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 ياحد  2 تعداد واحد:       َا در بُداشت محيط کاربرد گىدزداَا ي پاک کىىدٌ :سدرموضوع  

 ياحد عملی(  5/0ياحد وظری ي 5/1)                                                                                       

  وظری نوع درس:       محيطبُداشت  مُىدسی رشتٍ  4 یان ترمداوشجً گروه هدف: 

 1399-1400 دٍم :نیمسال                                             افشارويامجتبی دکتر  استاد:نام  

                                                                          شيمی عمًمی، ميکريبشىاسی عمًمی -يسیک عمًمیف :پیشنیاز                8-01 شٌجِيک: کالس تشکیلو ساعت روز  

                               

تا تًسعٍ ي پیشرفت زوذگی، ویاز تٍ کىترل میکريارگاویسم در زودذگی ي اَدذاب تُذایدتی درمداوی تیشدتر       مقدمه:

، اسدتاادٌ مىاسدة از گىدذزداَا ي فدذیاًوی     ياگیدر َای  احساس می یًد. از طرفی یکی از ريیُای کىترل تیماری

در ایه درس اصًل فذیاًوی ي گىذزدایی ي وحًٌ فعالیت ي تاثیر تاکتریُا تدر محدیز زیسدت، یدرایز      َاست. کىىذٌ

َدا ي کدارترد هوُدا     مًثر در گىذزدایی، یًامل مًثر در گىذطذایی ییمیایی ي ريیُای مختلف گىذزدایی، پاک کىىذٌ

 می گیرد.مًرد تحث قرار 

ّب، اًَاع رٍشْبی گٌددزدايی ٍ کدبرث د    کٌٌدُاصغالحبت گٌدزداّب ٍ ضدػفًَی  شٌبيی داًشجَيبى ثبآ :هدف کلی

 ػلوی ٍ ًحَُ اث  آًْب در هحيظ

 :بتًاود بایدداوشجً در پایان َر ديرٌ  :اهداف ویژه

 را تیان کىذ. تاریخچٍ گىذزدایی -

 را یرح دَذ. َا کىىذٌ َا ي پاک اصطالحات گىذزداَا، فذیاًوی کىىذٌ -

 را تًفیح دَذ. وحًٌ فعالیت ي تاثیر تاکتریُا تر محیز زیست -

 را تیان کىذ. مقايمت تاکتریُا وسثت تٍ یًامل ییمیایی -

 را یرح دَذ. اوًاع فعالیت فذتاکتریُا ي اوًاع ريیُای گىذزدایی -

 را یرح دَذ. يیژگیُای یک گىذزدای مىاسة -

 گىذزداَا را تیان کىذ. خًاص فیسیکی ي ییمیایی وامطلًب -

 سطًح گىذزداَا ي یرایز مًثر در در گىذزدایی را تًفیح دَذ. -

 فریة فىلی ي وحًٌ تعییه هن را ترای یک گىذزدا تًفیح دَذ. -

 یًامل فیسیکی مًثر تر فعالیت مًاد فذ میکريتی را تیان کىذ. -

 دَذ.یًامل فیسیکی فذ تاکتریایی )حرارت، تشعشع، سرما، صًت ي....( را یرح  -

 استریلیساسیًن ي ريیُای هن را تًفیح دَذ. -



 گىذزدایی ییمیایی، یًامل مًثر تر گىذزدایی ییمیایی ي یرایز گىذزدایی ییمیایی را تیان کىذ. -

 ي.... یرح دَذ. همثًالوس گىذزداَای مىاسة ي طریقٍ کارترد هوُا را ترای مذفًع، -

 هتی را تیان کىذ ي مسائل مرتًطٍ را حل کىذ.کلرزوی، ريیُای مختلف کلرزوی ي طریقٍ کلرزوی مىاتع  -

-  

 جدول طراحی پیشگام تدریس
 

 اهداف جلسات موضوع جلسه

1 
معارفٍ، ارزشيابی آغازیه، تبييه 

 اَداف

 اعويٌبى از داشتي پيشٌيبزّبی الزم، جبيبثی ٍ تجييي اًتظبرات 

 .هحيظهؼ فی درس ٍ ض ٍرت آى ث ای داًشجَيبى ثْداشت 
 داییتیان تاریخچٍ گىذز

 َا را یرح دَذ. َا ي پاک کىىذٌ اصطالحات گىذزداَا، فذیاًوی کىىذٌ تیان اصطالحات 2

وحًٌ فعالیت ي تاثیر تاکتریُا تر محیز  3
 زیست

 را تًفیح دَذ. وحًٌ فعالیت در محیز زیست

 را تًفیح دَذ. تاثیر تاکتریُا تر محیز زیست
 امل ییمیایی را تیان کىذمقايمت تاکتریُا وسثت تٍ یً مقايمت تاکتریُا 4

 وحًٌ اثر مًاد گىذزدا را تًفیح دَذ. اوًاع ريیُای گىذزدایی 5

 دَذ. یرحاوًاع ريیُای گىذزدایی را 
 يیژگیُای یک گىذزدای مىاسة را یرح دَذ. گىذزدای مىاسة 6
 خًاص فیسیکی ي ییمیایی وامطلًب گىذزداَا را تیان کىذ خًاص وامطلًب گىذزداَا 7

گىذزداَا ي یرایز مًثر در  سطًح 8
 گىذزدایی

 سطًح گىذزداَا را تًفیح دَذ

 یرایز مًثر در در گىذزدایی را یرح دَذ.
 فریة فىلی ي وحًٌ تعییه هن را ترای یک گىذزدا تًفیح دَذ فریة فىلی 9

 یًامل فیسیکی گىذزدایی 10

ح یًامل فیسیکی فذ تاکتریایی )حرارت، تشعشع، سدرما، صدًت ي....( را یدر   

 دَذ.

 استریلیساسیًن ي ريیُای هن را تًفیح دَذ

 گىذزدایی ییمیایی 11

 گىذزدایی ییمیایی را تًفیح دَذ، 

 یًامل مًثر تر گىذزدایی ییمیایی را تیان کىذ. 

 یرایز گىذزدایی ییمیایی را تیان کىذ

گىذزداَای مىاسة ي طریقٍ کارترد هوُا را ترای مذفًع، همثًالوس ي.... را 

 یرح دَذ

 کلرزوی 12
 کلرزوی ي ريیُای مختلف کلرزوی را تًفیح دَذ.

 طریقٍ کلرزوی مىاتع هتی را تیان کىذ.

 مسائل مرتًط تٍ کلرزوی را حل کىذ
 

 َا بىا بٍ اقتضای مًضًع تذریس ي سایر ريشحل تمریه پاسخ، سخىراوی  پرسش ي روش تدریس:   

 دَىذٌ  پیش سازمانالگوی تدریس: 



 ي قلم وًری دیتا پريژکتًريایت برد، ماژیک، کامپیًتر، منابع مورد نیاز: 

 

 :وظایف و تکالیف دانشجو

 حضَر ثِ هَقغ در کالس درس -0

 حفظ ًظن ٍ اًضجبط ٍ رػبيت شئًَبت داًشجَيی -2

 ِ شدُ در جلسبت قجلی هغبلؼِ هغبلت اراي -3

 هغبلؼِ هٌبثغ قجل از حضَر در کالس -4

 ٍ رًٍد تدريس سیهشبرکت فؼبل در فؼبليت ّبی کال -5

 حل تو يي ّبی ارايِ شدُ -6

   حضَر در آزهَى -8

 

 دانشجو:ارزشیابی روش 

 

 نمره درصد  شرح فعالیت

 2 01 تکبليفٍظبيف ٍ اًجبم 

 4 21 آزهَى کتجی هيبى ت م

 04 71 آزهَى ت اکوی 

 21 011 جوغ

 

 بع:امن

آيٌدِ   تت، اًتشدبرا کٌٌدُ ّب ٍ کبث د آًْب در ثْداشت هحيظ زيس ضدػفًَیگٌدزداّب ٍ ( 0374ايوبًدل ک اهت الِ ) -

 کتبة

 ( گٌدزداّب ٍ پبک کٌٌدُ ّب، داًشگبُ ػلَم پزشکی تج يز، اخت ، تج يز0392ّبشوی اصل احود ) -


