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  بسمه تعالی

  دانشگاه علوم پزشکی گلستان  

  پزشکی علوم مرکز مطالعات و توسعه آموزش

   course planترمی  دوره  طرح 

  

  1399_1398:نیمسال تحصیلی *                   " اصول استرلیزاسیون و ضد عفونی "  :نام درس

  کارشناسی اتاق عمل :رشته و مقطع تحصیلی*                                                             پیراپزشکی : دانشکده

  ندارد :نیاز درس پیش *                                                             واحد 1: تعداد واحد* 

    16- 14 سه شنبه: يروز و ساعت برگزار*                  اتاق عمل                                     : گروه آموزشی*

                         زهرا رویانی                               : و مسول درس مدرسنام 

  13_15شنبه و یکشنبه:  روزهاي تماس با مسئول درس 

 royanizahra2017@gmail.com: :پست الکترونیک 32436102: تلفن گروه اتاق عمل دانشکده پیراپزشکی: آدرس دفتر

  : دف کلی درسه

 مراحل استریلیزاسیون و   روشهاي مختلف کنترل میکروارگانیسم هاو  مفاهیم مقدماتی استریلیزاسیون و ضد عفونیآشنایی با  

  محلولهاي شیمیایی ضد عفونی کننده و اصول و مکانیسم دستگاه اتوکالو اصول و مکانیسم  اشعه ها 

  :اهداف اختصاصی

  :در پایان دوره قادر باشند از فراگیران انتظار می رود

  سیر تاریخی کنترل عفونت در جراحی را توضیح دهد

 را نام ببرددر اتاق عمل انواع میکروارگانیسم هاي پاتوژن و بیماري زا  

 .منابع آلودگی میکروبی محیط اطراف را با هم مقایسه کند

 .روشهاي مختلف کنترل میکروارگانیسم ها را نام ببرد

 .آشنا شود صطالحات مربوطه در محیطهاي جراحیو ا Asepsis با

  .را شرح دهد  Decontaminationو عفونت زدایی   Disinfectionاصول گندزدایی 

 .یل آشنا شودیندي استر و اصول و سیستمهاي بسته CSSD با

  .وآلودگی زدایی را توضیح دهد Cleaning) ( اصول تمیز کردن

 را شرح دهد( packaging) تکنیک هاي مناسب بسته بندي

  .نمایدون و ضد عفونی را لیست یزاسیانواع روشهاي فیزیکی استریل

  ون و ضد عفونی را لیست نمایدنواع روشهاي شیمیایی استریلیزاسیا

  اصول و مکانیسم دستگاه اتوکالو را شرح دهد

 انواع اشعه هاي مورد استفاده در استریلیزاسیون را لیست نماید

   .لن اکساید در فرایند استریلیزاسیون را شرح دهدمکانیسم اثر گاز اتی

  .انواع اندیکاتور ها را دسته بندي نماید

   را شرح دهد پالسما استریلزاسیون اصول و مکانیسم دستگاه

  : شیوه تدریس

 استفاده از ویدئو پروژکتور، نمایش فیلم ،یسخنرانی،پرسش وپاسخ، بحث گروه

  :نحوه ارزشیابی دانشجو

 نمره   4                        ترم                                      نمره میان 

 نمره  15                            نمره پایان ترم                                 

  نمره  1                                 حضور فعال در کالس                  

  

  :نحوه برخورد با غیبت و تاخیر دانشجومقررات و 



 ٢

 حضور دانشجو در تمامی جلسات الزامیست.  

 تاخیر بعد از شروع کالس مجاز نمی باشد. 

 در صورت غیبت دانشجو طبق مقررات و آیین نامه آموزشی با دانشجو برخورد می شود.  

  

   : تاریخ امتحان میان ترم* 

  دانشکده طبق تقویم آموزشی  : تاریخ امتحان پایان ترم

  .حضور فعال در کالس و مشارکت در پرسش و پاسخ از اهمیت برخوردار است: سایر تذکرهاي مهم براي دانشجویان* 

  

  :یمنابع اصل

  

، گلچینی احسان،حقیقی ترجمه ساداتی لیال. 2017تکنیک اتاق عمل بري کهن. نانسی ماري، فورتوناتو فبلبپس، ادنا کاملیا .1

 .1395ه نگر ،انتشارات جامع...شایستهو

اصول پاکسازي ضد عفونی و استریلیزاسیون در مراکز .، فقیهی علی، مصطفی زاده کامیار، صفار زاده شیماسینامبشري  .2

 .1393انتشارات تیمور زاده .بهداشتی درمانی

 .1392انتشارات جامعه نگر . اصول استزیلزاسیون و ضد عفونی. ،گلچینی احسانلیال ساداتی .3

ترجمه زارع حمید، سلیمی حسن، طالبی مهدي،نوریان فاطمه  .سیون در بیمارستان ها و مراکز درمانیراهنماي استریلیزا .4

 .1393انتشارات جامعه نگر،.. صید محمدي عبدالمطلب

 .1392انتشارات امید مهر .ترجمه قزوینی کیارش، نوروزي مهدي . استریلیزاسیون، ضد عفونی و گند زدایی  .5

انتشارات نی نگار ..ترجمه قزوینی کیارش و همکاران. ار و تجهیزات پزشکی در مراکز درمانی ضد عفونی و آماده سازي ابز .6

1396. 

  

  

  

  

  " اصول استرلیزاسیون و ضد عفونی یجدول زمان بندي برنامه درس"

  

آمادگی الزم / مالحظات   مدرس  عنوان  ساعت  روز

دانشجویان قبل از شروع 

  کالس

15/11/98  16 -18   ------------------  رویانی. خ و اصطالحات مربوطه در محیطهاي جراحی Asepsis آشنایی با 

  مطالعه طبق طرح درس  رویانی. خ  )جبرانی(آشنایی با فرآیند پاکسازي  18- 16  22/11/98

29/11/98  
و محلـول    Decontaminationآشنایی با اصول عفونت زدایی  18- 16

 هاي ضد عفونی

  مطالعه طبق طرح درس  رویانی. خ

6/12/98  
و محلـول    Decontaminationآشنایی با اصول عفونت زدایی  18- 16

 هاي ضد عفونی 

  مطالعه طبق طرح درس رویانی. خ

  مطالعه طبق طرح درس رویانی. خ  و پکینگ  CSSDآشنایی با- 18- 16  13/12/98

  طالعه طبق طرح درسم رویانی. خ آشنایی با روش هاي فیزیکی و شیمیایی استریلیزاسیون  18- 16  20/12/98

  مطالعه طبق طرح درس رویانی. خ آشنایی با روش هاي فیزیکی و شیمیایی استریلیزاسیون 18- 16  27/12/98

  مطالعه طبق طرح درس رویانی. خ میان ترم 18- 16  19/1/99

 


