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تعذاد سبعبت 19 :سبعت

کذ درس2992919:
وبم مسئًل درس :خاًن ضیخ سَیٌی
E-mail:
َذف کلی ديرٌ:
آضىبيی بب اصًل استريلیساسیًن ي ريضُبی وگُذاری يسبيل بصًرت استريل
اَذاف يبدگیری :اص فشاگیشاى اًتظاس هی سٍد کِ دس پایاى دٍسُ قادس تِ اًجام هَاسد صیش تاضٌذ:
-

ٍسایل جشاحی سا تویض ٍ عولکشد آى ّا سا کٌتشل ًوایذ.
ٍسایل فلضی یا پاسچِ ای سا تِ صَست ست ضذُ یا تک پیچ تستِ تٌذی ًوایذ.
طشص کاس ٍ استفادُ اص دستگاُ اتَکالٍ سا ضشح دادُ ٍ تِ کاس گیشد.
طشص کاس ٍ استفادُ اص دستگاُ فَس سا ضشح دادُ ٍ تِ کاس گیشد.
هحلَل ّای ضیویایی ضذ عفًَی کٌٌذُ ٍ استشیل کٌٌذُ سا ًام تشدُ ٍ تا غلظت ٍ اًذاصُ هٌاسة تِ کاس گیشد.
تحَیل ٍسایل ،ست ّا ٍ پگ ّا اص اتاق عول تِ تخص  ٍ CSRتالعکس اًجام دّذ.
ضذ عفًَی سٍصاًِ ٍ ّفتگی دس  CSRسا اًجام دّذ.
ًحَُ استفادُ اص اضعِ ّا سا ضشح دادُ ٍ تِ کاس گیشد.
دستگاُ اتیلي اکسیذ سا تِ کاس گیشد.
ٍسایل سا تا حجن ٍ تشتیة هٌاسة دس دستگاُ اتَکالٍ یا فَس قشاس دّذ.
ًحَُ تش چسة گزاسی)تاسیخ گزاسی (ّش یک اص ٍسایل استشیل ضذُ تا سٍش ّای هختلف سا تذاًذ.
ًحَُ رخیشُ ٍسایل استشیل سا تذاًذ.
تا پشسٌل ٍ سایش ّوکاساى تشخَسد ٍ استثاط هٌاسة تشقشاس ًوایذ.

از داوطجًيبن اوتظبر می ريد طبك ممررات آمًزضی ،اخاللی ،رفتبری ي پًضطی مىذرج در کتببچٍ ی تًجیُی بیمبرستبن رفتبر
ومبيىذ.

راَىمبی کبرآمًزی داوطجًيبن
-

تقسین تیواساى تیي داًطجَیاى

-

آضٌایی داًطجَیاى تا تجْیضات تخص

-

اًتخاب یک کیس تَسط داًطجَ ٍ اجشای فشآیٌذ پشستاسی تا تاکیذ تش تطخیص ّای پشستاسی

-

ادامٍ ريوذ آمًزش مطببك بب کتببچٍ آمًزضی (الگ بًن)

وحًٌ ارزضیببی ي امتیبز مربًط بٍ آن:
الف) ارزضیببی برطبك معیبرَبی تعییه ضذٌ در الگ بًن الكتريویكی 8 :ومرٌ
ة) فعبلیت َبی آمًزضی 8 :ومرٌ


ارائٍ شيروبل کالة ي کىفراوس آمًزضی در ارتببط بب مًضًعبت مًرد ویبز ببلیه 1 :ومرٌ



ضرکت فعبل در بحث َبی گريَی ي پرسص ي پبسخ َبی ببلیىی 9.1 :ومرٌ



ضرکت فعبل در امًر محًلٍ 9.1 :ومرٌ



ارائٍ بٍ مًلع تكبلیف آمًزضی 9 :ومرٌ

ج) رعبيت کذَبی مربًط بٍ اخالق داوطجًيی مىذرج در الگ بًن الكتريویكی 1 :ومرٌ
مىببع:
1-surigical technology for the surgical technologist, A positive care approach, 2d Edition, 2004
2-Alexaders care of the patient in surgery , twelfth edition 2003
3-Surgical Technology principles AND practice, Fourth Edition, 2005
4-Instrumentation for the operating room, A photographic manual, seventh Edition 2007.

