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 معرفی درس:
ير و  جايگاه ث اسپتيك ها آشنا و با نحوه ت یو آنت یو مفاهيم استريليزاسيون، ضدعفون  تاين دوره با كليا یدانشجويان در ط

و عدم امکان برگزاری  91با توجه به شرايط به وجود آمده در خصوص شيوع بيماری كوويد  شوند. یاستفاده اين روشها آشنا م

وسط . استاد مربوطه محتوای درس را  كه تخواهد شدكالسها به صورت حضوری،كليه جلسات اين درس به صورت مجازی برگزار 

نرم افزار های توليد محتوا آماده شده است، در سامانه نويد در بخش منابع بارگذاری می نمايد. دانشجو موظف است در مدت 

زمان تعيين شده محتوا را مشاهده كند و تيك تاييد مطالعه را بزند. استاد مربوطه می تواند بر اساس ليست حضور و غياب و 

کاليف، ارزيابی الزم را انجام دهد. جهت اين درس دو تکليف مشخص خواهد شد كه دانشجو ميزان پاسخ دهی دانشجويان به ت

موظف است در زمان تعيين شده توسط استاد پاسخ مناسبی را ارائه دهد، در غير اين صورت از نمره ارزشيابی ايشان كسر 

درس قبل از شروع امتحانات فاينال و با اين فاينال دارد و برگزاری امتحان امتحان ميان ترم خواهد شد. اين درس يك 

 شد. هماهنگی نماينده محترم كالس انجام خواهد

 عناوين كلی اين درس شامل موارد زير می باشد :
 تاريخچه، تعاريف و اصطالحات .9

 كارشناسی اتاق عمل:مقطع و رشته تحصیلی          اتاق عمل         گروه آموزشی:             پرستاری   دانشکده :   

  :  نام درس

 اصول استريليزاسيون و ضدعفونی

 9 :  تعداد واحد

 نظری نوع واحد :

  91-91يکشنبه روز و ساعت برگزاری كالس:  ندارد پيش نياز:

 مجازی مکان برگزاری:

                                              سركارخانم سوخكمسئول برنامه :  

  sookhakfatemeh@yahoo.comآدرس پست الکترونيکی:                     10051221:   دانشکده شماره تماس

 سركارخانم سوخك    مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(:

                                                           sookhakfatemeh@yahoo.comآدرس پست الکترونيکی:

 سركارخانم سوخك                                              تهيه و تنظيم : 

 11: شهريورماه تدوين تاريخ

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ريزی درسی و آموزشی

 
گروه اتاق عمل     

 



 روش های آلودگی زدايی و پاكسازی .0

 روش های ضدعفونی .1

 (CSR)واحد استريليزاسيون مركزی .5

 روش های استريليزاسيون .1

 ی كنترل فرايند استريليزاسيونروش ها .6

 عفونت های بيمارستانی .7

 

 

 
 

 ف كلیاهدا 

 تاريخچه استريليزاسيون و ضد عفونی، آشنايی با اصطالحات رايج در استريليزاسيون و ضدعفونیمروری بر 

 

  اهداف اختصاصی 

 

 دانشجو  در پايان دوره بايد بتواند:

  مقايسه نمايد.واژه استريليزاسيون و ضدعفونی را با يکديگر 

 .واژه های كلونيزاسيون، عفونت، عفونت بيمارستانی و بيماری زايی را تعريف نمايد 

 .وسايل بحرانی، نيمه بحرانی و غير بحرانی را از يکديگر تفکيك نمايد 

 

 

 هدف كلی 

  بررسی روش های آلودگی زدايی و نظافت در اتاق عمل

  اهداف اختصاصی 

 

 بتواند:دانشجو  در پايان دوره بايد 

 .منابع ايجاد آلودگی در اتاق عمل را معرفی نمايد 

 .اصول نظافت و ضدعفونی سطوح را توضيح دهد 

 .نکات كليدی در موفقيت انجام نظافت را ليست نمايد 

 .راهکارهای نظافت  ترشحات خونی و ساير مايعات بدن را بيان نمايد 

 

 هدف كلی 

 

  انواع سطوح قدرت آنهابررسی روش های ضدعفونی رايج در اتاق عمل و 

 

  اهداف اختصاصی 

 

 دانشجو  در پايان دوره بايد بتواند:

 عوامل تاثيرگذار در انتخاب روش ضدعفونی سطوح محيطی را نام ببرد 

 .داليل استفاده از موارد ضدعفونی كننده را شرح دهد 

 انواع سطح های ضدعفونی را نام ببرد و توضيح دهد 



 

 هدف كلی 

 ضدعفونی و گندزدايیبررسی روش های 

 

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو  در پايان دوره بايد بتواند:

 

 .عوامل موثر بر اثربخشی فرايند ضدعفونی را نام ببرد 

 روش های ضدعفونی و گندزدايی هوا را توضيح دهد. 

 هدف كلی 

 و  كارهای انجام گرفته در آنجا CSRآشنايی با دپارتمان 

 

  اهداف اختصاصی 

 پايان دوره بايد بتواند:دانشجو  در 

 

 .واحد استريليزاسيون مركزی را تعريف كرده و در مورد آن توضيح دهد 

 .نحوه بسته بندی و پك كردن وسايل اتاق عمل را شرح دهد 

 هدف كلی 

 آشنايی با انواع روش های استريليزاسيون

 

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو  در پايان دوره بايد بتواند:

 

  معيارهای استاندارد را تعريف كند.استريل شدن طبق 

 عوامل موثر در ميزان اثر بخشی فرايند استريليزاسيون را بيان كند 

 روش های استريليزاسيون را نام ببرد 

 هدف كلی 

 آشنايی با روش های كنترل فرآيند استريليزاسيون

 

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو  در پايان دوره بايد بتواند:

  

  سيکل استريليزاسيون را توضيح دهد.فرايند معتبر سازی 

 .پايش اثربخشی فرايند استريليزاسيون را بيان كند 

 انواع انديکاتورها را نام ببرد 

 هدف كلی 

 آشنايی با  انواع عفونت های بيمارستانی
 



  اهداف اختصاصی 

 دانشجو  در پايان دوره بايد بتواند:

  

  كند.وضعيت عفونت بيمارستانی در جهان و ايران را بيان 

 .عفونت بيمارستانی را تعريف نمايد 

 .انواع عفونت بيمارستانی را ليست نمايد 

 .راه های انتقال ميکروارگانيسم در بيمارستان را نام ببرد 

 ايزوالسيون يا جداسازی را تعريف نمايد 

 روش آموزش 
 

 حضوری                   مجازی                                 تركیبی                            

 شرايط اجراء

 

 امکانات آموزشی:  
  و با استفاده از نرم افزارهايی شامل سامانه نويد و كامپيوتر ويدوئو پروژكتور ،اساليد پروژكتور 

 

 

 

  منابع درسی:  

 خير   بلی  در نظر داريد؟ درسی خاصی برای معرفی به دانشجويان به عنوان منبع/مقاله آيا كتاب 

 :در صورت وجود جدول زير را تكميل كنيد 

 مشخصات كتاب شامل عنوان، نويسندگان،مترجمين، انتشارات، سال و نوبت چاپ
های مشخص صفحات و  فصل

 مطالعهشده برای 

 
  ،جامعه نگر. انتشارات احسان گلچينی، اصول استريليزاسيون و ضدعفونیليال ساداتی ،

  .9111 سومچاپ 

 

 ALEXANDER’S CARE OF THE PATIENT IN SURGERY, 91th EDITION, 

0291 

 Surgical Technology for the Surgical Technologist, A Positive 
Care Approach 5th Edition, 0295 

 Surgical Technology, PRINCIPLES AND PRACTICE, 6TH Edition, 

Joanna Kotcher Fuller, 0292 

 

 

 

  



 
 

 

 

 عنوان، نويسندگان، مجله، سال و شماره انتشار و صفحاتمشخصات مقاله شامل 
نحوه دسترسی دانشجويان به 

 مقاله

 

 

 

 

 

 

 

 

  در صورتی كه در نظر داريد جزوه يا هر نوع محتواي ديگري )مانند فيلم، مجموعه اساليد و ...( عالوه بر

، مشخصات آن را ذكر كنيد و به دانشجويان معرفی كنيد منبع درسیكتاب فوق يا به تنهايی به عنوان 

 آن را ضميمه نماييد: فايل

 
 و ... است. های ديگر دانشگاهروی سامانهبر اری شده ذمحتوای بارگ، آموزشیجزوه، فيلم اساليد پاور پوينت، منظور  *

 

  منبع در صورتی كه در نظر داريد محتواي ديگري )مانند كتاب، مجموعه اساليد، جزوه و ...( را به عنوان

، مشخصات كامل آن را ذكر كنيد. )در سامانه قسمتی جداگانه براي به دانشجويان معرفی كنيد مطالعه بيشتر

 اين موارد در نظر گرفته شده است.(

.  
1 ....................................................................................................................................................................................................................... 

 *نوع محتوا
 مشخصات شامل عنوان و مؤلفين/

 كنندگانتهيه
 توضيحات

آماده بودن فايل برای 

 ** اریذبارگ

    

    

    

    

    



2 ....................................................................................................................................................................................................................... 

3 ....................................................................................................................................................................................................................... 

4........................................................................................................................................................................................................ 

 

 

 آزمون های خود ارزيابی 

 خير   بلی   ايد؟آزمون در نظر گرفته . آيا براي درس خود1

 ها را ذكر كنيد.در صورت وجود تعداد و نوع خودآزمون 

دانشجويانمهلت پاسخ دادن  نوع آزمون عنوان آزمون شماره فمهلت ارائه بازخورد به تکالي   

     
 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

   

 

 

 های دانشجويانتکالیف و پروژه 

 شماره
عنوان 

 تکليف
 شرح تکليف

مهلت پاسخ 

دادن 

 دانشجويان

 مهلت فيدبك

 دادن مدرس

هدف از ارائه 

 تکليف



 طول ترم فيتکال 

 

 

 پروژه درسی 

 خير   بلی   ايد؟در نظر گرفته/ميان ترم . آيا براي درس خود پروژه پايان ترم 1

 در صورت پاسخ مثبت شرح مختصر و هدف از ارائه آن را بنويسيد:           

..........................................................................................................................................................................................................  

................... ......................................................................................................................................................................................................  

 یریادگي یها تیفعال ريسا 

مباحثه دقت  تيو هدا ی(، وجود دارد. اگر در طراحرهمزمانياتاق بحث )غ يه امكان فعال سازدر سامان

به  لي. در صورت تمادينما ياديكمک ز انيدر دانشجو يتواند به پرورش تفكر انتقاد-یانجام شود م یكاف

 :ديينما ليرا تكم ريامكان موارد ز نياستفاده از ا

 )اتاق بحث )فورم 

بحث:  موضوع

.................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................... 

1 
ل تكليف او

 كالسی

تكليف در سامانه ارائه سواالت به صورت تشريحی، بارگذاري در ماجول 

 نويد

در اسرع وقت در 

سامانه اعالم 

 خواهد شد

حداكثر يک 

هفته پس از 

 ارائه تكليف

جلسات مرور 

 اول تا سوم

2 

 

م دوتكليف 

 كالسی
ارائه سواالت به صورت تشريحی، بارگذاري در ماجول تكليف در سامانه 

 نويد

در اسرع وقت در 

سامانه اعالم 

 خواهد شد

حداكثر يک 

از هفته پس 

 ارائه تكليف

جلسات مرور 

 چهارم تا پنجم



 

 

 
 

 ارزشیابی دانشجويان 

 بارم نمره موارد ارزشیابی

 نمره 6 آزمون پايان ترم

 نمره 7 ترمميان آزمون 

 نمره 1 شركت فعال در كالس و حضور و غياب

 نمره 6 تکاليف و ساير فعاليت ها

 

 

 مقررات 

  

 :             

 

 اصول استرليزاسيون و ضد عفونی درس زمانبندی جدول

تاريخ 

 ارائه
 

 

 

رم اف اا  ولید   ن 

 تلامح

 

 کلئدا

 وکلدف

 آزملن پایانی

 

 

 

 

 

 

رم اف اا  ولید   ن 

 تلامح

 کلئدا

 وکلدف

 آزملن پایانی



 

 

 

 

 

 

رم اف اا  ولید   ن 

 تلامح

 کلئدا

 وکلدف

 آزملن پایانی

 

 

 

رم اف اا  ولید   ن 

  تلامح

 کلئدا

 وکلدف

 آزملن پایانی

 

 

CSR  

 

رم اف اا  ولید   ن 

 تلامح

 

 کلئدا

 وکلدف

 آزملن پایانی

 

 

 

 

 

رم اف اا  ولید   ن 

 تلامح
 کلئدا

 وکلدف

 آزملن پایانی

 

 

 

 

 

رم اف اا  ولید   ن 

  تلامح

 کلئدا

 وکلدف

 آزملن پایانی



 

 

 

 

 

 

رم اف اا  ولید   ن 

 تلامح

 

 کلئدا

 وکلدف

 آزملن پایانی

 

 


