
 

 

 

 

 مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان

 

 واحد تئوری 1تعداد واحد:  آزمایشگاه در حفاظت و ایمنی نام درس: اصول

 جلسه  8تعداد جلسات: 
 مدت هر جلسه: 

 هر سه شنبه( نی)آنال 90-60(، نی)آفال قهیدق 30-60

 :   زمان

 علوم آزمایشگاهی 4دانشجویان ترم فراگیران:   شناسی ایمنی, شناسی پیش نیاز: ویروس

 (یپزشک یشناس یباکتر یتخصص یحسن زاده ) دکتر دهیکتر سپدمشخصات استاد درس : 

 15,30-7,30چهارشنبه ساعت -:  شنبهحضور  ساعات

 .نگردد همکاران, خود متوجه خطري آزمایشات انجام مراحل طی در که بطریقی آزمایشگاه در حفاظت و ایمنی اصول با آشنایی هدف کلی:

  شرح درس: 

 کالس در دانشجویان مشارکت با استاد توسط منابع روي از نیاز مورد مطالب تدریس. 

 عوامل, زا عفونت عوامل, دستگاهها با کار, فیزیکی محیط شامل ایمنی و حفاظت اجرایی هاي دستورالعمل و مقررات آموزش, ایمنی و حفاظت تعاریف 
 .ها زباله و زائد مواد دفع اصول و اشتعال قابل مواد,  رادیواکتیو عوامل, شیمیایی

 استاد:  تیفعال

 و  لمیف ر،یاستفاده از تصاو شتر،یب يریادگیو  یمشارکت در مباحث کالس يبرا انیدانشجو قیتشو ن،یو آنال نیبه شکل آفال سیو تدر یسخنران
 زییو کو فیتکل يو بارگذار انیدانشجو شتریب يریادگیجهت  شنیمیان

 محترم( دیبه اسات یشنهادیکالس : )پ نیقوان

 ردیگ یصورت م ابیبوده و در هر جلسه حضور و غ ياجبار  نیآنال يدر کالس ها ابیحضور و غ. 

 گردد یطبق برنامه برگزار م نیآنال يخواهد شد و کالس ها يرأس ساعت مقرر بارگذار نیآفال يکالس ها یتمام  

 شجو دان یابیارزش ندیموجب اختصاص نمره صفر و عدم محاسبه نمره در فرآ بیآزمون به ترت يبرگزار يموجه در روزها بتیموجه و غ ریغ بتیغ
 گردد. یم

 گردد. یاعالم م یدرس در جلسه اول درس نیو قوان استهایس نطوریسرفصل مطالب و مراجع مورد استفاده و هم

 : انیدانشجو یهاتیو فعال فیوظا

 لیمحتوا در صورت تما هیو ته فیانجام تکال ،یو مشارکت در مباحث کالس نیآنال يفعال در کالس ها شرکت

 (: تمینمره هر آ زانیم نیی)با تع یابیارزش وهیش

  فیترم، ارائه محتوا از مباحث مختلف درس، انجام تکال انیامتحان پا 

 نمره 15 :انترمیپا امتحان 

 نمره 5:  نیو پاسخ ها در جلسات آنال پرسش 

 هنمر 0,25در سام  فیتکل هر 

 Adobe connectنرم افزارهای تولید محتوا، سامانه آموزش مجازی،  :  امکانات آموزشی

 Adobeسامانه آموزش مجازی و برگزاری کالس های آنالین با استفاده از نرم افزار توسط استاد با استفاده از  محتوا ارائه روش آموزش:  

connect  در جلسات آنالین  با پرسش و پاسخ از دانشجویانهمراه 

 :منابع

1. Clinical diagnosis & management (Henry). Latest ed. 
2. Clinical Laboratory medicine Mc. Clatchey 2002. 



 

 هدف کلی عنوان درس  یبرگزار خیتار لسهج

1 
ضرورت اصول حفاظت و ایمنی و شناخت ساختمان آزمایشگاه و  

 ایمنی حاکم بر آناصول 

آشنایی با اصول کلی ایمنی حاکم بر 

 آزمایشگاه تشخیص طبی و درک ضرورت آن

2 
 عوامل بندی طبقه, میکروبیولوژی های آزمایشگاه در کار مقررات 

 زا عفونت

شناخت اصول ایمنی حفاظت در آزمایشگاه 

 میکروبیولوژی

3 

 
 نیدل استیکبا حوادث  مقابله نحوه و  سرنگ با کار صحیح آموزش

 شدن، طریقه ی نگهداری مواد شیمیایی

توانایی نمونه گیری صحیح و اطالع از اصول 

 ایمنی و مقابله با حوادث

4 
 صورت در آن با مقابله راههای و سوزی آتش از پیشگیری اصول 

 وقوع 

اطالع از نحوه ی پیشگیری از آتش سوزی و 

 مقابله با آن

5 
 

 نحوه ی مواجهه با انواع سوختگی هااطالع از  انواع سوختگی ها

6 

 قوانین و استانداردها و رادیواکتیو مواد مقابل در حفاظت اصول 

 .مربوطه

 .آن با برخورد نحوه و الکتریکی حوادث در حفاظت اصول 

اطالع از استاندارد های ایمنی کار با مواد 

 رادیواکتیو و وسایل الکتریکی

7 

 
 مسائل رعایت و آزمایشگاهی های زباله و زاید مواد دفع اصول

 محیطی زیست

 .پاتولوژیک نمونه های حاوی های بسته ارسال و نقل و حمل اصول

اطالع از نحوه ی حمل و نقل نمونه ها و دفع 

 های آزمایشگاهی اصولی زباله

8 
 

 حفاظت در برابر اشعه
اصول و قواعد حفاظت در برابر اشعه های 

 خطرساز آزمایشگاهی

9 
 

  به صورت آنالین امتحان

 


