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 اتاق عمل تکنولوژی کارشناسی مقطع و رشته تحصیلی:       اتاق عمل  تکنولوژیگروه آموزشی:       پرستاری دانشکده : 

   :  نام درس

 و کاربرد آن در کیو ربات تهیسیو الکتر یپزشک کیزیف

 اتاق عمل

 2 :  تعداد واحد

 نظری نوع واحد :

 31-31یکشنبه. ساعت:روز و ساعت برگزاری کالس:   -پیش نیاز:

 دانشکده پرستاری مکان برگزاری:

                                               دکتر مهدی عسگری مسئول برنامه :  

 m.mahdiasgari@yahoo.com آدرس پست الکترونیکی:                              1732211111: دانشکده شماره تماس

 دکتر مهدی عسگریتهیه و تنظیم : 

 31/33/3011 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:

با توجه به گستردگی و استفاده مستمر از وسائل الکتریکی در محیط اتاق عمل نیاز به آشنایی با اصول الکتریسیته و موارد ایمنی 

برای افراد حاضر در اتاق عمل امری اجتناب ناپذیر است. در این راستا و به منظور آشنایی بیشتر با اصول فیزیکی بسیاری از تجهیزات 

برای دانشجویان محترم اتاق عمل  و کاربرد آن در اتاق عمل کیو ربات تهیسیو الکتر یپزشک کیزیفواحد درسی پزشکی 

هبود و شده موجبات ب نییتع یدر بازه زمان قایدق انیتوسط دانشجو فیمستمر دروس و انجام تکال یریگیحضور، پ. تدریس می شود

 آموزش خواهد بود. تیفیارتقا ک

 

 موارد زير می باشد :عناوين کلی اين درس شامل 
 کاهایاستانداردها و  ،یکیزیف یتهایدر خصوص کم هیبا مباحث پا ییآشنا

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

 )جلسه دوم( یپزشک زاتیتجه یکیالکتر یمنیا هیبا مباحث پا ییآشنا

 )جلسه سوم( یپزشک زاتیتجه یکیالکتر یمنیا هیبا مباحث پا ییآشنا

 )جلسه چهارم( یپزشک زاتیتجه یکیالکتر یمنیا هیبا مباحث پا ییآشنا

 دما و گرما میبا مفاه ییآشنا

 دما و گرما یکاهایبا  ییآشنا

 کیزیدر ف ییبا  انبساط گرما ییآشنا

 (ییحل مسئله )انبساط گرما

 یبا ترموگراف ییآشنا

 انتقال گرما یبا روش ها ییآشنا

 یگرمادرمان یبا روش ها ییآشنا

 سرما یبا کاربردها ییآشنا

 در خصوص امواج هیبا مباحث پا ییآشنا

 )بخش اول( سیبا امواج الکترومغناط ییآشنا

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

 یکیبا امواج مکان ییآشنا

 

 

 

 
  



 

 هدف کلی 

 کاهایاستانداردها و  ،یکیزیف یتهایدر خصوص کم هیبا مباحث پا ییآشنا

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو  در پایان دوره باید 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 

 

 هدف کلی 

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

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

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

 کتریکی در محیط های بالینی مسلط باشد. لتاریخچه حوادث و سیر تحول دستورالعمل های ایمنی ا -بر حوادث 

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

 

 هدف کلی 

 (دومآشنایی با مباحث پایه ایمنی الکتریکی تجهیزات پزشکی )جلسه 

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 .شرایط اساسی جهت رخداد یک برق گرفتگی را توضیح دهد 

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

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

 

 هدف کلی 

 (سومآشنایی با مباحث پایه ایمنی الکتریکی تجهیزات پزشکی )جلسه 

  اهداف اختصاصی 

 بتواند: دانشجو  در پایان دوره باید

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

 .نقش زمان را در شدت اثر برق گرفتگی توضیح دهد 

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

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

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

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

 .تاثیر وزن را در شدت اثر برق گرفتگی توضیح دهد 

 

 

 هدف کلی 

 (چهارمآشنایی با مباحث پایه ایمنی الکتریکی تجهیزات پزشکی )جلسه 



  اهداف اختصاصی 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

  دانسته و در مورد آن توضیح دهد.در 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 

 ته و خطرات ناشی از آن را توضیح دهد.میکروشوک را شناخ 

 توضیح دهد.ا راه های جلوگیری از بروز میکروشوک ر 

 

 هدف کلی 

 دما و گرما میبا مفاه ییآشنا

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

  شرح دهد.مفهوم دما را 

  دهد. شرحرا مفهوم گرما 

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

 

 هدف کلی 

 دما و گرما یکاهایبا  ییآشنا

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 استفاده کندآنها  نیروابط باز شناخته و  نیکلو-تیفارنها-وسیسلس یکاهای. 

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

 را شرح دهد. یا وهیو ج یساختمان دماسنج الکل 

 

 هدف کلی 

 کیزیدر ف ییانبساط گرما با ییآشنا

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 دهد.را پدیده های فیزیکی توضیح 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 

 

 هدف کلی 

 (یی)انبساط گرما حل مسئله

  اهداف اختصاصی 

 باید بتواند:دانشجو  در پایان دوره 

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

 



 هدف کلی 

 یبا ترموگراف ییآشنا

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 آن را بداند یرا شناخته و با کاربردها یترموگراف. 

 آشنا باشد یترموگراف یعملکرد کیزیبا ف. 

  بولتزمن را بداند-استفانقانون. 

 

 هدف کلی 

 انتقال گرما یبا روش ها ییآشنا

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 رسانش آشنا باشد وهیبا روش انتقال گرما به ش. 

 تابش آشنا باشد وهیبا روش انتقال گرما به ش. 

 

 هدف کلی 

  یگرمادرمان یبا روش ها ییآشنا

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو  در پایان دوره باید 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 

 

 هدف کلی 

 سرما یبا کاربردها ییآشنا

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 را توضیح دهد. یسرما در پزشک متنوع استفاده از یکاربردها 

 دهد حیرا توض یسرما در پزشک اهمیت. 

 

 هدف کلی 

 در خصوص امواج هیبا مباحث پا ییآشنا

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو  در پایان دوره باید 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. 

 



 هدف کلی 

 )بخش اول( سیبا امواج الکترومغناط ییآشنا

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 را بشناسد سیموج الکترومغناط. 

 را بداند سیانتشار امواج الکترومغناط. 

 را بداند سیامواج الکترومغناط یها یژگیو. 

 

 

 هدف کلی 

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

  اهداف اختصاصی 

 در پایان دوره باید بتواند:دانشجو  

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

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

 .بداند

 

 هدف کلی 

  مکانیکیبا امواج  ییآشنا

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 .ویژگی و کاربرد امواج مکانیکی را توضیح دهد 

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

  



 

 روش آموزش 
 

 حضوری                   مجازی                                 ترکیبی                            

 شرايط اجراء

 

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

 

 

 

  منابع درسی:  

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

 :در صورت وجود جدول زیر را تکمیل کنید 

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

 مطالعهمشخص شده برای 

 -ناشر:نوپردازان-دکترابوکاظمیترجمه: -نویسنده: دیوید هالیدی و همکاران-عنوان: مبانی فیزیک

 چاپ: دهم به باال
کلیه فصول مرتبط با 

 عناوین تدریسی
ناشر: دانش  -ترجمه: حسین صالحی-نویسنده: سرز فرانسیس و همکاران-عنوان: فیزیک دانشگاهی

  چاپ: اول نوبت -نگار
کلیه فصول مرتبط با 

 عناوین تدریسی
ت نوب-ژییناشر: آ-ترجمه: عباس تکاور-کامرون و همکاران: جان آر سندهینو -یپزشک کیزیعنوان: ف

 نهمچاپ: 

کلیه فصول مرتبط با 

 عناوین تدریسی

 

 

 

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

 به مقاله

  

  
 

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

ن را آ فایل، مشخصات آن را ذکر کنید و به دانشجویان معرفی کنید منبع درسیفوق یا به تنهایی به عنوان 

 ضمیمه نمایید:

 *نوع محتوا
 مشخصات شامل عنوان و مؤلفین/

 کنندگانتهیه
 توضیحات

آماده بودن فایل 

 اریذبرای بارگ

** 



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

 

 

 

 

 

 

  کويیز/ میان ترم( تکوينیآزمون های( 

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

  ها را ذکر کنید.آزموندر صورت وجود تعداد و نوع 

 زمان آزمون نوع آزمون عنوان آزمون شماره

 متعاقبا اعالم می گردد مجازی آزمون میان ترم 1

 

 های دانشجويانتکالیف و پروژه 

 طول ترم فیتکال 

 

 

 

    

    

    

 شماره
عنوان 

 تکلیف
 شرح تکلیف

مهلت پاسخ 

 توسط

 دانشجویان

مهلت فیدبک 

مدرس توسط  

هدف از ارائه 

 تکلیف

 شماره یک 1
متناسب با میزان محتوای تدریس شده متعاقبا اعالم می  

 گردد
 یک هفته یک هفته

تسلط بر 

مباحث تدریس 

 شده



 

 

 

 

 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:           

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

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

 ارزشیابی دانشجويان 

 بارم نمره موارد ارزشیابی

 4 آزمون میان ترم

 11 آزمون پایان ترم

 1 شرکت فعال در کالس و حضور و غیاب

 1 تکالیف و سایر فعالیت ها

 

 

 

 

 

 مقررات 

  برابر با آئین نامه هاحداقل نمره قبولي :                                       

 برابر با آئین نامه هاتعداددفعات مجاز غیبت در كالس :      

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 و کاربرد آن در اتاق عمل کیو ربات تهیسیو الکتر یپزشک کیزیف درس زمانبندي جدول

 تاریخ ارائه
ساعت 

 ارائه

 موضوع جلسه
 مدرس

نحوه 

 ارائه
 امكانات مورد نياز

روش 

 ارزشيابي

71/77/7011 71-71 
با مباحث  ییآشنا

در خصوص  هیپا

 ،یکیزیف یتهایکم

 کاهایاستانداردها و 

مهدی دکتر 

 عسگری
 مجازی

امکانات فضای 

مجازی و نرم 

 افزارهای تحت آن

بررسی تکالیف 

و آزمون میان 

 ترم و پایان ترم

40/77/7011 71-71 

با مباحث  ییآشنا

 یمنیا هیپا

 یکیالکتر

 یپزشک زاتیتجه

 )جلسه اول(

دکتر مهدی 

 عسگری
 مجازی

امکانات فضای 

مجازی و نرم 

 افزارهای تحت آن 

بررسی تکالیف 

و آزمون میان 

 ترم و پایان ترم

7/74/7011 71-71 
با مباحث  ییآشنا

 یکیالکتر یمنیا هیپا

 یپزشک زاتیتجه

 (دوم )جلسه

دکتر مهدی 

 عسگری
 مجازی

امکانات فضای 

مجازی و نرم 

 افزارهای تحت آن 

بررسی تکالیف 

و آزمون میان 

 ترم و پایان ترم

8/74/7011 71-71 
با مباحث  ییآشنا

 یکیالکتر یمنیا هیپا

 یپزشک زاتیتجه

 (سوم)جلسه 

دکتر مهدی 

 عسگری
 مجازی

امکانات فضای 

مجازی و نرم 

 افزارهای تحت آن 

بررسی تکالیف 

و آزمون میان 

 و پایان ترمترم 

71/74/7011 71-71 
با مباحث  ییآشنا

 یکیالکتر یمنیا هیپا

 یپزشک زاتیتجه

 (چهارم)جلسه 

دکتر مهدی 

 عسگری
 مجازی

امکانات فضای 

مجازی و نرم 

 افزارهای تحت آن 

بررسی تکالیف 

و آزمون میان 

 ترم و پایان ترم

ا دم میبا مفاه ییآشنا 71-71 44/74/7011

 و گرما
دکتر مهدی 

 عسگری
 مجازی

امکانات فضای 

مجازی و نرم 

 افزارهای تحت آن

بررسی تکالیف 

و آزمون میان 

 ترم و پایان ترم

ا دم یکاهایبا  ییآشنا 71-71 70/7/7017

 و گرما
دکتر مهدی 

 عسگری
 مجازی

امکانات فضای 

مجازی و نرم 

 افزارهای تحت آن 

بررسی تکالیف 

و آزمون میان 

 ترم و پایان ترم

با  انبساط  ییآشنا 71-71 47/7/7017

 کیزیدر ف ییگرما
دکتر مهدی 

 عسگری
 مجازی

امکانات فضای 

مجازی و نرم 

 افزارهای تحت آن 

بررسی تکالیف 

و آزمون میان 

 ترم و پایان ترم

حل مسئله )انبساط  71-71 48/7/7017

 (ییگرما
دکتر مهدی 

 عسگری
 حضوری

بررسی تکالیف  فضای کالس درس

و آزمون میان 

 پایان ترم ترم و



 یبا ترموگراف ییآشنا 71-71 0/4/7017
دکتر مهدی 

 عسگری
 حضوری

بررسی تکالیف  فضای کالس درس

و آزمون میان 

 ترم و پایان ترم

 یبا روش ها ییآشنا 71-71 77/4/7017

 انتقال گرما
دکتر مهدی 

 عسگری
 حضوری

بررسی تکالیف  فضای کالس درس

و آزمون میان 

 ترم و پایان ترم

 یبا روش ها ییآشنا 71-71 78/4/7017

 یگرمادرمان
دکتر مهدی 

 عسگری
 حضوری

بررسی تکالیف  فضای کالس درس

و آزمون میان 

 ترم و پایان ترم

 یبا کاربردها ییآشنا 71-71 7/1/7017

 سرما
دکتر مهدی 

 عسگری
 حضوری

بررسی تکالیف  فضای کالس درس

و آزمون میان 

 ترم و پایان ترم

با مباحث  ییآشنا 71-71 8/1/7017

 در خصوص امواج هیپا
دکتر مهدی 

 عسگری
 حضوری

بررسی تکالیف  فضای کالس درس

و آزمون میان 

 ترم و پایان ترم

با امواج  ییآشنا 71-71 71/1/7017

 سیالکترومغناط

 )بخش اول(

دکتر مهدی 

 عسگری
 حضوری

بررسی تکالیف  فضای کالس درس

و آزمون میان 

 ترم و پایان ترم

44/1/7017 8-71 

با امواج  ییآشنا

 سیالکترومغناط

 ییآشنا-)بخش دوم

 وستهیپ فیبا ط

 امواج(

دکتر مهدی 

 عسگری
 حضوری

 فضای کالس درس

بررسی تکالیف 

و آزمون میان 

 ترم و پایان ترم

 با امواج ییآشنا 8-71 49/1/7017

 یکیمکان
دکتر مهدی 

 عسگری
 حضوری

بررسی تکالیف  فضای کالس درس

میان و آزمون 

 ترم و پایان ترم

 

 


