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 کارشناسی هوشبریحصیلی:ت یرشتهو مقطع هوشبری          گروه آموزشی:   پیراپزشکی دانشکده:

 ندارد یش نیاز:پ   نظری  د:نوع واح   2      تعداد واحد: فیزیک هوشبرینام درس: 

 سالن شهید آذریان مکان برگزاری:    10 -8 :ساعت  شنبه :روز زمان برگزاری كالس: 

 شیال هاشمی مدرسین )به ترتیب حروف الفبا(:       شیال هاشمی مسئول درس: نفر 31جویان:تعداد دانش

  شرح دوره:

در اين درس دانشجو با قوانین فیزيکی و کاربرد آن در ارتباط با اندازه گیری و تنظیم تجهیزات هوشبری 

 گیرد.ق عمل را فرا میآشنا شده، تدابیر و تمهیدات الزم جهت پیشگیری از خطرات احتمالی در اتا
 

 آشنا شدن با قلمرو فیزيک در ارتباط با هوشبری و تجهیزات مربوطههدف کلی: 

 

 بینابینی:اهداف 

 مقدمه و مروری بر کمیت های فیزيکی و ساختمان اتم و ماده -

 حرارت: ترمومتر و انواع آن، اندازه گیری حرارت، ظرفیت گرمايی گازها و... -

 خلوط های گازی، فشار جزئی در گازها، فشار اتمسفر و ....فشار در گازها و م -

 تبخیر و فشار بخار: گرمای تبخیر، فشار بخار آب -

 رطوبت: رطوبت نسبی، روش های اندازه گیری رطوبت هوا، مرطوب کننده ها و انواع آن -

 نوکس و ...گازهای فشرده و قوانین گازها، فشار در سیلندرهای اکسیژن، نايتروس اکسايد، انتو -

 خصوصیات سیلندرهای گازهای طبی)منابع گاز( و نکات ايمنی و حفاظتی -

 تنظیم کننده های فشار -

 جريان مايع در لوله ها، ويسکوزيتی و مقاومت، جريان المینار و توربوالنت و .... -

 جريان سنج ها -

 اکسیژنانژکتور و انواع آن: لوله ونچوری، اکسیژن درمانی، نبواليزر، چادر  -

 انحالل گازها در مايعات: قانون هنری، محلول اشباع گازی، ضريب حاللیت و ...... -

 انتشار گازها و مايعات -

 ، سیستم های تنفسی بیهوشیدستگاه بیهوشی و تبخیرکننده ها -

 (، پتانسیل های بیولوژيکی، الکترودهای   ACو   DCالکتريسیته و قوانین آن )جريانهای مروری بر -

الريزه و غیرپوالريزه و خصوصیات آنها، اثرات دفیبريالتور و دياترمی، اثر جريان مستقیم و متناوب بـر  پو

 بافت، شوک الکتريکی و حفاظت و پیشگیری از آن

 پرتوهای الکترومغناطیسی  -

 احتراق در اتاق عمل و نکات ايمنی و حفاظتی -
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 های تدريس:شیوه

 پرسش و پاسخ   یزی شدهسخنرانی برنامه ر   سخنرانی
 

 
 

به عنوان تکلیف شب برای  خواندن بعضی متون  -حل تمرین -حضور فعال در كالس وظايف و تکالیف دانشجو:

 پاسخ دادن به پرسش های كوئیز در ابتدای هر جلسه -یادگیری مطالب

 

 وسايل کمک آموزشی:   

 یل و دستگاهها در سر كالسنمایش برخی وسا                  پروژكتور اسالید  وایت برد

 

 )از نمره کل( :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 

 نمره 6آزمون میان ترم   نمره 10آزمون پایان ترم   

 نمره 2انجام تکالیف     نمره درصد 2شركت فعال در كالس 

 ارفاقی نمره2 در مجموع كوئیز در هر جلسه

 

 نوع آزمون

  غلط -صحیح جور كردنی              ایچندگزینه         پاسخ كوتاه     تشریحی

 

  

 :  منابع پیشنهادی برای مطالعه

 :منابع انگلیسی -

چاپی 

 
Physics for the Anaesthesists 

By: Sir Robert Macintosh 

1987 

 

Medical Instrumentation 

 Application and design 

John G. Webster, Editor 

 

اينترنتی 

 Wikipedia encyclopedia 

(ebook)Basic physics and measurement in anaesthesia 

By:P.D. Davis and Paul D. Davis 
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 منابع فارسی:

 چاپی 

                                   برندا سی.نیو-يسنده:کارل آر.نیونو                           فیزيک درخدمت بهداشت  .1
 قدس،معاونت فرهنگی ناشر:آستان                                     مترجم:علی اصغرتکالو

 نويسنده:آلن.اچ.کرامر      فیزيک برای علوم زيستی  .2

 مترجم:علی بهاری    ناشر:مرکزنشردانشگاهی                 

   نويسنده:پل پیتراورون   مترجم:جالل الدين              فیزيک وکاربردهای آن درعلوم تندرستی  .3
 ناشر:مرکزنشردانشگاهی                                                      و.....   پاشائی 

 میلراصول بیهوشی کتاب  .4

 تألیف:دکترعباس تکاور    انتشارات ارجمند                                               فیزيک پرستاری   .5

 نويسنده:هسل هوارد فلیتر                                                          فیزيک پرستاری  .6

 مترجم:پروين عزالدين و جهانشاه میرزابیگی     ناشر:مرکزنشردانشگاهی     

 مترجم:دکترعباس تکاور        فیزيک پزشکی    نويسنده:جان کامرون  .7

 نويسنده: دکتر شوشتريان       فیزيک پزشکی و کاربرد آن در اتاق عمل .8

      سی کنی                     پل دی ديويس و گوين ان نويسنده:ی      هوشبر در یریاندازه گ پايه و کيزیف .9
 سید محمود نجفیان رضوی -مهدی شیرين شانديز -مترجمین: جمیل آريايی

 

 

ی درسارائه کلیات  جدول هفتگی  

 استاد مربوط عنوان مطالب جلسه

 ال هاشمیشی ارتحر -مقدمه ای بر علم فیزیک  1

 " گازها 2

 " سیلندرهای گازهای طبی 3

 " تبخیر و رطوبت 4

 " خواص سیاالت ساکن 5

 " سیاالت جاری 6

 " انژکتورها 7

 " انحالل گازها در مایعات 8

 " انتشار سیاالت 9

 " دستگاه های تنفسی 10

 " امتحان میان ترم 11

 " و قوانین آن الکتریسیته 12

 " تریسیته و کاربرد آن در تشخیص و درمانبیوالک 13

 " پرتوهای الکترومغناطیسی 14

 " 1دستگاه بیهوشی  15

 " 2دستگاه بیهوشی  16

 


