ّای ػولیاتی صهاى تٌذی ؿذُ عشاحی هذاخالت، پغ خَساًذءاسائِ

 

 .  فؼال داسدءّای تیواسػتاًی یه تشًاهِ تیواسػتاى تشای واّؾ خغش ػفًَت   (10-3

 

.  پشػٌل ٍ هاللات وٌٌذگاى سا پَؿؾ هی دّذ تیواساى،  هَجَد،ءتشًاهِ   (10-4

 

:  اػتهَجَد ، یه هویضی هؼتٌذ ػالیاًِ وٌتشل ػفًَت  ؿاهل  حذالل هَاسد ریل   (10-5

 

 تمَین ػالیاًِ تشای تاسیخ همشس اًجام فؼالیت ّا (10-5-1

 

  فؼالیت ّای اختلاكی تشای ّش ٍاحذءتشًاهِ (10-5-2

 

 دػت آهذُ دس ّش فؼالیتُ ًتایج ب (10-5-3

 

 ّا  ٍ پیشٍطى ّا  هإثش دس خلَف پاتَطىءؿَاّذ هذاخلِ (10-5-4

 



  هتؼالة یافتِ ّا،ثثت هذاخالت (10-5-5

 

 ّای پی گیشی ٍ وٌتشل هجذد آصهایؾ (10-5-6

 

 ٍ تِ ٍیظُ دسهَاسد تـاتِ اػوی) اتاق یا تخت تیواس ًثاؿذء ؿٌاػِ وِ ّیچ یه ؿاهل ؿواس2ُ حذالل تا ی تیواساىیؿٌاػا (10-5-7

لثل اص اًجام ّشگًَِ پشٍػیجش دسهاًی، تـخیلی، تجَیض داسٍ ٍ یا تضسیك خَى ٍ       ( گشٍُ ّای دس هؼشم خغش 

 فشآٍسدُ ّای خًَی 

 

 اهىاًات ٍ هلضٍهات   (11

  واغزی ٍ ػغل ّای آؿغال ء دػتـَیی ّا هجْض تِ كاتَى هایغ،حَلِ   توام(11-1

.  اػت پذال داس            

 

 ، كاتَى ٍ ضذ ػفًَی وٌٌذُ ّا، حفاػ ّای چـن ٍ ػایش تجْیضات حفاظتی، هاػه ّا،دػتىؾ ّا   (11-2

.   دىعَس كحیح هَسد اػتفادُ لشاس هی گیشُ ب، ٍ دس صهاًی وِ ًیاص هی تاؿذ دػتشع تَدُ دس            

 

 . سا دس اختیاس داسًذٍ تأهیي ایوٌی تیواس ٍ واسوٌاىواسوٌاى، اهىاًات ٍ تجْیضات هٌاػة تشای اًجام ٍظایف هـخق ؿذُ    (11-3

 

  تْثَد ویفیت ٍجوغ آٍسی دادُ ّا

 تْثَد ویفیت (12

 

.  اػتدس دػتشع وِ هشتَط تِ ایي تخؾ هی تاؿذ، تْثَد ویفیت تیواسػتاى  ءتخـی اص تشًاهِ(  12-1

 

.  ؿذتاهی   تْثَد ویفیت تیواسػتاىءّواٌّگ تا تشًاهِایي تخؾ  تْثَد ویفیت ءتشًاهِ  (12-2

 

.  اػت تْثَد ویفیت ؿاهل هَضَػات تالیٌی ٍغیشتالیٌی ءتشًاهِ  (12-3



 

.  ٍ داسای صهاى تٌذی تاؿذ  داسای ؿاخق ّای ػولىشدی اختلاكی، لاتل اًذاصُ گیشی، ٍالغ تیٌاًِد تْثَد ویفیت تایءتشًاهِ  (12-4

 

. هی ؿًَذ پایؾ  هؼتٌذات ًـاى هی دٌّذ وِ اجشای تشًاهِ ّای تْثَد ویفیت ٍ الذاهات اكالحی، تِ عَس دائوی (12-5

 

 جوغ آٍسی ٍ تحلیل دادُ ّا  (13

 

.  دادُ ّای ٍاحذ وٌتشل ػفًَت جوغ آٍسی ٍ سایاًِ ای هی ؿًَذ   (13-1

 

.  ؿشح دادُ ؿذُ اػت ػلت هٌغمی جوغ آٍسی ّش دادُ،   (13-2

 

. چه لیؼت تشای هویضی داخلی ٍاحذ ٍجَد داسد   (13-3

 

. اًجام هی ؿَدداخلی هویضی    (13-4

 

.  هذاخلِ ای هٌاػة  تش اػاع آى، هؼتٌذ ؿذُ اًذءتحلیل ًتایج هویضی  ٍ عشاحی ٍ اجشای تشًاهِ(   13-5

 

 .هی ؿَد دس خلَف ًتایج تشسػی ّا ٍ تحلیل ّای كَست گشفتِ، تِ هذیشاى ٍ دػت اًذسواساى، اعالع سػاًی(   13-6
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