چک لیست مُارت کار گذاری آی يً دی وًع کاپز تي  083آ
مًاردی کٍ کار گذاروذٌ آی يً دی بايذ اوجام دَذ

*بايد

1

اس تٕیش ٔ ٚحفٛػ ثٛزٖ اتبق وبر ٌذاری آی ی ٛزی اعٕیٙبٖ حبغُ ٔیىٙس .

2

اس آٔبز ٚ ٜاستیزیُ ثٛزٖ ٚسبیُ ٔٛرز ٘یبس ثزای ٔؼبیٌ / ٍِٗ ٝٙذاضتٗ آی ی ٛزی اعٕیٙبٖ حبغُ وزز ٚ ٜث ٝسٔبٖ استزیُ ضسٖ ٚسبیُ زلت ٔیىٙس

3

ثستٞ ٝبی آی ی ٛزی را اس ٘ظز ثبس ٘جٛزٖ  ٚسبِٓ ثٛزٖ پّٕپ  ٚتبرید ا٘مضبء آٖ ثزرسی ٔی ٕ٘بیس .

4

ضىُ ظبٞزی آی ی ٛزی ٞب را اس ٘ظز سبِٓ  ،وبُٔ  ٚزر خبی ذٛز ثٛزٖ اخشاء آٟ٘ب ثزرسی وزز ٚ ٜزر غٛرت ٘بٔٙبست ثٛزٖ ٞز وساْ  ،اس استفبز ٜاس آٖ آی
ی ٛزی ذٛززاری ٔی ٕ٘بیس .

اْ

ارسيابي قبل اس کار گذاری آی يً دی ( قبل اس آمادٌ شذن متقاضي بزای کارگذاری آی يً دی )
5

سالْ ٚذٛش آٔس ٌٛیی ثٔ ٝتمبضی ٔی وٙس .

6

ثٔ ٝتمبضی اعٕیٙبٖ ٔی زٞس و ٝغحجت ٞب ٔحزٔب٘ ٝذٛاٞس ٔب٘س .

7

اس ایٙىٔ ٝتمبضی ث ٝعٛر ٔٙبست زر ٔٛرز :
ٔىب٘سٓ ػُٕ
اثز ثرطی
ػٛارؼ ضبیغ
آٌبٞی اس سبیز رٚش ٞبی ٔٛخٛز تٙظیٓ ذب٘ٛازٜ
ٔطبٚر ٜضس ٜاست اعٕیٙبٖ حبغُ ٔی وٙس
ضٕٗ ٘طبٖ زازٖ آی ی ٛزی ٚالؼی  ،ثزای ٔتمبضی زر ٔٛرز السأبتی و ٝا٘دبْ ذٛاٞس ضس تٛضیح ٔی زٞس .

9
10

ثٙٔ ٝبست ثٛزٖ سٔبٖ ٔزاخؼٔ ٝتمبضی ثزای وبرٌذاری آی ی ٛزی تٛخ ٝزاضت ٚ ٝزر غٛرت ٔبخؼ ٝفزز زر سٔب٘ی غیز اس ذ٘ٛزیشی لبػسٌی – پس اس سایٕبٖ
یب سمظ  ،ضٕٗ ا٘دبْ ارسیبثی ٞبی السْ ( لجُ اس وبر ٌذاری ) تبرید ٔزاخؼ ٝفزز را ٔطرع ٔی وٙس .
سبثم ٝپش ضىی ٔتمبضی را ٌزفت ٚ ٝاس ٘ساضتٗ ٔٛارز ٔٙغ استفبز ٜاس ایٗ رٚش تٛسظ فزز اعٕیٙبٖ حبغُ ٔی وٙس .

11

اس ذبِی ثٛزٖ ٔثب٘ٔ ٝتمبضی اعٕیٙبٖ حبغُ ٔی وٙس

12

ث٘ ٝتمبضی وٕه ٔی وٙس تب ث ٝعٛر غحیح ثز رٚی ترت ص٘یىِٛٛصی لزار ٌیزز .

13

زستىص ٔؼبی ( ٝٙیه ثبر ٔػزف ) را ث ٝزست ٔی وٙس .

14

ٔؼبی ٝٙلسٕت ذبرخی زستٍب ٜتٙبسّی ضبُٔ ثزرسی وطبِ ٝراٖ ٘ ،بحی ٚ ِٛٚ ، ٍِٗ ٝپزی ٝٙرا ا٘دبْ ٔی زٞس .

15

ثب زلت  ٚث ٝآرأی اسپىّ ْٛرا ثزای ٔتمبضی ٔی ٌذارز .

16

ٚاصٖ  ٚسزٚیىس را اس ٘ظز ٔٛارز غیز عجیؼی ثزرسی ٔی وٙس.

17

ثب زلت  ٚث ٝآرأی اسپىّ ْٛرا اس ٚاصٖ ذبرج ٔی وٙس .

18

ٔؼبی ٝٙز ٚزستی ( ضبُٔ ثزرسی ا٘ساس ، ٜلٛاْ ٚ ٚضؼیت لزارٌیزی رحٓ ) را ا٘دبْ ٔی زٞس .

19

زستىص ٔؼبی ٝٙرا اس زست ذبرج ٔی وٙس.

20

اس سبِٓ ثٛزٖ ( ٘جٛزٖ ٔٛارز ٔٙغ استفبز ٜاس رٚش ) فزز ثزای استفبز ٜاس آی ی ٛزی اعٕیٙبٖ حبغُ ٔی ٕ٘بیس ( زر غٛرت ٘بٔٙبست ثٛزٖ فزز ثزای زریبفت
ایٗ ذسٔت  ،اس وبر ٌذاری آی ی ٛزی ثزای ٚی ذٛززاری ٔی ٕ٘بیس.

8

اْ

اْ

اْ
اْ

آمادٌ کزدن آی يً دی در داخل بستٍ استزيل ي اوذاسٌ گزفته عمق رحم با َیستزيمتز
21

اس ایٙى ٝثبسٚی ػٕٛزی (تی) زاذُ ِ ِٝٛوبر ٌذاری لزار ٌزفت ٝاست اعٕیٙبٖ حبغُ ٔی ٕ٘بیس .

22

ثست ٝآی ی ٛزی را زر یه سغح تٕیش  ،غبف  ٚسفت لزار ٔی زٞس ث ٝعٛری و ٝسغح ضفبف پالستیه آٖ ث ٝسٕت ثبالتز لزار ٌیزز  .ضٕٙب" زلت ٔی
وٙس و ٝوّیٔ ٝزاحُ آٔبز ٜسبسی آی ی ٛزی ٔی ثبیست اس رٚی پٛضص پالستیىی ا٘دبْ ٔی ٌیزز .
ثست ٝآی ی ٛزی را اس سٕت پبئیٗ ث ٝا٘ساس ٜیه س ْٛثبس ٔی وٙس .

24

ٔیّ ٝسفیس را ث ٝغٛرت سیز زر زاذُ ِ ِٝٛوبر ٌذاری لزار ٔی زٞس :
ٔزحّ ٝا : َٚثّٙس وززٖ ثست ٝاس رٚی ٔیش ث ٝعٛری و ٝا٘تٟبی ثبس آٖ ث ٝسٕت ثبال لزار ٌیزز تب ٔحتٛیبت آٖ ثز رٚی سٔیٗ ٘یفتس .
ٔزحّ ٝز : ْٚثبس ٍ٘ ٝزاضتٗ پالستیه ضفبف رٚی ثست ٝث ٝعٛر ٔتضبز اس وبغذ پطت ( رػبیت حساوثز استزیّیتی )
ٔزحّ ٝس : ْٛاستفبز ٜاس زست آساز ثزای ٔحىٓ ٌزفتٗ ِ ِٝٛوبر ٌذاری و ٝزر رٚی وبغذ ٔطرػبت ٔی ثبضس .
ٔزحّ ٝچٟبرْ  :زلت زر ِٕس ٘ىززٖ ٘ٛن ٔیّ ٝسفیس یب لسٕت ٞبی زیٍز آٖ
ٔزحّ ٝپٙدٓ  :لزار زازٖ ِ ِٝٛسفیس زر زاذُ ِ ِٝٛوبرٌذاری ث ٝعٛر و ٝث ٝا٘تٟبی ثبسٚی ػٕٛزی (تی) ثزسس.
ٔدسزا" ثست ٝآی ی ٛزی را ثز رٚی سغح غبف ث ٝغٛرتی لزار ٔی زٞس و ٝپالستیه ضفبف آٖ ث ٝسٕت ثبال لزار ٌیزز .

23

25

اْ

شده

بزرسي يسايل ( قبل اس معايىٍ لگه  /گذاشته آی يً دی )

امتیاز کسب

شمارٌ

٘بظز ٔحتزْ ٍٙٞبْ ارسضیبثی زاٚعّت اس وسٞبی سیز استفبزٕ٘ ٜبئیس .
رضبیت ثرص ٛٔ :رز را عجك استب٘سارز ا٘دبْ زاز ٜاست – اس
غیز رضبیت ثرص ٛٔ :رز را عجك استب٘سارز ا٘دبْ ٘ساز ٜاست  -یٛ

ارسشیابي

مًاردی کٍ کار گذاروذٌ آی يً دی بايذ اوجام دَذ
26

ثبسٞٚبی (تی) را ث ٝغٛرت سیز ذٓ  ٚزاذُ ِ ِٝٛوبر ٌذاری ٔی وٙس :
ٔزحّ ٝا : َٚثب یه زست اس رٚی پٛضص ضفبف ثست ، ٝثبسٞٚبی (تی) ضىُ آی ی ٛزی را ثٚ ٝسیّ ٝاٍ٘طت ٞبی ضػت  ٚسجبثِٕ ٝس  ٚآٟ٘ب را زر ٔحُ
ذٛز ٍ٘ٔ ٝی زارز.
ٔزحّ ٝز : ْٚثب وٕه زست زیٍز اس سٕت ثبس ثست ٝوبرت ٔطرػبت ٌ ِِٝٛ ٚذاری را عٛری ٍ٘ٔ ٝی زارز تب ثتٛا٘س اس ِغشش لسٕت ثبالی ثست ٝخٌّٛیزی
وٙس.
ٔزحّ ٝس : ْٛثب فطبر اٍ٘طت ضػت  ٚسجبث ، ٝثبسٞٚبی (تی) را ث٘ ٓٞ ٝشزیه ٔی وٙس.
ٔزحّ ٝچٟبرْ ٚ :لتی ثبسٞٚبی (تی) ث ٝا٘ساس ٜوبفی ث٘ ٓٞ ٝشزیه ضس  ِِٝٛ ،وبر ٌذاری را اثتسا ث ٝسٕت ذبرج اس ثبسٞٚب وطیس  ٚسپس آٖ را ث ٝسٕت ثبال
ٞسایت ٔی وٙس ث ٝعٛری و ٝثبسٞٚبی (تی)زر زاذُ ِ ِٝٛوبرٌذاری لزار ٌیز٘س.
ٔزحّ ٝپٙدٓ  :زلت ٔیىٙس و ٝثبسٞٚب تب لسٕت ٔسی ٚارز ِ ِٝٛوبر ٌذاری ض٘ٛس  ٚتٛخ ٝزارز و ٝلسٕت ٔسی ثبسٞٚب ث ٝزاذُ ِ ِٝٛوبر ٌذاری فطبر زازٜ
٘ط٘ٛس.
ثب زلت پٛضص پالستیىی ثست ٝرا اس وبغذ سفیس سیز آٖ خسا ٔیىٙس .

28

تب لجُ اس وبر ٌذاری آی ی ٛزی زلت زاز تب اپّیىبتٛر ث( ٝتی) فطبر زاز٘ ٜطٛز .

29

حس فبغّ ٝثیٗ آٔبز ٜضسٖ آی ی ٛزی تب وبر ٌذاری اٖ زر رحٓ  ،زلت ٔی وٙس تب ایٗ اخشاء ثب سغح غیز استزیُ ثزذٛرز ٘ىٙس.

30

زلت زارز و ٝاس سٔبٖ ذٓ ٚ ٚارز وززٖ ثبسٞٚبی (تی) ث ٝزاذُ پیست ٖٛتب وبر ٌذاری آٖ زر زاذُ رحٓ ٘جبیس ثیص اس  65زلیم ٝثٍذرز .

31

ست استزیُ را ثب رػبیت ٘ىبت استزیُ ثبس ٔی وٙس .

32

ٔحّ َٛضس ػف٘ٛی وٙٙس ( ٜثتبزیٗ ) را ثب احتیبط ث ٝزاذُ ٌبِی پبت زر ٖٚست ٔی ریشز .

33

زستىص استزیُ را ثب رػبیت ٘ىبت استزیُ ث ٝزست ٔی وٙس .

34

سزٚیىس ٚ ٚاصٖ را ثب ٔحّ َٛضس ػف٘ٛی وٙٙس ( ٜحسالُ ز ٚثبر ) تٕیش ٔی وٙس .

35

ثب تٙبوّ ْٛث ٝآرأی سبػت  2 ٚ 10سزٚیىس را ٌزفت ٚ ٝآٖ را زر اِٚیٗ ز٘س ٜلفُ ٕ٘ٛز ٚ ٜزلت زارز و ٝثیص اس حس ٘یب آٖ را لفُ ٘ىٙس .

36

ثب تٛخ ٝثٚ ٝضؼیت رحٓ و ٝزر ٔؼبی ٝٙثب زست ٔتٛخ ٝضس ٜثٛز ٞ ،ستزٔٚتز را ثب یه زست اس سزٚیىس ػجٛر ٔی زٞس  ٚایٗ وبر را زر حبِی ا٘دبْ ٔی
زٞس و ٝثب زست زیٍز تٙبوّ ْٛرا ث ٝسٕت پبئیٗ  ٚذبرج ثب وطص ٔالیٕی ٔی وطس  .زر ایٗ ٔزحّ ٝزلت زارز و ٝثزای ث ٝحسالُ رسب٘سٖ احتٕبَ ػف٘ٛت
ایٙىبر را فمظ یه ثبر ا٘دبْ زٞس .
زر غٛرت ٚخٛز ٔمبٔٚت زر وب٘بَ سزٚیىس اس وبر ٌذاری آی ی ٛزی ذٛززاری ٔی وٙس .

38

ثب تٛخ ٝثٚ ٝضؼیت رحٓ  ،پس اس احسبس رسیسٖ ٞیستزٔٚتز ث ٝلّ ٝرحٓ  ،ث ٝآرأی آٖ را ذبرج ٔیىٙس .

39

ثب تٛخ ٝثٛٔ ٝوٛس  /ذ ٖٛثبلی ٔب٘س ٜثز رٚی ٞیستزٔٚتز  ،ا٘ساس ٜرحٓ را تؼییٗ  ٚاس ٔٙبست ثٛزٖ ا٘ساس ٜرحٓ ثزای وبر ٌذاری آی ی ٛزی ( حسالُ ٚ 6/5
حساوثز  9سب٘تی ٔتز ) اعٕیٙبٖ حبغُ ٔی وٙس .
تىٕ ٝآثی رً٘ رٚی ِ ِٝٛوبر ٌذاری را ثب تٛخ ٝث ٝا٘ساس ٜرحٓ تٙظیٓ وزز ٚ ٜزلت زارز و ٝتىٕ ٝآثی رً٘  ٓٞسغح ثبسٞٚبی ذٓ ضس( ٜتی) ثبضس .

41

زر تٕبْ ٔزاحُ ػىس اِؼُٕ ٔتمبضی را زر ٘ظز زاضت ٚ ٝزر غٛرتی ؤ ٝتٛخ ٝػالئٓ افت فطبر ذ ٚ ٖٛیب وبٞص ضزثبٖ لّت زر ٚی ضس ( تحزیه ٚاصٚ
ٚاٌبَ ) ا٘دبْ وبر را ٔتٛلف وزز ٚ ٜثب تغییز پٛسیطٗ ث ٝثٟجٛز حبَ ػٕٔٛی ٔتمبضی وٕه ٔی ٕ٘بیس  ( .تٛخ ٝزارز و ٝزر غٛرت ػسْ ثٟجٛزی فزز ٚ ،ی را
ثبیس ث ٝسغح ثبالتز ارخبع زٞس ) .
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ارسشیابي

اْ

اْ
اْ
اْ

اْ
اْ
اْ
اْ
اْ
اْ

کار گذاری آی يً دی
42

زر حبِی و ٝثب یه زست تٙبوّ ْٛرا ٌزفت ٚ ٝث ٝآٞستٍی ٔی وطس تب حفز ٜرحٓ  ٚوب٘بَ سزٚیىس زر یه راستب لزار ٌیززٔ ِِٝٛ ،حتٛی آی ی ٛزی را ثٝ
آرأی اس وب٘بَ سزٚیىس رز ٔیىٙس  ( .زلت ٔیىٙس و ٝتىٕ ٝآثی رً٘ زر سغح افك لزار ٌزفت ٝثبضس ) .
ثب زلت ٌِ ِٝٛذاری را اس وب٘بَ سزٚیىس ث ٝحفز ٜرحٓ ٚارز ٔی وٙس تب سٔب٘یى ٝتىٕ ٝآثی رً٘ ثب سزٚیىس ٕٔبس ضس ٜیب ٔمبرثتی زر ف٘ٛسٚس رحٓ
احسبس ضٛز ( زلت ٔی وٙس و ٝتىٕ ٝآثی رً٘ ث ٝغٛرت افمی لزار ٌزفت ٝثبضس ) .
زر حبِی و ٝثب یه زست ٔیّ ٝسفیس  ٚتٙبوّ ْٛرا ث ٝعٛر ثبثت ٍ٘ٔ ٝی زارز  ،ثب زست زیٍز ِ ِٝٛوبر ٌذاری را حسٚزا"  1/5سب٘تی ٔتز ثیزٔ ٖٚی وطس
( ث ٝعزف ذٛز ) ث ٝعٛری و ٝثب سز زایز ٜای ضىُ ٔیّ ٝسفیس ثزذٛرز وٙٙس ( ثب ایٙىبر ثبسٞٚبی (تی) آساز ٔی ضٛز ) .
ٚلتی ثبسٞٚب آساز ضس٘س ث ٝآرأی  ٚزلت ٔیّ ٝوبر ٌذاری را ث ٝسٕت لّ ٝرحٓ حزوت ٔیسٞس تب سٔب٘ی و ٝثب یه ٔمبٔٚت خشئی رٚثزٚضٛز ( ثب ا٘دبْ ایٗ
ػُٕ ٔغٕئٗ ٔی ضٛز و ٝثبسٞٚبی (تی) زر ثبالتزیٗ لسٕت رحٓ لزار ٌزفت ٝا٘س ) ضٕٙب" زلت زارز و ٝاػٕبَ ٘یزٚی سیبز ٕٔىٗ است سجت سٛراخ ضسٖ
رحٓ ضٛز .
ث ٝآرأی زر حبِی و ِِٝٛ ٝوبر ٌذاری را ثب یه زست ثبثت ٍ٘ ٝزاضت ٝاست  ،ثب زست زیٍز اثتسا ٔیّ ٝسفیس را ذبرج وزز ٚ ٜسپس ِ ِٝٛوبر ٌذاری را ثٝ
حبِت چزذطی  ٚث ٝآرأی ث ٝسٕت پبئیٗ حزوت زاز ٜتب اس رحٓ  ٚسزٚیىس وبٔال" ذبرج ضس٘ ٚ ٜد آی ی ٛزی زیس ٜضٛز .
٘د آی ی ٛزی را ثب فبغّ 2 – 3 ٝسب٘تی ٔتز اس سزٚیىس لیچی ٔی وٙس.

48

تٙبوّ ْٛرا آٞست ٝثبس وززٔ ٚ ٜحُ آٖ را ثزرسی  ٚذ٘ ٖٛبضی اس « ٔحُ تٙبوّ ْٛرا ثب استفبز ٜاس پٙج ٝتٕیش پبن ٔیىٙس  .زر غٛرت تسا ْٚذ٘ٛزیشی ثب فطبر
زازٖ پٙج ٝثز رٚی ٔحُ ذ٘ٛزیشی  ،اس ازأ ٝآٖ خٌّٛیزی ٔی ٕ٘بیس.
ثب زلت  ٚث ٝآرأی اسپىّ ْٛرا اس ٚاصٖ ذبرج  ٚزستىص استفبز ٜضس ٜرا اس زست ثیزٔ ٖٚی آٚرز .

50

ثٔ ٝتمبضی وٕه ٔیىٙس تب پس اس چٙس زلیم ٝث ٝآرأی اس ترت پبییٗ ثیبیس  ٚثزای خٌّٛیزی اس احتٕبَ سزٌید ، ٝثٚ ٝی تٛغیٔ ٝی وٙس تب پس اس 15
زلیمٔ ٝزوش را تزن وٙس .
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اْ
اْ
اْ
اْ
اْ

اْ
اْ
اْ

اقذامات بعذ اس کار گذاری آي يو دي
51
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ارسشیابي

زر ذػٛظ چٍٍ٘ٛی  ٚسٔبٖ پیٍیزی ٞبی ثؼسی  ٚایٙى ٝزر غٛرت ثزٚس ٞزٌٔ ٝ٘ٛطىُ احتٕبِی زر راثغ ٝثب آی ی ٛزی چ ٝسٔب٘ی  ٚث ٝودب ٔزاخؼٝ
ٕ٘بیس  ،تٛضیحبت وبفی ثٔ ٝتمبضی ٔی زٞس .
٘سجت ث ٝتٕیش وززٖ ٚسبیُ الساْ ٔی وٙس  ( .غٛعٚ ٝر وززٖ ٚسبی ُ لبثُ استزیُ زر ٔحّ َٛضس ػف٘ٛی  ،زٚر ا٘ساذتٗ ٚسبیُ ٔػزفی  ٚتٕیش وززٖ
سغٛح آِٛزٔ ( ٜب٘ٙس تزاِی  ،ترت ) ... ٚ

اْ
اْ

 وّیٛٔ ٝارز ثبیس ثب تٛخ ٝث ٝآذزیٗ زستٛراِؼُٕ ٞبی وطٛری تٙظیٓ ذب٘ٛازٛٔ ٜرز ارسیبثی لزار ٌیز٘س . ٔٛارز"بايد" ٔٛارزی ٞستٙس و ٝحتٕب" ثبیس ٔغبثك استب٘سارز ا٘دبْ ض٘ٛس  ٚثب حزف "اْ" ٔطرع ضس ٜا٘س . ٔٙظٛر اس ِ ِٝٛوبر ٌذاری ایٗ سزت تیٛة ٔیّ ٝسفیس ٚایت رٚز  ٚتىٕ ٝآثی رً٘ فالً٘ ٔی ثبضس . ٚسبیُ ٔٛرز ٘یبس ثزای ٔؼبی / ٝٙوبر ٌذاری آی ی ٛزی ػجبرتٙس اس :پبراٚاٖ  ،ترت ص٘یىِٛٛصی  ،چزاؽ پبی ٝثّٙس  ،سغُ پبی ٝزار  ،ثیىس استزیُ  ،پٙجٌ ٚ ٝبس استزیُ  ،زستىص ٔؼبی ، ٝٙفٛرسپس  ٚچیتُ فٛرسیس  ،اسپىّْٛ
استزیُ زر ا٘ساسٞ ٜبی ٔرتّف ٌ ،بِی پبت ٔ ،حّ َٛضس ػف٘ٛی وٙٙس ، ٜزیص زرة زار ثشري ٔحتٛی تٙبوّٞ – ْٛیستزٔ ٚتز – لیچی سز وح – ریًٙ
فٛرسپس  ،ضبٖ ثزای سیز  ٚرٚی ٔتمبضی  ،اتٛوال ( ٚیب فٛرزر زر غٛرت ٘ساضتٗ اتٛوال ) ٚثزای استزیُ وززٖ ٚسبیُ .
وّی ٝآٔٛسش ٌیز٘سٌبٖ  /پبیص ض٘ٛسٌبٖ ثزای احزاس لجِٛی ثبیس  % 80اس أتیبسٞبی ٔٛارز"ثبیس" را وست ٕ٘بیٙس.
لجِٛی زاٚعّجبٖ زر ٌز ٜٚوست  % 70أتیبس ٔٛٙط ث ٝاحزاس  % 80اس أتیبسٞبی" بايد" است .
مشخصات پايش شًوذٌ :
نام و نام خانوادگی :

رشته و مدرک تحصیلی :

نام شهرستان محل خدمت :

محل خدمت :

مشخصات پايش کىىذٌ :
نام و نام خانوادگی :

رشته و مدرک تحصیلی :

نام شهرستان محل خدمت :

محل خدمت :

امتیاز کسب شده از موارد "بايد"

امتیاز مسب شده از موارد غیر "بايد"

تاريخ :

امضاء پايش کننده :

کل امتیاز :

