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 بسمه تعالي

 دانشگاه علوم پزشكي سمنان ـ معاونت آموزشي ـ مديريت مركز مطالعه و توسعه آموزش پزشكي                                      
 فرم تدوين طرح درس استاد در يك نيمسال تحصيلي

اصول  درس:موضوع 

استريليزاسيون و 

 ضد عفونی

 2ترم:  كارشناسي اتاق عملرشته و مقطع تحصيلي:  عملي: 1: تئوري 1تعداد كل واحد:  كالسعرضه آموزشي: 

پس از يادگيری مفاهيم استريل و ضد عفونی با انواع مواد در اين درس دانشجو هدف كلي درس: 

ضدعفونی و تاثيرات آنها و همچنين انواع روشها و تجهيزات و وسايل استريل کننده آشنا 

 می شود.

 جو عضوء هيئت علمي دانشكدهصيادخانم سكينه تدوين كننده: 

 پيراپزشكي                          

نحوه ارائه درس، رسانه و  حيطه )دانشجو در پايان هر جلسه قادر خواهد بود(هدف رفتاري هر جلسه درس:  رئوس مطلب تاريخ جلسه

 وسيله

 ارزشيابي و فعاليتهاي تكميلي

 آشنايی با  1

Asepsis  و

اصطالحات 

مربوطه در 

 حيطهاي جراحیم

 .را تعريف نمايد. تفاوت بين آنها را توضيح دهد Asepsis صطالحات مربوط بها

عوامل . 3 .عفونت و عفونت بيمارستاني را تعريف و تفاوت آنها را بيان كند. 2

منابع عفونت و . 4 .اصلي دخيل در عفونت و عفونت زخم جراحي را نام ببرد

 با تكنيكهاي اساسي. 5 .ل توضيح دهدراههاي انتقال آن را در اتاقهاي عم

Asepsis آشنا شده و كاربرد آنها را در اتاقهاي عمل توضيح دهد. 

يشناخت پرسش و  -يسخنران 

 -پروژكتور -پاسخ

نتيلب تاپ پاورپو   

يشناخت  

روشهاي   2

 استريليزاسيون

 و فرآيند آن

ي شعه هااع اانو انواع روشهاي شيميايي استريليزاسيون و ضد عفوني را ليست نمايد .

فرايند  سايد درن اكمورد استفاده در استريليزاسيون را ليست نمايد مكانيسم اثر گاز اتيل

 استريليزاسيون را شرح دهد

يشناخت پرسش و  -يسخنران 

 -پروژكتور -پاسخ

نتيلب تاپ پاورپو   

يشناخت  

ضد عفونی انواع   3

 داييو عفونت ز Disinfection صول گندزدايي و استريل کردن

Decontamination آشنائي با .را شرح دهد CSR  و اصول و

وآلودگي ) Cleaning ) اصول تميز كردن .سيستمهاي بسته يندي استريل

را ) packaging )تكنيک هاي مناسب بسته بندي . زدايي را توضيح دهد

 شرح دهد انواع روشهاي فيزيكي استريليزاسييون و ضد عفوني را ليست نمايد

يشناخت پرسش و  -يسخنران 

 -پروژكتور -پاسخ

نتيلب تاپ پاورپو   

يشناخت  



 2 

حرارت مرطوب،   4

 حرارت خشك
 اصول و مكانيسم دستگاه اتوكالو را شرح دهد

 را شرح دهد فوراصول و مكانيسم دستگاه  .
يشناخت پرسش و  -يسخنران 

 -پروژكتور -پاسخ

نتيلب تاپ پاورپو   

يشناخت  

روشهاي   5

شيميايي 

 سيوناستريليزا

توضيح  وخته صول و روشهاي آماده كردن، بسته بندي استريل و توزيع استريل را شناا

 دهد

   

عوامل   6

موثربرانتخاب 

عامل 

 استريليزاسيون

،روشهاي پايش 

 استريليزاسيون

يشناخت .توضيح دهد را روشهاي پايش استريليزاسيونانواع  پرسش و  -يسخنران 

 -پروژكتور -پاسخ

نتيلب تاپ پاورپو   

يشناخت  

    را شناخته و توضيح دهدمحلولهاي  صول و روشهاي آماده كردنا اصول گندزدايي  7

انواع عوامل ضد   8

و  عفونی

محلولهاي جديد 

 ضد عفوني

    توضيح دهدنوين محلولهاي  صول و روشهاي آماده كردنا
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