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 :مشخصات درس   

 16 تعداد دانشجو  علوم آزمایشگاهی گروه آموزشی 

 عنوان درس
اصول ایمنی و حفاظت در 

 آزمایشگاه
 د واحدداتع

1 

 کارشناسی علوم آزمایشگاهی تحصیلی  شتهو ر مقطع
 تاریخ شروع 

 دوره  پایان  و
لغایت  30/11/1400

9/4/1401 
 عصر 4تا  2، شنبه   جلساتروز و ساعت  1400-1401سال دوم نیم نیمسال تحصیلی 

  نیازدروس پیش دکتر اسماعیلی مدرس/مدرسین درس
 شناسی و باکتری

 یاسشنویروس
 مسئول درس

 )دروس اشتراکی(
 دانشکده پیراپزشکی محل برگزاری دکتر اسماعیلی

 نظری )نظری/عملی(واحد نوع 
روش برگزاری 

 )حضوری/مجازی/ترکیبی(
 مجازی

 

 شرح کلی درس:  

 ید.توصیفی کوتاه و مختصر از درس را در یک یا دو پاراگراف بنویس

اند. مواد شیمیایی ممکن است سمی ها، تجهیزات و فناوری احاطه شدهشیمیایی، نمونهمردم توسط مواد عموم هستند.  یاهای پیچیدههای بالینی محیطآزمایشگاه

. اکثر فرآیندهای درک درستی وجود نداشته باشدفناوری ممکن است  ازو  ها ممکن است عفونی باشند، تجهیزات ممکن است نقص داشته باشندباشند، نمونه

بهترین ایمنی را باید ایمنی کار کند و تواند بدون هیچ آزمایشگاه بالینی نمیدهد. آسیب قرار میو ر معرض خطر اپراتور را د ،یشگاهیآزماهای تکنولوژیک و روش

 کند.در فرهنگ آزمایشگاه ایجاد 
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 هدف/اهداف کلی درس:  

 بنویسید.با مراجعه به کوریکولوم رشته، هدف/اهداف کلی درس را 

 آزمایش خطری متوجه خود، همکاران و بیمار نگردد.ایشگاه به طریقی که در طی مراحل انجام آزمدر حفاظت ایمنی و ول اصا ب اییآشن

 

 روش تدریس:   

انتخاب  انراگیرارکت فروش تدریس را بر اساس موضوع، زمان کالس، منابع و امکانات و نحوه مش .نماییدروش تدریسی در آموزش استفاده میمشخص کنید از چه 

  را در اولویت قرار دهید.مشارکت فراگیران و شرکت آنان در بحث های کالسی ان امک و در صورتکنید 

 سایر موارد: ... 

 

 ☐ روش تدریس مبتنی بر حل مسئله ◼ روش تدریس سخنرانی
 ☐ روش تدریس ایفای نقش ☐ روش تدریس بحث گروهی

 ◼ تیمی ی بر کاربتنم یستدرش رو                             ◼ روش تدریس پرسش و پاسخ
 ☐ روش تدریس اکتشافی ☐ روش تدریس نمایشی

      ☐ های کوچکروش تدریس در گروه                                                                    ☐ روش تدریس آزمایشگاهی

 

  

 مواد و وسایل آموزشی: 
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 ه می کنید. وسایل آموزشی استفاد خود از چهدر آموزش یادگیری، -یدهادیند یبه منظور تسهیل فرآ

    
     ...رد: ...سایر موا  

 

 ☐ جزوه ◼ پاورپوینت
 ◼ کتاب ◼      فیلم آموزشی     

 ◼        وایت برد                                      ☐         نرم افزار   
 ◼ تصویر ☐ ماکت

 ◼ چارت    ☐        لوازم واقعی 
 ◼ وتیصل فای ☐ پوستر

 

 های فراگیران:تکالیف و مسئولیت   

 هایی در طول ترم دارند. چه وظایف و مسئولیتفراگیران مشخص کنید که 

  را مطالعه و فرا گرفته باشند. جلسات قبلیا جلسه یجلسه، مطالب هر تشکیل قبل از 

  نده باششارکت فعال داشتم ،های کالسیبحثدر. 

 شود.السی که در هر جلسه برگزار میک هایو پرسش ائیزهاهمیت دادن به کو 
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 نحوه ارزیابی فراگیران: 

 کنید.رای ارزیابی فراگیران استفاده میدرس، مشخص کنید که از چه روشی ببا توجه به اهداف اختصاصی  -

 
 ...سایر موارد: ...

 
 مشخص کنید. نیزرا با هر فعالیت ط تبصد مرنمره و یا درهمچنین میزان . شودتعیین میت هایی چه فعالی با توجه بهمشخص کنید که نمره نهایی دانشجو  -
 

 نمره/درصد عناوین ردیف
%45 امتحان پایان ترم 1  
ترم میانامتحان  2  40%  
جلسات هایو پرسش کوئیزها 3  10%  
%5 رعایت قوانین و مقررات آموزشی 4  
5    

 ◼ سئواالت چند گزینه ای ◼ ت تشریحی کوتاه پاسخسئواال
 ◼ طغل-یحت صحسئواال ◼ لند پاسخحی بریتشت االسئو

 ☐ کار عملی ☐ سئواالت شفاهی
 ☐ چک لیست مشاهده عملکرد ☐ سئواالت جور کردنی

   ☐ های کالسیپرسش
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 سیاست ها و قوانین:  

  .دح دهیورت شفاف برای فراگیران شرقوانین کالس خود را به ص

 درس به موقع در کالس روحض 

  ظم در کالس درسمنحضور 

  کالس درسمطالب ارائه شده و به توجه کامل 

 و ... بهتر مطالب جهت تفهیم حین ارائه درسرعایت سکوت در ، راهمفن هخاموش بودن تلایت شئونات اخالقی نظیر عر 

 آموزشیو مقررات  رعایت قوانین 

 

 

 

 

 

 

 

 

 د کامل کنید. وزش می دهیلبی که در هر جلسه آمطام رئوس جدول زیر را بر اساس
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 برنامه زمانبندی درس:

هدف کلی: هدف از یادگیری این مطلب آن  عنوان جلسه سهلج

 با ... است که دانشجو

 مدرس/ مدرسین ...اهداف رفتاری: دانشجو در پایان باید بتواند

 هآزمایشگان ایمنی ساختماو ضوابط اصول  اصول ایمنی ساختمان آزمایشگاه 1

 آشنا شود.

 توضیح دهدرا پزشکی در آزمایشگاه ایمنی ضرورت  -

 .(حیطه شناختی)

 ه ایمن را توصیف کندآزمایشگایک تاسیس ایط رش -

 .)حیطه شناختی(

 و فضای آزمایشگاه را توضیح دهددر ساختمان  ایمنی -

 .(حیطه شناختی)

 در آزمایشگاه را نام ببریدمهم ایمنی  تجهیزات -

 .(شناختی طهحی)

 .(حیطه شناختی) انواع هودهای ایمنی را شرح دهد -

یان ها را بدو ضروری در هنگام کار با هو کات مهمن -

 .(حیطه شناختی) نماید

حیطه ) دربا نام بانواع مخاطرات آزمایشگاهی ر -

 .(شناختی

سازی آزمایشگاه و وظابف کارفرما در ایمن مسئولیت -

 .(ختیحیطه شنا) پزشکی را توضیح دهد

اعیلیدکتر اسم  

مقررات عمومی حفاظت برای  2

 پرسنل آزمایشگاه

در ایمنی و حفاظت پرسنل  و ضوابط اصول

 آشنا گردد. آزمایشگاه

حیطه ) نل را شرح دهدو حفظت پرس ایمنی موارد -

 .(شناختی

 .(حیطه شناختی) نام ببردتجهیزات ایمنی فردی را  -

 ان کندفردی را بیمنی شرایط هر یک از تجهیزات ای -

 .(حیطه شناختی)

" 
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 اشت و واکسیناسیون پرسنل را شرح دهدبرنامه بهد -

 .(حیطه شناختی)

برخورد با رویدادهای غیر ایمن موارد مات اولیه در اقدا -

آلوده و ها، تماس با خون و مایعات ، بریدگیهانظیر زخم

 .(حیطه شناختی) را شرح دهد ...
زآمیخاطرهد موااصول برخورد با م 3  

برخورد با موارد مخاطره آمیز  و ضوابط اصول

آشنا شود. در آزمایشگاه  

گرفتگی را برقدچار شیوه برخورد درست با فرد  -

 .(حیطه شناختی) توضیح دهد

را  احماقدامات مفید جهت کاهش سر و صداهای مز -

 .(حیطه شناختی) نمایدبیان 

ف ام برده و تعریق را نز نظر احترامواد ابندی هدست -

 .(حیطه شناختی) کند

را  نوعحریق برای هر  ءگیر و مواد اطفاآتش انواع مواد -

 .(حیطه شناختی) توضیح دهد

ان را بی ی دستیهاکنندهکارگیری خاموشمراحل به -

 .(حیطه شناختی) کند

" 

آشنا  شگاهایمخاطرات شیمیایی در آزمانواع  مخاطرات شیمیایی و گازهای سمی 4

 ردد.گ

برابر مخاطرات و فردی در  های عمومیمراقبت -

 .(حیطه شناختی) شیمیایی را توضیح دهد

را نام مواد شیمیایی  برچسب رویطالعات ایمنی ا -

 .(حیطه شناختی) برده و تعریف کند

 .(حیطه شناختی) لوزی یا الماس خطر را شرح دهد -

پذیری، خطرات بهداشتی و فعل و درجات اشتعال -

  .(حیطه شناختی) را بیان کندشیمیایی عاالت فان

و  م ببردواد شیمیایی خطرناک را نابندی مستهد -

 ایدف نمابر هر کدام را توصیرهای عمومی در باقبتمر

" 
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 .(حیطه شناختی)

اقدامات الزم در صورت ریختن مواد شیمیایی را بیان  -

 .(حیطه شناختی) کند

قررات کار در ازمایشگاه طرات عفونی و ممخا مخاطرات عفونی در آزمایشگاه 5

 آشنا گردد.میکروب 

حیطه ) ن کندرا بیا وامل عفونیع قالتهای انراه -

 .(شناختی

های بی مربوط به میکروارگانیزمیکروخطر م یهاگروه -

 .(حیطه شناختی) ح دهدرا شرزا عفونت

حیطه ) سطوح ایمنی زیستی را نام برده و شرح دهد -

 .(شناختی

 یدر صورت ریختن مواد زیستوه درست نظافت شی -

 .(حیطه شناختی) خطرناک را توضیح دهد

 هایدرست نمونهبندی بستهانتقال و ی نحوه -

 .(حیطه شناختی) دبیان کن را یشگاهیزماآ

" 

گاهیشیون در آزمااصول استریلیزاس 6  ریلیزاسیونها و نحوه استکنندهینضدعفوانواع  

 آشنا شود.

 کند توضیحودگی را رفع آلکلی جهت های روش -

 .(حیطه شناختی)

  .(حیطه شناختی) بیان کندانواع سطوح ضد عفونی را  -

سازی را شرح شش گام اساسی در ضد عفونی و پاک -

 .(حیطه شناختی) دهد

عفونی یا ی ضد مادهک یات الزم برای یخصوص -

 .(حیطه شناختی) کندگندزدا را بیان 

 عاتیما ریسا این وح آلوده به خوکردن سط زیوه تمنح -

 .(حیطه شناختی) را شرح دهد یبالقوه عفون

 خطر کردن پسماندهای زیستیسه روش به منظور بی -

 .(حیطه شناختی) را بیان نماید

" 



 

10 

 

بندی پسماندهای زیستی و تدابیر الزم برای تقسیم -

 .(حیطه شناختی) را توضیح دهد هاامحاء آن
د رادیواکتیوابر موافاظت در برح 7 فاظت در برابر مواد حو ضوابط  صولا 

 .آشنا گردد رادیواکتیو

حیطه ) بندی انواع پرتوها را بیان کندتقسیم -

 .(شناختی

حیطه ) نام ببردکاربرد پرتوتابی در پزشکی را  -

 .(شناختی

ساز و کاربرد هر ساز و غیر یونپرتوهای یون عمناب -

 .(حیطه شناختی) ا شرح دهدکدام ر

  .(حیطه شناختی) وضیح دهدت پرتوها راانواع اثرات  -

حیطه ) توصیف کندپرتوها را حفاظت در برابر اثرات  -

 .(شناختی

" 

فع مواد زائدد 8 های د و زبالهئدفع مواد زاوابط و ض اصول 

 آشنا شود. آزمایشگاهی

هر کدام را را تعریف کرده و ویژه پزشکی  هایپسماند -

 .(ختیحیطه شنا) توضیح دهد

 .(حیطه شناختی) دت پسماندها را نام ببرمخاطرا -

را بیان  رات پسمانداطهای اصلی در معرض مخگروه -

 .(حیطه شناختی) نماید

مربوط به ظروف نگهداری و  کیسه خصوصیاتِ ورنگ  - 

حیطه ) را شرح دهدپزشکی  هایپسماند از امهر کد

 .(شناختی

اری کیسه و ظروف نگهداطالعات روی برچسب  -

حیطه ) را بیان کند پزشکی هایماندپسنگهداری 

  .(شناختی

حیطه ) را توضیح دهدهای ایمنی جعبه وصیاتخص -

 .(شناختی

" 
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 بع درس:منا

 شماره انتشار و صفحات مقالهدگان، مجله، سال و ت مقاله شامل عنوان، نویسنمشخصا

  ن، مترجمین، انتشارات، سال و نوبت چاپ کتاب نوان، نویسندگامشخصات کتاب شامل ع

1. Henry J.B. Clinical diagnosis and management by laboratory methods. latest Ed. 

2. Clinical Laboratory medicine Mc. Clatchey. latest Ed. 
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