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  علی آباد کتول واحد اسالمی آزاد دانشگاه پزشکی آموزش توسعه و مطالعات مرکز - علوم پزشکی معاونت

  طرح درس نظري
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با مفاهیم اولیه و برخی از مهارت هاي  در پایان این درس از دانشجو انتظار می رود که مطالب تدوین شده را به منظور آشنایی و شناخت  بیشتر :کلی هدف
 اولیه پرستاري از بیمار و آشنایی با ساختار و مقررات اتاق عمل می باشد.

  تکالیف  حیطه   ارزیابی  وسایل موردنیاز  روش تدریس  رفتارياهداف   جلسه  تاریخ
  مطالعه بحث گروهی  شناختی  پرسش پاسخ  پروژکتور/اسالید  سخنرانی و بحث  دیمانسیون آشنا شود معادالت و فیزیکی کمیات با  1  10/7
  مطالعه بحث گروهی  شناختی  پاسخپرسش   پروژکتور/اسالید  سخنرانی و بحث  گرما، فشار، قانون گرما و فشار را شرح دهد  2  17/7
(  انژکتور آرام، نا و آرام ،جریان  اي پیمانه و مطلق فشار با  3  24/7

  آشنا شود.)درمانی ونچوري،اکسیژن لوله
  مطالعه بحث گروهی  شناختی  پرسش پاسخ  پروژکتور/اسالید  سخنرانی و بحث

 گازي اشباع ،محلول هنري ،قانون مایعات در گازها انحالل با  4  1/8
  حاللیت آشنا شود ضریب و

  مطالعه بحث گروهی  شناختی  پرسش پاسخ  پروژکتور/اسالید  سخنرانی و بحث

  مطالعه بحث گروهی  شناختی  پرسش پاسخ  پروژکتور/اسالید  سخنرانی و بحث  بامفهوم بیوالکتریسته آشنا شود.  5  15/8
  مطالعه بحث گروهی  شناختی  پرسش پاسخ  پروژکتور/اسالید  بحثسخنرانی و   آشنا شود. الکترومغناطیس پرتوهاي انواع با  6  22/8

  مطالعه بحث گروهی  شناختی  پرسش پاسخ  پروژکتور/اسالید  سخنرانی و بحث با قوانین ترمودینامیک آشنا شود  7  29/8
 وغیر یونیزان پرتوهاي انواع تفاوت بتواند باید دانشجو  8  6/9

دهد توضیح را پزشکی در آنها کاربرد و یونیزان  
  مطالعه بحث گروهی  شناختی  پرسش پاسخ  پروژکتور/اسالید  سخنرانی و بحث

  مطالعه بحث گروهی  شناختی  پرسش پاسخ  پروژکتور/اسالید  سخنرانی و بحث مباحث قبلی  9  13/9

 ومرطوب هوا رطوبت گیري اندازهنسبی،روش  رطوبت  10  20/9
  ها را شرح دهد کننده

  مطالعه بحث گروهی  شناختی  پرسش پاسخ  پروژکتور/اسالید  سخنرانی و بحث

 و ایمنی ونکات طبی گازهاي سیلندرهاي خصوصیات با  11  27/9
  عمل آشنا شود. اتاق در حفاظتی

  مطالعه بحث گروهی  شناختی  پرسش پاسخ  پروژکتور/اسالید  سخنرانی و بحث

 دستگاههاي  رسپیراتورها، مصنوعی، تنفس با آشنایی  12  3/10
  ها کننده تبخیر و بیهوشی

  مطالعه بحث گروهی  شناختی  پرسش پاسخ  پروژکتور/اسالید  سخنرانی و بحث

 و الکتروکاردیوگرافی ، انسفالوگرافی الکترو دانشجو  13  17/10
  دهد.  شرح  را الکترومایوگرافی

  مطالعه بحث گروهی  شناختی  پرسش پاسخ  پروژکتور/اسالید  سخنرانی و بحث

 را  الکتروکوتر و DC SHOCK دستگاه ساختاري اصول دانشجو  14  17/10
  دهد توضیح

  مطالعه بحث گروهی  شناختی  پرسش پاسخ  پروژکتور/اسالید  سخنرانی و بحث

  روش ارزشیابی دانشجو

  نمره)16نمره)                                 آزمون پایان ترم(4آزمون میان ترم (



                                                                          
 گیري در هوشبري، نشرتهرانپل دیویس ترجمه، جمیل آریایی ، فیزیک پایه واندازه 

  

 مدرس اهداف اختصاصی دوره جلسه

و معادالت دیمانسیون حاکم بر آن کمیات  دانشجو باید بتواند: انواع  کمیات فیزیکی  ،واحدها وتبدیالت مربوط را شناخته 1
رابدست آورد. مفاهیم فیزیکی از قبیل نیرو ،فشار،گرما،ظرفیت گرمایی ،مقاومت ،جریان ،اختالف پتانسیل وکلیه کمیات 

 فیزیکی مربوط به کاربرد فیزیک در اتاق عمل را شرح دهد

 دکتر نعیمی

و یکاهاي آنها،قوانین صفرم،اول ،دوم  وسوم ترم ودینامیک،قانون فشار  دانشجو باید بتواند تفاوت دما با گرما و روابط  2
جزیی دالتون، را شرح داده و مفاهیم آنتروپی،آنتالپی را توضیح دهد.همچنین تمام راههاي انتقال گرما ازجمله تابش 

 ،رسانش وهمرفت را به همراه معادالت مربوطه توضیح دهد

 دکترنعیمی

 وانژکتورهارا فشارسنجها انواع ساختاري اصول شناخته، را آرام نا و آرام ن جریا و برفشار موثر عوامل: بتواند باید دانشجو 3
 کند حل را قلب وتوان خون فشار ومحاسبه گیري اندازه به مربوط ومسایل داده توضیح

 دکترنعیمی

 دکترنعیمی  مفاهیم بیوالکتریسیته را با مثل شرح دهد.  5

 دکترنعیمی  شرح دهد.انواع پرتوزاها را   6

 دکترنعیمی  دانشجو قوانین ترمودینامیک را با مثال شرح دهد.  7

 دکترنعیمی دانشجو باید بتواند تفاوت انواع پرتوهاي یونیزان وغیر یونیزان و کاربرد آنها در پزشکی را توضیح دهد  8

 دکترنعیمی  توسط دانشجو و استاد مباحث قبلی مرور شود.  9

بتواند تعریف مشخصی از محلول اشباع گازي و ضریب حاللیت بیان کرده وقانون هنري را درمورد آنها  دانشجو باید 10
 بکاربندد و همچنین انواع ضریب حاللیت به همراه کاربرد هریک را توضیح دهد

 دکترنعیمی

رطوبت و همچنین روابط دانشجو باید بتواند ضمن تعریفی مشخص از رطوبت نسبی،  ساختار دستگاههاي اندازه گیري  11
 مربوط وساختار یک دستگاه مرطوب کننده را توضیح دهد

 دکتر نعیمی 

دانشجو باید بتواند عالوه بر شناخت نوع و ویژگیهاي هر سیلندر گاز ،اقدامات حفاظتی وایمنی الزم رابراي جلوگیري از  11
 احتراق در اتاق عمل بکار بندد

 دکترباقرمفیدي

بتواند مکانیسم تنفس مصنوعی ، رسپیراتورها، تنظیم کننده هاي فشار را بیان کرده، ساختار ونحوه کار یک دانشجو باید  12
 دستگاه بیهوشی ،همچنین یک تبخیر کننده را توضیح دهد

 دکترباقرمفیدي

دانشجو باید بتواند مفاهیم پتانسیل نرنست  ، الکترو انسفالوگرافی ، الکتروکاردیوگرافی و الکترومایوگرافی را  شرح داده و  13،14
 و الکتروکوتر  را توضیح دهد DC SHOCKاصول ساختاري دستگاه 

 دکترنعیمی

 


