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   دفتر طرح و برنامه هاي درسي :ويب  نظارت بر تدوين محتوا و تص
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  آدرس  دفتر طرح و برنامه هاي درسي

، اي كشور  ، سازمان آموزش فني و حرفه 2، ساختمان شماره ، نبش خيابان نصرت    ، خيابان خوش شماليخيابان آزادي    –تهران 
  97شماره 

  66569900 – 9تلفن                                                    66944117دورنگار       

  Barnamehdarci @ yahoo.com: آدرس الكترونيكي 

 :اعضاء كميسيون تخصصي برنامه ريزي درسي
  علي موسوي مديركل دفتر طرح و برنامه هاي درسي 

  رامك فرح آبادي معاون دفتر طرح و برنامه هاي درسي
  مشعوف مديرعامل شركت محك طب ايرانيان هادي 

 راضيه عباس زاده مسئول گروه الكترونيك 

 :حوزه هاي حرفه اي و تخصصي همكار براي تدوين استاندارد آموزش شغل
  شركت محك طب ايرانيان  -
  شركت آموزشي صبا تجهيز ايرانيان  -

 :فرآيند اصالح و بازنگري 
-  
-  
 

كليه حقوق مادي و معنوي اين استاندارد متعلق به سازمان آموزش فنـي و حرفـه اي   
 .كشور بوده و هرگونه سوء استفاده مادي و معنوي از آن موجب پيگرد قانوني است 



 
 
 
 
 

  
 

  
  
  

 

   شايستگي غلتهيه كنندگان استاندارد ش

  نام و نام خانوادگي  رديف
آخرين مدرك 

  تحصيلي 
  شغل و سمت   رشته تحصيلي

كار سابقه 

  مرتبط
  ايميل تلفن و، آدرس  

  فوق ليسانس  حامد حسينعلي  1
مهندسي 
  پزشكي

كارشناس 
تجهيزات 

  پزشكي 
  سال  10

 44033219:تلفن ثابت 

  : تلفن همراه 
 info@sabatajhiz: ايميل 

  : آدرس 
 

  ليسانس  عليرضا حسينعلي  2
مهندسي 
  پزشكي 

كارشناس 
تجهيزات 

  پزشكي 
  سال 9

 44033219:تلفن ثابت 

  : تلفن همراه 
 info@sabatajhiz: ايميل 

  : آدرس 
  

  ليسانس  سيامك تسليمي  3
مهندسي 
  پزشكي

كارشناس 
تجهيزات 
  پزشكي

  سال 20

  44033219:تلفن ثابت 
  : تلفن همراه 

  : ايميل 
  : آدرس 

  

 ليسانس   هادي مشعوف   4
مهندسي 
پزشكي 

مدير عامل 
شركت محك 
  طب ايرانيان 

  سال  8

 :تلفن ثابت 

  : تلفن همراه 
ــل  : ايميـــــــــــــــــــــــــــــــ

bme.mashauf@gmail.com 

  : آدرس 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :تعاريف
   :استاندارد شغل 

مشخصات شايستگي ها و توانمندي هاي مورد نياز براي عملكرد موثر در محيط كار را گويند در بعضي از مـوارد اسـتاندارد حرفـه اي نيـز     
  .گفته مي شود 

  . ي يادگيري براي رسيدن به شايستگي هاي موجود در استاندارد شغل  نقشه: استاندارد آموزش 
  . و توانمندي هاي خاص كه از يك شخص در سطح مورد نظر انتظار مي رود اطالق مي شود به مجموعه اي از وظايف : نام يك شغل 

  : شرح شغل 
بيانيه اي شامل مهم ترين عناصر يك شغل از قبيل جايگاه يا عنوان شغل ، كارها  ارتباط شغل با مشـاغل ديگـر در يـك حـوزه شـغلي ،      

  . از شغل مسئوليت ها ، شرايط كاري و استاندارد عملكرد مورد ني
  . حداقل زمان و جلسات مورد نياز براي رسيدن به يك استاندارد آموزشي : طول دوره آموزش 

  : ويژگي كارآموز ورودي 
  . حداقل شايستگي ها و توانايي هايي كه از يك كارآموز در هنگام ورود به دوره آموزش انتظار مي رود 

  :كارورزي
آموزش نظري يا همگام با آن آموزش عملي به صورت محدود يا با ماكت صورت مـي گيـرد و   كارورزي صرفا در مشاغلي است كه بعد از 

مانند آموزش يك شايسـتگي كـه فـرد در محـل     .(ضرورت دارد كه در آن مشاغل خاص محيط واقعي براي مدتي تعريف شده تجربه شود
ر يك مكان واقعي آموزش عملي ببيند و شامل بسياري آموزش به صورت تئوريك يا با استفاده از عكس مي آموزد و ضرورت دارد مدتي د

  .)از مشاغل نمي گردد
  : ارزشيابي 

كتبـي عملـي و   ، عملـي  بخـش   ه، كه شامل سفرآيند جمع آوري شواهد و قضاوت در مورد آنكه يك شايستگي بدست آمده است يا خير 
  . اخالق حرفه اي خواهد بود 
  : صالحيت حرفه اي مربيان 

  .هاي آموزشي و حرفه اي كه از مربيان دوره آموزش استاندارد انتظار مي رود  حداقل توانمندي
  : شايستگي 

  . توانايي انجام كار در محيط ها و شرايط گوناگون به طور موثر و كارا برابر استاندارد 
  : دانش 

كه مي تواند شـامل علـوم   . يا توانايي حداقل مجموعه اي از معلومات نظري و توانمندي هاي ذهني الزم براي رسيدن به يك شايستگي 
  . ، تكنولوژي و زبان فني باشد ) ، زيست شناسي ، شيمي ، فيزيك رياضي ( پايه 

  : مهارت 
  . معموالً به مهارت هاي عملي ارجاع مي شود . حداقل هماهنگي بين ذهن و جسم براي رسيدن به يك توانمندي يا شايستگي 

  : نگرش 
عاطفي كه براي شايستگي در يك كار مورد نياز است و شامل مهارت هاي غير فني و اخالق حرفه اي مي باشد مجموعه اي از رفتارهاي 

  .  
  : ايمني 

  .مواردي است كه عدم يا انجام ندادن صحيح آن موجب بروز حوادث و خطرات در محيط كار مي شود 
  :توجهات زيست محيطي 

 .شود كه كمترين آسيب به محيط زيست وارد گردد مالحظاتي است كه در هر شغل بايد رعايت و عمل



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

  

    :نام استاندارد آموزش شغل
 تكنسين كاليبراسيون تجهيزات پزشكي و بيمارستاني

 :استاندارد آموزش شغلشرح 

ي از قبيل شغلي است در حوزه الكترونيك كه داراي شايستگي هاي تكنسين كاليبراسيون تجهيزات پزشكي و بيمارستاني
دستگاه پمپ بررسي صحت عملكرد  ،دستگاه الكتروشوك توسط كاليبراتورالكتروشوك صحت عملكرد دستگاه  بررسي

دستگاه  پمپ  توسط كاليبراتوردستگاه پمپ سرم بررسي صحت عملكرد  ،دستگاه  پمپ سرنگ توسط كاليبراتورسرنگ 
بررسي صحت  ،فوكارديو گرادستگاه  الكتر توسط كاليبراتوردستگاه الكتروكارديو گرام بررسي صحت عملكرد  ،سرم

دستگاه مانيتورينگ بررسي صحت عملكرد  ،دستگاه  پالس اكسي متر توسط كاليبراتوردستگاه پالس اكسي متر عملكرد 
توسط دستگاه الكتروكوتر بررسي صحت عملكرد  ،دستگاه  مانيتورينگ عالئم حياتي توسط كاليبراتورعالئم حياتي 

بررسي صحت  ،دستگاه  ساكشن توسط كاليبراتوردستگاه ساكشن بررسي صحت عملكرد  ،تروكوتردستگاه  الك كاليبراتور
  .مي باشد  هاي تنفسي و بيهوشي دستگاه توسط كاليبراتوردستگاههاي تنفسي و بيهوشي عملكرد 

  :  وروديويژگي هاي كارآموز 
  )يا فيزيكبرق يا تجهيزات پزشكي (فوق ديپلم : ميزان تحصيالت ل حداق

  سالمت كامل جسمي و ذهني: توانايي جسمي حداقل 
  ندارد: مهارت هاي پيش نياز اين استاندارد 

:آموزش دوره  طول
  ساعت    137     :   طول دوره آموزش 

  ساعت      60  :  ـ زمان آموزش نظري 
  ساعت    77    :  يـ زمان آموزش عمل

  ساعت      -         :        ـ كارورزي 
  ساعت      -      :          ـ زمان پروژه

  ) به درصد ( بودجه بندي ارزشيابي 
  %25  :آزمون نظري  -
  %65  :آزمون عملي  -
  %10: اخالق حرفه اي  -

:صالحيت هاي حرفه اي مربيان 
  سال سابقه كار مرتبط  4با  و يا مهندسي پزشكي) ابزاردقيق -كترونيك يا كنترلال (كارشناسي برقدارا بودن حداقل 



 
 
 
 
 

  
  
  
  
 

  : ) اصطالحي ( تعريف دقيق استاندارد  ٭

تجهيزات غير كاليبره مي تواند باعث آسيب جدي به بيمار يا كاربر شده و هزينه هاي غير ضروري به  ازاستفاده 
هيزات پزشكي ارتباط مستقيم با حفظ سالمت و ايمني بيمار و ره بودن تجباز كالي ، لذا اطميناننمايد  حميلتمجموعه 
  .كاربر دارد

  
  
  
  
  ) :مشابه جهاني  اصطالحاتو ( استاندارد  انگليسياصطالح  ٭

Medical & hospital equipment calibration technician 

  
  
  

  

  : رد مهم ترين استانداردها و رشته هاي مرتبط با اين استاندا ٭
  
  
  
  
  :جايگاه استاندارد شغلي از جهت آسيب شناسي و سطح سختي كار  ٭

  ......................................طبق سند و مرجع                 جزو مشاغل عادي و كم آسيب : الف

  ......................................طبق سند و مرجع                         جزو مشاغل نسبتاً سخت  : ب 

  ........................................طبق سند و مرجع                  جزو مشاغل سخت و زيان آور: ج 

              نياز به استعالم از وزارت كار  :  د 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

   شغلاستاندارد       
  ها شايستگي  -

 عناوين رديف

   دستگاه الكتروشوك توسط كاليبراتورالكتروشوك صحت عملكرد دستگاه  بررسي 1
   دستگاه  پمپ سرنگ توسط كاليبراتوردستگاه پمپ سرنگ بررسي صحت عملكرد  2
   دستگاه  پمپ سرم توسط كاليبراتوردستگاه پمپ سرم بررسي صحت عملكرد  3
  فوكارديو گرادستگاه  الكتر توسط كاليبراتوردستگاه الكتروكارديو گرام بررسي صحت عملكرد  4
   دستگاه  پالس اكسي متر توسط كاليبراتوردستگاه پالس اكسي متر بررسي صحت عملكرد  5
   دستگاه  مانيتورينگ عالئم حياتي توسط كاليبراتوردستگاه مانيتورينگ عالئم حياتي بررسي صحت عملكرد  6
   تروكوتردستگاه  الك توسط كاليبراتوردستگاه الكتروكوتر بررسي صحت عملكرد  7
   دستگاه  ساكشن توسط كاليبراتوردستگاه ساكشن بررسي صحت عملكرد  8
   هاي تنفسي و بيهوشي دستگاه توسط كاليبراتوردستگاههاي تنفسي و بيهوشي بررسي صحت عملكرد   9

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  استاندارد آموزش 
 ي تحليل آموزشي برگه -

  :  عنوان
دستگاه  توسط كاليبراتوروشوك بررسي صحت عملكرد دستگاه الكتر

  الكتروشوك

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

8  8 16 

 ايمني ،نگرشمهارت ،،دانش
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  يميزكارگاه        : دانش 
  كامپيوتر 
  ابزارآالت 
  الكتروشوك 

  كاليبراتور
  وكدستگاه الكتروش 
  چك ليست 
پارامترهاي مورد آزمايش  

  دستگاه

      2  اصطالحات و پارامترهاي مهم كاليبراسيون دستگاه الكتروشوك -
      2  اصول كاربري صحيح قسمتهاي مختلف دستگاه الكتروشوك -
      2  كاربري صحيح دستگاه كاليبراتور الكتروشوك اصول -
      2  تگاه الكتروشوك نحوه تكميل مدارك و برچسب گذاري براي دس -

  :مهارت
اعم  هاي مختلف دستگاه الكتروشوك تنظيم نمودن و راه اندازي قسمت -

از بررسي ميزان انرژي خروجي دستگاه،بررسي زمان شارژ،بررسي عملكرد 
  )(Syncصحيح دستگاه در حالت سينكرون 

  هاي مختلف دستگاه كاليبراتور الكتروشوك تنظيم و راه اندازي قسمت -
  لكتروشوكاتكميل مدارك كاليبراسيون و برچسب گذاري روي دستگاه  -

      
  3    

  3    
  2    

  :نگرش
  به دست آوردن ديد كافي از كاربري صحيح دستگاه الكتروشوك

  به دست آوردن ديد كافي از چگونگي كاليبراسيون دستگاه الكتروشوك 
  : ايمني و بهداشت 

  الكتريكي جهت اندازه گيري جريان نشتياستفاده از آنااليزر ايمني   -
  رعايت اصول ايمني الكتريكي حفاظت كاربر در برابر دستگاه الكتروشوك-

  :هات زيست محيطيتوج
  بهينه سازي مصرف انرژي -
  صرفه جويي در مصرف مواد -

  
  



 
 
 
 
 

  
  
  

  استاندارد آموزش 
 ي تحليل آموزشي برگه -

  : عنوان 
دستگاه   توسط كاليبراتوررنگ بررسي صحت عملكرد دستگاه پمپ س

  پمپ سرنگ

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

6 6 12 

  ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  ميزكارگاهي        : دانش 
  كامپيوتر 
  ابزارآالت 
   پمپ سرنگ  

پمپ  دستگاه كاليبراتور 
   نگسر

پارامترهاي  چك ليست
پمپ  مورد آزمايش دستگاه

  سرنگ
   

      1  پمپ سرنگ اصطالحات و پارامترهاي مهم كاليبراسيون دستگاه  -
      1  پمپ سرنگ اصول كاربري صحيح قسمتهاي مختلف دستگاه  -
      2  پمپ سرنگ اصول كاربري صحيح دستگاه كاليبراتور  -
      2  پمپ سرنگ ري براي دستگاه نحوه تكميل مدارك و برچسب گذا -

  :مهارت
  پمپ سرنگ تنظيم نمودن و راه اندازي قسمتهاي مختلف دستگاه  -
  پمپ سرنگ تنظيم و راه اندازي قسمتهاي مختلف دستگاه كاليبراتور  -
پمپ  تكميل مدارك كاليبراسيون و برچسب گذاري روي دستگاه -

  سرنگ
وبررسي  Back Pressureخروجي بررسي  بررسي ميزان حجم-

 فلوي خروجي با زماننوسانات 

      
  2    
  2    
  2    

  :نگرش
  بدست آوردن ديد كافي از كاربري صحيح دستگاه پمپ سرنگ-
  بدست آوردن ديد كافي از چگونگي كاليبراسيون دستگاه پمپ سرنگ-

  : ايمني و بهداشت 
  ه پمپ سرنگرعايت اصول ايمني الكتريكي حفاظت كاربر در برابر دستگا-

  :توجهات زيست محيطي
  بهينه سازي مصرف انرژي -
  صرفه جويي در مصرف مواد -

  



 
 
 
 
 

  
  استاندارد آموزش 

 ي تحليل آموزشي برگه -

  : عنوان 
دستگاه  پمپ  توسط كاليبراتوربررسي صحت عملكرد دستگاه پمپ سرم 

  سرم

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

6 6 12 

  ايمني  ،ش نگر مهارت ، ،دانش 
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  ميزكارگاهي        : دانش 
  كامپيوتر 

  ابزارآالت
   پمپ سرم 
  كاليبراتور 
   پمپ سرم دستگاه  
  چك ليست  

پارامترهاي مورد آزمايش 
  پمپ سرم دستگاه

      1  پمپ سرم ه اصطالحات و پارامترهاي مهم كاليبراسيون دستگا -
      2  پمپ سرم اصول كاربري صحيح قسمتهاي مختلف دستگاه  -
      2  پمپ سرم اصول كاربري صحيح دستگاه كاليبراتور  -
      1  پمپ سرم نحوه تكميل مدارك و برچسب گذاري براي دستگاه  -

  :مهارت
  پمپ سرم تنظيم نمودن و راه اندازي قسمتهاي مختلف دستگاه  -
  پمپ سرم و راه اندازي قسمتهاي مختلف دستگاه كاليبراتور تنظيم  -
  پمپ سرم تكميل مدارك كاليبراسيون و برچسب گذاري روي دستگاه  -

      
  2    
  2    
  2    

  :نگرش
  بدست آوردن ديد كافي از كاربري صحيح دستگاه پمپ سرم-
  بدست آوردن ديد كافي از چگونگي كاليبراسيون دستگاه پمپ سرم-

  : و بهداشت  ايمني
  رعايت اصول ايمني الكتريكي حفاظت كاربر در برابر دستگاه پمپ سرم-

  :توجهات زيست محيطي
  بهينه سازي مصرف انرژي -
  صرفه جويي در مصرف مواد-

  
  
  
  
  



 
 
 
 
 

  
  

  استاندارد آموزش 
 ي تحليل آموزشي برگه -

  : عنوان 
دستگاه   كاليبراتورتوسط بررسي صحت عملكرد دستگاه الكتروكارديو گرام 

  فالكتروكارديو گرا

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

8 14 22 

  ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  ميزكارگاهي        : دانش 
  كامپيوتر 
  ابزارآالت 
   الكتروكارديو گرام  

  كاليبراتور
  الكتروكارديو گرامهدستگا 
  چك ليست 
پارامترهاي مورد آزمايش  

  الكتروكارديو گرام دستگاه

      2 الكتروكارديو گرام اصطالحات و پارامترهاي مهم كاليبراسيون دستگاه-
      2 الكتروكارديو گرام اصول كاربري صحيح قسمتهاي مختلف دستگاه-
      2 كتروكارديو گرامال اصول كاربري صحيح دستگاه كاليبراتور-
      2  الكتروكارديو گرام نحوه تكميل مدارك و برچسب گذاري براي دستگاه-

  :مهارت
  Gain/dampingبررسي ميزان -
  بررسي پاسخ فركانسي دستگاه-
  الكتروكارديو گرام تنظيم نمودن و راه اندازي قسمتهاي مختلف دستگاه  -
الكتروكارديو  تگاه كاليبراتور تنظيم و راه اندازي قسمتهاي مختلف دس -

  گرام
الكتروكارديو  تكميل مدارك كاليبراسيون و برچسب گذاري روي دستگاه  -

  گرام

      
  3    
  3    
  3    

  3    
  2    

  :نگرش
  بدست آوردن ديد كافي از كاربري صحيح دستگاه الكتروكارديوگرام-
  تگاه الكتروكارديوگرامبدست آوردن ديد كافي از چگونگي كاليبراسيون دس-

   :و بهداشت  ايمني
  رعايت اصول ايمني الكتريكي حفاظت كاربر در برابر دستگاه الكتروكارديوگرام-

  :توجهات زيست محيطي
  بهينه سازي مصرف انرژي -
   صرفه جويي در مصرف مواد-

  



 
 
 
 
 

  
  
  

  استاندارد آموزش 
 ي تحليل آموزشي برگه -

  : عنوان 
دستگاه   توسط كاليبراتورتگاه پالس اكسي متر بررسي صحت عملكرد دس

  پالس اكسي متر

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

5 9 14 

  ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  ميزكارگاهي        : دانش 
  كامپيوتر 
  ابزارآالت 

   پالس اكسي متر  
پالس  كاليبراتور دستگاه  

  اكسي متر
چك ليست پارامترهاي 
  مورد آزمايش دستگاه

      1  پالس اكسي متر اصطالحات و پارامترهاي مهم كاليبراسيون دستگاه  -
      1  پالس اكسي متر اصول كاربري صحيح قسمتهاي مختلف دستگاه  -
      2  پالس اكسي متر اصول كاربري صحيح دستگاه كاليبراتور  -
      1  ترمپالس اكسي  نحوه تكميل مدارك و برچسب گذاري براي دستگاه  -

  :مهارت
  پالس اكسي متر تنظيم نمودن و راه اندازي قسمتهاي مختلف دستگاه  -
پالس اكسي  تنظيم و راه اندازي قسمتهاي مختلف دستگاه كاليبراتور  -

  متر
پالس  ه تكميل مدارك كاليبراسيون و برچسب گذاري روي دستگا -

  اكسي متر
  در ضربان هاي مختلف  Spo2 بررسي ميزان مشخص-
  بررسي دامنه پالس به منظوراطمينان از عملكرد دستگاه-

      
  2    

  2    
  1    
  2    
  2    

  :نگرش
  متر بري صحيح دستگاه پالس اكسيبدست آوردن ديد كافي از كار-
  متر يون دستگاه پالس اكسييبراسبدست آوردن ديد كافي از چگونگي كال-

   :ايمني
  رعايت اصول ايمني الكتريكي حفاظت كاربر در برابر دستگاه پالس اكسي متر-

  :توجهات زيست محيطي
  بهينه سازي مصرف انرژي -
  صرفه جويي در مصرف مواد-

  
  



 
 
 
 
 

  
  
  

  استاندارد آموزش 
  ي تحليل آموزشي برگه -
  : عنوان 

 توسط كاليبراتوريتورينگ عالئم حياتي دستگاه مانبررسي صحت عملكرد 
  دستگاه  مانيتورينگ عالئم حياتي

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

6 8 14 

  ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  ميزكارگاهي        : دانش 
  كامپيوتر 
  ابزارآالت 
   رينگ عالئم حياتيمانيتو 
   NIBPآنااليزر  

   ECGآنااليزر
 Spo2آنااليزر 

مانيتورينگ عالئم  اصطالحات و پارامترهاي مهم كاليبراسيون دستگاه  -
  حياتي

1      

مانيتورينگ عالئم  اصول كاربري صحيح قسمتهاي مختلف دستگاه  -
  حياتي

2      

      2  گ عالئم حياتيمانيتورين اصول كاربري صحيح دستگاه كاليبراتور  -
مانيتورينگ  نحوه تكميل مدارك و برچسب گذاري براي دستگاه  -

  عالئم حياتي
1      

  :مهارت
 ECGبررسي صحت عملكرد صحيح -

ميزان درصداشباع هموگلوبين با (  Spo2بررسي صحت عملكرد -
  عالئم حياتي بر روي دستگاه مانيتورينگ)اكسيژن

دستگاه ار خون غير تهاجمي يا فش  NIBPبررسي صحت عملكرد -
  مانيتورينگ عالئم حياتي 

      
  3    
  3    

  2    

  :نگرش
  بدست آوردن ديد كافي از كاربري صحيح دستگاه مانيتورينگ عاليم حياتي-
  بدست آوردن ديدكافي از چگونگي كاليبراسيون دستگاه مانيتورينگ عاليم حياتي -

   :ايمني
  حفاظت كاربر در برابر دستگاه مانيتورينگ عاليم حياتي رعايت اصول ايمني الكتريكي-

  :توجيهات زيست محيطي
  بهينه سازي مصرف انرژي -
  صرفه جويي در مصرف مواد-



 
 
 
 
 

  
  
  

  استاندارد آموزش 
 ي تحليل آموزشي برگه -

  : عنوان 
دستگاه   توسط كاليبراتوربررسي صحت عملكرد دستگاه الكتروكوتر 

  الكتروكوتر

 شزمان آموز

جمععملي نظري  
7 7 14 

  ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 
  مرتبط توجهات زيست محيطي

مصرفي و  ، موادابزار  ،تجهيزات 
  منابع آموزشي

  ميزكارگاهي       : دانش 
  كامپيوتر 
  ابزارآالت 
   الكتروكوتر  
  لكتروكوترادستگاه كاليبراتور 
چك ليست پارامترهاي مورد    

  هآزمايش دستگا

      2  الكتروكوتر اصطالحات و پارامترهاي مهم كاليبراسيون دستگاه  -
      2  الكتروكوتر اصول كاربري صحيح قسمتهاي مختلف دستگاه  -
      2  الكتروكوتر اصول كاربري صحيح دستگاه كاليبراتور  -
      1  الكتروكوتر ب گذاري براي دستگاه نحوه تكميل مدارك و برچس -

  :مهارت
 باي و مونوپالر(ي خروجي الكتروكوتر در مدهاي دستگاهبررس-

  در يك مقاومت ثابت)پوالر
  بررسي نشتي جريان فركانس باال-
  بررسي برقراري كامل الكترودهاي فعال وغير فعال-

      
  3    

  2    
  2    

  :نگرش
  بدست آوردن ديد كافي از كاربري صحيح دستگاه الكتروكوتر-
  از چگونگي كاليبراسيون دستگاه الكتروكوتر يدست آوردن ديد كافي-

   :ايمني
  رعايت اصول ايمني الكتريكي حفاظت كاربر در برابر دستگاه الكتروكوتر-

  :توجيهات زيست محيطي
  بهينه سازي مصرف انرژي -
   صرفه جويي در مصرف مواد-

  
  



 
 
 
 
 

  
  

  استاندارد آموزش 
 ي تحليل آموزشي برگه -

  : عنوان 
 دستگاه  ساكشن توسط كاليبراتوركرد دستگاه ساكشن بررسي صحت عمل

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

6 6 12 

  ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  ميزكارگاهي        : دانش 
  كامپيوتر 

  ابزارآالت
   ساكشن  
 ساكشن دستگاه كاليبراتور  

پارامترهاي چك ليست 
  مورد آزمايش دستگاه

  

      1  ساكشن اصطالحات و پارامترهاي مهم كاليبراسيون دستگاه  -
      2  ساكشن اصول كاربري صحيح قسمتهاي مختلف دستگاه  -
      2  ساكشن اصول كاربري صحيح دستگاه كاليبراتور  -
      1  ساكشن  نحوه تكميل مدارك و برچسب گذاري براي دستگاه -

  :مهارت
  ساكشن تنظيم نمودن و راه اندازي قسمتهاي مختلف دستگاه  -
  ساكشن تنظيم و راه اندازي قسمتهاي مختلف دستگاه كاليبراتور  -
  ساكشن تكميل مدارك كاليبراسيون و برچسب گذاري روي دستگاه  -

      
  2    
  2    
  2    

  :نگرش
  صحيح دستگاه ساكشن بدست آوردن ديد كافي از كاربري-
  بدست آوردن ديد كافي از چگونگي كاليبراسيون دستگاه ساكشن-

  : ايمني
  رعايت اصول ايمني الكتريكي حفاظت كاربر در برابر دستگاه ساكشن-

  :توجيهات زيست محيطي
  بهينه سازي مصرف انرژي -
   صرفه جويي در مصرف مواد-

  
  
  
  
  
  
  



 
 
 
 
 

  
  

  استاندارد آموزش 
 حليل آموزشيي ت برگه -

  : عنوان 
 توسط كاليبراتورهاي تنفسي و بيهوشي  بررسي صحت عملكرد دستگاه

  هاي تنفسي و بيهوشي  دستگاه

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

8 8 16 

  ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  ميزكارگاهي        : دانش 
  كامپيوتر 

  ابزارآالت
   تنفسي و بيهوشي  
تنفسي  دستگاه كاليبراتور  

   و بيهوشي
پارامترهاي  چك ليست

  مورد آزمايش دستگاه
  

تنفسي و دستگاههاي  اصطالحات و پارامترهاي مهم كاليبراسيون  -
  بيهوشي

2      

تنفسي و دستگاههاي  اصول كاربري صحيح قسمتهاي مختلف  -
  بيهوشي

2      

      2  تنفسي و بيهوشي كاليبراتور دستگاههاي  اصول كاربري صحيح  -
تنفسي و دستگاههاي  نحوه تكميل مدارك و برچسب گذاري براي  -

  بيهوشي
2      

  :مهارت
  بررسي تست فشار در الگوهاي مختلف تنفسي-
  بررسي تست حجم در الگوهاي مختلف تنفسي-
  ) O2(بررسي وارزيابي غلظت اكسيژن -
  بررسي تست تنفس در دقيقه -
بر روي دستگاه هاي )پايين ،باالومتوسط(بررسي تست نشتي فشار -

  بيهوشي
  بررسي عملكرد وپرايزر جهت غلظت گاز بيهوشي در دستگاه بيهوشي-

      
  3    
  3    
  2    
  1    
  2    
  2    

  :نگرش
  وبيهوشي بدست آوردن ديد كافي از كاربري صحيح دستگاههاي تنفسي-
  بدست آوردن ديد كافي از چگونگي كاليبراسيون دستگاههاي تنفسي وبيهوشي-

   :ايمني
  هاي تنفسي وبيهوشي رعايت اصول ايمني الكتريكي حفاظت كاربر در برابر دستگاه-

  :توجيهات زيست محيطي
  بهينه سازي مصرف انرژي -
   صرفه جويي در مصرف مواد-



 
 
 
 
 

  
 
 

    برگه استاندارد تجهيزات -                  
  توضيحات   تعداد   مشخصات فني و دقيق  نام  رديف

سري1سري كامل جعبه كمك هاي اوليه  1    
    كپسول 1)پودر خشك(كيلوئي6 كپسول اطفاي حريق  2
    عدد1 با كليه متعلقات رايانه  3
عدد4  معمولي-چرخان صندلي مربي  5    
متر40/1 وايت برد  6 x11ددع    
عدد50 معمولي-فلزي-محصلي صندلي كار آموز  7    
    عددMDF 4يك متر در سه متر روي ميز كارگاهي  8
    دستگاه  1  همراه با كليه لوازم جانبي  دستگاه الكتروشوك  9
    دستگاه1 استاندارد كاليبراتور دستگاه الكتروشوك  10
    دستگاه1  همراه با كليه لوازم جانبي  دستگاه پمپ سرنگ  11
    دستگاه1 استاندارد كاليبراتور پمپ سرنگ  12
    دستگاه1  همراه با كليه لوازم جانبي دستگاه پمپ سرم  13
    دستگاه1 استاندارد كاليبراتور دستگاه پمپ سرم  14
    دستگاه1  همراه با كليه لوازم جانبي دستگاه الكتروكارديوگرام  15
كاليبراتور دستگاه  16

 ديوگرامالكتروكار
    دستگاه1 استاندارد

    دستگاه1  همراه با كليه لوازم جانبي دستگاه پالس اكسي متر  17
كاليبراتور دستگاه پالس اكسي  18

 متر
    دستگاه1 استاندارد

دستگاه مانيتورينگ عالئم  19
 حياتي

    دستگاه1  همراه با كليه لوازم جانبي

    دستگاه1 استانداردNIBPآنااليزر  20
    دستگاه1 استانداردECGآنااليزر  21
    دستگاه1 استانداردSPO2آنااليزر  22
    دستگاه1  همراه با كليه لوازم جانبي دستگاه الكتروكوتر  23
    دستگاه1 استاندارد كاليبراتور دستگاه الكتروكوتر  24
    دستگاه1  همراه با كليه لوازم جانبي دستگاه ساكشن  25
    دستگاه1 ستانداردا كاليبراتور دستگاه ساكشن  26
    دستگاه1  همراه با كليه لوازم جانبي دستگاه تنفسي و بيهوشي  27
كاليبراتور دستگاه تنفسي و  28

 بيهوشي
    دستگاه1 استاندارد

    دستگاه1  با رزولوشن باال ديتا پروژكتور  29
    عدد1 - پروژكتورپرده ديتا  30

  . نفر در نظر گرفته شود  15ت تجهيزات براي يك كارگاه به ظرفي -: توجه 



 
 
 
 
 

 
  
  

  برگه استاندارد مواد -                  
  توضيحات   تعداد  مشخصات فني و دقيق نام  رديف

بسته A4   4  كاغذ   1    
گرمي 500عدد  5  مرغوب سيم لحيم   2    
   گرمي 50عدد  5  مرغوب روغن لحيم  3
عدد 10 قرمز ،آبي ،سياه ماژيك  4    
يرلوازم التحر  5    به تعداد الزم  چند رنگ  
عدد براي هر نفر  1 نخي معمولي روپوش كارگاهي   6    

 
  .مواد به ازاء يك نفر كارآموز محاسبه شود  -

  ابزار برگه استاندارد -                  
  توضيحات   تعداد مشخصات فني و دقيق نام  رديف

   عدد 60W  5قلمي    هويه  1
   عدد 5  معمولي  قلع كش  2
   عدد 3 مخصوص وايت برد  تخته پاك كن  3
    ست 2 استاندارد آچار و ابزارآالت  4
   از هر كدام  نسخه 3  مخصوص هر دستگاه  چك ليست پارمترهاي دستگاه  5
    عدد  3   -  پنس   6

  : توجه 
  .ابزار به ازاء هر سه نفر محاسبه شود  - 

  فهرست سايت هاي قابل استفاده در آموزش استاندارد
  رديف وانعن

www.medical equipment.ir  1 

www.BME center.ir 2 

 


