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 ایی آموزشی دانشگاه فنی و حرفهزیربرنامهرئیس شورای 

 یزشکپ زاتیتجه یو نگهدار ریتعمبرنامه درسی دوره کاردانی ناپیوسته رشته 

، برنامه درسی 92/7/9922جلسه تاریخ  بیستمینای در ریزی آموزشی دانشگاه فنی و حرفهشورای برنامه

 را به شرح زیر تصویب کرد:ی پزشک زاتیتجه یو نگهدار ریتعمرشته  کاردانی ناپیوسته دوره

آموزش عالی  هایموسسهو  هادانشگاهوارد  9044این برنامه درسی برای دانشجویانی که از مهرماه سال  (9ماده 

 جرا است.شوند قابل امی

این برنامه درسی در سه فصل: مشخصات کلی، عناوین دروس و سرفصل دروس تنظیم شده است و به  (9ماده 

 یزیربرنامهآموزش عالی کشور که مجوز پذیرش دانشجو از شورای گسترش و  هایموسسهو  هادانشگاهتمامی 

 .ودشمیزش عالی و سایر ضوابط و مقررات مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را دارند، برای اجرا ابالغ آمو

سال قابل اجرا است و پس از آن به  9مدت  به 9044-9049این برنامه درسی از شروع سال تحصیلی  (9ماده 

 بازنگری نیاز دارد.
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 دمهقم -1-1

هیزات یا جایگزیني تجصرف نگهداري  ،از بودجه و اعتبارات تشخیص و درمان چشمگیريبخش  از دیدگاه اقتصادي و صنعتي

هاي در تعدیل هزینه ،هاز تجهیزات و محدود کردن هزینهز این رو نگهداري مناسب اا شود. مي تشخیصي و درماني پزشکي

شود اعث مينه تنها ب تشخیص درمانبیمارستان اثر بالقوه و چشمگیري دارد. تعمیر و نگهداري مناسب تجهیزات، اسباب و لوازم 

هي وسایل مذکور شده و بازد هاآنوام و طول عمر ، به سهولت در دسترس باشد، بلکه موجب افزایش دهاآندر مواقع نیاز به 

م صورت مستقیو نیز هزاران مرکزي که به تشخیصي و درمانيها هزار وسیله و دستگاه توجه به وجود ده با .دهدرا افزایش مي

 هايدستگاه رمؤثاطمینان از کارکرد صحیح و  ،پزشکي سروکار دارند و درماني تشخیصيبا وسایل و تجهیزات  یرمستقیمو یا غ

بالیني و اعمال جراحي انجام شده، استاندارد بودن این تجهیزات و وسایل از  هايآزمایشپزشکي و همچنین صحت و سالمت 

برنامه  و لزوم یک از پیشبرخوردار است که این امر با توجه به نقش حساس و حیاتي این تجهیزات توجه بیش  ايویژهاهمیت 

 د.طلبميتجهیزات پزشکي  تعمیر و نگهداري تجهیزات پزشکيرصه دقیق و مدون را در عدرسي 

 

 تعریف -1-2
شامل  که بوده ايحرفهآموزش عالي فني و  هايرشتهیکي از  تعمیر و نگهداري تجهیزات پزشکي یوستهناپکارداني  رشته

 ست.ا پذیرامکانه لحاظ شده، از طریق آموزش دروس نظري و عملي که در برنام هاآناست که دست یافتن به  هایيشایستگي

 

 هدف -1-3
 تجهیزات ،پاراکلینیکي، بیمارستاني تعمیر و نگهداري تجهیزاتدرزمینه متخصص و کارآمد تربیت نیروي انساني  ،این دورههدف 

 است.و درماني پزشکي تشخیصي 

 

 اهمیت و ضرورت -1-4
 هارستانبیما در آورسرساممالي  هايینههزموجب صرف  پزشکي، درمانيتشخیصي و  اصولي تجهیزات اتعدم نگهداري و تعمیر

 يهارشته آموختگاندانشهمچنین . گردديم یريناپذجبرانخسارات جاني  يگاهو و درماني سطح کشور  مراکز تشخیصيو 

 يجهت تعمیر اصولي و نگهداشت صحیح تجهیزات پزشک کافي اطالعاتالزم و  هايمهارت از ، برق و ...مهندسي پزشکي

 .باشندنمي برخوردار

یصي تشخوسایل و تجهیزات نگهداري و تعمیر  درزمینهکه بتوانند  مهارتيماهر  يهاکاردانو تربیت  آموزش ضرورت، روینازا

 است. یرناپذاجتنابو  الزمبه فعالیت مشغول شوند  درماني و
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 آموختگاندانشنقش و توانایي  -1-5
 دروس مرتبط توانایي

زیابي و بررسي مدارات الکتریکي و الکترونیکي ار

 موجود در تجهیزات پزشکي

، الکتریکي هايماشیندارها و ، معمومي الکترونیک

ابي یعیب، آزمایشگاهالکتریکي و  یريگاندازه ،یکروکنترلرم

 آزمایشگاه، وسایل و تجهیزات پاراکلینیک و بیمارستاني

 یکروکنترلرم

جهت  ،زات و ملزوماتتجهی و بررسي فني ارزیابي

 خرید در مراکز درماني

، ، ایمني تجهیزاتشناخت بازار مواد، وسایل و تجهیزات پزشکي

مواد، وسایل و تجهیزات ، مواد، وسایل و تجهیزات پاراکلینیک

 بیمارستاني

تعمیر و رفع عیب تجهیزات پزشکي و بررسي فني 

 دستگاه جهت بهبود کیفیت عملکرد

 ،یزات پاراکلینیک و بیمارستانيیابي وسایل و تجهعیب

 آنالیز دستگاهي ،مکاترونیک

تجهیزات مراکز درماني در خصوص کاهش هزینه ایمني 

 احتمالي يهايخرابو 

 ،مواد، وسایل و تجهیزات پاراکلینیک، پزشکي تجهیزاتایمني 

 مواد، وسایل و تجهیزات بیمارستاني

و نصب تجهیزات پزشکي )اتاق عمل و  ياندازراه

 (...و  ونیزاسیلیاستر و يضدعفون وصویربرداري ت

مواد، وسایل و تجهیزات  ،مواد، وسایل و تجهیزات بیمارستاني

 الکتریکي هايماشین، مدارها و پاراکلینیک

 آنتجهیزات و بازار  ،مواد شناسایي
مواد، وسایل و ، شناخت بازار مواد، وسایل و تجهیزات پزشکي

 سایل و تجهیزات پاراکلینیکمواد، و، تجهیزات بیمارستاني

مراکز فضاي فیزیکي و ایمني کار در  تشخیص

 تشخیصي و درماني

سایل مواد، و، مراکز درماني و بهداشتي فیزیکيآشنایي با فضاي 

 ،مواد، وسایل و تجهیزات پاراکلینیک، و تجهیزات بیمارستاني

 پزشکي ایمني تجهیزات

 پزشکيتجهیزات  کارکردتشخیص صحت و شرایط 

مواد،  ،یابي وسایل و تجهیزات پاراکلینیک و بیمارستانيعیب

مواد، وسایل و تجهیزات ، وسایل و تجهیزات بیمارستاني

 پاراکلینیک

 پزشکيتعمیر قطعات، تجهیزات 

مدارها و  ،یابي وسایل و تجهیزات پاراکلینیک و بیمارستانيعیب

 گاهیشآزماي الکتریکي، مدارها یشگاهآزما الکتریکي، هايماشین

 رلریکروکنتم یشگاهآزما ،یکروکنترلرم الکتریکي، هايماشین

 پزشکيکالیبره کردن تجهیزات 

مدارها و  ،یابي وسایل و تجهیزات پاراکلینیک و بیمارستانيعیب

 اهشگیآزما الکتریکي،مدارها  یشگاهآزما الکتریکي، هايماشین

 هآزمایشگاالکتریکي و  گیرياندازه ،الکتریکي هايماشین

 زاتیتجه و پیشگیرانه انهیگوشیپسرویس و نگهداري 

 و استریلیزاسیون يعفون ،يمارستانیب ،آزمایشگاهي

مدارها و  ،یابي وسایل و تجهیزات پاراکلینیک و بیمارستانيعیب

 الکتریکي، مدارهاي یشگاهآزما الکتریکي، هايماشین

الکتریکي و  گیرياندازه الکتریکي، هايماشین آزمایشگاه

 آزمایشگاه

 

 



 

9 

 مشاغل قابل احراز -1-6
 مشاغل دروس مرتبط

ضاي با ف یيآشنا ،شناخت بازار مواد، وسایل و تجهیزات پزشکي

ه دستگاهي، آزمایشگا زیآنال ،مراکز درماني و بهداشتي فیزیکي

یک هیدرول هاي الکتریکي،ماشین آزمایشگاه ي الکتریکي،مدارها

گیري الکتریکي و ندازها ،مکاترونیک، کارگاهو نیوماتیک و 

 مواد، وسایل و ،مواد، وسایل و تجهیزات پاراکلینیکآزمایشگاه، 

و  یابي وسایل و تجهیزات پاراکلینیکعیب، تجهیزات بیمارستاني

 پزشکي ، ایمني تجهیزاتبیمارستاني

 زاتیو تجه لیوسا و نصب ي، نگهدارریکاردان تعم

 يپزشک صیتشخ يشگاهیاتاق عمل و آزما

مواد، وسایل و تجهیزات  ،وسایل و تجهیزات بیمارستانيمواد، 

 هیزاتیمني تجا ،و آزمایشگاه یکيگیري الکتراندازه، پاراکلینیک

 پزشکي

 کاردان اجراي تجهیزات ایمني

، مدارها و الکترونیک عمومي آزمایشگاهي، عموم یکالکترون

، رلرمیکروکنت یشگاهآزما یکروکنترلر،، میکيالکتر هايماشین

مدارهاي الکتریکي،  و آزمایشگاه یکيگیري الکترازهاند

آزمایشگاه ماشین الکتریکي، مدار منطقي و آزمایشگاه مدار 

 مکاترونیکیدرولیک و نیوماتیک و آزمایشگاه، ه منطقي،

 کار تجهیزات و وسایل برقي و الکترونیکي مونتاژ

 تجهیزات پزشکي

ضاي ایي با فآشن، شناخت بازار مواد، وسایل و تجهیزات پزشکي

، آنالیز دستگاهي، آزمایشگاه مراکز درماني و بهداشتي فیزیکي

 ي الکتریکي،مدارها

هیدرولیک و نیوماتیک و  هاي الکتریکي،ماشین آزمایشگاه

گیري الکتریکي و آزمایشگاه، اندازه ،مکاترونیکآزمایشگاه، 

مواد، وسایل و تجهیزات  ،مواد، وسایل و تجهیزات پاراکلینیک

یابي وسایل و تجهیزات پاراکلینیک و عیب، ستانيبیمار

 پزشکي ، ایمني تجهیزاتبیمارستاني

 متصدي فني وسایل و تجهیزات اتاق عمل

اي آشنایي با فض، شناخت بازار مواد، وسایل و تجهیزات پزشکي

، آنالیز دستگاهي، آزمایشگاه مراکز درماني و بهداشتي فیزیکي

یدرولیک و نیوماتیک و ه هاي الکتریکي،مدارها و ماشین

گیري الکتریکي و آزمایشگاه، اندازه ،مکاترونیکآزمایشگاه، 

مواد، وسایل و تجهیزات  ،مواد، وسایل و تجهیزات پاراکلینیک

یابي وسایل و تجهیزات پاراکلینیک و عیب، بیمارستاني

 ، ایمني تجهیزاتبیمارستاني

تجهیزات آزمایشگاهي تشخیص  وسایل و متصدي فني

 يپزشک
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 طول دوره و شکل نظام -1-7
دوره تابستاني و یک نیمسال تحصیلي و  2 است و هرسال تحصیلي مرکب ازسال  2کارداني  حداکثر مدت مجاز تحصیل دوره

و یک هفته امتحانات پایان  آموزشهفته  6و دو هفته امتحانات پایاني و دوره تابستاني شامل  آموزشهفته  16هر نیمسال شامل 

ساعت در نیمسال، هر  16و هر واحد درس نظري معادل  استدروس نظري و عملي بر اساس مقیاس واحد درسي  .دوره است

 حداقل هر واحد درس کارگاهي ،در نیمسال ساعت 48و حداکثر  ساعت 32معادل  حداقل آزمایشگاهيواحد درس عملي و 

 .استساعت در نیمسال  121معادل  ا کارورزيی در نیمسال و هر واحد کارآموزي ساعت 64و حداکثر  ساعت 48معادل 

 

 ضوابط و شرایط پذیرش دانشجو -1-8
 و نظري ي، کاردانشاحرفهفني و  هايشاخه آموختگاندانش -

 ورودي قبولي در آزمون -

 شرایط عموميدارا بودن  -

 

 درصد دروس نظري و عملي )برحسب واحد و ساعت( -1-9

 نوع درس
تعداد 

 واحد

 درصد

 )برحسب واحد(
 تعداد ساعت صد مجازدر

 درصد

 )برحسب ساعت(
 درصد مجاز

 45تا  25 35 721 65تا  25 6225 45 نظري

 75تا  55 65 1312 75تا  35 3725 27 عملي

 111 111 2132 111 111 72 جمع

 

 

 برحسب تعداد واحد()نوع درس  -1-11

 نوع درس
 تعداد واحد

 تعداد واحد برنامه درسي موردنظر
 حداکثر حداقل

 13 13 13 عمومي

 1 2 1 مهارت عمومي

 8 11 5 پایه

 45 47 42 تخصصي

 6 8 6 اختیاري

 72 72 68 جمع

 

 

 

 



 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دروس : عناوینفصل دوم
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 تعمیر و نگهداري تجهیزات پزشکي رشته یوستهناپ يکاردانجدول دروس عمومي دوره  -2-1

 نام درس ردیف
 تعداد

 واحد

 ساعتتعداد 
 یازهم ن نیازیشپ

 جمع عملي نظري

   48 1 48 3 فارسي زبان 1

   48 1 48 3 زبان خارجي 2

3 
 يدرسیک درس از گروه 

 «مباني نظري اسالم»
2 32 1 32   

4 
 يیک درس از گروه درس

 «اسالمياخالق »
2 32 1 32   

   32 32 1 1 بدنيیتترب 5

   32 1 32 2 و جمعیت دانش خانواده 6

   224 32 192 13 جمع

 
 

 تعمیر و نگهداري تجهیزات پزشکيرشته  یوستهناپ يدوره کاردانپایه  جدول دروس -2-2

 نام درس ردیف
تعداد 

 واحد

 تعداد ساعت
 هم نیاز نیازپیش

 جمع عملي نظري

   48 1 48 3 ریاضي عمومي 1

 ریاضي عمومي  32 1 32 2 فیزیک عمومي 2

   48 32 16 2 بیوشیمي 3

   64 64 1 1 کارگاه عمومي 4

   192 96 96 8 جمع
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 تعمیر و نگهداري تجهیزات پزشکيرشته  یوستهناپ يدوره کاردانتخصصي  جدول دروس -2-3

 نام درس ردیف
تعداد 

 واحد

 تعداد ساعت
 هم نیاز نیازپیش

 جمع عملي نظري

  32 1 32 2 الکتریکي هايماشینو مدارها  1
 -فیزیک عمومي

 ریاضي عمومي

  48 48 1 1 يکیالکتر مدارهاي آزمایشگاه 2

و مدارها 

 هايماشین

 الکتریکي

3 
 هايماشین آزمایشگاه

 الکتریکي
1 1 48 48  

و مدارها 

 هايماشین

 الکتریکي

 32 1 32 2 عموميالکترونیک  4
 هايماشینو مدارها 

 یکيالکتر
 

  48 48 1 1 عمومي الکترونیک آزمایشگاه 5
نیک الکترو

 عمومي

6 
 الکتریکي و گیرياندازه

 آزمایشگاه
2 16 48 64 

 هايماشینو مدارها 

 لکتریکيا
 

  زبان خارجي 32 1 32 2 زبان فني 7

8 
آشنایي با فضاي فیزیکي مراکز 

 درماني و بهداشتي
1 16 1 16   

9 
شناخت بازار مواد، وسایل و 

 تجهیزات پزشکي
3 32 32 64   

  16 1 16 1 شکيپز ایمني تجهیزات 11

و مدارها 

 هايماشین

 یکيالکتر

11 
میکروبیولوژي و بهداشت و 

 آزمایشگاه
2 16 32 48   

12 
هاي ضدعفوني و روش

 استریلیزاسیون
  بیوشیمي 64 48 16 2

13 
مواد، وسایل و تجهیزات 

 پاراکلینیک
1 1 64 64 

شناخت بازار مواد، 

وسایل و تجهیزات 

 پزشکي

 

14 
تجهیزات مواد، وسایل و 

 بیمارستاني
1 1 48 48 

شناخت بازار مواد، 

وسایل و تجهیزات 

 پزشکي

 

  بیوشیمي 64 32 32 3 آنالیز دستگاهي 15
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 64 32 32 3 میکروکنترلر 16
 -منطقي مدار

 عموميالکترونیک 
 

 میکروکنترلر  48 48 1 1 میکروکنترلر آزمایشگاه 17

   32 1 32 2 مدار منطقي 18

 مدار منطقي  48 48 1 1 دار منطقيم آزمایشگاه 19

21 
یابي وسایل و تجهیزات عیب

 پاراکلینیک و بیمارستاني
2 16 48 64 

مواد، وسایل و 

تجهیزات 

 - پاراکلینیک

مواد، وسایل و 

تجهیزات 

 بیمارستاني

 

   48 48 1 1 يتخصص افزارهاينرمکاربرد  22

   64 48 16 2 کارآفریني 23

24 
ک و نیوماتی هیدرولیک و

 کارگاه
  کارگاه عمومي 48 48 32 3

 64 64 1 1 مکاترونیک 25
 آزمایشگاه

 میکروکنترلر
 

26 
تعمیر و نگهداري تجهیزات 

 پزشکي
2 16 32 48   

  واحد 35گذراندن  121 121 1 1 1 يکارورز 27

  1 يکارورز 121 121 1 1 2 يکارورز 28

   1456 1114 384 45 جمع

 

 تعمیر و نگهداري تجهیزات پزشکيه ترش یوستهناپ يدوره کاردانري جدول دروس اختیا -2-4

 نام درس ردیف
تعداد 

 واحد

 تعداد ساعت
 هم نیاز نیازپیش

 جمع عملي نظري

   48 32 16 2 مباحث ویژه 1

  یکروکنترلرم ARM 2 16 32 48کنترلرهاي میکرو 2

3 
تجهیزات  تامقررضوابط و 

 پزشکي کشور
1 16 1 16   

   48 48 1 1 و کنترلکاربرد ابزار دقیق  4

   48 32 16 2 هوش مصنوعي 5

   - - - 6 جمع

  .است يفوق الزام از دروسواحد  6گذراندن  *
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 تعمیر و نگهداري تجهیزات پزشکي رشته یوستهناپ يدوره کاردان ترم بندي پیشنهادي دروس جدول -2-5

 نیمسال اول -2-5-1

 نام درس ردیف
تعداد 

 واحد

 تعداد ساعت
 نیازپیش

 جمع عملي نظري

  48 1 48 3 ریاضي عمومي 1

  48 48 1 1 يکیالکتر مدارهاي آزمایشگاه 2

  48 48 1 1 الکتریکي هايماشین آزمایشگاه 3

4 
 ي مراکز درماني وکآشنایي با فضاي فیزی

 بهداشتي
1 16 1 16 

 

  16 1 16 1 ایمني تجهیزات پزشکي 5

  48 32 16 2 بیوشیمي 6

  32 1 32 2 یکيالکتر هايماشین و هامدار 7

  32 1 32 2 «اخالق اسالمي» یک درس از گروه 8

  32 1 32 2 يعموم یزیکف 9

  32 32 1 1 بدنيتربیت 11

  336 161 224 16 جمع

 

 

 نیمسال دوم -2-5-2

 نام درس ردیف
اد دتع

 واحد

 تعداد ساعت
 نیازپیش

 جمع عملي نظري

  48 1 48 3 زبان خارجي 1

 64 48 16 2 آزمایشگاهو  یکيالکتر گیرياندازه 2
 هايماشینمدارها و 

 الکتریکي

  32 1 32 2 مدار منطقي 3

  48 48 1 1 مدار منطقي آزمایشگاه 4

 32 1 32 2 عموميالکترونیک  5
 هايماشینمدارها و 

 الکتریکي

  48 48 1 1 عمومي الکترونیک آزمایشگاه 6

7 
شناخت بازار مواد، وسایل و تجهیزات 

 پزشکي
3 32 32 64  

  64 64 1 1 عموميکارگاه  8

  - - - - درس اختیاري 9

  48 1 48 3 زبان فارسي 11

  - - - 18 جمع
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 نیمسال سوم -2-5-3

 نام درس ردیف
تعداد 

 واحد

 تعداد ساعت
 نیازپیش

 جمع عملي نظري

 رجيزبان خا 32 1 32 2 زبان فني 1

 64 64 1 1 مواد، وسایل و تجهیزات پاراکلینیک 2
شناخت بازار مواد، وسایل و 

 تجهیزات پزشکي

 48 48 1 1 مواد، وسایل و تجهیزات بیمارستاني 3
شناخت بازار مواد، وسایل و 

 تجهیزات پزشکي

 منطقي، الکترونیک عمومي مدار 64 32 32 3 میکروکنترلر 4

  48 48 1 1 میکروکنترلر آزمایشگاه 5

  - - - - درس اختیاري  6

 یوشیميب 64 32 32 3 آنالیز دستگاهي 7

 واحد 35گذراندن  121 121 1 1 1کارورزي  8

  48 48 1 1 تخصصي افزارهاينرمکاربرد  9

 يکارگاه عموم 81 48 32 3 نیوماتیک و کارگاه هیدرولیک و 11

  64 48 16 2 کارآفریني 11

  - - - 18 جمع

 
 

 نیمسال چهارم -2-5-4

 نام درس ردیف
تعداد 

 واحد

 تعداد ساعت
 نیازپیش

 جمع عملي نظري

1 
یابي وسایل و تجهیزات عیب

 پاراکلینیک و بیمارستاني
2 16 48 64 

مواد، وسایل و تجهیزات 

 -پاراکلینیک

مواد، وسایل و تجهیزات 

 بیمارستاني

2 
 يیک درس از گروه درس

 «سالمامباني نظري »
2 32 1 32 

 

 بیوشیمي 64 48 16 2 هاي ضدعفوني و استریلیزاسیونروش 3

  48 32 16 2 تعمیر و نگهداري تجهیزات پزشکي 4

  - - - - درس اختیاري  5

  32 1 32 2 یتدانش خانواده و جمع 6

  48 32 16 2 میکروبیولوژي و بهداشت و آزمایشگاه 7

 1 يکارورز 121 121 1 1 2 يکارورز 8

 یکروکنترلرآزمایشگاه م 64 64 1 1 اترونیکمک 9

  - - - 14 جمع



 

17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل سوم: سرفصل دروس
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 ریاضي عموميدرس  -3-1
 پایه نوع درس:

 -: نیازپیش

 -هم نیاز: 

 اي ریاضیاتهدف کلي درس: آشنایي با مفاهیم پایه

 صل آموزشيسرف -الف

 محتوا یزر ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملي نظري

1 
ها، معرفي و مطالعه ، تعریف مجموعه، مجموعه تواني، اعمال مجموعههامجموعه هینظر

 مجموعه اعداد طبیعي، صحیح، گویا، گنگ و حقیقي
4 1 

 1 2 دستگاه مختصات دکارتي، معادله خط راست، دستگاه مختصات قطبي 2

3 

جمع، تفریق، ضرب و تقسیم(، )یف اعداد مختلط، اعمال جبري روي اعداد مختلط تعر

 2نمایش هندسي در صفحه مختلط، حل معادله درجه  اندازه و مزدوج عدد مختلط،

 مختلط هايیشهبار

4 1 

4 

تعریف تابع )رابطه، ضابطه، تشخیص تابع از روي ضابطه و نمودار(، محاسبه دامنه و برد، 

ر تابع دریک نقطه، رسم تابع، انواع توابع )ثابت، خطي، گویا، رادیکالي، درجه محاسبه مقدا

اي، مثلثاتي و توابع زوج و دوم، قدر مطلق، جزء صحیح، نمایي، لگاریتمي، چند ضابطه

)از روي نمودار، از روي ضابطه(، محاسبه تابع  یکبهیکترکیب توابع، تابع پوشا و  فرد(،

 معکوس توابع ساده

8 1 

5 

تعریف و آشنایي با مفهوم حد، محاسبه حد توابع )ثابت، خطي، گویا، رادیکالي، درجه دوم، 

 جمع،) اي و مثلثاتي(، قضایاي حدقدر مطلق، جزء صحیح، نمایي، لگاریتمي، چند ضابطه

طرفه )حد چپ و راست توابع(، حد در ضرب و تقسیم(، مفهوم و محاسبه حد یک تفریق،

,صور مبهم )یت، نهانهایت، حد بيبي 


0
0
، تعریف مفهوم پیوستگي، تعبیر  و رفع ابهام (

 هندسي پیوستگي، بررسي پیوستگي توابع، بررسي پیوستگي چپ و راست توابع

6 1 

6 

تعریف مشتق، مشتق یک تابع به کمک تعریف مشتق، تعبیر فیزیکي و هندسي مشتق، 

، ايابت، خطي، گویا، رادیکالي، درجه دوم، چندجملههاي مشتق توابع مختلف )ثفرمول

بع اي و مثلثاتي(، محاسبه مشتق تواقدر مطلق، جزء صحیح، نمایي، لگاریتمي، چند ضابطه

اي(، مشتق مراتب باالتر، کاربردهاي مشتق )معادالت خط مماس و قاعده زنجیره) مرکب

 لق،یین نقاط اکسترمم نسبي و مطهاي صعودي و نزولي بودن تابع، تعقائم بر منحني، بازه

 سازي، قاعده هوپیتال(هاي معادالت، بهینهنقطه عطف، تقریب ریشه

14 1 

7 

 هايروش، گیريهاي ساده انتگرالتعریف مفهوم انتگرال، تابع اولیه، انتگرال نامعین، فرمول

و کاربردهاي  عین، تجزیه به کسرهاي ساده(، انتگرال مجزءجزءبهگیري )تغییر متغیر، انتگرال

 آن )محاسبه مساحت سطح زیر نمودار، مساحت سطح بین دو نمودار، حجم، طول منحني(

11 1 

 1 48 جمع

 عملي نظري 

 1 3 تعداد واحد

 1 48 تعداد ساعت
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 هاي عمومي و تخصصي مورد انتظارمهارت -ب
 محاسباتي ابتدایي هايمهارت، شایستگي حل مسئله، و ترکیب وتحلیلتجزیهصالحیت 

 

 بع فارسي و خارجي(منابع درسي پیشنهادي )حداقل سه من -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

حساب دیفرانسیل و انتگرال و 

 هندسه تحلیلي )جلد اول(
 فیني رأسجورج توماس و 

مهدي بهزاد، 

سیامک کاظمي، 

 علي کافي

مرکز نشر 

 دانشگاهي
1386 

Calculus Volume 1 Openstax  Rice 

University 
2116 

 1386 آهنگ قلم  دعلي کرایه چیانمحم 1 ریاضیات عمومي

 به زبان ساده 1 ریاضي عمومي
صفي شاهي فرد، محمد گودرزي، 

 محمد جعفرآبادي آشتیاني
 1396 لبخند دانش 

 1382 کانون پژوهش  تیمور مرادي (6ریاضي عمومي )ریاضي 

 

 استانداردهاي آموزشي )شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس( -د

 مدرس هايویژگي

 تدریس سال سابقه 3کارشناسي ارشد ریاضي و مرتبه علمي مدرس یا مربي و  اقلحد

 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 پروژکتور ویدئو -متر 4 طول و متر 5/1 عرض با برد وایت -کالس استاندارد

 

 روش تدریس و ارائه درس

 و تکرار ینتمر ،توضیحي
 

 روش سنجش و ارزشیابي درس

 ترمپایان، آزمون تکالیف پایان هر جلسهو حل مسئله،  ینتمر شفاهي، هايپرسش
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 فیزیک عموميدرس  -3-2
 نوع درس: پایه

 - :نیازپیش

 هم نیاز: ریاضي عمومي

 نور ،مغناطیس ،چگالي، گرما ،دما مفاهیم با هدف کلي درس: آشنایي

 صل آموزشيسرف -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملي نظري

1 
وش ر) . جبر برداري، برآیند بردارهاهاآن گیرياندازه یکايو هاي فیزیکي معرفي کمیت

 بردارهااالضالع( و تجزیه تحلیلي، روش چندضلعي، روش متوازي
2 1 

2 
ي یي با مفهوم فشار و فشار ناشآشنا –الي مخلوط گچ يمحاسبهآشنایي با مفهوم چگالي و 

 و اصل پاسکال هافشارسنجآشنایي با  ،محاسبه فشار درون مایعات ،جامدات از
6 1 

3 

)سلسیوس،  بنديدرجههاي ها، معرفي مقیاسبیان مفهوم دما، دما سنجي، انواع دماسنج

عادل ت) ترمودینامیکهاي دمایي، قانون صفرم فارنهایت و کلوین( و رابطه بین مقیاس

 يرابطه -، دماي تعادل، مقدار گرما، ظرفیت گرمایي ویژه، اصول تعادل گرمایي(گرمایي

 مجهول و دماسنج سلسیوس بنديدرجهبین دماسنج با 

2 1 

4 

گاز(، مفهوم تبدیل حاالت ماده به  جامد، مایع،) هاي مادهبیان حالت ،گرماي ویژه ،گرما

عید و چگالش(، مفهوم دماي گذار، محاسبه ذوب، تبخیر، انجماد، میعان، تص) یکدیگر

 گرماي نهان ویژه: ذوب و تبخیر

4 1 

5 
 ؤثرمل امو عو هاآنو تشابه  تو تفاو (تابش –همرفت  –رسانش )انواع روش انتقال گرما 

 به روش رسانش شدهمنتقلبر گرماي 
2 1 

6 
گاز  براي گازهانون حالت و قا يمعادله -ترمودینامیکي متغیرهايبین  يرابطه -گاز کامل

 P-Tو  V-Tقانون بویل ماریوت، شارل گیلوساک، نمودار  ،کامل
2 1 

7 

هاي مغناطیسي، محاسبه نیروي مغناطیسي وارد بر سیم حامل جریان، مغناطیس و قطب

 نیروي وارد بر ذره باردار متحرک در میدان مغناطیسي و بیان قانون دست راست

سیم حامل جریان، آشنایي با قانون آمپر، میدان مغناطیسي  محاسبه میدان مغناطیسي ناشي از

بیان رابطه و محاسبه میدان با استفاده از ) لولهسیمناشي از حلقه حامل جریان، پیچه و 

 هاي موازي حامل جریانرابطه(، جمع آثار میدان مغناطیسي، نیروي بین سیم

4 1 

8 

ه شار مغناطیسي، قانون القاي فارادي القاي الکترومغناطیس و عوامل مؤثر بر آن، محاسب

ایي(، )ضریب خودالق یياثر خودالقابراي حلقه و پیچه، بیان قانون لنز، معرفي القاگرها و 

 و جریان متناوب هامبدل -در القاگر شدهیرهذخانرژي 

4 1 

 1 3 اهینهآ کاربرد هاینهآتصویر در  ینه و مشخصاتآ انواع –قوانین بازتاب نور –بازتاب نور 9

11 
 -آشنایي با فیبر نوري و وسایلي مانند عمل آندوسکوپي –نور قوانین شکست –شکست نور

 هاعدسيتصویر در  آشنایي با انواع عدسي و مشخصات
3 1 

 عملي نظري 

 1 2 تعداد واحد

 1 32 تعداد ساعت
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 مانند میکروسکوپ هاعدسي کاربرد 

 1 32 جمع

 

 هاي عمومي و تخصصي مورد انتظارمهارت -ب

از مباحث  رکیبيت مسائل و ساده مسائل حل شایستگي ،س و حرارت، سیاالت و اپتیکآشنایي با قوانین اولیه فیزیک مغناطی

 حسابماشین از استفاده بدون ساده مسائل فیزیکي محاسباتي هايمهارت سیاالت و حرارت، فیزیک

 

 منابع درسي پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسي و خارجي( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 (يجلد 4 يدوره)ني فیزیک مبا
دیوید هالیدي، رابرت 

 و جرل واکر کیرزن

-بینخوش محمدرضا

 عابدیني نظرخوش

انتشارات نیاز 

 دانش
1393 

 اصول فیزیک
هانس اوهانیان، جان 

 مارکت

 –یوسف امیر ارجمند 

 نادر رابط 

مرکز نشر 

 دانشگاهي
1383 

 فیزیک دانشگاهي جلد اول

 فرانسیس سرز

 يمارک زیمانسک

 هیو یانگ

 -اعظم پور قاضي

 خلیلي بروجني اهللروح

موسسه نشر علوم 

 نوین
1389 

 1388 انتشارات فاطمي منیژه رهبر فرانک ج. بلت فیزیک مفهومي

 

 استانداردهاي آموزشي )شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس( -د

 مدرس هايویژگي

 تدریسه سال سابق 3حداقل مدرک تحصیلي کارشناسي ارشد فیزیک و 

 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 پروژکتور ویدئو -متر 4 طول و متر 5/1 عرض با برد وایت -کالس استاندارد

 

 روش تدریس و ارائه درس

 و تکرار ینتمرتوضیحي، 
 

 روش سنجش و ارزشیابي درس

 ترمنترم و پایاهاي کتبي میانآزمون - و تکالیف پایان هر جلسه شفاهي هايپرسش
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 بیوشیمي درس -3-3
 پایه نوع درس:

 - :نیازپیش

 - :نیاز هم

 تجهیزات پزشکي هايدستگاهمرتبط با پارامترهاي  باآشنایي  هدف کلي درس:

 سرفصل آموزشي -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملي نظري

1 

درشت  هايمولکولپیدایش  -هالکولوبیوم منشأها و ساختمان سلولي: لکولوبیوم ،عناصر

تبادالت فعال و  -ساختمان و وظایف ذرات سلولي -هالکولومابعاد و اندازه بیو -اولیه

 سلول غیرفعال

1 1 

 2 1 هااکاریدسپلي -هااولیگوساکارید -هامنوساکارید -قندهامشتقات  -قندها: خواص شیمیایي 2

 1 1 الکتروفوروز -گیرياندازهجدا کردن و  هايروش -PH -شیمایينه: خواص یاسیدهاي آم 3

4 

اثر  -آنزیم کنندهفعالانرژي  -هاآن کنندهفعالآنزیمي و  هايواکنش: اصول هاآنزیم

، ريگذانام مهارکنندهجایگاه فعال و ترکیبات  -بستراغلظت آنزیم و سو - PH-حرارت

 هاآنزیم بنديطبقه

1 1 

5 
 -خنثي هايچربي -يجداساز هاو روشچرب و خواص آن  اسیدهايچربي: ساختمان 

 در بدن هايچربيانواع  -هاموم
1 2 

 1 1 هاپروتئیننوع و خواص  -چهارم ،سوم اول، دوم، هايساختمان -: معرفيهاپروتئین 6

 2 1 ابع سادهمعرفي من -ي سلولغشا -دستگاه پیچیده -بافت و دستگاه ساده –ساختمان سلول 7

8 
انتقال و تبادل گازهاي  -مسیرهاي گردش خون -(یرگمو ،یاهرگس ،سرخرگها )رگانواع 

 فرایند تنفس سلولي -هاو بافتگ ون سرخرتبادل اکسیژن بین خ -تنفسي در خون
1 2 

 2 1 گازهاي خون( -پالسما -هاسلولشامل انواع بدن ) یعاتماخون و  9

11 

 - قندها - (هایپوپروتئینآلو لو  هالیپوپروتئین) یپیدهال - ها مي: کربوهیدراتشیبیو

 معدني و عناصر هاالکترولیتآب  - هاویتامین - هاآنزیم - نوکلئیک اسیدهاي - هاپروتئین

- PH تومورمارکرها -هاهورمون -( عناصر کمیاببافرها )اسیدها، بازها و 

1 2 

11 
 -هاکتپال -سفید هايگلبول -قرمز هايگلبول -قرمز هايگلبول : مورفولوژيشناسيخون

 فاکتورهاي انعقادي و محل تولید
1 2 

12 

ایمني  -هومورال() يسرم: معرفي انواع ایمني سلول و ایمن شناسيایمنيسرولوژي و 

و  باديآنتي -هاژنایمني سرمي: آنتي -و ماکروفاژها BCEII و TCELL يمعرفسلولي: 

 مپالنتم کسسی

1 2 

13 

گرم، شکل  آمیزيرنگو مبناي شکل سلولي و  هاباکتريانواع  بنديتقسیم: شناسيمیکروب

بر  هااکتريب بنديتقسیمگرو،  آمیزيرنگسلولي: کوکسي، باسیل و کوکو باسیل، معرفي 

 مختصر صورتبه هاانگل -هاویروس -هاقارچمعرفي  -مبناي گرم مثبت و گرم منفي

1 4 

 عملي نظري 

 1 1 تعداد واحد

 32 16 تعداد ساعت
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 1 1 (عملکرداشاراتي بر ساختمان و )نوکلئیک  اسیدهايو  RNA و DNA يمعرفنتیک: ژ 14

15 
بهداشت و ارتقاي سالمت، کلیات  آموزشکلیات بهداشت عمومي: سالمت و بیماري، 

 اپیدمیولوژي -ايحرفه بهداشتبهداشت محیط، کلیات 
1 4 

16 

برد امواج کار –آن در پزشکينور و دیدگاني و کاربردهاي  فیزیک پزشکي: مباني فیزیکي

اشعه ایکس و کاربردهاي  –آن در پزشکي کاربردهايمباني صوت و  -و فرکانس در درمان

 پرتو و حفاظت شناسيزیست -ايهستهپزشکي  –آن در پزشکي

1 6 

17 

 -شناسيبافتمطالعه در  هايروش و شناسيبافت مقدمات: شناسيبافتآسیب و 

 چگونگي انتشار - و انواع آن هابافتچگونگي تشکیل شامل:  هابافت بنديتقسیم

 سرطاني در بدن هايسلول

1 2 

 32 16 جمع

 

 هاي عمومي و تخصصي مورد انتظارمهارت -ب

 هاي تجهیزات پزشکيپارامترهاي مرتبط با دستگاه شناخت

 

 منابع درسي پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسي و خارجي( -ج

 سال انتشار اشرن مترجم مؤلف عنوان منبع

BIOCHEMISTRRY Harper   آخرین چاپ 

 1381سال    رسول صالحي مباحثي از بیولوژي سلولي و مولکولي

 آخرین چاپ   یرائجان کو شناسيبافت

 آخرین چاپ  آباديحسنعلي صادقي   اصول اپیدمیولوژي بالین

 آخرین چاپ  فرشته فردیان پور کیت تونز آن تأثیر بهداشت کارایي و آموزش

Clini cal diagnosis Wenry   آخرین چاپ 

Medical microbiology Jawets   آخرین چاپ 

 آخرین چاپ  حسیني رضا خرید ابوالعباس سلولي و مولکولي يمونولوژیا
Pathology and laboratory 

medicine S.RAAB   آخرین چاپ 

Essential hematology Hoftbrand   آخرین چاپ 

 آخرین چاپ  درخشان دیویدسون و هنري تولوژي و طب انتقال خونهما

  ژنتیک در پزشکي تامپسون
 -فرهاد رحمت خواه

 منوچهر شریعتي
 1377 

 آخرین چاپ   يآبادنجم فریدون فیزیک تشعشع و رادیولوژي

 آخرین چاپ  بهرام معلمي -منیژه رهبر کنت کرین فیزیک جدید
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 )شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس(استانداردهاي آموزشي  -د

 مدرس هايویژگي

 شناسيزیست یالي لکوومسلولي و  یا میکروبیولوژي یا آزمایشگاهيعلوم  حداقل کارشناسي ارشد

 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 مجهز به و پروژکتوراستاندارد کالس 

 

 روش تدریس و ارائه درس

 ید، فیلم و اسالو تکرار ینتمر
 

 روش سنجش و ارزشیابي درس

 شفاهي و تکالیف پایان هر جلسه هايپرسش -ترم ترم و پایانهاي میانآزمون
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 يکارگاه عمومدرس  -3-4

 پایه نوع درس:

 - :نیازپیش

 - نیاز: هم

و ز وسایل ا و استفاده و بیمارستانيبکار رفته در تجهیزات پزشکي برقي  مدارهايقطعات  و تحلیلشناخت  هدف کلي درس:

 پزشکي هايدستگاه و طراحيبراي تعمیرات  ابزارماشین کارگاه

 سرفصل آموزشي -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملي نظري

1 
 هالو کاب هاسیمبرق: شناسایي ابزارهاي کاربردي و روش صحیح استفاده اتصاالت 

 کاريلحیم( و ...و کابلشو )مفصل،
1 4 

2 
المپ  مدارصلیبي و  یدکل ،تبدیلکلید  دو پل، یدکل ،پل یککلید  نایيروشمدارهاي 

 پلهراهمدار  ،کولر يکشسیممدار  ،تورکتور و بدون کنتاکفتوسل با کنتا کشيسیمورسنت و فل
1 12 

3 
دستي و  اندازيراه) DCو موتورهاي  فازتک فاز و سه  موتورهاي اندازيراه: مدار فرمان

 (خودکار
1 18 

4 
 -سیستم اعالم حریق – خودکاردرب  -مداربسته هايدوربینضعیف ) هايدستگاهمدارات 

 آیفون تصویري و صوتي، سنسورهاي حرکتي، سیستم اعالم سرقت(
1 11 

 8 1 ... و کاريپرچ ،کاريحدیده ،کاريقالویز ،برقوزدن و کاريسوراخاصول کار برشکاري و  5

 2 1 هالغزش و غلطشي و شناسایي بیرینگ هايیاتاقان 6

8 
و فرز  هايکاريتراشانجام ) CNCسنتي و  ابزارماشین، گیرياندازهابزارهاي  کارگیريبه

 (تراشصفحهو 
1 11 

 64 1 جمع

 

 هاي عمومي و تخصصي مورد انتظارمهارت -ب

دن، کاري، برقوزهاي جریان ضعیف و همچنین مدارات برق، برشکاري، سوراخو سیستم توانایي بستن مدارات روشنایي

 نیوماتیکهاي هیدرولیک و دستگاه کاري و آشنایي با فرز و تراش سنتيکاري، پرچقالویز کاري، حدیده

  

 عملي نظري 

 1 1 تعداد واحد

 64 1 تعداد ساعت
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 منابع درسي پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسي و خارجي( -ج

 نتشارسال ا ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 صنعتي برق
 و يافشار گل یلمهندس خل

 آقا حسیني محسن
 1385 توس هلیا 

 1392 یزدا  عسکري هادي ساختمان هوشمند هايدستگاه

: یفعض یانجر یکيالکتر تأسیسات

 ساختمان يمقررات مل یتبا محور
 1393 سنبله  آجیلي سریري یمانا

 1388 ندیشهپژواک ا  جواد اکبري ابزار شناسي و کارگاه مکانیک

 آخرین ویرایش   درویش اصول کارگاهي و تراشکاري

 آخرین ویرایش SKF   SKFژنرال کاتالوگ 

 

 استانداردهاي آموزشي )شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس( -د

 مدرس هايویژگي

 صنعتي محیط در الکتریکي کار سابقه سال 3 حداقل و برق لیسانس حداقل

 صنعتي محیط در کار سابقه سال 3 حداقل و لیدلیسانس ساخت و تو حداقل

 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 نفر در کالس 16 یتحداکثر ظرف تجهیزات الزم، و بامناسب و کارگاهي  آزمایشگاهي يفضا

 

 روش تدریس و ارائه درس

 ، فیلم و اسالید، آزمایش عمليو تکرار ینتمر
 

 روش سنجش و ارزشیابي درس

 ، رعایت اخالقپذیريمسئولیت)عملي، مشاهده رفتار  هايپرسش -کتبي، عملي آزمون مسئله، حل شفاهي، هايپرسش

 و... سازيشبیه هايپروژه، آزمون و...( پوشه مجموعه کار، گزارش کار، ايحرفه
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 يالکتریک هايماشینمدارها و درس  -3-5

 يتخصص نوع درس:

 - :نیازپیش

 عمومي یاضير فیزیک عمومي، نیاز: هم

 آشنایي دانشجو با مفاهیم فاز و... ،هاو ماشینتحلیل مدارها  هايروشیادگیري  هدف کلي درس:

 سرفصل آموزشي -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملي نظري

1 
متغیرهاي مدار و واحدهاي  -ي الکتریکياجزاء مدارها -انواع مدارهاي الکتریکي

 الکتریکي هايکمیت گیرياندازه
2 - 

2 
لتاژ تقسیم و -منابع ولتاژ، منابع جریان -فهرشارهاي ساده: قانون اهم، قوانین کبررسي مد

 مدارهاي مقاومتي ساده -و تقسیم جریان
6 - 

3 
 -تونن و نرتن قضایاي -روش حلقه -تحلیل مدارهاي الکتریکي: روش گره هايروش

 قضیه جمع آثار
8 - 

4 
 هايسیگنال –( ايزاویهمدارهاي الکتریکي جریان متناوب: تعاریف )پریود، فاز، سرعت 

 توان جریان، ولتاژ و مؤثرمحاسبه مقادیر متوسط و  -و ضربه ياارهدندانسینوسي، مثلثي، 
3 - 

 - 2 توان اکتیو و راکتیو -ياظهلحتک فاز و سه فاز: توان  هايدستگاهتوان الکتریکي در  5

8 
مدارهاي سه فاز: منابع ولتاژ سه فاز، توالي فاز در سه فاز، اتصاالت مثلث و ستاره در منابع 

 اتصال ستاره و مثلث() سه فاز، ولتاژ و جریان در مدارهاي سه فاز
3 - 

 - 2 فاز  سه  -ترانسفورماتور: اساس کار ترانسفورماتورهاي تک فاز 11

 - DC 3الکتریکي جریان مستقیم: اصول کار و ساختمان مولدهاي  هاياشینم 11

12 
ساختمان موتورهاي  -AC هايماشینالکتریکي جریان متناوب: اساس کار  هايماشین

 القایي
3 - 

 - 32 جمع
 

 هاي عمومي و تخصصي مورد انتظارمهارت -ب

 تک فاز، سه فاز هايدستگاهدر  یکيو محاسبه توان الکتر یلمهارت در تحل
 

 منابع درسي پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسي و خارجي( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

جلد ) یکيالکترمدارهاي 

 دوم(
 آخرین ویرایش دانشگاه صنعتي امیرکبیر  مهرداد عابدي

 1392 دانشگاه تهران  ماراالني دارجبهپرویز  مدارهاي الکتریکي

 1371 نص محمود دیاني ویلیام هیت، کمرلي هندسي مدارتحلیل م

 1399 نص علیرضا صدوقي چاپمن هاي الکتریکيماشین

 عملي نظري 

 1 2 تعداد واحد

 1 32 تعداد ساعت
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 استانداردهاي آموزشي )شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس( -د

 مدرس هايویژگي

 الکترونیک کارشناسي ارشد برق یا

 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 با تجهیزات وایت برد و ماژیک و پروژکتور نفره 25اي بر استاندارد کالس

 

 روش تدریس و ارائه درس

 ، فیلم و اسالیدو تکرار ینتمر 
 

 روش سنجش و ارزشیابي درس

 و مسئله ینتمر حل ،شفاهي هايپرسش، و تکرار ینتمرآزمون کتبي، 
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 مدارهاي الکتریکي اهآزمایشگدرس  -3-6

 تخصصي نوع درس:

 - :نیازپیش

 الکتریکي هايماشینو  مدارها نیاز: هم

 هاآنو کاربرد  گیرياندازه یلوسا یسیته،الکتر یدتول با منابع یيآشنا هدف کلي درس:

 سرفصل آموزشي -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملي نظري

 6 - ع تولید الکتریسیتهالکتریسیته ساکن و مناب 1

 8 - اهمي، سلفي، خازني در مدارات جریان مستقیم و متناوب هايمقاومتبررسي  2

 12 - هاآن( و آشنایي با کاربرد مترولتو  آمپرمتر، متراهم) گیرياندازهوسایل  3

 12 - رشهف، تقسیم ولتاژ و جریانبررسي قوانین اهم، ک 4

 11 - تن و جمع اثرهابررسي قضایاي تونن و نور 5

 48 - جمع

 

 هاي عمومي و تخصصي مورد انتظارمهارت -ب

 DC يمولدهاکاربرد انواع موتورها و  یيتوانا

 

 منابع درسي پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسي و خارجي( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

جلد ) یکيالکترمدارهاي 

 دوم(
 - مهرداد عابدي

ت جهاد دانشگاهي انتشارا

 دانشگاه صنعتي امیرکبیر
1393 

 1393 انتشارات دانشگاه تهران - ماراالني دارجبهپرویز  مدارهاي الکتریکي

 1371 انتشارات نص محمود دیاني ویلیام هیت، کمرلي تحلیل مهندسي مدار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عملي نظري 

 1 1 تعداد واحد

 48 1 تعداد ساعت



 

31 

 استانداردهاي آموزشي )شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس( -د

 مدرس ايهویژگي

 آزمایشگاهدر  یدسابقه کار مف ترجیحاً و الکترونیککارشناس رشته برق حداقل 

 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 در کالس نفر 16 یتو حداکثر ظرف يکارگاه یا آزمایشگاهي یزهايمناسب با م آزمایشگاهيي فضا

 

 روش تدریس و ارائه درس

 شگاهآزمایو تکرار،  ینتمر ،ايمباحثه
 

 روش سنجش و ارزشیابي درس

 (و ... یبرفع ع -یابيعیب) یيآزمون شناسا ش کار،پوشه مجموعه کار، گزار
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 الکتریکي هايماشین آزمایشگاهدرس  -3-7
 تخصصي نوع درس:

 - :نیازپیش

 الکتریکي هايو ماشین مدارها نیاز: هم

 هاآنو کاربرد  گیرياندازه یلوسا یسیته،الکتر یدتول با منابع یيآشنا هدف کلي درس:

 سرفصل آموزشي -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملي نظري

 11 - مکانیکي هايمحرکالکتریکي و  هايماشین اندازيراه 1

 8 - شنت DCتحریک مستقل و مولد  DCمولد  2

 11 - کمپاند DCتحریک سري و مولد  DCمولد  3

 6 - آوردن پارامترهاي ترانسفورماتور تک فاز به دست 4

 8 - بارداري ترانسفورماتور تک فاز با بار اهمي، سلفي، خازني 5

 6 - تحریک شنت DCاصلي موتور  هايمشخصه 6

 48 - جمع

 

 هاي عمومي و تخصصي مورد انتظارمهارت -ب

 DC يمولدهاکاربرد انواع موتورها و  يیتوانا

 

 منابع درسي پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسي و خارجي( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1381 نص یانيد چاپمن الکتریکي هايماشینمباني 

 1384 نص يعابد سن .س .پ یکيالکتر هايماشین

 1393 انتشارات دانشگاه تهران - نيماراال دارجبهپرویز  مدارهاي الکتریکي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عملي نظري 

 1 1 تعداد واحد

 48 1 تعداد ساعت
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 استانداردهاي آموزشي )شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس( -د

 مدرس هايویژگي

 آزمایشگاهدر  یدسابقه کار مف ترجیحاً و الکترونیککارشناس رشته برق حداقل 

 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 در کالس نفر 16 یتو حداکثر ظرف يکارگاه یا آزمایشگاهي یزهايمناسب با م آزمایشگاهيي فضا

 

 روش تدریس و ارائه درس

 آزمایشگاهو تکرار،  ینتمر ،ايمباحثه
 

 روش سنجش و ارزشیابي درس

ه مجموع پوشه عملي، هايپرسش، شدهانجام و ارزیابي کار آزمایشگاهکار در محیط  انجام یقات،تحق هايفعالیتگزارش 

 یيشناسا نهایي آزمون ،کالسي آزمون کار،کار، گزارش 
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 عمومي الکترونیکدرس  -3-8

 تخصصي نوع درس:

 الکتریکي هايماشینو  مدارها :نیازپیش

 - :نیاز هم

 یکدر الکترون هاکنندهتقویت یهشناخت و درک ساختار پا هدف کلي درس:

 زشيسرفصل آمو -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملي نظري

1 

و انواع  هادينیمهبر ساختار  ي، مروريدوقطب یستورهايو ترانز هادينیمهبر  ايمقدمه

 ،(CCکلکتور مشترک ) هايآرایش يبررس ترانزیستور؛ ساختار و p-n یوندو پ هادينیمه

و  یاگرامبلوک د ي؛ بررسيدوقطب ریستوترانز (CEمشترک ) یترو ام (CBمشترک ) یسب

 مشخصه هايمنحني یان؛و بهره ولتاژ و بهره جر يو خروج يمشخصات امپدانس ورود

اشباع، ) یستوررانزت کار ينواح -خط بار -و انتقال(؛ نقطه کار يخروج ي،)ورود ترانزیستور

و استخراج  ریستوترانز يبرگه اطالعات يبررس ترانزیستور؛ توان-يارل ولتاژ قطع و فعال(،

 مشخصات آن يعمل

6 1 

2 

 JFET و MOSFET یدانياثر م یستورهايساختمان انواع ترانز - یدانياثر م یستورهايترانز

، CD) یدانياثر م یستورهايترانز هايآرایش(؛ يو کاهش یشيافزا ،Pکانال  ،Nکانال )

CG،CS ه ولتاژ و و بهر يو خروج يامپدانس ورود مشخصات و یاگراميبلوک د ي(؛ بررس

 یهاحن ي؛و انتقال يخروج هايمشخصه و یدانيم اثر یستورهايترانز یحصح یاسبا یان؛جر

-قطع -دیوو تر اشباع مرز -فعال یااشباع  -یوديتر یا ي)اهم یدانيم اثر یستورهايکار ترانز

PINCH OFF)يبرگه اطالعات يبررس یداني؛اثر م یستورهايآمپر ترانز-؛ روابط ولت 

 هاآن يو استخراج عمل یدانياثر م ايترانزیستوره

8 1 

3 

 یستورينزترا يهاکنندهتقویتبر  ايمقدمه –کوچک یگنالس یستوريترانز يهاکنندهتقویت

 يسمشترک و کلکتور مشترک؛ برر یسمشترک، ب یترام هايآرایش بررسي کوچک؛ یگنالس

 ؛هانندهکتقویتمشترک؛ بوت استرپ در  ینو در یت مشترکسورس مشترک، گ هايآرایش

و بهره ولتاژ و بهره  يخروج امپدانس و يازنظر امپدانس ورود هاکنندهتقویتانواع  یسهمقا

برمدار  ايمقدمه ین طبقات؛چندطبقه و انواع کوپالژ ب يهاکنندهتقویتباند؛  يو پهنا یانجر

 میداني؛ ثرا و BJT یستورترانز یانيمدل فرکانس م یداني؛اثر م و BJT یستورمعادل ترانز

 مرتبط افزارنرمبا  هاکنندهتقویت سازيشبیه

6 1 

4 

 شیمحاسبه مشخصات انواع آرا - یدانيم و اثر يدوقطب یستورهايحاسبات مرتبط با ترانزم

بات و محاس یستوريترانز يهاکنندهتقویتانواع  یلتحل یداني؛اثر م و BJTیستورهاي ترانز

و بهره ولتاژ؛  يو خروج ي(؛ محاسبه امپدانس ورودAC)یر متغ یان( و جرDCثابت ) یانجر

با  سازيیهشب ؛کنندهتقویتآن  اولیه با مشخصات کنندهتقویت یاگرامبلوک د یک یلتشک

 کنندهتقویتهر  يمناسب برا افزارنرم

6 1 

 عملي نظري 

 1 2 تعداد واحد

 1 32 تعداد ساعت
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5 

 يکار هايکالس يقدرت؛ معرف يهاکنندهتقویتبر  ايمقدمه –قدرت هايکنندهتقویت

دامنه  یشترینب یینتع و AC، DCخط بار  یف؛ تعرA,B,AB,C() ي قدرتهاکنندهتقویت

 يقدرت پوش پول و مکمل يهاکنندهتقویتي بدون اعوجاج؛ معرف یگنالس

(Complementaryو محاسبه راندمان؛ تعر )و کاربرد آن؛ محاسبه  دارلینگتون زوج یف

درت ق ترانزیستورهاي؛ درو کاربرد آن  ینکس یتتوان؛ ه يهاکنندهتقویت يخروج یانجر

 مناسب افزارنرمبا  سازيشبیهقدرت؛  يهاکنندهتقویتدر  یانکنترل جر

6 1 

 1 32 جمع

 

 هاي عمومي و تخصصي مورد انتظارمهارت -ب

 در الکترونیک هاکنندهتقویتشناخت و درک ساختار پایه 

 

 منابع درسي پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسي و خارجي( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف منبع عنوان

 یکروالکترونیکم يمبان

 )ویراست دوم(
 بهزاد رضوي

 محمود دیاني و

 محمدحسین زارع
 1399 نص

 1393 نص احساني اردکاني گري و میر آنالوگمدارهاي مجتمع 

 1389 شیخ بهایي  میر عشقيسید علي  مباني الکترونیک

 PSPICEمرجع کامل 

SCHEMATICS 
 1397 نص  مدبرنیا محمدرضا

 1389 نص  محمدرضا مدبرنیا تحلیل مدارهاي الکترونیکي

 

 استانداردهاي آموزشي )شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس( -د

 مدرس هايویژگي

 و الکترونیکارشد برق  يحداقل کارشناس

 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 مناسبوایت برد رایانه و  پروژکتورمجهز به  مترمربع 51کالس با مساحت حدود 

 دعد 31میز و صندلي دانشجویي به تعداد 

 

 روش تدریس و ارائه درس

 و تکرار ینتمر ،ايمباحثه
 

  روش سنجش و ارزشیابي درس

 هاي شفاهي، حل مسئله، آزمون کتبيپرسش
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 عموميونیک الکتر آزمایشگاهدرس  -3-9

 تخصصي نوع درس:

 - :نیازپیش

 عمومي یکالکترون نیاز: هم

 جهت آشنایي با کاربردهاي آن ترانزیستورمربوطه به  هايآزمایشانجام  هدف کلي درس:

 سرفصل آموزشي -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملي نظري

1 
 و LED یود،زنر، فتود یودبا انواع د يعمل یيآشنا -آن  هايمشخصهو  یودانواع د يبررس

 آن يکاربردها
1 6 

2 

 سوسازیکمانند  یودد يمربوط به کاربردها هايآزمایشانجام  - یوديد يکاربرد يدارهام

ولتاژ به همراه  هايکننده، چند برابر هاکنندهموج، برشگرها، جابجا  تمام موج و یمن

 سازيشبیه

1 6 

3 

مدار  تور،یسبا ساختمان ترانز یيمربوط به آشنا هايآزمایشام انج - یستورساختمان ترانز

 یيشناسا و متر مالتيبا  یستورترانز آزمودن، هاآن یاسو با یستورانواع ترانز دیودي، معادل

 سازيشبیهمحاسبه نقطه کار همراه با  ترانزیستور، و نوع هاپایه

1 3 

4 
شباع، ا یستورکار ترانز ير، خط بار، نواحمربوط به نقطه کا هايآزمایشانجام  -نقطه کار 

 یستورو توان ترانز يارل ولتاژ قطع و فعال،
1 3 

5 

ناخت مشترک و ش یترمدار ام آزمودنبه همراه  سازيشبیهو  یلتحل - سازيشبیهو  یلتحل

 زمودنآبه همراه  سازيشبیهو  یلتحل ؛سازيشبیهمشترک همراه با  امیتر مشخصات مدار

و  یلحلت ؛سازيشبیهمشترک همراه با  یسمدار ب مشخصات رک و شناختمشت یسمدار ب

و شناخت مشخصات مدار کلکتور  مشترک مدار کلکتور آزمودنبه همراه  سازيشبیه

 سازيشبیهمشترک همراه با 

1 9 

6 

 یهناح لیمربوط به تحل هايآزمایشانجام  - یدانيم اثر یستورهايکار ترانز یهمحاسبه ناح

قطع  ود،یفعال، مرز اشباع و تر یااشباع  یودي،تر یا ي)اهم یدانيم اثر ستورهايترانزی کار

 دانيیم اثر یستورهايترانز یحصح یاسمربوط به با هايآزمایش انجام (؛PINCH OFFو 

نمونه مدار سورس مشترک با  یک یل(؛ تحلسازيشبیه)ي و انتقال يخروج هايمشخصهو 

 یدانياثر م یستورترانز

1 6 

7 
 تونینگمدار زوج دارل یلمربوط به تحل هايآزمایشانجام  - ینگتونمدار زوج دارل یللتح

 سازيشبیهمدار همراه با  یک آن در یلو تحل
1 3 

8 
 يسازشبیهقدرت و  يمدارها یلمربوط به تحل هايآزمایشانجام  -قدرت  يمدارها یلتحل

 مناسب افزارنرمبا 
1 6 

 عملي نظري 

 1 1 تعداد واحد

 48 1 تعداد ساعت
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9 

چندطبقه ساده و  يمدارها یلمربوط به تحل هايآزمایش انجام -قدرت  يمدارها یلتحل

 ینیبهره و فرکانس قطع پا ي،و امپدانس خروج يامپدانس ورود گیريو اندازهمحاسبات 

 کامپیوتري سازيشبیههر مورد و  يبرا

1 6 

 48 1 جمع

 

 هاي عمومي و تخصصي مورد انتظارمهارت -ب

 آنآشنایي با ترانزیستور و کاربردهاي عمومي 

 

 منابع درسي پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسي و خارجي( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 بهزاد رضوي (مباني میکروالکترونیک )ویراست دوم
محمود دیاني 

 محمدحسین زارع
 1399 نص

 1393 نص ني اردکانيااحس گري و میر آنالوگمدارهاي مجتمع 

 1396 هایيب خشی  میر عشقيعلي  دسی مباني الکترونیک

 PSPICEامل کمرجع 

SCHEMATICS 
 1397 نص  حمدرضا مدبرنیام

 1389 نص  محمدرضا مدبرنیا ل مدارهاي الکترونیکيلیحت

 یککنکور الکتروندرس و 
و  محمدرضا مدبرنیا

 علیرضا سحاب
 1391 نص 

 

 استانداردهاي آموزشي )شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس( -د

 هاي مدرسيویژگ

 ارشد يکارشناس ي وحداقل مدرک: کارشناس برق الکترونیک،

 

 درس ازیمساحت، تجهیزات و وسایل موردن

 هاآزمایشانجام  يالزم برا آزمایشگاهي یزاتمجهز به تجه مترمربع 71 يبا مساحت حدود آزمایشگاه

 عدد 16 به تعداد حداقل یازموردن آزمایشگاهي یزاتکار مجهز به تجه یزم 

 

 روش تدریس و ارائه درس

 آزمایشگاهيتمرین و تکرار، 
 

 درس یابيروش سنجش و ارزش

 هاي آزمایشگاهي و سایر موارد نظر مدرس آزمایشگاههاي عملي، انجام کار در محیط آزمایشگاه، گزارش فعالیتآزمون
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 آزمایشگاهو  یکيترالک گیرياندازهدرس  -3-11

 تخصصي نوع درس:

 - :نیازپیش

 الکتریکي هايماشینو  مدارها نیاز: هم

 پارامترهاي الکتریکي گیرياندازه هايبا دستگاهو آموختن نحوه کار  گیرياندازهآشنایي با اصول  هدف کلي درس:

 سرفصل آموزشي -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملي نظري

1 
 کانسمتر، فر ، آمپرمتر، واتمترولتشامل:  گیرياندازهآشنایي کلي با تجهیزات و لوازم 

 ...، لوکس متر ومتر LCRسنج، اسیلوسکوپ،  ارثمتر، مگر، 
2 6 

2 

اهم  جریان، ولتاژ، توان در مدارهاي سري و موازي و بررسي قانون هايکمیت گیرياندازه

ني منح بین دو شکل موج به روش عملي و به کمک زفااختالفزمان تناوب،  گیرياندازه

 سکوپاژور با اسیللیس

2 6 

3 

 ارث( و عمقي به کمک ارث تستر لسطحي )می ني مقاومت زمیرگیاندازه

 ي کابل و کار با دستگاه مگرقي مقاومت عایریگاندازه

 مختلف با دستگاه لوکس متر طروشنایي چند محی زاني میریگاندازه

 سلفي و خازني ،ي اهميهاتي کمیرگیمتر و اندازه LCR با دستگاه کار

 فمصرف و ال اي دي باهمکم ،ايسه نوع المپ رشته کتوتال هارمونی سهي و مقایبررس

3 8 

4 
 CTمسدددتقیم، قرار دادن مقدداومددت شدددنددت و  هددايروشجریددان بدده  گیرياندددازه

 مستقیم و قرار دادن مقاومت سري هايروشولتاژ به  گیرياندازه
1 4 

5 

 در بارهاي مختلف اهمي، سلفي و خازني به فاز تک ACبررسي توان در مدارهاي 

مونه ن مستقیم، غیرمستقیم و محاسبه خازن موردنیاز و اصالح ضریب قدرت یک هايروش

 بار اهمي سلفي

2 4 

6 
مک ک صحت کنتور به آزمودنو  فاز و سه  توان مصرفي توسط کنتور تک فاز گیرياندازه

 آناالیزرپاور 
1 4 

 4 1 سري RC و RLمحاسبه ولتاژ، جریان و امپدانس را در مدارهاي  7

8 
این  هدف از) سري RLCولتاژ، جریان و امپدانس، در مدارهاي  گیرياندازهمحاسبه و 

 است( هاکمیت گیرياندازهبخش فقط بستن مدار و 
2 4 

9 
ر د ن سیم نول و ولتاژ نقطه صفرخطي و فازي و جریا هايجریانولتاژها و  گیرياندازه

 بارهاي متعادل و نامتعادل در اتصال ستاره و مثلث
1 4 

11 
اصالح  و روش آرون و واتمتريبه روش سه  فاز  سه ACتوان در مدارهاي  گیرياندازه

 ضریب توان
1 4 

 48 16 جمع

 

 عملي نظري 

 1 1 تعداد واحد

 48 16 تعداد ساعت
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 هاي عمومي و تخصصي مورد انتظارمهارت -ب

 الکتریکي هايکمیت گیرياندازهتوانایي 

 

 منابع درسي پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسي و خارجي( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 هايدستگاهاصول و کاربرد 

 يو الکترونیکالکتریکي  گیرياندازه
 1381 صفار - کاظمي اسداهلل

 1396 دانشگاه آزاد - حسینيامامعلي  الکتریکي گیرياندازه آزمایشگاه

 1378 فن روز - زهره مولوي، حسین جناني الکترونیک آزمایشگاهدستور کار 

 

 استانداردهاي آموزشي )شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس( -د

 مدرس هايویژگي

 سابقه کار صنعتي سال 2با  الکترونیک ،کارشناسي ارشد مهندسي برق

 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 استانداردو کارگاهي  آزمایشگاهي هايگروهو  نفره 21بر اساس کالس 

 

 روش تدریس و ارائه درس

 آزمایشگاهي- و تکرارتمرین -ايمباحثه
 

 روش سنجش و ارزشیابي درس

 و... سازيشبیه هايپروژه، آزمونعملي، پوشه مجموعه کار، گزارش کار،  هايپرسش -حل مسئله، آزمون کتبي، عملي
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 فنيزبان درس  -3-11

 يتخصص نوع درس:

 خارجيزبان  :نیازپیش

 - :نیاز هم

 يسازنده وسایل و تجهیزات حوزه پزشک جاتکارخان هايکاتالوگنولوژي پزشکي و یآشنایي دانشجویان با ترم :درس کلي هدف

 و نگهداري دستگاه ياندازراهو نکات مربوط به  مطالب مربوطه جهت درک سریع

 سرفصل آموزشي -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملي نظري

 1 4 پزشکي شناسيواژه 1

 1 5 ترجمه درک مطلب()ي پزشک يمتون مهندس ي و ترجمهبررس 2

 1 16 پزشکي حوزهبررسي دفترچه راهنماي تجهیزات  3

 1 2 بررسي متون مرتبط با ایمني تجهیزات 4

 1 3 ي مرتبط با شناسایي مواد و ملزومات مصرفيبررسي متون فني و تجار 5

6 
رائه ترجمه ا بنديدستهاطالعات  آوريجمعبررسي اینترنتي بر روي یکي از تجهیزات )

 (نویسيخالصهگزارش و 
2 1 

 1 32 جمع

 

 هاي عمومي و تخصصي مورد انتظارمهارت -ب

 اصطالحات حوزه مربوطه –ي تجهیزات ترچه راهنمادف يترجمهالوگ خواني و مهارت کات 

 

 منابع درسي پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسي و خارجي( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

براي دانشجویان رشته  انگلیسي

 مهندسي پزشکي.

سیامک نجاریان و 

 همکاران
 1381 سمت 

Technical Manuals  تجهیزات

 کشورپزشکي موجود در 

واحد تجهیزات 

 پزشکي

باید در کالس 

 ترجمه شود

بیمارستان 

شهداي 

 آبادیافت

راهنما  هايدفترچه

ز ا يپزشک یزاتتجه

 به بعد 1381سال 

الت موجود در مجالت و امق

مختلف  هایيبخش
www.devicelink.com 

- 
در کالس  یدبا

 ترجمه شود

طب نظامي 

 ایران
 مقاالت روز

 

 

 عملي نظري 

 1 2 اد واحدتعد

 1 32 تعداد ساعت
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 زشي )شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس(استانداردهاي آمو -د

 مدرس هايویژگي

 انگلیسي زبان ،و برق الکترونیک ي،پزشک يارشد مهندس يکارشناس

 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 ویدئو پروژکتورکالس تئوري همراه با 

 

 روش تدریس و ارائه درس

 تمرین و تکرار ،بررسي متون ،ايمباحثه، توضیحي
 

 روش سنجش و ارزشیابي درس

 آزمون کتبي و شفاهي هايپرسش
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 مراکز درماني و بهداشتي فیزیکيآشنایي با فضاي  درس -3-12

 تخصصي نوع درس:

 - :نیازپیش

 - :نیاز هم

درماني و استاندارد فضاهاي واحد تجهیزات  داشتيو مراکز به هابیمارستانآشنایي با فضاهاي موجود در  هدف کلي درس:

 پزشکي بیمارستان

 سرفصل آموزشي -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملي نظري

 1 4 و طراحي فضاي بیمارستاني ریزيبرنامهاستاندارد  1

 1 4 بیمارستان هايبخشنکات اختصاصي در طراحي هر یک از  2

 1 2 ضاهاي درمانيانواع ف استاندارد 3

 1 2 ساختار و تشکیالت بیمارستاني 4

 1 2 هابیمارستانساختار سازماني و منابع انساني  5

 1 2 فضاي بیمارستان بهمربوط  هايدستورالعمل 6

 1 16 جمع

 

 هاي عمومي و تخصصي مورد انتظارمهارت -ب

 نيو مراکز درما هابیمارستان هايبخش فضاها واستاندارد  شناخت

 

 منابع درسي پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسي و خارجي( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

دستورالعمل مرتبط با فضاهاي 

 درماني و بیمارستاني

وزارت بهداشت و درمان 

معاونت  -پزشکي آموزش

 توسعه و مدیریت و منابع

- 

دفتر توسعه منابع 

فیزیکي و امور 

 عمراني

1391 

تاندارد تجهیز و توسعه اس

 تانبیمارس

 دستقي زادیه / مهن يلدکتر ع

 رایيس محمدرضا
 1397 پژواک البرز -

 

 

 

 

 

 

 عملي نظري 

 1 1 تعداد واحد

 1 16 تعداد ساعت
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 استانداردهاي آموزشي )شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس( -د

 مدرس هايویژگي

 تدریس سال 3 باسابقهکارشناس ارشد مهندسي پزشکي 

 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 صندلي، وایت برد، کامپیوتر و ویدئو پروژکتور

 

 روش تدریس و ارائه درس

 و تکرار تمرین –ايمباحثه ،توضیحي
 

 روش سنجش و ارزشیابي درس

 یقاتتحق هايفعالیت گزارش –ترممیانو  ترمپایانآزمون 
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 شناخت بازار مواد، وسایل و تجهیزات پزشکي سدر -3-13

 يتخصص نوع درس:

 - :نیازپیش

 - :هم نیاز

 وسایل پزشکي و فروش بازار مواد مصرفي جو باآشنایي دانش هدف کلي درس:

 سرفصل آموزشي -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملي نظري

 1 2 آزمایشگاهي هايکیت و هامحلولمواد،  و فروشبازار مواد مصرفي  1

 4 2 وسایل مصرفي اختصاصي اورژانس 2

 ICU 2 4 اختصاصيوسایل مصرفي  3

 CCU 2 4 اختصاصيوسایل مصرفي  4

 4 2 وسایل مصرفي اختصاصي بخش ارتوپدي 5

 4 2 وسایل مصرفي اختصاصي بخش جراحي 6

 4 2 وسایل مصرفي اختصاصي اورولوژي و دیالیز 7

 4 2 اختصاصي جراحي مغز و اعصاب وسایل مصرفي 8

 1 4 وسایل پزشکي بنديطبقه 9

 1 2 تجهیزات پزشکي کشور نامهآیین 11

 1 2 و فاکتور تجهیزات پزشکي فاکتورپیشضوابط، الزامات و نکات عمومي  11

 1 1 ضوابط نحوه توزیع و عرضه تجهیزات پزشکي 12

 1 1 لزومات پزشکيتجهیزات و م بازاریابي و گذاريقیمتنحوه  13

 1 1 ضوابط خرید تجهیزات پزشکي 14

 1 2 تجهیزات پزشکي استانداردهاي 15

 1 1 تجهیزات پزشکي هايشرکتدر  بنديرتبهدستورالعمل اجراي  16

 1 1 تجهیزات پزشکي هايشرکتضوابط خدمات پس از فروش  17

 1 1 و انبار تجهیزات پزشکي دارينگه 18

 4 1 ذاکرهاصول و فنون م 19

 32 32  جمع

 

 هاي عمومي و تخصصي مورد انتظارمهارت -ب

 تجهیزات پزشکي کشور فعالیت نماید درفروشمشاور  عنوانبه -کشور آزمایشگاهيپزشکي و شناخت وسایل 

 

 

 عملي نظري 

 1 2 تعداد واحد

 32 32 تعداد ساعت
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 منابع درسي پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسي و خارجي( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

اداره کل  هادستورالعملو  هامهناآیین

 تجهیزات پزشکي
 - هاشمي زادهقاضيدکتر 

اداره کل تجهیزات 

 پزشکي
1397 

 وسایل پزشکي و ضوابط آن
، سید محبوبه شاه علي

 حسین صفوي
 1387 پارسا 

وسایل پزشکي  بنديطبقهضوابط 

 ivd یصيتشخ

، محمد علي سپیده گلباز

 حیدري
 

هیزات جکل ت اداره

 يپزشک
1387 

 هیزات پزشکيجت نامهآئین
، امیر سعید غفوري

 رامهرمزي
 

هیزات جکل ت اداره

 پزشکي
1387 

ضوابط خدمات پس از فروش 

 هاشرکت

مریم  -احمد مسلمي

 اسدي
 

کل تجهیزات  اداره

 پزشکي
1387 

 

 استانداردهاي آموزشي )شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس( -د

 مدرس هايویژگي

 سال سابقه کار مفید و مرتبط 3 باندسي پزشکي کارشناس ارشد مه

 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 کامپیوتر و پروژکتور -وایت برد -صندلي -براي کالس مترمربع 24

 داراي وسایل پزشکي مصرفي جهت معرفي به دانشجو آزمایشگاه

 

 روش تدریس و ارائه درس

 و تکرار تمرین –ايمباحثه ،توضیحي
 

 سنجش و ارزشیابي درس روش

 آزمون عملي -هافعالیتگزارش  ،ترمپایانآزمون 
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 پزشکي ایمني تجهیزاتدرس  -3-14
 يتخصص نوع درس:

 - :نیازپیش

 هاي الکتریکيمدارها و ماشین :نیاز هم

 ي، انواع پسماند و حفاظت الکتریکي در تجهیزات پزشکينظري فراگیران با اصول ایمن یيآشنا هدف کلي درس:

 سرفصل آموزشي -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملي نظري

1 

کاهش خطر  يهاراهتعاریف: خطر )ریسک(، خطرات کار با برق، عوامل در معرض خطر، 

خاموشي:  يبزار ایمني: فردي، گروه( او حفاظت محدودکنندهتجهیزات -آموزشي فني)

مني از ای واسطه(، انواع خاموشي، مراحل اجرایي خاموشي برقيبي، بارييب) یهاولتعاریف 

 تهگرفبرقامداد فرد  و اثرات آن روي بدن يگرفتگبرقانواع  HSEتعاریف ي دیدگاه حقوق

 دیدهآسیباولیه به فرد  هايکمکآشنایي با ( )فیزیولوژي بدن

2 1 

2 
 سنج ارثبا دستگاه میگر و  کار ،شبکه برقيبيو  آزمودنتجهیزات 

 درماني و مراکز هابیمارستانو صاعقه گیر  ارث هايدستگاه با یيآشنا ،
2 1 

3 

و روش احداث آن،  ارث: زمین الکتریکي و چاه اره الکترومغناطیسایمني الکتریکي و 

برق  هاينندهکبتث، آزمایشگاهي تجهیزاتو انواع جریان نشتي، ولتاژ باال در  گرفتگيبرق

 تداخالت الکترومغناطیس upsو 

2 1 

 1 2 و نگهداري مواد شیمیائي ونقلحملایمني شیمیایي: معرفي مواد و گازهاي سمي، نحوه  4

5 
و  دزیمتري هايروش، آزمایشگاهو مواد تشعشع زا در  هادستگاهایمني تشعشات: معرفي 

 آزمایشگاهکنترل تشعشات در 
2 1 

6 
و استریل کردن  ضدعفوني هايروش، هاآزمایشگاهدر  رایج هايعفونتتي: ایمني زیس

 آزمایشگاهيوسایل 
2 1 

7 

 آزمایشگاهدر  هشداردهنده: معرفي عالئم آزمایشگاهو امکانات ایمني در  تجهیزات

 شخصي هايحفاظتمحافظت از چشم و صورتَ، دوش اضطراري، وسایل کمک تنفسي، 

 )لباس، دستکش، کفش و ...(

2 1 

  2 استاندارهاي عمومي بیمارستاني ایمنيحفاظت  8

 1 16 جمع

 

 هاي عمومي و تخصصي مورد انتظارمهارت -ب

هاي صنعتي هاي نجات مصدوم در محیطگرفتگي و روشسازي از برقهاي جلوگیري و ایمنروشو  شناخت خطرات برق

 ستاندارهاي اجرایيا و ایمني زیستي و ایمني تشعشع برق و شناخت اولیه تجهیزات ایمني گرفتگي و سوختگيمخصوصاً برق

 پزشکي تجهیزات و امکانات ایمني در آزمایشگاه

 

 عملي نظري 

 1 1 تعداد واحد

 1 16 تعداد ساعت
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 منابع درسي پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسي و خارجي( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1385 وزارت نیرو - عبدالخالق مجیري ایمني در برق

و حافظت و پیشگیري راهنماي اصول کلي 

 از آلودگي کارکنان در محیط آزمایشگاه
 - شهال فارسي

مرکز تحقیقات 

ها رافرانس/ آزمایشگاه

 وزارت بهداشت

1395 

A safety guide for laboratory 

employees. Office of environmental 

oeh& s healih / university of 

California”.san Francisco 

- - - July 2111 

Labor atory hand book. Laurentan 

university. 
- - - April 2117 

 

 استانداردهاي آموزشي )شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس( -د

 مدرس هايویژگي

 تدریس سال سابقه 5با  و برقسال سابقه کار مفید یا مهندسي پزشکي یا الکترونیک  3محیط با  بهداشتکارشناسي ارشد 

 

 جهیزات و وسایل موردنیاز درسمساحت، ت

 دیتا پروژکتوربرد و  وایت -نفر 31کالسي مناسب براي  کامپیوتر محیط اهم تجهیزات آموزشي شامل

 

 روش تدریس و ارائه درس

 توضیحي
 

 روش سنجش و ارزشیابي درس

 ترمو میان ترمپایانآزمون 
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 میکروبیولوژي و بهداشت و آزمایشگاه درس -3-15

 يتخصص نوع درس:

 - :نیازپیش

 - :نیاز هم

یادگیري  هامیکروارگانیسمبه وجود آمده توسط  هايبیماري –طیف فعالیت  – هامیکروارگانیسمبا انواع  یيآشنا هدف کلي درس:

 اصول اولیه بهداشت فردي و محیطي

 سرفصل آموزشي -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملي نظري

1 

 هايبیماري – هاقارچ، هاباکتري، هاویروس، هامیکروب بنديدسته –دنیاي میکروبي 

ده و تعریف زن هايسلول –تعریف میکروبیولوژي  –تشخیصي  میکروبیولوژي –میکروبي 

 شدهمطرح هاينظریه –و تعریف علم انگل  شناسيانگل – هاآن

1 2 

2 

بر اساس  بنديطبقه –ژنوتیبي  بنديطبقه –تحلیلي  بنديطبقه –فتوتیبي  بنديقهطب

Biotyping – حساسیت ضدمیکروبي( )بر اساس الگوي آنتي بیوگرام  بنديطبقه–

 هاباکتريآنالیتیکي  بنديطبقه –نوع فاز و باکتري  بر اساس بنديطبقه

1 2 

3 
 هاوتپروکاری هايشباهت ترینمهم –ین دو اختالف بین ا – هاوتیوکاریو  وتپروکاری

 دیواره سلولي ساختار و بیوسنتز اجزا اصلي و دیواره سلولي – هاوتیکاریوو 
2 4 

4 

 -پارناس –میرهوف  –متابولیسم گلوکز  –متابولیسم و تبدیل انرژي  –نیازهاي متابولیک 

 – یکید نوکلئز اسسنت – بیوسنتز –مسیر پنتوز فسفات  –اسید  وکسیلیکبرکرخانري چ

 دینامیک جمعیت –رشد باکتري یابي –ترجمه  – بردارينسخهرونویسي یا 

2 4 

5 

DNA  همانندسازي –ماده ژنتیکي DNA –  یم تنظ –تنظیم رونویسي  – رونویسيکنترل

ر روي که ب هایيجهش –فوتوترکیبي  یمترم جهش، –پس از رونویسي با در سطح ترجمه 

DNA مکانیسم ترمیم  – گذارندمي تأثیرDNA –  پروکاریوت هايسلولتبادل ژن در –

 – نژوگانیوکهاي ترانسپوزون – ترانسواکشن –انتقال ژنتیکي کانژوگاسیون  هايمکانیسم

 مهندسي ژنتیک –نوترکیبي

1 2 

6 

ي هاویروس –ي کیسیدي هاویروس – هایریونوساختار  – هاویروس بنديطبقه

اختار و س بنديطبقه – هاانگلاهمیت  –تکثیر  -ساختار– هارچقا بنديطبقه – دارپوشش

 – پورهامیکرو س – هاکمپلکس آبي –سیلیوفورا  – سارگوما سینگوفورا – هاباختهتک  –

 حشرات–چیلوبودا – نماتودها –بندپایان -هاکرم

2 4 

7 
 – روده بزرگ –گوارش معده و روده باریک  دستگاه -چشم  –مجراي تنفسي  –گوش 

 واژن سرومیکل –پوست –تناسلي  –دستگاه ادراري 
2 4 

8 

 – حرارت مرطوب – عملي هايمکانیسم – آنتي سپسیس – گندزدایي – استریلیزاسیون

 مونیومآترکیبات  – ترکیبات فنلي – هاهالوژن – عوامل اکسید – آلدئیدها – حرارت خشک

 هاالکل –ظرفیتي  4

2 4 

 عملي نظري 

 1 1 تعداد واحد

 32 16 تعداد ساعت
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9 

 –میکروسکوپ فلورسنت  –کروسکوپ زمینه تاریک می –میکروسکوپي  هايروش

 –یم آزمایش مستق – مطالعه هايروش – میکروسکوپ الکتروني – کنتراستمیکروسکوپ 

 فلورسنت آمیزيرنگ –اسید فاست  آمیزيرنگ - افتراقي هايرنگ

2 4 

11 

ال انتق – زابیماريانتقال عوامل  هايروش –بیمارستاني  هايعفونت –تعریف عفونت 

لق انتقال از طریق ذرات مع –انتقال تماس مستقیم  –انتقال خود به خودي  – غیرمستقیم

 راهکار پیشگیري انتقال –بهداشت دست  –آلوده مشترک  منابع انتقال از طریق  –در هوا 

 ،جراحي زاراب ،البسه )زباله، پذیريتفکیک –اصول کشت گیري از محیط  – زابیماريعوامل 

 ف و ...(مختل یمارانب

1 2 

 32 16 جمع

 

 هاي عمومي و تخصصي مورد انتظارمهارت -ب

اولیه  یادگیري اصول هامیکروارگانیسمبه وجود آمده توسط  هايبیماري –طیف فعالیت  – هامیکروارگانیسمانواع  شناخت

 بهداشت فردي و محیطي

 

 منابع درسي پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسي و خارجي( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف نبععنوان م

 رضا رنجبر  عمومي شناسيمیکروب
موسسه انتشاراتي 

 اندیشه رفیع
1384 

  میکروبیولوژي پزشکي
 رضا فالحیان

 خنافري و

انتشارات دانشگاه 

 آزاد
1385 

میکروبیولوژي و بهداشت و کتاب 

 آزمایشگاه

ابوالفتح  –احمد عامري

 يآرانشجاعي 
 1384 دستان -

 

 ستانداردهاي آموزشي )شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس(ا -د

 مدرس هايویژگي

 آزمایشگاهي مکارشناس ارشد میکروبیولوژي و یا علو

 سال 2حداقل سابقه تدریس مرتبط 

 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 هاکالسبراي  مترمربع 41

 

 روش تدریس و ارائه درس

 کارگروهي و تکرار، تمرین ،ايمباحثه ،توضیحي
 

 روش سنجش و ارزشیابي درس

 زمون عملي و شفاهي و کتبيآ
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 هاي ضدعفوني و استریلیزاسیونروشدرس  -3-16
 يتخصص نوع درس:

 بیوشیمي :نیازپیش

 -: نیاز هم

 هاآنضدعفوني و استریل نمودن  و نحوهنایي با انواع ابزارآالت پزشکي آش دف کلي درس:ه

 سرفصل آموزشي -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملي نظري

 1 1 شستشو و ضدعفوني و استریلیزاسیون موردنیازجانبي و ابزارهاي  لوازم تجهیزات، 1

2 

اولویت  -ابزارآالت غیرحیاتي -ابزارآالت نیمه حیاتي کار با -تجهیزات و ابزارآالت حیاتي

جهیزات و لوازم از منظر شستشو، ضدعفوني و استریلیزاسیون نحوه شستشو، تبندي 

 و استریلیزاسیون هر یک از وسایل ضدعفوني

2 12 

4 

اتي و نیمه حی ابزارآالتکار با  -هاآنابزارآالت حیاتي و نحوه ضدعفوني و استریل کار با 

و  ضدعفونيآالت غیر حیاتي و نحوه ابزارکار با  -هاآننحوه ضدعفوني و استریل کردن 

 کنندهيضدعفوني هامحلولدالیل استفاده از  -هاآناستریل کردن 

1 11 

 4 1 دستي و یکيمکان یرغشستشوي  -شستشو هايماشینانواع کار با  -تعریف تمیزکردن 5

6 

قوانین  -خال -CSSD و CSRاختالف  -مرتبط با استریلیزاسیون هايبخش -استریل

استاندارد -و فرمول مربوطه  SALايیلياسترتعریف  -جهت استریلیزاسیونموجود 

 تضمین کیفیت موجود جهت

1 1 

7 

و  يسازپاکاصول کاربري و فني و آشنایي با نحوه عملکرد و موارد کاربرد تجهیزات 

-و...( اوالتراسونیکها )دستگاه -هاروش -مختلف بیمارستان هايبخش در يضدعفون

 مزایا و هامحدودیت

1 4 

8 

  -بحرارت مرطو) یمیایيشاستریل و نحوه کنترل پارامترهاي فیزیکي و  هايروش اصول

ن استریل در دماي پایی هايروش -جوشاندن -پاستوریزاسیون -فرمالدئید -حرارت خشک

 پالسما( -اکساید ناتیل –

1 5 

9 

عوامل  –مرطوبکنترل پارامترهاي حرارت  هايروش -دستگاه اتوکالو -حرارت مرطوب

-اتوکالو پري وکیوم -اتوکالوها بنديتقسیم -بر روي حرارت مرطوب تأثیرگذار

 هاستگاهداستاندارد  بنديدسته -استانداردهاي مربوط به حرارت مرطوب -اتوکالوگراویتي

 -رسم نمودار و تفسیرآن -نحوه عملکرد دستگاه اتو کالو –  Bو N و S در کالس مربوط

 آن ردکارب و MISجدول 

2 1 

11 
روش پایش حرارت  -مقایسه عملکرد اتوکالو و فور -کاربرد دستگاهي -حرارت خشک

 و مزایا هامحدودیت -میکروب کشي هايفعالیت -خشک
1 6 

11 
 -ساسوسایل ح بنديدسته -معرفي گازهاي استریلیتي -دسته وسایل مربوط به این رده

مزایاي  و هامحدودیت -ظت گازهاي ترکیبيغل -تعریف گازهاي اتیلن اکساید و فرمالدئید
1 1 

 عملي نظري 

 1 1 تعداد واحد

 48 16 تعداد ساعت
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روش پایش  -مراحل استریلیتي دستگاه اتیلن اکساید و فرمالدئید -اتیلن اکساید و فرمالدئید

 -کشيیکروبمفعالیت  -مکانیسم عمل اتیلن اکساید و فرمالدئید -اتیلن اکساید و فرمالدئید

-مالدئیدگاز اتیلن اکساید و فر سطتوموارد استفاده فناوري استریلیزاسیون در دماي پایین 

کار  و ساز -وسایل حساس بنديدسته -تولید پالسما هايیوهش -تعریف روش پالسما

 و مزایا هامحدودیت -فعالیت میکروب کشي -موارد استفاده -دستگاه

12 
 اکسیديدگاز  -اوزون یوماکرووامواج  -اشعه گاما -اشعه فرابنفش -پرتوهاي یونیزه کننده

 ...و قرمزمادونهاي پرتو -کلر
1 1 

13 
س فضاهاي کاري بر اسا بنديتقسیم -فضا و امکانات فیزیکي -استریل هايسیکلارزیابي 

 شدهبینيپیش
1 1 

14 

-مکانیکي هايآزمودن -موجود هايآزمودنپایش دستگاهي از طریق  بنديدستهچگونگي 

اومت دمق -و انواع آن دیکاتورهاا -لوژیکيودهاي بیآزمودن -یمیایيدش هايآزمودن

 -ژیکدیکاتورهاي بیولوعلت استفاده از ا -بیولوژیکي و فرمول مربوط به آن يادیکاتورها

 بنديطبقهدیکاتورهاي شیمیایي و بیولوژیک و نحوه استانداردهاي مرتبط با ا

2 5 

 48 16 جمع

 

 هاي عمومي و تخصصي مورد انتظارمهارت -ب

 آن یريکارگبهو  دعفوني کردن و استریلیزاسیونض هايروشآشنایي با 

 

 منابع درسي پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسي و خارجي( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

، ضدعفوني و يسازپاکاصول 

 استریلیزاسیون در مراکز بهداشتي درماني

سینا مباشري زاده و 

 همکاران
- 

انتشارات 

 تیمور زاده
1386 

 1392 جامعه نگر - مصطفي روشن زاده اصول ضدعفوني و استریلیزاسیون

 استریلیزاسیون و ضدعفوني کردن
 -دکتر فاطمه فالح

 دکتر گیتا اسالمي
 1381 براي فردا -

 راهنماي کشوري کنترل عفونت
دکتر حسین معصومي و 

 همکاران
 1385 چکامه اوا -
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 یادگیري مطلوب درس( استانداردهاي آموزشي )شرایط آموزشي و -د

 مدرس هايویژگي

 سال سابقه کار مرتبط 3با حداقل  شناسيمیکروبکارشناس ارشد مهندسي پزشکي یا کارشناس ارشد 

 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 کامپیوتر و ویدئو پروژکتور -صندلي، وایت برد

 

 روش تدریس و ارائه درس

 یشگاهيآزما ار،و تکر ینتمر ،ايمباحثه، توضیحي
 

 روش سنجش و ارزشیابي درس

 و کتبيآزمون عملي 
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 مواد، وسایل و تجهیزات پاراکلینیک درس -3-17

 تخصصي نوع درس:

 شناخت بازار مواد، وسایل و تجهیزات پزشکي :نیازپیش

 - :نیاز هم

 ایي با تجهیزات پزشکي پاراکلینیکآشن هدف کلي درس:

 سرفصل آموزشي -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملي نظري

1 
 بنديتهدسزشکي(: آشنایي کلي با تجهیزات پ بنديتقسیم) يپزشکو لوازم  تجهیزات

 تجهیزات تشخیصي و درماني
- 11 

2 
دستگاه  – Bاتوکالو کالس  –وره و تاب يپزشکدندان: یونیت کامل يپزشکدندانتجهیزات 

 دستگاه رادیوگرافي دندان –کمپرسور  –الیت کیور  – گیريجرم
- 16 

3 

 انتریفوژس - میکسر - شیکر - انکوباتور - اتوکالورومیزي - : فورآزمایشگاهيتجهیزات 

 - واشر االیزا - ریدر االیزا - کواگولومتر - آتوانا الیزر - سل کانتر - میکروسکوپ-

 آزمایشگاهيانواع هود  - سدیمان ریدر - اسکپومتر - مترفتو - پکتوفتومتراس

- 12 

4 
اکو  -رادیولوژي -آندوسکوپي -سونوگرافي - CT SCAN :تصویربرداريتجهیزات 

 MRI، C-ARM ،OPG، ماموگرافيآشنایي کلي با  -گرافي
- 8 

5 

 کوپالرنگوس - سنجفشارانواع  -تجهیزات پزشکي تشخیصي درمانگاهي و معاینه عمومي

انواع  - و عضلهدستگاه نوار مغز  -ورزش آزمودن -عمومي هايست – معاینهچراغ  -

 يپزشکچشمآشنایي با تجهیزات  - هولتر

- 8 

 11 - یزیوتراپيفتجهیزات  6

 64 - جمع

 

 هاي عمومي و تخصصي مورد انتظارمهارت -ب

 جهیزات پاراکلینیکمواد، وسایل و ت در درس شدهمطرحدرک عملي مفاهیم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عملي نظري 

 1 1 تعداد واحد

 64 1 تعداد ساعت
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 منابع درسي پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسي و خارجي( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

تجهیزات عمومي بیمارستاني و 

 پزشکي هايینیککل

 -مسلم بگل -علي خالقي

 علي یزدان خواجه
 1393 درمان یناس -

و  هادستگاهنگهداري و تعمیر 

 تشخیصيو  زمایشگاهيآتجهیزات 

 بیمارستاني-تصویربرداري

 يگذارهیسرما شرکت

 رانیا يسازخانه
 1381 سرخینهس -

نگهداري و تعمیرات  آموزش

 تجهیزات پزشکي
 1391 کتابچه - ایمان اهلل ویسي

مباني فیزیکي تصویربرداري 

 پزشکي )جلد اول(
 بوشبرگ .جرالد تي

 –عفت سلیماني

 سمیه سادات مهرنیا
 1395 میناناط

 

 استانداردهاي آموزشي )شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس( -د

 مدرس هايویژگي

 بیو الکتریک و بیو مکانیک هايگرایشارشد مهندسي پزشکي  کارشناس حداقل مدرک:

 سال 3حداقل سابقه تدریس مرتبط: 

 مرتبط کامالًحداقل سابقه تخصصي در حوزه شغلي: یک سال 

 مرتبط: بسیار خوب افزارهاينرمرایانه و میزان تسلط به 

 میزان تسلط به زبان انگلیسي: خوب

 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

تجهیزات  يهادستگاهبرد آموزشي یک  ترجیحاً و کامپیوتر و پروژکتورمجهز به ویدیو  مترمربع 111 حداقل با مساحت کارگاه

 .در کالس وجود داشته باشد هابرنامهجهت نمایش اجراي عملي  پزشکي

 و صندلي استاد میز–عدد  25میز و صندلي دانشجویي به تعداد –مناسب وایت برد 

 

 روش تدریس و ارائه درس

 ، تمرین و تکرار، فیلم و اسالیدتوضیحي
 

 روش سنجش و ارزشیابي درس

 عملي ترمو میان ترمپایانآزمون 
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 مواد، وسایل و تجهیزات بیمارستانيدرس  -3-18

 تخصصي نوع درس:

 شناخت بازار مواد، وسایل و تجهیزات پزشکي :نیازپیش

 - :نیاز هم

 هاآن و کارکردآشنایي با تجهیزات پزشکي بیمارستاني  هدف کلي درس:

 سرفصل آموزشي -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملي نظري

1 
 -يماشین بیهوش -الکتروکوتر -سیالیتیک چراغ -اتاق عمل: تخت اتاق عمل تجهیزات 

 ساکشن پرتابل -جراحي  هايمیکروسکوپ
- 8 

 8 - نئوپاف - cpap - Bipap - ونتیالتور -تجهیزات کمک تنفسي 2

 11 - دستگاه همودیالیز -ROدستگاه تجهیزات دیالیز:  3

4 

 -تورینگمانی -الکتروکاردیوگراف -نرال بیمارستاني: الکتروشوکزات جآشنایي با تجهی

 -اتخت احی -انکوباتور -تراپفتو -نبوالیز –تخت برقي -پمپ سرم -پمپ سرنگ

 سونیکید

- 6 

 6 - کنترل عفونت( و ایزوله)عفوني  هايبخشتجهیزات  5

 3 - هاو دستگاهوسایل  بخشيتواناصول  6

 4 - و تصویربرداريوژي رادیول هايدستگاهاصول  7

 3 - پزشکي یزیکف ،يدرمان ،مدیریت خدمات بهداشتي و کلیاتاصول  8

 48 - جمع

 

 هاي عمومي و تخصصي مورد انتظارمهارت -ب

 شده در درس مواد، وسایل و تجهیزات بیمارستانيدرک عملي مفاهیم مطرح 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عملي نظري 

 1 1 تعداد واحد

 48 1 د ساعتتعدا
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 و خارجي(منابع درسي پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسي  -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

تجهیزات الکتریکي اتاق عمل و 

 استریلیزاسیونواحد 
 1394 جامعه نگر - نسایي عليحسین

 1395 جامعه نگر - میثم امیري آشنایي با تجهیزات بیهوشي

تجهیزات پزشکي طراحي و 

 (جلد اول)کاربرد 
 جان وبستر

پوریا ،  سیامک نجاریان

نازیال ،  جعفري مقدم

 قاسمي کیاني

جهاد دانشگاهي 

)دانشگاه صنعتي 

 (امیرکبیر

1391 

مباني فیزیکي تصویربرداري 

 پزشکي )جلد اول(

 بوشبرگ .جرالد تي

 آنتوني سایبرگ -

سمیه  –عفت سلیماني 

 سادات مهرنیا
 3ویرایش  اطمینان

تجهیزات پزشکي طراحي و 

 (مجلد دو)کاربرد 
 جان وبستر

پوریا ،  سیامک نجاریان

نازیال ،  جعفري مقدم

 قاسمي کیاني

جهاد دانشگاهي 

)دانشگاه صنعتي 

 (امیرکبیر

1391 

 

 استانداردهاي آموزشي )شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس( -د

 مدرس هايویژگي

 بیو الکتریک و بیو مکانیک هايگرایشارشد مهندسي پزشکي  کارشناس حداقل مدرک:

 سال 3: (حداقل سابقه تدریس مرتبط )به سال

 مرتبط کامالًسال  یک حداقل سابقه تخصصي در حوزه شغلي:

 خوب بسیار مرتبط: افزارهاينرممیزان تسلط به رایانه و 

 خوب میزان تسلط به زبان انگلیسي:

 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

تجهیزات  يهادستگاهبرد آموزشي یک  ترجیحاً ژکتور و کامپیوتر وومجهز به ویدیو پر مترمربع 111 حداقلبا مساحت  کارگاه

 در کالس وجود داشته باشد هابرنامهجهت نمایش اجراي عملي  پزشکي

 و صندلي استاد میز–عدد  25و صندلي دانشجویي به تعداد  میز –مناسب وایت برد 

 

 روش تدریس و ارائه درس

 ، تمرین و تکرار، فیلم و اسالیدیحيتوض
 

 روش سنجش و ارزشیابي درس

 عملي ترممیانو  ترمپایانآزمون 
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 هيآنالیز دستگادرس  -3-19

 تخصصي نوع درس:

 بیوشیمي :نیازپیش

 - :نیاز هم

 کندميکار که بر پایه تجزیه  گیريدازهاندرک چگونگي اصول کار تجهیزات  هدف کلي درس:

 سرفصل آموزشي -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملي نظري

1 
 هايروشمواد،  یهتجز هايروشانواع  ،خچهیتار مدرن، یمي: شيدستگاه یزمقدمه آنال

 يدستگاه یهمواد، تجز یهتجز يفنون سنت یابي،دست
3 7 

2 

 نجيسطیف یس،الکترومغناط سنجيطیفتشعشع:  یتساس ماهبر ا هاروش بنديطبقه

 (یف)تعر Mass- spectroscopy يجرم نگاريطیف یکي،مکان سنجيطیف یک،الکترون

، Absorbtion يجذب نگاريطیف: گیرياندازه یندبر اساس فرآ هاروش بنديطبقه

 Scatteringپراش  نگاريطیف، Emisson ينشر نگاريطیف

 Visible يمرئ نگاريطیف، Flame specشعله  نگاريطیف: يسپکتروسکوپمعمول ا انواع

spec ،فرابنفش  نگاريطیفUV spec ،قرمزمادون نگاريطیف IR spec ،نگاريطیف 

، NMRهسته  یسيرزونانس مغناط نگاريطیف، Termal IR spect قرمزمادون يحرارت

 Mossbaverاشعه گاما  رينگاطیف، photo emission spect ينشر نور نگاريطیف

 ارينگطیففلورسانس،  ينشر نگاريطیف: ينشر یسالکترومغناط نگاريطیف انواع

 Stellar ينجوم نگاريطیف یکس،فلورسانس اشعه ا نگاريطیفشعله،  ينشر

ذب ج نگاريطیف، قرمزمادونجذب  نگاريطیف: یسالکترومغناط يجذب نگاريطیف انواع

 γجذب اشعه  نگاريطیف/ فرابنفش، يرئجذب م نگاريطیف ي،اتم

 CD (Chiral Dichroism) نگاريطیفبا ماده:  یستشعشع الکترومغناط کنشبرهم

رزونانس  نگاريطیف، MCD یسيمغناط يچرخش دورنگ نگاريطیف ي،چرخش دورنگ

 Ramanرامان  نگاريطیف، ESR، رزونانس چرخش الکترون NMRهسته  یسيمغناط

sp ،ارک است نگاريطیفStark sp 

14 6 

3 
از  هایيمثالجرمي،  سنجطیفیک سیستم  هايبخشجرمي: تعریف،  سنجيطیف

،  IMS/MS،GC- MSتلفیقي تشخیص و تجزیه مواد:  هايتکنیکجرمي  هايسنجطیف
LC- MS 

4 4 

 4 2 شناسيزیست، کاربرد در هاتکنیککریستالوگرافي: نظریه، فنون و  4

 4 3 ، الکترواسمز، شیب گرادیانPH ،Impedanceالکتروکینتیک:  هايپدیدهالکتروشیمي و  5

6 

، کروماتوگرافي و انواع آن، هاتکنیکجداسازي مواد: جذب، سانتریفوژ کردن و  هايتکنیک

و کاربردها، رسوب کردن  filtrationخیر، فیلتراسیون  الکتروفورز و انواع آن، استخراج، تب

Sedimentation ،گذاريرسوب Precipitation الک کردن ،Sieving 

3 4 

 2 3 هامیکروسکوپمیکروسکوپي: تعریف و اصطالحات، انواع  7

 عملي نظري 

 1 2 تعداد واحد

 32 32 تعداد ساعت
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8 Lab- on- chip 1 1 

 32 32 عمج

 

 هاي عمومي و تخصصي مورد انتظارمهارت -ب

 در درس اصول تجزیه دستگاهي شدهمطرحدرک عملي مفاهیم 

 

 فارسي و خارجي(منابع درسي پیشنهادي )حداقل سه منبع  -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1398 مرکز نشر دانشگاهي هاد دانشگاهيج داگالس-گاسکو اصول تجزیه دستگاهي
Analytical and Bioanalytical 

chemistr 

S. Daunert – G. 

Gauglits 
- P. Carvigues 2118 

 1394 علم و فن موثقدکتر برهمن  پاویا، لمپمن، کریز سنجيطیفنگرشي بر 

 

 استانداردهاي آموزشي )شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس( -د

 مدرس هايویژگي

 سال سابقه کار مفید و مرتبط 5با  آزمایشگاهيکارشناس ارشد مهندسي پزشکي، شیمي کاربردي یا علوم 
 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 آزمایشگاهي یزاتبع مجهز به تجهمترمر 51 يبا مساحت حدود آزمایشگاه

 با ابعاد مناسبوایت برد  
 

 روش تدریس و ارائه درس

 یشگاهيآزما و تکرار، ینتمر ،ايمباحثهتوضیحي، 
 

 روش سنجش و ارزشیابي درس

 و عمليکتبي  ترمو میان ترمپایانآزمون 
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 روکنترلردرس میک -3-21

 يتخصص نوع درس:

 الکترونیک عمومي –منطقي  مدار :نیازپیش

 - نیاز: هم

 بیتي 8آشنایي با میکروکنترلرها  هدف کلي درس:

 سرفصل آموزشي -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملي نظري

1 
 انواع يمعرف لرها؛یکروکنترم يصنعت يکاربردها یکروکنترلر؛با م یزپردازندهر یسهمقا -مقدمه 

 یکدیگربا  هاآن يعموم یسهو مقا یتيب 8 یکروکنترلرهايسازنده م هايشرکت
2 1 

2 

 تعداد پایه، انواع ازلحاظکنترلر معرفي امکانات میکرو -(STM8 یا pIC)AVR میکروکنترلر 

 الدیجیتبه  نالوگآمبدل  وقفه WDT/ کانتر، رمتای داخلي، واحد جانبي از قبیل هايحافظه

(ADC) انواع ارتباط سریال از قبیل ،USART،c 12 ریزيبرنامه هايواسط SPI و JTAG ،

 ...سازي هاي داخلي/ خارجي، ولتاژ کاري وتنظیمات فرکانس کاري با نوسان

2 2 

3 

معرفي تنوع دستورات در قالب دستورات اسمبلي از قبیل  -مجموعه دستورات و کامپایلر 

ورات پرش، کار با حافظه، دستورات ریاضي و منطقي و ...؛ ورودي خروجي، انواع دست

از قبیل  ویسينبرنامه زبانیکاسمبلي{؛ انتخاب  ترجیحاًمعرفي انواع دستورات میکروکنترلر}

مربوطه کامپایلر  نویسيبرنامه همراه نمایش عملي محیط به Cیا  و Basic اسمبلي،

(ATMEI،studio ، BASCOM یا code نحوه ایجاد ) و اجراي برنامه، خطایابي، نحوه

 ( و ...program) یزيربرنامه

4 3 

4 

 (،LEDي پایه از قبیل: خروجي ساده )نمایش بر روي هابرنامهانجام  -ي پایه هابرنامهاجراي 

 (،Seven segmentقسمتي )هفت نمایشگرهاياعداد بر روي  نمایش ،تأخیرایجاد  برنامه

 DC موتور اندازيراه، Strobeو مبتني بر بیت  مستقیم رتصوبهبرنامه ورود داده  اجراي

 و...

4 2 

5 

و اجراي  مربوطه هايثباتمعرفي اصول کارکرد تایمر، انواع تایمرهاي میکروکنترلر،  -تایمر 

 وي برد آموزش}اجراي عملي بر روي یک  سازيشبیهبه کمک تایمر به همراه  تأخیربرنامه 

 {شودميوصیه نمایش نتایج به دانشجویان ت

3 4 

6 

 (علمي کاربردهايو  pwm تعریف) PWMباند مدوالسیون پهناي 

 هايچرخهبا  مربعي هايپالسآن، ایجاد  هايحالتمربوطه و انواع  هايثباتآن، معرفي 

ردهاي آموزشي و شبه با نمایش علمي بر روي ب ترجیحاًمختلف ) (Duty cycleکاري )

 سازي(

3 6 

7 
ایه ي پهابرنامهمرتبط با وقفه؛ انجام  هايثباتواع واحدهاي وقفه دهنده و معرفي ان -وقفه 

 هاافزاررمندر پروتئوس و یا سایر  سازيشبیهو کاربردي مختلف مبتني بر وقفه به همراه 
3 3 

 عملي نظري 

 1 2 تعداد واحد

 32 32 تعداد ساعت
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( و نمایش نتایج به دانشجویان سازيشبیه)و یا برد آموزشي اجراي عملي بر روي یک }

 {شودميتوصیه 

8 

 میکروبه دیجیتال داخل  آنالوگمعرفي مشخصات مبدل  -(ADC) یجیتالبه د آنالوگمبدل 

ي کاربردي هابرنامهمختلف کاري، انجام  هايحالتمربوطه و  هايثبات، معرفي کنترل

(، مترولت عملکرد نمایشآنالوگ )مانند خواندن ولتاژ ورودي  ADCمختلف مبني بر 

در پروتئوس  يسازهیشبدماسنج( و ... به همراه  اخت)س LM35خواندن دما از حس گر مانند 

 هاافزارنرمیا سایر  و

3 3 

9 

 فیمانند سنکرون، آسنکرون، تعر یالارتباط سر هايپروتکلانواع  يمعرف - یالارتباط سر

 ال،سری باواسطمرتبط  هايثباتو قالب اطالعات ارسالي، معرفي ( Baud Rate) تبادل نرخ

سریال به  هايمبدلمعرفي   Hyper Terminalي سریال از قبیلافزارنرم هايواسطمعرفي 

USB  با  ترآسانبه جهت کاربردPC  تبادل اطالعات( )اجراي ارسال و دریافت اطالعات

ي کاربردي در پروتئوس و یا سایر هابرنامه سازيشبیهبه همراه  رکنترلو میکرو pcبین 

 هاافزارنرم

3 3 

11 

 ايقطهنکاربردي از قبیل ماتریس  هايپروژه نویسيبرنامه -کاربردي ايهپروژه انجام سایر

(Dot matrix ،)کلیدصفحه (Key pad)  شمارش پالس، کار با نمایشگرايپلهموتور ، 

 {سازيشبیه و آموزشي ردهايب روي بر علمي نمایش با ترجیحاً( و... }LCDکریستال مایع )

5 5 

 32 32 جمع

 

 ي و تخصصي مورد انتظارهاي عموممهارت -ب

 AVR یکروکنترلرخصوصاً م یتي،ب 8 یکروکنترلرهايم نویسيبرنامهبا  یيآشنا

 

 منابع درسي پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسي و خارجي( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1391 نص - محمدعلي مزیدي AVR (PIC) میکروکنترلرهاي

 1391 نص - ههي کاعل AVRکنترلرهاي ومیکر

 1398 نص - وان و بیانل، مظاهریپرتوي فر AVR ترلرهاينکمرجع کامل میکرو

 1393 ناقوس - سید رضيحسن  AVR میکروکنترلرهاي

 AVR میکروکنترلر کاربردي آموزش
 و آباديعليابراهیم زارعي 

 فریبرز جوزي
 1392 پژوهحافظ -

 1395 پژوهحافظ - آباديعليابراهیم زارعي  AVRریزپردازنده 
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 استانداردهاي آموزشي )شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس( -د

 هاي مدرسویژگي

 ارشد يحداقل مدرک: کارشناس الکترونیک 

 سال 3: مرتبط یسحداقل سابقه تدر 

 کامالً مرتبط سال 1: يدر حوزه شغل يحداقل سابقه تخصص

 

 درس ازیمساحت، تجهیزات و وسایل موردن

 جهت کروکنترلریمبرد آموزشي  کی حاًیمترمربع مجهز به ترج 51کالس با مساحت حدود  وتریدستگاه پروژکتور و کامپ

 استاد يو صندل زیعدد و م 25به تعداد  یيدانشجو يو صندل زیم -برد مناسب تیوا

 

 و ارائه درس یسدرروش ت

 یدو اسال یلمو تکرار، ف ینتمر توضیحي،
 

 درس یابيروش سنجش و ارزش

 شدهسازيهاي شبیهو انجام کار در محیط ترمپایانحل مسئله، آزمون  ي،شفاه هايپرسش
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 میکروکنترلر آزمایشگاهدرس  -3-21

 تخصصي نوع درس:

 - :نیازپیش

 میکروکنترلر :نیاز هم

 بیتي 8علمي با میکروکنترلر هاي  هايپروژه انجام هدف کلي درس:

 سرفصل آموزشي -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملي نظري

1 

 یا Code Visionمربوطه ) یلرکامپا نویسيبرنامه یطمح يمعرف -اسمبلر( ) یلرکامپا افزارنرم

BASCOM، Atmel Studio،) ریزيبرنامه آموزش خطایابي؛ برنامه يو اجرا یجادنحوه ا 

(Program) مدل پروگرامر و  یفتعر ي مربوطه،افزارنرمبا انتخاب واسط  یکروکنترلرم

 یرموضوع به فراگ انتقال ساده جهت يهابرنامه يالزم؛ اجرا هايیوزبیتف يمعرف

- 3 

2 

 (؛ اتصال بوق بهLEDساده ) شگرینما - يخروج يو کاربرد هیپا يهابرنامه ياجرا

 Motor) يا(؛ موتور پلهDC Motorثابت ) انی(؛ موتور جرBuzzer) کروکنترلریم

Stepperعیما ستالیکر شگری(؛ نما (LCD؛ نما)يقسمتهفت شگری (Seven segment ؛)

 انیلتاژ و جربا و يخروج يانداز(؛ راهDot Matrix) يانقطه يسیماتر شگریبا نما شیآزما

 (Relayرله ) -باال

- 18 

3 

 Dip)ساده  ياطالعات از ورود یافتدر - يورود يو کاربرد یهپا يهابرنامه ياجرا

switchبا ب شدهکنترلاطالعات  یافتدر (؛(یت Strobe ؛)یسيماتر کلیدصفحه (Keypad ؛)

 یزیکيف کمیت يگیراندازه؛ ADCبه کمک  يورود آنالوگ هايسیگنالولتاژ  گیرياندازه

 ؛ شمارش پالس رخدادADCگر دما به کمک  حرارت با حس

- 15 

 3 - یکروموجود در م یمرهايبا انواع تا تأخیر یجادا -یمرتا کارگیريبه 4

 3 - یمرکار با وقفه تا ي؛کار با وقفه خارج -وقفه 5

6 

 يمعرف ،Hyper Terminal یل،از قب یالسر يافزارنرم هايواسط يمعرف -یالارتباط سر

 ،الزم اندازهايراههمراه نصب  به PCبا  ترآسان يجهت کاربر به USBبه  یالسر هايمبدل

 یکروکنترلرو م یوترکامپ ینداده )تبادل اطالعات( ب یافتارسال و در ياجرا

- 3 

7 

 يمختلف با مودها هايفرکانسبا  يپالس مربع یجادا -(PWMباند ) يپهنا یونمدوالس

 هايفرکانس یجاد؛ اPWM یکبا تکن (Duty Cycle ییر)تغ یينترلر روشنا؛ کPWM مختلف

 Buzze يبر رو یيدر محدوده شنوا يمختلف صوت

- 3 

8 

 که دانشجو خارج از زمان يکاربرد هايپروژه یفتعر -يکاربرد هايپروژه یرانجام سا

 . }کار بادهدميئه به مدرس ارا آزمایشگاهدر  يرا نوشته و اجرا را به نحو هاآن آزمایشگاه

 . بهو .. سیمبي یرندهفرستنده گ هايماژول یزرطوبت، گاز، فشار، دما و ن يحسگرها انواع

 {موضوع پروژه انتخاب شود تواندميمدرس  تشخیص

- 1 

 48  جمع

 عملي نظري 

 1 1 تعداد واحد

 48 1 تعداد ساعت
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 هاي عمومي و تخصصي مورد انتظارمهارت -ب

 کنترلرهانویسي و کار با انواع میکروبرنامه

 

 ي پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسي و خارجي(منابع درس -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1397 تهران دیباگران  ابوالفضل یوسفي راد Digital Worksمدار منطقي با  آزمایشگاه

 1383 دیباگران تهران  جمشید زارع AVRمیکروکنترلرهاي 

 1395 اگران تهراندیب  حمید نجفي STM 32طراحي با میکروکنترلرهاي 

 ARMآشنایي با میکروکنترلرهاي 
ابوالفضل زرگري و 

 گان رنجبر اردستانيژم
 1397 دیباگران تهران 

 1393 دیباگران تهران  مبین محسن زاده AVRمرجع کامل میکروکنترلرهاي 

 1382 دیباگران تهران  تآسورنا مر کنترل صنعتي

 

 و یادگیري مطلوب درس(استانداردهاي آموزشي )شرایط آموزشي  -د

 مدرس هايویژگي

سال سابقه کار مفید و مرتبط  3 حداقل کامپیوتر یا مهندسي پزشکي بیوالکتریک، افزارسختکارشناس ارشد الکترونیک یا 

 با تجهیزات پزشکي

 

 درس ازیمساحت، تجهیزات و وسایل موردن

 کروکنترلریم يآموزش ردهايب انواع ترجیحاً و یوترو کامپ ژکتوروپر یدیومجهز به ومساحت کارگاه طبق استاندارد موجود و 

 مناسبوایت برد  ،وجود داشته باشد آزمایشگاه در هابرنامه يعمل و اجراي آزمایشگاهجهت 

 

 روش تدریس و ارائه درس

 و...(، گزارش ياحرفه، رعایت اخالق پذیريمسئولیت، مشاهده رفتار )سازيشبیه هايمحیطعملي، انجام کار در  هايآزمون

 آزمایشگاهو سایر موارد نظر مدرس  آزمایشگاهي هايفعالیت
 

 روش سنجش و ارزشیابي درس

 آزمون عملي -پوشه مجموعه کار -يکارگروه یابيارز
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 مدار منطقيدرس  -3-22

 يتخصص نوع درس:

 - :نیازپیش

 - :نیاز هم

 اليدیجیت هايدستگاهتحلیل  : شناختدرس دف کليه

 سرفصل آموزشي -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملي نظري

1 
 اعداد هامممتدیجیتال، تبدیل منابع اعداد منابع هشت و شانزده،  هايسیستم دوبي هايدستگاه

 دودویي منطق ،دودویي دار کدهايعالمت دویي
3 1 

2 

 منطقي هايگیتو جبر بول 

تعارف، استاندار و م هايفرماصول اساسي جبر بول، قضایاي اصلي و خواص جبر بول،  تعریف

 منطقي دیجیتال هايگیت

4 1 

3 
با  يسازساده، نقشه پنج متغیر، متغیر روش نقشه، نقشه چهار سازي در سطح گیت حداقل

 نحصاريا QRو تابع   NAND،NORبا  سازيپیاده، هاجمعضرب حاصل 
5 1 

4 

 ترکیبي منطق

 کنندهبررسيمدارهاي ترکیبي، روش تحلیل، روش طراحي، جمع کننده کامل، مقایسه کننده، 

 پلکسرهامالتيدر، رقم برابري، دیکودر، انکو

8 1 

5 
مدار  و SRمدار  فالپ شامل یلیپف، هالجترتیبي،  مدارهاي زمانهمتیبي مدارهاي منطقي تر

GK  مدار وMS- GK نوع  وD  و نوعT 
4 1 

6 

، شیفت رجیسترها شامل مبدل سري به موازي، مبدل موازي به هاثبات هاشمارندهثبات و 

ي سنکرون یا ضرباني، هاشمارندهي حلقوي، هاشمارندهسري به سري مبدل موازي به موازي، 

 ي سنکرونهاشمارنده

8 1 

 1 32 جمع

 

 هاي عمومي و تخصصي مورد انتظارمهارت -ب

 هاثباتیبي و ترتیبي و ترک هايمنطق ي، شناختمنطق هايگیت بول و جبر ،دیجیتالمرور مفاهیم 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 عملي نظري 

 1 2 تعداد واحد

 1 32 تعداد ساعت
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 منابع درسي پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسي و خارجي( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1347 انتشارات خراسان قدرت سپیده نام موریس مانو طراحي دیجیتال

 1393 نص محمود دیاني نلسون ي مدار منطقي دیجیتالطراح

 مدار منطقي دیجیتال یلتحلطراحي و 
 ویکتور نلسون،

 ناگل اچ. تروي
 1393 نص محمود دیاني

 1378 علوم رایانه علیرضا غنودي مگالسگي نظریه اصول طراحي مدار منطقي

 

 استانداردهاي آموزشي )شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس( -د

 مدرس هايویژگي

ابقه کار مفید و سال س 5مهندسي پزشکي با گرایش بیو الکتریک یا کامپیوتر و حداقل  یابرق  الکترونیک، ارشد کارشناس

 تبطمر

 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 استانداردبا تجهیزات  نفره 25براي کالس  مترمربع 35

 

 ارائه درس روش تدریس و

 ايمباحثهو  توضیحي
 

 درس ارزشیابي و سنجش روش

 پروژه تمرین، کتبي، آزمون
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 مدار منطقي آزمایشگاه درس -3-23

 تخصصي نوع درس:

 - :نیازپیش

 منطقي : مدارنیاز هم

 هاي آنجهت آشنایي با کاربرد مدارات منطقي مربوطه به هايآزمایشانجام  هدف کلي درس:

 سرفصل آموزشي -الف 

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملي نظري

 cmos - 3و TTL  هايتراشهو به دست آوردن مشخصه الکتریکي  آزمایشگاهوسایل  1

2 
 یشگرانمدیکودر و آشنایي با  عنوانبه هاآنمدارات ترکیبي و روش کاربردي  مشاهده پاسخ

 و دیکودر آن (Seven segment) يقسمت 7
- 5 

 4 - هاکنندهو تفریق  هاکنندهجمع  3

 5 - هاکنندهپلکس ها و مقایسهمالتيپلکس و دي مالتيمدارات  4

 4 - کد بردارهامدارات کد گذراها و  5

 5 - هافلیپ فالپ 6

 D/A - 4و مدار  سنکرون(ناهمگام )ي هاشمارندهآش  7

 4 - سنکرون(همگام )ي هاشمارنده 8

9 
(. تبدیل اطالعات سري به موازي و بالعکس و shift Register) يانتقالمدارات ثبات 

 مبنا گنالیسبعضي مدارات تولید 
- 6 

 4 - دوبیتيعمل ضرب دو عدد  11

 4 - پلکس مالتي صورتبهنمایش چهار رقم  11

 48 1 جمع

 

 هاي عمومي و تخصصي مورد انتظارمهارت -ب

 هاو شمارنده پلکس ها کدگذار مالتي، هاکنندهکیبي، جمع کننده و تفریق آشنایي با مدارات تر

 

 منابع درسي پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسي و خارجي( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1347 انتشارات خراسان نام یدهقدرت سپ مانو یسمور یجیتالد يطراح

 1393  یانيحمود دم نلسون یجیتالد يمدار منطق يطراح

 

  

 عملي نظري 

 1 1 تعداد واحد

 48 1 تعداد ساعت



 

66 

 استانداردهاي آموزشي )شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس( -د

 مدرس هايویژگي

 کامپیوتر هايیشگرا کلیه کارشناس ارشد الکترونیک یا برق یا -کامپیوتر هايگرایش کلیه الکترونیک یا برق یا کارشناس

 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 با تجهیزات ذیل هنفر 12 آزمایشگاهکالس  يبرا مترمربع 61

DC/AC ،اسیلوسکوپ، فانکشن ژنراتور و برد بورد ،مترمولتي و میز کار منبع تغذیه 
 

 درس و ارائهروش تدریس 

و سایر موارد نظر  آزمایشگاهي هايفعالیت، مشاهده رفتار، گزارش سازيشبیه هايمحیطعملي، انجام کار در  هايآزمون

 ایشگاهآزممدرس 
 

 درس ارزشیابي و سنجش روش

 شفاهي، حل مسئله، آزمون کتبي هايپرسش
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 یابي وسایل و تجهیزات پاراکلینیک و بیمارستانيعیبدرس  -3-24
 تخصصي نوع درس:

 تانيل و تجهیزات بیمارسمواد، وسای -مواد، وسایل و تجهیزات پاراکلینیک :نیازپیش

 - :نیاز هم

 جهیزاتو رفع مشکل این ت مواد، وسایل و تجهیزات بیمارستاني، مواد، وسایل و تجهیزات پاراکلینیک یابيعیب هدف کلي درس:

 سرفصل آموزشي -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملي نظري

1 
 هاي پزشکيگاهتعریف نویز و اثرات مخرب ناشي از آن در دست

 هاآنشناخت منابع نویز همراه با تعریف جامع 
2 1 

 1 1 یادآوري بلوک دیاگرام و اصول کار تجهیزات موردنظر 2

3 
بررسي عیوبي که به علت عدم صحت شرایط کار دستگاه مربوطه است: مثل محل نصب، 

 مناسبفاده ناهاي ایجادکننده نویز، برق مورداستنحوه نصب پس آب، نزدیکي به دستگاه
125 1 

4 
هاي نادرست )اکس سوري و لوازم جانبي و معرفي بررسي عیوب مربوط به ورودي

 ها(دستگاه
125 1 

5 
 دهيکالیبراسیون صحیح و انعکاس آن روي پاسخ بررسي مشکالت مربوط به عدم

 هادستگاه
125 1 

 1 1 هاي آنالوگ دستگاهبررسي عیوب مربوط به قسمت مکانیکي و بخش 6

7 
 یک،هاي الکترونبررسي مشکالت به بخش الکترونیکي دیجیتال دستگاه شامل مبدل

 پردازشگرها کنترلرها
125 1 

 1 1 بایست رعایت گردد.اصولي که در تعویض قطعات معیوب یا نو مي 8

9 

طور یر بههاي زیابي براي کلیه دستگاهبایست در تدوین اصول عیبمراحل دوم تا هشتم مي

 انه بررسي و نگارش شود.جداگ

 اتوکالو آزمایشگاهي

 اتوکالو بیمارستاني

 هاي کمک تنفسيونتیالتور و دستگاه

 الکتروشوک

 الکتروکاردیوگراف

 نبوالیزر

 مانیتورینگ عالئم حیاتي

 تخت برقي و تخت اتاق عمل

 -انواع شیکر -فتومترخلیج  -هات پلیت -فتومترو  اسپکترو -فور) تجهیزات آزمایشگاهي:

 واشر سل کانتر( االیزا -میکروسکوپ -هاپمپانواع  -سانتریفوژ -بن ماري

 و فتوتراپ سونیکیدفتال مانیتورینگ و 

5 1 

 عملي نظري 

 1 1 تعداد واحد

 48 16 تعداد ساعت
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 و الکتروکوتر سیالیتیکچراغ 

 پمپ سرم و پمپ سرنگ

 2 - یستالتیک(پر یستوني،پ غشایي،) هاپمپیابي انواع عیب 11

 8 - کروسکوپیابي انواع سل کانتر و کواگلومتر و میعیب 11

 2 - پلیت هات یابي انواع اتوکالو، بن ماري،عیب 12

 4 - یابي انواع اسپکترو فتومترعیب 13

 4 - نبوالیزر هاي تنفسي ویابي انواع دستگاهعیب 14

 4 - یابي انواع الکتروشوکعیب 15

 6 - م حیاتيئتخت برقي و اتاق عمل و مانیتورینگ عال -یابي انواع الکتروکاردیوگرافعیب 16

 4 - یابي انواع فتال مانیتورینگ و سونیکید و فتوتراپعیب 17

 4 - و کوتر سیالیتیکیابي انواع چراغ عیب 18

 4 - یابي انواع پمپ سرنگ و سرمعیب 19

 2 - واشر االیزا ریدر و یابي انواع االیزاعیب 21

 4 - ولههاي ایزیابي انواع تجهیزات کنترل عفونت و بخشعیب 21

 48 16 جمع

 

 هاي عمومي و تخصصي مورد انتظارمهارت -ب

 تجهیزاتو شرایط درست نصب و نگهداشت  رفع آن هايروششناخت منابع نویز و 

 

 منابع درسي پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسي و خارجي( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 آزمایشگاهي هايفرآوردهتجهیزات و 

 2 و 1جلد 

محسن  -حمید سقاء

 سروش نیا
 1383 چاپ یاران -

 کتاب جامع االیزا
گروه معاونت فني شرکت 

 تحقیق گستر
- - 1381 
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 استانداردهاي آموزشي )شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس( -د

 مدرس هايویژگي

 مرتبط و مفید کار سابقه سال 5 با آزمایشگاهي علوم یا کاربردي شیمي پزشکي، مهندسي ارشد کارشناس

 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 يتجهیزات پزشک انواع -ویدئو پروژکتور –تجهیزات پزشکي میز کار براي کارگاه همراه با وایت برد و مترمربع 71
 

 روش تدریس و ارائه درس

 هاآن ابيیو عیبپزشکي  هايدستگاهلیه کردن ک و بستهباز  و تعمیر عملي در کارگاه، کار ،و تکرار ینتمر ،توضیحي 
 

 روش سنجش و ارزشیابي درس

 هادستگاهعیب  رفع ي،شفاه هايپرسش پزشکي، هايدستگاهکردن  و بسته و بازي، تعمیر کارگروه یابيارز
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 تخصصي افزارهاينرمکاربرد درس  -3-25

 تخصصي نوع درس:

 - :نیازپیش

 - نیاز: هم

 تخصصي الکترونیک افزارهاينرمآشنایي با  هدف کلي درس:

 سرفصل آموزشي -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملي نظري

 16 - کيبکار رفته در تجهیزات پزش پروتئوس افزارنرمو دیجیتال در  آنالوگمدارات  سازيشبیه 1

2 
 شبا بخفایل، انجام محاسبات ریاضي، ترسیم نمودار، کار  ایجاد MATLAB افزارنرما کار ب

 پروتئوس افزارنرم بکار رفته در تجهیزات پزشکي و هايو مدل سیمولینک
- 21 

3 
مانند یک مدار الکتریکي  فرکانسي AC، DC تحلیل PsPice، سازشبیه افزارنرمکار با 

 رفته در تجهیزات پزشکيبکار  هايو مدل کنندهتقویت
- 12 

 48 - جمع

 

 هاي عمومي و تخصصي مورد انتظارمهارت -ب

 تخصصي حوزه الکترونیک افزارهاينرمنصب و کار با  مهارت

 

 منابع درسي پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسي و خارجي( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

Matlab 1396 آترا - قلي زادهو مهدي  مرتضي شرفي مهندسي برق در 

 PSPICEمرجع کامل 

SCHEMATICS 
 1391 نص - محمدرضا مدبرنیا

کتاب پردازش تصاویر دیجیتال با 

 MATLAB افزاراستفاده از نرم
 2119 نیاز دانش طاوسيایوب میر گونزالزسي.  رافائل

 

 

 

 

  

 عملي نظري 

 1 1 تعداد واحد

 48 1 تعداد ساعت
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 (استانداردهاي آموزشي )شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس -د

 مدرس هايویژگي

 برق ،یکالکترون کامپیوتر، کارشناسي ارشد :حداقل مدرک

 سال 3 حداقل سابقه تدریس مرتبط )به سال(:

 مرتبط کامالً سال 1: حداقل سابقه تخصصي در حوزه شغلي

 بسیار خوب: مرتبط افزارهاينرممیزان تسلط به رایانه و 

 خوب :میزان تسلط به زبان انگلیسي

 

 یزات و وسایل موردنیاز درسمساحت، تجه

 مرتبط افزارهاينرم و کتورژپرومجهز به  مترمربع 71سایت کامپیوتر با مساحت حدود 

 

 روش تدریس و ارائه درس

 ، تمرین و تکرار، فیلم و اسالیدتوضیحي
 

 درسروش سنجش و ارزشیابي 

 هاافزارنرمکار با  و آزمون کتبي، آزمون عملي و پروژه
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 کارآفرینيدرس  -3-26

 يتخصص نوع درس:

 - :نیازپیش

 - :نیاز هم

 و کار کسببراي تدوین برنامه  الزم هايمهارت آموزشبا مفاهیم کارآفریني و  یيآشنا هدف کلي درس:

 سرفصل آموزشي -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملي نظري

1 

، اهمیت و نقش کارآفریني، فرایند فیتعار ،کارآفرینان هايویژگياصول کارآفریني و 

 القياخکارآفریني، تأثیرات اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و  آوردهايرهکارآفریني، خطرها، 

 نيکارآفری هايانگیزهکارآفریني، صفات کارآفرینان، رویکردهاي رفتاري کارآفریني و 

2 1 

2 

عه ، توسخالقیت، فرایند خالقیت، ضرورت و نقش خالقیتتعریف  :آوريو نو خالقیت

توفان ذهني، توهم خالق، ) خالقیتافزایش  هايروشو  هاتکنیکو موانع آن،  خالقیت

ي، و نوآوري، فرایند نوآور خالقیت، تعریف نوآوري، تفاوت (اسکمپر، دلفي و لینکنیکس

 (TRIZ) ق مسئلهسطوح نوآوري و انواع نوآوري و نظریه حل خال

3 6 

 ذکرشده هايروشبردن  و نوآوري با به کار خالقیتانجام حل چند مسئله 

3 

 تجاري کوچک و کار کسبمدیریت 

، ساختار یک و کار کسبیک  دهيسازمان: کار گروهي و تیمي، رهبري و دهيسازمان -

 و کار کسب وريبهره، نیروي انساني و و کار کسب

-تاستار) هاشرکتکوچک، انواع  و کار کسبانین و مقررات تأسیس مسائل حقوقي: قو -

 هر یک، مفاهیم کلمات هايمسئولیتو  (، تعاوني و سایر انواعبنیاندانشآپ، مرکز رشد، 

و مقررات واردات  رایتکپيو ( Trade Mark) يتجارمت الع ،(Patent) يانحصارحق 

 و صادرات

و نقش آن در  (صول، محل، قیمت و توسعه آتيمح) یابيبازارامور مالي: عوامل سهم  -

مشتري مداري، نوع آوري، خدمات و ) يرقابت هايمحیطاستراتژي بازاریابي، شناخت 

 ، تبلیغات و ابزارهاي آن(سرعت و راحتي

تجاري،  هايباواسطهتبدیل مشاغل کوچک به مشاغل بزرگ: تعامل  هايروش -

 هايموقعیتزهاي خارجي، امتیازها و مشترک، مجو (هايهمکاري) هايگذاريسرمایه

 ، تجارت متقابل و صادراتالملليبین

 هاي مجازيو کار کسبو  و کار کسبنقش آن در توسعه و ( ITاطالعات )فناوري  -

6 6 

 مجازي و کار کسبو کوچک، ارائه مثال عملي چند  و کار کسبارائه مثال عملي چند 

4 

 و کار کسبفرهنگ 

 موفق و کار کسبرهاي قالب بر محیط باورها و هنجا -

 راهکارهاي توسعه فرهنگ کارآفریني -

2 1 

 يعمل نظري 

 1 1 تعداد واحد

 48 16 تعداد ساعت
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 مقایسه فرهنگ کار با سایر کشورها -

 ارهاي افزایش فرهنگ کار در ایرانراهک -

5 

 مرتبط با رشته و کار کسبو انواع آن و بررسي نمونه طرح ( Business Plan) طرح تجاري

3 36 

 کار و کسبانجام گروهي پروژه طرح 

 تعریف طرح تجاري مرتبط با رشته -

 از(ارائه و بازبیني آن در صورت نی) ايصفحهیکتهیه طرح تجاري  -

 (ارائه و بازبیني آن در صورت نیاز) کلیات طرح تجاري -

جزئیات طرح تجاري، فرایند ارزیابي طرح تجاري، توصیف شغل، طرح و پروژه بازاریابي،  -

 يح مدیریتتولید طرح تبلیغاتي، طرح مالي و طر

 نهایي طرح تجاري و بازبیني آن در صورت نیازارائه  -

 48 16 جمع

 

 هاي عمومي و تخصصي مورد انتظارمهارت -ب

 يواقعي و مجاز و کار کسبو توانایي ارائه یک طرح تجاري براي  و کار کسبشناسایي و نحوه ایجاد و مدیریت انواع  -

 يدارامانتو  پذیريمسئولیت -

 

 ابع درسي پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسي و خارجي(من -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع
Essentials of 

Entrepreneurship and 

Small Business 

Management 

Norman M. 

Scarborough 
- rentice  2111 سرسرا 

Entrepreneurship Robert D. Hisrich, 

Michael P. Peters 
- McGraw-Hill 

Education 
2116 

 کتاب جامع کارآفریني و پروژه
 دکتر سید یوسف هاشمي

 مهندس ایوب ولي پور
 1394 سیماي دانش -

 و کار کسبدرباره  چیزهمه 

(Know About Business) 

ILO-ITC 

 الملليبین آموزش)مرکز 

تورین ایتالیا، سازمان 

 جهاني کار(

گروه مترجمین مرکز 

تربیت مربي سازمان 

فني و  آموزش

 کشور ايحرفه

 آموزشسازمان 

 ايحرفهفني و 

 کشور

1388 
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 استانداردهاي آموزشي )شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس( -د

 مدرس هايویژگي

 سال سابقه کار 5کارآفرین با رشته تحصیلي مرتبط یا مدیریت با  ترجیحاًکارشناسي ارشد 

 مدرسي درس کارآفریني صالحیتگواهي 

 

 درس ازیمساحت، تجهیزات و وسایل موردن

 س تئوري همراه با ویدئو پروژکتورالک

 

 روش تدریس و ارائه درس

 ايپروژه، بررسي مطالعات موردي، کارگروهي و ايمباحثه، توضیحي 
 

 درسروش سنجش و ارزشیابي 

 آزمون کتبي، ارزیابي پروژه و ارزیابي کارگروهي
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 و نیوماتیک و آزمایشگاههیدرولیک درس  -3-27

 يتخصص نوع درس:

 کارگاه عمومي :نیازپیش

 - :نیاز هم

 یشاجرا و آزما ي،شامل طراح وماتیکنیو  یدرولیکه يقطعات و مدارها یلشناخت و تحل هدف کلي درس:

 سرفصل آموزشي -الف

 محتوا یزر ردیف

زمان یادگیري 

 (ساعت)

 عملي نظري

1 
هاي اهدستگ - اساس و کاربردهاي هیدرولیک و نیوماتیک - آمار و کمیات - مفاهیم فیزیکي

 مبدل انرژي
4 5 

2 
 –موتور هیدرولیک  –هاي هیدرولیک جریان ثابت و متغیر ساختمان و اساس کار پمپ

 موتور نیوماتیک - ساختمان و اساس کار کمپرسور و انواع آن
6 5 

3 

لوله و اتصاالت هیدرولیک  –واي فشرده هخصوصیات  -اع مشخصات روغن هیدرولیک انو

صب آبگیر ن –نصب فیلترها  –فیلتر روغن  –فیلتر هوا  - افت فشار و جریان –و نیوماتیک 

 محاسبات ظریف پمپ و کمپرسور –محاسبات مربوط به لوله و اتصاالت  –

6 11 

4 

ستون سیلندر و پی –ساختمان و طرز کار  –م مشخصه عالئ –شیرهاي هیدرولیک و نیوماتیک 

ابزارهاي  – شیرهاي ترکیبي –طرز سیلندر و پیستون  –ساختمان و انواع سیلندر و پیستون  –

 تنظیم فشار –گیري فشار اندازه

8 11 

 8 4 یابيعیب –اي سرویس دوره –بندي آب –اصول بستن مدارها  5

 11 4 پزشکي در تجهیزات هاآنو کاربرد  یکياتنیومهاي انواع فرمان یيشناسا 6

 48 32 جمع

 

 هاي عمومي و تخصصي مورد انتظارمهارت -ب

 ماتیکوینهیدرولیک و  موتورهايو  پیستونآشنایي با انواع شیرها، سیلندر و 

 

 منابع درسي پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسي و خارجي( -ج

 رسال انتشا ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 جلد اولهیدرولیک صنعتي 
و  احمدرضا مدینهمهندس 

 حسین دالیلي مهندس
 1392 کانون پژوهش -

 جلد دومهیدرولیک صنعتي 
و  احمدرضا مدینهمهندس 

 حسین دالیلي مهندس
 1391 کانون پژوهش -

کتاب هیدرولیک صنعتي پیشرفته و 

 هیدرولیکي هايکنترل
 1385 طراح بیرانوند حسین توماس کریست

 

 عملي نظري 

 1 2 تعداد واحد

 48 32 تعداد ساعت
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 استانداردهاي آموزشي )شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس( -د

 مدرس هايویژگي

 مکانیکبیو -پزشکي مهندسي ،، الکترومکانیکارشد مکانیکحداقل کارشناسي 

 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

درولیک هی يآموزش ردهايب انواع ترجیحاً و یوترژکتور و کامپوپر یدیومجهز به ومساحت کارگاه طبق استاندارد موجود و 

 مناسبوایت برد  وجود داشته باشد آزمایشگاه در هابرنامه يعمل و اجراي آزمایشگاهجهت  ماتیکوین و

 

 روش تدریس و ارائه درس

 ايمباحثه–توضیحي – و تکرارتمرین انجام کار 
 

 روش سنجش و ارزشیابي

 تکالیف انجام عملي، انجام پروژه، کتبي و آزمون
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 مکاترونیکدرس  -3-28

 تخصصي نوع درس:

 کنترلرمیکرو آزمایشگاه :نیازپیش

 - :نیاز هم

 در تجهیزات پزشکي مکاترونیکآشنایي با  هدف کلي درس:

 سرفصل آموزشي -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملي نظري

 2 - يمکاترونیک هايدستگاهو معرفي  مکاترونیکبر  يامقدمه 1

 13 - ابزار دقیق )سنسورها( 2

 7 - و موتورهاعملگرها   3

 6 - هاکنندهکنترل 4

 6 - در تجهیزات پزشکي مکاترونیک هايسیستمو کاربرد اجزا  5

 plc - 21( افزارنرم– افزارسختي منطقي )هاکنندهکنترل اندازيو راهنصب  6

 11 - (مسیریابربات ربات )ساخت  7

 64 - جمع

 

 هاي عمومي و تخصصي مورد انتظارمهارت -ب

 ي در تجهیزات پزشکيمکاترونیک هايدستگاهتحلیل و طراحي  منظوربه مکاترونیکبا مفاهیم پایه آشنایي 

 

 منابع درسي پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسي و خارجي( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

Mechatronics with Experiments Sabri Cetinkunt - Wiley 2115 
Mechatronics: Electronic Control 

Systems in Mechanical and 

Electrical Engineering 

W Bolton - Pearson 2116 

Modern control systems Richard C. Dorf - PEARSON 2116 

 صنعت در step 7ربرد کاکتاب 
 -فرامرز خوش لفظ

 حسیني اکبرعلي
 1391 فدک ایساتیس -

 

 

 

 

 عملي نظري 

 1 1 تعداد واحد

 64 1 تعداد ساعت
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 استانداردهاي آموزشي )شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس( -د

 مدرس هايویژگي

 رباتیک مهندسي الکتریک،بیو مکانیک،بیو ،، الکترونیک یا کنترلمکاترونیکحداقل کارشناسي 

 

 درسمساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز 

و ابزار  plc کارمجهز به میز  ظرفیتنفر  16کارگاهي با حداقل  فضدداي ز به ویدئو پروژکتور،همج درس در کالسکالس 

 دقیق

 

 روش تدریس و ارائه درس

 ، کارگاه، پروژهتوضیحيفیلم و اسالید،  ارائهتدریس 
 

 درسروش سنجش و ارزشیابي 

 تکالیف انجام آزمون عملي، انجام پروژه،
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 1 يکارورزدرس  -3-29

 تخصصي نوع درس:

 واحد 35گذراندن  :نیازپیش

 - نیاز: هم

 کمک به انتخاب دروس اختیاري و انتخاب گرایش -شغلي هايزمینهکاري و  هايمحیطآشنایي دانشجو با  هدف کلي درس:

 سرفصل آموزشي -الف

 ریز محتوا ردیف

مان یادگیري ز

 )ساعت(

 عملي نظري

 31 - آن مختلف هايبخشبا  و آشنایيبیمارستان  حضور در 1

 31 - حضور در بخش رادیولوژي و آشنایي با تجهیزات تصویربرداري 2

3 
حضور در یک شرکت فني و مهندسي تجهیزات پزشکي و آشنایي با نحوه سرویس 

 تجهیزات
- 31 

4 
پس از فروش تجهیزات پزشکي و آشنایي با نحوه ارائه  خدمات هايشرکتحضور در 

 خدمات و کالیبراسیون تجهیزات
- 31 

 121 - جمع

 

 هاي عمومي و تخصصي مورد انتظارمهارت -ب

 کار صنعتي و تجهیزات مربوطه هايمحیطبا  آشنایي

 

 استانداردهاي آموزشي )شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس( -ج

 مدرس هايویژگي

 داقل کارشناسي مهندسي تجهیزات پزشکيح

 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 دانشجو تحت نظارت سرپرست يهمکار يمناسب برا يدولت یا يکارخانه، کارگاه خصوص ي،صنعت یطمح

 

 روش تدریس و ارائه درس

طالب م مطابقت ،يرپرست کارآموزبا س همکاري یمارستاني،، بيدرمان يمراکز آموزش هايمحیطاز  دریکيحضور دانشجو 

 فراگرفته شده در دانشگاه
 

 روش سنجش و ارزشیابي درس

 تحقیقات و خود سنجي هايفعالیتگزارش  

، تحقیقاتي هايفعالیت، گزارش هاطرحو ...( پوشه مجموعه کار،  ايحرفه، رعایت اخالق پذیريمسئولیت)مشاهده رفتار 

 .خود سنجي و ..

 

 عملي نظري 

 1 1 تعداد واحد

 121 1 تعداد ساعت
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 2 کارورزيدرس  -3-31

 تخصصي نوع درس:

 1زي روکار :نیازپیش

 - نیاز: هم

 و انتخاب گرایشکمک به انتخاب دروس اختیاري  -شغلي هايزمینهکاري و  هايمحیطآشنایي دانشجو با  هدف کلي درس:

 سرفصل آموزشي -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملي نظري

1 

ساعت در یک مرکز  121دانشجو، وي باید  توسط ،شدهانتخابمتناسب با مسیر شغلي 

مربوطه در  هايآموزشخصوصي فعال حوزه تجهیزات پزشکي،  هايشرکتدرماني یا 

 خصوص تعمیر، نگهداري و کالیبراسیون تجهیزات را بگذراند.

1 121 

 121 1 جمع

 

 ي مورد انتظارهاي عمومي و تخصصمهارت -ب

 درماني و تجهیزات مستقر در واحدهاي تابعه هايمحیطآشنایي با 

 

 استانداردهاي آموزشي )شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس( -ج

 مدرس هايویژگي

 حداقل کارشناسي مهندسي تجهیزات پزشکي

 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 دانشجو تحت نظارت سرپرست يهمکار يمناسب برا يدولت یا يکارخانه، کارگاه خصوص ي،صنعت یطمح

 

 روش تدریس و ارائه درس

طالب م مطابقت با سرپرست کارآموزي، همکاري بیمارستاني،مراکز آموزشي درماني،  هايمحیط از دریکيضور دانشجو ح

 بیمارستان نیازهايفراگرفته شده در دانشگاه با 

 

 درسروش سنجش و ارزشیابي 

، تحقیقاتي هايفعالیت، گزارش هاطرحو ...( پوشه مجموعه کار،  ايحرفه، رعایت اخالق پذیريمسئولیت)رفتار مشاهده 

 خود سنجي و ...

  

 عملي نظري 

 1 1 اد واحدتعد

 121 1 تعداد ساعت
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 مباحث ویژهدرس  -3-31

 : اختیارينوع درس

 - :نیازپیش

 - نیاز: هم

 موضوعات تخصصي جدید حوزه تجهیزات پزشکي آشنایي فراگیر با هدف کلي درس:

 سرفصل آموزشي -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملي نظري

1 
و  ناختدر حیطه ش با توجه به پیشرفت روزافزون تجهیزات پزشکي و گستره کاربرد آن

 .گرددميدر این درس ارائه  صنعت موردنیاز درمان، مباحث جدید
16 32 

 32 16 جمع

 

 هاي عمومي و تخصصي مورد انتظارمهارت -ب

 .شودمي آشنادر این درس فراگیر با موضوعات تخصصي جدید حوزه تجهیزات پزشکي 

 

 منابع درسي پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسي و خارجي( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

     روهگمتناسب با سرفصل پیشنهادي دانشگاه یا دانشکده یا 

 

 استانداردهاي آموزشي )شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس( -د

 مدرس هايویژگي

 حداقل مدرک: کارشناسي ارشد

 سال 3حداقل سابقه تدریس مرتبط: 

 سال 1حداقل سابقه تخصصي در حوزه شغلي: 

 مرتبط: بسیار خوب افزارهاينرمرایانه و  بهمیزان تسلط 

 سي: خوبزبان انگلی بهمیزان تسلط 

 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 مطابق با سرفصل پیشنهادي

 

 روش تدریس و ارائه درس

 ، تمرین و تکرار و موارد پیشنهادي مدرس مطابق با سرفصلايمباحثه، توضیحي
 

 روش سنجش و ارزشیابي درس

 و عمليآزمون کتبي 

 عملي نظري 

 1 1 تعداد واحد

 32 16 تعداد ساعت
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 ARMمیکروکنترلرهاي درس  -3-32

 اختیاري نوع درس:

 میکروکنترلر :نیازپیش

 - :نیاز هم

 ARMبیتي با هسته  32آشنایي با میکروکنترلرهاي  هدف کلي درس:

 سرفصل آموزشي -الف 

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملي نظري

1 

 هاآن مقایسه و ARM،CISC ، RISC لقبی از هاپردازنده هايمعماري انواع معرفي - مقدمه

 و STM، NXP مانند ARM هسته با میکروکنترلرهاي انواع مقایسه و معرفي ،یکدیگر با

 ARM هسته بر مبتني میکروکنترلرهاي صنعتي يکاربردها ،...

1 1 

2 

 میکروکنترلر امکانات معرفي (NXP LPC1768 ،سري یحاًترج ARM) میکروکنترلر معرفي

ARM کانتر/تایمر قبیل از جانبي واحدهاي داخلي، هايحافظه انواع پایه، تعداد ازلحاظ، 

WDT دیجیتال به آنالوگمبدل  ،وقفه (ADC) آنالوگ به دیجیتال و (DAC)، سریال، ارتباط 

SPI، USB، UART، DMA، PLL، JTAG، CAN، 12c، 12s، SSP فرکانس یماتتنظ 

 ... و کاري ولتاژ خارجي،/داخلي سازهاينوسان با کاري

2 2 

3 

 با ارک ثبات، به ثبات قبیل از دستورات معماري انواع معرفي - دستورات معماري معرفي

 میکروکنترلر، در آن کارگیريبه( Pipeline) لوله خط معماري کنترلي، دستورات و حافظه

 نقشه و آدرس فضاي ،هاثبات پردازنده، کاري مختلف هايحالت دستورات، اجراي نحوه

 انتخاب (،اسمبلي ترجیحاً) دستورات مجموعه معرفي دستورات؛ مجموعه معماري ظه،حاف

 اجراي نحوه ،نویسيبرنامه محیط معرفي Keil uVision کامپایلر مانند C نویسيبرنامه ابزار

 ... و میکروکنترلر ریزيبرنامه نحوه خطایابي، و برنامه

2 6 

4 

 يرو بر نمایش) ساده خروجي: قبیل از پایه يهامهبرنا سازيشبیه – پایه يهابرنامه اجراي

LED)قسمتيهفت نمایشگرهاي روي بر اعداد نمایش ،تأخیر ، برنامه ایجاد (Seven 

segment)بیت، بر مبتني و مستقیم صورتبه داده ورود برنامه ، اجراي Strobe اندازيراه 

 … و DCموتور 

2 4 

5 

اجراي  مربوطه و هايثباتاع تایمرهاي میکروکنترلر، معرفي اصول کارکرد تایمر، انو -تایمر

برد ي یک بر رو سازيشبیهاجراي عملي / )برنامه  سازيشبیهبه کمک تایمر به  تأخیر برنامه

 (.شودميو نمایش نتایج به دانشجویان توصیه آموزشي 

1 2 

6 

 هايباتث معرفي آن؛ عملي کاربردهاي و PWM تعریف - (PWM) باند پهناي مدوالسیون

 (Duty Cycle) کاري هايچرخه با مربعي هايپالس ایجاد ،آن هايحالت و انواع مربوطه

 آموزشي ردهايب روي بر عملي اجراي یا و سازيشبیه همراه به مختلف

2 3 

 عملي نظري 

 1 1 تعداد واحد

 32 16 تعداد ساعت
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7 

 ایهپ يهابرنامه انجام ،وقفه با مرتبط هايثبات و دهنده وقفه واحدهاي انواع معرفي - وقفه

آموزشي  برد یک روي بر عملي ياجرا ،سازيشبیه همراه به وقفه بر مبتني فمختل کاربردي و

 .شودمي توصیه دانشجویان به نتایج نمایش و

2 3 

8 

 مبدل هايقابلیت معرفي - (DAC) آنالوگ به دیجیتال و (ADC) دیجیتال به آنالوگ مبدل

 هايثبات يمعرف ،میکروکنترلر (DAC) آنالوگ به دیجیتال و (ADC) دیجیتال به آنالوگ

 نيمبت سازيشبیه یا مختلف کاربردي يهابرنامه انجام ،کاري مختلف هايحالت و مربوطه

 از دما خواندن (،مترولت عملکرد نمایش) آنالوگ ورودي ولتاژ خواندن مانند ADC بر

 ...و( دماسنج ساخت LM35) مانند سنسور

2 3 

9 

 اينقطه ماتریس قبیل از کاربردي هايپروژه یسينوبرنامه -( 1) کاربردي هايپروژه انجام

(Dot Matrix)، کلیدصفحه (KeyPad)ايپله ، موتور ،LCD ،کاراکتري LCD یکيگراف 

(GLCD)، ماژول TFT LCD و ضبط بلوتوث، وایرلس، هايماژول اینچي، 322 رنگيتمام 

 کارت با طالعاتا ، انتقال7671OV دیجیتال دوربین صوتي، هايفایل انواع و 3MP پخش

 واسط ،485RSواسط  سریال، اطالعات و دریافت ارسال ، اجرايMMC/SD حافظه

 نتایج نمایش و سازيشبیه یابرد آموزشي  یک روي بر عملي اجراي... } و CAN ارتباطي

 .شودمي توصیه دانشجویان به

2 8 

 32 16 جمع

 هتج دانشجویان به پروژه قالب در هاآن از تعدادي که شودمي هادپیشن کاربردي، هايپروژه کلیه انجام اهمیت به توجه با* 

 شود. تکلیف سازيشبیه انجام

 

 هاي عمومي و تخصصي مورد انتظارمهارت -ب
 ARM هسته با یتيب 32 میکروکنترلرهاي با آشنایي

 

 منابع درسي پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسي و خارجي( -ج

 ال انتشارس ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 در ARM میکروکنترلرهاي نویسيبرنامه

 با Keil uVision يافزارنرم محیط

 CMSIS هايخان کتاب توابع از استفاده

 1395 دانش نیاز - ارکاني محمد

 میکروکنترلر آموزش

LPC 1768 ARM CORTEX M3 

 -حقیقي شورانگیز جواد

 طباطبایي محمود
 1396 مهرگان -

 LPC 1768سري ARM 1395 دیباگران - صفي محمدمهدي روکنترلرمیک 
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 استانداردهاي آموزشي )شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس( -د

 مدرس هايویژگي

 ارشد کارشناسي: مدرک حداقل کامپیوتر هايگرایش کلیه ارشد کارشناس

 سال 3 :سال ( بهسال) مرتبط تدریس سابقه حداقل -

 مرتبط کامالً سال 1 :شغلي حوزه در تخصصي سابقه حداقل -

 خوب بسیار: مرتبط افزارهاينرم و رایانه به تسلط میزان -

 خوب: انگلیسي زبان به تسلط میزان -

 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 جهت ARM کروکنترلریمبرد آموزشي  کی حاًی}ترج وتریمترمربع مجهز به پروژکتور و کامپ 51کالس با مساحت حدود 

 ها در کالس وجود داشته باشد{.برنامه يملع ياجرا شینما

 

 درس و ارائهروش تدریس 

 ، تمرین و تکرار، فیلم و اسالیدتوضیحي
 

 درس ارزشیابي و سنجش روش

 آزمایشگاه در کار انجام و ترمپایانآزمون  مسئله، حل شفاهي، هايپرسش پروژه تمرین، کتبي، آزمون
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 درس ضوابط و مقررات تجهیزات پزشکي کشور -3-33
 اختیاري نوع درس:

 - :نیازپیش

 - نیاز: هم

 پزشکيدر سفارشات و استفاده از تجهیزات  آشنایي با ضوابط و مقررات تجهیزات پزشکي کشور هدف کلي درس:

 سرفصل آموزشي -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 ليعم نظري

 - 3 تجهیزات پزشکي کشور نامهآیینبررسي  1

2 
س الوسایل پزشکي بر اساس ک بنديطبقه -و ضوابط آن روزبهآشنایي با وسایل پزشکي 

 خطر
4 - 

 - 2 تفکیک به پسماندهاي بیمارستاني و نحوهقوانین مربوط  3

 - 2 قوانین خدمات پس از فروش تجهیزات پزشکي 4

 - 2 وانه ساخت تجهیزات پزشکيبررسي ممیزي صدور پر 5

 - 3 ضوابط نگهداشت تجهیزات پزشکي 6

 - 16 جمع

 

 هاي عمومي و تخصصي مورد انتظارمهارت -ب

 هاي تجهیزات پزشکي نامهآیینو  و نگهداري ثبت فروش، تسلط بر قوانین

 

 منابع درسي پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسي و خارجي( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

مروري بر قوانین تجهیزات پزشکي 

ایران: ویژه صنف تجهیزات پزشکي 

 کشور

ي و شاهمراد سعید رضا

 دیگران
- 

مرکز آموزش و 

 يصنعت یقاتتحق

 یرانا

1391 

 یزاتتجه یدتول يضوابط و راهنما

 یراندر ا يپزشک

و  يشاهمراد سعید رضا

 یگراند
 1389 هم پا -

 1396 جامعه نگر - زرشناس الدن ي،عباس عباد علوم سالمتدر  يابزارساز يمبان

 

 

 

 

 

 عملي نظري 

 1 1 تعداد واحد

 1 16 د ساعتتعدا
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 استانداردهاي آموزشي )شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس( -د

 هاي مدرسویژگي

 مهندسي پزشکي ارشد کارشناسي: مدرک حداقل 

 سال 3 مرتبط تدریس سابقه حداقل -

 مرتبط کامالً سال 1: شغلي حوزه در تخصصي سابقه حداقل -

 خوب :مرتبط افزارهاينرم و رایانه به تسلط نمیزا -

 خوب: انگلیسي زبان به تسلط میزان -

 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 مناسبوایت برد  و کتورژپرو به مجهزنفره  25 کالس

 

 روش تدریس و ارائه درس

 توضیحي، تمرین و تکرار، فیلم و اسالید
 

 درس ارزشیابي و سنجش روش

 شفاهي هايپرسش تمرین، ي،کتب آزمون
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 تعمیر و نگهداري تجهیزات پزشکيدرس  -3-34

 تخصصي نوع درس:

 - :نیازپیش

 - :نیاز هم

و ي گرمایش هايدستگاهالکتریکي و شناخت  تأسیساتآشنایي با اصول سرویس و نگهداري و تعمیرات  هدف کلي درس:

 رمایشيس

 سرفصل آموزشي -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملي نظري

1 

 (هااولویتمدیریت سرمایه )مفاهیم و 

بر  مبتني PM ،پیشگیرانه EM بحراني، تعمیر و نگهداري تجهیزات پزشکي هايروشانواع 

 CBRM مبتني بر وضعیت و ریسک CBM وضعیت،

 تجهیز و شرایط خاص و حساسیت تجهیز انتخاب روش مناسب بر مبناي نوع

4 1 

2 

 تهیه و بروز رساني بایگاني فني از تجهیزات

 حساسیت د و ربازدید و سرویس مبتني بر کارب لیستچکتدوین  -

 هاآنو بایگاني  هافهرستنحوه تکمیل چک  -

 خوردزبر مبناي با ریزيبرنامه روزرسانيبهبازید و تعمیرات و  بنديزمانتدوین برنامه  -

 قبل تحلیلي و آماري هايدوره

4 2 

 2 4 کالیبره بودن و بروز بودن -ابزار و تجهیزات مورداستفاده در بازدید و سرویس 3

4 

 عام و خاص يبرق ساتیتأس ریو تعم دیموردتوجه در بازد اتیکل

 هالتریراکتورها، ف ،يبانک خازن تا،یفرمان، مخابرات، شبکه د MV، LV برق، يتابلوها -

 فوق يتابلوها ياجزا -

 ژنراتورها، کندانسورها زلیها، کمپرسورها، دموتورها، الکتروپمپ -

  ریدنده و زنج اتاقان،ی ،يتسمه و پول ربکس،یفوق گ زاتیتجه يکیمکان ياجزا -

 ون،یاتوماس ،يمخابرات يهاها، سامانهها، سرکابلپست برق شامل ترانسفورماتور، بافه -

 فرمان و ... ،یيروشنا

 هايمسیست، هاکن، آبسرد هاهاي بخار، آبگرم کندیگگرمایشي  -سرمایشي هايسیستم  -

 کولرگازي ، شیرآالت و اتصاالت، پکیج، هواساز، کشيلوله

 کشيسیم (،برق )هوایي و زمیني هايشبکه، برقيپلهبردهاي الکترونیکي، آسانسور،  -

 ظت، زمین، صاعقه گیرحفا هايسیستمروشنایي و تجهیزات فشار ضعیف مصرفي، 

2 21 

5 

 قراردادهاي سرویس و نگهداري

 کارکرد، بروش دورهاي احتساب جریمه از وضعیتصورتبروش دورهاي با اعمال 

 نیرویي-، بروش ترکیبي، بروش نفرهاخسارتخطاهاي ایجادشده و 

1 4 

 عملي نظري 

 1 1 تعداد واحد

 32 16 تعداد ساعت
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6 
 انت امکتهیه و تنظیم برنامه کامل سرویس و نگهداري یک پروژه خاص و در صور -پروژه

 در آن پروژه شدهانجامارائه مستندات 
1 4 

 1 1 اقتصادي و ارزیابي سرویس و نگهداري و تعمیرات -تحلیل فني 7

 32 16 جمع

 

 هاي عمومي و تخصصي مورد انتظارمهارت -ب

 يبرق تأسیساتنگهداري و سرویس و تعمیرات انواع  هايروشو گرمایشي و سرمایشي  هايدستگاهانواع شناخت 

 

 منابع درسي پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسي و خارجي( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 اصول نگهداري و تعمیرات نت
 ،مابلي .آر

 الري چستن

مهندس حسین 

 قلي زاده
 1393 طراح

تعمیر و نگهداري تجهیزات اصول 

 پزشکي

 موتورخانه تأسیسات

 ودیعت محمدعلي مهدوي

ر و نگهداري تعمیاصول 

 تجهیزات پزشکي

 موتورخانه تأسیسات

1395 

کتاب اصول نگهداري و تعمیرات 

 پیشگیرانه تعمیرات
 1397 شرح عباس راد گروس. ام جان

 

 استانداردهاي آموزشي )شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس( -د

 مدرس هايویژگي

ر صنعتي داراي تجربه کا ترجیحاًسال سابقه تدریس و  با حداقل سه الکتریکي تأسیسات ،کارشناسي ارشد مهندسي برق

 مرتبط

 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 .در کالس نفر 16و حداکثر ظرفیت  نفره 2یا کارگاهي  آزمایشگاهيمناسب با میزهاي  آزمایشگاهيفضاي 

 

 روش تدریس و ارائه درس

 رددگمي. پیشنهاد گرددميتوسط یک استاد در هر کالس برگزار  زمانهمتئوري و عملي  صورتبهو  آزمایشگاهدرس در 

 یان شود وب آزمایشگاهتوأم با مباحثه متناسب با امکانات سمعي بصري موجود در  توضیحي صورتبههر بحث  هايتئوري

 مطلب در همان جلسه نیز مدنظر باشد سازيشبیهتمرین داده شود و انجام عملي و یا 
 

 یابي درسروش سنجش و ارزش

 ، رعایت اخالقپذیريمسئولیتعملي، مشاهده رفتار ) هايپرسش -شفاهي، حل مسئله، آزمون کتبي، عملي هايپرسش

 و... سازيشبیه هايپروژهو ...( پوشه مجموعه کار، گزارش کار، کوئیز،  هايحرف
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 ق و کنترلکاربرد ابزار دقیدرس  -3-35
 اختیاري نوع درس:

 - :نیازپیش

 - :نیاز هم

 هاآن کارگیريبهآشنایي با تجهیزات ابزار دقیق، کاربردها و نحوه  هدف کلي درس:

 سرفصل آموزشي -الف 

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملي نظري

1 

سمیتر ي و فرق آن با ترنهاي کنترلمعرفي سنسور و نقش آن در دستگاه -سنسور و کاربرد آن

انند سازي مافزار شبیهطور کامل؛ آشنایي با نرمو ترنسدیوسر و بیان خواص سنسور به

 پروتئوس

- 3 

2 

 LVDTبررسي سنسورهاي وضعیت مانند پتانسیومتر و سلفي و خازني و  -سنسور وضعیت

نحوه  سازي( ویه؛ آشنایي عملي با پتانسیومتر )شبهاآنو مدارات جانبي  اوالتراسونیکو 

 تبدیل ولتاژ

- 3 

3 

و سنسورهاي  NTC، PTCبررسي انواع سنسورهاي دما از قبیل ترموکوپل،  -سنسور دما

و خواندن ولتاژ پل و خواندن  پل وتسونسازي و بي متال؛ شبیه LM35هادي از قبیل نیمه

 PTCدما توسط سنسور 

- 3 

4 
شکل و استرین گیج و سنسور  Uنسور بررسي سنسورهاي فشار از قبیل س -سنسور فشار

 شکل U؛ نحوه محاسبه فشار از روي لوله هاآندیافراگمي و روابط و مسائل 
- 4 

5 

آشنایي با سنسورهاي فلو مانند فلومتر توربیني و روتامتر و  -( Flow) سنسور فلو

رمیچر آسنسورهاي شتاب و ...؛ بررسي فلومتر توربیني و نقش سرعت در تولید ولتاژ در یک 

 سازي آنو شبیه

- 4 

6 

آشنایي با سنسورهاي محاسبه سرعت چرخش محور مانند شفت انکودر مطلق،  -انکودر

افزایشي و تاکومتر؛ آشنایي با طریقه خواندن سرعت گردش محور روتور توسط شفت انکودر 

 سازينوري و شبیه

- 5 

7 

و نقش  PIDو  PD، PI ،Pي هاکنندهآشنایي با کنترل - هاي حلقه بستهکنندهکنترل

ها و نحوه ایجاد امپهاي کنترل صنعتي؛ بررسي عملکرد آپها در حلقهکنندهکنترل

 هاآنسازي امپي و شبیهوسیله مدارات آپها بهکنندهکنترل

- 4 

8 
آشنایي با مدارات زیرو و اسپن و نحوه کالیبراسیون سنسورها؛ ایجاد مدارهاي  -کالیبراسیون

 سازيو شبیه 741امپ وسیله آپسپن بهزیرو و ا
- 4 

9 

در صنعت؛ آشنایي  هاآنها و نقش  PLCآشنایي با  -( PLC)ریزيبرنامهگرهاي قابلکنترل

؛ S7-311افزارهاي سري جدید مانند هاي زیمنس آلمان و انواع سخت PLCهاي با خانواده

و  FBDو  LADDERصورت به PLCنویسي و نحوه برنامه STEP7افزار آشنایي با نرم

STLافزار ؛ بیان دستورات نرمSTEP7 افزار نویسي در نرمبیان دستورات و برنامهSTEP7 ؛

- 18 

 عملي نظري 

 1 - تعداد واحد

 48 - تعداد ساعت
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ار افزوسیله نرمبه هاآننویسي ؛ بیان چند مثال صنعتي و برنامهSTEP7نویسي در برنامه

STEP7 

 48 - جمع

 

 هاي عمومي و تخصصي مورد انتظارمهارت -ب

 هاآن کارگیريبهتجهیزات ابزار دقیق، کاربردها و نحوه  آشنایي با
 

 منابع درسي پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسي و خارجي( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 زار دقیق و کنترل صنعتي امگااب
رحیم جهانشاهي و ابراهیم 

 فرد
 1391 سها دانش -

 PLCعملکرد و کاربردهاي 

 ون صنعتيدر اتوماسی
 یان وارناک

 صفوي اکبرعليسید 

 حسین شجاعي
 1385 نص

 1385 گنآفر - فربد قابوسي PLCمرجع کامل 

 - سید حجت سبزپوشان PLCخودکاري با 
دانشگاه علم و 

 صنعت ایران
1386 

 هايکنندهکنترل

 ریزيبرنامهقابل

 با مدارات کاربردي جدید

 فرامرز خوش لفظ و حسن

 صمدي آذر
- 

 

 صفار
1388 

PLC 1388 صفار - مهندس اسداهلل کاظمي مقدماتي 

 

 استانداردهاي آموزشي )شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس( -د

 مدرس هايویژگي

 برق ،یکالکترون ابزار دقیق، کارشناسي ارشد :حداقل مدرک

 سال 3 حداقل سابقه تدریس مرتبط )به سال(:

 مرتبط کامالً سال 1 :حداقل سابقه تخصصي در حوزه شغلي

 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 رایانهمجهز به  مترمربع 51کالس با مساحت حدود 

 PLC ریزيبرنامهافزار  افزارنرممرتبط و  سازيشبیه افزارهاينرم

 عدد 31به تعداد  و دانشجویياستاد میز و صندلي 

 

 روش تدریس و ارائه درس

 م و اسالید، تمرین و تکرار، فیلتوضیحي 
 

 روش سنجش و ارزشیابي درس

 و ارائه پروژه ترمپایانآزمون 
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 مصنوعي هوش درس -3-36

 اختیاري: نوع درس

 - :نیازپیش

 - :نیاز هم

 مصنوعي هوش یادگیري هدف کلي درس:

 سرفصل آموزشي -الف 

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 ساعت()

 عملي نظري

1 
 چیست مصنوعي هوش

 مصنوعي هوش تاریخچه و مباني
3 - 

2 

 :پایتون یا و متلب نویسيبرنامه زبان یادگیري

 محیط با آشنایي

 متغیرها

 هاارائه و ماتریس

 هاحلقه و دستورهاي شرطي

2 8 

3 

 معرفي

 بازي درخت 2

 اتب آلفا هرس

 بازي در بهینه هايتصمیم

 ي بازيهابرنامه ترینپیشرفته

3 4 

4 

 :ادراک

 تصویر تشکیل

 ...(و کردن مات شفافیت، نویز، حذف عملیات) یرتصو پردازش اولیه عملیات

 ناوبري و دستي هدایت براي بینایي از استفاده

2 11 

5 

 ژنتیک الگوریتم

 مفهوم

 وزیر هشت مسئله

4 4 

6 

 عصبي شبکه

 مفهوم و معرفي

 ابزارجعبه از استفاده

2 6 

 32 16 عجم
 

 هاي عمومي و تخصصي مورد انتظارمهارت -ب

 زبان رد عصبي شبکه و تکاملي پردازش تصویر، پردازش ابزارهاي آماده با بتواند باید درس گذراندن از پس فراگیر

 کند کار Python یا و MATLAB یسينوبرنامه

 عملي نظري 

 1 1 تعداد واحد

 32 16 تعداد ساعت
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 منابع درسي پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسي و خارجي( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 اول( جلد) مصنوعي هوش
 راسل، .جي استورات

 نورویگ پیتر

 محمد راحتي، سعید

 تیموري حمید بهداد،
 1385 (ع) رضا امام دانشگاه

 دوم( جلد) مصنوعي هوش
 راسل، جي. استورات

 نورویگ پیتر

 احمد راحتي، سعید

 هریحان تفتي، پهلوان

 دوست معارف

 1392 (ع) ضار امام دانشگاه

Artificial 

Intelligence Illuminated Ben Coppin  
JONES AND 

BARTLETT 

PUBLISHERS 

2114 

 

 استانداردهاي آموزشي )شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس( -د

 مدرس هايویژگي

 کامپیوتر هايگرایش کلیه ارشد کارشناس

 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 Python یا و MATLAB نویسيبرنامه زبان و شبکه به شده کامپیوترهاي مجهز و رایانه گاهآزمایشدرس 

 

 درس و ارائهروش تدریس 

 تمرین و عملي آزمایشگاه درسي، کالس
 

 درس ارزشیابي و سنجش روش

 پروژه تمرین، کتبي، آزمون

 

  



 

93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 هاوستپی
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 یکپیوست 
 تعمیر و نگهداري تجهیزات پزشکيرشته  یوستهناپ يکارداندوره  موردنیازارد استاندجهیزات ت

 اينیمه سرمایهتجهیزات  ايتجهیزات سرمایه ردیف

 پمپ سرخ الکتروشوک 1

 پمپ سرنگ بیهوشي هايماشینونتیالتور و  2

 فتوتراپ تخت اتاق عمل 3

 سونیکید سیالیتیکچراغ  4

 نبوالیزر سل کانتر قدیمي 5

 نوزاد انکوباتور آناالیزر هاي قدیمياتو 6

 الکتروکاردیوگراف ترماسپکتر فوتو 7

 مانیتورینگ عالئم حیاتي ترمفوتو 8

 تخت برقي یوژسانتریف 9

 الکتروکوتر آزمایشگاهيهود  11

 چراغ معاینه انکوباتور 11

 سمپلر انواع فور 12

13 
 نبعم یلوسکوپ،شامل اس یکالکترون آزمایشگاهکامل  یزم

 عدد 8 متر مالتيشن ژنراتور، کدوبل، فان تغذیه
 پیپت انواع

 یکيو الکتر یکيانواع قطعات الکترون DC ،AC یکيالکتر هايماشین آزمایشگاهکامل  یزم 14

 یکيالکتر هايکنندهمصرفانواع  عدد 8 گیرياندازه آزمایشگاهکامل  یزم 15

 عدد 8 مرتبط هايسازشبیه و PLC يمجموعه آموزش 16
ي مس ینهو ش یمبرق و س يچند مدل تابلو صنعت

 مونتاژ تابلو براي

 موجود در صنعت هايسرکابلانواع کابل و  عدد AVR 8 یکروکنترلرم يمجموعه آموزش 17

18 

ت و قطعا يصنعت يمربوط به مونتاژ تابلوها یزاتتجه

 یترهايانواع م یور،مانند رگوالتور خازن، درا هاآن يداخل

 و... يیتابلو

 شامل انواع يصنعت یکالکترون يآموزش يبردها

 قدرت، یودهايقدرت مانند د یکالکترون قطعات

 ...و یاکترا ،تریستور

19 
 يب یمر،فرمان مانند کنتاکتور، تا يمدارها یزاتانواع تجه

 ...و درایور متال،

 : ECGسیموالتورهاي

 فشار –تزریق  هايپمپ

 الکتروشوک

 ترمومتر دیجیتالي بهروز دستگاه 16 ز به حداقلمجه یوترکامپ یتسا 21

 تاکومتر یيمربوط به کارگاه شبکه هوا یزاتتجه 21

22 

 :يصنعت یکالکترون آزمایشگاهمربوط به  یزاتتجه

کنترل  دستگاه AC وDC  یهمنبع تغذ اسیلوسکوپ،

 یستورتر آتش یهزاو

 ايجا لوله
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23 

و  ينظر یاريمربوط به دروس اخت یزاتتجه

که هر مرکز در نظر  يشغل یربا مس متناسب یشگاهيآزما

 گرفته است

 آزمایشلولهانواع 

 انواع اسید و محلول مصرفي فیوز 24

 الم و المل اتوکالو 25

 پلیت محیط کشت سانتریفیوژ 26

  روتاتور 27

  سدیمان ریدر 28

  االیزا ریدر 29

  االیزا واشر 31

  میکروسکوپ 31

  بدستگاه نوار قل 32

  مقطر گیريآب  33

  تایوره 34
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 پیوست دو
 تعمیر و نگهداري تجهیزات پزشکيرشته  یوستهناپ يکارداندوره نیروي انساني استاندارد موردنیاز 

 ردیف
عنوان مدرک 

 تحصیلي

سابقه  دوره

تدریس و 

 تجربه کاري

 مجاز به تدریس دروس
 کارشناسي

کارشناسي 

 ارشد
 دکترا

1 
مهندسي 

 پزشکي
* * * 

 3حداقل 

 سال

شناخت بازار مواد، وسایل و تجهیزات 

 –پزشکي در تجهیزاتایمني  –پزشکي

 –تجهیزات پزشکي یابيعیبکارگاه 

اي هروش –تجهیزات پزشکي یابيعیب

مواد،  –ضدعفوني و استریلیزاسیون

، مواد –وسایل و تجهیزات پاراکلینیک

یز آنال –وسایل و تجهیزات بیمارستاني

 يهدستگا

2 
تجهیزات 

 پزشکي
* *  

 3حداقل 

تجربه  سال

درزمینه 

 طراحي

شناخت بازار مواد، وسایل و تجهیزات 

 -پزشکي در تجهیزاتایمني  –پزشکي

 –تجهیزات پزشکي یابيعیبکارگاه 

اي هروش –تجهیزات پزشکي یابيعیب

مواد،  –ضدعفوني و استریلیزاسیون

، مواد –وسایل و تجهیزات پاراکلینیک

یز آنال –زات بیمارستانيوسایل و تجهی

میکروبیولوژي و بهداشت و  -يهدستگا

هاي ضدعفوني و روش -آزمایشگاه

 استریلیزاسیون

3 
 قدرت -برق

 الکترونیکیا 
* *  

 سال 3

درزمینه 

تعمیر 

تجهیزات 

 الکترونیکي

 –الکتریکي هايماشینمدارها و 

 هآزمایشگاو الکتریکي مدارها  آزمایشگاه

الکترونیک  –الکتریکي هايماشین

 گیرياندازه –آزمایشگاهعمومي و 

 آزمایشگاهالکتریکي و 

4 
 و قدرت -برق

 مکانیک
* *  

 3حداقل 

سابقه  سال

در 

 هايشرکت

 صنعتي

 افزارهاينرمکاربرد  -کارگاه عمومي

 يتخصص

-آزمایشگاهو  نیوماتیک هیدرولیک و

 مکاترونیک

  * * الکترونیک 5
 3حداقل 

سابقه  سال

زبان  –آزمایشگاهلکترونیک عمومي و ا

 آزمایشگاه –کنترلرمیکرو –تخصصي

د کاربر –منطقيمدارهاي  –کنترلرمیکرو



 

97 

کار و 

 تدریس

ابزار  کاربرد –تخصصي افزارهاينرم

 دقیق و کنترل

6 
علوم 

 آزمایشگاهي
* *   

ژي میکروبیولو –تجهیزات پزشکيایمني 

 و بهداشت و آزمایشگاه

 هاي ضدعفوني و استریلیزاسیونروش

 


