
  بسمه تعالی
  دانشگاه علوم پزشکی گلستان  

  پیراپزشکی دفتر توسعه دانشکده 
  اصول ایمنی و حفاظت در آزمایشگاه) Lesson planفرم طرح درس روزانه  (

 97-98نیمسال اول سال تحصیلی 
 تاريخ:  و حفاظت در آزمایشگاه اصول ایمنی   نام درس:                                                        اول   شماره جلسه:

ــع تحصــیلی  رشــته و ــوم آزمایشــگاھی :مقط کارشناســی  -عل
 پیوسته

 دکتر علیرضا احمدی مدرس: علوم آزمایشگاھی گروه آموزشي :

 ٩٠ مـــــدت جلســـــه: مقدمه و تعاریف :موضوع جلسه
 دقیقه

 مطالب گفته شده در کالس -ھنری آخرین چاپ منابع :

  ول ایمنی و حفاظت در آزمایشگاه بطریقی که در مراحل انجام آزمایشات خطری متوجه خود، ھمکاران و بیمار نگردد.آشنایی با اصھدف كلي:  

 نحوه ارزشیابي آمورشي   رسانه روش تدريس حیطه يادگیري اھداف رفتاری  رئوس مطالب 
  مقدمه 

  تاریخچه

  تعاریف کلی

  تعریف حفاظت و ایمنی

حفاظت و ایمنی در * دانشجو با تاریخچه شکل گیری 
  آزمایشگاه آشنا شود.

* دانشجو مفاھیم اولیه آزمایشگاه، ھمکاران، بیمار؛ 
مراجعه کننده، اصول اخالقی و وظائف آزمایشگاه  را 

  بشناسد.

  بتواند توضیح دھد.* دانشجو تعاریف ایمنی و حفاظت را 

  

  سخنرانی  دانش

  پاسخ-پرسش

نرم افزار فرونت 
  پیج

  پاور پوينت

  ماژیک
  یت بوردوا

  دیتا پروژکتور - رایانه

  

  کوئیز

  امتحان میان ترم

  امتحان پایان ترم

سمینار یا 
  تحقیق(دلخواه)

  

  

    



  

  

 تاريخ:  اصول ایمنی و حفاظت در آزمایشگاه   نام درس:                                                          دوم  شماره جلسه:

ــع تحصــیلی  رشــته و ــوم آزمایمقط کارشناســی  -شــگاھی: عل
 پیوسته

 مدرس: دکتر علیرضا احمدی گروه آموزشي : علوم آزمایشگاھی

 ٩٠ مـــــدت جلســـــه: ساختمان آزمایشگاه موضوع جلسه: 
 دقیقه

 مطالب گفته شده در کالس -منابع : ھنری آخرین چاپ

  ایشات خطری متوجه خود، ھمکاران و بیمار نگردد.ھدف كلي: آشنایی با اصول ایمنی و حفاظت در آزمایشگاه بطریقی که در مراحل انجام آزم 

 نحوه ارزشیابي آمورشي   رسانه روش تدريس حیطه يادگیري اھداف رفتاری  رئوس مطالب 
  تعاریف 

طبقه بندی انواع آزمایشگاھھا از نظر 
  WHOطبق نظریه  ایمنی

اصول اولیه در طراحی و خصوصیات الزم 
  ساختمان آزمایشگاه

  آزمایشگاه تقسیم بندی فضاھای

آشنایی با الزامات ساختمان طبق 
  دستورالعمل وزارت بھداشت

  

*دانشجو بتواند با مفاھیم ساختمان، و قسمتھای 
  مختلف آشنا شود.

*دانشجو طبقه بندی آزمایشگاھھا از نظر ایمنی را 
  بتواند شرح دھد.

*دانشجو با خصوصیات اصلی که ساختمان 
  د.آزمایشگاه باید داشته باشد آشنا شو

*دانشجو قسمتھای مختلف یک آزمایشگاه را بتواند 
  لیست کرده و شرح دھد.

*دانشجو با الزامات الزم ساختمان آزمایشگاه از نظر 
  وزارت بھداشت آشنا شود.

  

  

  سخنرانی  دانش

  پاسخ-پرسش

نرم افزار فرونت 
  پیج

  پاور پوينت

  ماژیک
  وایت بورد

  دیتا پروژکتور - رایانه

  

  کوئیز

  مامتحان میان تر

  امتحان پایان ترم

سمینار یا 
  تحقیق(دلخواه)

  

  

  

  



  

  

  

                          ســــــــــــوم    شــــــــــــماره جلســــــــــــه:
                             

 تاريخ:  اصول ایمنی و حفاظت در آزمایشگاه   نام درس:

ــع تحصــیلی  رشــته و ــوم آزمایشــگاھیمقط کارشناســی  -: عل
 پیوسته

 مدرس: دکتر علیرضا احمدی ھیگروه آموزشي : علوم آزمایشگا

 ٩٠ مـــــدت جلســـــه: دستورالعملھا -مقررات وکمیته ایمنیموضوع جلسه: 
 دقیقه

 دستورالعملھای وزارت بھداشت -مطالب گفته شده در کالس -منابع : ھنری آخرین چاپ

  طری متوجه خود، ھمکاران و بیمار نگردد.ھدف كلي: آشنایی با اصول ایمنی و حفاظت در آزمایشگاه بطریقی که در مراحل انجام آزمایشات خ 

 نحوه ارزشیابي آمورشي   رسانه روش تدريس حیطه يادگیري اھداف رفتاری  رئوس مطالب 
  تعاریف 

  حفاظت فردی در آزمایشگاه

  کمیته ایمنی در بیمارستان

  دستورالعملھای الزم

  *دانشجوبتواند با نقش  قانون در آزمایشگاه آشنا شود.

د اصول کلی حفاظت فردی را در آزمایشگاه *دانشجو بتوان
  لیست کرده و شرح دھد.

* دانشجو با کمیته ایمنی در بیمارستان آشنا شده و 
  نقش آزمایشگاه را در آن بشناسد.

*دانشجو با دستورالعملھای الزم و موجود در ارتباط با 
  حقوق خود و بیماران آشنا شود

  سخنرانی  دانش

  پاسخ-پرسش

نرم افزار فرونت 
  پیج

  پاور پوينت

  ماژیک
  وایت بورد

  دیتا پروژکتور - رایانه

  

  کوئیز

  امتحان میان ترم

  امتحان پایان ترم

سمینار یا 
  تحقیق(دلخواه)

  

  

  

  



  

  

  

ـــــــــــه: ـــــــــــماره جلس ـــــــــــارم  ش                             چھ
                             

 تاريخ:  اصول ایمنی و حفاظت در آزمایشگاه   نام درس:

ــع تحصــیلی  ورشــته  ــوم آزمایشــگاھیمقط کارشناســی  -: عل
 پیوسته

 مدرس: دکتر علیرضا احمدی گروه آموزشي : علوم آزمایشگاھی

 ٩٠ مـــــدت جلســـــه: آزمایشگاه میکربشناسی   مقررات کاردر موضوع جلسه:
 دقیقه

 مطالب گفته شده در کالس -منابع : ھنری آخرین چاپ

  ت در آزمایشگاه بطریقی که در مراحل انجام آزمایشات خطری متوجه خود، ھمکاران و بیمار نگردد.ھدف كلي: آشنایی با اصول ایمنی و حفاظ 

 نحوه ارزشیابي آمورشي   رسانه روش تدريس حیطه يادگیري اھداف رفتاری  رئوس مطالب 
  سطوح مختلف زيست ايمني

  اصول و روشھاي كار در آزمايشگاه میکرب 

  شناسایی روشھاي رفع آلودگي 

ه بندي عوامل بیماريزا براساس خطرات طبق
  ناشي ازآنھا

  راھھاي سرايت عوامل بیماريزا

  ھود ھای آزمایشگاھی

  

  *دانشجو سطوح مختلف ایمنی زیستی را بتواند شرح دھد.

*دانشجواصول اولیه کار در آزمایشگاه میکربشناسی را 
  بداند.

  *دانشجو روشھای مختلف رفع آلودگی را بتواند نام ببرد.

نشجو طبقه بندی عوامل بیماریزا را براساس خطرات آنھا *دا
  بداند.

  *دانشجو راھھای سرایت عوامل بیماریزا را بشناسد.

*دانشجوبا انواع ھودھا و کابینتھای حفاظتی بیولوژیک آشنا 
  شده و بتواند آنھا را شرح دھد.

  سخنرانی  دانش

  پاسخ-پرسش

نرم افزار فرونت 
  پیج

  پاور پوينت

  ماژیک
  وردوایت ب

  دیتا پروژکتور - رایانه

  

  کوئیز

  امتحان میان ترم

  امتحان پایان ترم

سمینار یا 
  تحقیق(دلخواه)

  
  
  
  
  
  
  
  



  

  

  

                           پـــــــــنجم   شـــــــــماره جلســـــــــه:
                             

 تاريخ:  اصول ایمنی و حفاظت در آزمایشگاه   نام درس:

کارشناسـی  -: علوم آزمایشـگاھیمقطع تحصیلی  رشته و
 پیوسته

 مدرس: دکتر علیرضا احمدی گروه آموزشي : علوم آزمایشگاھی

ـــــدت جلســـــه: خطرات نمونه گیریموضوع جلسه:   ٩٠ م
 دقیقه

 مطالب گفته شده در کالس -منابع : ھنری آخرین چاپ

  انجام آزمایشات خطری متوجه خود، ھمکاران و بیمار نگردد. ھدف كلي: آشنایی با اصول ایمنی و حفاظت در آزمایشگاه بطریقی که در مراحل 

 نحوه ارزشیابي آمورشي   رسانه روش تدريس حیطه يادگیري اھداف رفتاری  رئوس مطالب 
  تعاریف 

  شیوه ھای خونگیری

  خطرات حاصل از خونگیری

خطرات حاصل از جمع آوری نمونه ھای 
  غیر از خون

در نمونه گیری در  *دانشجو باید بتواند مفاھیم اولیه
  آزمایشگاه را تعریف کند.

*دانشجو با شیوه ھای مختلف نمونه گیری خون آشنا 
  شده و بتواند آنھا را شرح دھد.

* دانشجو با خطرات روشھای مختلف خونگیری آشنا 
  شده و بتواند آنھا را لیست نماید.

آوری سایر نمونه ھای موجود  *دانشجو با روشھای جمع
آشنا شده و خطرات ناشی از آنھا را در آزمایشگاه 

  بشناسد

  سخنرانی  دانش

  پاسخ-پرسش

نرم افزار فرونت 
  پیج

  پاور پوينت

  ماژیک
  وایت بورد

  دیتا پروژکتور - رایانه

  

  کوئیز

  امتحان میان ترم

  امتحان پایان ترم

سمینار یا 
  تحقیق(دلخواه)

  

  

  

  



  

  

  

                   ششــــــــــــم  شــــــــــــماره جلســــــــــــه:
                             

 تاريخ:  اصول ایمنی و حفاظت در آزمایشگاه   نام درس:

کارشناسـی  -: علوم آزمایشـگاھیمقطع تحصیلی  رشته و
 پیوسته

 مدرس: دکتر علیرضا احمدی گروه آموزشي : علوم آزمایشگاھی

ـــــدت جلســـــه: خطرات مواد شیمیاییموضوع جلسه:   ٩٠ م
 دقیقه

 شده در کالس مطالب گفته -منابع : ھنری آخرین چاپ

  ھدف كلي: آشنایی با اصول ایمنی و حفاظت در آزمایشگاه بطریقی که در مراحل انجام آزمایشات خطری متوجه خود، ھمکاران و بیمار نگردد. 

 نحوه ارزشیابي آمورشي   رسانه روش تدريس حیطه يادگیري اھداف رفتاری  رئوس مطالب 
  تعاریف اولیه 

ایی از نظر طبقه بندی انواع مواد شیمی
  نوع خطرات

  مواد سوزاننده

  مواد سمی

  مواد سرطان زا

  مواد قابل اشتعال

  مواد قابل احتراق

*دانشجو با تعاریف اولیه و طبقه بندی مواد خطرناک در 
  آزمایشگاه آشنا شود و بتواند آنھا را نام ببرد.

*دانشجو مواد سوزاننده و خطرات ناشی از آنھا را بتواند 
  شرح دھد.

جو مواد سمی و خطرات ناشی از آنھا را بتواند *دانش
  شرح دھد.

*دانشجو مواد سرطان زا و خطرات ناشی از آنھا را بتواند 
  شرح دھد.

*دانشجو مواد قابل اشتعال و خطرات ناشی از آنھا را 
  بتواند شرح دھد.

*دانشجو مواد قابل احتراق و خطرات ناشی از آنھا را 
  بتواند شرح دھد.

  سخنرانی  دانش

  پاسخ-پرسش

نرم افزار فرونت 
  پیج

  پاور پوينت

  ماژیک
  وایت بورد

  دیتا پروژکتور - رایانه

  

  کوئیز

  امتحان میان ترم

  امتحان پایان ترم

سمینار یا 
  تحقیق(دلخواه)

  

  

  

  



  

  

  

ـــــــــتم      شـــــــــماره جلســـــــــه:                         ھف
                             

 تاريخ:  ر آزمایشگاهاصول ایمنی و حفاظت د   نام درس:

کارشناسـی  -: علوم آزمایشـگاھیمقطع تحصیلی  رشته و
 پیوسته

 مدرس: دکتر علیرضا احمدی گروه آموزشي : علوم آزمایشگاھی

حفاظـــت در برابـــر آتـــش، الکتریســـیته و موضـــوع جلســـه: 
 رادیواکتیو

ـــــدت جلســـــه:  ٩٠ م
 دقیقه

 مطالب گفته شده در کالس -منابع : ھنری آخرین چاپ

  ف كلي: آشنایی با اصول ایمنی و حفاظت در آزمایشگاه بطریقی که در مراحل انجام آزمایشات خطری متوجه خود، ھمکاران و بیمار نگردد.ھد 

 نحوه ارزشیابي آمورشي   رسانه روش تدريس حیطه يادگیري اھداف رفتاری  رئوس مطالب 
  تعاریف 

سوزیھا و مقابله با  خطرات ناشی از آتش
  آن

شی ازالکتریسیته و پیشگیری از خطرات نا
  آنھا

  خطر ناشی ازمواد رادیواکتیو و مقابله با آن

سوزیھای محتمل در آزمایشگاه را  *دانشجو انواع آتش
  بتواند شرح دھد و راھھای مقابله با آنھا را بنویسد.

*دانشجو انواع خطرات ناشی از الکتریسیته حتمل در 
پیشگیری از آنھا ی آزمایشگاه را بتواند شرح دھد و راھھا

  را بنویسد.

*دانشجو نحوه برخورد با یک برق گرفته را بتواند شرح 
  دھد.

در آزمایشگاه را و خطرات آنھا **دانشجو مواد رادیواکتیو 
  بتواند بشناسد و راھھای مقابله با آنھا را بنویسد.

  

  

  سخنرانی  دانش

  پاسخ-پرسش

نرم افزار فرونت 
  پیج

  پاور پوينت

  ماژیک
  ردوایت بو

  دیتا پروژکتور - رایانه

  

  کوئیز

  امتحان میان ترم

  امتحان پایان ترم

سمینار یا 
  تحقیق(دلخواه)

  

  

  

  



  

  

  

                          ھشـــــــــــتم    شـــــــــــماره جلســـــــــــه:
                             

 تاريخ:  اصول ایمنی و حفاظت در آزمایشگاه   نام درس:

ــع تحصــیلی  رشــته و ــوم آزمایشــگامقط کارشناســی  -ھی: عل
 پیوسته

 مدرس: دکتر علیرضا احمدی گروه آموزشي : علوم آزمایشگاھی

 ٩٠ مـــــدت جلســـــه: پسماندھا ، حمل و نقل بیولوژیکموضوع جلسه: 
 دقیقه

 مطالب گفته شده در کالس -منابع : ھنری آخرین چاپ

  نجام آزمایشات خطری متوجه خود، ھمکاران و بیمار نگردد.ھدف كلي: آشنایی با اصول ایمنی و حفاظت در آزمایشگاه بطریقی که در مراحل ا 

 نحوه ارزشیابي آمورشي   رسانه روش تدريس حیطه يادگیري اھداف رفتاری  رئوس مطالب 
  تعاریف 

  انواع زباله در آزمایشگاه

  قانون پسماندھای پزشکی

  حمل و نقل بیولوژیک

  *دانشجو انواع پسماندھای پزشکی را بتواند شرح دھد.

انشجو نحوه تولید و نگه داری پسماند در آزمایشگاه را *د
  بتواند لیست کرده و شرح دھد.

  *دانشجو با قانون پسماندھای پزشکی آشنا شود.

*دانشجو نحوه بسته بندی مواد بیولوژیک را بتواند شرح 
  دھد.

  

  سخنرانی  دانش

  پاسخ-پرسش

نرم افزار فرونت 
  پیج

  پاور پوينت

  ماژیک
  وایت بورد

  دیتا پروژکتور - رایانه

  

  کوئیز

  امتحان میان ترم

  امتحان پایان ترم

سمینار یا 
  تحقیق(دلخواه)

  
  


