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شماره 

 جلسه
 اهداف میانی  )رئوس مطالب( تاریخ جلسه

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 26/06/96 
در  ٍ سٌجش اًذازُ گیري

 فیزیک

 دانشجو بتواند:
 :حیطه شناختی

 تَضیح دّذ.کویت ّبي اًذاسُ گیزي  .1

تجییي را SI کبرثزدّبي ٍاحذ اًذاسُ گیزي .2
 کٌذ.

 حیطه عاطفی:

در ٌّگبم تذریظ ثِ درط تَجِ داؽتِ ٍ  .1

عز ٍ  ثب دقت گَػ دٌّذ ٍ ثب حزکبت

ثزقزاري ارتجبط چؾوی ًغجت ثِ هَضَع 

 تَجِ ًؾبى دّذ.

  شناختی

 و عاطفی

حل  عخٌزاًی،
پزعؼ هغئلِ، 

 ٍ پبعخ

دیتب  -ٍایت ثزد
ًزم  -پزٍصکتَر

 Powerافشار 

point 

 دقیقِ 09
آهبدگی ثزاي 

پبعخ ثِ عَاالت 
 در جلغِ آیٌذُ

 آغازین

 

                                                 

 گردش علمی، آزمبیطی  –پرسص و پبسخ  –حل مسئله  –گروهی کوچک، نمبیطی  –ای توانذ ضبمل: سخنرانی، مببحثهیبدگیری می –روش یبددهی   


یب تراکمی )پبیبن یک دوره یب مقطع آموزضی بب هذف قضبوت در مورد تسلط  نیهذف ضنبسبیی قوت و ضعف دانطجویبن( و آزمون پبیب ای یب تکوینی )در فراینذ تذریس ببتواننذ به صورت آزمون ورودی )آگبهی از سطح آمبدگی دانطجویبن( مرحلههب بر اسبس اهذاف میآزمون  

 دانطجویبن( برگسار گردد.
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در هجبحث هطزح ؽذُ ثب جذیت ؽزکت ٍ  .2

 ّوزاّی ًوبیٌذ.

در هَرد هَضَع هطزح ؽذُ اظْبر ًظز  .3
 کٌذ.

2 02/07/96 
در  ٍ کاربرد آىاًَاع ، ًیرٍ

 فیزیک

 دانشجو بتواند:

 حیطه شناختی:

 .را ًبم ثجزد اًَاع ًیزٍّب .1
آًْب را ٍ ثزآیٌذ را درک کٌذّب ثزدار ًیزٍ  .2

 .هحبعجِ کٌذ

 تَضیح دّذ. ًقؼ ًیزٍّب در هبّیچِ .3

 حیطه عاطفی:

َجِ داؽتِ ٍ در ٌّگبم تذریظ ثِ درط ت .1

ثب دقت گَػ دٌّذ ٍ ثب حزکبت عز ٍ 

ثزقزاري ارتجبط چؾوی ًغجت ثِ هَضَع 

 تَجِ ًؾبى دّذ.

در هجبحث هطزح ؽذُ ثب جذیت ؽزکت ٍ  .2

 ّوزاّی ًوبیٌذ.

در هَرد هَضَع هطزح ؽذُ اظْبر ًظز  .3
 کٌذ.

  شناختی
 و عاطفی

حل  عخٌزاًی،
پزعؼ هغئلِ، 

 ٍ پبعخ

دیتب  -ٍایت ثزد
ًزم  -پزٍصکتَر

 Powerفشار ا

point 

 دقیقِ 09
آهبدگی ثزاي 

پبعخ ثِ عَاالت 
 در جلغِ آیٌذُ

 تکوینی

 در فیزیک قَاًیي حرکتی 09/07/96 3

 دانشجو بتواند:

 حیطه شناختی:

 تَضیح دّذ.را قَاًیي حزکتی  .1
، کبر ٍ عزػت، ؽتبة ٍ جبثجبییهفبّین  .2

 تجییي کٌذ. اًزصي

 حیطه عاطفی:

ؽتِ ٍ در ٌّگبم تذریظ ثِ درط تَجِ دا .1

ثب دقت گَػ دٌّذ ٍ ثب حزکبت عز ٍ 

  شناختی
 و عاطفی

حل  عخٌزاًی،
پزعؼ هغئلِ، 

 ٍ پبعخ

دیتب  -ٍایت ثزد
ًزم  -پزٍصکتَر

 Powerافشار 

point 

 دقیقِ 09

آهبدگی ثزاي 

پبعخ ثِ عَاالت 

 در جلغِ آیٌذُ

 تکوینی
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ثزقزاري ارتجبط چؾوی ًغجت ثِ هَضَع 

 تَجِ ًؾبى دّذ.

در هجبحث هطزح ؽذُ ثب جذیت ؽزکت ٍ  .2

 ّوزاّی ًوبیٌذ.

در هَرد هَضَع هطزح ؽذُ اظْبر ًظز  .3
 .کٌذ.

4 16/07/96 

 رارتحآشٌایی با هفاّین پایِ 

ٍ کاربردّاي تشخیصی ٍ 

 درهاًی آى

 دانشجو بتواند:
 حیطه شناختی:

 .تَضیح دّذ.را قَاًیي تزهَدیٌبهیک  .1
 ٍ کبرثزد آى در ثذى اًغبى اًتقبل حزارت .2

 درک کٌذ.

 را تَضیح دّذ. بتزهیاصَل دی .3

 حیطه عاطفی:

در ٌّگبم تذریظ ثِ درط تَجِ داؽتِ ٍ  .1

ثب دقت گَػ دٌّذ ٍ ثب حزکبت عز ٍ 

ثزقزاري ارتجبط چؾوی ًغجت ثِ هَضَع 

 تَجِ ًؾبى دّذ.

در هجبحث هطزح ؽذُ ثب جذیت ؽزکت ٍ  .2

 ّوزاّی ًوبیٌذ.

در هَرد هَضَع هطزح ؽذُ اظْبر ًظز  .3

 کٌذ.

  شناختی

 و عاطفی

حل  ی،عخٌزاً
پزعؼ هغئلِ، 

 ٍ پبعخ

دیتب  -ٍایت ثزد
ًزم  -پزٍصکتَر

 Powerافشار 

point 

 دقیقِ 09

آهبدگی ثزاي 

پبعخ ثِ عَاالت 

 در جلغِ آیٌذُ

 تکوینی

  ًَر ٍ هاّیت آى 23/07/96 5

 دانشجو بتواند:
 حیطه شناختی:

 تَضیح دّذ.را ًَر ٍ هبّیت آى  .1
 تجییي کٌذ.را  اًَاع ًَر ٍیضگی ّبي .2

 فی:حیطه عاط

در ٌّگبم تذریظ ثِ درط تَجِ داؽتِ ٍ  .1

  شناختی
 و عاطفی

 عخٌزاًی،

 پزعؼ ٍ پبعخ

ب دیت -ٍایت ثزد
ًزم  -پزٍصکتَر

 Powerافشار 

point 

 دقیقِ 09

آهبدگی ثزاي 

پبعخ ثِ عَاالت 

 در جلغِ آیٌذُ

 تکوینی



 
 مرکس مطالعات و توسعه آموزش پسشکی دانشگاه علوم پسشکی تربت حیدریه          

 

ثب دقت گَػ دٌّذ ٍ ثب حزکبت عز ٍ 

ثزقزاري ارتجبط چؾوی ًغجت ثِ هَضَع 

 تَجِ ًؾبى دّذ.

در هجبحث هطزح ؽذُ ثب جذیت ؽزکت ٍ  .2

 ّوزاّی ًوبیٌذ.

در هَرد هَضَع هطزح ؽذُ اظْبر ًظز  .3
 کٌذ.

6 30/07/96 
کاربردّاي درهاًی ٍ 

 تشخیصی ًَر

 دانشجو بتواند:

 حیطه شناختی:

 تَضیح دّذ.را  کبرثزد ّبي درهبًی ًَر .1
ًحَُ اعتفبدُ اس ًَرهبٍراء ثٌفؼ در اتبق  .2

 را تَضیح دّذ. ػول
 تَضیح دّذ.را  س کبر فتَهتزطز .3
رٍؽْبي اًذاسُ گیزي جذة ًَري هحلَل  .4

 تجییي کٌذ.را  ّبي ثذى

 حیطه عاطفی:

در ٌّگبم تذریظ ثِ درط تَجِ داؽتِ ٍ  .1

ثب دقت گَػ دٌّذ ٍ ثب حزکبت عز ٍ 

ثزقزاري ارتجبط چؾوی ًغجت ثِ هَضَع 

 تَجِ ًؾبى دّذ.

در هجبحث هطزح ؽذُ ثب جذیت ؽزکت ٍ  .2

 ذ.ّوزاّی ًوبیٌ

در هَرد هَضَع هطزح ؽذُ اظْبر ًظز  .3
 کٌذ.

  شناختی

 و عاطفی

حل  عخٌزاًی،
پزعؼ هغئلِ، 

 ٍ پبعخ

 

دیتب  -ٍایت ثزد
ًزم  -پزٍصکتَر

 Powerافشار 

point 

 دقیقِ 09

آهبدگی ثزاي 

پبعخ ثِ عَاالت 

 در جلغِ آیٌذُ

 تکوینی

 در فیزیک اصول الکتریسیته 07/08/96 7
 دانشجو بتواند:

 :حیطه شناختی

 را تَضیح دّذ.اصَل الکتزیغیتِ  .1

  شناختی

 و عاطفی

حل  عخٌزاًی،
پزعؼ هغئلِ، 

 ٍ پبعخ

دیتب  -ٍایت ثزد
ًزم  -پزٍصکتَر

 Powerافشار 

point 

 دقیقِ 09

آهبدگی ثزاي 

پبعخ ثِ عَاالت 

 در جلغِ آیٌذُ

 تکوینی
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 تجییي کٌذ.قَاًیي الکتزیغیتِ را  .2

 حیطِ ػبطفی:

در ٌّگبم تذریظ ثِ درط تَجِ داؽتِ ٍ  .1

ثب دقت گَػ دٌّذ ٍ ثب حزکبت عز ٍ 

ثزقزاري ارتجبط چؾوی ًغجت ثِ هَضَع 

 تَجِ ًؾبى دّذ.

در هجبحث هطزح ؽذُ ثب جذیت ؽزکت ٍ  .2

 ّوزاّی ًوبیٌذ.

زح ؽذُ اظْبر ًظز در هَرد هَضَع هط .3

 کٌذ.

 کاربرد الکتریسیته در پزشکی 14/08/96 8

 دانشجو بتواند:

 حیطه شناختی:

 را درک کٌذ. اثز الکتزیکی ثذى .1
 -اصَل الکتزٍاًغفبلَگزافی .2

را تَضیح  دفیجزیالتَرالکتزٍکبردیَگزافی،
 دّذ.

 حیطه عاطفی:

در ٌّگبم تذریظ ثِ درط تَجِ داؽتِ ٍ ثب  .1

دقت گَػ دٌّذ ٍ ثب حزکبت عز ٍ ثزقزاري 

ارتجبط چؾوی ًغجت ثِ هَضَع تَجِ ًؾبى 

 دّذ.

در هجبحث هطزح ؽذُ ثب جذیت ؽزکت ٍ  .2

 .ّوزاّی ًوبیٌذ

 در هَرد هَضَع هطزح ؽذُ اظْبر ًظز کٌذ. .3

  شناختی

 و عاطفی
 عخٌزاًی،

 پزعؼ ٍ پبعخ

دیتب  -ٍایت ثزد
ًزم  -پزٍصکتَر

 Powerافشار 

point 

 دقیقِ 09

آهبدگی ثزاي 

 اهتحبى هیبى تزم

 جلغِ آیٌذُ

 پایانی

9 21/08/96 

 ) اهتحاى هیاى ترم(
، گازّا ٍ قَاًیي گازّا

 هکاًیسن تٌفس

 ند:دانشجو بتوا
 حیطه شناختی:

را تَضیح  قَاًیي حبکن ثز گبسّبي کبهل .1

  شناختی

 و عاطفی

حل  عخٌزاًی،
پزعؼ هغئلِ، 

 ٍ پبعخ

دیتب  -ٍایت ثزد
ًزم  -پزٍصکتَر

 Powerافشار 

 دقیقِ 09

آهبدگی ثزاي 

پبعخ ثِ عَاالت 

 در جلغِ آیٌذُ

 پایانی
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 دّذ.

را  رعپیزاتَرّب ٍ تٌفظ هصٌَػیاصَل  .2
 تَضیح دّذ.

 تجییي کٌذ.را  تغییز فؾبر ثز ثذىاثز  .3

 حیطه عاطفی:

در ٌّگبم تذریظ ثِ درط تَجِ داؽتِ ٍ  .1

ثب دقت گَػ دٌّذ ٍ ثب حزکبت عز ٍ 

ثزقزاري ارتجبط چؾوی ًغجت ثِ هَضَع 

 تَجِ ًؾبى دّذ.

در هجبحث هطزح ؽذُ ثب جذیت ؽزکت ٍ  .2

 ّوزاّی ًوبیٌذ.

در هَرد هَضَع هطزح ؽذُ اظْبر ًظز  .3
ثِ یبدگیزي هفبّین فیشیک اؽتیبق کٌذ.

 پیذا کٌذ

point 

10 28/08/96 
 کلیِ ٍ دیالیس

 هصٌَعی

 دانشجو بتواند:

 حیطه شناختی:

 را تَضیح دّذ. اعوشي پذیذُ .1

رک درا  هبیؼبت فؾبر ٍ عیبالتهفبّین  .2
 کٌذ.

 را تَضیح دّذ. دیبلیش دعتگبُ کبر ًحَُ .3

 حیطه عاطفی:

در ٌّگبم تذریظ ثِ درط تَجِ داؽتِ ٍ  .1

ثب دقت گَػ دٌّذ ٍ ثب حزکبت عز ٍ 

ثزقزاري ارتجبط چؾوی ًغجت ثِ هَضَع 

 تَجِ ًؾبى دّذ.

در هجبحث هطزح ؽذُ ثب جذیت ؽزکت ٍ  .2

 ّوزاّی ًوبیٌذ.

  شناختی

 و عاطفی
 عخٌزاًی،

 پزعؼ ٍ پبعخ

دیتب  -ٍایت ثزد
ًزم  -پزٍصکتَر

 Powerافشار 

point 

 دقیقِ 09

آهبدگی ثزاي 

پبعخ ثِ عَاالت 

 در جلغِ آیٌذُ

 تکوینی
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در هَرد هَضَع هطزح ؽذُ اظْبر ًظز  .3
 ذ.کٌ

11 05/09/96 
 قلب ٍ ریِ

 هصٌَعی

 دانشجو بتواند:

 حیطه شناختی:

را تَضیح  ریِ ٍ قلت هبؽیياصَل کبر ثب  .1

 دّذ.

 ضًبتَریاکغدعتگبّْبي  کبر ًحَُ ٍ فیشیک .2

 درک کٌذ.را  ٍ قلت هصٌَػی

 حیطه عاطفی:

در ٌّگبم تذریظ ثِ درط تَجِ داؽتِ ٍ  .1

ثب دقت گَػ دٌّذ ٍ ثب حزکبت عز ٍ 

ثزقزاري ارتجبط چؾوی ًغجت ثِ هَضَع 

 تَجِ ًؾبى دّذ.

در هجبحث هطزح ؽذُ ثب جذیت ؽزکت ٍ  .2

 ّوزاّی ًوبیٌذ.

ًظز در هَرد هَضَع هطزح ؽذُ اظْبر  .3

 کٌذ.

  شناختی
 و عاطفی

 عخٌزاًی،
 پزعؼ ٍ پبعخ

دیتب  -ٍایت ثزد
ًزم  -پزٍصکتَر

 Powerافشار 

point 

 دقیقِ 09

آهبدگی ثزاي 

پبعخ ثِ عَاالت 

 در جلغِ آیٌذُ

 تکوینی

 صوت و شنوایی 12/09/96 12

 دانشجو بتواند:

 :حیطه شناختی

 تَضیح دّذ.را  حذٍد ؽٌَایی اًغبى .1
 را تَضیح دّذ. عیغتن تکلن ٍ ؽٌَایی .2
تَضیح را  رادیَهتزي ٍ رادیَ عٌجیاصَل  .3

 دّذ.

 حیطه عاطفی:

در ٌّگبم تذریظ ثِ درط تَجِ داؽتِ ٍ  .1

ثب دقت گَػ دٌّذ ٍ ثب حزکبت عز ٍ 

ثزقزاري ارتجبط چؾوی ًغجت ثِ هَضَع 

  شناختی

 و عاطفی
 عخٌزاًی،

 پزعؼ ٍ پبعخ

دیتب  -ٍایت ثزد
ًزم  -پزٍصکتَر

 Powerافشار 

point 

 دقیقِ 09

آهبدگی ثزاي 

پبعخ ثِ عَاالت 

 در جلغِ آیٌذُ

 تکوینی



 
 مرکس مطالعات و توسعه آموزش پسشکی دانشگاه علوم پسشکی تربت حیدریه          

 

 تَجِ ًؾبى دّذ.

در هجبحث هطزح ؽذُ ثب جذیت ؽزکت ٍ  .2

 ّوزاّی ًوبیٌذ.

ظْبر ًظز در هَرد هَضَع هطزح ؽذُ ا .3
 کٌذ.

 رادیَاکتیَیتِ 19/09/96 13

 دانشجو بتواند:
 حیطه شناختی:

 را تَضیح دّذ. عبختبر اتن .1
ادیَاکتیَیتِ ٍ هفبّین تبثؼ ّغتِ اي ر .2

 را درک کٌذ.رادیَایشٍتَح ّب 

 حیطه عاطفی:

در ٌّگبم تذریظ ثِ درط تَجِ داؽتِ ٍ  .1

ثب دقت گَػ دٌّذ ٍ ثب حزکبت عز ٍ 

ثزقزاري ارتجبط چؾوی ًغجت ثِ هَضَع 

 تَجِ ًؾبى دّذ.

در هجبحث هطزح ؽذُ ثب جذیت ؽزکت ٍ  .2

 ّوزاّی ًوبیٌذ.

در هَرد هَضَع هطزح ؽذُ اظْبر ًظز  .3

 کٌذ.

  شناختی

 و عاطفی
 عخٌزاًی،

 پزعؼ ٍ پبعخ

دیتب  -ٍایت ثزد
ًزم  -پزٍصکتَر

 Powerافشار 

point 

 دقیقِ 09

آهبدگی ثزاي 

پبعخ ثِ عَاالت 

 در جلغِ آیٌذُ

 تکوینی

14 26/09/96 
کاربرد هَاد ٍ 

 دستگاّْاي پرتَزا

 دانشجو بتواند:

 حیطه شناختی:

کبرثزدّبي تؾخیصی رادیًََکلَئیذّب،  .1
 تجییي کٌذ.را  ظ ٍ گبهباؽؼِ ایک

کبرثزدّبي درهبًی ، رادیًََکلَئیذّب، اؽؼِ  .2
 را تَضیح دّذ. ایکظ ٍ گبهب

 حیطه عاطفی:

در ٌّگبم تذریظ ثِ درط تَجِ داؽتِ ٍ  .1

  شناختی

 و عاطفی
 عخٌزاًی،

 پزعؼ ٍ پبعخ

دیتب  -ٍایت ثزد
ًزم  -پزٍصکتَر

 Powerافشار 

point 

 دقیقِ 09

آهبدگی ثزاي 

پبعخ ثِ عَاالت 

 در جلغِ آیٌذُ

 تکوینی



 
 مرکس مطالعات و توسعه آموزش پسشکی دانشگاه علوم پسشکی تربت حیدریه          

 

ثب دقت گَػ دٌّذ ٍ ثب حزکبت عز ٍ 

ثزقزاري ارتجبط چؾوی ًغجت ثِ هَضَع 

 تَجِ ًؾبى دّذ.

در هجبحث هطزح ؽذُ ثب جذیت ؽزکت ٍ  .2

 ی ًوبیٌذ.ّوزاّ

در هَرد هَضَع هطزح ؽذُ اظْبر ًظز  .3
 کٌذ.

 در برابر اشعِ حفاظت 03/10/96 15

 دانشجو بتواند:

 حیطه شناختی:

 را تَضیح دّذ. ًذاسُ گیزي پزتًَحَُ ا .1
 تَضیح دّذ.را  اصَل حفبظت .2

 حیطه عاطفی:

در ٌّگبم تذریظ ثِ درط تَجِ داؽتِ ٍ  .1

ثب دقت گَػ دٌّذ ٍ ثب حزکبت عز ٍ 

ثزقزاري ارتجبط چؾوی ًغجت ثِ هَضَع 

 تَجِ ًؾبى دّذ.

در هجبحث هطزح ؽذُ ثب جذیت ؽزکت ٍ  .2

 ّوزاّی ًوبیٌذ.

ْبر ًظز در هَرد هَضَع هطزح ؽذُ اظ .3
 کٌذ.

  شناختی
 و عاطفی

 عخٌزاًی،

 پزعؼ ٍ پبعخ

دیتب  -ٍایت ثزد
ًزم  -پزٍصکتَر

 Powerافشار 

point 

 دقیقِ 09

آهبدگی ثزاي 

پبعخ ثِ عَاالت 

 در جلغِ آیٌذُ

 تکوینی

16 10/10/96 
 آى کاربرد ٍ رباتیک

 عول اتاق در

 دانشجو بتواند:

 حیطه شناختی:

 ک کٌذ.در اتبق ػول را در رثبتیکهفَْم  .1

 اتبق دعتگبّْبي در اس رثبتیک اعتفبدُ .2

 تَضیح دّذ.را  ػول

 حیطه عاطفی:

در ٌّگبم تذریظ ثِ درط تَجِ داؽتِ ٍ  .1

  شناختی

 و عاطفی
 عخٌزاًی،

 پزعؼ ٍ پبعخ

دیتب  -ٍایت ثزد
ًزم  -پزٍصکتَر

 Powerافشار 

point 

 دقیقِ 09

آهبدگی ثزاي 

پبعخ ثِ عَاالت 

 در جلغِ آیٌذُ

 تکوینی



 
 مرکس مطالعات و توسعه آموزش پسشکی دانشگاه علوم پسشکی تربت حیدریه          

 

ثب دقت گَػ دٌّذ ٍ ثب حزکبت عز ٍ 

ثزقزاري ارتجبط چؾوی ًغجت ثِ هَضَع 

 تَجِ ًؾبى دّذ.

در هجبحث هطزح ؽذُ ثب جذیت ؽزکت ٍ  .2

 ّوزاّی ًوبیٌذ.

ؽذُ اظْبر ًظز در هَرد هَضَع هطزح  .3
 کٌذ.

17  
جوغ ثٌذي کلی هطبلت 

 ٍ رفغ هؾکل

 دانشجو بتواند:

 حیطه شناختی:

یح هطبلت ارائِ ؽذُ در طَل تزم را تَض .1
 جبهؼی ثذّذ.

هغبئل هختلف ارائِ ؽذُ در طَل تزم را  .2
 حل ًوبیذ.

ّذف اس ارائِ ایي ٍاحذ درعی را ثِ خَثی  .3
 درک کزدُ ثبؽذ.

 حیطه عاطفی:
 ثب اًگیشُ ٍ اؽتیبق در اهتحبى پبیبى تزم ؽزکت کٌذ.

-ؽٌبختی
 ػبطفی

 دقیق09ِ ---- حل هغئلِ
حل هغبئل 
 دادُ ؽذُ

آزمون 

 پایانی

 

 :نحوه ارزشیابی

 گردد. مبنذه در امتحبن پبیبن ترم محبسبه می% ببقی00% کل نمره بب استفبده از کوئیس و 20ارزضیببی به صورت کتبی که 
 

 نحوه محاسبه نمره کل:

 % کل نمره00   آزمون پبیبن ترم
 % کل نمره20  کوئیس و تکبلیف درسی

 منابع:
 نسیذمحمذمسعود ضوضتریبنویسنذه: فیسیک پسشکی و کاربرد آن در اتاق عمل. 

https://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top?search-alias=books&author=%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D9%85%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF+%D8%B4%D9%88%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86&select-author=author-exact

