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 ندارد پیش نیاز:                                                    د نظریواح یکواحد: تعداد
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 :هذف کلی درس

و اهمیت  اقْای ػولتًَی ٍ اظتریلیساظیَى ٍ رٍؼْای کارترد آى در اتا هفاّین اظاظی ضذػفدر ایي درض داًؽجَیاى  

 کاهش آلودگی در محیط آشنا شده و با آشنایی با اصول آسپتیک موجب ارتقا سالمت بیمار ،جامعه و خود خواهند شد.
 

 :هذاف کلی جلسات ا

ٍ  جراحی را تَضیح دّذدر هحیظ ّای  را اصغالحات هرتَعِ ٍ Asepsis ،ضذ ػفًَی اظتریل،  هفاّین اصلی -1

 .تاریخچِ ؼرٍع اصَل آظپتیک را تیاى کٌذ

 را تیاى کٌذ. در اتاق ػول ػفًَت ترهفاّین اصلی ػفًَت،اًَاع ػفًَت ٍ ػَاهل هَثر   -2

 را تَضیح دّذ. ،C.S.Rتخػ ٍیصگی ّای   -3

 اظتریل را تیاى کٌذ. ٌذیتتعتِّای اصَل ٍ ظیعتن  -4

 تیاى کٌذ. را Decontamination یااصَل گٌذزدایی  -5

 را ؼرح دّذ.   Disinfectionیا ػفًَت زدایی اصَل  -6

 ؼرح دّذ.(  Sterilization) یظترٍى ظاز یرٍؼْااًَاع ٍ  -7

 را ؼرح دّذ.  یٍ ضذػفًَی رٍؼْااًَاع ٍ  -8

 

 هر جلسه:کلی اهذاف ویژه به تفکیک اهذاف 

هربوطه را در هحیط های جراحی را  و اصطالحات Asepsisهفاهین اصلی استریل، ضذ عفونی ،  هذف کلی جلسه اول:ا

 .و تاریخچه ضروع اصول آسپتیک را بیاى کنذ دهذتوضیح 

  

 اهذاف ویژه جلسه اول:

 در پایاى دانطجو قادر باضذ:
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 را تؼریف ًوایذ. تفاٍت تیي آًْا را تَضیح دّذ. Asepsisاصغالحات هرتَط تِ  -1-1

 دّذ. حیًْا را تَضآ يیتفاٍت ت ٍ ذیًوا فیرا تؼر اظتریلاصغالحات هرتَط تِ  -2-1

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

 آظپتیک را تیاى کٌذ. یخچِ ی از آغاز اصَل ضذػفًَی ٍ تاریخچِتار-4-1

 هفاهین اصلی عفونت،انواع عفونت و عواهل هوثر بر عفونت در اتاق عول را بیاى کنذ. هذف کلی جلسه دوم:

 

 اهذاف ویژه جلسه دوم:

 دانطجو قادر باضذ: اىیدر پا

 ػفًَت در اتاق ػول را ؼرح دّذ. هٌاتغٍ  ّای اًتقالراُ تؼریف ػفًَت، -1-2

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

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

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

 

 ، را توضیح دهذ.C.S.Rویژگی های بخص  :هذف کلی جلسه سوم

 

 اهذاف ویژه جلسه سوم:

 در پایاى دانطجو قادر باضذ:

 را تَضیح دّذ. C.S.R یظاختواى ٍ عراح -1-3

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

 نذی استریل را بیاى کنذ.بهای بستهاصول و سیستن: هذف کلی جلسه چهارم

 

 اهذاف ویژه جلسه چهارم:

 در پایاى دانطجو قادر باضذ:

 هادُ کردى ٍظایل ٍ تعتِ تٌذی آًْا را تَضیح دّذ.ًحَُ آ -1-4

 تَضیح دّذ.ٍ هسایا ٍ هؼایة آًْا را  اظتریل تٌذیاًَاع تعتِ -2-4

 تَضیح دّذ.ى، تَزیغ ٍ عَل ػور ٍظایل اظتریل ؼذُ را رٍؼْای صحیح اًثار کردى، دظت زد -3-4

 ،هسایا ٍ هؼایة ّرکذام را تَضیح دّذ. C.S.Rاًَاع کاٍرّا ٍ ؼاى ّای هَرد اظتفادُ در  -4-4
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 را بیاى کنذ. Decontaminationاصول گنذزدایی یا : هذف کلی جلسه پنجن

 

 اهذاف ویژه جلسه پنجن

 در پایاى دانطجو قادر باضذ:

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

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

 .گٌذزداّا را تر حعة ظغح اثر تخؽی تقعین تٌذی ًوَدُ ٍ هثال تسًذ -3-5

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

 

 

 را ضرح دهذ.   Disinfectionعفونت زدایی یا  اصول :هذف کلی جلسه ضطن

 در پایاى دانطجو قادر باضذ:

 فرآیٌذ رفغ آلَدگی از ٍظایل ٍ تجْیسات را تَضیح دّذ. -1-6

 ٍظایل را تَضیح دّذ.(  (Cleaningفرآیٌذ پاک کردى -2-6

 کٌٌذُ را تَضیح دّذ.ّای پاکاًَاع ٍ ٍیصگی دظتگاُ -3-6

 ضرح دهذ.(  Sterilization) یستروى ساز یروضهاو  انواع جلسه هفتن:هذف کلی 

 

 اهذاف ویژه جلسه هفتن

 در پایاى دانطجو قادر باضذ:

ّای ػول تا تاکیذ تر هکاًیعن، هَارد را در اتاقى آٍ کارترد تَضیح دّذ را تِ ٍظیلِ اتَکالٍ اظتریلیساظیَى  -1-7

 هصرف، هسایا ٍ هؼایة تَضیح دّذ.

ّای ػول تا تاکیذ تر هکاًیعن، هَارد ى را در اتاقآٍظیلِ فَر را تَضیح دّذ ٍ کارترد اظتریلیساظیَى تِ  -2-7

 هصرف، هسایا ٍ هؼایة تَضیح دّذ.

ّای ػول تا تاکیذ تر هکاًیعن، هَارد ى را در اتاقآاظتریلیساظیَى تِ ٍظیلِ پالظوا را تَضیح دّذ ٍ کارترد  -3-7
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 هصرف، هسایا ٍ هؼایة تَضیح دّذ.

ّای ػول تا تاکیذ تر هکاًیعن، ى را در اتاقآاظتریلیساظیَى تِ ٍظیلِ اتیلي اکعایذ را تَضیح دّذ ٍ کارترد  -4-7

 هَارد هصرف، هسایا ٍ هؼایة تَضیح دّذ.

 

 

 را ضرح دهذ.  یو ضذعفونی روضهاانواع و : هذف کلی جلسه هطتن

 اهذاف ویژه جلسه هطتن

 در پایاى دانطجو قادر باضذ:

ّای ػول تا تاکیذ تر ؼیویایی ضذػفًَی ٍ اظتریلیساظیَى را ًام تردُ ٍ کارترد ّر یک را در اتاق رٍؼْای -1-8

 هکاًیعن، هَارد هصرف، هسایا ٍ هؼایة تَضیح دّذ.

 اًَاع هَاد ؼیویایی هَرد اظتفادُ جْت ضذػفًَی در اتاق ػول را تیاى کٌذ. -2-8

 ّای ؼیویایی ضذ ػفًَی کٌٌذُ را تیاى کٌذ. ّای آهادُ ظازی هحلَلهالحظات اظاظی ٍ رٍغ -3-8

 را ًام تثرد. آلکٌٌذُ ایذُػَاهل هَثر تر اًتخاب یک هادُ ضذػفًَی-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 

 .آخریي چاج ،ٍضذػفًَی در اتاق ػول اصَل اظتریلیساظیَىلیال ظاداتی ،  .4

 روش تذریس:

داًؽجَ در کالض، پرظػ ٍ تحث گرٍّی هی تاؼذ.جْت هؽارکت فؼال  تا اظتفادُ از ٍظایل کوک آهَزؼیٍ آهَزغ تا رٍغ ظخٌراًی 

 ٍ پاظخ در حیي تذریط  صَرت هیگیریذ ٍ اتتذای ّر جلعِ تِ کَئیس اختصاؾ هی یاتذ.

 :رسانه های آهوزضی

 ٍیذیَپرٍشکتَر،کتاب،اظالیذ-ٍایت ترد

 : سنجص و ارزضیابی دانطجویاى

 نمره   15                                                   :آزمون پایان ترم

 نمره 2               :تکالیفانجام و  در کالش و منظم ضور فعال ح

 نمره 3                                                   : سوئیو ک میان ترم
 

 ساعت تاریخ سهن از نوره کل روش آزهوى

 16-14 جلعِ پٌجن ًور3ُ آزهَى کتثی ٍ کَئیس هیاى ترم
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 آزهَى کتثی ٍ آزهَى پایاى دٍرُ

 ػولی

   ًور15ُ

ٍهٌظن  حضَر فؼال

 اًجامٍ در کالض

 تکالیف

   ًور2ُ ارزؼیاتی اظتاد

 

 هقررات کالس و انتظارات از دانطجو:
حضور دانشجویان  دمواردی مانن)حضور به موقع و منظم در تمام جلسات درسی و ارعایت اصول اخالق اسالمی،حرفه .1

 .مجاز نمی باشد( راه و .....ز تلفن هم،ترک بدون اجازه کالس،استفاده اپس از استاد
 .شرکت فعال در بحث های گروهیمطالعه موضوعات مورد بحث و .5
 .با نظر استاد مربوطهانجام تکالیف محوله .3
 .مراجعه به منابع اعالم شده و مطالعه موضوعات مرتبط.4
 .ارائه پیشنهادات جهت اصالح و پیشبرد اهداف آموزشی.2
  غیبت غیرموجه دانشجو طبق قوانین آموزشی دانشکده اقدام می گردد. .به ازای هر جلسه 6
 
 

 دانشکده:EDOنام و امضای مسئول          فرشته جاللوندینام و امضای مدیر گروه: رضا فیضی         نام و امضای مدرس:   
 

                                              
 تاریخ ارسال:                                    54/6/89تاریخ ارسال:                                53/6/89تاریخ تحویل:   
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 یبنذ جذول زهاى

 روز و ساعت جلسه :  

 

روش  هذرس هوضوع هر جلسه              جلسه

 تذریس

 تاریخ وسیله

ٍ  Asepsisی ، هفاّین اصلی اظتریل، ضذ ػفًَ 1

اصغالحات هرتَعِ را در هحیظ ّای جراحی را تَضیح 

  دّذ.

 ظخٌراًی فیضی

 تحث ػوَهی

  ٍیذیَ پرٍشکتَر، ٍایت ترد

هفاّین اصلی ػفًَت،اًَاع ػفًَت ٍ ػَاهل هَثر تر  2

 ػفًَت در اتاق ػول را تیاى کٌذ.

 ظخٌراًی فیضی

 تحث ػوَهی

  ٍیذیَ پرٍشکتَر، ٍایت ترد

 ظخٌراًی فیضی ، را تَضیح دّذ.C.S.Rتخػ  ٍیصگی ّای 3

 تحث ػوَهی

  ٍیذیَ پرٍشکتَر، ٍایت ترد

 ظخٌراًی فیضی یٌذی اظتریل را تیاى کٌذ.ّای تعتِاصَل ٍ ظیعتن 4

 تحث ػوَهی

  ،فیلنٍیذیَ پرٍشکتَر، ٍایت ترد

را تیاى  Decontaminationاصَل گٌذزدایی یا  5

 .کٌذ

 ظخٌراًی فیضی

 تحث ػوَهی

  پرٍشکتَر، ٍایت ترد ٍیذیَ

 ظخٌراًی فیضی را ؼرح دّذ.   Disinfectionػفًَت زدایی یا اصَل  6

 تحث ػوَهی

  ٍیذیَ پرٍشکتَر، ٍایت ترد

ؼرح (  Sterilization) یظترٍى ظاز یرٍؼْااًَاع ٍ  7

 دّذ.

 ظخٌراًی فیضی

 تحث ػوَهی

  ٍیذیَ پرٍشکتَر، ٍایت ترد

 ظخٌراًی فیضی ح دّذ.را ؼر  یضذػفًَی رٍؼْااًَاع ٍ  8

 تحث ػوَهی

  ٍیذیَ پرٍشکتَر، ٍایت ترد

 
 


