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 معرفی درس: 

با توجه به گستردگی قوانین فیزیک و کاربرد آن در هوشبری به منظور آشنایی بیشتر با مفاهیم فیزیک واحد 

پزشکیدرسی   و   فیزیک  دروس  مستمر  پیگیری  حضور،  شود.  می  تدریس  هوشبری  محترم  دانشجویان  برای 

رتقا کیفیت آموزش خواهد انجام تکالیف توسط دانشجویان دقیقا در بازه زمانی تعیین شده موجبات بهبود و ا

 بود.

  

 کارشناسی هوشبری  مقطع و رشته تحصیلی:               هوشبریگروه آموزشی:                                   پرستاری  دانشکده :

 2 :  تعداد واحد فیزیک پزشکی   :   نام درس

 نظری و عملی    نوع واحد :

 روز و ساعت برگزاری کالس:  -  پیش نیاز:

 دانشکده پرستاری  مکان برگزاری/    15-17ساعت   –نظری: دوشنبه  

 آزمایشگاه فیزیک  مکان برگزاری /   8-10ساعت    –عملی: شنبه  

 ان یمسئول برنامه :  دکتر ابوالحسن رضائ

 ahrezaeyan@gmail.com:    یکیآدرس پست الکترون                                0712250۳۳5تماس دانشکده:    شماره

 ان یحروف الفبا(:  دکتر ابوالحسن رضائ  بی) به ترتنیمدرس

 ahrezaeyan@gmail.com:    یکیآدرس پست الکترون                                 0712250۳۳5شماره تماس دانشکده:   

 انی: دکتر ابوالحسن رضائ  میو تنظ  هیته

 1401/ 6/ 14:   یبازنگر  / نیتدو  خیتار

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ریزی درسی و آموزشی

 



 عناوين کلی اين درس شامل موارد زير می باشد : 
 ایمنی الکتریکی تجهیزات پزشکی )جلسه اول(

 ایمنی الکتریکی تجهیزات پزشکی )جلسه دوم( 

 ایمنی الکتریکی تجهیزات پزشکی )جلسه سوم( 

 ایمنی الکتریکی تجهیزات پزشکی )جلسه چهارم(

 دما و انرژی گرمایی 

 ریب انبساط طولی، سطحی و حجمی ض

 حل مسئله )انبساط گرمایی( 

 ترموگرافی

 روش های انتقال گرما 

 کاربردهای گرما و سرما 

 ها  ابزارهای اندازه گیری و کمیتهای فیزیکی، استانداردها و یکاهای قابل اندازه گیری توسط آن 

 کمیت های برداری و نرده ای و قوانین آن ها 
........................................................................................................................................................... 

 مقررات کار درآزمایشگاه فیزیک و آشنایی با فضای آزمایشگاه و دستگاه های موجود

 ندارد و علمی برای آزمایشگاه فیزیکنحوه نگارش گزارش کار استا

 (   1ابزارهای اندازه گیری )آزمایش  

 (  2ابزارهای اندازه گیری )آزمایش  

 اندازه گیری ضریب انبساط طولی فلزات

 گیری ضریب انبساط حجمی   اندازه

 (   1جمع و تفریق برداری )آزمایش  

 (2جمع و تفریق برداری )آزمایش   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 ف کلی اهدا ❖

 ( آشنایی با مباحث پایه ایمنی الکتریکی تجهیزات پزشکی )جلسه اول

 اهداف اختصاصی   ❖

 دانشجو در پایان دوره باید بتواند: 

 .را شرح دهد  یپزشک  یها   طی در مح  یمنی و ضرورت توجه به اصول ا  تیاهم ▪

مسلط   ینیبال  یها  ط یدر مح  یکیالکتر  یمنیا  یتحول دستورالعمل ها   ریحوادث و س  خچه یتار  -حوادث  بر ▪

 .باشد

 .دهد  حیآن را توض  ییرا نام برده و چرا  ستهیالکتر  انی از عبور جر  یناش  یها  بیسآ ▪

 

 اهداف کلی  ❖

 دوم( آشنایی با مباحث پایه ایمنی الکتریکی تجهیزات پزشکی )جلسه  

 اهداف اختصاصی   ❖

 دانشجو در پایان دوره باید بتواند: 

 .دهد  حیرا توض  یبرق گرفتگ  کیجهت رخداد    یاساس طیشرا ▪

 .دهد  حیمختلف را توض  یآمپرها   ر یبا مقاد  انیبدن در عبور جر  یکیولوژیزیف  ی پاسخ ها ▪

 .دهد  حیاز بدن را توض ستهیالکتر  انیاز عبور جر یناش  بیآس جادی در ا  یو خطر فرکانس برق شهر  تیاهم ▪

 

 اهداف کلی  ❖

 سوم(آشنایی با مباحث پایه ایمنی الکتریکی تجهیزات پزشکی )جلسه  

 اهداف اختصاصی   ❖

 دانشجو در پایان دوره باید بتواند: 

 را نام ببرد.  یدر بروز شدت اثر برق گرفتگ  ارذرگیتاث  یپارامترها  ▪

 دهد.  حیتوض  ینقش زمان را در شدت اثر برق گرفتگ   ▪

 دهد.   حیتوض  یو متناوب( را در شدت اثر برق گرفتگ  م ی)مستق  ان ینقش نوع جر   ▪

 دهد.   حیتوض  یمختلف بدن را در شدت اثر برق گرفتگ  ی نقش مقاومت ارگان ها   ▪

 دهد.   حیتوض  یدر شدت اثر برق گرفتگ  تهیسیالکتر  ان یعبور جر  ر یمس  تیاهم ▪

 دهد.   حیتوض  یرا در شدت اثر برق گرفتگ  تهیسیالکتر   ان یشدت جر  زانی نقش م  ▪

 .دهد  حیتوض  یوزن را در شدت اثر برق گرفتگ  ری تاث   ▪

 

 اهداف کلی  ❖

 چهارم(آشنایی با مباحث پایه ایمنی الکتریکی تجهیزات پزشکی )جلسه  

 اهداف اختصاصی   ❖

 دانشجو در پایان دوره باید بتواند: 

 دهد.   حیرا دانسته و در مورد آن توض  یکیالکتر زاتیارت در ساختمان و تجه  می نقش س  تیاهم ▪

 دهد.  ح یاز آن را توض  یماکروشوک را شناخته و خطرات ناش ▪

 دهد.  ح یاز بروز ماکروشوک رو دانسته و توض یریجلوگ  ی راه ها ▪

 دهد.  ح یاز آن را توض  یرا شناخته و خطرات ناش  کروشوکیم  ▪

 . دهد  حیرا توض  کروشوکیاز بروز م  یریجلوگ  ی راه ها ▪



 اهداف کلی  ❖

  دما و انرژی گرمایی   مفهوم  با   آشنایی

 اهداف اختصاصی   ❖

 دانشجو در پایان دوره باید بتواند: 

 مفهوم دما را شرح دهد. ▪

 مفهوم گرما را شرح دهد. ▪

 دهد.   حیآن ها توض یها و کاربردها  یژگیو در مورد تفاوت ها، و  یآمار  کی و مکان  ک ینام یمفهوم ترمود ▪

 آنها استفاده کند.  نی شناخته و از روابط ب  نیکلو-تیفارنها-وسیسلس  یکاهای ▪

 و در سواالت استفاده کند.   لی دما را به هم تبد  ی واحد را دانسته و واحد ها  لیتبد  کیتکن ▪

 .را شرح دهد  ی ا  وهیو ج  یساختمان دماسنج الکل ▪

 

 اهداف کلی  ❖

 سطحی و حجمی   ، انبساط طولی بآشنایی با ضری

 اهداف اختصاصی   ❖

 دانشجو در پایان دوره باید بتواند: 

 دهد.  حیتوض  ی کیزیف  یها دهیآن را پد  تیرا بداند و اهم  یی انبساط گرما  بیمفهموم ضر ▪

 و نحوه استفاده از رابطه آن را بداند.  یانبساط طول  ب یمفهوم ضر ▪

 و نحوه استفاده از رابطه آن را بداند. یانبساط سطح  ب یمفهوم ضر ▪

 .و نحوه استفاده از رابطه آن را بداند یانبساط حجم  ب یمفهوم ضر ▪

 

 اهداف کلی  ❖

 ( حل مسئله )انبساط گرمایی

 اهداف اختصاصی   ❖

 دانشجو در پایان دوره باید بتواند: 

 .د)دما و گرما( تسلط داشته باشیسیبه حل مسائل مرتبط با مطالب تدر ▪

 

 اهداف کلی  ❖

 ترموگرافی آشنایی با  

 اهداف اختصاصی   ❖

 دانشجو در پایان دوره باید بتواند: 

 آن را بداند.   یرا شناخته و با کاربردها  یترموگراف ▪

 آشنا باشد.  یترموگراف   یعملکرد  ک یزیبا ف ▪

 د.بولتزمن را بدان -قانون استفان ▪

 

 اهداف کلی  ❖

 انتقال گرما   های   روشآشنایی با  

 اهداف اختصاصی   ❖

 دانشجو در پایان دوره باید بتواند: 



 . رسانش آشنا باشد  وهیبا روش انتقال گرما به ش ▪

 . آشنا باشد  تابش  وهیبا روش انتقال گرما به ش ▪

 

 اهداف کلی  ❖

 آشنایی با کاربردهای گرما و سرما 

 اهداف اختصاصی   ❖

 دانشجو در پایان دوره باید بتواند: 

 دهد.  حیرا توض  ی اترم یمفهوم د ▪

 آن آشنا باشد.  ی ها و کاربردها  یژگی موج کوتاه، و  ی اترم یبا انواع د ▪

 را شرح دهد.  یموج کوتاه خازن یاترم ید ▪

 را شرح دهد.  یی موج کوتاه القا یاترم ید ▪

 آن آشنا باشد. یها و کاربردها  یژگ یو زموج، یر  ی اترم یبا انواع د ▪

 دهد.  حیفراصوت را توض  وهیروش انتقال گرما به ش ▪

 دهد.  ح یرا توض  یمتنوع استفاده از سرما در پزشک  یکاربردها ▪

 .دهد  حیرا توض  یسرما در پزشک  تیاهم ▪

 

 اهداف کلی  ❖

 ها   ی توسط آنر ی قابل اندازه گیکاهااستانداردها و ی  ،یکیزی فیتهای و کمیر آشنایی با ابزارهای اندازه گی 

 اهداف اختصاصی   ❖

 دانشجو در پایان دوره باید بتواند: 

 را شرح دهد.  کاهای   یالملل  نی ب  یدستگاه ها انواع   ▪

 دهد.  حی)طول، جرم و زمان( را توض  یاصل یکاها ی  یژگیو ▪

 مختلف را انجام دهد.  ی ها  تیواحد کم  لیتبد ▪

 را بداند.   یر یاندازه گ یکاربرد ابزارها ▪

 .کند  انیرا ب  زسنجیو ر  سیکول  ی ریاندازه گ  یها   تیو محدود  یژگیو ▪

 

 اهداف کلی  ❖

 آن ها  نهای برداری و نرده ای و قوانی  تآشنایی با کمی

 اهداف اختصاصی   ❖

 دانشجو در پایان دوره باید بتواند: 

 را بشناسد.   ینرده ا   یها  تیکم ▪

 را انجام دهد.   ینرده ا   یها   تیو ضرب کم  قیجمع، تفر ▪

 را بشناسد.   یبردار  یها  تیکم ▪

 . را انجام دهد  ینرده ا   یها   تیو ضرب کم  قیجمع، تفر ▪

  



 اهداف کلی  ❖

 ک یزفی  شگاهآشنایی با مقررات و اصول کار درآزمای

 اهداف اختصاصی   ❖

 دانشجو در پایان دوره باید بتواند: 

 کند.  تیرا دانسته و رعا  کیزی ف  شگاهیو مقررات کار در آزما  یمنی اصول ا ▪

 را انجام دهد.  شیآزما  تیبا موفق شیبا مطالعه و تسلط بر موضوع آزما شیاز شروع آزما  شیپ ▪

 را انجام دهد.   ش یآزما  یبه صورت گروه  ،یکارگروه  تیبا توجه به اهم ▪

 .کند  ت یرا رعا  بینظم و ترت  هیاصول اول  ی اتفاق  یها  بی به منظور کاهش خطرات و آس ▪

 

 اهداف کلی  ❖

 ک یزفی  شگاه آشنایی با نحوه نگارش گزارش کار آزمای

 اهداف اختصاصی   ❖

 بتواند: دانشجو در پایان دوره باید 

 گزارش کار استاندارد را بشناسد.   کیساختار   ▪

 کند.  ان یگزارش را ب  ک یمختلف   ینگارش بخش ها   هیاصول اول ▪

 را بداند.   یریاندازه گ   ی نحوه محاسبه خطاها ▪

 .گزارش کار استاندارد را به نگارش دراورد  کی ▪

 

 اهداف کلی  ❖

 (  1  ش ی )آزمایر آشنایی با ابزارهای اندازه گی 

 اهداف اختصاصی   ❖

 دانشجو در پایان دوره باید بتواند: 

 دهد.  حیرا توض  می رمستقیو غ  م یمستق یر یمفهوم اندازه گ ▪

 دهد.  حیرا توض  یر یدقت اندازه گ  تیاهم ▪

 و ساختمان آن را بشناسد.   سیانواع کول ▪

 . را انجام دهد  سیبا کول  ی ریاندازه گ ▪

 

 اهداف کلی  ❖

 (   2  ش )آزمایی  ر آشنایی با ابزارهای اندازه گی 

 اهداف اختصاصی   ❖

 دانشجو در پایان دوره باید بتواند: 

 کند.  انیرا ب  زسنجیر  یکاربردها ▪

 دهد.   حیرا توض  زسنجیساختمان ر ▪

 .را با دقت انجام دهد  زسنجیبا ر  ی ریاندازه گ ▪

 

 اهداف کلی  ❖

 انبساط طولی فلزات  بی ضریراندازه گیآشنایی با  



 اهداف اختصاصی   ❖

 بتواند: دانشجو در پایان دوره باید 

 کند.   یری دما را اندازه گ شی افزا یطول به ازا   راتییتغ ▪

 فلز مجهول را بدست آورد.   یانبساط طول  بیضر ▪

 . را محاسبه کند  شی آزما یری اندازه گ  یخطا ▪

 

 اهداف کلی  ❖

 انبساط حجمی  بی ضریراندازه گیآشنایی با  

 اهداف اختصاصی   ❖

 دانشجو در پایان دوره باید بتواند: 

 کند.   یری دما را اندازه گ ش یافزا  ی حجم به ازا  راتییتغ ▪

 ساختار مجهول را بدست آورد.  یانبساط حجم  بیضر ▪

 را بدست آورد.  یانبساط حجم  بیرابطه ضر ▪

 . را محاسبه کند  شی آزما یری اندازه گ  یخطا ▪

 

 اهداف کلی  ❖

 (  1  ش برداری )آزمای  قآشنایی با جمع و تفری

 اهداف اختصاصی   ❖

 باید بتواند: دانشجو در پایان دوره 

 دهد.  ح یرا توض  یبردار  قیجمع و تفر  یانواع روش ها  ▪

 را ثابت کند.  یجمع بردار  ن یقوان  رو ین  ز یبا استفاد از م  ▪

 . درجه را ثابت کند  90  هیدر زاو  روها ین  ندیقانون برا  ▪

 

 اهداف کلی  ❖

 (   2  ش برداری )آزمای  قآشنایی با جمع و تفری

 اهداف اختصاصی   ❖

 باید بتواند: دانشجو در پایان دوره 

 دهد.  حیمختلف را توض یا یدر زوا  یبردار  قیجمع و تفر  یانواع روش ها  ▪

 مختلف را ثابت کند.   ی ایدر زوا  ی جمع بردار  ن یقوان  رو ین  ز یبا استفاده از م  ▪

 د.را بدست آور  روهاین  ندیمختلف برا  یایدر زوا ▪

 

 

  



 روش آموزش ❖
 

 حضوری                    مجازی                                 ترکیبی                            

 شرايط اجراء

 

   :امکانات آموزشی ❖
 ارائه  با استفاده از نرم افزارهای كامپيوتر   ،  ویدوئو پروژكتور ▪

 

   :منابع درسي   ❖

 خیر    بلی   ◼ در نظر دارید؟   درسی  عنوان منبعخاصی برای معرفی به دانشجویان به  مقاله  /آیا کتاب  

 در صورت وجود جدول زیر را تكميل كنيد: •

 مشخصات کتاب شامل عنوان، نویسندگان،مترجمین، انتشارات، سال و نوبت چاپ 
های صفحات و  فصل

 مطالعه مشخص شده برای 

-یترجمه: دکترابوکاظم-و همکاران  یدیهال  دیوی: دسندهینو-کیزیف  یعنوان: مبان

 : دهم به باالچاپ-ناشر:نوپردازان

 فصول مرتبط با   هیکل

 یسیتدر  ن یعناو

  -یصالح  نیترجمه: حس-و همکاران  سی: سرز فرانسسندهینو-یدانشگاه  ک یزیعنوان: ف

 نوبت چاپ: اول  -نگار  ناشر: دانش 

 فصول مرتبط با   هیکل

 یسیتدر  ن یعناو

ناشر: -ترجمه: عباس تکاور-: جان آر کامرون و همکارانسندهینو  -یپزشک  ک یزیعنوان: ف

 : نهم چاپ  نوبت-ژییآ

 فصول مرتبط با   هیکل

 یسیتدر  ن یعناو

 

در صورتي كه در نظر دارید جزوه یا هر نوع محتوای دیگری )مانند فيلم، مجموعه اسالید و ...( عالوه بر كتاب   •

آن را    فایل، مشخصات آن را ذكر كنيد و  به دانشجویان معرفي كنيد   منبع درسی فوق یا به تنهایي به عنوان  

 ضميمه نمایيد:

 
 و ... است. های دیگر دانشگاه روی سامانهبر  اری شده  ذمحتوای بارگ،  جزوه، فيلم آموزشياسالید پاور پوینت، منظور  *

 

  

 *نوع محتوا
 مشخصات شامل عنوان و مؤلفین/

 کنندگان تهیه
 توضیحات

آماده بودن فایل 

 اریذبرای بارگ

** 

    

    

    



 )کوییز/ میان ترم(  تکوینيآزمون های  ❖

 خير    بلي  ◼  اید؟آزمون در نظر گرفته . آیا برای درس خود1

 ها را ذكر كنيد. در صورت وجود تعداد و نوع آزمون ▪

 زمان آزمون  نوع آزمون  عنوان آزمون  شماره 

 گردد  یمتعاقبا اعالم م  حضوری آزمون میانترم  1

 

 های دانشجویان تکالیف و پروژه  ❖

 طول ترم  فیتکال  ▪

 

 پروژه درسی  ▪

 خير  ◼  بلي    اید؟ در نظر گرفتهميان ترم /. آیا برای درس خود پروژه پایان ترم 1

 در صورت پاسخ مثبت شرح مختصر و هدف از ارائه آن را بنویسيد:            

 ................... ......................................................................................................................................................................................................  

 )تئوری(  ارزشیابي دانشجویان  ❖

 بارم نمره موارد ارزشیابی 

 3 آزمون میان ترم 

 10 آزمون پایان ترم 

 2 ها  تیفعال  ریو سا  فیتکال 

 

 شماره 
عنوان  

 تکلیف 
 شرح تکلیف 

مهلت پاسخ  

  توسط

 دانشجویان

مهلت فیدبک  

مدرس  توسط  

هدف از ارائه  

 تکلیف 

شده متعاقبا اعالم   سیتدر  ی محتوا  زانیمتناسب با م  شماره یک  1

 گردد ی  م 
 یک هفته یک هفته

 تسلط بر

مباحث 

 شده  سیتدر



 )عملي(  ارزشیابي دانشجویان  ❖

 بارم نمره ارزشیابی موارد 

 2 آزمون پایان ترم 

 3 گزارش کار 

 
 
 
 

 

 مقررات  ❖

 و مقررات   نامه  نيبرابر با آئ   :حداقل نمره قبولي  ▪

 و مقررات  نامه  ن يبرابر با آئ:  دفعات مجاز غيبت در كالس  تعداد ▪

 

 

  



 
 فیزیک پزشکی   درس  زمانبندی  جدول

 ساعت ارائه  تاریخ ارائه 
موضوع 

 جلسه
 ارائه نحوه   مدرس

امکانات 

 مورد نیاز

روش  

 ارزشیابی

25/7/1401 15-17 

ایمنی  

الکتریکی  

تجهیزات  

پزشکی  

 )جلسه اول(

دکتر  

ابوالحسن  

 رضائیان 

 حضوری 

امکانات  

برگزاری  

کالس 

حضوری و نرم  

 افزارهای ارائه 

بررسی  

تکالیف و  

آزمون  

های میان  

 پایان ترم / 

2/8/1401 15-17 

ایمنی  

الکتریکی  

تجهیزات  

پزشکی  

 )جلسه دوم( 

دکتر  

ابوالحسن  

 رضائیان 

 حضوری 

امکانات  

برگزاری  

کالس 

حضوری و نرم  

 افزارهای ارائه 

بررسی  

تکالیف و  

آزمون  

های میان  

 پایان ترم / 

9/8/1401 15-17 

ایمنی  

الکتریکی  

تجهیزات  

پزشکی  

 )جلسه سوم( 

دکتر  

ابوالحسن  

 رضائیان 

 حضوری 

امکانات  

برگزاری  

کالس 

حضوری و نرم  

 افزارهای ارائه 

بررسی  

تکالیف و  

آزمون  

های میان  

 پایان ترم / 

16/8/1401 15-17 

ایمنی  

الکتریکی  

تجهیزات  

پزشکی  

)جلسه 

 چهارم( 

دکتر  

ابوالحسن  

 رضائیان 

 حضوری 

امکانات  

برگزاری  

کالس 

حضوری و نرم  

 افزارهای ارائه 

بررسی  

تکالیف و  

آزمون  

های میان  

 پایان ترم / 

2۳/8/1401 15-17 
انرژی  دما و 

 گرمایی 

دکتر  

ابوالحسن  

 رضائیان 

 حضوری 

امکانات  

برگزاری  

کالس 

حضوری و نرم  

 افزارهای ارائه 

بررسی  

تکالیف و  

آزمون  

های میان  

 پایان ترم / 

۳0/8/1401 15-17 
ضریب انبساط  

طولی، سطحی  

 و حجمی

دکتر  

ابوالحسن  

 رضائیان 

 حضوری 

امکانات  

برگزاری  

کالس 

حضوری و نرم  

 ارائه افزارهای  

بررسی  

تکالیف و  

آزمون  

های میان  

 پایان ترم / 

7/9/1401 15-17 
حل مسئله  

)انبساط  

 گرمایی( 

دکتر  

ابوالحسن  

 رضائیان 

 حضوری 

امکانات  

برگزاری  

کالس 

حضوری و نرم  

 افزارهای ارائه 

بررسی  

تکالیف و  

آزمون  

های میان  

 پایان ترم / 

بررسی  امکانات   حضوری دکتر   ترموگرافی  15-17 14/9/1401



ابوالحسن  

 رضائیان 

برگزاری  

کالس 

حضوری و نرم  

 افزارهای ارائه 

تکالیف و  

آزمون  

های میان  

 پایان ترم / 

21/9/1401 15-17 
روش های  

 انتقال گرما 

دکتر  

ابوالحسن  

 رضائیان 

 حضوری 

امکانات  

برگزاری  

کالس 

حضوری و نرم  

 افزارهای ارائه 

بررسی  

تکالیف و  

آزمون  

های میان  

 پایان ترم / 

28/9/1401 15-17 
کاربردهای  

 گرما و سرما 

دکتر  

ابوالحسن  

 رضائیان 

 حضوری 

امکانات  

برگزاری  

کالس 

حضوری و نرم  

 افزارهای ارائه 

بررسی  

تکالیف و  

آزمون  

های میان  

 پایان ترم / 

5/10/1401 15-17 

ابزارهای اندازه  

گیری و  

کمیتهای  

فیزیکی،  

استانداردها و  

یکاهای قابل  

اندازه گیری  

 توسط آنها 

دکتر  

ابوالحسن  

 رضائیان 

 حضوری 

امکانات  

برگزاری  

کالس 

حضوری و نرم  

 افزارهای ارائه 

بررسی  

تکالیف و  

آزمون  

های میان  

 پایان ترم / 

12/10/1401 15-17 

کمیت های  

برداری و نرده  

ای و قوانین  

 آن ها 

دکتر  

ابوالحسن  

 رضائیان 

 حضوری 

امکانات  

برگزاری  

کالس 

حضوری و نرم  

 افزارهای ارائه 

بررسی  

تکالیف و  

آزمون  

های میان  

 پایان ترم / 

 عملی

7/8/1401 8-10 

مقررات کار  

درآزمایشگاه  

فیزیک و  

آشنایی با  

فضای  

آزمایشگاه و  

دستگاه های  

 موجود

دکتر  

ابوالحسن  

 رضائیان 

 حضوری 

امکانات  

برگزاری  

زمایشگاه  آ

 فیزیک 

بررسی  

تکالیف و  

آزمون  

 نهایی 

14/8/1401 8-10 

نحوه نگارش  

گزارش کار  

استاندارد و  

علمی برای  

آزمایشگاه  

دکتر  

ابوالحسن  

 رضائیان 

 حضوری 

امکانات  

برگزاری  

زمایشگاه  آ

 فیزیک 

بررسی  

تکالیف و  

آزمون  

 نهایی 



 فیزیک 

21/8/1401 8-10 
ابزارهای اندازه  

گیری  

 (  1)آزمایش  

دکتر  

ابوالحسن  

 رضائیان 

 حضوری 

امکانات  

برگزاری  

زمایشگاه  آ

 فیزیک 

بررسی  

تکالیف و  

آزمون  

 نهایی 

28/8/1401 8-10 
ابزارهای اندازه  

گیری  

 (  2)آزمایش  

دکتر  

ابوالحسن  

 رضائیان 

 حضوری 

امکانات  

برگزاری  

زمایشگاه  آ

 فیزیک 

بررسی  

تکالیف و  

آزمون  

 نهایی 

5/9/1401 8-10 
اندازه گیری  

ضریب انبساط  

 طولی فلزات 

دکتر  

ابوالحسن  

 رضائیان 

 حضوری 

امکانات  

برگزاری  

زمایشگاه  آ

 فیزیک 

بررسی  

تکالیف و  

آزمون  

 نهایی 

12/9/1401 8-10 
گیری   اندازه 

ضریب انبساط  

 حجمی

دکتر  

ابوالحسن  

 رضائیان 

 حضوری 

امکانات  

برگزاری  

زمایشگاه  آ

 فیزیک 

بررسی  

تکالیف و  

آزمون  

 نهایی 

19/9/1401 8-10 
جمع و تفریق  

برداری  

 (  1)آزمایش  

دکتر  

ابوالحسن  

 رضائیان 

 حضوری 

امکانات  

برگزاری  

زمایشگاه  آ

 فیزیک 

بررسی  

تکالیف و  

آزمون  

 نهایی 

26/9/1401 8-10 
جمع و تفریق  

برداری  

 ( 2)آزمایش  

دکتر  

ابوالحسن  

 رضائیان 

 حضوری 

امکانات  

برگزاری  

زمایشگاه  آ

 فیزیک 

بررسی  

تکالیف و  

آزمون  

 نهایی 

 

 

 

 


