تٌام خذا
« فرم طرح درس »
دانشکده :مهندسی پسشکی رشته :مهندسی پسشکی گرایش :تمام گرایشها مقطع :کارشناسی نام درس :حفاظت ،ایمنی و استانداردهای عمومی بیمارستانی
تعداد واحد نظری 2 :تعداد واحد عملی - :عنوان درس پیشنیاز :مقدمه ای برمهندسی پسشکی نام مدرس :پریسا سید جعفر رنگرز تمام وقت نیمه
وقتمدعو

محل برگساری :کالس آزمایشگاه 

ّذف کلی درس  :آضٌایی تا ایوٌی الکتریکی  ،ضیویایی ٍ لیسر ٍ استاًذاردّا (در سیستوْای تیوارستاًی)

رئَس هطالة
ّفتِ اٍل

همذهات ٍ آضٌایی تا ٍاحذ هٌْذسی پسضکی ٍ ٍظایف هٌْذسی پسضکی

ّفتِ دٍم

تیاى اّویت حفاظت ٍ علل عثَر جریاى از تذى

ّفتِ سَم

اثرات فیسیَلَشی جریاى DC ٍACرخذادّای اثر تغییر داهٌِ جریاى

ّفتِ چْارم

پاراهترّای هَثر تر عثَر جریاى از تذى  ،فرکاًس ٍ هذت زهاى ٍ ًماط دٍدٍیی ٍ هماٍهت الکتریکی تذى

ّفتِ پٌجن

هیکرٍ ضَن ٍهاکرٍ ضَن ٍ هذلسازی  ،تَزیع لذرت در تیوارستاى  ،چاُ ارت ٍ ّن پتاًسیل کردى ٍ استاًذاردّای آى

ّفتِ ضطن

اصَل تَزیع لذرت دراتالْای تیوارستاى ٍ تختْای تیوار،اطاق عول ٍ حفاظت ّای الزم ،ایجاد حفاظت درسیستن لذرت

ّفتِ ّفتن

تکٌیکْای زهیي کردى (سری ٍ هَازی) ،ایسٍالسیَى ٍ تراًْای ایسٍلِ ٍ هعایة ٍ هسایا

ّفتِ ّطتن

سیستوْای پایص  ٍ LIMاًَاع آى ٍ هفاّین کلی هرتَطِ ،هماٍهت تذى ٍ پَست

ّفتِ ًْن

تمسین تٌذی هٌاطك تیوارستاًی تراساس ًَع حفاظت هَردًیاز سیستن زهیي GFCIتعریف جریاى تستی ٍ خطرات

ّفتِ دّن

هسیرّای ّذایتی تِ سوت للة کاتترّا الکترٍدّای ثثت EEGاز رٍی للة ،علل ٍلتاشدار ضذى تذًِ دستگاُ ّای آى

ّفتِ یازدّن

تررسی ضکلْای کتاب ٍ هثالْای کتاب

ّفتِ دٍازدّن

تررسی ضکلْای کتاب ٍ هثالْای کتاب

ّفتِ سیسدّن

کالسْای حفاظتی دستگاُ ّا پریسّا ٍ دٍضاخِ ّا  .تعریف استاًذارد ٍ اّذاف ٍ اتعاد ٍ تذٍیي

ّفتِ چْاردّن

استاًذارد

ّفتِ پاًسدّن

ایوٌی لیسر

ّفتِ ضاًسدّن

ایوٌی کار تا هَاد ضیویایی

تَجِ:
ًحَُ ارزضیاتی فعالیت داًطجَ در طی دٍرُ :کَئیس -هیاى ترم – پایاى ترم ٍ تکالیف

در صَرت تغییر هثاحث ٍ ًحَُ تذریس درس در ّر ًیوسال الزم است فرم هرتَطِ هجذدا تَسط استاد هحترم تکویل ٍ جْت تِ رٍز رساًی در اختیار آهَزش داًطکذُ ٍ سایت ٍاحذ لرار گیرد.

هٌاتع هطالعاتی:

