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 باسمه تعالی 

 
 دانشکده پرستاری و مامايی  -دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد 

 0011سال تحصيلی  دوم،  نيمسال 

آشنايی دانشجويان با مفاهيم پايه عفونت و ايجاد توانايی در او به منظور تلفيق آموخته های خود در زمينه  :هدف کلی

 پيشگيری و کنترل عفونت در بيماران و بيمارستان به هنگام ارائه مراقبت به مددجويان. 

 اهداف رفتاری: 

 انتظار می رود:  در پايان دوره از دانشجوی گرامی

 زنجيره انتقال عفونت را ترسيم نمايد.  .0

 اهميت کنترل عفونت در بيماران و بيمارستان را توضيح دهد.  .2

 راه های انتقال بيماری های عفونی را دسته بندی نمايد.  .3

 احتياطات استاندارد را شرح دهد.  .0

 در مورد هر يک از احتياطات خاص مبتنی بر راه انتقال مثال بزند.  .5

 بحث نمايد.  (PPE)، و وسايل حفاظت ايمنی  hand rubدر مورد بهداشت دست، روش اصولی  .6

 را با هم مقايسه کند.  آن کنترل های راه و بيمارستانی های عفونت نواعا .7

 را توضيح دهد.  کاتترها انواع از مراقبت .8

 را توضيح دهد. کياست دلينی و شغل مواجهه تيريمد .9

 را بيان کند.  ب تيهپات ونيناسيواکس لزوم .01

 SAFETY مقاوم ظروف از استفاده دست، يک با گذاری سرپوش تکنيک ، ايمن تزريقاتدر مورد تکنيک های  .00

BOX  .شرح دهد 

 کارگاه کنترل عفونت در بيماران و بيمارستان نام درس:   

 1780200129:  درس کد

 --تعداد واحد: 

 نوع واحد: کارگاهی

 2مقطع و رشته تحصيلی: کارشناسی پرستاری ـ ترم 

 --دروس پيشنياز يا همزمان :  

 2583تلفن داخلی دفتر: 

 دوشنبه هاساعات حضور در دفتر: 

 يزدانیفريدخت مدرس: 

Email  :faridokht.yazdani@yahoo.com 

 محيط مجازی و کلاس شماره ...مکان کلاس :  

 گروه طبق برنامهروز کلاس : 

 

 

  

 

mailto:faridokht.yazdani@yahoo.com


2 
 

 )آب، هوا، غذا، ملافه و ... ( توضيح دهد.  مارستانيب طيمح بهداشت اصولدر مورد  .02

 را به تفکيک توضيح دهد.  استريليزاسيون و ضدعفونی های روش ،کننده ضدعفونی موادانواع  .03

 ی را شرح دهد. مارستانيب جامد یپسماندها دفع روش .00

 ی بحث کند.درمان و یبهداشت مراکز و بيمارستانی های زباله در مورد مديريت .05

 . ، کار گروهیسخنرانی، پرسش و پاسخبه روش  /حضوریآموزش مجازیروش تدريس:  

 فعاليتهای فراگيران:

به سوالات درسی مطرح شده پاسخ  -3 شرکت در پرسش و پاسخ  -2حضور به موقع و فعال در تمام جلسات درس؛  -0

 مطالب جهت ارائه در گروه.استفاده از منابع و يافته های پژوهشی جديد در تهيه  -0؛ در کلاس

 روش ارزشيابی:

 مطالب در کارگاه و ارائه ی تيمیو مشارکت فعال در گروه ها کامل حضور

 

  منابع اصلی درس:

www.epa.gov/  
(U.S Environmental Protection Agency) 
www.CDC.org/ 
(Center for Disease Control & Protection)  
www.osha.gov/ 
(Occupational safety and Health Administration) 
www.WHO.int/ 
(World Health Organization)  

 

 کتب و مقالات مرتبط با مباحث زير )آخرين چاپ(  منابع جهت مطالعه بيشتر: 

  یمارستانيب های عفونت کنترل و ریيشگيپ

 یمارستانيب یها عفونت کنترل و یولوژيدمياپ ميمفاه

 جامعه و مارستانيب در عفونت کنترل

 گندزداها ، ها کننده یضدعفون یآموزش جموعهم

 یبهداشت مراکز و ها مارستانيب در عفونت کنترل و طيمح بهداشت
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 کارگاه کنترل عفونت در بيماران و بيمارستانجدول زمان بندی 

 0011 یليتحص سال ،دوم  مسالين

 ساعت 8؛ روز اولزمان : 

 دانشکده پرستاری و مامايی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

 رئوس مطالب ساعت

 کارکاهثبت نام دانشجويان در  8:05-8

 تلاوت آياتی از قران  8:21-8:05

 و پيش آزمون معرفی کارگاه 8:31-8:21

زنجيره انتقال عفونت ، مراحل عفونت،  اهميت کنترل عفونت، راه های انتقال بيماريهای  9:31-8:31

 عفونی، 

 (case finding)کار گروهی اول  9:05-9:31

 ارائه کار گروهی  01-9:05

 استراحت  01:31-01

 احتياطات استاندارد  00:31-01:31

 (case finding)کار گروهی دوم:  00:05-00:31

 ارائه کار گروهی دوم 02-00:05

 احتياطات خاص بر اساس راه انتقال )هوا، تماس، قطرات( 03-02

 نماز و ناهار و استراحت 00-03

 (case finding)کار گروهی سوم:  00:05-00

 ارائه کار گروهی سوم 00:31-00:05

 ((PPE، وسايل حفاظت ايمنی  HAND RUBبهداشت دست ، روش اصولی  05:31-00:31

 بحث و پرسش و پاسخ  06-05:31
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 کارگاه کنترل عفونت در بيماران و بيمارستانجدول زمان بندی 

 0011 یليتحص سال ،دوم  مسالين

 ساعت 8؛ روز دومزمان : 

 مامايی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباددانشکده پرستاری و 

 رئوس مطالب ساعت

 ثبت نام دانشجويان در کارکاه 8:05-8

 تلاوت آياتی از قران  8:21-8:05

 معرفی کارگاه 8:31-8:21

 انواع عفونت های بيمارستانی و راه های کنترل آن 9:31-8:31

  case scenario1,2,3: کار گروهی اول 9:05-9:31

 ارائه کار گروهی  01-9:05

 استراحت  01:31-01

 مراقبت از انواع کاتترها 00:31-01:31

 case scenario 4,5: کار گروهی دوم 00:05-00:31

 ارائه کار گروهی دوم 02-00:05

 مديريت مواجهه شغلی، نيدل استيک، لزوم واکسيناسيون هپاتيت ب؛ 03-02

 SAFETY BOX مقاوم ظروف از استفاده دست، يک با گذاری سرپوش تکنيک ، ايمن تزريقات

 نماز و ناهار و استراحت 00-03

 کار گروهی سوم 00:05-00

 ارائه کار گروهی سوم 00:31-00:05

 لزوم واکسيناسيون هپاتيت ب؛ 05:31-00:31

06-05:31 case scenario  بحث و پرسش و پاسخ و  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

بيمارستان و بيماران در عفونت کنترل کارگاه یبند زمان جدول  

 0011 یليتحص سال ،دوم  مسالين

 ساعت 8سوم: زمان : روز 

 دانشکده پرستاری و مامايی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

 موضوع ساعت

 ثبت نام دانشجويان در کارکاه 8:05-8

 تلاوت آياتی از قران  8:21-8:05

 معرفی کارگاه 8:31-8:21

 اصول بهداشت محيط بيمارستان 9:31-8:31

 کار گروهی اول  9:05-9:31

 ارائه کار گروهی  01-9:05

 استراحت  01:31-01

 مواد ضدعفونی کننده ها، روش های ضدعفونی و استريليزاسيون  00:31-01:31

 ش دفع پسماندهای جامد بيمارستانیرو

 کار گروهی دوم  00:05-00:31

 دومارائه کار گروهی  02-00:05

 یدرمان و یبهداشت ومراکز بيمارستانی های زباله مديريت 03-02

 نماز و ناهار و استراحت 00-03

 کار گروهی سوم 00:05-00

 ارائه کار گروهی سوم 00:31-00:05

 پس آزمون  05:31-00:31

 بحث و پرسش و پاسخ  06-05:31

 

 


