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 ق عملاتا کارشناسی پیوسته  مقطع و رشته تحصیلی:      اتاق عمل گروه آموزشی:     پرستاری حضرت زینب )س( :دانشکده 

 نو الکتریسیته و رباتیک و کاربرد آفیزیک پزشکی   :  نام درس

 در اتاق عمل

 واحد 2 :  تعداد واحد

 واحد نظری 2 نوع واحد :

 22الی  81 -ها شنبهروز و ساعت برگزاری کالس:  ندارد پیش نیاز:

 پرستاری حضرت زینب )س(دانشکده  مکان برگزاری:

                                                سرکار خانم مرضیه کشاورز مسئول برنامه :

 keshavarz.ma.71@gmail.com آدرس پست الکترونیکی:             23819232192:      دانشکده شماره تماس

                                                                    سرکار خانم مرضیه کشاورز  مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(:

 ewazuni@larums.ac.ir :آدرس پست الکترونیکی                07152519273شماره تماس دانشکده:  

                                                سرکار خانم مرضیه کشاورز تهیه و تنظیم : 

 33ماه  دی بازنگری: تدوین/ تاریخ

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ریزی درسی و آموزشی

 
گروه اتاق عمل     

 



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

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

در این درس دانشجو با اصول فیزیکی بسیاری از تجهیزات تا در نهایت یک مراقبت ایمن از خود و بیمار به عمل آورد. همچنین 

 پزشکی آشنا می گردد. این آشنایی به نحوه یادگیری صحیح و مراقبت بهتر از این دستگاه ها منجر خواهد شد.

 
 

 

 عناوين كلی اين درس شامل موارد زير می باشد :

 
 آشنایی با کمیت ها و یکاهای فیزیکی  (1

 شتابآشنایی با نیرو، سرعت و  (2

 آشنایی با قضیه کار و انرژی (3

 آشنایی با نیروی گریز ار مرکز (4

 آشنایی با ساختمان ماده، محلول، سوسپانسیون (5

 آشنایی با دیالیز، کارکرد کلیه (6

 آشنایی با گازها (7

 آشنایی با تنفس مصنوعی و رسپیراتورها (8

 آشنایی با ترمودینامیک و روش های انتقال حرارت (9

 آشنایی با نور (10

 الکتریسیتهآشنایی با  (11

 آشنایی با الکتروآنسفالوگرافی، الکتروکاردیوگرافی و دستگاه شوک الکتریکی (12

 آشنایی با اتم، رادیواکتیویته و خطرات ناشی از آن (13

 آشنایی با صوت (14

 آشنایی با عیوب انکساری چشم (15

 ف كلیاهدا 

 ل و قوانین فیزیکی و بیوفیزیکی آشنایی دانشجویان با اصو

 

  اهداف اختصاصی 

 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 حرکت، کار انرژی، فشار گازها، قوانین، گرما، الکتریسیته، نور و مواد  در زمینه هایفیزیک عمومی  مفاهیم و فرمول های

 را یاد بگیرد. رادیواکتیو

 .قوانین توصیف حرکت، انواع سرعت ها و شتاب ها را یاد بگیرد 

 .قوانین فشار را یاد بگیرد 

 .مکانیسم انتقال گرما و روش های موثر در  انتقال گرما را یاد بگیرد 

 .مفاهیم الکتریسیته را یاد بگیرد 



 .قوانین انتشار نور، عدسی ها را یاد بگیرد 

 .قوانین فیزیک هسته ای از جمله انواع اشعه، ساختمان اتم و مواد رادیواکتیو را یاد بگیرد 

  را شرح دهد ونسازیریغ و ونسازیانواع پرتوهای. 

 

 

 

 هدف كلی 

کسب مهارت های الزم در چگونگی کاربرد اصول این علم در رابطه با سالمت خود و بیمار و انجام درمان های پزشکی و مراقبت 

   . آشنایی با تجهیزات پزشکی الکتریکی اتاق عملهای پرستاری و کاربرد آن

  اهداف اختصاصی 

 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 .با الکتروآنسفالوگرافی و الکتروکاردیوگرافی آشنا شود 

 .با دستگاه رسپیراتورها آشنا شود 

 .با رادیوترمی و رادیوسنجی آشنا شود 

 .با ماشین قلب و ریه و اکسیژن تراپی آشنا شود 

 .با دستگاه دی سی شوک آشنا شود 

 

 

 

 روش آموزش 
 

 حضوری                   مجازی                                 تركیبی                            

 شرايط اجراء

 

 امکانات آموزشی:  
  و با استفاده از نرم افزارهایی شامل سامانه نویداسالید 

 

 

 

 

 
 

 

 

  منابع درسی:  

 خیر   بلی  در نظر دارید؟ درسی خاصی برای معرفی به دانشجویان به عنوان منبع/مقاله آیا کتاب 

  صورت وجود جدول زیر را تکمیل کنید:در 



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

 مطالعهشده برای 

 فیزیک هالیدی. جرل واکر. رزنیک  

 مترجم: پاشایی،   

 ویراست یازدهم  

 مرکز نشر دانشگاهی  

 3-1جلد   

 

   کمیت ها و یکاهای

 فیزیکی 

  نیرو، سرعت و شتاب 

 قضیه کار و انرژی 

  نیروی گریز ار مرکز 

   ،ساختمان ماده، محلول

 سوسپانسیون

  دیالیز، کارکرد کلیه 

 قوانین گازها 

  تنفس مصنوعی و

 رسپیراتورها

  ترمودینامیک و روش

 های انتقال حرارت

 نور 

 الکتریسیته 

  ،الکتروآنسفالوگرافی

الکتروکاردیوگرافی و 

 یکدستگاه شوک الکتری

  اتم، رادیواکتیویته و

 خطرات ناشی از آن

 صوت 

 عیوب انکساری چشم 

 فیزیک پزشکی، الکتریسیته، رباتیک و کاربرد آن در اتاق عمل  

 هروی، ویدا طیبیمؤلفان: محمدامین یونسی  

 ناشر: شرکت آرویج ایرانیان  

 

  کمیت ها و یکاهای

 فیزیکی 

  نیرو، سرعت و شتاب 

 قضیه کار و انرژی 

  نیروی گریز ار مرکز 

   ،ساختمان ماده، محلول

 سوسپانسیون

  دیالیز، کارکرد کلیه 

 قوانین گازها 



  تنفس مصنوعی و

 رسپیراتورها

  ترمودینامیک و روش

 های انتقال حرارت

 نور 

 الکتریسیته 

  ،الکتروآنسفالوگرافی

الکتروکاردیوگرافی و 

 دستگاه شوک الکتریکی

  اتم، رادیواکتیویته و

 از آنخطرات ناشی 

 صوت 

 عیوب انکساری چشم 

 
 

 

 

 مشخصات مقاله شامل عنوان، نویسندگان، مجله، سال و شماره انتشار و صفحات
نحوه دسترسی دانشجویان به 

 مقاله

  متعاقبا اعالم می گردد.

 

 

 

 

 

 

 

 *نوع محتوا

مشخصات 

شامل عنوان 

 و مؤلفین/

کنندگتهیه

 ان

 ** اریذآماده بودن فایل برای بارگ توضیحات



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

آن  ایلف، مشخصات آن را ذکر کنید و به دانشجویان معرفی کنید منبع درسیفوق یا به تنهایی به عنوان 

 را ضمیمه نمایید:

 .متعاقبا در سامانه نوید بارگذاری خواهد شد 

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

 

  ه منبع مطالعدر 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 این موارد به دانشجویان معرفی کنید بیشتر

 در نظر گرفته شده است.(

.  
  متناسب با هر جلسه در سامانه نویداسالید های صداگذاری شده 

 

 

 

 

 

 

 آزمون های خود ارزيابی 

    متعاقبا اعالم می گردد.

    

    

    

    



 خیر   بلی   اید؟آزمون در نظر گرفته . آیا برای درس خود8

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

 مهلت ارائه بازخورد به تکالیف مهلت پاسخ دادن دانشجویان نوع آزمون عنوان آزمون شماره

 مثال

ازمون مبحث 

نیازسنجی در برنامه 

 درسی

تستی چهار 

 جوابی
  

 

 

 

 

 متعاقبا اعالم می گردد  

 

 

 

 

 

   

 

 

 های دانشجويانتکالیف و پروژه 

 طول ترم فیتکال 

 

 

 پروژه درسی 

 شماره
عنوان 

 تکلیف
 شرح تکلیف

مهلت پاسخ 

دادن 

 دانشجویان

مهلت فیدبک 

 دادن مدرس

هدف از ارائه 

 تکلیف

 مثال
تکلیف اول 

 کالسی

یک پاراگراف کوتاه شرح دهید که مفهوم این عبارت در این تکلیف در 

اند. زمان به وجود آمدههای درسی زیادی به صورت همبرنامه" چیست؟

"ها باید همگرا و همسان شوند.تمام این برنامه  

در مورد کوریکولوم رشته پزشکی )یا اگر آشنایی شما کافی نیست 

ر ذکر نمایید:  برنامه کوریکولوم رشته خودتان( مصادیقی برای موارد زی

برنامه درسی طراحی ، برنامه درسی مخفی ، رسمی درسی رسمی و غیر

برنامه درسی بی اثرو  شده، آموزش داده شده و مورد سنجش واقع شده  

  

مرور فصل 

مربوطه از منبع 

درسی و درک 

 مفاهیم مربوطه

 

 

 
    متعاقبا اعالم می گردد



 خیر   بلی   اید؟در نظر گرفته/میان ترم . آیا برای درس خود پروژه پایان ترم 8

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

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

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

 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

 متعاقبا اعالم می گردد

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

 ارزشیابی دانشجويان 

 بارم نمره موارد ارزشیابی

 نمره 1 ترم آزمون میان ترم

 نمره 82 آزمون پایان ترم

 نمره 2 تکالیف و سایر فعالیت ها

 

 

 

 مقررات 

            براساس آیین نامه آموزشیحداقل نمره قبولي                             

 براساس آیین نامه آموزشی     دفعات مجاز غيبت در كالس تعداد                      

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عمل اتاق در رایج رادیولوژی تصاویر کلیات با آشنایی

 تاریخ ارائه

88/88/33 81-81 

مقدمه ای بر فیزیک، کمیت ها، 

ها و انواع  حد یل وا بد ها، ت کا ی

 نیروها

کار  سررر

خررانررم 

 کشاورز

صورت  به 

 مجازی

نرم افزارهای تولید 

 محتوا و کامپیوتر

تحااا   م برگزاری ا

 پایا  ترم و تکاليف

88/88/33 81-81 

سرررعت و شررتاب، قضرریه کار و 

 انرژی و طرز کار ماهیچه ها

کار  سررر

خررانررم 

 کشاورز

صورت  به 

مجازی

نرم افزارهای تولید 

 محتوا و کامپیوتر

یا   پا برگزاری امتحا  

 ترم و تکاليف

81/88/33 81-81 

ساختمان و حاالت ماده، فشار در 

یه  یه و کل کارکرد کل عات،  مای

 مصنوعی

کار  سررر

خررانررم 

 کشاورز

صورت  به 

مجازی

نرم افزارهای تولید 

 محتوا و کامپیوتر

یا   پا برگزاری امتحا  

 و تکاليف ترم



25/88/33 81-81 

کار  قوانین گازها سررر

خررانررم 

 کشاورز

صورت  به 

 مجازی

نرم افزارهای تولید 

 محتوا و کامپیوتر

یا   پا برگزاری امتحا  

 ترم و تکاليف

22/82/33 81-81 

مکانیسررم تنفس، رسررپیراتورها، 

سیژن تراپی سایل اک شین  -و ما

 قلب و ریه

کار  سررر

خررانررم 

 کشاورز

صورت  به 

 مجازی

افزارهای تولید نرم 

 محتوا و کامپیوتر

یا   پا برگزاری امتحا  

 ترم و تکاليف

23/82/33 81-81 

کار  ترمودینامیک سررر

خررانررم 

 کشاورز

صورت  به 

آنالین

رم افزارهای تولید ن

 محتوا و کامپیوتر

یا   پا برگزاری امتحا  

 ترم و تکاليف

81/82/33 81-81 

کار  8 اتم و رادیواکتیویته سررر

خررانررم 

 کشاورز

صورت به 

 مجازی

نرم افزارهای تولید 

 محتوا و کامپیوتر

یا   پا برگزاری امتحا  

 ترم و تکاليف

29/82/33 81-81 

کار  2 اتم و رادیواکتیویته سررر

خررانررم 

 کشاورز

صورت  به 

 آنالین

رم افزارهای تولید ن

 محتوا و کامپیوتر

یا   پا برگزاری امتحا  

 ترم و تکاليف



89/28/8922 81-81 

 صوت و شنوایی

 امتحان میان ترمبرگزاری 

کار  سررر

خررانررم 

 کشاورز

به صورت 

 مجازی
نرم افزارهای تولید 

 محتوا و کامپیوتر

یا   پا برگزاری امتحا  

 ترم و تکاليف

28/28/8922 81-81 

کار  نور سررر

خررانررم 

 کشاورز

به صورت 

 مجازی
نرم افزارهای تولید 

 محتوا و کامپیوتر

یا   پا برگزاری امتحا  

 ترم و تکاليف

21/28/8922 81-81 

کار  8فیزیک بینایی  سررر

خررانررم 

 کشاورز

به صورت 

 مجازی
نرم افزارهای تولید 

 محتوا و کامپیوتر

یا   پا برگزاری امتحا  

 ترم و تکاليف

29/22/8922 81-81 

کار  2فیزیک بینایی  سررر

خررانررم 

 کشاورز

به صورت 

 مجازی
نرم افزارهای تولید 

 محتوا و کامپیوتر

یا   پا برگزاری امتحا  

 تکاليفترم و 

88/22/8922 81-81 

کار  8الکتریسیته  سررر

خررانررم 

 کشاورز

به صورت 

 مجازی
نرم افزارهای تولید 

 محتوا و کامپیوتر

یا   پا برگزاری امتحا  

 ترم و تکاليف



81/22/8922 81-81 

کار  2الکتریسیته  سررر

خررانررم 

 کشاورز

به صورت 

 مجازی
نرم افزارهای تولید 

 محتوا و کامپیوتر

یا  برگزاری امتحا   پا

 ترم و تکاليف

25/22/8922 81-81 

کار  9الکتریسیته  سررر

خررانررم 

 کشاورز

به صورت 

 مجازی
نرم افزارهای تولید 

 محتوا و کامپیوتر

یا   پا برگزاری امتحا  

 ترم و تکاليف

28/29/8922 81-81 

کار  9الکتریسیته  سررر

خررانررم 

 کشاورز

به صورت 

 مجازی
نرم افزارهای تولید 

 محتوا و کامپیوتر

یا   پا برگزاری امتحا  

 ترم و تکاليف

     امتحا  پایا  ترم  

 

 


