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  ورهفرم طرح د

                                                                                                                                                                            
 پزشکی فيزيك:  نام درس

 تئوری 5/1 :تعداد واحد

 هوشبریرشته تحصیلی: 
 

 تحصیلی دانشجویان:  مقطع
 کارشناسی

 محل برگزاری: 
 مدرس: 

 مریم بخشی زاده
 1398-99نیمسال اول تحصیلی 

 تجهيزات مربوطهو  هوشبري با ارتباط درعلم فيزيك با دانشجو: آشنایی هدف کلی درس

 

شماره 

 جلسه

تاریخ 

 جلسه

اهداف میانی  

 )رئوس مطالب(

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

 حرکتی(

طبقه هر 

 حیطه

 روش یاددهی

 یادگیری

مواد و وسایل 

 آموزشی

زمان 

 جلسه
 ارزشیابینحوه تکالیف دانشجو

1  
و  انددزا گ ريدد   

 سنجش

 دانشجو بتوانز:

 حيطه شناختی:

 توضیح دهد.کمیت هاي اندازه گیري  .1

 را تبیین کند.SI کاربردهاي واحد اندازه گیري .2

 عادي روابط را انجام دهد.تحلیل اب .3

 حيطه عاطفی:
 به درس گوش کند. سیتدر نیدر ح زهیبا انگ .1

 مشارکت کند. اقیو اشت زهیمباحث مطرح شده با انگ در .2

و   شناختی
 عاطفی

حل  سخنرانی،
مسئله، پرسش 

 و پاسخ

دیتاا   -وایت برد
ناارم  -پروژکتاور 

 Powerافازار  

point 

 دقیقه 90

آمادگی براي 

پاسخ به سواالت 

ر جلسه آیندهد  

 آغا ین
 

2  

مفاهيم آشنایی با 
و  حددددددد ا   

دستگاهها  انزا گ 
 دماري   

 دانشجو بتوانز:

 حيطه شناختی:
 توضیح دهدواحدهاي اندازه گیري دما را  .1

 .آن را بیان کند وانواع ياصول ترمومتر .2

 شرح دهد.روشهاي انتقال گرما را  .3

و   شناختی

 عاطفی

حل  سخنرانی،
مسئله، پرسش 

 و پاسخ

دیتاا   -وایت برد
ناارم  -پروژکتاور 

 Powerافازار  

point 

 دقیقه 90

آمادگی براي 

پاسخ به سواالت 

 در جلسه آینده

 تکوینی

                                                 

 گردش علمی، آزمایشی  –پرسش و پاسخ  –حل مسئله  –گروهی کوچک، نمایشی  –ای ی، مباحثهتواند شامل: سخنرانیادگیری 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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 کند. انیبراههاي اتالف دماي بدن را  .4

 

 حيطه عاطفی:
 به درس گوش کند. سیتدر نیدر ح زهیبا انگ .1

 مشارکت کند. اقیو اشت زهیمباحث مطرح شده با انگ در .2

3  

اهيم آشنایی با مف

و  ر مایی ظ فيت
 ر ما  نهان

 دانشجو بتوانز:

 حيطه شناختی:
 .توضیح دهدرا  گرمایی ظرفیت مفهوم .1

 .بیان کندرا گرماي نهان  مفهوم .2

 .توضیح دهداهمیت گرماي نهان در هوشبري را  .3

 

 حيطه عاطفی:
 به درس گوش کند. سیتدر نیدر ح زهیبا انگ .1

 کت کند.مشار اقیو اشت زهیمباحث مطرح شده با انگ در .2

و   شناختی
 عاطفی

حل  سخنرانی،
مسئله، پرسش 

 و پاسخ

دیتاا   -وایت برد
ناارم  -پروژکتاور 

 Powerافازار  

point 

 دقیقه 90

آمادگی براي 

پاسخ به سواالت 

 در جلسه آینده

 تکوینی

4  
آشنایی با مفاهيم 

  فشا 

 دانشجو بتوانز:

 حيطه شناختی:

 بیان کند.گازي را  ومخلوطهاي گازها در فشار .1

 توضیح دهد.راههاي اندازه گیري فشار گازها را  .2

 فشار در مایعات و اندازه گیري آن را بیان کند. .3

 شرح دهد.کاربرد فشار در سیستم هاي هوشبري را  .4

 حيطه عاطفی:
 به درس گوش کند. سیتدر نیدر ح زهیبا انگ .1

 مشارکت کند. اقیو اشت زهیمباحث مطرح شده با انگ در .2

و   شناختی

 عاطفی

حل  ،سخنرانی
مسئله، پرسش 

 و پاسخ

دیتا  -وایت برد
نرم  -پروژکتور

 Powerافزار 

point 

 دقیقه 90

آمادگی براي 

پاسخ به سواالت 

 در جلسه آینده

 تکوینی

 را ها قوانين  5

 دانشجو بتوانز:

 حيطه شناختی:

 گازها را توضیح دهد.عمومی  قوانین .1

 .د.شرح دهمفاهیم فشار جزئی دالتون و فرضیه آووگادرو را  .2

و   شناختی
 عاطفی

 ساااخنرانی،

پرسااااااش و 
 پاسخ

دیتا  -وایت برد
نرم  -پروژکتور

 Powerفزار ا

point 

 دقیقه 90

آمادگی براي 

پاسخ به سواالت 

 در جلسه آینده

 تکوینی
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 طبی را شرح دهد. گازهاي سیلندرهاي خصوصیات .3

 کند. انیبوحفاظتی را  ایمنی و نكات گاز منابع .4

 حيطه عاطفی:
 به درس گوش کند. سیتدر نیدر ح زهیبا انگ .1

 مشارکت کند. اقیو اشت زهیمباحث مطرح شده با انگ در .2

 ج یان سياال    6

 دانشجو بتوانز:

 حيطه شناختی:

 کند. انیبرا  وتوربوالنت المینار جریان .1

 .کند. انیبمفهوم عدد رینولدز را  .2

 توضیح دهد.ها را  لوله در مایع نحوه جریان .3

 شرح دهد.را ومقاومت  ویسكوزیتی مفاهیم .4

 کند. انیبها را  سنج اصول جریان .5

 .شرح دهدنحوه جریان خون در رگ ها و مویرگ ها را  .6

 حيطه عاطفی:
 به درس گوش کند. سیتدر نیدر ح زهیبا انگ .1

 .مشارکت کند. اقیو اشت زهیمباحث مطرح شده با انگ در .2

و   شناختی

 عاطفی

 ساااخنرانی،

پرسااااااش و 
 پاسخ

دیتا  -وایت برد
 نرم -پروژکتور

 Powerافزار 

point 

 دقیقه 90

آمادگی براي 

پاسخ به سواالت 

 در جلسه آینده

 

7  

 )آ مون ميان ت م(

 د  را هدا  انحالل

 مایعا 

 دانشجو بتوانز:

 حيطه شناختی:
 .شرح دهدمایعات را  در گازها مفاهیم انحالل .1

 را توضیح دهد. حاللیت ضریب گازي و اشباع محلول هنري، قانون .2

 ومایعات را شرح دهد. هاگاز نحوه انتشار .3

 حيطه عاطفی:
 به درس گوش کند. سیتدر نیدر ح زهیبا انگ .1

 مشارکت کند. اقیو اشت زهیمباحث مطرح شده با انگ در .2

و   شناختی
 عاطفی

 ساااخنرانی،

پرسااااااش و 
 پاسخ

دیتاا   -وایت برد
ناارم  -پروژکتاور 

 Powerافازار  

point 

 دقیقه 90

آمادگی براي 

پاسخ به سواالت 

 در جلسه آینده

 تکوینی

 پخش و اسمو   8
 دانشجو بتوانز:
 حيطه شناختی:

 .شرح دهدرا و عوامل موثر بر آنها  انتشار و اسموزمفاهیم  .1

و   شناختی
 عاطفی

 ساااخنرانی،

پرسااااااش و 
 پاسخ

دیتاا   -وایت برد
ناارم  -پروژکتاور 

 Powerافازار  

 دقیقه 90

آمادگی براي 

پاسخ به سواالت 

 در جلسه آینده

 تکوینی
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 قوانین فیک و گراهام را توضیح دهد. .2

 را شرح دهد. مفهوم اسموالریته و نحوه اندازه گیري آن .3

 .بیان کنداثر اسموالریته بر غشاي سلول را  .4

 حيطه عاطفی:
 به درس گوش کند. سیتدر نیر حد زهیبا انگ .1

 مشارکت کند. اقیو اشت زهیمباحث مطرح شده با انگ در .2

point 

 تبخي کننزگ ها  9

 دانشجو بتوانز:
 حيطه شناختی:

 کند. انیبانواع تبخیرکننده ها را  .1

 شرح دهد.عوامل موثر بر جریان تبخیرکننده ها را  .2

 کند. انیبموقعیت تبخیر کننده در ماشین بیهوشی را  .3

 حيطه عاطفی:
 به درس گوش کند. سیتدر نیدر ح زهیبا انگ .1

 مشارکت کند. اقیو اشت زهیمباحث مطرح شده با انگ در .2

و   شناختی
 عاطفی

 ساااخنرانی،

پرسااااااش و 
 پاسخ

دیتا  -وایت برد
نرم  -پروژکتور

 Powerافزار 

point 

 دقیقه 90

آمادگی براي 

امتحان میان 

در جلسه  ترم

 آینده

 تکوینی

10  
مفاهيم  طوبدت و  

  طوبت سنجی

 دانشجو بتوانز:

 حيطه شناختی:

 نسبی را شرح دهد. مفاهیم رطوبت،رطوبت .1

آن  وانواع ها کننده مرطوب هوا، رطوبت گیري اندازه روشهاي .2
 بیان کند.را 

 حيطه عاطفی:
 به درس گوش کند. سیتدر نیدر ح زهیبا انگ .1

 مشارکت کند. اقیو اشت زهیمباحث مطرح شده با انگ در .2

و   شناختی

 عاطفی

 ساااخنرانی،

پرسااااااش و 
 پاسخ

دیتا  -وایت برد
نرم  -پروژکتور

 Powerافزار 

point 

 دقیقه 90

آمادگی براي 

امتحان میان 

جلسه  در ترم

 آینده

 تکوینی

11  
 بدد  مدد و  

 الکت یسددديته

 آن وقوانين

 دانشجو بتوانز:
 حيطه شناختی:

 شرح دهد.  را اصول الكتریسیته .1

 دهد. حیتوضرا DC و  AC جریانهاي .2

 بیان کند.آن را  وخصوصیات مفهوم پالریزه .3
 

و   شناختی

 عاطفی

 ساااخنرانی،

پرسااااااش و 
 پاسخ

دیتاا   -وایت برد
ناارم  -پروژکتاور 

 Powerافازار  

point 

 دقیقه 90

آمادگی براي 

پاسخ به سواالت 

 در جلسه آینده

 تکوینی
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 حيطه عاطفی:
 به درس گوش کند. سیتدر نیدر ح زهیبا انگ .1

 .مشارکت کند اقیو اشت زهینگمباحث مطرح شده با ا در .2

12  
کدددددددددا ب د 

   الکت یسيته

 دانشجو بتوانز:

 حيطه شناختی:
 بیولوژیكی را توضیح دهد. هاي پتانسیل .1
بیاان  را  EMG, EEG, ECGکاربرد پتانسیل هاي بیوالكتریک در  .2

 کند.

 ودیاترمی را توضیح دهد. دفیبریالتور اصول دستگاههاي .3
 حیتوضا آن  از وپیشاگیري  وحفاظات  الكتریكی شرایط وقوع شوك .4

 دهد.

 حيطه عاطفی:
 به درس گوش کند. سیتدر نیدر ح زهیبا انگ .1

 شارکت کند.م اقیو اشت زهیمباحث مطرح شده با انگ در .2

و   شناختی

 عاطفی

 ساااخنرانی،

پرسااااااش و 
 پاسخ

دیتاا   -وایت برد
ناارم  -پروژکتاور 

 Powerافازار  

point 

 دقیقه 90

آمادگی براي 

پاسخ به سواالت 

 در جلسه آینده

 تکوینی

13  
جمع بندز  کیدی   

 امتحانمطالب و 

 دانشجو بتوانز:

 مطالب ارائه شده در طول ترم را توضیح جامعی بدهد. .1
 تلف ارائه شده در طول ترم را حل نماید.مسائل مخ .2
 هدف از ارائه این واحد درسی را به خوبی درك کرده باشد. .3

 با انگیزه و اشتیاق در امتحان پایان ترم شرکت کند. .4

-شناختی
 عاطفی

 دقیقه90 ---- حل مسئله
حل مسائل 
 داده شده

آ مون 

 پایانی

 

 نحوه ارزشیابی:

 گردد. مانده در امتحان پایان ترم محاسبه می% باقی80مره با استفاده از کوئیز و % کل ن20ارزشیابی به صورت کتبی که 
 نحوه محاسبه نمره کل:

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

 منابع:

 (مهز  شي ین شانزیز ،جميل آ یایی ،سيزمحمود نجفيان  ضو  مت جمان: -جی.ان.سی کنی ،جی.د  پا ب وک ،پی .د  دیویسنویسنزگ: ) فیزیک پایه و اندازه گیري در هوشبري
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