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 آموختفکرت به نام آن که جان را 

 انشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهاند

 دانشکده پرستاری و مامایی

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : مقدمه و شرح درس

 

و  شده یرکزم لیتروارد بخش اس ونیزاسیلیو استر یاصول درس نظر یریدوره جهت به کار گ نیدر ادانشجو 
د ت استاتحت نظار ونیزاسیلیو واحد استر نگیمختلف پک یالزم را در قسمت ها CSSD یمهارت ها

 .دینما یمربوطه کسب م

 كلي: اهداف

 وسایل به صورت استریل  ینگهدار یو روشها ونیزاسیبا اصول استریل یآشنای

 :اهداف رفتاری

 در پایان این درس هر دانشجو قادر خواهد بود که:

 .مایدو عملکرد آن ها را کنترل ن زیرا تم یوسایل جراح .1
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 .نماید  یبسته بند چیرا به صورت ست شده یا تک پ ییا پارچه ا یوسایل فلز .2

  .ردیکار گطرز کار و استفاده از دستگاه اتوکالو را شرح داده و به  .3

 . ردیطرز کار و استفاده از دستگاه فور را شرح داده و به کار گ .4

ب به کار زه مناساندا کننده و استریل کننده را نام برده و با غلظت و یضد عفون یاییمیش یمحلول ها .5

  .ردیگ

 .و بالعکس انجام دهد CSSDتحویل وسایل، ست ها و پگ ها از اتاق عمل به بخش  .6

 .را انجام دهد   CSSDدر  یروزانه و هفتگ یضد عفون .7

 .ردینحوه استفاده از اشعه ها را شرح داده و به کار گ .8

  ردیرا به کار گ دیاکس لنیدستگاه ات .9

 .مناسب در دستگاه اتوکالو یا فور قرار دهد  بیوسایل را با حجم و ترت .10

 .بداند لف رامخت یها هر یک از وسایل استریل شده با روش (ی)تاریخ گذار ینحوه بر چسب گذار .11

 .را بداند استریلوسایل  رهینحوه ذخ .12

 

 شیوه تدریس: های استیس
 سیدالشهدا )ع( الزهرا )س( وبیمارستان CSSD روز در هفته در بخش  سهبه صورت  یواحد کار آموز نیا

 ارائه می گردد. 

 دانشجو: ارزشیابي نحوه

 و رعایت قوانین و مقررات کاریفعالیت و هم -عتماد به نفسا -ایاخالق حرفه

 ارائه کنفرانس

 کارنامه عملکرد بالینی دانشجو

 وظایف استاد :
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 ارائه سر فصل ها  -1

 ژهیبه اهداف و دنیجهت رس انیپاسخ به سواالت دانشجو -2
 

 :دوره و قوانین هااستیس

 

ست از حضور مجاز ا مربی .ابدیصبح در محل کارآموزی حضور  30/7دانشجو موظف است رأس ساعت  -1

 از روج زودترت خرکه با تأخیر درمحل کارآموزی حاضر می شوند جلوگیری کرده و در صو انییدانشجو

 .دیمحسوب نما تبیموعد غ

 

 خواهد شد: ریمشمول مقررات ز محل کارآموزیدانشجو در صورت عدم حضور منظم در 

ر زمان غیبت کارآموزی براب ،دینما غیبت موجه واحد 10/1در صورتیکه دانشجو در زمان کارآموزی برابر (الف

ان عدم جبر ر صورتکه د ابدیمربوطه جهت انجام کارآموزی جبرانی در بخش حضور  استاد با هماهنگی دیبا

 شد. خواهد نمره از نمره کارآموزی کسر کی

برابر زمان غیبت و ، دنماید غیبت غیر موجهواحد  10/1 در صورتیکه دانشجو در زمان کارآموزی برابر (ب

ورت صکه در  بدایضور ح اتاق عملمربوطه جهت انجام کارآموزی جبرانی در  استاد با هماهنگی دیکارآموزی با

 شد. خواهد نمره از نمره کارآموزی کسر دو عدم جبران

ر دنظور خواهد شد و م نمره صفر دیواحد کارآموزی غیبت غیر موجه نما 10/1 در صورتیکه دانشجو بیش از (ج

 واحد مربوطه توسط آموزش حذف خواهد شد. ،بودن صورت موجه

 متع باشدتف به حج تشر ایو  کیمنظور از غیبت موجه غیبتی است که به علت بیماری، فوت بستگان درجه  -

 گردد. یدیتوسط پزشک معتمد دانشگاه تأ دیجی باالاستع بیماری، و در صورت

از  دانشجو نجام وباید جهت کلیه دانشجویان ا بالینیواکسیناسیون هپاتیت قبل از حضور در محیط  -2

 مقدار تیتر آنتی بادی خود مطلع باشد.
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وشیدن پبه اصول بیمارستان و دانشکده جهت وضعیت ظاهر و نحوه لباس دانشجو موظف است  -3

 ع دهد.انشکده ارجادر غیر این صورت مربی مجاز است دانشجو را به د پایبند باشد.(  ... حجاب و)

ی رد زیر مموا نین شاملرا رعایت کند این قواهای بیمارستان و دانشکده  قوانین وسیاست شجو بایددان  -4

فاده از عدم است ها و ن، نداشتن تلفن همراه، کوتاه بودن ناخنصب اتیکت خوانا با آرم دانشگاه: باشد

م دکلن، عطر وادناخن، پوشش کامل موها، عدم استفاده از لوازم آرایشی و ع الکناخن مصنوعی و 

وشیدن پبات، ت و ساعت مچی، منع جویدن آدامس و مکیدن آب نالاستفاده از جواهرات و زیور آ

  مناسب و سالم  یونیفرم تمیز،

 .ی باشندم بوطههر کدام از دانشجویان موظف به ارائه یک موضوع کنفرانس با هماهنگی استاد مر -5

 ی باشد:نها مبه عالوه دانشجو باید موارد زیر را مورد توجه قرار داده و ملزم به رعایت آ -6

  پرسنل و نسبت به استاد اخالق اسالمیرعایت رفتارهای حرفه ای مناسب و  

  همکاری و ارتباط مناسب با تیم درمان، پرسنل و سایر دانشجویان 

  القهبیمار با عپذیرش و احساس مسئولیت نسبت به 

  انجام فعالیت ها به موقع، با سرعت و دقت مناسب 

  رفتن به استراحت با اجازه و بدون تلف نمودن وقت 

  رعایت اصول ایمنی حین کار 

 صرفه جوئی در کاربرد وسایل 

 درس م ییاهنمابا ر می توانند انیدانشجو لیدر صورت تما)علمی، پژوهشی و آموزشی  یها تیمشارکت در فعال

 انجام دهند. (...... وهشژو پ قی، تحق Internetدر  یمورد ای قاتییت تحقالمقا افتن)یجنبی تیفعال هر گونه

 بالینی  ثبت کارنامه عملکرد 

 کند. عتراضتواند ادر صورت اعتراض به نمره حداکثر تا یک هفته بعد از اعالم نمره، دانشجو می 
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