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                                                          دانشجویان کارشناسی اتاق عمل  مخاطبان:            ضدعفونی و استریلیزاسیون اصولعنوان درس :   
 

                            ندارد   درس و پیش نیاز:                                   واحد نظری 1تعدادواحد:
 

 خانم افسری مدرس:             عصر 11-11ساعت  دومشنبه ها چهار هفته چهار زمان ارائه درس
 

 

 اطفالآنها وتاثیرات ها کننذه ضذػفونی انواع و ضذػفونی و استریل هفاهین با آضنایی : هذف کلی درس

 

 :هرحله ای هذاف ا

 آنها وتاثیرات ها کننذه ضذػفونی انواع و ضذػفونی و استریل باهفاهین آضنایی -1

 

 از هریک کار روش و کاربرد و کننذه استریل وسایل و تجهیسات و ها روش انواع با آضنایی -2

 آنها

 هختلف هراحل و ها فرآینذ و جراحی هحیط در آسپسیس های روش انواع با آضنایی -3

 ضذه استریل وسایل وتوزیغ رخیره و نهایی استریلیساسیون

 
 هر جلسه:کلی اهذاف ویژه به تفکیک اهذاف 

 

 هذف کلی جلسه اول:

 آنها وتاثیرات ها کننذه ضذػفونی انواع و ضذػفونی و استریل باهفاهین آضنایی-1

    

 اهذاف ویژه جلسه اول: 

 :در پایان دانطجو قادر باضذ

 را ضرح دهذ یو ضذعفون لیو اصالحات استر نیهفاه -1-1

 .ببرد نام را نذهکن ضذعفونی هواد انواع -1-2

 .ببرد نام را کننذه استریل هواد انواع -1-3

 دهذ. ضرح را کننذه ضذعفونی هواد از هریک تاثیرات و اثر طریقه -1-4

 

 

 



 هذف کلی جلسه دوم:

 آنها از هریک کار روش و کاربرد و کننذه استریل وسایل و تجهیسات و ها روش انواع با آضنایی-2

 اهذاف ویژه جلسه دوم:

 جو قادر باضذ:دانط انیدر پا

 .ببرد نام را کننذه استریل وسایل و تجهیسات انواع -1-2

 دهذ ضرح را کننذه استریل وسایل و تجهیسات از هریک کاربرد-2-2

 .دهذ ضرح را تجهیسات و وسایل کننذه استریل های روش انواع-3-2

 .دهذ ضرح را کننذه استریل های روش از هریک کاربرد-4-2

 

 هذف کلی جلسه سوم

 هختلف هراحل و ها فرآینذ و جراحی هحیط در آسپسیس های روش انواع با آضنایی-3

 ضذه استریل وسایل و توزیغ رخیره و نهایی استریلیساسیون

 

 اهذاف ویژه جلسه سوم:

 در پایان دانطجو قادر باضذ:

 .دهذ ضرح را جراحی هحیط در آسپسیس های روش انواع-3-1

 .دهذ ضرح را استریلیساسیوى فرآینذهای انواع-2-3

 .دهذ ضرح را نهایی استریلیساسیوى هختلف هراحل-3-3

 .دهذ ضرح را ضذه استریل وسایل توزیع و رخیره ی نحوه-4-3

 

 برای مطالعه:  منابع
 Surgical technology for the surgical technologist Approach. Delmar Publisher,2012 

 Berry & Kohn, operating Room. Techniqiue. Publishermos by 2012 

 Disinfection Sterilization and Preservation , Seymour S. Block , publisher Lippincott2001 

 OPERATING ROOMTECHNIQUE, BERRY & KOHNS 2003 

 ،4831 بشری انتشارات عمل، اتاق در کار بالینی های مهارت ، علی مجیدی 

  نگر جامعه انتشارات .عمل اتاق پرستاری جامع راهنمای صمد، نتظار،ا. مژگان ، لطفی 

  4833قارداشی، فاطمه، اکبرزاده، رویا، زردشت، رقیه،  آشنایی با وسایل و تجهیسات اتاق عمل، نشبر جامعه نگر 

 



 یادگیری -ضیوه یادهی

 نوایص فیلن -پرسص و پاسخ –بحث گروهی  –سخنرانی 

 رسانه های آهوزضی

 اسالید -کتاب -ویدیو پروژکتور -وایت برد
 

  سنجص و ارزضیابی دانطجویان

 نمره   15          ون پایان ترمآزم

 نمره 3آزمون میان دوره          

 نمره 1  حضور فعال در کالش 

 نمره 1کوئیس                        

 
 
 

 هقررات کالس و انتظارات از دانطجو:
 

 لسات درسحضور به موقع و منظم در تمام ج
 عدم غیبت بیش از حد مجاز در کالس

 شرکت فعال در بحث های گروهی
 مراجعه به منابع اعالم شده و مطالعه موضوعات مرتبط 

 



 یجذول زهانبنذ

 ػصر 2-4ساػت  دوم ضنبه ها چهار هفتهچهار روز و ساػت جلسه :  

 

 وسیله روش تذریس هذرس هوضوع هر جلسه              جلسه

و انواع  یو ضذػفون لیاستر نیباهفاه ییآضنا 1

 آنها راتیکننذه ها وتاث یضذػفون

 

 سخنرانی افسری

 بحث عووهی

 ویذیو پروشکتور، وایت برد

 لیاستر لیو وسا ساتیبا انواع روش ها و تجه ییآضنا 2

 از آنها کیکننذه و کاربرد و روش کار هر
 

 سخنرانی افسری

 بحث عووهی

 ویذیو پروشکتور، وایت برد

 یجراح طیدر هح سیآسپس یبا انواع روش ها ییآضنا 3

و  یینها ونیساسیلیها و هراحل هختلف استر نذیو فرآ

 ضذه لیاستر لیوسا غیوتوز رهیرخ
 

 سخنرانی افسری

 بحث عووهی

 ویذیو پروشکتور، وایت برد

 


