
  

 
 

 

 ترکیبی (COURSE PLAN)وره طرح د

 

  معرفی درس:
فعالیت های از آنجایی که در محیط اتاق عمل بسیاری از وسایل الکتریکی می باشند و کار با وسایل الکتریکی جزو 

مستمر در اتاق عمل به حساب می آید، در این درس دانشجو با اصول الکتریسیته و موارد ایمنی مربوط به خود و بیمار 

آشنا خواهد شد تا در نهایت یک مراقبت ایمن از خود و بیمار به عمل آورد. همچنین در این درس دانشجو با اصول 

ی گردد. این آشنایی به نحوه یادگیری صحیح و مراقبت بهتر از این دستگاه فیزیکی بسیاری از تجهیزات پزشکی آشنا م

 .ها منجر خواهد شد

 عناوين کلی اين درس شامل موارد زير می باشد :
 آشنایی با کمیت ها و یکاهای فیزیکی (1

 آشنایی با نیرو، سرعت و شتاب (2

 قضیه کار و انرژی بیان (3

 آشنایی با نیروی گریز ار مرکز (4

 ساختمان ماده، محلول، سوسپانسیونآشنایی با  (5

 ی مصنوعی کلیه کلیه و دیالیز، کارکردپدیده ی اسمز و آشنایی با  (6

 کارشناسی اتاق عمل : مقطع و رشته تحصیلی              اتاق عمل: گروه آموزشی            دانشکده :    پرستاری                     

  :  نام درس

 لفیزیک پزشکی و الکتریسیته و رباتیک و کاربرد آن در اتاق عم

 2 :  تعداد واحد

 نظری نوع واحد :

 ندارد پیش نیاز:

 

 15-17شنبه روز و ساعت برگزاری کالس:  

 دانشکده پرستاری حضرت زينب)س( مکان برگزاری:

                                          دکتر باقرزادهخانم سرکار مسئول برنامه : 

 s.bagherzadeh186@gmail.com آدرس پست الکترونیکی:                     52245009:       دانشکده شماره تماس

 باقرزادهدکتر  خانمسرکار مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(:

 s.bagherzadeh186@gmail.com : الکترونیکی پست آدرس

                                          دکتر باقرزادهخانم سرکار تهیه و تنظیم : 

 1401ماه  بهمن :تدوين تاريخ

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ريزی درسی و آموزشی

 
گروه اتاق عمل     

 



 گازهاقوانین آشنایی با  (7

 آشنایی با تنفس مصنوعی و رسپیراتورها  (8

 ترمودینامیک و روش های انتقال حرارتقوانین آشنایی با   (9

 روآشنایی با ن (10

 چشمو ناهنجاری های آشنایی با عیوب انکساری  (11

 و قوانین حاکم بر آن آشنایی با الکتریسیته (12

 آشنایی با الکتروآنسفالوگرافی، الکتروکاردیوگرافی و دستگاه شوک الکتریکی (13

 آشنایی با اتم، رادیواکتیویته و خطرات ناشی از آن (14

 ، چرتوهای یونیزان و غیر یونیزانو امواج صوتیآشنایی با صوت  (15

 

 اهداف کلی درس 
 آشنایی دانشجو با اصول و قوانین فیزیکی و بیوفیزیکی

 

 دانشجودر پايان دوره بايد بتواند :
  ،را بیان کند.مفاهیم و فرمول های فیزیک عمومی در زمینه های حرکت 

 را توضیح دهد. و انرژی کارم یهامف 

 را شرح دهد.فشار گازها،  مفاهیم 

 را توضیح دهد.الکتریسیته،  و قوانین گرما 

  را شرح دهدنور مفاهیم.  

 را توضیح دهد. قوانین حرکت 

   شرح دهدسرعت ها و شتاب ها را نیروها، انواع. 

  بیان کندقوانین فشار را. 

  کلی ترمودینامیک را بیان کند.و قوانین اصول 

  توضیح دهدمکانیسم انتقال گرما و روش های موثر در انتقال گرما را. 

  بیان کندمفاهیم الکتریسیته را. 

 توضیح دهد.عدسی ها را و  قوانین انتشار نور 

 .مفاهیم و قوانین کلی فیزیک هسته ای را توضیح دهد 

  بیان کند.انواع اشعه، ساختمان اتم و مواد رادیواکتیو را 

 .صوت و امواج صوتی را توضیح دهد 

 انواع پرتوهای یونساز و غیریونساز را شرح دهد. 

 

 هدف کلی 

مت خود و بیمار و انجام درمان های پزشکی و الدر چگونگی کاربرد اصول این علم در رابطه با س الزمکسب مهارت های  

 مراقبت های پرستاری و کاربرد آن. آشنایی با تجهیزات پزشکی الکتریکی اتاق عمل

 
 اهداف اختصاصی

  :دانشجو در پایان دوره باید 

 با الکتروآنسفالوگرافی و الکتروکاردیوگرافی آشنا شود. 

 با دستگاه رسپیراتورها آشنا شود. 

 را آموخته باشدرادیوترمی و رادیوسنجی  مفاهیم. 



  شده باشد.با ماشین قلب و ریه و اکسیژن تراپی آشنا  

 با دستگاه دی سی شوک آشنا شود. 

 

 

 روش آموزش 
 

 حضوری                   مجازی                                 ترکیبی                            

 شرايط اجراء

 

 امکانات آموزشی:  
  و با استفاده از نرم افزارهایی شامل سامانه نوید و کامپیوتر ویدوئو پروژکتور ،اسالید پروژکتور 

 

 

 

  منابع درسی:  

 خیر   بلی در نظر داريد؟ درسی خاصی برای معرفی به دانشجويان به عنوان منبع/مقاله آيا کتاب 

  وجود جدول زیر را تکمیل کنید:در صورت 

 مشخصات کتاب شامل عنوان، نويسندگان،مترجمین، انتشارات، سال و نوبت چاپ
های مشخص صفحات و  فصل

 مطالعهشده برای 

  3-1جلد فیزیک هالیدی. جرل واکر. رزنیک مترجم: پاشایی، ویراست یازدهم مرکز نشر دانشگاهی ،

 آخرین ویرایش

  ،هروی، ویدا  الکتریسیته، رباتیک و کاربرد آن در اتاق عمل مؤلفان: محمدامین یونسیفیزیک پزشکی

 ، آخرین ویرایشنطیبی ناشر: شرکت آرویج ایرانیا

 

 

 

 

 مشخصات مقاله شامل عنوان، نويسندگان، مجله، سال و شماره انتشار و صفحات
نحوه دسترسی دانشجويان به 

 مقاله

 

 

 

 

 

 



 

 

  در صورتی که در نظر دارید جزوه یا هر نوع محتوای دیگری )مانند فیلم، مجموعه اسالید و ...( عالوه بر

، مشخصات آن را ذکر کنید و به دانشجویان معرفی کنید منبع درسیکتاب فوق یا به تنهایی به عنوان 

 آن را ضمیمه نمایید: فايل

 
 و ... است. های ديگر دانشگاهروی سامانهبر اری شده ذمحتوای بارگ، جزوه، فیلم آموزشیاسالید پاور پوینت، منظور  *

 

  منبع در صورتی که در نظر دارید محتوای دیگری )مانند کتاب، مجموعه اسالید، جزوه و ...( را به عنوان

، مشخصات کامل آن را ذکر کنید. )در سامانه قسمتی جداگانه برای به دانشجویان معرفی کنید مطالعه بیشتر

 این موارد در نظر گرفته شده است.(

.  
1 ....................................................................................................................................................................................................................... 

2 ....................................................................................................................................................................................................................... 

3 ....................................................................................................................................................................................................................... 

4........................................................................................................................................................................................................ 

 آزمون های خود ارزيابی 

 خیر  بلی    اید؟گرفته آزمون در نظر . آیا برای درس خود1

 ها را ذکر کنید.در صورت وجود تعداد و نوع خودآزمون 

 

 

 *نوع محتوا
 شامل عنوان و مؤلفین/مشخصات 

 کنندگانتهیه
 توضیحات

آماده بودن فايل برای 

 ** اریذبارگ

    

    

    

    

    



 

 

فمهلت ارائه بازخورد به تکالی مهلت پاسخ دادن دانشجويان نوع آزمون عنوان آزمون شماره  

 آزمون میان ترم 1
 -تستی

 تشریحی

 

- 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

   

 

 

 های دانشجويانتکالیف و پروژه 

 طول ترم فیتکال 

 

 

 پروژه درسی 

 خیر  بلی   اید؟در نظر گرفته/میان ترم . آیا برای درس خود پروژه پایان ترم 1

 در صورت پاسخ مثبت شرح مختصر و هدف از ارائه آن را بنویسید:           

 شماره
 عنوان

 تکلیف
 شرح تکلیف

مهلت پاسخ 

دادن 

 دانشجويان

 مهلت فیدبک

 دادن مدرس

هدف از ارائه 

 تکلیف

      

      

      

      



 

..........................................................................................................................................................................................................  

................... ......................................................................................................................................................................................................  

 یریادگي یها تیفعال ريسا 

مباحثه دقت  تیو هدا ی(، وجود دارد. اگر در طراحرهمزمانیاتاق بحث )غ یدر سامانه امکان فعال ساز

به  لی. در صورت تمادینما یادیکمک ز انیدر دانشجو یتواند به پرورش تفکر انتقاد-یانجام شود م یکاف

 :دیینما لیرا تکم ریامکان موارد ز نیاستفاده از ا

 )اتاق بحث )فورم 

بحث:  موضوع

.................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................ 

 

 ارزشیابی دانشجويان 

 بارم نمره موارد ارزشیابی

 نمره 7 آزمون میان ترم

 نمره 12 آزمون پايان ترم

 نمره 1 شرکت فعال در کالس و حضور و غیاب

 

 مقررات 

  

  :           

 

 
 

 



جدول زمانبندی درس فیزيک پزشکی، الکتريسیته و رباتیک و کاربرد آن در اتاق عمل

 تاريخ ارائه

  ،مقدمه ای بر فیزیک، کمیت ها

 وا حد ها یلیکا ها، تبد
 

 

وایتبووووووورد و 

ویوووووووووووووووووووود و 

 پروژکتور

 

 کو یز

 تکلیف

 آزمون پایانی

  نیروانواع 

 سرعت 

 شتاب 

 

سرکارخانم 

 دکتر باقرزاده

 حضوری

 

 

 

 

وایتبووووووورد و 

ویوووووووووووووووووووود و 

 پروژکتور

 

 کو یز

 تکلیف

 آزمون پایانی

 

 

 قضیه ی کار و انرژی 

 طرز کار ماهیچه ها 

 

سرکارخانم 

 دکتر باقرزاده

  حضوری

وایتبووووووورد و 

ویوووووووووووووووووووود و 

 پروژکتور

 

 کو یز

 تکلیف

 آزمون پایانی

 

 نیروی گریز از مرکز 

سرکارخانم 

 دکتر باقرزاده

  حضوری

وایتبووووووورد و 

 ویوووووووووووووووووووود و

 پروژکتور

 

 کو یز

 تکلیف

 آزمون پایانی

  ،آشنایی با ساختمان ماده، محلول

 سوسپانسیون

سرکارخانم 

 دکتر باقرزاده

  مجازی

رم افوووووزار نووووو

 تواتولید مح

 

 کو یز

 تکلیف

 آزمون پایانی

  دیالیز،پدیده ی اسمز و 

 

سرکارخانم 

 دکتر باقرزاده

  حضوری

رم افوووووزار نووووو

 تواتولید مح

 

 کو یز

 تکلیف

 آزمون پایانی

 سرکارخانم  ی مصنوعی کلیه کلیه و کارکرد

 دکتر باقرزاده

  حضوری

وایتبووووووورد و 

ویوووووووووووووووووووود و 

 پروژکتور

 

 کو یز

 تکلیف

 آزمون پایانی

  گازهاقوانین 

 

سرکارخانم 

 دکتر باقرزاده

  مجازی

رم افوووووزار نووووو

 تواتولید مح

 

 کو یز

 تکلیف

 آزمون پایانی

 سرکارخانم  تنفس مصنوعی و رسپیراتورها

هباقررزاددکتر   

 

 حضوری
 

وایتبووووووورد و 

ویوووووووووووووووووووود و 

 پروژکتور

 

 کو یز

 تکلیف

 آزمون پایانی



 

  ترمودینامیک و روش های قوانین

 انتقال حرارت

سرکارخانم 

 دکتر باقرزاده

  حضوری

وایتبووووووورد و 

ویوووووووووووووووووووود و 

 پروژکتور

 

 کو یز

 تکلیف

 آزمون پایانی

 

 رون 

  و ناهنجاری های عیوب انکساری

 چشم

 

سرکارخانم 

 دکتر باقرزاده

  مجازی

رم افوووووزار نووووو

 تواتولید مح

 

 کو یز

 تکلیف

 آزمون پایانی

 

 و قوانین حاکم بر آن الکتریسیته

 

سرکارخانم 

 دکتر باقرزاده

و وایتبووووووورد  حضوری

ویوووووووووووووووووووود و 

 پروژکتور

 کو یز

 تکلیف

 آزمون پایانی

    

 

 

 

  ،الکتروآنسفالوگرافی

الکتروکاردیوگرافی و دستگاه 

 شوک الکتریکی

 

سرکارخانم 

 دکتر باقرزاده

 

 حضوری
 

وایتبووووووورد و 

ویوووووووووووووووووووود و 

 پروژکتور

 

 کو یز

 تکلیف

 آزمون پایانی

رادیواکتیویته و خطرات  اتم، (1

 ناشی از آن

 

سرکارخانم 

 دکتر باقرزاده

 حضوری

 

 

 

 

وایتبووووووورد و 

ویوووووووووووووووووووود و 

 پروژکتور

 

 کو یز

 تکلیف

 آزمون پایانی

  و امواج صوتیصوت 

 پرتوهای یونیزان و غیر یونیزان 

 

سرکارخانم 

 دکتر باقرزاده

  حضوری

وایتبووووووورد و 

ویوووووووووووووووووووود و 

 پروژکتور

 

 کو یز

 تکلیف

 آزمون پایانی

 

 


