بسمه تعالي

طرح ردس کنترل عفونت
موضوع درس :کنترل عفونت در پروتزهای دندانی

گروه آموزشي :جراحی دهان و فک و صورت
مدرس :دکتر مهران بهرامی
هدف کلي:
آشنایی با کنترل عفونت در بخش پروتزهای دندانی

اهداف ویژه:
دانشجو باید
 .1بتواند به درستی کلیه اصول کنترل عفونت در بخش پروتز را رعایت کند.
 . 2بداند و بتواد که کلیه مواد و وسایل مورد استفاده را ضدعفونی یا استریل کند.
 .3بعد از استفاده از وسایل با نحوه صحیح ضدعفونی یا استریل مواد و وسایل اطالع پیدا کند.
 . 4بداند که چگونه باید تمام مرسوالت ارسالی به البراتوار یا برگشتی از البراتوار را ضدعفونی کند.
 .5از نحوه صحیح استریل وسایل و تجهیزات اطالع داشته باشد.
 .6از چگونگی کاورکردن یونیت و ترالی آگاهی پیدا کند.

روش آموزشي مجازی:
محتوا و تکلیف و  ...درسیستم نوید :

 تعداد و نوع محتوایی که در سامانه بارگذاری می شود :یک محتوای مولتی مدیا :پاورپوینت صداگذاری شده تعداد تکالیفی که در سامانه قرار داده می شود :یک تست چهارگزینه ای زمان تقریبی برای مهلت ارسال پاسخ به تکالیف :یک ماه|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 ،در نمایید:

 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:
مجموعا  4نمره از نمره نهایی مربوط به این جلسه است که در امتحان پایان ترم منظور خواهد شد.
تکلیف سامانه نوید باید توسط دانش جویان عزیز پاسخ داده شود اما نمره ای از امتحان پایان ترم را شامل نمی شود و صرفا جهت آشنایی با
طرز سوال دادن در امتحان می باشد.
نحوه ارتباط با استاد:
Whatsapp 09102098364
Instagram: dr.mehran.bahrami

در صورتي که روشي برای رفع اشکال در نظر گرفته اید ،در اینجا در نمایید.
Whatsapp 09102098364
Instagram: dr.mehran.bahrami
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