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 یدر استريليزاسيون و ضدعفونو فرايند های مختلف  با اصطالحات رايج  یآشناي ،یبر تاريخچه استريليزاسيون و ضد عفون یمرور :هدف کلی درس

 

شوند. با توجه به شرايط به وجود آمده در خصوص  یسپتيك ها آشنا و با نحوه تا ثير و جايگاه استفاده اين روشها آشنا م یو آنت یاين دوره با كليات  و مفاهيم استريليزاسيون، ضدعفون یدانشجويان در ط
برگزار خواهد شد. دانشجو موظف است در مدت زمان تعيين شده محتوا را مشاهده كند  یاين درس به صورت مجاز تجلسا ،كليهیكالسها به صورت حضور یم امکان برگزارو عد 19كوويد  یشيوع بيمار

 الزم را انجام دهد . ی، ارزيابدانشجويان به تکاليف یتواند بر اساس ليست حضور و غياب و ميزان پاسخ ده یو تيك تاييد مطالعه را بزند. استاد مربوطه م
  

شماره 

 جلسه
 اهداف میانی  )رئوس مطالب( تاریخ جلسه

اهداف ویژه )بر اساس سه حیطه اهداف آموزشی: 

 شناختی، عاطفی، روان حرکتی(

 حیطه

 اهداف

 روش یاددهی

 یادگیری

مواد و وسایل 

 آموزشی

 و وظایف تکالیف

 دانشجو
 ارزشیابینحوه
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اريف و تاريخچه، تع

  اصطالحات

 شناختی حيطه

  :بتواند دانشجو
را با يکديگر مقايسه  یواژه استريليزاسيون و ضدعفون

  .نمايد

و  یكلونيزاسيون، عفونت، عفونت بيمارستان یواژه ها

  .را تعريف نمايد یزاي یبيمار

را از  یو غير بحران ینيمه بحران ،یوسايل بحران

 شناختی

 عاطفی

 

 سخنرانی

و پاسخ  پرسش

در بخش گفت و 

 گوها

 

پادکست و 

 مولتی مدیا

حضور در گفت 

 و گوها

کوییز تعیین 

 سطح 

                                                 
   آزمايشی گردش علمی –پرسش و پاسخ  –حل مسئله  –گروهی كوچك، نمايشی  –ای تواند شامل: سخنرانی، مباحثهيادگيری می –روش ياددهی ، 

  يا تراكمی )پايان يك دوره يا مقطع آموزشی با هدف قضاوت در مورد تسلط  نیای يا تکوينی )در فرايند تدريس با هدف شناسايی قوت و ضعف دانشجويان( و آزمون پاياتوانند به صورت آزمون ورودی )آگاهی از سطح آمادگی دانشجويان( مرحلهها بر اساس اهداف میآزمون
 شجويان( برگزار گردد.دان
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  .يکديگر تفکيك نمايد

 حيطه عاطفی:
عالقه نشان  اصطالحات و تعاريفبرای يادگيری 

 دهد.
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روش های 

آلودگی زدايی و 

 پاكسازی

 شناختی حيطه
  :بتواند دانشجو

  .نمايد یرا معرفدر اتاق عمل  یمنابع ايجاد آلودگ

  .سطوح را توضيح دهد یاصول نظافت و ضدعفون

در موفقيت انجام نظافت را ليست  ینکات كليد

  .نمايد
و ساير مايعات  ینظافت  ترشحات خون یراهکارها

 . بدن را بيان نمايد

 حيطه عاطفی:
برای يادگيری روشهای آلودگی زدايی عالقه نشان 

 .دهد

 شناختی
 عاطفی

 

 سخنرانی

و پاسخ  شپرس

در بخش گفت و 

 گوها

 

پادکست و 

 مولتی مدیا

حضور در گفت 

 و گوها

 تکوینی
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 یروش ها یبررس

رايج در  یضدعفون

اتاق عمل و انواع 

 سطوح قدرت آنها  

 شناختی حيطه

  :بتواند دانشجو
سطوح  یعوامل تاثيرگذار در انتخاب روش ضدعفون

  .را نام ببرد یمحيط

كننده را شرح  یوارد ضدعفونداليل استفاده از م

  .دهد

را نام ببرد و  اسپالدينگ یضدعفون یانواع سطح ها
  .توضيح دهد

 :حيطه عاطفی
 .عالقه نشان دهدسطوح ضد عفونی برای يادگيری 

 شناختی
 عاطفی

 سخنرانی

و پاسخ  پرسش

در بخش گفت و 

 گوها

 

پادکست و 

 مولتی مدیا

حضور در گفت 

 و گوها

 تکوینی

 شناختی شناختی حيطهاستريليزاسيون واحد  14/1 4
 سخنرانی

و پاسخ  پرسش
 تکوینیحضور در گفت پادکست و 
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  :بتواند دانشجو (CSR)مركزی
را تعريف كرده و در  یواحد استريليزاسيون مركز

  .مورد آن توضيح دهد
و پك كردن وسايل اتاق عمل را  ینحوه بسته بند

 .شرح دهد

 حيطه عاطفی:
نشان توجه   CSRمشخصات واحد  برای يادگيری

 دهد.

در بخش گفت و  عاطفی

 گوها

 

 و گوها  مولتی مدیا

5 21/1 

روش های  

  استريليزاسيون

 شناختی حيطه
  :بتواند دانشجو

استاندارد را تعريف  یاستريل شدن طبق معيارها
  .كند

فرايند  یعوامل موثر در ميزان اثر بخش
  استريليزاسيون را بيان كند

 .ريليزاسيون را نام ببرداست یروش ها

 حيطه عاطفی:
عالقه نشان  روش های استريليزاسيونبرای يادگيری 

 دهد.

 شناختی
 عاطفی

 سخنرانی

و پاسخ  پرسش

در بخش گفت و 

 گوها

 

پادکست و 

 مولتی مدیا

حضور در گفت 

 و گوها

 تکوینی
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 كنترل  روش های

 فرايند

 استريليزاسيون

 شناختی حيطه

  :بتواند دانشجو
سيکل استريليزاسيون را توضييح  یفرايند معتبر ساز

  .دهد
  .فرايند استريليزاسيون را بيان كند یپايش اثربخش

 .انواع انديکاتورها را نام ببرد 

 :حيطه عاطفی
عالقه  اسکلتیبرای يادگيری اصطالحات سيستم 

 نشان دهد.

 شناختی

 عاطفی

 سخنرانی

و پاسخ  پرسش

در بخش گفت و 

 گوها

 

 پادکست و

 مولتی مدیا

حضور در گفت 

 و گوها

 تکوینی
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عفونت های 

  بيمارستانی

 شناختی حيطه

  :بتواند دانشجو
در جهان و ايران را بيان  یوضعيت عفونت بيمارستان 

  .كند
  .را تعريف نمايد یعفونت بيمارستان

  .را ليست نمايد یانواع عفونت بيمارستان
يمارسيتان را نيام انتقال ميکروارگانيسم در ب یراه ها
  .ببرد

 را تعريف نمايد یايزوالسيون يا جداساز

 :حيطه عاطفی 
عالقه نشان  عفونت های بيمارستانیبرای يادگيری 

 دهد.

 شناختی

 عاطفی

 سخنرانی

و پاسخ  پرسش

در بخش گفت و 

 گوها

 

پادکست و 

 مولتی مدیا

حضور در گفت 

 و گوها

 تکوینی
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كاهش   یروش ها

و آلودگی محيطی 

  یگندزداي

 شناختی حيطه
  :بتواند دانشجو

را نيام  آلودگی زدايیفرايند  یعوامل موثر بر اثربخش
  .ببرد

 .هوا را توضيح دهد یو گندزداي یضدعفون یروش ها

 :حيطه عاطفی
عالقه نشان  روش های گند زدايیبرای يادگيری 

 دهد.

 شناختی

 عاطفی

 سخنرانی

و پاسخ  پرسش

در بخش گفت و 

 گوها

 

ست و پادک

 مولتی مدیا

حضور در گفت 

 و گوها

 تکوینی

 ارزشیابی پایانی      آزمون پايان ترم  

 نحوه ارزشیابی:

 گردد. مانده در امتحان پايان ترم محاسبه میباقی %80كل نمره با استفاده از كوئيز و  %20ارزشيابی به صورت كتبی كه 
 

 نحوه محاسبه نمره کل:

 نمرهكل  %80   آزمون پايان ترم
 كل نمره %20  كوئيز و تکاليف درسی
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