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  27تعداد فراگیران:

 

 نترل عفونتکعنوان درس به طور کامل: 

 /.5 احد:تعداد و                            □کار آموزی                 □  عملی                □ نوع درس:                 تئوری

    حان میان ترم:         تاریخ امت         97ماه  یدزمان خاتمه کالس:               97مهر ماه  زمان شروع کالس:   
 آموزش دانشکده یبر اساس برنامه زمانبند پایان ترم: 

 

 □ تکوینی                   □مراحل ارزشیابی                     مرحله ای  

 .......درصد از نمره نهایی10انشجو انجام تکالیف حضور و غیاب ..........فعالیت د
 ..........................درصد از نمره نهایینا مشخص امتحان میان ترم.................................
 از نمره نهایی .............................درصدنا مشخص کوئیزهای انجام شده...........................
 ...............................درصد از نمره نهایینا مشخص امتحان پایان ترم...............................
                 □غلطو صحیح             □چند گزینه ای                     □تشریحی             □نوع امتحان میان ترم        شفاهی 

  □یجور کردن

                 □غلط و صحیح             □چند گزینه ای                     □تشریحی             □نوع امتحان پایان ترم        شفاهی 
   □جور کردنی

 

 درس:  شرحی از 
ستریلیزاسیون روش های ا باکتریایی،-ویروسی-مقدمه کنترل عفونت،بیماری های عفونی مسری،بیماری های قارچی با ییو آشنا آموزش

.و ضد عفونی وحفاظت شخصی  
 

 
 



 منابع اصلی تدریس درس مورد نظر:
 

1. Infection Control and management of hazardous material for the dental team.Miller Chris 

H,Palenik.Charles J. last edition. 
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: درس اهداف كلي  

 :مي باشد یلآگاهي با موارد ذ یشو افزا یاندانشجو یيره، آشنادو ینا ی یههدف كلي از ارا

 يعفون یها یماریانتقال ب كليو اصول  یکروبیولوژیمقدمات م .1

 يانتقال عفونت در دندانپزشک یها راه .2

 يدر دندانپزشک يمهم عفون یها بیماری .3

 یدزو ا هپاتیت  .4

 یدزا یزیواوژیپاتوف زمینه .5

 سل ، هرپس .6

 يو مراحل حفاظت شخص يترل عفونت در دندانپزشکكن یكار ها و روش ها اهر .7

 و مواد در كنترل عفونت یزاتتجه اب یيآشنا .8

 یونگهدار استریلزاسیون یوروشها یلوسا یبند بسته،كردن یز،تم شستشو .9

 كردن يضد عفون یموادوروشها یزممکان مراحل   .10

 با مواد گند زدا يضد عفون استاندارد  .11

 یمارستانيب عفونت كنترل .12

 ودفع زباله يشخص حفاظت .13

 رتودنسيا ،یکساندودانت، یولوژیراد، پروتز و البراتواریمي، ترم يعفونت در دندانپزشک كنترل .14

 پریودونتولوژیو

 

 اول جلسه*

                                                یراندیشخ دكترنام مدرس: 

 و كنترل عفونت یمیکروبیولوژ یدورنما عنوان مبحث:

 : اهداف اختصاصي

 مي باشد: یلآگاهي با موارد ذ یشو افزا یاندانشجو یيدوره، آشنا ینا ی یههدف كلي از ارا



 كنترل عفونت را ارائه دهند.  تعریف 

 را بدانند.  یمیکروبیولوژ تاریخچه 

 رود را توضیح  يبکار م يعفون یها یاز بیمار یكه در كنترل عفونت و پیشگیر یاولیه ا روشهای

 .دهند

 رانام ببرد. ياصول كنترل عفونت در دندانپزشک یتضرورت رعا 

 كنند فهرست كند. یداانتقال پ يكه ممکن است در دندانپزشک یعشا یها میکروارگانیسم 

 دهد. یعراباذكر مثال توض يها در مركز دندانپزشک یکروآرگانیسمانتقال م یها راه 

 كند. یانمختلف چرخه عفونت راب اجزای 

 دهند هدف از كنترل عفونت را شرح 

 درا توضیح  دهن يدر كنترل عفونت در دندانپزشک یو حرفه ا يدولت یسازمان ها نقش 

 ها یمركز كنترل بیمار یها توصیه (CDC) را شرح  دندانپزشکي درو كنترل عفونت  یپیشگیر یبرا

 دهند

 

 □رواني حركتي                       □عاطفي                       □شناختي    حیطه :

 پرسش و پاسخ ي،سخنران ش آموزشي:رو

 .بورد یتپروژكتور، تابلو وا یدیولپ تاپ، ووسیله كمك آموزشي: 

 

 

 جلسه دوم*

                                                یراندیشنام مدرس: دكتر خ

  يعفون یها یسیر پیشرفت بیماروخصوصیات میکروارگانیزم ها :عنوان مبحث

  :اهداف اختصاصي

 ویروس ها و قارچ ها را شرح دهند. -ها یاختمان باكترس 

 كنترل رشد آنها را بدانند یرشد نیاز دارند و روش ها یها برا یباكتر آنچه 

 ویروس ها را شرح دهند.  يزندگ چرخه 

 را بشناسند يقارچ ها در دندانپزشک مهمترین 

 مرحله توضیح دهندرا در هر به دیگران  یو امکان سرایت بیمار يعفون یها یمراحل پیشرفت بیمار. 

 به صور یبین نحوه انتشار بیمار تفاوت  Droplet -Indirect -Direct وAirbornرا بدانند.  

 میکروب ها را نام ببرند. يزای یبیمار خصوصیات 

 

 □رواني حركتي                       □عاطفي                       □:   شناختي  حیطه

 پرسش و پاسخ ،يآموزشي: سخنران روش



 بورد. یتپروژكتور، تابلو وا یدیوكمك آموزشي: لپ تاپ، و وسیله

 

 ومسجلسه *

                                                یراندیشنام مدرس: دكتر خ

 بیماری های قارچي و باكتریایي :عنوان مبحث

  :اهداف اختصاصي

 ام ببرند.دارند را ن يكه تظاهرات دهان يعفون یها ییمارب 

 ایجاد كنند را بشناسند.  يتوانند ضایعات دهان يكه م يسیستمیک یها بیماری 

 انتشار یابند را نام ببرند يتوانند در مطب دندانپزشک يكه م يتنفس يعفون یها بیماری. 

 كنند را شرح دهند يرا كه ایجاد م يهای یهرپس را و بیمار یویروس ها انواع 

 

 □رواني حركتي                       □عاطفي                       □:   شناختي  حیطه

 پرسش و پاسخ ي،آموزشي: سخنران روش

 بورد. یتپروژكتور، تابلو وا یدیوكمك آموزشي: لپ تاپ، و وسیله

 

 مچهارجلسه *

                                                یراندیشنام مدرس: دكتر خ

 ویروسي یها یماریب :عنوان مبحث

  :اهداف اختصاصي

 یمهمترین پاتوژن ها borne-blood را نام ببرند.  يدر دندانپزشک 

 هپاتیت ویرال را مقایسه كنند. ينوع اصل پنج 

 یبیمار يكلینیک تظاهرات HIV  .را توضیح دهند 

 انتقال ایدز را شرح دهند ياصل هایراه 

 وجود دارد را بشناسند.  آنها واكسن یكه برا يمهم در كار دندانپزشک یها یبیمار 

 آنها واكسن وجود ندارد را بشناسند.  یكه برا يمهم در كار دندانپزشک یها بیماری 

 آنفلوآنزا و هپاتیت  -پروسه واكسیناسیون علیه كزازB را شرح دهند 

 

 □رواني حركتي                       □عاطفي                       □:   شناختي  حیطه

 پرسش و پاسخ ي،سخنران آموزشي: روش

 بورد. یتپروژكتور، تابلو وا یدیوكمك آموزشي: لپ تاپ، و وسیله

 

 



 

 
 


