
 
 
 
 

 99-99سال تحصیلی در نیمسال اول( اصول استریلیزاسیون و ضد عفونی lesson Plan)طرح درس روزانه 
 

 جلسه اول
 99تاریخ بازنگری : شهریورماه 

 
 تکنولوژی گروه آموزشی:    اتاق عمل              مقطع / رشته تحصیلی:کارشناسی               :    پرستاری           دانشکده
 اتاق عمل

 7/7/99درس :تاریخ ارائه  99-99سال تحصیلی  :  

 51-51ساعت:                          یکشنبهروز:     اصول استریلیزاسیون و ضدعفونینام درس )واحد(  :  

 نوع واحد:
 نظری

 51تعداد دانشجویان  :

 خانم سوخکمسئول درس: 5تعداد واحد:

 خانم سوخک: مدرس دقیقه 99مدت کالس: 

 
 عنوان درس : 

 تاریخچه

 اصطالحات رایج
 هدف کلی درس : 

 تاریخچه استریلیزاسیون و ضد عفونیمروری بر 

 آشنایی با اصطالحات رایج در استریلیزاسیون و ضدعفونی
 

 اهداف جزئی : 
 دانشجو در پایان تدریس بتواند: 

 
 .واژه استریلیزاسیون و ضدعفونی را با یکدیگر مقایسه نماید 

  بیمارستانی و بیماری زایی را تعریف نماید.واژه های کلونیزاسیون، عفونت، عفونت 

 .وسایل بحرانی، نیمه بحرانی و غیر بحرانی را از یکدیگر تفکیک نماید 
                                                               سخنرانی  ، پرسش و پاسخ                                                                   روش آموزش :     

 ( و ویدئوپروژکتور Power pvoint استفاده از برنامه  کامپیوتر )امکانات آموزشی : 
 منبع درس  :
  ،5191 سوم، چاپ جامعه نگر. انتشارات احسان گلچینی، اصول استریلیزاسیون و ضدعفونیلیال ساداتی.  

 

 ALEXANDER’S CARE OF THE PATIENT IN SURGERY, 15th EDITION, 

2015 

 Surgical Technology for the Surgical Technologist, A Positive Care Approach 4th 

Edition, 2014 

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

Kotcher Fuller, 2018 

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ریزی درسی و آموزشی

 



 

 

  دقیقه  59مدت زمان  مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه11مدت زمان :    

 دقیقه  51مدت زمان :    

 دقیقه   09مدت زمان:      

  دقیقه  1مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه  1مدت زمان :      ارزشیابی درس 

 
 جلسه دوم

 
 تکنولوژی گروه آموزشی:    اتاق عمل              مقطع / رشته تحصیلی:کارشناسی               :    پرستاری           دانشکده
 اتاق عمل

 51/7/99تاریخ ارائه درس : 99-99سال تحصیلی  :  

 51-51ساعت:روز:    یکشنبه                           اصول استریلیزاسیون و ضدعفونینام درس )واحد(  :  

 نوع واحد:
 نظری

 51تعداد دانشجویان  :

 مسئول درس:خانم سوخک 5تعداد واحد:

 خانم سوخکمدرس:  دقیقه 99مدت کالس: 

 

 عنوان درس : 
 روش های آلودگی زدایی و نظافت

 هدف کلی درس : 
 بررسی روش های آلودگی زدایی و نظافت در اتاق عمل

 
 اهداف جزئی : 

 دانشجو در پایان تدریس بتواند: 
 

 .منابع ایجاد آلودگی در اتاق عمل را معرفی نماید 

 .اصول نظافت و ضدعفونی سطوح را توضیح دهد 

 .نکات کلیدی در موفقیت انجام نظافت را لیست نماید 

 .راهکارهای نظافت  ترشحات خونی و سایر مایعات بدن را بیان نماید 
                                                               سخنرانی  ، پرسش و پاسخ                                                                 روش آموزش :       
 ( و ویدئوپروژکتور Power pvoint استفاده از برنامه  کامپیوتر )امکانات آموزشی : 

 منبع درس  :
  ،5191 سوم، چاپ جامعه نگر. انتشارات احسان گلچینی، اصول استریلیزاسیون و ضدعفونیلیال ساداتی.  

 

 ALEXANDER’S CARE OF THE PATIENT IN SURGERY, 15th EDITION, 



2015 

 Surgical Technology for the Surgical Technologist, A Positive Care Approach 4th 

Edition, 2014 

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

Kotcher Fuller, 2018 

 

 

  دقیقه  59مدت زمان  مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه11مدت زمان :    

 دقیقه  51مدت زمان :    

 دقیقه   09مدت زمان:      

  دقیقه  1مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه  1مدت زمان :      ارزشیابی درس 

 
 سومجلسه 

 
 تکنولوژی گروه آموزشی:    اتاق عمل              مقطع / رشته تحصیلی:کارشناسی               :    پرستاری           دانشکده
 اتاق عمل

 50/9/99تاریخ ارائه درس : 99-99سال تحصیلی  :  

 51-51روز:    یکشنبه                          ساعت: اصول استریلیزاسیون و ضدعفونینام درس )واحد(  :  

 نوع واحد:
 نظری

 51تعداد دانشجویان  :

 مسئول درس:خانم سوخک 5تعداد واحد:

 خانم سوخکمدرس:  دقیقه 99مدت کالس: 

 
 عنوان درس : 

 روش های ضدعفونی

 هدف کلی درس : 
 بررسی روش های ضدعفونی رایج در اتاق عمل و انواع سطوح قدرت آنها

 
 اهداف جزئی : 

 دانشجو در پایان تدریس بتواند: 
 عوامل تاثیرگذار در انتخاب روش ضدعفونی سطوح محیطی را نام ببرد 

 .دالیل استفاده از موارد ضدعفونی کننده را شرح دهد 

  را نام ببرد و توضیح دهدانواع سطح های ضدعفونی 
                                                               سخنرانی  ، پرسش و پاسخ                                                                 روش آموزش :       
 ( و ویدئوپروژکتور Power pvoint استفاده از برنامه  کامپیوتر )امکانات آموزشی : 

 منبع درس  :

  ،5191 سوم، چاپ جامعه نگر. انتشارات احسان گلچینی، اصول استریلیزاسیون و ضدعفونیلیال ساداتی.  



 

 ALEXANDER’S CARE OF THE PATIENT IN SURGERY, 15th EDITION, 

2015 

 Surgical Technology for the Surgical Technologist, A Positive Care Approach 4th 

Edition, 2014 

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

Kotcher Fuller, 2018 

  دقیقه  59مدت زمان  مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه11مدت زمان :    

 دقیقه  51مدت زمان :    

 دقیقه   09زمان:      مدت 

  دقیقه  1مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه  1مدت زمان :      ارزشیابی درس 

 
 چهارمجلسه 

 
 تکنولوژی گروه آموزشی:    اتاق عمل              مقطع / رشته تحصیلی:کارشناسی               :    پرستاری           دانشکده
 اتاق عمل

 51/9/99تاریخ ارائه درس : 99-99سال تحصیلی  :  

 جلسه مجازیروز:    اصول استریلیزاسیون و ضدعفونینام درس )واحد(  :  

 نوع واحد:
 نظری

 51تعداد دانشجویان  :

 مسئول درس:خانم سوخک 5تعداد واحد:

 خانم سوخکمدرس:  دقیقه 99مدت کالس: 

 
 عنوان درس : 

 های ضدعفونی روش

 هدف کلی درس : 
 بررسی روش های ضدعفونی و گندزدایی

 
 اهداف جزئی : 

 دانشجو در پایان تدریس بتواند: 
 

 .عوامل موثر بر اثربخشی فرایند ضدعفونی را نام ببرد 

 .روش های ضدعفونی و گندزدایی هوا را توضیح دهد 
                                                               سخنرانی  ، پرسش و پاسخ                                                                 روش آموزش :       
 ( و ویدئوپروژکتور Power pvoint استفاده از برنامه  کامپیوتر )امکانات آموزشی : 

 منبع درس  :
  ،5191 سوم، چاپ جامعه نگر. انتشارات احسان گلچینی، اصول استریلیزاسیون و ضدعفونیلیال ساداتی.  



 

 ALEXANDER’S CARE OF THE PATIENT IN SURGERY, 15th EDITION, 

2015 

 Surgical Technology for the Surgical Technologist, A Positive Care Approach 4th 

Edition, 2014 

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

Kotcher Fuller, 2018 

  دقیقه  59مدت زمان  مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه11مدت زمان :    

 دقیقه  51مدت زمان :    

 دقیقه   09مدت زمان:      

  دقیقه  1مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه  1مدت زمان :      ارزشیابی درس 

 
 پنجمجلسه 

 
 تکنولوژی گروه آموزشی:    اتاق عمل              مقطع / رشته تحصیلی:کارشناسی               :    پرستاری           دانشکده
 اتاق عمل

 59/9/99تاریخ ارائه درس : 99-99سال تحصیلی  :  

 51-51روز:    یکشنبه                          ساعت: اصول استریلیزاسیون و ضدعفونینام درس )واحد(  :  

 نوع واحد:
 نظری

 51تعداد دانشجویان  :

 مسئول درس:خانم سوخک 5تعداد واحد:

 مدرس: خانم سوخک دقیقه 99مدت کالس: 

 
 عنوان درس : 

 مرکزی آشنایی با واحد استریلیزاسیون

 هدف کلی درس : 
 و  کارهای انجام گرفته در آنجا CSRآشنایی با دپارتمان 

 
 اهداف جزئی : 

 دانشجو در پایان تدریس بتواند: 
 

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

 .نحوه بسته بندی و پک کردن وسایل اتاق عمل را شرح دهد 
                                                               سخنرانی  ، پرسش و پاسخ                                                                 روش آموزش :       
 ( و ویدئوپروژکتور Power pvoint استفاده از برنامه  کامپیوتر )امکانات آموزشی : 

 :  منبع درس
  ،5191 سوم، چاپ جامعه نگر. انتشارات احسان گلچینی، اصول استریلیزاسیون و ضدعفونیلیال ساداتی.  



 

 ALEXANDER’S CARE OF THE PATIENT IN SURGERY, 15th EDITION, 

2015 

 Surgical Technology for the Surgical Technologist, A Positive Care Approach 4th 

Edition, 2014 

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

Kotcher Fuller, 2018 

  دقیقه  59مدت زمان  مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه11مدت زمان :    

 دقیقه  51مدت زمان :    

 دقیقه   09مدت زمان:      

  دقیقه  1مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه  1مدت زمان :      ارزشیابی درس 

 
 ششمجلسه 

 
 گروه آموزشی:    اتاق عمل              مقطع / رشته تحصیلی:کارشناسی               :    پرستاری           دانشکده دانشک

 اتاق عمل تکنولوژی

 02/9/99تاریخ ارائه درس : 99-99سال تحصیلی  :  

 51-51روز:    یکشنبه                          ساعت: اصول استریلیزاسیون و ضدعفونینام درس )واحد(  :  

 نوع واحد:
 نظری

 51تعداد دانشجویان  :

 مسئول درس:خانم سوخک 5تعداد واحد:

 مدرس: خانم سوخک دقیقه 99مدت کالس: 

 
 عنوان درس : 

 روش های استریلیزاسیون

 هدف کلی درس : 
 آشنایی با انواع روش های استریلیزاسیون

 
 اهداف جزئی : 

 دانشجو در پایان تدریس بتواند: 
 

 .استریل شدن طبق معیارهای استاندارد را تعریف کند 

 عوامل موثر در میزان اثر بخشی فرایند استریلیزاسیون را بیان کند 

 روش های استریلیزاسیون را نام ببرد 
                                                               سخنرانی  ، پرسش و پاسخ                                                                 روش آموزش :       
 ( و ویدئوپروژکتور Power pvoint استفاده از برنامه  کامپیوتر )امکانات آموزشی : 

 :  منبع درس



  ،5191 سوم، چاپ جامعه نگر. انتشارات احسان گلچینی، اصول استریلیزاسیون و ضدعفونیلیال ساداتی.  

 

 ALEXANDER’S CARE OF THE PATIENT IN SURGERY, 15th EDITION, 

2015 

 Surgical Technology for the Surgical Technologist, A Positive Care Approach 4th 

Edition, 2014 

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

Kotcher Fuller, 2018 

  دقیقه  59مدت زمان  مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه11مدت زمان :    

 دقیقه  51مدت زمان :    

 دقیقه   09مدت زمان:      

  دقیقه  1مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه  1مدت زمان :      ارزشیابی درس 

 
 هفتمجلسه 

 
 تکنولوژی گروه آموزشی:    اتاق عمل              مقطع / رشته تحصیلی:کارشناسی               :    پرستاری           دانشکده
 اتاق عمل

 1/9/99تاریخ ارائه درس : 99-99سال تحصیلی  :  

 51-51روز:    یکشنبه                          ساعت: اصول استریلیزاسیون و ضدعفونینام درس )واحد(  :  

 نوع واحد:
 نظری

 51تعداد دانشجویان  :

 مسئول درس:خانم سوخک 5تعداد واحد:

 مدرس: خانم سوخک دقیقه 99مدت کالس: 

 
 عنوان درس : 

 استریلیزاسیونروش های کنترل فرایند 

 هدف کلی درس : 
 آشنایی با روش های کنترل فرآیند استریلیزاسیون

 
 اهداف جزئی : 

 در پایان تدریس بتواند: 
 

 .فرایند معتبر سازی سیکل استریلیزاسیون را توضیح دهد 

 .پایش اثربخشی فرایند استریلیزاسیون را بیان کند 

 انواع اندیکاتورها را نام ببرد 
                                                               سخنرانی  ، پرسش و پاسخ                                                                 روش آموزش :       
 ( و ویدئوپروژکتور Power pvoint استفاده از برنامه  کامپیوتر )امکانات آموزشی : 



 :  منبع درس

  ،5191 سوم، چاپ جامعه نگر. انتشارات احسان گلچینی، اصول استریلیزاسیون و ضدعفونیلیال ساداتی.  

 

 ALEXANDER’S CARE OF THE PATIENT IN SURGERY, 15th EDITION, 

2015 

 Surgical Technology for the Surgical Technologist, A Positive Care Approach 4th 

Edition, 2014 

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

Kotcher Fuller, 2018 

 

 

  دقیقه  59مدت زمان  مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه11مدت زمان :    

 دقیقه  51مدت زمان :    

 دقیقه   09مدت زمان:      

  دقیقه  1مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه  1مدت زمان :      ارزشیابی درس 

 
 هشتمجلسه 

 
 تکنولوژی گروه آموزشی:    اتاق عمل              مقطع / رشته تحصیلی:کارشناسی               :    پرستاری           دانشکده
 اتاق عمل

 1/9/99تاریخ ارائه درس : 99-99سال تحصیلی  :  

 جلسه مجازیروز:     اصول استریلیزاسیون و ضدعفونینام درس )واحد(  :  

 نوع واحد:
 نظری

 51تعداد دانشجویان  :

 مسئول درس:خانم سوخک 5تعداد واحد:

 مدرس: خانم سوخک دقیقه 99مدت کالس: 

 
 عنوان درس : 

 عفونت های بیمارستانی

 هدف کلی درس : 
 آشنایی با  انواع عفونت های بیمارستانی

 
 اهداف جزئی : 

 دانشجو در پایان تدریس بتواند: 
 

 .وضعیت عفونت بیمارستانی در جهان و ایران را بیان کند 



 .عفونت بیمارستانی را تعریف نماید 

 .انواع عفونت بیمارستانی را لیست نماید 

  بیمارستان را نام ببرد.راه های انتقال میکروارگانیسم در 

 ایزوالسیون یا جداسازی را تعریف نماید 
                                                               سخنرانی  ، پرسش و پاسخ                                                                 روش آموزش :       
 ( و ویدئوپروژکتور Power pvoint استفاده از برنامه  )کامپیوتر امکانات آموزشی : 

 منبع درس  :
  ،5191 سوم، چاپ جامعه نگر. انتشارات احسان گلچینی، اصول استریلیزاسیون و ضدعفونیلیال ساداتی.  

 

 ALEXANDER’S CARE OF THE PATIENT IN SURGERY, 15th EDITION, 

2015 

 Surgical Technology for the Surgical Technologist, A Positive Care Approach 4th 

Edition, 2014 

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

Kotcher Fuller, 2018 

 

 

  دقیقه  59مدت زمان  مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه11  مدت زمان :  

 دقیقه  51مدت زمان :    

 دقیقه   09مدت زمان:      

  دقیقه  1مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه  1مدت زمان :      ارزشیابی درس 

 
 
 
 
 
 


