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 فرم طرح درس روزانه

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گلستان

   گندزداهای محیط: نام درس                                                                  

 1935-1931نیم سال دوم تحصیلی :تاریخ برگزاری  1:شماره جلسه 

 دانشکده بهداشت :محل برگزاری  و ضدعفونی، تعاریف اصطالحات، سطوح مختلف گندزداییمقدمه در خصوص گندزدایی  :موضوع جلسه 

 صادقیدکتر مهدی :مدرس  105( :دقیقه)مدت جلسه 

 Block S,  Disinfection ,Sterilization and preservation :منابع  بهداشت محیط:رشته و مقطع تحصیلی فراگیران 

 گندزداها و ضدعفونی کننده ها  و پاک کننده هاخصوص کسب دانش در :هدف کلی درس                                          

 رئوس مطالب

 )عناوین فرعی(

زمان بندی مطالب  طبقه  -حیطه در سه حیطه شناختی ،عاطفی و روانی حرکتی اختصاصیاهداف 

 (دقیقه)

وسائل   و رسانه ها روش تدریس

 آموزشی

تکالیف 

 دانشجو

 رزشیابی وشیوه ا

 درصد آن

 .اهمیت گندزدایی را توضیح دهد-1-1 مفدمه .1

 .ضرورت گندزدایی و ضدعفونی را توضیح دهد -2-1

 -ویدئو سخنرانی 15 شناختی

 دیتا،پرژکتور

پرسش و  

 پاسخ

  .عفونت، گندزدایی و ضدعفونی را تعریف نماید-2-1 تعریف اصالحات .2

 .ا بیان نمایدتفاوت بین گندزدایی و ضدعفونی ر -2-2

اصالحات استریلیزاسیون، مواد بهسازی کندده، دترجنت، مواد تدخینی،  -3-2

 .مواد بو بر ، مواد زیست کش، مواد متوقف کننده رشد را تعریف نماید

 04 شناختی

 .را توضیح دهد( گندزداهای قوی) گندزدایی سطح باال -3-1  سطوح گندزدایی .3

 .را توضیخ دهد( گندازداهای متوسط) گندزداهای سطح متوسط -2-3

 .را توضیح دهد( گندزداهای ضعیف) گندزدایی سطح پایین -3-3

 24 شناختی

لوازم بر اساس نوع کار و  .4

 خطر بالفوه انتقال عفونت

 .تقسیم بندی لوازم بر اساس نوع کار و خطر بالقوه عفونت را بیان کند-1-0

 .وسایل بحرانی را توضیح دهد -2-0

 .وسایل نیمه بحرانی را توضیح دهد -3-0

 .وسایل غیربحرانی را توضیح دهد -0-0

 24 شناختی

 یکروارگانیسممقاومت م.4

های مختلف نسبت به 

 گندزدایی 

 .مقاومت میکروارگانیسم ها نسبت به گندزدایی را توضیح دهد-1-0

 .نوع گندزدا برای هر گروه میکروبی را شرح دهد -2-0

     15 شناختی
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   گندزداهای محیط:  نام درس                                                                   

 1935-1931نیم سال دوم تحصیلی :تاریخ برگزاری  2:شماره جلسه 

 دانشکده بهداشت: محل برگزاری  عوامل موثر بر مرگ میکروبی ، تقیسم بندی گندزداها :موضوع جلسه 

 صادقیدکتر مهدی :مدرس  105( :دقیقه)سه مدت جل

 Block S,  Disinfection ,Sterilization and preservation :منابع  بهداشت محیط:رشته و مقطع تحصیلی فراگیران 

 گندزداهاعوامل موثر بر مرگ باکتریایی و تقسیم بندی کسب دانش در خصوص :هدف کلی درس                                          

 رئوس مطالب

 )عناوین فرعی(

زمان بندی  طبقه  -حیطه در سه حیطه شناختی ،عاطفی و روانی حرکتی اختصاصیاهداف 

 (دقیقه)مطالب 

وسائل   و رسانه ها روش تدریس

 آموزشی

 شیوه ارزشیابی و تکالیف دانشجو

 درصد آن

عوامل موثر  .1

بر مرگ 

 میکروبی

توضیح  رتی رانقطه مرگ حرارتی و زمان مرگ حرا -1-1

 .دهد

 .را شرح دهدQ10و  D ،zارزش  -2-1

اثر زمان، غلظت، دما، وجود مواد آلی، درجه -3-1

و رطوبت را بر مرگ باکتریایی pHیونیزاسیون، 

 شرح دهد

 -ویدئو سخنرانی 55 شناختی

 دیتا،پرژکتور

پرسش و  

 پاسخ

تقسم  .2

بندی 

 گندزداها

 .تقسیم بندی گندزداها را بداند -1-2

 انواع گندزداهای فیزیکی را شرح دهد -2-2

 ..انواع گندزداهای شیمیایی را شرح دهد -3-2

 

 54 شناختی
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   گندزداهای محیط :نام درس                                                                 

 1935-1931نیم سال دوم تحصیلی :رگزاری تاریخ ب 9:شماره جلسه 

 دانشکده بهداشت: محل برگزاری  (حرارت خشک و مرطوب) گندزداهای فیزیکی: موضوع جلسه 

 صادقیدکتر مهدی :مدرس  105( :دقیقه)مدت جلسه 

 Block S,  Disinfection ,Sterilization and preservation :منابع  بهداشت محیط:رشته و مقطع تحصیلی فراگیران 

  گندزداهای فیزیکیکسب دانش در خصوص :هدف کلی درس 

 رئوس مطالب

 )عناوین فرعی(

زمان بندی  طبقه  -حیطه در سه حیطه شناختی ،عاطفی و روانی حرکتی اختصاصیاهداف 

 (دقیقه)مطالب 

وسائل   و رسانه ها روش تدریس

 آموزشی

 شیوه ارزشیابی و تکالیف دانشجو

 درصد آن

 حرارت .1

  خشک

 .را شرح دهد روش سوزاندن-1-1

 .را شرح دهد روش شعله پاشیدن مستقیم -2-1

 .را شرح دهد روش عبور دادن از روی شعله -3-1

 .را شرح دهد روش استفاده از اجاق پاستور یا فور -0-1

 .را توضیح دهد روش استفاده از مادون قرمز -5-1

شک روش کنترل استریلیزاسیون در روش حرارت خ -6-1

 را شرح دهد

 -ویدئو سخنرانی 54 شناختی

 دیتا،پرژکتور

پرسش و  

 پاسخ

حرارت  .2

 مرطوب

درجه شامل روش  144استفاده از حرارت مرطوب در  -1-2

 .دستگاه کخ و تندیلیزاسیون را شرح دهدهای جوشاندن، 

درجه شامل  144استفاده از حرارت مرطوب کمتر از -2-2

 .را شرح دهد روش های مختلف پاستوریزاسیون

درجه شامل  144استفاده از حرارت مرطوب بیشتر از  -3-2

 .روش اتوکالو را شرح دهد

روشهای کنترل استریلیزاسیون در حرارت مرطوب  -0-2

 .را توضیح دهد

 

 55 شناختی
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 در خصوص سرما ، پرتوهای یونیزان ، غیریونیزان و فشار به عنوان گندزداهای فیزیکیکسب دانش :هدف کلی درس 

 رئوس مطالب

 )عناوین فرعی(

زمان بندی  طبقه  -حیطه در سه حیطه شناختی ،عاطفی و روانی حرکتی اصیاختصاهداف 

 (دقیقه)مطالب 

وسائل   و رسانه ها روش تدریس

 آموزشی

 شیوه ارزشیابی و تکالیف دانشجو

 درصد آن

 .مکانسیم سرما در از بین رفتن میکروارگانیسم ها را شرح دهد -1-1 سرما .1

 .روش لیپوفیلیزاسیون را شرح دهد-2-1

مکانسیم خشکی در از بین رفتن میکروارگانیسم ها را شرح  -3-1

 .دهد

 -شناختی

 حرکتی

 -ویدئو سخنرانی 34

 دیتا،پرژکتور

حل تمرین  تمرین

 ها و مسائل

 .را توضیح دهد نقش فشار اسمزی در از بین بردن میکروب ها – 2-1 فشار. 2

ها را  مکانیسم فشار هیدرواستاتیک در از بین بردن میکروب -2-2

 .توضیح دهد

 35     

پرتوهای . 3

یونیزان و غیر 

 یونیزان

مکانیسم پرتوهای یونیزان در از بین بردن میکروب ها را شرح  -1-3

 .دهد

 .کابردهای پرتو گاما و مکانیسم آن در گندزدایی را شرح دهد -2-3

مکانیسم پرتوهای غیر یونیزان در از بین بردن میکروب ها را  -3-3

 .شرح دهد

کابردهای پرتو فرابنفش و مادون قرمز و مکانیسم آنها در  -2-3

 .گندزدایی را شرح دهد

 

 04     

   گندزداهای محیط  :  نام درس                                                                  

 1935-1931نیم سال دوم تحصیلی :تاریخ برگزاری  4:شماره جلسه 

پرتوهای یونیزان و ، فشار  ، و خشکی سرما) گندزداهای فیزیکی   :موضوع جلسه 

 (غیریونیزان،

 دانشکده بهداشت: محل برگزاری 

 صادقیهدی دکتر م:مدرس  105( :دقیقه)مدت جلسه 

 Block S,  Disinfection ,Sterilization and preservation  :منابع  بهداشت محیط:رشته و مقطع تحصیلی فراگیران 
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 روشهای گندزدایی توسط فیلتراسیون و امواج اولتراسوندکسب دانش و مهارت در خصوص :هدف کلی درس 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   گندزداهای محیط  :  نام درس                                                                  

 1935-1931ینیم سال دوم تحصیل :تاریخ برگزاری  5:شماره جلسه 

 دانشکده بهداشت: محل برگزاری  (فیلتراسیون، امواج سونیک و سوپرسونیک) گندزداهای فیزیکی   :موضوع جلسه 

 صادقیدکتر مهدی :مدرس  105( :دقیقه)مدت جلسه 

 Block S,  Disinfection ,Sterilization and preservation  :منابع  بهداشت محیط:رشته و مقطع تحصیلی فراگیران 

 رئوس مطالب

 )عناوین فرعی(

زمان بندی  طبقه  -حیطه در سه حیطه شناختی ،عاطفی و روانی حرکتی اختصاصیاهداف 

 (دقیقه)مطالب 

وسائل   و رسانه ها روش تدریس

 آموزشی

 شیوه ارزشیابی و دانشجوتکالیف 

 درصد آن

1. 

 فیلتراسیون

عوامل موثر در فیلتراسیون در گندزدایی را شرح -1-1

 دهد

 .انواع فیلترها در گندزدایی را نام ببرد-2-1

 .صافیهای شیشه ای و کاربرد آنها را توضیح دهد -3-1

 .صافیهای عمقی و کاربرد آنها را توضیح دهد -0-1

 .صافیهای ممبران و کاربرد آنها را توضیح دهد  -5-1

صافیهای هپا، اولپا و سولپا و کاربرد آنها را توضیح   -6-1

 .دهد

 -شناختی

 حرکتی

 -ویدئو سخنرانی 64

 دیتا،پرژکتور

حل تمرین  تمرین

 ها و مسائل

امواج  .2

 اولتراسونیک

 .کابرد روش اولتراسونیک در گندزدایی را بیان نماید -1-2

مکانیسم های تاثیر امواج اولتراسونیک را توضیح  -2-2

 دهد

 

 -شناختی

 حرکتی

05 
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   گندزداهای محیط:  نام درس                                                                  

 1935-1931نیم سال دوم تحصیلی :تاریخ برگزاری  1:شماره جلسه 

آلدئید ها ، الکل ها، اکسیدکننده ها، عوامل ) ، عوامل موثر و انواع آن  داهای شیمیاییگندز :موضوع جلسه 

 (ضدمیکروبی گازی

 دانشکده بهداشت: محل برگزاری 

 صادقیدکتر مهدی :مدرس  110( :دقیقه)مدت جلسه 

 Block S,  Disinfection ,Sterilization and preservation :منابع  بهداشت محیط:رشته و مقطع تحصیلی فراگیران 

 (آلدئید ها ، الکل ها، اکسیدکننده ها، عوامل ضدمیکروبی گازی) عوامل موثر و انواع آن   ،گندزداهای شیمیایی :هدف کلی درس                                          

 رئوس مطالب

 )عناوین فرعی(

زمان بندی  طبقه  -حیطه در سه حیطه شناختی ،عاطفی و روانی حرکتی اختصاصیاهداف 

 (دقیقه)مطالب 

وسائل   و رسانه ها روش تدریس

 آموزشی

 شیوه ارزشیابی و تکالیف دانشجو

 درصد آن

عوامل موثر  .1

بر گندزدایی 

 شیمیایی

 .اثر غلظت در گندزدایی شیمیایی را شرح دهد -1-1

را توضیح  ضریب فنلی و روشهای تعیین آن را شرح -2-1

 .دهد

 .را توضیح دهد ظت نمایی و نحوه محاسبهضریب غل-3-1

 .را توضیح دهداثر غلظت در گندزدایی شیمیایی  -0-1

 -ویدئو سخنرانی 34 شناختی 

 دیتا،پرژکتور

حل تمرین  تمرین

 ها و مسائل

، آلدئید ها  .2

 الکل ها و

 .را توضیح دهد کاربرد فرمالدیید در گندزدایی -1-2

توضیح  الدییدمشکالت بهداشتی مربوط به فرم -2-2

 .دهد

 .را توضیح دهد کاربرد گلوتر آلدئید در گندزدایی -3-2

 .در گندزدایی را توضیح دهد الکل اتیلیککاربرد  -0-2

کاربرد الکل ایزو پروپیلیک در گندزدایی را توضیح  -5-2

 .دهد

 .نحوه رقیق سازی الکل ها را توضیح دهد -6-2

 34 شناختی
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اکسید  .3

کننده ها و 

 ا کننده هااحی

 .را توضیح دهد کاربرد ازن در گندزدایی -1-3

کاربرد پرمنکنات پتاسیم در گندزدایی را توضیح  -2-3

 .دهد

کاربرد پروکسید هیدروژن در گندزدایی را توضیح  -3-3

 .دهد

 .کاربرد دی اکسید گوگرد در گندزدایی را شرح دهد -0-3

 34 شناختی

گندزداهای  .4

 گازی شکل

 .ربرد اکسید اتیلن در گندزدایی را توضیح دهدکا -1-0

 .مکانیسم اثر اکسید اتیلن را شرح دهد -2-0

 24 شناختی
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   گندزداهای محیط:  نام درس                                                                  

 1935-1931نیم سال دوم تحصیلی :تاریخ برگزاری  7:شماره جلسه 

 دانشکده بهداشت: محل برگزاری  (ترکیبات کلر و ید ) گندزداهای شیمیایی :موضوع جلسه 

 صادقیدکتر مهدی :مدرس  110( :دقیقه)مدت جلسه 

 Block S,  Disinfection ,Sterilization and preservation :منابع  بهداشت محیط:رشته و مقطع تحصیلی فراگیران 

 در خصوص ترکیبات کلر و یدکسب دانش :هدف کلی درس    

 رئوس مطالب

 )عناوین فرعی(

زمان بندی  طبقه  -حیطه در سه حیطه شناختی ،عاطفی و روانی حرکتی اختصاصیاهداف 

 (دقیقه)مطالب 

وسائل   و رسانه ها روش تدریس

 آموزشی

 شیوه ارزشیابی و تکالیف دانشجو

 ندرصد آ

کلر و  .1

 ترکیبات آن

 .کاربردهای کلر در گندزدایی را توضیح دهد -1-1

 .انواع روش های کلرزنی را توضیح دهد -2-1

 .کلریناسیون تا نقطه شکست را شرح دهد -3-1

کاربرد ترکیبات کلرامین در گندزدایی را توضیح  -0-1

 .دهد

آهک کلر دار، هیپوکلریت ) ترکیبات کلردار  کاربرد -5-1

در گندزدایی (  دیم، هیپوکلریت کلسیم، دی اکسید کلرس

 .را توضیح دهد

 

 -شناختی

 حرکتی

 -ویدئو سخنرانی 55

 دیتا،پرژکتور

حل تمرین  تمرین

 ها و مسائل

ترکیبات  .2

 ید

 .کاربرد ید در گندزدایی را شرح دهد -1-2

 .مکانیسم اثر ید در گندزدایی را بیان نماید -2-2

لوگول، یدوفور ها، یدوفرم ها و ) یدکاربرد ترکیبات  -3-2

 .در گندزدایی را شرح دهد( بتادین

 -شناختی

 حرکتی

55 
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   گندزداهای محیط:  نام درس                                                                  

 1935-1931نیم سال دوم تحصیلی :تاریخ برگزاری  8:شماره جلسه 

 دانشکده بهداشت: محل برگزاری  دترجنت های آنیونی و غیر یونی :موضوع جلسه 

 صادقیدکتر مهدی :مدرس  105( :دقیقه)مدت جلسه 

 Block S,  Disinfection ,Sterilization and preservation :منابع  بهداشت محیط:رشته و مقطع تحصیلی فراگیران 

 و آمفوتریک غیر یونی ،در خصوص دترجنت های آنیونی کسب دانش  :ی درس هدف کل                                         

 رئوس مطالب

 )عناوین فرعی(

زمان بندی  طبقه  -حیطه در سه حیطه شناختی ،عاطفی و روانی حرکتی اختصاصیاهداف 

 (دقیقه)مطالب 

وسائل   و رسانه ها روش تدریس

 آموزشی

 شیوه ارزشیابی و تکالیف دانشجو

 درصد آن

 .کاربرد دترجنت ها در گندزدایی را توضیح دهد -1-1 دترجنت ها .1

 .را توضیح دهد مکانیسم اثر دترجنت ها -2-1

 .توضیح دهد تقسیم بندی انواع دترجنت ها را -3-1

 -شناختی

 حرکتی

 -ویدئو سخنرانی 24

 دیتا،پرژکتور

حل تمرین  تمرین

 ها و مسائل

دترجنت  .2

 های آنیونی

 .توضیح دهد های آنیونی راانواع دترجنت  -1-2

 .توضیح دهد کاربرد صابون در گندزدایی را  -2-2

 .عوامل موثر در کاربرد صابون ها را توضیح دهد -3-2

کاربرد الکیل بنزن سولفانات ها در گندزدایی را  -0-2

 .شرح دهد

کاربرد سولفات الکل های چرب، اولفین سولفات ها  -5-2

 .ی را شرح دهدو الکان سولفات ها در گندزدای

 -شناختی

 حرکتی

65 

دترجنت  .3

های یونی و 

 آمفوتریک

 .انواع دترجنت های غیر یونی را نام ببرد -1-3

 .کاربرد دترجنت های غیر یونی را توضیح دهد -2-3

 .انواع دترجنت های آمفوتریک را نام ببرد -3-3

 .کاربرد دترجنت های آمفوتریک را توضیح دهد -0-3

 

 -شناختی

 رکتیح

24 
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   گندزداهای محیط: نام درس                                                                  

 1935-1931نیم سال دوم تحصیلی :تاریخ برگزاری  3:شماره جلسه 

دترجنت های کاتیونی و ترکیبات  :موضوع جلسه 

 چهارظرفیتی آمونیوم

 دانشکده بهداشت: محل برگزاری 

 صادقیدکتر مهدی :مدرس  105( :دقیقه)مدت جلسه 

 Block S,  Disinfection ,Sterilization and preservation :منابع  بهداشت محیط:رشته و مقطع تحصیلی فراگیران 

 ظرفیتی آمونیومدترجنت های کاتیونی و ترکیبات چهار کسب دانش در خصوص :هدف کلی درس                                          

 رئوس مطالب

 )عناوین فرعی(

زمان بندی  طبقه  -حیطه در سه حیطه شناختی ،عاطفی و روانی حرکتی اختصاصیاهداف 

 (دقیقه)مطالب 

وسائل   و رسانه ها روش تدریس

 آموزشی

 شیوه ارزشیابی و تکالیف دانشجو

 درصد آن

دترجنت های  .1

 کاتیونی

 .ردانواع دترجنت های کاتیونی را نام بب -1-1

مکانیسم اثر دترجنت های کاتیونی را شرح  -1-2

 .دهد

 -شناختی

 حرکتی

 -ویدئو سخنرانی 34

 دیتا،پرژکتور

حل تمرین  تمرین

 ها و مسائل

 عاونا .2

 یاه تنجرتد

 ینویتاک

 .توضیح دهد در گندزدایی را  نلواسکاربرد -1-2

 .توضیح دهد در گندزدایی را  نلواتسکاربرد  -2-2

 .توضیح دهد در گندزدایی را  نوماهکاربرد  -3-2

 .توضیح دهد در گندزدایی را  رگخا کاربرد -0-2

 .توضیح دهد در گندزدایی را  مینومویکاربرد  -5-2

 -شناختی

 حرکتی

75 
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   حیطگندزداهای م: نام درس                                                                  

 1935-1931نیم سال دوم تحصیلی :تاریخ برگزاری  10:شماره جلسه 

،  (ترکیبات فنلی) گندزداهای شیمیایی :موضوع جلسه 

 اصول ایمنی  و نحوه کاربرد و رقیق سازی گندزداها

 دانشکده بهداشت: محل برگزاری 

 صادقیدکتر مهدی :مدرس  105( :دقیقه)مدت جلسه 

 Block S,  Disinfection ,Sterilization and preservation :منابع  بهداشت محیط:راگیران رشته و مقطع تحصیلی ف

 اصول ایمنی  و نحوه کاربرد و رقیق سازی گندزداها ،یلنف تابیکرت و لنف کسب دانش در خصوص :هدف کلی درس                                          

 رئوس مطالب

 )عناوین فرعی(

زمان بندی  طبقه  -حیطه در سه حیطه شناختی ،عاطفی و روانی حرکتی اختصاصیاهداف 

 (دقیقه)مطالب 

وسائل   و رسانه ها وش تدریسر

 آموزشی

 شیوه ارزشیابی و تکالیف دانشجو

 درصد آن

 .دهد حیضوت ار نآ یاهیگژیو و لنف تاصخشم -1-1 لنف .1

 دهد حرش ار ییادزدنگ رد لنف دربراک -1-2

 -شناختی

 حرکتی

 -ویدئو سخنرانی 24

 دیتا،پرژکتور

حل تمرین  تمرین

 ها و مسائل

 تابیکرت .2

 یلنف

 .توضیح دهد در گندزدایی را  لوزورککاربرد -1-2

 .توضیح دهد در گندزدایی را  لونلیزگکاربرد  -2-2

در  الاب شوج هطقن اب یلنف تابیکرتکاربرد  -3-2

 .توضیح دهد گندزدایی را 

 .توضیح دهد در گندزدایی را  لوزیلکاربرد  -0-2

 .توضیح دهد در گندزدایی را  لدوسکاربرد  -5-2

 -شناختی

 حرکتی

34 

 تابیکرت ریاس -2

 یلنف

 .توضیح دهد در گندزدایی را  نیلوئرککاربرد  -1-3

 .توضیح دهد در گندزدایی را  لومیتکاربرد  -2-3

 .توضیح دهد در گندزدایی را  لوتدکاربرد  -3-3

 .توضیح دهد در گندزدایی را  اه لنف سیبکاربرد  -0-3

 -شناختی

 حرکتی

34 

 و ینمیا لوصا -3

 یزاس قیقر هوحن

 یاه لولحم

 ادزدنگ

1-0- MSDS دهد حیضوت ار ادزدنگ تابیکرت. 

 ادزدنگ تابیکرت MSDS رد هدش رکذ ینمیا لوصا -2-0

 .دهد حیضوت ار

 یاه لولحم یزاس قیقر و تظلغ هبساحم هوحن -3-0

 .دهد حیضوت ار ادزدنگ

 -شناختی

 حرکتی

24     
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