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 دانشکده

 ترمی قالب نگارش طرح درس
 

                                                          دانشجویان کارشناسی اتاق عمل  مخاطبان:                  اصول استریلیزاسیون و ضدعفونی عنوان درس:
 

 ندارد س و پیش نیاز:در                                              واحد نظری 1تعدادواحد:
 

 آقای ًصرتی کارضٌاسی ارضذ اتاق عول مدرس:                                                      :زمان ارائه درس

 

 

آضٌایی داًطجَیاى با هفاّین اساسی ضذعفًَی ٍ استریلیساسیَى ٍ رٍضْای کاربرد آى  :ّذف کلی درس

  اقْای عولتدر ا

 
 :ّذاف کلی جلسات ا

 را تَضیح دّذ. ّای جراحی در هحیط را اصطالحات هربَطِ ٍ Asepsis ،ضذ عفًَی استریل،  هفاّین اصلی -1

 را بیاى کٌذ. در اتاق عول عفًَت بر،اًَاع عفًَت ٍ عَاهل هَثر عفًَت هفاّین اصلی  -2

 را تَضیح دّذ. ،C.S.Rبخص ٍیژگی ّای   -3

 را بیاى کٌذ. یٌذی استریلّای بستِاصَل ٍ سیستن  -4

 را بیاى کٌذ. Decontamination یا گٌذزداییصَل ا -5

 را ضرح دّذ.   Disinfectionیا عفًَت زدایی اصَل  -6

 ضرح دّذ.(  Sterilization) یسترٍى ساز یرٍضْااًَاع ٍ  -7

 را ضرح دّذ.  یٍ ضذعفًَ یرٍضْااًَاع ٍ  -8

 

 ّر جلسِ:کلی اّذاف ٍیژُ بِ تفکیک اّذاف 

 ّای جراحی در هحیط را اصطالحات هربَطِ ٍ Asepsis، ضذ عفًَی ریل، است هفاّین اصلی ّذف کلی جلسِ اٍل:ا

 را تَضیح دّذ.

 اّذاف ٍیژُ جلسِ اٍل: 

 :در پایاى داًطجَ قادر باضذ

 را تؼریف ًوایذ. تفاٍت تیي آًْا را تَضیح دّذ. Asepsisاصطالحات هرتَط تِ  -1-1

 دّذ. حیتَض آًْا را يیتفاٍت ت ٍ ذیًوا فیرا تؼر استریلاصطالحات هرتَط تِ  -2-1

 دّذ. حیآًْا را تَض يیتفاٍت ت ٍ ذیًوا فیرا تؼر ضذػفًَیاصطالحات هرتَط تِ    -3-1

 .،اًَاع عفًَت ٍ عَاهل هَثر بر عفًَت در اتاق عول را بیاى کٌذ.عفًَت هفاّین اصلی ّذف کلی جلسِ دٍم:

 اّذاف ٍیژُ جلسِ دٍم:

 داًطجَ قادر باضذ: اىیدر پا
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 ػفًَت در اتاق ػول را ضرح دّذ. هٌاتغٍ  ّای اًتقالراُ تؼریف ػفًَت، -1-2

 ػَاهل اصلی دخیل در ػفًَت زخن جراحی را ضرح دّذ -2-2

 .ػفًَت ٍ ضیَع آًْا در اتاق ػول را تَضیح دّذاًَاع -3-2

 .را تَضیح دّذ یدر ػفًَت زخن جراح لیدخ رالیٍ ٍ ییایتاکتر یشًْاپاتَ -4-2

 

 ، را تَضیح دّذ.C.S.Rخص ٍیژگی ّای ب :ّذف کلی جلسِ سَم

 اّذاف ٍیژُ جلسِ سَم:

 در پایاى داًطجَ قادر باضذ:

 .را تَضیح دّذ C.S.R یساختواى ٍ طراح -1-3

 .را تَضیح دّذ ٍ اّویت آًْا C.S.Rٍظایف افراد در  -2-3

 را بیاى کٌذ. یٌذی استریلّای بستِاصَل ٍ سیستن: ّذف کلی جلسِ چْارم

 اّذاف ٍیژُ جلسِ چْارم:

 در پایاى داًطجَ قادر باضذ:

 را تَضیح دّذ. آهادُ کردى ٍسایل ٍ تستِ تٌذی آًْانحوه  -1-4

 تَضیح دّذ.ٍ هسایا ٍ هؼایة آًْا را  استریل تٌذیاًَاع تستِ -2-4

 تَضیح دّذ.طَل ػور ٍسایل استریل ضذُ را ٍ  تَزیغ رٍضْای صحیح اًثار کردى، دست زدى، -3-4

 ،هسایا ٍ هؼایة ّرکذام را تَضیح دّذ. C.S.Rّای هَرد استفادُ در  اًَاع کاٍرّا ٍ ضاى -4-4

 را بیاى کٌذ. Decontaminationیا  گٌذزداییاصَل : ّذف کلی جلسِ پٌجن

 اّذاف ٍیژُ جلسِ پٌجن

 در پایاى داًطجَ قادر باضذ:

 ٍ گٌذزدایی هَثر را تؼریف ًوایذ.ّذف از گٌذزدایی  -1-5

 ًام تردُ ٍ تَضیح دّذ.ّای گٌذزدایی را تکٌیک -2-5

 .گٌذزداّا را تر حسة سطح اثر تخطی تقسین تٌذی ًوَدُ ٍ هثال تسًذ -3-5

 گٌذزداّا را تا رکر هؼایة ٍ هسایا تَضیح دّذ.از هَارد استفادُ  -4-5

 را ضرح دّذ.   Disinfectionیا عفًَت زدایی اصَل  :ّذف کلی جلسِ ضطن

 در پایاى داًطجَ قادر باضذ:

 .تَضیح دّذرا  ٌذ رفغ آلَدگی از ٍسایل ٍ تجْیساتفرآی -1-6

 .تَضیح دّذرا ٍسایل   Cleaningفرآیٌذ پاک کردى -2-6

 .تَضیح دّذرا  کٌٌذُّای پاکدستگاُاًَاع ٍ ٍیصگی  -3-6
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 ضرح دّذ.(  Sterilization) یسترٍى ساز یرٍضْااًَاع ٍ  جلسِ ّفتن:ّذف کلی 

 ن:ّفتاّذاف ٍیژُ جلسِ 

 طجَ قادر باضذ:در پایاى داً

هَارد ّای ػول تا تاکیذ تر هکاًیسن، را در اتاقاى ٍ کارترد تَضیح دّذ را تِ ٍسیلِ اتَکالٍ استریلیساسیَى  -1-7

 هؼایة تَضیح دّذ. ایا ٍهس ،هصرف

هَارد ّای ػول تا تاکیذ تر هکاًیسن، را در اتاقاى ٍ کارترد تَضیح دّذ را تِ ٍسیلِ فَر استریلیساسیَى  -2-7

 .هؼایة تَضیح دّذ ایا ٍهس ،هصرف

ّای ػول تا تاکیذ تر هکاًیسن، هَارد را تَضیح دّذ ٍ کارترد اى را در اتاق پالسوااستریلیساسیَى تِ ٍسیلِ  -3-7

 .هصرف، هسایا ٍ هؼایة تَضیح دّذ

ول تا تاکیذ تر هکاًیسن، ّای ػرا تَضیح دّذ ٍ کارترد اى را در اتاق اتیلي اکسایذاستریلیساسیَى تِ ٍسیلِ  -4-7

 هَارد هصرف، هسایا ٍ هؼایة تَضیح دّذ.

 را ضرح دّذ.  یٍ ضذعفًَ یرٍضْااًَاع ٍ : ّطتنّذف کلی جلسِ 

 ن:ّطتاّذاف ٍیژُ جلسِ 

 در پایاى داًطجَ قادر باضذ:

تا تاکیذ تر  ّای ػولقرٍضْای ضیویایی ضذػفًَی ٍ استریلیساسیَى را ًام تردُ ٍ کارترد ّر یک را در اتا -1-8

 هسایا ٍ هؼایة تَضیح دّذ. هکاًیسن، هَارد هصرف،

 اًَاع هَاد ضیویایی هَرد استفادُ جْت ضذػفًَی در اتاق ػول را تیاى کٌذ. -2-8

 ّای آهادُ سازی هحلَل ّای ضیویایی ضذ ػفًَی کٌٌذُ را تیاى کٌذ.هالحظات اساسی ٍ رٍش -3-8

 را ًام تثرد. آلکٌٌذُ ایذًَُیػَاهل هَثر تر اًتخاب یک هادُ ضذػف-4-8

 برای مطالعه:  منابع
1- Surgical Technology for the surgical Technologist, Publisher Delmar Learning. 
2- Pocket guide to the operating room. Publisher F.A. Davis, ISBN. 
3-Berry & Kohn, operating Room. Techniqiue. Publishermos by 2012 

 .ساداتی آخریي چاج لیال کتاب اصَل استریلیساسیَى .4

 یادگیری -ّیدضیَُ یاد

 ًوایص فیلن -پرسص ٍ پاسخ –تحث گرٍّی  –سخٌراًی 

 رساًِ ّای آهَزضی

 اسالید -کتاب -ویدیو پروژکتور -وایت برد
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  سٌجص ٍ ارزضیابی داًطجَیاى

 نمره   18          ون پایان ترمآزم

 نمره 1  در کالش حضور فعال 

 نمره 1کوئیس                        
 هنمر 1تکالیف                       

 
 

 ساعت تاریخ سْن از ًورُ کل رٍش آزهَى

در بیي جلسات  1 آزهَى کتبی کَئیس

 کالس

 

آزهَى کتبی ٍ  آزهَى پایاى دٍرُ

 عولی

18   

حضَر فعال در 

 کالس

   1 ارزضیابی استاد

 

 س ٍ اًتاارات از داًطجَ:هقررات کال
 حضور به موقع و منظم در تمام جلسات درس

 عدم غیبت بیش از حد مجاز در کالس
 شرکت فعال در بحث های گروهی

 مراجعه به منابع اعالم شده و مطالعه موضوعات مرتبط 
 
 

 :دانشکدهEDOنام و امضای مسئول                    نام و امضای مدرس:                              نام و امضای مدیر گروه:     
 

                            
 
 

 تاریخ ارسال:         تاریخ ارسال:                                                             تاریخ تحویل: 
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 یجذٍل زهاًبٌذ

 ٍ ساعت جلسِ : رٍز  

 

رٍش  هذرس هَضَع ّر جلسِ              جلسِ

 تذریس

 تاریخ ٍسیلِ

 ٍ Asepsis، ضذ عفًَی استریل،  هفاّین اصلی 1

را  ّای جراحی در هحیط را اصطالحات هربَطِ

  تَضیح دّذ.

 سخٌراًی ًصرتی

 تحث ػوَهی

  ٍیذیَ پرٍشکتَر، ٍایت ترد

عَاهل هَثر ،اًَاع عفًَت ٍ عفًَت هفاّین اصلی 2

 بر عفًَت در اتاق عول را بیاى کٌذ.

 سخٌراًی ًصرتی

 تحث ػوَهی

  ٍیذیَ پرٍشکتَر، ٍایت ترد

 سخٌراًی ًصرتی ، را تَضیح دّذ.C.S.Rٍیژگی ّای بخص  3

 تحث ػوَهی

  ٍیذیَ پرٍشکتَر، ٍایت ترد

را بیاى  یٌذی استریلّای بستِاصَل ٍ سیستن 4

 کٌذ.

 سخٌراًی ًصرتی

 تحث ػوَهی

  ٍیذیَ پرٍشکتَر، ٍایت ترد

را  Decontaminationیا  گٌذزداییاصَل  5

 بیاى کٌذ.

 سخٌراًی ًصرتی

 تحث ػوَهی

  ٍیذیَ پرٍشکتَر، ٍایت ترد

را ضرح   Disinfectionیا عفًَت زدایی اصَل  6

 دّذ. 

 سخٌراًی ًصرتی

 تحث ػوَهی

  ٍیذیَ پرٍشکتَر، ٍایت ترد

(  Sterilization) یسترٍى ساز یرٍضْااًَاع ٍ  7

 ضرح دّذ.

 سخٌراًی ًصرتی

 تحث ػوَهی

  ٍیذیَ پرٍشکتَر، ٍایت ترد

 سخٌراًی ًصرتی را ضرح دّذ.  یٍ ضذعفًَ یرٍضْااًَاع ٍ  8

 تحث ػوَهی

  ٍیذیَ پرٍشکتَر، ٍایت ترد

 
 


