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 هوشبری کارشناسی مقطع و رشته تحصیلی:            هوشبریگروه آموزشی:                    پرستاری دانشکده : 

   :  نام درس

  یپزشک کیزیف

 2 :  تعداد واحد

 و عملی نظری نوع واحد :

 روز و ساعت برگزاری کالس:   -پیش نیاز:

 دانشکده پرستاری مکان برگزاری:. 02-01ساعت: .سه شنبهنظری: 

 آزمایشگاه فیزیک مکان برگزاری: . 02-01عملی: چهارشنبه. ساعت: 

                                               دکتر مهدی عسگری مسئول برنامه :  

 m.mahdiasgari@yahoo.com رونیکی:آدرس پست الکت                              17022۲1۲۲۲: دانشکده شماره تماس

 دکتر مهدی عسگریتهیه و تنظیم : 

 01/00/0011 بازنگری: تدوین/ تاریخ

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 رنامه ریزی درسی و آموزشیواحد ب

 
گروه اتاق عمل     

 



 معرفی درس:

 کیزیفواحد درسی  مفاهیم فیزیکبه منظور آشنایی بیشتر با قوانین فیزیک و کاربرد آن در هوشبری با توجه به گستردگی 

 قایدق انیتوسط دانشجو فیمستمر دروس و انجام تکال یریگیحضور، پ. یس می شودتدر هوشبریدانشجویان محترم  برای یپزشک

 آموزش خواهد بود. تیفیشده موجبات بهبود و ارتقا ک نییتع یدر بازه زمان

 

 عناوين کلی اين درس شامل موارد زير می باشد :
 ایمنی الکتریکی تجهیزات پزشکی )جلسه اول(

 سه دوم()جل یپزشک زاتیتجه یکیالکتر یمنیا

 )جلسه سوم( یپزشک زاتیتجه یکیالکتر یمنیا

 )جلسه چهارم( یپزشک زاتیتجه یکیالکتر یمنیا

 دما و انرژی گرمایی

 ضریب انبساط طولی، سطحی و حجمی

 (ییحل مسئله )انبساط گرما

 یترموگراف

 انتقال گرما یروش ها

 کاربردهای گرما و سرما

 ی قابل اندازه گیری توسط آنهاکاهایستانداردها و ا ،یکیزیف یتهایکمابزارهای اندازه گیری و 

  آن ها نیو قوان و نرده ای یبردار یها تیکم

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

 و آشنایی با فضای آزمایشگاه و دستگاه های موجود کیزیف شگاهیدرآزماکار مقررات 

 آزمایشگاه فیزیک برای استاندارد و علمی نحوه نگارش گزارش کار

 (1آزمایش ابزارهای اندازه گیری )

 (2آزمایش ابزارهای اندازه گیری )

 فلزات یانبساط طول بیضر یریگاندازه

 یانبساط حجم بیضر یریگاندازه

 (1)آزمایش  یبردار قیجمع و تفر

 (2)آزمایش  یبردار قیجمع و تفر
 

 

 

 
 

 

 

 

 
  



 

 

 هدف کلی 

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

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

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

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

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

 

 هدف کلی 

 (مدوآشنایی 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 

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

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

 

 هدف کلی 

 (سومآشنایی با مباحث پایه ایمنی الکتریکی تجهیزات پزشکی )جلسه 

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 .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 

 .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 

 ثیر وزن را در شدت اثر برق گرفتگی توضیح دهد.تا 

 

 

 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 

 ک را شناخته و خطرات ناشی از آن را توضیح دهد.ماکروشو 

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

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

 توضیح دهد.ا راه های جلوگیری از بروز میکروشوک ر 



 

 هدف کلی 

 ییگرما یدما و انرژآشنایی با مفهوم 

 ی اهداف اختصاص 

 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 

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

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

 را شرح دهد. یا وهیو ج یساختمان دماسنج الکل 

 

 هدف کلی 

 یو حجم یسطح ،یانبساط طول بیبا  ضر ییآشنا

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو  در پایان دوره باید 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 

 

 هدف کلی 

 (یی)انبساط گرما حل مسئله

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 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-قانون استفان. 

 

 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 

  گرما و سرما یابا کاربرده 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 

 را توضیح دهد. یسرما در پزشک متنوع استفاده از یکاربردها 

 دهد حیرا توض یسرما در پزشک اهمیت. 

 

 

 هدف کلی 

 توسط آنها یریازه گقابل اند یکاهایاستانداردها و  ،یکیزیف یتهایو کم یریاندازه گ یبا ابزارها 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 

 .کاربرد ابزارهای اندازه گیری را بداند 

 یت های اندازه گیری کولیس و ریزسنج را بیان کند.ویژگی و محدود 

 

 هدف کلی 

 آن ها نیو قوان یو نرده ا یبردار یها تیبا کم ییآشنا

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 را بشناسد. ینرده ا یها تیکم 

 انجام دهد. را ینرده ا یها تیو ضرب کم قیجمع، تفر 

 سد.را بشنا یبردار یها تیکم 

 را انجام دهد ینرده ا یها تیو ضرب کم قیجمع، تفر. 

 

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

 هدف کلی 

 کیزیف شگاهیکار درآزماو اصول مقررات با آشنایی 

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:



 .اصول ایمنی و مقررات کار در آزمایشگاه فیزیک را دانسته و رعایت کند 

 با موفقیت آزمایش را انجام دهد. پیش از شروع آزمایش با مطالعه و تسلط بر موضوع آزمایش 

  .با توجه به اهمیت کارگروهی، به صورت گروهی آزمایش را انجام دهد 

 .به منظور کاهش خطرات و آسیب های اتفاقی اصول اولیه نظم و ترتیب را رعایت کند 

 

 هدف کلی 

 کیزیف شگاهینحوه نگارش گزارش کار آزمابا آشنایی 

  اهداف اختصاصی 

 ن دوره باید بتواند:دانشجو  در پایا

 .ساختار یک گزارش کار استاندارد را بشناسد 

 .اصول اولیه نگارش بخش های مختلف یک گزارش را بیان کند 

 زه گیری را بداند.انحوه محاسبه خطاهای اند 

 .یک گزارش کار استاندارد را به نگارش دراورد 

 

 هدف کلی 

 (1 شی)آزما یریاندازه گ یابزارهاآشنایی با 

 ختصاصی اهداف ا 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 .مفهوم اندازه گیری مستقیم و غیرمستقیم را توضیح دهد 

 .اهمیت دقت اندازه گیری را توضیح دهد 

 .انواع کولیس و ساختمان آن را بشناسد 

 با کولیس را انجام دهد. اندازه گیری 

 

 هدف کلی 

 (2 شی)آزما یریاندازه گ یابزارهاآشنایی با 

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 .کاربردهای ریزسنج را بیان کند 

 .ساختمان ریزسنج را توضیح دهد 

 .اندازه گیری با ریزسنج را با دقت انجام دهد 

 

 هدف کلی 

 فلزات یانبساط طول بیضراندازه گیری 

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 ل به ازای افزایش دما را اندازه گیری کند.تغییرات طو 

 .ضریب انبساط طولی فلز مجهول را بدست آورد 

 .خطای اندازه گیری آزمایش را محاسبه کند 

 



 هدف کلی 

 حجمیانبساط  بیضراندازه گیری 

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 ند.تغییرات حجم به ازای افزایش دما را اندازه گیری ک 

 .ضریب انبساط حجمی ساختار مجهول را بدست آورد 

 .رابطه ضریب انبساط حجمی را بدست آورد 

 .خطای اندازه گیری آزمایش را محاسبه کند 

 

 هدف کلی 

 (1 شی)آزما یبردار قیجمع و تفرآشنایی با 

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

  را توضیح دهد.انواع روش های جمع و تفریق برداری 

 .با استفاد از میز نیرو قوانین جمع برداری را ثابت کند 

  درجه را ثابت کند. 09قانون برایند نیروها در زاویه 

 

 هدف کلی 

 (2 شی)آزما یبردار قیجمع و تفرآشنایی با 

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 را توضیح دهد. ای مختلفدر زوای انواع روش های جمع و تفریق برداری 

 را ثابت کند. در زوایای مختلف از میز نیرو قوانین جمع برداری هبا استفاد 

 .در زوایای مختلف برایند نیروها را بدست آورد 

 

 

 

 

 

  



 

 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 

 یل کنید:در صورت وجود جدول زیر را تکم 

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

 مطالعهمشخص شده برای 

 -ناشر:نوپردازان-ترجمه: دکترابوکاظمی-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-وان: فیزیک دانشگاهیعن

  چاپ: اول نوبت -نگار
کلیه فصول مرتبط با 

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

 نهمچاپ: 

کلیه فصول مرتبط با 

 ن تدریسیعناوی

 

 

 

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

 به مقاله

  

  
 

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

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.در صورت وجود تعداد و نوع آزمون 

 زمان آزمون نوع آزمون عنوان آزمون شماره

اعالم می گرددمتعاقبا  مجازی آزمون میان ترم 1  

 

 های دانشجويانتکالیف و پروژه 

 ل ترمطو 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:           

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

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

 بخش تئوری ارزشیابی دانشجويان 

 بارم نمره موارد ارزشیابی

 3 آزمون میان ترم

 19 آزمون پایان ترم

 2 تکالیف و سایر فعالیت ها

 

 بخش عملی ارزشیابی دانشجويان 

 بارم نمره موارد ارزشیابی

 2 آزمون پایان ترم

 3 گزارش کار

 

 

 

 

 مقررات 

  برابر با آئین نامه هاحداقل نمره قبولي :                                       

 برابر با آئین نامه هاتعداددفعات مجاز غیبت در كالس :      

 

 



 

 

  یپزشک کیزیف رسد زمانبندي جدول

 تاریخ ارائه
ساعت 

 ارائه

 موضوع جلسه
 مدرس

نحوه 

 ارائه

امكانات مورد 

 نياز

روش 

 ارزشيابي

71/71/7011 71-71 
با مباحث  ییآشنا

 یمنیا هیپا

 زاتیتجه یکیالکتر

 )جلسه اول( یپزشک

دکتر 

مهدی 

 عسگری

 مجازی

امکانات فضای 

مجازی و نرم 

 افزارهای تحت آن 

بررسی تکالیف 

زمون میان و آ

 ترم و پایان ترم

10/71/7011 71-71 
 هیبا مباحث پا ییآشنا

 یکیالکتر یمنیا

 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

9/7/7017 71-71 
 هیبا مباحث پا ییآشنا

 یکیکترال یمنیا

 یپزشک زاتیتجه

 (سوم)جلسه 

دکتر 

مهدی 

 عسگری

 مجازی

امکانات فضای 

مجازی و نرم 

 افزارهای تحت آن 

بررسی تکالیف 

و آزمون میان 

 ترم و پایان ترم

71/7/7017 71-71 
 هیبا مباحث پا ییآشنا

 یکیالکتر یمنیا

 یپزشک زاتیتجه

 (چهارم)جلسه 

دکتر 

مهدی 

 عسگری

 مجازی

امکانات فضای 

زی و نرم مجا

 افزارهای تحت آن 

بررسی تکالیف 

و آزمون میان 

 ترم و پایان ترم

دکتر  ییگرما یدما و انرژ 71-71 12/7/7017

مهدی 

 عسگری

 مجازی

امکانات فضای 

مجازی و نرم 

 افزارهای تحت آن

بررسی تکالیف 

و آزمون میان 

 ترم و پایان ترم

 ،یانبساط طول بیضر 71-71 21/7/7017

 یو حجم یسطح

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 1/1/7017

 (ییگرما

دکتر 

مهدی 

 عسگری

 حضوری

بررسی تکالیف  فضای کالس درس

و آزمون میان 

 ترم و پایان ترم

دکتر  یگرافبا ترمو ییآشنا 71-71 11/1/7017

مهدی 

 عسگری

 حضوری

بررسی تکالیف  فضای کالس درس

و آزمون میان 

 ترم و پایان ترم

 یبا روش ها ییآشنا 71-71 11/1/7017

 انتقال گرما

دکتر 

مهدی 

 عسگری

 حضوری

بررسی تکالیف  فضای کالس درس

و آزمون میان 

 ترم و پایان ترم

دکتر  گرما و سرما یکاربردها 71-71 2/2/7017

 مهدی

 عسگری

 حضوری

بررسی تکالیف  فضای کالس درس

و آزمون میان 

 ترم و پایان ترم



71/2/7017 71-71 

و  یریاندازه گ یابزارها

 ،یکیزیف یتهایکم

 یکاهایاستانداردها و 

 توسط یریقابل اندازه گ

 آنها

دکتر 

مهدی 

 عسگری

 حضوری

 فضای کالس درس

بررسی تکالیف 

و آزمون میان 

 ترم و پایان ترم

و  یبردار یها تیکم 71-71 71/2/7017

 آن ها نیو قوان ینرده ا

دکتر 

مهدی 

 عسگری

 حضوری

بررسی تکالیف  فضای کالس درس

و آزمون میان 

 ترم و پایان ترم

1/1/7017 71-71 

مقررات کار 

و  کیزیف شگاهیدرآزما

 یبا فضا ییآشنا

و دستگاه  شگاهیآزما

 موجود یها

دکتر 

مهدی 

 عسگری

 حضوری

اه فضای آزمایشگ

بررسی گزارش  فیزیک

کار و آزمون 

 نهایی

نحوه نگارش گزارش کار  71-71 17/1/7017

 یبرا یاستاندارد و علم

 کیزیف شگاهیآزما

دکتر 

مهدی 

 عسگری

 حضوری

فضای آزمایشگاه 

 فیزیک
بررسی گزارش 

کار و آزمون 

 نهایی

 یریاندازه گ یابزارها 71-71 12/1/7017

 (0 شی)آزما

دکتر 

مهدی 

 عسگری

 ریحضو

فضای آزمایشگاه 

 فیزیک
بررسی گزارش 

کار و آزمون 

 نهایی

 یریاندازه گ یابزارها 71-71 0/2/7017

 (2 شی)آزما

دکتر 

مهدی 

 عسگری

 حضوری

فضای آزمایشگاه 

 فیزیک

بررسی گزارش 

کار و آزمون 

 نهایی

 بیضر یریگاندازه 71-71 77/2/7017

 فلزات یانبساط طول

دکتر 

مهدی 

 عسگری

 حضوری

مایشگاه فضای آز

 فیزیک
بررسی گزارش 

کار و آزمون 

 نهایی

 بیضر یریگاندازه 71-71 72/2/7017

 یانبساط حجم

دکتر 

مهدی 

 عسگری

 حضوری

فضای آزمایشگاه 

 فیزیک
بررسی گزارش 

کار و آزمون 

 نهایی

 یبردار قیجمع و تفر 71-71 12/2/7017

 (0 شی)آزما

دکتر 

مهدی 

 عسگری

 حضوری

فضای آزمایشگاه 

 فیزیک
سی گزارش برر

کار و آزمون 

 نهایی

 یبردار قیجمع و تفر 71-71 7/0/7017

 (2 شی)آزما

دکتر 

مهدی 

 عسگری

 حضوری

فضای آزمایشگاه 

 فیزیک
بررسی گزارش 

کار و آزمون 

 نهایی

 

 


