
 طرح دوره

 

 نام درس:
 کنترل عفونت

 

 نحوه ارائه درس:
 کارگاهی

 

 تعداد واحد:

 واحد (1)

 

 گروه های آموزشی ارائه دهنده:

 جراحی دهان و فک و صورت 

 بیماریهای دهان و فک و صورت 

 ترمیمی 

 اندو 

 پروتز 

 رادیولوژی 

 ارتو 

 سالمت دهان 

 

 مسئول درس:
 گروه جراحی دهان و فک و صورت

 alirezaparhiz@gmail.com -09125130627دکتر علیرضا پرهیز 

 

 پیش نیاز:

 باکتری شناسی نظری

 

 اهداف کلی:

ی دانشجویان  با اصول نظری و عملی کنترل عفونت آشنا شوند به گونه ای که با ایجاد نگرش صحیح اصول علمی کنترل عفونت در محیط دندانپزشک

 مواجهه با بیمار و سایر موارد به خوبی و با مهارت و با احساس مسئولیت باال بکارگیرد.را در تمامی بخش های آموزشی و 

 

 اهداف اختصاصی:
 

  :دانشجو باید بتواند راه های انتقال عفونت در دندانپزشکی را نام ببرد.حیطه شناختی 

 

 :دانشجو باید اصول کنترل عفونت را در دندانپزشکی نام ببرد . حیطه رفتاری 

 

  مطب بکارگیردباید این اصول را در کار عملی خود در بخش های دانشکده و در آیین دانشجو  عاطفی:حیطه. 

 



 تعداد جلسات، اسامی مدرسین، موضوع هر جلسه و تاریخ جلسه:

 به پیوست ارسال می گردد.

 

 روش های تدریس:

 کار در گروههای کوچک –جلسات پرسش و پاسخ  –اسالید  –سخنرانی 

 

 دانشجو:وظایف 

 حضور به موقع در کالس درس و عدم غیبت 

 پاسخگویی به سواالت اساتید و امتحانات میان ترم 

 حضور در جلسه ی امتحان پایان ترم 

 انجام تکالیف محوله 

 رعایت احترام استاد و همکالسی 

 

 وظایف استاد:

 حضور به موقع در کالس درس 

 کنترل حضور و غیاب دانشجویان 

  و تجهیزات کمک اموزشی متناسب با واحد درسیاستفاده از دانش ها 

 استفاده از روشها و متدهای آموزشی جدید 

 تشویق دانشجویان و ایجاد انگیزه در انجام تکالیف محوله 

 رعایت احترام دانشجویان و سایر همکاران 

 طراحی سواالت استاندارد،اعالم به موقع نمرات 

  حضور در جلسه امتحان 

 

 دانشجو:روش های ارزیابی 

  نمره پایان ترم می باشد. 14/1در تست نظری سواالت چهارگزینه ای و تشریحی نمره هر جلسه 

 .در تست عملی نمره دهی بر اساس حضور فعتل در بخش و پاسخ به سواالت اساتید خواهد بود 

 

  مقررات:
 رعایت تمام اصول حرفه ای و آموزشی طبق مصوبات دانشگاه

 

 حد مجاز غیبت:

  طبق قوانین آموزشی در صورت موجه بودن 

  نمره کسر خواهد شد. %25در صورت غیر موجه بودن هر جلسه غیبت 

 

 قوانین نمره دهی:
 نمره تست عملی  10 –نمره تست نظری  10 –می باشد  12حداقل نمره قبولی 

 

 منابع:

 در طرح درس ها به صورت مجزا آورده شده است.

 



 

 پیوست:

 مدرس بخش
 مورخ شنبه 

25/08/98 

 یکشنبه مورخ

26/08/98 

 دوشنبه مورخ

27/08/98 

سه شنبه 

 مورخ

28/08/98 

چهارشنبه  

 مورخ

29/08/98 

  3/4 ---- 5/6 1/2 دکتر بدری جراحی

 ترمیمی
دکتر 

 متوسلیان
1/2 6/5  4/3  

  5/6  1/2 3/4 بوالهریدکتر  اندودانتیکس

پروتز های 

 دندانی
  6/5  2/1 4/3 دکتر بهرامی

 ارتودانتیکس
دکتر 

 تنباکوچی
5/6 3/4  1/2  

  2/1  4/3 6/5 دکتر مساوات رادیولوژی

CSR      16تا 

  

                                           

تعداد  ساعت

 جلسات
 روز تاریخ

 موضوع نام استاد

 دوشنبه 25/06/98 1 مقدمات میکروبیولوژی و اصول کلی انتقال بیماریهای عفونی خانم دکتر موسوی

خانم دکتر  

 موسوی
 دوشنبه 01/07/98 1 راههای انتقال عفونت در دندانپزشکی

قلی خانم دکتر 

 زاده

دندانپزشکی)هپاتیت و ایدز( کنترل عفونت و برخی بیماریهای مهم از نظر 

 اپیدمیولوژی
 دوشنبه 08/07/98 1

خانم دکتر  

 پورشهیدی

کنترل عفونت و برخی بیماریهای مهم از نظر دندانپزشکی)سل و هرپس و ..( 

 اپیدمیولوژی
 دوشنبه 15/07/98 1

 دوشنبه 22/07/98 1 مراحل مکانیزم ، مواد و روشهای ضدعفونی کردن دکتر بدری

 دکتر حسین

 حصاری
 2 نظارت بر موازین کنترل عفونت ، حفاظت شخصی و دفع زباله ها )گروه سالمت(

29/07/98 

06/08/98 
 دوشنبه


