
 
 

 

  

 

 

  (lesson Plan)روزانه طرح درس 

 

 در نظر گرفته شده است. 26/11/01یک جلسه ی فوق برنامه در روز چهارشنبه 

 بصورت مجازی ارئه گردیده است.سه جلسه 

 جلسه اول
 

 کازشناسی بهداشت محیط مقطع / رشته تحصیلی:                  بهداشت محیطگروه آموزشی:                 بهداشت:  هدانشکد

 26/11/1401 تاریخ ارائه درس : 1401-1402سال تحصيلي  :  

نام درس )واحد(  : 
 

 15-17 ساعت:                شنبه  چهارروز:         

 نظری نوع واحد:
 

 نفر 20 تعداد دانشجویان :

 خانم دکتر باقرزاده مسئول درس: 2تعداد واحد:

 خانم دکتر باقرزاده :مدرس دقيقه 90مدت کالس: 

 18/11/1401بازنگری:تدوین /  تاریخ
 

 کمیت ها و یکاها:  جلسهعنوان 

 آشنایی با کمیت ها و یکاها:   جلسههدف کلی 

  : اختصاصیاهداف 
 دانشجو باید بتواند:

 کمیت های و یکاهای اصلی فیزیک را نام برده و شرح دهد. (1

 

 ترکیبی       /     مجازی        /          *حضوری   روش آموزش :  

 ویدیو پروژکتوروایتبورد،  امکانات آموزشی : 

 پروژه                        فعالیت آموزشی :   تکلیف          /

 عنوان و نوع آزمون:

  منبع درس :

  آخرین ویرایش3-1جلد فیزیک هالیدی. جرل واکر. رزنیک مترجم: پاشایی، ویراست یازدهم مرکز نشر دانشگاهی ، 

  هروی، ویدا طیبی ناشر:  در اتاق عمل مؤلفان: محمدامین یونسیفیزیک پزشکی، الکتریسیته، رباتیک و کاربرد آن
 ، آخرین ویرایشنشرکت آرویج ایرانیا

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

 دقيقه  5    :مدت زمان :    مقدمه 

 دانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 واحد برنامه ریزی درسي و آموزشي

 
 گروه اتاق عمل

 



 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  40مدت زمان :  

 دقيقه   5مدت زمان : 

 دقيقه  35مدت زمان:    

  دقيقه 5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 جلسه دوم

 

 مقطع / رشته تحصیلی:               :                                                   گروه آموزشی:                          هدانشکد

 06/12/1401 تاریخ ارائه درس : 1401-1402سال تحصيلي  :  

نام درس )واحد(  :  
 

 15-17 ساعت:                  شنبهروز:           

 نظری نوع واحد:
 

 نفر 20تعداد دانشجویان :

 خانم دکتر باقرزاده مسئول درس: 2تعداد واحد:

 خانم دکتر باقرزاده :مدرس دقيقه 90مدت کالس: 

 1/11/1401تاریخ تدوین / بازنگری:
 

 نیرو، سرعت و شتاب:  جلسهعنوان 

 نیرو، شتاب و سرعت آشنایی با:   جلسههدف کلی 

 اختصاصی : اهداف 
 دانشجو باید بتواند:

 کند.نیرو را تعریف  (1

 مفهوم سرعت را بیان کند. (2

 مفهوم شتاب را بیان کند. (3

 ترکیبی       /   مجازی        حضوری   *      /      روش آموزش :  

 وایتبورد، ویدیو پروژکتور امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه              

 عنوان و نوع آزمون:

  درس :منبع 

  آخرین ویرایش3-1جلد فیزیک هالیدی. جرل واکر. رزنیک مترجم: پاشایی، ویراست یازدهم مرکز نشر دانشگاهی ، 

 هروی، ویدا طیبی ناشر:  فیزیک پزشکی، الکتریسیته، رباتیک و کاربرد آن در اتاق عمل مؤلفان: محمدامین یونسی
 ، آخرین ویرایشنشرکت آرویج ایرانیا

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

 دقيقه  5مدت زمان:     :    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  40مدت زمان :  

 دقيقه   5مدت زمان : 

 دقيقه  35مدت زمان:    



  دقيقه 5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 جلسه سوم

 :                                                   گروه آموزشی:                                         مقطع / رشته تحصیلی:هدانشکد

 13/12/1401 تاریخ ارائه درس : 1401-1402سال تحصيلي  :  

:  نام درس )واحد(  
 

 15-17 ساعت:                  شنبهروز:           

 نظری نوع واحد:
 

 20تعداد دانشجویان  :

 خانم دکتر باقرزاده مسئول درس: 2تعداد واحد:

 خانم دکتر باقرزاده :مدرس دقيقه 90مدت کالس: 

 18/11/1401تاریخ تدوین / بازنگری:
 

 قضیه ی کار و انرژی:  جلسهعنوان 

 کار و انرژیمفهوم آشنایی با :   جلسههدف کلی 

 اختصاصی : اهداف 
 دانشجو باید بتواند:

 مفاهیم کار و انرژی را توضیح دهد. (1

 ترکیبی       /   مجازی        حضوری   *      /      روش آموزش :  

 وایتبورد، ویدیو پروژکتور امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه              

 عنوان و نوع آزمون:

  منبع درس :

  آخرین ویرایش3-1جلد فیزیک هالیدی. جرل واکر. رزنیک مترجم: پاشایی، ویراست یازدهم مرکز نشر دانشگاهی ، 

  ،هروی، ویدا طیبی ناشر:  الکتریسیته، رباتیک و کاربرد آن در اتاق عمل مؤلفان: محمدامین یونسیفیزیک پزشکی
 ، آخرین ویرایشنشرکت آرویج ایرانیا

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

 دقيقه  5مدت زمان:     :    مقدمه 

  درسکلیات  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  40مدت زمان :  

 دقيقه   5مدت زمان : 

 دقيقه  35مدت زمان:    

  دقيقه 5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 جلسه چهارم

 آموزشی:                                         مقطع / رشته تحصیلی::                                                   گروه هدانشکد

 20/12/1401 تاریخ ارائه درس : 1401-1402سال تحصيلي  :  

  :نام درس )واحد(
 

 15-17 ساعت:                   شنبهروز:         

 نظری نوع واحد:
 

 20تعداد دانشجویان  :

 خانم دکتر باقرزاده مسئول درس: 2تعداد واحد:

 خانم دکتر باقرزاده :مدرس دقيقه 90مدت کالس: 

 018/11/1401تاریخ تدوین / بازنگری:
 

 نیروی گریز از مرکز:  جلسهعنوان 

 نیروی گریز از مرکزآشنایی با :   جلسههدف کلی 

 اختصاصی : اهداف 
 باید بتواند: دانشجو

 نیروی گریز از مرکز را توضیح دهد.

  

 ترکیبی       /   مجازی        حضوری   *      /      روش آموزش :  

 وایتبورد، ویدیو پروژکتور امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه              

 عنوان و نوع آزمون:

  منبع درس :

  آخرین ویرایش3-1جلد فیزیک هالیدی. جرل واکر. رزنیک مترجم: پاشایی، ویراست یازدهم مرکز نشر دانشگاهی ، 

 هروی، ویدا طیبی ناشر:  فیزیک پزشکی، الکتریسیته، رباتیک و کاربرد آن در اتاق عمل مؤلفان: محمدامین یونسی
 ، آخرین ویرایشنشرکت آرویج ایرانیا

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

 دقيقه  5مدت زمان:     :    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  40مدت زمان :  

 دقيقه   5مدت زمان : 

 دقيقه  35مدت زمان:    

  دقيقه 5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 جلسه پنجم

 :                                                   گروه آموزشی:                                         مقطع / رشته تحصیلی:هدانشکد

 27/12/1401 تاریخ ارائه درس : 1401-1402سال تحصيلي  :  

نام درس )واحد(  :  
 

 15-17 ساعت:شنبه    روز:         

 نظری نوع واحد:
 

 20تعداد دانشجویان  :

 خانم دکتر باقرزاده مسئول درس: 2تعداد واحد:

 خانم دکتر باقرزاده :مدرس دقيقه 40مدت کالس: 

 18/11/1401بازنگری:تاریخ تدوین / 
 

 ساختمان ماده، محلول و سوسپانسیون:  جلسهعنوان 
 

 ساختمان ماده، محلول و سوسپانسیونبا آشنایی :   جلسههدف کلی 

 اختصاصی : اهداف 
 دانشجو باید بتواند:

 .ساختمان مواد را شرح دهد 

 .محلول و سوسپانسیون را بیان کند 

 ترکیبی       /          * مجازی حضوری        /      روش آموزش :  

 نرم افزار تولید محتوا امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه              

 عنوان و نوع آزمون:

  منبع درس :

  آخرین ویرایش3-1جلد فیزیک هالیدی. جرل واکر. رزنیک مترجم: پاشایی، ویراست یازدهم مرکز نشر دانشگاهی ، 

 هروی، ویدا طیبی ناشر:  فیزیک پزشکی، الکتریسیته، رباتیک و کاربرد آن در اتاق عمل مؤلفان: محمدامین یونسی
 ، آخرین ویرایشنشرکت آرویج ایرانیا

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

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  20مدت زمان :  

 

 دقيقه  20مدت زمان:    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 جلسه ی ششم

 گروه آموزشی:                                         مقطع / رشته تحصیلی:       :                                            هدانشکد

 19/01/1402 تاریخ ارائه درس : 1401-1402سال تحصيلي  :  

نام درس )واحد(  :  
 

 15-17 ساعت:                   شنبهروز:           

 نظری نوع واحد:
 

 20تعداد دانشجویان  :

 خانم دکتر باقرزاده مسئول درس: 2تعداد واحد:

 خانم دکتر باقرزاده :مدرس دقيقه 90مدت کالس: 

 18/11/1401 تاریخ تدوین / بازنگری:
 

 پدیده ی اسمز و دیالیز:  جلسهعنوان 

 آشنایی با اسمز و دیالیز:   جلسههدف کلی 

 اختصاصی : اهداف 
 دانشجو باید بتواند:

 .پدیده ی اسمز را شرح دهد 

 .پدیده ی دیالیز را شرح دهد 

 

 ترکیبی       /   مجازی        /             *حضوری  روش آموزش :  

 وایتبورد، ویدیو پروژکتور امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه              

 عنوان و نوع آزمون:

  منبع درس :

  آخرین ویرایش3-1جلد فیزیک هالیدی. جرل واکر. رزنیک مترجم: پاشایی، ویراست یازدهم مرکز نشر دانشگاهی ، 

  هروی، ویدا طیبی ناشر:  مؤلفان: محمدامین یونسیفیزیک پزشکی، الکتریسیته، رباتیک و کاربرد آن در اتاق عمل
 ، آخرین ویرایشنشرکت آرویج ایرانیا

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

 دقیقه 5مدت زمان:  مقدمه: 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  40مدت زمان :  

 دقيقه   5مدت زمان : 

 دقيقه  35مدت زمان:    

 دقیقه 5مدت زمان:   جمع بندی و نتیجه گیری

  

 



 
 
 
 

 جلسه هفتم

 حرفه ایکارشناسی بهداشت مقطع / رشته تحصیلی:               بهداشت حرفه ایگروه آموزشی:                      بهداشت:  هدانشکد

 26/01/1402 تاریخ ارائه درس : 1401-1402سال تحصيلي  :  

  :نام درس )واحد(
 

 15-17 ساعت:                   شنبهروز:           

 نظری نوع واحد:
 

 20تعداد دانشجویان  :

 خانم دکتر باقرزاده مسئول درس: 2تعداد واحد:

 خانم دکتر باقرزاده :مدرس دقيقه 90مدت کالس: 

 18/11/1401تاریخ تدوین / بازنگری:
 

 کارکرد کلیه ی مصنوعی:  جلسهعنوان 

 کارکرد کلیه ی مصنوعیآشنایی با :   جلسههدف کلی 

 اختصاصی : اهداف 
 دانشجو باید بتواند:

 مصنوعی را شرح دهد.دانشجو باید طریقه ی کار کلیه ی 

 ترکیبی       /   مجازی        حضوری   *      /      روش آموزش :  

 وایتبورد، ویدیو پروژکتور امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه              

 عنوان و نوع آزمون:

  منبع درس :

  آخرین ویرایش3-1جلد فیزیک هالیدی. جرل واکر. رزنیک مترجم: پاشایی، ویراست یازدهم مرکز نشر دانشگاهی ، 

 هروی، ویدا طیبی ناشر:  فیزیک پزشکی، الکتریسیته، رباتیک و کاربرد آن در اتاق عمل مؤلفان: محمدامین یونسی
 ، آخرین ویرایشنشرکت آرویج ایرانیا

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

 دقيقه  5مدت زمان:     :    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  40مدت زمان :  

 دقيقه   5مدت زمان : 

 دقيقه  35مدت زمان:    

  دقيقه 5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 جلسه هشتم

 کارشناسی بهداشت حرفه ایمقطع / رشته تحصیلی:               بهداشت حرفه ایگروه آموزشی:                      بهداشت:  هدانشکد

 02/02/1402 تاریخ ارائه درس : 1401-1402سال تحصيلي  :  

نام درس )واحد(  :  
 

 15-17 ساعت:                   شنبهروز:           

 نظری نوع واحد:
 

 20تعداد دانشجویان :

 خانم دکتر باقرزاده مسئول درس: 2تعداد واحد:

 خانم دکتر باقرزاده :مدرس دقيقه 40مدت کالس: 

 18/11/1401تاریخ تدوین / بازنگری:
 

 عنوان جلسه: قوانین گازها

 قوانین گازهاآشنایی با :   جلسههدف کلی 

 اختصاصی : اهداف 
 دانشجو باید بتواند:

 .قوانین فشار را توضیح دهد 

 

 ترکیبی       /         *مجازی  حضوری         /      روش آموزش :  

 افزار تولید محتوانرم  امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه              

 عنوان و نوع آزمون:

  منبع درس :

  آخرین ویرایش3-1جلد فیزیک هالیدی. جرل واکر. رزنیک مترجم: پاشایی، ویراست یازدهم مرکز نشر دانشگاهی ، 

  هروی، ویدا طیبی ناشر:  آن در اتاق عمل مؤلفان: محمدامین یونسیفیزیک پزشکی، الکتریسیته، رباتیک و کاربرد
 ، آخرین ویرایشنشرکت آرویج ایرانیا

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

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  20مدت زمان :  

 

 دقيقه  20مدت زمان:    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 جلسه نهم

 کارشناسی بهداشت حرفه ایمقطع / رشته تحصیلی:               بهداشت حرفه ایگروه آموزشی:                      بهداشت:  هدانشکد

 09/02/1402 تاریخ ارائه درس : 1401-1402سال تحصيلي  :  

  :نام درس )واحد(
 

 15-17 ساعت:                   شنبهروز:          

 نظری نوع واحد:
 

 20تعداد دانشجویان  :

 خانم دکتر باقرزاده مسئول درس: 2تعداد واحد:

 خانم دکتر باقرزاده :مدرس دقيقه 90مدت کالس: 

 18/11/1401تاریخ تدوین / بازنگری:
 

 تنفس مصنوعی و رسپیراتورها:  جلسهعنوان 

 تنفس مصنوعیآشنایی با :   جلسههدف کلی 

 اختصاصی : اهداف 
 دانشجو باید بتواند:

 .مفهوم تنفس مصنوعی را توضیح دهد 

 .رسپیراتورها را توضیح دهد 

 ترکیبی       /   مجازی        حضوری   *      /      روش آموزش :  

 وایتبورد، ویدیو پروژکتور امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه              

 عنوان و نوع آزمون:

  منبع درس :

  آخرین ویرایش3-1جلد فیزیک هالیدی. جرل واکر. رزنیک مترجم: پاشایی، ویراست یازدهم مرکز نشر دانشگاهی ، 

  ،هروی، ویدا طیبی ناشر:  الکتریسیته، رباتیک و کاربرد آن در اتاق عمل مؤلفان: محمدامین یونسیفیزیک پزشکی
 ، آخرین ویرایشنشرکت آرویج ایرانیا

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

 دقيقه  5مدت زمان:     :    مقدمه 

  درسکلیات  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  40مدت زمان :  

 دقيقه   5مدت زمان : 

 دقيقه  35مدت زمان:    

  دقيقه 5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 جلسه دهم

 کارشناسی بهداشت حرفه ایمقطع / رشته تحصیلی:               بهداشت حرفه ایگروه آموزشی:                      بهداشت:  هدانشکد

 16/02/1402 تاریخ ارائه درس : 1401-1402سال تحصيلي  :  

  :(نام درس )واحد(  :  
 

 15-17 ساعت:                   شنبهروز:           

 نظری نوع واحد:
 

 20تعداد دانشجویان  :

 خانم دکتر باقرزاده مسئول درس: 2تعداد واحد:

 خانم دکتر باقرزاده :مدرس دقيقه 90مدت کالس: 

 18/11/1401تاریخ تدوین / بازنگری:
 
 

 قوانین ترمودینامیک و روش های انتقال حرارت:  جلسهعنوان 

 قوانین ترمودینامیکآشنایی با :   جلسههدف کلی 

 اختصاصی : اهداف 
 دانشجو باید بتواند:

 .اصول و قوانین کلی ترمودینامیک را بیان کند 

  توضیح دهدمکانیسم انتقال گرما و روش های موثر در انتقال گرما را. 

 

 ترکیبی       /   مجازی        حضوری   *      /      روش آموزش :  

 وایتبورد، ویدیو پروژکتور امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه              

 عنوان و نوع آزمون:

  منبع درس :

  آخرین ویرایش3-1جلد فیزیک هالیدی. جرل واکر. رزنیک مترجم: پاشایی، ویراست یازدهم مرکز نشر دانشگاهی ، 

  هروی، ویدا طیبی ناشر:  مؤلفان: محمدامین یونسیفیزیک پزشکی، الکتریسیته، رباتیک و کاربرد آن در اتاق عمل
 ، آخرین ویرایشنشرکت آرویج ایرانیا

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

 دقيقه  5مدت زمان:     :    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  40مدت زمان :  

 دقيقه   5مدت زمان : 

 دقيقه  35مدت زمان:    

  دقيقه 5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 



 
 جلسه یازدهم

 

 حرفه ای کارشناسی بهداشتمقطع / رشته تحصیلی:               بهداشت حرفه ایگروه آموزشی:                      بهداشت:  هدانشکد

 20/02/1402 تاریخ ارائه درس : 1401-1402سال تحصيلي  :  

  :نام درس )واحد(
 

 15-17 ساعت:                   شنبهروز:           

 نظری نوع واحد:
 

 20تعداد دانشجویان  :

 خانم دکتر باقرزاده مسئول درس: 2تعداد واحد:

 خانم دکتر باقرزاده :مدرس دقيقه 40مدت کالس: 

 18/11/1401تاریخ تدوین / بازنگری:
 
 

 : نور و عیوب انکساریجلسهعنوان 

 آشنایی  یبا عیوب انکساری چشم:   جلسههدف کلی 

 اختصاصی : اهداف 
 دانشجو باید بتواند:

 دهد.توضیح عدسی ها را و  قوانین انتشار نور 

 ترکیبی       /      *مجازی     /            حضوریروش آموزش :  

 نرم افزار تولید محتوا امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه              

 عنوان و نوع آزمون:

  منبع درس :

  آخرین ویرایش3-1جلد فیزیک هالیدی. جرل واکر. رزنیک مترجم: پاشایی، ویراست یازدهم مرکز نشر دانشگاهی ، 

 هروی، ویدا طیبی ناشر:  فیزیک پزشکی، الکتریسیته، رباتیک و کاربرد آن در اتاق عمل مؤلفان: محمدامین یونسی
 ، آخرین ویرایشنشرکت آرویج ایرانیا

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

  دقيقه 20مدت زمان:                                                      بخش اول درس 

                                    

  دقيقه 20مدت زمان:                                                       بخش دوم درس 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 جلسه دوازدهم

 کارشناسی بهداشت حرفه ایمقطع / رشته تحصیلی:               بهداشت حرفه ایگروه آموزشی:                      بهداشت:  هدانشکد

 23/02/1402 تاریخ ارائه درس : 1401-1402سال تحصيلي  :  

نام درس )واحد(  :  
 

 15-17 ساعت:                   شنبهروز:           

 نظری نوع واحد:
 

 20تعداد دانشجویان  :

 خانم دکتر باقرزاده مسئول درس: 2تعداد واحد:

 خانم دکتر باقرزاده :مدرس دقيقه 60مدت کالس: 

 18/11/1401تاریخ تدوین / بازنگری:
 

 الکتریسیته و قوانین حاکم بر آن:  جلسهعنوان 

 قوانین الکتریسیتهآشنایی با :   جلسههدف کلی 

 اختصاصی : اهداف 
 دانشجو باید بتواند:

 قوانین گرما و الکتریسیته را توضیح دهد. (1

 ترکیبی       /   مجازی        حضوری   *      /      روش آموزش :  

 وایتبورد، ویدیو پروژکتور امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه              

 عنوان و نوع آزمون:

  منبع درس :

  آخرین ویرایش3-1جلد فیزیک هالیدی. جرل واکر. رزنیک مترجم: پاشایی، ویراست یازدهم مرکز نشر دانشگاهی ، 

 هروی، ویدا طیبی ناشر: شرکت آرویج  فیزیک پزشکی، الکتریسیته، رباتیک و کاربرد آن در اتاق عمل مؤلفان: محمدامین یونسی
 ، آخرین ویرایشنایرانیا

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

 دقیقه 5مدت زمان:  مقدمه: 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  40مدت زمان :  

 دقيقه   5مدت زمان : 

 دقيقه  35مدت زمان:    

 دقيقه 5مدت زمان:   نتیجه گیری: جمع بندی و

 

 
 
 
 
 



 
 
 

 جلسه سيزدهم
 

 کارشناسی بهداشت حرفه ایمقطع / رشته تحصیلی:               بهداشت حرفه ایگروه آموزشی:                      بهداشت:  هدانشکد

 27/02/1402 تاریخ ارائه درس : 1401-1402سال تحصيلي  :  

نام درس )واحد(  :  
 

 15-17 ساعت:                   شنبهچهارروز:           

 نظری نوع واحد:
 

 20تعداد دانشجویان  :

 خانم دکتر باقرزاده مسئول درس: 2تعداد واحد:

 خانم دکتر باقرزاده :مدرس دقيقه 90مدت کالس: 

 18/11/1401بازنگری:تاریخ تدوین / 
 

 امتحان میان ترم:  جلسهعنوان 

 -:   جلسههدف کلی 

 اختصاصی : اهداف 
 دانشجو باید بتواند:

 

 ترکیبی       /   مجازی        حضوری   *      /      روش آموزش :  

  امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه              

 عنوان و نوع آزمون:

  منبع درس :

  آخرین ویرایش3-1جلد فیزیک هالیدی. جرل واکر. رزنیک مترجم: پاشایی، ویراست یازدهم مرکز نشر دانشگاهی ، 

 هروی، ویدا طیبی ناشر:  ان: محمدامین یونسیفیزیک پزشکی، الکتریسیته، رباتیک و کاربرد آن در اتاق عمل مؤلف
 ، آخرین ویرایشنشرکت آرویج ایرانیا

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

 دقيقه  5مدت زمان:     :    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  40مدت زمان :  

 دقيقه   5مدت زمان : 

 دقيقه  35مدت زمان:    

  دقيقه 5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 جلسه چهاردهم

 بهداشت حرفه ایکارشناسی مقطع / رشته تحصیلی:               بهداشت حرفه ایگروه آموزشی:                      بهداشت:  هدانشکد

 06/03/1402 تاریخ ارائه درس : 1401-1402سال تحصيلي  :  

:  نام درس )واحد(  :  
 

 15-17 ساعت:                   شنبهروز:          

 نظری نوع واحد:
 

 20تعداد دانشجویان  :

 خانم دکتر باقرزاده درس: مسئول 2تعداد واحد:

 خانم دکتر باقرزاده :مدرس دقيقه 90مدت کالس: 

 18/11/1401تاریخ تدوین / بازنگری:
 

 الکتروانسفالوگرافی، الکتروکاردیوگرافی، و دستگاه شوک الکتریکی:  جلسهعنوان 

 شوک الکتریکیالکتروانسفالوگرافی، الکتروکاردیوگرافی، و دستگته آشنایی با :   جلسههدف کلی 

 اختصاصی : اهداف 
 دانشجو باید بتواند:

 با الکتروآنسفالوگرافی و الکتروکاردیوگرافی آشنا شود. 

 

 ترکیبی       /   مجازی        حضوری   *      /      روش آموزش :  

 وایتبورد، ویدیو پروژکتور امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه              

 عنوان و نوع آزمون:

  منبع درس :

  آخرین ویرایش3-1جلد فیزیک هالیدی. جرل واکر. رزنیک مترجم: پاشایی، ویراست یازدهم مرکز نشر دانشگاهی ، 

  هروی، ویدا طیبی ناشر:  مؤلفان: محمدامین یونسیفیزیک پزشکی، الکتریسیته، رباتیک و کاربرد آن در اتاق عمل
 ، آخرین ویرایشنشرکت آرویج ایرانیا

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

 دقيقه  5مدت زمان:     :    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  40مدت زمان :  

 دقيقه   5مدت زمان : 

 دقيقه  35مدت زمان:    

  دقيقه 5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 جلسه پانزدهم

 بهداشت حرفه ایکارشناسی مقطع / رشته تحصیلی:               بهداشت حرفه ایگروه آموزشی:                      بهداشت:  هدانشکد

 10/03/1402 تاریخ ارائه درس : 1401-1402سال تحصيلي  :  

  :نام درس )واحد(
 

 15-17 ساعت:                   شنبهروز:           

 نظری نوع واحد:
 

 20تعداد دانشجویان  :

 خانم دکتر باقرزاده درس:مسئول  2تعداد واحد:

 خانم دکتر باقرزاده :مدرس دقيقه 90مدت کالس: 

 18/11/1401تاریخ تدوین / بازنگری:
 

 اتم و رادیواکتیویته:  جلسهعنوان 

 آشنایی با اتم و پدیده ی رادیواکتیویته:   جلسههدف کلی 

 اختصاصی : اهداف 
 دانشجو باید بتواند:

 هسته ای را توضیح دهد. مفاهیم و قوانین کلی فیزیک (1

 بیان کند.انواع اشعه، ساختمان اتم و مواد رادیواکتیو را  (2

 

 ترکیبی       /   مجازی        حضوری   *      /      روش آموزش :  

 وایتبورد، ویدیو پروژکتور امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه              

 عنوان و نوع آزمون:

  منبع درس :

  آخرین ویرایش3-1جلد فیزیک هالیدی. جرل واکر. رزنیک مترجم: پاشایی، ویراست یازدهم مرکز نشر دانشگاهی ، 

 هروی، ویدا طیبی ناشر:  فیزیک پزشکی، الکتریسیته، رباتیک و کاربرد آن در اتاق عمل مؤلفان: محمدامین یونسی
 آخرین ویرایش، نشرکت آرویج ایرانیا

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

 دقيقه  5مدت زمان:     :    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  40مدت زمان :  

 دقيقه   5مدت زمان : 

 دقيقه  35مدت زمان:    

  دقيقه 5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 



 
 
 

 جلسه شانزدهم

 کارشناسی بهداشت حرفه ایمقطع / رشته تحصیلی:               بهداشت حرفه ایگروه آموزشی:                      بهداشت:  هدانشکد

 17/03/1402 تاریخ ارائه درس : 1401-1402سال تحصيلي  :  

نام درس )واحد(  :  
 

 15-17 ساعت:                   شنبهروز:          

 نظری نوع واحد:
 

 20تعداد دانشجویان  :

 خانم دکتر باقرزاده مسئول درس: 2تعداد واحد:

 خانم دکتر باقرزاده :مدرس دقيقه 60مدت کالس: 

 18/11/1401تاریخ تدوین / بازنگری:
 

 صوت و امواج صوتی:  جلسهعنوان 

 آشنایی با امواج صوتی:   جلسههدف کلی 

 اختصاصی : اهداف 
 دانشجو باید بتواند:

 .صوت و امواج صوتی را توضیح دهد 

 

 ترکیبی       /   مجازی        حضوری   *      /      روش آموزش :  

 وایتبورد، ویدیو پروژکتور امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه              

 عنوان و نوع آزمون:

  منبع درس :

  آخرین ویرایش3-1جلد فیزیک هالیدی. جرل واکر. رزنیک مترجم: پاشایی، ویراست یازدهم مرکز نشر دانشگاهی ، 

 هروی، ویدا طیبی ناشر:  فیزیک پزشکی، الکتریسیته، رباتیک و کاربرد آن در اتاق عمل مؤلفان: محمدامین یونسی
 ، آخرین ویرایشنشرکت آرویج ایرانیا

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

 دقيقه  5مدت زمان:     :    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  40مدت زمان :  

 دقيقه   5مدت زمان : 

 دقيقه  35مدت زمان:    

  دقيقه 5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 


