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  : هدف کلی درس

	مراحل استریلیزاسیون و  	روشهاي مختلف کنترل میکروارگانیسم هاو  اهیم مقدماتی استریلیزاسیون و ضد عفونیمفآشنایی با  

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

  :اهداف اختصاصی

  :از فراگیران انتظار می رود در پایان دوره قادر باشند

  سیر تاریخی کنترل عفونت در جراحی را توضیح دهد

 انواع میکروارگانیسم هاي پاتوژن و بیماري زا را نام ببرد 

 .منابع آلودگی میکروبی محیط اطراف را با هم مقایسه کند

 .روشهاي مختلف کنترل میکروارگانیسم ها را نام ببرد

 .ودآشنا ش و اصطالحات مربوطه در محیطهاي جراحی Asepsis با

  .را شرح دهد  Decontaminationو عفونت زدایی   Disinfectionاصول گندزدایی 

 .یندي استریل و اصول و سیستمهاي بسته CSR آشنائی با

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

 را شرح دهد( packaging) تکنیک هاي مناسب بسته بندي

  .نمایدیزاسییون و ضد عفونی را لیست انواع 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

  دهد مکانیسم اثر گاز اتیلن اکساید در فرایند استریلیزاسیون را شرح

.  

  : شیوه تدریس

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

  :نحوه ارزشیابی دانشجو

	نمره   3                     		ترم                                      نمره میان 

	نمره  16                           	نمره پایان ترم                                 

  نمره  1                            و ارائه تکلیف حضور فعال در کالس 

  

  :نحوه برخورد با غیبت و تاخیر دانشجومقررات و 

 حضور دانشجو در تمامی جلسات الزامیست.  
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 تاخیر بعد از شروع کالس مجاز نمی باشد	

 وزشی با دانشجو برخورد می شوددر صورت غیبت دانشجو طبق مقررات و آیین نامه آم.  

  

  : تاریخ امتحان میان ترم* 

  طبق تقویم آموزشی دانشکده  : تاریخ امتحان پایان ترم

  .حضور فعال در کالس و مشارکت در پرسش و پاسخ از اهمیت برخوردار است: سایر تذکرهاي مهم براي دانشجویان* 
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  " اصول استرلیزاسیون و ضد عفونی یجدول زمان بندي برنامه درس"

    

زم آمادگی ال/ مالحظات   مدرس  عنوان  ساعت  روز

دانشجویان قبل از شروع 

  کالس

26/1/96  
12 -10 و اصـطالحات مربوطـه در محیطهـاي    	Asepsis	آشنایی بـا  

	جراحی

  ------------------  رویانی. خ

2/2/96  12 -10   مطالعه طبق طرح درس  رویانی. خ  روشهاي مختلف کنترل میکروارگانیسم ها 

9/2/96  12 -10   مطالعه طبق طرح درس  رویانی. خ	آشنایی با فرآیند پاکسازي  

16/2/96  
12 -10 و  	Decontaminationآشنایی با اصول عفونـت زدایـی    

	محلول هاي ضد عفونی 

  مطالعه طبق طرح درس رویانی. خ

23/2/96  12 -10   مطالعه طبق طرح درس رویانی. خ  و پکینگ  CSSDآشنایی با- 

30/2/96  12 -10   مطالعه طبق طرح درس رویانی. خ	میان ترم  

6/2/96  12 -10   مطالعه طبق طرح درس رویانی. خ	آشنایی با روش هاي فیزیکی و شیمیایی استریلزاسیون  

13/2/96  12 -10   مطالعه طبق طرح درس رویانی. خ	آشنایی با روش هاي فیزیکی و شیمیایی استریلزاسیون 

 


