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 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 (Course Plan) فرم طرح دوره                      

                                                                                                                                                                                                       

 عمومی فیزیک:  نام درس

 2تعداد واحد: 

بهداشت رشته تحصیلی: 
 محیط

 

 مقطع تحصیلی دانشجویان: 

 کارشناسی

 محل برگزاری: 

 

 مدرس: 

 حمیدرضا صادقی

 نیمسال تحصیلی:

 1400-01دوم 

 بهداشت نام دانشکده:
بهداشت  گروه آموزشی:

 محیط

 روز و ساعت برگزاری: 

 10سه شنبه 

تلفن و روزهای 
 تماس: 

 آدرس دفتر:

 

 آدرس ایمیل:

sadeghih1@thums.ac.ir 

 

 و کاربردهای آن در علوم مهندسی کیزیعلم ف ینظر میبا مفاه ییآشنا هدف کلی درس:

 اهداف اختصاصی درس: 

  بنیادیسه کمیت آشنایی با  -1

 چهار عملگر برداری آشنایی با  -2

  چهار رابطه سینماتیکآشنایی با  -3

 ترمودینامیک سه قانون  آشنایی با -4

 چهار قانون ماکسول آشنایی با  -5
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 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

  :منابع اصلی درس٭

 و انتشارات متفاوت منتشر شده است. نیکتاب توسط مترجم نیمختلف ا یها شیرایو -جرل واکر ک،یرابرت رزن ،یدیهال دیوید گانسندینو -جلد( 4) کیزیف یمبان -1

 و انتشارات متفاوت منتشر شده است. نیکتاب توسط مترجم نیمختلف ا یها شیرایو - رز و زیمانسکیسگان سندینو – جلد( 2) فیزیک دانشگاهی -2

  :درس یفرع منابع

 پرسش و پاسخحل مسئله،  سخنرانی،: سیتدر روش

 مسوولیت های فراگیران:

 حضور فعال، حل تکالیف، شرکت در گفتگوهای درس

 و بارم مربوط به هر ارزشیابی: نحوه ارزشیابی دانشجو٭

 نمره 8 بارم:                             درصد 40الف( در طول دوره )کوئیز، تکالیف،امتحان میان ترم...(: 

 نمره 12 بارم:                             درصد 60ب( پایان دوره:                                                          

 

 در صورت غیبت بیش از حد گزارش به آموزش و تذکر، کسر نمره سیاست مسوول دوره در مورد برخورد با غیبت و تاخیر دانشجو در کالس درس:٭

 

 

 



 

3 

 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 1400-01نیمسال دوم  عمومی فیزیک جدول زمان بندی ارائه برنامه درس

آمادگی الزم 

دانشجویان قبل از 

 شروع کالس

 ردیف تاریخ ساعت عنوان مدرس

 1 3/12/1400 10 و روشهای آن یریاندازه گ اهمیت مفهومبا  ییآشنا صادقی آغازین

 پاسخ به سواالت
بین ی واحدهاهای مختلف با دستگاه  ییآشنا یصادق

 اندازه گیریالمللی 

10 
10/12/1400 2 

 3 17/12/1400 10 یریاندازه گ یبا مفهوم خطا ییآشنا یصادق پاسخ به سواالت

مربوط  و محاسباتخطا  اندازه گیریبا انواع  ییآشنا یصادق سواالتپاسخ به 

 به آن

10 
24/12/1400 4 

 5 23/1/1401 10 یبردارکمیت اسکالر و م یهامفبردارها و با  ییآشنا یصادق پاسخ به سواالت

، ضرب یبردار محاسبات و عملگرهایبا  ییآشنا یصادق پاسخ به سواالت

 اسکالر، برداری و سه گانه

10 
30/1/1401 6 

 7 7/2/1401 10 ، سرعت و شتابیخط کینماتیس میبا مفاه ییآشنا یصادق پاسخ به سواالت

، حرکت دوبعدی کینماتیس میبا مفاه ییآشنا یصادق پاسخ به سواالت

 پرتابی، دورانی و نوسانی

10 
13/2/1401 8 

 9 20/2/1401 10 برآیند و محاسبات نیروهابا  ییآشنا یصادق پاسخ به سواالت
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 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

، انرژی جنبشی، پتانسیل کینامید میبا مفاه ییآشنا یصادق پاسخ به سواالت

 و پایستگی انرژی

10 
27/2/1401 10 

 11 3/3/1401 10 ، صوت و فراصوتیموج یها دهیبا پد ییآشنا یصادق پاسخ به سواالت

 12 10/3/1401 10 شاره ها کیبا مکان ییآشنا یصادق پاسخ به سواالت

 13 17/3/1401 10 کینامیگرما و ترمود میمفاهبا  ییآشنا یصادق پاسخ به سواالت

 14 24/3/1401 10 و اپتیک و بینایی نور کیزیبا ف ییآشنا یصادق پاسخ به سواالت

، مغناطیس و امواج تهیسیبا الکتر ییآشنا یصادق پاسخ به سواالت

 الکترومغناطیس

10 
31/3/1401 15 

 16 9/4/1401 10 زانیونی یبا انواع پرتوها و پرتوها ییآشنا یصادق پاسخ به سواالت

 17 4/1401/  امتحان پایانی  آزمون پایانی

 

 4/1401/   تاریخ امتحان پایان ترم:٭                                                 13/2/1401تاریخ امتحان میان ترم: ٭

 سایر تذکرهای مهم برای دانشجویان:٭

 

 

 


