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 :)دزدایي و نحوه ي فعاليت و تاثير باکتري ها بر محيط زیستاصول ضدعفوني و گندر این درس  مقدمه)شرح درس ،

شرایط موثر در عمل گندزدایي، عوامل موثر در گندزذایي شيمایي و روش هاي محتلف گندزدایي، پاک کننده ها و کاربرد 
 آنها مورد بحث قرار مي گيرد.

 

 :روش گندزدایي و کاربرد علمي آنها و با اصطالحات گندزداها، ضدعفوني کننده ها، انواع دانشجویان   هدف کلی

 نحوه اثر آنها در محيط آشنا مي شوند.
 

 به تعداد سرفصلها و جلسات هدف نوشته شود(اهداف اختصاصی درس( : 

 بتوانند:  دوره یانرود پس از پا ياز دانشجویان انتظار م          

 .دنکن یانب گندزدایيکوتاه از  یا یخچهتار .1

 .دنکن تعریفرا  عفوني کننده ها و پاک کننده هاگندزداها، ضد اصطالحات .2

 .نحوه فعالیت و تاثیر باکتری ها بر محیط زیست را بیان کنند .3

 .دنده یحتوضاصول مقاومت باکتری ها و تغییرات آنها در هنگام مقاومت  .4

 ایي توضیح دهند.یدر مورد مقاومت باکتری ها نسبت به عوامل شیم .5

  .دنکن یانب اصول فعالیت ضد باکتریایي را  .6

رارت، تشعشع، سرما عوامل فیزیکي موثر در فعالیت مواد ضد میکروبي و ضد باکتریایي )ح .7

 و صدا و ...( را بیان کنند.

 تعیین ضریب فنلي را توضیح دهند. .8

 سینتیک استریلیزاسیون را شرح دهند. .9

انواع استریلیزاسیون )حرارت خشک، حرارت مرطوب، تحت فشار، با تشعشع و ...( و  .11

 یلتراسیون را توضیح دهند.ف

 .دنکن يمعرف انواع روش های گندزدایي را .11

 خواص نامطلوب مواد گندزدا )خواص فارمکو دینامیکي نامطلوب( را نام ببرند. .12

 کاربرد گندزداها و پاک کننده ها در بهداشت محیط  نام درس:

-فیزیک عمومیدروس پیش نیاز:  34 شماره درس: کارگاهی( 1.5واحد نظری و  1.5واحد )2تعداد و نوع واحد:

میکروب شناسيی   -شمی عمومی

                                                                        عمومی

 بهداشت محیط گروه آموزشی: بهداشت دانشکده: کارشناسی -بهداشت محیط  ه و مقطع تحصیلی:رشت

 1399-1411 سال تحصیلی: ؟ ترم تحصیلی: دکتر محمد حسین ساقی نام مدرس:

  روز و ساعت برگزاری کالس : 12 تعداد جلسات:

 

 : تاریخ امتحان
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 خواص فیزیکي و شیمایي نامطلوب مواد گندزدایي را نام ببرند. .13

 .دنده یحتوض شرایط موثر در عمل گندزدایي را .14

 بیان کنند.انتخاب روش مناسب برای ضدعفوني کننده ها و گندزداها  .15

 گندزدایي شیمیایي، شرایط و عوامل موثر در آن را توضیح دهند. .16

 ویژگي های الزم برای یک ماده شیمیایي گندزدای مناسب را نام ببرند. .17

 گندزداهای مناسب مدفوع، لوازم و اسباب بازی کودکان را نام ببرند. .18

 

  آموزشی)روشهای تدریس(:استراتژی 
  سخنراني          کنفرانس            يگروه بحث                کوچک    هاي بحث در گروه              
                  Round □           PBL □                         □ Case Report      کارگاه آموزشي□

Morning Report □                         غيره 
 

 ویدئو پروژکتور، سامانه نوید، اپليکيشن هاي کتابخانه باما و امتحان باما: وسایل کمک آموزشی 
                

 :به صورت ارایه، بحث و  انجام تکاليف در قالب فعاليت هاي گروهي و فردي وظایف و تکالیف دانشجو

 بي هاي کالسي و امتحانيشرکت در ارزیا شرکت در بحث هاي گروهي، ،حل تمرین
 

 

 :نحوه ارزشیابی دانشجو 
  پایاني                   مرحله اي                       :مراحل ارزشیابی

 

 درصد از نمره نهایي 5 حضور و غياب
 درصد از نمره نهایي 02 انجام تکاليف کالسي و فعاليت

 درصد از نمره نهایي 55 امتحان ميان ترم
 درصد از نمره نهایي 02 ترم امتحان پایان

  جور کردني □            صحيح و غلط □         چند گزینه اي            تشریحي           شفاهي  □    :نوع امتحان میان ترم

   جور کردني □           صحيح و غلط  □        چند گزینه اي            تشریحي         شفاهي     □   :نوع امتحان پایان ترم

 

  :منابع  

 اختر، تبریز-، دانشگاه علوم پزشکينبر(، گندزداها و پاک کننده ها2530) هاشمي اصل احمد
ضدعفوني کننده ها و کاربرد آنها در بهداشت محيط زیست، تهران، انتشارات (، گندزداها و 2530ایماندل کرامت اله )

 آینه کتاب
 (، ضدعفوني کننده ها، تهران، لنستيتو پاستور ایران2532)ضيا ظریفي ابوالحسن، خاني محمد تقي 

 


