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 استاًذاسدُای  تیي الوللی پیطگیشی ّکٌتشل عفًْت
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59131845659-Email:ayazi_z65@yahoo.com  

اسایی ّکاُص هخاطشات ًاضی اص اًتقال عفًْت ُا هیاى ٌُذف تیواسستاى اص تشًاهَ پیطگیشی ّکٌتشل عفًْت،ضمقدمه:

تیواساى،کاسکٌاى،هتخصصاى هشاقثت سالهت،داًطجْیاى ّعیادت کٌٌذگاى است.هخاطشات عفًْی دس تشًاهَ هقاتلَ اص یک 

تیواسستاى دیگش تا تْجَ تَ خذهات تالیٌی تیواسستاى ،هحل جغشافیایی،تعذاد تیواساى ّکادس دسهاًی هتفاّت است.تا تیواسستاى تَ 

 حال استاًذاسدُای پیطگیشی ّکٌتشل عفًْت هی تْاًذ دس تشگیشًذٍ تواهی تیواسستاًِا تاضذ.  ایي

و دیجیتال از کتب و سایت های اینترنتی در سال  می باشد که طی بررسی دستی Review articleاین مقاله یک  روش بررسی:

 تدوین گردیده است. 9313

ی کٌتشل اثشی تشًاهَ ضاهل ًظاست تش فعالیتِشی ّکٌتشل عفًْت دس اتعاد :الف(سُتذّیي استاًذاسدُای پیطگییافته ها:

ّپیطگیشی اص عفًْت،ًظاست تش فعالیت ُای کادس دسهاًی اص ًظش کٌتشل عفًْت،اسائَ ّاضاعَ دستْسالعول ُای هْسد قثْل 

اص تشًاهَ کٌتشل عفًْت ب(استاًذاسدُای ّآییي ًاهَ ُای هشتْط تَ کٌتشل غفًْت ّفشاُن ًوْدى هٌاتع هٌاسة تشای حوایت 

هشاقثت،توشکض تش کاُص هَ جاهع تشای کاُص خطشات عفًْت،ایجاد هحیط ایوي تشای تذّیي یک تشًا توشکض تشًاهَ ضاهل:

ّپیطگیشی عفًْت،تعییي سّضِا ّفشآیٌذُای کاُص خطش عفًْت،آلْدگی صدایی هٌاسة تجِیضات ًّظاست تش الثسَ 

.پ(استاًذاسدُای تِثْد ّسختطْیخاًَ،اًِذام هٌاسة صتالَ ُای عفًْی ّاجسام ًْک تیض ّخطشًاک ،سشّیس دُی هٌاسة غزا ّ..

کیفیت ّایوٌی تیواس ضاهل:استفادٍ اص اطالعات هْجْد دس خصْظ هخاطشات،هیضاًِا ّسًّذُا تشای طشاحی یا تعذیل 

فشآیٌذُا،اسائَ ًتایج پایص عفًْت تیواسستاى تَ هشاجع ری طالح ّ...(استاًذاسدُای آهْصش کاسکٌاى دس هْسد تشًاهَ کٌتشل 

 ضشّسی ّهِوی است کَ تیواسستاًِا تایستی تذاى ُوت گواسًذ. عفًْت اص جولَ اقذاهات

تَ کاسگیشی استاًذاسدُای حشفَ ای دس تشًاهَ هشاقثت،کٌتشل ّپیطگیشی اصعفًْتِای تیواسستاًی،چطن اًذاص سّضٌی نتیجه گیری:

ُذسسفت هٌاتع اًساًی ّهالی ی تیواسستاى تشای هقاتلَ تا عفًْتِای تیواسستاًی ّپیطگیشی اص تشای تذّیي اُذاف ّاستشاتژیِا

 تشسین هی ًوایذ.

 کٌتشل عفًْت،پیطگیشی،استاًذاسدواژه های کلیدی:

 

Archive of SID

www.SID.ir

mailto:mohamadih7778@yahoo.com
http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

