
 
 پیراپسغکی دانػکذه

 ترهی طرح درش
 

 ػولی(-)ًظزی ٍ استزیلیشاسیَى ضٌاسی هیکزٍبعنٌاى درش : 

 َّضثزی کارضٌاسی پیَستِ لٍا داًطجَیاى تزم هخاطباى:

  ٍاحذ 2 ًاحذ: تعذاد

  ضٌثِ ّزّفتِدٍرٍسّای  10لغایت  8ساػت  ضاعت پاضخگٌیی بو ضٌاالت فراگیر:

 95 -96سال تحصیلی  اٍلیوسال ً ضٌثِ ّزّفتِسِرٍسّای  12لغایت  10ساػت زهاى ارائو درش: 

 دکتزای تخصصی تاکتزی ضٌاسی پشضکی ًصزالِ سْزاتی دکتز هذرش:

 ًذارد درش پیع نیاز:

 

 تز تاکیذ تا تیواریشا ّای هیکزٍارگاًیسن تٌذی ٍطثمِ ضٌاسی هیکزٍب ػلن کلیات فزاگیزی :ىذف کلی درش 

 .ٍضذػفًَی استزیلیشاسیَى هختلف ْایٍرٍض ػفًَت اس جلَگیزی رٍضْای

 
 کلی جلطات : ىذاف ا

 گیزضٌاسی ٍّوِ ضٌاسی هیکزٍب کلیات تز هزٍری -1

 ٍیضُ هزالثتْای ٍاتاق ػول اتاق در ضایغ هیکزٍتْای تز تاکیذ تا تیواریشا تاکتزیْای تٌذی طثمِ -2

 تیواریشا ضایغ ٍٍیزٍسْای لارچْا اًَاع -3

 ّا ًیسنهیکزٍارگا تطخیص رٍضْای -4

 (هیکزٍتْا درهماتل تذى دفاع)ٍایوٌی اًتمال ٍراّْای هٌاتغ -5

 تیوارستاًی ػفًَتْای -6

 اًتمال راّْای ٍلطغ هٌاتغ کٌتزل طزیك اس ػفًَت اس پیطگیزی راّْای -7

 (دستگاّْا ٍکارتزد ضیویایی، فیشیکی،)استزیلیشاسیَى هختلف رٍضْای -8

 کٌٌذُ ػفًَی ضذ هحلَلْای اًَاع -9

 ٍیضُ هزالثتْای ٍٍاحذ ػول اتاق ٍتجْیشات ٍسایل فیشیکی، فضای کزدى ضذػفًَی رٍضْای -10

 اىذاف ًیژه بو تفکیک اىذاف کلی ىر جلطو:
 

  گیزضٌاسی ّوِ ٍ ضٌاسی هیکزٍب کلیات تز هزٍری :اًلىذف کلی جلطو 

  :اًلاىذاف ًیژه جلطو 

 :ایي جلسِ داًطجَ تایذ لادر تاضذ در پایاى

 ولی ػلن هیکزٍب ضٌاسی را تذاًذکارتزد ػ-1-1

 تاریخچِ ػلن هیکزٍب ضٌاسی ٍ تشرگاى ایي ػلن را تطٌاسذ. -2-1

 طثمِ تٌذی هیکزٍارگاًیسن ّا را تطٌاسذ.-3-1

 



  تیواریشا تاکتزیْای تٌذی طثمِ :ًمدىذف کلی جلطو 

  :ًمداىذاف ًیژه جلطو 

 در پایاى ایي جلسِ داًطجَ تایذ لادر تاضذ:

 تاکتزی ّای تیواریشا را تطٌاسذ.  دستِ تٌذی -1-2

 ضثاّت ّا ٍ تفاٍت ّای یَکاریَت ّا ٍ پزٍکاریَت ّا را تَضیح دّذ.-2-2

 ٍیضُ هزالثتْای اتاق ٍ ػول اتاق در ضایغ هیکزٍتْای ضٌم:ىذف کلی جلطو 

  :ضٌماىذاف ًیژه جلطو 

 در پایاى ایي جلسِ داًطجَ تایذ لادر تاضذ:

  را تطٌاسذ ٍ تَضیح دّذ. ٍیضُ هزالثتْای اتاق ٍ ػول اتاق در ضایغ هیکزٍتْای -1-3

 تیواریشا ضایغ یّالارچ اًَاع  :چيارمىذف کلی جلطو 

  :چيارماىذاف ًیژه جلطو 

 در پایاى ایي جلسِ داًطجَ تایذ لادر تاضذ:

 ی تیواریشا ٍ ضایغ را تطٌاسذ ٍ تَضیح دّذ.لارچْا اًَاع -1-4

 را تطٌاسذ ٍ تَضیح دّذ. ٍیضُ هزالثتْای اتاق ٍ ػول اتاق ررا د ی تیواریشالارچْاًمص  -2-4

  تیواریشا ضایغ ّایٍیزٍط :پنجن ىذف کلی جلطو

  :پنجناىذاف ًیژه جلطو 

 در پایاى ایي جلسِ داًطجَ تایذ لادر تاضذ:

 تیواریشا ٍ ضایغ را تطٌاسذ ٍ تَضیح دّذ. ٍیزٍسْای اًَاع -1-5

 را تطٌاسذ ٍ تَضیح دّذ. ٍیضُ هزالثتْای اتاق ٍ ػول اقات ررا د تیواریشا ٍیزٍسْایًمص  -2-5

 ّا هیکزٍارگاًیسن تطخیص رٍضْای :غػنىذف کلی جلطو 

  :غػناىذاف ًیژه جلطو 

 .در پایاى ایي جلسِ داًطجَ تایذ لادر تاضذ:

 کارتزد هحثط ّای کطت تاکتزی را تذاًذ.  -1-6

 رٍش ّای هختلف کطت تاکتزی ّا را تطٌاسذ. -2-6

 هحیط ّای کطت اختصاصی تاکتزی ّای گزم هثثت ٍ گزم هٌفی ٍ ًحَُ جذاساسی آى ّا را تذاًذ. -3-6

را اصَل رٍش ّای آًشیوی ٍ تیَضیویایی هاًٌذ کاتاالس، کَاگَالس، اکسیذاس ٍ ....را در تطخیص تاکتزی ّا را  -4-6

 تَضیح دّذ.تذاًذ ٍ 

 (هیکزٍتْا درهماتل تذى فاعد)ٍایوٌی اًتمال راّْای ٍ هٌاتغ :نىفتىذف کلی جلطو 

  :نىفتاىذاف ًیژه جلطو 

 در پایاى ایي جلسِ داًطجَ تایذ لادر تاضذ:

 تطٌاسذ ٍ تَضیح دّذ.ّا را ّای اًتمال هیکزٍبهٌاتغ ٍ راُ -1-7



 را تَضیح دّذ. هیکزٍتیاصَل ایوٌی در ػفًَت ّای  -2-7

 ذ.ّای پاتَصى را ضزح دّ هیکزٍبرٍاتط هتماتل هیشتاى ٍ  -3-7

 اًتمال راّْای لطغ ٍ هٌاتغ کٌتزل طزیك اس ػفًَت اس پیطگیزی راّْای :ىػتنىذف کلی جلطو 

  :ىػتناىذاف ًیژه جلطو 
 در پایاى ایي جلسِ داًطجَ تایذ لادر تاضذ:

ّا را تطٌاسذ ٍ تَضیح ّای اًتمال هیکزٍبرٍش ّای پیطگیزی اس ػفًَت اس طزیك کٌتزل هٌاتغ ٍ لطغ راُ -1-7

 دّذ.

 تیوارستاًی ػفًَتْای :نينف کلی جلطو ىذ

  :نيناىذاف ًیژه جلطو 

 در پایاى ایي جلسِ داًطجَ تایذ لادر تاضذ:

 ػفًَتْای تیوارستاًی را تطٌاسذ ٍ تؼزف کٌذ. -1-9

 را تطٌاسذ ٍ تَضیح دّذ. ٍیضُ هزالثتْای اتاق ٍ ػول اتاق ردػَاهل هْن ػفًَتْای تیوارستاًی را  -2-9

 طگیزی اس ػفًَتْای تیوارستاًی را تطٌاسذ ٍ تَضیح دّذ.رٍش ّای پی -3-9

 ی هزتثطدستگاّْا ٍکارتزد استزیلیشاسیَى فیشیکی رٍضْای :دىنىذف کلی جلطو 

  :دىناىذاف ًیژه جلطو 

 در پایاى ایي جلسِ داًطجَ تایذ لادر تاضذ:

 .کٌذ تؼزیف را هیکزتی ضذ ػَاهل تا راتطِ در هْن اصطالحات -1-10

 را تذاًذ ٍ تَضیح دّذ. استزیلیشاسیَى فیشیکی ایرٍضْ -2-10

 هَرد استفادُ در استزیلیشاسیَى را تذاًذ ٍ تَضیح دّذ.ی دستگاّْا کارتزد -3-10

 استزیلیشاسیَى ضیویایی رٍضْای :یازدىنىذف کلی جلطو 

  :دىنیازاىذاف ًیژه جلطو 

 در پایاى ایي جلسِ داًطجَ تایذ لادر تاضذ:

 را تذاًذ ٍ تَضیح دّذ. استزیلیشاسیَى یضیویای رٍضْای -1-11

 کٌٌذُ ػفًَی ضذ هحلَلْای اًَاع :دًازدىنىذف کلی جلطو 

  :سدىنضیاىذاف ًیژه جلطو 

 در پایاى ایي جلسِ داًطجَ تایذ لادر تاضذ:

 را تطٌاسذ ٍ تَضیح دّذ. کٌٌذُ ػفًَی ضذ هحلَلْای اًَاع -1-12

 

 هزالثتْای ٍاحذ ٍ ػول اتاق ٍتجْیشات ٍسایل فیشیکی، فضای کزدى ضذػفًَی رٍضْای :سدىنضیىذف کلی جلطو 

 ٍیضُ

  :سدىنضیاىذاف ًیژه جلطو 

 در پایاى ایي جلسِ داًطجَ تایذ لادر تاضذ:

را تذاًذ ٍ  ٍیضُ هزالثتْای ٍاحذ ٍ ػول اتاق ٍتجْیشات ٍسایل فیشیکی، فضای کزدى ضذػفًَی رٍضْای -1-13

 تَضیح دّذ.

 



 

 

 اه(:جلطات عولی )آزهایػگ 

 

 هیکزٍب ضٌاسیآسهایطگاُ آضٌایی تا ٍسائل  :اًلىذف کلی جلطو 

 
  :اًلاىذاف ًیژه جلطو 

 

 در پایاى ایي جلسِ داًطجَ تایذ لادر تاضذ:

 .رٍش استفادُ ٍ کارتزد ٍسائل هختلف هَرد استفادُ در آسهایطگاُ هیکزٍب ضٌاسی را تَضیح دّذ-1-1

 تزد آى ّا را تطٌاسذ. اجشای هختلف هیکزٍسکَج تَری ٍ کار -2-14

 رٍش صحیح استفادُ اس هیکزٍسکَج ًَری را تذاًذ. -2-2

 آضٌایی تا رٍش ّای استزیلیشاسیَى ٍ کار تا دستگاُ ّای اتَکالٍ ٍ فَر :ًمدىذف کلی جلطو 

  :دًماىذاف ًیژه جلطو 

 در پایاى ایي جلسِ داًطجَ تایذ لادر تاضذ:

 را تَضیح دّذ. رٍش ّای ضذ ػفًَی ٍ استزیلیشاسیَى -1-3

 رٍش کار تا دستگاُ اتَکالٍ را تذاًذ. -2-3

 رٍش کار تا دستگاُ فَر را تذاًذ. -3-3

 آضٌایی تا رٍش اًجام رًگ آهیشی سادُ تاکتزی ّا   :مضٌىذف کلی جلطو 
  :ضٌماىذاف ًیژه جلطو 

 

 در پایاى ایي جلسِ داًطجَ تایذ لادر تاضذ:

 .ّای تالیٌی را تذاًذ ًحَُ تْیِ الم هستمین اس ًوًَِ -1-3

 رٍش صحیح اسویز جْت رًگ آهیشی را تذاًذ. -2-3

 رٍش اًجام رًگ آهیشی سادُ تا هتیلي تلَ ٍ سایز رًگ ّا را تذاًذ. -3-3

 آضٌایی تا رٍش اًجام رًگ آهیشی گزم :مچيار ىذف کلی جلطو

 در پایاى ایي جلسِ داًطجَ تایذ لادر تاضذ:

 آهیشی را تذاًذ.رٍش صحیح اسویز جْت رًگ  -1-5

 .اصَل ٍ رٍش اًجام رًگ آهیشی گزم را تذاًذ -2-5



 ّای کطت جاهذ ٍ هایغّای کطت ٍ تْیِ هحیطآضٌایی تا هحیط :نپنجىذف کلی جلطو 

  :نپنجاىذاف ًیژه جلطو 

 در پایاى ایي جلسِ داًطجَ تایذ لادر تاضذ:

 ذ.اصَل ٍ کارتزد هحیط ّای کطت تاکتزی ضٌاسی را تَضیح دّ -1-8

 هحیط ّای کطت جاهذ ٍ هایغ را تساسد. -2-8

 آضٌایی تا ًحَُ کطت دادى تاکتزی : نغػ ىذف کلی جلطو

 :غػناىذاف ًیژه جلطو 

 در پایاى ایي جلسِ داًطجَ تایذ لادر تاضذ:

 ّای جاهذ ٍ هایغ را تطٌاسذ.رٍش ّای هختلف کطت تاکتزی در هحیط -1-10

 .ٍ سطحی را اًجام دّذرٍش کطت در لَلِ تِ ضکل ػومی   -2-10

 هنابع:

1- Microbiology, Principles and Explorations. Jacquelyn G. Black. Latest ed. 

2- Medical Microbiology, Jawetz E.& et al. Latest ed. 

3- Hospital‐acquired infection (Principles and Prevention).GAJ Ayliffe & et al. 

Latest ed. 

4- Operating Room Techniques. Beerry and Kohn's. Latest ed. 

 سخٌزاًی ، پزسص ٍ پاسخ رًظ تذریص:

 پزٍصکتَر  ٍیذیَ ٍایت تزد ، کاهپیَتز ،  پاٍرپَیٌت، ّای اسالیذ ًضایل آهٌزغی :

 
 ضنجع ً ارزغیابی 

 

ضين از نوره کل)بر حطب  رًظ       آزهٌى
 درصذ(

 ضاعت تاریخ 

  جلسه هر 01 کتبی  کٌئیس

 10-12ضٌثِ  MCQ 20 06/09/95کتبی  ترم آزهٌى هیاى 
  30/10-30/12دٍضٌثِ MCQ  60 04/11/95کتبی  آزهٌى پایاى ترم
حضٌر فعال در 

 کالش
  ّز جلسِ  10  ارزشیابی استاد

 
 

 اس .تاضٌذ داضتِ حضَر درط درکالط استاد اس لثل هَظفٌذ داًطجَیاى هقررات کالش ً انتظارات از دانػجٌ:

 هطالة رئَط جلسِ، ّز پایاى در .استدٍ ساػت  کالط ّز سهاى هذت .کٌٌذ ػلوی خَداری غیز ّای تحث

 حاضز کالط در لثلی هطالؼِ تا تَاًذ هی داًطجَ لذا گزدد هی ارائِ داًطجَیاى تِ ضفاّی طَر تِ آیٌذُ جلسِ

  .ضَد

 

 دانشکده: EDOنبم و امضبی مسئول          نبم و امضبی مدرس:             نبم و امضبی مدیر گروه:    

 

 تبریخ تحویل:                          تبریخ ارسبل:                                   تبریخ ارسبل :

 



 

 

 

 و استریلیساسیون رشته هوشبریمیکروب شناسی  بندی درس جدول زمان

 

 مدرس موضوع هر جلسه تاریخ جلسه

 دکتز سْزاتی کلیات هیکزٍب ضٌاسی ٍ ّوِ گیزضٌاسی هزٍری تز 23/06/95 1

 دکتز سْزاتی طثمِ تٌذی تاکتزیْای تیواریشا 06/07/95 2

 دکتز سْزاتی ضُیهیکزٍتْای ضایغ در اتاق ػول ٍ اتاق هزالثتْای ٍ 13/07/95 3

 دکتز سْزاتی ضایغ تیواریشا ْایاًَاع لارچ 27/07/95 4

 دکتز سْزاتی ریشاتیوا ضایغ ّایٍیزٍط 04/08/95 5

 دکتز سْزاتی ّا هیکزٍارگاًیسن تطخیص رٍضْای 11/08/95 6

 دکتز سْزاتی (هیکزٍتْا درهماتل تذى دفاع)ٍایوٌی اًتمال راّْای ٍ هٌاتغ 18/08/95 7

 لطغ ٍ هٌاتغ کٌتزل طزیك اس ػفًَت اس پیطگیزی راّْای 25/08/95 8

 اًتمال راّْای

 دکتز سْزاتی

 دکتز سْزاتی تیوارستاًی ْایػفًَت 02/09/95 9

 دکتز سْزاتی ی هزتثطدستگاّْا ٍکارتزد استزیلیشاسیَى فیشیکی رٍضْای 09/09/95 10

 دکتز سْزاتی استزیلیشاسیَى ضیویایی رٍضْای 16/09/95 11

 دکتز سْزاتی کٌٌذُ ػفًَی ضذ هحلَلْای اًَاع 23/09/95 12

ی، ٍسایل ٍتجْیشات اتاق رٍضْای ضذػفًَی کزدى فضای فیشیک 30/09/95 13

 ػول ٍ ٍاحذ هزالثتْای ٍیضُ

 دکتز سْزاتی

 دکتز سْزاتی (آسهایطگاُ) هیکزٍب ضٌاسیآسهایطگاُ آضٌایی تا ٍسائل  16/08/95 14

آضٌایی تا رٍش ّای استزیلیشاسیَى ٍ کار تا دستگاُ ّای اتَکالٍ  23/08/95 15

 (آسهایطگاُ)ٍ فَر
 

 دکتز سْزاتی

 دکتز سْزاتی (آسهایطگاُ)ایی تا رٍش اًجام رًگ آهیشی سادُ تاکتزی ّاآضٌ 07/09/95 16

 دکتز سْزاتی (آسهایطگاُ)آضٌایی تا رٍش اًجام رًگ آهیشی گزم 14/09/95 17

ّای کطت جاهذ ٍ ّای کطت ٍ تْیِ هحیطآضٌایی تا هحیط 21/09/95 18

 (آسهایطگاُ) هایغ

 دکتز سْزاتی

 دکتز سْزاتی (آسهایطگاُ)طت دادى تاکتزیآضٌایی تا ًحَُ ک 28/09/95 19
 

 


