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پس اس جوغ آٍری گزدد ٍ  SBدر پسواًدّای تیش ٍ تزًدُ 
ِ چْارمپز ضدى  ٍ تِ هحل تؼیییي ضیدُ   جوغ آٍری  SB س

تییزای یریییزُ هَلیین پسییواًد  وییل ضییدُ  ٍ سیی س     
 .تی رطزساسی گزدًد

 



سیییَسى سیییزًس ًثا سییی ی 
گیزدد ٍ   درپَش گذاریهجددا 

تا د تیدٍى دسی ىاری  داریل    
SB جوغ آٍری ضَد. 



 SBتَاهییا در  سییزًسٍ  سییَسى
جوغ آٍری ضیَد ٍ اس جداسیاسی   

 . آى اج ٌاب گزدد

در هَرد سَسى ٍ سزًس آسها ص ّیای تطیصیع یثیی     
 .هطاتك پزٍتىل اجزا ی رَد ػول ًوا ٌد



 . لزار گیزد SB  جدا ضدُ ٍ در سَسى سن سزم
تِ ػٌَاى پسواًد ػفًَی در تاتل سزم ٍ سن سزم هاتمی 

ًظز گزف ِ هی ضیَد ٍ هطیاتك پسیواًد ػفیًَی هید ز ن      
 .ضًَد

 



در غییَرتی وییِ  ییاٍی دارٍّییای   تاتییل ّییای سییزم   
پسییواًد تاضییٌد تییِ ػٌییَاى سا  َتَوسیییه ٍ رطزًییان 

هحسَب هی ضًَد ٍ تا س ی هطیاتك   ضیویا ی ٍ دارٍ ی
 .پسواًدّای هذوَر هد ز ن ضًَد

 دارٍّای 
سا  َتَوسیه ٍ   

 رطزًان



ویِ  سیزم ّیای لٌیدی ٍ ًوىیی      یاٍی  هح َای تاتل ّای 
ُ اًد ٍ  ا تار خ هػزف آى ّیا  تػَرت  واهل اس فادُ ًطد

هٌمضی ضدُ اسن را هی تَاى تا هماد ز س یادی آب رلییك   
تصلیِ ٍ تاتل سیزم  در پسیواًدّای    فاضالبًوَدُ ٍ در 

 .ػفًَی لزار گیزد

 



ِ  ٍ سطل سرد لزاردادى  ٍ اتاق ّای تس زی ػیادی  در ویس
پسواًدّای ػفًَی ا ي هىاى ّا در . هوٌَع اسنتحن ًظز 

تَسی    تزٍلیی ویسِ سرد ویِ تیا   دارای دارل سطل سرد 
ِ دٌّدُ ردهن درهاًی تِ اتاق آٍردُ هیی ضیَد  لیزار     ارائ

 .دادُ هی ضًَد

 



ِ   اتاق ػولپسواًدّای  ٍ تصیص د یالیش     اتاق ّای ا شٍلی
ػفًَی هحسَب هی گیزدد ٍ   آسها طگاٍُ تصص اٍرصاًس 

در ا ي تصص ّا هی تَاى ویسِ ٍ سیطل سرد لیزار داد ٍ اس   
 .لزار دادى ظزٍف تزای پسواًدّای ػادی رَدداری گزدد

 



پسییواًدّای ا سیی گاُ در رػییَظ ٍضییؼین 
تصص د یالیش ٍ اٍرصاًیس ٍ لسیون    پزس اری 

ُ ّییای  اداری آسها طییگاُ هاًٌیید سییا ز ا سیی گا
ِ ّیای    پزس اری  در غَرتیىِ لزار دادى ویسی
ُ ّای پزس اری تاػی    پسواًد ػادی در ا س گا
ار الل در فزا ٌید تفىییه ًطیَد  پسیواًدّای     
تَلید ضدُ در ا یي لسیون ّیا ػیادی ٍ سیا ز      
پسییواًدّا تصییص ّییای فییَق هطییاتك پسییواًد 

 .پشضىی ٍ ضُ هد ز ن هی ضًَد

 



هاًٌیید )اتییاق ّییای تسیی زی ٍ تحیین ًظییز  در  SBًػییة 
 . هوٌَع اسن( اٍرصاًس

ویِ تیا    SBتیش ٍ تزًدُ ا ي هىاى ّا در داریل  پسواًدّای 
ِ دٌّدُ ردهن درهاًی تیِ اتیاق آٍردُ    تزٍلی تَس  ارائ

 .هی ضَد لزار دادُ هی ضًَد
 

 

 



اتیاق ریَى گییزی      اتاق ا شٍلٍِ تصص ّای ٍ ضُ ٍلی در 
ٍ  CCUتجش تصیص ّیای د یالیش    ) اتاق ػول ٍ  آسها طگاُ

PICU ) در  ًَین ّز تیوار هی  تَاىSB  را در هحل هٌاسة
 .تػَرت ثاتن ٍ فیىس ضدُ هَرد اس فادُ لزار داد

 



تیوارسیی اى ّییای تطصیػییی  –در تصییص ّییای درهییاًی 
سییا ز تصییص ّییای سییَر گی   ٍ  سییَاًس سییَر گی 

 .تیوارس اى ّا ولیِ پسواًدّا ػفًَی هی تاضد

 



در  ال  اضز تاس افن ولیِ پسواًدّای  
 .اسن هوٌَعپشضىی 

 



تَلیدوٌٌدگاى پسواًدّای پشضىی 
 :هَظفٌد

رَد را لیسن پسواًدّای ٍ ضُ   
تزٍسرساًی سالی  ىثار  دالل 

 .ًوا ٌد



ُ ی اهحاء جفن در رػَظ  در تیوارسی اى ّیا چٌید    ًحَ
رٍش تییِ ضییزر س ییز تییزای ا ییي اهییز ٍجییَد دارد وییِ   
تیوارس اى ّا تا تَجِ تِ اهىاًات هَجَد ٍ ضزا   هحلی 
ِ ای  ىی اس رٍش ّای س یز هیی تَاًٌید در اهحیای      ٍ هٌطم

 :جفن تىار گیزًد

 نحوه امحاء جفت



ِ سَسّای اس اًدارد اس فادُ اس ( 1 تا ضیزا   ریاظ   ستال
ِ سیَسّا در     وِ تا تَجِ تِ لَاًیي هَجَد در هیَرد ستالی

ِ سَسّای هس مز  در رارج ا زاى  ا ي اهز تا س ی در ستال
 .اًجام گیزد اس ضْزّا

 



در تیوارسی اى  اتاق ّای دارای سیس ن هثزد یریزُ در ( 2
دفیي تْداضی ی   ٍ س س اً مال آى تِ هزوش دفي پسواًد ٍ 

 آى ّا در سلَل ّای جداگاًِ در هحل دفي پسواًد

 



در تیوارسی اى  اتاق ّای دارای سیس ن هثزد یریزُ در ( 3
ٍ دفییي تْداضیی ی در  آراهسیی اىٍ سیی س اً مییال آى تییِ 

 آراهس اى

 



تییا ضییزا   تْداضیی ی در هحییل    فییز چاّییه ّییا ی  ( 4
تیوارس اى تِ یَری وِ اس آلَدگی آب ّیای س زسهیٌیی ٍ   
ران جلَگیزی ًوا د ٍ اً میال جفین تیِ داریل چاّیه ٍ      

 پَضاًدى تا آّه

 



 خسته نباشید


