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هذف کلی درس:
در ایي درض داًؽجَیبى ثب هفبّین اظبظی ضذػفًَی ٍ اظتریلیساظیَى ٍ رٍؼْبی وبرثرد آى در اتبلْبی ػول ٍ
اّویت وبّػ آلَدگی در هحیظ آؼٌب ؼذُ ٍ ثب آؼٌبیی ثب اصَل آظپتیه هَجت ارتمب ظالهت ثیوبر ،جبهؼِ ٍ خَد
خَاٌّذ ؼذ.
اهذاف کلی جلسات :

 -1هفبّین اصلی اظتریل ،ضذ ػفًَی  ٍ Asepsis ،اصغالحبت هرثَعِ را در هحیظ ّبی جراحی را تَضیح دّذ ٍ
تبریخچِ ؼرٍع اصَل آظپتیه را ثیبى وٌذ.
 -2هفبّین اصلی ػفًَت،اًَاع ػفًَت ٍ ػَاهل هَثر ثر ػفًَت در اتبق ػول را ثیبى وٌذ.
ٍ -3یصگی ّبی ثخػ  ،C.S.Rرا تَضیح دّذ.
 -4اصَل ٍ ظیعتنّبی ثعتِثٌذی اظتریل را ثیبى وٌذ.
 -5اصَل گٌذزدایی یب  Decontaminationرا ثیبى وٌذ.
 -6اصَل ػفًَت زدایی یب  Disinfectionرا ؼرح دّذ.
 -7اًَاع ٍ رٍؼْبی ظترٍى ظبزی ( )Sterilizationؼرح دّذ.
 -8اًَاع ٍ رٍؼْبی ٍ ضذػفًَی را ؼرح دّذ.

اهذاف ویژه به تفکیک اهذاف کلی هر جلسه:
اهذف کلی جلسه اول :هفاهین اصلی استریل ،ضذ ػفونی  Asepsis ،و اصطالحات هربوطه را در هحیط های جراحی را
توضیح دهذ و تاریخچه ضروع اصول آسپتیک را بیاى کنذ.
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اهذاف ویژه جلسه اول:
در پایاى دانطجو قادر باضذ:
 -1-1اصغالحبت هرثَط ثِ  Asepsisرا تؼریف ًوبیذ .تفبٍت ثیي آًْب را تَضیح دّذ.
 -1-2اصغالحبت هرثَط ثِ اظتریل را تؼریف ًوبیذ ٍ تفبٍت ثیي آًْب را تَضیح دّذ.
 -1-3اصغالحبت هرثَط ثِ ضذػفًَی را تؼریف ًوبیذ ٍ تفبٍت ثیي آًْب را تَضیح دّذ.
-1-4تبریخچِ ی از آغبز اصَل ضذػفًَی ٍ تبریخچِ آظپتیه را ثیبى وٌذ.
هذف کلی جلسه دوم :هفاهین اصلی ػفونت،انواع ػفونت و ػواهل هوثر بر ػفونت در اتاق ػول را بیاى کنذ.

اهذاف ویژه جلسه دوم:
در پایاى دانطجو قادر باضذ:
 -2-1تؼریف ػفًَت ،راُّبی اًتمبل ٍ هٌبثغ ػفًَت در اتبق ػول را ؼرح دّذ.
 -2-2ػَاهل اصلی دخیل در ػفًَت زخن جراحی را ؼرح دّذ
-2-3اًَاع ػفًَت ٍ ؼیَع آًْب در اتبق ػول را تَضیح دّذ.
 -2-4پبتَشًْبی ثبوتریبیی ٍ ٍیرال دخیل در ػفًَت زخن جراحی را تَضیح دّذ.
هذف کلی جلسه سوم :ویژگی های بخص  ،C.S.Rرا توضیح دهذ.

اهذاف ویژه جلسه سوم:
در پایاى دانطجو قادر باضذ:
 -3-8ظبختوبى ٍ عراحی  C.S.Rرا تَضیح دّذ.
ٍ -3-2ظبیف افراد در  ٍ C.S.Rاّویت آًْب را تَضیح دّذ.
هذف کلی جلسه چهارم :اصول و سیستنهای بستهبنذی استریل را بیاى کنذ.

اهذاف ویژه جلسه چهارم:
در پایاى دانطجو قادر باضذ:
ً -4-8حَُ آهبدُ وردى ٍظبیل ٍ ثعتِ ثٌذی آًْب را تَضیح دّذ.
 -4-2اًَاع ثعتِثٌذی اظتریل ٍ هسایب ٍ هؼبیت آًْب را تَضیح دّذ.
 -4-3رٍؼْبی صحیح اًجبر وردى ،دظت زدى ،تَزیغ ٍ عَل ػور ٍظبیل اظتریل ؼذُ را تَضیح دّذ.
 -4-4اًَاع وبٍرّب ٍ ؼبى ّبی هَرد اظتفبدُ در ،C.S.Rهسایب ٍ هؼبیت ّروذام را تَضیح دّذ.
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هذف کلی جلسه پنجن :اصول گنذزدایی یا  Decontaminationرا بیاى کنذ.

اهذاف ویژه جلسه پنجن
در پایاى دانطجو قادر باضذ:
ّ -5-1ذف از گٌذزدایی ٍ گٌذزدایی هَثر را تؼریف ًوبیذ.
 -5-2تىٌیهّبی گٌذزدایی را ًبم ثردُ ٍ تَضیح دّذ.
 -5-3گٌذزداّب را ثر حعت ظغح اثر ثخؽی تمعین ثٌذی ًوَدُ ٍ هثبل ثسًذ.
 -5-4هَارد اظتفبدُ از گٌذزداّب را ثب رور هؼبیت ٍ هسایب تَضیح دّذ.
هذف کلی جلسه ضطن :اصول ػفونت زدایی یا  Disinfectionرا ضرح دهذ.

در پایاى دانطجو قادر باضذ:
 -6-1فرآیٌذ رفغ آلَدگی از ٍظبیل ٍ تجْیسات را تَضیح دّذ.
 -6-2فرآیٌذ پبن وردى )ٍ) Cleaningظبیل را تَضیح دّذ.
 -6-3اًَاع ٍ ٍیصگی دظتگبُّبی پبنوٌٌذُ را تَضیح دّذ.
هذف کلی جلسه هفتن :انواع و روضهای ستروى سازی ( )Sterilizationضرح دهذ.

اهذاف ویژه جلسه هفتن
در پایاى دانطجو قادر باضذ:
 -7-8اظتریلیساظیَى ثِ ٍظیلِ اتَوالٍ را تَضیح دّذ ٍ وبرثرد آى را در اتبقّبی ػول ثب تبویذ ثر هىبًیعن ،هَارد
هصرف ،هسایب ٍ هؼبیت تَضیح دّذ.
 -7-2اظتریلیساظیَى ثِ ٍظیلِ فَر را تَضیح دّذ ٍ وبرثرد آى را در اتبقّبی ػول ثب تبویذ ثر هىبًیعن ،هَارد
هصرف ،هسایب ٍ هؼبیت تَضیح دّذ.
 -7-3اظتریلیساظیَى ثِ ٍظیلِ پالظوب را تَضیح دّذ ٍ وبرثرد آى را در اتبقّبی ػول ثب تبویذ ثر هىبًیعن ،هَارد
هصرف ،هسایب ٍ هؼبیت تَضیح دّذ.
 -7-4اظتریلیساظیَى ثِ ٍظیلِ اتیلي اوعبیذ را تَضیح دّذ ٍ وبرثرد آى را در اتبقّبی ػول ثب تبویذ ثر هىبًیعن،
هَارد هصرف ،هسایب ٍ هؼبیت تَضیح دّذ.
هذف کلی جلسه هطتن :انواع و روضهای و ضذػفونی را ضرح دهذ.

اهذاف ویژه جلسه هطتن
در پایاى دانطجو قادر باضذ:
 -8-1رٍؼْبی ؼیویبیی ضذػفًَی ٍ اظتریلیساظیَى را ًبم ثردُ ٍ وبرثرد ّر یه را در اتبقّبی ػول ثب تبویذ ثر
هىبًیعن ،هَارد هصرف ،هسایب ٍ هؼبیت تَضیح دّذ.
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 -8-2اًَاع هَاد ؼیویبیی هَرد اظتفبدُ جْت ضذػفًَی در اتبق ػول را ثیبى وٌذ.
 -8-3هالحظبت اظبظی ٍ رٍغّبی آهبدُ ظبزی هحلَل ّبی ؼیویبیی ضذ ػفًَی وٌٌذُ را ثیبى وٌذ.
-8-4ػَاهل هَثر ثر اًتخبة یه هبدُ ضذػفًَیوٌٌذُ ایذُآل را ًبم ثجرد.
هنابغ برای هطالؼه:
1- Surgical Technology for the surgical Technologist, Publisher Delmar Learning.
2- Pocket guide to the operating room. Publisher F.A. Davis, ISBN.
3-Berry & Kohn, operating Room. Techniqiue. Publishermos by 2012

 .4لیال ظبداتی  ،اصَل اظتریلیساظیَى ٍضذػفًَی در اتبق ػول ،آخریي چبح.
روش تذریس:
آهَزغ ثب رٍغ ظخٌراًی ٍ ثب اظتفبدُ از ٍظبیل ووه آهَزؼی ٍ ثحث گرٍّی هی ثبؼذ.جْت هؽبروت فؼبل داًؽجَ در والض،
پرظػ ٍ پبظخ در حیي تذریط صَرت هیگیریذ ٍ اثتذای ّر جلعِ ثِ وَئیس اختصبؾ هی یبثذ.

رسانه های آهوزضی:
ٍایت ثردٍ-یذیَپرٍشوتَر،وتبة،اظالیذ

سنجص و ارزضیابی

دانطجویاى :

ً 15ورُ

آزهوى پایاى ترم:

ً 2ورُ

حضور فؼال و هنظن در کالس و انجام تکالیف:

ً 3ورُ

هیاى ترم و کوئیس :

آزهوى

روش

هیبى ترم ٍ وَئیس

آزهَى

ساػت

سهن از نوره کل تاریخ
(بر حسب درصذ)
وتجی

ٍ  15درصذ

ؼفبّی
آزهَى پبیبى دٍرُ

آزهَى وتجی

16-18

جلعِ پٌجن
99/9/2

 75درصذ

عجك

تمَین

اهتحبًبت داًؽىذُ
حضَر فؼبل ٍهٌظن ارزؼیبثی اظتبد

 10درصذ

در والض ٍاًجبم
تىبلیف
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هقررات کالس و انتظارات از دانطجو:
.1رػبیت اصَل اخالق اظالهی،حرفِ ای ٍ حضَر ثِ هَلغ ٍ هٌظن در توبم جلعبت درض(هَاردی هبًٌذ حضَر داًؽجَیبى پط از
اظتبد،ترن ثذٍى اجبزُ والض،اظتفبدُ از تلفي ّوراُ ٍ  .....هجبز ًوی ثبؼذ).
.2هغبلؼِ هَضَػبت هَرد ثحث ٍ ؼروت فؼبل در ثحث ّبی گرٍّی.
.3اًجبم تىبلیف هحَلِ ثب ًظر اظتبد هرثَعِ.
.4هراجؼِ ثِ هٌبثغ اػالم ؼذُ ٍ هغبلؼِ هَضَػبت هرتجظ.
.5ارائِ پیؽٌْبدات جْت اصالح ٍ پیؽجرد اّذاف آهَزؼی.
.6ثِ ازای ّر جلعِ غیجت غیرهَجِ داًؽجَ عجك لَاًیي آهَزؼی داًؽىذُ الذام هی گردد.

ًبم ٍ اهضبی هذرض:

ًبم ٍ اهضبی هذیر گرٍُ:

رضب فیضی
تبریخ تحَیل:

ًبم ٍ اهضبی هعئَل EDOداًؽىذُ:

فرؼتِ جاللًَذی
تبریخ ارظبل:

تبریخ ارظبل:

99/6/17

آیب عرح درض ثرای اٍلیي ثبر تذٍیي ؼذُ ثلِ ⃝

خیر ▄
⃝ ⃝
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تبییذ هذیرگرٍُ ٍ اهضب

جذول زهاى بنذی
روز و ساػت جلسه :یکطنبه.ساػت 81-81
جلسه

تاریخ

1

99/8/4

2

99/8/11

هوضوع هر جلسه
هفبّین اصلی اظتریل ،ضذ ػفًَی  ٍ Asepsis ،اصغالحبت

هذرس
رضب فیضی

هرثَعِ را در هحیظ ّبی جراحی را تَضیح دّذ.
هفبّین اصلی ػفًَت،اًَاع ػفًَت ٍ ػَاهل هَثر ثر ػفًَت در

رضب فیضی

اتبق ػول را ثیبى وٌذ.

3

99/8/18

ٍیصگی ّبی ثخػ  ،C.S.Rرا تَضیح دّذ.

رضب فیضی

4

99/8/25

اصَل ٍ ظیعتنّبی ثعتِیٌذی اظتریل را ثیبى وٌذ.

رضب فیضی
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99/9/2

اصَل گٌذزدایی یب  Decontaminationرا ثیبى وٌذ.

رضب فیضی

6

99/9/9

اصَل ػفًَت زدایی یب  Disinfectionرا ؼرح دّذ.

رضب فیضی

7

99/9/16

اًَاع ٍ رٍؼْبی ظترٍى ظبزی ( )Sterilizationؼرح دّذ.

رضب فیضی
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99/9/23

اًَاع ٍ رٍؼْبی ضذػفًَی را ؼرح دّذ.

رضب فیضی
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