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 :آموزشي اسامي اعضاي كميته تدوين برنامه
 دانشگاه علوم پزشكي   انشگاهيرتبة د    نام و نام خانوادگي

 تهران        پور بزاز دكتر نگین اسمعیل* 
 تهران         ین افهمیدكتر شیر* 
 شهید بهشتی         دكتر حسین حاتمی *
 تهران         دكتر آذر حدادی *
 تهران         دكتر سید منصور رضوی *
 تهران        مرحوم دكتر عبدالرضا سودبخش *

  تهران         دكتر اكبر میر صالحیان *

 دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصیآموزشي ریزی برنامه  معاون واحد تدوين و -سید منصور رضویدكتر *
 كارشناس برنامه های آموزشی دوره های تکمیلی تخصصی دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی–نوشین آگاهی *

 :آموزشي برنامهبازنگري اسامي اعضاي كميته 
 دانشگاه علوم پزشكي  انشگاهيرتبة د     نام و نام خانوادگي

 تهران    استاد     نژاد  رسولیدكتر مهرناز * 
 تهران     استاد    دكتر محبوبه حاجی عبدالباقی* 
 تهران    استاد     دكتر مینو محرز* 

  تهران    دانشیار     شیرین افهمیدكتر* 
 تهران    دانشیار    پور بزاز لنگین اسمعیدكتر * 

 تهران    استاد      آذر حدادیدكتر *  
 تهران    استاد     ر رضویسید منصودكتر * 
 تهران    استاد    محمد مهدی فیض آبادیدكتر * 

  تهران    استاد   (تپاتولوژیس)علی برومنددكترمحمد * 

 تهران     (فوق تخصص گوارش و كبد بالغین)دكتر حسین اصل سلیمانی*

 ایران      (بیماری های كودكان)دكتر عبدالرضا استقامتی*

 دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصیآموزشي برنامه ریزی  معاون واحد تدوين و -زليمهرداد حق ادكتر *
 اندازی و گسترش دوره های تکمیلی تخصصی دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی های راه كارشناس كمیته-دكترمریم السادات مصطفوی*

 صی دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصیكارشناس برنامه های آموزشی دوره های تکمیلی تخص–نوشین آگاهی *
 :اسامي همكاران كميسيون تدوين و برنامه ريزي آموزشي 

،دكترسید حسن امامی رضوی قائم مقام دبیر شورا ،نمایندگان منتخب دبیرخانه شورای دبیر شورا  ومعاون آموزشي دكتر باقر الریجانی

معاون حوزه دكترسیدعلی صفوی نائینی ، (احدتدوين وبرنامه ريزی آموزشيمعاون و)دكتر مهرداد حق ازلی :آموزش پزشکی وتخصصی 

دكتر ولی اله حسنی،دكتر الدن حقیقی ،دكتر ،دكتر حبیب اله پیروی،دكتر علی حائری ،،دكتر علیرضا استقامتیارزشیابي واعتباربخشي

دكتر دكترالهه ملکان راد،جلیل كالنتر هرمزی ،دكتر عبدال، پیمان محمدی تربتیدكتر ، محمود رضا آل بویه،دكتر علی حمیدی مدنی

، دكتر داوود امی : دكترناصر كالنتری ،نماینده سازمان نظام پزشکی :،نماینده معاونت بهداشت زهرا فردی آذر، دكتر نرگس بیرقی

جراحی )علی محققی   دكتر محمد(روانپزشکی)دكتر احمد علی نورباال (زنان وزایمان)دكتر اشرف آل یاسین :دبیران هیئت ممتحنه  

ریحانه بنازادگان   و(بیهوشی )سید سجاد رضوی دكتر (كودكان) دكترعلی اكبر سیاری (داخلی)محمد رضا شکیبی  دكتر (عمومی

 دوره های تکمیلی تخصصیبرنامه های آموزشی كارشناس  نوشین آگاهیو كمیسیون تدوین و برنامه ریزی آموزشی  كارشناس
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 :ن دائمي معين شوراي آموزش پزشكي و تخصصي اسامي همكاران كميسيو

مدير كمیته فني ،دكتر آبتین حیدر زاده  قائم مقام دبیر شورا،دكترسید حسن امامی رضوی   دبیر شورامعاون آموزشي ودكتر باقر الریجانی 

ي دانشگاه علوم پزشكي شهید بهشتي عضو هیأت علم ،دكتر حبیب اهلل پیرویآزمونها  وامور دستیاری دبیرخانه شورای آموزش پزشكي وتخصصي

معاون واحدتدوين وبرنامه ريزی ، دكتر مهرداد حق ازلی معاون حوزه ارزشیابي واعتباربخشي،دكترسیدعلی صفوی نائینی  ونماينده منتخب وزير

،  دانشكده پزشكي تهرانرئیس  شهریار نفیسی، دكتر  دانشگاههای علوم پزشكي كشور دبیرشورای گسترش، دكتراحمدخالق نژادطبری آموزشي

، دكتر محمدباقر خسروی ر رئیس دانشكده پزشكي ايران، دكتر مسعود ناصری پورئیس دانشكده پزشكي شهیدبهشتيخانم دكتر جرجانی 

رئیس و نماینده منتخب وزیر، دكترسید مهدی كالنتر اصفهانرئیس دانشكده پزشكي ،دكتر محمد رضا صبری رئیس دانشكده پزشكي شیراز

،دكتر سید رئیس دانشكده پزشكي كردستان ،دكتر بهرام نیکخوريیس دانشكده پزشكي مازندران، دكتر آریا سلیمانی كده پزشكي يزددانش

رئیس دانشكده ارسالن خالدی فر ، دكتر رئیس دانشكده پزشكي گیالن عباس درجانی، دكتر رئیس دانشكده پزشكي تبريزكاظم شکوری 

،دكتر محمد علی امیر رئیس دانشكده پزشكي مشهددكترعلیرضا خویی  رئیس دانشكده پزشكي اهواز، محمد فکور، دكتر پزشكي شهركرد

،دكتر رئیس دانشكده پزشكي بابل، دكتر جان محمدی رئیس دانشكده پزشكي اراك، دكتر حسن صلحی رئیس دانشكده پزشكي همدانزرگر

، دكترمحمد رضا  دبیر شورای آموزش پزشكي عموميطاهره چنگیز ، خانم دكتر رئیس دانشكده پزشكي زاهدانقاسم میری علی آبادی 

عضو هیأت علمي دانشگاه علوم پزشكي ،دكتر سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی رئیس دانشكده پزشكي كرمان ونماينده منتخب وزيرشکیبی 

،دكتر سید شكي تهران و نماينده منتخب وزيرعضو هیأت علمي دانشگاه علوم پز، دكترمحمد رضا ظفرقندی شهید بهشتي ونماينده منتخب وزير

نماينده سازمان نظام  دكتر داوود امی،  عضو هیأت علمي دانشگاه علوم پزشكي شهید بهشتي و نماينده منتخب وزيرمحمد تقی طباطبایی  

 كارشناس كمیسیون دائمي معین دبیرخانه شورای اموزش پزشكي و تخصصيدكترنیره اسالمی   ،پزشكي

 

 

 :اند ريزي آموزشي مشاركت داشته دعوين كه در كميسيون تدوين  و برنامهاسامي م

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

در هفتادو پنجمین  62/66/6992در تاریخ  های بیمارستانی پیشگیری و كنترل عفونت برنامه آموزشی دوره تکمیلی تخصصی

 .تصویب  قرار گرفت نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی   مورد 

در كمیته  68/66/6995در تاریخ های بیمارستانی  پیشگیری و كنترل عفونت برنامه آموزشی دوره تکمیلی تخصصی بازنگری

 .ار گرفتبررسی قر تدوین برنامه آموزشی  مورد 

در كمیسیون  01/0/91در تاریخ های بیمارستانی  پیشگیری و كنترل عفونتبرنامه آموزشی دوره تکمیلی تخصصی  بازنگری

 و به هشتادوهفتمین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی در تاریخوتصویب قرار گرفت  مورد بررسیدائمی معین 

 .جهت تنفیذ ارایه گردید 02/9/91
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  :دوره به  متخصصين مجاز ورود

 

 

 های بیمارستانی پیشگیری و كنترل عفونت

Prevention and Control of Nasocomial Infections. 

آموختگان  دانشكه های عفونی است  مرتبط با بیماریهای بیمارستانی ، یک دوره بالینی  دوره پیشگیری و كنترل عفونت

، درمان ، كنترل ، مراقبت ، تشخیص ) پزشکی  مرتبط با مراقبتهای  عفونتهای بیمارستانی و  دهی عفونت آن در سامان

در ها و مراكز بهداشتی درمانی  در بیمارستان، آموزش و پژوهش  فعالیت دارند و خدمات تخصصی خود را  (گیریپیش

 . اختیار جامعه قرار خواهند داد 

 Health Care Associated) خدمات ، بهداشتی ودرمانیهای  مرتبط با مراقبتیا های بیمارستانی  عفونت      

Infections -HCAIs) ها و افزایش روزهای بستری بیماران در  ومیر، عوارض، افزایش هزینه به دلیل ایجاد مرگ

با توجه به افزایش اقدامات تهاجمی امروزه .هستندبیمارستان و بروز مقاومت میکروبی از اهمیت خاصی برخوردار 

ها و  ای مزمن، نیاز به بستری در بیمارستان های زمینه درمانی، افزایش طول عمر افراد و ابتال به بیماری -تشخیصی

های بیمارستانی را  به نوبه خود زمینه بروز عفونتاین عوامل جهت ارائه خدمات نیز بیشتر شده كه مراكز پزشکی 

مدت زمان با هزینه كمتر و در ، عارضه كم ، ان بیماران، ارائه خدمات ایمنحفظ جآنجا كه  از.دنكن بیشتر فراهم می

یکی از  ی بیمارستانی،ها یشگیری و كنترل عفونتباشد، امروزه مقوله پ كوتاهتر به عهده تیم مراقبت از بیماران می

های اصلی  در بیمارستان ، یکی از شاخص ها ن بوده به نحوی كه میزان بروز عفونتهای مطرح در جهان و ایرا اولویت

های  های مختلف پزشکی طی دهه ی فراوان در زمینهها به پیشرفت با توجه. آید  ها به شمار می ارزشیابی بیمارستان

های بیمارستانی و مرتبط با  در ایران ، ضرورت تربیت نیروهای انسانی ماهر در زمینه پیشگیری و كنترل عفونت اخیر

اندازی دوره در سال  پس از تایید ضرورت راهبدین منظور ، . گردد  های پزشکی بیش از پیش احساس می مراقبت

حیطه تخصصی جهت تدوین یک برنامه كشوری  ای مركب از متخصصین صاحبنظر در این كمیته 6988در سال ، 6987

ی تدوین برنامه ، از نظرات ارزشمند  كمیته .شدتشکیل گردید و بعد از برگزاری جلسات ، برنامه حاضر تدوین 

 .قرار داده شود نماید تا در بازنگری برنامه مد نظر صاحبنظران استقبال می

 ی تکمیلی تخصصی ی تدوین دوره كمیته

 های بیمارستانی عفونت پیشگیری و كنترل

و پزشکی  داخلی، ، كودكانهای عفونی و گرمسیری  بیماریهای  رشتهیکی از در دارای دانشنامه رسمی  ی كهمتخصصین

 .ها است علمی دانشگاه اولویت با اعضای هیات. هستند این دوره مجاز به ورود به  اجتماعی هستند،
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  : طول دوره آموزش

 
 

 :تغييرات عمده اين برنامه نسبت به برنامه قبلي

 

 

 

 

 : آموختگان ايگاه شغلي دانشج

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  :دوره در جهان وايران  تاريخچه وسيرتكاملي

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 .ه و سیر تکاملی برنامه های كنترل عفونت در نقاط مختلف جهان متفاوت میباشدچتاریخ

 .  آغاز شده است 6972ای كنترل عفونت از دهه های آموزشی و تدوین استاندارده در آمریکا، كانادا و اروپا، برنامه

موزش كنترل عفونت در نظر گرفته آحدود یکسال دوره ، های عفونی بیماری  متخصصینمریکا جهت آدر میو كلینیک 

 .  شده است

 . ریزی شده است  برنامهكنترل عفونت و  یساله  فلوشیپ 0موزشی آدوره های  رایبدر اروپا 

ساله از سالها قبل  9دوره یک موزشی تربیت  فلوشیپ كنترل عفونت طی آنامه رنیزب مصر -ه مدیترانه شرقی قدر منط

 این دوره تحت عنوان .تدوین شده و از تمام نقاط جهان دانشجو می پذیرد

.شود خوانده می( Infection Control Curriculum, Egyptian Fellowship Board  (   

با توجه به نیاز مراكز درمانی و بیمارستانها به متخصص بیماریهای عفونی دارای تخصص و دانش الزم در زمینه پیشگیری 

راه اندازی این  6981برنامه پیشنهادی تدوین و در سال  ،لزوم مدیریت كنترل عفونت و دید جامعه نگر ،عفونت و كنترل 

 ،با تصویب كمیته خبرگان و هسته مشورتی كمیسیون دایمی معین 6987دوره در كشور پیشنهاد گردید و در سال 

تهیه  6989در سال  موزش دورهآبرنامه  ، 6988ال در س ضرورت دوره مورد تایید قرار گرفت و با تشکیل كمیته تدوین

 . گردید
 

 
 

 مرتبط با رشتة تخصصیهای  بخش -

 ها و مراكز بهداشتی درمانی كنترل عفونت در بیمارستان واحدهای-
 های ستادی كنترل عفونت حوزه-

 .....(مراكز نگهداری سالمندان ، معلولین، جانبازان و)سایر سازمانها  -

ه با شوند كه حداقل نیمی از خدمات خود را در رابط آموختگان این دوره به سازمان محل استخدام خود متعهد می دانش

، ICU ،CCUهای ویژ مانند  بخش) های بیمارستان سایر بخش :هایی به غیر از بخش اصلی نظیر كنترل عفونت در محل

 .نمایند یهتحت پوشش ارا درمانی -و مراكز بهداشتی واحد كنترل عفونت بیمارستان ...(های پیوند و  بخش

 

 :در این برنامه دیده شده عبارتنداز  تغییرات عمده این برنامه نسبت به برنامه قبلی

 رفرانسها به روز شده است*

 

* 

* 

 . است ماه 60طول آموزش در این دوره 
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  :داليل نياز به اين دوره 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  : ده سال آيندهدوره در  در اين متخصصحدود نياز به تربيت 
 

 

 
 

 

 

 :اندازی این دوره در كشور مورد نیاز است بنا به دالیل زیر، راه

ها و طول مدت بستری بیماران  علت مهم مرگ و میر ، ایجاد عوارض ، افزایش هزینه،  HCAIبیمارستانی یا عفونت *

دقیقه ، یک نفر در  1طبق برآوردها ، در هر . باشد  عوامل موثر در ایجاد مقاومت میکروبی میدر بیمارستان و یکی از 

روز ،  1دهد و  افزایش اشغال تخت به مدت حداقل  دنیا جان خود را به واسطه ابتال به عفونت بیمارستانی از دست می

 . آیند  های بیمارستانی به شمار می های عفونتنیز از دیگر پیامددر سال بیلیون دالر  1-1ها بالغ بر  افزایش هزینه

ذا ل. وجود دارد % 72 متوسط با ضریب اشغالتخت فعال  627966بیمارستان و   851در ایران ،  طبق آمار موجود

بیمار روی هر  96روز ، در هر سال 1تخت مورد استفاده بیماران قرار گرفته و با در نظر گرفتن متوسط بستری  75667

های  شیوع عفونت. باشد  مورد می 1895118بنابراین آمار بستری بیماران كل كشور سالیانه . گردد  ی میتخت بستر

بیمار  18951گردد ، یعنی حداقل  آنها می% 62حداقلبرآورد شده كه منجر به مرگ % 62-65بیمارستانی در ایران 

 .كنند  میای بیمارستانی فوت ه سالیانه در ایران به دلیل ابتال به عفونت

ها از اهمیت  با توجه به پیامدهای عفونت بیمارستانی ، پیشگیری و كنترل ، تشخیص ، درمان و مراقبت این عفونت *

ی كنترل عفونت اه ها ، تیم و كمیته شده ، در بیمارستان به منظور كاهش پیامدهای اشاره. خاصی برخوردار است 

ترین اعضای تیم و كمیته ، پزشک كنترل عفونت  کی از مهمی. گردد تا  اقدامات فوق صورت گیرند  تشکیل می

های گوناگون  های عفونی ، بیشترین تاثیر را در میان تخصص ها ، متخصصین رشته بیماری باشد كه طبق بررسی می

،  های بیمارستانی های عفونی ، با تربیت نیرو در زمینه عفونت در طول دوره تخصصی رشته بیماری. كنند  ایفا می

گیری نموده و با های بیمارستانی پیش ، از بروز عفونت ر به بیماران بستری در بیمارستانتوان ضمن خدمت بهت یم

 .ها اقدام نمود  و كنترل این عفونتها ، در جهت درمان و مراقبت آنها  تشخیص بیماران مبتال به این عفونت

در دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی ن خبرگای  كمیته 6987 با توجه به مصوبه جلسه اسفندماه سال *

، موضوع تربیت نیرو در ، های بیمارستانی مبنی بر ضرورت ایجاد دوره تکمیلی تخصصی پیشگیری و كنترل عفونت

  .مورد تایید قرار گرفت زمینه این 

 ،های بیمارستانی نتهای كشور ، بار عفو رود با گسترش منطقی و مطابق با نیاز این دوره در دانشگاه انتظار می*

های  های پزشکی در كشور كم شود و شاخص اقبتمرتبط با مر های های میکروبی ، مرگ و میر و هزینه مقاومت

 . ها و جامعه ارتقا یابد  در خانواده سالمت

ها گردد ، نه تن می آنآموختگان  دانشا توجه به اینکه این دوره موجب نمایان شدن هرچه بیشتر و بهتر جایگاه ب*

 . گردیدتضعیف رشته مادر نخواهد شد ، بلکه باعث تقویت رشته نیز خواهد  موجب

 

رمانی روستایی و شهری در مركز بهداشتی د 9089 بیمارستان كوچک و بزرگ و تعداد 851، تعداد ( 6989) در حال حاضر

 0چنانچه هر متخصص دوره دیده در این حیطه، مدیریت كنترل عفونت یک بیمارستان بزرگ دانشگاهی، .كشور وجود دارد

ضریب رشد بگیرد، با لحاظ كردن تخت خواب و حداقل سه مركز بهداشتی درمانی را به عهده  622بیمارستان زیر  9تا 

ی تخصصی  نفر متخصص دوره دیده در این حیطه 922سال آینده حداقل نیاز به  62ی درمانی، در بیمارستانها و مراكز بهداشت

تا نیاز به تغییر تشکیالت و   .ها بر تربیت نیروهای دانشگاهی متمركز شود ، در گام اول باید تالشكه توضیح این.داریم

 .استخدام نیروهای جدید نباشد
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                                           Philosophy (Beliefs & Values) ( :ارزش ها و باورها)فلسفه 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  :Mission(:ماموريت)رسالت 
   

 
 

 

 

                                                                           :Vision(:چشم انداز)دورنما
 

                    

 
 

 

  : گیرد قرار میتاكید  مورد های زیر زشار توجه بهدر تدوین این برنامه 

 شوند و باید تالش  ها بستری می هایی كه به همین منظور در بیمارستان محوری و پاسداری از سالمت انسان سالمت

 .آنها اضافه نشود ها بر رنج و آالم  عفونتجلوگیری از اشاعة  كه باگردد 

 امات عاری از عفونت كمک به ارتقای كیفیت زندگی بیماران با انجام اقد. 

 ها  های ناشی از عفونت كمک به اقتصاد سالمت بیماران و بیمارستان با جلوگیری از تحمیل هزینه. 

  اجتناب از انگ زدن (stigmazation  )ها  در جریان اقدامات مقابله با عفونت. 

 ی عمومی  جامعه ها از بیمارستان به متن ی عفونت پاسداری از سالمت جامعه با پیشگیری از اشاعه. 

 با جلوگیری از «  ها تیکبیو آنتی» میراث حیاتی  حفظMalpractice های میکروبی تا حد امکان  و بروز مقاومت. 

 ی اقدامات تشخیصی ، درمانی و  ای و اجتماعی با رعایت نکات مربوطه در كلیه و پاسداری از حریم اخالق حرفه

 . مدیریتی 

 ها در زمینه  ی چند تخصصی به منظور هماهنگ كردن هر چند بیشتر فعالیتكمک به ارتقای فرهنگ كار گروه

 پیشگیری و كنترل عفونت

ها بدون در نظر  ی خدمات تخصصی خود ، به افراد ، مسئولین و بیمارستان آموختگان این دوره در ارائه ضمناً دانش

ش الاجرای عدالت در توزیع سالمت ت های سنی ، جنسی ، نژادی ، مذهبی ، اقتصادی و اجتماعی در گرفتن تفاوت

 .خواهند نمود 

آگاه به مسائل علمی روز ، توانمند ، مسئولیت پذیر و حساس به سالمت رسالت این دوره ، تربیت نیروهای متخصص 

است كه تخصص خدماتی ، بهداشتی ، درمانی / قبت مرتبط با مراهای  كنترل عفونتیگیری و پجهت افراد و جامعه در 

 .های پیشگیری ، كنترل ، تشخیص ، درمان ، آموزش و پژوهش در اختیار افراد جامعه قرار دهند  خود را در زمینه

مرتبط با سال آینده ،  این دوره در كشور ، از لحاظ استانداردهای آموزشی ، تولیدات پژوهشی و ارائه خدمات  62در 

و در زمینه تولید علم در منطقه در ردیف كشورهای برتر و مطرح خواهد بود های بیمارستانی   پیشگیری و كنترل عفونت

 . نیز جایگاه مطلوبی در منطقه خواهد داشت 
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                                           Expected outcomes :از دانش آموختگانپيامد هاي مورد انتظار

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     :Roles: در جامعه دانش آموختگان هاينقش 

 

 
 

 

 

 

 

 

 : انتظار می رود دانش آموختگان این دوره قادر باشند 

 ،ها  ها ، بخش به ویژه مسئولین بیمارستانمسئولین سالمت  ،با بیماران ، همراهان بیماران ، اعضای تیم سالمت* 

 . برقرار نمایند ای  حرفه، ارتباط موثر و مناسب  ها های كنترل عفونت در بیمارستان كمیتهاعضای  و واحدهای درمانی 

و ارزیابی های بالینی و پاراكلینیکی  ،رح حال ، انجام معاینات اخذ ش: ها از طرق مختلف نظیر  گردآوری داده با* 

 . را تشخیص دهند  (Health Event) مشکل اصلی(Surveillance)با برقراری نظام مراقبت های محیطی ،  ارزیابی

های  هماهنگیانجام  ها را باانتخاب و آنرویکردها و روش های پیشگیری ، تشخیصی ، درمانی و مراقبتی مناسب را * 

 . بکار گیرند جهت رفع مشکل  الزم با مسئولین

 .نمایند  را مدیریت دادهای عفونت در مراكز تحت پوشش ، خردر * 

اندركاران  به ویژه دستشگاهی در آموزش رده های مختلف اعم از بیماران و همراهان آنها ، جامعه عمومی و جامعه دان* 

 . كافی داشته باشند  در زمینه تخصصی مربوطه تواناییو مراكز درمانی ها  كنترل عفونت در بیمارستان

 . د نده داشته باشی و كشوری ، فعالیت ، همکاری و تعامل سازنهای مرتبط بیمارستانی ، دانشگاه پژوهشدر * 

 . سازنده داشته باشند  رشته ها و دوره های مختلف تعامل نبا متخصصی* 

وضعیت  های بیمارستانی و در نهایت ارتقای های عفونت بهبود شاخص با پیشنهاد یا بکارگیری راهکارهای مختلف در* 

 . سالمت جامعه نقش موثر ایفا نمایند 

 .اخالق حرفه ای را رعایت نمایند  در كلیه اقدامات ، مسائل* 

 .ها را كاهش دهند  مقاومت، بروز  ها بیوتیک منطقی آنتیو نظارت بر تجویز با تجویز * 
  

 : دانش آموختگان این دوره در نقش های زیر در جامعه ایفای نقش می نمایند 

 پیشگیری و كنترل* 

 تشخیصی و درمانی* 

 آموزشی * 

 پژوهشی * 

 مشاوره ای * 

 مدیریتی * 
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                                                                   :Tasks:دانش آموختگان حرفه اي يفاوظ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     

 
 

( عفونی ـ داخلی ـ كودكان ـ پزشکی اجتماعی ) در بخش اصلی متخصصین این دوره ، عالوه بر وظایف مرتبط با تخصص اصلی خود 
 :نمود  به ترتیب هر نقش اقدام خواهند زاختصاصاً درموارد زیر نی، 

 : در نقش پيشگيري و كنترل 
 ها و مراكز تحت پوشش  ل عفونت بیمارستانی در بیمارستانهماهنگی با اعضای كمیته كنتر* 
 . مشاركت فعّال در جلسات كنترل عفونت * 

اكز و مر ها بیمارستاندر (  system  Surveillance)های بیمارستانی  تالش در زمینه استقرار نظام مراقبت عفونت* 
 .بیمارستان و مسئولین نظام سالمت های بیمارستانی به مسئولین  عفونت دهی نظارت بر گزارش وتحت پوشش  درمانی بهداشتی

 های بیمارستان  نظارت بر انجام اصول ایزوالسیون در بخش* 
 تزریقات وریدی  های تیمنظارت بر كار * 
 ها  بیوتیک یمصرف صحیح و منطقی آنتتجویز و نظارت بر * 
 ..(.بهداشت محیط، واحد واكسیناسیون و )ها  بهداشتی بیمارستانهای  نظارت بر فعّالیّت* 
 های عفونی مرتبط با بیمارینظارت بر امر سالمت شغلی پرسنل حرف پزشکی * 
 های پیشگیری در بیمارستان تالش در استقرار كلینیک* 
  راهکارهای مناسب به مسئولین  یهتهاجمی و ارا ( Procedures)  یانجام پروسیجرهادر های كنترل عفونت  جنبهتحلیل * 
 و مراكز تحت پوششبه واحدهای بیمارستانی   ی مرتبط با كنترل عفونتها گردآوری ، آنالیز و بازخورد داده* 

 :  تشخيصيدر نقش 
 بیمارستانیانتخاب روش مناسب برای تشخیص عفونت *
 برقراری ارتباط موثر با آزمایشگاه میکروبشناسی جهت تشخیص و مدیریت عفونت بیمارستانی*

 :  درمانيدر نقش 
 انتخاب درمان مناسب دارویی و غیر دارویی*

 : آموزشي در نقش 
دانشگاهیان و جامعه در همچنین آموزش ،  كنترل عفونتواحدهای به ویژه اعضای  همراهان ، اعضای تیم سالمتآموزش بیماران ، * 

 . صورت نیاز 
 .با نظام سالمت  در تدوین متون آموزشی و دستورالعمل ها در حیطه تخصصی مرتبط همکاری* 
 *Life Long Learning  

 
 : در نقش مشاوره اي 

 ، تشخیص و درمانها عفونت ،در حیطه تخصّصی مرتبط در رابطه با پیشگیری و كنترلهمراهان  وره تخصصی به بیماران مشاو یهارا* 
. 

 . متخصصین دیگرمشاوره تخصّصی به  یهارا* 
، مدیران مراكز انی به ویژه مدیران بیمارستمدیران نظام سالمت ها به  ارائه مشاوره تخصّصی در رابطه با پیشگیری و كنترل عفونت* 

 .قانونی قضایی و سازمان های  ،مراجع  ،، بهزیستیدرمانی، بهداشتی
 

 : در نقش پژوهشي 
 (  و بین المللی كشوریـ دانشگاهی  بیمارستانی ـ)  نظام سالمت همکاری در طرح های پژوهشی* 
 ها و مراكز تحت پوشش بیمارستاننشر یا گزارش نتایج تحقیقات انجام شده به مسئولین * 
 . گزارش بیماری ها و مشکالت سالمتی مربوط به حیطه تخصصی در جامعه و ارائه راهکارهای اصالحی به مسئولین نظام سالمت * 

 
 : در نقش مديريتي 

 درمانی تحت پوشش  اكز بهداشتیو مرتیم كنترل عفونت در بیمارستان مدیریت * 
 .ة گزارش مربوطه به مسئولینیدر مورد كنترل عفونت و ارا تحت پوشش و مراكز ها عملی بر عملکرد بیمارستانعلمی و نظارت * 
 اداره جلسات كمیته كنترل عفونت * 
 ها آنتی بیوتیکنظارت علمی و عملی بر ساب كمیته تجویز و مصرف منطقی * 
 ها و مراكز تحت پوشش  اداره سیستم سوروایلنس كنترل عفونت در بیمارستان* 
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 :Expected Competencies & Procedural Skills    :مورد انتظار ت هاي پروسيجرالومهارتوانمندي ها

 (General Competencies ):ي عموميتوانمندي ها: فال 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : گردآوري و ثبت اطالعات 
 موًثر حرفه ایی ارتباط برقرار 

 تخصصی اخذ شرح حال 

   های مرتبط با كنترل عفونت  در زمینهو پرسنل  بیماران تخصصی ارزیابی و معاینه 

 درخواست منطقی آزمایشات پاراكلینیکی 

  ها  از نظر عفونتارزیابی محیطی 

 Registery 
 

 :بيمارستاني  هاي عفونتتشخيص 
  هـای پـایش    آزمـون –هـا   ردیابی عفونـت  آزمایشاتهای محیطی ـ   برداری نظیر نمونهتفسیرآزمایشات پاراكلینیکی

 .استریلیزاسیون و غیره

  و محیطی پاراكلینیکی ، ای بالینی ادغام یافته ه 

 ها  آنالیز داده 

  مشکلتشخیص(Health Event) 

 

 :هاي پزشكي  هاي مرتبط با مراقبت مبتال به عفونتاداره بيمار 
 داشـتن ایـن توانمنـدی بـرای     ) در حیطه تخصّصی مرتبط و اجرای آن برای بیمار درمانی  رین رویکردنتخاب مناسبتا

 ( . متخصّصین پزشکی اجتماعی ضروری نیست 

 هـا نظیـر ایزوالسـیون و رعایـت      های مناسب جهت پیشـگیری از انتقـال عفونـت    ها و روش استفاده از دستورالعمل
 .احتیاطات استاندارد 

  ها  بیوتیک آنتیتجویز منطقی 

  مشاوره پزشکی و ارائه درخواست 

 ارجاع بیمار زم و های ال ایجادهماهنگی 

  آموزش بیمار 

  پیگیری بیمار 

 

 : توانمندي هاي ديگر 
 آموزش 

  پژوهش 

 مدیریت  و رهبری 

 ای تخصصیه ارائه مشاوره 

 بیماران  ودفاع از حقوق حمایت 

 طبابت مبتنی بر شواهد 

  کییترونالکاستفاده از رایانه وجستجوی اطالعات علمی در منابع 

  های پزشکی  های مرتبط با مراقبت روند عفونتپایش 

 .بر آن ها مسلط خواهند شد دورهاین دستیاران در طول دوره تخصصی خود ، اكثر توانمندیهای فوق را كسب ودر  :تذكر 
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 : (درماني –اقدامات تشخيصي )مهارت هاي پروسيجرال: ب
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

كمک در  اهدهمش *( Procedure) پروسیجر 
 انجام

انجام 
 مستقل

 كل دفعات

 62 - - 62 گیری بالینی نمونه

 62- -  62 گیری از محیط نمونه

 1 - 6 5 سازی مواد گندزدا برای مقاصد مختلف آماده

 Cleaning 62 0  60های  آشنایی با روش

 60 - 0 62 ساز های سترون اهكار با دستگ** 

 62 - - 62 سازی پایش سترون

***PFGE (Pulsed Filed gel 

Electrophoresis) 
9 - _ 9 

 68 9 5 62 میزیآ و رنگ تهیه الم مستقیم

 65-  5 62 كشت نمونه ها****

 62   62 های آنتی بیوگرام روش

 62 _-  62 با روش فنو تایپینگها  تعیین هویت باكتری

 PCR   5  -_ 5تعیین هویت با  ***

 
 ی هر پروسیجر احداقل دفعات انجام بر* 

 های فیزیکی  سایر روش وور ، گاز پالسما ، اتیلن اكسید ، اشعه عبارتند از اتوكالوبخار ، كمی كالو ، ف** 
ی خود را با نظر مدیر  دستیاران باید دورهانجام این آزمایشات فراهم نباشد  كه در دانشگاهی امکان در مواردی*** 

 .طی كنند یبرنامه در دانشگاه دیگر
 های خون ، ادرار، زخم، ترشحات تنفسی ، مایعات استریل و سایر مایعات ها شامل كشت نمونه كشت**** 
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 :ارند باز دارنده ديا تداخل  همپوشانيدر انجام بعضي پروسيجرها كه با اين دوره  ياسامي رشته ها يا دوره هاي
 

 
 

 

 

 

 

 :همپوشانی :الف

اری برد توضیح اینکه متخصص این دوره به هیچ عنوان مجاز به بهره. در انجام آزمایشات میکروبیولوژیک ) میکروبیولوژی *

 .( باشد نمیهای میکروبیولوژیک  ای از آموزش حرفه

 های عفونی كودكان و نوزادان فوق تخصصی* 

 های بیمارستانی اپیدمیولوژیست*

 : تعارض  :ب

 .ندارد شود ای  داخالت حرفهتای كه موجب  ای تعارض حرفه این دوره با هیچ دوره یا رشته

 : تی برای كنترل عفونت یّاقدامات مدیر
 كلّ دفعات انجام مستقلّ مشاركت مشاهده اقدام

ستماتیک علمی مرتبط با بازدید سی
های  كنترل عفونت در واحدهای مراقبت

 1پزشکی 

یک مورد در 
هر واحد همراه 
 با استاد یا ناظر

یک مورد در هر   -
 واحد

52 

 5-  5-  اداره جلسه كمیته كنترل عفونت
های سیستم  لیست نقد یا طرّاحی چک

 سوروایلنس
یک فرم برای هر  - 

 واحد یا مورد
05 

های سیستم سوروایلنس و  دهآنالیز دا
 تهیه بازخورد

حدّاقلّ یک 
 1مورد برای 

نوع عفونت 
 2رایج

مورد  0حدّاقلّ 
برای هر نوع 

 عفونت رایج

مورد  62حدّاقلّ 
برای هر نوع 

 عفونت رایج

12 

دو مورد برای  تحلیل تجهیزات و تهیّه گزارش 
دو وسیله یا 

 دستگاه

سه مورد برای سه 
 وسیله یا دستگاه 

52 55 

تحلیل فرآیندها و پروسیجرها و تهیّه 
 گزارش

یک مورد برای 
 یک فرآیند

یک مورد برای 
 یک فرآیند

52 50 

 نظارت بر شستن دست 
(Washing/Rubbing/Scrubbing  ) 

یک مورد از هر 
 كدام

سه مورد از هر - 
 كدام

60 

سه مورد برای  بیوتیک  دستورات دارویی حاوی آنتی
هر عفونت 

 رایج

د برای هر سه مور
 عفونت رایج

61 12 

ها در مورد یک  آوری داد پایش و جمع
 آنتی بیوتیک

6 6  -0 

 0-  6 6 كنترل رخدادهای بیمارستانی
 
ـ لنژری ـ  CSRهای بالینی و پاراكلینیکی ـ  ها و درمانگاه بخش: منظور از واحدهای مراقبت پزشکی عبارتند از  (6

های پروسیجر ـ پایگاه  های عمل ـ اتاق ـ اتاق Day care centers درمانی ـ دندانپزشکی ـ مراكز بهداشتی

 .های بیمارستانی و آشپزخانه  بهداشتی بیمارستان ـ واحد مدیریّت زباله

های مرتبط با كاتترهای ادراری ، عروق و  ، عفونت(  SSI) های زخم جرّاحی  های رایج ، عفونت منظور از عفونت (0

ها ،  گاستروآنتریت: های كمتر شایع بیمارستانی نظیر  رت مواجهه با عفونتدستیاران در صو. تنفّسی است 

 . آنالیزها را درباره بیماری مربوطه انجام خواهند داد .... های دستگاه تنفسی فوقانی ، پوست ، چشم و  عفونت
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                                                            :Educational Strategies  :آموزشي  راهبردهاي
  

 
 

 

 

 

 

            :Teaching & Learning Methods    : (روش هاي ياددهي و يادگيري) آموزش و فنون ها روش

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : این برنامه بر راهبردهای زیر استوار است 

 تلفیقی از دانشجو و استادمحوری    ( task based) ایف یادگیری مبتنی بر وظ

 (  community oriented) ر یادگیری جامعه نگ  ( problem based) یادگیری مبتنی بر مشکل 

 (  hospital based) آموزش بیمارستانی   ( subject directed) یادگیری مبتنی بر موضوع 

 یادگیری سیستماتیک   ( evidence based) یادگیری مبتنی بر شواهد 
 

 : در این دوره ، عمدتاً از روش ها و فنون آموزشی زیر بهره گرفته خواهد شد 

 انواع كنفرانس های داخل بخشی ، بین بخشی ، بیمارستانی ، بین رشته ای و بین دانشگاهی * 

ـ  case presentationبحث در گروه های كوچک ـ كارگاه های آموزشی ـ ژورنال كالب و كتاب خوانی ـ * 

 توموربورد 

جام مشاوره های تخصصی همراه با استاد ـ آموزش سرپایی ـ گزارش صبحگاهی ـ راندهای كاری و آموزشی ـ ان* 

 دشوار  شرایطآموزش در اتاق عمل یا اتاق پروسیجر ـ كلیشه خوانی ـ تحلیل 

 . استفاده از تکنیک های آموزش از راه دور بر حسب امکانات * 

 .مشاركت در آموزش رده های پایین تر  *

 *self education, self study  

 .و فنون آموزشی دیگر بر حسب نیاز و اهداف آموزشی  ها روش* 
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  :ساختار كلي دوره آموزشي
 

 زمان مدت ـ اقدامات محتوی بخش ، واحد یا عرصه آموزش
 كالس درس 

 های كارگروهی  اتاق
های Setting))ها چیدمان

 خودآموزی

 شوند های چرخشی انجام می توجیه اموری كه در بخش. 

 های  عفونتباطات ـ مدیریت ارت: های آموزشی نظیر  برگزاری كارگاه
 surveillance)مراقبت نظام  ـبیمارستان ـ ارزیابی محیط بیمارستانی 

system)  ـ 
طرز تهیة ـ های كنترل عفونت  ـ شاخص ها بیوتیک آنتیتجویز منطقی 

شده ـ روش تحقیق پیشرفته ـ  بندی ها و جداول درجه لیست چک
SPSS  ـ تحلیل فرآیندها ـ تحلیل تجهیزات و كنترل رخدادهای

  بیمارستانی

 

 ماه 6

كالس  -بخش ) بخش عفونی
واحد كنترل عفونت در ـ  ( رسد

 بیمارستان

طبق برنامه )همراه با استادشركت در كمیته كنترل عفونت بیمارستان 
 خودآموزیشركت در كالس درس یا ( تنظیمی بخش
(self learning)  بازدید سیستماتیک از واحدها ـ. 

 در طول دوره 

 لوژی بیوپاتوایشگاه آزم
 

 – processing –ها  نمونهال انتق –میکروبی از محیط  برداری آشنایی با نمونه
ها و آزمایشات و نکات عملی  های بدست آمده از آزمایش نمونه تفسیر یافته

 ها میکروبن هویت یـ تعی biosafety level-دیگر مرتبط با كنترل عفونت 
  های تشخیصی مولکولی و اپیدمیولوژی مولکولی آشنایی با روش –

 طول دوره در و ماه  6

  -فاضالب  – هوا –آشنایی با آزمایشات و اقدامات مرتبط با ارزیابی آب  بهداشت محیط واحد
كنترل حشرات و جوندگان و كنترل غذا در  – های بیمارستانی زباله

 بیمارستان 

 در طول دوره و  روز 7

های  بخشبخش از  1انتخاب 
عمل در  های جراحی و اتاق

 : شامل  بیمارستان مربوطه
جراحی عمومی ـ زنان ـ اورولوژی 
ارتوپدی ـ جراحی اعصاب ـ 

ینی و جراحی سر و گوش ، گلو ، ب
گردن ـ جراحی كودكان ـ چشم 
ـ جراحی پالستیک ، ترمیمی و 
سوختگی ـ جراحی قلب ـ 

پیوند جراحی توراكس ـ جراحی 
 ارگان

 بخش در هرآشنایی با تجهیزات و وسایل مورد استفاده -
 در هر بخش زایی تحلیل نقش تجهیزات در عفونت-
 یندهای رایج در بخش آآشنایی با پروسیجرها و فر-
 زایی  تحلیل پروسیجرها در عفونت-
در حیطه تخصّصی  در هر بخش یهای بیمارستان مشاركت در درمان عفونت-

 مرتبط 
با هر  مشاركت در ایجاد یا ارتقا نظام مراقبت عفونت بیمارستانی مرتبط-

 بخش 
 های بیمارستانی در بخش  مشاركت در اقدامات پیشگیری كننده از عفونت-
 ی تنظیمی  های آموزشی بخش، طبق برنامه مشاركت در فعالیت-
 های مربوط به هر بخش و تکمیل آن  چک لیست لییا تکم  تهیه-
 در هر بخش های بیمارستانی مبتال به عفونت انفالوآپ بیمار-
گیری از  با بهره بخشهر یل وضعیت مقاومت میکروبی در تحلتعیین و -

 سوابق موجود
 ارائه پیشنهادات اصالحی به رئیس بخش در انتهای دوره 

 ماه 9
 در طول دوره

های غیر  بخشبخش از  5انتخاب 
جراحی در بیمارستان مربوطه 

ـ نوزادان ـ كودكان  ) :شامل
 -داخلی جنرال ـ كلیه و دیالیز

سوختگی ـ خون و پیوند مغز 
اورژانس  -استخوان ـ رادیوتراپی

ـ گوارش و آندوسکوپی ریه و 
 –برونکوسکوپی ـ قلب و عروق ـ 

 – و آنژیوپالستی آنژیوگرافی
ـ  پوست –غدد  -روماتولوژی

 عفونی 

 آشنایی با تجهیزات و وسایل مورد استفاده در هر بخش-
 زایی در هر بخش لیل نقش تجهیزات در عفونتتح-
 آشنایی با پروسیجرها و فرآیندهای رایج در بخش -
 زایی  تحلیل پروسیجرها در عفونت-
 های بیمارستانی در هر بخش  مشاركت در درمان عفونت-
مشاركت در ایجاد یا ارتقا نظام مراقبت عفونت بیمارستانی مرتبط با هر -

 بخش 
 های بیمارستانی در بخش  كننده از عفونت ت پیشگیریمشاركت در اقداما-
 ی تنظیمی  های آموزشی بخش، طبق برنامه مشاركت در فعالیت-
 های مربوط به هر بخش و تکمیل آن  ی چک لیست تهیه-
 های بیمارستانی در هر بخش فالوآپ بیماران مبتال به عفونت-
گیری از  بهرهتعیین و تحلیل وضعیت مقاومت میکروبی در هر بخش با -

 سوابق موجود
 ه پیشنهادات اصالحی به رئیس بخش در انتهای دوره یارا

 ماه 5/0
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  :ساختار كلي دوره آموزشي
 

 زمان مدت ـ اقدامات محتوی بخش ، واحد یا عرصه آموزش
 -داخلی)های مراقبت ویژه  بخش

 -كودكان -نوزادان -جراحی
و ( جراحی اعصاب -جراحی قلب

CCU 

 آشنایی با تجهیزات و وسایل مورد استفاده در هر بخش-
 زایی در هر بخش تحلیل نقش تجهیزات در عفونت-
 آشنایی با پروسیجرها و فرآیندهای رایج در بخش -
 زایی  تحلیل پروسیجرها در عفونت-
 های بیمارستانی در هر بخش  مشاركت در درمان عفونت-
مشاركت در ایجاد یا ارتقا نظام مراقبت عفونت بیمارستانی مرتبط با هر -

 بخش 
 های بیمارستانی در بخش  مشاركت در اقدامات پیشگیری كننده از عفونت-
 ی تنظیمی  های آموزشی بخش، طبق برنامه مشاركت در فعالیت-
 های مربوط به هر بخش و تکمیل آن  ک لیستی چ تهیه-
 های بیمارستانی در هر بخش فالوآپ بیماران مبتال به عفونت-
گیری از  تعیین و تحلیل وضعیت مقاومت میکروبی در هر بخش با بهره-

 سوابق موجود
 ارائه پیشنهادات اصالحی به رئیس بخش در انتهای دوره 

 ماه 0
 

: شامل  ها و واحدهای خاص بخش
 -رادیولوژی-های پاتولوژی بخش

 -بیمارستان آزمایشگاه
و  سی،اس،آر-واكسیناسیون

ـ واحد  پزشکی واحد دندان -لنژری
 بهداشت محیط بیمارستان 

های بیمارستانی ،  مدیریت زباله) 
 .... ( آشپزخانه و 

 تجهیزات و وسایل مورد استفاده در هر بخشآشنایی با -
 زایی در هر بخش تحلیل نقش تجهیزات در عفونت-
 آشنایی با پروسیجرها و فرآیندهای رایج در بخش -
 زایی  تحلیل پروسیجرها در عفونت-
 های بیمارستانی در هر بخش  مشاركت در درمان عفونت-
ارستانی مرتبط با هر مشاركت در ایجاد یا ارتقا نظام مراقبت عفونت بیم-

 بخش 
 های بیمارستانی در بخش  مشاركت در اقدامات پیشگیری كننده از عفونت-
 ی تنظیمی  های آموزشی بخش، طبق برنامه مشاركت در فعالیت-
 های مربوط به هر بخش و تکمیل آن  ی چک لیست تهیه-
 های بیمارستانی در هر بخش فالوآپ بیماران مبتال به عفونت-
گیری از  و تحلیل وضعیت مقاومت میکروبی در هر بخش با بهرهتعیین -

 سوابق موجود
 ارائه پیشنهادات اصالحی به رئیس بخش در انتهای دوره 

 ماه 0
 

 
 :توضیحات

حضور استاد ، حدّاقلّ  .گذرانند  میتا دو هفته مدت یک  با هماهنگی با رئیس بخش مربوطه ، برایهر بخش را  ، دستیاران* 
 .یک روز در هفته ضروری است 

ادامه  22/60كنند و حداقل تا ساعت  شروع میرا صبح كارشان  8، از ساعت چرخشی ها و واحدهای  دستیاران در بخش* 
 . هند د می
شركت  مدوّن یا سیستم خودآموزیهای آموزشی و  ، كارگاهكالس درس جلسة بازخورد،، در بعدازظهرهای هر روز * 
 . نمایند می
تا دو روز پروسیجرها كنند ، یک  شده ، یک تا دو روز بر حسب نیاز بر روی وسایل و تجهیزات كار می  های معرفی بخش رد* 

 . نمایند میو گزارش تحلیل  ،های بیمارستانی را فالوآپ كنند ، و از روز اول یک بیمار مبتال به عفونت می و تحلیل را مشاهده
 . دستیاران مسئولیت درمانی ندارند مگر اینکه از طرف رئیس بخش به آنها مسئولیت واگذار شود * 
های بیمارستانی را شناسایی و در انتهای  ، عوامل مساعدكننده برای ایجاد عفونت دستیاران در طول آموزش در بخش* 

 . نمایند  ه مییرا بصورت پیشنهاد به رئیس بخش اراراهکارهای اصالحی مشکل ای خود  ای یا دوهفته دوره یک هفته
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 :عناوين دروس اعم از عمومي ،تخصصي پايه يا تخصصي باليني 

 

 
1. Epidemiology of healthcare-associated infections 

 

2. The healthcare epidemiologist 

 

3. The expanded role of the nurse in hospital epidemiology 

 

4. Hand hygiene and improving compliance with hand hygiene 

 

5. Personnel health services (vaccination programs, occupational exposure, …) 

 

6.  The development of infection surveillance and control programs 

 

7. Surveillance of healthcare-associated infections 

 

8. Investigating endemic and epidemic healthcare-associated infections 

 

9. Epidemiological methods for investigating infections in healthcare settings 

 

10. Molecular methods in healthcare epidemiology 

 

11. Infection control and use of evidence-based medicine 

 

12. Use of computerized systems and internet in healthcare epidemiology 

        

13. The potential of telemedicine for hospital epidemiology 

 

14. Critical review of the hospital epidemiology and infection control literature 

 

15. The role of the laboratory in control of healthcare-associated infections 

 

16. Recognizing and managing biologic terror 

 

17. The practice of epidemiology in community hospitals 

 

18. The role of professional and regulatory organizations in infection control 

 

19. Leadership and management for healthcare epidemiology 

 

20-  Measuring antibiotic use and resistance, antimicrobial stewardship-programmatic 

efforts to optimize antimicrobial use  

 

20-Multiply drug-resistant pathogens-Epidemiology 

 

21- Molecular biology of resistance 

 

22- Economic evaluation of healthcare-associated infections and infection control 

interventions 

 

23- Legal aspects of healthcare-associated infections 
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24- Infection control-A global view  

 

25- The inanimate environment 

 

26-  Sterilization and disinfection 

 

28.  Medical waste management 

 

29. Food borne disease prevention in healthcare facilities 

 

30. Clinical laboratory-acquired infections 

 

31. Dialysis-associated complications and their control 

 

32 A. The intensive care unit- Part A. HAI epidemiology, risk factors, surveillance, 

engineering and administrative infection control practices, and impact 

 

32 B. The intensive care unit- Part B. Antibiotic resistance and prevention of CVC-

BSIs, CA-UTIs and C.difficile 

 

33. The newborn nursery and the neonatal intensive care unit 

 

34. The operating room 

 

35. Ambulatory care settings 

 

36. Infections in long-term care facilities 

 

37. Incidence and nature of endemic and epidemic healthcare-associated infections 

 

38. Urinary tract infections 

 

39. Hospital-acquired pneumonia 

 

40. Tuberculosis 

 

41. Infectious gastroenteritis 

 

42. Central nervous system infections 

 

43. Surgical site infections 

 

44. Infections of burn wounds 

 

45. Infections due to infusion therapy 

 

46. Infections of implantable cardiac and vascular devices 

 

47. Infections in skeletal prostheses 

 

48. The importance of infection control in controlling antimicrobial –resistant pathogens 
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49. Healthcare-associated respiratory viral  infections 
 

50. Healthcare-associated sinusitis 
 

51. Healthcare-associated ocular infections 
 

52. Blood borne pathogen prevention 
 

53. healthcare-associated fungal infections 
 

54. Infection in transplant recipients 
 

55. Miscellaneous procedure-related infections 
 

56. Public reporting of healthcare-associated infection rates 
  

57. Patient safety 
 

58. Prion diseases 
 

59. Gene therapy and infection control 
 

60. Infections acquired in child care centers 
 

61. Healthcare-associated infections in dental, oral and maxillofacial surgery 
 

62. Healthcare-associated infections in obstetric patients 
 

63. Healthcare-associated infections in anesthesia 
 

64. Healthcare-associated infections in endoscopy 
 

65. Infections associated with physical therapy, including hydrotherapy, and respiratory 
therapy 

 
66. Healthcare-associated infections in radiology 

 
67. Infections associated with hyperbaric oxygen therapy and hyperbaric chambers 

 
68. Central service supply 

 
69. Textile processing service 

 
70. Pharmacy service 

 
71. Environmental services 

 
72. Reuse of disposable devices 

 
73. Design and maintenance of hospital ventilation systems  

 
74. Isolation precautions 

 
75. Education of healthcare workers in the prevention of healthcare associated infections 

 



 02/9/6991تاریخ تنفیذ درهشتادو هفتمین  نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی  -دبیر خانه شورای آموزش پزشکی وتخصصی

 بیمارستانیهای   بر نامه آموزشی دوره تکمیلی تخصصی پیشگیری و كنترل عفونت     02

 (:به تفكيک هر بخش)ي كه بايد دستياران در بخش هاي چرخشي به آنها بپردازند ثمباح ناوينع

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 :پردازند ی زیر می كار عمده 1كنند و به  ها و واحدهای مورد نظر حضور پیدا می دستیاران در بخش

 : تحلیل تجهیزات مورد استفاده در بخش از نظر (6

  شناخت اجزای وسیله موردنظر 

 ها و كاركرد وسیله موردنظر  مکانیزم 

  جنس و حسّاسیّت قطعات به موادّ ضدّعفونی 

  شاملهر جزء میزان خطرزایی ارزیابی : 
- Critical Items 

- Semi Critical Items 

- Non Critical Items 

 وسیله موردنظر بودن Sourceمیزان تخمین  -

 هر قسمت از وسیله موردنظر سازی  طرز سالم (Sterilization– Disinfection- Cleaning  ) 

 : های مربوطه ، شامل  لیست با استفاده از چک ها فونتی كنترل ع تحلیل فرآیندهای عمومی بخش از جنبه(0

 و اصول ایزوالسیون  رعایت احتیاطات استاندارد . 

 رفتار بهداشتی كارگزاران سالمت در بخش 

 از نظر كنترل عفونتو چیدمان وسایل های مختلف  ارزیابی ساختار محیط 

  حمل و دفع آنهاآوری های عفونی بخش و نحوة جمع زبالهانواع ،. 

 و تزریقات  هاجراحی و پروسیجراعمال سازی بیماران برای انجام  فرآیند آماده 

 های حین و بعد از عمل یا اقدام پزشکی  فرآیند مراقبت 

  در بخش ، اتاق عمل یا درمانگاه  كنترل عفونتمدیریت فرآیند 

 مورد عملهای  ، وسایل و بافت...(سطوح، آب ، هوا ، نور و)سازی محیط سالم 

 :اختصاصی شاملفرآیندهای حلیل ت( 9

  ترسیم مراحل فرآیند و تعیین نقاط خطیر(  Critical Points  ) 

  تحلیلsetting برحسب انتخابی یا اورژانس بودن آنها  اعمال 

 میزان آماده بودن بیماران 

  میزان آماده بودن تیم عمل 

 كنترل سرعت ـ نیاز به اقدام چندتخصّصی  پیچیدگی اعمال برحسب مدّت ـ ناحیه عمل ـ نیاز به دقّت ـ نیاز به 

 تهاجمی یا كم تهاجمی بودن اعمال 

  ها عوامل مساعدكنندة عفونتتحلیل 

 های انجام شده تحلیل شیمیوپروفیالكسی 

 ی اعمال از نظر ریسک عفونت مقایسه 

ربوطه و گزارش به استادان م و اعضای گروه چرخشی گزارش شفاهی و مکتوب وضعیت به رئیس بخشی  یهتهیه و ارا( 1

 مسئول  یو گروه آموزش
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 شده ها و واحدهاي معرفي تحليل تجهيزات و اقدامات تشخيصي درماني هدف در بخش

 و فرآيندهاي رايج اقدامات تشخيصي درماني  تجهيزات و وسايل هدف بخش 
 در بخش

جراحی 

 عمومی

سیستم -های بیهوشی دستگاه -الپاراسکوپ  

-سیستم تهویه اتاق عمل -ها اسکراب دست

ـ وسایل الپاراسکوپی ـ وسایل اتاق عمل 

 ركتوسیگموئیدوسکوپی

 *فرآیندهای عمومی -

 :شامل فرآیندهای اختصاصی -

مختلف ـ ركتوم و  های هرنی های شکم جراحیدر های مختلف  تکنیک

عمل ـ سیستکتومی  كله -ـ الپاراسکوپی نیدالوس پایلومقعد ـ سین

 پستان و كبد -اعمال جراحی تیروئید–های آنال  آبسه -آپاندكتومی -ویپل

 ها انواع بیوپسیو 

هیستروسکوپ ـ  -فورسپس  – اسپکولوم زنان

الپاراسکوپ ـ كولپوسکوپ ـ لیگاشور ـ دستگاه 

ـ  و گرافیهای سون ـ پروب جنین مونیتورینگ

 های مخصوص معاینه و زایمان هوك ـ تخت

 *فرآیندهای عمومی -

 :فرآیندهای اختصاصی شامل -

تومی ـ سركالژ ـ آمنیوسنتز ـ سزارین ـ اییززایمان طبیعی ـ اپ 

سونوگرافی واژینال و ركتال ـ كورتاژ ـ هیستركتومی ـ كولپوسکوپی ـ 

ـ   IUDرایوكوتریزاسیون ـ گذاشتن هیستروسکوپی ـ الپاراسکوپی ـ ك

  واژینوپالستی و TLفی ـ كونیزاسیون ـ گراكولپو

انواع كاندوم بگ زنانه ـ مردانه و بچگانه و  اورولوژی

وسکوپ ـ وسایل ستكاتترهای ادراری ـ سی

ـ دستگاه  سیستم ادراری اندوسکوپی

شکن ـ سیستم یورودینامیک ـ وسایل  سنگ

 كلیه بیوپسی

 *عمومی فرآیندهای -

 :فرآیندهای اختصاصی شامل -

 -های حالب انواع استنتكارگذاری  –كاتتریزاسیون مجرای ادرار 

پیلو پالستی و   -واپیس پادیازیس سپادیازیسوترمیم هیپ -نفروسکوپی

 -جراحی های الپاروسکوپیک -جراحی های اندوسکوپیک ترانس اورترال

 -یورتروسکوپی -بیوپسی پروستات -های تنگی مجرا  جراحی

ت كلیه ـ ختنه ـ سنفروستومی ـ درناژ آبسه و كی -اورتروسیستوسکوپی

های  م ـ جراحیتوهای اسکرو وپالستی ـ جراحیئآ هم -آتوتومی مه

ورافی ـ اوركیدوپکسی و نیی ـ هروموتنیـ هر واریکوسل) اینگوینال 

پروستاتکتومی ـ آناستوموز انواع ـ  شکنی ـ سنگ( اوركیدكتومی 

موستومی ـ آدرنالکتومی ـ دیآندوپیلومتری ـ وازووازوستومی و اپیدی

پیوند  -وازكتومی ـ اندوپیلوتومی ـ اكسیزیون تومور كلیه ـ نفركتومی

 كلیه

ها و واحدها جریان دارند و دستیاران  فرآیندهای عمومی شامل موارد زیر هستند كه در بسیاری از بخش*

 :این فرآیندها را تحلیل خواهند نمود
و اصول ایزوالسیون  رعایت احتیاطات استاندارد 

های عفونی  آوری، حمل و دفع بهداشتی زباله جمع 

 های كاری  محیطرفتار بهداشتی در 

سازی بیماران برای انجام اعمال جراحی و پروسیجرها آماده 

 پایش بیماران ، حین و بعد از اقدام پزشکی 

انواع تزریقات 

های كاری  در محیط مدیریت كنترل عفونت 

های مورد عمل وسایل و بافت ،(سطوح، آب، هوا، نور)سازی محیط  سالم 
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 شده ها و واحدهاي معرفي تحليل تجهيزات و اقدامات تشخيصي درماني هدف در بخش
 اقدامات تشخيصي درماني و فرآيندهاي رايج  تجهيزات و وسايل هدف بخش 

 ر بخشد
ها ـ وسایل  آرتروسکوپ ـ انواع ایمپالنت ارتوپدی

اكسترنال فیکسیشن ـ ست جراحی ستون 

فقرات ـ رادیولوژی پورتابل ـ 

 های جراحی میکروسکوپ

 

 *فرآیندهای عمومی -

 :فرآیندهای اختصاصی شامل -
 -مفصل ران -سر ران -زانو –آرنج  –شانه  -ستون فقرات -جراحی دست

كارگذاری انواع  -عفونتهای استخوان و مفاصل  -میکروسرجری -پا
استئوتومی ـ آمپوتاسیون  -آرتروسکوپی  ها ـ انواع آرتروپالستی ـ درن
ها ـ اینترنال و اكسترنال فیکسیشن ـ پروتزگذاری ـ جراحی انواع  اندام

های  ها ـ آرتروسنتز و تزریق داخل مفصلی ـ عمل دفورمیتی شکستگی
 مفصلی  اكسپلوراسیون -مادرزادی

و  جراحی قلب

 عروق

دستگاه بالن پمپ داخل آئورتی ـ ونتیالتور 

ICU - های مخصوص  تجهیزات و دستگاه

Minimally Invasive  و آندوسکوپیک ـ

های مخصوص انجام  تجهیزات و دستگاه

Harvest  كردن ورید به روش آندوسکوپیک

 اكسیژناتوردر اتاق عمل  C-Armـ 

 *فرآیندهای عمومی -

 :رآیندهای اختصاصی شاملف -

های مختلف جراحی باز و بسته قلب و آنژیوگرافی ـ كارگذاری  تکنیک

 پیوند قلب -اكوكاردیوگرافی انواع میکر ـ كاردیوسنتز ـ پیس

 

ـ مدیاستینوسکوپ ـ كاتترهای توراكوسکوپ  جراحی توراكس

 سوان گنز ـ اوزوفاگوسکوپ ـ الرنگوسکوپ

 *فرآیندهای عمومی -

 :دهای اختصاصی شاملفرآین -

، مری جرّاحی دیواره قفسه سینه و نای ـ ترمیم و بازسازی بیوپسی ریه ـ 

ـ جراحی  پریکارد ـ آندوسکوپی تشخیصی و درمانی ودیافراگم ،  كاردیا

آمفیزم ـ پیوند ریه ـ جراحی عروق داخلی توراكس ـ جراحی اعصاب 

گذاشتن ـ ـ جراحی اصالح سندرم توراسیک  سمپاتیک  توراسیک

راكوسکوپی ـ وت  كاتترهای شریانی ـو تترهای وریدی سوان گنز اك

ـ آسپیراسیون مایع پلور و پریکارد ـ فاگوسکوپی واز -مدیاستنیوسکوپی

  (VAT)توراكوسکوپی ویدیویی  -پلورودز  -چست تیوب 

ـ برونکوسکوپ گوارشی  یها انواع آندوسکوپ جراحی كودكان
وسکوپ ـ ـ الپاراسکوپ ـ سیستویورتر

میکروسکوپ  عمل جراحی ـ ونتیالتورها ـ 
دستگاه فروزن سکشن  -مانومتر –انکوباتورها 

 جهت تشخیص بافتی سریع حین عمل جراحی

 *فرآیندهای عمومی -
 :فرآیندهای اختصاصی شامل -

توراكوسکوپی ـ سیستوسکوپی ـ آندوسکوپی ـ  -الپاراسکوپی
سیستم گوارشی ، ادراری و  های های سر و گردن ـ انواع استومی جراحی

های هوایی ـ اصالح نقایص مادرزادی قفسه سینه ـ ترمیم انواع  راه
های كام  های دیافراگم ـ بیوپسی غدد لنفاوی ـ جراحی انواع شکاف هرنی

های نای و ریه ـ جراحی انواع ضایعات مادرزادی ،  و لب ـ انواع جراحی
های  تن ـ انواع جراحیخیم و بدخیم مدیاس ها و توده های خوش كیست
های اسکروتوم، بیضه، آنوركتال ،  ، جراحی  GERDنای ، ریه، مری ،

های كولدوك و مجاری صفراوی ،  هیرشپرونگ، انواع جراحی كیست
تومور ویلمز، لنفوما  انواع تومورها مثل كیسه صفرا ، انواع جراحی آدرنال،

تومورهای نسج نرم،  ، رابدومیوساركوما نوروبالستوما،  جرم سل تومورها،
ـ ، ریفالكس ادراری، اورتروسل UPJCهای ادراری، جراحی  انواع سنگ

های  مگایورتر ـ سپتوپالستی، اكستروفی مثانه و كولداك، دوپلیکاسیون
انواع یوریناری دایورژن ـ   های جنسی ـ جراحی اندام ـ سیستم ادراری

برای  AVFذاشتن دیالیز صفاقی و گ ـها  ـ كارگذاری انواع شنت ختنه 
 دیالیز كودكان
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 بیمارستانیهای   بر نامه آموزشی دوره تکمیلی تخصصی پیشگیری و كنترل عفونت     09

 شده ها و واحدهاي معرفي تحليل تجهيزات و اقدامات تشخيصي درماني هدف در بخش
 اقدامات تشخيصي درماني و فرآيندهاي رايج  تجهيزات و وسايل هدف بخش 

 در بخش

وسایل وسایل معاینه فلزی و غیرفلزی ـ   گوش و گلو و بینی

برای بینی، ) كامل آندوسکوپی و آندوویژن 

ـ  لیزر ـ كوترـ ( گوش و حنجره 

میکروسکوپ  جرّاحی گوش و گلو و بینی 

 -زهانیکوئنسی ـ انواع لـ دستگاه رادیوفر

انواع ـ منابع نوری و تصویری 

الرنگوسکوپ ـ دستگاه تست عصب ـ 

 دستگاه مونیتورینگ اعصاب ـ ناویگشن

 *فرآیندهای عمومی -

 :فرآیندهای اختصاصی شامل -

 ـ آندوسکوپیو تراكئوستومی  ربرد لیزر ـ تراكئوتومی كا

ازوفاگوسکوپی ـ پاروتیدكتومی ـ  ـ برونکوسکوپی ـبینی 

 -تیروئیدكتومی ـ الرنگوفارنژكتومی ـ ماگزیلکتومی

كتومی ـ ماستوئید -ایمپلنت ها  -الرنژكتومی ـ رینوپالستی

 نیبی تونزیلکتومی ـ تامپوناد

ـ و غیرمستقیم افتالموسکوپ مستقیم  پزشکی چشم

 انواع  رتینوسکوپ ـ اسلیت المپ ـ

ـ گونیومتر ـ  مختلفلنزهای  ـ تونومتر

جعبه منشور لوزوبار ـ لنزومتر ـ الکودر ـ 

تونومتر شیوتس ـ تخت معاینه ـ پری متر 

فلومن ـ پری متر اتوماتیک ـ 

ـ پاكی متر ـ  Bو  Aاولتراسونوگرافی 

متر هرتل ـ اتورفراكتومتر ـ اگزوفتالمو

دستگاه توپوگرافی  -ابزارهای تست حسی 

 قرنیه ـ انواع لیزر 

 *فرآیندهای عمومی -

 :فرآیندهای اختصاصی شامل -

ها ـ جراحی  ترمیم پارگی پلک ـ شاالزیون ـ پتوز ـ نئوپالسم 

ابرو ـ بلفاروپالستی ـ تارسورافی ـ بلفارورافی ـ انتروپیون ـ 

ترمیم پارگی كانالیکول ـ سوزاندن مجرای اكتروپیون ـ 

ـ پروبینگ مجرای اشکی و  plugاشکی یا گذاشتن 

ـ كانالیکولوتومی  داكروسیستودینوستومیـ  اكروسیستکتومی

وو داكریو سیستورینوستومی ـ اربیتدتومی ـ یـ كونژونکت

راسیون ـ انوكلیاسیون ـ یسهای اوربیت ـ او ترمیم شکستگی

های اوربیت ـ   پرسیون ـ ترمیم دفورمیتیاگزافتواسیون ـ دكم

-كاتاراكتبیوپسی اوربیت ـ اعمال جراحی استرابیسم ـ 

 -اعمال جراحی ویتره و رتین –اعمال جراحی گلوكوم 

بازسازی داخلی سگمان  -بازسازی خارجی سگمان قدامی

پیوند  -لیزر تراپی -كراتوپروستوزیس موقت یا دائم -قدامی

 .قرنیه 

وسایل كامل  –جرّاحی میکروسکوپ  ک و صورتجراحی ف

برای بینی ، ) آندوسکوپی و آندوویژن 

  ـ لیزر ـ كوتر( گوش و حنجره 

 *فرآیندهای عمومی -

 :فرآیندهای اختصاصی شامل -

 ـ بینیكاربرد لیزر ـ تراكئوتومی ـ آندوسکوپی 

الرنژكتومی ـ انواع  ـ ازوفاگوسکوپی ـ ماگزیلکتومی 

ـ ترمیم ها  ایمپلنت تبط ـای مره های فلپ ترمیم

ـ موتورهای الزم برای انجام  های فکّ و صورت شکستگی

 های فکّ و صورت  اعمال جرّاحی استخوان
 

 



 02/9/6991تاریخ تنفیذ درهشتادو هفتمین  نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی  -دبیر خانه شورای آموزش پزشکی وتخصصی

 بیمارستانیهای   بر نامه آموزشی دوره تکمیلی تخصصی پیشگیری و كنترل عفونت     01

 شده ها و واحدهاي معرفي تحليل تجهيزات و اقدامات تشخيصي درماني هدف در بخش
 ني و فرآيندهاي رايج اقدامات تشخيصي درما تجهيزات و وسايل هدف بخش 

 در بخش
جراحی پالستیک ، ترمیمی و 

 سوختگی

ـ موتورهای  جرّاحی میکروسکوپ

الزم جهت انجام اعمال جراحی 

های فک و صورت ـ  استخوان

ی پالستیک ـ های جراح ست

 های لیزری  دستگاه

 *فرآیندهای عمومی -

 :فرآیندهای اختصاصی شامل -

ـ گذاشتن انواع پروتز ـ  ها آناستوموز عروق ریز ـ انواع فلپ

بازسازی گوش ـ انواع ـ ناتیک گها ـ جراحی ارتو جابجا كردن فک

پیوند پوت ـ آلوگرافت ـ فاشیوتومی ـ  ـ های واسکوالریزه فتاگر

 جراحی كشن ـاپوسیدبریدمان ـ اسکاروتومی ـ ل

های موضعی ـ انواع گرافت غیرواسکوالریزه  دیستروفیلیپو

اصالح شکاف لب و شکاف كام ـ اصالح انواع استخوان ـ طراحی و 

ورت ـ جراحی رینوفیما ـ ــه و فک و صهای جمجم ناهنجاری

های عصب صورتی ـ  تومورهای سر و گردن ـ اصالح آسیب

فیکساسیون ـ  MOHSرینوپالستی ـ اتوپالستی ـ جراحی 

های صورت ـ گرافت استخوان صورت ـ  داخلی استخوان

ها ـ جراحی تومورهای  های اندام ومالیبلفاروپالستی ـ اصالح آن

اندام  ،ها ـ ماستکتومی ـ بازسازی سینه  تاندونو  نسج نرم

  ادراری ـ ابدومینوپالستی ـ پانیکولکتومی  سیستم تناسلی و 

وسایل اختصاصی جراحی مغز و  اعصابمغز و جراحی 

رات ـ ــاعصاب و ستون فق

میکروسکوپ جراحی اعصاب ـ 

های  مراقبت سیستم مونیتورینگ

ویژه جراحی اعصاب ـ سونوگرافی 

ـ  الکتروفیزیولوژی های داپلر ـ دستگاه

 های جراحی اعصاب آندوسکوپ

 *فرآیندهای عمومی -

 :فرآیندهای اختصاصی شامل -

سیون و كرانیکتومی ـ كرانیوتومی ـ استفاده از دریل برای اپان تره

ـ  نتریکولوستومی و درناژ بطنیوبرداشتن استخوان ـ 

گلیال مغزی و داخل  ،كرانیوپالستی ـ تخلیه تومورهای جمجمه 

رال ـ بوورتدهای كاروتی كتومی شریانتربطنی ـ اندار

نکتومی ـ المینوتومی ـ ینکتومی ـ المیفنستراسیون ـ همی الم

كتومی وربفاستکتومی ـ فورامینوتومی ـ برداشتن پدیکول ـ ورت

میکروسکوپی های  جراحی-ـ دیسککتومی ـ پیوند اعصاب 

فالوو مننگومیلوسل ـ سمپاتکتومی ـ ساعصاب ـ ترمیم آن

و میلوگرافی ـ  LPونتریکولوستومی ـ رادیوسرجری ـ 

اناسیون و پ هتر آندوسکوپی ضایعات مغز ، نخاع و ستون فقرات ـ 

ای ـ گذاشتن  درناژ ونتریکولر ـ جاگذاری تراكشن جمجمه

ئیدال ـ های مغزی ـ انجام اعمال ترانس اسفنو شنت

 های استریوتاكتیک برداری نمونه
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 بیمارستانیهای   بر نامه آموزشی دوره تکمیلی تخصصی پیشگیری و كنترل عفونت     05

 شده ها و واحدهاي معرفي تحليل تجهيزات و اقدامات تشخيصي درماني هدف در بخش

 اقدامات تشخيصي درماني و فرآيندهاي رايج تجهيزات و وسايل هدف بخش

 در بخش

های مختلف انواع تزریق ـ  ست بخش كودكان و نوزادان

سیون  های مختلف انواع آسپیرا ست

آسپیراسیون مغز استخوان ـ  )نظیر 

LP وبیگ ـ مایع جنبی ـ پـ سوپرا

و ـ  CPR وسایل ـ (آسیت و مفصلی

ـ لوازم دیالیز  ست تعویض خون 

 -ها  آندوسکوپ ـ اسپیرومترصفاقی 

ـ  PICUو  NICU ـ یونیت پوار

 انکوباتور ـ وارمر ـ نبوالیزری 

گیری شریانی ، وریدی ،  تتر ـ انواع نمونهكارگذاری انواع كا

مویرگی ، عروق مركزی و ورید نافی و پاشنه در نوزادان ـ انواع 

تزریقات داخل جلدی و زیرپوستی ـ عضالنی ـ وریدی و 

Intraosseus  ـ آسپیراسیون مغز استخوان ـLP  ـ 

مایع آسیت و مفصلی ـ  ،مایع جنبی  ،سوپراپوبیک پونکسیون 

مغز  ـ یبوپسی معدی و ادراری یوگرافی ـ سونداژالکتروكارد

كبد ـ تعویض خون ـ تجویز سورفکتانت بیوپسی  استخوان ـ

 chest tubeاز طریق لوله تراشه ـ دیالیز صفاقی ـ كارگذاری 

اسپیرومتر ـ دستگاه بررسی  بخش داخلی جنرال 

اختالالت خواب ـ امکانات انجام 

ـ دستگاه ونتیالتور ـ  DLCOتست 

پنوگراف ـ اگزوفتالمومتر ـ كا

Herthel Monofilament  ـ ست

كامل ویدئو آندوسکوپی ، 

، -MRCPپی آرسی كولونوسکوپی، ای

فلوروسکوپی گوارش و ریه ـ دستگاه 

دستگاه اندوسونوگرافی ـ دستگاه 

متری مری ـ  متری و امپیدانس اچ پی

ـ  Orchiometerآرتروسکوپ ـ 

ای ه اولتراسونوگرافی ـ ستدستگاه 

استخوان مخصوص آسپیراسیون مغز 

های مخصوص بیوپسی  ست-و پلور 

مغز استخوان و كبد ـ وسایل دیالیز 

 صفاقی ـ همودیالیزر ـ برونکوسکوپ

  ساكشن -مبو بگآ -لوله تراشه –

آسیت ـ مایع پلورـ مایع مفصلی ـ ) آسپیراسیون مایعات بدن 

و تزریقات   تزریق و آسپیراسیون ـ مفصل زانو( مایع نخاعی 

ـ گرفتن رگ وریدی و ( شانه ، اپی كوندیلیت ) آرتیکولر  پری

 ABGو انجام  CVPشـریانی جهت گذاشتن كاتتر ژوگوالر و 

ـ گذاشتن كاتتر و انجام  chest tubeدان ـ گذاشتن  ـ كات

جهت انجام  Double Lumenدیالیز صفاقی ـ گذاشتن كاتتر 

ز ونتیالتور ـ استفاده از استفاده ا -انتوباسیون همودیالیز ـ

تیروئید ـ  FNA -خارجی Pace makerدستگاه 

آسپیراسیون و بیوپسی مغز استخوان ـ تزریق داروهای 

كمـوتراپی و درمان عوارض آنها ـ بیوپسی كبد ـ بیوپسی 

پلور ـ اسپیرومتری ـ الکتروكاردیوگرافی ـ گذاشتن سوند 

معده ـ سوند بالك مور ـ سوند ادراری ـ 

 CPR  -ساكشن -سیگموئیدسکوپیركتو

دستگاه بیهوشی و ملحقّات ـ انواع  بخش بیهوشی

و كانکتورهای مربوطه ـ لوله تراشه 

های تنفسی ـ  ـ ماسک CPRوسایل

های  های الزژیال ـ الرنکوسکوپ لوله

 رتوقابل انعطاف و رژید ـ ونتیال

پایش تنفّسی ـ پایش عالئم حیاتی دیگر ـ انواع تزریقات 

 CPRطی و مركزی ـ انتوباسیون ـ محی



 02/9/6991تاریخ تنفیذ درهشتادو هفتمین  نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی  -دبیر خانه شورای آموزش پزشکی وتخصصی

 بیمارستانیهای   بر نامه آموزشی دوره تکمیلی تخصصی پیشگیری و كنترل عفونت     01

 شده ها و واحدهاي معرفي تحليل تجهيزات و اقدامات تشخيصي درماني هدف در بخش
 اقدامات تشخيصي درماني و فرآيندهاي رايج  تجهيزات و وسايل هدف بخش 

 در بخش
غدد درون ریز و 

 متابولیسم 

 گلوكومتر

 بیوپسی های  ست

 تیروئید  FNAست 

 تزریق انسولین - -تیروئید FNAانجام  –گلوكومتری  

 وسایل آرتروسنتز روماتولوژی

 

 آسپیراسیون و تزریقات مفصلی ـ كورتیکوتراپی 

خون و انکولوژی و 

 پیوند

ـ  آسپیراسیون و بیوپسی مغز استخوان ـ پیوند مغز استخوان وسایل بیوپسی و آسپیراسیون مغز استخوان

 درمانی شیمی

گوارش و كبد 

 (آندوسکوپی)

وسایل تمیز  ـهای گوارشی  آندوسکوپ -

ها ـ ست بیوپسی كبد و  آندوسکوپی كننده

ERCP  كولونوسکوپ -ـ 

بیوپسی  سایرآندوسکوپی ـ كولونوسکوپی ـ بیوپسی كبد ـ 

ـ      ERCP -وتراپیاسکلر -های دستگاه گوارش

 اندوسونوگرافی 

پیوند و نفرولوژی 

 كلیه 

 همودیالیز  دستگاه 

 و دیالیز صفاقیكلیه وسایل بیوپسی  

ـ دیالیز صفاقی ـ بیوپسی كلیه ـ ایجاد فیستول همودیالیز 

- شالدون گذاری -شریانی ، وریدی

 های همودیالیز معمولی و ایزوله یونیت بخش دیالیز

 سیستم آب همودیالیز

 مایع دیالیزات 

 انواع كاتترهای ویژه دیالیز

 شریانی ـ وریدی های  ایجاد فیستول

 همودیالیز

 دیالیز صفاقی

 سازی وسایل و داروها  آماده

 پایش دستگاه دیالیز -ب و مایع دیالیزآنمونه گیری  
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 بیمارستانیهای   بر نامه آموزشی دوره تکمیلی تخصصی پیشگیری و كنترل عفونت     07

 شده ها و واحدهاي معرفي تحليل تجهيزات و اقدامات تشخيصي درماني هدف در بخش

 اقدامات تشخيصي درماني و فرآيندهاي رايج  تجهيزات و وسايل هدف بخش 

 بخش در

 برونکوسکوپ  ریه

 ـ وسایل آسپیراسیون و بیوپسی  اسپیرومتر 

مایع  آسپیراسیون – ABGبرونکوسکوپی ـ اسپیرومتری ـ 

 پلور ـ بیوپسی ریه و پلور 

تروسرجری ـ كرایوسرجری ـ انواع ودستگاه ك پوست

جراحی  وسایل ـ MOHSلیزر ـ وسایل جراحی 

 كاشت مو

 

 MOHSوساكشن ـ جراحی وتراپی ـ لیپلركاشت مو ـ اسک

ـ جراحی كاشت مو ـ الکترولیز ـ الکتروسرجری ـ 

های  كرایوسرجری ـ لیزرتراپی ـ لیپوفیلینگ و جراحی

 بیوپسی پوست –نال یژاكس

های مغز و  بیماری

 اعصاب

 و  الکتروانسفالوگرافی های دستگاه

های مربوط به سنجش  کترومیوگرافی ـ دستگاهلا

های آنژیوگرافی  گاههدایت جریان عصبی ـ دست

ـ سونوگرافی داپلر ـ داپلر ترانس كرانیال ـ 

پلی سومنوگرافی ـ میلوگرافی و دستگاه 

 برداری عصب و عضله نمونه

NCV 
EMG 

LP 
EEG 

 سومنوگرافی  پلی

 بیوپسی ها

قلب و عروق و 
CCU 

 گذاری و جای وسایل آنژیوگرافی
Pace maker  

 CPR وسایل

 وسایل مانیتورینگ قلب

وسایل پریکاردیوسنتز و  -های قلبی ع استنتانوا

 ـ تردمیل و مونیتورینگ پریکاردیوتومی

 ـ تست ورزشمونیتورینگ قلب 

 آنژیوگرافی

 گذاری  استنت
TEE – TTE 

 پریکاردیوسنتز و پریکاردیوتومی

 

های  های حفاظت در برابر اشعه ـ دستگاه دستگاه رادیولوژی

سکوپ ـ ها ـ فلورو سونوگرافی با انواع پروب

MRI  ـCT-Scan های مربوط به  و دستگاه

 مداخالت

لنفوگرافی ـ باریوم انما ـ  مانند انواع مداخالت رادیولوژی

فلوروسکوپی ـ آنژیوگرافی ـ ونوگرافی ـ رنوگرافی ـ 

 -و اكسترنالهای اینترنال  سونوگرافی

 هیستروسالینگوگرافی

ــارجی رادیوتراپی ــوتراپی خ ــزات رادی ــزات ـ   تجهی تجهی

ای یـا اینترونشـنال ـ     تراپی ـ داخل حفره  براكی

ــایل    ــزات و وس ــری ـ تجهی ــزات دوزیمت تجهی

 تزریقات سیستمیک و موضعی 

ای ـ تزریقات  آسپیراسیون ـ درناژ ـ تزریقات داخل حفره

موضعی و داخل وریدی ـ تزریق رادیوداروها ـ استفاده از 

 خارجی ـ)های پرتودرمانی  پمپ انفوزیون ـ انواع روش

تراپی ـ رادیوسرجری ـ پرتودرمانی حین عمل  براكی

 (جراحی

ــرای  ای پزشکی هسته ــا كم ــتگاه   SPECTگام ــا  PETـ دس ی

PET/U   ــتخوان ــتیومتر اس ــتگاه دانس -ـ دس

تر ـ دستگاه بتا كـانتر ـ وسـایل     ندستگاه گاماكا

حفاظت در برابر اشعه ـ دستگاه تردمیل همراه با  

انواع  -. Hotlabمونیتورینگ ـ تجهیزات كامل  

 اسکن ایزوتوپ

ای ـ   نشاندارسازی پرتوداروهای موردنیاز در پزشکی هسته

ای و تصویربرداری با آنها  های پزشکی هسته تنظیم دستگاه

 از ــ انجـام پروسـیجرهای درمـانی مختلـف بـا اسـتفاده       

پرتوداروهــا ـ بیوپســی ســوزنی تیروئیــد ـ اســتفاده از    

ی لنفـاوی ـ انجـام    هـا  كاوشگرهای گاما برای بررسی گـره 

  -های استرسی جهت تصویربرداری تست
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 در بخش

و كانکتورهای ـ لوله تراشه الرنگوسکوپ  اورژانس

كات دان راه هوایی ـ  ـ ستمربوطه 

الرنگوسکوپ ـ ونتیالتور حجمی و فشاری ـ 

وستومی ـ پمپ ئست تراك ونتیالتور پرتابل ـ

تیک ـ كاتترهای ورید مركزی پانفیوژن فیبرا

ست كنترل خونریزی  و كاتترهای شریانی ـ

بینی ـ ست خارج كردن جسم خارجی از 

 -ECGدستگاهگوش و بینی ـ ست بخیه ـ 

 های آسپیراسیون و ستانواع سوندها 

پریکاردوسنتز و توراكوسنتز سوزنی ـ تعبیه چست تیوب ـ 

گیری محیطی و مركزی ـ انواع  های رگ انواع روش

های عصبی و رژیونال ـ الواژ صفاقی ـ استفاده از بالن  بلوك

های واریسی دستگاه گوارش ـ  تامپوناد در خونریزی

ـ سونداژ آنوسکوپی ـ پروكتوسکوپی ـ سیگموئیدسکوپی 

آرتروسنتز و تزریق درمانی در تاندون و شستشوی مثانه ـ 

 انواع آسپیراسیون –سیون لومبر ونکپـ 

 های مخصوص بیماران سوخته تخت بخش سوختگی

 سیستم تهویه بخش 

 و دبریدمان وسایل پانسمان

ـ شستشوی های مختلف پانسمان نواحی سوخته  تکنیک

ـ  TPNـ  سوخته دبریدمان نواحیّهای سوخته ـ  محل

 بیوپسیها ـ  تنظیم آب و الکترولیت

ICU های موردنیاز  ست -ها سیستم اسکراب دست

 هایها جهت گذاردن كاتتر جهت كانوالسیون

محیطی و ورید مركزی ـ ست  های شریان

مخصوص كوریکوتیروئیدوتومی ـ ونتیالتور ـ 

های آسپیراسیون  دستگاه همودیالیز ـ ست

ست گذاردن كاتتر  آسیت ـمایع و پلور 

ست  ـشریان پولمونر ـ ست برونکوسکوپی 

الرینگوسکوپی ـ ست بالن پمپ  ـ ست 

ی و تشک هاها تخت-گاستروستومی 

 -های ساكشن واع دستگاهان -ضدبدسور

دستگاه مونیتورینگ  -الین وی كاتترهای سی

 و انتوباسیون پی آر وسایل سیو ملحقّات 

 *فرآیندهای عمومی -

 :اختصاصی شاملفرآیندهای  -

ـ و مركزی و انواع تزریقات كانوالسیون وریدهای محیطی 

انجام كات دان ـ گذاردن كاتتر شریان محیطی و ورید 

 -همودیالیز -ونتیالسیون  - یدوتومیئرویمركزی ـ كریکوت

 -پریکاردیوسنتز -تراكئوستومی -chest tube گذاشتن

 -ولمونرگذاردن كاتتر شریان پ -آسپیراسیون پلور و آسیت

 –پمپ بالون  –الرینگوسکوپی  -برونکوسکوپی

 ژاسوند – تراشه انتوباسیون –ساكشن  –گاستروستومی 

 ـ ونتیالسیون  NGT -ادراری 

  

NICU & PICU ست كات دان ـ  -ها سیستم اسکراب دست

وسایل انتوباسیون ـ وسایل پونکسیون 

پریکارد و پلور ـ تجهیزات الزم جهت 

بی به عروق ـ دستگاه ونتیالتور ـ دستیا

دستگاه  –دستگاه برونکوسکوپ فیبرواپتیک 

ـ  انکوباتور -دستگاه تعویض خون –فتوتراپی 

 وارمر ـ نبوالیزر 

 

 *فرآیندهای عمومی -

 :فرآیندهای اختصاصی شامل -

انجام ـ گیری خون شریانی ـ گرفتن وریدهای محیطی  نمونه

ودكان در سنین مختلف ـ گذاری نای در ك كات دان ـ لوله

گذاشتن چست تیوب ـ گذاردن  انواع ونتیالتور ـ ازاستفاده 

 ،ژوژنوم ـ آسپیراسیون مغز استخوان  ومعدی  ،لوله دهانی 

ساكشن  –آسیت ـ شستشوی برونکوآلوئوالر وپلور 

 -تزریقاتانواع  -ادراری ژاسوند –انتوباسیون ترشّحات ـ 

 فوتوتراپی و تعویض خون 
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 شده ها و واحدهاي خاص معرفي تحليل تجهيزات و اقدامات تشخيصي درماني هدف در بخش
 یونیت دندانپزشکی واحد دندانپزشکی

 فور

 اتوكالو

 دستگاه شوینده اولتراسونیک 

 ها  هند پیس

 وسایل دندانپزشکی

 ها  معاینه دهان و دندان●

 حس كردن نواحی كار  بی●

 ها  دانگیری دن كشیدن ، ترمیم و جرم●

 ها  رادیوگرافی دندان●

 ها  جراحی لثه و دندان●

  سازی وسایل و محیط كار سالم●

  ایمپلنت ها●

 انواع اتوكالوها  واحد سی اس آر و لنژری

 فور

 دستگاه اتیلن اكساید 

 دستگاه گاز پالسما

 دستگاه هیدروژن پراكساید تصعیدشده

 دستگاه فلش استریلیزاسیون 

 های لنژری دستگاه

 سازی سترونپایش ایل وس

 سازی سازی وسایل برای سترون آماده●

 سازی وسایل  سترون●

 سازی  پایش سترون●

 تگاه ها پایش دس●

 فلش استریلیزیشن●

 داری آنها بندی و نگه شتشوی ملحفه، طبقه●

 

 انواع مواد گندزا  بیمارستان  بهداشتی  پایگاه

 انواع وسایل حفاظتی

 انواع مواد، داروهای شیمیو

های مورد  ها و واكسن پروفیالكتیک، سرم

 نیاز در بیمارستان

آوری زباله در  وسایل مخصوص جمع

 بیمارستان

 سوز بیمارستانی های زباله كوره

سازی  اتوكالوهای مخصوص سالم 

 های بیمارستانی  زباله

 پایش واكسیناسیون بیماران و كاركنان

های  های عمل، و محیط اتاقها  نظارت بر گندزایی بخش 

 دیگر

 Health)پایش مسایل حفاظتی در بیمارستان 

Protection) 
 نظارت بر محیط بهداشت بیمارستان

 نظارت بر بهداشت مواد غذایی و آشپزخانه بیمارستان

بندی، حمل و نقل و دفع  آوری، طبقه نظارت بر جمع

 های بیمارستانی بهداشتی زباله
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 :ن رشته انتظار می روداز دستیاران و دانش آموختگان ای

 در حوزه نوع دوستي -الف
 .منافع بیمار را بر منافع خود ترجیح دهند (6

 .در مواجهه با بیماران  مختلف عدالت را رعایت كنند (0

 .در برخورد با بیماران به تمام ابعاد جسمی،  روانی واجتماعی آنان توجه داشته باشند (9

 .صرف نماینددر تمامی مراحل مراقبت از بیماران وقت كافی  (1

 . به خواسته ها و آالم بیماران توجه داشته باشند (5

 . منشور حقوق بیمار را در شرایط مختلف رعایت كرده و از آن دفاع كنند (1

 در حوزه وظيفه شناسي و مسئوليت -ب
 .نسبت به انجام وظائف خود تعهد كافی داشته باشند (6
 .به سواالت بیماران پاسخ دهند (0

 .بیمار را با مناسبترین شیوه در اختیار وی وهمراهان  قرار دهند اطالعات مربوط به وضعیت (9

 .داشته باشندسازنده  از دخالتهای بی مورد در كارهمکاران پرهیز نمایندو با اعضای تیم سالمت تعامل  (1

 . در تمامی مراحل مراقبت و انتقال بیماران احساس مسئولیت نمایند (5

 . یصی درمانی از بیماران اجازه بگیرندبرای مصاحبه، انجام معاینه و هر كار تشخ (1

در رابطه با پیشگیری از تشدید بیماری، بروز عوارض، ابتالی مجدد، انتقال بیماری و نیز بهبود كیفیت زنـدگی بـه    (7
 .طور مناسب به بیماران آموزش دهند

 در حوزه شرافت و درستكاري -ج
 ..راستگو باشند (6
 . درستکار باشند (0

 .رازدارباشند (9

 .بیمار را رعایت نمایند حریم خصوصی  (1

 در حوزه احترام به ديگران -د
 . به عقاید، آداب ، رسوم وعادات بیماران احترام بگذارند  (6

 .نام ومشخصات وی را با احترام یادكنندبیمار را به عنوان یک انسان در نظر گرفته ،  (0

 . به وقت بیماران احترام گذاشته و نظم و ترتیب را رعایت نمایند (9

 .ن بیمار،همکاران و كادر تیم درمانی احترام بگذارندبه همراها (1

 .وضعیت ظاهری آنها مطابق با شئون حرفه ای باشد (5

 در حوزه تعالي شغلي -ه

 .انتقاد پذیر باشند (1
 .محدودیت های علمی خودرا شناخته ، در موارد الزم مشاوره و كمک بخواهند (2

 .به طور مستمر،دانش و توانمندیهای خود را ارتقاءدهند (3

 . قدامات تشخیصی درمانی مناسب را مطابق با امکانات ودستاوردهای علمی در دسترس انجام دهندا (4

 . استانداردهای تکمیل پرونده پزشکی و گزارش نویسی را رعایت كنند (5
 

 :ازدستياران(Professionalism)خالق حرفه اي انتظارات ا

I -اصول اخالق حرفه اي 



 02/9/6991تاریخ تنفیذ درهشتادو هفتمین  نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی  -دبیر خانه شورای آموزش پزشکی وتخصصی

 بیمارستانیهای   بر نامه آموزشی دوره تکمیلی تخصصی پیشگیری و كنترل عفونت     96

 

انتظار میرود، دستیاران، در راستای تحكیم اخالق حرفه ای در محیط های آموزشي با كمك استادان خود در جهت 

 :ت زير تالش نماينداقداما

 

 :مناسب  (Setting)كمک به فراهم كردن شرايط فيزيكي 
  در محیط های آموزشي ودرماني  نظیراستفاده از پرده و پاراوانبیماران خصوصي حفظ حريم فراهم ساختن شرايط مناسب برای 

 در هنگام معاينات وغیره

 و بیمار ( دستیار)اينات پزشكي در كنار پزشك حضور يك پرستار همجنس بیمار يا همراه محرم او در كلیه مع 

 فراهم كردن سیستم هم اتاقي بیمار و همراه 

  ايجاد محیط مناسب ،مطمئن وايمن متناسب با باور های ديني وفرهنگي بیماران ،همراهان ،استادان وفراگیران نظیر فراهم

 برای متقاضیان مناسك مذهبيساختن محل 

 

 :يي كمک به اصالح فرآيندهاي اجرا
  همكاری با مديران اجرايي بیمارستان در جهت اصالح فرآيندهای اجرايي نظیر فرايند های جاری در بخش های پذيرش ، بستری

 .، تامین دارو ، تجهیزات وترخیص بیماران به طوری كه بیماران سردرگم نشوند و امور را به آساني طي كنند

 تكريم مراجعین و كاركنان بیمارستان ها 

 ه فرايندهای اجرائي بیمارستان در جهت تسهیل ارائه ی خدمات ورفاه حداكثری بیماران وارائه ی پیشنهادات اصالحي به توجه ب

 مديران بیمارستان

 

 كمک به فراهم شدن جومناسب آموزشي :

 مشاركت در ايجاد جو صمیمي و احترام آمیز در محیط های آموزشي 

 محیط های آموزشي تالش در جهت حذف هرگونه تهديد و تحقیر در 

  همكاری های مناسب و موثربین بخشي و بین رشته ای 

 سازمان دهي و مشاركت در كارهای تیمي 

 تشويق به موقع عملكرد مناسب كاركنان، دستیاران سال پايین تر و فراگیران ديگر 

 مشاركت در معرفي الگوها به مسئولین آموزشي 

  مشاركت فعال در تقويتRole modeling 

 جهت تقويت ارتباطات بین فردی  تالش در 

 مشاركت وهمكاری در تدوين ارائه ی دستورالعمل های آموزشي به فراگیران(Priming) 

 رعايت حقوق مادی ،معنوی واجتماعي استادان،دانشجويان واعضای تیم سالمت 

 ترويج راهبرد بيمار محوري :
  ، با هرنژاد ، مذهب ،سن ، جنس و طبقه )رواني و اجتماعي حمايت از حقوق مادی ، معنوی و پزشكي بیماران اعم از جسمي

 ، در تمام شرايط( اقتصادی اجتماعي

 جلب اعتماد واطمینان بیمار در جهت رعايت حقوق وی 

 پیش سالمي ، خوشرويي ، همدردی ، امید دادن ، و غیره: ارتباط اجتماعي مناسب با بیماران نظیر 

 ر تمامي شرايطپاسخگويي با حوصله به سواالت بیماران د 

II -راهكارهاي عمومي براي اصالح فرآيند آموزش اخالق حرفه اي در محيط هاي آموزشي:  
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 تر و فراگیران ديگرآموزش نحوه ی پاسخگويي مناسب به سواالت بیماران به دستیاران سال پايین 

  معرفي خود به عنوان  پزشك مسئول به بیمار، همچنین معرفي دستیاران سال پايین تر ،  كارورز ، كارآموز و پرستار با نام و

 مشخصات به بیماران

 واب ، استحمام و تمايالت رفاهي بیماران و كمك به فراهم كردن شرايط مورد نیاز برای آن هاپرسش از عادات غذايي ، خ 

 توجه به بهداشت فردی بیماران. 

 توجه به كمیت و كیفیت غذای بیماران در راند های آموزشي و كاری 

  بر شرايط خصوصي آنانتوجه به نیاز های بیماران برای اعمال دفعي آسوده در راند های آموزشي و كاری با تاكید 

  توجه به ايمني بیمار(Patient Safety)  دركلیه ی اقدامات تشخیصي ودرماني 

  كمك درفراهم كردن شرايط آسان برای نماز و نیايش كلیه بیماران متقاضي ، با هر آيین و مذهب در بخش ، به ويژه ،برای

 .بیماران در حال استراحت مطلق 

  كلیه شرايط احترام به شخصیت بیماران در. 

 پوشش مناسب بیماران در هنگام معاينات پزشكي 

 احترام و توجه به همراهان و خانواده بیماران 

  تجويز هرگونه دارو ، آزمايش و تجهیزات درماني با توجه به وضعیت اقتصادی  ونوع پوشش بیمه ای بیماران و اجتناب از

 درخواست آزمايشات گران قیمت غیرضروری

  از دفترچه و تسهیالت بیمه ای بیماراناستفاده مناسب 

 ارتباط با واحدها و مراجع ذی صالح نظیر واحد مددكاری ، در باره رفع مشكالت قابل حل بیماران 

 اخذ اجازه و جلب رضايت بیماران برای انجام معاينات و كلیه پروسیجرهای تشخیصي و درماني 

 رعايت استقالل و آزادی بیماران در تصمیم گیری ها 

  بیماران ( راز)ودداری از افشای مسائل خصوصي خ 

  مدت تقريبي بستری وغیره –هزينه ها :ارئه ی اطالعات الزم به بیماران در باره ی مسائل تشخیصي درماني نظیر 

 :به معنای   STEEPدرمجموع ،رعايت 

 به بیماران  (safe)ا رائه ی خدمات ايمن   -

 بیمارانبه   (Timely)ارائه ی خدمت به موقع   -

 به بیماران  (Expertise)ا رائه ی خدمت با علم وتجربه ی كافي    -

 به بیماران  (Efficient)ا رائه ی خدمت مؤثر وبا صرفه وصالح   -

 در كلیه ی شرايط  (Patient Centered)ودر نظر گرفتن محوريت بیمار    -
 

 :مشاركت و ترغيب آموزش و اطالع رساني نكات مرتبط با اخالق 

 تر و فراگیران ديگرآموزش ارتباط مناسب و موثر حرفه ای به دستیاران سال پايین 

 مشاركت در آموزش مسائل اخالق حرفه ای به دستیاران سال پايین تر و دانشجويان 

  آموزش يا اطالع رساني منشور حقوقي بیماران ، مقرراتDress Code تر وو مقررات اخالقي بخش به دستیاران سال پايین 

 فراگیران ديگر

  گزارشات صبحگاهي ، راندها ، : اشاره مستمر به نكات اخالقي در كلیه فعالیت ها و فرآيند های آموزشي نظری و عملي نظیر

 كنفرانس ها ، درمانگاه ها و اتاق های عمل 

 نقد اخالقي فرآيندهای جاری بخش در جلسات هفتگي با حضور استادان، دستیاران و فراگیران ديگر 

 اهم كردن شرايط بحث و موشكافي آموزشي در مورد كلیه سوء اقدامات و خطاهای پزشكي فر Malpractices ) ) پیش آمده در

 جلسات هفتگي با حضور استادان، دستیاران و فراگیران ديگر

 مشاركت دادن فراگیران رده های مختلف ، در برنامه های آموزش بیماران 
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 جلب توجه مستمر دستياران سال پايينتر و فراگيران ديگربه سايرموارد اخالقي ازجمله :
 برخورد احترام آمیز با نسوج ، اعم از مرده يا زنده 

 برخورد احترام آمیز با اجساد فوت شدگان 

 همدردی با خانواده فوت شدگان 

  و فناوری روز اجازه مي نگهداری و حفظ اعضای بدن بیماران ، عملكرد طبیعي اندام ها و حفظ زيبايي بیماران تا حدی كه دانش

 دهد

  اهمیت دادن به وقت های طاليي كمك به بیماران و اجتناب از فوت وقت به منظور جلوگیری از از دست رفتن شانس بیمار برای

 زندگي يا حفظ اعضای بدن خود

 تجويز منطقي دارو و در خواست های پارا كلینیك 

  رعايتClinical Governance   های بالیني ، تجويز ها واقدامات تشخیصي درمانيدر كلیه ی تصمیم گیری 

 پايش و نظارت  مستمر فراگيران :
  تومور  –كشیك های شبانه  –درمانگاه  –راندهای كاری و آموزشي  –گزارشات صبحگاهي ) حضور در كلیه برنامه های آموزشي

ی مسئولیت ، پیگیری تلفني و حضوردر كشیك و نظارت بر حضور ساير فراگیران از طريق واگذار( و غیره  –سي پي سي  –بورد 

ها ، سركشي به درمانگاه ها و اورژانس ها و نظاير آن ، به منظور ايجاد تدريجي مسئولیت پذيری اجتماعي  در خود وفراگیران 

 ديگر

 حضور به موقع بر بالین بیماران اورژانس 

  از طريق رعايت ( ي اجتماعي ، نحوه پوشش ، نظم  و انضباط عملكرد ارتباط) توجه به عملكرد عمومي خود و فراگیران ديگرنظیر

 ، ارائه بازخورد به فراگیران ديگر وتاكید بر الگو بودن خود  Dress Code مقررات 

 اخذ شرح حال ومعاينات تخصصي بیماران ، درخواست منطقي ) توجه اكید به عملكرد تخصصي خود و فراگیران ديگرنظیر

م يافته ها ی بالیني و پارا كلینیكي ، استنتاج و قضاوت بالیني ، تشخیص بیماری ، تصمیم گیری های آزمايشات ، تفسیر و ادغا

بالیني ، تجويز منطقي دارو ، انتخاب و انجام اقدامات درماني ، طرز درخواست مشاوره های پزشكي ، ارجاع بیماران ، اقدامات 

از طريق اهمیت دادن به تكمیل مستمرالگ بوك و ( و پیگیری بیماران پژوهشي ، استفاده از رايانه و نرم افزار های تخصصي 

  (Malpractices )جلب نظارت مستقیم استادان به منظور كاستن از فراواني سوء عملكرد ها و خطاهای پزشكي

 های كمیته اخالق در پژوهش بر اساس دستوالعمل   رعايت اخالق پژوهشي در تدوين پايان نامه ها. 

 ید از انجام تحقیقات به خرج بیماران وانجام روش هايي كه دستیاران به آن تسلط ندارنداجتناب اك. 

  اهمیت دادن به نحوه تكمیل و تنظیم پرونده ها ی پزشكي ، به طوری كه در حال حاضر و آينده به سهولت قابل استفاده باشند . 

 

 

 

 ای بیمارستانيها و واحده تالش در جهت كم كردن فراواني عفونتها در بخش* 

 های میكروبي تالش در جهت كم كردن فراواني مقاومت* 

 . انساني هستند  ها در مواردی كه منشا عفونت (Stigma)اجتناب از انگ * 

 دفاع از حقوق بیماران * 

 

 

 

و نظـارت مسـتمر بـر عملکـرد      Role modelingای ،  شیوه اصلی آموزش اخالق حرفه: توضیح 

 . دستیاران است 

III- دوره اي مرتبط با اختصاصي اخالق حرفه راهكارهاي  : 
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                        :References:منابع درسي كه با استفاده از آنها آموزش اين برنامه قابل اجرا است 

                                                          

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 :  توضيح
وجود،توسط مدرمواردی كه طبق مقررات ،آزمون های ارتقا وپایانی انجام می شود ،منابع آزمونهابر اساس آئین نامه های  (6

  .اجرای این برنامه راهنمایی است برای ذكرشده دراین صفحه تعیین خواهد شد ومنابع هیئت ممتحنه دوره

 . شده در دسترس است  مورد كتب ، منظور آخرین نسخه چاپ در( 0

 . دارددوره دستیاری مباحث مرتبط با در مورد مجالت ، منظور مجالتی است كه ( 9
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                                                                              :Student Assessment:ارزيابي دستيار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           :شرح وظايف دستياران

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 :(Assessment Methods)ارزیابی های روش-الف

 كتبی   

 شفاهی  

 آزمون تعاملی رایانه ای 
 OSCE  

 DOPS 
 Logbookارزیابی  

  درجه 912آزمون 

 ارزیابی مقاله 

  ارزیابی پورت فولیو 

 

 :(Periods of Assessment)دفعات ارزیابی: ب 

 آزمون پایانی 
 

نماید  مواردی كه گروه بر آن تاكید می. های مربوطه آورده شده است  نامه شرح وظایف قانونی دستیاران در آئین

 : ز عبارتند ا

 های بیمارستانی  ه عفونتمبتال ب ت بیمارانویزی -

 های بیمارستانی  با عفونت های مرتبط انجام مشاوره -

 ژورنال كالب در طول دوره  62حداقل ی  اداره -

 مرتبط در طول دوره  كنفرانس 62حداقل ارایة  -

 یک طرح تحقیقاتی حداقل ركت در اشم -

داخلی یا خارجی پذیرش یا چاپ شده نگارش یک مقاله پژوهشی در طی دوره كه در یکی از مجالت معتبر  -

 . باشد 
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  (  :به رت–گرايش –تعداد )اقل هيئت علمي مورد نياز حد

 

 

 

 

 

 

 : مشخصات تيم آموزش دهنده

 

 

 

 

 

 

 

 :در بيمارستان براي اجراي برنامه  مورد نيازيا آموزش ديده  ديده دورهكاركنان 

 

 

 

 

 

 62ی   سابقهیا  مربوطه  با مدرك تخصصی فلوشیپی معتبر (نفر دانشیار 0 یانفر استاد  6كه حداقل )ات علمیسه نفر هی

تخصصی ممتحنه دانشنامه ی كنترل عفونت یا داشتن مدرك بین المللی با تایید هیات  سال كار تخصصی در زمینه

 عفونیهای  بیماری

 ی كنترل عفونت ر در زمینهی معتب ی ایندكس شده داشتن حداقل دو مقاله (6

 سایر شرایط عمومی اعضای هیات علمی (0

 

 پرستار كنترل عفونت  -

 CSSDمسئول  -

 بهداشت محیط مسئول  -

 واحد واكسیناسیونمسئول  -

  كارشناس واحد میکروبیولوژی -

 

 دتیم آموزش دهنده شامل اعضای پیوسته و ناپیوسته هستن

 اعضای پیوسته (6

 .هستندبزرگسال یا كودكان این اعضا دارای مدرك تخصصی یا فوق تخصص عفونی 

 اعضای ناپیوسته0

، پزشکی اجتماعی، بالینی  ، اپیدمیولوژیبالینی  بهداشت محیط، میکروبیولوژی، داخلیهای  این اعضاء از رشته

 .هستند برنامه ها با انتخاب مدیر پرستار كنترل عفونت و متخصصین سایر رشته
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 :مورد نياز تخصصي  فضاهاي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : در بيمارستان آموزش دهنده در سال مورد نياز هاي اصلي ييمارتعداد بحداقل  تنوع و

 

 

 

 

 

 

 

 

 : ره كه باید در دانشگاه مجری در دسترس باشند عبارتند از فضاهای تخصصی موردنیاز این دو

  تخصصی مندرج در ساختار دوره  های تخصصی و فوق بخش  كودكان ـهای عفونی بالغین و  بخش -

 آزمایشگاه میکروبیولوژی  -

 های عمل با كاركردهای مختلف اتاق -

- CSD 

 آشپزخانه ری ـ ژلن -

 ولوژی رادی -

 رادیوتراپی  -

- ICUOH-SICU-MICU  ـPICU  ـNICU - CCU 

 ها فضاهای مرتبط با اسکوپی -

 دندانپزشکی -

 دیالیز -

 های بیمارستانی و پسماند بهداشت محیط واحد -

 بیمارستان واحد واكسیناسیون -

 واحدهای اقدامات تهاجمی  -

 

 

 تعداد  بیماری 

 6222 های جراحی بستری در بخش

 6222 های داخلی بستری در بخش

 6222 های كودكان و نوزادان  بستری در بخش

 6222 انجام انواع اسکوپی

 522 پروسیجرهای تهاجمیانجام انواع 

 022 های مراقبت ویژه بستری در بخش

 022 انجام دیالیز

 



 02/9/6991تاریخ تنفیذ درهشتادو هفتمین  نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی  -دبیر خانه شورای آموزش پزشکی وتخصصی

 بیمارستانیهای   بر نامه آموزشی دوره تکمیلی تخصصی پیشگیری و كنترل عفونت     98

 :براي تربيت يک دستيار ورودي  تعداد تخت مورد نياز

 
 

 

 

 

  :مورد نياز تجهيزات تخصصي

 

 
 

 

 

 

 :مورد نياز  يا تخصص هاي رشته هاي تخصصي

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 :دمعيارهاي دانشگاههائيكه مجاز به اجراي برنامه هستن

 

 

  :نظیر ذكرشده  بیمارستانی هایضاوسایل تخصصی موجود در ف* 
 های جراحی  بخش 

 های داخلی بخش 

 لوژی بیوپاتو  آزمایشگاه 

 CSSD 
 ریژنل 

 دیالیز 

 های مراقبت ویژه  بخش 

  وجود دندانپزشکی 

  :رشته ها:الف
 های مندرج در بخش ساختار دوره ی رشته كلیه

 
 :تخصص ها:ب

 پزشکی اجتماعی/اپیدمیولوژیست  -

 متخصص بهداشت محیط -

 متخصص بیهوشی -

 پزشک ندندا -

  یا كلینیکال فارماسیستفارماكوتراپیست  -

 یکروبیولوژیستم -

 : دانشگاهی مجاز به راه اندازی این برنامه است كه دارای ویژگی های زیر باشد 

 . نشگاه مجری باشند ساله در دا62ارزشیابی و سابقه  احدبا تائید قطعی وآموزشی بخش عفونی دارای * 

 .عال باشندفدارای كمیتة كنترل عفونت و سیستم سوروایلنس *

  .د ندر این برنامه باششده  بینی ضوابط پیشواجد حداقل های * 

 

 های ویژه مراقبتتخت  1* 
 .... ( زنان و عمومی، )های جراحی  تخت برای بخش 8* 
 تخت برای بخش دیالیز 5* 
 ).... خلی و پیوند ـ سرطان و نقص ایمنی ـ روماتولوژی ـ دا) داخلی های  تخت برای بخش 8* 
 (  و كودكانبالغین ) عفونی بخش  تخت برای 8 *
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 :(Program Evaluation)ارزشيابي برنامه

 :شرايط ارزشيابي برنامه -الف   

 
 

 
 

 :شيوه ارزشيابي برنامه-ب

 

 
 

 

 :ارزشيابي برنامه متولي-ج

 

 

 

 :برنامه نحوه باز نگري-د

 

 

 

 

 
 

 :مهارزشيابي برنا شاخص ها ومعيارهاي پيشنهادي گروه براي-ه

 

 

 

 
 

 :این برنامه در شرایط زیر ارز شیابی خواهد شد

 تکمیلی تخصصی دوره از اجرای دوره 5 /سال 5گذشت-6

 تغییرات عمده فناوری-0

 تبط با برنامهتصمیم سیاستگذاران اصلی مر-9

 

 ،دستیاران ودانش مارستانی مربوطه ی كنترل عفونت بی  اعضای كمیتهنظر سنجی از هیئت علمی درگیر برنامه

 مه های از قبل تدوین شدهآموختگان با پرسشنا

 استفاده از پرسشنامه های موجود در واحد ارزشیابی واعتبار بخشی دبیر خانه 

ارزشیابی برنامه ،واحد ارزشیابی واعتبار بخشی دبیرخانه شورای آموزش پزشکی وتخصصی با همکاری كمیته تدوین  متولی

 برنامه است

 :مراحل باز نگری این برنامه به ترتیب زیر است 

 گرد آوری اطالعات حاصل از نظر سنجی ،تحقیقات تطبیقی وعرصه ای ،پیشنهادات ونظرات صاحبنظران 

  برنامه بازنگریدر خواست از دبیر خانه جهت تشکیل كمیته 

  برنامه  بازنگریطرح اطالعات گردآوری شده د ركمیته 

  بازنگری در قسمتهای مورد نیاز برنامه وارائه پیش نویش برنامه جدید به كمیسیون تدوین وبرنامه ریزی

 آموزشی

 معیار شاخص

 >%72 آموختگان      دانش رضایت میزان

>%12 های آموزشی مندرج در ساختار دوره رضایت مسئولین عرصه  

>%72 درگیر برنامههیات علمی  رضایت اعضای میزان  

>%72 ی كنترل عفونت در بیمارستان رضایت اعضای كمیته  

 - های تحت پوشش های بیمارستانی در بیمارستان های عفونت بهبود شاخص
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 هاي آموزشي استانداردهاي ضروري برنامه

 .رزيابي در دسترس اعضای هیئت علمي ودستیاران قرار گرفته باشدمورد ا ی برنامهضروری است ، *

 . های مجری رعايت شود  ی مورد ارزيابي مندرج است ، توسط دانشگاه كه در برنامه طول دورهضروری است ، * 

 . ی مورد ارزيابي با شرايط مندرج در برنامه منطبق باشد  به دوره دستیاران ورودیضروری است ، شرايط * 

 .، در دوره با ظرفیت مصوب منطبق باشد  ظرفیت پذیرش دستیارضروری است ، * 

 . بیني شده است باشد  كه در برنامه پیش حدود نیاز كلی كشورضروری است ، ظرفیت پذيرش دستیار در راستای تامین * 

ی مورد ارزيابي در اختیاار   رج در برنامههای عمومي و اختصاصي مند قابل قبولي ، منطق با توانمندی بوك الگ ضروری است دستیاران* 

 . داشته باشند 

 .تكمیل و توسط استادان مربوطه پايش و نظارت شود  وباز خورد الزم ارائه گردد  به طور مستمربوك دستیاران  ضروری است ، الگ* 

برناماه انجاام داده باشاند و در     را بر اساس تعاداد منادرج در   پروسیجرهای الزمضروری است ، دستیاران بر حسب سال دستیاری ، * 

 .بوك خود ثبت نموده و به امضای استادان ناظر رسانده باشند  الگ

 . مندرج در برنامه ، استفاده شود  ها و فنون آموزشی روش% 07ها حداقل از  ضروری است ، در آموزش* 

داشته ، وظايف خاود را تحات    رمانگاه حضور فعالدضروری است ، دستیاران در طول هفته طبق تعداد روزهای مندرج در برنامه در * 

 . در دسترس باشد  ها ی هفتگی یا ماهانه درمانگاه برنامهنظر استادان ويا دستیاران سال باالتر انجام دهند و 

ساال   های جراحي ، در طول هفته طبق تعداد روزهای مندرج در برنامه تحت نظار اساتادان ودساتیاران    ضروری است ، دستیاران دوره* 

ی هفتگی یا ماهانـه   برنامهد اشته باشند و  اتاقهای پروسیجر حضور فعالودستیاران دوره ها ی غیر جراحي در  عمل اتاقباالتر در 

 .در دسترس باشد  های عمل اتاق

مشااركت در   بخشاي ،  های درون های گزارش صبحگاهي ، كنفرانس ی تنظیمي بخش ، در برنامه ضروری است ، دستیاران ، طبق برنامه* 

در  هـا  هـا یـا آنکـالی    ی هفتگی یا ماهانه كشیک برنامهها حضور فعال داشته باشند و  ها يا آنكالي تر و كشیك های پايین آموزش رده

 . دسترس باشد 

ان هاای كااری ياا آموزشاي بیماار      های راندهای آموزشاي ، ويزيات   ی تنظیمي بخش ، در برنامه ضروری است ، دستیاران ، طبق برنامه* 

 .بستری حضور فعال داشته باشند 

 . شده توسط دستیاران ، مورد تائید گروه ارزياب باشد  تكمیل های پزشکی كیفیت پروندهضروری است ، * 

مندر ج در برنامه را گذرانده و از رئیس بخش مربوطه گواهي  های چرخشی بخشضروری است ، دستیاران بر حسب سال دستیاری ، * 

 .. ند ومستندات آن به رويت گروه ارزياب رسانده شوددريافت نموده باش

شاده وجاود داشاته     ريزی و برنامه شده بینی های علمی از قبل پیش همکاریهای چرخشي  ضروری است ، بین بخش اصلي و بخش* 

 . ها باشند ، در دسترس باشد  باشد و مستنداتي كه مبین اين همكاری

 . را رعايت نمايند  Dress codeضروری است ، دستیاران مقررات * 

 .آگاه باشند و به آن عمل نمايند و عمل آنها مورد تائید گروه ارزياب قرار گیرد  منشور حقوق بیمارانضروری است ، دستیاران از * 

 اعم از كتب و مجالت موردنیاز دستیاران و هیات علمي ، در قفسه كتاب بخش اصالي در دساترس آناان    منابع درسیضروری است ، * 

 . باشد 

قرار گیرندومساتندات آن باه گاروه ارزيااب      ارزیابیهای مندرج در برنامه ، مورد  ضروری است ، دستیاران در طول دوره خود به روش* 

 . ارائه شود
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 .مشاركت داشته باشند  ی پژوهشی برنامهضروری است ، دستیاران در طول دوره خود ، حداقل در يك * 

های چرخشاي   های بخش ها ، گواهي تشكیل شود و نتايج ارزيابي پرونده آموزشیرای كلیه دستیاران ضروری است ، در بخش اصلي ب* 

 . ، تشويقات ،تذكرات ومستندات ضروری ديگر در آن نگهداری شود 

اماه در  ی منادرج در برن  را بر اساس تعداد ، گرايش و رتباه  هیات علمی موردنیازضروری است ، بخش برای تربیت دستیاران دوره ، * 

 .اختیار داشته باشد و مستندات آن در اختیار گروه ارزياب قرار گیرد 

را طبق ماوارد منادرج در برناماه در اختیاار داشاته       دیده موردنیاز كاركنان دورهضروری است ، بخش برای تربیت دستیاران دوره ، * 

 .باشد 

كالس درس اختصاصي ، قفسه كتااب اختصاصاي در بخاش و     :را از قبیل  فضاهای آموزشی عمومی موردنیازضروری است ، دوره * 

 . كتابخانه عمومي بیمارستان ، مركز كامپیوتر و سیستم بايگاني علمي در اختیار داشته باشد 

 .را بر اساس موارد مندرج در برنامه در سطح  دانشگاه در اختیار داشته باشند  فضاهای تخصصی موردنیازضروری است ، دوره ، * 

كننده به بیمارستان محل تحصیل دستیاران ، بر اساس موارد منادرج   بستری و سرپايي مراجعه تعداد و تنوع بیماراناست ،  ضروری* 

 . در برنامه باشند 

 .در اختیار باشد ( در صورت نیاز دوره ) تخت بستری فعال    شده در برنامه ، بیني ضروری است ، به ازای هر دستیار به تعداد پیش* 

مندرج در برنامه در اختیار مجريان برنامه قرار گرفته باشد و كیفیت تجهیزات ،ماورد تائیاد گاروه     تجهیزات موردنیازری است ، ضرو* 

 .ارزياب باشد 

 . حوزه ی ارزشیابي واعتباربخشي دبر خانهباشند  مورد تائید قطعیهای چرخشي ،  ضروری است ، بخش* 

 . باشد  های مندرج در برنامه الكمضروری است ، دانشگاه ذيربط ، واجد * 

 

ريزی آموزشي قرار گرفته و جهت پیگیری و اجرا در اختیاار   مورد تصويب كمیسیون تدوين و برنامه موضوع ، 96استانداردهای فوق ، در 

انتهاای كلیاه    ضامنا  ياك نساخه از آن در   . شود  واحد ارزشیابي و اعتباربخشي دبیرخانه شورای آموزش پزشكي و تخصصي قرار داده مي

 . های مصوب آورده خواهد شد  برنامه

 

 

 دبیرخانه شورای آموزش پزشكي و تخصصي

 ريزی آموزشي كمیسیون تدوين و برنامه         
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 منابع مورد استفاده براي تهيه اين سند

   

 

كمیسیون تدوین و  –دبیرخانه شورای اموزش پزشکی و تخصصی  –راهنمای تدوین برنامه دوره های فوق تخصصی  -6

  6988سال  -موزشیآبرنامه ریزی 

 

ب و آهای منتقله از  اداره بیماری –ها  ماریبیمركز مدیریت  -موزش پزشکی آدرمان و  ،مستندات وزارت بهداشت -0

 دكتر حسین معصومی اصل  –های بیمارستانی  مواد غذایی و عفونت
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