
 
 
 

  مجازی( lesson Planطرح درس روزانه )
 جلسه اول

 اتاق عملمقطع / رشته تحصیلی:کارشناسی               اتاق عمل:    پرستاری                 گروه آموزشی:    دانشکده

 2/1/11تاريخ ارائه درس : 0911-0011سال تحصيلي  :  

 09-01شنبه                        ساعت:روز:   يک اصول استرليزاسيون و ضدعفونينام درس )واحد(  :  
 نوع واحد: نظری

 
  21تعداد دانشجويان  :

 مسئول درس: خانم سوخک 0تعداد واحد:
 مدرس: خانم سوخک دقيقه 01مدت كالس: 

 11تاريخ بازنگری: شهريورماه 
 عنوان جلسه :

 اصطالحات رايج،تاريخچه 
 هدف كلي جلسه :  

 تاريخچه استريليزاسيون و ضد عفونيمروری بر 

 اصطالحات رايج در استريليزاسيون و ضدعفونيآشنايي با 

 
 اهداف اختصاصي : 

 بتواند: تدريسدانشجو در پايان 

 .واژه استريليزاسيون و ضدعفوني را با يکديگر مقايسه نمايد 

 .واژه های كلونيزاسيون، عفونت، عفونت بيمارستاني و بيماری زايي را تعريف نمايد 

  بحراني را از يکديگر تفکيک نمايد.وسايل بحراني، نيمه بحراني و غير 
 مجازی         روش آموزش :  

 نرم افزار توليد محتوای الکترونيکيامکانات آموزشي :  

 تکليف          /          پروژه        /        تاالر گفتگوفعاليت آموزشي :   

 متعاقبا اعالم خواهد شدعنوان و نوع آزمون : 

 منبع درس : 
  ،0919 سوم، چاپ جامعه نگر. انتشارات احسان گلچيني، اصول استريليزاسيون و ضدعفونيليال ساداتي.  

 ALEXANDER’S CARE OF THE PATIENT IN SURGERY, 01th EDITION, 2101 

 Surgical Technology for the Surgical Technologist, A Positive Care Approach 0th Edition, 

2100 

 Surgical Technology, PRINCIPLES AND PRACTICE, 6TH Edition, Joanna Kotcher 

Fuller, 2102 

 مدت زمان:      دقيقه )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقيقه

 :    دقيقه مدت زمان

 مدت زمان:      دقيقه

  مدت زمان :    دقيقه جمع بندی و نتیجه گیری 

اندانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني الرست  

 مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 واحد برنامه ريزی درسي و آموزشي

 



 جلسه دوم

 اتاق عملمقطع / رشته تحصیلی:کارشناسی                     اتاق عمل:    پرستاری                 گروه آموزشی:    دانشکده

 1/1/11تاريخ ارائه درس : 0911-0011سال تحصيلي  :  

 09-01شنبه                        ساعت:روز:   يک اصول استرليزاسيون و ضدعفونينام درس )واحد(  :  
 نوع واحد: نظری

 
  21تعداد دانشجويان  :

 مسئول درس: خانم سوخک 0تعداد واحد:
 مدرس: خانم سوخک دقيقه 01مدت كالس: 

 11تاريخ بازنگری: شهريورماه 

 عنوان جلسه :
 روش های آلودگي زدايي و نظافت 

 هدف كلي جلسه :  
  بررسي روش های آلودگي زدايي و نظافت در اتاق عمل

 اهداف اختصاصي : 
 بتواند: تدريسدانشجو در پايان 

 منابع ايجاد آلودگي در اتاق عمل را معرفي نمايد.

 اصول نظافت و ضدعفوني سطوح را توضيح دهد.

 انجام نظافت را ليست نمايد.نکات كليدی در موفقيت 

 راهکارهای نظافت  ترشحات خوني و ساير مايعات بدن را بيان نمايد.
 مجازی         روش آموزش :  

 نرم افزار توليد محتوای الکترونيکيامکانات آموزشي :  

 تکليف          /          پروژه        /        تاالر گفتگوفعاليت آموزشي :   

 متعاقبا اعالم خواهد شدعنوان و نوع آزمون : 

 منبع درس : 
  ،0919 سوم، چاپ جامعه نگر. انتشارات احسان گلچيني، اصول استريليزاسيون و ضدعفونيليال ساداتي.  

 ALEXANDER’S CARE OF THE PATIENT IN SURGERY, 01th EDITION, 2101 

 Surgical Technology for the Surgical Technologist, A Positive Care Approach 0th Edition, 

2100 

 Surgical Technology, PRINCIPLES AND PRACTICE, 6TH Edition, Joanna Kotcher 

Fuller, 2102 

 مدت زمان:      دقيقه )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقيقه

 مدت زمان :    دقيقه

 مدت زمان:      دقيقه

  مدت زمان :    دقيقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 



 جلسه سوم

 اتاق عملمقطع / رشته تحصیلی:کارشناسی                     اتاق عمل:    پرستاری                 گروه آموزشی:    دانشکده

 06/1/11تاريخ ارائه درس : 0911-0011سال تحصيلي  :  

 09-01شنبه                        ساعت:روز:   يک اصول استرليزاسيون و ضدعفونينام درس )واحد(  :  
 نوع واحد: نظری

 
  21تعداد دانشجويان  :

 درس: خانم سوخکمسئول  0تعداد واحد:
 مدرس: خانم سوخک دقيقه 01مدت كالس: 

 11تاريخ بازنگری: شهريورماه 
 

 عنوان جلسه :
 روش های ضدعفوني
 هدف كلي جلسه :  

 بررسي روش های ضدعفوني رايج در اتاق عمل و انواع سطوح قدرت آنها
 اهداف اختصاصي : 

 بتواند: تدريسدانشجو در پايان 

  در انتخاب روش ضدعفوني سطوح محيطي را نام ببردعوامل تاثيرگذار 

 .داليل استفاده از موارد ضدعفوني كننده را شرح دهد 

 انواع سطح های ضدعفوني را نام ببرد و توضيح دهد 
 مجازی         روش آموزش :  

 نرم افزار توليد محتوای الکترونيکيامکانات آموزشي :  

 /          پروژه        /        تاالر گفتگوتکليف          فعاليت آموزشي :   

 متعاقبا اعالم خواهد شدعنوان و نوع آزمون : 

 منبع درس : 
  ،0919 سوم، چاپ جامعه نگر. انتشارات احسان گلچيني، اصول استريليزاسيون و ضدعفونيليال ساداتي.  

 ALEXANDER’S CARE OF THE PATIENT IN SURGERY, 01th EDITION, 2101 

 Surgical Technology for the Surgical Technologist, A Positive Care Approach 0th Edition, 

2100 

 Surgical Technology, PRINCIPLES AND PRACTICE, 6TH Edition, Joanna Kotcher 

Fuller, 2102 

 دقيقهمدت زمان:       )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقيقه

 مدت زمان :    دقيقه

 مدت زمان:      دقيقه

  مدت زمان :    دقيقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 جلسه چهارم

 اتاق عملمقطع / رشته تحصیلی:کارشناسی                     اتاق عمل:    پرستاری                 گروه آموزشی:    دانشکده

 29/1/11تاريخ ارائه درس : 0911-0011سال تحصيلي  :  

 09-01شنبه                        ساعت:روز:   يک اصول استرليزاسيون و ضدعفونينام درس )واحد(  :  
 نوع واحد: نظری

 
  21تعداد دانشجويان  :

 درس: خانم سوخکمسئول  0تعداد واحد:
 مدرس: خانم سوخک دقيقه 01مدت كالس: 

 11تاريخ بازنگری: شهريورماه 
 

 عنوان جلسه :
 روش های ضدعفوني
 هدف كلي جلسه :  

 و گندزداييبررسي روش های ضدعفوني 
 اهداف اختصاصي : 

 بتواند: تدريسدانشجو در پايان 

  ببرد.عوامل موثر بر اثربخشي فرايند ضدعفوني را نام 

 .روش های ضدعفوني و گندزدايي هوا را توضيح دهد 
 مجازی         روش آموزش :  

 نرم افزار توليد محتوای الکترونيکيامکانات آموزشي :  

 تکليف          /          پروژه        /        تاالر گفتگوفعاليت آموزشي :   

 متعاقبا اعالم خواهد شدعنوان و نوع آزمون : 

 منبع درس : 
  ،0919 سوم، چاپ جامعه نگر. انتشارات احسان گلچيني، اصول استريليزاسيون و ضدعفونيليال ساداتي.  

 ALEXANDER’S CARE OF THE PATIENT IN SURGERY, 01th EDITION, 2101 

 Surgical Technology for the Surgical Technologist, A Positive Care Approach 0th Edition, 

2100 

 Surgical Technology, PRINCIPLES AND PRACTICE, 6TH Edition, Joanna Kotcher 

Fuller, 2102 

 مدت زمان:      دقيقه )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقيقه

 مدت زمان :    دقيقه

 مدت زمان:      دقيقه

  مدت زمان :    دقيقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 جلسه پنجم

 اتاق عملمقطع / رشته تحصیلی:کارشناسی                     اتاق عمل:    پرستاری                 گروه آموزشی:    دانشکده

 91/1/11ارائه درس :تاريخ  0911-0011سال تحصيلي  :  

 09-01شنبه                        ساعت:روز:   يک اصول استرليزاسيون و ضدعفونينام درس )واحد(  :  
 نوع واحد: نظری

 
  21تعداد دانشجويان  :

 مسئول درس: خانم سوخک 0تعداد واحد:
 مدرس: خانم سوخک دقيقه 01مدت كالس: 

 11تاريخ بازنگری: شهريورماه 
 

 جلسه :عنوان 
 آشنایی با واحد استریلیزاسیون مرکزی

 هدف كلي جلسه :  
 و  کارهای انجام گرفته در آنجا CSRآشنایی با دپارتمان 

 اهداف اختصاصي : 
 بتواند: تدريسدانشجو در پايان 

 .واحد استریلیزاسیون مرکزی را تعریف کرده و در مورد آن توضیح دهد 

  اتاق عمل را شرح دهد.نحوه بسته بندی و پک کردن وسایل 

 مجازی         روش آموزش :  

 نرم افزار توليد محتوای الکترونيکيامکانات آموزشي :  

 تکليف          /          پروژه        /        تاالر گفتگوفعاليت آموزشي :   

 متعاقبا اعالم خواهد شدعنوان و نوع آزمون : 

 منبع درس : 
  ،0919 سوم، چاپ جامعه نگر. انتشارات احسان گلچيني، اصول استريليزاسيون و ضدعفونيليال ساداتي.  

 ALEXANDER’S CARE OF THE PATIENT IN SURGERY, 01th EDITION, 2101 

 Surgical Technology for the Surgical Technologist, A Positive Care Approach 0th Edition, 

2100 

 Surgical Technology, PRINCIPLES AND PRACTICE, 6TH Edition, Joanna Kotcher 

Fuller, 2102 

 مدت زمان:      دقيقه )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقيقه

 مدت زمان :    دقيقه

 زمان:      دقيقهمدت 

  مدت زمان :    دقيقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 ششمجلسه 

 اتاق عملمقطع / رشته تحصیلی:کارشناسی                     اتاق عمل:    پرستاری                 گروه آموزشی:    دانشکده

 7/01/11تاريخ ارائه درس : 0911-0011سال تحصيلي  :  

 09-01شنبه                        ساعت:روز:   يک اصول استرليزاسيون و ضدعفونينام درس )واحد(  :  
 نوع واحد: نظری

 
  21تعداد دانشجويان  :

 مسئول درس: خانم سوخک 0تعداد واحد:
 مدرس: خانم سوخک دقيقه 01مدت كالس: 

 11تاريخ بازنگری: شهريورماه 
 

 عنوان جلسه :
 استریلیزاسیون روش های

 هدف كلي جلسه :  
 روش های استریلیزاسیونانواع آشنایی با 

 اهداف اختصاصي : 
 بتواند: تدريسدانشجو در پايان 

 .استریل شدن طبق معیارهای استاندارد را تعریف کند 

 عوامل موثر در میزان اثر بخشی فرایند استریلیزاسیون را بیان کند 

  نام ببردروش های استریلیزاسیون را 

 مجازی         روش آموزش :  

 نرم افزار توليد محتوای الکترونيکيامکانات آموزشي :  

 تکليف          /          پروژه        /        تاالر گفتگوفعاليت آموزشي :   

 متعاقبا اعالم خواهد شدعنوان و نوع آزمون : 

 منبع درس : 
  ،0919 سوم، چاپ جامعه نگر. انتشارات اصول استريليزاسيون و ضدعفونياحسان گلچيني، ليال ساداتي.  

 ALEXANDER’S CARE OF THE PATIENT IN SURGERY, 01th EDITION, 2101 

 Surgical Technology for the Surgical Technologist, A Positive Care Approach 0th Edition, 

2100 

 Surgical Technology, PRINCIPLES AND PRACTICE, 6TH Edition, Joanna Kotcher 

Fuller, 2102 

 مدت زمان:      دقيقه )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقيقه

 مدت زمان :    دقيقه

 مدت زمان:      دقيقه

  مدت زمان :    دقيقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

 جلسه هفتم

 اتاق عملمقطع / رشته تحصیلی:کارشناسی                     اتاق عمل:    پرستاری                 گروه آموزشی:    دانشکده

 00/1/11تاريخ ارائه درس : 0911-0011سال تحصيلي  :  

 09-01شنبه                        ساعت:روز:   يک استرليزاسيون و ضدعفونياصول نام درس )واحد(  :  
 نوع واحد: نظری

 
  21تعداد دانشجويان  :

 مسئول درس: خانم سوخک 0تعداد واحد:
 مدرس: خانم سوخک دقيقه 01مدت كالس: 

 11تاريخ بازنگری: شهريورماه 
 

 عنوان جلسه :
 استریلیزاسیونروش های کنترل فرایند 

 هدف كلي جلسه :  
 روش های کنترل فرایند استریلیزاسیونآشنایی با 

 اهداف اختصاصي : 
 بتواند: تدريسدانشجو در پايان 

 .فرایند معتبر سازی سیکل استریلیزاسیون را توضیح دهد 

 .پایش اثربخشی فرایند استریلیزاسیون را بیان کند 

 انواع اندیکاتورها را نام ببرد 
 مجازی         روش آموزش :  

 نرم افزار توليد محتوای الکترونيکيامکانات آموزشي :  

 تکليف          /          پروژه        /        تاالر گفتگوفعاليت آموزشي :   

 متعاقبا اعالم خواهد شدعنوان و نوع آزمون : 

 منبع درس : 
  ،0919 سوم، چاپ جامعه نگر. انتشارات استريليزاسيون و ضدعفونياحسان گلچيني، اصول ليال ساداتي.  

 ALEXANDER’S CARE OF THE PATIENT IN SURGERY, 01th EDITION, 2101 

 Surgical Technology for the Surgical Technologist, A Positive Care Approach 0th Edition, 

2100 

 Surgical Technology, PRINCIPLES AND PRACTICE, 6TH Edition, Joanna Kotcher 

Fuller, 2102 

 مدت زمان:      دقيقه )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقيقه

 مدت زمان :    دقيقه

 مدت زمان:      دقيقه

  مدت زمان :    دقيقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 



 
 
 
 

 جلسه هشتم

 اتاق عملمقطع / رشته تحصیلی:کارشناسی                     اتاق عمل:    پرستاری                 گروه آموزشی:    دانشکده

 20/01/11تاريخ ارائه درس : 0911-0011سال تحصيلي  :  

 09-01شنبه                        ساعت:روز:   يک استرليزاسيون و ضدعفونياصول نام درس )واحد(  :  
 نوع واحد: نظری

 
  21تعداد دانشجويان  :

 مسئول درس: خانم سوخک 0تعداد واحد:
 مدرس: خانم سوخک دقيقه 01مدت كالس: 

 11تاريخ بازنگری: شهريورماه 
 

 عنوان جلسه :
 عفونت های بیمارستانی

 هدف كلي جلسه :  
 عفونت های بیمارستانیانوااع آشنایی با 

 اهداف اختصاصي : 
 بتواند: تدريسدانشجو در پايان 

 .وضعیت عفونت بیمارستانی در جهان و ایران را بیان کند 

 .عفونت بیمارستانی را تعریف نماید 

 .انواع عفونت بیمارستانی را لیست نماید 

  در بیمارستان را نام ببرد.راه های انتقال میکروارگانیسم 

 ایزوالسیون یا جداسازی را تعریف نماید 

 مجازی         روش آموزش :  

 نرم افزار توليد محتوای الکترونيکيامکانات آموزشي :  

 تکليف          /          پروژه        /        تاالر گفتگوفعاليت آموزشي :   

 اعالم خواهد شدمتعاقبا عنوان و نوع آزمون : 

 منبع درس : 
  ،0919 سوم، چاپ جامعه نگر. انتشارات احسان گلچيني، اصول استريليزاسيون و ضدعفونيليال ساداتي.  

 ALEXANDER’S CARE OF THE PATIENT IN SURGERY, 01th EDITION, 2101 

 Surgical Technology for the Surgical Technologist, A Positive Care Approach 0th Edition, 

2100 

 Surgical Technology, PRINCIPLES AND PRACTICE, 6TH Edition, Joanna Kotcher 

Fuller, 2102 

 مدت زمان:      دقيقه )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقيقه

 مدت زمان :    دقيقه

 مدت زمان:      دقيقه

  مدت زمان :    دقيقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 


