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 کارشناسي هوشبریتحصیلي: یو رشته مقطع  هوشبریگروه آموزشي: پیراپزشکيدانشکده:
 نداردیش نیاز: پ   نظرینوع واحد:  2تعداد واحد:  فیزيک هوشبری نام درس:

 سالن شهید آذريانمکان برگزاری:                   12-10:ساعت     شنبه:زمان برگزاری کالس: روز

 شیال هاشمي مدرس:              شیال هاشمي       مسئول درس: 31تعداد دانشجويان:

  :رسشرح د

در اين درس دانشجو با قوانین فیزيکي و کاربرد آن در ارتباط با اندازه گیری و تنظیم تجهیزات هوشبری آشنا شده، 

 گیرد.تدابیر و تمهیدات الزم جهت پیشگیری از خطرات احتمالي در اتاق عمل را فرا مي

 

   :يف کلهد

 کمیت های فیزيکي و ساختمان اتم و ماده آشنايي و فراگیری -

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

 فشار در گازها و مخلوط های گازی، فشار جزئي در گازها، فشار اتمسفر و .... -

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

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

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

 خصوصیات سیلندرهای گازهای طبي)منابع گاز( و نکات ايمني و حفاظتي -

 تنظیم کننده های فشار -

 ريان مايع در لوله ها، ويسکوزيتي و مقاومت، جريان المینار و توربوالنت و ....ج -

 جريان سنج ها -

 انژکتور و انواع آن: لوله ونچوری، اکسیژن درماني، نبواليزر، چادر اکسیژن -

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

 مايعاتانتشار گازها و  -

 دستگاه بیهوشي و تبخیرکننده ها، سیستم های تنفسي بیهوشي -

 (، پتانسیل های بیولوژيکي، الکترودهای   ACو   DCمروری برالکتريسیته و قوانین آن )جريانهای  -

شـو   پوالريزه و غیرپوالريزه و خصوصیات آنها، اثرات دفیبريالتور و دياترمي، اثر جريان مستقیم و متنـاوب بـر بافـت،    

 الکتريکي و حفاظت و پیشگیری از آن

 پرتوهای الکترومغناطیسي  -

 احتراق در اتاق عمل و نکات ايمني و حفاظتي -
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 اهداف رفتاری جلسه اول:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی(هدف )  را ذکر نماید. روشهای اندازه گیری دما و روشهای انتقال حرارت -

 را در انواع سیستم یکاها فهرست کند. )هدف شناختی( گیری کمیت های فیزیکی یکاهای اندازه . -

 را توضیح دهد. )هدف شناختی( مفاهیم گرما و دماسنجی و مقیاسهای دما و ظرفیت گرمائی -

مدورد  در شدرای  متتفدد در   این فرایندد هدا را   مقایسه و با توجه به عوامل موثر در انتقال حرارت را  روشهای انتقال حرارت . -

 تجزیه و تحفیل کند. )هدف شناختی(بیمار 

 

 ی مطالببندی ارائهنزماجدول 

 1جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

میتتتتت  یتتتتت ی فیزی تتتتت    ک  مقدمه ای بر علم فیزیک  دقیقه 100

 – ودیم نسیون آن ی 

 س ختم ن م ده

 

  – تعامليسخنراني 

 استفاده از پاور

پرسش  -پوينت

 وپاسخ

پرسش شفاهي جهت 

ارزيابي  دانش زمینۀ 

دانشجويان در  اين 

 درس

دم سنج وانواع  -حرارت حرارت 

 -مقی سه ی دم  -آن

ظرفی   -اندازه گیری دم 

 -گرم ئ 

" " 

 " " رایه ی  انتق ل حرارت انتق ل حرارت 

 

 

 

        :اهداف رفتاری جلسه دوم

نتظار می رود:از فراگیر ا رسدر پایان د  

 . ) هدف شناختی(یکاهای متتفد فشار را ذکر کند  -

 به یکدیگرتبدیل کند. ) هدف شناختی(یکاهای متتفد فشار را  -

 تعرید فشار پیمانه ای و کاربرد آن را بیان کند. )هدف شناختی( -

 را فهرست کند. )هدف شناختی( انواع فشار سنج ها -

 ح دهد. )هدف شناختی(را توضی نحوۀ کار فشار سنح ها و رگالتور -

 تجزیه و تحفیل کند. )هدف شناختی( رفتار گازهای ایده آل را در شرایطی که متغیر های ترمودینامیکی تغییر میکنند،. -

 تغییرات فاز گازها را شرح دهد. )هدف شناختی( -

 تبتیر و گرمای تبتیر ، فشار بتاروفشار بتار اشباع را تعرید کند. )هدف شناختی( -
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 ی مطالبندی ارائهبجدول زمان

 2جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

 

100 

واحدی ی فش ر و تبدیل  گازها

فش ر  -آنه  به ی دیگر

فش ر مطلق  –اتمسفر 

 –فش ر پیم نه ای  –

مبدل  –فش ر سنج ی  

 ی ی فش ر

  – تعامليسخنراني 

استفاده از پاور 

پرسش  -پوينت

 وپاسخ

 کوئیز ابتدای کالس

گ ز ایده آل و قوانین   

تغییرات ف ز  -آن 

تبخیر و گرم ی  -گ زی 

 -فش ر بخ ر –تبخیر 

 فش ر بخ ر اشب ع

" " 

تنظیم کننده ی ی    

 (فش ر)رگالتور
" " 

 

 اهداف رفتاری جلسه سوم

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 ماید. ) هدف شناختی(را ذکر ن خصوصیات سیفندرهای گازهای طبی -

 را فهرست کند. )هدف شناختی(خطرات و شرای  ایمنی کار با سیفندرهای گازهای طبی  -

 را توضیح دهد. )هدف شناختی(کاربرد سیفندرهای گازهای طبی  -

 . )هدف شناختی(شرح دهدار نظر فازهای ماده  را وضعیت گازهای طبی متتفد در سیفندرها  -

 را محاسبه کند. )هدف شناختی(مفدار گاز موجود در سیفندر  -

 شرای  اتصال و نیز تعویض سیفندر گازهای طبی برای سیستم تنفسی بیمار را بیان کند. )هدف شناختی( -

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 3جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

سیلندری ی گ زی ی  100

 طب 

ش رش ن گ زی ی فشرده و ف

 در سیلندری 

 

  – تعامليسخنراني 

استفاده از پاور 

پرسش  -پوينت

 وپاسخ

 کوئیز ابتدای کالس

خصوصی ت و ک ربرد   

 سیلندری  و گ زی ی طب  
" " 

شرايط ايمني کار با   

 سیلندرهای گازهای طبي

" " 
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        :اهداف رفتاری جلسه چهارم

 در پایان درس از فراگیر انتظار می رود:

 . ) هدف شناختی(تعرید کندرا  رطوبت هوا و درصد رطوبت نسبی  -

 . )هدف شناختی(شرح دهدرا روش های اندازه گیری رطوبت هوا با رطوبت سنج ها  -

 سازوکار تبتیرکننده و عوامل مؤثر در افزایش بتار دارو در هوای تنفسی را شرح دهد. )هدف شناختی( -

 خروجی محاسبه کند.)هدف شیاختی( درصد حجمی بتار دارو را در هوای تنفسی  -

 را توضیح دهد. )هدف شناختی( ساز و عوامل مؤثر در افزایش رطوبت هوای تنفسی سازوکار مرطوب -

 . )هدف شناختی(ساز را به دهان بیمار می رساند( شرح دهد ویژگی لوله های حامل رطوبت را )که هوای خروجی از مرطوب -

 )هدف شناختی( وضیح دهد.تاز دستگاه  خروجی دمای هوایمناسب درباره عوامل کاهش   -

 )هدف شناختی( شان را شرح دهد. نام ببرد و ساختمانرا  انواع مرطوب کننده های گازهای تنفسی -

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 4جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

 –  رطوب  نسب درصد تبخیر و رطوب  100

روشه ی اندازه گیری 

رطوب   -رطوب  یوا

 سنج ی 

  – تعامليسخنراني 

استفاده از پاور 

پرسش  -پوينت

 وپاسخ

 کوئیز ابتدای کالس

کننده تبخیرس ختم ن  مرطوب کننده ی  

و مرطوب کننده   س ده

 ی 

" " 

انواع مرطوب کننده   

 های تنفسي

" " 

 

 اهداف رفتاری جلسه پنجم

فراگیر انتظار می رود:از  رسدر پایان د  

 شناختی(هدف )  را ذکر نماید.خصوصیات فشار در سیاالت ساکن  -

 شناختی(هدف کند. ) تعریدرا  اصل پاسکال -

 شناختی(هدف را توضیح دهد. )کاربردهای بالینی اصل پاسکال  -

 . )هدف شناختی(با استفاده از اصل پاسکال شرح دهدرا  روش اندازه گیری فشارخون -

 )هدف شناختی( ی را توضیح دهد.خاصیت سیفون -

 کاربرد بالینی سیفون ها را بیان کند. )هدف شناختی( -
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 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 5جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

  – تعامليسخنراني  فش ر در م یع ایست   خواص سی الت س کن 100

استفاده از پاور 

پرسش  -پوينت

 وپاسخ

 کوئیز ابتدای کالس

انتق ل فش ر و اصل  اصل پ س  ل 

پرس -پ س  ل

ییدرولیک و 

 –ک ربردی ی ب لین  آن 

اندازه گیری فش ر 

 خون

" " 

 " " سیفون ی   

     اهداف رفتاری جلسه ششم:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 )هدف شناختی( .تعرید کندرا  گرانروی -

 شناختی(هدف )  .را در سیستم های متتفد اندازه گیری نام ببرد انرویگریکاهای   -

 شناختی(هدف را فهرست کند. )عوامل مؤثر در جریان سیاالت  . -

 شناختی(هدف را توضیح دهد. ) انواع جریان سیاالت -

 شناختی(هدف )مقاومت مسیر سیال را تعرید کند. -

 قانون پوآزوی را شرح دهد. )هدف شناختی( -

تجزیده  ، نآبا استفاده از قانون پوآزوی و شرای  متتفد برای متغیرهای  ،لی مانند خون را در سیستم گردش خونجریان سیا -

 و تحفیل کند. )هدف شناختی(

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 6جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

 –ی   جری ن سی ل در لوله سی الت ج ری 100

 –جری ن مالیم و آشفته 

 گرانروی ی  ویس وزیته 

 تعامليسخنراني 

استفاده از پاور   –

پرسش  -پوينت

 وپاسخ

 کوئیز ابتدای کالس

ق نون -مق وم  مسیر سی ل  ق نون پوازوی 

 پوآزوی 
" " 

فش ر در دستگ ه گردش خون  دستگ ه گردش خون 

 کنترل میزان جری ن حجم  –
" " 
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    اهداف رفتاری جلسه هفتم:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی(هدف توضیح دهد. )با استفاده ار لوله ونتوری را اصل برنولی  -

 )هدف شناختی( .قانون الپالس را تعرید کند  -

 شناختی(هدف )  ذکر نماید. را برای بررسی کشش دیواره رگ ها قانون الپالسکاربرد   -

 شناختی(هدف را فهرست کند. )ر در عبور جریان در روزنه عوامل مؤث -

 . )هدف شناختی(بر اساس اصل برنولی توضیح دهد رامکانیزم کار انژکتور و مکنده و گردپاش) نبوالیزر(  -

 ساختمان و کاربرد روتامتر را با استفاده از اصل ارشمیدس شرح دهد.)هدف شناختی( -

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 7جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

100  

 انژکتوری 

لولۀ  –اصل برنول  

 ونتوری 
  – تعامليسخنراني 

استفاده از پاور 

پرسش  -پوينت

 وپاسخ

 کوئیز ابتدای کالس

کشش دیواره و ق نون   

 الپالس
" " 

عبور جری ن از روزنه  وس یل ج نب  

 –ه م ند –انژکتور  –

 گردپ ش ی  نبوالیزر 

" " 

 –اصل ارشمیدس  

 روت متر
" " 

 

 

   اهداف رفتاری جلسه هشتم:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی(هدف )  .قانون دالتون را برای فشار جزئی متفوط های گازی تعرید کند -

 )هدف شناختی( .قوانین هنری و گراهام را تعرید کند -

 را برای جابجائی سیاالت و حل شدن مواد ذکر کند.)هدف شناختی( هنری و گراهام قوانین  کاربرد -

هددف  توضدیح دهدد. )  ء را عبدور مدواد از اشدا   مکدانیزم  شرح دهد و با استفاده از آن هدا  را پدیده های پتش و اسمز و نفوذ  -

 شناختی(

 ا فهرست کند. )هدف شناختی(ر ضریب حاللیت گازها در مایعات را تعرید کند و عوامل مؤثر در این حاللیت -

 تجزیه و تحفیل کند. )هدف شناختی( با توجه به متغیرهای مؤثر راترابری گازهای تنفسی  -
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 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 8جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

قوانین -فش ر جزئ   انحالل گ زی  در م یع ت 100

–ینری دالتون و 

 –ق نون گرای م

  – تعامليسخنراني 

استفاده از پاور 

پرسش  -پوينت

 وپاسخ

 کوئیز ابتدای کالس

نفوذ اسمز و پخش و  عبور مواد 

عبور مواد  –و دی لیز 

 از غش  

" " 

ضریب حاللی  گ زی   تنفس 

ترابری گ ز  -در م یع ت

 ی ی تنفس 

" " 

 

 اهداف رفتاری جلسه نهم:

راگیر انتظار می رود:از ف رسدر پایان د  

 شناختی(هدف )  .را تعرید کنداثر کواندا  -

 کاربرد اثر کواندا را در ترابری گازهای تنفسی شرح دهد.)هدف شناختی(  -

 شناختی(هدف را فهرست کند. ) مکانیسم تنفس را توضیح دهد و عوامل مؤثر در آن. -

 شناختی(هدف ح دهد. )را توضی دستگاه های تنفسی متتفد را نام ببرد و طرزکار هر یک -

 . )هدف شناختی(انواع ماسک های تنفسی را نام ببرد -

 )هدف شناختی( ویژگی های انواع ماسک های تنفسی را با هم مقایسه کند. -

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 9جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

کننده ی ی سی ل  تنظیم  دستگ ه ی ی تنفس  100

 و اثر کواندا
  – تعامليسخنراني 

استفاده از پاور 

پرسش  -پوينت

 وپاسخ

 کالس یابتدا زیکوئ

 " " م  نیسم تنفس  

دستگ ه ی ی  ––  

 –تنفس  و تهویه 

 م سک ی 

" " 
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 اهداف رفتاری جلسه دهم:

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 10جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه مطالب رئوس موضوع درس

    امتح ن می ن ترم 100

     

     

 

 

 اهداف رفتاری جلسه يازدهم:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی(هدف )  .قانون اهم را تعرید کند -

 .)هدف شناختی(را ذکر نماید تفاوت جریان متناوب و مستقیم  -

 )هدف شناختی( شرح دهد.ن را کاربرد فیوز و سیم اتصال به زمی -

 را توضیح دهد. )هدف شناختی(طرز کار ترانسفورماتور و کاربرد آن  -

 کند. )هدف شناختی( بیانرا خطرهای الکتریسیته ساکن  -

 میکرو شوک و جریان نشتی را تعرید کند.)هدف شناختی( -

 د.)هدف شناختی(آثار فیزیولوژیک جریان الکتریکی متناوب را با توجه به فرکانس آن توضیح ده -

 شرای  الزم برای ایمنی در برابر خطرهای الکتریسیته را بیان کند.)هدف شناختی( -

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 11جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

و  ال تریسیته 100

 قوانین آن
 

جری ن ی ی مستقیم و  –ق نون ایم 

سیم اتص ل به زمین  –یوز ف –متن وب 

 ترانسفورم توری    -

 تعامليسخنراني 

استفاده از پاور   –

پرسش  -پوينت

 وپاسخ

 کالس یابتدا زیکوئ

 " " ال تریسیته س کن و خطر آن  

 -اثرات فیزیولوژی   جری ن ال تری   ایمن  

م یی  جری ن  –خطرات می روشوک 

 توصیه ی ی ایمن  –نشت  

" " 
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      ری جلسه دوازدهم:اهداف رفتا

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی(هدف )  .شرح دهدرا طرز کار دستگاه های مونیتور  -

 شناختی(هدف را فهرست کند. ) ویژگی الکترود های پالریزه و ایرپالریزه  و کاربرد آن ها . -

 شناختی(هدف را توضیح دهد. )چگونگی ایجاد پتانسیل عمل  -

 )هدف شناختی( .سیل را تعرید کندبیوپتان -

 چگونگی تشکیل بیوپتانسیل ها  و تفاوت هایشان را بیان کند.)هدف شناختی( -

 .)هدف شناختی(روش اندازه گیری بیوپتانسیل ها را شرح دهد -

 . )هدف شناختی(را در درمان توضیح دهد. اندازه گیری بیوپتانسیل هاکاربرد   -

 اترمی و روش جراحی الکتریکی را در درمان شرح دهد.)هدف شناختی(روش استفاده از  دفیبریالتور و دی -

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 12جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

               بیوال تریسیته  100

و ک ربرد آن در تشخیص 

 و درم ن

دستگ ه ی ی مونیتور 

ال ترود ی ی  –

ریزه و غیر پالریزه پال

 –بیوپت نسیل ی  –

 –پت نسیل عمل 

  – تعامليسخنراني 

استفاده از پاور 

پرسش  -پوينت

 وپاسخ

 کالس یابتدا زیکوئ

اندازه گیری بیو  تشخیص 

-EEG  –پت نسیل ی  

EKG 

" " 

 –دفیبریالتور  درم ن 

ال تروک تری و جراح  

 ال تری   و دی ترم 

" " 

 

 

      م:سیزدهاهداف رفتاری جلسه 

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی(هدف )  .فهرست کندرا بتش های متتفد بیناب پرتوهای الکترومغناطیسی  -

 شناختی(هدف را فهرست کند. )بتش های متتفد بیناب پرتوهای الکترومغناطیسی بر سیستم حیاتی  آثار  -

 شناختی(هدف توضیح دهد. ) ی ها و نیز برای ضد عفونی کردنکاربرد این پرتوها را در تشتیص و درمان بیمار -
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 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 13جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

 پرتوی ی ال ترو 100

 مغن طیس 

بین ب پرتوی ی 

 ال ترومغن طیس 
  – تعامليسخنراني 

استفاده از پاور 

پرسش  -پوينت

 وپاسخ

 کالس یابتدا زیکوئ

آث ر این پرتوی  در  –  

 سیستم ج نداران
" " 

ک ربرد آن در   

ضدعفون  کردن و 

 تشخیص و درم ن

" " 

 

 دهمچهاراهداف رفتاری جلسه 

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی(هدف )  .شرح دهدرا روش های اکسیژن درمانی  -

 . )هدف شناختی(برداجزاء ماشین بیهوشی رانام ب -

 را توضیح دهد.)هدف شناختی( مدار ماشین بیهوشی -

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 14جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

چ در  -اکسیژن درم ن  1دستگ ه بیهوش   100

 اکسیژن
  – تعامليسخنراني 

استفاده از پاور 

پرسش  -پوينت

 سخوپا

 کالس یابتدا زیکوئ

 " " مدار م شین بیهوش   

اصول  ک ر م شین   

 بیهوش  و اجزاء آن
" " 
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      اهداف رفتاری جلسه پانزدهم:

 

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی(هدف )  .بتواند  اصول کار و کاربرد ماشین بیهوشی  و اجزاء آن را تعرید کند -

 )هدف شناختی( بتارهای استنشاقی خروجی را محاسبه کند. میزان گازها و -

 )هدف شناختی(نکات ایمنی در اطاق عمل را شرح دهد  -

 . )هدف شناختی(روش های ایمن سازی بیمار و بیمارستان در مقابل خطرات  احتراق سیفندر ها را توضیح دهد  -

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 15جلسه 

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب درسموضوع 

اصول ک رم شین  2دستگ ه بیهوش   100

  -بیهوش  و اجزاء آن
  – تعامليسخنراني 

استفاده از پاور 

نمايش  -پوينت

-قطعات مختلف 

 پرسش وپاسخ

 کالس یابتدا زیکوئ

مح سبه گ زی  و   

بخ ری ی استنش ق  

 خروج 

" " 

ن  ت ایمن  در اط ق   

 عمل
" " 

 

 

 


