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 آنىا وجادیرات وا کننسه ضسغفينی انياع و ضسغفينی و اشحریم ىفاویو ةا آطنایی : وسف کهی درس

 

 :ىرخهه ای وساف ا

  وکارةرد ىياد گنسزدا سغفينیض و اشحریم ةاىفاویو آطنایی -1

 آطنایی ةا ىناةع آنيدگی -2

 و اجاق غيم یجراخ طیىدآطنایی ةا  -3

 یو شحرون شاز ییاصيل گنسزداآطنایی ةا  -4

 آطنایی ةا روش خرارت رظک   -5

 ىرطيبآطنایی ةا روش خرارت  -6

 طیيیایی اشحریهیزاشیينآطنایی ةا اصيل  -7

 روش وای طیيیایی اشحریهیزاشیينآطنایی ةا  -8
 ور جهصه:کهی یژه ةه جفکیک اوساف اوساف و

 

 وسف کهی جهصه اول:

 کارةرد ىياد گنسزداو ضسغفينی و اشحریم ةاىفاویو آطنایی-1

 اوساف ویژه جهصه اول: 

 :در پایان دانظجي كادر ةاطس

 .را طرح دوس یو ضسغفين میو اصالخات اشحر ویىفاو -1-1

 پهظث ةری رادر یک شطر طرح دوس. -1-2

 کردن را ةیان کنس.جفاوت گنسزدایی و ضسغفينی  -1-3

 جيیزکردن و ضسغفينی کردن را ةا یکسیگر ىلایصه نيایس. -1-4

 

 

 وسف کهی جهصه دوم:



 ىناةع آنيدگی  ةا آطنایی-2

 اوساف ویژه جهصه دوم:

 دانظجي كادر ةاطس: انیدر پا

  .طرح دوس را کننسه اشحریم وشایم و ججىیزات انياع -1-2

 را طرح دوس. یىناةع انيدگ-2-2

 . سینيا صهیىلا گریکسیادر گنسزداوا را ةا  صویىکان-3-2

 کنس. میه و جدهیانحلال غفينث را ججز یروایىص-4-2

 

 وسف کهی جهصه شيم

 و اجاق غيم یجراخ طیىدآطنایی ةا -3

 اوساف ویژه جهصه شيم:

 در پایان دانظجي كادر ةاطس:

 ىناطق اصهی اجاق غيم را جيضیح دویس.-3-1

 ح دویس.اصيل جىيیه اجاق غيم راطر-2-3

 نديه ی اشحفاده از اونحرا ویينه را طرح دوس.-3-3

 طرایط و شارحيان اجاق غيم اشحانسارد را طرح دوس.-4-3

 

 وسف کهی جهصه چىارم

 ی و شحرون شاز ییاصيل گنسزداآطنایی ةا -4

 اوساف ویژه جهصه چىارم:

 در پایان دانظجي كادر ةاطس:

 یان کنسشطيح ىزحهف گنسزدایی و کارةرد ان را ة-4-1

 ةزض اشحریم ىرکزی را جػریف کرده اوساف ان را ةیان کنس.-4-2

 اصيل کهی اشحریهیزاشیين را طرح دوس.-4-3

 نظانه وای اشحریم راةیان کنس-4-4

 جینسانیزاشیين را طرح دوس.-4-5

 

 

 وسف کهی جهصه پنجو



 آطنایی ةا روش خرارت رظک  -5

 اوساف ویژه جهصه پنجو:

 ةاطس: در پایان دانظجي كادر

 روطىای کنحرل ىیکروارگانیصو وا راطرح دوس.-5-1

 انياع روطىای کنحرل ىیکروارگانیصو وا را ةه روش فیزیکی ةیان کنس.-5-2

 خرارت رظک را جػریف کنس.-5-3

 طرز کار اون را طرح دوس.-5-4

 اشحریهیزاشیين ةااطػه وای ىزحهف را طرح دوس-5-5

 

 وسف کهی جهصه طظو

 رارت ىرطيب آطنایی ةا روش خ-6

 اوساف ویژه جهصه طظو:

 در پایان دانظجي كادر ةاطس:

 اصيل کار ةا اجيکالو را طرح دوس-6-1

 انياع اجيکالو را ةیان کنس.-6-2

 روطىای شنجض کارایی اجيکالو را جيضیح دوس.-6-3

 جيطانسن و پاشحيریزاشیين و اجيکالو را ةا یکسیگر ىلایصه کنس.-6-4

 

 وسف کهی جهصه وفحو

 طیيیایی اشحریهیزاشیين اصيلآطنایی ةا -7

 اوساف ویژه جهصه وفحو:

 در پایان دانظجي كادر ةاطس:

 .يیایی اشحریهیزاشیين را نام ةتردروطىای طی-7-1

 انياع روطىای طیيیایی را طرح دوس.-7-2

 ىػایب و ىزایای روطىای طیيیایی را جيضیح دوس.-7-3

 

 

 

 وسف کهی جهصه وظحو



 طیيیایی اشحریهیزاشیين یروش واآطنایی ةا-8

 اوساف ویژه جهصه وظحو:

 در پایان دانظجي كادر ةاطس:

 انياع ىدهيل وای طیيیایی راةیان کنس.-8-1

 کارةرد و ىظزصات ور کسام از ىدهيل وای طیيیایی را طرح دوس.-8-2

 روش جىیه ی ىدهيل از فرىيالشیين وای کنصانحره طرح داده و ةسرشحی ةکار ةنسد.-8-3

 

 برای مطالعه:  عمناب
 Surgical technology for the surgical technologist Approach. Delmar Publisher,2012 

 Berry & Kohn, operating Room. Techniqiue. Publishermos by 2012 

 Disinfection Sterilization and Preservation , Seymour S. Block , publisher Lippincott2001 

 OPERATING ROOMTECHNIQUE, BERRY & KOHNS 2003 

 ،انتشارات عمل، اتاق در کار بالینی ىای ميارت ، علی مجیدی 

 4831 بشری

  عمل اتاق پرستاری جامع راىنمای صمد، انتظار،. مژگان ، لطفی. 

 نگر جامعو انتشارات

  قارداشی، فاطمو، اکبرزاده، رًیا، زردشت، رقیو،  آشنایی با ًسایل

 4833اتاق عمل، نشبر جامعو نگر  ً تجيیسات

 

 یادگیری -طیيه یادوی

 نيایض فیهو -پرشض و پاشذ –ةدخ گرووی  –شزنرانی 

 رشانه وای آىيزطی

 اسالید -کتاب -ویدیو پروژکتور -وایت برد
 

  شنجض و ارزطیاةی دانظجيیان

 نمره   15          ون پایان ترمآزم

 نمره 3آزمون میان دوره          

 نمره 1  ال در کالش حضور فع

 نمره 1کوئیس                        

 
 
 

 

 ىلررات کالس و انحظارات از دانظجي:
 

 حضور به موقع و منظم در تمام جلسات درس



 عدم غیبت بیش از حد مجاز در کالس
 شرکت فعال در بحث های گروهی

 مراجعه به منابع اعالم شده و مطالعه موضوعات مرتبط 

 



 یسجسول زىانتن

 غصر 2-4شاغث  دوم طنته وا چىار وفحهچىار روز و شاغث جهصه :  

 

 ت وشیهه روش جسریس ىسرس ىيضيع ور جهصه جهصه

وکارةرد ىياد  یو ضسغفين میاشحر ویةاىفاو ییآطنا 1

 گنسزدا 

 

 شزنرانی افصری

 ةدخ غييىی

 19/8/95 ویسیي پروژکحير، وایث ةرد

 انیشزنر افصری یةا ىناةع آنيدگ ییآطنا 2

 ةدخ غييىی

 26/8/95 ویسیي پروژکحير، وایث ةرد

 و اجاق غيم یجراخ طیةا ىد ییآطنا 3
 

 شزنرانی افصری

 ةدخ غييىی

 3/9/95 ویسیي پروژکحير، وایث ةرد

 شزنرانی افصری یو شحرون شاز ییةا اصيل گنسزدا ییآطنا 4

 ةدخ غييىی

 11/9/95 ویسیي پروژکحير، وایث ةرد

 شزنرانی افصری رت رظک  ةا روش خرا ییآطنا 5

 ةدخ غييىی

 17/9/95 ویسیي پروژکحير، وایث ةرد

 شزنرانی افصری ةا روش خرارت ىرطيب ییآطنا 6

 ةدخ غييىی

 24/9/95 ویسیي پروژکحير، وایث ةرد

 شزنرانی افصری ينیزاشیهیاشحر ییایيیةا اصيل ط ییآطنا 7

 ةدخ غييىی

 1/11/95 ویسیي پروژکحير، وایث ةرد

 ينیزاشیهیاشحر ییایيیط یةا روش وا ییآطنا 8

 
 شزنرانی افصری

 ةدخ غييىی

 8/11/95 ویسیي پروژکحير، وایث ةرد

 


