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 بسمه تعالی 

 

 دانشکده پرستاری و مامايی 

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد    

 0011-۹۹سال تحصيلی        دومنيمسال 

 مقدمه:
 

  :هدف کلی

توانند باشد تا بهای عمل میآشنایی دانشجویان با مفاهیم اساسی ضدعفونی و استریلیزاسیون و روشهای کاربرد آن در اتاق

 .از عمل ایفا نمایندوظایف خود را به عنوان تکنولوژیست جراحی در سه مرحله قبل و حین و بعد 

 
 

  اهداف رفتاری:

 در پایان دوره از دانشجویان انتظار می رود:

 را تعریف نماید. تفاوت بین آنها را توضیح دهد. Asepsis. اصطالحات مربوط به 1

 . عفونت و  عفونت بیمارستانی را تعریف و تفاوت آنها را بیان کند.2

 زخم جراحی را نام ببرد.عوامل اصلی دخیل در عفونت و عفونت  -3

 های عمل توضیح دهد.های انتقال آن را در اتاق. منابع عفونت و راه4

 اصول استریلیزاسیون و ضدعفونی نام درس:  

 واحد 1: تعداد واحد

 نظری  نوع واحد:

 کارشناسی تکنولوژی اتاق عملمقطع و رشته تحصيلی: 

 دروس همزمان : 

 ۲۸۵۲تلفن داخلی دفتر: 

 شنبه -3يکشنبه و ساعات حضور در دفتر: 

 5425کددرس:

 حسن فرهمندمدرس : 

Email    :farahmand@nm.mui.ac.ir                                                     

 ؟ مجازی  کالسمکان کالس :  

  شنبه۸روز کالس نظری :

  15/11-الی  5:25:ساعت کالس 

 4::0ساعت  15/2/244تاريخ امتحان پايان ترم:
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های عمل توضیح دهدبا تکنیک های اساسی  اسپنیک  آشنا شده و کاربرد آنها را در اتاق -5      

 . هدف از گندزدایی و گندزدایی موثر تعریف نماید.6

 و توضیح دهد. های گندزدایی را نام برده. تکنیک7

 . گندزداها را بر حسب سطح اثربخشی تقسیم بندی نموده و مثال بزند8

 . موارد استفاده آنها را با ذکر معایب و مزایا توضیح دهد.9

 تجهیزات( را توصیف کند -وسایل -های رفع آلودگی یک واحد جراحی )محیطروش -11

 

  روش تدريس:

 و پرسش و پاسخ خواهد بود. P.P.Tروش غالب تدریس به صورت سخنرانی، همراه با 

. 

 
 

 فعاليتهای فراگيران:
 باشد(حضور به موقع در کالس )ورود دانشجویان پس از استاد مجاز نمی -1

 های کالسیشرکت فعال در بحث -2

 نمره 1ارائه تکالیف محوله با نظر استاد مربوط حداکثر  -3

 

 ارزشيابی:روش 

 %11های کالسی حضور فعال در بحث
 %11انجام و ارائه تکالیف 

 %81امتحان پایان ترم 

یاست ها وقوانین درس: س  

رعايت اصول اخالق اسالمی، حرفه ای و حضور به موقع در کالس الزامی است.) مواردی مانند تاخير در حضور در کالس، 

ترک کالس بدون اجازه و عدم بازگشت به کالس، صحبت کردن ، خوردن و آشاميدن، روزنامه خواندن و... باعث اخراج 

 دانشجو از کالس می شود.( 

مشخص شده در آيين نامه آموزشی مربوطه در صورتی مجاز خواهد بود و مشمول کسر  غيبت در جلسات در تا سقف-

نمره نخواهد شد که با ارائه مدارک مستند و گواهی معتبر و تاييد شده و با تشخيص معاون محترم آموزشی دانشکده 

 مربوطه مجاز شناخته شود.
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به شرح زير می باش: 01/0نحوه برخورد با غيبت غير موجه دانشجو در کالس درس از -  

۲۸/1يک جلسه غيبت غير موجه             -  

نمره 0دوجلسه عيبت غير موجه              کسر  -  

نمره ۲۸/۲سه جلسه غيبت غير موجه            کسر  -  

نمره  0چهار جلسه غيبت غير موجه           کسر  -  

  

 

 

 

 

 

 منابع اصلی درس:

1. Surgical technology for the surgical technologist: A positive care approach, 

Carutherset al. Delmar publishers 

2. Berry&Kuhnʼs care of the patient in surgery, publisher Mosby, ISBN 
 

 منابع جهت مطالعه بيشتر:

 گلچينی ،احسان.اصول ضد عفونی وستريليزاسيون .انتشارات جامعه نگر.-ساداتی،ليال
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