بسمه تعالي

طرح ردس کنترل عفونت
موضوع درس :کنترل عفونت در دندانپزشکی ترمیمی
گروه آموزشي :ترمیمی
مدرس :فریبا متوسلیان
هدف کلي:
با اصول کنترل عفونت در بخش ترمیمی آشنا شود و آن اصول را انجام دهد.
اهداف ویژه:
 -1از نحوه انتقال عفونت در بخش ترمیمی آگاه شود و تمهیدات الزم برای پیشگیری از این امر را به کار بندد.
-2با اصول حفاظت استاندارد و additionalآشنا شود و آنها را را به کار بندد.
-3با نحوه استفاده از وسایل حفاظت شخصی )(Personnel Protective Equipmentآشنا شود و به آن عمل کند.
 -4با انواع زباله ها و نحوه دفع آنها در دندانپزشکی ترمیمی آشنا شود و انرا اجرا کند.
 -5با طبقه بندی وسایل در بخش ترمیمی از لحاظ کنترل عفونت و نحوه استریلیزاسیون یا ضدعفونی آنها آشنا شود و آن اصول را اجرا
کند.
 -6با نحوه استفاده از کامپوزیت و باندینگ ها جهت جلوگیری از انتقال عقونت آشنا شده و آن اصول را اجرا کند.
 -7با آلودگی سیستم آب داخلی یونیت ها و نحوه کاهش آلودگی آشنا شده و اصول الزم برای کاهش آلودگی را به کار بندد

روش آموزشي مجازی:
پاورپوینت صدا گذاری شده در سامانه نوید
محتوا و تکلیف و  ...درسیستم نوید :

 تعداد و نوع محتوایی که در سامانه بارگذاری می شود :یک محتوی و پاورپوینت بارگذاری شده در سامانه نوید تعداد تکالیفی که در سامانه قرار داده می شود :یک تکلیف زمان تقریبی برای مهلت ارسال پاسخ به تکالیف :یک هفته|1
کلیه حقوق متعلق به دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران است .هرگونه کپی یا بهره برداری منوط به اجازه این دانشکده است.

-

درصورتي که از بسترهای آنالین دانشگاه/غیر دانشگاه(مانند اسکای روم ،زوم و  ،)...برای آموزش همزمان

-

استفاده مي کنید ،نام بستر و نحوه اطالع رساني جلسه آنالین به دانشجویان را ،درج نمایید:
نوید -اطالع رسانی به نماینده گروه

 آیا برای درس فعالیت مجازی دیگری در نظر گرفتهاید؟عنوان(خود آزمون /کالس
مجازی/اتاق بحث/
گفتگوی همزمان)

تاریخ

 بلی
ساعت

 خیر
اداره کننده

نحوه ارزشیابي:
 0.5نمره از کل نمره مربوط به بخش ترمیمی مربوط با انجام تکلیف است.در صورت عدم پاسخ در مدت زمان تعیین شده این نمره لحاظ
نخواهد شد.
نحوه ارتباط با استاد:
ایمیلf-motevasselian@sina.tums.ac.ir :
در صورتي که روشي برای رفع اشکال در نظر گرفته اید ،در اینجا درج نمایید.
ارسال ایمیل
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کلیه حقوق متعلق به دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران است .هرگونه کپی یا بهره برداری منوط به اجازه این دانشکده است.

