
 
 

 

  

 

 

  (lesson Plan)روزانه طرح درس 

 جلسه اول
 

 ملاتاق ع یتکنولوژ ی: کارشناسیلیاتاق عمل       مقطع و رشته تحص  ی:  تکنولوژیگروه آموزش     یدانشکده :  پرستار

 01/00/0011تاريخ ارائه درس : 0010-0011سال تحصيلي  :  

 کيو ربات تهيسيو الکتر يپزشک کيزيفنام درس )واحد(  :  
 و کاربرد آن در اتاق عمل

 01-01 ساعت:                    روز: يکشنبه

 نظری نوع واحد:
 

 نفر 01 تعداد دانشجويان  :

 دکتر مهدی عسگری مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 دکتر مهدی عسگری :مدرس دقيقه 01مدت کالس: 

 01/00/0011 بازنگری:تدوين /  تاريخ
 

 کاهایاستانداردها و  ،یکیزیف یتهایکم:  جلسهعنوان 

 کاهایاستانداردها و  ،یکیزیف یتهایدر خصوص کم هیبا مباحث پا ییآشنا:   جلسههدف کلی 

 : اختصاصیاهداف 

 دانشجو  در پايان دوره بايد بتواند:

 را شرح دهد. انواع دستگاه های بین المللی یکاها 

 .ویژگی یکاهای اصلی )طول، جرم و زمان( را توضیح دهد 

 .تبدیل واحد کمیت های مختلف را انجام دهد 

 مجازی روش آموزش :  

 کامپيوتر، امکانات فضای مجازی و نرم افزارهای ارائه شده مانند نويد اساليد، امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          

 -عنوان و نوع آزمون:

 (طرح دوره نوشته شود.منابع در طبق فرمت مشخصات آن  و..در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه ) منبع درس :

 چاپ: دهم به باال -ناشر:نوپردازان-ترجمه: دکترابوکاظمي-ديويد هاليدی و همکاراننويسنده: -عنوان: مباني فيزيک
نوبت  -ناشر: دانش نگار -ترجمه: حسين صالحي-نويسنده: سرز فرانسيس و همکاران-عنوان: فيزيک دانشگاهي

 چاپ: اول
 نهمنوبت چاپ: -ژييآناشر: -ترجمه: عباس تکاور-: جان آر کامرون و همکارانسندهينو -يپزشک کيزيعنوان: ف

 دقيقه    :مدت زمان :    مقدمه 

 کلیات درس  

 دانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 واحد برنامه ريزی درسي و آموزشي

 
 گروه اتاق عمل

 



  درس و دوم بخش اول 

  
 دقيقهمدت زمان :   

 

  مدت زمان :   دقيقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 

  



 

 

 

 دومجلسه 
 

 ملاتاق ع یتکنولوژ ی: کارشناسیلیاتاق عمل       مقطع و رشته تحص  ی:  تکنولوژیگروه آموزش     یدانشکده :  پرستار

 20/00/0011 تاريخ ارائه درس : 0010-0011سال تحصيلي  :  

 کيو ربات تهيسيو الکتر يپزشک کيزيفنام درس )واحد(  :  
 و کاربرد آن در اتاق عمل

 01-01 ساعت:                    روز: يکشنبه

 نظری نوع واحد:
 

 نفر 01 تعداد دانشجويان  :

 دکتر مهدی عسگری مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 دکتر مهدی عسگری :مدرس دقيقه 01مدت کالس: 

 01/00/0011 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 ایمنی الکتریکی تجهیزات پزشکی :  جلسهعنوان 

 آشنایی با مباحث پایه ایمنی الکتریکی تجهیزات پزشکی )جلسه اول(:   جلسههدف کلی 

 اختصاصی :اهداف 

 پايان دوره بايد بتواند:دانشجو  در 

 .اهمیت و ضرورت توجه به اصول ایمنی در محیط های پزشکی را شرح دهد 

 تاریخچه حوادث و سیر تحول دستورالعمل های ایمنی الکتریکی در محیط های بالینی مسلط باشد.  -بر حوادث 

 آسیب های ناشی از عبور جریان الکتریسته را نام برده و چرایی آن را توضیح دهد. 
 مجازیروش آموزش :  

 اساليد، کامپيوتر، امکانات فضای مجازی و نرم افزارهای ارائه شده مانند نويد امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          

 -عنوان و نوع آزمون:

 (دوره نوشته شود.طرح منابع در مشخصات آن طبق فرمت  و..در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه ) منبع درس :

 چاپ: دهم به باال -ناشر:نوپردازان-ترجمه: دکترابوکاظمي-نويسنده: ديويد هاليدی و همکاران-عنوان: مباني فيزيک
نوبت  -ناشر: دانش نگار -ترجمه: حسين صالحي-نويسنده: سرز فرانسيس و همکاران-عنوان: فيزيک دانشگاهي

 چاپ: اول
 نهمنوبت چاپ: -ژييناشر: آ-ترجمه: عباس تکاور-آر کامرون و همکاران : جانسندهينو -يپزشک کيزيعنوان: ف

 اساليد، کامپيوتر، امکانات فضای مجازی و نرم افزارهای ارائه شده مانند نويد امکانات آموزشی : 

 دقيقه   مدت زمان:  :    مقدمه 

 کلیات درس  

  درس و دوم بخش اول 

  
 مدت زمان :   دقيقه

 

  مدت زمان :   دقيقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 

  



 
 
 

 سومجلسه 
 

 ملاتاق ع یتکنولوژ ی: کارشناسیلیاتاق عمل       مقطع و رشته تحص  ی:  تکنولوژیگروه آموزش     یدانشکده :  پرستار

 0/02/0011 تاريخ ارائه درس : 0010-0011سال تحصيلي  :  

 کيو ربات تهيسيو الکتر يپزشک کيزيفنام درس )واحد(  :  
 و کاربرد آن در اتاق عمل

 01-01 ساعت:                    روز: يکشنبه

 نظری نوع واحد:
 

 نفر 01 تعداد دانشجويان  :

 دکتر مهدی عسگری مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 دکتر مهدی عسگری :مدرس دقيقه 01مدت کالس: 

 01/00/0011 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 ایمنی الکتریکی تجهیزات پزشکی:  جلسهعنوان 

 (دومآشنایی با مباحث پایه ایمنی الکتریکی تجهیزات پزشکی )جلسه :   جلسههدف کلی 

 اختصاصی :اهداف 

 دانشجو  در پايان دوره بايد بتواند:

 .شرایط اساسی جهت رخداد یک برق گرفتگی را توضیح دهد 

  جریان با مقادیر آمپرهای مختلف را توضیح دهد.پاسخ های فیزیولوژیکی بدن در عبور 

 .اهمیت و خطر فرکانس برق شهری در ایجاد آسیب ناشی از عبور جریان الکتریسته از بدن را توضیح دهد 

 روش آموزش :  مجازی 

 اساليد، کامپيوتر، امکانات فضای مجازی و نرم افزارهای ارائه شده مانند نويد امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          

 -عنوان و نوع آزمون:

 (طرح دوره نوشته شود.منابع در مشخصات آن طبق فرمت  و..در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه ) منبع درس :

 االب چاپ: دهم به -ناشر:نوپردازان-ترجمه: دکترابوکاظمي-نويسنده: ديويد هاليدی و همکاران-عنوان: مباني فيزيک
نوبت  -ناشر: دانش نگار -ترجمه: حسين صالحي-نويسنده: سرز فرانسيس و همکاران-عنوان: فيزيک دانشگاهي

 چاپ: اول
 نهمنوبت چاپ: -ژييناشر: آ-ترجمه: عباس تکاور-: جان آر کامرون و همکارانسندهينو -يپزشک کيزيعنوان: ف

 مجازی و نرم افزارهای ارائه شده مانند نويداساليد، کامپيوتر، امکانات فضای  امکانات آموزشی : 

 دقيقه   مدت زمان:  :    مقدمه 

 کلیات درس  

  درس و دوم بخش اول 

  
 مدت زمان :   دقيقه

 

  مدت زمان :   دقيقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 

  



 
 

 چهارمجلسه 
 

 ملاتاق ع یتکنولوژ ی: کارشناسیلیاتاق عمل       مقطع و رشته تحص  ی:  تکنولوژیگروه آموزش     یدانشکده :  پرستار

 8/02/0011 تاريخ ارائه درس : 0010-0011سال تحصيلي  :  

 کيو ربات تهيسيو الکتر يپزشک کيزيفنام درس )واحد(  :  
 و کاربرد آن در اتاق عمل

 01-01 ساعت:                    روز: يکشنبه

 نظری نوع واحد:
 

 نفر 01 تعداد دانشجويان  :

 دکتر مهدی عسگری مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 دکتر مهدی عسگری :مدرس دقيقه 01مدت کالس: 

 01/00/0011 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 ایمنی الکتریکی تجهیزات پزشکی:  جلسهعنوان 

 (سومآشنایی با مباحث پایه ایمنی الکتریکی تجهیزات پزشکی )جلسه :   جلسههدف کلی 

 اختصاصی :اهداف 

 دانشجو  در پايان دوره بايد بتواند:

 .پارامترهای تاثیرگزار در بروز شدت اثر برق گرفتگی را نام ببرد 

 .نقش زمان را در شدت اثر برق گرفتگی توضیح دهد 

 شدت اثر برق گرفتگی توضیح دهد. نقش نوع جریان )مستقیم و متناوب( را در 

 .نقش مقاومت ارگان های مختلف بدن را در شدت اثر برق گرفتگی توضیح دهد 

 .اهمیت مسیر عبور جریان الکتریسیته در شدت اثر برق گرفتگی توضیح دهد 

 .نقش میزان شدت جریان الکتریسیته را در شدت اثر برق گرفتگی توضیح دهد 

 رق گرفتگی توضیح دهد.تاثیر وزن را در شدت اثر ب 
 مجازیروش آموزش :  

 اساليد، کامپيوتر، امکانات فضای مجازی و نرم افزارهای ارائه شده مانند نويد امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          

 -عنوان و نوع آزمون:

 (طرح دوره نوشته شود.منابع در مشخصات آن طبق فرمت  و..در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه ) منبع درس :

 چاپ: دهم به باال -ناشر:نوپردازان-ترجمه: دکترابوکاظمي-نويسنده: ديويد هاليدی و همکاران-عنوان: مباني فيزيک
نوبت  -ناشر: دانش نگار -ترجمه: حسين صالحي-نويسنده: سرز فرانسيس و همکاران-عنوان: فيزيک دانشگاهي

 چاپ: اول
 نهمنوبت چاپ: -ژييناشر: آ-ترجمه: عباس تکاور-: جان آر کامرون و همکارانسندهينو -يپزشک کيزيعنوان: ف

 اساليد، کامپيوتر، امکانات فضای مجازی و نرم افزارهای ارائه شده مانند نويد امکانات آموزشی : 

 دقيقه   مدت زمان:  :    مقدمه 

 کلیات درس  

  درس و دوم بخش اول 

  
 مدت زمان :   دقيقه

 

  مدت زمان :   دقيقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 



 

 
 
 

 پنجمجلسه 
 

 ملاتاق ع یتکنولوژ ی: کارشناسیلیاتاق عمل       مقطع و رشته تحص  ی:  تکنولوژیگروه آموزش     یدانشکده :  پرستار

 01/02/0011 تاريخ ارائه درس : 0010-0011سال تحصيلي  :  

 کيو ربات تهيسيو الکتر يپزشک کيزيفنام درس )واحد(  :  
 و کاربرد آن در اتاق عمل

 01-01 ساعت:                    روز: يکشنبه

 نظری نوع واحد:
 

 نفر 01 تعداد دانشجويان  :

 دکتر مهدی عسگری مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 دکتر مهدی عسگری :مدرس دقيقه 01مدت کالس: 

 01/00/0011 / بازنگری: تاريخ تدوين
 

 ایمنی الکتریکی تجهیزات پزشکی:  جلسهعنوان 

 (چهارمآشنایی با مباحث پایه ایمنی الکتریکی تجهیزات پزشکی )جلسه :   جلسههدف کلی 

 اختصاصی :اهداف 

 دانشجو  در پايان دوره بايد بتواند:

  و در مورد آن توضیح دهد. دانستهدر ساختمان و تجهیزات الکتریکی را سیم ارت  نقشاهمیت 

 .ماکروشوک را شناخته و خطرات ناشی از آن را توضیح دهد 

 .راه های جلوگیری از بروز ماکروشوک رو دانسته و توضیح دهد 

 .میکروشوک را شناخته و خطرات ناشی از آن را توضیح دهد 

 .راه های جلوگیری از بروز میکروشوک رو دانسته و توضیح دهد 

 جازی مروش آموزش :  

 اساليد، کامپيوتر، امکانات فضای مجازی و نرم افزارهای ارائه شده مانند نويد امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف  

 -عنوان و نوع آزمون:

 (طرح دوره نوشته شود.منابع در مشخصات آن طبق فرمت  و..در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه ) منبع درس :

 

 دقيقه   مدت زمان:  :    مقدمه 

 کلیات درس  

  درس و دوم بخش اول 

  
 مدت زمان :   دقيقه

 

  مدت زمان :   دقيقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 

  



 
 
 

 ششمجلسه 
 

 ملاتاق ع یتکنولوژ ی: کارشناسیلیاتاق عمل       مقطع و رشته تحص  ی:  تکنولوژیگروه آموزش     یدانشکده :  پرستار

 22/02/0011 تاريخ ارائه درس : 0010-0011سال تحصيلي  :  

 کيو ربات تهيسيو الکتر يپزشک کيزيفنام درس )واحد(  :  
 و کاربرد آن در اتاق عمل

 01-01 ساعت:                    روز: يکشنبه

 نظری نوع واحد:
 

 نفر 01 تعداد دانشجويان  :

 دکتر مهدی عسگری مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 دکتر مهدی عسگری :مدرس دقيقه 01مدت کالس: 

 01/00/0011 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 دما و گرما:  جلسهعنوان 

 دما و گرما میبا مفاه ییآشنا:   جلسههدف کلی 

 اختصاصی :اهداف 

 دانشجو  در پايان دوره بايد بتواند:

  شرح دهد.مفهوم دما را 

  دهد. شرحرا مفهوم گرما 

 دانسته و در مورد تفاوت ها، ویژگی ها و کاربردهای آن ها توضیح دهد.را  و مکانیک آماری کینامیمفهوم ترمود 

 مجازی روش آموزش :  

 اساليد، کامپيوتر، امکانات فضای مجازی و نرم افزارهای ارائه شده مانند نويد امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          

 -عنوان و نوع آزمون:

 (طرح دوره نوشته شود.منابع در مشخصات آن طبق فرمت  و..در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه ) منبع درس :

 چاپ: دهم به باال -ناشر:نوپردازان-ترجمه: دکترابوکاظمي-نويسنده: ديويد هاليدی و همکاران-عنوان: مباني فيزيک
نوبت  -ناشر: دانش نگار -ترجمه: حسين صالحي-: سرز فرانسيس و همکاراننويسنده-عنوان: فيزيک دانشگاهي

 چاپ: اول
 نهمنوبت چاپ: -ژييناشر: آ-ترجمه: عباس تکاور-: جان آر کامرون و همکارانسندهينو -يپزشک کيزيعنوان: ف

 دقيقه   مدت زمان:  :    مقدمه 

 کلیات درس  

  درس و دوم بخش اول 

  
 مدت زمان :   دقيقه

 

  مدت زمان :   دقيقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 

  



 
 

 هفتمجلسه 
 

 ملاتاق ع یتکنولوژ ی: کارشناسیلیاتاق عمل       مقطع و رشته تحص  ی:  تکنولوژیگروه آموزش     یدانشکده :  پرستار

 00/0/0010 تاريخ ارائه درس : 0010-0011سال تحصيلي  :  

 کيو ربات تهيسيو الکتر يپزشک کيزيفنام درس )واحد(  :  
 و کاربرد آن در اتاق عمل

 01-01 ساعت:                    روز: يکشنبه

 نظری نوع واحد:
 

 نفر 01 تعداد دانشجويان  :

 دکتر مهدی عسگری مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 دکتر مهدی عسگری :مدرس دقيقه 01مدت کالس: 

 01/00/0011 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 دما و گرما یکاهای:  جلسهعنوان 

 دما و گرما یکاهایبا  ییآشنا:   جلسههدف کلی 

 اختصاصی :اهداف 

 دانشجو  در پايان دوره بايد بتواند:

 استفاده کند.آنها  نیروابط باز شناخته و  نیکلو-تیفارنها-وسیسلس یکاهای 

 در سواالت استفاده کند.دانسته و واحد های دما را به هم تبدیل و واحد را  لیتبد کیتکن 

 را شرح دهد. یا وهیو ج یساختمان دماسنج الکل 

 مجازی روش آموزش :  

 اساليد، کامپيوتر، امکانات فضای مجازی و نرم افزارهای ارائه شده مانند نويد امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          

 -عنوان و نوع آزمون:

 (طرح دوره نوشته شود.منابع در مشخصات آن طبق فرمت  و..در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه ) منبع درس :

 چاپ: دهم به باال -ناشر:نوپردازان-ترجمه: دکترابوکاظمي-نويسنده: ديويد هاليدی و همکاران-عنوان: مباني فيزيک
نوبت  -ناشر: دانش نگار -ين صالحيترجمه: حس-نويسنده: سرز فرانسيس و همکاران-عنوان: فيزيک دانشگاهي

 چاپ: اول
 نهمنوبت چاپ: -ژييناشر: آ-ترجمه: عباس تکاور-: جان آر کامرون و همکارانسندهينو -يپزشک کيزيعنوان: ف

 دقيقه   مدت زمان:  :    مقدمه 

 کلیات درس  

  درس و دوم بخش اول 

  
 مدت زمان :   دقيقه

 

  دقيقه   مدت زمان : جمع بندی و نتیجه گیری 

 

  



 
 

 هشتمجلسه 
 

 ملاتاق ع یتکنولوژ ی: کارشناسیلیاتاق عمل       مقطع و رشته تحص  ی:  تکنولوژیگروه آموزش     یدانشکده :  پرستار

 20/0/0010تاريخ ارائه درس : 0010-0011سال تحصيلي  :  

 کيو ربات تهيسيو الکتر يپزشک کيزيفنام درس )واحد(  :  
 و کاربرد آن در اتاق عمل

 01-01 ساعت:                    روز: يکشنبه

 نظری نوع واحد:
 

 نفر 01 تعداد دانشجويان  :

 دکتر مهدی عسگری مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 دکتر مهدی عسگری :مدرس دقيقه 01مدت کالس: 

 01/00/0011 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 ییانبساط گرما:  جلسهعنوان 

 کیزیدر ف ییانبساط گرمابا  ییآشنا:   جلسههدف کلی 

 اختصاصی :اهداف 

 دانشجو  در پايان دوره بايد بتواند:

 را پدیده های فیزیکی توضیح دهد.آن  تیو اهم را بداند ییانبساط گرما بیمفهموم ضر 

 رابطه آن را بداند.نحوه استفاده از و  یانبساط طول بیمفهوم ضر 

 و نحوه استفاده از رابطه آن را بداند. سطحیانبساط  بیمفهوم ضر 

 رابطه آن را بداند.نحوه استفاده از و  حجمیانبساط  بیمفهوم ضر 

 مجازی روش آموزش :  

 اساليد، کامپيوتر، امکانات فضای مجازی و نرم افزارهای ارائه شده مانند نويد امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          

 -عنوان و نوع آزمون:

 (طرح دوره نوشته شود.منابع در مشخصات آن طبق فرمت  و..در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه ) منبع درس :

 االب چاپ: دهم به -ناشر:نوپردازان-ترجمه: دکترابوکاظمي-نويسنده: ديويد هاليدی و همکاران-عنوان: مباني فيزيک
نوبت  -ناشر: دانش نگار -ترجمه: حسين صالحي-نويسنده: سرز فرانسيس و همکاران-عنوان: فيزيک دانشگاهي

 چاپ: اول
 نهمنوبت چاپ: -ژييناشر: آ-ترجمه: عباس تکاور-: جان آر کامرون و همکارانسندهينو -يپزشک کيزيعنوان: ف

 دقيقه   مدت زمان:  :    مقدمه 

 کلیات درس  

  درس و دوم بخش اول 

  
 مدت زمان :   دقيقه

 

  مدت زمان :   دقيقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 

  



 
 

 نهمجلسه 
 

 ملاتاق ع یتکنولوژ ی: کارشناسیلیاتاق عمل       مقطع و رشته تحص  ی:  تکنولوژیگروه آموزش     یدانشکده :  پرستار

 28/0/0010 تاريخ ارائه درس : 0010-0011سال تحصيلي  :  

 کيو ربات تهيسيو الکتر يپزشک کيزيفنام درس )واحد(  :  
 و کاربرد آن در اتاق عمل

 01-01 ساعت:                    روز: يکشنبه

 نظری نوع واحد:
 

 نفر 01 تعداد دانشجويان  :

 دکتر مهدی عسگری مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 دکتر مهدی عسگری :مدرس دقيقه 01مدت کالس: 

 01/00/0011 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 (یی)انبساط گرما حل مسئله:  جلسهعنوان 

 نحوه حل مسائل مرتبطبا  ییآشنا:   جلسههدف کلی 

 اختصاصی :اهداف 

 دانشجو  در پايان دوره بايد بتواند:

 دما و گرما( تسلط داشته باشد.یسیبه حل مسائل مرتبط با مطالب تدر( 

 حضوریروش آموزش :  

 اساليد، کامپيوتر، امکانات فضای مجازی و نرم افزارهای ارائه شده مانند نويد امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          

 -عنوان و نوع آزمون:

 (دوره نوشته شود.طرح منابع در مشخصات آن طبق فرمت  و..در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه ) منبع درس :

 چاپ: دهم به باال -ناشر:نوپردازان-ترجمه: دکترابوکاظمي-نويسنده: ديويد هاليدی و همکاران-عنوان: مباني فيزيک
نوبت  -ناشر: دانش نگار -ترجمه: حسين صالحي-نويسنده: سرز فرانسيس و همکاران-عنوان: فيزيک دانشگاهي

 چاپ: اول
 نهمنوبت چاپ: -ژييناشر: آ-ترجمه: عباس تکاور-آر کامرون و همکاران : جانسندهينو -يپزشک کيزيعنوان: ف

 دقيقه 01   مدت زمان:  :    مقدمه 

 کلیات درس  

  درس و دوم بخش اول 

  
 دقيقه 01مدت زمان :   

 

  دقيقه 01مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 

  



 
 
 

 دهمجلسه 
 

 ملاتاق ع یتکنولوژ ی: کارشناسیلیاتاق عمل       مقطع و رشته تحص  یتکنولوژ:  یگروه آموزش     یدانشکده :  پرستار

 0/2/0010 تاريخ ارائه درس : 0010-0011سال تحصيلي  :  

 کيو ربات تهيسيو الکتر يپزشک کيزيفنام درس )واحد(  :  
 و کاربرد آن در اتاق عمل

 01-01 ساعت:                    روز: يکشنبه

 نظری نوع واحد:
 

 نفر 01 تعداد دانشجويان  :

 دکتر مهدی عسگری مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 دکتر مهدی عسگری :مدرس دقيقه 01مدت کالس: 

 01/00/0011 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 ترموگرافی:  جلسهعنوان 

 یبا ترموگراف ییآشنا:   جلسههدف کلی 

 اختصاصی :اهداف 

 بايد بتواند:دانشجو  در پايان دوره 

 آن را بداند یرا شناخته و با کاربردها یترموگراف. 

 آشنا باشد یترموگراف یعملکرد کیزیبا ف. 

 بولتزمن را بداند-قانون استفان. 

  حضوریروش آموزش : 

 تخت وايت برد کالس درساساليد، کامپيوتر،  امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          

 -آزمون: عنوان و نوع

 (طرح دوره نوشته شود.منابع در مشخصات آن طبق فرمت  و..در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه ) منبع درس :

 چاپ: دهم به باال -ناشر:نوپردازان-ترجمه: دکترابوکاظمي-نويسنده: ديويد هاليدی و همکاران-عنوان: مباني فيزيک
نوبت  -ناشر: دانش نگار -ترجمه: حسين صالحي-يس و همکاراننويسنده: سرز فرانس-عنوان: فيزيک دانشگاهي

 چاپ: اول
 نهمنوبت چاپ: -ژييناشر: آ-ترجمه: عباس تکاور-: جان آر کامرون و همکارانسندهينو -يپزشک کيزيعنوان: ف

 دقيقه 01   مدت زمان:  :    مقدمه 

 کلیات درس  

  درس و دوم بخش اول 

  
 دقيقه 01مدت زمان :   

 

  دقيقه 01مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 

  



 
 
 

 يازدهمجلسه 
 

 ملاتاق ع یتکنولوژ ی: کارشناسیلیاتاق عمل       مقطع و رشته تحص  ی:  تکنولوژیگروه آموزش     یدانشکده :  پرستار

 00/2/0010تاريخ ارائه درس : 0010-0011سال تحصيلي  :  

 کيو ربات تهيسيو الکتر يپزشک کيزيفنام درس )واحد(  :  
 و کاربرد آن در اتاق عمل

 01-01 ساعت:                    روز: يکشنبه

 نظری نوع واحد:
 

 نفر 01 تعداد دانشجويان  :

 دکتر مهدی عسگری مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 دکتر مهدی عسگری :مدرس دقيقه 01مدت کالس: 

 01/00/0011 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 انتقال گرما:  جلسهعنوان 

 انتقال گرما یبا روش ها ییآشنا:   جلسههدف کلی 

 اختصاصی :اهداف 

 دانشجو  در پايان دوره بايد بتواند:

 رسانش آشنا باشد وهیبا روش انتقال گرما به ش. 

 تابش آشنا باشد وهیبا روش انتقال گرما به ش. 

 حضوری روش آموزش : 

 تخت وايت برد کالس درساساليد، کامپيوتر،  امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          

 -عنوان و نوع آزمون:

 (طرح دوره نوشته شود.منابع در مشخصات آن طبق فرمت  و..در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه ) منبع درس :

 چاپ: دهم به باال -ناشر:نوپردازان-ترجمه: دکترابوکاظمي-هاليدی و همکاراننويسنده: ديويد -عنوان: مباني فيزيک
نوبت  -ناشر: دانش نگار -ترجمه: حسين صالحي-نويسنده: سرز فرانسيس و همکاران-عنوان: فيزيک دانشگاهي

 چاپ: اول
 نهموبت چاپ: ن-ژييناشر: آ-ترجمه: عباس تکاور-: جان آر کامرون و همکارانسندهينو -يپزشک کيزيعنوان: ف

 دقيقه 01   مدت زمان:  :    مقدمه 

 کلیات درس  

  درس و دوم بخش اول 

  
 دقيقه 01مدت زمان :   

 

  دقيقه 01مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 

  



 
 

 دوازدهمجلسه 
 

 ملاتاق ع یتکنولوژ یکارشناس: یلیاتاق عمل       مقطع و رشته تحص  ی:  تکنولوژیگروه آموزش     یدانشکده :  پرستار

 08/2/0010 تاريخ ارائه درس : 0010-0011سال تحصيلي  :  

 کيو ربات تهيسيو الکتر يپزشک کيزيفنام درس )واحد(  :  
 و کاربرد آن در اتاق عمل

 01-01 ساعت:                    روز: يکشنبه

 نظری نوع واحد:
 

 نفر 01 تعداد دانشجويان  :

 دکتر مهدی عسگری مسئول درس: 2 واحد:تعداد 

 دکتر مهدی عسگری :مدرس دقيقه 01مدت کالس: 

 01/00/0011 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 گرمادرمانی:  جلسهعنوان 

  یگرمادرمان یبا روش ها ییآشنا:   جلسههدف کلی 

 اختصاصی :اهداف 

 دانشجو  در پايان دوره بايد بتواند:

 توضیح دهد.را  یاترمیمفهوم د 

 آن آشنا باشد یها و کاربردها یژگیموج کوتاه، و یاترمیبا انواع د. 

 شرح دهد.را  یموج کوتاه خازن یاترمید 

 را شرح دهد. ییموج کوتاه القا یاترمید 

 آن آشنا باشد. یها و کاربردها یژگیو زموج،یر یاترمیبا انواع د 

 را توضیح دهد.فراصوت  وهیروش انتقال گرما به ش 

 حضوری روش آموزش : 

 تخت وايت برد کالس درساساليد، کامپيوتر،  امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          

 -عنوان و نوع آزمون:

 (طرح دوره نوشته شود.منابع در مشخصات آن طبق فرمت  و..در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه ) منبع درس :

 چاپ: دهم به باال -ناشر:نوپردازان-ترجمه: دکترابوکاظمي-نويسنده: ديويد هاليدی و همکاران-فيزيکعنوان: مباني 
نوبت  -ناشر: دانش نگار -ترجمه: حسين صالحي-نويسنده: سرز فرانسيس و همکاران-عنوان: فيزيک دانشگاهي

 چاپ: اول
 نهمنوبت چاپ: -ژييناشر: آ-اس تکاورترجمه: عب-: جان آر کامرون و همکارانسندهينو -يپزشک کيزيعنوان: ف

 دقيقه 01   مدت زمان:  :    مقدمه 

 کلیات درس  

  درس و دوم بخش اول 

  
 دقيقه 01مدت زمان :   

 

  دقيقه 01مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 

  



 
 

 سيزهمجلسه 
 

 ملاتاق ع یتکنولوژ ی: کارشناسیلیاتاق عمل       مقطع و رشته تحص  ی:  تکنولوژیگروه آموزش     یدانشکده :  پرستار

 0/1/0010 تاريخ ارائه درس : 0010-0011سال تحصيلي  :  

 کيو ربات تهيسيو الکتر يپزشک کيزيفنام درس )واحد(  :  
 و کاربرد آن در اتاق عمل

 01-01 ساعت:                    روز: يکشنبه

 نظری نوع واحد:
 

 نفر 01 تعداد دانشجويان  :

 دکتر مهدی عسگری مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 دکتر مهدی عسگری :مدرس دقيقه 01مدت کالس: 

 01/00/0011 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 سرما یکاربردها:  جلسهعنوان 

 سرما یبا کاربردها ییآشنا:   جلسههدف کلی 

 اختصاصی :اهداف 

 بايد بتواند:دانشجو  در پايان دوره 

 را توضیح دهد. یسرما در پزشک متنوع استفاده از یکاربردها 

 دهد حیرا توض یسرما در پزشک اهمیت. 

 حضوری روش آموزش : 

 تخت وايت برد کالس درساساليد، کامپيوتر،  امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          

 -عنوان و نوع آزمون:

 (طرح دوره نوشته شود.منابع در مشخصات آن طبق فرمت  و..در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه ) منبع درس :

 چاپ: دهم به باال -ناشر:نوپردازان-ترجمه: دکترابوکاظمي-نويسنده: ديويد هاليدی و همکاران-عنوان: مباني فيزيک
نوبت  -ناشر: دانش نگار -ين صالحيترجمه: حس-نويسنده: سرز فرانسيس و همکاران-عنوان: فيزيک دانشگاهي

 چاپ: اول
 نهمنوبت چاپ: -ژييناشر: آ-ترجمه: عباس تکاور-: جان آر کامرون و همکارانسندهينو -يپزشک کيزيعنوان: ف

 دقيقه 01   مدت زمان:  :    مقدمه 

 کلیات درس  

  درس و دوم بخش اول 

  
 دقيقه 01مدت زمان :   

 

  دقيقه 01مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 

  



 
 
 

 چهاردهمجلسه 
 

 ملاتاق ع یتکنولوژ ی: کارشناسیلیاتاق عمل       مقطع و رشته تحص  ی:  تکنولوژیگروه آموزش     یدانشکده :  پرستار

 8/1/0010 تاريخ ارائه درس : 0010-0011سال تحصيلي  :  

 کيو ربات تهيسيو الکتر يپزشک کيزيفنام درس )واحد(  :  
 و کاربرد آن در اتاق عمل

 01-01 ساعت:                    روز: يکشنبه

 نظری نوع واحد:
 

 نفر 01 تعداد دانشجويان  :

 دکتر مهدی عسگری مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 دکتر مهدی عسگری :مدرس دقيقه 01مدت کالس: 

 01/00/0011 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 امواج و شاره ها:  جلسهعنوان 

 در خصوص امواج هیبا مباحث پا ییآشنا:   جلسههدف کلی 

 اختصاصی :اهداف 

 دانشجو  در پايان دوره بايد بتواند:

 مرتبط با آن را شرح دهد میموج و مفاه. 

 دهد حیامواج شامل شکل موج، دامنه موج، طول موج، دوره تناوب و فرکانس را توض یها یژگیو. 

 حضوری روش آموزش : 

 تخت وايت برد کالس درساساليد، کامپيوتر،  امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          

 -عنوان و نوع آزمون:

 (طرح دوره نوشته شود.منابع در مشخصات آن طبق فرمت  و..در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه ) منبع درس :

 چاپ: دهم به باال -ناشر:نوپردازان-ترجمه: دکترابوکاظمي-ديويد هاليدی و همکاراننويسنده: -عنوان: مباني فيزيک
نوبت  -ناشر: دانش نگار -ترجمه: حسين صالحي-نويسنده: سرز فرانسيس و همکاران-عنوان: فيزيک دانشگاهي

 چاپ: اول
 نهمنوبت چاپ: -ژييآناشر: -ترجمه: عباس تکاور-: جان آر کامرون و همکارانسندهينو -يپزشک کيزيعنوان: ف

 دقيقه 01   مدت زمان:  :    مقدمه 

 کلیات درس  

  درس و دوم بخش اول 

  
 دقيقه 01مدت زمان :   

 

  دقيقه 01مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 

  



 
 
 

 دهمپانزجلسه 
 

 ملاتاق ع یتکنولوژ ی: کارشناسیلیاتاق عمل       مقطع و رشته تحص  ی:  تکنولوژیگروه آموزش     یدانشکده :  پرستار

 01/1/0010تاريخ ارائه درس : 0010-0011سال تحصيلي  :  

 کيو ربات تهيسيو الکتر يپزشک کيزيفنام درس )واحد(  :  
 و کاربرد آن در اتاق عمل

 01-01 ساعت:                    روز: يکشنبه

 نظری نوع واحد:
 

 نفر 01 تعداد دانشجويان  :

 دکتر مهدی عسگری مسئول درس: 2 واحد:تعداد 

 دکتر مهدی عسگری :مدرس دقيقه 01مدت کالس: 

 01/00/0011 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 سیامواج الکترومغناط:  جلسهعنوان 

  )بخش اول( سیبا امواج الکترومغناط ییآشنا:   جلسههدف کلی 

 اختصاصی :اهداف 

 دانشجو  در پايان دوره بايد بتواند:

 را بشناسد سیموج الکترومغناط. 

 را بداند سیانتشار امواج الکترومغناط. 

 را بداند سیامواج الکترومغناط یها یژگیو. 

 حضوری روش آموزش : 

 تخت وايت برد کالس درساساليد، کامپيوتر،  امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          

 -عنوان و نوع آزمون:

 (طرح دوره نوشته شود.منابع در مشخصات آن طبق فرمت  و..در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه ) منبع درس :

 چاپ: دهم به باال -ناشر:نوپردازان-ترجمه: دکترابوکاظمي-نويسنده: ديويد هاليدی و همکاران-عنوان: مباني فيزيک
نوبت  -ناشر: دانش نگار -حسين صالحيترجمه: -نويسنده: سرز فرانسيس و همکاران-عنوان: فيزيک دانشگاهي

 چاپ: اول
 نهمنوبت چاپ: -ژييناشر: آ-ترجمه: عباس تکاور-: جان آر کامرون و همکارانسندهينو -يپزشک کيزيعنوان: ف

 دقيقه 01   مدت زمان:  :    مقدمه 

 کلیات درس  

  درس و دوم بخش اول 

  
 دقيقه 01مدت زمان :   

 

  دقيقه 01مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 

  



 
 
 

 شانزدهمجلسه 
 

 ملاتاق ع یتکنولوژ ی: کارشناسیلیاتاق عمل       مقطع و رشته تحص  ی:  تکنولوژیگروه آموزش     یدانشکده :  پرستار

 22/1/0010تاريخ ارائه درس : 0010-0011سال تحصيلي  :  

 کيو ربات تهيسيو الکتر يپزشک کيزيفنام درس )واحد(  :  
 و کاربرد آن در اتاق عمل

 01-01 ساعت:                    روز: يکشنبه

 نظری نوع واحد:
 

 نفر 01 تعداد دانشجويان  :

 دکتر مهدی عسگری مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 دکتر مهدی عسگری :مدرس دقيقه 01مدت کالس: 

 01/00/0011 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 طیف امواج الکترومغناطیس:  جلسهعنوان 

 امواج( وستهیپ فیبا ط ییآشنا-)بخش دوم سیبا امواج الکترومغناط ییآشنا:   جلسههدف کلی 

 اختصاصی :اهداف 

 دانشجو  در پايان دوره بايد بتواند:

 گاما  و کسیفرابنفش، ا ،یدگانیمادون قرمز، د و،یکروویم ،ییویشامل راد سیامواج الکترومغناط وستهیپ فیط

 .شرح دهد

 فرکانس و  ،یرا از نقطه نظر انرژ سیامواج الکترومغناط فیط یاز از محدوده ها کیهر  یها یژگیتفاوت و و

 .طول موج بداند

 حضوری روش آموزش : 

 تخت وايت برد کالس درساساليد، کامپيوتر،  امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          

 -آزمون:عنوان و نوع 

 (طرح دوره نوشته شود.منابع در مشخصات آن طبق فرمت  و..در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه ) منبع درس :

 چاپ: دهم به باال -ناشر:نوپردازان-ترجمه: دکترابوکاظمي-نويسنده: ديويد هاليدی و همکاران-عنوان: مباني فيزيک
نوبت  -ناشر: دانش نگار -ترجمه: حسين صالحي-فرانسيس و همکاراننويسنده: سرز -عنوان: فيزيک دانشگاهي

 چاپ: اول
 نهمنوبت چاپ: -ژييناشر: آ-ترجمه: عباس تکاور-: جان آر کامرون و همکارانسندهينو -يپزشک کيزيعنوان: ف

 دقيقه 01   مدت زمان:  :    مقدمه 

 کلیات درس  

  درس و دوم بخش اول 

  
 دقيقه 01مدت زمان :   

 

  دقيقه 01مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 

  



 
 

 هفدهمجلسه 
 

 ملاتاق ع یتکنولوژ ی: کارشناسیلیاتاق عمل       مقطع و رشته تحص  ی:  تکنولوژیگروه آموزش     یدانشکده :  پرستار

 20/1/0010تاريخ ارائه درس : 0010-0011سال تحصيلي  :  

 کيو ربات تهيسيو الکتر يپزشک کيزيفنام درس )واحد(  :  
 و کاربرد آن در اتاق عمل

 01-01 ساعت:                    روز: يکشنبه

 نظری نوع واحد:
 

 نفر 01 تعداد دانشجويان  :

 دکتر مهدی عسگری مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 دکتر مهدی عسگری :مدرس دقيقه 01مدت کالس: 

 01/00/0011 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 امواج مکانیکی : جلسهعنوان 

  مکانیکیبا امواج  ییآشنا:   جلسههدف کلی 

 اختصاصی :اهداف 

 دانشجو  در پايان دوره بايد بتواند:

 .ویژگی و کاربرد امواج مکانیکی را توضیح دهد 

 موج الکترومغناطیس و مکانیکی را شرح دهد. یها یژگیتفاوت و و 

 حضوری روش آموزش : 

 تخت وايت برد کالس درساساليد، کامپيوتر،  امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          

 -عنوان و نوع آزمون:

 (طرح دوره نوشته شود.منابع در مشخصات آن طبق فرمت  و..در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه ) منبع درس :

 چاپ: دهم به باال -ناشر:نوپردازان-ترجمه: دکترابوکاظمي-هاليدی و همکاراننويسنده: ديويد -عنوان: مباني فيزيک
نوبت  -ناشر: دانش نگار -ترجمه: حسين صالحي-نويسنده: سرز فرانسيس و همکاران-عنوان: فيزيک دانشگاهي

 چاپ: اول
 نهموبت چاپ: ن-ژييناشر: آ-ترجمه: عباس تکاور-: جان آر کامرون و همکارانسندهينو -يپزشک کيزيعنوان: ف

 دقيقه 01   مدت زمان:  :    مقدمه 

 کلیات درس  

  درس و دوم بخش اول 

  
 دقيقه 01مدت زمان :   

 

  دقيقه 01مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 


