
 1 

 بسمه تعالی

 دانشگاه علوم پزشکی گلستان  

 پزشکی علوم مرکز مطالعات و توسعه آموزش

  course planترمی  دوره  طرح 

 99-99دوم :* نیمسال تحصیلی                             پریو *گروه آموزشی:                                      دندنپزشکی: دانشکده* 

            111        کد درس:*                               کنترل عفونت    س: عنوان در*

                                           دندانپزشکی   رشته تحصیلی : *                                 عمومی    دکترای      مقطع : *

     تندیس 1: کالس برگزاری   محل*                                      شنبه ها   زمان برگزاری:  *

                               14      تعداد جلسات:  *                                      کارگاهینوع واحد:        *                                                1:   تعداد واحد* 

                   نداردپیش نیاز یا هم نیاز:   *                                                   1رم ت  تعداد فراگیران: *

 گروهای آموزشی مدرسین: نام 

 شنبه هاروزهای تماس با مسئول درس:                                        دگتر احمدی نیا   مسوول درس: نام 

  تلفن:                                       انشکده دندانپزشکید        آدرس دفتر: 

 dr_ahmadinia45@yahoo.com :پست الکترونیک

دانشجویان با اصول نظری و عملی کنترل عفونت آشنا شوند به گونه ای گه با ایجاد نگرش صحیح اصول علمیی  : هدف کلی درس

خش های آموزشی و مواجهه با بیمار و سایر موارد به خوبی و بیا مهیارت و بیا    کنترل عفونت در محیط دندانپزشکی را در تمامی ب

 احساس مسئولیت باال به کار گیرد

 

 اهداف اختصاصی:

 از فراگیران انتظار می رود در پایان دوره قادر باشند:

 بتوانند وسایل را قبل از استریل کردن به طور مناسب شستشو داده و تمیز و بسته بندی کنند. -1

 وانند با اتوگالو بطور صحیح و تحت نظارت انجام دهندبت -2

 حداقل دو تست صحت انجام استریلیزاسیون را انجام دهند -3

 و تحت نظارت انجام دهند  حداقل یک روش ضد عفونی کردن را بطور صحیح -4

 استریل کردن و ضد عفونی کردن سر توربین و هندپیس را انجام دهند -5

 تداول در مطب دندانپزشکی بطور صحیح به کار ببرندحداقل دو ماده ضد عفونی کننده م -6

 مراحل حفاظت شخصی را در بخش به ترتیب انجام دهند -7

 زباله های عفونی دندانپزشکی را به طور صحیح جدا و دفع کنند -9

 

 
 

 نحوه ارزشیابی دانشجو:

 % نمره کلمعادل .... ....نمره4(:....الف( در طول دوره ) کوئیز، تکالیف، امتحان میان ترم ...

 معادل ....% نمره کل ...نمره16.............ب( پایان ترم  :

 آزمون:شیوه ج( 

 تستی / تشریحی       :ن ترم میا

 تستی / تشریحی     :پایان ترم  

   :  نحوه برخورد با غیبت و تاخیر دانشجومقررات و 

ن درس آغیبت موجه موجب حذف  نزله  نمره صفر وآموزشی ، غیبت غیر موجه در امتحان پایان ترم به م 11بر اساس ماده 

تاخیر در سر جلسه  جلسه موجه غیبت داشته باشد به منزله نمره صفر خواهد بود. هر دو  1چنانچه دانشجو بیش از  خواهد شد .

 . کالس به منزله یک جلسه غیبت خواهد بود



 2 

 

 وظایف و تکالیف دانشجو:

 فراگیران باید:

 به موقع در سر کالس داشته باشندحضور فعال  -1

 شئونات اخالقی را رعایت کنند -2

 پوشش و ظاهر مناسب سر کالس  داشته باشند -3

 با مطالعه قبلی سر کالس حاضر شوند -4

 مشارکت فعال در پرسش و پاسخ -5

 

 طبق تقویم  آموزشی * تاریخ امتحان میان ترم: 

 طبق تقوی اموزشی     تاریخ امتحان پایان ترم: *

 infection control and management of hazardous material for the dental team. Miller:یاصلمنابع 

Chris H ,Palenik Charles J.Last Edition 
 

 -2درسنامه کنترل عفونت در دندانپزشکی . دکتر مسعود یغمایی  -1  :برای یافتن مقاله و سایر اطالعات مفیدکمکی : منابع 

 فونت در مراکز دندانپزشکی . دکتر سهیلیراهنمای کنترل ع
3- Infection Control  in Primary Dental Care. Martin R. Fulford • Nikolai R. Stankiewicz 

 استفاده از اینترنت -4

 استفاده از ژورنال های کنترل عفونت-5

 

 

 

 

 یجدول زمان بندی برنامه درس

 تاریخ ردیف
 

 ساعت

 

 رئوس مطالب
 درس ارائه شیوه

وسایل کمک 

 آموزشی
1 12/11/89 9.8-11.8 

مقدمات میکروبیولوژی و اصول کلی 

 انتقال بیماری های عفونی

 سخنرانی  و کارگاه

 دکتر احمدی نیا

 پاورپوینت

 سخنرانی و کارگاه راه های انتقال عفونت در دندانپزشکی 11.8 -9.8 18/11/89 2

 دکتر باقری مقدم

 پاورپوینت

خی بیماری های مهم از نظر بر 11.8 -9.8 22/11/89 3

 دندانپزشکی و اپیدمیولوژی  آن

 سخنرانی و کارگاه

 دکتر باقری مقدم

 پاورپوینت

راهکارها و روش های کنترل عفونت در  11.8 -9.8 3/12/89 4

 دندانپزشکی و مراحل حفاظت شخصی

 سخنرانی و کارگاه

 دکتر احمدی نیا

 

 پاورپوینت

بسته بندی دن شستشو و تمیز کر 11.8 -9.8 11/12/89 8

 وسایل و روشهای استریلزاسیون

 سخنرانی و کارگاه

 دکتر احمدی نیا

 پاورپوینت

 سخنرانی و کارگاه روش های ضد عفونی کردن 11.8 -9.8 11/12/89 2

 دکتر احمدی نیا

 پاورپوینت

 سخنرانی و کارگاه کنترل عفونت در دندانپزشکی ترمیمی 11.8 -9.8 24/12/89 1

 گروه ترمیمی

 تپاورپوین
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 سخنرانی و کارگاه کنترل عفونت در اندو 11.8 -9.8 12/1/88 9

 دکتر کاظمیان

 پاورپوینت

 سخنرانی و کارگاه کنترل عفونت در پروتز 11.8 -9.8 23/1/88 8

 گروه پروتز

 پاورپوینت

11 
 

 سخنرانی و کارگاه کنترل عفونت در رادیولوژی 11.8 -9.8 31/1/88

 دکتر مالحی

 پاورپوینت

 سخنرانی و کارگاه کنترل عفونت در اندو 11.8 -9.8 2/2/88 11

 دکتر حسینی

 پاورپوینت

 سخنرانی و کارگاه کنترل عفونت بیمارستانی 11.8 -9.8 882//13 12

 گروه جراحی

 پاورپوینت

نظارت بر موازین کنترل عفونت و  11.8 -9.8 21/2/88 13

 حفاظت شخصی 

 سخنرانی و کارگاه

 دکتر سیفی

 پاورپوینت

 سخنرانی و کارگاه دفع زباله ها 11.8 -9.8 882//21 14

 دکتر سیفی

 پاورپوینت

 

 

  


