
 

 

 استریلیزاسیون و ضدعفونیطرح درس اصول 

 اق عملات1ان ترم ی:  دانشجوگروه فراگیر                                استریلیزاسیون و ضدعفونی                                                                                                      اصول  عنوان درس :       

 بصیری  دگتر نام استاد :                                                                                                                                                           97-98 یلیتحص اول سال نیمسال :        

 از: نداردیش نیپ                                                                                                                                                                       یواحد نظر 1 تعداد واحد :         

                                   

 

 

 شرح درس:

 نهاو همچنین انواع روش هاآگیری مفاهیم استریل و ضدعفونی با انواع مواد ضدعفونی و تاثیرات در این درس دانشجو پس از یاد

 شنا می شود.آو تجهیزات و وسایل استریل کننده  

 

 هــدف کلــي:

 .شنایی دانشجو با ضدعفونی و استریل کردن و اصول استریلیزاسیونآ

 :درس اهــداف ويژه

 پايان اين درس نظري بتوانند:از دانشجويان انتظار مي رود در 

 پلشت بری را دریک سطر تعریف کند.

 تفاوت گندزدایی و ضدعفونی کردن را شرح دهد.

 منابع الودگی را توضیح دهد.

 مناطق اصلی اتاق عمل را نام ببرد. 

 اصول استریلیزاسیون با حرارت مرطوب راشرح دهد.

 طرز کار فور را توضیح دهد.

 رارت مرطوب و خشک را با یکدیگر مقایسه نماید.روش استریلیزاسیون با ح

 روشهای شیمیایی استریلیزاسیون را نام ببرد.

 محلول های شیمایی جدید را نام برده و نقد نماید.

 

 

 

 

 

 

 

 



 اهداف جلسه موضوع جلسه

 –ارزشیابی اغازین –ه فمعار 1

 مقدمه ای برکاربرد مواد گند زدا

 پلشت بری رادر یک سطر شرح دهد.

 اوت گندزدایی و ضدعفونی کردن را بیان کند.تف

 تمیزکردن و ضدعفونی کردن را با یکدیگر مقایسه نماید.

 منابع الودگی را شرح دهد. منابع الودگی 2

 مکانیسم اثر گندزداها را با یکدیگر مقایسه نماید. 

 

 مناطق اصلی اتاق عمل را توضیح دهید. محیط جراحی و اتاق عمل 3

 اق عمل راشرح دهید.اصول تهویه ات

 نحوه ی استفاده از اولترا ویوله را شرح دهد.

 شرایط  و ساختمان اتاق عمل استاندارد را شرح دهد.

 سطوح مختلف گندزدایی و کاربرد ان را بیان کند اصول گندزدایی و سترون سازی 4

 بخش استریل مرکزی را تعریف کرده اهداف ان را بیان کند.

 یون را شرح دهد.اصول کلی استریلیزاس

 نشانه های استریل رابیان کند

 تیندالیزاسیون را شرح دهد.

 روشهای کنترل میکروارگانیسم ها راشرح دهد. حرارت خشک 5

 انواع روشهای کنترل میکروارگانیسم ها را به روش فیزیکی بیان کند. 

 حرارت خشک را تعریف کند.

 طرز کار اون را شرح دهد.

 استریلیزاسیون بااشعه های مختلف را شرح دهد 

  

 

 اصول کار با اتوکالو را شرح دهد حرارت مرطوب 6

 انواع اتوکالو را بیان کند.

 روشهای سنجش کارایی اتوکالو را توضیح دهد.

 جوشاندن و پاستوریزاسیون و اتوکالو را با یکدیگر مقایسه کند.

 

 های شیمیایی استریلیزاسیون را نام ببرد.روش روش های شیمیایی استریلیزاسیون 7

 انواع روشهای شیمیایی را  شرح دهد.

 معایب و مزایای روشهای شیمیایی را توضیح دهد.

 انواع محلول های شیمیایی رابیان کند. روش های شیمیایی استریلیزاسیون 8

 کاربرد و مشخصات هر کدام از محلول های شیمیایی را شرح دهد.

 لول از فرموالسیون های کنسانتره شرح داده و بدرستی بکار بندد.روش تهیه ی مح

 تشخیص پیشرفت تحصیلی دانشجو ارزشیابی تراکمی 

 



                                                                                             

  

 روش تدريس:

مباحث این درس به صورت سخنرانی و پرسش و پاسخ تدریس میگردد. از وسایل کمک آموزشی به منظور دستیابی به اهداف آموزشی تعیین شده 

 )شامل :تابلو، اورهد، پروژکتور، موالژ، فیلم( به تناسب د ر ارا ئه مطالب استفاده خواهد شد.

 الگوی تدریس:پیش سازمان دهنده

 وظایف و تکالیف دانشجو:

 اعت مقرر در کالس درس حاضر باشند.دانشجویان می بایست بطور منظم و راس س-1

 دانشجویان با مطالعه منابع معرفی شده و با امادگی قبلی در کالس درس حاضر شده و در مباحث درس شرکت فعال داشته باشند.-2

 روش ارزشیابی دانشجو:

 

 نمره درصد شرح فعالیت ردیف

 1 5 حضور منظم و شرکت فعال در مباحث 1

 19 95 ازمون تراکمی 2

 

 

 

 

 منابع مطالعه:

 منابع اصلی:

 غالمی پریزاد اسکندر .کاربرد سترون کننده ها و ضدعفونی کننده ها و گندزداهای فیزیکی و شیمیایی در بهداشت و پزشکی و-1

 1384دندانپزشکی و دامپزشکی.ایالم.انتشارات طاق بستان. 

 1374شارات اینه کتابایماندل کرامت اهلل.گندزداها و ضدعفونی کننده ها .تهران.انت -2

 

 منابع برای مطالعه بیشتر:

 1379اصل سلیمانی حسین .افهمی شیرین.پیشگیری و کنترل عفونت های بیمارستانی تهران انتشارات تیمورزاده -1

 1382لطفی مپزگان .انتظار صمد.راهنمای جامع پرستاری اتاق مل.تران.نشرسالمی-2

 1384.تهران نشر چراغ دانش یکینیکل یولوژیکروبیمحمد باقر .م یلیخل-3

 1385فاطمه.روش کار در اتاق عمل تهران نشر جامعه نگر  ی.قارداشهیزردشت رق-4

                     

 

 

 

 

 

 



 


