
 
 

 

  

 
 

  (lesson Plan)روزانه طرح درس 

 جلسه اول 

 اتاق عملکارشناسی پیوسته  مقطع / رشته تحصیلی:        اتاق عمل :گروه آموزشی       پرستاری حضرت زینب )س(  :دانشکد

 11/11/99 تاريخ ارائه درس : 1400-1399سال تحصيلي  :  

فيزيک پزشکي و الکتريسيته و رباتيک نام درس )واحد(  :  
 و کاربرد ان در اتاق عمل

 11-02 ساعت:                           شنبهوز:  ر

 : تعداد دانشجويان  نظری نوع واحد:

 سرکار خانم مرضيه کشاورز مسئول درس: واحد نظری 0 تعداد واحد:

 سرکار خانم مرضيه کشاورز :مدرس دقيقه 02مدت کالس: 

 99ماه دی  بازنگری:تدوين /  تاريخ
 

 و انواع نيروها تبديل واحدها ،مقدمه ای بر فيزيک، کميت ها، يکاها:  جلسهعنوان 

 فرا بگيرد. کميت ها، يکا و تبديل واحد آن ها و انواع نيروها رامفهوم فيزيک، :   جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 
 .مفهوم علم فيزيک را ياد بگيرد 

 .با کميت ها، واحدها و تبديل واحدها آشنا گردد 

 .انواع نيروها را را بشناسد 

 .نيروی گريز از مرکز را ياد بگيرد 

 .بتواند مساله های اين فصل را محاسبه نمايد 

 ترکیبی       /          مجازی   حضوری         /    روش آموزش :  

 نويد سامانه و adobe connect – محتوا ارائه و توليد افزارهای نرم و رايانه امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه        /        تاالر گفتگو

 عنوان و نوع آزمون : 

 مدرس توسط شده تهيه پاورپورينت اساليدهای منبع درس :

 دقيقه      :مدت زمان (جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.صرفا )این قسمت :    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقهمدت زمان :    

 دقيقهمدت زمان :    

 دقيقهمدت زمان:      

  مدت زمان :    دقيقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 دانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 واحد برنامه ريزی درسي و آموزشي

 
 گروه اتاق عمل

 



 

 

 

 دومجلسه 

 

 کارشناسی پیوسته اتاق عمل مقطع / رشته تحصیلی:        اتاق عمل :گروه آموزشی       پرستاری حضرت زینب )س(:  دانشکد

 11/11/99 تاريخ ارائه درس : 1400-1399سال تحصيلي  :  

فيزيک پزشکي و الکتريسيته و رباتيک نام درس )واحد(  :  
 و کاربرد ان در اتاق عمل

 11-02 ساعت:                           وز:  شنبهر

 تعداد دانشجويان  : نظری نوع واحد:

 سرکار خانم مرضيه کشاورز مسئول درس: واحد نظری 0 تعداد واحد:

 خانم مرضيه کشاورزسرکار  :مدرس دقيقه 02مدت کالس: 

 99دی ماه  تاريخ تدوين / بازنگری:
 
 

 طرز کار ماهيچه هاقضيه کار و انرژی و سرعت و شتاب، عنوان جلسه : 

 را ياد بگيرد. سرعت و شتاب، قضيه کار و انرژی و طرز کار ماهيچه ها مفهومهدف کلی جلسه :  

 اهداف اختصاصی : 
  و حرکت آشنا شود.با مفاهيم و فرمول های سرعت، شتاب 

 .قضيه کار و انرژی را فرا بگيرد 

 .طرز کار ماهيچه ها را ياد بگيرد 

 .مسال های مربوط به اين فصل را بتواند محاسبه کند 

 /        ترکیبی         مجازیروش آموزش :  حضوری         /       

 نويد سامانه و adobe connect – محتوا ارائه و توليد افزارهای نرم و رايانهامکانات آموزشی :  

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه        /        تاالر گفتگو

 عنوان و نوع آزمون : 

 مدرس توسط شده تهيه پاورپورينت اساليدهایمنبع درس : 

    : دقيقهمدت زمان:       )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقيقه

 مدت زمان :    دقيقه

 مدت زمان:      دقيقه

  مدت زمان :    دقيقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 سومجلسه 
 

 کارشناسی پیوسته اتاق عمل مقطع / رشته تحصیلی:        اتاق عمل :گروه آموزشی       پرستاری حضرت زینب )س(:  دانشکد

 11/11/99 تاريخ ارائه درس : 1400-1399سال تحصيلي  :  

فيزيک پزشکي و الکتريسيته و رباتيک نام درس )واحد(  :  
 و کاربرد ان در اتاق عمل

 11-02 ساعت:                           وز:  شنبهر

 دانشجويان  :تعداد  نظری نوع واحد:

 سرکار خانم مرضيه کشاورز مسئول درس: واحد نظری 0 تعداد واحد:

 سرکار خانم مرضيه کشاورز :مدرس دقيقه 02مدت کالس: 

 99دی ماه  تاريخ تدوين / بازنگری:
 
 

 کليه و کليه مصنوعي کردکار ن و حاالت ماده، فشار در مايعات،ساختماعنوان جلسه : 

 ياد گرفته شود. ساختمان و حاالت ماده، فشار در مايعات، کارکرد کليه و کليه مصنوعيمفاهيم هدف کلی جلسه :  

 اهداف اختصاصی : 

 .با ساختمان مولکول، محلول، سوسپانسيون آشنا شود 

 .با پديده اسمز، و دياليز آشنا شود 

 .با کارکرد کليه و کليه مصنوعي آشنا شود 

  شود.با مفهوم فشار در سياالت آشنا 

 .توانايي حل مساله های فشار را کسب نمايد 

 /        ترکیبی         مجازیروش آموزش :  حضوری         /       

 نويد سامانه و adobe connect – محتوا ارائه و توليد افزارهای نرم و رايانهامکانات آموزشی :  

 /        تاالر گفتگو    فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه    

 عنوان و نوع آزمون : 

 مدرس توسط شده تهيه پاورپورينت اساليدهایمنبع درس : 

    : مدت زمان:      دقيقه )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقهمدت زمان :    

 مدت زمان :    دقيقه

 مدت زمان:      دقيقه

  مدت زمان :    دقيقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 

 چهارمجلسه 

 

 کارشناسی پیوسته اتاق عمل مقطع / رشته تحصیلی:        اتاق عمل :گروه آموزشی       پرستاری حضرت زینب )س(:  دانشکد

 02/11/99 تاريخ ارائه درس : 1400-1399سال تحصيلي  :  

فيزيک پزشکي و الکتريسيته و رباتيک نام درس )واحد(  :  
 و کاربرد ان در اتاق عمل

 11-02 ساعت:                           وز:  شنبهر

 تعداد دانشجويان  : نظری نوع واحد:

 سرکار خانم مرضيه کشاورز مسئول درس: واحد نظری 0 تعداد واحد:

 سرکار خانم مرضيه کشاورز :مدرس دقيقه 02مدت کالس: 

 99دی ماه  تاريخ تدوين / بازنگری:

 
 

 قوانين گازهاعنوان جلسه : 

 آشنا شود. قوانين گازهابا هدف کلی جلسه :  

 

 اهداف اختصاصی : 
 .قوانين گاز ايده ال را ياد بگيرد 

 .قوانين بويل، چارلز و آووگادرو را ياد بگيرد 

  رفتار گازها آشنا شود.با 

 .رفتار گازها در شرايط ايده آل را ياد بگيرد 

 .توانايي حل مساله های مرتبط با گازها را کسب نمايند 

 /        ترکیبی         مجازیروش آموزش :  حضوری         /       

 نويد سامانه و adobe connect – محتوا ارائه و توليد افزارهای نرم و رايانهامکانات آموزشی :  

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه        /        تاالر گفتگو

 عنوان و نوع آزمون : 

 مدرس توسط شده تهيه پاورپورينت اساليدهایمنبع درس : 

    : دقيقهمدت زمان:       )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقيقه

 مدت زمان :    دقيقه

 مدت زمان:      دقيقه

  مدت زمان :    دقيقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 



 
 

 پنجم جلسه
 

 کارشناسی پیوسته اتاق عمل مقطع / رشته تحصیلی:        اتاق عمل :گروه آموزشی       پرستاری حضرت زینب )س(:  دانشکد

 0/10/99 تاريخ ارائه درس : 1400-1399سال تحصيلي  :  

فيزيک پزشکي و الکتريسيته و رباتيک نام درس )واحد(  :  
 و کاربرد ان در اتاق عمل

 11-02 ساعت:                           وز:  شنبهر

 دانشجويان  :تعداد  نظری نوع واحد:

 سرکار خانم مرضيه کشاورز مسئول درس: واحد نظری 0 تعداد واحد:

 سرکار خانم مرضيه کشاورز :مدرس دقيقه 02مدت کالس: 

 99دی ماه  تاريخ تدوين / بازنگری:
 
 
 

 ماشين قلب و ريه -مکانيسم تنفس، رسپيراتورها، وسايل اکسيژن تراپيعنوان جلسه : 

 آشنا شود. ماشين قلب و ريه -مکانيسم تنفس، رسپيراتورها، وسايل اکسيژن تراپيبا هدف کلی جلسه :  

 

 اهداف اختصاصی : 
 آشنا شود. با مکانيسم تنفس 

 .با رسپيراتورها آشنا شود 

 .با اکسيژن تراپي آشنا شود 

 .با عملکرد ماشين قلب و ريه آشنا شود 

 /        ترکیبی         مجازیروش آموزش :  حضوری         /       

 نويد سامانه و adobe connect – محتوا ارائه و توليد افزارهای نرم و رايانهامکانات آموزشی :  

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه        /        تاالر گفتگو

 عنوان و نوع آزمون : 

 مدرس توسط شده تهيه پاورپورينت اساليدهایمنبع درس : 

    : مدت زمان:      دقيقه )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقيقه

 مدت زمان :    دقيقه

 مدت زمان:      دقيقه

  دقيقهمدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ششمجلسه 
 

 کارشناسی پیوسته اتاق عمل مقطع / رشته تحصیلی:        اتاق عمل :گروه آموزشی       پرستاری حضرت زینب )س(:  دانشکد

 9/10/99 تاريخ ارائه درس : 1400-1399سال تحصيلي  :  

فيزيک پزشکي و الکتريسيته و رباتيک نام درس )واحد(  :  
 در اتاق عملو کاربرد ان 

 11-02 ساعت:                           وز:  شنبهر

 تعداد دانشجويان  : نظری نوع واحد:

 سرکار خانم مرضيه کشاورز مسئول درس: واحد نظری 0 تعداد واحد:

 سرکار خانم مرضيه کشاورز :مدرس دقيقه 02مدت کالس: 

 99دی ماه  تاريخ تدوين / بازنگری:
 
 
 

 ترموديناميکعنوان جلسه : 

 آشنا شود. مفاهيم مربوط به ترموديناميکبا هدف کلی جلسه :  

 

 اهداف اختصاصی : 
 .با مفهوم انتقال حرارت آشنا شود 

 .انواع روش های انتقال حرارت را ياد بگيرد 

 .کاربرد انتقال گرما در بدن را ياد بگبرد 

 /        ترکیبی         مجازیروش آموزش :  حضوری         /       

 نويد سامانه و adobe connect – محتوا ارائه و توليد افزارهای نرم و رايانهامکانات آموزشی :  

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه        /        تاالر گفتگو

 عنوان و نوع آزمون : 

 مدرس توسط شده تهيه پاورپورينت اساليدهایمنبع درس : 

    : مدت زمان:      دقيقه )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقيقه

 مدت زمان :    دقيقه

 مدت زمان:      دقيقه

  دقيقهمدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 هفتمجلسه 
 

 کارشناسی پیوسته اتاق عمل مقطع / رشته تحصیلی:        اتاق عمل :گروه آموزشی       پرستاری حضرت زینب )س(:  دانشکد

 11/10/99 تاريخ ارائه درس : 1400-1399سال تحصيلي  :  

فيزيک پزشکي و الکتريسيته و رباتيک نام درس )واحد(  :  
 ان در اتاق عمل و کاربرد

 11-02 ساعت:                           وز:  شنبهر

 تعداد دانشجويان  : نظری نوع واحد:

 سرکار خانم مرضيه کشاورز مسئول درس: واحد نظری 0 تعداد واحد:

 سرکار خانم مرضيه کشاورز :مدرس دقيقه 02مدت کالس: 

 99دی ماه  تاريخ تدوين / بازنگری:
 
 

 اتم و راديواکتيويتهعنوان جلسه : 

 مفاهيم اتم و راديواکتيويته آشنا شود.با هدف کلی جلسه :  

 

 اهداف اختصاصی : 

 .با قوانين مرتبط با فيزيک هسته ای آشنا شود 

 .انواع اشعه ها را بشناسد و مکانيسم توليد آن ها را ياد بگيرد 

 .با ساختمان اتم آشنا شود 

 بگيرد. مفهوم واپاشي را ياد 

 .فرمول های مرتبط با انواع واپاشي ها را ياد بگيرد 

 /        ترکیبی         مجازیروش آموزش :  حضوری         /       

 نويد سامانه و adobe connect – محتوا ارائه و توليد افزارهای نرم و رايانهامکانات آموزشی :  

 پروژه        /        تاالر گفتگو   فعالیت آموزشی :   تکلیف          /       

 عنوان و نوع آزمون : 

 مدرس توسط شده تهيه پاورپورينت اساليدهایمنبع درس : 

    : مدت زمان:      دقيقه )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 زمان :    دقيقهمدت 

 مدت زمان :    دقيقه

 مدت زمان:      دقيقه

  مدت زمان :    دقيقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 هشتمجلسه 
 

 کارشناسی پیوسته اتاق عمل مقطع / رشته تحصیلی:        اتاق عمل :گروه آموزشی       پرستاری حضرت زینب )س(:  دانشکد

 03/10/99 تاريخ ارائه درس : 1400-1399سال تحصيلي  :  

 راديولوژی تصاوير کليات با آشنايينام درس )واحد(  :  

 عمل اتاق در رايج
 11-11 ساعت:                           دوشنبهروز:   

 نظری نوع واحد:
 

 تعداد دانشجويان  :

 سرکار خانم مرضيه کشاورز مسئول درس: واحد نظری 0 تعداد واحد:

 سرکار خانم مرضيه کشاورز :مدرس دقيقه 02مدت کالس: 

 99دی ماه  تاريخ تدوين / بازنگری:
 
 
 

 اتم و راديواکتيويتهعنوان جلسه : 

 مفاهيم اتم و راديواکتيويته آشنا شود.با هدف کلی جلسه :  

 

 اهداف اختصاصی : 

 .با واژه و مفهوم فيزيکي نيمه عمر آشنا شود 

  مرتبط با نيمه عمر را ياد بگيرد.واحد و فرمول های 

 .توانايي حل مسائل مربوط به تجزيه راديواکتيو را کسب نمايد 

 .کاربرد مواد راديواکتيو در پزشکي را فرا گيرد 

  را در پزشکي بشناسد.و حفاظت ضرر ها و فوايد مواد راديواکتيو 

 /        ترکیبی         مجازیروش آموزش :  حضوری         /       

 نويد سامانه و adobe connect – محتوا ارائه و توليد افزارهای نرم و رايانهامکانات آموزشی :  

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه        /        تاالر گفتگو

 عنوان و نوع آزمون : 

 مدرس توسط شده تهيه پاورپورينت اساليدهایمنبع درس : 

    : مدت زمان:      دقيقه )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقيقه

 مدت زمان :    دقيقه

 مدت زمان:      دقيقه

  دقيقهمدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 نهمجلسه 

 کارشناسی پیوسته اتاق عمل مقطع / رشته تحصیلی:        اتاق عمل :گروه آموزشی       پرستاری حضرت زینب )س(:  دانشکد

 10/21/1022 تاريخ ارائه درس : 1400-1399سال تحصيلي  :  

فيزيک پزشکي و الکتريسيته و رباتيک نام درس )واحد(  :  
 در اتاق عملو کاربرد ان 

 11-02 ساعت:                           وز:  شنبهر

 تعداد دانشجويان  : نظری نوع واحد:

 سرکار خانم مرضيه کشاورز مسئول درس: واحد نظری 0 تعداد واحد:

 سرکار خانم مرضيه کشاورز :مدرس دقيقه 02مدت کالس: 

 99دی ماه  تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 صوت و شنواييعنوان جلسه : 

 مفاهيم صوت و شنوايي را فرا گيرد.هدف کلی جلسه :  

 

 اهداف اختصاصی : 
 .حدود شنوايي انسان را ياد بگيرد 

 .با مکانيسم تکلم و شنوايي آشنا گردد 

 .با راديوترمي آشنا گردد 

 .با راديوسنجي آشنا گردد 

 /        ترکیبی         مجازیروش آموزش :  حضوری         /       

 نويد سامانه و adobe connect – محتوا ارائه و توليد افزارهای نرم و رايانهامکانات آموزشی :  

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه        /        تاالر گفتگو

 عنوان و نوع آزمون : 

 مدرس توسط شده تهيه پاورپورينت اساليدهایمنبع درس : 

    : مدت زمان:      دقيقه )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقيقه

 مدت زمان :    دقيقه

 مدت زمان:      دقيقه

  دقيقهمدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 جلسه دهم

 کارشناسی پیوسته اتاق عمل مقطع / رشته تحصیلی:        اتاق عمل :گروه آموزشی       پرستاری حضرت زینب )س(:  دانشکد

 01/21/1022 تاريخ ارائه درس : 1400-1399سال تحصيلي  :  

فيزيک پزشکي و الکتريسيته و رباتيک نام درس )واحد(  :  
 ان در اتاق عمل و کاربرد

 11-02 ساعت:                           وز:  شنبهر

 تعداد دانشجويان  : نظری نوع واحد:

 سرکار خانم مرضيه کشاورز مسئول درس: واحد نظری 0 تعداد واحد:

 سرکار خانم مرضيه کشاورز :مدرس دقيقه 02مدت کالس: 

 99دی ماه  تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 نور:  جلسهعنوان 

 ماهيت اشعه ماورابنفش و اشعه ايکس و کاربرد های آن را بشناسد.:  جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 
 .با امواج نوری آشنا شود 

 .با اشعه ماورابنفش و کاربردهای آن آشنا شود 

 .با اشعه ايکش و کاربرد های آن آشنا شود 

 ان را بشناسد.اثر و کاربرد نور بر بدن انس 

 ترکیبی       /          مجازی حضوری         /      روش آموزش :  

 نويد سامانه و adobe connect – محتوا ارائه و توليد افزارهای نرم و رايانه امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه        /        تاالر گفتگو

 عنوان و نوع آزمون : 

 مدرس توسط شده تهيه پاورپورينت اساليدهای منبع درس :

 مدت زمان:      دقيقه )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقيقه

 مدت زمان :    دقيقه

 مدت زمان:      دقيقه

  مدت زمان :    دقيقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 جلسه يازدهم

 کارشناسی پیوسته اتاق عمل مقطع / رشته تحصیلی:        اتاق عمل :گروه آموزشی       پرستاری حضرت زینب )س(:  دانشکد

 01/21/1022 تاريخ ارائه درس : 1400-1399سال تحصيلي  :  

فيزيک پزشکي و الکتريسيته و رباتيک نام درس )واحد(  :  
 و کاربرد ان در اتاق عمل

 11-02 ساعت:                           وز:  شنبهر

 تعداد دانشجويان  : نظری نوع واحد:

 سرکار خانم مرضيه کشاورز مسئول درس: واحد نظری 0 تعداد واحد:

 سرکار خانم مرضيه کشاورز :مدرس دقيقه 02مدت کالس: 

 99دی ماه  تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 1فيزيک بينايي :  جلسهعنوان 

 انواع عدسي ها و وسايل نوری را بشناسد.:   جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 

 .انواع عدسي ها را بشناسد 

 .ويژگي های مختلف عدسي ها را ياد بگيرد 

 چشم آشنا شود. با ساير وسايل نوری از جمله ذره بين، پروژکتور، ميکروسکوپ و 

 .ساختار چشم و مکانيسم توليد تصوير در چشم آشنا شود 

 ترکیبی       /          مجازی حضوری         /      روش آموزش :  

 نويد سامانه و adobe connect – محتوا ارائه و توليد افزارهای نرم و رايانه امکانات آموزشی : 

 /          پروژه        /        تاالر گفتگوفعالیت آموزشی :   تکلیف          

 عنوان و نوع آزمون : 

 مدرس توسط شده تهيه پاورپورينت اساليدهای منبع درس :

 مدت زمان:      دقيقه )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقيقه

 مدت زمان :    دقيقه

 مدت زمان:      دقيقه

  مدت زمان :    دقيقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 جلسه دوازدهم

 کارشناسی پیوسته اتاق عمل مقطع / رشته تحصیلی:        اتاق عمل :گروه آموزشی       پرستاری حضرت زینب )س(:  دانشکد

 20/20/1022 تاريخ ارائه درس : 1400-1399سال تحصيلي  :  

فيزيک پزشکي و الکتريسيته و رباتيک نام درس )واحد(  :  
 و کاربرد ان در اتاق عمل

 11-02 ساعت:                           وز:  شنبهر

 تعداد دانشجويان  : نظری نوع واحد:

 خانم مرضيه کشاورزسرکار  مسئول درس: واحد نظری 0 تعداد واحد:

 سرکار خانم مرضيه کشاورز :مدرس دقيقه 02مدت کالس: 

 99دی ماه  تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 0فيزيک بينايي :  جلسهعنوان 

 عيوب انکساری چشم را بشناسد.:   جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 
 .با دوربيني آشنا شود 

 .با نزديک بيني آشنا شود 

  آشنا شود.با آستيگماتيسم 

 .با پيرچشمي آشنا شود 

 .با روش های تصحيح عيوب انکساری آشنا شود 

 ترکیبی       /          مجازی حضوری         /      روش آموزش :  

 نويد سامانه و adobe connect – محتوا ارائه و توليد افزارهای نرم و رايانه امکانات آموزشی : 

 /          پروژه        /        تاالر گفتگو      فعالیت آموزشی :   تکلیف    

 عنوان و نوع آزمون : 

 مدرس توسط شده تهيه پاورپورينت اساليدهای منبع درس :

 مدت زمان:      دقيقه )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقيقه

 مدت زمان :    دقيقه

 مدت زمان:      دقيقه

  مدت زمان :    دقيقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 جلسه سيزدهم

 کارشناسی پیوسته اتاق عمل مقطع / رشته تحصیلی:        اتاق عمل :گروه آموزشی       پرستاری حضرت زینب )س(:  دانشکد

 11/20/1022 تاريخ ارائه درس : 1400-1399سال تحصيلي  :  

فيزيک پزشکي و الکتريسيته و رباتيک نام درس )واحد(  :  
 و کاربرد ان در اتاق عمل

 11-02 ساعت:                           وز:  شنبهر

 تعداد دانشجويان  : نظری نوع واحد:

 خانم مرضيه کشاورز سرکار مسئول درس: واحد نظری 0 تعداد واحد:

 سرکار خانم مرضيه کشاورز :مدرس دقيقه 02مدت کالس: 

 99دی ماه  تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 1الکتريسيته :  جلسهعنوان 

 با منشا پتانسيل حيات آشنا شود.:   جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 

 .با مفهوم الکتريسيته در بدن آشنا شود 

  الکتريکي آشنا شود.با شايع ترين پيام های 

 .با دستگاه عصبي آشنا شود 

 .با پتانسيل کار آشنا شود 

 ترکیبی       /          مجازی حضوری         /      روش آموزش :  

 نويد سامانه و adobe connect – محتوا ارائه و توليد افزارهای نرم و رايانه امکانات آموزشی : 

 /          پروژه        /        تاالر گفتگو    فعالیت آموزشی :   تکلیف      

 عنوان و نوع آزمون : 

 مدرس توسط شده تهيه پاورپورينت اساليدهای منبع درس :

 مدت زمان:      دقيقه )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقيقه

 مدت زمان :    دقيقه

 مدت زمان:      دقيقه

  مدت زمان :    دقيقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 جلسه چهاردهم

 کارشناسی پیوسته اتاق عمل مقطع / رشته تحصیلی:        اتاق عمل :گروه آموزشی       پرستاری حضرت زینب )س(:  دانشکد

 11/20/1022 تاريخ ارائه درس : 1400-1399سال تحصيلي  :  

فيزيک پزشکي و الکتريسيته و رباتيک نام درس )واحد(  :  
 و کاربرد ان در اتاق عمل

 11-02 ساعت:                           وز:  شنبهر

 تعداد دانشجويان  : نظری نوع واحد:

 خانم مرضيه کشاورزسرکار  مسئول درس: واحد نظری 0 تعداد واحد:

 سرکار خانم مرضيه کشاورز :مدرس دقيقه 02مدت کالس: 

 99دی ماه  تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 0الکتريسيته :  جلسهعنوان 

 الکتروآنسفالوگرافي آشنا شود. با :  جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 
 .مقدمه ای بر آناتومي و عملکرد مغز را ياد بگيرد 

  الکترودهای ثبت فعاليت مغز آشنا شود.با انواع 

 .شدت امواج مغزی را ياد بگيرد 

 .با فرکانس های مختلف آشنا شود 

 ترکیبی       /          مجازی حضوری         /      روش آموزش :  

 نويد سامانه و adobe connect – محتوا ارائه و توليد افزارهای نرم و رايانه امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه        /        تاالر گفتگو

 عنوان و نوع آزمون : 

 مدرس توسط شده تهيه پاورپورينت اساليدهای منبع درس :

 مدت زمان:      دقيقه )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقيقه

 مدت زمان :    دقيقه

 مدت زمان:      دقيقه

  مدت زمان :    دقيقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 جلسه پانزدهم

 کارشناسی پیوسته اتاق عمل مقطع / رشته تحصیلی:        اتاق عمل :گروه آموزشی       پرستاری حضرت زینب )س(:  دانشکد

 02/20/1022 تاريخ ارائه درس : 1400-1399سال تحصيلي  :  

فيزيک پزشکي و الکتريسيته و رباتيک نام درس )واحد(  :  
 و کاربرد ان در اتاق عمل

 11-02 ساعت:                           وز:  شنبهر

 تعداد دانشجويان  : نظری نوع واحد:

 سرکار خانم مرضيه کشاورز مسئول درس: واحد نظری 0 تعداد واحد:

 سرکار خانم مرضيه کشاورز :مدرس دقيقه 02مدت کالس: 

 99دی ماه  تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 3الکتريسيته :  جلسهعنوان 

 با الکتروکارديوگرافي آشنا شود.:   جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 
  ياد بگيرد.تاريخچه ثبت الکتروکارديوگرام را 

 .آناتومي و عملکرد قلب را ياد بگيرد 

 .با ليد های الکتروکارديوگرام آشنا شود 

 .با قسمت های اصلي دستگاه آشنا شود 

 ترکیبی       /          مجازی حضوری         /      روش آموزش :  

 نويد سامانه و adobe connect – محتوا ارائه و توليد افزارهای نرم و رايانه امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه        /        تاالر گفتگو

 عنوان و نوع آزمون : 

 مدرس توسط شده تهيه پاورپورينت اساليدهای منبع درس :

 دقيقه مدت زمان:      )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقيقه

 مدت زمان :    دقيقه

 مدت زمان:      دقيقه

  مدت زمان :    دقيقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 جلسه شانزدهم

 کارشناسی پیوسته اتاق عمل مقطع / رشته تحصیلی:        اتاق عمل :گروه آموزشی       پرستاری حضرت زینب )س(:  دانشکد

 21/23/1022 تاريخ ارائه درس : 1400-1399سال تحصيلي  :  

فيزيک پزشکي و الکتريسيته و رباتيک نام درس )واحد(  :  
 و کاربرد ان در اتاق عمل

 11-02 ساعت:                           وز:  شنبهر

 تعداد دانشجويان  : نظری نوع واحد:

 سرکار خانم مرضيه کشاورز مسئول درس: واحد نظری 0 تعداد واحد:

 سرکار خانم مرضيه کشاورز :مدرس دقيقه 02مدت کالس: 

 99دی ماه  تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 0الکتريسيته :  جلسهعنوان 

 از تجهيزات پزشکي الکتريکي آشنا شود. يبا بعض:   جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 
 .با دی سي شوک آشنا شود 

 .با سنسورهای اتاق عمل آشنا شود 

 .با مانيتور عالئم حياتي آشنا شود 

 ترکیبی       /          مجازی حضوری         /      روش آموزش :  

 نويد سامانه و adobe connect – محتوا ارائه و توليد افزارهای نرم و رايانه امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه        /        تاالر گفتگو

 عنوان و نوع آزمون : 

 مدرس توسط شده تهيه پاورپورينت اساليدهای منبع درس :

 مدت زمان:      دقيقه )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقيقه

 مدت زمان :    دقيقه

 مدت زمان:      دقيقه

  مدت زمان :    دقيقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 


