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 کارشناسي راديولوژیتحصیلي: یو رشته مقطع          علوم پايه گروه آموزشي: پیراپزشکيدانشکده:
 نداردیش نیاز: پ   نظرینوع واحد:  2تعداد واحد:  فیزيک عمومي نام درس:

 A1س کال -دانشکده پیراپزشکيمکان برگزاری:                   10-8:ساعت     شنبه:زمان برگزاری کالس: روز

 شیال هاشمي مدرسین )به ترتیب حروف الفبا(:        شیال هاشميمسئول درس:   34 تعداد دانشجويان:

  :رسشرح د

 در اين درس دانشجويان با مفاهیم علم فیزيک و کاربردهای آن در علوم زيستي آشنا مي شوند.
 

 
  :يهدف کل

 آشنائی و فراگیری 

 نیرو(گشتاور  -نیرو -مکانیک ) اندازه گیری -

 جامدات( -مایعات -گازها -خواص ماده ) شاره ها -

 امواج -

 مغناطیس( -جریان -الکتریسیته و مغناطیس ) الکتریسیته -

 فیزیک نوین -
 

 

 اهداف رفتاری جلسه اول

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی(هدف دهد. ) شرحرا  هدف از خواندن فیزیک -

 شناختی(هدف یح دهد. )را توض های اندازه گیری برخی روش -

 شناختی(هدف را فهرست کند. ) خطاهای اندازه گیری -

 شناختی(هدف . )تعریف کندرا  خطاهای اندازه گیری -

 شناختی(هدف ) قانون ارقام معنادار را توضیح دهد -

 شناختی(هدف کند. ) با استفاده از قانون ارقام معنادار محاسبهرا  خطاهای اندازه گیری -

   شناختی(هدف )  .کند یبررسو  لیتحل ساده  اتیاضیرا با ر وجود زنده با ساختار آنم کیرفتار  ۀرابط -

 ی مطالببندی ارائهنزماجدول 

 1جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

مفدمه و تعریف علم  مکانیک: اندازه گیری 100

 فیزیک 
  – تعامليسخنراني 

استفاده از پاور 

پرسش شفاهي جهت 

ارزيابي  دانش زمینۀ 
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پرسش  -پوينت

 وپاسخ
دانشجويان در  اين 

 درس

 " " اندازه گیری   

مقدمه ای بر تحلیل   

 ریاضی
" " 

 

 

      :اهداف رفتاری جلسه دوم

 از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د

 شناختی(هدف دهد. ) شرحرا  خواص نیرو -

 . )هدف شناختی(کند محاسبه وتنین نیقوان با استفاده از روابط بردار ها و  را روهایمربوط به نکمیت های مجهول   -

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 2جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

  – تعامليسخنراني    خواص نیرو مکانیک: نیرو 100

استفاده از پاور 

پرسش  -پوينت

 وپاسخ

 کوئیز ابتدای کالس

 " " قوانین نیوتن  

 " " چند نیروی خاص  

 " " مؤلفه های نیرو  

 

 اهداف رفتاری جلسه سوم

   از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د

 شناختی(هدف . )مختلف تعادل را شرح دهد یها تیوضع -

 شناختی(هدف را توضیح دهد. )ی تعادل دوران یمعنا . -

 (ی)هدف شناخت .کند فیو مرکز تعادل را تعر مفهوم مرکز گرانش -

 (ی)هدف شناخت .کند محاسبهمختلف  یها تیاشکال متفاوت در وضع اجسام با یبرا مرکز گرانش و مرکز تعادل را -

 شناختی(هدف ) دوران متفاوت محاسبه کند. یمختلف را حول محورها یروهای:  گشتاور ن -
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 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 3جلسه

 زمان)دقیقه( مدت

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

  –سخنراني تعاملي  تعادل دوراني مکانیک: گشتاور نیرو 100

استفاده از پاور 

پرسش  -پوينت

 وپاسخ

 کوئیز ابتدای کالس

 " " مرکز گرانش  

 " " مرکز تعادل  

 

          اهداف رفتاری جلسه چهارم:

گیر انتظار می رود:از فرا رسدر پایان د  

فشدار   یرید کار جو سنج و فشارسنج و انددازه گ  ۀو نحو یا مانهیسه حالت ماده ،مفهوم فشار و اثر گرانش بر شاره ها و فشار پ -

 دهد. )هدف شناختی(خون را شرح 

 یپدوازو  نیو قدوان  هدا در لولده   شاره هدا وببدور آن   انیجر ندی، فرا دسیدر شاره ها با استفاده از قانون ارشم یخواص باالبر . -

 شناختی(هدف ) .کند فیراتعر

 )هدف شناختی(کند.  ، محاسبه را ها  در لوله  شاره ها وببور آن انیجرو در شاره ها  یباالبرمربوط به  کمیت های مجهول -

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 4جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

واص ماده: شاره هاخ 100  

 

 -سه حالت ماده

اثر گرانش بر  -فشار

 شاره ها 

  –سخنراني تعاملي 

استفاده از پاور 

پرسش  -پوينت

 وپاسخ

 کوئیز ابتدای کالس

 -فشار پیمانه ای  

فشار  -فشار سنج

 جو سنج -خون

" " 

 " " باالبری   

 -جريان شاره ای  

 عبور شاره ها از لوله

" " 
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 سه پنجم:اهداف رفتاری جل

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 )هدف شناختی(کند، فیها را تعر مفهوم دما را با استفاده از جنبش ملکول -

شدبن    ۀو نقط یفشار بخار و رطوبت نسب فیو تعار عیما-فاز گاز رییتغ ندیو فرا یواقع یآن و رفتار گازها نیآل و قوان دهیگاز ا -

 شناختی(هدف )  .شرح دهد را

 محاسدبه هدا را   مربدوط بده آن   کمیت های مجهدول مایع ،  -قوانین گاز ایده آل و مفاهی  مربوط به تغییر فاز گازبا استفاده از  -

 شناختی(هدف . )کند.

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 5جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

گاز  -دما –مي جرم ات خواص ماده: گازها 100

قانون فشار  -ايده آل

 جزئي دالتون 

سخنراني تعاملي 

استفاده از پاور   –

پرسش  -پوينت

 وپاسخ

 کوئیز ابتدای کالس

 " " نظريۀ جنبشي گاز ها  

تغییر  -گازهای واقعي  

-فشار بخار -فاز

نقطۀ  -رطوبت نسبي

 شبنم

" " 

 

 اهداف رفتاری جلسه ششم:

 نتظار می رود:از فراگیر ا رسدر پایان د

 شناختی(هدف را توضیح دهد. )و خواص و کاربرد آن  ریتبخ یمفهوم گرما . -

 شناختی(هدف دهد. ) را شرح  سورفکتانت ها تیمختلف و خاص یها ست یو آثار آن درس یمفهوم کشش سطح -

 شناختی(هدف )  را ذکر نماید. و کاربرد آن ینگیاثر موئ -

 شناختی(هدف . )شرح دهد ختلف اسمز رام یندهایفرا یفشار ها اسمز و ۀدیوپد -

هدا را   مربدوط بده آن   کمیدت هدای مجهدول   گرمای تبخیر و کشش سطحی و موئینگی و پدیدۀ اسدمز ،    یبا استفاده از مفاه -

 شناختی(هدف ) کند.محاسبه 
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 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 6جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ابيارزشی ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

سرد  -گرمای تبخیر خواص ماده : مايعات 100

 کردن با تبخیر

  –سخنراني تعاملي 

استفاده از پاور 

پرسش  -پوينت

 وپاسخ

 کوئیز ابتدای کالس

 -کشش سطحي  

کشش سطحي در 

  -ريه ها

اثر  -سورفکتانت ها

 موئینگي

" " 

فشار  -اسمز  

اسمواللیته  -اسمزی

 –اسمز معکوس  –

 فشار منفي

" " 

 

 اهداف رفتاری جلسه هفتم:

:از فراگیر انتظار می رود رسدر پایان د  

 شناختی(هدف )  .توضیح دهد ها را  آن یکیخواص مکان انواع جامدات و -

 . )هدف شناختی(دهد شرح مختلف را یها مدول و عیما -فازجامد  رییتغ ندیفرا -

 مربدوط بده آن   کمیت های مجهول و مدول های مختلف ،  مربوط به خواص جامدات و تغییر فاز آن ها  یبا استفاده از مفاه . -

 )هدف شناختی( کند. محاسبهها را 

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 7جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

خواص ماده :  100

 جامدات

گرمای  -جامدات بلوری

  -ذوب مولي

 مايع( -تغییر فاز) جامد

  –راني تعاملي سخن

استفاده از پاور 

پرسش  -پوينت

 وپاسخ

 کوئیز ابتدای کالس
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 -خواص مکانیکي جامدات  

–استرين -مدول يانگ

 -مدول برشي -استرس

 مدول کپه ای

" " 

ژله  -جامدات غیر بلوری  

مواد  -جامدات ناهمگن -ها

 بیولوژيک

" " 

 

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 8جلسه

 ه(مدت زمان)دقیق

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

    امتحان میان ترم 100

 

 اهداف رفتاری جلسه نهم:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 (ی) هدف شناخت. کند فیبسامد را تعر طول موج و  ی، مفاه ینوسیاصل بره  نهش ، امواج س نواع امواج ،ا -

 شناختی(هدف )  .را شرح دهد هیفور یۀقض -

 شناختی(هدف ) .را محاسبه کند ینوسیامواج س یانرژ -

 شناختی(هدف )  را ذکر نماید. ویژگی امواج ایستاده -

 شناختی(هدف ) کند.محاسبه مربوط به امواج را  کمیت های مجهول -

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 9جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ابيارزشی ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

امواج طولي و  امواج 100

نظريۀ  -عرضي

برهم  -رياضي امواج

 نهش 

  –سخنراني تعاملي 

استفاده از پاور 

پرسش  -پوينت

 وپاسخ

 کوئیز ابتدای کالس

 -امواج سینوسي  

 بسامد -طول موج

" " 

 " "انرژی  -قضیۀ فوريه  



 به نام خـداوند جـان آفـرين

 
 ايراندانشگاه علوم پزشکي 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 ريزی آموزشيواحد برنامه

 (Lesson Plan)درس  حطر

 

 7 

 -امواج سینوسي

 امواج ايستاده

 

 اهداف رفتاری جلسه دهم:

از فراگیر انتظار می رود: رسددر پایان   

  (ی) هدف شناخت.را محاسبه کند کیالکتروستات یروهایبا استفاده از قانون کولن ن -

 (ی) هدف شناخت .رساناها و نارساناها را شرح دهد و خواص یکیالکتر یالقاء بارها ۀدیپد -

 (ی) هدف شناخت. کند را محاسبه یکیالکتر یحاصل از بارها یکیالکتر لیو پتانس یکیالکتر یها دانیم -

 شناختی(هدف ) و دستگاه نوسان نما را شرح دهد.  کسیا یکار المپ پرتو -

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 10جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

 -قانون کولن-نیروهای بنیادی الکتريسیته 100

 رساناها و نارسانا ها  -القاء

  –نراني تعاملي سخ

 -استفاده از پاور پوينت

 پرسش وپاسخ

کوئیز ابتدای 

 کالس

میدان دو  -میدان الکتريکي  

پتانسیل  -قطبي الکتريکي

 الکتريکي

" " 

المپ  -باريکه های الکتروني  

المپ پرتوی  – Xپرتوی 

 دستگاه نوسان نما -الکتروني

" " 

 

 

 اهداف رفتاری جلسه يازدهم:

ز فراگیر انتظار می رود:ا رسدر پایان د  

کندد.   محاسدبه ، را شدوند  یمد  هید تغذ  یمستق انیکه با جر یمدار یساده و شبکه ها یمربوط به مدارها کمیت های مجهول -

 )هدف شناختی(

 شناختی(هدف ) .کند محاسبهشامل خازن را  متناوب و انیجر ۀساد یمربوط به مدارها  کمیت های مجهول -

   شناختی(هدف ) کند.خازنها را محاسبه  اتیخصوص -

-  
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 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 11جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

   جریان 100
 

شبکه  -قانون اهم

 های مداری 

  –سخنراني تعاملي 

استفاده از پاور 

پرسش  -پوينت

 وپاسخ

 کوئیز ابتدای کالس

 " " جريان متناوب  

 " " خازنها  

 

 اهداف رفتاری جلسه دوازدهم:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی(هدف ) . مختلف را محاسبه کند یسیمغناط یروهاین -

 شناختی(هدف ) . را شرح دهد یکیالکتر یو مولدها  یکیالکتر یکار موتورها -

  شناختی(هدف ) . بیان کندرا  یسیامواج الکترومغناطویژگی  -

 

 ی مطالببندی ارائهنجدول زما

 12جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

 -الکترومغناطیس -آهنرباها مغناطیس 100

 -موتورهای الکتريکي

 نیروهای مغناطیسي

 -) نیروهای مؤثر بر جريان

نیروهايي که به بار 

 الکتريکي وارد مي شوند( 

  –سخنراني تعاملي 

از پاور استفاده 

پرسش  -پوينت

 وپاسخ

کوئیز ابتدای 

 کالس

مولدهای  -القای مغناطیسي  

 الکتريکي

" " 

 " " امواج الکترو مغناطیس   
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 م:سیزدهاهداف رفتاری جلسه 

 از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د

 شناختی(هدف ) را شرح دهد.  ساختمان و طرز کار آمپرسنج و ولت سنج -

 شناختی(هدف ) کند. محاسبهمربوط به اندازه گیری با آمپرسنج و ولت سنج را  لکمیت های مجهو -

 شناختی(هدف ) اسیلوسکپ را شرح دهد.  کار ساختمان و طرز -

 شناختی(هدف ) کند. محاسبهاسیلوسکپ را  مربوط به اندازه گیری با  کمیت های مجهول -

 شناختی(هدف ) شرح دهد. را و مبدل سربت  یو گرمائ ینور یمبدلهاویژگی  ساختمان و  -

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 13جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

100  

کاربرد وسايل 

 سنجش

اصول اساسي کاربرد وسايل 

اندازه گیرها)  -سنجش

 آمپرسنج وولت سنج( 

  –سخنراني تعاملي 

 -استفاده از پاور پوينت

 سخپرسش وپا

کوئیز ابتدای 

 کالس

 " " اسیلوسکپ  

مبدل -مبدلها)مبدل سرعت  

 مبدل گرمائي(      -نوری

" " 

 

 :دهمچهاراهداف رفتاری جلسه 

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی(هدف )  را شرح دهد. ذره-موج یدو گانگخاصیت  -

 شناختی(دف ه)  .آن را شرح دهد جادیا یبلم یۀبوهر و پا یمدل اتم -

 شناختی(هدف )  .محاسبه کند یکوانتوم کیذره را با استفاده از مکان اتیخصوص یبرخ -

 شناختی(هدف ) کند. فیرا تعر یها در جدول تناوب ات  یکوانتوم اتیخصوص -

 شناختی(هدف ) را محاسبه کند.  یها در جدول تناوب ات  یکوانتوم اتیخصوص -

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 14جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

مدل  -  ذره _موج دوگانگي  ها اتم 100

اتمي بوهر)آزمايش 

  –سخنراني تعاملي 

استفاده از پاور 

کوئیز ابتدای 

 کالس
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شرايط کوانتومي  -راترفورد

 طیفهای اتمي(  -بوهر

پرسش  -پوينت

 وپاسخ

 " " مکانیک کوانتومي  

اتمهای پیچیده و جدول   

 -تناوبي)حالت کوانتومي اتم

 –جدول تناوبي( -اصل طرد

ترتیب پرشدن زيراليه ها در 

 پیوندهای شیمیائي   -اتم

" " 

 

 اهداف رفتاری جلسه پانزدهم:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی(هدف را توضیح دهد. ) ساختار هسته -

 شناختی(هدف )  را شرح دهد. آن اتیو خصوص یپرتوزائ ندیفرا -

 شناختی(هدف ) کند.  محاسبهمربوط به ویژگی های پرتوزائی بناصر مختلف پرتوزا را  کمیت های مجهول -

 شناختی(هدف ) کند.  محاسبهرا سن با کربن  نییروش تعمربوط به  کمیت های مجهول -

 شناختی(هدف )  .دهد حیرا توض یشکافت و گداخت هسته ا ندیفرا  -

 

 ی مطالببندی ارائهول زمانجد

 15جلسه 

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

  –سخنراني تعاملي  ساختار هسته  (1)هسته ها 100

 -استفاده از پاور پوينت

 پرسش وپاسخ

کوئیز ابتدای 

 کالس

نیم  -نحوۀ واپاشي-پرتوزائي  

 تعیین سن با کربن -عمر

" " 

 " " ت و گداختشکاف  

 

 اهداف رفتاری جلسه شانزدهم:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی(هدف )  .کند فیرا تعر یهسته ا یبتواند انواع تابشها -

 شناختی(هدف )  را شرح دهد. سوسوزن( -گریگا ۀشمارند -بج ل یطرز کار آشکارسازها)ف -



 به نام خـداوند جـان آفـرين
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 شناختی(هدف ) را تعربف کند.  یدزسنج -

 را فهرست کند. )هدف شناختی(. ای دوزهای مختلفواحده. -

 شناختی(هدف ) .و درمان را شرح دهد صیدر تشخ زوتوپهایا ویطرز استفاده از راد -

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 16جلسه 

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

استفاده   –عاملي سخنراني ت تابشهای هسته ای (2)هسته ها 100

پرسش  -از پاور پوينت

 وپاسخ

کوئیز ابتدای 

 کالس

 " " دز سنجي -آشکارسازی  

 -پزشکي هسته ای ) تشخیص  

 درمان(

" " 

 


