
 
 

 

  

 
 

 (lesson Plan)طرح درس روزانه 

 و دوم جلسه اول

 کارشناسی/ اتاق عمل مقطع / رشته تحصیلی:      اتاق عملگروه آموزشی:      پرستاری حضرت زینب )س(:  دانشکده

 19/11/1398و   12/11/1398   تاریخ ارائه درس : 99-98سال تحصيلی  :  

ر فيزیک پزشکی ، الکتریسه و کاربرد آن دنام درس )واحد(  :  
 اطاق عمل

  20-18ساعت:      شنبهروز: 

 نظرینوع واحد:
 

 15تعداد دانشجویان  :

 مهندس فاضل نيا مسئول درس: 2تعداد واحد:

 مهندس فاضل نيا  مدرس: دقيقه 90مدت کالس: 

  1/11/1398 تاریخ بازنگری:

. 

 مقدمه ای بر کاربرد فیزیک حیاتیعنوان درس : 

 روش های اندازه گیری و سنجش و گشتاورها  ماتی با علم فیزیک،آشنائی مقد هدف کلی درس : 

 : دانشجو با توجه به سخنرانی ارائه شده و با مطالعه منابع اصلی درس بایدبتوانداهداف جزئی : 
 روشهای سنجش و اندازه گیری را بیان کند 
 دهد توضیح را آن کاربرد و نیرو انواع. •
 کند بیان ار ماهیچه کارکرد در نیروها. •
 را محاسبه کند اجسام ثقل مرکز و دهد توضیح را جاذبه نیروی. •

       سخنرانی، پرسش و پاسخ . بحث گروهیروش آموزش :        

 Power Pointدیتا پروژکتور ، کامپیوتر  ، نرم افزار  ،  وایت برد امکانات آموزشی : 

 و اسالید درسی استاد فیزیک پزشكی تالیف جان کامرون ترجمه دکتر تكاور :  منبع درس

  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  25مدت زمان:    

 دقيقه 10مدت زمان :    و نتیجه گیری  جمع بندی 

 دقيقه  5مدت زمان :    ارزشیابی درس 

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ریزی درسی و آموزشی

 
گروه اتاق عمل     

 



 
 
 

 

 

 جلسه  سوم و چهارم :

 کارشناسی/ اتاق عمل مقطع / رشته تحصیلی:      اتاق عملگروه آموزشی:      پرستاری حضرت زینب )س(:  دانشکده

 2/12/98و   26/11/98 تاریخ ارائه درس : 99-98سال تحصيلی  :  

فيزیک پزشکی ، الکتریسه و کاربرد آن در نام درس )واحد(  :  
 اطاق عمل

  20-18ساعت:      شنبهروز: 

 نظرینوع واحد:
 

 15تعداد دانشجویان  :

 مهندس فاضل نيا مسئول درس: 2تعداد واحد:

 مدرس:  مهندس فاضل نيا دقيقه 90مدت کالس: 

  1/11/1398 تاریخ بازنگری:

. 

 واج الكترومغناطیس ، نور و کاربرد آنآشنایی با ام عنوان درس : 

نحوه تولید و آشنایی با کاربردهای  – 2و  1آشنایی با امواج الكترومغناطیس ، نو و کاربردهای پزشكی  هدف کلی درس : 

 پزشكی

 : دانشجو با توجه به سخنرانی ارائه شده و با مطالعه منابع اصلی درس بایدبتواند اهداف جزئی :
 .آن را توضیح دهد و منابع تولید . ور و امواج الكترومغناطیس ماهیت فیزیكی ن

 .را توضیح دهد نور ذره ای ، تفرق و تداخل  – نور موجی فرضیات 
 کلیات قوانین نور هندسی و کاربرد آنرا در پزشكی بیان کند

 

 سخنرانی، پرسش و پاسخ . بحث گروهیروش آموزش :        
       

 Power Pointدیتا پروژکتور ، کامپیوتر  ، نرم افزار  ،  وایت برد امکانات آموزشی :

 

 و اسالید درسی استاد فیزیک پزشكی تالیف جان کامرون ترجمه دکتر تكاور :  منبع درس

  دقيقه    10مدت زمان:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  30مدت زمان :  

 يقهدق  10مدت زمان :  

 دقيقه  25مدت زمان:    

  دقيقه 10مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه  5مدت زمان :    ارزشیابی درس 

 

 
 

 



 

 جلسه پنجم و ششم

 کارشناسی/ اتاق عمل مقطع / رشته تحصیلی:      اتاق عملگروه آموزشی:      پرستاری حضرت زینب )س(:  دانشکده

 17/12/98و  10/12/98  اریخ ارائه درس :ت 99-98سال تحصيلی  :  

فيزیک پزشکی ، الکتریسه و کاربرد آن در نام درس )واحد(  :  
 اطاق عمل

  20-18ساعت:      شنبهروز: 

 نظرینوع واحد:
 

 15تعداد دانشجویان  :

 مهندس فاضل نيا مسئول درس: 2تعداد واحد:

 مدرس:  مهندس فاضل نيا دقيقه 90مدت کالس: 

  1/11/1398 تاریخ بازنگری:

. 

 لیزر و کاربردهای پزشكی آنعنوان درس : 

 با لیزر ، مشخصات نور لیزر ، و قوانین مرذبوطه و آشنایی با کاربردها و حفاظت در برابر آنآشنائی  هدف کلی درس : 

 

 

 : دانشجو با توجه به سخنرانی ارائه شده و با مطالعه منابع اصلی درس بایدبتوانداهداف جزئی : 
 حوه تولید نور لیزر و تفاوت آن با نور طبیعی را توضیح دهد تاریخچه و ن 

 اجزاء لیزر، ماهیت فیزیكی نور لیزر .، خصوصیات وانرژی آن تولید آن را بیان کند •
 سیستمهای انتقال نور لیزر و نحوه فوکس آن را .توضیح دهد • 
 سدطبقه بندی و انواع لیزر را بشنا. • 

 كی با مشخصات آن را بیان کند سه لیزر مهم در علوم پزش . •
 
 

 سخنرانی، پرسش و پاسخ . بحث گروهیروش آموزش :        
       

 Power Pointدیتا پروژکتور ، کامپیوتر  ، نرم افزار  ،  وایت برد امکانات آموزشی : 

 

 و اسالید درسی استاد فیزیک پزشكی تالیف جان کامرون ترجمه دکتر تكاور :  منبع درس

  دقيقه    10مدت زمان:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  30مدت زمان :  

 دقيقه  10مدت زمان :  

 دقيقه  25مدت زمان:    

  دقيقه 10مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه  5مدت زمان :    ارزشیابی درس 

 

 
 



 

 :جلسه هفتم

 کارشناسی/ اتاق عمل مقطع / رشته تحصیلی:      اتاق عملگروه آموزشی:      ضرت زینب )س(پرستاری ح:  دانشکده

 24/12/98تاریخ ارائه درس : 99-98سال تحصيلی  :  

فيزیک پزشکی ، الکتریسه و کاربرد آن در نام درس )واحد(  :  
 اطاق عمل

  20-18ساعت:      شنبهروز: 

 نظرینوع واحد:
 

 15ان  :تعداد دانشجوی

 مهندس فاضل نيا مسئول درس: 2تعداد واحد:

 مدرس:  مهندس فاضل نيا دقيقه 90مدت کالس: 

  1/11/1398 تاریخ بازنگری:

. 

 یژکار و انرعنوان درس : 

 آشنایی با مفهوم کار و انرزی و اصل بایستگی هدف کلی درس : 

 

 

 : اصلی درس بایدبتواند دانشجو با توجه به سخنرانی ارائه شده و با مطالعه منابعاهداف جزئی : 
 میزان کار بر حسب نیرو را محاسبه کند 
 کند بیان را انرژی و کار قضیه.  •
 جام شده توسط عضله موجودات زنده را بیان کندان کار میزان از مثالهائی  •
  دهد توضیح مثال همراه به راانرژی پتانسیل  •
 
 

 

 گروهی سخنرانی، پرسش و پاسخ . بحثروش آموزش :        
       

 Power Pointدیتا پروژکتور ، کامپیوتر  ، نرم افزار  ،  وایت برد امکانات آموزشی : 

 

 و اسالید درسی استاد فیزیک پزشكی تالیف جان کامرون ترجمه دکتر تكاور :  منبع درس

  دقيقه    10مدت زمان:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  30مان :  مدت ز

 دقيقه  10مدت زمان :  

 دقيقه  25مدت زمان:    

  دقيقه 10مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه  5مدت زمان :    ارزشیابی درس 

 
 
 
 



 

 

 :و نهم  جلسه هشتم

 اسی/ اتاق عملکارشن مقطع / رشته تحصیلی:      اتاق عملگروه آموزشی:      پرستاری حضرت زینب )س(:  دانشکده

 23/01/1399و  16/01/1399 تاریخ ارائه درس : 99-98سال تحصيلی  :  

فيزیک پزشکی ، الکتریسه و کاربرد آن در نام درس )واحد(  :  
 اطاق عمل

  20-18ساعت:      شنبهروز: 

 نظرینوع واحد:
 

 15تعداد دانشجویان  :

 ل نيامهندس فاض مسئول درس: 2تعداد واحد:

 ل نيامدرس:  مهندس فاض دقيقه 90مدت کالس: 

  1/11/1398 تاریخ بازنگری:

. 

 (2( و )1الكتریسته و کاربرد آن در بدن ) عنوان درس :

 آشنایی با اثرات الكتریكی  بدن و دستگاههای الكتریكی با کاربرد در پزشكی هدف کلی درس : 

 

 

 : بتوانددانشجو با توجه به سخنرانی ارائه شده و با مطالعه منابع اصلی درس بایداهداف جزئی : 
 اثرات الكتریكی بدن و مكانیسم  ایجاد پیام عصبی

 الكتروآنسفالوگرافی و الكتروکاردیوگرافی و الكترومیوگرافی
 معالجه از طریق شوک الكتریكی ، دیاترمی و وسایل الكتریكی پزشكی

 مانیتورها و دستگاههای بررسی کننده بیمار
 
  

 

 . بحث گروهی سخنرانی، پرسش و پاسخروش آموزش :        
       

 Power Pointدیتا پروژکتور ، کامپیوتر  ، نرم افزار  ،  وایت بردامکانات آموزشی : 

 

 و اسالید درسی استاد فیزیک پزشكی تالیف جان کامرون ترجمه دکتر تكاور :  منبع درس

  دقيقه    10مدت زمان:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  30مدت زمان :  

 دقيقه  10مدت زمان :  

 دقيقه  25مدت زمان:    

  دقيقه 10مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه  5مدت زمان :    ارزشیابی درس 

 
 
 



 

 

 :جلسه دهم 

 سی/ اتاق عملکارشنا مقطع / رشته تحصیلی:      اتاق عملگروه آموزشی:      پرستاری حضرت زینب )س(:  دانشکده

 30/01/1399 تاریخ ارائه درس : 99-98سال تحصيلی  :  

فيزیک پزشکی ، الکتریسه و کاربرد آن در نام درس )واحد(  :  
 اطاق عمل

  20-18ساعت:      شنبهروز: 

 نظرینوع واحد:
 

 15 تعداد دانشجویان  :

 نيا مهندس فاضل مسئول درس: 2تعداد واحد:

 نيا مدرس:  مهندس فاضل دقيقه 90مدت کالس: 

  1/11/1398 تاریخ بازنگری:

. 

 فیزیک چشم و بینایی عنوان درس : 

  مطالعه فیزیک پشم و بینایی و مطالعه ناهنجاری های آنهدف کلی درس : 

 

 

 : دانشجو با توجه به سخنرانی ارائه شده و با مطالعه منابع اصلی درس بایدبتوانداهداف جزئی : 
 ی چشم را توضیح دهداجزا و ساختار چشم و اساس فیزیك

 طیف و شدت نوری چشم و عملكرد شبكیه را توضیح دهد
 نحوه تشكیل تصویر توسط انواع لنزها و قوانین آن را بیان کند

 .چشم سالم و تطابق آن و انواع ناهنجاری ها را توضیح دهد
  

 
 

 

 سخنرانی، پرسش و پاسخ . بحث گروهیروش آموزش :        
       

 Power Pointدیتا پروژکتور ، کامپیوتر  ، نرم افزار  ،  وایت برد امکانات آموزشی :

 

 و اسالید درسی استاد فیزیک پزشكی تالیف جان کامرون ترجمه دکتر تكاور :  منبع درس

  دقيقه    10مدت زمان:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 هدقيق  30مدت زمان :  

 دقيقه  10مدت زمان :  

 دقيقه  25مدت زمان:    

  دقيقه 10مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه  5مدت زمان :    ارزشیابی درس 

 
 



 

 

 

 هم:یازدجلسه 

 کارشناسی/ اتاق عمل مقطع / رشته تحصیلی:      اتاق عملگروه آموزشی:      پرستاری حضرت زینب )س(:  دانشکده

 06/02/1399 تاریخ ارائه درس : 99-98حصيلی  :  سال ت

فيزیک پزشکی ، الکتریسه و کاربرد آن در نام درس )واحد(  :  
 اطاق عمل

  20-18ساعت:      شنبهروز: 

 نظرینوع واحد:
 

 15تعداد دانشجویان  :

 مهندس فاضل نيا مسئول درس: 2تعداد واحد:

 مدرس:  مهندس فاضل نيا دقيقه 90مدت کالس: 

  1/11/1398 :تاریخ بازنگری

. 

 فیزیک صوت و شنوایی عنوان درس : 

 انسان شنواییآشنایی با فیزیک صوت و  هدف کلی درس : 

 

 

 : دانشجو با توجه به سخنرانی ارائه شده و با مطالعه منابع اصلی درس بایدبتوانداهداف جزئی : 
 تعریف امواج صوتی و فرکانس آن
 فرکانس و طول موج امواج صوتی

 واییفیزیک شن
 حدود شنوایی انسان ، تكلم و شنوایی

 آشنایی با دستگاههای کنترل شنوایی انسان
 
 

 

 سخنرانی، پرسش و پاسخ . بحث گروهیروش آموزش :        
       

 Power Pointدیتا پروژکتور ، کامپیوتر  ، نرم افزار ،  وایت بردامکانات آموزشی : 

 

 و اسالید درسی استاد کتر تكاورفیزیک پزشكی تالیف جان کامرون ترجمه د :  منبع درس

  دقيقه    10مدت زمان:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  30مدت زمان :  

 دقيقه  10مدت زمان :  

 دقيقه  25مدت زمان:    

  دقيقه 10مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه  5زمان :  مدت   ارزشیابی درس 



 
 
 

 

 :و سيزدهم  دهمدوازجلسه 

 کارشناسی/ اتاق عمل مقطع / رشته تحصیلی:      اتاق عملگروه آموزشی:      پرستاری حضرت زینب )س(:  دانشکده

 20/02/1399و   13/02/1399 تاریخ ارائه درس : 99-98سال تحصيلی  :  

فيزیک پزشکی ، الکتریسه و کاربرد آن در نام درس )واحد(  :  
 اطاق عمل

  20-18ساعت:      شنبهروز: 

 نظرینوع واحد:
 

 15تعداد دانشجویان  :

 مهندس فاضل نيا مسئول درس: 2تعداد واحد:

 مدرس:  مهندس فاضل نيا دقيقه 90مدت کالس: 

  1/11/1398 تاریخ بازنگری:

. 

 اصول فیزیكی و کاربردی جریان الكتریكی فرکانس باال عنوان درس : 

 ا جریان الكتریكی فرکانس باال و روش های استفاده از ۀن در جراحیآشنایی ب هدف کلی درس : 

 

 

 : دانشجو با توجه به سخنرانی ارائه شده و با مطالعه منابع اصلی درس بایدبتوانداهداف جزئی : 
 اثرات عبور جریان الكتریكی فرکانس باال در بافت های بیولوزیک را توضیح دهد

 را توضیح دهد كتریكی در جراحی فرکانس باالبكارگیری اثرات حرارتی جریان ال
 بافت های بدن در اثر عبور جریان الكتریكی را توضیح دهد عوامل موثر در کیفیت برش

 را بیان کند تكنیک های متداول جراحی الكتریكی فرکانس باال
 با دستگاههای جراحی الكتریكی فرکانس باال  آشنایی پیدا کند. 

 

 سخنرانی، پرسش و پاسخ . بحث گروهیروش آموزش :        
       

 

 Power Pointدیتا پروژکتور ، کامپیوتر  ، نرم افزار ،  وایت برد امکانات آموزشی : 

 

 و اسالید درسی استاد فیزیک پزشكی تالیف جان کامرون ترجمه دکتر تكاور :  منبع درس

  دقيقه    10مدت زمان:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  استراحت پرسش و پاسخ و 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  30مدت زمان :  

 دقيقه  10مدت زمان :  

 دقيقه  25مدت زمان:    

  دقيقه 10مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه  5مدت زمان :    ارزشیابی درس 

 



 
 

 

 :جلسه چهاردهم

 کارشناسی/ اتاق عمل ع / رشته تحصیلی:مقط      اتاق عملگروه آموزشی:      پرستاری حضرت زینب )س(:  دانشکده

 27/02/1399 تاریخ ارائه درس : 99-98سال تحصيلی  :  

فيزیک پزشکی ، الکتریسه و کاربرد آن در نام درس )واحد(  :  
 اطاق عمل

  20-18ساعت:      شنبهروز: 

 نظرینوع واحد:
 

 15تعداد دانشجویان  :

 مهندس فاضل نيا مسئول درس: 2تعداد واحد:

 مدرس:  مهندس فاضل نيا دقيقه 90مدت کالس: 

  1/11/1398 تاریخ بازنگری:

. 

 ساختمان اتم و کاربرد و انواع تابش هسته ای و رادیواکتیوعنوان درس : 

 ساختمان اتم و کاربرد و انواع تابش هسته ای و رادیواکتیوآشنایی با  هدف کلی درس : 

 

 

 : ه و با مطالعه منابع اصلی درس بایدبتوانددانشجو با توجه به سخنرانی ارائه شداهداف جزئی : 
 ساختمان اتم و مدل های آن

 انواع تابش هسته ای
 رادیواکتیویته و واکنش های هسته ای

 خطرات ناشی از رادیواکتیو و حفاظت در برابر آن
   مسئولیت پرستار در رابطه با استفاده از مواد رادیواکتیو

 
 

 

 رسش و پاسخ . بحث گروهیسخنرانی، پروش آموزش :        
       

 Power Pointدیتا پروژکتور ، کامپیوتر  ، نرم افزار ،  وایت بردامکانات آموزشی : 

 

 و اسالید درسی استاد فیزیک پزشكی تالیف جان کامرون ترجمه دکتر تكاور :  منبع درس

  دقيقه    10مدت زمان:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

 ش دوم درس بخ 

 دقيقه  30مدت زمان :  

 دقيقه  10مدت زمان :  

 دقيقه  25مدت زمان:    

  دقيقه 10مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه  5مدت زمان :    ارزشیابی درس 

 



 
 

 

 دهم:جلسه پانز

 کارشناسی/ اتاق عمل صیلی:مقطع / رشته تح      اتاق عملگروه آموزشی:      پرستاری حضرت زینب )س(:  دانشکده

 03/03/1399 تاریخ ارائه درس : 99-98سال تحصيلی  :  

فيزیک پزشکی ، الکتریسه و کاربرد آن در نام درس )واحد(  :  
 اطاق عمل

  20-18ساعت:      شنبهروز: 

 نظرینوع واحد:
 

 15تعداد دانشجویان  :

 مهندس فاضل نيا مسئول درس: 2تعداد واحد:

 مهندس فاضل نيا  مدرس: دقيقه 90مدت کالس: 

  1/11/1398 تاریخ بازنگری:

. 

 سیستم های رباتیک در اتاق عمل عنوان درس : 

 آشنایی با سیتم های رباتیک مورد استفاده در اتاق عمل هدف کلی درس : 

 

 

 : دانشجو با توجه به سخنرانی ارائه شده و با مطالعه منابع اصلی درس بایدبتوانداهداف جزئی : 
 ا  سیستم های تله مدیسن را پیدا کندآشنایی ب -

 آشنایی با روش های انجام جراحی الكتریكی از راه دور را پیدا کند -

 را بدست آورد  PACSآشنایی با سیستم انتقال تصاویر پزشكی  -

 آشنایی با سیستم مدوالر و یكپارچه در اتاق عمل را بدست آورد -

 
  

 
 

 

 . بحث گروهی سخنرانی، پرسش و پاسخروش آموزش :        
       

 Power Pointدیتا پروژکتور ، کامپیوتر  ، نرم افزار  ،  وایت بردامکانات آموزشی : 

 

 : اسالید درسی استاد  منبع درس

  دقيقه    10مدت زمان:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  30مدت زمان :  

 دقيقه  10مدت زمان :  

 دقيقه  25زمان:     مدت

  دقيقه 10مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه  5مدت زمان :    ارزشیابی درس 



 

 دهم:جلسه شانزدهم و هف

 کارشناسی/ اتاق عمل مقطع / رشته تحصیلی:      اتاق عملگروه آموزشی:      پرستاری حضرت زینب )س(:  دانشکده

 17/03/1399و  10/03/1399 تاریخ ارائه درس : 99-98سال تحصيلی  :  

فيزیک پزشکی ، الکتریسه و کاربرد آن در نام درس )واحد(  :  
 اطاق عمل

  20-18ساعت:      شنبهروز: 

 نظرینوع واحد:
 

 15تعداد دانشجویان  :

 مهندس فاضل نيا مسئول درس: 2تعداد واحد:

 مدرس:  مهندس فاضل نيا دقيقه 90مدت کالس: 

  1/11/1398 تاریخ بازنگری:

. 

 2و  1 تجهیزات پزشكی مورد استفاده در اتاق عمل درس : عنوان 

 آشنایی با دستگاههای مورد استفاده در اطاق عمل و روش های ایمن مورد استفاده از آنها هدف کلی درس : 

 

 

 : دانشجو با توجه به سخنرانی ارائه شده و با مطالعه منابع اصلی درس بایدبتوانداهداف جزئی : 
 

 برد استفاده از ویدیواسكوپ های در اتاق عملآشنایی  با کار -

 آشنایی با استفاده از دستگاههای اتوکالو و روش های استریل با  پالسما در اتاق عمل -

 آشنایی با چراغ سیالكتیک و شدت نور در جراحی های مختلف -
 آشنایی با میكروسكوپ های مورد استفاده در اتاق عمل -

 اتاق عمل آشنایی با  انواع تخت های جراحی در -

 آشنایی با دستگاه سی آرم و کاربردهای آن در اتاق عمل -

 آشنایی با دستگاه ونتیالتور و کاربرد استفاده از آن در اتاق عمل -

 

 سخنرانی، پرسش و پاسخ . بحث گروهیروش آموزش :        
       

 Power Pointدیتا پروژکتور ، کامپیوتر  ، نرم افزار  ،  وایت بردامکانات آموزشی : 

 

 و اسالید درسی استاد فیزیک پزشكی تالیف جان کامرون ترجمه دکتر تكاور :  ع درسمنب

  دقيقه    10مدت زمان:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  30مدت زمان :  

 دقيقه  10مدت زمان :  

 دقيقه  25مدت زمان:    

 دقيقه 10مدت زمان :    ری جمع بندی و نتیجه گی 

 دقيقه  5مدت زمان :    ارزشیابی درس 

 


