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  دورهفرم طرح 

                                                                                                                                                                              
 فیزیک پزشکی اتاق عمل : نام درس

 تئوری 2 :واحد تعداد
 ق عملاتا رشته تحصیلی:
 

  مقطع تحصیلی دانشجویان:
 کارشناسی

 محل برگزاری: 
 

  مدرس:
 بخشی زاده خانم دکتر

 1398-99نیمسال اول تحصیلی 

و انجام : آشنایی با اصول و قوانین فیزیکی و بیوفیزیکی و کسب مهارتهای الزم در چگونگی کاربرد اصول این علم در رابطه با سالمت خود و بیمار هدف کلی درس
 انهای پزشکی و مراقبتهای پرستاری و کاربرد آن درم

 

شماره 

 جلسه

تاریخ 

 جلسه

اهداف میانی  

 )رئوس مطالب(

اهداف ویژه )بر اساس سه حیطه اهداف آموزشی: شناختی، عاطفی، روان 

 حرکتی(

طبقه هر 

 حیطه

 روش یاددهی

 یادگیری

مواد و وسایل 

 آموزشی
 ارزشیابینحوه تکالیف دانشجو زمان جلسه

1  
و  اندازه گیري

 سنجش

 دانشجو بتواند:

 :حیطه شناختی

  بیان کندکمیت هاي اندازه گیري. 

 کاربردهاي واحد اندازه گیري SI بفهمدرا. 

 حیطه عاطفی:
 شرکت کند. به صورت فعال ها در مباحثه 

 به درس گوش کند. سیتدر نیدر ح زهیبا انگ 

  شناختی
 و عاطفی

حل  سخنرانی،
پرسش مسئله، 

 و پاسخ

دیتا  -یت بردوا
نرم  -پروژکتور

 Powerافزار 

point 

 دقیقه 90
آمادگی براي 

پاسخ به سواالت 
 در جلسه آینده

 آغازین
 

2  
و انواع ، نیرو

 کاربرد آن

 دانشجو بتواند:

 حیطه شناختی:

 را نام ببرد انواع نیروها. 

  ها کارکندبا بردار نیرو.  

 را محاسبه کند هابردار نیرو  برآیند. 

  شناختی

 و عاطفی

حل  سخنرانی،
پرسش مسئله، 

 و پاسخ

دیتا  -وایت برد
نرم  -پروژکتور

 Powerافزار 

point 

 دقیقه 90
آمادگی براي 

پاسخ به سواالت 
 در جلسه آینده

 وینیتک

                                                 

 گردش علمی، آزمایشی  –پرسش و پاسخ  –حل مسئله  –گروهی کوچک، نمایشی  –ای تواند شامل: سخنرانی، مباحثهیادگیری می –روش یاددهی   


یا تراکمی )پایان یک دوره یا مقطع آموزشی با هدف قضاوت در مورد تسلط  نیای یا تکوینی )در فرایند تدریس با هدف شناسایی قوت و ضعف دانشجویان( و آزمون پایاتوانند به صورت آزمون ورودی )آگاهی از سطح آمادگی دانشجویان( مرحلهها بر اساس اهداف میآزمون  

 دانشجویان( برگزار گردد.
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 توضیح دهد. ا در ماهیچهنقش نیروه 

 حیطه عاطفی:
 .در مباحثه ها به صورت فعال شرکت کند 

 به درس گوش کند. سیتدر نیدر ح زهیبا انگ 

 قوانین حرکتی  3

 دانشجو بتواند:
 حیطه شناختی:

  بیان کند.را قوانین حرکتی 
  درک کند. ، کار و انرژيسرعت، شتاب و جابجاییمفاهیم 

 حیطه عاطفی:
 .در مباحثه ها به صورت فعال شرکت کند 

 به درس گوش کند. سیتدر نیدر ح زهیبا انگ 

  شناختی

 و عاطفی

حل  سخنرانی،
پرسش مسئله، 
 اسخو پ

دیتا  -وایت برد
نرم  -پروژکتور

 Powerافزار 

point 

 دقیقه 90

آمادگی براي 

پاسخ به سواالت 

 در جلسه آینده

 تکوینی

4  

آشنایی با مفاهیم 

و  رارتحپایه 
کاربردهاي 
تشخیصی و 

 درمانی آن

 دانشجو بتواند:

 حیطه شناختی:

  را توضیح دهدقوانین ترمودینامیک. 

 یاد بگیرد. در بدن انسان آنکاربرد و  انتقال حرارت 

 آشنا شود. با اصول دیاترمی 

 حیطه عاطفی:
 .در مباحثه ها به صورت فعال شرکت کند 

 به درس گوش کند. سیتدر نیدر ح زهیبا انگ 

  شناختی

 و عاطفی

حل  سخنرانی،
پرسش مسئله، 

 و پاسخ

دیتا  -وایت برد
نرم  -پروژکتور

 Powerافزار 

point 

 دقیقه 90

آمادگی براي 

خ به سواالت پاس

 در جلسه آینده

 تکوینی

 نور و ماهیت آن  5

 دانشجو بتواند:

 حیطه شناختی:

  را بشناسد.با نور و ماهیت آن 
 را توضیح دهد. انواع نور ویژگی هاي 

 حیطه عاطفی:
 .در مباحثه ها به صورت فعال شرکت کند 

 به درس گوش کند. سیتدر نیدر ح زهیبا انگ 

  شناختی
 و عاطفی

 سخنرانی،

 رسش و پاسخپ

دیتا  -وایت برد
نرم  -پروژکتور

 Powerافزار 

point 

 دقیقه 90

آمادگی براي 

پاسخ به سواالت 

 در جلسه آینده

 تکوینی
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6  
کاربردهاي درمانی 

 و تشخیصی نور

 دانشجو بتواند:

 حیطه شناختی:

 را یاد بگیرد. کاربرد هاي درمانی نور 

 آشنا شود. ملبا نحوه استفاده از نورماوراء بنفش در اتاق ع 

 بیان کندرا  طرز کار فتومتر. 

 را توضیح دهد. روشهاي اندازه گیري جذب نوري محلول هاي بدن 

 حیطه عاطفی:
 .در مباحثه ها به صورت فعال شرکت کند 

 اشتیاق پیدا کندم فیزیک یهافم به یادگیري 

  شناختی

 و عاطفی

حل  سخنرانی،
پرسش مسئله، 

 و پاسخ

 

دیتا  -وایت برد
نرم  -پروژکتور

 Powerافزار 

point 

 دقیقه 90

آمادگی براي 

پاسخ به سواالت 

 در جلسه آینده

 تکوینی

 اصول الکتریسیته  7

 دانشجو بتواند:
 حیطه شناختی:

 .با اصول الکتریسیته آشنا شود 

  توضیح دهد.قوانین الکتریسیته را 

 حیطه عاطفی:
 ها شرکت کند. در مباحثه 

  شناختی

 و عاطفی

حل  سخنرانی،
پرسش له، مسئ

 و پاسخ

دیتا  -وایت برد
نرم  -پروژکتور

 Powerافزار 

point 

 دقیقه 90

آمادگی براي 

پاسخ به سواالت 

 در جلسه آینده

 تکوینی

8  
کاربرد الکتریسیته 

 در پزشکی

 دانشجو بتواند:
 حیطه شناختی:

 یان کندرا ب اثر الکتریکی بدن. 

را توضیح  ریالتوردفیب،الکتروکاردیوگرافی -الکتروانسفالوگرافی اصول

 دهد.

 حیطه عاطفی:
 به درس گوش کند. سیتدر نیدر ح زهیبا انگ. 

 اشتیاق پیدا کندم فیزیک یهافم به یادگیري. 

  شناختی

 و عاطفی
 سخنرانی،

 پرسش و پاسخ

دیتا  -وایت برد
نرم  -پروژکتور

 Powerافزار 

point 

 دقیقه 90

آمادگی براي 

 امتحان میان ترم

 جلسه آینده

 پایانی

9  

) امتحان میان 
 ترم(

گازها و قوانین 

 حیطه شناختی:

 آشنا شود حاکم بر گازهاي کاملقوانین  اب. 

  را یاد بگیرد. رسپیراتورها و تنفس مصنوعیاصول 

  شناختی

 و عاطفی

حل  سخنرانی،
پرسش مسئله، 

 و پاسخ

دیتا  -وایت برد
نرم  -پروژکتور

 Powerافزار 

point 

 دقیقه 90

آمادگی براي 

پاسخ به سواالت 

 در جلسه آینده

 پایانی
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، مکانیسم گازها
 تنفس

  را شرح دهد. تغییر فشار بر بدناثر 

 حیطه عاطفی:
 .در مباحثه ها به صورت فعال شرکت کند 

 به درس گوش کند. سیتدر نیدر ح زهیبا انگ 

10  
 کلیه و دیالیز

 مصنوعی

 دانشجو بتواند:

 حیطه شناختی:

 اسمز را توضیح دهد پدیده. 

  بیان کندرا  مایعات فشار و سیاالتمفاهیم. 

 را توضیح دهد. دیالیز دستگاه کار نحوه 

 حیطه عاطفی:
 .در مباحثه ها به صورت فعال شرکت کند 

 به درس گوش کند. سیتدر نیدر ح زهیبا انگ 

  شناختی
 و عاطفی

 سخنرانی،
 پرسش و پاسخ

دیتا  -وایت برد
نرم  -پروژکتور

 Powerافزار 

point 

 دقیقه 90

ی براي آمادگ

پاسخ به سواالت 

 در جلسه آینده

 تکوینی

11  
 قلب و ریه

 مصنوعی

 دانشجو بتواند:
 حیطه شناختی:

 آشنا شود. ریه و قلب ماشین با 

 و قلب مصنوعی ژناتوریاکسهاي دستگاه کار نحوه و فیزیک 

 توضیح دهد.را 

 حیطه عاطفی:
 .در مباحثه ها به صورت فعال شرکت کند 

 به درس گوش کند. سیتدر نیدر ح زهیبا انگ 

  شناختی

 و عاطفی
 سخنرانی،

 پرسش و پاسخ

دیتا  -وایت برد
نرم  -پروژکتور

 Powerافزار 

point 

 دقیقه 90

آمادگی براي 

پاسخ به سواالت 

 در جلسه آینده

 تکوینی

 صوت و شنوایی  12

 دانشجو بتواند:
 حیطه شناختی:

 یان کندرا ب حدود شنوایی انسان. 
  را توضیح دهد تکلم و شنواییسیستم. 
  را شرح دهد. رادیومتري و رادیو سنجیاصول 

  شناختی

 و عاطفی
 سخنرانی،

 پرسش و پاسخ

دیتا  -وایت برد
نرم  -پروژکتور

 Powerافزار 

point 

 دقیقه 90

آمادگی براي 

االت پاسخ به سو

 در جلسه آینده

 تکوینی
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 حیطه عاطفی:
 .در مباحثه ها به صورت فعال شرکت کند 

 به درس گوش کند. سیتدر نیدر ح زهیبا انگ 

 رادیواکتیویته  13

 دانشجو بتواند:
 حیطه شناختی:

  را توضیح دهد. اتمساختار 

  را رادیوایزوتوپ ها و رادیواکتیویته مفاهیم تابش هسته اي
 .بیان کند

 حیطه عاطفی:
 .در مباحثه ها به صورت فعال شرکت کند 

 به درس گوش کند. سیتدر نیدر ح زهیبا انگ 

  شناختی
 و عاطفی

 سخنرانی،
 پرسش و پاسخ

دیتا  -وایت برد
نرم  -پروژکتور

 Powerافزار 

point 

 دقیقه 90

آمادگی براي 

پاسخ به سواالت 

 در جلسه آینده

 تکوینی

14  

کاربرد مواد و 

دستگاههاي 

 پرتوزا

 دانشجو بتواند:

 حیطه شناختی:

 کاربردهاي تشخیصی رادیونوکلوئیدها، اشعه ایکس و گاما 
 ن کند.بیارا 
 را  کاربردهاي درمانی ، رادیونوکلوئیدها، اشعه ایکس و گاما

 توضیح دهد.

 حیطه عاطفی:
 .در مباحثه ها به صورت فعال شرکت کند 

 به درس گوش کند. سیتدر نیدر ح زهیبا انگ 

  شناختی

 و عاطفی
 سخنرانی،

 پرسش و پاسخ

دیتا  -وایت برد
نرم  -پروژکتور

 Powerافزار 

point 

 دقیقه 90

ادگی براي آم

پاسخ به سواالت 

 در جلسه آینده

 تکوینی

15  
در  حفاظت

 برابر اشعه

 دانشجو بتواند:

 حیطه شناختی:

 را بیان کند. نحوه اندازه گیري پرتو 
 توضیح دهد.را  اصول حفاظت 

 حیطه عاطفی:

  شناختی

 و عاطفی
 سخنرانی،

 پرسش و پاسخ

تا دی -وایت برد
نرم  -پروژکتور

 Powerافزار 

point 

 دقیقه 90

آمادگی براي 

پاسخ به سواالت 

 در جلسه آینده

 تکوینی
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 .در مباحثه ها به صورت فعال شرکت کند 

16  

 و رباتیک

 آن کاربرد

 عمل اتاق در

 دانشجو بتواند:
 حیطه شناختی:

 آشنا شود. رباتیک با 

  بیان را  عمل اتاق دستگاههاي در از رباتیک استفادهموارد

 .کند
 حیطه عاطفی:

 ها به صورت فعال شرکت کند. در مباحثه 

 به درس گوش کند. سیتدر نیدر ح زهیبا انگ 

  شناختی
 و عاطفی

 سخنرانی،
 پرسش و پاسخ

دیتا  -وایت برد
نرم  -پروژکتور

 Powerافزار 

point 

 دقیقه 90

آمادگی براي 

پاسخ به سواالت 

 در جلسه آینده

 تکوینی

17  

جمع بندي 
کلی مطالب و 
امتحان پایان 

 ترم

 بتواند: دانشجو
 .مسائل مختلف ارائه شده در طول ترم را حل نماید 
 .هدف از ارائه این واحد درسی را به خوبی درک کرده باشد 

 با انگیزه و اشتیاق در امتحان پایان ترم شرکت کند.

-شناختی
 عاطفی

 دقیقه90 ---- حل مسئله
حل مسائل 
 داده شده

آزمون 

 پایانی

 نحوه ارزشیابی:

 گردد. مانده در امتحان پایان ترم محاسبه می% باقی80% کل نمره با استفاده از کوئیز و 20کتبی که ارزشیابی به صورت 
 نحوه محاسبه نمره کل:

 % کل نمره80   آزمون پایان ترم
 % کل نمره20  کوئیز و تکالیف درسی

 منابع:
 سیدمحمدمسعود شوشتریاننویسنده: فیزیک پزشکی و کاربرد آن در اتاق عمل. 
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