
  دانشکده بهداشت

  کاربرد گندزداها و پاك کننده ها در بهداشت محیط طرح درس: 

  

  هدف کلی درس: 

 هاي گندزدایی و کاربرد علمی آنها و نحوه اثر آنها در دانشجویان با اصطالحات گندزدایی، ضد عفونی کننده ها، انواع روش

 محیط آشنا شود. 

  اهداف کلی جلسات (هر هدف براي یک جلسه):

  Chik Martinو روش  Rideal Walkerبا آزمایش تعیین ضریب ماده گندزدا (ضریب فنلی) به روش آشنایی  -1

 آزمایش زمان کشتن ماده گندزدا، آزمایش ظرفیت، آشنایی با  -2

 ، آشنایی با آزمایش پایداري و تاثیر دراز مدت ماده گندزداKelsey-skyesآزمایش آشنایی با  -3

 آمونیوم کوارترنري، آزمایش باکتري کشیآزمایش ترکیبات آشنایی با  -4

  آزمایش نقطه شکست کلرزنیآشنایی با  -5

محلول هاي مورد استفاده در گندزدایی (اکسید اتیلن، گلوتار آلدئید، پراکسی هیدروژن و طرز کار استفاده از آشنایی با  - 6

(...  

 و دندان پزشکیطرز گندزدایی کردن سطوح اماکن، ابزار آالت بیمارستانی و پزشکی آشنایی با  -7

   روش استفاده از اتوکالو، فور، و گندزدایی آب در شرایط اضطراري آشنایی با  -8

  هدف کلی جلسه اول:

  Chik Martinو روش  Rideal Walkerآشنایی با آزمایش تعیین ضریب ماده گندزدا (ضریب فنلی) به روش  -1

  اهداف جزئی جلسه اول:

  در پایان جلسه دانشجو بتواند:

  کاربرد گندزداها و پاك کننده ها در بهداشت محیط عنوان درس:

  بهداشت محیط کارشناسی 5دانشجویان ترم  مخاطبان:

  هاشنبه یک 10-12 فراگیر:ساعت پاسخگویی به سواالت                      عملی 5/0 تعداد واحد:

  99-00سال تحصیلی  اولهر هفته نیمسال سه شنبه روزهاي  12الی  10ساعت  زمان ارائه درس:

  دکتر انور اسدي  مدرس:

 میکروب شناسی عمومیفیزیک عمومی، شیمی عمومی،  - دروس پیشنیاز:



  را شرح و انجام دهد.  Rideal Walkerروش کار و آزمایش  -1

  را شرح و انجام دهد. Chik Martinروش کار و آزمایش  -2

  :دومهدف کلی جلسه 

 آشنایی با آزمایش زمان کشتن ماده گندزدا، آزمایش ظرفیت، 

  :دوماهداف جزئی جلسه 

  در پایان جلسه دانشجو بتواند:

 .را انجام دهدآزمایش زمان کشتن ماده گندزدا  -1

 آزمایش ظرفیت ماده گندزدا را انجام دهد. -2

  :سومهدف کلی جلسه 

 ، آشنایی با آزمایش پایداري و تاثیر دراز مدت ماده گندزداKelsey-skyesآشنایی با آزمایش 

  :سوماهداف جزئی جلسه 

  در پایان جلسه دانشجو بتواند:

 را شرح و انجام دهد.  Kelsey-skyesروش کار و آزمایش  -1

  .پایداري و تاثیر دراز مدت ماده گندزدا را شرح دهدمفهوم  -2

  هدف کلی جلسه چهارم:

 آشنایی با آزمایش ترکیبات آمونیوم کوارترنري، آزمایش باکتري کشی

  :چهارماهداف جزئی جلسه 

  در پایان جلسه دانشجو بتواند:

 انجام دهدازمایش ترکیبات آمونیوم کوارترنري را  -1

  .آزمایش باکتري کشی را انجام دهد -2

  هدف کلی جلسه پنجم:

 آشنایی با آزمایش نقطه شکست کلرزنی



  :پنجماهداف جزئی جلسه 

  در پایان جلسه دانشجو بتواند:

 تشریح کند. آزمایش نقطه شکست کلر را -1

 .نقطه شکست کلر را بیان کند -2

  .کلر باقیمانده آزاد و ترکیبی را بیان کند -3

  کلی جلسه ششم:هدف 

 آشنایی با طرز کار استفاده از محلول هاي مورد استفاده در گندزدایی (اکسید اتیلن، گلوتار آلدئید، پراکسی هیدروژن و ...)

  :ششماهداف جزئی جلسه 

  در پایان جلسه دانشجو بتواند:

طرز استفاده از محلول هاي مورد استفاده در گندزدایی  و استریلیزاسیون از جمله اکسید اتیلن، گلوتار آلدئید، پراکسی هیدروژن و 

  ... را بیان کند.

  هدف کلی جلسه هفتم:

 آشنایی با طرز گندزدایی کردن سطوح اماکن، ابزار آالت بیمارستانی و پزشکی و دندان پزشکی

  :هفتماهداف جزئی جلسه 

  در پایان جلسه دانشجو بتواند:

 . گندزدایی انواع سطوح را بتواند انجام دهد -1

 .گندزدایی و استریل کردن ابزارآالت پزشکی و دندانپزشکی را بتواند انجام دهد -2

  هدف کلی جلسه هشتم:

 آشنایی با روش استفاده از اتوکالو، فور، و گندزدایی آب در شرایط اضطراري   

  :هشتمه اهداف جزئی جلس

  در پایان جلسه دانشجو بتواند:

 طرز استفاده از اتوکالو را شرح دهد. -1



 طرز استفاده از فور را شرح بدهد. -2

 طرز استفاده از کوره را شرح بدهد.  -3

  در شرایط اضطراري آب را گندزدایی کند.  -4

 : منابع

 

 

   انجام آزمایش در آزمایشگاهسخنرانی،  روش تدریس:

  ، تجهیزات آزمایشگاهی الزم براي انجام آزمایش هاي موجود در اهداف فوقوایت برد، ماژیک، پاورپوینت وسایل آموزشی:

  سنجش و ارزشیابی 

  روش  آزمون
سهم از نمره کل(بر 

  حسب درصد)
  ساعت  تاریخ

ارائه گزارش کار بعد از هر جلسه 

   عملی 

    جلسه هشتم  50  کتبی

    هجدهمجلسه   30  کتبی  آزمون پایان ترم

و ارائه  حضور فعال در کالس

به صورت  موضوعات مشخص شده

  فعالیت کالسی

    طول ترم  20  -



  مقررات کالس و انتظارات از دانشجو:

 حضور مرتب و به موقع در کالس  -1

 مشارکت در بحثهاي گروهی -2

 انجام تکالیف ارائه شده -3

 

   هیوا حسینیدکتر نام و امضاي مدیر گروه:  ، دکتر مقداد پیرصاحب، دکتر مجتبی لیمویی دکتر انور اسدينام و امضاي مدرس: 

  رویا صفريدکتر دانشکده: EDOنام و امضاي مسئول 

  تاریخ تحویل:                          تاریخ ارسال:                                   تاریخ ارسال :

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

   کاربرد گندزداها و پاك کننده ها در بهداشت محیط (عملی) زمانبندي درس:جدول 

  روزهاي سه شنبه 12الی  10ساعت  : روز و ساعت جلسه :

 مدرس موضوع هر جلسه تاریخ جلسه

9 6/8/1399 
 Ridealآشنایی با آزمایش تعیین ضریب ماده گندزدا (ضریب فنلی) به روش  -1

Walker  و روشChik Martin  انور اسديدکتر 

10 20/8/9139 
 دکتر انور اسدي آشنایی با آزمایش زمان کشتن ماده گندزدا، آزمایش ظرفیت،  -1

11  27/8/1399 

آزمایش پایداري و تاثیر دراز ، آشنایی با Kelsey-skyesآشنایی با آزمایش  -1

  مدت ماده گندزدا

  دکتر انور اسدي

12  04/9/1399 
  آشنایی با آزمایش ترکیبات آمونیوم کوارترنري، آزمایش باکتري کشی -1

  انور اسديدکتر 

13  11/9/1399 
  آشنایی با آزمایش نقطه شکست کلرزنی -1

  انور اسديدکتر 

14  18/9/1399 

استفاده از محلول هاي مورد استفاده در گندزدایی (اکسید آشنایی با طرز کار  -1

  انور اسديدکتر   اتیلن، گلوتار آلدئید، پراکسی هیدروژن و ...)

15  25/09/1399 

آشنایی با طرز گندزدایی کردن سطوح اماکن، ابزار آالت بیمارستانی و پزشکی  -1

  و دندان پزشکی

  دکتر انور اسدي

16  02/10/1399 
  دکتر انور اسدي  آشنایی با روش استفاده از اتوکالو، فور، و گندزدایی آب در شرایط اضطراري    -1

 
 


