
 
 

 

  

 

   (Lesson Plan)روزانه  طرح درس  

 جلسه اول 
 

 کارشناسی هوشبری   مقطع / رشته تحصیلی:                             هوشبری گروه آموزشی:                                پرستاری:  هدانشکد

 1401/ 7/ 25تاريخ ارائه درس :  1401سال تحصيلي  :  

 15-17ساعت:     دوشنبهروز:   فيزيک پزشکينام درس )واحد(  :   

 12تعداد دانشجويان  :    نوع واحد: نظری 

 دکتر ابوالحسن رضائيان مسئول درس:  واحد 1/ 5تعداد واحد: 

 الفبا(: دکتر ابوالحسن رضائيان مدرسين) به ترتيب حروف  دقيقه  90مدت کالس: 

 1401/ 6/ 15  تاريخ تدوين/بازنگری:
 

 )جلسه اول(  يپزشک  زاتيتجه  يکيالکتر يمنيا:   جلسهعنوان 

 يپزشک زاتيتجه  يکيالکتر يمنيا  هيبا مباحث پا ييآشنا:    جلسههدف کلی  

 : اختصاصیاهداف 

 . را شرح دهد  يپزشک یها  طيدر مح يمنيو ضرورت توجه به اصول ا  تياهم ▪

 . مسلط باشد ينيبال  یها طي در مح يکي الکتر يمني ا یتحول دستورالعمل ها ريحوادث و س بر ▪

 . دهد حيآن را توض يي را نام برده و چرا  ستهيالکتر ان ياز عبور جر  يناش ی ها بيسآ ▪

 حضوری روش آموزش :  

 ارائه  ی امکانات نرم افزارها وتر، ي کامپ  د،ياسال امکانات آموزشی : 

   تکليففعالیت آموزشی :   

 - عنوان و نوع آزمون:

 (طرح دوره نوشته شود.منابع در  طبق فرمت مشخصات آن  و..در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه ) منبع درس :

 چاپ: دهم به بال -ناشر:نوپردازان -يترجمه: دکترابوکاظم-و همکاران یديهال ديوي: دسندهينو-کيز يف  يمبان  -1

نوبت چاپ:  -ناشر: دانش نگار -يصالح نيترجمه: حس -و همکاران س ي: سرز فرانس سندهينو-يدانشگاه کيز يف  -2
 اول

 نوبت چاپ: نهم -ژيي ناشر: آ-ترجمه: عباس تکاور -: جان آر کامرون و همکارانسندهينو -ي پزشک کي زيف  -3

 دقيقه  10     :مدت زمان :     مقدمه •

  کلیات درس •

 بخش اول درس  ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقيقه   30مدت زمان : 

 دقيقه   10مدت زمان :  

 دقيقه   30مدت زمان:    

 دقيقه    10مدت زمان :  جمع بندی و نتیجه گیری   •

  

 دانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني لرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 واحد برنامه ريزی درسي و آموزشي

 



 

 

 دوم جلسه  
 

 کارشناسی هوشبری   مقطع / رشته تحصیلی:                             هوشبری گروه آموزشی:                                پرستاری:  هدانشکد

 1401/ 8/ 2تاريخ ارائه درس :  1401سال تحصيلي  :  

 15-17ساعت:     دوشنبهروز:   فيزيک پزشکينام درس )واحد(  :   

 12تعداد دانشجويان  :    نوع واحد: نظری 

 دکتر ابوالحسن رضائيان مسئول درس:  واحد 1/ 5تعداد واحد: 

 الفبا(: دکتر ابوالحسن رضائيان مدرسين) به ترتيب حروف  دقيقه  90مدت کالس: 

 1401/ 6/ 15  تاريخ تدوين/بازنگری:
 

 دوم( )جلسه    يپزشک  زاتيتجه  يکيالکتر يمنيا:   جلسهعنوان 

 آشنايي با مباحث پايه ايمني الکتريکي تجهيزات پزشکي :    جلسههدف کلی  

  اختصاصی :اهداف 

 شرايط اساسي جهت رخداد يک برق گرفتگي را توضيح دهد.  ▪

 پاسخ های فيزيولوژيکي بدن در عبور جريان با مقادير آمپرهای مختلف را توضيح دهد.  ▪

 سته از بدن را توضيح دهد. اهميت و خطر فرکانس برق شهری در ايجاد آسيب ناشي از عبور جريان الکتري ▪

 حضوری روش آموزش :  

 ارائه  ی امکانات نرم افزارها وتر، ي کامپ  د،ياسال امکانات آموزشی : 

   تکليففعالیت آموزشی :   

 -عنوان و نوع آزمون: 

 (طرح دوره نوشته شود.منابع در  مشخصات آن طبق فرمت  و..در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه ) منبع درس :

 چاپ: دهم به بال -ناشر:نوپردازان -يترجمه: دکترابوکاظم-و همکاران یديهال ديوي: دسندهينو-کيز يف  يمبان  -1

نوبت چاپ:  -ناشر: دانش نگار -يصالح نيترجمه: حس -و همکاران س ي: سرز فرانس سندهينو-يدانشگاه کيز يف  -2
 اول

 نوبت چاپ: نهم -ژيي ناشر: آ-تکاور ترجمه: عباس -: جان آر کامرون و همکارانسندهينو -ي پزشک کي زيف  -3

 دقيقه  10مدت زمان:      :     مقدمه •

  کلیات درس •

 بخش اول درس  ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقيقه   30مدت زمان : 

 دقيقه   10مدت زمان :  

 دقيقه   30مدت زمان:    

 دقيقه    10مدت زمان :  جمع بندی و نتیجه گیری   •

 

  



 

 

 ومسجلسه  
 

 کارشناسی هوشبری   مقطع / رشته تحصیلی:                             هوشبری گروه آموزشی:                                پرستاری:  هدانشکد

 1401/ 8/ 9تاريخ ارائه درس :  1401سال تحصيلي  :  

 15-17ساعت:     دوشنبهروز:   فيزيک پزشکينام درس )واحد(  :   

 12تعداد دانشجويان  :    نوع واحد: نظری 

 دکتر ابوالحسن رضائيان مسئول درس:  واحد 1/ 5تعداد واحد: 

 الفبا(: دکتر ابوالحسن رضائيان مدرسين) به ترتيب حروف  دقيقه  90مدت کالس: 

 1401/ 6/ 15  تاريخ تدوين/بازنگری:
 

 وم( س)جلسه    يپزشک  زاتيتجه  يکيالکتر يمنيا:   جلسهعنوان 

 آشنايي با مباحث پايه ايمني الکتريکي تجهيزات پزشکي :    جلسههدف کلی  

  اختصاصی :اهداف 

 پارامترهای تاثيرگذار در بروز شدت اثر برق گرفتگي را نام ببرد.  ▪

 نقش زمان را در شدت اثر برق گرفتگي توضيح دهد.   ▪

 يح دهد. نقش نوع جريان )مستقيم و متناوب( را در شدت اثر برق گرفتگي توض  ▪

 نقش مقاومت ارگان های مختلف بدن را در شدت اثر برق گرفتگي توضيح دهد.   ▪

 اهميت مسير عبور جريان الکتريسيته در شدت اثر برق گرفتگي توضيح دهد.  ▪

 نقش ميزان شدت جريان الکتريسيته را در شدت اثر برق گرفتگي توضيح دهد.  ▪

 تاثير وزن را در شدت اثر برق گرفتگي توضيح دهد.   ▪

 حضوری روش آموزش :  

 ارائه  ی امکانات نرم افزارها وتر، ي کامپ  د،ياسال امکانات آموزشی : 

   تکليففعالیت آموزشی :   

 -عنوان و نوع آزمون: 

 (طرح دوره نوشته شود.منابع در  مشخصات آن طبق فرمت  و..در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه ) منبع درس :

 چاپ: دهم به بال -ناشر:نوپردازان -يترجمه: دکترابوکاظم-و همکاران یديهال ديوي: دسندهينو-کيز يف  يمبان  -1

نوبت چاپ:  -ناشر: دانش نگار -يصالح نيترجمه: حس -و همکاران س ي: سرز فرانس سندهينو-يدانشگاه کيز يف  -2
 اول

 نوبت چاپ: نهم -ژيي ناشر: آ-تکاور ترجمه: عباس -: جان آر کامرون و همکارانسندهينو -ي پزشک کي زيف  -3

 دقيقه  10مدت زمان:      :     مقدمه •

  کلیات درس •

 بخش اول درس  ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقيقه   30مدت زمان : 

 دقيقه   10مدت زمان :  

 دقيقه   30مدت زمان:    

 دقيقه    10مدت زمان :  جمع بندی و نتیجه گیری   •

 

  



 

 

 چهارمجلسه  
 

 کارشناسی هوشبری   مقطع / رشته تحصیلی:                             هوشبری گروه آموزشی:                                پرستاری:  هدانشکد

 1401/ 8/ 16تاريخ ارائه درس :  1401سال تحصيلي  :  

 15-17ساعت:     دوشنبهروز:   فيزيک پزشکينام درس )واحد(  :   

 12تعداد دانشجويان  :    نوع واحد: نظری 

 دکتر ابوالحسن رضائيان مسئول درس:  واحد 1/ 5تعداد واحد: 

 الفبا(: دکتر ابوالحسن رضائيان مدرسين) به ترتيب حروف  دقيقه  90مدت کالس: 

 1401/ 6/ 15  تاريخ تدوين/بازنگری:
 

 م(چهار)جلسه    يپزشک  زاتيتجه  يکيالکتر يمنيا:   جلسهعنوان 

 آشنايي با مباحث پايه ايمني الکتريکي تجهيزات پزشکي :    جلسههدف کلی  

  اختصاصی :اهداف 

 اهميت نقش سيم ارت در ساختمان و تجهيزات الکتريکي را دانسته و در مورد آن توضيح دهد.  ▪

 ماکروشوک را شناخته و خطرات ناشي از آن را توضيح دهد.  ▪

 راه های جلوگيری از بروز ماکروشوک رو دانسته و توضيح دهد.  ▪

 ميکروشوک را شناخته و خطرات ناشي از آن را توضيح دهد.  ▪

 ری از بروز ميکروشوک را توضيح دهد. راه های جلوگي ▪
 حضوری روش آموزش :  

 ارائه  ی امکانات نرم افزارها وتر، ي کامپ  د،ياسال امکانات آموزشی : 

   تکليففعالیت آموزشی :   

 -عنوان و نوع آزمون: 

 (طرح دوره نوشته شود.منابع در  مشخصات آن طبق فرمت  و..در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه ) منبع درس :

 چاپ: دهم به بال -ناشر:نوپردازان -يترجمه: دکترابوکاظم-و همکاران یديهال ديوي: دسندهينو-کيز يف  يمبان  -1

نوبت چاپ:  -ناشر: دانش نگار -يصالح نيترجمه: حس -و همکاران س ي: سرز فرانس سندهينو-يدانشگاه کيز يف  -2
 اول

 نوبت چاپ: نهم -ژيي ناشر: آ-تکاور ترجمه: عباس -: جان آر کامرون و همکارانسندهينو -ي پزشک کي زيف  -3

 دقيقه  10مدت زمان:      :     مقدمه •

  کلیات درس •

 بخش اول درس  ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقيقه   30مدت زمان : 

 دقيقه   10مدت زمان :  

 دقيقه   30مدت زمان:    

 دقيقه    10مدت زمان :  جمع بندی و نتیجه گیری   •

 

  



 

 

 پنجم جلسه  
 

 کارشناسی هوشبری   مقطع / رشته تحصیلی:                             هوشبری گروه آموزشی:                                پرستاری:  هدانشکد

 1401/ 8/ 23 تاريخ ارائه درس : 1401سال تحصيلي  :  

 15-17ساعت:     دوشنبهروز:   فيزيک پزشکينام درس )واحد(  :   

 12تعداد دانشجويان  :    نوع واحد: نظری 

 دکتر ابوالحسن رضائيان مسئول درس:  واحد 1/ 5تعداد واحد: 

 الفبا(: دکتر ابوالحسن رضائيان مدرسين) به ترتيب حروف  دقيقه  90مدت کالس: 

 1401/ 6/ 15  تاريخ تدوين/بازنگری:
 

 دما و انرژی گرمايي  :  جلسهعنوان 

 آشنايي با مفهوم دما و انرژی گرمايي :    جلسههدف کلی  

  اختصاصی :اهداف 

 مفهوم دما را شرح دهد.  ▪

 مفهوم گرما را شرح دهد.  ▪

 تفاوت ها، ويژگي ها و کاربردهای آن ها توضيح دهد. مفهوم ترموديناميک و مکانيک آماری و  ▪

 کلوين شناخته و از روابط بين آنها استفاده کند. -فارنهايت -يکاهای سلسيوس ▪

 اده کند. تکنيک تبديل واحد را دانسته و واحد های دما را به هم تبديل و در سوالت استف ▪

 ساختمان دماسنج الکلي و جيوه ای را شرح دهد.  ▪

 حضوری روش آموزش :  

 ارائه  ی امکانات نرم افزارها وتر، ي کامپ  د،ياسال امکانات آموزشی : 

   تکليففعالیت آموزشی :   

 -عنوان و نوع آزمون: 

 (طرح دوره نوشته شود.منابع در  مشخصات آن طبق فرمت  و..در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه ) منبع درس :

 چاپ: دهم به بال -ناشر:نوپردازان -يترجمه: دکترابوکاظم-و همکاران یديهال ديوي: دسندهينو-کيز يف  يمبان  -1

نوبت چاپ:  -ناشر: دانش نگار -يصالح نيترجمه: حس -و همکاران س ي: سرز فرانس سندهينو-يدانشگاه کيز يف  -2
 اول

 نوبت چاپ: نهم -ژيي ناشر: آ-تکاور ترجمه: عباس -: جان آر کامرون و همکارانسندهينو -ي پزشک کي زيف  -3

 دقيقه  10مدت زمان:      :     مقدمه •

  کلیات درس •

 بخش اول درس  ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقيقه   30مدت زمان : 

 دقيقه   10مدت زمان :  

 دقيقه   30مدت زمان:    

 دقيقه    10مدت زمان :  جمع بندی و نتیجه گیری   •

 

  



 

 

 ششم جلسه  
 

 کارشناسی هوشبری   مقطع / رشته تحصیلی:                             هوشبری گروه آموزشی:                                پرستاری:  هدانشکد

 1401/ 8/ 30تاريخ ارائه درس :  1401سال تحصيلي  :  

 15-17ساعت:     دوشنبهروز:   فيزيک پزشکينام درس )واحد(  :   

 12تعداد دانشجويان  :    نوع واحد: نظری 

 دکتر ابوالحسن رضائيان مسئول درس:  واحد 1/ 5تعداد واحد: 

 الفبا(: دکتر ابوالحسن رضائيان مدرسين) به ترتيب حروف  دقيقه  90مدت کالس: 

 1401/ 6/ 15  تاريخ تدوين/بازنگری:
 

 ي ضريب انبساط طولي، سطحي و حجم:  جلسهعنوان 

 ي آشنايي با ضريب انبساط طولي، سطحي و حجم:    جلسههدف کلی  

  اختصاصی :اهداف 

 مفهموم ضريب انبساط گرمايي را بداند و اهميت آن را پديده های فيزيکي توضيح دهد.  ▪

 مفهوم ضريب انبساط طولي و نحوه استفاده از رابطه آن را بداند.  ▪

 مفهوم ضريب انبساط سطحي و نحوه استفاده از رابطه آن را بداند.  ▪

 ضريب انبساط حجمي و نحوه استفاده از رابطه آن را بداند.  مفهوم ▪

 حضوری روش آموزش :  

 ارائه  ی امکانات نرم افزارها وتر، ي کامپ  د،ياسال امکانات آموزشی : 

   تکليففعالیت آموزشی :   

 -عنوان و نوع آزمون: 

 (طرح دوره نوشته شود.منابع در  مشخصات آن طبق فرمت  و..در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه ) منبع درس :

 چاپ: دهم به بال -ناشر:نوپردازان -يترجمه: دکترابوکاظم-و همکاران یديهال ديوي: دسندهينو-کيز يف  يمبان  -1

نوبت چاپ:  -ناشر: دانش نگار -يصالح نيترجمه: حس -و همکاران س ي: سرز فرانس سندهينو-يدانشگاه کيز يف  -2
 اول

 نوبت چاپ: نهم -ژيي ناشر: آ-تکاور ترجمه: عباس -: جان آر کامرون و همکارانسندهينو -ي پزشک کي زيف  -3

 دقيقه  10مدت زمان:      :     مقدمه •

  کلیات درس •

 بخش اول درس  ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقيقه   30مدت زمان : 

 دقيقه   10مدت زمان :  

 دقيقه   30مدت زمان:    

 دقيقه    10مدت زمان :  جمع بندی و نتیجه گیری   •

 

  



 

 

 هفتم جلسه  
 

 کارشناسی هوشبری   مقطع / رشته تحصیلی:                             هوشبری گروه آموزشی:                                پرستاری:  هدانشکد

 1401/ 9/ 7تاريخ ارائه درس :  1401سال تحصيلي  :  

 15-17ساعت:     دوشنبهروز:   فيزيک پزشکينام درس )واحد(  :   

 12تعداد دانشجويان  :    نوع واحد: نظری 

 دکتر ابوالحسن رضائيان مسئول درس:  واحد 1/ 5تعداد واحد: 

 الفبا(: دکتر ابوالحسن رضائيان مدرسين) به ترتيب حروف  دقيقه  90مدت کالس: 

 1401/ 6/ 15  تاريخ تدوين/بازنگری:
 

 حل مسئله )انبساط گرمايي( :  جلسهعنوان 

 ئل انبساط گرمايي مسا آشنايي با  :    جلسههدف کلی  

  اختصاصی :اهداف 

 .به حل مسائل مرتبط با مطالب تدريسي)دما و گرما( تسلط داشته باشد ▪

 حضوری روش آموزش :  

 ارائه  ی امکانات نرم افزارها وتر، ي کامپ  د،ياسال امکانات آموزشی : 

   تکليففعالیت آموزشی :   

 -عنوان و نوع آزمون: 

 (طرح دوره نوشته شود.منابع در  مشخصات آن طبق فرمت  و..در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه ) منبع درس :

 چاپ: دهم به بال -ناشر:نوپردازان -يترجمه: دکترابوکاظم-و همکاران یديهال ديوي: دسندهينو-کيز يف  يمبان  -1

نوبت چاپ:  -ناشر: دانش نگار -يصالح نيترجمه: حس -و همکاران س ي: سرز فرانس سندهينو-يدانشگاه کيز يف  -2
 اول

 نوبت چاپ: نهم -ژيي ناشر: آ-تکاور ترجمه: عباس -: جان آر کامرون و همکارانسندهينو -ي پزشک کي زيف  -3

 دقيقه  10مدت زمان:      :     مقدمه •

  کلیات درس •

 بخش اول درس  ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقيقه   30مدت زمان : 

 دقيقه   10مدت زمان :  

 دقيقه   30مدت زمان:    

 دقيقه    10مدت زمان :  جمع بندی و نتیجه گیری   •

 

  



 

 

 هشتمجلسه  
 

 کارشناسی هوشبری   مقطع / رشته تحصیلی:                             هوشبری گروه آموزشی:                                پرستاری:  هدانشکد

 1401/ 9/ 14تاريخ ارائه درس :  1401سال تحصيلي  :  

 15-17ساعت:     دوشنبهروز:   فيزيک پزشکينام درس )واحد(  :   

 12تعداد دانشجويان  :    نوع واحد: نظری 

 دکتر ابوالحسن رضائيان مسئول درس:  واحد 1/ 5تعداد واحد: 

 الفبا(: دکتر ابوالحسن رضائيان مدرسين) به ترتيب حروف  دقيقه  90مدت کالس: 

 1401/ 6/ 15  تاريخ تدوين/بازنگری:
 

 ي ترموگراف:  جلسهعنوان 

 ي آشنايي با ترموگراف:    جلسههدف کلی  

  اختصاصی :اهداف 

 ترموگرافي را شناخته و با کاربردهای آن را بداند.  ▪

 با فيزيک عملکردی ترموگرافي آشنا باشد.  ▪

 بولتزمن را بداند. -قانون استفان  ▪

 حضوری روش آموزش :  

 ارائه  ی امکانات نرم افزارها وتر، ي کامپ  د،ياسال امکانات آموزشی : 

   تکليففعالیت آموزشی :   

 -عنوان و نوع آزمون: 

 (طرح دوره نوشته شود.منابع در  مشخصات آن طبق فرمت  و..در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه ) منبع درس :

 چاپ: دهم به بال -ناشر:نوپردازان -يترجمه: دکترابوکاظم-و همکاران یديهال ديوي: دسندهينو-کيز يف  يمبان  -1

نوبت چاپ:  -ناشر: دانش نگار -يصالح نيترجمه: حس -و همکاران س ي: سرز فرانس سندهينو-يدانشگاه کيز يف  -2
 اول

 نوبت چاپ: نهم -ژيي ناشر: آ-تکاور ترجمه: عباس -: جان آر کامرون و همکارانسندهينو -ي پزشک کي زيف  -3

 دقيقه  10مدت زمان:      :     مقدمه •

  کلیات درس •

 بخش اول درس  ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقيقه   30مدت زمان : 

 دقيقه   10مدت زمان :  

 دقيقه   30مدت زمان:    

 دقيقه    10مدت زمان :  جمع بندی و نتیجه گیری   •

 

  



 

 نهمجلسه  
 

 کارشناسی هوشبری   مقطع / رشته تحصیلی:                             هوشبری گروه آموزشی:                                پرستاری:  هدانشکد

 1401/ 9/ 21تاريخ ارائه درس :  1401سال تحصيلي  :  

 15-17ساعت:     دوشنبهروز:   فيزيک پزشکينام درس )واحد(  :   

 12تعداد دانشجويان  :    نوع واحد: نظری 

 دکتر ابوالحسن رضائيان مسئول درس:  واحد 1/ 5تعداد واحد: 

 الفبا(: دکتر ابوالحسن رضائيان مدرسين) به ترتيب حروف  دقيقه  90مدت کالس: 

 1401/ 6/ 15  تاريخ تدوين/بازنگری:
 

 ا انتقال گرم  های  روش:  جلسهعنوان 

 ا انتقال گرم  های  آشنايي با روش:    جلسههدف کلی  

  اختصاصی :اهداف 

 با روش انتقال گرما به شيوه رسانش آشنا باشد.  ▪

 د. با روش انتقال گرما به شيوه تابش آشنا باش ▪

 حضوری روش آموزش :  

 ارائه  ی امکانات نرم افزارها وتر، ي کامپ  د،ياسال امکانات آموزشی : 

   تکليففعالیت آموزشی :   

 -عنوان و نوع آزمون: 

 (طرح دوره نوشته شود.منابع در  مشخصات آن طبق فرمت  و..در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه ) منبع درس :

 چاپ: دهم به بال -ناشر:نوپردازان -يترجمه: دکترابوکاظم-و همکاران یديهال ديوي: دسندهينو-کيز يف  يمبان  -1

نوبت چاپ:  -ناشر: دانش نگار -يصالح نيترجمه: حس -و همکاران س ي: سرز فرانس سندهينو-يدانشگاه کيز يف  -2
 اول

 نوبت چاپ: نهم -ژيي ناشر: آ-تکاور ترجمه: عباس -: جان آر کامرون و همکارانسندهينو -ي پزشک کي زيف  -3

 دقيقه  10مدت زمان:      :     مقدمه •

  کلیات درس •

 بخش اول درس  ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقيقه   30مدت زمان : 

 دقيقه   10مدت زمان :  

 دقيقه   30مدت زمان:    

 دقيقه    10مدت زمان :  جمع بندی و نتیجه گیری   •

 

  



 

 

 دهمجلسه  
 

 کارشناسی هوشبری   مقطع / رشته تحصیلی:                             هوشبری گروه آموزشی:                                پرستاری:  هدانشکد

 1401/ 9/ 28تاريخ ارائه درس :  1401سال تحصيلي  :  

 15-17ساعت:     دوشنبهروز:   فيزيک پزشکينام درس )واحد(  :   

 12تعداد دانشجويان  :    نوع واحد: نظری 

 دکتر ابوالحسن رضائيان مسئول درس:  واحد 1/ 5تعداد واحد: 

 الفبا(: دکتر ابوالحسن رضائيان مدرسين) به ترتيب حروف  دقيقه  90مدت کالس: 

 1401/ 6/ 15  تاريخ تدوين/بازنگری:
 

 کاربردهای گرما و سرما :  جلسهعنوان 

 آشنايي با کاربردهای گرما و سرما :    جلسههدف کلی  

  اختصاصی :اهداف 

 مفهوم دياترمي را توضيح دهد.  ▪

 با انواع دياترمي موج کوتاه، ويژگي ها و کاربردهای آن آشنا باشد.  ▪

 دياترمي موج کوتاه خازني را شرح دهد.  ▪

 دياترمي موج کوتاه القايي را شرح دهد.  ▪

 با انواع دياترمي ريزموج، ويژگي ها و کاربردهای آن آشنا باشد.  ▪

 روش انتقال گرما به شيوه فراصوت را توضيح دهد.  ▪

 استفاده از سرما در پزشکي را توضيح دهد.  کاربردهای متنوع ▪

 اهميت سرما در پزشکي را توضيح دهد.  ▪

 حضوری روش آموزش :  

 ارائه  ی امکانات نرم افزارها وتر، ي کامپ  د،ياسال امکانات آموزشی : 

   تکليففعالیت آموزشی :   

 -عنوان و نوع آزمون: 

 (طرح دوره نوشته شود.منابع در  مشخصات آن طبق فرمت  و..در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه ) منبع درس :

 چاپ: دهم به بال -ناشر:نوپردازان -يترجمه: دکترابوکاظم-و همکاران یديهال ديوي: دسندهينو-کيز يف  يمبان  -1

نوبت چاپ:  -ناشر: دانش نگار -يصالح نيترجمه: حس -و همکاران س ي: سرز فرانس سندهينو-يدانشگاه کيز يف  -2
 اول

 نوبت چاپ: نهم -ژيي ناشر: آ-تکاور ترجمه: عباس -: جان آر کامرون و همکارانسندهينو -ي پزشک کي زيف  -3

 دقيقه  10مدت زمان:      :     مقدمه •

  کلیات درس •

 بخش اول درس  ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقيقه   30مدت زمان : 

 دقيقه   10مدت زمان :  

 دقيقه   30مدت زمان:    

 دقيقه    10مدت زمان :  جمع بندی و نتیجه گیری   •

 

  



 

 

 يازدهمجلسه  
 

 کارشناسی هوشبری   مقطع / رشته تحصیلی:                             هوشبری گروه آموزشی:                                پرستاری:  هدانشکد

 1401/ 10/ 5تاريخ ارائه درس :  1401سال تحصيلي  :  

 15-17ساعت:     دوشنبهروز:   فيزيک پزشکينام درس )واحد(  :   

 12تعداد دانشجويان  :    نوع واحد: نظری 

 دکتر ابوالحسن رضائيان مسئول درس:  واحد 1/ 5تعداد واحد: 

 الفبا(: دکتر ابوالحسن رضائيان مدرسين) به ترتيب حروف  دقيقه  90مدت کالس: 

 1401/ 6/ 15  تاريخ تدوين/بازنگری:
 

 ها  ابزارهای اندازه گيری و کميتهای فيزيکي، استانداردها و يکاهای قابل اندازه گيری توسط آن :   جلسهعنوان 

کلی   اندازه :     جلسههدف  قابل  يکاهای  و  استانداردها  فيزيکي،  کميتهای  و  گيری  اندازه  ابزارهای  با  آشنايي 

 ها   آنگيری توسط  
  اختصاصی :اهداف 

 انواع دستگاه های بين المللي يکاها را شرح دهد.  ▪

 ويژگي يکاهای اصلي )طول، جرم و زمان( را توضيح دهد.  ▪

 تبديل واحد کميت های مختلف را انجام دهد.  ▪

 کاربرد ابزارهای اندازه گيری را بداند.  ▪

 ويژگي و محدوديت های اندازه گيری کوليس و ريزسنج را بيان کند.  ▪

 حضوری روش آموزش :  

 ارائه  ی امکانات نرم افزارها وتر، ي کامپ  د،ياسال امکانات آموزشی : 

   تکليففعالیت آموزشی :   

 -عنوان و نوع آزمون: 

 (طرح دوره نوشته شود.منابع در  مشخصات آن طبق فرمت  و..در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه ) منبع درس :

 چاپ: دهم به بال -ناشر:نوپردازان -يترجمه: دکترابوکاظم-و همکاران یديهال ديوي: دسندهينو-کيز يف  يمبان  -1

نوبت چاپ:  -ناشر: دانش نگار -يصالح نيترجمه: حس -و همکاران س ي: سرز فرانس سندهينو-يدانشگاه کيز يف  -2
 اول

 نوبت چاپ: نهم -ژيي ناشر: آ-تکاور ترجمه: عباس -: جان آر کامرون و همکارانسندهينو -ي پزشک کي زيف  -3

 دقيقه  10مدت زمان:      :     مقدمه •

  کلیات درس •

 بخش اول درس  ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقيقه   30مدت زمان : 

 دقيقه   10مدت زمان :  

 دقيقه   30مدت زمان:    

 دقيقه    10مدت زمان :  جمع بندی و نتیجه گیری   •

 

  



 

 

 مازدهدوجلسه  
 

 کارشناسی هوشبری   مقطع / رشته تحصیلی:                             هوشبری گروه آموزشی:                                پرستاری:  هدانشکد

 1401/ 10/ 12تاريخ ارائه درس :  1401سال تحصيلي  :  

 15-17ساعت:     دوشنبهروز:   فيزيک پزشکينام درس )واحد(  :   

 12تعداد دانشجويان  :    نوع واحد: نظری 

 دکتر ابوالحسن رضائيان مسئول درس:  واحد 1/ 5تعداد واحد: 

 الفبا(: دکتر ابوالحسن رضائيان مدرسين) به ترتيب حروف  دقيقه  90مدت کالس: 

 1401/ 6/ 15  تاريخ تدوين/بازنگری:
 

 های برداری و نرده ای و قوانين آن ها کميت  :  جلسهعنوان 

 ا های برداری و نرده ای و قوانين آن هآشنايي با کميت  :    جلسههدف کلی  

  اختصاصی :اهداف 

 کميت های نرده ای را بشناسد.  ▪

 جمع، تفريق و ضرب کميت های نرده ای را انجام دهد.  ▪

 کميت های برداری را بشناسد.  ▪

 جمع، تفريق و ضرب کميت های نرده ای را انجام دهد.  ▪

 حضوری روش آموزش :  

 ارائه  ی امکانات نرم افزارها وتر، ي کامپ  د،ياسال امکانات آموزشی : 

   تکليففعالیت آموزشی :   

 -عنوان و نوع آزمون: 

 (طرح دوره نوشته شود.منابع در  مشخصات آن طبق فرمت  و..در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه ) منبع درس :

 چاپ: دهم به بال -ناشر:نوپردازان -يترجمه: دکترابوکاظم-و همکاران یديهال ديوي: دسندهينو-کيز يف  يمبان  -1

نوبت چاپ:  -ناشر: دانش نگار -يصالح نيترجمه: حس -و همکاران س ي: سرز فرانس سندهينو-يدانشگاه کيز يف  -2
 اول

 نوبت چاپ: نهم -ژيي ناشر: آ-تکاور ترجمه: عباس -: جان آر کامرون و همکارانسندهينو -ي پزشک کي زيف  -3

 دقيقه  10مدت زمان:      :     مقدمه •

  کلیات درس •

 بخش اول درس  ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقيقه   30مدت زمان : 

 دقيقه   10مدت زمان :  

 دقيقه   30مدت زمان:    

 دقيقه    10مدت زمان :  جمع بندی و نتیجه گیری   •

 

  



 

 

 اول جلسه  
 

 کارشناسی هوشبری   مقطع / رشته تحصیلی:                             هوشبری گروه آموزشی:                                پرستاری:  هدانشکد

 1401/ 8/ 7تاريخ ارائه درس :  1401سال تحصيلي  :  

 8-10ساعت:     شنبهروز:    فيزيک پزشکينام درس )واحد(  :   

 12تعداد دانشجويان  :    عملينوع واحد: 

 دکتر ابوالحسن رضائيان مسئول درس:  واحد 0/ 5تعداد واحد: 

 الفبا(: دکتر ابوالحسن رضائيان مدرسين) به ترتيب حروف  دقيقه  90مدت کالس: 

 1401/ 6/ 15  تاريخ تدوين/بازنگری:
 

 :   جلسهعنوان 
 مقررات کار درآزمايشگاه فيزيک و آشنايي با فضای آزمايشگاه و دستگاه های موجود

 آشنايي با مقررات و اصول کار درآزمايشگاه فيزيک:    جلسههدف کلی  

  اختصاصی :اهداف 

 اصول ايمني و مقررات کار در آزمايشگاه فيزيک را دانسته و رعايت کند.  ▪

 تسلط بر موضوع آزمايش با موفقيت آزمايش را انجام دهد. پيش از شروع آزمايش با مطالعه و  ▪

 با توجه به اهميت کارگروهي، به صورت گروهي آزمايش را انجام دهد.  ▪

 به منظور کاهش خطرات و آسيب های اتفاقي اصول اوليه نظم و ترتيب را رعايت کند.  ▪

 حضوری روش آموزش :  

 آزمايشگاه فيزيکامکانات   وتر، ي کامپ  د،ياسال امکانات آموزشی : 

   تکليففعالیت آموزشی :   

 -عنوان و نوع آزمون: 

 (طرح دوره نوشته شود.منابع در  مشخصات آن طبق فرمت  و..در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه ) منبع درس :

 چاپ: دهم به بال -ناشر:نوپردازان -يترجمه: دکترابوکاظم-و همکاران یديهال ديوي: دسندهينو-کيز يف  يمبان  -1

نوبت چاپ:  -ناشر: دانش نگار -يصالح نيترجمه: حس -و همکاران س ي: سرز فرانس سندهينو-يدانشگاه کيز يف  -2
 اول

 نوبت چاپ: نهم -ژيي ناشر: آ-تکاور ترجمه: عباس -: جان آر کامرون و همکارانسندهينو -ي پزشک کي زيف  -3

 دقيقه  10مدت زمان:      :     مقدمه •

  کلیات درس •

 بخش اول درس  ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقيقه   30مدت زمان : 

 دقيقه   10مدت زمان :  

 دقيقه   30مدت زمان:    

 دقيقه    10مدت زمان :  جمع بندی و نتیجه گیری   •

 

  



 

 

 دوم جلسه  
 

 کارشناسی هوشبری   مقطع / رشته تحصیلی:                             هوشبری گروه آموزشی:                                پرستاری:  هدانشکد

 1401/ 8/ 14تاريخ ارائه درس :  1401سال تحصيلي  :  

 8-10ساعت:     شنبهروز:    فيزيک پزشکينام درس )واحد(  :   

 12تعداد دانشجويان  :    عملينوع واحد: 

 دکتر ابوالحسن رضائيان مسئول درس:  واحد 0/ 5تعداد واحد: 

 الفبا(: دکتر ابوالحسن رضائيان مدرسين) به ترتيب حروف  دقيقه  90مدت کالس: 

 1401/ 6/ 15  تاريخ تدوين/بازنگری:
 

 نحوه نگارش گزارش کار استاندارد و علمي برای آزمايشگاه فيزيک :  جلسهعنوان 

 آشنايي با نحوه نگارش گزارش کار آزمايشگاه فيزيک :    جلسههدف کلی  

  اختصاصی :اهداف 

 ر استاندارد را بشناسد. ساختار يک گزارش کا  ▪

 اصول اوليه نگارش بخش های مختلف يک گزارش را بيان کند.  ▪

 نحوه محاسبه خطاهای اندازه گيری را بداند.  ▪

 يک گزارش کار استاندارد را به نگارش دراورد.  ▪

 حضوری روش آموزش :  

 آزمايشگاه فيزيکامکانات   وتر، ي کامپ  د،ياسال امکانات آموزشی : 

   تکليففعالیت آموزشی :   

 -عنوان و نوع آزمون: 

 (طرح دوره نوشته شود.منابع در  مشخصات آن طبق فرمت  و..در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه ) منبع درس :

 چاپ: دهم به بال -ناشر:نوپردازان -يترجمه: دکترابوکاظم-و همکاران یديهال ديوي: دسندهينو-کيز يف  يمبان  -1

نوبت چاپ:  -ناشر: دانش نگار -يصالح نيترجمه: حس -و همکاران س ي: سرز فرانس سندهينو-يدانشگاه کيز يف  -2
 اول

 نوبت چاپ: نهم -ژيي ناشر: آ-تکاور ترجمه: عباس -: جان آر کامرون و همکارانسندهينو -ي پزشک کي زيف  -3

 دقيقه  10مدت زمان:      :     مقدمه •

  کلیات درس •

 بخش اول درس  ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقيقه   30مدت زمان : 

 دقيقه   10مدت زمان :  

 دقيقه   30مدت زمان:    

 دقيقه    10مدت زمان :  جمع بندی و نتیجه گیری   •

 

  



 

 

 سومجلسه  
 

 کارشناسی هوشبری   مقطع / رشته تحصیلی:                             هوشبری گروه آموزشی:                                پرستاری:  هدانشکد

 1401/ 8/ 21تاريخ ارائه درس :  1401سال تحصيلي  :  

 8-10ساعت:     شنبهروز:    فيزيک پزشکينام درس )واحد(  :   

 12تعداد دانشجويان  :    عملينوع واحد: 

 دکتر ابوالحسن رضائيان مسئول درس:  واحد 0/ 5تعداد واحد: 

 الفبا(: دکتر ابوالحسن رضائيان مدرسين) به ترتيب حروف  دقيقه  90مدت کالس: 

 1401/ 6/ 15  تاريخ تدوين/بازنگری:
 

 (   1ابزارهای اندازه گيری )آزمايش :   جلسهعنوان 

 (  1آشنايي با ابزارهای اندازه گيری )آزمايش  :    جلسههدف کلی  

  اختصاصی :اهداف 

 مفهوم اندازه گيری مستقيم و غيرمستقيم را توضيح دهد.  ▪

 اهميت دقت اندازه گيری را توضيح دهد.  ▪

 انواع کوليس و ساختمان آن را بشناسد.  ▪

 اندازه گيری با کوليس را انجام دهد.  ▪

 حضوری روش آموزش :  

 آزمايشگاه فيزيکامکانات   وتر، ي کامپ  د،ياسال امکانات آموزشی : 

   تکليففعالیت آموزشی :   

 -عنوان و نوع آزمون: 

 (طرح دوره نوشته شود.منابع در  مشخصات آن طبق فرمت  و..در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه ) منبع درس :

 چاپ: دهم به بال -ناشر:نوپردازان -يترجمه: دکترابوکاظم-و همکاران یديهال ديوي: دسندهينو-کيز يف  يمبان  -1

نوبت چاپ:  -ناشر: دانش نگار -يصالح نيترجمه: حس -و همکاران س ي: سرز فرانس سندهينو-يدانشگاه کيز يف  -2
 اول

 نوبت چاپ: نهم -ژيي ناشر: آ-تکاور ترجمه: عباس -: جان آر کامرون و همکارانسندهينو -ي پزشک کي زيف  -3

 دقيقه  10مدت زمان:      :     مقدمه •

  کلیات درس •

 بخش اول درس  ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقيقه   30مدت زمان : 

 دقيقه   10مدت زمان :  

 دقيقه   30مدت زمان:    

 دقيقه    10مدت زمان :  جمع بندی و نتیجه گیری   •

 

  



 

 

 چهارمجلسه  
 

 کارشناسی هوشبری   مقطع / رشته تحصیلی:                             هوشبری گروه آموزشی:                                پرستاری:  هدانشکد

 1401/ 8/ 28تاريخ ارائه درس :  1401سال تحصيلي  :  

 8-10ساعت:     شنبهروز:    فيزيک پزشکينام درس )واحد(  :   

 12تعداد دانشجويان  :    عملينوع واحد: 

 دکتر ابوالحسن رضائيان مسئول درس:  واحد 0/ 5تعداد واحد: 

 الفبا(: دکتر ابوالحسن رضائيان مدرسين) به ترتيب حروف  دقيقه  90مدت کالس: 

 1401/ 6/ 15  تاريخ تدوين/بازنگری:
 

 (   2ابزارهای اندازه گيری )آزمايش  :   جلسهعنوان 

 (  2آشنايي با ابزارهای اندازه گيری )آزمايش  :    جلسههدف کلی  

  اختصاصی :اهداف 

 کاربردهای ريزسنج را بيان کند.  ▪

 ساختمان ريزسنج را توضيح دهد.  ▪

 اندازه گيری با ريزسنج را با دقت انجام دهد.  ▪

 حضوری روش آموزش :  

 آزمايشگاه فيزيکامکانات   وتر، ي کامپ  د،ياسال امکانات آموزشی : 

   تکليففعالیت آموزشی :   

 -عنوان و نوع آزمون: 

 (طرح دوره نوشته شود.منابع در  مشخصات آن طبق فرمت  و..در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه ) منبع درس :

 چاپ: دهم به بال -ناشر:نوپردازان -يترجمه: دکترابوکاظم-و همکاران یديهال ديوي: دسندهينو-کيز يف  يمبان  -1

نوبت چاپ:  -ناشر: دانش نگار -يصالح نيترجمه: حس -و همکاران س ي: سرز فرانس سندهينو-يدانشگاه کيز يف  -2
 اول

 نوبت چاپ: نهم -ژيي ناشر: آ-تکاور ترجمه: عباس -: جان آر کامرون و همکارانسندهينو -ي پزشک کي زيف  -3

 دقيقه  10مدت زمان:      :     مقدمه •

  کلیات درس •

 بخش اول درس  ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقيقه   30مدت زمان : 

 دقيقه   10مدت زمان :  

 دقيقه   30مدت زمان:    

 دقيقه    10مدت زمان :  جمع بندی و نتیجه گیری   •

 

  



 

 

 پنجم جلسه  
 

 کارشناسی هوشبری   مقطع / رشته تحصیلی:                             هوشبری گروه آموزشی:                                پرستاری:  هدانشکد

 1401/ 9/ 5تاريخ ارائه درس :  1401سال تحصيلي  :  

 8-10ساعت:     شنبهروز:    فيزيک پزشکينام درس )واحد(  :   

 12تعداد دانشجويان  :    عملينوع واحد: 

 دکتر ابوالحسن رضائيان مسئول درس:  واحد 0/ 5تعداد واحد: 

 الفبا(: دکتر ابوالحسن رضائيان مدرسين) به ترتيب حروف  دقيقه  90مدت کالس: 

 1401/ 6/ 15  تاريخ تدوين/بازنگری:
 

 اندازه گيری ضريب انبساط طولي فلزات:   جلسهعنوان 

 اندازه گيری ضريب انبساط طولي فلزاتآشنايي با  :    جلسههدف کلی  

  اختصاصی :اهداف 

 تغييرات طول به ازای افزايش دما را اندازه گيری کند.  ▪

 ضريب انبساط طولي فلز مجهول را بدست آورد.  ▪

 خطای اندازه گيری آزمايش را محاسبه کند.  ▪

 حضوری روش آموزش :  

 آزمايشگاه فيزيکامکانات   وتر، ي کامپ  د،ياسال امکانات آموزشی : 

   تکليففعالیت آموزشی :   

 -عنوان و نوع آزمون: 

 (طرح دوره نوشته شود.منابع در  مشخصات آن طبق فرمت  و..در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه ) منبع درس :

 چاپ: دهم به بال -ناشر:نوپردازان -يترجمه: دکترابوکاظم-و همکاران یديهال ديوي: دسندهينو-کيز يف  يمبان  -1

نوبت چاپ:  -ناشر: دانش نگار -يصالح نيترجمه: حس -و همکاران س ي: سرز فرانس سندهينو-يدانشگاه کيز يف  -2
 اول

 نوبت چاپ: نهم -ژيي ناشر: آ-تکاور ترجمه: عباس -: جان آر کامرون و همکارانسندهينو -ي پزشک کي زيف  -3

 دقيقه  10مدت زمان:      :     مقدمه •

  کلیات درس •

 بخش اول درس  ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقيقه   30مدت زمان : 

 دقيقه   10مدت زمان :  

 دقيقه   30مدت زمان:    

 دقيقه    10مدت زمان :  جمع بندی و نتیجه گیری   •

 

  



 

 

 ششم جلسه  
 

 کارشناسی هوشبری   مقطع / رشته تحصیلی:                             هوشبری گروه آموزشی:                                پرستاری:  هدانشکد

 1401/ 9/ 12تاريخ ارائه درس :  1401سال تحصيلي  :  

 8-10ساعت:     شنبهروز:    فيزيک پزشکينام درس )واحد(  :   

 12تعداد دانشجويان  :    عملينوع واحد: 

 دکتر ابوالحسن رضائيان مسئول درس:  واحد 0/ 5تعداد واحد: 

 الفبا(: دکتر ابوالحسن رضائيان مدرسين) به ترتيب حروف  دقيقه  90مدت کالس: 

 1401/ 6/ 15  تاريخ تدوين/بازنگری:
 

 اندازه گيری ضريب انبساط حجمي:   جلسهعنوان 

 اندازه گيری ضريب انبساط حجميآشنايي با  :    جلسههدف کلی  

  اختصاصی :اهداف 

 تغييرات حجم به ازای افزايش دما را اندازه گيری کند.  ▪

 حجمي ساختار مجهول را بدست آورد.  ضريب انبساط ▪

 رابطه ضريب انبساط حجمي را بدست آورد.  ▪

 خطای اندازه گيری آزمايش را محاسبه کند.  ▪

 حضوری روش آموزش :  

 آزمايشگاه فيزيکامکانات   وتر، ي کامپ  د،ياسال امکانات آموزشی : 

   تکليففعالیت آموزشی :   

 -عنوان و نوع آزمون: 

 (طرح دوره نوشته شود.منابع در  مشخصات آن طبق فرمت  و..در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه ) منبع درس :

 چاپ: دهم به بال -ناشر:نوپردازان -يترجمه: دکترابوکاظم-و همکاران یديهال ديوي: دسندهينو-کيز يف  يمبان  -1

نوبت چاپ:  -ناشر: دانش نگار -يصالح نيترجمه: حس -و همکاران س ي: سرز فرانس سندهينو-يدانشگاه کيز يف  -2
 اول

 نوبت چاپ: نهم -ژيي ناشر: آ-تکاور ترجمه: عباس -: جان آر کامرون و همکارانسندهينو -ي پزشک کي زيف  -3

 دقيقه  10مدت زمان:      :     مقدمه •

  کلیات درس •

 بخش اول درس  ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقيقه   30مدت زمان : 

 دقيقه   10مدت زمان :  

 دقيقه   30مدت زمان:    

 دقيقه    10مدت زمان :  جمع بندی و نتیجه گیری   •

 

  



 

 

 هفتم جلسه  
 

 کارشناسی هوشبری   مقطع / رشته تحصیلی:                             هوشبری گروه آموزشی:                                پرستاری:  هدانشکد

 1401/ 9/ 19تاريخ ارائه درس :  1401سال تحصيلي  :  

 8-10ساعت:     شنبهروز:    فيزيک پزشکينام درس )واحد(  :   

 12تعداد دانشجويان  :    عملينوع واحد: 

 دکتر ابوالحسن رضائيان مسئول درس:  واحد 0/ 5تعداد واحد: 

 الفبا(: دکتر ابوالحسن رضائيان مدرسين) به ترتيب حروف  دقيقه  90مدت کالس: 

 1401/ 6/ 15  تاريخ تدوين/بازنگری:
 

 (1آزمايش )جمع و تفريق برداری  :  جلسهعنوان 

 آشنايي با جمع و تفريق برداری :    جلسههدف کلی  

  اختصاصی :اهداف 

 انواع روش های جمع و تفريق برداری را توضيح دهد.  ▪

 جمع برداری را ثابت کند. با استفاد از ميز نيرو قوانين  ▪

 درجه را ثابت کند.  90قانون برايند نيروها در زاويه  ▪

 حضوری روش آموزش :  

 آزمايشگاه فيزيکامکانات   وتر، ي کامپ  د،ياسال امکانات آموزشی : 

   تکليففعالیت آموزشی :   

 -عنوان و نوع آزمون: 

 (طرح دوره نوشته شود.منابع در  مشخصات آن طبق فرمت  و..در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه ) منبع درس :

 چاپ: دهم به بال -ناشر:نوپردازان -يترجمه: دکترابوکاظم-و همکاران یديهال ديوي: دسندهينو-کيز يف  يمبان  -1

نوبت چاپ:  -ناشر: دانش نگار -يصالح نيترجمه: حس -و همکاران س ي: سرز فرانس سندهينو-يدانشگاه کيز يف  -2
 اول

 نوبت چاپ: نهم -ژيي ناشر: آ-تکاور ترجمه: عباس -: جان آر کامرون و همکارانسندهينو -ي پزشک کي زيف  -3

 دقيقه  10مدت زمان:      :     مقدمه •

  کلیات درس •

 بخش اول درس  ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقيقه   30مدت زمان : 

 دقيقه   10مدت زمان :  

 دقيقه   30مدت زمان:    

 دقيقه    10مدت زمان :  جمع بندی و نتیجه گیری   •

 

  



 

 

 هشتمجلسه  
 

 کارشناسی هوشبری   مقطع / رشته تحصیلی:                             هوشبری گروه آموزشی:                                پرستاری:  هدانشکد

 1401/ 9/ 26تاريخ ارائه درس :  1401سال تحصيلي  :  

 8-10ساعت:     شنبهروز:    فيزيک پزشکينام درس )واحد(  :   

 12تعداد دانشجويان  :    عملينوع واحد: 

 دکتر ابوالحسن رضائيان مسئول درس:  واحد 0/ 5تعداد واحد: 

 الفبا(: دکتر ابوالحسن رضائيان مدرسين) به ترتيب حروف  دقيقه  90مدت کالس: 

 1401/ 6/ 15  تاريخ تدوين/بازنگری:
 

 (   2جمع و تفريق برداری )آزمايش  :  جلسهعنوان 

 آشنايي با جمع و تفريق برداری :    جلسههدف کلی  

  اختصاصی :اهداف 

 انواع روش های جمع و تفريق برداری در زوايای مختلف را توضيح دهد. ▪

 با استفاده از ميز نيرو قوانين جمع برداری در زوايای مختلف را ثابت کند.  ▪

 در زوايای مختلف برايند نيروها را بدست آورد.  ▪

 حضوری روش آموزش :  

 آزمايشگاه فيزيکامکانات   وتر، ي کامپ  د،ياسال امکانات آموزشی : 

   تکليففعالیت آموزشی :   

 -عنوان و نوع آزمون: 

 (طرح دوره نوشته شود.منابع در  مشخصات آن طبق فرمت  و..در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه ) منبع درس :

 چاپ: دهم به بال -ناشر:نوپردازان -يترجمه: دکترابوکاظم-و همکاران یديهال ديوي: دسندهينو-کيز يف  يمبان  -1

نوبت چاپ:  -ناشر: دانش نگار -يصالح نيترجمه: حس -و همکاران س ي: سرز فرانس سندهينو-يدانشگاه کيز يف  -2
 اول

 نوبت چاپ: نهم -ژيي ناشر: آ-تکاور ترجمه: عباس -: جان آر کامرون و همکارانسندهينو -ي پزشک کي زيف  -3

 دقيقه  10مدت زمان:      :     مقدمه •

  کلیات درس •

 بخش اول درس  ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقيقه   30مدت زمان : 

 دقيقه   10مدت زمان :  

 دقيقه   30مدت زمان:    

 دقيقه    10مدت زمان :  جمع بندی و نتیجه گیری   •

 


