
 

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم       

ردس   طرح  
Lesson plan                      

 
 

 واحد نظري(  ک ی )   ي ن ی بال   شگاه ی و حفاظت در آزما   ي من ی اصول ا درس    

 

 

 تهیه کنندگان:

دکتر اکبر هاشمي طیر اساتید گروه ..  

و     

کاری   آموزش زپشكي  مرکز مطالعات و توسعهكميته طرح ردس با هم

 استاد تدوین کننده: 

 

 ماه:                                                                            سال:      1400       



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Lesson Plan روزانه فرم طرح درس 
 پیراپزشکی دانشکده 

   اصول ایمنی و حفاظت در آزمایشگاه بالینی  عنوان درس:

و حفاظت در   اصول ایمنی کلیات ی با آشنای   :موضوع درس

 تمخاطرا انواع - آزمایشگاه
 ۱تعداد واحد: 

 ویروس شناسی -ایمنی شناسی  پيش نياز:

 ساعت  2  سه:جل زمان ت دم

علوم    مخاطب:و رشته گروه 

 آزمایشگاهی 
 01-00 تحصیلی: سال

 35:تعداد فراگيران 

 مکان تشکيل كالس: 
 دانشکده پزشکی

 انواع مخاطرات–تعاریف حفاظت و ایمنی              اهداف كلی

 حیطه مورد نظر  اهداف رفتاری   زمان رئوس مطالب 

 شگاه یوچارت آزما  التیتشک-1
 )SAFETYحفاظت )    فیتعر-  2
 شگاهیآزما  یمنیحفاظت و ا  ته یکم-  3
 ی منیا  تهیکم  فیوظا-  4
 ی منیجزوه راهنماي ا-  5
 ی منیاستانداردهاي ا  نیتدو-  6
 شگاه یآزماختمان  در سا  یمنینکات ا-  7
   شگاهیو استانداردهاي ساختمان آزما  نیقوان-8
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با   یبتواند ضمن آشنائ دیدانشجو با

  نی، مواز  شگاهیو ساختار آزما التیتشک

 را فـرا گرفتـه و انـواع یمنیحفاظت و ا

در ساختمان  یمنینکات ا ژهیو بو مخاطرات

 . .دینما انیرا ب شگاهیآزما

 

  یمهارتهای شناخت

  یو نگرش یهنذ ای

یارتباط ای   

  : های تدریسروش

 ، امتحان بین ترم و پایان ترمOnlineبصورت    Skyroomو  Snagitآموزش مجازی بوسیله 

 كامپیوتر، ویدئو پروژكتور و وایت بورد  : وسایل آموزشی 

 دقیقه 5زمان:            گیری بندی و نتیجهجمع

 دقیقه 10 :زمان           ارزشیابی 
 )پاسخ گسترده –كوتاه پاسخ  -چند گزینه ای)  %60پایان ترم  %40م تر طول

 دقیقه 10 زمان:                                             پرسش و پاسخ  ارائه شده تکلیف



 

 

 

 

 

 

  Lesson Planفرم طرح درس روزانه 
 پیراپزشکی دانشکده 

 بالينی اصول ایمنی و حفاظت در آزمایشگاه    عنوان درس:

براي پرسنل   یحفاظت یمقررات عمومبا  ییآشنا  موضوع درس:

 شگاه یآزما

 1تعداد واحد: 

 ویروس شناسی -ایمنی شناسی  پيش نياز:

 ساعت  2  مدت زمان جلسه:

   گروه و رشته مخاطب:

 علوم آزمایشگاهی 
 01-00سال تحصیلی: 

 35تعداد فراگيران:

 مکان تشکيل كالس: 
 دانشکده پزشکی

 شگاهیبرای پرسنل آزما یحفاظت یمقررات عموم            اهداف كلی

انزم ب رئوس مطال  حیطه مورد نظر  اهداف رفتاری   

 ی طیخاطرات محم -1
 ی شگاه یمخاطرات آزما - 2
 ی منیبرنامه هاي ا- 3
 ی شگاهیمقررات پرسنل آزما- 4
 ی شگاه یحفاظت پرسنل آزما نیقوان- 5
 ی شگاه یآموزش حفاظت پرسنل آزما- 6
 گاریو س دنیآشام–خوردن  نیقوان- 7
 شگاه یدر آزما یپوششهاي حفاظت نیقوان- 8
 مراقبت از دستها - 9

 مراقبت از صورت وچشم - 10
 مراقبت از پا و کفش مناسب -11
 شگاه یر آزمادحضور اطفال  نیقوان- 12
 اي و مخاطرات آن شهیظروف ش- 13
 هاي شکسته و مخاطرات آن شهیش- 14
 رات آنمقو ز یلوازم ومواد نوك ت- 15
 زیت لیمکان قرار دادن ظروف ووسا- 16
 سرنگها ومخاطرات آنها - 17
 دلهاینحوه امحاء سرنگها و ون- 18
 کار  نیح یمنیاستاندارد هاي ا- 19
 ی کروبیکشت م طهايینحوه امحاء مح- 20
 اتو کال وها - 21
 در کار با اتو کالوها  یمنیمراقبت و ا- 22
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و قوانین   دانشجو باید با مخاطرات محیطی

آنها آشنا شده ومقررات  حفاظت در برابر

نگهداری لوازم   – پوششـی  –مواد خوردنی 

شیشه ای و برخورد با مواد نوك تیز و 

 سرنگ ها و امحاء آنها بیان نماید

  یمهارتهای شناخت

  یو نگرش یذهن ای

ی ارتباط ای  

   های تدریس: روش 

 ، امتحان بین ترم و پایان ترم Onlineبصورت  Skyroomو  Snagitآموزش مجازی بوسیله 

 كامپیوتر، ویدئو پروژكتور و وایت بورد وسایل آموزشی: 

 دقیقه   5زمان:            گیریبندی و نتیجه جمع

 دقیقه  10 زمان:    پاسخ گسترده –كوتاه پاسخ  -چند گزینه ای) %60پایان ترم  %40طول ترم   ارزشیابی

 دقیقه 10 زمان:                                             پرسش و پاسخ  ارائه شده تکلیف 



 

 

 

 

 

 

 

 

  Lesson Planفرم طرح درس روزانه 
 پیراپزشکی کده دانش

 اصول ایمنی و حفاظت در آزمایشگاه بالينی    عنوان درس:

 یي سمو گازها   نوژنیمواد کارس  یائ یمیمخاطرات ش  موضوع درس:

 1تعداد واحد: 

 یویروس شناس -ایمنی شناسی  پيش نياز:

 ساعت  2  مدت زمان جلسه:

علوم    گروه و رشته مخاطب:

 آزمایشگاهی 
 01-00سال تحصیلی: 

 35تعداد فراگيران:

 مکان تشکيل كالس: 
 دانشکده پزشکی

 یو گازهای سم  نوژنیمواد كارس یائیمیبا مخاطرات ش ییآشنا             اهداف كلی

 ظر حیطه مورد ن اهداف رفتاری   زمان طالب س مرئو

 یی ایمیمخاطرات ش-1

 یی ایمی کارفرما در قبال مخاطرات ش فی وظا-2

 زرها یدای اکس – ظی وبازهاي غل  دهای : اس ییایمی انواع مخاطرات ش- 3

 در چشم یائی میمواد ش دن یپاش - 5

 یی ایمیمحافظت از چشم در برابر مواد ش- 6

 توژنهای: انواع گازها و کارس ییایمی انواع مخاطرات ش- 7

 ول آنهاگازها و کپس مخاطرات  - 8

 ) hoods Fumeاستفاده از هود )- 9

 قابل احتراق  ییایمی طبقه بندي مواد ش- 11

 نگهداري محلولهاي قابل احتراق  نیقوان- 12

 نوژنها یعمل کارس سم یمکان- 13

حاللهاي   -قابل احتراق  ی ائیمی : انواع حاللها و مواد جامد ش ییایم یت شانواع مخاطرا- 14

 ن یانواع فلزات سنگ -واکنش گر با آب وهوا  "دایشد ییایمیاد شوم -وهی هالوژنه و ج
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دانشجو باید با طبقه بندی انواع مواد 

 های  گاز و كارسینوژنها –شیمیائی 

  شـده آشنا آزمایشگاه در سمی

و نحوه برخورد و جلو   مخـاطرات

 .گیری ز آسیب آنها را بیان نماید

مهارتهاي شناختی  

یا ذهنی و نگرشی  

باطی یا ارت  

 

   های تدریس: روش

 امتحان بین ترم و پایان ترم ، Onlineبصورت  Skyroomو  Snagitآموزش مجازی بوسیله 

 كامپیوتر، ویدئو پروژكتور و وایت بورد زشی: وسایل آمو

 دقیقه  5زمان:            گیری بندی و نتیجه جمع

 دقیقه  10 زمان:           ارزشیابی

 )پاسخ گسترده –كوتاه پاسخ  -چند گزینه ای)  %60 پایان ترم %40طول ترم 

 دقیقه  10 زمان:                                            خپرسش و پاس  ارائه شده تکلیف



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Lesson Planفرم طرح درس روزانه 
 پیراپزشکی دانشکده 

 اصول ایمنی و حفاظت در آزمایشگاه بالينی   عنوان درس:

 نایی با مخاطرات آتش ، الکتریسیته وزلزله شآ: موضوع درس

 1تعداد واحد: 

 ویروس شناسی -ایمنی شناسی  پيش نياز:

 ساعت  2  مدت زمان جلسه:

علوم    مخاطب: گروه و رشته

 آزمایشگاهی 
 01-00سال تحصیلی: 

 35تعداد فراگيران:

 مکان تشکيل كالس: 
 دانشکده پزشکی

 وزلزله  تهیسی با مخاطرات آتش ، الکتر ییآشنا             اهداف كلی

 حیطه مورد نظر  اهداف رفتاری   زمان رئوس مطالب 

 یطیمخاطرات مح -1
 خطر برق - 2
ونحوه حفاظت   شگاهها یدر آزما  یکیمشکالت الکتر- 3

 در آن  یکیالکتر
 مخاطرات ولتاژهاي قوي - 4
 شگاه یمخاطرات قطع برق در آزما - 5
 از آن  ريیو جلوگ شگاهیآتش سوزي در آزما- 6
 ي پاسخ مناسب در آتش سوز- 7
 ق یاطفاء حر  لیانواع وسا - 8
 ه شگایلرزه در آزما  نیوقوع زم- 9
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، برق   قیبا انواع مخاطرات حر   دیدانشجو با

نحوه   وقوع  صورت  در  و  آشنا  زلزله  و 

 .  دینما انیا را باز آنه رییشگیپ

مهارتهای شناختی  

یا ذهنی و نگرشی  

   یا ارتباطی

 

  دریس: های تروش

 ، امتحان بین ترم و پایان ترمOnlineبصورت    Skyroomو  Snagitآموزش مجازی بوسیله 

 كامپیوتر، ویدئو پروژكتور و وایت بورد  وسایل آموزشی: 

 قهدقی 5زمان:            گیری بندی و نتیجهجمع

 دقیقه 10 زمان:           زشیابی را
 )پاسخ گسترده –كوتاه پاسخ  -ایچند گزینه )  %60پایان ترم  %40طول ترم 

 دقیقه 10 زمان:                                             پرسش و پاسخ  ارائه شده تکلیف



 

 

 

 

 

 

 

  Lesson Planفرم طرح درس روزانه 
 پیراپزشکی دانشکده 

 اصول ایمنی و حفاظت در آزمایشگاه بالينی    س:ان درعنو

  کروبیومقررات کاردر بخش م ی مخاطرات عفون   موضوع درس:

 شگاهی آزما یشناس
 1تعداد واحد: 

 ویروس شناسی -یایمنی شناس  پيش نياز:

 ساعت  2  مدت زمان جلسه:

علوم    گروه و رشته مخاطب:

 آزمایشگاهی 
 01-00سال تحصیلی: 

 35تعداد فراگيران:

 مکان تشکيل كالس: 
 دانشکده پزشکی

 شگاه یآزما یشناس کروبیومقررات كاردر بخش م یعفون با مخاطرات ییآشنا              اهداف كلی

 حیطه مورد نظر  اهداف رفتاری   زمان ب رئوس مطال

  شگاههايیدر آزما  یکروب یم هايیبه حفاظت از آلودگ ازین لیدل-1
 ینیبال
 ها  سمیگروههاي خطر در ارگان- 2
 بالقوه خطرناك کیولوژیبندي عوامل ب میتقس- 3
 گزارش شوند دیبا "ماکه حت یعفون هايیماریب- 4
 ی شگاه یحوادث عفونتهاي آزما  لیدال- 5
  شگاههايیبه بدن در آزما  کروبهایو انتقال م تیراههاي سرا- 6
 ینیبال
 آئرسول دارند جادیکه خطر ا یوسائل-7
 توانند مواد عفونت شوند  یکه م یوسائل- 8
 ی عموم نکات –استفاده از هودها - 9

 یدفع عوامل فحذ نحوه  –استفاده از هودها - 10
 1کالس  کی ولوژیب نهايیکاب فیتعر- 11
 1کالس  کیولوژیب نهايیعمل کاب سمیمکان- 12
   نحوه کار درست با هودها- 13
 یکیولوژیبر چسب هاي خطر مواد ب14
 کیولوژیرم انتقال عوامل بف -15

ضمن طبقه بندی عوامل عفونت زا و  دی دانشجو با 95

تواننـد باعـث   یم كه ییها سمیکروارگانیبا م ییآشنا

كار شوند نحوه كار ومراقبت از   طیمح در یآلـودگ

را  مارستنیب ای  شگاهی آزما طیدر مح یحوادث عفون

 بداند .

  یمهارتهای شناخت

  یو نگرش یذهن ای

ی ارتباط ای  

 ای تدریس:  هروش

 ،  Onlineبصورت    Skyroomو  Snagitآموزش مجازی بوسیله 

 و پروژكتور و وایت بورد كامپیوتر، ویدئ وسایل آموزشی: 

 دقیقه 5زمان:            گیری بندی و نتیجهجمع

 دقیقه 10 زمان:           ارزشیابی 
 )پاسخ هگسترد –كوتاه پاسخ  -ایزینه چند گ )  %60پایان ترم  %40طول ترم 

 هدقیق 10 زمان:                                             پرسش و پاسخ  ارائه شده تکلیف



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Lesson Planفرم طرح درس روزانه 
 پیراپزشکی دانشکده 

   اصول ایمنی و حفاظت در آزمایشگاه بالینی  عنوان درس:

نحوه امحاء مواد و زباله    کننده ها و  یضد عفون   موضوع درس:

       شگاهیدر آزما  یهاي عفون
 1تعداد واحد: 

 ویروس شناسی -ایمنی شناسی  پيش نياز:

 ساعت  2  سه:زمان جلمدت 

علوم    گروه و رشته مخاطب:

 آزمایشگاهی 
 01-00سال تحصیلی: 

 35تعداد فراگيران:

 مکان تشکيل كالس: 
 دانشکده پزشکی

 ه شگایدر آزما  یکننده ها ونحوه امحاء مواد و زباله هاي عفون  یضد عفون           اهداف كلی

 حیطه مورد نظر  اهداف رفتاری   زمان رئوس مطالب 

 ی کروبیمهار مروشهاي - 1   •
 کننده ها ینحوي اثر ضدعفون- 2 •
 یکروبیهاي مهار رشد م سمیمکان- 3 •
کش   کروبیها در برابر م سمیکروارگانیمقاومت م بیترت-4 •
 ها 
 کننده ها یضد عفون یکش کروبیقدرت م- 5 •
 در کار با اتوکالو یمنیا- 6 •
 کنند ها یاز ضد عفون یانواع- 7 •
   یعوامل مؤثر بر روشهاي گند زدائ - •
 شگاه یدستگاههاي آزما  یضد عفون- 9 •

 سل شگاه یدر آزما یضد عفون- 10 •
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د : با انواع روشهای میکروبی دانشجو بتوان

آشنا و طبقه بندی عفونی كننده ها را دانسته  

 . ونحوه استفاده از آنها را بیان نماید

مهارتهای شناختی  

یا ذهنی و نگرشی  

  یا ارتباطی

 های تدریس:  روش

 ،  Onlineبصورت    Skyroomو  Snagitی بوسیله آموزش مجاز

 كامپیوتر، ویدئو پروژكتور و وایت بورد  وسایل آموزشی: 

 دقیقه 5زمان:            گیری بندی و نتیجهعمج

 دقیقه 10 زمان:           ارزشیابی 
 )پاسخ گسترده –كوتاه پاسخ  -چند گزینه ای)  %60پایان ترم  %40طول ترم 

 دقیقه 10 زمان:                                             پرسش و پاسخ  دهارائه ش تکلیف



 

 

 

 

 

 

 

  Lesson Planس روزانه فرم طرح در
 پیراپزشکی دانشکده 

 اصول ایمنی و حفاظت در آزمایشگاه بالينی    عنوان درس:

آشنایی با پرتوهاي رادیواکتیو و مخاطرات آنها در    موضوع درس:

      بالینی آزمایشگاه 
 1تعداد واحد: 

 ویروس شناسی -ایمنی شناسی  پيش نياز:

 ساعت  2  مدت زمان جلسه:

علوم    گروه و رشته مخاطب:

 آزمایشگاهی 
 01-00سال تحصیلی: 

 35تعداد فراگيران:

 مکان تشکيل كالس: 
 دانشکده پزشکی

 ی نیبال شگاهیزماو مخاطرات آنها در آ ویواكتیبا پرتوهای راد ییآشنا                اهداف كلی

 حیطه مورد نظر  اهداف رفتاری   زمان رئوس مطالب 

 شگاه یو کابردهاي آن در آزما ویواکتیتشعشعات راد-1 •
 یطب صیتشخ
 ویاکت وینشاندار سازي با مواد راد - 2 •
 , III ,II) کالسهاي ) ویاکت ویانواع کالسهاي مواد راد- 3 •

I( 
 و یواکتیدستگاههاي سنجش مواد راد- 4 •
 و یواکتیه مراقبت در برابر مواد رادبرنام- 5 •
 ویمواد راد  ختنیدر مقابل ر یواکش اتینحوه وعمل- 6 •
 زوتوپیا
 ویاکت ویفرم اورژانس مواد راد- 7 •

 زوتوپهایواینحوه دفع و امحاء مواد آغشته به راد -8 •

دانشجو با ید با کاربرد مواد رادیو ایزوتوپ در  95
آزمایشگاه آشنا شده ومخاطرات ونحوه 

 عمل نماید  گیري از آنها را داشته وپیش

مهارتهای شناختی  

یا ذهنی و نگرشی  

   یا ارتباطی

 

 های تدریس:  روش

 ،  Onlineبصورت    Skyroomو  Snagitآموزش مجازی بوسیله 

 كامپیوتر، ویدئو پروژكتور و وایت بورد  وسایل آموزشی: 

 دقیقه 5زمان:            گیری بندی و نتیجهجمع

 دقیقه 10 زمان:           یابی زشار
 )پاسخ گسترده –كوتاه پاسخ  -چند گزینه ای)  %60پایان ترم  %40طول ترم 

 دقیقه 10 زمان:                                             پرسش و پاسخ  ارائه شده تکلیف


