
 

 آزاد اسالمی واحد نجف آباددانشگاه 

 دانشکده پزشکی 

 1 صفحه:                                                                                            طرح درس در يك نيمسال تحصيلی                                                                                          

  اتاق عملکارشناسی پیوسته رشته و مقطع تحصيلی :   تئوري           2تعداد كل      واحد :  پزشکی و الکتریسیته و رباتیک و کاربرد آنفیزیک موضوع درس : 

این علم در رابطه با سالمت خود و بیمار و انجام درمانهای  آشنایی با اصول و قوانین فیزیکی و بیوفیزیکی و کسب مهارتهای الزم در چگونگی کاربرد اصول هدف كلی درس :

 پزشکی و مراقبتهای پرستاری و کاربرد آن

 عظيمه كبيرزاده تدوين كننده :

جل

 سه

 روش ارزشيابی وسايل آموزشی روش تدريس حيطه هدف رفتاري هر جلسه درس : )دانشجو در پايان هر جلسه قادر خواهد بود( رئوس مطالب تاريخ

 دانشجو بتواند: و سنجش اندازه گیري 6/6/1011 1

 :حیطه شناختی

  بیان کند.کمیت هاي اندازه گیري 

 کاربردهاي واحد اندازه گیري SI.را بفهمد 

 حیطه عاطفی:
 ها شرکت کند. در مباحثه 

سیستتتم آموزشتتی       شناختی

 -وبینتتتار -ستتتیما 

ویتتت یو  -استتتالی 

ستننرانی   -درسی

 و ت ریس

 تکلیف اینترنت و فضای مجازی

 دانشجو بتواند: آنانواع ، نیرو 21/6/1011 2

 حیطه شناختی:

 را نام ببرد. انواع نیروها 
  آنها را محاسبه کند.و برآیندها کارکند با بردار نیرو 

 حیطه عاطفی:
 ها شرکت کند. در مباحثه 

سیستتتم آموزشتتی       شناختی

 -وبینتتتار -ستتتیما 

ویتتت یو  -استتتالی 

ستننرانی   -درسی

 و ت ریس

 تکلیف و فضای مجازی اینترنت

 دانشجو بتواند: کاربرد نیرو 0/7/1011 3

 حیطه شناختی:

 توضیح دهد. نقش نیروها در ماهیچه 

 حیطه عاطفی:
 ها شرکت کند. در مباحثه 

سیستتتم آموزشتتی       شناختی

 -وبینتتتار -ستتتیما 

ویتتت یو  -استتتالی 

ستننرانی   -درسی

 و ت ریس

 تکلیف اینترنت و فضای مجازی

آشنننایب بننا ممنناهی   ایننه    11/7/1011 0

و کاربردهننناي   رارتحننن 

 تشخیصب و درمانب آن

 دانشجو بتواند:
 حیطه شناختی:

  را بشناسد.قوانین ترمودینامیک 

 یاد بگیرد. در بدن انسان آنکاربرد و  انتقال حرارت 

سیستتتم آموزشتتی       شناختی

 -وبینتتتار -ستتتیما 

ویتتت یو  -استتتالی 

ستننرانی   -درسی

 و ت ریس

 تکلیف اینترنت و فضای مجازی



 

  اتاق عملکارشناسی پیوسته رشته و مقطع تحصيلی :   تئوري           2تعداد كل      واحد :  پزشکی و الکتریسیته و رباتیک و کاربرد آنفیزیک موضوع درس : 

این علم در رابطه با سالمت خود و بیمار و انجام درمانهای  آشنایی با اصول و قوانین فیزیکی و بیوفیزیکی و کسب مهارتهای الزم در چگونگی کاربرد اصول هدف كلی درس :

 پزشکی و مراقبتهای پرستاری و کاربرد آن

 عظيمه كبيرزاده تدوين كننده :

جل

 سه

 روش ارزشيابی وسايل آموزشی روش تدريس حيطه هدف رفتاري هر جلسه درس : )دانشجو در پايان هر جلسه قادر خواهد بود( رئوس مطالب تاريخ

 .با اصول دیاترمب آشنا شود 

 حیطه عاطفی:
 ها شرکت کند. در مباحثه 

 اشتیاق پیدا کند.م فیزیک یهافم به یادگیري 
 دانشجو بتواند: رادیواکتیویته 11/7/1011 5

 حیطه شناختی:

  آشنا شود. ات با ساختار 
  رادیوایزوتوپ ها و رادیواکتیویته مماهی  تابش هسته اي

 کند.را درک 

 حیطه عاطفی:
 ها شرکت کند. در مباحثه 

سیستتتم آموزشتتی       شناختی

 -وبینتتتار -ستتتیما 

ویتتت یو  -استتتالی 

ستننرانی   -درسی

 و ت ریس

 تکلیف اینترنت و فضای مجازی

کننننناربرد منننننواد و   25/7/1011 6

 دستگاههاي  رتوزا

 دانشجو بتواند:

 حیطه شناختی:

 و  کاربردهاي تشخیصب رادیونوکلوئیدها، اشعه ایکس
 را بشناسد. گاما

  کاربردهاي درمانب ، رادیونوکلوئیدها، اشعه ایکس و با
 آشنا شود. گاما

 حیطه عاطفی:
 ها شرکت کند. در مباحثه 

 اشتیاق پیدا کندم فیزیک یهافم به یادگیري 

سیستتتم آموزشتتی       شناختی

 -وبینتتتار -ستتتیما 

ویتتت یو  -استتتالی 

ستننرانی   -درسی

 و ت ریس

 تکلیف اینترنت و فضای مجازی

 دانشجو بتواند: در برابر اشعه حماظت 2/1/1011 7

 حیطه شناختی:

سیستتتم آموزشتتی     شناختی

 -وبینتتتار -ستتتیما 

ویتتت یو  -استتتالی 

 تکلیف اینترنت و فضای مجازی



 

  اتاق عملکارشناسی پیوسته رشته و مقطع تحصيلی :   تئوري           2تعداد كل      واحد :  پزشکی و الکتریسیته و رباتیک و کاربرد آنفیزیک موضوع درس : 

این علم در رابطه با سالمت خود و بیمار و انجام درمانهای  آشنایی با اصول و قوانین فیزیکی و بیوفیزیکی و کسب مهارتهای الزم در چگونگی کاربرد اصول هدف كلی درس :

 پزشکی و مراقبتهای پرستاری و کاربرد آن

 عظيمه كبيرزاده تدوين كننده :

جل

 سه

 روش ارزشيابی وسايل آموزشی روش تدريس حيطه هدف رفتاري هر جلسه درس : )دانشجو در پايان هر جلسه قادر خواهد بود( رئوس مطالب تاريخ

  آشنا شود. نحوه اندازه گیري  رتوبا 
 را یاد بگیرد. اصول حماظت 

 حیطه عاطفی:
 ها شرکت کند. در مباحثه 

 اتاق عمل درک ضرورت فهم فیزیک در 

ستننرانی   -درسی

 و ت ریس

 دانشجو بتواند: فیزیک گوش و شنوایب 9/1/1011 1
 حیطه شناختی:

 را بشناسد. حدود شنوایب انسان 
   آشنا شود. تکل  و شنوایببا سیست 
  را شرح دهد. رادیومتري و رادیو سنجباصول 

 حیطه عاطفی:
 ها شرکت کند. در مباحثه 

 اشتیاق پیدا کندم فیزیک یهافم به یادگیري 

سیستتتم آموزشتتی   شناختی

 -وبینتتتار -ستتتیما 

ویتتت یو  -استتتالی 

ستننرانی   -درسی

 و ت ریس

 تکلیف اینترنت و فضای مجازی

      امتحان میان ترم  9

امننوا ، صننوت و کنناربرد   16/1/1011 11

  صوت در  زشکب

 دانشجو بتواند:
 حیطه شناختی:

 .آشنایب با اموا  و صوت در  زشکب 
 .آشنایب با کاربرد صوت در  زشکب 

 حیطه عاطفی:
 ها شرکت کند. در مباحثه 

 اشتیاق پیدا کندم فیزیک یهافم به یادگیري

سیستتتم آموزشتتی   شناختی

 -وبینتتتار -ستتتیما 

ویتتت یو  -استتتالی 

ستننرانی   -درسی

 و ت ریس

 تکلیف اینترنت و فضای مجازی

 تکلیف اینترنت و فضای مجازیسیستتتم آموزشتتی      شناختی دانشجو بتواند: اصول الکتریسیته 23/1/1011 11



 

  اتاق عملکارشناسی پیوسته رشته و مقطع تحصيلی :   تئوري           2تعداد كل      واحد :  پزشکی و الکتریسیته و رباتیک و کاربرد آنفیزیک موضوع درس : 

این علم در رابطه با سالمت خود و بیمار و انجام درمانهای  آشنایی با اصول و قوانین فیزیکی و بیوفیزیکی و کسب مهارتهای الزم در چگونگی کاربرد اصول هدف كلی درس :

 پزشکی و مراقبتهای پرستاری و کاربرد آن

 عظيمه كبيرزاده تدوين كننده :

جل

 سه

 روش ارزشيابی وسايل آموزشی روش تدريس حيطه هدف رفتاري هر جلسه درس : )دانشجو در پايان هر جلسه قادر خواهد بود( رئوس مطالب تاريخ

 شناختی:حیطه 

 .آشنایب با اصول الکتریسیته آشنا شود 

 .قوانین الکتریسیته را یاد بگیرد 

 حیطه عاطفی:
 ها شرکت کند. در مباحثه 

 -وبینتتتار -ستتتیما 

ویتتت یو  -استتتالی 

ستننرانی   -درسی

 و ت ریس

12 31/1/1011 

کاربرد الکتریسیته در 

 پزشکی

 دانشجو بتواند:

 حیطه شناختی:

 را بمهمد. اثر الکتریکب بدن 

 ( آشنایب با جریان هاي  رفرکانسShort wave & Microwave) 

  آشنایب با برق گرفتگب، خطرات ناشب از آن و اصول نجات بیمار 

 حیطه عاطفی:
 ها شرکت کند. در مباحثه 

 اشتیاق پیدا کندم فیزیک یهافم به یادگیري. 

سیستتتم آموزشتتی      شناختی

 -وبینتتتار -ستتتیما 

ویتتت یو  -استتتالی 

ستننرانی   -درسی

 و ت ریس

 تکلیف اینترنت و فضای مجازی

بیوفیزیک سلولی،  7/9/1011 13

الکترومیوگرام، 

الکتروکاردیوگرام، 

الکتروانسفالوگرام، 

الکترورتینوگرام و 

الکترواکوگرام، 

مگنتوکاردیوگرام و 

 مگنتوانسفالوگرام.

 دانشجو بتواند:
 حیطه شناختی:

  یاد بگیرد الکترومیوگرام، الکتروکاردیوگراماصول 

 یاد بگیرد. الکترورتینوگرام و الکترواکوگرام -اصول الکتروانسمالوگرافب 

 یاد بگیردمگنتوکاردیوگرام و مگنتوانسفالوگرام  اصول. 

 حیطه عاطفی:
 ها شرکت کند. در مباحثه 

 اشتیاق پیدا کندم فیزیک یهافم به یادگیري. 

سیستتتم آموزشتتی      شناختی

 -وبینتتتار -ستتتیما 

ویتتت یو  -استتتالی 

ستننرانی   -درسی

 و ت ریس

 تکلیف اینترنت و فضای مجازی

10 10/9/1011 

 نور و ماهیت آن
 دانشجو بتواند:

 حیطه شناختی:

  را بشناسد.با نور و ماهیت آن 

سیستتتم آموزشتتی      شناختی

 -وبینتتتار -ستتتیما 

ویتتت یو  -استتتالی 

 تکلیف اینترنت و فضای مجازی



 

  اتاق عملکارشناسی پیوسته رشته و مقطع تحصيلی :   تئوري           2تعداد كل      واحد :  پزشکی و الکتریسیته و رباتیک و کاربرد آنفیزیک موضوع درس : 

این علم در رابطه با سالمت خود و بیمار و انجام درمانهای  آشنایی با اصول و قوانین فیزیکی و بیوفیزیکی و کسب مهارتهای الزم در چگونگی کاربرد اصول هدف كلی درس :

 پزشکی و مراقبتهای پرستاری و کاربرد آن

 عظيمه كبيرزاده تدوين كننده :

جل

 سه

 روش ارزشيابی وسايل آموزشی روش تدريس حيطه هدف رفتاري هر جلسه درس : )دانشجو در پايان هر جلسه قادر خواهد بود( رئوس مطالب تاريخ

 .ویژگب هاي انواع نور را توضیح دهد 

 حیطه عاطفی:
 ها شرکت کند. در مباحثه 

ستننرانی   -درسی

 و ت ریس

      امتحان  ایان ترم  

 : فيزيك پزشکی و كاربرد آن در اتاق عمل دكتر محمد مسعود شوشتريان1منبع                  

 : فيزيك پزشکی تأليف دكتر محمدعلی عقابيان و همکاران2منبع                                

 


