ببسمٍ تعبلی
داوطگبٌ علًم پسضکی جیرفت
مرکس مطبلعبت ي تًسعٍ آمًزش پسضکی

طرح درس ترمی () Course Plan
معرفی درس :اصًل استریلساسیًن يضذعفًوی

ویمسبل ديم 95-96

داوطکذٌ  :پرستبری ي مبمبیی جیرفت

گريٌ آمًزضی :آمًزش پرستبری اتبق عمل

* وبم درس :اصًل استریلساسیًن يضذعفًوی

* رضتٍ ي ممطع تحصیلی :کبرضىبسی اتبق عمل
تعذاد ياحذ 0 :ياحذ (تئًری)

* ريز ي سبعت برگساری * :چُبرضىبٍ 8-01

تلفه ( دپبرتمبن)13443308184 :

وبم مسًيل درس :فرضتٍ داوطی

آدرس دفتر :داوطکذٌ پرستبری
َذف کلی درس :آشنایی بامفاهیم استریل و ضدعفونی و انواع ضدعفونی کننده ها وتاثیرات آنها
اصطالحات رایج در مباحث عفونی
روش های ضدعفونی
آشنایی با واحد استریلیزاسیون مرکزی

ريش َبی استریلیساسیًن
کىترل فرایىذ استریلیساسیًن
عفًوت

ببسمٍ تعبلی
داوطگبٌ علًم پسضکی جیرفت
مرکس مطبلعبت ي تًسعٍ آمًزش پسضکی

طرح درس ترمی () Course Plan
جذيل زمبن بىذی ارائٍ بروبمٍ درس اصًل استریلیساسیً ن يضذعفًوی
ردیف تبریخ سبعت
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فرضتٍ

اصطالحات رایج در مباحث عفونی

داوطی

مطبلعٍ مببحث لبل از
کالس ي ضرکت فعبل در
بحث ي پرسص ي پبسخ
مطبلعٍ مببحث لبل از

داوطی

روش های ضدعفونی

داوطی

آشنایی با واحد استریلیزاسیون مرکزی

داوطی

ريش َبی استریلیساسیًن

داوطی

کىترل فرایىذ استریلیساسیًن

داوطی

عفًوت

کالس ي ضرکت فعبل در

کالس ي ضرکت فعبل در

کالس ي ضرکت فعبل در

کالس ي ضرکت فعبل در

کالس ي ضرکت فعبل در
بحث ي پرسص ي پبسخ

* امتحبن میبن ترم  :کًئیس بذين اطالع لبلی برگسار میطًد ي داوطجًیبن در َر جلسهٍ ببیهذ آمهبدگی الزم را
داضتٍ ببضىذ.
* تبریخ امتحبن پبیبن ترم :مطببك بروبمٍ اعالمی آمًزش داوطکذٌ ( بصًرت تستی ي تطریحی برگسار میطًد)
* ريش تذریس :سخىراوی ي بحث گريَی
* وحًٌ ارزضیببی داوطجً ي ببرم مربًط بٍ َر ارزضیببی:
حضًر مذايم ي بذين غیبت
حضًر فعبل ي ضرکت در بحث َب ي پبسخ بٍ سئًاالت کًئیس
امتحبن پبیبن ترم
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